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جسر المسيَّب في العراق.. شاِهد على 
قصص العشق منذ غابر األزمان

في  الجسور  أشهر  من  المسيب  جسر  يُعد 
مرحلتين  على  خشب  من  إنشاؤه  وتم  العراق، 
في العهد العثماني عام 1768 بطريقة عسكرية 
حربية، خوفاً من اندالع ثورة في منطقة الفرات 
األوسط والهجوم على المعسكر الذي توجد فيه 

القوات العثمانية.
هذا الجسر تم إعماره وتحويله إلى جسر حديدي 
في زمن االحتالل اإلنجليزي عام 1937، ولم 
شمال  المسيب  مدينة  يتوسط  حاله  على  يزل 
محافظة بابل، على بعد 60 كلم جنوب العاصمة 

بغداد.
الصيت  الذائعة  وقد جاءت شهرته من األغنية 
التي يتغنى بها العرب، وغناها مطرب العراق 
المسيب  جسر  »على  الغزالي  ناظم  األول 
العراقي  المقام  مطرب  غناها  كما  َسيَّبوني«، 

يوسف عمر، وأيضاً الفنان كاظم الساهر.
والجسر الذي أسس بمنعطفين على نهر الفرات 
يشكل زاوية حادة، ال يمكن معها على مد البصر 

رؤية مجراه، مما جعله يشهد أحداثاً متنوعة.

املكان واألسباب

المدن  التي تعد من أكبر  تشتهر مدينة المسيب 
بغداد،  العاصمة  جنوب  بابل  محافظة  في 
بجسرها الذي يقع على نهر الفرات، والذي لم 
يكن مجرد جسر، بل هو مجموعة حكايات تمتد 
إلى ما بين 3 و4 قرون، حيث تم إنشاؤه بطرق 
عديدة، وإن كان أساساً لمنفعة للناس، لكنه أيضاً 

كان يحمل واقعاً سياسياً.
المهتم  الجبوري  عباس  الباحث  يؤكده  ما  وهو 
هذا  إن  قائالً  المسيب،  مدينة  وتراث  بتاريخ 
الجسر مر بـ3 مراحل، األولى حين تم إنشاؤه 
عام 1768 من قبل العثمانيين، وكان عبارة عن 
مجموعة قوارب مشدودة بحبال وضعت فوقها 
الناس  حمل  على  قادراً  ليكون  خشبية،  ألواح 

وعبورهم.
حيث  األسئلة،  يثير  الجسر  مكان  أن  وأضاف 
تم إنشاؤه بعد منعطف حاد تكون فيه مياه النهر 
الفرات عريضاً، حتى  قوية األمواج، يوم كان 
إذا ما حصل عصيان أو تمرد يتم قطع الحبال.

المربوطة  القوارب  أن  الجبوري  ويذكر 
»خنياب«،  عليها  يُطلق  مياه  لموجة  تعرضت 

العابرين  بعض  وغرق  الحبال  قطع  إلى  أدت 
عليها.

أغاٍن وحكايات

لم يكن جسر المسيب مهماً في الواقع السياسي 
بها  صدحت  أغنيات  مدار  كان  لكنه  فحسب، 
كما  المعروفين،  العراقيين  المطربين  حناجر 
يقول الباحث في الشأن التاريخي للمدينة غايب 
المسعودي، ويضيف أن مكان الجسر الذي يقع 
بين منعطفين شمالي وجنوبي فضالً عن المكان 
الزراعي والخضرة الخالبة والبساتين العامرة، 
وكونه من أوائل الجسور في العراق، جعل منه 

مثار اهتمام للناس.
في  ال  األشهر  العراقية  األغنية  أن  ويضيف 
العراق فحسب بل في الوطن العربي، هي أغنية 
الكبير  المطرب  غناها  التي  ميحانة«  »ميحانة 
المسيب  جسر  ذكر  فيها  ويرد  الغزالي،  ناظم 
سيّبوني«،  المسيّب  جسر  »على  يقول  حين 
حكايات  األغنية  لهذه  أن  وبين  تَركوني،  أي 
عديدة تشبه حكايات الجسر، حيث ذكرت ثالث 

قصص أو روايات.
ويشير إلى أن الحكاية األولى تقول إنه قبل عام 
هناك  كانت  خشبياً،  الجسر  كان  حين   ،1920
الجسر  أن  إال  العروس،  وعبرت  عرس  زفة 
الكلمات  هذه  العريس  فقال  فغرقت،  تحّرك 
»على جسر المسيّب سيبوني«، لتتطور بعدها 

ضمن الفلكلور.

ميحانة األقرب للواقع

كان  إنه  فيقول  الثانية،  الحكاية  عن  ويتحدث 
بمرض  مصاب  بغداد  أهالي  من  شاب  هناك 
بالزواج  أهلها  يقبل  لم  لفتاة  حبه  بسبب  الكآبة 
فيه  مكان  في  بالعيش  الطبيب  فنصحه  منها، 
خضرة وماء، فاختار المسيّب لوجود أقارب له 
على  يومي  بشكٍل  يمرون  الشباب  وألن  فيها، 
الجسر ويقف ساعات طويلة، سأله البعض عن 
»على  الكلمات  هذه  فقال  الوقوف  هذا  أسباب 

جسر المسيب َسيّبوني«.
وعن الحكاية الثالثة، قال إنها األقرب إلى الواقع 
األغنية،  كلمات  كل  تتضمن  كونها  والتصديق 
صديقتين  هناك  إن  بقوله  الحكاية  ويسرد 
تقمن  نجمة،  واألخرى  ميحانة  اسمها  إحداهما 
يومياً بغسيل األواني على النهر كما هو الحال 
صياد  هناك  أن  إلى  ويشير  الزمان،  ذلك  في 
ويغني  شعراً  يقول  يومياً  هللا  عبد  اسمه  سمك 
ويمنح الفتاتين سمكاً، فحصلت عالقة بينه وبين 
األيام  من  يوم  في  غاب  هللا  عبد  لكن  نجمة، 
فسألت صاحبتها ميحانة جملة تحولت إلى أغنية 
مشهورة: »ميحانة ميحانة، غابت شِمْسنا الحلو 
ما جانا« أي لم يأِت، وحين سألت عنه أخبروها 

أنه مات بحادث، ويُعتقد أنه غرق.
المقام  مطرب  كذلك  غناها  األغنية  وهذه 
العراقي المشهور يوسف عمر، وغنّاها قيصر 
الغناء العراقي كاظم الساهر، مثلما غنّتها أيضاً 

المطربة العربية يسرى محنوش. وكاالت
رشو: إن حدث أي هجوم تركي فالمجتمع 

الدويل يتحّمل عواقبه
أشار نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة الحسكة محمود رشو بأن تهديدات تركيا بشن عملية جديدة مرهونة بالمحادثات 
الضوء األخضر الحتالل مناطق جديدة من  للحصول على  بينها وبين واشنطن وموسكو وهي تسعى  التي تجري 

األراضي السوريّة، وأكد بأن المجتمع الدولي يتحّمل المسؤولية الكاملة عن أي هجوم تركي جديد إن حدث...«4

أنقرة... بدُء تالشي فقاعِة التهديِد 
بعمٍل عسكرّي

ارتفاع أسعار الخضروات يكوي 
جيوب األهايل...«7

ببدء  أمريكيّة  أو  لم يحصل أردوغان على موافقٍة روسيّة 
عمليّة عسكريٍّة جديدٍة في سوريا، نظراً الختالِف الحساباِت 
السياسيّة بمرور الوقِت، وتبلور صيٍغ توافٍق بين موسكو 
أنقرة،  اللتين ال تضبطان مواقيتهما وفَق توقيِت  واشنطن 
على  العسكرّي  وجودهما  ودمشق  طهران  عززت  فيما 
خطوط التماِس، لحساباٍت خاّصٍة سبق أن تمَّ االتفاِق عليها، 
وإذ لم توافق واشنطن وموسكو على غزٍو تركّي جديٍد، فما 

البدائُل لدى أنقرة في توقيتها الحرِج؟...«5

نساء كركي لكي: عىل المجتمع 
الدويل أن يوضح موقفه حيال انتهاكات 

االحتالل الرتكي يف عفرين
بعد  الدولي  المجتمع  تدّخل  ضرورة  على  لكي  كركي  ناحية  في  النسوة  شددت   
سنوات من الفشل في كبح التجاوزات المرتبطة باالحتالل التركي، وأن يتخذ تدابير 
أكثر فعالية إلجبار الدولة التركية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي...«3

اإلدارة الذاتية بإقليم الفرات تحّمل 
الضامن الروسي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوان 

التركـــــــــــــــــــــــــي على المنطقة
حّمل الرئيس المشترك 
للمجلس التنفيذي في 

إقليم الفرات محمد 
شاهين الضامن الرويس 

والمجتمع الدولي 
المسؤولية الكاملة 

لهجمات وجرائم الدولة 
التركية في شمال 

وشرق سوريا، وأكد إن 
استهداف أعضاء اإلدارة 
الذاتي�ة انتقام لهزيمتهم 

لداعش في المنطقة 
 مع مرور الذكرى 

ً
تزامنا

الرابعة لتحرير الرقة من 
رجس اإلرهاب...«2

بعدسة/ دارين سلي

روناهي/ كركي لكي - ماري رشو كاتبة وروائية سوريّة ولِدت 
في الالذقية عام 1942م، وهي إحدى المبدعات المتفّردات في 

مجال الكتابة األدبية والقصصية، حاولت نقل الواقع ومخزون 
فكرها  دون التفكير باألنا، وكل ما قامت بكتابته له عالقة 
الكتابة  بنقلها لرؤيتها عبر  بطريقة ما بعالمها، وتميزت 
من دون عمد، وهذا ما يبرر اختالف كاتب عن غيره، فقد 

تتوحد المواضيع وتختلف حولها اللغة واألساليب.

العديد من القضايا اإلنسانية يف أعاملها

حرصت ماري رشو في معظم رواياتها تسليط الضوء على معاناة 
التي  الذكورية  الذهنية  وتبعات  الشرقية  المجتمعات  في  المرأة 

أثرت سلباً على المرأة ونفسيتها، والتي كانت عائقاً أمام نجاحها 
السنين، دعمت وشجعت ماري  وإثبات وجودها عبر مئات 

رشو المرأة عبر كتاباتها عمل المرأة ودورها في المجتمع 
أعمال  رشو  ولماري  شخصيتها،  وتطوير  ذاتها  وإثبات 

روائية وقصصية ال تقل عن 14 عمالً ومن مؤلفاتها: »وجه 
فوق  هرولة  ـ  القناعات  رهن  قوانين  ـ  قزح  قوس  ـ  وأغنية 

صقيع توليدو ـ عند التالل بين الزهور ـ توليدو ثانية ـ الدفلى ـ 
الشبيهة ـ صور تالحقني ـ طفلة الكوليرا ـ حرائق امرأة ـ أوراق 

المرأة،  بحالة  األولى  بالدرجة  عالقة  لها  أعمالها  ومعظم  حلم«، 
وعاشت شخصيات أعمالها الروائية عبر خيال جامح أقرب للواقع.

واستطاعت أن تُضفي تنوعاً واختالفاً  يعبّر عن مختلف المشاعر 
التي تراود المرأة وعبرت عن هذا في روايتها »عباءة حب«، 

التي  الحالة  أن  هي  والرسالة  روايتها  من  المغزى  وكان 
تعيشها المرأة كعباءة يمكن خلعها أي أن كل ما هو خارج 

في  رشو  ماري  وذكرت  داخلها،  في  مما  قيمة  أقل  ذواتنا 
شكلت  التي  والعنصرية  القوموي  التعصب  رواياتها  بعض 

عوائق أمام شعوب وأعراق وأديان، وساهمت في طرح القضية 
بأسلوب روائي سلس عبر كتاباتها، إلى جانب كل قضية أو مشكلة 

ناقشتها بقلمها عبر رواياتها عملت دوماً ماري رشو على طرح حلول 
لها بوعي وفكر امرأة تسعى للسلم والسالم، وقد نالت العديد من الجوائز منها جائزة أصدقاء الثقافة في 
سوريا عن روايتها )هرولة فوق صقيع توليدو( وجائزة سيناريو عن فيلم لألطفال في مهرجان القاهرة 

الدولي لسينما الطفل.

ماري رشو جّسدت عرب كتاباتها صوت 
المرأة ومعاناتها يف المجتمعات الشرقّية

رسام الكاريكاتري رائد خليل يحصد جائزة 
مهرجان صالون الكرتون والفنون البصرية

جائزة  على  خليل  رائد  السوري  الكاريكاتير  رسام  حصل 
دورته  في  البصرية  والفنون  الكرتون  صالون  مهرجان 

التاسعة برومانيا بمشاركة 560 رساماً من 77 دولة. 
جيسوس  دي  كالديرون  أنطونيو  اإلسباني  وترأس 

من الرابطة الدولية لنقاد الفن لجنة التحكيم.
التي تحمل  المعلبة  العين  الفائزة  اللوحة  وتصور 
نراه  ما  مدى صالحية  حول  الداللة  شديد  إيحاء 

وتحديداً تجاه القضايا المصيرية واإلنسانية.
وأوضح خليل لصحيفة العرب إن: »الجائزة ثمرة 

الكثير  لي  تعني  التي  الجوائز  اجتهاد طويل كباقي 
العديد من  كفنان سوري ضمن مسابقة دولية ضمت 

رسامي الكاريكاتير من دول عدة«.
فالديمير  السلوفاكي  من  كل  األخرى  الجوائز  على  وحصل 

بارفيرتشاك واإليراني شهرام شيرزاده إضافة إلى الفنانين الرومانيين 
سيرجيو غرابا وليفيو ستانيال.

»جائزة التميّز«
للهجاء  الدولي  الذهبية  التفاحة  »مهرجان  فعاليات  ضمن  التميّز«  »جائزة  العام  هذا  خليل  وحصد 
والفكاهة« في رومانيا، كما حصل على الجائزة الشرفية في قسم )البورتريه( الذي يجّسد شخصية 

العب كرة القدم العالمي الراحل دياغو أرماندو مارادونا.
وتمحور موضوع مسابقة المهرجان حول كرة القدم وسط مشاركة واسعة من رسامي الكاريكاتير من 
80 دولة. وصور العمل األول حالة الترويض في عالم كرة القدم وتتماهى الفكرة مع لعبة ترويض 

الثيران المشهورة.
يُذكر أن الفنان الذي يدير »مسابقة سوريا الدولية للكاريكاتير« منذ عام 2005 نال عشرات الجوائز 
من مسابقات الكاريكاتير العالمية، منها الجائزة الخاصة في مسابقة نيكوال الدولي األولى في ألبانيا، 

والجائزة الخاصة في مسابقة السالم الدولية في إيطاليا.
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االرتكاريا النفسّية : تعّرف عليها

10 فوائد ُمفاجئة للعلكة الخالية من السكر

اكتشاف إيقاع خلوي جديد في القلب يوّضح تتبع دورة الـ 24 ساعة

طفح  أو  شرى  ظهور  هي  النفسية  االرتكاريا 
ومنتفخة  بارزة  حمراء  بقع  شكل  على  جلدي 
مختلفة  مناطق  على  وتظهر  الحجم  في  تختلف 
من الجسم، يعود السبب في ظهور هذه البقع إلى 
الحالة النفسية عند الشخص، حيث يعمل اإلجهاد 
الجلد  على  كدمات  إظهار  في  والقلق  والتوتر 

ولهذا تسمى أحيانًا بخاليا القلق.
إلى حدوث  تفسير ظهورها  أيًضا  الممكن  ومن 
والكيميائية  الهرمونية  التغيرات  من  مجموعة 
هذه  تؤدي  حيث  والتوتر،  لإلجهاد  استجابة 
التغيرات إلى تمدد األوعية الدموية فتظهر بقع 

حمراء منتفخة على الجلد.
بالحكة  الشعور  النفسية  االرتكاريا  بقع  تسبب 
والوخز وقد يصاحبها أيًضا اإلحساس بالحرقان 

عند لمسها.

أسباب أخرى لالرتكاريا

إضافة لما ذكرنا أعاله عن االرتكاريا النفسية، 
يعاني  أن  الممكن  أنه من  إلى  التنويه  من  بد  ال 
الشخص من ظهور كدمات وبقع حمراء بارزة 
ولكن  الجلد  من  ومتفرقة  مختلفة  مناطق  على 
السبب ليس الحالة النفسية وما تتضمنه من توتر 

وإجهاد، وإنما يعود إلحدى المسببات اآلتية: 
ـ تناول بعض األدوية ومنها المضادات الحيوية.

ـ التعرض للسعات الحشرات.
ـ التعرض للبرد.

ـ العدوى.

تشخيص االرتكاريا النفسية

الجلد  على  تظهر  التي  والكدمات  البقع  إن 
والعوامل،  األسباب  من  مجموعة  نتيجة  تحدث 
ولذلك فإن معرفة السبب يساهم بشكٍل كبير في 

التشخيص والعالج.
إن  ما  المريض  من  باالستفسار  الطبيب  يقوم 
كان يعاني من تحسس تجاه بعض األمور مثل: 
بعض األدوية والمضادات الحيوية أو ما إن كان 
تعرض للبرد أو الحرارة أو العدوى، كما ويقوم 

بإجراء مجموعة من الفحوصات تبعًا لذلك. 

ما  عام  بشكل  للمريض  الطبيب  أسئلة  وتشمل 
يلي:

ـ متى بدأت األعراض بالظهور؟
ـ هل أكلت شيئًا لم تأكله من قبل؟

العناية بالبشرة  ـ هل قمت بتغيير مستحضرات 
أو منظفات المالبس؟

عالج االرتكاريا النفسية

ومعرفة  المرضية  الحالة  تشخيص  يتم  أن  بعد 
باتباع  الطبيب  ينصحك  ذلك،  وراء  السبب 
مجموعة من الخطوات حتى تتخلص من ظهور 

هذه البقع المزعجة، والتي تتمثل باآلتي:
1ـ تناول بعض األدوية.

المضادة  األدوية  بعض  الطبيب  يصف  قد 
للهستامين والتي تساعد في تخفيف الحكة وتهيج 

البقع. 
2ـ االبتعاد عن التوتر.

حاول أن تأخذ قسًطا من الراحة وأن تبتعد عن 
كل ما يسبب اإلجهاد والقلق، حيث يمكنك المشي 

أو القراءة فهي تساعدك في االسترخاء.

3ـ الخضوع لبعض العالجات المنزلية.
تخفيف  في  المنزلية  العالجات  بعض  تساهم  قد 

الحالة المرضية، ومن األمثلة على ذلك:
ـ استخدام الكمادات الباردة.

ـ االستحمام بمحلول مضاد للحكة.

متى يجب أن تزور الطبيب؟

في  وتذهب  فجأة  االرتكاريا  تظهر  ما  عادةً 
غضون 24 ساعة، ولكن إن استمرت أكثر من 

ذلك يفضل زيارة الطبيب مباشرةً.

من  مجموعة  البقع  ظهور  رافق  إذا  أنه  كما   
الطبيب، وتتمثل  أيًضا زيارة  األعراض يفضل 

هذه األعراض بما يأتي:
ـ الشعور بالدوار.
ـ تورم في الحلق.

ـ صعوبة في التنفس.

نصائح لعالج االرتكاريا النفسّية

االرتكاريا  ظهور  في  السبب  أن  من  بالرغم 
عند  والعاطفية  النفسية  الحالة  هو  النفسية 

في  تساعد  قد  األمور  بعض  أن  إال  الشخص، 
تهيج هذه البقع وتزيد من تفاقم الحالة المرضية. 

ولهذا إليك بعض النصائح التي قد تساعدك:
ـ االبتعاد عن الماء الساخن.

ـ استخدام الصابون بشكٍل معتدل.
ـ االبتعاد عن منتجات البشرة التي تحتوي على 

مواد كيميائية.
ـ ارتداء المالبس الفضفاضة. 

ـ تجنب الكحول والكافيين.
ـ عدم التعرض لدرجات حرارة عالية أو باردة 

متدنية. 

كثير من األشخاص يمضغون العلكة للتسلية او 
للعلكة  لكنهم ال يعلموا إن  فيها،  الفقاعات  لعمل 
الخالية من السكر فوائد عديدة للجسم وقد تكون 

مفاجأة.
الخالية  العلكة  فوائد  يأتي على  ما  في  فلنتعرف 
من السكر، وعلى مجموعة من النصائح الهامة.

فوائد العلكة الخالية من السكر

1ـ تحّسن التركيز والذاكرة.
وِجد أن العلكة تعزز من األداء العقلي ووظائف 
وأوقات رد  والذاكرة،  التركيز،  مثل:  اإلدراك، 

الفعل.
إلى  الدم  تدفق  من  يزيد  العلكة  مضغ  أن  حيث 
األكسجين  كمية  من  يزيد  بدوره  وهذا  الدماغ، 
واألداء  الذاكرة  يعزز  مما  للدماغ،  المتاحة 

المعرفي.
2ـ تحّسن اليقظة.

تبيّن أن العلكة يمكن أن تُزيد من اليقظة.
حيث يعتقد أن حركة مضغ الفك تحفز األعصاب 
باالستثارة،  المرتبطة  الدماغ  من  وأجزاء 

يساعد  قد  مما  الدم،  تدفق  زيادة  إلى  باإلضافة 
االستيقاظ  أو  باليقظة  الشعور  على  األشخاص 

لفترة أطول.
بشكٍل  مفيدة  تكون  النعناع  نكهة  أن  يعتقد  كما 

خاص لهذا الغرض.
3ـ تقلل من اإلجهاد والقلق.

من فوائد العلكة الخالية من السكر أنها قد تساعد 
الشعور  وتزيد  العصبية  الطاقة  تخفيف  على 
يساعد  العلكة  مضغ  أن  وِجد  حيث  بالهدوء، 
على التقليل من هرمون التوتر، والكورتيزول، 
اللذان يتم إطالقهما كرد فعل من الجسم لحاالت 

االنفعال.
عادةً ما يكون مضغ العلكة بدياًل رائعًا للعادات 
العصبية، مثل: قضم األظافر، وهز الرجل، أو 

في حال الشعور بالضغط.
4ـ تحافظ على صحة األسنان.

توصي الجمعية األمريكية لطب األسنان بمضغ 
العلكة لمدة 20 دقيقة بعد تناول الوجبات، حيث 
والترسبات  البالك،  طبقة  من  تقلل  أنها  ثبت 
التجاويف كما  وتقلل من  األسنان،  مينا  وتشجع 

أنها تقلل من التهاب اللثة.
والذي  اللعاب،  تدفق  زيادة  هو  ذلك  في  السبب 

الذي  األسنان  على  الحمض  تواجد  من  يقلل 
يسبب التسوس ويلحق الضرر بها.

5ـ تقلل من الحرقة واالرتجاع المريئي.
من  يعانون  الذين  األشخاص  لبعض  بالنسبة 
العلكة  مضغ  فإن  والحرقة،  المريئي  االرتداد 
التقليل  في  يساعد  قد  الطعام  وجبات  تناول  بعد 
من الحمض في المريء، وذلك من خالل زيادة 

إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر.
6ـ تنعش النفس.

والمنّكهة  السكر  من  الخالية  العلكة  فوائد  من 
الفم،  رائحة  تنعش  أنها  خاص  بشكٍل  بالنعناع 

وتخلصه من الرائحة الكريهة إن وِجدت.
كما أن العلكة تعمل على خفض مستوى البكتيريا 
في الفم التي قد تسبب رائحة الفم الكريهة أيًضا.

7ـ تساعد المدخنين باإلقالع عن التدخين.
عن  لإلقالع  رئيس  بعامل  ليست  العلكة  إن 
علكة  مثل:  بالمنتجات  االستعانة  لكن  التدخين، 

النيكوتين، من الممكن أن يساعد بذلك.
باإلضافة إلى ذلك فإن مضغ العلكة يُساعد على 
تدخين  على  للفم  الشديدة  الرغبة  من  التخفيف 

السجائر.
8ـ تخفف من جفاف الفم.

مضغ  من  الفموية  للصحة  أخرى  فائدة  هناك 
العلكة الخالية من السكر، وتشمل مقاومة جفاف 

الفم.
يحفز  السكر  خالية  العلكة  مضغ  أن  لوحظ  إذ 

اللعاب ليصل إلى 10 أضعاف معدل الراحة.
9ـ تخفف من ألم األذن أثناء رحالت الطيران.

تخفف  أنها  السكر  من  الخالية  العلكة  فوائد  من 
ألم األذن الناتج من تغيرات ضغط الهواء أثناء 

اإلقالع والهبوط على متن طائرة.

حيث أنه عند مضغ العلكة ينتج اللعاب، والذي 
يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن في الضغط 

في األذنين.
10ـ تساعد على التخفيف من الوزن.

الشديدة  الرغبة  قمع  على  يساعد  العلكة  مضغ 
ويجعلك تأكل أقل.

في الواقع، تساعد مضغ العلكة على كبح الرغبة 
أحد  وهو  السكرية،  األطعمة  تناول  في  الشديدة 

األسباب الرئيسة وراء زيادة الوزن.
حيث وجد أن العلكة تستخدم كأداة سهلة وعملية 
الوجبات  واستهالك  الشديدة  الرغبة  إلدارة 

الخفيفة، وخاصةً الحلويات.

كما أن مضغ العلكة يقلل من الجوع عن الطعام، 
وذلك قد يكون من خالل التعديالت في استجابات 

هرمون األمعاء المتعلقة بالشبع.

نصائح
 

السكر،  الخالية من  العلكة  فوائد  للحصول على 
يجب عليك اتباع النصائح اآلتية: 

إذا كنت  العلكة  يجب عليك االمتناع عن مضغ 
تعاني من أي نوع من آالم الفك أو االضطراب 

الصدغي الفكي.
ال تجعل مضغ العلكة بدياًل عن الفرشاة والخيط 
للحفاظ  استخدامها  يجب  األمور  فهذه  الطبي، 

على نظافة وسالمة صحة الفم واألسنان.
عليك اختيار األصناف الخالية من السكر لتجنب 

األضرار التي قد تلحق بأسنانك بسبب السكر.
يجب عليك مضغ العلكة وفمك مغلق، وذلك لمنع 

دخول كميات كبيرة من الغازات إلى المعدة.

قلب  تساعد  جديدة  خلوية  آلية  علماء  حدد 
الثدييات على البقاء متزامناً مع إيقاعات الساعة 
البيولوجية، ويمكن أن يساعد هذا االكتشاف في 
تحديد سبب تعّرض البعض لخطر أكبر لإلصابة 

بأمراض القلب.
على  تساعد  عمليات  اليومية  اإليقاعات  وتعد 
الجسم  في  الوقت  إلى  المستندة  األنظمة  تنظيم 
حول دورة مدتها 24 ساعة تقريباً، ما يؤثر على 
الغذائي  التمثيل  عمل  وكيفية  واالستيقاظ،  النوم 

لدينا، وعملياتنا اإلدراكية أيضاً.
وكان معروفاً منذ فترة طويلة أن القلب يخضع 
لهذه الساعة البيولوجية، حيث يُظهر األشخاص 
الصباح،  في  القلب  معدل ضربات  في  ارتفاعاً 

ومعدل أقل بكثير أثناء النوم في الليل.
القلب  بها  يسهل  التي  الطريقة  فإن  ذلك،  ومع 
تزال  اليوم ال  مدار  التغييرات على  إجراء هذه 

غامضة.

المنقولة من  اإلشارات  التفسير هو   وجزء من 
به  قام  جديداً  اكتشافاً  لكن  العصبي،  الجهاز 
العلماء في مختبر MRC(( للبيولوجيا الجزيئية 
كيف  ما  بطريقة  يشرح  كامبريدج،  بجامعة 
يغير القلب أيضاً اإلعدادات بشكٍل مستقل على 

المستوى الخلوي.
األول  المعد  بقيادة  جديدة  بحثية  ورقة  وفي 
ستانغيرلين،  أليساندرا  اليومية  األحياء  وعالمة 

في  يعمل  األيونات  لنقل  نظاماً  الباحثون  وجد 
تركيزها  بتغيير  للخاليا  يسمح  الفأر  قلب  خاليا 
وصوديوم  البوتاسيوم   أيونات  من  كبير  بشكٍل 
لتغير  استجابةً  ونهاراً،  ليالً  بين  وكلوريد 

مستويات البروتينات.
تجنب  من  القلب  خاليا  تُمكن  التي  اآللية  وهذه 
الخلوية،  العصارة  في  الجزيئي(  )االزدحام 
الجزء المائي من السيتوبالزم  تساعد القلب على 
البيولوجي(،  التوازن  )أو  التوازن  الحفاظ على 
النهار  بين  كبير  بشكٍل  نشاطه  تغير  مع  حتى 

والليل.
المتوازنة  التحكم  آلية  أن  ستانغيرلين  وتوضح 

هذه تحمي من االختالفات في الحجم الخلوي.
 وتحدث الزيادة في األيونات داخل الخاليا في 
نهاية مرحلة الراحة )الليل للبشر( وتسمح للقلب 
لزيادة  استعداداً  القلب،  ضربات  معدل  بتسريع 
األنشطة  تفرضه  الذي  الوعائي  القلبي  الحمل 

اليومية.
تدرجات  في  التغيير  يكون  القلب،  خاليا  وفي   
غشاء  والصوديوم(عبر  والكلور  )البوتاسيوم 
اليوم  في  زمني  تغيير  إلحداث  كافياً  البالزما 
في إطالق جهد الفعل، سواء في المختبر أو في 
الجسم الحي، حتى عندما تحظر اإلشارات من 

الجهاز العصبي. 
القلب  خاليا  في  أثبتت  التي  النتائج،  وتشير 
إيقاعات  أن  إلى  الفئران،  قلوب  من  المعزولة 
البيولوجية موجودة على مستوى معين  الساعة 
ما  الجسم،  باقي  عن  عزلة  في  حتى  القلب  في 
للساعة  الحقيقية  الجذور  عمق  مدى  يوضح 

البيولوجية.
الجزيئية،  األحياء  وعالم  الباحثين  كبير  ويقول 
جون أونيل: إن الطرق التي تتغير بها وظائف 
القلب على مدار الساعة أصبحت أكثر تعقيداً مما 

كان يُعتقد سابقاً.

العالجات  من  لمزيد  مثيرة  إمكانية  يفتح  إنه   
الفعالة ألمراض القلب واألوعية الدموية، على 
سبيل المثال عن طريق إعطاء األدوية في الوقت 

المناسب من اليوم.
وهي  البحث  من  لمزيد  أخرى  طريقة  وهناك 
استكشاف كيف يمكن لهذه الساعات الخلوية أن 
تؤثر على صحة األشخاص المعرضين للخطر، 
مثل عمال النوبات، الذين ينتهي بهم األمر إلى 
ممارسة نشاط كبير في الليل، في األوقات التي 

تتوقع أجسامهم فيها أن يكونوا نائمين.
الساعات  أنه عندما تصبح  نعتقد  أونيل:  ويقول 
اليومية في القلب غير متزامنة مع تلك الموجودة 
بنظام  العمل  أثناء  الحال  هو  كما  الدماغ،  في 
المناوبة، قد يكون نظام القلب واألوعية الدموية 
لدينا أقل قدرة على التعامل مع الضغوط اليومية 
القلب  يجعل  األرجح  على  وهذا  العملية.  للحياة 

أكثر عرضة لالختالل الوظيفي.

اإلدارة الذاتية بإقليم الفرات تحّمل الضامن الروسي 
العدوان التركي على المنطقة

واشنطن تستنكر »تصاعد العنف في 
سوريا« بعد يوم من هجمات دموّية

سفير دولة أوروبية: تعّنت تركيا 
سيجلب لها عقوبات قاسية

للمرة الثانية الديمقراطي الكردستاني يرفض 
مطالب أمهات السالم

اإلدارة الذاتية عن اعتراف كاتالونيا بها: الوجهة 
الصائبة نحو المشروع الديمقراطي

الرئيس  حّمل  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات 
والمجتمع  الروسي  الضامن  شاهين  محمد 
الدولي المسؤولية الكاملة لهجمات وجرائم 
سوريا،  وشرق  شمال  في  التركية  الدولة 
الذاتية  اإلدارة  أعضاء  استهداف  إن  وأكد 
انتقام لهزيمتهم لداعش في المنطقة تزامناً 
مع مرور الذكرى الرابعة لتحرير الرقة من 

رجس اإلرهاب. 
لالحتالل  تابعة  ُمسيّرة  طائرة  استهدفت 
كوباني  مدينة  في  لمدنيين  عربتين  التركي 
بتاريخ 20 تشرين األول/ أكتوبر، مما أسفر 
الذاتية  اإلدارة  من  عضوين  استشهاد  عن 
أربعة  وجرح  حمزة  وحمزة  مزي  فارس 
آخرين، بينهم الرئيس المشترك لهيئة العدالة 

االجتماعية في إقليم الفرات.

لقاء  صحيفتنا  أجرت  ذلك؛  على  وتعليقاً 
خاص مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي 
في إقليم الفرات محمد شاهين، الذي أدان في 
للمدنيين،  التركي  االستهدف  حديثه  مستهل 
التي  األولى  المرة  ليست  »هذه  وقال: 
شمال  مناطق  التركية  الدولة  فيها  تستهدف 

شرق سوريا«. 
وأشار »إن منذ احتالل مدينتي سري كانيه 
وكري سبي/ تل أبيض وتركيا تستهدف أبناء 
أو عن  بطائراتها  يومي  المنطقة بشكل شبه 
شمال  مناطق  تهاجم  التي  مرتزقتها  طريق 

شرق سوريا بكافة أساليبها القذرة«. 
المسؤولية  الروسي  الضامن  شاهين  وحّمل 
شمال  مناطق  في  تركيا  لجرائم  الكاملة 
مسؤولية  حملت  روسيا  ألن  سوريا  وشرق 

داعياً  عاتقها،  على  المنطقة  واستقرار  أمان 
أهالي  تجاه  بواجباتها  االلتزام  إلى  روسيا 

المنطقة. 
عام  أكتوبر  األول/  تشرين   22 في  وأبرم 
وتركيا  روسيا  بين  سوتشي  اتفاقية   2019
لوقف إطالق النار في مناطق شمال وشرق 

سوريا، وإعالنها منطقة آمنة. 
الطرفين  التزام  عدم  على  شاهين  وشدد 
باالتفاقية »منذ إبرام اتفاقية سوتشي في عام 
وتواصل  االتفاقية،  تخترق  وتركيا   2019
هجماتها وتهديداتها للمنطقة بشكٍل يومي، فال 
تقوم  المعاهدة وال روسيا  ببنود  تلتزم  تركيا 

بواجبتها تجاه المنطقة«. 
والتي  المنطقة  في  تركيا  أهداف  إلى  وأشار 
»لتركيا  هجماتها:  من  تزيد  أساسها  على 

لتحقيقها  تهدف  سياسية  ومساعي  أهدف 
العثماني  حلمها  تحقيق  وهي  المنطقة،  في 
باحتالل كامل الشرق األوسط وإعادة مجده 
إضافة  المنطقة،  في  جديد  من  العثماني 
اإلدارة  مشروع  إلفشال  الرامية  لمحاولتها 

الذاتية في شمال وشرق سوريا«. 
وعن عدم حصول تركيا لضوء أخضر للقيام 
بمخطط جديد في مناطق شمال وشرق سوريا 
شاهين  لفت  وروسيا  كأمريكا  دول  قبل  من 
دولية  موافقة  على  تحصل  لم  تركيا  »إن 
تشرعن عدوانها وبدء عملية عسكرية جديدة 
في شمال وشرق سوريا، لذا تلتجأ ألساليبها 
واستهدافها  تهديداتها  طريق  عن  القذرة 
ألبناء المنطقة، في سعي منها لزعزعة أمان 

واستقرار المنطقة«. 

سالم  مسؤولية  أخرى  مرةً  شاهين  وحّمل 
وأمان مناطق شمال وشرق سوريا التحالف 
أبناء  بدور  مشيداً  الدولي  والمجتمع  الدولي 
»أبناء  داعش  مرتزقة  محاربة  في  المنطقة 
رجس  من  العالم  حموا  من  هم  الرقعة  هذه 
وإرهاب مرتزقة داعش وقدموا اآلالف من 
أبنائهم في سبيل القضاء على إرهاب داعش 
وحماية العالم منه، لذا على المجتمع الدولي 
القيام بواجباته السياسية واألخالقية والقانونية 

تجاه أبناء شمال وشرق سوريا«. 
وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في 
حديثه  ختام  في  شاهين  محمد  الفرات  إقليم 
الذكرى  في  تماماً  أتى  تركيا  »استهداف  إن 
)مدينة  داعش  عاصمة  لتحرير  الرابعة 
لنا مجدداً  ليؤكد  الرقة( من رجس اإلرهاب 

بأنهم سيواصلون انتقامهم في محاربتنا«. 

المتحدة  الواليات  استنكرت  ـ  األخبار  مركز 
»تصاعد العنف والهجمات« في سوريا، بعد 
تُقِلُّ  حافلة  استهدف  دموي  تفجير  من  يوم 
عناصر للجيش في دمشق وهجوم على قاعدة 

التنف جنوب البالد.
على  سوريا  في  األمريكية  السفارة  وذكرت 
حسابها في »تويتر« يوم الخميس 21 الشهر 
تصاعد  المتحدة  الواليات  »تستنكر  الجاري: 
العنف والهجمات في سوريا اليوم. ندعو جميع 
األطراف إلى احترام وقف إطالق النار الحالي 
والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية 

أرواح المدنيين قبل أي شيء«.
ويأتي هذا البيان بعد يوم من التفجير الدموي 
شخصاً   14 بأرواح  أودى  الذي  دمشق  في 

وخلّف عدداً من الجرحى.
يستخدمها  التي  التنف  قاعدة  تعرضت  كما 
الجيش األمريكي في جنوب سوريا لهجوم نُِفذ 
أراضي  داخل  من  ُمسيّرة  طائرات  بواسطة 

البالد.
المنسق  نائب  أعرب  ذلك،  غضون  في 
المتحدة  األمم  في  اإلنسانية  للشؤون  اإلقليمي 
كاتس،  مارك  السورية،  باألزمة  المعني 
تكثيف  عن  تتحدث  تقارير  إزاء  صدمته  عن 
القوات الحكومية قصفها لمدينة إدلب الخاضعة 
أشخاص  واستشهاد عشرة  المسلحين  لسيطرة 

منهم أربعة أطفال وامرأة.

تم  الذين  السفراء  أحد  أخبر  ـ  األخبار  مركز 
الخارجية  وزارة  قبل  من  مؤخًرا  استدعائهم 
التركية، وكالة أنباء أن هناك عقوبات صارمة 
ظل  في  تركيا،  على  فرضها  يتم  أن  بصدد 
تعنتها في اإلفراج عن المعتقلين السياسيين.

السفير الذي لم يتم الكشف عن اسمه قال لوكالة 
)دويتشه فيلة( إن: »المحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان طالبت تركيا بإخالء سبيل كافاال الذي 
غيزي،  حديقة  أحداث  قضية  من  تبرئته  تم 
حذرت  األوروبي  بالمجلس  الوزراء  ولجنة 
تركيا بهذا الصدد. تركيا مضطرة للكشف عن 
وعدم  كافاال  سبيل  إخالء  عن  امتناعها  سبب 
قام  من  هي  تركيا  القرارات.  لهذه  انصياعها 
بتسييس القضية وليس االتحاد األوروبي. هناك 
انتهاك صريح للحقوق والعقوبات الصارمة ال 

مفر منها”.
بالمجلس  الوزراء  لجنة  أن  السفير  وذكر 
األوروبية  المحكمة  إلى  ستلجأ  األوروبي 
الضغوط  وستتزايد  شهر  بعد  اإلنسان  لحقوق 
على تركيا، كما أكد أن التشكيك في مصداقية 

تركيا سيظل ضمن أجندة المجلس.

التركية عشرة من سفراء  الخارجية  استدعت 
الدول لديها طالبوا بإخالء سبيل رجل األعمال 
سبيله،  بإخالء  أحكام  صدور  رغم  المعتقل 

عثمان كافاال.
األربعاء  يوم  التركية  الخارجية  واستدعت 
الدول  سفراء  من  عشرة  الجاري  الشهر   20
لديها لتحذيرهم على خلفية مطالباتهم السلطات 
المجلس  بإخالء سبيل كافاال بموجب قرارات 
لحقوق  األوروبية  والمحكمة  األوروبي 
اإلنسان. واستنكر العديد من الوزراء وقيادات 

الحزب الحاكم التركي دعوات السفراء هذه.
استدعائهم  تم  الذين  السفراء  بين  من  وكان 
وفرنسا  المتحدة  الواليات  من  كل  سفراء 

وألمانيا.
مهامهم  يؤدون  أنهم  الوزراء  وأوضح 
وسيواصلون أداء مهامهم، كما حذروا السلطات 
التركية من وجود عقوبات عنيفة بصدد أن يتم 
فرضها على تركيا قائلين: “نحن نؤدي مهامنا 
وسنواصل تأديتها، لكنكم تعجزون عن تطبيق 

القانون”.

قوات  الثانية رفضت  للمرة  ـ  األخبار  مركز 
أمهات  مطالب  الكردستاني  الديمقراطي 
الشهيدين  أبنائهم  جثامين  بتسليم  السالم 

تولهلدان رامان وسردم جودي.
للحزب  تابعة  قوات  نصبته  كمين  وفي 
خمسة  استشهد  الكردستاني  الديمقراطي 
مقاتلين ومقاتالت من قوات الكريال في منطقة 
خليفان في باشور كردستان كما أصيب مقاتل 
الحزب  قوات  أيدي  في  ووقع  الكريال  من 

الديمقراطي الكردستاني.
المقاتلين  جثامين  بتسليم  وللمطالبة 
مصير  عن  والكشف  الشهداء  والمقاتالت 
المقاتلين المختطفين وإدانة سياسات الحزب 
للقضية  المعادية  الكردستاني  الديمقراطي 
في  الشهداء  عوائل  مجلس  نصب  الكردية، 
والحسكة(  قامشلو  )مقاطعتا  الجزيرة  إقليم 
الحدودي  سيمالكا  معبر  أمام  اعتصام  خيمة 
سوريا  وشرق  شمال  في  ديرك  ناحية  بين 
األول  تشرين   5 بتاريخ  كردستان  وباشور 

الجاري.
وبمرور أسبوعين على التوالي يستمر توافد 
والمطالبة  االعتصام  لخيمة  المنطقة  أهالي 

أيدي  على  قُتِلوا  الذين  أبنائهم  بجثامين 
الديمقراطي الكردستاني.

الجاري  األول  تشرين   21 الخميس  وفي 
أمام  السالم  أمهات  من  تجمعت 21 عضوة 
الحدودي  خيمة االعتصام في معبر سيمالكا 
فيش خابور  في ديرك، وتوجهن نحو معبر 
تولهلدان  الشهيدين  جثماني  بتسليم  للمطالبة 
في  استشهدا  اللذان  جودي  وسردم  رامان 
كمين نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني 

ولشكري روج في خليفان.
فيها  تتوجه  التي  الثانية  المرة  هي  وهذه 
بجثماني  للمطالبة  المعبر  إلى  السالم  أمهات 
جودي  وسردم  رامان  تولهلدان  الشهيدين 
الديمقراطي  قوات  قبل  من  الرفض  ويتلقين 
وتسليمها  رسالتهم  الستالم  الكردستاني 
إلى  باإلضافة  كردستان،  إقليم  لحكومة 
محاولتهم إلعاقة الفرق اإلعالمية التي كانت 

تغطي الحدث.

مركز األخبارـ  ثّمنت اإلدارة الذاتية في شمال 
لحكومة  التاريخي  الموقف  سوريا  وشرق 
كاتالونيا باعترافهم باإلدارة واعتبرته تطور 

نوعي وتأكيد على صوابيّة مشروعها.
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  واعتبرت 
االعتراف  على  كتالونيا  تصديق  سوريا 
تمثيل  نحو  الصائبة  الخطوة  الذاتية  باإلدارة 
إرادة المجتمع من خالل بيان أصدرته بتاريخ 

الخميس 21 تشرين األول الجاري.
كاتالونيا  برلمان  »صادق  البيان:  في  وجاء 
الشهر  من  األول  تشرين   20 في  أمس  يوم 
الذاتيّة  باإلدارة  االعتراف  على  الجاري 
سياسيًا، إن االعتراف الذي تّم من قِبل برلمان 
وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  كتالونيا  إقليم 

صوابية  يؤكد  نوعيًا  تطوًرا  يعتبر  سوريا 
حالً  بوصفه  الذاتية  اإلدارة  ومشروع  منهج 
لألزمة الراهنة في سوريا وسبيالً نحو تحقيق 
وحدة الشعوب وتآلفها كذلك مسار ديمقراطّي 
عملّي يمثل الوجهة الصائبة نحو تمثيل إرادة 
المجتمع بمختلف مكوناته بعد أن تم مصادرة 

تلك اإلرادة على مدار عقود في سوريا«.
أصدقائها  الذاتية  اإلدارة  شكرت  وبدورها 
في إقليم كتالونيا وأشادت بموقفهم التاريخي 
إقليم  في  لألصدقاء  الشكر  بجزيل  »نتقدم 
التاريخية  مواقفهم  نثّمن  أننا  ونؤكد  كاتونيا 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  عهدنا  ونجدد  هذه 
وشرق سوريا على الُمضي قُدماً نحو المزيد 
من  المزيد  يحقق  لما  والتطوير  التقدم  النوعية في مشروعنا الديمقراطي«.من 
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نساء كركي لكي: على المجتمع الدولي أن يوضح موقفه 
حيال انتهاكات االحتالل التركي في عفرين

النساء الكرديات يحافظَن على الثقافة والفلكلور الكردي بإصرارهن

أكثر من ٢٠ ألف معلمة بانتظار التعيين في مدارس إقليم كردستان

النسوة  - شددت  ليكرين خاني  لكي/  كركي 
تدّخل  ضرورة  على  لكي  كركي  ناحية  في 
المجتمع الدولي بعد سنوات من الفشل في 
كبح التجاوزات المرتبطة باالحتالل التركي، 
الدولة  أكثر فعالية إلجبار  وأن يتخذ تدابير 
بموجب  التزاماتها  احترام  على  التركية 
والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون 

اإلنساني الدولي.
تزداد ممارسات دولة االحتالل التركي عنفاً 
في المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، 
والمنظمات  الدولي  المجتمع  صمت  وسط 
الحقوقية، فالتغيير الديمغرافي ونهب خيرات 
النساء  وخطف  وقتل  واغتصاب  عفرين 
وقد  دولياً  وتهجير السكان قسراً شهد صمتاً 
ألعمال  رادعاً  يلقى  أن  المفترض  من  كان 
االحتالل وممارساته ونهيه عن العبث بأمن 
أخالقيات  تنتهك  التركية  فالدولة  األهالي، 
الحرب وتقوم باستهداف النساء بشكٍل مباشر 
في المناطق المحتلة، وهذه التجاوزات بحق 

المرأة تعتبر من أبشع األفعال وجرماً يجب 
أن تحاسب عليه الدولة التركية.

الدولة الرتكية تتامدى يف انتهاكاتها

وفي هذا اإلطار كان لصحيفتنا »روناهي« 
منطقة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  مع  لقاًء 
إلى  بدورها  وأشارت  بدرو«  »زلفة  ديرك 
المناطق  في  التركي  االحتالل  دولة  همجية 
ضد  وانتهاكاتها  إنسانيتها  وانعدام  المحتلة، 
التركية  الدولة  احتالل  »منذ  قائلةً:  المدنيين 
لعفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض 
وانتهاكاتها مستمرة على السكان األصليين، 
لم  هذا  يومنا  وحتى  والسرقة  القتل  حيث 
حدث  كما  الحامل  للمرأة  فقتلهم  تتوقف، 
قبل أيام في عفرين يصور المشهد الوحشي 
مع  التعامل  في  اإلنسانية  وانعدام  هناك، 
المرأة يدل على انعدام الجانب األخالقي لدى 

فالدولة  الحرب،  حاالت  في  التركية  الدولة 
التركية المحتلة تشكل تهديداً على اإلنسانية، 
ضرورياً  أصبح  الدولي  المجتمع  وتدخل 
ليقوم بواجبه«، وأكدت زلفة: »تمادت الدولة 
لمساندة  يعود  وهذا  أراضينا  على  التركية 
بعض األحزاب الكردية لها ودعمها ألعمال 
اإلجرامية في عفرين، وهذه  التركية  الدولة 
الخيانة لن نقبلها ولن نصمت حيالها، سوف 
نصعّد نضالنا ولن نقف مكتوفي األيدي أمام 
خيانة أبناء شعبنا للقضية الكردية وانتهاكات 

دولة االحتالل التركي«.
منطقة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
الكردية  »المرأة  بقولها:  بدرو  زلفة  ديرك 
وعلى مر التاريخ تقف في الصفوف األمامية 
لتواجه االحتالل وتقاوم حتى الرمق األخير، 
المرأة  التركي  االحتالل  يستهدف  ولهذا 
تشكل  فهي  الصلبة  العزيمة  ذات  الكردية 
مجال  أي  في  التركية  الدولة  على  تهديداً 
تعمل فيه سياسياً كان أم عسكرياً ودبلوماسياً، 
بأفعالها  الفاشية  التركية  الدولة  تتمكن  ولن 
اإلجرامية النيل من عزيمة المرأة في شمال 

وشرق سوريا مهما اتبعت من أساليب«.

املجتمع الدويل يتهاون حيال 
جرائم االحتالل الرتيك

الحماية  قوات  عضوة  بيَّنت  جانبها  ومن 

انتهاكات  أن  جمعة«  »آسيا  المجتمعية 
وجرائم دولة االحتالل التركي تزداد تزامناً 
والمنظمات  الدولي  المجتمع  صمت  مع 
انتهاكاتها  سيما  وال  واإلنسانية،  الحقوقية 
وأفعالها الالإنسانية بحق النسوة في المناطق 
المحتلة، وتابعت بالقول: »كل ما يحدث في 
يدل  وهذا  أجمع  العالم  مرأى  أمام  عفرين 
الحقوقية  المنظمات  وتهاون  ضعف  على 
واإلنسانية والمجتمع الدولي في أداء واجبهم 
اإلنساني كما يدّعون، لهذا نطالب بفتح ملفات 
إجرام الدولة التركية ومرتزقتها ومحاسبتهم 
على أفعالهم الشنيعة في عفرين وكري سبي/ 
تل أبيض وسري كانيه، ونحن بدورنا سنتابع 
لكي  الشهداء  خطى  على  ونسير  مسيرتنا 
ثورتنا  ومنجزات  وأرضنا  مكتسباتنا  نحمي 
وفكر  سليمة  أسس  على  بدأت  التي  السلمية 

ديمقراطي حر«.

بالرغم من كل ما تتعرض له الثقافة والتراث 
الكردي من محاوالت طمس وإنكار إال أنه 
ما  اللواتي  النساء  من  اآلالف  وجود  بفضل 
عبر  الكردي  التراث  على  يحافظّن  يزلنَّ 
هذا  استمر  والمواويل،  الفلكلورية  األغاني 

التراث إلى يومنا. 
المواويل،  األساطير،  المالحم،  األدب، 
تاريخ  لها  الكردية  الفلكلورية  واألغاني 
الكردي  الشعب  بين  الحفاظ عليها  تم  طويل 
عبر تناقلها من جيل إلى آخر، فيوجد في كل 
ومعاناتها  آالمها  من  تجعل  أم  كردي  منزل 
لتواسي  به،  تصدح  وموال  غنائية  لوحة 

نفسها بتلك الكلمات الكردية القديمة.  

»روح الشاعرية«

حققت  سوريا  وشرق  شمال  ثورة  عبر 
كوناي مصطفى )44( عاماً حلمها المدفون 
الروح  »إن  ذلك:  عن  تقول  صغرها،  منذ 
كل  أعماق  في  تكمن  والغنائية  الشاعرية 
امرأة كردية وكانت تلك المشاعر والمواهب 
مدفونة ومقيدة ضمن العادات والتقاليد تحت 
من  العديد  فبقيت  والحرام،  العيب  مسمى 
المواهب مدفونة في المرأة حتى اندالع ثورة 
فخاللها  المرأة  بثورة  والمعروفة  آفا  روج 
والتقاليد  العادات  حاجز  المرأة  كسرت 

وصدحت بأعلى صوتها«.
وهويتها  موهبتها  مصطفى  كوناي  الحقت 
صغيرة  كنُت  »عندما  تقول:  كما  الغنائية 
امتلكت صوتاً جميالً لكن ما من أحد دعمني 
ألُخِرج تلك الموهبة، بالرغم من دعم خالي 
لي والذي كان منضماً لفرقة الرقص بناحية 
حبيسة  بقيت  الموهبة  هذه  أن  إال  موباتا 

المنزل«.
وتبيّن: »كنت أذهب إلى خالي وكان يدعمني 
أكافح  أن  ويجب  جميل  صوتي  بأن  ويقول 
من أجل تحقيق حلمي، وفي الحقيقة زرعُت 
موهبة الغناء بداخلي وكنُت أغني عندما كنت 
أصبحت  زواجي  وبعد  المنزل  في  لوحدي 

أغني ألطفالي«.

»تحقق حلمها«

تقول مبتسمة أنها حققت حلمها عندما وصلت 
لألربعينيات من عمرها: »انضممت لحركة 
الفلكلورية  األغاني  فرقة  في  الذهبي  الهالل 

للكبار بالسن«.   
كل  قلب  في  مزروع  »الغناء  وأضافت: 
امرأة، فالمرأة حافظت على ثقافتها من خالل 
أفراحها  في  الكردية  بالمواويل  صدحها 
وأحزانها، وعندما كنت أجد امرأة كبيرة في 
السن تصدح المواويل كنت أتأثر بها، ويزاد 

تعلقي بالفلكلور الكردي القديم«. 
النساء  جميع  مصطفى  كوناي  طالبت  كما 
بالحفاظ على ثقافتهن: »أطلب من كل امرأة 
وتحافظ  ثقافتها  من  تخجل  ال  بأن  كردية 
الغناء  تشمل  ال  فالثقافة  كانت،  اينما  عليها 
والرقص فقط بل تشمل تاريخ اإلنسانية، لهذا 
لن يستطيع أحد القضاء على ثقافتنا ما زلنا 
فالمرأة  واالستهداف،  الهجمات  من  نحميها 
منذ بداية العصور وحتى يومنا هذا حافظت 
توريثها  أن  تستطيع  التي  وهي  ثقافتها  على 
لألجيال القادمة لتبقى محفوظة ومحمية«.    

أخذت  العولمة  أن  مصطفى  كوناي  تقول 
الشباب من ثقافتهم وهو ما ظهر بشكل كبير 
آفا  ثورة روج  لكن  األخيرة  السنوات  خالل 
في شمال وشرق سوريا عملت على تعريف 
الفئة  أمام  المجال  وفتحت  بثقافته  مكون  كل 
»نرى  الفلكلورية:  للفرق  لالنضمام  الشابة 
إقباالً كبيراً من قبل الفئة الشابة على المراكز 

الثقافية«.
 

الرفض بسبب العادات والتقاليد

المواويل  بغناء  الكردية  الثقافة  حماية  حول 
قالت نبيه محمد )50( عاماً من قرية دمليو 
»هدفي  عفرين:  مقاطعة  في  موباتا  بناحية 
الكردية  الثقافة  على  الحفاظ  هو  الغناء  من 

العريقة«.
عام  كانت  للغناء  انضمامي  »بداية  وتبيّن: 
سرية  غنائية  فرقة  تشكلت  عندما   ،1988
في القرية وكان اسمها فرقة موباتا نسبةً إلى 
ناحيتنا«. وأضافت: »واجهت الرفض بسبب 
العادات والتقاليد، وكانوا يقولون إن ما أفعله 

ُمعيب وال يمكن للمرأة أن تغني«.
األيام وتقول: »أبي  تلك  نبيه محمد  تستذكر 
بأنه من  القرية ويقول  أهالي  أمام  يقف  كان 
في  والسبب  موهبتها  تالحق  أن  ابنتي  حق 
الثقافة  مفهوم  ويعرف  يغني  كان  أنه  ذلك 
بلغته  يغني  الذي  فالشخص  تعني،  وماذا 

يعرف ما هو مفهوم الثقافة، وبعدها تعرفُت 
على فكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن وزاد 

تعلقي بالغناء«.  
تفضله  ما  إلى  باإلشارة  حديثها  واختتمت 
شان  عيشة  الراحلة  »أغاني  األغاني:  من 
أغنية  وأول  أسمعها  التي  األغاني  أكثر  من 
غنيتها بصوتي كانت أغنيتها عن األم، ولكن 
بعد أن نزحنا إلى الشهباء انضممت إلى فرقة 

األغاني الفلكلورية القديمة والمواويل«.

وكالة أنباء المرأة

على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم في 
إقليم كردستان لم تعلن بعد عن نسبة المعلمات 
المتعاقدين،  للمعلمين  وفقًا  لكن  المتعاقدات، 
فإن 70 بالمائة من المعلمين المتعاقدين البالغ 

عددهم 22 ألفًا هم من النساء.
في  تعيينهم  يتم  لم  الذين  المعلمون  ويواصل 
كردستان  إقليم  مناطق  معظم  في  االحتجاج 
منذ عشرة أيام، مؤكدين أنهم سيستمرون في 
أن  والملفت  مطالبهم،  تُلبى  حتى  االحتجاج 

معظم المحتجين كانوا من النساء.
ولمعرفة هذه النسبة تحدثنا مع المتحدث باسم 
التربية والتعليم سمان سيوالي، لكن  وازارة 
لم يكن لديه أي نسبة متوفرة حتى اآل، ووفقاً 
السليمانية،  في  المتعاقدين  المعلمين  ألحد 

المعلمين  من  المئة  في  المعلمات 70  تشكل 
المتعاقدين.

»دخل منخفض«

النسبة من  هذه  بيداري حول  بهار  وتحدثت 
النساء، وقالت: »ال يمكن للمرأة أن تعمل في 
مهنتين، لكن الرجال يمكنهم العمل ولكن ال 
هؤالء  من  القليل  لذلك  قليلة،  بمبالغ  يقبلون 

الرجال يعملون في هذا المجال«.
الرئيسي  مطلبهم  أن  بيداري  بهار  وذكرت 
يمكننا  الطريقة  »بهذه  وقالت:  التعيين،  هو 
الراتب  مثل  النساء  حقوق  على  الحصول 

والتقاعد وما إلى ذلك«.
وتحدثت المعلمة أفين درويش والتي ترغب 
»دخل  قائلةً:  وأردفت  تعيينها،  يتم  أن 
أحد  ال  جداً،  منخفض  المتعاقدين  المدرسين 
يعرف حتى اآلن كم يقبضون، معظمهم لديهم 
أطفال، نحن محرومون من حقوقنا ونطالب 
بتعييننا، لن يتم إقناعنا عبر زيادة القليل من 
الراتب، آذا ما لم يتم الرد علينا بشكل مفصل 

لن نتوقف عن المقاطعة.«
احتجاجاً  المعلمون  ينظم  أن  المرتقب  ومن 
مطلبهم  أن  ويُذكر  الساحات،  في  اليوم 

األساسي هو التعيين.
وكاالت

اإلعالن عن برنامج المهرجان الرياضي 
األول باسم الشهيد »باران ماوا«

خطوة ُمتسرعة برفع الحظر عن الصاالت الرياضية في سوريا

الرياضي  االتحاد  أعلن  ـ  قامشلو   / روناهي 
بإقليم الجزيرة عبر بيان عن برنامج المهرجان 
ماوا«،  »باران  الشهيد  باسم  األول  الرياضي 
والذي سيُقام في ثالث مدن وهي ديرك وقامشلو 
والحسكة، اعتباراً من تاريخ 2021/10/23، 

ولغاية 2021/10/29.

الثورية  الشبيبة  قبل  من  المهرجان  هذا  ويقام 
واالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، بهدف تشجيع 
الفئة الشابة على الرياضة وخلق المحبة والسالم 
والسير  كافة  والرياضيين  المنطقة  شعوب  بين 

على خطا الشهداء. 
قامشلو  مدينة  من  ستنطلق  بدايته  المهرجان 
المصادف  السبت  يوم  الكاراتيه  لعبة  عبر 
تليها  التاسعة صباحاً،  الساعة   ،2021/10/23
فعاليات لعبة بناء األجسام الساعة الحادية عشر 
ظهراً، بعدها كرة الطاولة الساعة الواحدة ظهراً، 

وذلك في صالة االتحاد الرياضي بقامشلو.
وبنفس اليوم ستقام مباراة لكرة القدم بين رجال 
ملعب  أرضية  على  واألسايش  سردم  ناديي 

الشهيد هيثم كجو بقامشلو.

أما يوم األحد المصادف 2021/10/24، ستبدأ 
فعاليات المهرجان بتمام الساعة العاشرة صباحاً 
بلعبة الشطرنج من ثم في الثانية عشر ظهراً لعبة 
كرة السلة تليها فعاليات العاب التايكواندو والكيك 
بوكسينغ في الواحدة من بعد الظهر، وفي الثالثة 
عصراً ستقام مباراة بكرة القدم بين سيدات ناديي 
عامودا«  و«أهلي  الدوري  بطالت  »األسايش« 
بطالت الكأس، وكافة هذه الفعاليات ستقام ضمن 

استاد شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.
للسيدات  الهوائية  للدراجات  سباق  سيقام  كما 
من  ينطلق  وسوف  ظهراً  عشر  الثانية  الساعة 
دوار »أوصمان صبري« قرموطي« سابقاً إلى 
سابقاً  الشباب«  مدينة  روبار«  »الشهيد  دوار 

بمدينة قامشلو. 
يوم  قامشلو  بمدينة  المهرجان  فعاليات  وتختتم 
بتقديم   ،2021/10/25 المصادف  االثنين 
باإلضافة  ومنوعة  مختلفة  رياضية  عروض 
الجزيرة  إقليم  منتخبي  بين  كرنفالية  لمباراة 
يليها حفل  الواحدة ظهراً،  الساعة  الرقة  ومدينة 
فني، وذلك في ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 

بقامشلو.
إلى  للمهرجان  الرياضية  الفعاليات  بدء  وينتقل 

مدينة ديرك يوم الثالثاء 2021/10/26، والتي 
ظهراً   11 ـ   10 الساعة  للجري  بسباق  ستبدأ 
تسلق  ـ  عصراً   4-2 الساعة  القدم  كرة  مباراة 
فنية  حفلة  ـ   مساًء  الساعة6-4  رياضي  جدار 

الساعة 7 مساًء.
األربعاء  يوم  ديرك  بمدينة  الفعاليات  وتختتم 
كرة  تايكواندو-  بألعاب:   ،2021/10/27
الطائرة- ألعاب شعبية وذلك في القرية السياحية 

بالجارودية.
الحسكة  مدينة  في  المهرجان  فعاليات  وستنطلق 
أللعاب  وهي   ،2021/10/28 الخميس  يوم 
القدم«  كرة  ولعبة  والتايكواندو  الطاولة  »كرة 
كامل  وتختتم  الخضراء(،  الجزيرة  )ملعب  في 
الفعاليات للمهرجان يوم الجمعة 2021/10/29، 
بمسابقات فنية مختلفة باإلضافة لعرض مسرحي 

وحفلة فنية.
رياضية  وفعاليات  مهرجانات  فترة  كل  وتقام 
مع  وبالتنسيق  الثورية  الشبيبة  قبل  من  مختلفة 
االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، وهي استذكاراً 
ألجل  والنفيس  بالغالي  ضحوا  الذين  للشهداء 

شعوبهم.

إرجاع  خطوة  أن  يبدو  ـ  قامشلو   / روناهي 
األولويات  من  باتت  السوري  للنظام  الشرعية 
الوصول  عدم  من  بالرغم  الدول  من  للكثير 
لتسوية سياسية شاملة في سوريا، وبعد نقاشات 
لعودة النظام للجامعة العربية بعد تعليق لسنوات 
الدولي  االنتربول  ورفع  عضويتها،  وتجميد 
الحظر عن مكتبه بدمشق، فقد رفع الحظر ومنع 

اللعب في الصاالت الرياضية بسوريا دوليّاً.
وال  المالعب  على  دولية  نشاطات  أي  تقام  ولم 
الثورة  قيام  منذ  سوريا  في  الرياضية  الصاالت 
الكثير  بدايتها  مع  اتفقت  2011والتي  سنة  فيها 
من الدول أن النظام الحاكم في سوريا هو نظام 
مكانه  يحل  وأن  يتغير  أن  ويجب  غير شرعي، 

حكومة ديمقراطية منتخبة بانتخابات نزيهة.
وإيران  روسيا  بمساعدة  استطاع  النظام  لكن 
تثبيت نفسه واسترجاع الكثير من األراضي التي 
ذهبت من يده وااللتفاف على ما تسمى المعارضة 
وتابعين  مرتزقة  منهم  الكثيرين  والتي  السورية 
لدولة االحتالل التركي، وشّكل ذلك نقطة تحول 

في األحداث في سوريا بشكٍل عام.

غياب االستقرار الدائم

ومع عقد صفقات بين النظام السوري والتركي 
على حساب دماء الشعب السوري رويداً رويداً 
النيل  حاول  وحتى  يقوى،  السوري  النظام  بات 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  من  كثيراً 
ذلك.  يستطيع  لم  لكنه  والوسائل,  الطرق  بشتى 
في  استقرار  عدم  أمام  ألننا  الكالم  هذا  ندرج 
سوريا وفي أية دقيقة مازلنا مهددين بقيام حروب 
جديدة إن كان في إدلب أو أي منطقة من مناطق 
شمال وشرق سوريا، إن كان عبر هجمات للنظام 
التركي  المحتل  أو  إدلب  مدينة  على  السوري 
على أية منطقة في شمال وشرق سوريا والدليل 
التركي  المحتل  للنظام  ُمسيّرة  طائرات  قصف 
كما  شهداء،  إثرها  على  وارتقى  كوباني  لمدينة 
عسكري  لمبيت  باص  العاصمة  بقلب  استُهدف 
عبر عبوات ناسفة راح ضحيته أكثر من عشرة 

أشخاص.
إن عدم االستقرار الموجود بسوريا ال يمنح الحق 
برفع الحظر الدولي عن النشاطات في الصاالت 
مكانه،  غير  في  أمر  وهو  بسوريا  الرياضية 
فكان من األجدر االنتظار لحين حصول تسوية 
الشعوب في سوريا  كافة  سياسية تضمن حقوق 
الجهات  قبل  من  الخطوة  هذه  تنفيذ  بعدها  ومن 

الرياضية الدولية.
من  بالتقرب  سياسية  خطوات  عدة  بعد  ونشاهد 
ما  وعلى  العربية،  للحاضنة  وإرجاعه  النظام 
الرياضية  الناحية  من  دولياً  اتفاقاً  هناك  يبدو 

أيضاً إلعادة النظام في سوريا للواجهة والسماح 
لمنتخباته باللعب في صاالتها، في خطوة ستزيد 
من قوة االتحاد العام الرياضي السوري، والذي 
مازال يمنع لعب نادي الجهاد على أرضه وبين 
الوقت  وبنفس  سياسي،  قرار  وهو  جمهوره 
هي  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
أرضها  على  الجهاد  بلعب  تسمح  لم  األخرى 
حتى اآلن بسبب محاولة النظام السوري فرض 
إدارة  وبحسب  المباريات،  قيام  على  شروطه 
لعب  بأن عودة  مؤتمر صحفي  آخر  في  الجهاد 
الجهاد على أرضه مرتبطة بالتسويات السياسية 

بين النظام السوري واإلدارة الذاتية.
وستقام مباراة بين المنتخب السوري بكرة السلة 
بتاريخ  دمشق  في  الكازاخستاني  نظيره  أمام 
دولي  رياضي  نشاط  كأول   ،2021  /11/29
يقام في سورية منذ عقداً من الزمن، وهي خطوة 

األولى من نوعها منذ قيام الثورة السورية.

تفاصيل املباراة التي سُتقام

االتحاد  باشاياني، عضو  جاك  كشف  جانبه  من 
السوري لكرة السلة، لفضائية مقربة من النظام 
سوريا  لقاء  إقامة  حول  تفاصيل  السوري، 
على  المونديال،  تصفيات  في  وكازخستان، 

أرض بدمشق.
وقال باشاياني إن: “االتحاد اآلسيوي وافق مبدئياً 
على استضافة اللقاء، لكن بعد تقييم بعض األمور 
اللوجستية، في صالة الفيحاء بدمشق، عبر لجنة 

سيرسلها لسوريا، األسبوع القادم”.
وأكمل باشاياني: “األمور اللوجستية المقصودة، 
األرضية  هيكلة  إعادة  أعمال  بعض  تشمل 
السالت  فيما  الفيحاء،  صالة  في  واإلنارة 
تماماً  جاهزة  والساعات  اإللكترونية  واللوحات 

وموجودة بدمشق”.
كان  الكازاخستاني  “المنتخب  باشاياني:  وتابع 
اعترض على إقامة اللقاء المقرر يوم 29 تشرين 
الثاني بدمشق نظراً لألوضاع فيها وفق كالمهم، 
لكن االتحاد اآلسيوي أبلغهم أن سوريا أخذت كل 
االحتياطات الالزمة الستقبال اللقاء في أرضها”.

جهوزية  على  نعمل  “نحن  باشاياني:  وأوضح 
الصالة من ناحية الكهرباء، بحيث ال يتكرر ما 
كهربائية  انقطاعات  من  الفائت  الموسم  حدث 
لقاء  ونحن نتحدث عن  المباريات، خاصةً  أثناء 

للمنتخب األول “.
منعنا  األزمة  بداية  “منذ  باشاياني:  وأكمل 
االتحاد اآلسيوي من اللعب في أرضنا، باستثناء 
عام  للناشئات  آسيا  غرب  بطولة  استضافة 
2019، وأعتقد أن لقاء كازخستان سيقام بنسبة 
90 إلى 95 بالمية في دمشق، واللجنة ستخبرنا 

بقرارها بنهاية الشهر الحالي”.
اآلسيوي  “االتحاد  أن:  إلى  باشاياني  ولفت 
سيبلغنا بقراره حول حضور الجمهور من عدمه 
يفرض  وهو  اللجنة،  زيارة  بعد  أرضنا،  على 
من  الوقاية  اشتراطات  وفق  المباريات  خوض 
الكمامات إلى التباعد المكاني، وقد يشترط علينا 

عدم دخول إال ُمتلقي اللقاح من المشجعين”.
“الصالة  باشاياني:  قال  الحمدانية  صالة  وحول 
جاهزة من ناحية األرضية، ويتبقى بعض األمور 
ونسعى  والملحقات،  الحمامات  في  اللوجستية 

الستكمال جهوزيتها، مع المكتب التنفيذي”.
لعب  في  مشكلة  “هنالك  باشاياني:  وأكمل 
المباريات على أرضنا بحلب، حيث أن االتحاد 
اآلسيوي ال يوافق على إقامة لقاء في مدينة ما، 
إال بحال وجود رحالت طيران مباشرة من دولة 

المنتخب الضيف إلى مطار تلك المدينة”.
توافر رحالت مباشرة  باشاياني: “فور  وأردف 
التصفيات  نلعب معها  قد  التي  الدول  من أرض 
الموافقة  على  الحصول  )بعد  حلب  مطار  إلى 
بأرضنا(، سنتمكن من خوض  باللعب  اآلسيوية 

مبارياتنا في صالة الحمدانية بحلب”.

وكشف باشاياني عن أن: “منتخب الرجال سيبدأ 
الشهر  نهاية  مع  للتصفيات،  تحضيريا  معسكراً 
الحالي، بحضور المدرب األمريكي، “ساليرنو” 
وهو من سيقود المنتخب إال بحال حدوث ما ال 

نتوقعه وال نتمناه من طوارئ”.
ستستضيف  “سوريا  أن:  إلى  باشاياني  ولفت 
في  والشابات  للشبان  آسيا 2022  بطولة غرب 
بطولة  الستضافة  أيضاً  ونسعى   ،2022 العام 
سيختار  والتي  السيدات،  لألندية  آسيا  غرب 
االتحاد اآلسيوي مكان إقامتها من بين سوريا أو 

األردن”.
وختم باشاياني: “سنبحث في إجراءات حضور 
وسنتخذ  السلة،  دوري  لمباريات  الجماهير 
قرارات مناسبة بما يتالءم مع فيروس كورونا، 

قبل انطالق الدوري”.
كأس  نهائيات  بلغ  كان  منتخب سوريا  أن  يذكر 
آسيا بعد حلوله ثانياً في مجموعة ضمته إلى جانب 
السعودية وقطر وإيران، فيما ستضم مجموعتنا 
في تصفيات المونديال، كالً من إيران، البحرين، 
وكازخستان، وستنطلق المباريات بلقاء المنتخب 

اإليراني يوم 2021/11/22.
كما أكد طريف قوطرش، الرئيس الجديد لالتحاد 
خاصة  تصريحات  في  السلة،  لكرة  السوري 
للعبة  الدولي  االتحاد  أن   »winwin« لموقع 
سوريا  مباراة  إقامة  على  مشروط  بشكٍل  وافق 
وكازاخستان في التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى 

كأس العالم داخل صالة الفيحاء بدمشق.
وقال المصدر ذاته إن وفداً من االتحاد اآلسيوي 
سيزور دمشق في السادس والعشرين من شهر 
جاهزية  على  لالطالع  الجاري؛  األول  تشرين 
قبل  بها،  المحيطة  والمرافق  الفيحاء  صالة 

للمباراة  استضافتها  بشأن  النهائي  القرار  اتخاذ 
الُمنتظرة.

خطوة ُمترّسعة

ولكن ماذا يعني رفع الحظر عن إقامة المباريات 
الدولية وعن الصاالت الرياضية في هذا الوقت؟ 
وهل سوريا قادرة الستضافة بطوالت كرة قدم 

أيضاً في وقٍت قريب؟.
العالم عن  مستبعد في ظل صمت  لم يعود شيئاً 
كل اإلجرام الحاصل في سوريا لمختلف الجهات 
الخاضعة  المناطق  في  كان  إن  فيها  المتواجدة 
ولعل  التركي،  المحتل  أو  السوري  للنظام 
واضحة  دمشق  حكومة  تُسيّرها  التي  الرياضة 
الفساد، والدليل استقالة رئيس االتحاد »العربي« 
الغايب«  »حاتم  العميد  القدم  لكرة  السوري 
مؤخراً بسبب الفساد والتقاعس في العمل والذي 
القدم  لكرة  سوريا  منتخب  فرص  تضاؤل  أدى 

بالتأهل على األقل لملحق كأس العالم.
التابعة  لالتحادات  رياضياً  الشرعية  منح  إن 
للنظام السوري ألي لعبة كانت هو خطوة سبّاقة 
ألوانها، وكدليل بسيط فمازالت االتحادات التابعة 
للنظام ال تسمح بلعب نادي الجهاد ونوادي مثل 
على  باللعب  الحسكة  من  والجزيرة  عامودا 
فلماذا  التقرير،  سياق  ذكرنا ضمن  كما  أرضها 
ترفع  ال  وهي  واتحاداتها؟  عنها  الحظر  يرفع 
السورية  والجزيرة  قامشلو  أبناء  عن  الحظر 
للعب  أخرى  لمدن  وتتوجه  رياضياً  عام  بشكٍل 
عليها وأن تكن أرضها في البطوالت الرياضية 

التابعة للنظام السوري.
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»قسد« ُتمدد عقودها مع جماعات الضغط في واشنطن

التراشق التركي الروسي في إدلب

رشو : إن حدث أي هجوم تركي فالمجتمع الدولي يتحّمل عواقبه.

عطي : لن نعترف بمخرجات ونتائج اللجنة الدستورية 

معاذ العمري )كاتب(

أجرتها  التي  الثنائية  واللقاءات  الزيارات  رغم 
وفود سورية في واشنطن األسبوعين الماضيين، 
ما  بها ومواصلة  العمل  استمرارية  فإن ضمان 
التأييد  لكسب  مهماً  أمراً  يُعد  عليه،  االتفاق  تم 
االتصال  قنوات  على  والحصول  األميركي، 

المباشرة مع إدارة الرئيس بايدن.
قوات  مددت  األهداف  هذه  تحقيق  أجل  ومن 
سوريا الديمقراطية )قسد( عقودها مع جماعات 
تنظيم  في  لمساعدتها  السياسي،  الضغط 
من  الكونغرس  أعضاء  مع  دورية  اجتماعات 
وشكرهم  والجمهوري،  الديمقراطي  الحزبين 
ما  بحسب  ذلك  لقضيتهم،  المستمر  الدعم  على 
بوزارة  األجانب  العمالء  وكالة  كشفته سجالت 

العدل األميركية. 
إلى  يسعى  بدوره  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
استمرار  وضمان  واشنطن  مع  عالقته  توثيق 
البالد،  شرق  العسكري  األميركي  التواجد 
التقارير  بعض  بحسب  عددهم  يقدر  والذين 
اإلعالمية بحدود900 عسكري، وذلك لمحاربة 
النفوذ  ومواجهة  اإلرهابي،  داعش  تنظيم  فلول 
لسيطرة  تخضع  التي  المناطق  في  اإليراني، 

قوات سوريا الديمقراطية.
القيمة المالية لتلك العقود بسيطة مقارنةً ببعض 
ال  حيث  األخرى،  والدول  الجهات  تمنحه  ما 
تتجاوز 50 ألف دوالر لمدة نصف عام، وبدأت 
وتركز  الماضي،  نيسان  منذ  السجالت  بحسب 
مع  التواصل  في  االستمرارية  عامل  على  فقط 
عن  الحديث  وضمان  األميركيين  السياسيين 

أهدافهم لدى الدوائر السياسية الضيقة.
اتحاد  عدم  من  السوريين  السياسيين  أحد  وشكا 
وتكاتف المعارضة السورية في الخارج، والتي 
هذا  فائدة من خالل  أكبر  السوري  للنظام  تمنح 
واحدة  ككتلة  االتفاق  وعدم  السياسي،  الشتات 

إلنهاء المعاناة السورية ورسم خريطة الطريق 
كافة  هدف  أن  »صحيح  وأضاف  المستقبلية«. 
لفت  هو  المعارضة،  السورية  المجموعات 
االنتباه إلى الحرب األهلية المتشابكة في سوريا، 
ذلك البلد الذي يحتل مرتبة متدنية بين أولويات 

أن  إال  بايدن،  جو  للرئيس  الخارجية  السياسة 
قوة  موقف  في  يجعلهم  لم  المعارضة  تشتت 
لفرض بعض الطلبات على اإلدارة األميركية، إذ 
لم تنتِه إدارة بايدن من مراجعة داخلية لسياستها 
تجاه سوريا، وهذه عالمة أخرى على تضاؤل 

أهمية البالد، ولم يعين بايدن مبعوثاً خاصاً لقيادة 
الجهود الدبلوماسية.

استطاع  السوريّة  الجهود  لتلك  انتصار  وفي 
تعديالت أخرى  المشرعون األميركيون تمرير 
على قانون دعم ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 
2022، والتي تضمنت التصويت بالموافقة على 
تعديل  يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكاالت 
التابعة  المخدرات  شبكات  لتعطيل  األميركية، 
تقديم  تقرير  وكذلك  سوريا،  في  األسد  لنظام 
عن ثروة األسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء 

عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم. 
وشملت التعديالت على قانون التمويل محاوالت 
تقليص ميزانية وزارة الدفاع، والحد من التدخل 
الصراعات  مناطق  في  األميركي  العسكري 
تعديالً  النواب  مجلس  رفض  كما  سوريا،  مثل 
من الديمقراطي التقدمي جمال بومان النائب من 
والية نيويورك، ودعمه في ذلك التعديل النائبة 
رشيدة طليب الديمقراطية من والية ميتشيغان، 
إنهاء أي  الكونغرس على  يتطلب موافقة  وكان 
من  عام  غضون  في  سوريا  في  للقوات  وجود 
التشريع، ومغادرة القوات األميركية من هناك، 
بيد أن هذا التعديل انتهى به المطاف إلى الرفض.
إال  مناقشتها  تمت  التي  التعديالت  ضمن  ومن 
الكافي  العدد  على  الحصول  في  تنجح  لم  أنها 
استراتيجية  ويتطلب  لتمريرها،  األصوات  من 
قوات  كيفية جعل  ذلك  في  بما  لسوريا  أمريكية 
سوريا الديمقراطية )قسد(، مكتفية ذاتياً بما يكفي 
عن  باالستغناء  المطاف  نهاية  في  لها  للسماح 

القوات األميركية.

بسام مقداد )كاتب ومحلل سياسي( 

في  أردوغان  يوتين  لقاء  على  أسابيع  تمِض  لم 
بين  التخاطب  لهجة  تصاعدت  حتى  سوتشي 
الجانبين وحل تبادل القصف مكان الدبلوماسية، 
أنهيا  فالرجالن  مفاجئ  هو  ما  األمر  في  وليس 
من  وخرجا  ساعات  ست  دامت  محادثات 
هذه  مثل  في  التقليدي  الصحافي  المؤتمر  دون 
بكلمة  منهما  أي  يُدلي  أن  دون  ومن  الحاالت، 
للصحافة، وبدل أن يعلن اإلعالم الروسي حينها 
ذلك  يستبدل  أن  فضل  المفاوضات  فشل  عن 
المحافظة  على  االتفاق  إلى  انتهت  بأنها  بالقول 
على  السوري  والشمال  إدلب  في  الوضع  على 
تزايد  في ظل  حينها  ُعقد  قد  اللقاء  وكان  حاله، 
الحشود العسكرية التركية في المنطقة، وارتفاع 
لألهداف  الروسي  الطيران  قصف  وتيرة 

المحيطة بمناطق تواجد القوات التركية.
يستمر التصعيد بين البلدين بشكٍل مضطرد منذ 
روسية  إعالمية  مواقع  جعل  مما  الحين  ذلك 
الحرب  حافة  على  البلدين  وقوف  عن  تكتب 
بينهما في سوريا، فقد نشرت صحيفة القوميين 
الروس في 15 الجاري نصاً بعنوان »أردوغان 
حافة  على  وتركيا  روسيا  يضع  أمراً  يصدر 
»أحفاد  ثانوي  بعنوان  وأرفقته  الحرب«، 
اإلنكشاريين سيطلقون النار على الجنود الروس 
إذا حاولوا أخذ إدلب«، وكانت صحيفة NG قد 
سبقتها بيوم واحد ونشرت نصاً بعنوان »روسيا 
المدفعي«،  التراشق  لغة  إلى  تعودان  وتركيا 
وبآخر ثانوي »المساومة على األرض السوريّة 
ذّكرت  كما  القوة«،  سيناريو  إلى  بالتحول  تهدد 
صحيفة الكرملين بتصريح أردوغان عن حرب 

»أخرى« لتركيا في سوريا.
نصاً  نشر  الروسي  اإلخباري   Lenta موقع 
الجتياح  التركي  الجيش  استعداد  عن  مقتضباً 
تركية  صحيفة  عن  ونقل  سورية،  مدن  أربع 
قولها بأن الجيش التركي أنجز اإلعداد لعمليات 
في شمال سوريا، وينتظر األوامر ليبدأ اجتياح 
كٍل من منبج، تل تمر، عين عيسى وتل رفعت. 
أحفاد  بأن  قالت  الروس  القوميين  صحيفة 
في  جديداً  محصناً  موقعاً  أقاموا  اإلنكشاريين 
يضاف  إدلب،  جنوب  سراقب  مدينة  ضاحية 

مئات  بعد  على  األخرى،  المواقع  إلى عشرات 
أردوغان  أن  ويبدو  األسد،  قوات  عن  األمتار 
نُسلم إدلب«، على الرغم من  أصدر أمره »لن 
قبل  من  واسع  لهجوم  اآلن  الناشط  التحضير 
القوات السورية مع العسكريين الروس، وتحول 
تقف  حقيقية  جبهة  خط  М4إلى  أوتوستراد 
كبير  عدد  مع  التركية  القوات  منه  جانب  على 
اآلخر  الجانب  وعلى  المسلحين،  تشكيالت  من 
العسكرية  الشرطة  مقاتلي  مع  السورية  القوات 
ووحدات من قوات العمليات الخاصة الروسية.

موسكو  بموافقة  دمشق  بأن  الصحيفة  وتقول 
إدلب  من  تركيا  لطرد  الجهود  كل  تبذل  سوف 
االقتصاد  ثلث  وتشل  معظمها،  تحتل  التي 
السوري كحد أدنى، وإذا فشل األسد في استعادة 
قيمته،  حققه  ما  كل  يفقد  سوف  سوريا  شمال 
ومن جديد سوف تصبح السلطة الفعلية لحكومته 

موضع تساؤل.
السورية  اإلعالم  وسائل  إلى  الصحيفة  تنسب 
أعلنت  اإلماراتية  االقتصاد  وزارة  بأن  قولها 
عن توقيع اتفاقية مع سوريا على توسيع التعاون 

االقتصادي بين البلدين، لكن دبي وضعت شرطاً 
على دمشق بضرورة طرد القوات األجنبية من 
تسريع  على  لدمشق  تحريضاً  شكل  ما  سوريا، 
األغلب  على  يكون  وقد  إدلب،  على  الهجوم 
القول لدمشق بضرورة إنهاء الحرب في سوريا 
األمر الذي ال يمكن بدونه أن تستوي أية عالقات 

اقتصادية طبيعية.
في  تركيا  وجود  سبب  عن  الصحيفة  وتتساءل 
للدفاع  بأنه ليس من حجة واحدة  سوريا وتقول 
اإلعالم  يسمي  كما  إدلب  الصراع  بؤرة  عن 
خطة  رفض  أردوغان  بأن  وتقول  الروسي، 
بوتين بإقامة شريط منزوع السالح بعرض ستة 
كيلومترات على طول الحدود مع تركيا، يشكل 
المدنيين  آالف  لمئات  آمنة«  »منطقة  من  نوعاً 
المشاكل  من  للعديد  حالً  وتشكل  السوريين، 

اإلنسانية.
بأن  قوله  هويته(  تحدد  )لم  بوليتولغ  وتنقل عن 
السبب قد يكمن في رغبة أردوغان أن يكون في 
دائرة الضوء في واشنطن وموسكو، وسيخرج 
فيما  األميركية  الروسية  التناقضات  دائرة  من 

يمنحونه  إدلب  في  فجنوده  إدلب،  من  خرج  لو 
إمكانيات كبيرة للمساومة مع روسيا والواليات 

المتحدة اللتين تدعمان الكرد.
صحيفة NG الروسية قالت بأن روسيا وتركيا 
رفعتا بشكٍل ملحوظ لغة االتهامات المتبادلة بشأن 
سوريا، وقد لمح أردوغان إلى أنه على استعداد 
سوريا  قوات  على  بالهجوم  منفرداً  يقوم  ألن 
فردت  المطلوب،  للعمق  وابعادها  الديمقراطية 
الدبلوماسية الروسية بالتصريح أن لدمشق الحق 
في استعادة سيادتها على كامل أراضي سوريا، 
في  كما  تزال  ال  أجزائها  بعض  أن  العلم  مع 
السابق تحت سلطة قوات غير رسمية مسؤولة 
أن  ينبغي  اإلرهاب  على  الحرب  أنقرة،  عنها 
تستعيد  حين  سوريا  في  تنتهي  لكنها  تستمر 
استعدادات  وأية  أراضيها،  كامل  على  سيادتها 
على  الحفاظ  تراعي  أن  يجب  ألنقرة  عسكرية 

هذه السيادة هكذا كان رد موسكو.
في  الزائر  الروسي  الخبير  عن  الصحيفة  تنقل 
والمجلس  بواشنطن  األوسط  الشرق  معهد 
مارداسوف  أنطون  الدولية  للعالقات  الروسي 

الحصار  بفك  ألنقرة  موسكو  مطالبة  بأن  قوله 
وسحب  لموسكو  وأنقرة   ،4 إم  أوتوستراد  عن 
هي  رفعت،  وتل  منبج  من  العسكرية  المجالس 
أين  التخمينات  جميع  منها  تنطلق  التي  النقطة 
يمكن أن تبدأ عملية جديدة وكيف ستنعكس على 

المناطق األخرى. 
لكنه يحذّر من االستعجال في توقع متى تنطلق 
في  تركية  لقوات  رسمياً  وجود  ال  ألنه  وذلك 
عملياتية   قوات  توجد  بل  رفعت،  تل  منطقة 
من  الذي  السوري  الوطني  بالجيش  يُسمى  لما 
المشكوك فيه أن يتمكن من التقدم فقط بمساعدة 
السورية  الدولة  قوات  محاوالت  ثانياً  المدفعية، 
)مع  تنسيق  دون  من  التركية  المواقع  تجاوز 
القوات  مقاومة  تواجه  قد  الروسية(  القيادة 
العام  النفسي  الحاجز  تجاوزت  التي  التركية 
2020 للضربات المكثفة على القوات السورية، 
ثالثاً من الصعب جداً على موسكو تنفيذ تعهداتها 
بسحب المجالس العسكرية لتلك المناطق، وذلك 
هذه  من  شيئاً  تقترح  أن  عليها  العسير  من  ألنه 
في  األميركي  الوجود  استمرار  ظل  في  القبيل 

شمال وشرق سوريا. 
ويقول مارداسوف يبدو أن السيناريو األمثل هو 
خيار الحفاظ على الوضع السوري القائم، ومع 
ذلك فإن المخاطر سترتفع بالطبع، حيث بوسع 
كل من الطرفين تحويل هذا الوضع الراهن إلى 
تبادل جديد لألراضي، وسوف تتم تغطية العملية 
الوقت  في  يراهن  ال  وهو  متبادلة،  باتهامات 
سيلجأ  بل  ذاتها،  حد  في  العملية  على  الحالي 
كورقة  المدفعي  القصف  تكثيف  إلى  الطرفان 
مساومة في المفاوضات، عالوةً على ذلك يقول 
ألردوغان  بالنسبة  مريح  غير  وضع  نشأ  بأنه 
حيث سيلتقي قريباً مع الرئيس األميركي بايدن 
في  تركية  عملية  عن  راضياً  يكون  لن  الذي 

شمال وشرق سوريا.
ينبغي  ال  الذي  العامل  أن  مارداسوف  ويرى 
إهماله في الوضع الراهن هو كيف ستكون عليه 
التركية  األعمال  على  العربية  الدول  فعل  ردة 
قامت  أن  سبق  وأنها  سيما  سوريا،  شمال  في 
شمال  في  السالم«  »نبع  بعملية   2019 العام 
مختلفة  عربية  بقوى  دفع  مما  سوريا،  شرق 
أن  بخاصٍة  دمشق،  حول  حينها  االلتفاف  إلى 

األوضاع اآلن مختلفة عن السابق.

الحسكة / آالن محمد ـ أشار نائب الرئاسة 
بأن  رشو  محمود  الحسكة  لمقاطعة  المشتركة 
مرهونة  جديدة  عملية  بشن  تركيا  تهديدات 
واشنطن  وبين  بينها  تجري  التي  بالمحادثات 
الضوء  على  للحصول  تسعى  وهي  وموسكو 
األراضي  من  جديدة  مناطق  الحتالل  األخضر 
يتحّمل  الدولي  المجتمع  بأن  وأكد  السوريّة، 
جديد  تركي  أي هجوم  الكاملة عن  المسؤولية 

إن حدث.

لعمل  استعداداً  العسكرية  قواتها  تحشد  تركيا 
وشرق  شمال  مناطق  ضمن  جديد  عسكري 
معلوماً  غير  الزال  التوقيت  ولكن  سوريا، 
وتحيطه الضبابية فقد أّكد مسؤولون أتراك بأّن 
للقيام  يستعدون  المرتزقة  من  وعمالئِه  جيشهم 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ضد  عسكري  بعمٍل 
وشعوب المنطقة، فقد صّرح مسؤوٌل تركي في 
وقٍت سابق بأنّه من الضروري انطالق العملية 
وشرق  شمال  في  المناطق  وتطهير  العسكرية 
زاعماً  وصفِه،  حد  على  اإلرهاب  من  وسوريا 
بأن هناك مدن تنطلق منها الهجمات على قوات 

المحتل التركي ومرتزقته.
تتوعده  الذي  العسكري  العمل  أن  يبدو  وفيما 
تركيا فيه مبني على نتائج لقاء أردوغان نظيره 
قمة مجموعة  بايدن على هامش  األمريكي جو 
العشرين المقرر انعقادها بنهاية الشهر الجاري، 
الرئيس  مع  أخرى  محادثاٌت  مباشرةً  لتليها 
سياسية  ممارساٌت  بوتين  فالديمير  الروسي 
رعناء توحي بالفشل األخالقي للدول الفاعلة في 
الشأن السوري وتمثل تجارتها بالشعوب اآلمنة 
عن  الدول  هذِه  بعد  مدى  وتكرس  والمتنوعة 

الضمير اإلنساني. 

األرايض السوريّة ُمستباحة 
والنظام غائب متاماً

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
لمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  مع  روناهي 

كان  قال:  حيث  رشو  محمود  الحسكة  مقاطعة 
شّنِ  عن  األتراك  المسؤولون  حديث  محور 
الحرب على مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
المتحدة  الواليات  مع  المحادثات  على  يرتكز 
عن  األتراك  فحديث  وروسيا،  األمريكية 
مرهون  العسكرية  العملية  لبدء  مسبق  شرٍط 
بالتفاهمات الثالثية بين أمريكا وروسيا وتركيا، 
وكأنما يعتمد على إعطاء ضوء أخضر يناسب 
مع  السورية،  األرض  على  التركية  المتطلبات 
غياب  تماماً  يؤكد  مما  بسيادتها  االكتراث  عدم 
وترك  السياسي  المشهد  عن  السورية  الحكومة 
األراضي السورية مستباحةً  للعمليات العسكرية 
يوضح  أن  بالنظام  الحري  مناطقها،  كافة  في 
موقفهُ من هذِه التهديدات ضد األراضي السورية 

في نهاية المطاف.
عملية  بشّنِ  التركية  النوايا  بالقول:  رشو  وتابع 
سياق  في  وتأتي  مفهومة  باتت  جديدة  عسكرية 
الروسية  الخالفات  حجم  على  الفعل  ردة 
وأردوغان،  بوتين  قمة  أعقبت  التي  التركية 
فتركيا  يمثلون زمرتين متناقضتين  بالنهاية  فهم 
نفسها  تسمي  والتي  المسلحة  المرتزقة  تدعم 
بالمعارضة، وروسيا التي تدعم النظام السوري 
المتغيرات  تتماشى مع  تحقيق مكاسب  وتحاول 
محاولٍة  في  مؤخراً  النظام  عليها  حصل  التي 

لتعويمِه بشكٍل رسمي.
حول  منقسم  الدولي  المجتمع  رشو:  وأوضح   
الطرح الروسي وهذا يبيّن حجم الخالفات التي 
تدور ما بين الفريقين مما جعلهم يحتكمون عند 
الطرفين  لسياسات  باألساس  الرافضة  واشنطن 
للتحالف  الرئيسي  الدور  في سوريا، ويبقى هنا 
الذي  روسيا  وشرق  شمال  مناطق  في  الدولي 

الديمقراطية  سوريا  قوات  بأن  دائماً  يصرح 
جزء من هذا التحالف، والسؤال هنا ما هو مدى 
التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب قوات سوريا 
والتهديدات  التجاذبات  هذِه  في  الديمقراطية 

المباشرة من قبل دولة االحتالل التركية.  

األمم املتحدة مهمتها الشجب 
واالستنكار فقط

إزاء  الدولي  المجتمع  فعل  ردة  يخص  وفيما 
تهديدات أردوغان وزبانيتِه تحدث رشو بقوله: 
مثيراً  بات  الموضوع  هذا  عن  الحديث  إّن 

للسخرية بكّلِ ما تعنيه الكلمة من معنى، فخالل 
أفظع  بارتكاب  قام  كانيه  سري  لمدينة  احتاللِه 
التي  دولياً  المحرمة  األسلحة  واستخدم  الجرائم 
الدليل  هناك  وكان  والنساء،  األطفال  من  نالت 
الحي والموثق والطفل »محمد« خير دليل إدانة 

للمحتل التركي.
فعٍل  ردة  من  أكثر  ننتظر  ال  نحن  رشو:  وبيّن 
قلق  باإلدانة والشجب واالستنكار وربما  تكتفي 
األمم المتحدة، نحن نراقب الموضوع عن كثٍب 
وبحذْر وقد الحظنا فيما يخص الجانب الروسي 
انسحاب  مثل  للريبة  مثيرة  بتحركات  يقوم  بأنهُ 
القوات الروسية وقوات النظام من عين عيسى 
أمامه  يترك  تصرف  تحديداً؟  الوقت  بهذا  لماذا 

جملةً من إشارات االستفهام.
وحدة  لدينا  قائالً:  حديثه  رشو  محمود  واختتم   
المتمثلة  العسكرية  قواتنا  وجهوزية  شعبنا 
سوريا  وقوات  الشعب  حماية  بوحدات 
وعن  مكتسباتنا  عن  ستدافع  التي  الديمقراطية 
شعبنا وأرضنا، ونحن على يقين مطلق بأّن كافة 
عربدة  أمام  نفعاً  تجدي  لن  والقمم  المؤتمرات 
أردوغان السياسية ومحاولتِه الهروب إلى األمام 
أزمات  من  يعانيه  ما  نتيجة  وخارجياً  داخلياً 
التركي  العام  الرأي  تشتيت  يحاول  فهو  داخلية 

وإلهاءِه عن الفشل الحاصل في إدارة البالد. 

رفض الرئيس المشترك للمجلس العام لإلدارة 
عطي،  فريد  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
االعتراف بنتائج اجتماعات اللجنة الدستورية، 
الفتاً إلى أن الدستور هو عقد اجتماعي يكسب 
صياغته  في  الجميع  مشاركة  من  شرعيته 
وإقراره، وألننا غير مشاركين في هذه اللجنة 

فنحن غير معنيين بتطبيق ما يتفقون عليه.
الجولة  الجاري  األول  تشرين   18 في  انطلقت 
الدستورية،  اللجنة  اجتماعات  من  السادسة 
التي فشلت في التوصل إلى نتائج تخدم الشعب 
سبقتها،  التي  الخمس  الجوالت  في  السوري 
اإلقليمية  الدول  تلعبه  الذي  السلبي  الدور  نتيجة 
السوري،  الملف  في  الفاعلة  الدول  وبعض 
لآلخرين  وارتهانها  المعارضة  أطراف  وتبعية 
وبخاصٍة تركيا التي لعبت دوراً مخرباً أدى إلى 

إيصال السوريين لما هم فيه اآلن.
الجولة  سوريا  إلى  األممي  المبعوث  واستبق 
السادسة بالحديث عن اتفاق حول »وضع مسّودة 
صياغة  عن  الحديث  دون  دستوري«،  إصالح 
اللجنة  وُشكلت  مفارقة،  وهذه  جديد  دستور 
الدستورية في أيلول 2019 بزعم تسيير العملية 
سوري  دستور  وصياغة  سوريا  في  السياسية 

جديد.
حول ذلك تحدث الرئيس المشترك للمجلس العام 
لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فريد عطي 
لوكالة هاوار لألنباء فقال: إن ما تسمى باللجنة 
ومن  دمشق  حكومة  بين  ُشكلت  الدستورية 
نحن  السورية، وما  بالمعارضة  أنفسهم  يسمون 
متأكدون منه بأن هذه اللجنة ال يمكن أن تحقق 
ال  ألنها  الواقع،  أرض  على  ملموسة  نتائج  أية 

تمثل كافة أبناء الشعب السوري.
وأكد عطي: إن إنجاح أي عملية دستورية يتطلب 
إشراك كافة أبناء الشعب السوري ضمنها، نحن 

جزء  سوريا  وشرق  شمال  في  ذاتية  كإدارة 
مصالح  لتحقيق  استبعادنا  يتم  ولكن  سوريا  من 
عقد  هو  العام  معناه  في  الدستور  بعينها،  دول 
صياغته  في  تشارك  أن  يجب  لذلك  اجتماعي، 
السياسية  والكيانات  والمكونات  الشرائح  كافة 

واالجتماعية في سوريا.
بنسختها  الدستورية  اللجنة  فشل  عطي  وتوقع 
كافة  يمثلون  ال  المجتمعين  ألن  وقال:  السادسة 
شرائح المجتمع السوري وال شعوبها تم تهميش 
الذاتية  باإلدارة  المتمثلة  الديمقراطية  القوى 
أبناؤها أجزاء كبيرة من سوريا من  التي حرر 
من  مؤتمر  أو  اجتماع  أي  عقد  أن  اإلرهاب، 
أجل حل األزمة السورية دون مشاركة اإلدارة 
ُعقدت  معلوم  هو  وكما  الفشل،  مصيره  الذاتية 
وسوتشي  جنيف  من  كل  في  كثيرة  اجتماعات 
استبعاد  هو  والسبب  فشلت  أنها  إال  وغيرها 

اإلدارة الذاتية وممثلي شعوبها.
ديمقراطية  قوى  وجود  بقوله:  عطي  وأوضح 
القوى  وهذه  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  في  كبيرة 
تشكلت بإرادة كافة أطياف المجتمع فيها، حيث 
تم تشكيل إدارة خاصة بهم وعن طريقها تحقق 
األمن واالستقرار الغير متوفرين اآلن في باقي 

المناطق السورية.
سوريا  وشرق  شمال  أبناء  أن  إلى  عطي  ونوه 

والبالغ تعدادهم أكثر من خمسة ماليين يقومون 
سقف  تحت  أعوام  سبعة  منذ  أنفسهم  بإدارة 
اإلدارة الذاتية، نأمل أن يتعاطى المجتمع الدولي 
تجاه  مسؤولياته  يتحمل  وأن  المسؤولية  بروح 
الشعب السوري، يجب أن تشارك كافة شرائح 
ومكونات المجتمع السوري من الكرد والعرب 

والسريان في صياغة الدستور السوري.
وأوضح عطي: إن المشاركين في اجتماع اللجنة 
الدستورية ال يمثلون الشعب السوري ومجموعة 
النظام تمثل طائفة معينة، والمعارضة تمثل تيار 

الرئيس  السبب  أن  نعلم  ونحن  متشدد،  أصولي 
الستبعاد أبناء شمال وشرق سوريا عن اجتماع 
اللجنة الدستورية كان نتيجة الضغوط التركية، 
تركيا ال ترغب بأن يحل األمن واالستقرار في 

سوريا وأن تُحل األزمة السورية.
وتابع عطي: إن لم نشارك ضمن تلك االجتماعات 
من  ونتائجه،  بمخرجاته  معنيين  نكون  فلن 
عليه  يجب  السورية  لألزمة  حل  إليجاد  يسعى 
السوري  المجتمع  إشراك كافة شعوب وشرائح 
هذا  في  تعقد  التي  واالجتماعات  المباحثات  في 

الصدد والنظام والمعارضة يدركون ذلك جيداً.
واختتم فريد عطي حديثه فقال: يجب أن يدرك 
الجميع أن القرار الرئيس بصدد سوريا يجب أن 
بأيادي قوى خارجية،  بأيادي سوريّة ال  يصاغ 
فالطريق  السورية  األزمة  لحل  يسعى  ومن 
من  السوريين  لجميع  سوريا  أن  وهو  واضح 
الشركس،  والسريان  واألرمن  والعرب  الكرد 
وال يمكن إدارة سوريا أو صياغة دستور جديد 

بهذا الشكل الذي يُقصي السوريون. 
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عندما دخلنا عفرين
أنا  والطبيعة

وظّل هللا على البحيرة
كانت امرأة ترتدي الريح 
وهي تقفز من فوق النهر 

بخفّة غزالة
وأخرى كانت ترتدي السماء
وهي تصعد ساللم الزيتون 

في مواسم القطاف
ثالثة كانت تشير إلينا 

حيث في كفيها 
تنام األرض والسماء
وثّمة رجل تجاوز
يجلس على المقهى

ويعدّ خساراته
ويحلم بغد 

يربح فيه األرَض 
التي سيحّط فيها قبره.

عندما دخلناها
تركنا خيطاً من الذهب

يالحقنا كي ندلّه على صاغة الحرير 
في سوق الذهب

ً تركنا جرحا
بال ملح يذوب في الماء

وتركنا القرى تتوّسد العشب
وتهطل على أبنائها

كما المطر
..........

في عفرين ثّمة » عدنان »
ال يشبهه »عدنان »آخر

يرقص في األلم
ويضحك في الجنازات

والمآتم
وينزوي إلى التأّمل في األعراس

ثّمة »عدنان«
عمره من عمر شجرة

أنجبت الكثير من األغاني 
 والرقص ...
............
في عفرين

الشمس وحدها
تبرد أكثر من أّي شيء آخر

ألّن األشجار تلفحها 
بظالل كثيرة 

وتحدّ من شراستها على المزارعين 
في عفرين، شارع بطول الحياة
وبازار بحجم الربح والخسارة

ومّرات كثيرة
)تيتي تيتي متل ما رحتي جيتي(

...........
في عفرين

صبايا تقطفهّن األزهار
من شدّة ما لديهّن من الرحيق

صبايا يتطايرن
تاركات الفراشات 

تعجز عن اللحاق بهّن.
صبايا تحول األعراس 
إلى كرنفاالت من الذهب
وليس للفضة أّي أثر 

في كعوب أقدامهّن
غير أن الماء ينبثق منها

حيث تحّط خطاها في األب
.........

في عفرين
تنام قريتي على سياج من األلم
وخضراء قلبها مثل وجودها
ولم ولن تفّكر يوماً في العدم

............
تصحو قريتي

على تلويحة عائد من السفر
أو من المعتقل
وتغيب معه

في الوردة التي أسماها قلبي
ولم ينساها في »العنكورة« 

تغّص في الوجع 
.............
في عفرين

ً الليل يعادل النهار تماما
فقط ثّمة عواء لكالب
قدمت من هزائمهم

لتزيد حجم الهزيمة 
على حساب دمنا

وهو اآلن يرحل في العبث
.......

في عفرين
زيتونة أبي

التي رحل تحتها، صباح 
2000/3/29

تاركاً يده وقلبه 
بيضاء في سيرة أيامنا القادمات

أبي الذي نام تحت الزيتونة نومة األبد
في عفرين
............

أّمي توّزع كرز يديها على الماّرين
وتتوّسد عشب القرية في انتظار عودتنا من برلين 

وكوبنهاجن وبريمن وبريمن هافن وقبلها من 
كركوك والدمام ودبي

أمي التي تنهض كل يوم
لتمشط صباحات القرية بحرير قلبها

وبيديها تلّوحان لغياب أبي
خلف غيمات من تعب

................
في عفرين

تجلس الطبيعة في الوجود
وتبقى صامدة
في وجه الريح

وإن ثارت عواصف
تجلس الطبيعة تعيد تهذيب الخرائط

وال توقعها في يد األعداء
أو في يد غرباء عن األرض والبلد

أنقرة... بدُء تالشي فقاعِة التهديِد بعمٍل عسكرّي
رامان آزاد

أو  روسيّة  موافقٍة  على  أردوغان  يحصل  لم 
أمريكيّة ببدء عمليّة عسكريٍّة جديدةٍ في سوريا، 
بمرور  السياسيّة  الحساباِت  الختالِف  نظراً 
الوقِت، وتبلور صيغٍ توافٍق بين موسكو واشنطن 
اللتين ال تضبطان مواقيتهما وفَق توقيِت أنقرة، 
فيما عززت طهران ودمشق وجودهما العسكرّي 
على خطوط التماِس، لحساباٍت خاّصٍة سبق أن 
تمَّ االتفاِق عليها، وإذ لم توافق واشنطن وموسكو 
على غزٍو تركّي جديٍد، فما البدائُل لدى أنقرة في 

توقيتها الحرجِ؟

ملاذا تل رفعت؟

التركّي  الرئيس  أّن  اليوم  حتى  الواضح  من 
تفويض  على  موسكو  من  يخرج  لم  أردوغان 
بشّن عمليٍّة عسكريٍّة في مواقع بشمال سوريا، 
ووّجه  إعالميّاً  تُقرُع  الحرِب  طبوُل  كانت  فيما 
متتابعٍة  تهديٍد  رسائل  األتراك  المسؤولون 
وتصريحات ناريّة، وقالوا إّن العمليّة العسكريّة 
اإلعالم  ونشر  أدنى،  أو  قوسين  قاب  باتت 
التركّي خرائط ألربعة مواقع في شمال سوريا، 
)تل رفعت، منبج، عين عيسى، تل تمر( رّوجت 
القليلة  األيام  المستهدفة خالل  أنّها ستكوُن  على 
القادمة. ونشر اإلعالم التركّي صوراً جويّةً لبلدةِ 

تل رفعت لإليحاء بقرِب العملية.
المنضوية  المرتزقة  لكّل فصائل  أنقرة  أوعزت 
الوطنّي«  »الجيش  يُسّمى  ما  صفوف  في 
فكانت  للمعركِة،  واالستعداِد  الجاهزيِّة  برفعِ 
مباشر  صدًى  المرتزقة  متزعمي  تصريحات 
حاالت  من  تعاني  أنّها  رغم  أنقرة،  أعلنته  لما 
فإّن  وكعادتها  الفصائلّي،  واالقتتاِل  االنقساِم 
تنظيميّة  بإجراءاٍت  مسبوٍق  عسكرّي  عمٍل  كّل 
الفصائلّي  واالقتتال  االنقسام  حاالت  لتجاوِز 
في  »عزم«  الموّحدة  القيادة  غرفة  فولدت 
للتحرير  السوريّة  والجبهة   ،2021/7/15
وفي 2021/10/1  في 2021/9/9،  »جسل« 
»ثائرون«  حركة  باسم  جديٍد  كياٍن  عن  أعلن 
غرفِة  في  المنضويِة  للفصائِل  صياغٍة  وإعادةِ 
الكامِل  لالندماجِ  تكوَن خطوةً  أن  »عزم« على 
)السلطان  وضّمت  االرتزاِق،  راياِت  وتوحيِد 
لواء  التاسعة،  الفرقة  الشمال،  لواء  مراد، 
المنتصر، فيلق الشام، اللواء 112، ثوار الشام(.
أهم  أحد  الشهباء  ومنطقة  رفعت  بلدة  كانت 
وأبدت  الحتاللها،  أنقرة  تتطلع  التي  األهداف 
بها مقابل  غير مرة استعدادها إلجراِء مقايضٍة 
مواقع في إدلب، وبخاصٍة الطريق الدولّي إم ــ 
4. وبذلك يصبح الطريق القادم من معبر السالمة 
الحدودّي في إعزاز وحتى مشارف حلب تحت 
مخيماِت  وجودَ  وتُنهي  المباشرة،  سيطرتها 
التهجير القسرّي ألهالي عفرين، ما من شأنه أن 
يذّوب قضية احتالل عفرين، وسبق أن أوعزت 
خّصت  العودة«  »انتفاضة  ُسّمي  لما  بالترويج 
الشهباء،  في  حالياً  المقيمين  عفرين  أهالي  بها 
إلى طرق  األهالي  استدراج  في  فشلت  أنّها  إال 
العودةِ، الذين اعتبروا أّن القضيةُ الجوهريّة هي 
إنهاُء االحتالِل، فيما العودة في الظروف الحالية 

شرعنة له.
   

تراجٌع شعبّي وانهيار اقتصادّي

بسبِب  حالياً  حرٌج  التركّي  التوقيُت  الواقع  في 
جملة من الظروف تبدأ من الداخل التركّي وأهّم 

والتنميِة  العدالِة  حزب  شعبيّة  ترادع  مالمحها 
التركيّة من  المعارضة  به، وحراك  الثقة  وعدم 
أجل إيجاد صيغة توافقيّة للعمل السياسّي مقابل 
للرأي  جديدٌ  استطالٌع  وكشف  الحاكم،  الحزب 
نصف  أّن  لألبحاث،  “يوناليم”  مؤّسسة  أجرته 
ومؤّسساته  النظام  برئيس  يثقون  ال  األتراك 
من   %47 أّن  االستطالع،  وأوضح  الحكوميّة. 
أردوغان  النظام  برئيس  يثقون  ال  المشاركين، 
كما  كبير،  بشكٍل  به  يثقون  ال   %6 وأّن  مطلقاً، 
ثقة  مستوى  أّن  االستطالع  نتائج  أظهرت 
إلى  انخفض  الحكومية  بالمؤّسسات  األتراك 
يثقون  ال  منهم   %53 وأّن  متدنية،  مستوياٍت 
يثقون  ال   %59 أن  حين  في  الرئاسة،  بمؤسسة 

بهيئة الشؤون الدينيّة.
أردوغان  شعبية  تراجع  إن  مراقبون،  ويقول 
من  الشعبّي  التذمر  تظهر  الحاكم  وحزبه 
األوضاع المتردية التي تشهدها البالد على كافة 
والناجمة  منها،  االقتصادية  سيّما  ال  األصعدة، 
عن تبنّي سياساٍت داخليٍّة وخارجيٍّة غيِر ناجحة 

للقضاء على األزمات.
مؤرقاً  هاجساً  االقتصادّي  الملُف  ويشّكل   
لسعر  المسبوق  غير  الهبوط  مع  ألردوغان 
صرف الليرة التركية مقابل الدوالر ليبلَغ 9.34 
حجَم  أنَّ  أردوغان  أعلن  وفيما  تركيّة.  ليرات 

المركزّي  البنك  في  األجنبي  النقدّي  االحتياطّي 
أفاد  فقد  التركي هو بحدود 123 مليار دوالر، 
محافظ البنك المركزّي السابق دورموش يلماز 
بأنه »ال يوجد حتى سنت واحد تمتلكه تركيا في 
االحتياطّي المعلن البالغ 123 مليار دوالر، وأن 

كّل االحتياطّي عبارة عن قروض وودائع«.

ال موافقة روسّية أو أمريكّية

أّكدت  واشنطن  مع  بالعالقة  يتصل  وفيما 
ليس  واشنطن  أّن  األمريكيون  المسؤولون 
الصواريخ  صفقة  قضية  تجاوز  بوسعها 
تفعيل  في  ماضية  وأنها   400 ــ  إس  الروسيّة 
بقانون  المعروف   ،CAATSA كاتسا  قانون 
صدر  والذي  المتحدة،  الواليات  أعداء  مكافحة 
تبِد إدارة الرئيس بايدن  في 2017/8/12. ولم 
الحماسة لمزيٍد من العمليات العسكريّة في سوريا 
لصالح أنقرة. وهو متغيّر ال يناسُب سياسةَ أنقرة.

الخميس 7 من تشرين األول، في  بايدن،  وقال 
الحكومة  اتخذتها  التي  “اإلجراءات  إّن  بيان 
التركيّة لشّنِ هجوٍم عسكرّي على شمال وشرق 
)داعش(  تنظيم  لهزيمة  الحملة  تقّوُض  سوريا، 
الرئيس  بيان  وأضاف  وسوريا«،  العراق  في 

حالة  تبقى  أن  يجب  السبب  »ولهذا  بايدن: 
رقم  التنفيذي  األمر  بموجب  المعلنة  الطوارئ 
سارية   ،2019/10/14 في  الصادر   13894
وبالتالي  بعد 2021/10/14..ٍ  ما  إلى  المفعول 
بموجب  المعلنة  الوطنيّة  الطوارئ  حالة  أمدد 
باسم  المتحدث  وصّرح  التنفيذّي«.  األمر 
الخارجيّة األمريكيّة؛ بأنَّ أيَّ عمٍل عسكرّي يهددُ 

االستقراَر مرفوٌض.
في  بياناً  موسكو  أصدرت  سوتشي  لقاء  وبعد 
ِدمشق  حّق  من  إّن  فيه  قالت   2021/10/15
الرسميّة استِعادة ِسيادتها الكاملة على أراضيها 
بِما في ذلك إدلب، أي إعطائها الضوء األخضر 
وغطاٍء  وبِدَعٍم  إدلب  على  الهجماِت  لمواصلِة 
تفعيِل  على  موسكو  تركيُز  كان  فيما  روسيّين. 
رسالةٌ  وهي  تركيا،  مع  االقتصاديِّة  العالقاِت 
روسيّة واضحةٌ بأنّه ليس بمقدور تركيا أن تُملي 
عليها ما تشاُء في الميداِن السياسّي، إال أّن مجاَل 
باتفاِق  يتصل  فيما  مفتوٌح  االقتصادّي  التعاون 
وتشجيع  النووي  مرسين  مفاعل  وبناء  الغاِز 
السياحة، إال ان زيادة موسكو لسعِر الغاز أحرج 

أنقرة.
بعمٍل  فعليّاً  البدء  يمكنها  ال  أنقرة  أّن  والواقع 
بفتحِ  روسيّاً  إذناً  تحتاج  ألنّها  جديٍد،  عسكرّي 
نشط  بالمقابل  المقاتِل،  طيرانها  أمام  األجواِء 

الحربّي  الطيراِن  تحليُق  الماضية  الفترةِ  خالل 
المحتلة  عفرين  مدينة  أجواِء  في  الروسّي 
وإعزاز، مارع، ونفذ غارات جويّة في المنطقِة، 

ومستهدفاً مواقع عسكريّة.

لهجة انسحابّية

وفي محاولٍة تركيٍّة الحتواِء فشل مساعيها، قال 
التركي؛ مولود شاويش أوغلو  وزير الخارجية 
ألقاها في 2021/10/19، في منتدى  في كلمٍة 
»تي آر تي وورلد 2021«: بأنَّ »وجودَ تركيا 
الهجرةِ  ومنع  لالستقراِر  “ضماٌن  سوريا  في 
االتحاِد  دوِل  إلى  رسالةٌ  وهي  النظاميّة«،  غير 
األوروبّي، لتقديِم الدعِم المالّي الحتواء الالجئين 

ومنع تدفقهم باتجاه أوروبا. 
التركّي،  الحزِم  إظهاَر  أوغلو  شاويش  وحاول 
بعمٍل  القياِم  باحتماِل  والوعيِد  للتهويِل  فلجأ 
عسكرّي جديد ضد مناطق اإلدارةِ الذاتيّة وقوات 
سوريا الديمقراطية؛ من أجل مجرِد التوازِن مع 
الخيبة،  على  والتغطيِة  الناريِّة  رئيسه  خطاباِت 
الصارمِة  قوتها  »تستخدم  تركيا  أنَّ  على  فأّكد 
الخيارات وذلك بهدف  استنفادُ جميعِ  يتمُّ  عندما 
تفعيل العملية الدبلوماسيّة«، وهي إشارة وهميّة 
إلى وجوِد خياراٍت بديلة هي بداية خط الرجعة.

الموقف  حقيقةَ  يخالُف  أوغلو،  شاويش  قاله  ما 
عسكريٍّة  عمليٍة  إلى  يتطلُع  كان  الذي  التركّي، 
خاطفة في سوريا، أيّاً كان حجمها، ليتمَّ صرفه 
وستتولى  التركّي،  الداخِل  في  إسعافيّاً  حالً 
الماكينة اإلعالميّة مهمة تضخيمه وسوقه على 
وأّن  القومّي،  األمن  لضمان  مجلجٌل  نصٌر  أنّه 
أنقرة لها اليد العليا في سوريا. وفي سياق مواٍز 
كان طلب أردوغان من البرلمان التركّي تمديدَ 
سوريا  في  عسكريٍّة  عملياٍت  بتنفيِذ  التفويِض 

والعراق.
عن  الحديث  بدأ  التركّي  التراجع  سياِق  وفي 
األمريكّي  والرئيس  أردوغان  بين  محتمٍل  لقاء 
ليكون تعويضاً عن  العشرين،  على هامش قمة 

الدورة 76  انعقاد  التي ضاعت خالل  الفرصة 
مع  لقاء  وكذلك  المتحدة.  لألمم  العامة  للجمعية 
الرئيس الروسّي بوتين، عساه يستحصل موافقة 

بغزو جديٍد.

متغّيٌ ميدايّن مبوازاِة التهديد

المتغيّر الالفت الذي لم تكن موسكو غائبة عنه، 
زجت  التي  الكبيرة  العسكريّة  بالتعزيزات  كان 
التماِس،  خطوط  من  مقربة  على  دمشق  بها 
والتي ضمت مدرعات وأسلحة ثقيلة وراجمات 
إلى  اإليرانيّة  التعزيزات  وكذلك  صواريخ، 
محيط بلدتي نبل والزهراء، في رسالة واضحة، 
أنّه ال يمكن تجاوز خطوط ما بعد آذار 2018 
تجاوزاً  يعني  ذلك  ألّن  حلب،  من  واالقتراب 

الستهداِف اإلدارةِ الذاتيِّة وقواتها العسكريّة.
وعندما تحدثت أنقرة عن عملية عسكريّة جديدة 
ربطت ذلك مباشرة مع مقتل جنودها في األيام 
عن  وتخلّت  مصالحها،  مع  وكذلك  األخيرة، 
خطابها السابِق عالي السقف، وشعارات إسقاط 
النظام ودعم الثورة السوريّة، فكان ذلك رسالة 
أدوات  مجرد  أنّهم  السوريين  للمرتزقة  تأكيد 
تستخدمهم بالكيفية والمكان الذي تشاء، وأنّها لم 

تعد معنية بأهدافهم.
وبذلك يمكن القول إّن الفرصة غير متاحة ألنقرة 
وشرق  شمال  مناطق  في  عسكرّي  عمٍل  ببدِء 
سوريا بسبب الموقف األمريكّي، ويصبح القرار 
التعقيد  باالعتبار حجم  أخذنا  ما  إذا  تعقيداً  أكثر 
وسوريا،  وشرق  شمال  في  الحالي  العسكرّي 
عليها  العدوان  بعد  ما  اتفاقات  أفرزته  والذي 
في 2021/10/9، وتعدد األطراف فيها والتي 
)قوات  الديمقراطيّة:  سوريا  قوات  عدا  تشمل 
أمريكيّة وروسيّة وقوات حكومة دمشق(، ولذلك 
هذه  في  لشّنِ عملية عسكريّة  تركيا  ذريعة  فإّن 

المنطقة ستكوُن مستهلكةً. 
بلدة تل رفعت  في ريف حلب الشمالي وتحديداً 
)طهران  وحليفاها  موسكو  فإنَّ  ومحيطها، 
العمليات  عن  مغاير  موقٌف  لهم  كان  ودمشق( 
العسكرية التركيّة السابقة، والفرصة التي تالعب 
 ،2021/9/29 في  سوتشي  في  أردوغان  بها 
)تل  مبادلٍة صيغتها  عقِد صفقِة  بمحاولِة  تمثلت 

اإلجابة  إدلب(، وكانت  مقابل مواقع في  رفعت 
الجويّة  الغارات  استمرار  عبر  عمليّة  الروسيّةُ 
في ريف إدلب، وحشد لتعزيزاٍت عسكريّة كبيرة 
لقوامة حكومة دمشق في ريف إدلب، وتنفيذ عدة 
في ريف عفرين  المرتزقة  مواقع  غاراٍت على 
ومارع، وترجمة ذلك، أّن موسكو ليست بانتظاِر 

موافقة تركيّة في شمال حلب.  
إذ  متوقعاً،  اإليرانّي  العسكرّي  التحشيد  وكان 
إيران صيغة صفقة مضمونها  أفشلت  أن  سبق 
تضع  ألنّها  الشغور،  جسر  مقابل  رفعت  تل 
على  سوريا  في  اإليرانّي  الحضور  مصداقيّة 
مجمل  على  انعكاسات  له  وستكون  المحك، 

الوجود اإليراني في سوريا. 
فهم أعجز عن  التابعون ألنقرة  المرتزقة   وأما 
وبخاصة  بنهايتهم،  تعّجل  مغامرة  على  اإلقدام 
أنّهم ما كان لهم دخول قرية واحدة دون الغطاء 

الجوّي من الطيران التركّي.
التهديِد  شرنقة  من  أنقرة  تخرج  لم  اليوم  حتى 
والوعيِد، وقد خسرت نحو 21 جندياً من قواتها 
العام ووضع أردوغان ال يحتمل  منذ بداية هذا 
التركّي  العام  الرأي  أما  الخسائر  من  المزيد 

وبخاصة المعارضة.

تفجيُ دمشق رسالة تركّية

عن  ينفصالن  ال  حادثان  وقع  األربعاء  يوم 
مسيّرة  طائرة  عبر  تركيا  نفّذته  األول  بعضهما 
مدنيّة،  سيارة  واستهدف  كوباني  مدينة  في 
بحافلٍة  مزدوجٍ  بتفجيٍر  أذرعها  عبر  والثاني 
عسكريٍّة في قلب مدينة دمشق وأودى بحياةِ 14 
شخصاً كانوا على متنها، ويأتي هاذ الحادُث بعد 
فترةٍ طويلٍة نسبيّاً من الهدوِء الذي تنعُم به مدينة 
دمشق، وبخاصٍة بعد توسيعِ اإلطاِر اآلمِن حول 
دمشق  وريف  الغوطِة  مسلحي  وترحيِل  دمشق 

إلى مناطِق شمال سوريا خالل عام 2018. 
بوضعِ حادِث التفجيِر في سياِق األحداِث الحاليِة 
هذا  وراء  تقف  أن  احتماالً  األطراف  أكثر  فإّن 
الهجوم هي تركيا، والسبُب المباشر هو الضغُط 
الذي مارسته موسكو عليها في إدلب، كما أنّها 
تعيُش حالةَ ارتباٍك وال تعرُف إطار التفاهِم بين 
حوادُث  عنه  تنبئ  والذي  وموسكو،  واشنطن 
الجنوِب السورّي والعالقة مع األردن ومشروع 
خط الغاز المصرّي والمساعي العربيّة الحتواء 
دمشق مجدداً، ما يعني أنّها مستبعدة من مشاريع 
نهايِة األزمِة. وال شيَء  إعادة اإلعمار وتقرير 
يؤّكدُ دوَر أنقرة إال أن تكوَن مرجعيّةَ اإلرهاِب، 

وتعتقدُ أّن التصعيدَ يعيدُ الكرةَ إلى ملعبها. 
التفجيُر يُرادُ أن يكوَن رسالةً إلى ُعمِق العاصمِة، 
تعدُّ  التي  سرمدا  مدينة  استهداِف  على  ردٍّ  في 
مركَز الثقل االقتصادّي لهيئة تحرير الشام )جبهة 
إلى  التركيِّة  للتجارةِ  األساسّي  والمعبر  النصر( 
سوريا، وكذلك بسبِب الغاراِت الروسيِّة المتتاليِة 
في إدلب وريف عفرين والتي استهدفت مواقع 
المرتزقة وقاعدة »تويس« العسكرية في مارع.

عبر  واالستهداِف  التفجيراِت  أسلوَب  لعلَّ 
الطائراِت المسيّرةِ هي البدائُل المتبقية بيد أنقرة، 
لعمليّة  مؤيّد  موقٍف  على  حصولها  عدم  بعد 
مكاسَب  تحقيِق  من  أدنى  ذلك  أّن  إال  عسكرّي، 
على األرض، ويعني تالشي فقاعةَ التهديِد بعمٍل 

عسكرّي جديٍد.

عندما دخلنا عفرين

مروان خورشيد اّتحاد المثّقفين بالطبقة: القراءة تنمية
 للفكر وبناء الحضارات

»تل تنينير« شاهد على الحضارة

 الطبقة/ عمر الفارسـ  يعمل اتحاد المثقفين في 
الطبقة وريفها على استقطاب المثقفين والقراء 
من  لهم  الفرص  وتوفير  واألدباء  والشعراء 
خالل األمسيات والفعاليات األدبية، وتشجيعهم 
إليصال  ونشرها  نتاجاتهم  توثيق  خالل  من 

صوتهم وأفكارهم للقّراء ومحبّي الثقافة.

السليم  الفكر  تنمية  في  القراءة  أهمية  تكمن 
والتفكير والمهارات واكتساب المعلومات الجديدة 
السليمة والمعارف الفريدة التي من خاللها يتنور 
التي تضيئ  كالشمعة  ليصبح  نافع؛  بنور  العقل 
سليمة  طريقة  وفق  وذلك  الطريق؛  لصاحبها 
التواصل  ومواقع  اإلنترنيت  شبهات  عن  بعيدة 
االجتماعي التي توقع صاحبها في حيرة أحياناً، 
حيث أنهُ من المعروف عن المعلومات المكتسبة 
مدّونة  صافية  معلومات  هي  القراءة  قبل  من 
معرفة  علم  أًصحاب  أشخاص  من  ومحفوظة 
والفن  بالثقافة  دراية  وعلى  عارفة  وشخصيات 
بالقراءة  ليست  فالعبرة  ذلك،  إلى  وما  والتاريخ 

فقط ، إنما بالقراءة المفيدة المستبّصرة.

تنمية القدرات األدبية

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
»روناهي« بالرئيسة المشتركة التّحاد المثقفين 

بالطبقة، شذى الحسين التي قالت:« تأّسس اتّحاد 
منذ  ، 2018 حيث عمَل  عام  بالطبقة  المثقفين 
واألدباء  القّراء  استقطاب  نظم  على  تأسيسهُ 
والعمل  المدينة  في  وذكور  إناث  من  والمثقفين 
على توفير الفرص التي تعّزز من ثقتهم بأنفسهم 
،  وتزيد من مهاراتهم وتنّمي إمكانياتهم سواء 
حيث  والقصصية،  األدبية  بالكتابة  أو  بالشعر 
في  المثقفين  تجميع  على  المثقفين  اتّحاد  يعمل 
منظومة هيكلية منظمة، تساعد في الحفاظ على 
الهوية التاريخية للمنطقة وإحياء التراث الثقافي 
والحضاري للمنطقة التي تعّرضت لسنوات من 
الكبت والتهميش خالل الفترة التي سيّطرت فيها 

مرتزقة داعش عليها«.

طبع عدد من النتاجات االدبية

ومن جانب آخر قالت الرئيسة المشتركة التحاد 
المثقفين  اتحاد  إّن  الحسين:  شذى  المثقفين 
للُكتاب  اإلمكانيات  تحفيز  على  يقوم  بالطبقة، 
واألدباء الذين لديهم القدرة على الكتابة األدبية 
مؤلفاتهم  وطبع  تدوين  خالل  من  والقصصية 
الخاصة، حيث تّم مؤخراً طبع عدد من الدواوين 
والكتب بالطبقة منها: عدّة روايات للكاتب سالم 
للشاعرة  الشعرية  الدواوين  الحسين، وعدد من 
الحاج،  مصطفى  والشاعر  منصور  بشرى   ،
هذه الخطوة تعدّ نجاحا لمشروع التنمية الثقافية 
تحفيز  وعامل  للمدينة،  والحضارية  والفكرية 
لالنتساب  والقّراء؛  الُكتاب  لجميع  وتشجيع 

التّحاد المثقفين، ونشر أعمالهم الثقافية.

إنشاء مكتبة وصالة للقّراء واملطالعة

للقّراء  صالة  بتفعيل  »قمنا  شذى:  وأضافت 
والمطالعة ضمن الموقع الجديد التّحاد المثقفين 
الثقافية  الكتب  من  بعدد  إِغناؤها  تّم  أن  بعد 
بهدف  وذلك  واألدبية؛  والتاريخية  والفلسفية 
أعضاء  يحدّدها  التي  والدواوين  الكتب  مناقشة 
نادي القراء في كل جلسة، حيث تّم تحديد جلسة 
من  يتّم  الثقافي  الثالثاء  بيوم  ُسّميت  أسبوعية، 
أو  ندوات  أو  محاضرات  عدّة  طرح  خاللها 
ومناقشتها  قراءتها  ليتّم  الكتب  من  عدد  ترشيح 

أسبوعياً«.  

إعداد/ مثنى املحمود
 

على مسافة ثالثين كيلو متر جنوب شرق مقاطعة 
الحسكة يقع »تل تنينير« الذي  يعدّ أحد أهّم الموقع 
حضارة  على   شاهد  الجزيرة،  إقليم  في  األثرية 
المنطقة، يعود تاريخه إلى ما يقارب خمسة أالف 

عام.
يقع تل تنينير بالقرب من واحدة من الينابيع الدائمة 
كما  التنينير  الخابور، عين  نهر  القليلة على طول 
يُسّمى )عين نوح( من قبل سكان المنطقة، ومازال 
سنوات  خالل  حتى  فيه  مستمّراً  المياه  مصدر 

الجفاف الشديد.

من قرية إىل مدينة

بيّنت ِكسر الفخار العائدة إلى فترة نينوى، وعينات 
الموقع  في  األول  االستيطان  أّن  المشع  الكربون 
الميالد، ومن  قبل  الثالث  األلف  بدأ خالل  قد  كان 
الممكن أن حجم منطقة االستيطان قد امتدّ من قرية 
بحجم متوسط في عصر البرونز حتى وصلت إلى 
قرية  من  تحول  حيث  توسعها  في  األقصى  الحد 
العصور  فترة  خالل  الحجم  متوسطة  مدينة  إلى 

الوسطى )1300-1000(. 

تاريخ الحفريات

 198 عام  التل  في  األثرية  اإلنقاذ  حفريات  بدأت 
في  األعمال  ومّولت  عام 2002  حتى  واستمّرت 
الواليات  في  لويس  القديس  جمعية  كلية  الموقع، 
أن  الميداني،  العمل  وبيّن  األمريكية،  المتحدة 
العصور  إلى  تعود  الموقع  في  السطحية  الطبقات 
األيوبي،  العصر  التحديد:  الوسطى، وعلى وجهة 
طبقات  دُفنت  العباسية،  الخالفة  السلجوقي، 
عدّة  أسفل  الموقع  في  والبيزنطية  الرومانية 
وأظهرت  الوسطى،  العصور  استيطان  من  امتار 
العصور  المنطقة  في  العميقة  التنقيب  قطاعات 
الحديثة،  واآلشورية  والفارسية،  البارثية   : التالية 

والبابلية وعصر السالالت الباكر الثاني.

نشاط تجاري

على  المكشوفة  المهدمة  األثرية  المباني  نُقبت 
كانت  حيث  تنينير،  لتل  كلّها  الجنوبي  الطرف 
عمل  ورشة  يتضّمن  كامالً  سوقا  األكبر،  المنشأة 
الفخار، ومخبز وعلى األقل محل جّزار  لصناعة 
السوق،  وجنوب  شمال  خانان  وجد  كما  واحد 
ويتضّمن مسجدا فيه غرفة صغيرة للصالة زيّنت 
دائرية  جصية  ألواح  المسجد،  في  القبلة  جدار 

فيه  حماماً  تتضّمن  التي  الخان  بجوار  ومستطيلة 
قبتان تغطي الغرفة الدافئة وأربع غرف ساخنة.

     بيّنت دراسة العظام الحيوانية العائدة إلى فترة 
العصور الوسطى في تل تنينير، وجود عدد كبير 
وقُطعت  ُسلخت  الحيوانات،  أطراف  عظام  من 
وأُخذ  العظم،  مع  اللحم  معظم  وبيع  السوق،  في 
قطع  إلى  بتقطيعه  السكان  قام  حيث  المنازل  إلى 
من  والماعز %78،6  األغنام  بقايا  تمثل  صغيرة، 
تمثل  بينما  السوق  في  تحديدها  تّم  التي  الحيوانات 

الماشية المدجنة األخرى %11،9.
    تعود بقايا البيوت الطينية والفخار المنزلي في 
العصور  بيوت  إلى  الموقع  من  المركزي  القسم 
الشوارع  طول  على  ُشيّدت  كانت  التي  الوسطى 
والفخار  المعدنية  النقود  تاريخ  يعود  المتعرجة، 
والزجاج التي ُعثر عليها في القسم المركزي إلى 

عصر السيطرة السلجوقية واأليوبية اإليلخانية.

مجّمع دينّي مسيحيّ

وجد في الموقع مجموعة من المباني  قرب جسر 
نهر الخابور، يرّجح أنّها تعود إلى مجتمع رهباني 
كامل ،  مع معصرتي خمر و ورشة صناعة الفخار 
ومطعم ومهجع النوم وكنيسة كبيرة جداً، عثر على  
العديد من الطبعات الطينية خارج المنطقة، تحمل 
مثل:  متعددة  رهبان  دائرية ألسماء  أختام  طبعات 

بن  وأبيل  بار سرجويس  دينو وصبره عبيل،  بار 
أيوب، كما وجد ختم برونزي يحمل نقش سرياني 
إلى  الخمر  بجانب معاصر  السرياني  النقش  يشير 
االستخدام  أجل  من  النبيذ  يصنعون  الرهبان  أن 
المقدّس،   والخمر  الطعام  وجبات  مع  اليومي، 

وتحضير نوعين من الخمر الطبي على األقل.
تشير النقود مع القبور وتاريخ الكربون المشع إلى 
الحادي  القرن  الدير خالل  عنف شديد، عانى منه 
النوم  مهجع  نهائياً  يرمم  لم  كما  الميالدي،  عشر 
ومعمل النبيذ وورشة عمل الفخار، شيدت الطائفة 
المسيحية مبنى الدير في المرحلة األولى من تفكيك 
حجارة المبنى الروماني الصغير الذي كان قد بُني 
المرمر  لوحة  على  وجد  كما  الجسر،  خلف  سابقا 
يذكر  سرياني  نقش  الدير  مدخل  في  الزخرفة 
الدير »داوود« كانت لوحة  أو مؤسس  اسم زعيم 
أرض  سورية  بعنوان  معرض  من  جزء  الرخام 

الحضارات.
الطائفة  وجود  على  األدلة  من  مزيد  اكتشف 
المسيحية في الموقع مسافة 300 م شرق تل تنينير، 
حيث عثر على أربع مراحل معمارية متميزة في 
الكنيسة مع مكان إقامة متصل بها ، تؤّرخ المرحلة 
الروماني  العصر  أواخر  إلى  الكنيسة  من  األقدم 
البريطاني حيث أعادت الكنيسة من أضرار جسيمة 
في  وجد  الدير،  مجمع  تضرر  نفسه،  الوقت  وفي 
الموقع مدفن دفن فيه كأس تعميد وسراجين ومذبح 
بأسلوب طقسي أثناء إعادة بناء الكنيسة في الفترة 

األيوبي.
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ارتفاع أسعار الخضروات يكوي جيوب األهالي
 الشدادي/ حسام دخيل ـ تشهد األسواق العامة 
ومعها أسواق الخضار والفواكه ارتفاعات غير 
مسبوقة في األسعار ، في ظل حصار مطبق 
الذاتية  منذ سنوات على كامل مناطق اإلدارة 
لشمال وشرق سوريا، إّما من ناحية النظام أو 
من المناطق الحدودية لدولة االحتالل التركي 
أُغلقت  التي  الحدودية  والمعابر  ومرتزقته، 
تماما ؛ لتستمرُّ المعاناة وتتفاقم، وبخاّصة بعد 
مياه  من  سوريا  لحصة  العلنية  تركيا  سرقة 

الفرات.

هذه  تبرز  الحسكة  جنوب  الشدادي  مدينة  في 
المشكلة بشكل بارز ، والعديد من  المواطنين 
أسعار  ارتفاع  تحمل  على  قادرين  غير  باتوا 
تصدمهم  حيث  الضرورية،  الحاجيات  بعض 
موسم  جراء  يومياً  األسعار  في   الزيادات 
الجفاف الذي حّل هذا العام ، وشح مياه الفرات 
بالخضار، ما  التي ُزرعت  المساحات  ، وقلّة 
أدّى لقلة االنتاج وارتفاع األسعار ؛ لتضاعف 
 ، أخرى  مناطق  من  الخضار   جلب  تكاليف 
األسباب  وتلك  اإلنتاج،  تكلفة  وكذلك الرتفاع 
يجد  ال   ، أخرى  أسباب  جانب  إلى  معروفة 

 ، الفاضح  كاالختالف  تفسيراً،  لها  المواطن 
سوق  وبين  وأخرى  بيع  نقطة  بين  والفاضح 
وآخر،  والتجار المضاربون يحرقون جيوب 
ال  ما  إلى  زاحف  استمرار  في  المواطنين  
والخضار  الغذائية  المواد  أبسط  فحتى  نهاية، 
في  تعد  لم  يومي،  بشكل  يستهلكونها  الذي 
االقتصادية  األزمة  أنهكت  عائالت  متناول 
دّوامة  في  أغلبهم  وأدخلت  كاهلهم،  وآثارها 

الفقر والحاجة.
خالل  كبير  بشكٍل  الخضار  أسعار  وارتفعت 
األيام السابقة ، حيث سجل سعر كيلو البندورة 
البطاطا  وكيلو  سورية  ليرة   2500 الواحد 
1400 ليرة وكيلو الكوسا 1000 ليرة وكيلو 

الفجل 1200 وجرزة البقدونس 500 ليرة .
العلي  ياسر  المواطن  قال  الصدد  وفي 
األسعار  ارتفاع  إن  »روناهي«:   لصحيفتنا 
مّس جميع المواد الغذائية واالستهالكية ، ولم 
ارتفعت  حيث  والفواكه  الخضار  عند  يتوقّف 
عدس  من  والبقوليات  اليابسة  الحبوب  أسعار 
وفاصوليا بيضاء والبرغل والرز والتي يلجأ 
إليها األهالي عادةً عن ارتفاع أسعار الخضار.

ليرة   4000 العدس  سعر  »سجل  مضيفاً: 
البيضاء  الفاصوليا  سعر  تجاوز  بينما  للكيلو 
ماذا  نعرف  نعد  لم  سورية،  ليرة   5500 الـ 
تؤكل  والحجارة  التراب  أّن  لو  أكله،  يمكننا 
إلى  منه  إشارة  في  أسعارها«؛  التجار  لرفع 
لرفع  دائم  بشكل  يلجؤون  الذين  التجار  جشع 

األسعار.
وبدوره قال المواطن محمد األحمد أن ضعف 
الرقابة التموينية وجشع التجار؛ هو من ساهم 
بشكل كبير برفع أسعار الخضار، حيث يختلف 
سعر المادة من محل آلخر، ففي أوقات كثيرة 

ال حسيب وال رقيب.
/ العائالت  من  »العديد  األحمد:  وأضاف 
محدودة أو معدومة الدخل/ لم تعد تقوى على 

حتى  وال  البطاطا  أو  البندورة  كيلو  شراء 
من  الكثير  عن  استغنينا  البرغل.  أو  العدس 
الحاجات األساسية من لحوم وفواكه وحلويات 
عن  االستغناء  بمقدورنا  كيف  ولكن  وغيرها 

الطعام؟«.
الجهات  حديثة  نهاية  في  األحمد  وطالب 
التحرك  بضرورة  التموين  ودوائر  المسؤولة 
ووضع حد لهذه األسعار المحلّقة في ارتفاعها.
خضراوات  بائع  وهو  هللا  العبد  بّسام  ويقول 

كل  من  الفترة  هذه  إن   ، البجدلي  سوق  في 
عام تشهد ارتفاعا في أسعار هذه األنواع من 
الخضراوات نظرا لندرتها لكنها لم تكن تصل 

إلى هذا الحد في السابق«.
تدفع  الزراعة  تكلفة  ارتفاع  إن   : وأضاف 
المزارعين لرفع األسعار، خصوصا في وقت 
ندرة محصول ما، كما إّن ارتفاع أسعار النقل 
تجار  على  األسعار  لرفع  الجملة  تجار  تدفع 
على  السعر  يرفعون  بدورهم  وهم  المفرق 

نهب محصول زيتون عفرين مستمرٌّ بإشراف
 ورعاية االحتالل التركي

ووجودها  عفرين  واسم  التاريخ  فجر  منذ 
يكاد  ال  بل    ، بالزيتون  ومرتبط  مقرون 
تستمر  واليوم  اآلخر،  دون  يذكر  أحدهما 
مرتزقتها  برفقة  التركي  االحتالل  سلطات 
المقاطعة  هذه  في  الزيتون  محصول  بنهب 
المحتلة من خالل عمليات الجني واالستيالء 
ومنع  األتاوات  وفرض  األشجار  على 
لجني  حقولهم  إلى  التوجه  من  المزارعين 

محصولهم.
على  يحل  الزيتون  مواسم  من  جديد  موسم 
طياته  في  حمل   ، المحتلة  عفرين  مقاطعة 
عن  تختلف  لم  التي  المجريات  من  الكثير 
على  واالستيالء  النهب  حيث  من  سابقاتها 
المحصول ، وسط مضايقات على الفالحين 
من قبل سلطات االحتالل التركي ومرتزقته 
، كما التزال عمليات نقل الزيتون وزيته إلى 
الدولة التركية مستمّراً وبشكل أوسع ، وسط 

صمت دولّي من قبل المنّظمات المعنية.

إرغام الفالحني عىل بيع 
محصولهم ملندوبني من املرتزقة

كما في كل عام ، يُجبر الفالحون على بيع 
محصول الزيتون حصًرا لمندوب يتّم تعيينه 
من قِبل المجموعات المرتزقة ، وبأوامر من 
الذي  بالسعر  التركي  قبل سلطات االحتالل 
تحدده تلك السلطات، وكل من ال يلتزم ببيع 
اإلدارة  بتعامله مع  يتهم  للمندوب  محصوله 
ومصادرة  للخطف  ويتعّرض   ، الذاتية 
فرضت   ، ذاته  السياق  وفي  محصوله، 

المجموعات المرتزقة في عدد من النواحي، 
كيس  على  سورية  ليرة  آالف  عشرة  مبلغ 
الزيتون الواحد ،  في حين يبلغ سعر كيس 

الزيتون الواحد 217000 ليرة سورية.
)العمشات(  مرتزقة  فرض  المقابل،  وفي 
أشجار  مالكي  على  كبيرة  مالية  مبالغ 
من  تحمله  وما  األشجار  بحسب  الزيتون، 
المطلوب  المبالغ  بعض  ثمار حيث وصلت 
دوالر   1000 الى  دفعها  الفالحين  من 
أمريكي. باإلضافة لفرض أتاوات على إنتاج 

الزيتون على الفالحين وصلت الى 25 في 
المئة.

تشكيل مجموعات لنهب 
محصول املزارعني

لالحتالل  التابعة  المرتزقة  الفصائل  تشّكل 
تتألّف  المستوطنين،  التركي مجموعات من 
كل مجموعة من 80-100 مستوطن بهدف 

يسيطرون  التي  األشجار  محاصيل  جني 
عليها، حيث أفادت مصادر محلية من داخل 
عفرين المحتلة بإقدام مرتزقة فرقة الحمزات 
وعبر مجموعات من المستوطنين على جني 
محصول حوالي 1200 شجرة زيتون عائدة 

ألهالي قرية جوقه.
كما وقامت مرتزقة العمشات بجني محصول 
500 شجرة زيتون ألحد مواطني ناحية شيه 
، في حين تستهدف هذه المجموعات حقول 

وأراضي تتبع لقريتي سناره وانقله.

سرقة  بلبله  ناحية  قرى  وشهدت  كما 
زيتون  شجرة   1000 من  أكثر  محاصيل 
من قبل مجموعات من المستوطنين، يتبعون 
ذاته  السياق  وفي  مراد.  السلطان  لمرتزقة 
أيضا أقدمت مجموعات تابعة للواء السمرقند 
آالف  أربعة  أكثرمن  محصول  جني  على 
يالنقوزه  قرى  ألهالي  عائدة  زيتون  شجرة 

وجندريسه وسينديانكه.
فيلق  لمرتزقة  تتبع  كما وأقدمت مجموعات 
الشام على جني محصول أكثر من 1000 
وناحية  اكبس  ميدان  ألهالي  عائدة  شجرة 

راجو.
تابعة  أقدمت مجموعات  متّصل  وفي سياق 
أكثر  الحمزات على جني زيتون   لمرتزقة 
من 600 شجرة زيتون عائدة ألهالي قرى 
كفرشيله وجوقه وخالنيره ، باإلضافة لسرقة 
األراضي  من  زيتون  كيس   240 من  أكثر 

العائدة للقرى المذكورة.
على  الوقاص  لواء  مرتزقة  أقدم  حين  في 
نهب محصول أكثر من 3000 آالف شجرة 

زيتون عائدة ألهالي قرية كفرصفرة.
مجموع  بلغ  فقد  المحلية،  للمصادر  ووفقاً 
األشجار التي تم جنيها من قبل المجموعات 
المرتزقة ، منذ بدء جني محصول الزيتون 
محصولها  يُنقل  شجرة،   28،400 قرابة  
إلى األراضي التركية ، عبر معبر ما يُسمى 
بغصن الزيتون والذي افتتحته الدولة التركية 
لناحية جندريسه  ؛  التابعة  الحمام  في قرية 
لتصدر فيما بعد الى األسواق األوربية تحت 

أسماء لشركات تركية.
وكالة أنباء الفرات

فضاًل عن معاناة اللجوء... سوريون في قبرص مفصولون عن أطفالهم

شبيبة كوباني : تواطؤ »الديمقراطي الكردستاني« 
مع تركيا خيانة بحق تاريخ الُكرد

تحمل رضيعها  كوثر رسالن  السورية  الالجئة 
في مخيم كوفينو بقبرص بعدما فصلت عن باقي 
أسرتها وتقول: »أنا محطمة هنا«، هكذا  أفراد 
بدأت حديثها الالجئة السورية كوثر رسالن التي 
تحمل رضيعها في مخيم للمهاجرين في قبرص، 
عن  انفصلت  بعدما  السلطات  نقلتها  حيث  إلى 

زوجها وأطفالها الصغار في البحر.
اآلخرين،  السوريين  المهاجرين  عشرات  ومع 
كان  قارب  في  بيروت  رسالن  كوثر  غادرت 
متوجهاً بشكل غير قانوني إلى الجزيرة الواقعة 

على مسافة نحو 160 كيلومتراً من لبنان.
بدأت  والتي  عاماً   25 البالغة  الشابة  وكانت 
يبلغان عاماً  اللذين  رحلتها مع زوجها وطفليها 
مسافة  على  الوالدة.  وشك  على  أعوام،  وثالثة 
القبرصي،  الساحل  من  كيلومترات   10 نحو 
الذين  السواحل  بخفر  محاطاً  القارب  أصبح 
وضع  إلى  ونظراً  لبنان.  إلى  إلعادته  أبحروا 
كوثر الصحي اصطحبها عناصر خفر السواحل 
معهم، لكنهم تركوا بقية أفراد عائلتها في القارب 
الذي عاد بعد ذلك متوجهاً إلى لبنان، حيث يعيش 
أكثر من مليون الجئ سوري هربوا من الحرب 

الدائرة في بلدهم.

»طلب مل الشمل«

ومع مواجهة لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، 
العبور  محاولة  عام  قبل  السوريين  مئات  بدأ 
االتحاد  في  العضو  البلد  هذا  لكن  قبرص،  إلى 
األوروبي والذي أصبح حالياً يضم أكبر عدد من 
طالبي اللجوء نسبة إلى عدد السكان، وقع اتفاقاً 
مع لبنان عام 2020 يقضي بإعادة أي مهاجر 
غير شرعي يحاول الوصول إلى الجزيرة بحراً.
مسبق  مبنى  في  تعيش  التي  كوثر  وقالت 
الصنع في مخيم كوفينو جنوب قبرص: »كدت 
لبنان«.  إلى  عائلتي  بعودة  علمت  عندما  أموت 
السواحل  )خفر  أنهم  متأكدة  »كنت  وأضافت: 
بالعبور  وطفلي  لزوجي  سيسمحون  القبرصي( 
كنت  لبنان،  إلى  يعيدوهم  لن  أو  يفرقونا  ولن 
يضعني  وهو  زوجي  شاهدوا  ذلك،  من  متأكدة 
إعطائي  يحاول  وكان  اإلنقاذ  قارب  على 
اقتادوه ومنعوه من ذلك وكانت  لكنهم  الطفلين، 
طفلتي برفقته، ال يمكنني أن أنسى هذه اللحظة«.
شمال  في  إدلب  من  المتحدرة  كوثر،  وطلبت 
قبول  القبرصية  السلطات  من  سوريا،  غربي 
طلبها للم شمل األسرة قائلة: »ال يمكننا أن نعيش 
السلطات  وأطالب  سوريا،  في  وال  لبنان  في 
القبرصية أن تعيد لم شمل عائلتي كي أعيش مع 

أطفالي هنا وأضمن لهم مستقبالً أفضل«.
وبحسب القانون القبرصي، يحق فقط للمهاجرين 
أفراد  شمل  لم  الجئ  وضع  على  الحاصلين 
أسرهم، لكن من بين قرابة 7700 طالب لجوء 
 ،2018 عام  منذ  الجزيرة  إلى  وصلوا  سوري 
حصل أقل من اثنين في المئة على هذا الوضع، 
لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  لمفوضية  وفقاً 

الالجئين.

انتهاك القانون الدويل

الذي  علي،  حسن  كوثر  زوج  أفاد  جانبه،  من 
عين  قرية  في  الفرنسية  الصحافة  وكالة  قابلته 
التفاحة القريبة من بيروت حيث يستأجر غرفة: 
ماما  هوادة  بال  ينادون  مصدومون،  »األطفال 
فيه  عاد  الذي  اليوم  واستذكر  )أمي(«.  ماما 
مكانه  في  القارب  بقي  عندما  المأسوي  اليوم 

»لساعات« أثناء تدخل خفر السواحل.
على  كنا  عندما  حارقة  الشمس  »كانت  وتابع: 
كانت  بالجفاف.  أصيبا  الطفالن  القارب،  متن 
أنها ستموت، وأنها  اعتقدت  تتحرك،  طفلتي ال 
لن تنجو. وابني كذلك األمر، كان بالكاد يتحرك، 

لم يكن يتنفس بشكل طبيعي«.

»مل أسمع خرب عن عائلتي«

عيسى شما، وهو الجئ سوري آخر كان على 
وعلى  كوفينو.  في  أيضاً  موجود  القارب،  متن 
غرار كوثر، انفصل عن عائلته بعدما فقد وعيه 

على متن القارب.
من  وأصله  عاماً   37 البالغ  المهاجر  هذا  وقال 
»عندما  رئتيه:  في  مشكالت  ويعاني  حلب 
وصلنا إلى المخيم، قالوا لي إن زوجتي وأطفالي 
سيتم  وإنه  لالجئين،  آخر  مخيم  في  موجودون 
أحد  لكن  التالي،  اليوم  في  هنا  إلى  إحضارهم 
السوريين في المخيم قال لي إنه علم من خالل 
صفحة على فيسبوك أنه تمت إعادتهم إلى لبنان: 
»لم أسمع أي خبر عن عائلتي لمدة ثالثة أيام، 

كانوا محتجزين لدى األمن العام اللبناني«.
وبحسب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
في  للمهاجرين  القسرية  اإلعادة  فإن  الالجئين 
الدولي. وأوضحت  القانون  تتعارض مع  البحر 
إميليا ستروفوليدو، المتحدثة باسم المفوضية في 
تتوقف  أن  يجب  الممارسة  »هذه  أن:  قبرص، 
ألنها تعرض أرواحاً للخطر«، ودعت السلطات 

إلى لم شمل أسرتي كوثر وعيسى.

إعادة تثي التساؤالت

 ،»EuroMed Droits« ستطلق  جهتها،  من 
لحقوق  متوسطية  منظمة  وهي شبكة تضم 65 
اإلنسان، حملة لنشر الوعي بهذه المسألة، داعية 
االتحاد األوروبي إلى: »التحقيق في االنتهاكات 

التي ارتكبتها شرطة الحدود القبرصية«.
في 21 سبتمبر خالل جلسة استماع في البرلمان 
القبرصي، انتقد العديد من النواب سياسة الهجرة 
في بالدهم. وقالت النائبة ألكسندرا أتاليدس من 
حزب الخضر لوكالة الصحافة الفرنسية: »على 
الحكومة تطبيق القوانين الدولية ولم شمل كوثر 

مع عائلتها اآلن«.
وزير الداخلية نيكوس نوريس الذي لم يستجب 
لطلبات الوكالة للتعليق، شدد من جهته على أن 
بالده: »يحق لها رفض الوصول غير القانوني 

للمهاجرين«.
المفوضة  أكدت  لنيقوسيا  زيارة  وخالل 
أن  يوهانسون  ييلفا  الداخلية  للشؤون  األوروبية 

عملية اإلعادة القسرية: »تثير تساؤالت«.
قالت  لقضيتها  حل  إلى  التوصل  انتظار  وفي 
كوثر: »أبكي طوال الوقت، وأظل حزينة. هذا 
ما أقوم به دائماً. أنا مدمرة هنا وعائلتي مدمرة 

كذلك في لبنان. ماذا يمكنني أن أفعل؟«.

شبيبة  من  عدد  طالب  ـ  كوباني  روناهي/ 
الذي  الشهداء  بتسليم جثامين  مقاطعة كوباني 
لقوات   PDK نصبه  كمين  إثر  استشهدوا 
ورضوخ   بتواطؤ  منددين  خليفان،  في  الكريال 
عدو  لمطالب  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بالخيانة  ممارساته  واصفين  الكردي،  الشعب 

الكبرى لتاريخ الشعب الكردي. 

استهدفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
من   29-  28 الـ  في  خليفان  بمنطقة  كمين  في 

آب الماضي، سبعة من مقاتلي الكريال، استشهد 
إثرها خمسة منهم، فيما تمكن أحد المقاتلين من 
مقاتالً  وأُِسر  يوماً،   16 بعد  موقعه  إلى  العودة 
الدفاع  لقوات  اإلعالمي  المركز  بيان  بحسب 

الشعبي.
تأتي ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بالتزامن مع العدوان التركي على مناطق الدفاع 
المشروع في باشور كردستان منذ نيسان العام 

الجاري.
فيما يعتصم أهالي إقليم الجزيرة منذ الخامس من 

سيمالكا  معبر  في ساحة  الحالي،  األول  تشرين 
الحدودية مع باشور كردستان، لمطالبة الحزب 
شهداء  جثامين  بتسليم  الكردستاني  الديمقراطي 

الكريال الذين استشهدوا في منطقة خليفان. 

»خيانة للقضية«

وعبّر عدد من الشبيبة رفضهم لسياسية الحزب 
لمحتل  الراضخة  الكردستاني  الديمقراطي 
والتاريخ  للقضية  بالخيانة  واصفينها  التركي، 
أحمد«  »أوصمان  الشاب  واستنكر  الكردي. 
رضوخ وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني 
للقضاء  الرامية  التركي  المحتل  مخططات  مع 
ووصف  المنطقة،  في  الكردي  الوجود  على 
الكبرى  بالخيانة  تركيا  مع  والرضوخ  التعاون 

بحق تاريخ الشعب الكردي. 
الشهداء  لجثامين  الفوري  بالتسليم  وطالبهم 
سياستكم  تكفيكم  »لم  وقال:  لعوائلهم،  الخمسة 

الخائنة التي سنحت المجال للمحتل التركي بشن 
واآلن  كردستان،  باشور  على  الفاشي  عدوانها 

أصبحتم قاتلي شعبكم«.
عن  محمد«  »هبون  الشابة  عبّرت  وبدورها 
الجزيرة  إقليم  أهالي  لفعالية  ومساندتها  دعمها 
المطالبة بتسليم جثامين الشهداء الخمسة لذويهم، 
ضد  كردستان  باشور  حكومة  خيانة  وأدانت 
ومكتسبات  الكردستانية  التحرر  حركة  مقاتلي 
»يجب  قائلةً:  هبون  وأشارت  الكردي.  الشعب 
مراجعة  الكردستاني  الديمقراطي  حزب  على 
نفسه وأفعاله والعودة إلى نهجه الصحيح، كون 
أفعاله ال تخدم المصلحة الكردستانية إنما تخدم 

مصلحة ومخططات عدو الشعب الكردي«. 

»رشيكة يف الهجامت«

»تركيا  إن:  أوضح  الشبلي  محمد  الشاب  أما 
في  االحتاللية  رقعتها  بتوسيع  جاهدةً  سعت 

كردستان  باشور  في  المشروع  الدفاع  مناطق 
استخدمت  إنها  حتى  القذرة  األساليب  بكافة 
األسلحة المحّرمة الدولية، لكن محاولتها جميعها 
الحزب  استخدم  إلى  لجأت  لذا  بالفشل،  باءت 
الديمقراطي الكردستاني لمحاربة الكريال، وخلق 
األسف  كل  مع  لكن  المنطقة،  في  اقتتال كردي 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  معها  تواطأ 
االحتالل  وعدوان  هجمات  مع  شريكاً  وأصبح 
التركي الفاشية على مناطق الدفاع المشروع«.

وطالب الشبلي الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الرضوخ  وعدم  الخائنة،  سياسته  عن  الكف 

لمطالب عدو الشعب الكردي »تركيا«.
االعتصام  لفعالية  ومساندته  دعمه  عن  وعبّر 
التي نظمها أهالي إقليم الجزيرة للمطالبة بتسليم 
جثامين الشهداء الخمسة لذويهم، وقال: »احتجاز 
الحزب الديمقراطي الكردستاني جثامين شهداء 
الكريال الخمسة وعدم تسليمهم لذويهم عمل غير 

أخالفي«. 

أوصمان أحمد محمد الشبلي هبون محمد


