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درار: وحدة سوريا ديمقراطية 
للسوريين كلهم هدفنا.. فال نحيد عنه

فّسر الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، صمت حكومة دمشق عن الهجمات 
التركية على المنطقة، بتفاهمات محتملة ضد شمال وشرق سوريا، كما انتقد ما وصفه بـ »ُسبات« 

جامعة الدول العربية حيال المشاريع االستعمارية التركية، في سوريا والعراق...«5

استياء شديد اللهجة، والتذمر لعدد كبير من الفئة النخبوية، من حقوقيين، وسياسيين، ومن 
إعالميين سوريين، أدلوا بتصريحاتهم، وبمواقفهم حيال ما أعلن عنه أردوغان، حول نيته 
بإعادته مليون الجئ سوري، وتوطينهم في مناطق تم احتاللها من قبل تركيا، كعفرين، 

وسري كانية، وكري سبي، بعد أن قاموا ببناء مستوطنات بدعم قطري، وآخر كويتي...«5

2

في االجتماع التشاوري.. رمزية محمد 
للقيام  النسائية،  التنظيمات  تدعو 

بمسؤولياتها في التصدي للمؤامرات 
المحاكة ضد الشعوب الكردستانية

رامي عبد الرحمن: بناء المستوطنات استكمال 
المنطقة التركي بتغيير ديمغرافية  للمخطط 

يف حيثيات مجزرة هولري، 
وبين متون مجازر اليوم.. 

تتضح صور الخيانة، والعداء

سردم يحافظ 
على الصدارة مع انطالق 

مرحلة اإلياب

انطلقت منافسات مرحلة اإلياب، 
الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من 
لكرة القدم للدرجة األولى للرجال، 
بإقامة   ،2022 ـ   2021 موسم 
سردم  واستمر  مباريات،  خمس 
بالحفاظ على الصدارة بعد فوزه 

على خبات بثالثية نظيفة...«10

عانى الشعب الكردي على يد أعدائه، وفي مقدمتهم المحتل التركي كثيراً، فكم من المجازر ارتكبت بحقهم؛ بهدف 
إبادتهم، ومحوهم من الوجود، وما يؤسف عليه، هو تعاون بعض األطراف الكردية في تحقيق أهدافه، علمًا أن 
هذه المساعي جارية حتى يومنا هذا، فأيدي مرتزقة حزب الديمقراطي الكردستاني ملطخة بدماء الكرد، كما المحتل 
التركي، وبمرور خمسة وعشرين عامًا على مجزرة هولير، تبقى دموية الطرفين تجاه الكرد، مستمرة حتى يومنا هذا...«3

كيف يساهم برنامج 
تدريب أمريكّي في 

تمكين قادة دمويين 
في تركيا؟

كشفت وثائق سرّية عن تلّقي مسؤولين 
أتراك رفيعي المستوى من المشاركين في 
العدوانّية  الدولِة  سياساِت  وتنفيِذ  إقراِر 
تدريباٍت  للكرد،  المناهضة  واالستبدادّية 
عسكرّيٍة أمريكّيٍة، وذلك في إطار برنامج 
القادة  دعم  الذي  األمنّية،  المساعدة 
الدكتاتوريين وفرِق الموِت في جميع أرجاء 
العالم وقد بقي هذا الدعم مستمرًا إلى 

الوقِت الحاضِر...«8

دولة االحتالل التركي 
تستمر بهجماتها 

على مناطق شمال 
وشرق سوريا

أن قواتها  التركية،  الدفاع  وزارة  ادعت 
الخاصة استهدفت اثنين من مقاتلي وحدات 
حماية الشعب في مدينة كوباني وريفها، 
في إطار هجماتها التصعيدية على مناطق 

شمال وشرق سوريا...«4

تحديد أسعار شحن 
الحبوب للموسم 

الحالي...7

المعرض األول للكتب الكردية في قامشلو

مدرسة براتي الكروية 
تفتح باب التسجيل 
لألطفال بتربه سبيه

فن الجداريات بالسودان... كيف تمتزج 
المتعة بالمخاطرة؟

زرعوا نباتات في تربة القمر فنمت... دراسة تفجر مفاجأة

الكردية  الكتب  معرض  افتتاح  من  صور 
برعاية هيئة الثقافة في اقليم الجزيرة، والذي 
للثقافة  قامشلو، مركز محمد شيخو  افتتح في 
وبمناسبة  15-5-2022م  بتاريخ  والفن 

االحتفاالت بيوم اللغة الكردية.
المعرض ضم قرابة عشرة آالف كتاب وأكثر 
دار  ألفي عنوان وبمشاركة خمسة عشر  من 
نشر ومؤسسة ثقافية في شمال وشرق سوريا.

براتي  مدرسة  أعلنت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الكروية فرع تربه سبيه، عن فتح باب التسجيل 
أمام األطفال، لألعمار من خمسة أعوام، إلى 
في  للمدرسة  واالنتساب  عاما،  عشر  خمسة 

الموسم الصيفي الجديد 2022.
تربه  في  سنوات  عدة  منذ  المدرسة  وتنشط 
تنشط  بينما  لها،  الرئيسي  المقر  حيث  سبيه، 

بفرعين آخرين في قامشلو، وعامودا أيضاً.
في  مختصة  كوادر  على  المدرسة  وتعتمد 
جانب  إلى  الكرة،  فنون  على  األطفال  تدريب 
بحيث  التعليمية،  بالمراحل  الرعاية  تقديم 
قرطاسية  موسم  كل  نهاية  في  المدرسة  تقدم 

لألطفال، تشجيعا للعلم والدراسة. 
التابعة  باألفرع  المئات  سنوياً  ويلتحق 
أشهر  أربعة  إلى  ثالثة  مدار  للمدرسة، وعلى 

حسب  التمارين  تكون  بينما  النشاطات،  تقام 
أحوال الطقس، وأثناء عطل المدارس، وطبق 
للمدرسة،  الماضي  الموسم  في  المنهج  هذا 
بعدما كان االلتحاق بالمدرسة يتوقف مع نهاية 

الموسم الصيفي.
شهري،  اشتراك  دفع  عبر  التسجيل  ويكون 
وكان في الموسم الماضي عشرة آالف ل.س، 
مع مراعاة ظروف األطفال من العائالت ذات 
ألطفال  مجاني  واشتراك  المحدود،  الدخل 

الشهداء.
األحد  يوم  من  اعتباراً  التسجيل  باب  وافتتح 

المصادف لـ 2022/5/15.
مركز  ألطفالهم:  األهالي  لتسجيل  وخصص 
الجسر  شارع  الرياضية،  للتجهيزات  الكابتن 

الصغير مقابل ستوديو شفان في تربه سبيه.
المدارس  من  الكثير  أن  بالذكر،  والجدير 
الكروية، تنشط اثناء العطلة الصيفية للمدارس 
باشتراكات  منها هي  والبعض  الجنسين،  لكال 
مقارنةً  مرتفعة  تعدّ  اآلخر  والبعض  رمزية، 
بالمجمل  ولكن  مناطقنا،  في  المعيشي  بالواقع 
الصحيح،  الطريق  وفي  جيدة،  خطوة  هي 
فاستقطاب األطفال لتعليم لعبة كرة القدم يجر 

بالفائدة على الشاب، وعلى عائلته. 

سطح  من  تربة  في  نباتات  بزراعة  علماء  قام  مرة،  ألول 
القمر، جمعها رواد فضاء، رحلة أبولو التابعة لوكالة الفضاء 

األمريكية )ناسا(.

فقد عبّر العلماء عن ذهولهم من النتائج، التي نشرت في مجلة 
يكن  لم  حيث  الخميس،   Communications Biology
لديهم أي فكرة، عما إذا كان أي شيء سينبت في تراب القمر 

القاسي.

نبات بذور الرشاد
والزراعة  األغذية،  علوم  معهد  من  فيرل  روبرت  وأوضح 
الرشاد  حب  بزرع  وزمالؤه  هو  قام  أنه  فلوريدا،  بجامعة 
 11 أبولو  من  أرمسترونغ  نيل  أعادها  التي  القمر،  تربة  في 
وباإلضافة إلى باز ألدرين، وغيرهما من السائرين على سطح 

القمر منذ سنوات، حيث نبتت البذور.

الوحيد،  السلبي  الجانب  أن  إلى  الباحثون  أشار  المقابل،  في 
لهذه الدراسة حصل بعد األسبوع األول، حيث أدت الخشونة 
على  الضغط  إلى  القمرية،  للتربة  األخرى  والخصائص 
الحشائش الصغيرة المزهرة لدرجة أنها نمت بشكل أبطأ، من 

تلك المزروعة في تراب من األرض.

وأضافوا أن معظم نباتات القمر، انتهى بها المطاف بالتقزم، 
النباتات كانت سيئة في التربة، التي تعرضت  الفتين إلى أن 
أكثر لإلشعاع الكوني، والرياح الشمسية على القمر، حسب ما 

نقلت صحيفة »ذا غارديان«.

خطوة حقيقة
الفضاء  نباتات  أحياء  عالم  جيلروي،  سيمون  قال  بدوره، 
في  دور  له  يكن  لم  والذي  ماديسون،  ويسكونسن  جامعة  في 
يمكنك  أنه  لمعرفة  لألمام،  كبيرة  خطوة  »هذه  إن  الدراسة: 
هي  التالية،  الحقيقية  »الخطوة  وتابع  النباتات«.  زراعة 

الذهاب، والقيام بذلك على سطح القمر«.

يشار إلى أن تراب القمر مليء بشظايا زجاجية صغيرة، جراء 
في  مكان  كل  إلى  التي وصلت  الدقيقة،  النيازك  اصطدامات 
المشاة  فضاء  بدالت  وارتدت  القمرية،  أبولو  هبوط  مركبات 

على سطح القمر.

للزراعة،  قابلة  تربة  إليجاد  الحلول  أحد  أن  العلماء  وأوضح 
هو استخدام بقع جيولوجية أقل عمراً على القمر، مثل تدفقات 

الحمم البركانية.

وتغيير  الزراعية،  البيئة  تعديل  إمكانية  إلى  أشاروا  كذلك، 
مزيج العناصر الغذائية، أو ضبط اإلضاءة االصطناعية.

يذكر أن وكالة ناسا وزعت أخيراً 12 غراماً من تراب القمر، 
الماضي،  العام  من  مبكر  وقت  في  فلوريدا  جامعة  لباحثي 
وتمت عملية الزراعة، التي طال انتظارها في مايو الماضي 

في أحد المختبرات.

االحتجاجية  والتظاهرات  المواكب،  تنظيم  مع 
تجد  النشطاء،  قبل  من  السودانية  بالشوارع 
الشوارع،  جداريات  بتزيين  منهمكين  آخرين 

تلك الجداريات، قد يُكتب لها النجاح.
التظاهرات  أو  المواكب،  أثناء  الرسم  ففكرة 
الفنية بالمخاطرة،  المتعة  ما تمتزج فيها  غالباً 
ودائماً ما يكون الفنانون التشكيليون على أهبة 
االستعداد، لترك كل شيء، واالبتعاد بفرشاتهم 

وألوانهم إذا احتدم الموقف بالشارع.

من أين نبعت فكرة الرسم؟

لـ«العربية. طارق  دعاء  الفنون  منسقة  تقول 
نت« و«الحدث.نت« إن الفكرة نبعت إلضافة 
وبالفعل  الثوري،  للحراك  جديدة  وقيم  أبعاد 
الثوري،  الحراك  دعم  في  االتجاه  هذا  أسهم 
من  كثيرة  فئات  في  الروح  بث  في  وساعد 

المشاركين، بتلك المسيرات.
األخرى،  الفعاليات  في  الرسم  بخصوص  أما 
»فيتم التنسيق مع رفاقنا«، كما تقول دعاء، في 
لجان المقاومة، »ونقوم بالرسم تبعاً لمسارات 
الموكب على األرض، ويؤثر ذلك بشكل الفت 
انتشار  للمتظاهرين، وعلى  الفنية  الذائقة  على 

الجداريات في مناطق شتى«.
إلى  حارة  تحية  ترسل  أن  دعاء،  تنسى  وال 
الفنان التشكيلي، أحمد الصادق »ميدو«، حيث 

المواكب،  أثناء  الرسم  ابتدعوا  الذين  من  كان 
وأثناء االشتباك، وشارك بفعالية في رسم، وفي 

تلوين تلك الجداريات.
 2019 األول  كانون  ثورة  أن  كثيرون  ويعدّ 
منازع،  بال  التعبيرية  الفنون  ثورة  بالسودان، 
اإلشهارية   « »البوسترات  كانت  البدء  في 
للمشاركة بالمواكب، صورة جمالية اختلط فيها 
الحرف الموشى باللون، وبالصورة، ثم تدانت 
وواجهة  القماش،  على  التعبيرية  الرسوم  إلى 
الفنان  أوضح  كما  األرض،  وأديم  الجدران 
لـ«العربية.نت«  عفيفي  المجيد  عبد  التشكيلي 
عند  بدأت  الرسومات  قائالً:  و«الحدث.نت«، 
تفجر الثورة، ثم تعمقت، وازدهرت في ميدان 
االعتصام، حيث استغل المعتصمون الجدران، 
واألرض، وقاموا بتزيينها برسومات، مزجوا 
أحبارها، بتصاوير وعبارات تحوي أحالمهم، 
حدود  عند  يقفوا  ولم  للمستقبل،  وتصوراتهم 
تزيين  إلى  تجاوزوها  بل  واألرض،  الجدران 
بالطوب اإلسمنتي،  المشيدة  الوقائية،  التروس 
وغيره بأشكال تعبيرية ومفردات داللية، ذات 

رسائل ومغزى.
وال  كانت،  الجداريات  أن  عفيفي:  ويضيف 
الثورة  فلسفة  أنتجتها  تعبيرية،  فلسفة  تزال 
لشعارات  حاملة  معها،  وتطورت  نفسها 

المرحلة، ومعبرة عنها.
يشير  المواكب،  أثناء  الجداريات  رسم  وعن 
لوحة  تأتي  الموكب،  جدارية  أن  إلى  عفيفي 
تعبيرية عن فلسفة الموكب، وفكرته وأهدافه، 
بالهدف، من تنظيم  وتكون ذات صلة مباشرة 
لذكرى  أو تمجيداً  الموكب سواء كان مطلبياً، 
أحد المتظاهرين مثالً، وتبعاً لذلك تخط األنامل 
بالرسم  الجداران  على  أو  األرض،  على 
والتلوين، لتخرج لوحة ذات لون بهيج وطازج.
كانون  بأن  السائد،  الرأي  مع  عفيفي  ويتفق 
اكتشفنا  التعبيرية، ويقول:  الفنون  ثورة  األول 
موهبة  لديهم  السودانيين،  من  مقدرة  نسبة  أن 
بالجدارية،  مثاالً  ويضرب  والتلوين؛  الرسم 
»بري«  مقابر  حائط  على  رسمت  التي 
المتاخمة لميدان االعتصام، بدأها التشكيليون، 

وأكملها الثوار أنفسهم.
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النسائية واألحزاب  الحركات والتنظيمات  الناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد،  دعت 
للمؤامرات،  التصدي  في  كبير  بشكل  دورها  أداء  إلى  كردستان،  عموم  في  السياسية 

والمخططات، التي ُتحاك ضد الشعوب الكردستانية.

في االجتماع التشاوري.. رمزية محمد تدعو التنظيمات 
النسائية، للقيام بمسؤولياتها في التصدي للمؤامرات 

المحاكة ضد الشعوب الكردستانية

»تفاصيل فنية بأنامل صحفية«... معرض لإلعالميات المبدعات

رمزية  ستار  مؤتمر  باسم  الناطقة  رحبت 
محمد في كلمة ألقتها باالجتماع التشاوري في 
زانا  بصالة  قامشلو  في  انعقد  الذي  المؤتمر، 
تحت شعار »لتوحيد مواقف السناء الكرديات 
كافة  واستذكرت  بالحضور،  االحتالل«  ضد 
الشهيدات اللواتي استشهدن في عموم كردستان 
كما باركت النساء، اللواتي يقاومن ضد الفاشية 
في سجون االحتالل التركي، كما نشرته وكالة 

أنباء هاوار.

املرأة قادرة عىل تحدي 
املامرسات الخاطئة

السياسة  إن  مقولة  النساء  »كسرت  وقالت: 
خاصة بالرجل فقط، وأثبتت النساء أن المرأة 
تستطيع القيام بكافة المهمات إلنهاء السياسات 
الممارسة بحقها، وخاصة في المناطق المحتلة 

في عفرين وسري كانيه وكري سبي«.
التي  الهجمات،  إلى  أشارت  محمد  رمزية 
آفا،  روج  وخاصة  كردستان،  لها  تتعرض 
»هذه  قائلة:  التركي،  االحتالل  دولة  قبل  من 
االتفاقات والمؤامرات تمتد عبر التاريخ بهدف 
النصيب  الكرديات  للنساء  فيما  الكرد،  إبادة 

األكبر من هذه السياسات«.
يقع  الذي  الدور  إلى  االنتباه  رمزية  ولفتت 
النسائية،  والتنظيمات  الحركات  عاتق  على 
مؤسسات  جانب  إلى  السياسية  واألحزاب 
»على  اإلنسان  وحقوق  المدني،  المجتمع 
النساء الكرديات أداء دور رئيسي في التصدي 
للسياسات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعوب 

الكردستانية«.
آفا  ثورة روج  المرأة ضمن  وأضافت: »أدت 
وشمال وشرق سوريا، دوراً رئيساً من الناحية 
السياسية، وفي جميع الميادين، وبذلك استحقت 

تعريف الثورة بثورة المرأة«.

النضال الدؤوب يف حامية 
املكتسبات

وشددت رمزية على ضرورة النضال الدؤوب 
المرأة  مكتسبات  حماية  أجل  من  للنساء 
عموماً،  كردستان  ومكتسبات  خاص،  بشكل 

مؤكدة: »ولمناقشة دور المرأة في حماية هذه 
عاتقها،  على  الملقاة  والمسؤولية  المكتسبات، 
هذا  نعقد  بحقها،  الممارسة  السياسة  ومواجهة 

االجتماع التشاوري«.
ستار،  مؤتمر  باسم  الناطقة  وركزت  هذا، 
الكرديات  النساء  دور  على  محمد،  رمزية 
المجتمع  ومؤسسات  السياسية،  األحزاب  في 
الكونفرانس  لعقد  السعي  أجل  من  المدني، 
الثالث للنساء األمميات، والوقوف بشكل خاص 
قبل  من  المرأة  ضد  الممارسة  الحرب  على 
يهدفون  الذين  ومرتزقته،  التركي،  االحتالل 
دورها  أداء  من  ومنعها  إرادتها،  كسر  إلى 
الريادي ضمن المجتمع، ومحاولة طمس دور 
المرأة المناضلة، التي تسعى إلى خلق مقاومة 

ونضال في ميادين الحياة كافة.

اتحاد التنظيامت يف وجه 

املؤامرات

محمد  رمزية  أشادت  حديثها،  ختام  وفي 
بالدور الكبير، الذي أدته وحدات حماية المرأة 
 YJA( الحرة  المرأة  ووحدات   ،)YPJ(
االحتالل  لهجمات  التصدي  في   )STAR
مكتسبات  عن  والدفاع  ولمرتزقته،  التركي، 
ضرورة  على  مشددة  وحمايتها،  المرأة 
الوقوف إلى جانب الوحدات، ودعمها بالطرق 
اتحاد  المتاحة، والتأكيد على ضرورة  والسبل 
التي  العراقيل  لمواجهة  النسائية  التنظيمات 

تواجهها.
هذا وانعقد االجتماع التشاوري للنساء الكرديات 
ممثالت  بمشاركة  الجاري،  أيار   15 بتاريخ 

سوريا  ومجلس  السياسية،  األحزاب  عن 
الديمقراطية، ومجلس المرأة في شمال وشرق 
سوريا، واإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
وقوى األمن الداخلي - المرأة، ووحدات حماية 
الشهداء،  عوائل  ومجلس   ،)YPJ( المرأة 
واتحاد اإلعالم الحر، ومجلس تل أبيض/ كري 
ورابطة  كانيه،  سري  مهجري  ولجنة  سبي، 
إقليم  مثقفي  واتحاد  االجتماعية،  عفرين 
الجزيرة، وعدد من الضيوف من إقليم الفرات، 
من  وممثالت  والرقة،  الشهباء،  ومقاطعة 
الخارج، ودار النقاش حول محورين أساسيين 
هما »التطورات السياسية في كردستان، ورأي 
المرأة حيالها، وموقف المرأة من االحتالل«، 

ومن بعدها إصدار القرارات بهذا الشأن.

معرض  م  نُّظِ صحفية،  ثالثين  بمشاركة 
لعرض  صحفية«  بأنامل  فنية  »تفاصيل 
تبرز  عدة  مجاالت  في  الصحفيات  مواهب 

الترابط بين اإلعالم، واإلبداع.
الواقع،  إلى  االفتراضي  العالم  من  للخروج 
الصحفيات  وإبداعات  مواهب  وتثمين 
افتتح  الفنية،  الجزائريات، وإظهار قدراتهن 
فنية  »تفاصيل  عنوان  تحت  فني  معرض 

بأنامل صحفية«.

مبدعات بتفاصيل جميلة

صبع  كل  »صحفيات  مجموعة  نظمت 
الوطنية  الجمعية  مع  بالشراكة  بصنعة«، 
الوطنية  والمؤسسة  جزايرنا«  »تراثنا 
 14 السبت  يوم  واإلشهار،  النشر  لالتصال 

أيار/مايو، المعرض الفني األول لإلعالميات 
المبدعات تحت عنوان »تفاصيل فنية بأنامل 

صحفية«.
وانطلق المعرض بمشاركة 30 صحفية من 
مواهبهن  عن  كشفن  البالد،  نواحي  مختلف 
في مجاالت عدة، تبرز الترابط بين اإلعالم 
غرار  على  مشتركة،  تفاصيل  في  واإلبداع 
الشعرية،  والكتابة  التشكيلي،  والفن  الرسم 

والخياطة والتطريز، وتصميم األزياء.

الصحفية  قالت  المعرض  هامش  وعلى 
سمية سعادة ممثلة مجموعة »صحفيات كل 
صبع بصنعة«: »أُسست مجموعة كل صبع 
بصنعة للتعريف بمواهب الصحفيات، والتي 
انطلقت في فترة الحجر الصحي، حيث كانت 
عندما  أي  لبيوتهن،  مالزمات  الصحفيات 
كان الوقت مناسباً لممارسة نشاطات خارج 

إطار العمل الصحفي«.

تجسيد املواهب

قديمة،  المعرض  فكرة  أن  إلى  وأشارت 
المواهب،  لكشف  تجسيدها  على  العمل  وتم 
إطالق  أجل  من  مناسباً  أصبح  »الوقت 
األنامل  تخفيه  بما  والتعريف  المبادرة،  هذه 
العمل  إطار  خارج  إبداع  من  الصحفية 
ومتاحة  معروضة،  وإبداعاتهن  الصحفي، 
فرصة  المعرض  أن  معتبرةً  للجميع«، 
من  اإلعالمية  تملكه  ما  بجماليات  للتعريف 

مهن بين يديها.
من جانبها قالت نسيبة عالل إحدى الصحفيات 
المشاركات في المعرض عن شغفها، وحبها 
للخياطة والتفصيل وتصميم األزياء: »بدأت 
بتصميم األزياء منذ عام 2016، كنت أصمم 
من  التصاميم  مستلهمة  الورق  على  األزياء 
قارورة عطر أو مبنى«، الفتةً إلى أنه »في 
كفتي  بين  كنت  حياتي،  من  معينة  مرحلة 
تصميم األزياء، واإلعالم بعد حصولي على 

شهادة البكالوريا«.
لدراسة  وجهاني  »والدي  أن  إلى  وأشارت: 
أكاديمية في تخصص علمي باعتبار أن أمي 
يؤمنان  ال  فهما  طبيب،  ووالدي  ممرضة، 
درست  لذا  والصنعة،  الحرفة  بمجال  كثيراً 
ماستر  على  حصلت  اإلعالم،  تخصص 
صحافة، وتلفزيون سمعي بصري، وبالرغم 
حبي  أن  إال  اإلعالم،  مجال  في  عملي  من 
عدت  حيث  أكبر،  كان  األزياء  لتصميم 
لمدة عام ونصف،  بتكوين  للتصميم، وقمت 
وطورت  موهبتي،  صقل  على  وعملت 
مهاراتي أكثر، خاصةً عندما كنت أبحث عن 

زي معين خفيف يتناسب معي، لم أكن أجد 
ما يلبي رغبتي في اللباس، ما دفعني لشراء 
ذوقي  مع  تتماشى  مالبس  وخياطة  أقمشة، 

كجزائرية«.

فرصة للقاء

وحول إقبال الزوار على معرض اإلعالميات 
»كان  المعرض:  أن  إلى  لفتت  المبدعات، 
في  وجاء  كإعالميات،  للقائنا  كبيرة  فرصة 
فترة كنا بحاجة للتعبير عن أنفسنا، وانشغالنا 
عن  بعيداً  والرسم،  والطبخ  بالخياطة 
والوضع  العائلة  ومسؤوليات  العمل  ضغط 
»المعرض  أن  إلى  مشيرةً  االجتماعي«، 
منحني الفرصة لعرض تصاميمي العصرية، 
موروثنا  على  فيها  حافظت  تقليدية  بلمسة 

الثقافي«.

دعم املواهب الشابة

التي  شرالح،  نسيمة  اإلعالمية  قالت  فيما 
الصحفيات،  إبداع  معرض  في  شاركت 
عام  إصداره  تم  الذي  الشعري،  بديوانها 
إطار  في  الثقافة  وزارة  من  بدعم   2014
بافتتاح  دعم المواهب الشابة: »سعدنا كثيراً 
كإعالميات،  جمعنا  الذي  المعرض،  هذا 
وتعرفنا على بعضنا بصفة شخصية، خاصة 
الحجر  فترة  بعد  البعد االجتماعي  تأثير  بعد 
الصحي، وخروجنا من الفضاء األزرق إلى 

الواقع«.
وأشادت بالمرأة العاملة في المجاالت كافة، 
أن  إلى  مشيرةً  منهن،  الصحفيات  وخاصةً 
مختلف الفئات شاركت بالمعرض، الذي تم 
مجال  وفي  بالجزائر،  أول  كحدث  تسجيله 

الصحافة واإلعالم.
JINHA وكالة أنباء املرأة

لماذا تشعر النساء عادة بالبرد أكثر من الرجال؟

فوائد الكرز لصحتك وجمالك

بالبرد، حتى مع ارتداء مالبس  يشعر البعض 
ذلك؟  إلى  تؤدي  التي  العوامل  فما  صوفية، 
من  أكثر  بالبرد،  عادة  النساء  تشعر  ولماذا 

الرجال؟
ـ الوراثة ونمط الحياة:

إن الشعور بالبرد، قد يكون ناتجاً عن عوامل 
وراثية، إلى جانب ضعف الدورة الدموية، فإذا 
يعني  ال  فذلك  البرد،  من  يعانون  آباؤنا  كان 

بالضرورة، أننا سنكون مثلهم.
الشعور  في  مهماً  دوراً  الحياة  نمط  ويلعب 
بالبرد، ذلك أنه كلما كان الشخص أكثر نشاطاً، 

انخفض شعوره بالبرد، لذا عند التحّرك، وبذل 
مجهود بدني، يتأكسد األكسجين، الذي يستنشقه 
المرء من أجل تعزيز مستوى الطاقة، وهو ما 

يُخفض مستوى البرودة.
ـ التربية واالختالف بين الجنسين:

مع  بعالقتهم  بالبرد،  البعض  شعور  يفّسر 
مرحلة  خالل  المنخفضة،  الحرارة  درجات 
فكرة،  الوالدين  ترسيخ  حال  وفي  الطفولة، 
ارتداء المعطف المبطن، يجنب الشعور بالبرد 
الشديد، سوف يظل الطفل يتبع تلك التعليمات، 
مدى  في  التفكير  دون  من  بلوغه  عند  حتى 

صحتها.

ولكن ملاذا تشعر النساء عادة 
بالربد أكرث من الرجال؟

الجنسي  الهرمون  -وهو  التستوستيرون  يؤثر 
معينة  مستقبالت  الرجال-على  لدى  الرئيسي 

في الدماغ، ويعدل الشعور بالبرد.

ـ السن:
التقدم في العمر، يزداد مستوى حساسية  ومع 
ومنذ  المنخفضة،  الحرارة  لدرجات  الجسم 
الوالدة، تساعد الدهون البنية، أو ما يعرف بـ 
)األنسجة الدهنية البنية( على محاربة الشعور 
بالبرد، والحفاظ على درجة حرارة الجسم عند 
مستوى 37 درجة مئوية، غير أنه مع التقدم في 
السن ينخفض مستوى هذه الدهون في الجسم.

حيث إن كبار السن أكثر عرضة للشعور بالبرد 
التي  للدهون،  فقدانهم  بسبب  بغيرهم؛  مقارنة 
معينة،  حاالت  في  الجسم،  عزل  على  تساعد 
عند  التستوستيرون  هرمون  مستوى  ينخفض 

الرجال، ما يؤدي إلى الشعور بالبرد.
انقطاع  يؤدي  فقد  بالمرأة،  يتعلق  فيما  أما 
زيادة  إلى  الهرمونية  واالضطرابات  الطمث، 
الشعور بالبرد، إن التغيرات، التي تطرأ على 
إلى حدوث هبات  تؤدي  قد  الحرارة،  درجات 

ساخنة، أو االرتعاد.
ـ الدورة الدموية:

ضعف  إلى  الشديد  بالبرد  الشعور  يعزى  قد 
يكون  ما  وعادة  الجسم،  في  الدموية  الدورة 
اإلصابة  عن  ناتجاً  الدموية  الدورة  ضعف 

ببعض األمراض، أو بسبب عوامل وراثية.
يعانون من ضعف  الذين  وينصح األشخاص، 
النوم،  أثناء  الجوارب  بارتداء  الدموية  الدورة 
مستوى  وتعزيز  القدمين،  تدفئة  شأنه  من  ما 

تدفق الدم.
ـ األمراض:

وفي بعض الحاالت، يعدّ الشعور الشديد بالبرد 
من  مختلفة،  بأمراض  اإلصابة  أعراض  من 
بينها قصور الغدة الدرقية المسؤولة عن تنظيم 

ضربات القلب، وكذلك درجة الحرارة.
الحاالت،  الشديد في بعض  بالبرد  الشعور  إن 
مستوى  على  مشاكل  وجود  إلى  يشير  قد 
هرمون  إنتاج  عن  المسؤولة  الكظرية  الغدة 
شعور  إلى  اختالله  يؤدي  الذي  الكورتيزول، 
شديد بالبرد، أو على العكس من ذلك اإلصابة 

بهبات ساخنة.

إن كمية السكر اليومية األعلى، ينبغي أال تزيد 
عن عشرة بالمائة من إجمالي  الطاقة اليومية، 
من  غراماً   50 أي  الشخص،  يتناولها  التي 
إجمالي الطاقة لشخص بالغ، الذي تبلغ حاجته 
حراري  2000  سعر  نحو  يوميا  الطاقة  من 

في المتوسط.          
يرفع  السكر،  تناول  في  اإلفراط  إن   حيث 
وبالسمنة،  بتسوس  األسنان،  اإلصابة  خطر 
وداء السكري، وأمراض القلب، وااللتهابات، 

والسرطان.        

السكر يظهر  بأسامء، 
وبأشكال عديدة    

 ولاللتزام بكمية السكر اليومية األعلى، ينبغي 
معرفة أن السكر يظهر  بأسماء وأشكال عديدة، 
باسم  المعروف  المنزلي  السكر  جانب  فإلى 
المعروف  الفاكهة  سكر  ،  يوجد  )السكروز( 
المعروف  الحليب  وسكر   ، )الفركتوز(  باسم 

باسم )الالكتوز(.            
كما ينبغي معرفة، أن السكر يوجد في أطعمة 
في  أخرى غير الحلويات، إذ إنه يختبئ مثالً 

صوص الشواء، والبيتزا المجمدة.

اإلقالل من السكر
وكخطوة أولى على درب اإلقالل من السكر، 
تزيد  ال  المصنعة،  التي  األغذية  ينبغي شراء 
كمية السكر بها عن خمس غرامات لكل مائة 

غرام.     
تناول  مثال،  اإلفطار  وجبة  في  ينبغي   كما 
والفواكه،  بدالً  والحليب  الشوفان،  رقائق 
الزبادي  تناول  أو  الشوكوالتة،  موسلي  من 
الطبيعي المضاف إليه فواكه طازجة،  بدالً من 

زبادي الفواكه الجاهز.            
وكوجبات بينية ينبغي تناول قطع الخضروات 

 بدالً من الشوكوالتة.     

بقيمها  الغنية  الصيفية  الفواكه  أحد  الكرز  يعد 
دعونا  اللذيذ،  مذاقها  إلى  باإلضافة  الغذائية، 
المتنوعة،  الكرز  بفوائد  يلي،  فيما  نعرفكم 

وقيمته الغذائية أيًضا.

فوائد الكرز

المعادن،  من  العديد  على  الكرز  يحتوي 
والفيتامينات باإلضافة إلى مضادات األكسدة، 
وجميعها تمنحه خواص، وفوائد خاصة، وهي 

تشمل:
1-تعزيز المناعة ومحاربة األمراض:

مضادات  من  مميزة  مجموعة  الكرز  يحوي 
الجذور  محاربة  على  قدرة  لها  التي  األكسدة، 
وبأمراض  بالسرطان،  اإلصابة  ومنع  الحرة، 

القلب.
وخاصة  هذه،  األكسدة  مضادات  وتعمل  كما 
إبطاء عالمات  على  تعمل  التي  الكاروتينات، 
كلها  الكرز  وأنواع  والشيخوخة،  بالسن  التقدم 
تختلف  قد  أنها  إال  األكسدة،  مضادات  تحوي 
الكرز  ويعدّ  الكرز،  لون  بحسب  بتركيزها 
بمضادات  الكرز  أنواع  أغنى  الحامض، 

األكسدة.
2-تنظيم ساعات النوم ودورته:

مادة  على  طبيعي  بشكل  يحوي  الكرز   
الميالتونين، وهي مادة يفرزها الدماغ، وتساعد 
على تنظيم ساعات النوم ودورته، وهذه المادة 
عوامل  بعدة  وتتأثر  الظالم،  في  إنتاجها  يتم 
منها اإلضاءة االصطناعية، التي نتعرض لها، 
تناول  فإن  الميالتونين، ولذا  إنتاج  ما يحد من 
أغذية مثل؛ الكرز، يساهم في زيادة مستوياتها 

في الجسم.
3-خسارة الوزن:

يحوي الكرز في مكوناته ما يزيد عن 75% ماء، 
باإلضافة إلى نسبة عالية من األلياف الغذائية، 
الحرارية،  السعرات  من  قليلة  ومستويات 
وبهذا، فإن الكرز يعد غذاء مميزاً، لمن يطمح 
لخسارة الوزن، إذ إنها تعزز الشعور بالشبع، 
وامتالء المعدة، والتقليل من الوجبات المتناولة 
مميزة  خفيفة  وجبة  فهو  الحلو  وبمذاقه  الحقًا، 

كبديل للحلويات، واألغذية العالية بالطاقة.
4-تعزيز صحة القلب:

مستويات  تقليل  في  الكرز  تناول  يساعد 
إبطاء  طريق  عن  الدم،  في  الكولسترول 
في  يساهم  فهو  وبالتالي  الدم،  في  امتصاصه 

من  محتواه  وأن  كما  القلب،  صحة  تعزيز 
تنظيم  على  يعمل  والمغنيسيوم،  البوتاسيوم 
أمراض  من  يحمي  ما  الدم،  ضغط  مستويات 
من  ومحتواه  الدماغية،  والسكتات  القلب 
التهابات  يحارب  القوية  األكسدة  مضادات 

القلب.
5-مسكن لآلالم ومضاد لاللتهابات:

باسم  تعرف  مواد  على  يحتوي  الكرز 
عن  المسؤولة  األصباغ  وهي  األنثوسيانين، 
األلم  تقليل  على  تعمل  إنها  حيث  الكرز،  لون 
التهاب  آالم  وخاصة  بااللتهابات،  المرتبط 

المفاصل والنقرس. 
6-تعزيز صحة العظام:

لنمو  الضرورية  المعادن  أهم  الكرز  يحتوي 
العظام وتقويتها، وهي الكالسيوم، والمغنيسيوم، 
يساعد  ما  البورون،  مادة  على  ويحتوي  كما 
على زيادة صحة العظام، عندما تُستهلك جنبًا 

إلى جنب مع المغنيسيوم والكالسيوم. 
فوائد الكرز للبشرة والشعر

يحوي الكرز على جرعة متنوعة من مجموعة 
وصحية،  متألقة  لبشرة  ضرورية  فيتامينات 
مثل فيتامينات أ، وج، وب، وهـ، ومن هنا تأتي 
وإليكم  والشعر،  والجلد  للبشرة،  الكرز  فوائد 

أشهرها:
1ـ الوقاية من سرطان الجلد:

يحوي الكرز مضادات أكسدة قوية معروفة باسم 
السرطانات،  مكافحة  على  تعمل  األنثاسيونين 
ومنع نموها، وكما وتحمي خاليا البشرة والجلد 

من الجذور الحرة، التي قد تسبب تلفها.
2ـ يساعد على تفتيح البشرة:

تساهم  خواصاً  للكرز  أن  الباحثون  يعتقد 
عند  خالياها  وتجديد  البشرة،  لون  تفتيح  في 
إزالة  في  والمساهمة  له،  الطويل  االستخدام 

البقع السوداء.
3ـ مكافحة التجاعيد وعالمات الشيخوخة:

العالي من مضادات  الكرز  بفضل محتوى  إذ 
األكسدة القوية وخاصة الكاروتينات، فانه يُعدّ 
السن،  تقدم  الوقاية من عالمات  في  جدّاً  مهماً 

وخاصة التجاعيد.
4ـ مواد مغذية للبشرة وتساعد على تجددها:

4-تغذية البشرة وتجددها:
مجموعة  إلى  باإلضافة  الكرز  يحوي 
المهم  ج،  فيتامين  للبشرة  المغذية  الفيتامينات 

الخاليا  البشرة، وتجديد  تعزيز صحة  جدًا في 
واألنسجة، والمهم جدًا لمكافحة عالمات التقدم 

في السن، مثل التجاعيد.
5ـ غذاء مثالي للشعر:

محتوى الكرز الغني من عناصر غذائية مفيدة، 
على  والحفاظ  للشعر،  المثالي  الغذاء  يجعله 
فهو  أ،  فيتامين  من  محتواه  بفضل  إذ  صحته، 
يعمل على تقوية بصيالت الشعر، أما محتواه 
من فيتامين ج فإنه يعمل على تقوية بصيالت 

الشعر، ومنع تقصفه، وتساقطه.
أما محتواه من فيتامينات ب، فإنه يساعد على 
ما  الرأس،  فروة  في  الدموية  الدورة  تعزيز 
يساهم في تشجيع تجدد الخاليا، وبالتالي تعزيز 

عملية نمو الشعر.

فوائد الكرز األسود

إلى  المائل  األحمر  اللون  غامق  الكرز  يمتاز 
للفالفونويدات،  رائعاً  مصدراً  بكونه  السواد، 
وهي مضادات أكسدة قوية لها عدة فوائد، تعود 
أخرى،  مكونات  إلى  باإلضافة  الجسم،  على 

دعونا نفصلها فيما يلي: 
1-محاربة السموم وتعزيز المناعة: 

من  مجموعة  على  األسود  الكرز  يحوي 
مثل  لألكسدة،  المضادة  الفالفينويدات 
األنثوسيانين، وهي مركبات كيميائية مسؤولة 
عن إعطاء الكرز لونه األحمر الداكن، والتي 
تدعم جهاز المناعة للجسم وتعمل على دعمه، 
والميكروبات،  لألمراض،  مقاومته  وتعزيز 
التي  حرة،  جذور  أو  خارجية  سموم  وأي 
األيض  لعمليات  نتيجة  الجسم  في  تنتج  قد 
تلف  عن  مسؤولة  تكون  قد  والتي  المختلفة، 
الخاليا وموتها، وقد تكون فيما وراء اإلصابة 
في عالمات الشيخوخة والتقدم في العمر، كما 
وتساعد في الوقاية من السمنة، وعالج بعض 

األمراض المزمنة مثل السكري.
الجهاز  مشاكل  من  الوقاية  في  2-المساعدة 

الهضمي:

باأللياف  العالي  األسود  الكرز  بفضل محتوى 
الغذائية، فهو يساهم بشكل كبير في الوقاية من 
والجهاز  الهضم  تعزيز صحة  وفي  اإلمساك، 
وتلينها،  األمعاء  حركة  وتسهيل  الهضمي، 
من  يومية  حصص  بتناول  يوصى  ما  وعادة 

األلياف، ال تقل عن 21-38 غم.
اللون،  داكن  األسود  الكرز  من  واحد  كوب 
األلياف  من  غم   2.9 لك  يقدم  أن  بإمكانه 
الغذائي  نظامك  ضمن  فإدراجه  لذا  الغذائية، 
بتغطية كمية  بالفعل  يساهم  أن  اليومي، ممكن 
بتناولها  لك  الموصى  األلياف  حصص  من 

يوميًا. 
3-تعزيز صحة الجلد والمفاصل:

ج،  لفيتامين  عالياً  مصدراً  الكرز  يعد 
جدًا،  قوي  أكسدة  مضاد  بكونه  والمعروف 
ويساهم في تكوين الكوالجين، وتجديد الخاليا، 
والمفاصل  والجلد  البشرة،  صحة  وتعزيز 
الحرة،  الجذور  ومواجهة  الدموية،  واألوعية 
السن، وفي عالمات  في  التقدم  تسبب  قد  التي 

الشيخوخة المختلفة.
كما ويدخل فيتامين ج في عملية شفاء الجروح، 
والحفاظ على صحة اللثة واألسنان، وكوب من 
يقارب 9.7 مللغم من  الكرز األسود يوفر ما 

فيتامين ج.

فوائد الكرز املجفف

وهي  أيًضا،  صحية  فوائد  المجفف  للكرز 
تشمل:

1-المساعدة في زيادة الوزن:
بالمغذيات،  غنياً  مصدراً  المجفف  الكرز  يعد 
مذاقه  إلى  باإلضافة  الحرارية  والسعرات 
مركزة  تكون  التي  األغذية،  من  وهو  الحلو، 

بالسعرات الحرارية، وبكميات قليلة.
إذ أن كل ربع كوب من الكرز المجفف، يحوي 
ما يقارب 133 سعرة حرارية، وهي ما يقارب 
الموصى  اليومية  الفواكه  كمية  ربع  إلى  ثلث 
يطمحون  لمن  بتناوله  وينصح  يوميًا،  بتناولها 
سوء  من  يعانون  من  أو  وزنهم،  زيادة  إلى 

التغذية أو الرياضيين. 
2-تعزيز عملية إنتاج الطاقة:

لمعدن  مميزاً  مصدراً  المجفف  الكرز  يعد 
في  الطاقة  إنتاج  عملية  في  المهم  النحاس 
الجسم، والذي يدخل في عملية بناء الكوالجين 

المهم للخاليا، واألنسجة القوية، وخاصة خاليا 
عنصر  ويساهم  كما  والغضاريف،  البشرة 
قد  والتي  الحرة،  الجذور  مكافحة  في  النحاس 

تؤدي إلى تلف الخاليا.
3-تعزيز المناعة: 

وفيتامين  أ،  لفيتامين  عالياً  الكرز مصدراً  يعد 
ج، وهما إحدى أقوى مضادات األكسدة، والتي 
إزالة  على  وتعمل  والخاليا،  األنسجة،  تحمي 
الحرة،  الجذور  ومكافحة  الجسم،  من  السموم 

ومسببات المرض في الجسم.

فوائد الكرز للحامل

وصحة  صحتك،  من  يعزز  قد  الكرز  تناول 
جنينك خالل الحمل من خالل ما يلي:

1-وجبة خفيفة مغذية:
صحية،  المذاق  حلوة  خفيفة  وجبة  الكرز  يعد 
خالل  لك  الضرورية  بالمغذيات  وغنية 
الغذائية  لأللياف  مصدر  فهي  المرحلة،  هذه 
والبروتينات، والحديد والكالسيوم، والعديد من 
فترة  جدًا خالل  المهمة  والمعادن  الفيتامينات، 

الحمل سواء لألم أو للجنين.
2-تعزيز نوم الحامل:

من المعروف أن السيدة الحامل عادة ما تعاني 
ولعل  النوم،  في  وصعوبة  اضطرابات  من 
وجبة خفيفة من الكرز، قد تساعد في التخفيف 
مادة  يحوي  الكرز  أن  إذ  األعراض،  هذه  من 

الميالتونين المهمة جدًا لتعزيز النوم.
3- الوقاية من ارتفاع ضغط الدم:

يعدّ الكرز مصدراً غنياً بالبوتاسيوم، فهو يساهم 
والسيطرة  الدم،  ضغط  مستويات  تنظيم  في 
أو  الحمل،  تسمم  خطر  من  ووقايتك  عليها، 

احتباس السوائل في الجسم.
4-الوقاية من االلتهابات:

يساعد تناول الكرز على امداد الجسم بمضادات 
كمضادات  تعمل  والتي  قوية،  لألكسدة 

لاللتهابات، ومانعة لحدوثها.
5-الوقاية من اإلمساك:

يعمل الكرز على امدادك بجزء من الحصص 
قد  ما  يوميًا،  تناولها  منك  المطلوبة  اليومية 
يجعله مساعد في تسهيل عملية الهضم والوقاية 

من اإلمساك أو عالجه.

ما أقصى  كمية السكر الموصى بها يوميًا؟    
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روناهي/ قامشلو ـ عانى الشعب الكردي على يد أعدائه، وفي مقدمتهم المحتل التركي كثيراً، فكم من المجازر ارتكبت بحقهم؛ بهدف إبادتهم، 
ومحوهم من الوجود، وما يؤسف عليه، هو تعاون بعض األطراف الكردية في تحقيق أهدافه، علمًا أن هذه المساعي جارية حتى يومنا هذا، 
فأيدي مرتزقة حزب الديمقراطي الكردستاني ملطخة بدماء الكرد، كما المحتل التركي، وبمرور خمسة وعشرين عامًا على مجزرة هولير، تبقى 

دموية الطرفين تجاه الكرد، مستمرة حتى يومنا هذا.

في حيثيات مجزرة هولير، وبين متون مجازر اليوم.. تتضح 
صور الخيانة، والعداء

قبل أكثر من عقدين من الزمن، ارتكبت مجزرة 
بفعل  هولير«،  »مجزرة  هولير  في  شنيعة 
الديمقراطي  وحزب  التركي،  المحتل  فاعلين؛ 
بمبدئهما  يتمسكان  مازاال  اللذين  الكردستاني، 
الدموي، في زيادة الجرح بالدم الكردي، حتى 

إماتته.

رسد للتاريخ الدموي

عام  أيار   16 يوم  هولير  مدينة  سكان  استيقظ 
1997م، أي بعد يومين من بدء شن الهجمات 
عشر  ـالرابع  كردستان  باشور  مناطق  على 
من أيارـ، على نبأ تلك المجزرة، التي ارتكبت 
حزب  من  مصابين  وكوادر  مقاتلين،  بحق 
العالج  يتلقون  كانوا  الكردستاني،  العمال 
ضحية  راح  حيث  المدينة،  مشافي  إحدى  في 
الحزب  قوات  ارتكبتها  التي  المجزرة،  هذه 
الحزب،  من  مصاباً   83 قرابة  الديمقراطي، 
جيش  من  مصادر  وأفادت  الوطنيين.  وبعض 
شّن  مقترح  أن  وقتذاك،  التركي  االحتالل 
الهجمات جاء بناء على طلب، تقدم به الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، من أجل القضاء على 

حزب العمال الكردستاني.
عقد  قد  كان  الهجمات؛  بدء  قبل  أنه  علماً 
الكردستاني،  العمال  حزب  قادة  بين  اجتماع 
ورئيس حكومة إقليم كردستان، وزعيم الحزب 
البرزاني،  مسعود  الكردستاني  الديمقراطي 
وكان األخير قد قدم وعداً، وحلف بضريح والده 
المال مصطفى بالبرزاني، بعدم مشاركتهم في 

تلك الهجمات إال أن ما جرى كان العكس.
االحتالل  مع  الكردستاني  الديمقراطي  تعاون 
ضمن  يكن  لم  أيار،  في16  بالهجوم  التركي 
هذا اإلطار فقط، فبالتزامن مع ذلك، استهدف 
الحر، والمؤسسات  القلم  الكردستاني أصحاب 
المدنية، حيث شّن مسلحو الحزب الديمقراطي 
لالتحاد  العام  المقر  على  هجمات  الكردستاني 
ومكتب  الكردستاني،  الديمقراطي  الوطني 
اتحاد  وجمعية  الثقافي،  ميزوبوتاميا  مركز 
إلى  باإلضافة  الكردستانية،  الحّرة  المرأة 
والت«  »آزاديا  صحيفة  من  صحفيين 

الثقيلة،  األسلحة  باستخدام  روجه«  و«والتي 
العديد  أيضاً  الهجمات  هذه  ضحية  وراح 
شّن  ذلك،  عن  وفضالً  العزل،  المدنيين  من 
موسعة،  اعتقاالت  حملة  الديمقراطي  الحزب 
الحزب  قوات  أشهر، كما شنت  استمرت عدة 
الديمقراطي الكردستاني هجوماً، برفقة الجنود 
على  السالم«  »قوات  مسمى  تحت  األتراك، 
الهالل  بينها  من  المدنية،  المؤسسات  من  عدد 
قتل  على  كذلك  وأقدموا  الكردستاني،  األحمر 

العشرات من المدنيين العزل أيضاً.

وللقلم الحر حصة من الشهادة

 83 واختفى  استشهد،  فقد  الوثائق،  وحسب 
شخصا في المجزرة، وكان من بين الشهداء، 

والمفقودين صحفيون وسياسيون، وفنانون.
الشهداء، والمفقودين كان هناك 20  ومن بين 
 Roj، صحيفة  من  كل  في  يعملون  صحفياً، 
فيما   ،Med TV وتلفزيون   ،Welat Roj
وكالة  نشرته  كما  بعد،  مصيرهم  يُعرف  لم 

ROJNEWS، وهم كل من:
هوكر،  الحركي  االسم  كزنيي،  نادر  محمد   –

ولد في هولير عام 1970.
في  ولد  كمال،  الحركي  االسم  محمد،  آزاد   –

رواندزه عام 1971.
– شفانا همالو، االسم الحركي ريباز، ولد في 

السليمانية عام 1971.
– إدريس علي محمد، االسم الحركي آزاد، ولد 

في بنجوين عام 1973.
– رجب محمد صالح، االسم الحركي غوران، 

ولد في كالرة عام 1971.
الحركي،  االسم  حسن،  كمال  كالويج   –

روشان، ولدت في السليمانية عام 1971.
مراد،  الحركي  االسم  نجيب،  خالد  يوسف   –

ولد في السليمانية عام 1973.
– حامد برزنجي، االسم الحركي كاوا، ولد في 

كركوك عام 1973.

– إسماعيل عبد هللا، االسم الحركي آرام، ولد 
في شقالوة عام 1972.

الحركي  االسم  محمود،  عارف  كالويج   –
برخدان، ولد في السليمانية عام 1975.

– شيخ كميران هيراني، ولد في هيراني عام 
.1968

بيام،  الحركي  االسم  محمد،  عثمان  باري   –
السليمانية 1973.

– نهيدة حمه صالح، االسم الحركي روكان، 
السليمانية 1971.

روكان،  الحركي  االسم  كجلماز،  كوناي   –
ولدت في بازرجكة 1971.

كانيه  سري  في  ولد  كانيه،  سري  ميرخاز   –
.1970

– روني مالزكرت، ولد في مالزكرت 1978.
– روزا يوسف، االسم الحركي روزا جودي، 

ولدت في الدرباسية عام 1969.
– جوان شيخو، االسم الحركي هونر، ولد في 

ديريك عام 1965.
عام  خانقين  في  ولد  خانقيني،  سركوت   –

.1972
– بكر دوغان، االسم الحركي نعمان، ولد في 

رها عام 1968.

إخفاء نتائج املؤامرات

وبمرور 25 عاماً على مجزرة هولير، الزال 
تجاه  بسريته،  متحفظاً  الديمقراطي  الحزب 
ذويهم،  إلى  بتسليم جثامينهم  يقم  ولم  الشهداء، 
صدرت  حيث  دفنهم،  مكان  أحد  يعرف  وال 
الحزب  قيام  الشائعات قبل سنتين حول  بعض 
الديمقراطي بدفن جثمانين شهداء حزب العمال 
الكردستاني، والعاملين في المشفى قرب مطار 
العدد  في  وارد  خبر  أشار  فيما  هولير،  مدينة 
إلى   2011 سنة  »جاتير«  صحيفة  من   56
دفن قسم من شهداء المجزرة في منطقة تدعى 
بين  الواصل  الطريق  على  القير«  »معمل 

مدينتي هولير، ومخمور.

جهود ال تثمر

أبنائهم،  استشهاد  قضية  تابعوا  الشهداء  ذوو 
واختفاء جثامينهم بمساهمة من جمعية »هيفي« 
حقوق  لجنة  إلى  طلباً  الحروب،  لدعم ضحايا 
كردستان،  بإقليم  النواب  مجلس  في  اإلنسان 
النواب  مجلس  في  اإلنسان  حقوق  وجمعية 
دفن  مكان  عن  الكشف  أجل  من  العراقي، 

الشهداء، دون أن تثمر جهودهم أي جدوى.
الدخول  بعد  المساعي  تلك  وازدادت  كما 
قدمت   2010 سنة  وحتى  الثالثة،  األلفية  في 
مضنياً  جهداً  الحروب  ضحايا  دعم  جمعيات 
قدمت   2011 سنة  وخالل  الملف،  هذا  في 
إقليم  نواب  مجلس  في  اإلنسان  حقوق  لجنة 
للكشف  الداخلية،  وزارة  إلى  طلباً  كردستان، 

عن مصير الشهداء.
في  الداخلية  وزارة  اعترفت  بسنة،  وبعدها 
مقتل  بيان،  عبر   2012 سنة  كردستان  إقليم 
المفقودين كلهم إبان المجزرة، لكنها لم تكشف 
هوية  عن  تكشف  لم  كما  دفنهم،  مكان  عن 

الطرف، الذي كان واقفاً خلف هذه الجريمة.

ما أشبه األمس باليوم!

ويصادف، الذكرى السنوية الخامسة والعشرين 
الجاري  أيار   16 االثنين  يوم  المجزرة،  لهذه 
المحتل  الجديدة؛  العثمانية  األطماع  والزالت 

من  وبتواطؤ  وساق،  قدم  على  جار  التركي 
أصبح  الذي  الكردستاني،  الديمقراطي  حزب 
معه  ويتعاون  بأوامره  يعمل  المحتل  بيد  أداة 
الكردستانية  األراضي  من  المزيد  الحتالل 

وكذلك إبادة الكرد.
لم  هولير  فمجزرة  باليوم،  األمس  أشبه  ما 
الديمقراطي  الحزب  مرتزقة  بيد  األولى،  تكن 
الكردستاني، فالحاضر مليء بالشواهد الحية، 
الحزب  والواقعية، كدليل واضح على أن هذا 
يساند المحتل التركي، ويكمل مهمته، فالكمين 
الديمقراطي  الحزب  مرتزقة  نصبته  الذي 
الكريال،  قوات  ضد  خليفان  في  الكردستاني 
المؤامرات،  أن  على  واضحة  داللة  كان 
الزالت  الكرد  بحق  الطرفين،  بيد  تحبك  التي 
مستمرة، وكما لم يكشف عن جثامين الشهداء 
في مجزرة هولير، لم يحصل ذلك مع مجزرة 
المتآمرين  أفعال  اليوم  لتستمر  أيضاً،  خليفان 
بحق مقاتلي الدفاع الشعبي، قوات الكريال في 
أطماعهم  مخفيين  المشروع،  الدفاع  مناطق 
الكردستانية،  األراضي  من  المزيد  باحتالل 
قبل  واستنكار من  تنديد،  هناك  يكون  أن  دون 
تحصل  التي  الجرائم،  إليقاف  اإلقليم؛  حكومة 

بحق أبطال يدافعون عن أراضيهم.
الشعب  قبل  من  واالستنكار  التنديد  ويبقى 
الكردي اآلمن بقضيته، هو الرد ضد ما يفعله 
الحزب  تنفيذه  على  ويتعاون  التركي،  المحتل 
هذا  خيانة  كاشفاً  الكردستاني،  الديمقراطي 

الحزب منذ عقود من الزمن.

الجزيرة  ـ انطلقت منافسات مرحلة اإلياب، من دوري أندية إقليم  روناهي/ قامشلو 
مباريات،  بإقامة خمس  ـ 2022،   2021 للرجال، موسم  األولى  للدرجة  القدم  لكرة 

واستمر سردم بالحفاظ على الصدارة بعد فوزه على خبات بثالثية نظيفة.

سردم يحافظ على الصدارة مع انطالق مرحلة اإلياب

الفيفا يحدد موعد قرعة كأس العالم للسيدات

ليفربول بطاًل لكأس االتحاد اإلنكليزي على حساب تشيلسي

وفاة مسّنٍ في السجون التركية، 
بعد االمتناع عن إفراجه

غرق طفل آخر في بركة مياه زراعية بإدلب

الصدارة،  في  وحيداً  يحلق  سردم  ومازال 
وبدون أية هزيمة مع انطالق مرحلة اإلياب، 
مع  مباريات  خمس  األولى  الجولة  وشهدت 
القادم،  الثالثاء  يوم  ستقام  واحدة،  مباراة  بقاء 
وستجمع بين ناديي األسايش، وشبيبة الحسكة 
بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرض  على 

بتمام الساعة الرابعة عصراً.
أرض  على  خبات  على  الفوز  حقق  سردم 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
مباراة  في  رد،  دون  أهداف  ثالثة  وبنتيجة 
كانت األفضلية واضحة فيها لسردم، من جانب 
على  فوزه  بعد  سردم  بمطاردة  دجلة  استمر 
ملعب  أرض  على  رد  دون  بهدفين  االتحاد، 

على  والسالم  األخوة  وفاز  بعامودا،  شرموال 
فاز  بينما  هدفين،  مقابل  أهداف  بخمسة  قنديل 
ديرك بصعوبة على الصناديد بهدف دون رد 
على أرضية ملعب الرافدين بديرك، كما تغلب 
على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 
سري كانيه على برخدان، بنتيجة ثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد، في مباراة مثيرة وجميلة من 

الطرفين.
ومع لعب خمس مباريات، وبقاء مباراة واحدة، 
الرجال  دوري  من  إياباً  األولى  الجولة  ضمن 
األولى،  للدرجة  الجزيرة  إقليم  في  القدم  بكرة 

بات ترتيب األندية على الشكل التالي:
1ـ سردم 36 نقطة +46.

 2ـ دجلة 30 نقطة +11.
3ـ اآلسايش 26 نقطة +22.

4ـ ديرك 25 نقطة +14.
5-الصناديد 17 نقطة +9.

6ـ سري كانيه 17 نقطة +0.
7ـ خبات 14 نقطة – 5.

8ـ برخدان 11 نقطة – 15.
9ـ االتحاد 10 نقاط – 14.

10ـ األخوة والسالم 9 نقاط – 13.
11ـ شبيبة الحسكة 7 نقاط – 26.

12ـ قنديل نقطة واحدة – 29.

القدم )فيفا( يوم 22  حدد االتحاد الدولي لكرة 
قرعة  إلجراء  موعداً  المقبل،  األول  تشرين 
في  ستقام  والتي  للسيدات،  العالم  كأس  بطولة 

أستراليا، ونيوزيلندا عام 2023.
»ستكشف  الرسمي:  موقعه  عبر  الفيفا  وقال 
للفنون  أوتيا  مركز  في  تقام  التي  القرعة، 
عن  بأوكالند،  والفعاليات  االستعراضية، 
في  المتنافسة   32 للفرق  المباريات  مواعيد 
النسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات، والتي 
تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا بشكل مشترك«.
ثقافية،  القرعة عروضاً  وأضاف: »ستتضمن 
ورؤى عن خمسة مدن أسترالية، ونيوزيلندية، 

التي سوف تستضيف فعاليات البطولة«.

وقال غرانت روبرتسون، نائب رئيس الوزراء 
النيوزيلندي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة: إن 
للسيدات  القدم  لكرة  العالم  كأس  قرعة  تنظيم 

2023 في أوتياروا سيكون شيئاً رائعاً.
تاماكي   / أوكالند  تستضيف  »لن  وأضاف: 
والمباراة  البطولة،  افتتاح  فقط حفل  ماكاوراو 
في  فيرنز  فوتبول  فريق  تضم  التي  االفتتاحية 
القرعة  ستستضيف  بل   ،2023 تموز   20

اآلن«.
وأوضح: »القرعة هي حدث دولي كبير في حد 
ذاته، حيث توفر هذه القرعة فرصة لنيوزيلندا 
ثقافتنا،  لعرض  ماكاوراو  تاماكي   / وأوكالند 

وتقاليدنا أمام جمهور عالمي«.

لالتحاد  العام  األمينة  سامورا،  فاطمة  وقالت 
الدولي لكرة القدم )فيفا(: »تسير األمور بشكل 
بأكبر  للترحيب  ونيوزيلندا  أستراليا،  في  جيد 
حدث رياضي فردي للسيدات في العالم، فتمثل 
القرعة الرسمية في أكتوبر عالمة فارقة مهمة 
لكأس  التنازلي  العد  في  وللجماهير  للفرق، 

العالم«.
هذه  لتأثير  متحمسون  »نحن  وأضافت: 
البطولة، وإمكاناتها إللهام وتشجيع المزيد من 
الفتيات والنساء على المشاركة في كرة القدم، 
ونتطلع إلى القرعة، التي تمهد الطريق لكأس 

العالم لكرة القدم للسيدات.«

اإلنكليزي  االتحاد  كأس  بلقب  ليفربول  توج 
للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على 
انتهاء  بعد   )5-6( الترجيح  بركالت  تشيلسي 
السلبي،  بالتعادل  واإلضافي  األصلي،  الوقت 

في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

سري املباراة

لصالح  المباراة  في  األولى  المحاولة  أتت 
ارتقى  بعدما  الرابعة،  الدقيقة  في  ليفربول 
رأسية،  مسددًا  أرنولد  من  لعرضية  صالح 

ذهبت أعلى العارضة.
وأهدر ليفربول فرصة محققة الفتتاح التسجيل 
بينية  أرنولد  أرسل  بعدما  الثامنة،  الدقيقة  في 
سحرية لدياز، الذي انفرد بميندي، مسددًا كرة 
التصدي  في  السنغالي  الحارس  تألق  أرضية 

لها.
وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23، 
بعدما أرسل مونت عرضية أرضية من الجانب 
الرقابة  من  الخالي  بوليسيتش  تجاه  األيمن 
داخل المنطقة، والذي سدد بدوره كرة أرضية 
مباشرة مرت، بقليل إلى جوار القائم. وواصل 
تشيلسي إهدار الفرص المحققة في الدقيقة 28، 
بتمريرة سحرية من بوليسيتش أللونسو داخل 
بأليسون، ويسدد كرة أرضية  لينفرد  المنطقة، 

تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.
وتعرض ليفربول لضربة كبيرة في الدقيقة 33 
ومغادرته  عضلية،  إلصابة  صالح  بتعرض 
وفي  منه.  بداًل  غوتا  ونزول  الملعب،  أرض 
عرضية  روبرتسون  أرسل   ،45 الدقيقة 
بتسديدة  جوتا  تابعها  األيسر،  الجانب  من 
أعلى  ذهبت  المنطقة،  داخل  من  الطائر  على 

العارضة.
داخل  من  قوية  بتسديدة  لوكاكو  عليه  ورد 

بدل  الوقت  من  الثانية  الدقيقة  في  المنطقة 
الضائع، ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط 

األول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاين

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بقوة، بعدما أرسل 
المنطقة،  داخل  أللونسو  عرضية  بوليسيتش 
ليسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم. 
من  قوية  كرة  بوليسيتش  سدد  مباشرة  وبعدها 

داخل المنطقة، تألق أليسون في التصدي لها.
وتواصل زحف تشيلسي تجاه مرمى ليفربول، 
في  األيمن  الجانب  من  ألونسو  نفذها  بمخالفة 
اصطدمت  مباشرة  كرة  مسددًا   ،48 الدقيقة 

بالعارضة.
في  األولى  للمرة  هجوميًا  ليفربول  وظهر 
الشوط الثاني في الدقيقة 52، بتسديدة أرضية 
المنطقة، مرت  دياز من على حدود  قوية من 

بقليل إلى جوار القائم.
 ،60 الدقيقة  في  للمحاولة  ليفربول  وعاد 
ليسدد  المنطقة،  داخل  لغوتا  كيتا  من  بتمريرة 
البرتغالي كرة أرضية مرت إلى جوار القائم. 
وسدد كيتا كرة قوية من الجانب األيمن لمنطقة 

الجزاء في الدقيقة 65، أمسك بها ميندي.
عرضية  جيمس  أرسل   ،68 الدقيقة  وفي 
أرضية على حدود المنطقة، تابعها بوليسيتش 

بتسديدة مباشرة مرت إلى جوار القائم.
بتسديدة  ميندي  مباغتة  بعدها  دياز  وحاول 
 ،69 الدقيقة  في  المنطقة  خارج  من  مقوسة، 
أن  دياز  وكاد  بقليل.  العارضة  أعلى  ذهبت 
تلقى  بعدما  الدقيقة 83،  يخطف االنتصار في 
كرة  مسددًا  المنطقة،  داخل  ماني  من  تمريرة 

اصطدمت بالقائم.
تابع  بعدما  العاثر،  ليفربول  حظ  وتواصل 

روبرتسون بعدها مباشرة عرضية داخل منطقة 
اصطدمت  الطائر  كرة  مسددًا  ياردات،  ست 
أيًضا بالقائم. وبحث دياز عن الضربة القاضية 
في الدقيقة 90، بتسديدة مقوسة من على حدود 
لينتهي  القائم،  المنطقة، مرت بقليل إلى جوار 

الوقت األصلي بالتعادل السلبي.

وقت إضايف

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت اإلضافي األول، 
سدد مونت كرة قوية من خارج المنطقة، ذهبت 

بعيدًا عن المرمى.
وتابع سليفا عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 
13، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة، ولم 
الوقت  لينتهي  جديد  أي  التالية،  الدقائق  تشهد 

اإلضافي بالتعادل السلبي أيًضا.

ركالت الرتجيح

كل  لليفربول  سجل  الترجيح  ركالت  وفي 
غوتا-  أرنولد-  فيرمينو-  تياغو-  ميلنر-  من: 

تسيميكاس وأهدر ماني.
بينما سجل لتشيلسي كل من: ألونسو- جيمس- 

أزبلكويتا  وأهدر  زياش  جورجينو-  باركلي- 
ومونت.

إحصائيات

أول  تشيلسي  أصبح  »أوبتا«،  أرقام  وبحسب 
فريق منذ نيوكاسل في أعوام )1974 و1998 
و1999( يخسر ثالث نهائيات متتالية في كأس 

االتحاد اإلنكليزي.
وذلك بعد خسارة البلوز، لنهائي البطولة موسم 
)2019-2020( أمام آرسنال، ونهائي الموسم 

الماضي )2020-2021( أمام ليستر سيتي.
في  ليفربول  أمام  تشيلسي  عقدة  وتواصلت 
ركالت الترجيح بالخسارة في المرات األربع 
إلى  مواجهتهما  فيها  وصلت  التي  السابقة 

ركالت الترجيح.
وذلك في دوري أبطال أوروبا موسم )2006-
موسم  األوروبي  السوبر  وفي   )2007
)2019-2020( وفي كأس رابطة المحترفين 

اإلنكليزية هذا الموسم.
فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
األندية  تاريخ  في  مدرب  ثاني  أصبح  كلوب 
اإلنجليزية، يحقق دوري أبطال أوروبا، وكأس 
والدوري  اإلنكليزي،  االتحاد  الرابطة، وكأس 

اإلنجليزي، بعد السير أليكس فيرجسون.
هذا  آخر  نهائي  ينتظره  ليفربول  أن  يذكر 
الموسم، حيث يستعد لمواجهة لاير مدريد في 
نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 28 من الشهر 

الجاري.

ترصيحات كلوب

عبر مدرب ليفربول يورغن كلوب، عن فخره 

بأداء العبيه، في الفوز بركالت الترجيح على 
األصلي  الزمن  انتهاء  بعد   ،5-6 تشيلسي 
كأس  نهائي  في   ،0-0 بالتعادل  واإلضافي 

إنكلترا.
بعد  الموسم،  هذا  الثاني  لقبه  ليفربول  وأحرز 
مباراة عصيبة شهدت تكافؤ الفريقين من حيث 
الفرص المهدرة، قبل أن تبتسم ركالت الترجيح 
للفريق األحمر للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما 
نهائي  في  تشيلسي  على  نفسها  بالطريقة  فاز 

كأس الرابطة.
اإلذاعة  لهيئة  تصريحات  في  كلوب  وقال 
كانت  رائع،  »فوز  سي  بي  بي  البريطانية 
كانوا سيستحقون  تشيلسي،  مذهلة ضد  مباراة 
الحال  هو  كما  تماًما،  نفسها  بالطريقة  الفوز 
التفاصيل  تأثير  يبين  وهذا  الرابطة،  كأس  في 

الصغيرة«.
فخرا  أكثر  أكون  أن  أستطع  »لم  وأضاف 
ومدى  أدخلوه،  الذي  والتحول،  بالشبان، 
صعوبة القتال مع التغييرات المبكرة، أعتقد أن 

فيرجيل فان دايك بخير لكن عضالته تأذت«.
وتابع »في ركالت الترجيح، كان األمر مرهقًا 
األمر  يتكرر  أظافري...  لألعصاب، وتالشت 
دون  دقيقة   120 الثانية،  للمرة  تشيلسي  مع 
أنا  لنا  بالنسبة  لكن  للغاية.  هذا صعب  أهداف 

سعيد جدًا«.
وختم »نحن وحوش من الناحية الذهنية، وهم 
ترجيح  بركلة  األمر  حسمنا  )تشيلسي(.  كذلك 
واحدة. لقد لعب تشيلسي بشكل رائع، لكن في 

النهاية يجب أن يكون هناك فائز وحيد«.
منذ  ليفربول  تدريب  تولى  كلوب  أن  يُذكر 
الريدز  قاد  التاريخ  ذلك  ومنذ   ،2016 عام 
لتحقيق ستة ألقاب، هي دوري أبطال أوروبا، 
وكأس  »البريميرليغ«،  الممتاز  والدوري 
والسوبر  الرابطة،  وكأس  اإلنكليزي،  االتحاد 

األوروبي ومونديال األندية.

التركي  القمع  على  استمراراً  ـ  األخبار  مركز 
في السجون دون مباالة بحالة المرضى، توفي 
سجين تركي مسن، يدعى عبد هللا أجا، يبلغ 
مضاعفات  خلفية  على  عاما،   73 العمر  من 

فيروس كورونا.

الذي كان محتجزا في سجن إزمير بوجا  أجا 
كيركالر المغلق، أصيب بفيروس كورونا في 

الخامس من نيسان الماضي في السجن.

وبعد تدهور حالته الصحية، تم نقله في تاريخ 
ليفقد حياته يوم  غير معروف إلى المستشفى، 

األحد 15 أيار الجاري في النهاية.
حزيران  في  قرار  صدور  رغم  أنه  يذكر 
المراقبة،  تحت  أجا  سراح  بإطالق   ،2021
إال أن مجلس اإلدارة والمراقبة لم ينفذ القرار، 
على الرغم من تقرير حسن السيرة، والسلوك 

الصادر عن إدارة السجن.
منطقة  في  بانا  قرية  إلى  أجا  جثة  لتنقل 

جوتشلوكوناك في شرناق للدفن.

مركز األخبار ـ يزداد عدد ضحايا برك المياه 
في إدلب، حيث توفي طفل يوم األحد 15 أيار، 
األراضي  لري  تستخدم  مياه  بركة  في  غرقًا 

الزراعية في ريف إدلب الجنوبي.

وقالت منظمة “الدفاع المدني السوري” )الخوذ 
البيضاء(، عبر صفحتها في “فيس بوك”: إن 
توفي  سنوات(  )خمس  دقماق،  يوسف  الطفل 
غرقًا في بركة ماء، تستخدم لري المزروعات 

في قرية إبلين جنوبي إدلب”.
وخالل الشهر الحالي، تكررت حوادث تسجيل 
حاالت وفاة، وإصابات، سواء كان غرقًا، أو 
جراء السقوط في اآلبار بالشمال السوري، أو 

خالل العمل فيها.
وكان الدفاع المدني أعلن في العاشر من أيار 
الحالي، عن وفاة طفلين غرقًا في بركة ماء، 
مدينة  في  الزراعية  األراضي  لري  تُستخدم 

بنش بريف إدلب الشرقي.
ثالث  العمر  من  تبلغ  طفلة  إن  حينها:  وقال 
باءت  إلنقاذها  محاوالت  جرت  سنوات، 
بالفشل، وأن فرق “الدفاع” انتشلت جثة أخيها 

البالغ من العمر خمس سنوات.
طفلتان  توفيت  الحالي،  أيار  من  الثاني  وفي 
الغاب شمالي  بسهل  في سد “قسطون”  غرقًا 

غرق  لحادثة  شاب  حينها  تعّرض  كما  حماة، 
مماثلة، غرب إدلب.

وحذّر الدفاع المدني، في وقت سابق األهالي، 
الحرارة  درجات  بدأت  بعدما  خصوًصا 
باالرتفاع، بعدم االقتراب من أطراف األنهار، 

والبرك المائية، واآلبار لخطورتها.

أي  عن  لإلبالغ  والمزارعون  األهالي،  ودعا 
آبار مكشوفة، أو حفر عميقة، ضمن مناطقهم، 
سبيل  في  ومزارعهم،  منازلهم  محيط  في  أو 
المدني”،  “الدفاع  قبل  من  وردمها  تأمينها، 

لحماية األهالي وأطفالهم.
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مركز األخبار - ادعت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها الخاصة استهدفت اثنين من مقاتلي 
وحدات حماية الشعب في مدينة كوباني وريفها، في إطار هجماتها التصعيدية على 

مناطق شمال وشرق سوريا.

دولة االحتالل التركي تستمر بهجماتها على مناطق 
شمال وشرق سوريا

وسط انهيار اقتصادي، اللبنانيون 

يصوتون في االنتخابات النيابية

وزعمت الوزارة التركية في بيان، أن مخفراً 
حدودياً لها في قرية كركميش، تعرض لهجوم 
الشعب،  حماية  وحدات  قبل  من  صاروخي، 
آخرين  ثالثة  وإصابة  جندي،  مقتل  عن  أسفر 

بجروح بمناطق درع الفرات.
التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  وأن  وسبق، 
أنها  الشهر،  هذا  من  عشر  الرابع  السبت  يوم 

ستستمر بهجماتها على شمال وشرق سوريا. 
ادعاءات  الديمقراطية  سوريا  قوات  وكذبت 
التركية، بمقتل أحد جنودها من  الدفاع  وزارة 
أنقرة  الشعب، وأكدت، أن  قبل وحدات حماية 
المخفر  هجوم  عن  الوحيدة،  المسؤولة  هي 
الحدودي في كركميش، وأن الحادثة هذه مدبرة 
جديدة  هجمات  شن  في  ذريعة  أنقرة  لتتخذها 

على مناطق شمال وشرق سوريا.
من  العديد  التركي  االحتالل  دولة  وشنت  هذا 
الهجمات الصاروخية، والمدفعية على مناطق 
في  معظمها  تركزت  سوريا،  وشرق  شمال 
ريف مدينة كوباني، ومنطقة الشهباء، وريف 
التابعتين لعفرين، وسط  ناحيتي شرا وشيراوا 

استمرار الصمت الدولي.

ـ فتحت مراكز االقتراع  مركز األخبار  
صباح األحد في لبنان، في انتخابات يُرّجح 
أن تُبقي الكفة مرجحة لصالح القوى السياسية 
مسؤولية  كثيرون  يُحّملها  التي  التقليدية، 
االنهيار االقتصادي المستمر في البالد، منذ 

أكثر من عامين.
حقيقي  اختبار  أول  االنتخابات  وتشّكل 
شابة،  ووجوه  معارضة،  لمجموعات 
أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في 
تشرين األول 2019 طالبت برحيل الطبقة 

السياسية.
الساعة  عند  االقتراع  صناديق  وفُتحت 
 3.9 من  أكثر  أمام  صباحاً،  السابعة 
من  أكثر  االقتراع،  لهم  يحق  ناخب  ماليين 
االنتخابية،  المراكز  وشهدت  نساء،  نصفهم 
وباحاتها زحمة لمندوبي، ومتطوعي اللوائح 
المتنافسة، على وقع انتشار أمني، بحسب ما 

ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
المشهد  في  تغيير  يحصل  أن  يُتوقع  وال 
في  الكبرى  القضايا  معالجة  يتيح  السياسي، 
البلد، ذي الموارد المحدودة، والبنى التحتية 

المهترئة، والفساد المستشري.
صنّفه  اقتصادي،  انهيار  من  لبنان  ويعاني 
منذ  العالم  في  األسوأ  بين  من  الدولي  البنك 
1850، وبات أكثر من ثمانين في المائة من 
الليرة  وخسرت  الفقر،  خط  تحت  السكان، 
اللبنانية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها 
نحو  البطالة  معدل  والمس  الدوالر،  أمام 

ثالثين في المائة.
كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار الرابع 
من أغسطس )آب( 2020، الذي دمر جزءاً 
مئتي  من  بأكثر  وأودى  بيروت،  من  كبيراً 
 6500 من  أكثر  بإصابة  وتسبّب  شخص، 
أمنية  تقارير  وفق  االنفجار،  ونتج  آخرين، 
كميات  وتخزين  اإلهمال،  عن  وإعالمية، 
ضخمة من مواد خطرة، تدور تحقيقات حول 

مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.
في  والغالبية  نائباً،   128 البرلمان  ويضّم 

لـ»حزب  هي  واليته،  المنتهية  المجلس 
الوطني  »التيار  وأبرزهم  ولحلفائه  هللا«، 
الجمهورية  رئيس  يتزعمه  الذي  الحر«، 
ميشال عون، و»حركة أمل« برئاسة رئيس 
البرلمان، نبيه بري، الذي يشغل منصبه منذ 

.1992
المعيشي في  والتدهور  األزمات،  وساهمت 
الذين  اللبنانيين،  من  واسعة  شريحة  إحباط 
هاجر آالف منهم خالل السنتين الماضيتين، 
وال سيما منهم الشباب، ويبدو عدد كبير من 
الناخبين، وفق استطالعات الرأي، غير آبه 
باالستحقاق االنتخابي ونتائجه، لكّن آخرين 
محدود،  وإن  تغيير،  تحقيق  إلى  يتطلّعون 

لصالح مجموعات معارضة.
عرقلة  زادتها  التي  النقمة،  رغم  لكن 
بعد  االنفجار،  في  التحقيق  المسؤولين 
االدّعاء على نواب، بينهم مرشحان حاليان، 
من  تستفيد  التي  التقليدية،  األحزاب  تفقد  لم 
متجذر،  محاصصة  ونظام  طائفية،  تركيبة 
قواعدها الشعبية التي جيّشتها خالل الحملة 

االنتخابية.
منذ  تعاني  التي  اإلعالم،  وسائل  وفتحت 
والموارد  اإلعالنات،  في  شّحا  سنوات 
مبالغ  مقابل  للمرشحين،  برامجها  المالية، 
وفق  دوالر،  ألف  بلغت 25  مالية ضخمة، 

مرشحين.
مكون  أبرز  غياب  في  االنتخابات  وتجري 
الحكومة  رئيس  بزعامة  سني،  سياسي 
مقاطعة  أعلن  الذي  الحريري،  السابق سعد 
السياسية  الواجهة  احتل  بعدما  االستحقاق، 
رفيق  والده  مقتل  إثر  طويلة،  لسنوات 

الحريري في 2005.
امرأة،  بينهم 157  ويتنافس 718 مرشحاً، 
مقارنة بـ597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة في 
انتخابات 2018، يتوزعون على 48 الئحة 

انتخابية.
واألسبوع الماضي، أدلى 63 في المائة من 
المغتربين المسّجلين، الذين يُعّول المستقلّون 

عليهم، بأصواتهم.

قوى األمن الداخلي في الرقة، تلقي القبض على 
مرّوجين للعملة المزورة

واشنطن تطالب أنقرة بخفض التصعيد في شمال 
وشرق سوريا، ببيان خجول

قوات من باشور كردستان تسيطر على حقول نفط شمالي كركوك

مكافحة  قوات  ألقت  ـ  األخبار  مركز 
الجريمة، التابعة لقوى األمن الداخلي، بمدينة 
بالعملة  تتعامل  شبكة،  على  القبض  الرقة 

السورية المزورة.
»األسايش«  الداخلي  األمن  قوى  وقالت 
الفيسبوك:  على  الرسمية  صفحتها  على 
أصحاب  أحد  من  لقواتنا  بالغ  ورود  “إثر 
شخص  وجود  مفاده  الموبايالت،  محالت 
لديه عملة مزورة، يتعامل بها في السوق، بدأ 
المعلومات،  بجمع  الجريمة  مكافحة  أعضاء 
إلقاء  ليتم  به،  الُمشتبه  حول  الكافية  واألدلة 
القبض عليه بكمين ُمحكم، بعد جمع األدلة، 

والثبوتيات حول تورطه بعملية التزوير«.
وأشارت إلى أنه “ُضبَِط بحوزته مبلغ مالي 
 ”5000“ آالف  الخمسة  فئة  من  مزور 
وخمسة  ومئة  “مليونين  وقدره2135000 

وثالثين ألف” ليرة سورية”.

ونوهت قوى األمن: إلى أنه “أثناء التحقيق 
معه اعترف بتعامله في العملة المزورة، مع 
واالحتيال  النصب،  بهدف  آخرين  شخصين 
األسواق،  داخل  المحالت  أصحاب  على 
بما  واعترفا  عليهما،  القبض  إلقاء  تم  حيُث 

إليهما”. والجدير ذكره: أنه تم تحويل  نُِسَب 
الجناة مع المبلغ المضبوط، إلى هيئة النيابة 
العامة أصوالً، لينالوا جزاء أفعالهم، وفق ما 

ينص عليه القانون.

المتحدة  الواليات  طالبت  ـ  األخبار  مركز 
تركيا، بخفض التصعيد العسكري في مناطق 
شمال وشرق سوريا، ودعم عملية االستقرار 
إزاء  بالقلق  شعورها  إلى  منوهة  فيها، 

الهجمات الحدودية من قبل تركيا. 
عبر  دمشق،  لدى  األمريكية  السفارة  وقالت 
“نحن  “الفيسبوك”:  في  الرسمية  صفحتها 
عبر  األخيرة  الهجمات  من  بالغ  بقلق  نشعر 
النار  بإطالق  تفيد  التي  والتقارير،  الحدود، 
وأضافت  المدنية،  المناطق  في  العشوائي 
السفارة في منشورها، “ندعو جميع األطراف 
المساهمة في االستقرار اإلقليمي، ودعمه”.

مخفراً  أن  يومين،  قبل  ادعت  تركيا  وكانت 
تعرض  كركميش،  قرية  في  لها  حدودياً 
حماية  وحدات  قبل  من  صاروخي،  لهجوم 
الشعب، أسفر عن مقتل جندي، وإصابة ثالثة 
آخرين بجروح، في حين كذبت قوات سوريا 
الديمقراطية الخبر، وأكدت، أن هذه الحادثة 
مدبرة من قبل أنقرة، لتتخذها ذريعة في شن 

هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا.
شنت  أنها  التركية:  الدفاع  وزارة  وأكدت 
عمليات عسكرية جوية، وبرية على أكثر من 
الذاتية، أسفرت  تابعة لإلدارة  “60” منطقة 
عن استهداف “52” شخصاً، ادعت أنهم من 

أن  حين  في  الشعب،  حماية  وحدات  مقاتلي 
السوري،  النظام  قوات  من  كانوا  معظمهم 

والباقي مدنيون بينهم أطفال، ونساء.
التركية،  الدفاع  وزارة  أن  بالذكر  والجدير 
أكدت على استمرار عملياتها العسكرية بذات 
قرار  بعد  جاء  القرار  أن  سيما  ال  الوتيرة، 
من  الذاتية  اإلدارة  مناطق  بإعفاء  واشنطن، 
عقوبات قيصر، األمر الذي أغضب تركيا، 

وأعلنت صراحة رفضها لهذا األمر.

الشمال  نفط  شركة  قالت   - األخبار  مركز 
العراقية المملوكة لشركة النفط الوطنية، أن 
قوات مسلحة تابعة لحكومة باشور كردستان 
سيطرت على آبار، وحقول نفط جديدة تابعة 

لها في شمال كركوك، المتنازع عليه.
وأن  سبق،  بيان،  في  الشركة  وأوضحت 
الحقول  على  وانتهاكات  تجاوزات  حصلت 
النفطية، التابعة لشركتنا من قبل حكومة إقليم 
 – آفانا  كردستان، ومنها حقول خورمالة – 

صفية – كورمور”.
بتحريك  “قامت  أنها  إلى  الشركة:  وأشارت 
العراقية  المحاكم  لدى  قضائية  دعاوى 

منظورة  الدعاوى  هذه  والزالت  المختصة، 
أمام القضاء”.

لهذه  واستمرارا  إنه  بيانها،  في  وأضافت 
تابعة  مسلحة  قوة  قامت  فقد  االنتهاكات، 
فريق  يرافقها  كردستان،  باشور  لحكومة 
باي  حقل  آبار  على  بالتجاوز  فني،  عمل 
الطاقات  استغالل  بغرض  داوود،   – حسن 
إقليم  حكومة  لصالح  اآلبار  لهذه  اإلنتاجية، 

كردستان.
“هذا  مسؤولية  باشور  البيان حكومة  وحمل 
السلوك المنافي للدستور، والقوانين العراقية، 
كردستان،  إقليم  بين  العالقة  تحكم  التي 

استغالل  مسؤولية  أناطت  والتي  والمركز، 
النفط، والغاز، باعتباره ملكا للشعب العراقي 
بشركات  متمثلة  االتحادية،  الحكومة  إلى 
الوطنية  النفط  لشركة  التابعة  االستخراج 

العراقية”.
الملفات  أبرز  من  النفط  ملف  يزال  وال  هذا 
بين  الخالف  فيها  تصاعدت  والتي  الشائكة، 
تطبيق  األخيرة  رفض  بعد  وهولير،  بغداد 
عائداتها  بتسليم  االتحادية،  المحكمة  قرار 
في  والمضي  سومو،  شركة  إلى  النفطية 
العمل بقانون النفط الخاص بها، رغم إعالن 

المحكمة، أنها غير دستورية.

رواية األّم نموذج الحب الفطري، لمكسيم غوركي

إبهاُم موٍت

عبد هللا رحيل 

قد تبدو العالقة بين الفلسفة واألدب في التراث 
فهي  مطردة،  وال  متينة،  غير  القديم  العربي 
عصر  بين  والتلميحات  النظرات  في  تتفاوت 
المعري في نظرته الفلسفية للكون، ولإلنسان، 
اليوناني  الفكر  إلى  الذي عرج  المتنبي،  وبين 
في  أما  عصره،  في  معروفة  كانت  بتراجم، 
األدب األوروبي، فالعالقة بين الفكر النظري، 
ومعظم  التاريخ،  في  الجذور  ضاربة  واألدب 
األدباء األوروبيين الكبار لهم نظراتهم الخاصة 
كما  واإلنسان،  الوجود،  فلسفة  في  المتماسكة 
أساس  ذات  أوروبا  في  األدبية  المذاهب  أن 
فلسفي واضح، فوراء المذهب االتباعي تكمن 
وجاء  أرسطو،  بفكر  متمثلة  العقلية،  الفلسفة 
االتباعية  »الرومنتية« ضد  اإلبداعي  المذهب 
فعل ضد  ردة  عشر،  التاسع  القرن  مطلع  في 
سيطرة العقل الجافة، وعبودية القواعد العامة، 
والتجدد في القوالب، وهذا التيار الجديد، يمثله 
والطبيعة،  الفرد  تمجيد  في  روسو  جاك  جان 

والعاطفة في رفض العبودية االجتماعية.
اآلداب  من  غيره  عن  الغربي  األدب  يتميز 
والفنون األدبية، في كونه يتداخل مع عناصر 
قوية، وآراء مختلفة، ومدارس عديدة، فيمتزج 
وروح  الديني،  والجانب  الفلسفي،  الرأي  فيه 

على  القائمة  العديدة،  المجتمعية  األساطير 
والفروسية،  الحروب،  وعلى  النزاعات، 
التي  األحداث،  من  كثير  في  البطل  وتمجيد 

عصفت في مراحل كتابة األدب الغربي.
واألدب،  )الفلسفة،  ثالثة  عناصر  فتمتزج 
والرافد  المميّز،  األدب  تكوين  في  والدين( 
بعدهم  ومن  وللفالسفة،  وللمفكرين  للشعراء، 
رجال الدين، فتمتزج فيما بينها باتفاق أحيانا، 

وبنقيض، واختالف أحيانا أخرى، ُمنتجةً بهذا 
أدباً  واآلراء  االختالفات،  من  الهائل  الخضم 
وفكراً مميّزاً، تناقلته األزمنة، والرواة، والكتب 
واألزمنة  التاريخ،  عبر  والدينية  الفلسفية، 
المختلفة، وتعد مزيجاً فيما بينها، فأثَرْت التاريخ 

موروثا غنيّاً من الفكر، واألدب، والفلسفة.
األديب،  يبتدع  الثالثة  العناصر  تداخل  ومن 
أو المفكر، أو الفيلسوف نتاجاً أدبياَ خاّصاً به، 
وفكره،  أدبه  تحكم  خاصة،  مدرسة  فيؤّسس 
لمرحلة  بداءة عصر جديد  النظرة  فتكون هذه 
النظرة  وافقت  إن  ضير  وال  خة،  مؤرَّ أدبية 
الفلسفية، أو الدينية، أو فكرة لحزب حاكم في 
المالحم  وجدنا  هنا  ومن  المعاصرة،  المرحلة 
تكون  التي  والقصص،  واألساطير،  الكبيرة، 

فكرتها إنسانية، قد خلدت في تاريخ البشرية.
وضمن الحديث عن تغيرات اآلداب، وفق نظرة 
األديب الفلسفية، يتبدى األدب الروسي ضمن 
في  بروسيا  عصفت  التي  الجديدة،  الواقعية 
فالظروف  األدب،  التاريخية من  المرحلة  تلك 
التاريخية والسياسية، لم تسمح لروسيا باإلسهام 
في الثقافة العالمية، حتى منتصف القرن التاسع 
ر  يتحرَّ أخذ  الروسي،  األدب  ألن  عشر؛ 
في  األدبي  اإلنتاج  إلى  ويتطلَّع  الكنيسة،  من 
أوروبا، وال سيما في فرنسا، وقد ظهر كتّاب 
الواقعية  فترة  بداية  ُمعلنين  المرحلة،  هذه  في 
قصة«  ظهور   1842 سنة  فكانت  الروسية، 
الواقعية  قصة  بداية  لغوغول«  ميتة،  أرواح 
الروسية، ومن بعد ذلك ظهر مكسيم غوركي، 
الذي جلبنا التاريخ للحديث عن أدبه، متمثاِّل في 
« وبذلك برز لروسيا أدب مبدع،  رواية »األّمِ
اسم  عليه  أُطلق  قبل،  من  مثيٌل  له  يُعرف  لم 
االتجاهات  عن  له  تمييزا  الروسية«  »الروح 
عرفتها  التي  والطبيعية،  الواقعية،  األدبية 

أوروبا، وفرنسا في الفترة ذاتها.  
مكسيمو  ألكسي  األّم،  رواية  مؤلِّف  ُعِرف 
ُولد  والذي  غوركي«  »بمكسيم  بشكوف  فتش 
نوفجورود،  نيجني  مدينة  في  عاملة  ألسرة 
تُوفِّي  غوركي،  بعد  فيما  اسمها  أصبح  التي 
أمه  ولكن  جده،  إلى  فلجأ  صغير،  وهو  أبوه، 
توفّيت،  ثم  فّرت، وتركته وحيدا،  إن  لبثت  ما 
وهو في العاشرة من عمره، فاستطاع جده أن 
حفيده  وأكره  للدباغة،  صغيرا  معمال  يؤسس 
الثانية  في  الحياة  إلى  الخروج  على  مكسيم 
أعمال  في  غوركي  وتقلّب  عمره،  من  عشرة 
بعطلة  يحظى  قلَّما  وكان  شاقة،  عديدة  يدوية 
أثناء  وفي  بها،  يعمل  كان  األعياد،  أيام  حتى 
ذلك كان يواظب القراءة، وحاول دخول جامعة 
قازان في السابعة عشرة من عمره، لكنه ُمنَِع 
للفاقة، التي كان يُعانيها، وانتهى به الُمقام إلى 
تنقل  ثم  انتحار،  ثم محاولة  حالة حّب عنيف، 

ببلدان روسيا العديدة، وتنقل من عمل شاّق إلى 
آخر، لكنه خاض تجارب غنية، واستطاع سنة 
1892 نشر أول قصة له »ما كارتشودرا« ثم 
ا  مصممًّ التشرد،  حياة  ُمنهياً  بلدته،  في  استقر 
على شّق طريقه في عالم األدب، فكان الحدث 
حياته،  مجرى  غيّر  الذي  حياته،  في  األهم 
احتكاكه بالمنظمات االشتراكية المحلية في بلده 
سنة 1903، إذ سرعان ما حّل العامل المناضل 
المتشّرد  محّل  قصصه،  في  الواعي  المصّمم 
المعذّب الال مسؤول، وفي سنة 1906، فرغ 
تحوله  عالمة  فكانت  األّم،  رواية  تأليف  من 
النهائي إلى الواقعية الواعية، المتطلّعة إلى الغد 
المشرق، ثم سافر إلى أمريكا لجمع التبرعات 
للثورة االشتراكية، فعاش في جزيرة كابري، 
وأنشأ مدرسة ثورية كان إستالين أحد تالمذتها، 
تأييده  في  تردّد   ،1917 ثورة  تفّجرت  وحين 
للثورة البلشفية، وفي سنة 1921، ارتحل عن 
روسيا إثر خالف مع لينين، وعاش في ألمانيا، 

حتى اُستُدعى إلى بالده سنة 1928م.
سنة  األم  رواية  غوركي  مكسيم  أنجز  لقد 
الثوري  العامل  قصة  تروي  وهي   ،1906
بافل، الذي يعيش مع والدته المسنّة، ويشارك 
في النشاط الثوري، لجماعة من االشتراكيين، 
تعمل في بيئة أحد المعامل، ويُلقى القبض على 
الدعوة  بتهمة  سيبيريا  إلى  ويُنفى  بافل،  االبن 
إلى االضراب، وقيادة موكب أول أيار، وهنا 
األّم،  شخصية  في  العظيم  االنقالب  يحدث 
وتتولّى  الثورية،  الحلقة  في  ابنها  محل  وتحّل 
تهريب منشورات اشتراكية داخل المعمل، وقد 
اقتنعت في بادئ األمر، أن القيام بهذا العمل، 
إثبات  عن  ويصرفهم  الشرطة،  يُضلل  سوف 

تهمة العمل السري على ولدها، ولكنها بالتدرج 
مهمتها  وتصبح  الثوري،  العمل  في  تنخرط 
وبصحف  وبنداءات،  بكراسات،  الناس  تزويد 
عدّة  تتنّكر  فهي  عملها،  ذلك  وأصبح  ثوريّة، 
بائعة  أو  راهبة،  ثياب  في  شهر  كّل  مّرات 
أو  الحال،  ميسورة  برجوازية  أو  خردوات، 
وعلى  وجهها،  على  تضرب  ثم  تقيّة...  حاّجة 
ظهرها كيس، وفي يدها صندوق، وكانت دائما 
في القُُطر، أو في المراكب، في الفنادق، أو في 
الخانات، هي تلك المرأة البسيطة، التي تتوّجه 
بالكلمة األولى إلى الغرباء، يُجلب االنتباه إليها 
الشرطة،  أيدي  في  تقع  وأخيرا  هيّابة،  غيّر 
فيوسعونها ضربا، وتعذيبا، ولكنها تصرُّ على 
تحت  حتفها  وتلقى  الشجاعة،  بمنتهى  تحدّيهم 

التعذيب:
»لن يغرقوا الحقيقة، وال في محيط من الدماء، 
لطموها على رأسها، إنكم ال تثيرون أال إسعار 
المجانين، وذلك سوف  أيها  نار حقدنا عليكم 

يسقط على رؤوسكم يوما ما«.
المتمثلة  الروسية،  االشتراكية  الواقعية  تبدو 
الواقع  على  والثورة  العمالية،  بالثورية 
الحزب،  روح  لينين  قدّر  لذلك  فيها؛  الُمعاش 
في  الفنية  والمهارة  األيديولوجية،  والشخصية 
أكبر  »بأنه  وقد وصف غوركي:  األّم،  رواية 
تبدو  األّم  إن  والواقع  البروليتالي«  للفن  ممثل 
هدفها  االشتراكية،  للواقعية  منهجيا  تطبيقا 
األساسي خلق نموذج في واقع جديد للشخصية 
ممّهدا  األمر  يكن  ولن  اإليجابية،  البروليتارية 
للمؤلف في ذلك الحين، إذ كانت فكرة انخراط، 
أّم بسيطة مسنّة في العمل الثوري، غير عادية 
في السنوات األولى من القرن العشرين، وهناك 
خطر دائما، خطر جنوح مثل هذه البطلة إلى 
مثاليّة، غير ذات صلة بالواقع، أو إلى رومنتية 
النقطة  لهذه  واعيا  غوركي  كان  وقد  جامحة، 
خالل الرواية، وحاول التغلب عليها عن طريق 

النواحي التالية: 
تصّرف  هو  الثورّي،  األّم  تصّرف  أن  أكدّ 
استثنائي، وأنها كما يقول أحد أبطال الرواية: 
طريق  اتبعث  التي  األولى،  األم  كانت  »ربما 

ابنها«.
للتطور،  المساعدة  العوامل  حرص على خلق 
الذي طرأ على األّم، وقلب موقفها من مجّرد 
التعاطف العفوّي، مع الثوار وفاء لذكرى ابنها، 
الثوري  الوعي  مرتبة  إلى  إنقاذه  في  وأمال 

المتصف بالتحدّي، وبالتصميم. 
االنتفاضة،  احتمال  اختيار  على  ساعدها 
أتاح  ألنه  البطيء؛  الموت  احتمال  من  بدالً 
بدافع  أوال  المنشورات،  تهريب  ممارسة  لها 

عاطفي غير ثوري. 

هذه  من  يخلق  أن  غوركي  استطاع  وهكذا 
لتفتح  عميقا،  نموذجا  االستثنائية  الشخصية 
وجدان اإلنسان الروسي على الثورة، وأظهر 
الحركة  استطاعت  كيف  ملموس،  بشكل 
وتفتح  اإلنسان،  تهّز  أن  الثورية،  العمالية 
طاقاته، وتعطيه معنى جديدا لحياته، ودافعا قويا 
للتحدي والنضال، على أنه مقابل هذه الصورة 
الثائرين،  وللعمال  لألّم،  المزهرة  الداخلية 
امتألت الرواية بصفحات كالحة قائمة قاسية، 
تصّور اإلطار االجتماعي، الذي كانت تتحرك 
ضمنه الثورة، وال سيما جهاز األمن بحّراسه 
واإلنسانية،  اإلحساس،  من  المجّردين  الغالظ 
جزء  على  يسيطر  الذي  القاتم،  الطابع  وهذا 
كبير من كل عمل من أعمال غوركي األدبية، 
ال يحدث تأثيرا منفردا؛ ألنه في ذلك ال يقدم أبدا 
النتيجة العارية، لما ينهار في عالم الرأسمالية، 
وبسببها بل يعمل على صياغة ما ينهار، وكيف 

ينهار، وبأي كفاح يتم القضاء عليه؟
المفعمة  بالبساطة  تتصف  األم  رواية  وكانت 
يواكب  الذي  الفني،  والوضوح  بالبراءة، 
المتناهي  والصدق  األيديولوجي،  الوضوح 
في تصوير الواقع المعاش، ولذلك احتلّت األّم 
مرتبة الصدارة بين الروائع النموذجية للواقعية 

االشتراكية.                  
غوركي  كلمة  أن  إلى  الصدد  هذا  في  ويشار 
إشارة  في  “المّر”  الروسية  باللغة  تعني 
للتجارب المّرة، والقاسية الي مّر بها الكاتب، 
يرمز  لكي  مستعاراً؛  لقبا  الكلمة  تلك  واختار 
معاناة  الروسي من  الشعب  ذاقه  ما  إلى  أيضا 
في ظل الحكم القيصري، وقد كثّف الكتّاب تلك 
كتاباتهم،  الفردية، والجماعية في جل  المعاناة 
وعلى رأسها “األّم” التي تعد من روائع األدب 

الروسي والعالمي.
تعد رواية األّم هنا، بهذا العرض التحليلّي، لما 
كان مرسوما لها، هي تعبير عن حياة التغيير، 
التي مّر بها مكسيم غوركي؛ ليؤّكد روح الثورة 
في تغيير الواقع، من خالل الوجدان الداخلي، 
ألّم  الفطرّي،  الحّب  بروح  ذلك،  كّرس  حين 
فقدت ابنها؛ لتواكب روح التغيير، التي تأّملها 
حياة  من  بالمؤلف  حّل  لما  تغيير  وهو  االبن، 
اإلبداعي  التمييز  حالة  إلى  والضياع،  التشرد 
في أدب مكسيم غوركي، راسما بذلك االلتزام 
الروسي في  األدب  بها  التي ُعرف  بالواقعية، 
تلك المرحلة من التاريخ، وبذلك يتحّرك الكاتب 
مجتمعيّة،  فكريّة  مستويات  في  نظريّته  وفق 
الُمعاش،  الواقع  مشكالت  بعض  حّل  محاوال 
الداخلية،  نفسه  به  تنطوي  فيما  ثورية  بنظرية 
يتفق،  حسبما  ثابتة،  فكرية  بنية  خالل  من 

وطبيعة الموضوع، ونوعيّته. 

هدى عزالدين
 )كاتبة وشاعرة من مصر(

أبكانِي هذا الكتاُب
ما ِزلُت أزعُم أنَّني مسحورةٌ

لقد نسْخُت الُمتبقِّي من سعادتِي
َل ليوٍم أنتظُر فيه الحزَن المؤجَّ

لكنَّ أوَل سطٍر كاَن بخّطِ الموِت

تكلََّم عن نفِسِه بريشِة حقيقٍة
بَْت عالماُت الترقيِم هنا تعجَّ
قالْت: إْن شاَء الحبَّ كاَن...

وقَف ِصَماُم القدِر
وتصلَّبْت شراييُن الحيلِة

ُل، َمن أنَت أيُّها الُمؤجَّ
ويدُ أبِي خلَف الكواليِس

تدفُن ابنتَها
نعٌي حزيٌن فوَق شفاِه

تسّوٍل
لََمن يُريدُ أْن يعرَف

عليِه فقْط قراءةُ آخِر تعديٍل
مع رفعِ إبهاِمِه

بعدَ الوهِم
والراقصةُ نائمةٌ فوَق البنفسجِ

بدأْت أحالٌم بريئةٌ
في تفسيِر القصيدةِ

فيما يلي بعُض النصائحِ

كي يشهدَ األُدباُء والنقادُ
عشقاً جديداً

نعم، يحاوُل القلُم سردَ
الغراِم

ويقوُل ذاَت يوٍم والقلوُب نياٌم:
توسََّل إليَّ عاشٌق

في حالِة دهشٍة
غيَر أنَّني تقدَّمُت بقراءةِ العديِد

من أشعاِرِه اليتيمِة
كان ومازاَل هناَك تعليقاٌت

روابُط
أفقدتهُ الثقةَ في حواِرِه

مع حواَء
ي قال: يا بنَت أّمِ

إنَِّك همسِت في أذِن الثقافِة
بقصيدةٍ رقَّعْت الوهَم

ترسميَن على رأِس الخوِف
طمأنينةً.
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كشفت وثائق سرّية عن تلّقي مسؤولين أتراك رفيعي المستوى من المشاركين في إقرارِ وتنفيِذ سياساِت الدولِة العدوانّية واالستبدادّية المناهضة 
للكرد، تدريباٍت عسكرّيٍة أمريكّيٍة، وذلك في إطار برنامج المساعدة األمنّية، الذي دعم القادة الدكتاتوريين وفرِق الموِت في جميع أرجاء العالم 

وقد بقي هذا الدعم مستمراً إلى الوقِت الحاضرِ.

فّسر الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، صمت حكومة دمشق عن الهجمات التركية على المنطقة، بتفاهمات محتملة ضد 
شمال وشرق سوريا، كما انتقد ما وصفه بـ »ُسبات« جامعة الدول العربية حيال المشاريع االستعمارية التركية، في سوريا والعراق.

كيف يساهم برنامج تدريب أمريكّي في تمكين قادة 
دمويين في تركيا؟

درار: وحدة سوريا ديمقراطية للسوريين كلهم هدفنا.. 
فال نحيد عنه

رامي عبد الرحمن: بناء المستوطنات استكمال للمخطط التركي 
بتغيير ديمغرافية المنطقة

صفوة الجيش الرتيّك تلقوا 
تدريبات أمريكّية

السفيُر  حّض   1979 عام  األول  تشرين  في 
سبيرز،  رونالد  تركيّا،  في  األمريكّي 
األمريكّي  الدعِم  قطعِ  عدِم  على  الكونغرس، 
األمريكّي  السفيُر  طلَب  لكّن  التركّي،  للجيش 

في تلك الفترة لم يكن ذي أهميٍّة.
البحر  على  متميّزاً  موقعاً  تركيّا  تحتل   
االتحاِد  مع  بريٍّة  في حدوٍد  المتوسط وتشترك 
السوفياتي، فضالً عن كونها عضواً في حلِف 
شمال األطلسي منذ نحو 30 عاماً، إلى جانب 
االستراتيجيِّة  في  المواجهِة  بخِط  الهام  دورها 
وقد  الباردةِ.  الحرِب  حقبِة  خالل  األمريكيِّة 
مع  عالقتها  بتعزيِز  المتحدةُ  الوالياُت  قامِت 
لتحقيق  التركيّة  واالستخباراِت  األمِن  أجهزةِ 
أهدافها وتقويتها على حساب السلطات المدنية 

المنتخبة.
والتدريب  للتعليِم  الدولّي  البرنامُج  يُعتبر 
مساعدةٍ  برنامُج  وهو   IMET العسكرّي 
أمنيٍّة يُمّول تكاليَف تدريِب األفراِد العسكريّين 
جانِب  إلى  المتحدة  الواليات  في  األجانِب 
تلك  عناصِر  أحد  األمريكيّين،  نظرائهم 

االستراتيجيّة.
رأى سبيرز أنَّ المساعدةَ التي يقدّمها البرنامُج 

تستحقُّ  العسكرّي  والتدريب  للتعليم  الدولّي 
عائداِت  »إنَّ  قال:  حيث  عليها  الضوِء  تسليَط 
القليلِة  األمواِل  من  بكثير  أكبر  البرنامج  هذا 
نسبيّاً التي تُنفق عليه«. ومثاالً على ذلك، ذكر 
رفيعي  األتراك  الضباط  من  العديدَ  السفيُر 
المتحدةُ  الوالياُت  دّربتهم  الذين  المستوى 
والتدريِب  للتعليم  الدولّي  البرنامج  خالل  من 
العسكرّي وهم »نجدت أوروغ وصالح الدين 
ديميرشي أوغلو وبدر الدين ديميريل وتحسين 
شاهينكايا ونجات تومر«، ووصفهم بأنّهم »من 
صفوة الجيش الذين تلقّوا تدريباٍت من الوالياِت 
المتحدة وتشبّعوا بالعقيدةِ العسكريّة، فضالً عن 

اكتساِب العاداِت والتقاليِد األمريكيِّة«.
من خالل هؤالء كانت ثماُر دعِم الغرِب لتبدأ 

هؤالء  فيتمّكن  عام،  من  أقل  في  بالنضوجِ 
الجنراالُت الخمسة في 12 أيلول عام 1980 
المنتخبِة،  التركيِّة  بالحكومِة  اإلطاحِة  من 
حيث اعتبر ذلك بدايةَ مرحلٍة جديدةٍ من القمع 
السياسّي والحرِب األبديّة التي من شأنها بلورةُ 

السياسِة التركيِّة لعقوٍد قادمٍة.
التركّي تحسين  الجو  قائِد سالح  تولّى كلٌّ من 
شاهينكايا، وقائدُ البحريِّة نجات تومر، السلطة 

في تركيّا بموجِب مرسوٍم لمدةِ ثالث سنوات. 
كالً  تركيّةٌ  محكمةٌ  أدانت   2014 عام  وفي 
من شاهين كايا، باإلضافِة إلى مدبِّر االنقالِب 

كنعان أفرين، بارتكاِب جرائِم ضدَّ الدولِة.
كان قائدُ الجيِش األوِل نجدت شروغ، مسؤوالً 
في  إسطنبول  في  العرفيّة  األحكاِم  تنفيِذ  عن 
رئاسةَ  تولّى  وقد  العسكرّي،  االنقالِب  أعقاِب 
في  واستمرَّ  عام 1983  العامة  األركان  هيئة 

هذا المنصب حتى عام 1987.

الجيِش  قائدُ  ديميريل،  الدين  بدر  الجنراُل  أما 
األحكاِم  تنفيِذ  عن  مسؤوالً  كان  فقد  الثاني، 
وقيصري  ونيدة  )قونية  واليات:  في  العرفيّة 
قائدُ  وكان  ويوزغات(.  وكرشهير  ونفشهير 
أوغلو،  دميرجي  الدين  صالح  الثالِث  الجيِش 
مسؤوالً عن تنفيِذ األحكام العرفيّة في واليات 
أرزينجان وجوموشان وغيرسون وطرابزون 
وأماسيا  وتوكات  وسيواس  وأوردو  وريزا 

وجوروم وسامسون وسينوب.

انقالُب عام 1980 والحرُب يف 
كردستان

الوالياِت  توّرِط  احتماليِّة  حوَل  الجدُل  أُثير 
حدثت  التي  العسكريِّة  باالنقالباِت  المتحدةِ 
بعد كشِف موقع ويكيليكس  تركيّا، خاصةً  في 
سبيرز  السفيِر  بحوزةِ  كانت  التي  الوثيقِة  عن 
عالقة  هناك  أنَّ  أظهرت  والتي   ،2016 عام 
مباشرة بين برنامجِ التدريِب األمريكّي والقادة 
الذين دبّروا االنقالَب وأدخلوا تركيّا في مساٍر 

استبدادّي ووحشّي.
تركيّا  في  للديمقراطيِّة  وجودٌ  هناك  يعد  لم 
البرلماُن  ُحّل  حيث   1980 عام  انقالب  بعد 
كما  السياسيّة،  األحزاُب  وقُمعِت  المنتخُب، 
المجتمعِ  ومنظماِت  العماليِّة  النقاباِت  تمَّ حظُر 
المدنّي، وُمنعِت الصحُف من النشر، باإلضافِة 
إلى اعتقاِل أكثر من نصف مليون شخص بتهٍم 
داخل  جداً  قاسياً  التعذيُب  كان  وقد  ُمسيّسٍة، 
»هيومن  بمنظمِة  دفع  الذي  األمر  السجوِن، 
رايتس ووتش« لوصِف ذلك بأنّه جريمةٌ ضدَّ 
اإلنسانيِّة، وقد لقي المئاُت من المعتقلين حتفهم 
العددَ  أنَّ  جداً  المحتمِل  ومن  المعتقالِت،  في 

الحقيقّي يفوُق ذلك بكثير.
الكردُ  هم  القمعِ  هذا  المتضررين من  أكثر  إنَّ 
الذين تعّرضوا لحمالِت تطهيٍر عرقّي ممنهجة 
القرن  وثالثينيات  عشرينيات  منذ  بدأت 
إلنهاِء  االنقالبّي  النظام  سعى  حيث  الماضي، 
عن  يُعبّر  أمٍر  أّي  وتجريِم  الكردّي  الوجوِد 

الهويِة الكرديِّة.
الكرِد  بعض  فّضل  االضطهاِد  لهذا  نتيجةَ 
المقاومةَ على الخنوعِ، وذلك بعد إغالِق جميعِ 
ورفضهم  األساسيّة  حقوقهم  أمام  األبواِب 
هذا  أمام  عليهم.  فُرضت  التي  التتريِك  سياسةَ 
الذي  ـ  الُكردستاني  العُّمال  حزُب  بدأ  الواقع 
بأواخر  الجامعاِت  طلبِة  من  مجموعةٌ  أسسه 
السبعينياِت ـ نضاله المسلَّح من أجِل نيِل الكرِد 

حقوقهم وحّريتهم عام 1984.
وهّجر  القرى  آالَف  التركّي  النظام  دّمر 
العرفيّةَ  األحكاَم  وفرَض  المدنيين  ماليين 
الكرديِّة، وأشرف  الغالبيِّة  ذاِت  الوالياِت  على 
القضاِء،  نطاِق  خارج  تصفيِة  عملياِت  على 
قسرّي  اختفاٍء  حاالِت  وجوِد  إلى  باإلضافة 
التابعة  والميليشيات  الحكوميّةُ  القواُت  نفّذتها 
لها. لم تفض دعوات حزب العماِل الكردستانَي 
لوقِف إطالق الناِر إلى نتائج ملموسٍة من أجِل 
عام  في  التركّي.  النظام  مع  بنّاءةٍ  مفاوضاٍت 
تحت  الكردَ  يمثلون  نائباً   22 اُنتخب   1991
البرلمان للمطالبِة بحقوق الكرد سلميّاً من  قبِة 
ستة  هؤالء  من  اعتقل  أنّه  إاّل  التركّي،  النظام 
رمياً  أحدهم  وأعدم  واليتهم  فترةِ  خالل  نواٍب 

بالرصاِص.

متويل عمليات القمع

عملياِت  عن  الطرَف  واشنطن  غّضت  ربما 
القمعِ داخَل تركيّا، وذلك كجائزةٍ تقدّمها للنظاِم 
بعد وقوفه إلى جانب الواليات المتحدة، خاصة 
لقد  الباردةِ.  الحرِب  في  األخيرة  انتصار  بعد 
ليست  القديمةُ  فتركيّا  ذلك؛  بعد  اآلية  انقلبِت 
كما هي اليوم بعد االنقالِب، حيث شنَّ خريجو 
حرباً  األمريكّي  العسكرّي  التدريِب  برامجِ 
بحّقِ  فظائَع  وارتكبوا  الشعبيِّة  الحركاِت  على 

األقلياِت العرقيِّة والمعارضين واليساريين.
وفقاً للوثيقِة التي قدّمها سبيرز، فإنّه على غراِر 
والتدريِب  للتعليم  الدولّي  البرنامجِ  خّريجي 
الذين استطاعوا اإلطاحةَ  العسكرّي األمريكّي 
تمويُل  تمَّ  عسكرّي،  انقالٍب  بعد  بالحكومِة 
السيِء،  الصيِت  ذاِت  األمريكيّتين«  »مدرسة 
الديكتاتوريين  المتحدة  الوالياُت  دّربت  حيث 
بلدان  أرهبت  التي  الموِت  وفرَق  العسكريّين 
إلى  واألرجنتين  تشيلي  من  بدءاً  المنطقِة  تلك 

السلفادور وهندوراس.
جيل،  ليزلي  األنثروبولوجيا  عالمةُ  قالت 

التدريُب  األمريكيّتين:  »مدرسة  كتابها  في 
العسكرّي والعنُف السياسّي في األمريكيّتين«: 
العسكريّةُ  المستبدّةُ  األنظمةُ  سيطرِت  »لقد 
معظِم  على  المتحدةِ  الوالياِت  من  المدعومةُ 
القرن  سبعينياِت  طوال  الالتينيّة  أمريكا 
األمريكّي  الدعِم  استمراِر  ظّلِ  وفي  الماضي. 
المقدِّم لهم وجد هؤالء الذين في السلطِة الفرصةَ 
لهذه  القواِت  من  غفيرةٍ  أعداٍد  إلرساِل  سانحةً 
المدرسِة حيث يتمُّ تدريُب الجنوِد األجانِب فيها 
وفقاً لما يُطلُق عليه اسُم البرنامجِ الدولّي للتعليِم 

والتدريِب العسكرّي«.
الخاصِة  التقاريِر  أحد  أفاد  السياق،  هذا  وفي 
األفراد  »غالبية«  أنَّ  الكونغرس  بأبحاِث 
المدّربين في مدرسة األمريكيّتين »تّم تمويلهم 
التعليِم والتدريِب العسكرّي  من خزانِة برنامجِ 
المساعدةِ  تشريعاِت  خالِل  من  المقدّم  الدولّي 

األجنبيّة«.
أثار كشف قائمة بأسماء أفراد جرى تدريبهم في 
مدرسِة األمريكيّتين ممن توّرطوا في ارتكاِب 
باإلضافِة  اإلنساِن،  لحقوِق  جسيمٍة  انتهاكاٍت 
المستخدمِة  التدريِب  أنَّ موادَ  الكشِف عن  إلى 
خارَج  والقتَل  التعذيَب  تشرعُن  المؤسسِة  في 
في  عارمٍة  غضٍب  موجةً  القضاِء،  نطاِق 
التسعينياِت، حيث طالب المتظاهرون بإغالِق 
العسكرّي  التدريِب  برامجِ  وإنهاِء  المدرسِة 
في  القمعيِّة  لألنظمِة  األخرى  الدعِم  وأشكاِل 
أعضاُء  قدّم  أخرى  جهٍة  من  الالتينيّة.  أمريكا 
التمويِل  بوقِف  يقضي  تشريعاً  الكونغرس  في 
عن المدرسِة ودعوا إدارةَ كلينتون إلى إغالقها.

برنامج التدريب اليوم

 لم يبرز برنامٌج في الوقِت الحاضِر مثل برنامج 
التدريِب العسكرّي األمريكّي سابقاً والذي دعم 
ارتكبت  حيث  الكرِد،  ضد  حربها  في  تركيّا 
أفظَع االنتهاكاِت. وعلى الرغم من انتهاِء حقبِة 
الحرِب الباردة إال أنَّ الوالياِت المتحدةَ الزالت 
والقوميين  التركّي  الجيِش  دعِم  في  مستمرةً 
المتشددين في تركيّا، مع عدم اهتمامها بمصيِر 

من سيكوُن ضحيةَ هذا الدعم.
بين عامي 1950 و2020 كانت تركيّا تعتبر 
للتعليِم  الدولّي  البرنامجِ  ألمواِل  متلٍق  أكبر 
في  العالِم،  مستوى  على  العسكرّي  والتدريب 
وقٍت خصصت فيه وزارةُ الخارجيّةُ األمريكيّةُ 
األتراِك  األفراِد  لتدريِب  دوالراً  مليون   220
خالل تلك الفترةِ الزمنيّة. في سنة 2004 تلقّت 
تركيّا نحو خمسة ماليين دوالر من مساعداِت 
البرنامجِ الدولّي للتعليِم والتدريِب العسكرّي ــ 
أكبر دعٍم إجمالّي سنوَي ليس فقط  يُعدّ  والذي 
على مستوى تركيّا بل لجهة عدم حصول أية 

دولة خالل القرن 21 على مثل هذا المبلغِ.
لم يتغيّر أسلوُب تركيّا في التعامِل مع القضيِة 
فشِل  من  الرغِم  على  السابِق.  عن  الكرديّة 
الكرديّة في  الهوية  الراميِة لطمِس  المحاوالِت 
العمال  حزب  لكفاح  نتيجة  وذلك  الثمانينيات 
الكردستاني المسلّح واالنتفاضة الشعبية للكرد، 
المؤيِّد  المدنّي  السياسّي  المساِر  إلى  باإلضافِة 

للكرِد الذي يتعّرُض لمضايقاٍت ولكنه يقاومها، 
إال أنَّ نظاَم حزِب العدالِة والتنميِة اليمينّي، ال 
وأنَّ  خطراً،  الكرديِّة  القضيِة  في  يرى  يزال 
عليها،  بالقضاِء  الكفيُل  هو  العسكرّي  الحلَّ 
قبله  من  األتراِك  القادةِ  عن  يختلف  لم  حيث 

خالل فترةِ االنقالِب.
العُّمال  حزب  »محاربِة  ذريعِة  تحت 
الُكردستانّي« تحتل تركيّا اليوم أراٍض واسعةً 
تطهيٍر  سياسةَ  وتمارُس  وسوريا،  العراِق  في 
مثل  الدينيّة  واألقليات  الكرِد  بحّقِ  عرقّي 
أقلياٍت  إلى  باإلضافة  واآلشوريين  اإليزيديين 
والدفاعِ  الجهادية  الميليشياِت  ودعم  أخرى، 
آالٍف  اعتقاِل  جانِب  إلى  داعش،  خاصة  عنها 
من المدنيين بحججٍ واهيٍة أال وهي »اإلرهاب« 
ديمقراطّي  بشكٍل  منتخبون  نواٌب  من ضمنهم 
ورؤساُء بلدياٍت من حزِب الشعوِب الديمقراطيِ 

وأحزاٍب أخرى.
الوالياُت  دّربتهم  الذين  المسؤولون  يواصل 
المتحدةُ تنفيذَ هذه السياساِت القمعيةَ. وقد ضّمِت 
األمريكيِّة  الدفاعِ  وزارةِ  عن  الصادرةُ  الوثيقةُ 
والتي تمَّ إقراُرها عام 2018 لتتبع المسؤولين 
الدولّي للتعليِم  الذين دّربوا من خالل البرنامجِ 
مناصَب  في  وأصبحوا  العسكرّي  والتدريِب 
رفيعة المستوى في بلدانهم نحو 70 شخصاً من 
تركيّا. ولعلَّ أبرز هؤالء األشخاص هو وزيُر 
الدفاعِ خلوصي أكار الذي تدّرب في الوالياِت 
وحزيران/  يناير  الثاني/  كانون  بين  المتحدة 

يونيو عام 1987.
 2018 عام  الدفاع  وزير  منصَب  تولّيه  منذ 
كانت سياسةُ أكار الخارجيّة مبنيةً على العنِف 
لمناطَق  تركيّا  غزو  من  بدءاً  واالضطهاِد، 
بين  بالهجماِت  مروراً  سوريا  وشرق  شمال 
العراق  كردستان  إقليم  ضد  واألخرى  الفينِة 
خارج  تتمُّ  التي  التصفيِة  عملياِت  إلى  وصوالً 
قاتلوا  الذين  الكرِد  القادةِ  بحّقِ  القانوِن  إطاِر 
تحقيِق  سبيِل  في  جبّارةً  جهوداً  وبذلوا  داعش 

االستقراِر في مناطقهم.
المتحدةِ  الوالياِت  فرُض  للسخريِة  يدعو  ومما 
الدفاعِ  ووزارةِ  أكار  من  كّلٍ  على  عقوباٍت 
العزل  المدنيين  »تعريض  بتهمِة  التركيِّة 
للخطر« و«تقويُض حملِة محاربِة داعش« بعد 
غزو تركيّا في عام 2019 لمدينتي سري كانيه 

وكري سبي/ تل أبيض في سوريا.
غزواً  تركيّا  اليوَم  فيه  تشنُّ  الذي  الوقِت  في 
وتضيُّق  كردستان  إقليم  ضد  جديداً  عسكريّاً 
الخناَق أكثر من أّي وقٍت مضى على المعارضِة 
الكرديِّة وغير الكرديّة، طلبت وزارة الخارجيّة 
التركيّة مبلغ 1،450،000 دوالراً كمساعداٍت 
من برنامجِ التعليِم والتدريِب العسكرّي الدولّي 
للبالد للسنة الماليّة 2023. وبالنظر إلى سجِل 
يمكُن  ال  االستبداد،  بدعِم  الحافِل  البرنامجِ 
مصلحِة  في  يصبُّ  أنّه  إال  الدعِم  هذا  تفسيُر 
عن  فضالً  الحرِب،  أمِد  وإطالِة  الديكتاتوريِّة 
استخداِم الخياِر العسكرّي كحّلٍ للقضيِة الكرديِّة 
ولم  بالفشِل  باءت  السياسات  هذه  جميَع  ولكن 

تجلب للمنطقِة سوى الموت والدمار.
املركز الكردّي للدراسات

التصعيد  التركي  االحتالل  دولة  تواصل 
عسكرياً في شمال وشرق سوريا، وقد اشتدت 
حدّة هذا التصعيد في األيام األخيرة، وخاصة 
بعد استهداف عشرات القرى في ريف منبج، 
باإلضافة  والشهباء،  وكوباني،  عيسى،  وعين 
غارات  شن  المسيّرة  الطائرات  مواصلة  إلى 

على المنطقة.

تستغلُّ االنشغال الرويس – 
األمرييك

الرئيس  بيّن  هاوار،  لوكالة  حديث  وفي 
الديمقراطية، رياض  المشترك لمجلس سوريا 
درار، أهداف، ودوافع التصعيد التركي: »إن 
واالغتياالت  شهور،  منذ  يتوقف  لم  التصعيد 
المقصودة عبر المسيّرات مستمرة، واألهداف 
على  القدرة  تمتلك  تركيا  تصّور،  إعطاء  هي 
متصادماً  يكون  أن  يمكن  مشروع،  أي  إيقاف 
تريد  تركيا  وبذلك  المنطقة،  في  غاياتها  مع 
إعطاء إشارة للداخل التركي، بعد الصعوبات 
تخوض  بأنها  منها،  تعاني  التي  االقتصادية، 
هذه  عن  األنظار  لصرف  وحروباً،  معارك 
والروسي  األميركي  فالطرفان  الصعوبات، 
النظر  فيغضان  التركي،  الدور  إلى  يحتاجان 

عن تصرفاته«.
تزامن  بين  عالقة  وجود  عن  سؤال  وفي 
مشروع  عن  واإلعالن  العسكري،  التصعيد 
المحتلة،  المناطق  في  الجئ  مليون  توطين 
)التصعيد  أنه  »أعتقد  الصدد:  بهذا  تحدث 
أبناء  تهجير  الستمرار  محاولة  العسكري( 
المنطقة؛ إلحالل من ترغب بهم تركيا إحاللهم 
ندعوه  ما  يمس  أمر  وهذا  المناطق،  هذه  في 
عفرين،  في  ذلك  الديمغرافي، حصل  بالتغيير 

في  السياسة  هذه  تطبيق  إلى  تركيا  وتسعى 
التغيير الديمغرافي  المناطق المحتلة األخرى، 
يريد  ألنه  التركي؛  النظام  أهداف  من  هدف 
بأمن  يتعلق  فيما  آمناً،  حدودياً  يقيم شريطاً  أن 
هو  الحقيقة،  وفي  السالم،  ممر  يسميه  تركيا، 

ممر الحروب القادمة«.
تصعيد  من  أيضاً  يجري  »ما  درار:  وتابع 
كرد  مع  تفاهمات  من  جزء  هو  العراق،  في 
تستدعي  مشتركة،  مصالح  وهناك  المنطقة، 
الوجود المشترك جراء األعمال الحربية، بكل 
أسف هذا عمل ال يخدم المشروع الكردي، وال 
يجعل  وبالتالي  العراقي،  الوطني  المشروع 
المنطقة ملحقة بشكل ما، بالجانب التركي، وال 
يمكن أن نسميها بمعنى تطبيق الميثاق الملي، 

ولكنه ضمن أهدافه«.
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  ويشارك 
بفعالية في الهجوم التركي، على مناطق الدفاع 
المشروع، حيث تخوض قوات الدفاع الشعبي 
التركي  االحتالل  جيش  ضد  بطولية،  مقاومة 

هناك.

الصمت حيال ما يجري تفاهم 
بني دمشق وأنقرة

وفي قراءة لموقف حكومة دمشق من الهجمات 
التركية، قال درار: »إن صمت حكومة دمشق 
أمر مستمر، ألن االنشغال الذاتي بالصعوبات 
على  القدرة  وعدم  واالقتصادية،  الحياتية، 
إمكانية  عن  تتحدث  إشارة،  أي  إعطاء 
المواجهة ضد هذا التصعيد، مجرد تصريحات 
هنا وهناك، ال تخدم أحدا، بالنتيجة هناك رضى 
من حكومة دمشق؛ ألن إخضاع هذه المنطقة، 
النظام،  حضن  إلى  بها  يأتي  قد  إضعافها،  أو 
هناك حديث عن  أيضاً  تريده، وربما  ما  وهو 
وفي  دمشق،  في  الحكومتين،  بين  تفاهمات 
في  مخابراتي  تواصل  عبر  وخاصة  أنقرة، 
حسب  اإلرهاب  مسألة  وفي  الالجئين،  مسألة 
أن  يمكن  تفاهمات،  هناك  تكون  وقد  زعمهم، 

تؤدي إلى هذا السكوت«.
وعن موقف جامعة الدول العربية يقول درار: 
لجامعة الدول العربية في  »نحن ال نجد دوراً 
الجامعة  أن  يبدو  العربية،  القضايا  من  كثير 
لحظٍة  بانتظار  اآلن،  ُسبات  حالة  في  العربية 
تمارس  ال  اآلن  ولكنها  تُحيِيها،  أو  تُوقُِظها، 
دورها المطلوب منها، وال في تصريحات إدانة 

أو استنكار«.
احتالل  بعد  »الحظنا  قائالً:  درار  وأوضح 
موجهة،  دعوة  هناك  كانت  أنه  كانيه،  سري 
في  الخارجية  وزراء  مع  دعوة  حضرنا  وقد 
القاهرة، للتعبير عن موقفنا ضد التهديد التركي 
لألراضي السورية، وكان هناك تصعيد، ربما 
في  وتركيا  الدول،  بين  الحادة  المواقف  سببه 
وبين  الدول،  هذه  بين  فالتفاهمات  ذلك،  أثناء 
تركيا اآلن، تجعل األمر أقل تصعيداً، وأخفض 
صوتاً، وهذا ما يترك تركيا، تتصرف دون أن 

تجد صوتاً معترضاً«.
الدبلوماسية  وأشار درار إلى مساعي »مسد« 
»إن  التركي:  التصعيد  إيقاف  باتجاه  للضغط 

االعتراضات  إيصال  في  مستمر  المجلس 
سوريا  مجلس  ولكن  العالم،  أنحاء  في  للدول 
حتى  دولية،  صفة  له  ليس  الديمقراطي، 
يُسمع، ويُستجاب له، والدولة السورية بما أنها 
سواء  بالتعبير،  بدورها،  تقوم  وال  تصمت، 
عبر مجلس األمن، أو األمم المتحدة، أو عبر 
الوسائل اإلعالمية، وبهذه االستراتيجية يكون 
إال  دوراً،  يؤدي  أن  يمكن  موقفنا ضعيفاً، وال 
عبر المساعي من خالل الدول المؤثرة، ونحن 

ال نستطيع الضغط عليها بأي وسيلة«.
على  وسكوت  صمت،  »هناك  درار:  وبين 
أحد  ال  ألن  التركية،  والتهديدات  الهجمات، 
يستطيع أن يتدخل، )تركيا( دولة قوية ومؤثرة، 
تستخدم بعض األوراق؛ للتعبير عن أنها تحمي 
الدول  هذه  مصالح  نفسه،  وبالوقت  نفسها، 
األحداث  الصامت، مسار  تقف موقف  تجعلها 
جعل سوريا، تتقسم إلى أكثر من جهة، كنتاج 
للصراع الحاصل، يمكن أن يؤدي إلى إدارات 
إلى فترة محددة، قد تطول، أو تقصر، ولكنها 

بالنتيجة لن تكون على حساب وحدة األراضي 
السورية، ألن هناك أهدافاً لدى السوريين، بأن 

تبقى سوريا موحدة ال تنقسم«.
له  النظام  »إن  حديثه:  درار  رياض  واختتم 
سوريا  سماه«  مما  االستفادة  في  مصلحة 
يستفيد  تركيا  يتبع  الذي  والجزء  المفيدة«، 
بينما  مناطق شمال غرب،  على  السيطرة  من 
سوريا الباقية، ممثلة في أبنائها بشمال وشرق 
يعملون  سوريا،  وحدة  إلى  يدعون  سوريا، 
نظام  لمواجهة  المعارضة  القوى  جمع  على 
والتفاوض  الحوارات،  يديرون  االستبداد، 
ال  اآلن  حتى  لكن  سياسي،  حل  إلى  للوصول 
تصل  لم  األمور  ألن  ذلك؛  من  جدوى  يوجد 
السياسي،  الحل  إلى  ذاهبون  أننا  مرحلة،  إلى 
سواء كان بسبب التدخالت اإلقليمية، أو بسبب 
من  ذاك  أو  الطرف،  لهذا  المصلحية،  الفوائد 

األطراف السورية«.

كبير من  لعدد  اللهجة، والتذمر  استياء شديد 
وسياسيين،  حقوقيين،  من  النخبوية،  الفئة 
ومن إعالميين سوريين، أدلوا بتصريحاتهم، 
وبمواقفهم حيال ما أعلن عنه أردوغان، حول 
نيته بإعادته مليون الجئ سوري، وتوطينهم 
في مناطق تم احتاللها من قبل تركيا، كعفرين، 
وسري كانية، وكري سبي، بعد أن قاموا ببناء 

مستوطنات بدعم قطري، وآخر كويتي.

مخطط تريك لطمس الحقوق 
والهوية الكردية

السوري  المرصد  مدير  تحدث  ذلك  حول 
آلدار  الرحمن،  عبد  رامي  اإلنسان،  لحقوق 
عن  المتحدة  األمم  بإحاطة  قمنا  ”نحن  برس: 
االحتالل التركي، لمناطق شمال وشمال شرق 
تقوم  التي  االنتهاكات،  إلى  باإلضافة  سوريا، 
بها المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا، ضمن 
تلك المناطق بحق منازل األهالي، وممتلكاتهم، 
ديموغرافي  تغيير  إحداث  إلى  يسعون  فهم 
في  عليها  تركيا  تسيطر  التي  المناطق،  في 
المناطق  في  سوريا،  وشرق  وشمال  شمال 
الكردية، ولدينا أرقام لالنتهاكات، التي ترتكبها 

الجماعات المسلحة المرتبطة بتركيا”.
هي  تركيا  »مخططات  الرحمن:  عبد  وتابع 

الجغرافية  ديموغرافية  لتغيير  مخططات 
االنتهاكات  ارتكاب  على  وتعمل  السورية، 
المنطقة، والمخطط  الكرد وباقي شعوب  بحق 
التركي األساسي، هو طمس الحقوق، والهوية 
الكردية في عفرين، ووسعت تركيا مخططاتها 
تركيا  فهدف  كانيه،  لسري  باحتاللها  تلك، 
الكردي  الشعب  وجود  إنهاء  هو  األساسي، 
حصول  إمكانية  عن  والحديث  المنطقة،  في 
للتغير  مخططاتها،  لتسيير  أموال  على  تركيا 
غير  السورية  الجغرافية  في  الديموغرافي 
الحصول  في  قادرة  غير  فتركيا  صحيح، 
مع  والعاملون  الخصوص،  بهذا  أموال  على 
المؤسسات التابعة لألمم المتحدة قادرون على 
وهناك  دورهم،  ولعب  والواقع،  الحقيقة،  نقل 

منظمات تسعى لذلك”.
وأشار عبد الرحمن: ” تركيا تروج بأمن هذه 
آمنة،  غير  هي  الحقيقة  في  لكنها  المناطق، 
فيها،  ديموغرافي  تغيير  واقع  لفرض  وتسعى 
لتركيا،  موالية  مرتزقة  مجموعة   52 هناك 

يومي،  بشكل  االنتهاك  الفصائل  هذه  وترتكب 
ضمن  األهالي،  من  معتقالً   1325 وهناك 
آمنة  المرتزقة، فعن أي منطقة  سجون هؤالء 
االنتهاكات  ترتكب  تركيا  يتحدثون؟؟؟ فصائل 

كلها هناك، حيث تعتقل، وتقتل األهالي”.

ال يسمح ألهايل عفرين العودة 
لبيوتهم

أين  إلى  عفرين  ”أهالي  الرحمن:  عبد  وأكد 
سيعودون؟ إذا لن يسمح لهم العودة لمنازلهم، 
فتم توطين عشرات اآلالف من باقي المناطق 
في  تسكينهم  وتم  عفرين،  في  السورية 
تم  الذين  العفرينيين،  منازل  وفي  ممتلكات، 
لحقوق  السوري  المرصد  في  نحن  تهجيرهم، 
التي  كلها،  االنتهاكات  بدقة،  نتابع  اإلنسان 
بما  وثائق  ولدينا  ونوثقها،  عفرين  في  ترتكب 
من  المرتزقة  والمجموعات  تركيا،  به  تقوم 
لديموغرافيتها،  وتغيير  عفرين،  في  انتهاكات 
إلى  بالعودة  عفرين  ألهالي  يسمحون  وال 
منازلهم، وممتلكاتهم، وعلينا أن نوصل صوتنا 
هذه  أمام  الطريق  لقطع  الدولي،  المجتمع  إلى 
ال  العودة،  عدم  وقرار  التركية،  المخططات 
يُقال ألهالي عفرين:  لكن  يُقال بشكل رسمي، 
ال يمكنكم العودة لمنازلكم، كيف سيعودون إلى 
ويرتكبون  مسلحون،  فيها  ويتواجد  منازلهم، 

للعودة  آمنة  غير  عفرين  فمنطقة  االنتهاكات، 
إليها.«

كل  قطعي  ”بشكل  الرحمن:  عبد  وأوضح 
تحت  يعود  لعفرين،  تركيا  من  يعود  من 
طوعي،  بشكل  يعود  من  يوجد  وال  التهديد، 
بالقوة  والغوطة  دمشق،  سكان  إدخال  فيتم 
إلى مناطق تسيطر عليها تركيا، وذلك بهدف 
طوعية  عودة  يوجد  وال  ديموغرافيتها  تغيير 
مناطق  أبناء  إعادة  تريد  تركيا  قطعي،  بشكل 
سورية أخرى، إلى منازل، ومناطق ألهالي تم 
تهجيرهم بالقوة منها، وذلك في انتهاك صارخ، 
للقوانين والمواثيق الدولية، واألموال القطرية 

تدفع لتركيا؛ ألن سياساتها متقاربة، في بنائهم 
وهذا  السورية،  األراضي  داخل  لمستوطنات 
تغيير ديمغرافي واضح، كما أن أموال اإلخوان 
المخططات،  تلك  الستكمال  تضخ  المسلمين، 

وبشكل قطعي.«
واختتم رامي عبد الرحمن حديثه قائال: ”لدينا 
في  اإلنسان  لحقوق  السوري  للمرصد  ممثل 
مؤتمر بروكسل، نحن أرسلنا أيضا ممثالً لألمم 
للعالم،  السوريين  صوت  ليوصل  المتحدة؛ 
االراضي  داخل  التركية  المخططات  ويكشف 
إعادة  أجل  من  العمل  واجبنا  ومن  السورية، 

الحقوق ألصحابها«.
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روناهي/ قامشلو - بناًء على االجتماع المنعقد بحضور هيئة االقتصاد في 
إقليم الجزيرة، واإلدارة العامة للتموين، واتحاد الفالحين، واتحاد السائقين 
في شمال وشرق سوريا، ومديرية النقل في مقاطعة قامشلو، تم تحديد 
تسعيرة الشحن لموسم الحصاد لعام 2021ـ2022 م. وحسب /القرار رقم 
2/ الصادر في 12-5-2022 تصبح األجور الخاصة بالنقل للموسم الحالي 

على الشكل التالي :

تحديد أسعار شحن الحبوب 
للموسم الحالي

إلى 10/ كم مقطوعة، أي  ـ من /1 
لكل طن7300 ل.س.

 x»للموسم »فقط  طن   35 ـ 
7300=255500 ل.س.

ـ المسافة الكيلو مترية لكل كيلو متر 

الواحد 2336 ل.س.
ـ بعد /24ساعة/ تضاف على كل يوم 

»تلكيع« مبلغ /40 ألف/ ل.س.
في  مخالفة  أي  إن  القرار:  واوضح 
أسعار النقل ستطبق فيها أحكام المادة 

المستهلك،  حماية  قانون  من   /33/
والتموين في إقليم الجزيرة، المتعلق 
لعام   /5  / بالمرسوم  الزائد  بالسعر 

.2021

القمح في سوريا.. أسعار تنافسية، وكميات هزيلة

مطامر النفايات الشاطئية تهدد سالمة المحيطات والصحة العامة

عادت حكومة دمشق من جديد، لتعديل أسعار 
سعًرا  وحددت  الحالي،  للموسم  القمح  شراء 
جديدًا لشراء كيلو غرام القمح من الفالحين هذا 
العام بـ 1700 ليرة، مع منح مكافأة 300 ليرة 
سورية، بعد حديث مجلس الوزراء الذي حدد 

سعر القمح بـ 1500 ليرة.
وجاء إعالن رفع التسعيرة، يوم السبت الرابع 
عشر من أيار في مؤتمر “الحبوب”، إذ قالت 
إنه  “سانا”:  الرسمية  السورية  األنباء  وكالة 
الحبوب سعر شراء كيلوجرام  تم رفع مؤتمر 
القمح، من الفالحين إلى 1700 ليرة سورية، 
مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو جرام، يتم 

تحت  الواقعة  »اآلمنة«  المناطق  من  تسليمه 
النظام،  رئيس  من  توجيهات  بعد  سيطرتها، 
مناطق  خارج  في  /400ليرة/  بقيمة  ومكافأة 

سيطرتها.
ابراهيم،  أحمد  الفالحين،  اتحاد  رئيس  وكان 
انتقد تحديد اللجنة االقتصادية في حكومة النظام 
السوري، سعر شراء القمح من المزارعين بـ 
1500 ليرة سورية، معتبًرا أن التسعيرة غير 
كافية للفالح، وألسرته، حيث يعتمد الفالح في 
دخله الوحيد على منتجه من القمح، ومتأماًل أن 

التسعيرة ستصبح 2000 ليرة للكيلو.
قبل  انتقادات من  تتلقى  التسعيرة  لكن ال تزال 

حماة،  فالحي  اتحاد  رئيس  قال  إذ  الفالحين، 
حافظ سالم، لـ”تشرين“،: “كنا نتمنى أن يكون 
أعلى من هذا السعر، ونأمل أن يتم رفعه إلى 
ليرة   300 مكافأة  إلى  إضافة  ليرة،   2000

للتسليم في المناطق اآلمنة”.
وأشار إلى أنه بناء على تقديرات اتحاد فالحي 
حماة، فإن وسطي إنتاج دونم القمح، يبلغ بين 
إلى  الفالح  ويحتاج  كيلوجرام،  و350   300
200 كيلوجرام السترداد تكاليفه، مؤكدًا وجود 
العام للفالحين، لرفع  مساعٍ حثيثة من االتحاد 

التسعيرة مرة أخرى في ظل قلة اإلنتاج.
أهم  من  وهو  القمح،  شراء  أسعار  أن  يذكر 

تالقي  سوريا،  في  االستراتيجية  المحاصيل 
منافسات واضحة بين النظام، واإلدارة الذاتية 
الواقعة  والمناطق  سوريا،  وشرق  شمال  في 
واالحتالل  المعارضة،  مرتزقة  سيطرة  تحت 
التركي لشراء أكبر كميات ممكنة من الفالحين، 
وبخاصة في ظل مواسم الجفاف المتالحقة في 
اإلدارة  في  الزراعة  هيئة  إن  ورغم  المنطقة، 
الذاتية، قد حددت الخامس والعشرين من أيار 
تحدد  لم  أنها  إال  المحصول،  الجاري الستالم 

سعر الشراء، حتى تاريخه.
وكاالت

قنبلة موقوتة،  العشوائية  النفايات  تمثّل مكبّات 
من  تحتويه  بما  العامة،  والصحة  البيئة  تهدد 
إلى  وتجارية  وصناعية  خطرة،  مخلّفات 
كثير  في  تضم  المنزلية، وهي  النفايات  جانب 
واعتماداً  وساّمة،  مشعّة  نفايات  الحاالت  من 
على عمر المكب، يمكن أن يحتوي على مواد 
الفينيل  ثنائي  مرّكبات  مثل  حالياً،  محظورة 
صعبة  ومواد  واألسبستوس،  الكلور  المتعدد 
التحلل تقع تحت حظر جزئي، مثل البالستيك.

كيميائية،  ملّوثات  المحظورة  المواد  وتعدّ 
تستغرق وقتاً طويالً للتحلل في البيئة، وهي ال 
الحية،  واألنواع  لإلنسان  ضرراً  تسبب  تزال 
الفترة  وخالل  حظرها،  من  عقود  عدة  بعد 
الماضي،  القرن  وسبعينيات  ثالثينيات  بين 
جرى إنتاج ما يزيد عن مليون طن من ثنائي 
الفينيل متعدد الكلور، الذي استخدم في األجهزة 
الكهربائية، وفيما تم إطالق ثلث هذه الكمية إلى 
الكمية موجودةً  باقي  المحيطة، ما تزال  البيئة 
في مكبات النفايات القديمة، أو مواقع التخزين.
أن  إلى  الدراسات  بعض  أشارت  حين  وفي 
مرّكبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلور، المنبعثة 
من  العديد  فإن  التناقص،  في  آخذة  البيئة  في 
الثدييات البحرية، تحتوي في أجسامها تراكيز 
لنظامها  اآلمنة،  الحدود  من  بكثير  أعلى 
العلماء  بعض  ويتوقع  وخصوبتها.  المناعي، 
انقراض بعض مجموعات  إلى  أن يؤدي ذلك 
الحيتان القاتلة، في غضون ثالثين إلى خمسين 
سالمة  على  المخاطر  وتزداد  مقبلة،  سنة 

هذه  تسرب  احتمال  مع  البحرية،  الثدييات 
من  القريبة  النفايات  مكبّات  من  المرّكبات 

شاطئ البحر.
المعادن  تعدّ  المحظورة،  المواد  جانب  وإلى 
الثقيلة من المواد ذات السّمية العالية الموجودة 
في مكبّات النفايات، وكان تقرير »الحالة البيئية 
لمياه البحر« في لبنان سنة 2020 أشار إلى أن 
تراكيز المعادن الثقيلة )الفناديوم، والرصاص، 
الرسوبيات  في  والكادميوم(  والنحاس، 
القريبة  النفايات  مطامر  من  بالقرب  المأخوذة 
من بيروت، غير مقبولة بكل المقاييس البيئية.

والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  تقرير  ويحذّر 
)أفد( عن »الصحة والبيئة في البلدان العربية« 
النفايات  بمكبّات  المرتبطة  المخاطر  من 
العشوائية، التي تقع عادةً في أماكن قريبة من 
التجمعات السكانية، وتتضاعف هذه المخاطر 
الخطرة  بالنفايات  البلدية  النفايات  اختالط  مع 
اآلتية من األنشطة الصناعية والطبية، ما يزيد 

من عبء آثارها البيئية.

في  البالستيكية  والفضالت  النفايات  وتمثّل 
مكبّات النفايات الشاطئية، مع المخلّفات الملقاة 
أماكن  من  الموج  يحمله  وما  الشواطئ،  على 
بالمجتمعات  مباشراً  مادياً  ضرراً  بعيدة، 
السياحة،  على  اقتصادها  يقوم  التي  المحلية، 
فهي تحط من جمال الطبيعة الساحلية، وتستهلك 

الموارد إلزالتها والتخلص منها.
ووفقاً لتقرير »توقعات البيئة العالمية« السادس 
)جيو 6( الذي صدر عن برنامج األمم المتحدة 
للبيئة )يونيب( في 2019، تُقدّر كمية النفايات 
سنوياً  المحيطات  إلى  التي تصل  البالستيكية، 
العرب  ويحتل  طن،  ماليين  ثمانية  بنحو 
مجتمعين المركز الثالث بعد الصين وإندونيسيا 
البالستيكية،  بالنفايات  المحيطات  تلويث  في 
المخاطر  وتعدّ  المائة،  في   8.6 تبلغ  بحصة 
البحري  للميكروبالستيك  والصحية  البيئية 
درجة  حالياً  وتوجد  نسبياً،  جديداً  بحث  مجال 
من عدم اليقين بأبعاد هذه المشكلة، حيث يشّكل 
فجوة  البالستيكية  المواد  وسّمية  مصير،  فهم 

معرفية كبيرة، تستحق اهتماماً خاصاً.
وفيما تمثّل مساحته أقل من/ واحد في المائة/ 
يختنق  العالم،  في  البحار  مساحة  مجمل  من 
البحر المتوسط بما يعادل/ سبعة في المائة/ من 
كمية المواد البالستيكية الدقيقة، التي تغّص بها 
المحيطات، ويقدّر تقرير صادر عن خطة عمل 
البالستيكية،  النفايات  المتوسط أن كمية  البحر 
يومياً،  طناً   730 تتجاوز  فيه  ترمى  التي 
حيث تمثل ست دول فقط، هي تركيا وإسبانيا 

مصدراً  والجزائر،  وفرنسا  ومصر  وإيطاليا، 
لثالثة أرباع هذه الكمية.

ويوجد في أوروبا وحدها ما يقرب من مليون 
موقع قديم لطمر النفايات، من بينها نحو عشرة 
لخطر  ضة  المعرَّ السواحل  على  موقع  آالف 
البحر،  المناخ، أو ارتفاع مستوى سطح  تغيُّر 
إطالق  إمكانية  مع  التعرية،  أو  الفيضانات  أو 

حمولتها الملوثة مباشرة إلى البيئة البحرية.
أمثلة  هناك  كانت  الماضية،  السنوات  وخالل 
كثيرة على حدوث فيضانات كارثية وتآكل في 
المثال،  سبيل  فعلى  القديمة.  النفايات  مكبات 
جرفت الفيضانات مكب نفايات نهر »فوكس« 
لمئات  نفاياته  وأطلقت  تكساس  في  المهجور 
أعقاب  في  الساحل  طول  على  الكيلومترات 

إعصار هارفي سنة 2017.
تغيُّر  سيناريوهات  ظل  في  المتوقع،  ومن 
المناخ، أن يزداد تواتر هذه الظواهر المتطرفة. 
وفي بريطانيا وحدها يمكن أن يتآكل ما يصل 
إلى 79 مطمراً ساحلياً بحلول سنة 2055، إذا 
لم يتم الحفاظ على هياكل الحماية ضد أمواج 

البحر العاتية.
في  األخذ  للسواحل  السليمة  اإلدارة  وتفترض 
من  القريبة  النفايات  مكبّات  سالمة  االعتبار 
الصيانة  فرض  طريق  عن  وذلك  الشاطئ، 
مثالً،  األمواج  من  الحماية  لهياكل  المستمرة 
أو اتخاذ تدابير وقائية أخرى، بدالً من تطبيق 
الُمخّطط  كالتراجع  استدامة  األكثر  الخيارات 

المطامر، بعيداً عن  فيها  بما  للبنى الحضرية، 
النُظم  إلفادة  السواحل  استعادة  أو  الشاطئ، 

البيئية والمجتمعات.
ومع ذلك ال تُعدّ هذه الخيارات منخفضة الكلفة، 
شاطئي  نفايات  لمكب  الحماية  توفير  إن  إذ 
يمكن  مثالً،  البحر،  أمواج  من  الحجم  متوسط 
أن يكلف 200 مليون دوالر عدا عن تكاليف 
الصيانة الدورية، في حين أن نقله بما يحتويه 
من نفايات إلى مكان بعيد عن الشاطئ قد تصل 

كلفته إلى مليار دوالر.
النفايات  مكبّات  من  الكبير  للعدد  ونظراً 
إلى  االنجراف  لخطر  المعرضة  الشاطئية 
التوقعات  العالم، ال سيما في ظل  البحر حول 
باستمرار ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة 
وتيرة وشدّة الفيضانات الساحلية والتآكل، فمن 
الواضح أن كلفة التصدي لمخاطر هذه المكبّات 

على البيئة البحرية تبلغ أرقاماً فلكية.
األمد  الطويلة  المجتمعية  المشكلة  هذه 
إذا  القادمة  لألجيال  كبيرة  مشاكل  ستسبب 
تجاهلناها اليوم. لذلك توجد حاجة ماسة لتبني 
سخي.  تمويل  وتوفير  وطنية  استراتيجيات 
هناك  تكون  أن  يجب  الدولي،  الصعيد  وعلى 
جهود منسقة لمواجهة هذه المشكلة التي ستترك 
المحيطات  أهمية  بسبب  الجميع،  على  آثارها 

عالمياً وارتباط سالمتها بالصحة العامة.
 وكاالت

 في
 الفاشيّة
 الغربيّة
والشرقيّة

الدولة، نسخة دولتّية  تعّد جتربة اشتراكية 
الرأسمالية،  الليبرالية  من  رجعّية  أشّد 
الشعوب،  تذهب كفاحات  لم  باملقابل  لكن 
وعن  الدميقراطّية،  وعن  احلرّيّة،  عن  للبحث 
تصاعد  أمام  الرياح،  أدراج  االشتراكّية 
للهيمنة  اخلصب  املرتع  وهو  وتغّولها؛  املدن 
للحداثة  األساس  وباتت  الرأسمالّية، 

الدميقراطّية.

تغّولها،  أوج  في  الرأسمالّية  احلداثة  بدت 
أنّها  إاّل  احلكم،  سّدة  ترامب  تسنّم  مع 
استلم  أنّه  مع  عهده،  انتهاء  مع  تراجعت 
فيها  استطاع  لكنّه  سنوات،  أربع  احلكم 
تنمية  في  ويساهم  التاريخ،  حركة  ميّيع  أن 
اليمني املتطرّف الوجه األسوأ للنيوليبرالّية، 
وللحركات  للفاشية،  استمراراً  تعّد  والتي 
والتي  واإلنسانّية،  للدميقراطّية  املناهضة 
فقد  اجملتمعّية،  الثورات  متييع  في  ساعدت 
اإلسالمّية  التيارات  سيطرة  في  ساهمت 
وقّوت  بأسره،  والعالم  األوسط،  الشرق  في 
املسلمني،  اإلخوان  وحركة  السلفّية، 
والقاعدة وصوالً إلى داعش، وباملقابل صعدت 
التيارات القومّية املتعّصبة، وسيطرت على 
الساحة ردحاً من الزمن، وبثّت بعض احلركات 
الليبرالية،  الوسائل  اإلسالمّية أفكارها عبر 
التيارات،  هذه  العاملّي  الرأسمال  دعم  وقد 
وصارت مدلّلة لديه، فالنظام الرأسمالي، ال 
بل  وبتشطيرها،  اجملتمعات،  بتدمير  يكتفي 

يدّمر الطبيعة.

اليسارية،  األحزاب  لدى  اعتقاد  ساد  لقد 
أّن  األوسط،  الشرق  في  اليسارية  والتيارات 
والترياق  احلّل،  والوطنّي هو  الطبقّي،  التحرّر 
وللعالم  األوسط،  الشرق  مشاكل  لكّل 
والفاشية  الليبرالية،  ضّد  احلّل  وهو  كله، 
مفاهيم  الثورات  على  وطغت  الشرقية، 
احلرية،  الوحدة،  االشتراكية،  الشعارتية، 
حقّ  الرأسمالية،  انهزام  العاملي،  التحرّر 
فتطبَّعت  مصيرها...  تقرير  في  الشعوب 
القومّي،  بالطابع  االشتراكّية  األحزاب 
أسوة  القومّية  الدولة  إلى  وتطّلعت 
باالشتراكّية املشّيدة في االّتاد السوفيتي، 
البروليتاريا،  دكتاتوريّة  عليه  سيطرت  الذي 
على  سيطر  الذي  التنويري،  املنهج  واعتمد 
املاركسّية في االعتقاد بتحّقق، وبناء اجملتمع 
اجلديد )الشيوعّية( على أرضّية الرأسمالّية، 
انطالقاً من جتاوز اجملتمع الرأسمالّي، واعتبار 
ويتحّدث  علمية،  اشتراكّية  املفهوم  هذا 
املفكّر عبد اهلل أوجالن في هذه الناحية: هذا 
خطأَين  يحتوي  أيضاً  نفِسه  بذاِت  املوقُف 
احلقيقِة،  رؤيِة  عن  العجزُ  رئيسيَّني: أوُلهما؛ 
عدِم  على  تنصُّ  والتي  الحقاً،  أُدرِكَت  التي 
سواًء  واملُطلق،  التامِّ  العلميِّ  اجلزِم  َسرَياِن 
سادَ  البيولوجية،  أم  الفيزيائيِة،  العلوِم  في 
العجزُ عن فهِم استحالِة إخضاِع الطبيعِة 

االجتماعيِة ملعادالٍت علميٍة قاطعة.

بذاتِها،  ثقافٌة  االجتماعيُة  فالطبيعُة   
الذهنيِة  بتداعياِت  حلظٍة  كلَّ  تَطَفُح  وهي 
فما  عليه،  بناًء  للضبط،  القابلِة  غيِر 
مطابَقُة  هو  البارزة،  األخطاِء  وراء  يكمُن 
القواننِي  مع  االجتماعيِة  الطبيعِة  قواننِي 
تت  البيولوجيِة  أو  الفيزيائيِة،  الداروينيِة 
الثاني  اخلطأُ  العلمّي،  املوقِف  سلوِك  اسِم 
يَجِر  َلم  حيث  التاريخ،  بفلسفِة  متعلقٌ 
االنتباُه إلى كوِن اجملتمِع بذاِت نفِسه ظاهرةً 
تاريخية، ولكنْ مع ضرورِة تقييِمه كطبيعٍة 
أّن  َفهُم  يُرَدْ  َلم  حتى  بل  ومغايرة،  ثانيٍة 
تاريٌخ  كبرى  بنسبٍة  هو  االجتماعيَّ،  احلاضرَ 
اجملاَل  يفسُح  ال  التنويريُّ  فالفكرُ  اجتماعّي، 
إدراك، وما يتبقى هو التقييماُت  أمام هكذا 
العامليُة،  اآلراُء  صاغَتها  التي  الرأسمالية، 
الليبراليُة  أَفرَغَتها  التي  الفظُة،  الوضعيُة 
الرأسماليُة  اعُتِبرَت  بالتالي،  جوهِرها،  من 
حسَب  والتقدميَّ  املسيطرَ،  الوحيَد  اجملتمَع 

عصِره.«

ومضات

صالح الدين مسلم

الصراع في رحم األزمة

السياسة فن الممكن في الزمن المستحيل

يوسف كوتي 
)عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي( 

العالم برمته، يشهد حالة صراع أيديولوجية 
توأمان  حادة،  اقتصادية  وحربا  بحتة، 
التي  العالمية،  األزمة  رحم  من  يولدان 
تشهدها األنظمة االستبدادية في ظل صراع 
في  العالمية  الهيمنة  أقطاب  تقوده  كوني، 

الشرق األوسط. 
وإلى  تهلكة،  إلى  بالبشرية  يدفع  صراع 
المضطهدة،  الشعوب  بحق  دامية  مجازر 
والفقر؛  التخلف،  خط  دون  تعيش  التي 
ليصبحوا وقوداً في نار حرب، ال ناقة لهم 

فيها، وال جمل.
الهيمنة  قوى  تديرها  ثالثة،  كونية  حرب 
اقتصادي  انهيار  التي تشهد حالة  العالمية، 
وإلى  اإلفالس  إلى  بها  يؤدي  قد  حاد، 
دائماً،  العالمية  الرأسمالية  ولكن  الهالك، 
تنقذ نفسها من خالل خلق أزمات في الدول 
حالة  مستدام  وبشكل  تشهد  التي،  النامية، 
صراع قومية، وطائفية سارت بالمجتمعات 
بحياة  أودت  وثقافية  عرقية،  إبادات  إلى 
ساحات  تتحول  حيث  البشر،  من  الماليين 
الحرب إلى أسواق لضخ األسلحة، والسلع 
المختلفة، وإشعال حروب مدمرة ال هوادة 
تقسيمات  إلى  المنطقة  ستأخذ  والتي  فيها، 
جغرافية، بمسميات دينية طائفية، وعرقية 

قومية، تؤدي إلى تجزئة المجزئ. 

التي  األقطاب،  صراع  نتيجة  هي  تلك 
هيمنتها  وفرض  البقاء،  ألجل  تحارب 
هذه  أمام  المستهلكة،  األرضية  الكرة  على 
النتائج، كان ال بد من والدة فكر جديد من 
رحم األزمة، التي ال تحمل بين طياتها شيئاً 
من القيم والمبادئ اإلنسانية، وهنا ولد فكر 
المضطهدة،  الشعوب  عن  يدافع  ثوري، 
التي القت الويالت من األنظمة االستبدادية 
الشوفينية، فكر ولد على صوت الرصاص. 
االضطهاد،  ظل  في  يعيش  أن  أبى  فكر 
أصر  فكر  اآلخر،  وإقصاء  والمجازر، 
والعمل  الطاغية،  وجه  في  الوقوف  على 

بين  طيبة  وخلق عالقة  السالم،  نشر  على 
المختلفة،  والثقافات  المجتمعية،  الشرائح 
من  تحد  جديدة،  سياسة  عن  أعلن  حيث 
التقسيمات الجغرافية الطائفية، والقوموية، 
االجتماعية،  البنى  تدمير  في  تسببت  التي 
والمؤسساتية لألمم المتعايشة خارج الحدود 
السياسية، حتى تحول الصراع في الشرق 
األوسط، إلى صراع أيديولوجي بين الحداثة 
الديمقراطية،  والعصرانية  الرأسمالية، 
سياسة  أمام  عائقاً  األخيرة  لتصبح 
عبئاً  أصبحت  التي  العالمية،  الرأسمالية 
الصراع  وما  برمتها،  المنطقة  كاهل  على 

اندالع  على  دليل  إال  أوكرانيا،  في  الدائر 
الدولية  األطراف  بين  استنزاف  حرب 
المتصارعة في سوريا، والشرق األوسط؛ 
ليقوم من خاللها الطرف المنتصر، بفرض 
العالمية  الحرب  في  المنطقة  على  هيمنته 
بأجزائها  كردستان  مركزها  والتي  الثالثة، 
الديمقراطي،  المشروع  وإنهاء  األربعة، 
الشرق  كونفدرالية  بناء  إلى  يهدف  الذي 
سوريا،  ودمقرطة  الديمقراطي،  األوسط 
ألهميتها  األوسط؛  الشرق  بوابة  تعدّ  التي 
االستراتيجية في المنطقة، ومن هذا المنطلق 
الروسي  الصراع  بين  الفصل  نستطيع  ال 
التي  العرقية،  اإلبادة  وحرب  األوكراني، 
تدور رحاها في شنكال، وآفاشين، ومتينا، 
ألنها  سوريا،  وشرق  وشمال  والزاب، 
تهدف بالدرجة األولى إلى تصفية الحركة 
الشعبية الثورية، التي تلعب الدور المهم في 
تحقيق الوحدة بين شعوب الشرق األوسط، 
لم  التي  المنطقة،  تقسيم  مخطط  وإفشال 
أمام  ليس  لذا  جديدة،  تقسيمات  تتحمل  تعد 
طاقاتهم  توحيد  سوى  المنطقة،  شعوب 
األردوغانية  والعثمنة  التقسيم،  لمواجهة 

الجديدة.
العربية،  الدول  جامعة  على  يجب  وهنا 
إليه  آلت  ما  تلعب دورها في مواجهة،  أن 
ألن  العراق؛  وفي  سوريا  في  األوضاع 
هذه الحرب لن تقف على الحدود السورية 
في  العربية  الدول  ستشمل  بل  العراقية، 

شمال أفريقيا. 

  حسين عبد الرحمن محمد
 )عضو مركز الدفاع عن الحريات( 

الى  يهدف  الذي  العلم  هي  السياسة، 
من  المختلفة  والمناهج  السبل،  تقديم 
الداخل،  في  الدولة  شؤن  تدبير  أجل 
عالم  هي  الخارج،  مع  عالقاتها  وفي 
يتخذ  فالسياسي  بامتياز،  الشجاعة 
والسريعة،  الحاسمة،  القرارات 
يتطلب  بشكل  اآلني  مع  ويتعامل 
وجوب إصدار القرار المناسب، دون 

أي تأخير. 
هي  السياسية،  األخالقيات 

بالعمل  ترتبط  التي  الممارسات، 
وتفترضها  وبتوابعها،  السياسي، 
منعزلة  واألدبيات  الدراسات، 
الفرد،  بها  يتسم  التي  السجايا،  عن 
رجل  أن  المجتمع،  في  وسلوكياته 
في  السياسة  يمارس  الحقيقي  السياسة 
والمستحيل  الممكن،  عالقة  ضوء 
الوقتية والواقعية، فهي فن  بالظروف 
وتخلق  المستحيل،  زمن  في  الممكن 
الصراع  من  وتخرج  جديداً،  واقعاً 
إلى  تحولت  اليابان  فمثالً  منتصراً، 
قوة صناعية متقدمة بعد خروجها من 

الحرب العالمية الثانية. 

باعتبار  الممكن،  فن  السياسة  إذاً 
السياسة فعل متميز، ال يستطيع القيام 
هو  الحقيقي،  السياسي  الناس،  كل  به 
الذي يمارس السياسة في ضوء عالقة 
وال  بالظروف،  والمستحيل  الممكن، 
عالقة للسياسة بالثوابت الدينية، وإنما 
التي  والمنافع،  الدنيوية،  بالمصالح 

يجب أن نخضعها للقيم اإلنسانية. 
يدعم  السياسة  في  الواسع  العمل 
ويعزز  المجتمع،  في  الديمقراطية 
السياسي،  النظام  اختيار  على  قدرته 
المشاركة  من  ويمكنه  يحكمه،  الذي 
في اتخاذ القرار، الذي يؤثر في حياته 

بالحرية،  األفراد  وشعور  اليومية 
واالستقاللية، والقرار الصائب. 

الفن  هذا  الى  اليوم  هذا  أحوجنا  ما 
تعتمد  تعد  لم  السياسات  ألن  الممكن؛ 
على األخالقيات، وعلى األدبيات، وال 
على الدين، إنما تعتمد على المصالح 
عدو  األمس  صديق  ألن  المادية؛ 
والمتقدمة  العظمى،  والدول  اليوم، 
فكلما  المادية،  المصاح  سياسة  تنتهج 
وسياسة  جيدة،  سياسية  بقراءة  تمعنا 
الالعبين األساسيين في العالم، تجنبنا 
قسطاً  على  حصلنا  وربما  الخسائر، 

من الربح.


