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بمشاركة عشرة عروض مسرحية.. فعاليات 
مهرجان “سقز” للمسرح الكردي تنطلق قريبًا

للمسرح  سقز  مهرجان  فعاليات  تنطلق 
الثالث  في  عشر  السابعة  بنسخته  الكردي، 
في  “سقز”  بمدينة  الجاري  أيار  من  عشر 

روجهالت كردستان.
لمهرجان  العالقات  مدير  أورميه”  كيكو   ”
حديث  في  أوضح  الكردي،  للمسرح  سقز 
المسرح” أن مهرجان  لموقع” فرقة  خاص 
في  الثقافية  القدرات  على  يركز  “سقز” 
وتسليط  الشابة  المواهب  اكتشاف  المنطقة، 
الضوء على الثقافة الشفوية واألدب الكردي.
أنه خالل مواسم المهرجان الـ16 قد  مؤكداً 
هذا  في  والملموسة  المرجوة  النتائج  تحققت 

أوجه  من  الرغم  وعلى  اآلن  ألنه  المجال، 
وموثوق  حازم  دعم  وجود  وعدم  القصور 
المهرجان  الحكوميين،  المسؤولين  من 
سيبقى مستمراً ألنه نقطة التقاء للمسرحيين، 
مشيراً إلى أنه أصبح هناك أمل للمسرح في 

المناطق الكردية.
من  عشر  السابعة  النسخة  في  ويشارك 
مهرجان سقز 10 عروض مسرحية سبعة 
وثالث  كردستان  روجهالت  من  منهم 
عروض مسرحية من مدن )باتمان، هولير، 

كوهيه(.
ويُختتم المهرجان في السابع عشر من أيار 

الجوائز  وستكون  الفائزين  بتكريم  الجاري 
كالتالي:

ديكور،  ممثل/ة،  كاتب،  مخرج،  أفضل 
موسيقى  وأفضل  األزياء  تصميم  إضاءة، 

وتصميم أفضل بروشور.
ويذكر أن مهرجان “سقز” للمسرح الكردي 
أٌقيم ألول مرة عام 1998 بجهود العديد من 
نشطاء ورعاة مسرح “سقز” وبأقل ميزانية 
وموارد حكومية وبدعم من القطاع الخاص، 
في  المهرجانات  أشهر  من  أصبح  حيث 

أجزاء كردستان عامةً.

سمير  محمد  يعمل  الصغير،  مصنعهم  في 
زاهية  توك  توك  عربات  وسط  بهّمة  وعماله 
هذه  من  اآلالف  عشرات  كانت  وإذا  األلوان، 
فإن  الخرطوم،  في  تسير  الصغيرة  السيارات 
التوك توك الذي ينتجه سمير متميز كونه يعمل 

بالكهرباء.
ففي بلد تضاعف فيه سعر الوقود وقفز التضخم 
إلى 250% منذ انقالب الخامس والعشرين من 
بقيادة  العسكريين  مّكن  الذي  األول  تشرين 
البرهان من االستئثار  الفتاح  الفريق أول عبد 
بالسلطة وعزل المدنيين، استطاع هذا المهندس 
توك  بيع 12  من  األربع واألربعين عاماً  ذي 
توك كهربائياً في غضون بضعة أشهر إضافة 
إلى قُرابة مئة عربة كهربائية بثالثة إطارات.

»سائقي  إن  برس  فرانس  لوكالة  سمير  وقال 
مدى  يعرفون  بالوقود  يعمل  الذي  توك  التوك 
يعانون«.  ألنهم  نقدمه  الذي  البديل  أهمية 
السيارات  هذه  سائقي  من  عدد  بالفعل  ويشكو 
الصغيرة من أنهم باتوا يخسرون، سواء نقلوا 

أشخاصاً أو بضائع.
وإضافة إلى ذلك فإن هذه العربات الكهربائية 

من  واحد  في  أخرى«  مميزات  »بثالث  تتسم 
المناخي،  التغير  بفعل  المهددة  البلدان  أكثر 
لمكافحة  وسيلة  »فهي  المتحدة،  األمم  وفق 
الفقر وحماية الصحة وحماية البيئة« على قول 

سمير.

توفير كبير

في نهاية عام 2020، قالت األمم المتحدة إن 
التوك  عربات  عوادم  من  المنبعثة  »الغازات 
الرؤية وفي مشكالت  في خفض  تتسبب  توك 
تنفسية وتضر بالبيئة« في السودان حيث تكاد 
ال توجد وسائل نقل عامة، كما أن هذه السيارات 

الصغيرة تسبب ضوضاء وتلوثاً سمعياً.
ويؤكد سمير أن التوك توك الكهربائي »يسبب 

ضوضاء أقل بكثير«.
على  خضراً  يبيع  الذي  محمد  بكري  ويقول 
دراجته الكهربائية إن االنتقال من العمل على 
تشغيلها  يتم  أخرى  إلى  بالوقود  تعمل  عربة 
من  سواء  حقيقياً«،  مكسباً  »كان  بالكهرباء 
اليومي«،  الدخل  إذ »تضاعف  المالية  الناحية 
أو من حيث الوقت إذ لم يعد السائق بحاجة إلى 
محطات  طوابير  في  طويلة  ساعات  الوقوف 
العاصمة  في  شحيحا  أصبح  الذي  الوقود 

السودانية.
ويؤكد أن »الشحنة الواحدة لعربته الكهربائية 

تكفي لمدة أسبوع«.
مسافة  السيارة  تسير  كي  أنه  سمير  ويوضح 
مئة كيلومتر ينبغي شحن بطاريتها لمدة ثماني 

ساعات.
يشحنوا  أن  السائقون  يستطيع  الحظ  وِلُحسن 
عن  توقفهم  أثناء  أي  الليل  أثناء  توك  التوك 
فيها  تنقطع  ال  التي  كذلك  الفترة  وهي  العمل 
عادةً الكهرباء إذ تغيب الكهرباء لعدة ساعات 

أحياناً أثناء النهار في السودان.
إذ  الزيادات  من  الكهرباء  سعر  يفلت  ولم 
خمس  سعرها  العسكرية  السلطة  ضاعفت 
توقف  بعد  وذلك  الثاني  كانون  في  مرات 

المساعدات الدولية احتجاجاً على االنقالب.
بالكهرباء  التوك  التوك  شحن  فإن  ذلك  ورغم 

يظل أقل كلفة من الوقود، وفق سمير.
والفارق ليس قليالً، إذ أن لتراً واحداً من الوقود 
 1،25 قرابة  أي  سوداني  جنيه   700 يُكلف 
ثماني  مدتها  يبلغ سعر شحنة  في حين  دوالر 

ساعات قرابة 300 جنيه.

مثل بقية العالم

سياسيو دير الزور:المحتل التركي يستهدف شعوب 
المنطقة المتعايشة والمتآلفة منذ آالف السنين

حّذر سياسيون في ريف دير الزور الشرقي، من الخطط االستعمارية لدولة االحتالل التركي، عبر هجماتها على 
مناطق باشور كردستان، وشمال وشرق سوريا، وأكدوا: أن هدف دولة االحتالل التركي، ليس الكرد فقط، إنما 
المنطقة كافة،  العرب، وعلى شعوب  الحرب على  الكرد يعني  أن محاربة  المنطقة كافة، موضحين:  شعوب 

وهي جاهدة الحتالل أراضيهم...«5  

الشهباء.. 
مالذ أهالي عفرين 

الُمهّجرين في عين العاصفة

الفنانة مزكين »غربت آيدن« صوت ال يزال صداه يتردد في أورقة الفن الثوري، ورغم مرور 
ثالثين عامًا على شهادتها، إال أن صدى صوتها، وألحان أغانيها lo hevalno لوهفالنو، هاوار 
كوندينو Hawar gundîno ما زال في وجداننا، فهي ميراث من الفن التراثي، والثوري...«9

حدد االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة مواعيد انطالق مرحلة اإلياب من بطوالت كرة القدم 
للدرجتين األولى والثانية للرجال والشباب للدرجة الثانية للموسم 2021 ـ 2022...«10

بعدسة: حوان محمد

توك توك كهربائي ُينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
التكيّف  إلى  الصغير  سمير  مصنع  واضطر 
كذلك مع األوضاع في البالد، ففي األيام التي 
لكلفة  وتوفيراً  الكهربائي،  التيار  فيها  ينقطع 
ينفذ  خاصة،  مولدات  لتشغيل  الالزم  الوقود 
العمال أعماالً تستهلك القليل جداً من الكهرباء، 

كتجميع األجزاء بعضها مع بعض.
ويتابع »إننا نُقسم العمل وأحياناً نشتغل نهاراً 
وفي أحيان أخرى ليالً في حال انقطاع التيار 

الكهربائي«.

بالحمض  العتداءات  تعّرضن  نساء  تعمل 
الكاوي في المكسيك على مساعدة أخريات 
عشن المعاناة نفسها إلعادة بناء حياتهن، 
من  جزءاً  المتبادل  الدعم  هذا  ويشكل 
الجراحية،  العمليات  جانب  إلى  عالجهّن، 
فيما تكون الدعاوى القضائية التي يرفعنها 

من دون جدوى في كثير من األحيان.
عاماً   37 البالغة  سانشيز  كارمن  تضع 
حروقاً  بها  لتغطي  كبيرة  سوداء  نظارات 
بالحمض  هجوم  جراء  لها  تعرضت 
سنوات  ثماني  منذ  تعيش  وهي  الكاوي، 
تحمل  مؤسسة  أسست  وقد  الحروق،  مع 
اسمها، وبعد خضوعها إلى 61 تدّخالً طبياً 

مختلفاً، أصبح عملها يمثل تحدياً يومياً.
أطلقت  التي  المكسيكية  المرأة  وتقول 
حّد  وضع  بهدف   2021 عام  مؤسستها 
بشكٍل  »أقاوم  الكاوي  بالحمض  للعنف 
إذا كنت سأُشفى  يومي، لكن ال أعرف ما 

نهائياً يوماً ما«.
 3751 المكسيك  سجلت   ،2021 وعام 
جريمة قتل نساء، ُصنّف 1004 منها على 
أنها جرائم قتل استهدفتهن بسبب نوعهن 

االجتماعي، بحسب األرقام الرسمية.
هجوماً   32 كارمن  مؤسسة  ووثّقت 
 ،2001 عام  منذ  نساء  ضد  باألحماض 
قُتلت جراءها ست نساء، وارتفعت األرقام 
عام 2021 مع تسجيل سبع حاالت مقارنةً 

بحالتين في السنوات السابقة.
ولكارمن ابنتان أنجبتهما من زواج استمر 
ضد  دعاوى  ثالث  ورفعت  سنوات،  عشر 
شريكها السابق الذي أساء معاملتها فيما 

إذ  أكثر،  عملياً  حالً  فوجد  حمدان  أمجد  أما 
الشمسية  بالطاقة  توك  التوك  عربته  يشحن 

وهو مورد ال ينضب في السودان.
الشمسية على  الطاقة  ألواح  ويقول »وضعت 

السطح فتشحن البطاريات عندما نعمل«.
ألنها  المبادرات  هذه  بمثل  سمير  ويرحب 
الذي  التوك  التوك  تحويل  تصب في مصلحة 

يعمل بالوقود إلى عربة تعمل بالكهرباء.
ينتجه  الذي  الكهربائي  التوك توك  أن  ويعتبر 
يعطي السودان »فرصة اللحاق ببقية العالم«.

لم يتلَق أي عقاب، وانفصلت عنه.
لي  شيئاً  سيفعل  إنه  يقول  »كان  وتضيف 

أتذكره من خالله طيلة حياتي«.
الشرطة،  عمل  فعالية  عدم  إلى  ونظراً 
المعتدي  موقع  بنفسها  كارمن  حددت 
وتقول  الماضي،  العام  أوقف  الذي  عليها 
»كان علّي أن أنتزع من الدولة جزءاً من 

العدالة«.
أشهر  لثمانية  المستشفى  كارمن  ودخلت 
الكاوي،  بالحمض  للهجوم  جّراء تعرضها 
العام  المستشفى  وتوضح »قالوا لي« في 
الحروق،  مع  أتعايش  أن  أستطيع  »إنني 
وعلّي أن أكون ممتنةً ألني بقيت على قيد 
واجهتها  صعوبات  إلى  مشيرةً  الحياة«، 
يغطي  جيدة  رعاية صحية  على  للحصول 

الضمان االجتماعي نفقاتها.

نساء يتعّرضن العتداءات 
بالحمض الكاوي في المكسيك

سريان الحياة في عروق النسيج 
المجتمعي بمشاريع وإنجازات حضارية بالطبقة 

بعد خمسة أعوام من التحرير
بمرور خمسة أعوام على التحرير، تشهد منطقة الطبقة منذ التحرير والدة حقيقة ألهلها، وألرضها، حيث أشرقت شمس 
الحرية، والحق، بعد معاناتها لسنوات من السواد، ومن الظلم، بسيطرة مرتزقة داعش، فكانت الحركة النشطة في مجاالت 

الحياة كلها، والتقدم المتزايد شاهد على ذلك، في إعادة رونق الحياة الجمالي لها...«3

مزكين »غربت آيدن« 
زهرة جبال كردستان

تحديد مواعيد انطالق 
مرحلة اإلياب من بطوالت كرة القدم في إقليم الجزيرة

للسنة الخامسة تتعرض بلدات وقرى منطقة الشهباء لقصٍف 
شبِه يومّي من قبل جيش االحتالل التركّي وفصائل المرتزقة 
التابعة له، بهدف ضرِب مرتكزات الحياة في المنطقة ودفع 
األهالي للخروج من المنطقة مجددًا، وأسفر القصف المستمر 
القصُف على  عن ضحايا وإصابات وأضراٍر مادّية، كما يهدُد 
الزراعّية، ومازالِت  المحاصيِل  وإحراِق  بتدميره  الشهباء  سدِّ 
تتلهُف  فيما  انتظاٍر  برزُخ  عفرين  ألهالي  بالنسبة  الشهباء 

قلوبهم للعودة إلى حقول الزيتون في عفرين...«8

قوات سوريا 
الديمقراطية تحتضن 

العائالت الفارّة من 
مناطق االحتالل التركي

استقبلت قوات سوريا الديمقراطية عددًا من 
العائالت الفاّرة من مناطق سيطرة االحتالل 
سبي  كري  ريف  في  ومرتزقتها  التركي 
وعين عيسى، وأّمنت وصولهم إلى مناطق 
اإلدارة الذاتية بعد تقديم المواد اإلغاثية 

والمساعدات لهم...«4

نساء الطبقة: 
ستبقى مدينة الطبقة 

كما عهدناها، مدينة 
السالم

تشرق الشمس الخامسة لتحرير الطبقة من 
عهد الظالم، كانت فيها المرأة مهّمشة، 
معزولة في سواد داعش اإلرهابي، لكنها 
اليوم، ُبعثت من جديد؛ لتعلن عهد النهضة، 
لتحرير  الخامسة  الذكرى  في  واإلنجازات 
الطبقة، على أيدي قوات سوريا الديمقراطية 
لتكون على ثقة بتحرير كامل األراضي من 

المحتلين...«2  رجس 

حملة تنظيف طرفي 
الطريق العام، الواصل 
بين ديرك، وقامشلو

باشرت بلدية ديرك األربعاء، بحملة تنظيف 
طرفي الطريق العام الواصل بين قامشلو 
وديرك بالتنسيق مع بلدة خانا سري...«7
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السم القاتل من العناكب والثعابين قد ُيعالجك

كيف تصبح أصغر في أربع خطوات؟

فوائد اإلجاص

المبذولة  الجهود  األخيرة  السنوات  ازدهرت 
بعض  سم  في  الموجودة  البروتينات  لتفكيك 
دوائية  اكتشافات  إلى  التوصل  ليتم  الكائنات 
مهمة، ومع تواصل البحوث حول مكونات هذه 
السموم الطبيعية من خالل التقنيات المتطورة، 

يتزايد عدد الجزيئات الواعدة المكتشفة.
حيث إننا قبل قرن من الزمان كنا نظن أن السم 
يحتوي على 3 أو 4 مكونات، واآلن نعرف أن 
نوًعا واحدًا فقط من السم يمكن أن يحتوي على 

آالف الجزيئات.

عنكبوت جزيرة فريزر املُميت

هذا  على  تطوًرا  الطبيعية  السموم  أكثر  أن 
األدوية  من  عدد  ابتكار  في  يساهم  الكوكب 
المشتقة  الواعدة  العقاقير  أكثر  وأحد  الفعالة، 
يأتي من عنكبوت جزيرة  السم حتى اآلن  من 
فريزر المميت قمعي الشبكة في أستراليا، الذي 

يوقف موت الخاليا بعد التعرض لنوبة قلبية.
ينخفض تدفق الدم إلى القلب بعد اإلصابة بنوبة 
قلبية مما يجعل بيئة الخلية أكثر حمضية ويؤدي 

إلى موت الخلية، ومن المقرر أن يخضع هذا 
العقار، وهو بروتين يسمى )آيتش آي 1 إيه( 

للتجارب السريرية العام المقبل.
قلب  خاليا  على  المختبر  في  اختباره  تم  وقد 

نابض.

النوبة القلبية

فيمكن  العقار  هذا  فعالية  التجارب  أثبتت  إذا 
يمنع  وقد  الطوارئ،  حاالت  في  استعماله 
الضرر الذي يحدث بعد النوبات القلبية وربما 
عن  القلب  زرع  عمليات  في  النتائج  يحسن 
به  المتبرع  قلب  صحة  على  الحفاظ  طريق 

لفترة أطول.
مركبات  معالجة  في  المستخدمة  التقنيات  أن 
تصنع  بحيث  جداً  متطورة  أصبحت  السم 
الوقت  يمكننا إجراء فحوصات  فرًصا جديدة، 
باستخدام بضعة ميكروغرامات فقط  الحاضر 
أو 15 عاًما  قبل 10  بينما كان ذلك  السم  من 

يتطلب مئات الميكروغرامات أو أكثر.

مزيج معقد من السموم

الزواحف  أنواع  من  اآلالف  مئات  هناك 
البحر  وقناديل  والقواقع  والعناكب  والحشرات 
والعديد من الكائنات السامة األخرى، ويختلف 
تركيب السم من حيوان إلى آخر، ويتكون السم 
من  تتكون  التي  السموم  من  معقد  مزيج  من 
مميتة  وتعد  فريدة،  خصائص  ذات  بروتينات 

للغاية.
العديد من األدوية المتاحة مشتقة من السم، على 
غرار دواء )كابتوبريل( الذي صنع ألول مرة 
في السبعينيات من سم أفعى الحفرة )جاراكا( 
وكان  الدم  ضغط  ارتفاع  لعالج  البرازيلية 
المشتق من  )إكسيناتيد(  تجاريًا، ودواء  ناجًحا 
سم سحلية وحش جيال لعالج مرض السكري 
من النوع الثاني، ودواء )دراكولين( المصنوع 
من سم الخفافيش المضاد لتخثر الدم ويستخدم 

لعالج السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

القواقع املخروطية

تكون  قد  التي  البروتينات  بعض  هناك 
البد  ولكن  جديدة،  عقاقير  لصناعة  واعدة 
التصنيع  عمليات  من  لسلسلة  خضوعها  من 

والتجارب السريرية الطويلة التي قد تستغرق 
سنوات عديدة وتكلف ماليين الدوالرات.

اكتشاف جزيء سريع  تم  الماضي،  آذار  ففي 
تطلق  التي  المخروطية  القواقع  في  المفعول 
سمومها على األسماك مما يتسبب في انخفاض 
بسرعة  الضحايا  لدى  األنسولين  مستويات 
واعد  دواء  إنه  قتلها،  إلى  يؤدي  مما  كبيرة 
يعالج  النحل  سم  أن  كما  السكري،  لمرض 
مؤخًرا  وُوِجد  األمراض  من  واسعة  مجموعة 

أنه يقتل الخاليا السرطانية في الثدي.

سم العقرب

يتم استخراج سم العقرب عن طريق تعريضه 
لتيار كهربائي ضئيل، مما يجعله يفرز قطرة 
صغيرة من السائل الكهرماني عند طرف ذيله، 
طريق  عن  الثعابين  سم  استخراج  يتم  بينما 
إرسال  يتم  ذلك،  بعد  برفق.  السم  غدد  تدليك 
جميع  في  الباحثين  إلى  المستخرجة  المواد 

أنحاء العالم.
كل هذه السموم قد تفتح مستقبالً مجاالت ألدوية 

جديدة، مما ينعكس إيجابياً على صحة البشر.

لكن  منه  مفر  ال  أمر  السن  في  التقدم  إن 
تُقدم  الشيخوخة  علم  أحرزها  التي  التطورات 
طرقاً جديدة إلعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

صحة جيدة مع التقدم يف العمر

إن التدهور الصحي ليس مجرد نتيجة لمرور 
السبب  هو  ليس  العمر  في  التقدم  وأن  الوقت، 
وراء ذلك، بل تلك التغييرات البيولوجية التي 
تخضع لها أجسامنا، وإذا كان ممكناً منعها أو 
إبطاؤها أو عكس مسارها فيمكن أن نعيش وقتاً 

حتى  العيش  أقول  ال  أنا  جيدة،  بصحة  أطول 
150 عاماً، وإنما الحفاظ على صحة جيدة مع 

تقدمنا في العمر.
تحددها  حياتنا  من  فقط   %30 إلى   %10 أن 
الجينات، والباقي يرجع إلى خياراتنا اليومية، 
عاداته  تغيير  يأبى  معظمنا  الحظ،  سوء  ومن 
بالضبط كيف  ولكن ماذا لو استطعنا أن نرى 
وهل  الشيخوخة  عملية  على  خياراتنا  تؤثر 
تنجح  نمط حياتنا  ندخلها على  التي  التغييرات 

في إبطائها؟

العمر البيولوجي

جديد  اختبار  بفضل  أسهل  قريباً  ذلك  سيكون 
يقوم بتحليل )الشفرة ما فوق الجينية( إلعطاء 
قراءة لعمرك البيولوجي من خالل تحليل عيّنة 

من اللّعاب.
من  مجموعة  هي  الجينية  فوق  ما  الشفرة  أن 
التعليمات المدفونة داخل الحمض النووي التي 

حين  في  النووي،  الحمض  عمل  كيفية  تعدّل 
تشير إليه ليفين بـ)نظام تشغيل الخلية(.

العمر االفرتايض للصحة

دون  من  نعيشها  أن  المتوقع  السنوات  عدد 
أمراض، غالبًا ما يساء فهم بحث الشيخوخة أو 
بحث طول العمر بالفكرة القائلة إننا نرغب في 

العيش مئات السنين.

أربع طرق إلبطاء الشيخوخة

1ـ التحّول إلى نظام غذائي نباتي:
 %20( البروتين  عالي  غذائي  نظام  اتباع  إن 
يرتبط  البروتين(  من  الحرارية  السعرات  من 
بزيادة خطر الموت المبكر بنسبة 74% مقارنةً 
بالذين يتناولون كمية أقل من البروتين )أقل من 

.)%10

ولكن يجب على الذين تزيد أعمارهم على 65 
عاًما أن يكونوا حذرين من تقليل كمية البروتين 
لدى  البروتين مشكلة  يعدّ  ال  الالزم.  من  أكثر 
األشخاص الصغار أو في منتصف العمر، ألن 
أجسامهم ال تزال تصنع بشكل طبيعي ما يكفي 
من هرمون النمو، ولكن مع التقدم في العمر، 
يكون تناول مزيد من البروتينات الصحية سواء 
الحيوانية أو النباتية مفيداً، ال سيما لألشخاص 

الذين يفقدون كثيراً من كتلة العضالت.
2ـ الصوم ثالث مرات في السنة:

 4500 وتناول  الصيام  من  دورات  ثالث  أن 
سعرة حرارية فقط على مدى خمسة أيام )يعني 
في  حراري  سعر   4500 مجموعه  ما  تناول 
بنحو  البيولوجي  العمر  يُخفّض  أيام(  خمسة 
الذين  األشخاص  لدى  وتظهر  عام،   2.5
بعد  أكثر شباباً(  مناعية  يصومون )خصائص 
دورات متعددة من الصيام، حيث أن الصيام، 
الجسد  يهيئ  الرياضية،  التمارين  غرار  على 

إلصالح خالياه وصيانتها.
وعندما النظر في التأثير المحتمل الطويل األمد 

لحميات الصيام، نجد أن البيانات تشير إلى أنها 
متوسط  إلى  سنوات  خمس  إضافة  في  تساعد 
مخاطر  تقليل  إلى  باإلضافة  المتوقع،  العمر 
وخطر   %50 بنسبة  القلب  بأمراض  اإلصابة 
السرطان بنسبة 30% ومرض السكري بنسبة 

.%75
3ـ ممارسة التمارين المتواترة العالية الكثافة:

هي  الكثافة  العالية  المتواترة  التمارين  إن 
أن  حيث  االفتراضي،  العمر  لزيادة  األفضل 
ممارسة التمارين المتواترة العالية الكثافة مدة 
البدنية  اللياقة  ثالثة أشهر كانت كافية لتحسين 

وحساسية األنسولين بشكٍل كبير.
4ـ التمتع بنوم جيد:

أن السائل الدماغي الشوكي يغسل أنسجة المخ 
في الليل ليزيل الخاليا الميتة، أن هذا قد يكون 
له آثار على مرض الزهايمر المرتبط بتراكم 

)لويحات بيتا أميلويد(.
في  النوم  من  ساعات  سبع  بنحو  التمتع  أن 
عمرك  لزيادة  المثلى  الطريقة  يعدّ  المتوسط 

االفتراضي.

1ـ تحسين الهضم:
يقارب  ما  اإلجاص  من  الواحدة  الثمرة  توفر 
22% من حاجتك اليومية من األلياف الغذائية، 
في  جدًا  مفيدًا  اإلجاص  يجعل  الذي  األمر 

تحسين الهضم.
سير  تسهيل  على  عموًما  األلياف  وتساعد 
الفضالت العالقة في األمعاء، كما تُحفز إطالق 
الهضم  عملية  تُسهل  معينة  معوية  أحماض 

وتنظمها مانعةً حصول إمساك أو إسهال.
2ـ خسارة الوزن الزائد:

الفواكه بسبب ما  تناول  البعض من  قد يخشى 
تحتويه من سكريات وسعرات، إال أن اإلجاص 
بشكٍل خاص يُعد أحد أقل أنواع الفواكه احتواء 
على السكريات الطبيعية، ما يجعله فاكهة لذيذة 

وقليلة السعرات في الوقت ذاته.
وتحتوي حبة اإلجاص المتوسطة الحجم على 
مقابل  فقط،  حراري  سعر   100 يقارب  ما 

محتوى غذائي عالي جدًا.
كما يساعد محتوى اإلجاص من األلياف على 
تناول  وبالتالي  طويل،  لوقت  بالشبع  الشعور 

كميات أقل من الطعام.
3ـ تحسين صحة القلب وجهاز الدوران:

الممتازة  المصادر  أحد  اإلجاص  يعد 
على  اإليجابي  تأثيرها  يجعل  ما  للبوتاسيوم، 

القلب كبيًرا جدًا.
الدم،  البوتاسيوم على خفض ضغط  يساعد  إذ 
المبذول  يقلل من الضغط والتوتر  الذي  األمر 

على األوعية الدموية ويساعد في استرخائها.
على  الدم  اإلجاص  في  البوتاسيوم  يساعد  كما 
التدفق بشكل أفضل إلى كافة أجزاء الجسم، ما 
يجعل كافة أعضاء الجسم تقوم بوظائفها على 

أكمل وجه.
يجعله  للضغط  المخفض  البوتاسيوم  وتأثير 
عاماًل مهًما يحمي من مختلف أمراض جهاز 

الدوران، مثل: تصلب الشرايين، الجلطات.
في  الموجودة  األكسدة  مضادات  تساعد  كما 
الكوليسترول  مستوى  تقليل  في  اإلجاص 

الضار.
4ـ تعزيز صحة جهاز المناعة:

يحتوي اإلجاص على كمية كبيرة من مضادات 
فيتامين ج، ما يجعله  األكسدة، وبشكٍل خاص 
جهاز  صحة  تعزيز  على  كبير  بشكٍل  يساعد 

المناعة.
بانتظام  اإلجاص  مثل  فاكهة  تناول  فإن  لذا 
يساعد في الحماية من أمراض مختلفة، خاصة 

نزالت البرد واإلنفلونزا.
5ـ الوقاية من السرطان:

محتوى اإلجاص العالي من مضادات األكسدة 
السرطان وتعطيل  لمقاومة  فاكهة هامة  يجعله 

الجذور الحرة.
بالوقاية  اإلجاص  عديدة  دراسات  ربطت  وقد 
من أنواع معينة من السرطانات بشكٍل خاص، 

وأهمها:
ـ سرطان المعدة.
ـ سرطان المثانة.
ـ سرطان الثدي.

ـ سرطان المبيض.
ـ سرطان الرئة.

6ـ منع عيوب األجنة الخلقية:
إن محتوى اإلجاص العالي من حمض الفوليك 
الفوليك  يجعله هاًما للحامل، إذ يساعد حمض 
عيوب  أي  حصول  فرص  من  التقليل  على 

عصبية لدى األجنة.
والتقليل من فرص حصول  الشفاء  تسريع  7ـ 

التهاب:
اإلجاص على  في  الموجود  فيتامين ج  يساعد 
وتجدد  الجسم  في  جديدة  أنسجة  بناء  تحفيز 
األيض  عمليات  على  واإلبقاء  فيه،  الخاليا 

سريعة الوتيرة وتعمل كما يجب.
ُمسرًعا  عاماًل  اإلجاص  يجعل  الذي  األمر 

لشفاء الجروح والتئامها بسرعة.
فرص  من  يقلل  اإلجاص  تناول  أن  كما 
أعراض  حدة  من  ويخفف  التهابات،  حصول 
المفاصل  التهاب  مثل:  األمراض،  بعض 

الروماتويدي.
8ـ تعزيز جمال الشعر والبشرة:

يساعد اإلجاص عند تناوله بانتظام على التقليل 
من عالمات تقدم السن الظاهرة على البشرة، 

مثل: التجاعيد وبقع الكبد.
كما أن اإلجاص مفيد جدًا في التقليل من تساقط 
بإعتام  اإلصابة  فرص  من  والتقليل  الشعر 
في  التقدم  مع  يحصل  قد  والذي  العين  عدسة 

العمر.
9ـ تقوية العظام:

من  كبيرة  نسب  على  اإلجاص  يحتوي 
والنحاس،  والكالسيوم  والفسفور  المغنيسيوم 

وهي معادن هامة بشكل كبير للعظام.
إذ تساعد في التقليل من خسارة العظام التي قد 

تنتج من أمراض، مثل: هشاشة العظام.
10ـ التحكم بسكر الدم:

يتميز اإلجاص بعامل جاليسيمي منخفض، ما 
يعني أن تناوله ال يسبب ارتفاًعا حادًا في سكر 

الدم.

على  يساعد  باأللياف  اإلجاص  غنى  أن  كما 
تحسين حساسية الجسم لألنسولين وتنظيمه في 

الجسم.
11ـ عامل مخفف لأللم:

نظًرا لخصائص اإلجاص المضادة لاللتهاب، 
األلم  من  التخفيف  في  خاص  بشكل  مفيد  فإنه 
المزمن الذي قد يشعر به المصابون بأمراض، 

مثل: التهابات المفاصل وهشاشة العظام.

محاذير تناول اإلجاص

مخاطر صحية  أو  معروفة  تفاعالت  توجد  ال 
مع اإلجاص.

تجاه  حساسية  من  تعاني  كنت  إذا  ذلك،  ومع 
قبل  حذًرا  فكن  األخرى،  الفواكه  أو  الكمثرى 

االستمتاع بفوائد اإلجاص المتنوعة.
كما قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالفودماب 
كاإلجاص إلى زيادة الغازات واالنتفاخ واأللم 
المصابين  األشخاص  بعض  لدى  واإلسهال 

بمتالزمة القولون العصبي.

هند العلي روشين المحمد

روناهي/ الطبقة - تشرق الشمس الخامسة لتحرير الطبقة من عهد الظالم، كانت فيها المرأة مهّمشة، معزولة في سواد داعش اإلرهابي، لكنها 
اليوم، بُعثت من جديد؛ لتعلن عهد النهضة، واإلنجازات في الذكرى الخامسة لتحرير الطبقة، على أيدي قوات سوريا الديمقراطية لتكون على ثقة 

بتحرير كامل األراضي من رجس المحتلين.

نساء الطبقة: ستبقى مدينة الطبقة كما عهدناها، 
مدينة السالم

  بعد سنة ونصف من 
االعتقال، الناشطة بريفان 
أيوب، تكشف ما جرى معها

بجهود فردية تطوعية... مشروع صغير، 
ُيتيح فرص العمل للنساء

كانت  الطبقة،  على  داعش  سيطرة  حين 
بحقها  طبقت  حيث  تضرراً،  األكثر  المرأة 
فكانت  كينونتها،  من  جّردتها  مجحفة،  قوانين 
البرقع،  لون  شبه  المرتزقة،  ظل  في  حياتها 
لذا كانت جهود  وقتذاك،  داعش  الذي فرضته 
المرأة بعد تحرير الطبقة على يد قوات سوريا 
مخلفات  من  للتخلص  كبيرة،  الديمقراطية، 

داعش فكراً وواقعاً.
نساء  تجد  التحرير،  من  سنوات  خمس  وبعد 
المرأة  حققتها  التي  النهضة،  أن  الطبقة، 
عليها،  تثنى  السواد،  زوال  بعد  الطبقاوية 
مرتزقة  بوجه  صامدات  أنهن  على  مؤكدات 
داعش، واالحتالل التركي، الذي يكمل جرائم 
داعش، ويفعل ما لم يفعله، لدى سيطرتها على 

مناطق في شمال وشرق سوريا.

تحقيق النهضة بعد الظالم

الخامسة  السنوية  الذكرى  النساء  وباركت 
الرئيسة  المرتزقة،  رجس  من  الطبقة  لتحرير 
هند  الطبقة،  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
هذا  لصحيفتنا  حديثها  في  باركت  العلي، 
اليوم، ولجميع األهالي، الذين عانوا الويل من 
الطبقة  مدنية  في  ألهالينا  »نبارك  المرتزقة 

الذكرى  هذه  الطبقة،  مدينة  تحرير  ذكرى 
السنوية الخامسة، للتحرر من براثن اإلرهاب، 
شمال  في  المناطق  أغلب  منهُ  عانت  الذي 
فيها  غاب  عجاف،  لسنوات  سوريا  وشرق 
الحق، وسادَ فيها الظلم، والقتل والتهجير، في 

مشهد إراقة الدماء فقط«. 
ووجهت التهاني ألمهات الشهداء، الالتي قدمن 
أبناءهن فداء في سبيل نصرة الحق ضد الظلم، 
وأحياء  قلوبنا،  في  باقون  »شهداؤنا  مكملة 
السنوات  هذه  نستذكر  إذ  ونحن  ذاكرتنا،  في 
العجاف نستذكر ذكرى بطوالتهم التي حطمت 
قالع إرهابهم، ودكّت حصونهم، حتى زوالهم، 

واندثارهم بشكل كامل عن مناطقنا«. 
المجلس  في  المشترك  الرئيسة  وأشارت 
العلي، في ختام حديثها  بالطبقة، هند  التنفيذي 

المرأة  مشاركة  حققتها  التي  النهضة،  إلى 
حيث  الطبقة،  في  سنوات  خمس  مدى  على 
ضمن  الفعالة،  المشاركة  في  جدارتها  أثبتت 
والعسكرية،  السياسية،  المجاالت  في  المجتمع 
وتحدت  ذاتها،  معرفة  واستطاعت  والمدنية، 
نظرة المجتمع الدونية، فكان لها الدور الكبير 
في نجاح، وتطور اإلدارة المدنية الديمقراطية 

في الطبقة.

»لدينا ثقة بقواتنا لتحرير 
األرايض املحتلة«

في  المشتركة  الرئيسة  هنأت  جانبها  ومن 
المحمد  روشين  بالطبقة  والفن  الثقافة  مركز 

مدينة  ألهالي  »نبارك  قائلةً:  التحرير  ذكرى 
إرهاب  لنصرنا على  الخامسة  الذكرى  الطبقة 
أيار، على يد  العاشر من  مرتزقة داعش، في 
قوات سوريا الديمقراطية، آملين أن تبقى مدينة 

الطبقة، كما عهدناها، مدينة السالم«.
وأكدت على وحدة األراضي في شمال وشرق 
الديمقراطية،  سوريا  بقوات  وثقتهم  سوريا، 
حتى إعادة كل شبر من األراضي المحتلة، كما 

في عفرين وسري كانيه، وكري سبي. 
في  احتفلوا  قد  الطبقة،  أهالي  أن  ويذكر 
من  لتحريرها  الخامسة،  السنوية  الذكرى 
من  العاشر  صادفت  والتي  داعش،  مرتزقة 
بأخوة  منا  »إيماناً  شعار  تحت  الجاري،  أيار 
للعدو،  سنتصدى  المصير،  ووحدة  الشعوب، 
سد  حديقة  في  المحتلة«  أراضينا  ونحرر 

الفرات، القريبة من السد.

أفرج  التي  أيوب،  بريفان  الناشطة  صّرحت 
االعتقال »كل  أشهر من  بعد عام وستة  عنها 
في  تبرئتي،  وتمت  باطلة  إلّي  الموجهة  التهم 
األمن  قوات  اتخذت  توقيفي،  تم  عندما  البداية 
مواقف غير إنسانية معي، وُحِجْزُت مدة خمسة 

عشر يوماً في زنزانة الحبس االنفرادي.”
بهدينان  من  أيوب  بريفان  الناشطة  عن  أفرج 
االعتقال،  من  أشهر  وستة  عام  من  أكثر  بعد 
إطالق  وبعد  الجاري،  أيار  من  العاشر  في 
سراحها، أدلت بتصريح لوسائل اإلعالم، حول 

وضعها في السجن، أثناء فترة االعتقال.
اإلعالم،  وسائل  البداية  في  بريفان  شكرت 

والنشطاء، والمحامين، وكل من دعمها.
الموجهة  االتهامات  أن  بريفان:  وأكدت 
تمت  وأنه  صحيحة،  وغير  باطلة،  كلها  إليها 
تبرئتها، وقالت بريفان: إنني انتقدت الحكومة 

فقط، وطالبت بحقوق المواطنين، وبرواتبهم.
الناشطة بريفان أيوب عن حالتها  كما تحدثت 
السكري،  مرض  من  أعاني  »أنا  الصحية: 
وعيني ال تبصر جيدا، في السجن أضربت عن 
الطعام ثماني مرات، من أجل البت في ملفي«.
األمنية،  القوات  تصرفات  عن  تحدثت  كما 
وقالت: »في البداية عندما تم توقيفي، اتخذت 

معي،  إنسانية  غير  مواقف  األمن  قوات 
زنزانة  في  يوماً  عشر  خمسة  مدة  وُحِجْزُت 

الحبس االنفرادي«.
تم  أنه عندما  المحامي بشدار حسن:  كما ذكر 
اعتقال بريفان، اتخذت قوات األمن موقفاً غير 

قانوني بحق الناس.
من  النسائية  الناشطة  على  ُحكم  أنه  يذكر 
لمدة  بالسجن  حسن،  أيوب  بريفان  بهدينان، 
في   2020 األول  تشرين   13 في  عامين 
هولير، بموجب المادة األولى من القانون رقم 
31 لعام 2003، الذي يتعامل بشكل خاص مع 

»خرق األمن القومي«.
وكاالت

في ظل كثرة أعداد النساء المعيالت، واألرامل 
قامت  واإلنتاج،  للعمل  وحاجتهن  إدلب،  في 
مشغل  بافتتاح  إدلب،  مدينة  من  البكري  ربا 
وبهدف  المهنة،  على  النساء  لتدريب  خياطة، 
وإعالة  عمل،  فرص  إيجاد  على  مساعدتهن 

أنفسهن وأسرهن.
عن مشروع مشغل الخياطة، تقول ربا البكري 
)36 عاماً( »وجدْت الكثير من النساء في إدلب 
أنفسهن، وجهاً لوجه أمام تحديات ومسؤوليات 
يومي  صراع  خوض  على  أجبرتهن  كبيرة، 
بمفردهن، من أجل توفير سبل العيش، والحياة 
النساء،  لذلك قررت دعم عدد من  لعائالتهن، 
وتمكينهن في المجتمع من خالل تعليمهن مهنة 
اإلمكانات  ضمن  لهن  عمل  وتأمين  الخياطة، 

المتاحة«.
ماكينات  خمس  تضم  ورشتها  أن  إلى  ولفتت 
خياطة، ودعت عدداً من األرامل، والمعيالت 
العمل،  وبدء  المهنة  لتعلم  بالورشة،  لاللتحاق 
مالبس  حياكة  بين  النساء  أعمال  وتتنوع 
األطفال، وحديثي الوالدة، والعباءات النسائية 

وغيرها.
الخياطة  في  مهارتي  من  »استفدت  وأضافت 
امتالك  على  ولمساعدتهن  النساء،  لتدريب 
على  قادرات  ليصبحن  المهنة،  أساسيات 

االنطالق بعمل خاص، يساعدهن على تحمل 
المستفيدة  بإمكان  أنه  علماً  الحياة،  أعباء 
تستمر  أن  المهنة،  إتقان  بعد  المشروع  من 
أو  يومي،  أجر  مقابل  الورشة،  بالعمل ضمن 

االستقالل، وافتتاح مشروع خاص بها«.
تفعيل  ضرورة  على  البكري  ربا  وأكدت 
ألنها  إدلب،  في  الصغيرة  الخياطة  ورشات 
من  السكان  احتياجات  تغطية  في  تسهم 
في  الدخول  دون  مناسبة،  وبأسعار  المالبس، 
المعابر،  وإغالق  المالبس،  استيراد  تبعات 
واإلتاوات المدفوعة، وأسعار صرف الدوالر 
المتأرجحة، كما أن من شأنها أن تحقق فرصة 
للحصول  المحتاجات  المعيالت،  للنساء  عمل 

على مصدر للرزق.
وأوضحت »تحتاج النساء المتدربات للحصول 
المجتمع  منظمات  قبل  من  مالية،  منح  على 
وبذلك  العمل،  سوق  لدخول  تؤهلهن  المدني، 
لشخص  العمل،  عن  العاطلة  المرأة  تحويل 

فعال في المجتمع«.
مدينة  من  نازحة  عاماً(   40( المواس  كاملة 
إدلب،  مدينة  أطراف  مخيم على  في  سراقب، 
أم لخمسة أبناء، التحقت بورشة الخياطة، وعن 
المعيشي  وضعي  »كان  تقول  استفادتها  مدى 
مأساوياً، ألن زوجي مسن، وعاطل عن العمل، 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  أوالدي  وأحد 
وبعد التحاقي بدورة الخياطة، استفدت كثيراً، 
بسيطة،  بإمكانات  جميلة  ثياباً  أصنع  وبدأت 
استفدت من خبرتي في الحياكة، واعتمدت على 
التي أملكها ألعيد تدوير  اليدوية،  آلة الخياطة 
لمقاسات  مناسبة  وأجعلها  القديمة،  المالبس 
أوالدي، كما تمكنت من بث الفرحة في قلوبهم، 

بحياكة مالبس جديدة لهم، في العيد«.
عاماً(   31( العمر  سلوى  تقول  جانبها  من 
إدلب،  مدينة  إلى  معردبسة  قرية  من  النازحة 
التي استطاعت تأمين القوت اليومي ألسرتها، 
من  منعته  حربية،  إلصابة  زوجي  »تعرض 
الخياطة،  مهنة  تعلم  في  وجدت  لذلك  العمل، 

فرصة لإلنفاق على المنزل، وتأمين احتياجات 
أطفالي األربعة«.

أطفالها  لترك  تضطر  كانت  أنها  وأوضحت: 
الورشات  في  للعمل  رعاية  دون  اليوم  طوال 
مهنة  إتقان  بعد  لكنها  زهيد،  بأجر  الزراعية، 
أن  دون  المنزل،  عملها ضمن  بات  الخياطة، 

تضطر إلهمال األطفال.
بدأت  المهنية،  مسيرتها  أن  إلى  وأشارت 
خالل  من  الصغير،  معارفها  محيط  ضمن 
تقصير المالبس، وإعادة تدويرها، ثم اكتسبت 
مهارة، وخبرة، استطاعت من خاللها تصميم 

الموديالت، وقص األقمشة وتفصيلها. 
قالت  إدلب،  في  المرأة  عمل  أهمية  وعن 
المرشدة االجتماعية رؤى الغريب )41 عاماً( 
من  كبيراً  عدداً  السورية  الحرب  أفرزت   «
أسرهن،  عن  المسؤوالت  المعيالت،  النساء 
يحقق  دخل  مصدر  لتأمين  حاجتهن  وسط 
االستقاللية  حفظ  مع  الذاتي،  االكتفاء  لهن 

والكرامة«.

القاسية،  المعيشية  الظروف  أن  إلى  وأشارت 
دفع  العمل،  فرص  إيجاد  وصعوبة  والغالء، 
يمكن  أعمال،  امتهان  إلى  النساء  من  العديد 
أو  الخياطة،  أو  كالطبخ،  المنزل،  في  تنفيذها 

التجارة المنزلية.
الصغيرة  المشاريع  الغريب  رؤى  ووصفت 
إسعافية«  »حلول  بمثابة  المهنية  والدورات 
ولم  المعيل  فقدن  اللواتي  األكثر ضعفاً  للنساء 

يتمكن من إكمال تحصيلهن الدراسي.
تطلقها  التي  المهنية،  الدورات  أن  وأوضحت 
مراكز تمكين المرأة في إدلب، ال تتابع النساء 
تساعدهن على  التدريب، وال  فترة  انتهاء  بعد 
دخول سوق العمل، لذا تطالب المنظمات، التي 
تؤهل النساء مهنياً االستمرار في تنظيم دورات 

متقدمة لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمرأة.
JINHA وكالة أنباء المرأة
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الطبقة/ عمر الفارس - بمرور خمسة أعوام على التحرير، تشهد منطقة الطبقة منذ التحرير والدة حقيقة ألهلها، وألرضها، حيث أشرقت شمس 
الحرية، والحق، بعد معاناتها لسنوات من السواد، ومن الظلم، بسيطرة مرتزقة داعش، فكانت الحركة النشطة في مجاالت الحياة كلها، والتقدم 

المتزايد شاهد على ذلك، في إعادة رونق الحياة الجمالي لها.

سريان الحياة في عروق النسيج المجتمعي بمشاريع وإنجازات 
حضارية بالطبقة بعد خمسة أعوام من التحرير

الوشاح  نُزع  أيار عام 2017  العاشر من  في 
بشكل  وُحررت  الطبقة،  مدينة  عن  األسود 
يد  على  داعش  مرتزقة  رجز  من  كامل، 
قوات سوريا الديمقراطية، حيث عادت الحياة 
المدنية  اإلدارة  تأسيس  وبعد  إليها،  الطبيعية 
الديمقراطية، وقيامها بعمليات التأهيل، وإعادة 
المياه،  شبكة  إلصالح  التحتية،  البنى  إحياء 
المحلية،  والمجالس  والصحة،  والكهرباء، 
عليه  يشرف  الذي  واالستقرار،  األمن  وسيادة 
أعضاء األمن الداخلي،  كل ذلك يبرهن للعالم 
والسالم  المعيشي،  االستقرار  حقيقة  أجمع 
تعدّ  الطبقة  فمدينة  الشعوب،  وأخوة  الداخلي، 
نسيجاً سكانياً متنوعاً، ومضرب مثل للشعوب 

المنطقة، وطوائف المنطقة كلها.

الذكرى الخامسة لزوال الظالم

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  أكثر  وللحديث 
مدينة  في  التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس 
الطبقة »مظلوم عمر« الذي بيَّن لنا، ما سعت 
إليه اإلدارة الذاتية، منذ تأسيسها في زرع أسس 
العدل،  مبادئ  وفق  وتنظيمها  التحتية،  البنية 
الشعوب،  وأخوة  والديمقراطية،  والمساواة، 
عبد  والفيلسوف  المفكر،  به  نادى  ما  ووفق 
في شمال وشرق  »نبارك ألهلنا  أوجالن:  هللا 
سوريا بشكل عام، وأهالي مدينة الطبقة بشكل 
رجس  من  مدينتهم  تحرير  ذكرى  خاص، 
التي  الذكرى  هذه  اإلرهابي،  داعش  مرتزقة 
قلوبنا  على  غالية  وهي  سنوياً،  بها  نحتفل 

جميعاً«.
بزوغ  يوم  أنه  الطبقة:  تحرير  يوم  ووصف 

شمس الحرية، وشمس الحق بعد الظالم، الذي 
دام ألكثر من خمس سنوات في عهد مرتزقة 

داعش.
في  ديمقراطية  مدنية  كإدارة  بأنهم  وأوضح، 
منطقة الطبقة بسلطاتها التشريعية، والتنفيذية، 
والقضائية، وبمجالسها سعوا إلى إزالة الدمار 
من  العديد  إنجاز  »استطعنا  المنطقة،  عن 
التحتية  البنية  تدعم  التي  الخدمية،  المشاريع 
األساسية ألهالينا في الطبقة، ضمن اإلمكانات 
تطويرها،  إلى  جاهدين  نسعى  التي  المتاحة، 

وسد النواقص فيها«.

تغريات يف املجال التنظيمي

بوادر  لإلدارة  كان  التنظيمي  الجانب  ومن 
تطوير  على  اإلدارة  عملت  حيث  التقدم،   في 
عليها  يشرف  التي  والتعاميم،  القرارات، 
هيكلية،  إعادة  يخص  فيما  التنفيذي  المجلس 
لجان  ضمن  اإلدارية،  األمور  وترتيب 
ومناقشة  بالطبقة،  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
وفق  باستمرار  تنظم  التي  الجديدة،  القرارات 
الزراعة  لجنة  فصل  تم  حيث  جديدة،  سياسة 

لجنة  في  مدمجة  كانت  ما  بعد  االقتصاد،  عن 
تنظيم  تحقيق  وبالتالي  واالقتصاد،  الزراعة، 
فصل  عبر  مستقل،  بشكل  االقتصادي  للعمل 
الصناعية،  المشاريع  عن  الزراعية  المشاريع 
يت لجنة الزراعة  ُسّمِ والخدمية بلجنة خاصة، 
لجنة  فصل  العام،  خالل  أيضاً  وتم  والري، 
للهدف  خاصة  بلجنة  الكهرباء،  عن  الطاقة 
جديدة  مكاتب  تحديد  وتم  كما  نفسه،  التنظيمي 
التقني،  كالمكتب  التنفيذي،  المجلس  ضمن 
ومكتب مديرية االتصاالت أيضاً، الذي استقل 

بشكل كامل.
في  حصلت  التي  التغيرات  أن  عمر،  وأفاد   
المجال التنظيمي، سوف يكون لها تأثير، فيما 

إنجاز  الميداني، وسرعة  العمل  يخص سهولة 
العمل تنظيمياً بشكل أكبر.

وكشف »هناك خطط مستمرة لتأسيس مكاتب 
خاصة وفق الحاجة، واالختصاص في تنسيق 
من  ينقضي  عام  وكل  أفضل،  بشكل  العمل 
يخلق  الطبقة،  مدينة  في  المدنية  اإلدارة  عمر 
تطورا كبيرا فيها، والمتتبع لألحداث فيها، يجد 
تحريرها من  بعد  في تطورها،  الكبير  الفارق 
التنظيم،  مرتزقة داعش سواء أكان من ناحية 
أو اإلدارة، أو من خالل المشاريع الخدمية في 

المنطقة«.
 

تطوير قطاعي الصحة والتعليم

التعليم،  بقطاع  اهتماماً  المدنية  اإلدارة  وأولت 
الدمار  التي المسها  القطاعات،  أحد  يعد  الذي 
والخراب أيام مرتزقة داعش، وحرم األطفال 
منذ  اإلدارة  سعت  حيث  التعليم،  حق  من 
تأسيسها في مدينة الطبقة، على تأهيل المدارس 
الصفية  الغرف  وإنشاء  وريفها،  الطبقة  في 
ضمن األرياف، لبدء العملية التعليمية، وأقامت 
العديد من الدورات الخاصة، لتأهيل المعلمين 
وفق  للطالب،  الخدمات  ووفرت  المختصين، 
اإلمكانات المتاحة، الستمرار العملية التعليمية، 
في عهد مرتزقة  المدينة  أبناء  منها  التي حرم 

داعش.
كما كان للقطاع الصحي اهتمام كبير من قبل 
والصحي  الطبي  القطاع  شهد  حيث  اإلدارة، 
نتيجة  واسعة،  متابعة  الماضي  العام  خالل 
العالم  على  أثر  الذي  كورونا،  وباء  انتشار 
أجمع؛ لذلك كان للجنة الصحة المتابعة، والدعم 
الكافي لردفها بالكوادر الطبية المجهزة بشكل 
الطبية،  المراكز  من  العديد  وإنشاء  مستمر، 
والصحية في األرياف، وفي المعابر الحدودية 
لإلدارة الذاتية للحد من الوباء، كما وتم تجهيز، 
مستوصفات،  عدة  الماضي،  العام  خالل 
للطبقة،  المجاورة  األرياف  ضمن  ومشاٍف 
كمراكز طبية مستقرة مثل مستوصف الجرنية، 
ومستوصف الصفصافة، وغيرها من المراكز 

الطبية، كما أفاده عمر.

صعوبات محلية وخارجية

أن  من  البدّ  التي  الصعوبات،  بعض  وعن 
أن  العمر:  يُبين  محلية،  إدارة  أي  تواجهها 
منها  بتأثير مسيس سواء  الصعوبات هي  هذه 
الداخلية، أو الصعوبات الخارجية، التي تحاول 
زرعها األطراف المخربة، والعابثة في المنطقة 
أردوغان،  بقيادة  المحتلة  تركيا  رأسها  وعلى 
وحكومة دمشق، ومرتزقتها التي تسعى لضرب 
السوري،  الشمال  في  المنطقة  واستقرار  أمن 
األمة  مشروع  وإفشال  ضرب  أيضاً  وتحاول 
الديمقراطية، واإلدارة الذاتية عبر خلق الفتن، 
والذي ال يخفى على أحد محاوالت تركيا في 

إحياء المشروع العثماني في المنطقة.
أيضاً،  الصعوبات  تلك  »من  وأضاف: 
التي  االقتصادية،  الخارجية  الضغوطات 
بعض  إغالق  نتيجة  اإلدارة؛  على  مورست 
المعابر التجارية، وفرض الضرائب الجمركية 
بعض  في  التجارية  والمقاطعات  الباهظة، 
المناطق المتاخمة، لإلدارة الذاتية، فهذه األمور 
نحن  ولكن  العمل،  على  كبير  بشكل  أثرت 
نؤمن بأن شعبنا يعي ذلك، فهو يثبت صمودهُ 
اللحمة  وتحدياته، ضد تلك المؤامرات، مؤكداً 
بأطيافها  سوريا  وشرق  شمال  في  الوطنية 

وبشعوبها كلها«.
 

مشاريع خدمية واقتصادية

الفقري  العامود  هو  االقتصاد  أن  وبما 
لالزدهار، والتطور الملموس في أي مجتمع، 
لجنة  في  اإلداري  مع  لقاء  أيضاً  أجرينا 
عن  حدثنا  الذي  الكمش«  “عالء  االقتصاد 
عززت  التي  االقتصادية،  المشاريع  بعض 
ومن  بالطبقة،  والخدمية  التحتية،  البنية  من 
مديرية  أعمال  الكمش  لنا  ذكَر  األعمال  تلك 
الخدمية؛  باآلليات  توريدها  تم  التي  التموين، 
في  التموينية  المراقبة  عمليات  من  تعزز  لكي 
وريفها،  الطبقة،  ضمن  واألفران  األسواق، 
التمويني ورصد  الضبط  وتيرة  ازدادت  حيث 

المخالفات، واالحتكار.
وأيضاً كانت للصناعة حصة من التقدم، فقد تم 

ترخيص ما يقرب من 142 رخصة تجارية، 
وصناعية، ورخص الفتتاح شركات اتصاالت 
أن،  تي  أم  اتصال  شركات  وست  اإلنترنت، 
والبلدات  الطبقة،  مناطق  ضمن  وسيريتيل 
إلنتاج  الفرات  معمل  افتتاح  وتم  لها،  التابعة 
بالمرأة،  خاص  وهو  البالستيكية،  الحصائر 

حيث دخل مباشرةً حيز العمل واإلنتاج الفعلي، 
األسواق  ورفد  المحلي،  اإلنتاج  يدعم  فيما 
المحلية من المواد المصنعة، وفي منطقة الطبقة 
اآللي، وتأهيلهُ  الفرن  تأسيس وتأهيل مبنى  تم 
باألجهزة الحديثة؛ لتغطية النقص الحاصل في 
كميات الخبز، وإنتاجه في المنطقة، حيث ينتج 
طاقة إنتاجية تصل إلى عشرين طناً من الخبز 
حديثة  طحن  رؤوس  لتركيب  إضافة  يومياً، 
التمويني،  الطحين  جودة  لزيادة  للمطاحن، 
خرج  كله  الجهد  ذلك  الخبز،  جودة  وتحسين 
الذاتية لتطوير  للعلن تمشيا مع سياسة اإلدارة 

ودعم مدينة الطبقة وريفها. 
وتابع »فيما يخص مشاريع الري، ومحطاتها 
الوديان،  ومنطقة  بالسويدية،  الطبقة  ريف  في 
عملنا على تحسين أساليب الري، وتوفير المياه 
حلول،  عدة  ووضع  للفالحين،  أكبر  بشكل 
بعد سلسلة  المروية،  المياه  تقسيط  في  وخطط 
قطع  عبر  تركيا  فيها  قامت  التي  االعتداءات، 
العام  خالل  المنطقة  عن  الفرات  نهر  مياه 

مرشات  تأسيس  وتم  ممنهج،  بشكل  الماضي، 
فيها؛  المائية  المضخات  وصيانة  حديثة، 

لضمان سالمة المواسم الزراعية السنوية«. 
تشرف  التي  اإلحصائيات،  ووفق  أنهُ  وينوه 
بالتنسيق  مستمر،  بشكل  االقتصاد  لجنة  عليها 

مدينة  سكان  عدد  بلغ  المحلية،  المجالس  مع 
بموجبها  يتم  والتي  نسمة،  ألف   290 الطبقة 
التموينية،  والمخصصات  الخبز،  كمية  تحديد 

وتوزيعها بالتساوي على األهالي.

سعي لسد النواقص

لجنة  في  اإلداري  وجه  حديثِه  نهاية  وفي 
ألهالي  مباركاته  الكمش«  “عالء  االقتصاد 
في مدينة الطبقة في ذكراها الخامسة للتحرير، 
قبل  من  والمبذولة  المستمرة،  المساعي  مبيناً 
على  الخدمية  والمؤسسات  االقتصاد،  لجنة 
في  والعمل  الخدمية،  األعمال  وتيرة  زيادة 
تجاوز  حتى  الجاد  والعمل  القادمة،  السنوات 
النواقص  بعض  ولّدت  التي  األزمات،  جميع 
األهالي،  احتياجات  وتلبية  الماضي،  العام  في 
لتبقى مدينة الطبقة، مدينة السالم، واالستقرار 

المعيشي. 

عالء الكمشمظلوم عمر

روناهي/ قامشلو ـ حدد االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة مواعيد انطالق مرحلة اإلياب من بطوالت كرة القدم للدرجتين األولى والثانية للرجال 
والشباب للدرجة الثانية للموسم 2021 ـ 2022.

تحديد مواعيد انطالق مرحلة اإلياب من بطوالت كرة 
القدم في إقليم الجزيرة

»فيفا« يؤكد إعادة مباراة 
البرازيل واألرجنتين

إيما رادوكانو: أسيُر في االتجاه الصحيح.. وأحُب العزلة

ماهر البحري ظاهرة استثنائية 
بالدوري السوري

الدور  ولِعب  االستراحة  فترة  انتهاء  وبعد 
الجزيرة  إقليم  كأس  منافسات  من  األول 
واللجنة  القدم  كرة  مكتب  حدد  القدم  لكرة 
الفنية باجتماعهما االعتيادي مواعيد انطالق 
مرحلة اإلياب من بطوالت كرة القدم في إقليم 

الجزيرة لموسم 2021 ـ 2022.
وجاء تحديد المواعيد على الشكل التالي:

2022/5/13موعداً  الجمعة  يوم  تحديد  ـ 
أندية  دوري  من  اإلياب  مرحلة  النطالق 

الدرجة األولى للرجال.
2022/5/12موعداً  الخميس  يوم  تحديد   -
النطالق مرحلة اإلياب من دوري كرة القدم 

أندية الدرجة الثانية للرجال.
2022/5/16موعداً  االثنين  يوم  تحديد   -
النطالق مرحلة االياب من دوري كرة القدم 

أندية الدرجة الثانية للشباب.
الشباب  دوري  انطالقة  موعد  بعد  يحدد  ولم 

للدرجة األولى حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
المباريات  جداول  القدم  كرة  مكتب  ونشر 
الشكل  على  وكانت  المذكورة  للبطوالت 

اآلتي:
الجمعة  األولى  الدرجة  الرجال  دوري 

:2022/5/13

ـ سري كانيه × برخدان ـ ملعب الحسكة.
ـ االتحاد × دجلة ـ ملعب شرموال بعامودا.

ـ ديرك × الصناديد ـ ملعب الرافدين بديرك.
من  عشر  الثاني  شهداء  ـ  خبات   × سردم  ـ 

آذار بقامشلو.
السبت 2022/5/14:

شرموال  ملعب  ـ  قنديل   × والسالم  األخوة  ـ 
بعامودا.

الثالثاء 2022/5/17:
الشهيد  ملعب  ـ  الحسكة  شبيبة   × األسايش  ـ 

هيثم كجو بقامشلو.
وسيكون  الثانية  للدرجة  الرجال  جدول  أما 
المصادف  الخميس  يوم  ذكرنا  كما  انطالقته 

2022/5/12، فهو على الشكل التالي:
ـ فدنك × جودي ـ ملعب رميالن.

ـ آشتي × جوانن بازـ  ملعب شرموال بعامودا.
والذي  الثانية  للدرجة  الشباب  دوري  بينما 
المصادف  االثنين  يوم  ينطلق  أن  قرر 

2022/5/16، فهو على الشكل اآلتي:
ـ واشوكاني × جوانن باز ـ ملعب الشهيد هيثم 

كجو بقامشلو.

ـ االتحاد × آشتي ـ ملعب شرموال بعامودا.
الرابعة  الساعة  بتمام  ستبدأ  كافة  المباريات 

عصراً.
للدرجتين  األندية  ترتيب  بجدول  ونذكركم 
للدرجة  والشباب  للرجال  والثانية  األولى 
اختتام  التالي مع  الشكل  الثانية، وكانت على 

مرحلة الذهاب من البطوالت:
ترتيب دوري الرجال للدرجة األولى:

1ـ سردم 33 نقطة  +43.
 2ـ دجلة 27 نقطة +9.

3ـ اآلسايش 26 نقطة +22.
4ـ ديرك 22 نقطة +13.

5- الصناديد 17 نقطة +10.
6ـ سري كانيه 14 نقطة – 2.

7ـ خبات 14 نقطة – 2.
8ـ برخدان 11 نقطة – 13.
9ـ االتحاد 10 نقاط – 12.

10ـ شبيبة الحسكة 7 نقاط – 26.
11ـ األخوة والسالم 6 نقاط – 16.

12ـ قنديل 1 نقطة – 26.
ترتيب دوري الرجال للدرجة الثانية:

1ـ جوانن باز 10 نقاط +9.
2ـ جودي 9 نقاط +4.
3ـ فدنك 5 نقاط +2.

4ـ واشوكاني 4 نقاط -5.
5ـ آشتي دون نقاط -10.

ترتيب دوري الشباب للدرجة الثانية:
1ـ آشتي 6 نقاط +5.

2ـ واشوكاني 6 نقاط +1.
3ـ جوانن باز 6 نقاط +0.

4ـ االتحاد 0 نقطة -6.

إعادة  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أكد 
المباراة المثيرة للجدل بين البرازيل واألرجنتين 
المؤهلة  الجنوبية  أمريكا  قارة  ضمن تصفيات 
رفضت  أن  بعد   ،2022 قطر  مونديال  إلى 
لجنة االستئناف التابعة لها استئناف االتحادين 

الوطنيين المعنيين.
وكان من المقرر إجراء المواجهة بين الفريقين 
أنها  إالّ  باولو،  في ساو  الماضي  أيلول   5 في 
توقفت بعد خمس دقائق فقط من صافرة البداية 
عقب تدخل السلطات الصحية المحلية واتهامها 
يخوضون  »البيسيليستي«  من  ألربعة العبين 
بروتوكول  بانتهاك  اإلنكليزي  الدوري  غمار 

مكافحة فيروس كورونا.
ودخل ممثلو وكالة الصحة والشرطة الفيدرالية 
تام  ارتباك  في  اللقاء،  إليقاف  الملعب  أرض 
من قبل الجميع.  وقرر »فيفا« في شباط إعادة 
أرجنتينيين  العبين  أربعة  وإيقاف  المباراة 
األرجنتيني  االتحادين  وتغريم  لمباراتين 
والبرازيلي اللذين أعلنا الحقاً استئناف القرار.

وأفاد االتحاد الدولي للعبة في بيان »أكدت لجنة 

واإلبقاء  المباراة  إعادة  يجب  أنه  االستئناف 
على الغرامة البالغة 50 ألف فرنك سويسري 
المفروضة على كل  يورو(  ألف  )حوالي 48 
من االتحادين بسبب اإليقاف النهائي للمباراة«.
الغرامة  االستئناف  لجنة  خفضت  كما 
 550 من  البرازيلي  االتحاد  على  المفروضة 
)حوالي  ألفاً   250 إلى  سويسري  فرنك  ألف 
األرجنتيني  نظيره  وعلى  يورو(  ألف   240
إلى 100 ألف فرنك سويسري  ألفاً  من 250 

)حوالي 95 ألف يورو(.
البرازيل  حجزت  المباراة،  إقامة  عدم  ورغم 
بقيادة نجمها نيمار واألرجنتين مع األسطورة 
قطر  مونديال  إلى  مقعديهما  ميسي  ليونيل 
المقرر إقامته من 21 تشرين الثاني حتّى 18 
األول  المركزين  في  بحلولهما  األّول  كانون 

والثاني في المجموعة الموحدة.
وستكون المباراة هامشية من ناحية التأثير على 
ترتيب المنتخبين إذ ضمن »راقصو السامبا« 

الصدارة و«التانغو« الوصافة.

إيما  الشابة  البريطانية  التنس  نجمة  أكدت 
على  ساعدها  بمفردها  بقاءها  أن  رادوكانو، 
انفصال  عقب  نفسها  بشأن  الكثير  اكتشاف 
بطلة أمريكا المفتوحة عن مدربها توبرن بيلتز 

الشهر الماضي.
بالمدرب  رادوكانو، 19عاماً،  إيما  واستعانت 
األلماني بيلتز في تشرين الثاني الماضي، لكنه 

بقي في منصبه لخمسة أشهر فقط.
نهاية  بعد  بيلتز  مع  رادوكانو  إيما  وتعاونت 
تعاملها مع أندرو ريتشاردسون، الذي ساعدها 
الغراند  بطوالت  في  ألقابها  بأولى  الفوز  على 
وفي  الماضي،  العام  الكبرى  األربعة  سالم 

السابق تولى نيجيل سيرز تدريبها.
بالسعادة  تشعر  أنها  رادوكانو  إيما  وأوضحت 
البريطانية  وقالت  تعيشها.  التي  العزلة  لحالة 
العاصمة  في  بها  أدلت  تصريحات  في  الشابة 

اإليطالية روما: »أصف نفسي بأنني وحيدة«.
هناك  كان  الماضي،  العام  »في  وأضافت 
أكون  أن  األحيان...  أغلب  كثيرون حولي في 
بمفردي هو أمر مثير ألنني اكتشف الكثير عن 

نفسي وأفهم ما أحتاجه وما ال أحتاجه«.
الثالث  الدور  من  رادوكانو  إيما  وخرجت 
بخسارتها  الماضي  األسبوع  مدريد  لبطولة 
على يد انيلينا كالينينا بعد أن خرجت من دور 
البولندية  يد  على  شتوتغارت  لبطولة  الثمانية 

إيغا سواتيك المصنفة األولى على العالم.
عن  أعربت  العالم  على   12 المصنفة  ولكن 
وقالت  أحرزته،  الذي  التقدم  بشأن  رضاها 
لي،  بالنسبة  تماماً  جديدة  الرملية  »المالعب 
بالتأكيد أشعر بأنني أتقدم في كل أسبوع، أفهم 
بشكٍل أفضل كيفية اللعب، متى أتحلى بالهدوء 

ومتى أهاجم«.

واختمت إيما رادوكانو بالقول »ال أعتقد أنني 
في  أسير  لكني  بعد،  النهائي  للشكل  وصلت 

االتجاه الصحيح«.

متميز  كمدرب  نفسه  البحري،  ماهر  فرض 
قاد  السنوات األخيرة، حين  في سوريا، خالل 
على  مرتين  التتويج  لمنصات  تشرين  فريق 
دوري  في  حلب  أهلي  ببقاء  وساهم  التوالي، 
الكبار في الدوري المنصرم، حين تسلم مهامه 
المحلي  الدوري  وأنهى  صعبة،  ظروف  في 

بالمركز الخامس بـ38 نقطة.
يشغل  أنه  إال  كمدرب،  البحري  تألق  ورغم 
المفاجئة  بمواقفه  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وقراراته التي تبدو للكثير من النقاد والمتابعين 
بالسطور  الكورة  موقع  ورصدها  غريبة، 

التالية:

موسم استثنايئ

قد يكون ماهر البحري، المدرب الوحيد الذي 
بدأ  حين  واحد،  موسم  في  فرق  أربعة  دّرب 

عدة  معه  ولعب  الدمشقي،  الوحدة  مع  الموسم 
مجلس  فاجأ  لكنه  المحلي،  بالدوري  مباريات 
دون  بمغادرته  السيد،  ماهر  برئاسة  اإلدارة 

إعالم أحد، ودون فسخ تعاقده بالتراضي.
مع  تدريبه  عقد  لتوقيع  للبنان  أيام  بعد  واتجه 
تعاقده  ففسخ  يستمر طويالً،  لم  ولكنه  النجمة، 
مباراة  في  جبلة  فقاد  لسوريا  وعاد  بالتراضي 
واحدة، ولكنه تراجع عن تدريبه قبل أن يوقّع 

العقد مع مجلس النادي بشكٍل رسمي.
وسارعت إدارة نادي أهلي حلب بالتعاقد معه 
في  ونجح  الهبوط،  من  الفريق  بإنقاذ  ليساهم 

ذلك.
ضد  شكوى  بتقديم  سارع  الوحدة  مجلس 
في  المنازعات  فض  غرفة  فقررت  البحري، 
السوري،  الكرة  باتحاد  الالعبين  شؤون  لجنة 

بتغريمه 33 مليون ليرة.

بني النواعري والطليعة

النواعير  مع  البحري  وقّع  سنوات  ثالث  قبل 

الحميد  عبد  ادارته  مجلس  يرأس  كان  الذي 
الرسمية  الصفحة  في  الخبر  نشر  وتم  السيد، 
العقد،  قيمة  من  جزءاً  المدرب  وتسلم  للنادي، 

وتم التقاط الصور التذكارية.
تعاقده  الطليعة  نادي  أعلن  فقط  ساعات  وبعد 
للنواعير،  وصادم  مفاجئ  بشكٍل  البحري،  مع 
الذي رفض تقديم أي شكوى ضد المدرب الذي 
اكتفى برد مقدم العقد، فيما قاد الطليعة لنهائي 
مسابقة الكأس والتي خسرها بركالت الترجيح 

أمام الوثبة.

مستقبل غامض

حلب،  أهلي  نادي  مجلس  تصريحات  رغم 
إال  المقبل،  للموسم  الفريق  مع  البحري  ببقاء 
أن المدرب لم يوقّع أي عقد رسمي حتى اآلن 
للبقاء، وقد ينتقل للدوري العراقي في الصيف 
الحالي أو يعود للدوري الكويتي، حيث ارتفعت 
إنجازاته مع تشرين  بعد  اسهمه محلياً وعربياً 

وأهلي حلب وقبلها مع عدة فرق أردنية.
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مركز األخبار - استقبلت قوات سوريا الديمقراطية عدداً من العائالت الفاّرة من مناطق سيطرة االحتالل التركي ومرتزقتها في ريف كري سبي 
وعين عيسى، وأّمنت وصولهم إلى مناطق اإلدارة الذاتية بعد تقديم المواد اإلغاثية والمساعدات لهم.

قوات سوريا الديمقراطية تحتضن العائالت الفاّرة من 
مناطق االحتالل التركي

المجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية 
يجتمع لمناقشة طرق حماية 

المحصول الزراعي

الذكرى السنوية السابعة عشرة الختطاف شيخ الشهداء 

معشوق الخزنوي

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية عبر 
موقعها الرسمي في صفحات التواصل 
االجتماعي “فيسبوك” أن دفعة جديدة 
من  الفارين  السوريين  الُمهجرين  من 
المناطق المحتلة في كري سبي ومحيط 
مناطق  إلى  وصلت  عيسى  عين  بلدة 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
ممارسات  نتيجة  معاناة  رحلة  بعد 

االحتالل التركي ومرتزقته.
وأضافت، أنه وبحسب هؤالء الفارين، 
التركي منع سكان قرى  فإن االحتالل 
المنطقة المحتلة من الخروج من قراهم 

الفترة  في  سمح  حيث  طويلة،  لفترة 
لتأمين  بالخروج  لألهالي  األخيرة 

احتياجاتهم مرة كل أربعة أشهر.
أكدوا  المهجرين  أن  إلى  وأشارت 
بدالً  الشعير  أكل  إلى  اضطروا  بأنهم 
من  االحتالل  منع  بسبب  الخبز  من 
إدخال المواد الغذائية إلى قراهم وكذلك 

منعتهم من الخروج.
قواتهم  أن  »قسد«،  وأوضحت  هذا 
مناطق  إلى  المهجرين  وصول  أمنت 
شمال وشرق سوريا وقدّمت لهم المواد 

اإلغاثية األساسية.

مركز األخبار - عقد المجلس التنفيذي في اإلدارة 
اجتماًعا  الجزيرة  بإقليم  الديمقراطية  الذاتية 
لمناقشة طرق حماية المحصول الزراعي للعام 

.2022
للمجلس  الرئاسية  الهيئة  بحضور  االجتماع  تم 
قامشلو  إلدارتي  المشتركة  والرئاسة  التنفيذي 
والحسكة والرئاسات المشتركة لهيئات ومكاتب 
اتحاد  عن  وممثلين  للجزيرة  الذاتية  اإلدارة 

الفالحين وممثل قوات سوريا الديمقراطية.
أسعار  تحديد  االجتماع  ُمخرجات  أبرز  وكانت 
وتفعيل  التهريب  عمليات  ومنع  لآلليات،  النقل 
الخطوط  جاهزية  المعنية،  المؤسسات  دور 
واإلطفائيات،  الداخلي  األمن  لقوى  الساخنة 
التركيز على الحملة اإلعالنية وتجهيز اللوحات 

التوعوية، العمل والتنسيق الجاد والمشترك بين 
و«قسد«  الجوهرية  والحماية  الداخلي  األمن 
ومراكز  نقاط  وتحديد  المؤسسات،  وباقي 
الجاهزة  الزراعية  اآلبار  تفعيل  اإلطفائيات، 
تجهيز  السريع،  والتدّخل  اإلطفائيات  لمساعدة 
حال  في  للتدّخل  الزراعية  واآلليات  الجرارات 

نشوب الحرائق.
للمجلس  المشترك  الرئيس  أكد  االجتماع  حول 
التنفيذي في اإلدارة الذاتية بإقليم الجزيرة طلعت 
سمي بقوله: »إنَّ  يونس لموقع اإلدارة الذاتية الرَّ
االجتماع هو الثاني من نوعه مع لجنة الطوارئ 
المحدقة  األخطار  من  الزراعي  الموسم  لحماية 
به ودراسة الواقع الزراعي واالستعداد الستالم 
المحصول بالمعدات المناسبة هذا العام، ولتقديم 

التسهيالت الممكنة للفالحين.
واختتم طلعت يونس حديثه بالقول: »تم تشكيل 
ورفع  الزراعي  المحصول  حماية  بهدف  لجنة 
واجب  المحصول  وحماية  الستالمه،  الجاهزية 
الهيئات  جميع  ُكلِّفت  لذا  الكل؛  على  وطني 
يلزم  ما  كل  وتقديم  الواجب  بهذا  والمؤسسات 

للفالحين.
بإقليم  الذاتية  اإلدارة  أنَّ  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الجزيرة شّكلت لجنة حماية المحصول الزراعي 

في آخر نيسان المنصرم

أيار  من  العاشر  يصادف   - األخبار  مركز 
الختطاف  عشرة  السابعة  السنوية  الذكرى 
الدكتور  للعالّمة  السوريّة  األمنية  األجهزة 
مركز  رئيس  نائب  الخزنوي  معشوق  محمد 
بعد  ليتبين  بدمشق،  اإلسالمية  الدراسات 
عشرين يوماً أنه اُغتيل تحت التعذيب، بهدف 
هاجس  يُشكل  بات  أن  بعد  جسدياً،  تصفيته 
قلق لهم بسبب مواقفه القومية والتفاف الشعب 

الكردي حوله.
في ليلة العاشر من أيار يوم االثنين من عام 
قبل  من  الشهيد  الشيخ  استدراج  تم   ،2005
األجهزة األمنية السوريّة إلى إحدى المطاعم 
في  السالم”  “شالالت  الربوة  طريق  على 

مدينة دمشق، ليختفي عن األنظار بعدها.
وبعد إعالن نبأ اختفاء الشيخ، خرجت جموع 
الجماهير الكردية في تظاهرات بمدينة دمشق 
مطالبين  آفا،  روج  في  كردية  مدن  وعدة 
عن  بالكشف  السوريّة  األمنية  األجهزة 

مصيره، بعد اتهامها بخطفه.

اضطرت  الكردي،  الشارع  ضغط  وتحت 
المحتجين،  تهدئة  إلى  السوريّة  السلطات 
بأنه  ومراد”  “مرشد  الشيخ  نجلي  وإبالغ 
األيام  في  أخباره  وسيسمعون  بخير  والدهما 
تورطهم  على  إثبات  في  القادمة،  القليلة 

المباشر بخطفه واغتياله فيما بعد.
هو  استدعاؤه  تم  فقد  مرشد  الشيخ  وبحسب 
وشقيقه األكبر مراد إلى قسم األمن السياسي 
أيار  ليلة 31 من  الميسات بمدينة دمشق  في 
موكب  مع  اقتيادهما  ليتم   ،2005 عام  من 
أمني إلى مدينة دير الزور في شرقي سوريا.
الكراجات  خلف  المقابر  أحد  في  وهناك 
بالمدينة تم إبالغ نجلي الشيخ معشوق، أنه تم 
القبور،  العثور على جثمان والدهما في أحد 

بعد أن تم اعتقال الجناة.
تشييع  تم  حزيران،  من  األول  صبيحة  وفي 
جنازة شيخ الشهداء محمد معشوق الخزنوي 
قبل  من  قامشلو  مدينة  في  رأسه  مسقط  إلى 

عشرات اآلالف من مشيعيه وُمحبيه، لتتحول 
جنازته إلى عرس وطني.

التي  الشيخ معشوق هي  مواقف  وكانت  هذا 
اختطافه  األمنية من عملية  األجهزة  سرعت 
خطبته  بعد  خاصةً  التعذيب،  تحت  وتصفيته 
الشهيرة في الذكرى السنوية األولى الستشهاد 
إن  المشهورة:  جملته  قال  حيث  فرهاد، 
الحقوق  إنما  أحد  بها  يتصدق  ال  “الحقوق 
بأن  اليوم  بعد  نسمح  “لن  بالقوة”،  تؤخذ 

تُنسوننا شهدائنا”.

الجامعة العربية ترفض التدّخالت الخارجية 
والتغيير الديمغرافي في سوريا

حكومة باشور كردستان ترفض مجدداً 

قرار المحكمة االتحادية

مركز األخبار - أكدت جامعة الدول العربية 
الخارجية  واالعتداءات  للتدّخالت  رفضها 
الدول  قوة  تعزيز  إلى  الهادفة  والسياسات 
اإلقليمية من خالل تغيير ديمغرافية المناطق 
إيصال  آلية  تجديد  إلى  داعيةً  السوريّة، 
المساعدات اإلنسانية إلى سوريا دون تسييس.
جاء ذلك في مداخلة السفير حسام زكي األمين 
أمام  العربية  الدول  لجامعة  المساعد  العام 
مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا 
والمنطقة، حيث شدد على ضرورة أال تؤثر 
الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب 
المخصص  الدولي  الدعم  أوكرانيا، على  في 
لمواجهة األزمة اإلنسانية السوريّة”، بحسب 

شبكة روسيا اليوم.
تمر  السورية  »األزمة  إن  زكي:  وأضاف 
ما  ظل  في  سيما  ال  التعقيد،  شديدة  بمرحلة 
غير  اضطراب  من  الدولي  الوضع  يشهده 
مسبوق، حيث تكاد األزمة في سوريا تصبح 
لعدة أطراف  بمثابة رهينة لمصالح متشابكة 

خارجية«.

إلى  الوضع  هذا  يؤدي  أن  من  وحذّر زكي، 
»تفاقم حدة الصراع على األرض، ويسهم في 
يبدد  بما  أخرى،  لسنواٍت  األزمة  أمد  إطالة 
سياسية  لتسوية  التوصل  إمكانية  في  اآلمال 

تنهي هذه المأساة اإلنسانية الكبرى«.
إلى  الجامعة  تطلع  عن  الكلمة  أعربت  كما 
المساعدات  إليصال  األممية  اآللية  تجديد 
تسييس،  أي  دون  سوريا  داخل  اإلنسانية 
الوضع  إخضاع  عدم  أهمية  على  مؤكدةً 
بأوضاع  تتصل  مساومات  ألي  اإلنساني 
دولية ال ينبغي أن يدفع ثمنها الشعب السوري.
إنهاء هذا  إلى »تحرك جاد نحو  ودعا زكي 

األطراف  جميع  على  يُحتم  الذي  الصراع 
الدولية،  أو  السوريّة  سواء  الفاعلة،  الرئيسة 
واالنخراط  جديدة  ديناميكيات  عن  البحث 
الضرورية  التنازالت  وتقديم  بإيجابية  فيها 
من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، استناداً 
لقرار مجلس األمن 2254، وثوابت الموقف 
يؤكد  والذي  السوريّة،  األزمة  إزاء  العربي 
ووحدة  سوريا  سيادة  على  الحفاظ  على 

أراضيها واستقرارها وسالمتها اإلقليمية«.
على  كلمتها  في  العربية  الجامعة  وشددت 
رفض التدّخالت واالعتداءات الخارجية وأي 
ترتيبات تعزز وجود قوات دول إقليمية داخل 
األراضي السوريّة تستهدف فرض تغييرات 
لواقع جديد على األرض  ديمغرافية وترسخ 
العربية  الجامعة  وجددت  هذا  السوريًة. 
في  الدولي  المجتمع  مع  بالتعاون  التزامها 
سبيل التوصل لحل سياسي لألزمة السوريّة، 
ظروف  توفير  في  ويسهم  الصراع  يُنهي 
ألبناء  والطوعية  والكريمة  اآلمنة  العودة 

الشعب السوري.

مركز األخبار - رفضت حكومة باشور كردستان 
بإلغاء  الخاص  االتحادية  المحكمة  قرار  مجدداً 
ترجيح  وسط  اإلقليم  في  والغاز  النفط  قانون 
مع  بغداد  بها  تتعامل  قد  عدة  لخيارات  خبراء 

هولير.
حكومة  رئيس  مستشار  أكد  الصدد  هذا  وفي 
باشور كردستان لشؤون الطاقة ريبوار خنسي، 
المحكمة  بقرار  تلتزم  لن  باشور  حكومة  بأن 
النفط والغاز، وذلك  االتحادية بخصوص قانون 
بعد اعتراف سابق لوزير النفط االتحادي بفشل 
الحكومة  يقود  قد  الذي  األمر  التفاق،  التوصل 
الملف،  هذا  لمعالجة  خيارات  إلى  االتحادية 
قرار  بتنفيذ  النفط  وزير  تهديد  بعد  خصوصاً 

المحكمة.
العراقي  النفط  وزير  أعلن  قد  كان  جانبه،  ومن 
إحسان عبد الجبار أن المفاوضات مع وفد إقليم 
اإلقليم،  في  الطاقة  ملف  إدارة  بشأن  كردستان، 

فشلت ولم تحقق أي نتائج إيجابية تُذكر.
بغداد  بخيارات  يتعلق  وفيما  أخرى  جهة  ومن 
وجود  المرسومي  نبيل  النفطي  الخبير  أكد 

ما  بعد  إقليم كردستان  نفط  للتعامل مع  خيارات 
قضت المحكمة االتحادية العليا في العراق بعدم 
مشروعية قيام باشور كردستان بإنتاج وتصدير 
النفط والغاز بشكٍل مستقل عن الحكومة المركزية 
في بغداد، وبعد أن رفضت تنفيذ قرار المحكمة.

يشار إلى أن المحكمة االتحادية العليا في العراق، 
كانت قد أقرت في وقت سابق، حكما يقضي بعدم 
باشور  لحكومة  والغاز  النفط  قانون  دستورية 
كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته 
اإلقليم  إلزام  عن  فضالً  دستورية،  مواد  أحكام 

بتسليم اإلنتاج النفطي إلى الحكومة االتحادية.

»َخزَّاُف الَمْقبرِة«
»إليِك وأنِت تنتحرين«

العراقية »دنيا ميخائيل« تحصل 

على جائزة الشارقة، للثقافة العربية!

مروان خورشيد  

لْم أُِعدَّ جسدي ِللُحّبِ بَْعدُ
ً تقولُها وال يدي أطلْقتُها يوما

إالَّ تلويحةَ َوفاٍء ِللغائِِب البعيِد
قِص  َخْصري تركتُهُ ِلمواِسِم الرَّ

في السَّنِة الَجديدةِ..
أو خبَّأْتُهُ في بحٍر 
ِلكانوٍن ثاٍن جديٍد

ُعُمري َغْفوةٌ بيَن انتِباهتَْيِن
واحدةٌ في الحديِث

و ُخرى بعدَ السَّريِر
قصيدتي ارتِباُك الوقِت 

بيَن َصالتَْيِن
ليَسْت لحظةَ المآِذِن
وهَي تُنادْي ُعشَّاقي

كْي يَِصلوا لي
أنا ُجرٌح طويٌل

قِطعةُ روحٍ ُمحطَّمةٌ
أُغنِّي؛ ولكْن ال أِلسمَع ِغنائي

أكتُُب... ولكْن 
ال أِلكوَن قاِرئةَ قصيدتي

تقوُل: 

كْنتَُك، يوَم سلَّْمَت روَحَك ِلجسِدها
آخَر سنٍة مَن القَْرِن الِعشريَن

وِعْشَت بأرواحٍ كثيرةٍ
لْم تُِحبََّك 

ْت فوَق ِعظاِمَك  نِساٌء مرَّ
رةِ الُمتكّسِ

لْم تُنِجْبَك النِّساُء بَْعدُ
أعِرُف أنََّك تجلَّْيَت فيَّ

كتِالوةِ سورةِ اإلخالِص
أَحدٌ.. أَحْد

لْم تلْدَك نِساُء الكوِن بَْعدُ
ةً أُخرى لْن تُولَدَ مرَّ

لْن تُنِجْبَك امرأةٌ ِمثلي 
شديدةُ الماِء

تقوُل: كْنتَُك، ُشْبَهاِن
ُشبهٌ يوَم اغتصبََك النَّشيدُ
وُشبهٌ أنَّني لْم أُعْد ِمثلََك

أرَغُب أْن أطيَر
ائِعةُ أعِرُف أنَّني الهمزةُ الضَّ

بيَن الَخطيئِة والِعفَِّة
رةُ كما تقوُل أحالُمَك الُمتأّخِ
أو كما أتُرُك أحالمي دوماً 

اِف الَمْقبرةِ ِلخزَّ
تقوُل: ُمْت أيُّها الشَّاعُر 

بُكّلِ عافِيَتَِك
تَْيِن فالُحبُّ ال يأتي مرَّ

ميخائيل«  »دنيا  العراقية  الروائية  حصلت 
هيلين  السورية  العراقية  الممثلة  مع  مناصفةً 
العربية،  للثقافة  الشارقة  الجنابي، على جائزة 

بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
باللغتين  تكتب  ميخائيل شاعرة عراقية،  ودنيا 
الواليات  في  ومقيمة  واإلنجليزية،  العربية 
المتحدة. ولدت في عام 1965 في مدينة بغداد، 
في  وهاجرت  بغداد،  جامعة  من  وتخرجت 
وتخرجت  المتحدة،  الواليات  إلى  التسعينيات 
من جامعة وين ستيت في 2001 ونالت جائزة 
من األمم المتحدة لكتاباتها عن حقوق اإلنسان، 

وحرية الكتابة.
وقد  العراقية«،  »الليالي  مؤلفاتها  أبرز  ومن 
ميزوبوتاميا،  دار  عن   2013 عام  في  صدر 
وترجمها إلى اإلنجليزية كريم جيمس أبو زيد، 
 The بعنوان   2014 سنة  الترجمة  وصدرت 
فيما تُرجمت بعض أعمالها   ،Iraqi Nights
واإليطالية،  اإلنجليزية،  اللغات  إلى  األخرى 

والبولندية، والصينية، والفرنسية، والهندية.
وتم ترشيح مجموعتها الشعرية »الحرب تعمل 
بجد« للقائمة المختصرة لجائزة غريفن للشعر، 
وتم اختيارها كأحد أفضل الكتب لعام 2005 من 
قبل مكتبة نيويورك العامة، وفاز عمل آخر لها 
بعنوان »يوميات موجة خارج البحر« بجائزة 
في  شعرها  وظهر  األمريكي،  العربي  الكتاب 
مجلة الشعر الدولية، والشعر الحديث المترجم، 
منها  مختارات  إلى  باإلضافة  تايمز،  ولندن 
 World Beat: International Poetry«
العراق  أصوات  اللهب:  وزهور   ،»Now

غير المسموعة، والشعر العراقي اليوم: الشعر 
الحديث المترجم.

وحصلت دنيا ميخائيل بجائزة كريسكي لآلداب 
والفنون في ديترويت سنة 2013، واختيرت 
من بين أكثر من 700 أديب، وفنان مرشح لنيل 
الجائزة، كما ترشح كتابها »في سوق السبايا« 

إلى  وايس  ماكس  المترجم  مع  ترجمته  )الذي 
الوطنية  للجائزة  الطويلة،  للقائمة  اإلنجليزية( 
القصيرة  وللقائمة   2018 المترجم  لألدب 

لجائزة جون كينيث كالبريث.
وكاالت

مزكين »غربت آيدن« زهرة جبال كردستان

الثقافة  شهداء  مقدمتهم  وفي  الحرية،  شهداء 
للقوى  التصدي  في  رواداً  كانوا  والفن، 
كردستان،  ألرض  والمغتِصبة  االستعمارية 
إلى  الهادفة  اإليديولوجية،  وللمحاوالت 
على  هويتهم  من  وتجريدهم  الكرد،  استعباد 
إحياء  إعادة  مسيرة  قادوا  كما  التاريخ،  مر 
فكرة الحرية، وإرادة النضال، والكفاح، والفن 

الثوري في األذهان.
فتحت  التي  آيدن«  »غربت  الكردية  والشابة 
الذي  البشيرية،  بوادي  الحياة  على  عينيها 
حرية  ثورة  شرارات  أولى  منه  انطلقت 
كردستان، في قرية »بياليدار« التابعة لمدينة 
1962م،  عام  في  كردستان  بباكور  باتمان، 
وتعرف باسمها الفني »هوزان مزكين« هي 
صنعن  الالتي  المناضالت،  الرفيقات  إحدى 
من  هاماً  ميراثاً  الثوري  وبفنهن  بنضالهن، 
الفن الثوري الكردستاني، فعملت على إحياء 
الرائع  بصوتها  األصيل  الكردي  التراث 
نضالها،  في  ناجحة  جعلها  ما  وهذا  الجميل، 
كما أنها كانت شخصية حزبية مثالية، تميزت 
هي  وكلماتها  الثوري،  بالطابع  موسيقاها 
الكردي،  المجتمع  حياة  الشعري عن  التعبير 
القيمة من كونها  وعنفوانه، وتأخذ موسيقاها 
للمرأة  تجسيد  نضالها،  أن  كما  الثورة،  تمثل 

الكردية الحرة، والفدائية. 

صوت النساء الخالد

الشهيدة مزكين لم تكن مجرد فنانة، بل كانت 
رائدة في طليعة النضال من أجل الحرية في 
المجاالت كلها، بدءاً من الحرب، والسياسة، 
قيادية ضمن  تسلمها مسؤوليات  إلى  وصوالً 
حركة التحرر الكردستانية، التي تقود الثورة 
الشهيدة  اتخذت  وقد  كردستان،  جبال  في 
مزكين مقولة القائد أوجالن »فنان الشعب هو 
المحارب المدافع عن الشعب، كذلك المحارب 
في  الشعب  فنان  هو  الشعب،  عن  المدافع 
عليها،  للسير  حياتية  فلسفة  نفسه«،  الوقت 
مسيرة  أصبحت صاحبة  األساس  هذا  وعلى 
ناجحة، وهي رائدة حركة الثقافة، والفن منذ 

اليوم األول من النضال.

مزكني رائدة تحرر املرأة

وتمكنت هوزان مزكين من تجسيد الموسيقى 
واحد،  آن  في  الحرة  المرأة  وخط  الكردية، 

فنها  من  كل  في  الحقيقة  تجسيد  واستطاعت 
ونضالها، حيث جمعت ما بين بساطة حياتها، 
الثورة.  صوت  وأصبحت  بالحرية،  وشغفها 
الجيل الكردي، الذي نشأ على سماع صوتها 
الصوت،  ذلك  المقاومة، حماسة  أصبح منبع 
االستعمار،  يقاومون  الكرد  أبناء  جعلت 
واالحتالل في األجزاء األربعة من كردستان 
بجبالها، وبسهولها، وبمدنها، وبقراها، وكذلك 
المقاومة  هذه  زالت  وال  المعتقالت،  في 
الشابات  من  المئات  وأصبحت  مستمرة، 
وأصبحن  بصوتها،  تأثرن  اللواتي  الكرديات 
للنضال في  »مزكين« من خالل انضمامهن 
صفوف حركة حرية المرأة، صوت الشهيدة 
والبطولة  والجرأة  الشجاعة،  يجسد  مزكين 

في مواجهة الفاشية؛ كما في ثورة الحرية في 
حيث  األربعة،  كردستان  وأجزاء  آفا،  روج 
القائد  فكر  من  جعلن  أحرار،  نسوة  تقودها 

مساراً لهّن نحو الحرية.

التحقت برفاق دربها من 
مناضيل الحرية

على  مهامها  مزكين  هوزان  انجزتالرفيقة 
الرجل  ذهنية  على  قضت  فقد  وجه،  أكمل 
َسْير  من  وغيرت  شيء،  كل  في  المتحكمة 
حوله،  لمن  وحفظها  فرضها  التي  نظريته، 

ففي المرحلة التي قامت بإدارة إيالة غرزان، 
وبسبب امتالكها قوة كبيرة إلى جانب وعيها 
إلى  الشعبية  بالفعاليات  قامت  فقد  الكبير، 
حياة  في  الحرب  فن  بتطوير  قيامها  جانب 
جانب  إلى  يديها  في  السالح  حاملة  الكريال، 
آلة »الطنبور« وصوتها الجبلي لتحط رحالها 
في منطقة غرزان في باكور كردستان، ومن 
ثم بمنطقة تطوان، ولتنضم في الحادي عشر 
شهداء  قافلة  إلى   1992 عام  أيار  شهر  من 
بين  اشتباكات  إثر  تطوان  بمنطقة  الحرية، 
الكريال  وقوات  التركي،  االحتالل  جيش 

»قوات الدفاع الشعبي«.
استشهادها  بعد  مزكين  المناضلة  تركت 
في  نظيرها  قل  الثورية،  المرأة  عن  صورة 
إال  عنا،  مزكين  المناضلة  رحلت  العالم، 
ننسى  وكيف  أذهاننا،  في  مازال  صوتها  أن 
حنجرتها،  من  تخرج  كانت  التي  الكلمات، 
فنستمد منها القوة، واإلرادة، والحياة، رحلت 
الجميلة،  أغانيها  من  باقة  لنا  تركت  لكنها 
والتي كانت تغنيها بالكردية والتركية، بفنها، 
أعطوا  لَمْن  إلهام،  منبع  أصبحت  وببطولتها 
قلوب  تدخل  كيف  وعرفت  للحرية،  قلبهم 
الماليين، بمعرفة قوة التالحم ما بين الجمال، 

وبين األخالق والفن، وبروح ثورية.

قامشلو/ رشا عليـ  الفنانة مزكين »غربت آيدن« صوت ال يزال صداه يتردد في أورقة الفن الثوري، ورغم مرور ثالثين عامًا على شهادتها، إال أن 
صدى صوتها، وألحان أغانيها lo hevalno لوهفالنو، هاوار كوندينو Hawar gundîno ما زال في وجداننا، فهي ميراث من الفن التراثي، والثوري.
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للسنة الخامسة تتعرض بلدات وقرى منطقة الشهباء لقصٍف شبِه يومّي من قبل جيش االحتالل التركّي وفصائل المرتزقة التابعة له، بهدف ضرِب 
مرتكزات الحياة في المنطقة ودفع األهالي للخروج من المنطقة مجدداً، وأسفر القصف المستمر عن ضحايا وإصابات وأضرارٍ مادّية، كما يهدُد 
القصُف على سدِّ الشهباء بتدميره وإحراِق المحاصيِل الزراعّية، ومازالِت الشهباء بالنسبة ألهالي عفرين برزُخ انتظارٍ فيما تتلهُف قلوبهم للعودة 

حّذر سياسيون في ريف دير الزور الشرقي، من الخطط االستعمارية لدولة االحتالل التركي، عبر هجماتها على مناطق باشور كردستان، وشمال وشرق إلى حقول الزيتون في عفرين.
سوريا، وأكدوا: أن هدف دولة االحتالل التركي، ليس الكرد فقط، إنما شعوب المنطقة كافة، موضحين: أن محاربة الكرد يعني الحرب على العرب، 

وعلى شعوب المنطقة كافة، وهي جاهدة الحتالل أراضيهم.  

سياسيو دير الزور: المحتل التركي يستهدف شعوب الشهباء.. مالذ أهالي عفرين الُمهّجرين في عين العاصفة
المنطقة المتعايشة والمتآلفة منذ آالف السنين

مهجرو سري كانيه: نرفض المستوطنات، ونرفض 
االحتالل التركي، وسنناضل من أجل تحرير أرضنا

رامان آزاد
 

المساحة  على  الشهباء  مناطق  تسميةُ  تُطلُق 
آالف  خمسة  من  ألكثر  تصُل  التي  الجغرافيّة 
من  تأتي  الشهباء  مناطق  تسمية  وأصُل  كم2، 
تسميتها  ”شاه با” وتعني: هواء الَملك. وتعودُ 
بمناخها  وتمتاُز  الميالد،  قبل   2400 لعام 
سفوح  تخوم  من  الممتدّة  وسهولها  الُمعتدل 
غرباً،  ليلون  جبال  ومنحدرات  عفرين  جبال 
إلى حدود منطقة سمعان جنوباً، ومنطقة الباب 

شرقاً نحو حدود الدولة التركيّة شماالً.
من  والعديد  مدن،  ستُّ  الشهباء  لمناطق  تتبُع 
البلدات وما يقارُب 600 قرية، متفاوتة الحجم 
إعزاز،  الباب،  منبج،  مدنها:  وأهّم  والمساحة 
من  والعديد  رفعت،  تل  السفيرة،  جرابلس، 
وكفر  وفافين  وأحرز  جمال  دير  مثل  البلدات 

نايا وتل عران، وتل حاصل، تادف.

خطوط التامس ُرِسمت بالنار

في كانون الثاني 2014، شنَّ مرتزقة »داعش« 
هجوماً واسعاً واستولوا بالنتيجة على المنطقة 
وجرابلس  منبج  مدن  فيها  بما  تقريباً  بأكملها 
والباب حتى بلدة دابق، ووصلوا إلى مشارف 
مدينة إعزاز، والتي كانت واقعة تحت سيطرة 
بهم في  الموالية ألنقرة تزج  المرتزقة  فصائل 
خريطة  فكانت  عفرين،  قرى  ضد  معارك 
عين  معركة  وكانت  للتغيير،  تخضع  الميدان 
دقنه في 2016/4/27 واحدة من أهم الحوادث 
المفصليّة، فقد استقدم االحتالل التركّي مرتزقة 
»جيش السنة« من مدينة حمص وجعلتهم رأس 
تم   2016/2/11 وفي  المعركة،  في  الحربة 
تحرير مطار منغ العسكرّي وفي 2016/2/14 
دخلت   2016/2/16 وفي  دقنه،  عين  قرية 
بلدة رفعت، ما  إلى  الديمقراطية  قوات سوريا 

شّكل خط التماس الذي استمر حتى اليوم. 
قوات  بدأت   ،2015 األول  كانون  في 
تحريرية  حملة  )قسد(  الديمقراطيّة  سوريا 
سد  وحررت  الفرات  نهر  عبر  الشرق  من 

في  به  المحيطة  والقرى  االستراتيجي  تشرين 
2015/12/26، وشكلت منطقة بارزة صغيرة 
وبدأت  الفرات،  نهر  من  الغربية  الضفة  على 
قوات سوريا الديمقراطيّة معارك تحرير مدينة 
محاور:  ثالثة  على   ،2016/5/30 في  منبج 
نهر  ضفاف  بمحاذاة  والجنوب  الشمال  من 
الفرات، ومن األطراف الجنوبية للمدينة لقطع 
 ،2016/6/12 حتى  منبج.   - الرقة  طريق 
مرتزقة  من  قرية   100 من  أكثر  تحرير  تم 
داعش. في 14 آب 2016، بعد تأمين منبج، 
وفي اليوم نفسه تم إعالن إنشاء مجلس الباب 
تأسيس  أعلن   2016/8/22 وفي  العسكرّي، 
أنقرة  دفع  ما  هذا  العسكرّي  جرابلس  مجلس 
الحتالل جرابلس لقطع الطريق على عمليات 
مجلس  أعلن  آب 2016،   19 وفي  التحرير، 
مدينة  مركز  أمن  توليه  عن  العسكري،  منبج 

منبج والقرى المحيطة بها. 
فصائل  بعض  التركي  االحتالل  دولة  جمعت 
لها، واحتلت خالل ساعات  التابعين  المرتزقة 

وكانت   ،2016/8/24 في  جرابلس  مدينة 
الفارين  »داعش«  مرتزقة  مالذ  جرابلس 
التركّي  المحتل  احتالل  ومع  منبج،  مدينة  من 
ُرسمت   ،2017/2/22 في  الباب  لمدينة 
نهر  طول  وعلى  الباب  في  التماس  خطوط 
قوات  حررت   ،2016 أيلول  وفي  الساجور، 
الديمقراطيّة في معاركها ضد مرتزقة  سوريا 
»داعش« غرب الباب في أيلول 2016 ووفي 
2016/10/19 تم تحرير سد الشهباء وقرى« 
سروج،  قول  سموقة،  حساجك،  الحصية، 
الحسينية،  مزارع  الغول،  مزارع  الوردية، 

مركز سيرتيل«.

الشهباء مالذ أهايل عفرين

مع  متوافقاً  إثنيّاً  تنوعاً  الشهباء  منطقة  تشّكل 
تاريخ المنطقة، وتتألف التركيبة السكانيّة بشكٍل 
أساسي من العرب والكرد المعربين إضافة إلى 
والتركمان  السوريين  التركمان  من  كبيٍر  عدد 
الجغرافيّة  المواقع  أسماء  وتشير  المعربين 

االستعمارية  السلطات  نشرتها  التي  والخرائط 
الفرنسيّة إلى أنَّ نسبة كبيرة من سكان الشهباء 
من  هم  عرب  أنّهم  على  رسميًا  المصنّفين 
 ،2016 آذار  من  واعتباًرا  كردية،  أصوٍل 
كان هناك 450 قرية مأهولة في سهل الشهباء 
والباب  إعزاز  مدن  حول  حلب  وشرق  شمال 

ومنبج والسفيرة، منها 217 قرية كردية.
عفرين  أهالي  مقصد  الشهباء  منطقة  كانت 
من  األخيرة  األيام  خالل  قسراً  المهجرين 
يعيش  حيث  وقراها،  عفرين  على  العدوان 
األهالي على مشارف منطقتهم، قابضين على 
جمر االنتظار ومتمسكين بأمل العودة، ويقدّر 
عفرين  أهالي  من  المهجرين  عدد  إجمالي 
قذائف  تالحقهم  ألف،   200 نحو  بالمنطقة 
العدوان التركّي بشكٍل شبه يومّي، وقد أضحت 
على  ويتوزع  األخيرة،  الفترة  في  كثافة  أكثر 

النحو التالي في قرى وبلدات المنطقة:
نحو 24 ألف مهّجر من عفرين في مدينة تل 
رفعت وقراها وهي شيخ هالل وشيخ عيسى. 

نحو 40 ألف من ُمهجر في ناحية فافين وقراها 
كيف،  شيخ  هليسا،  مزرعة  حسين،  وهي: 
تل  العويش،  كرامة،  جوبا،  وحشية،  وردية، 
نيربية،  بابنس،  حساجيك،  شيرناتا،  شير، 
تل  الشهباء،  سد  مزرعة،  أحداث،  شعالة، 
مادق، سموقة، تل جيجان، تل عناب، درينت، 
خرابيج،  صغير،  كفر  معرة  المسلمية،  معرة 

زوين، ناصرية، مزارع تل شعير ومشرفية.
في  عفرين  مهجري  من  ألف   37 من  أكثر 
سوسين،  تل  قراح،  تل  وقراها:  أحرز  ناحية 
حربل، بير حربل، معرة، أم الشوخ، شهابية، 
كفر  قنفز،  مينتار،  ميرا،  أبو  رمضانيّة، 

كاريس، مزارع، قريو وكفرناز. 
10 آالف ُمهجر في ناحية كفر نايا.

قرى  في  عفرين  مهجري  من  ألف   30 نحو 
آقبيه/  وهي:  لعفرين  التابعة  شيراوا  ناحية 
إبين،  بينه/  الزيارة، خريبكه،  عقيبه، زيارته/ 
الكبير،  الذوق  مزن/  كوندي  قاص،  برج 

صوغوناكه، كوكب ومزارع أخرى.
أهالي  من  مهجر  ألف   25 نحو  يعيش  كما 
عفرين في بلدتي نبل والزهراء، فيما ال توجد 
إحصائيّة دقيقة لعدد األهالي الذين توجهوا إلى 

مدينة حلب.

غنى تاريخّي

تُعتبَُر منطقة الشهباء صلةَ وصٍل بيَن حضارة 
ما بين النهرين )ميزوبوتاميا( والغرب، وهي 
الخصبة  السهليّة  والخاصرة  الرئيسيّة  البّوابةُ 
الساحليّة  والجبال  طوروس  جبال  لسلسلة 
للبحر األبيض المتّوسط، وهي القاعدةَ الوحيدة 
لالنطالق نحَو العُمق السورّي، باعتبارها عقدة 
للعبور  الوحيد  البرّي  والطريق  مواصالت 
منطقه  أهميّة  وتأتي  أوروبا.  إلى  والوصول 
من  للعديد  تاريخيّاً  عنواناً  كونها  من  الشهباء 
سوريا،  شهدتها  التي  الُمتعاقبة  الحضارات 
والبناء  الحجر  في  ماديّة  آثار  تركت  والتي 
وتعددية  الحضاري  التمازج  عبر  معنويّة  أو 
مكونات المنطقة، لتكوَن نموذجاً مثالياً للتعدديّة 
مدنها  في  تتجلى  لسوريا  والعرقية  التاريخيّة 

وبلداتها وعاداتها وتقاليدها.
فقد  التاريخّي،  بغناها  تتميز  الشهباء  منطقة 
لموقعها،  االستراتيجيّة  األهميّة  بُحكِم  شهدْت 
أو  استوطنتها  إّما  التي  الحضارات  من  العديدَ 
يلي  فيما  وسنسردُ  عسكريّة،  ألهداٍف  عبَرتها 
الحضاراِت التي شهدتها مناطُق الشهباء بحقبها 

التاريخيّة المتسلسلة زمنيّاً:
الثالثة،  األلفيّة  في  »الهوريون«:  الحوريون 
الميالد.  قبل  الثانية  األلفية  في  واألكاديون 
الميتانيون   - الميالد  قبل   1600 الحثييون: 
المصريون  الفراعنة   - الميالد  قبل   1560
قبل   1473 الميتانيون:  الميالد.  قبل   1518
في  شلمناصر  عهد  في  اآلراميون  الميالد. 
اآلشوريون:  الميالد،  قبل  عشر  الثاني  القرن 

853 قبل الميالد - الميديون 612 قبل الميالد 
الكسندر  الميالد.  قبل   533 األخمنيون   -
المقدونّي: 333 قبل الميالد - السلطة السلوقيّة 
الرومان:  الميالد.  قبل   312 نيكاتور  بقيادة 
عهد  في  الفرس   - ميالدي   64 بومبه  بقيادة 

كسرى أنوشروان540 ميالدي.
ميالدّي،   565 البيزنطي:  جيستان  دخَل 
 749 العباسيون:  ميالدي،   661 األمويون: 
ميالدي – الهمذانيون: 945 ميالدي، البيزنطّي 
 1024 المرداسيون:  ميالدي.   964 نقفور: 
ميالدي-   1094 السلجوقيون:   - ميالدي 

الزنكيون: عماد  ميالدي-  الصليبيون: 1124 
األيوبيون  ميالدي-   1128 الزنكي  الدين 
1160 ميالدي - المغول بقيادة هوالكو1265 
ميالدي،   1401 تيمورلنك  ميالدي- 

والعثمانيون 1516.

من الخصب إىل الجفاف

كان نهر قويق الذي من نبع Akpınar في كلس 
بهضبة عنتاب التركيّة، سّر الخصوبة والحياة 
الزراعية في المنطقة، وكان يصب في سوريا 
ضمن  كم   110 منها  كم،   129 طوله  ويبلغ 
األراضي السوريّة، وكان يفيُض شتاء، وتتدفق 
السوريّة حتى مصبّه في  مياهه في األراضي 
ببساتين حلب  منطقة أو سبخة »المتخ«، ماراً 
التي تحولت إلى مناطق مكتظة بالسكان، وتمَّ 
تقسيم النهر باالتفاق المبرم في أنقرة مع فرنسا 
وكذلك  في 1921/11/20،  نيابة عن سوريا 
وقد   ،1926 الجوار  وحسن  الصداقة  مؤتمر 
من  عدداً  أدار  أنّه  لدرجِة  غزيراً  النهر  كان 

الطواحين المائيّة في حلب.
مّر نهر قويق الذي جففته تركيا بمراحل عدة 
أنهار  من  نهر  إلى  تصنيفه  تراجع  أن  إلى 
األحواض المغلقة منذ أواخر عشرينيات القرن 
الماضي، وحّولت الحكومة التركية مجراه إلى 
وأريافها  حلب  سكان  لتحرم  أراضيها  داخل 
الثالثة  الينابيع  االستفادة من مياهه، كما جفّت 
التي تغذيه )عين التل والعين المباركة والعين 

البيضاء(. 
عام  النهر  التركي  االحتالل  دولة  قطعت 
أنّه  إال  خالفاً  عليه،  سد  إقامة  عبر   ،1950
ظلَّ يشّكُل مصدر خطر للفيضان بسبب طول 
سداً  فأُقيم  السوريّة،  األراضي  داخل  مجراه 

على مجراه.
احترازي  كسد   ،1966 عام  الشهباء  سد  ُشيّد 
يسببها  التي  الفيضانات  على  للسيطرة  وذلك 
مضيق،  تل  قرى  وسط  السد  ويقع  قويق  نهر 
منطقة  شرق  جنوب  وسموقة،  سروج  قول 
220م  وطوله  10م،  السد  ارتفاع  إعزاز، 
وحجم  مربع،  هكتار   560 البحيرة  مساحة 
النوع  فيه 16 مليون م3، والسد من  التخزين 
تم  أنه  إال  كتيمة،  غضاريّة  نواة  ذو  الركامّي 
وتسبب   1969 عام  في  أجزاءه  بعض  هدم 

بفيضان النهر. 

إعادة  مشروع  تدشين  تم   ،2008/12/5 في 
الفرات  من  م3/ثا   4 بجّر  قويق  نهر  وتأهيل 
إليه عبر قناة من محطة ضخ البابيري، وتوقف 
المنطقة،  على  المرتزقة  سيطرة  مع  الضخ 
بحيرةِ  عن  تتفرع  كانت  التي  الوديان  وجفّت 
السد وتتجه نحو قرى الشهباء، بعد شح المياه 
في السد، وفي بداية عام 2019 عادِت الوديان 
للجريان لمدة شهرين بعد فتح المياه إلى بحيرة 
السد، لكنها في اآلونة األخيرة عادت للجفاف.

قويق  نهر  في مجرى  المياه  أعيد ضخ  عندما 
في 2013/1/29 حملت المياه أكثر من 100 
بمالبس  األعماِر  مختلِف  من  ألشخاٍص  جثة 
مرتزقة  بأنَّ  الشهباء،  أهالي  ويروي  مدنيّة، 
»داعش« أثناء سيطرتهم على سدِّ الشهباء بين 
جثث  يرمون  كانوا   2015  –  2014 عامي 
السِد،  بحيرة  في  إعدامهم  يتم  الذين  الضحايا 
وحدات  مقاتلو  تمكن   2016/10/19 وفي 
الشهباء،  حماية الشعب من تحرير منطقة سد 
بعد معارك خاضوها ضد مرتزقة »داعش«. 
الشهباء  منطقة  قرى  في  المزارعون  يستفيد 
وخاصةً التي يمر مجرى النهر فيها، من مياهه، 
في ري األراضي الزراعيّة، علماً أنَّ المساحة 
مروية،  الشهباء  في  األراضي  من  الكبرى 
النهر،  من  جانب  كل  من  كم   1 طول  وعلى 
يستفيد األهالي من سقاية أراضيهم، واآلخرون 
إال  أراضيهم،  سقاية  في  اآلبار  يعتمدون على 
أّن مسألة توفر المياه أضحت مشكلة بعد جفاف 
مجرى النهر من المياه وانقطاعه عن القرى، 
المزروعة،  المساحة  انحسار  إلى  أدى  ما 
مياِه  على  لالعتماد  حالياً  األهالي  وليضطر 
اآلبار في الري، ما يزيد كلفة الزراعة بسبِب 
المولدات،  على  واالعتماِد  المحروقاِت  أزمة 
في  كبيراً  تراجعاً  األمطار  نسب  تسجل  فيما 

المواسم األخيرة.

احتاللية  سياسة  التركي  االحتالل  دولة  تتبع 
والعراق،  سوريا،  من  كٍل  في  شاملة  توسعية 
والتي صعّدت  المستمرة،  الهجمات  من خالل 
وتيرتها منذ السابع عشر من نيسان المنصرم، 
على مناطق باشور كردستان، وشمال وشرق 
سوريا، وتستخدم دولة االحتالل التركي خاللها 
أنواع األسلحة الحديثة كلها، والمحظورة دولياً، 

دون رادع، أو محاسبة دولية.
وتشهد شمال وشرق سوريا، وباشور كردستان، 

االحتالل  حيال هجمات  كبيراً  استياًء  وشنكال 
التركي، وأكد أهالي هذه المناطق رفضهم لهذه 
سياسيين  قبل  من  تصريحات  عبر  الهجمات، 
الشعوب  تستهدف  الهجمات  كون  ومثقفين؛ 

المتعايشة منذ آالف السنين في المنطقة.

هدف املحتل الرتيك القضاء عىل 
شعوب املنطقة

وفي هذا الصدد تحدث لوكالة هاوار، الرئيس 
هجين،  بلدة  في  الشعب  لمجلس  المشترك 
السلمان:  صالح  الشرقي،  الزور  دير  بريف 
»االعتداءات التركية الهمجية المتكررة، خرق 
لألنظمة، والمواثيق، وللعهود الدولية، وزيادة 
هو  ما  كردستان،  باشور  على  الهجمات  حدة 
العراقية،  الحكومة  قبل  إال بضوء أخضر من 

وبمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني«.
االحتالل  دولة  »تشن  السلمان:  وأضاف 
تهاجم  أنها  وتدّعي  شاملة،  هجمات  التركي 
الكالم  لكن هذا  العربي،  الكردي دون  الشعب 
تفرق  ال  التركية  الهجمات  ألن  حقيقي،  غير 
أرض  نراه على  وما  والكردي،  العربي،  بين 
الكالم  بهذا  نقبل  ولن  نقول،  ما  يؤكد  الواقع، 

البعيد كل البعد عن الحقيقة«.
باتت  السياسات  هذه  »إن  السلمان:  وأوضح 
العربي،  العالم  في  شعبنا  لدى  مكشوفة 
كاملة  دراية  على  ونحن  األوسط؛  والشرق 
دون  الجميع  تستهدف  التي  المخططات،  بهذه 
شمال  في  شعب  أي  استهداف  فعند  استثناء، 

وشرق سوريا، ينتهي الشعب اآلخر تلقائياً«.
دولة  »تعمل  حديثه:  السلمان  صالح  واختتم 
النسيج  ضرب  على  دائماً  التركي  االحتالل 
االجتماعي، ووحدة الشعوب في شمال وشرق 

سوريا، وباشور كردستان عبر هجماتها، التي 
لم تتوقف يوماً، لتحقيق مساعيها االستعمارية 
شعوب  ونطالب  عام،  بشكل  المنطقة  في 
المنطقة كلها، توحيد الصفوف، والحفاظ على 
النسيج االجتماعي، لصد العدوان التركي على 

المنطقة«.

شعوبنا تدرك األطامع الرتكية

سوريا  حزب  فرع  رئيس  أوضح  وبدوره 
محمد  الشرقي،  الزور  دير  بريف  المستقبل 
من  التركي  االحتالل  دولة  هدف  »إن  الزايد: 
السورية  األراضي  احتالل  هو  الهجمات، 
والعراقية، وإن الممارسات كافة لدولة االحتالل 
التركي، تؤكد ما نقوله، وإضافة لذلك، المحتل 
اإلدارة  مشروع  محاربة  يستهدف  التركي 

الذاتية، الذي حقق النجاح على األصعدة كافة 
بعد القضاء على مرتزقة داعش في المنطقة«.
وأشار الزايد: »إن هجمات االحتالل التركي، 
دون  شعٍب  على  فقط  تقتصر  ال  وأضرارها 
غيره، حيث تعمل دولة االحتالل التركي عبر 
مرتزقتها، وأتباعها، وخالياها اإلرهابية على 
زرع الفتنة بين شعوب المنطقة كافة؛ لتفكيكها 
والسيطرة عليها، لكن شعوبنا أثبتت، أنها تعي 

كل ما يجري من حولها«.
ونّوه الزايد في ختام حديثه: »مشروع اإلدارة 
الضامنان  هما  الشعوب،  وتكاتف  الذاتية، 
ضد  بالوقوف  المنطقة،  ألهالي  الرئيسان 
االحتالل  دولة  المعتدي  كان  سواء  معتد،  أي 
بنا  يتعلق  فيما  األمر  أو غيرها، وهذا  التركي 

كفيل بالحفاظ على سلم، وأمان مناطقنا«.

كانيه،  سري  من  قسراً  المهجرون  أعرب 
دولة  لمشروع  رفضهم  وعن  إدانتهم،  عن 
في  مستوطنات  إنشاء  في  التركي  االحتالل 
ضرورة  على  وأكدوا  المحتلة،  مناطقهم 
تحمل المجتمع، والقوى الدولية، مسؤولياتهم 
ضرورة  على  مؤكدين  المشروع،  إليقاف 
تأمين العودة اآلمنة للمهجرين إلى مناطقهم.

وكان قد أعلن الرئيس التركي أردوغان في 
الرابع من أيار الجاري، عن استعداد بالده، 
إنشاء مشروع مستوطنات جديدة في مناطق 
»عفرين،  المحتلة  سوريا  وشرق  شمال 
إعزاز، الباب، جرابلس، كري سبي، سري 

كانيه«، لتوطين مليون الجئ سوري فيها.
للمشروع،  الرافضة  المواقف  وتوالت 
مؤكدة: أن بناء المستوطنات يهدف إلى تغيير 
مهجري  لجنة  وكانت  المنطقة،  ديمغرافية 
جانب  إلى  الحقوقية،  كانيه  سري  منطقة 
وصحفية،  حقوقية،  منظمة  وأربعين  أربعة 
العام  لألمين  بنداء  توجهت  مدني،  ومجتمع 
لألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي محذرين 

من خطورة المشروع التركي.

وجوب عودة أرضنا لنا

حول ذلك تحدث عدد من مهجري سري كانية 
لوكالة هاوار، وفي البداية تحدثت المهجرة 
مدينتي،  من  »ُهجرُت  عيسى:  كوثر  قسراً 
التي ترعرعت فيها سري كانيه، عقب شن 
جيش االحتالل التركي، ومرتزقته هجومهم 
تشرين  من  التاسع  بتاريخ  المنطقة،  على 
األول عام 2019، وأنا اآلن أعيش في مخيم 

من  مهجرون  نحن  للمهجرين،  كاني  واشو 
سري كانيه، وال نقبل االستيطان، واالحتالل 
وألطفالنا،  لنا،  األرض  فهذه  ألراضينا، 
وفي  أراضينا  في  بالعيش  الحق  لهم  وليس 

بيوتنا«.
رنا من بيوتنا، ليُسِكنوا  وأضافت كوثر: »ُهّجِ
اإلنسانية،  والمنظمات  غيرنا،  غرباء  فيها 
في  نعيش  كيف  تشاهد  كلها،  والدولية 
المخيمات، وبأقل اإلمكانات، ولكنها صامتة 
المهجرون  يعيش  كيف  يرون  ذلك،  حيال 
يعيشون  أطفالنا  صعبة،  إنسانية  أوضاعاً 

أسوأ أوضاع«.
ويصل تعداد المهجرين قسراً من ديارهم في 
المناطق، التي تحاول دولة االحتالل التركي 
 600 من  أكثر  إلى  فيها،  مستوطنات  بناء 
ألف مهجر قسراً، منتشرين ضمن مخيمات 

ترعاها اإلدارة الذاتية، وفق ما أكده الرئيس 
للمجلس  النازحين  شؤون  لمكتب  المشترك 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي 

سوريا، شيخموس أحمد.
أوضاعنا مأساوية بسبب االحتالل

سوريا  قسراً  المهجرة  قالت  جانبها  ومن 
في  مأساوية  أوضاعاً  »نعاني  محمد: 
ومرتزقتها  تركيا  احتالل  بسبب  المخيمات؛ 
لمنازلنا وألراضينا، فدولة االحتالل التركي 
المستوطنات،  بناء  مشروع  عبر  تهدف 
عام،  بشكل  المنطقة  ديمغرافية  تغيير  إلى 

وخاصة سري كانية«.
في  أصالء  كسكان  »نحن  سوريا:  وتابعت 
المنطقة، نرفض أن تكون أراضينا، وترابنا 
وآبائنا،  أجدادنا  أرض  ألنها  لغيرنا،  ملكاً 

في  وقدمنا  عليها،  تربينا  التي  وأرضنا، 
التخلي  يمكننا  ال  كبيرة،  تضحيات  سبيلها 
من  وبالنفيس  بالغالي،  ونضحي  عنها، 

أجلها«.
حديثها  نهاية  في  محمد  سوريا  وانتقدت 
مقدمته،  وفي  الدولي،  المجتمع  صمت 
مؤسسات األمم المتحدة، عما تشهده مناطق 
شمال وشرق سوريا المحتلة من جرائم بحق 
اإلنسانية: »ُهّجرنا من ديارنا، وهناك جرائم 
يومي،  بشكل  المحتلة  المناطق  في  ترتكب 
واألمم  بأسره،  العالم  أعين  أمام  تحدث 

المتحدة ال تحرك ساكناً«.

سنقاوم حتى تحرير أرضنا

اإليزيدي خضر  المهجر  تحدث  ومن جهته 
يهدف  المستوطنات  مشروع  »إن  خابور: 
الكردستانية،  المناطق  معالم  طمس  إلى 
ومحاولة إلنهاء ثقافة األخوة، التي تعايشت 
على جغرافيا سري كانيه، على مدى أعوام 
طويلة مضت، وهناك تغيير ديمغرافي عبر 
استبدال السكان األصالء بسكان آخرين من 

مناطق سورية أخرى«.
سري  منطقة  من  قسراً  المهجر  ويقطن 
من  المؤلفة  وأسرته  خابور،  خضر  كانيه 
أربعة أشخاص، في مخيم واشو كاني، الذي 
وتل  كانيه،  سري  مخيم  جانب  إلى  افتتح 
السمن، والمحمودلي من قبل اإلدارة الذاتية، 
الستقبال المهجرين قسراً من منطقتي سري 

كانيه وكري سبي عام 2019.
االحتالل  دولة  إليه  تسعى  ما  وبخصوص 

التركي في المناطق المحتلة، تحدث خابور: 
»نستنكر المشروع التركي االستيطاني على 
أراضينا، فأراضي سري كانيه هي أراضنا، 
وال نقبل أن تكون لدولة االحتالل التركي، أو 
ألي مرتزق، إنها أرض آبائنا، التي جاءت 
اليوم  عليها  الحصول  فيحاولون  بالكدح، 
بسهولة، وبتوطين أناس بدالً عنا، هذا األمر 
مهما حصل،  به  نقبل  ولن  تماماً،  مرفوض 

ومهما كانت األسباب«.
»إن  بالقول:  حديثه  خابور  خضر  واختتم 
مشروع المستوطنات استكمال لسياسة دولة 
بدأت  التي  ومرتزقتها،  التركي،  االحتالل 
وكري  كانيه،  سري  على  الهجوم  شن  منذ 
خالله  حللوا  الذي  عفرين،  وقبلها  سبي، 
والسريان،  والكرد،  اإليزيديين  أراضي 

واألرمن ألنفسهم«.
على  قسراً  المهجرين  آراء  واتفقت 
الدولية  والقوى  المجتمع،  تحمل  ضرورة 
المتحدة،  األمم  مقدمتها  وفي  لمسؤولياتها، 
وما تسمى األطراف الضامنة لوقف إطالق 
تنفيذ دولة  للحد من استمرار  النار، والعمل 
االستيطانية  مشاريعها  التركي  االحتالل 
تلك  لبناء  دعمها؛  من  والحد  المنطقة،  في 

المستوطنات.
اندالع  منذ  التركي  االحتالل  دولة  وتعمل 
ورقة  استخدام  على  السورية  األزمة 
الصعيد  وعلى  سياستها،  لخدمة  الالجئين، 
في  الالجئين  االستفادة من  تحاول  الداخلي، 
وتستخدمهم  واالنتخابية،  السياسية،  العملية 
الصعيد  على  أوروبا  ضد  ابتزاز  كورقة 
ولشرعنة  البالد،  اقتصاد  إلنقاذ  الخارجي؛ 

تدخلها في سوريا.

محمد الزايدصالح السلمان
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حملة تنظيف 
طرفي الطريق العام، الواصل بين ديرك، وقامشلو

الحرب الروسيّة - األوكرانية 
بميزان المكاسب والخسائر

اإلرهاب وازدواجية التصنيف

تنظيف  بحملة  األربعاء،  ديرك  بلدية  باشرت 
قامشلو  بين  الواصل  العام  الطريق  طرفي 

وديرك بالتنسيق مع بلدة خانا سري.
العاملون في قسم البيئة في بلدية الشعب بديرك 
العام  الطرق  طرفي  تنظيف  بحملة  قاموا، 
القمامة  وإزالة  وديرك،  قامشلو  بين  الواصل 

والمخلفات.
األولى،  الصباح  ساعات  منذ  الحملة  بدأت 
بلدية  في  البيئة  قسم  وأعضاء  عمال  قبل  من 
الشعب، مع توزيع البروشورات على السائقين 
رمي  وعدم  بالنظافة،  االلتزام  بضرورة 

األوساخ على طرفي الطريق.
اإلدارية في قسم البيئة في بلدية الشعب بناحية 
ديرك، هيفاء حسن، تحدثت لوكالة هاوار حول 
هدف هذه الحملة: »إن الهدف من حملة تنظيف 
الطريق العام، هو توعية، ونشر ثقافة النظافة 
بين األهالي، والسائقين بعدم رمي القمامة أثناء 
وديرك  قامشلو،  وإلى  من  واإلياب  الذهاب، 

على طرفي الطريق، كونه يعطي منظراً غير 
حضارّيٍ«.

والقمامة  المخلفات،  هذه  عن  »تنتج  وتابعت 
الصيف،  فصل  في  وخاصة  كريهة،  روائح 
االلتزام،  إلى  مسببة أمراض معدية«، ودعت 
المدينة،  مركز  ضمن  النظافة  على  والحفاظ 
الطريق  يمنح  الذي  األمر،  العام  والشارع 

منظراً حضارياً.
السائقون،  وخاصة  األهالي،  هيفاء  وناشدت 
رمي  عدم  العام،  الطريق  على  يعملون  الذين 
على  مقبلة  المنطقة  كون  السجائر  أعقاب 
موسم الحصاد، لتجنب الحرائق في محاصيل 

األهالي.
مقاطعة  بلدات  تشارك  أن  المقرر  ومن  هذا، 
طرفي  لتنظيف  الحملة،  هذه  في  قامشلو؛ 
وحتى  ديرك،  ناحية  مدخل  من  العام  الطريق 
مراكز  أيضاً  الحملة  لتشمل  قامشلو،  مدينة 

المدن والنواحي.

إبراهيم الماشي

يمكن اعتبار على األقل هذين الحدثين انسحاب 
أفغانستان  من  األمريكية  المتحدة  الواليات 
أهم  من  األوكرانية،   - الروسيّة  والحرب 
الحدث  أن  إال  العام،  هذا  التاريخية  األحداث 
الحدث  فإن  الكبرى  باألهمية  لم يكن  إذ  األول 
الثاني من األهمية بمكان أنه سيغير من شكل 
التوازنات  خارطة  وتبدل  الدولية  العالقات 
والغرب  الشرق  في  الدولية  والتحالفات 
وباألخص أن هيمنة القطب األمريكي األوحد 
في هذا الظرف باتت على المحك، وعليه فإن 
تأثير هذه الحرب سيتعدى ما هو المتوقع منها 

إلى حصد المكاسب والخسائر!
لقد دخلت السياسة الدولية بين روسيا والغرب 
مرحلة جديدة من الضمور والتشنج ال سيما أن 
المكايدة  بطابع  يتسم  أخذ  بينهما  فيما  التنافس 
اليد من كال الطرفين، فالغرب ال يتوانى  ولّيِ 
إلى  المتطور  العسكري  الدعم  تقديم  عن 
اإلنعاش  دائرة  في  إبقائها  أجل  من  أوكرانيا 
بسياسة  الغرب  تواجه  روسيا  فيما  والمجابهة 
إمداد  قضايا  في  وإحراجه  والجزرة  العصا 

الطاقة ألوروبا. 
إن إعالن روسيا الحرب على أوكرانيا وإدارة 
ظهرها لدعوات الغرب بالتريث لم تُفلح وهو 
العديد  تفقد  الدولي  المستوى  على  جعلها  ما 
بها  تحظى  كانت  التي  السياسية  الميزات  من 
من قبل ومن بينها إنها كانت من إحدى الدول 
الفاعلة والمؤثرة في حل النزاعات واألزمات 
الدولية ناهيك على أنها مصدر ثقة دولية لكثير 
من الدول، ويُنظر إلى بوتين على أنه أحد أبرع 
القادة السياسيين في العالم، أضف إلى ذلك بأن 
حلفائها،  مع  صادقة  بأنها  إليها  يُنظر  روسيا 
تأييد  تجنبت  الدول  بعض  أن  يُفسر  ما  وهذا 
الموقف الغربي حيال روسيا مع بداية الحرب.
ويمكن اعتبار أن شرارة الحرب لم تكن وليدة 
عندما   2004 عام  منذ  لها  ُخِطط  بل  اللحظة 
تدّخل بوتين بشكٍل مباشر باالنتخابات الرئاسية 
كييف  للعاصمة  زيارته  خالل  من  األوكرانية 
وفق رغبة روسيّة بأن يكون الرئيس األوكراني 
األيديولوجيا  وبحسب  للكرملين،  موالي 
يتجزأ  ال  جزءاً  أوكرانيا  تعتبر  التي  الروسية 
الدعاية  ببث  ترّوج  روسيا  فإن  روسيا  من 
للروسيين  وأيضاً  الروسي  الشعب  ثقة  لكسب 
مفاده  ما  ذلك  من  الحرب  بتأييد  أوكرانيا  في 
يهودي«،  أصل  من  األوكراني  »الرئيس  أن: 
ودعاية أخرى بأن: »الشعب األوكراني موالي 

للنازية وهتلر«. 
تُعيد  أن  تريد  التي  الدول  من  العديد  وهناك 
بعقلية  ليس  لكن  التاريخية  وعظمتها  أمجادها 
ووحشية الحروب في عهد اإلغريق والقرون 
وتطور  الحاضر  تعيش  بدول  وإنما  الوسطى 
باستخدام  يتسم  الذي  الحادي والعشرين  القرن 
الطائرات  مثل  العسكرية  التكنولوجيا  أحدث 
واستخدام  الصواريخ  وراجمات  الحربية 
األسلحة الكيمياوية والنووية المحرمتين دولياً، 
وما يعزز هذا الشعور رفع روسيا لعلم االتحاد 
مشهد  على  وواضح  بشكٍل صريح  السوفييتي 
األهداف  تتعدد  سبق  ما  على  وتأسيساً  العالم، 
التي تريد روسيا جنيها من حربها هذه وليس 
من  أوكرانيا  بتحرير  ترغب  بأنها  يشاع  كما 

القوميين األوكرانيين، وهي كالتالي:
ـ تريد روسيا تضليل الرأي العام الدولي تحت 
مزاعم الحفاظ على أمنها القومي ومنع أوكرانيا 
أو  األطلسي  شمال  حلف  إلى  االنضمام  من 
الناتو، في المقابل تسعى روسيا إلى كسر شوكة 
الدول  تحذير  في  تتأبى  ال  وهي  الناتو  حلف 
لم تنضم بعد من مغبة االنجرار  التي  الغربية 
شرقاً  الحلف  لتوسيع  األمريكية  الدعوات  إلى 
في دول جديدة وإال سيكون مصيرها كمصير 

أوكرانيا. 
القوية  الدولة  أن تظهر بمظهر  تريد روسيا   -

في  األمريكية  للهيمنة  المنافسة  األقل  وعلى 
كثير من الملفات الدولية، وهي بذلك ال تأنف 
األوسط  الشرق  في  أمريكا  مواجهة  من  أبداً 
النفوذ  تحجيم  في  أدواراً  تؤدي  أن  تحاول  بل 
األمريكي الذي يتزايد في دول أوروبا الشرقية 
فيما تريد روسيا أن تحجز مقعدها في التحكم 
الشرقية وأوروبا  الفاصل بين أوروبا  بالوسط 

الغربية.
صعوبة  األوروبية  الدول  بعض  تدرك  ـ 
الروسية  الطاقة  مصادر  إمدادات  تعويض 
باإلضافة  اللحظة غير متوفر،  وإن كان حتى 
إلى أن األمر ُمكلف ويتطلب بعض من الوقت 
بينما  الروسيّة،  الصادرات  عن  البديل  لتأمين 
تأمين  وحدها  تستطيع  ال  العالمية  النفط  سوق 
ما  وهو  ألوروبا  االقتصادية  االحتياجات 
مليون   600 بـ  تُقدر  كبيرة  بخسائر  سيؤثر 
يورو، وما من شك أن الخسائر األوروبية إذا 
يبين  وهذا  أكبر  فهي  روسيا  بخسائر  قورنت 
شدة االبتزاز الروسي، أضف إلى ذلك تبعات 
المناخية  الظروف  وتغير  كورونا  مرض 
ال  الذي  األوكراني  القمح  تصدير  وتوقف 
يستطيع القمح الهندي سد احتياجات العالم بدالً 
األحداث  مجمل  على  سينعكس  ما  وهذا  عنه 
األخرى عالمياً، وبالتالي قد ال نُفاجئ فيما بعد 
إذا  الحرب  إزاء  الدول  بعض  بمواقف  بتغيير 

طال أمدها سواء بالضد أم التأييد.

تنتهي  أن  للحرب  تريد  أمريكا ال  أن  وال شك 
بسرعة بل تريدها أن تستمر أطول فترة ممكنة 
وهدفها من ذلك اختبار واستنزاف قوة روسيا 
العسكرية في المقابل تتسع فجوة العزلة الدولية 
على روسيا ومعها تفرض المزيد من العقوبات 
االقتصادية التي تصطدم بعناد روسي متحجر 
األوكراني  الشعب  هو  األكبر  الخاسر  أن  إال 
الذي يدفع الفاتورة الكبيرة لمسلسل المقايضات 
ترسانته  تنازل عن  أن  منذ  الدولية  والمصالح 
سيزيد  الحرب  استمرار  فإن  وعليه  النووية، 
اإليراني في سوريا والمنطقة  النفوذ  تمدد  من 
للتنين  مآرب  إلى ظهور  باإلضافة  بشكٍل عام 

الصيني.
مؤشرات  بدأت  فقد  لسوريا  بالنسبة  وأما 
التحرك التركي أكثر وضوحاً من خالل لعب 
االنشغال  ظل  في  المنطقة  في  الشرطي  دور 
الروسي بالحرب األوكرانية من خالل إطالق 
السوريين،  الالجئين  إعادة  حول  تصريحات 
تداركها  الذاتية  اإلدارة  على  ينبغي  وبالتالي 
بأن  تامة  ثقة  على  وأنا  األوان،  فوات  قبل 
السياسيين  من  يكفي  ما  لديها  الذاتية  اإلدارة 
معالجة  يستطيعون  الذين  والدبلوماسيين 
دائماً  ويسعون  خطورتها  بلغت  مهما  األمور 
إلى تجنيب الشعب ويالت الحرب، وأنا أقول 
دائماً السياسة إذا لم تمنع الحرب فهي تُخرجنا 

منها بأقل الخسائر.

حسين عبد الرحمن محمد 
)عضو مكتب الدفاع عن الحريات(

حق  والنفس  األرض  عن  والدفاع  المقاومة 
السماوية  والشرائع  الديانات  أقّرته  ُمقدس 
الكفاح  مفهوم  على  ناهيك  الدولية  واالتفاقيات 
الُمسلح المشروع للدول والشعوب المضطهدة.
في  المصير  تقرير  بحق  العالمي  اإلقرار  مع 
الدولية  واالتفاقيات  المتحدة  األمم  مداوالت 
الدولي  العهد  رأسها  وعلى  اإلنسان،  لحقوق 
الدولي  والعهد  والسياسية  المدنية  للحقوق 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ومن 
قانوني،  حق  إلى  سياسي  مبدأ  من  تحّوله  ثم 
عمل  بأي  تقوم  التي  الدول  يُجّرم  فهو  وعليه 
من  المستقلة  غير  الشعوب  ويحرم  قسري 
حقها في تقرير مصيرها سواء كانت خاضعة 
دوافع  أهم  أحد  وهو  االستعمار،  أم  لالحتالل 
المقاومة التي يسميها المستعمرون باإلرهاب. 
على  االتفاق  من  الدولي  المجتمع  يتمكن  ولم 

نظراً  اإلرهاب  مفهوم  يحدد  واحد  تعريف 
الرؤى  وتباين  الدول  لدى  المعايير  الختالف 
حولها، وناضل شعبنا الكردي االحتالل بشتى 
والعسكري على مر  السياسي  الفكري  أنواعه 
الزمن من أجل نيل حريته وتقرير مصيره لكن 
دائماً ما كان يصطدم من خالل مقاومته ونضاله 
كردستان  وباكور  تركيا  ففي  الدول،  بمصالح 
قاوم شعبنا االستبداد والقهر وتغييب الحقوق، 
ولجأ إلى النضال الُمسلح وقدّم الشهداء، وبعد 
ذلك مد يد السالم وأوقف الهجمات من طرف 

واحد ولكن دون جدوى.
رغم  والعظمى  النافذة  الدول  عملت  وقد 
إلى  والمداوالت  واالتفاقيات  الدراسات 
وجعل  االنتقائية  وإحالل  المعايير  تغييب 
رقاب  على  ُمسلطاً  سيفاً  اإلرهاب  صفة 
حلفائها  وإرضاء  للحرية،  المتعطشة  الشعوب 
العمال  حزب  كان  االقتصاديين.  وشركائها 
االزدواجية  هذه  ضحايا  أحد  الكردستاني 
البغيضة والمكروهة من قبل كل أحرار العالم. 
يجعل  الذي  المتحضر  المتمدن  العالم  لهذا  تباً 

حقه  عن  المدافع  ويجعل  وديعاً  حمالً  الجالد 
والديمقراطية  الحرية  هي  هذه  فهل  إرهابياً، 
العدالة  لميزان  البد  لكن  بها؟،  تتشدقون  التي 

أن يعود إلى سابق عهده ونسائم الحرية تعطر 
سماء األوطان. 

 باتريس
 لومومبا..
 ومويس
 تشومبي

 وحركة عدم
االنحياز

من  احلالي  موقفي  )رغم  أولية:  ملحوظة 
مواقف  له  كان  أنه  إال  الناصر  وعبد  الناصرية 
الكلمات(.  هذه  إليه  تتطرق  ما  وهذا  عظيمة 
وشجع  اإلفريقي  بالُبعد  الناصر  عبد  اهتمَّ 
نضالهم  على  وزعمائهم  الدول  هذه  مواطني 
لومومبا”  و”باتريس  االستعمار،  من  للتخلص 
كونغولياً،  وطنياً  زعيماً  كان  هؤالء،  أحد  كان 
من  والتخلص  بالده،  استقالل  أجل  من  ناضل 
االستعمار البلجيكي، وألنه كان مؤمناً بالوحدة 
الناصر  عبد  قلب  في  له  فكانت  اإلفريقية 
القوى  سرب  خارج  يغرد  فكان  خاصة،  مكانة 
لتمرد  اجلنراالت  بأحد  دفع  مما  االستعمارية، 
هذا  على  للقضاء  بلجيكا  دعمته  مسلح 
العدو، وفي الوقت الذي رفضت الواليات املتحدة 
مساعدته،  املتحدة  واألمم  السوفييتي  واالحتاد 
فقد توسع التمرد وأدى إلى اعتقال “لومومبا”، 

وانتهى األمر بإعدامه رمياً بالرصاص. 

ولوحشية غرميه االنفصالي “مويس تشومبي”، 
بجثته  مثّل  أن  بعد  كبده  بالتهام  قام  فقد 
القوى  من  ألسياده  إرضاًء  احلامض  في  وأذابها 
األفارقة  معظم  يعتبره  يزال  وال  االستعمارية، 
اسمه  ومازال  اإلفريقية  الوحدة  حلركة  شهيداً 
يتردد حتى اآلن كأحد رموز النضال اإلفريقي، في 
“تشومبي” لم يحمهِ حتالفه  املتوحش  أن  حني 
وعمالته للمستعمر البلجيكي، إذ دارت به األيام 
احلكم  عليه  وصدر  العظمى  باخليانة  واتُّهم 
روديسا  أن  ورغم  روديسا  إلى  فهرب  باإلعدام، 
اإلفريقي  الغضب  أمام  أنه  إال  كانت مستعمرة 
إلى  فانتقل  أراضيها،  على  بقائه  يحتمل  لم 
في  وِضع  حيث  اجلزائر  إلى  ُطِرد  ثم  إسبانيا، 
كافة  اجلزائر  ورفضت  املنزلي،  االنفرادي  احلبس 
حياته  لتنتهي  عنه  لإلفراج  الدولية  الضغوط 
تسليمه  اجلزائر  رفض  من  وبالرغم   ،1969 عام 
حياً إال أنها رفضت أن يُدفن في أراضيها ويلوثها 
أيضاً  رفضت هي  الكونغولية  السلطات  إن  بل 
جتد  ولم  ترابها،  جثمانه  ويلوث  فيها  يُدفن  أن 
جثته العفنة مكاناً للدفن في األرض إال أن يُدفن 
النهاية  كانت  وتلك  بلجيكا،  في  أسياده  عند 

الطبيعية ملن يستقوي باألجنبي احملتل لبالده.

عدم  حركة  مع  “تشومبي”  حكاية  عن  أما 
بدأت  لقد  تروى،  أن  تستحق  فهي  االنحياز، 
القرن  ستينات  أوائل  في  احلركة  تلك  إرهاصات 
“جوزيف  الناصر مع  اجتمع عبد  املاضي عندما 
يوغسالفيا،  في  بريوني  جزيرة  في  تيتو”  بروز 
وال  الشرق  تتبع  ال  حركة  تأسيس  على  واتفقا 
الباردة  احلرب  ظل  في  محايدة  وتكون  الغرب 
القائمة بني الطرفني، وانضم بعد ذلك إلى تلك 
و  “سيكوتوري”  ثم  نهرو”  الل  “جواهر  احلركة 
يبحثون  الذين  من  آخرين  وزعماء  “سوكارنو”، 
عن االستقالل بعيداً عن أي من القوتني ليكون 

القرار السياسي وطنياً خالصاً دون أي تبعية.

وفى 5 أكتوبرعام 1964 احتضنت القاهرة مؤمتراً 
“مويس  واتصل  االنحياز،  عدم  حلركة  ضخماً 
تشومبي” بالسفارة املصرية في الكونغو ملنحه 
هذا  في  للمشاركة  مصر  إلى  دخول  تأشيرة 
تنتظر  أنها  بحجة  السفارة  فاعتذرت  املؤمتر، 
موافقة القاهرة، وبطريقته الهمجية التي ُجِبل 
إذن  دون  القاهرة  إلى  عليها قرر السفر بطائرته 

من سلطاتها.

طائرة  بأن  املصرية  السلطات  السفارة  أخطرت 
للقاهرة،  طريقها  وفى  اجلو،  في  “تشومبي” 
سماء  في  حلقت  وعندما  الطائرة  ووصلت 
بالهبوط، ووصل اخلبر لعبد  يؤذن لها  املطار لم 
الناصر فوجد أن مالبسات احلادث من املمكن أن 
الذين  ”تشومبي” وأمثاله  لـ  بليغاً  درساً  تكون 
تعليماته  فأصدر  أسيادهم،  بحماية  يستقوون 
يتجه  أن  بدون  بالهبوط  للطائرة  بالسماح 
العروبة،  إلى قصر  املؤمتر ولكن  “تشومبي” إلى 
فظل سجيناً فيه إلى أن ينتهي املؤمتر، وبالفعل 
اجلديدة،  مصر  حي  في  القصر  هذا  إلى  اُقتيد 
يهدد  وهو  القصر  شرفة  في  العالم  وشاهده 
املطلة  الساحة  إلى  ذهبت  أنني  وأذكر  ويتوّعد، 
كحيوان  العالم  مع  وشاهدته  القصر  على 

متوحش هارب من حديقة احليوان.

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد

الليرة التركية تعود ألدنى مستوياتها منذ شهور، وتواصل خسائرها

قانون »نوبك« األمريكي الجديد... ماذا تريد منه واشنطن؟

بالمائة  أربعة  التركية  الليرة  انخفضت 
الثالثاء،  الدوالر،  مقابل  أخرى  مرة 
السابق،  اليوم  في  خسائرها  لتواصل 
التي  المستويات،  أدنى  إلى  وتعود 
سجلتها في أواخر ديسمبر الماضي، بعد 
سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.
للدوالر   15.1620 إلى  الليرة  ونزلت 
بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش 
االثنين  يوم  اإلغالق،  من 15.09 عند 
الفائت، وبذلك فقدت العملة التركية 13 
في المائة من قيمتها هذا العام، باإلضافة 

إلى أربعة وأربعين في المائة فقدتها عام 
.2021

تركيا  في  السنوي  التضخم  معدل  وقفز 
إلى 69.97 بالمائة في أبريل، وهو ما 
مستوى  أعلى  وشكل  التوقعات،  تجاوز 
بالصراع  مدفوعا  عقدين،  في  للتضخم 
أسعار  وصعود  األوكراني،  الروسي، 
أواخر  الليرة  انهيار  بعد  األولية،  السلع 

العام الماضي.
ومنذ أقل من أسبوع، قال معهد اإلحصاء 

ارتفعت  المستهلكين  إن أسعار  التركي: 
شهري  أساس  على  المائة  في   7.25
أجرته،  استطالع  توقعات  مع  مقارنة 

رويترز بارتفاع بنحو ستة في المائة.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار 
أساس  على  بالمائة   68 المستهلكين 
المنتجين  أسعار  مؤشر  وزاد  سنوي، 
أساس  على  بالمائة   7.67 المحليين 
شهري في أبريل، مسجال ارتفاعا سنويا 

بنسبة 121.82 في المئة.

فترة،  منذ  األمريكي  الشيوخ  مجلس  يحاول 
»نوبك«  قانون  إصدار  بالقصيرة،  ليست 
الواليات  جهود  سيدعم  الذي   ،NOpec
العالمية،  األسواق  على  السيطرة  في  المتحدة 
بحيث يمكنها رفع وخفض األسعار، كما تريد 

إدارة واشنطن، لكسر احتكار السوق.
إن منع التكتالت االحتكارية إلنتاج، وتصدير 
 ،NOpecبـ إليه اختصارا  يشار  ما  أو  النفط، 
مقترح مشروع قانون ظهر عام 2007 داخل 
اسمه  قديم  قانون  وتعديل  الكونغرس،  أروقة 
ويهدف   ،1890 عام  أُقرَّ  الذي  شيرمان، 
إلى  معلن  هو  ما  حسب  القانون،  مشروع 
)أوبك(،  للنفط  المصدرة  الدول  حصانة  إزالة 
الوطنية،  النفط  شركات  باقي  إلى  باإلضافة 

وكسر احتكار السوق حسب ادعاء واشنطن.
ويسمح مشروع القانون لواشنطن برفع دعاوى 
قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم 
التآمر  بدعوى  معها،  متحالفة  ودوال  »أوبك« 
لرفع أسعار النفط، وهذه ليست المرة األولى، 
فهناك  الشكل،  بهذا  قانون  بها  يظهر  التي 
محاوالت أخرى خالل العشرين عام الماضية.
سابقة  نسخة  إقرار  تم  أنه  التاريخ:  يذكر  كما 
من هذا القانون، في اللجنة القضائية في مجلس 
من  األخيرة  السنة  في  األمريكي،  النواب 
والية الرئيس جورج بوش االبن، الذي امتنع 
الطاقة  وزير  أبدى  فيما  عليه،  المصادقة  عن 

على  تحفظه  بيري  ريك  الحالي  األمريكي 
المشروع هذا في شباط الماضي.

تشاك  األمريكي  السيناتور  مكتب  وقال 
القانون برفقة عدد آخر  يتبنى  الذي  غراسلي، 
اللجنة  إن  الشيوخ:  مجلس  في  أعضاء  من 
بمجلس الشيوخ ستنظر خالل أيام في مشروع 

القانون.
الشيوخ،  مجلس  في  األغلبية  زعيم  أيد  كذلك 
في  القانون  من  األصلية  النسخة  تشاك شومر 
عام 2000، وأيد النائب الديمقراطي عن والية 
ويست فرجينيا جو مانشين نسخة عام 2011، 
قائال في قاعة مجلس الشيوخ: »لم يعد بإمكاننا 
أن  بجد،  العاملة  ولعائالتنا  لبالدنا،  السماح 

تكون رهينة أسعار النفط المرتفعة«.

وفي مجلس النواب، تم تمرير التشريع، الذي 
من  شابوت  ستيف  الجمهوري  النائب  قدمه 
والية أوهايو، وبدعم من النائب جيرولد نادلر، 
اللجنة  نيويورك، ويرأس  وهو ديمقراطي من 

القضائية في مجلس النواب.
»نوبك« مشروع هدفه األول واألخير كما يبدو 
هو منع احتكار »أوبك« لسوق النفط العالمية، 
وتريد  عليه،  الخاصة  قواعدها  وفرض 
ارتفاع  مشكلة  حل  القانون  هذا  من  واشنطن 
أسعار النفط في السوق العالمية، نتيجة األزمة 
األخيرة بين موسكو، وكييف وفرضها عقوبات 
على تصدير موسكو للنفط، وهنا يظهر بعض 
المحللين في اإلعالم األمريكي، للقول: إن أكثر 
واشنطن  هي  القانون،  هذا  من  سيتضرر  من 

نفسها أكثر الدول األخرى المنتجة للنفط؛ ألنها 
تملك احتياطات ضخمة.

ويرتبط ظهور القانون مجددا بعد هذه السنوات 
بالحرب الروسية األوكرانية، وفقدان واشنطن 
واستمرار  الوقود،  أسعار  على  للسيطرة 
الحرب،  نتيجة  ضبابية  بصورة  ارتفاعها 
وأيضا نتيجة العقوبات األميركية على موسكو، 

ونفطها.

ورغم تحذيرات »أوبك« المتكررة لواشنطن، 
مصالحها  يعرض  قد  القانون  هذا  إقرار  بأن 
الطاقة  وزير  نائب  معارضة  ورغم  للخطر، 
في  قال  حيث  للفكرة،  تورك  ديفيد  األمريكي 
من  سابق  وقت  في  »بلومبرغ«  مع  مقابلة 
نوفمبر: إن اإلدارة »تبحث في النطاق الكامل« 
بشأن الخيارات لخفض أسعار البنزين، وأنواع 
الوقود األخرى، إضافة إلى عدم انضمام الدول 
الخليجية إلى حلبة األزمة الروسية األوكرانية، 
فإن واشنطن تفكر في طريق ضغط جديدة من 

خالل مشروع قانون يعيق إنتاجهم للنفط.
بالعالقات  »نوبك«  سيضر  ذلك،  على  عالوة 
في  األعضاء  والدول  المتحدة،  الواليات  بين 
للواليات  »أوبك«، وكثير منهم حلفاء مهمون 
من  وغيره  العسكري  الدعم  يقدمون  المتحدة، 
ويدعمون  األمريكية،  للقوات  الدعم  أشكال 

أهداف السياسة الخارجية األمريكية األوسع.
إن تبني »نوبك« سيعقد العالقات الثنائية، ومن 
مثل  قضايا  في  التعاون  يعرض  أن  المرجح 

مكافحة اإلرهاب، واحتواء الخطر اإليراني.
إن تفكك »أوبك« سيكون له تأثير ضار على 
سوق النفط، وتجريم اتفاقية »أوبك +« الحالية 
لخفض اإلنتاج سيؤدي حتما إلى إغراق السوق 
إلى  األسعار  يدفع  أن  المرجح  ومن  بالنفط، 
في  وخيمة  عواقب  لذلك  سيكون  االنخفاض، 
الواليات  في  للنفط  المنتجة  الرئيسية  الواليات 
المتحدة، خاصة تكساس وبنسلفانيا، حيث تدير 
صعبا  توازنا  بالفعل  هاريس«  »بايدن  إدارة 
بين االقتصادات المعتمدة على النفط، والغاز، 

وأهداف سياسة الطاقة الخضراء.
بشكل عام، وفي الختام يبالغ أنصار »نوبك« 
في تقدير تأثير قرارات أوبك على سوق النفط 
العالمية، لقد أصبحت »أوبك« مؤسسة سياسية 
أكثر من كونها قوة اقتصادية قادرة على تحديد 
إنتاج  أن حصص  المعروف  من  النفط،  إنتاج 
لذلك  روتيني،  بشكل  للتغيير  قابلة  »أوبك« 
في  المتحدة  الواليات  سياسة  تستمر  أن  يجب 
هدفها بعيد المدى، لتحسين عالقتها مع الدول 

المنتجة بدال من عزلهم بتشريعات عقابية.
وكاالت


