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من  عدد  الشهداء  عوائل  مجلس  استذكر 
الشهداء، وذلك خالل مراسيم رسمية في صالة 
المراسم  وحضر  الشدادي,  ناحية  في  الحرية 

عوائل  من  العشرات 
والمؤسسات  الشهداء 
المدنية والعسكرية، وبدأت 
دقيقة  بالوقوف  المراسم 
ألرواح  إجالالً  صمت 
تلت  ثم  ومن  الشهداء، 
عوائل  مجلس  عضوة 
األحمد«  »زهرة  الشهداء 
اللذين  الشهداء  أسماء 
استشهدوا في الشهر األول 

خالل األعوام الماضية.
باسم  كلمة  أُلقيت  ثم  ومن 
في  العسكري  المجلس 
القيادي  ألقاها  الشدادي 
حيث  اللهيبي«  »عودة 
عزى فيها عوائل الشهداء، 

وأشار  للشهادة،  السامية  المعاني  عن  وتحدث 
من  هم  الشهداء  أن  إلى  كلمته  في  اللهيبي 
ضحوا بأرواحهم فداًء للحرية والعيش الكريم، 

سوريا  قوات  صفوف  ضمن  العسكريين  وأن 
بناء  حتى  للشهادة  مشاريع  كلهم  الديمقراطية 

سوريا حرة ديمقراطية ال مركزية.
لمجلس  المشترك  الرئيس  أكد  السياق  وفي 
الناحية »عالء العمر« أن الشهيد حي ال يموت، 
وقد خصَّ هللا الشهيد بهذه المنزلة العظيمة منوهاً 
أن العيش الكريم الذي ينعم فيه أهالي المناطق 
في شمال وشرق سوريا هو بفضل تضحياتهم 

وشجاعتهم.
يوم  كل  في  التركي  االحتالل  »دولة  أن  ولفت 
نقتديها  أن  لنا  بد  مناطقنا وال  تشن هجوم على 
ثورتنا  ومكتسبات  أراضينا  لنحمي  بالشهداء 
الشعوب  كافة  بين  والتعاضد  بالتكاتف  وذلك 

التي تعيش في شمال وشرق سوريا«.
واختتم االستذكار بالشعارات التي تمجد الشهادة 

والشهداء. 

مجلس عوائل الشهداء يستذكر 43 
شهيدًا

ساعات طويلة من االنتظار للحصول على اخلبز.. 
وحلول تلوح يف األفق

سيهانوك ديبو: »اإلدارة الذاتية منوذج 
واقعي حلل األزمة يف سوريا«

الشبيبة والطلبة يساندون 
مقاومة املعتقلني يف سجون 

مستبد العصر

تأخر هطول األمطار الشتوية 
قلق املزارعني

ُ
هاجس ي

أكد ممثل مجلس سوريا الديمقراطية يف مصر سيهانوك ديبو بأن اإلدارة الذاتية أمل 
أفضل  وهي  المصري،  ووحدة  المشرتك،  العيش  نحو  واقعي  ونموذج  السوريين،  لكل 
المفاهيم المجّسدة لحل القضية الكردية؛ وبّين بأن الحوار الكردي ـ الكردي يف سوريا 
ضرورة موضوعية كسبيل لحل الخالفات البينية، شأنه كشأن أي حوار سيادي وطين 

عىل مستوى سوريا والمنطقة. «4 

تخطو المرأة بدعم من اإلدارة المدنية الديمقراطية يف منطقة الطبقة بُخَطًى 
بغية  لها  اليت خططت  المشاريع  ذاتها يف اإلشراف عىل  لالعتماد عىل  ثابتٍة 

دعم اقتصاد المرأة وتسويق منتجاتها ضمن األسواق المحلية  «3

بمباراة نّدية وقوية استطاع أشبال برخدان 
لألشبال  الجزيرة  إقليم  دوري  لقب  إحراز 
بعد  ـ 2021،  للموسم 2020  القدم  بكرة 

تغلبه على سردم بهدف بدون رد.  «10

املرأة بالطبقة تكمل مسرية العمل 
واالعتماد على نفسها

تستمر فعاليات الشبيبة الثورية، واتحاد 
المرأة الشابة في إقليم الجزيرة للتنديد 
القائد عبد هللا  المفروضة على  بالعزلة 
في  الخاوية  األمعاء  ومساندة  اوجالن، 

السجون التركية عبر فعاليتهم.  «2

يسعى أردوغان من خالل خطاباته الترويجة 
على  نفسه  وتنصيب  الفلسطينية،  للقضية 
أنه المخلّص للقضية، في حين أن العالقات 
اإلسرائيلية  التركية  والتجارية  االستخبارية 
اعتبر  فيما  له،  آخر تصريح  تنقطع وفق  لم 
الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو مهادي، 
أبيب  تل  استمالة  يحاول  التركي  النظام  أن 
بعد العزلة الدولية التي يمر بها، في محاولة 

السترضاء أميركا « 5

منبج وريفها  مدينة  في  المزارعون  يخشى 
األمطار  هطول  تأخر  بعد  مواسمهم،  على 
زراعة  مؤسسة  مدير  يذكر  فيما  الشتوية، 
منبج، أن هنالك دعماً مقدماً للفالحين خالل 

الفترة القادمة «7

شيخ قبيلة الزبيد: »تكاتف شعوب 
املنطقة سالح لردع اهلجمات«

بأن  العربية  الزبيد  قبيلة  شيخ  قال 
شعوب  بين  المشترك  التعايش 
مطالباً  فطري،  شيء  المنطقة 
سوريا  قوات  مساندة  بضرورة 
الديمقراطية في وجه الهجمات. «2 

أزمة خبز خانقة تشهدها مدين�ة قامشلو منذ أيام واشتكى األهالي من ذلك، وأشاروا إلى أنها باتت مشكلة 
6 » ..

ً
يومية تؤرقهم، وأكدت إدارة األفران أن هذه األزمة ستحل قريب�ا

بعدسة نيشتمان ماردنلي

الشدادي/ حسام دخيل - نظم مجلس عوائل الشهداء يف ناحية الشدادي مراسيم استذكار لـ 43 شهيداً من أبناء الناحية ممن استشهدوا يف الشهر األول خالل أعوام 
متفرقة. 
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ع مسام البشرة
ّ
ة بسيطة لعالج توس

ّ
نات منزلي

ّ
مكو

 األعوام حرارة!
َّ
خطوة بسيطة للوقاية من السكري2021 قد يكون أحد أشد

في  الجوية«  األرصاد  »مكتب  توقعات  تشير 
يكون  قد  المقبل  العام  أن  إلى  المتحدة  المملكة 
درجات  فيه  ترتفع  الذي  التوالي  على  السابع 
أكثر  أو  واحدة  مئوية  درجة  بمقدار  الحرارة 
فوق مستويات ما قبل المرحلة الصناعية. يُرجح 
أن يكون 2021 أحد أكثر األعوام حرارة التي 
تأثير  من  الرغم  األرض، على  يشهدها كوكب 
وفق  »النينيا«،  ظاهرة  من  الناتج  االنخفاض 
األرصاد  »مكتب  عن  صادرة  جديدة  توقعات 
أن  ومعلوم  المتحدة.  المملكة  في  الجوية« 
بصفة  تحدث  طبيعية  مناخية  ظاهرة  »النينيا« 
يخفف من وطأة  تأثيراً  تترك  أن  دورية، يمكن 

درجات الحرارة العالمية المرتفعة.
»النينيا«،  عام  يُعد  أن 2021  من  الرغم  على 
العالمي  لالحترار  »الساحق«  التأثير  يشير 
الناجم عن نشاطات اإلنسان إلى أنه سيكون ربما 
الحرارة  درجة  في  ارتفاعاً  األعوام  أكثر  أحد 
على كوكب األرض، كما قال العلماء. ويخلص 
درجات  أن  إلى  الجوية  األرصاد  مكتب  تحليل 
على  ستتراوح   ،2021 في  العالمية  الحرارة 
األرجح بين 0.91  و1.15 درجة مئوية فوق 
مستويات ما قبل المرحلة الصناعية، مع متوسط 

1.03 درجة.

ُخمس سكان العامل تأثروا بكوارث 
املناخ يف العقِد األخري

           
المقبل سيكون  العام  أن  الجائز  ذلك، من  معنى 
درجات  فيه  ستبلغ  الذي  التوالي  على  السابع 
العالمية مستوى أعلى مما كانت عليه  الحرارة 

الصناعي  العصر  قبل  ما  مرحلة  في  الحال 
بدرجة مئوية واحدة تقريباً أو أكثر.

 ،2021 لعام  المناخية  التوقعات  ضوء  وفي 
يُحتمل أن تصبح المدة ما بين 2015 و2021 
اإلطالق،  على  حرارة  األكثر  السبعة  األعوام 

وفق »مكتب األرصاد الجوية« البريطاني.
عالم  وهو  سميث،  دوغ  للدكتور  تصريح  في 
التابع لـ«مكتب  المناخ في »مركز هادلي«  في 
شهدنا   ،2015 »منذ  إنه:  الجوية«،  األرصاد 
سلسلة من األعوام األشد حرارة على اإلطالق، 
وبعدما ظل 1998 العام األكثر فترة طويلة منذ 
بدء التسجيالت، تفوقت عليه اآلن سلسلة أخيرة 

من درجات الحرارة العالمية التي شهدناها«.

األكثر  العام   2016 يعد  الحاضر،  الوقت  في 
الجوية  التسجيالت  في  الشروع  منذ  حرارة 
يتقدم  أن  مستبعداً  ليس  لكن،  بها.  الموثوق 
وفق  الصدارة،  ليحتل   2016 على   2020

أحدث البيانات.
آدم سكيف، رئيس قسم »التنبؤات  البروفيسور 
البعيدة المدى« في »مكتب األرصاد الجوية«، 
درجة  تبلغ  أن  المرجح  غير  »من  أن:  أضاف 
 2021 عام  يسجلها  التي  العالمية  الحرارة 
»النينيا«  تأثير  إلى  ذلك  ومرد  قياسياً،  مستوى 
سيكون   )2021( لكنه  راهناً،  نشهدها  التي 
أكثر حرارة من أعوام سابقة أخرى حدثت فيها 
و2000،   2011 قبيل  من  »النينيا«  ظاهرة 

نتيجة االحتباس الحراري«.

التي  الصغيرة  الفتحات  تلك  البشرة هي  مسام 
عن  المسؤولة  الزهميّة  اإلفرازات  تحّرر 
ترطيب الجلد بشكل طبيعي، ولكن عند توّسع 
فما هي  المسام يصبح مظهرها مزعجاً،  هذه 
أسباب هذه المشكلة وما أفضل الحلول المنزليّة 

لها؟
بالعامل  عادةً  المسام  حجم  تحديد  يرتبط 
الوراثي، ولكن هناك عوامل أخرى أيضاً تؤثّر 
والمختلطة  الدهنيّة  فالبشرة  المجال،  هذا  في 
عرضة أكثر من سواها لتوّسع المسام كما أن 
أن  ممكن  حماية  دون  من  للشمس  التعّرض 

يؤدّي أيضاً إلى تفاقم هذه المشكلة.

- عادات يومّية مفيدة:
تعتمد محاربة توّسع المسام على تبنّي روتين 

تجميلي يقوم على الخطوات التالية:
• التنظيف والتقشير: هما الخطوتان األساسيتان 
البشرة  تنظيف  منهما،  االنطالق  يجب  التي 
بها،  اليوميّة  العناية  وترطيبها من ضرورات 
المتراكمة  الميتة  الخاليا  فيزيل  التقشير  أما 
على سطحها والتي من شأنها أن تسدّ المسام، 
من  أكثر  البشرة  تقشير  بعدم  يُنصح  ولكن 

مرتين أسبوعياً لتجنّب تعّرضها للتحّسس.
استهالك  يتسبب  نظام غذائي صّحي:  تبنّي   •
مستوى  ارتفاع  في  المعدّلة  واألطعمة  السكر 
اإلفرازات  من  يزيد  مما  الدم  في  األنسولين 
الزهميّة، ولذلك يُنصح باالبتعاد عنها والتوجه 
 3 األوميغا  بحوامض  الغنيّة  األطعمة  نحو 
في  تساهم  كونها  األسماك  وأبرزها  الدهنيّة 

توازن إفرازات البشرة.
• استعمال مستحضر حماية من الشمس: يساهم 
الحماية من  المنتظم لمستحضرات  االستعمال 
لفترة  البشرة  صحة  على  الحفاظ  في  الشمس 

أطول مما يخفف من إمكانيّة توّسع مسامها.
تبقى  األفضليّة  الساخن:  الدش  تجنّب   •
الساخنة  المياه  كون  الفاترة  بالمياه  لالستحمام 
في  إفراطاً  وتسبب  المسام  توّسع  من  تزيد 

اإلفرازات الزهميّة.

 أفادت نتائج دراسة طبية حديثة واسعة النطاق 
وجامعتي  أنغليا«  »شرق  جامعة  من  لباحثين 
بأن  بريطانيا،  في  و»نورويتش«  »نورفولك« 
الزائد  الوزن  من  كيلوغرامات  بضعة  فقدان 
بمرض  اإلصابة  خطر  خفض  إلى  يُؤدي 
المائة  الثاني بنسبة 50 في  النوع  السكري من 

تقريباً.
بشكل  السكري  مرض  انتشار  إلى  وبالنظر 
متوسطي  بين  وخصوصاً  العالم،  في  مطرد 
لمعالجة  اإلجمالية  المادية  التكلفة  فإن  العمر، 
مرضى السكري تبلغ حالياً 327 مليار دوالر 
في العام بالواليات المتحدة، وذلك وفق دراسة 
رابطة السكري األميركية في 22 آذار 2018، 
بمقدار 26 في  تمثل زيادة  أنها  والتي أضافت 

المائة ما بين 2012 و2017.
طبية  مصادر  عدة  وصفتها  الحديثة  والدراسة 
مرض  من  للوقاية  بحثية  دراسة  »أكبر  بأنها 
الثالثين  في  إجراؤها  تم  العالم«  في  السكري 
المعروفة  الدراسة  وهي  الماضية،  عاماً 
مرض  من  للوقاية  )نورفولك(  »دراسة  باسم 
ثماني  استمرت  والتي   ،)NDPS( السكري« 
الطبية ألشخاص ُمصابين  المتابعة  سنوات في 
لخطر  ومعرضين  السكري«  قبل  »ما  بحالة 

اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
تغييرات  إجراء  أن  نتائجها  في  ووجدت 

»متواضعة« في سلوكيات نمط الحياة اليومية، 
ثالثة  إلى  كيلوغرامين  فقدان  ذلك  في  بما 
كيلوغرامات من الوزن، وزيادة النشاط البدني 
استمرار  على  والمحافظة  عامين،  مدى  على 
اإلصابة  خطر  من  قلل  للوزن،  الخفض  ذلك 
 40 بنسبة  السكري  مرض  من  الثاني  بالنوع 
إلى 47 في المائة ألولئك المصنفين على أنهم 

يعانون من حالة ما قبل السكري.
الوزن«  »زيادة  بأن  الطبية  المصادر  وتفيد 
خطورة  »عامل  بالفعل  هما  و»السمنة« 
رئيسي« لإلصابة بالسكري، وكلما زادت كتلة 
وحجم األنسجة الدهنية في الجسم، وخصوصاً 
في داخل البطن وتحت الجلد في جدار البطن، 
الجسم  خاليا  مقاومة  زادت  العضالت،  وبين 
السكر  مستويات  ارتفعت  وبالتالي  لألنسولين، 
الخصوص،  وجه  وعلى  ضبطها.  وَصعُب 
محيط  وزيادة  البطن  حول  الشحوم  تراُكم  عند 
 35 وفوق  للرجال،  بوصة   40 عن  الخصر 

بوصة للنساء.
البنكرياس  على  العبء  بالتالي  يزيد  ما  وهذا 
وهو  األنسولين.  هرمون  من  مزيد  إلفراز 
حالة  حصول  احتماالت  من  يرفع  الذي  األمر 
إنتاج  في  البنكرياس  لقدرات  »اإلنهاك« 
األنسولين، وتلبية احتياج الجسم للكمية الالزمة 

منه.

تعيش الشعوب القاطنة في منطقة شمال وشرق 
متكاتفين  المشترك  التعايش  نهج  ضمن  سوريا 
في وجه االعتداءات سواء بتكاتفهم كمدنيين أو 
التي أصبحت  الديمقراطية  قوات سوريا  ضمن 

القوة الرادعة لكافة المعتدين.

الزبيد  قبيلة  شيخ  أوضح  السياق  هذا  ضمن 
العربية في ناحية الدرباسية؛ الشيخ راغب بشار 
هاوار:  أنباء  وكالة  مع  لقاء خاص  في  الفارس 
شمال  مناطق  شعوب  بين  السلمي  "التعايش 
وشرق سوريا، وفي إقليم الجزيرة خاصةً، هو 
عالقة شراكة دون 
التحيز لشعب على 
حساب اآلخر وهذا 

الشيء فطري".
أن  إلى  مشيراً 
"فّرق  سياسية 
دخلت  التي  تُسد" 
عقب  المنطقة  إلى 
األزمة  اندالع 
والتي  السورية، 
بعد  فيما  تحولت 
مسلحة  أزمة  إلى 
تفريق  إلى  هدفت 

النسيج المجتمعي، الفتاً إلى أنه من خالل الوعي 
المجتمعي لشعوب المنطقة حافظوا على اللحمة 
األمن  تحقيق  في  دور  له  كان  وهذا  الوطنية، 
داعش  ومرتزقة  المعتدين  ودحر  واالستقرار، 

حيث امتزجت دماء الشهداء في المنطقة.
وأكد بأن الهجمات التي تشن على مناطق شمال 
وشرق سوريا ال تستهدف الكرد فقط بل جميع 
وجه  في  الصمود  أجل  ومن  المنطقة.  شعوب 
راغب  الشيخ  طالب  واالعتداءات  الهجمات 
الصفوف  برص  العشائر  شيوخ  كافة  الفارس، 
سوريا  قوات  ومساندة  بينهم،  فيما  والتكاتف 
التي  التركية  الهجمات  لمواجهة  الديمقراطية، 
تحاول تطويق تحالف الشعوب ومشروع األمة 

الديمقراطية.

برضورة  مطالباً  فطري،  املنطقة يشء  بني شعوب  املشرتك  التعايش  بأن  العربية  الزبيد  قبيلة  قال شيخ  ـ  األخبار  مركز 

مساندة قوات سوريا الدميقراطية يف وجه الهجامت.

شيخ قبيلة الزبيد: »تكاتف شعوب المنطقة 
سالح لردع الهجمات«

في خضم حملة اإلضراب عن الطعام التي أطلقها 
المعتقلون السياسيون داخل السجون التركية في 
لفك  المنصرم،  الثاني  تشرين  من شهر  الـ 27 
العزلة المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن، 
وللحد من انتهاكات الدولة التركية والتي تعتبر 
جزءاً ال يتجزأ من مشروع تركيا االستعمارية، 
الحر  الشعب  إرادة  كسر  خاللها  من  محاوالً 
بانتهاكات تخل باإلنسانية واألخالق؛ أوضحت 
موقفهم  والطلبة  الثورية  والشبيبة  الشابة  المرأة 
وإقامة  الخاوية  األمعاء  مقاومة  مساندة  في 

فعاليات عدة من أجل ذلك.
والمشاركة  الشابة  المرأة  حركة  في  اإلدارية 
قامشلو  مدينة  في  القائمة  االعتصام  خيمة  في 
الجاري  الشهر  من  الـ 12  بتاريخ  بدأت  والتي 

ميديا محمد أوضحت هدفهم من الفعالية بقولها: 
الذي  المحتل  المقاومة في وجه  »سنرفع وتيرة 
وكتم  نضالنا،  وقف  إلى  الطرق  بكل  يسعى 

صوت الحق، وتفكيك المجتمع«.
السعي  في  يتوقفوا  لن  أنهم  إلى  ميديا  وأشارت 

في  دامت  ما  والخالص  الحرية  طريق  نحو 
عروقهم نقطة دم، وهدفهم األول واألخير إنهاء 
العزلة المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن، 
يخوضون  الذين  السياسيين  المعتقلين  ومساندة 
معركة األمعاء الخاوية داخل السجون التركية.

آفا  روج  جامعة  طالب  أوضح  جانبه؛  ومن 
أيضاً  وهو  كوباني  مدينة  من  محمد«  »دوران 
يقفوا  لن  كشبيبة  أنهم  الفعالية،  في  مشارك 
الذي  التركي,  المحتل  وحشية  على  متفرجين 
الكردي  الشعب  بحق  الجرائم  أبشع  يمارس 
والقائد عبد هللا أوجالن بقوله: »نرفض العزلة 
هللا  عبد  القائد  على  اإلنسانية  بحق  القسرية 
هذا  حيال  األيدي  مكتوفي  نقف  ولن  أوجالن، 

األمر«.

وطالب »محمد« من خالل حديثه الشبيبة بعدم 
التركي  المحتل  يسعى  الذي  للواقع  الرضوخ 
الشبيبة  من  »أطالب  المنطقة:  على  لفرضه 
المحتل  إليه  يسعى  كما  الواقع  باألمر  يقبلوا  أال 
نضالنا  نحيي  حديثه: »سنبقى  متابعاً  التركي«. 

ونقوي إرادتنا للتصدي بوجه كل من يقف أمام 
سيبقون  وكشبيبة  كطلبة  أنهم  مضيفاً  الحرية«، 
بالحق  المطالبة  والوهج  الوتيرة  نفس  في 
التي  االنتهاكات  فعالياتهم ألجل وقف  ومداومة 
المعتقلين  المتمثلة بتركيا بحق  الفاشية  بها  تقوم 

السياسيين في السجون التركية.
وفي السياق ذاته؛ أبدت الطالبة »سلوى علي« 
القائد  على  المفروضة  العزلة  »أن  موقفها 
اعتبارها  يمكن  ال  أوجالن  عبد هللا  والفيلسوف 
نيل من الشعب الكردي فقط، بل نيل من عموم 

شعوب المنطقة«.
ودعت »سلوى« مختلف القوى الديمقراطية في 
المنطقة والعالم للنضال السلمي الديمقراطي لفك 
تعتبر  الذي  أوجالن  هللا  عبد  القائد  عن  العزلة 

»على  القوى  هذه  لنضال  استمراراً  نظريته 
اإلنسان  المعنية بحقوق  الدولية  المنظمات  كافة 
سنستمر  العبودية،  من  الخالص  ألجل  التدخل 
بقاع  لجميع  صوتنا  نوصل  حتى  المقاومة  في 
األرض، والوقوف صفاً واحداً بنضال من أجل 

الخالص من العبودية وتحقيق النصر«.

قامشلو/ ليالف أحمد - تستمر فعاليات الشبيبة الثورية، واتحاد املرأة الشابة يف إقليم الجزيرة للتنديد بالعزلة املفروضة عىل القائد عبد الله اوجالن، ومساندة األمعاء الخاوية يف 

السجون الرتكية عرب فعاليتهم.

الشبيبة والطلبة يساندون مقاومة املعتقلني يف سجون مستبد العصر

العراق.. تقرتح تأجيل االنتخابات املبكرة

ستار  مؤتمر  نظمها  احتفالية  خالل  ذلك  جاء   
أبيض/ كري  تل  بناحية عين عيسى ومقاطعة 
سبي في بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى 
الذكرى  بمناسبة   2021  /1  /16 السبت  يوم 

السنوية السادسة عشرة لتأسيس مؤتمر ستار.
بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح 
ستار  مؤتمر  منسقية  باسم  كلمة  تلتها  الشهداء 
خديجة  ألقتها  سبي  كري  أبيض/  تل  بمقاطعة 
في  النساء  كافة  خاللها  من  باركت  الجدوع 
مبينة  ستار،  مؤتمر  لتأسيس  السنوية  الذكرى 
المرأة  التي حققتها  بأن اإلنجازات والنجاحات 
وكفاحها  السورية،  المرأة  نضال  بفضل  هي 
العظيمة  المرحلة  لهذه  الوصول  حتى  الطويل 

التي وصلت لها.
كافة  أن  على  بالتأكيد  كلمتها  خديجة  وتابعت 
المرأة  إرادة  كسر  حاولت  التي  المحاوالت 
التركي  المحتل  ارتكبها  التي  النكراء  كالجريمة 
الشهيدة  بجسد  بالتمثيل  النساء،  بحق  ومرتزقته 
زهرة  الشهيدة  واستهداف  خلف،  هفرين 
محاولة  إال  ذلك  وما  األخريات،  والشهيدات 
فاشلة تريد كسر إرادة المرأة، وتثبيط عزيمتها، 
ولكن المرأة بتصميمها أحبطت هذه المحاوالت.

وتعهدت خديجة بنهاية كلمتها باسم كافة النساء 
بالمضي قدماً على الدرب الذي سلكته شهيدات 
تليق  التي  المكانة  إلى  الوصول  حتى  الحرية 
التقدم  وتحقيق  بالمجتمع،  للنهوض  بالمرأة 

واالزدهار.
وبدورها ألقت الشاعرة تالفين أحمد قصيدة تعبر 
على  وقدرتها  وإصرارها  المرأة  صمود  عن 
عن  وتعلن  إرادتها،  من  تحد  التي  القيود  كسر 

ثورتها أمام العراقيل التي تواجهها.
تراث  من  غنائية  بوصالت  الفعالية  وانتهت 

الرقة والدبكات الشعبية والفلكلورية.

عني عيىس/ حسام إسامعيل ـ أكدت نساء بلدة الهيشة ومؤمتر ستار بناحية عني عيىس ومقاطعة تل أبيض/ كري 

سبي عىل أنهن ماضيات عىل درب شهيدات الحرية، لتأخذ املرأة مكانتها ودورها رغم املحاوالت التي تريد النيل 

من إرادتها.

في ذكرى تأسيس مؤتمر ستار 
نساء يتعهدن بمواصلة نهج 

الشهيدات

في  أوفور  محمود  التركي  الصحفي  وأوضح 
مقاله بصحيفة »صباح« التركية، أكبر األذرع 
اإلعالمية ألردوغان، تحت عنوان »مفاجأة في 
قانون األحزاب السياسية«، أنه مع التعديل الذي 
سيتم إجراؤه في قانون األحزاب السياسية سيتم 
إقرار شرط انتخاب قادة الحزب من قبل أعضاء 

الحزب نفسه.
وبعض التغييرات التي ستحدث ذكرها أوفور في 

مقاله: »تحت عنوان قانون االنتخابات، 
تتم مناقشة خيارات مثل أنظمة المناطق 
إلى  االنتخابية  العتبة  وخفض  الضيقة، 
عتبة  إدخال  وحتى  المائة،  في  خمسة 
االنتخابي،  التحالف  لنظام  انتخابية 
لمنع  البرلمان  نواب  على  قيود  وفرض 

تغيير أحزابهم«.
من خالل خفض  الحاكم  الحزب  ويريد 
االنتخابات  في  للمشاركة  األدنى  الحد 
البرلمانية منح أحزاب السعادة والمستقبل 
المشاركة  فرصة  والتقدم  والديمقراطية 

المعارض  األمة  تحالف  إلى  االنضمام  دون 
بزعامة حزب الشعب الجمهوري.

انتظار  في  مفاجأة  أن  التركي  الكاتب  وأضاف 
لن  المفاجأة  تلك  الجمهوري،  الشعب  حزب 
تتمثل فقط في خروج حزب السعادة من تحالف 
الشعب المعارض، بل سيكون التغيير في قانون 

األحزاب السياسية.

مركز األخبارـ كشف صحفي تريك، بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه يغري نظام االنتخابات وفقاً 

ملصلحته

صحفي تركي يكشف بأن حزبه الحاكم 

يغير نظام االنتخابات لصالحه!
بشمال  هكاري  من  أجااوغلو«  والي  ايمن  »يوسف  الكردي  الطفل  حاز 
منظمة  أقامت  حيث  الرياضيات،  في  عالمياً  األولى  المرتبة  على  كوردستان 
العالم  للرياضيات على مستوى  التي مركزها كندا مسابقة  للرياضيات  كاريبو 
اشترك فيها 2557 طفل، واستطاع الطفل  »يوسف« اإلجابة على كل االسئلة 

بوقت قصير و بدون أخطاء ليكون األول في المسابقة..!!

العظيم  الصين  سور  بنوا  أمان؛  في  يعيشوا  أن  القدامى  الصينيون  أراد  عندما 
واعتقدوا بأنه اليوجد من يستطيع تسلقه لشدة علوه، ولكن خالل المئة سنة األولى 
بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو ثالث مرات ولم تكن جحافل العدو البرية 
فى حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه بل كانوا في كل مرة يدفعون للحارس الرشوة 
ثم يدخلون عبر الباب.لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس فبناء 

اإلنسان؛ يأتي قبل بناء كل شيء وهذا ما نحتاجه اليوم أكثر من أي شيء.

بناء اإلنسان يأتي قبل بناء أي شيءالطفل يوسف أمين االول يف الرياضيات

وصفات منزلّية تُحارب توّسع 
املسام

الطين بقدرة على امتصاص  يتمتع  الطين:   •
في  والمساعدة  البشرة  سطح  عن  الشوائب 
انقباض المسام، لتحضير قناع الطين، يُنصح 
التجميلي  الطين  من  كبيرتين  ملعقتين  بخلط 
يُطبّق  الورد،  ماء  من  كبيرتين  ملعقتين  مع 
هذا الخليط على البشرة ويُترك عليها لحوالي 
ويمكن  البارد،  بالماء  شطفه  قبل  دقيقة   15

استعماله مرتين أسبوعياً.
• الطماطم: تساهم الحوامض الطبيعيّة الموجودة 
إفرازات  توازن  على  بالحفاظ  الطماطم  في 
البشرة وانقباض مسامها، لتحضير هذا القناع 
الطماطم  من  صغيرة  حبة  بتقشير  يُنصح 
من  صغيرة  بملعقة  خلطه  قبل  لبّها  وهرس 

العسل، يُطبّق هذا القناع 
والعنق  الوجه  على 

دقيقة   15 لحوالي 
جيداً،  شطفه  قبل 
استعماله  يمكن 
ت  مرا ثالث 

أسبوعياً.
تتميّز  الموز:   •
ز  لمو ا ة  ثمر
للوتيين  با بغناها 
وهو  والبوتاسيوم 
تتمتع  يجعلها  ما 
منعّم  بمفعول 
ومعّزز  للبشرة 
لشبابها، يُنصح 
البشرة  بتدليك 

نب  لجا با

دقائق   10 لحوالي  الموز  قشرة  من  الداخلي 
تكرار  يمكن  الفاتر،  بالماء  البشرة  ثم شطف 

هذه الخطوة مرة كل يومين.
• السكر األسمر: يتميّز السكر بكونه مقّشراً 
العالجات  في  استعماله  الشائع  من  طبيعياً 
الميتة  الخاليا  يُزيل  فهو  المنزليّة،  التجميليّة 
عن سطح البشرة وينّظف المسام بالعمق كما 
يحدّ من توّسعها، لتحضير قناع السكر األسمر 
األسمر،  السكر  من  كبيرة  ملعقة  خلط  يكفي 
العسل، وملعقة صغيرة من  ملعقة كبيرة من 
عصير الليمون، يُطبّق هذا الخليط على بشرة 
لفترة تتراوح بين 3 و5  رطبة ويُدلّك عليها 
دقائق ثم تُشطف بالماء الفاتر، يمكن استعماله 

أسبوعياً. مرتين 
بغناه  الزيتون  زيت  يتميّز  الزيتون:  زيت   •
ت  نا لمكّو با
ت  ا ذ يتيّة  لز ا
المضاد  المفعول 
لألكسدة والمضاد 
وهو  لاللتهابات، 
يحافظ على صحة 
يعالج  كما  البشرة 
كلها  مشا برز  أ
كالجفاف، والحّكة، 
المسام،  وتوّسع 
ليك  بتد يُنصح 
زيت الزيتون على 
بحركات  البشرة 
لبضع  يّة  ئر ا د
يتّم  أن  على  دقائق 
شطفه بعد ذلك بالماء 
الفاتر، يمكن استعماله 

3 مرات أسبوعياً.

هيو ويليامز المحظوظ ليس شخصا معينا واحدا. بل عبارة عن ثالثة أشخاص على األقل يحملون 
الناجون  كونهم  حظا  األكثر  جعلتهم  مختلفة  حوادث  في  متشابهة  لظروف  تعرضوا  االسم  نفس 
الوحيدون من حوادث غرق سفنهم فتحولت قصتهم إلى أسطورة وصدفة غريبة. فعلى مدى مئتين 
سنة عرفت سواحل الويلز ثالث حوادث غرق في نفس اليوم من السنة، وفي كل مرة يموت جميع 

الركاب باستثناء شخص واحد يكون اسمه هيو ويليامز. 
االحداث المتداولة

في 5 ديسبمر عام 1664، في مضيق ميناي قبالة سواحل ويلز، غرقت سفينة ولقي جميع الركاب 
حتفهم، والبالغ عددهم 81 شخص، ماعدا شخص واحد اسمه هيو ويليامز، وفي 5 ديسمبر عام 
1785، غرقت سفينة أخرى في نفس المضيق، ومات الجميع مرة أخرى، ماعدا رجل واحد إسمه 
هيو ويليامز، ثم مرة أخرى في 5 ديسمبر عام 1820، غرقت سفينة في مضيق ميناي، ونجا رجل 

واحد فقط إسمه هيو ويليامز !!!

هيو ويليامز: إحدى أساطري البحار
سلوى محمد دوران محمدميديا أحمد

األحد  يوم  النيابية،  القانونية  اللجنة  كشفت 
الماضي، عن وجود معوقات فنية كبيرة تواجهها 
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات أمام إجراء 

االنتخابات المبكرة.
»اللجنة  إن  فاضل،  ألماس  اللجنة  وقالت عضو 
المفوضية  مع  اجتماعاً  عقدت  النيابية  القانونية 
العليا لالنتخابات األربعاء الماضي، حيث أبلغت 
أمام  كثيرة  فنية  معوقات  وجود  عن  المفوضية 
إجراء االنتخابات، وأنها بحاجة إلى وقت أكثر«، 

وفق ما نقلت وكالة األنباء العراقية.
متعلقة  المسألة  هذه  »تفاصيل  أن  وأضافت 
إلى  يحتاج  االنتخابات  إجراء  وأن  بالمفوضية، 
الدستور،  بالمادة 64 من  تتعلق  مجموعة أسس 
وإقرار البرلمان حل نفسه من عدمه أو المصادقة 

المقترح  الموعد  على 
إلجرائها من عدمها«.

األول/  كانون  وفي 
كان  الماضي،  ديسمبر 
الوزراء  رئيس  مكتب 
مصطفى  العراقي، 
الكاظمي، قد حدد موعد 
في  المبكرة  االنتخابات 
6 حزيران /يونيو المقبل
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103 المرأةالرياضة

تمضي إدارة المرأة في الطبقة على تنشيط عمل 
المرأة من أجل  التي تديرها  المشاريع الصغيرة 
احتياجاتها األسرية ضمن عمل مؤسساتي  تلبية 

يخص العمل واإلنتاج.

املرأة قادرة عىل تكوين نفسها
إدارة  بها  قامت  التي  المشاريع  على  ولالطالع 
أثناء  واجهتها  التي  الصعوبات  ومدى  المرأة 

صحيفتنا  التقت  األعمال  على  اإلشراف  عملية 
»روناهي« مع اإلدارية في إدارة المرأة فاطمة 
االقتصادية  »المشاريع  أن  أكدت  التي  بحبوح 
المنطقة  طبيعة  من  هي  فيها  المرأة  عملت  التي 
الزراعية وهي من اختصاص البيئة التي تربت 
فيها المرأة من زراعة وعمل منزلي لتوفير مؤنة 
البيت في فصل الشتاء والصيف، وهو دليل على 

ربط العمل بقدرة المرأة الجسدية«.

شواغر كثرية لنساء الطبقة
التي  المشاريع  أهم  بأن  حديثها  فاطمة  وتابعت 
الذي  المونة«  »بيت  المرأة  إدارة  بها  اهتمت 
عمل فيه 15 عاملة، وتابعت: »لقد خطت المرأة 
خطوة جيدة وأصرت على إيجاد مجاالت أخرى 
فيه من »مربيات ومخلالت« بأنواعها إلى األلبان 
واألجبان، حيث ضمت ست عامالت يعملن في 
التسويق  بعملية  لقيامها  باإلضافة  المجال  هذا 

للمنتجات التي تنتجها إدارة المرأة«.
وأشارت فاطمة إلى أن »حصاد مشروع زراعة 
القمح والشعير بدأ خالل األيام الماضية ومنها 50 
دونم قمح 10 دونم منها سقي والبدء بحصادها، 
اجتازت  أن  بعد  جيد  مردود  ذا  كان  واإلنتاج 
المرأة عملية شراء البذار والمحروقات وحراثة 
المحصول  حصاد  اليوم  تتابع  وبذارها  األرض 

وتسويقه لصالح إدارة المرأة«.

تغيري كبري طرأ عىل وضع املرأة يف 
الطبقة

السابق  في  المرأة  عمل  بأن  فاطمة  وأضافت 
الناحية  من  حياتها  على  وقع  له  كان  بالحصاد 
عبارة  الحصاد  وقت  كان  »فقد  االجتماعية، 
عن  التعبير  في  المرأة  تستغله  خاص  جو  عن 
معاناتها والتخلص من ضغوط المنزل وأعبائه، 
فهي تقوم باالجتماع مع جاراتها وقريباتها تعبر 
الباكر  الصباح  في  والجمعة  اللمة  عن  خالله 
والخروج ضمن مجموعات للحصاد وتعبر عن 
أفراحها باألهازيج والغناء والدبكات واالجتماع 
للترويح  والركض  االستراحة  عند  الطعام  على 
وهي  الطفولة  لفترة  تعود  وكأنها  النفس،  عن 

لتشتري  تجمعها  موارد  من  ستجني  بما  متفائلة 
ما تريد دون الطلب من أي أحد، ولكن التطور 
وجود  من  قلل  العمل  في  والسرعة  حدث  الذي 
الزراعة  في  موجودة  لكنها  الحصاد  في  المرأة 

واألرض«.

املرأة فعالة يف املجاالت كافة
وأردفت اإلدارية في إدارة المرأة فاطمة بحبوح 
المرأة  عمل  تواجه  التي  الصعوبات  رغم  بأنه 
االعتماد  في  المرأة  تصر  المشاريع  ومتابعة 
على النفس لتدعم وجودها وتتخطى الصعوبات 
المنزل، واختتمت:  المرأة في إدارة  وقد نجحت 

وجودها  »عززت 
في إدارة المشاريع 
على  أصرت  التي 
العمل بها وخاصةً 
أنها  تدرك  وهي 
ترتبط  أن  يجب 
يالمس  بعمل 
حياتها وليس بعيداً 
عنها، بخلفية تحقق 
وليس  فيه  النجاح 
الجلوس  مجرد 
خلف المكاتب كيال 
وتعود  فيه  تفشل 

لنقطة الصفر«.

إيزيديات ينددن بجرائم االحتالل التركي بحق النساء واألديان في عفرين

مباراة حماسية تنتهي بفوز برخدان

حتى  األولى  الدقائق  منذ  قوية  بقيت  المباراة 
والذي  لسردم  النسبية  األفضلية  وكانت  النهاية، 
عدم  ولعب  المباراة،  في  جزاء  ضربة  أضاع 
قادراً  برخدان  وكان  دوره  الفرص  استغالل 
الستغالل إحدى فرصه وتسجيل هدف في شباك 
نادي سردم الذي حاول التعديل بعدها ولكنه لم 
يُفلح وانتهت المباراة بفوز برخدان بهدف بدون 

رد.
في هذا الدوري الحدث األبرز كان تزوير أعمار 
الالعبين، وهذا األمر يتم عبر دائرة النفوس في 
الحسكة التابعة لحكومة دمشق، وشارك فيه 21 
بثالث  مجموعات  على  الفرق  وقسمت  نادياً، 

تجمعات مناطقية وفق الشكل التالي:

تجمع قامشلو:
ـ  قنديل  ـ  دجلة  ـ  الطريق  األولى:  المجموعة  ـ 

واشو كاني.
ـ المجموعة الثانية: برخدانـ  األسايشـ  الجزيرة 

ـ شبيبة الحسكة.
 تجمع عامودا:

ـ المجموعة األولى: سردمـ  أهلي عاموداـ  آشتي 
ـ جوانن عامودا.

ـ المجموعة الثانية: االتحاد ـ جوانن باز- خبات 
ـ األخوة والسالم.

 تجمع رميالن:
ـ  جودي  ـ  الصناديد  كوجر-  تل  شبيبة  ـ  ديرك 

فدنك.
يُلعب الدور األول من مرحلة واحدة، وبخصوص 

المواليد هي كالتالي:
وكانت لمواليد األشبال 2005 وما فوق.

مراسيم التتويج:
- المركز األول: نادي برخدان

- المركز الثاني: نادي سردم

-أفضل نادي مثالي: جوانن عامودا
- أفضل متابع ومشجع: عالء الحميد

- هداف الدوري: مهند المشعان من نادي جودي 
- أفضل حارس: هيثم الحمد من نادي سردم

- أفضل العب: أحمد ياسر من نادي برخدان
ترتِق  لم  األشبال  بطوالت  بأن  ذكره  الجدير 
اللمحات  وغابت  المطلوب  للمستوى  العام  هذا 
الفنية كثيراً، وسط ظهور مواهب واعدة تحتاج 

للرعاية واالهتمام.

روناهي/ قامشلو ـ مبباراة نّدية وقوية استطاع أشبال برخدان إحراز لقب دوري إقليم الجزيرة لألشبال بكرة القدم للموسم 2020 ـ 2021، بعد تغلبه عىل رسدم بهدف بدون رد.

مراكز  مثّلوا  األوزان  مختلف  من  العباً   80
وأندية في إقليم الجزيرة تنافسوا على لقب بطولة 
الختام  وفي  للموسم 2020ـ 2021،  الناشئين 
استطاع العبو األسايش بتسجيلهم أكبر عدد من 
النقاط بحسم اللقب وسط فرحة الالعبين، وإليكم 

أسماء الفائزين بالمراكز األولى.
- المركز األول نادي األسايش بـ 34 نقطة.
- المركز الثاني مركز ريزان بـ 28 نقطة.

- المركز الثالث نادي دجلة بـ 18 نقطة
وهذه المرة الثانية التي يحصد فيها ناشئو نادي 
هذه  تعتبر  وحيث  الكاراتيه،  بطولة  األسايش 

لالعبات  المشجعة  البطوالت  أهم  من  البطولة 
والالعبين في المناطق األخرى للخروج.

ولعبة الكاراتيه لم تقم في الموسم الحالي الكثير 
توقف  بسبب  بخصوصها،  البطوالت  من 
من  احترازي  كإجراء  الرياضية  النشاطات 
فيروس كورونا لثالث مرات، وتنتشر مراكز 
سوريا  وشرق  بشمال  المناطق  من  العديد  في 
عشاق  من  المئات  وتستوعب  الكاراتيه  للعبة 
غير  األعمار،  ولمختلف  اللعبة  هذه  ومحبي 
هذه  في  سوريا  مستوى  على  أبطال  ظهور 

الرياضة القتالية.

روناهي/ قامشلو ـ مبشاركة واسعة أقيمت بطولة الكاراتيه للناشئني يف إقليم الجزيرة وذلك بصالة الشهيدة زالل 

ج يف الختام األسايش بطالً للدورة. منذر ضمن الصالة الرياضية بقامشلو، ودامت املنافسات لعدة ساعات توِّ

األسايش بطاًل للكاراتيه بإقليم 
الجزيرة

سردم على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من 
على  عريضاً  فوزاً  ماطرة سجل  وبأجواء  آذار 
بذلك  وأكمل  رد  بدون  أهداف  وبسبعة  برخدان 
ومتصدراً  والهزائم  التعادالت  من  خالياً  ِسجله 

مجموعته.
وتجاوز األسايش عقبة دجلة وفاز عليه بهدفين 
اآلن  حتى  طريقه  اآلخر  هو  وأكمل  رد  بدون 
بدون أيّة تعادالت أو هزائم، كما سيطر التعادل 
اإليجابي بهدفين لهدفين بين الطريق وشبيبة تل 
وتغلب  الطرفين،  بين  قوية  مباراة  في  كوجر، 
االتحاد على واشو كاني بثالثة أهداف لهدف في 
مباراة كان االتحاد هو األفضل فيها، وتابع سري 
بخمسة  جودي  على  وفاز  الطيبة  نتائجه  كانيه 

اإليجابي  التعادل  وسيطر  ثالثة،  مقابل  أهداف 
الحسكة  شبيبة  ناديي  لقاء  على  لهدفين  بهدفين 

والجزيرة.
الذهاب  مرحلة  نهاية  عن  تفصلنا  واحدة  جولة 
وإليكم  فيها  المتصدرين  معالم  توضحت  والتي 

جدول الترتيب لألندية ضمن المجموعتين:

ترتيب املجموعة األوىل:
1ـ األسايش 18نقطة +22.
 2ـ خبات 12 نقطة +13.

3ـ دجلة 10 نقاط +7.
4ـ االتحاد 7 نقاط -2.

 5ـ الجزيرة 4 نقطة -3.

6ـ شبيبة الحسكة 1 نقطة ـ9.
7ـ واشوكاني 0 نقطة -28.

ترتيب المجموعة الثانية:
1ـ سردم 18 نقطة +28.

2ـ برخدان 7 نقاط -1.
3ـ الصناديد 7 نقاط ـ1.

4ـ سري كانيه 7 نقاط - 8.
5ـ شبيبة تل كوجر 6 نقاط 3-.

6ـ الطريق 2 نقاط ـ5.
7ـ جودي 1 نقطة -12.

روناهي/ قامشلو ـ اخُتتمت منافسات الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لدوري أندية إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم بستة لقاءات كان أبرزها فوز رسدم بنتيجة كبرية عىل 

برخدان وتخطي األسايش عقبة دجلة والفوز عليه.

دوري الرجال: سردم يقسو على برخدان 
واألسايش يفوز على دجلة

 42 دورانت  كيفن  سجل 
له  حصيلة  أفضل  في  نقطة، 
جيمس  وأضاف  الموسم،  هذا 
ثالثة  نقطة ضمن  هاردن 32 
ظهوره  في  مزدوجة  أرقام 
األول مع بروكلين نتس ليفوز 
أورالندو  على   )115-122(
السلة  كرة  بدوري  ماجيك 

األمريكي للمحترفين.
في  مثيرة  مباراة  وفي 
العمالق  سجل  نيويورك، 
دورانت 16 من 26 محاولة، 
ليحقق رقًما قياسيًا في المسابقة 
األقل  على  نقطة   25 بتسجيل 

في تسع مباريات متتالية.
نقطة   30 دورانت  واجتاز 

الموسم  هذا  الخامسة  للمرة 
الثالث  انتصاره  نتس  ليحقق 
هاردن  وأحرز  التوالي.  على 
خالل  محاولة   18 من   8
اللعب، واستحوذ على 12 كرة 
مرتدة وخطف الكرة 4 مرات، 
وسجل 13 من 15 رمية حرة 

في 40 دقيقة.
كرة   14 هاردن  مرر  كما 
في  قياسي  رقم  وهو  حاسمة، 
المسابقة ألي العب في مباراته 
الجديد،  فريقه  مع  األولى 
في  بورتن  كيفن  رقم  ليحطم 
)إلياس  لشركة  وفقًا   1977
سبورتس بيرو( لإلحصاءات.

العب  سابع  هاردن،  وأصبح 

في تاريخ المسابقة يحقق ثالثة 
ظهوره  في  مزدوجة  أرقام 

األول مع فريقه الجديد.
وأضاف جو هاريس 17 نقطة 
 16 من  استفاد  الذي  لنتس 
مباراة  ثالثية في سادس  رمية 
دون  يخوضها  التوالي  على 
ابتعد  الذي  إيرفينج  كايري 
وصحية  شخصية  ألسباب 
وبسبب االلتزام ببروتوكوالت 

السالمة.
نيكوال فوتشيفيتش 34  وسجل 
أفضل  في  أورالندو  مع  نقطة 
الموسم  هذا  لالعب  حصيلة 
للمرة  خسر  الفريق  لكن 

الخامسة على التوالي.

رقم قياسي لدورانت في فوز نتس 

على أورالندو بدوري السلة األمريكي

روناهي/ الطبقة ـ تخطو املرأة بدعم من اإلدارة املدنية الدميقراطية يف منطقة الطبقة بُخطًَى ثابتٍة لالعتامد عىل ذاتها يف اإلرشاف عىل املشاريع التي خططت لها بغية دعم اقتصاد 

املرأة وتسويق منتجاتها ضمن األسواق املحلية

المرأة بالطبقة تكمل مسيرة العمل واالعتماد على نفسها

الصمت  بأن  اإليزيديات  عفرين  نساء  أكدت 
الدولي تجاه جرائم المحتل التركي ومرتزقته في 
المناطق المحتلة كعفرين مخٍز وعليهم وضع حد 
النتهاكات الدولة التركية بحق مقدساتهم الدينية.

انتهاكات االحتالل  ثالثة أعوام مرت وما تزال 
 1000 مستمرة،  عفرين  أهالي  بحق  التركي 
يوم وهم يعيشون حالة من الفزع والذعر بسبب 
هذه االنتهاكات من اختطاف وقتل واعتداء على 
أهالي  وخاصة  واألطفال،  والمسنين  النساء 
تغيير  على  يُرغمون  الذين  اإليزيديين  عفرين 
النساء  أن  كما  اإلسالمي،  الدين  واعتناق  دينهم 
تجبر على ارتداء اللباس األسود، باإلضافة إلى 

االعتداء عليهن وخطف وقتل العشرات منهن.

قتل وسلب ونهب واختطاف..
التركي  االحتالل  دولة  انتهاكات  وحول 
لالتحاد  المشتركة  الرئيسة  قالت  ومرتزقتها 
حسو:  سعاد  عفرين  لمقاطعة  اإليزيدي 
»االحتالل التركي ومرتزقته يرتكبون انتهاكات 
عدة بحق مقدسات ومدارس اإليزيديين، وعمدوا 
إلى تدمير المقدسات الدينية في القرى اإليزيدية، 
فكل يوم يتعرض أهالي عفرين لالنتهاكات من 
فالعشرات  اإليزيديون،  وباألخص  قتل وخطف 
كما  للتعنيف،  تعرضن  اإليزيديات  النساء  من 
نرى أن هناك عدداً من نساء عفرين اإليزيديات 

معتقالت في السجون التركية«.
الماضية  القليلة  األيام  في  أنه  سعاد  ونوهت 
شيراوا  لناحية  التابعة  باصوفان  قرية  تعرضت 
معابد  تدمير  عن  عدا  خانق،  لحصار  مرتين 
واعتقال  القرية،  في  المتواجدة  اإليزيديين 
ضخمة  مالية  فدى  مقابل  سكانها  من  العشرات 

وصلت إلى 1500 يورو لكل شخص.
أن: »المواطنة غزالة سلمو، 45  وأكدت سعاد 
الشديد،  التعذيب  نتيجة  ذاكرتها  فقدت  عاماً، 
والمواطنة فاطمة حمكو ظلت مقاومة في منزلها 
إال أن االحتالل التركي قتلها برمي قنبلة يدوية 
من  والكثير  داوود  نرجس  الشابة  منزلها،  على 

النساء تعرضن لالنتهاكات«.
التركي  االحتالل  أن  إلى  سعاد  وأشارت 
اإليزيديات  النساء  بحق  داعش  أساليب  يمارس 
ديانتهن  ترك  على  »كإكراههن  عفرين،  في 
على  وإجبارهن  عليهن  األسود  اللباس  وفرض 
نطق الشهادة اإلسالمية تحت التهديد بالقتل كما 
حصل في قرية كيمار التابعة لناحية شيراوا. أما 
التابعة لناحية شرا، فقد منع أهلها  قرية بافليون 
الديانة  اعتناقهم  بسبب  ديارهم  إلى  العودة  من 
في ظل  تجري  االنتهاكات  تلك  وكل  اإليزيدية. 

صمت دولي«.
بدورها قالت عضوة االتحاد اإليزيدي لمقاطعة 

على  مرت  أعوام  »ثالثة  جعفر:  كوله  عفرين 
وممارساته  عفرين  لمقاطعة  التركي  االحتالل 
النساء  وخاصةً  األهالي  كافة  بحق  الالإنسانية 
من  والعديد  مستمرة،  تزال  ما  اإليزيديات 
قاوموا وظلوا في عفرين في ظل كافة  األهالي 

الصعوبات«.
قرية   22 توجد  عفرين  مقاطعة  في  أنه  منوهةً 
التابعة  باصوفان  قرية  ومنها  لإليزيديين، 
من  ألكثر  حوصرت  التي  شيراوا  لناحية 
االنتهاكات  تلك  بالتأكيد  كاملة،  أسابيع  ثالثة 
تُشدّد  لكنها  كلها  عفرين  مقاطعة  على  تمارس 
كما  الدينية،  ومقدساتهم  اإليزيديين  قرى  على 

افتتحت مدارس لتعليم الدين المتطرف لألطفال 
اإليزيديين، وعندما تمت معارضة ذلك من قبل 
الوحشي  والتعدي  العنف  إلى  تعرضوا  األهالي 

من قبل مرتزقة الدولة التركية.
الدولي  والمجتمع  العالم  »نناشد  كوله:  وقالت 
االنتهاكات  تلك  عن  للكف  تركيا  على  بالضغط 
والتوقف عن  أهالي عفرين،  تمارس بحق  التي 
تدمير مزارات اإليزيديين، فهي تدمر المزارات 
اآلثار  كل  بنهب  قيامها  بعد  إصالحها  وتدعي 
والثقافات الدينية التي تتعلق بنا لتخفي جرائهما 

خلف ادعاء الترميم واإلصالح«.
ونوهت كوله أنه »سفيرة النوايا الحسنة في األمم 

ومن  اإليزيدية  الديانة  من  مراد  ناديا  المتحدة 
أهالي شنكال، لكنها لم تفعل أو تبِد أي ردة فعل 
حول ما يتعرض له اإليزيديون في عفرين، ماذا 

فعلت تلك السفيرة ألجل الشعب اإليزيدي؟!«
»نساء  قالت:  سؤاالً  للسفيرة  كوله  وتوجهت 
لالنتهاكات،  يتعرضن  اإليزيديات  عفرين 
بخصوص  ستفعلين  فماذا  للقتل،  لالغتصاب، 

شعب عفرين اإليزيدي؟!«.

وكالة هاوار
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سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  تبذل 
وبشتى  السورية  األزمة  حل  في  مساعيها 
الوسائل في ظل هجمات االحتالل التركي على 
المحتلة؛  المناطق  في  وانتهاكاتها  عيسى،  عين 
من  دمشق  بين  وواقعي  بنّاء  حوار  فتح  منها 
وأطراف  الديمقراطية  سوريا  ومجلس  جهة، 

سوريّة ديمقراطية من جهة أخرى.
حواراً  برس  آدار  أجرت  الموضوع  هذا  حول 
مع ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، 

سيهانوك ديبو، جاء على الشكل التالي:

عاماً  كان   2020 عام  أن  رغم  ـ 
لكنه  العاملية،  باألحداث  مليئاً 
شهد هدوءاً نسبياً بالنسبة لإلدارة 
الذاتية يف شامل ورشق سوريا، لوال 
الذي حدث يف عني عيىس، برأيكم 

هل كان عام 2020 لصالح اإلدارة 
الذاتية، كتقييم عام؟

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أن  بسبب 
تُعَدُّ التعبير األدق؛ والجواب المتقدم لسؤال فََحّلِ 
عموم أزمات المنطقة والبلد السوري؛ يجب في 
الذاتية  اإلدارة  موقع  خصوصية  تحديد  البداية 
المنفرد من العام السوري، ومن المنطقة بشكل 
بالسيء  كان   2020 عام  بأن  نجد  حينها  أعم، 
المؤكد  من  والعالم،  والمنطقة  سوريا،  لعموم 
لكن  مختلفة؛  نواحي  ومن  أسباب،  لذلك  يوجد 
نعتقد بأن ذلك متعلق بطبيعة المراحل االنتقالية، 
يمكن القول بأن عام 2020 توسط؛ أو بلغ الثلث 
الثاني في المرحلة االنتقالية الحالية، وأننا نعيش 
المرحلة،  هذه  من  األخير  الثلث  بداية  اللحظة 
في  بتغيير ملحوظ  الحال  بطبيعة  التي ستحظى 
أننا  القائمة، كما  التحالفات، والتوازنات  تركيبة 
ما  أو  المرحلة،  هذه  في  العام  التقييم  بأن  نعتقد 

بأن  مفاده  عليه،  والتركيز  استخالصه،  يجب 
الدولة القومية المركزية لم يعد بإمكانها أن تقدم 
فرص  استنزفت  لقد  للمرحلة؛  كعنوان  نفسها 
في  نعيش  نحن  أدق  بشكل  أو  نفسها،  تجديد 
مرحلة التهيئة، لما بعد الدولة القومية المركزية، 
واستمرارية  عيش  فرص  تلّمس  يتم  هنا  ومن 
نظام الدولة الالمركزية الديمقراطية في نموذج 
المنسجم  المهم  الذاتي  العامل  الذاتية،  اإلدارة 
خطوات  تكون  بأن  الموضوعية،  العوامل  مع 
الذاتية  اإلدارة  قبل  من  الفساد  وقائع  محاربة 
لكل  أمل  الذاتية  اإلدارة  وملموسة،  مستمرة 
حل  نحو  للبلوغ  واقعي  ونموذج  السوريين، 
التي  الديمقراطية  القضية  أي  الكبرى  اإلشكالية 
نحتاجها كشعوب في الشرق األوسط في مسائل 
المشترك،  العيش  عنها:  االستغناء  يمكن  ال 
الذاتية  اإلدارة  بأن  نعتقد  كما  المصير،  ووحدة 
الكردية؛  القضية  لحل  المجسدة  المفاهيم  أفضل 

ليس في سوريا وحدها.

املنرصم  العام  شهد  ـ 
الحوار الكردي - الكردي 
الذي توقف عند املرحلة 
تُقّيمون  كيف  الثالثة، 
وهل  املاضية،  املراحل 
ميكن أن تتّوج باملرحلة 

الثالثة؟
في  يُستأنف  الحوار  بأن  نظن 
استمراره  ففرص  قريبة؛  فترة 
بقائه  فرص  من  بكثير  أكبر 
 - الكردي  الحوار  مثبَّطاً، 
ضرورة  سوريا  في  الكردي 
شأن  ذلك  في  شأنه  موضوعية، 
الحوار الكردستاني؛ كسبيل لحل 
الخالفات البينية، شأنهما شأن أي 
حوار سيادي وطني على مستوى 
نعتقد  أننا  كما  والمنطقة،  سوريا 
عليه  مكتوب  الجديد  العام  بأن 
وطنية  حوارات  لعملية  تدفق 
االستعصاء  بعد  سيّما  سوريّة، 
الرسمية  التفاوض  عملية  في 
اآلستانات  وبخاصة  جنيف، 
خالفات  بحل  معنية  باتت  التي 
مقابلها  من  أكثر  الراعية  الدول 

السوري. 

برئيسها  ممثلة  تركيا؛  تدّخلت  ـ 
امللفات  من  الكثري  يف  أردوغان 
ناغورين  إقليم  فيهم  مبا  الدولّية، 
مستقبل  تقرؤون  كيف  كاراباخ، 

النظام الرتيك يف عام 2021؟
تشكيل  منعكسات  أبرز  من  الحديثة  تركيا  تعد 
في  مهم  طرفي  بموقع  وحظيت  الهيمنة،  نظام 
الشرق األوسط، وما فعله أردوغان كان تجسيد 
مئة  نحو  على  تركيا  بها  مرت  التي  السياقات 
عام منصرمة، وتركيا األردوغانية كانت طرفاً 
الليبرالية  أو  النيوليبرالية  نيران  استعارة  في 
من  عاٍل  مستوى  من  شهدته  بما  المتوحشة 
الشعبوية، وإعادة التموقع لمفاهيم ظن الكثيرين 
من أنها أُفُلَت، التعصب الديني والقومي والتمييز 
هؤالء  وجه  لقد  والجنس؛  اللون  أساس  على 
ضربات قوية لكل مفهوم ومصطلح وكل سطر 
حتى  اإلنسان،  وحقوق  المتحدة  األمم  لمواثيق 

باتت بحكم المتوقفة تماماً.
سيشهد العام الحالي المئوية األولى على مؤتمر 
القاهرة 1921 حيث كانت وقتها القاهرة تحت 
األكثر  الدور  ولعبت  البريطاني  االنتداب  حكم 
سلبية أمام لوزان 1923، وما نحن اليوم عليه، 
كما سيشهد العام مئوية معاهدة قارس - موسكو 
1921؛ هذه المعاهدة التي يتم تجديدها كل 25 
سنة، ترى ماذا تفعله موسكو حيالها؟ بخاصةً أن 
بعهدة  األرمنية  المربعة  الكيلومترات  عشرات 

تركيا وفق هذه المعاهدة.
عموماً فإن مقاومة شعب سوريا في شماله، ومن 
وخطوات  الذاتية  اإلدارة  ونموذج  قسد،  خالل 
إلى  إضافة  السوري؛  الوطني  بالبعد  مسد 
عوامل كثيرة خارجية؛ بما فيها الجهات الكبيرة 
التوسعية،  أردوغان  سياسات  المتضررة جراء 
تركيا  ستجبر  خارجها؛  أو  تركيا  داخل  في  إْن 
األردوغانية من انحسار دورها في شمال سوريا 

نحو القوقاز وآسيا الوسطى.

ـ بني النظام السوري وروسيا وتركيا 
تقرؤون  كيف  الذاتية،  واإلدارة 
عام  يف  عيىس  عني  بلدة  مستقبل 

2021؟
أي  عيسى  عين  على  يطرأ  لن  بأنه  الظن  كل 
من  واستقرارها  أمنها  مسؤولية  ستبقى  تغيير، 

قبل قسد، وستبقى بما تحظى من مكانة رمزية 
هذا  التغيير  عدم  بأن  نعتقد  الذاتية،  اإلدارة  في 
يجب عدم تفويته من قبل السلطة السورية ومن 
قبل األصدقاء الروس في فتح حوار بنّاء وواقعي 
بين دمشق من جهة ومجلس سوريا الديمقراطية 
أخرى،  جهة  من  ديمقراطية  سوريّة  وأطراف 
العربية،  الجامعة  ومن  روسيا  من  وبرعاية 
السورية  السلطة  وكذلك  تعلم  من  أكثر  موسكو 
بأن طرفي الفرات السوري كانا أكثر تماسكاً في 
مختلف الجوانب السيادية، وبخاصة في المنحى 
االقتصادي المتعلق بالمقدرات السيادية السوريّة 
كانيه  لسري  تركيا  احتالل  بعيد  التي تضررت 
على  تركيا  احتالل  حصل  إذا  سبي،  وكري 
أن  تماماً؛ رغم  تتقسم  بأن سوريا  فيعني    M4
هو  األساسي  إفشاله  وطرف  يحدث،  لن  ذلك 
)قسد( في نموذج اإلدارة الذاتية الحالي، لكن من 
النظام  وبأن  لذهنيته،  النظام  تغيير  الضروري 
وسبب  األزمة،  سبب  هو  سوريا  في  المركزي 
كل هذا االحتالل، وتهيئة مستمرة إلبقاء الشقوق 
وطبيعة  ثقافة  عن  غريبة  ظواهر  أمام  مفتوحة 
التطرف  ظاهرة  مقدمتها  في  سوريا؛  شعب 

بعموم أشكاله.

-هل لديكم رؤية ملا قد تؤول إليه 
الذاتية  لإلدارة  بالنسبة  األوضاع 
السنة  يف  سوريا  ورشق  شامل  يف 

الحالية؟
مستمر،  الديمقراطية  سوريا  مجلس  في  سعينا 
وبوتائر أكبر مما سبق؛ نحو حل األزمة السوريّة، 
إلى سوريا جديدة تشبه تعددها وتنوعها القومي 
مواطنة  دولة  وتحقيق  الطائفي،  والديني  اإلثني 
يكون  وأن  مركزية،  ال  ديمقراطية  عصرية 
نموذج اإلدارة الذاتية معمول به في كافة أنحاء 
إلى  وحوران  القنيطرة  من  السوري،  الوطن 
ديرك، وهذه المرة لسنا وحدنا في هذا المسعى، 

وفي هذا المطلب الوطني المحق.

عقدها  مشارف  السورية  »الحروب«  تالمس 
إنسانية  مأساة  في مارس 2021، مخلفة  الثاني 
الجهود  تفلح  لم  فيما  واسعاً،  ودماراً  هائلة 
المبذولة في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع 
متعدد األقطاب واألوجه، وإيقاف معاناة المدنيين 
التغيير  وترسيخ  االقتصادي  االنهيار  وآثار 
السوري  الرئيس  يستعد  وبينما  الديموغرافي. 
لتجديد واليته وتستمر األمم المتحدة بشكل عبثي 
سوريا  تنقسم  عقيم،  سياسي  مسار  تغطية  في 
رمادية  ومناطق  نفوذ  مناطق  ثالث  إلى  عملياً 
فيه  تنخرط  خارجي  وجود  وطأة  تحت  أخرى 
على  ذلك  كل  يدلل  وكبرى،  إقليمية  دول  عدة 
االستعصاء في الوضع السوري وكل رهان على 
أميركية جديدة  إدارة  أي مستجدات مع وصول 
الكبرى  اللعبة  ضمن  معقدة  بحسابات  يرتبط 
انطلقت من سوريا في  التي  الدولية  اإلقليمية – 

2011 وال تزال تلقي بثقلها.
فستحسمها  السلبية  أو  اإليجابية  اآلفاق  أما 
والوصول  السورية  الحروب  تصفيات  خالصة 
إلى التوازنات اإلقليمية الجديدة، ومما ال شك فيه 
الصراع  كما  واألميركي  الروسي  الوزنين  أن 
ستكون  التركي  والدور  اإليراني   – اإلسرائيلي 

عوامل تقريرية في مستقبل الوضع السوري.
تنقسم   ،2021 بدايات  في  الميدانية  الناحية  من 
تمتد  األولى  نفوذ:  مناطق  ثالث  إلى  سوريا 
على 63 في المئة من أراضي البالد، وتسيطر 
وإيراني.  روسي  بدعم  الحكومة  قوات  عليها 
والثانية تشمل 26 في المئة من مساحة البالد في 
الشرقي، وتسيطر عليها »قوات سوريا  الشمال 
من  بدعم  العربية،   – الكردية  الديمقراطية« 
التحالف الدولي، فيما تقع المنطقة الثالثة الواقعة 
في شمال البالد وشمالها الغربي )11 في المئة( 
تحت نفوذ مجموعات تدعمها تركيا، مع اإلشارة 
إلى استمرار وجود )داعش( في أنحاء من البادية 

السورية. وحسب تقرير لمركز جسور للدراسات 
صدر في الخامس من كانون الثاني 2021 يبلغ 
 477 األجنبية  القوات  ومواقع  قواعد  مجموع 
تقوده  الذي  الدولي  التحالف  بين  تتوزع  موقعاً 
الواليات المتّحدة )33 موقعاً(، وروسيا )83(، 
هللا  وحزب   ،)113( وإيران   ،)114( وتركيا 

.)116(
وهنا نشير إلى استمرار التدخل اإلسرائيلي الذي 
ووجود  اإليراني  الوجود   2015 منذ  يستهدف 
حزب هللا، وتعكس األرقام والوقائع أعاله أكبر 
تواجد للقوى األجنبية في تاريخ سوريا الحديث، 
الملف  في  الخارجي  التأثير  حجم  يعكس  ما 
السوريين  الفاعلين  تأثير  حساب  على  السوري 
الموقع  على  الخارجي  التهافت  ويؤكد  جميعاً، 
في  )جغرافياً(  وسط  كقوة  لسوريا  المركزي 
المخاض الذي سيغير وجه اإلقليم ويعيد تركيبه.

خرجت  وكأنها  روسيا  تبدو  األولى  للوهلة 
منتصرة بعد أكثر من خمس سنوات على تدخلها 
المكثف، وذلك بفضل استخدام متناسب للوسائل 
وكذلك  اإليراني،  الشريك  مع  تقاطعات  وإدارة 
تركيا وإسرائيل تحت العين الساهرة )أو القبول 
مساعيها  لكن  المتحدة،  للواليات  الضمني( 
سياسي  إنجاز  إلى  العسكري  إنجازها  لتحويل 
تضع  التي  واشنطن  مع  بالتوافق  معلقةً  تبقى 
عملية  وإطالق  الفرات  شرق  وجودها  مسألة 
لتطبيق  ضغط  عناصر  بمثابة  اإلعمار  إعادة 

القرار األممي 2254 حول العملية السياسية.
اإلدارة  سلوك  إلى  األنظار  ترنو  هنا  ومن 
األميركية اآلتية بعد الفشل السياسي واألخالقي 
ترامب،  إلدارة  المتباين  واإلرث  أوباما  إلدارة 
وفي تصريح حديث، غمز الوزير مايك بومبيو 
من قناة »الخطوط الحمراء« الوهمية وتباهى أنه 
جرى استبدال ذلك بعمل حقيقي عبر معاقبة األسد 
المدنيين،  ضد  الكيميائية  األسلحة  الستخدامه 

الفظائع،  مرتكبي  ضد  قيصر  قانون  واعتماد 
وإرسال المساعدات اإلنسانية للشعب السوري، 
سحق  ومتابعة  الخبيث  اإليراني  الدور  وفضح 

داعش.
أما السفير جيمس جيفري الذي أدار طويالً الملف 
من  بايدن  إلدارة  توصيات  ترك  فقد  السوري، 
وليس  األميركي،  الدور  استمرارية  تأمين  أجل 
من أجل مقارعة الدور الروسي مع التركيز على 
استمرار دعم »قسد« من دون الصدام مع تركيا، 
عودة  لمنع  العمل  استمرار  مع  بالتزامن  وذلك 
مع  بالتعاون  اإليراني  الوجود  وضرب  داعش 
إسرائيل. أما بالنسبة إلى مصير منظومة األسد، 
قال المبعوث األميركي إلى سوريا جويل رايبرن 
يمكن  وال  سريعة،  بوتيرة  يضعف  »النظام  إن 
له االستمرار، وال يجب أن يتفاجأ الناس إذا بدأ 

االنهيار بسرعة«. 
ويؤشر ذلك إلى أن شرعية المنظومة األسدية في 
حال تمرير انتخابات عام 2021، ستبقى شرعية 
للنفوذ  خاضعة  ألنها  الدرس  وقيد  منقوصة 
التوأم  وكأنها  تبدو  المنظومة  وألن  الروسي، 
السيامي للنظام اإليراني، وإذا طالعنا آراء ويليام 
»وكالة  رأس  على  بايدن  جو  عيّنه  الذي  برانز 
وأنتوني  األميركية«،  المركزية  المخابرات 
فإن  الخارجية،  وزير  لمنصب  المرشح  بلينكن 
االستفادة  وستتم  تتكرر  لن  أوباما  إدارة  أخطاء 
وضع  لتركيب  ترامب  إدارة  حصاد  بعض  من 
روسيا  مع  تسوية  أي  لكن  سوريا،  في  جديد 
تتطلب مناخا دولياً أفضل وأخذ العوامل اإلقليمية 
بعين االعتبار. وتتوافق واشنطن وموسكو بشكل 
العسكري  الوجود  استمرارية  على  مباشر  غير 
السياسي  الحل  بانتظار  ولقوات »قسد«  التركي 
تركيز  الصدد  هذا  في  الفتاً  و كان  دمشق،  في 
على  موسكو  في  السعودي  الخارجية  وزير 
أهمية إنهاء التدخل اإليراني في سوريا من دون 

تبدو  هكذا  أخرى،  أطراف  ألدوار  يتطرق  أن 
المشكلة وكأنها تتركز على الوجود اإليراني.

للمرشد  العسكري  المستشار  حدد  وأخيراً 
اإليراني اللواء يحيى رحيم صفوي أن »قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني أّسس 60 »لواًء شعبياً« في 
في سوريا تضم سبعين  األلوية  وهذه  سوريا«، 
ألف مقاتل من قوات ما تعرف بـ«التعبئة الشعبية 
دليالً  ذلك  يمثل  األجانب.  والمقاتلين  السورية« 
يقتصر  اإليراني في سوريا ال  الوجود  أن  على 
اإليرانية  الرواية  حسب  المستشارين  على 
يقع ضمن  ميليشيات  تأسيس  يشمل  بل  السابقة، 
إلى  والسعي  العمق  في  السورية  الهوية  تغيير 
إيران  فعلت  كما  السوري  الكيان  جوهر  تغيير 

بالنسبة إلى تأسيسها »حزب هللا« في لبنان.
المراقبين  من  الكثير  إلى  بالنسبة  يعني  وهذا 
في  العربي  الفلك  إلى  سوريا  إعادة  يمنع  أنه 
المدى المنظور، وهذا الواقع لن يالئم المصالح 

الروسية على مدى متوسط، ويمكن أن يحصل 
خالل  من  وموسكو  واشنطن  بين  أكبر  تقاطع 
القناة اإلسرائيلية كما يحصل عملياً في عمليات 

القصف اإلسرائيلي.
على  بايدن  إدارة  المحك  على  يضع  ذلك  كل 
متجددة  لمفاوضات  المرتقبة  االحتماالت  ضوء 
العالقة  ومجمل  اإليراني  النووي  الملف  حول 
المستقبلية ضمن الرباعي األميركي – الروسي 
المماحكة  وهذه  اإلسرائيلي،   – اإليراني   –
السياسية واستمرار الضغط االقتصادي ال يلغيان 
احتماالت مواجهة إسرائيلية – إيرانية انطالقا من 
السوري، وفي مطلق األحوال، ستبقى  الجنوب 
إشعار  حتى  اآلخرين  لحروب  مسرحاً  سوريا 
السوري  الداخل  من  مفاجأة  تبرز  لم  إذا  آخر، 
تخلط كل أوراق المتربصين والمتقاطعين وتعيد 

األمل للسوريين.

أكد ممثل مجلس سوريا الدميقراطية يف مرص سيهانوك ديبو بأن اإلدارة الذاتية أمل لكل السوريني، ومنوذج واقعي نحو العيش املشرتك، ووحدة املصري، وهي أفضل املفاهيم املجّسدة لحل القضية الكردية؛ وبنّي بأن الحوار 

الكردي ـ الكردي يف سوريا رضورة موضوعية كسبيل لحل الخالفات البينية، شأنه كشأن أي حوار سيادي وطني عىل مستوى سوريا واملنطقة.

سيهانوك ديبو: »اإلدارة الذاتية نموذج واقعي لحل األزمة في سوريا«

قالت مسؤولة المرأة في حزب التحالف الوطني 
روسيا  بأن  الخلف:  منى  السوري  الديمقراطي 
في  التركية  االنتهاكات  تجاه  الصمت  تلتزم 
بدورها  تقوم  مناطق شمال وشرق سوريا، وال 
الفعال في المناطق التي تتواجد فيها، وبينت بأن 
هناك تواطؤ روسي مع تركيا حول ما يجري في 
عين عيسى وغيرها من المناطق، الهدف منه هو 
منح تركيا المجال الحتالل المزيد من األراضي 

السوريّة.
على  التركية  الهجمات  استمرار  وقع  وعلى 
مناطق متفرقة من شمال سوريا، وخاصةً ناحية 
عين عيسى التي مضى قرابة الشهرين على بدء 
التصعيد التركي في محيطها، تتعالى األصوات 

المطالبة بوضعِ حٍد لما تفعله تركيا في سوريا.

الهجامت الرتكّية أدت إىل زعزعة 
أمن واستقرار املنطقة

أنباء  لوكالة  الخلف  منى  تحدثت  ذلك  حول 
باحتالل  تطمح  تركيا  بأن  فقالت:  لألنباء  هاوار 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ولكن  عيسى،  عين 
تعمل  ألنها  لها،  وتتصدى  تنجح  أن  استطاعت 
احتياجات  يلبي  وطني  سياسي  مشروع  ضمن 
سوريا  وقوات  شرائحه،  بكافة  المجتمع 
المنطقة  شعوب  كافة  من  تتشكل  الديمقراطية 

العالم  يهدد  كان  الذي  داعش،  مرتزقة  دحرت 
أجمع وبعد تأسيس ونجاح اإلدارة الذاتية األمر 
الذي أدى إلى إثارة أطماع جهات إقليمية ودوليّة 
لها مصالح في األراضي السوريّة سعت لضرب 
مشروع األمة الديمقراطية في المنطقة الذي بات 

نموذجاً فريداً من نوعه.
على  التركيّة  الهجمات  بقولها:  منى  وأوضحت 

المنطقة أدت إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة 
من  للمدنيين  نزوح  موجات  حدوث  إلى  وأدت 
استراتيجية  أهمية  لها  عيسى  عين  مناطقهم، 
مناطق  تربط  مواصالت  عقدة  كونها  كبيرة 
شرق الفرات بغربها وتربط بين مناطق اإلدارة 
هو  التركي  االحتالل  إليه  يطمح  وما  الذاتية، 

السيطرة  لسهولة  بعضها  عن  المناطق  فصل 
عليها.

الروسي مسؤولية  الضامن  وحّملت منى 
عين  منطقة  في  تحدث  التي  االنتهاكات 
أن  بمكان  الضرورة  من  وقالت:  عيسى 
يقوم الضامن الروسي بدوره بشكل فعّال 
هو  كونه  وإيقافها  االنتهاكات  هذه  تجاه 
وقف  على  والموقّع  الرئيسي  الضامن 
تنتهي  أن  تريد  ال  روسيا  النار،  إطالق 
عدم  من  ذلك  ويظهر  السوريّة  األزمة 
السوري،   – السوري  للحوار  دعمها 
تفتح  لم  السوريّة  الحكومة  وبالتالي 
للتفاوض مع المعارضة الوطنية  المجال 
وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية، 
وهذا دليل على أن روسيا ال تريد أن تفتح 

مجاالً للحل السياسي في سوريا.
حزب  في  المرأة  مسؤولة  واختتمت 
السوري  الديمقراطي  الوطني  التحالف 
والضامن  الدولي  المجتمع  بمناشدة 
الروسي لدعم الحوار السوري - السوري 
لحل األزمة السوريّة التي طال عمرها، 
من  التركي  المحتل  إلخراج  والسعي 
خالل  احتلتها  التي  السوريّة  األراضي 

سنوات األزمة.

منى الخلف: »التواطؤ الروسي مع تركيا هدفه قضم األراضي السورّية«

خطار أبو دياب )مستشار ومحلل سيايس خبري يف الشؤون الفرنسية والدولية(

االستعصاء السوري تحت وطأة التدخالت الخارجية

بعد أن انتهج أردوغان أساليب وسياسات داخلية 
تثبيت  إلى  بمجملها  خاللها  من  سعى  وخارجية 
اإلخواني  األيديولوجي  ببعديه  وجوده  وتكريس 
على رأس حزب حاكم من جانب، والشخصاني 
قاعدة حزبية ممثلة بحزب  على  الفرداني متكئاً 
الصعيد  آخر، وعلى  والتنمية من جانب  العدالة 
عالقات  وتوظيف  تطويع  على  عمل  الخارجي 
تركيا التاريخية والمستجدة لخدمة نوازعه الذاتية 
الزمن  طوى  بأوهام  يغذيها  التي  ومشاريعه 

صفحاتها.
مركز  كشفها  الرأي  استطالعات  آخر  نتائج 
الماضي  األسبوع  لألبحاث  التركي  »كونادا« 
وأظهر تدني معدل شعبية أردوغان إلى أقل من 
ثلث الشعب التركي، وسجل »تحالف الجمهور« 
بأن  سابقة،  فترة  في  أردوغان  تزعمه  الذي 
التدني وصل لحدود الخمسين بالمئة، مقابل تفوق 

»تحالف المعارضة« بدرجة ملموسة.
وللشعب  للعيان  ماثلة  أصبحت  معطيات  جملة 
الداخلي والخارجي أسهمت  البعدين  التركي في 
واسعة  شرائح  خيارات  على  التأثير  هذا  في 
سياسات  جراء  وتبدلها  التركي  المجتمع  من 
أردوغان، فعلى المستوى الداخلي تأتي الدعوات 
شعبياً  مزاجاً  لتعكس  مبكرة  انتخابات  إلجراء 
متذمراً من الطبقة السياسية الحاكمة التي يقودها 
أردوغان، والتي لم تتورع في التماهي مع نهج 
سيدها دون إجراء أي عملية نقد أو مراجعة للنهج 
األردوغاني. وما أفرزه من نتائج وتبعات ضارة 
على المستويين السياسي والحزبي داخل البالد، 
الواقع  إلى  السياق  هذا  في  النظر  يفيد  ولربما 
البائس الذي يلف أقطاب حزب العدالة والتنمية 
حّولته  أن  بعد  الحالية،  الحزبية  وبناه  الحاكم 
هياكل  مجرد  إلى  الفردية  األردوغانية  النزعة 
نمطية ال فعل لها وال دور، وسلبت من أعضائه 
مجموعات  سرب  خارج  التغريد  على  القدرةَ 
استحضاُر  أيضاً  المهم  من  يكون  وقد  زعيمه. 
العدالة والتنمية  التي ضربت حزب  التصدعات 
مثل  التاريخيين  زعاماته  من  عدد  خروج  إبان 
قد  وكان  أوغلو،  داوود  وأحمد  باباجان  علي 
السابق عبد هللا  التركي  الرئيس  إلى ذلك  سبقهم 

االنتقاَل  وإعالنهم  خروُجهم  شكل  حيث  غول، 
إلى مسارات حزبية وسياسية ومجتمعية مناهضة 
واالعتبارية  الشخصية  بصفتيه  ألردوغان، 
رفضهم  على  المالمح  وأهم  أولى  الرسمية، 
تحّول القاعدة الحزبية للرئيس التركي من َمْنهل 
ويدعمها  وسياساته  توجهاته  يغذي  أنه  يفترض 
في  متمرسة  بشخصيات  لرفده  حاضنة  ويشكل 
مختلف المجاالت والقطاعات، في عملية تفاعلية 
بين القاعدة الحزبية والزعيم، إلى صورة نمطية 
حزبية ألفراد ال يملك الواحد منهم من أمره سوى 
التهليل لسيده، ولذلك كان خروجهم مدوياً، أماط 
اللثام عن حقيقة ما يعانيه حزب العدالة والتنمية 
من تكبيل وترهيب ألطره الحزبية جراء سطوة 

وهيمنة أردوغان ومجموعته داخله .
اللتين  والشلل  الجمود  حالة  على  سنوات  مرت 
ومن  والتنمية،  العدالة  حزب  أوصال  تضربان 
الطبيعي أن يتجه أي مكّون حزبي نحو الترهل ثم 
التفكك حينما يفقد القدرة على إجراء عملية النقد 
الذاتي التي تسهم بشكل دائم في تجديده وتجديد 
البعدين الحزبي واالجتماعي، وهما  حيويته في 
السياسية  للطبقة  وحامالن  رئيسيان  مرتكزان 
صفوف  داخل  جدلية  عملية  ضمن  تتبلور  التي 
أي حزب. وتمنع بزوغ نزعة فردية بين صفوفه 
أو على األقل تَُحدّ من ظهورها وطغيانها، وبذلك 
تجنّبه االنزالق نحو االنحدار، ومع مرور األيام 
بدا الحزب الحاكم في تركيا فاقداً القابلية إلنتاج 
على  البقاء  من  يمّكنه  ذاتي  تطويري  مشروع 
الداخلي،  والسياسي  الحزبي  الصراع  ساحة 
بعد أن أعملت الفردانية األردوغانية سيفها بين 
جنبات القاعدة الحزبية، وحولت مبدأ النقد الذاتي 
إلى حالة انتهازية ال تخرج عن مقاربة المصالح 
الفردية مع متطلبات االنصياع للطبقة التي تدير 
الوقائع  تلك  مع  وتتقاطع  السياسات.  هذه  كل 
الحزبي  المستوى  على  الماثلة  والمعطيات 
تفاعالتها  فصل  يمكن  ال  اقتصادية  سياساٌت 
فالنزعة  وبالعكس،  الداخلية  عن  الخارجية 
التركية،  الخزينة  أرهقت  عسكرياً  التوسعية 
والغطرسة  بالعدوانية  اتسمت  التي  والسياسات 
أردوغان،  لتركيا  مناهضاً  دولياً  مزاجاً  أفرزت 

خصومه  قبل  شركائه،  من  البعض  عند  تحّول 
بفرض  تمثلت  ضاغطة  مواقف  إلى  وأعدائه، 
عقوبات اقتصادية على عدد من قطاعات اإلنتاج 
باألرقام  جلياً  ذلك  صدى  وانعكس  والصناعة، 
لها  أدنى مستوى  إلى  التركية  الليرة  حين هوت 
خمسين  االقتصادي  العجز  والمس  تاريخياً، 

بالمئة خالل العام المنصرم .

عاتق  على  تراكمت  الثقيلة  األعباء  من  حزمة 
الشعب التركي خالل السنوات القليلة المنصرمة 
بفعل سياسات أردوغان، منها االقتصادي ومنها 
الفردية  الحريات  بقمع  المتعلق  ومنها  الحزبي، 
خارج  تكون  لن  وكلها  والحزبية،  الشخصية 
أن  إلى  يرنو  الذي  التركي  الناخب  حسابات 
يشكل االستحقاق االنتخابي الرئاسي عام 2023 

منعطفاً في مسيرة جمهوريته نحو مستقبل مغاير 
اقتصادية وسياسية وحزبية  ينقله عبر مسارات 
وقد  والحرية،  االستقرار  من  آفاق  إلى  جديدة 
من  مبكرة  انتخابات  إجراء  إلى  الدعوة  تكون 
مناهضة  وشخصيات  وأحزاب  تيارات  قبل 
مهماً  مدخالً  حزبه،  وغطرسة  أردوغان  لنهج 
لتصويب مسار الوضع الداخلي قبل الخارجي .

عبد الحميد توفيق )كاتب(

أردوغان في مواجهة جمهوره
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بيع  عن  تتوالى  خطاباته  كانت  الذي  الوقت  في 
المسلمين للقضية الفلسطينية ويتقمص دور الباكي 
رجب  التركي،  الرئيس  تناسى  أوضاعهم،  على 
الدول  أوائل  من  كانت  بالده  أن  أردوغان،  طيب 
عالقات  وبدأت  إسرائيل،  بدولة  اعترفت  التي 
فوق  علمها  ورفرف   ،1949 عام  معها  رسمية 

مبنى سفارتها في تل أبيب.
أبيب وصاحبة  لتل  القوي  الحليف  أنقرة  تناقضات 
واالستخباراتية  واالقتصادية  التجارية  العالقات 
معها، تظهر دوًما متاجرة تركيا بالقضية الفلسطينية 
على صعيد  سيما  ال  الدولية،  المحافل  مختلف  في 
الرأي العام العربي واإلسالمي، سعيًا وراء اكتساب 
مكانة زائفة، في واقعٍ لم يقدم ما يبرهن على ذلك. 

من  أردوغان،  بقيادة  والتنمية  العدالة  حزب  عزز 
االتفاقات العسكرية مع إسرائيل، غير آبه بتناقضات 
الفلسطينية،  للقضية  حماسته  تظهر  التي  خطاباته 
ويبطن تعزيًزا للتجارة والعالقات العسكرية مع تل 

أبيب.
على  إسرائيل  مع  أردوغان  تعاون  يقتصر  ولم 
مرحلة  إلى  العالقة  لينقل  العسكرية  االتفاقات 
االستراتيجية، فحتى مسرحيته باالنسحاب من قمة 
دافوس في 2009، لم تؤثر في االتفاقات العسكرية 
بين البلدين، والتي تجعل من إسرائيل المورد األول 

لألسلحة بالنسبة لتركيا.

عسكرية اتفاقيات
في  المتحدة،  الواليات  بعد  دولة  ثاني  تركيا  وتعدّ 
اإلسرائيلي،  الجيش  أسلحة  أكبر مصانع  احتضان 
وازداد التعاون العسكري مع تل أبيب منذ االحتالل 
التركي لشمال جزيرة قبرص عام 1974، والذي 
قطاعها  على  أوروبية  أميركية  عقوبات  إلى  أدى 
الجانب  على  آنذاك  أنقرة  واعتمدت  العسكري، 

اإلسرائيلي في تحديث الجيش.

بـتحديث  بدأت  التي  العسكرية  االتفاقات  وظلت 
بتكلفة 900   )5  -  F( وطائرات  فانتوم   )4  -  F(
دبابات  لـ 170من  مليون دوالر، وترقية إسرائيل 
M60A1 لتركيا مقابل 500 مليون دوالر، قائمة، 
الطيارين  بتبادل  يقضي  الذي  االتفاق  إلى  وصواًل 

العسكريين بين البلدين 8 مرات في السنة.
لموقف أردوغان وحزبه تجاه  تناقض مربك  وفي 
القضية الفلسطينية، فإن االتفاق ينص على تدريب 
ليصوبوا  اإلسرائيليين  الطيارين  قدرات  وصقل 

على رؤوس الفلسطينيين بدقة.

أبرز االتفاقات

في عام 1956، أرسلت تركيا 25 طائرة عسكرية 
بغرض  إسرائيل  إلى  »داكوتا«،  طراز  من 
أن  تريد  التي  الوجهة  على  تأكيد  في  إصالحها 
بينهما،  العسكري  التعاون  بشأن  الدولتان  تأخذها 
وباتت عملية مشاركة إسرائيل في صيانة األسلحة 

التركية مستمرة منذ ذلك التاريخ.
اإلسرائيلي  التركي  العسكري  التعاون  واكتسب 
تركيا  إسرائيل  زودت  حين   ،1978 عام  بريقه، 
قبرص،  لشمال  التركي  االحتالل  خالل  باألسلحة 
نتيجة   1963 عام  منذ  توترت  قد  كانت  أن  بعد 
قبرص  بشأن  اليونان  مع  اإلسرائيلي  التقارب 
قبرص  مع  العالقات  وبقيت  تركيا،  مواجهة  في 

ا. واليونان معياًرا مهمًّ

عام  ففي  الهدوء،  الطرفين  عالقات  والزمت 
1989، تم توقيع اتفاقية عسكرية بين سالحي الجو 
التركي واإلسرائيلي للتعاون في مجاالت التدريب 
وتبادل المعلومات العسكرية، وتبلور بشكل واضح 
عندما سمحت تركيا للطائرات اإلسرائيلية باستخدام 
المطارات العسكرية التركية للتجسس على العراق.

إلى هذا، وفي أعقاب غارة إسرائيلية عام 2000، 
على مخيم جنين أدانت تركيا إسرائيل، إال أن ذلك 
ودبابة  طائرة   170 تحديث  من  أبيب  تل  يمنع  لم 
تركية، وكان ذلك هو توقيت صعود حزب العدالة 

والتنمية إلى الحكم في تركيا.
لقطاع  اإلسرائيلي  القصف  على  عام  مرور  وبعد 
كان  الذي  باراك  إيهود  زار   ،2010 عام  غزة 
التركية  العاصمة  حينها  اإلسرائيلي  للدفاع  وزيًرا 
أنقرة، ولم يُعلن عن مضمون واضح لتلك الزيارة، 
نحو 60  هناك  إن  قالت  له  مرافقة  مصادر  ولكن 
اتفاقية تعاون أمني وعسكري سارية بين الدولتين.

عام  وإسرائيلية  تركية  إعالم  وسائل  وتناقلت 
2013، أن إسرائيل سلمت تركيا أجهزة إلكترونية 
كما  دوالر،  مليون   100 بقيمة  وأمنية  عسكرية 
قدمت إسرائيل لتركيا منظومات عسكرية متطورة، 
وكل هذا جاء رغم المناوشات السياسية التي وقعت 

بين الدولتين خالل السنوات األخيرة.

توسيع الرشخ بني الفلسطينيني 
أنفسهم

الساحة  على  له  قدم  موطئ  إليجاد  محاولة  وفي 
القضية  استغالل  إلى  أردوغان  يسعى   العربية، 
الوهم  تحقيق  أمل  على  سياسيًّا،  الفلسطينية 
البائدة،  العثمانية  اإلمبراطورية  أمجاد  باستعادة 
الفلسطينية  بالقضية  وتركيا  حماس  تتالعب  حيث 
باعتبارها من القضايا التي تشغل العالم اإلسالمي 

والدولي، لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب الشعب 
الفلسطيني.

دعم  في  بالصياح  اكتفى  لطالما  الذي  أردوغان 
هوة  تعميق  عن  يتوانى  ال  الفلسطينية،  القضية 
لحركة  المستمر  الدعم  عبر  في صفوفهم  االنقسام 
»حماس«، وتجاهل التعامل مع السلطة الفلسطينية، 
إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والعسكري مع 

إسرائيل.
الفلسطينية،  بالقضية  أردوغان  لعب  ينفصل  وال 
والمواصالت  االستخبارات  وزير  وصفها  التي 
في حديثه لصحيفة  كاتس،  يسرائيل  اإلسرائيلي، 
الماضي  سبتمبر  أيلول/  في  العبرية  »معاريف« 
طموحه  عن  العدو،  الصديق  أي  »فريمني«  بـ 
أجنحة  وعلى  العربية  المنطقة  على  بالسيطرة 

تنظيمات اإلسالم السياسي.
ال  أنهم  إلى  كاتس،  اإلسرائيلي  الوزير  وأشار 
وسائل  عبر  ضدهم  أردوغان  لعنتريات  يأبهون 
حجم  جعل  من  تمنعه  ال  أنها  طالما  اإلعالم، 
التجارة عبر حيفا نحو 25% من تجارة تركيا مع 
تتعايش  إسرائيل  أن  مؤكدًا  العربي،  الخليج  دول 
مع أردوغان، بالرغم من مسرحياته، وهي تعي 
بالعالم  المسلمين  اإلخوان  قائد  نفسه  يعتبر  أنه 

ويحاول أن يقود العالم اإلسالمي.
خطابات  إلى  المحللين  بعض  بحسب  وينظر 
أردوغان الشعبوية بخصوص القضية الفلسطينية، 
بأنها ال تختلف كثيًرا عن هتافات جماعة اإلخوان 

التي يرعاها أردوغان.

ظّل  في  وثيقة،  عالقات  وحماس  تركيا  ويربط 
الزيارات المتبادلة، التي كانت آخرها زيارة رئيس 
هنية،  إسماعيل  حماس،  لحركة  السياسي  المكتب 
إضافة  الماضي،  ديسمبر  األول/  كانون   8 في 
السياسيين  قياداتها  لبعض  آمنًا  مالذًا  تقديمها  إلى 
والعسكريين، على الرغم من اعتبار حركة حماس 
من بعض دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

وبريطانيا بأنّها منظمة »إرهابية«.
رئيس  بإدراج  األميركي  القرار  أنقرة  وانتقدت 
هنية،  إسماعيل  حماس،  لحركة  السياسي  المكتب 
وبات  لـ«اإلرهابيين«،  السوداء  الئحتها  على 
ا للحركة، بعد أن تحطمت آمال  الدعم التركي مهمًّ
أنقرة باالعتماد على جماعة اإلخوان المسلمين في 
مصر، التي أطيح بها بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو 

.2013
العام  األمن  جهاز  تحقيقات  أفادت  هذا،  إلى 
بأن  بيت«،  »الشين  بالـ  يعرف  ما  أو  اإلسرائيلي 
العسكرية،  قدرات حماس  تعزيز  تساهم في  تركيا 
تقوم  النطاق  واسع  نشاط  عن  الكشف  خالل  من 
وتّم  تركيا،  في  األموال  لغسيل  حماس  حركة  به 
وساعدت  الغربية،  الضفة  إلى  األموال  هذه  نقل 
تركيا  دعم  إلى  إضافة  مواطنين عرب،  تجنيد  في 

القدرات العسكرية لحماس عبر شركة »سادات«.
رئاسة  تحت  تأسست  التي  سادات،  شركة  وتقول 
عدنان  أردوغان،  من  ب  المقرَّ المتقاعد،  العميد 
فردي، وبدأت أنشطتها، في شباط/ فبراير 2012، 
اإلسالمية  الدول  بين  تعاون  تأسيس  »هدفها  أن 
فيما  والدفاعية«،  العسكرية  الصناعات  مجال  في 
أنها  وخارجها،  تركيا  داخل  أنشطتها،  من  يتضح 
إحدى أذرع أردوغان لتحقيق حلم اإلمبراطورية، 
الدول  على  الهيمنة  خالل  من  تنفيذه  يأمل  الذي 

العربية والتالعب كذلك بالقضية الفلسطينية.
أيديولوجيا  تتبنى  الشركة،  أن  المؤشرات  وتظهر 
»سلفية جهادية«، ولعبت دوًرا في قمع المعارضين 
أن  عن  فضاًل  يوليو 2016،  تموز/  في  األتراك، 
»تيروريزم  اإلرهاب  قضايا  تحليل  لموقع  تقريًرا 
السالح  توفر  الشركة  أّن  إلى  أشار  أناليستس« 
للمرتزقة المدعومين من نظام أردوغان، في سوريا 
مجموعات  إنشاء  في  دورها  إلى  إضافة  وليبيا، 

مؤيدة ألردوغان.

ما بني الهجوم والتطبيع
مع  األخيرة  اإلسرائيلية  السالم  معاهدة  والقت 
ترحيبًا  العربي  والمغرب  والبحرين  اإلمارات 
التركية  االنتقادات  سيل  أن  إال  ودوليًّا،  عربيًّا 
لمسارات السالم العربية المتالحقة مع إسرائيل لم 
تتوقف، وتتالت التصريحات المستنكرة، والهجمات 
الكالمية الالذعة، في محاولة الركوب على الحدث، 
غير مستوعبة بأنه كلما عال منسوب االنتقاد تعرت 

ازدواجية النظام وتناقضاته.
صرح  الواقع،  تالمس  تكاد  تصريحات  وفي 
أردوغان في آب/ أغسطس الماضي، أن أنقرة تفكر 
العالقات  وتعليق  ظبي،  أبو  في  سفارتها  بإغالق 
بسبب  المتحدة،  العربية  اإلمارات  مع  الدبلوماسية 

اتفاقها على تطبيع العالقات مع إسرائيل.

الصحفيين  أمام  ألردوغان  حديث  في  هذا،  وجاء 
الخارجية  لوزارة  تصريحات  بعد  إسطنبول،  في 
التركية قالت فيها إن التاريخ لن يغفر أبدًا »السلوك 

المنافق« لإلمارات في الموافقة على هذه الصفقة.
اإلقليمية  والتوازنات  السياسية  المشاهد  أن  ويبدو 
أردوغان  تنازالت  إخراج  على  أجبرت  والدولية، 
الدولية،  القوى  لرضا  استجداًء  العلن،  إلى  السرية 
على  قادرة  تبدو  متغيرات  إلمالءات  وخضوًعا 

ابتالع أنقرة وتحويلها إلى هامش المشهد.
مستشار  خطب  وواضح،  صريح  تناقض  وفي 
أردوغان للشؤون الخارجية، مسعود حقي جاشين، 
في مقابلة له مع شبكة »صوت أمريكا«، ود إسرائيل 
بين  العالقات  أن  إلى  وأشار  واشنطن،  بوابة  عبر 
إسرائيل وتركيا على وشك تحقيق انفراجة كبيرة، 

مؤكدًا وجود المحادثات الثنائية.
العالقات  استئناف  احتمال  المستشار،  وتوقع 
آذار/  بحلول  الجانبين  بين  الكاملة  الدبلوماسية 
مارس المقبل، مذكًرا بالعالقات الثنائية ومشتريات 
دليل  أيًضا  وهذا  إسرائيل،  من  العسكرية  أنقرة 
على  التباكي  أردوغان،  ازدواجية  على  واضح 
لتطبيع  إسرائيل  ود  وخطب  الفلسطينية،  القضية 

العالقات وعودة المياه إلى مجاريها.
أردوغان على مدى سنوات عن عزف  يتوقف  لم 
القضية  مع  والتوحد  بل  والتضامن  الدعم  مالحم 
عن  اإلجابة  على  يوًما  يجرؤ  ولم  الفلسطينية، 
سؤال محوري خلف كل ذلك الصخب، ماذا قدمت 
الحافلة  السنوات  تلك  كل  طوال  لفلسطين  أنقرة 

بالشعارات؟
أموال  ضخ  حد  سوى  دعمه  يتجاوز  لم  بل  ال 
إدارة  مهمتها  مأجورة  إعالمية  ألبواق  ضخمة 
الدول  محور  ضمن  ألنقرة  تروج  دعائية  حمالت 
النظام  أكاذيب  تنفضح  أن  قبل  لفلسطين،  الداعمة 
)األونروا(  الالجئين  وتشغيل  منظمة غوث  بتأكيد 
التابعة لألمم المتحدة، أن أنقرة لم تقدّم أي مساعدات 

للفلسطينيين على مدار السنوات الماضية.
السياسي  والمحلل  الكاتب  يرى  السياق،  هذا  وفي 
حالة  يعيش  التركي  النظام  أن  مهادي،  أبو  محمد 
العزلة الدولية، وأن خياراته تقلصت إلى حد كبير، 
مشيًرا إلى أن »المجتمع الدولي بدأ باتخاذ عقوبات 
ترامب،  إدارة  اتخذتها  التي  العقوبات  غرار  على 
والعقوبات األوروبية بحق النظام التركي«، وأمام 
ذلك، بدأ مؤخًرا، استرضاء أمريكا، عبر »مغازلة 

إسرائيل«.
وأضاف أبو مهادي: »النظام التركي، يشهد انهياًرا 
تصنف  أصبحت  التركية  الليرة  االقتصاد،  في 
كثاني أسوأ عملة على مستوى العالم«، مؤكدًا أن 
تدارك  بغرض  أردوغان  اتخذها  التي  اإلجراءات 

االنهيار االقتصادي لم تفلح.
»السياسات  الفلسطيني:  السياسي  المحلل  وتابع 
العدوانية التي سلكتها أنقرة مع أكثر من دولة من 
وجنوب  أفريقيا  شمال  وفي  األوسط  الشرق  بلدان 
القوقاز وشرق المتوسط، تركته بال حلفاء حقيقيين، 
في  الحكومات  من  العديد  غضب  من  زادت  بل 
العالم، وحفزتها نحو فرض المزيد من العقوبات«.

تحدثت  الدولية  التقارير  من  الكثير  أن  إلى  وأشار 

لخدمة  أردوغان  يجندهم  الذين  المرتزقة  دور  عن 
والعراق  سوريا  من  كل  في  وأطماعه  أغراضه 
على  مؤخًرا،  باغ  قره  آرتساخ/  إقليم  وفي  وليبيا 
أرمينيا  بين  جرى  الذي  العسكري  النزاع  خلفية 

وأذربيجان.
الكاتب  قال  التركي،  الداخلي  المستوى  وعلى 
والمحلل السياسي محمد أبو مهادي »هناك تدهور 
اقتصادي يتزامن مع تنامي لقوة أحزاب المعارضة 
السياسية في تركيا، األمر الذي ينبئ بإمكانية تحقيق 
المعارضة التركية فوًزا على حزب العدالة والتنمية 
واسعة  نزوح  وحركة  عديدة  انشقاقات  شهد  الذي 

ألعضائه، وقيادات تاريخية فيه«.
العدائية  أنقرة  سياسات  »إن  مهادي:  أبو  وأضف 
بالخطر  يشعر  أردوغان  وبدأ  باالنحسار،  بدأت 
بايدن، في  المنتخب جو  الرئيس  بعد فوز  الحقيقي 
االنتخابات األميركية، الذي يتبنى موقفًا سلبيًّا تجاه 
النظام التركي، وهذا ما دفعه إلى تطبيع العالقات 
ممر  أنها  العتقاده  علنًا،  إسرائيل  مع  السياسية 

للعالقات مع أميركا«.
تركيا  بين  العالقة  أن  إلى  مهادي  أبو  ولفت 
وإسرائيل، لم تنقطع في يوم من األيام، مشيًرا إلى 
كحادثة  معينة،  مراحل  في  لهزات  تعرضت  أنها 

سفينة مرمرة، ولكنها لم تنقطع اقتصاديًّا أو أمنيًّا.
واعتبر أبو مهادي أن العالقات التركية اإلسرائيلية 
لم تنقطع، ويؤكده ما صرح به أردوغان عندما قال 
»إن العالقات االستخباراتية مع إسرائيل مستمرة«، 
عن  تنم  )أردوغان(  تصريحات  أن  إلى  وأشار 
تطوير العالقات مع تل أبيب في اتجاهاٍت سياسية، 

كعودة السفراء وتطوير العالقات الدبلوماسية.

النظام الرتيك بدأ يتقهقر
الرغم من ذلك، إال أن  أنه على  أبو مهادي  وذكر 
في  بدأ  الذي  التركي  النظام  تنقذ  لم  السياسة  »هذه 

التقهقر«.
انتخابات  جرت  حال  في  أنه  مهادي  أبو  ورجح 
ديمقراطية حقيقية في تركيا، فإنها ستسفر عن نتائج 
لمراكز  وصعودها  المعارضة،  لصالح  مفاجئة 
صناعة القرار السياسي على حساب حزب العدالة 

والتنمية.
ولفت أبو مهادي أن تركيا ستشهد تغيرات حقيقية، 
الممارسات  كل  رغم  تركية،  انتخابات  أول  مع 
والحقوقيين،  والصحافة  المعارضة  بحق  القمعية 
لتقييد  قانون  من  مؤخًرا،  أقره  كالذي  وغيرها، 
تقليص  بغرض  المدني،  المجتمع  منظمات  حركة 

مساحات منتقديه ومعارضيه.
محمد  الفلسطيني  السياسي  والمحلل  الكاتب  وأكد 
النظام  لهذا  حلفاء  من  يبق  لم  أنه  مهادي،  أبو 
درجات  اختالف  على  اإلرهاب  منظمات  »سوى 
في  يستخدمهم  الذين  المسلمين  واإلخوان  تطرفها، 
كل المناطق لتبييض سياساته اإلجرامية في سوريا 
والعراق وليبيا وما حصل في اإلقليم المتنازع عليه 
بلدان  أرمينيا وأذربيجان، وحتى في عدد من  بين 

الساحل اإلفريقي«.

وكالة هاوار

»يا نسيم الروح قولي للِرشا
لَم يَِزدني الِوردُ َعطشا

لي َحبيٌب ُحبُّهُ َوسَط الَحشا
إِن يََشأ يَمشي َعلى َخدّي َمشى
روُحهُ روحي َوروحي روُحهُ
إِن يََشأ ِشئُت َوإِن ِشئُت يَشا«

نسيم الريح في موطن الحاّلج يخاطبه، وروح 
الطبيعة البكر غير المخدوشة تدب فيه، فالِورد 
يدب  حشاه  ملك  الذي  والعشق  عطشاً،  يزيده 
فروح  هواه،  على  يتجول  فيه،  مكان  كل  في 
المعشوق،  روح  حل  قد  وهو  روحه،  العشق 
فبات كالهما واحداً ال يتجزأ، وال ينفصم عرى 

أحدهما عن اآلخر. 
عن  واالبتعاد  الحقيقة،  من  الدنّو  فلوات  إّن 
المسار المنطقّي للدولة التي نهبت نتاج الروح 
وريش شوقه  الحاّلج،  فكر  بحر  في  تلّج  التي 
لذلك  اسمه،  أنساه  قد  الشوق  بميسم  المستهام 
المادّة،  واالبتعاد عن  السبات  بات في ضريح 
فالروح راحه، واألقّل أكثره واألكثر أقله، فال 
يحتجب عن الهوى، وال يغوص في وحل المال 
والكرسّي والسلطة، لذلك تنّكر له الخط الزمني 

للجهاد المادي االحتكاري.
احتكاراً  التزّمِت  مسار  بمنظور  الجهاد  يعدّ 
التي  كالداعشيّة  له،  ونفياً  لآلخر،  ورفضاً 
ترفض أّي فكرة سواها، والداعشية هي الخّط 

قتل  فمن  الحاّلج،  لنهب روح  الزماني 
المرشد  وهو  داعش،  جدّ  هو  الحالج 
بحياة  أودى  الذي  التيار  لهذا  المادّي 

الثائرين المتطلّعين إلى الحقيقة.
يعدّ الحالج من الشخصيات التي ثارت 
والتعصب  الدينية،  األصولية  على 
الديني  الطغيان  ظّل  فقد  الديني، 
حاربت  التي  الحالجية  ضد  األصولي 
الحالج  عّرَف  إْذ  والطغيان،  الظلم 
التجبّر  ضد  الجهاد  أنه  على  الجهادَ 

والتحّكم. 
منذ  يمتدّ  األصوليّة  سرطان  كان  لقد 
أن توفي النبي محّمد، حتّى يومنا هذا، 
لهذا  المناهضين  أحد  الحاّلج  وكان 

الخّط رافعاً لواء المحبّة، فقد كانت هناك عبادة 
وعبادة  والثواب،  باألجر  تهتّم  التي  التاجر 
المنتهى  وسدرة  بالفردوس  يهتّم  الذي  العابد 
وعبادة  األجر،  مراتب  أقصى  إلى  والطمع 
للروح،  عاشقاً  الحاّلج  وكان  العاشق،  المحّب 
لقد  والحرية،  لالنعتاق  عاشقاً  للثورة،  عاشقاً 
في  رماده  وإلقاء  الحاّلج،  جسد  حرق  كان 
دجلة،  نهر  على  مطلة  مئذنة  قمة  من  الهواء 
حواراً ما بين الدولتيّين وبين الشعوب، فدجلة 
تمثّل الحضارة المجتمعية والدولتية معاً، وكّل 
قد  والحرية  والحقيقة  الحياة  على  الصراعات 

حصلت على نهري دجلة والفرات.
لقد قبع الناس على ضفاف نهر دجلة منتظرين 
جدار  على  وأطرافه  رأسه  ُعرض  وقد  بعثه، 
من  سنة  بعد  رأسه  وُرفع  الجديد،  السجن 
خراسان،  إلى  وأرسل  الرؤوس«،  »خزانة 
شرطة  وكان  ناحية،  إلى  ناحية  من  وحمل 
ومدراء  والوّراقون  والنّساخ  المحتسب، 
المدارس، مجبرين في بغداد على التقيّد بقائمة 
التي  تلك  ذلك  في  بما  الممنوعة،  الكتب  من 
ثالثة  بعد  وُهدد  عنه؛  كتبت  أو  الحالج  كتبها 
الغزال لنسخه بعضاً من  ابن  قرون من وفاته 

الروايات مع اإلسناد عن الحالج، في بغداد.
وهكذا كان مطر الروح يغسل دائماً كّل أنواع 
مهما  التاريخ،  مّر  على  الدولتية  اإلبادات 

تظاهرت السلطة باالنتصار.

يسعى أردوغان من خالل خطاباته الرتويجة للقضية الفلسطينية، وتنصيب نفسه عىل أنه املخلّص للقضية، يف حني أن العالقات االستخبارية والتجارية الرتكية اإلرسائيلية مل تنقطع وفق آخر ترصيح له، فيام اعترب الكاتب واملحلل السيايس محمد أبو مهادي، أن النظام الرتيك يحاول 

استاملة تل أبيب بعد العزلة الدولية التي مير بها، يف محاولة السرتضاء أمريكا.

تركيا والتطبيع.. ترويج للقضية الفلسطينية مرة ومغازلة إلسرائيل مرات الحالجية بين الجهاد 

االحتكاري والجهاد ضد 

االحتكار
صالح الدين مسلم

الالتيني  األدب  يُذكر  عندما 
يُذكر  وعندما  ماركيز،  يُذكر 

نتحدث  وعندما  ماركيز،  يُذكر  العالمي  األدب 
عن  والبد  نتحدث  فإننا  األدبية  العبقرية  عن 
بتاريخ  للبشرية  قدمت  فكولومبيا  ماركيز، 
غابرييل  بوالدة  النفيسة  الهدايا  إحدى   1927
في  حياته  أغلب  عاش  الذي  ماركيز  غارسيا 
األدب  في  مدرسةً  بعد  فيما  ليصبح  المكسيك. 
عمله  إلى  إضافةً  والعالمي،  والالتيني  الحديث 

في الصحافة. 
فيديل  الكوبي  للزعيم  صديقاً  ماركيز  كان 
كاسترو. وحصل على جائزة نوبل لآلداب عام 
1982 إضافةً إلى الكثير من الجوائز واألوسمة 
تقديراً لجهوده في كتاباته ونتاجاته وآثاره. من 
الشهيرة  روايته  اإلطالق  على  خلّفه  ما  أشهر 
»مائة عام من العزلة« ورواية »الحب في زمن 
الكوليرا« وغيرهما الكثير الكثير، مثل »أؤجر 
بجناحين  جدًا  و«عجوز  أحلم«  لكي  نفسي 

عظيمين« و«أجمل غريق في العالم«.
مقاالٍت  تحتاج  العزلة وحدها  من  عام  مائة  إن 
اإلبداعية  الكاتب  هذا  قدرة  تشرح  طواالً 
والعبقرية على سرد األحداث وربطها ببعضها 
وأسلوبه في تشويق القارئ. ثم إنك عندما تفتح 
تركها  تستطيع  ال  الرواية  من  األولى  الصفحة 
من   - حقيقةً   - وإنها  آخرها،  على  تأتي  حتى 

تاريخ  في  منازع  بغير  العصر  هذا  عجائب 
األدب وإنك قد تجد نفسك مضطراً إلى قراءتها 

مرتين أو أكثر لتفيد من مكنوناتها وفوائدها.. 
وإذا كان تولوستوي قد حاز في روايته »الحرب 
»إلياذة  سميت  حتى  السبق  قصب  والسالم« 
قائمةً  مدرسة  أسس  قد  ماركيز  فإن  العصر« 
برأسها في ميدان األدب الالتيني وعالمة فارقة 

في األدب العالمي ككل.
توفي األديب األلمعي العالمي سنة 2014 عن 
بالعطاء  زاخرةً  كانت  عاماً   87 يناهز  عمر 
منقطع النظير ال زالت األجيال تنهل منها وتفيد 

من بساتينها الغناء وظاللها الوارفة.
يقال أنه في أواخر أيامه كتب الروائي غابرييل 
غارسيا ماركيز رسالة وداع إلى القراء ووضع 
الموت  أن  أدرك  حين  الناس  إلى  وصيتة  فيها 
كانت  إن  الدقة  نعلم على وجه  وإننا ال  قريب، 
هذه الرسالة هي بخط يديه أو أنها منسوبة له، 

وفيما يلي نص الرسالة:
أخرى،  حياة  من  شيئاً  يهبني  أن  هللا  شاء  »لو 
أقول  لن  ربما  قواي.  بكل  سأستثمرها  فإنني 
ما  سأفكر في كل  لكنني حتماً  به،  أفكر  ما  كل 
سأقوله. سأمنح األشياء قيمتها، ال لما تمثله، بل 
أن  لما تعنيه. سأنام قليالً، وأحلم كثيراً، مدركاً 
فيها أعيننا تعني خسارة ستين  كل لحظة نغلق 

ثانية من النور.
فيما  وسأصحو  اآلخرون،  يتوقف  فيما  سأسير 
الجميع نيام. لو شاء ربي أن يهبني حياة أخرى، 
سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم 
لن يكونوا عشاقاً متى شاخوا، من دون أن يدروا 
للطفـل  العشق.  عن  توقفوا  إذا  يشيخون  أنهم 
التحليق  يتعلم  سأدعه  لكنني  األجنحة،  سأمنحه 
وحده. وللكهول سأعلمهم أن الموت ال يأتي مع 

الشيخوخة، بل بفعل النسيان.
تعلمت منكم الكثير أيها البشر؛ تعلمت أن الجميع 
أن  مدركين  غير  الجبل،  قمة  في  العيش  يريد 
سر السعادة يكمن في تسلقه. تعلمت أن المولود 
أبيه للمرة األولى  الجديد حين يشد على أصبع 
تعلمت أن  إلى األبد.  بها  أنه أمسك  فذلك يعني 
اآلخر  إلى  فوق  ينظر من  أن  له  يحق  اإلنسان 

فقط حين يجب أن يساعده على الوقوف.
منها  قلة  لكن  كثيرة،  أشياء  منكم  تعلمت 
ستفيدني، ألنها عندما ستوضع في حقيبتي أكون 
ما  وافعل  به،  تشعر  ما  دائماً  قل  الحياة.  أودع 
األخيرة  المرة  أنها  أعرف  كنت  لو  فيه.  تفكر 
بين  بشدة  لكنت ضممتك  نائمة  فيها  أراِك  التي 
حارساً  ليجعلني  هللا  إلى  ولتضرعت  ذراعي 
األخيرة  الدقائق  أنها  أعرف  كنت  لو  لروحك. 
ولتجاهلت،  »أحبك«  لقلت  فيها،  أراك  التي 

بخجل، أنك تعرفين ذلك. هناك دوماً يوم الغد، 
والحياة تمنحنا الفرصة لنفعل األفضل، لكن لو 
أن  يومي األخير، أحب  أنني مخطئ وهذا هو 

أقول كم أحبك، وأنني لن أنساك أبداً.
ألن الغد ليس مضموناً، سواء لشاب أو مسن، 
ربما تكون في هذا اليوم المرة األخيرة التي ترى 
فيها أولئك الذين تحبهم، فال تنتظر أكثر. تصرف 
تندم على  أن  بد  يأتي وال  قد ال  الغد  اليوم ألن 
اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من أجل ابتسامة، 
لهم  كي ترسل  أنك كنت مشغوالً  أو  أو عناق، 

أخيرة.  أمنية 
على  بقربك  حافظ 
اهمس  تحب،  من 
أنك  أذنهم  في 
إليهم،  حاجة  في 
واعتِن  أحببهم 
بهم، وخذ ما يكفي 
لتقول  الوقت  من 
لهم عبارات، مثل: 
سامحني،  أفهمك، 
من فضلك، شكراً، 
وكل كلمات الحب 
لن  تعرفها،  التي 
من  أحد  يتذكرك 

الرب  من  فاطلب  أفكار،  من  تضمر  ما  أجل 
للتعبير عنها وبرهن ألصدقائك  القوة والحكمة 

وألحبائك كم هم مهمون لديك.
قل ما تشعر به وافعل ما تفكر فيه.

 الحياة تمنحنا الفرصة دائماً أن نفعل األفضل.
فيه  تجد  لم  الذي  الوقت  على  تندم  أن  يجب    

فرصة البتسامة... غابرييل غارسيا ماركيز«

إعداد/ مريم الخوري
رسالة غابرييل غارسيا ماركيز

حنانيا... أقدم كنيسة دمشقية 
بعراقة رومانية

في حارة حنانيا وبين باب توما وباب شرقي 
في دمشق، وبالقرب من شارع مدحت باشا 
أقدم  إلى  المرء  يصل  وعبر ساللم حجرية 
وأهم كنيسة في دمشق وهي »كنيسة القديس 

حنانيا الرسول«.
وتعتبر الكنيسة من أقدم الكنائس في دمشق 
كنائس  أقدم  ومن  المريمية  الكتدرائية  بعد 
باب  وفي حي  الرومانية،  الحقبة  في  العالم 
بخصوصيته  والمعروف  العريق  توما 
المسيحية ويمتد تاريخه ألكثر من ألفي عام.

دمشقي  »حنانيا«  القديس  أن  واألرجح 
المبشرين  من  وكان  الوالدة  مكان  مجهول 
جهات  عدة  إلى  حنانيا  سافر  بالمسيحية، 
االضطهاد  أشد  واحتمل  باإلنجيل،  مبشراً 
ليكينوس  عهد  في  عليه  وقُبض  والعذاب، 
البقر،  بأعصاب  وُجلد  الروماني،  الوالي 
ومزق لحمه، ثم رجم بالحجارة حتى مات. 
الزيات  حبيب  الكاتب  يذكر  كما  والكنيسة 
مقامة على انقاض معبد وثني وُجدد بناؤها 
والقديس  الملك،  عبد  بن  الوليد  زمن  في 

حنانيا هو أول أساقفة دمشق. 

نمط البناء وجماليته
النمط  على  مبنية  الكنيسة 
األرثوذكسي،  الدمشقي 
أرضيتها مبلّطة بالبالط المجّزع 
الكبير بفواصل سوداء لها ثالثة 
على  محمول  منها  كل  أروقة، 
الشكل  مربعة  أعمدة  ثالثة 
فيها  الشعرية،  عليها  تتكئ 
غير  خشبي  )أيقونسطاس( 
ملوكيّة،  أبواب  بثالثة  محفور 
سقف  وتحت  أعاله  وفي 
الكنيسة مباشرة وضعت رايتان 
روسيتان جميلتان، واحدة للسيد 
مماثل  والسقف  للسيدة  والثانية 
لسقوف البيوت العربية الدمشقية 
المسقوفة  سوريا  في  الشهيرة 
والصفصاف،  الحور  بأشجار 
وفي وسط الكنيسة تنتشر مقاعد 
الثالثة،  األروقة  في  الزائرين 
باإلضافة إلى صف من المقاعد 
محيط  على  الخشبية  الجدارية 
أحدهما  وعرشين:  الكنيسة، 

بطريركي والثاني أسقفي.
شرقي  بناء  عن  عبارة  هي  حنانيا  وكنيسة 
دمشقي يمتد حائطه الجنوبي حيث الباب في 
متكامالً  مجمعاً  كانت  والتي  القرشي  زقاق 
الكنيسة »دار مدرسة  إلى  باإلضافة  يحوي 
االبتدائية«،  المختلطة  الرسول  حنانيا 
أن  نجد  الخيرية.  الرحمة«  »حب  وجمعية 
الحائط قد تغيرت معالمه األساسية ويتضح 
ذلك من الحجر البازلتي األسود الذي بني به 
مع الكنيسة والذي اختفى إبان الترميم تحت 
األبيض  باللون  المدهونة  اإلسمنتية  الطبقة 
المعالم  فتتضح  الداخل  في  أما  الداكن، 

التاريخية القديمة لبناء الكنيسة.
الداخلي  الكنيسة  حرم  إلى  الدخول  عند 
تقابلك ساحة سماوية بسيطة تشبه  الجنوبي 
مثيالتها من البيوت الدمشقية، ومن الجهتين 
وأخرى  أرضية  غرف  والغربية  الشرقية 
من  مؤلفة  الشكل  مربعة  والكنيسة  عليا، 
للنساء وقبة مربعة،  طبقة أرضية وشعرية 
يحيط بها من جانبيها الجنوبي والشمالي فناء 
فهو  الغربي  جانبها  أما  سماوية،  فسحة  أو 
عبارة عن دهليز مسقوف يتسع قليالً ويؤدي 
بئر  الدرج  هذا  بجانب  الشعرية،  درج  إلى 

الجرسية، وفيه برج الجرسية اإلسمنتي، وقد 
كان خشبياً جميالً، ولكنه كان آيالً للسقوط، 
ببرج   )1983( عام  الترميم  إبان  فاستبدل 

إسمنتي يظهر من بعيد بوضوح.
 1815 عام  األعلى  في  الكنيسة  بناء  أعيد 
وتعود الكنيسة القديمة إلى الفترة الرومانية 
وتحولت  معبداً  كانت  سنة  ألفي  من  أكثر 
وما  حنانيا(  )بيت  عليها  يطلق  كنيسة  إلى 
زالت محافظة على معالمها األثرية القديمة، 

والكنيسة القديمة كما هي.
وتقع الكنيسة تحت مستوى سطح األرض، 
وتعّمد في هذه الكنيسة بولس الرسول على 
وقد  الدمشقي  يوحنا  أو  حنانيا  القديس  يد 
رممت أول مرة عام 700 / 712م ورممت 

عدة مرات بعد ذلك.
وهكذا حافظت هذه الكنيسة التي تعد من أقدم 
القرون  توالي  رغم  أصالتها  على  الكنائس 
فبقيت دمشقية الروح في زخارفها وتزييناتها 
الحجرية والخشبية وفي طرازها المعماري 
في  مضيئة  نقطة  لتغدو  وتقسيماتها  وبنائها 
تاريخ دمشق تحكي قصة الحب األزلي بين 
العريقة  أحيائها  أحد  قلب  من  واإلنسان  هللا 

الموغلة في القدم.
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وشرق  شمال  ومناطق  عموماً  سوريا  تشهد 
منذ  تشهده  لم  لألمطار  انحباساً  خاصةً  سوريا 
على  كارثياً  تأثيره  يكون  وقد  طويلة،  سنوات 
المزارع السوري ال سيما في ظل تراجع القطاع 
سوريا  تشهدها  التي  الحرب  جراء  الزراعي 

وتقلب أسعار صرف الدوالر.
وتعد األمطار عامالً أساسياً في استقرار اإلنتاج 
الزراعي والحيواني على السواء، وتغير موعد 
إلى  يؤدي  قد  وقلته  تأخره  أو  األمطار  هطول 
للمحاصيل  بالنسبة  خاصة  زراعية  صعوبات 
الزراعية المحلية البعلية، حيث يمكن أن تهطل 
األمطار في موسم الحصاد ما يجعل المحاصيل 
قابلة للتعفن والتلف ال سيما وإن مدينة منبج تقع 
معدالت  حيث  الثالثة؛  االستقرار  منطقة  ضمن 
سنوياً،  ملم  عن 250  تقل  ال  المطري  الهطول 
فيه  تهطل  جوياً  منخفضاً  المزارعون  ويترقب 
شهر  في  تكون  ما  عادة  التي  الشتوية  األمطار 
تشّكل  وسط  الثاني،  تشرين  أو  األول  تشرين 
مخاوف لديهم نتيجة تأخرها، حيث يعتمد معظم 
الفالحين على األمطار مع بدء حراثة األراضي 
وتعتبر  الجديد.  الزراعي  للموسم  تحضيراً 
لدى  خير  بشارة  المبكرة  الموسمية  األمطار 
الزراعة،  على  اإليجابية  آلثارها  المزارعين، 
وتلعب  الضارة،  األعشاب  لنمو  تؤدي  كونها 
دوراً في خصوبة التربة وزيادة في كمية مخزون 
األمراض  بعض  ظهور  ومنع  الجوفية،  المياه 

والحشرات الضارة.

قلق من تأخر األمطار
قرعة  قرية  أهالي  من  الخلف  عيسى  المزارع 
قلقاً  شّكل  المطر  تأخر  »إن  إلى:  أشار  صغير، 
لديه حيث يؤثر بشكل سلبي على حراثة األرض 

كون الحراثة بدون هطول المطر ال يُستفاد منها 
وأنه سيخسر ثمن الحراثة، كما وتؤثر على الثروة 
الحيوانية كون األعشاب تنمو مبكراً وتعتبر علفاً 

لها مما يؤدي إلى عدم نمو المرعى«.
كانت  الموسمية  األمطار  الخلف: »إن  وأضاف 
تهطل في منتصف شهر تشرين األول إال أن هذا 
العام تأخر هطول األمطار وتكاد تجف األرض 
من  أرضي  أسقي  كي  مرشات  ثمن  أملك  وال 

البئر الذي حفرته منذ فترة قريبة«.
الخريفية  األمطار  هطول  تأخر  أن  شك  وال 
يحمل آثاراً سلبية على الزراعة والفالحين كون 
الفالح يحرث أرضه مبكراً بعد الموسم الزراعي 

وتقوم األمطار المبكرة بترطيب التربة وسهولة 
حراثة األرض إال أن تأخر هطول المطر يجعل 
التربة قاسية وبالتالي ال يستفيد الفالح من عملية 
الحراثة، كما أن تأخر األمطار يقلل من مخزون 
المياه الجوفية في األرض وينّشط من نمو حشرة 
يجعلها  القمح  نمو  تأخر  أن  حيث  »زابروس« 
إلى  يدفعها  مما  الحشرة  تكاثر  وقت  في  تنمو 

التغذية المباشرة على المحصول الزراعي.
ولمعرفة المزيد عن حال الموسم وخطط مؤسسة 
الزراعة لمواجهة احتباس المطر فيما يخص الفالح، 
مؤسسة  في  باإلداري  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 

الزراعة في مدينة منبج وريفها؛ خالد أوسو.

دعم مؤسسة الزراعة
وقال أوسو: »وسط ترقب المزارعين لمنخفض 
جوي يحمل بعض األمطار؛ فإن حالة من القلق 
تقلبات  انعكاس  خشية  محاصيلهم  على  تنتابهم 
إنتاج  والبارد على  الحار  بين  المتكررة  الطقس 
ما  والخضراوات،  والنباتات  المثمرة  األشجار 
يجعل حصيلة تعبهم طيلة موسم كامل في مهب 

الرياح«.
وذكر أوسو: »إنه يقال باألمثال الشعبية )أيلول 
دنَبَهُ مبلول( أي؛ أن المطر يبدأ في آخر أيلول، 
تنزل  ولم  الثاني  كانون  منتصف  يمر  هو  وها 
غير  ألنها  البذار  تفيد  لم  واحدة،  مطرةً  سوى 
البذار  بتعفن  المطرة  هذه  تتسبب  قد  بل  كافية، 
إنبات،  سقاية  السقاية  تكن  لم  إن  األرض  تحت 
أيضاً  تضررت  فقد  المثمرة  لألشجار  وبالنسبة 
الزيتون  مثل  بعالً  المزروعة  وخصوصاً 

والفستق«.
وأضاف أوسو قائالً: »لن تكون هناك زراعات 
مروية شتوية كما السابق، مثل العدس والحمص 

محاصيل  كونها  رغم  والفول  والكمون  والقمح 
البذار،  لينبت  ضروري  بشكل  للمطر  تحتاج 
األراضي  صاحب  المزارع  أن  يعني  وهذا 
زيادة  بسبب  الموسم؛  هذا  في  سيخسر  المروية 
البعلية  األراضي  أما  المحاصيل،  ري  تكاليف 
فسيموت زرعها طبعاً - إن لم يرحمنا هللا - وهذا 
سيؤثر أيضاً على الثروة الحيوانية ألن األعشاب 
الرعوية سوف تتضرر أيضاً مما يؤثر سلباً على 

مربيي الماشية«.
اإلداري في مؤسسة الزراعة بمدينة منبج وريفها؛ 
خالد أوسو مختتماً حديثه بالقول: »ُعقد اجتماع 
الزراعة  مؤسسات  كافة  مع  الرقة  مدينة  في 
الواقع  لتقييم  سوريا  وشرق  شمال  بمناطق 
الزراعي ال سيما بعد موجة االحتباس المطري، 
المخرجات  من  عدد  إلى  االجتماع  وتطرق 
بنسبة  المحروقات  بمادة  الفالحين  دعم  أبرزها 
كان  بعدما  الواحد  للهكتار  لتر   750 إلى  تصل 

في الفترة الماضية 600 لتر«.

تأخر هطول األمطار الشتوية هاجس ُيقلق المزارعين
منبج/ آزاد كردي ـ يخىش املزارعون يف مدينة منبج وريفها عىل مواسمهم، بعد تأخر هطول األمطار الشتوية، فيام يذكر مدير مؤسسة زراعة منبج، أن هنالك دعامً 

مقدماً للفالحني خالل الفرتة القادمة

على  مرت  التي  الحاكمة  األنظمة  عمدت 
إلى  السورية،  الحكومة  وخاصة  سوريا، 
إلى  الزراعية  الناحية  من  سوريا  تجزئة 
مناطق، وحرمت زراعة الكثير من األصناف 
من األشجار المثمرة والخضروات في الشمال 
المالئم  الجيدة والمناخ  التربة  السوري، رغم 

للمنطقة.
سكان  نشأتها،  منذ  دمشق،  حكومة  وأجبرت 

مناطق الشمال وخاصة الجزيرة على زراعة 
القمح والشعير، وألغت الكثير من الخضروات 
الصيفية والشتوية، لتجبرها على استيراد تلك 

المواد من الداخل السوري.
ولكن على الرغم من السياسات التي ُمورست 
تمكن  فقد  الوقت،  ذلك  منذ  المزارعين  على 
البعض منهم من الحفاظ على أرضه وزراعة 
وبمساحات  المحاصيل،  من  األنواع  مختلف 

قليلة، خوفاً من تعرضه للعقوبات واالعتقال.
الشمال  في  الذاتية  اإلدارة  إعالن  وبعد 
اهتماماً  الزراعي  القطاع  أولت  السوري، 
تقديم  المزارعين من خالل  كبيراً، وساعدت 
إلى  جديدة  زراعات  إدخال  على  لهم  الدعم 
المنطقة، ومنها األشجار المثمرة كـ »الرمان 

والعنب والتوت واللوزية والزيتون«.
السياق، زرعت لجنة االقتصاد في  وفي هذا 

مقاطعة الحسكة محصول البطاطا، في خطوة 
الحسكة،  مقاطعة  في  نوعها  من  األولى  تعدّ 
ألنه كان يُعتقد بأن هذا المحصول غير ناجح، 
حكومة  مؤسسات  له  تروج  كانت  ما  بحسب 

دمشق في السابق.
وقال المشرف على مشروع زراعة محصول 
»قمنا  هاوار:  لوكالة  علدمر  صادق  البطاطا 
موسمين،  وفق  البطاطا  محصول  بزراعة 
صيفي وخريفي، وُخصصت له مساحة 180 

هكتاراً«.
ويشير علدمر إلى أن الهدف من المشروع هو 
الموجودة  الزراعية  األراضي  من  االستفادة 
إلى  جديدة  أصناف  وإدخال  المنطقة،  في 

األسواق، والتي كانت ُمحرمة مسبقاً.
ستكون  الحسكة  في  نُفّذت  التي  البادرة  هذه 
االكتفاء  إلى  للتوّجه  المحلي  لالقتصاد  دعماً 
بأنه  الشعب  إرشاد  إلى  باإلضافة  الذاتي، 

أكثر، وزراعة  أرضه  االستفادة من  يستطيع 
والفواكه،  الخضروات  من  األصناف  كافة 
أراضي شمال وشرق سوريا غنية من  كون 

كافة النواحي.
ساهم  المشروع  »إن  إلى:  أيضاً  لفت  علدمر 
األسر،  من  لعدد  المعيشي  المستوى  رفع  في 
من 300  أكثر  األرض  هذه  في  يعمل  حيث 

عامالً«.
ووصل اإلنتاج في الدفعة األولى من زراعته 
إلى ما يزيد عن 600 طن، وفي الدفعة الثانية 

ما يقارب الـ 500 طن، حسب علدمر.
زراعة  مشروع  على  المشرف  ويشير 
أنهم  إلى  علدمر  صادق  البطاطا  محصول 
المقبل،  الموسم  في  مشروعهم  توسيع  بصدد 
منه  لتستفيد  المنطقة،  في  أخرى  مدناً  ليشمل 
أُسر أخرى، باإلضافة إلى سد حاجة األسواق.

نجاح زراعة محصول البطاطا ألول مرة في الحسكة
خطوة جديدة نحو االكتفاء الذايت؛ محصول البطاطا يُضاف للمرة األوىل إىل اإلنتاج املحيل يف شامل ورشق سوريا. فللمرة األوىل يف مقاطعة الحسكة تُزرع البطاطا، 

واملرشف عىل املرشوع يؤكد نجاحه، وخطط لتوسيع املساحة املزروعة يف املوسم املقبل.

تشهد مدينة قامشلو أزمة نقص في مادة الخبز 
الدقيق  إنتاج  تراجع  في ظل  أسابيع،  عدة  منذ 
بسبب ارتفاع األسعار، إذ أصبح الحصول على 
المواطنين،  اهتمامات  بين  األول  الهمَّ  الخبز 
بسبب  جديد،  صباح  كل  مع  أهمية  ويزداد 

المعاناة الشديدة لتوفيره.
التقت صحيفتنا »روناهي«  وبخصوص ذلك؛ 
مدينة  سكان  من  المواطنين  من  العديد  مع 
قامشلو وقد اشتكوا من نقص الخبز، حتى أنهم 
على  للحصول  لساعات  ينتظرون  أصبحوا 

المادة األساسية في الحياة.

معاناة الحصول عىل الخبز
عائلة  رب  شريف«  محمد  »بشير  المواطن 
معاناته  لنا  يحكي  أفراد  خمسة  من  مؤلفة 
للحصول على الخبز قائالً: »سابقاً كنا نستهلك 
ربطتين من الخبز يومياً، واآلن أصبح الحصول 
على الخبز صعب فأقضي ساعات طويلة حتى 

أحصل على الرغيف ألسرتي«. 
للوقوف  استيائه  عن  شريف  محمد  وعبّر 
لساعات في هذا الجو البرد من أجل الحصول 
على الخبز قائالً: »فليكن الخبز متوفراً وإن كان 
المعنية  الجهات  من  ويرغب  مرتفع«،  بسعٍر 
توفير الطحين حتى بأسعار مرتفعة قليالً، قائالً 

في النهاية: »ال نعلم من يتحكم بأسعار الطحين 
والخبز ويخلق هذه األزمة بين الشعب!«.

تأمني الخبز أصبح مشكلة يومية
لنا  بيَّنت  فقد  إبراهيم«  »نجاح  المواطنة  أما 
معاناتها في الحصول على الخبز ألن عائلتها 

إلى  وبحاجة  أفراد،  عشرة  من  مؤلفة  كبيرة 
مادة الخبز وبشكٍل يومي، ومن أجل الحصول 
على الخبز تستيقظ نجاح قبل الساعة الخامسة 

صباحاً وتأتي إلى الفرن للحصول على ربطتي 
ال  ربطتين  فإن  قولها  وحسب  لعائلتها،  خبز 
تكفيهم في اليوم، بقولها: »أصبح تأمين الخبز 
شراء  نستطيع  ال  منها،  نعاني  يومية  مشكلة 
نستطيع  ال  الثمن،  غالي  ألنه  السياحي  الخبز 

تأمين ثمنه«. 
حديثها:  إبراهيم  نجاح  المواطنة  واختتمت 
»الخبز مادة مهمة للجميع، نستطيع التخلي عن 
عدة مواد غذائية، أما الخبز فال نستطيع التخلي 
بأقرب  تأمينه  ونتمنى  أساسية  مادة  ألنه  عنه؛ 

وقت«. 
وطننا هو أرض القمح

»آالن  بالمواطن  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
أرسالن« من أهالي مدينة قامشلو، وهو مغترب 
منذ اثنتي عشرة سنة ويعيش في إحدى الدول 

األوروبية، وهو يزور قامشلو اآلن، ويتحدث 
وطني،  عن  بعيد  وأنا  سنوات  »منذ  قائالً:  لنا 

الخانقة  باألزمة  تفاجأت  هذه  زيارتي  وفي 
الكهرباء  أزمة  وجود  من  الرغم  على  للخبز، 
القليلة،  والماء ولكنها مقبولة بسبب اإلمكانات 
ولكن أزمة الخبز أتعجب ألن وطننا هو أرض 

القمح فال ينبغي أن تخلق هذه األزمة فيه«. 
وفي نهاية حديثه تمنى أن يصبح الوضع أفضل 
إلى  اشتقت  وقال: »كلما  القريب  المستقبل  في 
الوطن واألهل سآتي لزيارة روج آفا، وأتمنى 
في الزيارة القادمة أن يكون الوضع أفضل«. 

المحال  أصحاب  من  عدد  مع  والتقينا  كما 
لنا بأنهم كانوا يبيعون  التجارية، والذين أكدوا 
منذ  ولكن  ليرة,   500 بمقدار  الخبز  ربطة 
أربعة أيام تم إيقاف توزيع الخبز على المحالت 

التجارية بسبب قلة إنتاج األفران.

العمل بطاقة إنتاجية قليلة
ولمعرفة األسباب التي تقف وراء أزمة الخبز 
مع  التقينا  قامشلو  مدينة  سكان  بين  المتفاقمة 
صاحب  وهو  محمود«،  حسين  الرحيم  »عبد 
فرن الشمس، وأشار لنا بأنهم وحتى هذا اليوم 
زال  وما  الفرن,  في  العمل  عن  يضربوا  لم 
قائالً:  ويبين  قليلة،  إنتاجية  بطاقة  ولكن  يعمل 
على  الحصول  في  تكمن  األساسية  »المشكلة 

بشكل  ترتفع  التي  وأسعارها  الطحين  مادة 
كبير«. 

يشترون  كانوا  بأنهم  الرحيم  عبد  وأضاف 
سورية,  ليرة  ألف   26 مقابل  الطحين  كيس 
وفي فترة زمنية قصيرة ارتفع سعره إلى 43 
ألف ليرة، ووضح قائالً: »لقد أطلعنا الجهات 
المعنية في اإلدارة الذاتية على وضع األفران 
حل  وضع  منهم  ونريد  الطحين،  وأسعار 

عاجل لهذه األزمة«.
وتابع حديثه بأنهم لن يضربوا عن العمل ألي 

اإلنتاج  لتخفيض  مجبورون  لكنهم  كان،  سبب 
لسبع  األزمة: »نعمل  لهذه  الحلول  إيجاد  حتى 
الطحين،  من  طنان  ونستهلك  يومياً  ساعات 
بينما كنا نستهلك سابقاً سبعة أطنان من الطحين 

وكان يصل إلى 20 طن في المناسبات«.
قرار  بصدور  إال  الخبز  سعر  ارتفاع  عدم 

رسمي
كبيرة  أزمة  بوجود  محمد  الرحيم  عبد  وأكد 
أغلبية  وإن  الفرن،  على  كبير  وضغط 

المواطنين ال يحصلون على الخبز إال بصعوبة 
بقوله: »حددنا كمية بيع الخبز للمواطنين بحيث 
مواطنة،  أو  مواطن  لكل  الربطتين  يتجاوز  ال 
وذلك ألجل أن يشمل التوزيع أكبر عدد ممكن 

من المواطنين«. 
محمود  الرحيم  عبد  نوه  حديثه  نهاية  وفي 
صاحب فرن الشمس؛ بأنهم لن يرفعوا تسعيرة 
الخبز إال بعد صدور قرار رسمي من الجهات 
المعنية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
حل  إيجاد  الذاتية  اإلدارة  من  »أتمنى  بقوله: 
الطحين  يتم توفير  لم  إذا  سريع وجذري، ألنه 

وبأسعار مناسبة سيضطر أصحاب األفران إلى 
رفع سعر الخبز أو إيقاف العمل، وفي الحالتين 

يكون المتضرر هو المواطن«.
وفي سياق الموضوع؛ التقت وكالة أنباء هاوار 
في  لألفران  العامة  لإلدارة  المشترك  بالرئيس 
إقليم الجزيرة محمود محمد الذي أشار إلى أن 
اإلدارة اجتمعت مع أصحاب األفران الخاصة 
بعد قرار إغالق األفران، وذلك لالطالع على 

مطالبهم ومحاولة إيجاد حل للمشكلة، وأضاف: 
الالزمة،  الدراسات  أجرينا  فقد  عليه  »وبناء 
وحالياً نحن في طور مناقشة الموضوع وإيجاد 
حل للمشكلة، ومن المقرر أن تصدر نتائج هذه 

المناقشات خالل اليومين القادمين«.

مطالب  أحالت  األفران  إدارة  أن  ذكر  محمد 
إلى  اإلدارة  بدراسة  مرفقة  األفران  أصحاب 
وأضاف:  الجزيرة،  إقليم  في  االقتصاد  هيئة 
الخاصة طلبوا زيادة سعر  األفران  »أصحاب 
مبيع ربطة الخبز، ألن السعر الحالي ال يغطي 
الالزم  الدخل  لهم  يؤمن  وال  اإلنتاج  تكاليف 

للمعيشة«.
سعر  سابق  وقت  في  األفران  إدارة  وحددت 
مبيع ربطة الخبز بـ 500 ليرة سورية. وحول 
أزمة الخبز التي برزت في األيام األخيرة قال 
ألن  خاص  بشكل  حدثت  األزمة  »إن  محمد: 
قرار إغالق األفران الخاصة من قبل أصحابها 
في  اإلنتاج  خطوط  أحد  تعطل  مع  تزامن 
في  العطل  تم إصالح  وقد  العام،  اآللي  الفرن 
الجاري«،  الشهر  الـ 15 من  في  اإلنتاج  خط 
وأضاف: »بالنسبة لمدينة قامشلو سنعمل على 
الخطوط  إلى  يضاف  جديد  إنتاج  خط  إحداث 
الثالثة الموجودة، من أجل زيادة كميات إنتاج 

الخبز«.
عن  توقفت  التي  الخاصة  لألفران  وبالنسبة 
مبيع  سعر  بزيادة  المطالبة  بسبب  العمل 
ربطة الخبز، قال محمود محمد: »إن األفران 
الخاصة ستبدأ العمل اعتباراً من يوم غد، إلى 

حين صدور قرار بشأن مطالبهم«.

ساعات طويلة من االنتظار للحصول على الخبز.. وحلول تلوح في األفق
قامشلو/ رشا عيل ـ أزمة خبز خانقة تشهدها مدينة قامشلو منذ أيام واشتىك األهايل من ذلك، وأشاروا إىل أنها باتت مشكلة يومية تؤرقهم، وأكدت إدارة األفران 

أن هذه األزمة ستحل قريباً..

تتكرر مأساة الالجئين السوريين في لبنان بشكل 
ليس  المرة  هذه  لكن  اللجوء،  مخيمات  في  دائم 
إقدام  بسبب  إنما  فردي،  خطأ  أو  الطبيعة  بفعل 
في  »بحنين«  مخيم  إحراق  على  لبنانيين  شبان 
منطقة المنية شمال لبنان مشردين بذلك أكثر من 

100 عائلة.
بعد أكثر من عشرين يوماً على إحراق المخيم، ما 
زالت العائالت السورية مشتتة في عدة مخيمات 
والبعض  الشمال،  منطقة  في  منتشرة  أخرى 
اآلخر وجد له مأوى عند عائالت لبنانية بشكل 

مؤقت.
ويشكو الالجئون من ضيق األماكن التي وجدوها 
بعد ليلة باتوا خاللها في العراء، فيعيش حالياً كل 
ثالث أو أربع عائالت في خيمة واحدة ال تتعدى 
المنية  مخيم  عائالت  وأصبحت  أمتار.  األربعة 
تعيش ظروفاً أصعب مما كانت عليه قبل حادثة 

إحراق المخيم.

 50( المحمد  السالم  عبد  شجاع  الالجئ  يقول 
بعد  أُحرق  الذي  المخيم  سكان  من  »أنا  عاماً(: 
آخرين  وبين  المخيم  من  شباب  بين  وقع  شجار 

من أهل المنية«.
داخل  وعائلته  هو  كان  حيث  المحمد،  يقول 
والناس تركض  الخيمة، وفجأة سمعوا صراخ، 
بأن  أجابوه،  السبب،  عن  فسأل  خيامها  وتترك 
هناك من يريد إحراق المخيم. يضيف: »خرجت 
الحريق،  عن  إلبعادهم  الخيمة  من  أطفالي  مع 
القارس«.  والبرد  العراء  في  األولى  ليلتنا  وبتنا 
وأشار المحمد، إلى أن المرض أصاب أوالده، 
وانتابهم الخوف لعدم وجود مأوى لهم وفقدانهم 

كافة أغراضهم وحاجياتهم.
وأردف أن أحد سكان المنطقة طلب منهم البقاء 
في  األولى  قضاء  بعد  الثانية  الليلة  في  عنده 
الشارع، بينما توزع بقية الالجئين الذين شتتهم 
اآلخر  وبعضهم  المخيمات،  باقي  على  الحريق 

استضافهم بعض أهالي المنطقة.
وتابع المحمد، أّن المخيم المحترق كان يعيش فيه 
100 عائلة موزعة على 95 خيمة، ألن بعض 

الخيام كان يوجد فيها أكثر من عائلة واحدة.

يكابدون هجرة قرسية يف لبنان
»فاللبنانيون  مؤقت:  بشكل  يعيشون  أنهم  وذكر 
حتى  سينتظرون  منازلهم  في  استقبلونا  الذين 
نرتب أمورنا في أقرب وقت ممكن، والكثير من 

عاجلة،  مساعدات  أرسلت  الخيرية  الجمعيات 
باستثناء األمم المتحدة لم يصلنا منها شيء«.

من جهته يقول بشير محمد درويش )47 عاماً(، 
ولم  سالمون  المخيم  سكان  معظم  هللا،  »نجانا 
يصابوا بأذى، لكن أغراضنا كلها ذهبت ولم يبق 

لنا أي شيء«.
ولفت، أن بعض سكان المخيم وجدوا لهم مأوى 
في  أخرى  مخيمات  في  أو  المنطقة  أهالي  عند 

المنية عند أقارب لهم.

النوم يف العراء
 45( اليوسف  صادق  محمد  وصف  بدوره 
قائالً: »تشردنا  اللحظات األولى للحريق  عاماً( 
على مرأى من أعين الناس أنا وأوالدي الثالثة 
وزوجتي، كنا نائمين، فخرجنا حفاة واستخدمنا 
سلماً للهروب من الحريق كان معلقاً على سور 

المخيم وبتنا ليلتنا األولى في الشارع«.
عسكر  أبو  مخيم  في  نعيش  »اليوم  وأضاف: 
القريب، وليس لدينا أقارب، ونحن ثالث عائالت 

في خيمة واحدة وال نملك غيرها«.
النوم  في  مشكلة  »هناك  أّن:  اليوسف  وذكر 
نحن  للجميع..  يتسع  ال  المكان  ألن  والحمامات 

ننام فوق بعضنا البعض«.
 50( العمري  عويد  المواطنة  تقول  جهتها  من 
عاماً(، »لدي ثالثة أوالد وأعيش في المخيم منذ 
عام 2011، عندما احترق المخيم خرجنا فجأة 

إلى الشارع«.
مخيم  في  أناس  عند  نعيش  »اليوم  وتضيف: 
أبو عسكر، نحن أربع عائالت نسكن في خيمة 
واحدة، نحن هربنا من الموت في سوريا وجئنا 

إلى لبنان لكننا ووجدنا الموت هنا أيضاً«.
وتابعت وهي تبكي: »لدي أوالد صغار تركني 
والدهم وهم ال يستطيعون إعالتي أو حتى إعالة 

أنفسهم«.
بعد  األول  يومها  قضت  أنها  إلى  عويد  وتشير 
هي  و«باتت  مأوى،  دون  خيمتها  احتراق 

وأطفالها في الشارع  دون مالبس غير التي على 
أجسادهم«.

من  العشرات  من  واحد  هو  بحنين،  ومخيم 
المخيمات المنتشرة في لبنان، مساحته ال تتجاوز 
1500 متر مربع، كان يضم 95 خيمة تسكنها 
الجئاً   379 يعادل  ما  أي  عائلة،   100 نحو 
المخيم  إحراق  جريمة  شرارة  وأشعل  سورياً. 
»المير«  عائلة  أفراد  أحد  بين  فردي  خالف 

اللبنانية وبعض الالجئين من المخيم.

الجئون سوريون يعيشون لوعة التشرد في لبنان

نجاح إبراهيم

آالن أرسالن

عبدالرحيم حسن محمود
بشير محمد شريف


