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سياسيون: 
على الجميع التصدي لمخطط »إحياء العثمانية الجديدة«

التركي،  االحتالل  دولة  تشنه  الذي  المشترك،  اإلبادة  أن هجوم  أكد ساسٌة في شمال وشرق سوريا، 
بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الدفاع الشعبي، ووصفوه: بأنه »إفالس سياسي«، 
وأشاروا إلى أن »الكريال« تخوض حرب الوجود، أو الالوجود وتلحق بجيش االحتالل التركي هزائم متتالية 

على الرغم من استخدامه شتى األسلحة الحديثة والمحرمة دوليًا...«5 

الناطقة باسم لجنة القائد 
أوجالن بمنبج تدعو الشعوب 

لزيادة وتيرة النضال
أوجالن في  عبد اهلل  القائد  لجنة  باسم  الناطقة  دعت 
إلى  للحرية  التواقة  الشعوب  آسيا حسين  منبج  مدينة 
زيادة وتيرة النضال، والمقاومة لتحرير القائد جسدياُ...«2

مجزرة ديرسم.. 
أول استخدام لألسلحة الكيمياوية من 

قبل المحتل التركي ضد الكرد..«9

تتخطى جماهيرية الناديين العالميين 
ريال مدريد وبرشلونة حدود إسبانيا، 
حالة  في  الكبرى  المشكلة  ولكن 
حّدة  هي  مناطقنا  في  التشجيع 
التعليقات وتبادل السخرية والتي تصل 
في الكثير من األحيان إلى حد الزعل 

والتنافر بين األهل واألصدقاء!..«10

ريالي وال برشلوني؟...العرس 
في أوروبا والدبج عندنا!

صرحت المحامية في اتحاد الجمعيات 
السجناء  أسر  ودعم  القانونية، 
بإن  بولوت،  آصليهان  والمعتقلين، 
السجناء المرضى يواجهون الموت، 
والشهادة كل دقيقة، وأكدت، أن 
ترك السجناء المرضى في المعتقالت 
يعّد عزلة ومحاولة للتصفية الجسدية 

لهم...«5

املحامية آصليهان بولوت: ما يرتكب 

في السجون التركية من جرائم، وصمة 

عار على جبين املجتمع الدولي

العودُة الطوعّيُة للسوريين 
ومشروُع إصالِح شرِق األناضول

إعالن الرئيس التركّي عن مشروع العودة الطوعّية 
لمليون الجئ سورّي على األراضي التركّية جاء في 
توقيٍت اقتصادّي وانتخابّي دقيق، وكان منافسًة 
الملف،  استثمار هذا  التركّيِة في  المعارضِة  مع 
التغييِر  تثبيِت  على  ينطوي  نفسه  الوقِت  وفي 
فالسوريون  المحتلة،  المناطق  الديمغرافّي في 
المزمع إعادتهم ال ينتمون كلهم للمناطق التي 
أشار إليها أردوغان، وبذلك فالخطُة ملحٌق لمشروِع 
ُأقّر في  الذي  األتاتوركّي  األناضول  إصالِح شرق 

8»...1925/9/8

تحسن وضع أطفال ذوي 
الهمم بعد انضمامهم 

لمركز الشهيد إيريش
بمرور قرابة أربعة أشهر من افتتاح مركز »الشهيد 
إيريش« لذوي االحتياجات الخاصة، ويعد األول من 
نوعه في مناطق شمال وشرق سوريا، طرأ تحسن 
على أوضاع األطفال المنتسبين للمركز، في حين 
بأعمار  يدعو األهالي الفتتاح مركز يضم أطفاالً 

مختلفة...«3

مديرية الموارد المائية في 
إقليم الجزيرة ُتساهم في 

ري 13 ألف دونم
بناًء على طلب الكومينات والمزارعين وكنوع من 
الدعم، قامت مديرية الموارد المائية في إقليم 
ألف   13 لري  سدود  أربعة  قنوات  بفتح  الجزيرة 

دونم من األراضي الزراعية...«7

فنانة عراقية ُتلّون رمادية بغداد بالجداريات
تمّرر وجدان الماجد بدقّة وهدوء ريشتها على 
الفنانة  نجحت  فقد  بغداد،  أحد جدران شوارع 
مدينة  في  القيود  من  الكثير  في كسر  العراقية 
ببّث  وذك  العالية،  اإلسمنتية  األبنية  تخنقها 
أليقونات  لوحات  عبر  شوارعها  في  الحياة 
بارزة مثل زها حديد وجواد  عراقية وعالمية 

سليم واألم تيريزا.
في بغداد تحّولت 15 جداريةً في شوارع المدينة 
وعلى أبنيتها إلى لوحات تكّرم تلك الشخصيات 
والشعر  المعمارية  الهندسة  عوالم  في  الرائدة 

والفكر والرسم.
وتضع وجدان لمسات دقيقة بريشتها على جفن 
صورته  الذي  النواب  مظفّر  العراقي  الشاعر 
في  الجدارية  على  أبدعت  كما  جداريتها،  في 

تصوير مشاهد قروية لفالحين بثياب تقليدية.
ويصرخ أحد السائقين لدى مروره في المكان 

»أجمل مظفّر!«.
األلوان،  وجدان  وّزعت  صندوق،  في 
ووضعت الريشات المتنوعة في المياه، تبطئ 
السيارات والمارة والدراجات النارية والتكتك، 
لدى مرورهم قربها، يتأملون بذهول وحشرية 
وتقول  أمامهم.  الماثل  االعتيادي  غير  المشهد 
الفنانة البالغة من العمر 49 عاماً والتي تدّرس 
الفنون الجميلة »نضيف البهجة على  في كلية 

المكان المهجور«.
بها  تقوم  شارع  فّن  تجربة  أّول  هذه  وتشّكل 
لوحاتها  تعرض  أن  اعتادت  التي  وجدان، 
التقليدية  المعارض  داخل  المائية واألكريليكية 

المغلقة المرتادة دائماً من الوجوه نفسها.
أما اليوم، فقد بات فنها، كما تقول الفنانة التي 
»مفتوحاً  األلوان،  من  ببقع  سروالها  تلّطخ 
المجتمع،  طبقات«  كل  من  الجميع...  أمام 
الجميع،  متجولين،  وباعة  وعامة  »فنانين  من 

والجميع، صغاراً وكباراً، يسألون عنه«.

»تقّبلني املجتمع العراقي«

تكسر األلوان المفرحة الرتابة التي تهمين على 
وتنتشر  والفوضى،  باإلسمنت  الغارقة  المدينة 
في كّلِ شوارعها الكابالت الكهربائية السوداء 

المتشابكة.
على جدارية، لوحة تمثّل زها حديد، مع نظرة 
قربها،  أعمالها،  وخلفها  وجهها  على  عميقة 
العراقي  الفّن  عرابي  أحد  سليم،  لجواد  لوحة 
الحديث، وكذلك عالم االجتماع األلماني ماكس 

فيبير ومن حوله الكتب.
توجد  كبيرة،  درجة  إلى  محافظ  بلد  وفي 
»تحديات كبيرة« أمام امرأة ترسم في الهواء 

الطلق، كما تقّر وجدان الماجد.
لمعاونتها  البلدية  في  موظفون  أحياناً  يرافقها 
األولى  اللوحات  في  وتلقت  األرض،  على 
المشروع  تُكمل  أن  قبل  آخر  فنان  مساعدة 

وحيدةً.
وتروي الفنانة »أبقى أحياناً حتى وقت متأخر 
أو حتى  الليل  منتصف  حتى  أحياناً  الليل،  من 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل« في الشارع، 
هذا  في  المرأة  مقلق  »الشارع  وتضيف 

الوقت«.
وتقول  مؤدبة،  غير  تعليقات  أحياناً  تسمع 
الكالم«،  هذا  عن  نفسي  أفصل  أن  »أحاول 
اعتادوا  أيضاً  وهم  أهتم،  وال  »أسمع  مضيفةً 

على وجود امرأة ترسم«.
وتخبر أن فنانة عراقية تقطن في دبي راسلتها 
لتقول لها إنها كانت تحلم بأن ترسم في بغداد 
لكنها كانت تخشى »أاّل يتقبلها الناس«. وتضيف 

»لكن ها أنا، تقبلني المجتمع العراقي«.

»صناعة الجامل«

»عالء  بغداد  أمين  المشروع  راعي  ويشرح 
معن« أن هذا المشروع الذي انطلق قبل تسعة 

أشهر »جزء من رؤية متكاملة لنهضة بغداد« 
التحتية  البنية  تطوير  تشمل  أن  إلى  يطمح 
الجداريات  أن  المدينة، ويضيف  المتهالكة في 
تهدف إلى »صناعة الجمال بالمدينة من خالل 
نقل الفن الى الشارع وإزالة اللون الرمادي من 

الشارع... لون الغبار«.
معماري،  مهندس  وهو  معن،  عالء  يختار 
الشخصيات التي سيتم رسمها، ويقّر أن المدينة 
البالغ عدد سكانها تسعة ماليين نسمة وتنتج 10 
آالف طن من النفايات في اليوم ال تزال تحتاج 
الفساد  يعرقلها  كبرى  تحتية  بنى  مشاريع  إلى 
والبيروقراطية  العامة  الموارد  إدارة  وسوء 

المستشرية في العراق.
دائماً.  األولى  الضحية  هي  »المدينة  ويضيف 
البلد تظهر مباشرةً على مشهد  أي مشكلة في 
سترى  بطالة،  هناك  تكون  حينما  المدينة. 
حينما  الشوارع...  يفترشون  متجولين  باعة 
سترى  المدينة،  في  سكن  مشكلة  هناك  تكون 

العشوائيات«.
أيضاً  المدينة  شوارع  جدران  بعض  تغطي 
رسمها  سياسية  ورسائل  األمل  تحمل  لوحات 
الشعبية  االنتفاضة  فترة  خالل  المتظاهرون 
 2019 األول  تشرين  في  البالد  شهدتها  التي 
والفساد  التحتية  البنى  سوء  على  لالحتجاج 

المزمن.
في حّي الصدرية الشعبي، أعادت وجدان ماجد 
رسم لوحة للفنان العراقي حافظ الدروبي تمثّل 
بائعي بطيخ، أضفت بعض الفرح على المكان.
ويقول فاضل أبو علي، وهو بائع محارم يبلغ 
هذا  جداً،  جميل  عاماً، »شيء  العمر 63  من 
تراث بغداد وتراث العراق«، آمالً في أن يرى 
محافظات  كل  »في  األعمال  هذه  من  المزيد 

العراق«.
ويضيف »ليس فقط الرسم والشكليات، نتمنى 
شوارع  في  موجودة  نظافة  هناك  تكون  أن 
بغداد، من ناحية المجاري واألزقة والحدائق«.

وكاالت

فايزر ُتعلن فشل أقراص« باكسلوفيد« بمنع 
اإلصابة بفيروس كورونا

على  االختبارات  إن  فايزر  شركة  أعلنت 
لكوفيد-19  المضادة  »باكسلوفيد«  أقراصها 
الذين  األشخاص  وقاية  في  فعالية  تثبت  لم 
من  بالفيروس  مصاب  شخص  مع  يعيشون 

اإلصابة بالمرض.
وقالت الشركة في بيان بأن التجربة التي شملت 
مخالطين  كانوا  الذين  البالغين  من   2975
في  كوفيد-19  بأعراض  مصاب  لشخص 
إصابتهم  االختبارات  أثبتت  المنزل،  نفس 
بالفيروس. حيث تم إعطاء هؤالء األشخاص 
إما »باكسلوفيد« لمدة خمسة أو عشرة أيام أو 

دواء وهمي.
أخذوا  الذين  أولئك  أن  االختبارات  وبينت 
أقل  كانوا  أيام،  خمسة  استمرت  لمدة  الدواء 

من  المئة  في   32 بنسبة  لإلصابة  عرضة 
النسبة  وارتفعت  الوهمي،  الدواء  مجموعة 
تناول  من  أيام   10 بعد  المئة  في   37 إلى 
»باكسلوفيد«، ولكن هذه النتائج لم تكن ذات 
بسبب  كانت  ربما  ثم  ومن  إحصائية  داللة 

الصدفة.
التجربة  في  السالمة  بيانات  إن  فايزر  قالت 
تتفق مع الدراسات السابقة، التي أظهرت أن 
األقراص فعالة بنسبة 90 في المئة تقريباً في 
منع دخول المستشفى أو الوفاة لدى مرضى 
بمرض  اإلصابة  لخطر  المعرضين  كوفيد 
وقت  بعد  أيام  خمسة  لمدة  تناولها  عند  شديد 

قصير من ظهور األعراض.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  بورال  ألبرت  وأّكد 
شعورنا  من  الرغم  »على  بيان:  في  فايزر 
الخاصة  الدراسة  هذه  نتيجة  من  أمل  بخيبة 
القوية  الفعالية  تؤثر على  النتائج ال  هذه  فإن 
تجربتنا  في  التي الحظناها  السالمة  وبيانات 
نقلته  ما  كورونا«،  مرضى  لعالج  السابقة 

وكالة رويترز.
»باكسلوفيد«،  أن  إلى  الشركة  وأشارت 
الذي يتكون من نوعين مختلفين من األدوية 
المضادة للفيروسات، معتمد حالياً أو مصّرح 
به لالستخدام المشروط أو الطارئ في أكثر 

من 60 دولة حول العالم لعالج مرضى كوفيد 
-19 عالي الخطورة.

المتوقع أن تصل مبيعات »باكسلوفيد«،  من 
باسم  تُعرف  العقاقير  من  فئة  من  وهو جزء 
مليار   24 إلى   - البروتيني  األنزيم  مثبطات 
لتوقعات  وفقاً  العام،  هذا  أمريكي  دوالر 
طريق  عن  جمعتها  التي  ستريت«  »وول 

موقع »رفينيتيف«.
وانخفضت أسهم شركة فايزر، التي تراجعت 
العادية،  التعامالت  في  المئة  في   3 بنسبة 
 48.53 إلى  إضافية،  المئة   في   1 بنسبة 
دوالراً أمريكياً بعد ساعات من هذا اإلعالن.

وكاالت 

عدسة روناهي
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دعت الناطقة باسم لجنة القائد عبد اهلل أوجالن في مدينة منبج آسيا حسين الشعوب 
التواقة للحرية إلى زيادة وتيرة النضال، والمقاومة لتحرير القائد جسدياُ.

الناطقة باسم لجنة القائد أوجالن بمنبج تدعو الشعوب 
لزيادة وتيرة النضال

المعيالت في أفغانستان يواجهن قيود طالبان في العمل

تقرير: رغم تفوقهّن، احتمال انخراط الفتيات في المهن العلمّية ضئيل

منبج،  في  القائد  لجنة  باسم  الناطقة  أوضحت 
بأن  هاوار،  أنباء  لوكالة  حسين  آسيا  وريفها 
هللا  عبد  القائد  ضد  حيكت  الدولية  المؤامرة 
في  مهيمنة  قوى  فيها  وشاركت  أوجالن، 

مقدمتها الدولة التركية.
الشعب  تستهدف  لم  المؤامرة  بأن  مؤكدة: 
جميع  لتستهدف  ذلك  تعدى  بل  فقط،  الكردي 
تم  عام 1999  للحرية: »في  التواقة  الشعوب 
التي  فالمؤامرة  دنيئة،  بمؤامرة  القائد  اعتقال 
تمت ليست فقط ضد شخصية القائد أو الشعب 

الشرق  للشعوب  استهداف  هي  إنما  الكردي، 
أوسطية التواقة للحرية، فكان هدفهم األساسي 
هو إبقاء الشعوب كأداة بيد الدول الرأسمالية«.
في  المتآمرة  الدول  مساعي  إلى  ولفتت 
القائد  »فكر  األوجالني:  الفكر  على  القضاء 
الحداثة  إلى  يقضي  لكي  أوجالن جاء  عبد هللا 
الرأسمالية، ونظام الدول القومية، لذلك حاولت 
هللا  عبد  القائد  اعتقال  خالل  من  الدول  هذه 
بروح  تجسد  الذي  فكره،  تعتقل  أن  أوجالن 
األمة الديمقراطية، والذي يعدّ خالصاً للمشاكل 

العالقة في الشرق األوسط«.
وأشارت »أن الشرق األوسط يعاني من مشاكل 
بمعنى  القيادة،  من مشكلة  أيضاً  ويعاني  عدة، 
أنه ال يوجد قائد يعمل من أجل حرية الشعوب، 
بفكره،  أوجالن  هللا  عبد  القائد  أتى  فعندما 
وبفلسفته حتى يخرج الشعوب المضطهدة من 
الظلم جابهته الدول القومية والرأسمالية، قامت 

هذه الدول بحياكة مؤامرة العتقاله«.

وبينت آسيا: بأنه من خالل هذه السنوات عندما 
انتشر فكر األمة الديمقراطية بشكل واسع في 
الشرق األوسط ومناطق شمال وشرق سوريا 
ومكتسبات  انتصارات  تحققت  خاص،  بشكل 
سوريا،  وشرق  شمال  في  وسياسية  عسكرية 

بفضل فكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن.
ونوهت آسيا: بأن الشعوب التي تطمح أن تعيش 
من  فكرها  تستمد  وديمقراطية  وحرية  بسالم 
القائد عبد هللا أوجالن، وهذا ما ال يروق للدولة 
العزلة  تشدد  دائماً  »نراها  وقالت:  التركية، 
التركية  الدولة  به  تقوم  أن ما  القائد علماً  على 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  على  العزلة  بفرض 

مناٍف للقوانين والمواثيق الدولية كلها«.
القائد  حالة  ما  اآلن  نعرف  ال  »نحن  وزادت: 
لقاءه  التركية  الدولة  منع  بسبب  الصحية 
العزلة عليه، وكل  بمحاميه، وبأسرته، وتشدد 
ذلك يحدث بسبب فكره وفلسفته، التي انتشرت 
للشعوب  منهالً  وأصبحت  أجمع  العالم  في 

التواقة للحرية كافة«.
اختتمت الناطقة باسم لجنة حرية القائد عبد هللا 
حديثها،  حسين  آسيا  منبج  مدينة  في  أوجالن 
يجددون  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  بأنهم 
والمنظمات  الحقوقية،  للمنظمات  مطالبهم 

الشعوب  جميع  يناشدون  وأيضاً  اإلنسانية، 
التواقة للحرية، بأن يرفعوا وتيرة النضال، وأن 
يزيدوا من مقاومتهم حتى تحرير القائد عبد هللا 

أوجالن جسدياً.

والمعلومات  اإلحصاء  وكالة  توقعات  خابت 
األفغانية عندما توقعت أن المرأة ستحصل على 
العملية  الحياة  في  بالمائة   40 بنسبة  مشاركة 

مقارنة بالرجل.
بقيت التقارير التي أعلنت عنها وكالة اإلحصاء 
والمعلومات األفغانية، مجرد توقعات، ولم تَر 

النور في واقع النساء األفغانيات.
اإلناث  مشاركة  معدل  بلغ  المتحدة  لألمم  وفقاً 
في القوى العاملة في أفغانستان نحو 15 بالمئة 
فقط في عام 2010، ولم يزد إال بشكل طفيف 
في عام 2015، حيث وصل إلى 19 بالمائة، 
وصلت  حيث  تباطؤاً  الزيادة  هذه  شهدت  كما 

إلى 22بالمائة فقط في عام 2020.
اإلحصاء  وكالة  توقعات  خابت  النتائج  وبهذه 
بحلول  إنه  قالت:  التي  األفغانية،  والمعلومات 
نسبة  على  النساء  ستحصل   2020 العام 
العملية،  الحياة  في  المشاركة  من  بالمائة   40
الالئي  النساء  نسبة  أن  رغم  بالرجل،  مقارنة 

تم توظيفهن في وظائف جديدة في المؤسسات 
مصادر  الرجال،  نسبة  من  أعلى  الحكومية 

محلية.
نسبة  تتجاوز  أن  اإلحصاء،  وكالة  وتوقعت 
العامالت في الحكومة 40 بالمائة، إذا استمر 
السلطة  لكن سيطرة طالبان على  نفسه،  النمو 
تلك  أنهت   2021 آب/أغسطس   15 في 
أنهى  السلطة  إلى  طالبان  فوصول  اآلمال، 
العديد  من  النساء  وأقصيت  السياسية،  الحياة 
في  للعامالت  يسمح  لم  حتى  المجاالت،  من 
الذهاب إلى باب مبنى  الوزارات، والسفارات 

الوزارة.  
وقبل سيطرة طالبان لم يكن وضع النساء أفضل، 
فقد أقصيت النساء من الحياة االقتصادية، ولم 
يجدن مكاناً لهن إال بصعوبة، وكانت أجورهن 
طالبان  سيطرة  وبعد  الرجال،  أجور  من  أقل 
فقدن وظائفهن حيث تم فصل النساء من العمل.
ومعيلة  عاملة،  وهي  الحسيني  حنيفة  تقول 

ألبنائها الثمانية »ابني البكر عمل في صناعة 
األزمة  بسبب  وظيفته  فقد  لكنه  المعادن، 
االقتصادية، أما زوجي فهو مسن وال يستطيع 
الثانوية،  المدرسة  في  طالبات  وبناتي  العمل، 
يجلسن اليوم في المنزل بعد منعهن من ارتياد 
بالعمل بالخبز مع ثالث  المدرسة، لذلك بدأت 

نساء أخريات في هذا المخبز«.
العامالت  تعدّ  »طالبان  أن  إلى  وأشارت 
رغم  نتسول  ال  كذلك  لسنا  لكننا  متسوالت، 
بعرق  العيش  لقمة  كسب  ونحاول  حاجتنا، 
العمل رغم  على  أنها مصرة  مؤكدةً  جبيننا«، 
لكني  كبيرة  الحياة  »مصاعب  طالبان  رفض 
الجاد،  العمل  خالل  من  المال  بكسب  أفخر 
النساء  من  العديد  مع  مقارنة  أفضل  فحالنا 
المعيشية  الظروف  أجبرتهم  الذين  واألطفال، 
وعددهم  العاصمة،  طرقات  في  التسول  على 

يتزايد يوماً بعد يوم«.
وكالة أنباء املرأة

كشف تقرير مخصص لقضايا الجنسين تصدره 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
الفتيات  بين  الفجوة  أن  سنويا  )اليونسكو( 
تقلّصت حتى  الرياضيات،  مجال  في  والفتيان 
متفوقات  الفتيات  وتظل  فقرا،  البلدان  أشد  في 

في مجالي العلوم والقراءة.
أداء  يفوق  الفتيان  أداء  أن  إلى  النتائج  تخلص 
الفتيات في الرياضيات خالل السنوات األولى، 

لكن سرعان ما تتالشى هذه الفجوة الحقا.
لكن، على الرغم من أّن الفتيات يلحقن بالركب 
التعليم  مرحلتي  في  الرياضيات  مجال  في 

أن  المرجح  فمن  والثانوي،  األعلى  االبتدائي 
أصحاب  ضمن  األكبر  النسبة  الفتيان  يمثل 
األداء األعلى في الرياضيات في جميع البلدان.
المعنون  السنوي  اليونسكو  تقرير  ويحّث 
الذين  األشخاص  بشأن  النقاش  آفاق  »تعميق 
التفكير  الركب« على  ال يزالون متخلفين عن 
الجنسين  بين  المساواة  عدم  مسألة  في  بعمق 
والعقبات التي ال تزال تمنع الفتيات من تحقيق 

إمكانياتهن.
بيانات  تحليل  على  اليونسكو  تقرير  اعتمد 
االبتدائي  التعليم  بشأن  دولة   120 من  واردة 

والثانوي، بغية تقديم استعراض شامل للوضع 
الراهن.

الجنسين  بين  الفجوة  أّن  التحليل  هذا  ويؤكد 
البلدان  في  حتى  تقلّصت  التعلّم  مجال  في 
في  انعكاسا  البلدان  بعض  وتشهد  فقرا،  األشدّ 
الكفّة  الفجوة  تُرّجح  إذ  السائدة،  االتجاهات 
الفتيات  لصالح  الثامن  الصف  من  اعتبارا 
مجموعه  بما  وذلك  الرياضيات،  مجال  في 
في  نقاط  ثالث  ماليزيا،  في  مئوية  نقاط  سبع 
كمبوديا، و1.7 نقاط في الكونغو، و1.4 نقاط 

في الفلبين.
لرصد  العالمي  اليونسكو  تقرير  مدير  ويقول 
أتاحت  »لقد  أنطونينيس:  مانوس  التعليم، 
اإلصدارات األخيرة وضع تصور شبه شامل 
للفجوات بين الجنسين في مخرجات التعلّم قبل 
من  الرغم  على  وذلك  تماما،  الجائحة  تفشي 

الحاجة إلى المزيد من البيانات.«
على  يتقدمن  الفتيات  أن  أنطونينيس:  وأضاف 
»ولكننا  والعلوم،  القراءة  مجالي  في  الفتيان 
نرى أّن أوجه التحيز والقوالب النمطية ال تزال 
مجال  في  سيما  وال  الدراسة،  استمرار  تعوق 
المساواة  تحقيق  علينا  ويتوجب  الرياضيات، 
بين الجنسين في التعلم وضمان إطالق الطاقة 

الكامنة لدى كل طالب علم.«
البلدان  في  الفتيات  تحقق  التقرير،  بحسب 
المدارس  في   - الدخل  ومرتفعة  متوسطة 
مجال  في  بكثير  أفضل  نتائج   - الثانوية 
التفّوق،  هذا  من  الرغم  على  لكن  العلوم، 
المهن  في  الفتيات  انخراط  احتمال  يزال  ال 
العلميّة ضئيال، األمر الذي يشير إلى احتمالية 
عرقلة  في  الجنسانية  التحيزات  استمرار 
سعيهّن إلى مواصلة التعليم في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

البلدان  في  الفتيات  تحقق  التقرير،  وحسب 
المدارس  في   - الدخل  ومرتفعة  متوسطة 
مجال  في  بكثير  أفضل  نتائج   - الثانوية 
التفّوق،  هذا  من  الرغم  على  لكن  العلوم، 
المهن  في  الفتيات  انخراط  احتمال  يزال  ال 
العلميّة ضئيال، األمر الذي يشير إلى احتمالية 
عرقلة  في  الجنسانية  التحيزات  استمرار 
سعيهّن إلى مواصلة التعليم في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وكاالت

تعّرف على فوائد الفراولة، وعلى أضرارها

للدم،  الفراولة  فوائد  على  يأتي  فيما  فلنتعرف 
الهامة  المعلومات  على  ونتعرف  وللجسم، 

المتعلقة بهذه الفاكهة اللذيذة:

فوائد الفراولة للدم، ولجهاز 
الدوران

للدم،  المحتملة  الفراولة  فوائد  بأهم  قائمة  إليك 
ولجهاز الدوران:

1ـ تحسين امتصاص الحديد من الطعام:
قد يساعد تناول الفراولة الطازجة بانتظام على 
تحسين قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص 
الغذائية  المكمالت  ومن  الطعام،  من  الحديد 

واالستفادة منه.
الصدد  المحتملة في هذا  الفراولة  فوائد  تعزى 
يعد  إذ  ج،  بفيتامين  اللذيذة  الفاكهة  هذه  لغنى 

فيتامين ج أحد العناصر الغذائية، التي تساعد 
على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم.

2ـ تنظيم مستويات ضغط الدم:
قد يساعد تناول الفراولة على تنظيم ضغط الدم، 
اإلمكان،  قدر  السيطرة  تحت  عليه  والحفاظ 

وذلك يعود غالبًا لألسباب اآلتية: 
من  نسبيًّا  عالية  كمية  على  الفراولة  احتواء  ـ 
البوتاسيوم، إذ يزيد نقص البوتاسيوم من فرص 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم. 
ـ غنى الفراولة باألنثوسيانين، وهو أحد أنواع 
تساعد  قد  التي  القوية،  األكسدة  مضادات 
الدموية، وخفض فرص  األوعية  توسيع  على 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم. 
لذا، فإن تناول الفراولة على المدى البعيد، قد 
أمراض  من  العديد  من  الحماية  على  يساعد 
القلب والشرايين، ال سيما األمراض، التي قد 

يسببها ارتفاع ضغط الدم.

3ـ تعزيز صحة القلب:
الدوران،  ولجهاز  للدم،  الفراولة  فوائد  إحدى 
هي قدرتها المحتملة على تحسين صحة القلب 
الفراولة  فوائد  وتعزى  عموًما،  والشرايين 

المحتملة في هذا الصدد لما يأتي:
التي  األلياف،  على  الفراولة  ثمار  احتواء  ـ 
الكولسترول  مستويات  خفض  على  تساعد  قد 

السيء في الجسم.
الفراولة على نسب معتدلة من  ثمار  ـ احتواء 
تحسين  على  يساعد  الذي  الفوليك،  حمض 

صحة القلب.
الغذائية،  العناصر  بالعديد من  الفراولة  ـ غنى 
والمواد الهامة، التي تساعد على خفض فرص 
الدوران  وجهاز  القلب،  بأمراض  اإلصابة 
مضادات  اآلتية:  المواد  وخاصةً  المختلفة، 

األكسدة، ومضادات االلتهاب.
4ـ فوائد الفراولة للدم األخرى:

فوائد الفراولة للدم ال تقتصر على ما ذكر أعاله 
الفراولة  فوائد  بعض  يأتي  فيما  بل  فحسب، 

األخرى للدم، ولجهاز الدوران:
بشكل  الدم  تخثر  عمليات  حدوث  ضمان  ـ 
فرص  وخفض  الجسم،  في  وسليم  صحي، 

اإلصابة بالجلطات الدموية. 
ـ تقوية وتحسين الدورة الدموية في الدماغ.

ـ تحسين قدرة خاليا الدم على مقاومة عمليات 
األكسدة الضارة. 

فوائد الفراولة األخرى للجسم

باإلضافة لفوائد الفراولة للدم ولجهاز الدوران، 

عديدة  صحية  فوائد  الفراولة  لثمار  يكون  قد 
أخرى، ومن أبرزها:

ـ خفض فرص اإلصابة بمرض السرطان، ال 
السرطانات: سرطان  من  اآلتية  األنواع  سيما 

القولون، وسرطان المريء.
على  قدرته  وتحسين  الجسم،  مناعة  تقوية  ـ 

مقاومة مختلف أنواع األمراض وااللتهابات.
ـ خسارة الوزن الزائد، ومقاومة السمنة. 

ـ تحسين صحة ومظهر البشرة، والحماية من 
عالمات تقدم سن البشرة، أو تأخير ظهورها. 

ـ تحسين صحة الدماغ، وإبطاء وتيرة تداعي، 
وفقدان الذاكرة، الذي قد ينشأ مع التقدم الطبيعي 

في السن. 
ـ تنظيم مستويات سكر الدم، ما قد يساعد على 

إبقاء حالة مرضى السكري تحت السيطرة. 
ـ تخفيف حدة األلم، الذي قد يرافق األمراض، 

مثل: التهاب المفاصل، والنقرس. 
ـ تحسين صحة الحمل، وخفض فرص إصابة 

الجنين بالتشوهات والعيوب الخلقية. 
ـ تنظيم الهضم ومقاومة اإلمساك.

ـ إيقاف تساقط الشعر.
ـ زيادة عدد الحيوانات المنوية.

ـ تبييض األسنان.
ـ الحفاظ على صحة العيون.

أرضار الفراولة

للدم، وألجهزة  الفراولة  فوائد  الرغم من  على 
قد  الفراولة،  تناول  أن  إال  المختلفة،  الجسم 

والمضاعفات  األضرار،  من  بالعديد  يتسبب 
الصحية في بعض األحيان، مثل:

1ـ اإلصابة بحساسة الفراولة:
قد تظهر أعراض تدل على اإلصابة بحساسية 
تظهر  ما  غالبًا  األعراض  وهذه  الفراولة، 
تتراوح  فترة  خالل  المصاب  الشخص  على 
تناول  بعد  دقيقة  عشرة  خمس  إلى  خمس  من 

الفراولة، ومن هذه االعراض:
ـ طفح جلدي.
ـ حكة جلدية.

ـ تغير في لون الجلد.
ـ صعوبات في البلع.

ـ تورم في الفم أو اللسان.
2ـ التأثير على مستويات السكر.

الفراولة تزود الجسم بجرعة عالية من السكر، 
وذلك  منها،  كبيرة  كميات  تناول  عند  سيما  ال 

يؤثر سلبًا خاصةً مرضى السكري.
3ـ التعرض لمضاعفات صحية أخرى:

يمكن التعرض للمزيد من المضاعفات األخرى 
بالرغم من فوائد الفراولة للدم، والجسم كافةً، 

ومن أبرزها اآلتي:
ـ مضاعفات صحية محتملة لألشخاص، الذين 
في  أمراض  أو  صحية  مشكالت  من  يعانون 

الكلى.
زيادة  في  يتسبب  قد  ما  الدم،  ميوعة  زيادة  ـ 
فرص التعرض للنزيف وللكدمات، لذا يفضل 

تجنب تناول الفراولة من قبل الفئات اآلتية:
ـ األشخاص المصابين بأمراض نزف الدم.

الخضوع  على  يوشكون  الذين  المرضى  ـ 
لعملية جراحية.

أعراض التهاب الكبد عند الصغار... وكيفية الحماية منه
التهاب الكبد مصطلح واسع، يستخدم لوصف 
الكبد، وهو عضو  في  التهابية  حدوث عملية 
يؤدي مئات الوظائف األساسية كل يوم، من 
الدم،  من  السموم  إزالة  إلى  الهضم  مساعدة 
وعندما يكون الكبد ملتهبا أو تالفاً، فإنه يصبح 

غير قادر على أداء العديد من تلك المهام.
يشير التهاب الكبد )الحاد( إلى االلتهاب، الذي 
يظهر بسرعة نسبية وال يستمر أكثر من ستة 
أشهر، يمكن أن يكون شديداً، ويؤدي إلى فشل 
الكبد، لكن يمكن أن يكون التهاب الكبد خفيفاً 
نسبياً أيضاً، حيث أنه ليس من غير المألوف 
أن يصاب المرضى، وخاصة األطفال بالتهاب 
الكبد في سياق مرض فيروسي بسيط، وغير 

معقد.

أسباب التهاب الكبد

األطفال؛  عند  الكبد  التهاب  يحدث  أن  يمكن 
يُصاب  أن  لطفلك  يمكن  كثيرة،  أشياء  بسبب 
بالتهاب الكبد نتيجة تعرضه للفيروس المسبب 
اللتهاب  المسببة  الفيروسات  هذه  ومن  له، 

الكبد:
ـ فيروسات التهاب الكبد، هناك خمسة أنواع 
 ،)A( رئيسية من فيروسات التهاب الكبد: إيه
.)E( وإي ،)D( ودي ،)C( وسي ،)B( وبي

ـ فيروس مضخم للخاليا.
فيروس إبشتاين بار.

يؤثر  أن  يمكن  البسيط،  الهربس  فيروس  ـ 
الهربس على الوجه، أو الجلد فوق الخصر، 

أو األعضاء التناسلية.
الماء،  أو جدري  النطاقي،  الحماق  فيروس  ـ 
التهاب  هو  الفيروس  هذا  مضاعفات  أحد 

الكبد، لكن هذا نادًرا ما يحدث عند األطفال.
من  مجموعة  هذه  المعوية،  الفيروسات  ـ 

الفيروسات غالبًا ما تظهر عند األطفال.
ـ فيروس الحصبة األلمانية.

من  مجموعة  هذه  الغدية،  الفيروسات  ـ 
البرد،  نزالت  تسبب  التي  الفيروسات، 
عند  األذن  والتهابات  اللوزتين،  والتهاب 

األطفال، يمكن أن تسبب أيًضا اإلسهال.
حاالت  تسبب  أن  يمكن  فيروس،  بارفو  ـ 
الكبد عند األطفال، مثل  التهاب  أيًضا  أخرى 
الجهاز  يقوم  إذ  الذاتية،  المناعية  أمراض 
المناعي لطفلك بإنتاج األجسام المضادة، التي 
إلى  يؤدي  التهاباً  يسبب  وهذا  الكبد،  تهاجم 

التهاب الكبد.

أعراض التهاب الكبد عند 
األطفال

أعراض التهاب الكبد واسعة النطاق، وتتداخل 
يعاني  قد  الشائعة،  األمراض  من  العديد  مع 

الطفل المصاب بالتهاب الكبد من:
ـ حمى.

ـ إرهاق.
ـ آالم في المفاصل أو العضالت.

ـ فقدان الشهية.
ـ الغثيان.

ـ اإلسهال.
ـ القيء.

ـ آالم البطن، فإن األطفال قد يعانون من آالم 
حيث  البطن،  من  العلوي  الجزء  في  خاصة 
يوجد الكبد، ومن المهم التماس العناية الطبية 
العاجلة في أي وقت، يشكو الطفل فيه من ألم 
شديد في بطنه، وقد يفكر األطباء في األسباب 
التهاب  مثل  البطن،  أللم  األخرى  المحتملة 

الزائدة الدودية.
ـ بول غامق، أو براز شاحب، أو بلون الطين.
هو  والعينين،  الجلد  اصفرار  أو  اليرقان،  ـ 
عالمة مميزة اللتهاب الكبد، على الرغم من 
في  التهاب  لديك  يكون  أن  الممكن  من  أنه 

الكبد، وال تظهر عليه عالمات اليرقان.

أسباب التهاب الكبد الحايل

عديدة،  أسباب  الكبد  اللتهاب  يكون  أن  يمكن 

من أمراض المناعة الذاتية إلى اآلثار الجانبية 
أحد  بسبب  يحدث  ما  غالباً  األدوية،  لبعض 
تحدثنا  التي  الخمسة  الكبد  التهاب  فيروسات 

عنها سابقاً.
التهاب  ينتشر  أن  يمكن  النوع،  على  اعتماداً 
الدم،  مالمسة  خالل  من  الفيروسي  الكبد 
عن  أو  البراز،  أو  األخرى،  الجسم  وسوائل 
المطهية  أو غير  النيئة،  اللحوم  تناول  طريق 
جيداً، لكن تم استبعاد التهاب الكبد الفيروسي 
في  األخيرة  األطفال  طب  مجموعات  في 

الواليات المتحدة، وخارجها.
األميركية  المراكز  فإن  ذلك،  من  بدالً  ولكن 
أن  في  تشتبه  األمراض  على  للسيطرة 
الفيروس الغدي، هو مسبب الحاالت الحالية.

في  فقط  هذا  نشاهد  أننا  لالهتمام  المثير  من 
األطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات، 
تزيد  الذين  األشخاص،  معظم  أن  يعني  ما 
أعمارهم عن عشر سنوات لديهم مناعة ضد 
الفيروسات الغدية، وهذا قد يكون سبباً لظهور 

التهاب الكبد هذا عند األطفال الصغار.
لم يتم العثور على مسببات األمراض الشائعة، 
التي تسبب التهاب الكبد الفيروسي الحاد، بما 
في ذلك فيروسات التهاب الكبد )إيه A وبي 
من  أي  لدى   )E وإي   Dودي  ،C وسي   ،B

الحاالت.
 لم يتم تحديد أي عوامل خطر أخرى، بما في 
ذلك روابط متعلقة بالتقاط عدوى أثناء السفر، 
كما تجرى اختبارات إضافية لمصدر العدوى 
الكيميائية،  المواد  لبعض  التعرض  تشمل 

والسموم األخرى في البلدان المتضررة.
الكبدي  االلتهاب  يكون  أن  المحتمل  من  أنه 
من  بات  غدية،  فيروسية  نتيجة عدوى  الحاد 
األحيان  من  كثير  في  اكتشافها  اآلن  الممكن 
اإلصابات  ارتفعت  االختبارات،  بفضل 
إلى  تراجعها  بعد  مؤخراً  الغدية  بالفيروسات 
مستويات منخفضة خالل جائحة كوفيد، ويعدّ 

األطفال الصغار أكثر عرضة لإلصابة.

ما الفريوسات الغدية؟

تعد الفيروسات الغدية من الفيروسات الشائعة 
بما  األمراض،  من  مجموعة  تسبب  التي 
والحمى  بالبرد،  الشبيهة  األعراض  ذلك  في 
الهوائية،  الشعب  والتهاب  الحلق،  والتهاب 

وااللتهاب الرئوي واإلسهال.
الفيروسات  من  أكثر من خمسين نوعاً  هناك 
للبشر،  العدوى  تسبب  أن  يمكن  التي  الغدية، 
وهي تسبب أعراضاً تنفسية بشكل شائع، لكنها 
يمكن أن تؤدي إلى التهاب المعدة، واألمعاء، 

والتهاب الملتحمة، والتهابات المثانة.
بالنسبة  للقلق  مثيرة  كانت  النتائج  هذه 
للخبراء، نظراً ألن األشخاص الذين يصابون 
بشكل  يشفون  ما  غالباً  الغدية  بالفيروسات 
طبيعي، وال يشكل خطورة مثل المرض، الذي 
يسبب  ما  وعادة  األطفال،  هؤالء  عند  ظهر 
اإلسهال،  الغدية،  الفيروسات  من   41 النوع 
مصحوبة  تكون  ما  وغالبا  والحمى،  والقيء 
أنه  المعروف  غير  ومن  تنفسية،  بأعراض 

يسبب التهاب الكبد لدى األطفال األصحاء.
تسبب  أن  يمكن  الغدي  الفيروس  عدوى  إن 
غير  هو  ما  بجديد،  ليس  هذا  الكبد،  التهاب 
الصغار  األطفال  يصاب  أن  هو  عادي 

األصحاء بالمرض فجأة.

ماذا ميكن للوالدين أن يفعال 
لحامية أطفالهام من التهاب 

الكبد؟

ينتشر الفيروس الغدي من شخص آلخر عن 
لمس  خالل  من  أو  التنفسي،  الرذاذ  طريق 
سطح به فيروس غدي، يجب تشجيع األطفال 
على غسل أيديهم كثيراً، وتجنب لمس وجههم 
العديد من  إلى  إضافة  الممكن،  بالقدر  وفمهم 
منع  على  تساعد  التي  نفسها،  اإلجراءات 

انتشار كورونا.
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قامشلو/ رشا علي ـ بمرور قرابة أربعة أشهر من افتتاح مركز »الشهيد إيريش« لذوي االحتياجات الخاصة، ويعد األول من نوعه في مناطق شمال 
وشرق سوريا، طرأ تحسن على أوضاع األطفال المنتسبين للمركز، في حين يدعو األهالي الفتتاح مركز يضم أطفااًل بأعمار مختلفة.

تحسن وضع أطفال ذوي الهمم بعد انضمامهم لمركز الشهيد إيريش

إصابة طفل... تطرح قضية االستغالل الجنسي لألطفال في تونس

في  الهمم  ذوي  أطفال  حقوق  واقع  يزال  ال 
المنطقة بحاجة إلى المزيد من التركيز، خاصة 
خاصة  مراكز  وافتتاح  التعليم،  مجال  في 
وكيفية  السلوك  آداب  لتعليمهم  تضمهم،  بهم 
يعاني  حيث  بأنفسهم،  ثقتهم  ولزيادة  المعاملة، 
بالمدارس  دمجهم  في  صعوبات،  من  هؤالء 
والحضانات العامة، وعلى هذا األساس تسعى 
اإلدارة الذاتية االهتمام بهذه الفئة من المجتمع 
بافتتاح مراكز خاصة بهم، وافتتحت منذ عدة 
لذوي  إيريش«  »الشهيد  باسم  مركزاً  أشهر 
إقليم  في  نوعه  من  األول  يعدّ  الذي  الهمم، 

الجزيرة.
والعمل  االجتماعية  الشؤون  هيئة  وعملت 
هذا  الفتتاح  التجهيز  على  الذاتية  اإلدارة  في 
سنة  بنائها  مدة  استغرقت  والذي  المركز، 
الهمم،  ذوي  األطفال  باستقبال  وبدأ  ونصف، 
المنصرم،  العام  من  الثامن  الشهر  بداية  في 
وثم أعلن عن افتتاحه بشكل رسمي في الشهر 
 2021/12/13 في  نفسه  العام  من  األخير 

بمدينة قامشلو. 

متّيز مركز ذوي الهمم

يعدّ المركز األول من نوعه في إقليم الجزيرة، 
الذين  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  يستقبل 
تتراوح أعمارهم ما بين عشرة إلى ثمانية عشر 
صباحاً  الثامنة  الساعة  من  يبدأ  وبدوام  عاما، 

إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.
المركز،  هذا  عن  أدق  تفاصيل  ولمعرفة 
والهدف من افتتاحه التقت صحيفتنا »روناهي« 
لذوي  إيريش  الشهيد  مركز  باسم  الناطقة  مع 
التي  أحمد،  جينان  الخاصة،  االحتياجات 

أوضحت: الهدف من افتتاح المركز هو مساعدة 
يتكلف  حيث  عنهم،  العبء  وتخفيف  األهالي 
إلى  إرسالهم  لدى  كبيرة  مادية  بمبالغ  األهالي 
المراكز الخاصة، وأيضاً لوجود حاالت كثيرة 
المجتمع  في  المهمشين  األطفال،  هؤالء  من 
األهالي،  دعم  المركز هو  افتتاح  »الهدف من 
وخروجهم  األطفال،  وتدريب  وتعليم  وترفيه 
المنزل واختالطهم مع األطفال اآلخرين،  من 
ألن وجودهم في المنزل بشكل دائم يخلق لهم 

تقبلهم ألي أحد،  إلى عدم  يؤدي  نفسياً  ضغطاً 
فالعائلة وحدها ال تستطيع االهتمام بهذه الفئة، 

ووجود مراكز من هذا النوع ضروري«. 

وجود حاالت معقدة

المركز يضم حاالت، صعوبة النطق، متالزمة 
وصعوبات  العقلي،  التخلف  التوحد،  داون، 
عشرة  بين  ما  أعمارهم  يتراوح  حيث  التعلم، 
وثمانية عشر عاماً، ويبلغ عدد األطفال ثالثين 
معلمون  األطفال  رعاية  على  ويشرف  طفالً، 
واإلرشاد  النفس،  علم  مجاالت  في  مختصون 
النفسي، والتربية، والمناهج، وعلم االجتماع، 
تدريبية،  دورات  إخضاعهم  إلى  باإلضافة 

أن  كما  حالة،  كل  مع  التعامل  كيفية  لتعليمهم 
حسب  للزيادة  وقابل  عشرة،  المعلمين  عدد 

المطلوب.
إلى وجود حاالت  وأشارت جينان في حديثها 
معهم،  التعامل  ويصعب  المركز،  في  معقدة 
وأيضاً  بالتوحد،  المصابون  األطفال  وخاصةً 
وجود حاالت بوضع مقبول صحياً، ويتقدمون 
في العالج بشكل سريع، وبأنهم يعتمدون ضمن 
المركز بشكل رئيسي على تعديل سلوك هؤالء 
األطفال، وتعليمهم كيفية االعتماد على أنفسهم 

في الحياة، واالهتمام بجسمهم ونظافتهم.

الصعوبات

أردفت  يواجهونها،  التي  الصعوبات  وعن 
جينان، بأنهم يتلقون صعوبة كبيرة حتى يصلون 
إلى نتيجة جيدة، وخاصة للحاالت، التي هم في 
سن المراهقة، وبأن هناك تحسن بحاالت بعض 
التعامل  يصعب  حاالت  هناك  »كان  األطفال: 
مرور  ومع  المركز،  افتتاح  بداية  في  معها، 
الوقت، وبعد اكتسابهم الثقة بالنفس، إضافةً إلى 
كبيراً،  تحسناً  وجدنا  واالهتمام،  الحب  منحهم 
ونسعد عندما نجد نتائج جيدة، وتحسن بحاالت 

األطفال«. 
وعن النظام الذي يطبقونه في المركز، نوهت 
وذلك  المدرسي،  النظام  تطبيقهم  إلى  جينان 
والدروس  السلوك،  تعديل  دروس  بإعطائهم 
األحرف  تعليم  ضمنها  ويكون  التعليمية، 
معرفة  إلى  باإلضافة  واأللوان،  وأشكالها 
أعضاء جسم اإلنسان، وتكون الحصة األخيرة 
الصفوف  ضمن  األطفال  فرز  وأن  ترفيهية، 

يكون حسب حالة كل طفل.
وفي ختام حديثها طالبت جينان أحمد، الناطقة 
باسم مركز »الشهيد إيريش« لذوي االحتياجات 
معهم  متعاونين  يكونوا  أن  األهالي  الخاصة، 
بشكل كبير، إلعطاء ثقة أكبر لهؤالء األطفال، 

ومساعدتهم في متابعة حاالت أطفالهم.

»أفرح لفرح ابنتي عند ذهابها 
إىل املركز«

المراكز  فائدة  ولمعرفة  نفسه،  السياق  وفي 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  ألطفال  الخاصة 
التقينا مع أحد عوائل هؤالء األطفال، »سلطانة 
ثانوية  في  الرياضيات  مادة  مدرسة  حمي« 
ترسل  والتي  قامشلو،  مدينة  في  القادسية 
العمر ثمانية  البالغة من  ابنتها »ديالن عبدو« 
داون  بمرض متالزمة  عشرة عاماً، ومصابةً 
احتياجات  لذوي  إيريش«  »الشهيد  إلى مركز 

الخاصة في مدينة قامشلو.
الذي  الفرح،  عن  البداية  في  سلطانة  تحدثت 
غمرها عند افتتاح هذا المركز، وبأنها بادرت 
إلى تسجيل ابنتها في المركز وارسالها إليه، كما 
تتلقاها  التي  الجيدة،  المعاملة  إلى  أشارت  أنها 
وشدة  المعلمين،  قبل  من  المركز  في  ابنتها 
تعلقها بهم، وقالت عن فائدة هذه المراكز: »لها 
الدرجة األولى،  فائدة كبيرة على األطفال من 
ألنهم يشعرون بأن هناك من يهتم بهم، وأصبح 
أفرح  أيضاً  وأنا  بذلك،  ويفرحون  دوام  لهم 
لفرح ابنتي بذهابها إلى المركز، وأشكر الكادر 
التعليمي للمركز، ألنهم استطاعوا أن يزرعوا 

الفرح في قلب ابنتي«.
وفائدة  تأثير  المركز  »لهذه  سلطانة:  وتابعت 
كبيرة على األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 
والتزام  الصبر  على  ومساعدتهم  لتعليمهم 
جسمهم  تفيد  حركات  وتعليمهم  الهدوء، 
عند  وذلك  النظام،  وتعليمهم  وصحتهم، 
ونشاط  بحيوية  الباكر  الصباح  في  استيقاظهم 

في  وعودتهم  المركز  إلى  للذهاب  وتجهيزهم 
أوقات الظهيرة«.

تحسن بحالة ابنتها

وأكملت سلطانة إلى أن ابنتها من النوع الهادئ 
وسهلة التعامل، إال في أوقات استثنائية عندما 
يقوم أحد بإزعاجها تصرخ، وبأنها وجدت، أن 
حالة ابنتها تحسنت بسبب مساعدة معلميها في 
تتعامل  ألنها  عاداتها  بعض  فتغيرت  المركز، 
أن  القول  أستطيع  »ال  وقالت:  جيدة  معاملة 
أالحظ  ولكن  عادية،  كإنسانة  أصبحت  ابنتي 
المركز  ضمن  الكادر  أشكر  بحالتها،  تحسن 
أسلوب  وتعليمهم  األطفال،  لهؤالء  لمساعدتهم 
المعاملة القريبة، رأيت في بداية افتتاح المركز 
وتعجبت  معها،  التعامل  يصعب  كان  حاالت 
ضمن  سيتقبلونهم  كيف  نفسي  في  وقلت 
وجدت  للمركز،  زيارتي  عند  واآلن  المركز، 
وأصبحوا  تغيرت،  األطفال  هؤالء  حاالت 

يتعاملون بأسلوب جيد«.
حمي«  »سلطانة  عبرت  حديثها  نهاية  وفي 
ابنتها ديالن بالمركز، ولدرجة  عن شدة تعلق 
أن  وتمنت  العطل،  يوم  إليه  الذهاب  ترغب 
للفئة  الخاصة،  تُفتح مراكز لذوي االحتياجات 
الثامن عشر أيضاً، ألن بعد ذلك  العمرية بعد 

العمر أيضا يلزمهم اهتمام.

االستغالل  ظاهرة  األخيرة  اآلونة  في  تنامت 
تراخي  وسط  تونس،  في  لألطفال  الجنسي 
السلطات المختصة في توفير الحماية الالزمة 
النفسية  صحتهم  على  سلبا  يؤثر  ما  لهم، 
أن  االجتماع  علم  خبراء  ويؤكد  والبدنية، 
المتردّي لبعض الضحايا،  الوضع االجتماعي 
ظروف  في  العمل  على  أهلهم  يجبرهم  الذين 
غير قانونية يعدّ من أحد أسباب تعرضهم إلى 

االستغالل الجنسي.
إلى  المستشفيات  أحد  من  إشعار  ورود  طرح 
خصوص  في  الطفولة  لحماية  العام  المندوب 
مصاب  لطفل  الصعبة  الصحية  الوضعية 
)اإليدز(،  المكتسبة  المناعة  نقص  بفيروس 

قضية االستغالل الجنسي لألطفال في تونس.
بإعالم  بتونس  الطفولة  حماية  لمندوب  وعهد 
كان  ما  إذا  للبحث  المختصة،  األمنية  الجهات 
ضحية  سنة   12 العمر  من  يبلغ  الذي  الطفل 
أشكال  من  شكل  أّي  أو  جنسي،  استغالل 
االستغالل، بعد التأكد من سالمة أفراد عائلته 
مع  والتنسيق  الفيروس،  بهذا  إصابتهم  من 

المندوب مرجع نظر إقامة العائلة للمتابعة.
وأهابت وزارة األسرة والمرأة والطفولة وكبار 
السن، في بالغ لها، بجميع األولياء إلى المزيد 
وتكريس  ورعايتهم  بأبنائهم،  اإلحاطة  من 
ثقة،  بناء عالقة  يساعد على  بما  الحوار  ثقافة 
المخاطر كافة، وأشكال  الناشئة من  وتحصين 
حاالت  عدد  بأن  مذكرة  الممكنة،  التهديد 
األطفال ضحايا االستغالل الجنسي بلغ 1030 

حالة سنة 2020.

إشعار  بواجب  االلتزام  أهمية  الوزارة  وأكدت 
يهدد  أن  يمكن  ما  بكل  الطفولة  مندوب حماية 
واجبا  بعده  المعنوية،  أو  البدنية  الطفل  سالمة 

قانونيّا وأخالقيّا محموال على الجميع.
التحرش  حوادث  عن  اإلعالن  تزايد  ويثير 
مخاوف  جنسيا  واستغاللهم  باألطفال، 
الجنسي  االعتداء  حادثة  وأثارت  التونسيين، 
واثنتي  عشرة  العمر  من  تبلغان  فتاتين  على 
بمحافظة  أطفال  بروضة  تدرسان  سنة  عشرة 
الحالي،  العام  مطلع  البالد  في  ضجة  سوسة، 
الحكومية  الهيئات  تقاعس  الخبراء  واستنكر 
في التعاطي مع هذه الجرائم المرتكبة في حّق 
في  الحزم  من  المزيد  إلى  ويدعون  األطفال، 

التعامل مع مرتكبيها.
مندوب  إشعار  بواجب  االلتزام  اآلباء  على 
سالمة  يهدد  أن  يمكن  ما  بكل  الطفولة  حماية 
الطفل البدنية أو المعنوية. وقال خبراء في علم 
االجتماع:« إّن تزايد تهديد االستغالل الجنسي 
أسباب  إلى  يعود  أشكاله،  بمختلف  لألطفال 
المتردّي  االجتماعي  الوضع  بينها  من  عديدة 

على  أهلهم  يجبرهم  الذين  الضحايا،  لبعض 
ويتعّرضون  قانونية،  غير  ظروف  في  العمل 
أو  الزبائن،  أو  المشغّلين  قبل  من  لالستغالل 
منحرفين آخرين بالنسبة إلى األطفال العاملين 

في الشوارع.
علم  في  الباحث  اليحياوي،  شهاب  وبين 
شكال من  يعدّ  الجنسي  االعتداء  أن  االجتماع: 
أشكال التعبير عن انسداد اآلفاق، وموت األمل 
والحقد تجاه الغير المتمثّل في محيطه العائلي، 

ومحيطه االجتماعي.
مرتكبي  من  العديد  أن  إلى  اليحياوي  وأشار 
األطفال،  على  الجنسي  االعتداء  جرائم 
المجتمع،  من  االنتقام  من  كنوع  يمارسونه 
وبدافع التمتع بإيذائه وإيالمه كتنفيس عن الحقد 

والكره له.
ولهم  يشتغلون،  أشخاص  إقدام  وبخصوص 
مكانة في المجتمع على مثل هذه االعتداءات، 
الباحث أن هؤالء األشخاص يعانون من  وعدّ 
كبت جنسي، وتربية جنسية عقيمة، ومغلوطة 
في  تتجنب  التي  التونسية،  العائالت  في  تتم 
أو  أبنائها  أمام  الجنس  عن  الحديث  غالبيتها 
فهما  لهم  يقدم  بشكل  معهم  ذلك  حول  الحوار 

سلسا ومستساغا للجنس.
وعرفت تونس تزايدا الفتا في جرائم االستغالل 
األمر  وقّصرا،  أطفاال  تستهدف  التي  الجنسي 
للضحايا،  نفسية  اضطرابات  في  يتسبب  الذي 
وسط  االنتحار  على  منهم  بعض  أقدم  وقد 
تقصير من قبل السلطات في مكافحة هذا النوع 

من الجرائم.

الوطنية  الهيئة  رئيسة  العبيدي  روضة  وقالت 
استغالل  نسبة  إن  بالبشر:«  االتجار  لمكافحة 
 180.6 إلى   2020 سنة  ارتفعت  األطفال 
في المئة مقارنة بسنة 2019، بحسب التقرير 
السنوي للهيئة لسنة 2020 علما أّن 26 حالة 

ُسّجلت سنة 2019.
وأضافت روضة: أّن نسبة االستغالل الجنسي 
لألطفال خالل سنة 2020 ارتفع بشكل مفزع 
سنوات،  منذ  البالد  تشهده  لم  جدا  وخطير 
في  الحكومية  الهيئات  تقاعس  واستنكرت 
حّق  في  المرتكبة  الجرائم  هذه  مع  التعاطي 

األطفال.
وقالت: إنّه خالل فترة الحجر الصحي المرتبط 
بأزمة كورونا في عام 2020، استغّل عدد من 
استخدام  على  األطفال  إقبال  تزايد  العصابات 
جرائمهم  لتنفيذ  بُعد،  عن  التواصل  وسائل 
التغرير باألطفال وحثّهم  السيبرانية من خالل 
غير  وضعيات  في  لهم  صور  إرسال  على 
على  للحصول  وابتزازهم  تهديدهم  ثّم  الئقة، 
هؤالء  أّن  إلى  روضة  وأشارت  مالية.  مبالغ 
العائلة،  أموال  سرقة  إلى  يضطرون  األطفال 
حتى  العصابات  لتلك  إلعطائها  ومجوهراتها 
ال تفضح أمرهم، وتنشر صورهم غير الالئقة 

على شبكات التواصل االجتماعي.
وأّكدت أيضاً أّن عددا كبيرا من هؤالء األطفال 
باتوا يعانون من اضطرابات نفسية، نظرا إلى 
الضغوط، التي يتعّرضون إليها، علما أّن عددا 
أو حاول وضع حدّ  االنتحار،  أقدم على  منهم 
الجنسي  االستغالل  قضايا  وسّجلت  لحياته، 

بـنسبة  ارتفاعا   2021 سنة  بتونس  لألطفال 
180 في المئة مقارنة بسنتي 2019 و2020، 
بـنحو 62.5  الُرّضع  بيع  قضايا  ارتفعت  كما 
في المئة في الفترة نفسها، وفق التقرير الصادر 

عن الهيئة.
وأوضحت أّن االستغالل الجنسي لألطفال يكون 
الجنسي،  االعتداء  عن  يختلف  وهو  بمقابل، 
مندوبي  عمل  ظروف  العبيدي  واستنكرت 
إذ  المختّصة،  األمنية  والفرق  الطفولة  حماية 
المادية،  اإلمكانات  أبسط  إلى  يفتقرون  أنّهم 
األمر الذي يحدّ من فاعلية تدّخالتهم ونجاعتها، 
كبير  بشكل  مهدّدون  األطفال  أّن  على  مشدّدة 

في تونس.
وبين التقرير اإلحصائي السنوي لنشاط مندوبي 
شباط  في  الصادر  تونس،  في  الطفولة  حماية 
2017، أن حاالت التحرش الجنسي باألطفال 
إشعارات  مجموع  من  المئة  في   50.5 تمثل 
االستغالل الجنسي لألطفال خالل سنة 2016، 
بنسبة  الطفل  الجنس مع  تليها حاالت ممارسة 

35.5 في المئة.
باألطفال  الجنسي  التحرش  حاالت  وتجاوزت 
بلغت  إذ  الجهات  بعض  في  المئة  في   80
83.3 في المئة في محافظتي جندوبة وقفصة، 
الجنس  ممارسة  حاالت  تجاوزت  حين  في 
بن  محافظة  في  المئة  في   73.3 األطفال  مع 

عروس بتونس الكبرى.
وكاالت

الناديين العالميين ريال مدريد وبرشلونة حدود  روناهي/ قامشلو ـ تتخطى جماهيرية 
إسبانيا، ولكن المشكلة الكبرى في حالة التشجيع في مناطقنا هي حّدة التعليقات وتبادل 
السخرية والتي تصل في الكثير من األحيان إلى حد الزعل والتنافر بين األهل واألصدقاء!.

ريالي وال برشلوني؟...العرس في أوروبا والدبج عندنا!

روسيا تدرس اللجوء مجدداً لمحكمة كاس 
بعد قرارات يويفا

العبة ليون ُتشيد ببرشلونة قبل نهائي 
دوري األبطال

ليفربول ُيغِرق غواصات فياريال ويبلغ نهائي األبطال

يقضي الكثيرون سهراتهم أمام شاشات التلفزة 
والموبايالت وفي المقاهي وأمكنة توضع فيها 
شاشات عرض كبيرة وذلك لمتابعة مباراة لاير 
مدريد وبرشلونة، والتي تتعنون بـ »كالسيكو 
الماليين  يشاهدها  الفريقين  ومباراة  األرض« 
نود  التي  القضية  ولكن  األرض،  أصقاع  في 
أن نتحدث عنها في هذا التقرير هي عن مدى 
األهل  بين  الرياضية  األخالق  عن  الخروج 
لريال  تشجيعهم  في  والجيران  واألصدقاء 

وبرشلونة.
شغب  حاالت  تحدث  البلدان  من  الكثير  ففي 
مشجعي  بين  المقاهي  في  الضرب  وتبادل 
أثناء  وذلك  بينهما،  إصابات  وتقع  الناديين 
مدريد  لاير  بين  الكالسيكو  مباراة  متابعة 
وبرشلونة، ولم تنتِه القصة عند ذلك بل تصل 
من  نادي  كل  ومحبي  جماهير  يشجع  أن  إلى 

ويفرحون  المباراة،  في  اآلخر  الطرف  يكون 
نادي  تقابل  لو  مثالً  أي  عليه،  الفوز  حال  في 
يقومون  برشلونة  فجمهور  لاير،  مع  ليفربول 
بتشجيع ليفربول ونفس األمر بالنسبة لجمهور 

الريال.
وهنا نود أو نوضح بأن كل نادي له جماهيره 
األندية  بعض  يشجع  من  هناك  مناطقنا  وفي 
اإلنكليزية واأللمانية واإليطالية وإلخ...، ولكن 
من  العظمى  الغالبية  بأن  المعروف  من  بات 
العالميين  الناديين  تشجع  الكرويّة  الجماهير 
َمن  معتاد  سؤال  بات  أنه  وحتى  وبرشا،  لاير 
الحالة وصلت  هذه  برشلونة؟،  أو  تشجع لاير 
في ظهور المشاكل ضمن العائلة الواحدة حتى، 
يشجع  والزوج  نادي  تشجع  الزوجة  بحيث 
اآلخر  إغاظة  باب  من  وحتى  اآلخر،  النادي 
بتشجيع  دائماً  الزوجة  تقوم  أو  الزوج  يقوم 

النادي اآلخر.
أمر  العالم  في  المحلية  للفرق  التشجيع  طبعاً 
للطالق  الحاالت وصلت  بعض  ولكن  موجود 
مثالً في مصر في تشجيع الناديين المصريين 
المعروفين بصراعهم على األلقاب أي الزمالك 
بأنه  سابقة  صحفية  تقارير  وذكرت  واألهلي 
تشجيع  بسبب  طالق  حاالت  مصر  شهدت 
التنافس  وصل  وقد  واألهلي،  الزمالك  ناديي 
بين هذين الناديين إلى األلعاب األخرى ومنها 

الطائرة.
عالمية  بمشاهدة  يتمتع  إسبانيا  كالسيكو  إن 
في  بالكالم  التراشق  حاالت  ولكن  كبيرة، 
تواصل  شبكات  على  والتعليقات  السهرات 
ومحبي  الجماهير  بين  تنتهي  ال  االجتماعي 
طويلة،  فترة  منذ  متواجدة  وهي  الناديين 

بين  والِسجال  الزعل  حد  إلى  تصل  ولكنها 
وهذا  الواحدة،  والعائلة  واألصدقاء  األهل 
األمر في غير مكانه وال يجوز أن يبقى قائماً، 
والنقد  الرياضية  بالروح  التحلي  يتطلب  ألنه 
بعقالنية، وفي حال حصل تالسن أن ال يصل 
بين  وانزعاج  مشاجرات  تحصل  أن  لحد  بهم 
األخوة حتى ضمن العائلة الواحدة، ألن ناديي 

ويقدمان  نفسهما  ألجل  يلعبان  وبرشلونة  لاير 
مما ال شك فيه عروضاً كرويّة ولوحات جميلة 
وذلك  محالة  ال  بها  نستمتع  ونحن  وساحرة، 
دوري  أصبح  سوريا  في  بدوري  ابتُلينا  بحكم 
الشوربة كما سموه مؤخراً، وفي إقليم الجزيرة 
الجماهيرية  لتحقيق  بعد  يصل  لم  الدوري 

الكبيرة والمستوى الفني الذي نطمح إليه.

 ذكر تقرير إخباري أن االتحاد الروسي لكرة 
إلى محكمة  آخر  باستئناف  التقدم  يدرس  القدم 
مدد  بعدما  )كاس(،  الدولية  الرياضي  التحكيم 
الحظر  فترة  )يويفا(  للعبة  األوروبي  االتحاد 
في  الروسية  الفرق  مشاركة  على  المفروض 
الروسي  الهجوم  بسبب  الدوليّة،  المنافسات 

ألوكرانيا.

أنه لن يتم السماح لروسيا  وذكر يويفا مؤخراً 
من  و2032   2028 نسختي  في  بالمشاركة 
أوروبا  أمم  ودوري  األوروبية،  األمم  كأس 
في  المقرر  للسيدات  األوروبية  األمم  وكأس 
تموز المقبل، وسيحل المنتخب البرتغالي مكان 

المنتخب الروسي.
لليويفا  التنفيذية  اللجنة  قررت  لذلك،  وإضافة 

في  المشاركة  عن  الروسيّة  األندية  إيقاف 
المنافسات األوروبية في الموسم المقبل 2022 

ـ 2023.
الروسيّة  نوفوستي«  »ريا  أنباء  وكالة  ونقلت 
الروسي  »االتحاد  الروسي:  لالتحاد  بيان  عن 
سيمضي قُدماً في حماية مصالحه في القضايا 
الرياضي  التحكيم  محكمة  أمام  بالفعل  العالقة 

بطلبات  التقدم  في  بحقه  ويحتفظ  لوزان،  في 
استئناف جديدة«.

محكمة  إلى  بالفعل  لجأت  قد  روسيا  وكانت 
من  المفروضة  العقوبة  ضد  لالستئناف  كاس 

االتحاد الدولي )فيفا( بمنع مشاركة المنتخبات 
والفرق الروسية في البطوالت التابعة له بسبب 

الهجوم من قِبلها على أوكرانيا.

ليون  أولمبيك  مدافعة  باشا  سلمى  أشادت 
الفرنسي بنادي برشلونة اإلسباني نظراً لدوره 

الفاعل في تطوير كرة القدم النسائية، وذلك بعد 
تأّهل الفريقين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 

للسيدات.
 45 بعد  له  خسارة  ألول  برشلونة  وتعرض 
فولفسبورغ  أمام  وسقط  متتالياً  انتصاراً 
النهائي  قبل  الدور  إياب  في   ،)2-0( األلماني 
من دوري األبطال، لكن النادي الكتالوني تفّوق 

بنتيجة )5-3( في مجموع اللقاءين.
األبطال  دوري  نهائي  إلى  برشلونة  وتأهل 
ويستهدف  مواسم،   4 أخر  في  الثالثة  للمرة 

للمرة  أحرزه  الذي  اللقب  الحفاظ على  الفريق 
األولى في العام الماضي.

تورينو في 21  ليون في  ويلتقي برشلونة مع 
أيار الجاري في المباراة النهائية، ويعتبر ليون 

النادي األكثر فوزاً باللقب برصيد 7 ألقاب.
جيرمان  سان  باريس  مواطنه  ليون  واكتسح 

)5-3( في مجموع مباراتي المربع الذهبي.

وقالت سلمى باشا »إنهم )برشلونة( يساعدون 
بطريقة  يلعبون  النسائية،  الكرة  تطوير  على 
مماثلة لفريق الرجال، وهم نموذج لباقي الكرة 

النسائية«.
أمر  ليون  مع  برشلونة  »مواجهة  وأضافت: 
الجماهير  من  الكثير  حضور  أتمنى  رائع، 

وسنفعل كا ما بوسعنا للفوز«.

دوري  نهائي  إلى  التأهل  مهمة  ليفربول  أنجز 
مضيفه  على  بتغلبه  بنجاح،  أوروبا  أبطال 
في  سيراميكا،  ال  ملعب  على   )2-3( فيالاير 

إياب نصف النهائي.
بهدفين  الصفراء  الغواصات  العبو  وتقدم 
 )3( ديا  بواليي  األول عن طريق  الشوط  في 
وفرانسيس كوكلين )41(، قبل أن تسجل كتيبة 
الريدز ثالثية في الشوط الثاني بإمضاء فابينيو 
)62( ولويس دياز )67( وساديو ماني )74(.
قد  أنفيلد  ملعب  على  الذهاب  مباراة  وكانت 
الريدز  ليصعد   ،)0-2( ليفربول  بفوز  انتهت 
إلى النهائي بنتيجة )5-2( بمجموع المباراتين.
وأجرى مدرب فيالاير أوناي إيمري، تعديلين 
مباراة  خسرت  التي  األساسية  التشكيلة  على 
الذهاب، حيث عاد جيرار مورينو إلى الهجوم 
بعد شفائه من اإلصابة، فيما شارك بواليي ديا 

عوضاً عن صامويل تشوكويزي.
ليفربول  مدرب  اختار  المقابلة،  الناحية  في   
يورغن كلوب، إشراك البرتغالي ديوغو غوتا 
الكولومبي  حساب  على  األمامي،  الخط  في 

لويس دياز.
الدقيقة  في  النتيجة  فيالاير  افتتح  ما  وسرعان 
الثالثة، عندما وصلت الكرة في الناحية اليسرى 
إلى إيتيان كابوي الذي خدع الحارس أليسون 
بيكر، ووضع الكرة على طبق ذهبي أمام ديا 

الذي تابعها بسهولة في المرمى الخالي.
الدقيقة  حتى  فعله  ردة  في  ليفربول  وتأخر 
روبرتسون  أندي  الظهير  وجه  عندما   ،11
كرة عرضية، تابعها غوتا ضعيفة وبعيدة عن 

مرمى الفريق اإلسباني.    
وأطلق العب وسط فيالاير داني باريخو تسديدة 
ضعيفة لم تشكل خطراً على مرمى ليفربول في 

الدقيقة 12، وفشل غوتا في التعامل مع تمريرة 
ضغط  تحت  للمرمى  المواجهة  صالح  محمد 
من مدافع فيالاير راؤول ألبيول في الدقيقة 23.
لصالح  جزاء  ركلة  احتساب  الحكم  ورفض 
فيالاير في الدقيقة 37، بعد لعبة مشتركة بين 
لو  جيوفاني  المضيف  الفريق  أليسون والعب 

سيلسو.
نقطة  إلى  المواجهة  إعادة  من  فيالاير  وتمكن 

الصفر، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41، 
فرانسيس  لها  ارتقى  كابوي  من  عرضية  إثر 
ألكسندر  ترينت  ليفربول  ظهير  فوق  كوكلين 

أرنولد، ليضعها برأسه في الشباك.
ودخل دياز بدالً من غوتا بين الشوطين، وكان 
في  إليه  الكرة  وصلت  عندما  فوري،  أثر  له 
ويطلق  أمامه  من  ليراوغ  اليسرى،  الناحية 

تسديدة ارتدت من القائم في الدقيقة 52.
من  ارتدت  بعيد،  من  تسديدة  أرنولد  وأطلق 
الدقيقة  في  بالعارضة  لتصطدم  فيالاير  دفاع 
55، قبل أن يتمكن ليفربول من تقليص النتيجة 
تمريرة  فابينيو  تلقى  عندما   ،62 الدقيقة  في 
من محمد صالح، ليسدد من زاوية ضيقة في 

الشباك.
الدقيقة  في  الثاني  الهدف  ليفربول  وأضاف 
68، عندما أرسل أرنولد عرضية أنيقة بيمينه، 

إلى  الحارس  قدمي  بين  برأسه،  دياز  قابلها 
داخل الشباك.

وبدا فيالاير مستسلماً بعد تلقي الهدفين، وارتكب 
يغتفر، عندما فشل في  حارسه رولي خطأ ال 
تشتيت الكرة وهو خارج مرماه، ليلتقطها ماني 
ويتجاوز خوان فويث، قبل أن يضع الكرة في 

المرمى الخالي بالدقيقة 74.  
وأجرى الفريقان مجموعة من التبديالت، ومرر 
بديل ليفربول وقائده جوردان هندرسون، الكرة 
من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، لتصل 
إلى البديل اآلخر كورتيس جونز الذي تصدى 

رولي لمحاولته في الدقيقة 81.
وانتهت آمال فيالاير فعلياً، بعد حصول العبه 
كابوي على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 
86، وأهدر صالح فرصة سهلة للتسجيل في 

الدقيقة األخيرة.

سلطانة حمي جينان أحمد
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مجزرة ديرسم.. أول استخدام لألسلحة الكيمياوية من قبل 
المحتل التركي ضد الكرد

»إخوان الصفاء« ورسائل في الفكر التنويري

خمسة وثمانون عاما مّر على مجزرة ديرسم، 
التي استخدمت فيها الدولة التركية أنواعاً عديدة 
ففي  الهجوم،  المحظورة في ذلك  من األسلحة 
مرة  ألول  كيماوية  أسلحة  استخدام  تم  ديرسم 
ضد الكرد، ونتيجة لذلك، قُتل عشرات اآلالف 

من الكرد وتم تهجير اآلالف قسراً.
بداية  منذ  المحتلة  التركية  الدولة  ست  أُّسِ
الشعب  وإنكار  إبادة،  أساس  على  وجودها 
الكردي، وكان أول رئيس للدولة التركية كمال 
أتاتورك، الذي قال: “ال توجد أمة أخرى غير 
األمة التركية، تعيش على هذه األرض، إما أن 
تصبحوا أتراكاً، أو تصبحون خدماً لألتراك”.

انتفاضة  خالل  نسيانها  يتم  لم  التي  المجزرة، 
آرارات، شنت هذه المرة الدولة التركية المحتلة 

مرة أخرى هجوماً وحشيا على الكرد العلويين 
كاألنهر،  الكرد  دماء  وسالت  ديرسم،  في 
هذه  وزادت  بحقهم،  كبرى  مجزرة  وارتبكت 
وأدت  الكردي،  الشعب  غضب  من  المجزرة 

إلى انتفاضة ديرسم بقيادة سيد رضا.

التغيري الدميوغرايف واإلنكار

يسمى   1937 عام  في  قانوناً  أتاتورك  أصدر 
القانون  هذا  تصميم  تم  التوطين”.  “إعادة 
خصيصاً إلضفاء الشرعية على تهجير الكرد، 
والقوميات األخرى، والتغيير الديموغرافي في 

تركيا.

بتهجير   1935 عام  في  التركية  الدولة  بدأت 
ومن  أراضيهم،  من  قسري  بشكل  الكرد 
منازلهم قبل نقلهم إلى غرب تركيا، واستبدال 
الفعل  هذا  من  الهدف  كان  باألتراك،  الكرد 
إنهاء وجود الكرد، بعد التهجير غيرت الدولة 
في  وبدأت  تونجلي،  إلى  ديرسم  اسم  التركية 
تنفيذ هذه الخطة، تسمى هذه السياسة بالسياسة 
بموجب  جماعية  إبادة  جريمة  وتعدّ  التركية، 

القانون الدولي.
رسالة   1937 عام  في  ديرسم  كرد  أرسل 
احتجاج إلى حاكم المنطقة، لكن بدالً من الرد، 
النار  وإطالق  بهم،  المشتبه  اعتقال  في  بدأ 

عليهم، هذا النهج للدولة جعل انتفاضة ديرسم 
بقيادة سيد رضا،  انتفاضة مسلحة  إلى  تتحول 
ثم دعا السيد رضا زعماء القبائل إلى التوحد، 

واالنتفاضة ضد الدولة التركية.
هناك  وكانت  الشعبية،  االنتفاضة  وبدأت 
في  التركية  الدولة  ضد  وصراعات  حروب 
أماكن كثيرة، مع استمرار القتال، جمع الجيش 
ديرسم،  في  مسلح  جندي  ألف   25 التركي 
المقاومة  وظهرت  االنتفاضة،  بقمع  وأمرهم 
في كل مكان، حيث دمرت الدبابات والمدفعية، 
أبناء  وقتلت  والبلدات،  القرى  والطائرات 

المنطقة.

ضحايا مجزرة ديرسم

وحسب المصادر، فقد نفذت المجازر بحق أكثر 
من 14 ألف شخص، وتقول بعض المصادر: 
إن أكثر من 35 ألف شخص، استشهدوا جراء 
 12000 إلى  يصل  ما  تهجير  وتم  المجازر، 
شخص قسرا، واعتقل سيد رضا، وعشرة من 
تشرين   15 في  العزيزة  في  شنقهم  تم  رفاقه، 

الثاني 1937، وال يزال قبره مجهوالً.
بدأت مجزرة ديرسم في الرابع من أيار 1937، 
الدولة في عام 1938  على الرغم من إعالن 
استمرت  ولكن  لالنتفاضة،  حدا  وضعت  أنها 
قاد  االنتفاضة،  بعد   ،1939 عام  حتى  سرا 
محاور  دوغان  ألب  هللا  عبد  التركي  الجنرال 

ديرسم.
هذه  في  األسلحة  أنواع  جميع  واستُخدمت 
التي  األولى،  المرة  كانت  وإنها  المجزرة، 
الكرد  ضد  الكيماوية  األسلحة  فيها  اُستُخدمت 
كانت في ديرسم، ما أدى إلى استشهاد 13800 

شخص.
وما  ديرسم،  مجزرة  على  سنة   85 وبمرور 
بحق  مجازر  ترتكب  التركية  الدولة  زالت 
ضد  الكيماوية  األسلحة  تستخدم  حيث  الكرد، 
باشور  في  الكردستانية  التحرر  حرية  مقاتلي 

كردستان »جنوب كردستان«.

روج نيوز

فقد  العربي،  التراث  من  التسمية  هذه  أخذوا 
في  ترددت  كما  الجاهلي،  الشعر  في  ترددت 
كتاب ابن المقفع » كليلة ودمنة« الذي تداوله 
الجماعة،  ظهور  من  تقريباً  قرنين  قبل  الناس 
إلى  الصفاء«،  »إخوان  التسمية  هذه  وتشير 
معاني النقاء والوفاء التي ينبغي أن يتصف بها 
كل من ينتمي إليهم، اختاروا »التقية« والتكتم 
أبا حيان  على أسماء حكمائهم وعلمائهم، لكن 
وأشاد  بعضهم،  أسماء  عن  كشف  التوحيدي 
بعلمهم وقيمتهم األدبية، فاستدرك عليه بعض 

المؤرخين، وشكك في حقيقة وجودهم.
التي  األسباب،  فهم  في  الدارسون  اختلف  كما 
قال:  فبعضهم  والتخفي،  التستر  إلى  دعتهم 
في  استشرت  التي  السياسية  االضطرابات  إن 
اإلمبراطورية العباسية، كانت السبب المباشر 
األمن  انعدام  بعد  سيما  ال  التقية،  اختيار  في 

وانتشار الفوضى.
الصفاء  إخوان  أفكار  إن  قال:  اآلخر  البعض 
التكتم  فآثروا  عصرهم،  عن  غريبة  كانت 
أن  إلى  ذهب  فقد  الثالث  الفريق  أما  عليها، 
إخوان الصفاء لم يكونوا مهتمين بنشر أسمائهم 
بقدر اهتمامهم بنشر أفكارهم، فلم يتحدثوا عن 

أنفسهم، ولم يذكروا أسماءهم.

من هم إخوان الصفاء؟

كانوا  أنهم  على  المؤرخين،  بين  إجماع  ثمة 
التقوا  الذين  والعلماء،  المفكرين  من  مجموعة 
في مدينة البصرة خالل القرن الرابع وعملوا 
متعاونين، على التوفيق بين الشريعة والفلسفة، 
مسترفدين  الموسوعية،  ثقافتهم  على  معولين 
»متى  بأن  مؤمنين  القديمة،  الفالسفة  كتب 
المحمدية  والشريعة  اليونانية  الفلسفة  انتظمت 
اللقاء  ذلك  فكان حصيلة  الكمال«،  فقد حصل 
استودعوها  رسالة  وخمسين  اثنتين  كتابة 
وعلومهم،  أفكارهم  ومختلف  معارفهم، 
العرب  إليه  وصل  عما  خاللها،  من  كاشفين، 
من تطور كبير في مجال الفلسفة، ومن اطالع 
عجيب على التراث اليوناني القديم، ومن إلمام 

غير مسبوق بالثقافتين الفارسية والهندية.

بسبب هذا انتشرت هذه الرسائل في كل البالد 
اإلسالمية، وغدت مصدراً من مصادر الفلسفة 
بالحكمة،  المشتغلون  يعود  إليها  اإلسالمية، 
العلماء  يحتج  وبها  الدارسون،  يحال  وعليها 
هذه  تنشأ  أن  داللة  ذو  ألمر  وإنه  والباحثون، 

الجماعة في البصرة.
فهذه المدينة كانت بعيدة من المركز، بغداد، ما 
سمح لمختلف الفرق أن تستقر فيها، فازدهرت 

حياتها الثقافية بعيداً من أعين السلطة.
حركتهم  من  غايتان  الصفاء  إلخوان  كان 
فيوضحها  األولى  الغاية  أما  الفلسفية،  الفكرية 
قائالً  والمؤانسة  اإلمتاع  كتابه  في  التوحيدي 
»إن الغاية التي كان يتوق إليها هؤالء الحكماء 
والعلماء على اختالف آرائهم، وتباين مواقفهم 
هي تطهير الشريعة من الضالالت عن طريق 
الفلسفة«، يقتبس أبو حيان كالمهم فيقول »كانوا 
بالجهاالت،  دنست  قد  الشريعة  )إن  يرددون 
غسلها  إلى  سبيل  وال  بالضالالت،  واختلطت 
حاوية  ألنها  وذلك  بالفلسفة  إال  وتطهيرها 

للحكمة االعتقادية والمصلحة االجتهادية(«.
مذهب  »تأسيس  في  فتتمثل  الثانية  الغاية  أما 
إسالمي ذي أبعاد كونية يستوعب كل المذاهب 
فكانوا  بينها،  ويوحد  والفلسفية،  اإلسالمية 
يرونه  ما  إسالمي  مذهب  كل  من  »يأخذون 
فكري  تيار  لبلورة  منهم  محاولة  في  صحيحاً 

مستقل وجامع«.

إخوان  فلسفة  الرسائل عن مصادر  لنا  تكشف 
الصفاء، والينابيع األولى التي نهلوا منها، وتعد 
الرسائل،  مصادر  أهم  األول  المعلم  مؤلفات 
قد  فضائها  ففي  والتأمل،  بالنظر  وأوالها 
اسم  تردد  كما  الفتاً،  تردداً  أرسطو  اسم  تردد 
فيثاغوروث ونظريته في العقل الكلي المكلف 
في تدبير الكون، كما أحال إخوان الصفاء على 
عدد آخر من الفالسفة اليونانيين، ويذهب محمد 
عابد الجابري إلى أن الرسائل كلها ذات نزعة 

هرمسية ال تخطئها العين.

رسائل إخوان الصفاء

تعني  السياق،  هذا  في  الرسالة،  عبارة  إن 
المبحث والدراسة والفصل، وهي بهذا المعنى 
قد انتشرت منذ القرن الثاني في األدب العربي، 
إذ باتت قالباً فنياً لعدد من المؤلفات ذات الطابع 

األدبي والعلمي.
طابع  ذات  فكانت  الصفاء  إخوان  رسائل  أما 
تربوي تعليمي، الغاية منها تلقين »المبتدئين« 
أهم علوم العصر، من الرياضيات إلى العلوم 
إلى  الفلك  علم  إلى  الهندسة،  إلى  اإللهية، 
الجغرافيا، من دون أن يغفلوا قواعد الموسيقى 
الرسائل  إنهم ضمنوا هذه  العشق، أي  وماهية 
المنتمي  يكون  حتى  العصر،  معارف  كل 
قادراً  العلوم،  لكل  مستوعباً  الصفاء  إلخوان 

على مواجهة الخصوم، وقبل كل ذلك أن يكون 
قد بلغ سعادة النفس عن طريق المعارف التي 
النفس، على حد تعبيرهم، فهم ما فتئوا  تطهر 
يدعون أصحابهم »أن ال يعادوا علماً من العلوم 
أو يهجروا كتاباً من الكتب، ألن رأينا ومذهبنا 

يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم كلها«.
لكن الغاية البعيدة التي نجدها تلمح في فصول 
تعاطي  إلى  الناشئة  دفع  هي  كلها،  الرسائل 
الذين  ومواجهة  عليها  واإلقبال  الفلسفة، 
كتاب  اختار  وقد  بحقيقتها،  جهالً  يزدرونها 
وهو  التأليف،  في  الجاحظ  أسلوب  الرسائل 
الجمع بين الجد والهزل من أجل إقناع القارئ 

وإمتاعه في آن.

أثر الرسائل يف الفلسفة 
اإلسالمية

إلى  موجهة  كانت  الرسائل  هذه  أن  وبما 
الجدد  المنتمين  وإلى  الناشئة،  من  المريدين 
الصفاء  إخوان  جنح  الناس،  عامة  إلى  وربما 
للشرح  والنوادر  القصص  استدعاء  إلى 
وأبين  المواعظ  في  أبلغ  »فذلك  والتوضيح، 
أساليب  من  اختاروا  كما  الخطاب«،  في 
التعبير أوضحها، متجنبين المفاهيم الغامضة، 
والتراكيب الغريبة، والعبارات الحوشية. يقول 
طه حسين »إن لرسائل إخوان الصفاء قيمتها 
إلى  تتجه  إنها  فهي من حيث  الخالصة،  الفنية 
فيها  عدل  قد  والتثقيف  للتعليم  الناس  جمهرة 
وعني  األدبي،  اليسر  إلى  الفلسفي  العسر  عن 
خالصة  أدبية  عناية  وأساليبها  بألفاظها  كتابها 
وفيها  متقن،  تشبيه  وفيها  كثير،  خيال  ففيها 
ألفاظ متخيرة، ومعاٍن ميسرة، وليس من الغلو 
تذليل  في  األعلى  المثل  قربت  إنها  يقال  أن 
العلم  ألوان  لقبول  وتيسيرها  العربية،  اللغة 
واختالفها، وجملة القول، إن هذه الرسائل كنز 

لم يقدر بعد، ألنه لم يعرف بعد«.
يجمع الباحثون على أن رسائل إخوان الصفاء 
اإلسالمية،  الفلسفة  في  عميقاً  تأثيراً  أثرت  قد 
على  ردهم  في  منها  استفادوا  قد  فالمعتزلة 

في  نظريتهم  اقتبس  والغزالي  خصومهم، 
العديد من  استلهم  فقد  ابن خلدون  أما  التربية، 
بالدكتور محمود  دفع  ما  مقدمته،  في  أفكارهم 
والسرقة  بالسطو  العالمة  اتهام  إلى  إسماعيل 
في كتابه »نهاية أسطورة/ نظريات ابن خلدون 
فهذا  الصفاء«.  إخوان  رسائل  من  مقتبسة 
الباحث ذهب إلى أن ابن خلدون قد نثر األفكار، 
شتى  في  اإلخوان  رسائل  من  اقتبسها  التي 
آثار سرقاته  المقدمة، وذلك حتى يخفي  أنحاء 
األدبية، وعلى الرغم من ذلك، فكثير ما اقتبس 
عناوين الفصول من تبويب إخوان الصفاء مع 
إجراء تعديالت طفيفة، كما أنه أخذ الكثير من 
المصطلحات مثل العمران والتوحش والبداوة 

واالنحطاط ونسبها إلى نفسه.
ال شك في أن الباحث قد جانب الصواب حين 
ال  هذا  لكن  للرسائل،  استنساخاً  المقدمة  جعل 
يمنع من القول: إن ابن خلدون قد أفاد، مثل بقية 
وأفاد  الصفاء،  إخوان  رسائل  من  المفكرين، 
المفهومية،  لغتهم  من  الخصوص  وجه  على 

ومصطلحاتهم االجتماعية.
بتحريض من عدد من أعداء الفلسفة أمر الخليفة 
الصفاء  إخوان  رسائل  بإحراق  »المستنجد« 
قد  المتوكل  ابن سينا، وكان سلفه  مؤلفات  مع 
أمر، قبل ذلك، بإحراق كتب المعتزلة. وبذلك 
أهم  من  تعد  فلسفية  حركة  على  القضاء  تم 
القديم،  الشرق  عرفها  التي  الفلسفية  الحركات 
الحكيم  ووظيفة  الحكمة  لوظيفة  فهماً  وأعمقها 

في المدينة اإلسالمية.
وكاالت

مجدداً.. وزير الداخلية التركي 
يدخل إدلب السورّية

مركز األخبار - دخل وزير الداخلية التركية 
السوريّة،  األراضي  إلى  صويلو  سليمان 
المرتزقة  المجموعات  لسيطرة  الخاضعة 
لجميع  واضح  خرق  في  لها،  الموالية 
المواثيق والعهود الدولية ذات الشأن بصون 
أعلن  الذي  الوقت  في  الجوار،  دول  سيادة 
فيه أردوغان عن تحضير مشروع لترحيل 
مناطق  إلى  تركيا  في  سوري  مليون الجئ 
االحتالل التركي في شمال وشرق سوريا. 

فيها  يدخل  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
إلى  سليمان صويلو  التركي  الداخلية  وزير 
مسؤولون  دخلها  كما  السوريّة،  األراضي 
أتراك آخرين أبرزهم وزير الدفاع خلوصي 
أكار، في إشارةٍ واضحة إلى أن أنقرة باتت 
تتصرف في هذه األراضي وكأنها جزء من 

األراضي التركية.
صويلو  افتتاح  وأثناء  ذاته  السياق  وفي 
عبر  أردوغان  كشف  الجديدة،  للمستوطنة 
رسالة مصّورة عن تحضير أنقرة لمشروع 
الجئ  مليون  ترحيل  في  يساعدهم  جديد 
الحتاللهم  الخاضعة  المناطق  إلى  سوري 
بالشمال  لهم  الموالية  المرتزقة  وسيطرة 

السوري.
وقال أردوغان في كلمته: إن المشروع سيتم 

تنفيذه بدعم من منظمات مدنية تركيّة ودولية، 
يساعد في احتضان مليون الجئ سوري من 

المتواجدين على األراضي التركيّة.
تنفيذه في 13  المشروع سيتم  وأضاف، أن 
منطقة على رأسها إعزاز وجرابلس والباب 
مع  بالتعاون  كانيه،  وسري  سبي،  وكري 
المجالس المحلية التي أسستها االستخبارات 

التركية في تلك المناطق.
األسبوع  في  أردوغان  أعلن  أن  سبق 
لترحيل  حكومته  استعداد  عن  الماضي، 
كالجئين،  تركيا  في  المتواجدين  السوريين 
المستوطنات  بناء  في  مشاريعه  إتمام  بعد 
المرتبطة  التركية  المنظمات  تنفذها  التي 
بشكٍل مباشر مع جهاز االستخبارات “الميت 

التركي”.
التركيّة  المعارضة  أحزاب  وكانت  هذا 
بنهب  أردوغان  إلى  اتهامات  وجهت 
لمساعدة  الغرب  دول  من  الُمقدمة  األموال 
الالجئين السورين وعدم توظيفها في دعمهم 
خطاب  تصاعد  بعد  وذلك  يستوجب،  كما 
الكراهية ضد السوريين من قبل المتطرفين 
األتراك، والتي وصلت إلى حد الهجوم على 
معظم  في  وقتلهم  عليهم  واالعتداء  منازلهم 

األحيان.

تقرير للشبكة السورّية لحقوق اإلنسان حول 

انتهاكات شهر نيسان

متناسيًا قواعد االحتالل التركي على أراضيه.. زيباري 
يدعو الجيش العراقي السيطرة على شنكال

السورية  “الشبكة  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
عن  الشهري  تقريرها  اإلنسان”  لحقوق 
نيسان  شهر  عن  سوريا  في  االنتهاكات 
في  قُتلوا  مدنيًا   101 إن  فيه  قالت  الماضي 

سوريا.
ورصد التقرير الذي نشرته الشبكة الحقوقية 
التعذيب،  تحت  قُتلوا  الذين  الضحايا  بان 
ُوثّق  الذين  الطبية،  الكوادر  من  والضحايا 
والقوى  النزاع  أطراف  يد  على  مقتلهم 

المسيطرة في سوريا خالل الشهر الماضي.
وبحسب التقرير شهد نيسان الماضي ارتفاًعا 
في  عليه  كانت  ا  عمَّ الضحايا،  حصيلة  في 
بينهم  قتياًل مدنيًا  بلغت 101  إذ  آذار،  سابقه 

17 طفاًل و14 امرأة.
أربعة  بينهم  مدنيًا   13 مقتل  الشبكة  ووثقت 
األلغام  انفجار  نتيجة  وامرأتين،  أطفال 
الضحايا  حصيلة  لتصبح  الحرب،  وُمخلفات 
 51 الحالي،  العام  بداية  منذ  األلغام  بسبب 

مدنيًا بينهم 24 طفاًل وأربع نساء.
االنتهاكات،  عن  المسؤولة  الجهات  وعن 
قالت الشبكة في تقريرها إن النظام السوري 
قُتل تسعة مدنيين بينهم خمسة أطفال، فيما قُتل 
النفوذ  على يد “هيئة تحرير الشام” صاحبة 
الغربي،  حلب  ريف  من  وجزء  إدلب  في 
أربعة  الشمالي،  الالذقية  ريف  من  ومناطق 

مدنيين بينهم طفل.
“الجيش  المرتزقة  المجموعات  قتلت  كما 

تركيا،  قبل  من  المدعوم  السوري”  الوطني 
اثنين،  مدنيين  حلب،  شمالي  والمتمركز 

بحسب التقرير.
بعض  الشبكة،  جمعتها  التي  األدلة  وبحسب 
تسبَّبت  كما  المدنيين،  ُوّجهت ضدَّ  الهجمات 
النظام  قبل  من  العشوائي  القصف  عمليات 
تدمير  لها  الموالية  والمجموعات  وتركيا 
المنشآت واألبنية، مشيرةً إلى أنَّ هناك أسبابًا 
بارتكاب  لالعتقاد  الحقوقية  الشبكة  تدفع 
على  الهجوم  في  متمثلة  حرب”  “جرام 

المدنيين في كثير من الحاالت.
نُشر  “الجارديان”،  لصحيفة  تحقيق  وكشف 
في 27 من نيسان الماضي، معلومات حول 
في  السوري  النظام  قوات  ارتكبتها  مجزرة 

16 من نيسان 2013، في حي “التضامن” 
بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخًصا 

ودفنهم في مقبرة جماعية.
مصّور  مقطع  عرض  خالل  من  ذلك  جاء 
عشرات  على  الرصاص  إطالق  يّوثق 
ثم  جماعية،  مقبرة  في  ودفنهم  األشخاص 
حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري.
وبلغ عدد الضحايا اإلجمالي 288 ضحية في 
الباحثين،  بحوزة  التي  الـ27  الفيديو  مقاطع 
معظمهم من الشباب أو مّمن هم في منتصف 
العمر، باإلضافة إلى بعض األطفال والنساء 
وكبار السن، حسب موقع “الجمهورية” الذي 

نقل التحقيق الكامل باللغة العربية.

الحزب  في  القيادي  دعا  ـ  األخبار  مركز 
الخارجية  ووزير  الكردستاني  الديمقراطي 
الجيش  زيباري،  هوشيار  العراقي،  األسبق 

العراقي إلى بسط سيطرتهم على شنكال.
قال  له على تويتر  وقال زيباري في تغريدة 
العراقي  الجيش  عمليات  وبقوة  »ندعم  فيها: 
شنكال  قضاء  على  الدولة  سيطرة  لبسط 
العمال  لحزب  االرهابية  المجموعات  ضد 
الكردستاني التركي الدخيل«، مضيفاً إلى أن 
حزب العمال الكردستاني أخذ شنكال رهينة، 
االيزيديين  وسكانه  القضاء  اخذ  »الذي 

كرهينة«، بحسب زعمه.
التركي  االحتالل  قواعد  زيباري  وتناسى 
وتقصف  اإلقليم  أراضي  على  توجد  الذي، 
من خاللها مواقع حزب العمال الكردستاني، 

وايضا تناسى وجود القوات اإليرانية بالقرب 
الفينة  بين  وتقصف  اإلقليم  مناطق  من 
صمت  وسط  هولير،  في  مناطق  واألخرى 

الجميع.
من  بد  »ال  تغريدته  في  زيباري  وأضاف 
وإدارة  الوضع  لتطبيع  شنكال  اتفاقية  تطبيق 
 PKK الـ  وواجهة  النازحين،  محلية وعودة 
هي اليبه شه«، علماً أن وحدات حماية شنكال 

مكونة من سكان المنطقة.
يذكر أن مرتزقة »داعش« اإلرهابي، بسطوا 
يقطنها  التي  شنكال،  مدينة  على  سيطرتهم 
جماعي  إعدام  عمليات  ونفذوا  اإليزيديون، 
كجرائم ضد  وارتكبوا جرائم تصنف  بحقهم 
اإلنسانية، وذلك بعد هروب قوات البيشمركة 

من المدينة عندما تم مهاجمة المرتزقة.

مركز األخبار - أكد الرئيس المشترك لهيئة اإلدارة المحلية والبيئة في اإلدارة الذاتية سليمان عرب، بأنَّ الهجمات التي تتعرض لها بعض مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا 

تستهدف اقتصاد المنطقة بغية النيل من مكتسباتها، مما يهدد الموسم الزراعي للعام الحالي وخاصًة محصول القمح.

نظام حماية مشترك لحماية المحصول الزراعي لعام 2022

“من  أنه  الذاتية:  اإلدارة  لموقع  وقال عرب 
أجل حماية محصول هذا العام عقدنا اجتماًعا 
موسعاً لتفادي ما حصل في األعوام الماضية 
للمحصول؛  واحتكار  وتهريب  حرق  من 
الجزيرة  مستوى  على  االجتماع  كان  لذلك 
بحضور الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي 
قامشلو  لمجالس  المشتركة  والرئاسة  ونائبه 
المحلية  اإلدارة  هيئات  ورئاسات  والحسكة 
والبيئة والداخلية واالقتصاد والطاقة ومكتب 
باإلضافة  الفالحين  واتحاد  والدفاع  اإلعالم 
وذلك  الديمقراطية،  سوريا  قوات  لممثل 
للتأكد من مدى جاهزية كافّة اللجان والهيئات 
المجتمع  وتوعية  طارئ  حدث  أي  لمواجهة 

وفق نظام حماية مشترك”
الذاتية  »اإلدارة  أن  إلى  عرب:  وأشار 
اجتماعات  عقد  أولها  إجراءات  عدّة  اتخذت 
المدنية  والمؤسسات  والشعب  للكومينات 
من  للمزارعين  توعية  وحمالت  والعسكرية 

بأنَّ  معروف  هو  وكما  الفالحين،  اتحاد  قبل 
وضع القمح هذا العام سيء مقارنةً بالمواسم 
حمايته  يجب  لذا  الجفاف؛  بسبب  الماضية 
االكتفاء  لتحقيق  األهالي  خدمة  في  ووضعه 
الداخلي  األمن  قوى  مع  بالتعاون  الذاتي 
عبر  الزراعية  أراضيهم  لحماية  والفالحين 
نقاط حماية ولجان معنية بحماية المحصول 

هذا العام”.
ونوه عرب إلى أنَّه في حال نشوب حريق في 
األراضي الزراعية يوجد 41 إطفائية جاهزة 

ومستعدة تتوزع في عموم الجزيرة.
واختتم سليمان عرب حديثه بالقول: “ستقوم 
خطوط  بصيانة  الكهرباء  طوارئ  فرق 
األراضي  فوق  تمر  التي  العالي  التوتر 
كهربائي  ماس  حدوث  لتجنّب  الزراعية 
صغيرة  إطفائيات  ع  وستوزَّ لحرائق  يؤدي 

على المزارعين”.
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التركّية جاء في توقيٍت اقتصادّي وانتخابّي دقيق، وكان  التركّي عن مشروع العودة الطوعّية لمليون الجئ سورّي على األراضي  الرئيس  إعالن 
منافسًة مع المعارضِة التركّيِة في استثمار هذا الملف، وفي الوقِت نفسه ينطوي على تثبيِت التغييرِ الديمغرافّي في المناطق المحتلة، فالسوريون 
المزمع إعادتهم ال ينتمون كلهم للمناطق التي أشار إليها أردوغان، وبذلك فالخطُة ملحٌق لمشروِع إصالِح شرق األناضول األتاتوركّي الذي ُأقّر 

في 1925/9/8.

أكد ساسٌة في شمال وشرق سوريا، أن هجوم اإلبادة المشترك، الذي تشنه دولة االحتالل التركي، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على 
قوات الدفاع الشعبي، ووصفوه: بأنه »إفالس سياسي«، وأشاروا إلى أن »الكريال« تخوض حرب الوجود، أو الالوجود وتلحق بجيش االحتالل التركي 

هزائم متتالية على الرغم من استخدامه شتى األسلحة الحديثة والمحرمة دوليًا.

سياسيون: على الجميع التصدي لمخطط »إحياء العثمانية الجديدة«العودُة الطوعّيُة للسوريين ومشروُع إصالِح شرِق األناضول

المحامية آصليهان بولوت: ما يرتكب في السجون التركية من 
جرائم، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

عفرين جزٌء من املرشوع

أعلن الرئيس التركّي رجب طيب أردوغان عن 
سورّي«،  لمليون  الطوعيّة  »العودة  مشروع 
ضمن  محددةٌ،  وجهاٌت  العودة  لهذه  وستكوُن 
الفلسفة األمنيّة للدولِة التركيِّة الممتدة على إرث 
في الهندسة السكانيّة يعود ألكثر من 100 عام 
االتحاد  جمعية  حكم  تحت  الدولة  كانت  حيث 
مدينة  بـ13  محددةٌ  العودةِ  وجهاُت  والتّرقي، 
وجرابلس  إعزاز  منها  أردوغان  حدد  وبلدة، 
والباب وكري سبي/ تل أبيض و سري كانيه، 
أيضاً  عفرين  كانت  إذا  المعروِف  من  وليس 
لكن  الجديدةِ،  االستيطانيِّة  الحزمِة  هذه  ضمن 
األكبِر  الجزِء  استكماُل  تمَّ  األحواِل  كّلِ  في 
جرى  حيث  عفرين  في  السكانيّة  الهندسِة  من 
توطين ما يزيد عن 700 ألف نسمة من العرِب 
والتركماِن في قرى الكرِد، والمشروُع الجديدُ 
تمَّ  الذي  الشرق«  »إصالح  لمشروعِ  امتدادٌ 

تنفيذه بدايات تأسيِس الجمهوريِة.

ويستوعبها  يفقهها  ال  التي  المفارقاِت  من  لعلَّ 
العاملة لدى تركيا،  السوريِّة  الفصائِل  جمهوُر 
أنَّ أحدَ أفضِل من كتب عن »مشروع إصالح 
عام  الجمهورية  تأسيس  بدايات  في  الشرق« 
1923، هو الباحث الكردّي المقيم في هولندا، 
أوغور أوميت أونغور، الذي شارك في تحقيق 
المعتقلين  عشرات  إعدام  حول  مؤثر  صحفي 

في حي التضامن بدمشق.
أونغور  جمعه  لما  االستثنائيّة  األهميّة  تكمُن 
التصريحات  وِسجل  تاريخيّة  وثائق  من 
المشروع  أخرج  أنّه  هو  بالمشروع،  الخاصة 
إطار  من  بدالً  وإجراميّاً  متكامالً  العلن  إلى 
الغموِض والسريِّة حيث تختلط حينها الشائعات 
التركيّة  الدولة  تريد  كما  بالحقائِق  والمبالغات 
المبالغاِت  من  وكأنّه  األمِر  تصويِر  أجِل  من 
الكرديِّة المعروفِة في بعِض األموِر، وما تسعى 
إليه أن تقوَم بدمجِ خطِط اإلبادةِ المنفّذةِ  الدولةُ 
النظريِّة  المبالغاِت  إطاِر  في  التنفيِذ  قيد  وتلك 
األحداِث  بعِض  وتضخيِم  بالتاريخِ  المتعلقة 
الهامشيِّة لدى الكرِد )ينظر أطروحة أونغور: 
 Young Turk social engineering :
 mass violence and the nation state

)1950-1913 ,in eastern Turkey

ما هو مرشوع إصالح الرشق؟

الكارثية  النتائج  من  عام  مئة  الكرد  تحّمل 
من  مجموعة  صاغه  الذي  المشروع  لهذا 
التركّي  الكردّي  رأسهم  وعلى  األكاديميين، 
على  البرنامج  وضع  تم  آلب،  كوك  ضياء 
وبدأ  األكاديمي،  البحث  من  سنوات  مدار 
العمل بتطبيقه منذ الحرب العالمية األولى عام 
منذ  الدولة‹  ›برنامج  إلى  تحّول  لكنه   ،1914
نهاية حرب االستقالل وإعالن الجمهورية عام 

.1923
 8 في  للدولة  رسمية  كسياسة  البرنامج  أقرَّ 
مجلساً  كمال،  مصطفى  كلف   .1925 أيلول 
»إصالح  عن  شامل  تقرير  لصياغة  خاصاً 
إينونو،  عصمت  وترأس  األناضول«،  شرق 
الشرق« وضم في عضويته  »مجلس إصالح 
وجاء  الدولة،  ومسؤولي  الجيش  ضباط  كبار 
المشروع امتداداً لالنتصار السريع الذي حققه 
جناح إينونو – فوزي جقمق على جناح فتحي 

أوكيار، أول رئيس وزراء لتركيا.
عبد  مصطفى  المجلس،  عضو  كتب  حينها 
القادر رندا، تقريره في غضون أسبوع وقدمه 
في 14 أيلول 1925، ووفقاً للتقرير الميداني: 
 1,360,000 الفرات  شرقي  سكان  عدد 
ألف  و251  كردّي  ألف   993 منهم  نسمة، 
التكوين  وتقصى  عربي،  ألف  و117  تركي، 
العرقي في المحافظات الشرقية، متحسراً على 
›الهيمنة االقتصادية واللغوية للكرد‹ في معظم 

المحافظات الشرقية.
الكردّي  التركّي  التعايش  فكرة  رندا  عارض 
إليه أستاذه ضياء كوك آلب  الذي كان قد دعا 
األكثر  للشعب  سيكون  البقاء  أن  قاعدة  وفق 
من  أنه  رندا  اعتبر  ذلك  من  وبدالً  تحضراً، 
محاور  في  هناك  األتراك  توطين  الضروري 
استراتيجية في محور آمد »ديار بكر«، تطلب 
أن يتم التوطين من عينتاب إلى آمد على طريق 
أورفا، ويمكن العودة إلى كتاب أوغور أوميت 
حول  أكبر  تفاصيل  على  لالطالع  أونغور 

اآلليات التنفيذية اإلجرامية لهذا المشروع.
آمد  مدينة  تصبح  بأن  تقضي  الخطة  كانت 
عام  حتى  بكر«،  »ديار  آمد  منطقة  وعموم 
مدينة  األتراك،  مدينة  تركية،  مدينة   ،1950
نتيجة  لكن  أنه كردّي،  أحد  فيها  يقولها  من ال 

األزمة االقتصادية العالمية في عام 1929، ثم 
العالمية  الحرب  االقتصادية خالل  الصعوبات 
الثانية، لم تكن لدى خزينة الدولة أموال كافية 
لمواصلة هذه المشروعات، لكنها استمرت في 
تنفيذ الفقرة »باء« من المشروع، وهي تتريك 

غرب الفرات.

ما عالقة سوريا باملرشوع؟

»إصالح  مشروع  تركيا  نقلت   ،2018 عام 
لتحتلَّ  سوريا،  داخل  إلى  األناضول«  شرق 
تدميُر  فيه  تمَّ  مغولّي،  بأسلوٍب  عفرين  منطقةَ 
وتوطين  الكرِد،  السكاِن  معيشِة  مصادِر  كافِة 
نازحين سوريين في منازلهم وقراهم، وتهجير 

أكثر من 300 ألف كردّي.
عام 2019، شنّت تركيا غزواً جديداً واحتلت 
أبيض،  تل  كانيه وكري سبي/  منطقتي سري 
األمر الذي أدّى إلى تهجيِر أكثر من 200 ألف 
األخير،  اإلعالِن  في  المنطقة،  هذه  سكان  من 
وكري  كانيه  سري  منطقتي  أردوغان  حدد 
االستيطاِن  مناطِق  ضمن  أبيض  تل  سبي/ 

الجديدةِ.
في  عام  مئة  خالل  تركيا  نجحت  الواقع  في 
علنّي،  بشكٍل  عنه  اإلفصاُح  يتم  لم  مستوى 
وتمثل في تتريِك غالبيِة المناطِق الكرديّة غربي 
الفرات داخل تركيا )أديمان – مرعش- عينتاب 
هذه  في  الكرديّةُ  الغالبيّةُ  تكِن  لم  مالطية(.   –
الوالياِت ساحقةً، لكن أيضاً لم تكن نسبةَ أقليٍّة 
الكرد  نسبة  كانت  عينتاب  في  مثالً  معزولٍة، 
هناك ال تقلُّ عن 60 %. حالياً قد تصل النسبة 
الناطقة بالكرديّة إلى 20% فقط، وهكذا بالنسبة 
للواليات األخرى المذكورة، إنَّ حزب الشعوب 
الحمراء«  »الخطوط  تجاوز  الديمقراطّي 
للجمهورية حين بات يتوّسع في المنطقة »ب« 
الفرات،  غربي  أي  اإلصالح،  مشروع  من 
وهذا من األسباِب الرئيسيِّة غير المعلنِة لعودةِ 
إلى  كوباني  مقاومة  منذ  الحرِب  إلى  تركيا 
اليوم على صلٍة  التركيِّة  الحروِب  اليوم، وكلُّ 
التي يشنّها  الحملةُ  المخطط، بما في ذلك  بهذا 
الجيُش العراقّي هذه األيام على شنكال، فتشكيُل 
ينتهَي  أن  إلى  معلقاً  سيبقى  العراقيِّة  الحكومِة 
تصريِف  وزراء  رئيس  الكاظمي،  مصطفى 
وكذلك  إليه  الموكِل  الجزِء  بإنجاِز  األعماِل، 
انتهاِء الحملِة التركيِّة )قفل المخلب(، حيث أنَّ 
الحملتين، شنكال وقفل المخلب، حصيلةُ صفقٍة 
أيضاً،  كرديّة  أطراٌف  فيها  شاركت  إقليميٍّة 
عن قناعٍة، ذلك أنَّ الدولةَ التركيّة لم تقم حتى 
اآلن بتفعيِل الجزء الخاِص بإقليِم كردستان من 
مشروعِ إصالحِ شرق األناضول، وتوّهم من 
الناجية«  أنّهم سيكونون »الفئة  يحكمون هناك 
وال  عام   100 منذ  المستمرة  العملية  هذه  من 

صلةَ لها بظهوِر حزِب العماِل الكردستانّي.

قوة دفع ذاتّية

»إصالح  لبرنامج  التنفيذيّةُ  اآللياُت  تراجعِت 
له  أصبحت  أن  بعد  تركيا،  داخل  الشرق« 
علنّي،  تسييٍر  إلى  تحتاُج  ال  ذاتيٍّة  دفعٍ  قوةُ 
مع  االجتماعيّة  الهندسة  برامج  اندمجت  حيث 
اليساِر  من  قاتلة  وبمساعدة  األمنيّة  األجهزة 
التي  الخفيةَ  األداةَ  كان  الذي  التركّي  الثورّي 
والمجتمعِ  للسياسِة  لغةً  التركيّةَ  اللغةَ  كّرسِت 
غربي  الكرديّة  المنازِل  داخل  الثورّي  والفّنِ 

الفرات.
في  الشعبيّة  األغاني  عن  بالكرديِّة  كتاٍب  في 
منطقة مرعش، يتحدُث الكاتب »علي ألخاسي« 
بين  مرعش  في  اللغِة  مشكلِة  المقدمة عن  في 
الكرد، حيث نسبةٌ كبيرةٌ ال تتحدُث الكرديّةَ، أو 
يتحدثونها بركاكٍة. يضُع ألخاسي اللوَم - وهنا 
المفاجأة - على التنظيماِت اليساريِّة الراديكاليِّة 
المتمردةِ بطبعها على الدولِة، لكنها كانت تلتزم 
والمجتمعِ،  االجتماعاِت  لغةَ  التركيِّة  باللغِة 
عن  بنفسه  شهدها  حوادث  الكاتب  ويروي 

اإلهانِة  إلى  ومتكلميها  الكرديِّة  اللغِة  تعرِض 
الثوريِة،  الحزبيِة  االجتماعاِت  من  والطرِد 
كما لم تكِن األغاني الكرديّةُ مسموحةً في تلك 
االجتماعاِت التي يُفترض أنّها سريّةٌ وثوريّةٌ، 
وبالتالي، النسبة العظمى من الكرِد الذين كانوا 
بال  كرداً  باتوا  الراديكالّي  اليساِر  في  منظمين 

لغٍة.   

نظٍر من زاويٍة جديدةٍ كليّاً، ربما تضُع  وجهةُ 
دفعت  التي  األسباَب  الصحيحِ  السياِق  في 
مجموعةً يساريّةً كرديّةً وتركيّةً إلى االنفصاِل 
حزب  وتأسيس  القومّي  التركّي  اليسار  عن 
عبد  القائد  الحزب  زعيم  الكردستانّي.  العمال 
التركّي  اليساِر  تبنّي  مراراً  يكرر  أوجالن  هللا 
أيديولوجية الدولِة في النزعة القوميّة اإللغائيّة، 
بتبعاتها  ألقت  اللغويّة  المشكلة  فإنَّ  ذلك  رغم 
حتى على الحركِة الجديدة البديلة. في لقائه مع 
محاميه بتاريخ 5 أيار 2011، أشار القائد عبد 
هللا أوجالن إلى هذا مشروع ›إصالح الشرق‹ 
الكرد،  المنطقة من  تفريغ  بالقول: »إنَّ عملية 
طبقوا  بل  سرهد،  في  فقط  ممارستها  تتم  لم 
آديمان،  آلعزيز،  مالطيا،  في  السياسة  هذه 
المناطق  كّلِ  في  وباألصح  مرعش،  عنتاب، 
المخطط  هذا  الفرات،  نهر  غربي  الواقعة 
لمدةِ  مبرمٌج  مخطٌط  وهو  وشامٌل،  متكامٌل 
مئة عام. بدون رؤية هذه الممارسات ال يمكن 
يمكن ممارسة  نعيشه، وال  الذي  الحاضر  فهم 

السياسة«.

عفرين... دّرة التاج

إن ما قام به أردوغان هو نقل مشروعِ إصالحِ 
الشرِق من داخل الحدوِد التركيِّة إلى خارجها. 
الفراِت«  »درَع  عمليةَ  أطلق  عام 2016  في 
ومن  والباب،  وجرابلس  اعزاز  مدن  واحتل 
أتراك  مسؤولون  أعلنها  التي  األهداف  أولى 
نسمة،  مليون  تضمُّ  مدينٍة  بناُء  هو  حينها 

بغرِض وضعِ كتلٍة سكانيٍّة ضخمة بين منطقتي 
األولى  المرحلة  هذه  كانت  وكوباني.  عفرين 
للوصول إلى دّرةِ التاجِ الكرديّة في إقليم غربي 
الفرات، واإلقليم المقصود )غرب الفرات( هنا 
وحتى  مالطية  جنوب  من  الجغرافية  المنطقة 
المتبقي  األخير  الخّزان  هي  فعفرين  عفرين، 
في  الكردّي  واالجتماعّي  السياسّي  لإلرِث 
غربي الفرات برّمته. من هذه الزاوية، »درع 
»إصالح  لبرنامجِ  حديٌث  ملحٌق  الفرات« 
الجزِء  إلى  بنقله  التركيّة  الدولِة  قامِت  الشرق 
السورّي من غرب الفرات، لتكمل به ما كانت 
تقوم به خالل 100 سنة مع كرد غرب الفرات 

داخل تركيا الحالية.
إنَّ مشروَع تغييِر ديمغرافية عفرين يدخُل ضمَن 
لجنةُ  وضعته  الذي  الشرق  إصالح  مخطِط 
دراسِة الشرِق. هذه اللجنة قدمت أسَس مشروعٍ 
األناضول«،  شرق  »إصالح  عليه  أطلقت 
»شمال  كردستان  باكور  به  المقصود  وكان 
كردستان«. المشروع انقسم إلى قسمين، األول 
)أ( شرق نهر الفرات، والثاني )ب( غرب نهر 

الفرات.
الثقافيِّة  للهويِة  كبيرةٍ  ضربٍة  توجيه  تم  لقد 
الكرديِّة هناك على مدى 90 عاماً من النشاِط 
االستخباراتّي الُمبرمجِ، حتى أنَّ أحزاب اليسار 
كبيراً في  تخريبياً  الثورّي التركيّة لعبت دوراً 
بأساليب  للمجتمع،  لغة  التركيّة  اللغة  تكريس 
النقشبندية  الطرق  دعم  وجرى  فضحها،  تم 
لطريقة  أديامان مركزاً  الفرات، وباتت  غرب 
العميلة،  النقشبندية  وهي  النقشبندية،  »منزل« 

ومختلفة عن طبيعة النقشبنديّة الُكردستانيّة.
جزء  تحقيق  في  ما،  بطريقة  تركيا،  نجحت 
في  الفرات  غرب  تتريك  مشروع  من  كبير 
أمعنا  لو  حدودها.  داخل  الكردستاني  الجزء 
في خريطة االجتماع الكردّي، الثقافة الكرديّة، 
غرب الفرات، لوجدنا أن هناك منطقة وحيدة 
كونها  عفرين،  وهي  اإلبادة،  هذه  من  نجت 
ليست  عفرين  لكن  تركيا،  حدود  خارج  كانت 
مجرد منطقة خضراء يقطنها سكان ُكرد، بل 
الثقافية  الذاكرة  مركز  إلى  تحولت  قد  كانت 
واالجتماعية للكرد غرب الفرات، من مالطية 
إلى سيواس إلى عفرين. قد تكون هذه المعطيات 
حول سبب احتالل عفرين غير واقعية بالنسبة 
لقسم من المتابعين الذين يبحثون عن السياسات 
اليومية )انطالق قذيفة، صورة أوجالن، حزب 
العمال.. إلخ(، لكن الدولة التركيّة ال تفكر على 

هذا النحو.
هذه الحقيقة قد ال يدركها قسم كبير من الُكرد 
أيضاً، لكن بالنسبة للدولة التركيّة ال يغيب عنها 
مراكز  إبادة  على  مبنية  حساباتها  األمر،  هذا 
هي  وعفرين  المنجز،  التتريك  ضد  االنطالق 
وعمقها  الفرات،  غرب  لُكرد  الثقافي  الخزان 
ومرعش  عينتاب  نحو  شماالً  يتجه  الثقافي 
بالنسبة  الجنوب  وليس جنوباً. جهة  وأديامان، 
لعفرين جهة ميتة ثقافياً، لذلك أي انطالقة ثقافية 
ضد التتريك في غرب الفرات ستكون حتماً من 
عفرين، كونها المركز الكردّي الوحيد الصامد 
الكرديّة  التجمعات  جانب  إلى  الفرات،  غرب 

في الشهباء شمال حلب.
املركز الكردّي للدراسات

المزيد  المستمرة الحتالل  إلى جانب هجماتها 
االحتالل  دولة  تشن  كردستان،  أراضي  من 
التركي بشراكة، وبتعاون الحزب الديمقراطي 
الكردستاني هجمات عنيفة على مناطق الدفاع 
المشروع وقوات الكريال، وعلى شمال وشرق 

سوريا.
السابع  التركي في  حيث أعلن جيش االحتالل 
عشر من نيسان هجوم إبادة جديد على مناطق 
الكردي،  والشعب  والكريال،  المشروع  الدفاع 
والذي جاء بعد ثالثة أيام من لقاء جمع رئيس 
البرزاني،  مسرور  كردستان،  باشور  حكومة 
ورئيس دولة االحتالل التركي أردوغان، حيث 
قوة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  أرسل 
ضخمة إلى مناطق الدفاع المشروع للمشاركة 

في الهجوم.

تركيا لن تحقق هدفها

وعلى خلفية هذا الهجوم المشترك تحدث الرئيس 
المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم 
فقال:  هاوار  لوكالة  خلف،  أوصمان  الفرات، 
الذهنية،  على  مبنية  المحتلة  التركية  »الدولة 
أجزاء  في  الكردي  للشعب  العداء  تكن  التي 
باشور  في  خاص  وبشكل  األربعة،  كردستان 
السياسي  القمع  هناك  باكور  وفي  آفا،  وروج 
المقاومة،  خط  على  السير  من  الكرد  لمنع 

والحصول على حقوقهم المشروعة«.
الهجمات  وأضاف خلف: »لقد تصاعدت حدة 
االحتالل  قبل  من  المنطقة  على  والتهديدات 
الحرية  حركة  على  القضاء  بهدف  التركي، 

الدفاع  مناطق  تحمي  التي  الكردستانية، 
الكردي،  والشعب  وكردستان،  المشروع، 
وبالرغم من هجمات االحتالل التركي المتتالية، 
والمتطورة،  كافة،  الثقيلة  األسلحة  وبأنواع 
واستخدام االحتالل األسلحة الكيماوية، إال أنه 
لم يستطع تحقيق هدفه في القضاء على حركة 

حرية كردستان«.
وتابع خلف: »الدولة التركية في باكور تمارس 
يطالب  من  كل  وتعتقل  الحريات،  قمع  سياسة 
بحريته وحرية شعبه، والهجمات على مناطق 
لتحفظ  أخرى  سياسة  هي  المشروع  الدفاع 
العام  الرأي  أمام  التركية ماء وجهها  الحكومة 
االنتخابات  على  وللتأثير  التركي،  الداخل  في 
المقبلة، وذلك كله يعود بسبب إفالسها السياسي 

والعسكري«.
التي  واالنتصارات  بالبطوالت  خلف  وأشاد 
التي  التاريخية،  والمقاومة  »الكريال«  تحققها 
جبال  في  المشروع  الدفاع  مناطق  في  تبديها 
كردستان، وأيضاً المقاومة التي تبديها الشعوب 
في شمال وشرق سوريا ضد االحتالل التركي، 
إلى فشل تركيا في  وهذه األسباب تؤدي دائماً 
في  االحتاللية  وأطماعها  مساعيها،  تحقيق 

المنطقة. 
بأنه  خلف:  أوصمان  شدد  حديثه  ختام  وفي 
المنظمات  وعلى  أجمع،  العالم  على  يتوجب 
الحقوقية كافة، الوقوف ضد الهجمات التركية، 
ترتكبها  التي  اإلبادة،  وعمليات  والجرائم، 
وشرق  وشمال  المشروع،  الدفاع  مناطق  في 

سوريا.

مشاركة الدميقراطي الكردستاين 
علنية

المركزية  اللجنة  عضو  أكد  جانبه  من 
رمزي  السوري  الكردي  الديمقراطي  للحزب 
يشنها  التي  اإلبادة  »حملة  بأن  شيخموس، 
الديمقراطي  المحتل، والحزب  التركي  الجيش 
القضية  تحولت  أن  بعد  جاءت  الكردستاني، 
يدافع عن  من  أن  عالمية،  قضية  إلى  الكردية 
العلم  الكريال، مع  مقاتلو  الكردية، هم  القضية 
أنه من المفروض أن يشارك جميع الكرد في 
محاربة دولة االحتالل التركي، ألن هدفها إبادة 
طرف  ألي  االنتماء  عن  النظر  بغض  الكرد 

كان«.
الحزب  تعاون  إلى  شيخموس  وأشار 
بقوله:  االحتالل،  مع  الكردستاني  الديمقراطي 
مشاركة  تكن  لم  عفرين،  احتالل  »أثناء 
االحتالل  مع  علنية  الكردستاني  الديمقراطي 
علنية،  باتت  المشاركة  اآلن  لكن  التركي، 
والهدف هو القضاء على نضال حركة التحرر 
التي  السياسة  نشجب  هنا  ومن  الكردستانية، 
باشور، والضرر  البرزاني في  تنتهجها عائلة 
يرون  ألنهم  الكردي،  بالشعب  يلحقونه  الذي 

مصلحتهم فوق مصلحة الشعب.
أصبحت  كردستان  »باشور  شيخموس:  وبين 
الحزب  سياسة  بسبب  تركيا،  من  جزءاً  اليوم 
والشعب  الخاطئة،  الكردستاني  الديمقراطي 
قوات  على  القضاء  أن  يعلم  بات  الكردي 
أو  الوجود،  حرب  تخوض  التي  الكريال، 
مكتسبات  جميع  على  القضاء  يعني  الالوجود 

الكردي  الشعب  على  لذلك  الكردي،  الشعب 
في كل مكان الوقوف خلف مقاومة »الكريال« 

التاريخية«.

لن تستطيع كرس إرادتنا

وفي السياق ذاته تحدثت نائبة الرئاسة المشتركة 
بمنبج  المدنية  اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس 
وريفها نورا الحامد فقالت: »إن دولة االحتالل 
التركي تسعى إلى زعزعة االستقرار، واألمن 
وتنفيذ  أهلها  لتهجير  سوريا  وشرق  شمال  في 

مخططها االحتاللي«.
بالطائرات  الهجمات  إلى  نورا  وأشارت   
التركي  االحتالل  دولة  تنفذها  التي  المسيّرة، 
ضد المواطنين في شمال وشرق سوريا بقولها: 
إرادتهم،  وكسر  نضالهم،  تستهدف  »إنها 
استخدام الدولة التركية المحتلة للمسيّرات تشير 

في  الشعب  مقاومة  أمام  وفشلها  عجزها  إلى 
المدنية،  المواقع  ضرب  إلى  فتتعمد  المنطقة، 

واآلهلة بالسكان«.
سوريا  وشرق  شمال  »شعوب  نورا:  وتابعت 
صفحات  في  ُسطرت  بطولية  مقاومة  أبدت 
التاريخ، وذلك في محاربة اإلرهاب وداعميه 
ودحرهم، لذلك تحارب تركيا شعوب المنطقة 
واحتالل  عليها  الحرب  بشن  دائماً  وتهددها 

المزيد من األراضي السورية«.
الرئاسة  نائبة  انتقدت  حديثها  نهاية  وفي   
المشتركة للمجلس التنفيذي في اإلدارة المدنية 
في منبج وريفها، نورا الحامد، صمت المجتمع 
الدولي تجاه ما تمارسه دولة االحتالل التركي 
المجتمع  ودعت  المواطنين،  بحق  جرائم  من 
الهجمات،  هذه  وإيقاف  التدخل  إلى  الدولي 

وإفشال مخطط إحياء العثمانية من جديد«.

الجمعيات  اتحاد  في  المحامية  صرحت 
القانونية، ودعم أسر السجناء والمعتقلين، 
المرضى  السجناء  بإن  بولوت،  آصليهان 
دقيقة،  كل  والشهادة  الموت،  يواجهون 
في  المرضى  السجناء  ترك  أن  وأكدت، 
للتصفية  ومحاولة  عزلة  يعّد  المعتقالت 

الجسدية لهم.

الدولة الرتكية املحتلة ال تراعي 
املواثيق الدولية

اتحاد  إدارة  في  العضوة  تحدثت  ذلك  حول 
السجناء  أسر  ودعم  القانونية،  الجمعيات 
والمعتقلين  )TUHAD-FED(، المحامية 
آصليهان بولوت، لوكالة فرات لألنباء عما 
يجري من انتهاكات لحقوق اإلنسان، داخل 
وتركيا  كردستان،  باكور  في  المعتقالت 
وفق  العقوبات  قانون  صياغة  »مع  وقالت: 
التي  والمراقبة،  اإلدارة  مجالس  الئحة 
دخل حيز التنفيذ في آذار 2022، يتم تقييم 

أشهر  ستة  أو  ثالثة،  كل  المعتقلين  أوضاع 
لمرة واحدة، كما أنه يتم اتخاذ قرار حول إذا 
السلطات  أم ال،  كان يجب إطالق سراحهم 
السجناء  على  األسئلة  هذه  تطرح  التركية 
إلى  تنظرون  كيف  معهم،  التحقيق  خالل 
حزب العمال الكردستاني، وهل هو منظمة 

إرهابية أم ال؟ وما رأيكم بعبد هللا أوجالن؟
مقاربة  توجد  »أنه ال  آصليهان:  وأوضحت 
قانونية للسلطات التركية في سياق استجواب 
مدة  انتهاء  من  قصير  وقت  قبل  المعتقلين، 
عقوبتهم، التي تعرضوا لها، مهما كان الرد 
يتم ترك المعتقلين أكثر من فترة ثالثة أشهر 
إلى ستة أشهر، كسجناء من دون محاكمة، 
والمراقبة  اإلدارة،  لصياغة  وبالتزامن 
للحكومة التركية، تغيرت السياسة العامة في 
السجون، وفي النهاية تلقت هذه السياسة الرد 
اإلضراب  بحملة  وقاموا  السجناء،  قبل  من 
 103 في  بدأت  التي  الطعام،  عن  المفتوح 
يوماً،   200 مدة  استمرت  والتي  سجون، 
تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد 
عبد هللا أوجالن والمطالبة بالسماح لزيارته 
اإلضراب  حملة  وبعد  إمرالي،  سجن  في 
عن الطعام الموسعة هذه، كان لتغيير الئحة 
فائدة، ومصلحة في  أكثر  اإلدارة والمراقبة 
حملة اإلضراب هذه، ألن هذه الهيئة تسببت 
في عدم إخالء سبيل المعتقلين وتشديد عقوبة 
العمر  من  البالغين  األشخاص  من  العديد 
ثالثين عاماً كمعتقلين في السجن رغم انتهاء 

مدة عقوبتهم«.

السجون االنفرادية ملن أكمل 
محكوميته

على  الضوء  آصليهان  المحامية  وسلطت 
السجون،  في  الموت  حتى  التعذيب  ظاهرة 
قائلة: »ظاهرة الموت الغامض في السجون، 
داخل  بمفرده  المريض  السجين  وترك 
مقبول،  أمر غير  مثل محمد سفينج  زنزانة 
جداً،  سيئة  مضاعفات  إلى  يؤدي  وهذا 
العام،  للرأي  التركية  السلطات  ادعت  حيث 
واصطدم  األرض،  على  سقط  السجين  أن 
رأسه باألرض، وفقد حياته بسبب نزيف في 

الدماغ، وما شابه ذلك«.
 وتابعت أصليهان: »الدول هي التي تتحمل 
تفرض  فهي  السجناء،  استشهاد  مسؤولية 
نقوم  عندما  المرضى  السجناء  على  الموت 
بزيارة السجون والسجناء، وإدارة السجون 
تمنعهم من اللقاء بهم، حيث يتم ترك السجناء 

أمنية«   « بذرائع  االنفرادية  الزنزانات  في 
ترك  أن  حيث  حكمهم،  فترة  انتهاء  رغم 
الزنزانات  في  بمفردهم  األشخاص  هؤالء 
وتصفيتهم  عزلهم،  إلى  يؤدي  االنفرادية 
الجسدية، كما يفرض االنتحار على السجناء، 
وعندما يرفضون االنتحار تدعي السلطات، 

بأنهم أقدموا على االنتحار كذباً«.
السجناء  عائالت  مطالب  آصليهان  وبينت 
اللقاء  هي  األساسية  مطالبهم  »إن  وقالت: 
تعرضوا  والذين  المسجونين،  بذويهم 
للتعذيب، وتدخلنا بشكل قانوني ودبلوماسي 
أن  منا  تتوقع  أنها  كما  القضايا،  هذه  بشأن 
المظلومين،  المعتقلين  جميع  صوت  نصبح 
المنظمات  بزيارة  القيام  منا  تريد  وخاصةً 
أبنائها  ومطالب  مطالبهن،  وتقديم  الدولية، 
نبذل  نحن  جهتنا  ومن  المؤسسات،  لهذه 

الدفاع  الكبيرة، وسنواصل  القانونية  الجهود 
عنهم قانونياً وإنسانياً«.

واختتمت أصليهان حديثها بقولها: »اإلجابة 
لذلك  سنوات،  تستغرق  قد  اسئلتنا  عن 
الفورية  الحلول  إيجاد  بمكان  األهمية  من 
تحدث  التي  واالنتهاكات  المعتقالت،  بشأن 
سراح  إطالق  هو  المطالب  أهم  ومن  فيها، 
وتريد  حكمهم،  مدة  انتهت  الذين  السجناء، 
تعيق  التي  السياسة،  هذه  فضح  العائالت 
وبالطبع  المعتقلين،  أبنائها  سراح  إطالق 
االنفرادي  والحبس  االنضباطية  العقوبة 
المفروضة  العزلة  بسياسة  مباشرة  مرتبطة 
كردستان  باكور  في  كافة  السجون  على 

وتركيا«.
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 هل
 يستوعب
 ويفهم

 »األعدقاء«
 دروس
التاريخ؟

ومتضية  للتسلية،  ال  التاريخ  ندرس  نحن 
ولكن  الباردة،  الليالي  سهر  في  الوقت 
الذين  اآلخرين،  جتارب  من  لالستفادة 
سبقونا لنتعظ، ولنبحث في أخطائهم، 
على  ونبني  مثلها،  في  نقع  ال  حتى 
ولسنا  بشر،  فنحن  إيجابياتهم. 
فالسمكة  ذاكرة،  بال  الذي  كالسمك 
وال  الصياد،  طعم  تلتقط  األخريات  ترى 
من  الصياد  طعم  وتلتقط  بل  تتعظ 
جديد!. وما أكثر حكايات التاريخ، التي لو 
استوعبناها، وجنونا من شبيهاتها احلالية 
ومن منزلقاتها، لكنا في أحسن حال من 
كثيرة،  التاريخ  حكايات  البائس،  وضعنا 

وأختار بعضها فيما يلي:

عن  اإلغريق  عجز  طروادة:  1-حصان 
حصان  بصنع  فقاموا  طروادة،  اقتحام 
من  باحملاربني  شحنوه  ثم  ضخم،  خشبي 
الداخل، وتركوه أمام أبواب طروادة كهدية 
أهل  فرح  بالرحيل،  وتظاهروا  اآللهة،  من 
طروادة برحيلهم، أما عن احلصان اخلشبي، 
فانقسموا فيما بينهم لرأيني، فمنهم من 
ومنهم  املدينة،  أسوار  خارج  نحرقه  قال 
جدل  وبعد  كغنيمة،  ندخله  قال  من 
إلى  خلدوا  ثم  املدينة،  إلى  أدخلوه  طويل 
من  اإلغريق  احملاربون  خرج  وعندها  النوم، 
جوف احلصان، وانقّضوا على أهلها تقتيالً 
)كان اخلالف في حكايتنا مجرد جدال ولم 

يتطور إلى اقتتال بني »األعدقاء«(.

مجرد  كان  أيضا  وهذه  بخارى:  2-احتالل 
هناك  يكن  ولم  الرأي،  في  محتدم  خالف 
قتال بني املتخالفني في الرأي، كما حدث 

ويحدث مع »األعدقاء«.

طويالً  بخارى  مدينة  جنكيزخان  حاصر 
ووعد باألمان ملن يفتح له األبواب، ويجنب 
بخارى،  أهل  واختلف  القتال،  شر  املدينة 
فقسم منهم قالوا )نقاتل التتار، وندافع 
عن مدينتا فالتتار ال أمان وال عهود لهم(، 
باألمان  )نأخذ  فقالوا  اآلخر،  القسم  أما 
القتل(،  لتجنُّب  للتتار  األبواب  ونفتح 
فريقني:  إلى  البلد  أهل  انقسم  وهكذا 
وهؤالء  القتال،  َّر  قر اجملاهدين  من  فريقٌ 
املدينة،  في  الكبيرة  بالقلعة  اعتصموا 
وعلماؤها،  املدينة  فقهاء  إليهم  وانضمَّ 
الفريق  وهو  املستسلمني،  آخر من  وفريقٌ 
أبواب  فتح  َّرُوا  قر وهؤالء  واألكبر،  األعظم 
املدينة، واالعتماد على أمان التتار، وبعد أن 
مت جلنكيزخان احتالل بخارى، قام باإلجهاز 

على اجلميع.

العنف  من  جو  في  األندلس:  3-سقوط 
)أعدقاء(  بني  والتطاحن  واملؤامرات 
األندلس،  نهاية  إلى  أدى  والذي  األندلس، 
الصغير(  اهلل  عبد  )أبو  أمرائها  فآخر 
شاهد وهو طفل في اخلامسة من عمره 
)أبو  والد  يد  على  ِسرّاج  بني  مذبحة 
نفذها  مؤامرة  ففي  الصغير(،  اهلل  عبد 
في  قاعة  داخل  جميعاً  بقتلهم  أمر 
باسم  اآلن  تسمى  والتي  احلمراء،  قصر 
بعد  األندلس  في  يبقَ  ولم  املذبحة،  هذه 
من  العقاب  موقعة  في  املسلمني  هزمية 
غرناطة  واليتي  سوى  اإلسالمية  املدن 
قد عقد  غرناطة  وكان حاكم  وإشبيلية، 
)حتالف احلمل  معاهدة مع ملك قشتالة 
مع الذئب(، وكان من نصوص املعاهدة أن 
يحارب مع ملك قشتالة أيًّا كانت الدولة 
التي سيحاربها، ووصل األمر إلى مساعدة 
إشبيلية،  حصار  في  قشتالة  ملك 
سنة  اإلسالمية  املدينة  هذه  لتسقط 
646هـ/ 1248 وبعد أن سقطت إشبيلية 
والتي  الهدنة مع غرناطة،  الفرجنة  نقض 
كانت تعيش عزلة وحصاراً وتهديداً أمنياً 
كبيراً وانعداماً لالستقرار بسبب الصراع 
هذه  في  اإلمارة،  كرسي  على  األسر  بني 
الظروف، وفى ظل هذا الوضع كان البد أن 
تسقط غرناطة، وبكى األمير وهو يشهد 

سقوط غرناطة. 

تلك  داللة  )األعدقاء(  فهم  هل  ترى 
ليل  في  للتسلية  أخذوها  أم  احلكايات، 

شتاء كردستان البارد؟!

األعداء  هما  لكلمتني  دمج  )األعدقاء 
واألصدقاء(

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد

العثمانية الجديدة مشروع احتالل وإبادة ضد 
شعوب الشرق األوسط

خليل جمال

اآلن،  وإلى  تأسيسها  منذ  التركية  للدولة 
في  تطبيقها  في  ترغب  وسرية  علنية،  أجندة 
المنطقة، هذا إضافةً إلى سعيها لتنفيذ سياسات 
االعتداءات والتهميش بحق الكرد، فقد أطلقت 
جماعة وسلطة حزبي العدالة والتنمية، والحركة 
القومية على هذه األجندة في عهد سلطة حزب 
العدالة والتنمية اسم العثمانية الجديدة، ويهدف 
العالم  على  السيطرة  إعادة  إلى  المشروع  هذا 
العربي - اإلسالمي وبحر إيجه غرب تراقيا، 
البحر األبيض المتوسط من جهة  وأجزاء من 
قبرص، إضافةً ألجزاء من جورجيا والقوقاز. 
أن  الطبيعي،  فمن  المشروع  هذا  ألنه وحسب 
امتداداً  نفسها  تعدّ  التي  التركية،  الدولة  تنفّذ 
االدعاء،  هذا  مثل  العثمانية  لإلمبراطورية 
المتوسط بحيرة تركية،  البحر األبيض  وجعل 
واالنتشار في أوروبا الوسطى، إن كان ممكناً، 
وجعلها جزءاً من هذا المشروع، وباختصار، 
تعني العثمانية الجديدة مشروع إعادة السيطرة 

على حدود اإلمبراطورية العثمانية.
السلمية،  بالطرق  بهذه  القيام  يمكن  هل 
العالمية  الظروف  ظل  في  والدبلوماسية 
الدولة  الحالية؟ أو هل من الطبيعي أن تحافظ 
التركية الفاشية على نهج مثل نهج اإلبادة هذا؟ 

فلنتوقف عند هذه األسئلة قليالً؟
حرب  في  الروس  أمام  العثمانيين  هزيمة  بعد 
-1877 الروسية   - العثمانية  )الحرب   93
في  المناطق  من  العديد  خرجت   ،)1878
في  أوالً  سيطرتها  عن  والبلقان  كردستان، 
برلين،  في  بعدها  ثم  آياستافينوس  اتفاقية 
وتزايدت هذه الخسائر في عهد حروب البلقان، 
ولهذا عقدت حكومة الترقي مع اإلمبراطورية 
البروسية اتفاقيةً بشرط استعادة هذه المناطق، 
التي فقدت السيطرة عليها، مقابل امتداد الهيمنة 
تطلق  الهند، وكانت  إلى  البروسية من روسيا 
على هذا المشروع توسيع الشرق، وعلى هذا 
جانب  إلى  الحرب  العثمانيون  األساس خاض 
ألمانيا ضد الحلفاء بشكٍل طبيعي، فيما اُرتكبت 
أكبر المجازر بحق األرمن والسريان في ذلك 

الوقت.
 انهزمت اإلمبراطورية العثمانية في الحرب، 
اتفاقية  إّن  القول:  يمكن  هذا  سياق  وفي 
)سايكس - بيكو( ومعاهدة )سيفر( كادتا تسلبان 
يسيطرون  التي  األراضي،  جميع  العثمانيين 
الحالية  التركية  الحدود  رسمت  وقد  عليها، 
المعاهدتين  في  )إسكندرون(  أنطاكيا  باستثناء 

األخيرتين، لوزان، والموصل.
فرنسا  أّن  الحدود،  هذه  خصائص  ومن 
فقراً  المناطق  أكثر  لتركيا  تركتا  وبريطانيا، 
العراق  وبقيت  هذا  والغاز،  البترول  بمصادر 
ولبنان  وسوريا  البريطانية،  السيطرة  تحت 
أهم مصدرين  الفرنسية، وبقي  السيطرة  تحت 
للمياه في الشرق األوسط؛ نهرا دجلة والفرات 

بيد الدولة التركية الفاشية والمحتلة.
الموصل - كركوك  بقيت  وخالل عام 1926 
يشمله  الذي  كردستان،  باشور  من  جزء  أو 
وقد  البريطانية،  السيطرة  تحت  الملّي  الميثاق 
سوريا  من  الملّي  للميثاق  خاضعاً  جزءاً  بقي 
معها،  وقّعتها  التي  االتفاقيات  خالل  لفرنسا 
وشّكل فقدان الموصل، وكركوك ضربةً كبيرةً 

من  حدّت  والمحتلّة.  الفاشية  التركية  للدولة 
قوتها بشكٍل كبير.

األزمة  هذه  فرضتها  التي  الظروف  ظّل  في   
العالمية  الحرب  وظروف  الداخلية،  السياسية 
الثانية صعّدت الدولة التركية الفاشية من وتيرة 
ارتكابها للمجازر ضد الكرد، وفي هذا الصدد 
المقاومة والمجازر، من شيخ  يُعرف مشروع 
التركية  الدولة  أن  أي  ديرسم،  وحتّى  سعيد 
خالل  وقمعهم  الكرد  إبادة  إلى  لجأت  الفاشية 
الحرب العالمية الثانية للقضاء على المعارضة 
لواء  في  أجرت   1939 عام  وفي  الداخلية، 
إسكندون ذي الغالبية السكانية العربية استفتاًء 
حدودها،  إلى  اللواء  إثره  على  ضّمت  مزيفاً 
وذلك بعد توقيعها اتفاقيةً مع فرنسا شريطة أاّل 

تشارك في الحرب إلى جانب األلمان.
بحصار  السوفييت  قيام  من  التخوف  وبسبب 
التركية  الحكومات  تقّربت  الحرب،  بعد  تركيا 
وحولّت  الناتو،  إلى  وانضّمت  الغرب  من 
المعارضة  للقضاء على  لفرصة  المرحلة  هذه 
السيما  األقليات  وبعض  المحليّة،  اليسارية 

تصفية الرومان.
معاهدة  منذ  الفاشية  التركية  الدولة  عّززت 
الحالي،  الوقت  وحتّى  ولوزان،  الموصل 
الذهنية  السواء،  والسلطة على  المجتمع  داخل 
استعادة  حلم  أساس  على  تقوم  التي  الفاشية، 

األراضي التي فقدتها.
القومية  والحركة  والتنمية،  العدالة  حزبي  مع 
أصبحت هذه الذهنية نسخةً جديدةً عن الذهنية 
التركية اإلسالمية لالتحاد والترقي، وذلك رغم 
الحال  كان  وكما  الجديدة،  بالعثمانية  تسميتها 
في ظّل الحرب العالمية األولى، صعّد أنصار 
ضد  هجماتهم  من  الجدد  والترقي  االتحاد 
إلى  الذي وصل  للحد  الديمقراطية  المعارضة 
مستوى اإلبادة، كانت هذه القوة تتمثّل بالمثقفين 
التنوير  رّواد  كانوا  الذين  والسريان،  األرمن 
ومنظماتهم  األولى،  العالمية  الحرب  خالل 

الديمقراطية.
العمال  وحزب  األبوجيون  الكرد  تولّى 
الحرب  في  الدور  هذا  لعب  الكردستاني 
العالمية الثالثة، إّن حركة التحرر الكردستانية، 
عليها  القضاء  يتم  أن  المفترض  من  كان  التي 
في عهد سلطة حزب العدالة والتنمية، وحزب 
بوجه  تقف  عقبٍة  أكبر  هي  القومية  الحركة 
وفي  ألنّه  الجديدة،  العثمانية  مشروع  انتشار 

ظّل السلطة الحالية، فإن الكرد وحركة التحرر 
اللذين  األساسيين،  الفاعلين  كانا  الكردستانية 
والعقبة  المنطقة،  على  االستيالء  بوجه  وقفا 
التي تقف بوجه حدود الميثاق الملّي، لن تتمكن 
هذه الذهنية الظالمة من تحقيق أحالمها بوجود 
كان  لذا  الكردستانية،  التحرر  وحركة  الكرد، 
الكردستاني  العمال  ينبغي القضاء على حزب 

ثم المعارضة الديمقراطية بأسرها.
الهجمات ضد  تزايد  نالحظ  هذا،  في  بالتمعّن 
مع  بالتزامن  تركيا  في  الديمقراطية  القوى 
أو  الكردستاني،  العمال  حزب  ضد  تزايدها 
ومحطة  برسوس  ومجزرتا  اآلبوجيين.  الكرد 
الفاشي  الزعيم  قيام  هذا.  إلى  تشيران  أنقرة، 
سيزين  الديمقراطية  الفنانة  بتهديد  أردوغان 
سجن  على  داعش  هجوم  مع  بالتزامن  آكسو 
العقوبات  بأشد  والحكم  الحسكة،  في  الصناعة 
انطالق  مع  بالتزامن  كازي  حديقة  قضية  في 
الهجوم على غاري ليستا من قبيل المصادفة، 
وشهد عهد عبد الحميد وضعاً مماثالً، إذ أسسوا 
انتفاضة  على  القضاء  بعد  الحميدية  األلوية 
شيخ عبيد هللا، وارتكبوا المجازر بحق األرمن 
حميد،   السلطان  عهد  في  هذا  واستمر  بعدها، 
أُدرجت  ثم  الكرد،  مقاومة  ُكسرت  البداية  في 
حتى األطراف، التي لم تتبنَّ القضية الكردية، 
اليسارية  بالقوى  نفسها  تصف  كانت  والتي 
وذلك  التصفية،  مشروع  في  والديمقراطية، 

رغم وقوفها مع الدولة التركية الفاشية.
بعد كل هذه الحقائق ينبغي الوقوف على قضية 
كثيراً  تداولها  يتم  والتي  قليالً،  الملّي  الميثاق 

خالل الفترة الماضية.
البرلمان  داخل  مرة  أول  الملّي  الميثاق  ذكر 
التركية  الحدود  ورسمت   1920 عام  التركي 
المخطط  هذا  في  المرسومة  الحدود  وفقه، 
جنوباً  تشمل  التي  الوطني«  »العهد  تعني 
الزور،  ودير  إدلب(  فيها  )بما  حلب  محافظة 
الموصل، وكركوك، وكويسنجق والسليمانية، 
أي الجغرافية التي حدُّدت اليوم كشمال وشرق 
سوريا هي وفق الميثاق الملّي لألتراك، ولهذا 
والباب، وإعزاز،  إدلب، وعفرين،  تتريك  يتم 
أي  كانيه،  وسري  سبي،  وكري  وجرابلس، 
التي تنتهجها إسرائيل تجاه  أّن السياسة ذاتها، 
فلسطين تحت اسم »األرض الموعودة« تقريباً 
المنطقة أيضاً، ولهذا فإن من  تُنتهج على هذه 
العمال  سياسةً ضد حزب  الوضع  هذا  يعدّون 
أو  أمرهم،  إّما في غفلة من  فهم  الكردستاني، 

يرتكبون الخيانة.
كردستان،  باشور  كامل  على  ينطبق  وهذا 
العمال  حزب  كركوك،   - الموصل  ومنطقة 
الكردستاني والكريال هما العامالن الرئيسيان، 
يشنون  عندما  ولهذا  هذا،  تحقيق  منعها  اللذان 
بأّن  فإنهم يخلقون وهماً،  الكريال  هجوماً على 
هذا الهجوم يستهدف الكريال فقط، تهدف هذه 
ومجتمعها،  كردستان  تصفية  إلى  الهجمات 
من  ينطلقون  سوف  إذ  بداية،  مجرد  وهذه 
هناك باتجاه األراضي العربية، وتحقيق الحلم 

العثماني. وهذا هو المشروع.
هذا،  على  الملي  الميثاق  يقتصر  ال  وبالطبع، 
فالعالقات بين اليونان والدولة التركية متأّزمةٌ 
في  عضوتان  الدولتين  كال  أّن  ورغم  دائماً. 
الناتو، إاّل أنهما في موقع دفاعي هجومي دائم 
غرب  الواقعة  الجزر  ألن  بعضهما،  بوجه 

تركيا، وبحر إيجه تخضع للميثاق الملّي، كما 
أّن قبرص بأكملها كذلك، ذهنية الميثاق الملّي 
شرق  في  لألزمة  الرئيسي  السبب  هي  هذه 

البحر األبيض المتوسط.
كما أّن هجوم الدولة التركية الفاشية على قره 
في  أيضاً  جرى  األذربيجان  جانب  إلى  باغ 
أيضاً  ليبيا  في  التركي  والوجود  السياق.  هذا 
يرغبون  التي  الجديدة،  العثمانية  بحدود  يتعلّق 

بالوصول إليها.
يقوم مناصرو االتحاد والترقي الجدد باستخدام 
كحصان  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
الملّي،  للميثاق  الشرقية  الحدود  على  طروادة 
كما يستخدمون اإلخوان المسلمين أيضاً لخدمة 
هذا المشروع، إذ تستخدمهم هذه السلطة الفاشية 
تنتهي  إن  وما  مصالحها،  لخدمة  المصلحية 
مصلحتها هذه، حتّى تقوم بما تستطيع للقضاء 
عليهم، وقتل جمال خاشقجي الذي يذكر اسمه 
على  وضوحاً  األمثلة  أكثر  من  مؤخراً  كثيراً 
تجاه جماعة  به  قاموا  الذي  ما  نعلم  كما  ذلك، 

فتح هللا كولن.
لحزبي  الفاشية  السلطة  رغبات  جميعاً  هذه 
العدالة والتنمية، والحركة القومية، حسناً، هل 

هناك فرصةٌ لتحقيق هذه األمور؟
الشعوب،  الملّي عشرات  الميثاق  تشمل حدود 
ضغط  تحت  األماكن  هذه  العثمانيون  احتّل 
كما  المجتمعات،  من  العديد  وأبادوا  السالح 
العثمانية  السيطرة  المناطق ذاتها من  تحررت 
تحت ضغط السالح على يد قوى أخرى، ولكن 
العثمانية  الدولة  كانت  السالح  استخدام  قبل 
تعتمد على القوى األخرى اقتصادياً وسياسياً، 
عّززوا الموقف الداخلي، وتم التقسيم بالسالح، 
الجديد  التقاسم  العالمية األولى  الحرب  تعدّ  لذا 
القائمة،  اإلمبراطوريات  ولنهاية  للسيادة، 
واإلمبراطوريات العثمانية في بروسيا، النمسا 
على  أمثلةٌ  الروسية  واإلمبراطورية  المجر   -
القديمة،  اإلمبراطوريات  ُحيّدت  وبهذا  ذلك، 
المحدّثة  الرأسمالية،  القوى  محلها  وحلّت 
والمهيمنة، وهذا وضع جديد من ناحية التاريخ 
السياسي- االقتصادي، وإن لم يُقيّم هذا الوضع 
تقييم  الممكن  فمن غير  بشكٍل صحيح،  الجديد 

الوقائع الحالية المحتملة أيضاً بشكٍل صحيح.
ولهذا فمهما قامت الدولة التركية بشّن الهجمات، 
الشعوب،  بحّق  اإلبادة  عمليات  وارتكبت 
إمبراطوريةً  تصبح  أن  من  تتمكن  لن  فإنها 
اإلقليمية  القوى  وال  الكرد  ال  أخرى،  مرةً 
والعالمية األخرى ستسمح بهذا، سينّظم الكرد 
آبو،  القائد  فلسفة  بناًء على  ويناضلون  أنفسهم 
وسينتصرون حتماً، تشير مقاومة الكريال ضد 
االحتالل والخيانة في مناطق الدفاع المشروع، 
ومقاومة أهالي مخمور واإلدارة الذاتية لشنكال 
ضد جميع أشكال الخيانة، وهجمات اإلبادة؛ إلى 
المقاومة  هذه  ومقابل  الحرية،  على  اإلصرار 
فإن العثمانية الجديدة تفقد إضافةً إلى المواطنة 
المشترك مع  العيش  المتساوية، فرصة  الحرة 

الكرد والشعوب األخرى يوماً بعد يوم.
العثمانية  أو  الملّي  الميثاق  مفهوم  فإن  ولهذا، 
الجديدة ال تشير سوى إلى ذهنية الدولة التركية 
والحرية  المقاومة  نهج  وسينتصر  الفاشية. 
اآلبوجية على هذه الذهنية بكّل تأكيد، ال واقع 
تأسيس  يقبالن  العالم  وال  المنطقة  في  األمر 
إمبراطوريات جديدة، أردوغان الذي كان يفكر 
فشل  القصر،  ببناء  إمبراطوراً  سيصبح  بأنّه 
أنصار  مثل  مثله  التاريخ  من  الدرس  تعلّم  في 

االتحاد والترقي.
للدولة  العثمانية الجديدة  يمكن أن تحقق أحالم 
التركية بعض النتائج خالل فترةٍ قصيرة عبر 
ستصطدم  أنّها  إاّل  العسكرية،  االنتصارات 
الكرد  سيبني  الشعبية،  المقاومة  بجدار 
اآلبوجيون جدار المقاومة األساسي هذا بجهود 
تتزايد  لن  الجدار  هذا  وقوة  ورجالهم،  نسائهم 
ضد  بالمقاومة  بل  فحسب،  االحتالل  ضد 

الخيانة أيضاً.
وقت  »حان  مقولة  إلى  وباالستناد  ولهذا 
بشكٍل  ننضم  أن  علينا  كردستان«  عن  الدفاع 
إنهاء االحتالل والخيانة ضد  إلى نضال  فعّال 
اإلمبراطورية العثمانية وجميع أشكال هجمات 

اإلبادة

تراجع صادرات أوكرانيا من 
الحبوب في شهر نيسان إلى الثلث

تغييرات مناخية صادمة ومدن 
نيوزيلندية كبرى مهددة!

خطر االندثار ُيهدد طحالب »البوزيدونيا« على 
السواحل التونسية

إلى  الحبوب  أوكرانيا من  تراجعت صادرات 
مع  مقارنةً  الماضي،  نيسان  شهر  في  الثلث 
الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات.
»إيه. الزراعية  االستشارات  قالت شركة  فقد 
بي.كيه إنفورم«، يوم األربعاء، إن صادرات 
حوالي  إلى  تراجعت  الحبوب  من  أوكرانيا 
923 ألف طن في نيسان من 2.8 مليون طن 
في نفس الشهر من العام الماضي وذلك بسبب 

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
صادرات  أن  تقرير  في  الشركة  وأضافت 
الذرة  من  طناً   768,486 تضمنت  البالد 
يومين،  وقبل  القمح،  من  طناً  و127,130 
حذّر الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي 

من »كارثة الحبوب«.
وقال زيلينسكي، االثنين الماضي، إن أوكرانيا 
من  األطنان  من  الماليين  عشرات  تخسر  قد 
على  لموانئها  روسيا  حصار  بسبب  الحبوب 
غذائية  أزمة  إلى  يؤدي  مما  األسود،  البحر 

ستؤثر على أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع برنامج »60 
ال  »روسيا  أن  األسترالي،  اإلخباري  دقيقة« 
تسمح للسفن بالدخول أو الخروج« مشيراً إلى 
أنها تسيطر على البحر األسود، وقال »روسيا 

تريد أن تُوقِف اقتصاد بالدنا بالكامل«.
وكاالت

لديها  السلطات  أن  إلى  حديثة  دراسة  خلُصت 
لكيفية  للتخطيط  متوقعاً  كان  مما  أقل  وقت 
المناخ، ال سيما في  التكيف مع تداعيات تغير 
ما يتعلق بنقل السكان الذين يعيشون على طول 

السواحل إلى مواقع أخرى.
أظهرت دراسة نُشرت نتائجها، يوم االثنين، أن 
مستويات سطح البحر ترتفع مرتين أسرع مما 
كان متوقعاً في بعض أنحاء نيوزيالندا مهددةً 
أكبر مدينتين في البالد، ما دفع برئيسة الوزراء 
العمل  إلى  مواطنيها  لدعوة  أرديرن  جاسيندا 

على الحد من تبعات التغير المناخي.
طول  على  ُجمعت  التي  البيانات  وأظهرت 
بعض  في  المياه  مستوى  أن  البالد  سواحل 
أربعة  إلى  ثالثة  بمقدار  يرتفع  المناطق 
المخاطر  من  يسّرع  ما  السنة،  في  ميليمترات 

المرتبطة بهذا الوضع.
بحثي  برنامج  نتيجة  التوقعات  هذه  وتأتي 
 NZ مكثف مدته خمس سنوات أُطلق عليه اسم

SeaRise بمشاركة عشرات العلماء المحليين 
والدوليين وبتمويل من الحكومة.

وخلص الباحثون إلى أن السلطات لديها وقت 
أقل مما كان متوقعاً للتخطيط لكيفية التكيف مع 
تداعيات تغير المناخ، السيما في ما يتعلق بنقل 
السكان الذين يعيشون على طول السواحل إلى 

مواقع أخرى.
وقال األستاذ في جامعة ويلينغتون في فيكتوريا 
تيم نايش الذي شارك في إدارة البرنامج، إنه إذا 
ارتفع مستوى سطح البحر العالمي بنحو نصف 
متر بحلول عام 2100، فمن المتوقع أن يصل 
في أجزاء كبيرة  تقريباً  إلى متر  هذا االرتفاع 
المياه في  اليابسة تغرق في  من األرخبيل ألن 

الوقت عينه.
على  خصوصاً  كارثياً  الوضع  وسيكون 
ارتفاعاً  تشهد  قد  التي  ويلينغتون  العاصمة 
بمقدار 30 سنتيمتراً  البحر  في مستوى سطح 
بحلول عام 2040، بعدما كان ذلك متوقعاً ذلك 

بحلول 2060.
ويلينغتون  سكان  يتعرض  أن  يمكن  وبالتالي 
كل عام لفيضان يلحق أضراراً بالمدينة، وقال 
نايش: »لدينا وقت أقل للعمل، إنه أمر مرعب 

بعض الشيء«.
الشرقي  الجنوبي  الساحل  أن  البيانات  وتُظهر 
بالسكان هو  للجزيرة الشمالية األكثر اكتظاظاً 
مياه  مستوى  ارتفاع  لمخاطر  عرضة  األكثر 

البحر.
سكانها  عدد  يبلغ  التي  أوكالند  مدينة  وتُعتبر 
1.7 مليون نسمة، وهي أكبر مدينة في البالد، 

معرضة للخطر بشكٍل خاص.
البحر  المتوقع أن ترتفع مستويات سطح  ومن 
بسرعة أكبر بنسبة 50% على الواجهة البحرية 
لوسط المدينة وفي ضواحٍ عدة، ما ستكون له 
وأقساط  المنازل  أسعار  على  هائلة  تأثيرات 

التأمين.

أداة إلكرتونية لتقييم املخاطر

إلكترونية  أداة   NZ SeaRise وطورت 
التوقعات  من  التحقق  والسلطات  للسكان  تتيح 
تقويم  من  يتمكنوا  لكي  بمنطقتهم،  الخاصة 

مخاطر الفيضانات والتعرية.
وقال نايش: »ال يزال أمامنا متسع من الوقت، 
داعياً  متفرجين«،  لنقف  لدينا  وقت  ال  لكن 
البحث  إلى  العقاريين  والمطورين  المسؤولين 
عن الطريقة الفضلى للتكيف مع هذا االرتفاع 

في مستوى مياه البحر.
وتعليقاً على هذه الدراسة، قالت رئيسة الوزراء 
خططاً  تدرس  نيوزيالندا  إن  أرديرن  جاسيندا 
الميزانية  إعداد  يشمل  بما  الوضع،  لمواجهة 
الالزمة لنقل بعض السكان والبنى التحتية بعيداً 

عن الشواطئ المعرضة لهذا الخطر.

»األمر  نيوزيالندا:  إلذاعة  جاسيندا  وقالت 
ثمة سلسلة من  االستسالم ألن  األول هو عدم 

الخيارات التي يمكن اعتمادها«.
المحلية  السلطات  مع  »نعمل  وأضافت: 
التي يتعين أن  التأمين لتحديد الجهة  وشركات 
تتحّمل تكاليف بعض هذه الخيارات إذ ال ينبغي 

أن تقع على عاتق طرف واحد«.
إلى  النيوزيالنديين  أرديرن  جاسيندا  ودعت 
والحد  االنبعاثات  لتقليل  جهدهم  قصارى  بذل 

من عواقب تغيّر المناخ.
ويرجع ارتفاع مستوى سطح البحر إلى التمدد 
مساحة  المياه  تأخذ  إذ  للمحيطات،  الحراري 
أكبر عندما ترتفع درجة حرارتها، وأيضاً إلى 
ذوبان األنهار الجليدية في الصفائح الجليدية في 

غرينالند وأنتركتيكا. 
وكاالت

في  المهّمة  البحرية  البوزيدونيا  طحالب  باتت 
االندثار  خطر  تواجه  والسياحة  الصيد  مجال 
عن  فضالً  كثيرين،  من  مزاياها  جهل  بسبب 

التلوث والصيد العشوائي في محيطها.
في  البحار  علوم  مجال  في  الباحثة  وتقول 
الصحافة  لوكالة  تونس، ريم زخامة صريب، 
طحالب  تجّمع  أكبر  تونس  »تملك  الفرنسية 
مليون  نحو نصف  على  المتوسط«  البحر  في 
في  البحرية  الغابات  هذه  وتنتشر  هكتار، 
إليها  وتلجأ  متراً،  خمسين  إلى  تصل  أعماق 
أصناف عديدة من األسماك الصغيرة ومختلف 
لها  غطاًء  تستخدمها  التي  البحرية  الحيوانات 

ومصدراً لقوتها ومكاناً للتفريخ.
في  أوسيانيكا«  »بوزيدونيا  أوراق  وتسهم 

كسر األمواج وحفظ سواحل البالد من ظاهرة 
بيولوجيا  علوم  في  الخبير  ويشير  التصحّر، 
»أن  إلى  الصغير،  رمزي  ياسين  البحار، 
مختلف األنشطة االقتصادية في تونس مرتبطة 

بالبوزيدونيا، وهي أكبر مصدر للتشغيل«.
ويردُّ الخبير ذلك إلى أن قطاع الصيد البحري 
يشغّل 150 ألف شخص بصفة مباشرة، بينما 
من  أيضاً  يستفيد  الذي  السياحة  قطاع  يشغّل 

الصيد البحري عشرات اآلالف.
وتنبت هذه الطحالب بنسق بطيء، أي بمعدل 
خمسة سنتيمترات في السنة، وتغرس جذورها 
داخل الرمال وتبسط أوراقها في الماء، حسب 

الخبراء.
غاز  جذورها  خالل  من  النبتة  هذه  وتخّزن 

الكربون وتنتج في المقابل األوكسيجين، لذلك 
أُطلقت عليها تسمية »الكربون األزرق«، وفق 
صريب، التي تؤكد أن النبتة تنتج ما بين 14 
و20 ليتراً من األوكسيجين في كل متر مربع. 
بمعدّل  الطحالب  من  األصناف  هذه  وتمتص 
من  الغابات  تمتصه  ما  مّرات  ثالث  من  أكثر 
غاز الكربون وتخّزن منه كميات كبيرة آلالف 
فيقول  الصغير،  أّما  الباحثة،  حسب  السنين، 
»في واقع يشهد تغيُّراً مناخياً، نحن في حاجة 
من  يمكن  ما  أكثر  لتثبيت  البوزيدونيا  إلى 

الكربون«.
الخبراء  يعجز  والوسائل،  اآلليات  غياب  وفي 
عن تحديد قيمة الدمار الذي لحق بهذه األعشاب 
البحرية خالل السنوات الفائتة، ولكنهم يندّدون 
على  القانونية  غير  باألنشطة  المقابل  في 
السواحل وتجهيز الشواطئ والصيد العشوائي 
من  بالقرب  األسماك  تربية  أحواض  وتركيز 
المئة  في  نحو 70  يعيش  بلد  في  الشعاب  هذه 
من  كيلومتر   1400 امتداد  على  سكانه  من 
السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية، وبسبب 
هذه  تعدّ  القرار،  وأصحاب  العام  الرأي  جهل 

األعشاب غالباً نفايات.
وكاالت 

مديرية الموارد المائية في إقليم الجزيرة ُتساهم في ري 13 

ألف دونم
بناًء على طلب الكومينات والمزارعين وكنوع 
المائية في  الموارد  الدعم، قامت مديرية  من 
أربعة سدود لري  قنوات  بفتح  الجزيرة  إقليم 

13 ألف دونم من األراضي الزراعية.
للسنة  تعرضت مناطق شمال وشرق سوريا 
أثرت  جفاف  لموجة  التوالي  على  الثالثة 
الحيوانية  والثروة  الزراعة  كبير على  بشكٍل 
أساسي  بشكل  تعتمد  منطقة  أنها  وخصوصاً 
على هذين الموردين، وخالل هذا العام وبعد 
بالخير،  المزارعون  استبشر  الثلوج  موجة 
إال أنه ونتيجة شح األمطار الربيعية، طالب 
تقع  الذين  قامشلو  مقاطعة  نواحي  مزارعو 
أراضيهم قرب السدود عن طريق كوميناتهم 
ومجالسهم الزراعية، مديرية الموارد المائية 
في هيئة الزراعة والري بفتح قنوات السدود 

لمساعدتهم، والتي قامت بدراسة وضع المياه 
في السدود عن طريق خبرائها لتقييمها، حيث 
بفتح  الحالي  نيسان  شهر  من   13 منذ  بدأت 

قنوات الري للمزارعين.
اإلداري في مديرية الموارد المائية في إقليم 
لوكالة  حديث  وفي  خلف  موسى  الجزيرة، 
هاوار نوه إلى أن الموسم الزراعي تأثر كثيراً 
المزارعين  الجفاف وبناًء على طلب  بموجة 
قمنا بفتح قنوات الري ابتداًء من سد جل آغا 
وسد زخيري منذ 13 من شهر نيسان الحالي 
األراضي  من  دونم  آالف   5 ري  أجل  من 

الزراعية.
وفي خطوة ثانية قامت مديرية الموارد المائية 
سد  في  الري  قنوات  بفتح  الجزيرة  إقليم  في 
الحاكمية بديرك في 19 الشهر من أجل ري 

ثالثة آالف دونم من األرض الزراعية وسد 
الـ 20 من  مزكفت في ناحية تربه سبيه في 

الشهر الجاري لري 5 آالف دونم.
وأكد خلف أن هناك سبعة سدود في مقاطعة 
التقلبات  نتيجة  منها  قسم  تعرض  قامشلو، 
السابقة  السنوات  خالل  واإلهمال  المناخية 
مديرية  »أن  مؤكداً  وتشققات،  أضرار  إلى 
هذه  واقع  بدراسة  قامت  المائية  الموارد 

السدود لترميمها خالل السنوات القادمة«.
هي  سدود  سبعة  قامشلو  مقاطعة  في  ويوجد 
تربه  ناحية  في  معشوق  وسد  مزكفت  سد 
ناحية  في  آغا  جل  وسد  زخيري  وسد  سبيه 
جل آغا وسد الحكمية وسد سفان وسد حياكة 

في ديرك.


