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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

الثقافة  هيئة  افتتحت  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
للنشر  آفا  دار  بالتعاون مع  الفرات  إقليم  في 
مهرجان »كوباني األدبي«، تحت شعار: »في 
يدون«،  لم  إن  يُنسى  ألن  يكفي  ما  الذاكرة 
والذي انطلقت أولى فعالياته في السابع عشر 
من حزيران الحالي، الذي أُقيم في قاعة مركز 

باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني. 
كوباني  مدينة  في  األدبي  المهرجان  ويحمل 
سوركلي،  بكر  شاهين  الكردي  األديب  اسم 
أي  كامل،  أسبوع  لمدة  فعالياته  وستواصل 

لغاية الثالث والعشرين من حزيران الحالي. 
أدبية  مسابقات  األدبي  المهرجان  ويتخلل 
الكردية  باللغتين  وأشعار  قصص  تتضمن 
تواقيع  وحفل  للكتاب  ومعرض  والعربية، 
ثقافية  وأمسيات  حوارات  إلى  إضافة  لكتب، 
جميع  من  والمثقفون  الكتّاب  فيها  يشارك 
سوريّة  ومدن  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
أخرى، إضافة إلى ذلك افتُتح معرض الكتب 
طيلة أيام المهرجان والذي يشاركه شخصيات 
وتونس  وفرنسا  ألمانيا  من  وصحفيين  أدبية 
وسائل  عبر  افتراضياً  كردستان  وباشور 
أهالي  من  والعشرات  االجتماعي،  التواصل 

مقاطعة كوباني، وشخصيات أدبية وفنية. 
من  وأدباء  مثقفون  يومي  بشكٍل  يقصده  فيما 

كافة إقليم الفرات وممثلون عن اإلدارة الذاتية 
هامش  وعلى  سوريا.  وشرق  شمال  بمناطق 
صحيفتنا  أجرت  األدبي  المهرجان  فعاليات 
على  ومشرفين  مشاركين  مع  عدة  لقاءات 
مشرفي  أحد  مع  كانت  إحداهن  المهرجان، 
قال  والذي  مشيد،  دجوار  األدبي  المهرجان 
أهمية كبيرة وخاصة  له  المهرجان  إن: »هذا 
ماسة  بحاجة  كوننا  ومثقفينا،  لكتّابنا  بالنسبة 
لتنظيم مهرجان أدبي إلتاحة المجال أمام أدباء 

ومثقفين الختبار وتنمية قدراتهم األدبية«. 

فرصة جديدة

ويضيف إن: »هذه الدورة هي الدورة األولى 
بشكل  سيقام  المهرجان  أن  حيث  للمهرجان، 
أديب  اسم  سيحمل  عام  كل  وفي  سنوي، 

كردي«.
األديب  باسم  المهرجان  تسمية  أسباب  وعن 
»تكريماً  إنه:  مشيد  يشير  سوركلي  شاهين 
لجهود الشاعر الكردي شاهين بكر سوركلي«. 
شاهين بكر سوركي هو شاعر كردي ينحدر 
القرن  من مدينة كوباني، هاجر في تسعينات 
العديد من  الماضي، وقطن في أستراليا، وله 
له  وكان  الكردية،  باللغة  الشعرية  المؤلفات 

بصمة أدبية في تاريخ األدب الكردي. 
في  المشاركات  إحدى  عثمان  خالصة  أما 

»إن  فقالت:  كوباني  في  األدبي  المهرجان 
لنا،  جديدة  فرصة  لنا  بالنسبة  كان  المهرجان 

لنقدم مواهبنا وأعمالنا األدبية عبرها«. 
وأضافت: »إن تنظيم مهرجان أدبي ألول مرة 
وأدباء  مثقفين  لدعم  كوباني خطوة جيدة،  في 
الرقعة  هذه  أبناء  تمكن  بعدما  المنطقة،  في 
الشعب  تاريخ  في  األدبية  من وضع بصمتهم 

الكردي«. 
لهذا  مماثلة  فعاليات  تنظيم  إن  إلى  وتطرقت 
وأدباء  وكتّاب  لمثقفين  تسمح  المهرجان 
أكثر في  بتطوير مهاراتهم وأعمالهم  المنطقة 

مجال األدبي«.
المشرفة  للجنة  الشكر  بتوجه  حديثها  مختتمةً 

والمنظمة للمهرجان األدبي في كوباني. 
في ختام المهرجان »مهرجان كوباني األدبي« 
في  فائزين  أربعة  أسماء  عن  اإلعالن  سيتم 
انطالق  قبل  أُعلن عنها  التي  األدبية  المسابقة 
منها  كل  الجوائز  قيمة  وستكون  المهرجان، 
تكريمي  لدرع  إضافة  أمريكي،  دوالر   200
قصة  ألفضل  األدبية  المسابقة  في  لفائزين 

وبيت شعري باللغتين الكردية والعربية. 

بوالية  عاماً،  في سن 84  تركية  تقدمت جدة 
بعد  الجامعي  القبول  امتحان  إلى  أوردو، 
تعلمها القراءة والكتابة، والتدرج في المراحل 

الدراسية، خالل األعوام الماضية.
بمركز  التحقت  أونورمي  غونيش  وكانت 
بوالية  مسعودية  منطقة  في  الشعبي  التعليم 
القراءة  تعلم  بهدف   ،2013 عام  »أوردو« 
المراحل  في  تدرجت  ثم  ومن  والكتابة، 
الثانوية  أن تحصل على شهادة  قبل  الدراسية 

العامة في كانون الثاني الماضي.

قررت تعلم القراءة والكتابة 

مجدداً

وفي حديث مع األناضول، قالت غونيش )جدة 
عمر  في  المدرسة  تركت  إنها  حفيداً(   18 لـ 
الطفولة، ومن ثم قررت إكمال تعليمها وتعلم 

القراءة والكتابة مجدداً عام 2013.
وأضافت الجدة الطموحة أنها عقدت العزم بعد 
ذلك ووضعت نُصب عينيها دخول امتحانات 

القبول الجامعي، وأنها حققت طموحها اليوم.
كلية  بدخول  تحلم  أنها  إلى  غونيش  وأشارت 
بهذا  الكبير  اهتمامها  بسبب  الجميلة،  الفنون 

المجال.

ومواصلة  للدراسة  الشباب  كافة  دعت  كما 
التعلم والتطور، مضيفةً أنها أصبحت مصدر 
إلهام للكثير من الشباب في المنطقة حيث عاد 

عدد منهم إلى مقاعد الدراسة.
وكاالت

في سن مبكرة بدأ الفلسطيني شكري جمجوم 
مصاحباً  الساعات  وبيع  إصالح  في  مهنته 
والده عبد الرحمن جمجوم، ثم أصبحت مهنته 

منذ 60 عاماً.
لم يكن طريق جمجوم معبّد بالمال أو القفزات 
االقتصادية، بل يقول إنه واجه متاعب وتكبّد 
خسائر منذ احتالل الضفة عام 1967، حيث 
كانت لمدينته الخليل حصة األسد من التحديات 

الناجمة عن هذا االحتالل.
مع ذلك فإن جمجوم يحتفظ في ذاكرته بمواقف 
و  االحتيال  بين  تراوحت  الزبائن  مع  طريفة 
»الغُشم« - حسب وصفه - أي الفهم الخاطئ 

وقلة الدراية.

بداية الرحلة

إصالح  في  عاماً(   74( جمجوم  اهتمام  بدأ 
الساعات، وخاصةً اليدوية منها، وبيعها حين 
القديمة  البلدة  في  محله  إلى  والده  يرافق  كان 
من الخليل، والذي فتحه عام 1950، قبل أن 

يتفّرغ تماماً لهذه المهنة عام 1963.
من  استراتيجيا  جمجوم  موقع  كان  ما  بقدر 
في  لوقوعه  نظراً  االقتصادية  الجدوى  حيث 
تتزاحم  حيث  الفلسطينية  المدن  كبرى  قلب 
عدة  بعد  عكسية  كانت  النتيجة  فإن  األقدام، 
ضربات تعرضت لها البلدة منذ عام 1967، 

فكان مجرد بقائه إنجازاً.

أيام األصيل

ممتهني  عدد  كان  مهنته،  جمجوم  بدأ  عندما 
يتجاوز  مدينته ال  في  الساعات  وبيع  إصالح 
ساعات  إن  جمجوم  ويقول  أشخاص.  خمسة 
ذلك الزمن كانت ماركات عالمية وأصلية مثل 
نوبيلوكس وأوريس وأتالنتك، وكانت بأسعار 
خمسة  إلى  )ضمانها(  كفالتها  وتصل  معقولة 

أعوام، وتخدم أكثر من ذلك بكثير.

القرن  ساعات  بين  مقارنة  ال  أنه  ويضيف 
الماضي، وساعات اليوم فقد: »كانت الساعات 
أكثر دقة وإتقاناً، أما اليوم فهي لغرض التكسب 

وبعضها يتلف بعد أيام من االستخدام«.
وبينما كانت ساعات ما قبل التسعينيات تعتمد 
الرقمية  الساعات  فإن  بالمفتاح،  التعبئة  على 
وذات البطاريات ميزت مرحلة ما بعد أواسط 

تسعينيات القرن الماضي.
يحتفظ جمجوم بمعدات يزيد عمرها على 70 
بأنواعها،  الساعات  لفتح  مفتاح  بينها  عاماً، 
وقواعد  وفرشاة،  الغبار  من  تنظيف  ومنفاخ 

تثبيت للساعات وغيرها.

اختفاء املهنة

جمجوم  يقول  عاماً،   60 نحو  وبعد  اليوم، 
قلة  بقيت  إذ  تختفي،  تكاد  الساعاتي  مهنة  إن 
قليلة تقتني الساعات ال تتجاوز 10% وأغلبهم 
على  الغالبية  تعتمد  في حين  السن،  كبار  من 

هواتفها النقالة.
فإن  اقتصادياً،  مجدية  تعد  لم  المهنة  أن  ومع 
في  أبنائه الستمراره  بتشجيع  يحظى  جمجوم 
الدخل، فهو من جهة  العمل بمحله مهما كان 
المكان، ومن  في  والهوية  الحياة  يحافظ على 
هذا  في  الفراغ  وقت  على  يتغلب  ثانية  جهة 

العمر.
ويلوم جمجوم المؤسسات الرسمية الفلسطينية 
إيالء  عدم  على  للتجار،  الممثلة  والجهات 
الخليل  من  القديمة  للبلدة  الكافي  االهتمام 

باعتبارها هوية المدينة األصيلة.
وكاالت

دجوار مشيد خالصة عثمان

رمضان حمزة: 
االنتقام من هجمات تركيا تستخدم المياه سالحًا صامتًا في الحرب على شعوب المنطقة

الُمسّيرة  الطائرات 
حقٌّ مشروع...«6

مسد يحث السوريين 
على وحدة الصف ضد 

األخطار الخارجية وزيف 
االدعاءات التركية 

بإقامة المنطقة اآلمنة

على غرار إقليم الجزيرة 
البدء بعملية اإلحصاء 

السكاني في منبج

وضع »هش«... ماذا تنتظر 
أوروبا بعد قرار خفض 

إمدادات الغاز الروسي؟...«7

الثالثاء  الديمقراطية  عقد مجلس سوريا 
في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، 
جنوب  الشدادي  مدينة  في  اجتماعًا 
الحسكة، لمناقشة الوضع السياسي الراهن 
التركية على مناطق شمال  والتهديدات 
الحل  مسار  على  وأثرها  سوريا،  وشرق 

السياسي...«4 

بعد االنتهاء من عملية اإلحصاء في إقليم 
والتنمية  التخطيط  مكتب  بدأ  الجزيرة، 
واإلحصاء في اإلدارة المدنية الديمقراطية 
في منبج، يوم الثالثاء 21 حزيران الجاري 
بعملية اإلحصاء السكاني متعدد األغراض 

في مدينة منبج وريفها...«3

بسبب  غير طبيعي؛  والعراق سيواجهان جفافًا  أن سوريا  رمضان حمزة،  المياه،  لجيولوجيا  الدولية  الرابطة  أوضح سكرتير 
إحكام تركيا سيطرتها على تدفقات نهر الفرات بالكامل، واستخدام النهر سالحًا صامتًا للحرب على شعوب المنطقة، وأكد، 
أن دولة االحتالل التركي، تحبس المياه منذ ستة عشر شهرًا عن األراضي السورية؛ ما ينذر بكارثة تهدد الماليين من سكان 

سوريا والعراق...«5

ألول مرة.. مهرجان أدبي بكوباني

رحلة جدة تركّية عمرها 84 عامًا.. من 
»األمّية« إلى الجامعة

شكري جمجوم.. أقدْم ساعاتي في 
فلسطين يخشى اختفاء المهنة

الحدث ذاته.. ولكن المكان يختلف..! 
من يتحمل مسؤولية ظاهرة قتل النساء..؟!
تستمر الجرائم ضد النساء في الشرق األوسط والعالم، من قتل، وخطف، واغتصاب، وزواج مبكر، دون 
تدخل من الجهات المعنية، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ إلى متى تستمر ظاهرة قتل النساء ومن يتحمل 

المسؤولية..؟!..«2

إقليم  أندية  دوري  منافسات  واألسايش ضمن  ناديي سردم  بين  المؤجلة  القمة  ُأقيمت 
الجزيرة لكرة القدم للموسم 2022/2021، ولكن المباراة توقفت في الدقيقة األخيرة 
من الوقت بدل الضائع بعد حصول ِعراك بين الالعبين ولتنتقل إلى الجماهير وبعض اإلداريين 

الذين دخلوا أرض الملعب...«10

أحداث مؤسفة في القمة املؤجلة 

بين سردم واألسايش



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1356 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1356

السنة الحادية عشرة - العدد 1356
الخميس  23 حزيران 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1356
الخميس  23 حزيران 2022 صحــــةاملــــرأة 211

الكوليرا.. األسباب واألعراض والعالج

فوائد اإلجاص المذهلة

أنواع  أحد  بسبب  الكوليرا  عدوى  تنتج 
واآلثار  الكوليرا،  ضمة  يسمى  البكتيريا، 
المميتة للمرض هي نتيجة لسم تفرزه البكتيريا 
الجسم  إفراز  في  يتسبب  الدقيقة،  األمعاء  في 
كميات هائلة من الماء، مما يؤدي إلى اإلسهال 

وفقدان سريع للسوائل واألمالح )الكهارل(.
ال تسبب بكتيريا الكوليرا المرض لدى جميع 
األشخاص الذين يتعرضون لها، لكنها ال تزال 
تلوث  أن  ويمكن  البراز،  في  البكتيريا  تمرر 

الطعام وإمدادات المياه.

الكولريا.. أين ظهرت وتأثريها 
عىل املجتمع؟

أنحاء  جميع  في  الـ19  القرن  خالل  انتشرت 
العالم انطالقاً من مستودعها األصلي في دلتا 
نهر الغانج بالهند، واندلعت بعد ذلك 6 جوائح 
من  الماليين  أرواح  حصدت  المرض  من 

البشر في جميع القارات. 
اندلعت  فقد  )السابعة(  الحالية  الجائحة  أما 
إلى  ووصلت   1961 عام  في  آسيا  بجنوب 
أفريقيا في عام 1971 ثم إلى األميركتين في 
عام 1991، وتتوطن الكوليرا اآلن في العديد 

من البلدان.

تعريف الكولريا

حد  أقصى  إلى  الفوعة  شديد  مرض  الكوليرا 
مائي  بإسهال  اإلصابة  في  يتسبب  أن  ويمكن 
حاد، وتصيب الكوليرا األطفال والبالغين على 

حٍد سواء ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون 
ساعات إن لم تُعالج.

أعراض مرض الكولريا

فترة  أعراضه  تستغرق  الكوليرا  مرض 
تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر على 
أو شربه  ملوثة  أطعمة  تناوله  الشخص عقب 

مياهاً ملوثة.
ضمات  بعدوى  اإلصابة  أعراض  تظهر  وال 
بها،  المصابين  معظم  على  الكوليرا  بكتيريا 
رغم وجود البكتيريا في برازهم لمدة تتراوح 
اإلصابة  عقب  أيام  و10  واحد  يوم  بين 
بعدواها، وبهذا تطلق عائدة إلى البيئة ويمكن 

أن تصيب بعدواها أشخاصاً آخرين.
يبدون  المرض  بعدوى  يصابون  من  ومعظم 
أقلية  بينما تصاب  أو معتدلة،  خفيفة  أعراضاً 
بجفاف  مصحوب  حاٍد  مائي  بإسهال  منهم 
ترك  إذا  الوفاة  ذلك  يسبب  أن  ويمكن  شديد، 

من دون عالج.
وتشمل أعراض الكوليرا في حال ظهورها:

ـ قيئاً وإسهاالً مائياً مفاجئاً وغير مؤلم.
ـ عدم وجود حمى عادة لدى األشخاص الذين 

يعانون من المرض.
ـ شدة في اإلسهال والقيء تتراوح بين الخفيف 

والشديد.
من  أشرطة  على  ويحتوي  رمادياً،  برازاً  ـ 

المخاط، ويوصف ببراز ماء األرز.
الجفاف  قد تصبح حالة  في غضون ساعات، 

شديدة، مما يتسبب في:

ـ العطش الشديد.
ـ تشنج العضالت.

ـ الضعف.
ـ تبول المريض كميات قليلة جداً.

ـ قد تغور العينان.
ـ تجعد جلد األصابع بشكٍل شديد.

في حال عدم عالج الجفاف الناجم عن الكوليرا 
فقد يؤدي فقدان الماء واألمالح إلى:

ـ الفشل الكلوي.
ـ الصدمة.
ـ الغيبوبة.
ـ الموت.

على  البقاء  من  يتمكنون  الذين  المرضى  أما 
في  لديهم  الكوليرا  أعراض  فتهدأ  الحياة،  قيد 

غضون ثالثة إلى ستة أيام.
حيث أن معظم المرضى يتعافون من العدوى 
في غضون أسبوعين، وتبقى البكتيريا موجودة 
غير  أجل  إلى  المرضى  من  قليل  عدد  لدى 
ويسمى  أعراض،  أي  تسبب  أن  دون  مسمى 

هؤالء األشخاص بحاملي العدوى.

عالج الكولريا

الكوليرا مرض سهل عالجه، ويمكن أن ينجح 
عالج معظم المصابين به إذا تم اإلسراع في 
)تعويض  الفموي  اإلمهاء  محاليل  إعطائهم 

السوائل بطريق الفم(.
شديد  جفاف  من  يعانون  الذين  المرضى  أما 
بالصدمة  اإلصابة  لخطر  معرضون  فهم 

ويلزم اإلسراع في حقنهم بالسوائل عن طريق 
الوريد. 

كما يعطى هؤالء المرضى المضادات الحيوية 
المناسبة لتقليل مدة اإلسهال، والحد من كمية 
المأخوذ من سوائل اإلماهة الالزمة، وتقصير 
وفترة  البراز  في  الكوليرا  إفراز ضمات  مدة 

بقائها.
الحيوية  المضادات  بإعطاء  يوصى  وال 
على  ُمثبت  تأثير  لها  ليس  إذ  كبيرة  بكميات 
الكوليرا، وقد تسهم في زيادة  انتشار  مكافحة 

مقاومتها لمضادات الميكروبات.

الزنك والكولريا

ويعد الزنك عالجاً مساعداً مهماً لألطفال دون 
من مدة اإلسهال  يقلل أيضاً  إذ  الخامسة،  سن 

لديهم وقد يمنع التعرض للنوبات في المستقبل 
من جراء أسباب أخرى لإلصابة بإسهال مائي 

حاد.
وينبغي أيضاً تشجيع الرضاعة الطبيعية.

الوقاية من الكولريا

الصحي  الصرف  ومرافق  المياه  توفير  يعد 
الكوليرا  من  للوقاية  حاسماً  أمراً  المأمونة 
بالمياه  المنقولة  األمراض  من  وغيرها 

ومكافحتها.
المضادة  الفموية  اللقاحات  إعطاء  وينبغي 
على  تحسينات  إدخال  مع  باالقتران  للكوليرا 
الصرف  ومرافق  المياه  إمدادات  خدمات 
والوقاية  الكوليرا  فاشيات  لمكافحة  الصحي 

منها في المناطق الشديدة التعرض للمخاطر.

اللذيذة  الفواكه  إحدى  اإلجاص  فاكهة  تعد 
والمحبوبة من قبل كثيرين، وال يقتصر األمر 
على فوائد اإلجاص فحسب، بل لإلجاص فوائد 

صحية مذهلة سوف نعددها لك فيما يأتي:

فوائد اإلجاص

قد تشمل فوائد اإلجاص اآلتي:
1ـ تحسين الهضم:

يقارب  ما  اإلجاص  من  الواحدة  الثمرة  توفر 
22% من حاجتك اليومية من األلياف الغذائية، 
في  جدًا  مفيدًا  اإلجاص  يجعل  الذي  األمر 

تحسين الهضم.
سير  تسهيل  على  عموًما  األلياف  وتساعد 
الفضالت العالقة في األمعاء، كما تحفز إطالق 
الهضم  عملية  تسهل  معينة  معوية  أحماض 

وتنظمها مانعةً حصول إمساك أو إسهال.
2ـ خسارة الوزن الزائد:

بسبب  الفواكه  تناول  من  البعض  يخشى  قد 
أن  إال  وسعرات،  سكريات  من  تحتويه  ما 
أنواع  أقل  أحد  يعد  خاص  بشكٍل  اإلجاص 
ما  الطبيعية،  السكريات  على  احتواء  الفواكه 
يجعله فاكهة لذيذة وقليلة السعرات في الوقت 
ذاته. وتحتوي حبة اإلجاص المتوسطة الحجم 

على ما يقارب 100 سعر حراري فقط، مقابل 
محتوى غذائي عالي جدًا.

كما يساعد محتوى اإلجاص من األلياف على 
تناول  وبالتالي  طويل،  لوقت  بالشبع  الشعور 

كميات أقل من الطعام.
3ـ تحسين صحة القلب وجهاز الدوران:

الممتازة  المصادر  أحد  اإلجاص  يعد 
على  اإليجابي  تأثيرها  يجعل  ما  للبوتاسيوم، 

القلب كبيًرا جدًا.
إذ يساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، 
األمر الذي يقلل من الضغط والتوتر المبذول 

في األوعية الدموية ويساعد في استرخائها.
كما يساعد البوتاسيوم في اإلجاص الدم على 
التدفق بشكٍل أفضل إلى كافة أجزاء الجسم، ما 
يجعل كافة أعضاء الجسم تقوم بوظائفها على 

أكمل وجه.
يجعله  للضغط  المخفض  البوتاسيوم  وتأثير 
عاماًل مهًما يحمي من مختلف أمراض جهاز 

الدوران، مثل: تصلب الشرايين، الجلطات.
في  الموجودة  األكسدة  مضادات  تساعد  كما 
الكوليسترول  مستوى  تقليل  في  اإلجاص 

الضار.
4ـ تعزيز صحة جهاز المناعة:

يحتوي اإلجاص على كمية كبيرة من مضادات 

األكسدة، وبشكٍل خاص فيتامين ج، ما يجعله 
جهاز  صحة  تعزيز  على  كبير  بشكٍل  يساعد 

المناعة.
بانتظام  اإلجاص  مثل  فاكهة  تناول  فإن  لذا 
يساعد في الحماية من أمراض مختلفة، خاصةً 

نزالت البرد واإلنفلونزا.
5ـ الوقاية من السرطان:

محتوى اإلجاص العالي من مضادات األكسدة 
يجعله فاكهة هامة لمقاومة السرطان وتعطيل 

الجذور الحرة.
بالوقاية  وقد ربطت دراسات عديدة اإلجاص 
من أنواع معينة من السرطانات بشكٍل خاص، 

وأهمها:
ـ سرطان المعدة.
ـ سرطان المثانة.
ـ سرطان الثدي.

ـ سرطان المبيض.
ـ سرطان الرئة.

6ـ منع عيوب األجنة الخلقية:
إن محتوى اإلجاص العالي من حمض الفوليك 
يجعله هاًما للحامل، إذ يساعد حمض الفوليك 
عيوب  أي  حصول  فرص  من  التقليل  على 

عصبية لدى األجنة.

7ـ تسريع الشفاء والتقليل من فرص حصول 
التهاب:

يساعد فيتامين ج الموجود في اإلجاص على 
وتجدد  الجسم  في  جديدة  أنسجة  بناء  تحفيز 
األيض  عمليات  على  واإلبقاء  فيه،  الخاليا 

سريعة الوتيرة وتعمل كما يجب.
ُمسرًعا  عاماًل  اإلجاص  يجعل  الذي  األمر 

لشفاء الجروح والتئامها بسرعة.
فرص  من  يقلل  اإلجاص  تناول  أن  كما 
أعراض  حدة  من  ويخفف  التهابات،  حصول 
المفاصل  التهاب  مثل:  األمراض،  بعض 

الروماتويدي.
8ـ تعزيز جمال الشعر والبشرة:

يساعد اإلجاص عند تناوله بانتظام على التقليل 
من عالمات تقدم السن الظاهرة على البشرة، 

مثل: التجاعيد وبقع الكبد.
كما أن اإلجاص مفيد جدًا في التقليل من تساقط 
بإعتام  اإلصابة  فرص  من  والتقليل  الشعر 
في  التقدم  مع  يحصل  قد  والذي  العين  عدسة 

العمر.
9ـ تقوية العظام:

من  كبيرة  نسب  على  اإلجاص  يحتوي 
والنحاس،  والكالسيوم  والفسفور  المغنيسيوم 

وهي معادن هامة بشكٍل كبير للعظام.

إذ تساعد في التقليل من خسارة العظام التي قد 
تنتج من أمراض، مثل: هشاشة العظام.

10ـ التحكم بسكر الدم:
يتميز اإلجاص بعامل جاليسيمي منخفض، ما 
يعني أن تناوله ال يسبب ارتفاًعا حادًا في سكر 

الدم.
على  يساعد  باأللياف  اإلجاص  غنى  أن  كما 
تحسين حساسية الجسم لألنسولين وتنظيمه في 

الجسم.
11ـ عامل مخفف لأللم:

نظًرا لخصائص اإلجاص المضادة لاللتهاب، 
األلم  التخفيف من  فإنه مفيد بشكٍل خاص في 
المزمن الذي قد يشعر به المصابون بأمراض، 

مثل: التهابات المفاصل وهشاشة العظام.

محاذير تناول اإلجاص

ال توجد تفاعالت معروفة أو مخاطر صحية 
مع اإلجاص.

تجاه  حساسية  من  تعاني  كنت  إذا  ذلك،  ومع 
قبل  الفواكه األخرى، فكن حذًرا  أو  الكمثرى 

االستمتاع بفوائد اإلجاص المتنوعة.

باحثون سويديون يطّورون جزيئًا لتوليد خاليا منتجة لألنسولين  
طّور باحثون في معهد كارولينسكا السويدي، 
يحفز  بروتين  تشكيل  لتنظيم  جديداً  جزيئاً 
في  لألنسولين  منتجة  جديدة  خاليا  تكوين 

أنسجة الثدييات.
على  قادراً  صغيراً  جزيئاً  الباحثون  وحدد 
من  لألنسولين،  المنتجة  الخاليا  تجديد  تحفيز 
أنسجة  في  المواد  كبير من  تحليل عدد  خالل 

لعملية  الجزيئية  اآللية  وفحص  الثدييات، 
التحفيز.

وأوضح الباحثون، أن الجزيء الجديد يرتبط 
ويعمل  تو(،  كيه  إن  )إم  يسمى  ببروتين 
بأسلوب تنظيم ترجمة الحمض النووي الريبي 
المرسال وتعزيز تشكيل البروتينات، ما يساهم 

في تكوين خاليا جديدة.

الثدييات  تزويد  االختبار عند  نتائج  وأظهرت 
بالجزيء، أن مستويات الجلوكوز في الدم أقل 
كاراميلياس،  كريستوس  وقال  الضوابط.  من 
المشارك في الدراسة، يمكن للجزيء المطور 
لنسبة  المنظم  العالج  بدائل  أحد  يكون  أن 
الجلوكوز في الدم من خالل زيادة عدد خاليا 

البنكرياس المنتجة لألنسولين.

وعثر الفريق البحثي على الجزيء الجديد من 
الدراسات التي أُجريت على أسماك الزرد، ما 
ساعد في توفير نموذج الختبار أدوية محتملة 
لعالج داء السكري، نظراً لكون جنين السمكة 
واحدة،  خاليا  مجموعة  على  ويحوي  شفافاً، 
ما يسهل من مراقبة تطوره باستخدام المجهر.

الحدث ذاته.. ولكن المكان يختلف..! 
من يتحمل مسؤولية ظاهرة قتل النساء..؟!

نساء يتحدين البطالة بزراعة الفطر في إدلب

الشرق  في  النساء  ضد  الجرائم  تستمر 
وخطف،  قتل،  من  والعالم،  األوسط 
من  تدخل  دون  مبكر،  وزواج  واغتصاب، 
يطرح  الذي  والسؤال  المعنية،  الجهات 
نفسه؛ إلى متى تستمر ظاهرة قتل النساء 

ومن يتحمل المسؤولية..؟!
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  اجتاحت   
العربية، صدمة  البلدان  بعض  وفي  مصر، 
زميلته  شاب  ذبح  بعد  عارمان،  وغضب 
بمحافظة  المنصورة،  جامعة  أمام  بسكين 
هذا  فاقم  وقد  القاهرة،  شمالي  الدقهلية 
الغضب تعليقات من أفراد وشخصيات دينية 
أنها  المستخدمين،  من  كثير  رأى  شهيرة، 
ثقافة  »تطبيع  على:  وتساعد  القتل«  »تبرر 

التعايش مع العنف ولوم الضحية«.
عن  التواصل  مواقع  مستخدمو  وعبّر 
عبر  حدث  لما  واستنكارهم،  غضبهم، 
وسوم مثل # حق_نيرة_أشرف و # طالبة 
خاصة  المنصورة،  جامعة   # و  المنصورة 
لعملية  مروعة  مصورة  مقاطع  انتشار  بعد 
الذبح، تظهر عدم تدخل المارة لمنع الجريمة.

                          

وقائع الجرمية

 2022/6/20 االثنين  يوم  الجريمة  وقعت 
انتشرت  مصورة،  مقاطع  أظهرت  عندما 
شخصاً،  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
ينحرها بسكين  ثم  فتاة، ومن  يركض وراء 

خارج أسوار جامعة المنصورة.
النيابة العامة المصرية أفادت في بيان نشرته 
الثالثاء 2022/6/21 بأن النائب العام أمر 
بحبس قاتل الطالبة، نيرة أشرف أمام جامعة 
»التهامه  التحقيقات:  ذمة  على  المنصورة 
بقتل الطالبة عمداً مع سبق اإلصرار، أمام 
خالل  المتهم  أقر  بعدما  المنصورة،  جامعة 
الجريمة،  بارتكابه  بالتحقيقات  استجوابه 
بمسرح  تنفيذها  لكيفية  محاكاة  وإجراؤه 

الحادث«.

العامة استمعت:  النيابة  أن  البيان،  وأضاف 
المجني  والدي  منهم  شاهداً،  عشرين  »إلى 
تعرض  أكدوا  الذين  وشقيقتها،  عليها، 
فشل  إثر  على  عليها،  للمجني  الدائم  المتهم 
وعقدهم  لشخصه،  ورفضها  عالقتهما، 
جلسات عرفية، وتحريرهم محاضر رسمية 
ألخذ  الشهرين؛  على  يربو  ما  منذ  ضده، 

تعهده بعدم التعرض لها«.
العامة  النيابة  نشرته  بيان  بعد  هذا  يأتي 
إنها  فيه:«  قالت  االثنين،  يوم  المصرية، 
المجني  بوفاة  الشرطة  من  إخطاراً  تلقت 
عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة 
عليه  القبض  ألقي  وقد  المنصورة،  جامعة 

متلبساً بالجريمة، وبحوزته أداتها«.
بياناً  نشرت  قد  المنصورة  جامعة  وكانت 
الجريمة حدثت:  أن  فيه  أكدت  االثنين،  يوم 
القبض  تم  وأنه،  الجامعة،  أسوار  »خارج 
الشرطة  قوات  قبل  من  المعتدي  على  فوراً 

المتواجدة أمام بوابة الجامعة«.

ملاذا يستمر العنف ضد النساء 
ويصب اللوم عليهن؟

التي  للجريمة،  المروعة  المشاهد  أثارت 
من  موجة  أشرف،  نيرة  ضحيتها  راحت 
وفي  مصر،  في  واالستنكار  الغضب، 
بعض البلدان العربية، خاصة وأن المقاطع 
ال  عدداً  تظهر  نشرها  تم  التي  المصورة، 
ولم  الحادثة،  مكان  في  المارة  من  به  بأس 

يحاولوا التدخل لمنع الجريمة.
ما  وممثلون  وإعالميون  حقوقيون  وانتقد 
الذكور  بعنف  تسمح  التي  بالثقافة،  وصفوه 
ضد المرأة، بعد مقتل الشابة على يد زمليها 

خارج جامعتها.
ببعض  شديدة  تنديدات  أيضاً  انتشرت  كما 
أشارت  التي  اإلنترنت،  عبر  المنشورات 
نيرة أشرف »مسؤولة« بطريقة ما  إلى أن 
عن قتلها بسبب زيها... األمر الذي زاد من 

االستهجان عبر مواقع التواصل.
قسم  رئيس  عطية،  مبروك  نشر  فقد 
الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر، فيديواً 
عبر قناته على يوتيوب بعنوان: »قتيلة آداب 
المنصورة، وحتى ال تلحقها غيرها«، يبدو 
أنه يحمل فيه المرأة جزءاً من اللوم، جراء 
لها  وأنه يحصل  له،  تتعرض  الذي  العنف، 

بسبب زيها.
لكنه تصريحاته قوبلت باستهجان، وباستنكار 
»تبريرات  أنها  كثيرون  ورأى  شديدين، 

مثيرة لالشمئزاز«.

تطبيع للعنف

أحد  يظهر  فيديو  مقطع  أيضاً  انتشر  كما 
جيران المتهم في جريمة المنصورة، يصفه 
يُسمع صوته  وأنه: »ال  بأنه »ولد محترم« 
البنات«،  وأخواته  أمه،  يضرب  وهو  إال 
هذا  وكأن  استغراب،  أو  استنكار  أي  دون 

الفعل أمر طبيعي.
طه،  محمد  الدكتور  يقول  اإلطار،  هذا  في 
الكاتب واستشاري الطب النفسي المصري، 
معلقاً على كالم جار متهم المنصورة: »أنت 
بالنبرة دي؟ أنت  متخيل إن الكالم ده طالع 
بيسمعه،  واللى  بيتكلم،  اللى  إن  بالك  واخد 
بيضرب  الولد  إن  استنكار  أي  عنده  ليس 

أمه، وإخواته البنات؟«
ويتابع طه: »وأن االستنكار الوحيد هنا هو 
كيف الولد ده، واللى بيضرب أمه واخواته 
والجيران  تصوت  أمه  أن  لدرجة  البنات.. 
يقتل  ممكن  مش  صوتها،  على  يطلعوا 
زميلته. شايف كم )العادية( فى الموضوع؟«

مطالبات بحامية املرأة

وطالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل 
الجاني،  من  القصاص  العربي  العالم  في 
آخرون  أشار  بينما  وقت.  بأسرع  ومعاقبته 
جرائم  ضحية  راحت  أخريات،  نساء  إلى 
لحمايتهن،  المزيد  بفعل  وطالبوا  مماثلة، 
جامعة  فتاة  ذبح  حادث  في  المفارقات  من 
المنصورة، أن الشاب القاتل يدرس مع الفتاة 
أصالً  المعني  العلم  وهو  االجتماع«،  »علم 
مع علوم اإلجرام والنفس والتربية، والدين 
بغية  وتحليلها،  الظواهر،  هذه  مثل  بدراسة 
على  الوقوف  إلى  وصوال  أغوارها،  سبر 
العالج  ُسبل  تحديد  ثم  ومن  بدقة،  أسبابها 
للحيلولة دون تكرارها، أي كان ُمفترضاً أن 
دراسته هذه تمنعه من التفكير، بالقتل أساساً، 

أو من فكرة االنتقام.
وصحفي  كاتب  السني«  »سعيد  وعلَّق 
مصري: »إن تزايد معدالت حوادث القتل، 
والتحول نحو الذبح كوسيلة، يقرع أجراس 
وتربوياً  وأخالقياً  قيمياً  خلال  بأن  الخطر، 
أفراد  المجتمع، ويقوده  بخناق  يمسك  شديداً 
هي  التي  »الفوضى«،  من  نوع  إلى  منه 
سعي الفرد الستخالص »ما يراه« حقا له، 
بيده بعيداً عن القانون، ال سيما، أننا بصدد 
ناجمة عن »دوافع« ال  جرائم قتل ُمستَجدة 
تستدعي بالمرة كل هذا العنف، أو القتل من 

األساس بهذا األسلوب الداعشي.
األجهزة  من  انتفاضة  يتطلب  الخلل  هذا   
والعلمية  البحثية  والمؤسسات  المختصة، 
وإيجاد  األسباب،  على  للوقوف  المعنية، 
الحلول، وهي بالتأكيد ليست حلوال أمنية، وال 
تغليظاً للعقوبات، بل حلوال تربوية وثقافية، 
فيها  تتشارك  ودينية،  واجتماعية  وإعالمية 
المؤسسات المختصة بهذه المجاالت دراسةً 

وتنفيذا، وفق خطة مرسومة بدقة«.
عبر  حق_نيرة_أشرف   # وسم  ونشط 
وردود  إدانة  وسط  االجتماعية،  الشبكات 

فعل وتعليقات غاضبة تجاه ما حدث للفتاة.
وكاالت

لجأت نساء في إدلب إلى زراعة نبات الفطر، 
يفتقرون  بديل عن مواد غذائية أخرى،  كحل 
والسعي  الغذائي،  األمن  انعدام  ظل  في  إليها 
وخلق  الرزق،  لكسب  عمل  فرص  لتوفير 

مصادر جديدة للدخل.
من  عاماً(   34( إبراهيم  حاج  حليمة  فقدت 
مدينة إدلب، زوجها في الحرب، وفقدت بذلك 
مصدر دخل أسرتها المكونة من خمسة أبناء، 
حولت  بل  الصعب،  لواقعها  تستسلم  لم  لكنها 
الفطر،  إلى مكان لزراعة  بيتها  إحدى غرف 
يحفظ  رزق،  مصدر  لعائلتها  بذلك  لتوفر 

كرامتهم.
تشعر حليمة حاج إبراهيم بسعادة كبيرة، حين 
بزراعته،  قامت  الذي  الفطر،  نبات  تقطف 
وعن ذلك تقول: »الحاجة والغالء وقلة فرص 
العمل، دفعتني إلنشاء مشروع زراعة الفطر 
آخر  قسماً  ونبيع  منه،  لنقتات  المنزل  داخل 
جانب  إلى  المنزل،  نفقات  بعض  لتحصيل 

الرغبة باستغالل المساحات المهملة بعمل نافع 
ومفيد«، مبينةً أن زراعة الفطر يحتاج لغرفة 
معتمة وعالية الرطوبة، علماً أن كل كيلوغرام 
واحد من البذور تنتج نحو 20 كيلوغرام من 

الفطر الطازج.
اللحوم  شراء  عن  عاجزة  أنها  إلى  وأشارت 
لهم  لتؤمن  بالمشروع  قامت  لذا  ألطفالها، 
إعداده  كيفية  وعن  لنموهم،  الالزم  الغذاء 
إلى  أضيفه  وتقطيعه  تنظيفه  »بعد  توضح: 
البصل وزيت الزيتون، أو استخدمه في إعداد 

الحساء«. 

تحسني الدخل املادي للعائلة

 22( الصيادي  رؤى  الشابة  توجهت  كذلك 
عاماً( من مدينة بنش، لتعلم زراعة نبات الفطر 
من االنترنت، لتحسين وضع أهلها المعيشي، 

ومساعدة والدها المسن في تأمين المستلزمات 
»بداية  تقول:  الزراعة  كيفية  وعن  الحياتية، 
أقوم بوضع مادة القش مع الماء في وعاء، ثم 
أشعل النار تحته باستخدام األعواد، واألكياس 
من  الصغار  أخوتي  يجمعها  التي  والكرتون، 

الحي، بهدف التعقيم«.
ولفتت إلى أنها تقوم بتصفية القش من الماء، 
وبعد تجفيفه يتم تعبئته في أكياس بالستيكية، 
وتغلق  طبقاته،  بين  الفطر  بذور  تنثر  ثم 
صغيرة  ثقوب  إحداث  مع  بإحكام،  األكياس 
للسماح للنبات بالخروج منها بعد نموه، وتعلق 
إلى  تصل  لفترة  مجاورة  غرفة  في  األكياس 

21 يوماً.
وحين يبدأ الفطر بالنمو خارج القش، تواظب 
على  ليحافظ  يومياً،  بالمياه  النبات  رش  على 
بقص  شهر  خالل  العملية  وتنتهي  رطوبته، 
قوالب  جوانب  من  الخارجة  الفطر  نباتات 
إلى  مشيرةً  وأقربائها،  لجيرانها  وبيعه  القش، 
أنها اختارت هذا العمل ألنه ال يحتاج إلى رأس 
مال كبير، ويمكن العمل به ضمن المنزل وفي 

أوقات الفراغ.
عاماً(   36( األصالن  سماهر  التغذية  خبيرة 
من مدينة سرمدا شمال إدلب تقول: »ظروف 
معيلها  األسر  من  الكثير  أفقدت  الحرب 
األساسي، ما جعل مسؤولية اإلنفاق تقع على 
عاتق األمهات، رغم شح فرص العمل، وغياب 

المؤهالت العلمية والمهنية عن الكثيرات«.
الفطر من المشاريع  وأشارت إلى أن زراعة 
الجيدة للنساء، بسبب سهولة زراعته، التي ال 
التكاليف  وانخفاض  واسعة،  ألرض  تحتاج 
استمرارية  عن  فضالً  إلنتاجه،  الالزمة 

زراعته طوال العام.

فوائد جمة

»يعدّ  توضح:  للفطر  الغذائية  الفوائد  وعن 
الفطر من أهم مصادر البروتين والفيتامينات 
الحيوية للجسم، فهو يحتوي على نسبة عالية 
من البروتينات، والماء على الرغم من وزنه 
الخفيف، باإلضافة إلى غناه بالعناصر الغذائية 
على  يحتوي  كما  والفيتامينات،  كاأللياف 
والحديد،  الكالسيوم،  مثل  المعادن  من  العديد 
والفسفور،  والزنك،  والنحاس،  والبوتاسيوم، 

المغنيسيوم، اليود«.

على  تعمل  الفطريات  أن  إلى  ونوهت 
باأللياف،  غنية  كونها  الجسم؛  مناعة  تعزيز 
منخفض  طعاماً  وتعدّ  الدهنية،  وباألحماض 
وال  والكربوهيدرات،  الحرارية،  السعرات 
يحتوي على دهون أو كوليسترول أو غلوتين، 
وتقل فيه نسبة الصوديوم، فضالً عن كونه يقي 
المناعة، ويساعد على  السرطان، ويقوي  من 
ضبط الوزن، الفتةً إلى أن: »الفطر في إدلب 
منخفضة  أسعاره  باعتبار  الفقراء،  لحم  هو 
الكثيرون عن  التي يعجز  اللحوم،  مقارنة مع 

شرائها بسبب الفقر«.
وكالة أنباء املرأة
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والتنمية  التخطيط  مكتب  بدأ  الجزيرة،  إقليم  في  اإلحصاء  عملية  من  االنتهاء  بعد 
واإلحصاء في اإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج، يوم الثالثاء 21 حزيران الجاري 

بعملية اإلحصاء السكاني متعدد األغراض في مدينة منبج وريفها.

على غرار إقليم الجزيرة البدء بعملية اإلحصاء 
السكاني في منبج

اإلدارة الذاتية تسلم ستة عشر طفاًل للخارجية البلجيكية

مؤسسة حقوقية: تركيا على القائمة السوداء؛ 
بسبب قمع، واعتقال الصحفيين

المقاومة، وغطاؤها 
السياسية للعورات 

الرئيس  العلي  وليد  كشف  الخصوص  وبهذا 
المشترك لمكتب التخطيط والتنمية واإلحصاء 
عن  الرسمي  الذاتية  اإلدارة  لموقع  منبج  في 
آلية سير عمل المشروع، والتي بدأت بتدريب 
مائة وتسعين متطوًعا من مدينة منبج، دُربوا 
على كيفية تنفيذ العمل لمدة عشرة أيام، وبعد 
فريق  لفريقين،  قُّسموا  قدراتهم،  من  التأكد 
العمل،  ولتسهيل  لإلحصاء.  وآخر  للترقيم، 
مع  والتعاون  وبالتنسيق  األخطاء  وتقليل 
مدينة  المخصصة  اللجنة  قّسمت  الكومينات، 
منبج إلى قطاعات؛ باإلضافة إلى فرز العمل، 
حسب  المنازل  ترقيم  مهمته  الترقيم  فقسم 
اللوحة التنفيذية للبرنامج الُمعد من قبل مكتب 
هي  اإلحصاء،  فريق  مهمة  أّما  التخطيط، 

انتهاء  بعد  وأفرادها،  العائالت  عدد  تسجيل 
الفريق األول من عمله في القطاعات.

وفي ختام حديثه، أكد الرئيس المشترك لمكتب 
وليد  منبج  في  واإلحصاء  والتنمية،  التخطيط 

العلي على »ضرورة اإلحصاء؛ ألنه مشروع 
تحقيق  خالله  من  ونتمكن  األغراض،  متعدد 
مدينة  مخصصات  وتأمين  الغذائي،  األمن 
من  وغيرها  والمحروقات؛  القمح  من  منبج 
احتياجات  وتأمين  الخدمية،  واألمور  المواد 
األساسية  البيانات  في  والباحثين  الُمخططين، 
خطط  تتطلبها  التي  والمساكن،  السكان  عن 

التنمية«.
ويذكر، أن عملية اإلحصاء السكاني بدأت في 
الشهر الخامس بدءاً من مقاطعة قامشلو، حيث 
كانت ناحية ديرك، ومنطقة برآف وناحية تل 
كوجر، وجل آغا، وكركي لكي، أولى المناطق 

التي شهدت العملية.

الذاتية  اإلدارة  بين  رسمية  تسليم  وثيقة  وفق 
سلمت  بلجيكا،  ودولة  سوريا،  وشرق  لشمال 
وشرق  لشمال  الخارجية  العالقات  دائرة 
سوريا 22 شخصاً، لوفد من وزارة الخارجية 

البلجيكية.
استمراراً لمساعي اإلدارة الذاتية بتسليم أفراد 
تسليم  تم  حكوماتها،  إلى  أوروبية  دول  من 
ست نساء وستة عشر طفالً لوفد من الوزارة 

الخارجية لدولة بلجيكا.
وترأس الوفد البلجيكي السفير هوبير كورمان 
المبعوث البلجيكي الخاص لسوريا، وسفيرها 
في لبنان، والذي وصل يوم األحد 19 حزيران 
واستقبل  سوريا،  وشرق  شمال  إلى   ،2022
العالقات  لدائرة  المشترك  الرئيس  الوفد 
الكريم  عبد  سوريا  وشرق  لشمال  الخارجية 
الكعيط،  فنر  المشتركة  الرئاسة  ونائبا  عمر، 

وعبير إيليا.
وكما أكده موقع دائرة العالقات، فإن الطرفين 
االهتمام  ذات  المواضيع  من  العديد  تباحثا 

في  السياسي  الحل  وضرورة  المشترك، 
 2254 األمن  مجلس  قرار  وفق  سوريا، 
العليا  الهيئة  في  النظر  إعادة  يتم  أن  على 
كل  تمثل  لكي  الدستورية  واللجنة  للتفاوض، 
وخاصة  مكوناته  بمختلف  السوري،  الشعب 
في  وهجماتها  التركية،  والتهديدات  الكرد، 
االقتصادي،  والوضع  سوريا،  وشرق  شمال 
واإلنساني في مناطق اإلدارة الذاتية، ووضع 

المخيمات والنازحين في المنطقة.
العام  السياسي  الوضع  إلى  الكريم  عبد  أشار 
بالقصف  يتعلق  فيما  المنطقة، وخصوصاً  في 
مستغالً  المنطقة  على  وتهديداته  التركي، 
سيؤدي  ذلك  أن  مؤكداً،  األوكرانية،  األزمة 
إلى  المنطقة،  في  االستقرار  زعزعة  إلى 
يفاقم  ما  النازحين؛  من  كبيرة  موجات  جانب 
لمرتزقة  فرصة  أنه  كما  السكان،  معاناة  من 
داعش إلعادة تنظميه، والسيطرة على بعض 

المناطق من جديد. 
وشدد على ضرورة التحرك دولياً، تجاه ملف 

داعش في مناطق شمال وشرق سوريا، فاإلدارة 
الذاتية تواجه تحديات كبيرة في المنطقة، منها 
اقتصادية وأمنية، ولقد طالبنا المجتمع الدولي، 

لمحاسبة  دولي؛  طابع  ذات  محكمة  بإنشاء 
تجاه  مسؤولياته  وبتحّمل  داعش،  عناصر 
لإلدارة  الدعم  تقديم  أو  المنطقة،  في  رعاياه 

الذاتية؛ لتحسين الظروف األمنية؛ واإلنسانية 
داخل المعتقالت والمخيمات، ولكن االستجابة 
غير كافية؛ للقضاء على اإلرهاب والتطرف«.
وبدوره أكد السفير هوبير كورمان على دعم 
الشامل،  السياسي  للحل  البلجيكية  الحكومة 
واالجتماعية  السياسية  المكونات  المتضمن 
كلها للشعب السوري، والذي يتماشى مع قرار 
السالم  يضمن  الذي   ،2254 األمن  مجلس 
حكومته  أن  إلى  مشيراً  سوريا،  في  الدائم 
يفيد  الذي  اإلنساني،  الدعم  بتقديم  مستمرة، 
وشرق  شمال  وشعوب  السوري،  الشعب 

سوريا.
على  البلجيكية  »الحكومة  كورمان:  ولفت 
دراية بالدور المهم لقوات سوريا الديمقراطية 
من  وأنه  سوريا،  في  داعش  ضد  قتالها  في 
الخاص،  أمنكم  أجل  قتالكم من  بأن  الواضح، 
ضد  العالمي  القتال  في  أيضاً  مساهمة  هو 

اإلرهاب«.

مركز  أكد  الصحفيين،  ضد  لقمعها  استمراراً 
القائمة  على  تركيا  إدراج  تم  بأنه  ميترو، 
احترام  إلى  التركية  الدولة  دعا  كما  السوداء، 

حرية الصحافة واإلعالم.
اعتقلت الدولة التركية في الثامن من حزيران 
كردستان،  باكور  في  كردياً  صحفياً   22
وحكم على 16 صحفياً بالسجن، وأعقب ذلك 

احتجاجات كثيرة، خاصة فيما يتعلق باعتقال 
أوضح  السياق  هذا  وفي  الكرد،  الصحفيين 
مدير مركز مترو لحماية حقوق الصحفيين في 
 rojnews لـ  باشور كردستان، دياري محمد 
أن حرية الصحافة قضية تحظى بأهمية على 
األمم  قيام  على  مشدداً  العالمي،  المستوى 
والحكومات،  الدولية،  والمنظمات  المتحدة، 

مؤكداً،  الصحافة،  حرية  احترام  إلى  والدول 
أن حرية الفكر وحرية الصحافة من الحريات، 

التي يجب على الدولة احترامها.
في  تركيا  إدراج  تم  سنوات،  “منذ  وأضاف: 
القائمة السوداء؛ بسبب سجنها، وقمعها لحرية 
الصحافة وحرية التعبير، حيث ذكرت اللجنة 
األوروبية، لمنع التعذيب في تقريرها السنوي، 
في  يسجنون  الصحفيين  من  متزايدًا  عددًا  أن 

تركيا كل عام”.
وفي الختام قال دياري محمد: “كمركز مترو، 
والفكر،  الصحافة  حرية  احترام  هو  مطلبنا 
أن  فيجب  خطأ،  شيئًا  الصحفي  ارتكب  إذا 
أن  ال  خاصة،  لقوانين  وفقاً  محاسبته  تتم 
نأمل  للصحفيين،  مكانا  ليس  فالسجن  يُسجن، 
السجون  في  الصحفيين  إطالق سراح  يتم  أن 

التركية”.
الصحفيين  حقوق  عن  للدفاع  ميترو  مركز 
صحافة  معهد  قبل  من   2009 عام  أُسس 
السليمانية،  في   IWPR والسالم  الحرب، 
عن  والدفاع  الصحفيين  أوضاع  في  للبحث 

قضاياها.

حسين عبد الرحمن محمد 
)عضو مكتب الدفاع عن الحريات(

يخطئ من يرفض المزج بين المقاومة، وبين 
إن  اإلرهاب،  مصطلح  من  خوفا  السياسة 
واقعنا يختلف كلياً عن واقع الشعوب في شتى 
أنحاء العالم، إن السياسة والمقاومة يكمل كل 
منها اآلخر؛ المقاومة تحتاج للسياسة للحصول 
المقاومون،  قدمها  التي  التضحية،  ثمار  على 
والسياسة بحاجة لسند يعزز قوتها التفاوضية 

مع الغزاة، والمجتمع الدولي.
والجدير بالذكر: أن النضال المسلح، والسلمي 
والمعاهدات  القوانين  كفلته  مشروع  حق 
الدولية، لتحرير الشعوب من رجس االحتالل، 
وتقرير مصير شعوبها، وجنوب أفريقيا خير 
مثال عندما تحررت من العبودية واالستعباد.

خالل  من  األيام  هذه  يتغير  العالم  واقع  إن 
االقتصادية؛  واألزمات  المندلعة،  الحروب 
لذلك تحاول تركيا تنفيذ مخططاتها ومشاريعها 
عندما  مناطقنا،  بأمن  وتعبث  منطقتنا،  في 
خالل  من  القومي  أمنها  حماية  بحجة  تتشدق 
وتغييرها  شعبنا  وتهجير  أراضينا،  احتالل 

أرضنا،  الدفاع عن  لنا  يحق  أال  ديموغرافيا، 
دماء  أجلها  من  دفعنا  التي  مكتسباتنا،  وعن 

آالف الشهداء؟! 
أكفهم،  على  أرواحهم  حاملون  المقاومين  إن 
للمقاومة  إن  وجد،  أينما  بالعدو  متربصون 
الساسة  بها  يعزز  لكي  وجوالت؛  صوالت 

موقعهم عند الجلوس مع الغزاة الطامعين.
إن أبطالنا المقاومين، وإخوانهم السياسيين هم 
دائما عرضة للهجمات التركية، أنهم فرضوا 
معادلتهم، وجعلوا المحتل التركي في هلوسة، 
القيم  تنافي  أفعال  على  واإلقدام  تخبط،  وفي 

واألخالق، والقوانين الدولية. 

روناهي/ قامشلوـ  ُأقيمت القمة المؤجلة بين ناديي سردم واألسايش ضمن منافسات 
دوري أندية إقليم الجزيرة لكرة القدم للموسم 2022/2021، ولكن المباراة توقفت 
في الدقيقة األخيرة من الوقت بدل الضائع بعد حصول ِعراك بين الالعبين ولتنتقل 

إلى الجماهير وبعض اإلداريين الذين دخلوا أرض الملعب.

أحداث مؤسفة في القمة المؤجلة بين سردم واألسايش

تعاقد المدربين في الدوري السوري يبدأ بعد فضائح الموسم السابق

أنس جابر: أطمح لصدارة التصنيف.. ولقب ويمبلدون ُيراودني

لم تصل القمة المؤجلة بين رجال ناديي سردم 
واألسايش إلى بر األمان بعد توقفها في الدقيقة 
األخيرة من الوقت بدل الضائع بسبب حصول 
الجماهير  الالعبين ودخول  بين بعض  عراك 
واإلداريين إلى أرض المباراة ومشاركتهم في 

العراك أيضاً.
من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية  على 
خالد  الحكم  صافرة  انطلقت  قامشلو  في  آذار 
واألسايش  سردم  مباراة  بداية  عند  سعدون 
إياباً  الخامسة  الجولة  من  مؤجلة  كانت  والتي 
بكرة  للرجال  الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من 
القدم للدرجة األولى للموسم 2021 ـ 2022.

هزائم  بدون  سجله  على  يحافظ  الذي  سردم 
 45 برصيد  الدوري  ويتصدر  وتعادالت 
نقطة ويطارده األسايش برصيد 41 نقطة في 

المركز الثاني.

الشوط األول

أفضل  األسايش  كان  األولى  الساعة  الربع 
ولكن  الجزاء،  لمنطقة  واألكثر وصوالً  نسبياً 
الموقف  تدارك  سردم  استطاع  ما  سرعان 
في  إبراهيم  خليل  الالعب  عبر  بهدف  وتقدم 
حاول  وبعدها  المباراة،  عمر  من  الدقيقة 23 
براعة  ولكن  للشباك  الوصول  الفريقان 
المرمى  أمام  المهاجمين  ورعونة  الحارسين 

حالت دون ذلك.

الشوط الثاين

بدأ الشوط بتبادل الفريقين الهجمات الخطيرة 
جزاء  ضربة  المباراة  حكم  احتساب  لحين 
الالعب مظلوم سعيد  بنجاح  لألسايش ونفذها 
ولم  لهدف،  بهدف  التعادل  النتيجة  لتصبح 
البطاقة  الساحة  حكم  رفع  حتى  الكثير  يمِض 
نادي  مدافع  طلب  محمد  وجه  في  الحمراء 
األسايش، وغيّرت حالة الطرد والتي اعتبرها 
مستحقة  تكون  لم  بأنها  المتابعين  من  الكثير 
المباراة  ذلك  ورغم  بالكامل،  المباراة  وجهة 

كانت تتجه للتعادل بين الفريقين.

دقائق مؤسفة
وأعلن الحكم الرابع جمال درويش عن الوقت 
بدل الضائع ومدته خمس دقائق، وفي الدقيقة 
األولى منح الحكم ضربة حرة مباشرة لصالح 
بأن  األسايش  العبو  عليها  اعترض  سردم 
العب  أمسك  خطأ  عن  يُصفّر  أن  قبل  الحكم 
الحرة  الضربة  نفذت  وبعدها  الكرة،  سردم 
العب  قبل  من  قوية  أرسلت  التي  المباشرة 
سردم يلماز عيسى وهزت الشباك وسط تفرج 
حارس األسايش تولدو للكرة، ولتصبح النتيجة 

هدفين لسردم مقابل هدف واحد لألسايش.
باالنسحاب  األسايش  ويقوم  المباراة  ولتتوقف 
ودخول  ساعة  ربع  حوالي  وبعد  المباراة  من 
الدقيقتين  إلكمال  النادي  عاد  واسطات 
لعب  بمجرد  ولكن  المباراة،  من  األخيرتين 
لمنطقة سردم حصل عراك  الكرة ووصولها 
دخل  الفور  وعلى  الالعبين  بين  وضرب 
والضرب  العراك  لحالة  وانضم  الجمهور 

الفوضى  ولتعم  اإلداريين  بعض  وأيضاً 
األجواء، ولتتوقف المباراة بشكٍل نهائي.

قبل  من  ستصدر  التي  القرارات  وبانتظار 
االتحاد  في  القدم  كرة  ومكتب  الفنية  اللجنة 
دراسة  بعد  وذلك  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 

تقرير مراقب وحكام المباراة.
شبيبة  نادي  فاز  مؤجلة  أخرى  مباراة  وفي 
بثالثة أهداف مقابل  نادي دجلة  الحسكة على 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  واحد  هدف 
كجو بقامشلو، بينما أصدر مكتب كرة القدم في 
إقليم الجزيرة عبر اللجنة الفنية جدول الجولة 
الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من  إياباً  السابعة 

وستكون  األولى،  للدرجة  لقدم  بكرة  للرجال 
على الشكل التالي:

الجمعة 2022/6/25:
ـ خبات × برخدان ـ ملعب شهداء الدرباسية.

شهداء  ملعب  ـ  االتحاد   × الحسكة  شبيبة  ـ 
الثاني عشر من آذار بقامشلو.

ـ الصناديد × األسايش ـ ملعب تل كوجر.
ـ سري كانيه × األخوة والسالم ـ ملعب الشهيد 

هيثم كجو بقامشلو.
ـ دجلة × سردمـ  مؤجلة وتحدد في وقت الحق.

روناهي/ قامشلو ـ كان دوري الرجال لكرة 
لحكومة  التابع  السوري  »الممتاز«  القدم 
الغريبة  األحداث  من  بالكثير  حافالً  دمشق 
حالة   35 حوالي  منها  كان  والتي  والعجيبة 
الموسم 2021  في  للمدربين  وإقالة  استقالة 

ـ 2022.
أما في الموسم الحالي وقبل بدئه بدأت قضية 
التعاقدات مع المدربين وأبرزها تولي عمار 
فجر  اعتذار  بعد  تشرين  تدريب  الشمالي 

إبراهيم عن المهمة.
أنديتهم  تدريب  على  تعاقبوا  مدرب   35
يتصدران  وعفرين  الوحدة  ناديا  وكان 
أو  المستقيلين  أو  المقالين  المدربين  قائمة 
المغادرين، في الموسم السابق من الدوري، 
فيما بقي ثالثة أندية بدون تغيير هم الطليعة 

والوثبة وتشرين.
المشاكل  أبرز  من  كانت  القضية  وهذه 
الدوري  فشل  في  كبيراً  دوراً  لعبت  التي 
يحمله  مما  وخاصةً  عام،  بشكٍل  واستقراره 
إحياء  في  وهام  جوهري  دور  من  المدرب 
وأداء  النتائج  ناحية  من  وتطويره  النادي 

الالعبين.
التابع  الجديد  الكروي  الموسم  انطالقة  وقبل 
بما يسمى   2023  / لحكومة دمشق 2022 
بالقيام  األندية  بدأت  »الممتاز«  الدوري 

نادي  أعلن  بحيث  مدربين  مع  بتعاقدات 
تشرين السوري تعاق الرده رسمياً مع عمار 
خالل  فنياً،  الفريق  قيادة  ليتولى  الشمالي، 

المرحلة الُمقبلة، خلفاً لطارق جبان.
رغم  إبراهيم  فجر  اعتذار  بعد  ذلك  وجاء 
وصول المفاوضات لمراحل متقدمة. وسبق 
نتائج  معه  وحقق  تشرين  تدريب  للشمالي 
ملفتة، فيما أبرز إنجازاته كانت تتويجه مع 
جبلة بلقب الكأس في الموسم قبل الماضي، 
للمباراة  بانياس  مصفاة  مع  وصل  فيما 
الموسم  في  الوثبة  وقاد  للكأس  النهائية 
المحلي.  بالدوري  الثاني  للمركز  الماضي 
ومن المتوقع أن يعلن الشمالي جهازه الفني 
المساعد، خالل األيام المقبلة، والذي سيضم 
شقيقه أيهم كمدرب مساعد والذي عمل معه 

الوثبة الموسم الماضي.
الماضي،  الدوري  بلقب  ج  تّوِ تشرين  وكان 
لتكون النجمة الثالثة على التوالي والخامسة 
في تاريخه. كما أعلن نادي حطين السوري، 
عن تعيين أحمد العزام، مدرباً للفريق األول، 

خلفاً ألحمد هواش.
جهازه  عن  العزام  يعلن  أن  المتوقع  ومن 
بعد  المقبلة،  األيام  خالل  المساعد  الفني 
من  وعدد  النادي  مجلس  مع  االجتماع 
مساعد  مدرب  الختيار  الكروية،  الخبرات 

ومدرب لحراس المرمى.
محلي  فريق  من  أكثر  تدريب  للعزام  وسبق 
أبرزها الفتوة والجيش والكرامة وحقق معها 
نتائج جيدة، أكدت بأنه مشروع لمدرب كبير 
األكبر  النجل  وهو  المقبلة،  الفترة  خالل 
للعميد محمد العزام، نجم المنتخب السوري 

في الستينات من القرن الماضي.
القدم،  لكرة  السوري  االتحاد  قرر  كما 
ألندية  السماح  رمضان،  صالح  برئاسة 
الدوري الممتاز، بالتعاقد مع العبين أجانب، 
باستثناء مركز حراسة المرمى. وانقسم النقاد 
بين مؤيد ومعارض  والجماهير  والمتابعون 
الكرة  اتحاد  رئيس  وصفه  الذي  للقرار، 

بالمهم للغاية.

الكورة ثالثة أسباب ترجح  استعرض موقع 
للدوري  األجانب  المحترفين  عودة  فشل 

السوري:

غياب املال

معظم األندية تعاني من أزمات مالية خانقة، 
حلب  ألهلي  راعية  شركة  وجود  ورغم 
أنه ال يمكنهما دفع نحو 200  والوحدة، إال 
إلى  إضافة  أجانب،  لالعبين  دوالر  ألف 

نفقات السكن واإلقامة.
في  أزمة  األندية  باقي  تواجه  المقابل،  في 
التعاقد مع أي محترفين، بسبب العجز المالي 
استثمارات  توفر  وعدم  الداعمين  وغياب 
كافية، لذلك ستدخل الدوري دون التعاقد مع 
أي العب عربي أو أجنبي، ويبقى طموحها 

البقاء في دوري الكبار.
ورغم اقتراب انطالق الموسم الجديد، إال أن 
هناك العديد من األندية بال مجلس إدارة، ولم 
الجهاز  أو تسمية  التعاقدات  بعد مرحلة  تبدأ 
هي  مالية  أزمات  بسبب  واإلداري،  الفني 

األصعب منذ سنوات طويلة.
وقبل سنوات الحرب في سوريا، كانت األندية 
األجانب،  مع  التعاقد  على  قادرة  المحلية 
الليرة، لكن بعد هبوطها  بسبب ارتفاع قيمة 

بشكل كبير، بات التعاقد مع العب محترف 
جيد، يعادل ميزانية الفريق لعام كامل.

وارتفعت قيمة األجانب في المنطقة العربية، 
حيث ال يقل التعاقد مع العب جيد يمكن أن 
يحدث الفارق عن 100 ألف دوالر، وهو ما 
يقدر بنحو 400 مليون ليرة سورية، ومعظم 
المبلغ،  هذا  توفير  على  قادرة  غير  األندية 

ناهيك عن كيفية تأمينه بالدوالر.

سوء املالعب

جيدة،  غير  السورية  المالعب  من  الكثير 
إلى  تتحول  حيث  الشتاء،  فصل  في  خاصةً 
برك مائية، إضافة للعب الكثير من المباريات 
على مالعب العشب الصناعي، التي تتسبب 
البدني،  الحمل  في إصابات لالعبين وزيادة 

وهو ما ال يتناسب مع أي محترف أجنبي.
العام،  الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
الماضية لصيانة مالعب  سارع في األشهر 

حماة ودمشق وجبلة وحمص.
عند  المالعب  عيوب  تظهر  ما  غالباً  لكن 
أول هطول لألمطار الغزيرة، أو بعد خوض 
مباريات مكثفة، خاصةً أن دوري فئة الشباب 
يقام على نفس المالعب، وبعض الفرق تكون 

مجبرة على التدريب عليها بشكٍل يومي.

عالم  في  التاريخ  كتابة  جابر  أنس  واصلت 
التنس، بعد تتويجها بلقب بطولة برلين مؤخراً، 
وبلوغها المركز الثالث في التصنيف العالمي.
وتستعد أنس لخوض مسابقة الزوجي في بطولة 
المخضرمة  األمريكية  جانب  إلى  إيستبورن، 
منافسات  من  انسحبت  لكنها  ويليامز،  سيرينا 
قبل  التساؤالت  من  العديد  خلّف  ما  الفردي، 
األربع  البطوالت  إحدى  ويمبلدون،  انطالق 

الكبرى )غراند سالم(.
مع  حوار  في  التونسية  التنس  بطلة  وتحدثت 
في  وطموحها  األخير  تتويجها  عن  الكورة، 
من  وغيرها  المقبلة،  وأهدافها  ويمبلدون 

األمور..

وإلى نص الحوار:
بلقب  بالتتويج  حّدثينا عن شعورك  بدايةً..  ـ 

برلين؟
برلين،  بطولة  في  المشاركة  على  حرصت 
لبطولة  استعداداً  عشبية،  أرضية  على  ألنها 
بين  من  تُعد  التي  سالم(،  )غراند  ويمبلدون 

أهدافي هذا الموسم.
وكانت  برلين،  في  اللقب  حققت  هلل،  الحمد 
فرحتي ال توصف، ولو أنني تمنيت أال تصاب 
بيليندا في النهائي، حتى تتم المواجهة، وتكون 

فرحتي مكتملة.
الثالث  المركز  بلوغك  إلى  تنظرين  كيف  ـ 

عالمياً؟
كنت  العام  بداية  فمنذ  الكثير،  لي  يعني  هذا 
أطمح لدخول نادي الخمسة، واليوم أجد نفسي 
مصنفة ثالثة عالميا، رغم أن بداية الموسم لم 

تكن جيدة، بسبب اإلصابة.
لكنني آمنت بنفسي وبإمكاناتي، ألكون من بين 
والحمد  اآلن  تحقق  وهذا  العالم،  في  األفضل 

لبلوغ  العمل  أواصل  يجعلني  ما  وهو  هلل، 
الهدف األكبر وهو تصدر التصنيف العالمي.

ـ الجميع كان ينتظرك في بطولة إيستبورن.. 
لماذا انسحبِت؟

أردت التركيز على بطولة ويمبلدون، وقررت 
على  يؤثر  قد  إرهاق  ألي  تفادياً  االنسحاب 
في  باللعب  االكتفاء  ولذلك قررت  مشاركتي، 
مسابقة الزوجي، إلى جانب األمريكية سيرينا 

ويليامز.
ـ على ذكر سيرينا.. ما شعورك باختيارها أن 

تكوني معها في الزوجي؟
إلى  اللعب  باختيارها  كثيراً  ُسِعدُت  صراحةً 
معاً  نقدم  شاء هللا  وإن  إيستبورن،  في  جانبي 
اعتبرها  التي  البطولة،  بداية  في  مباراة جيدة 

محطة إعدادية لويمبلدون.
ـ العام الماضي أدركت ربع نهائي ويمبلدون.. 

ماذا ينتظرك في النسخة الُمقبلة؟
وكانت  ويمبلدون،  في  بعيداً  للذهاب  أطمح 
وسأبذل  الماضي،  العام  رائعة  ذكريات  لي 

كل ما في وسعي للمراهنة على اللقب، حيث 
التتويج  وقت مضى-  أي  من  -أكثر  أستهدُف 
اإلمكانات  من  ولدي  سالم(،  )غراند  ببطولة 

وما يؤهلني لذلك.
أصبح  ويمبلدون  ببطولة  الفوز  أن  وأعتقدُ 
طموحاً مشروعاً بعد التقدم الكبير الذي حققته، 
منذ فوزي ببطولة مدريد، وبلوغ نهائي بطولة 

روما، وصوالً إلى تتويجي في برلين.
ـ بعد تألقِك في مدريد وروما، غادرت روالن 

جاروس منذ الدور األول.. ما أسباب ذلك؟
لعبت  حيث  العام،  هذا  جديدة  تجربة  عشت 
في بطولة مدريد ثم روما، وكان النسق قويا، 
روالن  في  بعيداً  الذهاب  على  أعّول  وكنت 
جاروس، لكن حصلت لي خيبة، تعلمت منها 

درساً قادني للتتويج ببطولة برلين.
الهزيمة في روالن غاروس، زادتني إصراراً 

على تحقيق األفضل.

في جهازك  كل من شكك  أسكتت  إنجازاتك  ـ 

الفني التونسي.. ما تعليقك؟ 
أنا فخورة جداً بالجهاز الفني التونسي المكون 
الدني  والمعد  الجاللي،  عصام  المدرب  من 
معا  كبير  بعمل  نقوم  )زوجي(.  كمون  كريم 
بطوالت  ثالث  في  بتتويجي  الثمار  وأتت 
إلى  باإلضافة  وبرلين(،  ومدريد  )برمنغهام 

وصولي للمركز الثالث عالمياً.
وهذه اإلنجازات كفيلة لترد على كل من شكك 
في فريقي، الذي أحرص دائماً على أن أوجه 
له الشكر، وإن شاء هللا ستتواصل اإلنجازات، 

وسنواصل معا تشريف راية تونس.
أفادني كثيراً،  وجود كريم زوجي إلى جانبي 
وشكل دافعاً معنوياً لي، فأنا أسافر باستمرار، 
أفضل  أقدم  أن  لياقة،  كمدرب  يساعدني  وهو 
القفزة  الحظ  والجميع  الميدان،  فوق  لدي  ما 
الجاهزية  مستوى  على  حققتها  التي  النوعية 

البدنية.
لذلك أقولها صراحةً »لن أُغير مدربي عصام 

الجاللي وال المعد البدني كريم كمون«.



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1356 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1356

السنة الحادية عشرة - العدد 1356
الخميس  23 حزيران 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1356
الخميس  23 حزيران 2022 ثقـــافةأخبـــــار 49

مركز األخبار - بدأ مكتب التخطيط والتنمية 
مدينة  في  المدنية  اإلدارة  في  واإلحصاء 
متعدد  السكاني  اإلحصاء  بعملية  منبج، 

األغراض في مدينة منبج وريفها.
وحول ذلك تحدّث الرئيس المشترك لمكتب 
التخطيط والتنمية واإلحصاء في منبج وليد 
الذاتية الرسمي فقال:  العلي لموقع اإلدارة 
»إن آلية سير عمل المشروع، والتي بدأت 
مدينة  من  متطوًعا  وتسعين  مئة  بتدريب 
لمدة  العمل  تنفيذ  كيفية  على  بوا  دُّرِ منبج، 
عشرة أيام، وبعد التأكد من قدراتهم، قُّسموا 
لإلحصاء”.  وآخر  للترقيم  فريق  لفريقين، 
وتقليل  العمل  »ولتسهيل  العلي:  وأضاف 
األخطاء وبالتنسيق والتعاون مع الكومينات، 
الترقيم  فقسم  قطاعات،  إلى  المدينة  قّسمنا 
مهمته ترقيم المنازل حسب اللوحة التنفيذية 
التخطيط،  مكتب  قبل  من  الُمعد  للبرنامج 

أّما مهمة فريق اإلحصاء هي تسجيل عدد 
العائالت وأفرادها بعد انتهاء الفريق األول 

من عمله في القطاعات”.
وأشار العلي إلى ضرورة إجراء اإلحصاء 
متعدد  مشروع  »اإلحصاء  بالقول: 
تحقيق  خالله  من  سنتمكن  األغراض، 
مدينة  مخصصات  وتأمين  الغذائي  األمن 
منبج من القمح والمحروقات؛ وغيرها من 
المواد واألمور الخدمية، وتأمين احتياجات 
الُمخططين والباحثين في البيانات األساسية 
تتطلبها خطط  التي  السكان والمساكن  عن 

التنمية”.
اإلحصاء  عملية  مدة  أّن  بالذكر  الجدير 
أشهر  الثالثة  يقارب  لما  تستمر  السكاني 
وشرق  شمال  آفا/  روج  مناطق  كافة  في 
سوريا، وقابلة للتمديد في حال حدوث أي 

طارئ.

مركز األخبار ـ كثفت خاليا مرتزقة داعش 
قوات  مواقع  على  هجماتها  من  اإلرهابية 
وبخاصٍة  الرقة،  ريف  في  دمشق  حكومة 

في الفترة األخيرة.
وقال ناشطون من ريف الرقة أن مجموعة 
نقطة  هاجمت  داعش،  مرتزقة  خاليا  من 
بادية  في  دمشق،  حكومة  لقوات  عسكرية 

جبل البشري بريف الرقة الجنوبي الشرقي، 
ما أدى إلى مقتل عسكريين وجرح خمسة 

آخرين.
والجدير بالذكر أنه في الفترة القليلة الماضية 
قوات  من  وأفراد  نقاط عسكرية  تعرضت 
حكومة دمشق للكثير من الهجمات ما أدى 

إلى مقتل وجرح العشرات منهم. 

ظاهرة زواج القاصرات تضع تركيا أمام 
كارثة خطيرة للغاية

توقعات بانهيار االتحاد األوروبي بسبب سياسة 
تسوية الفروق

البدء باإلحصاء السكاني في 
مدينة منبج

بهجوم لداعش قتلى وجرحى في صفوف 
قوات الحكومة السورّية 

مركز األخبار - أظهر تقرير لحزب الشعب 
الجمهوري المعارض في تركيا، أن أمهات 
العقدين  في  أنجبن  البالد  في  قاصرات 

الماضيين، 18165 طفالً.
الشعب  حزب  عن  البرلمانية  واستعرضت 
أن  إلجيزدي،  أكوش  جازه  الجمهوري 
 15 عن  أعمارهن  تقل  لفتيات  طفالً   117
عاماً، وِلدوا في عام 2021 وحده، فيما وِلد 
7190 طفالً لفتيات تقل أعمارهن عن 17 
عاماً في العام الماضي، وسجلت أورفا أكبر 
عدد من األمهات دون السن القانونية، تلتها 

في المرتبة الثانية إسطنبول.
على  فيه  علقت  تصريح  في  جازة  وقالت 
هذه المسألة بقولها: »تشير هذه األرقام إلى 
في  خطيرة  اجتماعية  مشكلة  أيدينا  بين  أن 
بالدنا، هناك اآلالف من الفتيات الصغيرات 
يحصلن  لم  أو  تعليمهن،  يكملَن  لم  الالتي 
على تعليم أصالً أصبحن أمهات، هذه هي 
الحقيقة محزنة ومرة والبد الوقوف عندها«. 
ولفتت جازة: »ما يقارب من 60 ألف فتاة 
قاصرات تزوجن في عام 2021″، مشيرةً 
إلى أن زواج القاصرات كان إساءة معاملة 

ومهد الطريق لحمل المراهقات والوالدة.
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  وترصد 

في  القاصرات  زواج  أن  “اليونيسف”، 
الكبير،  للجدل  مثيرة  قضية  يزال  ال  تركيا 
ألنه يمنع التعليم المناسب للفتيات، ويجعلهن 
عرضة للعنف والفقر، وعلى الرغم من أن 
السن القانوني للزواج في تركيا محدد بعمر 
القاصرين  لبعض  يمكن  أنه  إال  عاماً،   18
عاماً  في سن 17  الوالدين  بموافقة  الزواج 

وما دون«.
في  التركية  “زمان”  صحيفة  وأرجعت 
تعقيب على هذه الظاهرة إلى “اإلصالحات 
القانون المدني التركي التي تسببت في  في 
مشيرةً  القاصرات”،  زواج  حاالت  زيادة 
يسمح  يكن  لم   ،2015 عام  حتى  أنه  إلى 
بالزواج الديني إال إذا كان قد تم بالفعل عقد 

زواج مدني.
على  القانون  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
على  بالسجن  الحكم  يفرض  أنه  من  الرغم 
شهادة  بدون  زيجات  يعقد  الذي  المأذون 
الدستورية  المحكمة  أن  إال  مدني،  زواج 
عامين  وبعد   ،2015 عام  في  هذا  ألغت 
الزواج  بشهادات  أيًضا  الدولة  اعترفت 

الصادرة عن المأذون”.
معارضين  بأن  ذاته  السياق  في  أفيد  كما 
ألن  نظراً  القرار،  انتقدوا  كانوا  للحكومة 
غض  إلى  أكثر  تميل  الدينية  السلطات 

الطرف عن زواج القاصرات”.
ويذكر أن حاالت زواج القاصرات وحاالت 
المهاجرين  بين  بشكٍل خاص  ترتفع  الحمل 
إنقاذ  لمنظمة  تقرير  وبحسب  والالجئين، 
الطفولة، “تزوجت 50 في المائة من النساء 

السوريات قبل سن 18 عاما”.

مركز األخبار - كشف رئيس وزراء 
أزاروف  نيكوالي  األسبق  أوكرانيا 
إن مبدأ “تسوية الفروق” في االتحاد 
المتقدمة  الدول  يدفع  قد  األوروبي 
عليها  يتعين  ألنه  تركه،  في  للتفكير 
دفع التسديدات لدول االتحاد األخرى.

مع  صحفي  لقاء  في  أزاروف  وقال 
يعني  “هذا  األجنبية:  المواقع  إحدى 
وفرنسا  ألمانيا  مواطني  جميع  أن 
يضطرون  أخرى،  ودول  وهولندا 
لتمويل  دخلهم  من  كبيرة  مبالغ  لدفع 
ما يسمى بتسوية الفروق، ألن بالدهم 
قامت ذات مرة بضم بعض الدول إلى 

االتحاد األوروبي”.
وأكد أن هذه األموال التي تصل إلى 
تقدماً،  األقل  األوروبي  االتحاد  دول 
تذهب في بعض البلدان إلى “تطوير 
ولكنها  الطرق،  وبناء  التحتية  البنية 
في دول ما تختفي ببساطة في جيوب 
يتم  أو  يشبعون،  ال  الذين  المسؤولين 

وال  فعال  غير  بشكٍل  وإنفاقها  نهبها 
تحقق أهدافها”.

لتسوية  األموال  تقديم  “أعني  وتابع: 
عقالنية  غير  سياسة  هذه  الفروق 
وستؤدي عاجالً أم آجالً إلى أن العديد 
من دول االتحاد ستفكر بمغادرته كما 

فعلت بريطانيا قبل فترة”.
االتحاد  سياسة  أن  أزاروف  ورأى 
األوروبي ال تتسم بالعقالنية، وأعرب 
التي يحتمل  عن اعتقاده بأن األموال 
األغلب  على  أوكرانيا،  إلى  توجيهها 
لألهداف  وفقاً  بفعالية  تستخدم  لن 

المعلنة.

روناهي/ الشدادي ـ  عقد مجلس سوريا الديمقراطية الثالثاء في الحادي والعشرين من 
الشهر الجاري، اجتماعًا في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، لمناقشة الوضع السياسي الراهن 

والتهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وأثرها على مسار الحل السياسي. 

مسد يحث السوريين على وحدة الصف ضد األخطار الخارجية 
وزيف االدعاءات التركية بإقامة المنطقة اآلمنة

بلدية  في صالة  انعقد  الذي  االجتماع  وحضر 
الفعاليات  عن  ممثلين  الشدادي  في  الشعب 
االجتماعية ومؤسسات اإلدارة الذاتية ووجهاء 

وشيوخ العشائر والمؤسسات العسكرية. 
وبدأ االجتماع بحديث عضو المجلس الرئاسي 
لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو عن 
آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية 
التركية  واالعتداءات  والتهديدات  واإلقليمية 
وتدّخلها بالشأن السوري منذ بداية األزمة في 

العام 2011. 
عليه  سارت  الذي  »النهج  فقال:  تحدث  حيث 
الحكومة التركية منذ احتالل لواء اإلسكندرون 
عام  5كم  بعرض  حدودي  شريط  واقتطاع 
ودعمها  السورية،  األراضي  بعمق   1989

التغيير  سياسة  وتتبع  المرتزقة  للمجموعات 
وأطماعها  المحتلة،  بالمناطق  الديموغرافي 
ال تنتهي إن لم يقف الشعب السوري بمختلف 

أطيافه ضدها ورفضه االحتالل«.
مجلس  بها  يقوم  التي  بالجهود  ديبو  وأشاد 
سوريا الديمقراطية و«قسد« واإلدارة الذاتية، 
االعتداءات  لوقف  الدبلوماسية  والمساعي 
لهذه  بكامله  الدولي  المجتمع  ورفض  التركية 
المنطقة  شعوب  دور  عن  فضالً  التهديدات، 

وتكاتفها جميعاً لصد أي تدّخل خارجي. 
العسكري  المجلس  ممثل  تحدث  جهته  ومن 
األولى  الخطوات  الزوبع عن  للشدادي صايل 
تبذلها  التي  والميدانية  الدبلوماسية  والجهود 
ومجلس  جهة،  من  الديمقراطية  سوريا  قوات 

أي  لمنع  أخرى  جهة  من  الديمقراطية  سوريا 
هجوم تركي جديد على المنطقة، والبحث عن 
وآليات عمل من شأنها  قوة جديدة  نقاط  إيجاد 
منع االحتالل التركي من غزو واحتالل جديد 

لمناطق شمال وشرق سوريا.
الصف  وحدة  على  المشاركين  جميع  وأكد 
وزيف  الخارجية  األخطار  ضد  السوري 
اآلمنة  المنطقة  بإقامة  التركية  االدعاءات 
وتمسكهم  زعمها،  حسب  الحدود  وحماية 
السبيل  يعتبر  الذي  الذاتية  اإلدارة  بمشروع 
الوحيد إلرساء األمن واالستقرار في المنطقة. 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  بجهود  وأشادوا 
في إيجاد حلول من شأنها منع تركيا في تنفيذ 
مشروعها االستعماري التوسعي في المنطقة. 

سوريات يطّرزن لوحات تسرد حكايات من ذاكرة 
زمن الحرب

»دورا أوروبوس«... ميناء تدمر على الفرات

فيبر،  هايكا  األلمانية،  الفنانة  أقامت 
تطريز  لوحات  معرض  مؤخراً 
وتطريز  »أعمال  عنوان  حمل  يدوي 
أنجزت  الريفي،  الطراز  من  لوحات 
قبل الحرب، وخاللها من منطقة جبل 

الحص«.
من  العشرات  المعرض  وتضّمن 
منطقة  من  سيدات  نسجتها  اللوحات 
والتي  حلب،  ريف  في  الحص  جبل 
اإلنسانية  الذاكرة  من  حكايات  روت 
حياة،  تجسيد  خالل  من  القرية،  في 
الحرب،  قبل  السيدات  هؤالء  وبيئة 
أثناء  القرية  به  مرت  ما  إلى  إضافة 
الحرب من هجمات، وتهجير وسرقة 

ممتلكات من قبل المرتزقة.
كما وثّقت اللوحات العادات، والتقاليد 
القرية،  تلك  في  السائدة  المجتمعية 

حيث تم اختيار اللوحات المشاركة في 
والتي  الفني،  المعرض وفق مستواها 
تميزت باأللوان المشرقة، ورسومات 

لمعالم الحياة الواقعية بالقرية.
تستثمر  ما  دائماً  إنها  هايكا:  وقالت 
التراث،  لمصلحة  العصرية  التصاميم 
األزياء،  مجال  في  إحيائه  وإعادة 
التطريز في حاجة  إلى أن فن  مشيرة 
للحفاظ على  الكثير من االهتمام؛  إلى 
يعبر  شعبياً،  تراثاً  كونه  استمراريته، 
ويدل على  بالكامل  منطقة  تاريخ  عن 

هوية قاطنيها.
على  حالياً  تركز  أنها  وأوضحت، 
الكتشاف  وتسعى  السيدات،  تدريب 
نقلها  بهدف  جديدة  وتصاميم  قطب 
ذاكرتهم  في  لتبقى  الشابة؛  لألجيال 
هذا  بنقل  ستقوم  أنها  مبينة  الحية، 

المعرض إلى أوروبا؛ ليتعّرف الغرب 
على التراث السوري الغني والمتنوع، 
عن  ليعبر  حقيقية  صورة  وإيصال 
القرى  أهل  له  تعرض  الذي  الظلم، 
تشهدها  التي  الحرب  جراء  السورية 

بالدهم.
فيبر،  هايكا  األلمانية  الفنانة  أن  يذكر 
 1982 عام  منذ  سوريا  في  تعيش 
القديمة،  دمشق  في  استقرت  حيث 
القائم  الخاص  مشروعها  وافتتحت 
على تعليم التطريز، وتعمل حالياً على 
مشروع الحفاظ على التراث السوري، 
تمتلك  كما  المجال،  هذا  في  وتطويره 
في  التطريز  لغة  لتوثيق  خاصا  كتاباً 

المنطقة.
وكاالت

تقع أطالل »دورا أوروبوس« على الضفة اليمنى 
كيلو   90 بعد  على  الفرات،  نهر  من  الغربية 
الزور  دير  مدينة  من  الشرقي  الجنوب  إلى  متراً 
السورية، و140 ميالً عن مدينة تدمر إلى الشرق، 

ويعود تاريخ المدينة إلى 300 سنة قبل الميالد.
و«دورا« لفظة سامية آشورية، تعني قلعة أو حصناً 
أو محلة، وفي العصر المقدوني أضيف إليها لفظة 
»دورا«  إن  وقيل  مدينة،  وتعني  »أوروبوس«، 
سلوقس  فيها  ولد  التي  المدينة،  هي  المقدونية، 
قبل  فقد سميت  أما في سوريا،  )نيكاتور(،  األول 
العصر اليوناني »دورا«، ثم »دورا نيكانورس«، 
وسماها اليونان »دورا أوروبوس«، أما في الزمن 
العربي فأطلق عليها تسمية »الصالحية« نسبةً إلى 
الفرات«  »صالحية  سميت  إنها  ويقال:  الفرات، 
وهي  الصالحية،  تدعى  جنوبها  في  قرية  لوجود 
منتصف  في  السوري،  البوكمال  قضاء  قرى  من 

الطريق بين البوكمال والميادين.

موقع اسرتاتيجي منيع

مرتفعة،  طبيعية  هضبة  على  المدينة  بُنيت 
والفرات  بأودية،  الثالث  جهاتها  من  ومعزولة 
يجري من تحتها من جهة الشمال، ال يمكن بلوغها 
دفاعي،  بسور  المحصنة  الغربية  الجهة  من  إال 
واحٍد،  آٍن  في  والصحراء  النهر  على  تطل  وهي 
جغرافي  وموقع  مهم،  استراتيجي  بمركز  فتتمتع 
واقتصادي ممتاز على ضفة الفرات الغربية، كما 
أعطاها قربها من الحدود السورية والعراقية ميزة 
عسكرية على مر العصور، ولذا عرفت ازدهاراً 

تجارياً عظيماً، وازداد عمرانها.
إال أن البداية الدقيقة لـ«دورا أوروبوس« مجهولة، 
لكن يُذكر، أنها كانت جزءاً من المملكة السلوقية، 
وإحدى حواضرها، وقلعة من قالع الدفاع عنها، 
الخليج  بين  التجارة  طريق  على  هامة  ومحطة 

العربي، وسوريا، والبحر المتوسط.
أحاط  الذي  هو  نفسه  »نيكاتور«  إن  ويقال:   
يمكن  التي  األخطار،  من  ليحميها  بسور؛  المدينة 
أن تتعرض لها، وتعدّ أسوار »دورا أوروبوس« 

وأبراجها نموذجاً فريداً للمنشآت العسكرية.
   

مخطط املدينة

خططت المدينة على شكل رقعة شطرنج تخترقها 
شوارع منتظمة متقاطعة بزوايا قائمة، فتمر فيها 
شوارع بشكل طولي مع شارع رئيس في الوسط، 
الشوارع  من  عدد  مع  الشوارع  هذه  وتتقاطع 

الممتدة بالعرض.
الغربي  طرفها  في  األول  أبواب،  ثالثة  للمدينة 
تدمر«،  »بوابة  ويسمى  الصحراء،  على  المطل 
جنوبها،  في  والثالث  النهر،  جهة  من  والثاني 
أبواب  يبَق من  الكبير، ولم  الوادي  ويشرف على 
المدينة إال الباب الغربي المشرف على الصحراء، 
بابان  منهما  كل  في  بارزان  برجان  ويحده 
متداخالن، يعلوهما قوس مدور، وارتفاعهما 11 

متراً.
كلسية  بأحجار  مبنية  بأسوار  المدينة  أحيطت 
الشمالية  الزاوية  عدا  قريبة،  مقالع  من  مقطوعة 
الغربية، وهي ممتدة على شكل مضلع غير منتظم، 
الشكل،  ومستطيلة  مربعة،  قوية  بأبراج  ومدعمة 
وأشهرها  أكثر،  أو  طابقين  من  برج  كل  ويتألف 
وبرج  التدمريين،  وبرج  الرماح،  رماة  برج 
يُعد  الذي  الجنوبي،  السور  في  األضالع  خماسي 
من أجمل وأكثر اآلثار الهلنستية نُدرةً في سوريا.

ملتقى حضارات

جمعت  خالقة،  اجتماعية  بؤرةً  »دورا«  كانت 
حتى  األديان،  مختلف  من  عدة،  وثقافات  شعوباً 

يقال، إن خمسة أديان اجتمعت فيها، وعاشت معاً 
ُعثر  فقد  المشترك،  والعيش  التسامح  من  جو  في 
اآلشورية  الفترة  من  تاريخية  سويات  على  فيها 
والهلنستية، والرومانية واإلسالمية، واكتشف فيها 

معابد، وبيوت أثرية، وكنيس، وكنيسة.
وبلغ عدد سكانها نحو عشرين ألفاً، وكانوا خليطاً 
من عناصر ديانات شتى، وكثر عدد الساميين فيها، 
إليها  وحملت  واإلغريق،  بالمقدونيين  واختلطوا 
وآلهتها،  وفنونها،  وآدابها،  لغاتها،  العناصر  هذه 
اليونانيين،  من  خليطاً  سكانها  فكان  وعاداتها، 
والمقدونيين، والتدمريين، والرومانيين، والفرس، 
عناصر  ومن  السوريين،  واآلراميين  واألرمن، 
التجارية،  القوافل  مع  تأتيها  كانت  قليلة  أخرى 
التي تمر بها، ونجد فيها تأثيرات يونانية وبارثية 

ورومانية وتدمرية، وكتابات من هذه اللغات.

تأثريات تدمرية

اكتشفت المدينة ألول مرة في عام 1920، ودلت 
كانت  أنها  على  موقعها  في  المتتالية  الحفريات 
الثاني  األلف  في  عربية  قبائل  قبل  من  مسكونة 

قبل الميالد، وذُكر في بعض المراجع أن »دورا« 
ُشيّدت في عهد سلوقس نيكاتور، على اسم المدينة، 
المملكة  ضعفت  ولما  مقدونيا،  في  فيها  ُولد  التي 
)حكام  الفرثيون  أو  البارثيون  استولى  السلوقية 
قبل  الثاني  القرن  آخر  في  المدينة  على  إيران( 
 200 من  يقارب  لما  أيديهم  في  وظلت  الميالد، 

سنة.
نفوذهم  يمتد  لم  سوريا،  الرومان  احتل  وعندما 
إليها، ألنها كانت على الحدود بين سوريا وفارس، 
مستقرة،  غير  جعلتها  مختلفة  لتغيرات  وخضعت 
بعد  الثاني  القرن  في  تدمر  جيش  احتلها  حتى 
بتدمر  مصيرها  ارتبط  العهد  ذلك  ومنذ  الميالد، 
وأصبحت  التجارة،  بفضل  تزدهر  أخذت  التي 
فيها  وسكنت  الفرات،  على  لتدمر  ميناًء  »دورا« 
المدينة  فيها  أثرت  وقد  كبيرة،  تدمرية  جالية 
التدمرية تأثيراً بالغاً، ظهر في معابدها وتصاويرها 

ودياناتها، وارتبطت بها إلى حين سقوط تدمر بيد 
اإلمبراطور أورليانوس في عام 273م.

مكتشفات املدينة

مهمة  ومنشآت  مباٍن،  عن  التنقيبات  وكشفت 
نصر،  وقوس  وكنائس  ومعابد  أغوراً،  مثل  عدة 
تجارية،  وسوق  وساحة  العسكري،  للحاكم  ومقر 
وحمامات، وأبراج، وشوارع رئيسة يعود إنشاؤها 
إلى العهد اليوناني، ومقابر خارج سورها الغربي، 
وهي على نموذج مقابر تدمر األرضية والبرجية، 
وأهمها مقبرة برجية تقع خارج المدينة، عند باب 
تدمر من الجهة الغربية، ودور سكنية تتضمن باحة 
أفاريز  زينت  الخاصة،  للطبقة  ومنازل  داخلية، 

بعضها برسومات مأخوذة من الفن اليوناني.
في  مسرح  وجود  عن  الحفريات  كشفت  كما 
السورية  المدن  شأن  شأنها  أوروبوس«،  »دورا 
الروماني، لكن مسرح »دورا« يختلف  العهد  في 
عن مسارح المدن الكبيرة، فقد اتصف بناؤه بشيء 
من االستقالل في األسلوب المعماري، فهو صغير 
له  وليس  دائرة،  ممتد على شكل نصف  المساحة 

من  صفوف  وثمانية  أدراج،  أربعة  وله  منصة، 
المقاعد المغطاة بالقرميد، ويعتقد أنه كان من نوع 
األوديون )للحفالت الموسيقية(، إضافة إلى كونه 
كقصر  يظهر  فهو  الدينية،  للطقوس  مخصصاً 

يوناني روماني، متحد مع معبد له باحة واسعة
.

دور العبادة

والتي  فيها،  المعابد  بكثرة  تشتهر  »دورا«  كانت 
تمثل جميع الديانات الوثنية والتوحيدية، وهذا دليل 
أقوام وشعوب  من  المدينة، ومن سكنها  قدم  على 
تمتعت بالتسامح الديني، وحالوة العيش المشترك، 
وهيكل  التدمريين  اآللهة  هياكل  عن  فيها  فكشف 

لإلله  )المكافئ  هدد  وهيكل  دوليخنوس،  جوبيتر، 
المعبودات  فيها  وامتزجت  زيوس(.  اليوناني 

اإلغريقية والبربرية.
المعروف  ناناثا،  آرتيميس  معبد  معابدها،  ومن 
تأسيس  إلى  تاريخه  يرجع  والذي  وسطها،  في 
أفروديت،  اإللهة  ومعبد  ثيوس،  ومعبد  المدينة، 
واترغاتس عشتار، ومعبد زيوس  الكهان  ومنزل 
كريوس الشهير المربع الشكل، والذي كان يستند 
بعلشمين  معبد  مع  ويتطابق  المدينة،  سور  إلى 
المسيحية  الكنيسة  إلى  إضافة  ذاتها،  المنطقة  في 
»الراعي  بعضها  يمثل  تصويرية،  بقطع  المزينة 
وزقورة  هيكلين  حجرتا  فيها  وُوجدت  الصالح«، 

)برج( وميدان روماني

الكنيس والقلعة

تشير  كنيس،  على  السور  بجانب  عثر  كما 
يرجع  أقدم،  كنيس  فوق  بُني  أنه  إلى  الدراسات 
المدينة سنة  تاريخه إلى زمن استيالء روما على 
مشاهد  عليها  وصورت  جدرانه،  ُطليت  165م، 

من  ويظهر  الزخارف،  وبعض  التوراة،  من 
رسمها تأثيرات الفنون الشرقية واإلغريقية، وكان 
الفني،  واالتزان  الوضوح  يتوخون  المدينة  فنانو 
وتتجلى قيمة هذه الرسوم بشكل أساسي في قدمها، 
نقلت  وقد  القدم،  في  يماثلها  ما  على  يعثر  لم  إذ 
وهدم  بدمشق،  الوطني  المتحف  إلى  الرسوم  هذه 
الكنيس سنة 256م، عندما حاصر الفرس المدينة 

لوقوعه بالقرب من أسوارها.
الشرقية  الجهة  في  المدينة  طرف  في  توجد  كما 
تشبه  بأحجار  مبنية  قلعة  الفرات،  على  المطلة 
المدينة  أحياء  بقية  ومفصولة عن  السور،  أحجار 
بخندق طبيعي، عبارةً عن واٍد عرضه 100 متر، 
وهي على شكل مستطيل في كل زاوية من زواياها 
والقلعة  بالرسوم،  جدرانها  بعض  وُغطي  برج، 
يُعلم تاريخ بنائها بشكل  ذات تخطيط شرقي، وال 
دقيق، ووراء القلعة يقع حصن مهدم لم يبَق منه إال 

بعض أسواره.

مساهمة فنية

وكانت لفنون »دورا« كغيرها من المدن الفراتية 
فقد  الفنون،  تاريخ  في  كبرى  مساهمة  القديمة 
الخزف  من  كبيرة  كميات  عن  الحفريات  كشفت 
الرمادي،  إلى  الضارب  واألصفر  الفاقع  األصفر 
بأشكال  الزرقة  إلى  المائل  المصقول  واألخضر 
على  دمشق  متحف  في  بعضها  ويوجد  متعددة، 
شكل جرار، وعلى بعضها نقوش بسيطة، ويرجع 
القرن  إلى  »دورا«  في  الخزف  استعمال  تاريخ 
في  النقود  بعض  فيها  وجدت  كما  ق.م،  األول 
القبور، التي يعود تاريخها إلى زمن أنطيوخوس، 
ُوجدت  كما  تراجان،  اإلمبراطور  لعهد  وبعضها 
فنية أخرى، وبعض األساور، والحلي،  آثار  فيها 
الجلد  من  ودروع  وأمشاط  والخواتم،  والعقود، 
وبقايا قمشة وسرج حصان من البرونز، ومباخر 
ودُمى طينية وتماثيل ومنحوتات، وأواٍن زجاجية 

وفخارية.
بعثة  يد  على  اكتُشفت  المدينة  أن  ذكره  والجدير 
أميركية نقلت بناء الكنيسة، التي وجدت فيها إلى 
الوطني  المتحف  إلى  الكنيس  بناء  ونقل  أميركا، 
بين  اللقى  وقسمت  فيه،  إنشاؤه  وأعيد  السوري، 

أميركا والمتحف الوطني.
خاصة  قاعة  دمشق  في  الوطني  المتحف  وفي 
كبيرة  جدارية  لوحة  فيها  أوروبوس«  بـ«دورا 
الطقوس  بحسب  الوثنية،  العبادة  تمثل  ملونة 
الديانات  آللهة  أخرى  لوحات  وفيها  التدمرية، 
حصان  سرج  القاعة  في  يعرض  كما  القديمة، 
والكثير  وأواٍن خزفية  نحاسية،  رقائق  من  مؤلف 

من الحلي الهامة.
أما في المتحف الوطني بحلب فتُعَرض مجموعة 
»صالحية  في  ُوجدت  التي  اآلثار،  من  ثمينة 
الميالدية  القرون  إلى  تاريخها  ويعود  الفرات«، 
األولى، وتشمل لوحات حجرية منقوشة، وصوراً 
ومجموعة كبيرة من األواني الخزفية الملونة، ذات 
على  ُوجدت  دينية  حفلة  وصورة  متعددة،  أشكال 

جدران معبد اآللهة التدمرية.
وكاالت
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تركيا  بسبب إحكام  المياه، رمضان حمزة، أن سوريا والعراق سيواجهان جفافًا غير طبيعي؛  لجيولوجيا  الدولية  الرابطة  الفالشة أوضح سكرتير 
سيطرتها على تدفقات نهر الفرات بالكامل، واستخدام النهر سالحًا صامتًا للحرب على شعوب المنطقة، وأكد، أن دولة االحتالل التركي، تحبس 

المياه منذ ستة عشر شهراً عن األراضي السورية؛ ما ينذر بكارثة تهدد الماليين من سكان سوريا والعراق.

رمضان حمزة: تركيا تستخدم المياه سالحًا صامتًا في 
الحرب على شعوب المنطقة

سوريا  في  الحياة  عصب  الفرات  نهر  يعدّ 
والعراق، وهو مهدد حالياً بالشّح والندرة، ما قد 
ينتج كوارث مزدوجة بيئية وإنسانية؛ في ظل 
الظروف السياسية غير المستقرة في البلدين، 
في  الري  ألنظمة  تحديث  قيام  منع  والذي 
الدولتين، واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة؛ 
تركيا  وفرض  المياه،  استخدام  تقنين  لغرض 
هيمنتها على النهر؛ جاء نتيجة ضعف اإلرادة 
التركية  فالمشاريع  وبغداد،  لدمشق  السياسية 
ضمن مشروع »الكاب« تتعارض مع أحكام 
والبروتوكوالت  الدولية،  األنهار  مياه  قوانين 
الخاصة بالتعامل مع الحصص المائية لألنهار 

الدولية، المشتركة بين الدول.
مع  حواراً  هاوار  وكالة  أجرت  ذلك  حول 
المياه  لجيولوجيا  الدولية  الرابطة  سكرتير 

رمضان حمزة، وفيما يلي نص الحوار:

فيما  الفرات  نهر  يشكلها  التي  األهمية،  -ما 
يتعلق بسوريا والعراق؟

تكمن أهمية نهر الفرات لسوريا والعراق، في 
منتصف  ومنذ  منهما،  لكل  الحياة  أنه عصب 
الستينات، خططت تركيا إلنشاء سدود رئيسة 
لالستفادة من مياه نهر الفرات، وقد تم بالفعل 
تركيا  وخططت  تركيا،  في  كيبان  سد  بناء 
ألعمال هيدروليكية رئيسة أخرى على طول 
حدودها  داخل  وروافده  الفرات  نهر  عمود 
الري  مشاريع  تعمل  وعندما  السياسية، 
كما  كامل،  بشكل  المخططات  بهذه  المرتبطة 
على  المحافظة  تركيا  على  يتوجب  اآلن،  هو 
المستوى  ضمن  النهر  في  المياه  تدفق  نسبة 
والعراق  سوريا  بين  اتفاقيات  في  المحدد 
وتركيا، وأال تحجز تركيا مياه النهر؛ ما يشكل 

خطرا  كارثيا لسوريا والعراق.
األكثر  هما  البلدان  يكون  أن  المرجح  ومن 
أشد على  التأثير  ويكون  لذلك،  نتيجة  معاناة؛ 
فيبدو  للنهر،  المصب  بلد  العراق؛ ألنه يشكل 
إنشاء  هو  للمشكلة،  والوحيد  الدائم،  الحل  أن 
العادل  التوزيع  على  لإلشراف  دولية  هيئة 
للموارد المائية لنهر الفرات بين تركيا وسوريا 
غير  من  يبدو  الحاضر  الوقت  في  والعراق، 
بين  دائم  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  أن  المحتمل 

الدول الثالث.

-خالل السنوات الماضية، وإلى اليوم خفّضت 
الفرات،  نهر  مياه  منسوب  التركية  الدولة 
ما  عليها،  المتفق  الكمية  من   %60 بمعدل 
الشعبين  على  الممارسات  هذه  تأثيرات 

السوري والعراقي في الوقت الحالي؟
يتعلّق  فيما  التركية،  الحكومة  سياسات  إن 
والفرات  دجلة  نهري  مياه  بمنسوب  بالتحّكم 
اإلنسان،  حقوق  ألبسط  واضح  خرق  هو 
بحصة  يتعلق  فيما  الدولي،  القانون  وأحكام 
وإن  األنهار،  في  المتشاركة  الدول  وحقوق 
الجارتين  الدولتين  مع  والتفاهم  التنسيق  عدم 
المعنيتين بهذا الموضوع، أي سوريا والعراق، 
ستفرز نتائج كارثية على البلدين، حيث أصبح 
العراق  من  كل  في  النهرين  هذين  منسوب 
من  يضاعف  ما  وسطحياً؛  ضحالَ  وسوريا 
حالة الجفاف المترافقة مع شح مياه األمطار؛ 
نتيجة تغيرات المناخ، حيث سيفقد الكثير من 

سكان الريف المعتمدين على الزراعة والثروة 
الحيوانية مصادر رزقهم، وبالتالي هذا يسبب 
في زعزعة االستقرار المجتمعي جراء تزايد، 
الذي  األمر  والقحط؛  الجفاف  مواسم  وتكرار 
الداخلي،  النزوح  إلى  بالمزارعين  يؤدي 
القريبة  الرئيسة  المدن  هوامش  في  والسكن 
من قراهم، وهذا يشكل واقعا مجتمعيا مدنيا، 
اقتراب  إلى  تؤدي  حادة  مالية  أزمات  ويخلق 
الفقر  خط  من  المجتمعية  الفئات  من  كثير 
وتتحول المزارع إلى مشاريع خدمية أخرى؛ 

ما يغير من خطط التنمية.

التركية  الدولة  سلوك  استمرار  حال  -في 
المحتلة، ما تأثيرات ذلك في المدى البعيد؟

المياه  مسؤولية شح  دولياً  تركيا  تحميل  يجب 
بتخفيض  قامت  حيث  والعراق،  سوريا  في 
منسوب تدفق الفرات من 500 متر مكعب في 
المبرمة  االتفاقية  عليه  نصت  والذي  الثانية، 
بين سوريا وتركيا عام 1987 إلى 200 متر 
في  حقيقية  جريمة  يُعدّ  ما  الثانية،  في  مكعب 
حق الشعبين السوري والعراقي،  وأن سيطرة 
الرئيسة  “علوك”  مياه  محطة  على  تركيا 
كانت  الحسكة،  مدينة  إلى  المياه  تضّخ  التي 
سالحاً  المياه  تركيا  باستخدام  واضحة  إشارة 
في حربها لالستحواذ على نهر الفرات، على 
األقل داخل االراضي السورية؛ لتقوم بالتالي 
عبر  سياسياً  النهر  هذا  مياه  على  بالمساومة 
االستقرار  لزعزعة  المائي؛  بالوارد  تحكمها 
نهر  تدفق  تخفيضها  يفّسر  ما  المنطقة،  في 
استخدام  المعروف  من  أن  حيث  الفرات، 
المياه سالحا لحرب غير معلنة، هو األخطر 
من جميع الجوانب، والحاجة الى إنقاذ سكان 
البلدين مرهون بتحرك شعبي، وحكومي يعقبه 
تحرك دولي لألمم المتحدة، والمنظمات الدولية 
والزراعة  والمياه  اإلنسان  بشؤون  المعنية 
المياه  شّح  من  للتخفيف  األقل  على  والبيئة، 
أمنهما  يهدد  و  البلدين،  يهدّد  الذي  والجفاف، 

الغذائي.

-ما مدى التزام أنقرة بالقوانين الدولية، فيما 
والتفاهمات  للحدود،  العابرة  األنهر  يخص 
يمكن  وكيف  وبغداد،  دمشق  مع  المبرمة 
الدولية  الحقوقية  المنظمات  دور  قراءة 

المتجاهلة للملف؟
بالقوانين  تعترف  ال  تركيا  األسف،  شديد  مع 
األنهار،  هذه  شؤون  تنظم  التي  الدولية، 
لألمم  اإلطارية  االتفاقية  على  توقع  لم  وأنها 
باألنهار  والخاصة   ،1997 لعام  المتحدة 
تكيل  وهي  المالحية،  غير  المشتركة  الدولية 
بحقوقها  سوريا  تطالب  جهة  فمن  بمكيالين؛ 
في نهر العاصي، وكذلك مع بلغاريا واليونان 
وجورجيا؛ كونها دولة مصب، ولكن تفرض 
والفرات،  دجلة  نهري  على حوضي  سيادتها 
لدى  السياسية  اإلرادة  إلى ضعف  يعود  وهذا 
سوريا والعراق. والمنظمات الحقوقية الدولية، 
ال تستطيع إنجاز مهمة ما لم يطلب منها رسمياً 

المساعدة في هذا المجال. 
سوريا  إلى  الفرات  نهر  مياه  تدفق  منع 
والعراق، هو سالح تركيا الصامت، وخاصة 
بكوارث  ينذر  ما  سوريا؛  وشرق  شمال  في 
بيئية وإنسانية، تركيا استفادت، وبمكر وخداع 
جيوسياسي  منطلق  ومن  لصالحها  سياسي، 
المعطيات  معظم  على  وبناًء  لالحتالل، 
والعراق،  سوريا  فإن  والبشرية،  الطبيعية 
وخاصة شمال شرق سوريا، سيواجهان جفافاً 
سيطرتها  تركيا  إحكام  بسبب  طبيعي؛  غير 
لذلك،  بالكامل،  الفرات  نهر  تدفقات  على 
المنطقة  من  المائة  في   50 من  أكثر  فإن 
وخزانات  شديد،  جفاف  من  بالفعل  ستعاني 
ألن  فارغة؛  شبه  والعراقية  السورية  السدود 
مستويات  إلى  تدنى  االستراتيجي  مخزونها 
منخفضة قياسية، والعيون والينابيع التي كانت 
مصدر مياه شرب وزراعة للكثير من القرى 
السنوات  في  كانت  كما  تعد  لم  واألرياف، 

السابقة.
وما يُؤَسف له أيضاً هو دعم اإلسراع في إنجاز 
قبل  من  وسياسياً  وفنياً  مالياً،  تركيا  مشاريع 
الغرب، وحتى بعض منظمات األمم المتحدة، 
الحفاظ  عملها  يكون  أن  المفروض  من  التي 
مؤتمرات  مقررات  وفق  األنهار،  بيئة  على 

قمة األرض في ريو دي جانيرو، وغيرها. 

األمنية  الفوضى  التركية  الدولة  تستغل  -هل 
العراق، والحرب في سوريا، في تحويل  في 
أنهار  إلى  دولية  أنهار  من  المتدفقة  األنهار 
تركية، فتُسيّر سياستها واستراتيجيتها، وفقاً 
لذلك، وبالتالي فرض هيمنتها على المنطقة؟

التي  الفوضى،  هذه  ولوال  تأكيد،  وبكل  نعم 
خلقتها تركيا في المنطقة، وأشعلت نار حروب 
الملف  تستغل  أن  بمقدورها  كان  لما  أهلية؛ 
المائي في ابتزاز سياسي في المنطقة، وتفريغ 
الريف السوري والعراقي من سكانه، وخاصة 
اإلجراء  بهذا  ليرتفع  العراق؛  أهوار  سكان 
الفوضى،  لتثير  عالية  نسب  إلى  المدن  سكان 
نتيجة البطالة والفقر، وتفشي الجهل، وإفشال 
خطط التنمية في الريف، وخاصة في القطاع 
تندرج  كافة  التركية  المشاريع  و  الزراعي، 
يتعارض  الذي  »الكاب«  مشروع  ضمن 
الدولية،  واألنهار  المياه  قوانين  أحكام  مع 

مع  بالتعامل  الخاصة  البروتوكوالت  مع  و 
المشتركة  الدولية  لألنهار  المائية  الحصص 
الحفاظ  مبدأ  تتعارض مع  الدول، وكذلك  بين 
إلى  المنبع  من  لألنهار  البيئة  المقومات  على 
في عمود  المائية  األحياء  نظم  المصب، ومع 

النهر. 

-إلى أي مدى يمكن فهم جدية تعامل دمشق 
وبغداد مع هذا الملف؟

السورية  الحكومتين  من  جدية  أي  نرى  ال 
األزمات  هذه  مخاطر  تفهم  في  والعراقية 
مائية،  معضالت  إلى  تحولت  والتي  المائية، 
كوارث  شفا  على  البلدين  تضع  هي  وها 
الجفاف  آثار  إن  عقباها،  تُحمد  ال  إنسانية، 
تجتاح  التي  كتلك  القاسية،  المناخ  وظروف 
الناس  المنطقة اآلن، لها عواقب وخيمة على 
ليست  التأثيرات  وهذه  والطبيعة،  والبيئة 
الصغيرة  فالمجتمعات  بالتساوي،  موزعة 
والبادية  السورية  الجزيرة  والريفية، وخاصة 
وكثير  األوسط،  الفرات  ومناطق  العراقية، 
الدخل  ذات  األسر  من  أكبر  نسبة  لديها  منها 
المنخفض، غالباً ما تشعر بأسوأ اآلثار، حيث 
إلى خطر  العذبة  للمياه  البيئية  النظم  تتعرض 
من  المياه  تدفقات  انخفاض  بسبب  جسيم؛ 
تركيا، وارتفاع درجات الحرارة، عالوة على 

تفاقم مشاكل جودة المياه؛ بسبب زيادة تركيز 
مستويات  وانخفاض  والملوثات،  األمالح 
السطحية  المياه  نقص  يؤدي  كما  األكسجين، 
الجوفية،  المياه  إلى مزيد من ضخ  للزراعة، 
عنه  ينجم  المكشوف  على  السحب  واستمرار 
المائية،  اآلبار  وتجفيف  الممتلكات،  تلف 

وخسارة دائمة في خزين المياه الجوفية.

ضرورة  أصبح  المائي،  األمن  أن  ترى  -أال 
ملحة من أي وقت مضى، ويستوجب التحرك 
أن  وخاصة  الدولتين،  مصالح  لحماية  فوراً 
الحرب  من  أكثر  مقلقة  باتت  المياه  حرب 

االعتيادية؟
تحقيق  يضمن  الذي  المائي،  باألمن  المّس   
بصفة  المياه  من  للدولة  الذاتي  االكتفاء 
فإن  لذلك  الخطورة،  بالغ  في  أمر  مستدامة، 
ضمان األمن المائي إنما يستوجب توفير نسبة 
على  تعتمد  التي  للقطاعات  المياه  من  كافية 
المياه، ما يخلق توازنا بين الكم والكيف وعلى 
المتاحة،  المائية  الموارد  بين  الزمن،  مدى 
الحاضر  في  المختلفة  المائية  واالحتياجات 

والمستقبل. 
أصبحت  قد  المشتركة،  الدولية  المياه  وأن 
ضمن األجندة السياسية، لكل من تركيا وإيران 
الحديث عن   يتم  فعندما  بشكل واضح وجلي، 
المائية،  والعراق  سوريا  حصص  إطالق 
ياُلحظ أن الرئيس التركي، أو نظيره اإليراني 
المائية، بدالً من  السياسية  يتدخالن ويرسمان 
الهياكل  بين  الفني  الجانب  إلى  هذا  يترك  أن 
خطير  مؤشر  وهذا  المائي،  بالشأن  المعنية 
جداً، وما التخفيض من تدفّق الفرات إلى أدنى 
حدوده نحو سوريا والعراق، إال ترجمة فعلية 
لهذا الواقع بتسييس هذا الملف، ومن ثم العمل 
على جعله ”بضاعة” مقابل ثمن، وتفعيل مبدأ 
العراق، وبمتطلبات  بالنفط مع  الماء  مقايضة 

أخرى مع سوريا.! 
ومن شأن هذه العوامل، أن تفرض على العراق 
أمنهما  يمس  خطيرا  بيئيا  مستقبالً  وسوريا 
وضع  الواقع  هذا  ويحتّم  والمائي،  الزراعي 
المائية  الموارد  لتنمية  مشتركة؛  استراتيجية 
انتهاج  الضرورة  تتطلب  لذلك  وترشيدها؛ 
الموارد  الستثمارات  حكيمة،  مائية  سياسات 
متينة،  اقتصادية  أسس  لبناء  المتاحة؛  المائية 
تعتمد على الزراعة الحديثة والمتطورة، بعيداً 
عن الزراعة التقليدية، قبل االعتماد على النفط 
العراق،  في  الحال  هو  كما  ريعي،  كاقتصاد 
أكبر  يعدّ  الذي  الزراعي،  القطاع  وخاصة 

مستهلك للمياه بمعدل 70 إلى 90 بالمائة.

مخيلة االستعمار التركّي وعقيدة الوطن األزرق
منذ إحكام حكومة اليمين المتطرف قبضتها على 
الفاشل،  االنقالِب  عقَب  التركيّة  الدولة  مقاليد 
السياسة  على  استعماريّان  مشروعان  يهميُن 
الخارجيّة بشكٍل واضح، األول، إخراج وثيقة 
المبرم  التاريخّي  الملّي« من سياقها  »الميثاق 
عام 1920، والتي كانت تهدُف لعقِد الشراكِة 
مع الكرِد في كّلِ من سوريا والعراق وتركيا 
وفق صيغة »االستقالل الذاتّي«، وتحويلها إلى 
عقيدةٍ استعماريٍّة وتوسعيّة بغيةَ تفتيِت جغرافيا 
والوجوديِّة،  السياسيِّة  إرادتهم  وتحطيِم  الكرد 
الثاني، مساعي أنقرة في نسِف كّلِ االتفاقيات 
بغرِض  وإيجة  المتوسط  البحر  في  الدوليّة 
توسيعِ حدودها البحريّة عبر مشروعِ »الوطِن 
اليونانيّة  السيادية  حساب  على  األزرق« 

والقبرصيّة في المقام األول.

الوطن األزرق نسخة أوراسّية ـ 
قومويّة   

على  الخصوص  وجِه  على  الضوَء  سنسلط   
باللغة  يُعرف  ما  أو  »الوطن األزرق«  عقيدةِ 
التركيّة«Mavi Vatan«، منطلقين من فكرةِ 
أنَّ التهديداِت الدبلوماسيّةَ التركيّةَ والمناوراِت 
في  اليونانيّة  الحدوِد  حياَل  المكثّفة  العسكريّةَ 
تدخُل  والقبرصيّة جنوباً، ال  إيجة شماالً  بحر 
فقط في خانِة الخالفاِت السياسيِّة على الحدوِد 
من  الناجمة  االقتصاديِّةّ  والمصالحِ  البحريِّة 
استغالل حقول الطاقة، والتي قد تدفع المنطقة 
تكمن  بل  فحسب،  محتملة  حرب  صوب 
الطبقة  تروجها  استعماريّة  عقيدة  وراءها 
تزييف  من  تتغذى  والتي  المتطرفة،  اليمينيّة 
مع  القانونيّة، تماشياً  الحقائق  التاريخ وتشويه 

تسخيِر القوةِ والتوّسعِ العسكرّي.
تم تبني عقيدة »الوطن األزرق«، التي تسترشدُ 
بعقيدةٍ قانونيٍّة وجيوسياسيٍّة بغيةَ توسيعِ مجاٍل 
أردوغان  قبل  من  التركيِّة،  للسيادةِ  بحرّي 
ومناصري  القوميِّة  الحركِة  مع  تحالفه  عقَب 
حين،  في  الفاشِل.  االنقالِب  بعد  أوراسيّا 
الوفاق«  »حكومة  مع  التركّي  االتفاُق  شّكل 
مؤشراً  مشتركٍة  بحريٍّة  حدوٍد  إلنشاِء  الليبّي 
على ترسيخِ هذه العقيدةِ. إذ تشيُر هذه العقيدةُ 
شرق  نصِف  عبر  هائلٍة  بحريٍّة  منطقٍة  إلى 
القاريّةَ  الجروَف  وتتجاهُل  المتوسط،  البحر 
الشرقّي  والقسَم  والقبرصيّةَ  اليونانيّةَ  والجزَر 
أردوغان  فريُق  ويعتقدُ  كريت،  جزيرةِ  من 
الحرِب  تفّجِر  مع  أنّه  انتهازيٍّة-  بصورةٍ   -
الروسيّة – األوكرانيّة، أنَّ أنقرة قادرةٌ على أن 
البحريّة،  وحدودها  الجغرافّي  موقعها  تستغَل 
وذلك عبر حضورها في حلِف الناتو من جهة، 
وتحسين عالقتها مع روسيا والصين وإيران 
»الوطن  يبقى  ذلك  مع  لكن  أخرى،  جهة  من 
تعمُل  قومويّة،   – أوراسيّة  نسخة  األزرق« 
أفكاِر  ومنتوج  الغربيِّة،  المصالحِ  من  بالضد 
المقام  في  متطرفة  تركيّة  بحريّة  جنراالٍت 
محوريّةً  وأهميّةً  اهتماماً  تلقى  كما  األول، 
العسكريِّة والسياسيّة واالقتصاديِّة  النخِب  بين 
أستاذ  غينجراس،  رايان  وحسب  والفكريِّة، 
لدراسة  ومؤرخ  البحريّة  العُليا  المدرسة  في 
اإلمبراطورية العثمانيّة والجمهوريِة التركيّة، 
أنَّ  ترى  تركيا  في  البارزة  »األصوات   : فإنَّ
صراعِ  في  محتملةً  جبهةً  إيجة  بحر  منطقة 

مؤيدي  مثل  المتحدة  الوالياِت  ضد  بالوكالة 
بوتين في حربه ضد الناتو وأوكرانيا«.

بين  األزرق«  »الوطن  مفهوم  رواجِ  رغم   
نجدت  مثل،  المتطرفة  األكاديميّة  األوساط 
بامير، خبير تركّي مختص في مجاِل الطاقِة، 
واألكاديمي والصحفي حسن أونال الذي لديه 
ضباَط  أّن  إال  المشروع،  بهذا  وثيٌق  اهتمام 
المشروعِ، ويأتي  البحريّة كانوا مؤسسي هذا 
ضابٌط  وهو  بوالت،  سونر  رأسهم،  على 

في  واعتُقل  البحريِّة  القيادةِ  في  يعمُل  كان 
بعد  وانضمَّ   ،2011 عام  »المطرقة«  قضية 
اإلفراجِ عنه إلى حزِب »الوطن« بقيادة دوغو 
جيم  رمضان  األدميرال  وكذلك  برنجيك، 
جوردينيز الذي كشف ألول مرة في حزيران 
القواِت  قيادةِ  مركز  في  ندوةٍ  خالل   2006
البحريِّة التركيِّة عن عقيدةِ »الوطن األزرق«، 
وهو قومّي متطرٌف، ُمعاٍد للغرِب، ومهووٌس 
التي  المناطق،  في  التركيّة  البحريّة  بتفوِق 
واعتقل  األزرق،  الوطن  خريطةُ  بها  تميّزت 
حالياً  ويكتب  »المطرقة«،  قضيِة  في  أيضاً 
أيدلينيك  جريدة  عموِد  في  مستمرةً  مقاالٍت 
تطويُر  وتمَّ  برنجيك،  دوغو  لحزب  التابعة 
أفكاره في كتاٍب بعنوان »كتابات عن الوطِن 
كان  الذي  يايجي،  جهاد  وأيضاً  األزرق«، 
رئيَس أركاِن القواِت البحريِّة قبل فترة وجيزة، 
وكان  ليبيا،  حيال  أنقرة  سياسة  أركان  وأحد 
مع  الحدوِد  بترسيِم  التفاهم  مذكرة  وراء  يقُف 
»حكومِة الوفاق«، قبل أن يطيح به أردوغان 
األطراُف  هذه  تجتمُع  عموماً،   .2020 عام 
على تعزيِز النزعِة القوميِّة المتطرفِة بصبغٍة 

أوراسيٍّة ومعاديٍة للغرِب.
عند النظِر إلى أهميِّة تصدِّر »الوطن األزرق« 
التركيّة،  الخارجيّة  السياسة  مشهِد  على 
وباستناِد من النخبِة الحاكمِة في أنقرة، ينبغي 
الداخليِّة،  المتغيراِت  زاويِة  من  أوالً  قراءته 
وتطهير  الفاشل،  االنقالِب  عقب  وتحديداً 
أجهزة الدولة من أتباعِ فتح هللا غوالن، الذين 
»كابوس«  وبمثابة  الغرب  من  قريبين  كانوا 
لمنظرّي الوطِن األزرق وفق ما ينقله الباحث 
في  المختص  دينزو  أوريلين  الفرنسي، 
الخارجيِّة  والسياسة  االستراتيجيّة  العالقات 

التركيِّة.
غولن  بين  التحالِف  تفكيك  ومع  الحقاً، 
مصحوباً  السالم،  عملية  وانهيار  وأردوغان 
محكمِة  ملِف  وإغالِق  الفاشِل،  باالنقالِب 
»الوطن  جماعةُ  تمكنّت  »المطرقة«، 
باهجلي  مناصري  من  وغالبيتهم  األزرق«، 
برنجيك  ودوغو  التركيّة«  القوميّة  »السيادة 
دوائِر  إلى  التسلِل  من  األوراسيّة«  »النزعة 
السلطِة، ووضعِ ملِف »الوطن األزرق« كأحِد 
أهداٍف محوريٍّة في السياسِة الخارجيِّة التركيِّة 
النزعِة  من  عّزز  الذي  األمُر  والدفاعيِّة، 
الرئاسّي  للخطاِب  القومّي  العسكريِّة والتحّوِل 
وبرنجيك،  وباهجلي  أردوغان  بين  والتحالف 
التوسعيّةَ،  التركيّةَ  السياديّةَ  الرؤيةَ  أّن  سيما 
الحدوِد  حيال  اليوم  أردوغان  يرّوجها  التي 
في  كبيرةٍ  بشعبيٍّة  تحظى  والبريِّة،  البحريِّة 

تركيا، بما في ذلك بين األوساِط المعارضة.

أسطورُة الوطن األزرق

على  أكتار  جنكيز  التركّي،  الكاتب  ينقل   
»الوطن  أقطاِب  أحِد  غوردينيز،  جيم  لساِن 
بالنخبِة  يسميه  ما  ضدَّ  انتقاداته  األزرق«، 
كمال  فريق  يقصد   - التركيِّة  الجمهوريِة 
تجاه  للغايِة  ليبراليّة  كانت  لكونها  أتاتورك- 
الجمهوريِّة  تأسيِس  إبّان  وقبرص  اليونان 
في  فشلت  وأنّها  القوميّة،  الحدوِد  وترسيِم 
باألمِر  يسميه  لما  مناسٍب  بشكٍل  االستجابِة 
يتهُم  كما  فصاعداً،  الثالثينياِت  في  الواقعِ 

وزارةَ الخارجيِّة بالتساهِل في التعامِل مع هذه 
يعتبُر غوردينيز  إذ  اللحظة،  إلى هذه  القضيِة 
الوضَع  أنَّ  األزرق«  »الوطن  ومناصرو 
وذلك  الثانية«،  سيفر  »معاهدة  يشبه  الراهَن 
في إشارةٍ إلى المعاهدةِ التي قّسمت تركيا بين 
القوى االستعماريِّة بعد هزيمِة اإلمبراطوريِّة 
العثمانيِّة في الحرِب العالميِّة األولى، وحسب 
الحدوِد  على  الذي يجري حالياً  فإّن  روايتهم، 
قبل  من  إيجة  وبحر  المتوسط  في  البحريِّة 

التي  المحاوالِت  بتلك  أشبه  واليونان،  الغرب 
لتقويِض  والغربيون  اليونان  حلفاُء  بها  قام 

سيادةِ تركيا بين عامي 1919 -1922.
بعض  تصريحات  وفق  سرديتهم  وتذهب 
الضباط السابقين مؤخراً إلى أبعِد من ذلك، بأّن 
اليونان لم تعدل عن رغبتها في إنشاِء »اليونان 
الكبرى«، كما تستحضُر هذه السرديّة المتخيلة 
فكرةَ  تحمُل  تزاُل  ال  أثينا  أّن  مفادها  فكرةً 
الغربيّة،  والسواحل  إسطنبول  على  االستيالِء 
وإعادة تأسيِس حكٍم مسيحّي، تنبُع هذا الفكرة 
األخيرة، حسب رؤيتهم، من مشروع ميغالي، 
اليونانيّةُ  الذي كان ترّوُج له التياراُت القوميّةُ 
التاسع عشر بغية الخروجِ من نيِر  في القرن 
المستقلِة  دولتهم  وتأسيِس  العثمانّي،  الحكِم 
السياسةَ  أنَّ  متجاهلين  البحريِّة،  الحدوِد  على 
هذه  عن  تخلّت  قد  كانت  اليونانيّة  الخارجيّةَ 
أزمير  حريِق  بعد  االفتراضيِّة  المشاريعِ 
والهزيمِة أمام جيوش مصطفى كمال أتاتورك.
اليونان،  من  الخوُف  هذا  يقدّم  بالعموِم،   
الغربّي  للعالم  كبيٍر  بارتياٍب  والمصحوُب 
مبرراٍت  والقومّي،  األوراسّي  التيار  قبل  من 
إذ  خالصٍة،  بحريٍّة  منطقٍة  إلنشاِء  ألردوغان 
أنَّ هذا ذو مصلحٍة  التيار  يرى مناصرو هذا 
استراتيجيٍّة تسمُح لألتراك بالدفاعِ عن أنفسهم 
إذا لزم األمر، وكما يعتبرون أنَّ تقاسم المياِه 
مع ليبيا جزءاً أساسيّاً من األمِن القومّي، الذي 
من شأنه أن يمنَع إقامةَ منطقةً بحريّةً قبرصيّة 
يقترُح  ذلك  أجل  ومن  مشتركة،  يونانيّة   -
غوردينز صيغته السحريّة من إبرام صفقاٍت 
أردوغان  سياسِة  مع  تماماً  تتناسُب  بالقوةِ، 
تركيا  تنقيب  ذلك  األمثلة على  القسريّة، ومن 
عن الهيدركربونات داخل المنطقِة االقتصاديِّة 
اليومّي  شبه  واالنتهاُك  لقبرص،  الخالصة 
مع  صفقة  وإبرام  اليونانّي،  الجوّي  للمجاِل 
خرٍق  وأّي  ليبيا،  في  شرعيّة  غير  حكومة 
الحدوِد  بترسيِم  المختصِة  الدوليِّة  للمعاهداِت 

البحريِّة وفق منطِق سياسِة القوةِ والتوّسعِ.

االنقالب عىل املعاهدات الدولّية

اليونان  بين  الحاليةَ  الحدودَ  أنَّ  المعلوم،  من   
سلسلٍة  نتاُج  هي  إيجة،  بحر  في  وتركيا 
متعرجٍة من الحروِب واالتفاقياِت، ومع توقيع 
غالبيةُ  أصبحت   1923 عام  لوزان  معاهدة 
ألثينا،  تابعة  إيجة  بحِر  في  المنتشرة  الجزِر 
تنازلت  الثانية،  العالميِّة  الحرِب  انتهاِء  ومع 
 ،12 وعددها  دوديكانيز،  جزر  عن  إيطاليا 
لليونان عبر معاهدة باريس عام 1947، وبعد 
غزو تركيا لقبرص عام 1974 وتقسيمها إلى 
بحر  في  أكثر  التوتراُت  تصاعدِت  شطرين، 
إيجة برفض الممثلين األتراك السيادةَ اإلقليميّةَ 
لجزر اليونان، وال سيما تلك الجزر التي تمنُع 
تركيا من الوصوِل إلى قاع بحر إيجة، بغرِض 
التنقيب عن النفِط تحت الجرف القارّي، وردَّ 
بالقوِل  الوقت  ذلك  في  اليونان  وزراء  رئيس 
»إنَّ السياسيّة الخارجيّةَ التركيّةَ دخلت مرحلة 
توسعيّة جديدة« وخاصةً عقَب احتالِل قبرص.
تبعاً للمعاهداِت الدوليِّة، فإنَّ الجميَع يتفُق على 
غير  األراضي  تلك  على  اليونان  سيادةَ  أنَّ 
مشكوٍك فيها، لكن أنقرة تستغلُّ تفسيراً خاطئاً 
االشتراِط  جهِة  من  سيما  المعاهدات،  لتلك 
لتدفَع  السالحِ،  منزوعةَ  الجزُر  تلك  تكوَن  أن 
بطائراتها على الدواِم بانتهاِك المجاِل الجوّي 

اليونانّي فوق تلك الجزر، وهو نمٌط قد تكثّف 
طوال السنواِت الماضية حتى اليوم.

كان حزُب العدالة والتنمية، يهدُف مع اعتالئه 
النزاعاِت  تسويِة  إلى  البالد،  في  الحكم  سدةَ 
وفَق معايير االتحاد األوروبّي، ال سيما تسوية 
النزاعات مع اليونان، وأيّد خطةَ األمين العام 
لألمم المتحدة، كوفي عنان عام 2004، التي 
كانت تنصُّ على إعادةِ توحيِد شطري قبرص 
وفق نموذجٍ فيدرالّي، بخالف جل التصريحاِت 
على  تشددُ  التي  حالياً،  أنقرة  من  الصادرة 
في  الدراماتيكي  التحّوِل  وهذا  الدولتين،  حّلِ 
الخطاِب يمكُن اعتباره بأنّه توّجهٌ من النزعِة 
الليبراليّة صوَب المركزيِّة القوميِّة المتطرفِة، 
القبرصيّة  السلطاُت  كانِت  الحين،  ذلك  في 
الخاصِة  االقتصاديِّة  المنطقِة  تحديِد  بصدد 
بها، ولهذا الغرض استندوا إلى مبادئ اتفاقيِة 
األمِم المتحدةِ لقانون البحار عام 1982، وهذه 

تثيُر  الخصوص  على وجِه  القانونيّةُ  المقاربةُ 
تحت  األزرق«،  »الوطِن  منّظري  مخاوَف 
التركيِّة  القوميِّة  بالمصالحِ  التضحيِة  مزاعِم 
االتحاد  في  مفترضٍة«  »عضويٍّة  مقابل 
أنقرة حينها  لذلك، ضغطت  األوروبّي، وتبعاً 
بحقوقهم  للمطالبِة  األتراِك  القبارصِة  على 
البحريّة، ال سيما المنطقة االقتصاديّة الخاصة 

بهم.
»الوطن  مناصرو  يرفض  ذلك،  بموازاة 
في  )الموّضحة  إشبيلية«  »خريطة  األزرق 
 2000 عام  رسمتها  التي  أدناها(  الصورة 
االتحاد  برعاية  إسبانيا  في  إشبيلية  جامعة 
الجغرافيّة  الوثيقة  تعتبر  والتي  األوروبّي، 
شرق  في  البحريّة  الحدوِد  لرسِم  األهم 
المتوسط، حيث تطرق كلٌّ من لويس سواريز 
بعنوان  بحثهم  لويس في  فيفيرو وكارل  ودي 
األوروبيّة  البحريّة  جيوسياسّي..  »منظور 
الحدوِد  إلى  األوروبّي«  االتحاد  وتوسيع 
وقبرص،  اليونان  من  لكّلٍ  البحريِّة  الشرقيِّة 
اتفاقيِة  إلى  المستندةُ  الخريطة  تلك  وأشارت 
أحقيِّة  إلى  البحار،  لقانوِن  المتحدة  األمم 
تشمل  والتي  الجزِر،  على  وسيادتها  اليونان 
منطقةً اقتصاديّةً خالصة بطوِل 370 كم، كما 
حدودُ  هي  اليونان  حدودَ  بأنَّ  الخريطة  تشيُر 
من  يبدأ  القاري  وجرفها  األوروبّي،  االتحاد 

منتصِف  حتى  جنوباً  ويمتد  »ميس«  جزيرة 
البحر المتوسط، وفي هذه النقطِة بالذات يزعُم 
أنقرة  بأنَّ  اليوم  األزرق«  »الوطن  مناصرو 
غير ملزمٍة بتطبيِق بنوِد اتفاقية قانوِن البحاِر، 
كونها لم توقّع عليها، وبالتالي، تجدُر المطالبةُ 
بما  للمنطقة،  وجديٍد  خاٍص  نظاٍم  بتحقيِق 
التركيِّة االستعماريِّة،  الطموحاِت  يتناسُب مع 
بسبِب تزايِد أهميِّة الطاقِة في البحِر المتوسِط.

الغطاُء الجيوسيايّس

»ساكاريا«  كبير  غاز  حقل  اكتشاف  فتح 
البحريّة،  جنراالِت  شهيةَ  األسوِد  البحر  في 
بين  الجيوسياسّي  التنافَس  أنقرة  وانتهزت 
تأكيِد  إلعادةِ  الناتو،  وحلف  والصين  روسيا 
المتوسط،  البحر  شرق  في  اإلقليميِّة  مطالبها 
باعتبارها منطقةَ توريِد النفِط والغاِز الطبيعّي، 
على  األوروبّي  الطلِب  تزايد  بسبب  سيما  ال 
التي تستخدمها موسكو  الطاقِة  تنويعِ مصادِر 
األوروبّي،  االتحاد  ضد  سياسّي  كسالحٍ 
السياسة  تروجها  التي  الفكرة  فإن  ذلك،  ومع 
هذه  استغالل  فقط  ليست  التركيّة  الخارجيّة 
ممرات  في  التحكم  أيضاً  ولكن  الموارد، 
هذه  وتشكل  أوروبا،  صوب  البحريّة  العبور 
الطموحات جزءاً من رؤية جيوسياسيّة أوسع، 
إذ يرى مؤيدي الوطن األزرق بأن هذه الفكرة 
لقناة السويس عبر ربط  ستؤدي دوراً مشابهاً 
بالمحيطين  األوسط  والشرق  المتوسط  البحر 
نقطة  ستشكل  وبالتالي  والهادئ،  الهندي 
عبور هامة لطرق التجارة عن طريق الشحن 
البحرّي الكبير العابر للقارات، والتي ستربط 
آسيا،  شرق  وجنوب  الهندي  بالمحيط  أوروبا 

لكن كل ذلك يمر من بوابة قبرص التي تقع في 
قلب المنطقة االقتصادية الخالصة الي تطالب 

بها أنقرة.
أهّم  قبرص  أنَّ  يايجي  جهاد  اللواء  يعتبر 
جزيرةٍ في المتوسِط من الناحيِة الجيوسياسيِّة 
الشرق  قلَب  أنَّ  مشدداً  والجيوستراتيجيِّة، 
األوسط سيكوُن منّظماً حول قبرص، وخاصةً 
ومصر،  والعراق  وإسرائيل  ولبنان  سوريا 
األزرق«  »الوطن  منظرو  يطالُب  وعليه، 
بوجوِب الدفاعِ عن المنطقِة البحريِّة المستهدفِة، 
وأن تكوَن األساَس للسياسِة الخارجيِّة، بحيث 
تدوُر في فلكها كلُّ السياساِت الداخليِّة المتعلقِة 
تتحرُك  التي  الخارجيِّة  والسياساِت  بالسيادةِ 

وفَق منطِق القوةِ والتوّسعِ.
على ضوء ذلك، ستشكُل المغامرةُ التركيّةُ في 
مع  الحرِب  دق طبوِل  بمثابة  المتوسط  البحر 
الدوام، خاصةً  المجاورة على  البحريِّة  الدوِل 
في ظّلِ مساندة موسكو لمطالب حكومِة اليميِن 
الوالياِت  من  كّلٍ  ودخول  الحالي،  المتطرف 
بهدِف  الخط  على  وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة 
دعم المطالِب اليونانيّة والقبرصيّة، األمر الذي 
السنوات  يرّجُح وقوع صدامات عالميّة طيلة 

القادمة جراء المزاعم االستعماريِّة التركيِّة.
المركز الكردي للدراسات
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وضع »هش«... ماذا تنتظر أوروبا بعد قرار خفض إمدادات الغاز الروسي؟

أزمة الكهرباء في العراق... مليارات الدوالرات »بال فائدة« و«فشل« في استغالل الغاز

االنتقام من هجمات الطائرات الُمسّيرة حقٌّ مشروع
للتعامل  تسعى دول أوروبية إلى إيجاد حلول 
الروسي،  الطبيعي  الغاز  إمدادات  خفض  مع 
اقتصادية  أزمة  إلى  يؤدي  أن  تخشى  الذي 
وسياسية، الشتاء المقبل، وربما قبل ذلك، وفق 

تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
وخفضت موسكو، األسبوع الماضي، إمدادات 
غازها إلى خمس دول في االتحاد األوروبي، 
من بينها ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة التي 
تضم 27 دولة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز 

الروسي لتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة.
الروسية  »غازبروم«  شركة  وخفضت 
أنابيب  خط  عبر  اإلمدادات  للطاقة  العمالقة 
البلطيق  بحر  يمر تحت  الذي  نورد ستريم1، 
المائة،  بنسبة 60 في  ألمانيا،  إلى  من روسيا 
المعروض  في  خفضا  إيطاليا  تشهد  بينما 

بمقدار النصف. 
إغالق  عمليات  إلى  باإلضافة  ذلك  ويأتي 
وبلغاريا،  بولندا،  إلى  الغاز  إمدادات 
في  وهولندا  وفرنسا،  وفنلندا،  والدنمارك، 

األسابيع األخيرة. 
في  اإلمدادات  هذه  وقف  إلى  ينظر  وكان 
ضخمة؛  مشكلة  تسبب  ال  أنها  على  البداية، 
تعمل  كانت  المثال،  سبيل  على  بولندا،  ألن 
الغاز  من  التدريجي  التخلص  على  بالفعل 
لدى  كان  بينما  العام،  نهاية  بحلول  الروسي 
الدول األخرى إمدادات بديلة. لكن التخفيضات 
األخيرة، أصابت بلدان ذات اقتصادات كبرى، 

تعتمد كثيرا على الغاز الطبيعي الروسي. 
ويشكل الغاز الروسي نحو 35 في المائة من 

إجمالي واردات الغاز في ألمانيا، وفي إيطاليا 
تصل النسبة إلى 40 في المائة.

تمأل  أوروبا  أن  التقرير،  وفق  والمشكلة، 
الصيف،  خالل  الغاز،  من  احتياطاتها  عادة 
ثم تسحبه خالل الشتاء مع زيادة الطلب على 
الروسية،  الواردات  انخفاض  ومع  التدفئة، 

سيكون التخزين أكثر تكلفة وصعوبة.
تقريب  إلى  أيضاً  الروسية  الخطوة  وتؤدي 
شبح اإلغالق الكامل للغاز الروسي، لدى هذه 
أوروبا  على  المستحيل  من  يجعل  ما  الدول، 
لفصل  تحتاجه  الذي  الوقود،  على  الحصول 

الشتاء.
من  العديد  في  الطبيعي  الغاز  استخدام  ويتم 
مثل  للطاقة،  االستهالك  كثيفة  الصناعات 
تواجهان  اللتين  والصلب،  الزجاج  صناعتي 
ما  متكررا،  واستخداما  أعلى،  تكاليف  بالفعل 

قد يؤدي إلى إبطاء االقتصاد األوروبي.
الكهرباء،  إلنتاج  الطاقة  مصدر  هو  والغاز 
مثل  المتجددة  الطاقة  مصادر  تولد  عندما 
الرياح والشمس طاقة أقل؛ بسبب الطقس غير 
المتوقع، وعندما يزداد استخدام الكهرباء أثناء 

الطقس البارد أو الحار.
أن  مؤخرا،  األوروبية  المفوضية  واقترحت 
توفر كل دولة ما يصل إلى 80 في المائة من 
بينما  نوفمبر،  من  األول  بحلول  احتياجاتها 
بحلول  الهدف  هذا  بلوغ  إلى  ألمانيا  تسعى 
األول من أكتوبر ثم نسبة 90 في المائة بحلول 

األول من نوفمبر.
 Bruegel ويحذر المحللون في مركز أبحاث

والمجر،  »بلغاريا  أن  من  بروكسل،  في 
 80 نسبة  تحقيق  من  تتمكن  لن  ورومانيا 
الحالية«،  بالسرعة  استمرت  إذا  المائة،  في 
صعوبة  وسلوفاكيا  والنمسا  ألمانيا  و«ستجد 
بها،  الخاصة  التخزين  كبيرة في ملء مرافق 

إذا توقف تدفق الغاز من روسيا«.
الحكومات األوروبية،  أن  إلى  التقرير  ويلفت 
من  الثمن  باهظ  مساالً  طبيعياً  غازاً  اشترت 
طريق  عن  تسليمه  يتم  المتحدة،  الواليات 
السفن، على عكس الغاز، الذي يأتي عبر خط 

أنابيب من روسيا ويكون أرخص عادة.
وتدفع األزمة البلدان األوروبية إلى العودة إلى 
الوقود األحفوري، وفي الوقت الحالي، تعمل 
تشريعات  إصدار  في  التسريع  على  ألمانيا 
تعمل  التي  الطاقة  محطات  تشغيل  إلعادة 
بالفحم على الرغم من خطط االستغناء الكامل 

عنه بحلول عام 2030.
وقد تحدث نائب المستشار األلماني، روبرت 
هابيك، عن اللجوء »المرير« إلى الفحم، ولكن 

اعتبر أن الظروف الحالية تفرض ذلك.
لتحفيز  لتدابير  األلمانية  الحكومة  وتخطط 
أقل  استخدام كميات  والمرافق على  الصناعة 

من الغاز الطبيعي. 
ستسمح  إنها  الهولندية،  الحكومة  وتقول 
بالعمل  بالفحم  تعمل  التي  الطاقة،  لمحطات 
الغاز  على  للحفاظ  أخرى  مرة  طاقتها  بكامل 

الطبيعي.
أوروبا  في  الغاز  أمن  برس  أسوشيتد  وتقول 
اإلجراءات.   هذه  من  الرغم  على  »هش« 

محطة  في  حريق  أدى  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
توقف  إلى  تكساس  في  فريبورت  في  تصدير 
العمل  عن  األمريكية  التصدير  طاقة  خمس 
أخرى  هزة  حدوث  إلى  أدى  ما  أشهر؛  لعدة 
إنرجي:«  »ريستاد  وتقول  الغاز.  سوق  في 
إلى  تتجه  كانت  المحطة  صادرات  معظم  إن 

أوروبا.
إن  فريتش،  كارستن  السلع،  محلل  ويقول 
األوروبي  الطبيعي  الغاز  سوق  في  »الوضع 
يتأزم أكثر«، مشيرا إلى أن الحريق، وإغالق 
عبر  الغاز  تدفق  عدم  سيعني   1 ستريم  نورد 
خط األنابيب في الفترة من 11 إلى 21 يوليو، 
مخزونات  ملء  عملية  تتعثر  قد  »وبالتالي، 
الغاز ألشهر الشتاء« ومن المرجح أن ترتفع 

األسعار أكثر.
أو  تدفئة،  أزمة  حدوث  التقرير  ويستبعد 

األوروبيين رغم  منازل  في  للكهرباء  انقطاع 
هذه المشكالت، ألن قوانين االتحاد األوروبي 
تفرض على الحكومات، تقنين إمدادات الغاز 
للمنازل،  الغاز  توفير  يتم  بحيث  للصناعة 

والمدارس، والمستشفيات. 
ويمكن للبلدان، التي تعاني من نقص في الغاز 
أيضاً أن تطلب المساعدة من دول أخرى، قد 
تكون في حالة أفضل، على الرغم من أن ذلك 

يعتمد على خطوط األنابيب المناسبة.
كما أن تقنين الغاز واإلغالق قد تكون له تبعات 
يعاني  اقتصاد  في  والنمو  التوظيف،  على 
بالفعل من ارتفاع التضخم وسط مخاوف من 

تباطؤ عالمي.
ارتفاع  إلى  للغاز  الكامل  القطع  يؤدي  وقد 

أسعاره إلى مستويات قياسية.

أثير محمد، وهو عراقي  يجلب  ليلة،  كل  في 
الماء  من  وكميات  مبللة  مناشف  بغداد،  من 
المثلج، ويتأكد من شحن المراوح، التي تعمل 
أجهزة  إدامة  على  ويحرص  بالبطاريات، 
يكاد  ال  التي  للطاقة،  األوتوماتيكي  التحويل 
يخلو منها بيت عراقي محاوال الحصول على 

ليلة هانئة من النوم.
أثير،  ليل  يحول  يحدث«  دائماً  »شيئاً  لكن 
في  للتسويق  مديراً  ويعمل  لطفلين  أب  وهو 
شركة سياحية، إلى »جحيم«. تنطفئ الكهرباء 
المجهزة من الحكومة في البالد بشكل مستمر، 
أثير  يقول  يومياً.  طويلة  لساعات  ومتواصل 
لموقع الحرة: إن التجهيز يقل أحياناً إلى أربع 

أو ست ساعات فقط في اليوم الواحد.
شراء  على  كبير  بشكل  العراقيون  ويعتمد 
أصحاب  من  الطاقة  من  محدودة  كميات 
المولدات األهلية المنتشرة في المناطق السكنية 

في البالد.
في  تسمى  كما  »الوطنية«،  الكهرباء  وبدون 
العراق، تصبح أجهزة التبريد بال فائدة، حيث 
إنها تحتاج إلى كميات من الطاقة أكبر بكثير، 
الناس  أو  تجهيزه،  المولدات  تستطيع  مما 

شراءه.
وحتى المولدات، التي تكفي لتشغيل »مبردات« 
هواء تعمل بمبدأ تبخير المياه، ال توفر خدمة 
أو  مستمر،  بشكل  »تتعطل  حيث  مستقرة 
تنقطع األسالك التي تنقل الطاقة إلى المنازل، 

أو تعطل أجهزة التحويل األوتوماتيكي«.
درجات  يواجهون  العراقيين  أن  هذا،  ويعني 
مئوية  درجة  و50   45 إلى  تصل  حرارة 
مساعدة  أي  بدون  الصيف،  فصل  في  يومياً 

تكنولوجية.
تعمل  التي  المراوح،  تفلح  »ال  أثير:  ويقول 
وأطفالي  نهائياً،  الحرارة  بتقليل  بالبطاريات 
بالحر  مرتبطة  جلدية  أمراض  من  يعانون 

الشديد«.
في  الطاقة  على  الدوالرات  مليارات  ُصرفت 
الجزء  على  يحصلون  العراقيين  لكن  البالد، 

األكبر من احتياجاتهم عن طريق المولدات.

مبالغ هائلة ترصف عىل الطاقة

ومنذ 2003، يقول خبراء: إن العراق صرف 
مبالغ هائلة إلنتاج الطاقة الكهربائية لكن بدون 

رئيس  قال   ،2021 عام  وفي  كبيرة.  فائدة 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق 
الكهرباء،  قطاع  على  دوالر  مليار   81 نحو 
»لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة 
معقول  إنفاق غير  بشكل مستقر، وهو  للناس 
دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها«، 

وفق شبكة اإلعالم العراقي.
التميمي،  أحمد  االقتصادي،  الخبير  ويقول 
التي ُصرفت على  لموقع الحرة، إن »المبالغ 
الكهرباء قد تصل إلى أكثر من هذه األرقام«، 
من  أكثر  كهرباء  »لتوليد  تكفي  كانت  التي 
حالياً،  العراق  يولدها  التي  الكهرباء  ضعفي 

وتصل إلى ضعف حاجته من الطاقة«.
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، صدر في 
أبريل 2019، إلى أن قدرة العراق اإلنتاجية 
ألف   32 حوالي  تبلغ  الكهربائية  الطاقة  من 
سوى  توليد  على  قادر  غير  ولكنه  ميغاواط، 
التي  الفعالة  غير  النقل  شبكة  بسبب  نصفها؛ 

يمتلكها.
إلى  يحتاج  العراق  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، 
إن  يقول:  التميمي  لكن  منها.  الصناعية  عدا 
»المبالغ المصروفة على الكهرباء هي ليست 
العراق  يتحملها  التي  الكبيرة  الخسارة  وحدها 

بسبب نقص إنتاج الطاقة«.

خسارات اقتصادية كبرية

في  صادر  بروكينغز،  لمعهد  تقرير  ويقول 
عام 2015، إن العراق يخسر سنوياً نحو 40 

مليار دوالر؛ بسبب نقص إنتاج الطاقة.
التي  الكبيرة،  األموال  هذه  الخسائر  وتشمل 
الطاقة،  شراء  على  العراقيون  يصرفها 
والخسائر في قطاعات الصناعة، والزراعة، 
االنقطاع  يسببها  التي  الصحية،  والمشاكل 
المستمر للطاقة، حسب الصحفي المتخصص 

بالشؤون االقتصادية، محمد السلطاني.
إن  »الحرة«:  لموقع  السلطاني  ويقول 
كامل  بشكل  متوقفة  العراقية  »الصناعة 
تقريبا؛ بسبب نقص إنتاج الطاقة وكلفة التوليد 
الكبيرة، كما تضيف تكاليف الطاقة كلفة هائلة 

على المستثمرين«.
ويشتري العراقيون األمبير الواحد من الطاقة 
 20 بنحو  المولدات  أصحاب  من  الكهربائية 
متوقعة  تكاليف  إليها  مضافاً  شهرياً،  دوالراً 

إلى  مجموعها  يصل  تجهيز  وبفترة  للصيانة، 
14 ساعة يومياً فقط، بحسب السلطاني.

مروحتين،  لتشغيل  الواحد  األمبير  ويكفي 
أمبيرات   10 إلى  المتوسط  المنزل  ويحتاج 
مثل  األساسية  األجهزة  لتشغيل  الطاقة  من 

الثالجات والمراوح.
ويحتاج جهاز التبريد، متوسط الحجم، إلى ما 
بين 8 و12 أمبيراً من الطاقة، وتكاليف أخرى 

متعلقة بنقل الطاقة من المولدات.
يصرف  المعدل،  »في  السلطاني:  ويقول 
العراقيون مليار دوالر شهريا لشراء الطاقة، 
في  منزل  ماليين  عشرة  هناك  أن  باحتساب 
فقط  دوالر   100 منها  كل  يصرف  العراق، 
شهرياً«، مشيرا إلى أن هذه »أرقام متحفظة« 

وأن المبلغ قد يكون أكبر.
ونقل  لتوليد  كافية  دوالر  »مليار  ويضيف: 
1000 ميغاواط، أي أن ما يصرفه العراقيون 
مشكلة  لحل  كاف  سنتين،  في  المولدات  على 
عن  تغاضينا  لو  حتى  البالد،  في  الكهرباء 

الهدر الحكومي الكبير في أموال المشاريع«.
بوزارة  االتصال  »الحرة«  موقع  وحاول 
الكهرباء العراقية لكن من دون رد، وكذلك لم 
يرد نواب في لجنة الطاقة البرلمانية العراقية 

على اتصاالت الموقع.
الكبيرة؛  االقتصادية  الخسائر  إلى  وباإلضافة 
في  المستخدم  الكبير  المولدات  عدد  بسبب 

البالد مشكلة بيئية كبيرة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 
العراق  في  الحجم  كبير  كهرباء  مولد  مليون 

تعمل بالديزل.

الضغط السيايس

وسنوياً، تعلن الحكومة العراقية عن إجراءات 
هذه  لكن  البالد،  في  الطاقة  أزمة  لحل 

اإلجراءات ال يقتنع بها السكان عادة.
الكبيرة كل صيف،  الحرارة  درجات  وتسبب 
وما يالزمها من متطلبات مرتبطة بها، والتي 
تتجدد بشكل شبه سنوي في زيادة االضطراب 

السياسي في البالد.
علي  السياسي،  المحلل  حسب  ذلك،  ويعود 
المعموري، إلى أن »الحكومة بنظر العراقيين 
في  األموال  في  الكبير  الهدر  عن  مسؤولة 

قطاع الطاقة«.

ويضيف المعموري لموقع »الحرة«: إن »ما 
جعل الوضع أسوأ هو التصريحات المستمرة، 
بأن المشكلة ستحل نهائياً، ولكن الصيف يجلب 

دائما مزيدا من الغضب تجاه الحكومة«.
مجلس  رئيس  نائب  تنبأ   ،2012 عام  وفي 
حسين  آنذاك،  الطاقة  لشؤون  الوزراء 
الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة 
قد  أنه  بل  الكهرباء،  من  الكامل  االكتفاء 

»يصدرها إلى األسواق المجاورة«.
لكن بعد عشرة أعوام من هذا التصريح، يعاني 
بحسب  أبداً،  تحل  لم  مشكلة  من  العراقيون 
الشهرستاني  تصريح  وتكرر  المعموري. 
عام  في  الكهرباء  وزير  قبل  من  سنوات  بعد 
2017، قاسم الفهداوي، الذي قال: إن العراق 

سيصدر الطاقة في عام 2017.
وفي العام ذاته، عاد الفهداوي ليقول: إن نسبة 
إطفاء  »نست  تكون  قد  العراقيين  من  كبيرة 
تستهلك  وأنها  الصيف،  في  المياه«  سخانات 
أثار  ما  قوله،  حسب  الكهرباء،  من  الكثير 
سخرية واسعة النطاق تحولت إلى احتجاجات 
وانتهت  البصرة،  في  متظاهرون  فيها  قتل 

بإقالة الفهداوي من منصبه عام 2018.
برلمانية  لجنة  استدعت   ،2019 عام  وفي 
وطالت  فساد،  بتهم  معه  للتحقيق  الفهداوي؛ 
آخرين،  سابقين  وزراء  خمسة  التحقيقات 
لم يتم اإلعالن  ونائبين لرئيس الوزراء، لكن 

عن نتائجها.
العراقي  القضاء  حكم   ،2022 أبريل  وفي 
بالسجن على وزير الكهرباء في حكومة عادل 
عبد المهدي )2018-2020(، لؤي الخطيب، 
وبدفع  التنفيذ،  وقف  مع  واحدا  عاماً  بالسجن 

غرامة بتهم إهمال.

حقيقة الفساد

»الحرة«:  لموقع  المعموري،  المحلل  ويقول 
للغاية،  متشابك  الطاقة  قطاع  في  »الفساد  إن 
هائلة  أرباحاً  يحقق  الطاقة  تجهيز  نقص  ألن 
لمزودي الطاقة المحليين، ويحقق أرباحاً لدول 
التي  إيران،  العراقي، مثل  الملف  متدخلة في 
يشتري منها العراق الطاقة الكهربائية والغاز 

بأموال كثيرة«.
وتصدر إيران نحو غيغاواط واحد من الطاقة 
من  المكعبة  األمتار  بماليين  وتبيعه  للعراق، 
الصيف،  بداية  وفي  محطاته.  لتشغيل  الغاز 

الحالي، خفضت إيران تصدير غازها للعراق 
 30 إلى  يوميا  مكعب  متر  مليون   45 من 
في  انخفاضا  سبب  ما  مكعب،  متر  مليون 

تجهيز الطاقة.
الديون  لها  العراق  يدفع  أن  إيران،  وتريد 
وأعلن  والطاقة.  الغاز  بسبب  المتراكمة؛ 
العراق عن اتفاقه مع طهران على تسديد 1.6 
مليار دوالر، اعتباراً من األول من حزيران 
أشهر  خالل  الغاز  تدفق  لضمان  الجاري، 

الصيف األربعة.
العراق  يمنع  »الفساد  إن  المعموري:  ويقول 
من استغالل الكميات الهائلة، التي يحرقها من 
الغاز الطبيعي كل يوم، فيما يشتري الغاز من 

دول أخرى«.
كميات  تحرق  دولة  أكبر  ثاني  العراق  ويعدّ 
فيما  روسيا،  بعد  العالم  في  الغاز  من  كبيرة 
مكعب  قدم  مليون   200 توفير  إلى  يسعى 
النفط  توليدها من حقول  يتم  يوميا،  الغاز  من 

الرئيسية.
وتشعل مصافي النفط العراقية نحو 17 مليار 
متر مكعب سنويا من الغاز، حسب أرقام العام 
عن  متكرر  بشكل  العراق  وأعلن  الماضي. 
مساع الستثمار الغاز المحترق، لكن من دون 

خطوات عملية.
ووقّع العراق مؤخراً اتفاقية مع شركة »بيكر 
الغاز،  استغالل  أجل  من  األميركية  هيوز« 
في  العمل  في  ستبدأ  حيث  حرقه،  من  بدال 
نفطية  وحقول  الناصرية،  في  نفط  حقول 
االتفاقية: على  وتنص  البصرة.  أخرى شمال 
حقول  في  الغاز  معالجة  من  مبدئيا  االستفادة 
قدم  مليون   100 من  لالستفادة  الناصرية 

مكعب من الغاز.
الطاقة  توليد  قطاع  إلى  اإلنتاج  هذا  وسيذهب 
المحلي، حيث سيسمح الغاز، الذي يتم تجميعه 
ميغاواط  توليد 400  من  األولى  المرحلة  في 
وسيحتاج  العراق،  لشبكة  الكهرباء  من 
فعليا  االستفادة  بدء  قبل  شهرا   30 المشروع 

من الغاز المستخرج.

شكرو كديك

انتشرت هجمات المسيّرات التركية في جميع 
أنحاء كردستان، وتستمر الدولة التركية بشّن 
الجنود  يقوم  إذ  هوادة،  بال  الوحشيّة  هجماتها 
بين  تمييز  دون  الحي  الرصاص  بإطالق 
في  ويتسبّبون  السن  وكبار  واألطفال  النساء 
القتل، فقد أسفر الهجوم الذي طال سيّارة في 
المنصرم  األول  كانون  من   9 الـ  في  قامشلو 
عن استشهاد يوسف كلو البالغ من العمر 80 
عاماً   36 أحدهما  أحفاده  من  اثنين  مع  عاماً 
واآلخر 20 عاماً، وقد شهدت روج آفا العديد 
بالطائرات  تُشّن  التي  الهجمات  هذه  مثل  من 
العديد  استشهاد  عن  أسفرت  والتي  المسيّرة، 
من األشخاص، كما شهد مخيم مخمور لالجئين 
اغتيل  فيما  بالقتل،  تسبّبت  مماثلة  هجماٍت 
سّخر  الذي  سرحد(  )شكرو  بولوت  ياسين 
حياته للنضال والوطني محمد زكي جلبي في 
تعدُّ  السليمانية، علينا أن نعلم أن كل األماكن 
لم  وأنّه  قتال  جبهة  عن  عبارة  للكرد  بالنسبة 
فالمجازر  لهم،  بالنسبة  واحد  آمن  مكاناً  يبَق 
التي تُرتكب داخل البالد وخارجها تشير إلى 

التهديد الُمحدق بحياة كل كردي وطني.

جميع الكُرد الوطنيني هم 
أهداف لهذه الهجامت

أسفر الهجوم الجوي الذي نفّذته طائرة ُمسيّرة 
الجاري  حزيران  من   15 الـ  في  شنكال  في 
 12 البالغ  نعسو  خضر  صالح  استشهاد  عن 
عاماً وجدّه خضر شفان نعسو، وقد ورد آخر 
ففي  باشور كردستان  الهجمات من  خبٍر عن 
الـ 17 من حزيران الجاري استهدفت طائرةٌ 
مسيّرة سيّارة في كالر في محافظة السليمانية، 
ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 
من  أنّه  عن  اإلعالن  تم  وقد  آخر،  شخص 
داخل  استشهدوا  الذين  األربعة  الشهداء  بين 
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  السيارة، 
التنفيذي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 

فرهاد شبلي.

اعتراض  أي  يظهر  لم  أوسع،  جغرافيٍة  في 
تشنّها  التي  القذرة  الهجمات  هذه  على  دولي 
الدولة التركية، كما لم تبِد الحكومة المركزية 
العراقية أي رد فعل حيال الهجمات التي تنفّذها 
الطائرات المسيّرة داخل الحدود العراقية سواء 
المناطق  بقية  أو  كالر  مخمور،  شنكال،  في 
رسالة  توقّع  يمكن  وال  كردستان،  باشور  في 
ألّن  كردستان  باشور  إقليم  حكومة  من  إدانٍة 
الديمقراطي  الحزب  مع  تنّظم  الهجمات  هذه 

الكردستاني لألسف.

االنتقام حّق مرشوع

ماذا ينبغي أن يفعل الكرد في مثل هذا الوضع؟ 
وينتظروا  األيدي  مكتوفي  يقفوا  لن  بالطبع 
في  النيران،  عليهم  لتطلق  التركية  الدولة 
سهلة  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  إّن  الحقيقة، 
جداً، فقد تضّمنت تصريحات مسؤولي حزب 
العمال الكردستاني اإلجابة عن هذا! وقد قال 
لمنظومة  القيادية  للهيئة  المشترك  الرئيس 
بوضوح:  بايك  جميل  الكردستاني،  المجتمع 
التركية، ينبغي االنتقام  الدولة  »أينما هاجمت 

لذلك«، إّن االنتقام هو أكثر حق مشروع للكرد 
في الدفاع الذاتي.

التركية،  الدولة  بأمن  الهجمات  تتعلق  ال 
مكان  كل  في  جداً  قذرةٍ  هجماٍت  ينفّذون  إذ 
الدولية  والساحة  لإلرهاب،  مضلل  بتعريٍف 
تطال  التي  المجازر  حيال  الصمت  تلتزم 
دولي  فعل  رد  أي  هناك  يكن  لم  إذ  الكرد، 
دوغان،  فيدان  جانسز،  سكينة  اغتيال  على 
يشاهدون  وكأنهم  باريس  في  شايلَمز  وليلى 
قتل الكرد، فهم يلعبون دور القردة الثالث في 
هذا الموضوع، وفي ظل كل هذا تبقى مسألة 
األطفال  النساء،  من  كل  يشّكله  الذي  التهديد 
الهجمات  هذه  في  قُتلوا  الذين  السن  وكبار 
على  التركية،  الُمسيّرة  الطائرات  تشنّها  التي 
إرهاب  عن  يعبّر  هذا  إن  إجابة،  دون  تركيا 
الدولة. إن هذه الهجمات التي تنفّذها الطائرات 
الوحيدة  والطريقة  إرهابية،  هجماٌت  المسيّرة 
منها على  االنتقام  التركية هي  الدولة  إليقاف 

هذه الهجمات.

حان وقت إيقافهم

العداء  وحالة  مكان،  كل  في  الكرد  يُستهدف 
الشعب  يقوم  إذ  واضحة،  الكرد  تجاه  الحالية 
وذرف  الجثامين،  بتشييع  يومياً  الكردي 
حصل،  ما  حيال  الصمت  والتزام  الدموع 
حان  لهذا،  نهاية  لوضع  الوقت  حان  ولكن 
وقت نقل المقاومة البطولية للكريال إلى المدن 
وامتدادها لجميع مؤسسات الدولة التركية ألنّه 
طالما لم يتم االنتقام من الدولة التركية وحشد 
فإّن  كاٍف  بشكٍل  للكريال  الجماهيري  الذراع 
السلطة الفاشية ستصبح عدوانية أكثر وتستمر 

بارتكاب المجازر.
أاّل  الخارج  في  الموجودين  الوطنيين  على 
يركزوا فقط على حماية أنفسهم وأاّل يشعروا 
الكرد، إن  أية دولة تحمي  بالراحة، لن توجد 
الثورية،  الشعب  حرب  هو  األساسي  الدفاع 
القادر على  الوحيد  الحربي  هذا هو األسلوب 
يواجهون  الذين  الكرد  على  العدو،  هزيمة 
أاّل يظنّوا أن  الطامع  الوحشي  العدو  مثل هذا 
هذه الهجمات ستقتصر على الهجمات الجوية 

بالطائرات الُمسيّرة، عليهم إدراك أّن الهجمات 
االحتاللية الساعية لإلبادة ستستمر على الدوام 
الشعب  حرب  أساس  على  دفاعهم  يبنوا  وأن 

الثورية. 

إن من ينأون بأنفسهم عن 
املصالح الوطنية قد استسلموا 

بالفعل

قال مسعود البرزاني في تصريحه األخير: »إن 
نستسلم  لن  أسوأ،  واالستسالم  سيئة،  الحرب 
يوماً« وكان يتحدّث عن مقاومة بارزان، كما 

أقوال  إن  مرة،   16 سقطت  بارزان  إن  قال 
مسعود البرزاني وأفعاله متناقضة، فهو على 
فهو  بالفعل،  ومستسلم  التركية  بالدولة  صلة 
ويتسبّب  الشاملة  التركية  بالهجمات  يسمح 
الدور  إنكار  يمكن  ال  بنفسه،  باشور  بسقوط 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  يلعبه  الذي 
المسيّرة،  الطائرات  تشنّها  التي  الهجمات  في 
االستخباراتية  المعلومات  بجمع  يقوم  فهو 
ويقدّمها للدولة التركية ويحدّد الهدف ويصبح 

شريكاً للدولة التركية.

استسلموا ويريدون جعل 
شنكال أيضاً تستسلم

أّن الهجمات التي طالت شنكال أسفرت  رغم 
المجتمع  أبناء  من  العشرات  استشهاد  عن 
الديمقراطي  الحزب  إعالم  فإن  اإليزيدي، 
أنها  على  يظهرها  يزال  ال  الكردستاني 
ويعكس  الكردستاني  العمال  حزب  تستهدف 
دور  من  سلبيةً  أكثر  دوراً  ويلعب  الحقائق 
اإلعالم التركي، ولم يدِل الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ببيان استنكار واحد بشأن اغتيال 
المجتمع اإليزيدي مثل سعيد  قياديي  عدد من 
حسن سعيد )فقير دجوار(، مروان بدل، زكي 

حتّى  يقدم  ولم  شنكالي  وزردشت  شنكالي 
شنكال  جعل  يريدون  إنهم  لعوائلهم،  تعازيه 
تستسلم مثلما استسلموا هم، إن الحزب  أيضاً 
كل  في  متورٌط  الكردستاني  الديمقراطي 
الهجمات إذ توجد خلفها جميعها روح الخيانة 

والصمت والعمالة.  
الحركة  عن  والكّف  الصمت  التزام  يجوز  ال 
فالردّ  المجازر،  وقوع  وانتظار  الدوام  على 
على هذه الهجمات واضح للغاية وذلك بغّض 
توجيهها؟،  يتم  أين  ومن  منفّذها،  عن  النظر 
حق  باستخدام  وجد  أينما  العدو  على  والرد 
على  والرد  الذاتي  والدفاع  النفس  عن  الدفاع 

العدو باللغة التي يفهمها.
فرهاد  األخير؛  شهيدنا  شخص  في  نستذكر 

شبلي، جميع الشهداء بإجالل.
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صعوبة  مدى  املسّيرات  تلك  خالل  اكتشفت 
يوليو  شمس  في  خصوصاً  منها،  الهروب 
لساحة  الوصول  إلى  الطريق  ففي  وأغسطس، 
التجمع، كان رفاق املسيرة يتكفلون مبنع أي واحد 
النظام،  أعداء  من  كانوا  ولو  حتى  الهروب،  من 
وحزب  القيادة  مع  توحدهم  إظهار  من  البد  إذ 
األشاوس  كان  الساحة  من  مقربة  وعند  البعث، 
اجلاهزة  وبأسلحتهم  الغليظة،  بشواربهم 
اخلروج  نفسه  له  تسّول  من  كل  على  لالنطالق، 
إلى  اجلميع  ليدخل  العبثي،  املشهد  هذا  من 

املصيدة.

على  للمسيرة  املنتسبني  معظم  سلوك  كان   
زحام  في  يتجولون  كانوا  إذ  هدفها،  من  الضد 
يراه  لم  وكأنه  له،  صديقاً  ليصافح  الساحة، 
عن  يبعده  حديث  أي  معه  ويتبادل  زمن،  من 
اخلطيب  ويحاول  للمسيرة،  املفتعل  احلماس 
روح  بث  احملافظة(  في  البعث  حزب  سر  )أمني 
احلماس املفتقدة في اجلماهير، فيطعم خطبته 
املظفر  القائد  اسم  بذكر  الفارغة،  احلماسية 
)تاج عز العراق(، من أجل استجداء التصفيق فال 
في شأن  اآلخرين  أن  في حني  البعض،  إال  يلبيها 

آخر.

وعلمت فيما بعد أن هذه احلالة، كانت تلبيًة لدعوة 
قيادات اجلبل إلفساد الغرض من كافة املسّيرات 
جناحاً  حققوا  أنهم  واحلقيقة  سلبي،  بشكٍل 
ملفتاً لألنظار في ذلك، لكن توصل أحد القيادات 
البعثية إلى عالجاً عملياً لتلك اإلشكالية، حيث 
على  املنتصر(  )املظفر  القائد  صور  بتجهيز  أمر 
للمتظاهرين  بتسليمها  وأمر  خشبية،  لوحات 
السلبي  موقفهم  عنهم  يعرف  الذين  وخاصًة 
إليهم  الصور  تلك  تسليم  مت  لذلك  النظام،  من 
باألمر، وعليهم رفعها بالقوة عالياً، وال ميلكون إال 
أن يستسلموا لذلك األمر احملصن بقوة السالح، 
وال ميلكون إال أن يكتموا ما في قلوبهم من عداء 

للنظام.

وفى مرة رفض طالب صغير العمر، ال يدري عاقبة 
وألقاها  الصورة،  تلك  برفع  األمر  ينفذ  أن  فعلته، 
إلى األرض )وهي مقدسة(، وكان العقاب السريع 
من  دفعة  انطلقت  إذ  الشعناء،  فعلته  على 
قتيالً  الفور  على  لترديه  األشاوس  أحد  بندقية 
الواقعة بنفسي، وسؤالي هو هل  )حضرت هذه 
الذين  وأمثاله  الشاب  هذا  اليوم  قيادات  تذكر 
زمن  في  االستقالل؟،  حللم  قرباناً  قضوا حياتهم 
اليوم  ينعمون  اليوم  قادة  هؤالء  أن  حيث  املغارم، 
الغض  الشاب  هذا  فقد  الذي  زماننا  مغامن  في 
إال  قوة  وال  حول  وال  به،  ينعمون  ملا  قرباناً  حياته 

باهلل(.

إيقاع  ضبط  في  البعث  قيادات  جنحت  لقد 
الصعداء  اجلميع  ويتنفس  ما،  حد  إلى  املسيرة 
وهم  املكان  عن  بعيداً  ويهرولون  التجمع،  بفض 
يتصببون عرقاً، وحصيلة ما كان من تلك املسيرة 
التلفاز  يعرضها  منتقاة  مشاهد  إال  والتجمع، 
احلكومي، مؤكدةً على توحد كافة فئات الشعب 
مع قائده، فالعراق حسب اخلطاب اإلعالمي حلزب 

البعث، خيمة واحدة تضم اجلميع. 

بهتافات  تختلط  احلماسية  األغاني  كانت 
متجد  األغاني  فكل  جبراً،  املستسلم  القطيع 
نحبك(،  صدام  يا  نحبك،  واهلل  )نحبك  القائد 
لتصبح  كردي  شاعر  األغنية  كلمات  وأخذ 
زيرا(، ولم ينَس شاعر تركماني ترك تلك  )صدام 
)صدام  إلى  األغنية  كلمات  فترجمت  الفرصة، 
إلى  ترجمتها  مت  السياق  نفس  وعلى  بيزين(، 
املكافآت  وكانت  لبى(،  )صدام  السريانية  اللغة 

السخية حاضرة لكل هؤالء املبدعني.

أنسى مسيرة نظمت من أجل قصف جزيرة  وال 
مصافي  أهم  توجد  حيث  اإليرانية  )مجنون( 
عيداً  اليوم  ذلك  تاريخ  وأصبح  اإليرانية،  النفط 
للسالح اجلوي العراقي، كما حّول القائد تسمية 

طياري القوة اجلوية من نسور إلى صقور اجلو.

املنافقون  التي كان يتفنن  العبثية  ومن املشاهد 
في رسمها، أذكر أن التلفاز العراقي قطع إرساله، 
لنشاهد امرأة عراقية جميلة تركض في شوارع 
التي  شعرها  ضفائر  يديها  وبني  الهثة،  بغداد 
اجلو  )صقور(  نسور  إلى  منها  إهداء  قصتها 
ألنهم جنحوا في قصف جزيرة مجنون!، ويا له من 
مشهد عبثي، واألكثر عبثاً هو أن ترى في مشهد 
العربية، ويحمل  رمبا ال يجيد  املسيرة رجالً كردياً 
لوحة كتب عليها )أمة عربية واحدة، ذات رسالة 
خالدة(، ويتصور القادة واملنّظرون أن العراق بذلك 

أصبح خيمة واحدة!

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد


