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معارض سوري: النظام مستعد للتفاوض مع تركيا؛ 
إلجهاض تجربة اإلدارة الذاتية

أكد المعارض السوري، غياث نعيسة، أن المشروع السكني الحتالل التركي هو استيطان لألراضي السورية، كما جرى في لواء إسكندرون، 
وبأن االعتماد يجب أن يكون على الشعوب، وقوى التحرر، ال على المجتمع الدولي، منتقدًا حكومة دمشق على منظورها الضيق، 

ووفق مصلحتها، مشددًا على وحدة النضال بين الشعبين الكردي، والعربي في مواجهة المخططات كافة...«5

KCK: الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مازال يلعب 

دور الخيانة
صّرحت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع 
الماضية على  )KCK(: أن مقاومة الشعب، والكريال  الكردستاني 
بالتأكيد، ستتحرر كردستان، وتصبح  خط شهداء أيار سوف تنتصر 

تركيا والشرق األوسط ديمقراطية...«4

بسبب موجة الجفاف، التي أصابت مناطق شمال 
وشرق سوريا، وبعد االجتماع المنعقد للهيئات 
في  والمدنية  التنفيذية  والمجالس  الرئاسية 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وإدارة 
تقرر تخفيض كمية  العامة  المحروقات  مكتب 
مازوت التدفئة من 440 لتر لكل عائلة إلى 300 
لتر فقط، وذلك للنهوض بإنتاج موسم القمح 
كونه من المواسم االستراتيجية واألساسية...«7    

إدارة المحروقات العامة 
تقلل كمية مازوت التدفئة؛ 

للمساهمة في نهوض إنتاج 
موسم القمح

سّلطت االستراتيجية األمريكّية اإلمبريالّية الضوء 
دول  في  والتوّسع  السياسّية  الجغرافيا  على 
نفوذه  مناطق  أو  األسبق  السوفييتّي  االتحاد 
آخر  والجانب  بريجنسكي،  إليه  تطرق  ما  وهو 
لهذه االستراتيجية هو ضرورة التفّوق النووّي 
على حساب الدول النووّية، ويتحدث كتاب »رقعة 
الشطرنج الكبرى« لبريجنسكي عن االستراتيجية 
يتطرق  ولم  المتحدة  للواليات  الجيوسياسّية 
لم  »نووّي«  أن كلمة  النووّية، حتى  للترسانة 
يذكرها في كتابه، رغم أنه يعتبر التفوق النووّي 
الشاملة  األمريكّية  لالستراتيجية  ضروريًا  أمرًا 

ضد روسيا...«8 

حرب الواليات المتحدة 
بالوكالة في أوكرانيا ـ2ـ

حكم على تشابان أوزكان كيليش مديرة تحرير 
جريدة أوزغور جوندم بالسجن مدة عام، وستة 

أشهر...«2

الُحكم على الصحفية 
تشابان بالسجن مدة عام 

وستة أشهر

الفتات المطالبة بطرد الالجئين 
السوريين تغزو تركيا

األسايش يبدأ بانتصار 
مستحق، وجولة جديدة قادمة 
من دوري إقليم اجلزيرة للرجال

اختتمت منافسات الجولة األولى إياباً، 
بفوز مستحق لألسايش على شبيبة 
الحسكة بثالثية نظيفة، بينما ستقام 
جولة جديدة، ضمن منافسات دوري 
بكرة  للرجال  الجزيرة  إقليم  أندية 

القدم للدرجة الثانية...«10

في صورة واضحة للموقف التركي، تجاه الشعب السوري الفار من الحرب، ظهرت في مدينة 
مزينة بولو، شمال غرب تركيا، الفتات تطالب بطرد الالجئين السوريين...«3

"نريد بيوتنا".. مهجرون يحذرون 
الالجئين السوريين من االنجراِر للُمخطط 

االستيطاني التركي
قاطنون  مهجرون  طالب 
بوقف  بمخيم كري سبي، 
التركية  الدولة  مخطط 
المحتلة الرامي إلى مواصلة 
عمليات التغيير الديمغرافي، 
المناطق  أبناء  وتهجير 
السورية المحتلة، وتوطين 
أفواج جديدة من الالجئين 
السوريين، المتواجدين على 
أراضيها، فيما شددوا على 
ضمان عودتهم إلى ديارهم، 
بعد  منها  ُهجروا  التي 
تحريرها من االحتالل...«5

 رتي السجاد، وتبييض النحاس، يزدهران في غياب القدرة 
الشرائية للسوريين

»أم الخشب«... تفقد بريقها بعد 
قرن من التألق

خالل  بسوريا  عصفت  التي  األزمة،  بسبب 
اليدوية  المهن  بعض  كادت  الحرب،  سنوات 
االقتصادية  الظروف  أن  إال  تنقرض،  أن 
حالياً،  السوريون  يعيشها  التي  الصعبة، 
ساهمت في ازدهارها من جديد، وعادت إلى 
الواجهة، بل وازدهرت أكثر مما كانت عليه 
قبل عام 2011، ألن الناس لم تعد لهم القدرة 
المستلزمات؛  من  الجديد  القتناء  الشرائية، 

الرتفاع سعرها، وندرتها أحياناً.
وكانت أعمال إصالح السجاد، أو ما يعرف بـ 
»رتي السجاد« أو تبييض األدوات النحاسية، 
السجاد  إصالح  حول  كبير  حد  إلى  تدور 
اليدوي القديم جداً، والمكلف، أو إعادة الحياة 
إلى بعض األواني النحاسية، التي تحمل إرثاً 
تاريخياً معيناً، وتلك األشياء كانت تعدّ تراثًا، 

أو كنوزاً فنية لقيمتها التاريخية.
في  يتفننون  اليدوي  السجاد  صانعو  وكان 
التشكيليين،  كالفنانين  متميزة،  أعمال  تقديم 
وكانت  جميلة،  فنية  لوحات  يرسمون  الذين 
مرور  مع  ولكن  االنتباه،  تلفت  األعمال  تلك 
الوقت، ونشوب الحرب باتت صناعة السجاد 
اليدوي نادرة، وبات صعباً على الناس شراء، 

هذا النوع لغالء ثمنه.
عمر الرواس رجل يبلغ من العمر 44 عاما، 
ورث هذه المهنة عن أسالفه، ويتمتع بموهبة 
ساحة  في  يجلس  حيث  والتزام،  كبيرة  فنية 
حلب  مدينة  أسواق  أحد  في  الكائنة  ورشته 
شمال سوريا، ويقوم بربط العقدة تلو األخرى 
من خيوط منسوجة من الصوف، ومن الحرير 

نسجها أناس بارعون قبل عشرات السنين.

يحصى  ال  بعدد  المحاط  الرواس،  ويفتخر 
من السجاد القديم، بمهنة إصالح القطع الفنية 
بأنواع  رائعة  معرفة  يُظهر  فهو  القديمة، 
من  مختلفة  مناطق  من  السجاد،  من  مختلفة 
العالم، مثل السجاد اإليراني القادم من مشهد 
وتبريز، وأراك، وأصفهان وكاشان وكرمان 

وغيرها.
عمل  يشبه  بأنه  عمله:  الرواس  ويصف 
اللوحات  بإصالح  يقومون  الذين  الفنانين، 
قد  »الرتي«  عمل  أن  ويرى  القديمة،  الفنية 
في  التلف  إصالح  إلنهاء  شهورا  يستغرق 
الحجم،  على  اعتمادا  القديم،  اليدوي  السجاد 
تركيبة  مطابقة  وكذلك  العقد،  تعقيد  ومدى 

اللون الصحيحة.
ويحتل السجاد اليدوي الفاخر مكانة عالية في 
إلى  جيل  من  ينتقل  ألنه  تراثا  ويعدّ  سوريا، 
لحماية  إصالحه  مهنة  ظهرت  ولهذا  آخر، 

مثل هذه األشياء القيمة.
يصلحون  سوريا  في  السجاد  نساجو  وكان 
قطعت  والتي  السجاد،  من  األنواع  هذه  فقط 
فيها  يتم  كان  التي  األيام،  منذ  طويالً  شوًطا 
السجاد  عكس  على  يدويًا  السجاد  تصميم 
حد  إلى  أرخص  وهو  اليوم،  آليًا  المصنوع 
كبير، ولغرض وضعه على األرض فقط في 
فصل الشتاء البارد، إلضفاء نوع من الدفء.

حرف تراثية متوارثة

وقال إياد المبيض )56 عاماً(، الذي اكتسب 
من  المهنة  هذه  »اكتسبت  عمله:  من  كنيته 
والدي، الذي أخذها بدوره عن جدي«، مؤكداً 

أن مهنة المبيّض أو تبييض األواني النحاسية، 
الظروف  أن  إال  باالنقراض،  مهددة  كانت 
السوريون  يعيشها  التي  الحالية،  االقتصادية 
ساهمت في إعادتها إلى الحياة، ألن النحاس 
أصبح باهض الثمن، وأغلب العائالت الحلبية 
تمتلك أواني نحاسية، هي تراث من األجداد.

وأشار المبيض إلى أن النحاس له تاريخ قديم، 
وتبييضه  إصالحه،  على  حالياً  يعمل  وأنه 
الكثير  أن  مبيَّناً  لالستخدام،  جاهزاً  ليكون 
األواني  استخدام  إلى  عادت  العائالت  من 
األواني  شراء  على  قدرتها  لعدم  النحاسية؛ 

الجديدة.
وكاالت

شرق  )شمال  الوقف  حوض  قرى  امتهنت 
محافظة ديالى شرقي العراق( على مدى قرن 
صناعة وتجارة الخشب، وذلك بفضل بساتينها 
بدأت  التجارة  تلك  أن  إال  الممتدة،  الكثيرة 
باالنحسار، وودعت عصرها الذهبي، بعد أن 

كانت مصدر رزق للعديد من األسر.

أم الخشب

الخشب«  »أم  العبارة  ناحية  استحداث  وتم 
عشرين  نحو  وتبعد   ،1974 عام  نهاية  في 
كيلومترا، شمال قضاء بعقوبة مركز محافظة 
ديالى، وتتبع لناحية العبارة العديد من القرى، 
الذي  الوقف،  حوض  منطقة  في  تقع  والتي 
يمتد لنحو 20 كيلومترا على طول نهر ديالى 
أبي صيدا، وفق  ناحية  إلى  العبارة  ناحية  من 
عبد  الدكتور  التاريخ  في  والباحث  األكاديمي 

الرزاق خلف الطائي.

ومنطقة  العبارة  ناحية  أن  الطائي،  ويضيف 
حوض الوقف سميت بـ »أم الخشب«؛ لكثرة 
والذي  فيها،  للخشب  المنتجة  البساتين  وكثافة 
يصدر إلى باقي المحافظات العراقية، أما عن 
أشهر أنواع األشجار، التي تنمو في المنطقة، 
فهي أشجار وبساتين النخيل، إلى جانب بساتين 
مساحة  وتبلغ  والرمان،  الحمضيات  وأشجار 
البساتين الكثيفة في منطقة حوض الوقف نحو 

20 ألف دونم.
ويشير إلى أن ناحية العبارة وحوض الوقف، 
كانتا المصدر الرئيس على مستوى ديالى في 
تسويق مختلف أنواع الخشب العراقي لمختلف 
بالتراجع  بدأت  أنها  إال  العراقية،  المحافظات 

بشكل كبير لعديد من األسباب.
ويوضح الطائي بأن من أبرز أسباب التراجع، 
ما   ،%50 بنسبة  المحلي  الطلب  انخفاض  هو 
أدى إلى انخفاض إيراداتها، كما أصبح دخول 
بعض  في  آمن  للخشب غير  المنتجة  البساتين 
العبوات،  وجود  بسبب  الحوض،  مناطق 

واأللغام، وغيرها من المخاطر األمنية.
بصناعة  ديالى  حوض  منطقة  واشتهرت 
النخيل،  سعف  من  األثاث  أنواع  مختلف 
فضالً عن صناعة األقفاص الخشبية للدجاج، 

وأقفاص نقل الفاكهة، كما يفيد الطائي.

ويبين بأن المنطقة عرفت أيضاً بصناعة الفحم 
زاغنية،  قرى  في  بالخشب، خاصة  المرتبطة 
إلى قرية المخيسة،  وبودجه، والكبة، وصوالً 

وتعود صناعة الفحم ألكثر من قرنين، وتعمل 
بها أسر توارثت المهنة من األجداد إلى األبناء، 

واألحفاد.
وبغداد  ديالى،  مناطق  العبارة  قرى  وتزود 
وبكميات  بالفحم  العراقية،  المحافظات  وباقي 
قبل  من  والمرغوب  الجيد  النوع  من  كبيرة، 

المطاعم، والمقاهي وحتى المنازل السكنية.
وعن صناعة الفحم، يؤكد الطائي بأنها تعتمد 
النارية«، وهي حفرة  باألساس على »الكورة 
فيها  توضع  أمتار،  لعدة  األرض  باطن  في 
األخشاب بشكل متناسق، ثم يتم إغالقها بإحكام 
مع  تدريجي،  بشكل  األخشاب  تحرق  أن  قبل 
المتابعة لعدة أيام قبل أن تتحول إلى فحم، ولكن 
بشكل  األخرى  هي  الفحم،  صناعة  تراجعت 
كبير، وذلك بسبب تدفق الفحم المستورد بأسعار 
تصاحب  التي  المرضية،  والتداعيات  زهيدة، 
العمل بسبب األبخرة والدخان المتصاعد، التي 

تضر العاملين في هذه الصناعة.
وكاالت

عدسة روناهي
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مديرة  كيليش  أوزكان  تشابان  على  حكم 
تحرير جريدة أوزغور جوندم بالسجن مدة 

عام، وستة أشهر.
فُتحت قضية بحق الرئيسة المشتركة، ارن 
أزغور  جريدة  تحرير  ومديرة  كيسكين، 
خبر  بسبب  بقرار،  اُعتُقلتا  اللتين  غوندم، 
المجتمع  مؤتمر  من  الرد  »قرار  بعنوان: 
في  نُشر  الذي   »KCK الكردستاني 
»الدعاية  بادعاء   2015 عام  تموز   12
بالتهمة  تشابان  على  وُحكم  للحزب«. 
نفسها، في جلسة استماع بالمحكمة الجنائية 
تشاال  في  إسطنبول  في  الثالثة عشر  العليا 
المفروضة  العقوبة  تأجيل  تم  كما  اليان، 

على كيسكين. 
نتيجة  العليا؛  المحكمة  الحكم في  إلغاء  وتم 
القرار،  ضد  تشابان  محامي  الستئناف 
العقوبة  بأن  العليا:  المحكمة  وقضت 
المفروضة على »الدعاية« مخالفة للقانون، 
بيانات  »طباعة  على  معاقبتها  ويجب 
إعادة محاكمة شابان  لذلك تمت  التنظيم«، 
في   13 رقم  العليا  الجنائية  المحكمة  أمام 

إسطنبول.
كيليش  أوزكان  تشابان  محامي  وحضر 
على  المحكمة  وحكمت  الثانية،  الجلسة 

تشابان بالسجن مدة عام، وستة أشهر.

تأثير  اإلنسان  حقوق  منظمات  تراقب 
النساء،  على  أوكرانيا  في  الحرب 
شباط  في  الصراع  بدء  منذ  واألطفال 
الماضي، ويلقي تقرير جديد الضوء على 
األمور  إليه  وصلت  الذي  السوء،  مدى 
واألطفال  النساء،  مواجهة  استمرار  مع 
المرير  الواقع  في ظل  الهائلة  للصعوبات 

للحرب.
وتم مؤخرا إطالق تقرير »التحليل السريع 
 Rapid Gender( الجنسي«  للنوع 
األمم  هيئة  أعدته  الذي   ،)Analysis
المتحدة للمرأة، وهي كيان أممي مكرس 
الصعيد  على  الجنسين  بين  للمساواة 
العالمي، ومنظمة كير الدولية، وهي وكالة 
العالمي  الفقر  إنهاء  على  تركز  إنسانية 
إلى  التقرير  ويستند  والفتيات،  للنساء، 
أجريت  ومقابالت  استقصائية،  دراسات 

مؤخرا في 19 منطقة بأوكرانيا.
المقاييس  أفضل  على  التقرير  ويعتمد 
اإلنسانية  األزمة  لتوضيح حجم  المتاحة، 
التقديرات  أحدث  تشير  حيث  المتنامية، 
األممية إلى أن عدد الالجئين األوكرانيين 
داخل  النازحين  ماليين، وعدد  يبلغ 5.6 
البالد بـ 7.7 ماليين، وهي أرقام ال تزال 
فوربس،  منصة  ذكرت  كما  ارتفاع،  في 

التي أوردت أهم ما جاء في التقرير.
الذين  الرجال،  معظم  أن  لحقيقة،  ونظراً 
عاماً  و60   18 بين  أعمارهم  تتراوح 
للدفاع  أوكرانيا؛  داخل  بالبقاء  مطالبون 
العرفية  األحكام  ظل  في  بالدهم  عن 
من   %90 نحو  أن  يقدر  المفروضة، 

النازحين والالجئين من النساء.

البحث عن مأوى

بيوتهن  ترك  في  المعاناة  جانب  وإلى 
وبالدهن، تأتي مخاطر السالمة المتفاقمة، 
على  القائم  العنف  حوادث  تتزايد  حيث 
النوع، وأشارت امرأة من كل خمس نساء، 
مأوى  إيجاد  أن  إلى  االستطالع  شملهن 
وغالباً  لهن،  قصوى  أولوية  يمثل  آمن، 
أُجبروا  الذين  واألطفال،  النساء  تلجأ  ما 
على الفرار إلى مساكن ومالجئ مفتوحة، 
وغير مرخصة، ومبنية على عجل، وكثير 
الكثير من  وينقصه  بالسكان،  مكتظ  منها 

األساسيات الالزمة للحياة.
المدني  المجتمع  وحدة  أعضاء  وأفاد 
أو  إس  »سي  المتحدة  لألمم  التابعة 

ونقص  النظافة،  بسوء   )CSOs( إس« 
تتعلق  ومخاوف  األساسية،  اإلمدادات 

بالسالمة في العديد من هذه المالجئ.
المدني  المجتمع  منظمات  وأبلغت 
التي  اآلمنة،  غير  الظروف  عن  النسائية 
المشردات  والفتيات  النساء،  تواجهها 
غرب أوكرانيا، مع عدم وجود مراحيض 
ومضاءة  لهن،  ومخصصة  منفصلة، 
من  تزيد  ظروفا  يهيئ  »ما  جيد:  بشكل 
العنف  التحرش، وغيره من أشكال  خطر 
الجنسي ضد النساء، والفتيات في األماكن 

العامة«.

عنف جنيس، واغتصاب، 
وإتجار بالبرش

وفي هذا السياق، قالت األمم المتحدة: إن 
معرضون  األوكرانيين،  واألطفال  النساء 
الجنسي  العنف  لخطر  متزايد  بشكل 
التقارير  تزايد  واالغتصاب، واإلتجار مع 

عن مثل هذه االنتهاكات.
التنفيذية  المديرة  بحوث،  سيما  وقالت 
في  األمن،  لمجلس  للمرأة  المتحدة  لألمم 
إيه  أو  نقلتها منصة »في  لها  تصريحات 
نيوز«: »إن الجمع بين النزوح الجماعي 
مع الوجود الكبير للمجندين، والمرتزقة، 
قد  األوكرانيين،  المدنيين  والوحشية ضد 

رفع األعالم الحمراء كلها«.
عادت  قد  كانت  التي  سيما،  وأضافت 
خطر  »إن  مولدوفا:  إلى  مهمة  من  للتو 

االتجار بالبشر، يتزايد أيضاً حيث يصبح 
في  الحرب  من  للفرار  يأساً؛  أكثر  الناس 

أوكرانيا«.
والمراهقات  »الشابات  وأوضحت: 
وأدعو  للخطر،  خاص  بشكل  معرضات 
جميع الدول إلى زيادة جهودها في مكافحة 
الدول  وأثني على جميع  بالبشر،  اإلتجار 

المضيفة لتعاونها في مجال الوقاية«.
تشيريباخا  كاترينا  قالت  جهتها،  من 
رئيسة منظمة المجتمع المدني األوكرانية 
الروس  الجنود  إن  )ال سترادا-أوكرانيا(: 
»يستخدمون العنف، واالغتصاب كأسلحة 

حرب«.
شهادات  »لديها  منظمتها:  إن  وقالت: 
وفتاة  امرأة،   12 حوالي  من  موثوقة 
تحت  كانت  بمناطق،  لالغتصاب  تعرضن 

االحتالل الروسي«.
قبل  من  لالغتصاب  »تعرضن  وأضافت: 
مع  مرات،  عدة  الرجال  من  مجموعة 
وأفراد  أطفالهن،  وحياة  حياتهن،  تهديد 
عمليات  تجري  كانت  وأحياناً  عائالتهن، 
االعتداء عليهن، أمام باقي أفراد العائلة«.

ال مكان للغجر

الشعب  أفراد  من  للبعض  بالنسبة 
يعني  ال  ملجأ  وجود  فإن  األوكراني، 
إلى  التقرير:  يشير  حيث  فيه،  قبولهم 
قبول  المالجئ ترفض  الكثير من هذه  أن 

الغجر، وذوي البشرة الملونة فيها.
الغجر  من  امرأة  قالت  السياق،  هذا  وفي 
إلى  لجأنا  وصولنا،  »فور  التقرير:  في 
عن  وسألنا  المحطة،  في  المتطوعين 
تم  فأخبرونا وذهبنا، ولكن  الملجأ،  مكان 
من  بالعديد  اتصلنا  مكان،  كل  في  رفضنا 
المنظمات، التي تقدم خدمات في المدينة، 
وأخبرونا في البداية: أنهم سيقبلون بنا، 
لكن عندما قلنا: إننا غجر، أخبرونا، بأنه 

لم يعد هناك مكان«.
الصحية  الرعاية  لخدمات  الوصول  ويعد 
ويذكر  للقلق،  آخر  رئيسياً  مجاالً  للنساء 
منتجات  توفر  عدم  مثل  قضايا،  التقرير 
الطعام،  توفر  وعدم  بالنساء  خاصة 
للحوامل،  الغذائية  االحتياجات  يلبي  الذي 
مقدمي  ندرة  عن  فضالً  والمرضعات، 
دون  تحول  التي  والعوائق،  الخدمات، 
اإلنجابية لألمهات  الصحية  الرعاية  تلقي 
واسعة  مشاكل  هي  الوالدة،  وحديثي 

االنتشار تعاني منها الالجئات األوكرانيات.
من  يعانون  الذين  األشخاص،  يبقى  كما 
من  تحد  إصابات  أو  جسدية،  إعاقات 
للخطر،  معرضين  الحركة  على  قدرتهم 

بشكل خاص.
لم  أوكرانية،  امرأة  قصة  التقرير  وأورد 
على  والدتها  قدرة  لعدم  النزوح؛  تستطع 
ففضلت  المصابة،  ساقها  بسبب  الحركة؛ 
للهجوم،  تتعرض  التي  بالمدينة  البقاء 
وللقصف بشكل مستمر: »كل مرة أستيقظ 
أقول الحمد هلل لقد نجوت.. وكل ليلة عندما 

نذهب للفراش، نعد أنفسنا للموت«.
ومع استمرار األزمة المتفاقمة في جميع 
االقتصادية  التداعيات  فإن  البالد،  أنحاء 
استقصائية  دراسة  تتدهور، حيث وجدت 
تم  الذي  التقرير،  في  بها  االستشهاد  تم 
من  نيسان  وأول  آذار،   24 بين  إجراؤه 
أبلغن  النازحات  من   %18 أن  العام  هذا 
عن دخل شهري لألسرة يقل عن 5000 
أمريكيا(  دوالرا   165 يعادل  )ما  غريفنا 
الدخل  هذا  نقص  وقد  الحرب،  بدء  قبل 

بنسبة 65% بعد الحرب.

نساء بال عمل

بعد  عملهن  النساء  من  العديد  وفقدت 
وجدت  كما  دخل،  بال  وأصبحن  الحرب، 
بالمجان  يعملن  أنفسهن،  منهن  الكثيرات 
التي  التطوعية،  األعمال  من  الكثير  في 
تزايد  مع  وذلك  الحرب،  فرضتها ظروف 

ومراكز  والمدارس،  المستشفيات  عدد 
أو  المغلقة،  والمسنين  األطفال،  رعاية 
المنهارة حيث تمأل النساء الفجوات بدون 

أجر.
ونقل التقرير عن امرأة أوكرانية: »عندما 
اإلنسانية  باالحتياجات  األمر  يتعلق 
واألسر  المحليين،  والسكان  للنازحين، 
المنكوبة، تقوم النساء بمعظم العمل: فهن 
المستشفيات  ويزودن  السيارات،  يقدن 
والطعام،  باألدوية  المحليين  والسكان 
وأطفالهن  بأقاربهن  النساء  وتهتم 

المعوقين، أو المصابين بالقصف«.
النساء  أن  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
يلعبن دوراً حاسماً في خدمة مجتمعاتهن 
خالل هذه األزمة، فإن أصواتهن لم تُسمع 

إلى حد كبير على المستوى الوطني.
صنع  مستوى  »على  التقرير:  في  وجاء 
مركزية  همشت  فقد  الرسمي،  القرار 
الممنوحة  السلطات  وزيادة  السلطة، 
للجيش دور النساء في ممارسة حقوقهن، 
صنع  عمليات  في  لرأيهن  االستماع  أو 
القرار السياسي واإلداري« وهو ما أدى 
عام  بشكل  النساء  مشاركة  خفض  إلى 
بسرعة،  القرارات  تُتخذ  ما  »غالباً  فـ: 
احتياجات،  مناسب  بشكل  تعكس  وال 
من  المختلفة  المجموعات  وأولويات 
النساء والرجال، بما في ذلك الفئات األكثر 

ضعفاً وتهميشاً«.

وكالات
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الُحكم على الصحفية تشابان بالسجن مدة عام وستة أشهر

األوكرانيات يعانين من خطر التحرش، واالستغالل الجنسي

كيف تتغير حاسة التذوق مع التقدم في العمر؟

علماء أمريكيون: فصيلة الدم فوائد الحمص األخضر
ترتبط بنسبة ثمانية في المائة 

بخطر اإلصابة بالنوبة القلبية

دراسة بريطانية: السجائر اإللكترونية آمنة 
مثل لصقات النيكوتين للمدخنات الحوامل

الحلويات،  إلى  طبيعي  بشكل  األطفال  ينجذب 
لكن ذوقنا يتغير مع تقدمنا في العمر، وتجربة 
لدينا  التذوق  فمستقبالت  الجديدة،  األطعمة 
وتتغير  حولنا،  من  البيئة  مع  وتتأقلم  تتطور، 
يدرس  حيث  العمر،  في  تقدمنا  مع  تفضيالتنا 

العلماء المزيد عن أذواقنا المتغيرة.
عادة ما يكون لدى الشخص ما يقارب عشرة 
إلى  باإلضافة  لسانه،  على  تذوق  برعم  آالف 
برعم  كل  داخل  ويوجد  فمه،  جوانب، وسقف 
بين 30 و50 مستقبل  ما  فردية،  تذوق خاليا 
تذوق، هذه الخاليا تتجدد كل أسبوعين تقريبًا.

تنشيط مستقبالت التذوق

مستقبالت  تنشيط  على  تعمل  األطعمة  إن 
التذوق، فعندما يأكل شخص ما بطاطس مقلية 
مملحة، تتسلل أيونات الصوديوم )Na+( إلى 
أجهزة  تطلق  التي  الذوق،  مستقبالت  خلية 

اإلرسال.
الزيتون،  مثل  المر،  الطعام  فإن  وبالمثل،   
خلية  إلى   )+Ca2( الكالسيوم  أيونات  يرسل 

المستقبل.
الكاتبة  تقول  األذواق،  هذه  ترميز  كيفية  وعن 
أن  العلماء:  اكتشف  إذ  فردية،  تجربة  إنها 
وتشكله  الوقت،  بمرور  يتغير  لدينا  التشفير 

الذاكرة، واإلدراك.

املذاق الحلو

قويَّا  تفضياًل  يظهرون  الصغار  األطفال  إن 
في  يتناقص  التفضيل  هذا  لكن  الحلو،  للمذاق 
المراهقون  ويكتشف  المراهقة،  سن  أواخر 
األكبر سنًا، واألشخاص في أوائل العشرينيات 
كثيًرا،  به  يهتمون  يعودوا  لم  أنهم  العمر،  من 
ذاكرتنا  تمكننا  العمر،  في  التقدم  مع  لكن 
جديدة،  غذائية  عناصر  تجربة  من  وإدراكنا 

وحتى اإلعجاب بها.
نتعلم  مختلفة،  لنكهات  ونتعرض  ننمو،  بينما 
بالتكيف  للشخص  يسمح  التطور  هذا  الكثير، 
بعض  تكون  قد  إذ  البيئية،  التغيرات  مع 
أطعمة  تقديم  يتم  أو  متوفرة،  غير  األطعمة 
باستمرار  تتغير  حواسنا  أن  مضيفة  جديدة، 
بالتفاعل مع  للنظام  طوال حياتنا، ويسمح هذا 
الصحيح  النوع  تحفيز  من  يتمكن  البيئة، حتى 

من السلوك.
خاليا  بها  تتجدد  التي  الطريقة،  غرار  وعلى 
العمر،  في  تقدمنا  مع  قوة  أقل  بشكل  الجلد، 
وفيما  أيًضا،  تتضاءل  لدينا  التذوق  خاليا  فإن 
تبدأ  لديهن  التذوق  خاليا  فإن  بالنساء،  يتعلق 
بالضمور، وتقل في عددها بعد سن األربعين، 
في  يبدأ  التغيير  فإن  بالرجال،  يتعلق  وفيما 

الخمسينيات من العمر.
في  اإلنسان  تقدم  مع  تتضاءل  الشم  حاسة  إن 
النكهة من  الكثير من إحساس  يأتي  إذ  العمر، 
الرائحة، ويمكن أن يؤدي فقدان هذا اإلحساس 

إلى تقليل استمتاع الشخص باألكل. 

ومع ذلك، فإن هذه التغييرات تدريجية، وليست 
التكيف،  شخص  ألي  يمكن  إنه  إذ  مهمة، 
طوال  وتناوله  الطعام،  بتذوق  واالستمتاع 
تؤثر  عندما  هي  المشكلة  لكن  عمره،  سنوات 

بعض األدوية على خاليا التذوق.

اضطراب التذوق

يؤثر  دواء،  من 250  أكثر  أن  المعروف  من 
هذه  وتشمل  التذوق،  أو  الشم،  حاسة  على 
خفض  وأدوية  الحيوية،  المضادات  األدوية 
ومضادات  الدم،  وضغط  الكوليسترول، 
تجعل  أن  األخرى،  لألدوية  ويمكن  االلتهاب، 

التذوق أكثر صعوبة في الفهم.
لم  أشخاًصا  هناك  أن  الدراسات:  وجدت  فقد 

طعامهم،  تذوق  أو  شم  على  قادرين  يعودوا 
فقدان  لخطر  معرضون  البعض  أن  حين  في 

الوزن، والمعاناة من نقص التغذية.
بالمقابل وجدت الدراسات أيًضا، أن األشخاص 
الذين يعانون من مشكلة في التذوق معرضون 
بشكل أكبر لإلصابة بالسمنة، إذ يدفعهم نقص 
النكهة إلى تناول المزيد من الطعام، أو السعي 

وراء الرضا عن األطعمة الغنية بالدهون.

الحمص  تناول  ينتشر  السنة،  من  الوقت  بهذا 
بطرق  بطهيه  الناس  يقوم  حيث  األخضر، 
األخضر  الحمص  فوائد  على  تعّرف  مختلفة، 

من خالل المقال اآلتي:
بالحاملة،  يُعرف،  كما  أو  األخضر،  الحمص 
من األطعمة المفضلة لفئة كبيرة من األشخاص 
أن  تعلم  هل  ولكن  السنة،  من  الوقت  هذا  في 
له؟  حبك  من  ستزيد  العديدة  الصحية  فوائده 
تعرف على أهم فوائد الحمص األخضر اآلن.

فوائد الحمص األخرض الصحية

أنواع  من  نوع  عن  عبارة  األخضر  الحمص 
الشرق  في  تناوله  يُشتهر  والذي  البقوليات، 
عالية  كمية  الحاملة  تمتلك  بالتحديد.  األوسط 
التي  والمعادن  والفيتامينات،  البروتينات،  من 
تعرف  متناوليها،  صحة  على  إيجابًا  تنعكس 

على أهم هذه الفوائد في الحمص األخضر:
ـ المساعدة في فقدان الوزن:

عالية  كمية  األخضر  الحمص  المتالك  نظًرا 
من األلياف، فإن تناوله سيشعرك بالشبع لفترة 
أطول، ويقلل من كمية الطعام المتناولة الحقًا.

السعرات  من  يقلل  أن  يمكن  فتناوله  بالتالي، 
الوزن  بفقدان  ويساعدك  المتناولة،  الحرارية 
بسرعة أكبر، وحمايتك من اإلصابة بالسمنة، 

وزيادة الوزن.
ـ تعزيز المناعة:

تعزيز  على  األخضر  الحمص  تناول  يعمل 
المناعة في الجسم، وذلك من خالل المساعدة 

في الوقاية من الجراثيم، والبكتيريا المختلفة.
مضادات  األخضر  الحمص  حبوب  توفر  كما 
صحة  في  هاًما  دوًرا  تلعب  التي  األكسدة، 

الجهاز المناعي.
ـ حماية القلب، وتعزيز صحته:

الحمص  من  يوميًا  واحدة  حصة  تناول  إن 
األخضر المطبوخ، أي ما يقارب ثالثة أرباع 
اإلصابة  خطر  خفض  في  يساعد  منه،  كوب 
السيء  الكولسترول  من  ويقلل  القلبية،  بالنوبة 

في الدم.
كما أن احتواء الحمص األخضر لكمية عالية 
خطر  تقليل  في  يساعد  الصحية،  الدهون  من 

اإلصابة بأمراض القلب.
ـ تعزيز كفاءة عمل األعصاب:

والمقصود  األخضر،  الحمص  حبوب  تناول 
تعزيز  على  يعمل  تقريبًا،  كوب  نصف  هنا 
صحة العظام، وخاليا الدم، وعمل األعصاب؛ 
الذين  والمغنيسيوم،  الحديد  على  الحتوائه 

يحتاجهما الجسم.
ـ خفض مستويات الكولسترول المرتفعة:

التي  البقوليات،  من  األخضر  الحمص  يعد 
األلياف  من  عالية  مستويات  على  تحتوي 
نسبة  خفض  في  تساعد  والتي  الذائبة، 

الكولسترول المرتفعة.
الكولسترول،  مستويات  خفض  في  المساعدة 
يساهم بدوره في حماية القلب، والشرايين من 
المختلفة، وهذه من فوائد  اإلصابة باألمراض 

الحمص األخضر الهامة.
ـ التحكم بمستويات السكر في الدم:

غاليسيمي  مؤشر  األخضر  الحمص  يمتلك 
)GI(، وهو مؤشر على مدى  نسبيًا  منخفض 
سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم، بعد تناول 
الطعام، باإلضافة إلى ذلك قد تساعد األلياف، 
والبروتين الموجودة في الحمص األخضر، في 

تنظيم مستويات السكر في الدم.
امتصاص  تبطئ  األلياف  ألن  وذلك 
ارتفاع  حدوث  تمنع  وبالتالي  الكربوهيدرات، 

في مستويات السكر في الدم.
ـ تقليل خطر اإلصابة بالسرطان:

إن تناول حبوب الحمص األخضر، يعمل على 
من  المختلفة  باألنواع  اإلصابة  خطر  تقليل 

السرطان.
األيض،  عمليات  نتيجة  ذلك  ويكون 
الحبوب  هذه  فيها  تساهم  التي  واالستقالب، 

بشكل خاص؛ لتكبح شهية الخاليا السرطانية.
ـ حماية الجهاز الهضمي من المشاكل المختلفة:
من المعروف، أن األلياف الغذائية تعمل على 
فوائد  ومن  الهضمي،  الجهاز  كفاءة  تعزيز 
الحمص األخضر، أنه يحتوي على كمية عالية 
منه، وبالتالي فهو مفيد جدًا للعمليات الهضمية 
المختلفة. إذ يساعد تناول الحاملة على التقليل 
بالقولون  اإلصابة  عن  الناتجة  األعراض  من 
إعادة  على  تعمل  كما  واإلمساك،  العصبي، 

التوازن للبكتيريا الجيدة في األمعاء.

اآلثار الجانبية لتناول الحمص 
األخرض

بعد التعرف على فوائد الحمص األخضر، ننوه 
لمجموعة من اآلثار الجانبية الناتجة عن تناوله 

فيما يأتي:
العصبي  القولون  متالزمة  أعراض  يجعل  قد 
الحتوائه  وذلك  األشخاص،  بعض  لدى  أسوأ 

على بعض أنواع األلياف غير القابلة للهضم.
قد يسبب الحمص األخضر ارتفاع البوتاسيوم 
الذين  األشخاص،  على  يجب  لذا  الدم،  في 
يستخدمون أدوية حاصرات بيتا تناوله باعتدال.

السكري  القلب  جمعية  من  باحثون  أوضح 
الشخص،  دم  فصيلة  أن   )AHA( األمريكية 
يمكن أن يكون لها تأثير على تعرض الشخص 

ألزمة قلبية.
إن وجود فصيلة دم   :AHA وقال علماء من 
غير O يزيد من خطر إصابة الشخص بنوبة 

.ABو Bو A :قلبية، وهي
لديهم  الذين  أولئك،  أن  األبحاث،  وأظهرت 
أنواع الدم الثالثة هذه، تزيد احتمالية إصابتهم 
المائة، وتزيد من  بنوبة قلبية بنسبة ثمانية في 
خطر اإلصابة بقصور القلب بنسبة عشرة في 

المائة.

 A كما أن األشخاص، الذين لديهم فصيلة الدم
المائة  في   50 بنسبة  عرضة  أكثر  هم   B أو 
واالنسداد  العميقة،  األوردة  بتجلط  لإلصابة 
الرئوي، وهما حالتان مرتبطتان بزيادة خطر 

اإلصابة بفشل القلب.

بعد أربعة أسابيع من التجربة، توصلت دراسة 
اإللكترونية  السجائر  أن  إلى  حديثة  بريطانية 
آمنة مثل لصقات النيكوتين للمدخنات الحوامل 
أنها  كما  التدخين،  اإلقالع عن  يحاولن  الالئي 

تعمل بفاعلية أكثر من اللصقات.
مؤلفة  بيسوال،  فرانشيسكا  الدكتورة،  وقالت 
إن  لندن،  في  ماري  كوين  بجامعة  الدراسة 
صعوبة  يجدن  الحوامل  المدخنات  من  العديد 
في اإلقالع عن التدخين مع أدوية اإلقالع عن 
التدخين الحالية، بما في ذلك لصقات النيكوتين.
مدخنة   569 وفريقها  بيسوال  وأخضعت 
و571  اإللكترونية  السجائر  الستخدام  حامال 
ولمدة  للتجربة  النيكوتين  لصقات  الستخدام 
أربعة أسابيع، في إطار الجهود المبذولة للعالج 

ببدائل النيكوتين.
المدخنات  أن  إلى  البحثي  الفريق  وتخلص 
اإللكترونية  السجائر  على  اعتمدن  الالئي 
تصرفن بشكل أفضل في اإلقالع عن التدخين 
عن االعتماد على لصقات النيكوتين، إذ أبلغت 
مقارنة  يدخّن  لم  أنهن  منهن،  المئة  15.4في 
على  اعتمدن  الالئي  من  المئة  في   8.6 بـ 

اللصقات.
وفي نهاية الحمل، أبلغت 19.8 في المئة من 
مستخدمات السجائر اإللكترونية، لإلقالع عن 
التدخين، أنهن لم يدخن مقارنة بـ 9.7 في المئة 

من المجموعة المعطاة لصقات.

استخدام  فإن  بيسوال،  فرانشيسكا  وبحسب 
أكبر  خطورة  يشكل  ال  اإللكترونية  السيجارة 
النيكوتين،  لصقات  من  الطفل  أو  األم  على 
في  االستمرار  من  أفضل  خيار  وكالهما 

التدخين التقليدي طوال فترة الحمل.
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التركي، تجاه  مركز األخبارـ في صورة واضحة للموقف 
الشعب السوري الفار من الحرب، ظهرت في مدينة مزينة 
الالجئين  بطرد  تطالب  الفتات  تركيا،  غرب  شمال  بولو، 

السوريين.

الفتات المطالبة بطرد الالجئين السوريين 
تغزو تركيا

خمسة آالف طبيب سوري في ألمانيا دون 
جهة تمثلهم

مكتوب  بالفتات  بولو،  مدينة  شوارع  امتألت 
عليها »عودوا إلى بالدكم أيها الالجئون«.

المعروف  أوزجان،  تانجو  بولو،  بلدية  رئيس 
بخطابه العنصري ضد الالجئين، أمر بوضع 
تقول  والتركية  العربية،  باللغتين  الفتات 
غير  أنتم  الالجئون،  أيها  بالدكم  إلى  »عودوا 

مرغوب بكم”.
في  كبيرة  إعالنية  لوحات  إلى  باإلضافة 
بولو،  بلدية  من  نداء  »آخر  تقول  الشوارع، 
لطالب اللجوء المؤقت؛ قلت إنك أتيت إلى بلدنا 
التركية تحميك  الدولة  كضيف منذ 11 عاًما، 
لسنوات بمواردها الشحيحة، اآلن هذه الزيارة 

قد مضى عليها وقت طويل جدا..«.

االقتصادي  الكساد  »ترى  أيضاً  عليها  وكتب 
تعيش  وعائالت  عاطلون،  شبابنا  بلدنا،  في 
تحت خط الفقر، في ظل هذه الظروف، لم يعد 
الوقت  حان  بهما،  لنشاركك  وماء؛  خبز  لدينا 
ارجع  بك،  يعد مرغوبًا  لم  أتيت،  كما  للذهاب 

إلى بلدك«.
ويذكر أن أردوغان غير موقفه تجاه الالجئين 
خطة،  وجود  على  داللة  في  السوريين، 

بهم  يحتفظ  الذي  الشعب،  هذا  تجاه  ومؤامرة 
وفق مصالحه.

األطباء  معاناة  الزالت  األخبارـ  مركز 
السوريين في ألمانيا متفاقمة بعدم وجود أي 
الرغم من تجاوز عددهم  تمثلهم على  جهة 
والتأكيدات،  وطبيبة،  طبيب  آالف  لخمسة 
لوال  بأنه  المسؤولون:  بها  يصرح  التي 
الصحية  الرعاية  ستكون  المهاجرون 

منهارة.
ظهر التقرير السنوي الصادر عن المجلس 
والهجرة  لالندماج  األلماني،  االستشاري 
)SVR(، عن تسجيل 56 ألف طبيب أجنبي 
في ألمانيا في عام 2020، مقارنةً بنحو 22 

ألف طبيب أجنبي قبل عشر سنوات.
 ،2021 بعام  الخاصة  اإلحصائية  وفي 
مجموعة  أكبر  بكونهم  السوريون  استمر 
طبيباً   5084 بواقع  األجانب،  األطباء  من 

وطبيبة.
االستغناء  يمكن  ال  فإنه  الخبراء،  وبحسب 
عن الالجئين المختصين؛ لكي يستمر عمل 

النظام الصحي في ألمانيا بشكل جيد.
في  السوريين  األطباء  عن  الحديث  وعن 
األطباء  بكتلة  يتعلّق  األمر  فإّن  ألمانيا، 
رسمي  تمثيل  دون  لكن  الكبرى،  األجانب 
جمعية  أي  أو  اتحاد  أو  رابطة،  سواء  لهم 
وغير  الحكومية،  الجهات  مع  للتواصل 

جهة،  بمثابة  ولتكون  األلمانية؛  الحكومية 
يحتمي به األطباء السوريون في المهجر.

يقول الدكتور أبو المجد الغربي من مستشفى 
إن   »Nürnberg, Klinik Steger«
الصخر«  في  »نحتوا  السوريين  األطباء 
طبيب  آالف  ستة  من  ألكثر  وصلوا  حتى 
وعند  األلماني،  الطبي  القطاع  في  عامل 
مع  اتباعها  تم  التي  اإلجراءات،  مقارنة 
األطباء السوريين، ومع تلك التي يتم اتباعها 
األوكران،  األطباء  مع  الراهن  الوقت  في 

من  أدنى  حداً  هناك  ألن  كثيراً،  تختلف  ال 
أي  على  يجب  التي  المطلوبة،  الخطوات 
اتباعها،  ألمانيا  خارج  من  قادم  طبيب 
الناحية  من  فقط  التسهيل  يكون  وربما 
البيروقراطية، وتسريع المعامالت ال أكثر.

التواصل  مواقع  على  تعليقات  وقالت 
أسهل  كانت  االجراءات  إن  االجتماعي: 
لزمالئهم  منها  األوكران  لألطباء  بكثير 

السوريين.
الدكتور أحمد المحمود االستشاري »جراحة 
 Regiomed« مخ وأعصاب« في مستشفى
مقاطعة  في   »Klinikum Lichtenfels
قسم  رئاسة  منصب  يشغل  كان  بافاريا، 
الرازي  مشفى  في  العصبية  الجراحة 
وهو   ،2015 عام  حتى  بحلب  الجراحي 
العام نفسه، الذي انتقل فيه للعيش في ألمانيا.
لموقع  المحمود  أحمد  الدكتور  يشرح 
مر  التي  الخطوات،  سوريا«  »تلفزيون 
استشاري في  إلى درجة  أن يصل  قبل  بها 
ألمانيا قائالً: »توجب علي خوض إجراءات 
عندما  السوريون  بها  مر  التي  اللجوء، 
وصلوا إلى هذا البلد، وحصلت على اإلقامة 
العمل  هو  الهدف  وكان   ،2016 بداية 
مجدداً كطبيب، لذلك كان يجب تحقيق جملة 
شروط، وهي: اجتياز مستوى لغة B2 أي 
فوق المتوسط، والنجاح بفحص اللغة الطبية 
العام،  الطب  شهادة  وتعديل  التخصصي، 
الصحة  لمكتب  طلب  تقديم  يجب  وبعدها 

التابع لحكومة الوالية التابع لها.
من  المقدمة  األوراق  دراسة  يتم  ويضيف: 
الطبيب، شهادة الدبلوم )الطب العام(، كشف 
عالمات، شهادة براءة ذمة من نقابة األطباء 
وزارة  من  شهادة  محكوم،  غير  السورية، 
وشهادات   ،»good standing« الصحة 
فيها،  التدريب  تم  التي  المشافي،  من  خبرة 
وفي  سوريا،  في  الدائم  الترخيص  وشهادة 
الطبيب  يتقدم  األوراق  استكمال  حال 
نقابة  لدى  أعاله،  المذكورين  للفحصين 

األطباء في الوالية التابع لها.
وفي عام 2017 نجح الدكتور أحمد بفحص 
على  حصل   2018 وفي  الطبية،  اللغة 
الطب  شهادة  )تعديل   Approbation

العام(.

عام  أن  المحمود  أحمد  الدكتور  ويؤكد 
األطباء  على  مختلفاً  عاماً  كان   2016
األمور  زادت  حيث  ألمانيا،  في  السوريين 
السوريين، فقبل عام  صعوبة على األطباء 
2016 كانت شهادة B2 كافية للبدء بالعمل 
في ظل النقص الواضح في الكوادر الطبية 
على  الحصول  يجري  حيث  ألمانيا،  في 
ملف  دراسة  خالل  من  الدائم  الترخيص 
وأوراق الطبيب من قبل خبير )بروفيسور 
الشهادة  كانت  إذا  فيما  ويقرر  جامعي(، 
حيث  من  ال،  أم  األلمانية  للشهادة  معادلة 
وكان  والسريري،  العملي  التدريب  مواد 
المعادلة،  على  السوري  الطبيب  يحصل 

دون امتحان.
شروط صعّبت  إدخال  جرى   2016 وبعد 
من خالل  السوريين،  األطباء  على  المهمة 
والحقاً  الطبية،  اللغة  فحص  استحداث 
دون  كلها،  المعادلة  الحاالت  رفضت 
المعرفة  فحص  استحدث  كما  امتحان، 
على  الحصول  يتطلب  حيث  الطبية، 
باإلضافة  كطبيب  للعمل  الدائم  الترخيص 
إلى األوراق السابقة ذكرها، النجاح بفحص 
عملي  قسم  من  المؤلف  الطبية  المعرفة 

)فحص المريض( والقسم النظري.
المحمود  أحمد  الدكتور  بدأ   2019 بداية 
العمل كطبيب مقيم في قسم جراحة عصبية 
عدلت   2020 وفي  المذكور،  المشفى  في 
العصبية،  الجراحة  في  اختصاصه  شهادة 
اجتياز  بعد  األلماني  البورد  على  وحصل 

)طبيب   »Facharzt« التعديل  امتحان 
على  حصل   2022 وفي  اختصاصي(، 

وظيفة »Oberarzt« )استشاري(.
»للصعوبات  بالتطرق  حديثه  ويختم 
في  السوري  الطبيب  تواجه  التي  الكثيرة« 
دراسة  وبطء  البيروقراطية،  مثل  ألمانيا 
بمطالبة  الموظفين  وتعنت بعض  األوراق، 
إحضار  مثل  تعجيزية،  بطلبات  الطبيب 
الطبيب  تتطلب حضور  سوريا  من  أوراق 
بتاريخ  حديثة  أوراق  إحضار  أو  شخصياً، 
إصدار ال يزيد على ثالثة أشهر في حين أن 
االجراءات، تتطلب على األقل ستة شهور 
للنظر  الفتة  الطلب، وجود حاالت  لدراسة 
استفهام  إشارات  ترسم  االمتحانات،  في 
ومزاجية  ومصداقية،  حرفية،  عن  كثيرة 

بعض اللجان االمتحانية.
وكان عدد األطباء السوريين في ألمانيا في 

2020 قد بلغ 4970 طبيباً وطبيبة.
المجلس  رئيسة  بيندل  بيترا  وقالت 
»لوال  إنه  والهجرة:  لالندماج  االستشاري 
المهاجرون لكان نظام الرعاية الصحي في 

ألمانيا على حافة االنهيار«.
ويبلغ عدد األطباء ذوي األصول المهاجرة 
في ألمانيا نحو 130 ألف طبيب، ويشكلون 
ما نسبته 27.3 في المائة من عدد األطباء 

الكلي في ألمانيا.
وصل  ألمانيا  في  السوريين  عدد  أن  يذكر 

إلى نحو 868 ألفاً مع نهاية عام 2021.
وكاالت

 السنفور الذي
 خرج من

 باب المملكة،
 يحاول

 الدخول من
الشباك

قام  مشاريعهم  ولتمرير  2014م،  في 
من  عدد  بطرد  للسنافر،  األعلى  اجمللس 
أمام  عائقاً  تقف  كانت  التي  أحزابه، 
األقزام  ببعض  دفع  ما  املشاريع،  تلك 
قيادتها،  على  بالتمرد  األحزاب  تلك  في 
األم  أحزابهم  باسم  لهم  مؤمتر  وعقد 
ذاته بحجة أن سكرتير حزبهم األُم، قد 
عميل  إلى  وحتول  نهجهم  عن  انحرف 
مندس لصالح الطرف اآلخر في الصراع 
مع  للبقاء  وذلك  اإلمارة،  كرسي  على 
من  مع  والتماشي  املذكور،  اجمللس 

يخططون لهم.

»تركيا«  االحتالل  وبعد  2018م،  وفي 
الكُردستانية،  عفرين  ملدينة  ومرتزقتها 
في  خيري«  »حسن  سنافر  واجتماع 
الذي  األناضولي،  سيدهم  مع  »أنقرة« 
جانبه،  إلى  وقوفهم  ثمن  لهم  دفع 

وتأييدهم له في عملية غصن الدم.

حرمت سنافر اخلارج أقرانها في الداخل 
سنفو  األناضول  أميرة  عسل  من 
إلى  دفعهم  ما  »أمينة«،  السنافر 
واخلروج  بحصتهم  واملطالبة  التمرد 
على قرارات اجمللس املذكور بحجة وقوف 
يقنع  وحتى  االحتالل،  مع  مجلسهم 
بالتوجه  كبيرهم  قام  الكُردي،  الشارع 
بنمور  لالجتماع  »األشم«  اجلبل  إلى 
لتوجيه  وذلك  وأسودها  كردستان، 
رسالة إلى أسياده وحتميلهم مسؤولية 

انتقاله إلى الضفة األخرى.

في  أقدامه  الكبير«   »السنفور  أثبت 
الشارع من خالل مواقفه من األناضوليني، 
بأحفاد  التغزل  رويداً  رويداً  بدأ  ثم  ومن 
بالعودة  رغبته  وأبدى  خيري«  »حسن 
جماعته،  تعنت  وسط  أحضانهم  إلى 
سدت  أن  بعد  عنه،  انفصلت  التي 
السلطان  مبفاتيح  اإلمبراطورية  بوابة 
وااللتفافية  السبعة،  احلميد«  »عبد 
من  السنافر«  »مدينة  إلى  والوصول 
تواصل  الباب،  من  خرج  أن  بعد  النافذة 
حزب  عن  املنشقة  األولى  اجلماعة  مع 
زعيمهم   على  وعرض  2014م،  في  آخر 
شراء كرسي ممثلهم في اجمللس األعلى 
معهم  والتوحيد  دوالرا،  ثالثني  بقيمة 
السنافر  )حزب  مسمى  جديد  باسم 
بطريقه  والذي  الدميقراطي(  الشعبي 
وافق على الفور دون تردد فكانت الوحدة 
تركت  التي  األقزام،  بني  االندماجية 

أحزابهم األُم.

ماذا حصل؟

طرفي  وادعاءات  زيف  كشف  لقد 
االندماج!!!

األول: تخلى عن شعرة معاوية، وصورة 
الذي  ونهجهم  السابق،  حزبهم  رئيس 
بتصحيحه  قاموا  أنّهم  فيه:  ادعوا 
سكرتيرهم  على  متردهم  في  وسبباً 

السابق، بينما الطرف.

»عاصمة  باب  من  خرج  الثاني:   
من  ليعود  نفسه  وقتل  السنافر« 
النافذة، هذا احللم الذي أصبح كابوساً 
يصطدم  يزال  ال  والذي  له،  بالنسبة 

بصخرة رفاق دربه القدماء.

ضاعت  وأولئك  السنافر  هذه  بني 
القضية، وذهبت أدارج الرياح.

شخصيات  بني  التشابه  إن  مالحظة: 
على  شخصية  وأي  »السنافر«،  مملكة 
أرض الواقع ليست محض الصدفة، بل 
إنها مقصودة، والذي فيه شوكة تنخزه.

مملكة السنافر

بوزان كرعو
روناهي/ قامشلو ـ اختتمت منافسات الجولة األولى إيابًا، بفوز مستحق لألسايش على شبيبة الحسكة بثالثية نظيفة، بينما ستقام جولة جديدة، 

ضمن منافسات دوري أندية إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم للدرجة الثانية.

األسايش يبدأ بانتصار مستحق، وجولة جديدة قادمة 
من دوري إقليم الجزيرة للرجال

سابقة في عالم الكرة... االتحاد األمريكي يساوي بين 
أجور النساء، والرجال

فرانكفورت بطاًل للدوري األوروبي 
على حساب رينجرز

إياباً  األولى  الجولة  منافسات  ضمن  وأقيمت 
بسلسلة  سردم  فيها  واستمر  مباريات،  ست 
انتصاراته، وفاز على ضيف خبات القادم من 
الدرباسية، بثالثة أهداف دون رد، على أرضية 
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار في قامشلو، 
قنديل، بخمسة  فاز األخوة والسالم على  بينما 
شرموال  ملعب  أرضية  على  لهدفين،  أهداف 
تغلب  نفسه،  الملعب  أرضية  وعلى  بعامودا، 
وتغلب  رد،  دون  بهدفين  االتحاد،  على  دجلة 
رد  دون  بهدف  الصناديد،  ضيفه  على  ديرك 
على أرضية ملعب الرافدين بديرك، كما حقق 
بثالثة  برخدان،  على  هاماً  فوزاً  كانيه  سري 
ملعب  أرضية  واحد على  مقابل هدف  أهداف 
أرضية  وعلى  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد 
الجولة  منافسات  ختام  وفي  نفسه،  الملعب 
الحسكة،  شبيبة  على  األسايش  فاز  األولى، 

بثالثة أهداف دون رد.
دوري  منافسات  ضمن  جديدة  جولة  وستقام 

وهي  الجزيرة،  إقليم  في  القدم  بكرة  الرجال 
الثانية إياباً، وستكون على شكل التالي:

الجمعة 2022/5/20:
ـ سري كانيه × ديرك ـ ملعب الحسكة.

ـ الصناديد × االتحاد ـ ملعب تل كوجر.
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  خبات   × دجلة  ـ 

بقامشلو.
السبت 2022/5/21:

الشهيد  ملعب  ـ  والسالم  األخوة   × برخدان  ـ 
هيثم كجو بقامشلو.

ـ قنديل × األسايش ـ ملعب شهداء الثاني عشر 
من آذار بقامشلو.

الثالثاء 2022/5/24:
ـ شبيبة الحسكة × سردم ـ ملعب الحسكة.

الرابعة  الساعة  بتمام  ستبدأ  كافة  المباريات 
عصراً.

وجاء ترتيب األندية، قبل لعب مباريات الجولة 
الشكل  في  األولى،  الجولة  نهاية  وبعد  الثانية، 

التالي:
1ـ سردم 36 نقطة +46.
 2ـ دجلة 30 نقطة +11.

3ـ األسايش 29 نقطة +25.
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 – 29.

12ـ قنديل نقطة – 29.

أعلن االتحاد األمريكي لكرة القدم، عن العقود 
القانونية لضمان حصول المنتخبات الوطنية 
للرجال، والسيدات على مدفوعات متساوية.

العالم،  كأس  جوائز  أموال  دمج  هذا  ويعني 
المقدمة من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
الرجال،  منتخبي  بين  بالتساوي  وتقسيمها 

والسيدات األمريكي.
نهائيات  في  للرجال  أمريكا  منتخب  ويلعب 
العام  بقطر، في وقت الحق من  العالم  كأس 
منتخبات:  مجموعته  ضمت  حيث  الحالي، 
إيران، وإنجلترا، والفائز من المباراة النهائية، 

للملحق األوروبي.
النسائي  المتحدة  الواليات  منتخب  وتوج 
بكأس العالم للسيدات عام 2019 في فرنسا، 
بنسخة  للفوز  المرشحين  بين  من  وسيكون 
أستراليا،  في  تجرى  التي  القادمة،  البطولة 

ونيوزيلندا العام المقبل.
األمريكي  االتحاد  عن  صادر  إعالن  ونص 

لكرة القدم، األربعاء: »وافق اتحاد كرة القدم 
المنتخب الوطني  األمريكي، ورابطة العبي 
للسيدات في الواليات المتحدة، ورابطة العبي 
المتحدة  بالواليات  الوطني  القدم  كرة  فريق 
العقود  مقدمتها  في  تاريخية،  شروط  على 
القانونية، وهي األولى من نوعها، التي تحقق 
المساواة في األجور، ووضع معيار عالمي؛ 
للتحرك للمضي قدما في كرة القدم الدولية«.

وأضاف اإلعالن »تحقق كل من االتفاقيتين، 
حتى  المستمرة  القانونية،  العقود  بشأن 
شروط  خالل  من  متساوية  أجوراً   ،2028
الشروط  هذه  وتشمل  متطابقة،  اقتصادية 
للمسابقات  متطابقة  تعويضات  االقتصادية 
آلية  وإدخال  العالم،  كأس  ذلك  في  بما  كلها، 

تقاسم اإليرادات التجارية لكال المنتخبين«.
تتضمن  »سوف  األمريكي  االتحاد  وأوضح 
الوطني  المنتخب  العبي  بقاء  االتفاقيات، 
أجرا  األعلى  بين  من  األمريكية،  القدم  لكرة 

في العالم«.

وتابع »بموجب االتفاقيتين، أصبح اتحاد كرة 
القدم األمريكي، أول اتحاد في العالم، يساوي 
الممنوحة  القدم  لكرة  العالم  كأس  جوائز 
للسيدات،  األمريكي  الوطني  للمنتخب 

والرجال«.
يذكر أنه بلغ إجمالي قيمة جوائز كأس العالم 
للسيدات قبل ثالثة أعوام، 30 مليون دوالر، 
أربعة  على  المتحدة  الواليات  حصلت  فيما 

ماليين دوالر، قيمة جائزة المركز األول.
على  الفرنسي  المنتخب  حصل  المقابل،  في 
تتويجه  جائزة  قيمة  دوالر،  مليون   38
بأن  علما  للرجال،   2018 روسيا  بمونديال 
قيمة مجموع جوائز البطولة تصل إلى 400 

مليون دوالر.
كون،  بارلو  سيندي  وصفت  جانبها،  من 
هذا  القدم،  لكرة  األمريكي  االتحاد  رئيسة 
إن  وقالت:  تاريخية«  »لحظة  بأنه  القرار 
االتفاقية »غيرت اللعبة إلى األبد في الواليات 

المتحدة«.

توج اينتراخت فرانكفورت بطال للدوري األوروبي، 
بعد فوزه على غالسكو رينجرز بركالت الترجيح 
الوقتان األصلي، واإلضافي  انتهى  بعدما   ،)4-5(
بالتعادل 1-1 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
بهدف عن طريق جوي  تقدم  األسكتلندي،  الفريق 
من  الرد  يأتي  أن  قبل   ،57 الدقيقة  في  أريبو 
فرانكفورت بعدها بـ 12 دقيقة عن طريق رافاييل 

بوري.
االحتكام  قبل  اإلضافي،  الوقت  الفريقان،  وخاض 
بالتعادل  المباراة  انتهاء  بعد  الترجيح،  لركالت 

.1-1
أول فرصة خطيرة في المباراة، جاءت بعد مرور 
12 دقيقة على البداية عن طريق فرانكفورت، عبر 
ماكجريجور،  الحارس  لكن  من سو،  قوية  تسديدة 

كان لها بالمرصاد.
قبل  رينجرز،  منطقة جزاء  داخل  كناوف  وتوغل 
إلى  أن يطلق تسديدة يسارية، حولها ماكجريجور 
ركنية، قبل أن يصوب سو كرة أخرى نحو المرمى 

األسكتلندي، إال أنها علت العارضة.
وتأخر وصول رينجرز للمرمى، حتى الدقيقة 26، 
عندما أطلق أريبو تصويبة قوية من مسافة بعيدة، 

مرت بجوار مرمى الحارس تراب.
مرمى  نحو  للزحف،  فرانكفورت  طوفان  وعاد 
رينجرز، بتصويبة صاروخية على الطائر، أطلقها 
الكرة  لكن  الجزاء،  منطقة  خارج  من  كوستيتش 

ارتطمت بأعلى الشباك من الخارج.
أتيحت  التي  الفرص،  الفريقان ترجمة  ولم يستطع 

االستراحة  إلى  ليذهبا  األول،  الشوط  طوال  لهما 
بالتعادل السلبي.

سدد  إذ  ساخنة،  جاءت  الثاني  الشوط  بداية 
جزاء  منطقة  حدود  على  من  كرة  ليندستروم، 
رينجرز، لترتطم الكرة بقدم أحد المدافعين، وتمر 

بجوار القائم.
مباغتة  في  رينجرز  نجح  التيار،  عكس  وعلى 
نظيره األلماني بهدف أول، بعدما سقط المدافع توتا 
أمام أوريبي، الذي انقض على الكرة، وانطلق نحو 

المرمى، مسددا الكرة نحو الشباك.
غضون  في  النتيجة  يعدل  أن  فرانكفورت،  وكاد 
منطقة  داخل  أمادا  إلى  كرة  بعدما وصلت  دقائق، 
حارس  فوق  من  ساقطة  كرة  ليوجه  الجزاء، 
من  الشباك  أعلى  في  استقرت  لكنها  رينجرز، 

الخارج.
كافية  كانت  الفرصة،  تلك  على  معدودة  ثوان 
لوصول فرانكفورت للشباك، بعد عرضية أرسلها 
الكرة  وجه  الذي  بوري،  رافاييل  نحو  كوستيتش 

بلمسة واحدة، مسجال هدف التعادل.
الوقت  لينتهي  جديد،  بال  التالية  الدقائق  ومرت 
األصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وتم اللجوء للوقت 

اإلضافي.
تصويبة  شهدت  األول،  اإلضافي  الشوط  بداية 
علت  الكرة  لكن  أرفيلد،  البديل  من  صاروخية 

مرمى فرانكفورت.
ووقف الحارس تراب بالمرصاد أمام تسديدة قوية 
الهدف  تسجيل  من  رينجرز  ليمنع  المدى،  بعيدة 

جاكيتش،  البديل  من  الرد  يأتي  أن  قبل  الثاني، 
بتصويبة علت مرمى حارس الفريق األسكتلندي.

قاتل  مقربة من خطف هدف  على  رينجرز  وكان 
بعدما  بدقيقتين،  الثاني  اإلضافي  الشوط  نهاية  قبل 
من  بالقرب  مرت  خطيرة،  لتسديدة  بقدمه  تصدى 

مرماه، ليبقي على أمال فريقه في نيل اللقب.
ولعب تراب، دور البطولة في اللحظات األخيرة، 
على  حرة  ركلة  من  قوية  لتسديدة  تصدى  بعدما 
نهاية  الحكم  يطلق  أن  قبل  الجزاء،  منطقة  حدود 

الشوط اإلضافي الثاني، بالتعادل )1-1(.
وامتد تألق تراب لركالت الترجيح، بعدما تصدى 
لركلة سددها آرون رامسي، مهدت طريق فريقه، 

نحو حسم ركالت الترجيح لصالحه )4-5(.
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المجتمع  منظومة  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة  صّرحت  ـ  األخبار  مركز 
الكردستاني )KCK(: أن مقاومة الشعب، والكريال الماضية على خط شهداء أيار سوف 

تنتصر بالتأكيد، ستتحرر كردستان، وتصبح تركيا والشرق األوسط ديمقراطية.

KCK: الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال يلعب دور الخيانة

المشتركة  الرئاسة  بيان  نص  في  وجاء 
المجتمع  منظومة  في  التنفيذي  للمجلس 
الكردستاني ) KCK (  : »أيار هو الشهر، الذي 
استشهدت فيه قيادات ثورة الحرية الكردستانية، 
والشعب  التركية،  االشتراكية  والحركة 
لشعوب  المشتركة  القيم  اجتمعت  العربي، 
الشرق األوسط في أيار، لذلك، فإن شهر أيار، 
العيش  لهدف  هما عالمة  أيار،  شهر  وشهداء 
المشترك، والنضال المشترك، وأخوة الشعوب 
واألممية، فبهذا الشعور، نستذكر كافة شهداء 
قرار،  حقي  شخص  في  والديمقراطية  الثورة 
بكل  كايا،  كايباك  وإبراهيم  كورتاي،  وفرهاد 
تقدير وامتنان، ونجدد عهدنا على الوفاء بعهدنا 
وبناء  الفاشي،  العدو  هزيمة  في  قطعناه  الذي 
الشرق  لشعوب  واألخوة  المشتركة،  الحياة 

األوسط على أساس األمة الديمقراطية«.
استشهد   ،1997 أيار  »في  البيان:  وأكمل 
الحزب  يد  على  بوحشية  رفاقنا  من  العشرات 
الديمقراطي الكردستاني )PDK(، في شخص 
هولير  شهداء  كافة  نستذكر  وهيلين،  أوزان 
الحزب  وإخالص،  ومحبة  احترام،  بكل 
الديمقراطي الكردستاني اليوم أيضاً يقوم بدور 
رفاقنا  من  المئات  استشهد  والعميل،  الخائن 
المعلومات  بسبب  التركية؛  الدولة  يد  على 
الحزب  له  أعطاها  التي  االستخباراتية 
وبمناسبة   ،)PDK( الكردستاني  الديمقراطي 
فهم  إلى  وأصدقاءنا  شعبنا،  ندعو  أيار،  شهر 
النضال  تصعيد  يجب  وتبنيهم،  الشهداء  عمق 
المتعاونين  الفاشية، وضد  التركية  الدولة  ضد 

معها في ذكرى هؤالء الشهداء«.

مقاومة زاب وآفاشني هي 
املقاومة املثىل عرب التاريخ

وآفاشين،  زاب  مقاومة  أن  إلى  البيان،  وأشار 
لشهداء  الوالء،  من  مستوى  أعلى  هي  والتي 
واحدة  الجميع،  ثورة  ولشهداء  أيار،  شهر 
التاريخ  الفعل ذات مغزى في  أكثر ردود  من 
على العدو الوحشي القاتل، والمتعاونين معه، 
هجمات  ضد  انطلقت  التي  المقاومة  استمرت 
االحتالل  دولة  شنتها  التي  الجماعية،  اإلبادة 
كانت  لمدة شهر،  وآفاشين  زاب  على  التركي 
الدولة التركية تهدف إلى السيطرة على زاب، 
وبالتالي  قصيرة،  زمنية  فترة  في  وآفاشين 
الهدف  بهذا  الكريال،  مناطق  جميع  مهاجمة 
شن هجوم في نيسان، لكن بمقاومة الكريال، تم 
توجيه ضربات شديدة لجيش االحتالل التركي، 
شهر  حصيلة  لمخططه،  تنفيذه  دون  وحالت 
الدفاع  مركز  عنها  أعلن  التي  المعارك،  من 
الشعبي، وخسائر جيش االحتالل، تكشف عن 
هزيمته بشكل واضح، قاوم المقاتلون الفدائيون 
بروح  التركي  االحتالل  جيش  ضد  بشجاعة 
كردستان  عن  ودافعوا  اآلبوجية،  التضحية 
وقادة  مقاتلي،  ونهنّئ جميع  »نحيّي  وحموها، 
ووحدات   ،)  HPG( الشعبي  الدفاع  قوات 
الذين   ،)YJA Star( ستار  ـ  الحرة  المرأة 
اآلبوجية، في شخص  التضحية  بروح  قاوموا 
الرفاق مزكين، وروهات، نستذكر كافة الرفاق 
الذين استشهدوا في المقاومة بكل احترام، وحب 

وامتنان، ونعاهدهم على انتصار نضالهم«.
الحرب  تكتيكات  وجه  »في  البيان:  وأضاف 
لمقاتلي  اآلبوجية  التضحية  وروح  الحديثة، 

االحتالل  جيش  لدى  ليس  كردستان،  حرية 
المعارك  من  شهر  مرحلة  لالنتصار،  فرصة 
الكريال  مقاتلو  يهزم  لم  الشيء،  هذا  أظهرت 
بل  خططهم،  وأفشلوا  فقط،  االحتالل  جيش 
أشعلوا أيضاً نيران المقاومة في قلوب الشباب 
دخلت  انتباههم،  ولفتت  لكردستان،  الوطني 
مكان  كل  وفي  كردستان  في  الوطنية  الشبيبة 
الكريال،  مناطق  إلى  للوصول  الحركة  في 
في  الكريال  مقاومة  المقاومة،  الى  واالنضمام 
هيأت  االحتالل،  جيش  ضد  وآفاشين  زاب 
بصفوف  االلتحاق  على  كردستان  شبيبة 
الكردي  الشعب  آمال  عن  والدفاع  النضال، 
النضال  طليعة  في  مكانهم  وأخذ  الحرية،  في 
من أجل الحرية، بدون شك، من اآلن فصاعداً 
في  كردستان  حرية  مقاتلو  سيناضل  أيضاً، 
الخطوط األمامية للنضال، وسيقودون النضال 

من أجل الحرية لشعب كردستان«.

وحدات املرأة الحرة رفعت من 
مستوى املقاومة

بوالئها  ـ ستار  الحرة  المرأة  وتابع: »وحدات 
القيادة في مسيرة  آبو تولت بمهمتها  القائد  مع 
في  مزكين  مكانها  بقيادة  واحتلت  الحرية، 
ووجهت  الكريال،  لمقاومة  األمامية  الصفوف 
كما  التركي،  االحتالل  لجيش  قوية  ضربات 
ضربات  ووجهت  مستقلة،  بعمليات  قامت 
التركية، ووضحت مسير  الفاشية  لجيش  قوية 

الحرب، وصعدت من وتيرة المقاومة«.

تصعيد النضال واملقاومة ضد 
املحتل الرتيك

العدالة  حزبي  »فاشية  البيان:  واستأنف 
القضاء  من خالل  القومية  والحركة  والتنمية، 
على مكتسبات الشعب الكردي، تسعى إلبادته 
مائة  مدى  على  أهدافه  وتحقيق  كامل،  بشكل 
عام للميثاق الملي، وألنها ترى حركتنا كعائق 
تقوم بهجمات  فإنها  أهدافها،  أمام تحقيق  كبير 
إبادة ضد حركتنا، ومقاتلينا الكريال، تريد من 
الديمقراطي  الحزب  وعمالة  تواطؤ،  خالل 
هذه،  اإلبادة  حرب  إكمال  معها،  الكردستاني 
الحزب  هذا  موقف  يرى  الكردستاني  الشعب 
مكان،  كل  في  حياله  موقفه  ويبدي  الخياني، 
والمثقفين،  الكردستانية،  األحزاب  ننادي 
والقوى  والكرد،  والكتاب،  والفنانين، 
الديمقراطية كافةً، لتصعيد النضال، والمقاومة 
الحزب  وتواطؤ  التركي،  االحتالل  دولة  ضد 
ذكرى  وتبني  معها،  الكردستاني  الديمقراطي 

شهداء هولير«.
الكردي،  الشعب  »على  البيان:  واختتم 

أقوى،  بشكل  استيائهم  عن  التعبير  وأصدقائه 
ألن جيش االحتالل التركي، ال يستطيع النجاح 
استخدام  إلى  فيلجأ  الكريال،  مقاومة  وجه  في 
األسلحة  أن  من  وبالرغم  الكيماوية،  األسلحة 
هناك  يكون  أن  ويجب  محظورة،  الكيماوية 
فإننا ال نرى  احتجاج ضد كل من يستخدمها، 
أية احتجاجات ضد أفعال الدولة التركية من قبل 
الساحة الدولية، وال يبدون موقفهم حيالها، وهذا 
يعدّ نفاقاً بحد ذاته، إنها جريمة ضد اإلنسانية، 
الذين يحتجون ضد استخدام األسلحة الكيماوية 
هجمات  ضد  ويحتجون  أخرى،  منطقة  ضد 
الصمت  ويلتزمون  أوكرانيا،  ضد  روسيا 
الكيماوية  التركي  ضد هجمات دولة االحتالل 
الشعب  اإلبادة ضد  على كردستان، وهجمات 
فإنهم شركاء في هذه الجريمة، ضد  الكردي، 
هذا الشيء، على الشعب الكردي، وأصدقائه، 
والرأي العام الديمقراطي إبداء رفضهم بشكل 
أقوى، وتصعيد النضال، واالنتفاض ضد هذه 
الجريمة المنافية لإلنسانية، إن مقاومة الشعب، 
والكريال على خط شهداء شهر أيار ستنتصر 
تركيا  وتصبح  كردستان  وستتحرر  بالتأكيد، 

والشرق األوسط ديمقراطية«.

وجيه عشيرة الجعابات بالرقة: على الدول العربية 
االستيقاظ من سباتها؛ للتصدي للخطر العثماني

مركز األخبارـ  انتقد وجيه عشيرة الجعابات 
في الرقة، صمت جامعة الدول العربية عن 
المناطق  في  التركي  االستيطاني  المشروع 
بداية  منذ  صامتة  »فهي  وقال:  المحتلة، 

األزمة السورية«.
عملية  في  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
المحتلة،  المناطق  في  الديمغرافي  التغيير 
وآخرها بناء مستوطنات لالجئين السوريين، 
بدعم من دول عربية تدّعي أنها تساعد في 
وفي  السوري،  للشعب  االستقرار  دعم 

مقدمتها، قطر، والكويت.
وبهذا الصدد، التقت وكالة أنباء هاوار وجيه 
عشيرة الجعابات في الرقة، يوسف األسعد، 
الذي قال: »توطين مليون الجئ هو مشروع 
استيطان، واحتالل جديد، الهدف منه عملية 
تغيير ديمغرافي؛ إلكمال مشاريع قديمة في 
سوريا، كان الهدف منها معروفاً لدى العالم 

أجمع، فيما يخيم الصمت حيالها«.

صمت الدول العربية ليس 
بالجديد

الالجئين  استخدمت  »تركيا  األسعد:  ولفت 
في بداية األزمة السورية كورقة ضغط على 
الدول األوروبية، من أجل تحقيق مصالحها 
السياسية، والعسكرية، واليوم تريد أن تكمل 
مشروعها العثماني من خالل إسكان أهالي 

ريف  في  دمشق  وريف  وحلب،  حمص، 
الحسكة، وعفرين، وإدلب، وكل هذه العملية 

هي تغيير لديمغرافية المنطقة«.
وانتقد األسعد صمت الجامعة العربية بشكل 
عام قائالً: »صمتها ليس جديداً، فهي صامتة 
وأضاف:  السورية«،  األزمة  بداية  منذ 
»تدخلت تركيا في شؤون العديد من الدول، 
مثل: ليبيا والعراق، وغيرها من الدول، التي 
العربية  الجامعة  تدِل  ولم  احتاللها،  تحاول 
بأي تصريح يستنكر، ويرفض هذا التدخل«.

الهدف من بناء املستوطنات

وتساءل األسعد »لماذا تدعم )قطر والكويت( 
تساهم  ال  لم  المستوطنات؟  بناء  في  تركيا 
السورية،  األزمة  حل  في  العربية  الدول 
منازلهم  إلى  الالجئين  هؤالء  وإعادة 
األصلية، واالبتعاد عن هذه العمليات المهينة 

للشعب السوري؟«.
وأكد األسعد: »إذا كانت تركيا جادة في إعادة 
إلى  تعيدهم  ال  فلماذا  سوريا،  إلى  الالجئين 
منازلهم، جميع السوريين لديهم منازل، لماذا 
لهم مستوطنات  تبني  لماذا  إليها؟  تعيدهم  ال 
منها؛  مهجرون  وهم  أهلها،  أراضي  في 

بسبب سياساتها االحتاللية«.
من  العربية  الدول  كافة  األسعد  وحذر 
الحالية،  التركي  االحتالل  سياسة  خطورة 
وقال: »على شعوب المنطقة بكافة مكوناتها، 
االحتالل  لمواجهة  بعضها  مع  تتكاتف  أن 
العثماني الجديد، الذي يستهدف إرادة شعوب 
من  أقوى  شعبنا  »إرادة  مؤكداً:  المنطقة«، 

مخططاتهم«.
الرقة  في  الجعابات  عشيرة  وجيه  واختتم 
في  »اليوم  بالقول:  حديثه  األسعد  يوسف 
سيكون  وغداً  وإدلب،  كانيه وعفرين  سري 
في الشرق األوسط كله، على هذه الدول أن 

تستيقظ من سباتها«.

سياسي سويدي ينشر صورته مع القيادية في وحدات 
حماية الشعب ويثني على بطوالتها

األردن يحذر من استبدال قوات إيرانية مكان القوات 
الروسية المنسحبة من الجنوب السوري

والمسؤول  السياسي  نشر  ـ  األخبار  مركز 
على  تغريدة  سوشتيد:  جوناس  السويدي 
قائدة  مع  لها  صورة  بها  مرفق  »تويتر« 
هللا،  عبد  نسرين  الشعب،  حماية  وحدات 

حيث أكد أنها »مناضلة من أجل الحرية«.

وجاء في تغريدة سوشتيد: »أنا فخور بأنني 
هللا،  عبد  نسرين  مع  جنب  إلى  جنبًا  وقفت 
التي  المرأة،  حماية  وحدات  قائدة  كانت 
الرقة  كوباني، وحررت  في  لداعش  تصدت 
أجل  من  مناضلة  وهي  اإلرهابيين،  من 

الحرية«. 
تريد  الذين  هم  »هؤالء  سوشتيد:  وأضاف 
تركيا منا أن نخيب أملهم من أجل االنضمام 

إلى حلف الناتو«.
والجدير بالذكر أن كل من السويد، وفنلندا، 
حلف  إلى  االنضمام  طلب  رسمياً  قدموا  الناتو، ما أدى إلى انزعاج الرئيس التركي قد 

قبول  بعدم  وطالب  أردوغان،  طيب  رجب 
الذاتية،  لإلدارة  البلدين  دعم  بسبب  طلبهم، 

وقوات سوريا الديمقراطية.

العاهل  حذر  ـ  األخبار  مركز 
األردني، الملك عبد هللا الثاني، من 
الفراغ،  ووكالؤها  إيران،  تمأل  أن 
الذي خلفه انسحاب قوات روسية، 
من جنوب سوريا، ما قد يؤدي إلى 
مشاكل على طول الحدود األردنية.

األردني  الملك  تصريحات  وجاءت 
خالل مقابلة األربعاء 2022/5/18 

في معهد هوفر بجامعة ستانفورد.
أسفه  عن  الثاني  هللا  عبد  وأعرب 
روسيا  تركته  الذي  الفراغ،  من 
وقال:  أوكرانيا،  على  تركيزها  مع 

المشاكل على  »نحن نتوقع تصعيد 
حدودنا«.

أن  إلى  حديثة،  تقارير  وأشارت 
في  قواتها  تسحب  كانت  روسيا 
في  قواتها  تعزيز  أجل  من  سوريا 
هذه  تأكيد  يتم  لم  لكن  أوكرانيا، 

التقارير رسمياً.
روسيا  جانب  إلى  إيران  وتعّد 
دمشق،  لحكومة  القوي،  الحليف 
وعسكرية  سياسية،  أذرع  ولها 

داخل البالد.

الكرد في الكتاب المقدس ـ2ـ

وإن يبغي عليك قومك، ال يبغي عليك القمر

برادوست ميتاني

مقال  في  مشختي  خليل  محمد  أحمد  أ.  يقول 
كردستان«  وأورا  الكلدان،  أور  »بين  بعنوان 
المنشورة في مجلة اللش عام1988م باإلضافة 
إلى تأكيده: بأن الكلدانيين لم يكونوا موجودين 
قبل  األول  النصف  في  ظهروا  بل  حينذاك، 
الميالد: إن المقصود بمدينة »أور« هي مدينة 
»أورا« التاريخية في شمال كردستان »باكور 
الهيتي،  الملك  رسالة  في  الواردة  كردستان« 
إلى ملك أوغاريت بضرورة نقل الحبوب من 
مدينة موكيش إلى مدينة أورا، وهي قريبة من 
حران، وأن اسم أورا ذو معنى كردي صرف 
بمعنى ماء )آف(، وآران )باران - مطر(، ثم 

تحولت إلى أورفا.
وأخبار  البالد  آثار  كتابه  في  القزويني  يقول 
قرية  في  كان  إبراهيم  النبي  مولد  إن  العباد: 
اسمها »كوثى« من سواد العراق، وينطبق هذا 
قول  ثمة  ذلك  وفي  الكاشية،  أور  منطقة  على 
لإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه عندما 
نبط )سومر( كوثى،  قبيلة قريش من  إن  قال: 
ومن يسأل عنا، فنحن من ثبط كوثى لذلك يعد 
العرب قبيلة قريش من العرب المستعربة، كما 
»النبطيين«  بـ  السومريين  يسمون  كانوا  أنهم 
ونحن نعلم بأن أصل السومريين هم من جبال 
الكاشيين،  مثل  مثلهم  الكردستانية،  زاغروس 
الذين كغيرهم من أجداد الكرد، الذين  يشكلون 

جزءاً من السومريين.
القدم،  منذ  كردي  فإنه  أور،  مدينة  اسم  أما 
الخوريين  الكرد  أجدادنا  عاصمة  أن  والدليل، 
على  ق.م،   2500 أوركيش  هي  الهوريين، 
الجزيرة  إقليم  في  الحالية  عامودا  من  مقربة 
التالية،  اآلية  في  المقدس  والكتاب  آفا،  بروج 
عليه  إبراهيم  النبي  بين  العالقة  تلك  يؤكد 

السالم، ومدينة حران أي أورفا:
ابن  بن هاران  ابنه ولوطا  إبرام  تارح  »وأخذ 
ابنه، وساراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا 
من أور الكلدانيين؛ ليذهبوا إلى أرض كنعان، 
وكانت  هناك،  وأقاموا  حاران،  إلى  فأتوا 
ومات  وسنين،  وخمس  مائتين  تارح  أيام 
                                                                                                                                         32-31:11 التكوين  حاران«  في  تارح 
                                                                                                                    
وحدة  تثبت  المقدس  الكتاب  من  التالية  اآلية 
اللغة الكردية منذ زمن النبي نوح، وحتى اآلن، 
)جومرد(،  جومر  أوالده  أسماء  بأن  وذلك 
مادي )ميدي(، بادان )باديان وبادينان(، توبال 

وتيراس )تيريز(:
ويافث،  نوح: »سام، وحام،  بني  مواليد  وهذه 
وولد منهم بنون بعد الطوفان، بنو يافث جومر، 
وماشك،  وتوبال،  وبادان  ومادي،  وماجوج، 
وتيراس« التكوين 2-1:10                                                                                              
والقرآن  المقدس،  الكتاب  الى  بالعودة  وكذلك 
الكريم  نستمد منهما  قدسية أرض كردستان، 
عندما يطلب النبي نوح عليه السالم من ربه، 
بأن ينزله في أرض مباركه، فكانت التلبية بأن 
ترسو سفينته على جبل جودي، فيهلك الكفار، 
ويُنجي المؤمنين، علماً أن الكتاب المقدس يذكر 
في ذلك جبل آرارات، وبالرغم من االختالف 
أحيانا  لألسماء  الداللة  فإن   الكتابين،  بين 
بتقادم الزمن تتغير، إذ جاء في الصفحة 691 
»إن  األرمنية:  للموسوعة  األول  المجلد  من 
قردي  الجودي،  هي:  أسماء  ثالثة  آلرارات 
)علماً أن اسم قردي، هو كردي في لغة بعض 
»آرارات«.  الكردي(،  الشعب  غير  الشعوب 
جبل  كونه  النار،  يعني  الكردية  اللغة  في  )آر 
بركاني ناري( وكذلك قال القرطبي: الجودي: 
اسم لكل الجبال، أي ليس لجبل واحد، وخاصة 
أنه يشكل في كردستان جزءاً رئيسياً من سلسلة 

طوروس... ولجودي قدسية دينية، إذ يقال إنّه 
السفينة  عليه  استوت  فلهذا  الجنة،  جبال  من 
واختارته، ومهما كان االختالف، فإن الجبلين 
يقعان في كردستان: واستقرت الفلك في الشهر 
السابع، في اليوم السابع عشر من الشهر على 
جبال آرارات. التكوين 4-8                                                                                                 
 فقد كان أول وجود لنبي نوح )عليه السالم( في 
نوح، وأوالده  النبي  أسسها  التي  قرية هشتي، 
بعد الطوفان، والتي مازالت تحمل ذلك االسم، 
العدد: األول يقول: كانوا  وثمة رأيين في هذا 
نوح،  والنبي  الثالثة،  أوالده  وهم  ثمانية، 
وزوجاتهم األربعة، فصاروا ثمانية في القرية، 
الرأي الثاني: يقول ثمانين، أي بعد أن تكاثروا، 

وصاروا ثمانين، ومن ثم بنوا القرية. 
نوح،  النبي  بناها  التي  األخرى،  القرى  ومن 
وأنصاره في كردستان، ومازالت تحافظ على 
دورنخ«  شرنخ  »بانح-  اآلن:  حتى  اسمها 
مدينة  في  بناه  الذي  مسجدها،  إلى  باإلضافة 
المعالم  تلك  على  وعالوة  بوطان،  جزيرة 
الهامة، وجود قبره في تلك المدينة أي »جزيرة 
بوطان« والتي اآلن تسمى بمدينة النبي نوح، 
ويجب أاّل ننسى هنا، أن نقول: إن معنى اسم 
الكردية هو نوه أي جديد، ألنه  اللغة  نوح في 

جدد البشرية، بعد أبينا النبي آدم عليه السالم.
المتعددة، البدّ من  التاريخية  الحقائق  أمام تلك 

عليها  استقرت  التي  الجبال،  أن  طالما  القول: 
السفينة وهي: نيسير، شنكال، بيخير، آرارات 
إذاً  فالقصة   كردستان،  في  تقع  كلها  وجودي 
حدثت في كردستان، وبما أن النبي نوح- عليه 
السالم- هو أبو البشر، الثاني بعد اندثار جميع 
بعد  الثانية  البشرية  فإن  الطوفان،  في  األمم 
موطن  كردستان،  من  خرجت  قد  آدم،  النبي 
كردستان  تكون  وبذلك  والحالي،  األول  الكرد 
أن  كما  األرض،  وجه  على  البشرية  مهد  
كردستان  تعد أرضا مباركة، وذلك تأكيداً على 
ُمبَاَرًكا  ُمْنَزاًل  أَْنِزْلنِي  َرّبِ  »َوقُْل  تعالى:  قوله 

َوأَْنَت َخْيُر اْلُمْنِزِليَن« )المؤمنون :29 ( 
 بما أن هذه البشرية من نسل نوح، فتكون هي 
بذلك إخوة من أوالده الثالثة: سام )أب العرب، 
الحبشيين  )أب  حام  وآخرين(،  والعبريين، 
اآلريين  )أب  ويافث  وآخرين(  واألفارقة 
هؤالء  وآخرين(،  واألوروبيين  اآلسيويين، 
أسالف  بين  من  كردستان  في  ظهروا  الذين 
عام  نوح  للنبي  المعاصرين  الجوديين  الكرد 
الذي سبق  6000 ق.م، بل في األلف األول، 
المنحدرة  الريفية  المدنية  تشكل  بداية  في  ذلك 

من الجبلية.
ينكرون  الذين  أولئك،  كل  أين  نسأل،  لهذا 
صلة القربى بين جميع البشر، ويتعالون على 
القاتلة،  بعنصريتهم  ويتشدقون  اآلخرين، 

بعرقه،  األصيل  الكردي  الشعب  مع  خاصة 
الموغل في القدم البشري؟ وخاصة حين يكون 
النبي نوح عليه السالم أبو البشرية الثاني، التي 
في  وانتشرت  كردستان،  أرض  من  انطلقت 

أصقاع العالم مع سام، وحام، ويافث.
تؤكد  أيضاً،  المقدس  الكتاب  التالية من  واآلية 
انتشار البشرية الثانية من كردستان إلى أصقاع 

العالم:
الفلك،  من  خرجوا  الذين  نوح،  بنو  »وكان 
سام وحام ويافث، وحام هو أبو كنعان، هؤالء 
كل  تشعبت  أولئك  ومن  نوح،  بنو  هم  الثالثة 
األرض«.  التكوين 19-18:9                                                                                                  
في  وكذلك  المقدس،  الكتاب  في  يرد  ما  أما 
القرآن الكريم، بما هو صلة بأرض كردستان، 
النبي  دين  حيث  الكرد،  لنا  مفخرة  فإنه 
السومري  الملك  مع  وقصته  الخليل،  إبراهيم 
وبالذات  كردستان،  أرض  في  فهو  نمرود، 
»كري  في  اآلن  معبد  وثمة  حران،  سهل  في 
عالم  ويقول  »رها«  لمدينة  التابع  نافوكي« 
اآلثار األلماني كالوس شميدت: إنه أقدم معبد 
مكتشف حتى اآلن، وربما يكون ذلك التل، هو 
الذي  والبستان،  اإلنجيل،  ذكرها  التي  الجنة 
أيرمي«  آدم، ونوح، ويسمى »باغي  فيه  كان 
أو جنة عدن )EDE (، وخاصة عندما يذكر 
نهري،  بين  الواقعة  الجنة،  تلك  اإلنجيل مكان 
الفرات، وجيحون في كردستان، أي أن ظهور 
آدم بعد خروجه مع أمنا حواء من الجنة، كان 

في كردستان كما في اآلية التالية: 
هناك  ومن  الجنة،  ليسقي  يخرج  نهر  »وكان 
الواحد  اسم  رؤوس،  أربعة  فيصير  ينقسم 
الحويلة،  أرض  بجميع  المحيط  وهو  فيشون، 
تلك األرض جيد، هناك  الذهب، وذهب  حيث 
المقل، وحجر، والجزع، واسم النهر الثاني هو 
الكوش،  أرض  بجميع  المحيط  وهو  جيحون 
الجاري  وهو  حداقل  هو  الثالث  النهر  واسم 
الفرات«.  هو  الرابع  والنهر  آشور،  شرقي 

التكوين 14-10:1
وفي الختام: ليس هدفنا من مثل هذه األبحاث، 
هو إظهار التميز قومياً عن الشعوب األخرى، 
أو التعالي، إنما إظهار دورنا ككرد في المنطقة، 
الشعوب  من  أخوتنا  بقية  مع  كمساهمين 
األخرى، في بناء الحضارة اإلنسانية، وكذلك 
العنصريين،  لإلنسانية،  الناكرين  على  الرد 
رحاهم  طرفي  بين  من  تاريخنا  وإلخراج 
بأحقية  نشك  ال  بأننا شعب  الظالمة،  الطاحنة، 
وجودنا، بل نحن شعب حضاري، مبني على 

كامل المقومات القومية.

»من كتاب قصص األمثال 
لعبد الرحمن أومري«

تلقائية  عبارات  المواقف،  من  الكثير  صنعت 
جعل  والذي  التاريخ،  ذاكرة  في  حية  ظلّت 
البشر  بين  ومتداولة  باتت شهيرة،  أمثااًل  منها 
األمثال  تلك  بين  ومن  األوقات،  من  وقت  في 
يبغي عليك قومك، ال  يقول “وإن  الذي  المثل 
يبغي عليك القمر”، فما القصة، وراء قول هذه 

العبارة، التي تحولت إلى مثل شهير. 
 قصة، وإن يبغي عليك قومك، ال يبغي عليك 
أن أصل  المفضل بن محمد،  القمر: ورد عن 
ثعلبة  بني  بين  قام  رهان  إلى  يعود  المثل  هذا 
بن أسعد بن ضبة في أيام الجاهلية، حيث أنهم 
الرابعة  ليلة  في  والقمر  الشمس  على  تراهنوا 
وأيهما  سيغيب،  وأيهما  الشهر،  من  عشرة 
الشمس  إن  منهم:  طائفة  قالت  حيث  سيبقى، 
خالفتهم  بينما  يرى،  القمر  والزال  ستطلع، 
تلك  قالت  حيث  الرأي،  في  أخرى  طائفة 
تطلع  أن  قبل  سيغيب  القمر  إن  بل،  األخيرة: 
الشمس، وهنا دّب الخالف فيما بينهم، وأرادوا 
إليه  يحتكموا  رجل،  طريق  عن  يتراضوا  أن 
بينهم، فقال رجل منهم: إن قومي يبغون علّي.. 
، حينها قال له الرجل الحكيم عبارته الشهيرة، 
التي أصبحت مثاًل: “وإن يبغي عليك قومك ؛ 

ال يبغي عليك القمر”.
 وقد أصبحت عبارة الرجل، الذي كان حكًما 
بين الطرفين مثاًل شهيًرا، والتي وردت بمعنى: 

يوجد  لك؛ فال  إن كنت تخشى من ظلم قومك 
هناك خوف من القمر؛ ألنه ال يظلم أحداً، وفي 
حقيقة األمر، يُعدّ هذا المثل من األمثال، التي 
قصتها  معرفة  دون  معناها  في  تكتمل  ال  قد 

تكون  ال  فإنها  ذكرها،  بمجرد  ألنه  الحقيقية؛ 
غير  ألنها  يقرأها؛  أو  يسمعها،  لمن  واضحة 
مفهومة؛ لذلك، فإن المثل صار شهيًرا في وقت 

فهم فيه الناس المقصد من قوله.
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سلّطت االستراتيجية األمريكّية اإلمبريالّية الضوء على الجغرافيا السياسّية والتوّسع في دول االتحاد السوفييتّي األسبق أو مناطق نفوذه وهو 
ما تطرق إليه بريجنسكي، والجانب آخر لهذه االستراتيجية هو ضرورة التفّوق النووّي على حساب الدول النووّية، ويتحدث كتاب »رقعة الشطرنج 
الكبرى« لبريجنسكي عن االستراتيجية الجيوسياسّية للواليات المتحدة ولم يتطرق للترسانة النووّية، حتى أن كلمة »نووّي« لم يذكرها في كتابه، 

رغم أنه يعتبر التفوق النووّي أمراً ضروريًا لالستراتيجية األمريكّية الشاملة ضد روسيا.
 عين عيسى/ حسام إسماعيلـ  طالب مهجرون قاطنون بمخيم كري سبي، بوقف مخطط الدولة التركية المحتلة الرامي إلى مواصلة عمليات التغيير 
الديمغرافي، وتهجير أبناء المناطق السورية المحتلة، وتوطين أفواج جديدة من الالجئين السوريين، المتواجدين على أراضيها، فيما شددوا على 

ضمان عودتهم إلى ديارهم، التي ُهجروا منها بعد تحريرها من االحتالل.

"نريد بيوتنا".. مهجرون يحذرون الالجئين السوريين من حرب الواليات المتحدة بالوكالة في أوكرانيا ـ2ـ
االنجراِر للُمخطط االستيطاني التركي

معارض سوري: النظام مستعد للتفاوض مع تركيا؛ إلجهاض تجربة اإلدارة الذاتية

التوّجه نحو القوة النووّية

في عام 1979 إبَّان حقبة جيمي كارتر وعندما 
اُتخذ  القومّي  لألمن  مستشاراً  بريجنسكي  كان 
المتبادل«  »الدمار  مفهوم  تبنّي  بعدم  قرار 
القوة  استراتيجية  المتحدة  الواليات  تتبع  وأن 
على  ذلك  ويشتمل  النوويّة  لألولوية  المضادة 
كتابه  في  أوروبا.  في  نوويّة  صواريخ  نشر 
والتمسك  و«االنتفاضة  أمريكا«  إلى  »رسالة 
عام  شهرية  نشر  مجلة  نشرته  الذي  بالحياة« 
والناشط  الماركسي  المؤرخ  اقتبس   1981
بالمر  إدوارد  النوويّة  لألسلحة  المناهض 
تومبسون اعتراف بريجنسكي بأن استراتيجية 

الواليات المتحدة قد تحّولت إلى قوة مواجهة.
للماضي،  العودة  المهم  من  ذلك  ولتوضيح 
االتحاد  تمّكن  الماضي  القرِن  ستينيات  ففي 
السوفييتّي من مساواةِ الوالياِت المتحدةِ بالقوةِ 
النوويِّة، وقد أثار هذا الموضوُع الجدَل داخَل 
البيِت األبيِض والمؤسسة األمنيِّة ألنَّ التساوي 
المتبادل«  »الدمار  حتماً  يعني  النوويّة  بالقوة 
في حال اندالع حرب بين القوتين، وبناًء على 
في  ماكنمارا  روبرت  الدفاع  وزير  بدأ  ذلك، 
»القوة  لمفهوم  بالترويج  كينيدي  الرئيس  عهد 
الواقع هنالك نوعين  الردع«. في  أو  المضادة 
النوع األول هو هجوم  النوويّة،  الهجمات  من 
يطال المرافق الحيويّة وخاصة المدن والسكان 
مفهوم  إليه  يستند  ما  وهذا  العدو  واقتصاد 
اآلخر  للهجوم  بالنسبة  أما  المتبادل«.  »الدمار 

فهو قوة الردع التي تهدف إلى تدمير الترسانة 
النوويّة للخصم قبل أن تنطلق من قواعدها. في 
الحقيقة أن استراتيجية القوة المضادة تشبه إلى 
حد كبير استراتيجية الضربة االستباقية. بدأت 
روبرت  الدفاع  وزير  بقيادة  المتحدة  الواليات 
اعتبر  والتي  المضادة  القوة  بدراسة  ماكنمارا 
محفوف  أمر  النهج  هذا  مثل  تبنّي  أّن  الوزير 
الدمار  مفهوم  على  للتغلّب  ولكن  بالمخاطر، 
المتبادل قرّر مواصلة تطوير استراتيجية القوة 
المضادة للواليات المتحدة، واستمّر ذلك خالل 
فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. غير 
رئيساً  كارتر  كان  عندما   1979 عام  في  أنّه 
للواليات المتحدة وبريجنسكي مستشاراً لألمن 
القومّي قّررا تطبيق استراتيجية القوة المضادة، 
الفترة  تلك  في  المتحدة  الواليات  قّررت  حيث 
 « وصواريخ   »2 »بيرشينغ  وضع صواريخ 
كروز« النوويّة في أوروبا، وقد أدى ذلك إلى 
سباق  عن  األوروبية  الدول  من  كثير  تخلّي 
السالم  حركة  تمثّل  والتي  النووّي  التسلح 

األوروبية الكبيرة.
»بيرشينغ  صواريخ  واشنطن  وضعت  بدايةً 
جانب  إلى  المدى  متوّسطة  النوويّة   »2
ذلك  مثّل  وقد  أوروبا  في  »كروز«  صواريخ 
تحوالً مفصلياً في جلب السالم واالستقرار إلى 
رّوجت  المتحدة،  والواليات  أوروبا  من  كّل 
القوة  الستراتيجية  بشدة  ريغان  رونالد  إدارة 

المضادة وعّززتها بمبادرة الدفاع االستراتيجي 
أو »حرب النجوم« وهو برنامج لتطوير نظام 
التقنيات  أحدث  على  يعتمد  دفاعّي صاروخي 
المتحدة  الواليات  يستهدف  هجوم  أي  إلحباط 
وكان ذلك أقرب إلى الخيال. الحقاً توقّف سباق 
والسالم  النسبي  للهدوء  نتيجة  النووّي  التسلح 
فضالً  برلين،  جدار  طرفي  على  أوروبا  في 
ذلك،  عن  أيضاً  المتحدة  الواليات  توقّف  عن 
باإلضافة إلى اعتالء غورباتشوف سدة الحكم 
في االتحاد السوفييتّي، ولكن في أعقاب تفكك 
عزمها  واشنطن  أعلنت  السوفييتّي  االتحاد 
المضادة  القوة  استراتيجية  في  العمل  استئناف 

كي تتمكن من التفوق النووّي.
واصلت  الالحقة  الثالثة  العقود  مدى  على 
القوة  واستراتيجيات  أسلحة  تطوير  واشنطن 
هذا  في  قدراتها  تعزيز  جانب  إلى  المضادة 
 2006 عام  في  اإلعالن  تم  أنّه  لدرجة  النهج 
أن الواليات المتحدة كانت قاب قوسين أو أدنى 
من التفوق النووّي وذلك عبر مقالة نُشرت عبر 
مجلة »فورن أفيرز« من قبل مجلس العالقات 
الستراتيجية  الرئيسّي  المركز  وهو  الخارجية 
المقال  شدد  وقد  العظمى،  المتحدة  الواليات 
المنشور في المجلة المذكورة »على أن الصين 
ال تمتلك قدرة الردع النووّي في حال تعّرضت 
تطور  إلى  بالنظر  أمريكّي  استباقي  لهجوم 
االستشعار  وأنظمة  الهجومية  التكنولوجيا 
عن بعد التي تمتلكها الواليات المتحدة، وأمام 
الردع  نظام  بتطوير  الروس  بدأ  الواقع  هذا 
المتحدة  الواليات  قطعت  المقابل  في  النووّي. 
بال  النووّي  التفوق  تحقيق  في  كبيرة  أشواطاً 
منازع، وقد تزامن ذلك مع توسيع قاعدة حلف 
من  جزء  ألنه  أوروبا  في  األطلسّي  شمال 
استراتيجية القوة المضادة التي كانت تتمثل في 
النوويّة على مقربة من روسيا  الترسانة  جعل 
لتقويض قدرة موسكو على الرد في حال شن 

ضربة نوويّة استباقية ضدها.
هذه  في  الرئيسّي  الهدف  هي  روسيا  كانت 
التالي،  الهدف  الصين  وستكون  االستراتيجية 
البوصلة  أدار  السلطة  ترامب  تولّي  مع  ولكن 
لحدوث  ذلك  أدّى  الصين.  نحو  روسيا  من 
اضطرابات في االستراتيجية الكبرى لكل من 
وأّن  خاصةً  األطلسّي،  شمال  وحلف  أمريكا 
من  هاماً  جزءاً  كانت  الحلف  قاعدة  توسيع 
وصول  وبمجرد  النووّي،  التفّوق  استراتيجية 
عبر  الخلل  إصالح  تم  للسلطة  بايدن  إدارة 
الخناق  للحلف وتضييق  أوكرانيا  السعي لضم 

على روسيا.
لم تمر كل هذه األمور على روسيا التي تعتبر 
اليوم دولة رأسمالية وأصبحت قوة ُعظمى من 
جديد، لقد تنبأت روسيا بالمستقبل عندما أعلن 
 2007 عام  بوتين  فالديمير  الروسّي  الرئيس 
أحادي القطب أصبح مستحيالً، وأن  إن عالماً 
تحقيق  بمقدورها  يعد  لم  المتحدة  الواليات 
للتصدي ضد  نووّي، وفي محاولة منها  تفّوق 
المتحدة  للواليات  المضادة  القوة  استراتيجية 
تطوير  في  والصين  روسيا  من  كل  بدأت 
قائم  االستباقية  الضربة  مفهوم  إن  ترسانتها. 
أقرب  المتحدة  الواليات  ـ  المهاجم  قيام  على 
الصواريخ  منظومات  باستهداف  ـ  ذلك  إلى 
أو  ثابتة  أكانت  سواء  والهجومية  الدفاعيّة 
يتم  بحيث  الغّواصات  إلى  باإلضافة  متحّركة، 
تدميرها بشكٍل كامل، أما بالنسبة لعمل منظومة 
الباليستيّة فهو  للصواريخ  المضادة  الصواريخ 
النوويّة  القوى  تعلم  انتقامية.  ضربة  أيّة  ردع 
اللتان  وروسيا  الصين  وخاصةً  ذلك  العظمى 
أو  النووّي  الردع  بدأتا في تطوير استراتيجية 
مضادة.  ضربة  شّن  أو  التصدّي  على  القدرة 
روسيا  طّورت  الماضية،  القليلة  السنوات  في 
سرعة  سرعتها  تفوق  صواريخ  والصين 
الصوت، حيث تتحرك هذه الصواريخ بسرعة 
الوقت  نفس  وفي  ماخ   5 عتبة  تتجاوز  فائقة، 
تكون قادرة على المناورة، لذلك ال يمكن إيقافها 
المضادة  الجوية  الدفاعات  منظومة  بواسطة 

للصواريخ الباليستيّة األمر الذي سيقّوض قدرة 
القوة المضادة األمريكيّة، خاصةً وأن الواليات 
سرعة  تفوق  صواريخ  بعد  تطّور  لم  المتحدة 
الصوت من هذا النوع. تطلق الصين على هذا 
النوع من األسلحة »الصولجان القاتل« لقدرته 
كبيرة.  قوته  كانت  وإن  الخصم  مواجهة  على 
مثل هكذا صواريخ ستعزز كل من  وبتطوير 
تأمين  خالل  من  الردع  قوة  والصين  روسيا 
الحماية ألنظمتها النوويّة الهجومية في حال تم 
العوامل في  استهدافها، ويعتبر ذلك أحد أبرز 

التصدّي للضربة االستباقية األمريكيّة.
إن الجانب اآلخر في سباق التفوق النووّي هو 
هيمنة الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسّي 
لذلك  ونتيجة  الصناعيّة،  األقمار  مجال  على 
أصبحت أهداف البنتاغون أكثر دقة لدرجة أنه 
المحصنة  الصواريخ  منظومة  تدمير  بإمكانهم 
تدمير  إلى  برؤوس حربية صغيرة، باإلضافة 
الغواصات أيضاً. إن مجال األقمار الصناعيّة 
كبير  حد  إلى  القدرة  المتحدة  الواليات  يمنح 
أو  المحصنة  الصواريخ  منظومة  تدمير  على 
نوويّة  غير  بأسلحة  والسيطرة  القيادة  مراكز 
أو برؤوس حربية نوويّة صغيرة الحجم نتيجة 
الجيشين  من  كل  سلّط  لذلك  العالية،  لدقتها 
تطوير  على  الضوء  والصيني  الروسّي 
األسلحة المضادة لألقمار الصناعيّة واالستفادة 

منها مستقبالً.

الشتاء النووّي وخطر 
اإلبادة الجماعّية

النوويّة  الحرب  من  أخطر  النووّي  الشتاء  إن 
والروسّي  األمريكّي  الجيشان  ابتعد  لقد  ذاتها، 
عنها  النقاب  كشف  التي  السرية  الوثائق  في 
ففي  كامل،  بشكٍل  النوويّة  الحرب  علم  عن 
التسلح  السرية بشأن  التي رفعت عنها  الوثيقة 
ذكر  فيها  يوجد  ال  النوويّة  والحرب  النووّي 
حال  وفي  ومخاطرها،  الناريّة«  »للعواصف 
شن ضربة نوويّة؛ فإن العواصف الناريّة هي 
المسبب الرئيسّي الرتفاع أعداد الضحايا خالل 
الضربة، ويمكن أن تنتشر هذه العواصف في 
تصل  بمساحة  نووّي  لهجوم  تعّرضت  مدينة 
إلى 150 ميل مربع. إن المؤسسات العسكريّة 
التي ينصب تركيزها على القتال وكيفية تحقيق 
العواصف  تعِط  لم  النوويّة  الحرب  النصر في 
الناريّة أية أهمية في تحليالتها أو حتى ضمن 
مفهوم الدمار المتبادل. هناك عامل آخر أيضاً 
ألن العواصف الناريّة هي التي تسبب حدوث 

الشتاء النووّي.
في  المضادة  النوويّة  القوة  أسلحة  وضع  بعد 

االتحاد  من  علماء  أصدر  عام 1983  أوروبا 
بالغالف  متخصصون  وأمريكا  السوفييتّي 
الشتاء  مخاطر  تصف  أولية  نماذج  الجوي 
النووّي، وقد شارك علماء بارزين في أبحاث 
تتعلق بتغير المناخ الذي يقف على النقيض من 
أنه  العلماء  وقد خلُص هؤالء  النووّي،  الشتاء 
في حرب نوويّة مع عواصف ناريّة في 100 
متوسط  انخفاض  ذلك  تداعيات  ستكون  مدينة 
درجة الحرارة العالميّة وفقاً لما قاله الفيزيائي 
الحرارة  درجات  »ستنخفض  ساغان  كارل 
قياسيّة«،  لمستويات  الكوكب  سطح  على 
ليتراجع العلماء عن ذلك بدراسات أخرى تفيد 
إلى  تصل  قد  الحرارة  درجات  انخفاض  بأن 
إن  مخيف.  الرقم  هذا  حتى  ولكن  درجة،   20
الدخان  أعمدة  جانب  إلى  الناريّة  العواصف 
النوويّة  للضربة  نتيجة  المتصاعدة  والغازات 
ستؤدي  والتي  الستراتوسفير  طبقة  إلى  ترتفع 
إلى  الشمس  أشعة  من  منع وصول %70  إلى 
المحاصيل  جميع  ستموت  وبالتالي  األرض، 
الزراعيّة، باإلضافة إلى تدمير الغطاء النباتي، 
تقتصر  لن  المباشرة  النوويّة  النتائج  أن  كما 
بل  الشمالّي  األرضية  الكرة  نصف  على  فقط 
ستقضي على النصف اآلخر وسينجو فقط عدد 

ضئيل من البشريّة على هذا الكوكب.
النتائج  على  تركز  التي  الدراسات  تعرضت 
قبل  من  النتقادات  النووّي  للشتاء  الكارثيّة 
المتحدة،  الواليات  في  والمؤسسات  الجيش 
ووصفت بالمبالغ فيها. ولكن منذ القرن 21 بدءاً 
الدراسات  التوسع في هذه  تم  من عام 2007 
أنه  أوضحوا  وقد  مرة،  من  أكثر  وتنقيحها 
الهند  بين  نوويّة  اندلعت حرب  حال  في  حتى 
وباكستان بنفس قوة القنبلة النوويّة التي ألقيت 
على مدينة هيروشيما اليابانية، فإن النتيجة لن 
ذلك  سينتج عن  لكن  قاسياً،  نوويّاً  شتاًء  تكون 
إلى األرض والتي  الشمس  منع وصول أشعة 
بدورها ستزهق مليارات من األرواح، كما أنه 
في حال اندالع حرب عالميّة وفقاً لما أظهرته 
الدراسات سيكون الشتاء النووّي قاسياً أو حتى 
أسوأ مما ذكر في الدراسات بثمانينيات القرن 
الماضي. إن هذه الحرب النوويّة ستبيد البشريّة 
الكرة  نصف  في  منها  ضئيلة  أعداد  بقاء  مع 
الجنوبي والنتيجة ستكون إبادة جماعية لكوكب 

األرض.
في بادئ األمر ظّن ماكنمارا أن القوة المضادة 
فكرة جيدة ألنها كانت قائمة على عدم استهداف 
فقط  المتحدة  الواليات  تهاجم  بحيث  المدن 
ترسانة الخصم النوويّة، لكن سرعان ما تبدّل 
ذلك ألن معظم مراكز القيادة والتحّكم أصبحت 
توجد  وال  منها،  مقربة  على  أو  المدن  داخل 
طريقة أخرى يمكن تدمير هذه المراكز إال عن 
طريق مهاجمة المدن التي تتواجد فيها. عالوةً 

خاللها  من  يمكن  طريقة  توجد  ال  ذلك،  على 
اآلخر  الجانب  على  النووّي  الردع  قوة  تدمير 
بشكٍل كامل، كما أنه بإمكان جزءاً صغيراً من 
برمتها.  الكبيرة  المدن  تدمير  النوويّة  األسلحة 
إن التفكير بخالف ذلك هو السعي وراء خيال 
نوويّة  حرب  نشوب  فرصة  من  يزيد  خطير 
المحللين  أن  يعني  وهذا  البشريّة،  تبيد  عالميّة 
في  المتعّمقين  النووّي  الشأن  في  البارزين 
إلى  العالم  سيوصلون  المضادة  القوة  عقيدة 
حافة الهاويّة. يتظاهر مخططو الحرب النوويّة 
في  االنتصار  تحقيق  على  قادرون  بأنهم 
الحرب، ولكن أصبحنا على دراية بأن »الدمار 
وتأثيراً  المتبادل« في هذه الحرب أقل ضرراً 
من الحرب النوويّة وما يرافقها من عواصف 
قد  النوويّة  المتبادل  الدمار  فحرب  حرارية، 
إال  الطرفين،  بين  الضحايا  ماليين  عنها  ينجم 

أن الشتاء النووّي يعني إبادة البشريّة جمعاء.
والسعي  المضادة  القوة  استراتيجيِة  تبنّي  إنَّ 
االستباقيّة  الضربِة  توجيِه  على  القدرةِ  نحو 
للخصِم أو التفوِق النووّي يعني أنَّ سباَق التسلحِ 
النووّي أخذ في النمِو بغية التخلِص من حرِب 
الحقيقِة  في  ولكن  النوويِّة،  المتبادِل  الدماِر 
البشرّي،  الجنس  على  القضاء  ذلك  شأِن  من 
وعلى الرغم من محدودية األسلحة النوويّة إال 
قِبل  من  وخاصةً  األسلحة  هذه  »تطوير«  أن 
الواليات المتحدة موّجه نحو إنشاء قوة مضادة 
وبناًء  االستباقية،  الضربة  شن  على  والقدرة 
المعاهداِت  من  واشنطن  انسحبت  ذلك  على 
المضادةِ  الصواريخِ  معاهدةِ  مثل  النوويِّة 
للباليستيِّة ومعاهدةِ الصواريخ النوويّة متوسطة 
البنتاغون  تحقيق  بمثابة  ذلك  كان  لقد  المدى، 
من  واشنطن  انسحاب  ورغم  النووّي،  للتفوق 
الوقت  في  أنها  إال  النوويّة  المعاهدات  جميع 
ذاته كانت على استعداد لتقليص حجم األسلحة 
القوة  على  استراتيجيتها  تركز  حيث  النوويّة 
المضادة وليس على استهداف المنشآت الحيويّة 

المدنية.
وأخيراً اعتقد أنه من المهم استيعاب محورين 
للواليات  الكبرى  اإلمبرياليِّة  لالستراتيجيِّة 
سبِب  لفهِم  األطلسّي  شمال  وحلف  المتحدةِ 
ولماذا  خطٍر،  في  روسيا  الكرملين  اعتبار 
إلى أنّه لماذا  تصرف على هذا النحو، إضافةً 
العالم  على  بالوكالِة خطراً  الحرُب  هذه  تشّكُل 
بأسره. إنَّ ما يتوجُب علينا إدراُكه هو أنَّ السباَق 
نحو السيطرةِ على العالم هو الذي أوصلنا إلى 
حرٍب نوويٍّة عالميٍّة ترافقها عواصف حراريّةٌ 
خطيرةٌ ستبيدُ البشريّة، ولتفادي هذا السيناريّو 
يتوّجُب إنشاٍء تكتٍل عالمّي حيوّي من شأنه نشُر 
السالِم والحفاُظ على البيئِة وتعزيُز التشاركيِّة.

ترجمة: املركز الكردي للدراسات

أبيض/  تل  مخيم  مهجري  من  اآلالف  وخرج 
)17ـ  واألربعاء  الثالثاء  يومي  سبي  كري 
18( /أيار الجاري في تظاهرات وسط المخيم 
بشعارات "نريد بيوتنا، ال لالحتالل التركي، ال 
للتهجير القسري" تعبيراً عن موقفهم الرافض 
لسياسة التغيير الديمغرافي، التي يتبعها المحتل 
التركي في مقاطعتهم المحتلة، بعد دخول مائة 
عائلة من الالجئين السوريين عبر بوابة )مدينة 

تل أبيض/ كري سبي(.

مخطط االستيطان يفشله 
السوريون بتكاتفهم

كري  مخيم  من  مهجرون  لفت  الصدد  وبهذا 
صحيفتنا،  أجرته  لقاء  خالل  أبيض  تل  سبي/ 
إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية تجاه 
استمرار تهجيرهم ضمن المخيمات في مناطق 
شمال وشرق سوريا، في حين تُطلق يد المحتل 
التركي ومرتزقته لتنفيذ مخططاته، وسياساتهم 
السورية  المناطق  سكان  استبدال  الى  الرامية 
المحتلة، وخاصة من الكرد الستمرار الهيمنة 

االستعمارية على األراضي السورية.

"نرفض  الكردو:  زعيم  المهجر  يقول 
المستمرة،  واالحتاللية  العدوانية،  الممارسات 
يومي  بشكل  التركي  المحتل  بها  يقوم  التي 
المناطق  في  المدنيين  األهالي  استهداف  عبر 
السورية كافة، حيث يهدف من خاللها إرسال 
نهج  نتيجة  مرة؛  كل  في  عدوانية  رسالة 
عبر  السوريين  للمواطنين  والثبات  المقاومة، 
الثبات في أراضيهم، ومنع المحتل من تطبيق 
هذه المخططات التي بات المسؤولون األتراك 
يطلقونها بشكل متبجح للغاية، وكأنهم أصحاب 
على  هيمنوا  أسالفهم  بأن  يعلموا  ولم  أرض، 
المنطقة منذ 400 عام دون أن يحققوا مآربهم 

االحتاللية واالستعمارية". 
دفعات  دخول  استمرار  الكردو  واستنكر 
الالجئين السوريين المتواجدين داخل تركيا إلى 

أراضي مقاطعة كري سبي، وإذعانهم لسياسية 
االستيطان، التي يُخطط لها أردوغان، وحزبه 

الحاكم. 
إلى  رسالة  حديثه  نهاية  في  الكردو  ووجه 
االنصياع  عدم  إلى  السوريين  الالجئين 
للمخططات التركية الرامية لخلق الفتنة والشقاق 
إلى  بين السوريين عبر االستيطان، وتوجههم 
والعودة  منها،  هجروا  التي  وقراهم،  مناطقهم 
والتأخي  السلمي  التعايش  وتحقيق  إلعمارها 

بين الشعوب السورية. 

مساندة الشعوب السورية دولياً 
يحبط مخططات املحتل

من جانبه حذر المعلم المهجر كامل عثمان من 
الخيرية  بالجمعيات  يسمى  ما  انتشار  مخاطر 
متطرفة،  توجهات  ذات  جهات  من  المدعومة 
المتطرفة،  والثقافة  الفكر  نشر  ومخاطر 
وتوجيه الناشئة بما يحقق أهداف الدولة التركية 
المحتلة في نشر اإلرهاب، وجعل المنطقة بؤرة 
سياسة  إليها  أضف  أجمع  العالم  إلى  لتصديره 

التتريك المتبع من قبل العثمانيين الجدد". 
التركية  الدولة  مشروع  إلى  عثمان  ولفت 
السكانية  التركيبة  بتغيير  لالستيطان  المحتلة 

واصفها  تحتلها  التي  السورية،  األراضي  في 
عن  متسائالً  اإلنسانية،  جبين  "العار" على  بـ 
الحقوقية،  والمنظمات  الدولي  المجتمع  دور 

واإلنسانية في إيقاف هذا المشروع وفضحه. 
حديثه  ختام  في  عثمان  كامل  المهجر  وشدد 
على أهمية تكاتف الشعوب السورية، وتوحيد 
المحتلة  السورية  األراضي  لتحرير  كلمتها 
من  معه  يعمل  ومن  التركي،  الغاصب  من 
الدولي  المجتمع  وقوف  وأهمية  المرتزقة، 

إلدانة مخططات المحتل. 

نعيسة،  غياث  السوري،  المعارض  أكد 
هو  التركي  الحتالل  السكني  المشروع  أن 
في  جرى  كما  السورية،  لألراضي  استيطان 
لواء إسكندرون، وبأن االعتماد يجب أن يكون 
على الشعوب، وقوى التحرر، ال على المجتمع 
منظورها  على  دمشق  حكومة  منتقداً  الدولي، 
وحدة  على  مشدداً  مصلحتها،  ووفق  الضيق، 
في  والعربي  الكردي،  الشعبين  بين  النضال 

مواجهة المخططات كافة.
المعارض السوري، والمنسق العام لتيار اليسار 
انتقد  نعيسة  غياث  الدكتور  السوري،  الثوري 
في حديثه لوكالة أنباء هاوار حمالت التوطين، 
الشمال  في  التركي  االحتالل  ينفذها  التي 
لالجئين  الطوعية  العودة  اسم  تحت  السوري 
الخطوة ومخاطرها،  هذه  وأهداف  السوريين، 
دمشق،  وحكومة  الدولي  المجتمع  ومواقف 

ودور االئتالف في خدمة هذه السياسات.

مخططات توسعية بحلول 
الذكرى املئوية ملعاهدة لوزان

التي  الديمغرافي  التغيير  سياسة  إلى  وأشار   
تأتي  الخطوة  »هذه  عفرين  في  المحتل  يتبعها 
منذ  التركية  الحكومة  سياسات  سياق  في 
تدخلها السافر العسكري، واحتاللها لألراضي 
ما  خاص  بشكل   2016 عام  منذ  السورية 
الديمغرافي  التغيير  مسألة  عفرين،  في  حصل 
الهائل، الذي نفذته هناك، تهجير السكان، ضم 
والعملة  باالقتصاد  المنطقة  ربط  األراضي، 
التركية،  الصحة  التركي،  بالتعليم  التركية، 

البريد التركي، إلى آخره«.
تنحصر  ال  التي  المحتل،  أهداف  إلى  ولفت 
ذلك  يتعدى  بل  فقط،  االحتالل  إطار  ضمن 

الهائلة،  التتريك  »لعملية  مشروعاً  ليكون 
التركية هو  الحكومة  إلى أن هدف  التي تشير 
بقدر  آخر  بمعنى  تقليديًا،  عاديًا  احتالاًل  ليس 
لمناطق  استيطاني  وضم  دمج  عملية  هو  ما 
األخير  المشروع  ذلك  تحت  فيندرج  سورية، 
سكنية،  وحدة  ألف   250 بخلق  األردوغاني 
مستوطنين،  إلى  يتحولوا  أن  الالجئين  ودفع 
وإلى حماة للدولة التركية عبر وضعهم في هذه 

المنطقة الحدودية«.
ذلك  وارتباط  التركية،  الدولة  أهداف  وحول 
لوزان،  لمعاهدة  المئوية  الذكرى  باقتراب 
نعيسة:  قال  الجديدة،  العثمانية  عن  والحديث 
الدولة  هدف  أن  على  كلها  العوامل  »تشير 
التركية من جهة اقتطاع أجزاء من األراضي 
خلق  وثانيًا  إسكندرون،  لواء  مثل  السورية، 
السورية، وثالثًا  المناطق  لها في  حرس حدود 
منع السوريين من السيادة على أراضيهم، ومنع 
الشعب الكردي من أي طموح له في االعتراف 

بهويته القومية، وحقوقه المشروعة«.
وأوضح: »الدول التوسعية مثل تركيا تعمل على 
الترميز، بمعنى العمل على المخيلة التاريخية، 
يكون  ربما  لذلك  تاريخية،  ألحداث  والرمزي 
مرتبطاً بقرب الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان 

والحديث عن العثمانية الجديدة«.
أن  تركيا  تريد  رسالة  »هناك  نعيسة  وأضاف 
ترسلها إلى الداخل التركي، وخصوًصا هناك 
أن  عن  ناتج  تركيا،  في  شوفيني  قومي  تهييج 
القومية،  الحركة  وحليفتها  أردوغان  حكومة 
على  فاللعب  ضعيف،  االنتخابي  وضعهم 
انتخابية  أهداف  له  التركية  الشوفينية  مشاعر 

في تركيا«.

مساعي إلجهاض الثورة الشعبية 
السلمية

الدور  حديثه  خالل  قيم  السوري،  السياسي 
وحتى  السورية،  األزمة  انطالق  منذ  التركي 
التي  األطراف  أسوأ  »من  الحالي:  الوقت 
تدخلت في الوضع السوري، هم تركيا وقطر، 
دعمتا  وقطر  تركيا  أن  منها  عديدة،  ألسباب 
القوى  وهذه  واإلرهابية  المتشددة،  القوى 
السلمية  الشعبية  الثورة  أجهضت  التي  هي 
تركي  عسكري  تدخل  هناك  ثانيا  البداية،  في 
مع  وبالتفاهم  سوريين،  مرتزقة  مع  بالتعاون 

جبهة النصرة اإلرهابية، والمشروع المطروح 
لسوريا هو تفكيكها على أساس طائفي، وإثني 
حقيقياً  تهديداَ  تشكل  تركيا  بالتالي  وعرقي، 

للوضع السوري، ولمستقبل سوريا«.
أنه  على  ينم  تركيا  تفعله  »ما  وأضاف 
مشروع يسير بشكل مشابه لما جرى في لواء 
السورية  المناطق  تتريك  مسألة  إسكندرون، 
الجئ  مليون  توطين  مشروع  اآلن  المحتلة، 
سوري بالقوة على الشريط الحدودي السوري، 
قادمة،  لسنوات  عليه  هو  كما  الحال  بقي  وإذا 
فإن هناك خطرا، وأن تكون هناك لعبة سخيفة 
في  إسكندرون  لواء  في  فعلت  كما  ومبتذلة 
يعملوا  وأن  الماضي،  القرن  من  الثالثينات 
هذه  تركيا،  إلى  المناطق  هذه  وتنضم  استفتاء 
التركية، هذا  التوسعية  تقليدية للحكومات  لعبة 
خطر موجود، ويجب إدانته، وفعل كل ما يمكن 
إلخراج المحتل التركي من األراضي السورية 

كلها«.

أستانا.. منصة لتنظيم النفوذ 
والتنافس.

وحول دور ضامني أستانا، قال نعيسة: »هذه 
الدول الثالثة )روسيا – تركيا – إيران( كانت 
أستانا بالنسبة لهم منصة لتنظيم مناطق نفوذهم، 
ولترتيب التنافس فيما بينهم، بمعنى أنها منصة 
والمصالح  النفوذ،  على  بينهم  للمفاوضات 
 2018 عفرين  حالة  في  فمثاًل  سوريا،  داخل 
وأيضاً  الروس،  مع  ما  حد  إلى  بتفاهم  كان 
مع  بتفاهم  حتى  يكن  لم  إن  الطرف،  بغض 
النظام السوري لألسف، اًلحقا في 2019 كان 
بغض النظر من الواليات المتحدة األميركية، 
عما سمي بنبع السالم، بالتالي الدول اإلقليمية 
في  والمحتلة  والمتدخلة  الفاعلة،  والدولية 

سوريا تنظم نفوذها فيما بينها«.

املجلس الوطني ليس معارضة، 
بل مرتزقة

يسمى  ما  دور  قيم  السوري،  المعارض 
االئتالف  أن  البداية،  منذ  »موقفنا  باالئتالف: 

خرقة  عبارة عن  هو  الوطني،  المجلس  وقبله 
عليهم  ينطبق  يعد  لم  هؤالء  تركيا،  تستخدمها 
المعارضة، وبالتأكيد ليست ال معارضة  كلمة 
من  مجموعة  هم  ديمقراطية،  وال  وطنية 
أما  تلك،  أو  الدولة  لهذه  التابعين  المرتزقة 
المعارضة الحقيقية للسوريين، هي المعارضة 
عموماً،  السوري  الشعب  بقضايا  تعنى  التي 
بكل  وتعنى  سوريا،  لمستقبل  تصور  لها 
كل  من  واألهم  المساواة،  قدم  على  السوريين 
تلك،  أو  الدولة  لهذه  مرتهنة  ليست  أنها  ذلك 
بالتأكيد االئتالف ال يملك أي صفة من صفات 
المعارضة الوطنية الديمقراطية، فهم مجموعة 
من التابعين لألجهزة المختلفة للدولة التركية، 

هم آمعات«.

ما تفعله حكومة مشق مرض 
ملستقبل سوريا

دمشق:  حكومة  موقف  عن  تحدث  نعيسة 
من  سلسلة  مارس  السوري  النظام  »لألسف 
األخطاء الطويلة منذ عقود؛ لكنها كانت فاجعية 
التي  السوريين 2011  انتفاضة  وكارثية، منذ 
األمور،  وتغيرت  البداية،  في  سلمية  كانت 
في  عام  خراب  حساب  على  الثورة  وهزمت 

البلد«.
ال  أنه  سوريا  في  النظام  »مشكلة  وأضاف 
العامة  المصلحة  منظور  من  األمور  يرى 
ما  بقدر  سوريا  ولمستقبل  السوري،  للشعب 
ومصلحته  هو  بقائه  منظور  من  األمور  يرى 
الضيقة، وكثير من الخيارات، قام بها من هذا 
المنظور فشكلت ضرًرا على الوضع السوري 
الراهن، وعلى مستقبل سوريا، ومسألة عفرين 

مثال على ذلك«.
مع  يتفاوض  أن  مستعد  »النظام  نعيسة  وأكد 
تركيا، ويترك تركيا محتلة لهذه المناطق، طالما 
األفق،  ضيقة  وهي  مشتركة  مصلحة  هناك 
مع  يتفق  أن  يمكن  سوريا،  لمستقبل  ومضرة 
النظام التركي من أجل اجهاض تجربة اإلدارة 
على  وخطير  األفق،  ضيق  هذا  لكن  الذاتية، 
مستقبل السوريين، والشعب السوري وسوريا 
عامة، وكمصير مشترك للسوريين، فهو يفاقم 
يجب  سوريا،  في  الحاصل  والتمزق  األزمة، 

إدانة هذا الموقف من النظام السوري«.

حليفنا الحقيقي هو قوى التحرر 
والشعوب

الدولي:  المجتمع  دور  قيم  السوري،  السياسي 
الدولي،  المجتمع  اسمها  كبيرة  كذبة  »هناك 
وعنده  طيب  إنسان  وكأنه  الدولي،  المجتمع 
وليس  دقيق،  غير  كالم  هذا  أخالقية،  مواقف 
للدول  مصالح  هناك  المسائل،  تقاس  هكذا 
مع  المصالح  هذه  تتقاطع  والدولية  اإلقليمية، 
دولة  تركيا  تفترق،  وأحيانا  أحيانا  بعضها 
الصراع؛  في  يحتاجها  الغرب  اآلن  إقليمية، 
تحتاجها،  وروسيا  األوكرانية،  الحرب  نتيجة 
هاتين  بين  الهامش  في  يلعب  التركي  النظام 

القوتين«.
على  يكون  أن  يجب  ال  »االعتماد  وأضاف 
الحكومات، في المجتمعات الغربية على وجه 
التحرر  وقوى  الشعوب  هناك  الخصوص، 
وفي  السياسات  في  تأثير  ولها  والديمقراطية 
مسار األمور، حليفنا الحقيقي هو قوى التحرر 
تعاطف  وهناك  البلدان،  هذه  في  والشعوب 
وأيًضا مع  السوري،  الشعب  عظيم مع قضية 
شبكة  ننمي  أن  علينا  الكردي،  الشعب  قضية 
هو  هذا  قضايانا،  مع  والتعاطف  التضامن 
وليس  لنا  بالنسبة  والحقيقي  الدولي،  المجتمع 
واعتبارات  مصالح  لها  التي  الحكومات، 
مصيرنا،  يهمها  وال  وجيوسياسية،  اقتصادية 

وال مصير الشعب الكردي وال العربي«.

وحدة النضال بني الشعبني، 
الكردي، والعريب

إلى  رسالة  نعيسة  وجه  حديثه  ختام  وفي 
سواء  كلمة  إلى  »تعالوا  قائالً:  السوريين، 
الوطنيون  السوريون  أيها  بيننا،  فيما 
وأين  أنتم،  أين  النظر  بغض  والديمقراطيون، 
تقفون؟ كلمة السواء هي أثبتت الوقائع على أن 
هذه الدول، وباألخص تركيا ال تعمل لمصلحة 
وعلى  لمصالحها،  تعمل  هي  السوريين، 
وعلى  السورية،  األراضي  من  جزء  اجتثاث 
حساب السوريين، وبالتالي تعالوا نعمل سوياً؛ 
لنبني مستقبالً أفضل لسوريا، وهذا يتطلب أواًل 
الكردي  الشعبين  بين  النضال  ووحدة  التعاون 

والعربي في سوريا، وبقية المناطق«.
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باإلصرار وبالعزيمة ستنتصر شنكال

تونس واجلمهورية الثالثة

روشين موسى

أن  المنطقة،  في  األحداث  لمتابعي  يبدو 
وحزب  الكردستاني،  الديمقراطي  سياسة 
تناغم واضح  التركي، في  والتنمية  العدالة 
األخيرة،  اآلونة  في  وخاصة  وصريح، 
وما تشهده شنكال مؤخراً من تصعيد حالة 
شنكال،  في  أهلنا  على  المنظم،  اإلرهاب 
شنكال  أهالي  تهجير  هو  األساسي  هدفه 
من موطنهم، ومن أرض أجدادهم، وإبادة 
هوية الشعب اإليزيدي، واألخطر من ذلك، 
هو محاولة الديمقراطي الكردستاني تنظيم 
الشباب اإليزيديين في قوة عسكرية مسلحة، 

العدالة  حزب  وتوجيهات  تعليمات،  وتنفيذ 
والتنمية التركي اإلرهابي، وكما هو الحال 
أصبحوا  الذين  السوريين،  المرتزقة  مع 
وحكومته،  أردوغان  بيد  مرتزقة  مجرد 
تجاه   PDK قبل  العدوانية من  العقلية  هذه 
ثمن  دفعوا  الذين  اإليزيديين،  مكتسبات 
في  برزاني  آل  قوات  وهروب  تخاذل، 
تجاه  واحدة،  طلقة  إطالق  دون   2014
العكس  على  وأخواته،  داعش،  إرهاب 
بواجبهم  قيامهم  تماماً، كان هروبهم وعدم 
الوطني، واإلنساني، والوجداني؛ تسبب في 
وقتل  النساء،  وسبي  تهجير،  عملية  أكبر 
والضمير  الشرف،  يتحرك  ولم  المدنيين، 
حرب  لألذهان  يعيد  هولير،  قيادات  لدى 
اإلبادة بيد خفافيش الظالم؛ ليستبيحوا أهل 
أسواق  في  للبيع  النساء  ويسبوا  شنكال، 

النخاسة.
وهو  أخرى،  بطريقة  المشهد  يعيد  واليوم 
نظمت  PDK وAKP حيث  بين  التعاون 
فقط  المخيمات  في  العصابات  من  اآلالف 
تنظيم  يتم  وكما  الكردي،  الشعب  لمحاربة 
ضد  سياسية  كأداة  اإليزيديين،  مخيمات 

العراق، والعالم برمته، ويستغلون أوضاع 
األوروبية،  الدول  مع  التعامل  في  الشعب 
المجرم،  أهداف  تحقيق  ألجل  والعربية 
التوسعي  مشروعه  تنفيذ  في  أردوغان 
كركوك  من  الملي(  )الميثاق  االستيطاني 

إلى حلب.
ومن جانب آخر، فإن هدف االتفاق الثالثي 
 )PDK(و والكاظمي  أردوغان،  بين 
بين  بناء جدار  والذي ينص على  السري، 
للعالقات  التصدي  هو  آفا،  وروج  شنكال 

بين الشعوب، ومنع تضامنها معاً.
الدولة  مصدرها  كلها،  المخططات  هذه 
الكردي،  الشعب  وأعداء  المحتلة،  التركية 
إدراك  المنطق، والوعي، وحالة  ومن هذا 

الخطر األكبر، والذي يهدد الهوية الكردية، 
وخاصة أهلنا اإليزيديون، يتطلب التحرك، 
المشروعة؛  الوسائل  في  بقوة  والمشاركة 
اإليزيديين  إرادة  للدفاع عن شنكال، وعن 
السالح،  ولغة  مصيرهم،  في  األحرار 
على  أحداً،  ينفع  لن  والقتل،  والحرب، 
الحالية،  لألزمة  التعميق  يزيد  العكس، 
التركي  االحتالل  أمام  المجال  ويفسح 
ومرتزقته اإلرهابية؛ لتنفيذ القتل، والتهجير 

بحق أهلنا اإليزيديين.
بأن  كامل،  ويقين  تامة،  قناعة  على  نحن 
سياسات الصهر واإلبادة وآلة القتل، ستزيد 
من إصرار وعزيمة أحرار العالم كلهم في 
وتاريخنا  اإليزيدخان،  كرامة  عن  الدفاع 

العريق.
يعيد  اليوم   ،1996 آب   31 في  وكما 
نفسه،  السيناريو  الكردستاني  الديمقراطي 
ويتفق مع أعداء القضية الكردية، ويهجمون 
على شنكال، وعلى وحدات حماية شنكال.

الكردية  لألم  الصورة  تلك  ننسى  وال 
بشجاعة  تقف  وهي  شنكال،  من  اإليزيدية 
الجيش  مدرعات  إحدى  أمام  وبسالة 
باتجاه  سالحه  يوجه  الذي  العراقي، 
التركي  بين  االتفاق  بعد  اإليزيديين  الكرد 
الديمقراطي  والحزب  العراقي،  والجيش 
وتهجير  شنكال  وتدمير  لبيع  الكردستاني؛ 

أهلها.

خورشيد دلي )كاتب( 

في  الرئيس  بمنصب  سعيّد  قيس  فاز  حين 
االنتخابية الرئاسية بتونس عام 2019، دعا 
أحد أهم الفاعلين في حملته االنتخابية، رضا 
تونسية  “جمهورية  نحو  للذهاب  شهاب، 

ثالثة”.
في  واسعا  جدال  هذه  دعوته  أثارت  وقتها 
أنها  رأى  من  بين  التونسية،  النخب  أوساط 
“مجرد اجتهاد شخصي من “شهاب”، وبين 
من رأى أنها تعبر في العمق عن توجه لدى 
الرئيس” سعيد”، الذي كان يشغل قبل توليه 
التونسية  الجمعية  رئيس  منصب  الرئاسة 

للقانون الدستوري منذ عام 1995.
الرئيس قيس سعيّد، القادم من خلفية دستورية، 
بعيدا عن الحياة الحزبية واأليديولوجية، وجد 

أيامه الرئاسية األولى بين حكم حركة النهضة 
راية  ترفع  مختلفة  أخرى  وقوى  اإلخوانية، 
الديمقراطية، سرعان ما وجد صعوبة السير 
وفق دستور عام 2014، لذا بدأ يقول مرارا 
وغير  باألقفال،  “يعج  المذكور  الدستور  إن 
مالئم لبالده”، وهو ما أطلق العنان للحديث 
عن أهمية العبور إلى “الجمهورية الثالثة”، 
وفق  تأسست  التي  األولى  الجمهورية  بعد 
دستور  وفق  والثانية   ،1958 عام  دستور 
قيس  الرئيس  أن  مالحظة  مع   ،2014 عام 
سعيّد ال يحبذ النظام البرلماني، ويفضل عليه 
ومحدد  واضح  دستور  وفق  رئاسيا  نظاما 
الصالحيات والسلطات، كما كان خالل أيام 

الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
اتخذ  ما  سرعان  التوجه  هذا  من  وانطالقا 
حاسمة  قرارات  حزمة  سعيد  قيس  الرئيس 
في الخامس والعشرين من يوليو، حيث أعلن 
راشد  ومنع  المشيشي،  هشام  حكومة  حل 
ذراع  “النهضة”  حركة  -زعيم  الغنوشي 
من  النواب  وعشرات  تونس-  في  اإلخوان 
ثم  ومن  أعماله،  تجميد  بعد  البرلمان  دخول 
تصحيحية  وخطوات  قرارات  سلسلة  اتخذ 
البرلمان، راسما من خالل  ليس آخرها حل 
الجمهورية  إلى  العبور  مسار  سبق  ما  كل 
من  األول  في  أعلن  عندما  الثالثة،  التونسية 
مايو الجاري عن تأسيس لجنة هدفها اإلعداد 
لتأسيس جمهورية جديدة، على أن يعرض ما 
في  استفتاء شعبي  إلى  اللجنة  إليه  ستتوصل 

الخامس والعشرين من يوليو المقبل.
إلى  سعيّد  قيس  الرئيس  طريق  تكون  ال  قد 

الجمهورية الجديدة مفروشة بالورد، لكن ثمة 
تحقيق  على  تساعده  قد  ومتغيرات  عوامل 

هدفه هذا، لعل من أهم هذه العوامل:
تطبيق  في  قيس سعيد  الرئيس  1- مصداقية 
في  يدقق  من  ولعل  وتطلعاته،  خطواته 
مسيرته منذ وصوله إلى الرئاسة سيجد مدى 
إليه،  يصبو  ما  لتحقيق  لديه  الكبير  التصميم 
في  كبيرة  شعبية  اكتسب  ذلك  كل  وبسبب 
الشارع التونسي، إلى درجة أن استطالعات 
رأي تشير إلى أن نسبة المؤيدين له بلغت 84 

بالمائة من التونسيين.
إلى  االنتقال  إلى  الموضوعية  الحاجة   -2
دستور جديد، يضع نهاية لنظام المحاصصة 
 ،2014 عام  دستور  وضعها  التي  الحزبية 
على  للتستر  جسرا  النظام  هذا  شكل  حيث 
تحمل  دون  “النهضة”،  حركة  حكم  فساد 
المسؤولية أو وجود آليات حقيقية للمحاسبة، 
مدى  كشفت  الوقائع  من  الكثير  أن  خاصة 
اإلرهاب،  دعم  في  “النهضة”  حكم  تورط 
داخل  حتى  خارجية،  أجندة  لصالح  والعمل 

البرلمان التونسي.
الوطنية  القوى  جميع  أمام  الباب  فتح   -3
ومؤسساته  الحكم  في  للمشاركة  التونسية 
وضع  يعني  بما  ديمقراطية،  انتخابات  عبر 
“النهضة”  حركة  لمحاوالت  فعلية  نهاية 
اإلخوانية للعودة إلى الحكم، سواء من خالل 
تحريض الشارع التونسي ضد حكم الرئيس 
قيس سعيّد، أو استدعاء الخارج واالستقواء 
به بزعم “المظلومية والتعرض للقمع”، مع 
أنشطتها  تمارس  النهضة،  حركة  أي  أنها، 

كافة في الداخل التونسي، ولعل هذا ما يدفع 
الحزم  من  مزيد  إلى  سعيّد  قيس  بالرئيس 
من خالل  للعودة،  “النهضة”  محاوالت  مع 
المضي حتى النهاية في “الءاته الثالثة”، ال 
خّربوا  من  مع  ال صلح  شرعية،  ال  حوار، 

البالد.
حسم  سعيّد  قيس  الرئيس  أن  الواضح  من 
تونس،  في  الثانية  الجمهورية  مصير 
صوغ  على  وجهده  تركيزه  كل  وينصب 
مالمح الجمهورية الجديدة عبر دستور جديد 

لم تتضح مالمحه النهائية، وإن كانت الوقائع 
تشير إلى أنه يقوم على حوار وطني بإشراف 
الرئيس قيس سعيد نفسه، من خالل مراجعة 
انتخابي  قانون  ووضع  السياسي،  النظام 
وتنظيم  التونسي،  المجتمع  يالئم خصوصية 
انتخابات عامة، في حركة سياسية وقانونية 
الثالثة، وتعيد  التعددية في الجمهورية  تحفظ 
الزخم لنظام مؤسسة الرئاسة كما كانت الحال 

في زمن الراحل “بورقيبة”.

الرئاسية والمجالس  التي أصابت مناطق شمال وشرق سوريا، وبعد االجتماع المنعقد للهيئات  الرقة/ المهند عبد اهلل -بسبب موجة الجفاف، 
التنفيذية والمدنية في اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وإدارة مكتب المحروقات العامة تقرر تخفيض كمية مازوت التدفئة من 440 لتر 

لكل عائلة إلى 300 لتر فقط، وذلك للنهوض بإنتاج موسم القمح كونه من المواسم االستراتيجية واألساسية.   

إدارة المحروقات العامة تقلل كمية مازوت التدفئة؛ للمساهمة 
في نهوض إنتاج موسم القمح

أهالي عين عيسى يحرسون حقولهم لمنع 
حرقها من قبل تركيا، ومرتزقتها

انتهاء العصر الذهبي 
للغذاء الرخيص

السليمانية توقع “بروتوكول عمل” مع التجارة اليونانية

العامة  المحروقات  إلدارة  المشتركة  الرئاسة 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  في 
الصدد: »بناًء  بهذا  قال  الخلف،  صادق محمد 
الرئاسة  هيئة  مع  المنعقد  االجتماع  على 
والمدنية،  الذاتية  باإلدارة  التنفيذية  والمجالس 
المحروقات  إدارة  مع  المنعقد  واالجتماع 
الرئاسة  وبحضور   ،2022/5/14 بتاريخ 
المشتركة إلدارة المحروقات العامة والرؤساء 
المشتركين للمديريات المحروقات في اإلدارة 
الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا تقرر 
فقط  لتر  عائلة مخصصات »300«  كل  منح 

من مادة التدفئة لمرة واحدة«. 
العوائل  تسليم  »بعد  الخلف  صادق  وأضاف   
الماضي،  العام  لكل عائلة في  لتر  كمية 440 
التدفئة،  موسم  آخر  في  التوزيع  إيقاف  تم 
شمال  مناطق  أصاب  الذي  الجفاف  بسبب 
وشرق سوريا بشكل عام، وذلك للمساهمة في 
األساسية  المواد  من  كونه  القمح  موسم  انقاذ 

واالستراتيجية إلنتاج مادة الخبز«.   

وبين صادق الخلف: »تم التوصل آللية توزيع 
ماده المازوت التدفئة المخصصة لعام 2022/ 
مادة  كمية  وتحديد  المستحقة  للعوائل   2023
بمدة  وتوزع  عائله،  لكل  لتر   300 التدفئة 
هذه  التوزيع  آلية  وتكون  أشهر  ستة  أقصاها 
الكمية عن طريق بطاقة المحروقات الصادرة 

منذ العام الماضي«.
الكميات  توزيع  متابعة  »ويتم  الخلف  وتابع 
وبإشراف  السابقة،  التدفئة  بطاقات  حسب 
موظف من مديرية المحروقات في كل مديرية 
بحسب الحاجة لتوزيع ماده التدفئة بالتنسيق مع 

على  ويعملون  والكومينات،  األحياء  مجالس 
مع  البطاقات  وتدقيق  عائلة  كل  بيانات  جمع 
اإلثباتات الشخصية من الهوية، أو دفتر العائلة 

أو بيان عائلي للزوج أو الزوجة«.
مع  المعلومات  مزامنة  »بعد  الخلف  وأردف 
مديرية المحروقات من خالل برنامج التوزيع 
تصبح العوائل جاهزة الستالم مادة المازوت، 
ويبدأ التوزيع من تاريخ 2022/6/1 إلى تاريخ 
2022/12/1 عن طريق صهاريج المحطات 

حسب كل حي تسلم مادة المازوت«. 
ونوه الخلف »عند انتهاء تسليم ماده التدفئة يُمنح 
المواطنون، الذين لم يستخرجوا بطاقة التدفئة 
تاريخ  تبدأ من  قدرها شهر،  مدة  السابق  العام 
المحروقات،  مديرية  لمراجعه  التوزيع  انتهاء 
بطاقة  وإصدار  الشخصية  بياناتهم  وتسجيل 

جديده«. 
الخلف »بعد مقارنه أرشيف 2021 -  وأشار 
2022 مع البيانات المجموعة من قبل موظف 
تحذف  التدفئة  ماده  تسليم  عند  المحروقات 

لم  أو  التدفئة،  ماده  تستلم  لم  التي  البطاقات، 
يراجع  ولم  الشخصي،  االثبات  من  التأكد  يتم 
مديريه المحروقات بعد انتهاء المدة المحددة«.
واختتم الخلف »سيتم تفعيل بطاقات محروقات 

جديدة بعد االنتهاء من جميع بيانات المواطنين 
الذاتية عن طريق موظفي مديرية  في اإلدارة 
المحروقات المسؤولين، عن تسليم ماده التدفئة 
للعوائل عن طريق المجالس في األحياء لتوزع 

على المواطنين«.

يحرس المزارعون في مناطق التماس مع جيش 
عين  ناحية  في  ومرتزقته  التركي،  االحتالل 
عيسى حقولهم المزروعة بالقمح والشعير، في 
التي  لمنع حرق محاصيلهم،  إجراء احترازي 

كانت منذ عام 2019 هدفاً لالحتالل. 
مقاطعة  ريف  في  التماس  خطوط  تتعرض 
التركي  للقصف  عيسى  وعين  سبي،  كري 
الذي  األمر  القذائف،  بعشرات  يومي  بشكل 
يثير مخاوف المزارعين في ريف الناحية من 

احتراق محاصيلهم مع قرب موسم الحصاد.
ومرتزقتها  التركية  الدولة  احتلت  وبعدما 
منطقتي سري كانيه، وكري سبي في تشرين 
المزروعة  الحقول  باتت   2019 عام  األول 
التركية،  النيران  مرمى  في  والشعير  بالقمح 
بحرق  الفائتة  األعوام  مدى  على  تسببت  التي 

مساحات شاسعة من حقول القمح والشعير.
في الريف الشرقي لناحية عين عيسى، يستنفر 
المزارعون أراضيهم الزراعية بهدف التدخل 

بسرعة إلطفاء أي حريق، قد يندلع في الحقول 
جراء القصف التركي.

الغثوان في حديث  نواف  المزارع،  قال  حيث 
لوكالة هاوار بينما كان يحرس أرضه الواقعة 
بالقرب من قرية المشيرفة في الريف الشرقي 
لناحية عين عيسى: »بدأ الخوف يساورني منذ 
خطر  من  جنيه،  وقرب  محصولي،  نضوج 
نشوب، أي حريق نتيجة القذائف التركية، التي 
وقد  منطقتنا،  على  يومي  شبه  بشكل  تنهمر 
جهزت نفسي لتالفي ما أمكن في حال تعرض 

محصولي للحريق«.
وأضاف الغثوان: »الزراعة هي مصدر رزقنا 
لتحقيق  سبيلنا  أنها  إلى  باإلضافة  الوحيد، 
هذا  باهظة  مبالغ  صرفنا  وقد  الغذائي،  األمن 
العام إلنجاح المحصول، وال ضير إن حرسنا 

محاصيلنا حتى انتهاء موسم الحصاد«.
القرية  من  األحمد  صالح  المزارع  قال  فيما 
تحيط  الزراعية  المحاصيل  »غالبية  ذاتها: 
بالقرى، وفي حال احتراقها قد تتسبب باحتراق 
المنازل المجاورة لها، ولذلك نحن متواجدون 
بشكل دائم بالقرب من محاصيلنا لنتالفى قدر 

اإلمكان األضرار حال حدوثها«.
لالحتراق؛  عرضة  أشد  »محاصيلنا  وأردف: 
على  التركية  القذائف  انهمار  بسبب  وذلك 
منطقتنا بشكل يومي، والتي قد تؤدي الشتعال 

النيران فيها«.
أن  يعلم  أنه  إلى  حديثه:  خالل  األحمد  ولفت 
فَِرَق إطفاء جاهزة للتعامل مع الحرائق  هناك 
حال حدوثها، بقوله: إن لجان الزارعة وّزعت 
ولكنه  اإلطفاء،  فرق  أرقام  المزارعين  على 
يخاف أال تتمكن هذه الفرق من الوصول إليه 
على  واقعة  المنطقة  كون  المطلوبة؛  بالسرعة 
من  استهدافها  يتم  ما  وغالباً  التماس،  خطوط 
قبل المحتل التركي لعرقلة وصولها إلى مكان 

الحريق.
خالل  سبي  كري  مقاطعة  مجلس  وشكل  هذا 
لمواجهة  أزمة؛  خلية  أيام  منذ  عقده  اجتماع 
خطر اندالع الحرائق في المحاصيل الزراعية، 
مؤلفة من لجان الزراعة، والبلديات ومجالس 
النواحي باإلضافة للجان الحماية وقوى األمن 
الداخلي، وتم اإليعاز لهم بضرورة تأمين طواقم 
عملهم  وتنظيم  والبلدات،  النواحي  في  عمل 
ساعة   24 الـ  مدار  على  مناوبات  شكل  على 
تأمين  إلى  باإلضافة  الزراعي  الموسم  طيلة 
سيارات اإلطفاء، وصهاريج المياه بما يضمن 
التعامل مع أي حريق في الوقت المحدد.           

وتجدر اإلشارة إلى أن المساحات المزروعة بـ 
»القمح والشعير« في كامل مقاطعة كري سبي 
بحسب تقديرات مديرية الزراعة في المقاطعة 

تبلغ 26 ألف هكتار.

سلسلة  في  السابق  التنفيذي  الرئيس  حذر 
أن  من  »سانزبوريز«،  السوبرماركت  محال 
انتهى،  الرخيص  للطعام  الذهبي«  »العصر 
إنفاق  على  يعتادوا  أن  الناس  على  وسيكون 

حصة أكبر من ميزانياتهم على البقالة.
السوبرماركت  محال  أن  كينغ:  جاستن  وذكر 
من  مليارات  عدة  تبلغ  أرباحاً  تحقق  التي 
الجنيهات اإلسترلينية، ال يمكن أن يتوقع منها، 
هي نفسها، استيعاب الزيادات في التكلفة التي 
بالتجزئة  البيع  شركات  وتتعرض  تواجهها، 
الكبيرة إلى ضغوط بغية اإلبقاء على األسعار 
قوية،  مالية  نتائج  عن  إعالنها  بعد  منخفضة 
تلبية  في  عمالئها  من  كثيرون  يعاني  بينما 

احتياجاتهم.
تبثه  الذي  »توداي«  برنامج  إلى  حديث  وفي 
سي(،  بي  )بي  البريطانية«  اإلذاعة  »هيئة 
أورد كينغ، »أعتقد بأننا ربما تجاوزنا العصر 
أي  من  بكثير  أقل  حصة  ننفق  نحن  الذهبي، 
من  المتوسط،  في  التاريخ،  في  تقريباً  فترة 
ذلك  كان  لقد  الغذاء،  على  األسرية  ميزانياتنا 

هبوطاً طويالً ولطيفاً«.
سيكون  سنراه  ما  أن  »أظن  كينغ:  وأضاف 
الغذاء  على  كله  ننفقه  ما  معدل  في  ارتفاعاً 
في األجل البعيد، ويتطلب األمر تعديالت في 

كيفية تحديد األولويات في ميزانياتنا«.
من  األشخاص  بعض  أن  إلى  لفت:  وكذلك 
كبير  خيار  لديهم  ليس  األدنى  الدخل  ذوي 
تكلفته،  تحمل  يمكنهم  الذي  الطعام،  شأن  في 

غالبية  إلى  »بالنسبة  بأنه  قناعته  وأعرب عن 
شأن  في  خيارات  نتخذ  أن  نستطيع  الناس، 
حصة ميزانيتنا األسرية المخصصة لألغذية، 
واألشياء األخرى، التي نملك القدرة على إنفاق 

المال عليها«.
محال  سجل  عن  كينغ  دافع  المقابل،  وفي 
السوبرماركت في تحديد األسعار، مشيراً إلى 
عند  منخفض  فيها  الربح  هوامش  صافي  أن 
لم  لو  »حتى  رأيه  وبحسب  المائة،  في  ثالثة 
على  أرباح  أي  السوبرماركت  محال  تحقق 
تقدم  تتمكن من تحقيق أي  لن  فإنها  اإلطالق، 
كبير في تضخم التكلفة، الذي يجري من خالل 

النظام«.
وارتفعت أسعار األغذية بـ5.9 في المائة في 
وفق  آذار 2022،  الممتدة حتى  المالية  السنة 

آخر األرقام الرسمية.
ومن المتوقع حدوث مزيد من االرتفاعات، إذ 
صارت األمور تفرض على المنتجين زيادات 
والطاقة  والنقل  الوقود  تكاليف  في  كبيرة 
واألسمدة، ويواجه الموردون أيضاً تأخيرات، 
بعد  العاملين  في  ونقصاً  إضافية،  ومعامالت 

»بريكست«، ما يزيد من ارتفاع التكاليف.
ووفق جاستن كينغ، فإن محال السوبرماركت 
في المملكة المتحدة تظل »من بين األكثر كفاءة 
في العالم، وإن القيمة في مقابل المال، بالنسبة 
إلى الطعام، الذي نبيعه في هذا البلد، ما زالت 

رائعة«.
وكاالت

قبل  السليمانية،  تجارة وصناعة  أعلنت غرفة 
أيام، عن توقيع بروتوكول عمل بين السليمانية، 
وسالفنيك اليونانية على هامش زيارة وفد من 

السليمانية الى اليونان.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، 
تجارة  “غرفة  إن  بيان:  في  محمد  سيروان 
محافظة  لتجعل  تسعى  السليمانية  وصناعة 
من  التجاري،  العراق  مركز  السليمانية 

كبريات  مع  المشترك  والعمل  التعاون،  خالل 
الشركات العالمية والمحلية واالستفادة من أكبر 
السليمانية،  في  الموجودة  العمالقة  المخازن 
دونماً،   282 مساحة  على  أنجزت  والتي 

ومؤلفة من 600 مخزن براد متنوع”.
بروتوكول  بتوقيع  سعيدون  “نحن  وأضاف 
السليمانية،  وصناعة  تجارة  غرفة  بين  عمل 
اليونانية،  سالۆنيك  وصناعة  تجارة  وغرفة 
ونتعامل من أجل أن نطور من العمل الصناعي 

والتجاري في السليمانية”.
السليمانية  بين  وبين أن “سالفنيك ستفتتح خط 
وسالفنيك وهذا بطلب منا، وذلك لغرض تسهيل 

التبادل التجاري بين المنطقتين”.
روج نيوز


