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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

على  السيطرة  بهدف  ـ  قامشلو  روناهي/ 
المحصوالت  في  في حال حصل  أي حريق 
الحسكة  مقاطعتي  في  الموسم  هذا  الزراعية 
قِبل  من  ساخنة  أرقام  نشر  تم  فقد  وقامشلو، 
الجهات المختصة لفرق اإلطفاء التي تتجهز 

من اآلن ألي طارئ بهذا الخصوص.
قبل  من  اإلطفاء  لفرق  أرقام  وخصصت 

وتخص  وقامشلو  الحسكة  مقاطعتي  مجلسي 
هذه األرقام النواحي والبلدات التي تتبع لهاتين 
بالمقابل  كما  الجزيرة،  إقليم  في  المقاطعتين 
المعنيّة  الجهات  بين  تعاون  خطة  وضعت 
في  الحرائق  لظاهرة  للتصدي  والمواطنين 
واألرقام  الموسم،  هذا  الزراعية  المحاصيل 

موجودة بالصور المرفقة بالخبر. 

األمة الديمقراطية درع يحمي ثقافة 
الشعوب من السلطات المهيمنة

تعّد إرادة الشعوب، مع محافظة كل شعب على خصوصيته، والمشاركة في صنع القرارات آفاق 
الحل لنزاعات الشرق األوسط، والسد المنيع لمخططات القوى المهيمنة، التي تبني نفسها على 

حطام ثقافات الشعوب...«5

أفاد المركز اإلعالمي 
لقوات الدفاع الشعبي 

بأنه خالل سلسلة 
العمليات التي نفذها 

مقاتلو ومقاتالت الكريال 
في زاب وآفاشين 

وخاكورك بمناطق 
الدفاع المشروع، ُقِتل 
24 من جنود االحتالل 
التركي وُأصيب ثالثة 

آخرين...«4

نحو خطوات أكثر تقدمًا في المجال اإلعالمي يتحضر اتحاد اإلعالم الحر لعقد مؤتمره 
السادس يوم الجمعة 20 أيار الجاري...«4

كتبنا سابقًا عن منتخبات المناسبات لكرة القدم، وانتقدنا لماذا يتجّهز المنتخب للمناسبات فقط؟، 
وبعدها يحل ويذهب في حال سبيله، ولكن يبدو أن عدوى المنتخبات انتقلت إلى البطوالت، وكان ال بد من قيام بطولة أللعاب القوى 

على مستوى شمال وشرق سوريا حتى يبادر االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة إلقامة بطولة لهذه األلعاب...«10

الشبيبة الثورية في 
الدرباسية تدعو للقيام 
بالواجب الوطني ضد 

التركي المحتل 
العام في خيمة  النفير  الثورية عن  الشبيبة  أعلنت حركة 
االعتصام، التي أقامتها في الدرباسية، وأكدت على تصعيد 
النضال في وجه المحتل، ودعم النضال البطولي الشعبي، 

الذي تبديه قوات الكريال...«3

الكريال تنتصر مجددًا: مقتل 24 
من جنود االحتالل التركي إثر 

نوعيتين عمليتين 

د موعد  اتحاد اإلعالم الحر ُيحدِّ
انعقاد مؤتمره السادس

دخلت الشابة السورية، لمى زكريا سجل 
في  مانداال  عرض  أكبر  عن  »غينيس« 
بمساحة 25  لوحة  العالم، رسمته على 

مترًا مربعًا...«2
يتوّجب أن ندرَك أنَّ الحرَب األوكرانّية هي 
وكالة  مدير  أنَّ  رغم  بالوكالة«  »حرب 
المخابرات المركزية األمريكّية ووزير الدفاع 
في عهد إدارة أوباما ليون بانيتا لم يكن 
يرى ما يجري في أوكرانيا حربًا بالوكالِة بين 
الواليات المتحدة وروسيا، إال أّنه في اآلونِة 
الواليات  الحقيقِة  في  بذلك.  أقّر  األخيرِة 
المتحدة مدعومًة من حلِف شمال األطلسّي 
تخوُض حرباً بالوكالِة ضد روسيا في أوكرانيا، 
حيث تقوم الواليات المتحدة بتقديم الكثير 
من الِعتاد لألوكرانّيين والمرتزقة األجانب...«8

السورية، 
لمى زكريا تدخل 
غينيس عن أكبر 

عرض "مانداال" في 
العالم

حرب الواليات المتحدة 
بالوكالة في أوكرانيا ـ1ـ

ذوو الشهداء: 
بيوم الشهداء نجدد 

العهد بالسير على دربهم

المناسبات  بعد منتخبات 
ظهور بطوالت المناسبات في إقليم 

الجزيرة؟

أرقام ساخنة للتصدي لحرائق 
المحاصيل الزراعية في إقليم الجزيرة

ديزيريه  بيئياً«  »الملتزم  الفنان  يمنح 
مونو كوفي حياة ثانية للهواتف المحمولة 
تدويرها  إعادة  خالل  من  المهملة  القديمة 
وطالئها باأللوان، في مسعى لزيادة الوعي 
أعماله  عبر  التلوث  مكافحة  بضرورة 

المعروضة في أبيدجان حتى تموز.
ويقول مونو كوفي في محترفه في بينغرفيل 
االقتصادية  العاج  ساحل  عاصمة  قرب 
»اخترت إعادة التدوير ألني لم أرغب في 
الرسم فقط، أردت  أن يقتصر عملي على 

القيام بأمر جديد«.
نفسه  عن  عاماً   28 البالغ  الفنان  ويعّرف 
بأنه »فنان معاصر شاب«، ويبدي رغبته 
في »التميز عن اآلخرين«. ويستذكر الفنان 
بالرسم،  شغوفاً  كنت  الطفولة  »منذ  قائالً 
كنت أنا من ترسله المدّرسة لينجز الرسوم 

التوضيحية للدروس على اللوح«.
قرية  من  المزارعين  والديه  أخبر  وعندما 
يريد  أنه  العاج  ساحل  غرب  جنوب  في 
ما  يعرفا  »لم  للفنون  مدرسة  إلى  الذهاب 
الفنون  مدّرس  »جاء  ويقول  ذلك«،  يعني 
التشكيلية ليشرح لهم ويطلب منهم السماح 

لي بذلك«.

في  الجميلة  الفنون  كلية  من  تخرجه  وبعد 
ومكبات  الشوارع  يجوب  بدأ  أبيدجان، 
المفاتيح  لوحات  الستعادة  النفايات 

والشاشات من الهواتف المحمولة القديمة.
يتقاضى  كامل  فريق  اآلن  »لدي  ويقول 
أجراً تبعاً للكمية التي يجمعها. أخبرتهم ال 
ترموا شيئاً بعد اآلن، أحضروا إلينا القطع 

لنتمكن عندها من العمل عليها«.

»زيادة الوعي«

وقد تُركت أمام محترفه أكياس كبيرة مليئة 
ويبحث  الهواتف.  من  مسحوبة  بمكونات 
لوحات  كومة  في  كوفي  مونو  ديزيريه 
العناصر  الختيار  والشاشات  المفاتيح 
في  ملونة  بشرية  منها ظالالً  التي سيرسم 
الحضرية،  المناطق  إلى  تحيل  ديكورات 
المعاصر  الشعبي  الفن  من  أعمال  وهي 

يباع بعضها بأكثر من 1500 دوالر.
»حل  يحاول  إنه  كوفي  مونو  ويقول 
الفرز  عنه  يغيب  يكاد  بلد  في  مشكلة«، 
االنتقائي بالكامل وحيث تنتهي النفايات في 

الشوارع.
ويوضح »معظم أعمالي تتطرق إلى الحياة 
ذلك،  مع  المجتمع.  في  لإلنسان  اليومية 
إلينا  األقرب  األداة  هو  الهاتف  أن  أعتقد 

حالياً. يوجد في هواتفنا كل شيء تقريباً«.
ويقول الفنان العاجي الذي أقام معارض في 
المغرب وبلجيكا وفرنسا »يمكن إيجاد كل 
شيء في حاويات المهمالت لدينا... أحاول 
طريقة  هذه  الناس،  لدى  الوعي  زيادة 

توعوية ملتصقة جداً بالواقع«.
من  قريبة  أعمال  تقديم  على  منه  وحرصاً 
في  كوفي  مونو  يخوض  الحالي،  الواقع 
أعماله مواضيع تجنيد األطفال أو التلوث 

أو االختناقات المرورية أو الفيضانات.
وتروي إحدى أحدث سالسل األعمال التي 
قدمها، وهي بعنوان »الحياة هنا«، قصصاً 

من الحياة اليومية لسكان أبيدجان.
وبعد معرض أول في مدينة بسام الساحلية 
في ساحل العاج، تُعرض أعمال الفنان في 
تموز  حتى  أبيدجان  في  دونواهي  مؤسسة 

المقبل.

هواتف مستعملة تتحّول إلى لوحات بأشكاٍل وألوان جذابة

شدد ذوو الشهداء في ناحية الدرباسية في يوم الشهداء، على أن »درب 
هذه  تقديم  على  عازمون  وهم  التضحيات،  إلى  ويحتاج  طويل،  الحرية 
الشهادة  بركب  االلتحاق  عن  لحظة  يتوانوا  لن  بأنهم  مؤكدين  التضحيات 

والشهداء في سبيل الوطن«...«5
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كيف تعرف إن كانت القهوة ترفع ضغط الدم لديك؟

باإلضافة لتقليل خطر السرطان وأمراض القلب.. أربع فوائد أخرى لإلقالع عن التدخين

اكتشاف علمي يمكنه المساعدة 
باسترجاع حاسة السمع بعد فقدها

علماء بريطانيون يطورون عالج 
السرطان من )بكتيريا التربة(

يمكن  لمرضى ارتفاع ضغط الدم تناول القهوة 
باعتدال، حيث أن الكمية اليومية  القصوى تبلغ 
400 مليغرام من الكافيين، أي ما يعادل أربعة 

إلى خمسة فناجين من القهوة.      
القهوة  احتساء  قبل  الدم  ضغط  قياس  ينبغي    
أو بعد  تناولها بنحو 30 دقيقة، وذلك لضمان 
بأن  القهوة،  علماً  بتناول  القياس  قيم  تتأثر  أال 
القيم المثالية لضغط الدم تبلغ 80/120 مليمتر 

زئبق.         
ـ هل يجب على المصابين بارتفاع ضغط الدم 

تجنب القهوة؟
أن األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم يجب أن يتوخوا بعض الحذر عند شرب 

القهوة، لكن ال يحتاجون إلى تجنبها.

كمية القهوة

تحدد  ما  يشربها شخص  التي  القهوة  كمية  أن 
تأثيرها على ضغط الدم.

لدى  فقط  االنقباضي  الدم  في ضغط  زيادة  إن 
بشكٍل  القهوة  يشربون  ال  الذين  األشخاص 

متكرر.
ثالثة  من  ألكثر  المعتاد  القهوة  استهالك  إن 

أكواب في اليوم ال يزيد خطر اإلصابة بارتفاع 
ضغط الدم، ومع ذلك، كان هناك خطر مرتفع 
في  أكواب   3 إلى  كوب  بتناول  مرتبط  قليالً 

اليوم.
ـ هل ترفع القهوة منزوعة الكافيين ضغط الدم؟
من  العديد  على  تحتوي  القهوة  ألن  نظراً 
المركبات المختلفة بخالف الكافيين، فقد تكون 
على  تأثيرها  عن  مسؤولة  األخرى  المركبات 

ضغط الدم.
ومع ذلك، يمكن ألي شخص أن يحاول التحّول 
كان  إذا  لمعرفة  الكافيين  منزوعة  القهوة  إلى 

ضغط الدم ينخفض.
ـ كيف يؤثر الكافيين على ضغط الدم؟

الدم  ارتفاع ضغط  في  يتسبب  قد  الكافيين  إن 
لفترة قصيرة، ولكن بدرجٍة كبيرة، حتى لو لم 
من  وليس  الدم،  ضغط  في  ارتفاع  لديك  يكن 
الدم،  ضغط  في  االرتفاع  هذا  سبب  الواضح 
من  للكافيين  الدم  ضغط  استجابة  وتختلف 

شخص آلخر.
أن  يمكن  الكافيين  أن  الباحثين  بعض  ويعتقد 
على  الحفاظ  في  يساعد  الذي  الهرمون  يمنع 
الكافيين  أن  آخرون  ويعتقد  الشرايين،  اتساع 
من  مزيداً  الكظرية  الغدد  إفراز  في  يتسبب 
األدرينالين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

إن بعض األشخاص الذين يشربون المشروبات 
لديهم  يكون  بانتظام  الكافيين  على  المحتوية 
ال  الذين  أولئك  من  أعلى  دم  ضغط  متوسط 

يشربونها.
واآلخرون الذين يشربون المشروبات المحتوية 
على الكافيين بانتظام يطورون تحمالً للكافيين، 
ونتيجة لذلك، ليس للكافيين تأثير طويل المدى 

على ضغط الدم لديهم.
وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فاسأل 
طبيبك عما إذا كان يجب عليك الحد من تناول 
أو  الكافيين  على  تحتوي  التي  المشروبات 

التوقف عن تناولها.
التي  األنشطة  قبل  مباشرةً  الكافيين  تجنب  ـ 

ترفع ضغط الدم بشكٍل طبيعي.

إن 400 مليغرام من الكافيين يومياً آمنة بشكٍل 
عام لمعظم الناس. ومع ذلك، إذا كنت قلقاً بشأن 
فحاول  لديك،  الدم  ضغط  على  الكافيين  تأثير 
الحد من كمية الكافيين التي تشربها إلى 200 
يتم  التي  الكمية  تقريباً  وهي  يومياً،  مليغرام 
كل  القهوة،  من  كوبين  في  عام  بشكٍل  تناولها 

كوب يحتوي 237 مليلتر.
ضع في اعتبارك أن كمية الكافيين في القهوة 
األخرى  والمشروبات  الطاقة  ومشروبات 
وطريقة  التجارية  العالمة  باختالف  تختلف 

التحضير.
إن األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم بتجنب الكافيين مباشرةً قبل األنشطة التي 
ترفع ضغط الدم بشكٍل طبيعي، مثل التمارين 

ورفع األثقال أو العمل البدني الشاق.
ـ كيف تعرف إن كان الكافيين يرفع ضغط الدم 

لديك؟
لمعرفة إذا كان الكافيين يرفع ضغط الدم لديك، 
افحص ضغط الدم قبل شرب فنجان من القهوة 
الكافيين،  على  يحتوي  آخر  مشروب  أي  أو 
ومرةً أخرى بعد 30 إلى 120 دقيقة، إذا زاد 
ضغط الدم بنحو 5 إلى 10 وحدات، فقد تكون 
حساساً لتأثيرات الكافيين التي تزيد ضغط الدم.

ال جدل أن التدخين عادةً سيئة، كما أنها مضّرة 
المدخن  على  يقتصر  ال  وضررها  بالصحة، 
الخبراء  لكن  حوله،  من  كل  يشمل  بل  وحده 
الوجيهة  األسباب  من  مزيداً  هناك  أن  يرون 
اإلقالع  على  معرفتها  ستساعد  التي  األخرى 

العاجل عن التدخين، فما هي؟
ال يزيد التدخين من خطر اإلصابة بالسرطان 
أو أمراض القلب واألوعية الدموية فحسب، بل 

إن نسبة خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية لدى 
المدخنين ضعف نسبة اإلصابة لدى غيرهم.

قد  المدخنون،  منها  يعاني  سلبية  التأثيرات  إن 
تعطي أسباباً وجيهة إضافية للتخلص من هذه 

اآلفة الخطيرة.
هذه التأثيرات قد ال تكون معروفة جيداً للمدخنين 
وأن اإلقالع عن السجائر بأنواعها سيسهم في 
كثيرة،  أخرى  جوانب  في  ملحوظة  تحسينات 
فما األسباب األخرى التي ستجعل الحياة أجمل 

من دون تدخين؟

تصبح برشتك أجمل

في  الدم  تدفق  على  التأثير  إلى  التدخين  يؤدي 
الجسم، ويعمل أول أكسيد الكربون والنيكوتين 

على تضييق األوعية الدموية وذلك يؤثر تأثيراً 
بشرتنا  تغذي  التي  الدقيقة  األوردة  في  رئيساً 
وتجدد مادة الكوالجين، المادة الداعمة للبشرة، 
ما  وهو  المدخنين،  لدى  أبطأ  بصورة  فتتجدد 
يسهم في هرمها وظهور التجاعيد بشكٍل أكبر 

وأسرع.
يمحو  لن  التدخين  عن  اإلقالع  أن  صحيح 
األقل  على  لكنه  سحرية،  بطريقة  التجاعيد 
داخلياً  الكوالجين  مادة  زيادة  في  سيُسهم 
وسينشط من الحركة الدموية، وهو ما سينعكس 

على البشرة.

ستصبح ابتسامتك أكرث إرشاقاً

التدخين يؤثر على لون األسنان، وحتى اللسان، 
القطران  بسبب  الصفراء  البقع  تتشكل  إذ 

والسيجار  السجائر  من  التبغ  في  يوجد  الذي 
نظف  ومهما  واللسان،  األسنان  على  ويتراكم 
المدخن أسنانه فإنها ستتلون بسرعة، لذلك فإن 
اإلقالع عن التدخين سيزيد من جمالك وجمال 

ابتسامتك.
التلونات لن تذوب من تلقاء نفسها  وحتى هذه 
األكثر  فالطريقة  التدخين،  تتوقف عن  أن  بعد 
بشكٍل  األسنان  تنظيف  هي  وأمانًا  فعالية 
هذا  وبعد  األسنان،  طب  عيادة  في  احترافي 
التنظيف األساسي ستبدو األسنان أكثر إشراقًا 

مرةً أخرى.

رائحتك أفضل

من  فقط  يعانون  ال  المدخنين  أن  هي  الحقيقة 
مشاكل رائحة الفم الكريهة، ولكن أيضاً تصبح 

خاصةً  الدخان،  إلى  أميل  أجسامهم  رائحة 
رائحة  وتصبح  منهم،  الشرهين  المدخنين 
رائحة  أن  كما  بثيابهم،  مرتبطة  التبغ  احتراق 
شعر المدخن تصبح كذلك غير ُمحببة لآلخرين 

ويصعب التخلص منها.

توفري املال

األسعار  فيها  ترتفع  التي  األوقات  في  خاصةً 
بشكٍل عام كما اآلن، يمكنك أيًضا توفير كثير 
احسب  اآلن،  بعد  التدخين  بترك  المال  من 
أن  سترى  الشهر،  في  السجائر  على  تنفق  كم 
اإلقالع عن التدخين أرخص بكثير على المدى 
الطويل، كافئ نفسك وعائلتك بمزيد من العطل 

معاً جّراء ما وفرته من إحراق السجائر.

نورث  جامعة  من  علماء  توصل 
إلى  حديثاً  األمريكية  ويسترن 
المساعدة في  يمكنه  كشف علمي 
استرجاع حاسة السمع بعد فقدها 
وذلك من خالل الكشف عن الجين 
الرئيسي المسؤول عن خاليا شعر 

اإلذن.
 TBX2 الجين  العلماء  واكتشف 
الرئيسي المسؤول عن خاليا شعر 
اإلذن وبرمجتها إلى خاليا داخلية 
أو خارجية، وهو ما يعني التغلب 
المطلوبة  الخاليا  على فكرة موت 
خالل  من  وذلك  السمع،  لتمكين 
التحكم في عملية إنتاج هذا الجين 
الشعر  تحويل خاليا  يمكنه  والذي 
في األذن لخاليا خارجية وداخلية.

ـ  جارسيا  جيمي  وأوضح، 
األعصاب  أستاذ  أنوفيروس، 
ويسترن  نورث  بجامعة  والتخدير 
والمشرف على البحث، أن الكشف 
متوفرة  تكن  لم  أداة  يقدم  الجديد 

ما  وهو  الخاليا،  لخلق  قبل  من 
يعني التغلب على عقبة كبيرة أمام 

استعادة حاسة السمع.
جارسيا-أنوفيروس،  وأضاف 
مرحلة  في  زال  ما  البحث  أن 
البحث  فريق  ولكن  التجريب، 
إنتاج  كيفية  معرفة  في  نجح  قد 
الخاليا الداخلية أو الخارجية على 

وجه التحديد.

الشعر  خاليا  موت  ويعتبر 
قوقعة  تنتجها  والتي  الخارجية، 
األذن، العامل األكثر تسبباً لفقدان 
الخاليا  إذ أن وظيفة هذه  السمع، 
تحت  واالنكماش  التمدد  هي 
والقيام  الصوت  موجات  ضغط 
الخاليا  تستقبلها  حتى  بتضخيمها 
بدورها  تقوم  والتي  الداخلية، 
ليتم  للمخ  االهتزازات  هذه  بنقل 

ترجمتها لألصوات التي نسمعها.

توصل علماء بريطانيون إلى عالجٍ 
والبروستاتا  الثدي  لسرطان  جديٍد 
عن  التربة  بكتيريا  من  مستخلٍص 
تصنعها  التي  المغناطيسات  طريق 

هذه البكتيريا.
واكتشف الفريق البحثي في جامعة 
جديدة  طريقةً  البريطانية  )شيفيلد( 
المضادة  الفيروسات  لتوجيه 
لألورام بشكٍل أكثر دقة، وذلك عن 
مجهرية  مقذوفات  تطوير  طريق 
موجهةً مغناطيسيًا يمكن حقنها في 
دم المرضى لمهاجمة أنواع مختلفة 

من األورام.
مثنى،  مونيتا  الدكتورة،  وأوضحت 
قائدة فريق البحث، أن الفريق يعمل 
إلى  للوصول  طريقة  تطوير  على 
األورام الداخلية من خالل استغالل 
إذ  المغناطيس،  تصنع  بكتيريا 
ونأخذ  كأدوية،  الحشرات  نستخدم 
تسمى  التي  الفيروسات،  من  فئة 
التي  لألورام،  الحالة  بالفيروسات 

تستهدف األورام بشكٍل طبيعي.
فيث  الدكتورة،  قالت  جانبها،  ومن 
إن  الفريق،  أعضاء  إحدى  هوارد، 
المشكلة هي أن الفيروسات الحالة 
لألورام تجذب انتباه دفاعات الجسم 
معالجة  فقط  ويمكن  المناعية، 
بهذه  الجلد  في  العميقة  األورام 
الطريقة قبل أن يتم حظر الفيروسات 

بواسطة دفاعات الخاليا لدينا.
يرى  المشكلة،  هذه  من  وللتخلص 
تغطية  هو  الحل  أن  البحث  فريق 
مغناطيسية،  بـجزيئات  الفيروسات 
لتتوجه  الدم،  في  حقنها  ثم  ومن 
بسرعة  المجهرية  المقذوفات  هذه 
مغناطيس  باستخدام  الورم،  إلى 
يوضع على جسم المريض، قبل أن 
تتمكن الدفاعات المناعية من إعاقة 

تقدمها.
هذه  البحثي  الفريق  ويعتبر 
التي  المجهرية  المغناطيسات 

ومناسبة  مثالية  البكتيريا  تصنعها 
يحتاجها  التي  المجهرية  للحزم 
العميقة،  السرطانات  الستهداف 
ضمان  على  اآلن  الفريق  ويعمل 
اإلمدادات  تصنيع  على  قدرته 
التجارب  بدء  يمكن  حتى  الكافية 

السريرية على البشر قريبًا.
البريطاني،  البحث  ويُذكر أن فريق 
للتو على جائزة  الذي حصل عمله 
أدوية  الكتشاف  غريفين(  )روغر 
نطاق  توسيع  يريد  السرطان، 
بهذه  معالجتها  يمكن  التي  األورام 
الطريقة، وخاصةً استهداف سرطان 

الثدي والبروستاتا كأولوية.

,,

»بيد واحدة«... والء نتيل تبرهن بعملها أن اإلرادة 
أقوى من الظروف

واجهتها،  التي  الصعوبات،  من  بالرغم 
والء  افتتحت  المزري،  االقتصادي  والوضع 
نتيل مشروعها الخاص؛ لتتحدى به المجتمع، 

الذي يرى أنها عاجزة عن فعل شيء مفيد.
لتدخل  واحدة،  بيد  الخيط  نتيل  والء  تمسك 
التي  القطع،  إلحدى  المكملة  الخرز  حبات 
تسلمها في المساء من اليوم نفسه، وبخفة عالية 
تنهي عمل القطعة، وحدها في حضور عائلتها، 
القالئد،  فتصنع  تعمل،  وهي  تشاهدها  التي 
والمسابيح،  المعصم،  وأسوار  والتعليقات، 
تخلق  العمل  وبهذا  المشغوالت،  من  وغيرها 
للمنتجات  تسويقها  بعد  اليومي  تمويلها  فرصة 
عبر صفحتها في مواقع التواصل االجتماعي.

بإعاقة  عاماً،  عشر(  )تسعة  نتيل  والء  ولدت 
في  تشعر  لم  لكنها  اليسرى،  يدها  في  جزئية 
يوم ما، أنها تنقص عن غيرها من فتيات جيلها 
األفضل  تقديم  على  دوماً  أصرت  بل  بشيء، 
باألنشطة  والمشاركة  دراستها،  سنوات  خالل 
لعرض  تقام  التي  المعارض،  منها  كافة، 
أنها  إلى  الفتةً  للطالبات،  اليدوية  المشغوالت 

كانت تحظى باحترام، ومحبة جميع من حولها 
سواء زميالتها، أو معلماتها.

وأكثر ما يغضبها فضول البعض، واستفساراتهم 
للمسطرة،  استعماالها  كيفية  أو  إعاقتها،  حول 
تحاول  زميالتها  إحدى  تجد  كانت  ما  فكثيراً 
لمس يديها، وأخرى تطلب منها الكشف عنها؛ 
لترى ماهية شكلها، بحسب ما أوضحته والء 
شيء  إعاقتها  أن  ترى  ال  أنها  مضيفةً  نتيل، 
بالضيق  تشعر  لكنها  إخفاءه،  لتحاول  محرج؛ 
التعليقات  ومن  به،  تُهاجم  الذي  األسلوب  من 
المستفزة، التي توّجه لها، وتشعرها بأنها غير 

سوية.

فكرة املرشوع

المرأة:  أنباء  لوكالة  نتيل  نداء  والدتها،  وقالت 
في  عليها  وتعتمد  أبنائها،  أكبر  نتيل  والء  إن 
ببراعة،  تنجزها  التي  كافة،  المنزل  أعمال 
الصغير،  شقيقها  رعاية  وفي  متناهية،  وبدقة 

ابنتها  أن  مضيفةً  له،  أّمٍ  بمثابة  يعدها  الذي 
أنهت الثانوية العامة، لكنها لم تتمكن من إكمال 
دراستها الجامعية؛ بسبب الظروف االقتصادية 
التي تكابدها األسرة، وهذا ما دفعها  الصعبة، 
أن  خالله  من  تستطيع  مشروع،  عن  للبحث 

تحصل على مصروفها الشخصي.
وأوضحت والء نتيل: أن فكرة المشروع كانت 
شعرت  العامة،  الثانوية  إنهائها  فعند  صدفة، 
بضجر شديد؛ ألنه لم يكن أمامها سوى أعمال 
وبعطلها عن  بالوحدة،  أشعرتها  التي  المنزل، 
تقلب  وهي  الفكرة،  ببالها  وخطرت  العمل، 
االجتماعي،  التواصل  موقع  على  منشورات 
الخرز،  اليدوية من  المشغوالت  فكرة صناعة 
بين  واسعاً  رواجاً  يلقى  النوع  هذا  أن  خاصةً 
لتلك  أساسياً،  مستهلكاً  يكن  اللواتي  الشابات، 

المقتنيات.
وألنها لم تعرف اإلحباط يوماً، أو الكسل، بدأت 
اليوتيوب؛  عبر  فيديوهات  بفتح  الفور  على 
لتتعلم من خاللها، وتعرفت على المواد الخام، 
مالبسها،  ارتدت  ساعات  بعد  إنها  فتقول: 
من  قليل  مبلغ  وبحوزتها  السوق  إلى  وذهبت 
الخيوط، والخرز، ومقصاً،  المال، اشترت به 
إلى  عادت  ثم  أخرى،  ومستلزمات  والصقاً، 
لبدء  االنتصار؛  نشوة  معها  حاملة  المنزل 

رحلتها الجديدة.

التصميم طريق النجاح واإلبداع

تحتاجه،  ما  امتالكها  بعد  أنها  إلى  وأشارت: 
صناعة  على  وانكبت  غرفتها،  باب  أغلقت 
واألخرى  قالدة،  إحداهما  كانت  قطعتين، 
نجحت،  أنها  عدة،  ساعات  بعد  لتُفاجأ  ميدالية 
تلك  إنتاج  على  تعمل  وكأنها  عالية،  وببراعة 

أنشأت  أنها  مضيفةً  سنوات،  منذ  المشغوالت 
صفحة جديدة خاصة بها، على مواقع التواصل 
االجتماعي، ونشرت عليها صور ما صنعته، 
وطلبت من المتابعين الدعم؛ لتتلقى طلب شراء 

إلحدى القطعتين.
حديثها،  لتكمل  عميقاً؛  نفساً  نتيل  والء  تأخذ 
أنها دوماً ما تشعر بمحبة الناس، ودعمهم لها، 
تخفي  مالمحك  جمال  لها:  تقال  جملة،  فأكثر 
إعاقتك، وهذا ما يعطيها دافعاً قوياً؛ لتكمل ما 
بدأته، وترى أن اإلقبال إلى منتجاتها مناسب، 
اإليجابية  الردود  الكثير من  تتلقى  أنها  خاصةً 
ما  مشغوالتها،  حول  الصفحة  رسائل  عبر 

يجعل الزبون يكرر طلب المنتج عدة مرات.
ومن الصعوبات التي تواجهها، حسبما أخبرتنا، 

هو توفير رأس المال لشراء المواد الخام، في 
فتضطر  المزري،  االقتصادي  الوضع  ظل 
لشراء تلك المواد بشكل يومي، أي حسب كل 

طلب.
وتحلم والء نتيل أن توسع مشروعها الحالي، 
الذي بدأته منذ عدة أشهر فقط، باإلضافة إلى 
بتخصص  الجامعية  دراستها  إلكمال  التسجيل 
سكرتارية طبية؛ ألنه التخصص األقرب لها، 
دراسته،  في  رغبت  الذي  والتمريض،  الطب 
لكنها لم تتمكن من دراسته بفعل إعاقتها، متمنيةً 
صناعي  طرف  على  الحصول  تستطيع  أن 
المؤسسات  إحدى  من  األيام  من  القريب  في 

الداعمة.
وكالة أنباء المرأة

السورية، لمى زكريا تدخل غينيس عن أكبر 
عرض »مانداال« في العالم

سجل  زكريا  لمى  السورية،  الشابة  دخلت 
»غينيس« عن أكبر عرض مانداال في العالم، 

رسمته على لوحة بمساحة 25 متراً مربعاً.
إن  الروسية:  »سبوتنيك«  وكالة  وقالت 
الطالبة السورية، لمى زكريا، التي تدرس في 
استطاعت  حمص،  بمدينة  »البعث«  جامعة 
مانداال  بلوحة  غينيس  موسوعة  إلى  الدخول 
بأبعاد 488×488 سم، تحتوي على 4096 
واأللوان،  األقطار،  بمختلف  مانداال  دائرة 
والزخارف المتنوعة، كما احتوت على دائرة 
مركزية قطرها )متران( وتعدُّ أكبر الدوائر، 
أما أصغر دائرة في اللوحة فقطرها )2 سم(.

واستخدمت لمى إلنجاز اللوحة أدوات التنقيط 
الخاصة، وألوان اإلكريليك على لوح خشبي 
وهي  مليمترات،  ستة  بسماكة   ،)MDF(
كل  أُنجز  متالصقة،  ألواح  ثمانية  عن  عبارة 
اللوحة  في  والدوائر  حدة،  على  منها  لوح 
منفردة، وغير مكررة، ومختلفة عن بعضها.

تصريحاتها  في  السورية  الشابة  وذكرت 
للوكالة، أنها بعد تجربة عدة هوايات، اختارت 
مهاراتها  أن طورت  وبعد  المانداال،  فن  تعلم 
يُسمى  جديد  فن  إلى  انتقلت  المجال،  هذا  في 

فن  فروع  أحد  وهو   )Dot mandala(
المانداال، إذ يشترك االثنان بأساسيات الّرسم، 
بينهما،  االختالف  لكن  )الدّوائر(،  والتّقسيم 
يكمن في األدوات، وفي آلية العمل، أو الرسم.
المجال  في  الصعوبات  تجاوز  واستطاعت 
خالل سنتين من التدريب، واكتساب الخبرة، 
عبر  أعمالها  طورت  اإلنترنت  خالل  ومن 
تعلمتها  التي  البصرية،  التغذية  من  االستفادة 
اإلنترنت  شبكة  كانت  حيث  الجامعة،  في 

مرجعها األساسي في التطوير.

تواصل ملى زكريا مع غينيس

وعن فكرة دخولها إلى سجل غينيس لألرقام 
السوري  الشاب  دخول  أن  ذكرت  القياسية، 
رقماً  تحقيقه  عبر  للموسوعة  عباس  أنس 
قياسياً، دفعها للسعي إلى تحقيق الرقم القياسي 

في مجال المانداال.
الموسوعة  من  لجنة  مع  »تواصلت  وتابعت: 
عبر اإلنترنت؛ بسبب انتشار جائحة كورونا، 
حيث تعذر للجنة، أن تذهب إلى أي بلد، وكان 
وتأخر  تحقيقها،  علي  يجب  شروط  هناك 
بعض  تحقق  عدم  بسبب  نتيجتها؛  صدور 
اضطرها  ما  المطلوبة،  بالطريقة  الشروط 
فيديو  منها  اللجنة،  إلى  جديدة  أدلة  إلرسال 
يوضح عدد الدوائر كاملة، ومعلومة عن كل 
دائرة على حدة، أي أن هناك 4096 دائرة، 

يقابلها 4096 صورة، و4096 معلومة«.

واشترطت اللجنة وجود شاهدين، وهما أحمد 
إلياس والفنان التشكيلي نزار صابور، بهدف 
تدقيق اللوحة، حيث انتهت اإلجراءات بقبول 

عملها ضمن األرقام القياسية في الموسوعة.

ما املانداال؟

المانداال في اللغة »السنسكريتية« هي الدائرة 
نمط،  عبر  لوحاتها  تصميم  ويتم  القرص،  أو 
عناصر  وركبت  بصرياً،  متوازنة  ونقوش 
األول  أنظمة،  ثالثة  وفق  تشكيلياً  اللوحة 
بعضها،  مع  متداخلة  مربعات  شكل  على 
نهاية  وال  بداية  ال  دائري  على شكل  والثاني 
له، والثالث يجمع بين النظامين السابقين، أي 

المربع، والدائرة.
الفن  هذا  والبوذيون  الهندوس،  واستعمل 
الميتافيزيقي، ومع  للتعبير عن صورة الكون 
مرور الوقت أصبحت الـ »مانداال« مصطلحا 
عاما ألي نمط هندسي، يقدم الكون عن طريق 

»الميتافيزيقيا« أو »الرموز«.
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قامشلو/ جوان محمدـ  كتبنا سابقًا عن منتخبات المناسبات لكرة القدم، وانتقدنا لماذا 
يتجّهز المنتخب للمناسبات فقط؟، وبعدها يحل ويذهب في حال سبيله، ولكن يبدو 
أن عدوى المنتخبات انتقلت إلى البطوالت، وكان ال بد من قيام بطولة أللعاب القوى 
على مستوى شمال وشرق سوريا حتى يبادر االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة إلقامة 

بطولة لهذه األلعاب.

بعد منتخبات المناسبات ظهور بطوالت المناسبات 
في إقليم الجزيرة؟

الورا روبسون ُتعِلن اعتزالها التنس

الم: ألمانيا تستهدف كتابة قصة خيالية في يورو 2024

مفاجأة ُتقّرب إيطاليا من 
مونديال العالم

مازالت األلعاب الفردية ومثلها بعض األلعاب 
من  وحصتها  اإلهمال  من  تعاني  الجماعية 
البطوالت في العام هي مرة واحدة فقط، وعلى 
والسبب  المواهب  من  الكثير  اندثرت  أثرها 
االتحاد واألندية اللذين يتحمالن سوياً المسؤولية 
وسط صب االهتمام بشكٍل عام على لعبة كرة 
القدم، مع اهتمام بعض النوادي ببعض األلعاب 

األخرى الفردية أو الجماعية منها.
نقدنا منتخب إقليم الجزيرة لكرة القدم، وبالفعل 
يتبخر  مناسبة  كل  نهاية  مع  حق  على  كنا 
عجالة  على  مناسبة  أي  قدوم  ومع  المنتخب، 
مثل  الالعبين  انتقاء  ويتم  المنتخب  تشكيل  يتم 
ولدينا  حزبية  محاصصة  اللبنانية  الحكومة 
محاصصة لألندية، وذلك من مبدأ أو كما يُقال 

بالعامية »حتى ال يزعل حدا«.
مع غياب االهتمام ببطوالت ألعاب القوى في 
إقليم الجزيرة كبطوالت رسمية برعاية االتحاد 
بقيام  التلويح  ومع  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 
بطولة على مستوى شمال وشرق سوريا، أعلن 
الفردية  لأللعاب  الرياضي عبر مكتبه  االتحاد 
عن إقامة بطولة مفتوحة أللعاب القوى ضمن 

السباقات التالية للسيدات والشباب والرجال:
1- 100م جري.
2- 200م جري.

3- 400م جري.

4- 800م جري.
5- 1500م جري.
6- 5000م جري.

7- وثب طويل.
بالمشاركة  يرغب  من  لكل  االتحاد  وطالب 
التسجيل  والرياضيين  والمراكز  األندية  من 
باالتحاد  الفردية  األلعاب  مكتب  ومراجعة 
ضمن  قامشلو  بمدينة  بمقره  الكائن  الرياضي 
ملعب  بجانب  بالصناعة  الرياضية  الصالة 

الشهيد هيثم كجو. 
بتاريخ  الُمقبل  الجمعة  يوم  ستقام  والبطولة 
على  صباحاً  العاشرة  الساعة   ،2022/5/20
استاد شهداء الثاني عشر من آذار في قامشلو.

انتقاء  هو  الرياضي  االتحاد  بحسب  والهدف 
منتخب رياضي أللعاب القوى ضمن السباقات 
بطوالت  في  الجزيرة  إقليم  لتمثيل  المذكورة 
في  ستقام  والتي  سوريا  وشرق  شمال  على 

الفترة القادمة.
الرياضي  ومن خالل متابعتنا ألعمال االتحاد 
الرياضة  روزنامة  في  وبرامجه  وبطوالته 
أننا لم نلحظ أو نشهد أي تفكير أو  الموسمية، 
خطوة حقيقية في إقامة بطوالت أللعاب القوى، 

هذه  والعبي  محبي  حظ  ُحسن  من  يكون  وقد 
شمال  مستوى  على  بطولة  إقامة  هو  األلعاب 
خير  فاتحة  بدورها  ولتكون  سوريا،  وشرق 

لهذه الرياضات في إقليم الجزيرة.
بإقليم  الرياضي  االتحاد  يُقيم  لم  اآلن  وحتى 
القوى  بألعاب  خاصة  مسابقة  أيّة  الجزيرة 
مهرجانات  هناك  وكانت  بمفرده،  “الجري” 
منوعة تضمنت هذه األلعاب، وكانت بالتنسيق 

مع االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة مثل:
أُقيمت   2019 عام  من  نيسان  شهر  في 
وبمشاركة  بقامشلو  للطلبة  األولى  “األولمبياد 
أكثر من حوالي450 شخص شاركوا بمختلف 

المسابقات ومنها ألعاب القوى:
 – تتابع   400  – 200م   – 100م  “الجري  ـ 
الكرة   – الرمح  رمي   – 1500م   – م   800

الحديدية – الوثب طويل”
كما أُقيم في شهر تموز من عام 2018 أولمبياد 
وتضمن  صدى  مشروع  قِبل  من  رياضية 

ماراثون للجري.
نظمت   2019 عام  من  تموز  شهر  في  بينما 
الجهاد  ونادي  لألرمن  العمومية  الجمعية 
الرياضي بالتنسيق مع االتحاد الرياضي بإقليم 
شعار  تحت  القوى  أللعاب  مهرجان  الجزيرة 
ولكال  األعمار  لمختلف  تجمعنا”  “الرياضة 

وتنمية  اليافعين  تمكين  بهدف  وذلك  الجنسين، 
لمسافات  جري  سباقات  وتضمن  مواهبهم 
100 ـ 200 ـ 400 ـ 800 متر، رمي الكرة 

الحديدية ـ الوثب الطويل ـ ألعاب ترفيهية.
اليافعين  من  العشرات  فيها  شارك  المسابقات 
وكل  الجنسين،  ِكال  ومن  األعمار  ولمختلف 

وبالتنسيق  قامشلو  بمدينة  كانت  السباقات  هذه 
كما ذكرنا مع االتحاد الرياضي، وستكون هذه 
البطولة التي ستقام هي األولى من نوعها تحت 
الجزيرة، وهي  بإقليم  الرياضي  االتحاد  مظلة 
إقليم  يمثل  منتخب  الختيار  وتهدف  تصنيفية 
ألعاب القوى “الجري”  الجزيرة في مسابقات 

في الفترة القادمة.

أعلنت العبة التنس البريطانية الورا روبسون 
لثالث عمليات  الخضوع  بعد  وذلك  اعتزالها، 

جراحية في أعلى الفخذ.
عندما  عاماً/   28/ روبسون  الورا  نجم  ولمع 
حيث  عمرها،  من  عشر  الرابعة  في  كانت 
وبعدها  ويمبلدون،  في  الناشئات  بلقب  توجت 
صعدت في التصنيف العالمي لالعبات التنس 
المحترفات حتى وصلت إلى المراكز الثالثين 

األولى وهي ال تزال مراهقة.
لكنها عانت من اإلصابة لفترات طويلة خالل 
وكالة  ذكرته  ما  حسب  أعوام،  عشرة  آخر 

األنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.
وقالت الورا روبسون، التي كانت أبرز العبة 
تنس بريطانية في وقت سابق، في تصريحات 
إنها  )بي.بي.سي(،  البريطانية  اإلذاعة  لهيئة 
التأهيل  إعادة  يمكن في مراحل  ما  بكل  قامت 

والعمليات الجراحية.
في  أخرى  جراحة  »أجريت  وأضافت: 
برنامج  ألفضل  خضعت  وربما  الفخذ  أعلى 
أفضل  إلى  وذهبت  حياتي،  في  تأهيل  إعادة 
األخصائيين، وعملت مع أشخاص مذهلين من 

أجل العودة إلى المالعب.«
أن  لي  بالنسبة  غريباً  شعوراً  »كان  وتابعت: 
اعتزلت، كنت أعرف  لقد  انتهيت،  إنني  أقول 
هذا منذ فترة نظراً لما قاله األطباء لي في العام 
وقتاً  استغرقت  أنني  أعتقد  لكنني  الماضي، 
استغرقت  لذلك  لنفسي،  ذلك  أقول  كي  طويالً 
هذا الوقت الطويل لإلعالن عن ذلك رسمياً«.

وكانت الورا روبسون قد حققت صعوداً سريعاً 
الدور  إلى  المحترفات، وتأهلت  الالعبات  بين 
 2012 عام  المفتوحة  أمريكا  ببطولة  الرابع 
الفضية  الميدالية  موراي  آندي  مع  وأحرزت 

في منافسات الزوجي المختلط باألولمبياد.
الستة  دور  إلى  وصلت  التالي،  الموسم  وفي 
عشر ببطولة ويمبلدون وصعدت إلى المركز 
الـ 27 في التصنيف العالمي، وهو األفضل في 

مسيرتها.
وفي وقت الحق من عام 2013، عانت الورا 
أبعدتها عن  المعصم  في  إصابة  من  روبسون 

المالعب ألغلب فترات العامين التاليين.
وعادت في عام 2016 لكنها أخفقت في العودة 
لمستوياتها السابقة، ولم تتمكن من الصعود إلى 
المراكز الـ 100 األولى في التصنيف العالمي.
وبدأت معاناة الورا روبسون من مشكالت في 
وعادت   2018 عام  من  اعتباراً  الفخذ  أعلى 
آخر  التالي، وخاضت  العام  في  قصيرة  لفترة 
نيسان  في  سندرالند  بطولة  في  لها  مباراة 

.2019

األمم  كأس  بطولة  مدير  الم  فيليب  أبدى 
 )2024 )يورو  القدم  لكرة  األوروبية 
تشهد  أن  في  أمله  ألمانيا،  في  المقررة 
عبر  مستدامة  أخرى  خيالية«  »قصة  بالده 
استضافة البطولة وتكرار نجاح كأس العالم 

2006 بألمانيا.
وقال فيليب الم في تصريحات لوكالة األنباء 
األلمانية )د.ب.أ(: »ال يمكن التخطيط لذلك، 
يتمناه  ما  كتابة قصة خيالية أخرى هو  لكن 

الجميع«.
على  جانبنا  من  التأكيد  »يمكننا  وأضاف: 
التنظيم الجيد والتنظيم العصري، ومن جميع 

النواحي التي أصبحت اآلن بالتأكيد أكبر مما 
كانت عليه في 2006«.

المنتخب  فوز  مفاجأة  على  األلمان  وأطلق 
العالم  كأس  في  الثالث  بالمركز  األلماني 
2006 على أرضه مصطلح »قصة خيالية 
قدمه  الذي  لألداء  نظراً  وذلك  صيفية«، 
التي  االحتفالية  األجواء  وكذلك  المنتخب 

شهدتها جميع أنحاء ألمانيا.
وشارك فيليب الم في تلك النسخة من كأس 
كأس  بلقب  المنتخب  مع  توج  كما  العالم، 
يتولى  اآلن  لكنه  بالبرازيل،   2014 العالم 
مسؤولية تنظيم كأس األمم األوروبية )يورو 

أمور  على  أيضاً  تركيزه  وينصب   )2024
خارج الملعب.

االستدامة  أن  عاماً،   38، الم  فيليب  وأكد 
أصبحت جانباً مهماً يجب التطرق إليه.

وقال فيليب الم: »بعد كأس العالم في روسيا 
)عام 2018( والدورة األولمبية في الصين، 
وكأس األمم األوروبية التي أقيمت في دول 
إقامة  ثم  الجائحة،  أزمة  ظل  وفي  مختلفة 
الشتاء،  في  قطر  في   )2022( العالم  كأس 
أعتقد أن الناس في أوروبا يتطلعون إلى مثل 

هذه االحتفالية الكروية في قلب أوروبا«.

للجنة  السابق  العضو  كيمنتي،  فرانكو  يعتقد 
إيطاليا  األولمبية اإليطالية، أن فرص منتخب 
تجددت في بلوغ كأس العالم 2022 في قطر.

حول  تشيلي  شكوى  في  التحقيق  الفيفا،  وبدأ 
ميالد  بشهادة  اإلكوادور  من  العب  مشاركة 
مزورة خالل مباراة الفريقين بتصفيات أمريكا 

الجنوبية.
أجل  من  اإلكوادوري،  االتحاد  دعوة  وتمت 
لالتحاد  التابعة  االنضباط  لجنة  إلى  تقديم رده 
نقلتها  تصريحات  في  كيمنتي  وقال  الدولي. 

صحيفة ال ريبوبليكا »هناك إمكانية ألن تؤّمن 
إيطاليا مقعدها في كأس العالم بشكٍل أكبر من 

المتوقع«.
وأضاف »يبدو أن اإلكوادور أشركت العبًا ال 
يحق له المشاركة، وقد يدفعوا ثمن ذلك غاليًا«.

وتابع »إذا تم إثبات خطأ اإلكوادور، فإن هناك 
أفضل  مشاركة  عن  تتحدث  الفيفا  في  قاعدة 

منتخب مصنف وهو إيطاليا«.
وأتم »اآلن، هذا في صالحنا، هذه قواعد اللعبة، 

ونحن نؤمن بذلك«.

تنظمها  التي  للفعاليات،  استمراراً 
مساندة  بهدف  الثورية؛  الشبيبة 
الشعبي،  الدفاع  قوات  مقاومة 
ضد  العام  النفير  عن  واإلعالن 
حركة  أقامت  التركي،  االحتالل 
الدرباسية خيمة  في  الثورية  الشبيبة 
باكور  مع  الحدود  على  اعتصام 

كردستان. 
وتوافد الشبيبة الثورية، وممثلون من 
اإلدارة الذاتية، والمؤسسات المدنية، 
وأهالي المنطقة إلى الخيمة منذ اليوم 
األول من إقامتها في السادس عشر 
الخيمة  وتستمر  الجاري،  أيار  من 
ما  ضد  حرة،  بإرادة  الثالث  ليومها 
يفعله المحتل التركي من جرائم ضد 

القوات الشعبية.
بيان فعاليات الخيمة

الرأي  إلى  بياناً  الشبيبة  وألقت 
شعبنا:  شبيبة  »إلى  فيه:  جاء  العام؛ 
في  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
مناطق  على  الوحشية  هجماتها 
وآفا  زاب  في  المشروع،  الدفاع 
تشارك  كما  الكريال،  ضد  شين 
الحزب  حكومة  الهجمات  هذه  في 
جانب  إلى  الكردستاني  الديمقراطي 
كاستمرار  التركي،  االحتالل  جيش 
تنتهجها  التي  الخيانة،  لسياسات 

سلطات الحزب المذكور«.
إن  بيانها:  في  الشبيبة  وأوضحت 
الكريال  قوات  تبديها  التي  المقاومة، 
الدفاع المشروع، تهدف  في مناطق 
إلى حماية أجزاء كردستان األربعة، 
الشبيبة  حركة  تُساند  عليه  وبناء 
القوات  مقاومة  السورية،  الثورية 

ما  كل  وتقديم  كردستان،  جبال  في 
نضاالتها  جانب  إلى  للوقوف  يلزم 

البطولية.
»ندعو  البيان  الشبيبة  واختتمت 
بنات، وأبناء شعبنا في روج آفا، إلى 
أعلنته  الذي  العام،  بالنفير  االلتحاق 
حركة الشبيبة الثورية، وذلك كواجب 
وطني علينا كشباب، وشابات للقيام 
المحتل  بوجه  الوقوف  في  بدورنا 

التركي«.
خيمة  في  المشاركون  ويؤكد  كما 
االعتصام مساندتهم للشبيبة الثورية، 
المحتل  الكريال ضد  لقوات  بدعمهم 
التركي، والذي يشارك معهم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني إبادة الكرد.

مركز األخبار ـ باشر مكتب ذوي االحتياجات 
الخاصة، في لجنة الشؤون االجتماعية والعمل 
ببناء  الديمقراطية لمنبج،  المدنية  في اإلدارة 

معهد تعليمي لذوي االحتياجات الخاصة. 
المشروع،  بناء  من  األولى  المرحلة  وبدأت 
حتى  عدة،  مراحل  وفق  عليه  العمل  ليستمر 
االحتياجات  ذوي  واستقبال  منه،  االنتهاء 

الخاصة.
وآلية  بالمشروع،  القيام  أهمية  مدى  وعن 
استقبال األطفال، أكد اإلداري في مكتب ذوي 
الحمدو  هيثم  منبج،  في  الخاصة  االحتياجات 
المعهد  »هذا  الرسمي  الذاتية  اإلدارة  لموقع 
ممن  الهمم،  ذوي  من  كبيرة  شريحة  سيخدم 

الكلّية،  أو  الجزئية،  الحركة  على  قادرون  هم 
التي  للحاالت،  وفحص  إحصاء،  وذلك ضمن 
سيتم استقبالها في المعهد باستثناء حاالت الشلل 

التام، أو الضمور الدماغي«. 
اسماً   )3568( هناك  بأن  الحمدو،  وكشف 
موضحاُ  المكتب؛  في  الهمم  ذوي  من  مسّجالً 
األمر  اإلعاقة،  بسبب  مهّمشون؛  هؤالء  بأن 
الذي يستدعي ضرورة إيجاد حلول لدمجهم في 

المجتمع، واالستفادة من طاقاتهم.
وأفاد »سيتم اختيار معلمي المعهد بعناية فائقة، 
للخبرات،  االهتمام  تولي  خاّصة  آلية  وضمن 
االحتياجات  بذوي  المختّصة  وللكفاءات 
ذوي  تمكين  على  المعهد  وسيعمل  الخاّصة، 

ومنفرد  بهم،  خاص  تعليمي  بمنهاج  الهمم، 
لكل نوع إعاقة، باإلضافة إلى باقي النشاطات 
الجسدي،  التأهيل  وحاالت  والنفسية  التربوية، 

والفيزيائي«.

من  اليونيسف  منظمة  ـ حذرت  األخبار  مركز 
افتراضية،  قنبلة  إلى  يتحول بسرعة  العالم  أن 
فيما يتعلق بوفيات األطفال، التي يمكن الوقاية 
منها، واألطفال الذين يعانون من الهزال.                                     
أيار   17 الثالثاء  يوم  اليونيسف،  وأصدرت 
أن  إلى  فيه،  أشارت  جديدا  تقريرا  الجاري، 
عدد األطفال، الذين يعانون من الهزال الشديد، 
كان مرتفعا، وقبل أن تهدد الحرب في أوكرانيا 
بإغراق العالم في أزمة غذاء عالمية متصاعدة.
وأوضحت المنظمة: أنه على الرغم من ارتفاع 
مستويات الهزال الشديد لدى األطفال، وارتفاع 
التمويل  فإن  للحياة،  المنقذ  العالج  تكاليف 
العالمي إلنقاذ حياة األطفال، الذين يعانون من 

الهزال معرض أيضا للخطر.
كاثرين  لليونيسف،  التنفيذية  المديرة  وقالت 
فرضتها  التي  الضغوط،  قبل  »حتى  راسل: 
في  الغذائي،  األمن  على  أوكرانيا  في  الحرب 
أنحاء العالم كلها، كانت النزاعات والصدمات 
المناخية وكـوفيد-19 تلقي بتبعات كارثية على 

قدرة األسر على إطعام أطفالها«.
في الوقت الحالي، ال يحصل نحو عشرة ماليين 
يعانون  -ممن  ثالثة(  كل  بين  من  )اثنان  طفل 
العالجية  األغذية  الشديد-على  الهزال  من 
أكثر  عالجا  تمثل  والتي  لالستخدام،  الجاهزة 

فعالية للهزال.
من  مجموعة  أن  من  اليونيسف،  وحذرت 
الصدمات العالمية، التي تواجه األمن الغذائي 
الحرب  رأسها  كلها – وعلى  العالم  أنحاء  في 
سبيل  في  االقتصادات  ومعاناة  أوكرانيا،  في 
الجفاف  وظروف  كورونا،  من  التعافي 
المستمرة في بعض البلدان؛ بسبب تغير المناخ 
المستويات  في  كبيرة  لزيادة  الظروف  -تهيئ 

العالمية للهزال الشديد.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع سعر 
بنسبة  لالستخدام  الجاهزة،  العالجية  األغذية 
الستة  األشهر  المائة خالل  في  إلى 16  تصل 
المقبلة؛ بسبب االرتفاع الحاد في تكلفة المواد 

الخام.

ألف   600 إلى  يصل  ما  هذا  يترك  أن  يمكن 
طفل إضافي، دون الوصول إلى العالج المنقذ 

للحياة، بمستويات اإلنفاق الحالية.
عن  يقل  ال  ما  يعاني  كلها،  العالم  أنحاء  وفي 
من  الخامسة  سن  دون  طفل  مليون   13.6
الهزال الشديد، ما يتسبب في حالة وفاة واحدة 
هذه  بين  طبيعية،  وفاة  حاالت  خمس  كل  من 

الفئة العمرية.
حالة  بشأن  اليونيسف  تحذير  ويشير  كما 
البلدان، التي  األطفال أيضا، إلى أنه حتى في 
تشهد استقرارا نسبيا، مثل أوغندا، حدثت زيادة 
هزال  في  أكثر  أو  المائة،  في  أربعين  بنسبة 
الفقر،  تزايد  بسبب  عام 2016،  منذ  األطفال 

وانعدام األمن الغذائي األسري.
المقدمة  المساعدة  أن  من  التقرير  ويحذر 
لبرامج عالج الهزال، ال تزال منخفضة بشكل 
حاد  بشكل  تنخفض  أن  المتوقع  مؤسف، ومن 
في السنوات المقبلة، مع وجود أمل ضئيل في 
التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل عام 

.2028
العالمية،  المساعدات  حجم  بلغ  للتقرير،  وفقا 
التي تم إنفاقها على عالج الهزال 2.8 في المائة 
الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  إجمالي  من  فقط، 
إجمالي  من  المائة  في  و0.2  الصحة  لقطاع 
اإلنفاق على المساعدة اإلنمائية الرسمية. وفي 
المنقذ  بالعالج  طفل  كل  إلى  الوصول  سبيل 
للحياة، من الهزال الشديد دعت اليونسف إلى:

المعنية  المساعدات  من  الحكومات  تزيد  أن  ـ 
بالهزال بنسبة 59 في المائة على األقل، فوق 
لعام  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  مستويات 
األطفال  إلى  الوصول  في  للمساعدة   2019
ثالث  في  العالج  إلى  يحتاجون  الذين  كلهم، 
تداعيات هذا  بشدة من  تعاني  دولة،  وعشرين 

المرض.

هزال  عالج  إدراج  البلدان  على  يتعين  ـ 
الصحي،  التمويل  خطط  إطار  في  األطفال 
لجميع  يمكن  بحيث  األجل،  طويلة  والتنمية 
وليس  العالج،  برامج  من  االستفادة  األطفال 
حاالت  في  الموجودين  ألولئك  بالنسبة  فقط 

األزمات اإلنسانية.
في  المرصودة  المبالغ  أن  من  التأكد  ـ 
العالمية،  الجوع  ألزمة  للتصدي  الميزانية، 
تتضمن مخصصات محددة للتدخالت الغذائية 
العالجية، لتلبية االحتياجات الفورية لألطفال، 

الذين يعانون من الهزال الشديد.
ومنظمات  المانحة،  الجهات  على  يتعين  ـ 
لتمويل  األولوية  إعطاء  المدني  المجتمع 
بيئي  نظام  لضمان  بالهزال؛  المعنية  البرامج 

متنوع، ومتزايد، وصحي لدعم المانحين.

العام في  النفير  الثورية عن  الشبيبة  أعلنت حركة   - الدرباسية  روناهي/ 
خيمة االعتصام، التي أقامتها في الدرباسية، وأكدت على تصعيد النضال 
في وجه المحتل، ودعم النضال البطولي الشعبي، الذي تبديه قوات الكريال.

الشبيبة الثورية في الدرباسية تدعو للقيام بالواجب 
الوطني ضد المحتل التركي

البدء بتنشئة معهد لذوي االحتياجات الخاّصة في منبج

تحذيرات من قنبلة افتراضية يشهدها 
عالم الطفولة
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المعرض 
السنوي السادس للفن التشكيلي ينطلق في قامشلو

جماهيري،  بإقبال   - قامشلو  روناهي/ 
يوم  وبمناسبة  الفت،  إعالمي  وحضور 
الشهداء؛ انطلقت في قامشلو أعمال المعرض 
وشهدت  التشكيلي،  للفن  السادس  السنوي 
شيخو  محمد  مركز  في  المعارض  صاالت 
وأعمال  فنية،  لوحات  عرض  والفن  للثقافة 
نحت لمائة وتسعة وثالثين رساما ونحاتا، من 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  ومدن  مناطق  مختلف 
وشرق سوريا، فيما كان الالفت والمميز لهذا 
في  الفعالة  ومشاركتها  المرأة،  حضور  العام 

أعمال المعرض.
 المعرض افتتح يوم األربعاء 18 ايار 2022 
ويستمر  صباحاً،  عشر  الحادية  الساعة  وفي 
لثالثة أيام، ويقام برعاية هيئة الثقافة في شمال 

الثقافة في  وشرق سوريا، وبالتعاون مع هيئة 
الزيارة  أوقات  حددت  بينما  الجزيرة،  إقليم 
التاسعة صباحا، ولغاية الواحدة  للمعرض من 
التاسعة  ولغاية  الخامسة عصرا،  ظهرا، ومن 

ليالً.

مركز األخبارـ  أفاد المركز اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي بأنه خالل سلسلة العمليات التي 
نفذها مقاتلو ومقاتالت الكريال في زاب وآفاشين وخاكورك بمناطق الدفاع المشروع، 

ُقتِل 24 من جنود االحتالل التركي وُأصيب ثالثة آخرين.

الكريال تنتصر مجدداً: مقتل 24 من جنود االحتالل التركي إثر عمليتين نوعيتين

الدفاع  لقوات  اإلعالمي  المركز  وأصدر 
سلسلة  حول  العام  الرأي  إلى  بياناً  الشعبي 
فيها  أكد  الكريال،  نفذتها قوات  عمليات نوعية 
التركي وإصابة  مقتل 24 من جنود االحتالل 

ثالثة آخرين في زاب وآفاشين وخاكورك.
صفوف  في  الكريال  ومقاتالت  مقاتلو  ونفذ 

قوات الدفاع الشعبي وحدات المرأة الحرة، في 
الدفاع  لمناطق  التابعة  زاب  بمنطقة  عمليتين 
مقتل 15 من جنود  أسفر عن  المشروع، مما 

االحتالل التركي.
ودولة  المنصرم  نيسان   17 منذ  أنه  ويُذكر 
الحزب  مع  بالتواطؤ  التركي  االحتالل 

هجوماً  تشن   PDK الكردستاني  الديمقراطي 
إبادة  بهدف  المشروع  الدفاع  مناطق  على 
الكرد مستخدمة كل صنوف األسلحة الُمحرمة 
مقاومة  أمام  مصيرها  القت  أنها  إال  الدولية، 
خسائر  االحتالل  كبدوا  الذين  الشعبية  القوات 

كبيرة.

وفد من اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يزور حركة 
الجيل الجديد في السليمانية

د موعد انعقاد  اتحاد اإلعالم الحر ُيحّدِ
مؤتمره السادس

الكرد في الكتاب المقدس ـ 1 ـ

من بينهم داود أوغلو: كيف تجرؤون 
على حظر الموسيقى الكرديّة؟

السويد وفنلندا 
تُقدمان طلبًا رسميًا لالنضمام إلى »الناتو«

فيلم ›Dema Dirîreşkan‹ يعرض في أوروبا

الواليات المتحدة تُنشئ مرصداً لرصد جرائم روسيا في أوكرانيا

»جريمة بيئة« تقترفها تركيا تتسبب بأزمة غبار في الدول المجاورة

مركز األخبار ـ في إطار زيارته الدبلوماسية 
الذاتية  اإلدارة  من  وفد  زار  السليمانية  إلى 

لشمال وشرق سوريا حركة الجيل الجديد.
 وتحدثوا خالل الزيارة عن األوضاع في باشور 
كردستان وشمال وشرق سوريا وأشاروا إلى 
موقف موحد ضد هجمات واحتالل كردستان.

وكان وفد اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
مكوناً من نائب الرئيس المشترك لإلدارة الذاتية 
ممثلة  كرد،  جيا  بدران  سوريا  وشرق  لشمال 
مؤتمر ستار لشمال وشرق سوريا في باشور 
الذاتية  اإلدارة  ممثلة  ليمان شويش،  كردستان 
كردستان،  باشور  في  سوريا  وشرق  لشمال 
اليسار لكرد سوريا،  أفين سويد، ممثل حزب 
الديمقراطي  الحزب  ممثل  حسين،  هللا  فتح 

الكردي في سوريا، هوشنك درويش.
اجتماعه  بعد  الجديد  الجيل  الوفد حركة  وزار 

مع حركة التغيير والتقى بمسؤولي الحزب.

روناهي/ قامشلوـ  نحو خطوات أكثر تقدماً في 
الحر  اتحاد اإلعالم  المجال اإلعالمي يتحضر 
أيار   20 الجمعة  يوم  السادس  مؤتمره  لعقد 

الجاري.
ومسؤول  واعٍ  إعالم  نحو  »معاً  شعار  تحت 
مؤتمره  الحر  اإلعالم  اتحاد  سيعقد  أخالقي« 
الدوري السادس وذلك في تمام الساعة التاسعة 
والنصف صباحاً من يوم الجمعة المصادف لـ 
20 أيار في قاعة المؤتمرات بجامعة روج آفا.
وكان قد ُعِقد المؤتمر الخامس لالتحاد بتاريخ 
قامشلو  مدينة  في   2020 األول  تشرين   23

التغيير  ضمان  المهنّي  »اإلعالم  شعار  تحت 
نحو األفضل«، وانتُِخَب كّل من بانكين سيدو 
وأفين يوسف مجدداً كرئاسة مشتركة لالتحاد.

برادوست ميتاني

في  العنصريين،  من  العديد  سعي  من  بالرغم 
كردستان،  على  المسيطرة  الحاكمة  األنظمة 
وجودنا  طمس  إلى  فلكهم،  في  يدور  ومن 
القومي الكردي، وخاصة بتزييف تاريخنا، فقد 
فشلوا في ذلك؛ ألنه يكاد ال يخلو كتاب قديم، 
الكرد  دور  عند  الوقوف  من  قديمة  وثيقة  أو 
في صناعة الحضارة، وبجغرافية الكرد، التي 

عاشوا عليها، والتي هي كردستان.
أيدينا اآلن، هو نقطة من بحر تلك  إن ما بين 
الوثائق واألدلة، التي تؤكد غنى تاريخ الكرد، 
ودورهم، وذلك بتصفح الكتاب المقدس بأقسامه 
الوجود  عند  بقوة  يقف  نراه  الذي  المتعددة، 
الكردي، وأهمية دوره في بناء اإلنسانية، سواء 
باإلشارة إلى شخصياته، أو بمدنه القديمة، أو 
بعض من دوله، باإلضافة إلى دوره في نشر 

األديان.
اإلصحاح  متى،  إنجيل  فإن  ذلك،  على  مثال 
بميالد  بشروا  المجوس  إن  يقول:  الثاني 
النبي  عندما طلب  ذلك،  في  والقصة  اليسوع، 
دانيال من المجوس الميديين، في نهاية دعوته، 
ويتجه  الشرق،  من  يمر  نجم  مع  يسيروا  بأن 
نحو الغرب، حيث يهبط في مكان، سيكون هو 
مكان وجود والدة طفل هو السيد المسيح، فكان 
ذلك في بيت لحم، إذاً بذلك يكون الكرد أول من 
بشروا بميالد السيد المسيح، والديانة المسيحية، 

والفضل في ذلك يعود الى الكرد المجوس.
»مجوس«  كلمة  إن  نقول:  المناسبة،  بهذه 
ليست سيئة كما تم تداولها مع األسف، من قبل 
وسموها  أسودَ،  ثوبا  ألبسوها  ممن  البعض، 
كردية  قبيلة  هم  المجوس  إن  إذ  »الزندقة« 
بشدة  مرتبطين  وكانوا  الموغ،  اسمها  عريقة، 
أكانت  اآلريين، سواء  بين  السماوية  بالديانات 

المسيحية،  أو  الزرادشتية،  أو  الميترائية، 
والسين،  الواو،  يضيفون  كالعادة  واليونانيون 
الموغوس،  الى  الموغ  فتحول  االسم،  على 
وهكذا عند العرب، والمسلمين تحولت التسمية 

إلى المجوس.
واآلية التي تؤكد، أن الكرد هم أول من بشروا 
ولد  »ولما  هي:  هذه  المسيح،  السيد  بميالد 
يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس 
الملك، إذا مجوس من المشرق، قد جاؤوا إلى 
اليهود؟  ملك  المولود  هو  أين  قائلين:  أورشليم 
فإننا رأينا نجمة في المشرق، وأتينا لنسجد له، 
فلما سمع هيرودوس الملك، اضطرب وجميع 
أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة، وكتبة 
فقالوا  المسيح؟  يولد  أين  وسألهم:  الشعب، 
مكتوب  هكذا  ألنه  اليهودية،  لحم  بيت  في  له: 
بالنبي«. متى5-1:2                                                                                               
إن العديد من الباحثين، يقولون: بأن اإلخمينيين 
الفرس، عندما احتلوا ميديا الكردية عام 548 
بل  ثقافتهم عليها،  يتمكنوا من فرض  لم  ق.م، 
أخذوا منها اللغة واألخالق، واستخدموا هيكلية 
ظل  ميديا،  اسم  أن  حتى  بل  الميدية،  الدولة 
متداوالً، واآلية القادمة تؤكد ذلك، والتي تجعل 

من الملك داريوس ميدياً:
الكلدانيين،  بيلشاصر ملك  الليلة قتل  تلك  »في 
فأخذ المملكة داريوس المادي، وهو ابن اثنتين 
وستين سنة« دانيال 32-31:5.                                                                                                      
هي  التي  شوشن،  مدينة  التالية  اآلية  تذكر 
مدينة سوسا أو شوشا، التي كانت عاصمة أحد 
أجدادنا الكرد اإليالميين، وهذه المدينة تقع في 
أي  كردستان«،  »روجهالت  كردستان  شرق 
الكوش  أرض  وكذلك  كردستانية،  المدينة  أن 
المقصود بها أرض دجلة والفرات، ريما تكون 
أرض أجدادنا الكاشيين، باإلضافة إلى أن هذه 

اآلية أيضاً تذكر دولة ميديا:
»وحدث في أيام اخشويروش، هو اخشويروش، 

الذي ملك من الهند إلى كوش على مائة وسبع 
وعشرين كورة، أنه في تلك األيام حين جلس 
الملك اخشويروش على كرسي ملكه، الذي في 
شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل 
وليمة لجميع رؤسائه، وعبيده، وجيش فارس، 
والرؤساء«.  البلدان،  شرفاء  وأمامه  ومادي، 

أستير 3-1:1.
لثالث  السبي  إلى  اليهود  تعرض  أن  بعد 
فترات تاريخية على يد البابليين، واآلشوريين 
والكلدانيين، وتهجيرهم إلى مناطق كردستان، 
وميزوبوتاميا حررهم الملك الميدي كي أخسار 
612 ق.م، بأن منحهم الحرية في أن يظلوا في 
أو  والمنطقة،  كردستان،  في  تواجدهم  مناطق 

أن يعودوا إلى وطنهم إسرائيل.
الميدي  الملك  إن  تقول:  اليهودية،  الوثائق 
حرر اليهود من السبي، فكانت مكافأته الزواج 
في  األزرق  الفستان  ذات  ستيرا  اليهودية  من 
علمهم  اليهود  جعل  لها  وتخليدا  زفافها،  ليلة 

اإلسرائيلي الحالي، يحمل اللون األزرق:
آشور  ملك  أخذ  لهوشع  التاسعة  السنة  »في 
السامرة، وسبى إسرائيل إلى آشور فأسكنهم في 
حلح، وخابور نهر جوزان وفي مدن مادي«. 
الملوك الثاني 6-1:7.                                                                                                   
من  )ع(  المسيح  السيد  بأن  تؤكد  التالية:  اآلية 
جهة  من  )بالطبع  خليل  إبراهيم  النبي  نسل 
والدته مريم العذراء( والمعروف بأن إبراهيم 
الخليل )ع( ذو منشأ كردستاني قديم، إن قول 
د.سيد القمني يؤكد صلة النبي إبراهيم بأجدادنا 

له صلة  أور  مدينة  اسم  يقول: »إن  إذ  الكرد، 
كانوا  الذين  الكاشيين،  الكرد  بأسالف  وعالقة 

يحكمون حينذاك سومر وبابل«.
قدسية  كردستان  ألرض  يمنح  ذلك  إذاً 
المسيح،  يسوع  ميالد  »كتاب  كبيرة:  دينية 
إسحاق  ولد  إبراهيم  إبراهيم،  بن  داود  ابن 
يهوذا«.                                                                                                            ولد  يعقوب،  ولد  واسحاق 

متى 2-1:1
جزءاً  الحنيف  اإلبراهيمي  الدين  أصبح  لقد 
تاريخية  معالم  فثمة  الكردستانية،  ثقافتنا  من 
النبي  اسم  تحمل  عديدة  واجتماعية  وجغرافية 
إبراهيم )عليه السالم(، أو لها عالقة وثيقة به، 
»باكور  كردستان  شمال  في  اآلن   يوجد  فقد 
وكذلك  نمرود،  جبل  مثل  أسماء  كردستان« 
رها،  مدينة  في  زليخة  )عين(  كهنيا  بحيرة/ 
فرماها  أبراهيم،  بالنبي  آمنت  التي  الفتاة  تلك 
أبوها الملك نمرود في النار، فتحولت النيران 
هذه  تعد  هذا  يومنا  حتى  والزال  الماء،  إلى 
وهي  وغيرهم،  الكرد،  لدى  مقدسة  البحيرة 
مملوءة بالسمك المبارك، وكذلك مازالت آثار 
النبي  نمرود  الملك  به  رمى  الذي  المنجنيق، 
حران،  منطقة  في  موجودة  النار  في  إبراهيم 
وكذلك بركة إبراهيم وسمك إبراهيم في مدينة 
أورفا، باإلضافة إلى مرقد النبي إبراهيم، كما 
جنوب  في  الخليل  إبراهيم  قرية  اآلن  يوجد 

كردستان في منطقة زاخو.
كانت مدينة حران في العهد الهوري الخوري 
مركزاً لعبادة اإللهة شاويشكا )شميشكا(، التي 
أطلق اسمها على الشمس المقدسة، وأن تقديس 
ميزوبوتاميا،  لدى شعوب  كانت عادة  الشمس 
قوم  إن  يقولون:  الباحثين  معظم  أن  لذلك 
إن  نقول:  لذلك  النجوم،  يعبدون  كانوا  إبراهيم 
الشمس  يقدسون  كانوا  ألنهم  التباساً،  ذلك  في 
كغيرهم من الشعوب في ميزوبوتاميا، ومصر 
وأماكن متفرقة من العالم؛ لذا يعد ظهور الدين 

اإلبراهيمي في ذلك الزمن،  فقد كان كتحديث 
عام،  بشكل  اآلري  الديني  الفكر  في  وتجديد 
هو  ذلك  في  والدليل  خاص،  بشكل  والكردي 
من  بدالً  الحيوان  بذبح  باألضحية  االنتقال 

اإلنسان.
حران  مدينة  اسم  ذكر  في  انتباهنا  يلفت  ما 
الهورية الخورية، هو أن لعائلة النبي إبراهيم 
وهذا  هران،  اسم  يحملون  أقرباء،  أربع  )ع( 
في  )هران(  حران  اسم  كون  في  قولنا  يقوي 
النبي  أصل  وأن  وخوران،  هوران،  حقيقته 
ـ خوري، ويلتقي في ذلك مع  إبراهيم هوري 
معنى  تحمل  الشمس.  أي  خور  الكردية  اللغة 
وقد  المكان،  أي  ووار  وشار  هور،  المدينة 
وهي  وخور،  هور،  بصيغة  العرب  استعملها 
أي  خور  اسم  من  مأخوذة  محضة  كردية 
الشمس، وقد دخلت في اللغة العبرية، وقد كانت 
مثلها أورشليم، ويأتي هذا تأكيداً لقول إبراهام 
مالمات وحاييم تدمور؛ عندما قاال في كتابهما 
العصور  في  إسرائيل«  وبنو  »العبرانيون 
واالكتشافات  التوراتية،  الرواية  بين  القديمة 
على  بثقافتهم  أثروا  الخوريين  أن  األثرية: 

العبرانيين. 

 ›Dema Dirîreşkan‹ فيلم  عرض  يتم 
الذي يدور حول قوات الكريال، في أوروبا، 
في  أيار   21 يوم  بداية  الفيلم  وسيعرض 
باريس وكولن، ومن المأمول، أن يتم عرض 
أوروبية، كما  مائة وخمسين دولة  الفيلم في 

أشار مؤلف الفيلم سرهات هوالكو.
 Dema‹ كتاب  من  مقتبسة  الفيلم  فكرة 
الذي  ترك،  مراد  للكاتب   ›Dirîreşkan
أيدمير  الفيلم، ومن إخراج هاشم  اسم  يحمل 

وهو مخرج فيلم »14 يوليو«.

 Pencewini منطقة  في  الفيلم  وتم تصوير 
العديد  فيه  باشور كردستان، كما شارك  في 
إلى  الفيلم  ويشير  أيضاً،  الكريال  قوات  من 
العديد من األحداث، التي وقعت في كردستان 
والقمع  القرى،  حرق  من   ،1990 عام 
الكردي  الشعب  على  يُمارس  الذي  والظلم، 
في كردستان، وانتفاضة الشباب الكردي ضد 
يسلط  الجبال حيث  إلى  واالتجاه  القمع،  هذا 

هذا الفيلم الضوء على حياة هؤالء الشباب.
الكريال،  من  مقاتل  حياة  الفيلم  ويسرد  كما 

االحتالل  دولة  شنته  هجوم  في  أصيب 
من  بالرغم  حياته  ممارسة  وكيفية  التركي، 
إصابته، حيث تحكي قصة المقاتل المناضل 
من أجل الحرية بالرغم من المصاعب، ومن 

ظروف الطبيعة القاسية التي مّر بها.
الفيلم سيعرض ضمن أسبوع الثقافة الكردية 
في باريس، وفي ألمانيا مدينة كولن. وحول 
صرح  الفيلم  واخراج  تصوير  ظروف 
المخرج سرهات هوالكو، لوسائل إعالمية: 
صعبة  ظروف  في  تصويره  تم  الفيلم  إن 

للغاية.
في  عرض  قد  الفيلم  إن  هوالكو:  وأعلن 
منها  عديدة  دول  وفي  عدة،  مهرجانات 
مضيفا:  وهولندا،  وبنغالديش،  إسبانيا، 
المقبلة  األيام  خالل  الفيلم  عرض  »سيتم 
وأيضاً  وسويسرا.  بألمانيا،  مهرجانات  في 
فيها  بما  المدن  من  العديد  في  سيعرض 
نطمح  كما  ومرسيليا،  وكيل،  هامبورغ 

لعرضه في 150 مدينة أوروبية«.

مركز األخبار ـ وّجه زعيم حزب المستقبل في 
موسيقي  حفل  إلغاء  بسبب  انتقادات،  تركيا 
للمغنية الكرديّة الشهيرة، أينور دوغان، في 

والية قوجايلي«.

داود أوغلو، انتقد في تغريدة عبر تويتر عرقلة 
يُديرها  التي  كوجالي  مدينة  في  دارينجا  بلدية 
الذي كان  والتنمية حفل دوغان  العدالة  حزب 

من المقرر إقامته في 20 أيار الجاري.
الحفل  إلغاء  بيان  مشاركة  أوغلو  داود  أعاد 
»لغة  قائالً:  عليه،  وعلّق  البلدية  عن  الصادر 
تُلقى  التي  اللغة  أيا ما كانت  الموسيقى عالمية 
الموسيقى  حظر  على  تجرؤون  كيف  بها، 
لهذه  أصلية  لغة  كالتركية  الكردية  الكردية؟ 

األراضي”.
االنتقادات،  لسلسلة من  البلدية  قرار  وتعرض 

حيث تم اتهام البلدية بالعنصرية.
األسبوع  هذا  أيضاً  منعت  الشرطة  أن  يُذكر 
منطقة  في  انطالقها  المقرر  من  كان  مسيرة 
اللغة  يوم  بمناسبة  إسطنبول،  بمدينة  كارتال 

الكردية.
تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية اتهامات 
بالتعامل بعنصرية مع الكرد، بسبب التضييق 
الدائم على الفعاليات التي تحيي الثقافة والهوية 

الكردية.

مركز األخبار ـ تقدمت كل من فنلندا والسويد، 
شمال  حلف  إلى  لالنضمام  رسمية  بطلبات 

األطلسي »الناتو«.
ستولتنبرغ،  ينس  للحلف،  العام  األمين  وتلقّى 
األربعاء 18 نيسان الجاري طلبات من سفيري 
الحلف  في  بلديهما  لعضوية  والسويد  فنلندا 

ببروكسل.
 17 الثالثاء  يوم  االنضمام  قرار  اعتمد  وقد 
أيار، من البرلمان الفنلندي بأغلبية 188 صوتاً 

مقابل 8 أصوات ضد االنضمام.
الحكومة  قِبل  من  عليه  الموافقة  تمت  وقد 

والرئيس، سولي نينيستو.

المتحدة  الواليات  أنشأت  ـ  األخبار  مركز 
ارتكاب  على  أدلة  لجمع  مرصداً  األمريكية 
الفظائع في  روسيا جرائم حرب وغيرها من 

أوكرانيا.
أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، يوم الثالثاء 
جديدة  وحدة  تشكيل  عن  الجاري،  أيار   17
على  تنطوي  بأنها  يشتبه  ممارسات  »لتقّصي 
أوكرانيا«،  في  روسيا  ارتكبتها  حرب  جرائم 

وتوثيقها وتسليط الضوء عليها.
سّمته  ما  عمل  إن  بيان،  في  الوزارة،  وقالت 
أدلة  »جمع  على  سيتركز  النزاع«  »مرصد 
على ارتكاب روسيا جرائم حرب وغيرها من 
على  وإتاحتها  وتحليلها  أوكرانيا،  في  الفظائع 

نطاق واسع«.
متاحة  معلومات  المرصد على جمع  وسيعمل 

ال  تجارية،  منّصات  عبر  متوافّرة  أو  للعامة 
وصور  االجتماعي  التواصل  وسائل  سيّما 
أدلّة  الستخدامها  التجارية،  الصناعية  األقمار 
حالية  ومدنية  جنائية  قانونية  إجراءات  في 

ومستقبلية.
سينشئ  المرصد  أّن  الخارجية  وأوضحت 
دحض  في  »للمساعدة  اإلنترنت  على  منّصة 
وتسليط  الروسيّة  اإلعالمي  التضليل  جهود 

الضوء على االنتهاكات«.
وزارة  بين  بالتعاون  المرصد  إنشاء  وسيتم 
الخارجية وكل من شركة »إسري« لبرمجيات 
في  اإلنسانية  الدراسات  ومختبر  الخرائط، 
في  الثقافي  اإلنقاذ  و«مبادرة  ييل،  جامعة 
ايه. مؤسسة سميثسونيان«، و«بالنيت سكيب 
على  مبنيةً  تحليالت  بدمج  تُعنى  التي  اي« 

الذكاء الصناعي مع صور ُملتقطة عبر األقمار 
الصناعية وغيرها من البيانات.

وبعد مرور نحو ثالثة أشهر على بدء الحرب 
الروسيةـ  األوكرانية، تقول كييف إنّها رصدت 
على  تنطوي  أن  يمكن  التي  الحاالت  آالف 

جرائم حرب.
وردت  معلومات  الحاالت  هذه  أبرز  ولعّل 
ُعثر  حيث  كييف  من  القريبة  بوتشا  بلدة  من 
على جثث عشرات المدنيين في الشوارع بعد 

انسحاب القوات الروسية منها.

السدود  إيراني،  تقرير  حّمل  ـ  األخبار  مركز 
التي تُقيمها تركيا مسؤولية أزمة الغبار التي 
تضرب المنطقة، السيما العراق إيران، ُمحذراً 
يقترف »جريمة  من مشروع تركي »ُمدمر« 

بيئية« في ثالث دول متجاورة.
وذكر موقع »إيران بالعربية« في تقرير نشره 
عليه  واطلعت  الجاري،  أيار   18 األربعاء 
المدينة  باتت  طهران  أن  نيوز،  شفق  وكالة 
مسبوق  غير  بمؤشر  العالم  في  تلوثاً  األكثر 
مع  أسوأ  عواصف غرابية  متوقعاً  بلغ 416، 

اكتمال مشروع السد التركي.
األرصاد  هيئة  مسؤولي  عن  التقرير  ونقل 
هذا  »مصدر  إن  قولهم  البيئة،  وهيئة  الجوية 
الحدود  ونشأ من  الجوار  دول  في  كان  الغبار 

الغربية للبالد«.
منظمة  في  البحرية  البيئة  دائرة  رئيس  وحذّر 
وفقاً  الجودي،  ذو  مجتبى  اإليرانية،  البيئة 
المدمر،  البيئي  المشروع  هذا  من  للتقرير، 
 56 يمنع  الذي  التركي  اليسو  »سد  وقال: 
بالمئة من مياه دجلة من دخول العراق يُشكل 
هذا  متابعة  يمكننا  كلها!  المنطقة  على  خطراً 
المشروع التركي المدمر من خالل الدبلوماسية 
ووزارة  الطاقة  وزارة  مسؤولية  وهي  المائية 

الخارجية، وتراقب منظمة البيئة عملية عملهما 
حتى تحقق األداء المطلوب.«

للهواء  الوطني  المركز  من جانبه، قال رئيس 
والمناخ التابع لوزارة البيئة اإليرانية، دريوش 
قِبل  من  المياه  قطع  »آثار  إن  زاده،  علي  گل 
وإن  الغبار؛  انطالق  في  سبباً  أصبحت  تركيا 
هذا السد يُشكل خطراً كبيراً من تصاعد الغبار 
في إيران والعراق، ونحن بحاجة إلى التصرف 
ممكن  وقت  بأسرع  الصحيحة  بالدبلوماسية 
بهذه  يتعلق  فيما  الدولي،  المجتمع  ومن خالل 

السدود وإلزام تركيا بتوفير حقوق المياه«.
ومشروع “گاب” التركي، الذي يضم 22 سداً 
و13 محطة كهرباء على روافد دجلة والفرات، 
أراض  إلى  وإيران  وسوريا  العراق  سيُحّول 
غير صالحة للسكن، وتؤدي سرقة تركيا للمياه 
الشاسعة  الزراعية  األراضي  تجفيف  إلى  هذه 
الهائلة  الترابية  الكتل  سبب  وهو  العراق،  في 

في إيران.
جميع  من  »االنتهاء  أن  إلى  التقرير،  ولفت 
سيتم  التي   22 عددها  البالغ  التركية  السدود 
هذا  خالل  والفرات  دجلة  نهري  على  بناؤها 
المشروع، باإلضافة إلى تفاقم أزمة المياه في 
المنطقة، ستواجه دول المنطقة خاصةً العراق 
وسوريا، بما في ذلك إيران، أزمات بيئية أوسع 

وأزمات اقتصادية وغبار دائم«.
ر  تُّصِ أنقرة  تزال  فال  ذلك  من  الرغم  وعلى 
وهي  الكبير  األناضول  مشروع  تطوير  على 
سيدخل  الذي  الجزرة  سد  بإنشاء  اآلن  تلوح 
سيمنح  كونه  الحقيقي  العطش  بنفق  العراق 
بإرواء األراضي الزراعية بمقدار مليون دونم 
العراق  حصة  من   %68 نقص  يعني  ما  فقط 
وهجرة  البيئي  التنوع  اختفاء  وبالتالي  المائية 

المزارعين.
عاصفة  ضربت  الماضيين  اليومين  وخالل 
عّطلت  عراقية  محافظات  األسوأ  هي  رملية 
شخص   2000 من  أكثر  وأصابت  الدوام 
إيران  إلى  مسيرها  لتواصل  اختناق،  بحالة 
حيث أعلنت السلطات توقف الرحالت الجوية 
الدوام  عن  إيرانية  محافظات   9 وتعطيل 

الرسمي بسببها.
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روناهي/ الدرباسية- شدد ذوو الشهداء في ناحية الدرباسية في يوم الشهداء، على أن »درب الحرية طويل، ويحتاج إلى التضحيات، وهم عازمون 
على تقديم هذه التضحيات مؤكدين بأنهم لن يتوانوا لحظة عن االلتحاق بركب الشهادة والشهداء في سبيل الوطن«.

ذوو الشهداء: بيوم الشهداء نجدد العهد 
بالسير على دربهم

األمة الديمقراطية درع يحمي ثقافة 
الشعوب من السلطات المهيمنة

ومنهم  لرفاقنا،  بالدم  ُمدانين  اآلن  »أصبحنا 
انطلقت حركة حريتنا« هذه الكلمات قالها القائد 
التحرر  حركة  تأسيس  عند  أوجالن  هللا  عبد 
الكردستانية«، وكان يقصد دم الشهداء األوائل 

الذين أناروا دروب رفاقهم.
بالشعب  يتعلق  فيما  يعرف  بات  أيار  شهر 
في  استشهد  حيث  الشهداء،  بشهر  الكردي 
عام 1977،  في  الشهر  هذا  من  الثامن عشر 
وهو  الكردستانية،  التحرر  حركة  شهداء  أول 
رفضاً  استشهد  والذي  قرار،  حقي  الشهيد 
للظلم، الذي تتعرض له شعوب الشرق األوسط 
عامةً، والشعب الكردي على وجه الخصوص.
يوم  الكردي  الشعب  اعتمد  التاريخ،  ذلك  منذ 
الثامن عشر من أيار من كل عام يوماً للشهداء، 
حرية  سبيل  في  بحياتهم  ضحوا  الذين  هؤالء 

شعبهم، للخالص من نير الظالم والعبودية.
وشمال  آفا  روج  في  الشهداء  يوم  وبمناسبة 
تضحيات  عن  أكثر  وللحديث  سوريا،  وشرق 
تم  ما  تحقيق  في  الريادي  ودورهم  الشهداء، 
التقت  المنطقة،  لشعوب  مكتسبات  من  تحقيقه 
صحيفتنا مع ذوي عدد من الشهداء في ناحية 
الدرباسية، والذين أكدوا على أن درب الحرية 
طويل، ويحتاج إلى التضحيات، وهم عازمون 

على تقديم هذه التضحيات.

شهر انبالج نور الحرية

عدلة مسطو، أخت الشهيد حميد، الذي استشهد 
 ،2012/11/22 بتاريخ  كانيه  سرى  في 
لهم  بالنسبة  اليوم  هذا  أهمية  عن  لنا  تحدثت 
البشر  أغلى  فقدنا  أننا  الرغم من  قائلةً: »على 
على قلوبنا في شهر أيار، إال أننا نعد هذا الشهر 
هو شهر انبالج نور الحرية، فيما يتعلق بشعبنا، 
حيث إن شهداءنا أناروا لنا الشعلة األولى على 
طريق الحرية، وذلك في شخص الشهيد حقي 
قرار الذي خلف آالف الفدائيين وراءه، وجميع 
الشهداء الذين اختاروا مواصلة ما بدأه الشهيد 
الثامن  يوم  أهمية  تأتي  هنا  ومن  قرار،  حقي 

عشر من أيار«.
الشهيد  أن  من  الرغم  »على  أضافت:  عدلة 
اختار  إنه  إال  في أصوله،  لم يكن كردياً  حقي 
التحرر  حركة  في  األولى  اللبنة  يكون  أن 
فإنما  شيء،  على  دل  إن  وهذا  الكردستانية، 
تعد  الكردستانية،  التحرر  أن حركة  يدل على 
طريق تحرر الشعوب المستضعفة كافةً وليس 
كافة  بأن  نرى  لذلك  فقط،  الكردي  الشعب 
شعوب الشرق األوسط، تُشارك جنباً إلى جنب 
في نضال حركة التحرر الكردستانية، كما أن 
كافةً،  الشعوب  من  شهداء  تضم  شهدائنا  قافلة 
سواًء كان الكردي أو العربي أو السرياني، أو 

اآلشوري، وغيرهم من شعوب المنطقة«.
»إن  بالقول:  حديثها  اختتمت  مسطو  عدلة 
شهداؤها  وأيضاً  الكردستاني،  التحرر  حركة 

الذي  الديمقراطية،  األمة  مبدأ  وفق  ساروا 
وضعه القائد عبد هللا أوجالن، وبناًء عليه، يعدّ 
القائد عبد هللا أوجالن مهندس هذا الفكر، الذي 
استطاع أن يكون قبلة للشعوب المعرضة للظلم 
واالستعباد كافة، وهذا كان السبب الرئيسي في 

حياكة المؤامرة الدولية ضد القائد آبو«.

شهداؤنا هوية انتامئنا

من جانبه حدثنا، محمد علي كوتي، والد الشهيدة 
فيان، التي استشهدت في سرى كانيه في عام 
هوية  شهداؤنا  »أصبح  قال:  حيث   ،2013
شعوب  أن  حيث  العالمي،  المستوى  على  لنا 
قدمها  التي  بالتضحيات،  سمعت  أجمع،  العالم 
شهداؤنا، وال تزال شعوبنا تقدمها، وهم السبب 
في مواصلة حياتنا اليوم، حيث بنوا بأرواحهم 
سدًا منيعاً في وجه األعداء، ومنعوهم من النيل 

من إرادتنا«.
كوتي أضاف: أن الشعوب التي لم تقدم الشهداء، 
هي شعوب منسية ال يأتي التاريخ على ذكرها، 
في  ذهب  من  بحروف  اسمنا  »كتبنا  وتابع: 
التاريخ، وذلك بفضل دماء شهدائنا،  صفحات 
بين نضاالتنا  الشهداء هم حلقة وصل  أن  كما 
فلوال  المعاصرة،  ونضاالتنا  التاريخية، 
ومن  التاريخ،  في  سنُفقد  كنا  األوائل  شهداؤنا 
يفتقر التاريخ يصعب عليه التعامل مع الحاضر 

شهداءنا  إن  القول:  نستطيع  لذلك  والمستقل، 
تركوا لنا أساسا متينا للبناء عليه، ونحن اليوم 
المقاومة،  بناء  تشييد  مهمة  عاتقنا  على  أخذنا 
لذلك لم نقف كعائلة عن تقديم التضحيات بعد 
زادتنا  العكس،  على  فيان،  الشهيدة  استشهاد 
قدماً  المضي  على  وتصميماً  عزماً  شهادتها 
وأخوها  ابنتي  التحقت  لذلك  الطريق،  هذا  في 
أيضاص بصفوف حركة التحرر الكردستاني، 
وهم اآلن يقاومون هجمات المحتل التركي في 

جبال كردستان، في زاب وآفاشين«.
أن  »يجب  بالقول:  اختتم  كوتي  علي  محمد 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  بأن  يقين  على  نكون 
هو من أعطى معنى للشهادة، وللشهداء، وذلك 
من خالل فكره وفلسفته، وبهذه المناسبة، ال بدّ 
المشددة  العزلة  ندين  أن  الشهداء،  كعوائل  لنا 
الدولة  أوصلت  والتي  القائد،  على  المفروضة 
التركية إلى منع محامي القائد من االلتقاء به«.  
                                                                         

أسامء خلدها التاريخ 

لم يبخل ذوو الشهداء في تقديم فلذات أكبادهم، 
ما  على  األيام  من  يوم  في  يندموا  لم  كما 

الصدد  هذا  للوطن، وفي  قدموه من تضحيات 
معيش  جهاد  الشهيد  أخ  معيش،  حميد  يقول 
لصحيفتنا: »استشهد أخي جهاد في عام 2007 
لحركة  منضماً  كان  حيث  آمد،  مدينة  في 
جهاد  الشهيد  حينه،  في  الكردستانية  التحرر 
تماماً  يدرك  كان  الطريق،  هذا  اختار  عندما 
من  اسمه  يكون  أن  اختار  فقد  فاعل،  هو  ما 
خدمة  في  التاريخ  خلدها  التي  األسماء،  بين 
نضال  بعد  مبتغاه  إلى  وصل  حيث  شعوبهم، 
طول ضد فاشية دولة االحتالل التركي، ونحن 
كعوائل الشهداء نستذكر شهداءنا في مثل هذا 
اليوم من كل عام، وذلك وفاًء منا لما قدموه من 

تضحيات في سبيل شعبهم«. 
في  ورفاقه  جهاد،  الشهيد  أن  على  شدد  حميد 
الشهادة، كانوا قياديين في مسيرة طويلة، هي 
فنحن  »لذلك  والتحرر، وزاد:  النضال  مسيرة 
حتى  المسيرة،  هذه  مواصلة  على  عازمون 
نصل إلى أهدافنا، وأهداف شهدائنا في الحرية 
والكرامة، وبالرغم من تقديمنا ألكثر من عشرة 
آالف شهيد، فنحن جميعاً مشاريع شهادة، ولن 
الشهادة  بركب  االلتحاق  عن  لحظة  نتوانى 

والشهداء«.

تعدّ إرادة الشعوب، مع محافظة كل شعب على 
القرارات  صنع  في  والمشاركة  خصوصيته، 
والسد  األوسط،  الشرق  لنزاعات  الحل  آفاق 
تبني  التي  المهيمنة،  القوى  لمخططات  المنيع 

نفسها على حطام ثقافات الشعوب.
بات  لكنه  للحضارات،  مهد  األوسط  الشرق 
التي  والحلبة  العالمية،  لألزمات  بؤرة  أيضاً 
المهيمنة حساباتها، وتحقق  القوى  فيها  تصفّي 
فيها مصالحها، ولكن كيف يمكن إعادة إحياء 
فيها  الغنية  الثقافات  تنوع  الحضارة من خالل 
على هذه الجغرافية، حول هذا السؤال تحدثت 
لوكالة »أخبار المرأة« هند داغستاني، عضوة 

المجلس العام في حزب سوريا المستقبل.

من مهد الحضارات إىل بؤرة 
الرصاعات

سوريا  حزب  في  العام  المجلس  عضوة  قالت 
الشرق  منطقة  »إن  داغستاني:  هند  المستقبل، 
وتنوع  مكوناتها،  بتعدد  تتميز  األوسط 
الحضارات،  مهد  وهي  وأديانها،  ثقافاتها 

غيرها  عن  ومختلفة  فريدة  يجعلها  ما  وهذا 
معتبرةً  العالم«،  في  الجغرافية  المناطق  من 
يعود  األوسط  الشرق  في  األزمات  »تفاقم  أن 
والموارد  بالخيرات،  أراضيها  لغنى  سببه 
أنظارها  المهيمنة  القوى  سلطت  فقد  الباطنية، 
إلى هذه المنطقة، ولتحقق مآربها عملت على 
استغالل التنوع الثقافي، وبدأت بزعزعة األمن 
وبذلك  تسد،  فرق  سياسة  عبر  واالستقرار، 
األوسط  الشرق  جعل  القوى  هذه  استطاعت 
حساب  على  نفوذها  ووسعت  للحروب،  بؤرة 

شعوب المنطقة«.
المتوفرة  الحلول  إلى  داغستاني،  هند  ولفتت 
األوسط  الشرق  في  الغرب  نفوذ  إليقاف 
نظام  إتباع  هو  األزمات  لهذه  الجذري  »الحل 
الحق  الجميع  تمنح  فالديمقراطية  ديمقراطي، 

بالمشاركة في اتخاذ قرار يخدم الجميع«.

واقع الشعوب يف ظل هيمنة 
السلطات

الشعوب  واقع  حول  داغستاني  هند  وأفادت 

ممثلون  »نحن  المهيمنة:  السلطات  ظل  في 
في  معروفين  نكن  لم  الشركسي،  الشعب  في 
وجود  هناك  يكن  لم  بأسمائنا،  سوى  المنطقة 
آلرائنا أو ثقافتنا، وكذلك لم نكن نعرف شيئاً عن 
الشعوب األخرى، كاألشوريين، والسريانيين، 
المنطقة،  في  واألرمن  والكرد،  واإليزيديين 
إضافةً  ثقافية،  إبادة  من  له  تعرضوا  ما  نتيجة 
إلى الفتن، التي كانت تبث بينهم لتوسيع الشرخ 
اإلقصاء  سياسة  وممارسة  وآخر،  شعب  بين 
وهكذا  الطائفية،  النعرات  وإثارة  والتهميش، 

بدأت الحروب في الشرق األوسط«.

الحلول ملستقبل خايل من 
النزاعات

وأشادت هند داغستاني بنموذج اإلدارة الذاتية 
أوجد  إنه  وقالت:  سوريا،  وشرق  شمال  في 
وتابعت:  الواقع،  أرض  على  إيجابية  نتائج 
»مشروع األمة الديمقراطية، هو الحل األمثل، 
والمجرب على أرض الواقع، وله نتائج حقيقية 
ملموسة، فمشروع األمة الديمقراطية المتجسد 

في اإلدارة الذاتية، يمنح كل شخص حقوقه في 
المشاركة بآرائه، وتمثيل شعبه في أماكن صنع 

القرار«.
وأيضاً  الشركسي،  المكون  »نحن  أنه  وبينت 
اإلبادة،  من  للكثير  تعرضنا  األرمني  المكون 
هذه  وسكنا  األصلي،  موطننا  من  وتهجرنا 
تمارس علينا سياسة  أيضاً، وكانت  الجغرافية 
مشروع  خالل  من  لكن  واإلقصاء،  التهميش 
إرادة  نمثل  أن  استطعنا  الديمقراطية،  األمة 
شعبنا، ونتشارك في صنع القرار، وكان الحل 
السلطات  زرعتها  التي  المشاحنات،  إليقاف 
المهيمنة فينا في التشارك في إدارة أي مؤسسة، 
معاً  نعمل  األن  »أصبحنا  مضيفةً  مدينة«،  أو 
دون وجود فرق، أو تمييز بين مكون وآخر«.

يعد  الديمقراطية  األمة  »مشروع  أن  مؤكدةً: 
سداً لمنع تكرار اإلبادة بحق هذه الشعوب، ألن 
إعطاء كل مكون حق إحياء ثقافته، وممارسة 

حرية،  بكل  وطقوسه  وتقاليده،  عاداته، 
يحمي  درعاً  يعد  شعبه،  لتمثيل  والمشاركة 

الجميع من اإلبادة«.

توحيد إرادة الشعوب مع 
اختالف ثقافتها هو إزالة لنهج، 

فرق تسد

أن  داغستاني:  هند  أكدت  حديثها  ختام  وفي 
»مشروع األمة الديمقراطية، وصل للمستوى، 
بعد  األوسط  للشرق  نموذجاً  به  يكون  الذي 
اإلدارة  اليها  وصلت  التي  الملموسة،  النتائج 
اتخاذ  في  والمشاركة  اآلخر،  تقبل  من  الذاتية 
حفاظ  مع  المكونات  هذه  وبتوحيد  القرارات، 
سياسة  ستنتهي  خصوصيته،  على  منها  كل 

فرق تسد«.

عدلة مسطومحمد على كوتيحميد معيش

حرب الواليات المتحدة بالوكالة في أوكرانيا ـ1ـ
األوكرانيّة  الحرَب  أنَّ  ندرَك  أن  يتوّجب 
وكالة  مدير  أنَّ  رغم  بالوكالة«  »حرب  هي 
المخابرات المركزية األمريكيّة ووزير الدفاع 
في عهد إدارة أوباما ليون بانيتا لم يكن يرى ما 
يجري في أوكرانيا حرباً بالوكالِة بين الواليات 
المتحدة وروسيا، إال أنّه في اآلونِة األخيرةِ أقّر 
بذلك. في الحقيقِة الواليات المتحدة مدعومةً من 
بالوكالِة  حرباً  تخوُض  األطلسّي  شمال  حلِف 
ضد روسيا في أوكرانيا، حيث تقوم الواليات 
لألوكرانيّين  الِعتاد  من  الكثير  بتقديم  المتحدة 

والمرتزقة األجانب.

الحرب  هذه  اندالع  وراء  الكامن  السبب  ما 
يتوّجب  السؤال  هذا  عن  لإلجابة  بالوكالة؟ 
اإلمبرياليّة  االستراتيجية  في  التمعّن  علينا 
ذلك،  نفهم  ولكي  المتحدة،  للواليات  الرئيسيّة 
عام  السوفييتّي  االتحاد  تفكّك  فترة  إلى  سنعود 
الماضي.  القرن  ثمانينيات  إلى  أو   1991
اإلمبرياليّة  االستراتيجية  لهذه  جانبين  هنالك 
الرئيسيّة، يتمحور الجانب األول حول التوّسع 
حلف  توّسع  وخاصةً  والتموضع  الجيوسياسّي 
الثاني  الجانُب  يتمحوُر  بينما  األطلسّي،  شمال 
على  اهتمامها  المتحدة  الواليات  تركيز  حول 
الثالث  للجانب  بالنسبِة  أما  النوويِّة،  األسلحِة 

فهو يتعلُّق باالقتصاِد.

التوّسع الجيوسيايّس

أُزيَح الستاُر عن التوّسعِ الجيوسياسّي في دليِل 
للوالياِت  وولفويتز  لبول  الدفاعيّة  السياسِة 
أشهٍر  عدةِ  بعد   1992 شباط  في  المتحدةِ 
هدُف  كان  لقد  السوفييتّي،  االتحاِد  تفكِك  من 
االستراتيجيِّة اإلمبرياليّة في تلك الحقبِة والتي 
الزالت مستمرةً حتى اليوم هو وضُع الوالياِت 
االتحاِد  دوِل  في  لها  قدٍم  موطئ  األمريكيِّة 
يُعتبُر مجاالً  لما كان  السوفييتّي سابقاً، إضافة 
للنفوِذ السوفييتّي بغيةَ إضعاِف روسيا ومنعها 
من أن تصبَح قوة عظمى. بدأت عمليةُ التوّسعِ 
شماِل  وحلِف  المتحدةِ  للوالياِت  الجيوسياسّي 

االتحاد  تفكِك  أعقاب  في  مباشرةً  األطلسّي 
في  عليها  ُمتعارٌف  سياسةٌ  وهو  السوفييتّي، 
في  والحلِف  المتحدةِ  الوالياِت  حروِب  جميعِ 
خالل  اندلعت  التي  وأوروبا،  وإفريقيا  آسيا 
حلِف  حرُب  وشّكلت  الماضيِة،  الثالثِة  العقوِد 
بالتسعينياِت  يوغوسالفيا  في  األطلسّي  شماِل 
فترة  خالل  التوسع،  هذا  في  هاماً  ُمنعطفاً 
السوفييتّي  االتحاد  عن  يوغوسالفيا  انفصال 
بدأت الواليات المتحدة في توسيع قاعدة حلف 
شمال األطلسّي من خالل ضم مزيد من دول 
دول  جميع  ذلك  ليشمل  إليه  الشرقية  أوروبا 
كانت  دول  جانب  إلى  سابقاً،  وارسو  حلف 
جزءاً من االتحاد السوفييتّي، وفي عام 1996 
اتّخذ الرئيس األمريكّي بيل كلينتون من توسيع 
قاعدة حلف شمال األطلسّي كأحد وعود حملته 
االنتخابية، وقد بدأت واشنطن في تطبيق ذلك 
عام 1997 حيث تمّكنت من ضم 15 دولة إلى 
دولة  يضم 30  اً  أطلسّي  حلفاً  وأقامت  الحلف 
شمال  حلف  لجعل  روسيا،  وجه  في  للوقوف 
األطلسّي يلعب دوراً أكثر أهمية على المستوى 
العالمّي كما هو الحال في يوغوسالفيا وسوريا 

وليبيا.

ضم أوكرانيا للناتو

األساسَي  المتحدة  الوالياِت  هدُف  كان  لقد 
قال   الُمفّكُر  وقد  للحلِف.  أوكرانيا  ضمُّ  هو 
لدى  القومّي  األمِن  ومستشاُر  االستراتيجّي 
زبيغنيو  كارتر  جيمي  األمريكّي  الرئيِس 
بريجنسكي في كتابه »رقعة الشطرنج الكبرى« 
عام 1997، »إنَّ أوكرانيا كانت تشّكُل الهدَف 
سيؤدّي  والتي  للغرِب  »الجيوستراتيجّي« 
ضّمها للحلِف إلى إضعاِف روسيا بشكٍل كبير، 
أو حتى تفكيكها إلى دويالٍت، كان هذا هو هدُف 
على  ذلك  وجاء  والغرب،  المتحدةِ  الوالياِت 
األمريكيّين  االستراتيجيين  المخططين  لساِن 
إلى  واشنطن  في  المستوى  رفيعي  ومسؤولين 
الذين  األطلسّي  شماِل  حلف  أعضاِء  جانِب 

أعلنوا عن خطٍط لضّمِ أوكرانيا للحلِف. 
األطلسّي  شماِل  حلُف  جعل   2008 عام  في 
من هذا المشروعِ هدفاً رسميّاً، قبل عدة أشهر 
االتفاُق  تمَّ   2021 الثاني  تشرين  في  وتحديداً 
بين إدارةِ بايدن وزيلينسكي من خالل »الميثاِق 
االستراتيجّي الجديِد« على أنَّ الهدَف األساسّي 
األطلسّي،  شمال  حلِف  إلى  أوكرانيا  ضمُّ  هو 
في المقابِل كانت أيضاً هذه سياسةُ الحلِف منذ 
لعام  األخيرة  األشهِر  من  فبدءاً  بعيدةٍ،  فترةٍ 
2021 انخرطِت الوالياُت المتحدةُ في عسكرةِ 

أوكرانيا لجعِل أهدافها النظريِّة أمراً واقعاً.
الفكرة التي كان بريجنسكي وآخرين يشيرون 
شمال  حلِف  إلى  أوكرانيا  ضمَّ  أن  هي  إليها 
محاصرةً  أضحت  روسيا  أنَّ  يعني  األطلسّي 
وضعيفةً باعتبار أنَّ أوكرانيا مالصقةٌ لها وهي 
الدولةُ رقم 31 في الحلِف، كما أنَّ ذلك سيمنُح 
مع روسيا،  بطول 1200 ميالً  الحلَف حدوداً 
وهو ذاُت المساِر الذي غزت فيه جيوُش هتلر 
تواجهُ  المرةَ  هذه  أنَّ  إال  السوفييتّي،  االتحادَ 
سيؤدي  عالمّي.  نووّي  تحالٍف  أضخم  روسيا 
انضماُم أوكرانيا إلى حلِف شمال األطلسّي إلى 
يعطي  ما  برمتها  الجيوسياسيِّة  الخارطِة  تغيِّر 
منطقِة  على  السيطرةِ  في  األفضليّةَ  للغرِب 

أوراسيا غربي الصين.

انقالب وانفصال

كيف حصل ذلك؟ إنّه سؤال في غايِة األهميِّة. 
بدايات الحرِب بالوكالِة إلى عام 2014  تعودُ 
أثناء حدوِث »انقالب الساحة« في أوكرانيا ــ 
ـ ما أدّى لإلطاحِة  الذي دبّرته الواليات المتحدةـ 
واستحواِذ  ديمقراطيّاً  المنتخِب  بالرئيِس 
وانعكست  السلطِة  على  المتشددين  القوميّين 
لقد  أوكرانيا.  تقّسم  من خالل  ذلك  نتائج  أولى 
تتمتُع  مستقلةً  دولةً  القرم  جزيرةِ  شبهُ  كانت 
بالحكِم الذاتّي من عام 1991 حتى 1995 حيث 
رفضت أوكرانيا ذلك وضّمت القرم إليها بشكٍل 
غير قانونّي. لم يقبل سكاُن القرِم باالنتماِء إلى 
أوكرانيا وكثير منهم يتحدُث الروسيّة وتربطهم 

بروسيا عالقاٌت ثقافيّةٌ متجذّرةٌ. 
القوميّين  واستيالء  أوكرانيا  في  االنقالِب  بعد 
القرم  سكاِن  أعلن  السلطِة  على  المتشددين 
روسيا  أعطتهم  حيث  باالنفصاِل،  رغبتهم 
خالله  يختارون  استفتاٍء  تنظيِم  عبر  الفرصةَ 
االنفصاَل  أو  أوكرانيا  من  كجزٍء  البقاَء  إما 
تصويتهم  النتيجةُ  كانت  وقد  إليها،  واالنضماَم 

لصالح الخيار الثاني.
المتحدثون  السكاُن  في شرق أوكرانيا تعّرض 
القوميّين  قبل  من  للقمع  الروسيّة  باللغة 
هناك  كان  لقد  الجدد.  والنازيين  المتشددين 

باألوكران  دفع  ما  الروسّي  التمدِد  من  خوٌف 
بحق  القمع  أنواع  أبشعِ  لممارسِة  المتطرفين 
حكومّي  مبنى  تفجير  ذلك  عن  ومثال  هؤالء، 
النازيين  قبل  من  شخصاً   40 قرابة  وبداخله 
الجدد المرتبطين بكتيبِة »أزوف«. استطاعت 
جمهوريتان في إقليم دونباس من نيل استقاللها 
ودونيتسك«  »لوغانسك  وهما  أوكرانيا  عن 

حيث كان أغلبيّة سكانها يتحدثون الروسيّة.

حرٌب أهلّية

أوكرانيا  في  أهلية  حرب  اندلعت  لذلك  نتيجة 
الوقت  وفي  ودونباس شرقاً،  كييف غرباً  بين 
ذاته كانت حرباً بالوكالة بين المعسكر الغربي 
كييف وروسيا  دعما  الذين  المتحدة  والواليات 
الحرب  هذه  بدأت  دونباس،  إقليم  دعمت  التي 
اللغة  ُحظرت  عندما  مباشرة  االنقالب  بعد 
في  بها  يتحدث  من  كل  يُغّرم  حيث  الروسيّة، 
األماكن العامة، وكان ذلك بمثابة استهداف للغة 
القمع  أنواع  أبشع  وممارسة  الروسيّة  والثقافة 

ضد السكان في شرقي أوكرانيا.
ألف   14 نحو  مقتل  إلى  األهلية  الحرب  أدّت 
شخص، معظمهم قُتلوا في الجزء الشرقي من 
البالد، فضالً عن نزوح نحو 2.5 مليون الجئ 
لوقف  اتفاق  إلى  التوّصل  تم  روسيا.  باتجاه 
في  »مينسك«  اتفاقية  خالل  من  للنار  إطالق 
من  كل  طريق  عن  و2015   2014 عامي 
فرنسا وألمانيا وبدعم من مجلس األمن الدولي.
جمهوريتي  أصبحت  االتفاقية  هذه  بموجب 
لوغانسك ودونيتسك تتمتعان بإدارة ذاتية داخل 
باالتفاقية  تلتزم  لم  األخيرة  أن  غير  أوكرانيا، 
الجمهوريتين  باستمرار  تهاجم  كانت  حيث 
استمرت  فيما  دونباس،  إقليم  في  االنفصاليتين 
األوكرانيّة  القوات  بتدريب  المتحدة  الواليات 

ومدها باألسلحة.

دعم واشنطن والناتو لكييف

قدمت واشنطن دعماً عسكريّاً كبيراً إلى كييف 
حجم  بلغ  حيث  و2021،   1991 عامي  بين 
المساعدة العسكريّة بين عامي 2014-1991 
الدعِم  حجُم  ازداد  دوالر،  مليار   )8  .3( نحو 
العسكرّي مقارنةً بعدد السنين من 2014 إلى 
ليتنامى  دوالر  مليار   )2.4( نحو  إلى   2021
هذا الدعم أكثر مع تولي جو بايدن منصبه في 
أوكرانيا  المتحدة  الواليات  أغدقت  واشنطن. 
باألسلحِة بشكٍل كبيٍر، عالوةً على ذلك دّربت 
أوكرانّي  ألف جندي  نحو 50  وكندا  بريطانيا 
المتحدة،  الواليات  دّربتهم  الذين  عن  ناهيك 
ودّربت وكالةُ المخابراِت المركزيِّة األمريكيّة 
والقوات  أزوف  كتيبة  بالفعِل  إيه(  أي  )سي 

هذه  وجميع  النظاميّة  غير  اليمينيّة  العسكريّة 
وهو  أال  واحد  هدف  تندرُج ضمن  التحّركات 

تقويُض وإضعاُف روسيا.
إن أكثر ما يثيُر قلَق الروِس هو قوةُ حلِف شماِل 
انضمام  حاِل  في  خاصةً  النوويّة  األطلسّي 
فيها  لصواريخ  منصاٍت  ونشِر  إليه،  أوكرانيا 
استباقيٍّة  نوويّة  ضربٍة  حدوِث  واحتماليّة 
 . للحلِف بحيث تقّوُض قدرةَ الكرملين على الردِّ
منظومة  ورومانيا  بولندا  من  كّلِ  في  توجدُ 
وهي  الباليستيّة  للصواريخ  مضاد  جوّي  دفاعٍ 
حلُف  بادر  حاِل  في  مهّمةٌ  دفاعيّةٌ  منظومةٌ 
روسيا.  ضدَّ  نوويٍّة  بضربٍة  األطلسّي  شمال 
الدفاعِ  منظومةَ  تمتلُك  ذلك،  على  عالوةً 
الجوي األمريكيِّة )إيجيس( القدرةَ على إطالِق 

الواقعِ  لهذا  نتيجةً  نوويّة،  هجومية  صواريخ 
وإدراكها لحجِم الخطِر، غزت روسيا أوكرانيا. 
في شباط عام 2022 بدأت روسيا بحشِد أكثر 
من 130 ألف جندي على تخوِم إقليم دونباس 
كلٌّ  تدعمها  التي  أوكرانيا  في  وغرباً  شرقاً 
المتحدة وحلف شمال األطلسّي،  الوالياِت  من 
وأعلنت روسيا أن أوكرانيا تجاوزِت الخطوَط 
الحمراَء، وبناًء على ذلك ألغِت العمَل باتفاقياِت 
جمهورياِت  استقالِل  بضرورةِ  ورأت  مينسك 
في  مباشٍر  بشكٍل  وتدّخلت  دونباس،  إقليم 
الدفاعِ  منطلِق  من  األوكرانيِّة  األهليِّة  الحرِب 

عن أمنها القومّي.
بالوكالِة بين  ما يحدُث في أوكرانيا هو حرٌب 
من  المتحدة  والواليات  األطلسّي  شمال  حلف 
جهٍة وروسيا من جهٍة أخرى، أدّت إلى حرٍب 
أمريكا  تدبيِر  بعد  خاصةً  البلِد  هذا  في  أهليٍّة 
كسابقاتها  ليست  الحرَب  هذه  لكن  لالنقالِب، 
مع  مشتركةٌ  حدودٌ  له  بلٍد  في  تحدُث  كونها 
إحدى الدوِل النوويِّة العظمى وقد كان مخططاً 
استخداِم االستراتيجيِّة  بعيٍد عبر  منذ زمٍن  لها 
تهدف  والتي  واشنطن  قبل  من  اإلمبرياليِّة 
شمال  لحلف  وضمها  أوكرانيا  على  السيطرة 
كما  وتؤسس  روسيا،  إضعاف  بغية  األطلسّي 
على  المتحدة  الواليات  لسيادة  بريجنسكي  قال 
تنطوي  بالوكالة  الحرب  هذه  أن  يبدو  العالم. 
أزمة  منذ  مثلها  نشهد  لم  كبيرة  مخاطر  على 
الروسّي  الغزو  بعد  الكوبية،  الصواريخ 
ألوكرانيا رأت فرنسا أن حلف شمال األطلسّي 
يُمثّل قوة نوويّة فيما رأت روسيا في ذلك تهديداً 
ضدها لذلك قامت في 27 شباط برفع جاهزية 

قّواتها النوويّة ألقصى درجة.

الهدف إقليم دونباس

حيث  بالوكالة  الحرِب  لهذه  آخر  جانب  هناك 
وقوع  لعدم  جهدهم  قُصارى  الروس  يبذل 
بالنظر  المدنيين، خاصةً  إصابات في صفوف 
إلى طبيعة العالقة الخاصة التي تربط الشعبيّن 
الروسّي واألوكرانّي، ووفقًا لألرقام الصادرة 
األطلسّي  شمال  وحلف  األمريكّي  الجيش  عن 
فإن نسبة الضحايا المدنيين متدنّية مقارنةً بأرقام 
الحرب األمريكيّة، وأكبر دليل على ذلك هو أن 
بكثير  أكبر  الروسيّة  العسكريّة  الخسائر  حجم 
من الخسائر بين صفوف المدنيين. إنَّ الواليات 
العراق،  ذلك  ومثال  حروبها،  في  المتحدة 
الكهربائيّة  الطاقة  توليد  منشآِت  تستهدُف 
كي  الخدميّة  التحتيّة  والبنية  المياه  ومحطات 
من  ذلك  ولكن  حكومته،  ضد  الشارَع  تؤجَج 
وقد  البشريّة،  الخسائر  حصيلة  يزيد  أن  شأنه 
اآلالف  مئات  العراق  في  األخيرةِ  نسبةُ  بلغت 
إلى  روسيا  تلجأ  لم  المقابل  في  الضحايا.  من 
أنَّ  ورغم  أوكرانيا،  في  التحتيّة  البنيِة  تدمير 
الحرَب الزالت مستمرةً إاّل أن روسيا لم تقطعِ 
الغاَز عن كييف ومازالت ملتزمةً بالعقوِد التي 
اإلنترنت  تستهدف شبكةَ  لم  أنّها  كما  أبرمتها، 

في أوكرانيا.
الروسّي ألوكرانيا يستهدف بشكٍل  الغزو  كان 
رئيسّي السيطرةَ على إقليم دونباس وتأمين منفٍذ 
بحرّي له وذلك بالسيطرة على ميناء ماريوبول 
في  لإلقليم.  بالنسبة  الحياة  شريان  يمثّل  كونه 
النازية  ازوف  كتيبة  تسيطر  الحالي  الوقت 
وتتّخذ  ماريوبول  نحو 20% من  الجديدة على 

من المالجئ السوفييتيّة القديمة بالمدينة مخابئ 
جمهورية  ميليشيا  تسيطر  المقابل  في  لها، 
أجزاء  باقي  على  والروس  الشعبيّة  دونيتسك 
نحو  أوصال  الروسّي  الجيش  قّطع  المدينة. 
األوكرانيّة  العسكريّة  القوات  من  ألف   100
إقليم  من أصل 130 ألف مقاتل كانوا بمحيط 
دونباس، وببسط روسيا والميليشيات التابعة لها 
سيطرتها على اإلقليم ستجبر موسكو أوكرانيا 
فيما  إلمالءاتها  والرضوخ  السالح  إلقاء  على 
إلى حلف شمال  أوكرانيا  انضمام  بعدم  يتعلق 

األطلسّي واتّخاذ موقف محايد.
في حال التمعّن بما يجري من منظور اتفاقيّات 
تقرير صحيفة  ذلك  مثال عن  ــ وخير  السالم 
أسباب  ــ ستتضح  آذار  تايمز في 31  غلوبال 
اندالع الحرب، وقد أعلنت كييف مبدئيّاً الحيادَ 
بضمانِة دوٍل غربيّة مثل كندا، إاّل أن ما يُعرقُل 
انتهاَك  كييف  تعتبره  ما  هو  المفاوضاِت  سيَر 
أنَّ  على  أوكرانيا  وتصرُّ  لسيادتها،  الروس 
أراضيها،  من  يتجزأ  ال  جزٌء  دونباس  إقليم 
كّل  في  السّكان  لدى  االنفصاليّة  النزعِة  رغم 
من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولكن في 
والروس  الشعبيّةُ  الميليشياُت  تزال  ال  الواقعِ 
يهدفون إلى بسِط سيطرتهم على إقليم دونباس 
هو  هذا  هناك،  من  األوكرانيِّة  القواِت  وطرِد 
المفاوضاِت  سيِر  لعرقلِة  الرئيسّي  السبُب 
أما  أوكرانيا،  في  األهليّة  الحرِب  واندالع 
تصّب  كانت  فقد  المتحدة  للواليات  بالنسبة 
ترغب  الحرب وال  هذه  في  النار  الزيت على 

بإجراء مفاوضات.
ترجمة: المركز الكردي للدراسات
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استشهاد الرفيق حّقي قرار وحقيقة 
النجمة الحمراء

علي ديلوك

إّن أداة الحرب الخاصة للدولة التركية ذات 
تصفية  في  الناتو  غالديو  من  أكبر  تجربٍة 
المعارضة  والتنظيمات  األشخاص  ومعاداة 
التنظيمات  جميع  تشهد  ولهذا  لنظامها، 
رأسها  وعلى  تركيا  في  للنظام  المعارضة 
أزمةً  اليسارية  االشتراكية  الحركات 
حرب  خضم  في  دائماً  وتكون  إيديولوجية 
وصراعٍ داخلي، إضافةً إلى أنّهم يُستهدفون 
قبل  وحتّى  دائماً  للتصفية  ويتعرضون 

إتمامهم مرحلتهم التأسيسية.
التنظيمات  وتأسيس  التسلل،  أساليب  وتعدّ 
وخلق  االغتيال  والموازية،  البديلة 

الصراعات أكثر األساليب استخداماً.

أسلوب التصفية.. الخالف 
اإليديولوجي، التقسيم 

واالشتباك

كان مطلع الثمانينيات )بداية أعوام 1980( 
الكتلة  بين  حدّةً  الحرب  سنوات  أكثر 
االشتراكية والكتلة الرأسمالية وهو ما يُسمى 

بالحرب الباردة.
تعرضت جميع التنظيمات الشبابية، صغيرةً 
مكافحة  باسم  للتصفية  كبيرة  أو  كانت 
 Dev-Genç, THKO, منها  الشيوعية، 
تعّرض  إذ   ،THKP-C, TIKKO
أو  بالتعذيب  إما  واإلعدام  للقتل  كوادرها 
خالل االشتباكات وقد زّج من بقي منهم في 
من  النظام  في  إشراكهم  وأرادوا  السجون 
الجمهوري  الشعب  حزب  لعب  وقد  جديد، 
)CHP( دوراً في هذا الصدد بوصفه األداة 
الخالفات  وضعوا  حيث  لذلك،  األنسب 
االشتراكية  الكتلة  دول  بين  والصراعات 
الكبيرة  للمنظمات  الرئيسية  األجندة  على 
عن  وابتعدوا  الجديد  للعصر  والصغيرة 
الخالف  عّززا  لقد  الحقيقية،  أجنداتهم 
اإليديولوجي، التقسيم واالشتباك واعتمدوها 

كأسلوب للتصفية.

حقيقة تأسيس النجمة الحمراء

مجموعةٌ  أظهرت  الظروف،  هذه  مثل  في 
اسم’  الحقاً  نفسها  على  أطلقت  الشباب  من 
آبو نزعةً غير  القائد  ثّوار كردستان ‘بقيادة 
عادية، قالوا إّن ’كردستان مستعمرة، ونحن 
قضيتها  ووضعوا   ‘ المستعمرة  هذه  ثّوار 
وانتشروا  الرئيسي،  أعمالهم  جدول  على 

وفتح  بالتنظيم  وبدأوا  مباشرةً  األهالي  بين 
التنظيمية  لألعمال  كمركٍز  الساحات 

والسياسية.
أرادوا السيطرة على هذه الحركة من خالل 
الجواسيس، إاّل أنّهم لم يستطيعوا القيام بذلك، 
لألجندة  تلتفت  لم  المجموعة  هذه  أّن  كما 
الموضوعة وانتشرت داخل المجتمع بجدول 
أعمالها الخاص ولفتت انتباه المجتمع نحوها 

خالل فترةٍ قصيرة.
النجمة  باسم  أُّسس  المرحلة،  هذه  مثل  في 
 Beş  ’ بـ  نفسه  وصف  تنظيم  الحمراء 
Parçaçilar‘بمعنى )خمسة أجزاء( من قبل 
كابان،  الدين  عالء  للشكوك  المثير  المدعو 
هذا  مالحقة  هو  لالهتمام،  إثارةً  واألكثر 
للمجموعة  االستفزازي  التجسسي-  التنظيم 
من  حلّت.  أينما  للحلول  وسعيها  اآلبوجية 
الواضح أّن أداة الحرب الخاصة التركية قد 
ثّوار  مراقبة  مهمة  المجموعة  لهذه  أوكلت 
لسيطرتها  وإخضاعهم  الجدد،  كردستان 
الحركة  هذه  تستهدف  كانت  إذ  وتصفيتهم، 
وتقوم  االستفزازية  وكلماتها  بتحركاتها 

باالستفزازات ضدّها.

القيادي الكادح واملتواضع: 
حّقي قرار

بخصائص  تتمتع  كبيرةً  مدينةً  ديلوك  كانت 
حضريّة وقد توّجه إليها العديد من العاملين 
مدن  مختلف  من  القادمين  الكرد  والكادحين 
كردستان، وكان كل تنظيم يتمّكن من تعزيز 
على  قادٌر  المدينة  هذه  في  وقوته  وجوده 

الوصول إلى جميع مدن كردستان.
لكوادر  وجهةً  الخاصية  هذه  وجعلها 
العشرات من التنظيمات، وقد كان حقّي قرار 
‘ينّظم  بـ ’ روحي  القائد الحقاً  الذي وصفه 
ديلوك،  في  هناك  أيضاً  المجموعة  أعمال 
الكادحة  بشخصيته  قرار  حقّي  أصبح  لقد 
ورفاقه  ديلوك  شعب  محبوب  والمتواضعة 
الشعب من  قبل  من  دائماً  واُحتضن  واُختير 
جهة ورفاقه من جهٍة أخرى، مما جعله هدفاً 

للعدو بشكٍل أكبر.

كان هدف النجمة الحمراء 
الرفيق حّقي قرار

بشكٍل  الفكرية  النقاشات  خوض  كان 
الوقت  ذلك  في  منتشراً  تقليداً  جماهيري 
وكانت  للتنظيم،  كأسلوٍب  تُستخدم  وكانت 
هذا  تستخدم  أيضاً  اآلبوجية  المجموعة 

األسلوب.
أيار عام 1977  الثامن عشر من  قاموا في 
لشرب  لحديقة  قرار  حقّي  الرفيق  بدعوة 
زعيم  وانضّم  دوزتَبي  حي  في  الشاي 
عالء  الحمراء  النجمة  العميلة،  المجموعة 
الدين كابان أيضاً إلى تلك المناقشة. وحينها 
جرى  استفزاز  وأدّى  باالستعداد  قاموا 
للسالح وإطالق  إخراجهم  النقاش عن  أثناء 
الرصاص على الرفيق حقّي قرار، مما أدّى 
إلى إصابته ونقله إلى المستشفى إلى أنّهم لم 

يتمكنوا من إنقاذه واستشهد حينها. 
 

ملاذا استهدفوه؟

ثوار  لمجموعة  مؤسس  قرار  حقّي  كان 
يُعتبر  وكان  آبو  القائد  جانب  إلى  كردستان 
كانت  حيث  القائد،  بعد  الثانية  الشخصية 
من  العديد  ولكن  كردستانية،  مجموعةً 
الكوادر القيادية الذين أسسوها كانوا أتراكاً، 
وكانت هذه خاصيةً من خصائص المجموعة 
ولم يكن لها مكاناً لدى المجموعات الكردية 

األخرى.
بعد  أنّها  تدّعي  التركية  الدولة  كانت 
قضت  قد  الكردية  والمقاومات  االنتفاضات 
وكردستان،  الكردي  الوجود  كامل  على 
ولهذا قالت: »دفنت كردستان الخيالية هنا«، 
والصغيرة  الكبيرة  آكري  جبال  إلى  وأشار 
انتصارها.  أعلنت عن  وبهذا  قبور  كشواهد 
أن  الوضع  هذا  مثل  في  السهل  من  يكن  لم 
سريعاً  الساحة  إلى  ما  مجموعةٌ  تخرج 
وتفسد هذا األمر، إضافة إلى هذا، فقد كان 
وكان  أتراكاً  بهذا  يقومون  الذين  األشخاص 
لذا  التركية،  للدولة  بالنسبة  مقبوالً  هذا غير 
فقد قُتل على يد من كانوا يقولون؛ نحن كرداً 
الذي كان هناك  الوقت  وكردستانيون، وفي 

تركياً يناضل في سبيل حرية كردستان، قُتل 
من قبل بعض الكرد اآلخرين، وأرادوا بهذا 

توجيه رسالٍة إلى المجتمع.

استهدفوا عقل املجموعة

شخصية  بنى  الذي  قرار  حقّي  أسس 
وتواضعه،  وعمله  بجهده  المجموعة 
الخاصية الرئيسية لشخصية القادة اآلبويين، 
الشعب  على  قرار  حقّي  الرفيق  تأثير  وألن 
فقد  معروفاً،  كان  له  والموالين  والكوادر 
انتقامية  عمليات  باستشهاده  تندلع  أن  تأملوا 
وبالتالي  له  والموالين  والكوادر  تنظيم  بين 

حدوث شرخٍ بينهم ومن ثم التفكك بعد ذلك.
صحيح، أنّه بعد استشهاد الرفيق حقّي قرار 
الكوادر  تشكيل  في  انتقامية  نزعةٌ  ظهرت 
آبو  القائد  وبتدّخل من  أنّه  إاّل  له،  والموالين 
فإّن هذه األلعوبة لم تحقق أهدافها، ولكن كان 
والموالين  الكوادر  تشكيل  بين  شرٌخ  هناك 
التنظيمات  استغلته  ما  وهذا  قرار.  لحقي 
تنظيم’  مثل  األخرى  االستفزازية   - العميلة 
المجموعة  بهدر  وتسببوا  المكافحة‘، 
وما  ديلوك  في  وجهدهم  لوقتهم  اآلبوجية 

حولها.

كان التحزّب أفضل انتقام

عقب استشهاد حقّي قرار أُشير إلى الحاجة 
انتقام  فأفضل  أكثر،  احترافيٍ  عمٍل  إلى 
بدأت  المنطلق  هذا  ومن  بالتحّزب  يكون 

االستعدادات.
كابان  الدين  عالء  قُتل  أخرى،  جهٍة  من 
قرار،  حقّي  الرفيق  باستشهاد  تسبّب  الذي 
في اإلسكندورن على يد وحدةٍ بقيادة الرفيق 
كمال بير، كما قُتل محمد أوزون الذي كان 
وقُتل  أنقرة،  في  االستشهاد،  هذا  في  يد  له 
جاءت  هنا  ومن  ديلوك.  في  أصالن  بوزان 

عادة أن اآلبوجيين ينتقمون عاجالً أم آجالً.
يقع  ال  الكردستاني  العمال  حزب  أّن  حقيقةً 
عن  يدافع  عندما  القومي،  التعصب  فخ  في 
وطنية كردستان ويحمي طابعه األممي ولديه 
تشكيل من الكوادر يتألف من جميع الشعوب 
والقادة، وأّن توجيهاتها للحل في كردستان تُعدّ 
المنطقة بأسرها،  آفاق حٍل تضم  عبارةً عن 
العمال  حزب  استمدها  رئيسية  خاصيةٌ  هي 
الكردستاني من كوادره القادة وعلى رأسهم 
الخاصية  هذه  عّززت  وقد  حقّي،  الرفيق 
رغم جميع الصعوبات والعقبات والهجمات 
لعقود  الحركة  هذه  اإلبادة  محاوالت  ورغم 
القائد،  وبكلمة  الحالي،  اليوم  إلى  وأوصلتها 
‘ال  الكردستاني  العمال  رواية حزب  نقول’ 
تزال تُكتب، نستذكر مرةً أخرى في شخص 

الرفيق حقّي جميع شهدائنا بإجالل.

 الجنرال
 المعلم
 يعقوب..
 عميل

 المستعمر
الفرنسي

قد  القبطي  الشعب  أن  التاريخ،  يشهد 
دخلت  منذ  املصرية،  الوطنية  على  حافظ 
التاريخ  ويشهد  مصر،  إلى  املسيحية 
ما  عليه،  ترتب  وما  الروماني،  االحتالل  أيام 
يُسمى بعصر الشهداء، حيث حاول الرومان 
إلى  األرثوذكسي  املذهب  من  مصر  حتويل 
ما  ذلك،  املصريون  ورفض  الروماني،  املعتقد 
إلى  بعقيدته  الهروب  بنيامني  البطرك  دعا 
الصحراء، ومن هنا بدأت الرهبنة املسيحية، 
لها  إضافة  كانت  بأنها  مصر،  تفخر  التي 
حاول   1919 ثورة  وفي  املسيحي،  للمعتقد 
املصريني  بني  يفرق  أن  البريطاني  املستعمر 
ولكن  تسد(،  فرق  معتقده  أساس  على 
الثورة  فخالل  ذلك،  من  منعوه  املصريني 
خطب القس جرجسيوس في اجلامع األزهر، 
كان  كما  الكنائس،  في  الشيوخ  وخطب 
جمللس  واصف(رئيساً  )ويصا  األقباط  أحد 
أصدر  وعندما  فؤاد،  امللك  عهد  في  النواب 
ذهب  اجمللس،  هذا  بحل  ملكياً  قراراً  امللك 
بنفسه  وحطم  النواب،  مع  اجمللس  رئيس 
سالسل أبواب اجمللس، واجتمع اجمللس، رغم 
)واصف(  على  يطلق  لذلك  امللكي،  األمر 
لقب محطم السالسل، وواقعة أخرى حيث 
تعرض رئيس احلكومة )مصطفي النحاس( 
فشلت،  احملاولة  لكن  اغتيال،  محاولة  إلى 
ألن قبطي آخر)سنيوت حنا( تلقى الطعنة 
ليموت متأثراً بجراحه، ويفتدى زعيم الوفد 
)مصطفي النحاس(،  لكن ال يعدم  ومصر 
املستعمر أن يجد مصرياً متعاوناً معه ضد 

أبناء وطنه، وهذا ما سنعرضه اآلن. 

ولد يعقوب حنا عام 1745 م ألسرة قبطية 
أبناء  لبعض  مساعداً  عمل  متوسطة، 
طائفته العاملني بجباية األموال واحلسابات 
مع  ذلك  بعد  عمل  حرفتهم،  تعلم  حتى 
ومشاركاً  للضرائب  جبايته  في  املماليك 
وصلت  أن  بعد  ،لكن  معهم  القتال  في 
العثماني  احلكم  لتثبيت  العثمانيني  قوات 
ضد  معهم  وقاتل  إليها،  انحاز  مصر  في 
يعقوب  لدى  تكونت  ذلك  لكل   ،!! املماليك 
وتبعيته  اجلباية،  في  عمله  من  كبيرة  ثروة 
الوقت  يرى فيه مصلحته، في  لكل أجنبي 
كانت الكنيسة غير راضية عنه لتصرفاته، 
الكنيسة،  تعاليم  تخالف  كانت  التي 
مع  حتى  أو  الشخصية،  تصرفاته  سواًء 
احلملة  أتت  عندما  ملته،  أبناء  من  إخوانه 
)يعقوب(  وجدها  مصر،  إلى  الفرنسية 
احلصان اجلديد ،الذى البّد أن ميتطيه ليستمر 
في حتقيق مصاحله، وكان الفرنسيون يريدون 
ذلك،  في  صعاباً  وواجهوا  حكمهم،  تثبيت 
فاستعان نابليون ببعض اخلونة، الذين كانوا 
لألموال  كجباة  الوقت  ذلك  في  مشهورين 
)يعقوب(  املعلم  نابليون  فعني  والصيارفة، 
عن  مسؤوالً  ليكون  الطلب(  حتت  )خائناً 
تنظيم املوارد املالية للحكومة، ومت تكليفه 
وكان  الصعيد،  أهالي  من  الضرائب  بجمع 
في  الوسائل  وأعنف  أبشع  يستخدم 
املسلمني،  الصعيد  أهل  مع  سواًء  اجلباية، 
اجلنرال  استعان  ذلك  بعد  املسيحيني،  أو 
)ديسيه( املكلف بإخضاع الصعيد باملعلم 
اجليش  من  فصيلة  قاد  حيث  )يعقوب(، 
يحقق  أن  ،واستطاع  واملرتزقة  الفرنسي 
أن  إلى  )ديزيه(  اجلنرال  دفع  ،ما  االنتصار 
منقوش  سيٍف  عن  عبارة  تذكاراً  له  يقدم 
على مقبضه )معركة عني القوصية(، وفي 
داره بالقاهرة، التي حتولت إلى قلعة حربية 
تواجه ثورة القاهرة األولى، ثم الثانية، وهنا 
تدوم  ال  الدنيا  وألن  جنرال،  رتبة  منحه  مت 
وجد  الفرنسية  احلملة  انتهاء  فمع  ألحد، 
)يعقوب( نفسه مذموماّ من أهل مصر، وال 
ميكن بقاؤه فيها ،إذ ال ميكن أن يقبلوا خائناً 
عزم  لذلك  أرض مصر،  )يعقوب( على  مثل 
السفينة  وركب  فرنسا،  إلى  السفر  على 
املصريني  من  ملعوناً  القاهرة  من  ليخرج 
كلهم، وعلى ظهر السفينة حلقته لعنات 

املصريني، فأصيب باحلمى، فمات.

وحفظوا جثته في برميل خمر، حلفظه حتى 
يدفن في فرنسا حسب وصيته، إال أن نتانة 
إلقاء  على  أجبرهم  حتللها،  وبداية  جثته 
ملن  وفاقاً  جزاًء  ذلك  وكان  البحر،  في  جثته 

يخون وطنه.

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد
الزراعية  الحرائق، مع استمرار تعرض أراضيهم  الزراعية لخطر  بناحية عين عيسى من تعرض محاصيلهم  روناهي/عين عيسى - يتخوف مزارعون 

الواقعة على الخطوط المتاخمة للمحتل التركي لخطر القذائف المنهمرة بشكل متواصل.

مزارعون: »إحراق المحاصيل الزراعية وجه آخر 
لالحتالل وللتجويع«

خطط مديرية الثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة لتفادي النتائج 

السلبية للجفاف

أسعار الوقود ُترفع مجدداً بمناطق الحكومة السورية

سبي  أبيض/كري  تل  مقاطعة  مجلس  وأعلن 
مخاطر  لمجابهة  أزمة«  »خلية  تشكيل  عن 
اندالع الحرائق في النواحي واألرياف التابعة 
الخدمات   – الزراعة  )لجنة  من  وتتألف  لها، 
– الحماية(، وتهدف مقاطعة تل أبيض/ كري 
والعمل  الحرائق،  اندالع  مخاطر  لدرء  سبي 
الزراعية،  الحقول  لحماية  مجابهتها  على 

والحفاظ على األمن الغذائي. 
وتصل مساحة األراضي الزراعية المزروعة 
 26 الى  شعير(   – )قمح  الحبوب  بمحاصيل 
كري  أبيض/  تل  مقاطعة  في  هكتار  ألف 
أسلحته  ونيران  المحتل،  قذائف  وتطال  سبي، 
هذه المساحات، وكانت قد تعرضت مساحات 
بسبب  للحرائق؛  األراضي  هذه  من  كبيرة 
عصابات،  وتشكيل  المحتل،  قذائف  سقوط 
في  حرائق  إحداث  بهدف  مرتزقة  وخاليا 
إطار  في  الحصاد  وقت  المزارعين  محاصيل 
الحرب الخاصة... حسب ما كشفت عنه قوى 
السنوات  خالل  )األساييش(  الداخلي  األمن 

المنصرمة.
 

قذائف املحتل تُهدد 

محاصيلنا...!
واستعد مزارعون بناحية عين عيسى لمجابهة 
المواطن  يقول  الحرائق..  اندالع  مخاطر 
أنفسنا،  تنظيم  اآلن على  العامج: »نعمل  علي 
واالستعداد لمجابهة مخاطر الحرائق المحتملة 
مع اقتراب حصاد موسم القمح لهذا العام، لذلك 
هذا األمر يجب أن يؤخذ بعين االعتبار، وتتخذ 
اإلجراءات كافة للحماية.. بموازاة خلية األزمة 

الُمشكلة من قبل المقاطعة«. 
هنالك  كانت  الماضي  العام  »في  وأضاف: 
حرائق كبيرة، وبشكل واسع أتت على مساحات 
هنالك  لذلك  الزراعية  األراضي  من  واسعة 
دون  الزراعية  الحقول  ترك  في  حقيقي  خطر 
للقواعد  حماية، وخاصة أن أراضينا مالصقة 
الى  نيرانه  وتصل  التركي،  للمحتل  العسكرية 

معظمها«.

حرق املحاصيل.. استهداٌف لألمِن 
القومي

اتباع  »إن  العامج  المواطن  حذر  جانبه  من 

الخاصة،  الحرب  لسياسة  التركي  المحتل 
الزراعية،  الحقول  إلشعال  بخالياه  والدفع 
بهدف تهديد األمن الغذائي، وتجويع األهالي، 
لذلك يجب أن يكون األهالي والمزارعون كافة 
المخاطر،  لمجابهة هذه  قلب رجل واحد  على 
التركي،  المحتل  مخططات  وإحباط  ودرئها، 

والمتربصين بأمننا الغذائي«. 
وأردف: »قذائف المحتل التركي تنهمر بشكل 
يومي على القرى، وعلى األرياف بناحية عين 
أبيض/ كري سبي، وال  تل  ومقاطعة  عيسى، 
الزراعية  الحقول  إحراق  محاولته  من  جرم 
لتنفيذ  مرتزقة  خاليا  باستخدام  أو  بالقذائف، 
ذلك، وهذا ما ال نسمح به بعدما عانيناه لوصول 

المحصول لمرحلة النضوج والحصاد«. 
وأبدى استعداده للسهر على تأمين المحاصيل 
مشدداً  »الحصاد«  من  اقترابها  بعد  الزراعية 
على أهمية التعاون والتضامن بين المزارعين، 
المواسم  على  الحفاظ  في  المعنية،  والجهات 
التركي  المحتل  مخططات  وإحباط  الزراعية، 
باألمن  والمساس  األهالي،  تجويع  عبر  كافة، 
الزراعية،  المحاصيل  الغذائي، والقضاء على 
التي تشكل مصدر معيشة األهالي، وإجبارهم 

على ترك بيوتهم، وممتلكاتهم نتيجة ذلك.

وشرق  شمال  في  الحيوانية  الثروة  تأثرت 
من  متتالين  عامين  بعد  كبير،  بشكل  سوريا 
مديرية  تسعى  ذلك  غضون  وفي  الجفاف، 
وتأمين  عليها،  للحفاظ  الحيوانية،  الثروة 
اإلعالف للمربين بشكل يضمن كفاية ماشيتهم.
وخالل عامين متتالين من قلة هطول األمطار، 
وتأثر المحاصيل الزراعية بها، وقلة مساحات 
المراعي، تأثرت الثروة الحيوانية بشكل كبير، 
ماشيتهم،  المربين عن  العديد من  استغناء  بعد 
لعدم قدرتهم على شراء األعالف لها، ونفوق 

أعداد منها.

االقتصاد  ركائز  أحد  الحيوانية  الثروة  تشكل 
بعد  سوريا،  وشرق  شمال  في  المجتمعي 
الزراعة، وشهد عدد من المربين، موت األجنة 
في رحم األغنام نتيجة الجوع، وعدم حصولها 

على كفايتها من الغذاء.
هيئة الزراعة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

حاولت  ومكاتبها  لجانها،  وعبر  سوريا، 
على  للجفاف  السلبية  اآلثار  من  التخفيف 
بسعر  العلف  تقديم  على  أقدمت  إذ  الماشية، 
الواحد، مقارنة  للكيلوغرام  450 ليرة سورية 

بسعر يصل لحوالي األلف ليرة في السوق.
إقليم  في  الحيوانية  الثروة  مديرية  وحسب 
الجزيرة، ووفق اإلحصائيات التي أجرتها، بلغ 
عدد األبقار 56 ألفاً، و90 بقرة، بينما سجلت 
أربعة ماليين وأربعة آالف و462 رأس غنم، 
والماعز 396 ألف، و601 رأس، والجواميس 
ثالثة آالف و250 رأساً، إضافة لسبعة آالف 
و525  آالف  وأربعة  الخيل،  من  رأساً  و86 
يربيها  الماشية  هذه  المديرية،  ووفق  رأساً. 
76 ألفاً و872 مربياً في مختلف مناطق إقليم 

الجزيرة.
المربين،  أحد  يقول علي صوفي محمد، وهو 
الذين توارثوا مهنة تربية الماشية: »إن الثروة 
قلة  نتيجة  كبير،  بشكل  سلباً  تأثرت  الحيوانية 
شراء  على  المربي  قدرة  وعدم  المراعي، 

األدوية لألمراض، التي سبّبها قلة الغذاء«.
انخفضت  أيضاً  أسعارها  أن  إلى  أشار  بينما 
في  يصل،  الخروف  سعر  وكان  كبير،  بشكل 
العام ما بين 2017 إلى 2020 لحوالي 350 
ألف ليرة، بينما يصل سعرها في هذا العام إلى 

150 ألف ليرة.
أنهم  في  رأيه  محمد  آخرون  مربون  ويشارك 
يواجهون صعوبة في تأمين الكمية الكافية من 
العلف لماشيتهم، رغم تقديمها من قبل مديرية 

الثروة الحيوانية، وأنهم يجبرون في الكثير من 
األحيان على التوجه للسوق السوداء؛ لشرائها 
بأسعار عالية. مطالبين المديرية بزيادة الكميات 

المخصصة لماشيتهم.
الهطوالت  كانت  التي  السنوات،  في  وعادة 
المطرية فيها جيدة، كان المربون يعتمدون على 
لماشيتهم  الغذاء  لتأمين  الخضراء؛  المراعي 
العلف الجاهز، وفي بداية  دون االعتماد على 
شهر آذار كانت الماشية تتغذى على الحشائش 
عام، وحينها  كل  أيلول من  أواخر شهر  حتى 
كان االعتماد على بقايا المحاصيل الزراعية، 

التي حصدت في األراضي.
لكن مع قلة األمطار قلّت المراعي، ولم تحصل 
يجبر  ما  الحشائش،  من  كفايتها  على  الماشية 
المربين على تغذيتها بكميات أكبر من العلف.

الثروة  لمديرية  المشترك  الرئيس  ووفق 
أنه  كاظم،  محمد  الجزيرة  إقليم  في  الحيوانية 
الثروة  على  المحافظة  أن  إال  الجفاف،  ورغم 
يزال  وما  أولياتهم،  أهم  من  هي  الحيوانية، 

وضعها جيداً، ولم يصل لمرحلة الخطر.
في  هطلت  التي  األمطار،  أن  إلى  نوه  كاظم 
شهري آذار ونيسان ساعدت على توفير مراعٍ 

جيدة في بعض المناطق من اإلقليم.
ضمن  العاشر  الخط  منطقة  وتعرف  هذا 
التصنيف الزراعي، والممتدة من شمال شرق 
إلى شمال شرق مدينة  مدينة قامشلو، وصوالً 
للتربة،  خصوبة  المناطق  أكثر  من  ديرك 
التي  الجيدة،  المطرية  بالهطوالت  والمعروفة 
والحشائش،  لألعشاب  جيد  نمو  على  تساعد 

مقارنة بالمناطق الغربية من مدينة قامشلو.
الذي  اإلحصاء  ووفق  أنهم  أكد  كاظم،  محمد 
العلف،  من  الكافية  الكمية  سيخزنون  أجروه، 
لضمان  لديهم،  المسجلة  الماشية  يكفي  الذي 
حصول المربين عليها، وأنهم بصدد تقديم مادة 
ودعم  كعلف،  النخالة  مادة  جانب  إلى  الشعير 

المربين.
وكالة هاوار

والمازوت  »الحر«  البنزين  سعر  ارتفع 
»وزارة  قرار  حسب  والتجاري،  الصناعي 
التابعة  المستهلك«  وحماية  الداخلية  التجارة 
في  الفائت،  الثالثاء  يوم  السورية  للحكومة 
والمازوت  البنزين،  سعر  على  أبقت  حين 

»المدعوم« على حاله.

مادة  سعر  فيه  حددت  بياناً  الوزارة  ونشرت 
البنزين أوكتان 90 بـ 3500 ليرة لليتر الواحد، 

بدالً من 2500 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 
95 بـ 4000 ليرة بدالً من 3000 ليرة.

كذلك رفعت الوزارة سعر المازوت الصناعي 
لليتر  سورية  ليرة   2500 إلى  والتجاري 
المازوت  أسعار  على  أبقت  حين  في  الواحد، 

والبنزين »المدعوم« من دون تعديل.
وسائل إعالمية مطلعة كانت قد سلّطت الضوء، 
في وقت سابق، على قرب رفع سعر البنزين 
»وزارة  في  مطلع  مصدر  بحسب  »الحر«، 
قبل،  من  أكدت  التي  المعدنية«  والثروة  النفط 

أن مسألة تحرير البنزين »الحر« قيد البحث.

أسلوب »مبطن« لبيع البنزين 
بالسعر الحر

تأمين  بها  المناط  »محروقات«  شركة  وتلجأ 
مدة  زيادة  إلى  حالياً  والمحروقات  الوقود، 
يوماً،   15 إلى  البنزين  رسالة  على  الحصول 
البنزين  كمية  لتخفيض  أيام،  عشرة  من  بدالً 
الموزعة بالسعر المدعوم، بكميات ال تزيد على 
50 لتراً شهرياً لكل سيارة سياحية خاصة، في 
على  العامة  السيارات  سائقو  يحصل  ال  حين 
البنزين إال كل عشرة أيام على األقل، وهو ما 
فاقم من أزمة المواصالت ورفع من أسعارها.

مدة  زيادة  أسلوب  يبقى  أن  المتوقع  ومن 
متبعاً  المدعوم  البنزين  رسالة  على  الحصول 
لخفض إنفاق حكومة النظام على الدعم، ودفع 

المواطنين نحو شراء البنزين بالسعر الحر.

تفاقم أزمة املحروقات 

االزدحام،  عاد  الفائت  الشهر  منتصف  ومنذ 
المازوت،  على  العاملة  السيارات  وطوابير 
مناطق  في  الوقود  محطات  إلى  والبنزين 
أزمة  تشهد  التي  السورية،  الحكومة  سيطرة 

نقل، وازدحاماً خانقاً نتيجة شح الوقود.
ويشتكي العديد من المواطنين من شح البنزين، 
الوقود، حيث وصلت  والمازوت في محطات 
من  مخصصاتهم  لتعبئة  رسالة  بعضهم  إلى 
الوقود، إال أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها، 

وذلك لعدم توافرالبنزين في المحطات.
وكاالت

علي العامج حسين المحمد


