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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

روناهي/ الحسكة ـ  أردوغان ال يريد فقط 
شمال  آفا  روج  في  المرأة  إرادة  تحطيم 
وشرق سوريا بل يهدف إلى إبادة  المرأة 
تضمنته  ما  هذا  الكردية،  المرأة  وخاصة 
المحاضرة التي أُلقيت في الحسكة بمناسبة 

يوم مناهضة العنف ضد المرأة.
بمقاومة  عنف،  )االحتالل  شعار  تحت 
والفاشية(  االحتالل  سنحطم  هفرين 
العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  وبمناسبة 
ضد المرأة نظم مؤتمر ستار وبالتنسيق مع 
بالمرأة  الخاصة  الجوهرية  الحماية  قوات 
النشاطات  سلسلة  إطار  في  محاضرة 
ستار  مؤتمر  تنظمها  التي  والفعاليات 
وذلك  المناسبة،  لهذه  السنوية  بالذكرى 
من أجل طرح ظاهرة االضطهاد والعنف  
واالنتهاكات التي يرتكبها االحتالل التركي 
وشرق  شمال  في  النساء  بحق  ومرتزقته 
سوريا، وقد حضر المحاضرة ممثلين عن 
النسائية  والمنظمات  السياسية  االحزاب 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  ومؤسسات 
والمرأة في الحماية الجوهرية، وذلك في 

قاعة الكالسة بالحسكة.
صمت  دقيقة  بالوقوف  الندوة  بدأت 
الترحيب  وبكلمة  الشهداء،  أرواح  على 

بالحضور ومن ثم ألقت اإلدارية في مؤتمر 
على  فيها  أثنت  كلمة  عربو  هيفاء  ستار 
جميع الشهيدات بدًء من األخوات ميرابال 
الذهنية  أيدي  على  قتلن  اللواتي  الثالث 
الذكورية والديكتاتور رفائيل تروخيو إلى 
وزيالن  وأمارا  خلف  هفرين  الشهيدات 
اللواتي  الكثيرات  وغيرهن  عقيدة  واألم 
والذهنية  الغدر  أيدي  على  حياتهن  فقدَن 
الذكورية واألنظمة السلطوية والرأسمالية 

واالحتالل التركي ومرتزقته.
وألقت هيفاء عربو محاضرة عن ظاهرة 
العنف ضد المرأة بالقول: تتعرض اآلالف 
سوريا  وشرق  شمال  في  النساء  من 
المرتزقة  وجرائم  الوحشية  لالنتهاكات 
اإلرهابي،  التركي  الجيش  من  المدعومة 
فالفاشية التركية تستهدف جميع الساحات 
السنوية  الذكرى  ففي  المرأة،  وخاصة 
يرتكب  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
بحق  الجرائم  أبشع  التركي  االحتالل 
النساء من قتل وخطف وتعذيب، وتخترق 
تقضي  التي  الدولية  والقوانين  االتفاقيات 
بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز 
ضد المرأة، فأردوغان ال يريد فقط تحطيم 
وشرق  شمال  أفا  روج  في  المرأة  إرادة 

سوريا بل يهدف إلى إبادة المرأة وخاصة 
وجلياً  هذا واضحاً  وكان  الكردية،  المرأة 
خلف،  هفرين  الشهيدة  اغتيال  عملية  في 
فالمرأة في روج آفا شمال وشرق سوريا 
والعسكري  السياسي  دورها  للعالم  أثبتت 
مواصلة  على  قادرة  وبأنها  واالقتصادي 
للعنف  تعرضت  مهما  والنضال  الكفاح 

قرار  صاحبة  وبأنها  واإلبادة،  والقتل 
القرار  وصنع  اإلدارة  على  وقادرة 

السياسي والعسكري. 
في روج  المرأة  مقاومة  بأن  كما أضافت 
العالم  هزت  سوريا  وشرق  شمال  آفا 
المقاومة  للمرأة  مثاالً  وأصبحت  جميعاً 
والمناضلة من أجل حريتها وحرية جميع 

النساء في العالم. 
سنواصل  قائلة:  عربو  هيفاء  وتابعت 
من  المناطق  جميع  تحرير  حتى  النضال 
جميع  أسر  وفك  التركي  االحتالل  رجس 
االحتالل  مناطق  في  المحاصرات  النساء 
التركي ومرتزقته من سري كانيه وكري 
سبي وعفرين المحتلة، ولن نقف مكتوفي 
األيدي حيال ما يجري من انتهاكات ضد 
بفتح تحقيق في مالبسات  المرأة ونطالب 
جريمة اغتيال األمين العام لحزب سوريا 
النساء  وجميع  خلف  هفرين  المستقبل 
التركي  االحتالل  أيدي  قتلن على  اللواتي 

ومرتزقته وتقديمهم للمحاكم الدولية. 
المقترحات  من  بعدد  الندوة  اختتمت  وقد 
المرأة  ضد  العنف  مناهضة  إطار  في 
نظرية  وتقييم  وأساليبه،  أشكاله  بكل 
الجينولوجية التي تعطي التعريف الصحيح 
والقانون  القضاء  دور  وتعزيز  للمرأة، 
وتوثيق كل أشكال العنف ضد النساء في 
للمنظمات  شمال وشرق سوريا وطرحها 

الحقوقية واإلنسانية.  

روناهي/ عين عيسى ـ في بيان أصدرته 
تل  سبي/  كري  ُمهجري  مخيم  إدارة 
فعل  قسراً  الُمهجرات  وصفت  أبيض 
فعله  بما  وشبهته  باإلجرام  أردوغان 

الديكتاتور تروخيلو بالفراشات الثالث.
تل  مهجري  مخيم  إدارة  أصدرت 
الثالثاء  شفهيا  بياناً  سبي،  كري  أبيض/ 
اليوم  بمناسبة  وذلك   ،2019  /11  /26
المرأة  ضد  الُعنف  لُمناهضة  العالمي 
من  والعشرين  الخامس  يصادف  الذي 
عام،  كل  من  نوفمبر  الثاني/  تشرين 
ومرتزقته،  التركي  بالُمحتل  وتنديداُ 
بها  قام  التي  الوحشية  والممارسات 
تعرضن  الالتي  السوريات  النساء  بحق 
األراضي  على  بجثثهن  والتمثيل  للقتل، 
اإلدارية  قبل  من  البيان  وتُلَي  السورية. 
وفاء  سبي(  كري  مهجري  )مخيم  في 
الباشا جاء في بدايته »في كل يوم من 25 
تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يحتفل 
العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
لذكرى  تخليداً  اليوم  هذا  وجاء  المرأة، 
الثالث(  )الفراشات  ميربال  األخوات 
السلطات  قبل  من  اعتقالهن  تم  اللواتي 
الحاكمة  السلطات  اعتقلت  لقد  الحاكمة، 
األخوات أكثر من مرة، وتعرضنَّ ألشد 
أمر   1960 عام  في  التعذيب  أنواع 
فيما  ليصبحن  باغتيالهنَّ  )تروخيليو( 
الُمسلط  الُعنف  ضد  النضال  رمَز  بعد 
ما  الى  البيان  وأشار  النساء«.   على 

منذ  وحشيَّة  ُممارسات  من  المرأة  عانته 
يِد  على  له  تَتعرض  ما  واليوم  القديم، 
المحتل التركي ومرتزقته على األرضي 
والمرأة  السنيين  آالف  »منذ  السورية 
تُعاني من الظلم والعبودية، وبفضِل فكر 
وفلسفة المفكر عبد هللا أوجالن، وبفضل 
المرأة  أصبحت  األبرار  الشهداء  دماء 

الربيع،  أزهار  مثل  تتفتحن  طليقة  حرةَ 
فال  والريادي  القيادي  دورها  وأخذت 
األم  وهي  األخت  فهي  دونها  من  حياة 
مع  جنب  الى  جنباً  وتحارب  والزوجة، 
التركي  االحتالل  دولة  ولكن  الرجل، 
تُريد دمارها مرة أخرى، ورجوعها إلى 
عهد )الجواري(«. وندَد البيان بالعدوان 

التركي والممارسات التركيَّة التي تهدُف 
إلحداث التغيير الديمغرافي، وإعادة ُحكم 
الخالص  بعد  للمنطقة  داعش  مرتزقة 
فعل  الذي  الفاشي  ألردوغان  »تباً  منه 
واغتاَل  المجرم،  )تروخيليو(  فعلة 
وجيجيك  )هفرين  الثالث  الفراشات 
وبارين( اللواتي يطمحن للسالم والعيش 

)زنوبيا  العربيات  البطالِت  مثل  بأمان 
األزور(،  بنت  خولة  الطاهر  وحميدة 
الوحشية  فتركيا  الشركسية،  و)أرجين( 
وقتل  الرجال،  قبل  النساء  تحطيم  تُريد 
هذا  أن  نعلم  فنحن  الكبار،  قبل  الصغار 
السوري  الشمال  على  الوحشي  الهجوم 
وتجديداً  النساء،  نحن  علينا  للقضاء  هو 
التغيير  وإحداث  )الداعشي(،  للعهِد 
داعش  وإدخال  للمنطقة،  الديمغرافي 
أتوا  فهم  له،  دحرنا  بعد  أخرى  مرة 
يدعون باسم اإلسالم، وال يعرفون ما هو 
حق  إيمانه  أولى  من  فاإلسالم  اإلسالم، 
المرأة، والمحاربة من أجلها، وتخليصها 
اآلية  نسيتم  فهل  والعبودية،  الظلم  من 
الكريمة )وإذا الَموءودة ُسئِلت بأي ذنٍب 
قُتلت(، فداعش اغتصب النساء وباعهنَّ 
وختم  األثمان«.  بأبخس  األسواق  في 
شمال  نساء  نحن  األخير  في  البيان« 
المتحدة،  األمم  نُناشد  سوريا  وشرق 
اإلنسان  وحقوق  العالم  دول  وجميع 
هؤالء،  لمحاسبة  دولية  محكمة  لتشكيل 
)األردوغانية(،  الحكومة  على  والقضاء 
ووقف سفك الدم السوري، واإلفراج عن 
السيدات المعتقالت لدى الحكومة التركية 
الوحشية، والمساهمة بعودتنا إلى ديارنا 
المحتلة، تحية لكل امرأة ُمناضلة ُمكافحة 
إجالالً،  وننحني  االحتالل،  ُمقاومة ضد 
الُمناضالت  لدماء هفرين، وكل  وإكباراً 

بدمائِّهن الطاهرة«.

تقرير/ دالل جان

يد فقط تحطيم إرادة المرأة بل يهدف إلى إبادتها هيفاء عربو: أردوغان ال ير

ُمهجرات بمخيم كري سبي/ تل أبيض: تباً ألردوغان فعل 
ما فعله الديكتاتور تروخيلو

شعوب إقليم اجلزيرة: »دماء شهدائنا وصرخات أطفالنا ستحاسبكم«

ل على قواتنا وشعبنا إلفشال املؤامرات 
ّ
أنور املشرف: »نعو

التي تستهدفنا«
رسائل أردوغان تؤكد 

استمرار قطر يف سياساتها

األزمة  فاقم  الواضح، مما  الدولي  الصمت  العزل في ظل  المدنيين  االنتهاكات بحق  تزايدت  التركي لشمال وشرق سوريا؛  الغزو  بعد 
اإلنسانية؛ فأعداد النازحين ازدادت في اآلونة األخيرة وال سيما بعد الهجوم الذي طال القرى المحيطة بعين عيسى، والذي شنه مرتزقة 

االحتالل التركي بذرائع مختلفة....«4

رجب  الفاشي  التركي  الرئيس  زيارة  تكون  أن  يمكن  ال 
بالذات، زيارة  التوقيت  طيب أردوغان إلى قطر، في هذا 
بروتوكولية بين دولتين حليفتين لتوقيع اتفاقيات تعاون، 
التركي  والرئيس  بن حمد  تميم  أمير قطر  لقاء  يعكس  لم 

أردوغان، صورة ذلك التحالف القوي...«9

ممارسة  في  الداعشيات  مساعي 
جرائمهن بمخيم الهول مستمرة، حيث 
بالطرق  داعش  فكر  إحياء  يحاولن 
من  كل  على  القضاء  ويحاولن  كافة، 
يناهضن هذا الفكر بارتكاب الجرائم من 
بات  الفرار..  ومحاوالت  وطعن،  قتل، 
مخيم الهول الواقع 45 كم شرق مدينة 
الحسكة في شمال وشرق سوريا؛ يشهد 
بشكل شبه يومي حالة من القتل والتمرد 
ومحاوالت الفرار والتي ارتفعت بشكل 
ملحوظ مع الغزو التركي لمناطق شمال 
االستفادة  محاولة  في  سوريا،  وشرق 
من األوضاع الراهنة وإعادة إحياء ما 
يسمى بـ »الخالفة«، وال سيما األجانب 

منهم....«2

الخارجية  العالقات  دائرة  أشارت 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 
لم  التركية  الدولة  بأن  سوريا 
تلتزم بكل المحاوالت واإلجراءات 
وعلى  عليها  االتفاق  تم  التي 
وقف  عملية  الخصوص  وجه 
إطالق النار، منوهة دور الضامن 
فعاالً  يكون  ألن  يحتاج  الروسي 
يكون  أن  األفضل  من  وأنه  أكثر، 
تفعلها  ما  لحقيقة  تقصي  هناك 
عموم  في  التركي  االحتالل  دولة 
بأن  مؤكدة  السورية،   المناطق 

موقفهم من الحوار ثابت...«2

تقارير حقوقية: خماوف من جتارة األعضاء البشرية 
يف املناطق احملتلة

اإلدارة الذاتية حتّث روسيا على تفعيل دور أين اجملتمع الدولي من خطورة تفاقم جرائم داعش يف اهلول؟!
الضامن أكثر بينها وبني دمشق

تستمر الممارسات الال أخالقية وانتهاكات 
التي  المناطق  في  اإلنسان  حقوق  أبسط 
ثقافة  وهي  المرتزقة،  عليها  تسيطر 
من  انطالقاً  معروفة  باتت  وممارسات 
انتهاًء  وليس  وداعش  النصرة  جبهة 
بالشكل الجديد لها الذي أحدثته تركيا تحت 

مسمى الجيش الوطني السوري..«5

اجلزيرة  إقليم  شعوب  نددت 
الرتكي  االحتالل  ممارسات 
مشال  مناطق  يف  ومرتزقته 
والصمت  سوريا،  وشرق 
الطرف  غض  الذي  الدويل 
وذلك  اجلرائم؛  هذه  عن 
حاشدة  تظاهرات  خالل 
اجلزيرة،  إقليم  مدن  يف 
العاملي  العام  الرأي  ودعوا 
على  والضغط  بالتدخل 
الرتكي  االحتالل  دولة 
إليقاف انتهاكاهتا، واحلدّ من 

جرائمها..«2
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يتسبب نقص الحديد بالجسم بحدوث بعض 
المشكالت الصحية، وذلك نتيجة انخفاض 
يجب  ما  إليك  الحمراء،  الدم  خاليا  نسبة 
معرفته حول مشاكل نقص الحديد في الدم:

الدم إلى انخفاض  يؤدي نقص الحديد في 
الجسم  في  الحمراء  الدم  خاليا  مستويات 

بصورة كبيرة.
إلنتاج  ضروري  الحديد  ألن  وذلك 
الهيموغلوبين، وهو بروتين في خاليا الدم 
إلى  األكسجين  حمل  من  يُمكنها  الحمراء 

جميع أنحاء الجسم.
كمية  على  الجسم  احتواء  عدم  حالة  وفي 
تحصل  فلن  الهيموغلوبين،  من  كافية 
من  حاجتها  على  والعضالت  األنسجة 
العمل  على  قادرة  تكون  وال  األكسجين 
تسمى  حالة  إلى  هذا  ويؤدي  جيد،  بشكل 

فقر الدم.
وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من 
نقص  عن  الناجم  الدم  فقر  فإن  الدم،  فقر 

الحديد هو األكثر شيوعاً.
أسباب نقص الحديد في الجسم:

في  الحديد  لنقص  الشائعة  األسباب  تتعلق 
الجسم بسوء التغذية وعدم الحصول على 

العناصر الغذائية الهامة.
تساهم  أن  يمكن  األمراض  بعض  أن  كما 
التهاب  مثل:  الحديد  بنقص  اإلصابة  في 
الدورة  خالل  الدم  فقدان  أو  األمعاء 

الشهرية أو بسبب حدوث نزيف.
أمراض يُسببها نقص الحديد في الدم:

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى مشكالت 
صحية عديدة تؤثر على الحياة الطبيعية، 

وأبرزها:
1- ضيق التنفس:

في  منخفضاً  الهيموغلوبين  يكون  حينما 
الجسم بسبب نقص الحديد، سوف تنخفض 
مستويات األكسجين أيضاً، وهذا يعني أن 
العضالت لن تحصل على كمية كافية من 

األكسجين للقيام باألنشطة الطبيعية.
2- الصداع والدوار:

أيضاً يتسبب نقص الحديد في عدم وصول 
المخ،  إلى  األكسجين  من  كافية  كمية 
في  الدموية  األوعية  تتضخم  وبالتالي 

الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالصداع.
3- خفقان القلب:

الناتج  الدم  لفقر  األخرى  األعراض  أحد 
عن نقص الحديد.

إن المستويات المنخفضة من الهيموغلوبين 
تعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر 

لحمل األكسجين.
انتظام  عدم  إلى  هذا  يؤدي  أن  ويمكن 
ضربات القلب، أو الشعور بخفقان القلب.

يؤدي  أن  يمكن  القصوى،  الحاالت  وفي 
إلى تضخم القلب أو قصور القلب.

4- تورم ووجع اللسان والفم:
والتهابه  اللسان  انتفاخ  مالحظة  يمكن 
بنقص  اإلصابة  عند  الفم  بآالم  والشعور 
مستويات  إلى  هذا  ويرجع  بالدم،  الحديد 

الهيموغلوبين المنخفضة.
بدعم  يقوم  الهيموغلوبين  أن  حيث 
العضالت، بما فيها العضالت التي تشكل 

اللسان.
كما أن نقص الحديد يؤدي إلى جفاف الفم 
وحدوث التهابات وتقرحات في زوايا الفم.

5- تململ الساقين:
قوية  رغبة  هي  الساق  تململ  متالزمة 

وضعية  في  البقاء  عند  الساقين  لتحريك 
بالحكة  شعوراً  تسبب  أن  ويمكن  ثابتة، 

وخاصةً في الليل.
الحديد  نقص  عن  الناتج  الدم  فقر  ويعتبر 

أحد أبرز أسباب هذه المشكلة.
6- الشعور بالتعب المستمر:

كافية  كمية  على  الجسم  يحتوي  ال  عندما 
أقل  كمية  ووصول  الهيموغلوبين،  من 
والعضالت،  األنسجة  إلى  األكسجين  من 
فسوف يفقد الجسم الطاقة، ويزداد الشعور 

بالتعب.
كما أن هذا النقص يؤدي لزيادة جهد القلب 
لنقل المزيد من الدم الغني باألكسجين إلى 

الجسم، مما قد يسبب الشعور باإلرهاق.
7- شحوب البشرة:

خاليا  في  الموجود  الهيموغلوبين  يمنح 
فإن  لذا  أحمر،  بلون  الدم  الحمراء  الدم 
المستويات المنخفضة خالل نقص الحديد 

تجعل الدم أقل احمراراً.
لونها  البشرة  تفقد  أن  يمكن  السبب  ولهذا 
األشخاص  عند  والوردي  الصحي 

المصابين بنقص الحديد.
أول مؤشرات  من  الوجه  ويعتبر شحوب 
يالحظها  أن  يمكن  التي  الحديد  نقص 

الطبيب.
8- برودة األطراف:

كمية  انخفاض  يعني  الحديد  نقص 
األكسجين في اليدين والقدمين.

أطراف  ببرودة  المصاب  يشعر  ولذلك 
الطقس  في  حتى  والقدمين  اليدين  أصابع 

الحار.
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مشكالت صحية ُيسببها نقص الحديد في الدم

عالج النسيان بطرق مختلفة

نددت شعوب إقليم الجزيرة ممارسات االحتالل 
وشرق  شمال  مناطق  في  ومرتزقته  التركي 
الطرف  غض  الذي  الدولي  والصمت  سوريا، 
عن هذه الجرائم؛ وذلك خالل تظاهرات حاشدة 
العام  الرأي  ودعوا  الجزيرة،  إقليم  مدن  في 
االحتالل  دولة  والضغط على  بالتدخل  العالمي 
التركي إليقاف انتهاكاتها، والحّد من جرائمها..

على  التركي  بالعدوان  تنديداً  ـ  األخبار  مركز 
أبناء  من  اآلالف  خرج  سوريا؛  وشرق  شمال 
رافضين  حاشدة،  تظاهرات  في  الجزيرة  إقليم 
المقاومة  على  ومؤكدين  التركي،  الوجود 

والسير على خطا الشهداء..
اآلالف  خرج  وريفها؛  لكي  كركي  ففي 
واجتمع  حاشدة  تظاهرة  في  األهالي  من 
الشهيد خبات وتوجهوا  المتظاهرون في ساحة 
صوب الشارع العام والسوق المركزي مروراً 
منددة  الفتات  وحملوا  تحسين،  الشهيد  بدوار 
بالعدوان التركي والمرتزقة على شمال وشرق 
سوريا، كما صدحت الحناجر بصوت واحد »ال 
وعاشت  إرهابي،  وأردوغان  التركي  للعدوان 

إلقاء  بعد  التظاهرة  وانتهت  الكرامة«،  مقاومة 
كلمة  لكي  كركي  في  الشهداء  عوائل  مؤسسة 
الناطق باسمها قركيتان  ألقاها  بين المتظاهرين 
أحمي أكد بأن عوائل الشهداء يعاهدون بالسير 
وإفشال  العدوان،  دحر  حتى  أبنائهم  خطا  على 
التجربة  على  التآمري  أردوغان  مشروع 
الديمقراطية وعلى شعوب شمال وشرق سوريا 
الذين هزموا اإلرهاب العالمي واستذكر أحمي 
واألربعين  الثانية  الذكرى  ذاته  الوقت  في 
الفتاً  الكردستانية،  التحرر  حركة  النطالقة 
إلى أن جميع المشاريع التي يسعى إليها أعداء 
بفضل  الفشل  الحرة سيكون مصيرها  الشعوب 
مقاومة  شهداء  إرث  من  المستمدة  المقاومة 
سوريا  وقوات  الكردستانية،  التحرر  حركة 

الديمقراطية.
المجتمع  حركة  نظمت  الحسكة؛  وفي   
بالحسكة  الشهداء  الديمقراطي ومؤسسة عوائل 
التركية  الدولة  ممارسات  تستنكر  تظاهرة 
شمال  مناطق  في  المدنيين  بحق  الفاشية 
الثقيلة  باألسلحة  للمدنيين  وقتلها  وشرق سوريا 
والمدافع، وذلك بخروجهم في تظاهرة شعبية؛ 

وصرخات  شهدائنا  »دماء  شعار  تحت  نظمت 
أطفالنا ستحاسبكم«، حيث سار اآلالف من أبناء 
جميع  فيها  وشارك  ومناطقها  الحسكة  مقاطعة 
شعوب المنطقة من كرد وعرب وسريان ومن 
اإلنسانية  والمنظمات  السياسية  جميع األحزاب 
اإلدارة  ومؤسسات  والكومينات  والمجالس 
من  التظاهرة  وانطلقت  الديمقراطية،  الذاتية 
لجنة  إلى  وصوالً  بالكالسة  آبو  القائد  حديقة 
ورفع  الحسكة،  مقاطعة  في  والبيئة  البلديات 
الشعب  وقائد  الشهداء  صور  المتظاهرون 
المناهضة  والشعارات  والالفتات  الكردي 

للفاشية التركية.
من  الشهداء  باسم مؤسسة عوائل  كلمة  وألقيت 
الطاغية  ظلم  فيها  استنكر  حسو  غريب  قبل 
أردوغان وحيّا فيها  مقاومة الشعوب في شمال 
األردوغانية  الظالمية  ضد  سوريا  وشرق 
بالقول: »إن الهجوم التركي على مناطق شمال 
وشرق سوريا هي ممارسات وحشية على أهلنا 
في سري كاني وكري سبي والمناطق الحدودية 
والتي ال تفرق بين األطفال والنساء والشيوخ؛ 
ألنه لم يعد باستطاعته مجابهة الشعب الكردي 

بدأ  لذا؛  والديمقراطية.  الحرية  نحو  الساعي 
باللجوء إلى ممارسة هذه السياسات الالإنسانية 
والتي هي ضد كل الحقوق اإلنسانية والقوانين 

الدولية«. 
كما وندد غريب حسو الصمت الدولي بالقول: 
وصمت  والعالمي  الدولي  الصمت  »ندين 
المنظمات الحقوقية واإلنسانية والتي تشجع هذا 
النظام الفاشي على ارتكاب المزيد من الجرائم 
كما  جمعاء،  واإلنسانية  الكردي  الشعب  بحق 
التدخل  أجل  من  العالمي  العام  الرأي  ندعو 
والضغط على الفاشية التركية لوقفه ووضع حد 

لجرائمه الفاشية«.
ينال  »لن  بالقول:  حديثه  حسو  غريب  وأنهى 
الفاشية أروغان وجيشه ومرتزقته اإلرهابي من 
إرادة شعبنا، ونحن سائرون على خطى الشهداء 
الحرية  نشر  أجل  من  بحياتهم  ضحوا  الذين 

والديمقراطية«. 
وفي ديرك؛ وتحت شعار »بالشهداء انتصرنا.. 
وندحر  سنقاوم  الكرامة  مقاومة  شهداء  وبروح 
أهالي  من  اآلالف  أصوات  تعالت  االحتالل«؛ 

نظمها مجلس عوائل  التي  التظاهرة  في  ديرك 
الشهداء بمدينة ديرك.

قوات سوريا  وأعالم  المشاركون رموز  ورفع 
والمرأة،  الشعب  الديمقراطية، ووحدات حماية 
التحرر  حركة  شهداء  صور  رفعوا  كما 
وجابت  سوريا،  وشرق  وشمال  الكردستانية 
ثم  المدينة  في  الرئيسية  الشوارع  التظاهرة 
توجهوا الى ساحة مركز الشبيبة الثورية، حيث 

تحولت إلى تجمع جماهيري.
وانتهت بعد إلقاء كلمة من قبل عضو المجلس 
الكريم  عبد  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  العام 
حركة  ميالد  خاللها  من  بارك  صاروخان؛ 
التحرر الكردستانية على عوائل شعوب المنطقة 
كافة، وأحيت مقاومة الشعوب في شمال وشرق 
سوريا ضد الفاشية التركية ومرتزقته، وأكدت 
الكلمة أن ميالد حزب الشهداء »حركة التحرر 

الكردستانية« هي استشراق لشمس الحرية.

في  الخارجية  العالقات  دائرة  أشارت 
بأن  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
المحاوالت  بكل  تلتزم  لم  التركية  الدولة 
وعلى  عليها  االتفاق  تم  التي  واإلجراءات 
النار،  إطالق  وقف  عملية  الخصوص  وجه 
ألن  يحتاج  الروسي  الضامن  دور  منوهة 
يكون فعاالً أكثر، وأنه من األفضل أن يكون 
هناك تقصي لحقيقة ما تفعلها دولة االحتالل 
التركي في عموم المناطق السورية،  مؤكدة 

بأن موقفهم من الحوار ثابت.
العالقات  دائرة  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية 
سوريا اليوم بياناً للرأي العام حول تصريحات 
الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير 
وتنفيذها  للحوار،  الذاتية  اإلدارة  جدية  عن 

لبنود اتفاق وقف النار.
الهجوم  بداية  »منذ  البيان:  نص  في  وجاء 
التركي على شمال وشرق سوريا في التاسع 
من تشرين األول حتى اللحظة لم تلتزم الدولة 
التركية بكل المحاوالت واإلجراءات التي تم 
االتفاق عليها وعلى وجه الخصوص عملية 
وقف إطالق النار التي أعلنها نائب الرئيس 
األول،  تشرين   17 تركيا  في  األمريكي 
من  كل  جمع  الذي  سوتشي  اتفاق  وكذلك 

الرئيس التركي والروسي بعدها بأيام.
النار  إطالق  وقف  ذريعة  وتحت  حيث 
والمنطقة اآلمنة المزعومة، هناك هجوم غير 
محدود على كافة المناطق حتى اآلن بما فيها 
مناطق تل تمر وعين عيسى ومحور الطريق 
الدولي، نجم عن هذه الهجمات ما يزيد عن 
الجرحى  مئات  وكذلك  نازح  ألف   350
عمليات  ناهيكم عن  المدنيين  بين  والضحايا 

التغيير الديموغرافي.
الروسي  الخارجية  وزير  وتحدث  سبق 
الثالثاء  سيرغي الفروف وتكرر األمر يوم 
إن  عن  موسكو  في  الثاني  تشرين   26
اإلدارة الذاتية »غير جدية« في الحوار. لقد 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أبدت 
الجهود  لكل  زالت  وال  وجديتها  استعدادها 
التي يمكن من خاللها تفعيل الحوار في هذا 
الديمقراطية  سوريا  قوات  والتزمت  اإلطار 
النار وانسحبت من كافة  ببنود وقف إطالق 
اإلدارة  توصلت  وكذلك  الحدودية  المناطق 
الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية إلى تفاهم 
عليها  االتفاق  تم  التي  البنود  بعض  حول 
الجانب  مع  وتركيا  روسيا  بين  سوتشي  في 
بدور  القبول  تم  ذلك  على  وبناء  الروسي؛ 
التواصل  تم  خالله  ومن  الروسي  الضامن 
مع دمشق والقبول بنشر قوات حرس الحدود 
التابعة للجيش السوري في إطار التأكيد على 

دائماً ضمن اإلطار  الذاتية تعمل  أن اإلدارة 
دوريات  تسيير  قبول  تم  وأيضاً  السوري، 
وإشراف  بضمان  تركية   - روسية  مشتركة 
التأكيد  مع  الروسية  العسكرية  الشرطة  من 
دوماً وفي جميع المراحل على ضرورة الحل 

والحوار الوطني السوري«.
دور  أن  هو  اآلن  نراه  »ما  البيان:  وتابع 
فعاالً  يكون  ألن  يحتاج  الروسي  الضامن 
حقيقة  مع  الحالي  الدور  يتناسب  وال  أكثر 
دائرة  في  نؤكد  لذا؛  تمت.  التي  التفاهمات 
لشمال  الذاتية  باإلدارة  الخارجية  العالقات 
اإلجراءات  بكافة  قمنا  بأننا  سوريا  وشرق 
الالزمة من أجل أن يكون هناك فعالً حوار 
دوماً  لذلك  مستعدين  زلنا  وال  دمشق  مع 
ضمن  بالعمل  نحتفظ  أننا  على  دائماً  وأكدنا 
اإلطار السوري كوننا سوريون؛ وأن الحوار 
لموقفنا  إبداءنا  وبعد  حيث  دمشق،  مع  مهم 
اإليجابي ال زال الطرف اآلخر غير واضح 
الحوار  في  رغبة  وعدم  »مماطلة«  وهناك 
الروسي  الدور  بأن  نرى  وعليه  السياسي 
الضامن في تحريك هذا الموقف أيضاً مهم«. 
على  حريصون  »نحن  البيان:  واختتم 
التركي  العدوان  وقف  وضرورة  االستقرار 
نتجاوز  لم  إننا  في  اليوم  تكمن  وجهوزيتنا 
أو نلتف على أية تفاهمات، وسعينا من أجل 
بأي  مرهون  وغير  وصريح  جدي  حوار 
تغيير أو وجود أمريكي على األرض، موقفنا 
من الحوار ثابت دوماً، وما يحصل في بعض 
المناطق يأتي في إطار الدفاع المشروع كون 
المناطق  جميع  بآن  جيداً  تعلم  روسيا  دولة 
التي  التفاهمات  خارج  هي  اليوم  المستهدفة 
تمت بينها وبين تركيا. من األفضل أن يكون 
هناك تقصي لحقيقة ما تفعلها تركيا في عموم 
والتصريح  التعليق  وإن  السورية  المناطق 
دعم  لهو  الموجود  والواقع  المواقف  بخالف 
االستمرار  في  ومرتزقتها  ألنقرة  مباشر 

بممارساتهم بحق سوريا وأبنائها«.

مساعي الداعشيات في ممارسة جرائمهن 
بمخيم الهول مستمرة، حيث يحاولن إحياء 
فكر داعش بالطرق كافة، ويحاولن القضاء 
بارتكاب  الفكر  يناهضن هذا  على كل من 
ومحاوالت  وطعن،  قتل،  من  الجرائم 

الفرار..
الواقع  الهول  مخيم  بات  ـ  األخبار  مركز 
شمال  في  الحسكة  مدينة  شرق  كم   45
يومي  شبه  بشكل  يشهد  سوريا؛  وشرق 
الفرار  القتل والتمرد ومحاوالت  حالة من 
الغزو  مع  ملحوظ  بشكل  ارتفعت  والتي 
التركي لمناطق شمال وشرق سوريا، في 
الراهنة  األوضاع  من  االستفادة  محاولة 
وإعادة إحياء ما يسمى بـ »الخالفة«، وال 

سيما األجانب منهم.
من  هاوار  أنباء  وكالة  مراسل  وأفاد 
اليوم  شهد صباح  المخيم  أن  الهول  ناحية 
نتيجة  مكثفة؛  أمنية  حركة  )األربعاء( 

عراقي  الجئ  على  األمنية  القوى  عثور 
العمر  من  يبلغ  خلف  طالب  سلمان  يدعى 
المبرح  للضرب  تعرض  قد  عاماً،   14
خيمته  في  )شاكوش(،  مطرقة  بواسطة 

ضمن القطاع الثاني بالمخيم.
عن  هاوار  أنباء  وكالة  مراسل  ونقل 
الشاب  المخيم أن  أمنية من داخل  مصادر 
سلمان طالب خلف تعرض للضرب على 
بواسطة  ثالث ضربات  من  ألكثر  الرأس 
المشددة  العناية  في  حالياً  وهو  مطرقة، 
ضمن المشفى الميداني في المخيم، وحالته 
المشرفين  الصحية حرجة بحسب األطباء 

على الحالة.
وعن الحادثة بيّن مسؤولون من إدارة أمن 
المخيم أن حاالت القتل والطعن ومحاوالت 
الفرار تزداد بشكل كبير بعد الغزو التركي 
لمناطق شمال وشرق سوريا، وأن عملية 
تزال  ال  الواقعة  مالبسات  عن  الكشف 

مستمرة، وأن هذا النوع من الحوادث تأتي 
والالجئين  النازحين  مناهضة  سياق  في 

للفكر الداعشي المتطرف.
في  األكبر  السوري  الهول  مخيم  ويعتبر 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
من  العالم  مخيمات  أخطر  ومن  سوريا، 
حيث  جمعاء،  لإلنسانية  تهديدها  حيث 
نساء  من  ألف   40 من  أكثر  حالياً  يقطنه 
جنسيات  من  داعش  مرتزقة  وأطفال 

سورية وأجنبية.
تمكن  بعد  المخيم  إلى  هؤالء  غالبية  ووفد 
قوات سوريا الديمقراطية القضاء عسكرياً 
معاقلها  آخر  في  المرتزقة  جغرافية  على 

ابلباغوز أواخر آذار من العام الجاري.
بنقل  الهول  ناحية  أهالي  طالب  قد  وكان 
أماكن  إلى  المخيم،  في  داعش  مرتزقة 
مخصصة لهم؛ ألنهم يشكلون خطراً عليهم، 

ووصفوا مخيم الهول بالقنبلة الموقوتة.

المرأة  إدارة  أطلقت  ـ  األخبار  مركز 
العنف  لمكافحة  حملة  والطبقة  الرقة  في 
شعار  وحملت  المرأة،  ضد  الممارس 

»االحتالل عنف«.
منذ  بدأت  التي  الحملة  برنامج  وضمن 
خمسة عشر يوماً وستستمر لمدة شهرين؛ 
ضد  العنف  حول  محاضرات  هنالك  كان 
المرأة والشعوب والطفولة، وعرض أفالم 

وثائقية تتضمن الموضوع ذاته.
وسيتم تسليط الضوء خالل هذه الفترة على 

العنف الممارس من قبل االحتالل التركي 
وقتل  سوريا  وشرق  شمال  نساء  ضد 
المناضالت  النساء  من  للعديد  المرتزقة 
إحدى  كانت  التي  خلف  هفرين  كالشهيدة 

دعاة الحوار والسالم.
وهذا بحسب ما قالته المشرفة على أعمال 
عبدي  زليخة  الرقة  في  المرأة  إدارة 
المحاضرات  »سلسلة  أيضاً:  أكدت  والتي 
السابع  األربعاء  فاليوم  مستمرة،  هذه 
الثاني؛  تشرين  ن  شهر  من  والعشرين 

في  واحدة  منها  اثنتين  محاضرتين  ألقيت 
الريف الشمالي للرقة تحديداً في خنيزات، 
المحلية،  المجالس  جميع  وتستهدف 
وأخرى  بالمرأة،  الخاصة  والمجالس 
جميع  حضرتها  المدني  الرقة  مجلس  في 

العامالت في لجان األخيرة«.
قالت  الحملة؛  إطالق  وراء  الهدف  وعن 
في  المرأة  إدارة  أعمال  على  المشرفة 
حديثها: »كما  الرقة زليخة عبدي مختتمةً 
تهدف الحملة للحد قدر اإلمكان من العنف 
)الزوجة،  النساء  على  المطبَّق  األسري 
واألطفال  الوالدة(،  وحتى  األخت،  االبنة، 
الحلول  ستطرح  كما  واإلناث  الذكور  من 
إلزالة تلك الظاهرة كنشر الوعي الصحيح 
بينهما.  فيما  المساواة  وهو  الجنسين،  بين 
جرائم  لقائمة  المرفق  للعنف  إضافةً 
االحتالل التركي، وفصائل المرتزقة الذي 

لم يستثني كبيراً، وال صغيراً«.

يرة: »دماء شهدائنا وصرخات أطفالنا ستحاسبكم« شعوب إقليم الجز

أين المجتمع الدولي من خطورة تفاقم جرائم 
داعش في الهول؟!

حملة »االحتالل ُعنف«.. ترسيخ لدور المرأة في 
قيادة المجتمع

اإلدارة الذاتية تحّث روسيا على تفعيل 
دور الضامن أكثر بينها وبين دمشق

تقرير/ كروب روناهي

تقرير/ صاحل العيسى

فيتامينات هامة لصحة الدماغ

الفيتامينات  بعض  الحصول على  من خالل 
الدماغ  صحة  على  الحفاظ  يمكن  الهامة، 
الفيتامينات  هذه  أن  حيث  وظائفها،  وتعزيز 
تحتوي على مركبات عديدة ومفيدة لمختلف 

أعضاء الجسم.
أهم الفيتامينات للدماغ:

:B 1- فيتامين
يعد فيتامين ب هو أفضل الفيتامينات لصحة 

الدماغ، وخاصةً فيتامين ب 12.
الحمض األميني  حيث أن ارتفاع مستويات 
ومن  الدماغ،  وظائف  ضعف  يسبب 
في  تساعد  ب«  »فيتامينات  أن  المعروف 

الحفاظ على مستويات الحمض األميني.
فيتامين  الفوالت،  في:  فيتامينات ب  وتتمثل 

ب 12، وب 16.
C 2- فيتامين

يمكن أن يساعد فيتامين سي في دعم صحة 
الدماغ بسبب نشاطه المضاد لألكسدة.

مهًما  عامالً  يعد  سي  فيتامين  أن  حيث 
الجهاز  في  واالختزال  األكسدة  عملية  في 
اإلمداد  بين  ويربط  المركزي،  العصبي 
واآلثار  سي  لفيتامين  الكافي  غير  الغذائي 

السلبية على األداء اإلدراكي.
األشخاص  على  خاص  بشكل  هذا  وينطبق 
نقص  ألن  الشيخوخة  من  يعانون  الذين 

فيتامين سي أكثر شيوعاً بين كبار السن.
يتوفر فيتامين سي في الفواكه الحمضية مثل 
الكيوي  في  يوجد  كما  واليوسفي،  البرتقالي 

والفراولة والجوافة.
E 3- فيتامين

يحتوي فيتامين E على آلية مشابهة لفيتامين 
C وصحة الدماغ ألنه أيضاً مضاد لألكسدة.
في   E فيتامين  مستويات  انخفاض  يتسبب 
ضعف وظائف المخ، ويساعد في وقاية المخ 

من مشكالت صحية عديدة.
بفيتامين  الغنية  األطعمة  من  العديد  هناك 

األفوكادو،  البروكلي،  المكسرات،  مثل   ،E
وزيت  الشمس،  دوار  بذور  الطماطم، 

الزيتون.
K 4- فيتامين

بينه  نربط  فإننا   K فيتامين  في  نفكر  عندما 
وبين العظام القوية في أغلب األحيان

صحة  في  أيضاً  نفكر  أن  يجب  ولكن 
على  يؤثر   K فيتامين  أن  حيث  الدماغ، 
السفينغوليبيدز، وهي مركبات حمض دهني 
تستخدم كمواد بناء في أغشية خاليا الدماغ،

 K فيتامين  تناول  زيادة  يرتبط  كما 
بالفيتيلوكينون الغذائي الذي يساعد في زيادة 
الدم، وخاصةً  تجلط  ويقلل فرص  اإلدراك، 

لدى كبار السن.
الورقية  الخضروات  في   K فيتامين  يتوفر 
مثل السبانخ، الجرجير، الملفوف، والقرنبيط.

كذلك يمكن الحصول عليه من بعض الفواكه 
مثل األفوكادو والكيوي والعنب، فضالً عن 

فول الصويا، البيض، اللحوم، والكبد.
أمور هامة لصحة الدماغ:

إلى جانب الفيتامينات السابقة، يجب اإلهتمام 
الدماغ،  صحة  لتعزيز  أساسية  أمور  بثالثة 

وتشمل:
فوائد  تقتصر  ال  الرياضة:  ممارسة   -1
ممارسة الرياضة على تحسين اللياقة البدنية 
صحة  على  الحفاظ  في  تساعد  بل  فحسب، 

الدماغ وقوة اإلدراك والذاكرة.
2- النوم جيداً: إن الحصول على قسط كاٍف 
للصحة  األهمية  بالغ  أمر  يومياً  النوم  من 
بشكل عام، ولصحة الدماغ أيضاً، حيث أنه 

أثناء النوم، يتم إزالة السموم من الدماغ.
تساعد  أيضاً  غذائي صحي:  نمط  اتباع   -3
تعزيز  في  المختلفة  الغذائية  العناصر 
وظيفة الدماغ، ولذلك ينصح بتناول مختلف 
األطعمة للحصول على كافة العناصر الهامة 

والفيتامينات المفيدة للدماغ.

مشكلة  األشخاص  من  العديد  يواجه 
بسبب  وباألخص  باستمرار،  النسيان 
وجود الكثير من األمور التي تشغل بالهم، 

فما هي طرق عالج النسيان؟
1- سجل مالحظاتك:

في عالج  تساعدك  التي  األولى  الطريقة 
عليه  التغلب  خالل  من  هي  النسيان، 
هاتفك  في  سواء  مالحظاتك  وتسجيل 

الذكي، أو في دفتر مالحظات صغير.
البدء بهذا األمر من شأنه أن يساعدك في 

التغلب على المشكلة بأبسط الطرق.
2- ربط األمور ببعضها البعض:

في بعض األحيان بإمكانك االستعانة بهذه 
حيث  النسيان،  عالج  أجل  من  الطريقة 
عليك ربط بعض األمور ببعضها البعض 
تسهيل  في  تساعدك  دماغية  بصور 

تذكرها.
3- اترك بعض اآلثار:

أحيانًا تحتاج لبعض اآلثار والتي تساعدك 
في تذكر األمور.

طوال  الماء  شرب  تنسى  كنت  إن  مثاًل: 
بالماء  زجاجة  ملء  فعليك  الوقت، 
بهذا  المكتب،  على  أمامك  ووضعها 

ستتذكر شرب الماء طوال اليوم.
االستعانة بهذه الطريقة من شأنه أن يسهل 
أن  عليك  لذا  اليومية،  األمور  من  الكثير 

تكون مبتكًرا.
4- اكتب بعض اإلرشادات:

بعض  كتابة  طريقة  اتباع  الممكن  من 

التي  األماكن  في  وتركها  اإلرشادات 
تزورها بكثرة.

اجتماع  موعد  بتذكر  ترغب  كنت  فإن 
معلقة  اترك مالحظة  الصباح،  في  معين 
ستقوم  بالتأكيد  والتي  الحمام،  مرآة  على 
بقراءتها في الصباح عند تنظيف أسنانك.

5- اتبع روتينًا معينًا:
تذكر  في  يساعدك  معينًا  روتينًا  اخلق 
في  يساعد  أن  شأنه  من  والذي  األشياء، 

ترتيب وتنظيم حياتك اليومية.
6- كن منظًما:

لعالج  األساسي  المفتاح  يعد  التنظيم 
عدم  أن  إذ  العصر،  هذا  في  النسيان 
التنظيم يساعد في عملية النسيان ويغذيها.
كل  وحاول  حولك،  من  األمور  كل  نظم 
يوم قبل النوم أو عند االستيقاظ تخصيص 

بعض الوقت لتنظيم يومك وأمورك.
تساعدك  أن  الهاتفية  الذكريات  شأن  من 
في ذلك أيًضا، فحاول دائًما استخدام هذه 

الخاصية التي يوفرها لك هاتفك الذكي.
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العدوان  نتيجة  لكي-  كركي  روناهي/ 
التركي على أراضي شمال وشرق سوريا 
شعوب  إرادة  من  النيل  في  ومحاوالته 
الشعوب  أخّوة  مشروع  وإفشال  المنطقة 
الذي ناضلنا من أجله لسنوات، قّدمنا قافلة 
أصبحَن  الالتي  والشهيدات  الشهداء  من 
رمز المقاومة والحرية لكل امرأة حرة في 

روج آفا والشمال السوري.
األمين  استهدفت  التي  الهمجية  العملية 
هفرين  المستقبل  سوريا  لحزب  العام 
خلف واستشهدت جرائها، والقصف على  

القافلة التي توجهت إلى سري كانيه/ رأس 
األم  الشهيدة  ضحيتها  راح  والتي  العين 
عقيدة، كانت بهدف القضاء على شخصية 
خالل  تكونت  التي  الحرة  المرأة  وإرادة  
تلك السنوات، لهذا، وبمرور اليوم العالمي 
مؤخراً؛  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
االستذكار،  في  الكبرى  الحصة  لشهيداتنا 
استهدفت  التي  الوحشية  باألعمال  والتنديد 
والشمال  آفا  روج  في  الحرة  المرأة  كيان 
السوري، وفي هذا اإلطار كان لصحيفتنا 
المحامين   اتحاد  عضوة  مع  لقاًء  روناهي 

وعضوة  علي،  سيآل  المحامية  ديرك  في 
لكي  كركي  بلدية  في  التنفيذي  المجلس 

كوثر سليمان، للتحدث بهذا الشأن. 

لن نرتاجع عن أهدافنا ومطالبنا

الفاشية  التركية  الدولة  به  قامت  ما  إن 
الوطني  الجيش  مسمى  تحت  ومرتزقتها 
المنطقة  شعوب  إبادة  األول  هدفه  كان 
المتمثل  الديمقراطي  الفكر  على  والقضاء 
وجسدها  الديمقراطية  األمة  بروحها 
في  الثورة  هذه  لعبته  وما  الذاتية،  اإلدارة 
بحتة  ذكورية  سلطوية  من  الذهنية  تغيير 
إرادة  تشارك  حرة  تشاركية  ذهنية  إلى 
اتحاد  عضوة  قالته  ما  هذا  فيها،  المرأة 
بالقول:  وأضافت  علي  سيآل  المحامين 
»إن دولة فاشية محتلة حاقدة على شعوب 
خاصةً  الكردي  والشعب  عامةً  المنطقة 
ليس هنالك فارق بينها وبين داعش، وليس 
تقبل نشوء كيان ذاتي ديمقراطي  بإمكانها 
من  به  قامت  ما  وإن  المنطقة،  ألهالي 
تندرج  اإلنسان  لحقوق  وانتهاكات  جرائم 
تحت مسمى جرائم حرب وإبادات لشعوب 

روج آفا والشمال والشرق السوري«.
الحقوقيين  باسم  وأدانت  سيآل  واستنكرت 
المجتمع  ودعت  المنطقة  على  العدوان 
واعتبار  دولية،  محكمة  إلقامة  الدولي 

حرب  مجرمي  ومرتزقته  أردوغان 
وإدانتهم وفرض أقسى العقوبات عليهم.

لمناهضة  العالمي  اليوم  مرور  وبمناسبة 
الشهيدات  استذكرت  المرأة  ضد  العنف 
أمثال األمين العام لحزب سوريا المستقبل 
من  وغيرهن  عقيدة  واألم  خلف  هفرين 
مقاتالت وحدات حماية المرأة الالتي تمثلن 
شعلة الحرية والمقاومة في تعزيز الحركة 
النسوية من أجل من مناهضة العنف ضد 
المرأة، فقد زدَن من إرادة المرأة في شمال 
بأعنف  استشهادهن  بعد  سوريا  شرق 

الطرق على يد المرتزقة.
وفي الختام عاهدت عضوة اتحاد المحامين 
الحرية  طريق  في  بالسير  علي  سيآل 
والمطالب  األهداف  عن  التراجع  وعدم 
الشرعية لنيل الحرية الفكرية وتغيير ذهنية 

المجتمع«.

سنسري على درب شهيدات احلرية

مناطقنا  على  التركي  العدوان  نستنكر 
بحق  ارتكبها  التي  البشعة  وجرائمه 
لحرمات  وانتهاكهم  المنطقة  شعوب 
جرائم  من  به  قاموا  وما  اإلنسان  وحقوق 
بحق  اإلنساني  العقل  يتقبلها  ال  شنيعة 
ما  هذا  كوباني،  وجيجك  هفرين  شهيدتينا 
بلدية  في  التنفيذي  المجس  عضوة  قالته 

3رياضة مرأة10

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

ية َسُنفشل مؤامرات المحتل التركي« »بروح شهيدات الحر

روناهي / قامشلو ـ رغم بقاء جولة خامسة 
القدم  بكرة  السيدات  دوري  من  وأخيرة 
المتأهلين  إقليم الجزيرة، ولكن عقد  ألندية 
اكتمل وأصبحت المباريات القادمة هامشية 
في الجولة القادمة بعد نتائج الجولة الرابعة، 

والتي أقيمت في إطارها مباراتين.
مرحلة  من  الرابعة  الجولة  إطار  ضمن 

اإلياب لدوري أندية إقليم الجزيرة لسيدات 
عامودا  أهلي  سيدات  فازت  القدم،  كرة 
على  فدنك  سيدات  على  نظيفة  بسداسية 
وليعدن  المغطى،  ديرك  ملعب  أرضية 
االنتصارات  لسكة  عامودا  أهلي  سيدات 
في  األسايش  سيدات  من  خسارتهن  بعد 

الجولة الماضية بهدف بدون رد.

أهلي  سيدات  تأهلت  المجموعة  هذه  وعن 
تأهلت  وكذلك  نقطة   21 برصيد  عامودا 
نقطة،   14 برصيد  األسايش  سيدات 
سيدات  فازت  المجموعة  نفس  ولحساب 
بهدف  الجزيرة  عمال  سيدات  على  قنديل 
قامشلو  ملعب  أرضية  على  رد  بدون 

المغطى.
تبقى جولة خامسة وأخيرة لهذا المجموعة 
معرفة  بعد  هامشية  هي  ذكرنا  وكما 
المجموعة،  عن  المتأهلين  الناديين  هوية 
المصادف  القادم  الجمعة  يوم  ويتقابل 
عمال  مع  األسايش   ،2019/11/29
قامشلو  ملعب  أرضية  على  الجزيرة 
أرضية  على  فدنك  مع  وقنديل  المغطى، 

ملعب ديرك المغطى.
تقام  لم  والتي  األولى  المجموعة  عن  أما 
كانيه  سري  نادي  توقف  بسبب  منافساتها 
المدينة  احتالل  بعد  الرياضي  النشاط  عن 
من  ومرتزقتها  التركية  الدولة  قبل  من 
اعتذار  وكذلك  السورية،  المعارضة 
سيدات  السابقين  للدوريين  اللقب  حامالت 
من  اإلياب  مرحلة  إكمال  عن  قامشلو 
منها  األسباب  من  للكثير  وذلك  الدوري 
لذلك  سامح  الغير  المادي  النادي  وضع 
أخرى  وأسباب  النادي  إدارة  بحسب 
امتنعت اإلدارة عن ذكرها، وبذلك لم يتبَق 
تلقائياً  وتأهال  ناديين  غير  المجموعة  في 

وهما جودي والطريق.

ستدعم  أنها  الدولية  األولمبية  اللجنة  ذكرت 
عن  المسؤولين  كل  ضد  العقوبات  أشد  فرض 
لمكافحة  موسكو  مختبر  بيانات  في  التالعب 
المنشطات، في الوقت الذي تم فيه تهديد روسيا 

باالستبعاد مرة أخرى من العالم الرياضي.
لمكافحة  الدولية  للوكالة  تابعة  لجنة  وأوصت 
باإلعالن  الماضي  األسبوع  )وادا(  المنشطات 
الروسية  المنشطات  مكافحة  لجنة  أن  عن 
أصبحت بال أهلية، وهو ما قد يجعل روسيا غير 

مؤهلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
الثالثاء،  الدولية، أمس  اللجنة األولمبية  ودعت 
الخام«  »البيانات  تسليم  إلى  الروسية  السلطات 
من مختبر موسكو المتعلقة بتحقيقات »وادا« في 

فضيحة تعاطي المنشطات في البالد.
هذا  أن  الدولية  األولمبية  اللجنة  وذكرت 
وأن  كامل،  بشكل  العدالة  تطبيق  »سيضمن 
المذنب يمكن أن يعاقب بشكل مناسب وأن يتم 

حماية البريء بشكل كامل«.
إزالة  يمكن  الطريقة،  »بهذه  اللجنة:  وأضافت 
الرياضيين  من  العديد  حول  الشكوك  كافة 

الروس الشرفاء«.

وبعد إيقاف استمر ثالثة أعوام، رفعت »وادا« 
الروسية  الوكالة  على  فرضته  التي  اإليقاف 
 ،2018 أيلول   20 في  المنشطات  لمكافحة 
المنشطات  بيانات  كل  روسيا  تسلم  أن  بشرط 
والعينات خالل الفترة من 2012 إلى .2015 
ولكن بعد فترة تم اكتشاف أن هذه البيانات بها 

تناقضات تشير إلى أنه تم التالعب بها.
إذا تبنّى مسؤولو وادا هذه التوصيات في اجتماع 
كانون   9 يوم  إقامته  المقرر  التنفيذية  اللجنة 
في  بما  جديدة،  عقوبات  موسكو  ستواجه  أول، 
ذلك على األرجح عقوبة االستبعاد من أولمبياد 

طوكيو التي تقام العام المقبل.
ولكن يرجح أن يتم السماح للرياضيين الروس 
بالمشاركة في أولمبياد طوكيو ودورة  الشرفاء 
كرياضيين   2022 في  ببكين  الشتوية  األلعاب 
مستقلين، وهو شيء رحبت به اللجنة األولمبية 

الدولية.
المنشطات  تعاطي  فضيحة  اكتشاف  ومنذ 
برعاية الدولة في 2014، كافحت روسيا لعدة 
منشطة  مواد  استخدام  عن  مزاعم  مع  سنوات 

تعزز األداء.

ليقود بوسطن  أحرز ديفيد باسترناك 3 أهداف 
مونتريال  على   )1-8( ساحق  لفوز  بروينز 
كندينز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.
في  كويل  وتشارلي  مارتشاند  براد  وساهم 
هدفًا، وصنع  منهما  كل  بعدما سجل  االنتصار 
باقي األهداف عن طريق  بينما جاءت  هدفين، 
ودانتون  بيورك،  وأنديرس  ديبراسك،  جيك 

هاينن، وصنع شون كورالي 3 أهداف.
وأنقذ الحارس ياروسالف هاالك، 36 محاولة 
ستة  آخر  في  الخامس  فوزه  بروينز،  ليحقق 

مباريات.
خسر  الذي  كندينز  هدف  ويبر،  شي  وسجل 

للمرة الخامسة على التوالي.
أهداف  برايس خمسة  كاري  الحارس  واستقبل 

الشوط  في  استبداله  قبل  محاولة   11 أول  من 
الثاني.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم التي يسجل فيها 
لكنها  باسترناك ثالثة أهداف في مباراة واحدة 
ثالثية  بروينز  فيها العب من  يسجل  أول مرة 
نوفمبر   30 في  كاسبر  ستيف  منذ  كندينز  في 

تشرين الثاني 1987.

كشفت نازحة والتي كانت قد نزحت لمخيم 
“المحمودلي” بريف الطبقة، طريقة فرار 
عائالت عناصر وقادة المرتزقة من مخيم 
تقطنه سابقاً،  كانت  الذي  “عين عيسى”، 
إلى المناطق التي سيطرت عليها مرتزقة 

الجيش الوطني السوري في المنطقة.
هاجمتهم نساء متطرفي داعش في المخيم

قالت هيفاء حيسين وهي نازحة من ريف 
مرتزقة  أن  برس”  لـ”نورث  الطبقة 
للمحتل  التابعة  السوري  الوطني  الجيش 
التركي، هاجمت مخيم عين عيسى الواقع 
في شمالي مدينة الرقة، والذي كان يسكنه 
عائالت  بينهم  نازح  ألف   /13/ نحو 
شن  بعد  داعش،  مرتزقة  وقادة  عناصر 
المحتل عدوانه على الشمال السوري في 

التاسع من تشرين األول.
مدينة  من  النازحة  هيفاء حسين،  وتابعت 
في  بقيت  أنها  سوريا  شرقي  كمال  البو 
ونصف،  سنتين  لمدة  عيسى  عين  مخيم 

بعد نزوحها من البو كمال.
القصف،  أصوات  سمعوا  أنهم  وأضافت 
إاّل أنهم “لم يحركوا ساكناً، كونهم معتادين 
باإلشارة  بلدهم،  في  األصوات  هذه  على 

إلى البو كمال.
القصف،  بدء  عند  أنه  إلى  وأشارت 
داعش  متطرفي  قادة  نساء  هاجمتهم 
خيم  عن  المفرقة  الخيم  في  المتواجدات 

أزواجهن  مع  يتكلمن  وبدأن  المدنيين، 
بما  إلخبارهم  المحمول،  الهاتف  بواسطة 

يحدث.

»مل نستطيع النوم خوفًا منهم«

دخلت  عسكرية  »سيارة  بالقول:  وتابعت 
إلى  المتطرفين  نساء  وأخذت  المخيم 
المخيم الخاص بهم، وبلمح البصر اختفت 

السيارة، ولم أَر أين ذهبوا«.
عن  هيفاء  عبرت  حديثها  سياق  وفي 
خوفها عندما اختلط المخيم ودخلت عوائل 
“لم  قائلة:  المدنيين  بين  داعش  مرتزقة 

نستطيع النوم خوفاً منهم”.
بدأوا  داعش  مرتزقة  عوائل  أن  وأكدت 
النارية  الدراجات  ألصحاب  المال  بدفع 
من  الشمالية  الجهة  إلى  يأخذوهم  لكي 

المخيم.
حسين  هيفاء  أشارت  حديثها  ختام  وفي 
بأن  دلي،  المحمو  مخيم  إلى  نزحت  التي 
إدارة المخيم قدمت لهم كافة المواد الغذائية 

حيث يعيشون بأمن وأمان اآلن.
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
سوريا أعلنت بتاريخ 13 تشرين األول / 
اكتوبر الماضي “فرار /785/ مرتزقاً من 
مخيم  من  داعش  متطرفي  عائالت  أفراد 

عين عيسى للنازحين.

أفادت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين أن 
أكثر من 1200 امرأة على األقل تعرضن 
للعنف في عفرين، من قبل جيش االحتالل 
في  عفرين  احتالل  منذ  ومرتزقته  التركي 

شهر آذار عام 2018.
بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضد المرأة تتجه األنظار إلى المناطق التي 
تحتلها الدولة التركية ومرتزقتها في شمال 
إحصائيات  تشير  حيث  سوريا،  وشرق 
اإلعالمية  والتقارير  الحقوقية  المنظمات 
المجتمع  االنتهاكات ضد  إلى تصاعد حدة 

بشكٍل عام وضد النساء بشكل خاص.

العشرات من حاالت االغتصاب 
منذ االحتالل

ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  يرتكب 
األهالي  بحق  االنتهاكات  أشكال  شتى 
المدنيين في عفرين منذ احتاللها في شهر 
االنتهاكات  وشملت   .2018 عام  آذار 
بحسب منظمات حقوقية القتل واالختطاف 
إلى  إضافةً  القسري،  والتهجير  والتعذيب 

السلب والنهب.
الفئات  أكثر  من  واألطفال  النساء  وتعتبر 
وبحسب  العنف.  أشكال  لمختلف  تعرضاً 
فإن  عفرين  في  اإلنسان  حقوق  منظمة 
التركي ومرتزقته ارتكبوا  جيش االحتالل 
النساء  على األقل 1200 حالة عنف ضد 
منذ احتالل عفرين، منها 40 حالة قتل و 
60 حالة اغتصاب، إضافة إلى 100 حالة 
جسدية،  إلصابات  النساء  فيها  تعرضت 

وأكثر من 1000 حالة اختطاف قسري.
النساء  لها  تتعرض  التي  العنف  حاالت 
اجتماعية ونفسية عميقة على  آثاراً  تخلّف 
النساء وعلى المجتمع بشكل عام، مما يرفع 
وثّقت  حيث  االنتحار،  حاالت  نسبة  من 
انتحار  حاالت  خمس  اآلن  حتى  المنظمة 
حاالت  من  العديد  أن  كما  النساء.  بين 
التحرش والتعنيف الجنسي واالغتصاب ال 
إحجام  بسبب  رسمي  بشكل  توثيقها  يمكن 

الضحايا عن اإلفصاح عنها.

احملتل يفرض قوانني جائرة حبق 
النسوة بعفرين

عضو منظمة حقوق اإلنسان إلقليم عفرين 
هيهان علي قالت في تصريح لوكالة أنباء 
هاوار إن الحاالت التي تم توثيقها ال تمثل 
سوى نسبة 30 بالمئة من مجمل االنتهاكات 
وحاالت العنف التي تتعرض لها المرأة في 

عفرين.
المجموعات  أن  إلى  وأشارت هيهان علي 
التركي تفرض  التابعة لالحتالل  المرتزقة 
النساء  حرية  من  تحد  جائرة  قوانين 
ارتداء  على  إجبارهن  منها  عفرين  في 
من  الخروج  من  ومنعهن  معينة،  مالبس 
هيهان  االنتهاكات.  من  وغيرها  المنزل، 
العالمية  الحقوقية  المنظمات  ناشدت  علي 
للخروج  واإلنسانية  الحقوقية  والمؤسسات 
عضوة  االنتهاكات.  إزاء  صمتها  عن 
مؤتمر ستار إلقليم عفرين زهريبان حسين 
استنكرت بدورها العنف واالنتهاكات التي 

تتعرض لها النساء.
ودعت زهريبان النساء للعمل وإلى المزيد 
يمكنها  بما  والتنظيم  والتدريب  الوعي  من 

من التصدي للعنف الممارس ضدها.

ـ سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على 
لقاء فريقي التضامن والجهاد ضمن إطار 
بمقاطعة  الثانية  الدرجة  دوري  منافسات 
كوباني لكرة القدم، ويتقابل اليوم األربعاء 
الثانية  الساعة  بتمام  فريقي حلنج واألهلي 

عصراً على أرضية ملعب كولة.
االتحاد  في  الفردية  األلعاب  مكتب  قرر  ـ 
بطولة  تأجيل  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
والتي  للسيدات  المفتوحة  الطاولة  كرة 
الجمعة  يوم  تقام  أن  المفترض  من  كانت 
السبت  يوم  إلى  وذلك   2019/11/29

التزام  بسبب   ،2019/11/30 المصادف 
األندية بدوري السيدات لكرة القدم.

ـ فاز فريق األمن الداخلي على فريق الوفاء 
دوري  بلقب  بذلك  وتوج  نظيفة،  بثالثية 
أقيم  اللقاء  الرقة  مدينة  في  األولى  الدرجة 
على أرضية ملعب الفرات والدوري كان 
وإشراف  والرياضة  الشباب  لجنة  برعاية 
مع  بالتعاون  الرقة  في  الرياضي  االتحاد 

منظمة نساء للسالم. 

روناهي / قامشلو

جوائز  لنيل  المرشحين  من  هائل  عدد  يتنافس 
سيتم  التي  الخامسة،  نسختها  في  آسيا«  »سبيا 
أول  كانون  من  والثالث  الثاني  يومي  تنظيمها 

المقبل، في الفلبين.
وسيكون »سبيا آسيا« ضمن أنشطة دورة ألعاب 
جنوب شرق آسيا، التي ستقام في ذات التوقيت.
آسيويين  نجوم  تواجد  الترشيحات  وشهدت 
بارزين، وتسليط الضوء على السباحة اليابانية 
أفضل  بجائزة  للفوز  المرشحة  إيكي  ريكاكو 

رياضية آسيوية هذا العام:
األلقاب  من  العديد  إيكي  ريكاكو  حققت 
أبرزها  وجاءت  مسيرتها،  طوال  واإلنجازات 
في دورة األلعاب اآلسيوية العام الماضي عندما 

فازت بست ميداليات ذهبية.
متسابق  سوى  إيكي  ريكاكو  على  يتفوق  وال 
الشمالية،  كوريا  من  مان   - جين  سو  الرماية 
فاز بسبع ميداليات ذهبية وميدالية فضية  الذي 

عام 1982 في دورة نيودلهي.
رقمه  عادلت  عاماً(   18( إيكي  ريكاكو  لكن 
ميداليات،   8 إجمالي  على  بالحصول  القياسي 

بعد فوزها بفضيتين في سباقات التتابع.
وحصلت ريكاكو إيكي على لقب أفضل سباحة 
في اليابان في العام الماضي، بعد تألقها الالفت 
امرأة  أول  وأصبحت  بجاكرتا.  آسيا  ألعاب  في 
تتوج بلقب األفضل في إحدى نسخ ألعاب آسيا، 

ميداليات  بست  تفوز  سباحة  أول  باتت  بعدما 
ذهبية في نسخة واحدة.

إيكي جيال  تقود ريكاكو  أن  المنتظر  وكان من 
اليابان في دورة األلعاب األولمبية  من سباحي 
المقبلة في بالدها، قبل أن تصاب بسرطان الدم 
اآلن  وهي  الماضي،  شباط  في  »اللوكيميا« 

تواصل بسالسة رحلة التعافي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه عن إصابتها، قالت 
يكن  »لم  إنها  عاماً   18 عمرها  البالغ  السباحة 
بوسعها أن تصدق«، لكنها بدأت التركيز على 

العالج رغم عدم الكشف عن أي تفاصيل.

على  إيكي  ريكاكو  كتبت  الماضي  آذار  وفي 
عشرات  أصعب  األوقات  »هذه  »تويتر«: 
عما  المرات  وآالف  المرات  ومئات  المرات 
بوسعي  يكن  لم  عديدة  مرات  في  أتوقع،  كنت 

األكل لثالثة أيام أو أكثر لكني لن أستستلم«.
بأمل  يتمسك  إيكي  ريكاكو  مدرب  يزال  وال 
التي   ،2020 طوكيو  أولمبياد  في  مشاركتها 
بعد  المقبل،  العام  من  تموز  نهاية  قرب  تنطلق 
تموز  في  للسباحة  العالم  بطولة  عن  غابت  أن 

الماضي.

تقرير/ جوان حممد

دوري السيدات: اكتمال عقد المتأهلين 
رسمياً إلى الدور الثاني

»وادا« تتوعد روسيا بأشد العقوبات 
بسبب تزوير بيانات المنشطات

بروينز يسحق كندينز بالثمانية في 
دوري هوكي الجليد

نازحة تكشف عن تفاصيل جديدة من فرار 
عوائل مرتزقة داعش من مخيم عين عيسى!!!

»أكثر من1200 حالة عنف ضد النساء في 
ين منذ االحتالل« عفر

ياضية... حقيبة روناهي الر

ياضية في »سبيا آسيا« يكاكو إيكي تنافس على جائزة أفضل ر ر

تقرير/ ليكرين خاني

سيآل علي كوثر سليمان

قائلةً:  لكي كوثر سليمان، وأردفت  كركي 
العالمي  اليوم   ذكرى  مؤخراً  علينا  »مر 
لمناهضة العنف ضد المرأة، ونحن كنساء 
في مؤسسات اإلدارة الذاتية وعضوات في 
مؤتمر ستار قد جهزنا برنامج من أجل ذلك 
اليوم، وخرجنا في مسيرة عارمة في 25 
تشرين الثاني، أي اليوم العالمي لمناهضة 
العدوان  فيها  استنكرنا  المرأة  ضد  العنف 
التركي على المنطقة والجرائم البشعة التي 

ارتكبوها«.
العدوان  يعتقد  نهاية حديثها: »  في  وقالت 
إال  أرادتنا  تحطيم  على  قادر  بأنه  التركي 
أننا سنثبت العكس تماماً، ونعاهد شهيداتنا 
ننال  حتى  دربهن  على  نسير  سوف  بأننا 

حريتنا«.
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التركي  الرئيس  زيارة  تكون  أن  يمكن  ال 
الفاشي رجب طيب أردوغان إلى قطر، في 
هذا التوقيت بالذات، زيارة بروتوكولية بين 
لم  تعاون،  اتفاقيات  لتوقيع  حليفتين  دولتين 
يعكس لقاء أمير قطر تميم بن حمد والرئيس 
التحالف  ذلك  صورة  أردوغان،  التركي 
مدى  كما كشف  قلقاً  ما عكس  بقدر  القوي، 
تبعية الدوحة ألنقرة. أراد أردوغان أن تكون 
بعد  يزورها  المنطقة  في  دولة  أول  قطر 
كان  التي  سوريا،  شمال  على  قواته  هجوم 
دعمها  في  العرب  بين  وحيداً  الدوحة  نظام 
بالنسبة  شيئاً  تعني  ال  سوريا  فسيادة  علناً، 
للقيادة القطرية المنخرطة بكل قواها ضمن 
والقوميات،  للدول  عابر  إخواني  مشروع 
يرتكز  وأنقرة  الدوحة  بين  التحالف  أن  كما 
في جانب مهم منه على التدخل المشترك أو 
الدول  في شؤون  المقايضة  أو  الوكالة  عبر 

األخرى.
يقول  أن  للزيارة  التركي  الرئيس  أراد  كما 
إن عالقة بالده مع قطر باقية وتتمدد بغض 
الخليج  دول  مع  نظامه  خالفات  عن  النظر 
خالفات  وهي  السعودية،  رأسها  وعلى 
ثبوت  بعد  األزمة  مستوى  إلى  وصلت 
تورط تركيا في محاوالت المساس من أمن 
سمعتها  ومن  والقومي،  الوطني  السعودية 
إنكار  قطر  تحاول  والعالم،  المنطقة  في 
سيادتها  من  جزًء  وتعتبره  المعادي  دورها 
على قرارها الوطني، لكنها تتناسى أن ذلك 
أخرى.  دول  مصالح  مع  يصطدم  الدور 
خالل خمس سنوات تم عقد 26 اجتماع قمة 
تكن تصب في صالح  لم  بين قطر وتركيا، 
جانب  كان  وإنما  فقط  البلدين  بين  العالقات 
مهم منها يرتبط بالتنسيق المشترك منهما في 
التفاعل مع الوضع اإلقليمي، خصوصاً في 
مناطق يسعى األتراك إلى بسط نفوذهم عليها 
بدعم قطري نظراً إلى أوضاع الفوضى التي 
بالتخطيط  أو  وليبيا،  سوريا  مثل  تعرفها 

للتدخل في شؤون دول أخرى عبر دعمهما 
المباشر لتيارات اإلسالم السياسي في اليمن 

ومصر والعراق.
تايمز  نيويورك  صحيفة  كشفت  أيام  قبل 
 2014 عام  تركيا  احتضان  عن  األميركية 
الجتماع بين التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان 
ضمن  اإليراني  الثوري  الحرس  ومنظمة 
وسيكون  للسعودية،  العداء  هو  واحد  إطار 
من المستحيل التوهم بأنه لم يجِر تحت عيون 
تتوانى  ال  كانت  التي  التركية  االستخبارات 
عن التخطيط للمؤامرات ضد الرياض بسبب 
موقفها الداعم لثورة الثالثين من حزيران في 
مصر. بعد اندالع انتفاضات ما ُسمي بالربيع 
العربي في عام 2011، توسعت طموحات 
لفائدة  تهب  الرياح  أن  أدرك  فقد  أردوغان، 

قوى اإلسالم السياسي وعلى رأسها جماعة 
العاصفة قد تتسع لتشمل كل  اإلخوان، وأن 
دول المنطقة بما فيها دول الخليج، ومن بينها 
السنوات  خالل  تركيا  وتحولت  السعودية. 
الماضية إلى منصة معادية سياسياً وإعالمياً 
من  ولكل  العربي،  االعتدال  لمحور  وثقافياً 
يتبنّى خطاب التطرف واإلرهاب ضد الدول 
المدافعة عن سيادتها، ووجدت شراكة كاملة 
لتنفيذ  المندفع  القطري  الجانب  من  ذلك  في 
أجندات تم إعدادها في سياقات دولية مختلفة. 
عندما أعلنت الدول األربع الداعية لمكافحة 
اإلرهاب في أوائل حزيران2017 مقاطعتها 
لقطر نتيجة تورطها في التآمر عليها، اتجه 
أردوغان للتدخل بقوة لشق الصف الخليجي 
بإقامة قاعدة عسكرية في الدوحة، وبإرسال 

تميم  األمير  نظام  إلى  وانحيازه  إليها  قواته 
وحسابات  وسياسية  عقائدية  منطلقات  من 
مصلحة تصب في إطار تحصين المشروع 

المشترك بينهما لضرب الدول العربية.
عن  الكشف  تم   2018 األول  تشرين  وفي 
اإلخواني  القطري  التركي  العداء  طبيعة 
بعد  السعودية  السياسية  القيادة  نحو  المرّكز 
حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وكان 
المملكة  ضد  بأسره  العالم  تحريض  الهدف 
لعزلها ومحاصرتها وإضعاف دورها وهز 
ودولياً،  إقليمياً  وإرباك حضورها  صورتها 
أراد أردوغان أن تكون قطر أول دولة في 
المنطقة يزورها بعد هجوم قواته على شمال 
بين  وحيداً  الدوحة  نظام  كان  التي  سوريا 
يعد  لم  ومباركتها.  علناً  دعمها  في  العرب 

يعمل  تركياً  قومياً  مشروعاً  هناك  أن  خافياً 
على إعادة التاريخ العثماني بأدوات اإلسالم 
يطمح  فارسي  جانب مشروع  إلى  السياسي 
المنطقة  على  المطلقة  الهيمنة  إلى  بدوره 
بآليات طائفية، وأّن بين المشروعين تجاوب 
مشروع  أي  ضد  التحالف  إلى  أقرب  هو 
قد  التي  الخالفات  رغم  عربي،  حضاري 
هو  مثلما  النفوذ  مناطق  حول  أحياناً  تظهر 
األمر  في  الالفت  لكن  سوريا،  في  الشأن 
المشروعين  مع  تماماً  منسجمة  قطر  أن 
وضعية  من  مستفيدة  والصفوي  العثماني 
الصغير المتحرك بدوافع اإلمكانيات المتاحة 
كل  لفائدة  األدوار  بكل  للقيام  والمستعد 

األطراف.
وتعتبره  المعادي  دورها  إنكار  قطر  تحاول 
الوطني،  قرارها  على  سيادتها  من  جزءاً 
مع  يصطدم  الدور  ذلك  أن  تتناسى  لكنها 
مصالح دول أخرى، بل ويعمل على ضرب 
واألمر  والخارج،  الداخل  من  الدول  تلك 
أي  يتفهم  قد  التركي،  لحليفها  بالنسبة  ذاته 
قومي  هدف  لتركيا  أن  لألحداث  متابع 
كل  مع  عداء  في  بسببه  دخلت  استراتيجي 
ينطبق  ذاته  األمر  هل  لكن  جوارها،  دول 
على قطر؟ هل لقطر مشروع قومي يستحق 
تدخل معه في صراع مع جوارها ومع  أن 
حاضنتها العربية؟ أم أنها اختارت لنفسها أن 
ربما  أو  التركي  المشروع  من  جزءاً  تكون 
جيرانها  مع  قطر  مصالحة  إن  اإليراني؟ 
يتعلق  فيما  لمواقفها  تتطلب مراجعة جذرية 
وهو  المطروحة،  والملفات  القضايا  بجميع 
الحاضر،  الوقت  في  المنال  بعيد  يبدو  ما 
فنظام الدوحة شّكل خياراته على الصدام مع 
األنظمة العربية منذ عقدين من الزمن، وال 
يزال النظام القطري يسير في ذات االتجاه.

بصورة  القِدم  منذ  موجودة  وسيلة  اإلعالم 
لتصل  األجيال  عبر  تطورت  وقد  بسيطة، 
الحالي،  العصر  في  عليه  وصلت  ما  إلى 
آخر  متطور  وَمجرى  أساليب  اتخذت  وقد 
المجتمع، لإلعالم  يتماشى مع درجة تطور 
الرابعة في  السلطة  اهمية كبيرة جعلت منه 
خطوة  االهمية  هذه  تزداد  واليوم  بلد،  أي 
أطراف  محاوالت  إلى  نظراً  وذلك  كبيرة، 
مختلفة االستفادة من اإلعالم كحربة لتمرير 
مخططاتها وتحقيق مكاسب وغايات خاصة، 
السلطة  في  ومنافعهم  لمصالحهم  تلبية 
ثورة  في  ونشهده  شهدناه  كما  والتوسع. 
القنوات  بعض  تحولت  كيف  العربي  الربيع 
أداة  إلى  والمجالت  والصحف  واإلذاعات 
الحكام  إسقاط  منها  مختلفة  الستخدامات 
وقتل  االقتصاد،  وتدمير  الحروب  وافتعال 
وتشريد مئات اآلالف من البشر وذلك بهدف 
أخرين  وإسقاط  السلطة  في  ما  أحد  إبقاء 
وتغيير نظام الحكم في البالد حسب مصالح 
واإلقليمية،  الدولية  القوى  بعض  ومنافع 
غير  وفوضى  ضياع  في  الشعوب  تاركين 

آبهين بما سيحصل لهم.
اإلعالم أصبح له دور كبير في أي خطوات 
سياسية،  اقتصادية،  سواء  حكومات  تتخذه 
أو حتى في حروبها فهي  ثقافية،  عسكرية، 
خالل  من  اإلعالم  من  تبدأ  شيء  كل  قبل 
العام  الرأي  على  للتأثير  لسياساتها  الترويج 
العام  والرأي  المجتمع  وتأييد  والمجتمع، 
التي سيتخذها، حيث  الخطوة  العالمي بشأن 
ومميز  حيوي  دور  اإلعالم  وسائل  تلعب 
عليها  يعتمد  التي  فهي  المجتمعات  كافة  في 
سواء  األخبار  كافة  على  التعرف  في  الفرد 
السياسية أو االقتصادية أو غير ذلك. تعتبر 
المصدر  أنواعها  بمختلف  اإلعالم  وسائل 

المعلومات  األكثر أهمية في الحصول على 
سواء  الناس،  من  العظمى  للغالبية  بالنسبة 
أو  التلفاز،  أو  الراديو،  من خالل  ذلك  كان 
اإلعالم  وسائل  من  غيرها  أو  الصحف، 
األخبار  نشر  على  تعمل  حيث  المختلفة، 
لذلك  ممكن،  جماهيري  نطاٍق  أوسع  على 
أصبحت المصدر األساسي المعتمد من قبل 
المعلومات  الناس في الحصول على  غالبية 
مصدراً  تعتبر  فهي  المختلفة،  واألخبار 
مصدر  أنّها  كما  السياسية،  لألخبار  أساسياً 
البرامج  كمتابعة  الترفيهية  للمعلومات 
التلفزيونية، ومشاهدة األفالم بشتى أنواعها، 
توفير  في  الكبيرة  أهميتها  إلى  باإلضافة 
معرفة  ويمكن  المختلفة،  التعليمية  البرامج 

ثقافة دولٍة وسكانها من خالل مشاهدة وسائل 
اإلعالم لتلك الدولة وتحليلها والتفاعل معها.

متابعة  تعتبر  اإلعالم  لمفهوم  كتعريف 
البرامج  بعض  ومشاهدة  اليومية،  األخبار 
إلى  باإلضافة  والمسابقات،  الترفيهية، 
إعالمية  مضامين  وغيرها  اإلعالنات، 
والتعليم،  الترفيه،  بهدف  للمجتمع؛  تبثُّ 
يومياً  نشاهدها  حيث  والتثقيف،  واالطِّالع، 
اإلعالمية  الوسائل  باستخدام  عرضها  حين 
تبنِي  تقتضي  اإلعالم  إن صناعة  المتنِوعة. 
المتنوعة،  والرسائل  المضامين،  من  عدد 
هذه  وترويج،  إنتاج،  في  قُدماً  والمضِي 
بحيث  محددة،  قوالب  ضمن  المضامين 
اهتماماتهم؛  بكافة  المجتمع  شرائح  تشمل 

حيث إن بعض المضامين تتطلَّب أن تكون 
على شكل برنامج تلفزيوني، وأخرى تكون 
المجاّلت،  في  ترويجية  حملة  هيئة  على 
والصحف، وهنا يأتي دور وسائل اإلعالم، 
ومتطلَّباتها،  وسيلة،  كل  بطبيعة  والمتمثل 
وما يتناسب معها، وفئة الجمهور المقصود. 
اإلعالمي،  المحتوى  هذا  بمشاهدة  والمعني 
الرسالة  نجاح  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
بها  الجمهور  تأثُّر  بمدى  يقاس  اإلعالمية 
اإلعالمية  الرسائل  ألّن  وعملياً؛  فِكرياً 
تحمل في جوفها مضامين متعددة تم بناؤها 
الرسالة،  تلك  إليصال  متقن؛  بأسلوب 
في  مباشر  غير  بشكل  مضمونها  وتمرير 
أغلب األحيان. والوسيلة اإلعالمية الفاعلة، 

والمهمة، هي تلك الوسيلة التي تحقِّق أعلى 
المجتمع، وهذا  نِسب االنتشار، والتأثير في 
للمجتمع،  وفهماً  متعِمقة،  دراسة  يتطلَّب 
واإلعالم في آن معاً؛ فوسائل اإلعالم ليست 
ال  كما  مجتمعها،  عن  معزولة  مؤسسات 
العمل  دون  إعالمية  وسيلة  تنجح  أن  يمكن 
بأسلوب  والرسائل  المضامين،  نسج  على 
الجماهيرية  للفئة  المقنع، والمشوق  العرض 
اإلعالم،  وسائل  تعدد  ويعتبَر  بها.  المعنية 
على  دليالً  للمحتوى  عرضها  أنماط  وتنوع 
جماهيرية  فئة  لكل  إن  إذ  الجماهير؛  تنوع 
قنوات،  من  معها  ينسجم  ما  المجتمع  في 
فمحِصلة  وإذاعات،  ومجالت،  وصحف، 
هذه العملية االتِّصالية بين منشئي المحتوى، 
سلوك  أو  شعور،  تنمية  هو  له  والمتلقِّين 
معين نحو الرسالة المقدمة، حيث إن اإلعالم 
يروج فكرة أو منتجاً أو قناعة ما، والجمهور 

يبدأ بتبنّي هذه القناعة تدريجياً. 
والهيئات  المؤسسات  من  العديد  وتعتمد 
نشر  والمنظمات واألحزاب على  الحكومية 
وسائل  خالل  من  لها  والترويج  أعمالها 
اإلعالم  وسائل  استخدام  يتم  حيث  اإلعالم، 
والخدمات،  المنتجات  عن  اإلعالن  في 
العام  الوعي  على  التأثير  في  تساعد  والتي 
حثهم  مثل  وأفكارهم،  األفراد  وتصورات 
على  التأثير  أو  معينة،  منتجاٍت  شراء  على 
وسائل  تؤثر  كما  التصويت،  في  قراراتهم 
اإلعالم بشكٍل كبيٍر على العالمات التجارية، 
المؤسسات وصورتها  أو  الشركات  وسمعة 
نجاح  على  بالتأثير  يساهم  مّما  الناس،  أمام 

حمالتها الترويجية.

9سياسة آراء 4
رسائل أردوغان تؤكد استمرار قطر في سياساتها

أهمية اإلعالم ودوره في توجيه المجتمع

وشعبنا  قواتنا  على  »نعّول  المشرف:  أنور 
إلفشال المؤامرات التي تستهدفنا«

المعايير  في  ازدواجية  »هناك  حبيب:  حكمت 
لدى المنظمات األممية«

حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم

سوريا؛  وشرق  لشمال  التركي  الغزو  بعد 
العزل  المدنيين  بحق  االنتهاكات  تزايدت 
فاقم  الواضح، مما  الدولي  في ظل الصمت 
النازحين ازدادت  األزمة اإلنسانية؛ فأعداد 
الهجوم  بعد  سيما  وال  األخيرة  اآلونة  في 
عيسى،  بعين  المحيطة  القرى  طال  الذي 
والذي شنه مرتزقة االحتالل التركي بذرائع 

مختلفة.
ال يلتزمان بوقف النار

وحول هذا الموضوع؛ أجرت وكالة فرات 
الذاتية  اإلدارة  مستشار  مع  لقاًء  لألنباء 
حيث  المشرف  أنور  الدكتور  الديمقراطية 
حول  الروسي  الصمت  »إن  قائالً:  تحدث 
مصداقية  يضع  وتوسيعه،  العدوان  هذا 
روسيا على المحك في وقت يجب أن تكون 
طرفاً محايداً وضامناً وحازماً تجاه العدوان 
واستمراريته، والطرف الذي ال يلتزم بوقف 
التركي  االحتالل  دولة  هم  النار  إطالق 
يهاجمون عين  اآلن  ومرتزقتها، وهم حتى 

عيسى وقراها«. 
الهجوم  »هذا  بقوله:  المشرف  وأضاف 
عيسى  عين  على  يجري  الذي  الشرس 
المنطقة  عن  كم   35 تبعد  وهي  ونواحيها 
إلى  إضافة  تركيا،  تريدها  التي  المزعومة 
عدم االلتزام بوقف إطالق النار وخرقه أكثر 
من مرة من الجانب التركي باستمرار؛ هذا 
الروسي  الموقف  نتساءل عن  يجعلنا  األمر 
فروسيا هي الضامن لهذا االتفاق الذي جرى 

بين بوتين، ومجرم الحرب أردوغان«.
تضع  روسيا  أن  إلى  المشرف  وأشار 
»روسيا  فقال:  المحك  على  مصداقيتها 
ضامنة لهذا االتفاق الذي أُبرم مع أردوغان، 

هناك صمت دولي واضح وصمت روسي 
بالدرجة األولى؛ كونها راعي لهذا االتفاق. 
الجانب  مع  بالتنسيق  الذاتية  اإلدارة  تستمر 
األزمة  حل  في  يساهم  حيث  الروسي، 
الروسي حول هذا  الصمت  لكن؛  السورية. 
العدوان يضع مصداقية روسيا على المحك 
وعليها إذا أرادت أن تكون طرفاً محايداً أن 
توقف هذا العدوان والغزو التركي فوراً«. 

قوات سوريا الدميقراطية التزمت 
باالتفاق

كل  من  األمريكي  الموقف  حول  وحول 
الموقف  »إن  المشرف:  قال  يجري  ما 
أن  تصريح  رأينا  حيث  متخبط،  األمريكي 
الداخل  في  المسؤولين  عن  يختلف  ترامب 
األمريكي، فمجلس الشيوخ ومجلس النواب 
وقادة التحالف وحتى الجيش األمريكي ضد 
هذا العدوان، في حين أن الرئيس األمريكي 

بقرار االنسحاب من شمال وشرق وسوريا 
وإعادة انتشاره في الشمال السوري، وكذلك 
إن  قال  أردوغان  ترامب  استقبل  عندما 
النار يسير بشكل جيد وتركيا  وقف اطالق 
العالم  يشاهده  ما  لكن؛  األمر.  بهذا  ملتزمة 
على شاشات اإلعالم هو عكس ذلك تماماً، 
التركي  االحتالل  دولة  تماماً  العكس  وعلى 
ال تلتزم بوقف إطالق  النار رغم قيام قوات 
منها،  مطلوب  هو  بما  الديمقراطية  سوريا 
تسمى  ما  منطقة  خارج  االنتشار  وأعادت 
الروسية  الشرطة  ودخول  اآلمنة  بالمنطقة 
وحرس الحدود السورية، وانتشار الدوريات 
تدل  كلها  الحدودي  الشريط  على  الروسية 
الديمقراطية  سوريا  قوات  التزام  على 

باالتفاق«.
»لم  بالقول:  حديثه  المشرف  أنور  وأردف 
باالتفاقيات  التركي  االحتالل  دولة  تلتزم 
تل  على  السيطرة  وحاولت  أكثر  وتمادت 
السيطرة  تحاول  الراهن  الوقت  وفي  تمر، 
للهجوم  المباشر  السبب  عيسى،  عين  على 

على عين عيسى اعتقاد المرتزقة أن مخيم 
حين  في  داعش  عوائل  تقطنه  عيسى  عين 
مناطق  إلى  بإجالئهم  الذاتية  اإلدارة  قامت 
عوائل  من   875 هروب  بعد  أخرى  آمنة 
ونحن  التركي.  العدوان  بفعل  المرتزقة 
وهو  واجبنا  هذا  أحد  من  الشكر  نطلب  ال 
حماية أرضنا، ونحن من حمينا العالم أجمع 
أن  حين  في  وعوائلهم،  داعش  خطر  من 
أردوغان يستخدم ورقة الالجئين والمرتزقة 

للضغط على المجتمع الدولي«.

الصمت الدولي يعين القبول 
بالغزو الرتكي

ونوه المشرف إلى عواقب العدوان التركي 
على  التركي  العدوان  دخول  »قبل  بقوله: 
تل  قرب  مخيم  بإنشاء  قمنا  عيسى؛  عين 
السمن التابعة لمدينة الرقة ألهالينا النازحين 
من تل أبيض وقراها، بعد الهجوم على عين 
النازحين من مدينة عين  عيسى ازداد عدد 
عددهم  ووصل  المجاورة  والقرى  عيسى 
إلى مخيم عين  إلى اآلالف وتوجه بعضهم 
للمساعدات  تام  انقطاع  ظل  في  عيسى، 
ولهذا  الدولية،  المنظمات  وغياب  اإلنسانية 
بالتدخل  اإلنسانية  المنظمات  كافة  نناشد 
وتقديم المساعدة العاجلة لألعداد الهائلة من 
مع  وبخاصة  والمصابين،  الرضع  األطفال 
منتشرة  أمراض  هناك  الشتاء  فصل  قدوم 
بين األطفال بسبب العوامل الجوية والمناخ 

السيئ في هذه المنطقة«.
العدوان  تجاه  األوروبي  الموقف  وحول 
بأن  اعتقد  »ال  المشرف:  قال  التركي 
اتخذت  األوربية  والدول  األوروبي  االتحاد 

موقفاً حيال هذا العدوان، منذ بداية العدوان 
التزمت الصمت بإدانة خجولة لهذا العدوان، 
طالبنا بقوات حفظ السالم لهذه المنطقة دون 
باتخاذ  طالبنا  األوروبي،  الطرف  من  رد 
تركيا  عن  األسلحة  لمقاطعة  الوسائل  كافة 
ولكن في المقابل قدموا ستة مليار لها؛ بحجة 
بشكل  أوروبا  السوريين.  للالجئين  تقديمها 
خالل  من  التركية  للتهديدات  تخضع  عام 
التركية  الممارسات  هذه  الالجئين.  ورقة 
استخدام  الحرة،  واألصوات  العالم  تستفز 
سياسية  مكاسب  لتحقيق  الالجئين  ورقة 
وإجبار الدول على االلتزام بالصمت حيال 
وشرق  شمال  في  ارتكبتها  التي  الجرائم 

سوريا«.
واألمريكي  الروسي  الدور  »إن  وأكد: 
مع  باتفاق  سوريا  في  اآلن  المتواجدان 
اإلدارة الذاتية لم يساهم تواجدهما في خفض 
حدة العنف والعدوان التركي، حيث االتفاق 
الذي جاء مع دولة االحتالل التركي من قبل 
روسيا والواليات المتحدة، نرى عدم فاعليته 
ووتيرة  النار  إطالق  وقف  إلى  يؤدي  ولم 
العدوان  يزال  وال  أراضينا.  على  العدوان 

مستمراً حتى اآلن«.
الديمقراطية  الذاتية  واختتم مستشار اإلدارة 
الدكتور أنور المشرف حديثه قائالً: »نُناشد 
شعبنا في مناطق شمال وشرق سوريا وفي 
الحرة  األصوات  وكذلك  العالم،  دول  كافة 
بمسيرات  بالخروج  العالم  أنحاء  جميع  في 
ولمقاومة  الديمقراطية  لقوات سوريا  مؤيدة 
الديمقراطية  سوريا  بقوات  ثقتنا  الكرامة. 
الدولي  المجتمع  نعول على  كبيرة، نحن ال 
الذاتية.  واإلدارة  قواتنا  نعول على  ما  بقدر 
نقف صف واحداً خلف هذه القوات وندعمها 

لمواجهة العدوان التركي المحتل«.

لمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  نائب  أكد 
فشل  أن  حبيب  حكمت  الديمقراطية  سوريا 
كان  اجتماعاتها  بعقد  الدستورية  اللجنة 
متوقعاً ألنها ُشّكلت بعيداً عن التمثيل الحقيقي 
نظر  وجهات  عن  وتُعبّر  السوري،  للشعب 
دول محددة هذه الدول تعمل حسب أجنداتها 
فشل  نتوقع  »كنا  وأضاف:  ومصالحها، 
استمرار هذه اللجنة ألنها باألساس ال تمثل 

الشعب السوري«.
جاء ذلك من خالل اللقاء الذي أجرته وكالة 
قائالً:  حديثه  استهل  الذي  معه  هاوار  أنباء 
اللجنة  تسمى  ما  تعقد  أن  المقرر  »كان من 
اجتماعاتها،  من  الثانية  الجولة  الدستورية 
بين  ظهرت  التي  الخالفات  بسبب  لكن 
يكن  لم  وهذا  ذلك،  يحدث  لم  المشاركين 
ُمفاجئاً بل كنا متوقعين ذلك، ألن هذه اللجنة 
باألساس تم تشكيلها من قبل رعاة خارجين 
الجهات  وإيران،  وتركيا  روسيا  وهم 
المذكورة تريد من خاللها تحقيق مصالحها، 
للشعب  الحقيقي  التمثيل  عن  بعيدة  وهي 
السوري، وهذه الخالفات هي دليل على أن 
هذه اللجنة لن تصل إلى شيء في النهاية«.

دستور سوريا يجب أن يَكتبهُ سوريون
مجلس  في  »نحن  بقوله:  الحبيب  وأشار 
مع  إننا  نقول  كنا  دائماً  الديمقراطية  سوريا 
الحل السياسي في سوريا، ومع العمل لكتابة 

دستور لكل البالد، لكن ليس بهذه الطريقة، 
وطني  مؤتمر  يُعقد  أن  المفروض  من  كان 
وتنبثق عنه جمعية عمومية  السوريين  لكل 
ومن  دستورية،  لجنة  تأسيس  على  تعمل 
يقوم بكتابة الدستور هم السوريون بعيداً عن 

التدخالت واإلمالءات الخارجية.«
تلك  فلك  في  يجول  ما  الحبيب  وانتقد 
الدم  حساب  على  تجارة  من  االجتماعات 
السوري فقال: »ما يحصل اآلن هو العكس 
حيث  للحل،  ونطرحه  نقوله  مما  تماماً 
الخارج،  في  موجودة  ُمزمعة  لجنة  هناك 

وإقليمية،  دولية  ومصالح  لحسابات  تخضع 
الفّعالة  للقوى  إبعاد  هناك  ذلك  إلى  أضف 
مجلس  وأبرزها  األرض  على  الموجودة 
في  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية  سوريا 
األممي  المبعوث  إن  سوريا.  وشرق  شمال 
تصريحاته  في  بيدرسن  غير  سوريا  إلى 
الدستورية  اللجنة  اجتماعات  حول  األخيرة 
األشخاص  على  رّكز  األمن،  مجلس  أمام 
وتحدث بمجاملة عنهم ولم يقدم شيئاً جديداً، 
وأبدى قلقه حول تعّرض المدنيين في إدلب 
لتعرض  يتطرق  لم  لكنه  والقصف،  للخطر 

للقصف  سوريا  وشرق  شمال  في  المدنيين 
اإلشارات  هذه  التركي،  العدوان  قبل  من 
تُشعر شعوبنا بالقلق من ازدواجية المعايير 

لدى المنظمات األممية«.

اللجنة الدستورية ختضع 
ألجندات دول معينة

وأضاف حبيب وقال: »إن المنظمات الدولية 
تنظر إلى جزء من األزمة السورية، وهذه 

األزمة  حل  إلى  تؤدي  لن  الجزئية  الحلول 
بالدستور،  يتعلق  ما  وخصوصاً  السورية 
أحد  في  يتضمن  القرار 2254  أن  صحيح 
ذكرنا  كما  لكن  الدستورية،  اللجنة  سالله 
سابقاً كيف يتم صياغة أو إعادة كتابة دستور 
في ظل هذه الظروف، هناك مناطق محتلة 
وأخرى متوترة، وهناك انقسام سوري حول 
اللجنة على ضوء ذلك، ال نرى نجاح  هذه 

يلوح في األفق لهذه اللجنة«.
المجتمع  قيام  ضرورة  على  حبيب  وشّدد 
إيقاف  على  بالعمل  شيء  كل  قبل  الدولي 
على  والقضاء  أوالً،  التركي  االحتالل 
عموم  يستهدف  زال  ما  الذي  اإلرهاب 

المناطق السورية.

التنفيذية لمجلس  الهيئة  واختتم نائب رئيسة 
بالقول:  حبيب  حكمت  الديمقراطية  سوريا 
إعادة  يتم  أن  القادمة  المرحلة  في  »نتمنى 
ومكتب  المتحدة  األمم  عمل  في  النظر 
في  ألنها  سوريا؛  إلى  األممي  المبعوث 
الحقيقة باتت تُنفّذ وجهات نظر دول محددة 
كما اليوم في اللجنة الدستورية، حيث تتدخل 
كما  بعملها،  وإيران  كل من روسيا وتركيا 
والعنف  المحتلة  المدن  أمور  مناقشة  يجب 
عن  الحديث  قبل  سوريا  في  المتصاعد 

الدستور«.

 احلبيب األسود

مظلوم هادي 



العدد 852   العدد  852

اخلميس
11/28/ 2019م

www.ronahi.net www.ronahi.net

اخلميس
11/28/ 2019م

السابق  المصري  اآلثار  ووزير  الخبير  قال 
زاهي حواس إن المصريين ليسوا عرباً وال 

أفارقة، ولكنهم شعب »بأصل خاص«.
جامعة  لطالب  محاضرة  في  حواس  وتابع 
لسنا  لكننا  العربية  اللغة  نتكلم  القاهرة »نحن 
عرباً، ونقول إننا في أفريقيا لكننا لسنا أفارقة، 
نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل خاص 

وطبيعة خاصة نابعة من 5 آالف عام«.
الفرعونية  الطبيعة  أن  حواس  واعتبر 
من  الرغم  »على  تتغير  لم  للمصريين 
مر  على  لها مصر  تعرضت  التي  الغزوات 

العصور«.
وأثارت تصريحات خبير اآلثار والمصريات 
ناقدة،  أفعال  ردود  السلطات  من  المقرب 
الدولة  سيف  محمد  والباحث  الكاتب  وشبّهَ 
تصريحات حواس بادعاءات لألديب الراحل 
توفيق الحكيم عام 1978 عندما أراد أن يبرر 
في  مقاالً  وكتب  إسرائيل  مع  السالم  قرار 
بالوقوف على  بالده  األهرام مطالباً  صحيفة 
الحياد بين العرب وإسرائيل مثل سويسرا في 

الحرب العالمية الثانية.
الدولة في منشور على صفحته  وتابع سيف 
بموقع فيسبوك معتبراً أن تصريحات حواس 
المكررة  »الزائفة  الحجج  سياق  في  تأتي 
والمحفوظة« التي تطرح الحضارة الفرعونية 
في مواجهة الحضارة العربية اإلسالمية، أو 
العربية،  األمة  مواجهة  في  المصرية  األمة 
بالغزو  اإلسالمي  العربي  الفتح  تصف  أو 

واالستعمار. 
»تستهدف  التي  االدعاءات  هذه  إن  ويقول 
العربي  انتمائها  من  وشعبها  مصر  تجريد 
»مصر  شعار  ترفع  الحضارية«  وهويتها 
ألمريكا  التبعية  هي  حقيقتها  لكن  أوالً« 
وإسرائيل و«مصالح الحاكم ونظامه وأتباعه 

وحلفائه من ناهبي ُمقدرات البالد«.
النووي  الحمض  تحليل  دراسات  وكشفت 
لعشرات المومياوات المصرية القديمة، بينها 
األثرية  أبو صير  منطقة  في  محنطة  أجساد 
التي تعود إلى الحقبة الفرعونية الوسطى أن 
مع  أكبر  تقارباً  تحمل  الدراسة  محل  العينة 
السكان من الشرق األدنى والمشرق العربي 
حين  في  المعاصرين،  المصريين  من  أكثر 
الصحراء  جنوب  األفريقية  األصول  تزيد 
الرومان  حكم  بعد  ما  فترات  في  الكبرى 
مصر، بحسب الدراسة المنشورة عام 2017 
في مجلة نيتشر والمركز الوطني لمعلومات 

التكنولوجيا الحيوية األميركي.
في المقابل، أظهرت دراسات أخرى أن لدى 
المصريين المعاصرين صالت وراثية عميقة 
األوسط  والشرق  أفريقيا  شمال  سكان  مع 
لديهم  كانت  أسالفهم  لكن  األفريقي،  والقرن 
األوسط،  الشرق  سكان  مع  أقوى  روابط 
البشرية  الجينات  وجغرافيا  تاريخ  بحسب 

الصادر عن مطبعة جامعة برينستون.
في كتابه الشهير »شخصية مصر.. دراسة في 
االستراتيجي  المفكر  اعتبر  المكان«  عبقرية 
والجغرافي المصري جمال حمدان أن مصر 
جغرافيا تقع في أفريقيا ولكنها تمت أيضاً إلى 

آسيا تاريخياً.
ويرى حمدان أن وصف العالم العربي خارج 
الجزيرة العربية بأنه »مستعرب« غير دقيق، 

فالعروبة اعتبار ثقافة وليس عرقاً وجنساً. 
والعصر  القديم  الزمن  أن  إلى  النظر  ويلفت 
المطير شهدا كثافة سكانية مخلخلة جداً لكنها 
والهجرة  الحركة  وكثيرة  ومختلطة  متصلة 
بحسب  نقاوة  أو  لعزلة  مجال  وال  والترحال 

تعبيره.
جاء  المطير  العصر  بعد  أنه  حمدان  ويتابع 

السكان  من  مجموعة  كل  فتجمعت  الجفاف، 
الرقع  أن  ذلك  ومعنى  محدودة،  رقعة  في 
»تظل  لكنها  جغرافيا  تباعدت  السكانية 
مفتاح  هي  الفكرة  وهذه  جنسياً«،  متجانسة 

أنثروبولوجية عالمنا العربي في نظره.
على  كتابا-   39 ألف  -الذي  حمدان  ويدلل 
العرب  وانصهار  الدم  اختالط  بأن  فكرته 
حقيقة  أصبحا  األصليين  والسكان  الوافدين 
فإن  المقابل  وفي  النقاش،  تقبل  ال  تاريخية 
الدعاوى المشككة بعروبة المصريين مسيسة 

وغير علمية. 

جد فرعوني وأب عربي:
»شرق  العروبة  بين  حمدان  يفرق  وال 
قبل  المنطقة  فشعوب  وغربها«،  السويس 
العرب وقبل اإلسالم هم »أقارب« يشتركون 
في األصل ويتجانسون في العرق، ويستشهد 
هاجر  من  »العراقي«  إبراهيم  النبي  بزواج 
»المصرية«، مضيفاً أن العرب العدنانيين هم 

أبناء إسماعيل من زوجة مصرية. 
استمرارية  على  حمدان  تأكيد  ورغم 
حتى  الفراعنة  منذ  المصرية«  »الشخصية 
اآلن -بما في ذلك عشرات المالمح االجتماعية 
ال  التي  القديمة  واألدوات  واأللفاظ  والثقافية 
تزال مستخدمة في مصر الحديثة- فإن مصر 
تتغير، واالستمرارية المقصودة هي نوع من 
الفرعوني  البردي  ورق  يشبه  الذي  التراكم 
تزال  والقرآن، وال  اإلنجيل  الذي كتب عليه 
الكتابة المصرية القديمة منقوشة على المعابد 

الفرعونية أيضأً.
تراكمية  المصرية  االستمرارية  أن  ويرى 
بعبارة  فكرته  ويصوغ  ومعتدلة،  وتراكبية 
مؤكداً  العربي«،  واألب  الفرعوني  »الجد 
االنتماءات  بين  والتداخل  التكامل  على 

العربية واإلسالمية والقبطية والفرعونية.
المصرية  الصحارى  أن  إلى  إشارته  ورغم 
الهجرات  من  الحد  في  دوراً  لعبت  الشاسعة 
التاريخ  إلى أن  والغزوات فإن حمدان يشير 
بما  للعرب،  المشتركة  الجذور  على  يؤكد 
العربية  الشعوب  جمعت  قرناً   14 ذلك  في 
قبل  من  أقارب  كذلك  وهم  واحد،  إطار  في 

اإلسالم.
ويرى أن اللغة المصرية القديمة اشتملت على 
كلمات »سامية« كثيرة، وعرف المصريون 
التداخل والتزاوج مع الشعوب المجاورة قبل 
منوها  وبعده،  اإلسالم  وقبل  وبعده  التعريب 
باالنتصارات المصرية العظيمة التي تحققت 
التتار  مواجهة  مثل  العربية،  حقبتها  في 

والصليبيين.

تستمر الممارسات الال أخالقية وانتهاكات 
التي  المناطق  في  اإلنسان  حقوق  أبسط 
ثقافة  وهي  المرتزقة،  عليها  تسيطر 
من  انطالقاً  معروفة  باتت  وممارسات 
جبهة النصرة وداعش وليس انتهاًء بالشكل 
الجديد لها الذي أحدثته تركيا تحت مسمى 

الجيش الوطني السوري.
السوري  المرصد  ذكر  السياق  هذا  وفي   
منطقة  في  شكوك  وجود  اإلنسان  لحقوق 
كري سبي/ تل أبيض تتعلق بتجارة مرتزقة 
جيش االحتالل التركي باألعضاء البشرية 
الشامية  الجبهة  )فصيلي  خاص  وبشكل 
وأحرار الشرقية( في المناطق التي احتلتها 
تشريح  مستغلين  مؤخراً.  التركية  الدولة  

الجثث في المشافي التركية.
بأن  النعيمي  محمد  الحقوقي  الناشط  قال 
المتاجرة باألعضاء البشرية جريمة مدانة 
أغلب  في  الوطنية  القوانين  مستوى  على 
الدولي  القانون  صعيد  وعلى  العالم،  دول 
تصنّف ضمن جرائم الحرب، وبالتالي فإن 
من يرتكب هذه الجرائم يُحال إلى محكمة 
الهاي  في  تأسست  التي  الدولية  الجنايات 

عام 1998 بموجب نظام روما.

القوانني الدولية الناظمة ُمهمشة 

المحامي وعضو اتحاد المحامين في إقليم 
اإلنسان  حقوق  منظمة  وعضو  الجزيرة 
محمد أمين النعيمي، أشار بأن االنتهاكات 
االحتالل  دولة  ترتكبها  التي  والممارسات 
وشرق  شمال  على  الهجوم  منذ  التركي 
المرء  يتصوره  ما  كل  تفوق  سوريا 

بدأت  وقد  الحقوقي،  للشأن  متابع  وأي 
وارتكاب  باالحتالل  مروراً  الهجوم  من 
وانتهاك  اإلنسانية،  ضد  الحرب  جرائم 
صعيد  على  الُمعتمدة  الدولية  القوانين  كل 
المحاكم الدولية، واإلعالن العالمي لحقوق 
لجهة  المتحدة  األمم  ومنظمة  اإلنسان، 

االتفاقية الدولية المؤرخة عام 1945.
ارتكب  التركي  »االحتالل  النعيمي  وتابع 
والممتلكات  المدنيين  بحق  بشعة  جرائم 
تزداد  يوم  كل  في  والعامة،  الخاصة 
عن  الدولي  القانون  يعجز  ويكاد  الجرائم، 
مستمر،  بشكل  تتكرر  ألنها  تصنيفها، 
وتُرتكب بشكل بشع على مستوى القوانين 

الدولية«.

احملتل الرتكي ُيظّلل الرأي العام، 
وجملس األمن يف ُسبات

النعيمي أوضح بأن الحالة الدراماتيكية التي 
دولة  قبل  من  والمجازر  الجرائم  فيها  تتم 
المرتزقة  والمجموعات  التركي  االحتالل 
المتابع  المنظمات ويعجز  التابعة له تعجز 
الصعيد  على  العام،  بالشأن  المعنين  وكل 
المحلي والعالمي عن حصرها، ومن جملة 
البشرية،  األعضاء  سرقة  الجرائم  هذه 
مستوى  على  ُمدانة  الجريمة  »هذه  وقال: 
العالم،  دول  أغلب  في  الوطنية  القوانين 
وعلى صعيد القانون الدولي تُصنف ضمن 
يرتكب  من  فإن  وبالتالي  الحرب،  جرائم 
الجنايات  محكمة  إلى  يُحال  الجرائم  هذه 
الدولية التي تأسست في الهاي عام 1998 

بموجب نظام روما«.

وأشار النعيمي بأن كل من يرتكب جرائم 
إلى  يُحال  البشرية  باألعضاء  المتاجرة 
المسؤولية  الدولية، وتقع  الجنايات  محكمة 
عاتق  على  مباشر  بشكل  والمحاسبة 
يبادر  أن  الضروري  ومن  األمن،  مجلس 
سريعاً باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من 

ارتكابها.
مرتكبي  محاسبة  عدم  بأن  النعيمي  وبيّن 

يدل  البشرية  باألعضاء  المتاجرة  جرائم 
وضعف  العالمي،  النظام  ضعف  على 
يدل  كما  الشأن،  ذات  الدولية  المنظمات 

على التواطؤ الدولي مع الدولة التركية.

االنتهاكات جرائم تستهدف 
اإلنسانية واجلميع معين بها

اليوم  الديمقراطية  سوريا  قوات  تحارب 
تركيا  ضد  عسكرية  األولى  جبهتين،  على 
الواضحة  الهجمة  هذه  وجه  في  والوقوف 
للعيان، والثانية سياسية متمثلة في التصدي 
للسياسة الروسية التي باتت معنية بشكل أو 
الوساطة  بعد  سوريا  وشرق  بشمال  بأخر 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  بين  تبنتها  التي 
دخلت  ذلك  وبموجب  األسد،  بشار  والنظام 
التهدئة مع تركيا ووقعت االتفاق  على خط 

بينهما في سوتشي.
االتفاق أفضى إلى تسيير دوريات مشتركة 
من  الديمقراطية  سوريا  قوات  وانسحاب 
التزام  مقابل  عمقاً  كم   30 بمسافة  الحدود 
على  واإلبقاء  النار،  إطالق  بوقف  تركيا 
المناطق التي احتلتها في سري كانيه وكري 
المرتزقة  يشنها  التي  الهجمات  سبي، ولكن 
وقف  لعملية  واضح  خرق  هي  اإلرهابيين 
إطالق النار في منطقة تل تمر وريف سري 
عيسى،  عين  في  الشمالي  والريف  كانيه 
التي  التفاهمات  نطاق  خارج  مناطق  وهي 
لم  ذلك  من  وبالرغم  سوتشي،  في  جرت 

تلتزم تركيا بوقف إطالق النار، وترافقت مع 
تصريحات  لتركيا  الوحشية  الهجمات  تلك  
من الكرملين ووزارة الدفاع السورية تهدف 
التي  الديمقراطية  سوريا  قوات  تفكيك  إلى 
أثبتت أنها القوة السورية الوحيدة المتماسكة 
وحماية  االستقرار  تأمين  على  والقادرة 
التابعة  اإلعالم  وسائل  ووصفت  المنطقة، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  والنظام  لروسيا 
التوصل  عدم  رغم  »المنحلة«  بالقوات 
إطار  في  الموضوع  بقي  وإنما  اتفاق  ألي 

»التوافقات«.

سياسة روسيا تتجاهل حقوق 
الشعوب واملكونات

الروسية  السياسة  أن  القول  يمكننا  ومن هنا 
السياسية  السورية وإدارتهم  المكونات  إزاء 
أنملة  في شمال وشرق سوريا لم تتغير قيد 
والتي  عفرين  لمدينة  التركي  االحتالل  بعد 
وذلك  ذلك،  في  رئيسي  دور  لروسيا  كانت 

سواء  حصلت  التي  التطورات  خلفية  على 
على الصعيد السياسي والموقف التي برزت 
بعد  العسكري  الصعيد  على  أو  الوسط  إلى 
االتفاق الذي حصل في سوتشي مع تركيا، 
في  النظام  لقوات  العسكري  واالنتشار 
سوريا  شمال  في  الحدودية  المناطق  بعض 
القوات  هذه  بها  قامت  التي  والتكتيكات 
السياسة  تلك  إبراز  ويمكن  األرض  على 
سوريا  قوات  إضعاف  إلى  تهدف  التي 

الديمقراطية في النقاط التالية:
ـ الدعوة التي وجهها وزارة الدفاع السورية 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلي  إلى 
ذلك  جاء  النظام،  قوات  ضمن  لالنخراط 
ولكن  الدفاع  وزارة  لسان  على  البيان 
سوريا  قوات  تفتيت  هدفها  روسية،  بنكهة 
وحصرها  تحجيمها  خالل  من  الديمقراطية 
في وحدات حماية الشعب والمرأة على أنها 

قوة كردية فقط.
ـ التهاون الذي ظهر على ساحة المعارك بعد 
انتشار قوات النظام في جبهات القتال وتبين 
الترويج  من  بالرغم  تقاتل  لوحدها  قسد  بأن 
وهذا  القوات،  لهذه  لنظام  التابع  اإلعالمي 
بطرفي  التحكم  تحاول  روسيا  بأن  يفيد  ما 
الصراع الذي أعلنته تركيا من خالل عمليتها 
العدوانية على شمال شرق سوريا، فروسيا 
بهذه المحاولة تريد االستفادة من هذا الصراع 
تهدف  التي  سياساتها  قبضة  تحت  ووضعه 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  إضعاف  إلى 
فمن ناحية تسمح لتركيا بشن الهجمات على 
التفاهمات  نطاق  خارج  تقع  التي  المناطق 
التي جرت بينهما وحتى بين أمريكا وتركيا 
قبل الدخول العسكري الروسي إلى المنطقة 
الشمالية، ووضع قوات سوريا الديمقراطية 
النار” طريقة  في وضعية “التفاوض تحت 
كانت  التي  الفصائل  بها روسيا مع  تعاملت 
السورية،  العسكرية  بالمعارضة  تسمى 

لمطالبها،  الرضوخ  على  قسد  إجبار  بغية 
ومن ناحية أخرى االستفادة من كذب ونفاق 
تركيا من خالل المواقف الروسية المتفهمة 
للهواجس األمنية التركية والتي تطلقها تركيا 
فسياسة  القومي،  أمنها  على  للحفاظ  مراراً 
تركية كانت تريد من خالل هذا شعار)أمنها 
وتقوية  سوريا  شمال  كامل  القومي(احتالل 
ورقتها السياسية في اللعبة السورية من خالل 
أجنداتها المتمثلة بحركة اإلخوان المسلمين، 
أن تستفيد من ذلك  ولكن روسيا استطاعت 
أيضاً على حساب قسد، فقامت بإفساح مجال 
المناطق  خارج  األرض  على  لها  محدود 
التي احتلتها في ريف سري كانيه الجنوبي 
والشرقي والريف الشمالي من عين عيسى، 
عسكرية  تعزيزات  باستقدام  روسيا  لتقوم 
يحاول  ذلك  مع  وبالتزامن  المنطقة   إلى 
النظام وروسيا إعادة السيطرة على المنطقة 
النظام  األزمة، وتصريحات  قبل  كانت  كما 

ورئيسه بشار األسد تفيد بذلك.
تنسيق عسكري مشترك في  إنشاء مركز  ـ 
كضامن  نفسها  لتعزيز  وذلك  عيسى،  عين 
للمناخ السياسي والعسكري في شمال وشرق 
سوريا في ظل تفعيل مسار الحوار مجدداً بين 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية والنظام، لتوطيد 
على  والسيطرة  المنطقة  في  أكثر  قدمها 
مفاصل الخالفات والتناقضات وتوظيفها في 

سياق رؤيتها للصراع السوري.
ـ االنسحاب التكتيكي لقوات النظام من غربي 
أعطى  إجراء  شرقها،  إلى  زركان  مدينة 
هجماتها  لتصعيد  دافع  ومرتزقتها  لتركيا 
على المنطقة، بالرغم من عودة قوات النظام 
مجدداً إلى تلك المنطقة، وكانت محاولة من 
روسيا للضغط على قسد للرضوخ لمطالبها.

الروسية  السياسة  مسار  من  فهمه  يمكن  ما 
القوى  لطبيعة  موسكو  إدراك  سوريا,  في 
المعنية بالصراع السوري، فمنذ تدخلها بنت 

سياساتها على استغالل المصالح المتضاربة 
للقوى الفاعلة في األزمة.

ضرب املسارات السياسية 
والدولية للقوى الفاعلة

عملت روسيا على تمثيل الضامن للعمليات 
التي جرت في عموم المناطق السورية من 
الدول  لتلك  األمنية  المخاوف  إبعاد  خالل 
وخاصة الحدودية مع سوريا, ففي الجنوب 
الغربي  الشمال  وفي  وإسرائيل  األردن  مع 
فيها  بما  الدول  هذه  تخلي  مقابل  )عفرين(، 
بهم  المرتبطة  والقوى  أجنداتها  عن  تركيا 
في تلك المناطق التي جرت فيها تعويم نظام 
سوريا  في  روسيا  حققته  ما  األسد،  بشار 
جاءت على خلفية تشتت  حلف الناتو والدول 
المتحدة  الواليات  دور  وتراجع  األوربية 
األمريكية في سوريا، كل هذه األمور سنحت 
مكاسب  وتحقيق  بالتقدم  لروسيا  الفرصة 
خالل  من  سياسياً  وترجمتها  األرض  على 
مسار أستانة و سوتشي والالفت أن روسيا 
محورها  ضمن  حتى  السياسة  تلك  تمارس 
على  والصراع  وإيران  بالنظام  المتمثل 
المناطق والمواقع, وتقسيم قوات النظام إلى 
فيالق تبين ذلك بكل وضوح. وبناًء على ذلك 
تحاول موسكو منذ دخولها بشكل مباشر في 
التركي سري  شمال سوريا عقب االحتالل 
نفس  سلك  على  العمل  سبي  وكري  كانيه 
إلى سوريا  قدومها  منذ  اتبعته  الذي  المسار 
والمستجدات  التطورات  لها  سنحت  كلما 
دور  وتراجع  التراخي  من  تعززت  التي 

الواليات المتحدة األمريكية.

مركز روج آفا للدراسات االستراتيجية
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حمررة الصفحة/هايستان أمحد

ية في  ير حقوقية: مخاوف من تجارة األعضاء البشر تقار
المناطق المحتلة

روسياـ سياسة التحجيم واإلضعاف ضد الجميع

علي عاليا

سامي تان مينه كاراتاش

ية  فرعونية أم عربية؟ جدل الهوية المصر
يتجدد ويخلط العلم بالسياسة

نادي القلم الكردي: هناك خطر 
كبير على زوال اللغة الكردية

الكردي  القلم  لنادي  المشترك  الرئيس  أكد 
لجمعية  المشتركة  والرئيسة  تان«  »سامي 
ميزوبوتاميا  في  والثقافة  واللغة  األبحاث 
على  كبير  خطر  وجود  كاراتاش«  »مينه 
من  العائالت  وناشدوا  الكردية  اللغة  صهر 

أجل االهتمام بلغتهم وثقافتهم.
اسم  تحت  2019م،  لسنة  اجتماع  عقد  تم 
عقد  والذي  الكردية«  والثقافة  اللغة  »شبكة 
الفنانين،  المثقفين،  الكتّاب،  من  دعوة  بعد 
الحقوقيين، االجتماعيين، السياسيين، رجال 

األعمال، الصحفيين واللغويين الكرد. 

خارطة طريق الثقافة واللغة:

وذكر الرئيس المشترك لنادي القلم الكردي 
سامي تان أنهم يريدون إصدار خارطة حول 
الرأي  يناشدوا  وأن  الكردية  واللغة  الثقافة 
العام من أجل هذا الشيء وقال: »نريد بعد 
وأن  األشخاص  مئات  مع  االجتماع  ذلك 
أكثر.  خارطتنا  نوضح  وأن  ورشة  ننشئ 
ويجب أن يظهر في موضوع اللغة والثقافة 
وعملنا  للحوار.  وطرف  إرادة  الكردية 
الكتّاب،  بمشاركة  وجرى  مدني  عمل  هو 
المثقفين، الفنانين، الحقوقيين، االجتماعيين، 
الصحفيين،  األعمال،  رجال  السياسيين، 
اآلخرين.  األشخاص  من  والعديد  اللغويين 
ومن أجل هذا العمل سنسير على طريقين. 
والثقافة.  للغة  وضع  تحديد  هو  األول 
أن  يجب  الشعب.  العمل ضمن  هو  والثاني 
الكردية. وفي  اللغة  أوالدهن  العائالت  تعلّم 
ال  نفسها  العائلة  بأن  نرى  الحالي  اليوم 
تعرف اللغة التركية بشكل جيد لكن يعلمون 
أوالدهم اللغة التركية. يجب أن تنتهي عقلية 

التحدث باللغة التركية ضمن المجتمع. وفي 
هذا الموضوع فإن كل المؤسسات والجميع 
مسؤولون. يجب أن نهتم بلغتنا وثقافتنا أكثر 
وثقافتنا.  لغتنا  تطور  أجل  من  نعمل  وأن 
ويجب على المجتمع مشاهدة وسماع األفالم 
الكتب  وقراءة  والموسيقى  والمسرحيات 

الكردية«.

لغتنا تواجه الصهر:

لجمعية  المشتركة  الرئيسة  وأشارت 
ميزوبوتاميا  في  واللغة  والثقافة  األبحاث 
مينه كاراتاش أن المجتمع يبتعد شيئاً فشيئاً 
العائالت  تُعلم  وقالت: ال  وثقافته،  لغته  عن 
يرفع  ما  وهذا  بلغتهم  التحدث  أوالدها 
واجتماع  اللغة.  زوال  من  الخطر  مستوى 
»شبكة اللغة والثقافة الكردية« هو من أجل 
إنشاء خارطة طريق ومنع هذا الصهر. وفي 
هذا اإلطار تّم تشكيل أمانة عامة مكونة من 

سبعة أشخاص.
خطر  تواجه  الكردية  »اللغة  وأضافت 
الصهر المؤكد. ويجب على شعبنا رؤية هذا 
ويُعرف  بلغته  موجود  الشعب  ألن  الخطر. 
بهذه اللغة. ولغتنا هي هويتنا ووجودنا. يجب 
أن نمتلك هذه العقلية وأن نتحرك وفقاً لذلك. 
والكتابة  والتحدث  القراءة  شعبنا  ونناشد 
بلغته. وهناك هجمات في كل مناطق تركيا 
اللغة  على  والهجمات  ولغتهم.  الكرد  على 
تظهر أهمية اللغة ويجب على الكل التحرك 
الكردي  المجتمع  ونناشد  العقلية.  لهذه  وفقاً 
يُعلّم  وأن  وثقافته  بلغته  يهتم  أن  أجل  من 
جهود  في  يشارك  وأن  األم  باللغة  أوالده 

حماية وتطوير لغته وثقافته«.
وكالة أنباء الفرات

والفن  الثقافة  لجنة  أقامت  روناهي/الطبقة: 
في الطبقة بالتعاون مع لجنة الثقافة واآلثار 
وفاًء  تحية   « شعار  وتحت  الرقة  في 
ألرواح شهداء شمال وشرق سوريا ولروح 
»نضحي  عنوان  تحت  فعالية  المقاومة« 
لنحيا« تتضمن مسرحيتين ومعرض رسوم 
الديمقراطية  سوريا  قوات  لصمود  دعماً 

واستذكاراً ألرواح الشهداء.
وحضر الفعالية الرئاسة المشتركة للمجلس 
عوائل  ومؤسسة  الطبقة  لمنطقة  التنفيذي 
المدنية  اإلدارة  من  وأعضاء  الشهداء 
الديمقراطية لمنطقة الطبقة وحشد من أهالي 
الحضور  بوقوف  الفعالية  وبدأت  المدينة. 

دقيقة صمت استذكاراً ألرواح الشهداء.
وتالها كلمة للرئيس المشترك للجنة الثقافة 
والفن في الطبقة علي عاليا والذي أكد أن 
هذه الفعالية بالتعاون بين لجنة الثقافة والفن 
الرقة  في  واآلثار  الثقافة  ولجنة  الطبقة  في 
الديمقراطية  سوريا  قوات  لصمود  دعماً 
في تصديها للعدوان التركي الذي يستهدف 
فرقة  قدمت  وقد  المنطقة.  شعوب  كافة 
»الطوفان  عنوان  تحت  مسرحية  الرقة 

قادم« تتحدث عن االنتهاكات التي ارتكبها 
االحتالل ضد أهالي المنطقة.

أما في عرض المسرحية لفرقة الطبقة فقد 
قدمت عرضاً تحت عنوان« المقاومة حياة« 
تحدثت عن مراحل الثورة السورية وكيفية 
والنهب  للسرقة  فصائل  قبل  من  استغاللها 
داعش  مرتزقة  سيطرة  مرحلة  ثم  من 
نهاية  وفي  المدنيين،  وقتل  المنطقة  على 
سوريا  قوات  حماية  تمثل  لوحة  المسرحية 
الديمقراطية للمدنيين خالل تصديها للعدوان 

التركي.
وفي نهاية الفعالية تم افتتاح معرض الرسوم 
المقام أمام المركز الثقافي في الحديقة ساهم 
ومركزي  والطبقة  الرقة  من  فنانون  فيه 
حيث  والرقة  الطبقة  في  والفن  الثقافة 
بحق  التركية  االنتهاكات  الرسومات  تمثل 

المدنيين العزل.
وعلى هامش الفعالية أجرت صحيفتنا لقاًء 
مع الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في 
الطبقة علي عاليا والذي أكد أن هذه الفعالية 
لقوات  دعماً  تمثلنا«  »قسد  حملة  ضمن 
سوريا الديمقراطية بالتعاون مع لجنة الثقافة 

واآلثار في الرقة تتضمن عروض مسرحية 
الرقة  لفنانين  ورسوم  والطبقة  الرقة  لفرق 

والطبقة.
سوريا  قوات  أن  إلى  عاليا  وأشار 
الديمقراطية تقاوم بالسالح وهناك من يقاوم 

بالموقف والفنانين يقاومون باألعمال الفنية، 
التركي  العدوان  عن  يتحدث  والمعرض 
وشرق  شمال  ألهالي  وتهجيره  وانتهاكاته 

سوريا، والمسرحيات تمثل المقاومة.
يوجهوا  أن  أرادوا  أنهم  عاليا  تقرير/ مصطفى اخلليلوأضاف 

فعاليات »ُنضحي لنحيا«...رسالة الفنانين في المقاومة 

المعنيين  كل  النعيمي  أمين  محمد  وناشد 
أن  واإلنسانية  الحقوقية  الدولية  بالقوانين 
يقوموا بمسؤولياتهم وواجباتهم على أكمل 
وجه، كما وطالب بالتدخل السريع لوضع 
جميع  وإعادة  التركية  لالنتهاكات  حد 
مناطقهم  من  قسراً  هُّجروا  الذين  األهالي 
إلى مدنهم وقراهم، وعدم السماح بالتغيير 
تعتبر  »ألنها  وقال:  للمنطقة،  الديمغرافي 
وهي  الحرب،  جرائم  من  جريمة  أيضاً 
األعضاء  سرقة  لجرائم  موازية  جريمة 

البشرية«.
وكالة هاوار

 حممد نعيمي

أن  الفعالية  خالل  من  العالم  إلى  رسالة 
الثقافة  ولجنة  المقاومة  يستطيع  الجميع 
من  قاومت  الماضية  الفترة  خالل  والفن 
تعبر  التي  والغنائية  الفنية  األعمال  خالل 
في  والوقوف  العدوان  هذا  رفض  عن 

وجهه.
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السويدي  مونيتور  نورديك  موقع  كشف 
أن وكالة االستخبارات التركية استخدمت 
لتوفير  بايلتون  لعائلة  مملوكة  شركة 

اإلمدادات لمرتزقة داعش.
األتراك  المواطنين  من  اثنان  تحول 
وشركتهم، الذين فرضت وزارة الخزانة 
لمساعدتهم  عقوبات  عليهم  األمريكية 
في  روسيا  وحددتهم  داعش  وتحريضهم 
 2016 عام  في  الدولي  األمن  مجلس 
االستخبارات  لمنظمة  عمالء  بوصفهم 
مرتبطين  ليصبحوا  التركية،  الوطنية 
بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تركيا التي يقودها أردوغان، حسبما ذكر 

موقع نورديك مونيتور.

مونيتور«  »نورديك  موقع  وكشف 
السويدي أن أحد كبار قادة حزب أردوغان 
في  المحظورة  الشركة  بمديري  التقى 
من  حيث  الحدودية،  أورفة  محافظة 
منذ  نشطة  داعش  خاليا  أن  المعروف 
سنوات هناك. وشوهد بياتن يلديز رئيس 
مكتب حزب العدالة والتنمية في »شانلي 
مالكي  مع  ويلتقي  يزور  وهو  أورفا«، 
شركة ACL للتصدير واالستيراد، وهي 
كيان تم تعيينه بموجب العقوبات من قبل 
اإلمدادات  لتوفيره  األمريكية  الحكومة 

اللوجستية لداعش.
تركيا الموّرد الرئيسي للُمعدات واألسلحة 

لداعش..

بالنظر  مفاجئًا  »ليس  الموقع:  وتابع 
بالفعل  حددت  قد  روسيا  أن  حقيقة  إلى 
قبل  من  المعاقبين  التركيين  الشخصين 
موِردّي  بوصفهما  المتحدة  الواليات 
وارتباطها  طويل  بوقت  ذلك  قبل  داعش 
فيدان  هاكان  بقيادة  التركية  بالمخابرات 
»إن  وأضاف:  أردوغان.  من  المقرب 
لألسلحة  الرئيسي  الموّرد  هي  تركيا 
داعش،  لمقاتلي  العسكرية  والمعدات 
وهي تقوم بذلك من خالل المنظمات غير 
االستخبارات  منظمة  تشرف  الحكومية. 
هذا  في  العمل  على  التركية  الوطنية 
تشوركين  فيتالي  ذلك  وأعلن  المجال. 
ألعضاء  الوقت  ذلك  في  روسيا  سفير 
مجلس األمن في خطاب بأن النقل يشمل 
قوافل  من  مركبات كجزء  أساسي  بشكل 

المساعدات اإلنسانية.«
المورد  هي  تركيا  أن  الموقع،  وأضاف 
العسكرية  والمعدات  لألسلحة  الرئيسي 
لمقاتلي داعش، وهي تقوم بذلك من خالل 
المنظمات غير الحكومية وتشرف منظمة 
االستخبارات الوطنية التركية على العمل 

في هذا المجال.
الخزانة  وزارة  تصنيف  ذكر  فيما 
األمريكية في 18 تشرين األول 2019، 
لداعش،  رئيسي  داعم  أنها  على  للعائلة 
حيث تقدم العائلة التركية السلع المهربة، 
اإللكترونيات فضالً عن إرسال  وخاصةً 
الكيميائية  والمواد  المدربين  المقاتلين 
المتفجرات  صناعة  في  المستخدمة 
التي  العائلة  تلك  للمتطرفين،  المختلفة 

يترأسها التركي أحمد بايلتون.

تصدى  الذي  المختار  عمر  المقاتل  دعا 
التركي،  االحتالل  لهجمات  والده  بجانب 
وأصيب في الهجوم التركي على منطقة تل 
تمر، الشبان العرب لالنضمام إلى مقاومة 

الكرامة في شمال وشرق سوريا.
شرق  شمال  آفا  روج  ثورة  انطالق  مع 
انخرط   ،2012 تموز   19 في  سوريا 
الكرد  والشابات  الشباب  من  اآلالف 
وحدات  صفوف  في  والسريان  والعرب 

حماية الشعب والمرأة.
المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية عمر 
حمل  العرب  الشبان  أحد  المختار  عبد هللا 
انضم   ،2014 عام  منذ  والده  مع  السالح 
في  للمشاركة  الشعب  حماية  وحدات  إلى 
ومن  الوحدات  أطلقتها  التي  الحمالت 
بعدها قوات سوريا الديمقراطية في شمال 
شرق سوريا ضد مرتزقة داعش، حارب 
خنادق  معظم  في  والده  بجانب  المرتزقة 
هجمات  ضد  أيضاً  معاً  وقاتال  القتال، 
االحتالل التركي على مناطق شمال شرق 

سوريا.
ينتمي المقاتل عمر المختار لعشيرة الجوالة
ينتمي المقاتل عمر المختار لعشيرة الجوالة 
إحدى العشائر العربية المعروفة في ناحية 
انخرط  وطنية  عائلة  وإلى  سبيه،  تربه 
معظم أبناءها في صفوف ثورة 19 تموز، 
انضم هو ووالده روناك المختار معاً ضمن 
اآلخر  وشقيقه  العسكرية،  القوى  صفوف 
عدنان المختار إلى منظمة الهالل األحمر 

الكردي. 
المقاتل عمر عبد هللا المختار ووالده روناك 
المختار كانا من بين المقاتلين الذين تصدوا 
على  التركي  االحتالل  جيش  لهجمات 
مدينة سريه كانيه، وبعد االتفاق األمريكي 

األول  تشرين   17 في  أُبرم  الذي  التركي 
النار  إطالق  بوقف  والقاضي  الفائت، 
من  الديمقراطية  سوريا  قوات  وانسحاب 
المدينة، خرج إلى تل تمر، إال أن االحتالل 
التركي لم يلتزم باتفاقية وقف إطالق النار، 
وشن هجماته على منطقة تل تمر، واُصيب 
بطلق ناري في الكتف أثناء التصدي لهجوم 
المحتل التركي على قرى تل تمر في 18 

تشرين الثاني الجاري.

»االخنراط ضمن صفوف القوى 
العسكرية واجب وطين«

إلى  انضمامه  أسباب  المختار  عمر  ويُبيّن 
»إنه  بالقول:  الديمقراطية  سوريا  قوات 
احتلوا  داعش  مرتزقة  الوطني،  واجب 
مناطقنا، ومارسوا جرائم بشعة بحق شعوب 
والسريان،  والعرب  الكرد  من  المنطقة 
فحملت  والسبي،  والسلب  والنهب  كالقتل 
لوحدات  ووالدي  أنا  وانضممت  السالح 
جابهوا  بأنهم  وأشار  الشعب«.  حماية 
مناطق  تحرير  تم  حتى  داعش  مرتزقة 
شمال شرق سوريا من المرتزقة جغرافياً.

تحرير  وبعد  بأنه  مختار  عمر  وأوضح 
المرتزقة شن جيش االحتالل  المنطقة من 
مناطق شمال شرق  على  التركي هجمات 
سوريا، وقال: »حملنا السالح مرة أخرى 
هم  الذين  التركي ومرتزقته  العدوان  لصد 

داعش نفسهم«.

يقتلون وُينِكلون باجلثث 
وينهبون ويسلبون 

ما  عناصر  كافة  بأن  االنتباه  عمر  ولفت 
يسمى بالجيش الوطني السوري هم عناصر 
جغرافياً  داعش  دحر  »بعد  وقال:  داعش، 
تم  إلى تركيا،  المرتزقة  هرب اآلالف من 
تغيير ألبستهم وإشراكهم في الهجمات التي 

تُشن من قبل تركيا على مناطقنا اآلن«.
هؤالء  بأن  يقول  »من  تساءل:  المختار 
جيش وطني، إنهم مرتزقة داعش معظمهم 
تختلف  ال  ممارساتهم  سوريا،  خارج  من 
بشيء عن داعش، يقتلون ويُنكلون بالجثث 

وينهبون ويسلبون«.

احملتل يستهدف وحدة شعوبنا

االحتالل  جيش  بأن  المختار  عمر  وبيّن 
لها  صحة  ال  وحجج  ذرائع  خلق  التركي 
شرق  شمال  مناطق  على  هجماته  لشن 
قبل  العربي  تستهدف  حيث  سوريا، 
وقال:  العربي،  قبل  والسرياني  الكردي، 
والعيش  الشعوب  كافة  تستهدف  »تركيا 

المشترك، وتستهدف وحدتهم«.
الشعوب  كافة  شبان  بأن  أوضح  المختار 
خندق  في  البعض  بعضهم  بجانب  تقاتل 
وسرياناً  وكرداً  »عرباً  وبيّن:  واحد، 
وإيزيديين، كنا نقاتل معاً في خندق واحد، 
ألننا ندرك مدى الخطر التركي ومرتزقته 
احتالل  من  تمكنوا  حال  في  أهلنا  على 

مناطقنا«.
المقاتل عمر عبد هللا المختار كان يقاتل في 
الجبهات األمامية مع والده المقاتل روناك 
المختار أثناء الهجمات التركية، وأما شقيقه 

الهالل  كمسعف ضمن  يعمل  فكان  عدنان 
تلك  عن  عمر  ويقول  الكردي،  األحمر 
بجانبي  أبي  أجد  كنت  »عندما  اللحظات: 
رفاقي  يحمل  أخي  وأجد  واحد،  في خندق 
أشعر  كنت  إنقاذهم،  ويحاول  الجرحى 
إلى  بانتمائي  وأشعر  واالعتزاز  بالفخر 

األرض التي امتزجت فيها دمائنا«.
وأصيب المقاتل عمر المختار أثناء هجمات 
ناحية  قرى  على  التركي  االحتالل  جيش 
األيمن،  الكتف  في  ناري  بطلق  تمر  تل 
ويوضح في هذا الصدد: »لقد روي تراب 
ورفاقي  شهدائنا،  ودماء  بدمي  وطني 
الجرحى، وأنا اآلن في حالة جيدة، وأتلقى 
العالج، ألعود بأسرع وقت ممكن لجبهات 
القتال مرة أخرى، ولتعلم تركيا ومرتزقتها 
تعيق نضالنا وتقدمنا، وأن  أن اإلصابة ال 

نيله،  نحاول  مشروع  لنا  بالنسبة  الشهادة 
وأرضنا  وطننا  عن  بالدفاع  ومستمرون 

التي ُسقيت بدمائنا«.

»امحلوا السالح ودافعوا عن 
كرامتكم«

شعوب  لكافة  برسالة  المختار  عمر  توجه 
والسريان  والعرب  الكرد  من  المنطقة 
لرص  العرب  الُشبان  خاص  وبشكل 
التركي  االحتالل  الصفوف وصد هجمات 
ومرتزقته، وقال: »رسالتي للشبان العرب، 
ودافعوا  السالح  احملوا  النخوة  يوم  اليوم 
األرض  هذه  أصحاب  نحن  كرامتكم،  عن 

الطاهرة التي رويت بدمائنا«.
وكالة/ هاوار
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ية تثبت دعم  موقع سويدي يكشف وثيقة سر
ية والعدالة الحاكم في تركيا لداعش حزب الحر

ية ع بنحو 200 مليون ليرة سور بلدية قامشلو الشرقية ُتقِدر أعمال تزفيت الشوار

تأثير الهجمات التركية على واقع 
الجمعيات التعاونية

الرئيس  صّرح  ـ  قامشلو  روناهي/ 
المشترك لبلدية قامشلو الناحية الشرقية 
محسن فارو عن أعمال تزفيت الشوارع، 
بمدينة  األخرى  الخدمية  والمشاريع 
قامشلو، وأكد بأن األعمال مستمرة حتى 
الوقت الراهن بصيانة الفوهات المطرية، 
أعمال  مشاريع  تكلفة  أن  إلى  وأشار 
تزفيت الشوارع بلغت نحو 200 مليون 

ليرة سورية.

المشاريع  أهم  أحد  من  الطرق  تعد 
كان  حيث  والنواحي،  المدن  في  الخدمية 
من  يعاني  قامشلو  مدينة  شوارع  معظم 
مباشر  بشكل  هذا  يؤثر  وكان  الضرر، 
على أبناء المدينة كافة؛ وبخاصة أصحاب 
الصيف  فصل  بداية  ومع  السيارات، 
قامشلو  مدينة  في  الشعب  بلديات  تعاقدت 
بمجال  المختصة  زاغروس  شركة  مع 
الطرق وصيانة  لتعبيد  الطرقات،  تزفيت 
وخدمات  منها،  المتضررة  الشوارع 
»إنارة  ومنها  المنطقة  أبناء  تخدم  أخرى 

المدينة، وتنظيف فوهات مطرية«.
لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 

المشترك  الرئيس  مع  لقاء  »روناهي« 
محسن  الشرقية  الناحية  قامشلو  لبلدية 
فارو الذي حدثنا قائالً: »إن البنية التحتية 
كانت  قامشلو  لمدينة  الرئيسية  للشوارع 
أكثر تضرراً، ومع بدء عملية تنفيذ مشروع 
تزفيت الشوارع في مدينة قامشلو، بدأت 
الرئيسية؛ كونها  الشوارع  البلدية بتزفيت 
ومنها  والقرى،  المدن  بين  الوصل  صلة 
»حي العنترية، المحلق، وقسم من شوارع 
الزفتي  المجبول  مد  تم  كما  السوق«، 
وصوالً  عالية  مفرق  جودي  جسر  على 
ويشمل  وإياباً  ذهاباً  الشهداء،  دوار  إلى 
الشمالي  الحزام  أيضاً  الزفتي  المجبول 
تزفيت  إلى  باإلضافة  وإياباً،  ذهاباً  أيضاً 
»حي  التالية:  األحياء  من  كل  شوارع 
السريان، األربوية، جامع البشير، شارع 

الصناعة، وجرموكلي«.
الزفتي  المجبول  مد  تنفيذ  نسبة  بأن  وأكد 
100/100، باإلضافة إلى الشوارع التي 
حيث  فيها،  المكسر  حجر  مادة  وضع  تم 
وضعت البلدية مادة الحجر المكسر ألحد 
قدور بك،  في حي جودي،  عشر شارعاً 

والزيتونية.

وأشار فارو بأنه تم تنفيذ ما يقارب %60 
الرئيسية  الشوارع  تزفيت  أعمال  من 
كانت  الضرر  نسبة  كون  والفرعية؛ 
لقلة  وأيضاً  الشوارع،  معظم  في  كبيرة 
المختصة  زاغروس  شركة  لدى  اآلليات 
أن شركة  علماً  الطرقات،  تزفيت  بمجال 
التي تقوم بأعمال  زاغروس هي الوحيدة 
قامشلو  مدينة  في  كافة  الشوارع  تزفيت 
بنواحيها »الشرقية والغربية«، ورغم ذلك 
األفضل،  لتقديم  إمكانياتها  بكافة  تسعى 
تزفيت  مشروع  تكلفة  بأن  فارو  وأكد 

ليرة  مليون   /200/ نحو  بلغت  الشوارع 
سورية.

مشروع إنارة الشوارع

قامشلو  لبلدية  المشترك  الرئيس  واختتم 
الناحية الشرقية محسن فارو حديثه؛ قائالً: 
»تقوم البلدية اآلن بإعادة تأهيل منصفات 
منصف  جودي،  دوار  ومنها:  الشوارع 
دوار  الفالحين،  دوار  العنترية،  حي 
وأشار  وغيرها«،  سيفان،  دوار  الشرق، 

من  االستعمارية  التركية  الدولة  أسفرت 
خالل هجماتها على مناطق شمال وشرق 
سوريا عن  العديد من األضرار منذ بداية 
المناطق  لبعض  احتاللها  حتى  ضرباتها 
باحتاللها  تقم  لم  كانيه, حيث  منها سري 
فقط، بل سارعت إلى تدمير عجلة الحياة 

بشكل عام فيها.
اتحاد  بمركز  اإلدارية  مع  حديث  وفي 
حول  ابنيه  سمر  التعاونية  الجمعيات 
تأثير  ومدى  اليوم  االقتصادي  الوضع 
هذه الحرب على الجمعيات التعاونية وال 
سيما الزراعية , قالت سمر: » تعد مناطق 
بالثروات  غنية  سوريا  وشرق  شمال 
والسطحية،  منها  الباطنية  الطبيعية 
حيث حاولت اإلدارة الذاتية وضع أسس 
للقوى  وجاذبة  مميزة  اقتصادية  منظومة 
سواء,  حد  على  وللمستثمرين  العاملة 
إلى  السعي  في  البداية  خطوة  وكانت 
االستقرار السياسي واألمني واالجتماعي 
وتشكيل بنية وأساس لالستقرار والتنمية 
إلى  يرتِق  لم  أنه  من  بالرغم  االقتصادية 

مستوى االستراتيجيات االقتصادية«.
وأشارت إلى أن القائمين على العمل بذلوا 
للرقي إلى ذلك المستوى.  كبيراً  مجهوداً 
وتابعت: »وفي ظل التصعيدات الراهنة 
على  التركي  للغزو  األخيرة  واألحداث 
دماراً  سببت  السوري،  الشمال  مناطق 
المجاالت  مختلف  في  كبيرة  وخسائر 
البشرية منها والمادية واالقتصادية, سواء 
زراعياً أو صناعياً أو تجارياً؛ والجمعيات 
االقتصاد  من  يتجزأ  ال  جزء  منها 

من  العديد  تعرضت  حيث  المجتمعي، 
الجمعيات التعاونية إلى خسائر وخلل في 
عملها، ومن أهم هذه األضرار حل العديد 
األراضي  ذات  الزراعية  الجمعيات  من 
تركيا؛ وذلك خوفاً  الحدودية على حدود 
االحتالل  جيش  قناصي  رصاص  من 
التركي، وبقاء العديد من األراضي دون 
وحاج  قلنكا  ديرنا  جمعية  مثل  زراعة, 
هذه  ساهمت  وكذلك  وغيرها  مطري, 
المخربين  بعض  تحرك  إلى  الفوضى 
وسرقة قطعان من الغنم في جمعية كري 
بري, حيث قام مجموعة من األشخاص 
بتخدير الراعي  وكلب الحراسة وسرقة 
26 رأس غنم وخاروفان. وكذلك تأخير 
الديون  دفع  عن  الجمعيات  من  العديد 
المستحقة بحجة األوضاع. وتعمل بعض 
الموسم،  إلى  للعامة  بالدين  الجمعيات 
مما أدى إلى تأخر بعض العامة عن دفع 
مشغل  مثل  نفسها  الجمعية  إلى  ديونهم 

الرائد لإلسفنج والمد العربي«.
وحول تأثير هذا االحتالل على الجمعيات 
األساسي  الركن  تعتبر  التي  الزراعية 
في بنية الجمعيات, قالت سمر: »بالنسبة 
للجمعيات الزراعية؛ فأدى هذا الغزو إلى 
المزارعين مما  حدوث مخاوف من قبل 
على  البذار  كميات  استجرار  إلى  دفعهم 
دفعات وليس دفعة واحدة خوفاً من عمل 
إلى  ذلك  أدى  وبالتالي  ليالً  الجرارات 
جمعية  تسلم  ولم  النقل.  تكاليف  ارتفاع 
حيث  الخسائر،  هذه  من  لألبقار  حمود 
األبقار  ببيع  الجمعية  هذه  أعضاء  قام 

أثناء الغزو وهجرة أعضائها إلى خارج 
البالد، ناهيك عن الضرر األساسي وهو 
عن  وامتناعهم  المجتمع  أفراد  مخاوف 
تقديم المشاريع وبناء الجمعيات الجديدة, 
منذ  مشروع  أي  تقديم  يتم  لم  أنه  حيث 

بداية الغزو التركي إلى اآلن«.
اتحاد  مركز  في  اإلدارية  واختتمت 
حديثها  ابنيه  سمر  التعاونية  الجمعيات 
قائلة: »تحاول إدارة الجمعيات التعاونية 
الستئناف  الجمعيات  هذه  هيكلية  إعادة 
جاهدين  اإلنتاج،  وزيادة  مجدداً  عملها 
الوقوف في وجه هذه اإلبادة االقتصادية 
الممنهجة التي تمارس بحق شعوب شمال 
خاليا  بناء  خالل  من  سوريا,  وشرق 
اجتماعية اقتصادية تعتمد على التضامن 
المساحات  من  واالستفادة  والتشارك 
والمشاريع  الريفية  والحياة  الجغرافية 
الصناعية الصغيرة, حيث يشارك الجميع 

في العملية اإلنتاجية«.
إلى  اليوم  التركي  االحتالل  دولة  تسعى 
في  المجتمعي  االقتصاد  عجلة  تدمير 
الحرب  خالل  من  سوريا  وشرق  شمال 
بالثروات  الغنية  للمناطق  واحتاللها 
بنمو  تساهم  التي  الزراعية  واألراضي 
لمدينة  احتاللها  مثل  البلد,  في  االقتصاد 
وجود  بكثرة  تتميز  كانت  والتي  عفرين 
فيها  العاملة  واأليدي  الزيتون  أشجار 
إنتاج  جودة  مستوى  لرفع  والمصانع 
إلى  تصديره  على  والقدرة  الزيتون 

المناطق كافة.
المركز اإلعالمي لالقتصاد

باشرت لجنة الزراعة واالقتصاد بمشاركة 
البطاطا في  أهالي عفرين بجني محصول 
مقاطعة الشهباء، وسيتم توزيع المحصول 
من  يعانون  الذين  عفرين  أهالي  على 

الحصار المفروض عليهم.
إلى  إقليم عفرين  الذاتية في  اإلدارة  تسعى 
قبل  من  عليهم  المفروض  الحصار  كسر 
النظام السوري من جهة، وجيش االحتالل 
وذلك  أخرى،  جهة  من  ومرتزقته  التركي 
اإلنتاج  على  واالعتماد  الذاتية،  بإمكاناتهم 

المحلي.
توزيع  على  الذاتية  اإلدارة  وتعمل 
األراضي الزراعية على األهالي لزراعتها 
فرص  وتوفير  محصولها،  من  واالستفادة 

العمل لألهالي.
الزراعة  لجنة  كانت  السياق؛  هذا  وفي 
قد  الذاتية  لإلدارة  التابعة  واالقتصاد 
زرعت ستة هكتارات بطاطا في المنطقة؛ 
وباشرت  المحلي.  االقتصاد  لدعم  وذلك 
محصول  بجني  واالقتصاد  الزراعة  لجنة 
البطاطا، وبحسب اإلداريين سيصل اإلنتاج 

إلى قرابة الـ 150 طن.

توفري فرص عمل لألهالي

عفرين  أهالي  من  شخص   250 ويعمل 
يتقاضون  وهم  المحصول،  جني  على 
2500 ليرة سورية لكل عامل يومياً، حيث 
يبدؤون العمل من الساعة الـثامنة صباحاً، 

إلى الساعة الثالثة مساًء.
وبحسب اإلداريين في اللجنة؛ سيتم توزيع 
أهالي عفرين عن طريق  المحصول على 
أفراد  عدد  بحسب  والمجالس،  الكومينات 
ونواحي  قرى  من  كل  في  عائلة،  كل 
مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا؛ باإلضافة 

عفرين،  سردم،  )برخدان،  لمخيمات 
العودة، والشهباء(.

الزراعة  لجنة  في  اإلداري  وأشار 
واالقتصاد المهندس الزراعي باسم عثمان 
أن  إلى  هاوار  وكالة  معه  أجرته  لقاٍء  في 
لجنة الزراعة زرعت البطاطا بهدف جني 
وتابع  األهالي،  على  وتوزيعه  المحصول 
بالقول: »اليوم نجني المحصول، وهو جيد 
بالنسبة لألعوام األخرى، ونُوفّر من خالله 
وسنعمل  األهالي،  من  لعدد  عمل  فرصة 
في  األهالي  على  المحصول  توزيع  على 

وقٍت الحق«.
لجنة  بأن  عثمان  فيدان  العاملة  ونوهت 
فرصة  لهم  وفرت  واالقتصاد  الزراعة 
وشكرت  اليومية،  حاجاتهم  لتلبية  عمل، 
مساعدتها  على  واالقتصاد  الزراعة  لجنة 
لألهالي، رغم اإلمكانيات الضئيلة، وقالت 
الخضار  بأنهم عملوا على جني محصول 
المحصول  وّزعت  اللجنة  وإن  اآلن،  قبل 

على األهالي.
أما العاملة أمل عبدو فقالت: »نعاني ظروفاً 
صعبة في مقاطعة الشهباء بسبب الحصار 
الخانق المفروض من قبل النظام السوري، 
يمارسها  التي  االنتهاكات  إلى  باإلضافة 
قصف  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
في  بالسكان  الُمكتظة  القرى  على  متكرر 

مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا«.
وأوضحت أمل خالل حديثها أن المنظمات 
عفرين  أهالي  عن  النظر  تغض  الدولية 
المخيمات،  في  والقاطنين  الُمهّجرين 
لألهالي  اليومية  االحتياجات  تأمين  وعدم 
»نحن  بالقول:  واختتمت  الُمهّجرين، 
سعداء بعملنا هذا، وممتنين لما تقدمه لجنة 

الزراعة واالقتصاد لنا من مساعدات«.

تقرير/ إيريش حممود

محققو األمم المتحدة يؤكدون تورّط 
يديين.. مئات اإلرهابيين بقتل اإليز

االعتماد على اإلنتاج المحلي 
لكسر الحصار المفروض

 160 هويات  المتحدة  األمم  محققو  حدد 
بقتل  متهمين  داعش  من أعضاء متطرفي 
ويقومون   2014 في  اإليزيديين  الكرد 
بإعداد دعاوى قضائية ضدهم وذلك حسبما 
األمن  لمجلس  المحققين  فريق  رئيس  قال 

الدولي.
بدأ فريق محققي األمم المتحدة الذى شّكله 
مجلس األمن الدولي العمل قبل عام لجمع 
على  المستقبل  في  محاكمات  أدلة إلجراء 
ما ارتكبه متطرفي داعش من أعمال ربما 
تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية 

أو إبادة جماعية.
المرتزقة يرتكبون إبادة بحق اإليزيديين

فريق  رئيس  خان  أحمد  أسد  كريم  وقال 
بالشعب  يتعلق  »فيما  المتحدة:  األمم 
اإليزيدي وحده والجرائم التي استهدفته فقد 
حددنا هويات أكثر من 160 شخصاً ممن 
ارتكبوا مذابح ضد اإليزيديين، نركز عملنا 
على إعداد قضايا قوية لكل منها على أمل 

أن يتم تقديمها للمحاكم المحلية«.
وحسب وكالة أنباء الفرات فقد حّذر خبراء 
األمم المتحدة في حزيران عام 2016 من 
إبادة  حرب  يرتكبون  داعش  مرتزقة  أن 
ضد اإليزيديين في سوريا والعراق لتدمير 
من  أقلية  تمثل  التي  الدينية  الطوائف  تلك 

خالل القتل واالسترقاق وجرائم أخرى.

حمسن فارو
على  العمل  يتم  الراهن  الوقت  في  أنه  إلى 
مع  عام  بشكٍل  المطرية  الفوهات  تنظيف 
حفر  إلى  باإلضافة  الشتاء،  فصل  اقتراب 
لها،  المنطقة  حاجة  حسب  أخرى  فوهات 
واالستمرار بمشروع إنارة شوارع المدينة 
ومنها »شارع العنترية، شارع الكراجات، 
وغيرها  شوارع(،  )أربع  سيفان  ودوار 
قامشلو  ناحية  في  الرئيسية  الشوارع  من 

الشرقية.

مسر ابنيه


