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التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

وجهت الطفلة لونا الموسى رسالة  باسم 
وخاصة  العالم  كل  إلى  سوريا  أطفال 
نحن  بقتلنا  سعداء  أنتم  »هل  لترامب 
األطفال وتدمير مدارسنا أنا ابنة سوريا 
كوباني،  كانيه,  سري  سبي,  كري  ابنة 
قامشلو سنرفع رؤوسنا, لتبقى ضمائركم 

نائمة«.
منطقة  في  والفن  الثقافة  مركز  ونظم 
الطبقة وبمشاركة مركز الثقافة في الرقة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  لدعم  فعالية 
وفاء  »تحية  شعار  تحت  ومساندتهم 
سوريا  وشرق  شمال  شهداء  ألرواح 
مركز  في  وذلك  المقاومة«   ولروح 

الثقافة والفن في منطقة الطبقة.

وضمن الفعالية قدمت لجنة الثقافة والفن 
الطوفان   « بعنوان  مسرحية  الرقة  في 
مسرحية  قدمت  الطبقة  وفرقة   « قادم 

بعنوان » المقاومة حياة » .
لرئيس  رسالة  لونا  الطفلة  ووجهت 
باسم  ترامب  دونالد  المتحدة  الواليات 
إلى  »رسالة   : فيها  قالت  سوريا  أطفال 
»هل  ترامب  لسيد  وخاصة  العالم  كل 
وتدمير  األطفال  نحن  بقتلنا  سعداء  أنتم 
مدارسنا أنا ابنة سوريا ابنة كري سبي, 
سنرفع  قامشلو   ، كوباني  كانيه,  سري 
 .« نائمة  ضمائركم  لتبقى  رؤوسنا, 

.jinnews بحسب ما جاء في وكالة

 2019/11/27 األربعاء  يوم  انطلقت 
مهرجان  فعاليات  السليمانية  مدينة  في 
من  أكثر  بمشاركة  للتسوق،  الخريف 

200 شركة محلية و إقليمية.
وافتتح مهرجان الخريف للتسوق األول 
بمنطقة  الدولي  المعرض  مبنى  في 
أكثر  بمشاركة  بالسليمانية،  طاسلوجة 
ايرانية  منها   130 شركة،   200 من 

و80 منها محلية وعراقية ومصرية.
وبيع  عرض  المهرجان  ويتضمن 
األغذية  مجاالت  في  منتوجات 
واأللبسة  والكماليات  واإللكترونيات 

والزراعة.
 7 المهرجان  يستمر  أن  المقرر  ومن 
أيام، إذ يفتتح أبوابه من العاشرة صباحاً 

وحتى الخامسة عصراً.

شاهة  عاماً،  السبعين  ذات  المواطنة  ترفع 
على  وتدعو  السماء  إلى  يديها  العرب، 
مرتزقة االحتالل التركي وأردوغان ألنهم 
دمروا الشعب وسلبوا األمان منهم بعد ما 

نعموا به بعد انتهائهم من مرتزقة داعش.
التركي محاصرة  حاول مرتزقة االحتالل 
الشمالي  الطرفين  من  عيسى  عين  ناحية 
تشرين   23 في  شنوا  لذلك  والغربي 
صيدا  قرى  على  هجوماً  الجاري  الثاني 
ومحيط  عيسى  عين  ناحية  غرب  ومعلك 
سوريا  قوات  مقاتلو  تصدى  فيما  المخيم، 

الديمقراطية للهجوم.
الحرب  عبر  يحاولون  المرتزقة  أن  إال 
الناحية  في  المدنيين  إخافة  الخاصة 
كما  الممتلكات،  وسلب  ونهب  لتهجيرهم، 
حدث مع المدنيين من قرية معلك حيث تم 
وأموال  سيارة  وسرقة  بعضهم  اختطاف 

أشخاص آخرين.
المرتزقة  قدوم  من  يخشون  الناحية  أهالي 
وتعذيب  خطف  من  انتهاكات  وارتكاب 
عانوا  ألنهم  ممتلكاتهم،  وسلب  ونهب 
مرتزقة  من  و2014   2013 سنوات  في 
مرتزقة  من  بعد  وفيما  التركي  االحتالل 

داعش.
السكان  من  وهي  العرب  شاهة  المواطنة 
ابنها  يملك  عيسى،  عين  لناحية  األصليين 
والتي  الناحية،  غرب  الشالل  استراحة 
هجمات  أثناء  محيطها  في  قذائف  وقعت 
كما  يومين،  منذ  الناحية  على  المرتزقة 

تعرضت سابقاً للنهب أيام احتالل مرتزقة 
داعش.

النظام  خروج  بعد  العرب:«  شاهة  تقول 
مرتزقة  جاء  وبعدهم  الحر،  الجيش  جاء 
الحالل  أوالد  منهم  أنقذنا  وقد  داعش، 
عاد  واآلن  الديمقراطية(،  سوريا  )قوات 
إلينا أردوغان هللا ال يوفقو – هللا ال يطول 
بعد  في عين عيسى  مرتاحين  كنا  عمرو، 

تحريرها فهي أصبحت بلدة آمنة ».
اندالع  أثناء  الناحية  في  شاهة  كانت 
وتقول  جرى،  ما  وشاهدت  االشتباكات، 
»خربت الدنيا، طعنوا بشر، ومات أطفال، 
االشتباكات،  مكان  في  هناك عوائل  كانت 
القرية«.  يوم أمس قدمت عائلة كاملة من 
الناس،  ذنب  »ما  عتب:  بكلمات  وتتساءل 

ما ذنب األطفال في كل ذلك ».
وحول وضع المدنيين في الناحية، تقول إن 
وضعهم جيد، ولكنهم يخشون من انتهاكات 

وظلم مرتزقة االحتالل التركي.
وقالت: »سكرنا باب رزقنا )االستراحة(، 
فقد سقطت قبل يومين قذائف في محيطها 
الجهة  من  الناحية  محيط  في  تقع  ألنها 
الغربية، لذلك يخشى األهالي التردد إليها«.
المرتزقة  على  داعية  يديها  شاهة  وترفع 
تركيا  يدمرهم،  »هللا  وتقول:  وأردوغان 
مَمن  المدنيين،  ستحرر  بأنها  تقول 
والسرقة،  للنهب  قادمون  هم  سيحررون، 
سرقوا  فالمرتزقة  قبلهم  من  رأينا  لقد 
ممتلكات االستراحة وأخذوها إلى تركيا«.

وخاصة  الفنانين  من  الكثير  يتوجه 
إلى  حلبجة  مدينة  في  منهم  المسرحيين 
الحديقة العامة وسط المدينة من أجل إقامة 
لعدم  وذلك  والمسرحية،  الفنية  عروضهم 

توفر قاعة فنية في المدينة.
أمين:  حمه  النجا  المسرحية  الممثلة  تقول 
فنية  قاعة  ببناء  سنة   28 منذ  »نطالب 
لنستطيع  حلبجة  بمحافظة  خاص  ومسرح 
توفر  لعدم  ونتيجة  فيها،  أعمالنا  عرض 
القاعة نقوم غالباً بعرض أعمالنا في أماكن 

أخرى غير مؤهلة«.
تفتقر مدينة حلبجة إلى وجود قاعة لعرض 
األعمال المسرحية والفنية، رغم مرور 5 
أعوام على إعالن مدينة حلبجة كمحافظة.

صوالن عدنان هي األخرى ممثلة مسرح، 
المسرحي  النشاط  »تراجع  قائلةً:  تحدثت 
أن  نستطيع  وال  السابق،  عن  المدينة  في 
بالشكل  المسرحية  أعمالنا  بعرض  نقوم 
المطلوب، نظراً لعدم توفر مسرح أو قاعة 
فنية خاصة في المدينة، ونضطر في الكثير 
المسرحية  أعمالنا  تقديم  إلى  المرات  من 
غير  مكان  أنه  رغم  العامة،  الحديقة  في 

مناسب.«
على  المسؤول  يشير  ذلك،  غضون  في 
مديرية الثقافة والفن في حلبجة برواز نياز 
مجلس  من  الموافقة  نيل  إلى  بحاجة  أنهم 
للثقافة  لبناء مركز  الوزراء على مشروع 

والفن في المدينة.
مكان  تحديد  »جرى  نياز:  برواز  ويقول 
نتيجة  لكن  سنوات   4 منذ  المركز  بناء 
لألزمة المالية التي مّر بها باشور كردستان 
نعد  لكننا  المشروع،  إنجاز  من  نتمكن  لم 

بإنجاز المشروع خالل الفترة المقبلة.«
وأضاف نياز أن »مشروع بناء المركز تم 
أن  أمل  على  الوزراء  مجلس  إلى  تقديمه 

تجري الموافقة عليه.«

دليل آخر لجرائم المحتل من ُمِسنة

األعمال الفنية في حلبجة تقدم في الحديقة 
العامة، ما السبب؟؟

رسالة طفلة: هل أنتم 
سعداء بقتلنا نحن األطفال؟

يف األول للتسوق  مهرجان الخر
في السليمانية.... تنوع وجمالية

شيوخ العشائر: »على العشائر العربية توحيد الصّف للتصدي للمحتل الرتكي«

سنحريب برصوم: »هدف احملتل الرتكي تهجري الشعب 
السرياني اآلشوري من املنطقة«

إعالن تركي أردوغاني 
مثري لألسئلة

أكد الرئيس المشترك لحزب االتحاد السريان سنحريب برصوم أّن اغتيال راعي كنيسة األرمن الكاثوليك في قامشلو ووالده عمل نابع 
من الفكر اإلرهابي الذي ما زال موجوداً على الرغم من االنتصار على داعش، وأشار إلى أّن استهداف رجل دين مسيحي له رسائل 

خاصة إلى هذا الشعب الذي أصبح وجوده مهدداً من خالل تلك التنظيمات وداعميها«...«4

بعد محاولة االنقالب التركية في تموز 2016 لم يكتف الرئيس 
الفاشي رجب طيب أردوغان باالنقضاض على كل من ال يضمن 
المحاولة،  في  أو غير ضالعين  كانوا ضالعين  والءهم، سواء 
جماعة  يعارضون  وأشخاص  دول  ضد  التصعيد  اختار  وإنما 

“اإلخوان” وال يتقبلونها..«9

مركز األخبار ـ نزح اآلالف من أبناء شمال وشرق سوريا وبخاصة المناطق الحدودية قسراً من مناطقهم؛ نتيجة الهجوم التركي المتواصل 
مركز األخبار ـ ال تزال دولة االحتالل التركي تفرض عزلة مشددة على القائد عبد هللا أوجالن على مناطق شمال وشرق سوريا والذي ارتكب المجازر بحق المدنيين ُمستخدماً األسلحة المحرمة دولياً في قصفه...«2

في سجن إيمرالي وال تسمح لمحامييه أو عائلته اللقاء به منذ أكثر من أربعة أشهر، وقدم 
محامو القائد عبد هللا أوجالن طلباً للنيابة العامة في مدينة بورصة التركية للقاء بموكلهم في 
القائد عبد هللا أوجالن وهم كل من: »راضية تورغوت،  سجن إيمرالي، حيث راجع محامو 
التركية  بوصة  مدينة  في  العامة  النيابة  بيلمز«،  وإبراهيم  كوكلو،  سرباي  سارنجه،  ريزان 

وتقدموا بطلب للقاء بموكلهم أوجالن الموجود في سجن إيمرالي...«2

انتهاكات وإعدامات ميدانية يف »نبع الدم« الرتكية 

حمامو أوجالن يتقدمون بطلب للنيابة ارتفاع عدد املهجرين قسرًا يف خميم واشو كاني
العامة الرتكية للقاء مبوكلهم

والجرائم  االنتهاكات  مسلسل  يستمر 
العشرات  السوري،  الشمال  في  التركية 
المعنية  والمؤسسات  المنظمات  من 
ذلك،  وتوثق  وثقت  والعالمية  المحلية 
ذات  في  تستمر  والجرائم  واالنتهاكات 
المعنيين  بات  وكأنما  وتتصاعد،  النمط 
وال  حسيب  فال  ىخر  كوكب  في  باألمر 
إنقاذ  لدعوات  مستجيب  وال  رقيب، 
مرتزقة  عصابات   براثن  من  اإلنسانية 
وجيش احتالل تركي، وجيش يحمل اسم 

سوريا وصفة الوطنية...«5

العشائر  شيوخ  أعرب 
عن  عفرين  إقليم  يف  العربية 
لوجود  القاطع  رفضهم 
ومرتزقته  الرتكي  االحتالل 
وشرق  مشال  مناطق  يف 
سوريا، وأشاروا إىل أنّ دولة 
االحتالل الرتكي تسعى لتغيري 
دميغرافية املنطقة كما فعلت 
وشددوا  سابقًا.  عفرين  يف 
على ضرورة توحيد العشائر 
والتصدي  لصفوفهم  العربية 

لالحتالل الرتكي..
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على  الهرمونات  اضطرابات  تؤثر 
ببعض  لإلصابة  وتؤدي  الجسم،  صحة 
التأكد من توازن  األمراض، ولذلك يجب 
الهرمونات وكيفية القضاء على أي مشكلة 

تسبب حدوث خلل بها.
1- مرض السكري: ينتج مرض السكري 
عن نقص إفراز األنسولين من البنكرياس. 
إفراز  من  البنكرياس  يتمكن  ال  فعندما 
هرمون األنسولين بكمية كافية، تبدأ نسبة 
السكر في الدم باإلرتفاع بشكل تدريجي، 

حتى تتخطى النسبة الطبيعية.
في حالة كان هذا االرتفاع مؤقتاً، فسوف 
خلل  كان  إذا  ولكن  فترة،  بعد  يتالشى 
باإلصابة  يؤشر  فسوف  البنكرياس،  في 

بمرض السكري.
يقوم  عندما  الدم:  ضغط  ارتفاع   -2
هرمون  من  كبيرة  كمية  بإنتاج  الجسم 
ارتفاع في ضغط  األلدوستيرون، فيحدث 
الغدد  في  إنتاجه  يتم  الهرمون  هذا  الدم. 
الملح  توازن  بتنظيم  ويقوم  الكظرية، 
بمتالزمة  اإلصابة  حالة  وفي  بالجسم. 
هرمون  من  كبيرة  نسبة  إفراز  يتم  كون، 

األلدوستيرون، لتفوق حاجة الجسم، أيضاً 
يتم إفراز نسبة أقل من الصوديوم. ويساهم 

هذا الخلل في ارتفاع ضغط الدم.
3- أمراض القلب: لهرمون الغدة الدرقية 
عدة وظائف، وأهمها تنظيم ضربات القلب. 
وحينما تحدث اإلصابة باضطرابات الغدة 
الدرقية، فسوف تتأثر صحة القلب بالسلب 
تزداد مخاطر  كما  القلب،  خفقان  ويحدث 

اإلصابة بأمراض القلب.
4-التهاب المسالك البولية: يؤدي انخفاض 
لدى  األستروجين  هرمون  مستويات 
بالتهاب  إلى زيادة فرص اإلصابة  المرأة 
المسالك البولية. حيث أن انخفاض مستوى 
األنسجة  ترقق  إلى  يؤدي  الهرمون  هذا 
اصابتها  واحتمالية  البولية  المسالك  في 

بااللتهابات.
هرمون  يساعد  أيضاً  العظام:  5- ضعف 
الدرقية  الغدة  تنتجه  الذي  األستروجين 
ومع  وقوة،  بصحة  العظام  إبقاء  على 
في  ضعف  يحدث  قد  مستوياته  انخفاض 

العظام.
الهرمون  هذا  وظيفة  إلى  هذا  ويرجع 

امتصاص  على  الجسم  قدرة  تحسين  في 
الكالسيوم من الجهاز الهضمي. وقد يصل 
األمر إلى اإلصابة بهشاشة العظام مع تقدم 

العمر.
7- أمراض الجهاز الهضمي: عندما يحدث 
الهضمي،  الجهاز  هرمونات  في  خلل 
فسوف يؤدي هذا الخلل إلى مشاكل عديدة 
في عملية الهضم. فهناك ثالثة هرمونات 
وهي  الهضم،  عملية  تحفيز  عن  مسؤولة 
الغارستين، سكريتين، وكوليسيستوكينين، 
إلى جزيئات  األطعمة  بتكسير  تقوم  حيث 

بسيطة يسهل مرورها بمجرى الدم.
التي  الشائعة  األمراض  من  السمنة:   -8
حيث  الجسم.  هرمونات  بخلل  ترتبط 
الوزن  توجد عدة هرمونات مسؤولة عن 
اإلصابة  تسبب  أن  ويمكن  والشهية، 

بالسمنة في حالة عدم توازنها.
أبرز  هي  الدرقية  الغدة  هرمونات  وتعد 
فعند  الوزن،  في  تتحكم  التي  الهرمونات 
إصابتها باالضطرابات، يمكن أن يتسبب 

هذا في زيادة الوزن غير المبررة.
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       أمراض يسببها خلل الهرمونات في الجسم

ينالكمون المغلي وفوائده المتعددة حقائق عن األسبير

أعرب شيوخ العشائر العربية في إقليم عفرين 
التركي  االحتالل  لوجود  القاطع  رفضهم  عن 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  ومرتزقته 
تسعى  التركي  االحتالل  دولة  أّن  إلى  وأشاروا 
لتغيير ديمغرافية المنطقة كما فعلت في عفرين 
العشائر  توحيد  ضرورة  على  وشددوا  سابقاً. 
العربية لصفوفهم والتصدي لالحتالل التركي..

التركي  االحتالل  دولة  تشن  ـ  األخبار  مركز   
وداعش  النصرة  جبهة  بقايا  من  ومرتزقتها 

من  التاسع  منذ  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
تشرين األول المنصرم في ظّل صمت دولي.

أنباء هاوار  السياق، استطلعت وكالة  وفي هذا 
آراء عدد من وجهاء العشائر في إقليم عفرين؛ 
علي  الشيخ  خميس  البو  عشيرة  وجيه  وقال 
عفرين  مدينة  من  للتهجير  »تعرضنا  خميسي: 
ومناطق إعزاز والباب؛ بسبب الهجوم التركي 
التركي  االحتالل  وعمد  كما  أراضينا،  على 
عوائل  وتوطين  المنطقة  ديمغرافية  تغيير  إلى 

في  وإسكانهم  وإدلب  الغوطة  من  المرتزقة 
مناطقنا«.

نرفض رفضاً  بدورنا  الخميسي: »ونحن  وأكد 
قاطعاً االحتالل التركي ومرتزقته في مناطقنا«. 
بقتل  تسبب  التركي  »االحتالل  وأضاف: 
من  اآلالف  مئات  وتهجير  والنساء  األطفال 
المدنيين من ديارهم، باإلضافة إللحاق أضرار 

مادية بممتلكاتنا«.
وناشد الخميسي في نهاية حديثه العشائر العربية 

الديمقراطية؛  سوريا  قوات  لمساندة  سوريا  في 
للوقوف صفاً واحداً بوجه الهجوم التركي على 

األراضي السورية.
الشيخ  البطوش  عشيرة  وجيه  ندد  جانبه،  ومن 
التركي  االحتالل  بهجمات  العلي  إبراهيم 
وبمشاركة المرتزقة على شمال وشرق سوريا، 
الديمقراطية  األمة  مشروع  نجاح  »بعد  وقال: 
من  المحررة  السورية  الجغرافية  الرقعة  على 
المرتزقة كداعش وجبهة النصرة وفشل مشروع 

السورية،  األراضي  على  العثماني  االحتالل 
إفشال  األساليب  بشتى  التركي  االحتالل  حاول 
جميع  ضمت  التي  الديمقراطية  األمة  مشروع 

شعوب المنطقة من عفرين حتى ديرك«.
الذين  السوريين  على  أسفه  عن  العلي  وعبر 
هذا  في  وقال  التركي،  االحتالل  مع  يعملون 
ما فعل  بذاكرتهم، ويتذكروا  السياق: »ليعودوا 
االحتالل العثماني بحق الشعوب في الماضي«.

مركز األخبار ـ في إطار فعاليات ونشاطات 
المرأة بشمال وشرق سوريا في اليوم العالمي 
شعار  وتحت  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
سنحطم  هفرين  بمقاومة  عنف،  »االحتالل 
سوريا  حزب  نظم  والفاشية«؛  االحتالل 
المستقبل فرع الحسكة ندوة حوارية للمناقشة 
االستعمارية  التركية  الدولة  انتهاكات  حول 
الشمال  مناطق  في  واألطفال  النساء  بحق 
النساء  من  اآلالف  وتعرض  السوري، 
مطعم  في  وذلك  والتعذيب؛  والقتل  للخطف 
الشعوب  جميع  من  النساء  بحضور  النخبة، 
عن  وممثلين  والسريانية  والكردية  العربية 
والمؤسسات  والمنظمات  السياسية  األحزاب 
اإلدارة  مؤسسات  عن  وممثلين  النسائية  

الذاتية الديمقراطية.
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  الندوة  بدأت 
مكتب  رئيسة  ألقت  ثم  ومن  الشهداء  أرواح 
المرأة في حزب سوريا المستقبل سعاد خلو 
المرأة  ضد  والتمييز  العنف  عن  محاضرة 
بالقول: »إن العنف ضد المرأة سلوك عنيف 
المرأة  نحو  موجهة  متعمدة  وممارسات 
يؤدي  مما  وجسدية؛  معنوية  أشكاالً  ويأخذ  
باإلضافة  بالمرأة،  يلحق  وأذى  معاناة  إلى 
إلى الحرمان والحد من حرية المرأة. ويعود 
العنف ألسباب اقتصادية واجتماعية وضعف 

وعي المرأة«.  

إلى  اليساوي  نها  أشارت  جهتها؛  ومن 
واألطفال  المرأة  ضد  العنف  إحصائيات 
بالقول: »تشير اإلحصائيات بتعرض واحدة 
أو  الجسدي  للعنف  وفتيات  نساء  ثالث  من 
يقارب  ما  وتزوج  حياتهن،  خالل  الجنسي 
الحياة  قيد  على  وامرأة  فتاة  مليون   750
اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن 
الثامنة عشر في حين خضعت 200 مليون 
امرأة وفتاة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
)ختان اإلناث( وقتلت واحدة من كل اثنتين من 
النساء الالتي قتلن في جميع أنحاء العالم على 
أيدي عشائرهن أو أسرهن في عام 2017، 
و71 بالمئة من جميع ضحايا االتجار بالبشر 
وأربع  والفتيات،  النساء  من  هم  العالم  في 
لالستغالل  يتعرضن  نساء  تسع  أصل  من 

الجنسي«.
قبل  من  النقاش  باب  فتح  تم  ثم  ومن 
النقاشات  وتمحورت  الندوة  في  المشاركات 
بحق  المحتلة  التركية  الدولة  انتهاكات  حول 
وشرق  شمال  مناطق  في  واألطفال  النساء 
سوريا من قتل وخطف واغتصاب وتعذيب، 
المرأة  بحق  الشرعية  غير  والممارسات 
واألطفال واإلنسانية جمعاء من قبل مرتزقة 
أجل  من  النساء  تكاتف  أردوغان وضرورة 
تحرير المرأة في جميع أنحاء العالم. ومن ثم 
المرتزقة  تم عرض فيلم وقائعي عن جرائم 
بحق األطفال والنساء والشهيدة هفرين خلف.

االحتالل  دولة  تزال  ال  ـ  األخبار  مركز 
القائد  على  مشددة  عزلة  تفرض  التركي 
وال  إيمرالي  سجن  في  أوجالن  هللا  عبد 
تسمح لمحامييه أو عائلته اللقاء به منذ أكثر 
عبد  القائد  محامو  وقدم  أشهر،  أربعة  من 
مدينة  في  العامة  للنيابة  طلباً  أوجالن  هللا 
سجن  في  بموكلهم  للقاء  التركية  بورصة 
عبد هللا  القائد  محامو  راجع  حيث  إيمرالي، 
تورغوت،  »راضية  من:  كل  وهم  أوجالن 
وإبراهيم  كوكلو،  سرباي  سارنجه،  ريزان 
بوصة  مدينة  في  العامة  النيابة  بيلمز«، 
التركية وتقدموا بطلب للقاء بموكلهم أوجالن 

الموجود في سجن إيمرالي.
تمكن  أعوام؛  ثمانية  بعد  أنه  بالذكر  الجدير 
المحامون وعائلة القائد أوجالن اللقاء به في 

المنصرم، والـ 12  أيار  الثاني والـ 22 من 
لقاء  وآخر  المنصرم،  والـ 18 من حزيران 
كان في السابع من آب المنصرم؛ ومنذ ذلك 
التاريخ وإلى اآلن ال تسمح السلطات التركية 

للمحامين اللقاء بموكلهم.

أبناء  من  اآلالف  نزح  ـ  األخبار  مركز 
المناطق  وبخاصة  سوريا  وشرق  شمال 
الحدودية قسراً من مناطقهم؛ نتيجة الهجوم 
شمال  مناطق  على  المتواصل  التركي 
وشرق سوريا والذي ارتكب المجازر بحق 
األسلحة المحرمة دولياً  المدنيين ُمستخدماً 

في قصفه.
اإلنسانية  المنظمات  تقرير شؤون  وحسب 
 1070 وأُصيب  مدنياً،   478 استشهد 
آخرين، وأجبر الهجوم التركي نحو 300 

ألف مدني على النزوح عن مناطقهم.

المهجرين قسراً  ووصلت دفعة جديدة من 
واشو  مخيم  إلى  الحدودية  المنطقة  من 
كاني، وبذلك ارتفع عدد العائالت النازحة 
سري  منطقة  أهالي  من  وهم  المخيم،  في 
فيما   ،474 إلى   437 من  وزركان  كانية 
 2195 إلى  للنازحين  الكلي  العدد  وصل 

بعد أن كان 2044 مهجراً.
طفل   720 النازحين  هؤالء  ضمن  ومن 
العام  بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  وطفلة؛ 
الكبار في  إلى 17 عاماً، و49 نازحاً من 
السن ممن أعمارهم تزيد عن الـ٦0 عاماً.

ُمزمنة  مرضية  حالة   19٦ حالياً  ويوجد 
السكري  وأمراض  والشلل  كاإلعاقة 
إلى  باإلضافة  والقلب،  والرئة  والضغط 
أحمد  فوزي  مليكة  وهما  سرطان  حالتي 

وغزالة جميل سينو.
الهالل  نقطة  لدى  العالج  هؤالء  ويتلقى 
األحمر الكردي والتي تُعتبر النقطة الطبية 
اإلمكانات  حسب  المخيم  في  الوحيدة 

المتوفرة لديهم.

سارا  منظمة  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
وبالتعاون  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
مع مؤتمر ستار اليوم )الخميس( باالنتهاء 
من حملة »المرأة حياة.. ال تقتلوا الحياة« 
والتي بدأت بتاريخ السادس عشر من شهر 
الثاني  لتاريخ 28 تشرين  آذار واستمرت 
الجاري على مستوى شمال وشرق سوريا؛ 
مقرها  أمام  قرئ  بيان  إصدار  عبر  وذلك 
وبحضور  بقامشلو  الموظفين  حي  في 
المؤسسات  عضوات  من  العشرات 
لمظاهر  حّد  بهدف وضع  وذلك  النسائية؛ 

العنف ضد المرأة وتوعية المجتمع.
وجاء في البيان: »إن العنف ضد المرأة هو 
أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشاراً 
اليوم،  عمالنا  في  وتدميراً  واستمراراً 
المجتمعية  المشاكل  من  الكثير  وتسبب 
والفقر  التخلف  زيادة  إلى  تؤدي  والتي 
بناء  هو  الحملة  من  فالهدف  واالنحطاط، 

مجتمع ديمقراطي خاٍل من العنف. 
التي جاءت ضمن  الحملة  نتائج  أهم  ومن 
الفعاليات: إلقاء 14٦ محاضرة وبلغ عدد 
وكانت  ورجالً  امرأة   4780 الحضور 
»العنف  كالتالي:  المحاضرات  عناوين 
التفكك  والمجتمع،  المرأة  على  وتأثيره 
الحرب  القاصرات،  زواج  األسري، 
توزيع  إلى  إضافة  المرأة«،  على  وتأثيره 
الحملة،  شعار  يحمل  ملصق   )10000(
المدن  مداخل  في  فيلكس   )30( وتعليق 
والبلدات، باإلضافة إلى المشاركة في عدة 
وضحت  التي  وإذاعية  تلفزيونية  برامج 

مضمون الحملة«. 
وأضاف البيان: »هنالك احتياج لمثل هذه 
الحمالت بخاصٍة في وضعنا الراهن وبعد 
الموالية  والفصائل  التركية  الدولة  احتالل 
وشرق  شمال  في  المناطق  بعض  لها 
سببت  والتي  المستمرة  وانتهاكاته  سوريا 

العنف واستغالل المرأة«. 
شمال  في  النساء  »ندعو  البيان:  واختتم 
بإرادة  النضال  متابعة  إلى  سوريا  وشرق 
وتطويرها  المكتسبات  على  للحفاظ  أقوى 
نناشد  كما  العنف،  حاالت  من  للتقليل 
نساء العالم للقيام بواجبهن تجله ما يجري 
واألطفال  النساء  لحقوق  تجاوزات  من 
الحرب  وإيقاف  الصمت  عن  والخروج 
وندعو  الديمغرافي.  والتغير  والنزوح 
العالم  في  النسائية  والمنظمات  الشبكات 
مظاهر  من  الحد  أجل  من  معنا  للعمل 
واحد  واحدة ومطلبنا  قضيتنا  العنف؛ ألن 
من  خاٍل  ديمقراطي  مجتمع  بناء  وهو 

العنف ضد المرأة«.

مركز األخبار ـ أقام المئات من أهالي 
مدينة قامشلو مراسم غيابية لثالثة من 
في  والسالم  الكرامة  مقاومة  شهداء 
اليوم  صاروخان  دليل  الشهيد  مزار 

)الخميس(.
المشترك  الرئيس  ألقاها  كلمةً؛  تخللها 
شاهوز  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
هؤالء  »بعظمة  فيها:  قال  حسن 
نستذكر شهداء شمال وشرق  الشهداء 
األمة  إلى  وصلنا  بهم  أجمع،  سوريا 
فلسفة  إليها  دعا  التي  الديمقراطية 
بهم  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  وفكر 
يخاف  الذي  الفاشي  المحتل  نقاوم 

تنحني  أمامهم  الحرة،  األمة  هذه  من 
احتراماً  وتعظيماً،  إجالالً  الهامات 
وأمالً بواقٍع أجمل«، إضافةً إلى ذلك؛ 
خطى  على  بالسير  الشهداء  ذوو  أكد 
بالوصول  والوعد  شهدائهم،  ودرب 
إلى النصر مهما كلف األمر، ومن ثم 
ُسلمت وثائق الشهادة إلى ذويهم وسط 

زغاريد وتهاليل األمهات.
أسماء الشهداء كالتالي:

ـ االسم الحركي: حمو قامشلو
ـ االسم الحقيقي: علي علي

االستشهاد:  وتاريخ  مكان  ـ 
2019/11/1 المحمودية.

.................
ـ االسم الحركي: دلبرين.

ـ االسم الحقيقي: دلبرين محمد
ـ مكان وتاريخ االستشهاد: 2014/1/4 

تل حميس/ قرية الحسينية.
......................

ـ االسم الحركي: مظلوم
ـ االسم الحقيقي: مظلوم رمضان

ـ مكان وتاريخ االستشهاد: 2014/1/4 
تل براك.

شيوخ العشائر: »على العشائر العربية توحيد الصّف للتصدي للمحتل التركي«

ين قسراً في مخيم واشو كاني ارتفاع عدد المهجر

اختتام حملة »المرأة حياة.. ال تقتلوا الحياة« 

أهالي قامشلو يودعون ثالثة شهداء 
بمراسم غيابية

يا  ية للمرأة بحزب سور ندوة حوار
المستقبل في الحسكة

محامو أوجالن يتقدمون بطلب للنيابة 
العامة التركية للقاء بموكلهم

تقرير/ ايفا ابراهيم

تقرير/ يارا حممد

أهم فوائد الزعتر الجاف

يعتبر الزعتر من األعشاب التي تنتمي لعائلة 
النعناع، وينتشر استخدامه حول العالم بسبب 

فوائده الصحية العديدة.
فصيلة  تحت  نوع   400 من  أكثر  يندرج 
األعشاب  من  النوع  هذا  واستخدم  الزعتر، 
واليونان  مصر  في  القديمة  العصور  في 
ومنها  الطازج  منها  مختلفة،  بطرق  تحديًدا 

الزعتر الجاف.
يمتاز الزعتر بطعمه المميز وفوائده الصحية 
المرات  الكثير من  تجفيفه في  العديدة، ويتم 
الستخدامه سواء في شاي الزعتر أو الطبخ 

أو إضافته لبعض األطعمة.
فوائد الزعتر الجاف:

المرتفعة:  الدم  ضغط  مستويات  خفض   -1
أجل  من  القدم  منذ  الجاف  الزعتر  استخدم 
محاولة خفض مستويات ضغط الدم المرتفع. 
أن  المختلفة  العلمية  الدراسات  حيث وجدت 
الدموية  األوعية  توسيع  على  يعمل  الزعتر 
هذا  الدم.  ضغط  خفض  بالتالي  وإراحتها 
صحة  على  إيجابي  بشكل  ينعكس  بدوره 

القلب واألوعية الدموية ككل.
الزعتر  أن  بما  القلب:  صحة  تعزيز   -2
ضغط  مستويات  خفض  في  يساعد  الجاف 
إيجابي  أثر  له  أن  يعني  فهذا  المرتفعة،  الدم 

على صحة القلب.
يساهم  الكوليسترول:  مستويات  خفض   -3

مستويات  خفض  في  الجاف  الزعتر  تناول 
الكوليسترول المرتفعة.

الزعتر  فوائد  أكثر  من  الكحة:  عالج   -4
الكحة  عالج  في  دوره  هو  انتشاًرا  الجاف 

والسعال والتخفيف منها.
في  يساعد  الزعتر  شاي  شرب  أن  حيث 
إراحة الشعب الهوائية المتشنجة، كما يعمل 
من  المنطقة  في  المتراكم  البلغم  تفكيك  على 

أجل التخفيف من السعال وعالجه.
أجل  من  المناعي:  الجهاز  عمل  تقوية   -5
أنت  المناعي،  الجهاز  تقوية عمل ووظائف 
والمعادن  الفيتامينات  تناول  إلى  بحاجة 

الضرورية لذلك.
عدد  على  يحتوي  الزعتر  فإن  الحظ  لحسن 
كبير منها، فهو غني بفيتامين سي وفيتامين 
والحديد  الغذائية  واأللياف  والنحاس  أ، 
والمنغنيز، وجميعها ضرورية لتقوية الجهاز 

المناعي ومحاربة األمراض.
فوائد الزعتر الجاف األخرى:

إلى جانب ما سبق ذكره، فإن الزعتر الجاف 
يمتاز بالفوائد الصحية التالية أيًضا:

1- يتمتع بخصائص مطهرة ومعقمة
2- مضاد للبكتيريا والفطريات

3- يعزز من الصحة النفسية والمزاج
التخلص  الزعتر يساهم في  4- شرب شاي 

من المشاكل الهضمية المختلفة.

الدموية  الجلطات  تكوين  األسبيرين من  يمنع 
لذا فإن تناول حبة من األسبيرين يومياً يساعد 
منع  على  ويساعد  بسهولة  الدم  تدفق  على 
قد  والتي  الدموية  األوعية  في  االنسدادات 

تؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبة القلبية .
وجدت دراسة أن النساء اللواتي تناولن على 
األقل حبتين أسبيرين في األسبوع كان خطر 
إصابتهن بمرض الباركنسون أقل بنسبة %40, 
ولكنه  السبب  معرفة  من  الباحثون  يتمكن  لم 
قد يكون عائداً على أن الجرعة التي تتناولها 
النساء لعالج التهاب المفاصل والصداع أعلى 

من التي يتناولها الرجال لمشاكل القلب.
إلى  الناس  لجأ  عشر  الخامس  القرن  قبل 
ولم  الصفصاف  لنبتة  العالجية  الخصائص 
النبتة  العلماء من معرفة أي جزء من  يتمكن 
الثامن  القرن  لغاية  العالج  المسؤول عن  هو 
العلماء  أحد  استخدم   1897 عام  في  عشر, 
لدى  الروماتيزم  لعالج  الدواء  من  نوع جديد 
والده عندها تمت والدة األسبيرين الذي نعرفه 
اليوم. ال يجب على األطفال المصابين بالحمى 
تناول  اإلنفلونزا  مثل  الفيروسي  االلتهاب  أو 
متالزمة  األسبيرين  يسبب  نهائياً,  األسبيرين 
وأعراضها  خطيرة  متالزمة  وهي  راي 
التحفيز,  وفرط  التشويش  االستفراغ، 
تؤدي  وقد  والكبد  الدماغ  في  انتفاخ  تسبب 
األسيتامينوفين  تناول  يفضل  الغيبوبة,  إلى 
يقل عن 19  لمن  اإليبوبروفين  أو  )البندول( 
الطبيب لألسبيرين  إال في حالة وصف  عاماً 

تحديداً.
هنالك عدة طرق لتناول األسبيرين:

تتواجد األدوية المحتوية على األسبيرين بعدة 
من  وتحاميل,  بودرة، مضغ  أشكال: حبوب، 
بغض  الفم  عبر  تناولها  هي  الطرق  أسهل 
كل  على  تؤثر  ولكنها  الطريقة  عن  النظر 

اإلرشادات  اتبع  و  الحالة  هذه  في  جسمك 
المتواجدة على العلبة.

في  طنيناً  العالية  األنسولين  جرعات  تسبب 
بعد  يزول  أن  المفترض  من  والذي  االذن 
التوقف عن تناول الدواء, من أكثر األعراض 

الجانبية شيوعاً هو ألم في البطن.
الرأس  آلالم  األسبيرين  تناول  يمكن  ال 
للحامل  األلم  لعالج  األفضل  الخيار  للحامل: 
خطر  كان  إن  )البندول(,  الباراسيتامول  هو 
إصابة الحامل بتسمم الحمل عالياً عليها إخبار 
الطبيب حيث ينصح بتناول جرعات قليلة من 
ووجود  الدم  ضغط  ارتفاع  لمنع  األسبيرين 
البروتين في البول, قد يسبب األسبيرين زيادة 
تناوله خالل  يجب  المخاض ال  أثناء  النزيف 
إال في حالة  الحمل  األخيرة من  أسابيع   8-٦

أن أخبرك الطبيب بذلك.
يمكنك  أيضاً,  للنباتات  جيد  دواء  األسبيرين 
رش محلول من حبة ونصف من األسبيرين 
في جالونين من الماء على حديقتك كل ثالثة 
وأكثر  حجماً  أكبر  خضار  إلنتاج  أسابيع 
عدداً, المادة الرئيسية في األسبيرين )حمض 
ويساعد  النباتات  نمو  من  يسرع  الساليسيك( 

على حمايتهم من المرض.

الصحية  الفوائد  من  العديد  للكمون 
فوائد  عن  تعرف  ماذا  لكن  المختلفة، 

الكمون المغلي تحديًدا؟
فوائد الكمون المغلي: تنبع فوائد الكمون 
مضاد  المشروب  هذا  باعتبار  المغلي 
مضاد  أنه  كما  واألكسدة،  لاللتهابات 
للبكتيريا ومعقم، بالتالي تناوله من شأنه 

أن ينعكس بشكل إيجابي على صحتك.
أهم فوائد الكمون المغلي:

تناول  يساعد  المعدة:  تعزيز صحة   -1
المعدة  صحة  تعزيز  في  الكمون  مغلي 
والتخلص من كل المشاكل التي تصيبها 
مثل عسر الهضم، كما يساعد في إفراز 
عملية  لتحسين  الهاضمة  اإلنزيمات 

الهضم.
المشروب  هذا  يعمل  ذلك  جانب  إلى 
في  بألم  اإلصابة  عند  لأللم  كمسكن 

منطقة البطن.
2- تقوية الجهاز المناعي: يعتبر مغلي 
واأللياف  للحديد  جيًدا  مصدًرا  الكمون 
األساسية  المعادن  من  وهي  الغذائية، 

لتقوية الجهاز المناعي.
الدم:  في  السكر  مستويات  ضبط   -3
يعتبر هذا المشروب مناسب لألشخاص 
بمرض  اإلصابة  من  يعانون  الذين 
على  تناوله صباًحا  أن  حيث  السكري، 
معدة فارغة يساعد في خفض مستويات 

السكر في الدم.
تحفيز  على  الكمون  حبيبات  تعمل 
بالتالي  الجسم،  في  األنسولين  انتاج 
السكر  مستويات  ضبط  في  المساعدة 

قدر المستطاع.

من  التنفسي:  الجهاز  لصحة  مهم   -4
أهم فوائد الكمون المغلي أنه يعمل على 
فهو  التنفسي،  الجهاز  صحة  تعزيز 
تخليصك  في  ويساعد  لالحتقان  مضاد 
المتراكم في الصدر والذي  المخاط  من 

يعيق عملية التنفس بسهولة.
إن كنت ترغب في تحسين صحة الجهاز 
التنفسي لديك، ننصحك بتناول كوب من 

مغلي الكمون كل صباح.
يحتوي  الدم:  ضغط  مستوى  تنظيم   -5
مغلي الكمون على مستويات عالية من 
تنظيم  في  يساعد  والذي  البوتاسيوم، 

مستوى ضغط الدم في الجسم.
من  التخلص  في  يساعد  فالبوتاسيوم 
الملح  تناول  عن  الناتج  السلبي  األثر 

والصوديوم.
٦- يمد الجسم بالطاقة: من المعروف أن 
بذور الكمون تمد الجسم بالطاقة، بالتالي 
األثر  نفس  يعمل  المشروب  هذا  تناول 

على جسمك.
إلى جانب ذلك فإن مغلي الكمون يحتوي 
على الكثير من العناصر الغذائية المهمة 

للجسم، والتي تمده بالطاقة أيًضا.
الكمون  مغلي  الكبد:  لصحة  مهم   -7
السموم  من  الكبد  تنظيف  في  يساعد 
على  قدرته  وزيادة  صحته  وتعزيز 

إفراز األنزيمات الهاضمة.
على  إيجابي  بشكل  ينعكس  األمر  هذا 
السموم  من  تخليصه  خالل  من  الجسم 

والفضالت المتراكمة فيه.
وهناك فوائد أخرى للكمون المغلي:

الكمون  مغلي  يمتاز  ذلك  جانب  إلى 
بفوائده الصحية التالية:

الناتج  الدم  فقر  في عالج  المساعدة   -1
عن نقص الحديد

للدورة  المرافق  األلم  من  التقليل   -2
الشهرية

ومضاد  البشرة  لصحة  مفيد   -3
للشيخوخة

4- يساعد في عالج مشكلة حب الشباب
5- تعزيز صحة الشعر

استشارة  بعد  ولكن  للحوامل،  مفيد   -٦
الطبيب على تناوله.
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مرحلة  إلى  أوصلت  المنطقة  تاريخ  في 
توضحت بأن هنالك شعب يضطهد ونظام 

فاشي يقوم باالنتهاكات. 
جميع  على  يجب  بأنه  عبير  وتابعت 
الشرائح المجتمعية في العالم تنظيم فعاليات 
العالمي  العام  الرأي  لمطالبة  ونشاطات 
المرأة  بخاصةً  االنتهاكات،  هذه  لوقف 
بصدى  معبرة  الفعالة  القوة  هي  كونها 

صوتها. 
وختمت العضوة في منسقية مجلس المرأة 
حصاف  عبير  سوريا  وشرق  شمال  في 
والصبر  الشهداء  لجميع  »الرحمة  قائلةً: 
عودة  ونتمنى  شعبنا،  أبناء  لكل  والسلوان 
وقت  بأقرب  ديارهم  إلى  قسراً  المهجرين 
بحق شعوب شمال  القتال  وانتهاء مسلسل 

وشرق سوريا«.

في  العضوة  ناشدت  قامشلو-  روناهي/ 
وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس  منسقية 
في  الدول  جميع  حصاف،  عبير  سوريا 
االحتالل  جيش  لمحاسبة  الناتو  حلف 
التركي الستخدامهم األسلحة المحرمة ضد 

أبناء شعوب المنطقة الُعّزل.
في  العضوة  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت 
وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس  منسقية 
مجريات  حول  حصاف«  »عبير  سوريا 
مناطق  تشهدها  التي  األخيرة  األحداث 
شمال وشرق سوريا، وخاصةً بعد إعالن 
وقف إطالق النار، والمواقف الدولية حيال 

ما يجري في المنطقة.
في بداية حديثها أشارت عبير حصاف بأن 
مرتزقة جيش االحتالل التركي والفصائل 
الوطني  الجيش  من  له  الموالية  المرتزقة 

من  وغيرها  داعش  ومرتزقة  السوري 
سيناريو  عادت  الراديكالية  المرتزقة 
وذلك   ،2012 عام  في  كوباني  أحداث 
بتسهيل دخول مرتزقة داعش ولكن قواتنا 
مؤكدةً  الوحشية،  هجماتهم  لكافة  تصدت 
مرارة  تعيش  المحتلة  التركية  الدولة  بأن 
الهزيمة وتسعى لالنتقام من أهالي المنطقة 
وبخاصةً المرأة التي كانت السبب األساسي 
في كسر شوكة اإلرهاب واالنتصار عليهم 

في آخر معاقل لهم بالباغوز. 

حقيقة احملتل الرتكي بانت 
للجميع

ونوهت عبير بأن مرتزقة جيش االحتالل 

الوطني  الجيش  من  ومرتزقته  التركي 
شمال  مناطق  غزو  يحاولون  السوري 
عديدة،  بحجج  متذرعين  سوريا  وشرق 
ومنها تهديد األمن القومي التركي وإنشاء 
منطقة تحت مسمى »منطقة آمنة« إلعادة 
المهجرين  السوريين  من  الماليين  توطين 
فهدفهم  ذلك  تعكس  الحقيقة  أن  وإال 
إحداث  إنما  المهجرين  التوطين  ليس 
األمة  مشروع  وتهديد  ديمغرافي  تغيير 
في  المرأة  وجود  من  للنيل  الديمقراطية 
أنها تسعى إلعادة  إلى  المنطقة، باإلضافة 
وهذا  الملي،  ميثاقها  عبر  اإلمبراطورية 

األمور أدت إلى اجتياح هذه المناطق.
التاسع من تشرين  بأنه منذ  وشددت عبير 
جيش  مرتزقة  هذا  يومنا  وإلى  األول 
بالطيران  تقصف  التركي  االحتالل 

المتطورة  الثقيلة وبكافة األسلحة  والمدافع 
من  بالرغم  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
لم  لكنها  نار  إطالق  لوقف  اتفاقية  وجود 
سوريا  »قوات  بالقول:  وتابعت  تلتزم، 
ولكن  باالتفاقية  التزمت  الديمقراطية 

االنتهاكات ال تزال مستمرة«.

صمت دولي حيال ما جيري

المرأة  العضوة في منسقية مجلس  وأكدت 
حصاف  عبير  سوريا  وشرق  شمال  في 
مضادة  قوات  كانت  قسد  قوات  بأن 
التركي  االحتالل  دولة  واليوم  لإلرهاب 
قائلةً: »هنالك  باإلرهاب، وأردفت  تتهمها 
تواطؤ دولي باإلجماع والصمت حيال هذه 
تهجير شعب وتوطين  يتم  فكيف  الجرائم، 

شعب آخر فأين الحق في األمر؟؟؟«.
الدول  جميع  حصاف  عبير  وناشدت 
جيش  استخدام  لتوضيح  الناتو  حلف  في 
االحتالل التركي الفاشي لألسلحة المحرمة 
العزل، ولوقف  المنطقة  أبناء شعوب  ضد 
الدولة  العدوان وفرض عقوبات على  هذا 
جرائم  على  ومحاسبتهم  المحتلة  التركية 
وال  تنتِه  لم  األزمة  بأن  مؤكدةً  الحرب، 

تزال مطامع أردوغان مستمرة. 
بداية  منذ  المرأة  دور  ألهمية  وبالنسبة 
الحراك الشعبي في شمال وشرق سوريا، 
في  السباقة  هي  المرأة  بأن  عبير  أشارت 
المشاركة الفعالة في جميع المفاصل الهامة 
بالقول:  وتابعت  السابقة،  المراحل  بكافة 
»المرأة اليوم تمارس نفس الدور ومجلس 
ضمت  التي  األساسية  المظلة  هو  المرأة 

كافة النساء وأغلب المنظمات النسائية«.
الشعبية  االستجابة  بأن  عبير  وأضافت 
مرة  ألول  المرة  هذه  العام  للرأي  عالمية 

3رياضة مرأة10

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

»لينتهي مسلسل القتال من ِقبل جيش االحتالل التركي بحق شعوبنا«

روناهي / قامشلو ـ فرض الواقع نفسه من 
خالل النتائج التي ُسجلت في مسابقة كأس 
وأقيمت  القدم،  بكرة  الجزيرة  إقليم  أندية 
خمسة مباريات ضمن إطار منافسات إياب 
أية  تحدث  ولم  المسابقة  لهذه  الثاني  الدور 
الفوز  حالة  وكانت  تُذكر،  هامة  مفاجأة 

طبيعية مقارنة بواقع األندية الحالي.
نادي  تأهل  آغا،  جل  ملعب  أرضية  على 
تل  شبيبة  نادي  على  فوزه  بعد  الصناديد 
كوجر برباعية نظيفة، وكان قد فاز أيضاً 
بهدفين  كوجر  تل  بملعب  الذهاب  بنتيجة 
كان  فوزه  الصناديد  واحد،  هدف  مقابل 
مستحقاً وواقعياً فهو نادي ينشط في الدرجة 
األولى ومن فرق المقدمة، ونادي شبيبة تل 
ومستواه  الثانية  الدرجة  في  يلعب  كوجر 
أرضية  وعلى  يراد،  كما  يكن  لم  الفني 

تغلب  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 
نادي الطريق على نادي قنديل بنتيجة ستة 
أهداف مقابل ثالثة، وكان فاز أيضاً بمباراة 
أرضية  على  رد  بدون  بهدفين  الذهاب 
الملعب الترابي ضمن إستاد شهداء الثاني 

عشر من آذار بقامشلو.
بخصوص  واقعياً  كان  الطريق  فوز   
في  ويلعبون  جاهزين  لالعبين  امتالكه 
اإلقليم،  دوري  غير  السوري  الدوري 
والنادي ينافس هذا العام على لقب الدوري، 
بينما نادي قنديل توقف عن المران بسبب 
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  دولة  عدوان 
مسابقة  في  األولى  للمرة  يشارك  والنادي 
على  األولى  الرسمية  ومشاركته  الكأس 

صعيد الدوريات.
بنتيجة  قانونياً  فاز  األسايش  نادي  بينما 

تغيب  والذي  جودي  نادي  على   ،)0×3(
عن حضور اللقاء، وكان خسر في الذهاب 
بهدفين من األسايش على أرضه، األسايش 
لدوري  حالياً  المتصدر  وهو  بذلك  يتأهل 
الرجال للدرجة األولى، أما وصيفه سردم 
فاز  أيضاً  الدوري  في  الثاني  المركز  في 
األخوة  على   ،)0×3( بنتيجة  قانونياً 
تغيب  الذي  الثانية  الدرجة  من  والسالم 
للدور  سردم  وتأهل  الحضور،  عن  كذلك 
بفارق المستوى  القادم أمر طبيعي مقارنةً 
بين النادين والذي كان قد فاز في الذهاب 

بثالثة أهداف لهدف.
بركالت  فوزه  بعد  االتحاد  نادي  وتأهل 
عمال  نادي  على   ،2×4 بنتيجة  الترجيح 
اإليجابي  التعادل  سيطرة  حيث  الجزيرة، 
للقاء  األصلي  الوقت  على  لهدفين  بهدفين 
الذي أقيم بينهما على أرضية ملعب الشهيد 
الذهاب  نتيجة  وكانت  بقامشلو،  كجو  هيثم 
قد  بعامودا  شرموال  ملعب  أرضية  على 
لهدفين،  بهدفين  اإليجابي  بالتعادل  انتهت 
ألنه  مفاجئ  يعتبر  ال  فوزه  االتحاد  واقعياً 
يتصدر مجموعته في دوري الدرجة الثانية 

وحقق التعادل في مباراة الذهاب.

حقق برشلونة انتصاراً ثميناً بنتيجة )3-1( على 
الجولة  منافسات  ضمن  دورتموند،  بوروسيا 
الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال 

أوروبا.
وميسي  سواريز  برشلونة  أهداف  وسجل 
بينما  و٦7،  و33   29 الدقائق  في  وغريزمان 
سجل جادون سانشو هدف بوروسيا دورتموند 

الوحيد في الدقيقة 77.
إلى  رصيده  برشلونة  يرفع  االنتصار  وبهذا 
السادسة،  المجموعة  صدارة  في  نقطة   11
ويضمن التأهل لدور الـ 1٦، بينما تجمد رصيد 

دورتموند عند النقطة 7 في المركز الثالث.
تهديد الضيوف

بدأ الضيوف المباراة بتهديد قوي، حيث استغل 
ثنائي  من  مشترًكا  خطأ  دورتموند  العبو 
إلى  للوصول  وأومتيتي،  راكيتيتش  برشلونة 
لكنها  كرة  شولز  وسدد  البارسا،  جزاء  منطقة 

مرت بجانب المرمى في الدقيقة األولى.
استقبل  حيث  برشلونة،  من  سريعاً  الرد  وجاء 
الكرواتي إيفان راكيتيتش كرة من زميله ديمبلي 
لكنها اصطدمت  قوية،  المنطقة وسدد كرة  في 

بالمدافع أكانجي في الدقيقة 7.
لبرشلونة  األول  الهدف  لويس سواريز  وسجل 
في الدقيقة 21، مستغالً تمريرة في العمق من 
بداعي  ألغاه  المباراة  حكم  لكن  ميسي،  ليونيل 

التسلل.
إصابة ديمبلي

إصابة  من  ديمبلي  عثمان  الفرنسي  واشتكى 
ليُقرر   ،25 الدقيقة  في  لها  تعرض  عضلية 
الدفع  لبرشلونة  الفني  المدير  فالفيردي  إرنستو 

بأنطوان غريزمان بدالً منه.
لتسجيل  لسواريز،  المرة  هذه  الحظ  وابتسم 
 ،29 الدقيقة  في  لبرشلونة  االفتتاحي  الهدف 
خلف  ميسي  ليونيل  من  تمريرة  استقبل  حيث 

دفاعات دورتموند، وانفرد بالحارس وسجل.
بوروسيا  العب  بوركي  الحارس  وتألق 
دورتموند، في التصدي لتسديدة قوية من ليونيل 

ميسي في الدقيقة 31، ليحرمه من التسجيل.
فقط،  دقاق  بعد 4  لميسي  الهدية  ورد سواريز 
حيث مرر كرة لألرجنتيني في منطقة الجزاء، 

بوركي،  رومان  الحارس  يسار  على  وسددها 
وضاعف النتيجة للبلوغرانا.

ظهور جريزمان
فافر  لوسيان  قرر  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
المدير الفني لبوروسيا دورتموند الدفع بالشاب 

جادون سانشو بدالً من نيكو شولز.
الفرنسي  بوركي،  دورتموند  حارس  وحرم 
أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة من تسجيل 
تصدى  حيث   ،4٦ الدقيقة  في  الثالث  الهدف 

لتسديدة قوية من العب البلوغرانا.
لبوروسيا  المباراة  في  فرصة  أخطر  وفي 
دورتموند، استقبل براندت تمريرة من الطرف 
على  بقوة  وسدد  سانشو،  جادون  عبر  األيسر 
تير  الحارس  لها  وتصدى  برشلونة،  مرمى 

شتيفن في الدقيقة ٦1.
لبرشلونة  الثالث  الهدف  وكاد ميسي أن يُسجل 
في الدقيقة ٦4، حيث تلقى عرضية من الطرف 
األيمن، وسدد بالرأس لكن الكرة مرت بجانب 

القائم األيمن للحارس بوركي.
تسجيل  في  غريزمان  أنطوان  الفرنسي  ونجح 
الدقيقة ٦7، حيث  في  لبرشلونة  الثالث  الهدف 
استقبل تمريرة من ميسي على الطرف األيسر، 
بوروسيا  حارس  يسار  على  مباشرة  وسدد 

دورتموند بوركي.

هدف دورتموند
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  العارضة  وحرمت 
من تسجيل الهدف الرابع، حيث نفذ ركلة حرة 

مباشرة على الطرف األيمن، في الدقيقة 75.
ودفع فافر بثاني أوراقه زاجادو بدال من لوكاس 
انطالقات  أمام  األيمن  الطرف  لغلق  بيتشيك، 
وأخيراً  وغريزمان،  فيربو  برشلونة  ثنائي 

غوتزة بدالً من فيغل.
بوروسيا  العب  سانشو  جادون  الشاب  وقلص 
األول  الهدف  بتسجيل  الفارق،  دورتموند 
لأللمان، حيث استقبل تمريرة من زميله براندت 
في منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس تير 

شتيغن في الدقيقة 77.
تأجيل المقعد الثاني

وقرر إرنستو فالفيردي مدرب البارسا، إشراك 
التشيلي أرتورو فيدال بدالً من إيفان راكيتيتش 
لتأمين خط الوسط في الدقائق األخيرة، وموسى 

واجي بدالً من سواريز.
في  الثاني  الهدف  يُسجل  أن  دورتموند  وكاد 
الدقيقة 87، حيث سدد سانشو كرة قوية تصدى 
لها الحارس تير شتيغن واصطدمت بالعارضة، 
لتنتهي المباراة بخسارة أسود الفيستفال وتأجيل 

المقعد الثاني في المجموعة للجولة الختامية.

عن  تتوقّف  ثم  حليمة  السودانية  صوت  يتقطّع 
الكالم... عيناها اللتان هما بلون شعرها األسود 
لكي  عليهما  فتشّد  باالحمرار،  تأخذان  القصير 
تحبس دموعها كما فعلت قبل تسع سنوات حين 
حكم عليها القاضي بمئة جلدة، لكنّهما تخذالنها، 

كما خذلتها عائلتها حينذاك.
بالرئيس  أطاحت  التي  »الثورة«  وبعد  اليوم، 
ديموقراطي  مسار  بداية  وأرست  البشير  عمر 
والذهنيات  القانون  بأن  حليمة  تأمل  البالد،  في 

ستتغير أيضاً.
لوكالة  مستعار(  )اسم  عبدهللا  حليمة  وتقول 
في  الجلد »تكسر شيئاً  إّن عقوبة  فرانس برس 
عنفاً،  وأكثر  عدوانية  أكثر  أصبحُت  داخلك 
وسببه  شخصيتي  في  عنيف  جانب  لدّي  صار 

ما حصل لي«.

من 40 جلدة إىل أكثر من 100

من  منحدرة  نسوية  ناشطة  عاماً(   41( حليمة 
في  الماجستير  درجة  وتحمل  يسارية  أسرة 
في  اعتقلت  والتنمية«.  الجندر  »دراسات 
2010 بتهمة شرب الخمر، فعلمت على الفور 

أّن عقوبتها ستكون الجلد 40 جلدة.
هو  تقول،  ما  بحسب  تعلمه،  تكن  لم  ما  لكن 
والدتها،  التي ورثتها عن  القوية  أّن شخصيّتها 
وشعرها القصير غير المستور بمنديل، ولباسها 
عموم  هندام  عن  حينه  في  المختلف  الغربي 
أن  لدرجة  القاضي  سيستفّزون  السودانيات، 
يشّدد العقوبة إلى مئة جلدة وأن يصّر على أن 

تنفّذ أمامه.
حدث  ما  األجعد  الشعر  ذات  حليمة  وتسترجع 
معها يومذاك، فتقول »ُجلدت مئة جلدة أو ربّما 

أكثر، فبعضها أُعيَد وأنا لم أكن أعّدها«.

تهم إضافية لزيادة التعنيف 
حبقي

لديه مشكلة شخصية  وتضيف »القاضي كانت 
نحن  لي  قال  إنّه  حتى  شكلي...  مع  معي، 
عشرين  من  أكثر  منذ  الحكم  في  )اإلسالميين( 

سنة ولّسه في بنات كده؟«
وتتابع »قال لي القاضي أنا هنا محّل ربّنا، قال 
ألعطيك  مسلمة  لست  أنّك  لي  قولي  أيضاً  لي 
القاضي  ودانها  اإلعدام.  الرّدة  وعقوبة  رّدة«. 
االتّهامي  القرار  في  تكن  لم  إضافية  بتهمة 
جلدة  بمئة  عليها  وحكم  الفاضح«  »الزّي  هي 

وغرامة.
وسرعان ما أمر القاضي بإخالء قاعة المحكمة 
لتنفيذ العقوبة أمامه، بينما أصّر محامي حليمة 
في  بمادة  مستعيناً  امرأة  الجلد  تنفّذ  أن  على 

القانون تنّص على ذلك.
الخفيفة،  الجلدات  بإعادة  يأمر  القاضي  وكان 
ليسمع من بعيد صوت السوط وهو يلسع بعنف 

ساقي المدانة، كما تروي األخيرة.

يطّبق حسب املزاج

وبحسب منظمات حقوقية، تعرضت آالف من 
العام«  النظام  »قانون  بموجب  للجلد  النساء 
يقيّد  والذي   199٦ منذ  السودان  في  المطبّق 
حرية  وباألخّص  والفرديّة،  العامة  الحريات 
المرأة، وينّص على عقوبات مشّددة مثل الجلد 
والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات 

مالية كبيرة.
العنف  مكافحة  لـ«وحدة  العامة  المديرة  وتقول 
سليمى  السودان  في  والطفل«  المرأة  ضّد 
إسحق شريف )44 عاماً( لوكالة فرانس برس 

ممارس  ممنهج  كثير  عنف  أصالً  لدينا  »نحن 
السياسية  مشاركتهن  من  للحّد  النساء  على 
واالجتماعية. ولدينا حتى قوانين تلزم أو تحّث 

على ممارسة العنف على النساء، بالقانون«.
يتضمن  ال  العام«  النظام  »قانون  أّن  وتوضح 
قانوناً  وليس  بها،  معموال  معروفة  »ثوابت 

واضحاً بل يطبّق وفق مزاج من ينفّذه«.
)الدولة(  تقوله  ما  كان  لو  وقالت حليمة »حتى 
مجرد كالم لجهة أن هذا القانون سيلغى بكامله 
وكل القوانين المقيدة للحريات ستلغى وسنصبح 
الدولية،  والمواثيق  الدولي  المجتمع  من  جزًء 
حتى لو كان هذا مجرد إرادة سياسية من الدولة، 

أعتقد أنه انتصار لنا«.
التي  التظاهرات  في  النساء  آالف  وشاركت 
ديسمبر/كانون  في  البشير  نظام  ضد  اندلعت 
األول 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، 
ثم تحولت إلى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاح 
به الجيش. وتواصلت الحركة االحتجاجية بعد 
اتفاق بين منظميها  إلى  التوصل  ذلك إلى حين 
بعد  الحكم  استلم  الذي  العسكري  والمجلس 
البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات 

وحكم مدني.
العنف  على  للقضاء  الدولي  اليوم  مع  وتزامنًا 
ضد المرأة الذي يصادف االثنين، يعلق كثيرون 
آماالً على إحداث تغييرات سياسية واجتماعية 

في هذه المرحلة.

نريد أن نعيش

الوقت  ذلك  في  الجلد  من  أكثر  حليمة  آلم  ما 
أمام  لها  التي خضعت  الثانية«  »المحاكمة  هو 

أسرتها وهي »أصعب وأقسى«.
وتقول: »ما آلمني هو أّن المجتمع، ومن ضمنه 
األسرة أو األهل، ال يفهموننا. نحن لدينا حقوق، 

قائلةً:  كلماتها  تتقطع  أن  قبل  نعيش«،  أن  نريد 
»هم ال يفهمون أو إنّهم يحبونك بشروطهم« ثم 

تجهش بالبكاء.
وتسارع المرأة الصلبة لمسح دموعها، تستعين 
في  مختلفاً  تكون  »أن  وتقول  عميقة  بتنهيدة 
مجتمع مثل المجتمع السوداني وأن تكون امرأة 
في هذا االختالف.. تصبح حياتك صعبة جداً.. 
تأخذ  لكي  الوقت  طوال  قوياً  تكون  أن  عليك 

حقّك، أو تتنازل وتتنازل فتخسر نفسك«.
بعد جلدها، فقدت حليمة األمل بإمكانية التغيير 
في السودان، فسافرت إلى الخارج حيث كانت 
الشعبي  الحراك  لكّن  نهائياً،  االستقرار  تعتزم 
 2019 أبريل/نيسان  في  بالبشير  أطاح  الذي 
السودان  يصبح  أن  بإمكانية  األمل  إليها  أعاد 
للدراسات  مركز  فتح  فأعادت  مدنية،  دولة 

النسوية كانت اضطرت إلغالقه في 2014.

هذه الثورة هي ملكنا حنن النساء

وتعتبر بائعات الشاي اللواتي ينتشرن في معظم 

واألطعمة  الشاي  يبعن  حيث  الخرطوم  أنحاء 
على األرصفة بدورهن من أبرز ضحايا قانون 

النظام العام ألن الشرطة تستخدمه لمالحقتهن.
وتؤّكد عوضية محمود كوكو )5٦ عاماً( التي 
الشاي  بائعات  حقوق  عن  الدفاع  في  تنشط 
واألطعمة أّن حمالت الشرطة ال تزال مستمرة 
قضيتهن  رفعن  اللواتي  الشاي«  »ستّات  ضّد 

لرئيس الوزراء عبدهللا حمدوك.
في  واشنطن  منحتها  التي  الناشطة  وتقول 
201٦ »جائزة المرأة الشجاعة«، »لغاية اآلن 
اشتكينا  أمنية( وباألمس  هناك كّشات )حمالت 
ستّات  تطارد  زالت  ما  الشرطة  أّن  لحمدوك 
أصبحت(  السلطة  )إن  نقل  ألم  لماذا؟  الشاي، 
مدنيّة؟ ألم نقل إن الكّشة وهذه األمور انتهت؟«.

يناديها  كما  عوضية«،  »ماما  وتضيف 
الناشطون الشبان، بينما تسكب لمراسل فرانس 
برس الشاي من إبريق ضخم تحت شجرة تقيها 
وهذه  الحارقة »هناك جذور،  الخرطوم  شمس 
نقتلعها نحن.  تُقتلع، يجب أن  الجذور يجب أن 

هذه الثورة هي ملكنا نحن النساء«.

ـ قرر مكتب األلعاب الفردية في االتحاد 
مكان  نقل  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
للسيدات  المفتوحة  الطاولة  كرة  بطولة 
شهداء  إستاد  ضمن  اللعبة  صالة  من 
الثاني عشر من آذار بقامشلو، إلى صالة 
يوم  ستقام  والتي  الرياضية،  عامودا 
البطولة  وتبدأ   ،2019/11/30 السبت 

بتمام الساعة العاشرة صباحاً.
ناديي  ستجمع  منتظرة  كروية  قمة  ـ 
منافسات  إطار  واألسايش ضمن  سردم 
دوري الدرجة األولى بكرة القدم، على 
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 
بتمام   ،2019/11/29 الجمعة  يوم 

الساعة الثانية عصراً.

لدورة  األربعاء  أمس  مباريات  نتائج  ـ 
»المقاومة حياة«:

سيطر التعادل اإليجابي على لقاء فريقي 
شباب جرنك ونشتمان بهدف لهدف.

حلب  شباب  على  نجار  مجموعة  فوز 
بخمسة أهداف مقابل أربعة.

يلعب اليوم الخميس:
الساعة  الجزيرة  أتحاد   × نورس  ـ 

السادسة مساًء.
ـ آزادي× هيمو الساعة السابعة مساًء.

السويس  قناة  بحي  دجلة  نادي  »ملعب 
بقامشلو«

روناهي / قامشلو

يورغن  تعيين  برلين،  هيرتا  نادي  أعلن 
للمنتخب  السابق  المدرب  كلينسمان، 
نهاية  حتى  للفريق  فنياً  مديراً  األلماني، 

الموسم؛ خلفاً ألنتي كوفيتش.
لما ذكرته تقارير إعالمية  جاء ذلك تأكيداً 
في وقت سابق اليوم، حيث كشفت صحيفة 
»بيلد« وقناة »سكاي التليفزيونية« أن هرتا 
بعد  كلينسمان  تعيين  على  استقر  برلين 
المنصب؛  عن  لكوفيتش  المنتظر  الرحيل 
في  للفريق  المتواضعة  البداية  بسبب 
الدوري األلماني »بوندسليغا« هذا الموسم.
صعبة  مهمة  الجديد  المدرب  وسيواجه 
قيادته، حيث  للفريق تحت  أول مباراة  في 
يصطدم هرتا برلين مع بوروسيا دورتموند 
منافسات  ضمن  المقبل  األسبوع  مطلع 

البوندسليغا.
وقال مايكل بريتز مدير الكرة بنادي هرتا 
برلين أن النادي يأسف للمصير الذي واجهه 
األخيرة  النتائج  »لكن  مضيفاً  كوفيتش، 

جعلتنا نستشعر ضرورة التحرك«.

أن  األلمانية  »بيلد«  صحيفة  وذكرت 
السابق  الفني  المدير  نوري  ألكسندر 
المساعد  المدرب  سيكون  بريمن،  لفيردر 

لكلينسمان.
في  الـ15  للمركز  برلين  هرتا  وتراجع 
متتالية،  تلقى 4 هزائم  أن  بعد  البوندسليغا 
أوغسبورغ )0- أمام  الهزيمة  آخرها  كان 

.)4
إلى  مؤخراً  انضم  الذي  كلينسمان،  كان 
قد  برلين،  هرتا  بنادي  اإلشراف  مجلس 
توج بلقب كأس العالم 1990 وكأس األمم 
األوروبية 199٦ خالل مسيرته كالعب. 

وتولى كلينسمان تدريب المنتخب األلماني 
تدريب  ثم  و200٦   2004 عامي  بين 
 2011 عامي  بين  األمريكي  المنتخب 
و201٦، وكانت تجربته التدريبية الوحيدة 
سنة  من  أقل  استمرت  قد  البوندسليغا  في 
موسم  في  ميونخ  بايرن  مع  وذلك  واحدة، 

.»2009-2008«

تقرير/ جوان حممد

مسابقة الكأس الواقع يفرض نفسه 
على صعيد النتائج

برشلونة يتجاوز دورتموند بثالثية ويعبر 
الناشطة السياسية حليمة السودانية تستذكر ما مورسلُثمن نهائي األبطال

 بحقها من عنف!!!

ياضية... حقيبة روناهي الر

يب في  كلينسمان يعود للتدر
البوندسليغا

تقرير/ إيفا ابراهيم

عبري حصاف 
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تموز/  في  التركية  االنقالب  محاولة  بعد 
يوليو 201٦ لم يكتف الرئيس الفاشي رجب 
من  كل  على  باالنقضاض  أردوغان  طيب 
أو  كانوا ضالعين  ال يضمن والءهم، سواء 
اختار  وإنما  المحاولة،  في  ضالعين  غير 
يعارضون  وأشخاص  دول  ضد  التصعيد 
هذا  وفي  يتقبلونها،  وال  “اإلخوان”  جماعة 
بينهم  من  كان  أعداًء  لنفسه  اخترع  السياق 
النائب الفلسطيني محمد دحالن، الذي اتهمه 

بالضلوع في المحاولة الفاشلة.
خالل الفترة التي أعقبت ذلك الحدث، لم يكن 
دحالن، في ذهنية أردوغان، محض معارض 
وحسب، للحكم اإلخواني في أي بلد، كغيره 
لمثل  العرب  المعارضين  ماليين  مئات  من 
هذا الحكم، وإنما ظل )دحالن( في هواجس 
المناوئة  السياسات  راسمي  أحد  أردوغان، 
فالشعوب  اإلقليم.  في  “اإلخوان”  لجماعة 
أردوغان، صاحبة  في حسبة  تكن  لم  نفسها 
السلم  على  الخطر  تتحسس  هي  وال  رأي، 
األهلي وعلى الدولة وعلى محيطها اإلقليمي 
من حكم جماعة اإلخوان، فهي عنده مجرد 
سياسات  ضد  تحريضها  يتوجب  جموع 
مفترضة  “طهرانية”  ولصالح  بلدانها، 
يمثّلها “اإلخوان” ويستمد أردوغان صدقيته 
“اإلسالمية” منهم، توخياً لتحقيق طموحات 

عثمانية يفكر في تحقيقها في المنطقة.
مشروع قومي تركي للهيمنة على المنطقة

التي  اإلمارات،  دولة  أن  المفارقات،  من 
االنقالب على  بالضلوع في محاولة  اُتهمت 
بعد  فيها،  لإلقامة  دحالن  وانتقل  أردوغان، 
لكي  الفلسطينية عليه  السلطة  انقالب رئيس 
تهنئة  الى  سبّاقة  كانت  الحكم؛  في  يتفّرد 
ضد  انقالب  إحباط  على  التركية  الدولة 
أثناء  تصادف  بل  الدستورية،  أوضاعها 
محاولة االنقالب، وجود اثنين من جنراالت 
اعتقد  دبي،  في  السابقين،  التركي  الجيش 
أردوغان أنهما ضليعان في المؤامرة عليه، 
وطالب بتسليمهما فسلمتهما أبو ظبي ألنقرة. 
الشيء  أردوغان،  حليفة  إسرائيل،  وفعلت 
العسكري  الملحق  ألنقرة  وسلمت  نفسه، 
المحاولة  بالضلوع في  أيضاً  المتهم  التركي 
الرغم  وعلى  أردوغان،  لكن  االنقالبية، 
اإلمارات  دولة  يناصب  أن  اختار  ذلك،  من 
راعية  قطر  مع  تحالفه  بحكم  العداء، 
باسم  استخدامهم  يريد  الذين  “اإلخوان” 
مشروع  جوهره  في  هو  إسالمي،  مشروع 

قومي تركي للهيمنة على دول المنطقة.
قبل أيام، وعلى الرغم من ال منطقية توجيه 

دحالن،  محمد  الفلسطيني  للنائب  االتهام 
باإلعالن  وسواهم،  الفلسطينيون  فوجئ 
أردوغان،  ورصد  كإرهابي،  دحالن  عن 
يُدلي  لمن  دوالر  ألف   700 نحو  قيمته  ما 
كان  عليه،  القبض  في  تساعد  بمعلومات 
اإلعالن عجيباً، ألن الرجل المستهدف، ليس 
عن  بالمكافأة  الحالمون  يفتش  لكي  مختبئاً 
فعل  اإلرهاب،  إن  ثم  بالمبلغ.  للفوز  مخبئه 
فاحش، ال عالقة له بثقافة دحالن كمسؤول 
اتهامات  أن  كما  سابق،  فلسطيني  أمني 
النظام التركي للرجل، تفتقر ألبسط عناصر 
المنطق، إذ لم تكن لدحالن معرفة سابقة أو 
الحقة بدواخل تركيا، لكي يتمكن من غواية 
للمؤسسة  المنتسبين  ومئات  جنراالً   21
العسكرية من رتب أخرى، ومئات األساتذة 
الجامعيين والدبلوماسيين وألوف من موظفي 
االقتصادية  المؤسسات  ورؤساء  الدولة 

وغيرهم.
دحالن،  محمد  على  أردوغان  تركيز  كان 
قبل تطوير االتهام ورفعه إلى هذا المستوى 
المراقبين  سخرية  مبعث  الكاريكاتوري؛ 
إن  بل  التركي،  النظام  معارضي  وسخرية 
هذا المنحى، ولفرط سخافته، قوبل باالرتياح 
معناه  ألن  األتراك،  المعارضين  لدى 
شديدين  وخيبة  إفالس  عن  ينم  موضوعياً 
لدى النظام، على صعيد مالحقة أتباع الشيخ 
فتح هللا غولن. ويبدو أن جذور الشيخ الذي 
وكذلك  ومتدينة،  عريقة  أسرة  إلى  ينتمي 
والعلماء  الجنراالت  اجتذبت  التي  شخصيته 
األعمال  ورجال  الجامعيين  واألساتذة 
إلى  أردوغان  اضطرت  المجتمع،  وصفوة 
يكن  لم  وإن  حتى  بديل،  عدّو  عن  البحث 
والعلماء  بالجنراالت  أي عالقة  العدّو،  لهذا 
ورجال  والطيارين  الجامعيين  واألساتذة 

األعمال األتراك وحتى السياسيين.
السياق،  هذا  في  األطراف  يكون  وربما 
إلى  به  ودفعوا  أردوغان  ضللوا  الذين  أن 
“اإلخوان  قادة  هم  والدجل،  الخفة  وجهة 
من  بديالً  عدواً  أقرضوه  الذين  القطبيين” 
قّدموا  عندهم، ومن صنع حساباتهم، عندما 
بنظام  األخرى،  األسماء  وبعض  دحالن  له 
اإلعارة، يعوضه عن عدائه لرجل يتحصن 
أن  يراعوا  لم  فهؤالء  األميركية.  القلعة  في 
العدّو  مواصفات  لديه  ليست  البديل،  العدّو 
األصلي، وال تتماثل فصيلة دمه مع فصلية 
فتح هللا، وليست هناك أي مقدمات أو معرفة 
سابقة بين الرجلين. فالشيخ فتح هللا وجماعة 
لحزب  حلفاء  كانوا  له،  الموالية  “ِحزمت” 

هللا،  فتح  ومشروع  والتنمية”  “العدالة 
إسالمي حداثي وديمقراطي تركي، وال شيء 
لدى دحالن يدخل على خط تركيا، وإن كان 
من حق دحالن وغير دحالن، الدخول على 
عندما  والطافرة،  الشاردة  تركيا  الخطوط 
ومصائرها،  العربية  األرض  على  تتطاول 

طمعاً في ثرواتها ليس إال.
التدخالت التركية هدفها التوسع واالحتالل

أن  الطريفة،  المفارقات  بين  من  ولعل 
الرئيس  على  ضيفاً  حّل  الذي  أردوغان، 
الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  في  ترامب 
فتح  الشيخ  تسليمه  طلب  على  يجرؤ  ولم 
عاد  األميركي،  بالحصن  المحتمي  هللا، 
البديل  الفلسطيني  بالعدو  يطالب  لكي 
االفتراض  موقع  من  وذلك  التركي،  للعدو 
له،  مباح  العربي  الفضاء  بأن  األردوغاني 
وأن الحيط الفلسطينية هي األوطأ واألسهل، 
أما األميركيون ومن يتحصن في قلعتهم، فال 
كلمة يمكن أن تقال ضدهم، حتى عندما يوجه 
ترامب إهانات علنية لتركيا ورئيسها بالذات. 
ومن هنا يراودنا سؤال هام وهو هل يُعقل أن 
تصل السذاجة واالتهامات الجزافية، إلى هذا 
الحد الذي ال يليق بدولة كبيرة، لها مؤسساتها 
أن  أم  وساستها،  دراساتها  ومراكز  األمنية 
في األمر شؤون أخرى؟ في تقديرنا إن الخفة 

ليست نتاج سذاجة دفعت النظام التركي إلى 
كإرهابي، وعن رصد  اإلعالن عن دحالن 
أردوغان مكافأة مالية لمن يتمّكن من إرشاد 
القوة اإلنكشارية إلى “مخبئه” المفترض في 

السيناريو البوليسي العجيب.
هكذا  في  لئيماً  هدفاً  هناك  أن  الظن  أغلب 
الكاشفة  صيغته  من  الرغم  على  إعالن، 
اللئيم  فالهدف  للسخرية،  مثيرة  رعونة  عن 
ينتمي إلى جنس االستراتيجية الجيوسياسية، 
الخارجية  االستراتيجيات  سياق  بأن  علماً 
األردوغانية كلها، أثبتت أنها فاشلة وخرقاء 
األخيرة.   العشر  السنوات  في  نتائج  حسب 
يتمنى  الذي  الليبي،  الكنز  هو  فالهدف 
العثماني  الحلم  منه  ينطلق  أن  أردوغان 
في  إمبراطوريته،  بناء  إلى  واإلخواني 
دورة تاريخية، شبيهة بتلك التي أعلت فيها 
أوروبا صروح عمرانها وقاعدتها الصناعية 
الكنوز األفريقية، وأغلب الظن  من  اغترافاً 
على  أردوغان يرى في دحالن، محفّزاً  أن 
ليبيا،  الجماعات األصولية في  مقاومة حكم 
ناظر  في  خطير  موقف  ــ  بالطبع  ــ  وهذا 

األصوليين، وفي ناظر حليفهم أردوغان.
عنصر  إلى  التنبه  يمكن  ذلك،  بخالف 
وفيه  المتوسط،  البحر  في  الغاز  استخراج 
فلسطينية،  مصرية  يونانية  تركية  تقاطعات 

اآلن  تتدخل  األردوغانية  تركيا  أن  ومعلوم 
من  التركي  الشق  نصيب  إلى  سعياً  وتحفر 
متفاهمون  والمصريون  قبرص،  جزيرة 
البحرية  قواتهم  وعين  اليوناني  الشق  مع 
قبالة  غاز  وهناك  االستخراج.  مناطق  على 
عباس  محمود  قبل  من  عنه  مسكوت  غزة 
الذين  والقطريون  مساعديه،  ومجموعة 
يرسلون اإلغاثات النقدية لحماس بالحقائب، 
متصلون بعباس على خط آخر، ومشروعات 
الحرب  مشروعات  في  أساساً  تُعتبر  الغاز 
وإسهاماتهم في إشعالها. هذا غير التدخالت 
التركية في كٍل من سوريا والعرق، وهدفها 
احتالل ما أمكن من أرضيها، ولعل الهجوم 
أبيض/  تل  مدينتي  من  كٍل  على  األخير 
كري سبي ورأس العين/ سري كانيه يدخل 
إلى  التي تهدف  التركية،  الحسابات  تلك  في 
األول،  المربع  إلى  السورية  األزمة  إعادة 
وخلق حالة الفوضى التي كانت سائدة على 
مدار ثماني سنوات من عمر األزمة، حيث 
أن المستفيد األول منها هي الدولة التركية، 
وهي ستحاول خلق الذرائع لتحقيق ما تصبو 

إليه.

شنت  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في 
الدولة التركية عمليتها االحتاللية في شمال 
وشرق سوريا، تحت حجج واهية أال وهي 
إنشاء ممر آمن، ومحاربة اإلرهاب، خافيةً 
باحتالل  برغبتها   الحقيقية  نوايها  تحتها 
الكردي  الشعب  جذور  وقطع  سوريا 
إلى  باإلضافة  واآلشوري،  واألرمني 
أساليبها البعيدة كل البعد عن المصداقية في 
بأن  شعبها  وتوهيم  الخارجية  الدول  إقناع 
هذه العملية تهدف لنشر األمن والسالم تحت 
اسم عملية »نبع السالم«  وإعادة الالجئين 
السوريين من تركيا إلى بالده. قاصدةً إعادة 
السيناريو  وهذا  وعائالتهم،  المرتزقة  نشر 
الزيتون  مدينة  في  وعيشه  مشاهدته  تم  قد 
تم إخراج مئات اآلالف من  عفرين، حيث 
سكان عفرين األصليين وأصحاب األرض 
وتوطين المرتزقة وعائالت بدالً عن أهلها. 
ورغم المعرفة التامة للدول الخارجية وحتى 
الشرق األوسط وبخاصة سوريا بهذا  دول 
عامةً،  األوسط  الشرق  يهدد  الذي  الخطر 
األوسط  للشرق  الديموغرافي  والتغيير 
أمام مرأى الجميع، إال وأنه إلى اآلن لم يَر 

الموقف المرجو ضد هذا االحتالل.
القامعين  عجلة  تدور  مهما  ولكن 
وإذ  للسلطة،  المتعطشين  والرأسماليين 
بال  والديكتاتوريين،  المتسلطين  كل  وقف 

ألن  سيقهرون،  الشعوب  بإرادة  أنهم  شك 
للمجتمع،  األساسية  القاعدة  هم  الشعوب 

الكردي  الشعب  موقف  اليوم  نرى  لهذا 
أن  على  األقوى  الدليل  األخرى  والشعوب 

في  واالحتاللية  الرأسمالية  الدول  محاولة 
السيطرة واحتالل المنطقة مصيرها الفشل. 

هذه اإلرادة والعزيمة واإلصرار في النصر 
صفة قد توارثت من التاريخ لشعب لن يكل 
هو  وهذا  حقه،  عن  والدفاع  المقاومة  عن 
مشاهدته  تتم  حيث  لشعبنا،  الحقيقي  الواقع 
الحرية،  أبطال  تشييع  مراسم  في  يوم  كل 
حيث يعجز الكالم عن التعبير عن بطوالت 
هؤالء المقاومين، واألحرف تنحني إجالالً 
لم  اآلن  وإلى  الكرامة،  مقاومة  لشهداء 
يشهد التاريخ أمهات وأخوات بهذه اإلرادة 
يرقصون ويزغردون فخراً وعزاً بشهدائهم 
، قاطعين الوعد كل يوم بالسير على خطى 

شهدائهم.
العالم  وقادة  أردوغان  المجرم  فليعلم 
والرئيس ترامب وبوتين، أنهم مهما حاولوا 
اإلرادة  هذه  على  التغلب  يستطيعوا  لن 
ألف   11 قدم  الذي  الشعب  وأن  الصلبة، 
لحماية  العدد  ذات  لتقديم  مستعد  شهيد، 
فالشعب  ووطنه،  شرفه  كرامته،  ترابه، 
للحرية  بأن ال سبيل  تام  أصبح على وعٍي 
أبطال  يا  السالم  فلكم  المقاومة،  سوى 

المقاومة، وسيبقى النصر هدفنا دائماً. 
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ية إرادة الشعوب ُتسّطر الحر

يب برصوم: »هدف المحتل التركي تهجير  سنحر
ياني اآلشوري من المنطقة« الشعب السر

بحقوق  االعتراف  تركيا  »على  كوكلو:  سرباي 
الشعب الكردي«
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االتحاد  لحزب  المشترك  الرئيس  أكد 
السريان سنحريب برصوم أّن اغتيال راعي 
كنيسة األرمن الكاثوليك في قامشلو ووالده 
عمل نابع من الفكر اإلرهابي الذي ما زال 
على  االنتصار  من  الرغم  على  موجوداً 
أّن استهداف رجل دين  إلى  داعش، وأشار 
الشعب  هذا  إلى  خاصة  رسائل  له  مسيحي 
تلك  خالل  من  مهدداً  وجوده  أصبح  الذي 

التنظيمات وداعميها«.
التركي  االحتالل  دولة  »تحاول  وأضاف: 
احتالل  وداعش  الوطني  الجيش  مرتزقة 
ومنطقة  اآلشورية  والقرى  تمر  تل  مدينة 
وخصوصية  أهمية  لها  عام  بشكل  الخابور 
ما  وهذا  اآلشوري،  السرياني  شعبنا  لدى 
شعبنا  محاربة  لعملية  استمراراً  نعتبره 
االتفاق  وبحسب  مناطقه،  من  وتهجيره 
أن  المفروض  من  كان  التركي  األمريكي 
تنتهي العمليات العسكرية، ولكن لم يحصل 
التركية  الدولة  قبل  من  التزام  هناك  ليس 
كانيه  سري  من  الجنوبية  بالمنطقة  المحتلة 
أبيض(.  )تل  سبي  وكري  العين(  )رأس 
ضامناً  طرفاً  روسيا  تكون  أن  مع  نحن 
الذاتية  اإلدارة  بين  تحصل  مفاوضات  ألي 
أي  يوجد  اآلن ال  السوري، وحتى  والنظام 

مبادرات حقيقية لهذا المسار«.

مع  برس  آدار  أجرته  حواٍر  في  ذلك  جاَء 
السريان  االتحاد  لحزب  المشترك  الرئيس 

سنحريب برصوم وكان كما يلي: 

هوسيب  األب  اغتيال  على  تعليقكم  ما  ـ 
الكاثوليك  األرمن  كنيسة  راعي  بيدويان 
في قامشلو ووالده على يد مرتزقة داعش 

أثناء توجههم إلى مدينة دير الزور؟

اغتيال األب هوسيب ووالده هو عمل يعبر 
موجوداً  زال  ما  الذي  اإلرهابي  الفكر  عن 
على الرغم من االنتصار على داعش، وهذا 
المنطقة،  الكبير على شعوب  الخطر  يشكل 
واستهداف رجل دين مسيحي أيضاً له رسائل 
خاصة إلى هذا الشعب الذي أصبح وجوده 
التنظيمات وداعميها؛  تلك  من خالل  مهدداً 
يقفون ضدهم ويوجد  المسيحيين  ألن جميع 
الذي يحاربهم  السرياني  العسكري  المجلس 
تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية. فبعد 
أن  نعتبر  كانيه  وسري  سبي  كري  احتالل 
الوجود السرياني واألرمني انتهى فيها وال 
يمكن العودة إليها ألن ذلك يشكل خطراً على 

وجودهم إن عادوا.

ـ ال يتوانى االحتالل التركي عن استهداف 

المدنيين في القرى اآلشورية بتل تمر، ولم 
تسلم منه المعابد والكنائس واآلثار، برأيكم 

ما غايته من ذلك؟

المرتبطة  التركي والفصائل  دولة االحتالل 
تمر  تل  مدينة  احتالل  يحاولون  اآلن  بها 
بشكل  الخابور  ومنطقة  اآلشورية  والقرى 
لدى  وخصوصية  أهمية  من  لها  لما  عام 
السرياني اآلشوري، وهذا ما نعتبره  شعبنا 
استمراراً لعملية محاربة شعبنا وتهجيره من 
كبيرة  تحديات  أمام  اليوم  نحن  أي  مناطقه، 

ومجموعات خارجة عن كل القوانين الدولية 
وتستهدف  حرب  جرائم  ترتكب  والتي 
المدنيين، وكل اهتمامها هو القتل على الهوية 
والنهب والسرقة كما الحظنا في العديد من 

المناطق السورية المحتلة من قبلها.

التركي،  األمريكي  االتفاق  تُقيّمون  كيف  ـ 
واالتفاق الروسي التركي، بخصوص شمال 

وشرق سوريا؟

من  كان  التركي  األمريكي  االتفاق  بحسب 

العسكرية  العمليات  تنتهي  أن  المفروض 
لم  ولكن  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  حسب 
يحصل التزام من قبل دولة االحتالل التركي 
وتل  العين  رأس  من  الجنوبية  المنطقة  في 
أبيض، أما االتفاق الروسي التركي فهو كان 
لبقية المناطق الحدودية خارج تلك المنطقة، 
المتفق عليه،  بالشكل  التي تسير اآلن  وهي 
على  السوري  الجيش  انتشار  مع  بالتوافق 
العمليات  توسع  عدم  وضمان  الحدود 
دولة  وأيضاً  المناطق،  بقية  في  العسكرية 
لها  الموالون  والمرتزقة  التركي  االحتالل 
لم تلتزم به، وعلى روسيا الضامنة لالتفاق 

القيام بوضع حد للهجمات التركية.

ـ هناك مساعي روسية إلجراء مفاوضات 
في  السوري  والنظام  الذاتية  اإلدارة  بين 

دمشق، هل من جديد في هذا الصدد؟ 

ضامناً  طرفاً  روسيا  تكون  أن  مع  نحن 
الذاتية  اإلدارة  بين  تحصل  مفاوضات  ألي 
يوجد  ال  اآلن  وحتى  السورية،  والحكومة 
وأعتقد  المسار،  لهذا  حقيقية  مبادرات  أي 
أنه مع استمرار األطماع التركية في التوسع 
السورية  األراضي  من  المزيد  الحتاللها 

أصبح من الضروري تفعيل ذلك المسار.

قال عضو مكتب العصر الحقوقي المحامي 
على  المفروضة  العزلة  أن  كوكلو  سرباي 
ُمخطط  نظام  شكل  على  تُطبّق  إيمرالي 
الخالص  أن  إلى  أيضاً  وأشار  مسبقاً،  له 
باتباع  يكون  والفوضى  األزمة  هذه  من 
حل  إلى  ستؤدي  التي  أوجالن  توجيهات 

جميع الخالفات العالقة.
جاء ذلك في حديث لوكالة أنباء فرات حيث 
في  المفروضة  العزلة  »إن  بالقول:  تحدث 
أية  لها  ليس  أوجالن،  القائد  على  إيمرالي 
اثباتات في الحقوق الدولية والقوانين التركية 
يجب  إيمرالي،  في  المطبقة  والعزلة  أيضاً، 
له  ومخطط  منظم  شكل  أنها  على  تُقيّم  أن 
أن  إدراك  علينا  يجب  أهداف،  ولها  مسبقاً 
ترتبط  ال  أوجالن  على  المفروضة  العزلة 
فقط بأحوال تركيا، بل لها عالقة مباشرة بما 
سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج  في  يحدث 
استهدفت  التي  الدولية  المؤامرة  وكذلك 
فقد  أوجالن.  شخص  في  الكردية  القضية 
بدأت المؤامرة الدولية في التاسع من تشرين 
األول 1998 ووصلت إلى ذروتها في 15 
شباط من عام 1999 وذلك باعتقال المفكر 
أوجالن وحبسه في سجن إيمرالي ومع اليوم 
األول بدأت العزلة. ونموذج العزلة المطبق 
هذا ال يتوافق مع القوانين التركية والحقوق 
العزلة  هذه  شك  ودون  والدولية،  الكونية 
أثّرت بشكل كبير على شخص أوجالن أوالً 
حيث  ثانياً،  الكردي  الشعب  قضية  وعلى 
كانت تمارس بحقه العزلة، من خالل قطع 
لألهل  كانت  سواء  والزيارات  العالقات 
بسوء  تتعلق  واهية  بحجج  المحاميين  أو 
األحوال الجوية وغيرها من الحجج التي ال 
تقنع أحداً، وقد توضح ذلك بشكل جلي في 

الثاني من أيار 2019.«

املقاومة فتحت باب اللقاء مع أوجالن

الطعام  عن  اإلضراب  إلى  كوكلو  وأشار 
إلى  كوفن  ليلى  المناضلة  به  قامت  الذي 
»المقاومة  بقوله:  رفاقها  من  اآلالف  جانب 
التي قامت بها ليلى كوفن ورفاقها في باكور 
التي  هي  والعالم  كردستان  أجزاء  وجميع 
اللقاء  التركية على فتح باب  الدولة  أجبرت 
اللقاءات  فقد شهدنا من خالل  أوجالن،  مع 
مدى  أوجالن،  مع  عقدناها  التي  الخمس 

المجتمع  على  ومقترحاته  آرائه  تأثير  قوة 
والعالم، وكان لهذه اللقاءات دور إيجابي في 
الدولية من شتى  المؤامرة  أبعاد  وتقييم  فهم 

المجاالت«.
أهمية  إلى  االنتباه  كوكلو  سرباي  ولفت 
اإلعالن الذي بعث به أوجالن بتاريخ الثاني 
اإلعالن  ذلك  »إن  وقال:  أيار 2019،  من 
رؤية  تتضمن  مواد،  سبع  من  المؤلف 
واقعية للوضع الراهن المعاش وتبين طرق 
المصالحة  أهمية  األولى  وبالدرجة  الحل، 
بالعالقات  تتعلق  والثانية  االجتماعية 

الديمقراطية، إلى جانب األصول واألساليب 
السياسية والحل على أساس الدستور المستند 
ذلك  من  واألهم  الديمقراطي،  التحول  إلى 
كله هو الحل المستند للوصول إلى سالم دائم 
بالحقوق،  واالعتراف  الكرامة  أساس  على 
وهذا اإلعالن كان له صدى كبير في تركيا 

وكردستان والعالم أجمع«.

احلل لدى أوجالن إن توفرت الظروف

اللقاءات  من  األهم  الجزء  أن  كوكلو  وذكر 

كانت الخلفية التاريخية لألحداث في سوريا 
إن  يقول  أوجالن  »كان  فقال:  آفا  وروج 
العالقات الكردية - التركية يجب أن تناقش 
معركة  من  خاص  وبشكل  بدًء  جيد  بشكل 
تقديم  حال  وفي  باعتقادي  كرد،  مالذ 
اإلمكانية للمفكر أوجالن فإنه سيحل القضية 
خالل أسبوع، كما قلنا إن توفرت األسباب«. 
وعّرف كوكلو وجهات نظر أوجالن كمخرج 
يدعو  ناحية  »من  بالقول:  الفوضى  من 
أوجالن إلى عقل الدولة إلى التدخل من أجل 
حل القضية الكردية ومن ناحية أخرى يلفت 
وبالنسبة  للكرد،  مشترك  عقل  إلى  النظر 
للكرد فعقل الكرد هو للناس األحرار والحياة 
مرحلة  في  ونحن  الحر،  والمجتمع  الحرة 
هذا  الحر  الكردي  العقل  يؤسس  بحيث 
االتفاق  إلى  القائد  يشير  وكان  قوي.  بشكل 
من  الديمقراطية  واللقاءات  الديمقراطي 
أوجالن  نظر  ووجهة  السياسي،  الحل  أجل 
بالنسبة للحل تشير إلى حل من أجل الخروج 
من الفوضى، ويشاهد بأن المؤامرة الدولية 
من  يصعد  معها  بدأ  الذي  الحرب  ومفهوم 
آفاق التأزم في العراق وسوريا وفي البلدان 

األخرى في الشرق األوسط.« 
الحقوقي  العصر  مكتب  عضو  واختتم 
أن  إلى  باإلشارة  كوكلو  سرباي  المحامي 
بشفافية  كلها  المشاكل  عن  يتحدث  أوجالن 
هللا  عبد  القائد  »يحاول  بقوله:  وصراحة 
يتّم  التي  الكردية  الحقوق  بناء  أوجالن 
تجاهلها، ويجب أن يرى الشعب كله أن هذه 
أجلها،  من  النضال  خوض  ويجب  حقوق 
وندعو  العمل،  نحاول  اإلطار  هذا  وفي 
الجميع من أجل العمل في هذا اإلطار الذي 

ال بد من أن يأتي بنتائج في النهاية«.

علي صادق

 بارين سردم
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والجرائم  االنتهاكات  مسلسل  يستمر 
العشرات  السوري،  الشمال  في  التركية 
من المنظمات والمؤسسات المعنية المحلية 
واالنتهاكات  ذلك،  وتوثق  وثقت  والعالمية 
والجرائم تستمر في ذات النمط وتتصاعد، 
كوكب  في  باألمر  المعنيين  بات  وكأنما 
آخر فال حسيب وال رقيب، وال مستجيب 
لدعوات إنقاذ اإلنسانية من براثن عصابات  
وجيش  تركي،  احتالل  وجيش  مرتزقة 
يحمل اسم سوريا وصفة الوطنية، وهو ال 

يحمل من الوطنية والسورية شيء. 
آخر  وفي  ووتش”   رايتس  “هيومن   
قالت  باألمس  صدرت  التي  تقاريرها 
الوطني  “الجيش  يسمى  ما  فصائل  إن 
سورية  مسلحة  جماعة  وهي  السوري”، 
غير حكومية تدعمها تركيا في شمال شرق 
سوريا، نفذت إعدامات خارج القانون بحق 
المدنيين ولم تُفسر اختفاء عمال إغاثة أثناء 
أن  ويبدو  اآلمنة”.  “المنطقة  في  عملهم 
العائالت  عودة  منعت  المسلحة  الجماعة 
الكردية النازحة جّراء العمليات العسكرية 
التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها 

أو احتلتها بصورة غير قانونية.
التحقيق  لتركيا  ينبغي  بأنه  أكدت  المنظمة 
تشكل  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  في 
كثيرة،  حاالت  في  محتملة  حرب  جرائم 
حالياً،  لسيطرتها  الخاضعة  المناطق  في 
الوطني  الجيش  قوات  على  والضغط 
وضمان  االنتهاكات،  هذه  لوقف  السوري 
لقادة  محاسبة المسؤولين عنها. كما ينبغي 
األفراد  مع  التحقيق  المحليين  الجماعة 

المسؤولين عن االنتهاكات ومحاسبتهم.
قسم  مديرة  ويتسن،  ليا  سارة  وقالت 
الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتش: 
ومنع  الممتلكات،  ونهب  “اإلعدامات، 
عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة 
من  المقترحة  اآلمنة”  “المناطق  أن  على 
تركيا لن تكون آمنة. خالفاً للرواية التركية 
فإن  آمنة،  منطقة  ستنشئ  عمليتها  بأن 
المنطقة  إلدارة  تستخدمها  التي  الجماعات 
ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على 

أُسس عرقية”.
قابلت هيومن رايتس ووتش عشرة أفراد، 
الضحايا،  أقارب  من  وثالثة  طبيبان  منهم 
راجعت  كما  االنتهاكات.  هذه  لتوثيق 
هيومن رايتس ووتش صوراً قدمها نشطاء 
واألقارب تدعم حدوث هذه االنتهاكات. في 
فيديو  مقاطع  ظهرت  األول،  تشرين   11
الجيش  بواسطة  نُشرت  بعضها  وصور، 
التواصل  وسائل  على  السوري،  الوطني 
االجتماعي تُظهر عناصر الجيش يطلقون 
النار على شخص كان مستلقياً دون حراك 
تهديد، ويقفون فوق  أنه يشكل أي  يبُد  ولم 
ووثّقت  مهينة.  بطريقة  آخر  شخص  جثة 
الناشطة  إعدام  ووتش  رايتس  هيومن 
السياسية هفرين خلف، وبحثت فيما حدث 
“الهالل  لـ  تابعين  إغاثة  عمال  لثالثة 
األحمر الكردي” فُقِدوا في مناطق سيطرة 
ما  ذلك  في  بما  السوري،  الوطني  الجيش 
على  لشخص  القانوني  غير  لقتل  أنه  يبدو 
ثالثة  ووتش  رايتس  هيومن  قابلت  األقل. 
الضحايا  هوية  أكدوا  وزمالء  أقارب 

وظروف وفاتهم.
أيضاً،  ووتش  رايتس  هيومن  قابلت  كما 
بين ٦ و11 نوفمبر/تشرين الثاني، خمسة 

الجماعة  قوات  إن  قالوا:  كرد  مدنيين 
وممتلكات  منازلهم  تحتل  كانت  المسلحة 
تعسفياً  عائالتهم  أو  هم  ومنعتهم  أخرى 
األصل  كردي  ونشر صحفي  العودة.  من 
يعمل مع “رويترز” صوراً لمنزله في 30 
احتلته.  الجماعة  أن  مبيناً  األول،  تشرين 
إن  وأقارب  شهود  وقال  أخرى،  حالة  في 
قوات الجماعة قتلت ثالثة رجال كرد كانوا 
كانيه/  سري  مدينة  إلى  العودة  يحاولون 
رأس العين، ومنعت رجالً كردياً آخر من 
العودة بينما سمحت للسكان العرب بالعودة.

القوانني اإلنسانية واضحة واملرتزقة 
تتعمد انتهاكها

الدولي  اإلنساني  القانون  من  كل  يحظر 
عمليات  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون 
تعسفي  حرمان  وأي  القانوني  غير  القتل 
المدنيين.  استهداف  فيها  بما  الحياة،  من 
كما يحظر القانون اإلنساني الدولي بشكل 
الجرحى،  للمقاتلين  العمد  القتل  صارم 
)األشخاص  األسرى  أو  المستسلمين،  أو 
الُمعتبرون عاجزين عن القتال( واالختفاء 
األفعال  هذه  من  كالً  ويعتبر  القسري، 

جريمة حرب.
النهب  يُحظر  الحرب،  قوانين  بموجب 
الممتلكات  على  القسري  االستيالء  أو 
أن  ويمكن  الشخصي  لالستخدام  الخاصة 
للمقاتلين  يُسمح  ال  حرب.  جريمة  يُشكل 
لالستخدام  الممتلكات  على  باالستيالء 
حرب،  جريمة  ذلك  ويشكل  الشخصي، 
كما تحظر قوانين الحرب تدمير الممتلكات 
الذي ال تبرره الضرورة العسكرية. تتطلب 
النازحين  الدولية حماية ممتلكات  المعايير 
من التدمير، واالستيالء ، أو االحتالل، أو 

االستخدام بشكل تعسفي وغير قانوني.
وجوب  على  أيضاً  الدولي  القانون  ينص 
أثناء  قسراً  النازحين  للمدنيين  السماح 
ما  بأسرع  ديارهم  إلى  بالعودة  النزاع 
القوات  لدى  كانت  إذا  دون شروط.  يمكن 
مخاوف أمنية، فعليها إجراء تقييمات فردية 
للسكان، وفرض قيود مؤقتة ومحدودة إذا 
شامل  حظر  فرض  وعدم  مبررة،  كانت 

العودة.  من  لمنعهم  مسمى  غير  ألجل  أو 
يُحظر على المحتلين نقل فئات من السكان 
من منازلهم ألسباب غير أمنية واستبدالهم 

بسكان من مناطق أخرى.
في  بالتحقيق  ملزمة  النزاع  أطراف  جميع 
جرائم الحرب المزعومة المرتكبة بواسطة 
المناسب  العقاب  وضمان  أعضائها 
القادة  اعتبار  يمكن  عنها.  للمسؤولين 
مسؤولية  مبدأ  بحسب  جنائياً  مسؤولين 
إذا عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا  القيادة 
ولم  مرؤوسوهم  ارتكبها  التي  بالجرائم 

يتخذوا أي إجراء لمنعهم أو مقاضاتهم.

تركيا املسؤولة قانونًا عن جممل 
االنتهاكات واجلرائم يف املنطقة

لسلطات  ينبغي  المنظمة:  تقرير  ويضيف 
وثّقت  التي  المناطق  في  الواقع  األمر 
محاسبة  ضمان  االنتهاكات  هذه  فيها 
المسؤولين، والعودة اآلمنة لألشخاص إذا 
رغبوا في ذلك، وعدم حرمان أي شخص 
من حق العودة على أساس عرقه أو هويته. 
التركية وقف مساعداتها  للحكومة  وينبغي 
العسكرية لفصائل الجيش الوطني السوري 

المسؤولة عن هذه االنتهاكات.
عن  تركيا  “تتغاضى  ويتسن:  وأضافت 
السلوك المشين الذي تظهره الفصائل التي 
هذه  على  تركيا  تسيطر  طالما  تسلحها. 
التحقيق  مسؤولية  ل  تحمُّ عليها  المناطق، 

في هذه االنتهاكات ووقفها”.
منذ بدء توغلها في شمال سوريا، سيطرت 
الوطني  والجيش  التركية  المسلحة  القوات 
السوري على المنطقة الواقعة بين تل أبيض 
)كري سبي( ورأس العين )سري كانيه(، 
إم    ) الدولي  السريع  الطريق  من  وجزء 
وشمال  تركيا  شرق  جنوب  بين  4)الممتد 
شرق سوريا. رغم اتفاق وقف إطالق النار 
في 22تشرين األول واتفاق المنطقة اآلمنة 
بين روسيا وتركيا، تستمر االشتباكات بين 
كانت  التي  الديمقراطية”  سوريا  “قوات 
الواليات  بقيادة  التحالف  قبل  من  مدعومة 

المتحدة ضد “داعش”.

إعدامات غري قانونية وإخفاء قسري

وفقاً لـ “المرصد السوري لحقوق اإلنسان”، 
السورية غير  المسلحة  الجماعات  أُعدمت 
فيهم  بمن  مدنيين،  تسعة  للدولة  التابعة 
الناشطة السياسية الكردية السورية هفرين 
خلف في 12 تشرين األول. ظهرت على 
اإلنترنت مقاطع فيديو إلعدام  هفرين خلف 
الذي  الفيديو  يظهر  األول.  13تشرين  في 
عاينته هيومن رايتس ووتش رجاالً يقفون 
أنها  ونشطاء  أقاربها  أكد  امرأة  حول جثة 

هفرين خلف.
في فيديو آخر، يمكن رؤية رجال مسلحين 
في  عناصر  أنهم  على  بأنفسهم  يعّرفون 
النار  ويطلقون  السوري،  الوطني  الجيش 
على  شخص  على  رشاشة  بنادق  من 
“بيلينكات”  موقع  حدد  الطريق.  جانب 
للتحقيق مفتوح المصدر أن قوات “أحرار 
الجيش  قوات  من  فصيل  وهي  الشرقية”، 
خلف  هفرين  إعدام  في  قامت  الوطني، 
والقتل الذي يظهر في الفيديو الثاني. نفت 

أحرار الشرقية ضلوعها في أعمال القتل.
في حالة أخرى، قال أحد أقارب متطوعي 
وزميالن  الثالثة  الكردي  األحمر  الهالل 
لم  الوطني  الجيش  من  فصيالً  إن  لهم 
يتمكنوا من تحديده أخبرهم بأنهم احتجزوا 
قال  األول.  تشرين   11 في  المتطوعين 
طبيب كان يعمل في المستشفى الذي كانوا 
يعملوا به لـ هيومن رايتس ووتش إنه فقد 
االتصال بالفريق المتطوع – سائق سيارة 
إسعاف وممرضتان – الذي ذهب إلى بلدة 
هجوم  بعد  الطبية  الخدمات  لتقديم  سلوك 

11تشرين األول.
أرسل  السائق  شقيق  إن  السائق  عم  قال 
في  السائق  هاتف  إلى  نصية  رسالة 
14تشرين األول، فرّد عليه شخص عرف 
نفسه على أنه عنصر في الجيش الوطني، 
برسالة تقول إن السائق قد مات، وأرسل له 
سائق  قريب  من  كل  تحقق  للجثة.  صورة 
الصورة  أن  من  وزميله  اإلسعاف  سيارة 

كانت له.
سيارة  في  الممرضتين  ظروف  تزال  ال 
مكان  آخر  لكن  معروفة،  غير  اإلسعاف 
معروف لهما كان في منطقة تابعة للجيش 
ينتمون  أنهم  يُعتقد  أشخاص  أبلغ  الوطني. 
الهالل  الوطني  الجيش  فصائل  أحد  إلى 
الجيش  من  فصائل  بأن  الكردي  األحمر 
الهالل  دعا  احتجزتهما.  قد  كانت  الوطني 
األحمر الكردي علناً جميع أطراف النزاع 

للسماح لهم بالوصول إلى الجرحى.

مصادرة املمتلكات، والنهب، ومنع 
عودة السكان الُكرد

مع  مقابلة  ووتش  رايتس  هيومن  أجرت 
على  عليها  تعرفا  قوات  إن  قاال  شخصين 
ممتلكاتهم  احتلت  الوطني  الجيش  من  أنها 

ونهبتها. قال ثالثة أشخاص إنهم أو أقاربهم 
في  منازلهم  إلى  العودة  حاولوا  الكرد 
لكن  التركية،  للسيطرة  الخاضعة  المناطق 
الفصائل المسلحة منعتهم. كما قتلت قوات 
الجيش الوطني ثالثة رجال كانوا يحاولون 
العودة إلى منازلهم في سري كانيه/ رأس 

العين.
بعد  على  طنهوزة،  قرية  من  طبيب  قال 
إن  أبيض،  تل  من  كيلومترات  ثمانية 
عائلته غادرت قريتهم في 9تشرين األول 
بسبب القصف المدفعي والغارات الجوية، 
وتشتتت في شمال شرق سوريا. وإن جاره 
أحرار  فصيل  عناصر  أن  أخبره  العربي 
الخمسة،  أسرته  منازل  يشغلون  الشرقية 
في  أعضاء  نشرها  صورة  من  تأكد  وقد 
الثاني  تشرين   1 في  الوطني  الجيش 
المنازل.  أحد  أمام  يصلون  وهم  تظهرهم 
صوراً  ووتش  رايتس  هيومن  مع  شارك 

للمنزل قبل وبعد، للتحقق من أنه لعائلته.
في حالة أخرى، قال رجل سوري كردي 
أن  بعد  الرقة  مدينة  إلى  فرت  عائلته  إن 
أخيه  وأصابت  والديه  تركية  غارة  قتلت 
في 9 تشرين األول في قريته قيوطة، على 
بعد تسعة كيلومترات من كري سبي/  تل 
أبيض. قال إنه علم أيضاً من الجيران أن 
منزله احتُلَّ بشكل غير قانوني. قال إنه في 
العرب  جيرانه  أخبره  األول،  تشرين   11
عربية  أسرة  إن  قيوطة  إلى  عادوا  الذين 
محلية احتلت منزله بعد أن احتله عناصر 
أعمامه  إن  وأضاف  الشرقية.  أحرار  من 
أجل  من  الشرقية  أحرار  مع  تواصلوا 
شاركت  المسلحة  الجماعة  وإن  المنزل، 
صوراً لعناصرها وهم يحتلونه. حاول أحد 
أعمامه العودة إلى القرية خمس مرات على 
األقل، لكن عناصر الجيش الوطني أبعدوه 
عسكرية.  منطقة  إنها  قائلين  المدخل  عند 
مع ذلك، رأى أن جيرانه العرب الذين كان 
لهم  مسموح  ُمحتل  منزله  أن  أخبروه  قد 

بالدخول إلى القرية.
كري  في  المقيمين  الكرد  من  ثالثة  أكد 
سبي/ تل أبيض الذين نزحوا بسبب القتال 
كانت  ممتلكاتهم  أن  األول  تشرين   9 في 
محتلة بشكل غير قانوني. قالوا إن جيرانهم 
العرب اتصلوا بهم وأخبروهم أن منازلهم 
الوطني سكنوا  الجيش  مقاتلي  نُهبت، وأن 
عربية  عائالت  أسكنوا  أو  منازلهم  في 
األول.  و18تشرين   14 بين  فيها  مهجرة 
يملك  مهجر  كردي  سوري  رجل  قال 
أكتوبر/  18 في  إنه  أبيض  تل  في  متجراً 
لمتجره تحمل  تشرين األول، رأى صوراً 
عبارة “محجوز لصالح أحرار الشرقية”، 
وقال إن أحد الجيران العرب الذين عرض 
عليهم المقاتلون بعضاً من ممتلكات الرجل 
كل شيء  نهبوا  الشرقية  أحرار  أن  أخبره 

وحاولوا بيعه.
شرق  شمال  في  واألقارب  النشطاء  زود 
ووتش  رايتس  هيومن  وأوروبا  سوريا 
بصور لجثث األشخاص الثالثة الذين قالوا 
عندما  قتلتهم  الوطني  الجيش  فصائل  إن 
حاولوا العودة إلى سري كانيه/ رأس العين. 
خليل  وريزان  عثمان،  محمود  شيار  وهم 
الصور  نُشرت  حسو.  ومصطفى  جولو، 

الحقاً في وسائل التواصل االجتماعي.
عم  مع  ووتش  رايتس  هيومن  تحدثت 
قتله  عندما  أخيه  ابن  مع  كان  الذي  حسو، 
من  وثالثة  إنه  العم  قال  الوطني.  الجيش 
رفاقه كانوا عائدين إلى سري كانيه/  رأس 
العين يوم 17تشرين األول لالطمئنان على 
كافتيريا  يمتلك  أخيه  ابن  كان  ممتلكاتهم. 
قال  للنهب.  تعرضها  من  قلقاً  كبيرة وكان 
رايتس  هيومن  قابلته  الذي  حسو  عم  ابن 
ووتش، إنه على بعد حوالي 200 متر من 
قوس بالقرب من مدخل رأس العين، بدأت 
جماعة مسلحة تعتقد العائلة أنها من الجيش 
حسو.  حافلة  على  النار  بإطالق  الوطني، 
ألقى العم نفسه من السيارة وركض ولكن 

ابن أخيه ورفيقيه في السيارة قُتلوا.

وكاالت
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حمررة الصفحة/هايستان أمحد

انتهاكات وإعدامات ميدانية في »نبع الدم« التركية 

في ذكرى تأسيس قناة السويس »الخديوي إسماعيل« يعود لـ »المنيل«
منذ مئة وخمسين عاماً، وتحديداً في السادس 
189٦م،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  من  عشر 
الخديوي  عهد  في  السويس  قناة  افتُتحت 
إسماعيل في حفل أسطورّي كان حديث العالم 
وقتها، حيث اعتبر الخديوي القناة أحد أعظم 

إنجازاته.
على  عاماً   150 بمرور  لالحتفال  ومواكبةً 
علي  محمد  قصر  متحف  نظّم  القناة،  افتتاح 
القناة«،  »خديوي  بعنوان  معرضاً  بالمنيل 
وبعض  إسماعيل  للخديوي  مقتنيات  يضّم 

المقتنيات الخاصة بحفل االفتتاح.
رئيس قسم المعارض المؤقتة بالمتحف هدير 
عادل قالت: »نحرص على مواكبة األحداث 
الكبرى ألن المتاحف ال بد أن تشارك في هذه 
المناسبات لخلق تفاعل بين الزوار والمكان، 
السويس  قناة  افتتاح  على  سنة   150 ومرور 
المعارض  وهذه  االحتفال،  تستحق  مناسبة 
تذكير  في  كبيرة  أهمية  لها  المتخصصة 
هذه  بمثل  الجديدة،  األجيال  وبخاصة  الناس، 
األحداث التاريخية العظمى«. وتضيف هدير 
محمد  األمير  جّد  هو  إسماعيل  »الخديوي 
مقتنيات  ولدينا  القصر،  هذا  بنى  الذي  علي 
وفاته،  بعد  حفيده  إلى  آلت  للخديوي  كثيرة 
فجمعناها واخترنا المناسب منها ليعرض في 
أسرة محمد  مقتنيات  المميزة«.  المناسبة  هذه 
كبير  واحتفاء  والرقي،  بالفخامة  تتميز  علي 
القصور  في  جلياً  ذلك  ويظهر  الرفيع،  بالفن 

والمباني التي تعود إلى هذه الحقبة. 
وعن أهم المقتنيات المعروضة في المتحف، 
قيّمة  مجموعة  »هناك  عادل:  هدير  تقول 
أربعة  منها  إسماعيل،  الخديوي  مقتنيات  من 
والتاج  صورته  عليهما  منهم  اثنان  فناجين، 
اسمه  عليهما  نقش  آخران  واثنان  الملكي، 
باللغة العربية، ومجموعة حافظات من العاج 
مطعمة بالذهب الخالص ومنقوش عليها اسم 

باللغة  اسمه  من  األول  والحرف  الخديوي 
اإلنجليزية«.

نادرة من  المعرض مجموعة  وتؤكد: »يضّم 
العمالت، بعضها من وقت افتتاح القناة، وكتب 
 ،189٦ نوفمبر   17 االفتتاح  تاريخ  عليها 
ومجموعة أخرى تخلّد ذكرى زيارات الملوك 
نابليون  مثل  افتتاحها،  بعد  للقناة  واألمراء 
الثالث إمبراطور فرنسا، الذي زار القناة بعد 

افتتاحها بسنة«.
مقتنيات نادرة:

ورعايته  حبه  عنه  ُعرف  إسماعيل  الخديوي 
إنشاءات  برزت  عهده  وفي  والثقافة،  للفنون 
فنية عديدة في مصر، ولهذا نجد الفن التشكيلي 
حاضراً بقوة في المعرض من خالل لوحات 

مميزة، بعضها نادر جداً.
المتحف:  مسؤولة  تشير  األمر،  هذا  عن 
لوحة  المتحف  في  المعروضات  أهم  »من 
استدعاه  والذي  ريو،  إدوارد  الفرنسي  للفنان 

مصر  إلى  خصيصاً  إسماعيل  الخديوي 
خالل  يدور  ما  ويرسم  القناة  افتتاح  ليحضر 
النادرة معروضة في  لوحاته  الحفل، وإحدى 
إسماعيل  الخديوي  فيها  ويظهر  المتحف، 
لوحة  عربة في موكب كبير، وهناك  مستقاّلً 
أخرى للوالي محمد سعيد، الذي بدأ في عهده 
له  تمجيد  بعبارات  مصحوبة  القناة،  مشروع 

كحاكم، ومزودة بنقوش مميزة«.
وتشير »يضّم المعرض لوحة نادرة للخديوي 
توفيق،  محمد  األمير  عهده  وولي  إسماعيل 
وفي  باشا،  علي  لمحمد  تمثال  أمام  واقفين 
الخديوي  والد  باشا  إلبراهيم  صورة  الخلفية 
إسماعيل، وهي تجمع أربعة أجيال متتالية من 
أسرة محمد علي، والمدقق في اللوحة يالحظ 
أن العمود المستند إليه التمثال النصفي لمحمد 
الصناعة،  التجارة،  كلمات:  عليه  نُقش  علي 
الزراعة، الرخاء. وهي رسالة مهمة يوجهها 

األب البنه في حضرة األجداد«.

يعتبر قصر األمير محمد علي بمنطقة المنيل 
بالقاهرة، والذي يحتضن المعرض، واحداً من 
أجمل القصور التاريخية بالعاصمة المصرية، 
اإلسالمية  العمارة  لجمال  رمزاً  يعتبر  حيث 
قاعاته  تزين  التي  والديكورات  المباني  في 
وجمال  الشرقية  الثقافة  روح  حاملة  المختلفة 

التراث اإلسالمي.
فصاحب هذا القصر هو البرنس محمد علي، 
 ،1875 عام  المولود  توفيق،  الخديوي  ابن 
بنى  من  وهو  إسماعيل،  الخديوي  هو  وجده 
إحياًء  بناه  أنه  بابه  على  وكتب  القصر  هذا 
لها، وأوصى بأن  للعمارة اإلسالمية وإجالالً 
يتحول إلى متحف بعد وفاته، والقصر مكون 
مبنى  كل  مباٍن،  مجموعة  أو  سرايات،  من 
االستقبال،  سراي  وهي  واستخدام،  اسم  له 
األمير  إقامة  محل  وهي  اإلقامة،  وسراي 
ويميزها بهو المرايا، وهو الصالون الشعري 

والثقافي للقصر.

سراي العرش:
للعرش،  سراي  أيضاً  القصر  يضّم  كما   
وهو  وجوده  سبب  عن  الكثيرون  ويتساءل 
على  وصياً  كان  أنه  والسبب  فعلياً،  يحكم  لم 
العرش ثالث مرات، كان آخرها بداية تولي 
الملك فاروق الحكم، فكان يمارس مهامه من 
هذه القاعة ألن مجلس الوصاية يكون منوطا 
به بعض المهام. وتضم سراي العرش لوحات 
بالحجم الطبيعي للحكام من أسرة محمد علي 
هدايت.  محمد  التركي  الفنان  رسمها  باشا، 
ورسم  القصر  صّمم  من  هو  بنفسه  واألمير 
لوحة للعرفان، ضمت كل أسماء العمال الذين 
كبير  اسم  ووضع  القصر،  بناء  في  شاركوا 

المهندسين مالصقا السمه.
كان  القناة  افتتاح  حفل  أن  بالذكر  جدير 
أقيم  التي  بورسعيد  مدينة  أسطورياً، وتزينت 
مرفأ  واكتظّ  واألعالم  بالزينات  الحفل  فيها 
بورسعيد بالعديد من البواخر والسفن الحربية 
المدافع  وأخذت  الحفل،  ضيوف  أقلّت  التي 
الضيوف  قدوم  مع  الترحيب  طلقات  تطلق 
وعلى  واحداً،  واحداً  واألمراء،  الملوك  من 
إمبراطورة  أوجيني،  اإلمبراطورة  رأسهم 
وأمير  النمسا،  إمبراطور  من  وكل  فرنسا، 
بروسيا، وأمير هولندا، وسفير إنجلترا مندوباً 
عبد  واألمير  العزيز،  عبد  السلطان  عن 
القادر أمير الجزائر، وحشد من رجال الدين 
وخارجها،  مصر  في  والمسيحي  اإلسالمي 
وفي مقدمتهم مفتي القاهرة الكبير الشيخ محمد 
المهدي العباسي، والشيخ مصطفى العروسي 
ونخبة  القضاة،  وكبير  األزهر،  الجامع  شيخ 
من علماء المسلمين، باإلضافة إلى بطريرك 
اإلسكندرية، وآباء القدس وخادم كنيسة القصر 
مجلس  وأعضاء  بباريس،  اإلمبراطوري 
إدارة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.
وكاالت

بالتزامن مع اندالع األزمة السورية منذ آذار 
2011م، وتفاقم حدة الصراع على أراضيها, 
المشروعة  غير  التنقيب  أعمال  نشطت 
ضمن مواقعها األثرية, ونشطت معها حركة 
وتجار  والوسطاء  والسماسرة  المهربين 
وبيعها.  نهبها  إلى  الساعين  الفنية  التحف 
اآلثار  البحث عن  أصبح  الزمن  ومع مرور 
السورية مصدراً لدخل الكثيرين من ضعاف 
والتنظيمات  الفصائل  لبعض  وعوناً  النفوس 
المقاتلة في العديد من مناطقها, فتشكلت فرق 
من  سهّل  مما  والتهريب  للبحث  وشبكات 
عمليات التنقيب ويسَّر من نقل القطع واللقى 
أخرى  بلدان  إلى  ثم  المجاورة  البلدان  إلى 

حيث السوق السوداء ودور المزاد العلني.
التقارير  عشرات  على  االطاّلع  خالل  من 
نجد  الشأن  بهذا  المتخصصة  والمقاالت 
بهذا  العاملين  األتراك  خالل  ومن  تركيا  أن 
والتجار  والمهربين  الوسطاء  من  المجال 
ضالعة بشكل فعلي في تدمير ونهب المواقع 
التي  فقد سخرت حدودها,  السورية,  األثرية 
لنقل  بداية األزمة  منذ  حيوياً,  اعتبرت ممراً 
والتماثيل  المعدنية  )كالعمالت  الفنية  القطع 
واألواني الزجاجية والفخارية والمخطوطات 
أراضيها,  إلى  الفسيفسائية(  واللوحات 
تركيا  في  اآلثار  تجار  تقديم  إلى  باإلضافة 
المواقع  نهب  مجال  في  للعاملين  تسهيالت 
وأجهزة  بخرائط  تزويدهم  خالل  من  وذلك 
التحف  عن  البحث  على  ساعدت  متطورة 
و    XP الفرنسية  المعادن  كاشفات  كأجهزة 
والتي  التركية  األسواق  في  المتوفرة   GB
آالف  وستة  ألف  بين  ما  أسعارها  تتراوح 
من  المستفيدين  تحريض  عن  ناهيك  دوالر, 
وعلى  المقاتلة  للفصائل  األتراك  المسؤولين 
وحضها  داعش  مرتزقة  الخصوص  وجه 
السورية  اآلثار  تهريب  و  نهب  على  للعمل 
والعراقية وهو ما أشار إليه الباحث بالعالقات 
 Federico سولفريني  فيدريكو  الدولية 
تدعم  كانت  تركيا  إن   « بقوله   Solferini

إنشاء  إحداهما  بطريقتين,  داعش  مرتزقة 
المتاجرة  على  قائم  مباشر  غير  تمويل  نظام 
المتتبعين  وبحسب  األثرية«,  والقطع  بالنفط 
من  طائلة  أرباحاً  يجني  كان  التنظيم  فإن 
ثاني  عائداتها  شكلت  التي  اآلثار  تهريب 
مصدر تمويل لها بعد النفط إذ قدرت تجارتها 

بعشرات الماليين من الدوالرات سنوياً.
قد  كان  لداعش  التركي  الدعم  أو  التحريض 
شجعها على إنشاء ديوان خاص باآلثار أجاز 
عن  بالبحث  العادية  وللورشات  لألشخاص 
اآلثار في أي موقع يختاره هؤالء بعد منحهم 
استخدام  لبعضهم  أجاز  كما  بذلك  تراخيص 
المواقع  بعض  في  الثقيلة  الهندسية  اآلليات 
بعض  أشارت  حيث  والسورة،  عجاجة  كتل 
 /35/ لهم  كان  داعش   مرتزقة  أن  التقارير 
فرعاً يعمل بهذا المجال وكل فرع يضم نحو 

على  ويشرفون  يديرون  ممن  عضواً   /45/
يحصل  كان  داعش  أن  حيث  األعمال,  هذه 
أما  التحفة  قيمة  من   %20 مقداره  ما  على 
الجهة  بين  ما  يُقّسم  فكان  الباقي وهو 80 % 
المشرف على  أو  المسؤول  تنقب وبين  التي 
أعضاء  من  يكون  ما  عادة  وهو  الحفرية 

ديوان اآلثار لدى داعش. 
األثرية كانت هدفاً ألعمال  المواقع  عشرات 
فيها  عملت  التي  تلك  السيما  والسلب  النهب 
وأفاميا  وأيبال  كماري  أجنبية  بعثات  سابقاً 
والنبي هوري وتل حالوة والشيخ حمد ودورا 
أوربوس, الموقع الذي وصل عدد األشخاص 

العاملين فيه إلى /400/ شخص.
إدلب  في  المنسية  المدن  كذلك  شهدت 
للتراث  اليونسكو  لوائح  على  والمدرجة 
عفرين،  في  األثرية  والمواقع  العالمي 

التركية،  الوصاية  تحت  اآلن  تقع  وجميعها 
قبل  من  مكثفة  وسلب  ونهب  تنقيب  عمليات 

العسكرين والمدنيين.
هذه القطع األثرية معظمها كما ذكرنا أعاله 
عبر  التركية,  األراضي  إلى  تنقل  كانت 
المهربين إما براً أو عبر شاحنات الوقود كما 
تحولت  حيث  عادة,  التنظيم  إليها  يلجأ  كان 
وكلس  كالريحانية  الجنوبية  التركية  المدن 
وغازي عنتاب وهاتاي إلى محطات الستقبال 
الساحلية  انتقالها لمدنها  السورية قبل  التحف 
ومن  وأنطاليا  ومرسين  وأزمير  كإسطنبول 
للمدن  شرعية  غير  بطرق  ترسل  هناك 
األوربية واآلسيوية واألمريكية, حقيقة أكدها 
بدوره مايكل دانتي األكاديمي والمدير السابق 
حين   الشرقية  لألبحاث  األمريكية  للمدرسة 
لفت إلى أن »جنوب تركيا تحولت إلى جنة 

فيتالي  اعتبر  في حين  التهريب«,  لعصابات 
تشوركين Vitaly Churkin, سفير روسيا 
عنتاب  غازي  مدينة  المتحدة,  األمم  لدى 
القطع  الستقبال  األهم  »المركز  التركية 
مؤسسة  أشارت  كذلك  المهربة«,  األثرية 
 Defense( الديمقراطيات  عن  الدفاع 
بدورها  أمريكا  في   )of Democracies
المصدرة  الدول  أكثر  كانت  تركيا  أن  على 
المتحدة األمريكية ما  للواليات  الفنية  للتحف 
مدينة  ولعل   ,  2015 و   2010 عامي  بين 
نيويورك األمريكية كانت أكثر المدن استقباالً 
دور  من  العديد  لوجود  وذلك  التحف  لهذه 
المزادات والمعارض الفنية وجامعي التحف.
كل هذه األمور تؤكد أن الدولة التركية لعبت 
الممتلكات  ونهب  تدمير  في  أساسياً  دوراً 
اتهمت  وأن  سبق  حيث  السورية  الثقافية 
تركيا  دمشق  في  والمتاحف  اآلثار  مديرية 
بذلك أكثر من مرة، وأكدت أن تركيا استقبلت 
السورية  األثرية  القطع  من  اآلالف  مئات 

المنهوبة.
لضغوطات  ونتيجة  مؤخراً  تركيا  عملت   
إقليمية ودولية، السيما من قبل الجهات المعنية 
بالتراث، على مالحقة بعض المهربين ضمن 
قطعة  ألف   /25/ نحو  ومصادرة  أراضيها 
أثرية بحسب ما صرح به محمود حمود مدير 
اآلثار السورية من ضمنها قطع مسجلة ُسرقت 
من المتاحف السورية كمتحفي الرقة وتدمر, 
حدودها  لضبط  يوما  تسَع  لم  تركيا  أن  إال 
ضمن  التهريب  شبكات  على  الطرق  وقطع 
الدولية  المؤسسات  مع  التعاون  أو  أراضيها 
حتى  أو  الدولي  واألنتروبول  كاليونسكو 
المصادرة  القطع  إلعادة  المعنية  الدولة  مع 
سعت  العكس  على  بل  إليها,  ملكيتها  المثبتة 
جاهدة من خالل عالقاتها الجيدة مع الجهات 
على  اآلثار  بتهريب  والمتورطة  المشبوهة 

تدمير الممتلكات الثقافية السورية ونهبها.

نورث برس- رستم عبدو

ية ِفرق وشبكات تركية لنهب وتدمير اآلثار السور
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إضراب  حملة  المعتقلين  عشرات  أطلق 
عثمانية  سجني  في  الطعام  عن  مفتوحة 
حقوق  انتهاكات  ضد  بتركيا  ومرعش 

اإلنسان بداخل السجون.
أضرب 30 سجيناً في سجن عثمانية ذو 
نموذج T الرقم 2، عن الطعام بتاريخ 12 
الممارسات  ضد  الجاري  الثاني  تشرين 
بداخل  اإلنسان  لحقوق  وانتهاكات 

المعتقالت.
عن  المفتوحة  اإلضراب  حملة  دخلت 

الطعام يومها الـ 1٦

عن  المفتوحة  اإلضراب  حملة  ودخلت 
الطعام يومها الـ 1٦، وأفادت المعلومات 
أن إدارة السجن لم تقبل حتى اآلن طلبات 

المعتقلين المضربين عن الطعام.
حملتهم  سيواصلون  أنهم  السجناء  وأكد 

حتى يتم تلبية مطالبهم.
هم:  الطعام  عن  المضربون  والمعتقلون 
صباح  غوز،  محمد  سور،  سليم  محمد 
سليمان  ساجاك،  نواز  سو،  قره  الدين 
عبد  دمير،  زنار  ين،  جاندان  ساجال، 
كاراك،  سدات  بالتا،  قاسم  أوجار،  هللا 

كلنج،  محمد  كازج،  محمد  أماج،  آدم 
محمد  توبالوغلو،  هللا  عبد  بليت،  ميكايل 
فيسي  إقبال،  أكار  يل،  دال، رجب  أمين 
إيبش،  محمد  إيبك، حسن  محمد  بالتاش، 
يلدريم كش، باور باشاران وخليل إبراهيم 

كاراتاش.
في سجن  معتقلين  أربعة  أيضاً  ويواصل 
توركوغلو في مرعش ذو النموذج T رقم 
1، حملتهم لإلضراب المفتوح عن الطعام 

منذ أسبوع.
وكالة/ أنباء الفرات

وطنه،  عن  الدفاع  سبيل  في  حياته  كّرس 
خالل مسيرته النضالية وعمله الدؤوب في 
الدفاع عن األرض والشرف، حمي  سبيل 
رش قبل استشهاده بأيام طلب من عائلته أن 
يكتبوا على قبره »ال زلت مدين لوطني«، 
استشهد  أن  »بعد  ألوالده  يقول  دائماً  كان 
أن  ويجب  والدكم  فعله  ما  تفعلوا  أن  يجب 

تدافعوا عن أرضكم«.
ُعرف بأخالقه الحميدة وحبه للوطن وترك 
في  حياته  كرس  عرفه،  من  كل  بين  أثر 
لجميع  والتصدي  أرضه  عن  الدفاع  سبيل 
كافة حمالت  في  شارك  األعداء،  هجمات 
تحرير روج آفا وشمال وشرق سوريا من 

المجموعات المرتزقة، منذ عام 2011 .

مكان والدته ومسريته

محمد فرحان صالح )حمي رش( ولد في 
لديه  متزوج   ،1987 عام  عامودا  ناحية 
الوالدين  من  عائلته  وتتألف  أطفال،  أربعة 
وسبعة شقيقات وثالثة أشقاء، كبر وترعرع 

في ناحية عامودا بين عائلة وطنية.
ولم  اإلعدادية  المرحلة  حتى  محمد  درس 
الظروف  بسبب  دراسته  إتمام  يستطع 
حبه  من  الرغم  على  الصعبة  المعيشية 
وتعلقه بدراسته، لذلك قرر أن يعمل سائقاً 

لحصادة زراعية.
وكان  أطفال،  بأربعة  ورزق  محمد  تزوج 
باسم  عامودا  ناحية  أهالي  بين  يعرف 
»حمي رش«، عند انطالق ثورة روج آفا 
حماية  وحدات  إلى   االنضمام  محمد  قرر 
الشعب وأعتبر الدفاع عن الوطن وحمايته 

هو من واجب كل فرد.

»حنن جُمربون على الدفاع عن 
أرضنا«

ويقول والده فرحان صالح، بصدد استشهاد 
حمي رش »أبني الشهيد محمد رفع رأسي 
عالياً بنضاله وشجاعته وشخصيته الوطنية 
الشهيد.  والد  أصبحت  ألني  فخوراً  وأنا 
أبني ترك عمله وذهب في طريق النضال 
والدفاع عن الوطن وكان يقول دائماً نحن 

مجبرون بالدفاع عن أرضنا وشرفنا«.
حملة  وأكبر  أول  في  محمد  الشهيد  شارك 
بمدينة  والمرأة  الشعب  حماية  لوحدات 
سري كانيه أثناء هجوم جبهة النصرة على 
في  وشارك   ،2012 عام  أواخر  المدينة 
كافة حمالت قوات سوريا الديمقراطية ضد 

وشرق  شمال  مناطق  في  داعش  مرتزقة 
سوريا، وعلى الرغم من أصابته في سري 
لم   ،2014 عام  حميس  تل  وناحية  كانيه، 
األعداء  مواجهة  في  للحظة  محمد  يتردد 
بأيام  استشهاده  وقبل  أرضه،  عن  والدفاع 
يكتب  أن  استشهاده  عند  شقيقه  من  طلب 

على قبره بأنه »ال يزال مدين لوطنه«.
ويقول شقيق الشهيد، مسعود فرحان صالح، 
وخلوق  هادئ  كان  بطبعه  محمد  الشهيد 
ويعرف بين أبناء المنطقة بشخصيته القوية 
بالدفاع  للحظة  يتردد  لم  »محمد  وجرأته، 
الحمالت  معظم  في  وشارك  أرضه  عن 
العسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا، 
كان يعمل الشهيد محمد سائقاً على حصادة 

زراعية وأوضاعنا المادية بالحضيض«.
الشهيد  من  طلب  بأنه  مسعود،  وأوضح 
حمي رش لعدة مرات العودة إلى  المنزل 
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الشهيد حمي رش: »علموا أوالدي حب الوطن وليفعلوا ما فعله والدهم«

إضراب عن الطعام في سجني عثمانية ومرعش 
ضد االنتهاكات بحق المعتقلين

يتون لهذا العام غير ُمبشر موسم الز

النزوح وأزمة السكن مشاكل مترابطة

روناهي/ منبج ـ تعتبر مدينة منبج إحدى 
بزراعة  تشتهر  التي  السورية  المدن 
الزيتون  ويصنف  كبير،  بشكٍل  الزيتون 
رزق  كمصدر  وريفها؛  المدينة  في 
للكثير من األهالي. وتبلغ نسبة األراضي 
 %40 نحو  الزيتون  بأشجار  المزروعة 
األخرى؛  الزراعية  األصناف  بين  من 
في  الزراعة  مؤسسة  إحصاء  بحسب 

مدينة منبج وريفها.
تشرين  شهر  أواخر  األهالي  وينتظر 
للتجهيز  عام  بشكل  عام  كل  من  الثاني 
العاشر  الشهر  من  ابتداًء  الموسم،  لهذا 
وحتى انتهاء جني قطاف الزيتون، ومن 
بها  يقومون  التي  المهمة  التحضيرات 
والشواالت  الساللم  الزيتون؛  لقطاف 

وأغطية القماش.
فوارق في اإلنتاج والسبب عامل المواءمة
الزيتون  زراعة  عن  قليالً  ولنتعرف 
من  المحصول  وكمية  قطافه  وطرق 
الزيتون والزيت في مدينة منبج وريفها، 
بإداري  »روناهي«،  صحيفتنا  والتقت 

مؤسسة الزراعة؛ التابعة للجنة االقتصاد 
خالد  المهندس  وريفها،  منبج  مدينة  في 

أوسو.
في  أوسو  خالد  المهندس  اإلداري  وأكد 
حديثه عن قطاف الزيتون وكمية اإلنتاج 
أن اإلنتاج غير مبشر قائالً: »في الحقيقة 
موعد  مع  الموسم،  هذا  األهالي  ينتظر 
هطول األمطار التي تسمى عرفاً بأمطار 
الزيتون؛ ذلك أنها تروي أشجار الزيتون 
وتزيل الغبار عنها؛ ما يساعد على نضج 
يخص  وفيما  كبير.  بشكل  الزينون  حبة 
الحالي  للموسم  والزيت  للزيتون  اإلنتاج 
ما  يبدو غير مبشر وضعيف نوعاً  الذي 
نحو  السابق؛ فمن أصل  بالموسم  مقارنة 
170 شجرة زيتون، يتم استخراج قرابة 
25 تنكة زيت خالل السنة الفائتة، أما هذا 
األشجار  تنتج  أن  المتوقع  فمن  الموسم، 

نفسها من أربع إلى خمس تنكات فقط«.
أسعار زيت الزيتون تخلو من المنافسة

والزيت،  الزيتون  أسعار  يخص  وفيما 
ألسعار  بالنسبة  »أما  أوسو:  أضاف 

السوق  في  نوعان  فهناك  الزيتون، 
التجاري، األول؛ الزيتون الزياتي، ويباع 
بسعر من 300ـ  400 ليرة سورية، وهو 
قابل للزيادة بسبب قلة اإلنتاج، أما الثاني؛ 
الزيتون الخلخالي، ويباع بسعر من 200 
يستخدمونه  زيتون  وهو  ل.س   400 ـ 
أسعار  بخصوص  أما  إجماالً.  للمؤونة 
بشكل  رخيصاً  فيعتبر  الزيتون،  زيت 
الزيت  تصدير  عدم  بسبب  وذلك  عام، 
الواحدة،  التكنة  سعر  ويصل  للخارج، 
ـ 18  بمبلغ من 15  ليتر  بـ 1٦  المقدرة 
ألف ل.س. وبالمجمل؛ فإن من كل ثالثة 
إلى أربعة كغ زيتون زياتي يعطي واحد 
لصنف  بالنسبة  أما  صافي،  زيت  كغ 
الزيتون الخلخالي، فكل خمسة كغ تعطي 

واحد كغ زيت صافي«.

معوقات عادًة ما جتد هلا 
العديد من احللول

وفي حديثه عن أبرز المشاكل التي تعيق 

إلى  أوسو  أشار  حالياً،  الفالحين  عمل 
وجود عدة أسباب قائالً: »تتعدد المشاكل 
الزيتون  قطاف  أثناء  الفالح  عند  أكثر 
بتدني  األمر  بادئ  في  وتتمثل  وعصره، 
اإلنتاج هذا الموسم بشكل كبير، لكنهم في 
الوقت ذاته؛ يدركون ذلك لعلمهم به كون 
إنتاج الزيتون يعتمد على نظام المواءمة، 
إضافة لذلك هناك نقص حاد في العبوات 
فيها؛  الزيت  لتعبئة  »التنك«  المعدنية 
مدينة  خارج  من  تستورد  كانت  والتي 

منبج عادة«.

اكتفاء من وجود املعاصر
 

أضاف  الزيتون؛  عصر  طريقة  وحول 
الزراعة  مؤسسة  في  المهندس  اإلداري 
في مدينة منبج وريفها؛ خالد أوسو: »يتم 
معاصر  طريق  عن  الزيت  استخراج 
منبج  مدينة  أرياف  في  منتشرة  حديثة 
عصره  يتم  إذ  وناجحة،  سريعة  بطرق 
على أربع مراحل. األولى؛ يتم فيها تمرير 

متحركة  سلسلة  عبر  الزيتون  حبات 
واألوراق  الشوائب  عن  الزيتون  لفصل 
الثانية؛  الغبار.  من  لتنظيفها  واألوساخ 
تقوم على نقل حبات الزيتون بعد الغسل 
من  نحصل  كبيرة،  مطحنة  إلى  لتنتقل 
خاللها على عجينة كبيرة. الثالثة؛ يتم فيها 
على  لنحصل  العجينية  الكتلة  هذه  كبس 
خاللها  من  يتم  الرابعة؛  والماء.  الزيت 
تخضع  حيث  آلة،  إلى  الزيت  تمرير 
وبهذه  الكثافة،  حسب  الشوائب  لفصل 
الزيت  على  نحصل  األربع  العمليات 
المالية  لألجور  بالنسبة  أما  الصافي. 
للمعصرة، فالمعاصر تأخذ على واحد كغ 
من الزيتون مبلغ 20 ل.س، ويتواجد في 
مدينة منبج وريفها 15 معصرة للزيتون، 
موزعة على أرياف المدينة بشكٍل عام«.

تصاعدت األزمة السكنية بنسبة عالية جداً 
شمال  مناطق  على  التركي  العدوان  بعد 
سري  أهالي  نزح  حيث  سوريا،  وشرق 
من  قسراً  لها  المجاورة  والقرى  كانيه 
المجاورة  المناطق  إلى  ولجئوا  مناطقهم 

لها.
والنسبة العالية من المهجرين الذين لجئوا 
األكثر  المنطقة  كونها  الحسكة  مدينة  إلى 
أمناً؛ وهذا السبب أدى إلى استغاللهم برفع 
أجار المنازل من قبل أصحاب العقارات 
منطقة  في  سكانية  أزمة  إلى  أدى  مما 
في  للسكن  المهجرون  واضطر  الحسكة؛ 
المدارس التي خصصتها اإلدارة الذاتية. 

ومع زيادة عدد النازحين في منطقة الحسكة 
إلى إنشاء مخيم  الذاتية  اضطرت اإلدارة 
الكبيرة  األعداد  الستيعاب  كاني(  )واشو 
المدارس،  اكتظاظ  بسبب  النازحين  من 
عدم توفر منازل وارتفاع أسعارها بشكٍل 

غير مقبول.
وأهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع إيجار 
والمنازل  الشقق  عدد  قلة  هي  المنازل 
عدد  مع  مقارنةً  المدينة,  في  السكنية 
األهالي  بعض  أن  حيث  إليها،  الوافدين 
يعانون من ارتفاع أسعار اآلجار بعد أن 
هجمات  بسبب  للدمار  منازلهم  تعرضت 

على  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة 
مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي هذه الظروف استغل بعض أصحاب 

أسعار  برفع  قسراً  النازحين  العقارات 
مع  لقاًء  أجرينا  ذلك  وبصدد  المنازل؛ 
أحد المهجرين محمود أحمد للحديث عن 

أسباب ارتفاع أسعار اآلجارات.
وجد  ما  إذا  أنه  بالقول  حديثه  أحمد  وبدأ 
ويصعب  للسكن،  مالئماً  ليس  فهو  منزل 

السكانية  األزمة  خضم  في  منازل  وجود 
نتيجة  الحسكة  مدينة  منها  تعاني  التي 
وريفها  كانيه  سري  مدينة  أهالي  تهجير 
والمناطق التي تم احتاللها من قبل الدولة 

التركية ومرتزقتها.
األزمة  »إن  أحمد:  محمود  وأضاف 
هي  الهائلة  النزوح  وموجة  السكانية 
ارتفاع  إلى  أدى  الذي  الرئيسي  السبب 
العقارات  ألصحاب  أتاح  مما  األسعار؛ 
برفع األسعار بشكٍل غير مقبول, فأسعار 
إيجار المنازل والشقق السكنية تتراوح ما 
بين الـ 50 ألف لتصل إلى 100 ألف ليرة 
سورية.  بينما كانت أسعارها في السنوات 
ألف   /20 ـ   10/ الـ  بين  تتراوح  السابقة 

ليرة سورية«.
واختتم محمود أحمد في نهاية حديثه قائالً: 
»أملنا أن تُحرر قوات سوريا الديمقراطية 
مناطقنا, لنعود إليها, ونعيش بأمان كما كنا 

في السابق«.
يلتزم  لم  وقرار  ناجحة  غير  حلول  وبين 
مشاكل  في  غارقين  المهجرون  يبقى  به 
اقتصادية, سكنية, معيشية, مادية ومعنوية.

المركز اإلعالمي لالقتصاد

تقرير/ آزاد كردي

لسوء  الزراعية  الحصادة  على  والعمل 
كان  رش  حمي  أن  إال  المادي  وضعهم 
مجبرون  نحن  دائماً  يقول  وكان  يرفض 
من  أهلنا  وحماية  أرضنا  عن  بالدفاع 

المجموعات اإلرهابية.
اكتب على قبري »ال زلت َمدين لوطني«

وبيّن مسعود أن الشهيد محمد قبل استشهاده 
بأيام طلب منه عند استشهاده أن يكتب على 
ويضيف  لوطني«،  مدين  زلت  »ال  قبره 
مسعود »الشهيد حمي رش كان سنداً ألهله 
وكان محبوباً بين رفاقه وضحى بنفسه من 
ترك  وباستشهاده  بسالم،  نعيش  أن  أجل 
كبيراً، فحزن عليه الصغير قبل  أثراً  بيننا 

الكبير«.

اعتنوا بأطفالي....

إلى  وحدات  الشهيد محمد،  انضمام  وبعد 
شقيقه  فقرر  عائلته  تأثرت  الشعب  حماية 
ماهر فرحان االنضمام إلى  وحدات حماية 
جانب  إلى   أرضه  على  والدفاع  الشعب 
شقيقه محمد، ويقول ماهر بصدد انضمامه 
رش  حمي  وتأثير  الشعب  حماية  لوحدات 
باالنضمام  أفكر  لم  البداية  »في  عليه، 
بعد  ولكن  الشعب،  حماية  وحدات  إلى  
انضمام محمد تأثرت به كثيراً لذلك قررت 

االنضمام والعمل في المجال العسكري«.
وأشار ماهر، إلى أن محمد قبل استشهاده 
استشهاده  منه عند  اتصل وطلب  بساعات 
الصغير  أبنه  وخاصة  بأطفاله  االعتناء 
عودة  الصبر  بفارق  ينتظر  الذي  شرفان 
من  ليعود  سابقاً  ينتظره  كان  كما  والده 

الحمالت العسكرية.
جدد  رش،  حمي  عن  حديثه  خالل  ماهر 
خطا  على  بالسير  عهده  أخرى  مرة 
وكافة  التركي  االحتالل  ومقاومة  الشهداء 
شمال  أهالي  تستهدف  التي  المجموعات 

وشرق سوريا.

›عّلمي أطفالنا على حب 
الوطن‹

أما زوجة حمي رش، شيندار أحمد، فقتول 
بأن »محمد بقي 9 أعوام في خدمة الدفاع 
منه  طلبت  ملل،  أو  كلل  دون  أرضه  عن 
عدة مرات أن يترك وحدات حماية الشعب 
يسمع  لم  لكنه  صغار  أطفال  لدينا  بحجة 
كالمي وكان الرد هو بأنه لن يترك رفاقه 

أرضه  عن  يدافع  وسيبقى  الخنادق  في 
حتى تحرير كافة أراضي كردستان من يد 

األعداء«.
كان  محمد  الشهيد  أن  شيندار،  وبيّنت 
يوصيها دائماً باالعتناء بأطفالها وكان يقول 
لها دائماً »علمي أطفالنا على حب والوطن 
والتمسك به، ويجب أن يسيرو على خطى 
يقوموا  وأن  ووطنهم  كرامتهم  عن  الدفاع 
ألوالده  يقول  دائماً  كان  دراستهم،  بإتمام 
فعله  ما  تفعلوا  أن  يجب  استشهد  أن  بعد 

والدكم ويجب أن تدافعوا عن أرضكم«.
»تأثرنا كثيراً  قائالً  وأنهت شيندار حديثها 
يعرفه  كان  من  كل  وتأثر  محمد  بشهادة 
أصبح  أطفالي  والد  ألن  فخورة  وأنا 
والد  ألن  الرأس  مرفوعي  وسنبقى  شهيداً 
أطفالي استشهد من أجل الدفاع عن أرضنا 

وكرامتنا«.
حمي .. حي في قلوب أبناء ناحية عامودا

المناضل محمد، جيا عامودا،  رفيق درب 
إلى وحدات حماية  والذي انضم مع حمي 
انضممنا  محمد  والشهيد  »أنا  قال  الشعب 
إلى  وحدات حماية الشعب منذ بداية عام 
جبهة  هاجمت   2012 عام  وفي   ،2011
سريه  على  المسلحة  والفصائل  النصرة 
كانيه  سريه  إلى  توجه  وقتها  في  كانيه 
المعارك  والدفاع عنها، وشاركنا في كافة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  خاضتها  التي 

ضد مرتزقة داعش«.
بالشهيد  كثيراً  تأثروا  بأنهم  جيا،  وبيّن 
العالية،  ومعنوياته  وبشجاعته  محمد 
أهالي  وقلب  قلوبنا  في  »أنه حي  وأضاف 
أن  يجب  يقول  كان  دائماً  عامودا،  ناحية 
نحرر كافة أراضينا حتى أن نعيش بأمان 
على  سنبقى  دربه  كرفاق  نحن  واستقرار. 
حتى  النضال  وسنواصل  رش  حمي  سير 

تحرير كافة أراضينا المحتلة«.
ومرتزقته  االحتالل  جيش  هجمات  وبعد 
على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ9 
استشهد  الفائت  األول  تشرين  شهر  من 
الشهيد محمد فرحان صالح أو كما يعرف 
األول  تشرين  من  الـ17  في  )حمي رش( 
عام 2019 بسري كانيه، دفاعاً عن أرضه 
وكرامته ليصبح شهيداً من شهداء مقاومة 
في  المقاومة  بصمة  ويبصم  الكرامة، 

التاريخ.

وكالة/ هاوار


