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للنشر والتوزيع
الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي.. مؤسسة روناهي

اإلنسانية شهيد 
كانت انتفاضة قامشلو عام 2004 شعلة نور ونار، في حياة الشعب الكردي في روج آفا والعالم، 

لما تمخضت عنها من شوفينية عمياء، ومعاداة وفكر ضيق من قبل السلطات الحاكمة البعثية 
في سوريا، فأوصلت صوت الكرد من جديد للعالم، وأبرزت وحشية النظام من جهة، واإلرادة 

الحديدية من قبل الشعب الذي رفض الخنوع والمذلة من جهة أخرى...«9

مطالب ودعوات لحل ملف 
داعش دوليًا، وإطالق 

عمليات أمنية محليًا
بقاء ملف داعش عالقًا، يزيد من تخوف األهالي، ويدفعهم 
في  وبحله  الدولي،  المجتمع  قبل  من  بتحريكه  للمطالبة 
أسرع وقت ممكن، داعيين قوى األمن الداخلي إلى إطالق 

حمالت أمنية في المنطقة...«3

أردوغان يكشف عن 
احتاللّية  مخططات 

جديدة
أعلن أردوغان بوضوح أّنه سيشّن هجوماً على 
روج آفا. وقد جعل هذا في االجتماع األخير 
وُيقال  رسميًا.  قرارًا  القومّي  األمن  لمجلس 
االنتهاء من  الهجوم حال  أّنهم سيطلقون 
االستعدادات. ونعلم أّن أردوغان والدولة التي 
يقودها لديهما عقليًة وتنظيماً يقومان على 
أساس معاداة الكرد. فمنذ مئة عاٍم وهم 
الكرد  للقضاء على  إبادة  ينتهجون سياسة 
واقتالع جذرهم المتوغل في أعماق التاريخ. 
السياسة خارج  وهم يسعون النتهاج هذه 
الحدود التركّية أيضاً وليس فقط داخلها...«8

العمل بالزراعة تحٍد كبيٌر 

تواجهه النساء؛ لتأمين 

العيش  مستلزمات 

البدء بتوزيع 
مخصصات 

الشتوية  التدفئة 
في الجزيرة 

والطبقة...«7

تعرضت المحاصيل الزراعية في مناطق شمال 
للعديد  السنوات األخيرة،  وشرق سوريا في 
من األزمات، منها انخفاض مستوى منسوب 
مياه نهر الفرات، إضافة ألسوأ موجة جفاف 
تضرب المنطقة، منذ ما يقرب من سبعين عاماً؛ 
نتيجة التغير المناخي، وقلة األمطار، وارتفاع 

درجات الحرارة...«2  

التدريبية  المراكز 
مجرد إعالنات فقط؟ 

المواهب وصقلها وتنميتها، ومن هذا  الركائز الستقطاب  الرياضية من أهم  التدريبية  المراكز  تعتبر 
المنطلق الجميع ينتظر خطوة حقيقية من االتحاد الرياضي على هذا الصعيد، وليس فقط أن تتلخص 

القضية في المنشورات واإلعالن عن فتح مراكز، وعلى أرض الواقع ال مراكز وال من يحزنون؟...«10

مساندة قوات الكريال.. إفشال 
التركي المحتل  لمخططات 

أكدت اإلدارية في حزب االتحاد الديمقراطي بمقاطعة الحسكة، نسرين علي، إن الكريال تسطر مالحم بطولية، 
وتحقق االنتصارات على جيش االحتالل التركي في الزاب، وآفا شين، وحفتانين، وأوضحت: أن مساندة ووقوف 

شعبنا خلف قواته البطلة، من األسباب األساسية في إفشال مخططات المحتل التركي...«5

ُعثِر على موقع أثري يعود تاريخه إلى سبعة 
منطقة سوران،  الميالد وسط  قبل  عام  آالف 
علماء  من  فريق  قبل  من  الموقع  واكتُشف 

اآلثار اإلسبان.
على مدار األسبوعين الفائتين، بدأ فريق من 
جامعة برشلونة المستقلة بإسبانيا بالتنسيق مع 
وبالتعاون  الدين  صالح  بجامعة  اآلثار  قسم 
والحفر  بالبحث  سوران  في  اآلثار  قسم  مع 
التابعة  لناحية سوران  التابعة  بانهيلك  تلة  في 
لهولير بباشور كردستان. وتعدُّ هذه المرة هي 
الخامسة التي يتم فيها إجراء بحث على نفس 
تم  األرض،  من  متر  نصف  حفر  بعد  التلة، 

العثور على أجزاء وقطع تاريخية مختلفة.
جامعة  في  اآلثار  قسم  في  األستاذة  وتحدثت 
لوكالة  رحيم  خان  ناريمان  الدين،  صالح 
جداً  مهم  الموقع  »هذا  قائلةً:   Rojnews
عام  آالف  سبعة  قبل  أنه  ويوضح  لسوران، 
عاش الناس هنا وكانت هناك حضارة قائمة، 
نزل الناس في ذلك الوقت من الجبال، وكانوا 

يمتلكون حيوانات وعِملوا في الزراعة«.

أهمية تاريخية كبرية

واكتشف موقع بانهيلك في عام 1954 من قِبل 
فريق من علماء اآلثار من الجامعة األمريكية 
في شيكاغو، وقاموا بعمل بحثي حوله، وعلى 
فريق  الماضية، عمل  الخمس  السنوات  مدى 
من علماء اآلثار من جامعة برشلونة المستقلة 
في إسبانيا على التل مع قسم اآلثار في جامعة 

صالح الدين وإدارة اآلثار في سوران.
على  ُعثر  فقد  رحيم،  خان  لناريمان  ووفقًا 
العديد من اآلثار المحلية المهمة نتيجة ألعمال 

البحث والتنقيب.
المكتشفات  بين  من  أن  ناريمان  وأفادت 

لعصر  تعود  عديدة  معدنية  أدوات  ُعثر على 
يعود  حيث  اإلسالم  سبقت  التي  الساسانية، 
الميالد بسبعة  إلى ما قبل  عمر تلك األدوات 

آالف عام.
كما صّرحت رئيسة الفريق األثري اإلسباني، 
منذ  بحثيًا  عمالً  يجرون  أنهم  كومز.  آنا 
أنهم  كومز  وأكدت  الموقع.  في  أسبوعين 
أوقفوا أعمال البحث على التلة، وسيتوجهون 

إلى مكان آخر لمواصلة بحوثهم.
لها  بانهيلك  تلة  أن  إلى  جوميز  آنا  وأشارت 
واألثرية،  التاريخية  الناحية  كبيرة من  أهمية 
إلى  تاريخه  قديم ويعود  مضيفةً: »هذا موقع 
ما قبل سبعة آالف عام، لقد حققنا نتيجة جيدة 
التقدم  القادمة سنواصل  المرة  العام وفي  هذا 

في بحثنا«.
أعمال  من  االنتهاء  تم  أنه  بالذكر  الجدير 
جميع  تغطية  وتم  بانهيلك،  تلة  في  التنقيب 
وسيتم  والقماش،  بالنايلون  المحفورة  المواقع 

تعليق أعمال الحفر لموسم آخر.

»المتوسط«  منشورات  عن  حديثاً  صدرت 
والباحث  للكاتب  جديدة  رواية  إيطاليا  في 
حملت  خلف  تيسير  السوري   - الفلسطيني 
»لفائف  أو  اللصوص«،  »ملك  عنوان 
للناشر،  وفقاً  وهي،  السوري«،  إيونوس 
كاهن  لحياة  حقيقية  قصَّة  على  تنبني  رواية 
للعبيد  ثورة  ل  أوَّ ليقود  سوريا  يغادر  سوري 
في تاريخ اإلمبراطورية الرومانية، ويُؤّسِس 
قبل   136 سنة  ِصِقلِّيَة  جزيرة  أرض  على 
تحاربها  روما  ظلَّت  ُمستقلَّة  مملكة  الميالد 
ألربع سنوات، ومن هذه القصة، يتَّخذ تيسير 
خلف منطلقاً لبناء عالم روائي، يمزج الواقعة 

التاريخية بالخيال الروائي.
يتناول  الذي  الكتاب األول  الرواية هي  وهذه 

العربي،  العالم  في  تقريباً  المجهول  إيونوس 
نموذجاً  بكونه  الغرب  في  جداً  والمعروف 

محتفى به كرمز لمقاومة العبودية.
تنطلق الرواية من فكرة أن النص الذي سوف 
وعن  نفسه،  عن  إيونوس  دفاع  هو  نقرأه 
تجربته القصيرة في الحكم، بعد سنوات طويلة 
في  رأسه  مسقط  إلى  المفترضة  عودته  من 
هي  بمجملها  فالرواية  السورية.  أفاميا  مدينة 
جواب إيونوس على سؤال يطرحه عليه ابن 
الشهير،  الفيلسوف والفلكي والشاعر  مدينته، 
يطالع  شاباً  كان  حين  األفامي،  بوسيدونيوس 
تلك  حول  الرومان،  كتّاب عصره  يشيعه  ما 
غير  أخبار  من  إيونوس،  وقائدها  الثورة 
وموته  قسوته،  قصة  وخصوصاً  صحيحة، 

الكاريكاتيري في سجن مورغانتينا.
تتكون الرواية من ثالثة أقسام، األول يبدأ من 
إرساله  ثم  أفاميا،  في  األولى  إيونوس  طفولة 
السوريين  مدينة  في  لآللهة  منذوراً  طفالً 
هيرابوليس،  تسمى  التي  )منبج(  المقدسة 
والقسم الثاني مرحلة األسر والعبودية، والقسم 
الثالث الثورة وإقامة المملكة السورية المقدسة 

على أرض صقلية.
كان  ما  »وإذا  الناشر:  كلمة  في  جاء  ومما 
حامالً  السوري(  بـ)إيونوس  انتهى  قد  األمر 
للَحّطِ  محاولة  في  اللصوص،  ملك  للقب 
قبَل  من  ُمنَجِزِه  قيمة  من  والتقليل  شأنه،  من 
عليه  يُشنِّعوا  لم  الذين  الرومان،  خين  المؤّرِ
وحسب، بل منعوا صوته من الظهور في َمتْن 

نة التاريخية، فإن الرواية تغوص عميقاً  الُمدوَّ
في ذاِت إيونوس وشخصيَّته الفريدة والمعقَّدة، 
وحضوره الطاغي الذي جعل القادة الَميدانيين 
ويعترفون  بزعامته،  ون  يُِقرُّ ِصِقلِّيَة  لعبيد 
َرْغم  ألوامره،  ويخضعون  عليهم،  َمِلكاً  به 
هنا،  المسالمة.  وطبيعته  الكهنوتية،  خلفيَّته 
سنكون أمام سيرة جماعة بشرية مليئة بالُحّبِ 
واالستبداد،  بالفساد  والجنون،  والعنفوان 
َمنفيُّون  يصنعها  التي  والمناورات...  بالمكائد 
للعودة  أفضل  يجدون طريقاً  ال  جماعيّاً،  نفياً 
ل من الصفر«. سوى إعادة تشييد المكان األوَّ

القطع  من  صفحة   224 في  الرواية  جاءت 
الوسط.

تتنوع ألوان األعالم من دولة إلى أخرى، لكن 
المالحظ أن اللون البنفسجي ليس بينها، وهو ما 
دفع للتساؤل حول السبب الذي يجعله يغيب عن 

قائمة األلوان التي تُزيّن أعالم العالم.
فقد  البنفسجي،  اللون  في »غالء«  يكمن  السر 
من  الغابرة  العصور  في  استخراجه  يتم  كان 
غرام  إنتاج  أن  إال  الحلزون،  من  محدد  نوع 
واحد من هذا اللون كان يحتاج إلى 10 آالف 

حلزون، وهو ما كان يتسبب في غالئه.

القوم فقط من  المالكة وعالية  العائالت  وكانت 
الحّكام  بعض  اضطر  بينما  اللون،  هذا  ترتدي 
إلى منع زوجاتهم من ارتداء الحرير ذي اللون 
األرجواني ألن كل باوند من اللون كان يساوي 

ثالثة باوندات من الذهب.
 1856 عام  حتى  االنتظار  العالم  على  وكان 
من أجل أن ينجح الكيميائي اإلنكليزي، ويليام 
اللون  معادلة  اكتشاف  في  بيركن،  هنري 

البنفسجي خالل محاولة إنتاج دواء للمالريا.

هذا  فيها  التي ظهر  النادرة  الحاالت  بين  ومن 
الثانية  اإلسبانية  الجمهورية  في علم  اللون هو 
يوجد علم  اليوم فال  أما  بين 1931 و1939، 
الصغيرة  الرسومات  بعض  في  إال  اللون  بهذا 

مثل جزء من الطائر في علم الدومينيكا.
أما أقرب أعالم البلدان الحالية لهذا اللون فهو 
علم دولة قطر، وعلم سريالنكا اللذان يتميزان 
أخرى،  ألوان  جانب  إلى  العنّابي،  باللون 
كاألبيض في علم قطر، والبرتقالي واألخضر 

في علم سريالنكا.

العثور على موقع أثري يعود إلى سبعة آالف عام قبل امليالد في سوران

لفائف »إيونوس« السوري رواية مقاومة العبودية

ملاذا ال يوجد علم دولة لونه بنفسجي؟ إليكم األسباب االقتصادية والسياسية
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حمية القهوة.. شرب ثالثة أكواب من القهوة.. هل هي آمنة..؟!

فوائد الفاصوليا الخضراء

التحقق في ارتباط الفراولة بانتشار التهاب الكبد الوبائي

ريجيم القهوة نظام غذائي ينطوي على شرب 
تناول  تقييد  مع  يوميًا  القهوة  من  أكواب  عدة 
عدة  القهوة  شرب  إن  الحرارية.  السعرات 
مرات في اليوم يمكن أن يُعزز التمثيل الغذائي 
الدهون،  من  المزيد  ويحرق  بك،  الخاص 
ويقلل  الحرارية،  السعرات  امتصاص  ويمنع 

من الشهية.

كيف تعمل حمية القهوة؟

ما  للقهوة شرب  الغذائي  النظام  تتضمن خطة 
ال يقل عن ثالثة أكواب )720 مل( من القهوة 
التحميص  ويميل  يوميًا،  الخفيفة  المحمصة 
بمضادات  ثراًء  أكثر  يكون  أن  إلى  الخفيف 

األكسدة من التحميص الغامق.
الذي  القدر  تناول  يمكنك  الغذائي،  النظام  في 
على  تحتوي  كانت  -سواء  القهوة  من  تريده 
إلى  أنك تصل  أو منزوعة منه- طالما  كافيين 
ثالثة أكواب )720 مل( على األقل، ومع ذلك، 

يجب تجنب استخدام السكر أو الكريمة.
يومياً  واحدة  وجبة  باستبدال  يوصيك  كما 
غني  البيت  في  محضر  أخضر،  بسموثي 
الورقية  الخضار  من  سموثي  أي  باأللياف، 

الخضراء.
والخفيفة  الرئيسة  وجباتك  تكون  أن  يجب 
والدهون  الحرارية  السعرات  منخفضة 
والفواكه  الكاملة  الحبوب  من  باأللياف  وغنية 
القّراء  أيضاً  المؤلف  ويشجع  والخضراوات، 
على تجنب األطعمة المصنعة بشكٍل كبير، مثل 
الوجبات المجمدة واألطعمة الخفيفة المكررة، 

لصالح األطعمة الكاملة.
الغذائي  النظام  لهذا  المناسبة  الوجبات  تشمل 
البني،  المقلية مع األرز  التوفو والخضراوات 

أو سلطة الدجاج المشوي مع صلصة الخل.
في  نجاحهم  عن  األشخاص  بعض  أبلغ  وقد 
إنقاص الوزن مع هذا النظام الغذائي، ويرجع 
ذلك على األرجح إلى تقييد السعرات الحرارية، 
باإلضافة إلى ذلك، تشير بعض األدلة إلى أن 

القهوة قد تساعد في إنقاص الوزن.

الفوائد املحتملة للقهوة يف 

تخفيف الوزن

يبدو  الوزن،  فقدان  بزيادة  األمر  يتعلق  عندما 
أن للقهوة فائدتين محتملتين:

ـ تقليل الشهية.
ـ زيادة التمثيل الغذائي.

القهوة وتقليل الشهية

إلى  أن هذا صحيح  إلى  األبحاث  تشير بعض 
حد ما، قد يؤدي شرب القهوة قبل الوجبة بوقت 
قصير إلى تقليل مقدار ما تأكله في تلك الوجبة.
ومع ذلك، يبدو أن تناول القهوة قبل ثالث إلى 
أربع ساعات ونصف الساعة من تناول الطعام 
ليس له أي تأثير على مقدار ما تأكله في الوجبة 

التالية.
في  الكافيين  على  المحتوية  القهوة  تساعد  قد 
بعض  يتناولها  التي  الحرارية  السعرات  تقليل 
من  مزيد  إلى  حاجة  هناك  ولكن  األشخاص، 

البحث للتحقق من هذا األمر.

القهوة قد تزيد التمثيل الغذايئ

على  الكافيين،  على  المحتوية  القهوة  تزيد  قد 
وجه الخصوص، من عدد السعرات الحرارية 
يُسّهل فقدان  التي تحرقها، مما  الدهون  وكمية 

الوزن.
أن تناول الكافيين بشكل أكبر مرتبًطا بانخفاض 
وكتلة   ،)BMI( الجسم  كتلة  ومؤشر  الوزن، 
الدهون. قد تزيد القهوة أيًضا من كمية الدهون 

التي تحرقها من التمارين الرياضية.

سلبيات ومخاطر ريجيم القهوة

ـ اإلفراط في تناول الكافيين:
على الرغم من أن القهوة منزوعة الكافيين تعد 
معظم  فإن  للقهوة،  الغذائي  النظام  في  خياًرا 
الناس يفضلون القهوة المحتوية على الكافيين، 
الفوائد  من  الكثير  تنسب  ذلك،  إلى  باإلضافة 

األيضية للقهوة إلى الكافيين.
ومع ذلك، فإن اإلفراط في تناول الكافيين يمكن 
أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل 

ارتفاع ضغط الدم.
أن  ويمكن  للبول،  ُمدراً  أيًضا  الكافيين  يعتبر 
من  العديد  فقدان  إلى  المتكرر  التبول  يؤدي 
اإللكتروليتات المهمة مع السوائل، بما في ذلك 
من  الكثير  فقدان  يؤدي  أن  يمكن  البوتاسيوم، 
بوتاسيوم  نقص  تسمى  حالة  إلى  البوتاسيوم 
في  التحكم  على  تؤثر  أن  يمكن  والتي  الدم، 
العضالت وصحة القلب، ومع ذلك، فإن نقص 
بوتاسيوم الدم الناجم عن القهوة نادر الحدوث.

الكافيين،  تناول  في  اإلفراط،  ربط  تم  أيضاً 
وزيادة  واألرق  والصداع  القلبية  بالنوبات 
وهشاشة  العظام  بكسور  اإلصابة  مخاطر 

العظام وحتى االكتئاب.
من  كبيرة  كميات  شرب  أن  من  الرغم  على 
يكون  أن  يمكن  الكافيين  المحتوية على  القهوة 
ضاًرا، فإن تناول الكافيين حتى 400 ملليغرام 
مل( من  أكواب )960   4 أو حوالي   – يوميًا 

القهوة يعتبر آمنًا بشكٍل عام.

الوزن الذي تخرسه يف حمية 
القهوة قد تستعيده مجدداً

التي  الغذائي  النظام  خطط  تؤدي  ما  غالبًا 
السعرات  تناول  في  شديداً  خفضاً  تتضمن 
الحرارية، مثل 1500 سعرة حرارية يوميًا في 

نظام القهوة الغذائي- إلى استعادة الوزن بسبب 
عدد من التغييرات التي يمر بها جسمك عندما 

تقيد السعرات الحرارية.
الحرارية  السعرات  عدد  مع  جسمك  يتكيف 
تقلل  عندما  وبالتالي،  عادةً  تستهلكها  التي 
كبير،  بشكٍل  الحرارية  السعرات  تناول  من 
يتكيف جسمك عن طريق إبطاء عملية التمثيل 
التي  السعرات الحرارية  الغذائي، وتقليل عدد 
تحرقها، باإلضافة إلى إن التغيرات الهرمونية 
التي تحدث نتيجة تقييد السعرات الحرارية قد 
الصعب  من  األسباب،  لهذه  شهيتك.  من  تزيد 
التي  الغذائية  األنظمة  في  الوزن  إنقاص  جدًا 
الحرارية بشكٍل كبير،  السعرات  تقليل  تتطلب 
مثل نظام القهوة الغذائي، والنتيجة النهائية هي 

غالبًا استعادة الوزن.
فعالً  تُساعد  قد  القهوة  حمية  المحصلة،  في 
صحياً  خياراً  ليست  لكنها  الوزن  خسارة  في 
على  فإنه  لذلك  الطويل،  المدى  على  وآمناً 
غذائياً  نظاماً  واتبع  تتّبعها  ال  الطويل  المدى 
وفقاً  متوسط،  بشكٍل  الحرارية  السعرات  يقلل 
أو  الطبيب  استشارة  وبعد  اليومية  الحتياجاتك 
من  الكثير  شرب  عدم  مع  التغذية،  أخصائي 

القهوة.

 ما البدائل الصحّية للسكر 
إلنقاص الوزن؟    

على الرغم من وجود بدائل  كثيرة للسكر لتحلية 
الطعام مثل العسل، فإنها تحتوي هي األخرى 

ما  وهو  الحرارية،  السعرات  من  على  العديد 
يتعارض مع إنقاص الوزن.      

 الستيفيا    

 تعد الستيفيا من البدائل الطبيعية للسكر، وعلى 
الرغم من احتواء 100 غرام  من الستيفيا على 
نفس العدد من السعرات الحرارية، فإنها تتفوق 
على  السكر العادي في التحلية، لذلك ال يحتاج 
المرء إلى الكثير منها في  التحلية، وبالتالي يتم 
توفير الكثير من السعرات الحرارية، كما أنها 

ال  تسبب تسّوس األسنان مثل السكر العادي.                    

السكر الكحويل

 ويعتبر السكر الكحولي أيضاً من البدائل المثالية 
السعرات  من  انخفاض  محتواه  مع  للتحلية 
الكحولي  السكر  أشكال  ومن  الحرارية، 

المالتيتول أو  الزايالتول أو اإلريثريتول.            

هل حليب الشوفان فّعال 
للتخسيس؟

خفض  في  المنتظم  الشوفان  استهالك  يساهم 
التمثيل  وتحسين  الكوليسترول،  مستويات 
يحتوي على  أنه  كما  الدم،  في  للسكر  الغذائي 

مادة قد تساعد في إنقاص الوزن. 
الغذائية  العناصر  من  الشوفان مجموعة  يضم 
المعقدة  بالكربوهيدرات  غني  إنه  إذ  المهمة، 
إلى  باإلضافة  الغذائية،  واأللياف  والبروتينات 
والمركبات  والمعادن  الفيتامينات  من  العديد 
غلوكان  البيتا  مثل  بيولوجياً،  النشطة 

واألفينانثراميد.
ثبت  التي  الغذائية  األلياف  من  غلوكان  بيتا 
القلب  صحة  مؤشرات  من  العديد  تحّسن  أنها 
والتمثيل  الهضمي  والجهاز  الدموية  واألوعية 

الغذائي.
المغذيات  من  نوع  فهو  األفينانثراميد،  أما 
أيضاً  يحتوي  قد  بالشوفان،  الخاصة  النباتية 

على قائمة طويلة من الفوائد المحتملة. 

والعديدة  الرائعة  الفوائد  أحد  على  يخفى  ال 
يعود  والتي  الطازجة،  والخضراوات  للفواكه 
ما  وفي  والنفع،  بالفائدة  صحتك  على  تناولها 
يأتي سوف نتعرف أكثر على فوائد الفاصوليا 

الخضراء وكل ما يتعلق بها.

فوائد الفاصوليا الخرضاء

للفاصولياء الخضراء العديد من الفوائد الهامة، 
والتي تشمل اآلتي:

ـ تساعد في مقاومة مرض السرطان
عالية  نسبة  على  الخضراء  الفاصوليا  تحتوي 
من الكلوروفيل، ما قد يجعلها تمنع تأثير بعض 
المواد المسرطنة، كتلك التي تتكون في اللحوم 

التي يتم شويها على درجات حرارة عالية.
التي  المشوية  اللحوم  تُفّضل  كنت  وإذا  لذا 
بعض  بتناول  قم  بسيطة،  بنسبة  احترقت  قد 
تعكس  كي  جانبها  إلى  الخضراء  الفاصوليا 

الحواف  المتواجدة في  المسرطنة  المواد  تأثير 
المحترقة للحم.

ـ تزيد الخصوبة وتقّوي الحمل
الستهالك  الخصوبة  سن  في  النساء  تحتاج 
مثل:  بالحديد،  الغنية  األطعمة  من  المزيد 
القرع،  والبقوليات،  الحبوب  السبانخ، 
على  هذه  تساعد  إذ  الخضراء،  الفاصوليا 

تحسين الخصوبة.
 Vitamin( يساعد استهالك مصادر فيتامين ج
تعزيز  على  الحديد،  مصادر  جانب  إلى   )C
مصادر  ومن  الجسم،  في  الحديد  امتصاص 
بأنواعه،  والتوت  الحلو،  الفلفل   : ج  فيتامين 
تعد  الخضراء  الفاصوليا  أن  كما  والطماطم. 
تحتاجه  الذي  الفوليك،  لحمض  جيدًا  مصدًرا 
بشكٍل خاص.  الحمل  فترة  األم وجنينها خالل 
لذلك من أهم فوائد الفاصوليا الخضراء زيادة 

الخضوبة وحماية الحمل والجنين.
ـ تساهم في عالج االكتئاب

في العادة، يساعد الحصول على الحصة الكافية 

االكتئاب،  محاربة  على  الفوليك  حمض  من 
تراكم  يمنع  بانتظام  الفوليك  استهالك  أن  إذ 

الهوموسيستين في الجسم.
الدم  وصول  يُعيق  قد  الهوموسيستين  فتراكم 
والمواد الغذائية الضرورية للدماغ، وقد يعيق 
كذلك إنتاج هرمونات السعادة في الجسم، والتي 

تساعد على تنظيم النوم والمزاج والشهية.
ـ تقوي العظام

إن عدم الحصول على كمية كافية من فيتامين 
ك قد يساهم في زيادة فرصة التعرض لكسور 
كميات  استهالك  الضروري  من  لذا  العظام، 

كافية منه من أجل اآلتي:
ـ تحسين بنية العظام، وتقويتها.

ـ تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم.
من  تخرج  التي  الكالسيوم  كميات  من  تقلل  ـ 

الجسم عبر البول.
لذلك تناول الفاصوليا الخضراء جيد، حيث يمد 

الجسم بنسب جيدة من فيتامين ك.

ـ تعزز صحة القلب
من فوائد الفاصوليا الخضراء أنها تعزز صحة 
بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من  وتقلل  القلب، 
أسباب  لعدة  وذلك  الدماغية،  والسكتة  القلب، 

تمثلت باآلتي: 
ـ احتوائها على نسب جيدة من األلياف القابلة 
مستوى  خفض  في  تساهم  والتي  للذوبان، 

الكوليسترول الضار في الدم.
على  الخضراء  الفاصوليا  احتواء  عدم  ـ 

الكوليسترول في تركيبتها مطلقًا.
ـ احتوائها على نسب قليلة من الصوزديم، وقلة 

الصوديوم تؤثر إيجابًا على صحة القلب.

محاذير ومخاطر

إن فوائد الفاصوليا الخضراء ال يعني من عدم 
كميات  فتناول  منها،  ومحاذير  أضرار  وجود 

كبيرة منها قد يضر بعض األشخاص.

تناول  عند  الخضراء  الفاصوليا  أضرار  أبرز 
كميات كبيرة منها في ما يأتي:

الفاصولياء  أن  حيث  الدم،  تجلّط  تسبب  ـ 
الخضراء مصدر جيد لفيتامين ك، والذي يلعب 
دور هام في زيادة تجلط الدم، لذا يجب الحذر 
منها خاصةً األشخاص الذين يتناولون األدوية 

المميعة للدم.
وبعض  الهضمي  للجهاز  الضيق  تسبب  ـ 
المشكالت في الهضم إن تم تناولها نيئةً، لذلك 

يفضل دائًما تناول المطهي منها.
المعادن  أنواع  بعض  امتصاص  من  تحد  قد  ـ 
احتوائها على نوع  والفيتامينات، وذلك بسبب 
لذا يفضل  الضرر،  من األحماض يسبب ذلك 

عدم اإلفراط في تناول الفاصوليا.

أعلنت كل من هيئة الغذاء والدواء األمريكية، 
والوقاية  األمراض  على  السيطرة  ومراكز 
منها، ووكالة الصحة العامة الكندية، والوكالة 
الكندية لفحص األغذية، أنها تحقق في ارتباط 
األخير  بالتفشي  الطازجة  العضوية  الفراولة 

.)A( اللتهاب الكبد الوبائي

بيان  في  والدواء  الغذاء  هيئة  وصّرحت 
صحفي، أنها تبحث في ارتباط تفشي المرض 
العضوية  بالفراولة  وكندا  أمريكا  من  كّل  في 

التابعة لعالمتين تجاريتين حددت اسميهما.
اشتروا  الذين  المستهلكين  من  الهيئة  وطلبت 
و25  آذار   5 بين  ما  الفترة  في  الفاكهة  هذه 

يكونوا  لم  ما  منها  بالتخلص  الماضيين  نيسان 
متأكدين من عالمتها التجارية.

وأضاف البيان، أن هناك حتى اآلن سبعة عشر 
عشرة  اثنتي  مع  بالمرض،  أصيبوا  شخصاً 
أنهم  جميعهم  أبلغ  وقد  المستشفى،  في  حالة 

تناولوا هذه الفراولة.

واختتمت الهيئة بيانها، أن المنتجات التي يحتمل 
صالحية  مدة  تجاوزت  قد  بالفايروس  تأثرها 
األشخاص  نطالب  لذلك  المتاجر،  في  بقائها 
الذين اشتروا هذه الفراولة العضوية في الفترة 
المذكورة، وقاموا بتجميدها الستهالكها الحقاً، 

بالتخلّص منها.

العمل بالزراعة تحٍد كبيٌر تواجهه النساء؛ لتأمين 
مستلزمات العيش

أردنية تفوز بجوائز عربية، وتدرب فتيات، وتقدم تراثيات للسّياح

مناطق  في  الزراعية  المحاصيل  تعرضت 
األخيرة،  السنوات  في  سوريا  وشرق  شمال 
مستوى  انخفاض  منها  األزمات،  من  للعديد 
ألسوأ  إضافة  الفرات،  نهر  مياه  منسوب 
يقرب  ما  منذ  المنطقة،  تضرب  جفاف  موجة 
المناخي، وقلة  التغير  نتيجة  من سبعين عاماً؛ 

األمطار، وارتفاع درجات الحرارة.  
رغم تراجع الزراعة في مناطق شمال وشرق 
الحياة،  أساسيات  إحدى  تبقى  أنها  إال  سوريا، 
والمعيشة للعديد من األسر، وما زالت الزراعة 
فيه  يتم  الذي  الوقت  ففي  تقليدياً،  شكالً  تأخذ 
أكبر  اإلنسان  لمنح  متطورة؛  وسائل  ابتكار 
قسط من الراحة، فما تزال النساء يعملن على 
مبديات  السنوات،  آالف  منذ  نفسها،  الوتيرة 
رزق  مصدر  توفير  سبيل  في  باهرة  نتائج 

للعائالت التي يكن فيها.
تقول نورا سمعان، من قرية قلعة نجم، جنوب 
سوريا  وشرق  بشمال  منبج،  مدينة  شرق 
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ضمن  للعمل  تقريباً،  أشهر  ثالثة  منذ  امرأة، 
وتنظيف  والحصاد،  الزراعية،  األراضي 
الضارة،  األعشاب  من  واألشجار  البساتين، 
موضحةً  الذات«،  على  االعتماد  سبيل  في 
نحن  نبدأ  الزراعي،  الموسم  يبدأ  »حينما  أنه: 
لم  إذا  الزراعية،  األعمال  كافة  في  بالعمل 
نعمل لن نعيش«، وعن العمل، الذي يقع على 
قالت  والفالحة،  الزارعة،  في  النساء  عاتق 
المرأة  على  تعتمد  »الزراعة  سمعان:  نورا 
بشكل أساسي، فالمرأة هي من تقوم بالزراعة، 
كما  بالنباتات  واالعتناء  البساتين،  وبتنظيف 
بين  وثيق  ارتباط  فهنالك  بأطفالها،  تعتني 
الرجل  عمل  أما  القدم،  منذ  والزراعة  المرأة 
بالزراعة، فيقتصر على السقاية، وفي كثير من 
األحيان تقوم النساء بسقاية الموسم، والبساتين 
لوحدهن، دون طلب المساعدة من أحد، فالعمل 

بالزراعة جزء من حياة المرأة الريفية«.

نجاح العمل اعتامد عىل الذات 

وأشارت إلى األعمال، التي يقمن بها: »نعمل 
حالياً بحصاد القمح والشعير بالمناجل اليدوية، 
الزيتون،  أشجار  حول  األرض  نحرث  كذلك 
وفي األيام القليلة القادمة سنعمل في البساتين، 
وفي حصاد السمسم، وقطف الزيتون«، مبينةً 
أيام  أيام السنة، ما عدا  العمل يستمر طيلة  أن 

الصقيع، أو ما يعرف بـ »أربعينية الشتاء«. 
من  مجموعة  بتأسيسها  سمعان  نورا  وتفخر 
وكذلك  نفسي،  على  »أعتمد  للعمل:  النساء 
النساء، ليجدن فرصة عمل، ويحصلن  أساعد 
على أجورهن، دون أن يبخسهن المزارعون«.
من جهتها قالت زهية خلف )44( عاماً:« بدأنا 
في  أشهر،  الثالثة  قرابة  منذُ  بالزراعة  العمل 
تحويض أشجار الزيتون وغيرها من األشجار، 
أنه:  مضيفةً  البساتين«،  وزراعة  وتقليمها، 
األعمال  في  نعمل  الصيف  دخول فصل  »مع 
االعتماد  سبيل  في  ملل  دون  كافة،  الزراعية 
الصدقة  لطلب  أيدينا  نمد  ولكيال  الذات،  على 

من أحد«.
خاصة  مشاريع  بافتتاح  خلف  زهية  وطالبت 
والمجتمع،  المرأة  اقتصاد  ودعم  بالنساء، 
مسؤولية  يتحملن  اللواتي  النساء،  ومساعدة 
صعب:  اقتصادي  وضع  ظل  في  أسرهن، 
مشاريع  المعنية  الجهات  تفتتح  أن  »نتمنى 
في  فعملنا  وغيرها،  كالخياطة  بنا  خاصة 
لكننا راضيات  للغاية،  الزراعة صعب وشاق 
أنه: »ال فرق  لدينا مصدر رزق«. مبينةً  ألن 
الذات،  على  فاالعتماد  والرجل،  المرأة  بين 

يجعلك متحررة اقتصادياً«.

تحمل أعباء املنزل

لثالثة  أم  فهي  العثمان )30( عاماً،  براءة  أما 
أبناء، وخمس فتيات، تقول: »إذا لم نعمل، ال 
نستطيع تأمين لقمة عيش أبنائنا، فعمل زوجي 
تأمين  وحده  يستطيع  ال  بالمياومة،  كعامل 
مستلزمات المنزل، وحاجات أبنائنا، لذا لجأت 
أعباء  تحمل  على  مساعدته  سبيل  في  للعمل 

المنزل«.
نستطيع  لن  نتعب،  لم  »إذا  أنه:  إلى  وأشارت 
تأمين لقمة العيش، فنحن مجبرون على العمل 
في ظل الظروف االقتصادية الصعبة«، مناشدةً 
الجهات المعنية، لفتح مشاريع خاصة بالمرأة؛ 

لتسطيع العمل بالقرب من أطفالها.
فيما تبين نبيهة عبد الجاسم )37(، وهي معيلة 
كريمة:  حياة  لهم  لتؤمن  تعمل؛  أنها  ألسرتها، 
»نعيش في وضع اقتصادي صعب، ما دفعني 
يستطيع  ال  فزوجي  بالزراعة،  للعمل  للتوجه 

لوحده تأمين حاجيات األسرة في ظل الغالء«، 
كاهلها  على  تقع  المنزل  أعمال  أن  موضحةً 
أيضاً: »بعد أن أنهي عملي في األراضي، أجد 
المنزل«.  في  المسؤوليات  من  العديد  أمامي 
رغم  بسرعة،  يمر  »الوقت  أن:  إلى  مشيرةً 

قساوة العمل، فلدينا أحاديث كثيرة كل يوم«.
بدأت  أنها  بينت  عاماً   )35( إبراهيم  منى  أما 
وضعهم  ساء  أن  بعد  أشهر،  ثالثة  منذ  العمل 
في  الكبير  االرتفاع  نتيجة  االقتصادي؛ 
يتعب  لم  إذا  لكن  كثيراً،  »نتعب  األسعار: 
المرء، ال يستطيع العيش«، وشكت من أجور 

العمل، وعدتها قليلة مقارنة بالجهد.
وأشارت إلى أن: »عملنا ضمن ورشة واحدة 
جعلنا كعائلة واحدة، فإذا غابت أحد العامالت 
خاصة  مشاريع  بافتتاح  مطالبةً  نفتقدها«، 

بالنساء.
وكالة أنباء المرأة

الحلفا  وعشبة  الموز،  أوراق  بقايا  يُطوِعّن 
وسعف النخيل، وقش القمح؛ إلنتاج مخرجات 
اآلباء  تراث  تجسد  تراثية،  ثقافية  سياحية 
والقبعات  والسالل،  األطباق،  مثل  واألجداد، 
تحاكي  تراثية  لقطع  إضافة  والُحصر، 

الماضي، وتحوز على إعجاب السياح.
تعمل األربعينية األردنية هديل فهد الصبيحي 
منذ 23 عاماً في نثر عبير الفن التقليدي، من 
من  بمساعدة  تنتجها  التي  التراثية،  الحرف 
متدرباتها، والعامالت معها، وتستمد مدخالت 
تدويرها  تعيد  إذ  األشجار،  بقايا  من  إنتاجها 

بدالً من حرقها وتلويث البيئة فيها.

قطع تراثية يحبها السياح

درست هديل تخصص المحاسبة، وعملت في 
المجال ذاته منذ ستة أعوام، لكنها تركت العمل 
وجودها  وخالل  وأطفالها،  لعائلتها  للتفرغ 
مثل  بسيطة،  منزلية  بمشاريع  بدأت  بالبيت، 
والطرق  الشماخات،  وهدب  الصوف،  نسيج 
وصناعة  الزهور،  وتنسيق  النحاس،  على 

الصابون والشموع وغيرها.
وتسويقها  أعمالها  تطوير  في  ساعدها 
التقليدية،  الحرف  صناع  لجمعية  انضمامها 
التي تُعنى بتلك المنتجات، وقد: »تعرفت من 
والمعارض،  البازارات  على  الجمعية  خالل 
المنتجات  لتسويق  بابا  لي  الجمعية  وفتحت 

وبيعها« كما تقول هديل.

القشّيات

التدريبية،  الدورات  خالل  من  هديل  تعرفت 

التي شاركت فيها على مهنة حياكة القشيات، 
بقايا  تشكل  منتجات  من  تحتها  يندرج  وما 
وهي  الطبيعية،  والخامات  الزراعية،  المواد 

ما كان يستخدمها اآلباء واألجداد.
وتهدف من خالل عملها إلى: »حماية التراث 
من  لألردنيين  الشعبي  والموروث  الثقافي، 
االندثار، وحماية البيئة من حرق بقايا المواد 

صديقة  طبيعية  مواد  وإنتاج  الزراعية، 
وتقديم  حفظ  في  وتستخدم  واإلنسان،  للبيئة 

األطعمة«.
بدأت هديل الصبيحي بإنتاج السالل، واألطباق 
المستخدمة في حفظ الخبز وتقديم المأكوالت، 
ثم تطورت لتصميم مقاعد للحدائق والمقاهي، 
تصاميم  بتنفيذ  والعامالت  هي  بدأت،  ثم 
تواكب تطورات العصر، واحتياجات الفتيات 
مثل الحقائب، وأدخلت منتجاتها قطع الجلود، 
وبما  الزيتون،  وخشب  المطرزة،  واألقمشة 

يحتاجه الزبائن.

سهل وُمجٍد

تعمل الى جانب هديل فتيات وربات منازل، 
التقليدية  الحرف  صناعة  حرفة  في  وجدن 
أسرهن،  نفقات  في  يساعدهن  دخل،  مصدر 
ويمأل أوقات فراغهن بما يعود عليهن بالخير.

الثالثينية ربى خليل تخرجت من الجامعة قبل 
لم تتوفر  الهندسة، لكن  سنوات في تخصص 
فتوجهت  لشهادتها،  مناسبة  عمل  فرص  لها 
للعمل مع الصبيحي، بعد دورات تدريبية في 
صناعة القشيات؛ لتنتج مقاعد وأطباقا وتحفا 

أثرية.
في  فتعمل  الخطيب،  سهى  األربعينية  أما 
تقول:  أعوام،  خمسة  منذ  القشيات  صناعة 
»إن العمل بإنتاج القشيات سهل وممتع ومجد 
مالياً، بحيث يعود على العامالت بدخل جيد، 

يساعدهن في شؤون حياتهن«.
غير أن موجة كورونا خالل العامين الماضيين 
التسويق«  أبواب  وأغلق  المبيعات،  »أوقف 
كما تقول سهى. لكنها مستبشرة بعودة الحياة 
السياحية  المجموعات  عودة  مع  لطبيعتها، 
بشكل  لتسويقها  إضافة  األردن،  لزيارة 

إلكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي.

رد الجميل

لمشاركة  تسعى  بل  مهنتها،  هديل  تحتكر  ال 
الراغبات بتعلم حرفة القشيات من خالل تقديم 
على  المتدربات  لمساعدة  تدريبية،  دورات 

تأمين مصدر دخل لهن.
فقدمت بهذا المجال مئات الدورات من خالل 
واألهلية  الحكومية  والمؤسسات  الجمعيات، 

والتراثية، وتمكنت هديل الصبيحي من خالل 
المتدربات  أمام  العمل  أبواب  فتح  التدريب 
عائالت  »لدينا  بات:  حتى  وأسرهن، 
وذلك  القشيات،  بحرفة  بالعمل  متخصصة 
سنوات،  الثماني  بعمر  أطفاال  دّربت  بعدما 

وآباء وأمهات بعمر الخمسين، والستين«.

مشاريع وجوائز

تشارك  موسى  دالل  الثالثينية  المتدربة 
»أتدرب  تقول:  التدريبية،  هديل  بدورات 
على  حالياً  وأعمل  مدة،  منذ  أسبوعي  بشكل 
إتقان حرفة القشيات، فهي تختلف عن حياكة 
ممتعة  لكنها  والخرز،  والتطريز  الصوف، 

وجميلة«.
الدورات الالجئة السورية سلوى  ترافقها في 

تساعدها  حرفة  لتعلم  تسعى؛  التي  سعد، 
البيت،  إيجار  ودفع  عائلتها،  مصروف  في 
األطعمة،  وبيع  إنتاج  في  عملها  جانب  إلى 

والحلويات الشامية.
قامت  التدريبية،  بالدورات  عملها  وخالل 
وعراقيات  سوريات،  الجئات  بتدريب  هديل 
االحتياجات  ذوات  لتدريب  إضافة  ويمنيات، 
وذوات  الكفيفات،  الفتيات  مثل  الخاصة، 
وتدريب  داون،  ومتالزمة  الجسدية،  اإلعاقة 
المحكوميات  ذوات  من  بالسجون  نزيالت 
إصالح،  مركز  إدارة  مع  بالتنسيق  العالية، 

وتأهيل النساء، بحسب قولها.
وأطلقت  إنتاجية،  مشاريع  عدة  هديل  أنشأت 
»عبق  مشروع  أبرزها  مبادرات،  عدة 
الماضي« للحياكة، ومبادرة »تراثنا هويتنا« 
إضافة لرئاستها جمعيات حرفية، وعضويتها 

بالبرنامج الوطني الشبابي »أبناء الملكة«.
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بقاء ملف داعش عالقًا، يزيد من تخوف األهالي، ويدفعهم للمطالبة بتحريكه من قبل المجتمع الدولي، وبحله في 
أسرع وقت ممكن، داعيين قوى األمن الداخلي إلى إطالق حمالت أمنية في المنطقة. 

مطالب ودعوات لحل ملف داعش دوليًا، وإطالق 

عمليات أمنية محليًا

تهديدات بتفاقم أوضاع أكثر من مليون نازح، باقتراب الرياح الموسمية

شبكة حقوقية توثق مقتل ثمانية وسبعين مدنًيا في سوريا خالل أيار 2022

يشكل مرتزقة داعش في مناطق شمال وشرق 
سوريا خطراً كبيراً، سواء المعتقلون لدى قوات 
المحتجزون  األسرى  أو  الديمقراطية،  سوريا 
في المخيمات، ناهيك عن الخاليا النائمة، التي 
تنشط، وتنتعش يوماً بعد يوم، وخير مثال هو 
في  بالحسكة،  الصناعة  سجن  في  حصل  ما 

الـعشرين من كانون الثاني من العام الجاري.
وتسعى اإلدارة الذاتية، بكل إمكاناتها، وقواها 
إلى ضبط نشاط المرتزقة، والحد من جرائمهم 
في المنطقة، إال أن تلك المساعي ال تكفي، وسط 
تغافل الدول األوروبية، والمنظمات اإلنسانية، 
والحقوقية عن البحث في قضية داعش بمناطق 

شمال وشرق سوريا، ومن ثم حلها.
أخطر  أنه  والمعروف،  الهول  مخيم  وفي 
العالم، 45 كم شرق مركز مقاطعة  مخيم في 
األمر  يوم،  بعد  يوماً  الجرائم  تزداد  الحسكة، 
حيث  المنطقة،  أهالي  تخوف  من  يزيد  الذي 
 148 إلى  المخيم  في  القتلى  حصيلة  وصلت 
بحوادث  أصيبوا  الذين  وحصيلة  شخصاً، 
أخرى إلى 103 أشخاص، علماً أن منذ بداية 
حالة  عشرة  ثماني  حصلت  الجاري  العام 
قتل، وإصابة ثالثة عشر آخرين، على الرغم 
األمن  قوى  تبذلها  التي  المكثفة،  الجهود  من 

الداخلي؛ للحد منها في المخيم.

داعش يهدد أمن املنطقة

وحي  الهول،  ناحية  في  مواطنون  وأبدى 
غويران في الحسكة، تخوفهم من وجود داعش 
على  هاوار،  أنباء  وكالة  عبر  المنطقة،  في 

ضرورة حل ملف داعش في المنطقة.
حيث يؤكد المواطن عبد هللا الطالع من أهالي 
وسكان حي غويران جنوبي الحسكة، أن بقاء 
كبيراً  خطراً  يشكل  محاكمة،  دون  المعتقلين 
»منذ  وقال:  مناطقهم،  واستقرار  أمن  يهدد 
ضمن  الصناعة،  سجن  في  المرتزقة  اعتقال 
حي غويران، أثر بشكل سلبي على حياة أهالي 
الحي، وكذلك ما يخص أمن المدينة، فهو يأوي 
واآلخر،  الحين  بين  القالقل  ويثير  ارهابيين، 

السجن، وكان  داخل  للمرتزقة  مع كل ممانعة 
آخرها هجوم الخاليا على السجن«.

وبقاءهم  المعتقالت،  وجود  »أن  وأضاف 
مع وجود خاليا  دون حلول،  فيها،  محتجزين 
للمدينة  يجلب  لن  السجن،  خارج  تتحرك  لها، 
مناشدا  والدمار«،  الضرر  من  المزيد  سوى 

الدول استعادة رعاياها من المرتزقة.

الوقائع تكشف الخطورة

وشهدت مدينة الحسكة بشمال وشرق سوريا، 
الثاني هجوما لخاليا  الـعشرين من كانون  في 
أكثر  يحتجز  كان  داعش على سجن،  مرتزقة 
الصناعة«،  »سجن  مرتزق  آالف  خمسة  من 
فرار  محاولة  تسهيل  الخاليا  من  محاولة  في 
بعد  الهجوم  فشل  وقد  السجن،  من  المرتزقة 
»غويران،  حيي  في  المعارك  من  أيام  سبعة 
تأثير  وعن  السجن.  ومحيط  والزهور« 
المنطقة،  في  داعش  لمرتزقة  الجرائم  هذه 
ذاته:  الحي  من  الهاشم  عدنان  المواطن  قال 
وجه  في  موقوتة،  قنبلة  الصناعة  سجن  »يعد 
به،  المحيطة  األحياء  في  القاطنين  المواطنين 
بعين  السجن  هذا  إلى  الذاتية  اإلدارة  وتنظر 
شهدته  وما  كلها،  ألحداثه  والمراقبة  الحذرة 
السجن،  على  المرتزقة  هجوم  عند  المدينة 
وتدمر المنازل، واالضرار البشرية والمادية، 
التي لحقت بالسكان، والخوف والرعب، الذي 
خيم على األهالي، يوضح مدى تلك الخطورة 

القائمة«.
المنظمات  الهاشم  عدنان  المواطن  وطالب 
إنهاء  على  والعمل  السعي،  الدولية،  الحقوقية 
إلى  إعادتهم  على  والعمل  داعش،  خطورة 

بلدانهم، إلبعاد خطر تلك القنبلة الموقوتة.
في  األخطر  يعد  الذي  الهول،  مخيم  ويقع 
العالم، على بعد أقل من 200 متر، من مركز 
المأهولة بالسكان من الجهة الجنوبية،  الناحية 
ويضم 56 ألفا، و97 شخصا » من السوريين، 
األطفال،  من  جلهم  واألجانب«،  والعراقيين، 
بينهم  والنساء من عوائل مرتزقة داعش، من 

لداعش  وأطفال  نساء  و109  آألف  ثمانية 
ينتمون لدول أجنبية.

مطالب بإطالق عمليات أمنية يف 
املنطقة

وعن خطورة وجود هذا المخيم في منطقة آهلة 
بالسكان، أوضحت المواطنة نسرين حسن، من 
أهالي ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، إن 
الناحية، التي تضم مخيم الهول، والذي يحتجز 
فيه أسر مرتزقة داعش: »الجميع يتحدث، أن 
مخيم الهول قنبلة موقوتة، فالمخيم يشهد حاالت 
قتل مستمرة، لذا يشكل خطراً كبيراً على أهالي 

ناحية الهول، الذين يجاورون هذا المخيم«.
وتشعر المواطنة نسرين حسن بالقلق إزاء بقاء 
واقع المخيم على ما هو عليه، دون أي تحرك 
كبيرة  قلق ومخاوف  »لدينا  قائلة:  جاد،  دولي 
ترتكب  التي  القتل،  فجرائم  المخيم،  هذا  من 
عن  خرج  إذا  خارجه،  ترتكب  قد  بداخله، 
السيطرة«، مطالبة بتشديد المراقبة، وبإطالق 
القوات  أعداد  وزيادة  موسعة،  أمنية  عمليات 
األمنية؛ للحد من الجرائم، التي تقع فيه، وللحد 
من فرار أسر داعش، ووصول الخاليا إليهم«.
لها  التي  والدول،  الدولي،  المجتمع  وناشدت 
في  مسؤولياتها  تحمل  المنطقة،  في  مواطنون 
داعش،  خطورة  من  المنطقة  أهالي  حماية 

وشرق  شمال  في  محاكم  عبر  ومحاكمتهم 
سوريا، أو ضمن بلدانهم.

ويذكر أن قوى األمن الداخلي، تطلق عمليات 
الفنية  بين  وخارجه  المخيم،  داخل  أمنية 
داعش،  مرتزقة  جرائم  من  للحد  واألخرى؛ 

والقبض على خالياه خارج المخيم.

بقاء ملف داعش معلقاً يضاعف 
الخطورة

حسان  المواطن  عبر  ذاته،  السياق  وضمن 
معلقا  داعش  ملف  ببقاء  استيائه  عن  السلطان 
اضطراب  من  الهول  ناحية  تشهده  ما  »كل 
اغتياالت،  حاالت  ووقوع  وغيره،  أمني 
يعلم  والكل  المخيم،  هذا  تواجد  نتيجة  جميعها 
أن  ممكن  لحظة  أي  وفي  موقوتة،  قنبلة  أنه 
ناحية  ألهالي  وأزمة  ويسبب ضرراً،  تنفجر، 

الهول، بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام«.
خطورة  إنهاء  أن  السلطان،  حسان  ويرى 
سوريا،  وشرق  شمال  على  داعش  مرتزقة 
يكمن في تحمل األطراف الدولية مسؤولياتها، 
التي  والدول  الدولي،  التحالف  مقدمتها  وفي 
لها مواطنون في المخيمات، وفي المعتقالت، 
الجهود  توحيد  داعش  ملف  لمعالجة  ويترتب 

الدولية، والعمل بشكل جاد.

الشؤون  لتنسيق  المتحدة،  األمم  مكتب  حذّر 
اإلنسانية )أوتشا(، من أّن ميانمار، التي تشهد 
أعمال عنف منذ انقالب العام الماضي، يواجه 
فيها اليوم أكثر من مليون نازح، تهديدات بتفاقم 
أوضاعهم، مع اقتراب موسم الرياح الموسمية.
البالد،  اليومية في  العنف  أعمال  وقد أرغمت 
مذ استولى الجيش على السلطة مطيحاً الزعيمة 
شباط  من  األّول  في  تشي  سو  سان  أونغ 
2021، ما ال يقّل عن 700 ألف شخص على 
المتحدة، ويُضاف  لبيانات األمم  النزوح، وفقاً 
هذا العدد إلى 346 ألف شخص أُجبروا على 
مع  النزاعات  بسبب  االنقالب؛  قبل  الفرار 

جماعات متمّردة عرقية في المناطق الحدودية 
التي  االنتهاكات،  وبعد  وتايالند،  الصين  مع 
استهدفت الروهينغا المسلمين في عام 2017.

فإّن أكثر من  المتحدة،  تقديرات األمم  وحسب 
12 ألف منزل أُحرقت أو دُّمرت منذ االنقالب، 
وقد يكون اقتراب موسم الرياح الموسمية مع 

الذين  إلى  بالنسبة  »فظيعاً«  الغزيرة  أمطاره 
يعيشون في مخيمات النازحين.

النازحين  هؤالء  من  ألفاً   30 من  أكثر  وكان 
غرب(  )شمال  ساغينغ  منطقة  في  يعيشون 
بانتظام  اشتباكات  تدور  حيث  للهند،  المتاخمة 
وقطع  والمقاتلين،  العسكري  المجلس  بين 
المجلس العسكري اإلنترنت عملياً في المنطقة 
والبنزين  األرّز  إمدادات  على  قيوداً  وفرض 
واألدوية، كذلك تخضع منطقة ماغوي الواقعة 
إلى  المعلومات  و«تشير  لقيود،  الجنوب  في 
والغذاء  الصحية  الخدمات  إلى  ماسة  حاجة 
وفقاً  المناطق«،  هذه  في  اإليواء  ووسائل 

العفو  منظمة  ندّدت  جهتها  من  المتحدة.  لألمم 
حزيران  من  األول  األربعاء  يوم  الدولية، 
الحرب،  بـ«موجة جديدة من جرائم  الجاري، 
ميانمار،  في  اإلنسانية«  ضدّ  الجرائم  وربّما 
حيث كثّف المجلس العسكري الغارات الجوية 

ونيران المدفعية ضدّ المدنيين.
منذ  االستقرار  عدم  من  حالة  البالد  وتشهد 
التوترات  تهدّد  إذ  العسكري،  االنقالب 
مباشرة  اشتباكات  إلى  بالتحّول  باستمرار 
وأعمال عنف يومية، في حين تعثّرت الجهود 

الدبلوماسية إليجاد حّل.
وكاالت

اإلنسان”  لحقوق  السورية  “الشبكة  وثقت 
تقريرها الشهري حول االنتهاكات في سوريا 
في  مدنيًا   78 مقتل  الماضي  أيار  شهر  عن 

سوريا.
ورصد التقرير الذي نشرته “الشبكة السورية” 
يوم األربعاء األول من حزيران الجاري، مقتل 
78 مدنيًا، بينهم 14 طفاًل و11 امرأة، خالل 
انخفاًضا في حصيلة  الذي شهد  الماضي  أيار 

الضحايا مقارنة بشهر نيسان.
مدنيين  ثمانية  دمشق  حكومة  جيش  قتل  حيث 
حصيلة  مجموع  من  واحدة  امرأة  بينهم 

الشام  تحرير  هيئة  مرتزقة  وقتلت  الضحايا، 
ما  المرتزقة،  فصائل  وقتلت  واحدًا،  طفاًل 
يسمى “الجيش الوطني السوري” المدعوم من 

تركيا مدنيَين اثنين. 
لمرتزقة  عناصر  يد  على  مدنيين  سبعة  وقُتل 
داعش، وقُتِل 60 مدنيًا بينهم 13 طفاًل، وعشر 

نساء على يد جهات أخرى.
ثالثة  بينهم  مدنيًا،   35 أن  التقرير  وأوضح 
أيار  في  مقتلهم  توثيق  تم  وامرأتان  أطفال، 
برصاص مجهول المصدر، من بين الحصيلة 

الكلية قُتل نصفهم تقريبًا في درعا.

وتصدّرت درعا بقية المناطق السورية بقرابة 
الزور  دير  تلتها  الضحايا،  حصيلة  من   %27

بقرابة 17%، ثم حماة بقرابة %13.
تقريرها  في  السورية” وثقت  وكانت “الشبكة 
الشهري عن شهر نيسان الماضي مائة ومدني 
و14  طفاًل   17 بينهم  سوريا،  في  قُتلوا  واحد 

امرأة.
األمن،  مجلس  الحقوقية  الشبكة  وطالبت 
القرار  صدور  بعد  إضافية  إجراءات  باتخاذ 
إحالة  على ضرورة  وشددت  رقم “2254”، 
الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد اإلنسانية 
وجرائم الحرب.

حكومة  جيش  توقف  ضرورة  التقرير  وأكد 
العشوائي،  القصف  عمليات  عن  دمشق 
والمستشفيات،  السكنية  المناطق  واستهداف 
عمليات  وإيقاف  واألسواق،  والمدارس 
المواطنين  بموت آالف  تسببت  التي  التعذيب، 
واالمتثال  االحتجاز  مراكز  داخل  السوريين، 
والقانون  الدولي،  األمن  مجلس  لقرارات 

العرفي اإلنساني.

 موقف
 السنافر من
 تهديدات
 خليفة

 األناضول
 لمناطق

اإلدارة الذاتية

»أردوغان«  يتصاعد  كلما 
بتهديداته ملناطق اإلدارة الذاتية، 
األعلى  مجلس  أقزام  تخرج 
جحور  من  برؤوسها  للسنافر، 
سيدهم  ملساعدة  السنافر؛ 
للطورانية  اإلعالمية  احلرب  في 
في  اإلدارة  مناطق  ضد  التركية، 
مستغلني  سوريا،  وشرق  شمال 
اجلهات  من  االنتقام  في  ذلك 
في  تتورط  لم  التي  السياسية، 
العمل كحاملي حقائب، وصبابي 
االئتالف  لقيادات  املُرة،  القهوة 
اإلرهابي،  السوري  الوطني 

والعمالة لذئاب األناضول.

ترؤسه  عقب  له،  خطاب  في 
اجملمع  في  احلكومة  اجتماع 
االثنني،  يوم  بأنقرة،  الرئاسي 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  قال 
باتخاذ  قريبا  »سنبدأ  أردوغان: 
املتبقي  باجلزء  تتعلق  خطوات 
من األعمال، التي بدأناها إلنشاء 
 30 عمق  على  آمنة  مناطق 
حدودنا  طول  على  كيلومتراً، 

اجلنوبية مع سوريا«.

التي  الوحيدة،  املرة  إنها 
»سيد  فيها  يستخدم  لم 
حزب  شماعة  األناضول« 
تنفيذ  في  الكردستاني  العمال 
مشاريعه التوسعية، ولكن أناب 
عنه في ذلك قيادات اجمللس العام 
ففي  خيري«،  »حسن  لسنافر 
املوضوع  ذلك  عن  خاص  برنامج 
القنوات  إحدى  استضافت 
القيادي،  السنفور  الفضائية 
مطاعم  في  الصينية«  »سائق 
األملانية،  برمين  مدينة  من  أوروبا 

ووجهت له السؤال التالي: 

خيري«  »حسن  جدكم  أن  مبا 
كان جاسوساً ألجداد »اخلليفة« 
وعالقتكم  خليوله،  وسائساً 
تتوسطون  ال  فلماذا  جيدة،  به 
واألناضول  الذاتية،  اإلدارة  بني 
وجتنب  دبلوماسياً،  األزمة  حلل 

املنطقة كارثة جديدة؟؟

في  نحن  »السنفور«:  أجاب 
من  للسنافر،  العام  اجمللس 
في  الشعب  عن  الدفاع  مهامنا 
علينا  ذلك  قبل  ولكن  آفا،  روج 
مناطقنا  بجعل  نسمح  أال 
العمال  للحزب  خلقية  حديقة 
مواقف  نأخذ  وأن  الكردستاني، 
الدولة التركية اجلارة، التي وقفت 

معنا، وساندتنا بشكل جدي. 

مهمة  من  أنه  نعم  تعقيب: 
لسيدهم،  التبرير  السنافر 
مقابل ما يدفع لهم علفاً مكوناً 

من كمشة شعير، وكيس تنب!!

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

تنخزه.

مملكة السنافر

بوزان كرعو

قامشلو/ جوان محمد ـ تعتبر المراكز التدريبية الرياضية من أهم الركائز الستقطاب 
المواهب وصقلها وتنميتها، ومن هذا المنطلق الجميع ينتظر خطوة حقيقية من 
االتحاد الرياضي على هذا الصعيد، وليس فقط أن تتلخص القضية في المنشورات 

واإلعالن عن فتح مراكز، وعلى أرض الواقع ال مراكز وال من يحزنون؟.

المراكز التدريبية مجرد إعالنات فقط؟

تكليفات عديدة للحكمة 
الفلسطينية هبة سعدية

األرجنتين ُتبِدع وتحصد كأس فيناليسيما 
بفوٍز ُمستحق على إيطاليا

قد يكون طعم الحقيقة مراً إن قيل ولكن سيبقى 
أن  نستطيع  الحقيقة، ال  قول  أفضل من عدم 
لدرجة  التدريبية،  المراكز  فتح  أهمية  نخفي 
وعلى  باإلعالن  قام  من  هو  االتحاد  أن 
ومنها  تدريبية  مراكز  فتح  قرب  عن  فترات 
التايكواندو والريشة الطائرة في قامشلو، لكن 
مازلنا ننتظر ترجمة األقوال إلى أفعال، ولكن 

متى؟.
منها  نتأكد  لم  خطوة  عن  ونُعِلن  ننشر  لماذا 
ويشرح  يخرج  ال  االتحاد  لماذا  ستنفذ؟  أنها 
تتم؟  لم  الخطوة  حالة  في  بعدها  األسباب 
فتح  الرياضي  االتحاد  من  يُتطلب  بالمقابل 
الصيفية  العطلة  واستغالل  تدريبية  مراكز 
وهذا ما جاء في عددنا السابق من صحيفتنا 
استغالل  عن  أيضاً  وذكرنا  »روناهي«، 
فرصة تشكيل منتخب أللعاب القوى في إقليم 
بأننا  وذكرنا  والسيدات،  للرجال  الجزيرة 
سوف نركز في تقرير آخر على أهمية هذه 

المراكز.
هناك  تكون  أن  فكرة  السابق  في  طرحنا 
واالنتساب  التسجيل  رسم  ويكون  مراكز 
بأسعار رمزية وتكون كراتب بسيط للمدربة 
الحالي  الوقت  في  يوجد  ال  ألنه  والمدرب، 
وإن  للتطوع  قادرين  ومدربين  مدربات 
لذلك  المطلوب،  العدد  يسدوا  لن  فهم  وِجدوا 
أخذ اشتراك رمزي من األهالي لقاء تسجيل 

االتحاد  ولكن  عادي،  جداً  أمر  أطفالهم 
الرياضي يرفض الفكرة ليأتينا إذاً باألفضل.

االتحاد ال يرحمنا وال يخيل 
رحمة الله تنزل علينا

األطفال  تواجد  يكون  الصيفية  العطلة  في 
والمراهقين في المراكز التدريبية أفضل من 
قادرون  واألهالي  الشوارع،  في  انتشارهم 
للعلم فُتحت  على دفع رسوم اشتراك رمزية 
فقرات  ضمنها  ومن  خاصة  ترفيهية  مراكز 
 125 شهرياً  طفل  لكل  والتسجيل  رياضية 
كبير  مبلغ  وهذا  المواصالت،  عدا  ما  ألف 
باتت لألغنياء  الترفيه والرياضة  بأن  ويعني 
لذلك تقاضي مبلغ 5000 ل.س من المنضمين 
للمدرسة أمر عادي جداً ويتطلب اإلسراع في 
تطبيق هذه الخطوة ألنها ستعود بالفائدة على 

الجميع.
وعلينا أال ننسى بأن المراكز التدريبية تلعب 
دوراً هاماً في رفد النجوم والمواهب وصقلها 
تستوعب  إنها  وخاصةً  نفسه،  الوقت  في 
الفئات العمرية ومن كال الجنسين، وظهرت 
2017م،  عام  في  التدريبية  المراكز  تجربة 
وانتهت بعد عام وكانت عبر مشروع صدى 
بإشراف من جمعية سوريا األمل بالتنسيق مع 

االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.
الثاني  شهداء  بإستاد  الصاالت  استغالل  وتم 
لمدة  واحتضنت  بقامشلو  من  آذار  من  عشر 
عام كامل الفئات العمرية للعديد من األلعاب 
الرياضية مثل: كرة القدم ـ الطائرة ـ السلة ـ 
الكاراتيه ـ الشطرنج ـ الطاولة ـ وكانت لكال 
رياضية  بأولمبياد  الختام  وكان  الجنسين، 
في  الثورة  قيام  بعد  نوعها  من  األولى  وهي 
سوريا بمدينة قامشلو من قِبل مشروع صدى 

والقت نجاحاً كبيراً.

يتطلب تطبيق األقوال باألفعال

لجمعية  ما  حٍد  إلى  ناجحة  تجربة  وبعد 
سوريا األمل في قامشلو بالتنسيق مع االتحاد 
مشروع  عبر  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
مع  التجربة  لتكرار  نحتاج  فنحن  صدى، 
الحفاظ على االستمرارية وليس فقط اإلعالن 
عنها عبر شبكات التواصل االجتماعي، بينما 
على األرض لم نشهد مراكز يتم دعمها بكل 
ما يُتطلب، ال وبل منها فقد تم اإلعالن عنها، 
ولم نراها! مثل مركز تدريب التايكواندو في 
فقد أعلن االتحاد  الماضي،  العام  قامشلو في 
الرياضي عن نيته لفتح مركز لتعليم رياضة 
لم نشهد  يومنا هذا  القتالية، وإلى  التايكواندو 

هذا المركز؟.
مراكز  افتتاح  اإلعالن عن  لماذا  نسأل  وهنا 
األمر؟،  هذا  متى  وإلى  فقط؟  باالسم  يبقى 
فعلى الشاكلة نفسها تسير قضية مركز تدريب 
الريشة الطائرة في قامشلو، حيث تم اإلعالن 
عن فتح المركز، بينما على أرض الواقع ال 
مركز وال من يحزنون! المركز مازال ينتظر 
ملعب  في  المتواجدة  األندية  مشالح  إفراغ 
يحّولوها  حتى  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء 
إلى مركز للريشة الطائرة، ولكن متى سوف 

يحصل ذلك؟ ال أحد يعلم.
الكثير  يتطلب  مراكز  فتح  عن  اإلعالن  إن 

كادر  تأمين  منها  لنجاحها،  العوامل  من 
من  الالزم  الدعم  وتقديم  ومختص،  متمكن 
واالنتباه  والتدريبية،  الرياضية  المستلزمات 
كما  وليس  الموحد،  واللباس  الهندام  لقضية 
كأنهم  لالتحاد  التابعة  المراكز  بعض  شهدنا 
كانوا  منهم  البعض  حيث  البالة،  سوق  في 
حتى،  رياضي  غير  بلباس  للمركز  يأتون 
للتدريب  المناسبة  األجواء  تهيئة  واألهم 
طوال  البادرة  األجواء  أو  التدفئة  خالل  من 
إلى  وشتاًء، باإلضافة  التدريب صيفاً  فترات 
في  المراكز  هذه  توقف  وعدم  االستمرارية 

حال إن افتُتحت بالطبع.

اختار االتحادان الدولي واآلسيوي لكرة القدم، 
في  للمشاركة  هبة سعدية،  الفلسطينية  الحكمة 

تحكيم العديد من البطوالت الدولية.
وافتتحت هبة سعدية مشاركتها بتحكيم بطولة 
موريس ريفيلو 2022 للرجال تحت 21عاماً 
والتي تستضيفها فرنسا خالل الفترة 29 أيار 
وحتى 13 حزيران الجاري بمشاركة منتخبات 

من 12 دولة حول العالم.
الحكام  كما تم اختيار هبة سعدية ضمن طاقم 
لمباريات المجموعة التاسعة في كأس االتحاد 
التجمع  بنظام  تقام  والتي   ،2022 اآلسيوي 

القادم  إلى 30 حزيران  من 24  الفترة  خالل 
في فيتنام، حيث تضم المجموعة كالً من فيتل 
الفيتنامي وهوغانغ يونايتد السنغافوري وفنوم 

بينه الكمبودي ويونغ ايلفنتس من الوس.
المقبل  آب  هبة سعدية خالل شهر  وستشارك 
العالم  كأس  بطولة  مباريات  تحكيم  في 
للسيدات تحت 20 عاماً والتي تستضيفها دولة 

كوستاريكا.
كأس  مباريات  إدارة  في  شاركت  قد  وكانت 
آسيا للسيدات والتي أُقيمت في الهند خالل شهر 

شباط المنصرم. 

ج المنتخب األرجنتيني بلقب كأس أوروبا أمريكا  تّوِ
على  المستحق  فوزه  بعد  »فيناليسما«  الجنوبية 
نظيره اإليطالي، بنتيجة )3-0(، في المباراة التي 

جمعتهما على ملعب ويمبلي.
أحرز الوتارو مارتينيز الهدف األول بالدقيقة 28، 
بالدقيقة  الثاني  الهدف  ماريا  دي  أنخيل  فيما سجل 
التانغو  باولو ديباال ثالثية  45 +1، قبل أن يختتم 

بهدف في الدقيقة 4+90.
ليونيل  وحصل  بقوة،  المباراة  األرجنتين  بدأت 
ميسي على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء بعدما 
حاول مراوغة أكثر من العب، ليسددها البرغوث 
الحائط  في  ُضربت  لكنها  المرمى  باتجاه  مباشرةً 

اإليطالي بالدقيقة السادسة.
أما الفرصة األولى إليطاليا جاءت بعد مرور 12 
إلى  ليمررها  الكرة  استلم جورجينيو  بعدما  دقيقة، 
راسبادوري الذي أطلق تسديدة قوية من على حدود 
منطقة الجزاء لكن إيمليانو مارتينيز حارس التانغو 

تمكن من التصدي لها. 
الدقيقة  في  إليطاليا  محققة  فرصة  روميرو  وأنقذ 
اليمنى  الناحية  من  بيرنارديسكي  مر  بعدما   19
أرضية  كرة  ليمرر  ياردات  الستة  باتجاه  وتوغل 
الذي  لوال روميرو  الشباك،  أمام  راسبادوري  إلى 

أبعد الكرة لركنية.
من  تمريرات  عدة  بعد  لميسي  فرصة  وسنحت 
عند عالمة  البرغوث  إلى  لتصل  التانجو  راقصي 
في  لتصل  اليمنى  بقدمه  الكرة  سدد  لكنه  الجزاء، 

منتصف المرمى بين أحضان الحارس دوناروما.
شفرة  مارتينيز  الوتارو  فك   ،28 الدقيقة  وفي 
بعد  اللقاء  أهداف  أول  بتسجيله  اإليطالي  المنتخب 
تمريرة ممتازة من ميسي الذي استلم الكرة خارج 
لورينزو، ويمرر  في مراوغة دي  لينجح  المنطقة 
كرة على طبق من ذهب إلى الوتارو أمام الشباك.

أطلق  بعدما  لألزوري  يتعادل  أن  باريال  وكاد 
تسديدة من مسافة بعيدة لكن الحارس مارتينيز كان 

لها بالمرصاد ليُبِعدها إلى ركنية.
الدقيقة  النتيجة لألرجنتين في  وضاعف دي ماريا 
45+1، بعد مجهود أكثر من رائع من الوتارو الذي 

افتك الكرة من منتصف الملعب ليتوغل ويمرر كرة 
سحرية في عمق الدفاع اإليطالي، انفرد على إثرها 
دوناروما  الحارس  فوق  من  ليضعها  ماريا  دي 

داخل الشباك.
بدأ الشوط الثاني هادئاً حتى جاء الخطأ الفادح من 
المدافع بونوتشي والحارس دوناروما، حيث أعاد 
مرماه،  من  المتقدم  حارسه  إلى  الكرة  ليوناردو 
لتمر الكرة من أمامه في الطريق إلى الشباك لكن 
حارس باريس سان جيرمان أبعدها عن المرمى في 

اللحظة األخيرة.
بداية  مع  شارك  الذي  لوكاتيلي  البديل  وسدد 
أحد  قدم  في  ضربت  قوية  تسديدة  الثاني،  الشوط 
مدافعي راقصي التانجو وكادت أن تخدع الحارس 
مارتينيز، لكنه نجح في اإلمساك بها بالدقيقة 59.  

الهدف الثالث لألرجنتين كان قريباً للغاية لوال تألق 
دوناروما الذي أنقذ فرصة محققة للتسجيل بعد كرة 
طولية من أوتاميندي انطلق دي ماريا بها من جهة 
اليسار ليتوغل ويطلق تسديدة يسارية رائعة كادت 
حّولها  دوناروما  لكن  صعبة  زاوية  في  تسكن  أن 

لركنية.
تماماً،  مختلفة  بطريقة  الركنية  الركلة  ميسي  ونفذ 
الذي  ماريا  دي  إلى  المنطقة  لخارج  بعرضية 
يده  أبعدها بقبضة  أطلق صاروخاً، لكن دوناروما 

بصعوبة.

من  للغاية  عال  ضغط  ووسط   ،63 الدقيقة  وفي 
الذي  ميسي  إلى  الكرة  األرجنتين، وصلت  العبي 
لو  تجد  ليمرر عرضية  اليمنى  الناحية  من  انطلق 

سيلسو الذي سدد في الشباك من الخارج.
وبعد مجهود غير عادي، نجح ميسي في قطع الكرة 
من جورجينيو في منتصف الملعب، ليتوغل داخل 
منطقة الجزاء، ويطلق قذيفة صاروخية، تألق فيها 

دوناروما وأبعدها بقبضة يده.
فرصة  من  ميسي  وحرم  تألقه  دوناروما  وواصل 
هدف جديد في الدقيقة 69، بعدما أطلق البرغوث 
المنطقة  حدود  على  من  قوية  تسديدة  األرجنتيني 

تعملق حارس األزوري وأبعدها بتصد ممتاز.
شارك  الذي  األرجنتين  مهاجم  ألفاريز  وحاول 
الحارس  مباغتة  المباراة،  الدقائق األخيرة من  في 
دوناروما الذي تقدم من مرماه، ليسدد كرة من بعد 
منتصف الملعب، لكن الحارس اإليطالي نجح في 

التصدي لها.
الثالث لألرجنتين في الدقيقة  وأحرز ديباال الهدف 
مشاركته  بعد  وذلك  المباراة 4+90،  من  األخيرة 
منتصف  من  ميسي  بدأها  كرة  بعد  قليلة،  بثواٍن 
لكنه  الكرة  تسديد  وحاول  انطلق  الذي  الملعب 
الذي  ديباال  إلى  لتصل  إيطاليا  بمدافعي  اصطدم 

أطلق تسديدة أرضية في الشباك.
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الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي.. شهيد اإلنسانية

صدور »ألوان الذاكرة«.. سلسلة قصصية لألطفال

عبد الرحمن محمد

نور  قامشلو عام 2004 شعلة  انتفاضة  كانت 
آفا  روج  في  الكردي  الشعب  حياة  في  ونار، 
والعالم، لما تمخضت عنها من شوفينية عمياء، 
ومعاداة وفكر ضيق من قبل السلطات الحاكمة 
البعثية في سوريا، فأوصلت صوت الكرد من 
جديد للعالم، وأبرزت وحشية النظام من جهة، 
واإلرادة الحديدية من قبل الشعب الذي رفض 

الخنوع والمذلة من جهة أخرى.
االنتفاضة العارمة حركت الكثير من الغضب 
ووصل  واالستبداد،  القمع  خشية  الساكن، 
إلى  وتجاوزتها  بل  سوريا،  عموم  صداها 
األصوات  لبعض  وكان  والعالم،  أوروبا 
في  البالغ  تأثيرها  بالحق  الصادحة  الهادرة 
بين  ومن  الشعبي  والغليان  الثوري،  الحراك 
تلك األصوات، التي َعلت منابر الحق، صوت 

الشيخ محمد معشوق الخزنوي.

قبول اآلخر والتسامح... يف 
مواجهه الشوفونية واإلنكار

كان من أبرز ما تميز به خطاب الشيخ الشهيد، 
للتآخي  والدعوة  المصير،  وحدة  على  التشديد 
وهو  أيضا،  والعالم  بل  المنطقة  شعوب  بين 
المنتقاة  وكلماته  وتوازنه،  بلباقته  المعروف 
وكانت  بيانه،  وجميل  لسانه  وفصاحة  بعناية، 

المعرفة،  من  للكثير  وتلقيه  الواسعة  لثقافته 
والتعلم واإلبحار في العلوم الدينية األثر الكبير 
عقالنيا،  متزنا  كان  الذي  خطابه،  قبول  في 
وعلميا ومنطقيا، خاليا من التطرف والشوفينية 
وإقصاء اآلخر، فكان محببا ومقبوال، ذا تأثير 
وعربها  كردها  من  المنطقة  شعوب  على 
كأحد  الخزنوي  الشيخ  وبرز  وسريانها، 
وإن  عالميا،  المعروفة  والقامات  الشخصيات، 
كانت  رسالته  إن  إال  كردية،  قوميته  كانت 
النظام  دفع  ما  عالمية،  وإنسانية  بل  سورية، 
الشوفيني إلى أن يتوجس من علو شأنه وسمو 
المتوازن  وخطابه  لفكره  يكون  وأن  مكانته، 
التأثير على الشارع الكردي خاصة، والسوري 

عامة.

من شابه أباه... فام ظلم

لم يكن خطاب الشيخ معشوق، ولغته السمحة 
وحواره المثقف الراقي آتيا من فراغ، وهو سليل 
دينية  وأخالق  بفضائل  بتمسكها  عرفت  عائلة 
عرفت  حتى  الكردية،  األوساط  بين  معروفة 
وسوريا  بل  السورية،  الجزيرة  مستوى  على 
»الخزنوية«  باسم  المجاورة  الدول  وبعض 
نسبة لمؤسسها الشيخ الجليل »أحمد الخزنوي« 
في قرية تل معروف التابعة لمقاطعة قامشلو، 

وهي تتبع الطريقة النقشبندية.
تل  قرية  في  الشيخ معشوق عام 1958  ولد   
معروف، وهو ابن مؤسس الطريقة الخزنوية، 

الشيخ أحمد الخزنوي، نال الثانوية العامة عام 
ثم  الشرعية  العلوم  1977م، تخرج من معهد 
تابع دراسته في السعودية؛ ليحصل على إجازة 
المنورة،  المدينة  في  اإلسالمية  العلوم  في 
 2001 عام  ليحصل  دراساته  تابع  ثم  ومن 
عن  اإلسالمية  الدراسات  في  ماجستير  على 

أطروحته “األمن المعيشي في اإلسالم”.

رجل دين وسيايس حكيم

الذي  العريض  الباب  قامشلو  انتفاضة  كانت 
رغم  السياسة،  عالم  ليلج  الخزنوي؛  أمام  فتح 
أنه كان دائما حريصا على أن يفصل بين الدين 
على  السياسة صيغتها  تضفي  وأال  والسياسة، 
في  كما  دينه،  في  صادقا  كان  وألنه  الدين، 
دنياه، لم يسكت عن المجريات التي حدثت أثناء 
وبعد االنتفاضة، وبحكم ما كان يحظى به من 
قبول شعبي، اجتماعيا ودينياً فقد كانت أرضية 
قبوله سياسيا ممهدة من تلقاء ذاتها، وحتى في 
في  تتلخص  الشهيد  الشيخ  دعوة  كانت  ذلك 
مستشر،  واستبداد  لعمل وحشي  سلمي  رفض 
كحكمة  األلسن  على  تتردد  مقولته  زالت  وما 
يوم  كل  في  صوته  صدى  ويرجع  متوارثة، 
الحقوق  »إن  يقول:  يومها  سمعه  من  أذن  في 

ال يتصدق بها أحد، إن الحقوق تؤخذ بالقوة«.
من  الخزنوي  به  يقوم  كان  وما  المقولة،  تلك 
ومؤتمرات  ندوات  في  ومشاركات  نشاطات 
وفحوى  خارجية،  ،ورسمية  محلية  شعبية 
دوما  كان  ونتاجها  النشاطات ومضمونها  تلك 
بالحقوق  ومطالبة  الكردية،  القضية  لشرح 
مع  المتينة  عالقاته  من  مستفيدا  الظلم،  ورفع 
الحقوقية،  واألوروبية  الدولية  المنظمات 
األديان  حوار  إحالل  أجل  من  والدينية 
في  والوقوف  صراعها،  محل  والحضارات 
انتقاده واضحا  والتكفير، وكان  التطرف  وجه 
ونبذ  السياسي،  النضال  في  الضيقة  لألطر 
ورفض السياسة القمعية العسكرية في الداخل، 
عزمت  التي  األمنية،  السلطات  عليه  ألّب  ما 

إبعاده عن الساحة، بل وتصفيته.

مرسحية دموية وإخراج فاشل

ثم  ومن  الخطف،  لمسرحية  التحضير  بعد 

القتل، كانت أولى الفصول، التي أخرجت من 
قبل النظام اختطاف الخزنوي، بعد ستة أيام من 
إلقائه كلمة في قامشلو بتاريخ الرابع من أيار، 
كاملة،  الكرد  بحقوق  االعتراف  إلى  فيها  دعا 
وإن منحهم ذلك ال يعدّ مكرمة، وال منحة من 
أحد، بل إنها ستؤخذ بالقوة إن ُرفضت، ثم تم 
اختطافه من مقر إقامته في “مركز الدراسات 
السورية  االوقاف  وزارة  جانب  اإلسالمية” 
نائبا  كان  الخزنوي  ألن  دمشق،  بالعاصمة 

لمدير المركز، وأستاذا محاضرا فيه.
كانت  والخطف  االعتقال،  أخبار  فور وصول 
اآلن«،  الجزيرة  »إقليم  الجزيرة  مناطق 
الذين  بالمتظاهرين،  تعج  وحلب،  ودمشق، 
النظام  رد  وكان  عنه،  اإلفراج  النظام  طالبوا 
ووصلت  االعتقال،  حمالت  من  المزيد  شن 
العاصمة  في  المحافظة  دوار  إلى  المظاهرات 

دمشق في 30 أيار.
ممن  مواطنا،  خمسين  من  أكثر  وقتذاك  أحيل 
شاركوا في المظاهرات إلى محاكم عسكرية، 
النظام  ضلوع  اتجاه  في  تصب  الدالئل  كانت 
بالخطف، واالعتقال حسبما أشارت اليه منظمة 
الكثير  أكده  وما  ووتش”  رايتش  “هيومن 
توثيق  ”مركز  وثّق  فيما  وقتها،  الكرد  من 
طبيب  شهادة  سوريا”  شمال  في  االنتهاكات 
في مشفى تشرين العسكري، )لم يذكر اسمه( 
من   28 في  إنه  الحادثة،  على  شهادته  ضمن 
برقم خاص،  معتقاًل  إليهم  “نقل  أيار 2005، 

تعجل  بعدها  وثم  الخزنوي،  الشيخ  هو  وكان 
وهو  )الخزنوي(  “غادر  وأضاف  إخراجه”، 
على قيد الحياة، رغم الحالة السيئة، والمنهكة 

التي كان عليها”.

إعالن االغتيال

بعد عشرين يوما من االعتقال والتعذيب، الذي 
الشهيد  جثمان  على  بعد  فيما  واضحا  ظهر 
الخزنوي، أعلنت السلطات األمنية، أنها عثرت 
على جثة الشهيد في مكان شبه مهجور، قرب 
منها  جديد  مسعى  في  الزور،  دير  في  مقبرة 
إلثارة الفتنة التي زرعتها، ورعتها في الرابع 
من آذار 2004، وقدمت الحكومة مرة أخرى، 
مجموعة من األشخاص ادعت أنها من قامت 
بالخطف والقتل، وقد ثبت كذبها فيما بعد أيضا.
والعديد  قامشلو،  كانت  الخبر،  إعالن  فور   
من المدن الكردية على صفيح ساخن، وعّمت 
المظاهرات الساحات والشوارع، ومرة أخرى 
اعتقل العشرات؛ لمشاركتهم في المظاهرات، 
القتلة  زال  ال  بينما  شتى،  تهما  لهم  ووجهت 
فصوال  يكتبون  ولعلهم  ويمرحون  يسرحون، 
أن  قبل  الفشل،  لها  ُكتب  لمسرحيات،  أخرى 

تُعرض على مسرح وطن، أثقلته الجراح.

للتوزيع  المطبوعات  شركة  أصدرت 
قصص  سلسلة  مؤخراً  ببيروت  والنشر، 
الذاكرة«،  »ألوان  عنوان  لألطفال، حملت 
من تأليف الكاتبة السورية المقيمة في كندا 
التشكيلية  الفنانة  ورسوم  باخص،  نادين 
كتب  من  السلسلة  تتكون  الخطيب.  ضحى 
أربعة هي: في رأسي نغم، وطاحونة جدي، 

وناي جبران، وأقرب إلى السماء.
خلف هذه الكتب األربعة حكاية أم، وابنتها، 
كانتا جالستين في إحدى األمسيات تلعبان، 
وترسمان، فيما تستمعان إلى أغاني فيروز، 
ومن بينها أغنية »كان عنا طاحون« التي 
تسمعها  وهي  تطير،  الطفلة  تجعل  كانت 
وتغنيها، وكأنها حقاً عاشت في ذلك الحّي، 
ً »يطحن قمح وسهريات«،  لها جدا  وكأن 
وكانت األم تحكي لها عن جدها، الذي رحل 
وهي في عمر الحادية عشرة، ورغم أنه لم 
يكن صاحب طاحون، إال أنه ترك إرثاً من 
بعد رحيله، من  تستعيدها  القصص، ظلت 
جدي«  »طاحونة  قصة  فكرة  جاءت  هنا 
فيروز،  أغنيات  مجازات  حّب  من  مزيجاً 

وحكايات األجداد، وحزن فقدهم.
عن  الطفل  إبعاد  هاجس  تحمل  أّم  ولكل 
الشاشات المتاحة في كل مكان، كتبت قصة 
فكرتها  انطلقت  التي  السماء«  إلى  »أٌقرب 

الطابق  في  عائلتها  مع  الكاتبة  إقامة  من 
ابنتها  لتعطي  فرصة  فوجدتها  الثالثين، 
أفكاراً جديدة للتسلية، مثل: تأمل السيارات 
والغيوم  صغيرة،  ألعاب  بحجم  بدت  التي 
وكذلك  تخيالها،  كيفما  تتشكل  كانت  التي 
عن  والبحث  الطائرات،  عد  محاولة  في 
الطفلة فرحت  أّن  النتيجة:  النجوم، وكانت 
بهذه التجربة، التي أنستها التلفاز، واآليباد 
ما يكفي من الوقت؛ إلعطاء عينيها فرصة 

راحة.
بينما تحكي قصة »في رأسي نغم« حكاية 
تعترف  حيث  األطفال،  عند  اإلبداع  أرق 
األرق  من  تعاني  كانت  أنها  باخص  نادين 
مع  الليالي  تقضي  وكانت  طفولتها،  في 
أفكار كثيرة، وأحالم يقظة كحال كثير من 
في  ما  شيئاً  أن  تحس  كانت  إذ  األطفال، 

رأسها يضغط، ويريد أن يندفع. 
إبداع  على  وتعرفت  كبرت،  حين  أنها  إال 
عن  حديثه  لفتها  الذي  الرحباني  زياد 
النغمات  ألن  ينام  ال  كان  وكيف  طفولته، 
تحاصره، وتحول بينه وبين النوم، فأحبت 
أن تحكي لألطفال عن أرق اإلبداع، الذي 
قد يرافق الكثير منهم، »أحببت أن يشعروا 
أن هنالك من يشعر بهم، وال يقول لهم، كما 

يقال لهم دائماً: ناموا كي تكبروا«.

بداية  بمثابة  فهي  »ناي جبران«  أما قصة 
الطريق نحو اكتشاف جبران خليل جبران 
الطفل، واإلنسان والمبدع، بحسب الكاتبة، 
وهي غرسة باإلمكان غرسها على أمل، أن 
منطلقة  عقولهم،  ويثري  ينفعهم  بثمر  تأتي 
جبران،  على  التعرف  في  تجربتها  من 

بين رفوف مكتبة العائلة، ومن رحلتها مع 
الكتابة واألمومة.

يذكر أن الكاتبة نادين باخص تحمل شهادة 
مواليد  ومن  األدبي،  النقد  في  ماجستير 
أدب  في  ولها   ،)1984( سوريا   - حمص 
الصادرة  مسلوقة«  بيضة  »لست  األطفال 

يقول  و«عقلي  بيروت،   - أصالة  دار  عن 
لها  الشارقة، وصدر   - سما  دار  لي« عن 
مجموعات شعرية ثالث، ورواية، ودراسة 

نقدية.
وكاالت

مركز األخبار - قالت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أنه منذ فترة طويلة يتوقعون 
معركة محتملة مع الجيش التركي ومواليه من مرتزقة االئتالف السوري.

ضمن حق الدفاع المشروع.. قسد تبدي استعدادها بالرد 
على تهديدات أردوغان

المرتزقة يحاولون التسلل ومجلس 
منبج العسكري يرد بقوة

الجيش التركي المحتل ومرتزقته 

يستهدفون زركان بأكثر من ثمانين قذيفة

اإلعالمي  المركز  مدير  أوضح  ذلك  حول 
شامي،  فرهاد  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
عقب  برس،  فرانس  لوكالة  تصريح  في 
منبج  مدينتي  باحتالل  أردوغان  تهديدات 
سوريا  قوات  “إن  وقال:  رفعت،  وتل 
الديمقراطية تتوقع منذ فترة طويلة معركة 

محتملة”.
أي  حال  “في  أنه  شامي:  وأضاف 
ونبدأ  داعش  ضدّ  الحرب  سنوقف  هجوم، 

التركي”.  بإجراءاتنا العسكرية ضد الغزو 
من  سابق  في وقت  أردوغان كشف  وكان 
الجاري،  حزيران  من  األول  في  األربعاء 
أن الهدف األول للهجوم التركي في شمال 
وتل  منبج  مدينتي  احتالل  سوريا  وشرق 
الخطوات في  بنفس  القيام  ثم  رفعت، ومن 
في  ليرى من سيقف عائقاً  مناطق أخرى، 
الواليات  إلى  إشارة  في  مخططاته،  وجه 

المتحدة األمريكية.

هذا وجاء الرد األمريكي على الفور، حيث 
نقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن مسؤول 
إدارة  أن  األمريكية،  الدفاع  وزارة  في 
هجمات  أي  شن  بأن  أنقرة،  أبلغت  بايدن 
سيكون  سوريا  وشرق  شمال  في  احتاللية 
فرض  يستبعد  وال  خطيرة،  تداعيات  لها 
عقوبات من قبل الكونغرس على تركيا، في 
الوقت الذي أكد فيه وزير خارجيتها انتوني 
بلينكن، أن هجمات تركيا االحتاللية ستهدد 

االستقرار اإلقليمي.

مجلس  قوات  تصدت   - األخبار  مركز 
منبج العسكري لمحاوالت التسلل التي قامت 
بها المجموعات المرتزقة الموالية لتركيا في 

قرية المحسنلي شمال مدينة منبج.
منبج  لمجلس  اإلعالمي  المركز  وبحسب 
لعدة  المجلس  قوات  تصدت  فقد  العسكري، 
المرتزقة  للمجموعات  تسلل  محاوالت 
حاولوا  الذين  التركي،  للمحتل  الموالية 
التسلل من مناطق ما تسمى “درع الفرات” 

شمال مدينة منبج.

مقاتلي  تصدي  أثناء  إنه  المركز  وأضاف 
المجلس لعدة محاوالت تسلل قام بها مرتزقة 
الجيش  من  المدعومة  الفرات”  “درع 
التركي المحتل، إلى قرية المحسنلي، ونتيجة 
المقاومة التي أبداها المقاتلون خالل االشتباك 
معهم، باءت عمليات التسلل جميعها بالفشل.
والجدير بالذكر، أن الجيش التركي المحتل 
والمجموعات المرتزقة الموالية له، استهدفوا 
كل من ناحيتي زركان وتل تمر، مما أسفر 

عن إصابة طفل بجروح.

التركي  الجيش  مركز األخبار -  قصف 
أرياف  له  الموالية  المرتزقة  المجموعات 

ناحية زركان باألسلحة الثقيلة.
بأن  الناحية  من  ُمطلعة  مصادر  وأفادت 
الجيش التركي المحتل والفصائل الموالية له 
استهدفوا كل من قرية )دادا عبدال، األسدية، 
بعشرات  البوبي(،  المطمورة،  النويحات، 

القذائف المدفعية.

المحتل  التركي  الجيش  بأن  المصدر  وقال 
قواعدهم  من  المدنيين  يستهدفون  ومرتزقته 
الفرج،  )باب  قرى  من  كل  في  المتمركزة 

الداودية، عنيق الهوى(
وأكد المصدر ذاته بأنه سقط أكثر من ثمانين 
قذيفة على القرى المذكورة آنفة الذكر وذلك 

حتى وقت إعداد هذا الخبر.

على الجمالي: اتفاق البرزاني وأردوغان يعدُّ 

انتهاكًا للسيادة في باشور كردستان

المجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون التركي يفرض 

عقوبات على قنوات فضائية

هجماتها  تركيا  تواصل   - األخبار  مركز 
واسع  بشكٍل  كردستان  باشور  أراضي  على 
وتحتل مساحات كبيرة من المناطق الشمالية 
العثماني  الحلم  إعادة  بهدف  العراق،  من 

وإمحاء الهوية الكردية.
في وقت رأت فيه أطراف سياسية أن أنقرة 
تتعلق  اقتصادية  أهداف  لتحقيق  تسعى 
بطريق الحرير فضالً عن إعادة تحقيق الحلم 
العثماني في العراق والسيطرة على خيرات 

البالد بشكٍل أو بآخر.
وحول ذلك قال النائب عن تحالف الفتح علي 
الجمالي: إن “شنكال تمثل إحدى أهم المناطق 
الداخلة ضمن مشروع طريق الحرير، حيث 
لخلق منطقة صراع في شمال  تركيا  تسعى 
العراق وقضاء شنكال على وجه الخصوص، 
لتحقيق  وذلك  المشروع،  هذا  تنفيذ  إلحباط 

أبعاد اقتصادية تسعى لتحقيقها”.
دولة  النائب عن  يستبعد  لم  آخر،  من جانب 
هناك  يكون  أن  الصهيود،  محمد  القانون 

إلعطاء  وأردوغان  البارزاني  بين  تعاون 
المحتل  التركي  للجيش  األخضر  الضوء 
باجتياح مناطق واسعة في الداخل العراقي، 
وبالتالي فأن اتفاق هولير مع أنقرة يعد انتهاكاً 

خطيراً للسيادة العراقية.
من جهة أخرى وفي ذات السياق رأى المحلل 
إن  الكعبي،  محمد  سعد  العراقي  السياسي 
تركيا تواصل هجماتها على باشور كردستان 
واألراضي العراقية مستغلةً صمت حكومتي 

حيث  العراقية،  والحكومة  كردستان  باشور 
حزب  على  بالقضاء  يتعلق  ال  الهدف  أن 
بل  تركيا،  زعم  حسب  الكردستاني  العمال 
بالسيطرة  العثماني  الحلم  تحقيق  إعادة  هو 
على ما تسمى والية الموصل حسب النظرة 
التي  لوزان  معاهدة  على  باالستناد  التركية، 
انتهت بعد مؤتمر مالطا في أربعينات القرن 

الماضي المتعلق بالحدود ما بين الدول”.

األعلى  المجلس  فرض   - األخبار  مركز 
تركيا عقوبات على  والتلفزيون في  لإلذاعة 
خلفية  على  تركيّة،  فضائية  قنوات  أربع 
بتهمة  أردوغان  التركي  الرئيس  اتهامهم 
المتحدة  الواليات  إلى  األموال  تهريب 

األمريكية.
األعلى  المجلس  فرض  التفاصيل  وفي 
بوقف  عقوبات  التركي  والتلفزيون  لإلذاعة 
تلك  بسبب عرض  قنوات فضائية  أربع  بث 
رئيس  تصريحات  متزامن  بشكٍل  القنوات 
فيها  يتهم  التي  الجمهوري  الشعب  حزب 
األموال  بتهريب  وأسرته  أردوغان  الرئيس 
الشباب  وقفي  عبر  المتحدة  الواليات  إلى 
الحزب  خسارة  لمصير  استعداد  وأنصار، 

الحاكم السلطة في االنتخابات المقبلة.
والتلفزيون  لإلذاعة  األعلى  المجلس  وقرر 
 1 Teleو Halk TV قطع البث على قنوات
و KART TV بجانب فرض عقوبات مالية 
الثالثة  القنوات  على  المئة  في  ثالثة  بقيمة 

.FLASH  بجانب قناة
وعبر حسابه على تويتر نشر عضو المجلس، 
أن  خاللها  أوضح  تغريدة  تاشجي،  إلهان 

العقوبات استهدف قنوات أقدمت على  قرار 
أوغلو  كيليجدار  عنها  كشف  وثائق  بث 
وتصريحات بمثابة عناوين إخبارية رئيسة، 
وصفت بأنها “تزعزع استقرار البالد” مفيداً 
الصحافة  لحرية  ضربة  “يُشكل  القرار  أن 
وحق الحصول على األخبار والديمقراطية”.
وأضاف تاشجي أن القرار بمثابة تحذير من 
بوقف  اإلعالمية  القنوات  لجميع  المجلس 
يمتلك  أوغلو  كيليجدار  كان  وإن  حتى  البث 
وثائق تثبت أقاويله، وحتى إن كانت مزاعمه 

صحيحة.

أضاف قائالً: “ال نستبعد أن يُقطع البث عن 
قناة البرلمان بهدف منع بث اجتماعات الكتل 
إلى  الوصول  من  المعارضة  ومنع  الحزبية 

الرأي العام”.
تقرير  إعداد  تم  أنه  تاشجي:  وأوضح  هذا 
المجلس  بتعليمات خاصة من رئيس  مسائي 
قبل أن يجف حبر الشكاوى التي قدمها وقفي 

أنصار والشباب.
يتم  ال  الشكاوى  مئات  “هناك  قائالً:  أضاف 
النظر فيها منذ أشهر بل منذ سنوات فلما كل 
هذه العجلة اآلن ومحاولة إرضاء البعض.”
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أردوغان يكشف عن مخططات احتاللّية جديدة
هجوماً  سيشّن  أنّه  بوضوح  أردوغان  أعلن 
االجتماع  في  هذا  جعل  وقد  آفا.  روج  على 
رسمياً.  قراراً  القومّي  األمن  لمجلس  األخير 
االنتهاء  حال  الهجوم  سيطلقون  أنّهم  ويُقال 
والدولة  أردوغان  أّن  ونعلم  االستعدادات.  من 
التي يقودها لديهما عقليةً وتنظيماً يقومان على 
أساس معاداة الكرد. فمنذ مئة عاٍم وهم ينتهجون 
سياسة إبادة للقضاء على الكرد واقتالع جذرهم 
يسعون  وهم  التاريخ.  أعماق  في  المتوغل 
التركيّة  الحدود  خارج  السياسة  هذه  النتهاج 

أيضاً وليس فقط داخلها.
المتغيّرة  العالميّة واإلقليمية  الظروف  في ظّل 
أدّت  إذ  الكرد.  لصالح  الفرص  بعض  أُتيحت 
بصدام  األمريكيّة  المتحدة  الواليات  إطاحة 
باشور  كرد  حصول  إلى   2003 عام  حسين 
الفيدرالي.  السياسّي  الكيان  على  كردستان 
 2011 عام  بدأ  الذي  العربي  الربيع  ومع 
في سوريا،  الجماهيرية  المظاهرات  وانطالق 
داعش...  ظهور  المسلحة،  الداخلية  النزاعات 
قدّم الكرد تضحياٍت كبيرة للدفاع عن منطقتهم 
وبدأوا إدارتهم الذاتيّة. كما أسفرت الحرب مع 
الرقة  منبج،  تحرير  عن  داعش  التحالف ضد 

ودير الزور.

منع كرد سوريا من تحقيِق 
مكانٍة سياسّيٍة

مع  التحالِف  سياِق  في  نضالهم  الكردُ  واصل 
لم  ديمقراطيّة.  سوريا  بناء  أجِل  من  العرِب 
يطالِب الكردَ بإنشاِء دولٍة منفصلٍة عن سوريا 
في  العيُش  هو  مطالبهم  أساُس  كان  فقد  يوماً. 
السورّي  البيِت  وداخل  ديمقراطيّة  سوريا 
المشترِك بهويتهم وثقافتهم. وأصبحوا أصحاب 
الحدوِد  داخل  الذاتيّة  اإلدارةُ  يتبنّى  مشروعٍ 

السوريِّة واالتحاِد السياسّي.
ضد  العسكريّة  العملية  في  تركيا  تشارك  لم 
أمريكا.  جانب  إلى   2003 عام  حسين  صدام 
وعندما تمت تصفية صدام، اتّخذ الكرد مكانهم 
في الدستور العراقّي بشكٍل رسمّي. ولم تستطع 
التدخل ومنع هذا ألنّها نأت بنفسها عن  تركيا 
ذلك  على  ندمت  وقد  جانباً.  ووقفت  العملية 
على الدوام، وقال أردوغان مراراً: »لن نكرر 
العراق«.  ارتكبناه في  الذي  الخطأ  في سوريا 
طرفاً  أصبح  ما  سرعان  المنطلِق،  هذا  ومن 
في الحرِب لئاّل يحقق الكرد في سوريا مكانةً 
المجموعات  أمام  حدودها  فتحت  سياسيّة. 
المواطنين  ماليين  واستدرجت  المسلحة، 
من  اآلالف  وأرسلت  أراضيها  إلى  السوريّين 
مرتزقة داعش إلى سوريا عبر تركيا. وتحالفت 
مع جميع القوى بدءاً من جبهة النصرة وحتّى 

داعش.

الكرُد يتعرضون للتطهريِ العرقّي 
عرب االحتالِل

الدمويّة  القذارة  هذه  نحو  سوريا  تركيا  تجّر 
تحقق  لم  أنّها  إاّل  الكرد  يهاجم  الجميع  وتجعل 
المّرة  هذه  مباشرةً  بدأت  لذا  المرجوة  النتيجة 
من  تركيا  لتتكمن  تكن  لم  سوريا.  باحتالل 
الدخول إلى سوريا دون دعم الواليات المتحدة 
أمن  مشاركة  تمت  ألنّه  وروسيا.  األمريكيّة 
المجال الجوي السورّي بين روسيا والتحالف. 
فعندما أسقطت تركيا طائرةً روسيّة، تدهورت 

العالقات بينهما وكانت تتّجه نحو الحرب. بعد 
بتحسين عالقاتها مع روسيا  تركيا  قامت  ذلك 
الكرد.  ضد  معها  تتفاوض  وبدأت  سريعاً 
روسيا  فتح  عن  المفاوضات  هذه  وأسفرت 
للمجال الجوّي السورّي أمام تركيا مقابل بعض 
تركيا عفرين مرتكبةً  واحتلّت  منها  التنازالت 
من  اآلالف  مئات  تهجير  تم  المجازر.  أشنع 
المرتزقة  تركيا  أطلقت  إذ  أرضهم.  من  الكرد 
الكرد. كما  للهجوم على  المسلحين في سوريا 
أجرت المساومة ذاتها مع ترامب أيضاً وجعلته 
يفتح المجال الجوي أمامها ثم احتّل سري كانيه 
وكري سبي. وتكّرر ما حدث في عفرين هنا 
فقد  عرقّي.  لتطهيٍر  الكرد  وتعّرض  أيضاً 
التركّي  لالحتالل  الخاضعة  المناطق  أصبحت 

معقالً لجرائم المرتزقة.  
تناضل العديد من األطراف في سوريا إلنهاء 
الجئين.  األشخاص  ماليين  أصبح  الحرب. 
هناك في سوريا عمليات بحٍث من أجل العودة، 
هذا.  عكس  تفعل  وتركيا  الالجئين.  عودة 
تهاجم المناطق الكرديّة بشكل خاص وتتسبّب 
بكوارث وموجات تهجيٍر جديدة. ال حّق لتركيا 
المتحدّة  األمم  في  عضو  فسوريا  سوريا.  في 
رسميّاً. ترى تركيا أّن من حقّها توطين أناس 
من هويٍة أخرى في األراضي السوريّة وطرد 
السّكان األصليين من أرضهم. إنّها ال تولي أية 
أهمية ال للقانون الدولّي وال ألي قاعدة إنسانية. 
كبيرين  وظلٍم  بقسوةٍ  بالكرد  شّرها  تلحق  إذ 

متجاهلةً قوانين الحرب.

توطني ثالثة ماليني الجئ سورّي 
يعّد إبادة

لهذه  متهوراً  يكوَن  أن  ألردوغان  يمكن  كيف 
الدرجة؟ حتّى أنّه قال في الجمعية العامة لألمم 
الجئ  ماليين   3 بتوطين  سيقوُم  إنّه  المتحدة 

سورّي في تركيا على طول الشريط الحدودّي 
من عفرين إلى ديرك وخاصةً المناطق الكرديّة 
وبعمق 30 كم. كان هذا بحدّ ذاته إبادةً جماعيّة، 
وطرداً للشعب الكردّي من أرضه. من لجأ من 
المناطق.  تلك  من  يذهب  لم  تركيا  إلى  سوريا 
هذه  ومسؤولية  يوماً.  تُخَل  لم  المناطق  فهذه 
إخراج  سيتم  تركيا.  حد  من  ليست  األراضي 
بالقوة  والحقول  والمنازل  المصانع  ماّلك 
وتوطين من ال يملكونها بدالً عنهم. وحتّى أّن 
سياسة االستيالء على األمالك هذه قد عّززت 
داخل  أهلية جديدة  اندالع صراعاٍت وحروب 

المجتمع السورّي.

الهدف ليس روج آفا فقط

الوجود  أّن  إاّل  المناطق  بعض  تركيا  احتلّت 
الكردّي لم ينتِه. كانت استراتيجيتهم تتمثُل في 
كم.   30 عمِق  على  الكرد  من  الحدوِد  تطهيِر 
كما يمتدّ الجانب اآلخر لهذا المخطط من ديرك 
إلى إيران. إذ تقوم هناك منذ عامين ببذل جهوٍد 
وهجماٍت احتالليّة كبيرةٍ لتحقيق هذا المخطط. 
التي تشنّها على متينا، زاب  أّن الهجماِت  كما 
وآفاشين هي جزٌء من هذا المخطط. فعند النظر 
الهدَف  أّن  بسهولٍة  يُرى  الكبيرةِ  الصورةِ  إلى 
ليس روج آفا ومناطق اإلدارة الذاتيّة فقط. تأخذ 
إلى  الكردستانّي  الديمقراطّي  الحزب  تركيا 
المنجزات  جميع  على  للقضاء  وتسعى  جانبها 

كما  للكرد.  المتاحة  والفرص  كردستان  في 
على  الواقعة  المناطق  أردوغان  استهدف 
الحدود اإليرانيّة حتّى مخمور وشنكال. ومثلما 
لم تستطع احتالل سوريا دون دعٍم من الواليات 
المتحدة األمريكيّة وروسيا فإنّها ال تستطيع شّن 
دون  كردستان  باشور  في  االحتاللّي  الهجوم 
إنّها  الكردستانّي.  الديمقراطّي  الحزب  دعم 
تتلقى دعم الواليات المتحدة األمريكيّة وروسيا 
الكردستانّي  الديمقراطّي  الحزَب  وألّن  ولكن 
األساس.  هو  دعمه  فإّن  الميدان  في  موجود 
تلك  إلى  الدخول  يستطيع  ال  التركّي  فالجيش 

المناطق مستنداً على الدعم الخارجّي فقط.

ما عالقة السويد وفنلندا 
بالكرد؟!

أدركت تركيا أنّها ال تستطيُع إرساَل وتوطيَن 
3 ماليين الجئ دفعةً واحدة ويبدو أنّها خفّضِت 
العددَ لمليون الجئ. وتسعى الحتالل جزٍء آخر 
وكان  كم.   30 بعمق  السوريّة  الحدوِد  ضمن 
بالضبط،  أخرى  أزمةً  أو  شيئاً  يريدُ  أردوغان 
الناتو  فإّن  األوكرانيّة.  الحرُب  اندلعِت  وفيما 
روسيا  وتشهد  روسيا،  ضد  متّحدان  وأمريكا 
على خلفية الحرب حصاراً سياسيّاً واقتصاديّاً 
وفنلندا  السويد  من  كّل  وترغب  خانقاً. 

باالنضمام إلى الناتو. وهذه مبادرةٌ مهمة ستعيدُ 
بناَء السياساِت األمنيّة األوروبيّة للعالم الغربّي 

بأسره ويؤثر عليها. 
لتنفيِذ  مباشرةً  األزمِة  هذه  إلى  تركيا  لجأت 
سرعة.  بأقصى  الكرِد  بحّقِ  اإلبادة  سياسات 
وأرادت تحويَل هذا إلى فرصٍة لصالحها. فأين 
كّل من السويد وفنلندا وأين الكرد! وتستغل أنقرة 
والناتو  األمريكيّة  المتحدة  الواليات  تصنيف 
»إرهابيّاً«  تنظيماً  الكردستانّي  العمال  حزب 
منذ 40 عاماً. وتمّكنت تركيا من شّن الحروِب 
نتيجٍة  تحقيق  تستطع  ولم  القوى  هذه  بدعٍم 
لوضع  وتسعى  الدعم.  هذا  كّل  رغم  واحدة 
الكرد على طاولِة المساومة من جديٍد، وجعل 
الواليات المتحدة األمريكيّة وأوروبا شريكتين 
حالها: »سأوافق على  ولسان  الكرد.  إبادة  في 
الناتو ولكن عليكم  إلى  السويد وفنلندا  انضمام 
الموافقة على قيامي بشّن الهجماِت على الكرِد 

ودعمها«.

الفروف يعادي الكرد

في  قراراً  تركيا  فيه  اتّخذت  الذي  الوقت  في 
مجلس األمن القومّي وتقوم بتسريع استعداداتها 
سيرغي  ينأً  لم  آفا،  روج  على  هجوٍم  لشّن 
يتحّرك  الموضوع.  عن  بنفسه  الفروف 
الكرد  ويعادي  أسود  كدوٍق  الفروف  سيرغي 
بشكٍل سيء. وفي مناسبات عديدة يحاول انتقاد 
سياسة واشنطن بالغمز من قناة اإلدارة الذاتيّة 
في شمال وشرق سوريا وأنّها تشجع االنفصال، 
يوم  الفروف،  سيرغي  الروسي  الوزير  وقال 
يمكنها  ال  تركيا  »إّن   ،2022/5/27 الجمعة 
تطوراٍت  من  يجري  ما  حيال  جانباً  تقف  أن 
في سوريا. وسبق قال في 2019/2/19 »إّن 
الواليات المتحدة األمريكية تهدف إلى »تقسيم 
سوريا وإقامة دويلة على الضفة الشرقيّة لنهر 

الفرات«.
وفي تصريح في 2018/5/26 أي بعد شهرين 
من احتالل عفرين قال الفروف: »يقوم الجيش 
الضفة  من  كبيراً  جزءاً  احتل  الذي  األمريكّي 
دولة  شبه  بإنشاء  الفرات،  لنهر  الشرقية 
االنفصاليّة،  مباشر على  بشكل  هناك، مشجعاً 
من  جزٍء  أهداف  الغرض  لهذا  ومستخدماً 

السكان الكرد في العراق«.
ال  حتّى  سوريا  شمال  في  يحصل  الذي  ما 
شّكل  هل  عنها؟  بنفسها  النأي  تركيا  تستطيع 
طائراٍت  بشراء  قاموا  أم  جديداً  جيشاً  الكرد 

حربيّة؟ لم تعد كّل هذه االستفزازات مفهومة. 
كان  لقد  الكرد جيداً.  يريده  ما  يدرك الفروف 
عليهم  عرضوا  معهم،  دائٍم  حواٍر  في  الكرد 
بالتوّسط  وطالبوهم  الحّلِ  أجل  من  مشاريعهم 
بينهم وبين حكومة دمشق من أجل الحّل. أعلنوا 
عن الحّل داخل االتّحاد السورّي عدّة مرات. لم 
يبحث الكرد في سوريا عن دولٍة منفصلٍة يوماً. 
يحّرُض الفروف دمشق وأنقرة ضد الكرد. فما 

هو هدفه من هذا يا ترى؟

ترصيحاٌت تفوُح بالكراهيِة 
والعدائّيِة

تتمثل المخاوف الكرديّة فيما إذا كانت روسيا 
اتفاقيّة سريّة مع تركيا على حساِب  قد عقدت 
على  الهجوِم  شّنِ  على  وافقت  وهل  الكرِد؟ 
يمكُن  كيف  أخرى  جهٍة  من  المناطق؟  بعِض 
بإبعاد  القيام  من  بدالً  االستفزازاِت  تفسير هذه 
تركيا عن االحتالل وتحذيرها؟ عدا عن هذا، 
المتحدة األمريكيّة اإلدارات  لم تدعم الواليات 
تصريحاته:  جميع  في  يقول  يوماً.  الذاتيّة 
ليس  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  مع  »تحالفنا 
روسيا  وأطلقت  داعش«.  ضد  تكتيك  سوى 
أستانه وشّكلت جبهةً  وإيران عملية  تركيا  مع 
جميع  من  الكرد  واُستبعد  للكرد.  مناهضة 
المشاريع بما فيها مفاوضات جنيف الدستوريّة. 
شيئاً  األمريكيّة  المتحدة  الواليات  تفعل  ولم 
خلقِت  المناطق  أمريكا  استبعدت  كما  مختلفاً. 
الشعب  فيها  ويعيش  سوريا  في  الديمقراطيّة 
من  كّل  وتتذّرع  الدوليّة.  العمليات  من  بحرية 
الواليات المتحدة األمريكيّة وروسيا بأّن تركيا 
ال ترغب بذلك. إذ تقومان بتهديِد الكرِد بتركيا 

وتهديد األتراِك بالكرِد.  

خطٌر عىل مستقبِل روسيا أيضاً

األمريكيّة  المتحدة  الواليات  من  كّل  تولّت  لو 
معاداة  تركيا  استطاعت  لما  دورهما  وروسيا 
الكرد لهذه الدرجة. يبدو أّن الفروف ال يزال 
على  الموافقة  بعد  السورّي  الوضع  يتجاهل 
في  جيشاً  تركيا  ونشرت  عفرين.  احتالل 
تقوم  هناك.  القاعدة  مع  تحالفاً  وشّكلت  إدلب. 
جيشاً  وشّكلت  دبلوماسيّاً.  وإدارتهم  بتدريبهم، 
في  له  ومعارضاً  السورّي  الجيش  عن  بديالً 
عفرين باسم »الجيش الوطني السورّي«. تريد 
طريق  عن  السورّي  السياسّي  المستقبل  رسم 
اآلخرين  المرتزقة  وجميع  المسلمين  اإلخوان 

باسم »المعارضة«. 
وضد  سوريا  على  الهجوم  في  تستخدمهم 
الكرد، ولكن يمكن أّن تستخدمهم ضد حكومة 
أاّل  الفروف  أمثال  على  ينبغي  أيضاً.  دمشق 
ينسوا أّن تركيا عضو في الناتو. وإن أصبحت 
فإّن  السورّي  المستقبل  في  فاعلةً  القوى  هذه 
المستقبَل الروسّي هنا أيضاً سيتعرُض للخطِر.
والحاكمة  المحتلة  القوى  ترتبط  ال  نرى،  كما 
قادرون  فهم  الشعوب.  وسلم  حرية  بقضية 
أو  الجرائم  أنواع  كّلِ  على غّضِ الطرف عن 
هنا،  أجل مصالحهم. ومن  فيها من  المشاركة 
واألطراف  العالميّة  السالم  قوى  على  يجدر 
يرون  الذي  السوريّة  واالجتماعيّة  السياسيّة 
عن  الدفاع  الديمقراطيّة،  في  تتمثل  مصالحهم 

أرضهم ومستقبلهم بقوتهم المستقلة الخاصة.
وكالة هاوار

الكريال تسطر مالحم بطولية، وتحقق  الحسكة، نسرين علي، إن  الديمقراطي بمقاطعة  الدرباسية - أكدت اإلدارية في حزب االتحاد  روناهي/ 
البطلة، من األسباب  الزاب، وآفا شين، وحفتانين، وأوضحت: أن مساندة ووقوف شعبنا خلف قواته  التركي في  االنتصارات على جيش االحتالل 

األساسية في إفشال مخططات المحتل التركي.

مساندة قوات الكريال.. إفشال لمخططات 
المحتل التركي

محمد حنان: الصمت الدولي تأّييد للعدوان التركي

تتعرض  المشروع،  الدفاع  مناطق  تزال  ال 
االحتالل  دولة  قبل  من  وحشية  لهجمات 
سياق  في  الهجمات  هذه  تأتي  حيث  التركي، 
أي  لضرب  المارقة؛  الدولة  هذه  محاوالت 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  تحرري  مشروع 
مشروعا  المشروع  هذا  يكون  عندما  وخاصة 
كرديا، حيث تُكّشر الفاشية التركية عن أنيابها، 
مستحضرة كل ما لديها من دموية، لتصب جام 
غضبها على هذا الشعب المناضل، الذي يدافع 

عن حقوقه المشروعة.
من  الصغر  من  المقاومة  رضع  شعباً  ولكّن 
الهجمات،  لهذه  بسهولة  يرضخ  أن  الصعب، 
فقد اختار هذا  لذلك  إبادته؛  التي تحاول تركيا 
والمقاومة  النضال،  درب  يسلك  أن  الشعب، 
ولهذا  أرضه،  عن  المحتلين  آخر  دحر  حتى 

السبب فقد أُسست حركة التحرر الكردستانية، 
ووقفت دائماً في وجه دولة االحتالل التركي، 
وللحصول  الحرية،  قدمت، على طريق  حيث 
وعدداً  الشهداء،  آالف  الكردية،  الحقوق  على 
في  مستمرة  زالت  وما  الجرحى،  من  كبيراً 
األهداف  تحقيق  حتى  الفاشية  ضد  نضالها، 

كاملةً. 
يتركا  لم  السياسية،  وقواه  الكردي،  الشعب 
قواتهم، التي تناضل من أجلهم دون مساندة، بل 
قدم هذا الشعب الغالي والنفيس في سبيل دعم 
ومساندة مقاتليه، إيمانا منهم، بأن هذا الطريق، 
الظلم  من  الشعب  لتحرير  الوحيد  الطريق  هو 
والسبيل  الحقوق،  ونكران  واالضطهاد 
نير  المحتلة من  األراضي  لتحرير كل  األمثل 

الغاصبين.

الشعب والكريال متكاتفان يف 
املقاومة

نسرين  لصحيفتنا  تحدثت  السياق  هذا  وفي 
الديمقراطي  االتحاد  في حزب  اإلدارية  علي، 
»إن  قالت:  حيث  الحسكة،  بمقاطعة   ))PYD
الكردستانية،  التحرر  بحركة  المتمثلة  قواتنا 
دولة  مقاومة  في  بطولية  مالحم  اليوم  تسطر 
وحفتانين،  زاب  في  وذلك  التركي،  االحتالل 
المشروع،  الدفاع  مناطق  وباقي  وآفاشين، 
وتأتي هذه المقاومة ردا على ما تقوم به دولة 

التركي من مجازر، بحق شعبنا في  االحتالل 
لقواته،  الشعب  مساندة  إن  كما  المناطق،  تلك 
تلعب دورا كبيرا في االنتصارات، التي تحققها 
أفشلت  التي  االنتصارات  تلك  الكريال،  قوات 
والهجمات،  المخططات،  كافة  اآلن،  حتى 
تلك  على  التركي  االحتالل  دولة  تشنها  التي 

المناطق«.
أبناء  هم  الكريال،  »مقاتلو  نسرين:  وأضافت 
ومن  الطبيعي،  من  لذلك  وبناته،  الشعب،  هذا 
العالي  المستوى  هذا  نلحظ  أن  الضروري، 
من الدعم والمساندة لهم، كما إن هناك اإلرادة 
الصلبة، لدى الشعب الكردي، ومقاتليه، وهذه 
المحتل  تحقيق  دون  تحول  التي  هي  اإلرادة، 

التركي إلى ما يصبو إليه«.
االحتالل  دولة  »إن  حديثها:  نسرين  وتابعت 
من  واألخرى  الفينة،  بين  تصعّد  التركي 
الكردي،  الشعب  ضد  وهجماتها  وحشيتها، 
ومناطق الدفاع المشروع، وإذا ما تابعنا وتيرة 
هذا التصعيد؛ سنالحظ بأنه مع كل فشل جديد، 
إحدى  في  التركي  االحتالل  دولة  به  تُمنى 
مناطق  في  وحشيتها  بتصعيد  تقوم  المناطق، 
ضد  األخير  التصعيد  وما  أخرى،  مقاومة 
مناطق الدفاع المشروع إال محاولة، لتعويض 
الخسائر التي ُمنيت بها دولة االحتالل التركي 
تُغطى  ال  الشمس  ولكن  كردستان،  جبال  في 
يسمع،  بات  أجمع  العالم  إن  حيث  بغربال، 
دولة  تحصدها  التي  اإلخفاقات،  ويشاهد 
االحتالل التركي، وهذا يؤثر عليها دوليا، لذلك 

يعني  الكردستانية،  التحرر  حركة  وجود  فإن 
بالضرورة إخفاقا للمحتل التركي«. 

اإلدارية في حزب االتحاد الديمقراطي بمقاطعة 
»بناء  حديثها:  اختتمت  علي  نسرين  الحسكة 
على كل ما سبق، فإن الشعب الكردي، وقواه 
يتوانوا  لن  وخارجه،  الوطن  داخل  السياسية 
عن  المدافعة  لقواتهم  المساندة  تقديم  عن  يوما 
ما  ألن  األربع،  كردستان  أجزاء  في  حقوقهم 

يقوم به الشعب الكردي واجب وطني مقدس، 
بطوالت،  القوات من  هذه  به  تقوم  لما  عرفاناً 
ووفاًء لدماء الشهداء، التي روت أرض الوطن 
كما  المحتلين،  دنس  من  تحريره  سبيل  في 
والتي  أوجالن،  عبدهللا  القائد  وفلسفة  فكر  إن 
تتسلح بها الكريال كفيلة بإفشال مخططات دولة 
الشعب  أعداء  من  وغيرها  التركي،  االحتالل 

الكردي«.  

أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت 
محمد حنان، أن لدى الدولة التركية مشروعاً 
احتاللياً كبيراً في المنطقة، وإن الهجمات، التي 
تُشن، الغاية منها إفراغ المنطقة من سكانها 
الدولي  الصمت  أن  إلى  وأشار  األصليين، 
وخصوصاً من القوى الراعية للسالم، ووقف 

إطالق النار، يعد تأييداً لالحتالل التركي.
أجواء  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تعيش 
إليه  تشير  ما  وهو  وجديدة،  هادئة،  حرب 
الجو،  وفي  األرض  على  الميدانية  التطورات 
الملحوظ  التصاعد  التطورات  وفي مقدمة هذه 
تنفذها  التي  الجوية،  الضربات  عدد  في 
االحتالل  لجيش  التابعة  المسيرة  الطائرات 
التركي، فخالل األسبوعين الماضيين، ازدادت 
شمال  في  المسيرات  نفذتها  التي  الضربات، 
وشرق سوريا، وخاصة ناحية تل رفعت، هذا 
باإلضافة إلى الهجمات باألسلحة الثقيلة، التي 

لم تتوقف قط.

هدف املحتل إفراغ املنطقة من 
سكانها األصليني

وفي السياق ذاته، تحدث لوكالة فرات لألنباء، 
رفعت،  تل  ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس 
محمد حنان حيث قال: »منذ نزوحنا قسراً من 
االحتالل  قبل  احتاللها من  بعد  مدينة عفرين، 
التركية  الدولة  تحاول  ومرتزقته،  التركي، 
الوجود  على  القضاء  الوسائل  بشتى  المحتلة 
واإلبادة  اإلنكار  سياسية  واتباع  الكردي، 
على  يعيش  الذي  الشعب،  هذا  ضد  والصهر 
أرضه التاريخية منذ آالف السنين، وعلى هذا 
المبدأ، ما تزال تركيا مستمرة بهذه االنتهاكات، 
إلى  باإلضافة  هذا،  يومنا  حتى  والهجمات، 
تمارسها  التي  والنفسية،  اإلعالمية،  الحرب 

ضد أهالي المنطقة، وبخاصة الكرد«.

االحتالل  غاية  »إن  قائالً:  حديثه  حنان  وتابع 
التركي من الهجمات المتكررة على ناحية تل 
رفعت، هي ترويع السكان، وترهيبهم من أجل 
مهجري  بحق  مجازر  ارتكبت  فقد  النزوح، 
ضحيتها  راح  والذي  رفعت،  تل  في  عفرين 
عشرة شهداء، أغلبهم من األطفال، والمدنيين 

العّزل«.
تؤكد  الجريمة  هذه  »إن  حنان:  وأوضح   
مشروعاً  تركيا  لدى  إن  أخرى،  مرة  للعالم 
والهجمات  المجازر  هذه  وإن  كبيراً،  احتاللياً 
سكانها  من  المنطقة  إفراغ  غايتها  المستمرة، 
األصليين، أما ما يتعلق بإنشاء منطقة آمنة من 
قبل الدولة التركية المحتلة، ما هي إال ذريعة؛ 
عالقة  ال  المنطقة،  احتالل  في  غايتها  لتحقيق 
السوريين،  وإعادة  واالستقرار،  باألمان،  لها 
وإنما الهدف التركي من خاللها ممارسة القتل، 
والدمار، وتكريس االحتالل، واستكمال عملية 
التي  العرقي،  والتطهير  الديمغرافي،  التغيير 

تنتهجها دولة االحتالل التركية«.
التركي  االحتالل  »ممارسات  حنان:  وبين 
وإن  كله،  اإلرهاب  أشكال  فاقت  ومرتزقته 
في  أسود  سجل  لها  المحتلة  التركية  الدولة 
الدماء،  وإراقة  القتل،  فيه  ومسطر  التاريخ، 
وخير مثال على ذلك المجازر، التي ارتكبتها 
الهدف  وإن  المنطقة،  شعوب  من  الكثير  بحق 
من هذه الهجمات كسر إرادة الشعب، والقضاء 

إحياء  وأيضاً  المنطقة،  شعوب  مستقبل  على 
والحروب  الفوضى،  وخلق  داعش،  مرتزقة 

الجديدة في المنطقة«.  
وأشار حنان بالقول: »ليس غريبا على الدولة 
الشعوب،  جميع  عداؤها  المحتلة،  التركية 
وخاصة الشعب الكردي، ونحن نعلم أن أهداف 
الدول اإلمبريالية الحاكمة على الشعوب، هي 
لذلك  عندهم،  المقاومة  روح  على  تقضي  أن 
المناطق، وبقصفها، وهذه  فهي تقوم بمهاجمة 
البرية  األيام تزداد وتيرة القصف، والهجمات 
األماكن  واستهداف  رفعت،  تل  ناحية  على 
بالطائرات المسيرة، حيث نفذت طائرة مسيرة 

رفعت،  تل  وسط  طبية  عيادة  على  هجومها 
وهذا يدل على وحشية العدوان، الذي يستهدف 
يخالف  ما  وهذا  وشعباً،  أرضاً  رفعت  تل 
تحرم  التي  كلها،  الدولية  والقوانين  المواثيق، 
والبنى  السكنية،  واألحياء  المدنيين،  استهداف 
الصحية،  الرعاية  أماكن  واستهداف  التحتية، 
إنما  ما شابه،  أو  أماكن عسكرية،  ليست  فهي 

تقدم الرعاية الصحية، وغيرها للمدنيين«. 
تل  ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
رفعت محمد حنان، حديثه قائالً »نطالب األمم 
في  واإلنسانية،  الدولية  والمنظمات  المتحدة، 
تجاه  واألخالقية،  القانونية  مسؤوليتها  تحملها 

الجرائم، والهجمات المستمرة من قبل العدوان 
التركي، الذي يستهدف المواطنين، كما وندين، 
واألعمال  الحرب،  جرائم  بشدة  ونستنكر 
وشرق  شمال  على  وهجماتها  اإلرهابية، 
وخصوصاً  الدولي،  الصمت  ونعدّ  سوريا، 
التأييد  بمثابة  للسالم،  الراعية  القوى  قبل  من 
لالحتالل التركي، ونناشد األمم المتحدة، وكل 
على  بالضغط  والحقوقية  الدولية،  المنظمات 
لوقف  مواليه،  وعلى  الفاشي،  التركي  النظام 
الالأخالقية  واالنتهاكات  الممارسات،  هذه 

المنافية للمواثيق واألعراف الدولية كافة«. 
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البدء بتوزيع مخصصات التدفئة الشتوية 
في الجزيرة والطبقة

هل يمكن ألوروبا االستغناء عن الطاقة الروسية؟

داعش من تدوير باالرتزاق إلى حرب بالوكالة

ليلى محمد ومستقبل السوريين في تركيا

في  للمحروقات  العامة  المديريات  بدأت 
للجزيرة،  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
للطبقة،  الديمقراطية  المدنية  واإلدارة 
األربعاء، بتوزيع مادة مازوت التدفئة على 
العام  لنهاية  التوزيع  ويستمر  المواطنين، 
الرسمي  الموقع  نشره  ما  الجاري، حسب 
للمجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا.
استالم  لضرورة  اإلدارات  ونّوهت 
للتدفئة  المحروقات  لمادة  المواطنين 
لتجنّب  وسعرها  بكميتها،  الشتوية، 
لجان  مع  والتعاون  بعد،  فيما  الصعوبات 

المحروقات والكومينات.
للمحروقات  العامة  اإلدارة  وخّصصت 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية،  اإلدارة  في 
)300( لتر لكل بطاقة عائلية، تُعطى دُفعة 

واحدة.

خلقت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا 
مجال  في  والعالم  أوروبا،  في  كبيرة  أزمة 
ومعها  عموما،  األسعار  ارتفعت  إذ  الطاقة، 

معدالت التضخم، والبطالة وأسعار الفائدة.
األوروبية  المفوضية  األزمة  هذه  ودفعت 
اعتمادها  لتقليص  األمد؛  طويلة  خطة  لوضع 
على الغاز الطبيعي الروسي، من أجل تعزيز 
استقاللها، وحرمان موسكو من المبالغ الطائلة، 
األوروبية،  األسواق  من  حاليا  تكسبها  التي 
أو  يورو،  مليار   400 بـ  سنويا  تقدر  والتي 
من  يقترب  الرقم  وهذا  دوالر(،  مليار   430(
البالغ  الروسي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ثلث 
ترليون و483 مليار دوالر، حسب إحصائيات 

البنك الدولي لعام 2020.
على  األوروبي  اإلصرار  من  الرغم  وعلى 
بلوغ هذا الهدف، فإن العملية ال تبدو سهلة أو 
قريبة اإلنجاز، فاإلمدادات الروسية من الغاز 
الطبيعي ألوروبا تشكل حوالي 40 في المائة 
من احتياجاتها، بينما تشكل إمدادات النفط 27 
المستورد  النفط  إجمالي  من  تقريبا  المائة  في 

من أنحاء العالم األخرى.
من  الحجم  هذا  عن  االستغناء  فإن  لذلك 
فترة  خالل  تحقيقه  يمكن  ال  االستهالك، 
وحلفاؤهم  األوروبيون  يرغب  كما  قصيرة، 
وتقدّر  قليلة،  بكلفة  يأتي  ولن  األميركيون، 
بـ  الخطة  هذه  تكاليف  األوروبية  المفوضية 
210 مليارات يورو، أو )225 مليار دوالر(.
الطاقة  مصادر  إلى  التحول  خطة  فإن  لذلك 
كي  سنين،  بضع  تستغرق  سوف  الخضراء، 
الغاز  عن  كليا  االستغناء  من  أوروبا  تتمكن 
والنفط الروسيين، وكي تدرأ عنها االتهامات، 
بأنها  وأوروبية،  أميركية  عديدة،  جهات  من 
تساهم في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، 
من خالل استيرادها الطاقة منها وتمكينها ماليا.
االعتماد  لتقليص  األوروبية  الخطة  وتهدف 
يو«  إي  »ريباور  سميت  التي  روسيا،  على 
الهدف  يختصر  الذي   ،)REPowerEU(

النظر في مصادر  األساسي منها، وهو إعادة 
إلى  األوروبي،  االتحاد  في  الحالية  الطاقة 
تخفيض استهالك الطاقة الروسية بنسبة الثلثين 
صعب  يبدو  هدف  وهو  الحالي،  العام  خالل 
إليجاد  المتاحة  الفترة  لقصر  أوال  التحقيق، 
التي  النظيفة،  الطاقة  من  خصوصا  البدائل، 
نطاق  على  جديدة  تقنيات  ابتكار  إلى  تحتاج 
عملية  فإن  وثانيا  فعالة،  تكون  كي  تجاري؛ 
األخرى،  هي  الروسية،  الطاقة  عن  التحول 
تعديل في طرق االستهالك، وهذا  إلى  تحتاج 

األمر يحتاج أيضا إلى فترة طويلة.
الطاقة  على  االعتماد  إنهاء  أوروبا  وتعتزم 
الروسية كليا، بحلول عام 2030، عبر طرق 
تأتي  ال  لكنها  نظريا،  ممكنة  تبدو  قد  ثالث، 
دون تكاليف، قد تكون باهظة، على االقتصاد 

والمستهلكين.
أنها  من  الرغم  على  الثالث،  الطرق  وهذه 
فإنها تبدو وكأنها مراحل ثالث  تنطلق سوية، 

أيضا.
كفاءة  تحسين  تتضمن  األولى  المرحلة 
ترشيد  أجل  من  للطاقة؛  الحالية  االستخدامات 
الطاقة  استخدام  تتضمن  والثانية  االستهالك، 
األحفوري  الوقود  لمصادر  كبديل  المتجددة، 
على  تعتمد  والثالثة  والفحم(،  والغاز  )النفط 
النفط  من  الروسية  لإلمدادات  بدائل  إيجاد 

والغاز.
فورا  الخطط  بهذه  العمل  يبدأ  أن  والمطلوب: 
وقتا  تتطلب  منها  كال  لكن  نفسه،  الوقت  وفي 
للطريقة  بالنسبة  ثمارها.  تأتي  كي  طويال 
االستخدامات  كفاءة  تحسين  وهي  األولى، 
الحالية للطاقة، فال يمكن التعويل عليها في أن 
يفترض  ألنه  الحالي،  الوضع  من  كثيرا  تغير 
أن االستخدامات الحالية للطاقة، تعمل بأقصى 
مستمرة،  األداء  كفاءة  مراجعة  وأن  كفاءتها، 
حتى قبل اندالع األزمة الحالية، بهدف تقليص 

التكاليف أوال، وتوفير الطاقة ثانيا.
المؤسسات غير  الربحية، بل حتى  فالشركات 

في  تتساهل  أو  تسمح،  أن  يمكن  ال  الربحية، 
تبديد الطاقة، ألنها تسعى إلى تقليص تكاليفها، 

وتعظيم أرباحها.
المستمرة  المراجعة  إن  القول:  يمكن  ولكن، 
لكفاءة األجهزة، والمعدات والمكائن والمراجل 
والغاليات والمباني، من شأنه أن يجد أساليب 

وطرقا جديدة لترشيد استهالك الطاقة.
فإن  األوروبية،  المفوضية  تقرير  وحسب 
ترشيد االستهالك عبر رفع الكفاءة هو »أسلم 
االعتماد  لتقليص  الطرق  وأرخص  وأنظف، 

على الصادرات الروسية«.
ال شك في ذلك، ولكنَّ حجم التوفير لن يكون 
مؤثرا، والزمن المستغرق في هذا المسعى، لن 
يكون قصيرا؛ ألن هذه العملية مستمرة وتحتاج 
وتغيير  للمباني،  األساسية  البنية  إصالح  إلى 
أجهزة وأدوات االستهالك ووسائل نقل الطاقة.
كما تدعو خطة المفوضية إلى تسريع التحول 
والمكائن  والغاليات،  المراجل  استخدام  من 
الحرارية  المضخات  إلى  بالغاز  المشتغلة 
الكهربائية، التي تمتص الحرارة من الهواء أو 

الماء المحيطين بالمباني.
جديدا  هدفا  األوروبي  االتحاد  وضع  وقد 
لتقليص استهالك الطاقة، بحلول عام 2030، 
السابق،  الهدف  من  أعلى  المائة،  في  هو 13 
البالغ تسعاً في المائة، بهدف تقليص االحترار 

األرضي.
رفع  إلى  اضطر  االتحاد  أن  الواضح  ومن 
نسبة تقليص الطاقة؛ ألسباب ال تتعلق بتحسين 

البيئة، لكنها منسجمة معها!
أما الطريقة الثانية: فهي األخرى ليست جديدة، 
فالعمل  وبيئية،  مادية  تكاليف  دون  تأتي  ولن 
على استخدام الطاقة المتجددة قد بدأ منذ سنين 
عمليا،  حال  يقدم  لم  اآلن  حتى  ولكن  عديدة، 
يمكن أن يُستخدَم على نطاق واسع، لذلك، بقيت 
استخدامات الطاقة المتجددة محدودة، أو ربما 
المستهلك  حاجة  عن  للتعويض  كافية،  غير 
السكان،  عدد  تزايد  بسبب  للطاقة،  المتزايدة 

وتسابق الدول لتحقيق نمو اقتصادي أعلى.
وهناك مشكلة أخرى تقترن بالطاقة المتجددة، 
العالم  دول  تحاول  التي  البيئة  بتلويث  تتعلق 
التي  للكوارث،  تجنبا  منها  تحد  أن  أجمع 
االحتباس  لتزايد  نتيجة  مستقبال  تحصل  قد 

الحراري.
استخراج  على  يعتمد  المتجددة  الطاقة  قطاع 
بعض المعادن، مثل الليثيوم والرصاص، وقد 
برهنت التجارب على أن نقص هذه العناصر، 
الملوحة،  إلى زيادة  البيئة، يؤدي  وغيرها في 
األخرى،  لألحياء  الحياة  فرص  وتقليص 

كالطيور المهاجرة.
بالليثيوم  الغنية  تشيلي،  في  لوحظ  وقد 
وتقلص  الملحية،  البقع  ازدياد  والرصاص، 
أعداد طائر البشروس المائي )المعروف عالميا 
الستخراج  مباشرة  كنتيجة  فالمينغو(  باسم 

الليثيوم، الذي يعدّ من أهم العناصر المستخدمة 
في إزالة الكربون المنبعث من نشاطات قطاع 
النقل، المسؤول عن انبعاث 20 في المائة من 

غاز ثاني أوكسيد الكربون.
مليار   113 األوروبي  االتحاد  خصص  وقد 
البنى  لتطوير  دوالر(  مليار   121( يورو 
سن  يعتزم  كما  المتجددة،  للطاقة  األساسية 
ل مشاريع بناء محطات الطاقة  قانون جديد يسّهِ
الرسمية  الموافقات  تستغرق  إذ  الشمسية، 
صرح  حسبما  سنوات  تسع  حاليا  المطلوبة 
المفوضية  رئيس  نائب  تيمرمانز،  فرانس  به 

األوروبية لبي بي سي.
محددة،  مناطق  تخصيص  المفوضية  وتقترح 
لبناء مشاريع الطاقة المتجددة، يمكن الحصول 
فيها على الموافقات المطلوبة خالل سنة واحدة.
الطاقة  الستهالك  المقترحة  النسبة  أن  غير 
عام 2030،  بحلول  المائة  في  المتجددة، 45 
مازالت ضئيلة، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 
40 في المائة، وهذا يعني أن العملية لن تنجز 

بالسرعة، التي يأملها السياسيون.
األخرى  الخطوات  من  األهم  الخطوة  لكن 
الطاقة  واردات  عن  لالستغناء  كلها،  المتخذة 
بدائل  على  الحصول  تبقى  سوف  الروسية، 
تكمن  وهنا  الروسيين،  والغاز  للنفط  مناسبة 
بالغاز  يتعلق  فيما  خصوصا  الصعوبة، 
لمسافات  أنابيب  مد  يتطلب  الذي  الطبيعي، 

بعيدة.
أقرب منطقة غنية بالغاز إلى أوروبا هي شمال 
إفريقيا، والجزائر تحديدا غنية بالغاز، ويمكنها 
الفرصة  هذه  من  تستفيد  كي  إنتاجها  توسيع 

التأريخية لتصدير الغاز إلى أوروبا.
الجزائر حاليا 81.5 مليار متر مكعب  وتنتج 
في  عالميا  العاشرة  وهي  سنويا،  الغاز  من 
»وورلد  مؤسسة  أرقام  حسب   ،2020 عام 

بوبيليشن ريفيو« العالمية.
قورن  ما  إذا  متواضعا،  يعدّ  الرقم  هذا  لكن 
بإنتاج الواليات المتحدة، وهي األولى عالميا، 
وروسيا،  مكعب،  متر  مليار   914.6 البالغ 
الثالثة  الثانية عالميا، 638.5 مليار، وإيران، 
الرابعة  والصين،  مليار،   250.8 عالميا، 
الخامسة عالميا،  عالميا، 194 مليار، وقطر، 
 165 عالميا،  السادسة  وكندا،  مليار،   171
 142.5 عالميا،  السابعة  وأستراليا،  مليار، 
 112.1 عالميا،  الثامنة  والسعودية،  مليار، 

مليار.
هناك اآلن خط »ترانزمد« الممتد من الجزائر 
إمداداته  لكن  وليبيا،  تونس  عبر  إيطاليا  إلى 
الحالية ال تلبي الحاجة األوروبية وهناك حاجة 

لتوسيعه أو بناء خط آخر.
ليبيا هي األخرى خيار مناسب ألوروبا، ولكن 
إنتاجها من الغاز الطبيعي )حوالي 600 ألف 
 )2015 عام  أرقام  حسب  سنويا  مكعب  قدم 
على  حاليا  قدرتها  من  ويحد  منخفضا،  مازال 

تلبية حاجة أوروبا، ولكن باإلمكان االستثمار 
في  الليبي  الطبيعي  الغاز  إنتاج  توسيع  في 
مطروحا  ليس  الخيار  هذا  أن  غير  المستقبل، 

حاليا.
لقد خصص االتحاد األوروبي 12 مليار يورو 
بناء  في  لالستثمار  تقريبا(  دوالر  مليار   13(
وتوسيع  الطبيعي،  للغاز  ناقلة  جديدة  خطوط 
الستقبال  محطات  وبناء  الحالية،  الخطوط 
مصر  مثل  بلدان  من  السائل،  الغاز  وتوزيع 

وإسرائيل ونيجيريا.
عن  عبَّرت  للبيئة  الصديقة  الجماعات 
إلى  األوروبي  االتحاد  للجوء  معارضتها 
استيراد النفط والغاز من مصادر أخرى، بدال 

من التحول كليا إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت الناشطة البيئية، إيليد روب، من منظمة 
نشرته  تصريح  في  األرض(،  )أصدقاء 
)غلوبال بانر وبي بي سي( بين وسائل إعالم 
أخرى، إن خطة )ريباور إي يو( تحتوي على 
فقرات تروج للطاقة المتجددة، لكنها في الوقت 
البنى  مشاريع  من  مشروعا   50 ترعى  نفسه 

األساسية للوقود األحفوري.
ونقلت قناة »سي أن بي سي« تصريحا لنائب 
رئيس المفوضية األوروبية، فرانس تيمرمانز، 
االتحاد  في  المناخ  عن  األول  المسؤول  وهو 
بأنه  أيضا،  بانر(  )غلوبال  نشرته  األوروبي، 
»يمكننا أن نستخدم الفحم لبعض الوقت، وهذا 
استخدام  في  توسعنا  إن  ولكن  للبيئة،  ث  ملّوِ
فإننا  خطتنا،  في  نقترح  كما  المتجددة،  الطاقة 
إلى  المتجددة،  الطاقة  استخدام  في  ع  نُسّرِ
والرياح  الشمسية  منها  أخرى،  أنواع  جانب 
والبايوميثان، فستكون هناك حركة معاكسة«.

لتقليص  الواضح أن أوروبا تسعى جاهدة  من 
لألسباب  الروسية،  الصادرات  على  اعتمادها 
مزيد  إلى  تحتاج  لكنها  المقال،  أوضحها  التي 
وإلى  المتاحة،  البدائل  في  االستثمارات  من 
مزيد من الوقت؛ لتحقيق ذلك، قد يتجاوز عام 
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منذ أيام قال مدير المرصد السوري لحقوق 
لم  التركي  االحتالل  »دولة  إن:  اإلنسان 
كانت  عندما  عام 2015  في  داعش  تقاتل 
في  الشمالية«،  الحدود  طيلة  على  تسيطر 
تجاهل  وحقيقة  بادعاءاتها  واضح  تناقض 
حالياً  المناطق  هذه  في  الحقيقي  األمن 

ومطالبها بمنطقة آمنة. 
الغريب أن داعش يُعتبر بأنه ما كان ليحيا 
المتصل  السري  الحبل  دون  يتمدد  أو 
دولياً  بها  الُمسلم  من  األمور  هذه  بتركيا، 
تركيا  فلماذا  محاربته،  على  يُجمع  والعالم 
تتجاهل هذا األمر وهو ال يمكن حجبه قط. 
تغاضي  نتيجة  المنطقة  دخل  الذي  داعش 
المجتمع الدولي عن حل لألزمة السوريّة. 
النظام السوري اكتفى حينذاك بفتح جبهات 
عديدة ال سيما مع اتساع سيطرة المعارضة 
في  المناطق  من  كثير  على  المسلحة 

الخارطة السوريّة.
الدولية  الوثائق  من  العديد  حسب  داعش 
للعبور  كبوابة  التركي  الدعم  من  استفاد 
لدولة الخالفة المزعومة ولم تكن هذه الدولة 
أن تقوم لها قائمة وأن تقف على قدميها لوال 
وسّهل  قدّم  الذي  التركي  األخضر  الضوء 
وال يزال بدخول األموال وحركة وتوطين 

اإلرهابيين في مناطق مختلفة من تركيا.
استفاد داعش خالل مدة وجيزة وحقق ما لم 

تحققه مرتزقة المعارضة طيلة سنوات من 
وبهذا  ونفوذ،  مكاسب  السوريّة من  الثورة 
يتضح الدور التركي بتسهيل وتكوين الدولة 
الناشئة، فكيف حصل داعش على كل هذا 
ومن  قصير؟،  وقت  في  النوعي  السالح 
تكن  لم  إذا  بالسالح  اإلمداد  القدرة على  له 
مرور  تسهيل  عبر  ونفوذ  بنان  ذات  دولة 
االتصال الجغرافي في مناطق مختلفة من 

سوريا وتركيا.
دور  من  بتوجيه  تحقق  ذلك  كل  شك  ال 
هاماً  مركزاً  صارت  التي  التركية  الدولة 
هذه  على  التدليل  ويمكن  داعش،  لبورصة 
ألسلحة  داعش  امتالك  خالل  من  الخطوة 
متقدمة ومواجهته لطيران التحالف الدولي 
األرض  على  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
الهزيمة  إلحاق  من  تمكنّا  حتى  لسنوات 

بداعش بمنطقة الباغوز. 
الوقت  في  داعش  نهاية  تصّور  يمكن  وال 
على  هزيمته  إعالن  مع  حتى  الحالي 
تزال  ال  داعش  فإن  باالسم  ولو  األرض 
العديد  وجود  مع  وباألخص  خالياه  تنشط 
من  إحيائه  إلى  تؤدي  التي  الظروف  من 
جديد وفق ظروف مرحلية وأداة ألطراف 
باتت تجد فيه حصان طروادة لتنفيذ أهدافها 

كما يحدث مع الدولة التركية.
لذا فمن الواضح أن ورقة داعش لن تُضبط 
يتخذهم  التركي  االحتالل  طالما  شكل  بأي 
لتنفيذ مآربه سواء كانت في سوريا  ذراعاً 
أم خارجها أو في الدول المجاورة مع اآلخذ 

بالحسبان أن تحركاتهم تحت باب االرتزاق 
ومأجورة.

بعد  داعش  سقوط  جدالً  افترضنا  وإذا 
فما  الديمقراطية،  سوريا  قوات  انتصار 
أكبر  في  داعش  عناصر  إيواء  حال  هو 
سجن في العالم، بسجن الهول الذي يحوي 
إرهابيين من ثمانين جنسية بالعالم وهو ما 
تنتهي  ال  قد  موقوتة  بقنبلة  المنطقة  سيهدد 
آثارها بعودة داعش في سوريا بل سيتأثر 

العالم بذلك دون أدنى شك.

دعوات  تجاه  يتحرك  لم  الدولي  المجتمع 
بالقتل  للمتورطين  محاكمة  إقامة  في  مسد 
واإلرهاب فكان ينبغي على األقل بالمجتمع 
الدول  هذه  رعايا  لتسلم  التفاوض  الدولي 
األزمة  عمر  أمد  إطالة  هذا  يتيح  فيما 
محاولة  في  قائم  أن خطرهم  بل  السورية، 
لتدوير داعش ضمن مخابر الدولة التركية 
عناصر  ورقة  توجيه  في  مفارز  وإحداث 

كما حدث لداعش في سجن غويران.
وجود  وطأة  تتحمل  ال  المنطقة  أن  ال شك 

مما  ذرعاً  بهم  وتضيق  سوريا  في  داعش 
فترة  طيلة  الشعب  بحق  قبل  من  صنعوه 
االحتالل  حاول  إذا  والسيما  حاكميتهم، 
وتدويرهم  لعودتهم  المجال  إفساح  التركي 
بشكل وتركيبة ُمستحدثة وبتسميات مختلفة 
وتشكيل خطر على المنطقة والعالم بأسره 
ويتعين على المجتمع الدولي التحرك إلنهاء 
المقابل  في  داعش  مرتزقة  محاكمة  ملف 
لتحقيق  الديمقراطية  سوريا  قوات  دعم 

األمن واالستقرار قبل فوات األوان.

بكر صدقي

السوريّة  بالسبعينية  التنكيل  جريمة  أثارت 
ليلى محمد في مدينة غازي عنتاب موجة 
التواصل  وسائل  على  عارمة  غضب 
االجتماعي، شارك فيها أتراك أيضاً إضافة 

إلى السوريين.
وقعت هذه الجريمة في جو سياسي محموم 
يدور  حيث  والمعارضة،  السلطة  بين 
إعادة  حول  أشهر  منذ  صاخب  »نقاش« 
بكٍم  الالجئين السوريين إلى بالدهم، مرفقاً 
الرخيص  والتحريض  األكاذيب  من  كبير 
التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائل  على 
االجتماعي، القصد من هذه اإلشارة هو أن 
جو التحريض هذا يتحمل مسؤولية مباشرة 
األخرى  واالعتداءات  الجريمة  هذه  عن 
المدن  في مختلف  المتواترة على سوريين 

التركية.
أخرى  وجوهاً  الجديدة  للجريمة  أن  غير 
المعدل  أهمها  إليها،  اإلشارة  من  بد  ال 
في  النساء  على  الواقعة  للجرائم  المرتفع 
لتقرير منصة  تركيا، بوصفهن نساء. وفقاً 
النساء«  على  الواقعة  الجرائم  »سنوقف 
للعام 2021، تم قتل 280 امرأة في العام 
جثث  على  العثور  إلى  إضافة  المذكور، 
وفي  غامضة،  بصورة  متن  امرأة   217
أكثرية الحاالت يكون القاتل زوج الضحية 
)124( أو صديقها المقّرب )37( أو رجل 
من معارفها )24( أو زوجها السابق )21( 
أو أحد اقربائها )16( أو صديقها المقرب 
السابق )13( أو رجل غريب )3( أو رجل 

يالحقها )1(…
التنكيل  حادث  إدراج  هو  القصد  ليس 

بليلى محمد في إطار الجرائم الواقعة على 
الجاني  استسهال  إلى  اإلشارة  بل  النساء، 
أيضاً،  بها بوصفها سوريّة وامرأة  للتنكيل 

مما يضاعف من دوافعه اإلجرامية.
من  هو  جكر  شاكر  الجاني  أن  يُذكر 
أصحاب السوابق الجرمية )9 جرائم بينها 
عليه  القبض  إلقاء  وتم  الدعارة(،  تسهيل 
فأخذت إفادته وأُخلي سبيله، ثم أُلقي القبض 
فأدلى  العامة  النيابة  من  بأمر  مجدداً  عليه 
ثم  إليها  أُحيل  التي  المحكمة  أمام  بأقواله 
قام  أخرى  جهة  من  موقوفاً،  السجن  أوِدع 
والي المدينة برفقة زوجته بزيارة الضحية 
معها،  التضامن  عن  تعبيراً  المستشفى  في 
هذه سابقة الفتة لم نَر ما يشبهها في وقائع 
أخرى مماثلة، األمر الذي قد يمكن تفسيره 
برغبة السلطة في امتصاص موجة الغضب 
لنحو  الحساب  حسبان  مع  السوريين،  لدى 
مئتي ألف سوري تم تجنيسهم في السنوات 
بأس  ال  كتلة  إضافة  يجوز  وقد  األخيرة، 
األصول  ذوي  تركيا  عرب  من  بحجمها 

السوريّة.
سابق  وقت  في  نشرت  دراسة  لنتائج  وفقاً 
غيراسون  روج  للباحثين  الشهر  هذا  من 
ومحمد آلغان، يقدّر عدد العرب المواطنين 
في تركيا بما يتراوح بين مليونين ومليونين 
ونصف من السكان )بنسبة 1,4 من عموم 
السكان( يتوزعون بين واليات عدة كهاتاي 
)لواء إسكندرون( وأضنة ومرسين وأورفة 
الكبرى،  الحواضر  إلى  إضافة  وماردين 
مهماً  رائزاً  العربية  الهوية  تشكل  وال 
الحياة  في  مندمجين  فغالبيتهم  هؤالء،  لدى 
االجتماعية والسياسية والثقافية ويستخدمون 
اليومية، في حين  التركية في حياتهم  اللغة 
اللغة  يجيدون  ال  منهم  الجديدة  األجيال  أن 

العربية.
ككتلة  تركيا  عرب  يتصرف  ال  سياسياً، 
إليها، وتلعب  للدراسة المشار  واحدة، وفقاً 
خياراتهم  في  دورها  المحلية  العوامل 
إلى اختالف  الباحثين  السياسية، مع إشارة 
جنباً  والعلويين،  السنّة  بين  الخيارات  هذه 
إلى جنب غياب تأثير هذه الهوية المذهبية 
والثقافية لدى قسم آخر يتصرفون كمواطنين 

أفراد.
التأثير  التنبؤ منذ اآلن حول مدى  ال يمكن 
من  ماليين  خمسة  نحو  إلضافة  المحتمل 
إلى  األخير  العقد  في  النازحين  السوريين 
أولئك العرب األصليين، هل سيوقظ لديهم 

)العربية(  األصلية  بهويتهم  شعورهم  ذلك 
أم ال؟ والسؤال نفسه يطرح بشأن القادمين 
الجدد: هل سيميلون مع الزمن إلى االندماج 
تكتالً  سيشكلون  أم  التركية  المواطنة  في 
ثقافياً سياسياً على أساس الهوية السورية؟ 
فكرة  من  ينطلقان  الباحثين  ألن  ذلك 
أساسية هي أن أكثرية كبيرة من النازحين 
األخيرة  العشرة  السنوات  في  السوريين 
سواء  تركيا،  في  دائمة  بصورة  سيبقون 
حصولهم  تأخر  أو  الجنسية  على  حصلوا 

عليها لسنوات إضافية.
الرأي  هذا  توكيدهما  في  الباحثان  يخالف 
الحياة  في  النقاش  على  الطاغي  العام 

األحزاب  تتنافس  حيث  التركية،  السياسية 
إطالق  في  الرأي  صنّاع  ومعهم  السياسية 
الوعود والوعيد بإعادة السوريين طوعاً أو 
أو كلياً، سواء تم تطبيق حل  قسراً، جزئياً 
سياسي ُمستدام في سوريا أم ال، بالمقابل؛ 
فإن من يتبنون موقفاً إيجابياً من السوريين 
عموماً  ينطلقون  المهاجرين  من  وغيرهم 
بوجودهم  باإلقرار  تبدأ  عقالنية  نظرة  من 
وبقائهم، فيحاولون قدر استطاعتهم مواجهة 
موجة العداء لألجانب والمهاجرين التي ال 
يمكنها أن تُقدم حلوالً للمشكلة بقدر ما تجلب 
عار العنصرية التي ال يرونها تليق ببلدهم.


