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من حلبجة إىل عفرين... سياسة قمع مستمرة 

إجراءات وقائي�ة لإلدارة الذاتي�ة 
لمواجهة فيروس كورونا 

قلعة »سمعان العمودي«... إحدى 

أقدم اآلثار املسيحية يف سوريا

حميد العبد: »ُمقاومة ُشعوبنا 

أسقطت أقنعة أردوغان«

بفرن خبز الصاج يف 
الكرامة تستعيد النساء 

مثن جهدهن

تركيا... دولة 
احتالٍل عرب الغزِو 

واالتفاقاِت

إجراءات وقائية عدة؛ اتخذتها اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ لمواجهة تهديد فيروس كورونا الذي بات يغزو العالم 
ويحيط بسوريا ومنها إغالق المدارس، وتعطيل جميع مؤسسات اإلدارة الذاتية باستثناء بعض الدوائر التي تتطلب عملها 

االستمرار، وكذلك وتعقيم تلك المؤسسات...«2

لطريقة  األول  المبتكر  العمودي«  »سمعان  يُعّد 
 37 عاش  حيث  الحجري،  العمود  على  التنّسك 
جبل سمعان،  في  على عمود  متقشفاً  ناسكاً  سنة 
إلى  تُنسب  كنيسة  العمود  حول  بُني  وفاته  وبعد 
في  بنائها  على  العمل  بداية  زينون  اإلمبراطور 
سمعان  مار  »كنيسة  باسم  وُسّميت   ،476 عام 
ذلك  بعد  أضيف  ثم  لذكراه،  إحياء  العمودي« 
كملحقات  والمدفن  والمعمودية  الدير  بسنوات 
الذين  للحجاج  ونزل  سكن  لدور  إضافة  للكنيسة، 
قدموا من بالد الغال )تشمل اليوم فرنسا وبلجيكا 

وجزءاً ألمانياً( وإنكلترا وإسبانيا وإيطاليا..«8

لمقاطعة كري سبي  المشترك  الرئيس  أكد 
تاريخهم  وعبر  السوريين  أن  العبد  حميد 
واليوم  المحتل،  وقارعوا  ناضلوا  الطويل؛ 
إلى  وأشار  ذاتها،  الوتيرة  على  يسيرون 
قِبل  من  لسوريا  االحتاللية  السياسة  أّن 
التي  األقنعة  أردوغان كشفت وسقطت كل 
كان يرتديها. وأضاف: »لن نسمح باقتطاع 
أي جزء من األراضي السورية مهما قدمنا 

من ضحايا«...«4
المرأة  إلدارة  األساسي  العمل   
النساء  دعم  وأريافها هو  بالرقة 
في  تساهم  مشاريع   بافتتاح 
تقدمهن, وبهذا الصدد قامت لجنة 
خبز  إلنتاج  فرن  بإنشاء  المرأة 
الصاج, في الكرامة شرقي مدينة 

الرقة..«3

من األهميّة بمكاٍن أن يتفهَم السورّي 
تّم  والتي  المرسومِة  الحدوِد  طبيعةُ 
مؤامرة  كانت  اتفاقاٍت  عبر  تعديلها 
أّن من  ليعرَف  السورّي،  الوطِن  على 
عبر الحدود الوهميّة كان نازحاً سوريّاً 
ولم يكن الجئاً، وأَن قضايا الحقوق ال 
ال  الحاضر  تركيا  الزمن،  عبر  تتقادم 

تختلف عن ماضيها العثمانّي...«5

أردوغان بعد موت مرشوع القرن اإلرسائييل 

الرتيك )فيها... ألخفيها(
أنقرة أدركت حقيقة وضعها الغازي مبكراً، فخططت لتكون محوراً 
على  »محمالً  إليها  ليصل  ومستهلكيه،  منتجيه  بين  نقله  لخطوط 

آخرين« ولتستفيد من رسوم مروره...«9

من  بالرغم  ينىس  ال   
ً
شعورا ذاوتهم  في  وتركت  أجسادهم  على  طبعت   

ً
آثارا ثمنها  يدفعون  يزالون  ال 

 على وقوعها.. إنها مجزرة حلبجة اليت أحدثها النظام البعيث في العراق ووقع 
ً
مرور إحدى وثالثي�ن عاما

الكيماوي.. واليوم تسير على وتيرة سياسته دولة  خمسة آالف ضحية لها نتيجة استخدامه للسالح 
 في مناطق شمال وشرق سوريا واالستمرار في 

ً
االحتالل التركي باستخدام غاز الفوسفور المحرم دوليا

انتهاكاتها بعفرين...«2

 اعتقال األم 
َ

أمهات الشهداء يستنكرن
زينب ويطالبن بإطالق سراحها

حلبجة هذا العام لن تشهد 
مراسيم ذكرى فاجعتها 

كما السابق لماذا؟

عفرين  لمقاطعة  الشهداء  أمهات  استنكرت 
النظام  قبل  من  إسماعيلي   زينب  األم  اعتقال 
للخروج  السالم  أمهات  ودعون  اإليراني 

للساحات والمطالبة بإطالق سراحها.
األم زينب هي من روجهالت كردستان في العقد 
السادس من عمرها, وهي والدة الشهيد هوري، 
األم زينب عضوة من عضوات أمهات السالم, 
اإليراني  النظام  قبل  من  منزلها  مداهمة  تم 

واعتقالها منذ أكثر من عشرة أيام.
كافة  الشهباء  في  الشهداء  عوائل  مجلس  وناشد 
أمهات السالم في كافة أنحاء كردستان بالوقوف 

يداً واحدة وذلك في بلدة بابنس بمقاطعة الشهباء 
أمهات  ورفعت  احتجاجية،  وقفة  خالل  من 
الشهداء صور األم زينب والفتات كتب عليها« 

الحرية لألم زينب إسماعيلي«.
في حين ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء 
حول  كلماتها  وتطرقت  إبراهيم  شاذيا  قبل  من 
ودعت  واعتقالها,  زينب  األم  منزل  مداهمة 
جميع أمهات السالم الخروج للساحات في إيران 
وروج آفا وكافة أجزاء كردستان إلطالق سراح 

األم زينب.
واألم زينب منذ أكثر من عشرة أيام معتقلة لدى 

مكان  يُعرف  لم  اآلن  وحتى  اإليراني,  النظام 
مصيرها  واليزال  اعتقالها،  وسبب  اعتقالها 
مجهوالً. وذكرت شاذيا بأن كافة النساء في العالم 
انتفضت من أجل التحرر من الذهنية الذكورية 
في  انتفضن  ممن  كانت  واألم زينب  السلطوية, 
أيدي  على  اعتقلت  قد  واآلن  الذهنية,  هذه  وجه 

النظام اإليراني.
اإلنسان  حقوق  منظمات  كافة  شاذيا  وناشدت 
عن  بالكشف  اإليراني  والنظام  المتحدة  واألمم 
تلك  في  منتشر  كورونا  فيروس  ألن  وضعها, 

المناطق.

مراسيم  إحياء  على  المشرفة  اللجنة  قررت 
المراسيم  إجراء  عدم   ، حلبجة  فاجعة  ذكرى 

في يوم 2020/3/16، كاألعوام السابقة.
في الذكرى السنوية 32 لمجزرة حلبجة التي 
حدثت في 16 آذار من عام 1988 قتل اآلالف 
النساء  من  معظمهم  الكردي،  الشعب  من 
طائرات  ألقتها  كيميائية  بغازات  واألطفال، 
على  من صدام حسين  بأمر  العراقي  الجيش 
مدينة حلبجة، شمال شرق العراق، في قصف 
اعتبره الخبراء أخطر هجوم بالغاز يستهدف 
ذلك مصرعهم  بعد  اآلالف  لقي  كما  مدنيين. 
استخدام  عن  الناجمة  المضاعفات  بسبب 

السالح الكيميائي.
مجزرة حلبجة من األحداث التاريخية التي ال 
ينساها الكرد فقد كان جزءاً من حملة لصدام 
ضدهم قتل خاللها اآلالف منهم بأسلحة تقليدية 

وغير تقليدية.
تلك  ذكرى  مراسيم  حلبجة  تشهد  عام  وكل 
في  إنه  إال  الكرد  بحق  التاريخية  الفاجعة 
السنوات  كما  المراسيم  يستذكر  لن  العام  هذا 
في  كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  الماضية 

أغلب مناطق العالم.

جهزنا كل شيء لكننا سنلتزم بالقرارات
شؤون  دائرة  مدير  قال  الخصوص  وبهذا 

حلبجة  محافظة  في  والمؤنفلين  الشهداء 
صحفي  مؤتمر  خالل  مصطفى،  كاميران 
واألمور  المستلزمات  جميع  إعداد  »تم  أنه 
الشهداء  شؤون  وزارة  قبل  من  الضرورية 
مراسيم  إلحياء  كردستان  إقليم  حكومة  في 
ذكرى فاجعة حلبجة كاألعوام السابقة في يوم 
بشهداء  تليق  مراسيم  وتنظيم   2020/3/16

محافظة حلبجة.«
يشهدها  التي  لألوضاع  نظراً  بأنه  وأضاف 
بسبب  والمنطقة  والعراق  كردستان  إقليم 
سيلتزمون  أيضاً  فهم  كورونا،  فايروس 
بقرارات وزارة الصحة، ولن ينظموا مراسيم 
بنصب  سنكتفي  السابقة  كاألعوام  مزدحمة 

الالفتات والمطالبة بخدمة عوائل الشهداء.
مطالب على طاولة حكومة إقليم كردستان؟

وقال: في هذا العام سنؤكد على مطالب عوائل 
الشهداء ومعالجة الجرحى واالهتمام بهم من 
إلى  باإلضافة  كردستان  إقليم  حكومة  قبل 
تكثيف الجهود للبحث عن األطفال المفقودين.
في  الشهداء  شؤون  دائرة  أن  إلى  وأشار 
عدم  إلى  والضيوف  المواطنين  تدعو  حلبجة 
أن  مؤكداً  حلبجة،  في  الشهداء  نصب  زيارة 
الشهداء  مزار  زيارة  في  أحرار  المواطنين 
لكن لن تكون هناك مراسيم مزدحمة ورسمية 

كاألعوام السابقة.
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ماذا يحدث لجسمك عند تناول املوز عىل الريق؟

إجراءات وقائي�ة لإلدارة الذاتي�ة 
لمواجهة فيروس كورونا 

إعاليم لبن�اني: »غرق 
أردوغان في وحل األزمة 

السورّية واصطدمت 
طموحاته بمواقف عادته«

حملة اعتقاالت تطال حقوقيي�ن 
واستنكار من نقابات المحامين

رس ملح الهياماليا والتكنولوجيا؟!

نهي الجدل.. هل يختفي
ُ
الصحة العالمية ت

 كورونا في الصيف؟
الواليات  في  الصحة  مسؤولو  أعلن  بعدما 
محتملة  فرضية  عن  سابق،  وقت  في  المتحدة 
تفيد بإمكانية أن يكون فيروس كورونا المستجد 
في  خطورته  تراجع  احتمال  وبالتالي  موسمياً، 
الدافئة، نفت منظمة الصحة  الحارة أو  األجواء 
اختفاء  رجحت  التي  النظريات  صحة  العالمية 

المرض بحلول فصل الصيف.
الطوارئ  لبرنامج  التنفيذي  المدير  وأوضح 
ريان«  »مايك  الدكتور  المنظمة  في  الصحية 
الفيروس سيظل  أن  الجميع االفتراض  أن على 
الخطأ  من  وأنه  االنتشار،  على  بالقدرة  يتمتع 
االعتقاد أنه سيكون موسمياً ويختفي في الصيف 

مثل اإلنفلونزا، بحسب تعبيره.
يختفي  أن  في  أمله  عن  ريان  أعرب  كما 
هو  االحتمال  هذا  أن  أشار  أنه  إال  الفيروس، 

افتراض دون دليل.

كورونا  بفيروس  المصابين  عدد  أن  إلى  يشار 
ألف   100 من  أكثر  بلغ  العالم  في  المستجد 
 91 في  وفاة  حالة   3400 نحو  بينهم  شخص 

دولة ومنطقة.
وتعد الصين حيث ظهر الوباء للمرة األولى في 
بالفيروس  تأثراً  البلدان  أكثر  ديسمبر،  أواخر 
بينهم 3042  إصابة  تسجيل 80552  تم  حيث 

حالة وفاة.
هي  الصين  بعد  تأثراً  األكثر  الدول  تعتبر  كما 
و42  إصابة   6284 بمعدل  الجنوبية  كوريا 
وفاة، تليها إيران بـ4747 إصابة و 124 وفاة، 

وإيطاليا 4636 إصابة و197 وفاة.
معضلة الكمامات:

العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  ناشد 
العالم  دول  غيبريسوس«  أدهانوم  »تيدروس 
والقفازات  الكمامات  تخزين  عن  التوقف 

من  قلق  إنه  وقال:  األخرى,  الوقائية  والمعدات 
المعدات  إمدادات  يعرقل  المستجد  الفيروس  أن 
لحماية  بشدة  المطلوبة  الكمامات  الوقائية ومنها 
حول  التفشي  يكافحون  الذين  بالصحة  العاملين 

العالم.
قدرات  تعرض  من  قلقون  »نحن  أضاف  كما 
البالغة  العرقلة  بسبب  للخطر  لالستجابة  الدول 
الوقاية  لمعدات  العالمي  لإلمداد  المتزايدة 
الطلب  زيادة  فيها  يتسبب  والتي  الشخصية 

وإساءة االستخدام والتخزين.«
األطباء  يترك  »النقص  أن  غيبريسوس  وتابع 
غير  على  بالصحة  والعاملين  والممرضين 

استعداد للتعامل مع مرضى كوفيد-19.«
إلى ذلك، قال: إن هناك وصوالً محدوداً إلمدادات 
وأجهزة  الطبية  والكمامات  القفازات  مثل 
واألثواب  الوجوه  وواقيات  والنظارات  لكوفيد-19 دون حماية العاملين بالصحة.«والمآزر واألغطية، مضيفاً »ال يمكننا التصدي التنفس 

عند  الموز  تناول  إلى  األشخاص  بعض  يميل 
االستيقاظ من النوم صباًحا، على معدة فارغة، 
سوف  السكريات،  من  محتواه  أن  العتقادهم 
يساعد على مد أجسامهم بالطاقة الالزمة، ألداء 
تناول  فهل  بالتعب،  الشعر  دون  اليومية  المهام 
الموز على الريق مفيد للصحة العامة أم مضر؟

أضرار تناول الموز على الريق:
فارغة،  معدة  على  الموز  بتناول  ينصح  ال 
سكري  بمرض  اإلصابة  حالة  في  خصوًصا 
فرص  من  يزيد  حيث  والثاني،  األول  بنوعيه 

اإلصابة باألضرار التالية:
1- على الرغم من قدرة الموز على مد الجسم 
نظًرا  اليومية،  المهام  ألداء  الالزمة  بالطاقة 
لمحتواه العالي من السكريات، إال أنه يتسبب في 
ارتفاع نسبة السكر بالدم سريًعا، ولكن سرعان 
ما تنخفض مرة أخرى، فيشعر اإلنسان بالخمول 

والتعب واإلرهاق.
في  يتسبب  قد  الريق،  على  الموز  تناول   -2
من  عالية  نسبة  على  الحتوائه  الوزن،  زيادة 
نسبة  ارتفاع  في  تتسبب  التي  السكريات، 
ثم تنخفض مرة أخرى، ما يؤدي  بالدم،  السكر 
تناول  في  اإلفراط  ومع  بالجوع،  الشعور  إلى 
ويصاب  زائًدا  وزنًا  الجسم  يكتسب  األطعمة، 

بالسمنة المفرطة.
امتصاص  من  يتمكن  لن  اإلنسان،  جسم   -3
تناوله  عند  بالموز  المتوفرة  الغذائية  العناصر 
مرور  بعد  بتناوله  ينصح  لذلك  الريق،  على 
ساعتين من وجبة اإلفطار، حتى يستطيع الجسم 

االستفادة من قيمته الغذائية على أكمل وجه.
بعد  وانخفاضها سريًعا  السكر  نسبة  ارتفاع   -4
تعرض  قد  فارغة،  معدة  على  الموز  تناول 
مرضى السكري لمضاعفات خطيرة، قد تصل 

إلى حد الدخول في غيبوبة السكر.
فوائد تناول الموز على الريق:

قد  ولكن  السابقة،  األضرار  من  الرغم  وعلى 
تناول  عند  الصحية  الفوائد  بعض  الجسم  يجني 

ثمرة واحدة من الموز على الريق، أهمها:
1- التخلص من رائحة الفم الكريهة.

2- تعزيز صحة الكليتين.
لمكافحة  الالزم  سي  بفيتامين  الجسم  إمداد   -3

الفيروسات.
4- فقدان الوزن، الحتوائه على األلياف الالزمة 

للشعور باالمتالء.
5- تنشيط الدورة الدموية، نظًرا لمحتواه العالي 

من البوتاسيوم.
فرص  من  يحد  حيث  السن،  لكبار  مفيد   -6
مثل  العصبي،  الجهاز  بأمراض  اإلصابة 

الزهايمر.
فوائد عامة للموز:

على الرغم من األضرار التي تلحق بالجسم عند 
تناول الموز على الريق، ولكن ال نستطيع إنكار 
أنه يحتوي على عناصر غذائية، يستطيع الجسم 
االستفادة منها بصورة إيجابية، إذا تم تناوله في 
النهار  أال وهو في منتصف  المناسب،  التوقيت 
أو بعد مرور 20 دقيقة من وجبة اإلفطار أو قبل 
ممارسة التمارين الرياضية، ومن أبرز فوائده:

ينصح  لذلك  الالزمة،  بالطاقة  الجسم  إمداد   -1
التمارين  ممارسة  في  الشروع  قبل  بتناوله 

الرياضية.
2- رفع كفاءة الجهاز المناعي بالجسم، لمكافحة 

الفيروسات.
3- تقوية العظام والعضالت، والتخفيف من حدة 

آالم التهاب المفاصل.
الهضمي  باضطرابات  اإلصابة  من  الحد   -4

وتقرحات المعدة
5- من الفواكه التي تساعد على تنقية الجسم من 

السموم.

6- الوقاية من اإلصابة باألنيميا، الحتوائه على 
نسبة عالية من الحديد.

أضرار اإلفراط في الموز:
1- يحتوي الموز على نسبة عالية من السكريات، 
تستدعي عدم اإلفراط فيه، ألن السكريات تزيد 
من نشاط البكتيريا الفموية، ما يزيد من فرص 
بمضمضة  ينصح  ولذلك،  بالتسوس،  اإلصابة 
السكر  بقايا  من  للتخلص  تناوله،  بعد  جيًدا  الفم 

العالقة بين ثنايا األسنان.
2- يعاني البعض من الشعور بالنعاس بعد تناول 
العالي  لمحتواه  وذلك  الموز،  من  كبيرة  كمية 
استرخاء  على  يساعد  الذي  الماغنسيوم،  من 

العضالت واألعصاب.
على  المحظورة  الفواكه  من  الموز  يعد   -2
الصداع  من  دائًما  يعانون  الذين  األشخاص 
من  كبيرة  نسبة  على  الحتوائه  وذلك  النصفي، 

»التيرامين« الذي يسبب الصداع النصفي.
في  خلاًل  يسبب  الموز  تناول  في  اإلفراط   -3
معدل نبضات القلب، الحتوائه على نسبة عالية 
من البوتاسيوم، وقد يصل األمر إلى حد اإلصابة 

باألزمات القلبية.
4- على الرغم من احتواء الموز على األلياف 
أن اإلفراط  إال  التي تحسن من حركة األمعاء، 
باإلمساك  اإلصابة  فرص  من  يزيد  فيها 
تحتاج  باأللياف  الغنية  األطعمة  ألن  واالنتفاخ، 
هضمها  المعدة  تستطيع  حتى  طويل  وقٍت  إلى 
سكر  على  الموز  يحتوي  كما  كامل،  بشكل 

الفركتوز الذي يسبب الغازات.
5- تناول كميات كبيرة من الموز، قد يكون له 
على  الحتوائه  الوزن،  على  عكسية  تأثيرات 
التي تتراكم بالجسم  نسبة عالية من السكريات، 
على هيئة دهون إذا زادت عن الحد المطلوب، 

ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

اتخذتها  عدة؛  وقائية  إجراءات  ـ  األخبار  مركز 
لمواجهة  سوريا؛  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
العالم  يغزو  بات  الذي  كورونا  فيروس  تهديد 
ويحيط بسوريا ومنها إغالق المدارس، وتعطيل 
بعض  باستثناء  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  جميع 
وكذلك  االستمرار،  عملها  تتطلب  التي  الدوائر 

وتعقيم تلك المؤسسات..
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أعلنت 
عطلة رسمية في جميع دوائرها؛ إلفساح المجال 
أمام اللجان الطبية لتعقيم المؤسسات في إجراء 

فيروس  مواجهة  في  اإلدارة  تتخذه  آخر  وقائي 
كورونا، خالل األيام الثالثة األخيرة.

ويوم أمس )السبت( كانت اإلدارة الذاتية لشمال 
لمنع  التجمعات  أعلنت حظر  قد  وشرق سوريا 
اإلدارة  أعلنت  واليوم  كورونا.  فيروس  تفشي 
باستثناء  في جميع مؤسساتها  تعطيل  قرار  عن 

الدوائر التي يتطلب عملها استمرار الدوام.
اليوم  أصدرته  الذي   /28/ رقم  القرار  ونص 
على: »نظراً لضرورة مواجهة فيروس كورونا 
الذي أصبح وباًء عالمياً ومنعا النتشاره وكذلك 

كافة  لتعقيم  الطبية  اللجان  أمام  المجال  لفتح 
المجمعات والمؤسسات والمباني العامة؛ تعطل 
الذاتية  لإلدارة  التابعة  الرسمية  الدوائر  كافة 
االثنين  يوم  من  اعتباراً  سوريا  وشرق  لشمال 
الخميس  يوم  ولغاية   2020-3-16 في  الواقع 
الواقع في 19-3-2020، باستثناء الدوائر التي 
يتطلب طبيعة عملها االستمرار بالعمل. يبلغ هذا 

القرار لمن يلزم بتنفيذ«.
ومن جانبها؛ كشفت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة 
عبر مؤتمر صحفي في بلدية الشعب المركزية 
المؤسسات  بتعقيم  البدء  عن  قامشلو  بمدينة 
بمعقم  اإلقليم  ضمن  المؤسسات  وكافة  الخدمية 
حيث  البكتيريا،  على  يقضي  الذي  باك«  »بيو 
البدء  عن  الصحفي  المؤتمر  خالل  من  كشفت 
بحملة رش المعقم »بيو باك« الخاص بالقضاء 
انتشار  لمنع  احترازي  كإجراء  البكتيريا،  على 

فيروس كورونا المستجد.
باك«  »بيو  المعقم  فإن  الصحة؛  هيئة  وبحسب 
يستطيع القضاء على البكتيريا، ويستمر مفعوله 
لسبعة أيام. هذا ويستمر انتشار فيروس كورونا 
جديدة  إصابات  تُسجل  حيث  العالم،  أرجاء  في 
الدول  اتخاذ  إلى  في دول عديدة، وقد أدى ذلك 

إجراءات كثيرة للحد من انتشاره.

محلية  إعالم  وسائل  أبرزت  ـ  األخبار  مركز 
اعتقال السلطات التركية لعدد من الحقوقيين في 
مناطق متفرقة من تركيا بتهمة االنتماء لمنظمات 
إرهابية، وهي تهمة باتت تهدد كل من ينتقد أو 

يتحفظ على السياسة التركية في الداخل.
»تي 24«  قناة  بينها   ومن  اإلعالمية  الوسائل 
اإلخبارية بينت إن أكثر من 24 نقابة للمحامين 
 »12« طالت  التي  األخيرة  االعتقاالت  أدانت 
محامياً في والية شانلي أورفا بتهمة: »االنتماء 
داخل  التغلغل  بهدف  مسلح  إرهابي  لتنظيم 

مؤسسات تنفيذ العقوبات« على حد تعبيرها.
النقابات أبدت األخيرة  البيان الصادر عن  وفي 

المعتقلين، ال  عن قلقها حيال أوضاع المحامين 
التحقيقات  يكتنف  الذي  الغموض  في ظل  سيما 
من  نوعاً  العامة  النيابة  عليها  تفرض  التي 
بالدفاع  المعنية  الجهات  مع  حتى  السرية، 
النقابات:  بيان  في  جاء  ومما  المحامين.  عن 

يحق  ال  أنه  تؤكد  الدولية  والقوانين  »األعراف 
ألية جهة اعتقال المحامي لمجرد قيامه بالدفاع 
قانوني«،  غير  بشكل  ومحاكمته  موكله،  عن 
المحامين  بحق  إجراءات  من  تم  »وما  مضيفاً: 
من  كل  إخراس  منها  الهدف  إهانة،  المعتقلين 

يدافع عن الحق في هذا البلد«.
في  ذريعة  لإلرهاب«  »االنتماء  تهمة  وباتت 
اليوم  التركي  الفاشي  النظام  رئيس  حكومة 
جاهزة لتوجه للمعارضين واإليقاع بهم وبخاصة 
 »2016 انقالب  محاولة  في  »االشتراك  بعد 
من  تداوالً  األكثر  الثانية  التهمة  لتكون  الفاشلة، 

قبل سلطات تركيا األمنية.

إن ملح الهيمااليا هو أنقى نوع للملح متاح على 
 Daily« موقع  نشره  ما  حسب  األرض،  وجه 
الطعام  ملح  عكس  وعلى   ,»Health Post
المعالج كيميائياً، فإن هذا الملح البلوري الوردي 

غير ملوث بالسموم أو الملوثات.
الذي  الهيمااليا،  جبال  في  الصخري  الملح  يعد 
يمكن استخدامه في الطهي، عاماًل فعااًل لتخفيض 
ضغط الدم والكوليسترول، كما يمكن أن يساعد 

في عالج الصداع والحساسية وحتى األرق.
فوائد صحية:

يحتوي ملح الهيمااليا البلوري على ما يقرب من 
100 من المعادن النادرة

لملح  بديالً  استخدامه  على  المواظبة  وتؤدي 
الطعام المصنع كيميائياً إلى فوائد كثيرة مثل:

1- ينظم الماء بشكل طبيعي في الجسم.
خاليا  في  القلوية  الحموضة  درجة  يعزز   -2

الجسم خاصة المخ.
3- تحسين صحة الجيوب األنفية.

4- تنظيم النوم ومكافحة األرق.
5- دعم صحة الجهاز التنفسي )خاصة لمرضى 

الربو(.
6- ضبط مستويات السكر في الدم.

7- تقليل عالمات الشيخوخة.
8- توليد الطاقة الكهرومائية في الخاليا.

امتصاص  طريق  عن  الهضم  على  يساعد   -9
جزيئات الطعام في األمعاء.

10- يمنع تقلصات العضالت.
11- تقوية العظام.

12- تعزيز صحة األوعية الدموية.

13- ضبط ضغط الدم.
14-مكافحة الضباب اإللكتروني.

إلى  العلمية  الدراسات  من  العديد  توصلت 
للتأثيرات  نتيجة  للغاية  سلبياً  عامالً  هناك  أن 
الالسلكية  الشبكات  جميع  تسببها  التي  الضارة، 
كما  يوم,  بعد  يوًما  مكان  كل  في  تنتشر  التي 
الهواتف  مثل  الالسلكية،  األجهزة  من  تنبعث 
يسمى  ما  تخلق  إيجابية  أيونات  المحمولة، 
يتسبب  الذي  اإللكتروني«  الدخاني  »الضباب 

في الضرر لجسم اإلنسان.
ذلك  لمواجهة  الطرق  أفضل  إحدى  وتعتبر 
استخدام  هي  اإللكتروني«  الدخاني  »الضباب 
مصابيح ملح الهيمااليا، الذي يعد مصدًرا طبيعيًا 
األيونات  تحييد  يسفر عن  بما  السالبة  لأليونات 
اإليجابية ويصبح الهواء المحيط باألشخاص في 
منازلهم أو مكان عملهم نقيًا، بما يجلب شعوراً 

باإليجابية والحيوية.
فيتامين الهواء:

بـ«فيتامين  الهيمااليا  ملح  مصابيح  تُعرف 
الملح  من  كتل  عن  عبارة  وهي  الهواء«، 
تصاميم  بعدة  وتشكيلها  تقطيعها  يتم  الصخري 
بديعة ومتنوعة من حيث الحجم وكمية اإلضاءة, 
فائدته  المصباح، زادت  وكلما زاد حجم وإنارة 
جواً  توفر  التي  السالبة  األيونات  عدد  وارتفع 
على  توزيعها  ويفضل  واالسترخاء  الراحة  من 
غرف النوم واألماكن التي يكثر الجلوس فيها مع 
إضاءتها بشكل متواصل ومستمر للحصول على 
أعلى نسبة من األيونات السالبة بما يكبح جماح 
األجهزة  بسبب  المنتشرة  اإليجابية  األيونات 

الحديثة.

مركز األخبار ـ قال الصحفي اإلعالمي اللبناني 
محمد سعيد الرز إن أردوغان يعيش في مأزق 
وأكد  والمحلي،  واإلقليمي  الدولي  الصعيد  على 
األوسط  الشرق  مخطط  تنفيذ  إلى  يسعى  أنه 
خالفة  إلنشاء  تطلعه  مع  يتالقى  الذي  الجديد 
بات في  لكن حكمه  عثمانية عام 2023، وقال 

خطر.
يعيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
ضيق ومأزق كبير في الوقت الحالي، خصوصاً 
إدلب  في  الناتو  دعم  على  حصوله  عدم  بعد 
وإهانة الرئيس الروسي فالديمير بوتين له وعدم 
الالجئين،  بخصوص  لتهديداته  أوروبا  خضوع 
وأخيراً إعالن علي باباجان يوم األربعاء الفائت 

عن حزبه »الديمقراطية والنهضة«.
وفي هذا السياق قال الصحفي واإلعالمي اللبناني 
لوكالة  خاص  تصريح  في  الرز،  سعيد  محمد 
هاوار بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يعيش اآلن مأزقاً حقيقياً من كل الجوانب سواًء 
الداخلي،  أو  اإلقليمي  أو  الدولي  الصعيد  على 
بعد أن رفع سقف مطالبه وهدد سوريا والمنطقة 
باالحتالل وإقامة شريط بري كخزان لإلرهابيين 
به  إذ  السورية  األراضي  داخل  فصائلهم  بكل 
النار،  وقف  إلعالن  روسيا  ويستجدي  يتراجع 
أكثر من  اتفاق سوتشي بعدما عاد  إلى  والعودة 

60 جندياً تركياً إلى بالدهم داخل التوابيت.

أنه  أعلن  قد  كان  أردوغان  أن  إلى  الرز  وذكر 
به  فإذا  دمشق  في  األموي  الجامع  في  سيصلي 
عنده  النواب  مجلس  إلى  الوصول  عن  يعجز 
على  والنقمة  لسياساته  النيابي  الرفض  بسبب 
في  سواء  اإلقليم  ضد  اإلجرامية  مخططاته 
في وحل  أنه غرق  يؤكد  وهذا  ليبيا،  أو  سوريا 
األزمة السورية واصطدمت طموحاته المريضة 
حليفته  باستثناء  طبعاً  عارمة  عربية  بمواجهة 

قطر.
وأشار الكاتب الصحفي اللبناني إلى أن مشاريع 
والعرب عموماً  التآمرية ضد سوريا  أردوغان 
لتبرير  ساقها  التي  االدعاءات  من  أكبر  هي 
مخطط  لتنفيذ  يسعى  أنه  إلى  مؤكداً  عدوانه، 
تطلعه  مع  يتالقى  الذي  الجديد  األوسط  الشرق 
انقضاء  بعد  إلنشاء خالفة عثمانية عام 2023 
عام  فرساي  اتفاقية  حددتها  التي  عام  المئة  مدة 
1923 لتركيا باالمتناع عن استعادة حلم الخالفة.
وأكد محمد سعيد الرز في ختام حديثه بأنه يسود 
سيكون  نفسه  أردوغان  حكم  بأن  اآلن  االعتقاد 
تضعضع  بعد  المقبلة  المرحلة  خالل  خطر  في 
كثيراً  عملته  سعر  وهبوط  عنده،  االقتصاد 
الجيش  نقمة  وتصاعد  المعارضة ضده  وتنامي 

بوجه مشاريعه الفاشلة.

من حلبجة إلى عفرين... سياسة قمع مستمرة 

والثالثين  الحادية  الذكرى  حلبجة  على  تحّل 
البائد  البعثي  النظام  ارتكبها  التي  للمجزرة 
بالقصف الكيماوي في 16 آذار 1988، وراح 
ضحيتها نحو خمسة آالف شخص بجميع فئاته 

وأعماره.
اإليرانية،  العراقية  للحرب  األخيرة  األيام  في 
الكردية؛  القوات  سيطرت  قد  كانت  حيث 
ـ  الكردستاني  الوطني  )االتحاد  بيشمركة 
اإلسالمية  الحركة  ـ  الكردستاني  الديمقراطي 
واالشتراكي( وبدعم من الجيش اإليراني على 
المدينة  العراقي  الجيش  قصف  حلبجة،  مدينة 
إلى  أدى  مما  دخولها؛  قبل  الكيميائي  بالغاز 
من  مواطن  آالف  خمسة  من  أكثر  استشهاد 
فيما  منهم  مات  اآلالف  وإصابة  المدينة  أهالي 
بعد الكثيرين نتيجة المضاعفات المستمرة حتى 

هذا اليوم.
ثالثة عقود من الزمن ليست كافية لتمحو هول 
الفاجعة من أمام أعين كل من عاش تلك الفترة، 
هم  المنطقة  سكان  من  كامل  جيل  زال  فما 
شهود عيان على المجزرة؛ فيتذكر ذلك كل من 

أعمارهم اليوم فوق  35 عاماً.
وبهذا الصدد؛ التقت وكالة روج نيوز مع خديجة 
تداعيات  من  تعاني  تزال  ال  التي  الرحيم  عبد 
أيام  لتسرد مقتضبات عن  اليوم،  القصف حتى 
تراجيدية  قصص  من  تتذكرها  وما  الفاجعة، 
عاشتها في ذلك الواقع، خديجة ال تزال متأثرة 
المواد  آثار  إن  إذ؛  ونفسياً.  جسدياً  بالقصف 
تداعياتها  تبقى  تندمل بسرعة، بل  الكيماوية ال 
لسنوات طويلة وبعضها تسبب الموت حتى بعد 

مرور فترة طويلة على اإلصابة.

التنفس  بضيق  تشعر  أنها  خديجة  وأكدت 
جرار  إلى  بحاجة  تبقى  أنها  كما  اليوم،  حتى 
األوكسجين في كل ليلية، هذا وأجرت عمليات 
جراحية لعينيها، كما أنها فقدت زوجها وطفلها 
لها  آخر  طفل  مصير  زال  وال  القصف،  في 

مجهوالً حتى اآلن.
اذار   16 أي  القصف؛  يوم  »في  وأضافت: 
1988، قبيل  القصف الكيماوي، وحين كانت 
 35 نحو  كنا  القنابل  وتقذف  تحوم  الطائرات 
أنفسنا  لنحمي  قبو منزلنا؛  شخص مختبئين في 
من القصف الجوي بينما كان زوجي فوق سطح 
منزل جارنا يراقب األوضاع واألجواء، وفجأة 
تعرض منزلنا لقنابل فانهار فوق رؤوسنا، حتى 
فجاء  الركام،  بسبب  أغلق؛  الخارجي  الباب 
لنا وخرجنا.  الباب  الركام وفتح  زوجي وأزال 

وفور خروجنا بدأنا بالتقيء، بينما الطائرات لم 
تهدأ وظلت تحوم وتقصف في كل مكان، وبدأنا 
بالفرار بشكل عشوائي نحو الحدود اإليرانية«.

بعد  استشهد  زوجها  إن  إلى  خديجة  وأشارت 
ثمانية أيام من القصف في مشفى طهران متأثراً 
عمر  في  بهجت  نجلها  استشهد  بينما  بإصابته، 
22 عاماً بعد عشرة أعوام من القصف؛ أي إنه 
للكيماوي.  تعرض  حين  الـ12  العمر  في  كان 
وفقدت خديجة طفلين هما شيرين، ثم تم العثور 
عليها في مشفى بالسويد بعد أشهر من الفاجعة، 
أما اآلخر وديعى بيساران فمفقود حتى اآلن وال 

تعلم عنه شيئاً.
توقفت خديجة عن الحديث في تنهدة، ثم عادت 
قائلة:  القصف؛  أثناء  المنظر  تتحدث عن هول 
»الصراخ في كل مكان، أحدهم ينادي )ولدي( 

مستلق  مصاب  وآخر  )ابنتي(  تنادي  وأخرى 
على األرض، كان مرّوعاً، وفي الحقيقة أيامنا 

كلها أصبحت 16 آذار«.
حديثها  ختام  في  الرحيم  عبد  خديجة  وأكدت 
تتسلم  زوجها،  واستشهاد  إصابتها  وبعد  إنها 
راتباً شهرياً اآلن من الحكومة بقيمة 450 ألف 
دينار فقط، وهذا ال يكفيها حق الدواء، مطالبة 
االهتمام  بإيالء  كردستان  باشور  حكومة  من 

بالمنكوبين.
كما  وحشية  المجازر  أكثر  من  حلبجة  مجزرة 
النظام  التي مارسها  غيرها من حمالت اإلبادة 
المجازر  غرار  وعلى  الكرد،  بحق  البعثي 
وسياسية التطهير التي تمارسها دولة االحتالل 
مناطق شمال وشرق سوريا  في  أيضاً  التركي 

اليوم. 

وثالثي�ن  إحدى  مرور  من  بالرغم  ينىس  ال   
ً
شعورا ذاوتهم  في  وتركت  أجسادهم  على  طبعت   

ً
آثارا ثمنها  يدفعون  يزالون  ال  ـ  األخبار  مركز 

للسالح  استخدامه  نتيجة  لها  ضحية  آالف  خمسة  ووقع  العراق  في  البعيث  النظام  أحدثها  اليت  حلبجة  مجزرة  إنها  وقوعها..  على   
ً
عاما

 في مناطق شمال وشرق سوريا 
ً
الكيماوي.. واليوم تسير على وتيرة سياسته دولة االحتالل التركي باستخدام غاز الفوسفور المحرم دوليا

واالستمرار في انتهاكاتها بعفرين..



16 آذار  2020 االثنني

العدد 907

16 آذار  2020 االثنني روناهيروناهي

العدد 907

فيروس  عن  اإلعالن  مع  ـ  قامشلو   / روناهي 
منظمة  قبل  من  عالمي  وباء  بأنه  كورونا 
تم   ،2020/3/12 بتاريخ  العالمية  الصحة 
بلدان  من  بالكثير  الرياضية  النشاطات  تعليق 
العالم وخاصةً بعد ظهور إصابات بين الالعبين 
وسامبدوريا  يوفنتوس  مثل  عالمية  نوادي  في 
وأندية أخرى، كما في إقليم الجزيرة، تم تعليق 
النشاطات الرياضية في كالً من إقليمي الجزيرة 

والفرات.

ومن باب الوقاية من فيروس كورونا الذي اجتاح 
العالم حتى اآلن وأدى  أكثر من 115 دولة في 
عشرات  وإصابة  اآلن  حتى  اآلالف  موت  إلى 
اآلالف أيضاً، وتم حظر التجوال في العديد من 
من  الكثير  في  الطوارئ  حالة  وأعلنت  الدول 

توقفت منافسات الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 
المحترفين  دوري  في  األدنى  والدرجات  القدم 
كورونا  فيروس  من  مخاوف  بسبب  بإنكلترا، 
الخامسة، وأقل من ذلك  الدرجة  أندية في  لكن 
كافة  اللعبة في  لتسعد عشاق  مباريات  خاضت 

أنحاء البالد.

ما  درجة  ألقصى  الجماهير  استغلت  حين  وفي 
يمكن أن تكون آخر مباريات كرة قدم في البالد 
لعدة أسابيع، تلوح في األفق أمام مسؤولي األندية 

أضراراً مالية إذا اضطروا إليقاف المنافسات.
يوركشير  وست  في  مشجعاً   2154 وشاهد 
أمام  بملعبه   0  -1 تاون  هاليفاكس  خسارة 
من  العدد  هذا  يكن  لم  وبينما  يونايتد،  إبسفليت 
الجماهير أكبر من المتوقع، كان من بينهم العديد 
المحترفين  الممتاز وأندية  الدوري  من مشجعي 

الذين سافروا لمشاهدة كرة القدم.
وشاهد أحد مشجعي إبسفليت، الذي سافر ألربع 
يرتدي  وهو  المباراة  من  األول  الشوط  ساعات 

قناعاً واقياً من الغاز.
وقدمت العديد من األندية، ومن بينها هاليفاكس، 
لجماهير األندية األخرى تذكرة مخفضة قيمتها 
دوالر(   12.27( إسترلينية  جنيهات  عشرة 
موسمية  تذكرة  يمتلك  الذي  ميلر  ديفيد  واستغل 
وشاهد  العرض  سيتي  مانشستر  لمباريات 

103 املرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

 سوريّات
 ُمشّردات في

شوارع بيروت

انتباهي شابات سوريات  لفت  امرأة  لكوني 
مشردات  وهن  بيروت  شوارع  في 
لكل ما  ضائعات، وعندما بحثت عن سبب 
حل بالسوريات في دول الجوار لم أجد غير 

كلمة الالمباالة.. الالمباالة من العالم أجمع.
اإلنساني  والالشعور  بدائية  نظرات 
إنسانية،  عاهات  خلّفت  قد  ثورة  ورواسب 
شابة  فتاة  هي  انتباهي  لفتت  إنسانة  وأكثر 
وقد حملت صغيراً وتمد يدها لهذا وذاك، أما 
اجتماعية  صورة  فأي  المقابل  الطرف  في 
تحامل  أي  اعتقاد  أي  انطباع وجداني  وأي 
أي تخيل لصورها بحق الفرد والمجتمع ال 
منطقياً  لها  مقابل  ال  موضوعياً,  لها  مقابل 

ويمكن إثباته في واقع الحقيقة.
عالقة  وذي  انفعالياً  انطباعي  كان  ربما 
بلدي،  بنات  إنها من  مباشرة عندما عرفت 
أو  العمر  من  الثالث  العقد  في  الفتاة  تلك 
معظم  يدعونها  كما  لألنوثة  الذهبية  الفترة 
المريض ويتحرش  األشخاص في مجتمعنا 
العالم.  بها رجل خمسيني وعلى مرأى من 
ففي هذه الفترة يجب أن تتجه القيم المجتمعية 
تطورها  واحترام  المرأة  تقديس  لجهة 
وطموحاتها  أفكارها  وتنوع  العلمي  وبحثها 

وأحالمها.
بنات  من  ألنهن  أكبر  صعوبة  وجدت  نعم 
بلدي التي دمرتها الحرب اللعينة، وشردت 
شبابها.  وخيرة  وناسها  أهلها  من  الكثير 
مثل؛  الحياة  في  بها  انصدمت  أفكار  ثمة 
»الحرية، الجنسية، البدائية والقوى المنتجة 
تقدم جسدها  حيث  النكاح«،  وجهاد  للنسل، 
ونكاح  التضحية  في  األعلى  المثل  لتحقيق 
الجهاد وهناك خلف الستار ما هو أعظم , لن 
الملكية  الدونية ومفهوم  النظرة  إلى  أتطرق 
للجنس  أداة  مجرد  وإنها  عليها  واالستحواذ 
بعض  عند  والحب  واللذة  للمتعة  ووعاء 
التي نعمل على إعادة  المتطرفة  الجماعات 

تأهيلهم بكل إرادة وبكل عزم وإصرار. 
وهناك من تحّولن إلى ملكات الجمال وملكات 
من  اإلثم صارت  فكرة  بزوغ  ومع  للبيوت 
المحرمات والعقوبات تزداد شيئاً فشيئاً, فما 
زال صدى صوت إحداهن في سماء عالمي 
يا  الحجاب  وأين  النقاب  أين  حين صرخت 

كافرة.. أقتلوها أقتلوهاااااااا!!!
أنها  بينهن،  التوعية  ونحن نعمل على نشر 
فكر  تطهر  أن  جداً  ومعقدة  صعبة  مهمة 
بكل  التصقت  التي  اآلثام  كل  من  البشرية 
ما هو أنثوي، وأي تحليل لنهر حياة المرأة 

ومكانتها هو مهمة صعبة ومعقدة.
سريعة  قراءة  إلى  أتطرق  جعلني  ذلك  كل 
للعنف الجنسي ضمن سياقه العام الذي هو 
االغتصاب  ويشمل  العنف،  صور  أبشع 
وغيرها من االعتداءات الجنسية ضد النساء 
عواقبه  تتطور  وقد  والفتيان،  والفتيات 
ومضاعفاته البدائية أو النفسية على الناجين 
له  ويكون  إلى درجة وخيمة،  منه وشهوده 
دور وأثر عميق يؤدي إلى تمزيق المجتمع 
ومن  عام،  بشكٍل  الحضارات  وانهيار 
أياً  الجميع  ويدرك  ندرك  أن  الضروري 
ولكن  الجنسي،  للعنف  ضحية  يقع  قد  كان 
الموروثات التاريخية والثقافية التي كرست 
انعدام المساواة بين المرأة والرجل وغيرها 
المرأة  لها  التي تتعرض  التمييز  من أشكال 
ارتفاع  في  ساهمت  العالم  أنحاء  جميع  في 
يتعرضن  اللواتي  والفتيات  النساء  نسبة 
النزاعات  حاالت  في  الجنسي  لالعتداءات 

وهذا ينذر بآثار كارثية.
تحديداً  الجماعات  بعض  بأن  أقرأ  كنت 
من  أكثر  الجنسي  العنف  لجرائم  ضحية 
والالجئون  المشردون  بينهم  ومن  غيرها 

واألطفال.
السورية  والحروب  النزاعات  خضم  في 
سواًء  النطاق  الواسعة  الوحشية  والجرائم 
النساء  النزاع أو ال فقد أستخدم  في مناطق 
المجرمين  أمام  الفرصة  أتاح  مما  بلدي  في 
اآلمن  غير  المناخ  هذا  في  باستغاللهن، 
وتتطلب االستجابة وجود آلية قوية ومتعددة 
أنت سر  القطاعات رغم كل شيء.. كوني 

قوتِك.

كوين رس قوتك 

نورا خليل

تعليق النشاط الريايض في إقلييم 
بفرن خبز الصاج في الكرامة تستعيد الجزيرة والفرات

النساء ثمن جهدهن

شابة استطاعت أن تجمع النساء في 
حياة كومين�الية بِحرفتها المتميزة... 

منفردة في عملها الذي تعتبره
 إرث لتاريخ المنطقة!!!

أندية الهواة بإنكلترا تخطف األضواء 
بعد إيقاف البطوالت الكبرى

حقيب�ة روناهي الرياضية

األمريكية سين�دي بارلو ترفع سقف 
تمكين المرأة في اتحادات الكرة

تقرير/ جوان محمد

الناديين لالستحقاقات  استعدادات  إطار  ـ ضمن 
القادمة تقابل أشبال سردم والجهاد على أرضية 
ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، وانتهت المباراة 

بفوز الجهاد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. 
ـ أنهت لجنة الشباب والرياضة في مجلس الرقة 
الرقة  بريف  الكسرات  ملعب  تسهيل  المدني 
الجنوبي، وتأتي ضمن سلسلة من أعمال اللجنة 
في ترميم وتأهيل مختلف مالعب كرة القدم في 

المدينة وريفها.
في  الكسرات  منطقة  في  الوحيد  الملعب  وهو 
ريف الرقة الجنوبي وأصبح اآلن جاهزاً إلقامة 

الدوريات والبطوالت على أرضه.
ـ ضمن إطار منافسات دورة الربيع لكرة القدم 
باز  فريق  على  زانا  فريق  فاز  األول،  الدور 
التعادل  سيطر  بينما  رد،  بدون  بهدفين  هاللية 
جين  فريقي  لقاء  على  لهدف  بهدف  اإليجابي 
اليوم األحد مباراتين على  سبور وآشتي، وتقام 

الشكل التالي:
ـ هسو × شباب الكرد الساعة الثامنة مساًء.

ـ زمالك × هوزان التاسعة مساًء.
ملعب قامشلو الكروي المغطى.

روناهي / قامشلو

أوائل  من  القدم،  لكرة  األمريكي  االتحاد  أصبح 
االتحادات التي تعين امرأة في منصب الرئيس، حيث 
الرئيس كارلوس كورديرو،  استقالة  تم اإلعالن عن 

وتعيين بدالً منه النائبة سيندي بارلو.
االجتماع  حتى  الرئاسة  في  بارلو  سيندي  وستستمر 
العام السنوي لالتحاد، خالل شباط 2021 في أتالنتا، 
ليتم انتخاب الرئيس الجديد الذي سيكمل والية الرئيس 
المستقيل كورديرو، التي تبقى لها عام واحد، على أن 
تجرى انتخابات جديدة في العام التالي 2022 لوالية 

تمتد ألربع سنوات.
منصب  تتولى  امرأة  أول  بارلو  سيندي  وستكون 

الرئيس، في تاريخ االتحاد األمريكي لكرة القدم.
عامي   بين  ما  للسيدات  الوطني  منتخبها  مثلت  وقد 

1996ـ 2004، لتفوز بكأس العالم 1999.
بدورتي  أولمبيتين  ذهبيتين  ميداليتين  حصدت  كما 
1996و2004، وخاضت 158 مباراة دولية شهدت 

تسجيلها 75 هدفاً.
وقد وصلت سيندي بارلو لمنصب نائبة الرئيس، عبر 
لمدة  المنصب  لتشغل   ،2019 شباط  في  االنتخابات 
لمدة  المنصب  لذات  انتخابها  إعادة  يتم  أن  قبل  عام، 
4 سنوات، في اجتماع الجمعية العامة العادية الشهر 

الماضي.

في  إدارياً  المرأة  تمكين  سقف  زال  ال  المقابل،  وفي 
رئيس  منصب  حاجز  يتجاوز  ال  العربية،  المنطقة 
حيات  فاطمة  تتولى  حيث  باالتحاد،  النسائية  اللجنة 
القدم،  لكرة  الكويتي  باالتحاد  النسائية  اللجنة  رئاسة 
باالتحاد  النسوية  الكرة  مسؤولة  الزعبي  وسولين 
النسائية  اللجنة  رئيسة  المزيني  وهاجر  األردني، 
اللجنة  رئيسة  فرتول  وراضية  العماني،  باالتحاد 

النسائية باالتحاد الجزائري.
وهذا باإلضافة إلى الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، 
رئيس اللجنة النسائية باالتحاد البحريني، فيما تتواجد 
أضواء  والسعودية  بوشالخ،  أمل  اإلماراتية  من  كل 
العريفي، في منصب عضو بمجلس إدارة االتحادين 

اإلماراتي والسعودي.

الدول، وهذا الوباء كان قد ظهر في الصين في 
كانون األول / 2019، وانتشر بشكٍل كبير في 
شهر شباط وتزايد بشكٍل أكبر مع بداية شهر آذار 

الجاري.
وتماشياً مع قرار اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
السبت  أمس  صدر  الذي  سوريا  وشرق  شمال 
قرر االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة اعتباراً من 
اليوم األحد المصادف 2020/3/15، وقف كافة 

النشاطات الرياضية حتى إشعاراً آخر.
مدرسة  إدارة  نشرت  القرار  صدور  وقبل 
روج  وفريق  ديرك  ومركز  التايكواندو  نمور 

للتايكواندو التالي:
بعد انتشار وتفشي وباء كورونا عالمياً وبالرغم 

من عدم تسجيل أي حالة إصابة في مناطقنا
جميع  تعليق  نعلن  العامة  السالمة  على  وحفاظاً 
نهاية  إلى  مبدئياً  والترفيهية  الرياضية  األنشطة 

شهر آذار.  
بشمال  الجزيرة  إقليم  في  قنديل  نادي  وأعلن 

وشرق سوريا عبر صفحته الرسمية:
النشاط  تعليق  تعلن  سبور  قنديل  نادي  إدارة 

من  الوقاية  بهدف  أسبوعين  لمدة  الرياضي 
العامة  المصلحة  مع  وتماشياً  كورونا  فيروس 

لالعبات والالعبين النادي.
في إطار متصل أوقفت هيئة الشباب والرياضة 
كافة  سوريا  وشرق  شمال  في  الفرات  بإقليم 

النشاطات الرياضية باإلقليم حتى إشعار آخر.
وكان االتحاد الرياضي التابع للحكومة السورية 
أيضاً قرر بتاريخ 2020/3/12، إيقاف النشاطات 
الرياضية إلى ما بعد نهاية شهر رمضان، بينما 
توقفت النشاطات الرياضية بمعظم الدول ومنها 
ستقيم المباريات لكرة القدم بدون جمهور، ومنها 
استمرت النشاطات الرياضية فيها بشكٍل طبيعي.
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أوصى  جانبه  من 
الدولية  المباريات  كل  بتأجيل  بيان  في  )الفيفا(، 
المقررة في آذار الجاري، ونيسان المقبل، بسبب 

مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
بترك  ملزمة  تكون  لن  األندية  أن  وأضاف 

العبيها، لخوض أي مباريات يتم إقامتها.
وأوضح الفيفا: »القواعد العامة التي تلزم األندية 
مع  مباريات  لخوض  العبيها،  بترك  العادة  في 

الفترتين  في  تطبيقها  يتم  لن  الوطنية،  منتخباتهم 
الدوليتين المقبلتين في )آذار( )نيسان(«.

أدى  قد  مؤخراً،  كورونا  فيروس  تفشي  وكان 

على  الكبيرة  الرياضية  األحداث  معظم  لتعليق 
مستوى العالم.

روناهي/ الرقة- العمل األساسي إلدارة المرأة 
بافتتاح  النساء  دعم  هو  وأريافها  بالرقة 
الصدد  وبهذا  تقدمهن,  في  تساهم  مشاريع  
خبز  إلنتاج  فرن  بإنشاء  المرأة  لجنة  قامت 

الصاج, في الكرامة شرقي مدينة الرقة.

لجان  لدى  اإلمكانيات  قلة  من  الرغم  على 

قدٍم  على  المرأة  إدارة  تعمل  بالرقة,  المرأة 
وساق لزيادة المستوى المعيشي واالقتصادي 
بالنساء  فرن خاص  بإنشاء  قامت  فقد  للمرأة, 
الصاج,  خبز  ينتج  المنطقة  في  القاطنات 
يقارب  ما  الفرن  تجهيز  مدة  استمرت  حيث 
الـ30 يوماً, وتم تأمين كافة مستلزماته ليكون 
جاهز للعمل، حيث افتتح في الثاني من شهر 

أيلول من عام 2019، وفي هذا الفرن تعمل 
ثمانية نساء وتبدأَن ساعات العمل من الساعة 
وبشكل  ظهراً  الواحدة  حتى  الخامسة صباحاً 
االنتهاء  يتم  الضرورية  الحاالت  وفي  يومي 
الساعة خامسة عصراً  في  بالفرن  العمل  من 

وبشكل ورديات متناوبة.

يستهلك الفرن أكرث من 400 كغ 
من الطحني يومياً

ولها  ريفية  منطقة  الكرامة  منطقة  وكون 
عادات وتقاليد متميزة فأن أهلها يفضلون خبز 
الصاج خاصة  في األفراح والوليمة وغيرها 
من المناسبات, بحيث تصل كمية الطحين التي 
كغ  من 400  أكثر  إلى  للفرن  استهالكها  يتم 

بشكٍل يومي.
العامالت  النساء  إحدى  حدثتنا  الصدد  وبهذا 
في الفرن عليا الناصر، وقالت: »اإلقبال على 
الفرن من قبل أهالي المنطقة هائل على الرغم 
من مرور مدة ليست بطويلة على افتتاحه فنحن 
نعمل على زيادة عدد كميات الخبز المنتج من 

الفرن ليتم تغطية المنطقة بشكٍل جيد«.

تعلمت فن تزيين األوشحة ونشرته بين النساء، وتقوم 
اآلن بتعليم الشابات هذا الفن، ومن خالل هذه الحرفة 

استطاعت أن تجمع النساء في حياة كومينالية.
يعّد فن تزيين الوشاح بالخرز يدوياً من الفنون التراثية، 
وال  عمالً،  واألسهل  تكلفة  األقل  الفنون  من  أنه  كما 

تتطلب مجهوداً كبيراً في العمل عليه.
الذي  والمكان  البسه  على  جمالية  الوشاح  ويضفي 
الشال  حيث  من  الجميلة،  أللوانه  وذلك  فيه،  يتواجد 
كشال  أو  الرأس،  لتغطية  ارتداؤه  ويمكن  والخرز، 
يوضع على األكتاف، أو يعلق في إحدى غرف المنزل 

كرمز للتراث.
  

ِحرفة فن تزيني الوشاح

وتُتقن العديد من نساء عفرين هذه الحرفة، من بينهن 
قرية  أهالي  من  لطفل،  أم  عاماً   20 مصطفى  سالفا 

بعدينو التابعة لناحية معبطلي بمقاطعة عفرين.
سالفا  هُّجرت  عفرين،  مقاطعة  أهالي  من  كاآلالف 
جيش  هجمات  نتيجة  أحرص  ناحية  إلى  عائلتها  مع 

االحتالل التركي ومرتزقته على المقاطعة.
تعلمت سالفا فن تزيين الوشاح من جارتها المسنة في 
الثامنة عشرة. واعتمدت على  قريتها، وهي في سن 
أخرى  مرة  التزيين  حرفة  لتنعش  النزوح  بعد  نفسها 

في ناحية أحرص.  
الطلب  بالمجان، وبعدما زاد  البداية عملْت سالفا  في 
على الوشاح المزين من قبل األهالي بدأت العمل بأجر 

زهيد، ورغم  التعب الشديد، واأللم في عينيها إال أنها 
مثابرة في عملها لنشر الفن في المنطقة.

خلق جو من املحبة يف العمل

حرفة تزيين الوشاح لم تكن فناً فقط، بل جمعت نساء 
المنطقة، من خالل جلسات العمل، حيث استطعن أن 

يخلقن جواً من المحبة وإعادة للحياة الكومينالية.
حول  النسوة  بين  النقاشات  تجري  سالفا  منزل  ففي 
الذي  والدور  والتقاليد  والعادات  بالتراث  االرتباط 
تلعبه المرأة في الحفاظ على هذا التراث، كل ذلك وهن 

يصنعن األوشحة.
مصطفى  سالفا  مع  التقت   ANHA وكالة  مراسلة 
إلى  هُّجرنا  »بعدما  بالقول:  عملها  عن  تحدثت  التي 
ناحية أحرص، لم يكن لدينا أي عمل نقوم به، ونظراً 
لخبرتي في تزيين األوشحة، قمُت بتزين وشاح زوجي 
هنا  الوشاح، ومن  لون  المتناسب مع  الملون  بالخرز 

بدأُت عملي مرة أخرى«.
طريقة  أعجبتهم  الناحية  »أهالي  قائلةً:  وأضافت 
تزيين  لطلب  بالتوافد  النسوة  بدأت  حيث  التزيين، 
أوشحتهن، ألن هذه الحرفة لم تكن معروفة في ناحية 
أحرص، وكانت شيئاً غريباً بالنسبة لهم، لكن سرعان 

ما انتشرت هناك«.
لنساء  األوشحة  تزيين  بتعليم  مصطفى  سالفا  وتقوم 
»إنني  الخصوص:  بهذا  وتقول  الناحية،  وشابات 
التي  المهنة  هذه  النساء  من  العديد  بتعليم  جداً  سعيدة 

أصبحت مطلوبة ومحبوبة بين عموم األهالي«.

النساء  بقية  عن  عاماً(،   50( عثمان  حزنية  تختلف 
وهي  نادرة،  هواية  بممارسة  تتفرد  إذ  محيطها،  في 
جمع األدوات واألواني التراثية، باعتباره عمالً مفيداً 

لتأريخ تراث المنطقة. 
وال تقف هواية حزنية عثمان عند حدود جمع األدوات 
واألواني التراثية، بل تصل إلى إصرارها الدائم على 
ارتداء المالبس الفلكلورية المزركشة باأللوان الزاهية 

حفاظاً على هذا التراث أيضاً.

قّررت تحقيق أمنيتها 
بطريقة ُمغايرة

بهذه اإلطاللة الفلكلورية المحببة تدخل حزنية عثمان 
مقتنياته  وتنظف  لتتفقد  الخاص  الفردي  معرضها 
تؤثر  ال  حتى  حفظها  طريقة  من  والتأكد  باستمرار، 

عليها الرطوبة. 
إنها كانت تطمح للحصول على شهادة جامعية في أحد 
األقسام المتعلقة بالتراث، لكن حلمها في هذا المجال 
األمنية  هذه  تحقيق  فقررت  الرياح،  أدراج  ذهب 
الصعوبات  رغم  شخصي  وبجهد  مغايرة،  بطريقة 

الكثيرة التي اعترضتها.

»بدأت العمل من البيت 
عام 2006«

األدوات  جمعت  فقد   ،2006 عام  البيت  من  بدأت 
ذلك  بعد  أخوتها.  بمساعدة  فيه  الموجودة  التراثية 
قررت الذهاب إلى القرى والمدن وواجهت صعوبات 

كثيرة، لكن أصرت على متابعة مهمتها.
استطاعت حزنية، التي تحدت بعض العادات والتقاليد، 
وخاصةً تلك المتعلقة ببحث امرأة عن قطع تراثية في 
مدن وقرى بعيدة، استطاعت جمع ما يزيد عن ألفي 

قطعة من مناطق ديرك وصوالً إلى قرى الحسكة. 
جلبت قطع وأدوات من قرى وبلدات باكور كردستان..

لم تقتصر األدوات واألواني التراثية الموجودة في هذا 
المعرض على مناطق روج آفا وحسب، بل حصلت 
وبلدات  قرى  من  وأدوات  قطع  على  عثمان  حزنية 
باكور كردستان، بعد أن أنفقت من مالها الخاص في 

سبيل الحصول على ما تريد، وهو ما تحقق بالفعل.
ومن  منها  سخروا  البداية  في  فأنه  حزنية  وبحسب 

عملها، وكانت تعود إلى البيت باكية، وواجهت الكثير 
لكالم  تلتفت  أال  نفسها  عاهدت  لكن  صعوبات،  من 
بالعكس  بل  خطأ،  ليس  عملها  ألن  الناس  وانتقادات 

يهدف للمحافظة على التراث.
دور المرأة الكردية ال يقل عن دور الرجل، حتى أن 
من  أكثر  المواقع  بعض  في  حضورها  أثبتت  المرأة 

الرجل نفسه، على حد تعبيرها. 
التراثية  واألواني  القطع  بجمع  حزنية  تكتِف  ولم 
التي  وحسب، بل أنها قامت بصناعة بعض األدوات 
أولية  مواد  باستخدام  عليها  الحصول  من  تتمكن  لم 

بسيطة، وهو ما أضفى عليها ميزة أخرى. 
أخفقت حزنية في العثور على بعض القطع، فاستعانت 
فقامت  القطع،  تلك  لها  وصفت  التي  والدتها  بذاكرة 
عليها  الحفاظ  استطاعت  وبذلك  الطين،  من  بصنعها 

رغم أنها مصنوعة من الطين، وليست أصلية.

حّولت غرفتها إىل معرض 
ترايث صغري

عائلتها  مع  عثمان  سافرت حزنية  عاماً  قبل عشرين 
العودة مع والدتها والعيش  لكنها قررت  السويد،  إلى 

هنا مجدداً بعد إقامة استمرت لخمس سنوات.
وبعد العودة، ازداد تعلقها بهواية جمع القطع واألدوات 
التراثية، حتى تمكنت أخيراً من تحويل هذه الغرفة إلى 
معرض تراثي صغير يرتاده الكثير من األهالي ومن 

محبي التراث والفلكلور.
تجربتها تعتبر مثاالً لقدرة المرأة على صنع معجزاتها 
والحماس،  اإلرادة  لديها  توفرت  ما  إذا  الخاصة، 

وقبلهما الشغف والحب. وكاالت

مباراتين في يوم واحد.
وقال »كنت في برادفورد بارك من أجل مباراة 
هذه  إلى  جئت  ثم  الشمالي  الوطني  الدوري  في 

المواجهة«.
مباريات  حضور  من  بالقلق  أشعر  »ال  وتابع: 

كرة القدم«.
الذي  سينكلير،  نيثن  أتلتيك  ويجان  مشجع  وقال 
الجار  يواجه  وهو  فريقه  لمشاهدة  يخطط  كان 
إنه  الثانية،  الدرجة  هيديرسفيلد تاون في دوري 

أراد ببساطة مشاهدة كرة القدم.
وأضاف: »لدي شعور بأن هذه المباراة قد تكون 

األخيرة في البالد لفترة طويلة«.
حضور  عدم  قررت  زوجته  إن  سينكلير  وقال 
المباراة بسبب مخاوف من الفيروس لكنه قال إنه 

تدرب على عدم االختالط بالناس خاللها.
حاولت  ولذلك  الحكومة  نصيحة  »قرأت  وتابع 
الجلوس وسط مقاعد خالية حولي وتحركت من 

مكاني مرة واحدة«.
منافذ بيع األغذية

أقيمت  التي  القليلة  المباريات  من  واحدة  وفي 
هيميل  منافسه  هاملت  دوليتش  واجه  لندن،  في 

همبستيد في دوري الدرجة السادسة.
ولم تظهر أي عالمات على التأثر بالوباء سوى 
المباراة  قبل  باأليدي  الالعبين  مصافحة  عدم 

إضافة إلى إعالن أنه ال يوجد ضمان على إقامة 
األوقات  هذه  مثل  »في  المقبلة  الجولة  مواجهة 

الصعبة« لكن منافذ بيع األغذية كانت مفتوحة.
يشجع  أنه  أكد  الذي  هاريسون  أرتشي  وقال 
الهبوط  من  بالقلق  »أشعر   1964 منذ  هاملت 
بشكل أكبر من اإلصابة بهذا الفيروس. المشكلة 

أني ال أستطيع إيقاف أي منهما«.
مباراة  لمتابعة  مشجع   1400 حوالي  وحضر 
سيتي  تشيلمسفورد  أمام  أرضه  على  دارتفورد 

في مباراة قمة بدوري الدرجة السادسة.
حضرت  قد  يكون  ربما  أنه  البعض  ويعتقد 
جماهير خارجية لكن في النهاية يبقى هذا متوسط 

الحضور المتوقع.
وقال ديف سكينر نائب رئيس دارتفورد »ربما 
يكون حضر البعض من مشجعي الدوري الممتاز 
والدرجة الثانية الذين يشعرون بالملل ويريدون 
يكونوا شعروا  قد  آخرين  لكن  القدم  متابعة كرة 
بالقلق من انتشار الفيروس وقرروا بالتالي عدم 

مغادرة منازلهم«.
وفاز دارتفورد 3- 0 وأنعش آماله في الصعود 

رغم واقع أن تحقيق هذا الهدف ليس بيديه.
وتعقد رابطة المسابقة اجتماعاً يوم األثنين القادم 
بعد اجتماع آخر من الحكومة البريطانية لمناقشة 

منع التجمعات الكبيرة.
ويشعر مسؤولو األندية بالقلق من إمكانية التوقف 

الطويل للمسابقة في الدرجات األدنى.
نحن  النهاية.  هذه  تمثل  أن  »يمكن  سكينر  وقال 
المباريات  ألغيت  إذا  الدخول.  تذاكر  نعتمد على 
في  األندية  من  العديد  فإن  الموسم،  نهاية  حتى 

مستوانا ستتعرض لضربة«.
تلقى  إنه  هاليفاكس  مدرب  وايلد  بيت  وقال 
أقامت  المسابقة  رابطة  بأن  سارة«  »مفاجأة 
خطى  على  بالسير  مطالبات  رغم  المباريات 
بالقلق  يشعر  لكنه  بالتوقف  األكبر  البطوالت 

أيضاً بشأن المستقبل.
وأضاف: »نحن سوف نعاني أليس كذلك؟ نحتاج 
نفعله  ما  استمرار  لضمان  النقدي  التدفق  إلى 
هنا. رئيس النادي يدعم الفريق بشكل رائع لكن 
لدفع  األموال  إلى  ويحتاج  حدود  لديه  هو  حتى 
أصبحنا  إذا  كارثة  »ستكون  وتابع  األجور«. 

مضطرين للتوقف عن اللعب«.

عليا النارص

»هذا املرشوع حاجة
 رضوريّة لنا«

المشروع  هذا  بأن  الناصر  عليا  وأضافت 
حاجة ضرورية لهن كنساء ليس لهن القدرة 
ويوفر  األخرى،  المجاالت  في  العمل  على 

لهن نوعاً من الدعم المادي«.
جزيل  الفرن  في  العامالت  النساء  وقدمت 
ولكل  وريفها  الرقة  في  المرأة  إلدارة  الشكر 

من شارك بإنشاء هذا المشروع.
والجدير ذكره أن هذا الفرن هو الفرن األول 
نوعه  من  واألول  الكرامة،  منطقة  في  افتتح 

بالريف الشرقي للمدينة. 
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 المعارضة
 والسير المتأرجح

نحو البرلمان

من  مجموعة  ضمن  من  آستانا  إلى  دعيُت 
محور  أن  ففاجأني   ،2016 آذار  في  السوريني 
انتخابات  في  للمشاركة  رشوة  هو  الدعوة 
باسم  قسيس  رندة  تقودها  الشعب؛  مجلس 
في  يقيمان  شخصان  لها  ويروّج  املعارضة، 
روسيا يؤكدان أن الرئيس بوتني وراء هذه الدعوة 
ينشط  السعيد  اجلليل  عبد  وكان  ويدعمها. 
وببراءة  منشق.  كشيخ  لها  ويسوق  رندة  وراء 
كنت أعارض الدعوة خالل اجللسات، وأحتدث عن 
مسؤولية تاريخية، وأحاول جاهداً تفنيدها بأن 
معه،  مشاركة  أية  لقبول  مؤهل  غير  النظام 
ألية  النتائج  يضمن  دستوري  تغيير  غياب  في 
مشاركة،  أية  في  احلريات  ويضمن  انتخابات، 
أمني،  تهديد  أي  من  املعارض  الرأي  ويحمي 
وفوق ذلك، من نحن وماذا منثل كقوى منظمة 
لنستطيع تطوير آليات العمل واالستمرار حتى 
ونحن  نقف  أرضية  أية  وعلى  سلمياً،  كان  لو 
اجلماهير،  من  صغيرة  ولو  قاعدة  على  منون  ال 
يستطيعون  ال  معارضني  مجرد  يرانا  والنظام 

إدارة مدرسة.

الركب،  مواجهة  في  نقف  دليلة  وعارف  كنت 
أصوات  بعض  معنا  نكسب  أن  واستطعنا 
في  للمشاركة  يدعو  بيان خرج  توقّع على  لم 
نعرف  بوتني  دعم  ادعاء  ومع   ،2014 انتخابات 
أين سار مسعى التهريج في مجلس الشعب. 
ومجموعة  آخر  ركباً  نرى  اليوم  نحن  وها 
التي  والشخصيات  والقوى  الفعاليات  من 
»املعارضة  قوى  صف  من  أنها  بنفسها  ترى 
تبلور  أن  إلى  تدعو  اجلادة«  الداخلية  الوطنية 
برنامج  لها  ويكون  واحد،  صف  في  نفسها 
»حوار  يجري  أن  وتقترح  واحد.  ومسمى  واحد 
برنامج  حتديد  على  وتشاركي«  دميقراطي 
جديد  سباق  في  اجلادة  للمشاركة  وصياغته 

وبدون دعم بوتني هذه املرة.

دائماً كنت أستشهد بكتاب لينني الرائع حول 
عليه   َّ مر والذي  الطفولي«  اليسارية  »مرض 
وهجه  يفقد  أن  دون  عام،  مائة  إصداره  منذ 
وتوجيهه حني اإلقدام أو اإلحجام في مثل هذه 
الدعوات. فلينني العظيم؛ استطاع رصد هذه 
نشاط  في  تشارك  وحني  ترفض  حني  الدعوات 
الرؤية،  تستكمل  أن  يجب  معارض. إذ؛  برملاني 
ومتتلك القاعدة والنظرية، وتكون لديها القدرة 
القمع  ومواجهة مآالت   والتأييد،  احلشد  على 
من النظام وتأثيره على االستمرار، واخلروج بأقل 
اخلسائر واملعاودة باألساليب العلنية والسرية، 
األوقات،  وبكل  السياسيني  والفر  الكر  وتعلم 
التضلع  بدون  االنتصار  يستحيل  أنه  حيث 

بالهجوم الصحيح والتراجع الصحيح.   

حيث:  واملساومات  املناورات  لينني  يرفض  لم 
أكتوبر  ثورة  قبل  كله،  البلشفية  »تاريخ 
والتوفيق  املناورات  بوقائع  طافح  وبعدها، 
فيها  مبا  األخرى  األحزاب  مع  واملساومات 
من مشاركة  يخَل  البرجوازية!«. ولم  األحزاب 
نظريتنا  »إن  ذلك  الرجعية  البرملانات  في  حتى 
للعمل«؛  مرشد  بل  جامدة،  عقيدة  ليست 
غلطة  أفدح  إن  وإجنلس  ماركس  قال  هكذا 
»من  املاركسيون  ارتكبها  جرمية  وأبشع 
تشيرنيتشيفسكي  وكان  املسجلة«.  املاركة 
عهد  قبل  العظيم  الروسي  االشتراكي 
ليس  السياسي  »النشاط  يقول:  ماركس 
النظيف  كرصيف جادة نيفسكي« )الرصيف 
العريض املُعّبد املمتد باستقامة طوال الشارع 
الرئيسي في بطرسبورغ(. فاملساومات ضرورية 
ومساومة،  مساومة  بني  فرق  ولكن؛  أحياناً. 
مباشرة  »بصورة  تبرير  من  اخليانة  تبدأ  وقد 
الوطن«  عن  »الدفاع  شعار  مباشرة«  غير  أو 
والسير  االنقسامات«،  من  الوطن  و«حماية 
البرملان  إلى  للولوج  الصاحلية  رصيف  على 
األولى،  البلشفية  جتارب  عليه  تنطبق  ال  الذي 
حيث اعتمد جناح البالشفة على نظام طاعة 
العاملة  الطبقة  ووفاء  وتأييد  وحديدي،  صارم 
مبجملها، وديكتاتورية البروليتاريا التي خاضت 
النظام  وأولها  خصومها  ضد  ضروساً  حرباً 
رباطة  تقتضي  استماتة،  حرب  الفاشي، 
ووحدة  والثبات  والصالبة  واالنضباط  اجلأش 
ووفائها  الطليعة،  وعي  على  املعتمدة  اإلرادة 
التغيير على أقل تقدير، وكان  أو ملنهج  للثورة 
والتقارب، واالندماج حلد  الترابط  باستطاعتها 
ما مع أوسع جماهير الكادحني، من البروليتاريا 
املتأرجحة تلك  وغيرها؛ فهل متتلك معارضتنا 
اإلمكانات لتشارك وتسير في شارع الصاحلية 

نحو البرملان؟!.

أطراف الحديث 

رياض درار

حميد  سبي  كري  لمقاطعة  المشترك  الرئيس  أكد 
العبد أن السوريين وعبر تاريخهم الطويل؛ ناضلوا 
الوتيرة  على  يسيرون  واليوم  المحتل،  وقارعوا 
ذاتها، وأشار إلى أّن السياسة االحتاللية لسوريا من 
قِبل أردوغان كشفت وسقطت كل األقنعة التي كان 
يرتديها. وأضاف: »لن نسمح باقتطاع أي جزء من 

األراضي السورية مهما قدمنا من ضحايا«.

التي  واألكاذيب  االدعاءات  تَتكشف  يوم؛  بعد  يوماً 
لألراضي  احتاللهُ  بدايَّة  منذ  أردوغان  أطلقها 
وزيفها،  كذبها  بأسرِه  للعالِم  وتَكّشَف  السوريَّة، 
وتَتوضح النوايَّا االحتالليَّة واالستعماريَّة التّي تُحرُك 
سياسةَ الدولِة التركيَّة الحاليَّة في المنطقة ككل بقيادِة 

أردوغان.

تجنيد املرتزقة واستخدامهم 

مشروع القرن في خبر كان
كان الرئيس التركي أردوغان يوما يتباهى بما 
التركي،  اإلسرائيلي  القرن”  “مشروع  سماه 
الطبيعي  الغاز  بصنابير  النفس  يمني  وكان 
المتجه ألوروبا وعلى حين غرة تبخر كل شيء 
يصرخ  أن  بديهي  لذلك،  يكن،  لم  شيئاً  وكأن 
فيها ألخفيها، وهو فيها ألخفيها”، وهذه عبارة 
من  لتصرفات  بالعامية  المصريون  يستخدمها 
ذاكرة  في  فيه،  يد  له  ليس  ما  في  أنفه  يدس 
ويرفضون  الجميع  يلفظه  ولد  منا  كل  طفولة 
تجهيز  في  يشارك  لم  ألنه  سواء  معهم،  لعبه 
مكونات اللعبة أو لسمعته كمفسد لها أو لسوء 
سلوكه عامة، فيتمدد بجسده وسط ساحة اللعبة 
“فيها  يصرخ  وهو  اللعب،  من  اآلخرين  ليمنع 
ألخفيها”، هذا هو ما يقوم به، حرفياً، الرئيس 

التركي أردوغان.
تصريحات  تؤكدها  معاً،  ودالة  ساخرة  مقاربة 
بقوله  مرات  كررها  الجديد،  للعثماني  مستفزة 
شرق  ثروات  من  باستبعادنا  نسمح  “لن 
الماضي  الثاني  كانون   16 وفي  المتوسط”، 
إنه “ال يمكن  اللعب، قائالً  تباهى بتعمد تعطيل 
االتفاق  مناطق  في  التنقيب  اآلخرين  لالعبين 
تمتد،  وهي  وطرابلس”،  أنقرة  بين  البحري 
من  األزرق”،  “الوطن  سماه  لما  افتعاله  وفق 
متحدياً  ليبيا،  ساحل  حتى  األناضول  شواطئ 
ثوابت قانون البحار وفواصل جغرافية طبيعية 

بينهما.
أعضاء الحكومة يشاطرون أردوغان األحالم

على دربه سار فريقه وأعضاء حكومته، فنائبه 
بقوله  األناضول،  محرري  يُطمئن  أقطاي  فؤاد 
“أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا اإلقليمية عبر 
االتفاق مع ليبيا” وأّي خطة تتجاهلنا لن تنجح، 
الدبلوماسي  أولجن،  سنان  نبه  المقابل،  في 
دراسات  مركز  يرأس  الذي  السابق  التركي 
االقتصاد والسياسة الخارجية في إسطنبول، في 
تصريحات لوكالة رويترز أن لعبة أنقرة ليست 
مساعدة طرابلس على الفوز فهذا غير واقعي، 
ترسيم  تحمي  مفاوضات  ثم  جمود  خلق  بل 

الحدود البحرية.
تعادل  وهي  المكعبة،  بالقدم  الغاز  يقاس 
28.26 متر مكعب، وتركيا من أفقر الدول في 
إنتاج الطاقة، واحتياطيها المؤكد براً وفي بحر 
وقف  المتوسط  والبحر  األسود  والبحر  أيجه 

عوبن�ا 
ُ

حميد العبد: »ُمقاومة ش
أسقطت أقنعة أردوغان«

أحمد الدرزي: »الصراع في إدلب 
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تقرير/ حسام إسامعيل

محمد طعيمة

كورقة ضغط

حول ذلك؛ أجرت صحيفتنا لقاًء مع الرئيس المشترك 
الذي  العبد  حميد  سبي  كري  أبيض/  تل  لمقاطعة 
وتكشف  رعناء،  بأنَّها  التركية  التصرفات  وصف 
والمخططات  للسياسات  الذريع  والفشل  التخبط 
»هذه  بالقول:  السورية  األراضي  على  التركية 
العدوان  بدء  منذ  أردوغان  أطلقها  التي  االدعاءات 
التركي على سوريا بشكل عام ومناطق شمال وشرق 
سوريا في عدوانه األخير كانت ذرائع تدخله األمن 
واإلتجار  للسوريين  الكاذب  اإليواء  وتارة  القومي، 
بهم من خالل ابتزاز األوروبيين والمجتمع الدولي، 
للعالم بأسره. منذ  بعد يوم  وقد تكشفت أالعيبه يوماً 
إلى  اإلرهابيين  بإدخال  أردوغان  نظام  قام  البداية 
السوريين  الالجئين  واستغالل  السورية،  األراضي 
من خالل فتح الحدود التركية لهم، وبعدها تم تجنيدهم 
بعد حيث توضحت  فيما  واستخدامهم كورقة ضغط 

نواياه«.
الكاذبة  التركية  بالقول: »التصريحات  العبد  وأردف 
بعد دخول الجيش السوري إلى محافظة إدلب، ودفع 
مبالغ مالية في ريف إدلب وغيرها؛ كانت من أجل 
كانت  ما  وهذا  بعد،  فيما  مخططاته  وتنفيذ  النزوح 

عليه الحال من االدعاءات الكاذبة التي أطلقها ليحقق 
مآربه االحتاللية فيما بعد، فبعد أن استطاعت شعوب 
شمال وشرق سوريا النهوض، وتشكيل قوتها المتمثلة 
بقوات سوريا الديمقراطية شعر أردوغان بخيبة أمل، 
فما كان منه إال أن يغير قناعه الذي ارتداه باسم الدين 
كداعش  المرتزقة  المجموعات  ويساند  اإلسالمي 
والنصرة وغيرها في الهجوم على المناطق اآلمنة«.

التغيري الدميغرايف ِسمة االحتالل الرتيك

 وأوضح العبد بقوله: »بعد دحر اإلرهاب من مناطق 
سوريا  قوات  مقاومة  بفضل  سوريا  وشرق  شمال 
بشكل  التركية  التصريحات  تبدلت  الديمقراطية، 
كبير، حتى وصلت إلى مرحلة العدوان واالحتالل، 
لمسألة  بالنسبة  حتى  األردوغانية،  األقنعة  وكشفت 
الثالثة ماليين الجئ حسب ادعاءاته متواجدين على 
األراضي التركية، للعمل على توطينهم في المناطق 
سياسة  وتطبيق  األخير،  عدوانه  في  احتلها  التي 
المناطق  في  عليها  يعمل  التي  الديمغرافي  التغيير 

المحتلة كعفرين والباب وجرابلس«.
ووصف الرئيس المشترك لمقاطعة تل أبيض/ كري 
أردوغان  تصريحات  »إن  حديثه«  خالل  من  سبي 
التي كان يتمسك بها ويطلقها بين الحين واألخر قبل 
ورأس  سبي  كري  أبيض/  تل  مناطق  على  عدوانه 
تَكشَّف  ما  وهذا  كاذبة،  كانت  كانيه،  سري  العين/ 
توطين  يريد  أنه  يقول:)  فكان  الزمن  مرور  مع 
الالجئين السوريين المتواجدين على أراضيه( بهدف 
االدعاءات  بهذه  وكذب  المنطقة،  ديمغرافية  تغيير 
مرتزقته  إدخال  على  وعمل  الدولي،  المجتمع  أمام 
الذين جمعهم من كل حدٍب وصوب لتطبيق سياسته 
حالة  تشهد  المحتلة  المناطق  كافة  واآلن  االحتاللية، 
والفوضى،  االستقرار،  وعدم  األمني،  الفلتان  من 
المناطق  تلك  في  المتواجدين  األهالي  حياة  وجعلت 

جحيماً ال يطاق«.

هذه أرضنا وخيارنا املقاومة والنضال

قبل  من  لسوريا  االحتاللية  السياسة  بأنَّ  العبد  وأكد 
كان  التي  األقنعة  كل  وسقطت  كشفت  أردوغان 
سياسة  من  مستاء  التركي  الشعب  حتى  يرتديها، 
مشادات  شهد  التركي  البرلمان  وحتى  أردوغان، 
بعضهم  بين  النواب  قبل  من  وشتم وضرب  كالمية 
البعض، هذا األمر يكشف حجم االستياء والمشاكل 

التي سببه أردوغان داخلياً وخارجياً.
أردوغان  بأنَّ  »أعتقد  بالقول:  حديثه  العبد  وتابع 
أعماله، وهو  في شر  اآلن وسيقع  كبيرة  في ورطة 
من  وجلبهم  مرتزقته  من  اآلالف  زج  يحاول  اآلن 
كري  أبيض/  تل  ريف  الى  وغيرها  إدلب،  مناطق 
سبي، لالعتداء على قرى الريف الغربي للمقاطعة، 
واحتالل  التهجير  على  المبنية  بسياسته  واالستمرار 

المزيد من األراضي السورية«.
وعبَّر العبد عن المخاوف من هذه )السياسة الرعناء( 
زيادة  مع  وبخاصة  العواقب،  محسوبة  وغير 
مقاطعة  غرب  والمناطق  القرى  على  االعتداءات 
طرف  أي  بين  مساومة  أي  ورفض  سبي،  كري 
دولي على حساب مناطق شمال وشرق سوريا التي 
االحتالل  جيش  قبل  من  الممارسات  لكافة  تتعرض 
التركي والمرتزقة، فالممارسات التركية غير مأمونة 
الجانب حسب تعبيره، وتأسف على الصمت المعتاد 
من قبل المجتمع الدولي على االعتداءات االحتالليَّة 

التركيَّة الُمتكررة على األراضي السورية.
 واختتم الرئيس المشترك لمقاطعة تل أبيض/ كري 
سبي حميد العبد حديثه بالقول: »الشعوب السورية في 
تسكت  )لم  الُمحتل  وتُقارع  تُناضل  الطويل  تاريخها 
وشعوبنا  أرضنا  هي  األرض  وهذه  ّضيم(،  على 
تل  في  شعبنا  المقاومة.  لخيار  الدوام  على  ُمستعدة 
أبيض/ كري سبي قَاوم وال يزال يُقاوم المحتل حتى 
ألكثر  واالحتجاجات  المظاهرات،  خالل  من  اآلن 
من مرة، ولن نسمح باقتطاع أي جزء من األراضي 

السورية مهما قّدمنا من ضحايا«.

مليون  و312  مكعب،  قدم  مليار   177 عند 
معلومات  إدارة  تقدير  وفق  بترول،  برميل 
الطاقة األميركية 2017. مع توقع زيادة كبيرة 
متر  مليار   81 تصل  الغاز  من  استهالكها  في 
الغاز  من  احتياطيها  وبلغ  عام 2030،  مكعب 
الصخري المؤكد، 13 تريليون قدم مكعب، وال 
وتستورد  العشر  منه سوى  لالستخراج  يصلح 
تركيا اآلن 99 في المئة من احتياجاتها الغازية 

و94 في المئة من النفطية.
 1966 منذ  المتوسط  شرق  في  تنقب  أنقرة 
رويترز،  وصفته  ما  ومؤشرات  جدوى،  دون 
بأحد   ،2019 الثاني  تشرين  من  السابع  في 
المسح  هيئة  وقدرته  العالم،  غاز  أحواض  أهم 
 ،2010 عام  “مبدئياً”  األميركية  الجيولوجي 
122 تريليون قدم مكعب، تغطي كامل احتياجات 

أوروبا لثالثين عاماً، تتوزع بين ست من دوله 
السبع، لمصر60 في المئة، ولحوض المشرق 
في   32 وقبرص  وسوريا  لبنان  يضم  الذي 
مياه  البقية، وغابت  المحتلة  المئة، ولفلسطين 
تركيا عنه. أدركت أنقرة حقيقة وضعها الغازي 
مبكراً، فخططت لتكون محوراً لخطوط نقله بين 
على  محمالً  إليها  ليصل  ومستهلكيه،  منتجيه 
وتمسك  مروره،  رسوم  من  ولتستفيد  آخرين، 
بورق تالعب به منتجيه، وأيضا القارة العجوز، 

سواء عامة أو في ملف االنضمام التحادها.
أفول الدور التركي وبروز المصري

الخط اآلتي من  لم يتحقق من ذلك سوى  لكن، 
علم  في  وأصبح  احتياطاً،  األكبر  وهو  روسيا، 
الغيب خطان، األول من إيران، الثانية احتياطاً، 
عبر العراق وسوريا ثم تركيا فأوروبا، والثاني 
من قطر، الثالثة احتياطاً، عبر السعودية لألردن 
يمتد  درة خطوطها  فأوروبا.  تركيا  ثم  وسوريا 
فلسطين  عبر  األحمر  البحر  على  إيالت  من 
ألعماق  ومنه  المتوسطي،  لشاطئها  المحتلة 
المياه الدولية إلى تركيا فأوروبا. كانت إسرائيل 
األسرع في التنقيب شرق المتوسط، فهي علمت 
حقولها  وأول  األميركي،  المسح  بنتائج  مبكرا 
اكتشفته عام 2000، وملكت،  مارين”  “غزة 
إذ  المتوسط،  بشرق  االكتشافات  أكبر  مؤقتا، 
الخمسة  حقولها  من  ثالثة  احتياطي  يتجاوز 
المكتشفة 30 تريليون قدم مكعب، لكن ال قيمة 
أنقرة  مساعي  فأتت  لمستهلكه،  يصل  ال  لغاز 

لنقله إلى أوروبا.

المتوسط،  إنتاج وتصدير غاز  مصر األقدم في 
ومثّل   ،1969 عام  كان  اكتشفته  حقل  وأول 
 ،2015 الثاني  كانون  في  ظهر  حقل  كشف 
انقالبا  المتوسط  البحر  كامل  غاز  حقول  كأكبر 

حسب  المتوسط،  حوض  سوق  معادالت  غيّر 
تقرير لنيويورك تايمز، 13 آذار 2019.

للتمركز  العميقة  دولتها  بسنوات خططّت  قبلها 
كمحطة إقليمية للطاقة، وحدها في الحوض التي 
تمتلك بنية تحتية هي حجر زاوية تجارة الغاز، 
تتقدمها ثالث وحدات إسالة أنشأتها بين عامي 
مليار   2.3 وقتها  تكلفت  و2003،   2000
ووحدتي  ملياراً،   16 تتجاوز  واآلن  دوالر، 
محطة  و29  عائمة  توضيب  وإعادة  تخزين 
نقل  وقطارات  ضخمة،  ومستودعات  معالجة، 
مجهزة، وأرصفة شحن واستقبال مؤهلة على 
أنابيب  وخطوط  والمتوسط،  األحمر  البحرين 
الغاز  إنتاج  وبشبكة  الوطنية  بحقولها  تربطها 
اإلسرائيلية، واتفاق مع قبرص على خط بحري 

يكتمل 2022.
لوكالة  متتابعة  تقارير  وفق  منطقية،  معطيات 
للعب دور  القاهرة  االقتصادية، تزكي  بلومبرغ 
ال  معطيات  وهي  الغاز،  تجارة  في  مركزي 
تملكها أنقرة، لكنها كانت تعتمد، حينها، سياسة 
داود أوغلو،  التي صاغها أحمد  صفر مشاكل، 
حليف أردوغان وقتها وعدوه اآلن، وتدعي أن 

مرور الغاز عبر األنابيب ال يحتاج إسالة.
عالقات إسرائيل وتركيا وطيدة ومستمرة

وزير  عن  رويترز  نقلتها  تصريحات  نستعيد 
 15 في  جولر،  حلمي  األسبق،  التركي  الطاقة 
سماه  عما  فيها  كشف   ،2006 األول  كانون 
“خط  أنه  موضحاً  القرن”،  “مشروع  حرفياً 
أنابيب يربط البحر األسود والبحر األحمر”، في 
خطوة قال إنها “تعزز أمن طاقة إسرائيل ودور 
أبيب  تل  مخاوف  وتنهي  لها”  كمركز  تركيا 
البحري”،  غازها  تصدير  صعوبة  من  الدائمة 
وتوقع أن تكون له نتائج سياسية إقليمية هامة. 
التركي  اإلعالم  احتفاء  أيضا  رويترز  ونقلت 

“راديكالي”  صحيفة  وذكرت  القرن،  بمشروع 
أن الخط سيمتد إلى مدينة عسقالن حيث يلتقي 
يسمح  وأنه  إليالت،  يصل  موجود  أنابيب  بخط 
البحر  عبر  اآلسيوية  األسواق  إلى  بالتصدير 
عن  رويترز  نقلت  كما  أوروبا،  إلى  األسود، 
لألردن  يُمد  قد  الخط  أن  إسرائيلي  دبلوماسي 

واألراضي الفلسطينية.
عقب توقيع اتفاق خط “إيست ميد” بين قبرص 
التلويح  تركيا  أعادت  وإسرائيل،  واليونان 
بالتمدد وسط الملعب بالوطن األزرق لتعطيل مد 
اعتمادها  لتخفيف  تتشوق  التي  الخط ألوروبا، 
على الغاز الروسي، ما يحرم أنقرة من رسوم 
إحياء  محاوالت  جددت  بالتوازي  مروره، 
اإلسرائيلي  البث  هيئة  وفق  القرن”  “مشروع 
في الثاني من كانون الثاني 2020، التي كشفت 
أن مسؤوالً تركيّا رفيعا نقل رسالة لتل أبيب بإن 
بالده تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل 
وتعيين وزير طاقة جديد إلعادة بحث المشروع 

بين الطرفين.
وهاجمت أنقرة منتدى غاز شرق المتوسط الذي 
 ،2020 الثاني  كانون  في  القاهرة،  في  انعقد 
بعدم  واستشهدت  لها،  معادياً  تكتالً  واعتبرته 
دعوتها هي وما تسميها جمهورية شمال قبرص 
يقبل عضوية  نظامه،  المنتدى، وفق  لعضويته 
منتجي ومستهلكي غاز شرق المتوسط، وتركيا 
ال تنتجه، وكيانها القبرصي المزعوم ال اعترافاً 
األزرق  أردوغان  وطن  كما  تماما  به،  دولياً 
أن تستورد غاز  أمامها سوى  الخيالي، وليس 
تتأهل  المتوسط، غالباً من مصر، حينها  شرق 
“الولد  خانة  في  ظلت  وإال  المنتدى،  لعضوية 
المعطل” الذي يلجأ لبلطجة التمدد بجسده وسط 

الملعب، صارخاً: )فيها... ألخفيها(.

الدرزي  الدكتور أحمد  الكاتب والباحث السوري  أكد 
بأن الصراع الدائر في محافظة إدلب وما يرافقه من 
نتائج تترتب على سياسة األطراف المتصارعة سواء 
السورية  األزمة  في  سلبياً  دوراً  لعبت  التي  تركيا 
المسار  وعلى  السورية،  الحكومة  أو  مرتزقتها  أو 
بين  والعالقة  سوريا  في  المتداخلة  للدول  السياسي 
األوروبية  للدول  أردوغان  ومطلب  الصراع  هذا 
بدعمه في إنشاء ما تسمى المنطقة اآلمنة في الشمال 
بعد  إليه وخصوصاً  تفضي  أن  يمكن  وما  السوري، 
تصريحات أنجيال ميركل بإمكانية دراسته والنظر فيه 
مروراً بالتدخل التركي في ليبيا واالشتباك العسكري 

والسياسي في هذه المنطقة. 

ودولة االحتالل التركي منذ تدخلها في األزمة السورية 
األزمة  هذه  تعميق  في  سلبية  األكثر  العنصر  كانت 
الخارجية  السورية  المعارضة  تسمى  وما  أنها  رغم 
النظام  تغيير  مثل  بشعارات  تنادي  كانت  )االئتالف( 
والديمقراطية وغيرها…إلخ، ولكن المصالح التركية 
كانت أكبر من تلك المعارضة فبيعت في أمكنة متعددة 

من الميدان السوري إلى أن وصل الدور إلى إدلب.
جاء ذلك من خالل الحوار الذي أجرته صحيفة االتحاد 
الدكتور  السوري  والباحث  الكاتب  مع  الديمقراطي 
أحمد الدرزي، حول الوضع في إدلب والدور التركي 
التي  األخرى  المواضيع  وبعض  لعبته،  التي  السلبي 

تهم المنطقة بشكل عام.
والحوار على الشكل التالي:

اليوم،  إدلب  في  الدائر  الصراع  تقَرؤون  كيف  ـ 
والعالقة بين هذا الصراع والتدّخل التركي في ليبيا؟

من الواضح أن الصراع في إدلب ليس صراعاً محلياً 
وبين  الدولية  شرعيته  على  يحافظ  سياسي  نظام  بين 

في  واإلقليمي  الدولي  الصراع  تظهر  بل  معارضة، 
فيما  األخير  شكله  يأخذ  والذي  السورية،  األرض 
كل  من  تجمعوا  الذين  لإلرهابيين  مساحة  من  تبقى 
المناطق  وسائر  وعفرين  إدلب  في  األرض  أنحاء 
واالصطفاف  التركي،  االحتالل  دولة  احتلتها  التي 
واضح في معركة إدلب، فمن يستطيع حسم المعركة 
الصراع  محطات  من  محطة  كسب  قد  سيكون  فيها 
تكون  وربما  العالم.  من  واسعة  مناطق  في  الدولي 
تكون  قد  نتائج  من  فيها  لما  الدولية  المعارك  أهم  من 
حاسمة لمسارات سياسية تتعلق بدول، فعلى المستوى 
اإلقليمي، نجد أن الحكومة السورية وبمساندة الروس 
من  ذلك  في  لما  إدلب؛  على  السيطرة  في  ماضون 
حسم لجملة من المسائل، تبدأ من تثبيت فكرة السيادة 
ذلك  من  سيترك  وما  السورية،  األرض  الكاملة على 
المستقبل  ورسم  السياسية،  العملية  على  مفاعيل  من 
السياسي بعيداً عن الضغوطات التركية. وبالمقابل فإن 
تركيا ستدرك أن الطموحات بالتمدد نحو الجنوب قد 

المستقبل  على  الكبير  األثر  له  سيكون  وهذا  انتهت، 
األمر  وكذلك  أردوغان،  التركي  للرئيس  السياسي 
له  فكالهما  المتحدة،  والواليات  لروسيا  بالنسبة 
النتائج،  الخاصة، واألمر يعنيهما من حيث  حساباتها 
وضمن هذه الحسابات اإلقليمية والدولية يظهر الفعل 
الليبي كامتداد للفعل السوري، حيث تباينت المصالح 
انعكس  مما  الحسابات  واختلفت  األطراف،  كل  بين 

على تفعيل وتسريع معركة إدلب.
هامة  ومدناً  أجزاًء  احتلت  تركيا  أن  المعروف  من  ـ 
المعارضة  لصمت  قراءتكم  ما  سوريا؛  شمال  من 
التغيير  عن  )االئتالف(  تسمى  مما  الخارجية 
الديمغرافي وانسالخ أجزاء هامة من سوريا لتصبح 

واليات تركية في المستقبل؟
باالئتالف  يسمى  وما  المعارضة،  بصمت  يتعلق  ما 
تركيا هي من  أن  باعتبار  متوقع  أمر  فهذا  السوري، 
ديمقراطية  ليبرالية  بعناوين  المعارضات  جمعت هذه 
اإلخوان  قبة  تحت   2012 بعام  أنطاليا  مؤتمر  في 

أمرهم  من  يمتلكون  ال  وهم  ومحرابهم،  المسلمين 
التركية،  لالستخبارات  بفاعليته  يتبع  والجميع  شيئاً، 
وهي ستكون أول المتحولين نحو المصالحة الداخلية 
عندما تدرك تركيا بأن مخاطر استمرار العداء لسوريا 
والحرب عليها سترتد سلباً عليها. في اآلونة األخيرة 
التركي  االحتالل  ضغوطات  وتيرة  ازدياد  نالحظ 
على الدول األوروبية لتقديم الدعم المالي لها وتهددهم 

بتدفق الالجئين إلى بلدانهم.
إمكانية  حول  ميركل  أنجيال  تصريحات  تفسر  بم  ـ 
النظر في مطلب أردوغان إلقامة أو إنشاء ما تسمى 

بالمنطقة اآلمنة وتقديم الدعم المالي لها؟
االتحاد  على  ضاغطة  قوة  ورقة  يمتلك  أردوغان 
الالجئين،  لديه سواها وهي ورقة  يعد  األوروبي ولم 
باإلضافة للتهديدات المحتملة بخروج االتحاد األوروبي 
يعني  وما  سوريا؛  في  السياسي  بالحل  المساهمة  من 
ذلك من خروجه من كامل الشرق، وبالتالي انزياح هذا 
الشرق بشكل كامل للحلف الروسي الصيني اإليراني، 
ستنسحب  المتحدة  الواليات  بأن  يدرك  أنه  وخاصةً 
ذلك  بعد سنوات، وما سيترك   ولو  المنطقة  هذه  من 
من آثار بالمزيد من الضعف ألوروبا، وبخاصة بعد 
ولذلك؛  بريطانيا.  انسحاب  عن  الناجم  الكبير  الشرخ 
بناء  بدعم  أنجيال  لسان  على  األوروبي  التعبير  فإن 
منطقة في الشمال السوري للمهجرين ولو على حساب 
يأخذ  واآلشوريين،  والكلدان  والعرب  الكرد  شعوبه؛ 
بعدين، أولهما منح الرئيس التركي ورقة هامة كنوع 
ورقة  هي  ثانية  جهة  ومن  لتهديداته.  االنصياع  من 
يحفظ  بحل سياسي  للقبول  الدولة  ضغط على سوريا 
لها جملة من المصالح، وهذا يكشف زيف التحالفات 
والدعم للقوى األُخرى، بحيث تبقي األولوية للمصالح 

التي تهمها بالدرجة األولى.

أردوغان بعد موت مشروع القرن اإلسرائيلي التركي 
)فيها... ألخفيها(

 على 
ً
 لخطوط نقله بي�ن منتجيه ومستهلكيه، ليصل إليها »محمال

ً
، فخططت لتكون محورا

ً
أنقرة أدركت حقيقة وضعها الغازي مبكرا

آخرين« ولتستفيد من رسوم مروره.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

 احتالٍل عبر الغزِو واالتفاقاِت
ُ

تركيا... دولة

طبيعةُ  السورّي  يتفهَم  أن  بمكاٍن  األهميّة  من 
الحدوِد المرسومِة والتي تّم تعديلها عبر اتفاقاٍت 
كانت مؤامرة على الوطِن السورّي، ليعرَف أّن من 
ولم يكن  عبر الحدود الوهميّة كان نازحاً سوريّاً 
الجئاً، وأَن قضايا الحقوق ال تتقادم عبر الزمن، 

تركيا الحاضر ال تختلف عن ماضيها العثمانّي.

المنطقِة  إلى  الوافدِة  األقواِم  أحدُث  األتراك 
وتاريخهم يمتدُّ لنحِو سبعِة قرون، فالعثمانيون قوٌم 
من األتراك، ينتسبون أثنيّاً إلى العرِق األصفِر أو 
المغول  إليه  ينتسب  الذي  العرُق  وهو  المغولّي، 
موطُن  وكان  الشرقيّة.  آسيا  وشعوُب  والصينيون 
البوادي  في  الوسطى،  آسيا  في  األّول  األتراك 
الواقعة بين جبال آلطاي شرقاً وبحر قزوين غرباً، 

وهم عشائٌر وقبائل عديدة.

العثامنيون دولة غزو

التركيّة  األوغوز  قبائل  من  خاقانيّة  قايي  قبيلة 
عندما  ألب«  »كندز  زعيمها  عهد  في  نزحت 
خراسان  على  خان  جنكيز  بقيادِة  المغوُل  استولى 
مدينة  قرب  أرمينيا  غربي  شمال  المراعي  إلى 
أخالط. ويكتنف الغموُض الحياة السياسيّة المبكرة 
أنّها  المتوافرة  المعلوماُت  وتفيُد  العشيرة،  لهذه 
تركت منطقة أخالط عام 1231م بسبِب األحداث 

والظروف ونزلت إلى حوِض دجلة. 
دجلة  إلى حوض  النزوِح  بعد  ألب«  توفي »كندز 
بعاٍم، وتزعُم الروايات أّن ابنه سليمان شاه ترأس 
أسطوريّة  شخصيةٌ  هذا  سليمان  ولعل  العشيرةَ، 
حكم  ثم  نفسه،  كندز  وهو  العثمانّي  العقُل  ابتدعها 
إلى  عشيرته  مع  ارتحل  الذي  »أرطغرل«  حفيده 
عالء  السلطاِن  بخدمِة  فالتحَق  إرزينجان،  مدينة 
الدين السلجوقّي سلطان قونية، وسانده في حروبه 
ضد الخوارزميين، فأقطعه السلطاُن أراٍض خصبةً 
السياسيّة  أرطغرل  أطماع  لكّن  أنقرة.  مدينة  قرب 
بمهمِة  واللقب، وال  بالمنطقة  يقنع  فلم  أبعد،  كانت 
السلطاِن  باسم  يغزو  فشرع  الحدوِد،  على  الحفاِظ 
ممتلكاِت البيزنطيين في األناضول، واستولى على 
مدينة أسكي شهر وضّمها ألمالكه، ووّسع أراضيه 
مقاطعة  على  أميراً  قضاها  قرن  نصف  خالل 

حدوديّة، وتوفي عام 1281م بلقِب »غازي«. 
توسيع  عثمان  األصغر  ابنه  واصل  أرطغرل  بعد 
مستغالً  البيزنطيّة  الدولة  حساب  على  حدوده 
ضعفها، مخلصاً بالوالء للدولة السلجوقيّة رغم ما 
اعتراها من اضطراب وتهددها من أخطار، فأبدى 
السلطاُن السلجوقّي عالء الدين كيقباد الثالث تقديره 
غازي  »عثمان  لقب  ومنحه  عثمان،  لخدمات 
وفي  باشا«.  عثمان  الجاه،  العالي  الحدود  حارس 
عام 1291م فتح مدينة »قره جه حصار« جنوب 
سوغوت، وجعلها قاعدة له، وأمر بالخطبِة باسمه، 
إلى  عشيرته  وقاد  والسلطة،  للسيادة  مظهر  كأول 
بحر مرمرة والبحر األسود. وبتغلب المغوِل على 
دولة قونية السلجوقيّة، بادر عثمان إلعالن استقالله 
عن السالجقة ولقّب نفسه »پاديشاه آل عثمان« أي 
الحقيقّي  المؤسَس  بذلك  فكان  عثمان«،  آل  »ملك 
لهذه الدولة التركيّة الكبرى التي نُسبت إليه الحقاً، 
وعبر  األناضول،  غرب  بسهولة  عثمان  وتوّسع 
ونظّم  الجنوبيّة،  الشرقية  أوروبا  إلى  الدردنيل 
شوطاً  العثمانيون  قطع  عهده  وفي  إدارياً،  دولته 
نظام  إلى  المتنقلة  القبيلة  نظام  من  بالتحول  كبيراً 
اإلدارة المستقرة، ما ساعدها على توطيد مركزها 

وتطورها سريعاً إلى دولة كبرى.
تاريخ  حتى  مستقالً  سلطاناً  عثمان  وظّل 
مدينة  »أورخان«  ابنه  احتل  عندما   ،1326/4/6
توفي  فقد  مرمرة،  بحر  قرب  الواقعة  بورصة 
واتخذ  الدولة.  دعائم  أرسى  بعدما  العام،  هذا  في 
أورخان بن عثمان بورصة عاصمة له، وحّولها من 
إمارٍة ُغزاة إلى دولٍة لها إدارتها الداخليّة وجيشها 

النظامّي، ما ساعدها على مزيد من التوسع.
المؤسس،  لكونه  مرده  عثمان  إلى  الدولة  نسبةُ 
بدون  حاكمة  بأسرة  يرتبط  )عثمانّي(  ومصطلح 
على  العثمانيّة  الدولة  وتوسعت  قومّي،  مدلول 
األول  سليم  عهدي  في  واالحتالل  الغزو  أساس 
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وسليمان القانونّي. ويذكر أنّه بعد معركة الريدانية 
1517 تنازل آخر الخلفاء العباسيين محمد الثالث 
المتوكل على هللا في القاهرة لسلطان آل عثمان عن 
بني  سالطين  فتقمص  الصورّي،  »الخليفة«  لقب 

عثمان لقب الخالفة.
معركة  بعد  سوريا  إلى  العثمانيّة  الجيوُش  دخلِت 
المماليك،  على  وتغلبت   1516/8/24 دابق  مرج 
 ،1634 عام  العثمانّي  للحكم  العراق  خضع  بينما 
األقطار  من  وغيرهما  والعراق  سوريا  وبقيت 
العربيّة تحت االحتالِل العثمانّي ألربعة قروٍن حتى 
األولى،  العالمية  الحرب  انتهاء  قبيل  االنسحاب 
ودخول الحلفاء بموجب صك االنتداب الذي أقرته 
على  البريطاني  باالنتداب  وقضى  األمم  عصبة 

العراق والفرنسّي على سوريا.

سوريا بعد االنسحاب العثاميّن

مختلف،  حدودّي  بواقع  العثمانيّةُ  الدولةُ  انسحبت 
فقد اُعتبرت ذرى جبال طوروس أو الخط المتعرج 
الواصل بين ديار بكر )بالشمال الشرقي( ومرعش 
الحدود  )بالغرب(  ومرسين  األوسط(  )بالشمال 
مساحتها  وتُقّدُر  كيليكيا  المنطقة  وتسّمى  الفاصلة، 
نفسها.  سوريا  مساحةَ  يعادل  بما  كم2،  ألف   180
وأضنة  وكيليكيا  وطرسوس  مرسين  مدن  وتضّم 
وحران  وأورفا  والبيرة  وكلس  وعينتاب  ومرعش 

وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.
تضمنِت المراسالُت الفرنسيّة البريطانيّة التي أّدت 
حدود  إلى  واضحةً  إشارةً  سايكس-بيكو  التفاقية 
الفرنسي  الرئيس  من  تعليماِت  وتؤّكدها  سوريا، 
بريان إلى سفيره في لندن بول كامبون والمفاوض 
في  الفرنسيّة  الخارجيّة  بيكو  جورج  الفرنسّي 
يبدو  فإنّه  التحفظ،  هذا  تقديم  »بعد   :1915/10/9
اإلداريّة  الحدود  تثبيِت  في  يمكن  األبسط  الحلَّ  أّن 
على  أرضها  فستشتمُل  وهكذا،  لسوريا.  الحالية 
ولبنان  وبيروت  القدس  متصرفياِت  أو  واليات 
الجزء  على  الغربّي  الشمال  وفي  وحلب،  ودمشق 

الكامل من والية أضنة الواقع جنوب طوروس«.
ووردت اإلشارةُ إلى هذه األقاليم ولواء إسكندرون 
حسين- مراسالت  في  عليها  متنازع  كمناطق 
)شريف  علي  بن  حسين  كتاُب  وذكر  مكماهون، 
األعلى  الممثل  مكماهون  هنري  إلى  مكة( 
الحدوَد  أّن   ،1915/7/14 في  بمصر  لبريطانيا 
تمتَد  أن  يجب  المستقبلية  العربيّة  للدولة  الشماليّة 
لكنَّ  إسكندرون،  لواَء  إلى مرسين وأضنة وتشمَل 
مكماهون اقترح بكتابه الذي أرسله للشريف حسين 
زاعماً  المنطقة  هذه  فصل   1915/10/24 في 
الشريُف  فرفض  تماماً،  عرباً  ليسوا  سكانها  أنَّ 
على  برّده  رأيه  على  وأصرَّ  االقتراح  حسين 
مكماهون في 1915/10/15، ولكنه رضي أخيراً 
الحرب  وعقب  فقط.  وأضنة  مرسين  بالتنازل عن 
العثمانيّة  الدولة  ممتلكاُت  قُّسمت  األولى،  العالمية 
وبموجب  بالحرِب،  المنتصرة  الحلفاء  دول  بين 
في  وإيطاليا،  وإنكلترا  فرنسا  بين  المعقود  االتفاق 
بمنطقِة  ملحقةً  المنطقةَ  هذه  جعلت   1920/8/10
المصالح الفرنسيّة التي حددتها اتفاقية سايكس-بيكو 
في 1916/5/16 وأقّرت بسيادِة فرنسا على األقاليم 
الفرات،  لنهر  الغربيّة  كيليكيا والضفة  بين  الواقعة 
وبموجب اتفاق آب المذكور وحسب البيان الوارد 
بالمادة )7( تركوا لسوريا -الواقعة تحت االنتداب 
وأورفا  جك  وبيره  وعينتاب  كلس  مدن  الفرنسّي- 
وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر، وعندما عقد 
الحلفاء معاهدة سيفر مع تركيا 1920، أقّرت تركيا 

بمنطقتي إسكندرون وكيليكيا كجزٍء متمٍم لسوريا.
إبراهيم  اتفق  السورّي،  الشمال  ثورة  قياِم  عند 
مقابل رفع  بالسالح  األتراك على دعمه  هنانو مع 

ترسيم  وعدم  الثوار  معسكراِت  على  التركّي  العلم 
وكان  البلدين.  عن  االحتالل  رحيِل  حتى  الحدوِد 
زعماء الثورة يتحركون بين حلب وكلس وعينتاب 
جبل  بمناطق  تركزت  التي  نفسها  الثورة  ومناطق 
وعقد  الساحل.  وجبال  إسكندرون  ولواء  الزاوية 
قائد  باشا  عادل  الدين  صالح  مع  االتفاَق  هنانو 
الثورة  أمدَّ  الذي  مرعش،  بمركز  التركّي  الجيش 
بالمال والسالح. وأرادت تركيا من االتفاق ابتزاز 
فرنسا بخصوص ترسيم الحدود، وهو ما حصلت 
واسعة،  أراض  أعطاها  الذي  لوزان  باتفاق  عليه 
إسكندرون،  لواء  واقتطعت  للثوار،  دعمها  فأنهت 
ولعّل  الفرنسّي،  االحتالِل  مع  بالتواطؤ  وضّمته 

التاريَخ يعيُد نفَسه اليوم.
مثال آخر للدوِر الغربّي حصل خالل ثورة الشيخ 
بدعِم  استمرَّ  فقد   1924/2/5 في  بيران  سعيد 
إنكليزيّة،  مدافَع  التركّي  الجيُش  واستخدم  أتاتورك 
لسوريا  المحتلين  الفرنسيين  من  األتراك  وطلب 
وقتها السماح بمرور أربع قطارات يوميّاً على الخط 
الحديدّي »بغداد -حلب -إسطنبول« لنقل 25 ألف 
جندي تركّي مع عتادهم إلى مناطِق القتاِل، وقالت 
يومها جريدة »وقت« التركيّة: »ليس هناك مسألةٌ 
كرديّة، حين تظهُر الِحراُب التركيّة« وصدر حينها 
قانونّي(،  الحفاظ على األمن )تقرير سكون  قانون 

وتمَّ تشتيُت آالِف العوائِل الكرديِّة وتهجيرها.
المملكِة السوريّة وهي أول دولة  يُذكُر أنَّ خارطةَ 
العثمانيّة  الدولة  زواِل  بعد  الشام  بالد  في  مستقلة 
حدودها  شملت  األولى،  العالمية  الحرب  ونهاية 
النظريّة الواليات السوريّة العثمانيّة، أي بالد الشام 
حالياً، وترأسها فيصل بن الحسين أميراً بين 1918 
-1920 ثم ملكاً بإعالن االستقالل في 1920/3/8. 
الستصداِر  العثمانّي  المبعوثان  مجلس  بادر  فيما 
يتطلُع  ما  وهو   1920/1/28 في  المللي  الميثاق 

أردوغان لتطبيقه. 

معاهدة سيفر

بانتهاِء الحرِب العالميِّة األولى أبرمت دول الحلفاء 
 ،1920/8/10 في  سيفر«  »معاهدة  المنتصرة 
العثمانيِّة،  الدولِة  أراضي  بموجبها  وتقاسمت 
وبموجبها تحتفظ تركيا بأراٍض واسعة تضمُّ حوض 
سفوح  على  المياِه  ومنحدراِت  وجيحان،  سيحان 
جبال طوروس الجنوبيّة، وتُعطى معظُم القومياِت 
غير التركيّة بالدولة العثمانيّة استقاللَها، وكان منهم 
األرمُن فيما يسّمى اليوم أرمينيا الغربيّة ومركزها 
كيليكيا، واعترف الرئيس األمريكّي ويلسون بحقهم 
سيفر،  معاهدِة  على  توقيعهم  بعد  دولتهم  بإقامِة 
حرباً  وخاضوا  المعاهدة  رفضوا  األتراك  ولكن 
شرسة ضد الحلفاء حتى انتصروا، وبخاصة على 
اليونان خالل  الى  كيليكيا وضّمها  لتحرير  اليونان 
حرب 1922-1923 وقد تخاذل الحلفاء وانسحبوا 

عدداً  واألقل  اليونانّي  الجيش  وبقي  المعارك  من 
الثقيل  السالح  وتُرك  األتراك،  أمام  وتسليحاً 
اليونان  الجيش اإليطالّي وترك  لألتراك، كما فعل 
في هذه الحرب الكارثيّة لوحدها ما ألحق بها هزيمة 
مدوية أبيد فيها الجيش اليونانّي، واستولت القوات 
التركيّة على كّل كيليكيا وضّمتها وشّردت سكانها 
أنطاكية  بطريركية  أبناء  من  وسوريين  يونان  من 

وأعملت المذابح برقابهم واألمر نفسه مع األرمن.

معاهدة أنقرة

 1921/10/20 في  أنقرة  في  عليها  التوقيع  تم 
األكبر  الوطنّي  المجلس  وحكومة  فرنسا  بين 
ووقعها  التركيّة،  الفرنسيّة  الحرِب  إلنهاِء  لتركيا، 
ووزير  بويون  فرانكالن  الفرنسي  الدبلوماسّي 
وبموجبها  بك.  كمال  يوسف  التركّي  الخارجية 
)النهاية  الجنوبيّة  طوروس  هضاب  فصلت 
الجغرافيّة لبالد الشام والمواجهة لبالد األناضول(، 
عن منطقتها الجغرافيّة الطبيعيّة األم )بالد الشام(، 
مع أّن طوروس تمثل التخوم الطبيعيّة لها، وتشّكل 

قممها خط تقسيم المياه بين الشمال والجنوب.
)ضمن  التركيّة  الفرنسيّة  الحرب  المعاهدة  أوقفِت 
األكبر  أثرها  وكان  التركيّة(  االستقالل  حرب 
تحت  )الواقعة  سوريا  بين  الحدود  خط  تعديل 
قد  كانت  التي  وتركيا  آنذاك(  الفرنسّي  االحتالِل 
أقّرت في معاهدة سيڤر 1920 التي أنهِت الحرَب 
العالميّةَ األولى، رسم الخط الجديد لتتراجع الحدود 
بنحو 50  جنوباً  سيفر  معاهدة  بموجب  المرسومة 

كم. 
السناجق  وضع  عن  الجديدة  المعاهدة  أسفرت 
التركيّة وعزل  الشماليّة ضمن األراضي  السورية 
مدينة حلب عن المناطق الشماليّة التي كانت ضمن 
والية حلب ووالية أضنة، وفُرضِت السيادةُ التركيّة 
عثمانيّة،  )أضنة،  التالية  والسناجق  المدن  على 
مرعش، عينتاب، كلس، أورفا، ماردين، نصيبين، 
جزيرة ابن عمر(. وبلغت مساحة األراضي التي تمَّ 
ضّمها إلى تركيا نحو 18 ألف كم. ونّصت اتفاقية 
أنقرة أيضاً على منح لواء إسكندرون وضعاً خاصاً 
على  للحفاِظ  بامتيازاٍت  األتراك  السكان  فيه  يتمتع 
فيه.   لغة رسميّة  التركيّة  اللغة  ثقافتهم وعلى جعل 
كما نّصت المعاهدة على جعل ضريح سليمان شاه 
ضمن  والواقع  المفترض(  األول  العثمانيين  )جد 
األراضي السوريّة ملكاً لتركيا وتعيين حرس تركّي 

عليه. 

مؤمتر لوزان الثاين

الثاني ثالثة أشهر،  استمرت أعمال مؤتمر لوزان 

سالم  اتفاقية  لوزان  معاهدة  توقيع  عن  وتمخض 
دوليّة يوم 1923/7/24 بمدينة لوزان السويسريّة، 
بعد  المنتصرة  القوى  المعاهدة  أطراف  وضّمت 
وفرنسا  بريطانيا  )خاصة  األولى  العالمية  الحرب 
ترأس  التي  العثمانيّة  واإلمبراطوريّة  وإيطاليا(، 
أراضي  المعاهدة  وقّسمِت  إينونو،  وفدها عصمت 
السلطنة العثمانيّة رسميّاً على أساسها، وتمَّ تأسيس 
الجمهوريّة التركية برئاسة مصطفى كمال أتاتورك. 
وقادت معاهدة لوزان الثانية إلى االعتراف الدولي 
بسيادة جمهورية تركيا كدولٍة خلفت اإلمبراطورية 

العثمانيّة. وتضمنت المعاهدة:
الدولة  لتأسيس  العثمانيّة  الدولة  حدود  ترسيم   •
التركيّة القوميّة الحديثة بقيادة أتاتورك، وعاصمتها 

أنقرة.
التركيّة  المائيّة  • وضع قواعد الستخدام المضايق 
والسلم،  الحرب  زمن  فيها  والمالحة  والمرور 
ونّصت على شروط اإلقامة والتجارة والقضاء في 
تركيا، وإعادة النظر بوضعية الدولة العثمانيّة ومآل 

األراضي التي كانت تابعة لها 
• إبطال معاهدة سيفر وبنودها بحقِّ الدولة العثمانيّة، 
التركيّة  بالجمهورية  الحقاً  ُعرف  لما  وتأسيس 
العلمانيّة وإلغاء الخالفِة اإلسالميّة، وترسيم حدود 
حافظت  التي  التركيّة  الدولة  مع  وبلغاريا  اليونان 

على ضّم إسطنبول وتراقيا الغربيّة.
• تخلّي تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر 
والسودان والعراق وبالد الشام، باستثناء مدن كانت 
تقع في سوريا مثل أورفا وأضنة وغازي عينتاب 
عن  العثمانيّة  الدولة  وبتنازل  ومرعش،  وكلس 
حقوقها السياسيّة والماليّة المتعلقة بمصر والسودان 

اعتباراً من تشرين الثاني عام 1914.
لم يكن لدى األتراك خيارات أمام الحرص البريطانّي 
على حقول البترول في الموصل وأجبروا األتراك 
يخرج  ولهذا   ،1926 عراقيّاً  به  االعتراف  على 
الغبن  للحديث عن  اليوم من وقٍت آلخر  أردوغان 
العدة  يعد  وهو  الضعف  نتيجة  بتركيا  لحق  الذي 

النتهاء مفاعيل االتفاق عام 2023.  

سوريا التاريخّية

البحرّي  حلب  والية  منفذ  كان  إسكندرون  لواء 
في  تركيا  إلى  ضّمها  وتم  حلب،  لوالية  التاريخّي 
أقل  األتراك  نسبة  أّن  ورغم   ،1939/11/29
الفرنسيّة  السياسة  أّن  إال  السكان،  من   %20 من 
اللواء  لسلخ  القديم  والتخطيط  لألتراك،  المنحازة 
خسائر  من  والتقليِل  األتاتوركّي،  الحكم  إلرضاء 
معاهدة سيفر دعمت سياسة تتريك مقنّعة خالل فترِة 

االنتداب الفرنسّي بالعشريناِت.
الخصيب وحدةً  الهالل  السوريون  القوميون  يعتبُر 
الواحد،  السوري  الشعب  من  وبشريّة  جغرافيّةً 
يحملون سمات مشتركة موّحدة للشخصيِّة السوريّة، 
التي  البشريّة  حضارة  مهُد  السوريّة  األرَض  وأّن 
على  وتوالت  الميالد،  قبل  العاشرة  لأللف  تعود 
والكنعانيين  السومريين  حضارات  سوريا  أرض 
والسريان  والكلدانيين  واآلشوريين  /الفينيقيين 
والميديين والحثيين والبابليين واآلراميين واألنباط 
والعديد من الحضارات القديمة كما عرفت عصوراً 
السوريّة  العقيدِة  وفي  ورومانيّة  إغريقيّة  مزدهرة 
السورّي  التي وضعها مؤسُس الحزب  االجتماعيّة 
القومي االجتماعي، أنطون سعادة، سوريا الطبيعيّة 
األمةُ  فيها  تطورت  التي  الجغرافيّة  البيئة  تعتبر 
السوريّة. وأشار إلى ما اعتبرها منطقة متميزة ذات 
طوروس  من  تمتد  بأنّها  ووصفها  طبيعيّة،  حدود 
الشمال  في  زاغروس  وجبال  الغربي  الشمال  في 

الشرقّي.

»لوال لعنة الحرب
 لكان الشارع الذي نسير فيه 

كتٍف بكتف، ضيٌق جداً

عبدالوهاب برياين

ال يتسع لسوانا
 يتنفس عابروه بعدنا العطر
 الذي كان يؤرجحك في الليل

 ال حسرات الجياع 
المقاتل الذي يقف في أوله. 
كان يمكن أن يكون بائع ورد 

 يختلس نظرة 
من عابرة وحيدة

 أو حتى رجل أمن 
بهيئة متسّول

 الصور على جانبيه لعارضات
 أزياء يؤججن غيرتي 

لو لفتن نظرك
 الكلمات كذلك منعشة

 كانتظاري 
للحظة انتشاء معك 

الطفلة الجالسة على الرصيف 
كانت ستتقن لغة دالل كلبها

 ال لغة التماس الشفقة
 يقولون .... 

الحرب تغيّر كل شيء
   نعم... 

فالشارع الواسع بات باسمك
 وأنا 

يؤرجحني صمتك
 كصعقة ال كعطر«. 

 
نص يحمل معه رائحة البارود و الدم... يقف 

المتهدمة و  البنية  كبير من  إزاء ركام  معنا 
التي باتت مفتوحة لعبور الموت،  الشوارع 
ذاكرة  زمن  إلى  إعادتنا  تحاول  الشاعرة 
رغم  رومانسي  بات  زمن  إلى  العطر، 
والزمن  الحرب  لكنها  يومياته،  واقعية 
ما  وكأن  للخلف  نلتفت  الذي جعلنا  الرديء 
مفرطة...  رومانسية  السابقة  أيامنا  في  كان 
وطفولة  مشردة  الحرب...طفلة  زمن  أنه 
تحمل السالح وطلقات في جعاب بدل ورود 
رغم  يمضون،  ومتسولون  العشاق،  يد  في 
إن  إال  صورها  و  الحرب  مفردات  قساوة 
وعبر  تستطيع  رشك«  »فيروز  الشاعرة 
أسلوبها المميز  باستخدامها اللغة الثالثة، تلك 
المحكية  العامية  بين  ما  تتأرجح  التي  اللغة 
إيجاد  الغارق في  الفصحى، أسلوبها  واللغة 
ثنائيات المقارنة عبر فوضى تدركها بحسها 
الشاعري وتشاركنا في قصص الحب التي 

قراءة في نص ...لوال لعنة الحرب لـ فيروز رشك

فريوز رشك

معها  وتأخذنا  النص،  ثنايا  في  تغيب  ال 
رسالتها  يجعل  ما  وهو  ومتلقي  كقارئ 
بالوصول  عليها  وتحكم  مفتوحة  الشعرية 
الذي  الشارع  الطرقات وذلك  رغم وعورة 
يختصر الوطن كله وبوجع.. وجرح مازال 

ينزف.. 

قلعة »سمعان العمودي«... إحدى أقدم اآلثار 
المسيحية في سوريا

دموع البلياتشو: مجموعة قصصية 
نشر ألول مرة

ُ
ت

ملحة تاريخية

يُعّد »سمعان العمودي« المبتكر األول لطريقة التنّسك 
ناسكاً  سنة   37 عاش  حيث  الحجري،  العمود  على 
بُني  متقشفاً على عمود في جبل سمعان، وبعد وفاته 
زينون  اإلمبراطور  إلى  تُنسب  كنيسة  العمود  حول 
بنائها في عام 476، وُسّميت باسم  العمل على  بداية 
ثم  لذكراه،  إحياء  العمودي«  سمعان  مار  »كنيسة 
والمدفن  والمعمودية  الدير  بسنوات  ذلك  بعد  أضيف 
للحجاج  ونزل  لدور سكن  إضافة  للكنيسة،  كملحقات 
الذين قدموا من بالد الغال )تشمل اليوم فرنسا وبلجيكا 

وجزءاً ألمانياً( وإنكلترا وإسبانيا وإيطاليا.
وتحّولت الكنيسة وملحقاتها من مركز ديني إلى قلعة 
»نقفور  البيزنطي  القائد  حولها  بنى  بعدما  عسكرية، 

فوقاس« سوراً وأبراجاً، لتُعرف بـ »قلعة سمعان«.

القرى املنسّية

الذي  »ليلون«  قمم جبل  إحدى  في  القلعة  أطالل  تقع 
شمال  في  سمعان  جبل  من  الشمالي  الجزء  يشّكل 
تجّمع  أكبر  من  جزءاً  القلعة  وتعّد  حلب،  غربي 
المنسية  »القرى  ويُدعى  العالم  في  األثرية  للمواقع 
إلى   2011 عام  أُضيفت  التي  سوريا«،  شمال  في 
عن  عبارة  وهي  العالمي،  للتراث  اليونسكو  الئحة 
حوالى 800 مدينة وقرية أثرية مهّمة تقع بين مدينتي 
يعود  الكلسية.  الكتلة  جبال  في  وتمتّد  وإدلب  حلب 
أغلب هذه القرى إلى القرنين األول والسابع، وتتميّز 
بالمناظر الطبيعية والبقايا المعمارية للمساكن والمعابد 
والكنائس، ويوضح مشهدها الثقافي االنتقال من عالم 
المسيحية  إلى  الرومانية  لإلمبراطورية  القديم  الوثنية 
الحياة  عن  استثنائية  شهادة  تقّدم  أنها  كما  البيزنطية، 

الريفية في العصور القديمة وخالل الفترة البيزنطية.

العامرة املسيحّية األوىل

جاءت أبنية الكنائس أيام المسيحيين األوائل استمراراً 
لطراز البناء الروماني، فحافظت على التقاليد البنائية 
ومفرداتها  وعناصرها  موادها  مع  القديمة  الرومانية 
الباسيليك  أبنية  استعمال  جانب  إلى  المعمارية، 
ككنائس، وهي جزء من العمارة الرومانية كانت تُبنى 
مخطّطها  تجارية،  ألغراض  األسواق  من  بالقرب 
أو  بصّف  مزّود  عرضه،  ضعف  وطوله  مستطيل 
صفّين من األعمدة من كل جهة، وتحّدد األعمدة ثالث 
وينتهي  ارتفاعاً  األكبر واألعلى  األوسط هو  أجنحة، 
الشرفات.  تعلوها  الجانبية  األجنحة  بينما  بالمذبح، 
كمكان  المسيحية  انتشار  بعد  الباسيليك  واستُغلت 

للصالة وممارسة الشعائر الدينية.
كمادة  اآلجر  فاستخدمت  البيزنطية  العمارة  أما 
الكنائس  وكانت  للتغليف،  والرخام  للبناء  أساسية 
بقبة  اإلغريقي  الصليب  مخطّط  على  تقوم  البيزنطية 
مركزية مؤلفة من أقواس متقاطعة وأعمدة كالسيكية 
)اإلغريقية والرومانية(، وكانت للمداخل أعتاب أفقية 
البيزنطي  الفن  ويعتبر  دائري،  نصف  عقد  يعلوها 
الزخرفة  حيث  من  والشرقي  اإلغريقي  الفن  وريث 

والنقش بالرخام والفسيفساء.

مخطط املنطقة

تتألف القلعة من مجموعة معمارية مسيحية متجاورة، 
والكنيسة  والمعمودية  والدير  الكبرى  الكنيسة  تضّم 
الصغرى والمدفن. ُصّممت الكنيسة الكبرى على هيئة 
)شرقية  باسيليكيات  أربع  من  مؤلّف  يوناني  صليب 
ما  بينها  ما  في  متعامدة  وجنوبية(  وشمالية  وغربية 

وفي  الشمال،  نحو  درجات   6 فتميل  الشرقية  عدا 
مكان التقائها بهو رئيسي مثّمن )أكتوغون( األضالع. 
الذي  السمعاني  التعبّد  عمود  بقاعدة  جميعها  وتحيط 
عاش عليه القديس سمعان والذي يعّد محور الكنيسة، 
وكان مزّوداً في أعاله بدرابزين من األلواح الخشبية 
على شكل شرفة، مع سلّم لوصول الناس إلى الناسك 

والتواصل معه.
وحول الباسيليك الشرقية والجنوبية، تمتّد باحة واسعة 
يقوم في رحابها بناء الدير والمصلى الخاص بالكهنة. 
الجهة  في  الصخر  في  فمنحوت  الرهبان  مدفن  أما 
حوالى  وبعد  جدرانه.  في  القبور  وتتموضع  الشمالية 
المعمودية  بناء  الكنيسة،  من  الجنوب  إلى  متر   200
الشرقية حنية،  يعلوه مثّمن وفي جهته  الشكل  المربّع 
للمعمودية،  تُستخدم  كانت  حفرة  وجود  ونالحظ 
األقسام  ثالثية  صغيرة  كنيسة  بناء  مع  بناؤها  يلتحم 

)بازيليكا(، كانت تُستخدم الستكمال الطقوس.
وإلى الجنوب من المعمودية، باب سور يقود الخارج 
وهي  سمعان،  دير  مرافق  إلى  منحدر  طريق  عبر 
مبان ومنشآت كانت تُستخدم لنزول الحّجاج والزوار، 
وجميع هذه المباني مطّوقة بسور حجري مّما يمنحها 

مظهر المجّمع الضخم.

الكنيسة الكربى

الشرقية-  الرومانية  الحقبة  إلى  الكبرى  الكنيسة  تعود 
معمارية  أساليب  تصميمها  في  وتدمج  البيزنطية، 
عّدة، فهي مصلبة وباسيليكية ومثّمنة في الوقت ذاته، 
كتابه  في  بتلر،  هاورد  األميركي  المؤرخ  ووصفها 
فجوة  »مألت  بأنها  سوريا«،  في  المبكرة  »الكنائس 
أجمل  ليست  فهي  الكنائس،  لعمارة  فهمنا  في  مهمة 
وأهم نصب معماري قائم بين مباني الفترة الرومانية 
نموذجاً  أيضاً  اعتُبرت  بل  فحسب،  الثاني  القرن  في 
والثاني  عشر  الحادي  القرنين  في  المسيحي  للمبنى 

عشر في شمال أوروبا«.
واسعة  أقواس  تخترقه  مثّمن  بهو  الكنيسة  يتوّسط 
يبدو  تجعله  أضالع،  أربعة  في  تتقعر  حنيات  تعلوها 
باسيليكيات.  بأربع  فتّتصل  بقية األضالع  أما  مربعاً، 
يستند كل قوس على عمودين لكل منها تيجان كورنثية 
تحّركها  التي  األكنتوس  أوراق  شكل  على  مزخرفة 
مجاز  أي  النارتكس،  في  أيضاً  )موجودة  الرياح 
الكنيسة، والمدخل(، وهنالك شكوك حول ما إذا كان 
بعض  وثّمة  للسماء،  مكشوفاً  أم  بقبة  مسقوفاً  المثّمن 
الدالئل التي تشير إلى أن قبة من الخشب كانت تعلوه 

لكنها انهارت بسبب زالزل.
معمارية  بأشكال  فتتمتّع  األربع  الباسيليكات  أّما 
وهي  ككنيسة،  منها  الشرقية  استُخدمت  مختلفة. 
وعدداً  جانبيين  جدارين  في  كبيرين  مدخلين  تحوي 
غير مسبوق من النوافذ التي تشترك بشريط زخرفي 
منحٍن. لهذه الباسيليك حنية رئيسية وحنيتان ثانويتان 

 - ويَئِس  آخِره،  حتى  القهوِة  فنجاَن  َشرب  قد  »كان 
كما يقولون - حتى الثُّمالِة من تجميِع أشالِء البلياتشو 
بيٍت  كأطالِل  أماَمهُ  ُمتناثرةً  فبقيَْت  بالصمغ،  ولحِمها 

ُمنهار«
مرة،  ألوِل  تُنشُر  التي  القصصيةُ،  المجموعةُ  هذِه 
أوراِق  من  السعود«  أبو  »عطيات  الدكتورةُ  جمَعْتها 
لتَضَعها  الخاصة؛  مكاوي«  الغفار  »عبد  الدكتور 
»دموع  بعنواِن  وقدَّمْتها  رتبَْتها  أْن  بعَد  القارئ،  أماَم 
عشرةَ  ثالَث  على  المجموعةُ  وتحتوي  البلياتشو«. 
قصةً قصيرة، يغوُص بعُضها في أعماِق النَّفِس لتُجلَِّي 
ما َخفَي بداخلِها؛ ويأخُذ البعُض اآلخُر من ِحكِم الشرِق 
َملحمٍة من طراٍز فريد. وفي قصِة  ما يكفي لصناعِة 
اإلنساِن  مرايا  الكاتُب عن  يُحدثُنا  البلياتشو«  »دموع 

الداخليِة التي ال بدَّ أْن يَرى فيها حقيقةَ نفِسه وغايتَها.

وفي أرضيتها رخام مزخرف.
نحو  يطّل  رواق  فيتقّدمها  الجنوبية  الباسيليك  أما 
روماني  مثلث  يعلوه  الفتحات،  ثالثي  بقوس  الخارج 
يرتكز على أعمدة بتيجان مزخرفة، إضافة للنارتكس 
يذكر  إذ  الرومانسكية،  للكاتدرائيات  مقدمة  تعّد  التي 
عالم اآلثار الفرنسي »دوفوغويه«، أحد أهم الباحثين 
المنسية، أن أصول الرومانسك في  القرى  في تاريخ 
لكنيسة  الجنوبية  الواجهة  مقّدمة  في  موجودة  أوروبا 

القديس سمعان العمودي.
الجدير ذكره أن السقف المقبّب الكبير وأغلب الجدران 
الخارجية لم تعد موجودة، بينما بقيت األقسام الرئيسية 
فقد  للعمود  بالنسبة  أما  سليمة،  الواجهة شبه  فيها  بما 
تبقى منه ركيزة حجرية يعلوها حجر مستدير بارتفاع 
مترين فقط، يرجح أن يكون قد دّمر كلياً خالل الحرب 

األخيرة في سوريا.

وكاالت
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

 لسياسات االحتالل التركي.. بلدية 
ً
إفشاال

زركان تستمر في أعمالها الخدمّية

ثِقل كاهل المزارعين 
ُ
أسعار األسمدة ت

في عامودا

التركي ومرتزقته  رداً على محاوالت االحتالل 
إليقاف  السوري  الوطني  بالجيش  تسمى  ممن 
وبهدف  شمال وشرق سوريا  مناطق  في  الحياة 
تهجير أهالي المنطقة قسراً؛ تستمر بلدية الشعب 
بناحية زركان في متابعة أعمالها الخدمية وصبها 

في خدمة األهالي
ومرتزقة  التركي  االحتالل  جيش  يزال  ال 
»الجيش الوطني السوري« مستمرين بهجماتهم 
على مناطق شمال وشرق سوريا منذ التاسع من 
شهر تشرين األول عام 2019، ضاربين بكافة 
االتفاقيات التي أُبرمت بينها وبين كل من روسيا 

وأمريكا عرض الحائط.
كانيه/ رأس  منطقتي سري  احتالل كل من  بعد 
دولة  سعت  أبيض؛  تل  سبي/  وكري  العين 
وقصفها  مرتزقتها  خالل  من  التركي  االحتالل 
للمناطق الحدودية إلى إفراغها، وإجراء التغيير 
التي  المناطق  هذه  ومن  فيها،  الديموغرافي 
شعوبها  إرادة  وكسر  احتاللها،  تركيا  تحاول 
أنها  إال  الحسكة  مقاطعة  في  زركان  ناحية  هي 
تتعرض  حيث  وإداراته   شعبها  بإرادة  فشلت 
الناحية وقراها بشكٍل شبه يومي للقصف من قبل 
االحتالل ومرتزقته. ولكن؛ إرادة األهالي تُفشل 

وتيسير هذه الهجمات، ومن جانبها تستأنف بلدية زركان  المواطنين  لخدمة  الخدمية  أعمالها 

مشاكلهم  وحل  مستلزماتهم  وتأمين  أوضاعهم 
الخدمية.

من  شهر  بعد  عملها  لتزاول  البلدية  عادت 
رأس  على  البلدية  وأعضاء  التركية،  الهجمات 
المواطنين،  عملهم حالياً، ومستمرون في خدمة 
باستطاعتهم  ما  كل  سيفعلون  بأنهم  ويؤكدون 
إلعادة رونق الحياة والجمال إلى ناحتيهم. ولفتوا 
إلى أن عودتهم إلى العمل في هذه الظروف تبث 

الطمأنينة واألمن واألمل في قلوب المواطنين.
وكالة هاوار قامت بزيارة ناحية زركان والتقت 
الناحية  الشعب في  لبلدية  المشتركة  الرئيسة  مع 
نوف عبيد التي قالت: »كنا شاهدين على هجمات 
مصادر  تستهدف  كانت  التي  التركي  االحتالل 

الحياة«.
يقع  الناحية  مخبز  أن  إلى  عبيد  نوف  وأشارت 
في خط الجبهة األمامية، وأكدت: »ولهذا السبب 
يستهدف عمال  االحتالل  كان جيش  فقد  عانينا، 
الفرن، لبث الرعب والخوف فيهم، وقطع الخبر 
مغادرة  إلى  يضطروا  كي  الناحية  أهالي  عن 

منازلهم«.
عن  نكف  لم  وبإرادتنا  أننا  »إال  وأضافت: 

ارتفع سعر السماد الزراعي هذا العام في مناطق 
عليه  كان  ما  إلى ضعف  سوريا  وشرق  شمال 
الواحد  الطن  سعر  وصل  حيث  الماضي،  العام 
إلى/400/ ألف ليرة سورية بسبب ارتفاع سعر 
بـ  الفائت  العام  يباع  كان  بينما  الدوالر،  صرف 

240 ألف ليرة سورية.

مناطق  أسواق  في  تباع  التي  األسمدة  وتستورد 
عبر  وإيران  العراق  من  سوريا  وشرقي  شمال 
كردستان  إقليم  مع  الحدودي  سيمالكا  معبر 
مباشرة  تتأثر  أسعارها  يجعل  ما  وهو  العراق، 
والعمالت  األمريكي  الدوالر  صرف  بسعر 
السورية، بحسب  الليرة  األجنبية األخرى مقابل 

مسؤولين في هيئة الزراعة.
الذاتية  اإلدارة  من  تدّخل  إلى  الفالحون  ويتطلع 
الطرقات  تسهيل  طريق  عن  األسعار  لخفض 
مناسبة،  بأسعار  واألدوية  البذار  وتأمين 
بسعر  السماد  تأمين  في  خاصة  ومساندتهم  

يمّكنهم من تأمين احتياجات مزروعاتهم.
وقال فيصل حليمي وهو مزارع من مدينة عامودا 
يواجهون  الفالحين  »إن  بريس:  نورث  لوكالة 
احتمال خسارة كبيرة إذا لم تتخذ اإلدارة الذاتية 

إجراءات لتخفيض سعر األسمدة الربيعية«.
وأضاف: »يباع الطن الواحد من السماد بـ 400 
دوالر في السوق السوداء؛ هذا األمر يثقل كاهلنا 
إلى أن مزارعي شمال وشرق  جميعاً«، مشيراً 
تردي  مع  المرة  هذه  حقيقية  أزمة  أمام  سوريا 
سوريا  في  واالقتصادية  المعيشية  األوضاع 

عموماً، على حد قوله.
تؤدي خسائر محتملة خالل  قد  وبحسب حليمي 
المزارعين  بعض  عزوف  إلى  القادم  الموسم 
المرتفعة،  التكاليف  عن زراعة أراضيهم جراء 
الباهظة  األسعار  بين  الكبير  الفارق  سيما  وال 
للمحاصيل  الرخيصة  واألثمان  حالياً  لألسمدة 

وقت الحصاد.
يساعدهم  أن  الجزيرة  إقليم  الفالحون في  ويأمل 
بعض  تدبير  في  المقبل  الزراعي  الموسم  إنتاج 
أراضيهم  ومستلزمات  المعيشية  أمورهم 
أراضي  تعرضت  أن  بعد  خاصة  الزراعية، 

كثيرين منهم للحرائق خالل الموسم الماضي.
كانون  في  أعلنت،  قد  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
لرئيس  مصور  تسجيل  عبر  الماضي،  الثاني 
هيئة االقتصاد والزراعة على صفحتها في موقع 
فيسبوك، أن الحرائق أتلفت 435 ألف دونم العام 
تم  مزارع   6000 لتضرر  أدى  ما  الماضي؛ 

تعويضهم بالبذار للموسم الحالي.

إجراءات اإلدارة الذاتية

في  الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  وقامت 
الزراعية  المناطق  بتقسيم  العام،  هذا  عامودا، 
فنصف  فيها،  تزرع  التي  المحاصيل  حسب 
منطقتي االستقرار األولى والثانية تزرع بالقمح، 
و%15  بالبقوليات،  تزرع  مساحتها  من  و%5 
خضراوات وقطن، فيما تترك حقول تقدر نسبتها 
الثالثة  المنطقتان  أما  زراعة،  دون   %10 بـ 

والرابعة فتزرع فيهما البقوليات والشعير.
وقالت الرئيسة المشاركة لشركة تطوير المجتمع 
الزراعي في عامودا سوزدار أحمد: »يتم تقدير 
في  للمزارعين  وتأمينها  الالزمة  السماد  كميات 

ريف عامودا حسب تلك التقسيمات«.
وأكد عضو شركة تطوير المجتمع الزراعي في 
خالل  وزعوا  إنهم  فرحان  علي  بشير  عامودا 
من  طن   /1400/ اآلن  وحتى  الحالي  الموسم 
سماد اليوريا، باإلضافة إلى توزيع /400/ طن 
المخصص  السماد  وهو  المركب،  السماد  من 
استوردوا  أنهم  موضحاً  الشتوية،  للخضروات 
تلك الكميات من العراق وإيران، وقاموا باختبار 

فعاليتها قبل توزيعها على المزارعين.

آلية توزيع السامد عىل املزارعني

الرخص  على  السماد  توزيع  آلية  وتعتمد 
العام  المزارعون  عليها  حصل  التي  الزراعية 
الجاري، فقد تم توفير/25/ كيلو من السماد لكل 
المرخص  المساحة  حسب  األرض،  من  دونم 

إكثار  مؤسسة  لدى  بشكل رسمي  والمسجلة  بها 
البذار، باإلضافة إلى ثماِن كيلوغرامات إضافية 
المخصص للفالحين والمزارعين المتعاقدين مع 
بـ  شرائها  بدل  دوالر   /380/ وبسعر  المؤسسة 
/400/ دوالر من السوق السوداء، بحسب شركة 

المجتمع الزراعي في عامودا.
نقصاً  إن  برس«  لـ«نورث  فرحان،  وكشف  
في توفر األسمدة في األسواق ظهر بعد إغالق 
سوريا  وشرق  شمال  بين  الحدودية  المعابر 

وباشور كردستان؛ بسبب تفشي مرض كورونا، 
في وقت يمثل الذروة بالنسبة لرش األسمدة.

احتياجات  من   %  97 تغطية   تم  أنه  وأضاف 
قبل  السماد  مادة  المنطقة من  فالحي ومزارعي 
إلى أن السماد سيصل  توقف استيرادها، مشيراً 

إلى المنطقة خالل األسبوع المقبل.
من جهته؛ قال اإلداري في معبر سيمالكا ريناس 
زبير: »إن ما تم االتفاق عليه مع إقليم كردستان 
العراق في معبر فيش خابور، هو تخصيص يوم 

الثالثاء من كل أسبوع لدخول المنظمات والمواد 
اإلغاثية إلى مناطق شمال وشرق سوريا، لكن لم 
يتم االتفاق بين الطرفين على تحديد أيام أخرى 

لدخول المواد التجارية«.
من  األول  في  قررت  قد  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
شهر آذار الجاري إغالق معبر سيمالكا الحدودي 
فيما  فيروس كورونا،  تفشي  وقائي من  كإجراء 
حددت عبر قرارات الحقة آليات لعبور الحاالت 

اإلنسانية والمواد اإلغاثية.

محاولة الوصول إلى الفرن، وإعادة إنتاج الخبز 
وتوزيعه على األهالي، على الرغم من أن الفرن 

يبعد عن خط الجبهة 1 كم«.
في  الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئيسة  وبيّنت 
الغاز  مادتي  يوزعون  أنهم  عبيد  نوف  الناحية 
الكميات  بحسب  المواطنين  على  والمحروقات 
في  سيستمرون  أنهم  مؤكدة  لديهم،  المتوفرة 

عملهم بخدمة الشعب.
ومن جانب آخر؛ تستمر اللجان الخدمية بأعمالها 
إلى  النفايات  ونقل  الناحية،  تنظيف  خالل  من 
نقل  إلى  باإلضافة  المخصص،  النفايات  مكب 
األنقاض التي خلفها قصف االحتالل ومرتزقته.

نوف عبيد

الصين  في  بالتفشي  كورونا  فيروس  بدأ 
مؤخراً، قبل أن ينتشر إلى أكثر من 60 دولة 
بكافة أنحاء العالم، ويؤكد معظم العلماء أن هذ 
الفيروس يحتاج إلى خمسة أيام في المتوسط 
متبوعة  بحمى  تبدأ  التي  أعراضه  لتظهر 
يشعر  بسعال جاف، وبعد نحو أسبوع تقريباً 

تقرير/ ميديا غانم

تأتي  ما  ونادراً  التنفس،  في  بضيق  المصاب 
األعراض في صورة عطس أو سيالن األنف، 

وهي متشابهة كثيراً لنزالت البرد.
ولمنع تفشي مرض كورونا في مناطق شمال 
اآلن  حد  إلى  تسجل  لم  التي  سوريا  وشرق 
التوصية  على  وبناًء  بها،  مرضية  حالة  أية 
الصادرة عن لجنة الفتوى واالجتهاد في مؤتمر 
المجتمع اإلسالمي الديمقراطي؛ أصدر مكتب 
المجتمع  لمؤتمر  والمعتقدات  األديان  شؤون 
الخصوص  بهذا  بياناً  الديمقراطي  اإلسالمي 

وجاء فيه: 
»استناداً لقوله صلى هللا عليه وسلم: »فر من 
المجذوم كما تفر من األسد« رواه البخاري، 
أية  »الطاعون  وسلم:  عليه  هللا  صلى  وقوله 
الرجز ابتلى هللا به ناساً من عباده فإذا سمعتم 
به فال تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرٍض وأنتم بها 

فال تفروا منه« رواه مسلم. نوصي بما يلي:
كافة  في  والجماعة  الجمعة  صالة  »تعليق 
سوياً  وشرق  شمال  في  والجوامع  المساجد 
اآلذان  برفع  االكتفاء  آخر،  إشعار  حتى 
وتعقيبه بقول المؤذن: »صلوا في بيوتكم اللهم 
إلغاء  البالء والوباء وسيء السقام،  أرفع عنا 
كافة التجمعات الدينية والمناسبات االجتماعية 
يوردن  »ال  وسلم:  عليه  هللا  صلى  لقوله 
وتعليق  عليه.  متفق  مصح«  على  ممرٍض 

كافة الدروس الدينية وحلقات الذكر ودروس 
القرآن الكريم في المساجد درًء للمفاسد وجلباً 

للمصالح«.
هذا وقد أرفق مكتب شؤون األديان والمعتقدات 
النبوي  »اإلرشاد  بـ  البيان  الجزيرة  إقليم  في 
لمنع انتشار األوبئة« وكان على الشكل التالي:

لقوله صلى هللا عليه  الغسل والوضوء...   -«
يغتسل  أحدكم  بباب  نهراً  أن  لو  ]أرأيتم  وآله 
منه كل يوم خمساً هل يبقى من درنه شيء؟ 

قالوا ال يبقى من درنه شيء[.

- تغطية الوجه عند العطس.. لقوله صلى هللا 
عليه وسلم ]إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على 

وجهه وليخفض صوته[.
والمنزلية  الشخصية  بالنظافة  االهتمام   -
واألماكن العامة.. لقوله صلى هللا عليه وسلم 
أفنيتكم  فنظفوا  النظافة،  يحب  نظيف  ]إن هللا 
وساحاتكم[ ،وتعليماته صلى هللا عليه وسلم في 
والثوب  البدن  نظافة وطهارة  المحافظة على 

والمكان كثيراً.
الوباء..  تفشي  عند  الصحي  الحجر  تطبيق   -
المجذوم  من  ]فر  وسلم  عليه  لقوله صلى هللا 
آية  ]الطاعون  وقوله   ،»] األسد  تفر من  كما 
الرجز ابتلى هللا به ناساً من عباده فإذا سمعتم 
به فال تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
ممرض  يوردن  ]ال  وقوله  منه[،  تفروا  فال 

على مصح[«.

أهله  بين  يُعرف  كما  أو  المعراوي،  خليل  إنه 
ومحبيه بـ«أبو القاسم«، )50 عاماً(، من سكان 
متزوج  وهو  فيها،  ونشأ  ولِد  التي  منبج،  مدينة 
يعيل  الذي  قاسم  أكبرهم سناً  أوالد،  ثالثة  ولديه 

العائلة حالياً.

»حقق الكثري ماّم يعجز 
عنه املبرصين«

ُخلق أبو القاسم فاقداً لحاسة البصر منذ والدته،  
دخل مدرسة المكفوفين في مدينة حلب عندما بلغ 
والكتابة  القراءة  فيها  وتعلم  السادسة من عمره، 

في المرحلة االبتدائية.
وعلى الرغم من »إعاقته«، إال أنه حقق الكثير 
على  يتعرف  فهو  المبصرين،  عنه  يعجز  مما 
األشخاص عبر أصواتهم، يحمل حقيبة يضع فيها 
أوراقه ومستلزماته، ويستخدم هاتفه الجوال عن 
الحاجة،  الصوتية« عند  طريق خدمة »األوامر 

وكذلك يعتمد على نفسه في معظم أموره.
محافظة،  متدينة  عائلة  من  القاسم  أبو  ينحدر 
بكلية  العربية  اللغة  قسم  في  دراسته  فبجانب 
اآلداب في حلب، كان يرتاد مراكز حفظ القرآن، 
العالم  يد  على  الجامعة  من  تخرجه  بعد  ليتتلمذ 
كي  البوطي،  رمضان  سعيد  محمد  الديني 
على  القرآن  وقراءة  التجويد  منه »أصول  يتعلم 

المقامات، وكذلك مخارج الحروف.
أما الموسيقا فهي شغفه منذ صغره، الشغف الذي 
لم يُضعه خالل مسيرته في دراسته اللغة العربية 
والموسيقا  العزف  إلى  توجه  التجويد،  وأصول 
فهي عشقه الذي ال ينتهي، الموسيقا روحه الثانية 

بحسب وصفه.

»املوسيقا أو »غذاء الروح«

إال أن األمور لم تكن سهلة وهينة دائماً، فقد القى 
قبل  من  للمضايقات  وتعرض  كبيرة  صعوبة 
وتكراراً  مراراً  والمحافظة«  »المتدينة  أسرته 
أهله من  البداية منعه  ففي  للموسيقا،  بسبب حبه 
إن  بقولهم  الموسيقا  إلى  العزف واالستماع  تعلم 

هللا قد حّرمها.
لم يتنازل أبو القاسم عن حلمه في تعلم الموسيقا 
الروح«  كما يحب أن يدعوها، فمع  أو »غذاء 

العزف على  أجاد  قد  الجامعة، كان  تخرجه من 
موسيقية  ثقافة  مع  والعود  والناي  البيانو  آالت 
غنية تراكمت خالل سنوات اهتمامه بها، وذكر 
لوكالة نورث بريس بأنه لم يقتنع بأنها حرام وكان 
موسيقياً  نغماً  الكريم  للقرآن  تجويده  في  يلتمس 
الطبيعة  أصوات  هللا  خلق  لما  حراماً  كانت  فلو 

وأصوات الطيور الجميلة بحسب تعبيره.

يعزف املقامات املوسيقية
 األساسية بإتقان

ومكانة  كبيرة  بمحبة  اليوم  المعراوي  يحظى 
اجتماعية بين جميع سكان مدينة منبج، ويشارك 
في العديد من األمسيات الشعبية يقدم فيها ما لديه 
ويجتمع  الحضور،  إلطراب  وأغاٍن  عزف  من 
هذه  إلى  ليستمعوا  منزله  في  والخاّلن  األقارب 
الموهبة الفريدة من نوعها، فيطربهم أبو القاسم 

بأغانيه ذات الطابع الصوفي.
المقامات  العود  آلة  على  القاسم  أبو  يعزف 
نبرة  جانب  إلى  بإتقان،  األساسية  الموسيقية 
صوته الحزينة التي تتناغم مع عزفه، المعراوي 
يعزف على المقامات كلها، لكنه يعشق مقامات 
ال  وهو  يّدعي  كما  والِحجاز  والسيكا  الِصبا 
يستطيع التعبير عن حبه للموسيقا إال عن طريق 

عزفه وغنائه.

لم يسمح يوماً إلعاقته البصرية بتشكيل عائق في 
كان  ما  كل  حقق  بل  أهدافه،  إلى  وصوله  وجه 
الموسيقا  وتعلم  حياته، درس وتخرج  في  يتمناه 
به،  يقوم  آخر  واجباً  لنفسه  وجد  لكنه  والعزف، 
وهو مد يد العون لذوي االحتياجات الخاصة في 

مدينته.

»يُساعد فاقدي البرص ليك يتمكنوا من 
االندماج مبجتمعهم«

يتمكنوا  لكي  البصر  فاقدي  القاسم  أبو  يساعد 
قال  حيث  أكبر،  بشكل  بمجتمعهم  االندماج  من 
)نور  جمعية  في  اآلن  »أعمل  الصدد:  بهذا 
المستقبل( الخيرية والتي تساعد المكفوفين وذوي 
والكتابة،  القراءة  أعلمهم  الخاصة،  االحتياجات 
وتعليم العزف على اآلالت الموسيقية لمن يريد 

تعلمها«.
أبو  يدعو  برس«،  مع »نورث  حديثه  نهاية  في 
االستسالم  عدم  إلى  المكفوفين  »جميع  القاسم 
أهدافهم  لتحقيق  طاقة  إلى  تحويلها  بل  لحالتهم 
التي يمكنهم تحصيلها مهما كانت صعبة المنال«. 
فيبدو بتجربته خير مثال على قول الشاعر إيليا 
أبو ماضي، »ليس الكفيُف الذي أمسى بال بصٍر، 

إني أري من ذوي اإلبصاِر عميانا«.

تدابير مكتب شؤون األديان والمعتقدات بإقليم 
الجزيرة لدرء خطر كورونا

بعد الكثير من التحديات.. كفيف ُيصبح ُمتمرس في 
عالم الموسيقا

روناهي/ قامشلو- تفىش مرض كورونا في الكثير من دول العالم والدول المجاورة للحدود السورّية لم تسلم منه، فعمدت اإلدارة الذاتي�ة 
الديمقراطية في شمال وشرق سوريا ومعظم المؤسسات ضمن المنطقة إلى اتب�اع إجراءات احترازية لمنع تفيش هذا المرض، ومنها 

مكتب شؤون األديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة.

يرتدي نظارته السوداء ليغطي عيني�ه اللتي�ن لم تشاهدا النور منذ والدته، ويعزف على آلة العود كمتمرس في عالم الموسيقا، ال يرى 
األشياء واألشخاص حوله، إال أنه درس وتخرج من الجامعة، حفظ القرآن وتعلم الموسيقا اليت يدّرسها اآلن.


