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مخاطر جّمة ُتهدد الواقع الزراعي في منبج
 أولها حبس مياه الفرات

روناهي/ قامشلو - تتضاعف المشكالت وتتفاقم 
كل يوم جراء حبس االحتالل التركي لمياه نهر 
الفالحين  معاناة  مجمل  إلى  لتضاف  الفرات 
أسعار  ارتفاع  في  تتمثل  والتي  المنطقة  في 
بل  المردود،  وضعف  الزراعية  المستلزمات 

وتسير نحو التدهور.
تتعاظم  عام  بشكل  والمنطقة  منبج  مدينة  في 
الجوفية  المياه  منسوب  انخفاض  نتيجة  المشكلة 
وحبس مياه الفرات وقلة األمطار، مع ذلك تسعى 
يتصف  دعم  إلى  للمزارعين  الزراعة  مؤسسة 

بالقليل وحسب اإلمكانات المتاحة والمتوفرة.
عدد من المزارعين تحدثوا عن مجمل معاناتهم 
لوكالة أنباء هاوار ومنهم المزارع مرعي أحمد 
من قرية عوسجلي صغير »اإلنتاج الزراعي بات 
يُكلف كثيًرا, بسبب ارتفاع أسعار المواد األساسية 

الحشرية  المبيدات  األسمدة,  كالبذور,  للزراعة 
الفالحين  قبل  من  لها  ملحة  حاجة  باتت  التي 
المحاصيل  تصيب  التي  الحشرية  األوبئة  لكثرة 
العمال  أجور  غالء  إلى  باإلضافة  الزراعية 
فيما  الدعم  من  مزيد  إلى  الحاجة  مبيناً  والنقل«. 
نقص  من  يعانون  وأنهم  المازوت،  بكمية  يتعلق 
المحروقات  وخاصةً  الزراعية  المستلزمات  في 

التي تسببت لهم بمعاناة كبيرة.
إلى  أشار  جانبه  من  الحسن،  حسن  المزارع 
مخاطر جمة يعانون منها، وأن اهم تلك المخاطر 
التي تهدد محاصيلهم وحياتهم حبس الدولة التركيّة 
لمياه نهر الفرات والتي تسببت لهم بعناء وزيادة 
المزارعين  فأغلب  الزراعية,  المواد  تكاليف  في 
المنطقة يعتمدون في سقاية محاصيلهم على  في 
لمياه  تركيا  حبس  نتيجة  العام  وهذا  اآلبار,  مياه 

المياه  منسوب  انخفاض  إلى  ذلك  أدى  الفرات 
الجوفية, لذلك اضطر الفالحون إلى زيادة  طول 

أنابيب المضخات في اآلبار لسقاية محاصيلهم.
المبيدات  بيع  ظاهرة  انتشار  إلى  أشار  وكذلك 
بعض  قبل  من  الصالحية  منتهية   الزراعية 
عليها،  رقابة  وجود  وعدم  الزراعية  الصيدليات 
التي  المبيدات  تلك  من  يستفيدون  ال  وأنهم 
بأسعار  سعرها  يرتبط  والتي  عليها  يحصلون 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السوريّة.

وطالب الحسن في نهاية حديثه مؤسسة الزراعة 
توفير  و  المخصصة  المازوت  كميات  بزيادة  
للتخفيف  الزراعية  واألدوية  والمبيدات  األسمدة 
من معاناتهم جراء التكاليف الزائدة عليهم نتيجة 
بها  تمر  التي  القاسية  االقتصادية  الظروف 

المنطقة.

القفطان: اإلدارة الذاتية قوضت النظام 
المركزي وحققت نجاحات باهرة

أكد رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان أن اإلدارة الذاتية؛ تسعى أن تكون البوابة التي ينفذ منها 
أبناء سوريا للوصول لدولة وطنية بعيداً عن القومية والطائفية والنظام المركزي، وأشار إلى أن اإلدارة الذاتية 
نجحت في أن تكون نظاماً بديالً لألنظمة المركزية، وأضاف: »بدون الشعب ال شرعية ألي دستور أو حكم 

مستقبلي في سوريا«. ..«4

الجفاف وغالء العلف يهدد عمل المرأة 
الريفية بشمال سوريا

دوري الدرجة األوىل: صراع كبري 
للهروب من شبح الهبوط

 تعتمد معظم النساء الريفيات بشمال 
وشرق سوريا على بيع منتجات 

مواشيهن لتأمين احتياجاتهن الحياتية 
في ظل الظروف المعيشية الصعبة؛ 

لكن قلة الهطوالت المطرية لهذا العام 
مقارنةً باألعوام السابقة أثر على علف 

مواشيهن وبالتالي قلة اإلنتاج من 
الحليب ومشتقاته...«3

أُقيمت منافسات الجولة السادسة من 
إياب دوري الدرجة األولى للرجال بكرة 

القدم ألندية إقليم الجزيرة، وتم حسم تأهل 
خمسة نوادي رسمياً لألدوار القادمة من 

أصل ستة، ولكن اإلثارة كلها بقيت في 
الصراع على البقاء وعدم الهبوط للدرجة 

الثانية، والجولة القادمة هي األخيرة 
لمرحلة اإلياب، وستحدد كل الهابطين بعد 

أن ُعِرف البعض منهم...«10

يف اليونان المشاركون يف خيمة 
االعتصام يثنون عىل مقاومة الكريال

المشددة  العزلة  رفع  أجل  تُقام من  التي  الفعاليات  في  الحاصل  التوسع  دائرة  في 
عن القائد عبد هللا أوجالن تتواصل حملة اإلضراب عن الطعام في اليونان بمناوبة 

المجموعة الـ 30...«2

دلتا للنفط... تأكيدات رسمية النتهاء 
الترخيص ومقدار العمل »صفر«

عاد موضوع االستثمار 
في القطاع النفطي 

بشمال وشرق سوريا 
إلى الواجهة، بعد 

ورود معلومات تؤكد 
سعي اإلدارة األمريكية 

الجديدة لوقف تجديد 
الترخيص الممنوح للشركة 

األمريكية دلتا كريسنت 
إنرجي )DCE(، اليت كانت 

تخطط لالستثمار في 
حقول النفط بالرميالن 
والحسكة، وهذا األمر 

يفتح المجال أمام 
المساومات الدولية على 
ملف النفط السوري من 

جديد....«5

ضفدع الشوكوالتة.. اكتشاف جديد 
في المستنقعات اإلفريقية

غينيا  في  المطيرة  الغابات  مستنقعات  في 
الجديدة، اكتشف عالم أسترالي نوعاً جديداً من 
الضفادع، ُعِرف باسم “ضفدع الشوكوالتة”.

في  المتخصص  ريتشاردز،  ستيف  وكان 
الضفادع بمتحف جنوب أستراليا، قد اكتشف 
المخلوق الملون بلون الكاكاو، ألول مرة عام 

2016، لكن بسبب صعوبة البيئة التي يعيش 
بشكل  دراسته  من  يتمكن  لم  الضفدع،  فيها 
كامل والتأكد من أنه ينتمي لفصيلة جديدة إال 

مؤخراً.
ضفدع  الشوكوالتة”،  “ضفدع  ويشبه 
باستثناء جلده  الخضراء األسترالية،  الشجرة 

إن  يُظهر  الجيني  التحليل  لكن  الالمع،  البني 
متميزة  لتصبح  تطورت  قد  ميرا«  »ليتوريا 
قادرين  النوعين لن يكونا  أن  لدرجة  وراثياً، 

على التكاثر.

بعدسة ليالن رسو
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211  المنوعاتاألخبار

في اليونان المشاركون في خيمة االعتصام
 يثنون على مقاومة الكريال

نهاية جائحة كورونا رهينة بمدى قوة المتحورات الجديدة

مهندس سوري يحّول كهفًا إلى متحف 

للتاريخ البشري

الدراجة الهوائية وسيلة مثالية 

للتخلص من التوتر

أيهما أفضل الموز األخضر 

أم األصفر؟

حزب الخضر الكردستاني يعتمد نظام 
الرئاسة المشتركة ويغير اسمه

النظام السوري يحرم المزارعين من 
قوِتهم في سهل الغاب

نقل عوائل مرتزقة داعش من الهول إلى الموصل 
يلقى رفضًا من الشنكاليين

األمم المتحدة تأمل بتفعيل الرقابة على األسلحة بين 
موسكو وواشنطن

في  الحاصل  التوسع  دائرة  في  ـ  األخبار  مركز 
المشددة  العزلة  تُقام من أجل رفع  التي  الفعاليات 
عن القائد عبد هللا أوجالن تتواصل حملة اإلضراب 
عن الطعام في اليونان بمناوبة المجموعة الـ 30.

تتواصل فعالية حملة اإلضراب عن الطعام التي 
اليونان، في  الواقعة في  بدأت في خيمة الفريو 

يومها الـ 146، بمشاركة المجموعة الـ 30.
بمقاومة  االعتصام  خيمة  في  المشاركون  أشاد 

داعياً  الشعبي(،  الدفاع  )قوات  الكريال  قوات 
الجميع إلى تشكيل الوحدة الوطنية حول مقاومة 
النصر  بأن  مؤكدين  الكريال،  ومقاتلي  إيمرالي 

سيكون بإنهاء العزلة في إيمرالي.

وشارك ناشط السالم يانيس فاسيليس يايالل أيضاً 
في فعالية الحملة ودعا إلى تقديم الدعم والمساندة 

لنضال الجالية الكردستانية في اليونان.
الطعام مستمرة في معظم  حملة اإلضراب عن 

العالم  أنحاء  جميع  وفي  كردستان  أرجاء 
كسر  على  ُمصّرين  إيمرالي  مقاومة  مساندين 

العزلة وتحرير القائد جسدياً.

رأى أحد الخبراء في مجال اللقاحات في المملكة 
أن  من  التأكد  عند  ينتهي«  »الوباء  أن  المتحدة 
ال   »19  - »كوفيد  لعدوى  الجديدة  المتحورات 
التي  اإلصابات  حاالت  عدد  زيادة  في  تسهم 
في  وطالب  المستشفيات،  إلى  الدخول  تستدعي 
هذا اإلطار الحكومة البريطانية بالتريث »بضعة 

أسابيع أخرى« قبل حسم المسألة.
جامعة  من  بوالرد  أندرو  البروفيسور  وأوضح 
أكسفورد، أن بيانات نهاية األسبوع، التي تشير 
قوية ضد  اللقاح تؤمنان حمايةً  إلى أن جرعتي 
»السؤال  طرح  بمثابة  كانت  الهندي،  المتحور 

الخاطئ في االمتحان«.
الصحة  أرقام »هيئة  استغلوا  قد  الوزراء  وكان 
رفع  احتماالت  إن  ليقولوا،  إنجلترا  في  العامة 
في  »كوفيد«  شأن  في  المتبقية  القيود  جميع 
»تبدو  المقبل،  حزيران  من  والعشرين  الحادي 

واعدة«.
األهمية  من  أن  اعتبر  بوالرد  البروفيسور  لكن 
»غير  العدوى  كانت  إذا  ما  معرفة  بمكان 
متصلة« بزيادة في حاالت االستشفاء والوفيات، 
وليس بنقل األعراض الخفيفة للمرض، آمالً في 

أن تُظهر البيانات ذلك.
للقاحات«  أكسفورد  »مجموعة  رئيس  وأضاف 
هذا  أن  على  يدل  الذي  الوحيد  »المؤشر  قائالً: 
المرض وباء، هو دخول الناس إلى المستشفيات، 
وإذا كان الجيل الراهن من اللقاحات قادراً على 
إلى  حاجة  في  يكونون  ال  بحيث  األفراد  حماية 
فيه  يستمر  وقت  في  المستشفيات   إلى  الذهاب 
ظهور إصابات خفيفة بالعدوى، ويُصاب الناس 
يعني  فهذا  الفيروس،  نتيجة  برد شائعة  بنزالت 

أن الوباء قد انتهى«.
إمكاننا  في  »ألن  بوالرد:  البروفيسور  وتابع 
سنُضطر  الواقع  وفي  الفيروس،  مع  التعايش 
إلى التعايش معه بطريقة أو بأخرى، فلن يكون 
مهماً بقاء معظم الناس خارج المستشفيات، ألنه 
الخدمات  مرافق  مستطاع  في  سيكون  ذلك  بعد 
عملها،  مواصلة   NHS الوطنية«  الصحية 

وعودة الحياة إلى طبيعتها«.
األمر  أن حسم  إلى  اللقاحات  في  الخبير  وأشار 
انتظار  في  إضافية«،  أسابيع  »بضعة  يتطلب 
مزيد  إلى  فقط  »نحتاج  وقال:  البيانات،  ظهور 

من الوقت للتأكد من ذلك«.

جميع  إلغاء  ممكناً  سيكون  ذلك،  من  وانطالقاً 
القيود  من  والحد  االجتماعي،  التباعد  تدابير 
المفروضة على األشخاص، سواء داخل المنازل 
أو في أماكن الضيافة ووجهات الترفيه، لكن هذه 
االنتشار  بسبب  الشكوك  بعض  قابلتها  الخطوة 
في  التي ظهرت   B1617.2 لساللة   المفاجئ 
ساللة  من  أشد  عدواها  أنها  يُعتقد  والتي  الهند، 

كينت.
وكانت دراسة »هيئة الصحة العامة في إنجلترا« 
قد كشفت يوم السبت الفائت أن هامش قلة فاعلية 
لقاحي »فايزر« و«أسترازينيكا« ضد المتحور 
الهندي هو محدود، شرط تلقي األفراد جرعتين 
من اللقاح، وقد تعرض الوزراء النتقادات بسبب 
ادعائهم أن فاعلية اللقاح هي بنسبة 33 في المئة 
فقط بعد الجرعة األولى، ما يُشّكل انخفاضاً حاداً 

بنسبة 50 في المئة مقارنةً مع متغير كينت.
ويحذّر بعض الخبراء من أن الحكومة تتجاهل 
الحقيقة وراء األرقام، وتخاطر بموجة ثالثة من 

»كوفيد«، في وقت الحق من هذا العام.
وفي هذا اإلطار كتبت ديبتي غورداساني عالمة 
لندن«  في  ماري  كوين  »جامعة  من  األوبئة 

نبهت  »لقد  تقول:  »تويتر«  على  حسابها  عبر 
 Sage المجموعة االستشارية العلمية للطوارئ
التي  للعدوى  الجديدة  الساللة  أن  إلى  بوضوح، 
معينة  وبقدرة  االنتقال  على  عالية  بقابلية  تتسم 

إلى  تؤدي  أن  يمكن  اللقاح،  من  اإلفالت  على 
بما  االستشفائية،  الحاالت  في  بارز  ارتفاع 
يتجاوز مستويات الذروة في شهر كانون الثاني، 

حتى في ظل مواصلة حملة طرح اللقاحات«.

ل مهندس معماري سوري كهفاً قديماً منسياً  حوَّ
البشري  للتاريخ  متحف  إلى  إدلب  ريف  في 
والطبيعي، يحتوي على منحوتات تحاكي اآلثار 

وتعاقب الحضارات.

ريف  من  نزح  الذي  سعيد  المعطي  عبد  ويقود 

الكهف،  متحف  داخل  جوالت  إدلب  إلى  حلب 
السوريّة  والثقافة  للتراث  حديثاً  أنشأه  الذي 
بالقرب من بلدة عقربات في ريف محافظة إدلب 

شمال غرب سوريا.
على  محاضرات  عاماً(   54( سعيد  ويلقي 
زواره من الصغار لتعريفهم ببعض الحضارات 

المنتشرة في نسخ مقلدة بالمكان من بينها نقوش 
مسمارية.

وقال المهندس المعماري السوري لوكالة فرانس 
استغرق  الكهف  متحف  في  »عمله  إن:  برس 
حوالي شهرين حتى يكتمل«، مشيراً إلى أنه أراد 
من خالل عمله بالمغارة المنسية أن يحولها إلى 
يظهر  حتى  والبشري،  الطبيعي  للتاريخ  متحف 
وتعاقب  القديمة  الجيولوجية  العصور  تطور 
الحضارات التي نشأت على األراضي السوريّة.
إلى  الكهف  من  المفتوح  القسم  في  سعيد  وعمد 
لبعض  التاريخي  اإلرث  تحاكي  لمسات  وضع 
)وهو  األيوني  النظام  تمثل  كأعمدة  الحضارات 
أحد األشكال الثالثة من نظم الهندسة المعمارية 

الكالسيكية(، ومشهد المحرقة.
ُمصغرة  األصل  طبق  نسخاً  تمتلئ  أروقة  وبين 
البناء  أنظمة  )أحد  الدوركي  النظام  أعمدة  من 
الرومانية  والعمارة  القديمة  اليونان  في  القديمة 
يلتقطون صوراً  الحقاً( أطفال يلعبون أو شباب 
تذكارية، فالكهف يجتذب الكثير من الزوار منذ 
لألهالي  متنفساً  سعيد  متحف  وأصبح  افتتاحه. 
ال  الحضارات  إرث  استكشاف  يستهويهم  الذين 

سيما المتعاقبة على األراضي السورية.

يشتهر الموز بفوائده المتعددة 
الحتوائه على البوتاسيوم 

وعناصر غذائية أخرى مفيدة 
لجسم اإلنسان، لكن يختلف 

الكثيرون فيما إذا كان تناوله 
ناضجاً أم أخضر أفضل.

ولإلجابة عن هذا السؤال، 
نُِشرت العديد من التقارير 

الطبية إليضاح مزايا 
الموز بكل حاالته ودرجات 

استوائه، حيث أجمعت 
معظمها على أن الموز مفيد 

في مطلق الحاالت.

املوز األخرض

فقد أفادت تقارير طبية عدة 
بأن مرضى السكري يستطيعون تناول الموز 
األخضر، حيث إن نسبة السكر المتواجدة فيه 
أقل بنسبة 40% عنها في الموز الناضج، كما 
أوضحت أن هضم الموز األخضر يستغرق 

وقتاً طويالً ما يجعله مالئماً جداً لفقدان الوزن، 
ومن فوائد الموز األخضر أنه يحتوي على 

نسبة عالية من النشا المقاوم، كما يحتوي على 
بكتيريا بروبيوتيك، وهي بكتيريا صديقة تساعد 
على صحة القولون، باإلضافة إلى ذلك، يساعد 
على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، 

وخاصةً الكالسيوم.

املوز الناضج

في المقابل، يحتوي الموز األصفر الناضج على 
مستوى عاٍل من مضادات األكسدة القوية التي 

تحمي خاليا الجسم من التلف، ونسبة السكر 
فيه مرتفعة جداً أي بما تقارب 70%، لذلك 

تعتبر هذه الفاكهة مناسبة تماماً لمن يمارسون 
نشاطاً رياضياً ويستهلكون سعرات حرارية 

عالية، ونظراً ألن النشا المقاوم يتغير إلى سكر 
بسيط عندما ينضج الموز، يصبح هضم الموز 

األصفر أسهل، كذلك يحتوي الموز الناضج 
على مستويات أعلى من مضادات األكسدة.

فوائد عامة

يشار إلى أن للموز فوائد عديدة بشكل عام، 
حيث يُعد من أفضل المصادر الطبيعية للطاقة 

والسكريات البسيطة والمعادن المهمة لجسم 
اإلنسان، كما أنه غني بالسعرات الحرارية ويمد 
الجسم بالطاقة، كذلك يقي من المشاكل الهضمية 

واإلمساك ويحافظ على القلب.

ركوب الدراجة الهوائية يعمل على 
إفراز هرمونات السعادة ما يساعد 

على تعديل المزاج والشعور بالراحة 
النفسية. ال يشكل ركوب الدراجات 

الهوائية مجرد هواية لتحسين مستوى 
اللياقة البدنية فحسب، بل يكتسب أهمية 

متزايدة لصحة الجسد والنفس على 
حد سواء؛ حيث إنه يساعد على التمتع 
باللياقة البدنية واللياقة الذهنية والراحة 

النفسية.
ويسهم ركوب الدراجة الهوائية 

أيضاً في إمداد المخ بالدم وتغذيته 
باألوكسجين بصورة أفضل، 

وباإلضافة إلى ذلك، يعمل ركوب 
الدراجة الهوائية على إفراز هرمونات 

السعادة والنواقل العصبية الكيميائية 
المسؤولة عن الشعور بالسعادة، مثل 

السيروتونين واإلندروفين والدوبامين، 
واألوكسيتوسين، ما يساعد على 

التخلص من التوتر النفسي واعتالل 
المزاج، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية 

والتمتع بنوم هادئ.
و أكدّ أندرياس تاوتس اختصاصي الطب 

المهني في ألمانيا، على أن ركوب 
الدراجات ال يسهم فقط في الحفاظ على 
اللياقة البدنية للجسم، إنما يمكن أن يقي 

أيضاً من اإلصابة باالكتئاب.   
وأوضح تاوتس، عضو الجمعية 

األلمانية للطب المهني والطب البيئي: 
»يعمل ركوب الدراجات في الهواء 

الطلق على تحفيز الجسم على تفكيك 
هرمونات الضغط العصبي مع 

السعرات الحرارية؛ ومن ثّم يعد إحدى 
الوسائل الفعّالة لحماية الجهاز القلبي 
الوعائي من األمراض، والوقاية من 

األمراض النفسية«.
 ونظراً إلى ما يتعرض له الموظفون 

من ضغوط عصبية بسبب أعباء العمل، 
ينصحهم الطبيب األلماني بإدراج 

هذه الرياضة في مسار يومهم كأن 
يذهبوا إلى عملهم مثالً بالدراجة بدالً 
من استخدام السيارة أو إحدى وسائل 
المواصالت.   وبالنسبة لَمن لم يمارس 

رياضة ركوب الدراجات من قبل، 
ينصحه تاوتس بضرورة االستعداد جيداً 

لجولته األولى بالدراجة، موضحاً أنه 
من األفضل قيادة الدراجة في الطرق 

اآلمنة المخصصة لذلك في البداية بدالً 
من استخدامها في الطرق المرورية 

المزدحمة.   
 ومن المهم أيضاً لَمن يمارس رياضة 

ركوب الدراجات أن تكون بحوزته 
المعدات الالزمة لذلك، ال سيما الخوذة 

التي تندرج ضمن المعدات األساسية.   
وأضاف تاوتس: »يعد اختيار الدراجة 
المناسبة أحد االشتراطات المهمة أيضاً 

لتحقيق فوائد ركوب الدراجات«، مؤكداً 
أنه البد من أخذ المرحلة العمرية في 

االعتبار عند اختيار الدراجة.

الخضر  حزب  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
الكردستاني، خالل مؤتمره الثاني، عن تغيير 
الديمقراطي  الخضر  حزب  إلى  الحزب  اسم 

واعتماد نظام الرئاسة المشتركة.
عقد حزب الخضر الكردستاني مؤتمره الثاني 
»نحو  شعار  تحت  الجاري،  أيار   28 بتاريخ 
تعددية ديمقراطية ال مركزية، تضمن  سوريا 

العيش للجميع في بيئة سليمة«.
ونتج عن المؤتمر:

1ـ اعتماد الحزب لنظام الرئاسة المشتركة.
الخضر  »حزب  من  الحزب  اسم  تغيير   -2
الكردستاني« إلى حزب الخضر الديمقراطي.

أحمي  ولقمان  عباس  رشا  من  كل  3-اختيار 
كرئيسين مشتركين للحزب.

الخضر  حزب  أن  ذكره  والجدير  هذا 
الكردستاني أعلن عن نفسه بتاريخ 12 كانون 
الثاني 2013، وعقد أول مؤتمر له بتاريخ 27 

أيار 2015.

مركز األخبارـ  أشار المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان في تقرير له إلى خسارة المزارعين 
النظام  استهداف  بسبب  دخلهم  لمصادر 
خالل  من  له  التابعة  والجماعات  السوري 
القصف المدفعي للحصادات واآلالت الزراعية 
في سعيهم لمحاربة المزارعين بلقمة عيشهم.
والمجموعات  السوري  النظام  يتعمد  حيث 
التابعة لها لحرق مساحات كبيرة من األراضي 
من  القمح  موسم  حصاد  بداية  مع  الزراعية 
كل عام في منطقة سهل الغاب في ريف حماة 

الغربي.
المدفعي  القصف  أن  المرصد  وأوضح 
الغاب  سهل  منطقة  طال  الذي  والصاروخي 
تسبب  الحالي  العام  من  القمح  موسم  خالل 
األراضي  من  دونم   250 نحو  باحتراق 
الزراعية في كل من قرى القرقور »المشيك«، 
»الدقماق«  المنصورة  »العنكاوي«  الزيارة 

وغيرها.
القصف تركز خالل األيام  بأن  التقرير  وذكر 
الموسم على أطراف قرية  األولى من حصاد 
دونم،   25 نحو  بحرق  تسبب  ما  السرمانية، 
القرقور  قريتي  ألطراف  القصف  توجه  ثم 
من  أكثر  باحتراق  أيضاً  تسبب  ما  والمشيك، 
أطراف  ليطال  القصف  انتقل  ثم  دونم،   40

قريتي الدقماق والمنصور، ما تسبب باحتراق 
ثالث  تعرضت  كما  دونم،   185 من  أكثر 
ولم  الحصاد،  فترة  خالل  ألضرار  حصادات 

يتم تسجيل إصابات بين صفوف المدنيين.
وأكد مزارعون من تلك المنطقة أن المزارعين 
تكبدوا خسائر فادحة خالل هذا الموسم بسبب 
األراضي  يطال  الذي  القصف  استمرار 
حصاد  إكمال  من  المزارعين  لمنع  الزراعية 

مواسمهم.
إلى 15   10 بين  ما  تُقدر  هناك خسائر  وبأن 
بعد  المزارعون  تكبدها  أمريكي  دوالر  ألف 
خسارتهم ألكثر من 250 دونم لحد اآلن، وهي 
التي  األرباح  عن  فضالً  الزراعة  تكلفة  فقط 

كانت متوقعة.

مركز األخبار ـ قوبل قرار الحكومة العراقية 
األخير بنقل قرابة 500 من عوائل مرتزقة 
داعش من مخيم الهول إلى مخيم »جدعة« 

معارضة كبيرة من قبل الشارع اإليزيدي.
عائالت  نقل  على  شنكال  أهالي  واحتج 
مرتزقة داعش من مخيم الهول وتوطينهم في 
فيما طالبوا  الموصل،  الجدعة جنوبي  مخيم 
نساء  إنقاذ  على  بالعمل  العراقية  الحكومة 
داعش  مرتزقة  اختطفهم  الالتي  اإليزيديات 

بدالً من نقل أسرهم إلى الموصل.
مبنى  أمام  شنكال  قضاء  أهالي  وتجّمع 
على  احتجاجاً  سنونه،  ناحية  في  المحكمة 
مخيم  من  داعش  مرتزقة  عوائل  نقل  عملية 
مخيم  إلى  سوريا  وشرق  شمال  في  الهول 

الجدعة جنوبي الموصل.
اإليزيديات  للنساء  صور  األهالي  ورفع 
مرتزقة  يد  على  واختُطفن  قُتِلن  الالتي 
داعش، والفتات أخرى مكتوب عليها »إن لم 
تستطع إنقاذ المختطفات اإليزيديات…شارك 
في إيصال صوتهن، اإليزيديات المختطفات 

شرف جميع الشرفاء«.
ناحية سنون خوديد جوكة: »إن  وقال مدير 
وأخواتنا  أمهاتنا  خطفوا  داعش  مرتزقة 
تسمح  واآلن  السبايا،  أسواق  في  وباعوهن 
المرتزقة  هؤالء  لعوائل  العراقية  الدولة 
الدواعش بالعبور من أراضينا ووضعهم في 
منطقة الموصل، كما نسأل الحكومة العراقية 
من  يوجد  العوائل؟ وهل  هذه  مع  حققوا  هل 

بينهم نساء وأطفال إيزيديين؟«.
السياسية  األطراف  جوكة  خوديد  وانتقد 
والحكومة والمنظمات الدولية التي التزمت 
المجتمع  على  الهجمات  أمام  الصمت 
واألمم  العراقية  الحكومة  ودعا  اإليزيدي، 
أطفال  تحرير  أجل  من  العمل  إلى  المتحدة 

ونساء شنكال من مرتزقة داعش.
ووفقاً لمجلس اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
شنكال فإن عدد العائالت التي تم نقلها إلى 
مخيم الجدعة إلعادة توطينها بعد إخراجها 
ولكن  عائلة،   150 هو  الهول  مخيم  من 
بحسب وزارة الهجرة والالجئين تم نقل 94 

أسرة داعشية إلى موطنهم بالعراق.
األمن  وقوات  العراقي  الجيش  وبرفقة 
والحشد الشعبي والشرطة االتحادية، عبرت 
إلى  السورية  الحدود  داعش  حافالت عوائل 
مخيم الجدعة القريب من بلدة القيّارة جنوب 

الموصل وسط رفض شعبي باستقبالهم.
وكان نجم الجبوري محافظ نينوى قد أكد في 
نينوى   في  شعبي  رفض  على  سابق،  وقت 
إلى  مشيراً  سوريا،  من  داعش  أُسر  لعودة 
أن محافظة  نينوى غير مستعدة الستقبالهم، 
إلى إعادة  العراقية  ودعا الجبوري الحكومة 
النظر في قرارها، والتفكير في إيجاد أماكن 
لتلك العوائل بعيداً عن المحافظة التي عانت 
من ممارسات مرتزقة داعش إبّان سيطرتهم 

على تلك المناطق.

لألمم  العام  األمين  أعرب  ـ  األخبار  مركز 
في  أمله  عن  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة، 
وروسيا  األمريكية  المتحدة  الواليات  تبدأ  أن 
حواًرا جديًّا يُفضي إلى إحياء نظام الرقابة على 

األسلحة من جديد.
ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية، السبت 29 
من أيار، عن مكتب األمين العام لألمم المتحدة 
قوله، إنه يأمل أن يقود الرئيسان األمريكي، جو 
بايدن، والروسي، فالديمير بوتين، “حواًرا جديًا 
والرقابة  السالح  نزع  عملية  إحياء  ُسبل  حول 
جديدة  معاهدة  عبر  ذلك  في  بما  األسلحة،  على 

ستحل محل معاهدة )ستارت 3(”.
اتفاق  إلى  الطرفين  بتوصل  غوتيريش  ورحب 
حول اللقاء يوم 16 من حزيران الُمقبل في مدينة 
جنيف السويسرية، آماًل في توقيع معاهدة جديدة 

في مجال الرقابة على األسلحة.
وكانت واشنطن وموسكو أعلنتا عن لقاء مرتقب 
لرئيسي البلدين لمناقشة عدد من القضايا الملحة، 

بهدف استعادة التوازن في العالقات بينهما.
وقالت الناطقة باسم البيت األبيض، جين ساكي، 
الحالي، “نسعى  أيار  في 25 من  لها،  بيان  في 
في  واالستقرار  التنبؤ  على  القدرة  استعادة  إلى 

العالقات األميركية ـ الروسية”.
وجاء في بيان للكرملين أن “الزعيمين سيناقشان 
باالستقرار  المتعلقة  والمشاكل  الثنائية  العالقات 
بينها  من  أخرى،  وقضايا  االستراتيجي  النووي 
والصراعات  )كوفيد-19(  مكافحة  في  التعاون 

اإلقليمية”.
في  أعلنتا  وروسيا  المتحدة  الواليات  وكانت 
تمديد  دخول  عن  الماضي  شباط  من  الثالث 

معاهدة “ستارت 3” المتعلقة بالحد من األسلحة 
التنفيذ، وذلك بعد  الهجومية االستراتيجية، حيز 
أن كانت المعاهدة الثنائية على وشك االنهيار في 

عهد الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب.
أوباما،  باراك  السابق،  األمريكي  الرئيس  وقّع 
ميدفيدف،  ديمتري  السابق،  الروسي  والرئيس 
من  الحد  اتفاقية   ،2010 نيسان  من   8 في 
األسلحة النووية الجديدة، وُعرفت المعاهدة باسم 
معاهدة “ستارت” أو “ستارت 3″، وجاءت بعد 
المعاهدة التي انتهى العمل بها في كانون األول 

2009، وحملت اسم “ستارت 1”.
شباط  من   5 في  التنفيذ  حيز  االتفاقية  ودخلت 
الكونجرس  عليها  صدّق  بعدما   ،2011

األمريكي.
القصوى  الحدود  بخفض  االتفاقية  وتقضي 
للرؤوس الحربية الهجومية االستراتيجية لكل من 
البلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لمنصات 
بما  مقارنةً   %50 بنسبة  االستراتيجية  اإلطالق 

كانت عليه في االتفاقية السابقة.
وتُلزم االتفاقية الطرفين بتبادل المعلومات حول 
النووية  لألسلحة  والناقلة  الحاملة  الرؤوس  عدد 

مرتين في السنة.



31 أيار  2021 االثنين

العدد 1124

31 أيار  2021 االثنين روناهيروناهي

العدد 1124 محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

الجفاف وغالء العلف يهدد عمل المرأة الريفية بشمال سوريا

أم السينما المصرية.. أنجبت بنتًا واحدة
 اسمها »السينما المصرية«

النساء  معظم  تعتمد   - العمر  غزال  آغا/  جل 
بيع  على  سوريا  وشرق  بشمال  الريفيات 
منتجات مواشيهن لتأمين احتياجاتهن الحياتية 
قلة  لكن  الصعبة؛  المعيشية  الظروف  ظل  في 
الهطوالت المطرية لهذا العام مقارنةً باألعوام 
السابقة أثر على علف مواشيهن وبالتالي قلة 

اإلنتاج من الحليب ومشتقاته.
النساء  لعيش  وسيلة  الحيوانية  المنتجات  تعتبر 
احتياجات  عن  الفائض  يبعن  حيث  الريفيات، 
والصوف  والحليب  واللبن  الجبن  من  عوائلهن 
في  األخرى  احتياجاتهن  في سد  منها  لالستفادة 
ظل ظروف اقتصادية صعبة واالرتفاع المستمر 

للدوالر أمام تدني الليرة السورية.

»مكان بائعات الحليب«

مكاٍن  تربه سبيه على  بلدة  يطلقه سكان  ما  هذا 
العام  الشارع  المطلة على  الدكاكين  بأحد زوايا 
اإلنتاج  موسم  فهذا  مواشيهن؛  منتجات  ليبعن 
يستقبلون  الذين  الباعة  حسب  والشراء  والبيع 

الحليب ومشتقاته.
من  أيتاماً  وتكفل  أسرتها  تعيل  أمٌّ  الخليل  سعاد 
سكان ريف ناحية تربه سبيه »65عاماً« وتحمل 
علبة فارغة تحتوي كمية من الحليب قد باعتها 
ألحد المارة متذمرةً من صعوبة وصولها لسوق 
كم   25 تبعد  التي  قريتها  من  سبيه  تربه  بلدة 

خاصةً أثناء فترة الحظر الكلي.  

كيف يُرصِّفن املنتج؟

الصباح  في  السوق  إلى  تأتي  أنها  إلى  مشيرةً 
الباكر لتبيع الحليب ثم ترجع، وتابعت: »وذلك 
دكان  أمام  الطوال  الساعات  قضاء  من  أفضل 
فالناس  رزقها،  يشتري  زبوناً  تنتظر  قريتها 

تمتنع عن شراء الحليب واللبن نظراً لغالئه«.
لتقول:  الفارغة  لعلبتها  مشيرةً  سعاد  وأردفت 
والرز  والسكر  الخبز  أشتري  أعيش،  »منها 

وبقية المواد التي يحتاجها البيت«.
الحليب ال  فيه  تبيع  الذي ال  اليوم  بأن  موضحةً 
تؤمن فيه قوت يومها، وتعرب عن أسفها جراء 
وزادت  الناس،  عيش  لقمة  طال  الذي  الغالء 
تبيع  فهي  ليرة؟!«؛  بـ2000  البندورة  »كيلو 
األربع لتر من الحليب بـ 3500 ليرة سورية«.

»العلف غاٍل واملرعى قليل«

وندرة  العلف  أسعار  في  الكبير  الغالء  بسبب 
لبيع صغار  اضطرت  الجفاف  بسبب  المراعي 
لتكبر،  وتنتظرها  تربيها  كانت  التي  مواشيها 
ونحسن  وحليبها  صوفها  من  »نستفيد  ونوهت 

من معيشتنا«.
وناشدت سعاد في ختام حديثها الجهات المعنية 
بإيجاد حلول تصبر الناس وتعينهم في معيشتهم 
المرعى  قلة  من  نعيشها  التي  الفترة  هذه  خالل 

وغالء العلف. 
ريف  سكان  من  العلي  نجمة  حال  يختلف  وال 
بلدة تربه سبيه الشرقي »54عاماً« عن رفيقتها، 
فهي اعتادت على ارتياد السوق بشكٍل يومي منذ 
»الجبن  وبحوزتها  عاماً  خمسة عشر  من  أكثر 
ألحد  أو  السوق  في  لبيعها  واللبن«  والحليب 
أصحاب المحالت الذين يتعاملن معها منذ زمن 

بعيد.

االعتامد عىل إنتاج املوايش

ربتهم  كبيرة  عائلة  تعيل  بأنّها  نجمة  وتابعت 
قلة  من  استيائها  عن  لتعبر  مواشيها،  خير  من 
المراعي هذا العام مما أثر على إنتاج المواشي.

أبيع  »كنت  تجربتها  عن  متحدثةً  واسترسلت 
ثالثة كيلو غرامات من الجبن بشكل يومي من 
اليوم فالرؤوس  الماعز، أما  خمسة رؤوٍس من 
من  لتر  أربعة  تستوعب  علبة  تمأل  ال  الخمسة 

الحليب.

مضيفةً بأنّهن واجهن مشكلة بتصريف إنتاجهن 
في ظل الحظر الكلي الذي حرمها وباقي النساء 
قلة  رغم  مواشيهن  منتجات  بيع  من  الريفيات 
بالعام  مقارنةً  للسوق  بها  ينزلن  التي  الكمية 
بـ  كانت  الحليب  »علبة  واسترسلت:  الفائت، 
1000 ليرة سورية لكن العلف والمرعى غير 
متوفر اليوم، فيبعن اللبن بسعر والحليب بسعر 
والجبن بسعر »األسعار ارتفعت واإلقبال قليل«.  
والمعيشة صعبة  العلف غاٍل  بأّن  نجمة  وأكدت 
أو  بها  والتفريط  بيعها  إما  خيارين،  أمام  وهنَّ 
عليها،  اعتدن  أن  بعد  ومعيشتها  علفها  تأمين 
بعلفها  نحتار  رزقنا،  مصدر  »فهي  وبينت 

فاألرض حمراء«.
بالقول:  لإلنتاج  تصريفهن  كيفية  عن  مجيبةً 
هناك  األمور  ألن  سبيه  تربه  لسوق  »ننزل 
أفضل، فالبلد يجمع العاملين وأصحاب الرواتب 

وغيرهم ممن يشترون دون تردد«.
هذا وتستذكر نجمة العلي بأّن أيام الخير وخالل 
الربيع كان الناس من القرى والبلدات المجاورة 
للسوق،  للذهاب  نحتاج  وال  ليشتروا  يأتون 
يأتون  كانوا  المحالت  »أصحاب  وأضافت: 
بسياراتهم لشراء الجبن وال داع للذهاب للسوق 

لكثرة الطلب ووفرة المنتج«.
نساء رغم بساطة عملهن يشعرن بقيمة ما يقمن 
به؛ ألنّهن بذلك يحفظن كرامتهن بعيداً عن سؤال 

الناس، ويشددن على أن »العمل كرامة«.

ومؤلفة؛  ومخرجة  وممثلة  كمنتجة  عملت 
في  روائي  فيلم  أول  صاحبة  أمير  عزيزة  هي 
لقبتها  المصرية والعربية، والتي  السينما  تاريخ 

الصحافة المصرية »بأم السينما المصرية«. 
لم تعش تجربة األمومة، فكانت دائماً تردد »لقد 
المصرية«.  السينما  اسمها  واحدة  بنتاً  أنجبت 
بصفتها أول مخرجة مصرية ورائدة في اإلنتاج 
مؤتمر  أول  في  كرمت  عام،  بشكل  والصناعة 
لمناقشة صناعة السينما في البالد عام 1936، 
السينما  صناعة  أن  فخراً  »يكفيني  حينها  قالت 
الفدية  أنا  أكون  وأن  الكبير،  التقدم  هذا  تقدمت 

والقربان لهذا التقدم«. 
عليها  أطلق  غانم،  محمد  مفيدة  الحقيقي  اسمها 
الفنان يوسف وهبي اسم »عزيزة أمير«، ولدت 
كانون   17 في  مصر  بشمال  دمياط  مدينة  في 
يتيمة األب، توفي والدها  األول 1901، كانت 
قضت  والدتها،  من  يوماً  عشر  خمسة  بعد 
طفولتها في اإلسكندرية، ثم انتقلت إلى القاهرة، 
وعاشت في شارع خيرت بالقرب من حي السيدة 
العزف  القراءة والكتابة ومبادئ  زينب، تعلمت 
على البيانو ألن حلمها كان أن تصبح موسيقية، 
كانت ذات ثقافة واسعة بالرغم من أنها لم تكمل 

دراستها، واستطاعت تعلم اللغة الفرنسية.  
خالل  من  الفن  على  غانم  محمد  مفيدة  تعرفت 
األسرة  أصدقاء  أحد  مع  أوروبا  إلى  رحلتها 
نشاطات  وله  البرلمان  في  عضواً  كان  الذي 
أدبية عديدة، اهتم بتوسيع آفاق تفكيرها وتعلميها 
المسارح  على  فترددت  والفن،  األدب  على 
رحلتها  خالل  وتعرفت  السينما،  واستوديوهات 
في  السينما  ومؤسس  العالمي  المخرج  على 
عليها  وارك جريفيث، وعرض  دافيد  هوليوود 
لها  تكن  لم  العالمية،  أفالمه  أحد  في  الظهور 
لذلك رفضت  الفن،  لدخول عالم  الكافية  الجرأة 
الطلب، لكن ذلك ولّد لديها حب الفن والتمثيل، 

فعادت إلى مصر.

االنضامم إىل فرقة رمسيس

عن  كان  المسرح  في  الفني  مشوارها  بداية 
طريق قراءتها لخبر في أحد الصحف المصرية 
عن بحث الفنان يوسف وهبي عن فتاة للعمل في 

طلباً  له  فأرسلت  »رمسيس«  المسرحية  فرقته 
تطلب  لم  بصورتها.  مرفقاً  العمل  في  لرغبتها 
طلبت  بل  للفرقة  االنضمام  وهبي  يوسف  من 
أن يعطيها دور البطولة، لفتته جرأتها مما أثار 

فضوله للتعرف عليها.
في عام 1925 ضمها إلى فرقته وأطلق عليها 
ذلك  منذ  به  عرفت  الذي  أمير«  »عزيزة  اسم 
الوقت. لعبت دور البطولة في مسرحية »الجاه 
المزيف«، التي كانت االنطالقة األولى لشهرتها 

في عالم الفن.
بعد موسم واحد فقط من عملها مع يوسف وهبي، 
انتقلت للعمل في فرقة »ترقية التمثيل العربي« 
األفريقي،  »ليون  مسرحيات  فيها  ومثلت 
الشرف  فرانسيسكو،  المجاهدون،  بيك،  إحسان 

الياباني«.
بعد  انتقلت  أنها  إال  حققته  الذي  النجاح  رغم 
الريحاني«  »نجيب  فرقة  إلى  قصيرة  فترة 
العديد من المسرحيات أيضاً، منها  ومثلت فيها 
فرقة  إلى  ذلك  بعد  عادت  بطاطا«،  »اآلنسة 
رمسيس وأدت دور البطولة في مسرحية »أوالد 
وفي  سينمائي،  فيلم  إلى  تحولت  التي  الذوات« 
افتتاح الفرقة القومية موسمها األول عام 1935 
الكهف«  البطولة في مسرحية »أهل  أدت دور 

لتوفيق الحكيم.  

مشوراها السيناميئ

باب  أمامها  فتحا  للفراش  ومالزمتها  مرضها 
الشهرة لتكون أول امرأة مصرية تقوم بإخراج 
البالد،  في  صامت  سينمائي  فيلم  أول  وإنتاج 
عام  في  تزوجته  الذي  الشريعي  أحمد  زوجها 
1927 اشترى لها آلة عرض سينمائية صغيرة 
من  وتخفف  األجنبية  األفالم  عليها  لتشاهد 

وحدتها. 
العرض  آلة  على  األفالم  بمشاهدة  تكتِف  لم 
السينمائية فقط، بل طلبت من زوجها آلة تصوير 
سينمائية صغيرة لتصور بها أفالماً عائلية، في 
فيلمها األول والذي لم تتجاوز مدته خمس دقائق 
الالفت  وصديقاتها.  العائلة  من  أفراد  فيه  ظهر 
تصوير  مقدمته  في  كتبت  أنها  كان  لالنتباه 

وإخراج عزيزة أمير.

اإلنتاج  إلى  يتجه  تفكيرها  بدأ  الحين  ذلك  منذ 
مخرجة  أول  أمير  عزيزة  لتصبح  السينمائي 

سينمائية.
لعب وداد عرفي الفنان المصري دور البطولة 
في أول فيلم صامت أنتجته باسم »نداء الرب« 
عام 1926 لكن بعد أن نشبت خالفات بينهما، 
الفنان  صديقها  بمساعدة  إخراجه  هي  أعادت 
البطولة،  بدور  ليقوم  روستي«  »استيفان 

وغيرت اسم الفيلم إلى »ليلى«.

»ليىل« أول فيلم يف تاريخ 
السينام املرصية

يعتبر »ليلى« أول فيلم صامت في تاريخ السينما 
الريف  من  فتاة  أحداثه حول  وتدور  المصرية، 
سياحياً  دليالً  يعمل  أحمد  يدعى  تقع بحب شاب 
سائحة  مع  ويهرب  يتركها  ولكنه  منه،  وتحمل 
القاهرة  إلى  القرية  من  ليلى  فتهرب  أمريكية، 

حيث تلد طفلتها وتنتحر.
تجاه  المشاهدين  قبل  من  الغاضبة  الفعل  ردود 
تصويره  إعادة  على  أجبرتها  المأساوية  النهاية 

فيها  يعود  حيث  للفيلم  سعيدة  نهاية  واختيار 
الشاب إلى ليلى ويترك الفتاة األجنبية.

الموجودة  السينما  دور  جميع  في  الفيلم عرض 
العربية، بحضور  الدول  في مصر والعديد من 
باشا  طلعت  المصري  والمفكر  االقتصاد  رائد 
حرب، الذي كان قد حذر عزيزة أمير سابقاً بأن 
تتخلى عن حلمها المستحيل في السينما، إال أنه 
بعد نجاح فيلمها هنأها قائالً »لقد نجحت في ما 
لم ينجح في تحقيقه أي رجل«، ومنذ ذلك الحين 
في مصر،  السينما  بمؤسسة  أمير  لقبت عزيزة 
كما قال لها أمير الشعراء أحمد شوقي »أرجو أن 
أرى هذا الهالل يكبر حتى يصبح بدراً كامالً«.  
السينما حتى أصبحت  في  أمير  تغلغلت عزيزة 
مجاالت  جميع  في  للمواهب  ومكتشفة  صانعة 
الفن، كان لها خبرة عالية في اإلخراج والتمثيل 
والتأليف وحتى المونتاج، أنشأت في عام 1928 
فيه  أعمالها  أولى  وكان  هليوبوليس،  أستوديو 
إخراج فيلم »بنت الليل« الذي عرض في كانون 
فيلم   1933 عام  في  وأنتجت   ،1928 األول 
تجارياً؛  ينجح  لم  الذي  خطيئتك«  عن  »كفري 
ألن السينما تحولت في تلك الفترة من الصامتة 

إلى الناطقة.

جراء خسارتها بعد الفيلم توقفت عزيزة أمير عن 
اإلنتاج، وأخذت تراقب تطور الحركة السينمائية 
التي أنشأتها عن طريق شركتها »إيزيس فيلم« 

لإلنتاج السينمائي بالتعاون مع زوجها.

أعامل خالدة

كممثلة قدمت عزيزة أمير خالل مشوراها الفني 
20 عمالً، منها »بسالمته عايز يتجوز« في عام 
1936 مع نجيب الريحاني، وقدمت مع زوجها 
التفاح«  »بياعة  فيلم  الفقار  ذو  المخرج محمود 
الناطقة،  أفالمها  أول  يعتبر  الذي   1939 عام 
 ،1944 عام  في  شاهين  يحيى  مع  و«حبابة« 

و«نادية« مع سليمان نجيب في عام 1949. 
كتابة  مجال  في  مبدعة  أمير  عزيزة  كانت 
السيناريو والحوار، فقدمت خالل مسيرتها 18 
سيناريو وحواراً لألفالم، منها »ابنتي« مع زكي 
طليمات في عام 1944، »عودة طاقية اإلخفاء« 
»قسمة   ،1946 عام  في  حمدي  هاجر  مع 
ونصيب« مع تحية كاريوكا عام 1950، وكان 

آخرها »خدعني أبي«.  
خالل  من  الوطنية  القضايا  إبراز  استطاعت 
أفالمها، فكتبت وأنتجت فيلم »فتاة من فلسطين« 
الفلسطينية،  القضية  يتناول  فيلم  أول  يعد  الذي 
في  المصري  الجيش  بطوالت  إلى  ويتطرق 
في  مرة  أول  عرض  والذي   ،1948 حرب 

تشرين الثاني 1948 بسينما »رويال«.  
شاركت في أفالم أجنبية أيضاً مثل الفيلم الفرنسي 
والفيلمين   ،1931 عام  التونسية«  »الفتاة 
و«شوارع  المصري«  »الكاتب  التركيين 

إسطنبول« في عام 1932.
شركتها  طريق  عن  اإلنتاج  مجال  في  قدمت 
»إيزيس فيلم« 25 فيلماً، كان آخرها فيلم »آمنت 
حريق  في  فصوله  بعض  احترقت  الذي  باهلل« 
لم  لذلك  الثاني 1952،  كانون  في 26  القاهرة 

تتمكن من عرض الفيلم. 
التعديالت  الفيلم بعض  بعد وفاتها أجريت على 
 1952 الثاني  تشرين  من  الثالث  في  وعرض 
بدار سينما كوزمو بالقاهرة، ووضعت باقة من 
الزهور الكبيرة مكان الراحلة عزيزة أمير التي 

توفيت في 18 شباط 1952.

للمرة  أوروبا  أبطال  بدوري  تشيلسي  ج  تّوِ
الثانية في تاريخه، وذلك بتغلبه على مانشستر 
سيتي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي 
وسجل  بالبرتغال،  دراجاو  ملعب  احتضنها 
هدف تشيلسي الوحيد كاي هافيرتز في الدقيقة 

.)42(
الثامنة،  الدقيقة  في  أنيابه  عن  السيتي  كشر 
بعدما أرسل إديرسون كرة طولية وصلت إلى 
سترلينغ الذي انفرد بميندي، مسددًا كرة تصدى 

لها حارس البلوز.
بعدما  العاشرة،  الدقيقة  في  تشيلسي  وظهر 
داخل  لفيرنر  أرضية  عرضية  هافيرتز  أرسل 
منطقة الجزاء، ولكن األلماني سدد بغرابة في 
السيتي.  مرمى  عن  بعيدًا  الخطر  ليذهب  قدمه 
وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14، 
بعدما مرر مونت الكرة إلى فيرنر الخالي من 
األلماني  أن  إال  الجزاء،  منطقة  داخل  الرقابة 
سدد كرة ضعيفة أمسك بها إديرسون بسهولة. 
وواصل البلوز زحفه تجاه مرمى السيتي، بعدما 
أرسل تشيلويل عرضية من الجانب األيسر في 
بعيدًا  ذهبت  برأسية  كانتي  تابعها   ،17 الدقيقة 

عن المرمى.
وعاد السيتي للظهور الهجومي في الدقيقة 28، 
بعدما أرسل دي بروين بينية لفودين الذي انفرد 
بميندي مسددًا كرة اصطدمت بقدم روديغير في 

اللحظة األخيرة.
 ،39 الدقيقة  في  لضربة  تشيلسي  وتعرض 
ليغادر  لإلصابة  سيلفا  تياغو  مدافعه  بتعرض 

أرض الملعب ويحل مكانه كريستينسن.
وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 42، بعدما 
أرسل مونت بينية رائعة لهافيرتز، الذي انفرد 
بإديرسون ونجح في مراوغته، ليسجل بسهولة 

في الشباك الخالية.
من  األولى  الدقيقة  في  كانتي عرضية  وأرسل 
الوقت بدل الضائع، استلمها فيرنر على الصدر 
وسدد كرة مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط 
األول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد. وازدادت 
معاناة السيتي في الشوط الثاني، بتعرض قائده 
دي بروين لإلصابة في الدقيقة 56، بعد تدخل 
روديغير،  من  الوجه  في  له  تعرض  عنيف 
غابريل  مكانه  ويحل  الملعب  أرض  ليغادر 

جيسوس.

وفي الدقيقة 60، طالب العبو السيتي بالحصول 
سترلينج  من  بتسديدة  جزاء،  ركلة  على 
اصطدمت بصدر جيمس، إال أن حكم المباراة 

وتقنية الفار أشارا إلى عدم وجود شيء.
ودفع غوارديوال بورقته الثانية في الدقيقة 64، 
بنزول فيرناندينيو على حساب بيرناردو، وتبعه 

توخيل بالدفع ببوليسيتش على حساب فيرنر.
وأهدر تشيلسي فرصة قتل المباراة في الدقيقة 
بدأها  سريعة  مرتدة  هجمة  من  وذلك   ،73
كانتي، ووصلت إلى هافيرتز الذي مرر بدوره 
إلى بوليسيتش داخل منطقة الجزاء الذي انفرد 
وظهر  القائم.  جوار  إلى  مسددًا  بإديرسون، 
البلوز من جديد في الدقيقة 76، بتسديدة أرضية 
من مونت من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى 

جوار القائم.
أغويرو  بنزول  الثالث  التبديل  السيتي  وأجرى 
بحثًا   ،77 الدقيقة  في  سترلينغ  حساب  على 
بالدفع  توخيل  عليه  ورد  التعادل،  تسجيل  عن 
النتيجة  لتأمين  مونت  بكوفاسيتش على حساب 

بدوره.
ومرر محرز كرة لفودين داخل منطقة الجزاء 
وجدت  كرة  اإلنكليزي  ليسدد   ،90 الدقيقة  في 
هدف  يسجل  أن  محرز  وكاد  روديغير.  أقدام 
التعادل القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل 
الضائع، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، 
ذهبت أعلى العارضة بقليل، لينتهي اللقاء بفوز 

تشيلسي بهدف دون رد وتتويجه باللقب.

دوري الدرجة األولى: صراع كبير للهروب من شبح الهبوط

إيجا تواجه تحديًا من آشلي في حملة 
الدفاع عن لقبها في فرنسا

تشيلسي ُيحبط السيتي ويتّوج 
بلقب دوري أبطال أوروبا

روناهي/ قامشلو ـ أُقيمت منافسات الجولة السادسة 
القدم  بكرة  للرجال  األولى  الدرجة  دوري  إياب  من 
ألندية إقليم الجزيرة، وتم حسم تأهل خمسة نوادي 
رسمياً لألدوار القادمة من أصل ستة، ولكن اإلثارة 
الهبوط  وعدم  البقاء  على  الصراع  في  بقيت  كلها 
للدرجة الثانية، والجولة القادمة هي األخيرة لمرحلة 
اإلياب، وستحدد كل الهابطين بعد أن ُعِرف البعض 

منهم.

بسلسلة  سردم  استمرار  حملت  السادسة  الجولة 
على  نظيفة  بثالثية  برخدان  على  وفاز  انتصاراته 
كانيه  سري  بينما  كجو،  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 

القادم  للدور  التأهل  بطاقة  على  بالمنافسة  آماله  أحيا 
بثالثة  الثانية  للدرجة  الهابط  جودي  على  فوزه  بعد 
أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب رميالن، 
لقاء  على  لهدف  بهدف  اإليجابي  التعادل  سيطر  كما 
شبيبة تل كوجر والطريق والذي أّجل معرفة الهابط 
وفي  كوجر  تل  ملعب  أرضية  على  وذلك  منهما 
كاني  وواشو  االتحاد  تعادل  شرموال  بملعب  عامودا 
بطاقة  رسمياً  خبات  منح  التعادل  وهذا  لهدف  بهدف 
بينما  بالتأهل،  آماله  القادم وفقد االتحاد  للدور  التأهل 
واشو كاني تأجلت معرفة مصيره في البقاء أو الهبوط 

للدرجة الثانية للجولة القادمة.

أول تعادل لألسايش

نادي  انتصارات  سلسلة  إيقاف  دجلة  نادي  واستطاع 
وكان  لهدف  بهدف  معه  التعادل  وحقق  األسايش 
األخيرة  الدقائق  حتى  متقدماً  وكان  الفوز  من  قريباً 
التعادل  إدراك  استطاع  األسايش  ولكن  المباراة  من 
وحصل كل فريق على نقطة وفقد األسايش الضامن 
المجموعة  ومتصدر  النهائي  نصف  للدور  للتأهل 
األولى أول نقطتين له في الدوري وتذوق طعم أول 
تعادل له وأول هدف في شباكه حيث كان فائزاً بكافة 
نادي  مبارياته ولم يدخل في مرماه أي هدف إال أن 
أول  وتسجيل  تولدو  لشباك  الوصول  استطاع  دجلة 
الذهاب  الدوري طوال مرحلتي  هدف في مرماه في 

واإلياب.

جولة الحسم

برخدان والصناديد هذه المباراة هي تحصيل حاصل 
التأهل  بطاقات  إحدى  على  حصل  حيث  لبرخدان 
القتناص  يسعى  الصناديد  بينما  القادمة،  لألدوار 
والتي  المجموعة  هذه  من  المتبقية  الوحيدة  البطاقة 
سيقابل  بدوره  الذي  كانيه  سري  مع  عليها  يتنافس 
يحاول  كانيه  سري  ذكرنا  كما  كوجر  تل  شبيبة 
تل  وشبيبة  المتبقية  التأهل  بطاقة  على  الحصول 
لديه  وليس  الهبوط  شبح  من  الهروب  يحاول  كوجر 
الطريق  مباراة  لنتيجة  واالنتظار  الفوز  خيار  سوى 
الذي يعاني من شبح الهبوط وسيقابل جودي الذي فقد 

الدرجة األولى، وكما ستقام مباراة  بالبقاء في  األمل 
هي تحصيل حاصل بين واشو كاني وشبيبة الحسكة، 
وستجمع  أخرى  حاصل  تحصيل  مباراة  ستقام  كما 
بين دجلة وخبات اللذان أّمنا تأهلهما لألدوار القادمة 

ولكنها ستكون لتحديد المركزين الثاني والثالث.
ومن المتوقع أن تقام المباريات يومي الجمعة والسبت 
بتمام الساعة الخامسة، وإليكم ترتيب األندية قبل لعب 

الجولة السابعة واألخيرة إياباً:
المجموعة األولى:

1ـ األسايش 34 نقطة +39.
 2ـ دجلة 22 نقطة +15.
3ـ خبات 20 نقطة +15.
 4ـ االتحاد 16 نقطة +0.

 5ـ شبيبة الحسكة 9 نقاط -13.
6ـ الجزيرة 4 نقاط -18.

7ـ واشو كاني 4 نقاط -35.
المجموعة الثانية:

1ـ سردم 33 نقطة +45.
2ـ برخدان 20 نقطة +10.
3ـ الصناديد 16 نقطة -2.

 4ـ سري كانيه 16 نقاط -12.
5ـ الطريق 11نقاط +1.

6ـ شبيبة تل كوجر 10 نقاط -14.
7ـ جودي 1 نقطة -28.

عن  للدفاع  األبرز  المرشحة  شيانتيك  إيجا  تعد 
المفتوحة  فرنسا  بطولة  في  السيدات  فردي  لقب 
للتنس، لكن من المرجح أن يواجه سعيها لتحقيق 
هذا الهدف تحدياً هائالً من آشلي بارتي المصنفة 

األولى عالمياً.
روالن  في  األضواء  البولندية  الالعبة  وخطفت 
سناً  العبة  أصغر  أصبحت  عندما  غاروس، 
في1992،  سيليش  مونيكا  منذ  اللقب  تحصد 
مجموعة  أي  خسارة  دون  ذلك  تفعل  من  وأول 
منذ جوستين هينان في 2007، إذ خسرت 28 

شوطاً فقط خالل أسبوعين.
من  الحالي  العام  لنسخة  استعداداتها  وكانت 
الرملية  المالعب  على  المقامة  الكبرى  البطولة 
إذ  المفتوحة،  إيطاليا  بلقب  فازت  بعدما  مثالية، 
في  األولى  المصنفة  بليسكوفا  كارولينا  سحقت 
في  لقبين  ونالت  و0-6،   0-6 بنتيجة  البطولة 

ثالث بطوالت بارزة على المالعب الرملية.
وجاءت آخر هزيمة إيجا لشيانتيك على المالعب 
الرملية في مدريد، عندما خسرت أمام األسترالية 
آشلي بارتي التي فضلت في العام الماضي عدم 

الدفاع عن لقبها الذي أحرزته في فرنسا المفتوحة 
في 2019 بسبب جائحة كورونا.

عزيمتها  بارتي  آشلي  أظهرت  مدريد  وفي 
لالنتصار على إيجا شيانتيك، التي ستحتفل بعيد 
ميالدها الـ 20 االثنين 2021/5/31، إذ تغلبت 
البولندية  الالعبة  على  متتاليتين  بمجموعتين 
من  القادمة  سبالينكا  أرينا  أمام  خسرت  لكنها 

روسيا البيضاء في النهائي.
عاماً   25 عمرها  البالغ  بارتي  آشلي  وانسحبت 
بسبب  الشهر،  هذا  روما  في  الثمانية  دور  من 
المرشحة  زالت  ما  لكنها  ذراعها،  في  إصابة 
الثانية لدى مكاتب المراهنات لحصد لقبها الثاني 

في البطوالت األربع الكبرى.
عالمياً  الثانية  المصنفة  أوساكا  نعومي  وقدمت 
المالعب  على  األخيرة  السنوات  في  مثالياً  أداء 
منافسة  باعتبارها  إليها  يُنظر  ال  لكنها  الصلبة، 
قوية على مالعب روالن غاروس، حيث لم يسبق 

لها تجاوز الدور الثالث في أربع مشاركات.
ستة  آخر  من  بأربعة  اليابانية  الالعبة  وفازت 
البطوالت  في  الصلبة  المالعب  على  ألقاب 

األربع الكبرى، وتعود إلى باريس هذا العام بعد 
غيابها في 2020، وهي ترغب في إثبات قدرتها 
بفرض  هدفها  لتحقيق  لعبها  أسلوب  تعديل  على 
وستكون  المالعب.  أنواع  جميع  على  قبضتها 
عاًما،  الـ39  صاحبة  وليامز  سيرينا  األمريكية 
بين  من  زالت  ما  أنها  إثبات  على  أيضاً  عازمة 

المرشحات للفوز باأللقاب الكبرى.
لكن سيرينا التي خسرت أربع مباريات نهائية في 
الكبرى في 2018 و2019،  البطوالت األربع 
قد تعاني من أجل حصد لقبها 24 في البطوالت 
في  فشلها  بعد  القياسي  الرقم  ومعادلة  الكبرى، 
لها  مشاركات  ثالث  آخر  في  الـ16  دور  عبور 
أوغلو،  مراد  باتريك  وقال  البطوالت.  هذه  في 
الماضي:  األسبوع  لرويترز  سيرينا،  مدرب 
»سأقول إن فرنسا المفتوحة هي األصعب ألنها 
تتطلب منها أن تكون في أفضل حاالتها البدنية 

وال تبرز نقاط قوتها بالطريقة ذاتها«.
وأتم مدرب الالعبة األمريكية: »لكني أعتقد أنه 
من  األخرى  األنواع  على  فرصتها  لها  ستتاح 

المالعب«.
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أردوغان المعزول يحاول لفت االنتباه

وما حاجة األسد لالنتخابات أصاًل!

القفطان: اإلدارة الذاتية قوضت النظام 
غسان إبراهيم )إعالمي وكاتب(المركزي وحققت نجاحات باهرة

إصالح  يحاول  التركية  الخارجية  وزارة  طاقم 
ما يفسده أردوغان بخطاباته العدوانية، ولكن ال 
يمكن ألي دولة الوثوق بالتوجه التركي الداعي 
المحاولة  تلك  أردوغان  ينسف  بينما  للتهدئة 
أردوغان  وعنتريات  ساعات،  وأحياناً  أيام  بعد 

الخطابية عفا عليها الزمن.
من  والمزيد  االنتباه  تجذب  النارية  الخطابات 
بنَفٍَس ديني  الشعبية وتلهب المشاعر، والحديث 
الشعارات  من  بعض  وإضافة  الشارع،  يحّرك 
القومية إليها تجعل الجماهير تلتف حولك، هذه 
التركي  الرئيس  عند  القيادة  وصفة  باختصار 
ينهار  أن  مشكلة  فال  أردوغان،  طيب  رجب 
االقتصاد وتصبح البالد معزولة طالما أن الزعيم 
الخطابات  ويقدم  التعبير  بحرية  يشعر  التركي 

وفق تلك الوصفة السحرية.
العثمانية  سلطان  عند  فرص  اآلخرين  أزمات 
الجديدة، فكلما تزايدت األزمات تمكن أردوغان 
مع  التضامن  الخطابات،  سقف  رفع  من 
ينزفون  الفلسطينيين  دع  شيئاً،  يكلّف  ال  غزة 
يهاجم  أردوغان  بينما  يقصفون  واإلسرائيليين 

الدول الكبرى بالكالم دون أفعال.
فأردوغان المعزول والذي يشعر بتجاهل الدول 
الخطابات  سوى  ذلك  على  ليغطي  يملك  ال  له 
الرئيس  أراد  الفارغة،  والهجومية  العدوانية 
عبر  أردوغان  تأديب  بايدن  جو  األميركي 
االنتباه  للفت  الرد  أردوغان  أراد  بينما  التجاهل 
بالهجوم الخطابي )يدا بايدن ملطختان بالدماء(، 
الهجوم على بايدن الذي لم يتصل به إال بعد أكثر 

من ثالثة أشهر من الوصول للحكم هو محاولة 
للرد،  السياسة وسيلة  في  يملك  الذي ال  العاجز 
داخله من  في  ما  ويفرغ  فيخرج على جمهوره 

غضب.
أنه  الرنانة  خطاباته  بعد  أردوغان  يعتقد  هل 
قمة  هامش  على  مفتوحة  بأذرع  بايدن  سيلتقي 
الناتو في حزيران، وسيحقق المكاسب السياسية 
لتركيا ألن اإلدارة األميركية سترتعد خوفاً من 
العدوانية! لماذا ال يتعلم أردوغان من  خطاباته 
تجاربه مع األوروبيين الذين يبتعدون عن تركيا 
فيها  بما  أردوغان،  سببها  كثيرة  عوامل  نتيجة 
واستخدامه  واالبتزازية،  التهديدية  خطاباته 
الالجئين سالحاً للضغط على االتحاد األوروبي، 
عقوبات  مع  أوروبية  عزلة  النتيجة  فكانت 

وتراجع لالستثمارات.
مختلف  يطال  السياسة  في  النظر  قِصر  يبدو 
أردوغان  يشعر  فبينما  اإلسالميين،  أطياف 
اإلسالميين  من  مؤيدوه  يشعر  التجاهل  بذل 
انتصار  أنه  المسلمين  اإلخوان  وخصوصاً 
على  الهجوم  بهذا  مسلم  زعيم  يقوم  أن  عظيم 
رئيس أقوى دولة في العالم، الكثير من البسطاء 
سحرتهم لغة أردوغان الهجومية لجهلهم بأن كل 
ما يفعله أردوغان محاولة استعراضية للرد على 

التوجه الغربي تجاهه.
هذا األسلوب االستعراضي لن يخدم تركيا وال 
حتى القضية الفلسطينية بل سيكون على حساب 
الفلسطينيين لكسب مشاعر الجمهور واستقطاب 
الشارع التركي بشقه المحافظ وتهيئته لالنتخابات 
المقبلة التي يعلم أردوغان أنه يواجه فيها تحدياً 
وسوء  الخارجية  مشاريعه  فشل  نتيجة  خطيراً 

إدارة اقتصاده.
تكلم  فكلما  وأكثر،  أكثر  ستخسر  كدولة  تركيا 
أردوغان واستعرض عضالته خسر المزيد من 
يمكن  لما  ترتقي  أردوغان  األصدقاء، خطابات 
كانت  أن  بعد  أصدقاء«  صفر  »سياسة  تسميته 
صفر  »سياسة  المشاكل  هذه  قبل  تركيا  سياسة 

أعداء«.
النفسية  الحالة  على  تقتصر  ال  تركيا  ومشكلة 
ألردوغان المنعكسة خطابياً بل أيضاً على حليفه 
حزب  رئيس  بهجلي  دولت  المتشدد  القومي 

االتجاه  نفس  في  يسير  الذي  القومية  الحركة 
السياسي ألردوغان تجاه الدول الكبرى، فعندما 
يدعو بهجلي إلى طرد القوات األميركية وإغالق 
حيث  دعوته  في  يذهب  فإنه  إنجرليك  قاعدة 

يرغب أردوغان بقوله ولكن ليس على لسانه.
عهد  في  التركية  الخطابات  كثرة  أصبحت 
أردوغان عبارة عن مزيج من التناقضات المبنية 
على آنية التفكير دون رؤى بعيدة المدى، الكثير 
من األتراك باتوا يعرفون أن عنتريات أردوغان 
يدفعون  بل  تُسقيهم،  وال  تُطعمهم  ال  الخطابية 
ال  العربي  العالم  في  بينما  جيوبهم،  من  ثمنها 

الذي  الزعيم  ولع  يعيش  الجمهور  بعض  يزال 
ال يقهر في مواجهة الدول الكبرى حتى لو كان 

ذلك بالكالم فقط.
لن يستغرب أحد أن يسمع في آخر أيام أردوغان 
يخطب  يزال  ال  أنه  حكومته  وانهيار  السياسية 
االقتصادية  نجاحاته  مدى  عن  الجمهور  في 
كبرى  دولة  إلى  تركيا  حّول  وكيف  والسياسية 
تتحدى الدول العظمى، لقد عفا الزمن على فن 

القيادة بالخطابة إال عند الزعيم أردوغان.

ماجد كيايل )كاتب(

أمام مشهد االنتخابات الرئاسية في سوريا التي 
جرت قبل أيام قليلة في بلد بات يفتقد ألي مظهر 
لخمس دول  قوات عسكرية  للسيادة، مع وجود 
وروسيا  المتحدة  الواليات  هي  أراضيه،  على 
بقراراتها  وتتحكم  وإسرائيل،  وتركيا  وإيران 
السياسية دولتان هما روسيا وإيران، ومع تشريد 
قرابة نصف سكانه، واالنهيار االقتصادي الذي 
يعصف فيه، يجد المرء نفسه أمام حدث سريالي 
حقاً،  للَحيرة  ومثير  نوعه  من  فريد  وتراجيدي 
أسباب  ثمة  البعيد  أو  القريب  إلى  بالنسبة  سواء 

عديدة تدفع إلى التساؤل والَحيرة، أهمها:
أوالً: أن الرئيس األسد )األب( المؤسس للحقبة 
األسدية جاء إلى السلطة وتحكم بها قبل حوالي 
نصف قرن من اآلن بانقالب عسكري )1970( 
إجراء  أو  االقتراع  صناديق  عبر  وليس 

االنتخابات.
السلطة  على  تداول  اسمه  شيء  يوجد  ال  ثانياً: 
بين  فصل  يوجد  ال  )كما  سوريا  في  البتة 
والتنفيذية(،  والقضائية  التشريعية  السلطات: 
من  للكلمة  ما  بكل  تسلطي  نظام  إزاء  فنحن 
معنى، وفوق ذلك فقد تم تحويل ذلك النظام إلى 
جمهورية وراثية )جملكية(، فاألب نقل السلطة 
من  )أكثر  الحكم  في  عاماً  ثالثين  بعد  ابنه  إلى 
استلم  بشار  وابنه  الفرنسي!(،  االستعمار  فترة 
سدة الرئاسة قبل 21 عاماً، وها هو يجدّد لنفسه 
مرة أخرى بل ويحّضر ابنه حافظ لوراثته، علماً 
حارات  كل  في  الموشوم  النظام  هذا  شعار  أن 
ومنعطفات المدن في سوريا هو )سوريا األسد 

إلى األبد(.
سوريا،  في  جرت  التي  االنتخابات  كل  ثالثاً: 
سواء للرئاسة أو لمجلس الشعب، كانت مهندسة 
عن  عبارة  كانت  عديدة  فمرات  ومضبوطة، 
مجرد  أضحت  ثم  األب(  عهد  )في  استفتاء 
مسرحية )في عهد االبن(، مع وجود مرشحين 
أما  لهم،  ريح  وال  حياة  ال  دمى  إلى  أقرب  هم 
انتخابات مجلس الشعب التي بالكاد يشارك فيها 
10 في المئة في أقصى الحاالت فقوائمها معدة 
سلفاً، ويتم التعامل معها بال مباالة سواء من قبل 

الشعب أو من قبل النظام.

النتخابات  لألسد  حاجة  ال  األصل  في  رابعاً: 
في سوريا، فهي بمثابة لزوم ما ال يلزم، وكأن 
السوريين واإلمعان  يتعّمد عبرها معاقبة  األسد 
الوظيفة  تلك  لها سوى  إذ ال يوجد  إهانتهم،  في 
سلفاً  الفائز  هو  من  يعلم  الجميع  ألن  داخلياً، 
أيام لالحتفاء  قبل  التي أعدت  بدليل االحتفاالت 
االستهتار  فهي  الخارجية  وظيفتها  أما  بفوزه! 
الدول  على  والمزايدة  الدولية  القرارات  بكل 
بواسطة  ينجح  أيضاً  بأنه  الغربية  الديمقراطية 

االنتخابات.

وفكرة عدم حاجة األسد لالنتخابات مفروغ منها، 
األجهزة  وعلى  الجيش  على  يسيطر  الذي  فهو 
األمنية التي تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في البلد، 
الموارد وعلى اإلعالم  الذي يسيطر على  وهو 
التشريعات  سن  ذلك  في  بما  شيء،  كل  وعلى 

والقوانين وحل مجلس الشعب... إلخ.
وفي الواقع؛ فإن أكثر نظام يشبه النظام السوري 
إيل  كيم  لمؤسسه  الشمالية  كوريا  نظام  هو 
يقارب  ال  األسد  أن  ذلك  من  والمعنى  سونغ، 
حتى اللعبة التي يمارسها أقرب حليفين له، أي 

على  بوتين  اعتاد  األولى  ففي  وإيران،  روسيا 
كل  بعد  )ميدفيديف(  له  بخليفة صورية  اإلتيان 
واليتين، أما في إيران، حيث »الولي الفقيه« هو 
المرجعية أو الحاكم األعلى فثمة رؤساء يأتون 

ويذهبون بإشارة منه.
يفتقد  السوري  النظام  إن  الحقيقة  في  خامساً: 
اختزالها  يمكن  ال  فتلك  للديمقراطية  أساساً 
بمجرد انتخابات، ألن الديمقراطية تتأسس على 
دولة المؤسسات والقانون، وهذه غائبة تماماً إذا 
الدولة أو تغولت عليها وأفرغتها  السلطة  أكلت 

من دورها أو سّخرتها لمصلحتها.
المكانة  على  أيضاً  الديمقراطية  تتأسس  سادساً: 
المستقل  الفرد  للمواطن  والقانونية  الحقوقية 
المواطنين  مع  والمساواة  بالحرية  يتمتع  الذي 
اآلخرين، وهو األمر الذي تفتقد له سوريا بحكم 
مصادرة النظام للحقوق والحريات في بلد تحرم 
فيه الحياة الحزبية وحرية اإلعالم وحرية الرأي.
اآلن بحسب المسرحية التي جرت فقد تم انتخاب 
سبع  مدتها  جديدة  لوالية  رئيساً  األسد  بشار 
سنوات وهي المرة الثانية التي يحصل فيها ذلك 
المرة  إذ  سوريا،  في  الجاري  الصراع  خالل 
فإن  الواقع  وفي   ،2014 عام  في  تمت  األولى 
يبدو مصراً على االستمرار  المرتين  األسد في 
واالستنزاف  اإلنهاك  كل  السلطة رغم  سدة  في 
الحاصل في البلد، ورغم معاناة 24 مليوناً من 
المعارضة(  أو  المواالة  من  )سواء  السوريين 
كأنه في حال انفصام شديد عن الواقع وعن العالم 
وعن المنطق. أما بخصوص الفارق بين المرة 
السابقة وهذه المرة فيمكن مالحظته أنه في المرة 
األولى كان الصراع بين النظام والمعارضة في 
طور االحتدام والتصاعد، أما في هذه المرة فهو 
في طور األفول إال أن األسد هذه المرة يقف مع 
توزع  تحدي  أمام  المعارضة  انحسار  أو  أفول 

دول النفوذ الخمس في سوريا.
على ضوء ذلك وبناء على التجربة السابقة ربما 
ترحيل  أو  رحيل  باقتراب  التكهن  الصعب  من 
بكيفية  رهيناً  يزال  ال  األمر  هذا  ألن  األسد، 
ومدى  األميركية  المتحدة  الواليات  تصرف 
الذي  البلد  هذا  في  الدفة  اتجاه  لمسار  حسمها 
عايش األهوال، وكما نالحظ فحتى اآلن ال تبدو 
اإلدارة األميركية في عجلة من أمرها كونها ال 
تتأثر بما يحصل في سوريا، لذا فهي حتى اآلن 
تشتغل وفق قاعدة إدارة واستثمار الصراع بدالً 
إليه  ستذهب  اتجاه  أي  أن  منها  قناعةً  حله  من 

سوريا سيصب في صالحها.
هكذا فقد يستمر األسد للسنوات السبع القادمة وقد 
ال يستمر في سدة الرئاسة، لكن األكيد أن سوريا 
وأن سوريا  الخارجي  للتالعب  مجاالً  أصبحت 
األسد انكمشت إلى مساحة القصر الرئاسي في 
جبل قاسيون رغم انتخاب السيد الرئيس لوالية 

رابعة.

إبراهيم  المستقبل  سوريا  حزب  رئيس  أكد 
تكون  أن  تسعى  الذاتية؛  اإلدارة  أن  القفطان 
للوصول  سوريا  أبناء  منها  ينفذ  التي  البوابة 
والطائفية  القومية  عن  بعيداً  وطنية  لدولة 
اإلدارة  أن  إلى  وأشار  المركزي،  والنظام 
الذاتية نجحت في أن تكون نظاماً بديالً لألنظمة 
المركزية، وأضاف: »بدون الشعب ال شرعية 

ألي دستور أو حكم مستقبلي في سوريا«. 
الرئاسية  االنتخابات  السورية  الحكومة  أجرت 
للحفاظ  منها  محاولة  في  سيطرتها  مناطق  في 
على نظامها السلطوي المركزي، والتي وصفها 
المراقبون بالمسرحية الهزلية، في وقت خرجت 
السورية  األراضي  مساحة  من  النصف  حوالي 

عن سيطرتها.
المشهد  من  المضيء  الطرف  وفي  وبالمقابل 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تشهد  السوري 
بفضل  المجاالت  مختلف  في  ملحوظاً  تطوراً 
المشاريع التي وضعتها اإلدارة الذاتية وخططها 
التعايش بين مختلف الشعوب  الناجحة، وأهمها 
التي  الذاتية  اإلدارة  نجاح  لتحقيق  وتكاتفها 
إدارة  في  المنطقة  شعوب  كافة  فيها  تتشارك 

المنطقة والدفاع عنها.

اإلدارة الذاتية حققت
 إرادة الشعوب

لوكالة  تحدث  الذاتية  اإلدارة  مشروع  وحول 
إبراهيم  المستقبل  سوريا  حزب  رئيس  هاوار 
القفطان فقال: نجحت اإلدارة الذاتية منذ اإلعالن 
اإلدارات  تشكيل  وبعد   ،2013 عام  في  عنها 
الذاتية السبعة في مختلف مناطق شمال وشرق 
لألنظمة  بديالً  نظاماً  تكون  أن  في  سوريا، 
المركزية ألنها تحقق إرادة الشعوب، ونحن ال 
ولكنها  الذاتية  اإلدارة  في  األخطاء  وجود  ننكر 
بديل لألنظمة  تثبت نفسها كنظام  استطاعت أن 
المركزية، وخير دليل تراجعها عن القرار 119 
عند  نزوالً  المحروقات  أسعار  برفع  المعني 

مطالب الشعب.
وأشار القفطان: نحن في حزب سوريا المستقبل 
لسوريا  القادم  النظام  ديمقراطية  على  نؤكد 
وتعدديته، وأن يكون نظاماً ال مركزياَ يتخذ من 
الديمقراطية األساس، والخمسون عاماً من النظام 
السوري،  الواقع  من  شيئاً  تغير  لم  المركزي 
تحول  الماضية  العشر  الحرب  سنوات  وخالل 
األمر  حتى وصل  داخلي  إلى صراع  الصراع 

لعدم قبول الشعوب واألديان لبعضها.«
الذاتية  اإلدارة  بالقول:  حديثه  القفطان  وتابع 
السياسية  وقواها  وأحزابها  مؤسساتها  بجميع 
وشرق  شمال  منطقة  تدير  التي  والمجتمعية 
منها  ينفذ  التي  البوابة  تكون  أن  تسعى  سوريا، 
عن  بعيداً  وطنية  لدولة  للوصول  سوريا  أبناء 

القومية والطائفية والنظام المركزي.

ال رشعية لدستور يَُغيُِّب السوريني

القفطان لدور الشعب في تحقيق نجاح  وتطرق 
وقال:  المكتسبات  على  والحفاظ  الذاتية  اإلدارة 
حكم  أو  دستور  ألي  شرعية  ال  الشعب  بدون 
مستقبلي في سوريا، ففي حال تبني دستور للبالد 
وشرعية  لالستفتاء،  الشعب  على  طرحه  سيتم 
أي نظام تُستمد من الشعب بكل مكوناته وأطيافه 

السوري  والنظام  منطقة،  ألي  إقصاء  ودون 
الذي  الدستور  على  الحالية  انتخاباته  في  يسير 
تشهد  البالد  كانت  عندما   2012 عام  في  سنّه 
شرائح  الدستور  وغيّب  عارماً،  شعبياً  حراكاً 
غير  وهذا  السوري،  الشعب  أبناء  من  كبيرة 

مقبول.
السوري  الشعب  أبناء  القفطان  إبراهيم  وطالب 
لخدمة  فعله  المواطن  يتوجب على  ما  يعوا  بأن 
الحاكم  يختار  من  هو  الشعب  بقوله:  مجتمعه 
الدولة  بناء  نواة  وهو  الديمقراطية،  البلدان  في 
بالحزب  الخاص  الثاني  المؤتمر  في  القادمة، 
رفعنا شعار تعزيز دور اإلدارة الذاتية وتوجيهها 
على  الوقوف  خالل  من  الصحيح  للمسار 
األخطاء وتصحيحها، كما حدث في التظاهرات 
تكون  وأال   ،119 القرار  بإلغاء  طالبت  التي 
هناك مظاهر سلبية كتخريب للممتلكات والبنية 
التحتية كما حدث خالل العشر سنوات الماضية.
إبراهيم  المستقبل  سوريا  حزب  رئيس  واختتم 
القفطان حديثه قائالً: على أبناء الشعب السوري 
بل  أشخاصاً،  لنغير  ال  خرجنا  أننا  يعلموا  أن 
لنغير الذهنيات والعقليات، وعندما تتغير الذهنية 
أي  وجود  من  حينها  ضير  ال  الحاكمة  للسلطة 

شخص على كرسي الحكم.

قره داغي: المشاريع التركية في المنطقة 
مصيرها الفشل الذيع

قره  وريا  التنمية  شؤون  في  المستشار  أشار 
في  الديمغرافي  التغيير  عمليات  بأن  داغي 
الشمال والسوري وبخاصة عفرين جارية على 
وحدات  بناء  اآلن  يتم  بأنه  وأكد  وساق،  قدم 
إلسكان  قطري  كويتي  تركي  بتمويل  سكنية 
عوائل المرتزقة فيها، وبين بأن هناك تحركات 
محلية ودولية لوقف التغيير الديمغرافي ولكنها 

خجولة ال تفي بالغرض المطلوب.
القليلة  السنوات  خالل  السوري  الشمال  شهد 
والتغيير  التهجير  عمليات  من  العديد  الماضية 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  الديمغرافي 
الموالية  والفصائل  المحتلة  التركية  القوات 
عن  وإعالمية  دولية  تقارير  تحدثت  حيث  لها، 
المناطق  قائمة على إخالء هذه  سياسة ممنهجة 
من سكانها األصليين من الكرد عبر االعتقاالت 
واستبدالهم  والتعذيب،  القتل  وعمليات  التعسفية 
ينتمون  أخرى  سورية  محافظات  من  بعوائل 
للفصائل الموالية ألنقرة وذلك بمساعدة منظمات 
بناء  خالل  من  غربية  وأخرى  وكويتية  قطرية 

تجمعات ووحدات سكنية في هذه المناطق.
أوغاريت  شبكة  أجرت  الموضوع  هذا  وحول 
التنميه  شؤون  في  المستشار  مع  حواراً  بوست 
وريا قره داغي، وفيما يلي النص الكامل للحوار:
مادي  تمويل  عن  التقارير  من  العديد  كشفت   -
لجمعيات كويتية وقطرية وتركية في بناء وحدات 
الديمغرافي«  »التغيير  عملية  الستكمال  سكنية 
في الشمال السوري وبخاصة عفرين، ما رأيكم 

بذلك؟
تركيا من خالل عملية ما سميت بغصن الزيتون 
في  تسبب  مما   ،2018 عام  عفرين  احتلت 
مناطق  إلى  الكرد  السكان  من  الكثير  تهجير 
أخرى بنسب متفاوتة، كما عمدت أنقرة الستقدام 
ما يسمى الجيش الوطني السوري الموالي لها، 
عمدوا  حيث  وتركمان،  عرب  مرتزقة  وهم 
لفرض وجودهم القسري على أهالي عفرين إلى 
جانب فرض اللغة التركية، يضاف لذلك استقدام 
مجاميع سكانية من المخيمات والمناطق السورية 
األخرى وتوطينهم في عفرين واالستيالء على 
بالقوانين  ذلك  يعتبر  حيث  هناك،  الكرد  منازل 

الدولية احتالالً، وهو أمر غير مقبول.
يتعرضوا  لم  الذين  عفرين  أهالي  من  تبقى  ما 
قيام  عبر  مأساوية  حالة  يعيشون  فهم  للتهجير 
التابعة  والمجموعات  المحتلة  التركية  القوات 
تتضمن  لألهالي  مستمرة  اتهامات  بتوجيه  لها 
وبالتالي  الكردستاني،  العمال  بحزب  ارتباطهم 
الحكومة  والقتل.  والتعذيب  لالعتقال  تعرضهم 
عفرين  مدينة  ديمغرافية  لتغيير  تسعى  التركية 
العرب  وإسكان  الكردية  هويتها  من  وإخراجها 
والتركمان فيها، حيث قامت تركيا بتدمير كافة 
ضمن  يأتي  ذلك  كل  وسرقتها،  المنطقة  آثار 
الدول  بعض  مع  تركيا  تجمع  إقليمية  تحالفات 
مادياً  أنقرة  تدعم  التي  قطر،  ومنها  الخليجية، 
عبر العديد من المنظمات والجمعيات، من خالل 
مشاريع ما تسمى التنمية وإعادة األعمار، التي 
عالقة  لها  وإنما  األمور  بهذه  عالقة  لها  ليس 
هناك  يكون  أن  ويجب  الديمغرافي،  بالتغيير 

رادع دولي لوقف هذه األعمال. 

ومنظمات  جمعيات  مشاركة  من  الغاية  ما   -
السكانية  التركيبة  تغيير  في  وغربية  إقليمية 
بالمناطق السورية الخاضعة لالحتالل التركي؟

الساحة  على  متواجدتان  دوليتان  قوتان  هناك 
وروسيا،  المتحدة  الواليات  وهما  السورية، 
واالثنتان لديهما قواعد عسكرية في سوريا إلى 
بعض  تحتل  التي  التركية  القوات  وجود  جانب 
باشور  في  متواجدة  أنها  كما  السورية،  المدن 
كردستان، والروس قد تحدثوا عن وجود تغيير 
ديمغرافي في سوريا، أما الحكومة السورية فهي 
الرضا  بموقع  هي  وبالتالي  ذلك  عن  تتغاضى 

والقَبول.
صمته  فإن  الدولي؛  بالمجتمع  يتعلق  فيما  أما   
هذه  تركيا الستغالل  دفع  التهجير  عمليات  عن 
والية  وفترة  كورونا  أزمة  جانب  إلى  العوامل 
ترامب،  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 
باإلضافة إلى غياب وحدة الصف العربي وعدم 
التغيير  قضية  ترفع  واحدة  عربية  دولة  وجود 

الديمغرافي للجامعة العربية أو لألمم المتحدة.
المتحدة  الواليات  قبل  من  تغاٍض  هناك  دولياً 
وروسيا كما أن الدول األوروبية موقفها خجول، 
إعالمياً  األعمال  هذه  وتشجب  تستنكر  فهي 
األوروبيين  إقناع  إلى  تركيا  فقط، حيث عمدت 
إليها  بالذهاب  الراغبين  السوريين  باحتواء 
التركية  القوات  احتلتها  التي  المناطق  هذه  في 
في  للتنمية  مشاريع  وإقامة  مؤخراً  ومرتزقتها 
ذلك  بعكس  الحقيقة  في  األمور  لكن  الظاهر، 
تماماً، كل هذه العوامل أعطت الضوء األخضر 
من  وغيرها  عفرين  على  بالسيطرة  ألردوغان 
للقضاء  والسعي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
حاربت  التي  الديمقراطية  سوريا  قوات  على 

اإلرهاب وال تزال.
السنوات  خالل  السورية  المناطق  شهدت   -
وتهجير  ديمغرافي  تغيير  عمليات  الماضية 
السكان، لكن نحن اليوم أمام أكبر عملية تغيير 
ديمغرافي في منطقة عفرين تحت مسمى العمل 

في  يجري  ما  إلى  تنظرون  كيف  اإلنساني، 
عفرين؟

السكان  من  الكثير  ضد  حدثت  التي  الجرائم 
التركية  القوات  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في 
الطويل،  المدى  على  تنتهي  سوف  ومرتزقتها 
تعيش  تركيا  أن  حيث  مؤقتة  عملية  وستكون 
االقتصادي  والضعف  االستقرار  عدم  من  حالة 
لعالقاتها  الداخلية، إضافة  المشاكل  والعديد من 
من  الكثير  مع  الخارجي  المستوى  على  السيئة 
بمناطق  العدوانية  سياساتها  نتيجة  العالم  دول 
تركيا  موقع  ولكن  الجغرافية،  حدودها  خارج 
على الخارطة العالمية جعلها العدو المدلل للكثير 
في  أردوغان  مخططات  فإن  لذا  الدول،  من 
شمال وشرق سوريا من تغيير جغرافي وغيره 
تحت  لتنفذيها  الحثيثة  مساعيه  من  الرغم  على 
مسميات مختلفة، ستنهار عاجالً أم أجالً، برأيي 
المستقبل  على  سياستها  في  ستنجح  تركيا  أن 
القريب ولكنها ستسقط في المستقبل البعيد بشكل 

مؤكد.
- هل هناك تحركات أو جهود ألطراف محلية أو 
دولية تهدف إليقاف عملية التغيير الديمغرافي 
التركي  المحتل  قبل  من  المحتلة  المناطق  في 

ومرتزقته؟ 
أي  توجد  ال  الحالي،  الوقت  في  ذلك  أعتقد  ال 
التغيير  عملية  إليقاف  دولية  أو  محلية  جهود 
الديمغرافي في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا 
التي ذكرتها سابقاً،  ومرتزقتها، وذلك لألسباب 
باإلضافة لكون األمم المتحدة ليست قوة عسكرية 
أو سياسية ملزمة ألي طرف من األطراف في 
اتفاقات  هناك  أن  حيث  تركيا،  ومنها  سوريا 
السوري  المشهد  على  الفاعلة  الدول  بين  ثنائية 
حول التغيير الديمغرافي والتهجير، وبالتالي فإن 
أي قرار إذا وصل لألمم المتحدة سيتوقف عبر 
يدور  الذي  الحديث  فإن  وبذلك  الفيتو،  استخدام 
عمليات  إيقاف  على  المتحدة  األمم  قدرة  حول 
تسيطر  التي  المناطق  في  الديمغرافي  التغيير 

عليها القوات التركية غير ممكن حالياً.
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دلتا للنفط... تأكيدات رسمية النتهاء الترخيص 
ومقدار العمل »صفر«

تكتيكات تجنيد المرتزقة السوريين
 من قبل تركيا وروسيا

إعداد/ صالح إيبو

عاد موضوع االستثمار في القطاع النفطي بشمال 
معلومات  بعد ورود  الواجهة،  إلى  وشرق سوريا 
تؤكد سعي اإلدارة األمريكية الجديدة لوقف تجديد 
الترخيص الممنوح للشركة األمريكية دلتا كريسنت 
إنرجي )DCE(، التي كانت تخطط لالستثمار في 
حقول النفط بالرميالن والحسكة، وهذا األمر يفتح 
النفط  ملف  على  الدولية  المساومات  أمام  المجال 

السوري من جديد.
إذ أكد مصدر هام في اإلدارة الذاتية بشمال وشرق 
عدم  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  نية  عن  سوريا، 
الوقت  دلتا، في  الممنوح لشركة  الترخيص  تجديد 
الذاتية  لإلدارة  المشتركة  الرئاسة  نائب  أكد  ذاته 
الشركة  أن  لصحيفتنا  سوريا  وشرق  شمال  في 
عقد  إبرام  على  عام  قرابة  مضى  التي  األمريكية 
االستثمار معها لم تقدم أي شيء ولم تقم بأي عمل 
جدي في حقول النفط، وحتى المعدات التي وصلت 
تدخل  ولم  كردستان  إقليم  في  بقيت  المنطقة  إلى 

األراضي السورية.
ويتوقع بعض الخبراء االقتصاديين والسياسيين أن 
هذا األمر سيُعيد الحديث عن مساعٍ روسية للهيمنة 
أخرى  تحدثت مصادر  فيما  السوري،  النفط  على 
عن ربط موسكو ملف فتح المعابر الحدودية أمام 
األمريكي  االنسحاب  مقابل  اإلنسانية  المساعدات 

من حقول النفط.
وأكدت مصادر من اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
سوريا المعلومات التي تواردت حول سعي إدارة 
الترخيص من شركة أمريكية تعمل  بايدن لسحب 
في حقول النفط في شمال شرق سوريا مبنية آمالها 
على أن تتمكن من التفاوض مع موسكو بشأن فتح 
من  االنسحاب  مقابل  رئيسيتين  مساعدات  قناتي 

حقول النفط.
وكانت موسكو عملت على إغالق معبر تل كوجر 
الرابط بين العراق ومناطق شمال وشرق سوريا، 
العام  األمن  مجلس  في  طرحته  مشروع  بموجب 
المساعدات  تقديم  حصر  الذي  األمر  المنصرم، 
وباب  سبي  كري  معبري  في  للسوريين  األممية 
الذي يسيطر عليهما جبهة النصرة وجيش  الهوى 

المقدمة  المساعدات  وحصر  التركي،  االحتالل 
لشمال وشرق سوريا عبر الحكومة السورية التي 

تعمل على استغالل المساعدات ألهداف سياسية.
االستثمار  عقد  وقعت  األمريكية  الشركة  وكانت 
الرئيس  المنصرم في عهد  العام  النفط،  في حقول 
سحب  على  عمل  الذي  ترامب،  دونالد  األمريكي 
قواته من أجزاء من شمال وشرق سوريا بالتزامن 
كانيه وكري سبي،  التركي على سري  الغزو  مع 
إلى  الكلي  االنسحاب  قرار  عن  ترامب  ليعود 
الجزئي ويعلن بقاء جزء من قواته في المنطقة لمنع 

عودة مرتزقة داعش وحماية حقول النفط.
بقاء القوات األميركية في المنطقة وفرض عقوبات 
بارزة  السورية وشخصيات  الحكومة  قيصر على 
»دلتا  لشركة  األجواء  مكنت  السوري  النظام  في 
اتفاق  توقيع  من  األميركية  إنرجي«  كريسنت 
حصولها  عقب  الماضي،  تموز  أواخر  االستثمار 

على رخصة من وزارة المالية األميركية.
االتفاق  توقيع  أدانتا  وموسكو  دمشق  أن  اال 
األميركية  النفطية  والشركة  الذاتية  اإلدارة  بين 
واعتبرتاه »سرقة موصوفة متكاملة األركان« وأن 

االتفاق باطل و«ال أثر قانونياً له«.
النظام  »إن  األمريكية  الشركة  من  مصدر  وقال 
من  مبكر  وقت  في  المنطقة  عن  تخلى  السوري 
الصراع األهلي وترك السكان المحليين للدفاع عن 

المنطقة ضد داعش«.
تجديد  عدم  قرار  عن  اإلبالغ  تم  أسبوع،  وقبل 
لشركة  بالنسبة  قانونًا  المطلوب  ـ  الترخيص 
ـ ألول  تجاريًا في سوريا  نشاًطا  تمارس  أمريكية 

مرة بواسطة موقع المونيتور في 21 أيار/ مايو.
أن  اعتبر  بايدن  أن  إلى  األمريكي  الموقع  أشار 
معفية  تعد  لم  إنريجي«  كريسنت  »دلتا  شركة 
بحسب  بايدن  وأضاف  األمريكية،  العقوبات  من 
عقوبات  من  الشركة  »إعفاء  أن  »المونيتور« 
الماضي«،  أبريل  نيسان/   30 في  انتهى  قيصر 
ولفت إلى أن اإلدارة السابقة )إدارة دونالد ترامب( 

هي من قدمت اإلعفاء لهذه الشركة.

الشركة  أمهل  األمريكي  الرئيس  أن  الموقع  وأكد 
األمريكية في شمال شرق سوريا، مدة شهر )30 

يوماً( إلنهاء أنشطتها في المنطقة.

استغالل رويس

في  فراغ  أي  استغالل  تحاول  موسكو  وكعادتها 
»تم  أنه  قامشلو  مدينة  في  مصادر  قالت  سوريا، 
في  للعمل  الروسية  الشركات  بعض  مع  التعاقد 
التسعينيات  منذ  العاملة  السورية  النفط  حقول 

بموجب اتفاقيات مع الحكومة السورية«.
هذه العقود لم تنته، وموسكو تتطلع إلى االنتقال إلى 
حقول النفط في منطقة تديرها جزئيًا اإلدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا.
في وقت  قالت  اإلدارة  مقربة من  وكانت مصادر 
في  لالستثمار  تسعى  روسية  شركات  إن  سابق 
المنطقة، فهناك الشركات الروسية التي لديها عقود 
 Velada»و »Mercury LLC« في البالد باسم
على  كلتاهما  حصلت  ورد  ما  وبحسب   ،»LLC
عقود من الحكومة السورية للتنقيب عن النفط في 
ثالث كتل في عام 2019، بما في ذلك حقل نفط 
في الشمال الشرقي، حيث يغطي أحد الحقول في 

 ،Mercury LLC لشركة  الممنوح   ،7 الكتلة 
مساحة 9531 كيلومتًرا مربعًا.

يُعرف  برجل  عالقات  الروسيتين  الشركتين  لدى 
بريغوزين،  يفغيني  ويدعى  بوتين«  باسم »طاهي 
المقرب من الرئيس الروسي فالديمير بوتين والذي 
وجهت إليه الواليات المتحدة الئحة اتهام في عام 
موسكو  تدخل  في  المزعوم  تورطه  بشأن   2018

في انتخابات الرئاسة األمريكية لعام 2016.
تدعى  ثالثة  روسية  شركة  وحصلت 
»TATNEFT« على عقد من الحكومة السورية 
على  البالد.  أنحاء  جميع  في  للعمل   2005 عام 
 ،2011 عام  في  عملياتها  علقت  أنها  من  الرغم 
روسية  رسمية  إعالم  لوسائل  قال  رئيسها  أن  إال 
إلى  العودة  تدرس  الشركة  إن  الماضي  العام 
عمليات التنقيب في سوريا. ولم ترد الشركة على 
للتعليق قبل النشر، كما تعذر  طلب كردستان 24 
 Mercury« شركة  باسم  المتحدث  إلى  الوصول 

.»LLC
الوحيدة  األمريكية  الشركة   )DCE( أُجبرت  وإذا 
مكتب  من  سوريا  في  للعمل  ترخيص  لديها  التي 
تفتح  فقد  تركها،  على  األجنبية،  األصول  مراقبة 
النفط  قطاع  على  الروسية  الهيمنة  أمام  الباب 

السوري.

الممارسات  على  الضوء  جديدة  دراسة  سلطت 
المرتزقة  تجنيد  عليها  ينطوي  التي  االستغاللية 
السوريين من قبل قوى أجنبية، بما في ذلك تركيا 
ايست  »ميدل  موقع  بحسب  وأذربيجان،  وروسيا 

آي« البريطاني.
والمساءلة  للعدالة  السوري  المركز  أصدر 
من  )سوريون  مع  بالتعاون  الخميس،   ،)SJAC(
أجل الحقيقة والعدالة )STJ((، دراسة عبر بحث 
ميداني جديد، يدرس األساليب المختلفة المستخدمة 
وتشمل:  السوريين،  المرتزقة  هؤالء  لتوظيف 
عدم  أو  األجور  وتدني  العائالت،  على  االحتيال 
دفعها، والتجنيد من الفئات الضعيفة، مثل النازحين 

واألطفال.
بين  العالقة  على  الضوء  التقرير  نتائج  وتسلط 
لحقوق  المستمرة  واالنتهاكات  الحرب  اقتصادات 
الخارجية، وتستند  اإلنسان في سوريا والنزاعات 
والمقابالت  الرقمي  الشرعي  الطب  تحقيقات  إلى 

مع المرتزقة والمعلومات مفتوحة المصدر.

استغالل فقر السوريني

ويتضمن التقرير المؤلف من 34 صفحة شهادات 
الجبهة  من  مرتزق  قال  حيث  سوريين.  مرتزقة 
السيئة،  المعيشية  الظروف  إن  للباحثين  الشامية 
التجنيد  إلى  دفعه  أيديولوجي،  التزام  أي  وليس 
األطفال،  من  العديد  »لدي  باغ:  قره  في  للقتال 
هنا في سوريا تدفع لي الجبهة الشامية 400 ليرة 

تركية فقط كل 50 يوًما، لذلك قررت الذهاب إلى 
أذربيجان لتأمين حياة كريمة لي ولعائلتي«.

منذ عام 2019، ُجنّد آالف السوريين كمرتزقة من 
قبل تركيا وروسيا - الوسيطان األجنبيان الرئيسان 
عقدًا  دامت  التي  سوريا  في  الدامية  الحرب  في 
بالوكالة في جميع  للقتال في حروب  من الزمن - 
أنحاء المنطقة، ومنذ ذلك الحين، انخرط المرتزقة 
السوريون في الصراعات في ليبيا وقره باغ عام 

.2020
مع  ليبيا  إلى  أُرسل  كيف  آخر  مرتزق  ويروي 
لمرتزقة  التابعة  مراد  السلطان  فرقة  مرتزقة 
السوري«، ويشرح كيف حاول  الوطني  »الجيش 

كبار المرتزقة االستيالء على رواتبهم.
أشهر  ثالثة  »ذهبنا  شهادته:  في  المرتزق  وقال 
دون أن نتقاضى أجًرا، وبعد أن طلب كل منا سلفة 
فقط  دوالر   100 أعطونا  دوالر،   300 قدرها 

واحتفظوا بالباقي«.

تخفيف تكاليف االحتالل

األطفال،  تجنيد  على  أدلة  عن  التقرير  كشف  كما 
مرتزق  أسرة  مع  مقابلة  الباحثون  أجرى  حيث 
اسمه أ. عثمان، والذي قُتل في ليبيا في أيار/ مايو 
2020 وهو يبلغ من العمر )19 عاًما( والذي تم 
تجنيده عندما كان ال يزال قاصًرا. وقال أحد أفراد 
عائلة عثمان إن والدته صدمت وبشدة بخبر مقتله، 

وتحدث معها مرتين من ليبيا ليخبرها أنه سيؤمن 
لها حياة أفضل.

ويقول ُمعدو الدراسة إن تحليلهم يجب أن يُنظر إليه 
في ضوء ظاهرتين رئيسيتين:

القوى  بين  االرتزاق  ظاهرة  انتشار  تنامي  أواًل: 
التدخل  تكاليف  إلبعاد  كوسيلة  والدولية  اإلقليمية 
من  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  العسكري 

خالل استخدام المرتزقة.
ثانيًا: حجم المعاناة اإلنسانية في جميع أنحاء سوريا 
الممكنة  الخيارات  أحد  االرتزاق  من  جعلت  التي 
الذين  السوريين  للشباب  الدخل  لتحقيق  الوحيدة 

تشوهت حياتهم بسبب الحرب والنزوح.
ويقول التقرير: »بداًل من التركيز على االلتزامات 
تظهر  والتي  للمرتزقة  المزعومة  األيديولوجية 
للمرتزقة  الجيوسياسية  التحليالت  في  عادةً 
السوريين، نسلط الضوء هنا على الوضع المادي 
لدى المرتزقة وعائالتهم الذي دفع الكثيرين للتجنيد 

للقتال في الخارج«.

غاليات سياسية

الطبيعة  بسبب  الظروف  هذه  تتفاقم  ما  وكثيًرا 
توثيق  المهم  ومن  المرتزقة،  لتجنيد  االستغاللية 
اقتصادات الحرب هذه بالنظر إلى أن هذا التجنيد 
الفصائل  أكثر  بعض  وعزز  أثرى  قد  للمرتزقة 
اإلجرامية التي يتألف منها مرتزقة الجيش الوطني 

السوري، بحسب التقرير.
المناهضين  من  هم  السوريين  المرتزقة  وغالبية 
األمواج  جرفتهم  والذين  دمشق  لحكومة  السابقين 
في أجزاء من شمال غرب سوريا والتي تقع تحت 

نفوذ االحتالل التركي.
كما تم إرسال بعض األعضاء السابقين في الجيش 
المتحالفة  الميليشيات  ومسلحي  النظامي  السوري 
مثل  روس،  عسكريين  العبين  قبل  من  معه 

مجموعة فاغنر الغامضة.
وخالل الصراع األخير في ليبيا بين أبريل/ نيسان 

تركيا  دعمت   ،2020 حزيران  ويونيو/   2019
األمم  من  بها  المعترف  الوطني  الوفاق  حكومة 
المتحدة بينما دعمت روسيا القوات الموالية للمشير 

خليفة حفتر.
العام  اندلع  الذي  الصراع  في  ذلك،  وفي غضون 
الماضي في منطقة القوقاز المتنازع عليها في قره 
باغ، أرسلت تركيا مرتزقة من وكالئها السوريين 

لدعم أذربيجان ضد أرمينيا.

وكاالت 

ثورة الشيخ سعيد بيراني.. ثورة وطنية تحررية.. 
ال حركة دينية

اإلبداع ال يصدر من فراغ القلب

عبد الوهاب برياين 

فإنه  تدوينه  أو  التاريخ  كتابة  سياقات  أحد  في 
الحروب،  تاريخ  أو  األديان،  تاريخ  يعتمد على 
أو  األوبئة،  تاريخ  أو  المكتشفات،  تاريخ  أو 
تاريخ المدن واألمكنة، ولعل من أبرز التدوينات 
المفصلية في التاريخ هي تأريخ الثورات بجميع 
المنطقة  تاريخ  أو  الكردي،  والتاريخ  أشكالها، 
الكردية، يمكننا تتبعه عبر تفاصيل ثوراته ضد 
الظلم والطغيان، فالثورات في القرنين الماضين 
والكردية  عموماً،  المنطقة  لتاريخ  تؤرخ  تكاد 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  فمنذ  خصوصاً، 
إلى بداية القرن العشرين لم تتوقف العصيانات 
من  ولعل  التحررية.  والحركات  والتمردات 
أبرز األحداث في بدايات القرن العشرين، والتي 
جاءت كمفصل تاريخي هام قبل الحرب العالمية 
األولى، وبعدها ظهرت جمعيات كردية خاصة 

بين عامي 1908 -1923.
 1910 تأسست  التي  )األمل(  هيفي  وكانت 
الكرد،  والوطنيون  المثقفون  إليها  وانضم 
العالمية  الحرب  أثناء  المنظمة  نشاط  وتوقف 

التنقل  وصعوبة  الحرب  أوضاع  بسبب  األولى 
باإلضافة  للعمل الحقا  لكنها عادت  والتواصل، 
قادتها  التي تحرك  )الحرية(  آزادي  إلى جمعية 
للنضال والعمل من أجل تحرير كردستان وذلك 
بعد فشل تمرد إبراهيم باشا المللي على السلطان 
عبد الحميد الثاني ومحاولته إقامة إمارة كردية 
خاصة به، حيث أعلن نفسه أمير أمراء كردستان 
)ميري ميران( والتي انتهت عملياً عام 1907 
الكردي  الباشا  حركة  أن  المعلوم  ومن  بوفاته، 
في  أما  االستقالل،  نيل  نحو  أمالً  المللي شكلت 
الكرد  القاه  وما  األولى  العالمية  الحرب  أتون 
القتل  صنوف  من  وغيرهم  والعرب  واألرمن 
والتجويع والنفي وهو ما توضح في إنكار حق 
والتي  األرمني  الشعب  وبإبادة  الحقاً،  الكرد 
عام 1915  نيسان   24 ومذابح  بمجازر  تجلت 
الحرب من جهتها  ثم إعالن روسيا وقف  ومن 
واالنسحاب من جبهات القتال إثر نجاح الثورة 
الروسي،  القيصر  على  القضاء  في  البلشفية 
وفضح اتفاق سايكس - بيكو الذي قسم المنطقة 

وكردستان. 

انهيار السلطنة العثامنية

 مع بدء مرحلة الجمهورية التركية األولى التي 
اعتمدت العنصر القومي والدولة القومية الفاشية 
رغم االدعاءات بالعلمانية منهجاً وأسلوباً لحكم 
البالد والعباد، والتي القت المساندة والدعم من 
أتاتورك  أعمال  السوفيتية وعدت  لينين  حكومة 
بمثابة ثورة في الشرق، كما كان لنهاية الحرب 
بظهور  وذلك  متعددة  نتائج  األولى  العالمية 
المنتصرة والدول  الدول  إرادة  تمثل  كتل دولية 
العظمى، حيث الح مفهوم المجتمع الدولي كقوة 
االتفاقيات وأبرمت  فاعليتها عالمياً، فعقدت  لها 
لوزان  اتفاقيتا  حينذاك  وبرزت  المعاهدات، 
والقضية  الكردي  الشأن  تناولتا  اللتان  وسيفر 
الكردية في أجزاء من موادها األساسية.. وكانت 
لزعماء  الخياني  والدور  سيفر  اتفاقية  لنتائج 
خيانة  وأيضاً  الكردية  والعشائر  القبائل  بعض 
وخداعه  »ثورته«،  لمبادئ  أتاتورك  كمال 
للشعب الكردي، والنزعة التحررية التي سادت 
الخريطة  على  جديدة  دول  وظهور  المنطقة، 
وضرورة  لبدء  إيذاناً  كان  ذلك  كل  العالمية، 
صعبة،  جيوسياسية  ظروف  في  الثورة  إعالن 
األولية  التحضيرات  واستمرت  بدأت،  وهكذا 

للثورة.  

رشارة الثورة

قامت الحكومة التركية باعتقال بعض قادة جمعية 
زيا  ويوسف  جبران  خالد  مثل  الكردية  آزادي 

بالرصاص في مدينة بدليس  اللذين أعدما رمياً 
على  االختيار  وقع  عندئذ،  في خريف 1924. 
عقدت  التي  للجمعية  رئيساً  ليكون  سعيد  الشيخ 
حلب  في   1924 الثاني  تشرين  في  مؤتمراً 
حضره علي رضا، ابن الشيخ سعيد ممثالً عن 
تركيا  في  الكرد  القادة  معظم  جانب  إلى  والده، 
وسوريا. قرر المشاركون في المؤتمر الكردي 
القومية  الحقوق  النتزاع  شاملة  بانتفاضة  القيام 
الكردية، على أن تبدأ في يوم العيد الكردي، أي 
وقد وصل  آذار 1925.   21 النوروز  يوم  في 
إلى  الخامس من شباط 1925  الشيخ سعيد في 
»آمد«  شمال  الجبال  في  الواقعة  بيران  قرية 
برفقة مئة فارس، وتصادف وصوله مع وصول 
الكرد،  بعض  العتقال  جاءت  تركية  مفرزة 
المفرزة  قائد  من  سعيد  الشيخ  طلب  وعندما 
احترام وجوده، واعتقال من يشاء بعد أن يغادر 
القرية، رفض الضابط التركي ذلك، فوقع صدام 
قتل  الشيخ،  ورجال  المفرزة  قوات  بين  مسلح 

فيها بعض الجنود األتراك وأسر آخرون. 
وعندما انتشر خبر تلك الحادثة ظن قادة الكرد 
القوات  فهاجموا  االنتفاضة،  أعلن  الشيخ  بأن 
التركية وسيطر الشيخ عبد الرحيم، أخو الشيخ 
عاصمة  اختيرت  التي  كينج  مدينة  على  سعيد، 
بسرعة  االنتفاضة  وانتشرت  لكردستان،  مؤقتة 
على  قصيرة  لفترة  المنتفضون  وسيطر  كبيرة 
أراضي واسعة في واليات األناضول الشرقية، 
التي  آمد  مدينة  على  الحصار  الثوار  وفرض 
صمدت في وجههم حتى وصول القوات التركية 
المعززة باألسلحة الثقيلة، ولم يتمكن المتمردون 
لها،  اقتحامهم  رغم  المدينة  على  السيطرة  من 
بعدها،  بالتراجع.  قواته  سعيد  الشيخ  فأمر 
من  ومنعتهم  الثوار  التركية  القوات  حاصرت 
الفرار إلى العراق وسوريا وإيران. وفي أواسط 
من  عدد  مع  سعيد  الشيخ  اعتقل   1925 نيسان 

قادة االنتفاضة التي خبت نارها..
النقشبندية  الطريقة  أنه شيخ  الشيخ سعيد ورغم 
في باكور لم يلجأ إلى فرض سيطرته أو زعامته 
الدينية، إال أن هيبته وكاريزمته القياسية وعمق 
المقبول  القائد  منه  جعلت  ومعرفته،  وعيه 
قرار  في  اآلراء  وتوحدت  األطراف  كل  لدى 
قيادته، وقام قبل الثورة بجولة واسعة في أنحاء 
بين  البين  ذات  إصالح  على  وعمل  كردستان 
وجهات  تقريب  في  ونجح  الكردية.  العشائر 
النظر والصلح، وحصل على وعود بالمشاركة، 
وغيرة  وطني،  وشعور  بحس  يتمتع  كان  لما 
أن  يدرك  وكان  عميقين،  وفكر  ووعي  قومية 
عن  يكونون  ما  أبعد  وأنهم  محتلين  االتراك 
اإليفاء بوعودهم للكرد، وتبين ذلك حينما حنثوا 
بوعودهم إثر اتفاقيات لوزان وسيفر وإعدام قادة 
إنهاء  إلى  الذين كانوا يدعون  »جمعية آزادي« 
الحكم التركي وضرورة تحرر الواليات الكردية 
والشعب الكردي من ربقة السلطنة، ومن إطار 

الجمهورية التركية الحقاً، وجاء اختيار جمعية 
فقط  ليس  بيراني  سعيد  الشيخ  لشخصية  آزادي 
المناطق  سكان  أغلب  له  يتبع  دين  رجل  لكونه 
وشركس  وعرب  وأرمن  كرد  من  الكردية 
مسلمين، ومسيحين فحسب، بل كان رجل سياسة 
وله عالقات مع الجمعيات الكردية والتنظيمات 
البارزة كشخصية وطنية  مكانته  وله  األرمنية، 
عند الكرد والعرب والترك والشركس والسريان 
على  عملت  شخصية  هو  وغيرهم؛  واألرمن 
الدوام على حقن الدماء وإرساء الصلح والسالم 
له  ويشهد  المتنازعة،  والعشائر  القبائل  بين 
من  أرواحهم  وحماية  األرمن  ألمالك  حمايته 
المذابح، فقد أنقذ ما يربو على عشرة آالف عائلة 
أن  يقبل  ولم  نسائهم  من  الزواج  ومنع  أرمنية، 
يتم أسلمتهم وإنما منع على مريديه ذلك، حيث 
يسكنون  عديدة  قرى  وفي  واألرمن  الكرد  كان 
متجاورين ويشكلون نسيجاً اجتماعياً واقتصادياً 
وثقافياً واحداً ولمئات السنين، وكانت له صالت 
بك  بدرخان  كعائلة  الوطنية  العائالت  وثيقة مع 
سطع  ولهذا  النهري،  هللا  عبيد  الشيخ  وعائلة 
نجمه في سماء كردستان لدرجة أن جواهر الل 
ثورته  تفاصيل  من  بعضاً  وسرد  ذكره  نهرو 
القضاء  في  وأساليبهم  األتراك  توحش  ومدى 

عليه وعلى ثورة الكرد في سبيل االستقالل.

دور تآمري 

 أدرك اتاتورك بأنه ضعيف أمام مواجهة ثورة 
كردية مركزها األقاليم الكردية وأنه ال يستطيع 
والخداع  المكر  إلى  فلجأ  السالح..  بقوة  إيقافها 
كما فعل حينما أسقط مقررات لوزان في اتفاق 
سيفر أيضاً، فلجأ إلى شراء الذمم وتجنيد الخونة 
إقناع  الثورة، واستطاع  والمرتزقة في صفوف 
إلى  واستدعاهم  وزعاماتهم  الكرد  من  الكثير 
وطلب  عالية،  مالية  مبالغ  لهم  ودفع  أنقرة، 
الداخل  الثورة وتفكيكها من  منهم االنخراط في 
والعصيان وعدم تنفيذ األوامر، بل تنفيذ تعليمات 

أنقرة، ووعدهم بالجاه والمال والمناصب.
الثورة  إلخفاق  فعاالً  دوراً  لعبوا  الذين  أما 
وإفشالها عن طريق تفجير مستودعات السالح 
ونشر  الفتن،  وزرع  الثوار  بيد  تقع  كانت  التي 
الثورة  اإلشاعات، وبث الذعر، وتفكيك روابط 
الموكلة  بتنفيذ األوامر  قيامهم  وحواملها، وعدم 
لهم، مثل: عدم تفجير جسر طرابلس وعدم قطع 
الخط الحديدي المار بأراضي سري كانيه؛ فقد 
ملبين  خيانتهم  ثمن  الستالم  أنقره  إلى  توجهوا 
إلى  باإلضافة  الخيانات  هذه  أتاتورك،  دعوة 
التركي  الجيش  واستخدام  الثورة  خلقتها  أسباب 
القوة المفرطة كعادته في إخماد حركات التحرر 

القومية، أدت إلى فشل الثورة. 
بقي الشيخ وقواته محاصرين بين قوة عسكرية 

من  وجيش  واليابس  األخضر  أحرقت  عنيفة 
وطابور  الثوار،  أقنعة  خلف  المختفين  العمالء 
أراد  وحينما  أتاتورك،  بزعامة  يلهج  خامس 
نحو  الجبال  له سوى طريق  يكن  لم  االنسحاب 
»روج هالت كردستان«، فقد كان اإلنكليز في 
الشيخ  طموحات  يحاربون  وكردستان  العراق 
بالطائرات  المدن  ضربوا  بل  الحفيد،  محمود 
الفرنسيين  مع  التواصل  أراد  وحينما  الحربية، 
ساعدوا  فقد  اإلنكليز،  من  خيانة  أكثر  وجدهم 
التي  األراضي  عبر  جنودهم  بنقل  األتراك 
من  كميات  لقاء  سوريا  في  عليها  يسيطرون 
لكنهم  بالروس  سعيد  الشيخ  واتصل  الذهب، 
من  زادوا  بل  جواب،  أي  له  يردوا  ولم  خذلوه 
دعمهم لكمال أتاتورك و«جمهوريته« وّعدوها 
السلطنة  وأسقطت  حاربت  وبأنها  الشرق  ثورة 
روسيا،  لمطامع  تهديد  أكبر  تشكل  كانت  التي 
حيث أن روسيا االشتراكية وقفت ضد رغبات 
الكرد في التحرر، وعليه كان على قيادة الثورة 
لالحتماء  كردستان  شرقي  جبال  إلى  تلجأ  أن 
العمالء  لكن  التركي،  الجيش  وحشية  من  بها 
القبض  إلقاء  في  الجيش  ساعدوا  والجواسيس 
التركية  الحكومة  استخدمت  فقد  وللعلم  عليهم، 

35 ألف جندي و12 طائرة حربية. 
إلى  جندي  آالف  وعشرة  بمائة  األتراك  ودفع 
»آمد« إلخماد الثورة، وأشار الشيخ سعيد القائد 
أخفق  ولكنه  الجدد،  الجنود  هؤالء  بمحاصرة 
من  يائساً  العمالء، وأصبح  ودور  الفساد  نتيجة 
وقع  وهكذا  التحررية.  ثورته  ونجاح  استمرار 

أسيرا بيد الجيش التركي.

يتبع...

بكثرة  منبج  مدينة  تعرف   - كردي  آزاد  منبج/ 
بكلماتهم  سطروا  الذين  واألدباء  الشعراء 
في  وساهموا  المجيد  مدينتهم  تاريخ  وشعرهم 
إثراء تاريخها قديماً وحديثاً. والشاعر إبراهيم 
الذين  الشباب  الشعراء  بين  من  بكار  بن  بكار 
الشعر  في  وبرعوا  األخيرة  اآلونة  في  برزوا 
ال  خالداً  أدبياً  إرثاً  وترك  الزمن  من  عقد  منذ 

ينضب.
حيث  منبج  مدينة  في  البكار  إبراهيم  للشاعر 
مسقط رأسه دفق حب ووحي وذوبان من عيون 
نهر  العطش،  قلبه  ضفاف  إلى  الناضبة  مائها 
البيضاء. وفي  شعر أورق في دفاتره وكراسته 
بيت عربي من غرفتين وفسحة للشمس والمطر 
كان  كبير  كابر  قرية  في  وتنور عتيق وأشجار 
إبراهيم البكار يزرع خطواته بثقة تامة ألن من 
يملك هكذا طبيعة خضراء ال بد أن ينطق الشعر 
في سن مبكرة، كما يقول لصحيفتنا »روناهي«.

ويقول البكار: »منذ أن كنت طالباً في المرحلة 
اإلعدادية كان مدرسو اللغة العربية يعجبون بما 
فأصوغ  األدبي  التعبير  فقرة  في  خاصة  أكتب 
أكن حينها  لم  مميزة وبطريقة شاعرية،  تعابير 
اختارني ألرتدي عباءته،  قد  الشعر  أن  أعرف 
لكن وبعد انتهاء تحصيلي الجامعي ازداد صقل 
موهبتي وهو ما أثار إعجاب األصدقاء لما اكتبه 

وشجعوني على مواصلة الكتابة«.
هواية  لديه  أن  البكار  إبراهيم  الشاعر  ويعتبر 
وهي  الكتابة  يحب  آخر  شاعر  كأي  مفضلة 
فراغ،  من  تأتي  ال  فالكتابة  والقراءة،  المطالعة 
ولتبدع أكثر عليك أن تقرأ كثيراً وتغني ثقافتك 
وقت  ال  والشعر  واللغوية.  الفكرية  وحصيلتك 
به،  تتقيد  أن  يمكن  مسبق  موعد  أو  له  يحدد 
يغيب  وربما  نهاراً  وأحياناً  ليالً  يلتقيه  فأحياناً 
لفترة لكنه ال يطيل الغياب، وحينما يهبط يتلقاه 

ويتبعه ويفرش له الورق والروح.

يضيف  الشعراء  من  بعدد  تأثره  على  وتعليقاً 
ويصوغ  رسالة  يحمل  شاعر  »كل  البكار: 
قدوة  أعتبره  القلب  من  مقرب  بشكل  عاطفته 

كلهم  فالشعراء  أسماء،  أذكر  أن  أريد  وال  لي، 
اكتظت  وقد  الشعر،  يدعون  من  وليس  أحبتي 
بهم الساحات والمنابر. فكل قصيدة أكتبها، هي 
لم  إن  حتى  لروحي،  وامتداد  قلبي  من  قطعة 
وتزخر  متقنة  قصيدة  وكانت  لي  القصيدة  تكن 

بالصدق والجمال أشعر أنها تالمس وجداني«.
بشكل  لكن  والوطن  الحب  عن  البكار  كتب 
رومنسي وعاطفي ووجداني، فالحب مثالً عنده 
الشاعر وكل  بين  تقوم  أن  يمكن  عالقة روحية 
من حوله وال تقتصر فقط على الحبيب. وال شك 
فراغ  أو  العيش  سعة  من  يصدر  ال  اإلبداع  أن 
القلب، فهو وليد المعاناة، والحاجة أم االختراع، 
لذلك أغلب من  ليسوا بحاجة لشيء  والمترفون 
يسعى  وصعوبات  بمشاكل  يمر  من  هو  يبدع 

لحلها، كما يقول.
القصيدة  أن  البكار  إبراهيم  الشاعر  ويشير 
تألقها ونضارتها  العمودية ال تزال تحافظ على 

رغم حداثة العديد من المذاهب الشعرية، كما أنها 
عالم مفتوح، وفي وقتنا المعاصر فإنها تتناسب 
مع معطيات الزمن ومتغيراته وتعبر عن رؤى 
الشاعر بطريقة جذابة ومغرية ومدهشة وبحرية 

واسعة بما يحفل به من بحر أو وزن أو قافية.
بالقول:  حديثه  البكار  إبراهيم  الشاعر  واختتم 
بحالة  أنه  على  منبج  في  الشعر  إلى  »أنظر 
ملهمة  كوكبة  من  فيه  لما  وذلك  جيدة  صحية 
وأتمنى  وقت.  كل  في  عليه  الحفاظ  على  قادرة 
أن تصل قصائدي للشريحة األكبر في المجتمع 
الناس  رضا  لتنال  صادقة  قصائدي  تكون  وأن 

قبل كل شيء«. 
الجدير ذكره أن الشاعر إبراهيم بكار من مواليد 
1982 من قرية كابر كبير الواقعة جنوبي منبج، 
في  حلب  جامعة  في  الحقوق  كلية  من  وتخرج 
الراهن،  الوقت  في  مدرساً  ويعمل  عام 2008 

شارك في العديد الفعاليات الثقافية.
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قرى بريف تل كوجر ُتطالب بتوفير مادة الخبز

االقتصاد التركي وعمليات اإلقالة... 
تقرير أميركي يوّضح

الطبقة.... شركة التطوير الزراعي 

تبدأ باستالم محاصيل الحبوب

مراكز الترحيل التركية »بؤر للتعذيب واإلساءة« 
بحق الالجئين السوريين

الكومينات في حي الطي... قفزة نوعية
 تلبي احتياجات األهالي

روناهي/ جل آغا ـ الجفاف وانخفاض مردودية 
الموسم الزراعي، وقلة مخصصات األفران في 
الحدودية  القرى  أهالي  دفعت  كوجر،  تل  خط 
التنور والشعير، بل وحتى  لالعتماد على خبز 

القمح المخصص للزراعة أيضاً. 
الخط  بقرى  تسمى  قرية  ثالثين  من  أكثر 
السياسي التابع لبلدة تل كوجر في شمال وشرق 
كان  أّن  بعد  الفقر  حالة  قاطنوها  يعيش  سوريا 
اليوم  ليصبح  التهريب  في  يعملون  سكانها  جّل 

»رغيف الخبز هاجسهم الوحيد«.
»قمح  األولى  للوهلة  فيه  مبالغاً  األمر  يبدو 
ما  هذا  للقمح«  باإلضافة  وشعير  معقم  زراعي 
يحمله سكان قرى الخط السياسي التابعة لريف 
بلدة تل كوجر في أقصى شمال وشرق سوريا، 
للمطحنة  قرية  الثالثين  عددها  يتجاوز  حيث 
وصعوبة  الخبز  أزمة  ظل  في  ليطحنوها 
بات هاجساً  الذي  الطحين  الحصول على كيس 

بحسب سكان القرى.

تصنع التنور

قرية  السبعينية من سكان  الجدة  الجاسم  خديجة 
اعتادت  فقد  التنور  بصنع  تنشغل  حسن  خراب 
ظل  في  تسترح  لم  حياتها  طوال  الخبز  على 
األفران اآللية والحجرية التي تبعد عنها 40 كم 
لتقول »الخبز بالبالد وبطاقات مؤمنة والسيارات 
العائلة  تكفي  ماذا  والربطتين  الربطة  مؤمنة« 
بعد  عليها  لتحصل  اليوم  طوال  وتقف  الكبيرة 

عناء ومشقة بحسب تعبيرها.
البيت  في  القمح  وجود  أّن  إلى  الجدة  وأشارت 
يطمئنها »حالي أفضل من غيري« لكن الموسم 
ال يُبشر بالخير وأراضينا حمراء مرددة بلهجتها 

المحلية » هللا يستر عباد هللا«.

أراٍض  رافقته  الذي  الوعر  المطحنة  طريق 
بالسيارات  بدا مكتظاً  نبتة  أي  جرداء خلت من 
التي  المتجمهرة  والناس  النارية  والدراجات 
»عدنا  حالهم  واصفين  طحنها  دور  تنتظر 
القرن  في  بأننا  يصدق  من  القديمة  للعصور 

الحادي والعشرين«. 

»اإلقبال شديد«

بقرية  مطحنة  صاحب  عقاب  أحمد  يتحدث 
عقاب 36 عاماً لصحيفتنا »روناهي« عن أزمة 
تغطي  التي  مطحنته  على  اإلقبال  وشدة  الخبز 
مردداً  قرية  الثالثين  عن  يزيد  ما  احتياجات 
ما  العقاب  يطحن  جائعة..؟!«  القمح  »بالد 
والقمح  والشعير  القمح  الخمسة طن من  يقارب 
الزراعي »نطحن يومياً طنين من الشعير وربما 

تزيد الكمية عن ذلك«.
»حنطة  ومؤلم  واقعي  األمر  بأن  العقاب  وتابع 
شيئاً  يستغرب  يعد  لم  معقمة«  مدودة  مخلطة 
مباشر مع  تماس  تجعله على  كصاحب مطحنة 
الواقع المّر قائالً »سيأتي يوم ينام فيه أصحاب 

الطحن أمام الطاحونة نظراً لألزمة«.
في  تفاقمت  حقيقية  أزمة  لوجود  العقاب  وأشار 
ظل التقليل من مخصصات األفران »أقرب فرن 
الناس كانت تخبز  يبعد 40 كم«  في تل كوجر 
مخصصاتها  على  وتحصل  أيضاً  تشتري  لكن 
طحين  وال  خبز  ال  »اليوم  المعتمد  خالل  من 

وجفاف أراٍض حمراء« .
السلة  كانت  »الحسكة  المطحنة  صاحب  وتابع 
يصدق  مْن  األمان«  وصمام  لسوريا  الغذائية 
بأّن هذه المطحنة تشهد على رؤية أناس يأتون 
الطحين  يتسولون  فارغة  بأكياس  الصباح  في 
»يطلبون حفنة طحين منك ومن غيرك ليخرجوا 
آخر النهار بنصف كيس أو حتى ربعه من الفقر 

وعدم توفر القمح والشعير لديهم حسب وصف 
العقاب«.

»نطحن الحمرا والشعري«

ما  كوجر  تل  عن  تبعد  التي  القادسية  قرية  من 
 45« العلي  حمزة  كيلومتر  الثالثين  يقارب 
عاماً« يحمل كيسين من القمح األحمر الزراعي 
نتحايل  لي،  والشعير  ألخي  »القمح  والشعير 

على األسعار علّنا نجد فيها رخصاً«. 
الطحين  وفقدان  القمح  غالء  من  العلي  يشكو   
»كيس الطحين بـ 70 ألفاً وغرامته تصل لمئة 
من  كونه  بحجة  الجمارك«  مسكته  إذا  ألف 

مخصصات األفران أو المنظمات.
الخبز  أزمة  ظل  في  بأنّه  العلي  حمزة  يؤكد   
وتقليل كمية المخصصات من الطحين تم حصر 
منها  تخرج  ربطة  وأي  كوجر  تل  ببلدة  الخبز 
السبب »هل  عن  متسائالً  الحاجز  تُصادر على 

نحن خارج البلد؟«
يتأمل موسى المحمد من سكان قرية ذراية »60 
عاماً« حبات الشعير بيديه »كنا نسمع عن خبز 
الشعير من أجدادنا إلى أن جاء اليوم الذي رأينا 
بعيننا وأكلناه« من الشهر 11 وهم يعيشون أزمة 
الخبز فكمية المخصصات التي يأتي بها المعتمد 
ماذا  القرية » 500 ربطة  احتياجات  تغطي  ال 
تكفي لـ 300 بيت« مما يسبب تزاحم ومشاكل 
بين السكان أنفسهم وبينهم وبين المعتمد الذي ال 

يملك من أمره شيء بحسب  المحمد.

أحالهام مّر

يصف المحمد وضع الخبز وأزمة الطحين بأن 
المادة  لكن  أيضاً  واألفران  موجودة  المطاحن 

أسعار  ذات  فهي  توفرت  وإن  حتى  األساسية 
مرتفعة، سعر كيلو القمح 1300 ليرة والشعير 
الحمراء1200«تموت  والحنطة   1100 بـ 
الماشية ليعيش الوغدان« أزمة الخبز والجفاف 
وقلة المرعى وضعف اإلنبات الزراعي جعلهم 
وال  الوغدان  يعيش  مر«  أحالهما  خيارين  بين 

الحالل« بحسب وصف موسى المحمد.

تحذيرات طبّية

المعقم  الزراعي  القمح  طحن  أضرار  وعن 
أجبرتهم  الذين  السكان  حياة  على  صحياً 
لخبزه  طحنه  على  الصعبة  المعيشية  الظروف 
وأكله، يقول طبيب محلي فضل عدم ذكر اسمه 
بأّن األمر مزري للغاية »القمح الزراعي معقم 
بمواد كيماوية حافظة لمنع اقتراب الفئران منه 
تعتبر  ال  مادة  فهي  سامة«  مواد  هي  وبالتالي 
التهاب  »تسبب  البشري  لالستعمال  صالحة 

أمعاء حاد ومشاكل هضمية كثيرة«.

مخصصات ال تكفي النفوس

من جهته محمد جاسم األحمد اإلداري في فرن 
تل كوجر أوضح أّن مخصصات الفرن ال تغطي 
سوى البلدة في أغلب األحيان والقوات العسكرية 
مخصصات  وكانت  األرياف«،  نعطي  »ال  لذا 
الفرن قبل تفاقم األزمة 12 طن/ اليوم يخبزون 

منها 9 طن كمخصص يومي للفرن.
توزيعها  يتم  الكمية  بقية  أّن  إلى  األحمد  وأشار 
ألفران كّل من قرية »حموكر- علي آغا- مسعدة- 
القلعة« علماً بأن الكمية المخصصة لكل من هذه 
األفران ال تغطي احتياجات سكان القرية »قرية 
دفتر عائلة والكمية من 150 كغ  مسعدة 400 

لـ 200 كغ« وكذلك حموكر 1000 دفتر عائلة 
والكمية 250 كغ .

وتابع األحمد بأّن هناك فرن حجري بتل كوجر 
»تعتبر  كغ  لـ 250  تصل  إنتاجية  بطاقة  يعمل 
قليلة وال تغطي االحتياجات« باإلضافة لوجود 

أفران خاصة تبيع الرغيف بـ 250 ليرة .
الفرن  بأّن  األحمد  جاسم  محمد  اإلداري  وأكد 
كل  لورديتين  ينقسم  »العمل  ساعة   24 يعمل 
وردية 12 ساعة و12 عامل« ونوه بأن الفرن 
تم افتتاحه بعام 2007 م »يحتاج لصيانة وتجديد 
دون  التصليح  األخرى  من  تطلب  جهة  وكل 

جدوى«.

عن  األميركية  »بلومبرج«  لوكالة  تقرير  أفاد 
بموظفين  واإلطاحة  اإلحالل  عمليات  من  عدد 
ال  التركي،  المركزي  البنك  في  مرموقين 
السلك  في  حيوية  مراكز  يشغلون  الذين  سيما 
الفوضى  بزيادة  تسبب  الذي  األمر  المصرفي، 

في سوق النقد وترنح االقتصاد في البالد.
بموجة  األميركية  بلومبرج  وكالة  واهتمت 
إقاالت غامضة لقيادات البنك المركزي التركي 
في األيام القليلة الماضية والتي تسببت في زيادة 

فوضى سوق النقد.
اليوم  لها،  تقريٍر  في  األميركية  الوكالة  وقالت 
التركي اإلطاحة  المركزي  البنك  السبت: »شهد 
يشغلون  كانوا  التنفيذيين  المسؤولين  من  بعدد 
مراكز حيوية في المصرف ضمن عملية إعادة 

هيكلة موسعة«.
طيب  رجب  بهم  أطاح  الذين  »من  وأضافت: 
في  الحيوية  القطاعات  رؤساء  أردوغان، 
المركزي التركي، بخالف رئيس قطاع الخدمات 
المصرفية« كما تمت إقالة رئيس قسم األبحاث 

ورئيس قسم اإلحصاءات.
بأن  ُمطلعة،  مصادر  وفق  الوكالة،  وأفادت 
بموظفين  واإلطاحة  اإلحالل  عمليات  من  عددًا 
بإدارة  صلة  ذات  ألقسام  وصلت  مرموقين، 
الميزانية واإلدارة القانونية داخل البنك المركزي 
رفض  المطلع  المصدر  أن  العلم  مع  التركي، 
اإلفصاح عن هويته، وأكد أن هذه التغييرات لم 

يتم اإلعالن عنها للرأي العام التركي.
في  حالية  قيادات  رفضت  بلومبرج،  ووفق 
المركزي التركي اإلدالء بأي تعليق حول أسباب 
أتراك  بمسؤولين  اإلطاحة  تأتي خطوة  إذ  ذلك، 
إقالة  من  فقط  شهرين  بعد  المركزي  بالبنك 
وهو  آغبال«،  »ناجي  البنك  لرئيس  أردوغان 
الرئيس  به  يطيح  المركزي  للبنك  رئيس  ثالث 

التركي في أقل من عامين.
رجب  التركي  الرئيس  أقال  الماضي،  والثالثاء 
أردوغان، نائب رئيس البنك المركزي أوزهان 

أوزباش.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد 
أردوغان  نظام  فشل  وسط  اآلخر،  تلو  يوًما 
التدابير  مع  تعمقت  وقد  لها،  حلول  إيجاد  في 
االحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون 

تفشي كورونا.
أزمات  زيادة  في  تلك  اإلقاالت  موجة  وتسبب 
الليرة  بقيمة  عصفت  كما  التركي،  النقد  سوق 
التركية، يوم الجمعة، إلى أدنى مستوى لها على 

إلى  لما يصل  التركية  الليرة  إذ هوت  اإلطالق، 
مستوياتها  أدنى  لتخترق  الدوالر،  مقابل   8.6
تشرين  في   8.58 عند  المسجل  اإلطالق  على 

الثاني 2020.
ومن المعروف أن إصرار أردوغان على إقالة 
رؤساء البنك المركزي، هي عملية ترهيب يسعى 
الفائدة،  خفض  على  إرغامهم  إلى  خاللها  من 
منتصف  منذ   %16 الليرة  تراجعت  ولذلك، 
البنك  رئيس  أردوغان  أقال  بعدما  مارس  آذار/ 
المركزي السابق بشكل مفاجئ وعيّن مكانه آخر 
اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في 

اآلونة األخيرة.

في  الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  باشرت 
القمح، عبر تخزينها في  الطبقة باستالم موسم 
المدنية  شرقي  الواقعة  عاصي  البو  صوامع 
والتي تصل سعة تخزينها إلى 100 ألف طن، 
ويبلغ المخزون االحتياطي فيها حالياً 35 ألف 

طن.
وحدد موعد استالم الحبوب في الـ20 من شهر 
من   24 تاريخ  إلى  تأّخر  أنّه  إاّل  الجاري  أيار 
الصيانة  بعض  إلجراء  وذلك  الجاري،  الشهر 

في الصوامع.
البو عاصي  الحبوب في صوامع  تُخزن  حيث 
فقط ضمن منطقة الطبقة بسبب الدمار الحاصل 
الخدمة  عن  وخروجها  المتبقية  الصوامع  في 
والجرنية  هنيدة  كصوامع  الحرب  جراء 

والمنصورة.
المجتمع  تطوير  لشركة  المشترك  الرئيس 
قال  الشيخان  الباسط  عبد  الطبقة  في  الزراعي 
من  القمح  استالم  على  »نعمل  هاوار:  لوكالة 
بالتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد  الفالحين 
بحسب  العام  هذا  لإلنتاج  وتوقعاتنا  الفالحين 

الجداول المرفوعة من مديرية الزراعة تقارب 
نصف  إلى  يصل  بانخفاض  طن  ألف   35 الـ 

إنتاج العام المنصرم«.
لقلة  »نظراً  الشيخان:  الباسط  عبد  وأضاف 
الصوامع في مدينة الرقة والمعروفة باالستيعاب 
المحدود كونها صوامع معدنية وسعة تخزينها 
قليلة، سيحول تخزين حبوبها إلى صوامع البو 

عاصي«.
وأكد الشيخان أّن نوعية القمح لهذا العام أغلبها 
من الدرجة الرابعة والتي تعتبر جودتها ضعيفة 

بسبب الجفاف وقلة األمطار.
التي  الحبوب  أسعار  أّن  إلى  الشيخان  وأشار 
ممتازة  كانت  الذاتية  المدنية  اإلدارة  وضعتها 
إقبالهم  من  وزادت  الفالحين  استحسان  والقت 

على البيع.
اإلدارة  وضعتها  التي  »األسعار  أّن   يذكر 
 370 والبالغ  القمح  من  الواحد  للطن  الذاتية 
دوالر هو السعر األعلى على مستوى العالم » 

حسب مجلس الحبوب العالمي.

 35( الخطاب  أحمد  الشاب  قضاها  لياٍل  أربعة 
عاماً( في أحد مراكز الترحيل التركية بعد فشله 
شمالي  التركية  السورية  الحدود  عبور  في 
واإلساءة،  للتعذيب  خاللها  تعرض  إذ  إدلب، 

على يد حرس الحدود التركي »الجندرمة«.
بلدته  من  عامين  نحو  قبل  »الخطاب«  ونزح 
بمنطقة جبل شحشبو غربي حماة إلى مخيمات 
قاح شمالي إدلب، ونتيجة لسوء وضعه المعيشي 
شرعية،  غير  بطريقة  تركيا  إلى  اللجوء  قرر 
عله يحظى بفرصة عمل جيدة تساعده في إعالة 
التركية،  للحدود  وصوله  لحظة  ولكن  عائلته. 
وجد عناصر »الجندرمة« أمامه، إذ لم يدخروا 
إال واستخدموها. ويقول  وإهانته  لتعذيبه  وسيلة 
بالضرب  عليَّ  »انهالوا  به:  مر  عما  معبراً 
بدون شفقة وال رحمة،  بواسطة عصى معدنية 
لتأتي ضرباتها على كل جزء من جسدي، ناهيك 
عن توجيه األلفاظ النابية لنا طيلة فترة الحجز«. 
إهانة  من  »الخطاب«  له  تعرض  ما  وبعد 

وضرب، فضل البقاء حيث يسكن مع عائلته في 
المخيم على اللجوء إلى تركيا.

شهدتها  التي  العسكرية  العمليات  وأجبرت 
عام  نيسان  في  سوريا،  غربي  شمال  مناطق 
2019 والتي استمرت حتى مطلع 2020، ما 
يقارب مليوني شخص من أرياف حماة وحلب 

وإدلب على النزوح، بحسب تقارير صحفية.
 ،2015 الثاني  تشرين  مطلع  في  أنه  ويذكر 
أغلقت تركيا حدودها أمام السوريين، ببناء جدار 
مناطق  من  الحدودي  الخط  على طول  إسمنتي 
بريف الالذقية وإدلب وحلب وصوالً إلى ريف 
الحسكة، إضافة لنشر جنودها على طول الخط 

المذكور.
 

تعذيب وإذالل

وتجرع فؤاد الفجر )22 عاماً(، من ذات كأس 

بعض  في  قصته  اختلفت  وإن  »الخطاب« 
تفاصيلها. وبدأت قصة »الفجر« حين أقدم على 
ألحد  )الكيملك(  المؤقتة  الحماية  بطاقة  تسليم 
التركية،  الريحانية  مدينة  في  الشرطة  مراكز 
لكي يعود إلى إدلب بعد توقف عمله في تركيا. 
في  »ما  »الفجر«:  قال  غاضبة  عامية  وبلهجة 

عندهم ال رحمة وال شفقة«.
سفر  بجواز  رسمي  بشكل  تركيا  الشاب  ودخل 
بقيام  تفاجأ  منذ خمس سنوات، ولكن رغم ذلك 
التركي،  الحدود  حرس  إلى  بتسليمه  الشرطة 
ألكثر  لديهم  الترحيل  مراكز  أحد  في  وحجزه 
معاملة،  ألسوأ  »الفجر«  وتعرض  أسبوع.  من 
يد  الشديد على  التعذيب والضرب  »ناهيك عن 

الجنود األتراك«.
ويبلغ عدد الالجئين السوريين المسجلين ضمن 
 3.665.946 تركيا  في  المؤقتة  الحماية  نظام 
جمعية  أصدرتها  إحصائية  بحسب  شخصاً 
الحالي.  أيار  من   17 في  السوريين  الالجئين 
الذين  األشخاص  بتجميع  التركية  القوات  وتقوم 
يحاولون دخول األراضي التركية بطريقة غير 
الحدود  القريبة من  الترحيل  شرعية في مراكز 
مئة  إلى  عددهم  يصل  حتى  التركية  السورية 
بإرسالهم  تقوم »الجندرمة«  ذلك  شخص. وبعد 
عن  السورية  األراضي  إلى  »باصات«  عبر 
طريق معبر »باب الهوى« الذي تديره ما تُسمى 

هيئة تحرير الشام، هذا ما قاله »الفجر«.

تعذيب حتى املوت

األراضي  دخول  يحاولون  من  معظم  ويلجأ 
في ظل عدم  تهريب خطرة  إلى طرق  التركية 
أو  عائالتهم  شمل  لجمع  أخرى  طرق  توفر 
الشاب  وفقد  احتياجاتهم.  لتلبية  عمل  تأمين 
قرية  من  النازح  موسى،  حاج  حمدو  باسل 
التعذيب  تحت  حياته  إدلب،  جنوبي  بزابور 

العبور  محاولته  أثناء  »الجندرمة«  أيدي  على 
إلى األراضي التركية بطريقة غير شرعية في 
تقرير  وذكر  الجاري.  أيار  شهر  من  العشرين 
في  الطبية  النقاط  إحدى  حينها عن  طبي صدر 
ريف إدلب، أن الشاب »حمدو« تعرض لتعذيب 
شديد شمل »الجلد والكي بقطع معدنية ساخنة«، 
ألحد  مستعار  اسم  وهو  الهالل،  سامر  بحسب 

ذوي القتيل.
برس،  لنورث  حديث  في  »الهالل«  وأضاف 
أن »باسل« توجه إلى تركيا بقصد العمل هناك 
من أجل تأمين قوت أطفاله الذين تركهم في أحد 

مخيمات النزوح شمالي إدلب.

»..أطفاله أيتاماً ودون معيل«

العمر )43 عاماً( وهو اسم  الرحمن  وقال عبد 

في  االنتهاكات  توثيق  في مجال  لعامل  مستعار 
شمال سوريا لنورث برس، إنهم وثقوا أكثر من 
المبرح  والضرب  للتعذيب  تعرضت  حالة   50
الترحيل  مراكز  في  الشهر،  هذا  مطلع  منذ 
الثامنة عشرة عاماً.  بينهم أطفال دون  التركية، 
التعذيب على  وبلغ عدد من فقدوا حياتهم تحت 
يد »الجندرمة« التركية، منذ مطلع العام الجاري 
إلى  وأشار  »العمر«.  بحسب  أشخاص،  أربعة 
نظراً  بكثير،  ذلك  من  أكبر  اإلحصائيات  أن 
لصعوبة توثيق جميع االنتهاكات التي تقوم بها 
الترحيل  مراكز  داخل  التركية  »الجندرمة« 

والمعتقالت المؤقتة.
القتلى من الحديث عن  كما يتخوف ذوو بعض 
المتسببين في قتل أبنائهم وإثارة الموضوع لتبقى 
أسيرة الكتمان وتزيد من معاناتهم في مخيمات 

النزوح.

التابعين  الوطني«  »الدفاع  مرتزقة  طرد  عقب 
مدينة  جنوب  طي  حي  من  دمشق،  لحكومة 
قامشلو، في نيسان المنصرم، من قبل قوى األمن 
بتنظيم  قامشلو  في  الشعب  مجلس  بدأ  الداخلي، 
المجلس  وشّكل  الكومينات.  تشكيل  عبر  الحي 
حتى اآلن أربع كومينات في الحي، أطلق عليهم 
في  استشهدوا  الحي  أبناء  من  شهداء  أسماء 

أوقات متفرقة.
وحول ذلك، تحدث أهالي حي طي لوكالة هاوار 

الرئيسة  وهي  العلي  سعدة  المواطنة  وقالت 
الحي:  في  دوغان  الشهيد  لكومين  المشتركة 
الشعب  احتياجات  تلبية  هو  الكومين  »عمل 
وأن يكون ناطقًا باسم الحي«، مضيفة »ناشدنا 
العلي  سعدة  ومضت  ليدعمنا«.  الشعب  مجلس 
من  الوطني  الدفاع  مرتزقة  طرد  »قبل  قائلة: 
الحي، كنا نراجع كومين الشهيد أورهان القريب 
اآلن  لكننا  احتياجاتنا،  وتوفير  لتلبية  الحي،  من 
بدأوا  حاليًّا  أنهم  وأشارت  كوميناتنا«.  نراجع 

بإحصاء عدد األهالي التابعين للكومين.

الحصول عىل املخصصات

ومن جانبه، أفاد المواطن محمد الحسين أن قرابة 
70% من أهالي الحي حصلوا على مخصصاتهم 
من الغاز الذي تم توزيعه بطريقة عادلة، وقال: 
يتم  طريقه  وعن  جيد،  نظاٌم  الكومينات  »نظام 

التوزيع بشكل عادل، قبل اآلن )في إشارة إلى 
سيطرة الدفاع الوطني على الحي( لم يكن هناك 
ليرة  ألف   20 بـ  الغاز  جرة  نشتري  كنا  عدل، 
الكومين  لكننا اآلن نحصل عليها عبر  سورية، 
»نحن  وأضاف:  سورية«،  ليرة  و500  بألفين 
سعداء كوننا حصلنا على الغاز الذي كنا نقتنيه 
من األحياء المجاوزة، ألنه لم يكن يوزع من قبل 

في الحي«.
بلدية  وخدمات  أعمال  إلى  الحسين  تطرق  كما 
الشعب في قامشلو داخل الحي، وأشار إلى أنها 

إلى  يشار  والقمامة.  النفايات  الحي من  خلّصت 
الـ  في  شنوا  قد  الوطني«  »الدفاع  مرتزقة  أن 
حاجز  على  هجوًما  المنصرم  نيسان  من   20
وعلى  قامشلو،  مدينة  في  الداخلي  األمن  لقوى 
حي  لتشمل  وتوسعت  االشتباكات  اندلعت  إثره 
حلكو، وفي الـ 26 من الشهر نفسه، تمكنت قوى 
األمن الداخلي من طرد مرتزقة الدفاع الوطني 

من الحي.
وكالة هاوار


