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مجلس الشدادي ُيطِلق حملة نظافة 

العثور على لوحة أثرّية مكتوبة بالهيروغليفية 
شمال القاهرة

روناهي/ الشدادي - تحت شعار »نظافة مدينتي 
المدني  المجلس  من  وبمبادرة  أولوياتي«  من 
إطالق  تم  المدنية,  المؤسسات  مع  وبالتنسيق 
خالية من  نظيفة  المدينة  إلبقاء  العامة  الحملة 
في  وخصوصاً  المتراكمة  والنفايات  األوساخ 

فصل الصيف.
األحياء  يطال  دائمة  نظافة  لحملة  برنامج  نُِظم   

الرئيسية والفرعية للناحية وذلك كل يوم سبت.
نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية الشدادي 
»روناهي«:  لصحيفتنا  قال  الجويج«  »حسن 
أعضاء  جميع  بمشاركة  مبادرتنا  »بدأنا 
مدينتي  تحت شعار »نظافة  المدنية  المؤسسات 
من أولوياتي« وكان الهدف من هذه المبادرة أو 
النظافة في  الرئيس عمال  قوامها  والتي  الحملة 
البلدية, الحفاظ على الشوارع الرئيسية والفرعية 
ألحياء الناحية نظيفة دائماَ وخصوصاَ أننا نعيش 

اليوم أجواء حارة في فصل الصيف«.

وأضاف الجويج إن الحملة بدأت من أمام مبنى 
المتطوعون  ليتوجه  الشدادي  في  الشعب  بلدية 
إلى أحياء وشوارع المدينة. ونوه على أن الحملة  
السبت  يوم  لها  وُخصص  دائم  بشكل  مستمرة 
حيث  منظم  عمل  برنامج  وفق  أسبوع  كل  من 
يوزع األعضاء المشاركين مع عمال البلدية إلى 
فرق كل فريق يُخصص له شارع أوحي معين 

لتنظيفه.
ناحية  لمجلس  المشاركة  الرئاسة  نائب  واختتم 
األهالي  مناشداً  حديثه  الجويج  حسن  الشدادي 
ونظيفة  جميلة  مدينة  على  للحفاظ  مساعدتهم 
التي  الحاويات  في  األوساخ  رمي  خالل  من 
خصصتها بلدية الشعب لكل حي وعدم استخدام 

الشارع أو الزوايا كمكب لألوساخ.

اإلسماعيلية  بمحافظة  مصري  مزارع  عثر 
شمال القاهرة على لوحة أثرية مهمة بينما كان 
به  الخاصة  األرض  وتمهيد  باستصالح  يقوم 

للزرعة.
وقام المزارع على الفور بإبالغ شرطة السياحة 
واآلثار بأنه عثر على كتلة حجرية خالل عمله 
واتصلت  أثرية.  كونها  في  ويتشكك  أرضه  في 
شرطة السياحة واآلثار بصحية المختصين على 
نقلها  وتم  بالفعل  أثرية  اللوحة  أن  وتبيّن  الفور 

إلى متحف اآلثار باإلسماعيلية.
لآلثار  األعلى  للمجلس  العام  األمين  وصّرح 
برئاسة  لجنة  تشكيل  تم  بأنه  وزيري  مصطفى 
مدير  وعضوية  اإلسماعيلية  آثار  منطقة  مدير 

الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب.
سم وعرض  األثرية 230  اللوحة  ويبلغ طول 
من  103 سم وسمك 45 سم، وهي مصنوعة 
المجنح  الشمس  ويعلوها قرص  الرملي  الحجر 
رع-  ايب-  واح-  للمك  خرطوش  عليها  ُحفر 
من  سطراً   15 و   26 األسرة  ملوك  خامس 

الكتابة الهيروغليفية.
وأوضح األمين العام للمجلس األعلى لآلثار أن 
هذه اللوحة إحدى اللوحات الحدودية، التي كان 
العسكرية  للحمالت  توجهه  أثناء  الملك  يُشيدها 

ناحية الشرق.

وكاالت

أحمد: عىل أهايل منبج أن يكونوا يقظين 
للمؤامرات اليت تحاك ضدهم

أشار نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي إلقليم الفرات نهاد أحمد بأن على أهالي منبج أن يكونوا يقظين لألالعيب 
والمساعي التي تحاول ضرب أخوة الشعوب والتعايش المشترك في المدينة، وأكد بأن هناك من يحاول استغالل هذه 

األحداث لتنفيذ مخططاتهم التخريبية...«4

نساء عفرين ينددن بمساعي االحتالل 
الرتكي يف بناء مجمعات استيطانية

دوري الدرجة األوىل: معالم 
الهابطين ُعِرفت، وبطاقة تأهل 

ُمعّلقة... واستئناف مسابقة الكأس

شاب من ريف الشدادي يبتكر جهازًا 
الستقبال شبكة االتصاالت

أدانت نساء عفرين مساعي 
دولة االحتالل التركي في 
بناء المستوطنات بقرى 

عفرين، وأشرن إلى 
أن تركيا بذلك تشرعن 

وجودها وتغير ديمغرافية 
المنطقة لترسيخ عمليات 

التتريك...«3

ُعِرفت هوية األندية الهابطة للدرجة الثانية رسمياً كما ُعِرفت هوية خمسة نوادي متأهلة لألدوار 
القادمة، وبقيت بطاقة واحدة الكتمال ركب المتأهلين وهي بين الصناديد وسري كانيه، بينما حدد 

مكتب كرة القدم موعد استئناف مسابقة الكأس في إقليم الجزيرة...«10

 لجأ إلى حلول بديلة الستقطاب إشارة االتصاالت إلى الهواتف المحمولة، وذلك عبر معدات 
بسيطة وبتكلفة ال تتخطى نصف دوالر أميركي؛ أي ما يعادل 1٥00 ليرة سورية؛ إنه الشاب 

محمد الجاسم من قرى ريف الشدادي...«6

تركيا تحتل كردستان مغردون 
عراقيون يطالبون بوقفه

وسط صمت عراقي وكردي رسمي على العدوان التركي في باشور كردستان، وتعديها 
على الحياة الطبيعية، ومحاولة إحداث اقتتال كردي كردي، سلّط عراقيون الضوء على ما 
يفعله جيش االحتالل التركي على الشريط الحدودي للعراق من احتالل واقتالع لألشجار، 

مؤكدين أن ذلك يندرج في إطار إحياء أنقرة لـ«الميثاق الملي«...«٥

أربعة آالف طالب يخضعون المتحانات الشهادة 
الثانوية العامة باللغة األّم في مناطق إقليم الجزيرة

خضع طالب 
الصف الثالث 

الثانوي في 
مناطق إقليم 

الجزيرة األحد 
السادس من 
شهر حزيران 

المتحانات 
الشهادة 

الثانوية العامة 
باللغة األم، 

بعد إتمام جميع 
التحضيرات 

الالزمة من قبل 
هيئ�ة التربي�ة 

والتعليم...«2

عدسة عبدالرحمن محمد
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أربعة آالف طالب يخضعون المتحانات الشهادة 
الثانوية العامة باللغة األّم في مناطق إقليم الجزيرة

عن التوهجات الشمسية وماهيتها وأسبابها ومدى 
خطورتها علينا

كورونا وطعم الملفوف.. ما العالقة؟

موسى: لو سقطت بهدينان 
سقطتم جميعًا

حزب االتحاد الديمقراطي: هجمات المحتل التركي 
خطر حقيقي على الُكرد ومكتسباتهم

اإلدارة الذاتية مشروع ديمقراطي حقق 
إنجازات كبيرة

قامشلو/ رشا علي - خضع طالب الصف الثالث 
الثانوي في مناطق إقليم الجزيرة األحد السادس 
الثانوية  الشهادة  من شهر حزيران المتحانات 
العامة باللغة األم، بعد إتمام جميع التحضيرات 

الالزمة من قبل هيئة التربية والتعليم.

الذاتية  اإلدارة  في  والتعليم  التربية  هيئة  بذلت 
سبيل  في  جبارة  جهود  سوريا  وشرق  لشمال 
وكخطوة  التربوية،  العملية  وتطوير  إنجاح 
إلى مناهج  الثانوي  الثالث  بإدخال الصف  أولى 
اإلدارة الذاتية باللغة الكردية والعربية، وإجراء 
االمتحانات بهذا الشكل إضافة الى تحضير فريق 

للعمل لتجهيز جميع األمور المتعلقة باالمتحانات 
النهائية من تحضير األسئلة وتجهيزها وتدقيقها 

بشكل كامل.
يوم  أول   2021 حزيران  من  السادس  وكان 
الثامنة  الساعة  في  بدأت  التي  االمتحانات  من 
بمشاركة 4000 طالب وطالبة ضمن  صباحاً، 
الجزيرة  إقليم  مناطق  في  امتحانياً  مركزاً   64
»قامشلو، الحسكة، الدرباسية، وكركي لكي«.  

التباعد  قواعد  مراعاة  مع  االمتحانات  وتجري 
بفيروس  المتعلقة  واإلجراءات  االجتماعي 
من  قريبة  صحية  نقاط  تجهيز  وتم  كورونا، 
طالبة  أو  طالب  أي  تعرض  حال  في  المراكز 

أمنية  نقاط  وتواجدت  لمعالجته،  لمشكلة صحية 
في المراكز. 

إدخال  قبل  االمتحانية  المراكز  جميع  وُعقمت 
الطالب إلى قاعات االمتحانات لبدء االمتحانات 

النهائية.
الثانوية  الشهادة  امتحانات  أن  بالذكر  والجدير 
العامة ستستمر حتى السابع والعشرين من شهر 
التاسع  للصف  بالنسبة  أما  الجاري،  حزيران 

فستنتهي في الرابع والعشرين منه.

في غضون بضع دقائق فقط تبلغ تلك الدفقات 
الدرجات،  ماليين  اإلشعاع  من  الشديدة 
رة، كأن تتسبَّب  ويمكن أن تكون آثارها مدّمِ
األرض،  على  الكهربائي  التيار  انقطاع  في 

وتعرقل عمل األقمار االصطناعية.

ما هي التوهجات الشمسيّة؟

انفجارات  األساس  في  الشمسية  التوهجات 
مطلقة  الشمس،  سطح  على  تطرأ  عمالقة 
كمية من الطاقة تعادل ماليين القنابل النووية 
التي تنفجر في وقت متزامن، يدوم ذلك بين 
يرصدها  ما  وعادةً  وساعات،  عدة  دقائق 
العلماء عبر استخدام األشعة السينية والضوء 

المرئي.
الطبقة  إلى  الشمسية  التوهجات  تمتدّ  كذلك 
بين  وسطية  )منطقة  بالشمس  المحيطة 
باسم  المعروفة  الخارجي(  والفضاء  الشمس 
ن من غاز مخلخل  الهالة corona، التي تتكوَّ
)ضغطه أقل كثيراً من الضغط الجوي( تصل 

حرارته حتى مئة مليون درجة.

التوهجات  من  مختلفة  أنواع  ثمة  هل 
الشمسيّة؟

يُصنِّف علماء الفلك التوهجات الشمسية إلى 
شمسية  توهجات  بين  تتراوح  فئات،  أربع 
B، و  تليها »بي«   ،A المستوى »أي«  من 
»سي« C، و »إم« M، وصوالً إلى »إكس« 
X التي تعتبر أضخمها؛ وعلى غرار مقياس 
نظيره  يفوق  )فئة(  حرف  كل  »ريكتر«، 
السابق بعشرة أضعاف، ما يعني أن التوهج 
الفئة  من  مرات  بعشر  أكبر  »إم«  الفئة  من 

»سي«.

عام 2020، رصدت  من  األول  كانون  في 
تطلقه  توّهج  أقوى  االصطناعية  األقمار 

الشمس خالل أربع سنوات.

كم مرة تحدث التوهجات الشمسيّة؟

تحدث التوهجات الشمسية في أوقات مختلفة 
كرة  إليها  وصلت  التي  المرحلة  على  بناًء 
أي  الشمسية،  دورتها  من  المشتعلة  الغاز 
دورة النشاط الشمسي التي تمتدّ حوالى 11 
بشكل  تتحرك  هذه  نجمتنا  أن  علماً  سنة، 
دورّي من السكون إلى الحركة، ثم تعود إلى 

الهدوء.
بـ«الطقس  تلك  النشاط  فترات  تُعرف 
على  انكبوا  الخبراء  أن  ومع  الشمسي«، 
مراقبة التغيرات الدورية في خواص الشمس 
عملياتها  زالت  ما  السنين،  مئات  طوال 
بغموض  محاطة  عليها  المترتبة  والتأثيرات 

كبير.
في المرحلة األقرب إلى الحد األقصى للطاقة 
في  كثيرة  شمسية  توهجات  تطرأ  الشمسية، 
فتظهر  األدنى  الحد  خالل  أما  عينه،  اليوم 

التوهجات بمعدل مرة واحدة في األسبوع.
حدث  ل  المسجَّ األول  الشمسي  التوّهج 
رصده  وقد   ،1859 أيلول   1 تاريخ  في 
العالمان ريتشارد سي كارينغتون وريتشارد 

هودجسون.

ماذا عن أسباب التوهجات الشمسيّة؟

تتشابك  عندما  الشمسية  التوهجات  تحدث 
وتتفّجر خطوط المجال المغناطيسي الممتدة 
هي  األخيرة  أن  علماً  الشمسية،  البقع  من 
سطح  على  وبرودة  دكنة  األشد  المناطق 

الشمس على الرغم من كونها الجزء األكثر 
الحرارة  شديدة  تبقى  الشمس،  من  برودة 
وتصل حرارتها إلى 1800 درجة مئوية على 
نحو مفاجئ، تتحّرر الطاقة المغناطيسية التي 
نت في الغالف الجوي للشمس، وتنبعث  تكوَّ

عبر الطيف الكهرومغناطيسي برمته.

هل تُشكِّل خطراً علينا؟

في مقدور التوهجات الشمسية القوية أن تُرسل 
سحباً ضخمة من مواد في حالة »بالزما« أو 
»الَهيُولى« )غاز أيوني( إلى الفضاء، تُعرف 
اإلكليلي«  الكتلي  باالنبعاث  الظاهرة  تلك 
CMEs، وعندما تصطدم باألرض تستطيع 
أرضية  مغناطيسية  بعواصف  تتسبَّب  أن 
مع  ولكن  شديد.  وشفق  )جيومغناطيسية( 
الكتلية  »االنبعاثات  معظم  ترتبط  ال  ذلك، 

»وكالة  تشير  كما  بالتوهجات،  اإلكليلية« 
.ESA »الفضاء األميركية

يؤدي بعض أكبر التوهجات الشمسية من الفئة 
»إكس« إلى انقطاع التيارات الالسلكية، بيد 
أنها تبقى نادرة جداً، بينما ينجم عن نظيرتها 
انقطاع  »إم«  الفئة  من  المستوى  المتوسطة 

قصير لإلرسال الراديوي.
عواصف  أسفرت  سابقة،  أوقات  في 
في  انقطاع  عن  كبيرة  أرضية  مغناطيسية 
بأقمار  أضراراً  وألحقت  الكهربائي  التيار 
تؤدي  أن  يمكن  لالتصاالت  اصطناعية 
المعدات  تعطل  إلى  أيضاً  الطاقة  جزيئات 
خطراً  تشكل  أنها  عن  فضالً  اإللكترونية، 
على رواد الفضاء، أو الركاب في الطائرات 

التي تحلق على ارتفاع عاٍل.
»ناسا«،  األميركية  الفضاء  وكالة  وفق 
سبعة  نحو  سنوياً  الطيران  شركات  تسلك 
تعبر  وعندما  قطبي،  طريق  و500  آالف 

العرض حيث  إلى خطوط  الرحلة  مسارات 
األقمار  عبر  االتصاالت  استخدام  يتعذر 
االصطناعية، على طواقم الطيران استخدام 
في  ولكن  للتواصل.  التردد  العالي  الراديو 
خضم بعض حوادث الطقس الفضائي، يمكن 
في  المؤين وتؤثر سلباً  الغاز  تزيد كثافة  أن 

تلك االتصاالت الالسلكية.
تلك  كانت  إذا  مما  تحذيرات  ثمة  ذلك،  ومع 
تؤثر  ال  األرض.  ستضرب  االنبعاثات 
في كوكبنا سوى عندما  الشمسية  التوهجات 
تحدث على جانب الشمس المواجه للكوكب؛ 
ن من جسيمات البروتون، وإذا  ذلك أنها تتكوَّ
أمكن للعلماء رؤيتها، في مقدورها عندئذ أن 

تؤدي إلى عواقب على األرض.
عالوة على ذلك، يعمل المجال المغناطيسي 
لألرض كدرع يوفر لها الحماية، وذلك عبر 
من  معظمه  ومنع  الكوني  اإلشعاع  تشتيت 

التأثير في سطح الكوكب.
ولكن مع ذلك، وفي ظّل ازدياد التكنولوجيا، 
أصبح البشر أكثر عرضة لخطر التوهجات 
في  مباشرة.  غير  تأثيرات  عبر  الشمسية 
العالمية  المواقع  تحديد  أنظمة  تعتبر  الواقع، 
إذ  المخاطر،  أكبر  من  الكهربائية  والشبكة 
تفجير  إلى  المرتفعة  الطاقة  تؤدي  أن  يمكن 
يستغرق  استبدالها  أن  حين  في  المحوالت، 
وقتاً طويالً وينطوي على تكلفة كبيرة- ولكن 
ال تتفاقم المشكلة إال في حال تدمر كثير منها 

في الوقت نفسه.
وذكر دانيال بيكر من »مختبر فيزياء الغالف 
كولورادو«  »جامعة  في  والفضاء«  الجوي 
من  كبيرة  مدناً  تتخيل  أن  »لك  األميركية: 
أو  شهر،  أو  أسبوع،  طوال  كهرباء  دون 
سنة. يُحتمل أن تتراوح الخسائر بين 1 إلى 2 
تريليون دوالر، ومن الوارد أن تبقى آثارها 

ملموسة لسنوات«.

ما العالقة بين طعم الملفوف وخطر اإلصابة 
»كوفيد-19″؟  المستجد  كورونا  بفيروس 
اإلصابة  إلى  كورونا  يؤدي  أن  يمكن  وهل 
بالسكري؟ وكم عدد الطفرات التي يمكن أن 
يتحور إليها فيروس كورونا في جسم مريض 
واحد؟ اإلجابات في هذا التقرير الشامل. نبدأ 
من الواليات المتحدة، حيث توصل باحثون 
إلى أن الذين لديهم قدرة أكبر على استشعار 
النكهة المّرة، هم أقل عرضة ألن تظهر نتائج 
فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا، ولتطوير 

حالة شديدة من كوفيد-19.
النكهة  يستشعرون  الذين  فإن  عام،  وبشكل 
المرة يكونون أقل قدرة على تحّمل األطعمة 
المرة، ألنهم يشعرون بها أكثر. لذلك هم مثالً 
والبروكلي  الملفوف  طعم  من  ينزعجون  قد 

والكرفس والكرنب األجعد.
اختصاصي  بارهام  هنري  الدراسة  وأجرى 
العام  الطبي  روج  باتون  مركز  في  األنف 
من  يقرب  ما  الباحث  وحلل  لويزيانا،  في 
لديهم  الذين  ألفي مريض، ووجد أن األفراد 
المّرة  المركبات  لبعض  مفرطة  حساسية 
فحصهم  نتيجة  تكون  احتمالية ألن  أكثر  هم 
باسم  تُعرف  الفئة  هذه  إيجابية،  لكورونا 
الذين  »المتذوقون الخارقون«، وهم األفراد 
المركبات  لبعض  مفرطة  حساسية  لديهم 

المّرة.
هذه دراسة مبدئية، ولكن إذا كان هذا االرتباط 
صحيحاً، فهذا يعني -على سبيل المثال- أن 
وال  مثالً  جداً  مّراً  الملفوف  يجدون  الذين 
اإلصابة  لخطر  عرضة  أقل  هم  يحبونه، 
أكثر  الشخص  ويكون  الشديد،  بكوفيد-19 
حساسية للنكهات المّرة عندما يكون لديه ما 
يصل إلى أربعة أضعاف براعم التذوق على 

لسانه.
ناشونال  في  سوليفان  بيل  للكاتب  ووفقاً 
تحديد  على  القدرة  تكون  فقد  جيوغرافيك، 
اإلصابة  لخطر  تعرضاً  األكثر  األشخاص 
بفيروس كورونا بسرعة أداة قيمة، في وقت 
الصحي،  الحجر  من  المجتمع  فيه  يخرج 
إلى  إليها بارهام  التي توصل  النتائج  وتشير 
أن اختبار التذوق يمكن أن يوفر طريقة آمنة 
األشخاص  لتصنيف  مكلفة  وغير  وسريعة 
اإلصابة  لخطر  معرضة  مجموعات  إلى 

بكوفيد-19.
ولكن مع ذلك فإن هذه نتائج مبدئية وال تعني 
األشياء  أو  الملفوف  تحب  ال  كونك  أن  أبداً 
المرة، أنك محصن ضد كورونا. إذ حذرت 
مونيل  لمركز  المساعدة  المديرة  ريد  دانييل 
للحواس الكيميائية في فيالدلفيا، من المبالغة 

في تفسير النتائج.
ضد  ُمحصن  أحد  ال  إنه  القول  وخالصة 
كورونا، التزم بإرشادات التباعد االجتماعي 
المضاد  التطعيم  وتلقَّ  الشخصية،  والنظافة 

الصحية  السلطات  توجيهات  وفق  لكورونا 
في بلدك.

هل يسبب كورونا السكري؟

فيروس  أن  إلى  توصلت  دراسة  مع  نختم 
المنتجة  الخاليا  يصيب  أن  يمكن  كورونا 
من  يقلل  مما  البنكرياس،  في  لألنسولين 

قدرتها على إفرازه ويسبب أحياناً موتها.

هذه  إتالف  فإن  الدراسة،  لمؤلفي  ووفقاً 
الخاليا المنتجة لألنسولين، والمعروفة باسم 
خاليا بيتا، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض 
السكري  مرض  وخاصةً  السكري،  مرض 
البنكرياس  ينتج  حيث  األول،  النوع  من 

بالفعل القليل من األنسولين أو أنه ال ينتجه.
تُظهر  الجديدة  الدراسة  إن  جاكسون  وقال 
في  تصاب،  أن  يمكن  البنكرياس  خاليا  أن 
قاطع  بشكل  ذلك  يظهر  لم  ولكن  المختبر، 
قوية،  نتيجة  إلى  وللوصول  البشر،  في 
سيحتاج العلماء إلى فحص المزيد من عينات 
بسبب  ماتوا  الذين  المرضى  من  البنكرياس 

كوفيد-19.
على  تجارب  وزمالؤه  جاكسون  وأجرى 
باألعضاء،  متبرعين  من  البنكرياس  أنسجة 
بكوفيد-19،  منهم من عدوى حادة  توفي 9 
وظهر  أخرى  ألسباب  ماتوا   18 ومنهم 
المجموعة  وفي  سلبياً.  للفيروس  اختبارهم 
األولى، وجدوا أن فيروس كورونا قد أصاب 
خاليا بيتا بشكل مباشر لبعض األفراد، وفي 
االختبار،  أطباق  على  التجارب  من  العديد 
وجدوا أن الفيروس يمكن أن يصيب ويضر 
المتبرعين  من  المأخوذة  بيتا  خاليا  ويقتل 
غير  أسباب  من  ماتوا  الذين  اآلخرين 

كوفيد-19.
السؤال  فإن  الجديد،  الدليل  هذا  وجود  ومع 
بيتا  خاليا  يصيب  كورونا  كان  إذا  ما  حول 
بشكل مباشر في الجسم الحي، ال يزال غير 
محسوم، كما قال الدكتور ألفين باورز مدير 
مركز فاندربيلت للسكري في ناشفيل، الذي 

لم يشارك في الدراسة.

مركز األخبار ـ أكد الكاتب الكردي بهزاد بير 
وحلفاءها  التركي  االحتالل  دولة  بأن  موسى 
الديمقراطي  كالحزب  المحلية  القوى  من 
الكردستاني، يسعون إلى خلق أجواء مشابهة 
يريدون  وبذلك   ،1992 عام  في  حصل  لما 
التمهيد لشن حرب واسعة ضد قوات الكريال.
الرأي العام في باشور يرفض العدوان التركي
اتركوا  فقال:  تحدث  الموضوع  هذا  حول 
دعمكم لالحتالل التركي، فلو سقطت بهدينان 
تنوي  التركية  الدولة  تسقطون جميعاً،  فسوف 
بعيد، وأن  منذ زمن  باشور كردستان  احتالل 
وجود  بحجة  تتم  التي  الهجمات  من  الهدف 
يستهدفون  ألنهم  وافتراء  كذب  الكريال  قوات 

كل الكرد.
على  األخيرة  الهجمات  بقوله:  موسى  وأشار 
استفتاء  بعد  جميعها  تمت  كردستان  باشور 
االستقالل عام 2017، برأيي هذه رسالة لكرد 
تم  بعشيقة  إلى  زاخو  فمن  كردستان  باشور 
احتالل مناطق عديدة من كردستان، الهجمات 
تستمر  كاري  على  العام  بداية  في  بدأت  التي 
اآلن في زاب وآفاشين ومتينا وهي جزء من 

هذه الخطة.
زيني  في  الماضي  العام  بحادثة  وذّكر موسى 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  بأن  ورتي، 
حاول خلق جو مشابه لما حدث عام 1992، 
في إقناع األحزاب السياسية والرأي العام من 
العمال  حزب  مقاتلي  ضد  كبيرة  حرب  أجل 
دولة  إن  ذلك،  في  فشل  لكنه  الكردستاني 

االحتالل التركي من أجل أن تنتقم لهزيمتها في 
كارى تقوم بالهجوم على زاب وآفاشين ومتينا.
وأوضح موسى بأن »الوضع لن يكون كما في 
مثل  أن  أعتقد  ال  قناعتي  عام 1992، حسب 
هذه المحاولة ستنجح فقسم من قيادات الحزب 
الكردستاني يدعم االحتالل بقوة،  الديمقراطي 
ألن لديهم عالقات مافيوية مع تركيا كبيع النفط 
داخل  قسم  هناك  أن  نعلم  األموال،  وتبييض 
مع  يتعاون  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
المحتل التركي بكل الطرق الممكنة، ويوفر له 
المعلومات االستخبارية من أجل القضاء على 

الكريال«.
جيداً  عيونهم  يفتحوا  أن  عليهم  بقوله:  وتابع   
التركي،  لالحتالل  دعمهم  عن  يكفّوا  وأن 
فإن  مسعاه  في  االحتالل  نجح  إذا  بالطبع 
هؤالء سيكونون أكثر تضرراً، في هذه الحالة 
سيفقد الحزب الديمقراطي الكردستاني منطقة 
الحزب  نهاية  يعني  بهدينان  وسقوط  بهدينان، 
الديمقراطي الكردستاني، لذا عليهم إدراك هذه 
أخوتهم  مع  الوقوف  أجل  من  والعمل  الحقيقة 

الكرد وإفشال المخططات التركية.
العام  الرأي  قائالً:  موسى  بير  بهزاد  واختتم 
التركيّة  الحرب  يرفض  كردستان  باشور  في 
نواب  استياء  وهناك  الكرد  على  المفتوحة 
هجمات  من  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
أهالي  غضب  أن  واثق  وأنا  التركيّة،  الدولة 
باشور كردستان واتحادهم مع مقاومة الكريال 

سينتصر في النهاية.

الديمقراطي  االتحاد  حزب  شجب  ـ  األخبار  مركز 
على  الغاشم  التركي  العدوان  هجمات  بيان  في 
المبادئ  لكل  منافية  أنها  إلى  وأشار  مخمور،  مخيم 
هذه  بأن  واعتبر  والدولية،  اإلنسانية  والقوانين 
الكردستانية  األجزاء  في  الكرد  تستهدف  الهجمات 

األربعة. 
وجاء في نص البيان: »نُدين الهجوم الوحشي من قِبل 
الدولة التركية على مخيم مخمور، ونستنكر هذه العملية 
والدولية،  اإلنسانية  والقوانين  المبادئ  لكل  المنافية 
حيث قامت الدولة التركيّة بأسلحتها اإلجرامية بقصف 
المخيم الذي يقطنه المدنيون، كما قام طيران االحتالل 
التركي بقصف جبل كوريجارو قرب مدينة شالدزي 

في قضاء آميدية بمحافظة دهوك.
مساء  لها  التابعة  الحربية  الطائرات  مع شن  وتزامنًا 
ومحيطه  جارجل  تل  على  جوية  غارات  السبت 
ومن  المشروع،  الدفاع  بمناطق  متينا  منطقة  في 
والمؤامرات  الفتن  واختالق  االعتداءات  هذه  خالل 
يهدف  إذ  حياتهم  البيشمركة  عناصر  من  ستة  فقد 
لذلك  كردي،  اقتتال  إحداث  إلى  التركي  االحتالل 
االنجرار  الكردستاني عدم  الديمقراطي  الحزب  على 
وراء المؤامرات التي تنسجها الدولة التركيّة إلحداث 

الشرخ بين أبناء الشعب الكردستاني.
التركية تشّكل خطًرا حقيقيًّا على عموم  إن الهجمات 
الكردستاني عامةً،  الشعب  جغرافية كردستان وعلى 
ومريب  ممنهج  وسط صمٍت  االعتداءات  هذه  وتأتي 
ومن دون أي رادع من قبل حكومة باشور كردستان 
عموم  على  الويالت  ستجّر  التي  الهجمات  هذه  تجاه 
تجدي  لن  بالنفس  النأي  فسياسة  الكردستاني،  الشعب 
على  حقيقي  خطر  من  الهجمات  هذه  تشكله  ِلما  نفعًا 
الكردستاني  شعبنا  مصير  ألن  ومكتسباته؛  شعبنا 

ومستقبله ووجوده المشترك واحد وال يقبل التجزئة.

إننا في المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي في 
التي  العسكرية  العمليات  فيه جميع  ندين  الذي  الوقت 
تقوم بها الدولة التركية، ندعو الشعب الكردستاني إلى 
الهمجية،  العمليات  هذه  وجه  في  والوقوف  الصمود 
كما ندعو الدولة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى 
الوقوف في وجه هذه االعتداءات وتحّمل مسؤولياتهما 
واتخاذ  والشرعية  واألخالقية  اإلنسانية  وواجباتهما 
التركية  االعتداءات  تجاه  وصريح  واضح  موقف 
والدفاع عن حدودهما ضد التدخل العدواني لالحتالل 

التركي«.

وحزب  ستار  مؤتمر  عقد  ـ  األخبار  مركز 
من  سلسلة  لبنان  في  الديمقراطي  االتحاد 
في  الكردية  الجالية  أبناء  مع  االجتماعات 
أن  فيها  التأكيد  تم  لبنان،  من  مناطق  عدة 
يمكن  ديمقراطي  مشروع  الذاتية  اإلدارة 
االعتماد عليه، وخالل الفترة القصيرة نسبياً 
من عمرها حققت الكثير من اإلنجازات التي 

تُحسب لها. 
منسقية  عضوة  االجتماعات  تلك  في  تحدث 

ممثل  وأيضاً  غمكين  نتوي  ستار  مؤتمر 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان 
الهامة  المواضيع  ومن  أحمد،  السالم  عبد 
األحداث  االجتماعات  خالل  ُطرحت  التي 
األخيرة في منبج، وأوضح المتحدثان أن هذه 
األحداث تقف خلفها أجندات خارجية وأخرى 
داخلية ساعية لضرب المكتسبات التي حققتها 

اإلدارة الذاتية.
الذاتية  اإلدارة  تعميم  إمكانية  إلى  ولفتا 

أنها  السوريّة، خاصةً  الحل لألزمة  كنموذج 
تضم جميع شعوب المنطقة وتلبي آمالهم دون 

تهميش أو تغييب أي أحد.
خالل  حديثهما  نهاية  في  المتحدثان  وأكد 
تأسست  التي  الذاتية  اإلدارة  أن  االجتماعات 
سبع  سوى  عمرها  يتجاوز  ال   2014 عام 
سنوات، إال أنها حققت مكتسبات وإنجازات 

كبيرة تُحتسب لها وتثبت جدارتها. 
المتحدثان  أشار  االجتماعات  هذه  وخالل 
باإلدارة  المتربصة  القوى  محاوالت  إلى 
الذاتية(  اإلدارة  )إفشال  إفشالها  إلى  وسعيها 
األمن  توفير  استطاعت  ألنها  منها،  والنيل 
تقاطع  نقطة  تعد  منطقة  في  واالستقرار 

المصالح الدولية واإلقليمية.
الكردية في  الجالية  أبناء  بأن  والجدير ذكره 
آرائهم  أبدوا  االجتماعات  هذه  خالل  لبنان 
عموًما،  المنطقة  في  السياسي  الوضع  حول 
ومستجدات الوضع في شمال وشرق سوريا 

خاصةً.
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نساء عفرين ينددن بمساعي االحتالل التركي في 
بناء مجمعات استيطانية

شقيقتان بأفغانستان تواصالن العمل رغم 
التهديدات المتكررة

االحتالل  دولة  مساعي  عفرين  نساء  أدانت 
عفرين،  بقرى  المستوطنات  بناء  في  التركي 
وجودها  تشرعن  بذلك  تركيا  أن  إلى  وأشرن 
عمليات  لترسيخ  المنطقة  ديمغرافية  وتغير 

التتريك.
ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  احتالل  بعد 
مقاطعة عفرين في الـ 18 آذار 2018، ارتكبت 
حتى  منهم  تسلم  ولم  أهلها  بحق  الجرائم  أفظع 

الطبيعة واألماكن الدينية واألثرية فيها.
تغيير  إلى  ومرتزقتها  االحتالل  دولة  وعمدت 
مشروًعا  نفّذوا  حيث  المنطقة،  ديمغرافية 
استيطانيًّا باسم )القرية الشامية( في الـ 15 من 
جبلية  منطقة  في   ،2018 عام  الثاني  تشرين 

غرب بلدة مريمين.
السوري وضمه  الشمال  إلى فصل  منها  وسعيًا 
مجمعات  بناء  في  مؤخًرا  تركيا  بدأت  إليها، 
من  بدعم  عفرين،  مقاطعة  قرى  في  استيطانية 
لتوطين  وأوروبية،  وكويتية  قطرية  جمعيات 
أسر المرتزقة التي تسيطر على المنطقة. فيدان 
عثمان، ُمهّجرة عفرينية قاطنة في مخيم سردم، 
بقاع  من  المرتزقة  يجمع  »أردوغان  قالت: 
لتهجير  عفرين  مدينة  في  بهم  ويزج  األرض 

سكانها األصليين«.
أضافت  الديمغرافي،  التغيير  عمليات  وعن 
والمشافي  القرى  أسماء  غيّر  التركي  »المحتل 

الكردية وترسيخ  الثقافة  والمدارس بهدف محو 
على  تركيا  هجوم  »أثناء  وأكملت:  التتريك«، 
عفرين ُهّجرنا قسًرا إلى مقاطعة الشهباء، واليوم 

نتحّمل الصعوبات في سبيل تحرير أراضينا«.

لم  الحقوقية  المنظمات  أن  إلى  أشارت  فيدان 
تبِد أية مواقف، واليوم أيًضا تتغاضى عن بناء 

االحتالل التركي المستوطنات السكنية.
بالقول:  حديثها  عثمان  فيدان  واختتمت 

»األساليب التي يستخدمها االحتالل التركي في 
مدينة عفرين لن تبعدنا عن ثقافتنا وأرضنا«.

يعيش غالبية أهالي عفرين في مخيمات النزوح 
شمال  في  المناطق  وباقي  الشهباء  مقاطعة  في 

فهم  ذلك  من  الرغم  وعلى  سوريا،  وشرق 
والتصدي  التركي  االحتالل  بمقاومة  مستمرون 

لجرائمه.
التركي  »االحتالل  قالت:  بركو  إلفت  الُمهّجرة 
وممتلكاتهم،  األهالي  بحق  الجرائم  يرتكب 
النساء  ويختطف  اآلثار  وينهب  األشجار  يقطع 
اجتثاث  إلى  اليوم  ويهدف  والرجال،  واألطفال 
إنشاء  عبر  وجودهم  وإنكار  الكرد  جذور 

مجمعات استيطانية في عفرين«.
على  مستوطنات  تنشئ  »تركيا  قائلةً:  ومضت 
شكل قرى صغيرة بمساعدات خارجية، قطرية 
مساعدات  مسمى  تحت  الدول،  من  وغيرها 
أن  إال  عفرين،  في  وجودها  لتشرعن  إنسانية، 
على  إصراًرا  إال  تزيدنا  لن  المستوطنات  هذه 

العودة إلى أراضينا«.
وتابعت: »تاريخ الدولة التركية الدموي الملّطخ 
بدماء الشعوب معروف للجميع، فهي تبيد الكرد 
واألرمن والشعوب األخرى، ونحن شعب ينادي 

بالسالم والديمقراطية وال ننكر وجود أحد«.
الدولية  المنظمات  صمت  بركو  إلفت  وأدانت 
التي تتغافل عن جرائم االحتالل وقالت: »ليدرك 

أردوغان أن عفرين لنا ولن نتخلَّ عنها«.

وكالة هاوار

شجاعة  يتطلب  أفغانستان  في  المرأة  عمل 
أميري  بدأت سوخرا  كبيرين، وحين  وإصراراً 
بعد  وفيما  جيداً،  األمر  هذا  تدرك  كانت  العمل 
شخص  و٥00  شقيقتها  إشراك  من  تمكنت 

آخرين في العمل.
بالنسبة  المنغلقة  البالد  من  تعتبر  أفغانستان 
للنساء، ليس فقط في مجال العمل، بل إن حياة 
المرأة حتى ضمن األسرة ليست سهلة وال تتمكن 
من تحقيق مطالبها بسهولة. ورغم ظروف انعدام 
الفرص فإن هناك نساء تمكّن من تجاوز الحدود 
المرسومة والتصدي للمعوقات وتحقيق نجاحات 
أميري  سوخرا  النساء  هؤالء  ومن  جداً.  كبيرة 
شبكة  تقدمها  التي  الخدمات  من  استفادت  التي 
اإلنترنت، وتمكنت من الوصول إلى العديد من 
شقيقتها  إشراك  من  تمكنت  بعد  وفيما  األماكن، 
كوبرا أميري والعديد من النساء األخريات في 
هذا العمل، ويتسع أفق عملها يوماً بعد يوم. في 
أفغانستان حيث فرص العمل بالنسبة للنساء قليلة 
جمة  وصعوبات  مشاكل  وتواجههن  ومعدومة، 
ورغم  الشقيقتين،  هاتين  فإن  المجال،  هذا  في 
التهديدات  ورغم  الصعبة  األمنية  الظروف 
وبشكل خاص  الشعب  للسلطات ضد  المتكررة 
من  وتمكّن  الكبير  باألمل  تحلين  النساء،  ضد 
تحقيق التقدم والنجاح. لقد تجرأن على العمل إلى 
وليصبحن  معيشتهن،  لتأمين  أزواجهن  جانب 

فيما بعد مثاالً يحتذى به لجميع النساء األخريات 
وال  المنازل  في  الجدران  خلف  يقبعن  اللواتي 
األساسية  بحقوقهن  المطالبة  من  حتى  يتمكّن 

والمشروعة ضمن المنزل.
زوجها  فشل  تتحمل  لم  امرأة  أميري  سوخرا 
بالبحث عن  العمل، وبدأت  وكسله وتعطله عن 
جميع  واجهت  كبيرة  وبشجاعة  لحالتها.  حل 
قبل  من  السلبية  والمواقف  األمنية  التهديدات 
إيجاد  أجل  من  حثيثة  مساعي  وبدأت  محيطها، 
عمل. واليوم يتردد اسمها في كل المنازل بالمدح 
تبحث  والحب. نجاحاتها جعلت وسائل اإلعالم 
منها  والحصول  عنها  خبر  إعداد  ألجل  عنها 

على بضع كلمات.

»مل نطلب املساعدة من أحد«

بسبب النجاحات التي حققتها في عملها ومثابرتها 
على االستمرار فإنها وصلت إلى مستوى جعل 
كانت  وبينما  مكان.  كل  في  مسموعة  كلمتها 
وإيجاد  النجاح  تحقيق  أجل  من  مساعيها  تبذل 
كورونا.  جائحة  ظهرت  للنساء،  عمل  فرص 
وبسبب اإلغالق الكلي جراء الجائحة تعرضت 
أميري لإلفالس، كما أن االنقطاع عن  سوخرا 

تتمكن  ولكي  عليها.  كبيراً  ضغطاً  شكل  العمل 
من الوقوف إلى جانب زوجها، ومواصلة حياتها 
معه، وكذلك من أجل كسر القوانين المفروضة 
على النساء، بدأت بتأسيس موقع إلكتروني لبيع 
الطعام، كانت تصنع الطعام في المنزل وتؤمن 

مصدر دخل لعائلتها. 
هي  األفغانيات  للنساء  أميري  سوخرا  ورسالة 
ليخلصكم  أحد  على  أبداً  تعتمدوا  ال  أن  »يجب 
من الفقر والعوز والظروف الصعبة. بإمكانكنَّ 
االجتماعية  ظروفكنَّ  وتجاوز  النهوض 
أن  »يجب  وتضيف  الصعبة«.  واالقتصادية 
نكون مثاالً يحتذى به بالنسبة لكن، لقد تجاوزنا 
ظروفاً ومشاكل صعبة جداً، وما زلنا، ومع ذلك 

فإننا لم نطلب المساعدة من أحد أبداً«.

»ازداد الطلب عىل وجبة
 »آي خانم«

العمل،  هذا  في  لوحدها  أميري  تكن سوخرا  لم 
بل إن شقيقتها كوبرا أميري والدة أربعة أطفال، 
كانت معها خطوة بخطوة خالل مسيرتها. كوبرا 
قالت في لقاء أجرته معها وكالة أنباء المرأة حول 
اتصلت  الليالي  إحدى  »في  العمل:  في  بداياتهم 
أن  يجب  لي،  وقالت  الهاتف،  على  شقيقتي  بي 

تساعديني من أجل تطوير عملنا على اإلنترنت. 
أي  أوله  ولم  كالمها  من  سخرت  البداية  في 
اهتمام. ألنني كنت أعرف جيداً طبيعة مجتمعنا 
والظروف األمنية والنظرة السلبية للمجتمع إزاء 
النساء. لذلك كانت فكرة العمل صعبة لدي نوعاً 
التالي اتصلت بي شقيقتي مرة  الصباح  ما. في 
أخرى وقالت إنهم بحاجة إلى إعداد تسع وجبات 
من  كثيراً  استغربت  لقد  خانم«.  »آي  من طبق 
ظنها  أخيب  أن  أشأ  لم  ولكنني  شقيقتي،  حديث 
وبدأت بمساعدتها. ومع مرور الوقت دخلت في 
مرور  ومع  نجاحه.  أعجبني  وقد  العمل  خضم 
الزمن رأيت أن عدد الزبائن يزداد يوماً بعد يوم، 
إلى جانب بيع وجبات الطعام عبر اإلنترنت، فقد 
افتتحنا دورات لتعليم الطبخ، ولكننا مع األسف 
لم نستطع االستمرار في هذه الدورات ألكثر من 

ثالثة أشهر بسبب سوء األوضاع المادية«.
إلى  حديثها  خالل  أميري  كوبرا  وتطرقت 
ذكرياتها والمشاكل التي عانت منها خالل فترة 
النساء عانين  أن  الطالبان، وكيف  حكم حكومة 
كثيراً من تلك الفترة: »إن جميع المواقف السلبية 
التي ال زالت النساء تعاني منها وتحترق بنارها، 
ومع  يومي،  بشكل  تواجههن  التي  والصعوبات 
ذلك تواصلن بناء الحياة. كل هذه األمور شكلت 
بمساعدة  التجارة.  بهذه  للبدء  لنا  بالنسبة  دافعاً 
النساء هن بشر  البلدان أن  أثبتنا لجميع  شقيقتي 

مثل  مثلها  التجارة  في  العمل  وتستطيع  أيضاً، 
والصعوبات  المشاكل  لكل  والتصدي  الرجال، 

خارج حدود المنزل«.

مشاكل تعرتض دربهن

لم  العمل  في  االمرأتين  هاتين  وقضايا  مشاكل 
التفجيرات  مثل  األمنية  التهديدات  على  تقتصر 
عبر  للتهديد  تعرضن  إنهن  بل  االنتحارية، 
المشاكل  من  العديد  إليها  يضاف  الهاتف، 
أميري:  كوبرا  وتقول  األخرى.  والمصاعب 
»إلى جانب التحفيز والتشجيع واآلراء اإليجابية 
األسف  مع  أننا  إال  الناس،  وكذلك  للزبائن 
في  بنا  يتصلون  فمثالً  أيضاً.  لإلهانة  نتعرض 
أن  منا  ويطلبون  ويهددوننا،  الليل  منتصف 
هذه  ولكن  الموقع.  عن  الفيديو  مقاطع  نحذف 
المواقف والتهديدات لم تشكل عائقاً بالنسبة لنا، 
تعرضنا  لقد  أقدامنا،  على  للجلد  تعرضنا  لقد 
تعرضنا  لقد  نساء،  ألننا  الدوام  على  لإلهانة 

للكثير من الضرب ألننا أنجبنا مواليد إناث..«.
مع فترات المساء تزداد طلبات الزبائن، كوبرا 
أميري هي المرأة التي شمرت عن ساعديها منذ 
الفجر من أجل إعداد الوجبات اللذيذة، وتتواصل 

مع الزبائن بوجه بشوش وقلب رحيم.
ولكنهما  التعليم،  تتلقيا  لم  الشجاعتان  الشقيقتان 
تتمتعان بأفق واسع وتتحليان بآمال وطموحات 
لعملهما  أفرع  افتتاح  إلى  تطمحن  إنهما  كبيرة. 
في جميع البلدان، وقد فتحا فرعاً لمطعمهما في 
دبي. ومما ال شك فيه أنهما سوف تتمكنان من 
والعزم  اإلرادة  لقوة  نظراً  الطموح  هذا  تحقيق 

الذي تتحليان به.
تواصل  أن  يتوقع  كان  من  البلد،  هذا  مثل  في 
سوخرا وكوبرا أميري تجارتهما بمشاركة 500 
متزايداً  طلباً  هناك  بأن  شعرتا  فعندما  شخص. 
على العمل، بدأتا بتوسيع المطعم، وحالياً حولتا 
مطعم،  إلى  كابول  مدينة  غربي  منازل  ثالثة 

وتسعيان إلى توسيع مجال العمل.

مصر  منتخب  العبة  طمان،  نانسي  تّوجت 
للجمباز، بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم 
للجمباز الفني على جهاز طاولة القفز، وذهبت 
الفضية إلي المجرية بيانكا شيرمان، فيما كانت 
البرونزية من نصيب المجرية ماريا باكسكاي.
نقطة   13.32 على  طمان  نانسي  وحصلت 
لتفوز بالمركز األول والميدالية الذهبية، لتكون 
في  ويشارك  البطولة.  هذه  في  لمصر  األولى 
تنظمها مصر حاليًا على مجمع  التي  البطولة 
القاهرة الدولي أكثر  الصاالت المغطاة بأستاد 
من 300 العبة والعب يمثلون 16 دولة من 

مختلف دول العالم.
صارمة،  احترازية  إجراءات  البطولة  وتشهد 
كورونا  فيروس  من  المشاركة  الوفود  لحماية 
الطبية،  الفقاعة  نظام  تطبيق  وتم  المستجد 

وخضع الجميع للمسحات الطبية.

دوري الدرجة األولى: معالم الهابطين ُعِرفت، وبطاقة تأهل 
ُمعّلقة... واستئناف مسابقة الكأس

دورات وفاء لشخصيات رياضّية بقامشلو باسم 
الفقيدين دفاع حبو وزياد طعان

نانيس طامن تتّوج بذهبية 

طاولة القفز بكأس العامل 

للجمباز الفني

الهابطة  األندية  هوية  ُعِرفت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
للدرجة الثانية رسمياً كما ُعِرفت هوية خمسة نوادي 
متأهلة لألدوار القادمة، وبقيت بطاقة واحدة الكتمال 
كانيه،  وسري  الصناديد  بين  وهي  المتأهلين  ركب 
استئناف مسابقة  القدم موعد  كرة  مكتب  بينما حدد 

الكأس في إقليم الجزيرة.

من  إياباً  واألخيرة  السابعة  الجولة  منافسات  أقيمت 
دوري أندية إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم للدرجة 
رسمياً  المتأهلة  األندية  معالم  وتوضحت  األولى، 
باستثناء نادي واحد، بحيث تتأهل ستة نوادي لألدوار 
األسايش وخبات  منها وهي:  القادمة وُعرفت خمسة 
المجموعة  عن  أما  األولى  المجموعة  عن  ودجلة 
الثانية فقد تأهل كالً من أندية سردم وبرخدان وبقيت 

بطاقة وهي معلقة بين الصناديد وسري كانيه.
أما األندية الهابطة األربعة فقد ُعرفت وهي الجزيرة 
وجودي وواشو كاني وشبيبة تل كوجر، وصعد من 
واألخوة  ديرك  ناديي  من  كالً  لألولى  الثانية  الدرجة 
ـ   2021 الكروي  الموسم  سيكون  بحيث  والسالم 

2022، عدد األندية 12 نادياً في الدرجة األولى.
وحملت المنافسات فوز شبيبة الحسكة على واشو كاني 
مقابل  أهداف  وبخمسة  حاصل  تحصيل  مباراة  في 
ثالثة على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، 
ولقاء مثير فاز خبات على دجلة بهدفين مقابل هدف 
ملعب  أرضية  على  بهدف  متخلّفاً  كان  أن  بعد  واحد 
الدرباسية، بينما تغيّب نادي جودي عن لقائه مع نادي 
الطريق وخسر قانونياً بنتيجة 3×0، ويمنح بهذا الفوز 
تغلب  كما  األولى،  الدرجة  دوري  في  البقاء  الطريق 
أهداف مقابل هدفين،  بأربعة  الصناديد على برخدان 

وشبيبة  كانيه  سري  مباراة  نتيجة  الصناديد  لينتظر 
تأهله ففي حال فوز سري  تل كوجر لمعرفة مصير 
كانيه  سري  عليها  ويحصل  التأهل  بطاقة  يفقد  كانيه 
تعادل سري  أو  حال خسر  وفي  المواجهات،  بفارق 
الستة  المتأهلين  عقد  ويكتمل  يتأهل  فالصناديد  كانيه 

لألدوار القادمة.
تأجلت  كوجر  تل  وشبيبة  كانيه  مباراة سري  وكانت 
التقرير،  هذا  إعداد  لحظة  حتى  مسمى  غير  ألجل 
وذلك من قبل مكتب كرة القدم بسبب عدم قدرة التحاق 
قرار  وخلق  كانيه،  سري  بنادي  منبج  من  العبين 
والعبيه  الصناديد  جماهير  لدى  سخط  حالة  التأجيل 
الوقت  بنفس  تُلعب  أن  يجب  الفاصلة  المباريات  ألن 

وإليكم  النوادي،  قبل  من  بالنتائج  التالعب  من  خشية 
ترتيب األندية بعد نهاية الجولة السابعة مع بقاء مباراة 

واحدة كما ذكرنا بين سري كانيه وشبيبة تل كوجر:
المجموعة األولى:

1ـ األسايش 34 نقطة +39.
2ـ خبات 23 نقطة +16.

ـ دجلة 22 نقطة +14.
 4ـ االتحاد 19 نقطة +0.

 5ـ شبيبة الحسكة 12 نقاط -11.
6ـ واشو كاني 4 نقاط -38.

7ـ الجزيرة 4 نقاط -24.
المجموعة الثانية:

1ـ سردم 33 نقطة +45.
2ـ برخدان 20 نقطة +8.

3ـ الصناديد 19 نقطة +0.
 4ـ سري كانيه 16 نقاط -12.

5ـ الطريق 14نقاط +4.
6ـ شبيبة تل كوجر 10 نقاط -14.

7ـ جودي 1 نقطة -31.
منافسات الكأس

انطالق  موعد  القدم عن  كرة  مكتب  أعلن  جانبه  من 
إيقاف  بسبب  التوقف  بعد  الكأس  مسابقة  منافسات 
تفشي  لمنع  احترازي  كإجراء  الرياضية  النشاطات 
ولُعبت  الماضي،  نيسان  شهر  في  كورونا  فيروس 
مباراة واحدة في الدور التمهيدي وجمعت بين ديرك 

وآشتي وفاز ديرك بنتيجة 9×0.
أما في الدور األول والذي سوف ينطلق يوم االثنين 
المصادف لـ 2021/6/7، بمباراة ستجمع بين دجلة 
ذكرنا  كما  األخيرة  الجولة  في  تقابال  واللذان  وخبات 
من الدوري وفاز خبات ولكن المباراة ستكون بملعب 
الشهيد هيثم كجو والفائز سوف يتأهل والخاسر يخرج 
بحيث المباريات للدور األول والثاني هي من مرحلة 
واحدة وفي الدور نصف النهائي يعتمد نظام الذهاب 

واإلياب.
كما بنفس اليوم يتقابل جوانن عامودا والصناديد على 
أرضية ملعب شرموال وفي يوم الثالثاء 2021/6/8، 
يلعب ناديا واشو كاني وبرخدان على أرضية ملعب 
يتقابل  اليوم  نفس  وفي  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد 
تل  بملعب  من شبيبة تل كوجر واألسايش  كالً  أيضاً 
سيتقابل  آذار  من  الثاني عشر  شهداء  وملعب  كوجر 

سري كانيه وسردم.
الطريق  يلعب   ،2021/6/9 األربعاء  يوم  وفي 
واالتحاد على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، 
بمباراة  الخميس  يوم  األول  للدور  المنافسات  وتُختتم 
أرضية  على  والصناديد  الحسكة  شبيبة  بين  ستجمع 
بقامشلو، وكل مباريات هذا  الشهيد هيثم كجو  ملعب 

الدور ستقام بتمام الساعة الرابعة عصراً.

الوفاء  دورات  زالت  ما  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بقامشلو،  مستمرة  الرياضية  للشخصيات 
ولمختلف األلعاب في خطوة تعطي صور ألهالي 
الفقيد بأنه ما زال في قلوب ُمحبيه وأصدقائه، 
الطاولة  لكرة  بطولة  أقيمت  المنطلق  ومن هذا 
بطولة  أيضاً  واختتمت  دفاع حبو،  الفقيد  باسم 

الفقيد زياد طعان لكرة القدم.
كان  الذي  حبو  دفاع  الكابتن  استذكار  وبهدف 
العباً للعبة كرة الطاولة بنادي برخدان الرياضي 
ولكال  الطاولة  لكرة  مفتوحة  بطولة  أقيمت 
الجنسين برعاية من نادي برخدان وبالتنسيق مع 
االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة وذلك في صالة 
اللعبة ضمن استاد شهداء الثاني عشر من آذار 

بقامشلو.
الكلمات  من  العديد  ألقيت  بالبطولة  البدء  وقبل 
وذلك بحضور عائلة الفقيد وممثلين عن االتحاد 
الرياضي وأندية من إقليم الجزيرة، وتمحورت 
عن دور الكابتن دفاع حبو في رياضة المنطقة 
كما  دائم،  بشكٍل  الرياضة  خدمة  في  وتفانيه 
أشارت إدارة نادي برخدان بأنهم سوف يقومون 
لكرة  حبو  دفاع  الفقيد  بطولة  بإقامة  سنوياً 
ذكرى  مع  الثانية  النسخة  هي  وهذه  الطاولة، 

رحيله األولى.
والعب  العبة   25 حوالي  فيها  شارك  البطولة 

من أندية:
 - قنديل  ـ  الجزيرة  ـ  عامودا  أهلي  ـ  برخدان 

جوانن عامودا - االتحاد ـ جودي.
المشاركات  بين  قوية  المنافسات  وكانت 
لساعات، وكانت  البطولة  والمشاركين، ودامت 

نتائجها على الشكل التالي:
بطولة السيدات

أهلي  نادي  معصوم  جمانة  األول:  المركز 
عامودا.

المركز الثاني: آالء وحيد نادي برخدان

المركز الثالث: نور محمد من نادي برخدان
بطولة الرجال

المركز األول: صالح أحمد نادي أهلي عامودا.
المركز الثاني: غسان ابراهيم نادي برخدان.
المركز الثالث: وائل مرجان نادي الجزيرة..

نبذة عن حياته
الفقيد كان العب كرة قدم وبدأ مع الفئات العمرية 
وذلك  دراسته  يتابع  كان  ومعها  الجهاد  لنادي 
بدأ  وهناك  الزور،  بدير  الرياضي  المعهد  في 
االحتراف مع أندية غير الجهاد ولعب مع نادي 
معه  ولعب  الزور  دير  لمدينة  التابع  موحسن 
لموسمين في دوري الدرجة الثانية، ولعب كذلك 
لنادي الحارة من درعا لموسمين ضمن الدرجة 
لعامين  قامشلو  مدينة  منتخب  ودّرب  الثانية 
في  واستمر  بالمدينة،  الشعبية  الفرق  مع  ولعب 
اللعب مع فرق المتقاعدين، وكان ُمدرباً والعباً 
في كرة الطاولة حتى وافته المنية في الثالث من 

حزيران عام 2020.

ختام دورة الكابنت زياد طعان

القدم  لكرة  طعان  زياد  للكابتن  الوفاء  دورة  أما 
جميلة  نهائية  بمباراة  انتهت  فقد  للمتقاعدين 

وذلك  والصناعة،  المحبة  فريقي  بين  وجمعت 
وتقدم  بقامشلو،  كالسيكو  ملعب  أرضية  على 
أوالً الصناعة بهدف بدون رد في الشوط األول، 
التسجيل  واستطاع  المحبة  يستسلم  لم  ولكن 
وانتفض وحقق ثالثة أهداف في الشوط الثاني، 

وفاز بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
 ،2021/3/22 بتاريخ  بدأت  الدورة  وكانت 
وبمشاركة 16 فريقاً قُسموا على أربع مجموعات، 
نادي  والعب  مدرب  كان  طعان  زياد  والكابتن 
الجهاد ومدرب األسايش في إقليم الجزيرة سابقاً 
ووافته المنية بتاريخ 2021/1/25، بعد صراع 

مع المرض.
الِفرق المشاركة:

جين  ـ  الجزيرة  ـ  المحبة  األولى:  المجموعة 
سبور ـ حطين.

المجموعة الثانية: التجارـ  شركة الحسنـ  شركة 
جميل ـ المحبة كورنيش.

الحبوب  ـ  الجهاد  متقاعدي  الثالثة:  المجموعة 
.بيمان ـ أورهان.

ـ  هسو  ـ  الصناعة  ـ  روني  الرابعة:  المجموعة 
هفال قدور بك.

الدورة كانت “سداسيات” وأقيمت كافة المباريات 
وما   1985 لمواليد  وهي  كالسيكو  ملعب  في 
دون، بينما من لعب في موسم 2020ـ 2021، 
باللعب فقط لمن  إقليم الجزيرة سمح  في دوري 
الـ 40 عاماً، وتأهل من كل مجموعة  هم فوق 

األول والثاني للدور الثاني.
اللجنة المنظمة والمشرفة:

ديدار ظاظا ـ أحمد صبري ـ شعبان جبارة.
وُسِلم كأس المركز األول لفريق المحبة والمركز 
فردية  جوائز  عت  ووّزِ الصناعة  لفريق  الثاني 
ُسلمت دروع  على أفضل العب وحارس، كما 
كتكريم لعائلة الفقيد من قبل نادي الجهاد وإدارة 

مدرسة براتي الكروية.
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احتجاجات منبج بين المؤامرة الخارجية ولغة الخطابات
 التحريضية الداخلية

اإلخوان في الخليج

عودة قنوات اإلخوان للتهجم قرار تركي هدفه
 النيل من مصر

أحمد: على أهالي منبج أن يكونوا يقظين للمؤامرات
 التي تحاك ضدهم

آزاد كردي

على أعقاب اندالع المظاهرات في منبج وريفها 
وادعى  الذاتي«،  للدفاع  »ال  سموه  لما  رفضاً 
الذي  األمر  أنها سلمية،  منظموها وفق زعمهم 
سمحت به قوى األمن الداخلي تحت مشروعية 
حمايتها من أعمال الشغب والمندسين، تبين أن 
االفتراضية وأخرى  الشبكات  هناك خاليا على 
المكائد  إليقاع  الفرصة  تنتظر  األرض  على 

باإلدارة الذاتية بشكل ليس له نظير. 
الدعوات  بلحظة  لحظة  تابعوا  الذين  أحد  كنت 
قناع  مرتدية  منبج  في  الذاتية  لإلدارة  المناوئة 
أن الواقع السياسي أو المعيشي ال يسمح للشبان 
منذ  الذاتي  الدفاع  مكتب  به  بدأ  الذي  بالتجنيد، 
بضعة أيام وانتهت بتجنيد بعض الشبان للخدمة 
يكن  لم  الغالي،  منبج  موطنهم  في  اإللزامية 
لهذا المطلب أن يشكل خرقاً واسعاً بين الشعب 
لالستماع  قلبها  فتحت  لطالما  التي  واإلدارة 
ألحد،  تمييز  دون  المواطنين  كافة  لمطالب 
إلى  للوصول  سبيل  الحوار  شعار  من  منطلقة 

المراد.
 لكن أن تتحول المطالب إلى دعوات من صفحات 
لها  نعطي  نسميها كيال  أن  نريد  الفيسبوك، وال 
شأناً، إلى تسيس الخطاب نحو التحريض الذي 
بها  يتغنى  التي  الجوفاء  الجمل  تكرار  إلى  ينم 
أذيال حكومة دمشق بالدرجة األولى، وتقوم على 
تقديس السلطة وتكريس أدواتها االستبدادية التي 
الكردي  للشعب  اإلنكار  خصائصها  أبرز  من 
وتخوين المعارضين، فهل نحن مع إعادة النظام 
للحريات ونهج  قمع وكبتت  في جعبته من  وما 

ديكتاتوري وشوفيني؟
االحتالل  مرتزقة  صفحات  خطاب  يندرج  أو   
عبر  الثورة  سرقت  الذاتية  اإلدارة  بأن  التركي 
تريد  إذ  وهي  منهم،  الديمقراطية  سوريا  قوات 
تطبيق نموذج المناطق المحتلة في منبج وسائر 

مناطق اإلدارة الذاتية، فهل نحن مع أن تتحول 
إلى عفرين وسي  الذاتية  اإلدارة  منبج ومناطق 
تبينت  فقد  يكن  ومهما  ثانية؟  وجرابلس  كانيه 
الحقيقة أكثر لدى الشعب في منبج وغيرها ممن 
تطلب  وإن  الشعبية،  المطالب  جانب  إلى  تقف 
المصلحة  مقتضيات  بعض  عن  التراجع  األمر 
رقم  قرار  طي  في  أيام  منذ  حدث  كما  العامة، 

119 الذي أثار جدالً في األوساط الشعبية. 
أن  وأفضل  المظاهرات  أن  األمر  في  الغريب 
انطالق  ذكرى  مع  تزامنت  تحريضية  أسميها 
رجس  من  وريفها  منبج  مدينة  تحرير  حملة 
إرهاب داعش، إذ بسط داعش نفوذه على منبج 
عامين،  لمدة  2012م  عام  من  تموز   17 في 
أذاق أهلها الويالت، مما دفع العديد من شرائح 
ما  فقدان  جانب  إلى  خارجاً  بالهجرة  المجتمع 
يزيد عن 300 عائلة خيرة الشهداء في مقدمتهم 

الشهيد فيصل أبو ليلى وعادل أبو أمجد.
وثبت بما ال يدع مجاالً للشك أن توقيت الدعوات 
المصادفة،  وحي  من  ليس  للتظاهر  المحرضة 
بهذه  ذاكرته  يفقد  أن  منبج  في  للشعب  فكيف 
كوابيسه  سيناريو  ويعيد  المطلقة  السرعة 
الشريرة مرة أخرى، لكن هذه المرة على أيدي 
مناطق  في  والقابعين  المتخاذلين  أبنائها  بعض 
االحتالل  مرتزقة  مناطق  أو  السورية  الحكومة 

التركي.
 إن خروج بعض المدنيين بمظاهرات أمر طبيعي 
وحق ال يمكن ألحد سلبه، ويكفله أي قانون مدني 
إلى  المظاهرات  تتحول  أن  لكن  ديمقراطي، 
عمليات تخريبية وأن يتم الهجوم على الحواجز 
والمؤسسات والمرافق العامة؛ فهذا تحول خطير 

في مجريات األحداث يجب االبتعاد عنه.
هذا األمر يعتبر تحوالً خطيراً في مسار األحداث 
إلى  لها االنحراف من مطلب حقيقي  التي أريد 
يمكن  وال  فقط،  يومين  غضون  في  تحريضي 
المظاهرات  أن  وهو  مهم،  أمر  عن  التغاضي 
جهات  باستغالل  الطبيعي  سياقها  عن  خرجت 

أهداف  لتحقيق  الشعبي  الحراك  هذا  معروفة 
سنواتها  خالل  منبج  شهدت  أن  بعد  معينة، 
الخمس نهضة فاقت باقي مناطق شمال وشرق 

سوريا بالتقدم واالزدهار. 
كما أن من الغرابة اجتماع كافة قوى االحتالل 
داعش  ومرتزقة  السورية  والحكومة  التركي 
منبج،  في  األمن  تدمير  هو  واحد  هدف  على 
على  للظهور  الفرص  بانتظار  ذلك  وتجلى 
أن  شك  وال  األدوات،  أبسط  باستعمال  الساحة 
ويجب  الحساسية،  بالغة  نعيشها  التي  المرحلة 
على أهل منبج أن يتحلوا بقدر كبير من ضبط 
من  الهدف  يكون  وأن  الوطني،  والحس  النفس 
أي حراك هو تحقيق المصلحة الوطنية بالدرجة 

األولى. 
اإلدارة  تتبناه  الذي  الديمقراطي  للنهج  يمكن  ال 

الذاتية أن يمارس االستبداد في مسألة الخروج 
يكون  أن  يجب  حراك  كل  لكن  بالمظاهرات، 
للشعب االستمرار  يمكن  الطريقة  سلمياً، وبهذه 
وقت  أكثر  في  المشروعة  مطالبه  تحقيق  حتى 

وظرف مناسبين.
بدأ  من  أن  واضح  بشكل  نرى  المحصلة  وفي   
دولة  هو  منبج  في  التخريبية  باألعمال  يتحكم 
السورية،  الحكومة  وشوفينية  التركي  االحتالل 
وهذا ما يجب الحذر منه، وأكاد أجزم أن عشائر 
منبج جميعاً تدين بالوالء لإلدارة الذاتية في منبج 
النفس  العقل والحكمة وضبط  لغة  وتسعى عبر 

لوأد الفتنة التي أشعلتها الصفحات الفايسبوكية.
من  جرى  ما  حقيقة  يوضح  مثاالً  وألضرب 
كنت  الماضيين،  اليومين  غضون  في  أحداث 
للرد على الصفحات  الذين نشطوا وانبروا  أحد 

نصب  في  أضع  وكنت  التحريضية،  المشبوهة 
عيني ضرورة االلتزام بالمظاهر السلمية وعدم 
تأجيج االحتجاجات أكثر واستعمال لغة المنطق 
على  بنشره  أقوم  بوست  كل  وفي  والحوار. 
يقومون  ممن  العشرات  أجد  المنشورات  أحد 
بالرد على منشوري بالتحريض وتعبئة الذهنية 

باألكاذيب والتلفيق بما أسلفت ذكره من قبل. 
وتأكد لي أن كل أولئك هم في الخارج ومأجورون 
الذاتية في منبج خصيصاً  باإلدارة  ومتربصون 
الذاتية لشمال وشرق سوريا عموماً،  وباإلدارة 
وإال كيف استطاعوا تأليب الشعب ضد اإلدارة 
في غضون يومين، وبناء على ذلك ينبغي على 
هذه  أرباب  ومالحقة  االنتباه  الذاتية  اإلدارة 

الصفحات ألنها موطن كل بلية. 

سوسن الشاعر )كاتبة(

واالرتباط  التنسيق  بقاء  أحداث غزة  لنا  كشفت 
في  المسلمين«  »اإلخوان  تنظيم  أفرع  بين 
له  اإلخوانية  المركزية  القيادات  وبين  الخليج، 
الدولي،  التنظيم  من  األفرع  تلك  تنصل  رغم 
تلك  تماهي  درجة  تكشف  هو  ذلك  من  واألكثر 
لما  كإيران  معادية  أجنبية  دول  مع  األفرع 
للقيادة المركزية اإلخوانية من تنسيق بينها وبين 

طهران.
قدرة  الخليجية  األفرع  تلك  لدى  زال  ما  فهل 
في  األمن  على  تشكل خطراً  أن  على  وإمكانية 
وغدت  زخمها  فقدت  أنها  أم  الخليج،  منطقة 
مثلما  الجموع،  تحريك  على  قادرة  غير  فلولها 

كان عليه الحال قبل عشر سنوات؟
قبل  أي  منه  األول  الجزء  العربي،  الربيع  فبعد 
اإلخواني  التنظيم  فرع  أعلن  أعوام،  عشرة 
القيادة  التنصل من  المثال  البحريني على سبيل 
أن  خصوصاً  الدولي،  والتنظيم  المركزية 
المملكة العربية السعودية واإلمارات والبحرين 
حين  اإلرهاب  قائمة  على  الجماعة  صنفت 
انكشفت تلك العالقة السرية التي ربطت التنظيم 
بعدد من دوائر االستخبارات األجنبية، ودورها 
الذي لعبته في إحداث الفوضى ومحاوالتها لقلب 
األنظمة، وتمت مطاردة الكثير من القيادات التي 

فرت من دولها والتجأت حينها لتركيا أو قطر.
في  للتنظيم  الخليجية  األفرع  حراك  تراوح  ثم 
السنوات العشر األخيرة بين صامت تماماً وباٍق 
في فترة سبات وبين نشط بحذر، وتعاملت الدول 
الخليجية مع كل فرع حسب عالقة مجموعته مع 

نظامه، ما بين متحالف أو معارض.
إن صح  اإلخوانية،  الفلول  تلك  حراك  عن  أما 

الشأن  في  محصوراً  ظل  أنه  فالالفت  التعبير، 
التي  السنوات  للفرع في  المحلي  الخليجي  العام 
اإلرهاب،  قائمة  على  جماعتها  تصنيف  تلت 
فاإلخواني في الكويت مشغول بهمه المحلي إن 
نشط كمعارض ولديه مساحة الحركة من خالل 
وكذلك  اإلرادة،  ساحة  حتى  أو  األمة  مجلس 
ينشط  أو  بلدياً  أو  نيابياً  يترشح  أن  له  البحريني 
فقد  السعودية  في  أما  التواصل،  وسائل  عبر 
ودرجة  »اإلخوان«  مؤامرات  حجم  كشف  تم 
كذلك  استخباراتية،  بدوائر  واالرتباط  التنسيق 
كان  عمان  سلطنة  وفي  اإلمارات،  في  أيضاً 
اإلخواني  أما  الحركة،  محدودي  »اإلخوان« 
على  يجرؤ  وال  مشكلة  له  توجد  فال  القطري 

النشاط المعارض حتى لو أراد.
غزة  أحداث  عنه  كشفت  ما  أهمية  تأتي  وهنا 
الخليجية  األفرع  بين  التنسيق  درجة  حيث  من 
نشاطها  بذلك  لتتجاوز  أوالً،  البعض  بعضها 
عن  اإلعالن  إلى  المحلي  شأنها  في  المحصور 
ففي  اإلقليمية،  بالقضايا  )الرسمي(  موقفها 
بقياداتها  الجماعة  نظمت  والبحرين  الكويت 
الشارع  في  الثانية حراكاً  أو بصفوفها  التقليدية 
تبدى فيه احتفاظهم بالقدرة على تنظيم التجمعات 
والعمل  التنسيق  حجم  واألهم  الجموع،  وإدارة 
المشترك بين تلك األفرع الذي تمثل في تزامن 

الوقت ووحدة الشعار.
القيادات  مع  االتصال  أن  األحداث  أثبتت  أيضاً 
األفرع  تنصل  رغم  مستمراً  زال  ما  المركزية 
من القيادة المركزية حين أعلنت الدول تصنيف 

الجماعة على أنها إرهابية.
بين  التنسيق  حجم  الميداني  الحراك  أثبت  لقد 
الفقيه  الولي  وجماعة  اإلخوانية  األفرع  تلك 
إذ  والبحرين،  الكويت  دولتي  في  اإليرانية 
رافعين  التوقيت  ذات  في  الشارع  في  تحركوا 

ذات الشعارات، وكل منهم مؤيد للقيادات الدينية 
ما  أخطر  وهذا  والوالئي،  اإلخواني  بفرعيها 
الفروع  تلك  موقف  أن  من  األحداث  أثبتته 
أكثر  تحديداً  الحمساوية  للقيادة  ومساند  موحد 
وحدة  بذلك  فكشفت  الفلسطيني،  للشعب  منه 
موقفها السياسي مع القيادة اإلخوانية المركزية، 
للدول  الرسمي  الموقف  عن  بذلك  منفصلة 
بعيداً عن  الفلسطيني  للشعب  الخليجية والمساند 
موقف  فكان  لها،  ومتجاوزاً  الفصائل  خالفات 
الحراك الميداني لـ»اإلخواني« مضاداً ومعاكساً 
لالتجاه الرسمي، وقد عبرت عنه جميع األفرع 

أم  الخليجية من الجماعة، سواء بنزولها ميدانياً 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، مسانداً للقيادة 
هذا  بموقف  علمهم  رغم  تحديداً  الحمساوية 

الفصيل من األنظمة الخليجية.
»اإلخوان  جماعة  فلول  أن  سبق  مما  نستنتج 
زالت  ما  العربي  الخليج  دول  في  المسلمين« 
هناك  وأن  المركزية  القيادة  لواء  تحت  تعمل 
تنسيقاً بين بعضها البعض، وأنها ما زالت قادرة 
إمكانية  لديها  زال  وما  الشارع  تحريك  على 
للقيادة  والءها  أن  واألخطر  واإلدارة،  التنظيم 
المركزية مطلق حتى لو اضطرها ذلك التخاذ 

مواقف معاكسة لسياسة الدولة التي ينتمون لها 
كما حصل في عالقتهم بالفصائل المدعومة من 
إيران، حيث التنسيق أصبح وارداً بحجة توحيد 
الصفوف اإلسالمية تجاه العدو المشترك، وهو 
وفي  المركزية،  القيادات  بنهج  اقتداء  إسرائيل 
اإلدارة  على  وأثره  األوبامي  النهج  بقاء  ظل 
في  الدينية  الجماعات  تشجيع  فإن  األميركية 
وتمكين  الديمقراطية  دعم  بحجة  كان  المنطقة 
الخليجية  اإلخوانية  الفلول  تزال  وال  األقلية، 

تشكل خطراً على أمن المنطقة. 

الرئاسة  نائب  أشار  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
المشتركة للمجلس التنفيذي إلقليم الفرات نهاد 
يقظين  يكونوا  أن  منبج  أهالي  على  بأن  أحمد 
أخوة  تحاول ضرب  التي  والمساعي  لألالعيب 
الشعوب والتعايش المشترك في المدينة، وأكد 
األحداث  هذه  استغالل  يحاول  من  هناك  بأن 

لتنفيذ مخططاتهم التخريبية.
كان  الماضية  األيام  في  منبج  في  حدث  ما   
التركي  المحتل  مرتزقة  قبل  من  له  مخططاً 
والنظام السوري لضرب االستقرار واألمان في 
هذه المدينة التي لم تعرف الهدوء واألمن إال في 

ظل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. 

هدفهم التحريض وخلق الفنت بني 
شعوب املنطقة

في  جرت  التي  األخيرة  األحداث  على  وتعليقاً 
نائب  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  منبج،  مدينة 
إقليم  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة 

تأسيس  منذ  بقوله:  فتحدث  أحمد،  نهاد  الفرات 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وتحرير 
هناك  داعش،  مرتزقة  إرهاب  من  عدة  مناطق 

لضرب  والمساعي  المحاوالت  من  الكثير 
استقراره  وزعزعة  الديمقراطي  المشروع 

وأمانه ومحاولة إفشاله. 

وتابع أحمد: بعد فشل جميع مخططات ومساعي 
اإلدارة  مشروع  لضرب  الساعية  القوى 
من  بالنيل  سورية  وشرق  شمال  في  الذاتية 
تلك  تحاول  عسكرياً،  وشعوبها  المنطقة  إرادة 
األهالي  تحريض  خالل  من  مجدداً  األطراف 
والمطالب  االحتجاجات  واستغالل  الفتن  وخلق 
الشعبية ألهدافهم التخريبية، سعياً لخلق الفوضى 
في  واالستقرار  األمان  وضرب  المنطقة  في 
الدائرة  واألزمة  الصراع  ظل  في  منبج،  مدينة 

في سوريا منذ عام 2011.  

رضورة عدم االنجرار وراء 
أالعيبهم ومخططاتهم 

وأضاف أحمد قائالً: وبعد أن رأت تلك األطراف 
الساعية إلفشال مشروع اإلدارة الذاتية في شمال 
وشرق سوريا بأن مشروع اإلدارة الديمقراطية 
بات على أبواب االعتراف بها دولياً وأن جميع 
القوى  تلك  التجأت  بالفشل،  تبوء  مخططاتهم 
ألساليب قذرة أخرى لعلها تنجح لضرب مشروع 

اإلدارة الذاتية، واستغلوا ما حدث في منبج من 
أجل تحريض األهالي وخلق الفتن بين شعوبها 

في محاولة للتدخل بذريعة مصالح الشعب. 
وأكد أحمد: المطالب التي خرج بها أهالي منبج 
بها،  بالمطالبة  الحق  ولهم  سلمية  مطالب  كانت 
الساعية لضرب مشروع  األطراف  بعض  لكن 
والنظام  تركيا  رأسها  وعلى  الديمقراطية  األمة 
تلك  تحويل  في  جاهدين  حاولوا  السوري، 
تسعى  تخريبية  لمظاهر  السلمية  االحتجاجات 

لخلق الفتن والتفرقة وزعزعة أمان المنطقة.  
المشتركة  الرئاسة  نائب  ناشد  نهاية حديثه  وفي 
أحمد  نهاد  الفرات  إقليم  في  التنفيذي  للمجلس 
أهالي منبج وجميع أهالي شمال وشرق سوريا 
أعداء  ومساعي  الفتن  خلف  االنجرار  بعدم 
يقظين  يكونوا  أن  الجميع  على  قائالً:  المنطقة، 
تستهدف  التي  التخريبية  والمساعي  لألالعيب 
يكون وجهاء  أن  أمل  إرادة شعبنا، ونحن على 
ومدركين  متفاهمين  وأهلها  منبج  في  العشائر 
النيل  تحاول  التي  والمخططات  األالعيب  حجم 
الديمقراطي  المشروع  وضرب  إرادتهم  من 

لإلدارة الذاتية. 

األخيرة  اآلونة  في  ـ  إبراهيم  رفيق  قامشلو/ 
االحتالل  دولة  بين  التوتر  حدة  قلت  وبعدما 
قدمتها  التي  التنازالت  نتيجة  ومصر  التركي 
تركيا لمصر من أجل إعادة العالقات، وبخاصة 
وزير  زيارة  ثم  ومن  منها،  الدبلوماسية 
لم  أنها  يبدو  والتي  لمصر  التركي  الخارجية 
تركيا  من  طلبت  قد  مصر  وكانت  أُكلها،  تؤِت 
المسلمين والتخلي  بالتوقف عن دعم اإلخوان 
المصرية،  الدولة  إلى  وتسليمهم  قادتها  عن 
تبث  والتي  لإلخوان  التابعة  القنوات  ووقف 
السموم من داخل تركيا، لكن وبعد أن انكشف 
العالقات  إعادة  التركي من  الهدف  الستار عن 
مع مصر وتبيان كذب ونفاق الحكومة التركية، 
الموقف  تغيير  وعدم  بتعهداتها  إيفائها  وعدم 
المصري السيادي من اإلخوان؛ عادت القنوات 
لتبدأ حملتها ضد مصر وحكومتها  التلفزيونية 

مرة أخرى. 

التصعيد يؤكد عدم التزام أنقرة 
بالرشوط املرصية

القنوات  بدأت  الماضيين  األسبوعيين  وخالل 
الطريقة  نفس  إلى  بالعودة  تركيا  في  اإلخوانية 
على  والتهجم  المصري  الداخل  مع  بالتعامل 
الواليات  قررت  بعدما  وبخاصة  الحكومة، 
إعمار  إعادة  في  دعم مصر  األمريكية  المتحدة 
وبدعم  مصر  يد  في  األوراق  وتجميع  غزة 
أمريكي غير مسبوق، واستبعاد تركيا من لعب 
أي دور في ذلك، ما أغضب األتراك فاستخدموا 
وشعبها  مصر  ضد  مجدداً  اإلخوان  ورقة 

وحكومتها.
عليها  أقدمت  التي  الخطوة  أن  مراقبون  ويعتقد 
في  الرئيسي  السبب  كانت  ودولياً  إقليمياً  مصر 
وقف الحرب األخيرة في غزة، وهي التي تقف 
الرئيس  أن  إلى  مشيرين  أنقرة،  تصعيد  وراء 
التركي أردوغان سعى بكل الطرق بما في ذلك 
الفلسطينيين  حول  الكاذبة  النارية  التصريحات 
الوسيط  دور  لعب  أجل  من  إليه  األنظار  لجلب 
الملف  سلم  وعندما  القضية،  هذه  في  والفاعل 

لغريمه عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري فقد 
القنوات  تلك  حرك  لهذا  جنونه،  وجن  أعصابه 

التحريضية.
في  الموجودة  اإلخوانية  القنوات  عودة  وتعبّر 
تركيا إلى حمالتها ضد مصر عن انزعاج تركي 
من خسارة إحدى األوراق التي عمل أردوغان 
على وضعها في يده كورقة تفاوض مع الواليات 
تسمح  تعد  لم  اإلقليمية  الظروف  لكن  المتحدة، 
أن  مناورة جديدة، خاصة  بأي  التركي  للرئيس 
المصري  بالدور  سلمت  حماس  حركة  حليفته 
كبوابة للبحث عن تطبيع وضعها ضمن النظام 

السياسي الفلسطيني.
برنامجه  إلى  ناصر  محمد  اإلعالمي  فعاد 
المصري« على فضائية »مكملين«،  »الشارع 
آذار  نهاية  منذ  الظهور  عن  توقف  قد  وكان 
النهضة  سد  أزمة  تعثر  في  ووجد  الماضي، 
اإلعالم  إدارة  على  طرأت  التي  والتغيرات 
المصري أخيراً مدخالً مناسبًا للهجوم من جديد 

على الدولة المصرية واتهامها بالتراخي والفساد 
في ملفات عديدة.

»الشرق«،  قناة  في  كثيًرا  الوضع  يختلف  ولم 
تقوم  جديدة  برامج  استحداث  جرى  حيث 
مصطلحات  واستخدمت  نفسه،  السابق  بالدور 
النظام  وصف  في  والعسكر  االنقالب  مثل 
األخيرة،  التطورات  مع  وتعامله  المصري 
الماضية  األيام  خالل  اإلخوان  قنوات  ولعبت 
إنهاء  في  المصري  الدور  تحريضيّا ضد  دوًرا 
واتهمت  غزة  قطاع  في  اإلسرائيلي  التصعيد 
من  للتخلص  إسرائيل  مع  بالتنسيق  الحكومة 
القاهرة  دور  تصاعد  أن  غير  المقاومة،  سالح 
في القضية الفلسطينية أفرغ الخطاب اإلعالمي 

اإلخواني من مضمونه السياسي.
اإلخوان  باسم  الناطقة  الثالثة  القنوات  وكانت 
المسلمين )مكملين والشرق ووطن(، قد غيرت 
من خارطة برامجها في منتصف آذار الماضي 
تتسم  التي  السياسية  البرامج  بعض  بث  وألغت 

وذلك  المصرية،  الحكومة  تجاه  الخطاب  بحدة 
بوزارة  مسؤولون  عقده  اجتماع  إثر  جاء 
كبار  مع مسؤولين  أنقرة  في  التركية  الخارجية 
السياسة  بتغيير  وطالبوهم  الثالثة  القنوات  في 
التحريرية لتناسب المرحلة التي بدأت فيها أنقرة 

تسعى إلى التقارب مع القاهرة.

الهجوم عىل مرص مل يتوقف

 وإن كان شكلياً

وحول ذلك قال الصحافي المصري عبد الحليم 
قنديل: إن الهجوم ضد الدولة المصرية لم يتوقف 
الشهرين  أثناء  حتى  األوقات  من  وقت  أي  في 
على  طاغية  ظلت  النقد  لغة  ألن  الماضيين، 
والتغير  القنوات،  هذه  في  اإلعالمي  الخطاب 
إيقاف بعض  حدث في الشكل فقط، إضافة إلى 

المذيعين مؤقتاً كبادرة حسن نوايا من قبل تركيا.
ويضيف قنديل بالقول: إن الرجوع إلى الصيغة 
القديمة يعني أن هناك شروطاً محددة وضعتها 
رفضتها  أنقرة  مع  عالقتها  لتحسين  مصر 
بتنظيم  بعالقتها  يتعلق  ما  وتحديداً  األخيرة، 
لهذا خف  المطلوبين،  اإلخوان وتسليم عدد من 
عنها  والحديث  الدبلوماسية،  التحركات  نشاط 
بعد آخر اجتماع عقد في القاهرة الشهر الماضي 
يفسر أن ارتفاع حدة النبرة مرة أخرى يدل على 

أن هناك أزمة حقيقية بين الجانبين.
قنديل  الحليم  عبد  المصري  الصحفي  ويختتم   
حديثه بالقول: ما يفسر المتغير األكثر وضوحاً 
مرة  الهجوم  إلى  اإلخوان  قنوات  عودة  في 
والتأثير  بالشعبية  تحظى  تعد  لم  بأنها  أخرى 
أنها  ثبت  أن  بعد  سنوات،  قبل  حققتهما  اللذين 
أداة بيد تركيا توظفها كيفما تشاء، إلى جانب أن 
الثقة في أنقرة التي كالت المديح  جمهورها فقد 

للدولة المصرية وحكومتها مؤخراً.
الشارع  في  الكثيرين  فإن  يبدو؛  ما  وعلى 
المصري لم يعد يهتمون ويتابعون هذه القنوات 
ألنها فقدت مصداقيتها بين المصريين، بخاصة 
بعد تحوالت تركيا المتناقضة وارتباك القائمين 
عليها، مما جعل العودة إلى توجيه االنتقادات بال 
طعم تقريباً، وربما ألن قناة الجزيرة والمنصات 
التابعة لقطر عموماً خففت لهجتها ضد القاهرة، 
والجماهير المصرية والعربية عرفت بأن إدارة 
التركية  المخابرات  بإشراف  تتم  القنوات  تلك 

بشكل مباشر.
وثبت بالدليل القاطع أن القنوات اإلخوانية التي 
التنظيم  أجندة  لتحقيق  تعمل  إسطنبول  من  تبث 
الدولي لإلخوان، وتركيا جزء ال يتجزأ من تلك 
المنظومة، ولن يكون من السهل تغيير سياستها 
إلى  العودة  ثم  التحريرية وتحجيم دورها، ومن 
تحاول  تركي محض  هدف  على مصر  التهجم 
مصر  سياسة  على  التأثير  خاللها  من  تركيا 
الدور  أن  يبدو  ولكن  والخارجية،  الداخلية 
المصري في المنطقة يتعاظم يوماً بعد يوم وأن 
األيام والشهور المقبلة ستحمل في طياتها الكثير 
من التغييرات وبخاصة تجاه السياسة الخارجية 

التركية.
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في الجانب اآلخر 
من الشروق

تستحمين في ينابيع السماء 
تحت مظلة القمر...

شجرة الرمان أزهرت
من مئات الجروح..

وأنا رأسي مدفون في الكتب
أبحث عن وجهك

أنسج رواية ألف خرافة وحلم
لحبنا البريء..
حرفاً بعد حرف

تفوح هذي السطور 
برائحة الحزن

أسكب بذار عشقك
في /أرض األمل/

وأسقيها من ماء الشمس
أحجب روحي بغطاء

سهول / قامشلو/
وأتعمد بنقاء الغيم
ً وأقدم نفسي قربانا

على صخور الحنين
أطارد وجهك 
من سماء لسماء

وأنت تعتنقين النور
يا أجمل ما كسبته من الحياة

إلى أين أتجه..؟
في دروب المصير 

الكئيبة
وبيننا مدن محروقة

وسبع بلدان
مقطعة باألسالك الشائكة 

والحدود
وأنا على هذه التالل 
المحشوة بالبارود  
أدور حول ذاتي..

فقدت قدسية تراتيلي
أما من نسمة تأتيني بك؟

ألؤمن أن ال شيء 
مستحيل

غدر بنا الزمان يا حبيبتي
وخبأت أحالمنا الصغيرة

في حقائب الرحيل
وجعلت أيامنا حزينة

 مثل عفرين
وأبَق على قارعة الروح

أشتاق لنسمة عابرة
تحمل عبق اآلماريج
المنبعث من أنفاسك..

كروح األولياء..
ألعبر هذه المتاهة 

ونخيط الماضي بالحاضر
ونجتاز العمر مع السنونو

لم آمل أبداً
أن نعانق نور فجر اللقاء
ونصدق معجزة المطر
فأنا ما زلت ذلك الشاعر

أبصر السخاء
في عيون المروج الخضر

والحب في أنفاس 
النسيم المحتفل
بميالد الزهر..
وأشعل شموع 
دعوات المساء

وما زلت أمشي 
على الدروب الساهرة

التي تعزف ذاكرة خطواتك
الذاهبة نحو الصباح..

هل ستخضع تركيا لتحول استراتيجي آخر في سوريا؟
صحف غربية 

في  والسياسات  العلوم  مؤسسة  في  الباحث  يرى 
يلدز  التركية غوني  بالشؤون  برلين والمتخصص 
أن تركيا تسعى لالستحواذ على المكتسبات الكردية 
في  األخير  عدوانها  أن  إلى  إشارة  في  اإلقليمية، 
العمال  حزب  يستهدف  ال  كردستان  باشور 
تسعى  تركيا  إن  الباحث  ويقول  فقط،  الكردستاني 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  اكتساب  لمنع 
سوريا االعتراف السياسي الدولي، بل ربما توافق 
على فرض حكومة دمشق سيطرتها على مناطق 

شمال وشرق سوريا.
المركز  ترجمه  له  تقرير  خالل  الباحث  ويقول 
الحالية  التركية  السياسيات  إن  للدراسات  الكردي 
في سوريا والمنطقة غير مستقرة، متوقعاً خسارة 
والعراق  سوريا  في  مشروعها  وتعرض  تركيا 
مع  التركية  العالقات  هشاشة  نتيجة  إلرهاصات 

القوى الفاعلة في المنطقة.
وهنا نستعرض بعضاً مما ورد في التقرير: غيرت 
تركيا استراتيجيتها في سوريا أُسوة ببقية األطراف 
التي اعتمدت تكتيكاً جديداً فيها، ورغم ذلك، وبعد 
الحكومة  ضد  إدلب  في  عام  لمدة  استمّر  جمود 
المناوئة  السياسات  من  عديدة  وأعواماً  السورية 
غير الحاسمة ضد اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
استراتيجيتها،  تغيير  أنقرة  على  تحتّم  سوريا، 
ويُمكن أن يتحقق ذلك بطريقتين، إما بتغيير موقفها 
تجاه اإلدارة الذاتية أو تجاه النظام، وهذا ال يعني 
أّن االستراتيجية الحالية ليست ثابتة، والتي تعتمد 
مع  للجدل  المثير  التركي  التعاون  مستقبل  على 

روسيا، بل ألنها مكلّفة على الصعيد السياسي.

سياسة متقلبة

تركيا  شنّت   ،2020 عام  من  شباط  فبراير/  في 
هجوماً عسكرياً ضد النظام السوري، األمر الذي 
المدعوم  للنظام  سابق  لهجوم  حدٍّ  لوضع  أدّى 
مقتل  خلفيّة  على  وذلك  إدلب،  في  روسيا  من 
جويّة  بضربات  األتراك  الجنود  من  العشرات 
القوات  قبل  من  المواجهة  وبعد  السوري،  للنظام 
المسلحة التركية والمفاوضات بين موسكو وأنقرة، 

أدّى ذلك إليقاف الهجوم ضد مقاتلي هيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة(، ومنذ ذلك الحين، أصبحت 
وهّشةً  بالحذر  مشّوبة  الغربية  الشماليّة  المنطقة 

للغاية بين تركيا ونظام األسد.
ُمنذ عدة أشهر، وتحديداً في شهر أُْكتُوبر/ تِْشرين 
ل من عام 2019 ، شنّت تركيا عدواناً على  األوَّ
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أسفر عنه 
الكردية  الغالبيّة  ذات  كانيه  سري  لمدينة  احتاللها 
ومدينة كري سبي/ تل أبيض ذات الغالبية العربية، 
بنحو 9000 كم مربع،  الُمحتلة  المساحات  وتُقدّر 
حيث تلّقت العمليّة التركية دعماً ضمنيّاً من اإلدارة 
كانت  أنها  من  الرغم  على  السابقة،  األمريكية 
رجب  التركي  الرئيس  توقُّعات  بخالف  محدودةً 
الفراغ  روسيا  سدّت  ما  ُسرعان  أردوغان،  طيب 
الحاصل نتيجة النسحاب الواليات المتحدة وكبَحت 

جماح الغزو التركي.

فشل تركيا يف كبح اإلدارة

عموماً لم تُجِد العمليات العسكرية التركية والضغط 
ضد  المفروض  الدبلوماسي  والحصار  السياسي 
اإلدارة الذاتية نفعاً، بيد أّن أنقرة استطاعت إجهاض 
شمال  في  الذاتية  باإلدارة  سياسّيٍ  اعتراف  أّي 
وشرق سوريا، على الرغم من بقاء اإلدارة شريكاً 
استراتيجيّاً للتحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة 
في القتال ضد مرتزقة داعش، وعالوةً على ذلك، 
أصبح الضغط يُمارس على اإلدارة الذاتية من قبل 

تركيا وروسيا وإيران والنظام بصورة متداخلة.
عسكرياً  ُمستدامة  التركية  االستراتيجية  إن 
الهش  التوازن  من  نوعاً  هناك  أن  بالمنطقة طالما 
قائماً بين موسكو وأنقرة، لكْن من الناحية السياسية 
إنَّ أهداف تركيا بعيدة المنال، وفي الوقت الحالي 
تسعى أنقرة لتحقيق هدفين سياسيين مثيرين للجدل 

في شمالي شرق وشمال غرب سوريا.

االستحواذ عىل مكتسبات
 الكرد إقليمياً

ووفق الكاتب يبدو أن الهدفين هما، بالدرجة األولى، 

سعي تركيا لمنع اإلدارة الذاتية من الحصول على 
أّي نوع من االعتراف السياسي من الغرب، وهذا 
يتضمن منع هذه اإلدارة من الُمشاركة بأية منصاٍت 
اآلخر،  األمر  النزاع،  لتسوية  إنشاؤها  تم  دوليّة 
رغبة تركيا باالستحواذ على جميع مكتسبات الكرد 
أنقرة  ترغب  ال  والسياسية.  والعسكرية  اإلقليمية 
الكردية  الغالبيّة  المناطق ذات  الكرد في  يحُكم  أن 
كما حصل في مدينتي عفرين وسري كانيه، حيث 
تعّرض الكرد لضغط سياسي مستمر وفقدوا بعض 
والسيناريو  والثقافيّة،  والسياسية  اللغويّة  حقوقهم 
هو  التركية  الحكومة  إليه  تطمح  الذي  األفضل 
بالمنطقة،  لوكالئها  سوريا  شرق  شمال  إخضاع 
المنطقة  تسليم  هو  الثاني  األفضل  والسيناريو 
لسلطة النظام المركزيّة، األمر الذي سيقضي على 

أّي شكٍل من الحكم الذاتي بالمنطقة.
هدف أردوغان الثاني فيما يتعلق بالجزء الشمالي 
قبل تركيا(،  المحتلة من  الغربي )إدلب والمناطق 
بالجزء  يتعلق  فيما  األول  الهدف  مع  يتناقض 
الشرقي  الشمال  في  حيث  الشرقي،  الشمالي 
حكم  على  الحصول  أجل  من  جاهدةً  تركيا  تسعى 
السورية  للفصائل  ضاربة  سياسية  وقوة  ذاتي 
المتشددة المدعومة من قبلها، وخاّصة المجموعات 

التركمانية منها.

تفكيك سوريا

إلى  سوريا  تفكيك  شأنهما  من  الهدفين  هذين  إن 
قسمين، أحدهما ذو سيطرة مركزية قوية في أماكن 
بعيدة، كالجزء الشمالي الشرقي من البالد، واآلخر 
الجزء  في  ذاتي  بحكم  تتمتّع  سوريا غير مركزية 

الشمالي الغربي.
ومما يجعل األهداف السياسية لتركيا غير ُمستدامة، 
هو هذه الُرؤى الُمتضاربة، ما لم تقُم تركيا بإعادة 
الحرب  تُكلّف  وأولوياتها، سوف  مقاصدها  تحديد 
باهظة لن تظهر إرهاصاتها  السورية تركيا أثماناً 

إال على المدى الطويل.
كانت أهداف تركيا ليست كما هي عليه اآلن بداية 
اندالع الصراع، قّررت أنقرة الدخول كوسيط مع 
النظام بعد أن غيّرت من تبنّيها للسياسة البريطانية 
والفرنسية بممارسة ضغط متزايد لإلطاحة بحكومة 

الحكومة  بين  خالفات  نشبت  الحقاً،  األسد،  بشار 
األمن  أجهزة  ترغب  حيث  والغرب،  التركية 
لالستراتيجية  عملي  بشكٍل  القيادة  بتولّي  التركية 

الغربية لدعم أّي شخص يقف ضد نظام األسد.
تخلّى الغرب عن فكرة التدخل العسكري في سوريا 
نتيجةً لظهور جماعات راديكالية معارضة وازدياد 
في أعداد الالجئين، حيث توقف بشكل تدريجي عن 
الُمعتدلة في  القتالي لألذرع غير  تقديم الدعم غير 
ذلك،  غضون  في  المسلحة،  السورية  المعارضة 
للرجوع والتوقّف، وسط  لتركيا، ال مكان  بالنسبة 
الفاعلة  الجهات  مع  أردوغان  لتسامح  انتقادات 
اليمينيّة عبر دوائر السياسة في االتحاد األوروبي 

والواليات المتحدة.

تدخل عسكري بهدف القضاء
 عىل الكرد

وتدّخل أردوغان في سوريا بعدما أصبحت وحدات 
حماية الشعب المنضوية تحت سقف قوات سوريا 
بقيادة  الدولي  للتحالف  شريكاً  )قسد(  الديمقراطية 

الواليات المتحدة ضد داعش في عام 2014.
في  الدائرة  الحرب  في  قواتها  تركيا  أقحمت  وقد 
السوريون  الكرد  يتلقى  أن  منها من  سوريا خشيةً 
مناطقهم  توحيد  من  يتمّكنوا  وأن  سياسيّاً،  اعترافاً 

إلى  الغرب  في  عفرين  مدينة  من  المتصلة  غير 
منبج في الشرق، في عام 2016 تمّكنت تركيا من 
احتالل المثلث المكّون من مدن جرابلس وإعزاز 
جيش  أصبح  حيث  داعش،  قتال  بحجة  والباب 

االحتالل التركي بين منطقتين لإلدارة الذاتية.
إن النظام السياسي القائم في تركيا، والذي يُهيمن 
عليه القوميّون األتراك، يجعل من المستحيل لهذا 
الكرد، وعلى  تجاه  استراتيجيته  يُغيّر من  أن  البلد 
مع  للتقارب  بعدة خطوات  أنقرة  ستقوم  حال،  أيّة 
ونّظمت  الدول  بين  روسيا  توّسطت  األسد،  نظام 
أول اجتماع علنّيٍ بين القيادين األتراك والسوريين 
في موسكو في يناير/ كانون الثاني من عام 2020 
من تركيا  بأّن وفداً  تقارير غير رسمية  ، وأفادت 
أجرى زيارة أيضاً إلى دمشق من أجل المحادثات. 
وعودة التقارب والحوار مؤخراً بين تركيا من جهة 
بتركيا  دفع  أخرى،  جهة  من  والسعودية  ومصر 
العالمية،  المسلمين  اإلخوان  حركة  من  للتخلص 
أرضيّة  وتشكيل  العقبات  تذليل  شأنها  من  والتي 

مشتركة مع نظام األسد.
ضد  لتركيا  األمريكي  الدعم  أن  الكاتب  ويرى 
حزب العُّمال الُكردستاني في باشور كردستان هو 
السوريين.  الُكرد  ضد  تركيا  غضب  المتصاص 
ومن جانب آخر، يشكل التقارب بين أنقرة ودمشق، 
وخاصة بعد أن خاضت األخيرة قتاالً ضد وحدات 
تكثيف  بغية  ألنقرة  دافعاً  بالحسكة  الشعب  حماية 
التعاون العسكري مع النظام ضد الكرد السوريين. 

إعداد/ صالح إيبو ـ وسط صمت عراقي وكردي 
رسمي على العدوان التركي في باشور كردستان، 
إحداث  ومحاولة  الطبيعية،  الحياة  على  وتعديها 
اقتتال كردي كردي، سلّط عراقيون الضوء على 
الشريط  على  التركي  االحتالل  جيش  يفعله  ما 
لألشجار،  واقتالع  احتالل  من  للعراق  الحدودي 
أنقرة  إحياء  إطار  في  يندرج  ذلك  أن  مؤكدين 

لـ«الميثاق الملي«.

كما سلطت العديد من الصحف والقنوات العالمية 
الضوء على هذا الموضوع، بعد أن أثارت صور 
ومقاطع فيديو تظهر اقتالع قوات تركية لألشجار 
على الشريط الحدودي بين تركيا والعراق، غضباً 
ولم  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  واسعاً 
قامت  وإنما  المنطقة،  في  بالتوغل  تركيا  تكتِف 
أيضاً بإجراء تغييرات على بيئتها، كما يقول بيان 
كردستان  إقليم  في  الزراعة  لوزارتي  مشترك 
تركيا  اتهما  اللذين  العراقية  المركزية  والحكومة 

بـ«قطع أشجار المنطقة الجبلية«.

رسقة األشجار واحتالل األرض

حسابه  على  حبيب  معن  العراقي  الصحافي  ونقل 
على تويتر صوراً ومقاطع فيديو تظهر قيام جيش 
للمناطق  بعمليات تجريف منّظم  التركي  االحتالل 
الجبلية في محافظة دهوك التي أصبح جزء كبير 
منها تحت السيطرة التركية. وأضاف الصحافي أن 
في  وبيعها  األشجار  بقطع  تقوم  تركية  »شركات 

تركيا«.
الباحثين  أحد  عن  نقالً  المغردين  أحد  وكتب 

األتراك  الباحثين  بعض  مع  »تواصلت  العراقيين 
بخصوص موضوع قطع األشجار، وأكدوا لي أن 
المقاطع صحيحة وتعود للعام الماضي وليس هذا 
قيادات  فيه مع  بالتنسيق  يتم  العام، وأن ما يجري 
وبالتعاون  الكردستاني،  الديمقراطي  حزب  في 
يتم  في شرناخ، حيث  تركية  أخشاب  مع شركات 
توريد هذه األخشاب لصناعة األثاث وما شابه، في 
المقابل تسعى تركيا الفتتاح المزيد من الطرق في 
مناطق هذه األشجار من أجل سهولة الترابط بين 
العسكرية  عملياتها  بعد  أقامتها  التي  التفتيش  نقاط 
عزم  عن  معلومات  تمرير  تم  واليوم  المستمرة، 
فيها  سيشترك  قريبة  عسكرية  عملية  شّن  تركيا 

18000 جندي«.

التعطيش... يليه تدمري البيئة

تمارسه  الذي  التخريبي  الدور  مغّردون  وانتقد 
تكتف  لم  »تركيا  قائالً:  أحدهم  وكتب  تركيا 
مياه  لحجز  سدود  بناء  عبر  العراقيين  بتعطيش 
العراق  حدود  بانتهاك  تكتف  ولم  والفرات،  دجلة 
تركيا  اآلن..  العراقية..  األراضي  داخل  والتوغل 
تقطع أشجار الغابات العراقية وتنقلها إلى تركيا.. 
#تركيا_ إلى صحراء  العراق  تحويل  تريد  تركيا 

تقطع_أشجار_العراق«.

أردوغان خطر عىل األمن
 القومي العريب

الذي  والعرقي  العقدي  الحقد  من  مغردون  وحذّر 

يميز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكتب 
آخر »العراق يستنكر إقدام تركيا على قطع أشجار 
الغابات داخل األراضي العراقية، قلتها: أردوغان 
يمتاز عن بقية األتراك بإضافة الحقد العقدي على 
لم  للعرب  عداء  موضع  بقي  هل  العرقي!  الحقد 
تجد تركيا فيه؟ ال أخطر علينا من خبيث فرق بين 
خطر إيران وخطر تركيا على العرب #معركة_

استرداد_الوعي_مستمرة«.
التي  البيشمركة  قوات  عراقيون  مغردون  وانتقد 
األراضي  حماية  مهمتها  تكون  أن  المفترض  من 
تداول  التخريب واالحتالل. في حين  العراقية من 
مغردون على نطاق واسع هاشتاغ #تركيا_تحتل_

كردستان، مؤكدين أن تركيا لم تتخل عن »ميثاق 
الملي«.

عليها  يتكئ  التي  الخارطة  هو  الملي  والميثاق 
أردوغان في طموحاته التوسعية، سواء في العراق 
الملي  الميثاق  بنود  في  جاء  حيث  سوريا،  أو 

في  مسلمة  تركية  غالبية  تسكنها  التي  »المناطق 
الموصل وحلب هي مناطق تركية األم«.

الرئيس  فيها  يشير  التي  األولى  المرة  وكانت 
أكتوبر من  الملي خالل شهر  الميثاق  إلى  التركي 
عام 2016، عندما استبعدت تركيا من المشاركة 
في حملة قادتها الواليات المتحدة األميركية لتحرير 
ردّ  فقد  داعش.  من  العراق  الموصل شمال  مدينة 
»في  بالقول  حينها  بالده  استبعاد  على  أردوغان 
السادة  وإذا رغب  علينا..  يكذب  التاريخ  الموصل 
التحقق  في  العراقية(  الحكومة  )يقصد  األفاضل 
من ذلك فعليهم بقراءة الميثاق الملي ليفهموا معنى 
»الجيش  أن  على  مؤكداً  إلينا«،  بالنسبة  الموصل 

التركي سيشارك في عمليات تحرير المدينة«.
لترسيم  لوزان  اتفاقية  بموجب  تركيا  وخسرت 
نزاعاً  العراق  بينها  من  ودول  تركيا  بين  الحدود 
قانونياً مع بريطانيا بشأن مناطق »والية الموصل 
ودهوك  الحالية  نينوى  كل  ضمت  التي  السابقة 

وأجزاء من هولير«، لكن تركيا لم تتنازل أبداً عن 
طموحاتها التاريخية في هذه المناطق.

 100 بعد  تنتهي  أنها  على  لوزان  اتفاقية  وتنص 
عام، وهذا الموعد سيكون في عام 2023. ويتعهد 

أردوغان باستعادة هذه األراضي عام 2023.
عن  االثنين  اإلعالمية  »روداو«  شبكة  ونقلت 
نائب في حزب الشعوب الديمقراطي قوله »خالل 
التركية  المسلحة  القوات  نفذتها  التي  العمليات 
أمنية«.  ألسباب  األشجار  حرق  تم   )TSK(
تم  الماضية  األربع  السنوات  في  أنه  وأضاف 
»حرق مناطق الغابات عمداً. يذكرون بوضوح أن 
قطع  يتم  ذلك  جانب  وإلى  أمنية،  يتم ألسباب  هذا 

األشجار«.

التعصب القومي

أحدها  في  يظهر  فيديو  مقاطع  مغّردون  ونشر 
بهشلي حليف  دولت  القومية  الحركة  زعيم حزب 
لتركيا  وكركوك  الموصل  بضم  يتعهد  أردوغان 
الوقت،  يحين  »عندما  ويقول  الملي،  بالميثاق 
التركية  للجغرافيا  مناسباً  التاريخ  يعد  لم  وعندما 
وستكون  الملي  الميثاق  يستيقظ  سوف  الحالية 
كركوك هي المحافظة 82 والموصل بعد محافظة 

دوزجه وهي المحافظة رقم 81 في تركيا«.
وسبق لرئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب 
الوطن  إنه  هدفنا،  هو  الملي  الميثاق  إن  قال  أن 
مخلصين  ومازلنا  حدوده،  عن  بالدفاع  وملزمون 
لهدف وروح القسم الوطني الذي أعلن قبل 101 

سنة.

سراج حسن

قصة شعب.. تمازج ثقافي وعيش مشترك 
في صور فوتوغرافية

قراءة سريعة في رواية »ساعة عدل« للكاتب محمد 
فتحي عبد العال

»تركيا تحتل كردستان« مغردون عراقيون يطالبون بوقفه

»الصورة  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
ووجوه  وجود  تعكس  رسالة  الفوتوغرافية« 
وآشوريين  وكرد  وعرب  سريان  من  الشعوب 
إلى  يهدف  وإيزيدين وغيرهم، ضمن مشروع 
التعايش بين مختلف األديان والطوائف  تعزيز 

في شمال وشرق سوريا.

عدسته.. تروي حكايات

رودي تحلو مصور وإعالمي من مدينة قامشلو 
يتجول في المدن والقرى حامالً كاميراته، يلتقط 
صوراً تمثل كافة شرائح وشعوب المجتمع، يبين 
من خاللها أن »الصورة الفوتوغرافية« تروي 
مادية،  مساعدة  أي  يتلقى  ال  كلمة،  بألف  قصة 
ويتمنى  فقط،  المعنوي  والتشجيع  الدعم  ويتلقى 
وال يمانع أن ينضم إليه أحد من مناطق أخرى 

في روج آفا. 
كانت بداية مشروعه في عام 2016، كمبادرة 
ضد التمييز العنصري والعرقي بين الشعوب في 
شمال وشرق سوريا، وعرض صوره في مواقع 
صورة،   300 وعددها  االجتماعي  التواصل 

وهو يرى أن بعد األزمة في سوريا نحن بحاجة 
لتعزيز التماسك االجتماعي والتعايش المشترك 
في منطقتنا، وهدفه إثبات أننا شعب واحد يعيش 
الكثير  وأن  خصوصاً  بلدنا،  في  وتأخي  بحب 
مؤخراً  تحاول  المغرضة  الخارجية  الفئات  من 
نشر الفتنة بين الطوائف واألديان لتشويه صورة 
التي  الشعوب  كافة  بين  والود  والثقافة  المحبة 

تعيش في روج آفا. 

متازج ثقافات وديانات يف
 مجتمع واحد

مؤخراً افتتح معرضه األول في قامشلو وتضمن 
من  شعب  »قصة  عنوان  تحت  صورة،   60
مختلف الديانات واألعراق والثقافات«، وتركز 
ضمن  األشخاص  من  عدد  وجوه  على  عدسته 
وحياتهم،  ومكونهم  واقعهم  تحكي  فنية  تجربة 
بكافات  يتمثل  الذي  الثقافي  المزيج  وإظهار 
الشعوب التي تعيش في شمال وشرق سوريا من 
عن  بعيداً  سامية  بمالمح  وأطفال  ونساء  رجال 
إقامة  العرقي، ومن أحد األسباب وراء  التمييز 
معرضه هو عرض الصور ليتمكن الجميع من 
الذين ال يتابعون مواقع  مشاهداتها، وخصوصاً 
التواصل االجتماعي، باإلضافة لعرض الصور 
وتعايشهم  الشعوب  لجميع  المختلفة  بطبيعتها 
وفلكلور  تراث  الصور  حملت  حيث  المشترك، 
أن  الكثيرون  ويعتبر  مختلفة،  بلوحة  مكون  كل 
الطوائف في  بين  المشترك  التعايش  طرح مبدأ 
روج آفا بطريقة فنية أمر في غاية األهمية كما 
وصفته »ليلى أحمد« إحدى زائرات المعرض، 
فكرة  »إن  معارض:  هكذا  أهمية  إلى  وأشارت 

المعرض رائعة وتحمل رسالة إنسانية فنية راقية 
متمثلة بفئات وشعوب وديانات سماوية، وتشجع 
وعي  مدى  فيها  وتصف  الفنية  األعمال  هذه 
واحترامهم  التآخي  لمفهوم  وإدراكهم  الشباب 
لكافة الطوائف من خالل طرح أفكارهم بطريقة 
بكافة  المعارض  هذه  تزداد  أن  وتتمنى  فنية، 
مناطق روج آفا، وتعرض هكذا أعمال حتى في 
متمازج  شعبنا  أن  للعالم  لنبين  دولية  معارض 
بصورة  وديانته  أطيافه  بكافة  متماسك  متعايش 

فنية واقعية«.

صورة تروي ثقافة الرسيان

ثقافات  حملت  كثيرة  لوحات  المعرض  شمل 
لوحات  منها  التراثي،  بزيهم  المنطقة  شعوب 
اللوحات  إحدى  كانت  السرياني،  للشعب  عديدة 
تحكي  تراثية  فرقة  يمثلون  وشابات  لشباب 
تاريخ وثقافة وحضارة الشعب السرياني بزيهم 
الفنية  اللوحة  هذه  إلى  النظر  عند  وتقاليدهم، 
التي تتحدث عن ثقافة شعب له تاريخه وثقافته 
في  السنين  آالف  منذ  شعب  حضارة  نكتشف 
صورة فوتوغرافية، والسريان هم من اآلراميين 
بالقرب  النهرين  بين  ما  بالد  في  عاشوا  الذين 
اسم  أنفسهم  على  واطلقوا  الفرات،  نهر  من 
اشتقت  ومنها  لسوريا  امتداد  كونهم  السوريين 
كلمة السريان، والذي يجعلهم متميزين هو لغتهم 

وإن  وعريقة،  كبيرة  دينية  مكانة  تحمل  التي 
على  دليل  وهذا  اآلرامية  باللغة  المقدس  كتابهم 
وللغة  األوسط،  الشرق  في  الحقيقي  وجودهم 
بين  وصل  حلقة  كونها  كبيرة  أهمية  السريانية 
من  العديد  ترجمة  خالل  من  والغرب  الشرق 
العربية،  اللغة  إلى  واليونانية  اآلرامية  الكتب 
الروابط  تعزيز  على  يعمل  السرياني  والشعب 
طريق  عن  المنطقة  شعوب  جميع  بين  الثقافية 
االجتماعات والندوات والقراءات الشعرية التي 

تشمل المجتمع الكردي والعربي.

ثقافة ممتدة عرب التاريخ

بل  فقط،  المعرض  هذا  على  العمل  يتوقف  لن 
أن  وتبين  تهدف  أخرى  أعمال  هناك  ستكون 
الجسد  ثقافة  هي  آفا  روج  في  الشعوب  ثقافة 
والسريان  والعرب  بالكرد  المتمثل  الواحد 
في  يعيش  من  وجميع  واألرمن  واإليزيدين 
المنطقة، وسيستمر رودي تحلو وغيره من أبناء 
هذا  يشبه  آخر  بمشروع  سوريا  وشرق  شمال 
المعرض ولكن بطريقة أوسع لتشمل كافة أرجاء 
من  مصورون  فيه  يشارك  وسوف  كردستان، 
إليصال  كردستان  وروجهالت  وباشور  باكور 
التعايش المشترك  رسالة وصورة واضحة عن 

للجميع.

لوريس الفرح )كاتبة(

الرواية اعتمدت على السرد السلس لقصة تعني 
مجتمعاتنا بأكملها، فكانت لغة سردية بحتة بعيدة 
جاءت  بل  العالية،  اللغة  أو  الشعرية  اللغة  عن 
بسيطة كما يجب لمحتواها أن يكون لكي تصل 
تشتته  للفكرة وال  فيها من مضمون  بما  للقارئ 
عن الهدف األول للكاتب وهو تصوير حالة من 
اإلنسانية  انعدام  من  بالدنا  في  الحاالت  ماليين 

مقابل المال.
رواية أخذتنا معها في أحداثها إلى مستشفى في 
بطل  مع  الكبرى  الصحراء  في  السمارة  مدينة 

الرواية فتحي الصيدالني البسيط الطيب صاحب 
الضمير الحي والذي ألقاه القدر في هذه المشفى 
ليجد نفسه  السبل في مصر  به  انقطعت  بعد أن 
مضطراً للعمل خارج القطر ولكنه ورغم العوز 

لم يرَض أن يبيع ضميره.
تلك  فقط  وليس  كلها  مجتمعاتنا  حكاية  هي 
المنطقة، فنرى أنه ال زالت ثقافة »القوي يأكل 
الضعيف« تسيطر على المكان في شكل إنسان 
شجع ال عالقة له باإلنسانية وهو الحاج إسماعيل 
كان  من  لكل  ولكن  التدين،  بثوب  المتخفي 
فالحاج  لذلك.  العمل رأي مخالف  يده في  تحت 
إسماعيل هو صورة عن الجشع في يد القوة فيما 
يفعله بالطبقة المسحوقة التي الحول وال قوة لها 
أمام هذا الجبروت وهي التي قد غرقت بالجهل 

والضعف.  
يجب  عندما  نعم  قول  على  الحاجة  تجبرك  هل 
جاءت  التي  األسئلة  أحد  هذا  كان  ال؟  تقول  أن 
أجوبتها مختلفة بين شخصية وأخرى، فصديق 
فتحي مرسي والذي التقاه هناك صدفة قرر أن 
يقول نعم للظلم والخداع حتى ال يخسر مصدر 
فهي  الشخصيات  باقي  عن  أما  الوحيد.  رزقه 
لها  بل وجدت  لرزقها  سعياً  بالصمت  تكتِف  لم 
طريقاً خاصاً في زيادة دخلها عن طريق التزوير 
كأن  بصلة،  لالحتيال  يمت  ما  بكل  واالحتيال 

تزور مدة صالحية األدوية والضرائب وأجهزة 
وعلى  ارباحاً  عليها  يدر  مما  والكثير  المشفى 
رأسهم األفعى الحاج إسماعيل. ولم يقف األمر 
بأرواح  المريع  لالستهتار  تعداه  بل  ذلك،  عند 
ألن  فقط،  الوالدة  قسم  في  وصحتهم  االطفال 
الهندية  طبيبته  يريد خسارة  ال  إسماعيل  الحاج 
الوحيدة سومان والتي شارفت على السبعين سنة 
ولم تعد قادرة سوى على تشويه األطفال وهي 
األمهات  على  تقضي  أو  بتوليدهم  بعملها  تقوم 
بسبب عدم قدرتها على مزاولة المهنة وفقدانها 
ألي أخالق تردعها عن ذلك. كان فتحي يراقب 
ويسجل ما كان يشاهده من فظائع غير قادر على 
كان  الذي  الوقت  في  طريقة  بأي  وال  تجاهلها 
بساطة،  بكل  األمر  مع  يتعاملون  اآلخرون  فيه 
مهنته  كانت  الذي  إسماعيل  الحاج  وخاصة 
هذا  إحساسه  على  فبقي  المواشي،  بيع  األولى 
بالبشر  يتاجر  وبات  المشفى  افتتح  عندما  حتى 

وكأنهم قطعان بين يديه. 
زاوية  إلى  وينتسب  أخيراً  العمل  فتحي  يترك 
وجد  وقد  للتصوف  وتفرغ  العينين  ماء  الشيخ 

نفسه بينهم.
أعتقد أن الكاتب استعجل إنهاء الرواية في تسعين 
المشفى  مشهد  زاوية  من  انتقل  عندما  صفحة 
التصوف  إلى  انتسابه  زاوية  إلى  ومشاكلها 

والحديث عنه بأسطر مختصرة وبقفزة سريعة، 
قليالً  أوسع  بشكل  عليها  المرور  باإلمكان  كان 
لبعض  وجميلة  قليلة  باستشهادات  االكتفاء  بدل 
الكتب مثل كتاب التأمالت لإلمبراطور ماركوس 
أوريليوس والتي مررها الكاتب بطريقة خاطفة 

ومختصرة.

ذكريات وضفاف
أخرى 
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أزمة جديدة في الحسكة... سائقون يشتكون!

بلديات مقاطعة كوباني تواصل 
أعمالها لتسوية وتزفيت الطرقات

لجنة المتابعة ُتشِرف على العملية التسويقية للقمح

»ماء الفرات«... جهود مدنّية
 لتوفير فرص عمل

شاب من ريف الشدادي يبتكر جهازاً الستقبال
 شبكة االتصاالت

سكان قرية قرب كوباني ينتظرون ضخ المياه لمنازلهم 
منذ عشر سنوات

الحسكة/ آالن محمد ـ تشهد محطات الوقود في 
من  باآلليات  كبيراً  اكتظاظاً  الحسكة,  مقاطعة 
مختلف أشكالها, وتصطُف عبر طوابير طويلة 
لتحصيل الوقود الالزم لسياراتهم, على الرغم 

من تخصيص حصص معينة لكل سيارة.
الحسكة,  مقاطعة  في  الخدمية  األزمات  تعددت 
جزء  لتأمين  وسعيهم  المواطنين  معاناة  زاد  ما 
المياه  شح  على  مقتصراً  األمر  يعد  فلم  منها, 
التركي,  االحتالل  بسبب  المتكرر  وانقطاعها 
فالصور التي تتحدث عن نوعية األزمات باتت 
الضيقة  الهالة  وتوضح  بكثير,  الكالم  من  أبلغ 
التي  الكبيرة  الحشودات  يخص  فيما  والخانقة 
تصطف أمام محطات الوقود, من قبل السائقين 
من  البنزين  شراء  من  الشديد  امتعاضهم  وسط 

السوق السوداء بأسعاٍر مرتفعة,

طوابري

لواقع  »روناهي«  صحيفتنا  متابعة  خالل  من 
األزمة وحجمها, تبيّن أّن كميات البنزين المزودة 
معظم  ولكن  أول,  كاحتماٍل  محدودة  للمحطات 
»من  ويقولون  واحد,  بلساٍن  يتحدثون  السائقين 
أين يحصل تجار السوق السوداء على البنزين, 

ويبيعونهُ بأسعار مرتفعة«.
السوداء  السوق  في  البنزين  ليتر  سعر  ويصل 

في  البنزين  سعر  أضعاف  لخمسة  )الحر( 
ليرة   1000 يعادل  ما  أي  الوقود,  محطات 

سوريّة.
للخروج  اضطر  تكسي،  سائق  الصالح  أحمد   
له  ليحجز دوراً  فقط  الليل،  منزله منتصف  من 
كثيفاً,  ازدحاماً  تشهد  التي  الوقود  محطة  أمام 
ويقف على مقربة منه سائق آخر يُعلق ساخراً, 
البحث في  الوقود وأصرفهُ على  »أعبئ خزان 

المحطات«.
بأّن  المواطن: »ح. س«  قال  أخرى  ومن جهٍة 
أين  »من  وتساءل  للتجار,  حكماً  يُباع  البنزين 
إلى  إشارة  في  البنزين«  مادة  على  يحصلون 
تجار السوق السوداء أو ما يسمى بالبنزين الحر, 
ويتابع »فهذا يدْل قطعاً على عدم مراقبة الجهات 
المعنية لواقع المحطات وتركها بدون انضباط«.

حل األزمة

أهاب عدداً  منبر صحيفة روناهي,  ومن خالل 
هذِه  لحل  الذاتية  باإلدارة  المواطنين,  من  كبيراً 

المشكلة بحسب وصفهم.
برفع  قراراً  أصدرت  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
سعر المحروقات, ووقوفاً عند رغبة المواطنين 
ستدرس  أنها  اإلدارة  وقالت  به،  العمل  أوقفت 
الوقود  توزيع  لمتابعة  آلية جديدة  القرار وتحدد 

في المحطات, وهنا طالب األهالي بالعمل على 
البيع  عملية  ترك  وعدم  التوزيع  آلية  تنظيم 

خاضعةً لمزاجية القائمين على المحطات.
أكثر  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وتعتبر 
لآلليات  المحروقات  بتأمين  استقراراً  المناطق 
لسعر  بالنسبة  وحتى  والمصانع,  والمنازل 
المحروقات الذي يعتبر مقنناً ومدعوماً, مقارنةً 
بعض  ويشترك  سوريا,  في  األخرى  بالمناطق 

المواطنين بموقف موحد أال وهو »من المعروف 
محاربة  في  الطولى  اليد  التركي  لالحتالل  بأّن 
االستقرار  والعمل على ضرب  الذاتية,  اإلدارة 
فيها«, إال أنهم طالبوا الضابطة التموينية بوجوب 
تحقيق  وفتح  السوداء  السوق  في  التجار  متابعة 
رسمي معهم, لمعرفة كيفية حصولهم على مادة 

البنزين, ومْن الذي يزودهم بهذِه المادة؟ 
ال  لحٍد  األمور  »وصلت  المواطنين  أحد  وقال 

يُطاق فحتى بعض محالت الخضار والبقاالت, 
والغريب  النهار  وضح  في  البنزين  يبيعون 
كافة  في  لديهم  متوفر  البنزين  بأّن  بالموضوع, 

األوقات«.

اآلثار السلبية, وتِبعاتها

من  نوعاً  األزمات,  هذِه  مثل  تسبب  ما  غالباً 
واسعاً  وتترك فضاًء  األسعار  في  التوازن  عدم 
سائق  باألسعار, فمثالً  بالتحكم  النفوس  لضعفاء 
المعتادة  التسعيرة  من  يرفع  العمومي  التكسي 
من  الوقود  بشرائِه  ويتذرع  آخر,  إلى  حيٍ  من 
المعتادة  والتسعيرة  السوداء,  السوق  في  التجار 
إذا لم يرفعها فلن تغطي مصاريفهُ, وحتى بائع 
الخضار يتذرع بنفس الطريقة ويقول: لقد جلبت 
الخضار من سوق الهال, ودفعت مصاريف نقٍل 

مضاعفة.
على  سلباً  تنعكس  السلبية,  اآلثار  هذِه  فكل   
اإلدارة  وأهداف  عمل  وعن  المواطن,  دخل 
الذاتية في فرض األمن واالستقرار االقتصادي 
تسّول  من  كل  محاسبة  ويجب  والمجتمعي, 
واإلدارة  المواطنين  باستقرار  العبث  نفسه  له 

المؤسساتية.

في  البلديات  لجنة  تواصل  ـ  كوباني  روناهي/ 
وترقيع  لتزفيت  مشاريعها  كوباني  مقاطعة 
أنهت  إذ  وقراها،  كوباني  مدينة  في  الطرقات 
على  اإلسفلتي  المجبول  مد  كوباني  بلدية 
مساحة بلغت بـ 4000متر مربع داخل المدينة.
بدأت لجنة البلديات في مقاطعة كوباني بالتنسيق 
على  كوباني  مقاطعة  في  البلديات  جميع  مع 
تعبيد  من  العام  لهذا  الصيفية  بمشاريعها  البدء 
الطرقات وتسويتها وترقيعها وتزفيتها في كافة 

المدينة وريفها، منذ الـ 21 أيار المنصرم.
وبحسب ما أفاد به المهندسون المشرفون على 
اإلسفلتي  المجبول  مد  سيتم  الطرقات،  أعمال 
تبلغ 17 كم داخل مدينة كوباني،  على مساحة 
أما القرى فستبلغ المساحة 33 كيلومتر موزعة 
القرى  بلديات  لكل  مترات  كيلو  خمس  على 

التابعة لمقاطعة كوباني.
الطريق  تزفيت  بمشروع  للبدء  البلدية  وتخطط 
المدينة،  الحرة وسط  المرأة  إلى ساحة  المؤدي 
تتطلب  التي  الطرق  جميع  ترميم  ومواصلة 
بهذا  وسيبدأ  ونواحيها،  المدينة  في  إصالحها 
البينة  العمل على إصالح  انتهاء  المشروع بعد 
التحتية للطرقات التي بحاجة إلى تزفيت كامل. 
وكانت بلدية الشعب في كوباني قد انتهت خالل 
بـ  تبلغ  مساحة  تزفيت  من  المنصرمة  األيام 

4000 متر مربع داخل مدينة كوباني.
اآلليات  نقص  من  عام  كل  البلدية  وتعاني 
أعمال  لتأخير  مشكلةً  تُعد  والتي  والمعدات 
بعض  بتأجيل  يسبب  مما  المقاطعة،  في  البلدية 

المشاريع ألعوام الحقة.
لورشة  العام  المشرف  حدثنا  الصدد  وبهذا 
فريد عبدي  الفرات  إقليم  في  والترقيع  التزفيت 
وقال إنهم وضعوا في مخططهم لهذا لعام العمل 
على تسوية وتزفيت الطرقات وتعبيدها بمساحة 

تقدر 50 كم.
المبكرة  األمطار  هطول  نتيجة  »إن  موضحاً 
يتمكنوا من  لم  المعدات  المنصرم ونقص  للعام 
تصليح وتسوية جميع الطرقات في المقاطعة«.

مشيراً إن ثمة ورشة تعمل على ترقيع الطرقات 
تعمل  المتضررة في مقاطعة كوباني، وأخرى 
التي تجهيزها وتسويتها  الطرقات  على تزفيت 

لتزفيت.
وأضاف: »العمل ال زال جاٍر داخل المدينة من 
تزفيت الطرقات وترقيعها، ريثما ينتهي العمل 
داخل المدينة سنبدأ العمل على تجهيز الطرقات 

في القرى«.
تبلغ  مساحة  قدروا  إنهم  من  »بالرغم  منواهاً: 
كافية  غير  إنها  إال  الطرقات،  لتزفيت  كم   50

لسد حاجة األهالي«.

إقليم  في  والشعير  القمح  تسويق  بدء عملية  وسط 
الجزيرة، تعمل لجنة المتابعة المكلفة بمتابعة سير 
العملية التسويقية وحل المشاكل المرافقة لها عملها 

بشكٍل يومي.
إقليم  في  االقتصاد  لهيئة  الرسمي  الموقع  ونقل 
للجنة  المشترك  الرئيس  عن  قامشلو،  الجزيرة/ 
المتابعة مسعود محمد، أنهم يعملون بشكٍل يومي 
ومتابعة  الحبوب  استقبال  مراكز  مع  للتواصل 
المشاكل الحاصلة هناك وآلية حلها لتسهيل العملية 
التسويقية عامةً. وتشكت لجنة المتابعة هذه، قبل بدأ 
موسم الحصاد الحالي، وتتكون اللجنة المكلفة بعدة 
بداية  من  كبيرة  بجهود  تقوم  كما  وأعمال،  أمور 
الموسم وعمليات الحصاد لحين االنتهاء منها، من 
»اإلدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، لجنة 
االقتصاد، اتحاد الفالحين، ولجنة المتابعة لمجلس 

مقاطعة قامشلو«.

بداية  منذ  قامت  اللجنة  أن  إلى  محمد  وأشار 
الحصاد  عمليات  بمتابعة   2021 عام  موسم 
جهة  من  والشراء  التسويق  وعمليات  جهة  من 
قوات  مع  بالتنسيق  اللجنة  هذه  تقوم  كما  أخرى، 
واإلدارة  األسايش  وقوات  الجوهرية  الحماية 
العامة للزراعة وفرق اإلطفاء لحماية المحاصيل 
عمل  قامشلو  في  اللجنة  هذه  تتابع  الزراعية.كما 
بها  يمر  التي  المشاكل  ومتابعة  الحبوب  استالم 
الفالح أثناء تسليمه المحصول، وتسهيل آلية عمله 

بشكل منظم حسب اإلمكانات المتوفرة.
في  االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس  وشكر 
الموقع  عبر  محمد  مسعود  قامشلو  مقاطعة 
الرسمي لهيئة االقتصاد كل مْن يساهم في حماية 
المحاصيل الزراعية من قوات الحماية الجوهرية 
المتابعة ولجان االقتصاد  وقوات األسايش ولجنة 

والزراعة.

الحيوية  المعامل  من  الفرات«  »ماء  معمل  يُعد 
بعد  أُنشئ  والذي  الرقة،  مدينة  في  والحديثة 
التابعة  االقتصاد  لجنة  من  الُمقدمة  التسهيالت 
المنطقة  في  الوحيد  وهو  المدني،  الرقة  لمجلس 

حاليًّا.
المياه  من  الرقة  مدينة  احتياجات  المعمل  ويغطي 
المعقمة والصحية ويصدّرها إلى عدد من مناطق 
تحقيق  نحو  خطوة  في  سوريا،  وشرق  شمال 

االكتفاء الذاتي وفق القائمين عليه.
آذار  شهر  بداية  تشييده  تم  الذي  المعمل  ويؤّمن 
المنصرم بدعم قدمته منظمات المجتمع المدني في 
مدينة الرقة واإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 

فرص عمل لـ 36 شابًّا وشابة؟.
ويُقدر إنتاج المعمل يومياً بـ 2000 طرد ماء معقم 
عبوة   24 أو   12 أو   6 على  يحتوي  طرد  )كل 
حسب الطلبات التي تصل إلى المعمل(، ويتوزع 
العمل على شكل دوامين صباحي ومسائي بمعدل 

تسع ساعات عمل لكل دوام.
مراحل التعقيم والتنقية

أحمد  المعمل  صاحب  عن  هاوار  وكالة  ونقلت 
إذ  اإلنتاج،  العمل وخطوط  مهدي، خطوات سير 
مراحل  وثماني  للتعقيم  مراحل  بأربع  المياه  تمر 
أو تسع للتنقية، كما يحتوي المعمل على خزانات 
تبقى المياه فيها لمدة 12ساعة الستخراج الشوائب 

يتم تعقيمها  المعالجة، حيث  والعوالق قبل مرحلة 
بمادة الكلور.

مراحل العمل واإلنتاج

 2000 الـ  يقارب  ما  يومي  بشكل  المعمل  وينتج 

وتتضمن  للشرب  الصالحة  المياه  من  طردًا 
حجمين، حجم كبير سعته 1.5 ل، وحجم صغير.

ويجدر بالذكر أنه يتم تصدير المياه من المعمل إلى 
العديد من مناطق شمال وشرق سوريا في خطوة 

لتحقيق االكتفاء الذاتي لمدينة الرقة وريفها.
وكاالت

بديلة  إلى حلول  لجأ  ـ  الشدادي/ حسام دخيل 
الهواتف  إلى  االتصاالت  إشارة  الستقطاب 
المحمولة، وذلك عبر معدات بسيطة وبتكلفة 
ال تتخطى نصف دوالر أميركي؛ أي ما يعادل 
1٥00 ليرة سورية؛ إنه الشاب محمد الجاسم 

من قرى ريف الشدادي. 

مكتشف هذا  الجاسم /25/ عاماً  الشاب محمد 
البسيط شرح لصحيفتنا »روناهي«  االختراع 
الـ فيه شبكات  الذي طغت  الوقت  هذا  في  أنه 
تقريباً،  منزل  كل  في  متوفرة  وباتت    Wifi
تعتبر  الخليوية  لشبكة االتصال  الحاجة  أن  إال 

ضرورة ملحة وال يمكن االستغناء عنها.
ضمن  الواقعة  المناطق  »أغلب  وأضاف: 
تبعد  والتي  الشرقي،  الجنوبي  الشدادي  ريف 
تتوفر  الـ/20/ كم ال  قرابة  المدينة  عن مركز 
خروج  نتيجة  خليوية  اتصاالت  شبكة  فيها 

البرج المغذي للمنطقة عن الخدمة، منذ السنين 
األولى الندالع األزمة السورية خرجت فيه كل 
أبراج االتصاالت في المدينة عن الخدمة ولعدة 

سنوات«.
االتصاالت  برج  الجاسم: »بعد عودة  وأردف 
تصل  لم  الخدمة  إلى  الشدادي  لمدينة  المغذي 
الغرس  قرية  من  الممتدة  قرانا  إلى  الشبكة 
وصوالً إلى بلدة الدشيشة عند الحدود السورية 
حلول  عن  للبحث  اضطرنا  مما  العراقية، 
إلى  االتصاالت  تغطية  إليصال  طريقة  أو 

منازلنا«.
تكلفة قليلة

ولفت إلى أنه بعد عمليات بحث مستمرة وعدة 
طريقة  على  العثور  استطاع  فاشلة  تجارب 
هاتفه  إلى  الخليوية  االتصال  شبكة  إليصال 
متناول  وفي  جداً  بسيطة  وبطريقة  المحمول، 
ال  حيث  اإلطالق،  على  مكلفة  وغير  الجميع 

يتجاوز سعر تكلفتها الـ 1500 ليرة سورية.
على  الحصول  »يمكن  الجاسم:  وأضاف 
المواد الالزمة لصنع مقوي أو مستقبل إشارة 
كل  في  تتوفر  فإنها  المنزل،  من  االتصاالت 

منزل، وهي عبارة عن مواد بسبطة جداً«.
قال  االستخدام  في  الداخلة  المواد  وعن 
إشارة  مستقبل  لصنع  »نحتاج  الجاسم:  محمد 
من  مصنوع  مقعر  صحن  إلى  االتصاالت 
األلمنيوم بقطر ال يتجاوز الـ 40 سم، ويمكن 
إضافة  المنزل  في  متوفر  طبق  أي  استعمال 
إشارة  استقبال  في  المستخدم  إشارة  كبل  إلى 
عليه  الحصول  ويمكن  الفضائية،  المحطات 
الرسيفرات  بمستلزمات  خاص  محل  أي  من 
باإلضافة  جداً،  زهيد  وسعرة  والتلفزيونات 
فوارغ  استخدام  ويمكن  بالستيكية،  علبة  إلى 
الغازية،  المشروبات  أو  المعدنية  المياه  علب 
وهكذا تكون قد حصلت على مكونات مستقبل 

اإلشارة«.
الجاسم:  قال  وعمله  تركيبه  طريقة  وعن 
من  تتم  فهي  جداً،  بسيطة  التركيب  »عملية 
مركز  في  خشبية صغيرة  قطعة  تثبيت  خالل 
السلك  ولف  عمودي،  بشكل  المقعر  الصحن 
الخاص  الكابل  ضمن  الموجود  النحاسي 
باإلشارة على القطعة الخشبية بشكل حلزوني 
إلى  تقريباً  سم   20 بطول  منه  جزء  وإظهار 
الخارج، وبعدها تغطية القطعة الخشبية بعبوة 
ظاهراً  النحاسي  السلك  إبقاء  مع  البالستيك 
خارج العبوة، ويوجه هذا الصحن باتجاه أقرب 
برج اتصاالت خليوية، ويمد الكابل إلى المكان 
المراد وصول تغطية االتصاالت إليه، وهكذا 
يكون جاهزاً لالستعمال وبدون أي تكلفة تذكر 

وبوقت سريع جداً«.
الجاسم  البسيط نوه  وعن فعالية هذا االختراع 

إلى أن مستقبل اإلشارة محلية الصنع يستخدم 
أي  إجراء  للشخص  ويمكن  إسعافي،  كحل 
إلى  إضافة  عوائق،  أية  ودون  خليوية  مكالمة 
من  االتصاالت  شبكة  إشارة  تقوية  يمكنه  أنه 
الجيل الرابع الموفرة لخدمة اإلنترنت وبجودة 
إليها  تصل  ال  القرية  كانت  وإن  حتى  جيدة 

الشبكة.
وعن مساوئ الجهاز لفت إلى أن اإلشارة التي 
يوفرها هذا المستقبل ال تغطي مساحة واسعة، 
الكابل  إلصاق  الشخص  على  يترتب  إنما 
الموبايل،  بجهاز  االستقبال  بصحن  الواصل 
أي أن الشبكة ال تصل إال بهذه الطريقة، وهذا 
يعتبر العائق الوحيد ولكن حالً بسيطاً أفضل من 
ال شيء، وهذا الجهاز البسيط القى رواجاً في 
المناطق التي ال تصل إليها شبكة االتصاالت.   
الرغم  على  االختراع  بهذا  األهالي  أشاد  فيما 
القشة  معتبرينه  عمله  ومحدودية  بساطته  من 
التي يتعلق بها الغريق، آملين أن تحمل األيام 
باتت  التي  المشكلة  لهذه  جذرياً  حالً  القادمة 

معضلة لم تجد حالً في األيام السابقة.
ويذكر أن أبراج االتصاالت في ريف الشدادي 
الجنوبي الشرقي خرجت عن الخدمة منذ أكثر 
من تسع سنوات، وال تزال المنطقة إلى يومنا 
الخليوية  االتصاالت  غياب  من  تعاني  هذا 

واألرضية.    

تضطر قدرية مسلم )60 عاماً(، وهي من سكان 
قرية كولمد، 4 كم جنوب كوباني، لجلب المياه 
من عند جيرانها الذين يشترونه من الصهاريج، 
منزلها  إلى  المياه  وصول  عدم  بسبب  وذلك 
وعدم استطاعتها تحمل تكاليف حفر بئر. وما 
زال سكان قرية كولمد ونحو 40 قرية أخرى 
في محيط كوباني المدينة يشترون مياه الشرب 
من الصهاريج بسبب عدم وجود شبكات لمياه 
الشرب فيها أو عدم وضع شبكاتها في الخدمة 

حتى اآلن.
 370 كوباني عموماً  وبلدات  قرى  ويبلغ عدد 
وتعلك  وحلنج  وبوراز  شيران  أشهرها  قرية، 

وتل غزال وتليجب )تل حاجب( وبيندر.

شبكة مل تدخل الخدمة

وقالت »قدرية«، وهي أم لثالثة عشر ولداً، إن 
وضع مياه الشرب كان مقبوالً قبل تسعة أعوام، 
ولكن بعد نزوح السكان بسبب هجمات داعش 

مِت اآلبار وباتت غير صالحة. ُهدِّ
صهاريج  لشراء  اآلن  تضطر  أنها  وأضافت 
ثالثة  أو  ليومين  سوى  تكفي  ال  التي  المياه، 
ألف   15 يكلف  صهريج  كل  أن  رغم  أيام، 

لكل  سورية  ليرة  ألف  يعادل  )ما  سورية  ليرة 
برميل(. هذا الواقع يجبرها وربات منازل في 
القرية على جلب كميات قليلة من عند األهالي 

اآلخرين حينما تنفد المياه في خزان المنزل.
تقول قدرية إن قرب كوباني المدينة التي تتوفر 
سهالً  الحل  يجعل  وخزانات  مياه  شبكة  فيها 
عبر ربط القرية بالمدينة، إال أن ذلك لم يحدث 
حتى اآلن. وقبل عشرة أعوام، تم تمديد خطوط 
فيها  الضخ  يتم  لم  لكن  القرية،  في  مياه  شبكة 

حتى اآلن، بحسب السكان.
ويبدو األمر أقل مشقة لعائالت تمتلك صهاريج 
صغيرة يتم ملؤها من مناهل في المدينة، بينما 
تعاني عائالت أخرى أكثر من صعوبة وتكلفة 

الحصول على المياه.
يعمل  عائلة،   300 نحو  كولمد  قرية  وتضم 
المواشي،  وتربية  الزراعة  في  أفرادها  معظم 
عائقاً  يقف  القرية  في  المياه  توفر  عدم  لكن 

أمامهم.

حل ضمن مشاريع مستقبلية

ربة  وهي  عاماً(،   65( بركل  ألتون  وقالت 
في  حيوانات  تربية  الصعب  من  إنه  عائلة، 
وأشارت  أللبانها.  يحتاجون  أنهم  رغم  القرية، 
المحدود  الدخل  ذات  العائالت  بعض  أن  إلى 
عن  المياه  أثمان  تأمين  في  صعوبات  تواجه 

حفر  أن  »ألتون«  وترى  الصهاريج.  طريق 
للسكان  المياه  القرية سيؤمن  ارتوازية في  بئر 

وينهي المشكلة.
فغالبية اآلبار القديمة في القرية لم تعد صالحة، 
ثالثة  بين  تتراوح  عميقة  بئر  حفر  تكلفة  لكن 
ماليين وأربعة ماليين ليرة سورية، وهو مبلغ 

كبير.
إداري  وهو  محمود،  محمد  قال  جهته،  من 
هناك  إن  كوباني،  بمقاطعة  المياه  مديرية  في 
الكثير من القرى التي تشارك »كولمد« المعاناة 
ذاتها، إال أن المديرية مشغولة حالياً بتأمين مياه 
الشرب لسكان المدينة بعد حبس تركيا لمياه نهر 
أصبحت  حالياً  األولوية  فإن  وبالتالي  الفرات، 

لتأمين المياه في المدينة.
وفي آب من العام الفائت، أوصلت مديرية المياه 
في كوباني، ضمن المرحلة األولى، المياه لنحو 
20 قرية في الريف الغربي، وستقوم المديرية، 
مياه  خزانات  ترميم  على  حالياً  تعمل  التي 
»مشاريع  ضمن  المدينة  في  اإلذاعة  منطقة 
الجنوبية،  للقرى  المياه  بإيصال  مستقبلية«، 

بحسب »محمود«.
وأشار محمد محمود إلى أن المديرية ستوصل 
لقرية كولمد ونحو 40 قرية أخرى من  المياه 

خزانات منطقة اإلذاعة.  
وكاالت


