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من  مجموعة  نظم   - دخيل  حسام  الشدادي/ 
الرياضيين في ريف الشدادي جنوب الحسكة 
بطولة لكرة القدم السداسية في قرية الحريري 
3 كم شرق الشدادي وذلك بجهود فردية من 
من  التقصير  وانتقدوا  والمنظمين،  الالعبين 
قِبل لجنة الشباب والرياضة في مجلس ناحية 

الشدادي.
وانطلقت بطولة الصداقة بمشاركة ثماني فرق 
إلى  الشدادي مقسمة  من مختلف مناطق ريف 
ويتأهل  فرق،  أربع  مجموعة  كل  مجموعتين 
إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  األول  الفريق 

الدور نصف النهائي.
الشباب،  من:  كالً  األولى  المجموعة  وتضم 

األهلي، الفتوة، السباع. 
النصر،  الحريري،  رجال  الثانية:  المجموعة 

أشبال الحريري، البجدلي.
وانتهت المباراة االفتتاحية بفوز فريق البجدلي 
على فريق أشبال الحريري بواقع هدف لصفر. 
وقال ُمنظم بطولة الصداقة إبراهيم األسعد إن 
البطولة بدأت بمشاركة ثماني فرق من مختلف 
مناطق ريف الشدادي توزعوا على مجموعتين 
األول  يتأهل  فرق  أربعة  تحوي  مجموعة  كل 

والثاني من كل مجموعة.
العبين  ستة  من  فريق  كل  يتألف  وأضاف« 

ويلعب كل شوط 25 دقيقة«.

فردية  بجهود  نظمت  البطولة  أن  إلى  ولفت 
فريق  كل  يدفع  والمنظمين حيث  الالعبين  من 
عن  اشتراك  رسم  سورية  ليرة  مبلغ 15000 
فريق مشارك، ويجمع هذا المبلغ لشراء جوائز 

البطولة.
الشباب  لجنة  قبل  من  التقصير  األسعد  وانتقد 
دعم  في  الشدادي  ناحية  بمجلس  والرياضة 
الرياضة في المنطقة، حيث لم يكن لهم أي دور 

يُذكر في دعم الرياضة والرياضيين.
هو  للدوري  الرئيسي  الهدف  أن  إلى  ونوه 
باإلضافة  األولى  بالدرجة  ترفيهي  غرض 

لهم  الدعم  وتقديم  الشابة  المواهب  تنمية  إلى 
وباإلضافة إلى تعزيز الروابط االجتماعية في 
عند  المشجعين  عشرات  يجتمع  حيث  المنطقة 

كل مباراة.
وقال العب فريق البجدلي بسام اإلبراهيم: »إن 
مثل هكذا بطوالت تساهم بدعم الرياضة المحلية 
الرياضيين  احتكاك  عن  فضالً  المنطقة  في 
ببعضهم البعض، مما يزيد من مهاراتهم وتزيد 
في  والمساهمة  البعض  ببعضهم  معرفتهم 
تشكيل فريق ينافس على مستوى شمال وشرق 

سوريا«.
أن  إلى  الحديثة  األبحاث  تشير 
كورونا،  لقاح  من  رابعة  جرعة 
يمكن أن تزيد من دفاعات الجسم 
التي  الذروة  بعد  ما  إلى  المناعية 

تحققت بعد جرعة ثالثة.
ثانية،  معززة  جرعة  تقديم  يتم 
لقاح  من  رابعة  جرعة  غالباً 
كورونا، حالياً في المملكة المتحدة 
أو  عاماً   75 أعمارهم  تبلغ  لمن 
يعيشون  الذين  واألشخاص  أكثر، 
في دور رعاية كبار السن، وأولئك 
الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً 

والذين يعانون من كبت المناعة.
وجدوا  إنهم  الباحثون  يقول 
تنقذ  أن  يمكن  رابعة  جرعة  أن 
التي  المناعية  االستجابات 
الثالثة.  الجرعة  منذ  تضاءلت 
شاول  البروفيسور  ويؤكد 
األبحاث  منشأة  مدير  فاوست، 
السريرية في ساوثهامبتون »لقد 
أثبتنا أن جرعة رابعة من لقاحات 
Covid-19 يمكن أن تنتج دفعة 
المضادة  األجسام  من  لكل  كبيرة 
تعطيها  عندما  الخلوية  والمناعة 
من  أشهر  ستة  من  أكثر  بعد 

الجرعة الثالثة«.
 133 من  بيانات  الفريق  وحلل 
مشاركاً، ووجدوا أنه بعد 14 يوماً 
كانت  الرابعة،  الجرعة  تلقي  من 
هناك زيادة بمقدار 1.6ضعف في 
األجسام المضادة بين أولئك الذين 
تلقوا لقاح فايزر/ بيونتيك، وزيادة 
بأكثر من الضعف بين أولئك الذين 
ب  مقارنةً  موديرنا،  جرعة  تلقوا 
الثالثة،  الجرعة  بعد  يوماً   28
األجسام  مستويات  كانت  عندما 

المضادة ال تزال في ذروتها.
ألولئك  بالنسبة  زيادات  ولوحظت 
الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً 

أو أقل.
باإلضافة إلى ذلك، زادت مستويات 
التائية  المضادة والخاليا  األجسام 

السابق  اليوم  بين  كبير  بشكٍل 
بعد كال  للتلقيح الرابع و14 يوماً 

النوعين من اللقاح الرابع.
نتائجنا  »تتفق  الفريق:  وأشار 
أدلة  مع  أيضاً  المناعة  أجل  من 
فعالية  على  الضئيلة  المراقبة 
إسرائيل،  في  المتوفرة  اللقاح 
الحماية  زيادة  إلى  تشير  والتي 
ضد العدوى المصحوبة بأعراض 
والمرض الشديد من جرعة رابعة 

معززة«.
الذين  أولئك  أن  فاوست  وأضاف 
في  طفيف  ضعف  من  عانوا 
استجاباتهم المناعية قبل جرعتهم 
الرابعة لم يحصلوا إال على زيادة 
المناعية  استجاباتهم  في  محدودة 
مماثلة  نتائج  مع  للداعم،  نتيجة 
لآلخرين الذين لديهم تاريخ حديث 
لإلصابة بعدوى كوفيد، وقال »هذا 
حد  هناك  يكون  قد  أنه  إلى  يشير 
لألجسام  أقصى  أقصى، ومستوى 
استجابة  تأثيرات  مع  المضادة 

الخاليا التائية«.
متروك  األمر  إن  فاوست  وقال 
المشتركة  البريطانية  للجنة 
إذا  ما  لتقرير  والتحصين  للتطعيم 
معززة  جرعة  تقديم  ينبغي  كان 

ثانية على نطاق أوسع.
التمان،  داني  البروفيسور  لكن 
إمبريال  في  المناعة  اختصاصي 
كوليدج لندن، قال إن أوميكرون ال 
خطيراً، مضيفاً  تهديداً  يمثل  يزال 
أظهرت  الجديدة  الدراسة  أن 

القيمة المضافة للجرعة الرابعة.
من  لقاحاتنا  أن  »لمجرد  وقال: 
بسرعة  تتالشى  األول  الجيل 
في  لالختراق  قابلة  حماية  وتوفر 
الوقت الحاضر، ال يعني أننا يجب 
أن نستسلم وليس لدينا المزيد من 

التعزيزات«.
وكاالت

تتواصل معاناة الشباب في الرقة بسبب غياب 
دوائر  وجود  من  الرغم  على  العمل  فرص 
تابعة لإلدارة الذاتية في  شمال وشرق سوريا 

ومنظمات محليّة ودوليّة.
وقال عدد من العاطلين عن العمل لبيسان أف 
إم إنهم قاموا بالتسجيل منذ عامين لدى مكتب 
التشغيل المعني بإيجاد فرص عمل للشباب، إال 

أنهم لم يستفيدوا من ذلك.
أب  وهو  الحمود  أحمد  يجد  لم  اآلن  وحتى 
كسب  في  تساعده  التي  العمل  فرصة  لطفلين 
امتالكه  من  الرغم  على  أوالده  وإعالة  رزقه 

شهادة جامعية وتسجيله في مكتب التشغيل.
عام  المكتب  لدى  سجل  إنه  الحمود  ويقول 
2018 وقام بمراجعته مرتين، ُمعرباً عن أمله 
في توظيف الشباب دون اللجوء إلى الواسطات 

والمحسوبيات حسب قوله.
المجلس  في  التشغيل  مكتب  أوضح  جهته  من 
عن  لإلعالن  جديدة  آليّة  اعتمد  أنّه  المدني 
تعيين  سبيل  في  المسابقات  وإجراء  الشواغر 

أكبر عدد ممكن.
وقال المنتصر فهمي مدير المكتب إنهم يعملون 
المدينة  في  الشباب  من  الطلبات  استقبال  على 
لهم  المناسبة  العمل  فرص  وتأمين  والريف، 

ضمن المؤسسات العامة والخاصة.
وأشار فهمي إلى أن اآللية الجديدة تتضمن نشر 
اإلعالنات عن طريق الروابط الرسمية لمجلس 
الجميع،  أمام  الشواغر  ونشر  المدني،  الرقة 

لفتح المجال أمام الراغبين بالتقدم للوظيفة.
وفق  إعالنات  سبعة  نشروا  أنهم  فهمي  وأكد 

كان  آخرها  عام 2022،  الجديدة خالل  اآللية 
معلمين  لتوظيف  والتعليم  التربية  لجنة  إعالن 

من مختلف االختصاصات بالمدينة والريف.
وتم تعيين 100 شاب وشابة، منذ اتباع اآللية 
األشخاص  اختيار  يتم  أنه  مؤكداً  الجديدة، 
وضعها  تم  معايير  عبر  للوظائف  المتقدمين 
األولوية  إعطاء  تم  حيث  المكتب،  قِبل  من 
لألشخاص الذين يمتلكون األقدمية في التسجيل.
سياسة  باتباع  اتهامات  المكتب  ويواجه 
إال  الشباب،  لتشغيل  والواسطات  المحسوبيات 

أنه ينفي ذلك باستمرار.

أعلنت »وزارة التجارة 
المستهلك«  الداخلية وحماية 

يوم األربعاء عن رفع أسعار 
اإلسمنت، بنسبة تصل لنحو 

90 في المائة تقريبًا، ليصل 
سعر الطن الواحد 397 ألف 

ليرة سورية، بعد أن كان 211 
ألفًا...«8

رفع أسعار اإلسمنت في سوريا 

بنسبة 90 باملئة

وصية الشهيدة روناهي كوباني للنساء
الشهيدة روناهي كوباني، مسيرة نضالية يشهد لها كل من بقي معها، فقد أوصت 

النساء، رائدات ثورة روج آفا، بضرورة الكفاح إلنجاح الثورة، ثورة المرأة...«2

بعد تدّخل بغير مكانه من ِقبل االتحاد الرياضي 
بإقليم الجزيرة لمنع الالعبين التابعين لألندية من 

اللعب في المالعب الخاصة، مجددًا تدّخل لمنعهم 
من اللعب في بطوالت شمال وشرق سوريا لكرة 

القدم والتي من المقرر أن تنطلق في 13 أيار 
الجاري...«10

عفرين 
ما بين االحتالل التركّي 

الدولّية والمصالح 
تحت شعار »عفرين ما بين االحتالل التركّي والمصالح 
الدولّية« انعقد الملتقى الحوارّي في مخيم برخدان 
بإقليم  الشهباء  منطقة  في  عفرين  لمهجري 
عفرين بتاريخ 2022/5/10 برعاية مجلس سوريا 
الديمقراطية مركز عفرين الشهباء ومنظمة حقوق 

اإلنسان عفرين - سوريا...«8 دراسة: 
الجرعة الرابعة من لقاح كورونا 

يمكن أن تمنح مناعة أعلى

انطالق بطولة الصداقة الودّية بمشاركة ثماني فرق

مكتب التشغيل في الرقة يؤكد اّتباع آلية جديدة 
لتوظيف الشباب العاطلين عن العمل

االتحاد الرياضي 
يمنع الالعبين من اللعب في بطوالت شمال 

وشرق سوريا لكرة القدم

زوزان مّشو: 
الهجوم على شنكال تنفيذ لفرمان 

جديد، بأوامر من أنقرة
أكدت السياسّية زوزان شمو، بأن الشعب اإليزيدي كان دائما ًمحبًا للحرية، والسالم والعيش بأمان، حيث 
رفض هذا الشعب أن يكون تابعًا لهذا، أو لذاك، وأشارت إلى أن بناء جدار إسمنتي عازل بين شنكال، 
وروج آفا، هدفه واضح، وهو ضرب اإلدارة الذاتية في شنكال، ومحاصرة روج آفا شمال وشرق سوريا...«5

وّثقت هيئة الدفاع عن القائد عبد اهلل أوجالن 
انتهاكًا  ثالثة عشر  في شمال شرق سوريا 
لشخصية  المالزمة  للحقوق  التركية  للدولة 
القائد عبد اهلل أوجالن في سجن إمرالي...«4

توثيق ثالثة عشر 

انتهاكًا للدولة التركية 

بحق القائد أوجالن

يعمل االتحاد الرياضي، واتحاد المرأة الشابة 
بمقاطعة كري سبي، على تفعيل دور الفئة 
مبادرة،  خالل  من  الشابات  وخاصة  الشابة، 
أطلقها مؤخرًا لتدريبهنَّ على قيادة الدراجات 

الهوائية...«3

مبادرة لتعليم قيادة 

الدراجات الهوائية في 

مخيم مهّجري كري سبي

حتى لو اعترفنا بالقراءة كفضول، فأي هوية 
تسكن هذا الفضول؟ هل هو فضول التوق، 
لمتعة تبّدد في وجودنا سأمًا؟ هو في واقع 
المتعة،  أنها  أي  وجودنا دومًا، ورم خبيث، 
التي تلهينا عن أنفسنا، لنحتمل عبء وجودنا، 
للوقوف على  بطولي  استطالع  القراءة  أم 
حقيقتنا، أي كي نستقصي باطننا، كي نعرف 

أنفسنا؟..«9

القراءة.. إشباٌع لفضول، 

أم أنها موقٌف من 

وجود؟
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االستحمام بالماء البارد بين الفوائد والموت المفاجئ

عشر فوائد مذهلة لفاكهة الخوخ

االستحمام بالماء البارد يوميًا يجعلك في منأى 
عن زيارة الطبيب فهو يساعد على تقليل التوتر 
وزيادة مستويات الطاقة. فالماء البارد يمكن أن 
يقلل من التوتر ويزيد من مستويات الطاقة، إال 
له  أن يكون  البارد يمكن  بالماء  أن االستحمام 
تأثير سلبي على المصابين بأمراض القلب ألنه 
قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو عدم انتظام ضربات 

القلب.

الفوائد الصحية املحتملة 
لالستحامم باملاء البارد

في  تبحث  التي  األبحاث  من  الكثير  يوجد  ال 
الفوائد الصحية لالستحمام بالماء البارد، ولكن 
أجريت  مشارك،   3000 تضم  دراسة  أكبر 
في هولندا، وجدت أن األشخاص الذين أخذوا 
حماًما باردًا يوميًا )بعد االستحمام الدافئ( لمدة 
30 ثانية أو 60 ثانية أو 90 ثانية لمدة شهر 
بنسبة  المرض  بسبب  العمل  عن  تغيبوا  واحد 
أخذوا  الذين  بأولئك  مقارنةً   %29 بلغت  أقل 
مدة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  فقط،  دافئاً  حماماً 
الغياب  على  تؤثر  لم  البارد  بالماء  االستحمام 

المرضي.
من  يجعل  الذي  السبب  يزال  ال  أنه  وتبيّن 
من  األشخاص  تمنع  وسيلة  البارد  الحمام 
تشير  حيث  واضح،  غير  بالمرض  اإلصابة 
المناعة،  جهاز  يقوي  أنه  إلى  األبحاث  بعض 
فقد أظهرت دراسة تشيكية أن البقاء في الماء 
واحدة(  ساعة  لمدة  مئوية  درجة   14( البارد 
يقوي  أسابيع،  لمدة 6  األسبوع،  في  3 مرات 
جهاز المناعة لدى )الشباب الرياضيين( بشكٍل 
إجراء  إلى  حاجة  هناك  ذلك،  ومع  طفيف، 
البارد  الحمام  تأثير  لفهم  األبحاث  من  المزيد 

على جهاز المناعة.

املاء البارد يساعد عىل تعزيز 
نشاط نظام القلب

نشاط  تعزيز  على  يساعد  البارد  الماء  أن  إال 
نظام القلب واألوعية الدموية، حيث نذهب إلى 
صالة األلعاب الرياضية لتمرين عضالتنا، لكن 
داخل أجسامنا لدينا ماليين العضالت الصغيرة 
في نظام القلب واألوعية الدموية، والتي يمكننا 

تنشيطها بمجرد االستحمام بالماء البارد.
عندما تأخذ حماًما بارداً، يرتفع معدل ضربات 
القلب وضغط الدم، كما أن هناك بعض األدلة 
العصبي  الجهاز  ينشط  البارد  الماء  أن  على 
استجابة  في  يتحكم  الذي  الجزء  وهو  الودي، 
)الكر أو الفر( الذي يعد رد فعل الجسم التلقائي 
أو  مرهق  أو  خطير  لحدث  التعرض  عند 

مخيف.

املاء البارد وهرمون 
النورأدرينالني

هرمون  يطلق  البارد،  بالماء  االستحمام  أثناء 
معدل  زيادة  عن  المسؤول  )النورأدرينالين( 
ضربات القلب وضغط الدم، كما أثبتت بعض 
األبحاث أن حمام الثلج يُحّسن الدورة الدموية، 
األوعية  تتقلص  البارد  للماء  التعرض  فعند 
الدموية بالجلد مما يقلل من تدفق الدم، وعندما 
بتسخين  الجسم  يقوم  البارد،  الماء  من  تخرج 

نفسه.
يوم، ومع  االستحمام كل  مدة  زيادة  المهم  من 
أهمية  هولندا  في  أُجريت  دراسة  بحثت  ذلك، 
أن  ووجدوا  الحمام،  أثناء  المستغرقة  المدة 
صحة  على  تأثير  لها  ليس  البارد  الحمام  مدة 
بارد  أخذ حمام  السبب، من شأن  لهذا  الجسم، 
لمدة 15 ثانية عند 12 درجة مئوية أن يكون 

كافيًا للجسم.

االستحامم مباء بارد قد يؤدي إىل 
نوبة قلبية

بعض  صادًما  بارد  بماء  االستحمام  يكون  قد 

ضربات  معدل  من  يزيد  وعندما  الشيء، 
تأثير  له  يكون  أن  يمكن  الدم،  وضغط  القلب 
قد  ألنه  القلب  بأمراض  المصابين  على  سلبي 
انتظام ضربات  عدم  أو  قلبية  نوبة  إلى  يؤدي 
القلب، وإذا كان لدى أي شخص رواسب دهنية 
الزيادة  تؤدي  أن  المحتمل  فمن  شرايينه،  في 
تحرر  إلى  القلب  معدل ضربات  في  السريعة 
الشرايين مما  الترسبات وانسداد بعض  بعض 

يؤدي إلى نوبة قلبية.
حيث إن الحمام البارد يمكن أن يرتبط بزيادة 
التنفس، حيث يساهم في تسريع عملية التنفس، 
عند  تحدث  التي  الغوص(  )استجابة  وجراء 
غمر كامل الجسم في الماء البارد، ويقوم الجسم 
وغريزيًا  القلب  معدل ضربات  بخفض  تلقائيًا 
يتوقف عن التنفس )على خالف استجابة الكر 

أو الفر(.

االستحامم مباء بارد واملوت 
املفاجئ

حدوث  في  التعارض  هذا  يتسبب  أن  يمكن 
الموت  وربما  القلب  نظام  في  اضطرابات 
المفاجئ، ومع ذلك، يمثل هذا خطًرا أكبر عند 
الغمر في الماء البارد، مثل السباحة في المياه 

المفتوحة، من االستحمام بالماء البارد.
البارد  بالماء  االستحمام  أن  كثيرون  ويعتقد 
يؤثر إيجابيًّا على الصحة النفسية، لكن الدراسة 
تحسن  أي  عن  تكشف  لم  الهولندية  البحثية 
عند  المشاركين  بعض  لدى  القلق  حالة  في 

االستحمام بالماء البارد.
في  البارد  االستحمام  ساهم  المقابل،  في 
لدى  إن  إذ  االكتئاب،  أعراض  من  التخفيف 
الحسية  المستقبالت  من  عالية  كثافة  اإلنسان 

البارد  الحمام  ينشطها  التي  الجلد  الباردة على 
والتي بدورها ترسل كمية هائلة من النبضات 
الكهربائية إلى الدماغ، والتي قد يكون لها تأثير 

مضاد لالكتئاب.

غسل الوجه والرقبة باملاء البارد

في  البارد  بالماء  والرقبة  الوجه  غسل  يساعد 
وتعزيز  مؤقت  بشكٍل  الدماغ  أداء  تحسين 

الذاكرة واالنتباه.
أن االستحمام بالماء البارد يجعلك في منأى عن 
العلمية،  األدلة  تثبته بعض  قد  الطبيب،  زيارة 
لكن الفوائد الصحية واألسباب لم يتم تحديدها 
بعد، لذلك على أولئك الذين يعانون من أمراض 

القلب توخي الحذر عند خوض هذه التجربة.

تعد فاكهة الخوخ من أكثر الفواكه الغنية بالمياه 
الكثير من  تحتوي على  أنها ال  كما  المرطبة، 
بطعمه  الخوخ  ويمتاز  الحرارية  السعرات 
اللذيذ وهو مناسب أليام الحر، وله العديد من 
األمراض الحتوائه  للوقاية من  المهمة  الفوائد 
الغذائية  العناصر  جميع  من  عالية  نسبة  على 

الالزمة للجسم.
وهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الخوخ 

منها..

1ـ فوائد الخوخ للجسم
ـ تقوية العظام.

ـ يحمي من اضطرابات الجهاز العصبي.
ـ ال يساعد على تخزين السوائل في الجسم.

من  التنفسي  الجهاز  حماية  على  يساعد  ـ 
على  احتوائه  بسبب  البرد  ونزالت  األمراض 

فيتامين ج.
ـ يساعد على تنظيم دقات القلب.

ـ يحتوي على الحديد الذي يساعد على الحماية 
من األنيميا

2ـ حماية القلب من األمراض
القلب  الخوخ يساعد على تعزيز صحة  تناول 
المرتفع  الدم  ارتفاع ضغط  والتقليل من خطر 
يعتبر  حيث  بالدم،  الكوليسترول  ومستويات 
العناصر  من  وهو  للبوتاسيوم  جيداً  مصدراً 
على  يحافظ  ما  الشرايين،  الرتخاء  الفعالة 

صحة القلب واألوعية الدموية.

3ـ ضغط الدم
بالفعل  فهو  للبوتاسيوم  الخوخ مصدر  باعتبار 
الدم وضبطه  تنظيم ضغط  زيادة  على  يساعد 
على  الشرايين  مساعدة  طريق  عن  الدم  في 
المحافظة  في  كبير  دور  له  وبهذا  االرتخاء، 
على صحة القلب واألوعية الدموية، باإلضافة 
الحتوائه على البوتاسيوم ويحتوي الخوخ على 
الجذور  محاربة  على  تعمل  أكسدة  مضادات 
الحرة ومكافحتها وتقليل نسبة الكولسترول في 

الدم وبالتالي الوقاية من أمراض القلب. 

4ـ حماية العين من األمراض
يحتوي الخوخ على البيتا كاروتين أو فيتامين 
أ قبل تحوله، ما يساعد في الحفاظ على أنسجة 

العين وحمايتها من الجذور الحرة.

5ـ تحسين النظر
العين،  لصحة  المفيد  أ  فيتامين  على  يحتوي 
الشبكية والخاليا  وهذا ألنه يساعد على تغذية 
األلوان  رؤية  عن  المسؤولة  المخروطية 

واألجسام، وتساعد على الرؤية الليلية
مما يحمي من اإلصابة بأمراض قصر النظر 
وعمى األلوان والعشى الليلي، هذا إلى جانب 
أن يحمي من اإلصابة بـأورام العين التي تحدث 

بسبب كثرة تعرض العين ألشعة الشمس.

6ـ الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

تحتوي  التي  الجيدة  الفواكه  من  يعتبر  الخوخ 
على األلياف الغذائية التي تساعد على تعزيز 
صحة الجهاز الهضمي، ما يحمي من اإلصابة 
في  السوائل  توازن  يعيد  إنه  حيث  باإلمساك، 
بشكٍل  األمعاء  عمل  على  يساعد  ما  الجسم، 

أفضل.

7ـ فقدان الوزن
السعرات  قليلة  الفواكه  من  الخوخ  يعتبر 
الحرارية والغنية باأللياف والماء والتي تساعد 
الجوع  وقمع  بالشبع  اإلحساس  زيادة  على 
ما  خفيفة  كوجبة  تناوله  تم  فلو  تناولها،  فور 
بالفعل سيساعد على تجنب  فأنه  الوجبات  بين 
الزيادة في تناول المزيد من السعرات الحرارية 

وبالتالي خسارة الوزن.

8ـ فوائد الخوخ للبشرة
بشرة  على  الحصول  في  كبيرة  أهمية  للخوخ 
التجاعيد  عن  بعيدة  ومشدودة  ومشرقة  وردية 
فيتامين  على  الحتوائه  الشيخوخة  وعالمات 
وفيتامين  الجمال  بفيتامين  والمعروف   )A(
القوية  األكسدة  مضادات  من  يعتبر  الذي  سي 
يعزز  ما  الكوالجين،  تكوين  تساعد على  التي 
إلى  التعرض  من  البشرة وحمايتها  من صحة 

المشكالت المختلفة.

9ـ الخوخ فاكهة مريض القولون
الذين يعانون من تهيج القولون يصعب عليهم 
تناول الكثير من األطعمة، إلى جانب األدوية، 
يعالج  يومياً،  الخوخ  من  ثمرتين  تناول  ولكن 
أعراض انتفاخات البطن ويُسهل عملية الهضم

10ـ الوقاية من السرطان
فيتامين  من  عالية  نسبة  على  الخوخ  يحتوي 
المواد  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  والذي  ج 
الخلية  انقسام  تمنع  والتي  لألكسدة  المضادة 

المسبب للسرطان.
من  نسبة  على  يحتوي  الخوخ  أن  جانب  إلى 
البروتينات التي تعمل على زيادة كريات الدم 
الحمراء في الجسم، التي تمد الخاليا مما يحمي 
الذين  السرطان  مرضى  عند  الخلية  تلف  من 

يتعرضون للعالج الكيميائي.

الشهيدة روناهي كوباني، مسيرة نضالية يشهد لها كل من بقي معها، فقد أوصت النساء، رائدات ثورة روج آفا، بضرورة 
الكفاح إلنجاح الثورة، ثورة المرأة.

وصية الشهيدة روناهي كوباني للنساء

صرخة النساء للمطالبة بالوالية وحق تقرير المصير لهن وألطفالهن

طريق  تضيء  اسمها،  مثل  وهي  روناهي، 
مليء  طريق  أنه  من  الرغم  وعلى  شعبها، 
بالمصاعب، إال أنها لم تباِل، بل ذللت بإرادتها 
جديدة  ملحمة  بشهادتها  لتسطر  كلها،  العقبات 

من مالحم البطولة للقدّيسات الكرديّات.
ولدت الشهيدة روناهي كوباني، االسم الحقيقي 
ميناس،  قرية  في   ،1996 عام  آبو(  )رودين 
كوباني، ألسرة مكونة من سبعة  مدينة  غرب 

أفراد، أربعة شباب، وثالث شابات.
حصلت الشهيدة روناهي على الشهادة الثانوية 
في مدينة كوباني، وانتقلت إلى مدينة حلب، بعد 

التحاقها بكلية الحقوق هناك.
الذين  والشباب،  الشابات،  من  اآلالف  ومثل   
التحقوا بركب ثورة 19 تموز 2012، التحقت 

روناهي بالثورة.
شقيقتي  جعل  »ما  يقول  آبو،  خالد  شقيقها 
إلى  وتنضم  الدراسة،  مقاعد  تترك  الشهيدة 
يمارس  كان  الذي  الظلم  هو  آفا،  روج  ثورة 
سأناضل حتى  تقول  كانت  على شعبها، حيث 
آخر قطرة دم في جسدي؛ ليحيا شعبي بسالم(، 
شعبها  سبيل  في  عزم  بكل  )وناضلت  مضيفاً 

حتى نالت الشهادة«.
التحاقها  بداية  في  روناهي  الشهيدة  تطوعت 
بالثورة، في مجال التمريض، ومعالجة جرحى 
الحرب، الذين كانوا يتصدون لهجمات مرتزقة 
أثناء  كوباني،  المقاومة  مدينة  في  داعش 
تحقيق غايات  بغية  المدينة  احتالل  محاوالتهم 

خارجية.
لنضال  حاسماً  عاماً  كان   ،2014 عام  لكن 
القتال  إلى  انضمت  حيث  روناهي،  الشهيدة 

ألول مرة، عندما تم حصار مدينة كوباني من 
شن  إعالنهم  بعد  وذلك  داعش،  مرتزقة  قبل 
هجوم اإلبادة على المدينة وعلى القاطنين فيها، 
إذ هّجروا أهلها، ولم يبق فيها سوى المقاتلين 
ضمن وحدات حماية الشعب والمرأة، وكانت 

من ضمنهم الشهيدة روناهي.

امرأة خارقة وقدوة

خالل المعارك، التي خاضتها المقاتلة الشهيدة 
في  لكن  مرة،  من  أكثر  أصيبت  روناهي، 
 ،2014 عام  داعش  ضد  كوباني  مقاومة 
تعرضت إلصابة بليغة جراء اختراق الشظايا 
لجمجمتها، وبعد فترة عالج، استردت عافيتها 
لتستكمل مسيرتها القتالية ضد مرتزقة داعش.

شقيقته  إصابات  على  علّق  آبو،  خالد  شقيقها 
الشهيدة روناهي »كانت شقيقتي تتحلى بإرادة 
قوية، لقد كانت متميزة عنا في كل شيء، إنها ال 
توصف، حيث تحدت جراحها كلها في سبيل، 
اختارته«.  الذي  النضال،  طريق  تكمل  أن 
ولتفانيها في العمل، انتقلت إلى مهمة الرئاسة 
المشتركة لهيئة الدفاع في كوباني، بعد سنواٍت 
من انخراطها في صفوف وحدات حماية المرأة 
الهيئة،  بأعمال  القيام  تتولى  وكانت   ،)YPJ(
دالر  رفيقاتها،  من  اثنتين  مع  استشهدت  حين 
والمقاتلة  حنان(،  )رانيا  الحقيقي  االسم  حلب 
كوباني االسم الحقيقي )جيهان نضال علي( في 
االحتالل  لدولة  تابعة  مسيّرة  طائرة  استهداف 
الماضي  نيسان  من  الـعشرين  في  التركي 

سيارتهن.

الشهيدات الثالث، لم يكّن األوائل، اللواتي يتم 
التركي،  االحتالل  دولة  قبل  من  استهدافهن 
من  والعشرين  الـثالث  ففي  ومرتزقتها، 
حزيران/ يونيو 2020 استهدفت ُمسيّرة تابعة 
لالحتالل التركي منزالً في قرية حلنج جنوب 
استشهاد  عن  أسفرت  كوباني،  مدينة  شرق 
عضوتي منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، 
وصاحبة  خليل،  مال  وهبون  بركل،  زهرة 

المنزل األم أمينة ويسي.
في  التركي  االحتالل  دولة  مرتزقة  نفذت  كما 
لعام  األول  تشرين  أكتوبر/  من  عشر  الـثاني 
العامة  األمين  بحق  اغتيال  عملية   ،2019
الشهيدة  المستقبل،  سوريا  لحزب  السابقة 
رمضان  فرهاد  سائقها  برفقة  خلف،  هفرين 

على الطريق الدولي M4، وذلك أثناء هجومها 
وكري  كانيه،  سري  منطقتي  على  االحتاللي 

سبي/ تل أبيض.
اإلدارة  في  الدفاع  لمكتب  المشتركة  الرئيسة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا بيان العلي، التي 
أكاديمية  في  روناهي  الشهيدة  على  تعرفت 
)الشهيدة جيندا(، التابعة لوحدات حماية الشعب 
والمرأة، تحدثت عن شخصية الشهيدة روناهي 
الشهيدة  أمثال  النساء،  عن  تحدثنا  »مهما 
روناهي، فسنكون مقصرات بحقهن، فالحرب 
أثبتت  داعش،  مرتزقة  ضد  بها  قُْمَن  التي 
حرباً  كانت  عليها،  القضاء  عن  العالم  عجز 
أسطورية، فقد تم دحر المرتزقة بطليعة النساء 

الكرديات«.

وأضافت »كانت مفعمة بالحياة، رغم إصابتها، 
األهالي،  من  ولقربها  يوماً،  بألمها  تشعرنا  لم 
لمكتب  إدارية  تعيينها  تم  لقضيتها،  ووفائها 
الدفاع في إقليم الفرات، ألننا كنا على ثقة تامة، 

بأنها ستخدم المدينة، التي دحرت اإلرهاب«.

إنكن رائدات الثورة.. فكّن 
ناجحات لتنجح ثورتنا 

الذاتي،  الدفاع  مكتب  في  اإلدارية  تذكر  بينما 
روناهي  الشهيدة  كرعو،  سهيلة  الفرات  بإقليم 
تنبض  كانت  جداً،  حنونة  »كانت  قولها  في 
بالحياة، فيجتمع حولها الرفاق؛ ليستمدّوا القوة 

منها، تركت أثراً كبيراً في حياتنا«.
كما استعادت بعضاً من حديث الشهيدة »كانت 
فكّن  الثورة،  رائدات  إنكن  لنا:  تقول  دائماً 
ناجحات؛ لتنجح ثورتنا، كانت تنصف النساء، 
كنا  لكننا  أنها عملت معنا ألقل من عام،  ومع 
لقربها  وذلك  أعوام،  منذ  نعرفها  بأننا  نشعر 

منا«.
بإقليم  الدفاع  مكتب  ديوان  في  اإلدارية  أما 
الشهيدة  عن  فقالت  بوزان،  نجاح  الفرات، 
روناهي: »كانت نشيطة في عملها، وكنا نستمد 
منها الطاقة، وكانت دائماً تقول لنا: ال تختبئن 
كّن  أنفسكن،  على  اعتمدن  بل  الرجال،  خلف 
لنعمل  دافعاً  تمنحنا  لمجتمعكن، كانت  قياديات 

بجد«.
وكالة هاوار

ال يزال هاشتاغ »الوالية حقي«، الذي أطلقته 
وإقبال  دعم  يلقى  والذاكرة،  المرأة  مؤسسة 
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  الكثيرات، 
)فيسبوك(، حيث تعرض من خالله العديد من 
القيام  على  قدرتهن  وعدم  أزماتهن،  األمهات 
بأي إجراء قانوني، يخص األطفال، وحرمانهم 

من أبسط حقوقهم
يتعامل المجتمع مع النساء، وكأنهن ناقصات، 
ال يمتلكن القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة 
من  الكتابية  الموافقات  وباتت  حياتهن،  في 
كابوساً  زوجاً،  أو  أباً،  كان  سواء  الرجل، 
حياتها،  في  تتقدم  أن  تحاول،  من  كل  يطارد 
إنها  بأطفالها،  أو  بها،  متعلقاً  إجراًء  تتخذ  أو 
المفروض  الرجعي،  للمجتمع  األبوية  السلطة 
على المرأة، دون النظر إلى قدراتها، ومستوى 

تعليمها، وثقافتها.
أمام  المجال  حقي(  )الوالية  هاشتاغ  فتح 
والتجارب  األزمات،  ولسرد  للحديث،  النساء 
عن  والبحث  جهة،  من  الفضفضة  سبيل  على 
هاوار:  فوكالة  أخرى،  جهة  من  ودعم  حلول 
قضية  حول  الناشطات  بعض  آراء  استطلعت 

الوالية، وتبعاتها.
الكثير من اآلباء يحاولون التنكيل بنسائهم بعد 
الطالق، وإذاللهنَّ بواليتهم على األطفال. قالت 
موسى:  إيمان  الحقوقية،  والناشطة  المحامية، 
وإن  حتى  للمرأة،  هي  باألساس  الوالية  إن 
كانت متزوجة، فالكثير من األزواج ال يعلمون 
لذلك  مسؤوليتهم،  ومتابعة  أطفالهم،  عن  شيئاً 
فمن األولى أن تكمل هي األمر بعد االنفصال؛ 

ألن ذلك يحقق مصلحة األبناء.
المرأة  حياة  إن  موسى،  إيمان  وأضافت 
حتى  أطفالها،  رعاية  في  تتمحور  المصرية 
األطفال  فمسؤولية  عاملة،  امرأة  كانت  وإن 
األمر،  بهذا  له  عالقة  ال  والرجل  إليها  توكل 

فهو فقط يعمل، وال يهتم بتلك التفاصيل، مؤكدة 
أن ما يحدث بعد االنفصال، ما هو إال محاولة 
وكأنه  عنه،  النفصالها  الزوجة؛  إلغضاب 

يعاقبها بأطفالها.
وعدّت الناشطة الحقوقية إيمان موسى: أن هذا 
الوضع تنشأ عنه الجرائم الكثيرة »األب أثناء 
في  أطفاله  يعلم  أن  على  قادراً  يكون  الزواج، 
مدارس، وبمجرد الطالق يدعي عدم المقدرة، 
ومستقبلهم،  األطفال،  حياة  يغير  أن  ويقرر 
لهم  ادعاء؛ ألن أغلبهم ال يحدث  وهو محض 
هذه  ومثل  المادي،  الصعيد  على  جديد  أي 
االدعاءات تحتاج لبحث، وال يُعطى لألب فيها 
على  المطلق حرصاً  التصرف  الوالية، وحق 

حالة األطفال النفسية، والسلوكية فيما بعد«.

تشارك الوالية أقرب للمنطق 
ولصالح األبناء

ال  إنه  الروبي:  أمل  والكاتبة  الشاعرة،  وقالت 
يوجد سند شرعي يحرم األم في حال زواجها 
»احتياج  أن  مؤكدة  األبناء،  على  الوالية  من 
الطفل، واختياره له األولوية الخاصة المعمول 

بها شرعاً« بعيداً عن تداخالت اآلخرين.
أما عن الوالية التعليمية، فعدّت أمل الروبي أن 
نزع الوالية التعليمية من أحد األطراف، يسلب 
رئيسي  دور  له  كان  إن  خاصة  حقه،  اآلخر 
أمر  الوالية  فتشارك  لذا  األطفال؛  حياة  في 
األطفال  لمصلحة  وأقرب  المنطق،  إلى  أقرب 

مستقبالً، حتى ال ينفرد أحدهما بالقرار.
أن  يجب  األمور  أن  الروبي:  أمل  وأضافت 
بين  والتمييز  الصحيح،  نصابها  في  توضع 
اآلباء، الذين يبتزون زوجاتهم بأطفالهم، وبين 
الصادقين فعلياً في الحرص على صالح أبنائهم، 

عادّةً تشارك الوالية بالتساوي، قد يعالج الكثير 
من الخلل المجتمعي، الذي استشرى في الفترة 

األخيرة.
وقالت: إن هناك بعض الحاالت تضطر للزواج 
العرفي؛ لالحتفاظ بحضانة أطفالهم، ما يجعلها 
كل  فدراسة  لذا  واضح،  ظلم  طائلة  تحت  تقع 
من  الزواج  المطلقة  قررت  وإن  حتى،  حالة، 
رجل آخر، واجبة »ال ذنب ألم تعلقت بأبنائها، 
وال يمكن أن يحرم الطفل قهراً وباإلكراه عن 
أمه، وكأنه عقاب لها؛ ألنها تريد أن تبدأ حياة 

جديدة في كنف زوج آخر«.

»املجتمع يعاقب النساء 
بأطفالهن«

ومن جانبها قالت مؤسسة مبادرة سوبر وومن، 
النساء  يعاقب  والمجتمع  القانون  إن  منير:  آية 
بأطفالهن، ويضغط عليها باإلنفاق على األبناء، 
أهلية  بال  لحياتهن،  النساء  استكمال  ووجوب 

قانونية في حال حاجتها لإلنفاق من الرجل.
شاركته  منشور  في  منير  آية  وأضافت 
على  صفحتها  عبر  حقي«  الوالية  بهاشتاج« 
»القانون  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع 
والمجتمع يتعاملوا بمنطق إن دول عيالك واحنا 
بنحاول نجيب لك شوية فتافيت من أبوهم، بس 
هتضطرى  اعتراض  أي  أنتي،  عيالك  هما 

تصرفي انتي عليهم«.
يحدث  فيما  المفارقة  أن  منير،  آية  وعدت 
يحارب  ذاته  المجتمع  أن  النساء،  والية  بشأن 

النساء اقتصادياً، ويحرمها  بقوته كلها، تمكين 
المالي  لالستقالل  تؤهلها  التي  الفرص،  من 
محاوالً، تجريدها من القدرة على اإلنفاق، حتى 
ال تتطلع لالستقالل عن الرجل، وعن السلطة 

األبوية القائمة.
آية منير مؤسسة مبادرة سوبر وومن:  وترى 
أن كامل االمتيازات المرتبطة باألبناء، معطاة 
لألب، فيحق له نقلهم من مدارسهم بدعوى عدم 
القدرة على دفع المصروفات، وتسجيلهم في أي 
مكان ونشاط، بل يمكنه أن يقرر عدم إدخالهم 
مدارس، وإبقاءهم بال تعليم، بينما تحرم المرأة 
وإال  الشأن،  هذا  في  قرار  أو  رأي،  أي  من 
فالحرمان من اإلنفاق، سيكون عقابها المنتظر.

وكالة أنباء المرأة
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عين عيسى/ حسام إسماعيل - يعمل االتحاد الرياضي، 
واتحاد المرأة الشابة بمقاطعة كري سبي، على تفعيل 
مبادرة،  خالل  من  الشابات  وخاصة  الشابة،  الفئة  دور 
أطلقها مؤخراً لتدريبهنَّ على قيادة الدراجات الهوائية.

مبادرة لتعليم قيادة الدراجات الهوائية في 
مخيم مهّجري كري سبي

الطبقة المدينة التاريخيّة األثريّة، تنفض غبار 
الظالم الداعشّي، في حلِّتها الجديدة 

المرأة  واتحاد  الرياضي،  االتحاد  وأطلق 
مبادرة  أيام  منذ  سبي،  كري  بمقاطعة  الشابة 
لتدريب عدد من الشابات من الفئتين )ناشئات 
سبي،  كري  مهجري  مخيم  في  شابات(   –
الشابة،  المرأة  دور  لتحفيز  فعالياته،  ضمن 
وكسر العادات والتقاليد الخاطئة، والعمل على 
تهيئتهنَّ لمسابقات على مستوى مناطق شمال 

وشرق سوريا.

ة تعّد بنجاح مذهل خطوة مبشرِّ

مع عضو  لقاء  أجرت صحيفتنا  الصدد  وبهذا 
مالك  سبي  كري  بمقاطعة  الرياضي،  االتحاد 
حميري، الذي أكد بأن مبادرة تحفيز الشابات، 
وخاصة ضمن مخيم المهجرين ليست بالجديدة، 
حيث أطلق االتحاد الرياضي مبادرات سابقة، 
وذلك بتأسيس فريق للمرأة الشابة لكرة القدم، 

وكانت النتائج جيدة، وحصد نتائج ممتازة على 
مستوى فرق الرقة الرياضية.

معني  كفريق  »حاولنا  الحميري:  وأضاف 
بتدريب الشابات على قيادة الدراجات الهوائية، 
وهذا األمر ليس بالسهولة، إذ يحتاج لمحاوالت 
الدراجة،  لقيادة  التوازن  الفتاة  لتعليم  متكررة 
وربما  مرات،  عدة  للفشل  تعرضت  وقد 
أهمية  على  دائماً  نؤكد  ولكن  إصابات طفيفة، 
التحلي باإلرادة، والصبر، وتكرار المحاوالت 

مراراً للوصول الى النتيجة المرجوة«.
للشابات  المبدئية  الحميري: »المشاركة  ويبين 
في المبادرة، كانت مبشرة للغاية، حيث عملنا 
بشكل يومي، وضمن برنامج منظم على إنجاح 
لقيادة  لتعليمهن  توصلنا  حتى  المبادرة،  هذه 
الخطوة  وهذه  جيد،  بشكل  الهوائية  الدراجات 
أجل  من  أخرى  خطوات  تتبعها  أن  يجب 

المتابعة، والتفاعل من قبل الشابات«. 

رمزية املبادرة تكرس الفكرة 
النمطية للمرأة

فيما شددت عضوة اتحاد المرأة الشابة بمقاطعة 
كري سبي، روشن علي، إلى األهمية الرمزية، 
النمطية  الفكرة  تكسر  كونها  للمبادرة  والفعلية 
وتأطير  مجتمعاتنا،  ضمن  بالمرأة،  الملتصقة 
تكبلها،  ونماذج  عوائق  ووضع  المرأة،  عمل 
وتحد من القدرات الهائلة، التي تتمتع بها الفئة 
شأنه  من  األمر  وهذا  مجتمعاتنا،  في  الشابة 
تعطيل فئة كبيرة، وهي المرأة الشابة، والنساء 

. بشكل عام ضمن المجتمع، وتجميد دورهنَّ
وأوضحت روشن: »قمنا بجهود كبيرة إلطالق 
بالتعاون،  اإلطار،  هذا  في  مبادرات  عدة 
المعنية،  واإلدارات  المجالس  مع  وبالتنسيق 

الشابة  والمرأة  عام،  بشكل  النساء  لتشجيع 
الشابات  عوائل  مع  والتواصل  خاص،  بشكل 

لطرح الفكرة«. 
وثمنت روشن في نهاية حديثها هذه المبادرات، 
لما لها من دور هام في تشجيع النساء، وخاصة 
المجتمع،  في  الشابة، ودمجهنَّ  المرأة  شريحة 
تُشارك  الذي  الطبيعي،  المجتمع  الى  للوصول 
لتحقيق  الطبيعي  مكانها  وتأخذ  المرأة،  فيه 

التقدم، والتطور المأمول. 
أخرى،  مبادرات  المبادرة،  هذه  وسبقت  هذا 
بمقاطعة  الرياضي  االتحاد  قبل  من  أطلقت 
العام  في  الشابة  المرأة  واتحاد  سبي،  كري 
فريق  تشكيل  منها  كان   )2021( المنصرم 
رياضي للشابات، ومبادرات لتدريب الشابات، 
وتحفيزهن ضمن المخيم وضمن مقاطعة كري 

سبي. 

مدينة  تحرير  من  سنوات  خمس  بعد   
يد  على  داعش  مرتزقة  من  الطبقة، 
عادت  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
المنكوبة  المدينة  إلى  تدريجياً  الحياة 
بعد القيام بأعمال خدمية مكثفة، شارك 
مدينة  لتصبح  المنطقة،  أهالي  فيها 

الطبقة المالذ األمن للسوريين كلهم.

 ،2017 عام  من  أيار  من  العاشر  في 
حررت قوات سوريا الديمقراطية مدينة 
لينفض  داعش،  مرتزقة  من  الطبقة 
من  بخروجهم  داعش  غبار  األهالي 
مدينتهم  إعمار  إلعادة  األنقاض؛  بين 

المنكوبة.
اإلدارة  ست  أُّسِ المدينة،  تحرير  وفور 
عشرة  وُشكلت  الديمقراطية،  المدينة 
حيث  كوميناً،  و169  للشعب،  مجالس 
تأسيس  وتم  حي،  كل  في  انتشرت 
المدينة  لتنظيم  للشعب،  بلديات  تسعة 
والتعليمي،  الخدمي،  المستوى  على 

واالقتصادي، والمجتمعي.
األعمال  من  سنوات  خمس  وبعد 
تنهض  كافة،  المجاالت  في  المستمرة 
رونقها  ليعود  مجدداً،  الطبقة  مدينة 
الظلم، ومن  بعد سنوات من  من جديد، 

االضطهاد، والقتل والتخريب.
الطبقة  مدينة  أصبحت  تحريرها  وبعد 
نتيجة  كلهم،  للسوريين  األمن  المالذ 

روا من  األمن واألمان، وذلك بعد أن ُهّجِ
مدنهم قسراً؛ نتيجة الجرائم واالنتهاكات، 

التي طالت معظم الجغرافية السورية.
سد  بناء  بعد  الطبقة  مدينة  وأنشئت 
الفرات، وذلك الستقبال عمال السد، وتقع 
على الضفة اليمنى لنهر الفرات، وتبعد 
وتمتاز  كم غرباً،  الرقة 55  مدينة  عن 
واالستراتيجي؛  السياحي،  بموقعها 
األثرية  المعالم  من  العديد  تواجد  نتيجة 
الهامة، ومنها سد الفرات، وقلعة جعبر 
األثرية، وتنقسم المدينة إلى ثالثة أحياء 
المرافق  يحتوي كل حي على  أساسية، 
والمدارس،  الالزمة،  االجتماعية 

والمستوصفات، واألسواق التجارية.

األعامل الخدمية الكثرية 
أنعشت املدينة

وأخدت لجنة البلديات على عاتقها إعادة 
األعمال  خالل  من  المدينة،  إلى  الحياة 
التحرير،  بداية  منذ  المستمرة  الخدمية 
تأهيل  إعادة  األعمال،  تلك  أبرز  ومن 
أربعة جسور رئيسية، و15عبارة لمياه 

األمطار، والمصارف الزراعية.
شهدتها  التي  الشرسة،  المعارك  وبعد 
على  الحياة  سبل  تضررت  المدينة 
بدورها  عملت  فيما  كافة،  األصعدة 
المدنية  تعبيد طرق  البلديات على  لجنة 
باإلضافة  والرئيسية،  منها،  الفرعية، 
الطبقة  بين  الواصل  الطريق  تعبيد  إلى 

والجرنية بطول 30 كم.
 ،2021 الثاني  كانون  من   27 وفي 
عملت وحدات المياه على إعادة تفعيل، 
وتأهيل عشرين محطة مياه للشرب في 
عملت  وبدورها  ريفها،  وفي  الطبقة، 
بلدية الشعب على تأهيل 150حديقة في 

المدينة والريف.
نقاط  إلى  المدارس  تحويل  ونتيجة 
يد  على  وسجون  وطبية،  عسكرية، 
عشرة  ثالث  رت  دُّمِ داعش،  مرتزقة 
عشرة  وتسع  كامال،  تدميرا  مدرسة 
وذلك  جزئيا،  تدميرا  رت  دُّمِ مدرسة، 
من  التنظيم  خروج  قُبيل  تفخيخها  عبر 
التربية  لجنة  الزالت  فيما  المدينة، 
خالل  من  مدارس  تفعل  والتعليم، 
عدد  وبلغ  المستمرة،  الخدمية  األعمال 
الطالب 49 ألف طالبا وطالبة موزعين 
على 237 مدرسة، وبكادر من المعلمين 
المختصين 1680 معلماً ومعلمة، وذلك 
التربية  للجنة  إحصائية  آخر  حسب 

والتعليم في الطبقة.
والديمقراطية  المدنية  اإلدارة  وتستمر 
عنها،  المنبثقة  المؤسسات  مع  بالتنسيق 
على  المدينة  وإنعاش  تفعيل،  على 
إلى  الطبقة  إعادة  حتى  كافة،  األصعدة 

سابق عهدها.
وكالة هاوار

عامودا وما 
أدراك!

مدينة »بافه 
محمد الدقوري« 
تستضيف مؤمتر 

»السنافر«

في مملكة »سوبارتو« للكاتب: 
»عبد احلليم يوسف«، وعلى 

منحدرات تلة شرموال املقدس، 
قررت السنافر عقد مؤمترهم 

العاشر بعد املائة.

حيث انطلق املوكب من 
احلسكة، رمز التآخي »الكردي 

ـ العربي«، وبدأ يتجول في 
مدن روج آفا )ديرك - قامشلو- 

درباسية - كوباني(، التي 
سقطت على صخورها جبروت 
وظلم »داعش« اإلرهابي، وذلك 

بحثاً عن السنافر العمالقة؛ 
الستكمال النصاب القانوني 

للمؤمتر، والذي بلغ عددهم )56( 
سنفوراً مع سائق الباخرة، الذي 

وعدته السنفورة  بانتخابه قيادياً 
في اجلماعة، وسنافر أوروبا، الذين 

انضموا للمؤمتر عبر السكايب.

 بعد عدة أيام من السير، 
والبحث، انتهى بهم املطاف 

في مدجنة  من مداجن القرى 
»الدقوري«، لبدء مؤمترهم 
التاريخي، بالوقوف دقيقة 
صمت على أرواح شهداء 

أشقائهم سنافر )العمشات 
– احلمزات – الشقرات(، ومن 
ثم كلمة »السنفورة خانوم« 

السكرتيرة السابقة حلزب 
السنافر الدميقراطستاني، هذه 
الكلمة التي قوبلت بالتصفيق 

احلار من قبل احلضور، بعد 
أن أكدت على التزام حزبهم 

باخليار االستراتيجي، بالتحالف 
مع االئتالف السوري اإلرهابي، 

والعمل على إسقاط بشار 
األسد انطالقاً من املدن، التي 

حررتها )العمشات - احلمزات( 
في روج آفا وعدم االعتراف باإلدارة 

الذاتية الدميقراطية، لشعوب 
شمال وشرق سوريا، والعمل 

على إسقاطها.

ثم تناولت »السنفورة« 
التعليمات، التي وصلت إلى 

املؤمتر في ظرف مختوم، مكتوب 
عليها باخلط العريض »خطوط 

حمراء غير مسموح مناقشتها، 
أو جتاوزها« هذه اخلطوط، التي 

اعترض عليه سائق الباخرة، 
وعدد آخر من احلضور، والتي 

كانت سبباً في استبعادهم من 
القيادة.

قبل نزول »شرشور- فرفور- 
زعبور- بامتان وغرانديزر«، 

والسنافر األخرى إلى ساحة 
املؤمتر ملمارسة هوايتهم 

املفضلة، )الكونغ فو- 
الكاراتيه - املصارعة احلرة- 

الكيبوكسينغ«( غادر سائق 
الباخرة ساحة القتال تاركاً 
خلفه السنافر في صحراء 

»دقوري« يواجهون العاصفة 
الرملية، واملطرية،  واجلراد، 

واخمللوقات الفضائية األخرى.

مملكة السنافر

بوزان كرعو

مالك حميريروشن علي

روناهي/ قامشلوـ  بعد تدّخل بغير مكانه من ِقبل االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة لمنع الالعبين التابعين لألندية من اللعب في المالعب الخاصة، 
مجدداً تدّخل لمنعهم من اللعب في بطوالت شمال وشرق سوريا لكرة القدم والتي من المقرر أن تنطلق في 13 أيار الجاري.

االتحاد الرياضي يمنع الالعبين من اللعب في بطوالت 
شمال وشرق سوريا لكرة القدم

اإلعالن عن الشكل الجديد 

لدوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة األلماني ُيكّرم بيكنباور

لألندية في  التابعين  الالعبين  بمنع  قرار  بعد 
إقليم الجزيرة من قبل االتحاد الرياضي باللعب 
في المالعب الخاصة بطوالت »سداسيات« 
إال  الشعبية  للفرق  المختلفة  والبطوالت 
عاد  مجدداً  واالتحاد،  النادي  إدارة  بموافقة 
الجزيرة وأصدر  إقليم  في  الرياضي  االتحاد 
باللعب  لألندية  التابعين  الالعبين  بمنع  قرار 
في بطوالت شمال وشرق سوريا لكرة القدم.

الرياضي  االتحاد  قبل  من  القرار  هذا  وجاء 
المقرر  من  والتي  الكأس  بطولة  انطالق  مع 
أيار   13 لـ  المصادف  الجمعة  يوم  تبدأ  أن 
حالة  في  باللعب  لالعبين  ويسمح  الجاري، 
واحدة فقط وهي الحصول على طلب استغناء 
أصوالً  ومصدق  المعني  النادي  من  رسمي 

من االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.

منع جديد

الفيسبوك  على  الرسمية  الصفحة  ونشرت 
لالتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة التالي:

كشوف  على  الموقّعين  الالعبين  منع  قرار 
إقليم  ضمن  اتحادية  أرقام  ولديهم  األندية 
الجزيرة من اللعب خارج نطاق اإلقليم ومع 
أي ناٍد آخر بما يخص بطوالت شمال وشرق 
سوريا. إال بطلب استغناء رسمي من النادي 
المعني وُمصدق أصوالً من االتحاد الرياضي 

في إقليم الجزيرة.
بأنه  توحي  تسريبات  مع  تزامناً  ذلك  ويأتي 
أندية خارج  يلعبون مع  هناك العبين سوف 
إقليم الجزيرة في بطولة كأس شمال وشرق 
أن  المفترض  من  ذكرنا  كما  والتي  سوريا، 
 22 وبمشاركة  الجاري،  أيار   13 في  تبدأ 

نادياً سوف يمثلون:

إقليم عفرين ـ إقليم الفرات ـ إقليم الجزيرة ـ 
الطبقة ـ الرقة ـ دير الزور - منبج.

مسّوغ  أي  الرياضي  االتحاد  يملك  وال 
والعبيهم  األندية  شؤون  في  للتدّخل  قانوني 
بخصوص االنتقاالت أو المشاركات الداخلية 
في  تركه  يتطلب  األمر  وهذا  الخارجية،  أو 
العقود المبرمة بين الالعبين وأنديتهم، وكان 
من األفضل أن يصدر قرار بهذا الخصوص 
كأس  على  والمشرفة  المنظمة  اللجنة  من 

شمال وشرق سوريا القادمة.

أندية غري قادرة لضبط 
الالعبني؟

الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وكان 
وعبر   ،2021/12/22 بتاريخ  أصدر 
جميع  مشاركة  بمنع  قراراً  القدم  كرة  مكتب 
األندية  كشوفات  على  الموقّعين  الالعبين 
الفئات  ولجميع  الجزيرة  إقليم  في  الرياضية 
المالعب  في  تقام  التي  الدورات  في  باللعب 
المغلقة، والسماح لهم فقط باللعب أثناء فترة 
توقف الدوري الرسمي بين مرحلتي الذهاب 
واإلياب وبعد نهاية الموسم الكروي في إقليم 

الجزيرة.
وأضاف القرار بأنه يسمح فقط لالعبين الذين 
بالمشاركة  عاماً   )35( أعمارهم  تجاوزت 

بالدوريات المختلفة والفرق الشعبية.
لدورات  المنظمة  اللجان  على  وفُِرض 
السداسيات كافة بعدم تعيين حكم إال بموافقة 
وحتى  الجزيرة،  إقليم  في  الرياضي  االتحاد 
االتحاد  لوائح  في  معتمدين  ليسوا  هم  من 

الرياضي!.

على  تُشرف  التي  اللجان  االتحاد  طالب  كما 
الدوريات المقامة بمراجعة االتحاد الرياضي 
إلقامة  الموافقة  ألخذ  الجزيرة  إقليم  في 
الدورات والبطوالت، وأعلن وقتها أن القرار 
سوف يُطبق اعتباراً من 2022/1/1، ولكن 
الالعبين  بمنع  للقرار  األهمية  أحد  يُعِط  لم 
بعدم  الجزيرة  إقليم  في  األندية  مع  الموقعين 
المالعب  في  تقام  التي  الدورات  في  اللعب 
بدأت  لحين  باللعب  واستمروا  الخاصة 
إثرها  وعلى  بالبدء  الرمضانية  الدورات 

عادت القضية للواجهة من جديد.
شهر  بدء  قبل  الرياضي  االتحاد  عاد  وبذلك 
رمضان المنصرم وتدّخل مجدداً ونشر تأكيداً 
جاء  جديداً  تعميماً  بإصدار  السابقة  لقرارته 

فيه:
إقليم  المغلقة في  على كافة إدارات المالعب 
الجزيرة واللجان المنظمة للدورات الرياضية 

الرمضانية  )الدورات  القدم  كرة  لسداسيات 
والدورات األخرى(.

يُطلب منكم:
االتحاد  عن  الصادرة  القرارات  تطبيق   -1
وتوفير  المالعب  أجور  حيث  من  الرياضي 
السالمة  فيها  بما  الضرورية  الخدمات 

والمرافق الصحية.
2- على اللجان المنظمة للدورات الرياضية 
االلتزام بتعليمات وقرارات االتحاد الرياضي 
األندية  بما يخص العبين  القدم  ومكتب كرة 
بإقامة  الرسمي  التصريح  أخذ  وضرورة 

الدورات.
اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  لذلك  مخالفة  وأي 
اللجنة  وإيقاف  المالعب،  بإغالق  الالزمة 
للقوانين  المخالفة  والدوريات  المنظمة 

واألنظمة مع غرامة مالية.
مكاتب االتحاد الرياضي ستقوم بمراقبة كافة 

نطاق  ضمن  تقع  التي  والمالعب  الدوريات 
عملها.

الشكاوى  الستقبال  مستعد  الرياضي  االتحاد 
بهذا الخصوص.

الشارع  في  اآلراء  تباينت  الصدد  وبهذا 
حيث  والمعارض  الموافق  بين  ما  الرياضي 
هي  الرمضانية  الدورات  بأن  يقول  البعض 
سنة   40 يعني  المتقاعدين  الكبيرة  لألعمار 
وما فوق، وألن العبي األندية لديهم بطوالت 
اآلخر  الطرف  وفي  فيها،  يشاركون  رسمية 
الرياضي  االتحاد  تدّخل  عملية  من  تعجبوا 
المعني بمنع العبيه  النادي هو  بالقضية ألن 
من اللعب في الدورات التي تقام في المالعب 

الخاصة بموجب عقود موقّعة بين الطرفين.
سابقة  تقارير  في  ذكرنا  مثلما  ونكرر 
هذه  تحل  بأنها  الالعبين  منع  بخصوص 
من  وتدّخالت  قرارات  عبر  ليس  القضية 
االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، ألن األندية 
بموجب  العبيها  ومنع  بمعاقبة  مخولة  هي 
يتم  أن  أو  الالعب،  بينها وبين  عقود رسمية 
تعديل القانون الناظم للعمل الرياضي ويحدد 
العبين  قِبل  من  واللعب  االنتقاالت  آلية  فيه 
الشعبية  الدوريات  في  الجزيرة  إقليم  أندية 
حكومة  مظلة  تحت  تقام  التي  والدوريات 
مستوى  على  تقام  التي  والبطوالت  دمشق، 

شمال وشرق سوريا.
تشكيل  الرياضي  االتحاد  من  يُتطلب  كما 
إدارات  بين  العالقة  بالقضايا  مختص  مكتب 
فيه  ويعمل  والعبيها،  األندية  وبين  األندية 
أندية،  ألية  تابعين  وغير  مستقلين  أشخاص 
بالعدل  بينهم  فيما  النزعات  فض  ومهمتهم 
التدّخالت من هنا  أو  المحسوبيات  بعيداً عن 

وهناك.

»يويفا«،  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  أعلن 
أبطال  دوري  لبطولة  الجديد  الشكل  عن 

أوروبا، بداية موسم 2025-2024. 
الرسمي:  موقعه  على  بيان  في  اليويفا،  وقال 
دوري  في  المشاركة  الفرق  عدد  »سيزداد 
األبطال إلى 36 فريقًا، بداًل من 32 في النظام 
نظام  إلى  األول  الدور  وسيتحول  الحالي، 
الدوري بداًل من التقسيم إلى عدة مجموعات«. 
المشاركة  الفرق  جميع  »ستلعب  وأضاف: 
منافسين   8 األول ضد  الدور  في  مباريات   8
و4  أرضها،  على  مباريات   4( مختلفين 
 6 خوض  من  بدالً  أرضها(  خارج  مباريات 

مباريات ضد 3 فرق في النظام الحالي«.
في  األولى  الثمانية  الفرق  »ستتأهل  وتابع: 
النهائي، بينما تتنافس  الدوري تلقائيًا إلى ثُمن 
الفرق التي تأتي من المركز التاسع إلى المركز 
لحسم  وإيابًا  ذهابًا  فاصلة  مباريات  في  الـ24 

التأهل إلى دور الستة عشر«.
وواصل: »سيتم أيًضا تطبيق تغييرات مماثلة 
ودوري  األوروبي  بالدوري  األول  الدور  في 
 6 ستشهد  األخيرة  البطولة  لكن  المؤتمر، 

مباريات فقط في الدور األول«.
صاحب  المحلي  االتحاد  أن  اليويفا  وأوضح 
مقعدًا  سيمنح  القارة  في  الخامس  التصنيف 
المركز  صاحب  الفريق  إلى  يذهب  إضافيًا 

الثالث بالدوري لديه.
كما سيتأهل أحد أبطال الدوريات األقل تصنيفًا 

في أوروبا مباشرةً إلى دوري األبطال.
التصنيف  في  األعلى  االتحادان  وسيحصل 
بالموسم السابق على مقعد إضافي لكل منهما، 
وسيتم هذا األمر من خالل حساب عدد النقاط 
التي حققها كل اتحاد مقسوماً على عدد الفرق 

التي شاركت قاريًا في ذلك الموسم

منح االتحاد األلماني لكرة القدم، األسطورة 
العمر.  إنجاز  جائزة  بيكنباور،  فرانز 
بيكنباور  الكرة األلماني أن  اتحاد  وأوضح 
سيحصل على الجائزة رسمياً في 19 أيار 
الجاري في مقر وزارة الخارجية األلمانية 

في برلين.

ألمانيا  منتخب  عاماً(   76( بيكنباور  وقاد 
للفوز بكأس العالم كالعب ومدرب، وتولى 
ألمانيا  لمونديال  المنظمة  اللجنة  رئاسة 

.2006
األلماني:  الكرة  اتحاد  بيان  وأوضح 
من  العديد  تتجاوز  الحياتية  »مسيرته 

األلقاب الرياضية«.
للكرة  عالمياً  وجهاً  كان  »لعقود  وأشار: 
بتقدير  يحظى  وكان  القيصر،  األلمانية، 
العالم،  في  األسماء  أعظم  بعض  من  كبير 

حتى خارج الملعب«.
فإنه  بيليه  صديقه  »مثل  االتحاد:  وتابع 
بناء جسور  في  القدم  كرة  استغل  ما  دائماً 
المحتاجين  يساعد  أيضا  وكان  دبلوماسية 
خالل  من  عاماً،   40 من  أكثر  مدار  على 

مؤسسته فرانز بيكنباور«.
بقصة  يسمى  ما  خالل  »من  وأردف: 
في  نجح  فإنه  األلمانية،  الخيالية  الصيف 
تجديد ثقة أمة بأكملها، وإظهار وجه ألمانيا 
رغم  للعالم،  والساحر  والمنفتح  الودود 
الطيف الذي أحاط بمسيرته قرب نهايتها.. 
مساهمته في شهرة كرة القدم األلمانية في 

جميع أنحاء العالم ال تزال هائلة«.
الكبار  المسؤولين  وبعض  بيكنباور  وكان 
للتحقيق  خضعوا  األلماني  الكرة  باتحاد 
بملف  أحاطت  فساد  شبهة  وجود  بشأن 
يتم  لم  لكن   ،2006 مونديال  استضافة 
حسم هذا الملف، فيما أصبح بيكنباور نادر 

الظهور في العلن منذ ذلك الحين.
أن  إلى  األلماني  الكرة  اتحاد  بيان  وأشار 
سيتم  للتكريم،  المصاحبة  المالية  الجائزة 
لمساعدة  بيكنباور  لمؤسسة  توجيهها 

المحتاجين.
الذين  األشخاص  إلى  الجائزة  منح  ويتم 
لعبوا دوراً مؤثراً في نقل الصورة اإليجابية 
حصل  وأن  وسبق  العالم،  إلى  أللمانيا، 
ميروسالف  السابق  ألمانيا  منتخب  مهاجم 
بايرن  ثنائي  وكذلك  الجائزة  على  كلوزه 
ميونخ، جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا.
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مركز األخبار - وّثقت هيئة الدفاع عن القائد عبد اهلل أوجالن في شمال شرق سوريا 
ثالثة عشر انتهاكًا للدولة التركية للحقوق المالزمة لشخصية القائد عبد اهلل أوجالن 

في سجن إمرالي.

توثيق ثالثة عشر انتهاكًا للدولة التركية بحق القائد أوجالن

استشهاد مواطن على الحدود السورّية 

ـ التركّية على يد الجندرمة التركّية

السعودية تطالب بإيجاد حل لمخيمات عوائل 

داعش في مناطق شمال وشرق سوريا

وإثر مؤامرة دولية شارك فيها عدد من الدول 
 ،1999 عام  أوجالن  القائد  اختطف  الكبرى، 
حيث يتم حرمانه من أبسط حقوقه في السجن، 
تشدد  خطوة  في  وذويه،  بمحاميه  اللقاء  ومن 

العزلة المفروضة عليه.
هللا  عبد  القائد  عن  الدفاع  هيئة  وأصدرت 
وثقت  بياناً  أوجالن في شمال وشرق سوريا، 
فيه 13 انتهاكاً ترتكبها بحقه السلطات التركية.

وجاء نص البيان:
المالزمة  للحقوق  التركية  الدولة  انتهاكات 
إمرالي  سجن  في  أوجالن  القائد  لشخصية 

السيئ الصيت.

1-التالزم السلبي بين السلطة القضائية وإدارة 
ممارسة  واستمرارية  تركيا،  في  السجون 

السلطة المطلقة.
الكرامة  المعاملة اإلنسانية واحترام  2-انعدام   

األصلية.
المتعلقة  الدقيقة  المعلومات  على  التكتم   -3

بمكان الحجز لدى هيئة الدفاع.
4-عدم وجود معلومات لدى القائد عن حقوقه 

مع تفسير لهذه الحقوق وكيفية ممارستها.
الخارجي  بالعالم  االتصال  من  5-الحرمان   
وخاصةً أسرة القائد ومحاميه، بالمطلق وليس 

لفترة تزيد عن أيام وحسب.

محاميه  مساعدة  على  الحصول  6-انعدام 
وديمومة  معهم،  التشاور  أو  بهم  االتصال  أو 

التذرع بالمحافظة على األمن وُحسن النظام.
أسرته  أفراد  يزوره  أن  في  الحق  7-انعدام 

بصورة خاصة وأن يتواصل معهم.
8-انعدام إتاحة أي فرصة إلجراء فحص طبي 
انعدام  وبالتالي  قصيرة،  مدة  خالل  مناسب 
الرعاية الطبية والعالج، ورفض طلبات القائد 

ومحاميه في هذا الصدد.
9-الحرمان من الموارد الثقافية واإلعالمية.

منتظم  بشكٍل  االعتقال  مكان  تفقد  10-عدم 
السلطة  عن  تماماً  ومستقلة  مؤهلة  جهات  من 

الظاهرية التي تزعم توليها إدارة مكان اعتقال 
القائد أوجالن.

أو  طلب  أي  تقديم  في  القائد  حق  11-رفض 
شكوى بشأن معاملته، ال سيما ممارسة التعذيب 
القاسية أو الال  المعاملة  أو غيره من ضروب 

إنسانية أو المهنية.
العنصر  أساس  على  التعذيب  12-ممارسة 

واللغة والرأي السياسي واألصل القومي.
13-االستمرار في الحبس االنفرادي.

مركز األخبار - أقدمت الجندرمة التركية 
في  األربعاء  يوم  الحدودي(،  )الحرس 
إطالق  على  الشهر،  هذا  من  عشر  الحادي 
على  المواطنين  أحد  على  الحي  الرصاص 
الى  أدى  مما  السورية   – التركية  الحدود 
بأن  ُمضطلع  وقال مصدر  فوراً،  استشهاده 
الجندرمة التركية أطلقت الرصاص المباشر 
على أحد المواطنين من عرب الغمر ما أدى 

إلى استشهاده.
حاول  المواطن  أن  الى  المصادر  واشارت 
عبور الحدود السوريّة إلى تركيا، هذا ونُِقل 

المواطن الى المشفى الوطني في ديريك.
ويشار الى أن هذه ليست الحالة األولى التي 
تطلق فيه الجندرمة التركية الرصاص الحي 

على مواطنين ُعّزل.

الخارجية  وزير  طالب   - األخبار  مركز 
السعودي فيصل بن فرحان، بتضافر الجهود 
تأوي  التي  للمخيمات  حل  وإيجاد  الدولية 
اإلدارة  مناطق  في  داعش  مرتزقة  عوائل 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومحاكمة من 

تورط في أعمال إرهابية.
االجتماع  أمام  كلمة  في  فرحان  بن  وقال 
الذي  داعش،  التحالف ضد  لدول  الوزاري 
يوم  المغربية،  مراكش  مدينة  في  انعقد 
تهديد  »أن  الحالي،  أيار   11 في  األربعاء 

داعش ال يزال قائماً«.
أن  كلمته،  في  لسعودي  الوزير  وأضاف 
التنسيق  يتطلب  داعش  يمثله  الذي  “التهديد 
والتعاون وإيجاد حل للمخيمات التي تتواجد 

الذاتية  اإلدارة  بمناطق  التنظيم  عوائل  فيها 
من  ومحاكمة  سوريا،  وشرق  شمال  في 

تورط فيهم في عمليات إرهابية”.
العراقية  الدولة  بجهود  فرحان  بن  وأشاد 
مناهضة  في  الدولي  التحالف  مع  وتعاونها 
والعمل  الجهود  “تكثيف  إلى  داعياً  داعش، 
في إطار مواجهة التنظيم في إفريقيا وكذلك 
تهديدات  من  يمثله  لما  خراسان”،  “داعش 

للمنطقة”.
العربية  المملكة  دعم  استمرار  وأكد  هذا 
عملية  إطار  في  التحالف  لدول  السعودية 
جميع  في  واإلرهاب  التنظيم  مواجهة 

المناطق التي يتواجد فيها.

اإلدارة الذاتية تُسلّم امرأتين مع أطفالهما من 
عوائل داعش لمملكة السويد

في مقاطعة كري سبي تشكيل خلية أزمة 
لمواجهة خطر الحرائق

مركز األخبار - سلمت اإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا امرأتين من عوائل داعش مع 
أطفالهما إلى وفد وزارة الخارجية السويدية 

التي زارت مدينة قامشلو.
في  الخارجية  العالقات  دائرة  وأوضحت 
اإلدارة الذاتية عبر موقعها الرسمي، األربعاء 
في الحادي عشر من الشهر الجاري، أن وفد 
فريدريك  السفير  برئاسة  السويد  مملكة  من 
القنصلية  الشؤون  دائرة  مسؤول  فلورن 
هيدنبرغ  كرستين  ونائبته  المدني  والقانون 
وصل يوم االثنين الماضي 2022/5/8، في 

زيارة لمناطق شمال شرق سوريا.
من  الوفد  استقبال  تم  إنه  الدائرة:  وأضافت 
قبل نائبة الرئاسة المشتركة لدائرة العالقات 
مسؤولة  محمد  ونافية  إيليا  عبير  الخارجية 
ديالن  والسيدة  الدائرة  في  الرئاسي  المكتب 
حماية  وحدات  مكتب عالقات  أحمد عضوة 

المرأة. 
وتباحث الجانبان حول األوضاع الراهنة في 
المنطقة وفي شمال وشرق سوريا على وجه 
واإلنساني  االقتصادي  والوضع  الخصوص 

بشكٍل عام.
المشتركة  الرئاسة  نائبة  قالت  اللقاء  وخالل 
داعش  عوائل  قضية  “أن  إيليا  عبير 

والمقاتلين المتواجدين في السجون يجب أن 
تُحل من جذورها، ألن هذا الملف في الحقيقة 
ملف شائك والنساء واألطفال ضحايا داعش 
الحالي  الوقت  في  أولوياتنا  ومن  األرهابي، 
عودة المواطنين إلى بلدانهم األصلية، ونريد 
سوريا  وشرق  شمال  منطقة  أن  نوضح  أن 
أيضاً في حالة غليان نتيجة التهديدات التركية 
المستمرة والطيران التركي الُمسيّر واستغالل 
األوكرانية،   – الروسيّة  الحرب  تركيا 
وانشغال المجتمع الدولي والعالم كله بها، لذا 
على الدول الداعمة لسوريا أن يكون لها وقفة 
تضامنية مع شعوب المنطقة ليس فقط عبير 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  »إن  بقولها: 
جزء ال يتجزأ من سوريا فهي محاصرة من 
بالعقوبات  تتأثر  ولذلك  أيضاً،  الجهات  كافة 
متعلق  االقتصادي  الوضع  وكل  االقتصادية 

وباالستقرار  واإلنساني  السياسي  بالحل 
بالمنطقة وأضافت ”بالنسبة للجانب اإلنساني 
سوريا  وشرق  شمال  لمناطق  دعم  يوجد  ال 
كون المنظمات الدولية تتعامل مع السلطة في 
دمشق ودمشق ال تسمح بوصول المساعدات 

اإلنسانية إال جزءاً قليالً منها للمنطقة”.
من  متخّوفة  اإلدارة  أن  إلى  عبير،  ونوهت 
حصل  كما  الهول  مخيم  على  هجوم  وقوع 
الداخل  المخيم من  على سجن الصناعة ألن 
الحسبة  نظام  ممارسة  ويتم  السيطرة  خارج 
وخاصةً في قسم المهاجرات والعراقيين ويتم 
هجوم  تم  إذا  لذا  يومية  قتل  عمليات  هناك 
كهذا نوع في مخيم الهول سنكون أمام كارثة 

إنسانية.
بأنهم  فلورن،  فريدرك  أوضح  وبدوره 
هذه  إلى  المساعدات  تصل  بأن  مهتمون 
أن  أولوياتنا  »ومن  مباشر  بشكٍل  المنطقة 
هذه  ألن  مستحقيها  إلى  المساعدات  تصل 

المساعدات يمكن أن تنقذ أرواحاً محتاجة«.
وفي نهاية اللقاء تم تسليم امرأتين وأطفالهن 
من عوائل داعش اإلرهابي، وفق وثيقة تسليم 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  بين  رسمية 

سوريا ومملكة السويد.

كري  مقاطعة  مجلس  شّكل   - األخبار  مركز 
سبي، خالل اجتماع له، خلية أزمة لمواجهة 
المحاصيل  في  الحرائق  اندالع  خطر 
المشترك  الرئيس  بيّن  فيما  الزراعية، 
الخلية  المقاطعة أهمية تشكيل هذه  لمجلس 
في المنطقة ألنها قريبة من خطوط التماس 
للقصف  تتعرض  ألنها  التركي  االحتالل  مع 

بشكٍل يومي.

مجلس  في  ُعقد  الذي  االجتماع  وحضر 
عن  ممثلون  عيسى  عين  بناحية  المقاطعة 
النواحي،  الزراعة والبلديات ومجالس  لجان 
األمن  وقوى  الحماية  لجان  إلى  باإلضافة 

الداخلي التابعة لمقاطعة كري سبي.
وتم خالل االجتماع مناقشة ضرورة تضافر 
لدرء  المختصة  اللجان  كافة  قبل  الجهود من 
والحد من وقوع الحرائق، سواء كانت طبيعية 
من  وذلك  الزراعي،  الموسم  لهذا  مفتعلة  أو 

خالل أخذ الحيطة والحذر ومعالجة مثل هذا 
األمر بالسرعة القصوى.

بضرورة  البلديات  لجنة  إلى  اإليعاز  تم  كما 
تأمين طواقم عمل في كافة النواحي والبلدات، 
وتنظيم عملهم على شكل مناوبات على مدار 
24 ساعة طيلة الموسم الزراعي، باإلضافة 
إلى تأمين سيارات اإلطفاء وصهاريج المياه 
بالوقت  حريق  أي  مع  التعامل  يضمن  بما 

المحدد. 
وعلى هامش االجتماع بيّن الرئيس المشترك 
لمجلس مقاطعة كري سبي، حميد العبد أهمية 
تشكيل هذه الخلية بقوله: تبرز أهمية تشكيل 
من  قريبة  ألنها  المقاطعة  في  الخلية  هذه 
خطوط التماس مع االحتالل التركي ووقوع 
الزراعية  أكثر من نصف مساحة األراضي 
التركي  االحتالل  وقذائف  نيران  تحت 

ومرتزقته التي تطال المنطقة بشكٍل يومي.
على  التركي  االحتالل  قذائف  وتسببت  هذا 

عشرات  باحتراق  الماضيين  العامين  مدار 
ريف  في  الزراعية  الهكتارات  من  اآلالف 
مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى، وفي 
عام 2020 تم توثيق احتراق 6300 هكتار 
في ريف ناحية عين عيسى الغربي« صيدا، 
دولة  قذائف  بسبب  والهوشان«  ومعلق، 

االحتالل التركي.
وتجدر اإلشارة إلى أن المساحات المزروعة 
بالقمح والشعير، في كامل مقاطعة كري سبي 
بحسب تقديرات مديرية الزراعة بالمقاطعة، 

تبلغ 26 ألف هكتار.

القراءة.. إشباٌع لفضول، أم أنها موقٌف من وجود؟
إبراهيم الكوني 

 
فأي هوية  بالقراءة كفضول،  اعترفنا  لو  حتى 
التوق،  فضول  هو  هل  الفضول؟  هذا  تسكن 
واقع  في  هو  سأماً؟  وجودنا  في  تبدّد  لمتعة 
وجودنا دوماً، ورم خبيث، أي أنها المتعة، التي 
أم  وجودنا،  عبء  لنحتمل  أنفسنا،  عن  تلهينا 
القراءة استطالع بطولي للوقوف على حقيقتنا، 

أي كي نستقصي باطننا، كي نعرف أنفسنا؟
أي أنها مسؤولية أخالقية أيضاً، قبل أن تكون 
غنيمة معرفية، ما يحتّم أن نتساءل عن غاية أن 
دلفى  إله معبد  الذي خلعه  الشرف،  نحقّق هذا 
على سقراط، ليصير حكراً عليه من دون كل 
ذخيرة  اغتنام  مع  الحال  كما  األزمنة،  حكماء 

»اعرف نفسك!«؟
َوْجد،  شطحة  القراءة  إن  نقول:  أن  نستطيع 
للتحدّي،  قبول  لجدل،  خوض  استنفار،  وثبة 
أنها  أي  النتائج.  مجهولة  لمغامرة  واعتراف 
النفس  معرفة  ألن  وجود،  من  لموقف  تحديد 
تحضير  ولكنها  مطاف،  نهاية  ليست  فيه، 

لوضع حجر أساس في كيان تحرير.
استهتاراً  يغدو  الشيّق  المتن  إلى  فاللهفة  ولهذا 
ُطْعم  من  جنس  ألنه  المأمول،  بالفردوس 
الخالص،  ينتظرنا  حيث  إلى  الستدراجنا 
ضرٌب من تقنية الجتياز عقبة الممّل، الذي ال 
نكتشف كم الفوز رهين مشيئة هذا الممّل، ما لم 
نقطع شوطاً بعيداً في رحلة طلب البُعد المفقود.
 فما يجب أن نعترف به ألنفسنا، هو أننا كلنا 
معنيّون بهذه األعجوبة، التي اخترعنا لها اسم: 
حلم  يعرف،  أن  هو  الكّل  حلم  ألن  القراءة، 
الحميم،  المجهول  أن يستجلي حقيقة هذا  الكّل 
األقرب لنا من حبل الوريد، حتى إذا طلبناه فّر 
منّا إلى أبعد من الصين! ولهذا السبب ال نتردد 
في أن نركب األخطار، إذا وجدنا حيلة تنزلنا 

في رحابه.
إعادة  ولكنها  تحصيل،  عملية  ليست  فالقراءة 
منتهكة،  لعفوية  لفطرة،  استعادة  هي  تأهيل، 
بسبب  منسيّة،  ذاكرة  طمر  لركاٍم  ونفٌض 
جنّات  عن  فاالغتراب  الحرية،  عن  اغترابها 
في  الحضور  عن  الناتجة  األولى،  البراءة 
حداثة  أو  استحداثاً،  بوصفه   ،einai براح 
عهد، بكينونة مهد، من الطبيعي أن تسطع فيها 
الذاكرة، لتستعير تلك السلطة، المصاحبة لكل 
الصحف  الذي ورثناه في  النحو،  بكارة، على 
األولى، التي لم تكن صحفاً بالمعنى الشائع إاّل 

مجازاً، ألنها كانت مجرد وصايا، ظلّت تجري 
بمارد  المستعين  اللسان،  صحيفة  في  دهوراً 
الوقت،  ذلك  حتى  مازالت  التي  الذاكرة،  تلك 
تتمتّع بعبقرية صفاء، أّهلها؛ ألن تردّد المالحم 
الكبرى عن ظهر قلب، دون الحاجة لالستعانة 
بألواح، أو رقوق جلود، أو صفحات كاغد، أو 
تتحّول  أن  استطاعت  لما  وإاّل  بردى،  أوراق 
في لسان هوميروس، المسكون بروح اإلنشاد، 
لتغدو  األوديسة«،  أو  »اإللياذة،  هي  معزوفةً 
النبوّي،  للوحي  قريناً  مرجعياً  متناً  األنشودة 
العاتي  الفطري  اللحن  هذا  استقام  كما  تماماً 
ليشيّد  القديمة،  مصر  كهنة  ترانيم  في  ناموساً 
ذاكرة  من  المستعارة  العشر،  الوصايا  هيكل 
أو  بالعهد،  العهد  الحديثة   ،einai تحيا حرية: 
كما في »جلجامش«، الملحونة بنفَس اإلنسان، 
الذي  وهو  المنيّة،  اسمه  قدر  زعزعه  الذي 
العهد  بحرف حداثة  خلوٍد موعوٍد  راهن على 
بالمهد، فاستنكر المصير، وعبّر عن استنكاره 
بسلطان ذاكرة، مازالت تحيا زمن الحرية، قبل 
أن تصيب القبيلة اإلنسانية النكبة، التي شطرت 
وآخر  مرتحل،  بريء،  شطر  نصفين:  كيانها 
حضرّي، مستقّر، لتحصد القبيلة البشرية نزيفاً 
فجيعاً بسبب هذا االنقسام، نال الذاكرة سيّما في 
شقّها الحضري، ولم يجد إنسان الزمان ترياقاً 

لمداواة هذا النزيف سوى: التدوين!
االغتراب  بسبب  ضحية  الذاكرة  وقعت 
الترحال،  ناموس  في  المعتمدة  الحرية،  عن 
استمرأته  وعندما  المكان،  إلغواء  فاستسلمت 
العمران،  جدران  ألن  فات،  قد  األوان  كان 

الطوق حول عنق  إحكام  تمّكنت من  قد  كانت 
في  البراءة  أنفاس  بكتم  القمقم  لينتهي  الذاكرة، 
بُعد المهد، ليفقد إنسان الزمان عبقرية اقتناص 
للمرة  سماعها  عند  الشعرية،  األبيات  مئات 
كما  ارتجاالً،  القصائد  ارتجال  أو  األولى، 
منطق  ألن  المنطق،  بحكم  الكلم  اليوم  نترجل 
إنسان الحرية، في األصل، كان منطقاً شعريّاً، 

بفضل معجزة اسمها الحرية.
سوى  السيرة  هذه  في  يكن  لم  هوميروس   
في  قريب  وقت  إلى  عرفناه  الذي  البرهان، 
مواهب الشعر العربي الكالسيكي، في العصور 
الوسطى، كما ألفناه في أشعار أهل الصحراء 
غياب  بسبب  اندثرت  التي  الشفوية،  الكبرى 
أّي مدى  إلى  نتساءل:  يدفعنا ألن  ما  التدوين، 
االمتالء  ذلك  لنا  يضمن  أن  التدوين،  يستطيع 
يمكن  ما  ينقذ  أن  يستطيع  الذي  الذاكرة،  في 

إنقاذه من صنيع ذاكرتنا المغتربة؟
ذلك أن رسالة المدّونة هنا ليس االحتفاظ بذخيرة 
حقيقتها،  األجيال  استودعتها  التي  الخزنة، 
لبقاء تجربتها كي نرثها، لتلعب  لتكون ضماناً 
بموجبه  نتلقّى  الذي  التلقين،  دور  وجودنا  في 
تقوم  أن  بدل  االستعارة،  سبيل  على  الودائع 
الخبيئة،  قوانا  فينا  يستفّز  الذي  الدليل،  بدور 
لتستيقظ فينا ذاكرتنا المنسيّة، بحيث نربّي في 
تؤّهلنا الستعادة  كالحدس،  غيبيّة  حاّسة  أنفسنا 
مجدنا الضائع، بحضورنا في تلك الحرية، التي 
بصياغة  العقلية،  العملية  خارج  لها  وجود  ال 
إلى  تقودنا  فكرية،  بحرف حركة  منتجة  رؤيا 

حقيقتنا  تسكن  حيث  المفقود،  فردوسها  حرم 
الروحية، أو ما اعتدنا أن نسّميه  في أدبياتنا: 

معرفة،  المعرفة كترويض على التفكير.
كيف  لهالنا  الوراء،  إلى  بالذاكرة  عدنا  ولو 
طاف األوائل اآلفاق، وعبروا القارات، بأكثر 
الوسائل بدائية، فقط كي يحقّقوا حلم أن يعرفوا، 
الناس  لهم  اعترف  أناس  رحاب  في  بالمثول 

بأنهم عرفوا!
كان أثرياء العالم القديم يضّحون بكل ثرواتهم، 
أبواب  يطرقوا  لكي  البحور،  ويعبرون 
أبناءهم،  يجرجرون  وهم  أثينا،  في  األكاديمية 
عّل أفالطون يسمح لهم بحضور محاضراته، 
الحكمة  يديه  على  يتلقّوا  أن  في  طمعاً  ال 
يتعلموا  لكي  ولكن  التلقين،  بطريق  بالمّجان، 
على  يعتمدوا  لكي  تؤّهلهم،  طريقة  يديه  على 
التي  المجهول،  ذخيرة  استكشاف  في  أنفسهم، 
تسكنهم، يقيناً منهم بعدم وجود سعادة إلنسان، 
الذي يسكنه، فال  القرين،  نفسه  يكتشف في  لم 

يدركه، برغم أنه يحدسه.
 وهي المغامرة الجريئة، التي نحاول أن نحقّقها 
الذاكرة، في زمن  بنزيف  الجريح  في وجودنا 
تستبسل فيه تقنية المعلومة لكي تعيق محاولتنا، 
بتسويق المعلومة، بديالً للمحصول المستحصل 
بحرف العملية العقلية النابعة منّا، السارية فينا، 
كل ما علينا عمله الستظهارها في حياتنا، هو 
القراءة  فيه  تلعب  الذي  المستوجب،  الغوص 

دور الساعد األيمن.
ففي تلك األزمان كان اختراع التدوين، مازال 
الوقت في  أربع، وكانت دواوين  يزحف على 
طور التكوين، والكتاب ضرٌب من حدث بسبب 
الحجم، في صيغة األلواح، أو الرقوق الملفّقة 
الكتاب الواحد  من جلد، بحيث تستهلك فحوى 
جعل  ما  البعير،  بحملها  ينوء  مجلّدات  حمولة 
أنه  فخراً  التدوين  يكفي  لقية،  أنفس  الكتاب 
الترياق الوحيد، الذي استطاع أن يدّق المسمار 
في نعش أعدى أعداء اإلنسان وهو: النسيان! 
االصطناعية  الذاكرة  بمثابة  الكتاب  ليغدو 

البديلة لهبة طبيعية هّشة كذاكرة اإلنسان!
القديم،  العالم  الكتاب، في واقع  العلّة ظّل  لهذه 
ذخيرته  بسبب  مرة  مّرتين:  نفيسة  ثروة 
أخرى  ومرة  بثمن،  تقدّر  ال  التي  المعرفيّة، 
يعادل  الذي  ْعر،  الّسِ في  الفاحش  الغالء  بسبب 
إاّل  إنفاقها  أحد  بمقدور  ليس  حقيقية،  ثروة 
يأتي  أن  أحد،  ببال  ليخطر  يكن  ولم  األخيار، 
اليوم الذي يصير فيه هذا الكنز في متناول كل 
من أوتي علماً في فّك الحرف، ليغدو في حياة 

لهذا  الحقيقة  فيه  تغترب  سلعة،  أبخس  الناس 
السبب.

بالكتاب،  الناس  فيه  استهان  الذي  الزمن  جاء 
استهانةً  بادلهم  أن  إاّل  الكتاب،  من  كان  فما 
باستهانة، فيخسر البلهاء الرهان، ألن بعزوفهم 
عن قراءة الكتاب، اغتربوا عن الحقيقة، التي 
عن  االغتراب  بهذا  فاغتربوا  الكتاب،  تسكن 

أنفسهم، ال عن الكتاب.
في  تسبّب  بوفرة  المتناول  في  الكتاب  فوجود 
بالقناعة  عمالً  الكتاب،  في  القيمة  إضاعة 
كما  تماماً  متاح،  بكل  تستهتر  التي  الشائعة، 
لشيء،  ال  والتراب،  والهواء  بالماء  تستهتر 
ناموس  أن  وننسى  المّجان،  عطايا  ألنها  إاّل 
بثمن  يقدّر  ال  ما  أن  الذي قضى  هو  الطبيعة، 
وجود  يهدّد  غيابه  ألن  المتاح،  هذا  هو  حقّاً 

الحياة.
في  للحضور  كدليل  القراءة،  عن  والعزوف   
الكتاب،  تقنية  جريمة  كان  الحقيقة،  حضرة 
الذي فقد سلطته كمتن مقدّس في كل الثقافات، 
الكّم  له  ليكون  هللا،  لخطاب  قريناً  صار  حتى 
مقبرةً، بدل أن يغدو له علّة انتشار؛ فال تكتفي 
اقتناء  في  الزهد  بتسويق  االستنساخ،  تقنية 
لها طعنة  الدهرية، ولكنها ُسددت  التميمة  هذه 
أخرى، عندما تغنّت بالمعلومة المّجانية كبديل 
االختالء  فرصة  لنا  تتيح  التي  الخلوة،  لنعيم 
وحيد  كسبيل  بأنفسنا،  ما  الستقصاء  بأنفسنا، 
لتحرير ما بأنفسنا، وقراءة كتاب هو صالة في 

حرم معبد الخلوة.
ففي هذا الحرم فقط نستطيع أن نحقق القطيعة 
مع نزعة التلقين، التي تمارس توجيه العقلية، 
الحقيقة،  تسفّه  كي  العام،  بالرأي  المسّماة 

وتسّوق في عالمنا األكذوبة بديالً.
أن  يعني،  نفّكر  أن  نفّكر،  أن  يعني  نقرأ  فأن 
موقعنا  نحدّد  وأن  الوجود،  من  موقعنا  نحدّد 
من الوجود، يعني أن نحدّد موقفنا من الوجود، 
في  نقدية  روح  اعتناق  يعني  الموقف  وتحديد 

العالقة مع واقع هذا الوجود.
فقر  في  األفعال،  غياب  يوماً  يكن  لم  فالتحدّي 
النشاط العملّي، ولكن في تواضع الفحص، في 
الفائض  وجود  بدليل  بالتشخيص،  االستهانة 
في التجريب، في ظّل غياب استثمار الذاكرة، 
في  االستغراق  االستغراق،  دين  باعتناق 
فاتحة،  دوماً  القراءة  له  كانت  الذي  التفكير، 
تقنية  به  تعترف  ال  ما  هو  المتفّكرة،  والقراءة 

المعلومة.

إحياء ذكرى استشهاد الفنانة مزكين في كوباني

كوباني  مدينة  أهالي  من  العشرات  أحيا 
الذكرى السنوية الثالثين، الستشهاد الفنانة 
صالة  في  آيدن(  )غربت  مزكين  الكردية 

مركز باقي خدو للثقافة والفن.
وصور  مزكين،  الشهيدة  صور  وُعلقت 
التحرر  حركة  شهداء  من  آخرين  فنانين 
القائد  صور  جانب  إلى  الكردستانية، 

أوجالن في قاعة المركز.
فيلم  ُعرض  االستذكار  مراسم  خالل 
وثائقي عن حياة المناضلة، مزكين باللغتين 
اإلدارية  ألقت  ثم  ومن  والعربية،  الكردية 
والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا  حركة  في 
أشارت  كلمة،  هيفدا هركول  الديمقراطي، 
جبال  في  مزكين  الشهيدة  بطولة  إلى  فيها 
كردستان في الميدانين العسكري، والفني، 
وحتى االجتماعي، والتي جسدت شخصية 

المرأة الحرة.
وأضافت: »لقد تحولت مزكين إلى صوت 

الثقافة  وأحيت  ووجوده،  الكردي،  الشعب 
الكردية األصيلة، كما وأدت دوراً في تنظيم 
صفوف الشعب، وخاصة المرأة الكردية«.
كما قدمت شخصيات من فرق مختلفة تابعة 
لمركز باقي خدو للثقافة، والفن خالل فرقة 

مشتركة عروضاً غنائية للشهيدة مزكين.
في  آيدن  غربت  الشهيدة  الفنانة  ُولدت 
عام  كردستان  باكور  في  إيله  مدينة 
التحرر  1962، والتحقت بصفوف حركة 
دوراً  وأدت   ،1980 عام  الكردستانية 
الكرد  الفنانين  »تجمع  تأسيس  في  أساسياً 
في أوروبا« بعد أن قضت أعواماً في تنظيم 

الميدان الفني الكردي في أوروبا.
»مزكين«  آيدن  غربت  الفنانة  اُستشهدت 
كردستان  جبال  في  تطوان  منطقة  في 
 1992 عام  أيار  من  عشر  الحادي  في 
التركية  الدولة  شنتها  التي  الهجمات،  إثر 

الفاشية.
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كركي لكي/ غاندي إسكندر - أكدت السياسّية زوزان شمو، بأن الشعب اإليزيدي كان دائما ًمحبًا للحرية، والسالم والعيش بأمان، حيث رفض هذا 
الشعب أن يكون تابعًا لهذا، أو لذاك، وأشارت إلى أن بناء جدار إسمنتي عازل بين شنكال، وروج آفا، هدفه واضح، وهو ضرب اإلدارة الذاتية في 

شنكال، ومحاصرة روج آفا شمال وشرق سوريا.

زوزان شّمو: الهجوم على شنكال تنفيذ لفرمان جديد، 

بأوامر من أنقرة

أمينة عمر: توطين الالجئين السوريين في المدن المحتلة، يرّسخ 
االحتالل، والتغيير الديمغرافي

تعرض اإليزيديون الكرد لعشرات الفرمانات، 
وأقدم  أعرق،  أصحاب  إبادة  منها  أُريد  التي 
وكانت  البسيطة،  وجه  على  توحيدية  ديانة 
أغلب تلك الفرمانات تصدر من الباب العالي، 
تلك  آخر  وكان  العثمانية،  السلطنة  إبان 
الذي  والسبعين،  الرابع  الفرمان  الفرمانات، 
قامت به مرتزقة داعش، المرتبطة بتركيا عام 
من  جديداً  مظلماً  فصالً  كان  حيث   ،2014

تاريخ المجتمع اإليزيدي.
 ذلك الفرمان، الذي كان نتيجته، االغتصاب، 
والذبح  والنزوح،  والتهجير،  واالختطاف، 
لطي  الظروف  إن سنحت  ما  لكن  بالسكاكين، 
صفحة داعش من خالل المقاومة، والصمود، 
التي تم استلهامها من فدائيي )الكريال(، الذين 
جعلوا من أجسادهم، وأرواحهم سدا منيعا في 
فرَّ من كان  الذي  الوقت  وجه اإلرهاب، وفي 
يجدر بهم الدفاع عن شنكال وعن أهلها )الجيش 
الديمقراطي  الحزب  وبيشمركة  العراقي، 
اليوم،  الفارة  نفسها  القوات  تأتي  الكردستاني( 
والشيوخ،  واألطفال،  النساء،  تركت  والتي 
من  الهمج  سيوف  أمام  المحتوم،  لمصيرها 
مرتزقة داعش، لتقوم بحياكة المؤامرات، وعقد 

االستخبارات  عليها  تشرف  التي  االتفاقيات، 
المجتمع  وبنات  شباب،  مهاجمة  في  التركية، 
وعن  األرض،  عن  دافعوا  الذين  اإليزيدي، 
العرض في محاولة منهم، لتطبيق فرمان جديد 

بحق اإليزيدين.
نيسان  من  عشر  والتاسع  عشر،  الثامن  ففي 
من  وبأوامر  العراقي،  الجيش  شن  المنصرم، 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس 
حماية  لوحدات  تابعة  أمنية  نقاط  على  هجوما 
واالستقرار  األمن،  إعادة  بحجة  شنكال، 
لشنكال وتطبيقا التفاقية موقعة مع الديمقراطي 
دولة  من  وبمباركة   ،2020 عام  الكردستاني 

االحتالل التركية.

سياسة أردوغان تتمة لجرائم 
أجداده العثامنيني

اإليزيدية  السياسيّة  أشارت  الصدد  هذا  وفي   
زوزان شمو في لقاء مع صحيفتنا: »اإليزيديون 
هم مثل ديانات، وشعوب المنطقة يبحثون عن 
العيش بسالم، لكنهم رفضوا قديما، ويرفضون 
اليوم، أن يكونوا تابعين ألي شعب، أو ديانة، 
متحابين  شركاء  يكونوا  أن  مصممون  هم 
الدينية،  طقوسهم  يمارسوا  وأن  الجميع،  مع 
وتقاليدهم، وثقافتهم، بجو من الحرية، ولألسف 
هذه الخصوصية الدينية والقومية تزعج القوى 
القوى  تلك  سعت  لذلك  العالم،  في  المتطرفة 
القضاء  اإلبادة  فرمانات  إصدار  عبر  قديما 
السلطنة  كانت  وقد  اإليزيدي،  الوجود  على 
أنواع  أبشع  مارسوا  من  هم  ووالتها  العثمانية 

اإلبادة بحقهم، وقبل بضع سنوات، تحديداً عام 
طريق  عن  اإلبادة  فصول  تكررت   ،2014

ج العصر، مرتزقة داعش«.  ُهمَّ
وحول ممارسات حكومة الكاظمي في التضييق 
اإلجراءات  تلك  اإليزيدي،  المجتمع  على 
آفا،  روج  بين  مسلح  جدار  ببناء  المتمثلة 
وشنكال، والهجوم المسلح على وحدات حماية 
شك  أدنى  »دون  زوزان:  أوضحت  شنكال، 
والمتعلقة  الكاظمي،  يروجها  التي  الحجج  إن 
ببناء جدار مسلح بين روج آفا وشنكال، تحت 
داعش هي حجج  مرتزقة  تسلل  منع  مبررات 
واهية، ال أساس لها من الصحة، فبناء الجدار 
جاء بأمر مباشر من حكومة العدالة والتنمية، 
ونتيجة صفقة مالية نفطية، تستفيد منها حكومة 
الديمقراطي  الحزب  وحكومة  الكاظمي، 

حول  يتمحور  الرئيس  والهدف  الكردستاني، 
ومحاصرة  شنكال،  في  الذاتية  اإلدارة  ضرب 

روج آفا وشمال وشرق سوريا«.

اليقظة واملقاومة أمام حياكة 
املؤامرات

وعن الهجمات األخيرة ضد اإلدارة الذاتية في 
شنكال، واستهداف نقاط وحدات مقاومة شنكال 
ضمن  الهجمات  هذه  »تأتي  زوزان:  بينت 
الديمقراطي  الحزب  مع  تركيا  اتفاق  سياق 
الكردستاني، وحكومة الكاظمي، فهذا الثالوث 
قام بتوزيع األدوار فيما بينهم، ففي الوقت الذي 
تحرك فيه الجيش العراقي ضد إرادة الشنكاليين، 
شن جيش االحتالل التركي وبمساندة بيشمركة 
على  الهجوم  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
وآفاشين(  (، في )زاب ومتينا  الكريال   ( نقاط 

وغيرها من مناطق الدفاع المشروع«.
خالل  من  تكمن،  »الغاية  زوزان:  وتابعت   
المقاومة،  روح  على  القضاء  هو  تعاونهم، 
التي باتت ثقافة، يتحلى بها كل كردي شريف، 
أبدته  ما  لكن  للعدو،  التبعية  أجندة  وفرض 
التصدي  في  مقاومة  من  )الكريال(  وتبديه 
ألحقتها  التي  الفادحة،  والخسائر  والصمود 

بأن  أثبت  المحتل،  التركي  الجيش  بصفوف 
الفشل سيكون من نصيب المتآمرين على إرادة 
قرى  وفي  شنكال،  في  الحر  الكردي  الشعب 

وبلدات باشور، وباكور، وروج آفا«.
واإلقليمي  الدولي،  الصمت  زوزان  وشجبت 
تجاه ما يتعرض له أبناء شنكال من جديد: »إن 
هجمات قوات الحكومة العراقية على شنكال، 

ما هي إال تنفيذ لفرمان جديد مصدره أنقرة«.
المجتمع  زوزان  ناشدت  حديثها  نهاية  وفي   
اإليزيدي في شنكال: »على المجتمع اإليزيدي 
مؤامرات،  من  ضده  يحاك  مما  أكثر،  الحذر 
قبل  من  تُحاك  التي  المؤامرات،  تلك  والسيما 
بعض الذين يحاولون استغالل آالم اإليزيديين 
وإيهامهم، بأنهم يريدون تخليصهم من اإلبادات 
المنجزات،  ولترك  لالستسالم،  حضهم  عبر 
التي حققوها، فعلى كل إيزيدي أن يعلم، أن ما 
تعرض له من مآٍس كبيٌر جداً، لكن ما حققوه 

من مكتسبات أكبر بكثير«.

سوريا  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  أكدت 
توطين  مخطط  بأن  عمر،  أمينة  الديمقراطية 
هو  مناطقهم،  غير  في  السوريين  الالجئين 
الحل  ويعرقل  خطير،  استيطاني  مخطط 
الصمت  أن  إلى  مشيرة  السوري،  السياسي 
الدولي عامل مشجع لدولة االحتالل التركية، 

لالستمرار في جرائمها.

متعددة  سياسة  التركي  االحتالل  دولة  تنتهج 
فقد  السوريين؛  الالجئين  عبر  الجوانب 
ضد  تهديد  كورقة  ما  فترة  في  استخدمتهم 
أوروبا، كما أنها تستغلهم، لتقوم بتشغيلهم كيد 
استخدامهم  ناهيك عن  داخلياً،  عاملة رخيصة 
غير  في  الديمغرافي  التغيير  إلحداث  كأدوات 

مناطقهم.
ومؤخراً، أعلن الرئيس التركي أردوغان، عن 
مخطط إلعادة توطين مليون الجئ سوري في 
خالل  من  سوريا،  من  يحتلها  التي  المناطق، 
بناء وحدات سكنية استيطانية، بأموال قطرية، 

وكويتية.
السوريين،  حفيظة  اإلعالن  هذا  أثار  وقد 
حيث وجهت خمسة وأربعون منظمة حقوقية، 
العام  لألمين  نداًء  مدني،  ومجتمع  وصحفية، 

حذرت  األوربي،  واالتحاد  المتحدة،  لألمم 
خالله من خطورة المخطط التركي في التغيير 

الديمغرافي بشمال سوريا.

املحتل الرتيك يستغل ملف 
الالجئني سياسياً وإنسانياً

لمجلس  المشتركة  الرئيسة  تحدثت  ذلك  حول 
لوكالة  عمر،  أمينة  الديمقراطية،  سوريا 
الالجئين  تجاه  التركية  السياسات  »إن  هاوار: 
السوريين، هي سياسة استغالل وابتزاز، ففي 
أما  إنسانياً،  الالجئين  ملف  استغالل  تم  البداية 
كورقة  واستخدامه  سياسياً،  ابتزازه  فيتم  اآلن 
رابحة في االنتخابات التركية القادمة، للحصول 

على أكبر عدد من أصوات المؤيدين«.
التركية واضحة من  أمينة: »األهداف  وأكدت 
هذا المخطط، وهي إفراغ المناطق الكردية من 
سكانها، وتغيير معالمها ومحو هويتها الثقافية، 
مسؤوليته،  ينفي  ال  الدولي  المجتمع  وصمت 
الجماعات  قبل  من  انتهاكات  من  يحدث  عما 

المرتزقة، الخاضعة للدولة التركية المحتلة«.
الدولي  المجتمع  صمت  أن  إلى  أمينة:  ولفتت 
لالستمرار  لتركيا،  األخضر  الضوء  يعطي 
في ممارساتها، وارتكابها المزيد من الجرائم، 

ومن المجازر«.
توطين  إعادة  مشروع  على  أمينه:«  وشددت 
الخاضعة  المناطق  في  سوريين  الجئين 
استيطاني  مشروع  هو  التركي،  لالحتالل 
الدولة  سيطرة  بسط  إلى  يهدف  خطير، 
وهو  المنطقة،  في  نفوذها  واتساع  التركية، 
وباقي  الكرد،  وتاريخ  وثقافة  وجود  يستهدف 
الحل  عرقلة  إلى  يهدف  كما  المنطقة،  شعوب 
عملية  يجري  ما  بالتأكيد  السوري،  السياسي 
فصل عنصري نابعة من سياسة العداء التركي 
التاريخي للشعب الكردي، واجتثاث الكرد من 

جذورهم«.
وأشارت أمينة: »سلوك دولة االحتالل التركي، 

يتماشى مع رؤية حكومة دمشق إلى حد كبير، 
المركزي  االستبداد  على  قائمان  الموقفان 
واالعتقال،  والتخويف،  الترهيب،  في  للسلطة 
لدفع السكان إلى الهجرة وإلى النزوح، والتخلي 
المدنيين،  السكان  حماية  في  مسؤولياتهم  عن 

وتحقيق األمن واالستقرار«.
سوريا  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 

»ممارسات  حديثها:  عمر  أمينة  الديمقراطية 
واستقرار  أمن  تهدد  التركي،  االحتالل  دولة 
في  الديمغرافي  التغيير  وترسخ  المجتمعات، 
المناطق«، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل، 
مشاريعها  تنفيذ  من  التركية  الدولة  ومنع 

االستيطانية في سوريا.

رامان آزاد

تحت شعار »عفرين ما بين االحتالل التركّي 
الحوارّي  الملتقى  انعقد  الدوليّة«  والمصالح 
في مخيم برخدان لمهجري عفرين في منطقة 
 2022/5/10 بتاريخ  عفرين  بإقليم  الشهباء 
مركز  الديمقراطية  سوريا  مجلس  برعاية 
عفرين الشهباء ومنظمة حقوق اإلنسان عفرين 

- سوريا.
حقوقية  شخصية   150 الملتقى  في  شارك 
وتم  وخارجها،  سوريا  داخل  من  وسياسيّة 
تسليط الضوء على جرائم وانتهاكات االحتالل 
التركّي والمرتزقة التابعة له في عفرين، وربط 
والسياساِت  بالمصالح  التركيّة  الدولة  سياسة 
من  الكثير  وقوع  وكذلك  واإلقليميّة،  الدوليّة 
عفرين  أهالي  بحق  القانونيّة  غير  االنتهاكات 
الديمغرافّي  التغيير  مسألة  مقدمتها  وفي 
التطهير  اليوم والتي بلغت حد  المستمرة حتى 
تؤيدها تصريحات  والتي  العرقّي في عفرين، 
الالجئين  عودة  حول  األتراك  المسؤولين 
المناطق المحتلة، مع استهداف  السوريّين إلى 
للسكان  القسرّي  الدينيّة والتهجير  المجموعات 
األصليين بالعنف وهي جرائم حرب، وارتكاب 
واالغتصاب  كالقتل  اإلنسانيّة  ضد  جرائم 
واالعتداءات الجنسية وتدمير ونهب للممتلكات 
والبنى  المستشفيات  وتدمير  والخاصة  العامة 

التحتية واستهداف المعالم األثريّة.

عفرين قضية سوريّة

قالت رئيسة  الزوم  لها عبر تطبيق  وفي كلمة 
الديمقراطية  سوريا  لمجلس  التنفيذية  الهيئة 
إلهام أحمد: إنَّ تركيا استغلت الصمَت الدولّي 
المزيد  وتحتل  السوريّة  األراضي  في  لتتوسع 
من المدن والقرى السوريّة في الشمال السورّي 
وتمارس وبشكٍل ممنهج تغيير التركيّبة السكانيّة 

في تلك المناطق.
والمؤسسات  الدول  تعامل  إلهام  ووصفت 
المزدوجة  بالمعايير  الدوليّة مع قضية عفرين 

التي استندت لها تركيا لتتوسع وتحتل وتمارس 
جريمة التغيير الديمغرافّي في الشمال السورّي 
أن  إلى  وأشارت  العالم،  ومسمع  مرأى  على 
عفرين  وهوية  الثقافي  العمق  استهدفت  تركيا 
قضية  هي  عفرين  قضية  أن  مضيفةً  الكردية 

جميع السوريين.
جامعة  في  دوالً  أنَّ  إلى  أحمد  إلهام  ونوهت 
تركيا  مشاريع  وتمّول  تدعم  العربيّة  الدول 
إلى  االستيطانيّة والتوسعية في عفرين، داعيةً 

إعادة النظر في سياساتها.
السوريين  جميع  أمام  المجال  بفتح  وطالبت   
المهجرين والنازحين والالجئين بالعودة اآلمنة 
االحتالل  إنهاء  بعد  األصلية  سكناهم  لمناطق 

واالستبداد.
سوريا  لمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  ودعت 
الديمقراطية، إلهام أحمد، في ختام كلمتها سكان 
عفرين إلى التّمسك بأرضهم والمطالبة بالعودة 

إلى منازلهم في مناطقهم األصليّة.

تحرير املناطق املحتلة أولوية 
قسد

القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم 
عبدي، قال: إنَّ أولوية قوات قسد هي تحرير 

المحتلة وعلى رأسها عفرين وسري  المناطق 
المناطق  وبقية  أبيض  تل  سبي/  وكري  كانيه 
أفظع  وتمارس  تركيا  تحتلها  التي  السوريّة 

االنتهاكات بحق سكانها األصليين.
أجل  من  أنّه  إلى  لقسد،  العام  القائد  وأشار 
إفشال مشاريع االحتالل التركّي في األراضي 
بما  الديمقراطية  قوات سوريا  السوريّة ستقوم 
وعسكرياً،  وحقوقياً  سياسياً  عاتقها  على  يقع 
الالجئين  إعادة  من  تركيا  هدف  إّن  وأضاف 
التّغيير  هو  السورّي،  الشمال  إلى  السوريّين 

الديمغرافّي وتغيير تركيبة المنطقة.
المحتلة كسري  المناطق  وتابع “نعتبر تحرير 
ودعا  لنا”،  بالنسبة  أولوية  وعفرين  كانيه 
لتوحيد  الكردّي  والشعب  السوريّة  الشعوب 
وإعادة  المناطق  هذه  وتحرير  بشأن  أصواتهم 

سكانها األصليين.
بمؤامرة  احتلت  عفرين  أن  عبدي،  واعتبر 
باتخاذ  الّسياسية  الظروف  تسمح  ولم  دولية، 

خطوات ناجحة في سبيل تحريرها، داعياً األمم 
التغيير  في عمليات  أال تصبح شريكاً  المتحدة 

الديمغرافّي في عفرين.
أن  والقوى  األطراف  عبدي  مظلوم  وطالب 
الساعية  التركيّة  السياسات  من  حذرة  تكون 
عفرين  في  الديمغرافّي  التغيير  خطة  عبر 
المحتلة تحت غطاء العمل اإلنسانّي في عفرين 

إلى ترسيخ االحتالل.

إقليم إرهايب

في  ومختص  العالميّة  الصراعات  محلل 
إلى  أشار  ريدكرو،  ثورو  الكردية  الدراسات 
أنَّ تركيا تسعى النتهاج سياسة جديدة: »تركيا 
تسعى نحو إقامة إقليم إرهابّي في شمال سوريا، 
وقال: أعتقد أّن هدف تركيا هو إبعاد الكرد عن 
العثمانيّة  السياسة  المنطقة وهذا جزٌء من  هذه 
الجديدة ومن الميثاق الملّي 1912، ويبدو أنَّ 
في شنكال  المجازر  ارتكاب  إلى  دفعه  ما  هذا 

وغيرها من المناطق«.
وذكر ثورو ريدكرو األدوات التي تستخدم لتنفيذ 
المخطط التركّي: »أردوغان يعتمد على الدعم 
المذكورة،  المناطق  على  للسيطرة  القطري 
ويستخدم جبهة النصرة وداعش كجنود إلقامة 
ويستخدم  التوسعية،  أطماعه  ولتحقيق  خالفته 

الحركات الفاشية كالذئاب الرمادية«.

تعاني  المحتلة  عفرين  مقاطعة  أن  وأضاف 
كارثة  تعاني من  إنسانيّة: »عفرين  كارثة  من 
كالقتل والنهب واالغتصاب، ويعاني المدنيون 
عفرين  سكان  عفرين،  في  اإلبادة  جرائم  من 
يعانون من النهب والسلب على يد العصابات، 
لقد خطفوا 5000 شخص ألجل الفدية، هناك 
األماكن  تدمير  عبر  لعفرين  ثقافي  تطهير 
االثرية ومزارات اإليزيدية وهو تطهير عرقّي 
األشجار  بقطع  يقومون  إنهم  عفرين،  بحق 

ونهب الثروات وتصديرها إلى أوروبا«.

جرائم ضد اإلنسانّية

كولومبيا  جامعة  في  األكاديمي  فيليبس  ديفيد 
ومستشار سابق للخارجية األمريكية في شؤون 
تركيا عن محاوالت تركيا إلغراء الالجئين في 
بناء المستوطنات: قال: »سأتحدث عن السلوك 
اإلجرامي لتركيا ومرتزقتها في شمال وشرق 
سوريا، وسأقترح خطة لتوثيق جرائم الحرب 

ومحاسبة الجناة«.
الدولّي  القانون  »حسب  فيليبس:  وتابع 
للعودة  الالجئين  إجبار  يمكن  ال  اإلنسانّي 
الالجئين  إغراء  تحاول  وتركيا  ديارهم  إلى 
فصائل  إن  والمدارس،  المستوطنات  بناء  في 
اإلنسانيّة  ضد  جرائم  ارتكبوا  الحر  الجيش 
بها  والتباهي  بالجثث  التمثيل  منها  عفرين  في 
النساء  أثداء  وقطع  المدنيين  واغتصاب  وقتل 
والتباهي بذلك أمام اإلعالن ومواقع التواصل 
االجتماعي، لقد تم تجنيد الشباب من قبل الدولة 
التركيّة وإرغامهم على حمل األعالم التركيّة، 
جلب  عبر  تحتلها  التي  المناطق  تعريب  تم 
ألف   300 إرغام  وتم  إليها،  عربية  عائالت 
شخص للجوء عام 2019 وقام أحرار الشرقية 

.»M4 باغتيال هفرين خلف بجانب طريق
المرتكبة  التركيّة  الجرائم  إلى  فيليبس  وأشار 
باستهداف  قاموا  »لقد  قائالً:  اإليزيديين  بحق 
وتمَّ  كفرة  بأنّهم  اإليزيديين  ونعت  اإليزيديين 
تدمير مبنى اتحاد اإليزيديين وتمثال زردشت 
اإليزيديين  أسر  تم  دارة،  عين  تل  وقصف 
يمتلكونه من جواهر وذهب وطلب  ما  وسلب 
فدية منهم تصل إلى 25 ألف دوالر وتم تدمير 

أماكنهم الثقافيّة والدينيّة«.
واختتم ديفيد فيليبس كلمته بالقول: »على الرغم 
من تأخر العدالة فإننا نعمل من أجل المساءلة 
أن  يجب  اليوم  لذلك  للتحضير  المستقبل  في 
يكون لدينا ملف يوثق جرائم الحرب والجرائم 
بيانات  قاعدة  تنظيم  وينبغي  اإلنسانيّة  ضد 
وستميز  الجناة  هوية  وتحديد  ودولياً  إقليميّاً 
الموقع )عفرين  الجرائم حسب  البيانات  قاعدة 
واغتصاب  )قتل  والفئات  والجزيرة(  والفرات 

وتشريد(”.

عفرين قضية إنسانّية

مديرة البحوث في المعهد الكردي للسالم ميغن 
عفرين  لمنطقة  تركيا  احتالل  وصفت  بودت 
بأنّه غير قانونّي وقالت: »تركيا احتلت عفرين 

ومرتزقتها  تركيا  واتبعت  قانونّي  غير  بشكل 
التطهير العرقّي واالثني بحق الشعب الكردّي 
عفرين«،  في  الموجودة  الشعوب  وجميع 
الجرائم  ارتكبوا  المرتزقة  إن  ميغن  وأضافت 
المرتزقة  »قام  المحتلة:  عفرين  مقاطعة  في 
المدعومون من االحتالل التركّي بقتل المدنيين 

واالستيالء على األمالك«.
وطالبت ميغن الجهات المعنية بتوثيق ما يحدث 
في مقاطعة عفرين المحتلة: »يجب على منظمة 
حقوق اإلنسان توثيق ما يحدث في عفرين من 
جرائم تُرتكب من قبل جيش االحتالل التركّي 
ترتكب  التي  الوحشية  والجرائم  ومرتزقته، 
العام،  للرأي  وعرضها  خاصةً  النساء  بحق 
وأنه من الضروري توثيق ما يحدث في عفرين 
وماذا سوف يحدث إذا لم ينتِه االحتالل التركّي 

وفصائله المرتزقة«.
وفي توصيف عام لما يجري في عفرين قالت 
تجاوز  عفرين  في  يحدث  »ما  بوديت:  ميغن 
يمكننا  إنسانيّة،  قضية  وأصبح  الحرب  جرائم 
تكريم ذكرى الضحايا من خالل توثيق ما حدث 
لهم فال أحد معفي من المالحقة، يمكن محاكمة 
للمسؤولين  بالنسبة  األمر  وكذلك  المرتزقة 
ليست  التركيّة  والدولة  جرائمهم  دبروا  الذين 

فوق القانون«.

تطهري عرقّي

مدير المرصد السورّي لحقوق اإلنسان رامي 
تغيير  يجري من  ما  توقف على  الرحمن  عبد 
االحتالل  بعد  المحتلة  عفرين  في  ديمغرافّي 
عفرين  في  العرقّي  »التطهير  وقال:  التركّي 
حسب األمم المتحدة هو إزالة مجموعة معينة 
محلها،  آخرين  وإحالل  عنيفة  أساليب  عبر 
المكونات  بين  متجانسة  منطقة  عفرين  كانت 
المسيطر  هو  السنّي  المكون  أصبح  واآلن 

الوحيد فيها«.
المسؤولين  أقواَل  »إنَّ  الرحمن  عبد  وأضاف 
األتراك تثبت أنَّ التطهير العرقّي كان متعمداً 
زاعماً أنَّ الهدَف من اجتياحِ عفرين هو إعادةُ 
األقوال  وهذه  أرضهم  إلى  األصليين  السكاِن 
فإنَّ  المتحدة  األمم  للحقائِق، حسب  تشويهٌ  هي 
اإلرغاَم القسرّي عبر األساليِب القسريّة وحجز 
المدنيين يشبهُ معسكراِت اعتقاٍل عامة مدنيّة«.

دور املثقفني العرب بالحفاظ 
عىل هوية وتراث عفرين

السياسية  للدراسات  الكنانة  مركز  مدير 
»االحتالل  قال:  الجمل  هاني  واالستراتيجية 
في  عدائيّة  بؤرة  جعلها  لعفرين  التركّي 
المثقفين  قيام  ضرورة  على  مشدداً  المنطقة« 
العرب من مختلف البلدان بدور فاعل للحفاظ 
اإلنسانّي  التراث  وتوثيق  الذاتيّة  الهوية  على 
في  أهلها  بحق  المرتكبة  الجرائم  وفضح  فيها 

ظل الصمِت الدولّي.
الشعبّي  الحشِد  ضرورةِ  إلى  الجمل  نّوه  كما 

وفضح الجرائم اإلنسانيّة التي يقوُم بها االحتالل 
اإلعالمية  الوسائل  عبر  عفرين  في  التركّي 
وإقامة المهرجانات واللقاءات وحتى الزياراِت 
الميدانيِّة ومناشدة المنظمات الدوليّة ومنظمات 
المجتمع المدنّي عربيّاً وعالميّاً “لمواجهة شبح 

التجريف«.

توصيات امللتقى

تضّمن  رسمّي  بيان  بإصدار  الملتقى  واختُتم 
عدة توصيات ومطالب منها:

– التأكيد على أن التدّخل العسكرّي التركّي في 
األراضي السوريّة جريمة عدوان على سيادة 
الدولة السوريّة العضو في األمم المتحدة لعدم 
استنادها إلى قرار دولي أو قرار وطنّي سورّي 
ألحكام  واضحاً  خرقاً  ويُعدُّ  التدخل  لها  يجيز 
الدولّي  القانون  وألحكام  المتحدة  األمم  ميثاق 

اإلنسانّي.
– دعوة الحكومة السوريّة عن طريق األحزاب 
الدولة  بين  أضنة  اتفاقية  إللغاء  الوطنيّة 
استغاللها من  التركيّة بسبب  السوريّة والدولة 
لتبرير  ذريعة  واتخاذها  التركيّة  الدولة  قِبل 
بتوسيع  والتمادي  السوريّة  باألراضي  تدّخلها 
أمنها  حماية  بحّجِة  االحتاللّي  مشروعها 

القومّي.
كافة  في  االستيطانيّة  المشاريع  وقف   –
عفرين  منطقة  في  وخاصةً  المحتلة  المناطق 
الجمعيات  عبر  التركيّة  الدولة  تدعمها  والتي 
 – الكويتيّة   – )القطريّة  واإلنسانيّة  الخيريّة 
خاللها  من  تسعى  والتي  إلخ،  الفلسطينية(… 
توطين  بحّجة  الديمغرافّي  التغيير  إلحداث 

الالجئين السوريّين.
– العمل على إنهاء االحتالل التركّي لألراضي 
الى  قسريّاً  المهجرين  السوريّة وضمان عودة 

ديارهم وبرعاية دوليّة.
بحّقِ  المرتكبةَ  الجرائم  أنَّ  على  التأكيد   –
ترقى  عفرين  في  النساِء  وخاصةً  المدنيين 
لمستوى جرائم اإلبادة الجماعيّة وجرائم حرب 
فضحها  على  والعمل  اإلنسانيّة  ضد  وجرائم 

أمام المجتمع الدولّي.
تقّصي  لجنة  بإرسال  المتحدة  األمم  مطالبة   –
الشمال  المحتلة في  المناطق  إلى  حقائق دوليّة 
السورّي للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبِل 
المنضوية  والفصائل  التركّي  االحتالِل  دولِة 
تحت لوائها وتحميلها مسؤوليّةَ تلك الممارساِت 

واالنتهاكاِت التي تقوُم بها تلك الفصائل.
– مطالبةُ األمِم المتحدةِ والجهاِت الدوليّة ذاِت 
العالقِة بتحّمِل مسؤولياتها القانونيِّة واألخالقيِّة 
عفرين  مهّجري  من  اآلالِف  مئات  حيال 
بغرِض  قسرّي  تهجيٍر  جريمةَ  واعتبارها 
عرقّي،  تطهيٍر  وجريمةَ  الديمغرافّي  التغييِر 
وهي جريمةُ حرٍب وفق نظام روما األساسّي 
1998 وإحالة مرتكبيها الى المحكمِة الجنائيِّة 

الدوليِّة.
الدولّي  الحقل  في  العاملين  مع  التواصل   –
والناشطين  والباحثين  واألكاديميين  اإلنسانّي 
إلعداِد ملفات باالنتهاكات المرتكبة في عفرين 
األوروبيّة  الدوليّة  المحاكم  الى  وتقديمها 
أوروبا  في  الضحايا  أقرباء  مع  والتواصل 

وأمريكا.
العالميّة  اإلعالم  وسائل  مع  التواصل   –
والعمل على فضح الجرائم التي ترتكبها تركيا 
واعتبار  لها،  الموالية  المسلحة  والفصائل 

ENKS عميل ومتواطئ الحتالل عفرين.
المتحدةِ  لألمم  العام  لألميِن  مذكرةٍ  تقديُم   –
الدولّي  األمِن  لمجلِس  جلسٍة  لعقِد  بصفته 
األدلة  وفق  التركيّة  الحكومة  إدانِة  أجل  من 
المنظمات  عن  الصادرة  والتقارير  والوثائق 
الرسميّة  الدوليّة  والجهات  والحقوقيّة  الدوليّة 
الحكومة  تورط  أثبتت  والتي  الحكوميّة  وغير 
في  اإلرهابيّة  األنشطة  وتمويل  بدعم  التركيّة 

المناطق السوريّة المحتلة من قِبلها.
في  لإلبادةِ  عالميّاً  يوماً  آذار   18 اعتبار   –

عفرين واعتبار الدولة التركيّة دولةً محتلةً.
– تشكيُل لجنٍة محليٍّة ودوليٍّة لمتابعة التوصياِت 
والتحضير  الملتقى  عن  الصادرةِ  والقراراِت 

لعقد ملتقيات ومنتديات الحقٍة بهذا الصدد.

عفرين ما بين االحتالل التركّي والمصالح الدولّية
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أعلنت »وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك« يوم األربعاء عن رفع أسعار اإلسمنت، بنسبة تصل 
لنحو 90 في المائة تقريبًا، ليصل سعر الطن الواحد 397 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألفًا.

رفع أسعار اإلسمنت في سوريا بنسبة 90 بالمئة

الطاقة الشمسية... تنتعش في ظل أزمة الطاقة بلبنان

»االبيضاض« يطول 91% من الحاجز 
المرجاني العظيم ألوستراليا

أوكرانيا.. فقدان أكثر من خمسة ماليين 
وظيفة منذ بدء الحرب

وحماية  الداخلية  »التجارة  وزارة  وأصدرت 
الطن  مبيع  برفع  يقضي  قراراً  المستهلك« 
والفرط(،  )المعبأ  اإلسمنت  مادة  من  الواحد 
لإلسمنت  العامة  المؤسسة  معامل  لدى  المنتج 

ومواد البناء.
عبر  الوزارة  نشرته  الذي  القرار،  وحسب 
طن  سعر  أصبح  بوك  فيس  في  صفحتها 
المعبأ   32.5 عيار  البورتالندي  اإلسمنت 
سورية،  ليرة  و760  ألف   397 بـ  للمستهلك 
والفرط بـ 341 ألف و30 ليرة، أما سعر الطن 
الواحد من اإلسمنت البورتالندي عيار 42.5 
المعبأ للمستهلك، فقد أصبح بـ 413 ألف و490 

ليرة سورية، والفرط بـ 355 ألفاً و270 ليرة.
على  بناء  جاء  القرار  إن  الوزارة:  وقالت 
تطبق  أن  على  االقتصادية،  اللجنة  توصية 
 12 الخميس  يوم  من  بدءاً  التسعيرة  هذه 
العامة  »المؤسسة  مدير  وكان   .2022 أيار 
لإلسمنت« مروان الغبرة، كشف إلذاعة )شام 
اإلسمنت  إنتاج  تكاليف  تضاعف  عن  إم(  إف 
بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع 
من  وإال  مضاعف،  بشكل  اإلسمنت  أسعار 

الممكن أن يتوقف اإلنتاج.
وكاالت

رغم سعيها الدؤوب إليجاد حلول، ولو جزئية 
إسعافية، إال أن وزارة الطاقة اللبنانية، ما زالت 
عاجزة عن تلبية أقل الحقوق الواجبة للمواطن، 
وهي التيار الكهربائي، بعد أن وصلت ساعات 

التغذية بالكهرباء إلى ساعتين يوميا في معظم 
المناطق اللبنانية، ولجأ المواطنون لحلول بديلة 
كالطاقة الشمسية، حتى بدت أسطح المنازل في 

القرى مغطاة بألواح الطاقة الشمسية.

في  يسكن  مواطن  وهو  »محمد«  ويقول 
الكهربائي  التيار  توفير  إن  بيروت:  العاصمة 
ساعات خالل  أربع  إلى  ساعتين  يزيد عن  ال 
بمولد،  االشتراك  بوسعه  وليس  ساعة،  الـ24 

وال اللجوء لحلول بديلة.
إحدى  في  تقطن  التي  »جوسلين«  ترى  بينما 
لم  الحالي،  الكهرباء  انقطاع  أن  المتن،  بلدات 
يشهده لبنان حتى في سنوات الحرب األهلية، 
ما دفعها إلى االعتماد عشر ساعات يوميا على 
مولد خاص في الحي، بكلفة ثالثة ماليين ليرة 
شهريا، ما يعادل 150 دوالر أمريكي، أي ستة 
 675 البالغة  لألجور،  األدنى  الحد  أضعاف 

ألف ليرة لبنانية أو 25 دوالر.
دوالر  مليار  يزيد عن 46  ما  لبنان  أنفق  وقد 
في  جدوى،  دون  لكن  الكهرباء،  قطاع  على 
الكهرباء،  بواخر  استئجار  من  سنوات  ظل 

وصفقات يشوبها الفساد، وعدم تفعيل الجباية.

البقاع  في  يقطن  الذي  »عدنان«  ويروي 
الغربي، لموقع »سكاي نيوز عربية«، أنه لجأ 
وبطاريات  الشمسية  الطاقة  ألواح  شراء  إلى 
اآلمال  تبددت  بعدما  الكهرباء،  للحصول على 

بالحصول عليها من الدولة.

تركيب  ظاهرة  الحالية  السنة  في  وانتشرت 
تهافت  حيث  وبكثرة،  الشمسية  األلواح 
لفقدانهم أمل إيصالها  المواطنون إلى شرائها؛ 
من الدولة، ولتكبّدهم تكاليفا مرتفعة تبدأ بـ100 
دوالر أمريكي شهريا، للحصول على الكهرباء 

لمدة ست ساعات من أصل 24 ساعة.
وكشف رئيس مجلس إدارة مصرف اإلسكان، 
أنطوان حبيب في حديث لموقع »سكاي نيوز 
عربية«، أن المصرف بصدد منح قرض لمدة 
خمس سنوات للمواطن، بقيمة 100 مليون ليرة 
أمريكي،  دوالر  يعادل 3700  ما  أي  لبنانية، 

لشراء ألواح الطاقة الشمسية بهدف دعمهم في 
الظروف الصعبة.

وحسب ما يروي المهندس عيسى سعد الدين، 
سولوشنز«،  ليد  آند  »سوالر  شركة  صاحب 
هذه  أن  الشمسية،  الطاقة  بتركيب  تعنى  التي 
اللبنانيين  أمام  الوحيد  الحل  باتت  الظاهرة 
الكهرباء على مدى 24 ساعة  للحصول على 
بالدولة، وجشع أصحاب  في ظل فقدان األمل 

المولدات.
القرى  في  انتشر  األلواح  تركيب  أن  ويشرح: 
هو  القرى  في  السكن  ألن  المدن،  من  أكثر 
في  مشتركا  وليس  خاصة،  منازل  عن  عبارة 
أبنية، كما هو الحال في المدن، مشيرا إلى أن 
التكاليف تبدأ من نحو 1600 دوالر أمريكي، 
دوالر  آالف  عشرة  يقارب  ما  إلى  لتصل 

أمريكي للمنزل، كحد أقصى.

المائة  في   91 نحو  ابيضاض  ظاهرة  طالت 
أوستراليا،  في  العظيم  المرجاني  الحاجز  من 
فصل  خالل  طويلة  حّر  موجة  بها  وتسببت 
حكومي  تقرير  حسب  الجنوبي،  الصيف 
حسب  الفائت،  الثالثاء  مساء  صدر  جديد، 
وكالة الصحافة الفرنسية، وأظهر مسح 719 
من  معينة  درجة  أن  المرجانية،  الشعب  من 
نسبته  ما  أي  منها،  بـ654  لحقت  االبيضاض 

91 في المئة.
وهذه أول مرة تعاني فيها أكبر شعب مرجانية 
في العالم، مثل هذا االبيضاض خالل ظاهرة 
النينيا المناخية، التي تشهد عادةً انخفاضاً غير 

طبيعي في درجات حرارة المياه. 
والحظ تقرير المراقبة: أن »الشعب المرجانية 
المناخي«،  التغيُّر  تفاقُم  بعواقب  تتأثر  بدأت 
مذّكراً بأن موجة االبيضاض هذه هي الرابعة، 
التي تطول الشعب المرجانية منذ عام 2016.
وأجرت الهيئة المسؤولة عن الحاجز المرجاني 
العظيم، التي نشرت هذه الدراسة عمليات مسح 
لهذه   2022 وآذار   2021 أيلول  بين  شاملة 
الشعب المرجانية المدرجة في قائمة اليونسكو 

للتراث العالمي.
ترتفع  بدأت  المياه  حرارة  أن  للهيئة  وتبيّن 
ظاهرة  أن  مالِحظةً  األول،  كانون  نهاية  في 
يقع  التي  الثالث،  المناطق  االبيضاض شملت 
فيها الحاجز المرجاني، وهي تتمثل في بهتان 
تعطي  التي  الطحالب،  تنفير  عن  ناجم  للون 

المرجان لونه ومغذّياته.
حيّة،  المبيضة  المرجانية  الشعاب  وتبقى 
الظروف،  تحسنت  إذا  التعافي،  على  وقادرة 
تلك  في  مرتفعة  تكون  قد  النفوق  »نسب  لكّن 
أولى من  االبيضاض«، حسب نسخة  الشديدة 

التقرير، نُشرت في آذار )مارس( الفائت.
ويُتوقع أن تتخذ اليونسكو في حزيران )يونيو( 
الحاجز  إدراج  إمكان  شأن  في  قراراً  المقبل 
المواقع  قائمة  ضمن  العظيم،  المرجاني 

المصنفة على أنها »في خطر«.
بباليين  حماية  خطة  أستراليا  وأطلقت 
 »2050  Reef« عنوان  تحمل  الدوالرات 
)الحاجز المرجاني 2050( بعدما هددت األمم 
من  الموقع  بإخراج   2015 العام  في  المتحدة 

قائمة التراث العالمي.

قالت منظمة العمل الدولية، يوم األربعاء: 
في  فقدت  وظيفة،  مليون   4.8 نحو  إن 
أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط 
الشركات،  إغالق  إلى  الصراع  أدى  حيث 
إلى  الماليين  ودفع  الصادرات،  وخنق 

الفرار.
وأضافت منظمة العمل الدولية في دراسة، 
حوالي  يمثل  الذي  الوظائف،  فقدان  أن 
أوكرانيا،  في  العاملة  القوى  من   ،%30
استمرت  إذا  ماليين،  إلى سبعة  يرتفع  قد 
األعمال العدائية، مضيفة أن 3.4 مليون 
وقف  حالة  في  بسرعة  تعود  قد  وظيفة، 

إطالق النار.
زيادة  إلى  أيًضا  الحرب  تؤدي  أن  يمكن 
التي  المجاورة،  البلدان  في  البطالة 
وتضرب  الالجئين،  ماليين  تستضيف 
يفقد  حيث  الوسطى،  آسيا  اقتصادات 
وظائفهم،  روسيا  في  المهاجرون  العمال 

ويعودون إلى ديارهم.
قصفت القوات الروسية المدن األوكرانية 
وأجبرت  اآلالف،  بحياة  أودت  حرب،  في 
أكثر من خمسة ماليين شخص -معظمهم 
السن  كبار  ومن  واألطفال  النساء،  من 
انكماش  في  تتسبب  وقد  الفرار،  -على 
االقتصاد األوكراني بنسبة الثلث على األقل 

في عام 2022.
»االضطرابات  الدراسة:  وقالت 
الداخلي  النزوح  جانب  إلى  االقتصادية، 
المتصاعد، وتدفقات الالجئين، تتسبب في 

خسائر واسعة النطاق من حيث التوظيف 
والدخل«.

وأضافت: أن »الغزو أدى إلى أزمة إنسانية 
أسرع حركة سكانية  إلى  أدى  ما  مدمرة، 

قسرية منذ الحرب العالمية الثانية«.
وقد استوعبت الدول المجاورة مثل بولندا، 
الالجئين،  من  األكبر  الجزء  ورومانيا 
مليون   1.2 بنحو  يقدر  ما  كان  والذين 

منهم يعملون قبل الغزو.
طال  الذي  الصراع  إن  الدراسة:  وقالت 
أمده سيضع ضغوطا مستدامة على أسواق 
العمل، وأنظمة الرعاية االجتماعية في تلك 
البلدان، ما يؤدي على األرجح إلى ارتفاع 

معدالت البطالة.

وأضافت: »وتعني إضافة هؤالء الالجئين 
إلى عدد العاطلين عن العمل من شأنه، أن 
يرفع معدل البطالة في بولندا من 3% إلى 

.»%5.3
غير  تأثير  للحرب  يكون  أن  يمكن  كما 
مباشر على بلدان في آسيا الوسطى، التي 
التي  التحويالت،  على  كبير  بشكل  تعتمد 

يرسلها المهاجرون العاملون في روسيا.
في  الحرب  تؤدي  العالمي،  الصعيد  على 
الغذاء  أسعار  ارتفاع  تفاقم  إلى  أوكرانيا 
والطاقة، ما يهدد الوظائف، ونمو األجور 
المنخفضة،  البلدان  في  خاصة  الحقيقية، 
والمتوسطة الدخل التي ال تزال تتعافى من 

جائحة فيروس كورونا.
وكاالت

حتمية وحدة الصف الكردي، أوجالنياً، ورضورات املرحلة

أحمد بيرهات
 )كاتب وباحث، وإداري في منتدى حلب الثقافي(

 
لنا بعض  الموجودة في منطقتنا تظهر  اللوحة 
التفاصيل، البدّ من رؤيتها، ومن التطرق إليها:
منذ  وتحديداً  المستمرة،  التركية  -الهجمات 
نيسان العام الماضي 2021، وبشكلها المكثف 
األوجالني  المشروع  تواجد  مناطق  في 
أساسية:  مصطلحات  ثالثة  على  )المرتكزة 
مجتمع سياسي، أخالقي، إيكولوجي، ومستنداً 
الشعوب،  بين  المشترك  العيش  حقيقة  على 
الديمقراطية،  األمة  ونظرية  براديغما،  ووفق 
الذاتية  اإلدارات  األرض،  على  ومشروعها 
الديمقراطية(، خاصة في مناطق حماية ميديا، 
شمال  ومناطق  كردستان،  وسهول  وجبال 
باحتضان  الرائدة  بتجربتها  سوريا  وشرق 
الشعوب كلها، ضمن فسيفساء رائعة، وراقية 

وإدارة رشيدة.
- حالة العزلة المشددة، والتجريد الممنهج في 
سجن من نوع f في جزيرة إمرالي بحق القائد 
هاملي  هناك،  المناضلين  ورفاقه  “أوجالن” 

يلدرم، وعمر خيري كونار، وويسي اكتاش.
-االعتقاالت الكثيرة من قبل السلطات التركية، 
خيرة  من  معتقل  آالف  ثمانية  تجاوزت  التي 
والنقابيين  والحقوقيين،  السياسيين  النشطاء 
للعمال،  الديمقراطية  بالحقوق  المطالبين 
المرأة،  وحقوق  وللحرفيين،  وللفالحيين، 
بمحاسبة  ومطالبهم  المجتمع،  في  والمهمشين 

الفاسدين.
بحق  والجسدي  النفسي،  التعذيب  حاالت   -
تم  فقد  وكردستان،  تركيا  سجون  في  السجناء 
تصنيف سجن آمد من قبل منظمة العفو الدولية 

ضمن أسوأ عشرة سجون في العالم.
أطراف  جّر  محاوالت  مع  يتزامن  هذا  كل 
الدفاع  قوات  ولقتال  لمجابهة،  كردية، 
الشعبي   HPGفي جنوب كردستان »باشور 
هجوم  عبر  األخيرة،  اآلونة  في  كردستان« 
االحتالل  قبل  من  محاور  عدة  من  غاشم 
التركي، والتي بدأ مجدداً في السابع عشر من 
أمام  الطرق  قطع  بهدف  نيسان 2022،  شهر 
ثم  مناطقهم، ومن  واقتطاع  الكريال،  تحركات 
عدة  إفشالها  تم  وقد  المعادية،  أجنداتهم  تنفيذ 
ومقاومة  الشعبي،  الفعل  رد  نتيجة  مرات؛ 
المجتمعات  منظومة  قيادات  وحكمة  الكريال، 
الكردستانية KCK، ومبادرات ومواقف بعض 
الكردستانية  الوطنية  والقوى  الشخصيات، 

الخيّرة.
مدى  فيه،  ريب  ال  بشكل  يصلنا  ذكر  ما  كل 
التحرر  حركة  بتجربة  الكرد  أعداء  إصرار 
ببسالة،  وتقود  تقاوم،  )والتي  الكردستانية، 
الحرية  نحو  بالشعوب  وتسير  وبشجاعة، 
أركان  رئيس  به  اعترف  ما  وهذا  المنشودة(، 
أوغلو،  كيفرك  األسبق حسين  التركي  الجيش 
أن:  أكد  عندما  عاماً  عشرين  من  أكثر  منذ 
تركيا  من  جزءاً  سابقاً  يريد  كان  “أوجالن 
اآلن  أما  كردستان(،  »باكور«  شمال  )يقصد 

فإنه ال يكتفي بالجزء، بل يريد كل تركيا”.
 هذا يعني أن األتراك منتبهون، وقارئون جيدون 
لفكر، ولفلسفة القائد “أوجالن” ومدركون مدى 
نجاعة هذه البراديغما، التي تجاوزت الحلول، 
القوموي،  المفهوم  على  وتستند  تعتمد  التي 
ذلك  وفق  والسير  الالزم،  البناء  النقد  وإجراء 
وتشخيص  الديمقراطي،  الذهني  التحول  نحو 
فلسفية، وعلمية بخاصية  الظواهر على أسس 

أوجالنية.
القائد “أوجالن” بفكره وجدليته الخالقة، سحب 
السلطويين،  هؤالء  أقدام  تحت  من  البساط 
الحاكمين  الجدد  والمحافظين  األوليغارشيين، 
األوسط،  الشرق  في  شاكلتهم  وعلى  لتركيا، 

وأجنداتهم، وقفلها بالوعي المجتمعي. أعتقد أن 
البلسم الشافي يكمن في:

- بذل مزيد من جهود ومباحثات، وتجهيزات 
وتعاون  وتنسيق،  مسبق،  وإعداد  مدروسة، 

بنّاء، ومشترك.
الهيمنة،  قوى  وأجندات  سياسات  -فضح 
الطفيليين  من  وأتباعهم  الرأسمالية،  والحداثة 
األرقى عبر  بشكلها  ذلك  ويظهر  والرجعيين، 
قراءة، واستيعاب مجلدات، وكتب مفكر القرن 
الواحد والعشرين القائد “أوجالن”، فمن يريد 
الهجمات  على  يكون رده شافياً، وواضحاً  أن 

الفاشية اآلنفة الذكر، ال بدَّ من:
المصلحة،  تتخذ  وأفكار  أطروحات،  إبداء   -
رئيساً  هدفاً  العليا  الكردستانية  والمنفعة 

واستراتيجياً.
الدول  أجندات  تخدم  األطراف  تعرية  إن   -
المحتلة لكردستان التاريخية، وتمنع االستقاللية 
الحكومات  مع  بالتوافق  الكردية،  الذاتية 

الموجودة في أي جزء منها.
الصف،  وحدة  وضرورة  أهمية،  حول 
“أوجالن”  للقائد  كان  الكردستاني،  والموقف 
فقد  فيها،  التباس  رؤى واضحة وصريحة، ال 
 1998 عام   9-8 العدد  األوج،  لمجلة  صرح 
ما يلي: “الكرد بحاجة ماسة للمؤتمر الوطني 
مليون   35 على  يزيد  ما  فهناك  الكردستاني، 
موسع-  وطني  مؤتمر  عبر  واختيار-  كردي، 
الطريق  سيقطع  باسمهم،  تتحدث  لمرجعيات 
وسيكون  بينهم،  فيما  االقتتال  يشعل  من  على 
هذا المؤتمر المرجعية لحوار، يقوم على أسس 
الحرية والمساواة مع الشعوب المجاورة أيضاً، 
وسيقطع  الجميع،  مصالح  سيحقق  ما  وهذا 
حزب  لكل  يكون  أن  على  ثانية  مرة  الطريق 
كردستاني دبلوماسيته، وإرادته الخاصة، التي 
والوقوع  والتجزئة،  التفرقة،  باتجاه  تذهب  قد 
اإلرادة  فإن  ولهذا  الرجعية،  القوى  ِحبال  في 
الوطنية تحظى بأهمية بالغة، وأن مؤتمراً مثل 

هذا يعني تكوين إرادة وطنية شاملة”.
ولصوابهم،  لرشدهم،  العودة  من  للكرد  فالبدّ 
القبلية،  والذهنية  التخوين  عن  والتخلي 
بأشكالها  والعصبية، واإلقطاعية والبرجوازية 
المنفعية، التي ال ترى غير مصلحتها، الفردية 
البنيوية  العقبات  هي  وهذه  المحضة،  األنانية 
المؤتمر  تعرقل  التي  والسياسة،  االجتماعية، 
الوطني الكردستاني بشكل ملموس، حتى اآلن.
ضرورة االلتفاف حول مشروع جامع، وعقد 
مؤتمر وطني كردستاني، يرسخ لتلك الوسيلة، 
وآليات  أولويات،  تحديد  عبرها  ليتم  واألداة، 
العمل الوطني، وسبل التواصل، والعالقات مع 
دول الجوار، والتعهد بعدم الوقوف في وجه أي 
االنجرار وراء  وإدارة كردية، وعدم  طموح، 

أفخاخ، ومكايد الدول المحتلة لكردستان.
 السؤال المطروح هنا، لماذا “ال يستفيد” الكرد 
من أعدائهم في هذه الحيثية؟ والتي باتت حقيقة: 
»يتركون المشاكل كلها، فيما بينهم حول مجمل 
بحقوق  األمر  يتعلق  عندما  الخالفية،  القضايا 
محاربة  في  ويتحدون  وبمطالبهم،  الكرد، 
الكرد، وتطلعاتهم في الحياة الحرة والكريمة«، 
وطبعاً يرجع السبب الرئيسي لذلك إلى الموقع 
وطبيعتها  بثرواتها،  لكردستان  الجيوسياسي 
التجارية  الطرق  على  ووقوعها  الخالبة، 
الدولية، وهذه األسباب بحد ذاتها تشكل إذا ما 
عظيمة  كونفدرالية  حريتها،  كردستان  نالت 
مصالح  وتضعف  المنطقة،  في  للشعوب 
واختالفاتهم،  بآرائهم  السلطة  في  القابعين 

والتاريخ حافل باألمثلة وإليكم بعضها:
-انتفاضة الشيخ عبيد هللا النهري أعوام 1879-
»باكور  كردستان  وشرق  شمال  في   1881
وروجهالت كردستان«، والتي انهارت بسبب 
القاجاريين  وساللة  العثمانيين،  مصالح  التقاء 

في إيران، وبعض القضايا المذهبية.
أعوام  “الحفيد”  برزنجي  محمود  -انتفاضة 
جنوب  وعموم  السليمانية،  1919-1924في 
نتيجة  انهارت  والتي  باشور«،  كردستان« 
التقاء مصالح اإلنكليز، والروس والعثمانيين، 
االنتفاضة،  لقادة  اإلقطاعية  العقلية  وكذلك 
أعوام  حتى  متقطع،  بشكل  استمرت  والتي 

األربعينات من القرن الماضي.
أعلنت  التي  الحمراء،  كردستان  جمهورية   -
أذربيجان،  في   1929-1923 أعوام 

وعاصمتها الجين، انهارت نتيجة التقاء مصالح 
واألتراك،  اإلنكليز،  مع  )ستالين(،  السوفييت 
والكره للقوميين اآلذريين الشديد للكرد؛ نتيجة 
القومي،  الشعور  وضعف  التركية،  الضغوط 

وتمسك الكرد هناك بالدين اإلسالمي.
أعلنت  والتي  )مهاباد(،  كردستان  -جمهورية 
شهراً،  عشر  أحد  واستمرت   ،1946 عام 
شاه  مع  السوفييت  مصالح  نتيجة  انهارت 
مع  السوفيتية  والتفاهمات  النفط،  حول  إيران 
اإلنكليز، والشاه، والتي أدت النسحاب الجيش 
األحمر من والية أذربيجان )أي االعتماد على 
وضعف  الداخلي،  التنظيم  وعدم  السوفييت( 

الوعي القومي.
-ثورة أيلول، واتفاقية الجزائر، والتي أعلنت، 
والعراق  إيران  بين   1975 عام  وانعقدت 
العراق  خاللها  تنازل  الجزائر،  دولة  برعاية 
عن شط العرب إليران، مقابل إيقاف األخيرة 
كردستان،  جنوب  في  الكرد  لثورة  دعمها 
وأعلن إنهاء الثورة الكردية، والسبب الرئيسي 
والدرس  إيران،  شاه  على  الكرد  اعتماد  هو 
االنحياز  عدم  هو: “ضرورة  هنا  المستخلص 

للدول المحتلة لكردستان، مهما كان”.
-مسألة استفتاء إقليم كردستان تم في 25 أيلول 
تنجح  ولم  كردستان،  جنوب  في   2017 عام 
كردستاني  إقليم  لقيادة  الخاطئة  القراءة  نتيجة 
في التوقيت، والوضع اإلقليمي، والدولي غير 
وإيران  تركيا  اتفاق  وكذلك  لالستفتاء،  المالئم 

والعراق على إفشالها.
الوسائل  بشتى  ويسعون  يحاولون  واآلن   
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارات  تجربة  إفشال 

التي أعلنت عام2014 في مقاطعات الجزيرة 
لمناطق  رسمياً  وأعلنت  وعفرين  وكوباني 
كإحدى   2018 عام  سوريا  وشرق  شمال 
في  انطلقت  التي  آفا،  روج  ثورة  إنجازات 

19تموز عام 2012.
بعد هذا السرد الموجز والمختص، أعتقد: أنه 

البدّ للكرد من:
وفعالية،  نشاط،  أي  لدعم  الدؤوب  -العمل 
ومشروع يخدم القضية الكردية من قبل القوى، 
وتؤمن  تنادي،  والتي  الوطنية،  والشخصيات 

بالديمقراطية.
- التركيز على خلق، وتهيئة رأي عام ضاغط 

كردي، ليتحول إلى لوبي مؤثر.
واألنشطة  الجوانب،  على  المكثف  -التركيز 
على  العمل  وتوسيع  والدبلوماسية،  الحقوقية 
االستفادة  عبر  الدولية  العالقات  مستوى 
القصوى من ثورة التقنية، والمعلوماتية الفائقة 

الوضوح.
- التركيز على المناداة بالحرية والديمقراطية، 
عقيدة  وجعلها  وطني،  وعي  وفق  ودائماً 
راسخة، ودمجها بالمعرفة الكونية والمجتمعية.
-الحدود ال تليق بالشعوب وتحجز حريتها، وقد 
آن وقت الحقيقة فمن حق الشعوب، أن تعيش 
لها؛  الحماية  درع  وتشكل  بسالم،  بعضها  مع 
التي  األولى،  الطبيعة  كنف  في  تعيش  كونها 
ست، وجعلت المجتمع يحمل صفة الطبيعة  أُّسِ

الثانية.
استخدام  من  تذكر  فائدة  ال  أنه  جازماً:  أعتقد 
بين  عادة  باتت  التي  التخوين،  خطابات 
الكردستانية لآلسف، بل  األحزاب، والتيارات 
على العكس، يزداد الشرخ بين الكرد، ويخلق 
مبادئ  إلى  بعد  نتحول  لم  بأننا  تأنيب،  أجواء 
الممكن  من  لكن  نفسه،  يدير  أن  يمكن  شعب، 

اتباع الخطوات التالية:
-يجب التركيز على المصلحة المشتركة، وما 
سوف نجنيه من ثمار وحدة الصف، والتوافق 

فيما بين الكرد. 
الداخل،  من  السيئين  لمصائد  االنسياق  -عدم 

ومن الخارج.
الديمقراطي،  والتحول  الذهني،  -التغيير 

والحقوقي.
هو  والرثة،  العفنة،  العقليات  شوائب  -تجاوز 

طريق تحقيق ذلك.
األوضاع،  ظل  في  السياسي  الموقف  فوحدة 
)كإحدى  حالياً  والعالم  المنطقة،  تشهدها  التي 
أوجالنياً  تسميته  تم  ما  وإرهاصات،  تبِعات، 
العالمية  بالحرب  األلفين  أعوام  منتصف  في 
الثالثة، وبشكل ال يشبه الحروب الكالسيكية(، 
وهذه  كردية،  بريادة  وليكن  فوري،  مطلب 

حتمية تاريخية سوف تتحقق في منطقة الشرق 
األوسط.

قرأه،  كما  يخبرنا  التاريخ  بدء:  على  عودة 
بما  عنه  وعبّر  “أوجالن”  القائد  وشّخصه 
لن  بمفرده  حزباً  أن  واضحاً،  بات  “لقد  يلي: 
يكون قادراً على تحمل أعباء القضية الكردية، 
ولن يستطيع أن يكون قوة الحل الوحيدة، لهذه 
عن  البحث  فإن  الحقيقة،  لهذه  ونظراً  القضية 
إنجاز  يمكن  وال  بات ضرورياً،  وطنية  إرادة 
هو  الوطني  المؤتمر  إن  بدونه،  شيء  أي 
فمثلما  الخيار،  لهذا  عنه  نبحث  الذي  اإلطار، 
مناهج  هناك  كثيرة،  كردية  تنظيمات  هناك 
كثيرة  إيديولوجيات  وهناك  كثيرة،  سياسية 
ضيقي  متحزبين،  لسنا  نحن  أيضاً،  مختلفة 
األفق، نحن حركة شعبية في أساسنا، وأساسنا 

يقوم على الخيار الديمقراطي”. 
وبقضيتهم  بالفلسطينيين،  العالم  يعترف  لم 
تنظيماً  وأسسوا  اجتمعوا،  أن  بعد  إال  العادلة، 
عام  الفلسطينية  التحرير  منظمة  باسم  جامعاً 
عام  المتحدة  األمم  عضوية  وأخذ   ،1964

 .1972
وكذلك المؤتمر الوطني اإلفريقي، أثناء سياسة 
التمييز العنصري ضد السود، والجدير بالذكر، 
من  الكردي  الراهن  من  االستفادة  باب  ومن 
سوف  إفريقيا،  جنوب  في  الصراع  تجربة 
أعداء  من  الكثير  راهن  “عندما  مثاالً:  أذكر 
شعب جنوب إفريقيا على اندالع حرب شرسة، 
بين قبائل زولو، والمؤتمر الوطني اإلفريقي، 
والرئيس  القائد،  لتدخل وحكمة، ومبادرة  كان 
دمج  عبر  وذلك  آخر،  رأي  مانديال  نيلسون 
الديمقراطي،  الوطني  بالمشروع  القبائل  هذه 
السيئة  والرهانات  التوقعات،  إلفشال  أدى  ما 

بخصوص »اقتتال حتمي بين الطرفين”.
سوف  الحلول  وأوقات  ظروف،  نضوج  إن 
عبر  تتحقق  وسوف  إليها،  الوصول  يختصر 
المرجعيات الوطنية، والكرد غير مستثنين من 

ذلك، وهم مطالبون بأكثر من ذلك. 
فالقائد الميدي دياكو مؤسس مملكة ميديا أعوام 
القبائل  غالبية  توحيد  على  عمل  727ق.م، 
المملكة  وجه  في  معاً  ووقفوا  آنذاك،  الميدية 
إلى  ونُفي  أسيراً،  وقع  أنه  حتى  اآلشورية، 

حماه.
والكتل  األطراف،  بين  والحوارات  اللقاءات 
الكرد  يخدم  لن  وهذا  اآلن،  متوقفة  الكردية 
مكتسباتهم  يخسرون  سوف  بل  شيء،  في 
الموجودة، والتي تحققت بدماء، وجهود أبنائها 
والكوارث،  األخطار،  يتداركوا  لم  ما  البررة، 

التي تحيط بهم، فالتاريخ لن يرحم أحد.
التي طرحها  الطريق”  إلى “خريطة  االستناد 
أن  ويمكن   ،2009 عام  “أوجالن”  القائد 
تؤسس لمرحلة جديدة بعد الرجوع إليها، وهنا 
“أوجالن  أن:  األكارم  القُراء  أذّكر  أن  أريد 
الطريق”  “خريطة  لـ  اإلعداد  أثناء  طالب 
الوطنية،  الشخصيات  مشاركة  بضرورة 
والديمقراطية،  الوطنية،  والقوى  والمثقفين، 
أنه ذكر باالسم »البرزاني والطلباني«  وحتى 
بأن  كلهم،  الكرد  ومحبو  األلقاب،  حفظ  مع 
معالجتهم  وطرق  ورؤيتهم،  آراءهم  يبدو 
واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  للقضايا 
الشرق  في  الكردية  القضية  حل  وخاصة 
األوسط، وتوّصل إلى قناعة: بأنه إذا ما تم حل 
القضية الكردية، سوف »يُعاد التاريخ لمساره 
الطبيعي«، “فالكرد تحولوا من لعبة األمم إلى 
“البدَّ  المنطقة  معادالت  في  رئيسيين  العبين 
أن نتحلى بالحكمة، وبالرؤية الصائبة لألمور، 
فال خيار آخر أمامنا، فالوقت ال يسعفنا، وليس 
نناضل،  أن  “البدّ  ذلك:  ووفق  لصالحنا”، 
حقوقنا  ونسترد  خالق،  وطني  بوعي  ونعمل 
مع  بأمان  ونعيش  والغوغائيين،  م،  الظُّالَّ من 
المعادلة  وفق  والمجاورة  المتداخلة،  الشعوب 

الوضعية الكونية “الوحدة في االختالف”.
بل  دولة،  أو  شعب،  أي  يعادون  ال  فالكرد   
يريدون إنهاء العداوة إلى األبد، والتوصل إلى 
الكردية،  للقضية  وعادل  سلمي،  وحل  اتفاق 
وتقوية  استقرار،  عامل  الكرد  يشكل  حيث 
فقراءتي  المنطقة،  في  الديمقراطية  للعملية 
بالمسار  وربطها  والتطورات،  لألحداث 
التاريخي للشعوب، تؤكد لي مجدداً أن: “طرق 
الحل، ومؤشر بُوصلتها يتوجهان نحو إمرالي 

حيث المدرسة األوجالنية”.


