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روناهي /قامشلو ـ ال يكفي حال أهالي
المتوفى مصيبتهم بفقدانهم ،وانشغالهم
بتأمين خيمة عزاء ولوازمها وسط ظروف
مادية صعبة للكثيرين ،باإلضافة لغالء
أُجرة هذه الخيم ،ناهيك عن وقوف أهالي
المتوفين والجلوس تحت هذه الخيمة من
الصباح إلى المساء ،تأتي القضية الهامة
التي نود تسليط األضواء عليها وهي تأمين
الغداء وقت الظهيرة ومع ظهور أصحاب
النفوس الدنيئة الذين يتوجهون لخيم العزاء
فقط أثناء اقتراب وقت الغداء ،والحديث
عن مدينة قامشلو وأتوقع في العديد من
المناطق األخرى على الشاكلة نفسها ،ويأتي
هذا األمر وسط غياب دور حقيقي لرجال
الدين في هذا الشأن والشخصيات العشائرية
واألحزاب السياسية والمجتمعية ،فهؤالء
اليوم مطلوب منهم القيام بواجبهم لتوعية
الناس تحت خيم العزاء وحثهم على عدم
زيارة الخيم في وقت الغداء وتخصيص
أوقات معينة لزيارة الخيم وتعزية أهالي
المتوفين ،وال يجوز أن نرمي كل شيء
على عاتق اإلدارة الذاتية بإصدار القرارات

مقاومة الشعب اإليزيدي مشروعة لصد هجمات اإلبادة المستمرة بحقهم

0998723906
املكتب الرئيسي :قامشلو  -دوار سوني

قالت عضوة اتحاد المرأة اإليزيدية رانيا جعفر :إن اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال هي أمل الشعوب العراقية كافة ،وطالبت العالم أجمع رفض أي إبادة جديدة
بحق اإليزيديين ،وعدم المساس بإرادتهم المتمثلة باإلدارة الذاتية ،وبقواتهم العسكرية6»...

بطاقة اعتذار

كلمة األسبوع

عندما

يتضمن السؤال اإلجابة!

إدارة صحيفة روناهي تتقدم باالعتذار لعلي خلو؛ عضو حزب اليسار الكردي في سوريا على ما ورد في تقرير
لمراسلنا في الدرباسية بعنوان «علي خلو :بناء الجدار استكمال التفاقية سايكس ـ بيكو» في العدد (– 1065
 )1307وتم تنسيب كالم له لم يصرح به بخصوص الجدار العازل الذي يقام بين روج آفا ومدينة شنكال ،وعليه
نكرر اعتذارنا لشخصه ،كما قامت اإلدارة بتنبيه المراسل في عدم تكرار هذا التجاوز .وحتى نبقى ملتزمين
بشعارنا «روناهي عين الحقيقة»؛ رأينا من الواجب تقديم هذا االعتذار وأخذ اإلجراءات المناسبة بحق المراسل.

جبر جدعان الكردي و ِر َث المهنة
الم ِّ
ُ
من عائلته التي تزاولها منذ مئة عام

وتطبيقها ومخالفة كل من يُخالف ،فحتى لو
أُصدرت قرارات سوف يقولون لم تتبقَ إال
خيمة العزاء كي تتدخل فيها اإلدارة الذاتية،
وينسون أن عليهم ـوأقصد من ذكرناهم
آنفا ً باإلضافة إلى المواطنين ـ بالتحرك
وتقدير األحوال المادية الصعبة التي يعاني
منها الكثيرون في مناطقنا ،والعمل على
تخفيف أعباء أهالي المتوفى ،وألن هذه
القضية تتطلب من الجميع القيام بواجبهم
تجاه أهالي المتوفى وتقدير ُمصابهم برحيل
شخص من العائلة ،أفال يكفيهم حالة اإلنهاك
النفسي كي نضيف عليهم اإلنهاك الجسدي
والمادي؟ فالوقوف من الساعات األولى في
الصباح حتى ساعات المساء يُن ِهكهم لذلك
يُتطلب من الجميع التحرك وبخاصةً من
تم ذكرهم في بداية الحديث والعمل على
توعية الناس ونشر ثقافة عدم التوجه للخيم
في أوقات الغداء وإلغاء تحضيره وتحديد
ساعات معينة كي يرتاحوا قليالً ،ونكرر
يُتطلب الوقوف بجدية على هذه القضية وأال
تبقى هكذا ومتروكة للزمن أو االنتظار من
اإلدارة الذاتية بإصدار قرار بهذا الشأن.

رانيا جعفر:

ديرك /هيلين علي  -يجلس ال ُمجبّر جدعان
الكردي صاحب الـ ( )50عاماً ،في غرفة
متواضعة من بيته الريفي بقرية قرجوخ
التابعة لديرك في شمال وشرق سوريا؛
الستقبال المرضى الذين يعانون من الكسور
العظمية ولمعالجتها وجبرها بطرق شعبية
وبدائيةُ ،معتبرا ً هذه المهنة إنسانية وتراثا ً
تلقاه األبناء من األجداد.
جدعان الكردي أب ألربعة شبان وثالث
فتيات ،ذكر لصحيفتنا «روناهي» ،إنه ورث
مهنة “ال ُمجبّر” من والده الذي بدوره ورث
المهنة من جده ،التي عملت بها العائلة كمهنة
إنسانية طوال المئة عا ًما الماضية.

مهنة مل تندثر بعد
مهنة المج ِبّر من أقدم المهن التي ما زال سكان
المنطقة يلجؤون إليها ،وذلك بسبب الحاجة
المل َّحة لها منذ ال ِقدم ،إذ أن المج ِبّر العربي
يحافظ على مهنته التقليدية في مجال معالجة
الكسور بشتى أنواعها وأشكالها أمام التطور
العلمي والطبي الحاصل حالياً.
ويضيف الكردي الذي يحافظ على مهنة
أجداده مفتخرا ً «الكثير من الحاالت تقصدنا
كي نعالجها وهي تتجاوز عشرات الحاالت
في الشهر ،تدفعهم جميعا ً للتوجه إلى مهنتنا
المتواضعة والتراثية بدالً من المستشفى ،نظرا ً
لثقتهم بقدرتنا على عالجها».

وشرح جدعان الكردي عمله والعدة التي
تدخل في العملية وهي عبارة عن قطع خشبية
وأقمشة ،بحيث تبدأ طريقة عالج الكسور بجس
المكان المصاب لكشف مكان الكسر ،ويُرجع
العظم إلى مكانه ويلفه بـالشاش أو األقمشة
على حد قوله.
وال يتقاضى الكردي أي مبالغ مالية مقابل
مهنته ،وحتى في الحاالت الحرجة التي يقوم
بعالجها ،معتبرا ً عمله مهنة إنسانية توارثتها
عائلته.
جلب حسين أحمد ( 36عا ًما) ابنه ذي السنوات
السبع لتجبير يده التي ُكسِرت خالل لعبه مع
أوالد الحي ،إلى بيت «جدعان الكردي».
أحمد قال لصحيفتنا «روناهي» ،إن االستعانة
بـالمجبر كان بعد أن طلب منه طبيب العظمية
مبلغ  600ألف ل.س لتجبير الكسر عن طريق
عمل جراحي وعجزه عن توفير المبلغ في
الوقت الحالي ،ويرى «أحمد» أن اللجوء إلى
ال ُمجبر أرحم وأوفر ،لذلك الناس يتجهون
لهذه الطريقة العالجية النعدام تكاليفها المادية
أو انخفاضها عند بعض المجبرين مقارنةً
باألطباء المختصين ،ال سيما في ظل الظروف
المعيشية الصعبة التي يعيشها األهالي.
ويرى بعض األطباء المختصين ،وطالبوا بعدم
نشر اسمائهم بأن العالج بهذه الطريقة الشعبية
يعتبر من العادات والتقاليد المجتمعية المتوارثة
بين سكان المنطقة ،فلهذا مهنة المجبر وتقبّله
نسبية ،إذ ال يجزمون بالمطلق على صحتها
وال يجزمون بالمطلق على مساوئها.

بعدسة :جوان محمد

يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر
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القيادية أفيستا روج
تدعو إلى توحيد
النساء في جميع
أنحاء العالم ضد
الذهنية الذكورية
دعت القيادية في وحدات حماية
المرأة أفيستا روج إلى تشكيل اتحاد
المرأة على مستوى العالم أجمع
فبالنضالالمشتركستتالشىالذهنية
الذكورية السائدة في المجتمع
وستفشل مؤامرات المحتل2»...

في مركز ترفيهي
بكركي لكي ..متطوعون
يرافقون أطفال السرطان
برحلة العالج

تركيا...

ِسجال ما بين إعادة وعودة
الالجئين السوريين
ملف الالجئين السوريين ،عام ً
ُ
د
ال مؤثرا ً في
بعدما كان
ة وأح َ
ة السور ّي ِ
متغيرات األزم ِ
ِ
عكسي
د
ل
اليوم
أهم مفرزاتها ،أضحى
َّ
ّ
ّ
ِّ
َ
أهم قضايا السجا ِ
السياسي في تركيا ،في ارتدا ٍ
ة االقتصاد ّية ،إال ّ
َ
سياق
الساسة األتراك يحاولون استثماره في
أن
ِ
ن مع األزم ِ
له بالتزام ِ
دعوات المعارضة
ة المفصل ّية في حزيران  ،2023وبمقابل
تحضيراتهم
ِ
لالنتخابات الترك ّي ِ
ِ
ُ
ن عن عودة
لسحب
الحكومة
ة الالجئين السوريين تسعى
ِ
إلعاد ِ
ِ
الملف من يدها باإلعال ِ
طوع ّية لالجئين السوريين9»...

غالبا ما يكون االهتمام عنصرا
فعاال في إتاحة عالم جميل ،لفئة
مجتمعية؛ لذلك كان االهتمام
باألطفال المرضى ،في مركز بسيط
متواضع اإلمكانات ألحد عشر طفال
مصابين بالسرطان ،أن يكون مصدر
أمل وقوة لهم وألسرهم3»...

وإذ يعلنُ «داعش» مسؤوليته بعد ك ِّل عملي ٍة
إرهابيّ ٍة ينفذها ،فال يدع مجاالً للتكهن
بمكان ّ
أن
بهوية منفذيها ،فإنّه من الغرابة
ٍ
نشر
بعض وسائ ِل
ِ
َ
اإلعالم الرسميّة تتعمدُ َ
ّ
الخبر بصيغ ِة التشفي وإدانة الضحايا،
ِ
وتحرص على تجاه ِل ذكر «داعش»،
ُ
رغم تبنيه للعملية ،وينسبها إلى مجهولين
أو جهة هالميّة غير واضح ِة المعالم
توصيف تلك العملياتِ ،بما
والهوية ،ليغيّر
َ
يوحي بأنّها عملياتُ مقاومةٍ ،رغم حقيق ِة
ّ
ي
أن المقاومة تنفّذ ضد الوجود األجنب ّ
مباشرةً ،فيما الضحايا هم من المواطنين
األصالء.
أبناء المنطق ِة
ِ
ِ

أهالي جل آغا ..االكتفاء
الذاتي في مواجهة
الغالء ،وارتفاع األسعار

ملعب ديرك يصلح لزراعة الفجل
وليس لكرة القدم
في شهر أيلول الماضي استبشر العبوكرة القدم في ديرك خير ًا مع البدء
بتنفيذ بناء ملعب ُمعشب في المدينة ،وهو حلم كل العبي كرة القدم هناك،
وفي باقي المناطق حتى ،ولكن هل بالفعل تم تجهيز الملعب بعد أشهر من
بدء المرحلة األولى؟12»..

األخير في الباغوز في
بعد المشه ِد
ِ
طور
 2019/3/23انتقل «داعش» من
ِ
الكمون ومجرد الخاليا،
الظهور إلى
ِ
ِ
ُ
ب
ع
يص
التي
«التمكين»،
ة
مرحل
وانتهت
ُ ُ
جدا ً استعادتها ،والحقيقةُ ّ
أن الهجوم على
سجن غويران في مدينة الحسكة في
الخسائر الكبير ِة التي
 ،2022/1/20رغم
ِ
ب ،والقول إنّه
تسبب بها ،كان محاولةَ هرو ٍ
عمليةُ انبعا ٍ
ث واستعادة ُ سيطر ٍة مبال ٌغ فيه،
ّ
ألن «داعش» ال يمتلكُ اإلمكانيّةَ الذاتيّة
لذلك ،وما كان الهجوم ليت َّم لوال الدع ُم
ق التي تحتلها
ال ُمقدّ ُم مباشرة ً من المناط ِ
تركيا.
من خالل متابعة وسائل اإلعالم وأسلوب
ث يمكنُ
االجتزاء في تعاطيها مع الحد ِ
التأكدُ ّ
تعو ُل على متغي ٍّر
أن أطرافا ً كانت ّ
ُ
الهجوم ،الذي أريد به استهداف
كبير عبر
ِ
ٍ
اإلدارةِ الذاتيّ ِة هدفا ً أساسيّاً ،وبعبارةٍ أخرى
أضحى «داعش» حالةَ
استثمار لتنفي ِذ خط ٍة
ٍ
سياسيّةٍ.

بعد موجة ارتفاع األسعار ،التي
شهدتها ،وتشهدها الخضروات
منذ فترة ،لجأ أهالي ناحية جل آغا
في شمال وشرق سوريا إلى زراعة
الخضروات ،واالستغناء عن شرائها
لتخفيف عبء التكاليف ،والتقليل
من المصاريف ،ولو بشيء بسيط،
واالعتماد على االنتاج المحلي
والذاتي8»...

آ
أ
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في  2022/4/17أعلن مرتزقة داعش عبر
ث باسمه أنّه بصد ِد
ي للمتحد ِ
تسجي ٍل صوت ّ
تنفي ِذ عمليا ٍ
بعنوان باسم «الثأر للشيخين»
ت
ِ
ي»،
ويقصدُ متزعميه «البغدادي والقرش ّ
ت األيا ُم التالية تصعيدا ً وزيادة ً
وشهد ِ
ت
ت االغتيا ِل والهجما ِ
الفتةً بعد ِد عمليا ِ
في مناطق مختلفةٍ ،كان أكثرها دمويّةً
المجزرة ُ التي وقعت في منز ِل المواطن
نوري الحميش شيخ عشيرة العبيدات ــ
قبيلة البكارة ،في  ،2022/4/27في أبو
بالتزامن مع
خشب قُبي َل وقت اإلفطار،
ِ
ليلة القدر المباركة ،وأسفر الهجو ُم عن
استشها ِد سبع ِة مواطنين.
لع ّل أسئلةً كثيرة ً يُمكن أن تُطر َح حول
ت من حيث كثافتها ومنفّذيها
هذه العمليا ِ
ّ
وتوقيتها وك ُّل اإلجابة تؤكدُ ّ
أن «داعش»
ما زال يمثل خطرا ً أمنيّا ً للمجتمع وتهديدا ً
حقيقيّا ً للحياة.

مجزرة حي التضامن ..معاقبة
المجرمين طريق حلحلة األزمة
السورية ،وتحقيق المصالحة
الوطنية الحقيقية11»..

سبب تجاه ِل
السؤا ُل الذي يطر ُح نفسه ،ما
ُ
ب «داعش»؟ واإلجابةُ محرجةٌ
إرها ِ
ٌ
للغاية ،وهي مضمونة في السؤا ِل نفسه،
وإذا كان متزعما «داعش» قد قُتِال فعليّا ً
يّ ،
فإن
في إدلب في منطق ِة النفو ِذ الترك ّ
مأمن
ذلك دلي ُل ضعفه وعجزه عن تأمين
ٍ
«لخليفته» ،ما يعني نهايته مقارنةً بالمرحل ِة
التي أعلن فيها «دولته» المزعوم ِةّ ،
وأن ما
استثمار للعقيدة المتطرفة لتنفيذ
يحدث هو
ٌ
ت مو ّجهةٍ ،إال ّ
عمليا ٍ
أن اسم «داعش»
مجردُ عنوان!!
ّ
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املــــرأة

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

القيادية أفيستا روج تدعو إلى توحيد النساء في
جميع أنحاء العالم ضد الذهنية الذكورية

قامشلو /رشا علي ـ دعت القيادية في وحدات حماية المرأة أفيستا روج إلى تشكيل اتحاد المرأة على مستوى العالم
أجمع فبالنضال المشترك ستتالشى الذهنية الذكورية السائدة في المجتمع وستفشل مؤامرات المحتل.
انتشرت صدى مقاومة المرأة في شمال وشرق
سوريا من خالل االنتصارات التي حققتها
وحدات حماية المرأة  YPJوالتي واجهت
الذهنية الذكورية السائد في المجتمع والمتمثلة
اليوم لدى االحتالل التركي ومرتزقة داعش،
لتصبح هذه الوحدات نموذجا ً للحماية والدفاع
الذاتي في مواجه أي خطر يحدق بالمجتمع
ككل وبالمرأة بشكل خاص ،وتوحيد الصف
النسائي ضمن هذه الوحدات منحتها قوة أكبر
لنصل إلى نتيجة هي أنه بتضامن المرأة في
جميع أنحاء العالم ستتحقق الحرية في المجتمع
ككل.

النضال ضد الذهنية الذكورية
وحول أهمية تشكيل وحدات حماية المرأة
ودورها الكبير في مقاومة اإلرهاب واالحتالل
وحماية نساء المنطقة التقت صحيفتنا
«روناهي» مع إحدى قياديات وحدات حماية
المرأة «أفيستا روج» حيث أشارت في بداية
حديثها إلى أن نضال المرأة هو ضد الذهنية
الذكورية في المجتمع قبل أن يكون ضد المحتل
وبينت بقولها« :أن الذهنية الذكورية والتي
وجدت قبل خمسة آالف عام ،أصبح الرجل
محتالً ومسيطرا ً على جميع المجاالت الحياتية
ومن أجل أن يبقي المرأة من دون أية حقوق.
فقبل سبع آالف عام ،النظام الذكوري وعن
طريق االالعيب والهجمات استطاع توجيه
ضربة لنظام المرأة ،وكان هذا أول انكسار
للمرأة ،وبعدها عن طريق األديان السماوية
تعرضت المرأة لالنكسار الثاني ،لتضعف
إرادة المرأة ،إال أن المقاومة استمرت في
جميع المجاالت ،ولكنها لم تستطع تغير الذهنية
الذكورية ،فجاءت ثورة روج آفا لتشرق شمس
الحياة من جديد نحو التخلص من ذهنية مجتمع
أراد كسر إرادة المرأة».

الرد األنسب عىل الفهم الخاطئ
كان الفهم الخاطئ الذي رسمها المجتمع
الذكوري سائدا ً إلى زمن ليس ببعيد ،ومنها أن
المرأة غير قادرة على الدفاع عن نفسها وحماية
أرضها ومن أجل كسر هذه الذهنية كان البد

من المقاومة والنضال لذا كان حمل السالح
بالنسبة للمرأة ثورة بحد ذاتها ضد الذهنية
والفكر الخاطئ ،حيث عبرت القيادية عن ذلك
بقولها« :يقولون بأن المرأة تستطيع فقط أن
تعمل في مجاالت محددة وال تستطيع الدفاع
عن األرض وبأن الرجال فقط يستطيعون فعل
ذلك ،وأردوا من هذا كله حصر دور المرأة في
مجاالت محددة لتكون ضعيفة ال تقوى على
حماية نفسها ووجودها».

بانتصارها عىل داعش غريت
املوازين
من أجل أن تستمر الحياة ألي كائن كان،
يجب أن يحمي نفسه ،فالنظام الكوني يعتمد
على الحماية في استمراريته وكذلك األمر
بالنسبة للمرأة فإن لم تستطع حماية نفسها
لن تتمكن من العيش ،كما أوضحته القيادية.
وأضافت «وحدات حماية المرأة اثبتت هذا
الشيء ،ففي مسيرتهن النضالية يواجهن
الكثير من المتاعب ،ألن أفكار المجتمع كان
ضد وجود كيان خاص للمرأة ،إال أنها حملت
السالح ضمن وحدات حماية المرأة وناضلت
وانتصرت على إرهاب داعش ،ومثالها كان
دحر داعش في مدينة كوباني ،حيث كانت
جميع القوى تخشى من داعش واجرامهم،
لكن  YPJقاومتهم وانتصرت عليهم ،ومنذ
ذلك الوقت آمنت جميع نساء العالم بقوة YPJ
وانضم المئات من النسوة إلى صفوفها ،ومن
هنا أثبتت بأن المرأة قادرة على حمل السالح
وبإمكانها أن تصبح قائدة وتنتصر».
ولفتت« :من أجل تشكيل جيش خاص بالمرأة
يجب أن تكون هي القائدة ،وأن يكون لهذا
الجيش أسس سليمة ،إذا لم يتحقق ذلك فإنها
ستتحول إلى جيش سلطوي ،وإن كانت المرأة

هي القائدة ستكبر معها قوة المرأة وستستطيع
حماية المرأة في جميع أماكن تواجدها وعملها،
فجميع نساء شمال وشرق سوريا يحتذون
بوحدات حماية المرأة اآلن».

النضال املشرتك هو الحل
رغم انتصارات المرأة وتقدمها مجاالت
الحياة كلها إال أن الجرائم المرتكبة بحقها
الزالت مستمرة وأرجعت القيادية أفيستا
سبب استمرار هكذا جرائم إلى «مع األسف
إلى يومنا هذا هناك جرائم قتل تحصل بحق
المرأة وتعنف ،أنها نتيجة الذهنية الذكورية
في المجتمع ،عندما يشاهدون بأن قوة المرأة
ازدادت يمارسون بحقها العنف ،هذه الجرائم
التي تحصل سببها خوف الرجل من قوة المرأة
ونضالها وتحررها ،فمن أجل أن يقف في وجه
حريتها يرتكب جريمة القتل».
وللحد من الجرائم التي ترتكب بحق المرأة
دعت افيستا إلى تنظيم واتحاد جميع النساء:
«من أجل إيقاف هذه الجرائم يجب علينا نحن
النساء أن ننظم أنفسنا ،وأن نكون في كل مكان
من أجل حماية المرأة ،ويجب أن يكون نضالنا
مشتركا ً في كل مكان ،في الغرب يدعون بأنهم
ديمقراطيون وأحرار ولكن هناك يحدث جرائم
بحق النساء ،إذا أصبح هناك اتحاد لنساء العالم

ستحل جميع مشاكل المجتمع».

يبنى املجتمع الحر بتنظيم املرأة
ذهنية المحتل التركي تمثل الذهنية الذكورية
التي تجعل المرأة هدفا ً بإبقائها ضعيفة ال
دور لها في المجتمع ،وتخوفه من تنامي قوى
المرأة يزيد من مؤامراتها ضدها إلى أن جميع
المخططات التي يرمي إليها المحتل ضد المرأة
تفشل ،ولن يستطع فرض سلطته ،فالسلطة
تقوى عندما يكون هناك عبيد وتتالشى
بتالشيه ،هذا ما أكدته القيادية.
ومن مقولة القائد عبد هللا أوجالن «إذا أردت
أن تجعل المجتمع حرا ً ومنظما ً عليك أن تنظم
المرأة» ،أكدت القيادية أفيستا بأن قوة المرأة
هو أساس تغير المجتمع نحو األفضل ونحو
الحرية.
واختتمت القيادية في وحدات حماية المرأة
«أفيستا روج» حديثها« :النظام التركي قائم
على إبادة النساء ،كما أنها تمارس الحرب
الخاصة ضد النساء ،وتقابل هذه الهجمات
مقاومة عظيمة من مقاتالت YJA - Star
ونساء الكرد وجميع نسوة شمال وشرق
سوريا ،أنهن مقاتالت عظيمات لهن تاريخ
طويل من الكفاح والنضال ،وأثبتن للعالم بأن
المرأة تستطيع مقاومة االحتالل».

ٍ
وتحد للظروف
بائعة الخضار بدمشق ..طموح للنجاح
دمشق/هيلين علي -عرفها سكان دمشق
«ببائعة الخضرة النظيفة»؛ حيث تحمل األم
(سماح األحمد) نازحةٌ من ريف دمشق،
 45عاما ً خضرتها ك ّل صباح إلى أحد أحياء
حزم وباقا ٍ
ت من الخضرة العشبية
المدينة
ٍ
كالبصل والبقدونس والجرجير والفجل
والسلق؛ لتفترش بها األرض وتنادي
عليها بكلما ٍ
ت تستقطب بها الزبائن ليجبروا
بضاعتها ويشترون منها.

مشاريع صغرية
تبادل األم ذات التجاعيد التي أتعبتها األيام
االبتسامة مع الزبائن ،تعيش ببي ٍ
ت يكاد يسند
ٌ
حيطان مترامية األطراف إال إنها وبعد
نفسه
تجربة النزوح والتهجير وحياة المخيمات تراه
جنة وخاصة بأنها حولت تلك البقعة الصغيرة
من األرض لمصدر رزق لها.
تقول الكادحة سماح «أذهب كل سنة حين
يبدأ موسم زراعة الخضار الشتوية وأشتري
البذار من الصيدلية الزراعية وأجهز األرض
وأنظفها وأحولها أللواحٍ ترابية وخطوط أزرع
بها ما أشاء وأسقيها بماءٍ نظيف».
وأضافت بأنها تقوم وأوالدها بتجهيز الخضرة

في الصباح وتحملها بعد ذلك أسواق دمشق.
وتتابع األم المزارعة بأنّها سعيدة بعملها فرغم
كبر سنها إال أنها تشعر بسعادة عندما تعيل
عائلتها التي تحمل همها وكبرت المسؤولية
لديها بعد وفاة زوجها لتصبح أما ً وأبا ً حسب
تعبيرها.

وأضافت بأنها تستعمل روث الحيوانات كسماد
طبيعي لتخصيب التربة وزيادة فاعلية إنتاجها.
أسعار بسيطة وقناعة بالرزق والقبول ترتسم
على مالمح ٍأم حملها أكبر بكثير مما تؤمنه لها
جرز الخضرة الصغيرة.

«مردود ضعيف»

الزبائن تشكرها ملنتجاتها

«مرات قليلة أعود بقليل من الخضار للبيت
أيام البرد والمطر مثالً لكن غير ذاك أبيعها
وأمضي» هذا ما أوضحته األم سماح عن
عملها في البيع.
تشتري األم سماح احتياجات بيتها من مواد
تموينية وخبز وتأمينها وتعتمد على خضرتها
في أغلب طبخاتها كالسلق والسبانخ والبقدونس
والفول.
ولكل عم ٍل صعوبات فشح الماء بالصيف يقف
عائقا أمام نجاحها كما الشتاء الذي تساعد
األمطار على إنجاحه.

تشيد مروة زرزور امرأة من سكان حي

طموح ونجاح

النسخة الورقية العدد - 1069 :النسخة اإللكترونية العدد1324 :

الصالحية اعتادت على شراء احتياجاتها
من السوق والمجيء لهذه المزارعة لشراء
الخضار العشبية منها لما وجدته بها من أمانة
وسماحة ومراعاة لظروف الناس في المبيع
رغم ضيق حالها فال يشعر بالفقير إال الفقير
تقول« :أسعارها ال تقارن بالسوق وجميعنا
نشتري منها».
لم تعتد بائعة الخضرة على الرجوع ببقية
ما تبقى معها للبيت من الخضار وإنما تقوم
بتوزيعها على كل من تراه يستحقها مرددة في
ختام حديثها« :لكي يبارك لي هللا برزقي».
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دراسة :بعض المصابين بكورونا

كأنهم كبروا «20

وحدات
حماية
المرأة تعقد
كونفرانسها
الثالث

هيفدار خالد
في مشه ٍد بدا لي مهيبا ً للغاية،
وأنا أشاهد جلسة الكونفرانس
الثالث لوحدات حماية املرأة التي
انعقدت قبل أي ّ ٍام حتت شعار «القوة
الضامنة حلرية املرأة ،حماية األرض
ودحر االحتالل» في الصالة الثقافية
لوحدات حماية املرأة ،مبدينة احلسكة
في شمال وشرق سوريا ،حيث
زُي ِّ َنت الصالة ،بصور شهداء ضحوا
بحياتهم دفاعا ً عن أرضهم ،ومبشارك ٍة
ت
واسعة وحضورٍ الفت من قبل قيادا ٍ
ت من وحدات حماية املرأة من
ومقاتال ٍ
مختلف املناطق بشمال وشرق سوريا،
ووسط أجوا ٍء مفعم ٍة بالبهجة
والفرحة والسرور وطقوس احتفالية
وأهازيج صدحت بها املشاركات
رائعة
َ
في الكونفرانس ،الذي خيَّم عليه
طاب ٌع نسائي خاص بهؤالء املقاتالت
املناضالت اللواتي يشكّلن القوة
النسائية املنظمة الوحيدة باملنطقة،
والتي حتمي املرأة والوطن معاً ،بعد أن
سادت تلك املنطقة الفوضى واخلراب
والدمار ،حيث إنه غالبا ً ما يكون رجال
السلطة وراء هذه الفوضى واحلروب
حدب وصوب،
التي تغزو العالم من كل
ٍ
والتي راح ضحيتها األبرياء وبشكل
خاص النساء ،اللواتي هن دائما ً من
يدفعن فاتورة احلروب التي يخلقها
الرجال بهدف الوصول إلى السلطة
مكاسب جديد ٍة على حساب
أو حتقيق
َ
دماء الشعوب املظلومة .نعم وأنت
تشاهد الصور ومشاهد الفيديو التي
التقطت أثناء انعقاد الكونفرانس،
تشعر مبدى الهيبة والعظمة والثقة
بالنفس ،التي تتحلى بها هؤالء
املقاتالت إضاف ًة لإلرادة والروح العالية
التي يحملنها في قلوبهن ،واجلاهزية
التامة واالنضباط الواضح الذي
ّ
يتمتعن به .فمن نظرات عيونهن
الالمعة والباسمة تنبثق احملبة
والسالم حيث االبتسامة التي ال
تفارق ُم َحيَّا أيِّ واحد ٍة منهن أبداً ،أينما
ذهبت وغدت .يبدو املشهد للرائي
أكثر من رائع حقاً ،وهن جالسات جنبا ً
إلى جنب ،بثيابهن العسكرية التي
زينت الصالة باللون األخضر الغامق
صفوف متناسقة
بشكل كامل ،في
ٍ
وانسجام يفجرن قوتهن
وبتناغم
ٍ
احلقيقية .هؤالء املقاتالت املناضالت
والباحثات عن احلرية والسائرات
على ُخطى نساء العالم العامالت
واملناضالت اللواتي ق ّدمن تضحيات
قيمة في سبيل احلرية واحلياة الكرمية،
ّ
اليوم يخضن حرب احلرية والدفاع عن
األرض والكرامة والنضال من أجل
ضمان حرية كافة النساء والشعوب
الوطنية املقاومة بإصرار وإرادة ال
خض عن جدول
مثيل لهما .هذا ومت َّ
أعمال الكونفرانس الثالث لوحدات
حماية املرأة قرارات هامة ومصيرية،
من هذه القرارات ،حترير املناطق
احملتلة من قبل تركيا والتي تعاني
فيها املرأة مرارة احلياة الصعبة حتت
حكم االحتالل ،نتيجة سياسات
التغيير الدميغرافي التي يتبعها بحق
سكان هذه املناطق وخاصة املرأة،
حيث تتعرض للعنف وجرائم القتل
واالختطاف والسجن وشتى أنواع
التعذيب بشكل شبه يومي سيما
تلك السجون اخلاصة بالنساء هناك.
وفي نهاية الكونفرانس الذي استمر
جدول أعماله ليومني تعهدت قيادات
ومقاتالت وحدات حماية املرأة ذوات
املسيرة احلافلة باإلجنازات ،بتحقيق
احلرية والنصر األكيد على أعداء
اإلنسانية جمعاء .وتصعيد نضالهن
الثوري ضد هجمات االحتالل التي
تسعى للنيل من إرادة النساء اللواتي
متكّن من حتقيق جناحات وانتصارات
كبيرة في املنطقة.

إعالنــــات

توصلت دراسة جديدة إلى أن المرضى الذين
تغلبوا على عدوى كورونا الشديدة ،يعانون من
نفس الضعف اإلدراكي الذي يمر به األشخاص
عموما ً بين سن  50و.70
ويعادل هذا األمر خسارة  10نقاط من اختبار
حاصل الذكاء العام ،كما يقول فريق العلماء
من جامعة كامبريدج وإمبريال كوليدج لندن.
ووفقا ً لموقع (سكاي نيوز) تشير النتائج التي
توصلوا إليها إلى أن آثار عدوى كورونا ال
تزال قابلة لالكتشاف بعد أكثر من ستة أشهر
من المرض ،وأن التعافي المعرفي يكون
تدريجيا ً في أحسن األحوال ،وقد يؤثر حتى
على األشخاص الذين يعانون من حاالت خفيفة
فقط.
هناك مجموعة متزايدة من األدلة على أن
كوفيد 19-يسبب مشاكل صحية معرفية
وعقلية دائمة ،حيث ال يزال المرضى الذين
تعافوا يعانون من األعراض بعد أشهر من
اإلصابة.
وقال العلماء إن األعراض التي أبلغوا عنها
تشمل التعب وضباب الدماغ ومشاكل تذ ّكر

الكلمات ،واضطرابات النوم ،والقلق ،وحتى
اضطراب ما بعد الصدمة.
ووجدت دراسة سابقة في بريطانيا أن حوالي
واحد من كل سبعة أفراد أفادوا بوجود أعراض
تشمل صعوبات إدراكية بعد  12أسبوعا ً من
االختبار اإليجابي.
وأفاد ما يصل إلى ثالثة أرباع المرضى في
المستشفى بأنهم ما زالوا يعانون من مشاكل في
اإلدراك بعد ستة أشهر.

عام ًا»

وقال الباحثون :خضع األفراد في الدراسة
الختبارات معرفية مفصلة بعد ستة أشهر في
المتوسط من مرضهم الحاد ،باستخدام منصة
تقيس جوانب مختلفة من الدماغ ،مثل الذاكرة
واالنتباه والتفكير.
ويعد الضعف اإلدراكي شائعا ً بين مجموعة
واسعة من االضطرابات العصبية ،بما في ذلك
الخرف ،وحتى الشيخوخة الروتينية.

ِلمن تجاوز عمره  40عام ًا ..تجنّب هذه
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جسم غامض يمرُّ قرب

الشمس ..ومروجو نظرية

المؤامرة ُيقدمون تفسيراً

أثار ظهور جسم غامض على مقربة من
الشمس ،حالة من الفضول العارم ،مؤخراً،
ال سيما أن الموقع اإللكتروني لوكالة الفضاء
األمريكية (ناسا) لم يعمل بشك ٍل عادي بعد
ذلك ،وهذا األمر ش ّكل مادة دسمة لمن يؤمنون
بنظرية المؤامرة.
ويبدو في مقطع فيديو متداول ،جسم غامض
أشبه بمكعب أسود وهو يتحرك في طرف
سفلي من أطراف الشمس ،لمدة تقارب ثانيتين،
وسط تساؤالت حول ماهية ذلك الشيء.
وبحسب صحيفة (ديلي ستار) ،فإن سكوت
وارنيغ ،الذي يقدم نفسه بمثابة خبير في شؤون
الفضاء الخارجي ،ذكر أن الوكالة األمريكية
هي التي اختارت وقف الموقع اإللكتروني
(تحت ذريعة الصيانة) عندما ظهر المكعب
األسود.
وقال وارنيغ الذي يقيم في تايوان إن هذا الجسم
جرى رصده في الثاني من مايو الجاري على

الساحة الواحدة وست دقائق ظهراً ،ثم اتهم
وكالة الفضاء األمريكية بمحاولة إخفاء الشيء.
وتم رصد هذه الصور من قبل (مرصد الشمس
وغالفها) ،وهو عبارة عن مشروع تعاون
دولي بين وكالة الفضاء الدولية ووكالة الفضاء
األوروبية.
في غضون ذلك ،سبق للباحث برنارد فليك،
وهو عالم الفلك مسؤول عن مشروع (مرصد
الشمس وغالفها) ،أن قدّم توضيحات بشأن ما
يُعتقد أنها أجسام تتحرك بمحاذاة الشمس.
وفي مقابلة سابقة ،أوضح برنارد فليك أن األمر
ال يتعلق بأجسام ،كما يعتقد البعض ،قائالً إن
ظهور ما يشبه المربع األسود ينجم عن أمور
تقنية في الرصد وعرض صور الشمس.
وأضاف أن سبب ظهور المكعب األسود هو
حصول خطأ في اإلرسال بين مرصد (الشمس
وغالفها) من جهة ،وبين كوكب األرض من
جهة أخرى.

الوجبة في الفطور

مع تقدم اإلنسان في العمر ،يتباطأ التمثيل
الغذائي في جسمه ،بسبب فقدان كتلة العضالت
أو قلة األكل أو تغيرات في نمط الحياة ،لكن
لحسن الحظ ،يقول الخبراء إن العمر ال
يلعب لوحده دورا ً في هذه العملية ،مشيرين
إلى أن للطعام الذي نتناوله تأثيرا ً كبيرا ً على
(الميتابوليزم).
والتمثيل الغذائي يعرف أيضا ً باسم (عمليات
األيض) ،ويقصد به مجموعة من التفاعالت
الكيميائية التي تحدث داخل خاليا الكائنات
الحية ،والتي تعمل على تحويل العناصر
الموجودة في الغذاء إلى طاقة.
وقال موقع (شي فايندس) إن الطعام الذي
نتناوله له تأثير على التمثيل الغذائي ،خاصةً
عندما يتعلق األمر بوجبة الفطور ،مشيرا ً
إلى أن تناول وجبة مغذية ومتوازنة في بداية
كل يوم يعدّ (طريقة رائعة للحفاظ على معدل
التمثيل الغذائي الخاص بك رغم تقدمك في

العمر).
وتابع :في المقابل ،يجب تجنب بعض األطعمة
والمشروبات في الفطور للحفاظ على صحة
جسمك.
ّ
وفي هذا الصدد ،حذرت خبيرة التغذية ،هيذر
رايل ،من األطعمة التي تحتوي على نسبة
عالية من الكربوهيدرات ولكنها منخفضة

الدهون والبروتينات ،مثل المعجنات المصنعة
والكعك المحلى والحبوب المحالة..
وأضافت :تكمن مشكلة هذه األنواع من
األطعمة على الفطور في أنها تتطلب القليل
جدا ً من السعرات الحرارية للهضم ،مقارنةً
بكمية السعرات الحرارية العالية التي تتناولها.
وأبرزت كذلك أن هذا النوع من الوجبات ال
يساعد على فقدان الوزن ،ويجعل اإلنسان
يشعر بالجوع بعد فترة وجيزة بسبب تقلبات
السكر في الدم ،هذا يعني أنك سترغب في
تناول المزيد من الطعام على مدار اليوم ،مما
قد يؤدي إلى زيادة وزنك.
ونصحت المتحدثة بضرورة بداية اليوم بوجبة
إفطار متوازنة ،تتوفر على البروتين والدهون
والكربوهيدرات (التي تحتوي على األلياف)،
«خاصةً بالنسبة للنساء فوق سن األربعين»،
وذلك مثل البيض والخبز المحمص.

ميتا تعمل على ذكاء اصطناعي ُيعالج النصوص والكالم
بكفاءة مثل األشخاص

أعلنت ميتا (المعروفة سابقا ً باسم
 )Facebookعن مبادرة بحثية طويلة المدى
للذكاء االصطناعي ( )AIلفهم كيفية معالجة
الدماغ البشري للكالم والنص بشك ٍل أفضل،
وبناء أنظمة الذكاء االصطناعي التي تتعلم مثل
الناس .وبالتعاون مع مركز التصوير العصبي
 )Neurospin (CEAو ،Inriaقالت ميتا

إنها تقارن كيفية استجابة نماذج لغة الذكاء
االصطناعي والدماغ لنفس الجمل المنطوقة أو
المكتوبة ،وقالت الشبكة االجتماعية في بيان
(سنستخدم رؤى من هذا العمل لتوجيه تطوير
الذكاء االصطناعي الذي يعالج الكالم والنص
بكفاءة مثل الناس).
وعلى مدار العامين الماضيين طبّقت (ميتا)

تقنيات التعلم العميق على مجموعات بيانات
التصوير العصبي العامة لتحليل كيفية معالجة
الدماغ للكلمات والجمل ،حيث يتعلم األطفال
أن كلمة (البرتقالي) يمكن أن تُشير إلى كل من
الفاكهة واللون من بعض األمثلة ،ولكن أنظمة
الذكاء االصطناعي الحديثة ال يمكنها القيام
بذلك بكفاءة مثل البشر.
ووجدت أبحاث ميتا أن النماذج اللغوية األكثر
تشابها ً مع نشاط الدماغ هي تلك التي تتنبأ
بشك ٍل أفضل بالكلمة التالية من السياق ،وقالت
الشركة :بينما يتوقع الدماغ الكلمات واألفكار
في وقت مبكر ،يتم تدريب معظم نماذج اللغة
على التنبؤ بالكلمة التالية فقط.
ويمكن أن يساعد إطالق هذه القدرة على
التنبؤ بعيد المدى في تحسين نماذج لغة الذكاء
االصطناعي الحديثة ،وكشفت ميتا مؤخرا ً عن
أدلة على تنبؤات بعيدة المدى في الدماغ ،وهي
القدرة التي ال تزال تتحدى النماذج اللغوية
الحالية.

مرض قديم ُيهدد األطفال مجدداً..
تحذير شديد من الصحة العالمية

حذّرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة (يونيسف) ،مما وصفوه
بـ(عاصفة ظروف مثالية) لتفشي مرض
الحصبة بين األطفال.
وقالت المنظمتان إن حاالت اإلصابة بالحصبة
في أنحاء العالم زادت بنسبة  79بالمئة في
الشهرين األولين من عام  ،2022مقارنةً
بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأُبلغ عما يقارب  17338حالة حصبة في
أنحاء العالم في كانون الثاني وشباط ،2022
مقارنةً بـ 9665حالة خالل الشهرين ذاتهما
من .2021
وتشمل البلدان التي شهدت أكبر حاالت
تفشي المرض ،الصومال واليمن ونيجيريا
وأفغانستان وإثيوبيا .وحسب اإلحصاءات،
حدث  21تفشيا ً كبيرا ً للمرض في األشهر
الـ 12الماضية ،من أبريل  2021حتى أبريل
 ،2022وأُبلغ عن معظمها في إفريقيا ومنطقة
شرق البحر المتوسط ،ومن المحتمل أن يكون
هذا الرقم أعلى بكثير.
وسجلت إفريقيا زيادة بنسبة  400بالمئة في
معدالت اإلصابة بالحصبة ،لتصل إلى أكثر
من  17ألف حالة بين يناير ومارس الماضيين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الزيادة في
الحاالت (عالمة مقلقة على زيادة خطر انتشار
األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات)،
ُمحذرة من (تفش أكبر يؤثر على ماليين
األطفال.
وأشارت إلى أن االضطرابات المرتبطة بوباء
كورونا وعدم المساواة في توزيع اللقاحات،
تترك األطفال من دون حماية من أمراض
يمكن الوقاية منها باللقاحات ،مثل الحصبة.
وتابعت المنظمة :بما أن الحصبة مرض معد

للغاية ،تميل الحاالت إلى الظهور بسرعة
عندما تنخفض مستويات التطعيم ،تشعر
الوكاالت بالقلق من أن تفشي الحصبة يمكن
أن يحذر أيضا ً من تفشي أمراض أخرى ال
تنتشر بسرعة.
والحصبة مرض فيروسي ينتشر عن طريق
الهواء ،وهو شديد العدوى ،ويمكن أن يكون
خطيرا وأن يسبب مضاعفات صحية ،خاصةً
عند األطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس
سنوات.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن فيروس
الحصبة يضعف جهاز المناعة ،مما يجعل
األطفال أكثر عرضة اللتقاط أمراض معدية
أخرى لعدة أشهر بعد اإلصابة به.
وفي عام  ،2020لم يحصل  23مليون طفل
حول العالم على اللقاحات األساسية ،وهو
أعلى رقم منذ عام  ،2009ويزيد  3.7مليون
على الرقم المسجل عام .2019
وتسببت الحصبة في وفاة مئات الماليين حول
العالم في القرنين  16و ،19قبل البدء في
تطوير لقاحات مضادة للمرض في النصف
الثاني من القرن العشرين.

النسخة الورقية العدد - 1069 :النسخة اإللكترونية العدد1324 :

السنة الحادية عشرة  -العدد 1069
األحد  8أيار 2022

منوعـــات

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

14

عيد الفطر ..ست طرق مختلفة لقول عيد مبارك

يمثّل عيد الفطر بالنسبة للمسلمين في كافة بقاع
األرض مساحة للفرح واألمل والتفاؤل ،ففيه
يجدّد المؤمن فرحته بانتمائه إلى دينه وبإتمامه
ألعظم الشهور أجرا ً وروحانيةً.
إن عيد الفطر بالنسبة للمسلمين هو وقت للتعبير
عن االمتنان هلل ولقاء األصدقاء والعائلة ،مع
بعض األطعمة والحلويات الخاصة به ،كما
ضا ويصلون
يتبادل الكثيرون فيه الهدايا أي ً
أرحامهم ويتذكرون أولئك الذين توفاهم هللا.
ال يجوز صيام أول أيام العيد الذي يوافق األول
من شهر شوال ،ويبدأ المسلمون يومهم بدفع
زكاة الفطر ،وهي واجبة تعطى للفقراء ،ثم
يلتقون في صالة العيد الجماعية في الصباح
الباكر ،وعادة ً ما يرتدون مالبس جديدة أو
أرقى المالبس التي يمتلكونها ،وبعد ذلك
سيُحيّي المسلمون بعضهم البعض بأمنيات
َ
العيد.

تعدد التحيات
في الشرق األوسط ،تتنوع التحيات بين (عيد
سعيد ،كل عام وأنتم بخير ،عيد مبارك )..وتعد
عا بين عموم
هذه الصيغ الثالث األكثر شيو ً
المسلمين ،الناطقين بالعربية وغير العربية،

لكن بعض المجتمعات المسلمة خصت نفسها
بتحية مميزة لتعكس لغتها وثقافتها ،مستعرضة
ست طرق أخرى لمشاركة تحيات العيد.
ـ الماليو -سالمات هاري رايا:
بعد إقامة صالة العيد جماعة ،يتبادل المسلمون
تحية (سالمات هاري رايا) التي تعني (يوم
احتفال سعيد) باللغة الماليزية التي يتحدث
بها الماليو في ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا
وبروناي ،وعادة ما تُتبع التحية بعبارة (ماف
ظاهر دان باتين) أي (أستغفرك) وتقال لألهل
واألصدقاء األكبر سنًّاً ،ثم يتم إعطاء مظاريف
خضراء صغيرة مليئة بالمال ،تُعرف باسم
(سامبول دويت رايا) لألطفال لشراء الحلوى
أو األلعاب.
غالبًا ما ترتدي العائالت المالبس التقليدية
المتشابهة ،كدليل على وحدة األسرة ،ومن
الشائع أن ترى عائلة كاملة ترتدي درجات
مختلفة من نفس اللون ،وتصطف اللتقاط
صور إلضافتها إلى ألبومات صور العائلة ،ثم
تجتمع في وقت الحق لمشاركة وجبة بوجود
عدد من األطباق ،بما في ذلك كيتوبات وفطائر
كعكة األرز وكعكة السنتار وفطائر األناناس
والليمون واألرز الدبق المطبوخ مع حليب
جوز الهند داخل سيقان الخيزران المجوفة
والريندانغ ،وهو عبارة عن جوز الهند الحار

ُمضاف إليه اللحم بالكاري.
ـ غاناـ ني تي يون بالي:
في غانا ،يُحيي المسلمون من شعب أكان ،أكبر
مجموعة عرقية في البالد ،بعضهم البعض
بعبارة (ني تي يون بالي) وتعني (عيد سعيد)
ويتج ّمع المصلون في العاصمة أكرا عادة ً إما
في مسجد كوماسي المركزي أو مسجد غانا
الوطني الحديث المصمم على الطراز التركي
والذي مولت أنقرة عمليات إنشائه.
وفي لغة الهوسا التي يتحدث بها أولئك
الموجودون شمال غانا ،يستخدم المسلمون
كلمات (باركا دا صالح) لالحتفال بالعيد بعد
االنتهاء من صالة المسجد ،ومعناها (صالة
عيد مباركة) كما يُمنح األطفال نقودًا لالستمتاع
بأيام العيد.
ويمكن أن تشمل طاولة العيد الغنية أطعمة
خاصة بالعيد مثل الجولوف وهو أرز ُمتبل
مطبوخ في مرق اللحم وصلصة الطماطم،
وواكاي وهو طبق بسيط من األرز والفاصوليا
يُقدم على أوراق نبات لسان الحمل مع إضافة
التوابل المختلفة ،ثم يستمتع الجميع بمباريات
كرة القدم والعروض الموسيقية وحفالت
الشوارع في وق ٍ
ت الحق اليوم.
ـ األلبانية  -جزوار بجرامين:
يتجمع المصلون في ساحة سكاندربج في
عاصمة البالد تيرانا ،ويتبادلون التحية
(جزوار بجرامين) وتعنى تمني الخير خالل
العيد ،وتأتي كلمة (بجرامين) من كلمة (بايرام)
وهي تركيّة تعني العيد.
وعادة ً ما يقضي األلبانيون اليوم األول من العيد
في المنزل ،حيث يستمتعون باألطعمة التقليدية
مثل بايريك وهو عبارة عن فطيرة محشوة
بالجبن والسبانخ ،وفي اليومين الثاني والثالث
تقوم العائلة واألصدقاء بتبادل الزيارات.
في تركيا تُقال التحية (بايرام كوتلو أولسون)
إليصال نفس الرسالة ،ويُمنح األطفال المالبس
الجديدة واألموال لالحتفال بهذه المناسبة ،ثم
ينشغلون بجمع وتناول الحلويات.

كلامت متقاطعة

اعداد :رافع عباس

أفقي

عمودي
1شاعر سوري راحل2كثر كالمه  -حروف متشابهة  -أمل 3مدينة كردستانية(م) -
صر 4اسم مدينة ديار بكر باللغة الكردية  -كتب(م)  -عاصفة بحرية  5عيد قومي
عند الكرد  -مدينة في روج آفا  6جلمود  -نبات شوكي7من مواد التجميل(م)  -دولة
آسيوية 8توقف السفن في الميناء  -نوع من السجائر(م) 9ممثلة سورية  -نوع غناء
اجنبي10اخالص  -صغير الكلب11اسم ثاني لممثل مصري  -زالزل خفيفة  -من
االتربة 12شاعر كردي راحل  -سامي.

1سياسي كردي راحل  -أشعل 2عبر  -مسمار باللغة الكردية  -ركيزة(م) -
في القميص(م) 3جواهر  -من الطيور  4نهض به مثقال(م)  -فزع  -اللب 5
موسيقي اندلسي(م)  -أوضح(م)  6دفن حيا ً  -نسبة الى احد جبال كردستان
7هروب(م)  -طعم العلقم  -فقد عقله 8عكس تكتيكي  9مدينة مصرية 10فر
هاربا ً  -مدينة افغانية 11المنفى(مبعثرة)  -مدينة ايرانية(م) 12نبات طبي -
نادي اوروبي.
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حل العدد السابق:

12

أفقي

1

1عثمان سليمان 2يكد  -كويت  3نلم
 ندك  -وبخ  4عناء  -ر ر  -سيلي5نحضه  -لن 6رقية  -يعسوب 7اردن
 رختر  8دار البيضاء 9زهايمر10سوسولوجيا  -ري 11فرهاد مردي
12ميتافيزيقيا.
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النسخة الورقية العدد - 1069 :النسخة اإللكترونية العدد1324 :

1عدنان مندرس  2ثكلى  -دا  -وفي3
نميمة  -ر ر ر  -سرت  4عنقاء  -وها
 5نتن  -حي  -ليالف  6سيد رضا
 ودي  7هركول  -زمجري  8كي -ضميري 9يسرعايدق10ادخل  -سخاء
 ي ي 11توليب  -هر12يوسفبرازي.

ـ الكردية  -جازنت بيروز
(جزنت بيروز) تعني (العيد السعيد) باللهجة
السورانية التي يتحدث بها كرد العراق
وإيران ،حيث يُقال إن الكردية هي رابع أكثر
اللغات استخدا ًما في الشرق األوسط ،بعد
العربية والتركية والفارسية.
وعادة ً ما تقام صالة الفجر ثم يتبعها تناول
أطعمة العيد مع األسرة ،وواحد من تلك
األطعمة عبارة عن كعك محشو بعجينة التمر
يدعى (كوليشا «كليجة») وهو ذو تصميم
حلزوني فاتح للشهية ،كما يبيع الباعة الجوالون
األلعاب الصغيرة والبالونات لألطفال الذين
يتوقون إلى إنفاق جزء من مكافأة العيد.
ـ الصينية  -كاي تشاي جيي كويال
يُقدر عدد المسلمين في الصين بنحو  28مليون
مسلم ،ومن بين  56مجموعة عرقية مختلفة
توجد في البالد ،هناك  10ذات أغلبية مسلمة،
ويقوم المسلمون الذين يستطيعون العبادة
بحرية في أجزاء من الصين بإشعال أعواد
البخور في المنزل قبل الذهاب إلى المسجد
ألداء صالة العيد ،وتحية بعضهم البعض بعد
ذلك بعبارة (كاي تشاي جيي كويال) أي عيد
سعيد.
وتعتبر زيارة قبور األحباء الذين رحلوا عادة ً
يقومون بها إلظهار االحترام لألسالف ،قبل

أن تبدأ احتفاالت اليوم حيث تعود العائالت
إلى المنازل لالستمتاع بأشهى المأكوالت مثل
سانجزا ،وهو عجين نودلز مقلي في شكل
هرمي ،ويُقدم مع الشاي ،كما يُمكن لألطفال
والعائالت االستمتاع بالعروض التي تقدم في
الشوارع مثل راقصي األسود والمشي على
ركائز وفناني عروض الدفاع عن النفس.
ـ روسيا  -عيد مبارك
يوجد مسلمو روسيا البالغ عددهم  20مليون
نسمة بشك ٍل رئيسي في موسكو وجمهورية
باشكورتوستان
وجمهورية
تتارستان
والشيشان وسان بطرسبرغ.
وفي األقلية الشيشانية ،تقضي نساء األسرة
األيام األربعة األخيرة من رمضان في
تنظيف منازلهن بالداخل والخارج استعدادًا
للعيد ،وبعد صالة الصبح وتبادل تحية العيد
المبارك ،يتم زيارة كبار السن من العائلة ثم
االجتماع لالستمتاع بتذوق طعم العيد المنتشر
على مائدتهم االحتفالية.
وعادة ً ما يكون هناك حساء لحم الضأن،
ودولما ،ومانتي ،وفطائر العجين محشوة ً
باللحم ،كما أنه يعتبر يوم احتفال لألطفال
سا فارغة ،سرعان
خاصة حيث يحملون أكيا ً
ما تمتلئ بالحلويات التي يقدمها األصدقاء
والعائلة في الحي ،كما يتم إطالق البالونات.

3

في مركز ترفيهي بكركي لكي ..متطوعون يرافقون أطفال
السرطان برحلة العالج

كركي لكي /ليكرين خاني  -غالبا ما يكون االهتمام عنصرا فعاال في إتاحة عالم جميل ،لفئة مجتمعية؛ لذلك كان االهتمام باألطفال المرضى،
في مركز بسيط متواضع اإلمكانات ألحد عشر طفال مصابين بالسرطان ،أن يكون مصدر أمل وقوة لهم وألسرهم.
افتتح مركز فرح الترفيهي ألطفال السرطان في
الخامس والعشرين من آذار في العام الجاري
بناحية كركي لكي بمبادرة فردية بحتة ،ويعدّ
هذا المركز أول مركز يفتتح في نواحي تربه
سبيه ،وجل آغا ،وكركي لكي وديرك ،والقرى
المجاورة ،ليضم أطفاالً ،عانوا المرض في
حياتهم منذ بدايتها.
ويتألف المركز من طاقم تخصصي لمساندة،
ولدعم أطفال السرطان ،والتخفيف عنهم ،وعن
أسرهم ،الضغوطات النفسية ،التي يشكلها هذا
المرض.
المركز يستقبل األطفال بشكل مجاني ،وهو
مشروع خيري أهدافه سامية ،تهتم بالطفولة،
وتحافظ على روح المرح في نفوس أطفال
السرطان ،كما ويسعى المركز إلى تنفيذ العديد
من المهام ،كتقديم خدمات ثقافية بالشكل ،الذي
يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة لألطفال،
بهدف رفع المستوى الثقافي لهم ،وتوفير بيئة
مناسبة مشجعة على االبتكار ،وعلى االختراع

أصحاب اإلعاقات الذهنية على استخدام
التقنيات الحديثة

له 300

إعاقات ذهنية ،بدرجات متفاوتة من اإلعاقة،
حيث تمكنوا من التفاعل المنطقي مع اللوحات
وإكمال الدوائر العملية.
كما تمكن بعض المرضى من اإلبداع وصياغة
وإنشاء أشياء ذات مغزى شخصي ،مثل إضافة
أضواء إلى المرآة وصندوق الموسيقى الذي
يُغير األلحان باستخدام مفتاح الشريحة.
ويعمل الباحثون على جمع البيانات لتحسين
التكرارات المستقبلية لوحدات” ترونيك
بوردس” ،التي تتكيف مع أصحاب اإلعاقات
الذهنية ،ودمج الطبعات التالية من اللوحات
بطريقة (برايل) لتحسين إمكانية وصول
شريحة أصحاب اإلعاقات البصرية.

سن ..العثور على قرش نادر من

(زمن الديناصورات)
قال عدد من بحارة سفن الصيد في البرتغال،
إنهم صادفوا قرشا ً نادرا ً يعود إلى  80مليون
سنة ويمتاز بعدد هائل من األسنان ،قُبالة
سواحل البلد األوروبي.
وبحسب صحيفة (ديلي ستار) ،فإن هذا القرش
الذي يصل طوله إلى  1.5متر يُوصف في
الغالب بـ(األحفورة الحية) ،ألنه تغير بشك ٍل
طفيف على مدى عشرات الماليين من السنين.
وجرى سحب سمك القرش النادر الذي يسمى
بـ(األهدب) من عمق يزيد عن  2000متر
تحت سطح الماء.
في غضون ذلك ،قال باحثون برتغاليون في
تصريحات للصحافة ،إنهم يعملون بتنسيق
مع االتحاد األوروبي من أجل ضمان تفادي
صيد أنواع غير مرغوب فيها أو أخرى تحتاج
الحماية.
ً
وكان هذا القرش يعيش سابحا في مياه عميقة،
بينما كانت الديناصورات على سطح األرض،
واستطاع (األهدب) أن يكتسب فكا ً قويا ً بفعل
صيده لسمك الحبار وأنواع أخرى.
وأوضح المعهد البرتغالي للبحر والغالف

الجوي ،في بيان ،أن هذا القرش له جسم طويل
ونحيل ،كما أنه ذو رأس شبيه بالثعبان.
وقالت الباحثة في جامعة ألغارفي البرتغالية،
مارغريدا كاسترو ،إن القرش األهدب يمتاز
بأسنانه الكثيرة التي يصل عددها إلى ،300
ويستخدمها ألجل االنقضاض بشك ٍل مفاجئ
على الفريسة.
وال يعرف العلماء الشيء الكثير عن أعداد
هذا القرش ،ألنه يعيش في مستوى عميق
تحت سطح البحر ،حيث يشتد كال من الظالم
والضغط ،مع درجة حرارة منخفضة للغاية.
ويدرج االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ،القرش
األهدب ضمن األنواع (األقل مدعاة للقلق)،
لكنه حذر من تزايد نشاط الصيد التجاري في
المياه العميقة ،وهو أمر يزيد احتمال سحب
السفن لهذه األنواع من السمك عن طريق
الخطأ.

جمتمــــع

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

تطوير وحدات إلكترونية لمساعدة

لتسهيل استخدام أصحاب اإلعاقات الذهنية
للتقنيات الحديثة ،طور باحثون في كلية
تكنولوجيا المعلومات (آي تي) األسترالية،
مجموعة لوحات دائرية مطبوعة ومرمزة
بألوان مخصصة ،مع عناصر تحكم كبيرة
ورموز ،تحت مسمى (ترونيك بوردس).
وقالت ،هاشيني سيناراتني ،األستاذة الدكتورة
المشاركة في الدراسة ،إن لوحات ترونيك
بوردس هي مجموعة منسقة من الوحدات
اإللكترونية ،تساعد أصحاب اإلعاقات الذهنية
على الوصول إلى التقنيات الحديثة.
وتابعت هاشيني يمكن دمج اللوحات مع
الشريط الموصل ومكونات إلكترونية أخرى،
مثل مصابيح ليد ومحركات اهتزاز وطنانات
وأزرار ضغط وغيرها من األدوات ،إلنشاء
دوائر إلكترونية.
وأشرف الباحث الدكتور ،كيرستن إليس ،على
اختبار نتائج الدراسة على  148بالغا ً يعانون

السنة الحادية عشرة  -العدد 1069
األحد  8أيار 2022

من خالل برامج علمية ترفيهية ،تساعد على
اكتشاف مهاراتهم وتطويرها ،والعمل على
تطوير المهارات اليدوية واللغوية ،ورفع
اإلدراك الحسي لدى االطفال ،باإلضافة إلى
االهتمام ورعاية األطفال الموهوبين ،وتطوير
قدراتهم اإلبداعية ،في مختلف المجاالت.

ولنتعرف على آلية عمل المركز ،وأهدافه كان
لنا لقاء مع صاحبة المبادرة الخيرية واإلدارية
في مركز فرح الترفيهي ،لينا ميرزا لتحدثنا
عن أهمية وجود مركز ألطفال السرطان،
وتسليط الضوء على أنشطة وفعاليات المركز.

الخدمات التي يقدمها املركز
يعاني األطفال المصابون بأمراض السرطان
أثناء عالجهم ،من غياب برامج تهدف إلى
رفع معنوياتهم ،من خالل الدعم النفسي،
وكذلك الترفيه عنهم لمساعدتهم في التكيّف
مع المرض وآثاره ،هذا باإلضافة إلى ضعف
الوعي لدى بعض األسر في التفاعل مع هذا
المرض وتداعياته ،ومن هنا جاءت فكرة
افتتاح مركز فرح الترفيهي لتقديم الدعم الالزم
ألطفال السرطان ،هذا ما أكدته اإلدارية في
مركز فرح الترفيهي في ناحية كركي لكي لينا
ميرزا وأضافت« :من خالل القيام بجوالت في
ناحية كركي لكي ،وديرك وجل آغا لوحظت
الحاجة الماسة لوجود مركز ألطفال السرطان
يدعمهم من الناحية النفسية ،ودمجهم مع
المجتمع ،وبالتالي تخفيف الضغط النفسي،
وكسر حاجز الخوف والخجل لديهم ،باإلضافة
إلى زيادة الثقة بأنفسهم ،والجدير بالذكر أن
نسبة مرض السرطان في تزايد في اآلونة
األخيرة في مناطقنا بسبب التلوث البيئي،
وبسبب الحرب».
وأشارت لينا« :المركز يضم إلى اآلن أحد عشر
طفالً وطفلة من أعمار مختلفة ،والنشاطات في
المركز متنوعة منها حسية ،حركية وذهنية
باإلضافة إلى الرياضة ،والرسم ،والموسيقا،
والحساب الذهني ،وتعلم اللغات ،إلى جانب
اهتمامنا وتركيزنا على مواهب األطفال».

طموح متكنت من تحقيقه
افتتاح مثل هذا المركز كان ،فيما يتعلق
بلينا ،مشروعاً ،تطمح إلى تحقيقه خاصة أنه
يخص دراستها ،وبهذا الخصوص أوضحت

لينا« :منذ سبع سنوات ،وأنا أحاول أن افتتح
هذا المشروع الخيري ،وهو متعلق بدراستي
الجامعية ،وكان بمثابة مشروع تخرجي من
كلية رياض األطفال».
عوامل كثيرة دفعتها للقيام بهذه الخطوة
«اهتمامي بالطفولة وحبي لزرع األمل،
والتفاؤل لديهم دفعني إلى تكريس معظم
أوقاتي في التفكير ،في تقديم المزيد للطفولة
لزوال األلم ،آملة منحهم القوة في مواجهة
السرطان ومحاربته ،لهذا قمت بافتتاح المركز
بجهود شخصية ،رغم أن المهمة صعبة فيما
يتعلق باألطفال ،وبمرض السرطان من الناحية
االجتماعية ونظرة المجتمع».

مواجهة الصعوبات مبزيد من
اإلرصار
المهمة كانت صعبة فيما يتعلق بلينا ،لكن
اإلصرار في مواجهة الصعوبات كان بمستوى
أعلى لديها ،فمهمة المركز ،ومهمة األهالي
متالزمتان ،كل واحد منهما يكمل األخرى،
وأفادت عن هذا األمر« :يقع على عاتقنا في
البداية توعية المجتمع إلى عدم إحباط الطفل
المصاب بالسرطان ،كونه ال يدرك خطورة
المرض ،فإنه يتمتع بروح الطفولة إلى أن
يشير إليه المجتمع كمريض ،حينها يشعر
بأنه في مواجهة مع مرض خطير ،قد يودي
بحياته ،وهذا يتسبب بتدهور وضعه الصحي».

وكمبادرة لتوعية األهالي هناك ما يفعله
العاملون في المركز ،كما بينته لينا« :على هذا
األساس ننظم حمالت توعوية بين األهالي،
تخص تقدير حالة الطفل المريض النفسية،
وعدم تذكيره بالمرض ،ونوجه حمالتنا في
الدرجة األولى إلى أُسر أطفال السرطان،
لدعمهم ولتخفيف الضغط النفسي ،والقلق،
الذي يسيطر عليهم بسبب هالة المرض
المحاطة بهم ،وبطفلهم».

فعاليات وأنشطة وفق برامج
عاملية
وعن النشاطات والفعاليات المنظمة وفق
البرامج العالمية للترفيه عن أطفال السرطان،
ومساندتهم ذكرت لينا« :استشرت أطباء
متخصصين حول مشاركة مرضى السرطان
من األطفال في ممارسة الرياضة ،وقدرتهم
على تحمل الجهد البدني ،وأكدوا على أهمية
الرياضة كأسلوب هام جدا ً في مواجهة المرض
وعالجهم ،كما وتشير العديد من الدراسات
العلمية الحديثة ،إلى أن ممارسة الرياضة
بشكل منتظم تساهم بشكل كبير جدا ً في عالج
األمراض السرطانية ،وتخفيف أعراضها،
فضالً عن دورها في تقليل احتماالت انتشاره
مجددا ً بعد العالج الجراحي ،لهذا نولي االهتمام

للرياضة ،وللنشاطات الرياضية المتنوعة،
والمتعلقة باللياقة البدنية في المركز ،باإلضافة
إلى تشجيع األطفال على الرسم ،وتحفيزهم
من خالل الرسم مع شخصياتهم الكرتونية
المحببة».
يعمل في المركز طاقم متطوع من مختلف
االختصاصات منها (اإلرشاد النفسي ،علم
االجتماع ،لغات ،فنون جميلة ،رياض
األطفال) ،يعملون بالشكل المطلوب ،وفق
آلية منظمة هادفة لتحسين نفسية الطفل ،وسط
أجواء مشجعة دوما ً على اإلبداع والمرح
وإظهار المواهب ،هذا ما بينته لينا.

أمل جديد بحياة أفضل
وفي الختام أوضحت اإلدارية في مركز فرح
الترفيهي ألطفال السرطان في ناحية كركي
لكي لينا ميرزا :أن الهدف من افتتاح المركز
هو إيصال رسالة لكل طفل صغير ،بأنه ليس
وحيدا ً في مواجهة هذا المرض ،وسنرافقه بكل
خطوة في رحلة العالج للتغلب عليه ،مضيفةً:
«آملين أن يترك المركز أثرا ً طيبا ً في نفوس
هؤالء الصغار ،ويعطيهم أمالً جديدا ً بحياة
أفضل ،انطالقا ً من أهمية الدعم النفسي،
والمعنوي في مقاومة هذا المرض والشفاء
منه».

ِ
المميز يجد أسلوب ًا لترفيه األطفال ،وتعليمهم
بصوته
عبودي غوغل..
ّ

الطبقة /عمر الفارس  -يستخدم عبد الكريم
العجراوي لكنتهُ المميزة مستخدما ً اللغة
العربية الفصحى في أسلوب محبب لألطفال
عبر األلعاب الهادفة ،ما حقق
لدعهم وتعليمهم َ
لهُ شعبية جماهيرية واسعة في مدينة الطبقة
وأُطلق عليه اسم عبودي غوغل المتالكه
طبقة صوت مميزة القت إعجاب الجميع.

تشغل العوامل البيئية والوراثية المحيطة
باإلنسان أساسيات في بناء الشخصية العامة
لهُ ،ويشغل اللعب والترفيه حيزا ً ودورا ً هاما ً
في صقل الفكر ،وتنمية الروح لدى الطفل،
وتعد هذه العوامل المجتمعية األرضية ،التي
تُبنى عليها شخصية الفرد أخالقياً ،ودينيا ً منذ
صغرهِ.
ففي مدينة الطبقة ظهرت شخصية محببة عند
األطفال ،شخصية مجتمعية هادفة ،وهو عبد
الكريم العجراوي الذي استطاع أن يستقطب
شريحة واسعة من األطفال ،لمتابعة ما يقدم
بأسلوب فرح باسم بسيط ،مضحك عبر
استخدامه للغة العربية الفصحى ،بلكنة محببة
زارعا االبتسامة لهذا العالم البريء.

أهمية اللعب لدى األطفال

وللحديث أكثر عن هذه الشخصية التقت
صحيفتنا «روناهي» مع عبد الكريم العجراوي،
وهو من سكان مدينة الطبقة ،ليتحدث لنا عن
تجربته مع األطفال« :تحفيز الطفل وتوجيهه
للعب أمر هام؛ نظرا ً ألهمية اللعب ،فهو يلجأ
إلى اللعب في كل حاالته ،ويقضي فيه ساعات
طويلة ،متناسيا ً لما يدور من حوله ،بسبب
تركيزه في اللعب ،ويساهم في نمو قدرات ِه
الحركية ،والنفسية ،والذهنية ،لذلك ومنذ
صغري ،أحببت اللعب التشاركي مع األطفال،
ودوما ً كنت بمثابة القائد في اللعبة ،كي أضيف
عليها أسلوبي الخاص في التحفيز ،مستخدما ً
اللغة العربية الفصحى ،وس ّماني الناس ،باسم
عبودي غوغل».

لكنة محببة يف عامل الطفولة
ويوضح مدى أهمية اللعب مع األطفال «كما
يساهم اللعب في تفريغ الشحنات ،والطاقات
السلبية المختزنة لدى الطفل ،السيما بعد
األحداث ،والحروب التي مرت بها سوريا،

والتي ولدت أثارها النفسية على األطفال،
فعملتُ على تطوير موهبتي الصوتية باللغة
العربية الفصحى ،التي تعد األقرب إلى قلب
الطفل ،وذاته ،مستخدما ً الصوت العميق الذي
قمت بتطوير ِه
ذاتيا ً عبر قراءة اآليات القرآنية ،التي تخاطب
الروح ،حتى توصلت لمرحلة اللكنة ،وطبقة
الصوت المحببة لألطفال ،والقريبة في برامج
األطفال اإللكترونية».

جلسات ترفيهية لألطفال
ويقول العجراوي« :عملتُ سابقا ً كممثل
مسرحي كوميدي في العروض المقدمة لألطفال

لفترة قصيرة ،ما زاد من تقربي ومحبتي
لألطفال ،ومنها بدأت بين الحين واآلخر
بتنظيم جلسات ترفيهية لألطفال وأخاطبهم
بصوتي المميز دامجا ً اللعب والتعليم المبسط
للحصول على بسمة األطفال ،التي ال تقدر
بثمن ،فهم بحاجة إلى الترفيه والدعم النفسي
باستخدام اللعب كما ذكرنا سابقا ً لدحض األثار
واألفكار السلبية التي زرعتها مرتزقة داعش
عند األطفال».

تطوير األساليب التعليمية
وشدد العجراوي في نهاية حديث ِه على أهمية
إدخال أساليب تعليمية جديدة في المدارس،
وتطوير اإلمكانات والوسائل التعليمية
الملموسة ،التي تخاطب الطفل عبر بيئت ِه،
واستخدام الترفيه على نطاق أوسع ،وبأساليب
متنوعة ،وإقامة المهرجانات ،والمسرحيات،
التي تدعم األطفال ،وتعزز اللغة العربية
الفصحى لديهم.
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أخبـــــار حملية

تسليم  ١٨٩طف ً
ال إلى
ذويهم من ِقبل مكتب

حماية الطفل في روج آفا

مركز األخبار  -وثّق مكتب “حماية الطفل”
في روج آفا تسليم  ١٨٩طفالً إلى ذويهم،
بعد تسريحهم من صفوف قوات سوريا
الديمقراطية.
حيث كشف تقرير صدر بتاريخ  ٢٩نيسان
الماضي بأن حاالت تسريح األطفال كانت

على الشكل اآلتي:
 24حالة في الرقة ،و 63حالة في الحسكة،
و ٤حاالت في الطبقة ،و 31حالة في كوباني،
و 27حالة في قامشلو ،وحالة واحدة في كري
سبي ،و 18حالة في منبج ،و 21حالة في دير
الزور الشرقي.

مركز األخبار  -تهدف هيئة اإلدارة المحلية
والبيئة في إقليم الجزيرة ،لزيادة المساحات
الخضراء في المنطقة ،وفي إطار ذلك أنهت
مشروع إنشاء غابة اصطناعية ،في محمية
مزكفت بريف تربه سبيه ،بينما تتوجه لتنفيذ
مشاريع مماثلة.
أنهت هيئة اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم
الجزيرة ،بالتنسيق مع هيئة الزراعة والري
منذ منتصف شهر نيسان الفائت ،تنفيذ مشروع
إنشاء غابة اصطناعية في محمية مزكفت
شمال شرق ناحية تربه سبيه ،في مقاطعة
قامشلو ،بعد أن استأنفت العمل حيث أنه كان
في مخطط عام .2021
هذا وتهدف الهيئة من خالل مديرية البيئة
التابعة لها ،لزيادة رقعة المساحات الخضراء
في اإلقليم ،لمكافحة التص ّحر وتحسين المناخ
والتقليل من آثار ظاهرة االحتباس الحراري،
والتقليل من تأثير التلوث بأشكاله وخاصةً
تلوث الهواء لتأمين بيئة صحية.
الغابة االصطناعية في مزكفتُ ،ز ِرع
فيها  3430شجرة حراجية من أصناف،
الصنوبريات والسرو على مساحة أربعة
هكتارات ،بعد دراسة قامت بها لجنة دراسة

األسلحة في إدلب
على شراء القطع الخفيفة والمتوسطة” من
جميع صنوف األسلحة ،وأوضح المصدر،
إن “هيئة تحرير الشام تتحكم بأسعار القطع
والذخائر ،كونها الجهة الوحيدة الموجودة،
حيث منعت جميع التجار السابقين بمزاولة
المهنة ،التي ازدهرت خالل الحرب في
سوريا”.
وأشار المصدر ،إلى أن “تحرير الشام
نشرت أكثر من عشرة مراكز رئيسية في
المحافظة ،أبرزها في مدينة إدلب ،ومدينة
سرمدا والدانا ،وتعتبر تلك المراكز هي
الوجهة الوحيدة لجميع المدنيين الذين
يحاولون شراء أو بيع أي قطعة سالح”،
تكتف “تحرير الشام”
وقالت المصادر :لم
ِ
بحصر التجارة فقط بها ،إنما ألزمت من
يريد شراء األسلحة أن يُقدم إثباتا ً عن
شخصيته ،وهدفه من شراء القطعة ،بحسب
مصادر محلية لموقع “الحل”.

فلتان في أسعار البنزين بالسوق السوداء
بمناطق سيطرة النظام

مركز األخبار  -تباينت أسعار مادة
البنزين في السوق السوداء بمناطق

سيطرة النظام ،وسجلت ثالثة أسعار
جراء زيادة الطلب على الشراء،
مختلفة ّ
مع أول أيام عيد الفطر.
وقال ناشط إعالمي من الالذقية فضّل
عدم ذكر اسمه ،إن سعر ليتر البنزين
الحر في السوق السوداء تجاوز في األيام
الماضية  7500ليرة ،بسبب شحه في
المحطات وعدم توفر المدعوم ،وأضاف
الناشط اإلعالمي ،في حديث لموقع
«العربي الجديد» ،أن «البنزين الحكومي
المدعوم عبر البطاقة الذكية يباع بسعر
 1500ليرة سوريّة لليتر ،لكن فترة
االستالم وإشعارات الرسائل باتت تتأخر
مدة  16يوماً ،في حين أن الكمية ال تكفي
ليومين».
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وأشار حسب الشرق لألخبار إلى أن مبيع
البنزين المعروف باسم «بنزين بسعر
التكلفة» ،بلغ  2500ليرة سوريّة« ،وهو
السعر الذي أعلنت حكومة النظام توفره
في المحطات من دون الحاجة النتظار
رسالة».
بدوره أكد صاحب بسطة بيع بنزين في
ريف حمص لموقع «عنب بلدي» المحلي،
أن زيادة مسافة الطوابير على الكازيات
يرفع سعر البنزين في السوق السوداء،
«فصاحب السيارة الذي يبيع مستحقاته
من البنزين يريد مزيدا ً من األرباح بعد
انتظاره أمام المحطة ليومين» ،وفق قوله.

آالف األشجار
الغابات االصطناعية في الهيئة ،استهدفت
معرفة طبيعة الموقع وخصوبة تربتها ومالئمة
المناخ لزراعة األنواع المستهدفة من األشجار،
إلى جانب توفير مخطط لضمان سقايتها.
وتعتمد آلية السقاية على محركات تستجر
المياه من السد ،وتصل لألشجار عبر أنابيب
ُجهزت لتصل إلى كامل الغابة ،المشروع
نُفذ على عدة مراحل ،شارك فيه مختصون
ومهندسون زراعيون وأخصائيو مياه وتنسيق
غابات اصطناعية.
الرئيس المشترك لهيئة اإلدارة المحلية والبيئة
في إقليم الجزيرة ،سليمان عرب ،قال لوكالة
هاوار« :إن المشروع هو األول من نوعه
في إقليم الجزيرة ،ويتناسب مع طبيعة الجو
في المنطقة ،والهدف الرئيس منه هو تكثيف
المساحات الخضراء».
وأشار عرب إلى ضرورة وجود األشجار
وزيادة عددها في منطقة ما ،وأكد أنها تساعد
على تنقية الهواء في ظل التلوث الحاصل في
المنطقة ،وتتوجه الهيئة بحسب عرب إلى تنفيذ
مشاريع مماثلة في مدينة ديرك وناحية جل
آغا ،ضمن خطة العام الحالي.

هذا وبعد أن أنهت هيئة اإلدارة المحلية تنفيذ
المشروع ،سلّمته لهيئة الزراعة والري التي
ستقوم بمتابعة الغابة واالهتمام بها ،وتدعم
اإلدارة الذاتية المبادرات التي تشجع على
زراعة األشجار في المنطقة ،بينما نوه سليمان
عرب إلى استعدادهم لتنظيم المبادرات وتوفير
المياه وحماية األشجار بعد زراعتها.
وكانت مديرية البيئة في إقليم الجزيرة قد
أطلقت ألكثر من مرة حمالت نظافة في محمية
مزكفت ،ودعت خاللها المواطنين لالهتمام
بأماكن التنزه واالصطياف وضرورة حماية
األشجار فيها.

سماك
مرض السُّماك الشائع يُعتبر مرض ال ُ
الشائع مرضا ً جلديا ً قد يصاب به الشخص
بشك ٍل وراثي أو يكتسبه خالل حياته ،ويتمثل
بعدم قدرة الجلد على التخلص من خاليا الجلد
الميتة ،مما يتسبب بتجمعها على سطح الجلد
مكونة طبقة تشبه قشور السمك ،ومن هنا
جاءت تسمية المرض بهذا االسم ،ومن الجدير
بالذكر ّ
أن هذه الخاليا الميتة قد تكون موجودة
عند الوالدة أو تظهر في مرحلة الطفولة ،وفي
معظم األحيان تكون األعراض خفيفة بحيث
تنحصر البقع الجافة في مناطق محدودة من
الجسم ،بينما تنتشر لتغطي مناطق أوسع من
الجسم في الحاالت الشديدة.

السامك
أعراض مرض ُّ

يستمرون باستهداف ُمهجري عفرين
وأكدت المصادر بأن هناك اشتباكات متبادلة
بين قوات النظام السوري والجيش التركي
المحتل على محور القرية المذكورة آنفةُ،
هذا ولم تتوضح أية معلومات عن حجم
الخسائر التي خلّفها القصف.
والجدير بالذكر ،أن الجيش التركي المحتل
ومرتزقته يستهدفون بشك ٍل يومي مناطق
لجوء مهجري عفرين في الشهباء وغيرها
من المناطق ،وسط صمت من قبل الدول
ومنظمات حقوق اإلنسان.

مدفعية قوات النظام السوري تستهدف
مرتزقة المحتل التركي بريف حلب الشمالي
مركز األخبار ـ استهدفت قوات النظام
السوري ،المجموعات المرتزقة التابعة
لالئتالف السوري الموالي لدولة االحتالل
التركي ،في مدينة مارع بريف حلب
الشمالي.
ّ
وأفاد مصدر ُمطلع من المنطقة بأن قوات
النظام السوري نفذت قصفا ً مدفعيا ً على
مدينة مارع استهدفت عناصر المجموعات
المرتزقة الموالين لتركيا ،دون ذِكر مزيد
من التفاصيل.
وأشار المصدر في سياق آخر ،إلى أنه
سمع أصوات إطالق النار في دوار الساعة
بمدينة إعزاز دون معرفة تفاصيل أكثر.
كما تشهد مدينة عفرين توترات أمنية بين
مرتزقة هيئة ثائرون ،وعشيرة الهيب التي
رفضت تسليم أبنائها الذين هاجموا حاجز

السماك الجلدي
ُّ
د .جورج لحدو

جيش االحتالل التركي ومرتزقته
مركز األخبار  -قصف الجيش التركي
المحتل والمجموعات المرتزقة الموالية له
باألسلحة الثقيلة والمتوسطة في ساعات
متأخرة من مساء الجمعة في السادس من
أيار الجاري ،منطقة الشهباء في الشمال
السوري واآلهلة بمهجري عفرين.
وأفادت مصادر من داخل المنطقة بأن الجيش
التركي والفصائل الموالية له يستهدفون
باألسلحة الثقيلة قرية (تل جيجان) التابعة
لمنطقة الشهباء بين الحين واآلخر.

صحــــة

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

غابة اصطناعية في مزكفت تحوي

هيئة تحرير الشام تحتكر تجارة
مركز األخبار  -قالت مصادر محلية إن
تجارة األسلحة الخفيفة والمتوسطة في
محافظة إدلب شهدت ازدهارا ً كبيرا ً خالل
عامي  2020و ،2019الفتةً إلى أن “هيئة
تحرير الشام” عمدت إلى إصدار قرار
نص على
وطبقته منتصف العام الماضيَّ ،
إغالق جميع المحال التي تعمل على تجارة
األسلحة.
وأكدت المصادر أن هدف “الهيئة” من ذلك
اإلجراء لم يكن نشر األمن في المنطقة،
بل كانت تبحث عن زيادة أرباحها وتوسيع
نشاطها االقتصادي والتجاري في المنطقة،
بحسب ناشطين محليين من محافظة إدلب.
ونقل موقع الحل نت عن مصدر محلي
يعمل في تجارة األسلحة سابقا ً بإدلب،
قوله إن “تحرير الشام بعد أقل من عام
على إغالقها جميع محالت بيع األسلحة
في المنطقة ،باتت هي الوحيدة التي تعمل

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

للمسلحين ومقرات لمرتزقة ما يُسمى
بصقور الشمال.
هذا وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة
المرتزقة واالحتالل التركي فلتان أمنيا ً
واسعاً ،مع استمرار أعمال السلب والنهب
والخطف واالبتزاز ضد المواطنين
األصليين.
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يتسبّب الس ُّماك الشائع بظهور مجموعة من
األعراض الجلدية المزمنة على المصاب،
والتي غالبا ً ما تزداد سوءا ً في فصل الشتاء
عندما يزداد جفاف الجو وبرودته ،ونذكر من
األعراض التي ترافق مرض السُّماك الشائع
ما يلي:
ـ جفاف شديد في الجلد.
ظهور طبقة من القشور البيضاء أو البنية أو
الرمادية على سطح الجلد.
ـ ظهور قشور في فروة الرأس.
ـ ظهور شقوق عميقة ومؤلمة في الجلد.
ـ اإلحساس بحكة في الجلد.

ال يوجد أي عالج شافٍ من هذا المرض بشك ٍل
نهائي ،إذ تهدف العالجات المتاحة لتخفيف
األعراض التي يعاني منها المصاب.

العالجات املنزلية

السامك
أسباب مرض ُّ
ذكرنا سابقا ً ّ
بأن مرض السُّماك الشائع يمكن أن
ينتقل بشك ٍل وراثي ،وهذا السبب األكثر شيوعا ً
لإلصابة به ،وتتبع وراثة هذا المرض النظام
ُورث إذا كان أحد
الصبغي السائد أي أنّه ي ّ
األبوين حامالً للطفرة الجينية المسببة للمرض،
ّ
أن شدّة المرض تعتمد على وجود المرض عند
األبوين ،فإذا كان الشخص قد ورث من واحد
من أبويه الجين المسؤول عن المرض ّ
فإن شدة
المرض تكون ضعيفة ،أ ّما إذا كان كال األبوين
حاملين للطفرة الجينية المرتبطة بهذا المرض
ّ
فإن شدّته وأعراضه الظاهرة على الطفل
ستكون قوية ،ومن الجدير بالذكر ّ
أن اإلصابة
الوراثية بالمرض غالبا ً ما تظهر منذ الوالدة
أو في السنوات األولى من عمر الطفل ،كما
أنّها يمكن أن تختفي أو تهدأ لفترة من الزمن ثم
تُعاود الظهور مرة أخرى ،وفي حاالت نادرة
قد يصاب البالغون بهذا المرض على الرغم
من عدم وجود عامل وراثي ،أي أنّهم يكتسبون
هذا المرض خالل حياتهم ،وغالبا ً ما يرتبط

ذلك بإصابتهم بمرض السرطان ،أو الفشل
الكلوي ،أو أمراض الغدة الدرقية ،وفي حاالت
نادرة قد يحدث ذلك بعد استخدام بعض األنواع
من األدوية مثل :سيميتدين وكلوفازيمين.

املضاعفات الصح ّية ملرض
السامك
ُّ
قد ينتج عن مرض السُّماك الشائع عدة
مضاعفات نذكر منها:
ـ الزيادة في درجة حرارة الجسم :ويُعتبر
هذا أمرا ً نادراً ،وتنتج هذه الزيادة في بعض
الحاالت عن نقصان عملية التعرق بسبب زيادة
في سماكة الجلد ووجود القشور على عليه،
ومن الجدير بالذكر أنّه لدى البعض اآلخر
من المصابين قد تحدث زيادة غير طبيعية في
التعرق.
ـ العدوى االلتهابية :قد يؤدي تشقق الجلد إلى
دخول بكتيريا واإلصابة بااللتهابات.
عالج مرض السُّماك الشائع إلى هذه اللحظة

هناك العديد من األمور التي يمكن عملها
بالمنزل للتخفيف من األعراض والمضاعفات
سماك الشائع ،ومن الجدير
الناتجة عن مرض ال ُ
بالذكر ّ
أن هذه األمور عندما تصبح عادة ً يومية
فإنّها تخفّف بشك ٍل كبير من األعراض:
ـ االلتزام بعدد مرات االستحمام كما وصف
الطبيب :يُعدّ الماء عامالً مهما ً لترطيب البشرة،
ولكن إذا كان هناك جروح مفتوحة أو تشققات
عميقة في البشرة فينصح األطباء بتغطية هذه
الجروح بطبقة من الفازلين والذي يعمل على
تقليل الشعور بالحرقة التي تنشأ عن مالمسة
الماء للجرح ،لذا من المهم وضع مرطب بعد
االستحمام بالسرعة الممكنة ولذلك للمحافظة
على رطوبة الجسم وتجنب جفافه.
ـ تقشير الجلد :يُعدّ تقشير الجلد من األمور
المهمة التي تساعد على عدم تراكم الجلد
الميت على البشرة ،حيث يمكن تقشير الجسم
خاصةً بعد االستحمام باستخدام الليف الطبيعي
أو حجر ال ُخفاف المعروف بالحجر األسود
والمتوافر في األسواق.
ـ استخدام جهاز الترطيب االصطناعي
في المنزل :يمكن استخدام جهاز الترطيب
االصطناعي لزيادة رطوبة هواء المنزل ،وهذا
يساعد على زيادة رطوبة الجلد والحفاظ عليه
من الجفاف.

العالجات الدوائية

هناك العديد من الكريمات والمراهم التي تساعد
على التخفيف من األعراض مثل :الكريمات
عالية الترطيب ،والمراهم التي تخفف االلتهاب
والحكة ،والمراهم التي تحتوي على مضادات
حيوية ،باإلضافة إلى كريمات التقشير ،ويمكن
للطبيب أن يصف هذه الكريمات والمراهم تبعا ً
لشدة حالة المريض ،ومن األمثلة على المواد
المهمة التي يمكن أن تتوافر في هذه العالجات
الموضعية:
ـ حمض الالكتيك أو أي حمض ألفا هيدروكسي
آخر :تحافظ هذه المواد على رطوبة الجلد
بشك ٍل ممتاز ،كما وتُعتبر هذه المواد مقاومة
للشيخوخة ،وتُستخدم في العديد من المنتجات
التجميلية التي تخفف من تجاعيد البشرة.
ـ اليوريا وبروبيلين غليكول أو إذ تدخل هذه
المواد في صناعة الكريمات والمراهم عالية
الترطيب.
ـ حمض الساليسيليك :يُعتبر هذا الحمض من
المواد المقشرة التي تُستخدم للتخلص من الجلد
الميت ،لذلك ّ
فإن استخدام كريمات تحتوي على
مادة حمض ساليسليك يساعد على التخلص
من الجلد الميت المتراكم على الجسم وبالتالي
التخفيف من ظهور القشور.
ـ الريتينويدات :تُعتبر هذه المواد من مشتقات
فيتامين أ ،وتُستخدم فقط في الحاالت الصعبة،
وتساعد على تخفيض معدل إنتاج خاليا
الجلد ،ومن الجدير بالذكر ّ
أن هذه المواد قد
تسبب بعض األعراض الجانبية مثل :انتفاخ
الشفاه ،وتساقط الشعر ،ومن الممكن أن تسبب
تشوهات لدى الجنين إذا استُخدمت خالل فترة
الحمل.

آالم الدورة الشهرية
د .جميلة أوسي
يعاني جزء كبير من النساء بين الحين واآلخر
من آالم الدورة الشهرية الذي هو أحد األسباب
عا لتوجه النساء إلى استشارات
األكثر شيو ً
طبية ،فاآلالم المصاحبة للدورة الشهرية يمكن
أن تتراوح حدتها بين المعتدلة وحتى الحادة
بسبب عسر الطمث.
قد تظهر آالم الطمث في أسفل البطن ،في
الظهر أو في الفخذين ،وقد تكون مصحوبة
بالصداع ،الغثيان ،الدوار أو اإلغماء ،اإلسهال
أو اإلمساك أثناء فترة الحيض.
ـ لماذا تحدث آالم الدورة الشهرية؟
خالل فترة الحيض ،تنتج بطانة الرحم الداخلية
هُرمونًا يُسمى بروستاغالندين ،هذا الهرمون
يُسبب انقباض الرحم الذي يكون مصحوبًا
باآلالم في أغلب األحيان.
قد يكون سبب معاناة بعض النساء خالل فترة
الحيض من تشنجات وآالم حادة جدًا هو أن
أجسامهن تفرز كميات أكبر من المعتاد من هذا
الهرمون أو أن أجسامهن أكثر حساسية من
المعتاد للهرمون.

أنواع عرس الطمث
تشمل أنواع عسر الطمث ما يأتي:
1ـ عسر الطمث األولى
هو مصطلح من الشائع استعماله لوصف
اآلالم المصاحبة للطمث دون وجود أية مشاكل
جسمانية معروفة أو ظاهرة للعيان يمكن أن
تسبب األلم.
عا لدى
يبدو أن هذه الظاهرة هي أكثر شيو ً
النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 24 - 20
عا ًما ،وعادة ً ما تختفي بعد سنة واحدة حتى
سنتين عندما يصل الجسم إلى حالة التوازن
الهرموني.

2ـ عسر الطمث الثانوي
هو مصطلح يُستخدم لوصف آالم الطمث
الناتجة عن اضطراب جسماني معين غير
الدورة الشهرية.

أعراض آالم الدورة الشهرية
تشمل أعراض آالم الدورة الشهرية ما يأتي:
ـ الحمى.
ـ الغثيان والقيء.
اإلفرازات المهبلية.
ـ وجع الظهر.
ـ وجع البطن.
ـ وجع في الساقين والقدمين.

أسباب وعوامل خطر آالم الدورة
الشهرية
أسباب آالم الدورة الشهرية شائعة بشك ٍل خاص
لدى الفتيات في سن المراهقة واللواتي بدأت
الدورة الشهرية تظهر لديهن حديثًا.
االضطرابات والمشاكل الجسدية األخرى التي
يمكن أن تسبب عسر الطمث ،قد تشمل:
ـ وجود خاليا تبدو وتتصرف مثل خاليا بطانة
الرحم داخل أجزاء أخرى من تجويف البطن،
أو أن هذه الخاليا تتطور إلى نسيج عضلي
وغشاء مخاطي للرحم يخترق ألياف الرحم
العضلية ،يظهر األلم عادة ً قبل يوم أو يومين
من بدء الحيض ويستمر على مدار أيام النزف
كلها.
ـ أورام غير سرطانية حميدة في منطقة
الحوض مثل :تكيّس في المبيض ،سالئل في
عنق الرحم أو في داخل الرحم نفسه ،أو نشوء
ي حميد.
ورم عضلي ،أو ليف ّ
ـ التهابات في منطقة الحوض حيث احتمال

اإلصابة بهذه االلتهابات يرتفع بعد بدء الدورة
الشهرية ،ألن فتحة الرحم تتسع خالل الحيض،
أما التهابات الحوض الناتجة عن األمراض
المنقولة جنسيًا فمن الممكن أن تظهر في أي
وقت.
ـ استعمال اللولب الرحمي حيث من الممكن أن
يزيد استعمال اللولب الرحمي من حدة اآلالم
أثناء الحيض وخاصةً خالل الشهر األول من
استعماله ،وفي حال استمرت آالم الحيض
الحادة هذه لفترة تزيد عن الفترة األولية أو
إذا ازدادت اآلالم حدة فينبغي التفكير وفحص
إمكانية إزالة اللولب الرحمي واستعمال وسائل
أخرى بديلة لمنع الحمل.
ـ مشاكل أثناء الحمل.
ـ تشوهات خلقية في الرحم مثل :ضيق الجزء
السفلي من الرحم والذي يتصل بالمهبل.
ضا بعد الخضوع
ـ قد يظهر عسر الطمث أي ً
إلجراءات طبية مثل :ال َح ْرق ،التبريد،
االستئصال المخروطي أو الخزعة
المخروطية ،المعالجة باألشعة والخزعة من
بطانة الرحم أو إدخال اللولب الرحمي.
ـ ثمة مشاكل أخرى مرتبطة بالدورة الشهرية
مثل ازدياد الوزن ،الصداع والتوتر النفسي،
من الممكن أن تظهر قبل بدء دورة الحيض
وهذه قد يكون سببها المتالزمة السابقة للحيض.

تشخيص آالم الدورة الشهرية
إذا اشتبه الطبيب في أن اضطرابًا ما يسبب
تقلصات الدورة الشهرية ،فقد يوصي بإجراء
اختبارات أخرى مثل:
ـ الموجات فوق الصوتية :يستخدم هذا االختبار
الموجات الصوتية إلنشاء صورة للرحم وعنق
الرحم وقناتي فالوب والمبيضين.
صورا
ـ التصوير بالرنين المغناطيسي :إلنتاج
ً
مفصلة للهياكل الداخلية.
ـ منظار البطن :على الرغم من أنه ليس

ضروريًا في العادة لتشخيص تقلصات الدورة
الشهرية ،إال أن تنظير البطن يمكن أن يساعد
في الكشف عن حالة كامنة مثل االنتباذ
البطاني الرحمي وااللتصاقات واألورام الليفية
وتكيسات المبيض والحمل خارج الرحم.

عالج آالم الدورة الشهرية
يمكن تقسيم عالج آالم الدورة الشهرية باتباع
ما يأتي:
1ـ عالجات بديلة:
تشمل ما يأتي:
ـ استخدام الحرارة وذلك باستخدام زجاجات
المياه الساخنة ،مخدات التدفئة أو الحمام
الساخن بهدف االسترخاء ،ويجب الحذر لكي
ال يُصاب الجلد بالحروق.
ـ ممارسة الرياضة فالقيام بنشاط بدني على
نحو ثابت قد يساعد في التخفيف من حدة اآلالم.
ـ تغييرات في السلوك عن طريق العالج
بواسطة التدخالت إلجراء تغييرات سلوكية
لدى المريض للتخفيف من حدة التفكير باأللم
كالتنويم المغناطيسي وجلسات إزالة التحسس.
ـ تغييرات في النظام الغذائي ،كتناول األغذية
الغنية بالخضراوات وذات دهون منخفضة
وتناول الفيتامينات كفيتامين د وفيتامين ب
وفيتامين هـ.
ـ العالج البديل أو المكمل كالوخز باإلبر
الصينية.
ـ عالج عصبي كهربائي ألعصاب الحوض
عبر الجلد.

ـ العالج الجراحي لقطع األعصاب في الحوض
والتي تسبب اآلالم في فترة الدورة الشهرية.
2ـ العالج الدوائي:
يتم عن طريق ما يأتي:
ـ العالج بواسطة مضادات االلتهابات
الالستيروئيدية.
ـ أدوية منع الحمل التي تحتوي على
هورمونات األستروجين والبروجسترون التي
تعطى بواسطة الفم ،الحقن أو أجهزة تركب
داخل الجهاز التناسلي.
ـ مثبطات أنزيم ثنائي الفسفور.

الوقاية من آالم الدورة الشهرية
قد يكون في مقدور المرأة التي تعاني من عسر
الطمث منع ظهوره بواسطة:
ـ التقليل من استهالك الكفايين ،المشروبات
الكحولية ،الملح والسكريات.
ـ المحافظة على نظام ثابت من التمارين
الرياضية المعتدلة والقيام بنشاط بدني لمدة 30
دقيقة أربع أو خمس مرات أسبوعيًا.
ـ التخفيف من التوتر النفسي واإلجهاد اليومي
في الحياة ،فبالرغم من أن التوتر واإلجهاد
النفسي ليسا عاملين رئيسيين في ظهور عسر
الطمث ،إال أن التخفيف من التوتر واإلجهاد
النفسي يمكن أن يُساهم في تقليص حدة آالم
عسر الطمث.
ـ تجنب التدخين أو استهالك منتجات التبغ
األخرى.
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ملعب ديرك يصلح لزراعة الفجل وليس لكرة القدم
روناهي /قامشلو ـ في شهر أيلول الماضي استبشر العبوكرة القدم في ديرك خيرا ً مع
البدء بتنفيذ بناء ملعب ُمعشب في المدينة ،وهو حلم كل العبي كرة القدم هناك،
وفي باقي المناطق حتى ،ولكن هل بالفعل تم تجهيز الملعب بعد أشهر من بدء
المرحلة األولى؟
وتعاني أغلب المدن في إقليم الجزيرة وحتى
على صعيد شمال وشرق سوريا من فقدان
المالعب ال ُمعشبة ،وتتوقف النشاطات وتتأجل
في أغلبها بسبب األمطار ،أما في قامشلو
فملعب الشهيد هيثم كجو هو المنقذ ،وتنقل إليه
أغلب المباريات مع بدء موسم الشتاء وفي
بعض األحيان يسد الفراغ ويساعده في ذلك
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو
وهو الذي يعاني في فترة الصيف من اصفرار
عشبه ،والذي يخضع للصيانة منذ صيف عام
 2015وإلى اآلن!.
بمدينة ديرك وفي شهر أيلول الماضي من
عام  ،2021بدأ مكتب المنشآت في االتحاد
الرياضي بإقليم الجزيرة وبالتعاون والتنسيق
مع إدارة نادي ديرك الرياضي المرحلة األولى

من بناء ملعب ُمعشب ،ولكن منذ ذلك الوقت
إلى اآلن والجميع ينتظر ساعة الفرج وافتتاح
الملعب ،ولكن مثله مثل الكثير من المالعب
من خالل الصيانة وإعادة التأهيل وصور
وضجة إعالمية وأشهر وتصبح القضية في
طي النسيان.
فقد وردتنا صور ووثقنا الحالة بأن الملعب لم
يُعشب إلى اآلن ،ولم يوضح االتحاد الرياضي
أسبابه؟ وقد يكون تناسى االتحاد حتى هناك
ملعب ويتطلب تعشبيه مثل ملعب تربه سبيه
الترابي العام المنصرم ،الذي كان عبارة عن
جلسة تصوير ال أكثر وأقل ،مع األخذ بعين
االعتبار محاوالت االتحاد ألشهر للحصول
على قطعة األرض تلك من البلدية كي تكون
ملعبا ً لكرة القدم.

إن حاالت المالعب الترابية تتطلب بالفعل
وقفة جدية بخصوصها من الجهات المعنية
وضرورة مدى االتحادات الرياضية من قبل
هيئة الشباب والرياضة في شمال شرق سوريا
بالميزانية المطلوبة وصرفها على المالعب
وتعشبيها ،وهذا أقل ما يُتطلب فعله الستمرارية
اللعبة في كافة الفصول وعلى مدار السنة وإال
سنبقى نعايش واقعا ً مريرا ً ووعود وأحالم
تعيش للحظات وقد تموت إلى سنوات.
مع التنويه أن تصرف الميزانية في حال
خصصت بأن يتم االستعانة بمن هم خبراء
ومختصين في مجال التعشيب ،وليس مثل
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار الذي كان
مجرد حقل تجارب للكثيرين وفي النهاية لم
يعود الملعب لرونقه الحقيقي حتى اآلن.

إن في حال استمرار ملعب ديرك على وضعه
الحالي ،فاألفضل االستفادة منه في زراعة
الفجل أو أي شيء آخر ،وذلك لحاجة الشعوب

باالكتفاء الذاتي ،ونبقى في قصص المالعب
التي مصيرها فقط «مجرد بضعة أوراق في
أدرج الطاوالت للسادة المعنيين».

متى تبدأ التحضيرات لدوري وكأس السيدات بكرة القدم في إقليم الجزيرة؟
قامشلو /جوان محمد ـ عدة أشهر وينتهي
الموسم الكروي  2021ـ  ،2022ولم
نشهد بدورنا حتى اآلن أية خطوة حقيقية
من قبل االتحاد الرياضي بخصوص دوري
السيدات لكرة القدم للموسم الجديد ،ومن
باب التذكير والتنويه أن نترك تلك العادة
والتي هي االستعداد على عجالة وهي قبل
البطولة بشهر أو حتى البعض منها كانت
قبلها بعدة أيام ،ولكن إلى متى؟
ش ِهدَ إقليم الجزيرة الموسم الماضي إقامة
أول دوري لسيدات كرة القدم على المالعب
الكبيرة وبـ  11العبة في خطوة تعتبر
تاريخية وتسجل إلدارة ومدربين والعبات
وأهاليهم قبل االتحاد الرياضي بكل تأكيد،
ألنهم السبب في استمرار هذه الفرق النسائية
على أرض الواقع مع غياب الدعم المطلوب
في أكثر األحيان ،والدليل تناقص عدد أندية
السيدات عما قبل من تسعة إلى سبعة في
الموسم السابق.

إنجاز ونجاح
وتعتبر خطوة إقامة أول دوري على
المالعب الكبيرة تاريخية ألسباب عديدة منها
أن هذه البقعة الجغرافية والتي مازالت تتأثر
بالحرب القائمة في البالد منذ حوالي عقد
من الزمن ،وصوالً إلى الهجمات المتكررة
من قبل دولة االحتالل التركي على مناطق
شمال وشرق سوريا ،ناهيك عن قلة الدعم
التي تقدمه الجهات المعنية منذ حوالي ثالث

سنوات وباستثناء دوري الناشئات الذي أُقيم
مؤخراً ،والذي كان يقام للمرة األولى أيضاً.
ونسبنا النجاح بالدرجة األولى إلدارة
النوادي والمدربين والالعبات وأهاليهم
بسبب تمسكهم بممارسة الالعبات لكرة القدم
رغم قلة المالعب واإلمكانات والتنمر الذي

صادفهن في الكثير من المراحل ،وصوالً
لتحقيق اإلنجازات التاريخية خارج ديارهن
عندما مثلت العبات من روج آفا مع العبات
أخريات سيدات عامودا في الدوري السوري
موسم  2019ـ  ،2020وحققن المركز
األول في الدوري األول من نوعه في
سوريا ،وكذلك حققن باسم سيدات الخابور
لقب النسخة الثانية موسم  2020ـ ،2021
وحققت سيدات الخابور المركز الثالث في
النسخة األخيرة وكانت الثالثة حتى اآلن
لموسم  2021ـ  ،2022كما حققت ناشئات
الخابور لقب دورة الناشئات بكرة القدم
لمرتين متتالتين عامي  2020و.2021
االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة اختلف
نوع الدعم بحسب الرئاسة المشتركة ومكتب
ق
األلعاب األنثوية ،ولكن هذا الدعم لم يرت ِ
للمستوى المطلوب حتى اآلن ،ألنه يتطلب
منح النوادي الدعم المادي الكافي من خالل
المصاريف التي تُصرف على الالعبات في
المباريات ودعم األندية بعد نهاية الدوري،
كما حصل في دوري الناشئات ،والذي قدم
فيه االتحاد الكثير من الدعم للنوادي وكانت
بادرة خير حتى تفتح الطريق لمنح الدعم
في دوري وكأس السيدات القا ِد َمين للموسم
 2021ـ .2022

بطوالت إقليم الجزيرة وعلى مستوى سوريا
ككل لفائدة هذا المنتخب ،والذي بات تشكيله
من الضروريات.
وخاصةً أنه تلوح في األفق إقامة بطولة
لسيدات كرة القدم على مستوى شمال وشرق
سوريا وهي األولى من نوعها ،رغم أنه
حتى اآلن لم يتم تثبيت قيام هذه البطولة،
ولكنها ستكون خطوة في الطريق الصحيح
لو أُقيمت بالفعل ،ألنها ستعطي دافعا ً لكافة
المناطق للعمل على االرتقاء بواقع رياضة
كرة القدم للسيدات في ظل افتقار الكثير
من االتحادات الرياضية لخطة حقيقية

مستقبلها وماذا يجب أن تفعله ،لذلك يتطلب
العمل على تشكيل فرق نسائية حتى تصبح
صورة معتادة لهؤالء ولنصل لمجتمع سوي
وفي مجال الرياضة نجد المرأة تمارس كل
هوايتها الرياضية مثلها مثل الرجل بدون أية
مضايقات أو اعتراض.

متى يبدأ التحضري للدوري
والكأس؟

متى يقدّ م الدعم املطلوب؟
لماذا يتطلب من االتحاد الرياضي في إقليم
الجزيرة تقديم الدعم الالزم لألندية؟ ألن هذا
االتحاد لم يفرض تنشيط أي فريق نسائي
كروي في اإلقليم ،بل الرياضة األنثوية
بالكامل هي اختيارية هذا يعني أن األندية
غير ُمجبرة لتشكيل فرق وصرف مصاريف
ومنها تمنح رواتب ومنها مكافأة مالية،
وخاصةً في مجال كرة القدم ،ومن األخطاء
القاتلة التي وقع فيها االتحاد هي استمراره
بأن تكون الرياضة األنثوية اختيارية ،على
النقيض من رياضة الذكور وذلك بتنشيط
لعبتين جماعيتين وفردتين بشكل إجباري
حتى الحصول على رخصة مزاولة العمل
الرياضي .ونقطة هامة ال يجب التغاضي
عنها ونحن نكررها منذ عام  2019على أن
يتم تشكيل منتخب لسيدات كرة القدم في إقليم
الجزيرة وهذه الخطوة لن تحصل إال بتبني
االتحاد الرياضي هذا المنتخب ورعايته
بشك ٍل حقيقي ودعمه واالهتمام به وتخصيص
ميزانية خاصة له ،باإلضافة إلى اتفاق
إدارات هذه األندية على العمل الجماعي،
وتسخير كل خبراتهم التي استفادوا منها في
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للعمل على تنشيط هذه اللعبة في مناطقها،
وقد يرون األمر صعبا ً في ظل مجتمعات
محافظة ومازالت ترى أن كرة القدم للرجال
فقط ،ولكن ال مستحيل ،ألن كرة القدم
للسيدات باتت تنتشر في الكثير من المناطق
في العالم ،وخاصةً في دول كانت في السابق
تعارض مجتمعاتها هذه الخطوة ،واليوم في
ظل الثورة التي تقودها المرأة وهي ريادية
فيها ال مستحيل أمامها ،وخاصةً في مدينة
الرقة فقد شهدنا مباراة كرنفالية بمناسبة يوم
المرأة العالمي بالرغم أنه خطوة لم تلفت
انتباه الكثيرين ولكنها خطوة جبارة في ظل
استمرار معارضة هذه الخطوة بشك ٍل كبير
في عدة مناطق بشمال وشرق سوريا.
وال نقول يتطلب محاربة اآلخرين ،ولكن
ال سبب مقنع لديهم في حرمان المرأة من
ممارسة هوايتها ،والتمسك بعقليتهم التي
تبيح للرجل كل شيء وللمرأة هم يرسمون

ومع اقترابنا لنهاية الموسم الكروي 2021
ـ  ،2022والذي لم يتبقَ له إال عدة أشهر،
يُتطلب من االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة
البدء بالتحضير للدوري والكأس من اآلن في
عقد اجتماع تحضيري على األقل ،ووضع
خطة مناسبة لنجاح الدوري في هذا الموسم،
مثل الموسم السابق وتالفي أخطائه ،والتي
كانت قليلة مقارنةً بالظروف ،وقد تكون
النقطة الهامة الوحيدة التي عكرت صفو
الدوري في الموسم السابق تلك هي قضية
الجوائز الفردية والتي باتت قضية مستفحلة
في كل الدوريات حتى للذكور ،وحتى في
المالعب الخاصة للسداسيات.
فالكثير منها أصبحت مجرد ترضية وهذا
األمر بغير مكانه ،ألنه يتطلب اإلنصاف لكل
العبة وفق آراء رياضيين ومختصين وليس
من باب الترضية لألندية وإداراتها أو قرب
الشخصية المشرفة على الفريق من االتحاد
الرياضي ،ألن قضية الترضية باتت تتطلب

إيجاد حل جذري لها ،ألنها باتت تنتشر بشك ٍل
كبير في بطوالتنا وهذا األمر بغير مكانه.

خطوات ُيتطلب القيام بها
ويتطلب من االتحاد الرياضي زيارة الجهات
المعنية بشؤون المرأة واطالعهم على واقع
لعبة كرة القدم للمرأة وأيضا ً في األلعاب
كافة ،ومطالبة هذه الجهات القيام بواجبها
وترك شعارات دعم المرأة بالكالم فقط
جانباً ،والعمل على أرض الواقع ألن الالعبة
والفتاة الرياضية هي مهمشة من المنظمات
والجهات التي تتغنى بشعارات دعم المرأة
ليالً نهاراً.
ويتطلب من الوكاالت الخاصة بالمرأة العمل
على إيفاد مراسالتها للمالعب وتغطية
الدوريات بشك ٍل مستمر ،وأال يتواجدن فقط
في المناسبات ،ومن غير المنطق أن نشهد
المباراة النهائية للسيدات وكل من يغطيها
فقط إعالميين من الرجال ،بالرغم من زخم
انخراط الفتيات في الوسط اإلعالمي ووجود
وكاالت وفضائيات خاصة بالمرأة في إقليم
الجزيرة.
إن بدء البطوالت الرسمية منذ عام 2017
على المالعب الصغيرة للسداسيات بعدة
نوادي ووصوالً اليوم إلى إقامة دوريات
على المالعب الكبيرة في ظرف عدة سنوات
أمر يعتبر إنجازا ً كبيرا ً واستمرار الفرق
النسوية حتى اآلن رغم قلة الدعم والمعاناة
يعتبر إنجازا ً أكبر ،ولكي تعلم الجهات
المعنية من االتحاد الرياضي إلى هيئة المرأة
ومؤتمر ستار بأننا شهدنا العبات يتدربن
ُحفاة ،وتم كسر يد حارسة ألنها لم تمتلك
كفوف الحراسة ،والكثير الكثير من القصص
المؤلمة والمعاناة لن يدركها إال من عاشها
وعاشرها.
وسلطنا األضواء على دوري السيدات
والكأس من اآلن ألن صحيفتنا كانت وستبقى
صوت الرياضة األنثوية ،ولنا في الفترة
القادمة تقارير سوف تتناول باقي األلعاب
األنثوية مثل التايكواندو والدراجات الهوائية
والطائرة والسلة وإلخ...
الجدير ذكره بأن أول دوري على المالعب
الكبيرة أُقيم لحساب الموسم السابق 2020
ـ  ،2021وحققت سيدات األسايش لقب
الدوري وكان بمشاركة ستة أندية ،بينما
حققت سيدات أهلي عامودا لقب الكأس على
حساب سيدات بيمان عندما فزن بهدف دون
رد وكان بمشاركة سبعة أندية.
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مخطط تركي جديد يهدف لتغيير ديمغرافية
شمال وشرق سوريا
مركز األخبار  -كشف وزير الداخلية
التركي سليمان صويلو أن بالده تخطط
إلنشاء  250ألف منزل في  13منطقة
ومدينة سورية واقعة تحت االحتالل
التركي ،بهدف ترحيل مليون الجئ
سوري من أراضيها ،وتوطينهم هناك في
إطار عمليتها بتغيير ديمغرافية المنطقة.
وأشار صويلو في لقاء متلفز على إحدى
القنوات التركية المحلية ،بأن تركيا أعدت
 13مشروعا ،تتضمن بناء  250ألف
منزل في مناطق الباب وجرابلس ،وسري
كانيه وكري سبي.
وأضاف الوزير التركي ،أن تمويل تلك
المشاريع سيكون من منظمات إغاثة
دولية ،وأن أردوغان سيعلن للرأي العام

تفاصيل الخطة في وقت الحق ،مشيرا ً إلى
أن بالده ستمنح السوريين حق االنتفاع
بالمنازل لمدة خمس أو عشر سنوات.
وحول المواقع والمنصات االجتماعية،
التي هاجمت المشروع التركي ،خاصة
الفيلم المعروض على الـ “يوتيوب”
“الغزو الصامت” ادعى صويلو “إن
الفيلم “كذبة وقلة أدب ،ويهدف لتحريض
المجتمع التركي ،وإثارة مشاعر الحقد
والكراهية ضد الحكومة”.
وزعم الوزير التركي“ ،أن  41.54بالمائة
من الحسابات التي هاجمت الحكومة بعد
الفيلم هي حسابات روبوتية ،و58.46
بالمائة منها حسابات وهمية”.

هذا وبدورها كشفت صحيفة الصباح
التركية ،أن المشروع التركي سيتم على
ثماني مراحل حيث تبدأ المرحلة األولى
بترحيل السوريين القاطنين في المدن
الكبرى بتركيا ،كأنقرة وإسطنبول وقونية
وأضنة وعنتاب ،فيما أوضحت أن من
بين تلك المراحل منح السوريين قروضا ً
تشجيعية الستيطانهم في هذه المناطق.
والجدير بالذكر أن أهالي سري كانيه
وكري سبي ،رفضوا المشروع التركي
هذا الذي يهدف إلى تغيير ديمغرافية
مدينتهم ،وحملوا المجتمع الدولي واألمم
المتحدة كامل المسؤولية عن ذلك.

خاركيف قد تغير شكل الحرب
الروسية بأوكرانيا

مركز األخبار  -قال مسؤول دفاعي أمريكي
كبير :إن روسيا لم تنجح في تعطيل خطوط
اإلمداد األوكرانية ،وال تزال حركتها حول
دونباس «متوقفة» ،لكنه أشار إلى تطور هام
مع زيادة القوات الروسية الضربات حول
لفيف األوكرانية ،حيث يتطلع الكرملين إلى
قطع خطوط السكك الحديدية.
وقال المسؤول :كال الجانبين يعتمد على
السكك الحديدية إلعادة اإلمداد ،وأكد أن
شحنات األسلحة األمريكية وغيرها لم
تتعرض لضربات روسية ،رغم إعالن
روسيا أنها قامت بذلك من قبل ،وستواصل
استهداف تلك الشحنات ،وفيما يتعلق
بالمساعدات العسكرية األمريكية ألوكرانيا،
كشف المسؤول أن الواليات المتحدة أرسلت
حتى اآلن خمس طائرات هليكوبتر من
الحقبة السوفياتية ،وهو ما وعد به الرئيس
جو بايدن ،حسب قوله.
وأضاف أن الروس نقلوا تركيزهم للسيطرة
على نهر دونباس ،وأنهم سحبوا معظم
قواتهم من ماريوبول ،لكنهم ما زالوا
يحتفظون بنحو ألفي جندي حول المدينة،
التي ال تزال تتعرض لقصف كثيف ،وأكد أن

التقدم الروسي بطيء ومتفاوت ،وأن القوات
الروسية لم تحقق تقدما على جبهات الجنوب.
وقال :إن القوات الروسية تعيد التموضع
في ليمان شرق أوكرانيا ،القريبة من خط
الجبهة ،والتي قد تكون مهددة بهجوم روسي
وشيك ،وأضاف أن الروس يحاولون التقدم
من إيزيوم على ثالثة محاور ،األول باتجاه
ليمان ،والثاني باتجاه سلوفيانسك ،والثالث
من كراماتورسك.
فيما أكد أن الطيران الروسي نفذ نحو 250
طلعة جوية خالل أربع وعشرين ساعة،
والقصف يتركز على دونباس وشمال
ماريوبول ،وأضاف أن القوات األوكرانية
تواصل السيطرة على خاركيف ،وأن الروس

لم يحققوا تقدما هناك ،لكنهم مصممون على
األرجح على السيطرة عليها.
وفي هذا السياق ،قال معهد دراسات الحرب
في واشنطن ،إن الجيش األوكراني شن
«هجوما مضادا كبيرا» دفع القوات الروسية
على األرجح إلى ما يقرب من  40كيلومترا
شرق خاركيف ،وأضاف المعهد في أحدث
تقييم للهجوم الروسي ،أن هذا من شأنه
«زعزعة المواقف الروسية شمال شرقي
خاركيف» و«وضع شروط لعملية أوسع
إلبعاد الروس عن معظم مواقعهم حول
المدينة».
وأعرب تقرير المعهد عن االعتقاد ،بأن
الجيش الروسي قد يواجه بعد ذلك معضلة،
«ما إذا كان سيعزز مواقعه بالقرب من
خاركيف ،لمنع مثل هذه العملية األوكرانية
األوسع ،أو المخاطرة بفقدان معظم أو كل
مواقعهم في نطاق مرمى المدفعية بالمدينة»،
وفي هذا السياق قال المسؤول الدفاعي :إن
أكثر من  90في المائة من مدافع الهاوتزر
المخصصة ألوكرانيا وصلت للقوات
األوكرانية وتشارك في القتال بالفعل.

مشروعان قانونيان يحضان على بقاء الحرس الثوري
اإليراني في قائمة اإلرهاب
أقر مجلس الشيوخ األمريكي
مركز األخبار ّ -
مشروعي قانونين ،يشدّدان على إبقاء
«الحرس الثوري» اإليراني في قائمة
المنظمات اإلرهابية ،وطالب غالبية من
المشرعين إدارة الرئيس جو بايدن بعدم
توقيع اتفاق نووي ال يتطرق لدعم إيران
لإلرهاب ،أو برنامجها للصواريخ الباليستية.
وصوت  62عضوا ً في المجلس ،بينهم
ّ
 16ديمقراطياً ،بالموافقة على مشروع
قانون طرحه السيناتور الجمهوري جيمس
النكفورد ،ينص على عدم شطب «الحرس
الثوري» من لوائح اإلرهاب ،وقال النكفورد:
إن «مجلس الشيوخ أرسل رسالة واضحة،
مفادها أننا ال نريد لواشنطن أن تعقد اتفاقا ً
نوويا ً مع إيران ،يتجاهل أنشطتها السابقة

ونواياها الحالية.
ومن بين المؤيدين للمشروع زعيم األغلبية
الديمقراطية تشاك شومر ،الذي انضم إلى
زمالئه المعارضين ،في داللة على امتعاضهم
من المفاوضات الجارية في فيينا ،والتي
تعثرت الشهر الماضي ألسباب أهمها طلب
إيراني برفع «الحرس» من قائمة اإلرهاب.
وبموازاة هذا المشروع ،وافق مجلس الشيوخ
على مشروع قانون طرحه السيناتور تيد
كروز ،يؤكد إبقاء العقوبات المرتبطة
باإلرهاب على البنك المركزي اإليراني
و«الحرس الثوري» ،ويعدّ الطرح الذي
حظي بدعم  86مشرعا ً أن الحفاظ على
هذه العقوبات «ضروري للحد من التعاون
بين إيران والصين» ،كما يلزم إدارة بايدن

تقديم تقرير إلى الكونغرس ،يفصل طبيعة
هذا التعاون في مجاالت الطاقة ،والبنى
التحتية ،واالقتصاد ،والتمويل ،والقطاعات
الدبلوماسية ،والعسكرية والمصرفية.

استئناف محاكمة قيادات
إخوانية متهمين باإلرهاب
في مصر
مركز األخبار  -تُستأنف في مصر خالل األيام
القليلة القادمة جلسات محاكمة عدد من قيادات
تنظيم «اإلخوان» الذي تصنفه السلطات
المصرية «إرهابياً» التهامهم بـ«اإلرهاب
والعنف» ،وتستكمل «الدائرة األولى إرهاب»
بمحكمة أمن الدولة طوارئ بمصر ،في
العاشر من أيار الحالي ،محاكمة محمد بديع،
مرشد «اإلخوان» ،ومحمود عزت ،القائم
بأعمال المرشد ،و 77آخرين من التنظيم ،في
القضية المعروفة إعالميا ً بـ«أحداث المنصة»،
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بإمداد
التنظيم بمعونات مادية ،وتدبير تجمهر،
الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذا ً
لغرض إرهابي.
وقال ممثل النيابة خالل جلسة سابقة من
المحاكمة في حزيران الماضي ،إن المتهمين
تولوا قيادة جماعة أسست على خالف أحكام
القانون ،الغرض منها الدعوة إلى تعطيل
أحكام الدستور ،والقوانين ومنع مؤسسات

الدولة ،والسلطات العامة من ممارسة أعمالها،
واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين،
والحريات ،والحقوق العامة التي كفلها الدستور
والقانون.
كما تصدر محكمة جنايات القاهرة ،األسبوع
المقبل ،حكمها في إعادة محاكمة  37متهما ً في
القضية المعروفة إعالميا ً بـ«اعتصام رابعة»،
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق إعدام
 75متهماً ،من بينهم قيادات «اإلخوان» محمد
البلتاجي ،وعصام العريان ،وعبد الرحمن
البر ،كما قضت بالسجن المؤبد لبديع وآخرين.

اإلمارات تعلن تنويع مصادر التسليح،
وامتالك أحدث المعدات العسكرية

مركز االخبار  -شدد الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس دولة اإلمارات ،والقائد األعلى
للقوات المسلّحة على أن التحديات والمخاطر،
التي تُهدّد المنطقة والمحيط اإلقليمي،
ستمرة التي
والتوتّرات واالضطرابات ال ُم
ّ
يشهدها العالم ،تستدعي اليقظة واالستعداد،
والعمل على حشد الطاقات ،واالرتقاء
بالقدرات ،وامتالك أحدث النُظم واألسلحة
والمعدات العسكرية؛ حفا ً
ظا على قوات
اإلمارات المسلّحة في أعلى مستويات القوة
والتفوق الدفاعي.
والقدرة والجاهزية
ّ
وأكد الشيخ خليفة بن زايد :أن ذلك يضمن
لإلمارات األمن واالستقرار لتمكينها من
ال ُمضي قُد ًما في تنفيذ مشروعاتها الطموحة،
وال ُمساهمة الفاعلة في حفظ السالم واألمن
الدولييْن ،و ُمكافحة اإلرهاب ،وتقديم المساعدة
في مناطق الكوارث والنزاعات.
وأوضح رئيس دولة اإلمارات في كلمة له
بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين ،لتوحيد
القوات المسلّحة في بالده :أنه تعزيزا ً لرؤيتنا

سنستمر في توسيع
السياسية والعسكرية؛
ّ
عالقاتنا وتعاوننا العسكري مع الدول الشقيقة
والصديقة ،وتحديث قواتنا ،وتنويع مصادر
تسليحها ،وتطوير صناعاتنا العسكرية
الوطنية ،التي أصبحت ،ب ُمنتجاتها ال ُمتقدّمة،
أحد الروافد ال ُمه ّمة لتنويع اقتصادنا الوطني
المبني على المعرفة.
وجدد تأكيده بأن «قادة اإلمارات ماضون في
تطوير قدرات جيشنا الوطني؛ تسلي ًحا وتنظي ًما
وتدريبًا وإدارة ،بما يُم ّكنه من أداء واجباته
الوطنية ،وستظ ّل قواتنا المسلّحة ،كعهدها
ً
رمزا للوحدة الوطنية ،وسندًا لألشقّاء،
دائ ًما،
وعونًا لألصدقاء ،وسيظ ّل االنتماء لها شرفاً
وواجبًا وحقًا لجميع المواطنين».
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رانيا جعفر :مقاومة الشعب اإليزيدي مشروعة لصد هجمات
اإلبادة المستمرة بحقهم
قامشلو /رشا علي  -قالت عضوة اتحاد المرأة اإليزيدية رانيا جعفر :إن اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال هي أمل الشعوب العراقية كافة،
وطالبت العالم أجمع رفض أي إبادة جديدة بحق اإليزيديين ،وعدم المساس بإرادتهم المتمثلة باإلدارة الذاتية ،وبقواتهم العسكرية.
عقب اتفاقية التاسع من تشرين األول عام
 2020المبرمة بين الدولة التركية المحتلة،
وحكومة العراق ،والحزب الديمقراطي
الكردستاني ،استمرت الضربات الجوية للدولة
التركية المحتلة ،وهجمات الجيش العراقي
بحق اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال
بال هوادة ،وبشكل مستمر دون انقطاع ،وكان
آخرها في الثاني من أيار الجاري حيث هاجم
الجيش العراقي وحدات حماية شنكال في ناحية
سنون التابعة لشنكال بالدبابات ،وبالمدفعية،
وباألسلحة الثقيلة ،وقُص ِفت منازل المدنيين،
وعلى أثرها استشهد مقاتل من قوات إيزيدخان،
وأصيب ثالثة آخرون ،بينهم مدني.

دور الشنكاليني يف تأسيس
اإلدارة الذاتية
حول هذه الهجمات ،واستمرار االعتداءات
والمؤامرات ضد اإلدارة الذاتية الديمقراطية في
شنكال ،تحدثت لصحيفتنا عضوة اتحاد المرأة
اإليزيدية في حلب ،رانيا جعفر« :بعد مجزرة
اإلبادة في الثالث من شهر آب عام  2014التي
نفذتها مرتزقة داعش بحق المجتمع اإليزيدي

ينفذون ،فهي تحاول بهذه السياسات إعادة
حلمها العثماني ،وهي ترى بأن ذلك سيتحقق
من خالل إبادة الشعب الكردي ،والمجتمع
اإليزيدي ،على وجه الخصوص ،لكونه حامي
الثقافة األصلية ،لذلك فهي تارة تحاول عزل
شنكال عن العراق ،وعن باشور كردستان
وتارة عزلها عن روج آفا عن طريق بناء
جدار فاصل بينهما».
في شنكال ،قام المقاتلون اإليزيديون ومقاتلو
حزب العمال الكردستاني بتحرير المنطقة من
أيدي المرتزقة».
وتابعت رانيا« :بفضل تضحيات ،ونضال
سست اإلدارة الذاتية الديمقراطية
المقاتلين أ ُ ِ ّ
في شنكال ،وأصبحت هذه اإلدارة أمالً كبيرا ً
لإليزيديين ،وللشعب الكردي ،ولجميع الشعوب
التواقة للحرية في العراق ،لكن األنظمة
الديكتاتورية في أنقرة وهولير ،وبغداد عملت
على كسر إرادة الشعوب ،وإرباك مشاريعها
الديمقراطية لتنفيذ االتفاقيات ،والهجمات
المشتركة ضدها ،وتوسيع مناطق االحتالل».
ولفتت رانيا االنتباه إلى دور الدولة التركية
المحتلة في التخطيط ،والهجوم على اإلدارة
الذاتية الديمقراطية لشنكال« :تركيا هي
التي تنظم هذه الهجمات ،والمتعاونون معها

رضب مكتسبات شنكال وروج
آفا
وأوضحت رانيا« :إن الهدف من اتفاقية التاسع
من تشرين األول ،إفراغ شنكال من شعبها،
وهذا ليس من قبيل الصدفة؛ ألن أهداف الدولة
التركية المحتلة معروفة ،حيث أعلنت بالتعاون
مع الحزب الديمقراطي عن هجماتها ضد
مناطق الدفاع المشروع ،وفي الوقت نفسه،
هاجمت الحكومة العراقية اإلدارة الذاتية في
شنكال ،لضرب المكتسبات ،التي تحققت في
شنكال ،وفي روج آفا شمال وشرق سوريا».
وشددت رانيا ،على أن االعتداء على
مناطق شنكال ،لن يكسر أبدا ً اإلرادة الحرة

لإليزيديين ،وللشعوب التواقة للحرية« :نحن
كإيزيديي روج آفا ندعو الشعب الكردي،
والعرب والمسيحيين ،وشعوب العراق كافة،
بالوقوف ضد هذه الهجمات ،ورفض السياسات
ومؤامرات اإلبادة الجماعية بحق اإلدارة الذاتية
في شنكال ،كما أوجه ندائي ألمهات الشهداء،
ولنساء باشور كردستان والعراق ،بعدم إرسال
أبنائهم لمواجهة أبناء الوطن الواحد».

واختتمت رانيا جعفر حديثها« :نعلم جميعا ً أن
هدفهم الرئيسي من هذه الهجمات خلق الفتنة
بين الشعوب ،ومع كل أسف ،أن هناك من
األخوة الكرد من يتعاون مع المحتلين ،وال
نغفل الهدف من هذه الهجمات أيضاً ،ابتزاز
المجتمع اإليزيدي بهدف تشويه تاريخه،
وثقافته العريقة ،وعلى هذا األساس على
العالم أن يرى مقاومة اإليزيدين ،أنها مقاومة
مشروعة ضد هجمات اإلبادة».

هدايت محمد أمين :انتفضوا ضد االحتالل التركي ،وادعموا حزب العمال الكردستاني
قامشلو /سربست عته ـ قال هدايت محمد
أمين ،أحد مقاتلي البيشمركة القدامى في
باشور كردستان :إن دولة االحتالل التركي

عدوة الشعب الكردي ،وهدفها احتالل جميع
أجزاء كردستان ،والقضاء على الشعب
الكردي ،وأكد ،أن حزب العمال الكردستاني
يقاتل من أجل حرية الشعب الكردي وتحقيق
آماله ،لهذا يجب علينا دعم حزب العمال
الكردستاني ودعم االنتفاضة ضد االحتالل
التركي.

سنقاوم حتى تحقيق األهداف
كامل ًة
حول الموضوع ذاته تحدث لصحيفتنا« :لم
يكن كفاحنا من أجل باشور فقط ،وعندما
حملنا السالح ،وناضلنا كان هدفنا الحرية،

والحصول على الحقوق المشروعة للكرد،
حيث كانت كردستان تعاني من االحتالل ومن
القمع واالستبداد ،ففي باشور كنا نعاني من
ظلم نظام البعث العراقي القمعي ،وعلى هذا
األساس انتسبنا للبيشمركة ،واخترنا الكفاح
المسلح ،وكنا على يقين ،بأن الحرية لن تتحقق
إال من خالل مواجهة العدو الغاصب ،والمحتل
المتعطش لدم الشعب الكردي ،حيث كافحنا
مع حركات التحرر الكردية في روجهالت
كردستان أيضاً ،ضد دولة االحتالل اإليرانية».
وأعرب محمد أمين ،عن استنكاره للهجمات،
وتنديده باعتداءات االحتالل التركي على
باشور« :الدولة التركية المحتلة أكدت على
الدوام ،وبوضوح ،أن الشعب الكردي عدو لها،
وتسعي للقضاء عليه ،لذلك يجب أن ننظر إلى
هذه الدولة بعين واحدة ،وبموقف واحد على

أنها عدو ،ومحتل ،وقاتل للشعب الكردي».
واستنكر محمد أمين الموقف المخزي،
والضعيف لألحزاب السياسية في باشور
كردستان« :موقف القوى السياسية في باشور
موقف متذبذب وضبابي ،ومحل إدانة من قبل
الشعب الكردي ،وما يحز بالنفس مساعدة
الحزب الديمقراطي للمحتلين األتراك في
هجماتهم ،فهو يقدم المعلومات االستخباراتية
لجيش االحتالل التركي ،الذي يعمل من
أجل إبادة الكرد ،ومن المعيب ،أنه عندما
انتفض شباب باشور ضد سياسات الحزب
الديمقراطي ،وجه فوهة بنادقه لصدورهم،
وعندما تهاجم تركيا وتحتل باشور ،وتنهب
خيراتها ،ال أحد يتحرك».
ولفتت هدايت محمد أمين االنتباه إلى نضال

حزب العمال الكردستاني« :كفاح حزب
العمال الكردستاني ،وهدفه هي أهدافنا نفسها
عندما حملنا السالح للدفاع عن شعبنا ووطننا،
وهم اآلن يناضلون ضد المحتلين والفاشية».
واختتم هدايت محمد أمين حديثه بنداء :على
الشعب الكردي االنتفاض من أجل حريته في
أنحاء كردستان كافة ،كما يجب على كل كردي
أن يناضل من أجل تحقيق أهدافه في الحرية،
فهدف تركيا إبادة الشعب الكردي في هجماتها،
ونتيجة المواقف السلبية من قبل الساسة ،فقدنا
كركوك والعديد من المدن األخرى في باشور
كردستان عام  ،2017كما تم احتالل عفرين،
ومدن أخرى في روج آفا ،وليعلم الشعب
الكردي ،بأن أرض كردستان مقدسة ،ولهذا
على الشعب الكردي االنتفاض ،ودعم مقاتلي
الحرية».

إبراهيم الخليل :الهجوم على شنكال استكمال لمشروع الهيمنة التركية في المنطقة
الشدادي /حسام الدخيل ـ قال األمين العام
لحزب التطوير والتغير الوطني إبراهيم
الخليل :إن هجوم القوات العراقية األخير
على مناطق من قضاء شنكال ،هو استكمال
للمشروع التركي في الهيمنة على المنطقة،
وبسط يدها عليها ،متناسين التضحيات ،التي
قدمها أبناء شنكال إبان سيطرة مرتزقة داعش
عليها في عام .2014
نفذت القوات العراقية حملة عسكرية ،استهدفت
من خاللها قوات حماية شنكال ،التي كانت قد
طردت مرتزقة داعش بعد سيطرتها على
القضاء في عام  ،2014بعد انسحاب القوات
العراقية ،وقوات البيشمركة التابعة للحزب
الديمقراطي الكردستاني.

الدميقراطي الكردستاين تبعية
مطلقة لرتكيا

وفي السياق ذاته ،تحدث األمين العام لحزب
التطوير والتغير الوطني الديمقراطي ،إبراهيم
الخليل لصحيفتنا« :بالتزامن مع اندالع الحرب
الروسية واألوكرانية ،شنت دولة االحتالل
التركي هجمات احتاللية على وحدات حماية
شنكال ،وتالها شن هجمات من قبل القوات
العراقية على شنكال ،وذلك من أجل محاصرة
مناطق اإلدارة الذاتية من جهة الشرق للمحاولة
في القضاء عليها».
وأضاف الخليل« :باتت الخطط االستعمارية
من قبل الدولة التركية ،وأعداء الحرية مثل
الحزب الديمقراطي الكردستاني معروفة،
حيث تبين في اآلونة األخيرة التبعية المطلقة
لحزب الديمقراطي الكردستاني ،لنظام حزب
العدالة والتنمية ،وذلك للقضاء على كل أحرار
العالم ،وخاصة منطقة اإلدارة الذاتية».

النسخة الورقية العدد - 1069 :النسخة اإللكترونية العدد1324 :

واستذكر الخليل المجازر ،التي ارتكبتها
مرتزقة داعش بحق أبناء شنكال ،إبان سيطرتها
على القضاء في عام  ،2014بالتزامن مع
تخلي القوات العراقية عنها ،وانسحابها من
القضاء دون أن تدافع عنه ،وتركتهم عرضة
للسبي والسلب ،والقتل والتشريد.
وأشار الخيل « :قام أبناء شنكال في ذلك الوقت
بتشكيل وحدات حماية شنكال ،للدفاع عنها،
واسترجاع القضاء من بطش مرتزقة داعش،
وقاموا بتحرير منطقتهم من جرائم داعش
وطردهم ،وفي هذه األثناء وباستغالل الفوضى
في العالم ،والحرب الروسية األوكرانية ،فقد
رأت الحكومات الديكتاتورية أن تأسيس إدارة
ذاتية في أفكارها التحررية ،والعيش المشترك
ستغير الكثير من المفاهيم في المنطقة،
وخصوصاً ،إن اإلدارة الذاتية تحارب
االستبداد ،وتمنع كل من يحاول السيطرة
والهيمنة على الشعوب؛ لذلك جاءت الهجمات

االحتاللية في هذا التوقيت .وكانت الحكومة
العراقية قد شنت هجمات على قضاء شنكال؛
بحجة المحافظة على سالمة أمن المواطنين
في القضاء ،وكان الجيش التركي شن منتصف
الشهر الماضي هجمات واسعة ،تحت اسم
«المخلب -القفل» بحجة مالحقة الكريال في
جبال وقرى ،بمحافظة دهوك.
وذكر موقع نورث برس ،عما سماه مصدرا ً
أمنيا ً في قضاء شنكال :إن األوضاع عادت
الى طبيعتها بعد أيام من التوتر عقب دخول
قطاعات من الجيش العراقي إلى أطراف
القضاء.
ويعد قضاء شنكال ،الذي ارتكب فيه مرتزقة
داعش أبشع جرائم القتل ،والسبي ضد
اإليزيدين خالل سيطرته عليه صيف ،2014
من بين أكثر المناطق تعقيدا ً بعد مرحلة
االنتصار العسكري على داعش عام ،2017
بالنظر ألهمية القضاء ،وبمعرفة الغاية من
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مجزرة حي التضامن ..معاقبة المجرمين طريق حلحلة األزمة
السورية ،وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية

برخدان جيان
ما انفكت ردود الفعل الدولية ،واإلنسانية عن
التعليق على فيديو «حي التضامن» الوحشي
الذي عرضته (صحيفة الغارديان) البريطانية،
والذي يُوثق بالصوت والصورة مشهدا ً وحشياً،
لطالما عاشته الشعوب السورية على مدار أكثر
من عقد من الزمن في ظل األزمة السورية،
التي أتت على األخضر واليابس ،ليشكل هذا
الحدث منطلقا ً جديدا ً يدل على تورط حكومة
دمشق في مجازر ميدانية ،راح ضحيتها آالف
السوريين ،في حين تؤكد الصحيفة على أن
الفيديو المروع ،الذي نشر عن مجزرة حي
التضامن في دمشق ،هو واحد من بين سبعة
وعشرين مقطعا ً مصورا ً لمجازر مماثلة،
ارتكبتها قوات حكومة دمشق ...وذلك وفق
تحقيقات أعدها باحثون ،ومراكز مختصة في
توثيق مجازر اإلبادة الجماعية في جامعات
أوروبية.
من جهة أخرى ،يبدو أن حكومة دمشق
تُحاول التغطية والتخفيف من فضيحة حادثة
«المجزرة» ،التي ارتكبها عناصرها ،وسجلوا
تفاصيلها بكل وحشية وبربرية ،خالل أكثر من
عقد من عمر الثورة السورية ،التي انطلقت في
ربيع  ،2011ولفت األنظار إلى أحداث كادت
أن تنسى ،وتحول سوريا إلى «أزمة منسية»،
وفق تصريحات مسؤولين أممين ،من خالل
إصدار عفو عام عن المعتقلين في غياهب
سجونه ،ومعتقالته بحسب العفو الصادر من
قبله بعد انتشار مقطع مجزرة التضامن.
وورد في تقرير الصحيفة تفاصيل هامة،
تم عرضها ألول مرة من قبل شهود عيان
وصحفيين ،ومختصين ،وبتفاصيل دقيقة
للغاية ،تشرح كيفية حدوث المجزرة المروعة،
واألشخاص المتورطين في ارتكابها ،وهم
عناصر يتبعون لمخابرات حكومة دمشق ،أو
تسريب
باألحرى لرأس النظام السوري ،وتم ّ
تلك التسجيالت ،التي تضمنت عمليات اإلعدام
الجماعية إلى الباحثين ،ومعدي التقرير المثير
للجدل ،والذين خاضوا بدورهم رحلة بحث
طويلة وشاقة عن الجناة ،الذين ظهروا في
التسجيالت المصورة.
وفي تفاصيل المجزرة المروعة ،فإن نشطاء
ومتتبعين للحادثة ،استطاعوا التوصل إلى
معلومات هامة ،أفضت إلى التعرف إلى هوية
الفاعلين من خالل تتبعهم على مواقع التواصل
االجتماعي ،وحتى بالتواصل مع موالين للنظام
السوري من ضباط ومدنيين ،وتكوين شبكة
واسعة من العالقات معهم ،و بعد بحث مطول،

أثمرت هذه الجهود إلى الوصول إلى الحساب
الشخصي الخاص بمنفذَي مجزرة التضامن،
الذين ظهروا في تسجيل صحيفة الغارديان،
ومن ضمنهم (صف الضابط أمجد اليوسف)،
وزميله نجيب الحلبي ،وتم من خالل هذه
التوصل إلى معلومات تفيد بأن (صف الضابط
أمجد) هو موجود اآلن على رأس عمله في
دمشق ،بعد نقله من مسؤول أمن خطوط
الجبهات في مخيم اليرموك ،وحي التضامن
بدمشق إلى عمله األساسي في فرع المنطقة
التابع للمخابرات العسكرية.
وكشفت المعلومات وحيثيات المجزرة ،بأنه
في عام  ،2013وهو التاريخ ،الذي اُرتُكبت
فيه المجزرة في حي التضامن جنوب العاصمة
دمشق ،كانت أحياء عدة ،تخضع لحصار
حواجز النظام السوري من أبرزها (القدم ـ
التضامن ـ الحجر األسود ـ مخيم اليرموك)،
وكان المدنيون أمام خيارين ،إما الموت
جوعاً ،أو االعتقال ،والتصفية على يد عناصر
الحواجز العسكرية ،التي أطبقت حصارها
على أحياء عدة في مدينة دمشق ،في حين أن
الممارسات ،واالعتقاالت التعسفية ،ثم التصفية

لم تكن شيئا ً مستغرباً ،بل كانت تحدث بشك ٍل
دائم على يد عناصر قوات حكومة دمشق،
وخاصة في حي «التضامن» الذي كان أشبه
بالثقب األسود ،الذي كان يبتلع أبناء أحياء
جنوب دمشق ،إذ أن من يُعتقل لديهم كان يُعد
في عداد األموات ،ويتعرض للتعذيب والتنكيل،
وبظهور تسجيالت اإلعدامات ،والجرائم في
حي التضامن ،تعالت األصوات من جديد في
المسارعة لمحاسبة النظام السوري ،وتقديم
الجناة والمتورطين في مجازر ضد السوريين
للعدالة ،لما يحمله التسجيل من أدلة دامغة
تظهر مرتكبي الجرائم بحق المدنيين السوريين
المحاصرين.
وحسب «محللين سياسيين» فإن الفيديو الذي
يوثق مجزرة قوات حكومة دمشق في حي
التضامن بمدينة دمشق ،يضم أدلة قوية يمكن
البناء عليها قضائياً ،والكشف عن مجزرة
التضامن ،سيشكل أيضا إحراجا ً سياسيًا ألي
يد تمد لمصافحة رأس النظام بشار األسد،
وهو الذي يقود الجيش والقوات المسلحة ،التي
تضم األجهزة األمنية ،وتمكن من تحديد هوية
المجرم والفرع ،الذي ينتمي إليه بالتالي إدانة

أجهزة النظام السوري بقوة ،والتمهيد لمحاسبته
دولياً.
وحسب حقوقيين؛ فإن التسجيل المصور
لحادثة المجزرة ،تم تقديمه بالفعل إلى مدعين
عامين في عدد من الدول األوروبية (ألمانيا ـ
فرنسا ـ هولندا) ،للبدء باإلجراءات القضائية
ضد مرتكبي هذه المجزرة المروعة.
وعقب نشر صحيفة «الغارديان» البريطانية
لتقريرها الصحفي ،والذي يعد من «العيار
الثقيل» أصدر رأس النظام السوري مرسوما ً
رئاسياً ،يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم
«اإلرهابية» المرتكبة قبل تاريخ  30نيسان/
 2022مستثنيا ً «الجرائم التي أفضت إلى
موت إنسان» حسب بيان نشرته وكالة (سانا)
في حين عده مسؤولون في حكومة دمشق،
بأنه بمثابة «مصالحة وطنية شاملة لكل أبناء
الوطن» حسب تعبيرهم ،وبأنه جاء تتويجا ً
لنهج المصالحة والصفح والمسامحة ،الذي
انتهجته حكومة دمشق عبر نظام ما يعرف
بـ «المصالحات» في العديد من المناطق
السورية».
من جانب آخر ،يرى نشطاء ومتابعون للشأن
السوري ،أن مرسوم العفو الذي أصدره «بشار
األسد» يأتي في إطار محاوالته للتخفيف من
آثار مجزرة التضامن ،التي فتحت الباب
واسعا ً على جرائم الحرب المشابهة ،وربما
األكثر فظاعة ،التي ارتكبتها قوات حكومة
دمشق المدعومة من أطراف دولية وإقليمية،
فضالً عن التغطية على وفاة آالف المعتقلين
في سجون ،ومعتقالت «سيئة الصيت» طوال
سنوات األزمة السورية.
ويرى سياسيون في مجلس سوريا الديمقراطية،
بأن مجزرة حي التضامن هي نقطة سوداء في
إطار الحرب السورية ،التي أدخلت السوريين
في نفق مظلم من العنف ،لم يشهد له العالم مثيال
في القرن الحالي ،ليصبح الشعب السوري

ضحية الصراع على السلطة ،واالصطفافات
الطائفية والمذهبية ،وتنفيذ األجندة الخارجية،
لينتج عن ذلك سيل من الدماء ،وارتكاب
المجازر ،التي يندى لها جبين اإلنسانية ،ومنها
المشاهد المصورة ،التي خرجت مؤخرا ً إلى
العلن لمجزرة حي التضامن ،والتي صدمت
العالم لبشاعة الجريمة المرتكبة بدم بارد بحق
المدنيين السوريين ،الذين ظهروا في الفيديو
معصوبي األعين ،ليتم إعدامهم بالرصاص،
وحرق جثثهم في مشهد أقل ما يقال عنه بأنه
ومروع.
وحشي
ّ
ويؤكد حقوقيون ،وسياسيون في مناطق شمال
وشرق سوريا ،بأن المشهد الذي ارتكب في
مجزرة حي التضامن يُعيد إلى األذهان عشرات
المجازر ،التي ارتكبت بحق السوريين ،ومن
قبل مختلف األطراف ،حيث تم تصفية السياسية
بدم بارد ،وبكل
وصانعة السالم هفرين خلف ٍ
ً
وحشية مع سائقها ومرافقيها ،وأيضا جريمة
التمثيل بجثة بارين كوباني ،وقطع أوصالها
أمام الكاميرات ،وبحماية وتغطية من قبل
الجهات المعادية ،والدول المحتلة على رأسها
الدولة التركية المحتلة.
ويشدد مراقبون وحقوقيون بأن مجزرة
التضامن ستفتح الباب واسعا ً للمطالبة بمعاقبة
المتورطين ،ومجرمي الحرب بحق السوريين،
وإحالتهم إلى العدالة بعد تشكيل لجان للتقصي
عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين ،وخاصة
آالف الجرائم التي لم تظهر إلى العلن ،قد
ظهرت ،بعد هذا المشهد ،للعلن ،حيث أن
هنالك عشرات المجازر ،التي لم يتم توثيقها
في السجون ،وخلف األبواب المؤصدة ،ويجب
تقديم المتورطين كلهم في ارتكاب هذه الجرائم،
وسوقهم إلى العدالة.
وفي إطار ما يعرف» بالمصالحة الوطنية»
التي تسوقها حكومة دمشق بين الفينة،
واألخرى ،يتضح بأنه ال يمكن الوصول إلى
حل سياسي شامل ،إن لم يتم معاقبة مجرمي
الحرب ،مع بيان مصير المفقودين والمعتقلين،
بالتالي ما تنادي به حكومة دمشق هو تسويق
زائف ،يهدف إلى المماطلة وكسب الوقت،
وتجميل صورتها البشعة في كل مرة تخرج
فيها فضائح ومجازر ،تور َ
ط بها عناصر
تابعون لها بحق المدنيين السوريين خالل
السنوات المنصرمة ،التي تلت اندالع اآلزمة
السورية ،واالستمرار باتباع سياسة اإلنكار،
وعدم االعتراف بالحقوق المشروعة للشعوب
السورية ،وخاصة في مناطق شمال وشرق
سوريا ،لذلك ال يمكن بناء وطن يقوم على
المواطنة ،واحترام الحقوق ،واستيعاب
الثقافات ،والتنوع في إطار الوطن الواحد،
إن لم يتم إدانة أي جرم ،وخاصة الصادر من
بواعث طائفية أو قومية أو دينية.
لذلك «مجزرة التضامن» يجب أن تكون
المدخل لتوثيق االنتهاكات والجرائم التي
تحصل ،وحصلت بحق السوريين ،وتقديمها
إلى الجهات الدولية المعنية لمتابعتها ومعاقبة
مرتكبيها ،والمطالبة بالكشف عن مصير
المفقودين والمعتقلين ،وإقامة محاكم عادلة
لمجرمي الحرب ،لينالوا جزاءهم ،لتحقيق
سوريا خالية من العنف ،ومهيأة إلى المصالحة
الوطنية الحقيقية ،التي تفضي إلى مستقبل
أفضل للسوريين ،وحلحلة لألزمة السورية،
وتحقيق االزدهار والتقدم المنشود.

الصراع المتواصل بين مختلف األطراف
السياسية والعسكرية فيه حيث تطمع حكومة
بغداد بسط هيمنتها عليه ،وترغب حكومة
هولير بفرض سيطرتها على المنطقة ذاتها،
في مقابل ذلك سعي فصائل من الحشد الشعبي
إلى لعب دور مركزي هناك.
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ُ
وس ْب ُر ا ْل ُع ُق ِ
الجمال ِّ
ول
سي ُد الرُّ ْؤ َي ِةَ ،
عبد هللا رحيل
تروي لنا الحياة قصصا معبرة عن ماهية
النفس ،والكون ،وتجول عيوننا بين المرئيات
والصور المختلفة ،وتنشغل عقولنا؛ لتكون
ثقافة لدافع استيقظ للتو ،حين رؤية وقراءة
بيانات من صور مختلفة ،تمر بين ناظرينا،
في تكوين رؤية مقبولة للنفس الداخلية،
فتقبل العين والنفس صورة من تلك الصور،
لتجعلها عنصرا ً لجمال مادة تهيم فيه ،وتحلو
في مداخل فكرها الجمالي ،وكثيرا ً ما تنفر
النفوس والعيون من شخوص ،عدّها الرائي
لها ،خالفا ً لحقيقة الجمال ،لكنها تبقى جميلة
للعيان عند آخرين ،وعلى النقيض من هذا
كله نرى القبح في حاالت تلون الطبيعة من
حولنا ،فال نلتفت إلى صورة ما ،أو طبيعة بشر
معينة ،أو اعتقاد أو نظرية معاملة بين البشر؛
ألن ذلك كله ،حسب فلسفة عقلنا ،وعيوننا،
هو ضرب من القبح ،الذي نحاول النفور منه،
فيظهر لنا ميزان عادل دون تدخل ألحد فيه
داخل المحكمة الداخلية للنفس البشرية ،هو
ميزان قيمة الجمال ،التي تعد قيمة من أرفع
الرتب والمقامات ،وهي مطلب تطلبه النفس
اإلنسانية ،وتتطلع إليه وتصبو ،وتلتمسه في
ظواهر الكون ،والوجوه في الوجود وفي آيات
الفنون ،تلك هي قيمة الجمال.
وإن ال ُم َّ
طلـِـع علــى تاريــخ الفكــر
اإلنســاني ،منــذ العصـور القديمــة ،يتضــح
لــه ،أن اإلنســان كان دائمــا ،يعطــي مفهــوم
الجمــال ،والشيء الجميــل العديــد مــن
التفســيرات؛ غير أنه منــذ أن بــدأ يعــي نفســه
ومحيطــه ،حــاول أن يعطــي األشــياء ،التــي
مــن حولـه تفسـيرات ،لذلـك فـي الحضـارات
الشـرقية القديمـة ،نجـد أسـاطير تحكـي عـن
صـراع بيـن اآللهـة ،إلـه الخيـر ،والشـر أي
بين القبح ،وبين الجمال.
فتكثر بين أبصارنا ومداركنا كنايات ،وميزات
لشخوص متعددة بألوان مختلفة ،فنختار منها
ما يوافق ميزاننا الداخلي في نظرية تكوين
لعناصر الجمال ،فيكون بذلك المحتوى

االختياري ،معنى الجمال الكامن في الحرية،
إذا الجمال هو الحرية ،حينما نكون أحرارا
في اختياراتنا ،دون تدخل لدوافع تحد من تلك
االختيارات ،فنكون قد بلغنا الجمال المثالي،
الذي تكون كينونته ،وماهيته ،هي الحرية،
إذا الجمال كامن في الحرية ،ولكن تلك الحرية
يجب أال تكون قائمة على الفوضى ،والال مباالة
في االختيارات ،فالحرية الجمالية تضحى بهذا
المعنى كامنة في تقييدها للقبول ،والمثالية ،التي
تصنع الجمال في العقول ،وفي العيون ،وعلى
ذلك تكون الحرية هي معيارا ً للجمال ،كلما
الجسم اإلنساني
نصيب العمل الفني ،أو
زاد
ُ
ِ
من الحرية واالنعتاق ،زاد نصيبُه من الجمال،
فيجب لتلك الحرية ،أن تكون ضمن قوالب،
وضوابط ،تحفظ صورة الشيء الجميل.
ومن هنا ،وبهذه الحرية لمنطلق الجمال ،يبدو
الخلق كلاّ ً متكامالً ،والجمال متناسقاً ،فنجده
ماثلاً في كل ما حولنا ،في زرقة السماء،
وهطول نُدف الثلج على األرض ،في ترنيمة
موسيقية ،أو قطعة أدبية شعرية ،في ابتسامة
على شفاه طفل سعيد ،وليل غجري ت َ َهدَّ َل من
شعر حسناء فاتنة العينين ،في مشهد خاطف،
ومعلومة غريبة ،إنه شعور تنغمس فيه الروح،
والوجدان ،والعقل ،إنه انتظام األجزاء،
وتفاعلها على نحو يجعل الجميل ،يبعث على
الفرح ،وعلى السرور في النفس.
ويعد الجمال إرضاء لما تراه العيون ،وتحسُّه
حرية تا ّمة ،ويولّد شعورا بالفرح
النفوس في ّ
والسرور ،والدهشة والثقة في إطالق األحكام،
وبهذا ينقسم الجمال ،بمفهومه الحر إلى

قسمين ،داخلي وخارجي ،فالقسم الخارجي،
هو مرآة للعين لما تعكسه األشياء من حولها،
فتأخذ ما تلقاه جميال ،وتنفر عما تعدّه قبيحا،
ليظهر الميزان الداخلي للجمال ،الذي يكمن
في ثقة الضمير الحي؛ ليثبت جمال ما رضيت
حر بين
عنه العين ،أن يكون جميال في تالزم ّ
القسمين ،وبهذا تكون الثقة بالنفس هي منطلق
الجمال وقبوله.
ي بنا في كالمنا عن الجمال ،وعن قيمه،
فحر ٌّ
أن نتتّبع مفهومه عبر الزمن والتاريخ ،فنظريّة
الجمال عند الفيلسوف جورجياس قائمةٌ
المؤثر على إحساس
ي
ِ
على دور الجمال الفنّ ِّ
اإلنسان؛ إذ تُقدّم الفنون للنفس البشريَّة لذة ًّ
حسيَّةً ،بينما يرى الفيلسوف سقراطّ :
أن الجمال
الحسّي هو االهتمام بجمال النّفس ،وبرق ّ
يِ
األخالق؛ فالجمال لديه هو ما يُحقّق النفع
والفائدة األخالقيِّة ،ويخدم الحياة اإلنسانيّة،
ب
لكن الفيلسوف أفالطون ،يربط الجمال بال ُح ّ ِ
ي ،ذلك ّ
ألن موضوع الحبّ ِ هو الجمال
اإلله ِّ
ذاته ،ويرى ّ
أن الفنون تأخذ جمالها من محاكاتها
للطبيعة ،وإن كانت هذه المحاكاة ناقصةً ،ألنّها
ي.
محاولةُ وصو ٍل إلى العالم المثال ِّ
وإن كانت نظرة الفالسفة إلى الجمال في
مجملها امتزاجا ً بالطبيعة وبالغوص في النفس
اإلنسانيّة ،أو هو مرآة اآللة لألشياء في نظرة
مثاليّة ،نجدها عند الفالسفة العرب مختلفةً
بعض الشيء ،وتكمن في تداخلها بالجانب
ي ،وجانب الدين ،الذي ينظر
ي ،والشعر ّ
األدب ّ
إلى الجمال ،أنه من خصائص النفس المؤمنة،
التي تتوق إلى الحبّ في هللا ،ورسم صورة
الجمال لدى المؤمنين في طريقة معاملتهم
مع اآلخرين ،حيث يمتزج الحالل والحرام
ي ،فك ُّل ما هو حالل،
في معنى الجمال السام ّ
هو جميل بالضرورة ،وك ُّل ما هو حرام ،فهو
قبيح أيضا بالضرورة ،يستند المؤمن في ذلك
إلى اآليات القرآنية واألحاديث النبويّة الشريفة
الصحيحة ،ففي معرض اتّخاذ الزينة ،والتي
ي  ،أنزل هللا
هي من عناصر الجمال الظاهر ّ
ُّ
تحث في مضمونها على الجمال،
تعالى آية،
والنظافة البدنية ،حيث قال« :يَا بَنِي آدَ َم ُخذُوا
ِزينَت َ ُك ْم ِعندَ ُك ِّل َمس ِْجدٍَ ،و ُكلُوا َوا ْش َربُوا َولاَ
تُس ِْرفُوا ۚ ِإنَّهُ لاَ ي ُِحبُّ ْال ُمس ِْرفِينَ » ،ونجد لفظ
الجمال صريحا في الس ِنّة النبويّة ،الجمال الذي
عنته السنة يكون في قسمي الجمال الظاهري،
ي ،حيث يتخلَّق المسلمون بالطابع
والباطن ّ
ي في
والرق
المعاملة،
حسن
على
ي
المبن
ي
ّ
ّ
النفس ّ
األخالق ،والبعد عن الكبرياء ،والتكبُّر ألن هذا
التواقة إلى
يتعارض مع جمال نفس المؤمن َّ
رضا هللا ،والرسول ،إضاقة إلى ا ِت ّخاذ جمال
البدن في الحسن ،وتمام اللباس منظرا عاما
للجمال ،وفي هذا المعنى روى رواة الحديث
حديثا ً صحيحا ً للرسول ،صلى هللا عليه وسلم،
ُّ
يحث على الجمال ،ويأمر به« :ال يدخل الجنَّة
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ،قال رجل:
ّ
الرجل يحبُّ أن يكون ثوبه حسناً ،ونعله
إن ّ
حسنةً  ،قالَّ :
إن هللا جميل يحبُّ الجمال ،الكبر
ّ
الحق ،وغمط الناس».
بطر
ومن هذه النظرة الدينية لعنصر الجمال في
الطبيعة ،والكون ،ظهرت الفلسفة العربية
تحاور العناصر المبنيّة بجمال الخالئق بصورة
ُحسن ،وقوام ُمن َّ
َظر ،وبمفهوم فلسفي وجودي،
مازجين معنى السمو في الجمال بالغوص في
طبائع النفس ،وبصدق الدوافع في المعاملة،
فيمكن أن أورد رأيا البن سينا في نظرته
الفلسفية لهبوط الروح إلى جسد اإلنسان،
وتشبيهها بالورقاء الجميلة ،وبالغرابة ،وجهل
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ّ
المنزلة،
البشر عن تفسير طبيعة هذه الروح
فال أحد يعرف طبيعتها ،فقال:
ك ِمنَ املحََلِّ األَرْف َِع
ت إِل َْي َ
« َهبَ َط ْ
ـــع
وَرْقَا ُء ذ ُ
َات ت َ َعــزُّزٍ و َ مَتَنُّ ِ
جــوب َ ٌة َعنْ كُلِّ ُمقْ لَ ِة َعارِ ٍف
ح ُ
َم ْ
َـع
و َ ْهيَ الَّتِي َسفَر َ ْت وَل ْ
َم تَتَبَرْق ِ
صر َ ْت
ت وَقَدْ ك ُ ِ
َس َ
ش َف ال ِْغ َطا ُء فَأَب ْ َ
ج َع ْ
ج ِع»
س يُدْر َ ُ
ون ال ُْه ّ
َما ل َْي َ
ك بِال ُْع ُي ِ
في الحضارة اإلسالمية ،يبرز اسم الفارابي،
الذي وضع أولى األدبيّات في هذا الحقل
ي ،الذي حاول الجمع بين الفلسفة
الفلسف ّ

والتصوف ،حيث الجمال هو تحقيق
اليونانيّة،
ّ
قيم الخير واالقتراب من العقل الفعّالّ ،
وأن
الفنّان يسعى إلى إضفاء المزيد على جماليات
الطبيعة ،ضمن عملية إبداعه.
ي ( 803م – 873
وقد وضع الفيلسوف الكند ّ
ً
م) في نظرته للموسيقا ،معنى عميقا في التذوق
ي لأللحان واأللوان والروائح ،فاأللوان
الجمال ّ
المختلفة برأيه مثل األلحان ،تستطيع أن تعبّر
عن هذا الشعور ،أو ذلك وتثيره ،كما يوجد
بين أنواع معينة من األلوان ،واأللحان ،من
ي تشابهٌ معين ،حيث
حيث تأثيرها النفس ّ
ينظر للموسيقا ،أنّها جالبة السعادة والسرور،
ّ
«إن
ومقترنة بالكمال عنده وفي ذلك يقول:
علم الموسيقا ذو فائدة من حيث ،إنّه يرجع
توازن التفكير؛ لذلك الذي فقده ،ال يحدث عنده
التوازن العقلي ،ويجعل الذين لم يبلغوا الكمال
أكثر كماالً ،ويحافظ على التوازن العقلي عند
هؤالء الذين هم في حالة توازن فكري».
بينما نجد عند التوحيدي ( 414-320هـ)
إشارات عن مفهوم الجمال ،حيث يضع إصبعه
على بدايات علم الجمال المتمثلة في االستيحاء
األول لإلنسان،
من الطبيعة ،التي يعدّها المعلّم ّ
واإلبداع الفني الكامن في اإلنسان والمستنبط
من الطبيعة في أصوله المتقادمة ،قد ال تكفي
الطبيعة وحدها كمناخ حقيقي للخصب الفني،
إذ البدّ من توفر ركائز أخرى تسند الطبيعة
األم ،وتكون متكأ لها ،منها الخبرة والطرق
العلمية.
كما كان لألفكار الصوفية تأثير على مفهوم
الجمال ،حيث تقوم الفكرة األساسية لدى

الصوفيةّ ،
إن اإلنسان يستطيع أن يتحد في
ذات هللا روحياً ،عن طريق الوجد والحياة
المتق ّ
شفة ،والتنسّك والعبادة الخالصة ،وتنقية
الروح والنفس من الرغبات كلّها ،والشهوات
الدنيويّة ،ومتى ما يصبح في حضرة الذات
اإللهيّة ،يدرك ّ
أن الجمال الحقيقي ،هو فيما
يرى من نور ،وما جمال العالم إال انعكاس
للجمال الذات اإللهيّة.
ّ
إن تقدير العرب للجمال قبل اإلسالم ،كان
معكوسا ً على األشياء المادية الحسيّة ،مثل
جمال المرأة ،والبعير والفرس ،واألطالل،
فكان مقتصرا ً على ردود الفعل ،والمشاعر
العاطفية المباشرة ،من حبّ وشوق ،ومن
حنين ولوعة ،ولهفة اللقاء ،فكانوا ينظموا شعر
الغزل ،فيمن يحبّون ويعشقون ،لكن نظرة
البدوي ،واألعراب للجمال حدّ من منظورها
ظهور اإلسالم ،فلم يعد التغني بجمال جسد
المرأة وفق معتقداتهم الجمالية ،الذي يكون
في عناصر الجمال ،فقد اهت ّم اإلسالم في قيمه
األولى بجمال النفس ،والخلق والخلقة ،فقد
ّ
حث الناس على النظافة واالهتمام بمظهرهم
وزينتهم ،فقد قدّر اإلسالم الجمال والجميل،
ألنه ينطلق من المعنى اإلسالمي في حديث
الرسول صلى هللا عليه وسلمّ :
«إن هللا جميل
ويحبّ الجمال» ،والجمال هنا يشمل الجانب
الشكلي والروحيُ { .خذُوا ِزينَت َ ُك ْم ِعندَ ُك ِّل
ي باتخاذ الزينة من
َمس ِْجدٍ}؟ فهنا أمر إله ّ
عناصر الجمال الظاهريّة والباطنيّة.
مكونات الطبيعة الجميلة ،والمخلوقات
وبين ّ
تتبدّى المرأة أكثر الخالئق عنصرا لمعنى
الجمال ،فهي كينونة الجمال في المقام األول،
فقد حفلت العصور والدهور ،بأحاديث
وبقصص تتغنّى بجمال المرأة ،وتعدّها
ٍ
األول لإلنسانية الجميلة ،وفق نظرة
الواهب ّ
القداسة ،واآللهة ،فحين لم يعرف اإلنسان
العبادة ،والتقرب هلل الخالق ،ولم تكن عندهم
عبادات يتبعونها ،اتّخذوا المرأة عنصرا ً
للعبادة وللجمال ،ومبدعة الخلق ،فأقاموا لها
تماثيل ،تم ّجدها وتقدّسهاّ ،
ألن في ذلك انعكاسا
للجمال في الطبيعة بجمال النساء عموماً ،ومن
هنا دارت رحى حرب ضروس كان السبب
األمثل لقيامها ،نظرة القائد إلى جمال المرأة،
كما حدثت في اإللياذة واألوديسا ،يتّفق الفرس
القدامى والفينيقيون مع اليونان القدماء في
قولهمّ :
إن تلك الحرب العظمى ،استعرت نارها
ّ
ألن واحدة من النساء الحسان قد اُخت ُ ِطفت من
ّ
ّ
ي اختطف
الطرواد
باريس
فإن
ومنه
،
بالدهن
ّ
هيلين ( )Helenملكة إسبرطة.
ويتساءل هيرودوت ،أحد شخوص ملحمة
األلياذة «هل من الناس من يصدقّ ،
أن
الطرواديّين يحاربون عشر سنوات من أجل
امرأة واحدة؟!».
وما حرب البسوس التي دامت رحاها أربعين
سنة بين العرب الجاهليّين ،ما كانت لتقوم
لوال امرأة ،وصفت بالحسن ورجاحة العقل،
والحكمة والدهاء ،وكانت لها ناقة تربّيها،
فقامت الحرب إثر مقتل الناقة ،والحرب التي
ّ
وعز وجمال
قامت هي باألساس ألجل مكانة،
تلك المرأة.
ّ
لكن في وجه هذه البسيطة ،التي أوجدها
الخالق ،يتبدّى عنصر الجمال قانونا يحكم
المجتمعات ،واألفراد ،وتتبدّى معالمه في
إظهار النفس ،في عالقة متداخلة ،ومتف ّحصة،
ومنتقية لقيم الجمال من خالل ما تراه العيون،
لينطلق العقل في العالم الرحب ،مستمدّا ً حقيقة
جمال الكون في الظاهر والباطن في رونق
متشابك ،يؤدي دور الخير الذي حاول الفالسفة
عبر الزمن إقراره.
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الميثاق الملّي وحلم أردوغان إزاحة صورة أتاتورك
امليثاق واملبادئ الستة

آراس برياني

اجلزء األول:
يعد املكان بجغرافيته وتاريخه موضوعا ً
أساسيا ً وهاما ً لدراسة األعمال األدبية ،نثرا ً
كانت أم شعراً ،وال ميكن العثور على أي نص
أدبي دون ارتكازات مكانية أو زمانية.
ولعل القصيدة احلداثية ،التي انفصلت
بأشكالها اجلديدة من منطية ذكر األمكنة
وأطاللها واآلثار ،فقد امتد النص احلداثي
نحو املزاوجة بني السيرة الذاتية للشاعر،
وسيرة املكان ككائن له طفولة ،وذاكرة
وخيبات واخفاقات ،ومسرات وجناحات ،كما
في نص «قوافي األقحوان» للشاعرة الكردية
السورية «مها كندور» حيث النص تعبير
وسرد ورؤى ،ترسمها الشاعرة بلغة واضحة
مختزلة في تناولها لسيرة نهر»جغجغ
« وإن لم تذكره باالسم ،ولكنها متنحنا
مفتاحا ً مكانياً ،فتعلن حضور مدينتها
«قامشلو» فتضيف للنص بعداً ،وتعلنه
مفتوحا ً على قراءات متعددة التأويالت،
واجملازات عبر قدرتها وحرصها على رسم
دقيق من خالل لغتها احلاملة..
تقول في استهالل نصها املوشوم بـ «قوافل
األقحوان:
«لم أزر البحر مرةً  /ولم أر َ الرمال ،وهي
خجولة مُيازحها املوج /جيئة وذهابا ً  /لم
شروق أو غروب»
أقف على الشاطئ يوما ً ذات
ٍ
تبدأ مقارنة املرئي بالالمرئي ،فهي لم تر
البحر على حقيقته واتساعه ،ولم جتد
املوج ميسد جسد الشاطئ ورماله الناعمة،
في حتديد زمني مينح املكان املتخيل أبعاده،
فتحدد لنا توقيتني على عالقة بالشمس،
شروقها وغروبها في إشارة إلى بعدين :بعد
زمني يتعلق بحياة متتلك عنصري الوالدة
واملوت ،والبعد اآلخر يتعلق برومانسية
اللحظة بكل ما حتمله صور الشروق والغروب
من تدفقات حسية جمالية عميقة .كحالة
أمل ودحض لليأس.
تسرد بشاعرية آسرة سيرة ذاتية للنهر،
لتاريخ بلدها «قامشلو» كحالة رمزية
تنطوي على بعد وطني وثيق االرتباط
بعنصري التراب واملاء ،فالنهر مجرى دافق
للحياة ،وهو الوجود مبا يحمله املاء من جتدد
واستمرارية للحياة.
بكل دالل /يلتف حول خاصرة أرض
«منسابا ً ِ
أبي /وهو يروي حكايا الكرد املنسية من
نصيبني /إلى قامشلو»
فهي تذكر األرض كحالة ملكية خاصة مبا
للخاص من حميمية ،واألب له داللته ليس
كأب فيزولوجي ،وإمنا التأكيد على الوجود
التاريخي واألزلي على هذه األرض ،التي يلف
خصرها النهر بكل حنان وقسوة ،لتنتقل
بسرعة خاطفة الى إنها بالد الكرد ،فالنهر
ال يعترف باحلدود و السدود ،وإمنا هو خيط
هارموني ،شريان مينح نسغ احلياة ملدن
جميلة ،بني الـ «سرخط» والـ «بن خط «
(فوق السكة وحتت السكة) حيث سكة
القطار احلدود التي جزأت وطنها على
طرفي احلدود ،فبات النهر احلبل السري بني
نصيبني وقامشلو ،مينحهما عنصر الوحدة
والتماسك اجلغرافي التاريخي
«كان ينبت حول ضفافه أعشاب ونباتات/
ذات قوام  /يحرسون حدوده على امتداد
كحراس قص ٍر ُمشيد».
اجلريان /
ِ
تعود للماضي تنحت ذاكراتها القريبة،
وترسم صورا ً شعرية طافحة باجلمال ،من
نباتات ،وقصب وشجر ،في صورة شعرية
موحية فالنباتات حترس ضفتي النهر من
املتربصني ،حراس أشداء ،وكأنهم يحرسون
أكثر األماكن أهمية وقداسة ...هذه
املاضوية ترسم رغم جمالية املشهد صورة
مترعة بالوجع واحلنني ،ورمبا الكثير من اخليبة
والبأس.
يتبع....

عزيز سليمان
(كاتب وإداري في مجلس سوريا الديمقراطية)
إذا أردنا أن نرجع بالتاريخ إلى الوراء منذ
انتهاء الحروب القومية في أوروبا التي عاشت
الحروب والفقر والمجاعة واألمراض ،وتالها
ظهور النظريات الفلسفية ونشوء األحزاب
بدءا ً من الجمهوريات الفرنسية إلى األحزاب
البلشفية وثورة أكتوبر االشتراكية ،حريّا ً بنا
أن نستذكر الخالفة العثمانية في هذا المقام،
فالخالفة العثمانية كانت على شفير الهاوية
سميت بالرجل المريض إثر تكبيد الدولة
والتي ُ
العثمانية هزيمة قاسية على يد الحلفاء في
الحرب العالمية األولى وأجبرتها على توقيع
هدنة “مودرس”.
وبدأ اليونانيون اجتياح أزمير واحتلتها في
عام  1919وأصدر كمال مصطفى أتاتورك
خطاباً ،وبنفس العام أصبح وضع تركيا
وحكومة إسطنبول العثمانية عاجزة نتيجة
الضغط الذي كان يُمارس عليها من قِبل دول
التحالف في عام  .1919وترأس أتاتورك
مؤتمر “أرضروم” بهدف تشكيل حكومة
جديدة بديلة عن الحكومة العثمانية في الرابع
من أيلول ،وعقد مؤتمرا ً جديدا ً في سيواس
ثم أنقرة ليكون مقرا ً للجمعية الجديدة في عام
 ،1920وانعقد البرلمان العثماني ،وفيها أعلن
المجلس عن االتفاق الملّي الذي تتكون مبادئه
وفق مؤتمر “سيواس” و”أرضروم”.

-1مستقبل المناطق العربية المحتلة عن طريق
منح استفتاء حي يسكنها أغلبية تركمانية.
 -٢وضعية قارس وأردخان وباطون من خالل
استفتاء.
 -٣تراقيا الغربية أيضا ً من خالل استفتاء.
 -٤يجب ضمان أمن إسطنبول وبحر مرمرة
باعتباره شريان اقتصادي.
 -5ضمان حقوق األقليات المسلمة.
 -6لضمان تطور تركيا في جميع المجاالت،
يجب إلغاء جميع االلتزامات المالية والقضائية
والسياسية على البالد.
ّ
واعتبر كمال أتاتورك الميثاق الملي هو أساس
بناء تركيا ،وقد رسم خريطة جديدة للبالد في
مقابل خسارة لكثير من األراضي العربية
باستثناء إقليم كردستان حلب الموصل وبعض
أجزاء من البلقان.

إعالن امليثاق
تسبب إعالن الميثاق غضب الحلفاء ،فهاجم
اليونانيون الخط الغربي من األناضول في عام
 1920واحتل الحلفاء إسطنبول في التاسع من
مارس/آذار من ذات العام ،ونتيجة األحداث
عقدت معاهدة “سيفر” في
التي جاءت بعده ُ
العاشر من أغسطس /آب من عام 1920
وتضمنت رسم حدود جديدة تخالف الميثاق.
وجرى تقسيم مناطق الموصل وبات كردستان
سوريا والعراق من حصة فرنسا وإنكلترا،
ورفض كمال أتاتورك المعاهدة في الجمعية
التركية من خالل عدم االعتراف بحكومة
إسطنبول العثمانية واتهامهم بخيانة الميثاق،
وعلى أثر ذلك شكلت حكومة في أنقرة وجهزوا
القتال ضد اليونانيين بحرب االستقالل ،ونال
شرعية دولية في أكتوبر /في تشرين األول من

عام  1923ونتيجة االنتصار أصبح أتاتورك
بطالً قومياً ،ونال اعترافا ً دوليّاً.

معاهدة “لوزان”
في األول من نوفمبر /تشرين الثاني من عام
 1922أعلن كمال أتاتورك إلغاء السلطة
العثمانية وإلغاء حكومة إسطنبول ،وعقد
في تلك األثناء ،وفي لوزان تحديدا ً الجولة
األولى من مفاوضات بين تركيا والحلفاء
بقيادة عصمت إينونو في  21نوفمبر /تشرين
الثاني من عام  ،1922وفي عام  1923ربط
عصمت إينونو المعاهدة بقبول التوقيع على
الميثاق لكن جاء الرفض من قبل الحلفاء .وأيقن
كمال أتاتورك أنه إذا لم يوقع سوف تكون هناك
كارثة أخرى ،فأمر عصمت إينونو بالتوقيع
على االتفاقية وبذلك خسرت تركيا الكثير من
أراضي مشروع الشرق األوسط الكبير الجديد.

ويعتقد الكثير أن أردوغان عندما استلم قيادة
تركيا أراد استرجاع أحالمه بالخالفة العثمانية،
عرابي هذا
وفي عام  2003أعلن نفسه أحد ّ
المشروع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
وأن آمد «ديار بكر» المدينة الكردية سوف
تكون نجمة هذا المشروع ،إذا ً لماذا تم اختيار
تركيا وليست إسرائيل؟ مع العلم أن المشروع
هو إسرائيلي بحت لصاحبه شيمون بيريز
كون تركيا دولة إسالمية وأغلب دول الشرق
األوسط وشمال إفريقيا دول إسالمية ،وكان
له المراد فقد كان الربيع العربي بداية تد ّخل
تركيا في المنطقة بدءا ً من تونس وليبيا ومصر
وسوريا ودول إفريقية مثل الصومال وغانا
بنشر ودعم أحزاب إخوانية بعضها وصل إلى
السلطة.

أردوغان ودعم الجامعات
اإلرهابية

بداية الثورة السوريّة أدخل أردوغان اآلالف
من المرتزقة إلى سوريا بحجة محاربة حكومة
دمشق سرعان ما كشف عن نواياه الخبيثة
وهي محاربة الكرد عن طريق ما تسمى بدولة
الخالفة (داعش) وقضم أجزاء كبيرة من
األراضي السوريّة.
ويعتقد الكثير من المحللين أن حزب العدالة
والتنمية في تركيا إنما يحاول إزالة صورة
كمال أتاتورك ووضع صورة أردوغان الذي
يرى أنه هو خليفة العثمانيين الجديد ،وإن
موعد الذكرى المئوية التفاقية لوزان قد اقتربت
والحرب التي يشنها على جبال كردستان بحجة
محاربة حزب العمال الكردستاني في باشور
كردستان؛ ما هي إال ذريعة الحتالل الموصل
وشنكال وإقليم كردستان وحلب وإدلب والرقة
وكامل الشريط الحدودي ،فهل سينجح هذا
المشروع أم أن الشعوب والمقاومة لها كلمتها؟.

مثقفون من الجنوب ومثقفون من الشمال
أحمد ديبو
لعل النتاج النظري حول فكرة المثقف بدءا ً
بزوال ومرورا ً بجوليان بندا ،وصوالً إلى
سارتر ،كان ينطلق من واقع المثقف في
الغرب .فالمثقف مفهوم حديث ولد في أوروبا،
بل وفي باريس تحديداً ،والتفكير حول واقع
المثقفين ودورهم بقي محصورا ً في هذا
اإلطار ،ولم يخرج على هذه القاعدة العامة
سوى إدوار سعيد في كتابه «صورة المثقف»
الذي قدّم فيه إطاللة على مثقفي العالم الثالث
من دون تجاهل المنشأ األوروبي للفكرة.
والمثال في ذلك ،نقرأه في كتاب بندا «خيانة
المثقفين» ،الذي صدر عام  ،1937وفيه
نالحظ مع سعيد ،أن بندا حصر اهتمامه
بالمثقفين األوروبيين ،ويسوع هو المثقف غير
األوروبي الوحيد الذي تحدّث عنه باستحسان.
إن هذا التناول أمام مهمة صعبة وجديدة على
المستوى النظري .فرغم أن مثقف العالم
الثالث ،يحتل المشهد العالمي منذ نهاية الحرب
العالمية الثانية :فرانز فانون ،ايميه سيزار،
نصر حامد أبو زيد ،وول سوينكا ...لكن
قراءة دوره بقيت أسيرة افتراضات أوروبية،
كان نموذجها األمثل هو الشخصية الطاغية
للفيلسوف جان بول سارتر.
لم يتعرض سارتر ألي خطر جدي في حياته،
وربما كانت العبارة المنسوبة للرئيس الفرنسي
الراحل شارل ديغول حين نُصح باعتقال سارتر
فأجاب« :هل يمكن اعتقال فولتير» ،تعتبر
نموذجا ً لعالقة المثقف األوروبي بمحيطه.
غير أن هذه العالقة النموذجية لم تكن دائما ً
كذلك ،يكفي أن ننظر الهامشية المفروضة على

المفكر األمريكي نعوم شومسكي ،من أجل أن
نقتنع بأن الصورة لم تكن زاهية دائماً.
المثقف في العالم الثالث يعيش حقيقة أخرى.
إنه مهدد بالقتل أو السجن أو اإلعدام أو النفي،
والدور الذي يؤديه مؤثر بشكل صارخ .من
التزام فرانز فانون الثورة الجزائرية ،إلى
مثقفي جنوب افريقيا ،إلى سجناء الشعر
واألدب في العالم العربي.
كيف نستطيع أن نقرأ هذا الواقع على المستوى
النظري؟.
نستطيع من خالل مراجعة سريعة ألسماء
مثقفين بارزين في عالم اليوم ،أن نكتشف
أن المهمة المزدوجة :الضمير والمسؤولية،
قد صارت عامالً تكوينيا ً في مفهوم المثقف،
وإن الصورة السائدة عن نهاية دور المثقف،

التي تحاول األيديولوجيا الغربية المسيطرة
تسويقها ،ليست سوى جزءا ً من معركة الهيمنة
على مصائر الشعوب وثرواتها في زمن
اإلمبراطورية الواحدة.
قد يبدو األمر مثيرا ً لالبتسام ،لكنه يحمل
في مستواه المجازي بعدا ً كبيراً ،فالتسويق
اإلعالمي لفكرة نهاية المثقف .أو المثقف
التقني ،وتناسل األجهزة الثقافية التي تشتري
صمت المثقفين عبر شراء أبحاثهم «الحرة»،
واإلصرار على تسويق فكرة المثقف الخاضع
إلله السوق ،ليست ظواهر عارضة .إنها اليوم
أشبه باألخطبوط المتعدد األيدي واألرجل،
والذي يشل الثقافة عن دورها التنويري،
ويفرض عليها قبوالً باالسترخاء يشبه الخيانة.
المثقفون الذين قتلوا في الجزائر أو في بيروت
أو في مصر ،أو الذين سجنوا ونُ ّكل بهم في
العراق وسوريا ثم قتل بعضهم ،والبعض
اآلخر ضاقت بهم المنافي ،والمعارك الفكرية
التي دارت وتدور في ايران وتركيا بين
األحرار والمصنومين ،ومن نيجيري سوينكا
إلى المغرب ،ليست سوى تعبير عن أهمية
الدور الذي يضطلع به مثقفو العالم الثالث،
في هذه المرحلة االنتقالية ،ففي زمن الخيبات،
وانهيار األحالم في الحرية وبناء ديموقراطيات
تستطيع أن تصمد وتدوم ،بدا المشهد السياسي
في دول الجنوب كئيباً :افريقيا تنزلق إلى الفقر
والظالم ،والعالم العربي يسقط في الدماء،
واالرتكاس يعم :ثورات فشل أغلبها وصار
بركة جحيم ،تطهير ديني وعرقي ،مذابح،
تفكك ...هذه هي صورة العالم الثالث اليوم.
مثقف هذا العالم يجد نفسه أمام الدور الذي
اقترحه بندا عليه ،أي دور داعية الحق

والحقيقة ،في سياق عمله من أجل أن يبلور
المجتمع أشكال معارضته وثورته ،ويتجاوز
مرحلة االرتكاس واالنهيار .الدور الذي بال
ثمن ،بل قد يكون ثمنه باهظاً :تفقد عملك،
أو تفقد حياتك ،أو تضطر إلى اختيار المنفى.
وربما يكون الثمن األكبر ،الذي يجب دفعه،
هو عدم الرضوخ البتذال الراحة الذي قد يقدّمه
المنفى أو ما يُشبهه من المنافي الداخلية ،حيث
يتم فصل المثقف عن شروط حياة مجتمعه،
ويساق إلى رفاهية تجعله عبداً.
والعبودية قد تتخذ وجها ً آخر ،اسمه الخضوع،
ولو ضمنياً ،لبقايا الفكر اإلستشراقي ،الذي يرى
في الشرق حاالً تكوينية للمتخلف والبدائية.
وبذلك يتم تعميم منطق االستقالة ،من موقع
ملوث بالخضوع والخمول.
اعتراضي كاذبّ ،

روى الروائي النيجيري الحائز على جائزة
نوبل لألدب وول سوينكا ،أنهم صاغوا في
لغة «اليوروبا» ،كلمة المثقف هي :انتيلي
سو ساوا ،ومعناها االنسان الذي يستطيع أن
«يسلك» أينما كان ،أي صاحب الحيلة.
وروى كاتب آخر :تهمة البدائية التي تعطى
للغة «اليوروبا» تعود في طريقتها في استخدام
األعداد .فبدل من أن نقول سبعة عشر ،نقول
عشرين ناقصا ً ثالثة ،ثم اكتشف أن طريقة العد
نفسها تستخدم في اللغة الالتينية؟!.
ورويت أن كلمة «مثقف» في العربية ،جاءت
من ثقًّف الرمح ،أي سننه.
بين الحيلة والرمح ،علينا أن نكتشف كيف نبني
أفقاً ،لمعنى أن تكون مثقفا ً في عالم اليوم.
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جل آغا /أمل محمد ـ بعد موجة ارتفاع األسعار ،التي شهدتها ،وتشهدها الخضروات منذ فترة ،لجأ أهالي ناحية جل آغا في شمال وشرق سوريا
إلى زراعة الخضروات ،واالستغناء عن شرائها لتخفيف عبء التكاليف ،والتقليل من المصاريف ،ولو بشيء بسيط ،واالعتماد على االنتاج المحلي والذاتي.
نظرا ً لطبيعة ناحية جل آغا الريفية التابعة
لمقاطعة قامشلو ،ووفرة األراضي الزراعية
والمياه ،لجأ أهالي الناحية إلى زراعة
الخضروات كنوع من االكتفاء الذاتي ،وعدم
اللجوء إلى األسواق ،قبل فترة ليست بقليلة من
اآلن ،وخصوصا ً قبل شهر رمضان المبارك،
وفي سياسة باتت معروفة وبديهية للجميع ،قام
التجار برفع أسعار الخضروات ،والتي كانت
في السابق من أرخص المواد التي يعتمد عليها
المواطنون ،ومن هذه النقطة اعتمد العديد من
األهالي في زراعة الخضروات كمشروع
بسيط يعطي القليل ،ويغني عن الكثير
.

توفر أساسيات العمل مع الخربة
الالزمة
ولتسليط الضوء أكثر قامت صحيفتنا برصد
بعض هذه المشاريع الزراعية ،والتي تعد
منتشرة بكثرة في اآلونة األخيرة ،صالح
محمود مواطن ستيني حدثنا بقوله« :تقاعدت
عن العمل منذ فترة ليست بوجيزة ونتج عن

ذلك فراغ كان ينبغي أن أقوم بالتخلص منه،
وكوني احترف الزراعة بشكل فطري وتفاديا ً
اللجوء لألسواق ،وتخفيف عبء المصروف
قمت بزراعة قطعة أرض صغيرة ال تتجاوز
بضعة أمتار مقابل منزلي».
وأضاف المحمود« :أجني من هذا المشروع
البسيط الخضروات الالزمة ،وأسد بها حاجة
عائلتي وكما أقدم من منتجات هذا الحقل
للجيران واألقارب» ،هذا ووصف صالح
مشروعه برد اعتبار له أمام التجار ،الذين
قاموا برفع أسعار الخضار.
وبدورها حدثتنا حسينة مراد بقولها »:أتشارك
مع جارتي السبعينية ،والتي ال تقوى على
العمل بسبب تقدمها في العمر ،سمحت لي
بزراعة حقلها والعمل فيه ،قدمت هي األرض،
وأقوم أنا بالعمل كمشروع مشترك يعود بالنفع
لنا نحن االثنتان».
«ليش ما نشتغل مادام كل شي متوفر» هذا
ما بينته حسينة من خالل حديثها« :األرض
متوفرة والمياه تغدق علينا ،ولدينا الخبرة
الكافية ،زرعت قبل مدة الخضروات الصيفية
من خيار وبندورة وفليفلة ،وعندما يحين موعد

مزارعو ديرك يتنبؤون
بموسم زراعي خاسر

ديرك /هيلين علي ـ تواجه منطقة ديرك التي
تعتمد على الزراعة موسم جفاف ،بعد تأخر
وقلة الهطوالت المطرية هذا العام أيضاً،
ما يؤثر على أوضاع المزارعين ،بسبب
اعتمادهم على الزراعة كمصدر دخل رئيسي.
يواجه القطاع الزراعي في شمال وشرق
سوريا تحدّيات كبيرة نتيجة الجفاف؛ فقد عزف
مزارعون خالل األعوام األخيرة عن استثمار
أراضيهم ،بسبب الخسائر المتتالية في المواسم
السابقة ،وهو ما أدى إلى تراجع المساحات
المزروعة.
ويتخوف المزارعون ،الذين استثمروا
أراضيهم من فشل الموسم هذه السنة ،وآثاره
على األمن الغذائي بعد أن كانت منطقة
الجزيرة في شمال شرق سوريا ،تشكل سلة
سوريا الغذائية.
ويقول غياث خليل وهو مزارع من ريف
ديرك« :تشهد المنطقة نقصا ً في األمطار ،وهو
األكثر حدة منذ أعوام ،إذ أن انحباس األمطار
وتأخر هطولها سيؤثر على المحاصيل
الزراعية الشتوية وخسارة الموسم».

وأضاف خليل« :على اإلدارة الذاتية إطالق
برامج استثنائية لتوفير مياه السدود واآلبار
لدعم المناطق القروية ،ومساعدة العاملين في
القطاع الزراعي على مواجهة آثار الجفاف،
والحد من تأثيره على المنطقة».
وفي السياق قال محمد علي ،مزارع من
قرية «مامشور» في ريف ديرك ،لصحيفتنا
«روناهي»« :إن الموسم الزراعي يواجه
خطرا ً حقيقيا ً هذا العام ،بسبب قلة المياه
واألمطار ،وال بدّ من إيجاد خطة زراعية
شاملة في المنطقة».
وحذر المزارع من احتمالية فشل المنطقة
زراعياً ،بعد أن كانت تشهد مواسم وفيرة قبل
األزمة السورية ،في حال لم تتواجد حلول
حقيقية تنقذ ما تبقى من الزراعة خالل المواسم
القادمة ،حسب ما قاله لصحيفتنا «روناهي».
ويعتمد معظم سكان مناطق إقليم الجزيرة في
شمال وشرق سوريا ،على المنتجات الزراعية
في دخلهم الرئيسي ،ويؤثر حجم اإلنتاج على
مستواهم المعيشي ،كما يؤثر على أسعار
المواد الزراعية.
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القطاف ،أتقاسم أنا وجارتي المحصول».
وتعد األرض الزراعية التابعة للمواطن محسن
علي من أهم المشاريع ،التي تدر عليه بالخيرات
حيث تبلغ مساحة أرضه أربعة دونمات ،يقوم
بزراعتها على مدار السنة ،ويبيع الفائض من
منتجاتها للسوق« :بدأت بفكرة زراعة هذه
األرض قبل عدة سنوات ،حينما كانت أرضا ً
بوراً ،وال أستفيد منها بشيء ،ولكن مع غالء
األسعار لجأت إلى هذه األرض ،التي تمنحني
الكثير وأعيل بها عائلتي».

خمسون بليون طن هي كمية تكفي لبناء جدار
يبلغ عرضه  27مترا ً وارتفاعه  27مترا ً حول
كوكب األرض ،هذا هو حجم الرمل والحصى
المستخدم كل عام ،ما يجعله ثاني أكثر الموارد
استخداما ً على مستوى العالم بعد المياه .ونظرا ً
العتمادنا على الرمال ،يجب االعتراف بها
كمورد استراتيجي ،ويجب إعادة التفكير في
طرق استخراجها واستخدامها ،وفقا ً لتقرير
جديد صادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة
(يونيب).
يقدم تقرير الرمال واالستدامة :عشر توصيات
استراتيجية لتجنب األزمة ،والذي أصدره فريق
قاعدة بيانات الموارد العالمية التابع لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة (يونيب) ،التوجيهات
الضرورية ،التي تم جمعها من خبراء العالم
للتحول إلى الممارسات المحسنة الستخراج
الموارد وإدارتها.
يمكن أن يؤدي استخراج الرمال ،والذي يمكن
أن يلعب دورا ً نشطاً ،مثل األنهار والنظم
اإليكولوجية الساحلية أو البحرية ،إلى تآكل
طبقات المياه الجوفية وتملّحها ،وفقدان الحماية
من هبوب العواصف ،والتأثيرات على التنوع
البيولوجي ،والتي تشكل تهديدا ً لسبل العيش،
من بين أمور أخرى ،أو إمدادات المياه ،أو
إنتاج الغذاء ،أو صيد األسماك أو قطاع
السياحة.
ووفقا ً لمؤلفي التقرير ،يجب االعتراف بالرمال
كمورد استراتيجي ،ليس كمواد للبناء فحسب،
ولكن أيضا ً ألدوارها المتعددة في البيئة ،ويشدد

ملف الالجئين السوريين ،عام ً
ُ
السياسي
ل
اليوم
أهم مفرزاتها ،أضحى
د
ال مؤثرا ً في
بعدما كان
َّ
ّ
ة وأح َ
ِّ
ة السور ّي ِ
متغيرات األزم ِ
ِ
َ
أهم قضايا السجا ِ
ة االقتصاد ّية ،إال ّ
َ
ة
سياق تحضيراتهم
الساسة األتراك يحاولون استثماره في
أن
د
ّ
لالنتخابات الترك ّي ِ
ِ
ِ
ن مع األزم ِ
عكسي له بالتزام ِ
في تركيا ،في ارتدا ٍ
ُ
ن عن عودة
لسحب
الحكومة
ة الالجئين السوريين تسعى
المفصل ّية في حزيران  ،2023وبمقابل
ِ
دعوات المعارضة إلعاد ِ
ِ
ِ
الملف من يدها باإلعال ِ
طوع ّية لالجئين السوريين.

رامان آزاد
اجع التأييد
تر ُ

همش!
الرمال ...مورد استراتيجي عالمي ُم ّ
مؤلفو التقرير على أنه يجب على الحكومات
والقطاعات الصناعية ،والمستهلكين تسعير
الرمال بطريقة تعترف بقيمتها االجتماعية
والبيئية الحقيقية ،فعلى سبيل المثال ،قد
يكون االحتفاظ بالرمال على السواحل هو
االستراتيجية األكثر فعالية من حيث التكلفة
للتكيُّف مع تغيُّر المناخ نظرا ً لكيفية ما توفره من
الحماية من هبوب العواصف واآلثار المترتبة
على ارتفاع مستوى سطح البحر  -ينبغي أخذ
هذه الخدمات في االعتبار في قيمتها.
يقترح التقرير ضرورة تطوير معيار دولي
حول كيفية استخراج الرمال من البيئة البحرية،
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسينات كبيرة،
حيث يتم إجراء معظم عمليات التجريف
البحري من خالل المناقصات العامة المفتوحة
للشركات الدولية ،وفي الوقت نفسه ،يوصي
التقرير بحظر استخراج الرمال من الشواطئ
نظرا ً ألهميتها في صمود السواحل ،والبيئة،
واالقتصاد أمام هبوب الرياح والعواصف.
وقال باسكال بيدوتسي ،مدير قاعدة بيانات
الموارد العالمية التابع لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة (يونيب) ،ومنسق البرنامج العام لهذا
التقرير’’ لتحقيق التنمية المستدامة ،نحتاج إلى
تغيير جذري في الطرق ،التي ننتج بها ،ونبني،
ونستهلك المنتجات ،والبنى التحتية والخدمات،
مواردنا الرملية تعد موارد محدودة ،ونحن
بحاجة الستخدامها بحكمة ،وإذا تمكنا من
السيطرة على كيفية إدارة أكثر المواد الصلبة
المستخرجة في العالم ،فيمكننا تجنب حدوث
أزمات واالنتقال إلى اقتصاد دائري‘‘.

البنية التحتية ،واملنازل،
واألغذية ،والطبيعة مهددة
بالضياع
تعدّ الرمال ضرورية للتنمية االقتصادية ،فهي
ضرورية إلنتاج الخرسانة ،وبناء البنية التحتية
الحيوية بدءا ً بالمنازل ،والطرق ووصوالً إلى
المستشفيات ،من خالل توفير الموائل ومناطق
التكاثر للنباتات والحيوانات المتنوعة ،تلعب
الرمال أيضا ً وظيفة حيوية في دعم التنوع

البيولوجي ،بما في ذلك النباتات البحرية التي
تعمل كأحواض للكربون أو ترشيح المياه،
وسيكون المورد ضروريا ً لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة ومعالجة أزمات الكوكب،
الثالث ،المتمثلة في تغيُّر المناخ ،والتلوث،
وفقدان التنوع البيولوجي ،ومع ذلك ،يتم
استخدام الرمال بشكل أسرع مما يمكن تجديده
بشكل طبيعي ،لذا فإن إدارتها المسؤولة أمر
بالغ األهمية.

االقتصاد الدائري يف متناول اليد
الحظ مؤلفو التقرير أن الحلول قائمة لالنتقال
إلى اقتصاد دائري للرمال ،بما في ذلك حظر
دفن النفايات المعدنية ،وتشجيع إعادة استخدام
الرمال في عقود المشتريات العامة من بين
تدابير السياسات المذكورة ،ويسرد التقرير
بالتفصيل أن الصخور المسحوقة أو مواد
البناء ،والهدم المعاد تدويرها ،وكذلك’’ الرمل
الخام‘‘الناجم عن مخلفات المناجم ،هي من
بين البدائل القابلة للتطبيق للرمال التي يجب
تحفيزها أيضاً.
ويضيف مؤلفو التقرير أن هناك حاجة إلى
هياكل مؤسسية ،وقانونية جديدة إلدارة الرمال
بشكل أكثر فعالية وتبادل أفضل الممارسات
وتنفيذها ،عالوة على ذلك ،يوصي التقرير
بأنه يجب تحديد موارد الرمال ،ومراقبتها
واإلبالغ عنها ،وفي الوقت نفسه ،يجب أن
يشارك جميع أصحاب المصلحة في القرارات
المتعلقة بإدارة الرمال للسماح بالمناهج القائمة
على المكان وتجنب الحلول التي تناسب جميع
الحاالت ،حسب ما أكد التقرير.
قرارا بشأن إدارة الموارد
يتبع التقرير
ً
المعدنية تم اعتماده في الدورة الرابعة لجمعية
األمم المتحدة للبيئة ،والتي دعت إلى اتخاذ
إجراءات بشأن اإلدارة المستدامة للرمال .تم
تأكيد هذا التفويض في الدورة الخامسة لجمعية
األمم المتحدة للبيئة في عام  2022في القرار
الجديد بعنوان الجوانب البيئية إلدارة المعادن
والفلزات ،الذي اعتمدته جميع الدول األعضاء.
وكاالت

تقـــارير وحتقيقـــات

تركياِ ...
سجال ما بين إعادة وعودة الالجئين السوريين

أهالي جل آغا ..االكتفاء الذاتي في مواجهة الغالء،
وارتفاع األسعار

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net
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ت وصناديق االقتراع لعبة
ت االنتخابا ِ
كان ِ
أردوغان المفضّلة ،وكان وصوله للسلطة
ي
وبقاؤه فيها وتغيير نظام الحكم من برلمان ّ
ي بفضل آليّة االقتراع ،وذلك عبر
إلى رئاس ّ
ي
الترك
الناخب
تدفع
له
مؤيدة
ّة
ي
انتخاب
خلق بيئة
ّ
للتصويت لصالحه ،يستنفر فيها المؤسسات
اإلعالميّة واألمنيّة ويستثمر أحداثا ً أمنيّة ليوحي
لألتراك ّ
أن بقاؤه هو ضمانُ عدم االنزالق إلى
الفوضى ،إال ّ
أن األزمة االقتصاديّة الخانقة،
وتداعياتُ سياسات الخارجيّة ارتدت إلى
الداخ ِل ،لتخلق بيئة مناهضة له ،ليدخل في
سباق مع الزمن مع اقتراب موعد االنتخابات
العامة والرئاسيّة في تركيا ،لترميم شعبيته،
ت الرأي
فيما تسج ُل مؤشراتُ استطالعا ِ
العام استمرار تراجعِ شعبيّته ،وتنبئ عن
ب الحاكم االنتخابات
احتما ِل خسارته مع الحز ِ
المفصليّة المقرر إجراؤها في حزيران .2023
ع جديدٌ أجرته شركة متروبول
كشف استطال ٌ
لألبحاث َّ
أن أردوغان سيخسر أمام منافسيه في
الجولة الثانية باالنتخابات الرئاسيّة ،مشيرة ً إلى
أنّه ال يمكنه الحصول على أكثر من  %40من
األصوات ،وبحسب االستطالع الذي شمل ست
وعشرين مدينةَّ ،
منافس ألردوغان من
ي
ٍ
فإن أ َّ
أحزاب المعارضة ،سيحص ُل على نسبة %50
من األصوات في الجولة الثانية من االنتخابات
ت حزب الشعوب
الرئاسيّة،
بدعم من أصوا ِ
ٍ
ي.
الديمقراط ّ

الالجئون السوريون ملف
للمناكفة
ُعو ُل عليها
االنتخاباتُ القادمةُ ستكون مفصليّة ،ي ّ
ي وعالقاتها
في تحدي ِد تموضعِ تركيا السياس ّ
ب حلّها لمشكالتها الداخليّ ِة،
الخارجيّ ِة وأسلو ِ
ُ
مصير،
ة
معرك
الحاكم
ب
للحز
وهي بالنسب ِة
ِ
ِ
ٍ
حساباتها معقدةٌ ،قد تهددُ بخروجِ أردوغان
األطراف
ي ،ولذلك تُبدي
ُ
من المشه ِد السياس ّ
السياسيّةُ شراسةً كبيرة ً في مواقفها السياسيّ ِة
وتستحضر ك ّل الملفات الخالفات الستثمارها
ُ
ي يأتي في
في هذه المعركة ،والملف االقتصاد ّ
المقدمة ،وترتب ُ
ط به قضيةُ الالجئين السوريين
مباشرةً ،والتي أضحت سيفا ً تُشهره المعارضةُ
بوج ِه الحكومة الحالية لجه ِة تصرفها وتعاملها
به ،وتطر ُح أسئلة مباشرة حول أبعادها
الزمنيّة .األمر الذي وضع الحكومة في موقف
دفاعٍ ،فتسعى إلى منافس ِة المعارض ِة ،ولكن
بصورةٍ مغايرة ،بالترويجِ على أنّها تسعى
ي يضمنُ العودة الطوعيّة
إليجا ِد ح ٍّل إنسان ّ
لالجئين السوريين مقابل دعوات المعارضة
إلى الترحي ِل واإلعادة القسريّة أو عبر فتح أقنية
التواص ِل المباشرةِ مع حكوم ِة دمشق.
إطار
ولذلك يندر ُج المشهدُ الحالي في
ِ
«المناكفات السياسيّة» ،رغم ّ
أن الحكومة

التركيّة تتح ّمل المسؤوليّة الكاملة ،باتباعها
منذ البداية سياسة الحدود المفتوحة وتد ّخلها
المباشر في األزمة السوريّة والمساهمة في
تعقيدها عبر السماح بعبور الجهاديين والسالح
إلى األراضي السوريّة ،ما ّ
عطل فرص الح ّل
ي وزاد أعداد الالجئين السوريين،
السياس ّ
وتتهمها المعارضة باتباع سياسة ضبابيّة
وإخفاء األرقام الحقيقيّة ألعداد الالجئين
والمبالغ التي أُنفقت.
ي في البداية ّ
أن
ساد االعتقاد في الشارع الترك ّ
استضافة الالجئين مؤقتة ،لكن بوصول األمر
حدَّ التجنيس تحركت األحزاب القوميّة سواء
المعارضة أو الحليفة للحزب الحاكم ،كالحركة
القوميّة لتبدي مواقف الرفض .ولذلك ستشهد
الفترة الفاصلة حتى االنتخابات قرارات عديدة
فيما يتصل بوجو ِد السوريين على األراضي
التركيّة ،وستحاول الحكومة جهدها لقطع
الطريق على المعارض ِة الستغالل ملف
الالجئين انتخابيّاً.
ويُتوقع ّ
أن تكون مسألة الالجئين السوريين
ملفا ً ساخنا ً في االنتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة
القادمة ،وتحاول األحزاب المعارضة إعطاء
وعود إلرضاء الناخبين المطالبين بترحيل

عادوا إلى المناطق اآلمنة التي وفرتها تركيا
منذ إطالق عملياتها في سوريا عام .»2016
الصور المنقولة عن مراسم االحتفال ال تدل
بأدنى درجة أن المكان يقع خارج تركيا،
ي صويلو كان
وحضور وزير الداخلية الترك ّ
دليالً إضافيّاً ،فيما حرص أردوغان على
الحضور عبر كلمة متلفزة ،ليكتم َل المشهد.
وأشار أردوغان إلى َّ
أن المشروع سيتم تنفيذه
بدعم من منظمات مدنيّة تركيّة ودوليّةَّ ،
وأن
المشروع سيكون شامالً بصورةٍ كبيرةٍ ،وسينفّذ
في  13منطقة على رأسها إعزاز وجرابلس
والباب وكري سبي /تل أبيض وسري كانيه،
بالتعاون مع المجالس المحليّة في تلك المناطق.
رقم المليون كبير ،وسيكون له تأثيرات
ي الذي سيُنقل
مباشرة على الشمال السور ّ
إليه الالجئون ،والمفترض إنجاز المشروع
قبل االنتخابات ،لتوظيف عوائده في صناديق
االقتراع ،ولذلك فالسؤال المطروح :هل سيتم
ي ،أم بالتفاهم مع دمشق ولو
ذلك بشك ٍل أحاد ّ
ّ
ي سيعيق
األمن
ّي
د
التح
ألن
عبر موسكو،
ّ
الخطة ،مع استمرار دمشق استهداف محافظة
إدلب ،وتؤكد األمم المتحدة ومنظمات حقوق
اإلنسان ّ
أن سوريا ال تزال غير آمنة ،كما لم
ي عما إذا كانت الخطة
الترك
الرئيس
يكشف
ّ
ي.
تحظى بتواف ٍ
ي ودول ّ
ق إقليم ّ

الحاجة إىل تنسيق
ب أصواتهم ،وهو
الالجئين إلى بلدهم لكس ِ
أمر يبدو َّ
الحزب الحاكم في الفترة األخيرة
أن
ٌ
َ
يسعى لفعله أيضا ً إلرضاء أنصاره الغاضبين
من وجود السوريين في بلدهم ،كما يرتب ُ
ط
المشهدُ الحالي بمحددا ٍ
تحول
ت داخليّة ،بعدما ّ
ي ،لكنه ال
قضية السوريين إلى
ٍ
شأن داخل ّ
ينفصل عن السياق السياسة الخارجيّة ،والتي
شهدت تحوالت عبر إحياء العالقات مع دول
الخليج ومحاولة تصفير المشكالت واستدراج
استثمارات كبيرة ،ورغم تناقض الرؤى بين
األحزاب التركيّة إال ّ
أن القاسم المشترك بينهم
الحديث عن إعادة السوريين.

أردوغان يرد مبرشوع و ُيعلن
خطته
تروج لدعاية أن الالجئين السوريين
أنقرة
ّ
يعودون إلى بلداتهم ،ما يطرح السؤال ما دام
الناس يعودون إلى بلداتهم فما الداعي للمشاريع
السكنيّة؟ والواقع ال فرق بين النزوح واللجوء،
ففي كلتا الحالتين يخرج المرء من داره وبلده!
بعد موجة االنتقادات وارتفاع أصوات
ي ،أردوغان
المعارضة ،يواجه الرئيس الترك ّ
مناوئيه ،بمخطط إعادة الالجئين السوريين
إلى سوريا ،وكشف مؤخرا ً عن تحضير أنقرة
ي
لمشروعٍ يتيح العودة الطوعيّة لمليون سور ّ
إلى بالدهم ،وذكر َّ
ي
أن نحو « 500ألف سور ّ

المرجح ّ
ي لمشروع أنقرة سيأتي
أن
الدعم الماد ّ
َ
ي ،وربما سيُطلب الدعم
من قطر بشك ٍل رئيس ّ
في المرحلة المقبلة من دبي والرياض ،والتي
زارهما أردوغان على التوالي مؤخرا ً أما دول
ي فرغم تأييدها للمشروع فال
االتحاد األوروب ّ
يعول عليها بتقديم الدعم.
ّ
وكانت صحيفة «تركيا» (ال ُمقربة من حزب
العدالة والتنمية قد نشرت قبل فترة تقريرا ً
حول عزم الحكومة التركية على إعادة قرابة
ي إلى بالدهم خالل
 1.5مليون الجئ سور ّ
ً
مدة زمنيّة  15ــ  20شهرا ،وأشار كاتب
التقرير يلماز بيلغين إلى وجود تفاهمات بين
أنقرة وجهات أُخرى حول مشروع العودة،
والخطوات الفعلية لمشروع العودة الطوعية
لالجئين السوريين إلى بالدهم قد تسارعت،
كبير في خطط إنشاء مدن صناعية
وأُحرز تقد ٌم ٌ
وبناء  200ألف وحدة سكنيّة.
وكان وزير الخارجية التركي ،مولود جاويش
أوغلو قد التقى ،في  ،2022/3/3نظيره
األردني ،أيمن الصفدي في العاصمة أنقرة،
وقال حينها بحسب وكالة «األناضول» َّ
إن
بالده تعمل مع األردن من أجل عودة طوعيّة
للسوريين الالجئين إلى بالدهمُ ،معربا ً عن
ي»
رغبة تركيا في تنظيم «مؤتمر وزار ّ
لمناقشة المسألة.
وسبق ّ
أن أعلن في كانون األول ،2021
َّ
أن تركيا اتفقت مع أربع دول مجاورة على
ضرورةِ إعادة الالجئين السوريين «طوعيّا»ً
إلى بلدهم ،لكن أزمة الحكومة في لبنان «أ ّجلت
هذا االتفاق» .وأضاف« :نجحنا بوضع قضية
العودة الطوعيّة للسوريين على أجندة الرأي
ي ،حيث ناقشنا المفوضيّة السامية
العام الدول ّ
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في أثناء زيارتها
إلى بالدنا مع مفوضها فيليبو غراندي».
مخاوف ج ّمة أُثيرت لدى الالجئين السوريين
إعالن أردوغان ،عن خط ٍة
في تركيا ،بعد
ِ
ضخمة إلعادةِ مليون الجئ إلى سوريا ،معتبرا ً
َّ
الظروف تهيأت لذلك ضمن المناطق التي
أن
َ
تصفها تركيا بأنها “آمنة” شمال سوريا والتي
تسيطر عليها المرتزقة الموالون لتركيا والتي
تشهد فوضى أمنيّة ووقوع حوادث التفجير
ي فضالً عن االغتياالت.
واالقتتال الفصائل ّ
وكان وزير الداخلية التركي ،سليمان صويلو قد
قال ،في ّ ،2022/2/24
إن دراسة استقصائية
أجريت على المهاجرين السوريين أظهرت أنّ
 %3.1منهم ال يخططون للعودة إلى بالدهم،

بينما قال  % 13.7إنّهم سيعودون إذا انتهت
الحرب وبغض النظر عن النظام الذي يحكم
البالد ،وقال  %28.2إنّهم سيفعلون ذلك فقط
(العودة) إذا انتهت الحرب وكان النظام الذي
سيدعمونه في السلطة ،فيما أشار  %4.1إلى
أنّهم سيعودون إلى سوريا ،حتى لو استمرت
الحرب.
وبعدها بأيام قال نائبه ،إسماعيل تشاتكلي« :لن
نمنح وضع الحماية المؤقتة مباشرة ً للسوريين
غير المسجلين من الوافدين حديثاً ،من اآلن
فصاعداً ،وسنأخذهم إلى المخيمات ونحقق

معهم في المخيمات» عن أسباب لجوئهم.
وكشفت الداخليّة التركيّة في شباط ،عن «خطة
تخفيف» تستهدف انتشار الالجئين السوريين
في عدة واليات ،األمر الذي أثار مخاوف
ناشطين حقوقيين ،معتبرين ّ
أن ذلك من شأنه
فرض قيودا ً أكثر ،والتأثير في أعمال وحياة
كبير من الالجئين ،لكن مسؤولين أتراكاً،
ٍ
قسم ٍ
ي ،سليمان
الترك
الداخلية
وزير
رأسهم
على
ّ
صويلو ،أشاروا إلى َّ
ت الجديدة َ التي
أن القرارا ِ
يتم العمل عليها ،في الوقت الحالي ،هدفها
تنظيم انتشار الالجئين بشك ٍل أفضل عما كان
سابقاً ،خاصةً في األحياء التي تشهد اكتظاظا ً
كبيرا ً في األعداد.
وفيما استخدمت وسائل اإلعالم الحكومية
خطاب أردوغان الداعم الجئين حتى فترة
قريبة ،وكانت سبب طمأنة السوريين ،كشف
ع رأي مفاجأة ً وأظهر َّ
أن  %84من
استطال ُ
ب العدالة والتنمية الحاكم يطالبون
مؤيدي حز ِ
بإعاد ِة السوريين إلى بلدهم ،وليكونَ ذلك تطورا ً
لم يتوقعه مسؤولو الحزب ،ما جعل أردوغان
يصرح في برنامج اإلفطار مع السفراء« :نبذل
ّ
قصارى جهدنا من أجل ضمان العودة الطوعيّة
والكريمة ألشقائنا وإخوتنا السوريين».
ومن نتاج المخيلة التركيّة ،انتشر مؤخرا ً فيلم
ي ،يُظهر مدينة إسطنبول في  3أيار 2043
ترك ّ
ب .فيما يسيطر السوريون على
في حال ِة خرا ٍ
ك ِّل شيء ويطاردون األتراك الذين يرونهم في
الشارع ،ويصبح رئيس «والية إسطنبول»
ي رئيسا ً لدولة تركيا في االنتخابات
السور ّ
الرئاسيّة.
موقف أردوغان
تناقض في
ِ
ٌ
مواقف أردوغان إزاء ملف الالجئين متباينةٌ
ُ
وفقا ً للحاج ِة ،فحتى وق ٍ
يصر
ب ،كان
ت قري ٍ
ُّ
على مواصل ِة «احتضانهم» وذلك واضحا ً
ففي حفل «جوائز الخير الدولية» الذي أقيم
في  ،2022/3/15قال« :يقول قادة المعارضة
الرئيسة في هذا البلد الجميل :سنرسل الالجئين

إلى بالدهم عندما نفوز في االنتخابات ،أما نحن
فلن نرسلهم ألننا نعرف جيدا ً من هم (األنصار)
ومن هو (المهاجر) ،سنواصل االستضافة».
وبهذه الصورة لم تعد مشكلة الالجئين
السوريين في تركيا ،مع شخصيّة معارضة
أو رئيس بلدية ،بل انتقلت إلى إطار أوسع،
وإذ كانوا يربطون بقاءهم على مواقف الحزب
الحاكمّ ،
فإن إعالن أردوغان عن خطته يضعه
ي.
أمام
ٍ
مسار إلزام ّ
وفي موقفٍ مغاير قبيل العدوان على تل أبيض/
كري سبي وسري كانيه ،تحدث أردوغان
مرارا ً عن الالجئين ليجعلهم ذريعة العدوان،
وفي  2019/9/5قال أردوغانَّ :
إن تركيا قد
تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما
لم َّ
تتلق دعما ً دوليّا ً كافيا ً للتعامل مع الالجئين
السوريين ،وأشار إلى ّ
أن تركيا عازمة على
إقامة «منطقة آمنة» في شمال شرق سوريا
بالتعاون مع الواليات المتحدة بحلول نهاية
أيلول لكنها مستعدة للتحرك منفردة إذا اقتضى
األمر.
وكشف أردوغان حينها ،عن خطة لنقل ما ال
ي ،إلى  200ألف
يقل عن مليوني الجئ سور ّ
مسكن جديد في شمال وشرق سوريا ،وبتكلفة
تزيد عن  26مليار دوالر ،وهدد دول االتحاد
ي بض ّخ الالجئين إليها ،ما لم يحصل
األوروب ّ
على الدعم المناسب لتنفي ِذ الخط ِة ،وقال« :ليس
لدينا خياراتٌ أخرى سوى التحرك قُدما ً بخطتنا
في شرق الفرات».

عفرين ليست مستثناة
عدم ذكر أردوغان منطقة عفرين المحتلة،
لم يكن نسيانا ً أبدا ً بل ّ
ألن مشاريع االستيطان
فيها بلغت مرحلةً متقدمة جداً ،ومقابل تهجير
نحو  300ألف مواطن من أهل عفرين تم
توطين أكثر من نصف مليون من مناطق
سوريّة أخرى ،وفيما كانت نسبة الكرد في
عفرين تتجاوز  %95أصبحت أقل من %25
بعد االحتالل ،وما زالت عمليات بناء القرى
ي.
ت
السكنيّة مستمرة ً لتثبي ِ
ِ
التغيير الديمغراف ّ
وإذ أشار أردوغان إلى عودة نصف مليون
ي إلى ما سماها «المناطق اآلمنة»ّ ،
فإن
سور ّ
السرديّة العدديّة التركيّة لعدد الالجئين حافظت
رقم يتراوح ما بين 2.7ــ  4ماليين سوري ،ولم
تتغير ،وهذا عدا األعداد الكبيرة التي هاجرت
ق اآلمن ِة فهي
إلى أوروبا ،وأما ُمس ّمى المناط ِ
ت
ي
اعتبار لالنتهاكا ِ
ٍ
«المحتلة» ،وال تقي ُم أ ّ
ت االقتتال الفصائلي شبه اليوميّة.
وحاال ِ
ي خط ٍة ال تضمنُ عودة َ الالجئين السوريين
أ ّ
إلى قراهم وبلداتهم األصليّة ،وتتضمن إسكانهم
في مناطقهم ال ينتمون إليها هي مجرد نقل
ي للمشكلة دون حلها ،بل زيادة في
جغراف ّ
تعقيدها ،ألنها تنطوي على تغيير التركيبة
السكانيّة في المناطق التي يجري النقل إليها،
إال ّ
أن أردوغان عمل على استغالل ملف
الالجئين السوريين سواء على األراضي
التركيّة وسيواصل استثمارهم في إعادتهم.
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