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للنشر والتوزيع
أنور مسلم: أولوياتنا دمقرطة سوريا، مؤسسة روناهي

ومناهضة االحتالل، واالعتراف الدستوري بالكرد
إعالميو شمال وشرق سويا 

ينددون بهجمات المحتل التركي 

تحديد مواليد 
فئات كرة القدم للموسم 

القادم 2022 ـ 2023

ألقى اتحاد اإلعالم الحر، والمؤسسات اإلعالمية في 
شمال وشرق سوريا بيانًا؛ للتنديد بهجمات االحتالل 
التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وللتنديد 
أمام مركز  تركيا،  اإلعالميين في  اعتقال  بحمالت 
للثقافة والفن في مدينة قامشلو،  محمد شيخو 
وذلك في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس 

المصادف لـ 2022/6/23...«4

عاهد معزون في خيمة عزاء الشهيد المناضل فرهاد شبلي، التي نصبت في مخيم مهجري كري سبي، على المضي صفًا 
واحدًا في درب النضال والحرية، التي شقها »الشهيد« ورفاقه، لكسر عنجهية الدولة التركية المحتلة، حتى تحرير األرض، 

وصون الكرامة والحرية، وعودة السوريين كافة إلى أراضيهم المحتلة...«3

حددت اللجنة الفنية لكرة القدم في االتحاد الرياضي بإقليم 
الجزيرة مواليد فئات دوريات كرة القدم للموسم الكروي 

)2022 ـ 2023(...«10

أوضح الرئيس المشترك السابق لحزب االتحاد الديمقراطي  أنور مسلم، أن الحزب يعمل 
على ضمان اعتراف دستوري بالكرد ضمن سوريا تعددية ال مركزية، والوقوف في وجه 

االتفاقيات المناهضة للشعب الكردي، وباقي شعوب كردستان...«5

عائلة كردية ترفض شرب الشاي منذ تسعين عامًا

معرض عن الفراعنة النجوم في مرسيليا الفرنسية

كردية  عائلة  تشرب  لم  عاماً،  تسعين  منذ 
في   ،1932 عام  مقاطعته  وقّررت  الشاي، 
رد فعل الحتالل بريطانيا بلدهم آنذاك، ورأت 
استخدام  على  تقتصر  ال  المحتل  محاربة  أن 
السالح فقط، وإنما بوسائل أخرى من أهمها، 

مقاطعة بضائعه.
العائلة  لدى  الشاي  مقاطعة  ووعد  عهد  انتقل 
األوالد  إلى  واآلباء،  األجداد  من  الكردية 
واألحفاد، كما حدث مع دارا عبد هللا المولود 
عام 1942، ولم يذق الشاي حتى اليوم، تنفيذاً 

لعهد عائلته.

بداية املقاطعة

يروي دارا عبد هللا )80 عاماً( تفاصيل القصة 
باإلشارة إلى أن والده، وأعمامه كانوا ينتمون 
القرن  ثالثينيات  في  الكردية  األحزاب  ألحد 
رد  وفي  وه«،  »زيانه  اسمه  وكان  الماضي، 
منهم لمجابهة االحتالل آنذاك، قرروا مقاطعة 
بين  من  الشاي  وكان  اقتصادياً،  بريطانيا 
السلع المقاطعة، التي كانت بريطانيا المصدر 

الرئيسي لها حينئذ.

للُمسن الكردي -الذي يسكن قضاء كالر التابع 
بنات،  كردستان-ثالث  باشور  في  للسليمانية 
روباك،  روناك،  روبار،  وأسماؤهم  وولدان، 
رزكار، ريبوار؛ إذ يحمل اسم كل واحد منهم 

ذكرى وطنية خاصة، تتعلق بوالدهم.
لدى  األساسية  المشروبات  من  الشاي  ويعدّ 
الكرد، ويتم تناوله مع الوجبات الرئيسية، وفي 
الزيارات،  تبادل  أثناء  أوقات مختلفة ال سيما 

أو السهر، أو الحديث بين األصدقاء.
ويُعرف عن الكرد أيضاً حبهم للشاي، ومنهم 
من يشرب عدة أكواب منه يومياً، ومنهم والد 
-1901( عباس  عبد هللا  والده  كان  إذ  دارا، 
الشاي،  بشرب  المعجبين  أشد  من   )1973
وكان يشرب يومياً عدة أكواب، وكان يصاب 
بصداع شديد في حال تأخر عنه الشاي، إال أنه 
التوقف  قرر  قطعه،  الذي  بالوعد  منه  التزاما 

عن شرب الشاي، ولم يذقه حتى وفاته.

قصة غريبة

يؤكد دارا عبد هللا أنه لم يذق الشاي منذ والدته، 
وسيواصل ذلك وفاء بعهد العائلة، ويضع في 

ليُذكر  أمامه  فارغاً،  شاي  كوب  كثيرة  أحيان 
نفسه بالعهد والوعد، الذي تربى عليه.

مازال  التي  الغريبة،  القصص  من  وواحدة 
منتصف  في  معه  حدثت  هللا،  عبد  يستذكرها 
ستينيات القرن الماضي، عندما كان مقاتالً في 
صفوف البيشمركة، وكان المقاتلون يتناولون 
الشاي والخبز، إذ حاول مجموعة من زمالئه 
إرغامه على شرب الشاي، بعد أن قام أربعة 
منهم بتقييد يديه، وقدميه، ووضع آخرون كوباً 
األخير  في  لكنّه  فمه،  في  الشاي  من  كامالً 
انقلب السحر عليهم بتفريغ الشاي، الذي بفمه 

ورشه على وجوههم، ومالبسهم.
ورغم مرور عقود على مقاطعته الشاي، هو 
وعائلته، إال أن دارا عبد هللا ينتابه شعور جياش 
حيال وطنه وأرضه، ويتأسف في الوقت ذاته 
على أن الروح الوطنية، لم تعد اليوم كما كانت 
في الماضي؛ بسبب الخذالن الذي تعّرض له 

الشعب على يد الطبقة السياسية.
ويقول: إنه رغم أن اإلنسان في الماضي، كان 
يتمتع ببساطة، فإن روحه الوطنية كانت عالية 
جداً، أكثر مما هي عليه اليوم، ويصف نفسه 

إزاء القضايا الوطنية بـ«العنيد جداً«.
رغم مرور تسعين عاماً على مقاطعة الشاي، 

المسن(،  )ابن  هللا  عبد  دارا  ريبوار  فإن 
مع  ذاتها  التجربة  تتكرر  أن  ضرورة  يرى 
يصفها  التي  الدول  بمقاطعة  الحالي،  الجيل 
في  سواء  المناطق  لبعض  بـ«المحتلة« 

كردستان، أو العراق عموماً.
على  تقتصر  ال  المحتل  محاربة  إن  ويقول: 
بالمقاطعة  تكون  بل  المسلحة،  المواجهة 

االقتصادية؛ ألن ذلك له تأثيراً أشد.

رفض التنازل

صديق  وهو  عاماً(،   65( هللا  عبد  جالل  أّما 
دارا عبد هللا منذ أكثر من ثالثة عقود، فقد كان 

البيشمركة، ويصف  في صفوف  مقاتالً  أيضاً 
عناد صديقه بـ«العفوي جداً« وبأنه تعبير منه 

عن حبه لوطنه.
ويتفق معه، بأن اإلنسان في الماضي يختلف 
يضحي  أن  استعداد  على  كان  إذ  اليوم،  عن 
اليوم  لكن  وأرضه،  وطنه  أجل  من  بنفسه 

القناعات تبدّلت.
حاولوا  األصدقاء،  من  الكثير  أن  إلى  ويشير 
بشرب  هللا  عبد  دارا  يقنعوا  أن  عدة  مرات 
الشاي، ولو رشفة واحدة، إال أنه رفض كسر 
وعده وعهده، وما زال مصراً على عدم تناول 

الشاي.
وكاالت

ذاعت شهرة بعض الفراعنة عالمياً، فيما سقط 
يُظهره  ما  وفق  النسيان،  غياهب  في  آخرون 
وذلك  المقام،  النجوم«  »الفراعنة  معرض 
ابتداء من األربعاء 2022/6/22 في مرسيليا 
التي  العوامل،  يستكشف  والذي  الفرنسية، 

جعلت األجيال تتناقل أسماء أبرز هؤالء، منذ 
خمسة آالف عام.

آالف  ثالثة  مدى  على  مصر  عرفت  وبينما 
سنة أكثر من 340 فرعوناً، لم يكتسب سوى 
قلة منهم شهرة، بفضل إنجازات عسكرية أو 

معمارية نُسبت إليهم، كارتباط أسمائهم بمعابد 
جراء  أو  ضخمة،  تماثيل  أو  أهرامات،  أو 

مصادفات تاريخية.
ويقول عالما المصريات فريديريك موجونو، 
على  القائمان  النويه،  أندريو  وغييوميت 

الحضارات  متحف  في  المقام  المعرض 
األوروبية والمتوسطية: »إّن خوفو، ونفرتيتي، 
وتوت عنخ آمون، ورمسيس، أسماء معروفة 
رحيل  على  السنين  آالف  مرور  بعد  اليوم 
أصحابها، لكن من يتذكر نخت أنبو، أو أحمس 
حظيت  أسماء  وهي  وسنوسرت،  وبسماتيك 
الثامن عشر،  القرن  بشهرة في أوروبا خالل 
وأمنمحات  الثالث،  سنوسرت  إلى  باإلضافة 
الثالث المبجلين من مصريي األلفية األولى«.

المعرض،  العمل على هذا  ويضيف: »خالل 
رمزاً  تمثل  كانت  كليوبترا  أّن  لنا  تبيّن 
المشاهير  إّن  والذاكرة،  الشهرة  عن  وصورة 
الحاضرين  أولئك  عن  مختلفون  الماضي  في 

يشبهوا  لن  ربما  وهؤالء  الحالي،  الزمن  في 
إلى »سخرية  المستقبليين«، مشيراً  المشاهير 
التاريخ« أو »الحظ« اللذين ساهما في شهرة 

بعض الفراعنة.
حتى  الُمقام  المعرض  افتتاح  مقرراً  وكان 
وبعد   ،2020 سنة  أكتوبر  من  عشر  السابع 
في  أخيراً  انعقاده  أتى  الجائحة،  جراء  تأجيله 
السنة المناسبة ألن عام 2022 يمثل الذكرى 
المئوية الثانية لفك رموز الكتابة الهيروغليفية 
والذكرى  شامبليون،  فرانسوا  جان  قبل  من 
آمون،  عنخ  توت  مقبرة  الكتشاف  المئوية 

وكنوزه.
وكاالت

مهجرو كري سبي: معًا على درب 
الشهيد فرهاد ورفاقه؛ لتحقيق النصر 

والحرية للشعوب السورية

عدسة روناهي

بلدية تل كوجر: 
خدمة المواطن أولوية 

في جدول أعمالنا...«7

ميادة محمد: ممارسات 
المحتل التركي ضد شعبنا 

ُتزيدنا تحديًا وقّوة

أكدت اإلدارية في مؤتمر ستار بناحية جل 
دولة  استهداف  أن  محمد«  »ميادة  آغا 
شمال  منطقة  لعموم  التركي  االحتالل 
وشرق سوريا عامًة والنساء خاصًة، يبرهن 
وممارساتها  الدولة،  هذه  فاشية  على 
انتهاك  األعزل  الشعب  ضد  الشرعية  غير 
لإلنسانية، منوهًة في الوقت ذاته أن هذه 
الجرائم لن ُتزيد الشعب سوى إصرارًا وتصديًا 

لجبروتها...«2

شمال وشرق سوريا 
وسيناريوهات الغزو التركّي

الحرب في سوريا مبتعدَة  انحسرِت  بينما 
عن دائرة األضواء الدولّية، يستعُد السكاُن 
جديدٍة  لموجٍة  البالد  وشرق  شمال  في 
العسكرّية  العملية  بدِء  العنف، فمع  من 
الروسية في أوكرانيا، كّثفت تركيا أنشطتها 
العسكرّية في شمال وشرق سوريا، بالتزامِن 
باشور كردستان في  مع هجومها على 
العملّية التي أطلقت عليها اسم »قفل- 

المخلب...«8
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جل آغا/ أمل محمد - أكدت اإلدارية في مؤتمر ستار بناحية جل آغا »ميادة محمد« أن استهداف دولة االحتالل التركي لعموم منطقة شمال 
وشرق سوريا عامًة والنساء خاصًة، يبرهن على فاشية هذه الدولة، وممارساتها غير الشرعية ضد الشعب األعزل انتهاك لإلنسانية، منوهًة في 

الوقت ذاته أن هذه الجرائم لن ُتزيد الشعب سوى إصراراً وتصديًا لجبروتها.

ميادة محمد: ممارسات المحتل التركي ضد شعبنا 
ُتزيدنا تحديًا وقّوة

بنات ضائعات مع كل صيف.. كيف تحل مصر أزمة زواج القاصرات؟

في تاريخ 23 حزيران عام 2020 استهدفت 
حلنج  قرية  في  منزالً  التركي  االحتالل  دولة 
بكوباني ُمخلّفةً مجزرة بحق أربع نسوة ُعّزل، 
الجريمة  هذه  ذكرى مرور عامين على  وفي 
محمد  بميادة  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
التركية  الدولة  ممارسات  استنكرت  والتي 
حيال الشعب في شمال وشرق سوريا بقولها: 
»ننحني إجالالً أمام شهيداتنا األربعة في قرية 
األبرار،  شهداءنا  أمام  إكراماً  ونقف  حلنج 
واستهدافها  مناطقنا  في  تركية  ممارسات 
غير الشرعي لشعبنا ما هو سوى دليل موثق 

إلرهابها«.
النسوة ما  وأضافت ميادة: »هؤالء الشهيدات 
جزء صغير  الدولة  هذه  قبل  من  لهنَّ  حصل 
تملك  الدين،  باسم  متسلحة  دولٍة  جرائم  من 

األبرياء،  العُّزل  بدماء  أياديهم  لُطخت  جيشاً 
للنساء  وقتل  لألراضي  وسلب  وتهجير  قمع 
االنتهاكات  هذه  جميع  والشيوخ،  واألطفال 
أحداً  يُحرك  لم  العالم ولكن  أمام مرأى  جرت 
تمت  ال  التي  الجرائم،  هذه  من  للحد  ساكناً 
لإلنسانية بصلة والدين منها براء«، وتساءلت 
دولة  ترتكب  عام  كل  »في  قائلةً:  ميادة  
االحتالل الفاشي تركيا جرائم عديدة، أيعقل أن 
العالم ومنظمات حقوق اإلنسان ومجلس األمن 
نجزم  الجرائم؟  هذه  إحدى  ويشاهد  يسمع  لم 
ولكنهم  الجرائم  شتى  بالتفصيل  شاهدوا  أنهم 

يتغاضون عن األمر«.
اإلنسانية  المنظمات  ميادة  طالبت  حين  في 
النتهاكها  الدولة  هذه  محاسبة  والحقوقية، 
مواثيق السالم وأردفت: »يجب على المنظمات 
والمجتمع الدولي النظر في جرائم تركيا وما 
مناطقنا،  عموم  في  وتهجير  دمار  من  خلّفت 
جرائمها  جميع  إلى  الوراء  إلى  والعودة 
غطرستها،  من  للحد  جدي  بشكٍل  والمحاسبة 
ليعم السالم مناطق شمال وشرق سوريا، ألنه 
واالنتهاكات  الممارسات  هذه  توقف  بمجرد 
األمان  سيحل  تركيا  قبل  من  الشرعية  غير 

ويتوقف مسلسل هدر الدماء«.
وفي ختام حديثها أشارت ميادة إلى أن الشعب 
في شمال وشرق سوريا، يزداد قوة وإصراراً 

على المواجهة في كل مرة تقوم دولة االحتالل 
بقولها:  المنطقة  وأمان  أمن  بانتهاك  التركي 
»تظن تركيا بأنها من خالل هذه األفعال ستنال 

من قيم ومكتسبات ثورتنا، ولكننا على خالف 
ذلك نزداد إصراراً للدفاع عن أراضينا، جميع 
شعبنا  تكاتف  بسبب  بالفشل  باءت  مخططاتها 

مع قواتنا، وكل شهيدة رحلت وارتقت للشهادة 
تولد مناضلة جديدة على أرضنا ذات كبرياء 

وقوة بروح نضالية ترفض الخنوع«.

قرى  إحدى  من  تنحدر  التي   - رانيا  كانت 
محافظة الجيزة بالقرب من العاصمة المصرية 
)القاهرة(- تبلغ 15 سنة قبل أن يزوجها والدها 
- العامل الزراعي الفقير - وفق أعراف قريته 
أمالً بأن تزيح عن كاهله أعباءها المالية، على 
الرسمية  باإلجراءات  زوجها  مع  يبادر  أن 

عندما تبلغ سن الـ18.
»رانيا« اسم مستعار لبطلة قصة حقيقية تدق 
حيث  بمصر،  صيف  كل  مع  إنذار  جرس 
ينشط زواج القاصرات بالتزامن مع تحركات 
يرى  التي  الظاهرة،  تلك  لمواجهة  رسمية 
خبراء تحدثوا أن مواجهتها تتطلب تضافر كل 
قانوني  تشريع  إصدار  مع  المجتمعية  الجهود 

حازم.

أرقام ُمزِعجة

»عبد هللا« أحد عمال البناء في محافظة الجيزة 
يرى أن زواج القاصرات مرتبط بوجود أزمة 
اقتصادية، تدفع األسرة إلى ترحيل ابنتها إلى 
بيت آخر يتحمل مصروفها، وأضاف أن جدته 
تكن  لم  ولكن  الـ12،  في  وهي  جده  تزوجت 
الظروف  لتغير  اآلن  يحدث  كما  أزمة  هناك 

واألعراف.
الظاهرة،  تفاقم  الرسمية عن  األرقام  وتكشف 

العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  أعلن  فقد 
واإلحصاء في آذار 2021 أن عدد من سبق 
لهم الزواج في سن )10-17 سنة( يبلغ أكثر 
إجمالي  من   %0.8 بنسبة  ألفا،   117 من 
السكان في هذه الفئة العمرية، وذلك وفقاً آلخر 

إحصاء سكاني.
األمية  نسبة  ارتفاع  أيضاً  الدراسة  وأظهرت 
بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، 
إذ تبلغ نحو 40%، كما أن نسبة التسرب من 

التعليم بينهم مرتفعة أيضاً إذ تبلغ %36.

تحرّك مجتمعي أرسي

لالستشارات  »أسرتي«  مركز  مديرة  تؤكد 
إجراء  أهمية  منال خضر،  الدكتورة  األسرية 
الحاالت  وذوي  األسر  مع  مجتمعي  حوار 
قانون جديد أو تحديد  السابقة قبل إصدار أي 
أي سن، في ظل وجود سن مغاير للزواج في 

بعض الدول العربية.
هناك  أن  إلى  خضر  منال  الدكتورة  وتشير 
في  »نرصدها  السن:  في  واضحة  إشكالية 
قصص زواج القاصرات، وهي سعي الحكومة 
الطفل،  حقوق  اتفاقية  مع  للتجاوب  المصرية 
بـ18  الزواج  لسن  األدنى  الحد  تحدد  التي 
المصري  الواقع  إلى  النظر  دون  من  عاماً، 

األسري، مما سيجعل األمر صعباً عند تنفيذه 
ما لم يسمع أحد لوجهة نظر اآلباء واألمهات 
الذين يفعلون ذلك من منطلق شرعي يؤمنون 
بعض  في  عليهم  اقتصادي ضاغط  وبعد  به، 

األحيان«.
بنكياً  حساباً  الحكومة  »تفتح  أن:  وتقترح 
للبنات في المناطق التي يكثر فيها األمر، فذلك 
يسهم في تشجيع اآلباء على مواصلة تعليمهن 
إلى  مشيرةً  زواجهن«،  تأجيل  على  والصبر 
أن الدولة تتكبد أمواالً في كل الحاالت بخاصٍة 
بعد وقوع األمر في المالحقة والدعاية السلبية 
ضده، في حين كان من الممكن استغالل تلك 
األموال من البداية لتأمين مستقبل تلك الفتيات 

منذ الصغر.
أهمية  على  خضر  منال  الدكتورة  وتشدد 
للنزول  األسريين  للمتخصصين  المجال  فتح 
تتضافر  توعية  حمالت  في  المباشر  الميداني 
الظاهرة،  تلك  لمواجهة  الجهود  كل  فيها 
وصفتها  قوانين  إسقاط  من  حذرت  لكنها 
من  األهالي  على  )المظلة(  بـ«الباراشوت« 
ذلك سيواجه  توعية ألن  أو  إنذار  دون سابق 
بناء  التزويج  واستمرار  التجاهل  من  بمزيد 

على خيارات األهالي ومبرراتهم.
وشددت على أهمية تأسيس مؤسسات للمجتمع 
المدني تستقبل الفتيات المتسربات من التعليم، 
تحقق  التي  والِحرف  المهن  على  لتدريبهن 
صناعة  على  قادرة  وتجعلها  ذاتها،  للفتاة 
ال  أمور  إلى  حاجة  دون  من  بيديها  مستقبلها 

تناسب سنها.

تأّخر ترشيعي

يحّمل المحامي ورئيس مركز الشهاب لحقوق 
مسؤولية  السلطات  بيومي  خلف  اإلنسان 
القاصرات،  قانون لوقف زواج  تأخر إصدار 
موضحاً أنه مع الضغوط االقتصادية بات من 
السهل التفريط في البنات في سن مبكرة لزواج 

غير مناسب وهو ما يتطلب التقنين القانوني.
وقال: »من المؤسف أن الدولة وقفت مكتوفة 

الظاهرة  لتلك  تتصدى  أن  تحاول  ولم  األيدي 
الريف  في  الفترة  تلك  خالل  انتشرت  التي 
مؤسسات  »تعامل  أن:  معتبراً  المصري«، 
الدولة مع الظاهرة ووضع تقنين تشريعي لها 
يحدُّ منها أمر مهم وضروري وتأخر كثيراً«.

ويضيف بيومي أن: »أي قانون يجب أن يسبقه 
الدينية  المؤسسة  فيه  تشارك  مجتمعي  نقاش 
الممثلة في األزهر، فذلك يسّهل في وقت الحق 
تفعيل القوانين، ألن إصدار أي قانون يناهض 
حقوق اإلنسان التي وفرتها الشريعة ولن يجد 
قبوالً في بلد األزهر الشريف وفي ظل تقاليد 

عتيقة لن تتغير إال بالبعد الديني«.
أكاديمية  دراسة  خلصت  نفسه،  السياق  وفي 
اجتماعية لظاهرة الزواج المبكر صدرت عن 
جامعة »أسيوط« إلى أهمية المالحقة القانونية 

لكل من تورط في هذه الظاهرة.

مقرتحات

من  التي  المقترحات  بعض  الدراسة  وقدمت 
وفي  المبكر،  الزواج  ظاهرة  من  الحد  شأنها 
مقدمتها اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد أولياء 
مبكراً،  بناتهن  يزوجون  الذين  الفتيات  أمور 
األطباء  لردع  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
الذين يتالعبون في تسنين الفتيات الصغيرات 
لتمكينهن من الزواج في أعمار أقـل مـن السن 
القانونية للزواج، والعمل على الحد من ظاهرة 
التسرب بصفة عامة وتسرب الفتيات الريفيات 

من التعليم بصفةً خاصة.
الضوء  سلطت  التي   - الدراسة  وأوضحت 
أسيوط  محافظة  في  القرى  من  عدد  على 
التي  األسباب  أهم  من  أن   - البالد  بجنوب 
تدفع باألسر إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة 
والستر  القديمة،  والعادات  والتخلف  الجهل 
وجود  جانب  إلى  تعليمهن  وعدم  البنات  على 
عريس مناسـب، مؤكدةً أن أهم اآلثار المترتبة 
أبرزها  ومن  نفسية  هي  المبكر  الزواج  على 
العاطفي،  والحرمان  الشخصية  اضطرابات 
تحمل  عدم  منها  اجتماعية  آثار  عن  فضالً 

المسئولية والمشاكل األسرية.

تحرّك مجتمعي

مصر  في  الرسمية  المواجهة  وسائل  تتنوع 
االجتماعية  الحمالت  وتعدّ  الظاهرة،  لتلك 

أبرز وسائل مكافحة زواج القاصرات.
أخيراً  االجتماعي  التضامن  وزارة  ودشنت 
حملة »جوازها قبل 18 يضيع حقها« انتشرت 
متنوعة  بأنشطة  وتقوم  المحافظات،  كل  في 
مع  تزامناً  وذلك  القاصرات،  زواج  لمواجهة 
بداية موسم اإلجازات الصيفية التي تكثر فيها 
هذه الممارسة، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.
متصاعداً  حيزاً  التشريعي  البعد  يشغل  كما 
البعد دعوة  المواجهة، ويتصدر هذا  من سبل 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  من  مباشرة 
الالزم  باتخاذ  النواب  مجلس  بقيام  السيسي 
زواج  يمنع  قانون  إصدار  في  التسريع  نحو 
القاصرات وينص صراحةً على السن القانونية 

للزواج.
النواب - وفق ما هو معلن -  وينتظر مجلس 
جديد  قانون  مشروع  الوزراء  مجلس  إحالة 
مشروع  واشترط  القاصرات،  زواج  يحظر 
القانون عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم 
يبلغ 18 عاماً، وال يجوز التصديق على العقد 

المذكور.
الضغط  إلى  المصرية  السلطة  لجأت  كما 
االقتصادي من أجل حصار الظاهرة. وأعلنت 
»رئيس  أن:  االجتماعي  التضامن  وزارة 
األطفال  زواج  عدم  بإضافة  وّجه  الجمهورية 
تحت 18 سنة إلى شروط الصحة والتعليم في 

برنامج )تكافل( بدءاً من تموز 2022«.
وبررت الوزارة ذلك بأن برنامج »تكافل« من 
بالصحة  المشروط  النقدي  الدعم  برامج  أكبر 
األطفال  زواج  »مناهضة  وألن  والتعليم، 
عامود أساسي للحياة الكريمة وبناء المجتمع، 

فقد صدر التوجيه«.
وكاالت

اضطراب النوم وكيفية التغلب على األرق

فوائد البطيخ لصحتك

باحثون أمريكيون يبتكرون طالًء نباتيًا ُيبقي سبعة أشياء تجذب البعوض لجسم اإلنسان
األطعمة طازجة لفترة طويلة

يحتاج البالغون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات 
من  كثيرون  يعاني  فيما  ليلة،  كل  النوم  من 
األرق، وهو )اضطراب النوم األكثر شيوعاً(، 
حيث أن األرق يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في 
الصحة العقلية، مثل القلق أو االكتئاب. ويرتبط 
للحياة  المزمنة والمهددة  بالحاالت  األرق أيضاً 

مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
وتشمل أعراض األرق:

ـ صعوبة النوم ليالً.
ـ االستيقاظ أثناء الليل.
ـ االستيقاظ مبكراً جداً.

ـ عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليالً.
ـ التعب أثناء النهار أو النعاس.
ـ العصبية أو االكتئاب أو القلق.

أو  المهام  على  التركيز  أو  االنتباه  صعوبة  ـ 
التذكر.

ـ زيادة األخطاء أو الحوادث.
ـ القلق المستمر بشأن النوم.

صحي،  نوم  جدول  على  الحصول  أجل  ومن 
نفس  في  والنوم  باالستيقاظ  االلتزام  أوالً  يجب 
الوقت كل يوم. ويعد وقت النوم المتسق، بما في 
ذلك عطالت نهاية األسبوع )أو عندما ال تحتاج 
جسمك  لمساعدة  حيوياً  أمراً  االستيقاظ(،  إلى 
وخالل  أكبر.  بسهولة  للنوم  االستعداد  على 
النهار، يمكن أن يساعدك البقاء نشيطاً للمساعدة 
في الحصول على نوم هانئ ليالً. وتحقق أيضاً 
من أي دواء قد تتناوله والذي قد يكون له تأثير 

جانبي على األرق.
وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فتحدث إلى 
طبيبك حول اآلثار الجانبية ومناقشة ما إذا كان 

هناك دواء بديل يمكنك تجربته.
مغرية،  تكون  قد  القيلولة  أن  من  الرغم  وعلى 
إال  السابقة،  الليلة  في  جيداَ  تنم  لم  إذا  خاصةً 
أنها ليست فكرة جيدة إذا كنت تعاني بالفعل من 
األرق. وباإلضافة إلى ذلك، من األفضل تجنب 
الكافيين، بينما يساعدك على الشعور باليقظة في 

الوقت الحالي.

بالفيتامينات  المليئة  الفواكه  من  البطيخ 
والمعادن والمواد المغذية، ويقدم البطيخ العديد 
من الفوائد الصحية القوية وإضافة رائعة لنظام 

غذائي متوازن.

فوائد البطيخ لصحتك

1ـ يحافظ البطيخ على رطوبتك:
من  محتواه  من   %92 على  البطيخ  يحتوي  ـ 
هو  العالي  المائي  المحتوى  وهذا  الماء، 
السعرات  منخفض  غذاء  البطيخ  يجعل  ما 
الحرارية وهذا هو السبب أيًضا في أن البطيخ 
يتمتع بمذاق منعش، ويساعد تناول البطيخ أو 
شرب مزيج عصير البطيخ على الحفاظ على 

رطوبتك.
ـ يوفر البطيخ أيًضا المعادن الطبيعية لتجديد 

جسمك أثناء التمرين أو الحرارة الشديدة.
من  عالية  نسبة  على  البطيخ  يحتوي  2ـ 

الفيتامينات والمعادن ومضادات األكسدة:
عالية  نسبة  على  احتوائه  من  الرغم  على 
فائدة غذائية  يوفر  البطيخ  يزال  الماء، ال  من 
عالية من  نسبة  البطيخ على  ويحتوي  كبيرة، 
األكسدة  ومضادات  والمعادن  الفيتامينات 

األساسية. 
في  الموجودة  الغذائية  العناصر  قائمة  تشمل 

البطيخ ما يلي:

الشفاء  يدعم  الذي  سي  فيتامين   -
والمناعة.

وبيتا  والكاروتينات  أ  فيتامين   -
كاروتين لصحة العين والجلد.

- البوتاسيوم لوظيفة الجهاز العصبي وتجديد 
العضالت وصحة القلب.

نسبة  تنظيم  على  يساعد  الذي  المغنيسيوم،   -
السكر في الدم )من بين وظائف أخرى(.

- فيتامينات ب للصحة الخلوية.
3ـ البطيخ مصدر غني بالليكوبين:

من  العديد  له  قوي  نباتي  مركب  الليكوبين 
الفوائد الصحية. 

المائل  الزهري  لونه  البطيخ  الليكوبين  يعطي 
أيًضا في األطعمة  الحمرة )وهو موجود  إلى 
فروت  والجريب  الطماطم  مثل  الطبيعية 
الوردي( والليكوبين هو أحد مضادات األكسدة 
أيًضا، هذا يعني أنه يساعد في تقليل اإلجهاد 

التأكسدي في الجسم.
لقد وجدت الدراسات أن الليكوبين قد يساعد:

قلل من خطر إصابتك ببعض أنواع   -
السرطان.

المزمنة مثل مرض  منع األمراض   -
السكري.

يحمي من أمراض القلب.  -
منع التنكس البقعي ومشاكل الرؤية.  -
قد يحمي الليكوبين أيًضا جسمك من   -

التلف الناجم عن بعض السموم والعفن البيئي.
أيًضا  أكثر صحة  الليكوبين بشرة  يعزز  قد   -
يكون  قد  الليكوبين  أن  إلى  األبحاث  تشير 
فوق  لألشعة  التعرض  آثار  تقليل  على  قادًرا 
البنفسجية من الشمس بمعنى آخر، قد يحميك 
الجلد  الشمس وسرطان  الليكوبين من حروق 

والشيخوخة المبكرة.
- تناول المزيد من األطعمة الغنية بالليكوبين 
الصحية  الفوائد  من  العديد  يوفر  البطيخ  مثل 
لألفراد الذين لديهم حساسية من الشمس وهذا 
سبب آخر يجعل البطيخ وجبة خفيفة مثالية في 

فصل الصيف.
4ـ يساعد البطيخ في تقليل االلتهابات:

المشاكل  من  بالعديد  المزمن  االلتهاب  يرتبط 
الصحية من خالل تقليل االلتهابات في الجسم، 
بالتهاب  اإلصابة  تقليل مخاطر  تتمكن من  قد 
والخرف  والسكري  والسرطان  المفاصل 

وغيرها من الحاالت.
مضاد  غذائي  نظام  اتباع  يساعد  أن  يمكن 
البطيخ  مثل  الفواكه  ذلك  في  بما  لاللتهابات، 
في  الموجودة  األكسدة  مضادات  وتساعد 
وهي  الحرة،  الجذور  محاربة  على  البطيخ 
مركبات تسبب اإلجهاد التأكسدي وتساهم في 

االلتهابات المزمنة.
وثبت أن األطعمة المضادة لاللتهابات والغنية 
بمضادات األكسدة مثل البطيخ تساعد في تقليل 
أو عكس الضرر الخلوي الناجم عن االلتهاب، 

قد تقوي أيًضا جهاز المناعة لديك ضد نزالت 
البرد واإلنفلونزا والفيروسات األخرى.

5ـ قشرة البطيخ تقدم أيًضا فوائد صحية:
ـ هل تعلم أنه يمكنك أكل جميع أجزاء البطيخ 
بما في ذلك القشرة؟ تحتوي قشور البطيخ على 

مركب يسمى سيترولين.
مضادة  صفات  امتالكه  إلى  باإلضافة   
لألكسدة، فإن السيترولين يساعد على تحسين 
الدورة الدموية، ويخفض ضغط الدم ، ويعزز 

جهاز المناعة.

من  ويزيد  األلم  يخفف  قد  البطيخ  تناول  6ـ 
وقت الشفاء:

وجع  تخفيف  في  أيًضا  البطيخ  يساعد  قد 
بعد  التعافي  وقت  وزيادة  العضالت 
في  الموجود  السيترولين  أن  حيث  التمرين، 
في  الدموية  األوعية  أداء  يحسن  قد  البطيخ 
الذين  الرياضيون  عانى  الدراسات،  إحدى 
أقل  عضلي  ألم  من  البطيخ  عصير  شربوا 
هؤالء  ذلك  يفعلوا  لم  الذين  الرياضيين  من 
أوقات  أيًضا  لديهم  كان  أنفسهم  الرياضيون 

تعافي أقصر من معدل ضربات القلب.

عرضة  أكثر  السكان  من   %20 حوالي  إن 
للعض من الحشرات، وهذا يعود إلى عدد من 

العوامل، وهى:
ـ فصيلة الدم:

جذب  في  صغيًرا،  دوًرا  الدم  فصيلة  تلعب 
 AB البعوض، حيث أشار إلى أن فصيلة دم
أن  الخبراء  أكد  حيث  للبعوض،  جذباً  أكثر 

تكشف  إشارة  تفرز  الناس  من   %80 حوالي 
نوع فصيلة دمهم، وهذا يجذب البعوض. 

أشياء تجذب البعوض لجسم 
اإلنسان

ـ المالبس 
أن الحشرات تنجذب أكثر إلى األلوان الداكنة 

وأحياناً تميل إلى األلوان الفاتحة.
ـ ثاني أكسيد الكربون

الكربون  أكسيد  ثاني  إلى  البعوض  ينجذب 
الذي يصدر من الزفير.

ـ العرق والبكتيريا
ينجذب البعوض إلى رائحة البكتيريا والعرق، 
بسبب المركبات الموجودة في العرق ، بما في 
لذلك  الروائح،  وبعض  الالكتيك  حمض  ذلك 
تتراكم  الرياضة  شخص  أي  يمارس  عندما 

يمكن  لذلك  والرائحة،  الالكتيك  حمض  عليه 
أن يجذب ذلك البعوض.

ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم
الذين  األشخاص  إلى  أكثر  البعوض  ينجذب 
لديهم درجة حرارة ورطوبة أعلى في الجسم، 
لذلك ينجذبون للنساء الحوامل الرتفاع درجة 

حرارة أجسامهن.
ـ العطور

من  الوقاية  خبير  كارتر،  هوارد  وأضاف 
اللدغات، أن العطر هو السبب الرئيسي اآلخر 
التي تحتوى على  إلغراء البعوض، وخاصةً 

تركيبات الالفندر.
ـ اإلجهاد والكورتيزول

والمعروف  الكورتيزول  هرمون  هناك  إن 
باسم هرمون اإلجهاد، يجذب البعوض، حيث 
مستويات  لديهم  الذين  األشخاص  أن  أوضح 
عالية من الكورتيزول، أكثر عرضة للدغات 

البعوض.

بديالً عن عبوات التغليف البالستيكية الملوثة 
للبيئة، تمكن فريق بحثي من جامعتي هارفارد 
من  العامة،  للصحة  األمريكية  وروتجرز 
ابتكار طالء نباتي قابل للتحلل لتغليف األطعمة 

وإبقائها طازجة لفترة طويلة.
وطور الفريق البحثي الطالء الجديد من ألياف 
الزعتر،  زيت  وألياف  النباتية،  السكريات 
وهي  النيسين،  ومركب  الليمون،  وحمض 
تحارب  للميكروبات  مضادة  طبيعية  مكونات 
والبكتيريا  الدقيقة  الحية  والكائنات  التلف 
القولونية  اإلشريكية  مثل  لألمراض،  المسببة 

والليستيريا.
وبحسب الخبراء، فإن الطالء يمكن أن يطيل 
في   50 بنسبة  لألفوكادو  االفتراضي  العمر 
المئة، الفتين إلى أنه صديق للبيئة ويتحلل في 

أقل من 3 أيام.
المتنوعة  األطعمة  على  الطالء  رش  ويمكن 
والخضروات  والفواكه  اللحوم  شرائح  من 

إلبقائها طازجةً لمدة أطول، حيث يمنع ظهور 
صالحيتها  نهاية  قرب  مع  عليها  داكنة  بقع 
بالماء  شطفها  يكفي  استخدامها  وعند  وتلفها، 

إلزالة الطالء.
تأثيرات  البالستيك  لمادة  أن  ذكره  والجدير 
وتشكل  والبيئة،  اإلنسان  سالمة  على  سلبية 
العالم  يسعى  التي  التحديات  أكبر  من  واحداً 

الحتوائها والسيطرة عليها.
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بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  القدم  لكرة  الفنية  اللجنة  حددت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الجزيرة مواليد فئات دوريات كرة القدم للموسم الكروي 2022 ـ 2023.

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ عاهد معزون في خيمة عزاء الشهيد المناضل فرهاد شبلي، التي نصبت في مخيم مهجري كري سبي، على المضي صفًا واحداً في درب النضال 
والحرية، التي شقها »الشهيد« ورفاقه، لكسر عنجهية الدولة التركية المحتلة، حتى تحرير األرض، وصون الكرامة والحرية، وعودة السوريين كافة إلى أراضيهم المحتلة.

تحديد مواليد فئات كرة القدم للموسم القادم 
2022 ـ 2023

مارينا جرانوفسكايا.. تشيلسي 
يودع المرأة الحديدية بخطة أخيرة

اعتزال سيرينا ويليامز.. كم تبقى 
لها في مالعب التنس؟

مهجرو كري سبي: معًا على درب الشهيد فرهاد ورفاقه؛ 
لتحقيق النصر والحرية للشعوب السورية

القيم األخالقية بين المادية، والجبلة الفطرية

االتحاد  مقر  في  الفنية  اللجنة  واجتمعت 
ضمن  من  وكان  قامشلو،  بمدينة  الرياضي 
قرارات االجتماع تحديد انطالقة دوري فئتي 
األشبال والناشئين، وذلك في األسبوع األخير 

من شهر آب القادم.
كما حددت اللجنة الفنية مواليد فئات دوريات 

كرة القدم للموسم القادم على الشكل التالي:
- أشبال من مواليد 2009/2008.

- ناشئين من مواليد 2007/2006.
- شباب من مواليد 2005/2004.

- رجال من مواليد 2003، وما دون.
الحالي  الموسم  العمرية  الفئات  دوري  وشهد 
عقوبات  موسم  كل  مثل   ،2022 ـ   2021
وحاالت تزوير ولم يستطيع االتحاد الرياضي 
حتى اآلن وضع حد للتجاوزات رغم العقوبات 
من  األلقاب  لسحب  وصلت  التي  الشديدة 

النوادي.
منافسات  انتهت  والذي  الحالي  الموسم  وفي 
كان  حيث  فيه  والناشئين  األشبال  دوري 
القرارات  بعض  وإليكم  نادياً،   16 بمشاركة 

والنظام الذي اعتمدت عليه البطولتين:
القدم  لدوري كرة  التجمعات  نظام  اعتماد   -1

لألشبال والناشئين.
إلى أربعة تجمعات في كالً  2- تقسيم األندية 
من: قامشلو – رميالن – عامودا- الدرباسية.

آ- تجمع الدرباسية: ثالثة أندية سردم - خبات 

– شبيبة الحسكة.
 - األسايش  أندية  خمسة  قامشلو:  تجمع  ب- 

برخدان – قنديل – دجلة – واشو كاني.
ج- تجمع عامودا: أربعة أندية األخوة والسالم 

– االتحاد – جوانن باز – آشتي.
د- تجمع رميالن: أربعة أندية جودي – ديرك 

– فدنك - الصناديد.
3- الدور األول كان بنظام من مرحلة واحدة 
واألدوار الباقية لُعبت بطريقة الذهاب واإلياب.
4- مجموعة قامشلو وعامودا ورميالن تأهل 
الثاني  الدور  إلى  مباشرةً  والثاني  األول  منها 
عن  منها  األول  تأهل  الدرباسية  ومجموعة 

المجموعة.
مجموعة  من  الثالث  المركز  صاحب  لعب 
مجموعة  من  الثاني  المركز  مع  قامشلو 
محايد  ملعب  في  فاصلة  مباراة  الدرباسية 

لتحديد المتأهل منهما إلى الدور الثاني.
 ،)2008 )2007ـ  اللعب  مواليد  دت  وُحدِّ
الناشئين،  دوري  بينما  األشبال،  لدوري 

ت مواليده )2005ـ2006(. وُحددِّ
الدوريات  انطالق  قبل  قرارات  كما أصدرت 

للفئتين، على الشكل التالي:
يخسر المباراة إذا كان فائزاً أو متعادالً بنتيجة 
نفس  نقاط  من  نقاط  ثالثة  له  وتشطب   0×3
الفئة التي حدثت فيها المخالفة ذلك في الحاالت 

التالية:

– 4/1: إذا أشرك العباً موقوفاً.
كشفين  على  موقعاً  العباً  أشرك  إذا   :4/2  –
مشاركة  فريقين  مع  مشارك  )أو  مختلفين 

فعلية(.
-4/3: إذا أشرك أكثر من خمسة العبين من 

االحتياط في المباراة الواحدة بكافة الفئات.
يخسر  التزوير  ثبوت حالة  في حالة   :4/4 –
نقاط  ثالث  له  وتشطب   0×3 قانونياً  الفريق 
وإيقاف الجهاز الفني واإلداري المتواجد على 
ضبط المباراة لموسم كروي واحد مع اقتراح 

فصلهم من أسرة االتحاد الرياضي.
التي  المباريات  جميع  الفريق  يخسر   :4/7

أشرك فيها العباً مخالفاً.
المادة )5(:

الفقرات  في  المخالفات  إحدى  تكررت  إذا 
الواردة )4/1( – )4/2( – )4/3( – )4/4( 
وفي  العقوبة  تُضاعف  الرابعة  المادة  من 
المرة الثالثة يهبط الفريق إلى الدرجة األدنى، 
ويشطب ويلغى اعتماده إذا كان في ِعداد أندية 

الدرجة األدنى.
ـ   2021 للموسم  األشبال  دوري  نهائي  وفي 
2022، لم تكتمل المباراة بعد انسحاب نادي 
القرارات  على  اعتراضاً  لمرتين  جودي 
وتم  اآلسايش  نادي  قانونياً  وفاز  التحكيمية 
في  الفردية  الجوائز  كانت  كما  اللقب،  منحه 

دوري األشبال على الشكل التالي:

ـ أفضل العب إيفان المحمد من نادي األسايش.
ـ هداف البطولة الالعب جوان فندي من نادي 

األسايش برصيد 17هدف.
ـ أفضل حارس آلند محمد زكي حارس نادي 

األسايش.
الناشئين أيضاً حقق األسايش  بينما في نهائي 
بهدفين دون رد  بعد فوزه على جودي  اللقب 

وكانت الجوائز على الشكل التالي:
ميرال  الدوري:  في  العب  أفضل  جائرة   –

سمو من نادي األسايش.
من  المشعان  مهند  الدوري:  هداف  جائزة   –

نادي جودي.
أشرف  الدوري:  في  حارس  أفضل  جائزة   –

الهرات حارس مرمى نادي جودي.

ـ كأس المركز الثاني: نادي جودي.
ـ كأس المركز األول: نادي األسايش.

بطوالت دوري األشبال والناشئين كما ذكرنا 
أهم القضايا فيها هي قضية التزوير لألعمار، 
واإلداريين  المدربين  عقول  تصل  لم  بحيث 
الشريف  التنافس  لمرحلة  األندية  بعض  في 
التجاوزات  إلى  اللجوء  بدون  األلقاب  وحصد 

والتزوير.
الكروي  الموسم  بأن  ذكره  الجدير 
دوري  عبر  مستمراً  مازال   ،2022/2021
الدرجة األولى للشباب والرجال، بينما انتهت 
والرجال  للشباب  الثانية  الدرجة  دوريات 
األشبال  لدوريي  ذكرنا  كما  باإلضافة 
هي  تحديدها  تم  التي  والمواليد  والناشئين، 

للموسم القادم 2023/2022.

رسمياً  اإلنكليزي  تشيلسي  نادي  أعلن 
مديرته  جرانوفسكايا  مارينا  رحيل 
بعد  التعاقدات،  ملف  ورئيسة  التنفيذية 
استمرت  لندن  جنوب  فريق  مع  عالقة 

لنحو 19 سنة.
إن   رسمي،  بيان  في  تشيلسي،  وقال 
مارينا جرانوفسكايا سترحل عن منصبها 
كمديرة تنفيذية، لكنها ستكون مكلفة بملف 
الصيفي  الميركاتو  نهاية  التعاقدات حتى 
الفريق  أوراق  ترتيب  أجل  من  الحالي، 

قبل بداية الموسم الجديد.
وسيشغل مالك تشيلسي الجديد، األمريكي 
المدير  منصب  مؤقت  بشكٍل  بولي،  تود 
للروسية  بديل  إيجاد  لحين  الرياضي، 

مارينا.

قائالً:  ناديه  لمديرة  الشكر  بولي  ووجه 
»نوجه الشكر لمارينا على تلك السنوات 
النادي بامتياز،  التي خدمت فيها  العديدة 
مشاريعها  في  التوفيق  لها  متمنين 

المستقبلية«.
مدار  على  جرانوفسكايا  مارينا  ولعبت 
األدوار  من  العديد  الماضية  السنوات 
بريدج،  ستامفورد  قلعة  أسوار  داخل 
عديدة  صفقات  حسم  في  دورها  أهمها 

للبلوز سواء في البيع أو الشراء.
أكثر  في  مارينا جرانوفسكايا ظهر  دور 
من موقف خالل موسم 2021-2020، 
دوري  بلقب  الفريق  تتويج  شهد  الذي 
أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخه، حيث 
اإلنكليزي  المدرب  إقالة  في  ذلك  ظهر 

فرانك المبارد، وقبلها الميركاتو الصيفي 
التاريخي لصفقات تشيلسي.

أوائل  من  جرانوفسكايا  مارينا  وكانت 
لتشيلسي،  السابق  المالك  مع  ذهبوا  من 
الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، 
النادي  على  االستحواذ  بعد  لندن  إلى 
اإلنكليزي في 2003، وكان لها منذ ذلك 
تتويجات  في  مهم  ودور  سطوة  الحين 

البلوز المحلية واألوروبية.
وزاد دور مسؤولة »البلوز« بشكل أكبر 
بريدج  ستامفورد  قلعة  في  ومتسارع 
لرئيس  الرسمي  المتحدثة  باتت  بعدما 
مجلس  عضوة  ثم   ،2010 في  النادي 

إدارة في 2013.
مارينا  تترأسها  التي  التعاقدات  إدارة 
جرانوفسكايا قادت تشيلسي لضم العبين 
كبار من أمثال كاي هافيرتز وحكيم زياش 
وتيمو فيرنر وبين تشيلويل وغيرها من 

األسماء الالمعة في إنكلترا وأوروبا.
لمارينا  كان  ذلك  إلى  باإلضافة 
جرانوفسكايا دور رئيسي في بيع العديد 
البلجيكي  أبرزهم  المهمين  الالعبين  من 
اإلسباني  مدريد  لريال  هازارد  إيدين 
 ،2019 في  يورو  مليون   100 مقابل 
وتحقيق أرباح كبيرة للنادي من ورائهم.

عن  الحديدية  المرأة  رحيل  أن  يذكر 
تشيلسي يأتي ضمن تغييرات إدارية عديدة 
خلفية  على  لندن  جنوب  نادي  يشهدها 
انتقال ملكيته من رومان أبراموفيتش إلى 
مقابل  بولي،  تود  األمريكي  الملياردير 

4.25 مليار جنيه إسترليني.

األمريكية  النجمة  عادت  طويل،  غياب  بعد 
تعافيها  بعد  التنس،  لمنافسات  وليامز  سيرينا 

من إصابة في عضالت الفخذ.
وفازت سيرينا بمباراة في الزوجي في بطولة 
فريق  في  رفيقتها  وكانت  الدولية  إيستبورن 
المنصفة  جابر،  أنس  التونسية  النجمة  واحد، 

رقم 3 على العالم حالياً.
من  البارزة  األمريكية  الالعبة  أكدت  وبينما 
جديد حبها للعبة قالت إن مستقبلها في بطوالت 

المحترفات ال يزال يكتنفه الغموض.
في  لقباً   23 على  الحاصلة  سيرينا  تلعب  ولم 
مباراة رسمية،  أي  الكبرى  األربع  البطوالت 
في  األول  الدور  مباراة  من  خروجها  منذ 
بسبب  تبكي  وهي  الماضي،  العام  ويمبلدون 

إصابة في الساق.
وقالت الالعبة البالغ عمرها 40 عاماً إنه في 
بعض األحيان ساورتها الشكوك حول قدرتها 

على العودة للمنافسات مرة أخرى.
لكن سيرينا الفائزة بسبعة ألقاب في الفردي في 
ويمبلدون حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة 
مالعب  على  المقامة  الكبرى  البطولة  في 
مباراة  في  بالفوز  استعداداتها  وبدأت  عشبية، 
للزوجي مع شريكتها التونسية أنس جابر في 

إيستبورن.
سيرينا  األمريكية  التنس  أسطورة  وتأهلت 
لبطولة  النهائي  نصف  الدور  إلى  ويليامز، 
التنس  بطلة  برفقة  اإلنكليزية،  إيستبورن 

التونسية أنس جابر. 
النهائي  ربع  في  وسيرينا،  أنس  الثنائي  وفاز 
أياما  اليابانية شوكو  من  المكون  الثنائي  على 
والتايوانية شان هاوو شينغ بمجموعتين دون 
بواقع  اللعب  من  دقائق  و5  ساعة  بعد  رد، 

)6-2 و4-6(.
سيرينا  عودة  في  جابر  أنس  تساهم  وبذلك 
من  سنة  بعد  البطوالت،  أجواء  إلى  ويليامز 

الغياب بسبب اإلصابة من الباب الكبير.
الكبير  إعجابها  األمريكية عبرت عن  وكانت 

من  والعربي  التونسي  التنس  نجمة  تقدمه  بما 
بطريقة  أبهرتها  كما  رائعة،  كروية  لوحات 

مداعبتها للكرة الصفراء.
وقالت في تصريحات صحفية أيضاً: »صبرت 
للتعافي من إصابة في عضالت الفخذ  طويالً 
الخلفية، لذلك ال أتعجل في اتخاذ القرارات«.

الـ23  ألقابها  بآخر  وليامز  سيرينا  وفازت 
أستراليا  في  الكبرى،  األربع  البطوالت  في 
المفتوحة 2017، وال تزال تبتعد بلقب واحد 
باسم  المسجل  القياسي  الرقم  معادلة  عن 
العبة  ألكثر  كورت  مارجريت  األسطورة 

فوزاً بالبطوالت الكبرى.

تكهنات بشأن االعتزال

وليامز،  اعتزال  بشأن  التكهنات  وزادت 
للمركز  العالمي  التصنيف  في  تراجعت  التي 
باتريك  مدربها  عن  انفصلت  بعدما   ،1204
مراد أوغلو، في نيسان الماضي، والذي تحول 

لتدريب الرومانية سيمونا هاليب.
تلعب  نفسها  ترى  كانت  إذا  على سؤال  ورداً 
العام المقبل، قالت سيرينا وليامز »ال أعرف، 

ال يمكنني اإلجابة على ذلك«.
ولهذا  والمنافسات،  التنس  وأضافت: »أعشق 

جئت إلى هنا«.
خارج  أفعله  ما  أيضاً  أحب  »لكني  وأكملت: 
الملعب، وما بنيته مع مجموعة سيرينا فينشرز 

)شركتها الخاصة(«

سبي  كري  أبيض/  تل  مقاطعة  ونصبت 
مهجري  مخيم  إدارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
تل أبيض/ كري سبي خيمة عزاء في الساحة 
الستقبال  المخيم«  أطراف  »على  العامة 
شبلي(،  فرهاد  )المناضل  باستشهاد  المعزين 
 17 في  التركية  الغدر  طائرات  طالته  الذي 
حزيران الجاري مع عدد من رفاقه في باشور 

كردستان، أثناء ذهابه لتلقي العالج.
يوم  نصبت  التي  العزاء،  خيمة  في  وشارك 
العاملين  من  المئات  حزيران   22 األربعاء 
لمقاطعة  التابعة  واللجان  المؤسسات،  في 
المؤسسات  وممثلي  أبيض،  تل  سبي/  كري 
ومجلس  ستار،  ومؤتمر  والمدنية،  العسكرية 
ووجهاء  شيوخ  من  وعدد  الشهداء،  عوائل 

عشائر المقاطعة.

استشهاد »شبيل« عّرى أدوات 
الغدر والخيانة

مع  لقاءات  صحيفتنا  أجرت  الصدد  وبهذا 
عن  عبروا  حيث  سبي،  كري  مخيم  مهجري 
سخطهم إزاء استمرار محاباة المجتمع الدولي، 
التركية  الدولة  ممارسات  إزاء  وتواطؤه 
السورية،  األراضي  احتلت  التي  المحتلة، 
وهجرت ماليين السوريين، وعليه أثنوا على 
بوجه  للوقوف  ورفاقه  فرهاد،  الشهيد  نضال 

هذه المؤامرات والمخططات، واإلطاحة بها.
الشهيد  »شخصية  الشيخ:  علي  المهجر  يقول 
البطل فرهاد شبلي ملهمة للسوريين المناضلين 
من  الشهيد  به  قام  ما  ورأينا  سمعنا  لقد  كافة، 
إنجازات كسياسي، وقائد مخضرم، وشجاع، 
استطاع قيادة اإلدارة الذاتية، وشعوب المنطقة 
العسكرية،  القيادات  من  اآلخرين  رفاقه  مع 
والمدنية في ظل الظروف الصعبة والخطيرة، 
التي هددت الشعوب السورية خالل السنوات 
الدولة  لعدوان  معاصرته  ومنها  المنصرمة، 
وشرق  شمال  مناطق  على  األخير  التركية 
حيث   ،)2019 األول  تشرين   9( سوريا 
هذه  إزاء  الثبات  الذاتية  اإلدارة  استطاعت 

خدمة  في  واستمرت  الشرسة،  الهجمة 
شعوبها«.

وأردف »ال شك أن المحتل التركي سيتربص 
بشخص الشهيد فرهاد؛ كونه قائداً فذاً ومناضالً 
من الطراز الرفيع، وهذا ما خطط له المحتل 
ليوقع  الشهيد؛  مالحقة  على  وعمل  التركي، 
به غدراً في مناطق حكومة باشور كردستان 
واستخباراته،  التركي،  المحتل  مع  المتواطئة 
مفاصل  في  النخاع  حتى  تغلغلت  التي 
كردستان(،  )جنوب  كردستان  باشور  مناطق 
وأصبحت مرتهنة بيد المحتل، وجاهزة لقيادة 

العدوان تلو اآلخر مع أسيادها«.
على  »عاٌر  بالقول:  حديثه،  المهجر  وأنهى 
األراضي  على  يحصل  ما  الدولي،  المجتمع 
السورية...!، والتواطؤ الدولي غير المسبوق، 
والقوانين  الدولية  الشرعية  فقدت  حيث 
اإلنسانية واألخالقية، التي يتغنى بها المجتمع 
باحتالل  سمح  أن  منذ  جوهرها،  الدولي 

االراضي السورية، والعالم يتفرج«.

دماء الشهداء »ملهمة« لتحقيق 
الحرية املنشودة

على   الموسى  زلخة  المهجرة  شددت  بدورها 
الشهيد  تبناه  الذي  والنضال،  الثورة  مواصلة 
فرهاد شبلي، فمنذ دخول الجماعات المسلحة 
بدعم  السورية،  األراضي  إلى  والمرتزقة 
الدولة التركية المحتلة، وبتسهيلها دخولهم عبر 
حدودها، فلم يمر يوم على السوريين من غير 
في  الجماعات  قبل  من  بحقهم  ارتكاب جرائم 
القتل والتدمير، حيث تعيث فساداً في المرافق 
األهالي،  وتنكل  والخاصة،  والعامة  الخدمية، 
الظالم  جاء  أن  إلى  والحجر،  الشجر  وتدمر 
الداعشي، وتبينت المساندة العلنية لداعش من 
لتُهزم بعدها  التركية بشكل علني،  الدولة  قبل 
 19 ثورة  قيام  بعد  الشمس(،  )أبناء  يد  على 
تموز 2012، والتي فتحت اآلفاق نحو الحرية 
والديمقراطية، ونحو أخوة الشعوب السورية، 

التي نعيشها اآلن«.
وأضافت »كان الشهيد المناضل فرهاد شبلي 
من بين القادة العظماء، الذين جاؤوا مع الثورة 
الحقيقية لشعوب شمال وشرق سوريا؛ لتحرير 
الطغيان واالستبداد، وتعميم  أبناء جلدتهم من 
رسم  الذي  الفذ،  والنضالي  التحرري،  الفكر 
وحصلت  أوجالن،  هللا  عبد  المفكر  خطوطه 
وأطلق  حريتها،  على  نتيجته  السورية  المرأة 
لها العنان للمضي بقيادة المجتمع، نحو التطور 
وسعى  الشهيد  به  آمن  ما  وهذا  والحضارة، 
العنيفة  الهزات  رغم  لذلك  حرفياً؛  لتطبيقه 
والعدوان، الذي تكرر على الشعوب السورية، 
وشرق  شمال  في  الشعوب  إنجازات  بقيت 
وأصبحت  بل  تتأثر،  ولم  شامخة،  سوريا 
التواقة  للشعوب  وملهمة  به،  يُحتذى  نموذجاً 

إلى الحرية«.
درب  على  بالمضي  حديثها،  زلخة  واختمت 
شهداء  درب  وعلى  شبلي،  فرهاد  الشهيد 
التهجير،  سياسة  ومقاومة  كافة،  الحرية 
الدول  تتبناها  التي  الديمغرافي،  والتغيير 
رأسها  وعلى  السورية،  للشعوب  المعادية 
الشهداء  دماء  وجعل  المحتلة،  التركية  الدولة 
األراضي  تحرير  حتى  للمقاومة،  نبراساً 

السورية كافة.

د. محمد فتحي عبد العال 
)كاتب وباحث وروائي مصري(

منذ ظهور الرأسمالية، واستشراء قيمها المادية 
عدة  قد رسخت  الالإنسانية،  وأبعادها  بأنيابها 
على  طغت  المجتمعات،  في  مغلوطة  مفاهيم 
المختفون  خلفها  من  وكذلك  السوية،  الفطرة 

بستار الدين، والدين منهم براء، ومن ذلك:
1ـ قاعدة العميل على حق: الفتة الشك جذابة، 
العميل،  احترام  إلى  ظاهرها  في  وتدعو 
وتوقيره، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، لكن 
في حقيقتها خلقت شيئاً، من العنهجية الفارغة، 
فوجه  العمالء،  بعض  لدى  واالستكبار 
الرأسماليون، بما يسمى لغة الجسد، وضرورة 
طباعه  وفق  عميل،  كل  مع  للتعامل  دراستها 
وكسب وده، والتصرف في المواقف المختلفة، 
والحقيقة  أهم..  العلم مهم ولكن دعم االخالق 
العدالة،  عدم  من  شكال  يمثل  الشعار  أن 
هو  هذا  محقا،  كان  متى  حق،  على  فالعميل 
عربي  مواطن  يعتدي  حينما  فهل  الصواب.. 
بالضرب على وجهه عدة  بائع مصري  على 
مستكين،  الحيلة  قلة  من  والعامل  مرات، 
وكان  حق؟  على  هنا  العميل  فهل  وصامت، 
ال بدّ من استيعاب العميل، وعدم إيصاله إلى 
هذه الدرجة من الغضب واستخدام العنف؟!! 
العميل وببساطة يحتاج إلى مؤسسة مختصة، 
لديها  يقضي  األخالق،  مثال شرطة  ولنسميها 
فترة إلعادة تأهيله وتدريبه على األخالق، ثم 

إعادة انخراطه مرة أخرى في المجتمع.
عبارة  العمل:  في  رؤسائك  تخطي  عدم  2ـ 
تجذبك للوهلة األولى، وكأنها حق أصيل، أو 
مسألة روتينية منطقية، لكن يندرج تحتها من 
األهوال الكثير، فالمؤسسات في عالمنا العربي 
ال يحكمها قانون ثابت، بل في أغلبها تخضع 
المدير،  سعادة  لمزاج  أي  المختصة،  للسلطة 
ومزاج سعادته يتقلب بتقلب البيئة المحيطة به 
كزوجته وأوالده، ورضا مديره عنه، وكذلك 
أن  وكراهية  منه،  األنا  عقدة  تمكن  درجة 

يشاركه أحد النجاح، وهكذا.
 يحكي لي صديق: أنه عمل في عمل خاص، 
مع مدير كان التحقير لعمل زمالئه، والتقليل 
يديه،  في  وسالحاً  لديه،  مزاجاً  أقدارهم،  من 
لهم،  كرئيس  منصبه  في  البقاء  له  يضمن 
عنترية  من  يبديه  كان  مما  الرغم  وعلى 

يخفض  الوديعة،  النعامة  كمثل  كان  عليهم، 
دائما  وكان  منه،  األعلى  لمديره  تذلال  رأسه 
ما يسأل سكرتير مديره عن مزاجه، إن كان 
يسمح بالزيارة أم يؤجلها لوقت آخر، فقد كان 
صغيرة  أحدهما  زوجتين،  األعلى  لمديره 
وهي  السن،  في  طاعنة  واألخرى  السن، 
وتعكر  وتهينه  تسبه  المادية،  ثروته  مصدر 
صفو يومه، بينما الصغيرة هي مصدر الدلع 
والراحة، واألسبوع مقسم بينهما وال يعلم أحد 
ليلة المدير أين قضاها، ومزاجه البادي على 
خاصة  سكرتيره،  سوى  الصباح،  في  وجهه 
أن عينيه تقطران احمرارا، طوال الوقت من 

فرط تعاطيه الحشيش!!!.
في هذا المناخ فشكواك إلى رئيسك في العمل، 
فإذا  بياه،  وال  هللا  حياه  ال  ظلوم  لغشوم  هي 
منه،  أظلم  فهو  منه،  أعلى  هو  لمن  رفعتها 
وأغشم، وتوقع العقاب من االثنين معا، تحت 
بند تعدي رؤسائك في العمل دون فحص أصل 

المشكلة.
3ـ مصلحة العمل: عبارة فضفاضة يستخدمها 
مرؤوسيهم  لتعذيب  العمل،  أصحاب  بعض 

العذاب األليم.
مدير بأحد الهيئات، كان يسعى لرضا المحافظ 
في مدينته، فترك أي اعتبارات إنسانية، وراح 
يفرق بين المرء وزوجه، فلو اجتمع موظفان 
زوج وزوجة في اإلدارة نفسها، نقل أحدهما 
تحقيق  باب  من  اآلخر،  عن  بعيد  لمركز 
الشفافية ؟!! دون أي جريرة، أو ذنب ودون 
الموظفين،  لبعض  االقتصادية  للحالة  النظر 
الذين يعيشون اليوم بيومه، لمجرد نول رضا 
المحافظ، الذي قد يحمله لمنصب هام مستقبال، 

ويا لها من مكانة، لو كنتم تعلمون؟!!.
الخاص  القطاع  في  والواجبات:  4-الحقوق 
دائما ما يكون قاسيا، فيما يتعلق بالواجبات، أما 
العادة  المسألة في  فيترك  الحقوق  فيما يخص 
الوظيفة،  وواجبات  فمهام  تحديد،  دون  مائعة 
سيف مسلط على صاحبها، يحاسب، ويعاقب 
على أقل تقصير، أو حتى النية للتقصير، أما 
حقوقه فال احترام لعدد ساعات العمل، وال أي 
زيادة في األجور تتناسب مع غالء المعيشة، 
صيدليات  أصحاب  فتجد  صحي،  تأمين  وال 
العاملين  على  التأمين  ضد  يقفون  كبرى، 
ال  الصيدليات  أن  ادعاء  تحت  بصيدلياتهم، 
يشغل  أن  حرجا  يجد  ال  فيما  دخال،  تجني 
ساعة،  عشرة  اثنتي  من  ألكثر  لديه  العمال 

دون راحة، وبأقل سعر، مستغلين ضيق حال 
الشباب، واضطرارهم للعمل.

كل  بيزنس(:  ايز  )بيزنس  شغل  5-الشغل 
هذه  تحت  توضع  عمل  أي  في  الموبقات 

العبارة، واألمثلة كثر.
- طبيب يثقل كاهل مرضاه بأدوية وفيتامينات، 
لمرضاه،  ضرورية  ليست  غذائية  ومكمالت 
من  وسفريات  عموالت  يربح  أن  أجل  من 
دخل  زيادة  عن  فضال  األدوية،  شركات 
الخاص،  المستوصف  أو  المستشفى،  صيدلية 
الذي يعمل به، منهم طبيب كان يلقن مريضه 
فمثال:  عليها  مميز  وشكل  العلبة،  لون 
وعليها  الخضراء،  العلبة  إال  تشتري  »ال 
مقتنع  وهو  يشتريها  والمريض  الدبدوب«!!! 
سواها،  يقبل  فال  بها،  مرهون  ابنه  شفاء  أن 
وربما كان لها أكثر من مثيل دوائي بسعر أقل، 
ولكن يظل يبحث عنها، فهل يستطيع صيدلي 
أن  يقظ،  ممرضة ضميرها  أو  مثال،  شريف 
القويم؟  غير  سلوكه  المؤسسة عن  إدارة  تبلغ 
صاحب  فصل  إما  المؤسسة،  إجابة  ستكون 
الضمير اليقظ؛ ألنه يضر باقتصاد المؤسسة، 
أو  المجتهد!!!  الطبيب  زميله  سمعة  ويشوه 
الضمير  صاحب  توجيه  الظروف  أحسن  في 
يجنيه من عمل  الشهر  آخر  مرتبه  أن  اليقظ، 
هذا الطبيب، »بيزنس ايز بيزنس« يا عزيزي 

ليس لألخالق مكان.
- مندوب تحصيل، شاب لقي حتفه في حادثة، 
ليواسي  ال  للعزاء،  فوره  من  مديره  فيسرع 
أين  التحصيل  أموال  عن  ليسأل  بل  أسرته، 
بيزنس«  ايز  »بيزنس  حاله  ولسان  ذهبت؟! 

والحي أولى من الميت.
مرض  من  يعاني  عمالء،  خدمة  موظف   -
السكر؛ ما يضطره لدخول الحمام مرات عدة، 
عمله،  ترك  على  مرة  كل  في  يؤنبه  ومديره 
الرجل  فلينهي  الصحي،  لظرفه  مراعاة  دون 
في  يجد  ال  والمدير  توبيخه،  كثرة  من  حياته 
دين  على  والناس  ال؟!!  ولما  حرجاً،  ذلك 
فهو عينها على  تعنفه،  لن  ملوكهم، والشركة 
انتظام أداء العاملين، ولسان حالها، وبدم بارد 

»بيزنس ايز بيزنس«.
مصاب  صحية،  بمؤسسة  أمن  حارس   -
للحراسة  بالمبيت  يأمره  ومديره  بالصرع، 
أنه  جدوى  دون  يوضح  والحارس  ليال، 
يسعفه،  من  يجد  ال  وقد  للتشنجات،  معرض 
والمدير يعدّ هذا هروبا من الواجب، ويرغمه؛ 

ليأتي الصباح، وقد فارق الحارس الحياة إثر 
نوبة تشنج ليلية، ابتلع معها لسانه، ولم يجد من 
ينقذه، والمدير ال يجد في ذلك حرجا، فالشغل 

شغل، ولم يلتفت أحد لألمر!!!
من  المرتبكة:  والمفاهيم  األوراق  6-خلط 
أعظم ما جنته الرأسمالية، والمدنية العصرية 
البشرية، أن عملت على خلط الصواب  على 
أركانهما،  وغيبت  بالباطل،  والعدل  بالخطأ، 
وجعلت أصحاب الثروة، والنفوذ لهم اليد العليا 
المفاهيم،  يحددون  من  هم  المجتمعات،  في 
ويحقق  مصالحهم،  يخدم  وما  رؤيتهم،  وفق 
شهير  ممثل   - الكثير:  األمثلة  ومن  مآربهم، 
يفتخر أمام التلفاز، أنه ليلحق دوره بفيلم، وقد 
باغته الوقت، استدعى سيارة اإلسعاف مدعيا 
موعده،  ليلحق  صحية؛  بوعكة  مصاب  أنه 
بالقصة،  منبهرة  والمذيعة  مشاهديه!  ويسعد 
وبحرصه على الوقت، واألولى هو تقديم مثل 
هذا الممثل للمحاكمة، فالواقعة أكبر من كونها 
لهوه،  في  أضاع  فلربما  واستظراف،  طرفة، 
فرصة،  مسكين  حقيقي  لمريض  انقاذ  فرصة 

لسيارة إسعاف.
حينما  الجميل،  الزمن  من  مسرحية  ممثلة   -
ذكراها،  والمكتوب  المرئي،  اإلعالم  يتناول 
يتحدث عن كونها تركت ابنتها مريضة للحاق 
وهكذا  االبنة،  فماتت  المسرح،  على  بدورها 
ضحت بابنتها من أجل متعة جمهورها، فهل 
هذه هي القيم واألخالق، التي نصدرها للناس، 
الواجب،  عن  والتخلي  القلب  قسوة  فتتحول 

وغياب التراحم تضحية مجتمعية؟!!...
عن  المدافعات  المسرح  سيدات  من  سيدة   -
في  تستمر  حتى  عرفياً  تتزوج  المثالية، 
الحصول على معاش زوجها الراحل، وتقاسم 
صفوة  تركت  فماذا  سابقة،  زوجة  من  أبنائه 
وغير  والبسطاء،  للمهمشين  الراقي  المجتمع 

المتعلمين من أفعال غير الئقة؟!
- راقصة شهيرة، لها أفالم منافية لآلداب مع 
بين  الفرق  عن  تتحدث  األعمال،  رجال  أحد 
طريقها  أخدت  وأنها  الحالي،  والجيل  جيلها، 
في الفن كفاحا خطوة خطوة، بينما يريد الجيل 
الحالي الصعود السريع، دون بذل جهد!!! ال 

أفهم عن أي جهد في مسيرتها تتحدث؟!! ...
وجيزة  فترة  من  الدولة:  عن  الدين  فصل  7ـ 
يوصي  الصحف،  أصحاب  أحد  وجدت 
لوفاته، أن تظل خطا صحيفته في الدعوة إلى 
الدولة، جميل هذا االقتراح،  الدين عن  فصل 

إن  ولكن  به،  البعض  لدى  العميق  واإليمان 
التي  األخالق،  نستقي  أين  من  الدين  غاب 
الدول؟!!.لقد  المجتمعات، وتقوي دعائم  تبني 
حينما  الموازين،  وانقلبت  الفاحشة،  شاعت 
فأصبح  البشر،  حياة  في  وتطبيقه  الدين  غاب 
حياتهم  وخلت  المادة،  مع  سباق  في  الناس 
والتراحم  والبركة،  والدفء،  الروح  من 
والمشاركة، وسؤال الجار عن الجار، وسؤال 
السن  كبار  صار  حتى  أهاليهم،  عن  األبناء 
يموتون لسنوات داخل شققهم، وال يعرف أحد 

بوفاتهم، إال بعد فترة، وقد تحللت أجسادهم.
الدين  إعادة  وهو  بسيط،  كله  هذا  في  الحل 
وإعادة  عام،  أخالقي  بمنظور  أخرى  مرة 
مآثر النظام اإلسالمي، أال وهو نظام الحسبة، 
شرطة  ثوب  في  مدني عصري  بشكل  ولكن 
يستخدم  ال  لألخالق،  وقضاء  األخالق، 
مع  بالحبس  المعتادة  األحكام  وال  العنف، 
إلى األخالق  الناس  يدعو  بل  عتاة اإلجرام،  
واالحتكام للعقل في حل المنازعات، ويكون له 
األلفاظ  المختصة عن  للجهات  االبالغ  سلطة 
بالشوارع  والشتم  النابية،  والعبارات  البذيئة، 
التأهيل،  بإعادة  العقاب  ويكون  والطرقات، 
للمجتمع  لتعود  السلوك؛  سالمة  من  والتأكد 
القول،  وعفة  اللسان،  طهارة  في  سجاياه 

وسماحة القلب، وتغليب العقل عند الغضب. 
ومن الحلول أيضا أن يكون هناك آلية لقياس 
رضا العاملين عن مديريهم، وضرورة تغيير 
أساس  على  واختيارهم  فترة،  كل  المديرين 
الكفاءة والقدرة على إدارة الحوار وتدريبهم، 
أن كسب القلوب أهم من كسب المواقف، وأن 
تجهم،  ليست  فاإلدارة  صدقة،  الطيبة  الكلمة 
وممارسات سادية على عباد هللا، وإنما إدارة 
أعمال بشكل هادئ، يحقق المبتغى دون ضرر 

نفسي بالعاملين.
منشأة  أي  في  موظف  لكل  يكون  أن  كذلك 
توصيف وظيفي واضح، ال يكلف بغيره، ويتم 
وشهاداته  مهاراته  تكون  وأن  عليه،  تدريبه 

مناسبة للعمل الذي يقوم به. 
الجماعي،  العمل  مفهوم  المجتمع  يسود  وأن 
ستتخلى  الذي  فاليوم  التشاركية،  والمشاريع 
من  ويكون  األنا،  عقدة  عن  األنفس  فيه 
موجبات التعيين في الوظائف توافر األخالق، 
حتما  للوظيفة،  المتقدمين  لدى  واختبارها 
سندرك أن ثمة تغيير قد حدث في مجتمعاتنا. 

زلخة الموسىعلي الشيخ
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مركز األخبار ـ نشرت قوى األمن الداخلي 
مكافحة  في  قواتها  أن  فيه:  قالت  بياناً 
»أربعة  على  القبض  ألقت  الجريمة، 
أشخاص يقومون بتجارة المواد المخدرة«، 
بمدينة  المنصرم  االثنين  يوم  في  وذلك 

الحسكة.
للعمل  »استمراراً  القوى:  بيان  وأضاف 
الذي تقوم به مكافحة الجريمة في مالحقة 
توصل  المخدرة،  المواد  تعاطي  ملفات 
أشخاص،  أربعة  إلى  المكافحة  أعضاء 
يُشتَبه قيامهم بتجارة المواد المخدرة، وبعد 

ألقَي  تورطهم،  تُثبت  التي  األدلة،  جمع 
القبض عليهم بكميٍن ُمحكم وبحوزتهم«:

1-حبوب نوع كابتكول عدد “411”
2-حبوب نوع انديترو عدد “90”

3-حبوب نوع كابتكول “13” غرام مفروم
4-سالح كالشنكوف

5-جعبة
6-سالح بمبكشن

7-مسدس
التحقيق،  خالل  من  اعترفوا  بهم  المشتبه 
المخدرة،  المواد  »يتعاطون  كانوا  أنهم 
تحويلهم  ليتم  شعبنا،  أبناء  بين  وينشرونها 
للنيابة العامة؛ لينالوا جزاء أفعالهم، وفق ما 

ينص عليه القانون«.
البيان أضاف: »تعمل قواتنا بشكٍل مستمر 
بالمواد  يتعامل  من  كل  مالحقة  على 
من  للحد  لتعاطيها؛  ويرّوج  المخدرة، 
انتشار هذه اآلفة الخطيرة، والمحافظة على 

سالمة أبناء شعبنا«.

صحفياً   16 محامو  تقدم  ـ  األخبار  مركز 
ممن تم اعتقالهم في آمد، بطلب للمحكمة؛ 
إللغاء مذكرة توقيف الصحفيين، واعترض 
في  آمد  في  اعتقلوا  صحفياً،   16 محامو 
 16 في  واحتُجزوا  حزيران،  من  الثامن 
حزيران، على أمر اعتقال موكليهم، وتقدم 
بمذكرة  الصلح  محكمة  إلى  المحامون 
سراح  إطالق  فيها  يطالبون  اعتراض 
أفادت  ما  وفق  المحاكمة،  تحت  موكليهم 

وكالة فرات.

 وجاء في المذكرة، أن النيابة والقضاء، لم 
يسأال الصحفيين أي أسئلة تتعلق بالصحافة، 
منظمة«  في  »العضوية  بـ  متهمون  لكنهم 

دون أي دليل مقنع.
وإطالق  القرار،  بإلغاء  المذكرة  وطلبت 
سراح الصحفيين، الذين تم اعتقالهم؛ بسبب 
على  المذكرة  وتنص  الصحفية،  أنشطتهم 
التوقيف،  مذكرة  في  النظر  إعادة  وجوب 

وإطالق سراح الصحفيين.

زيدان العاصي: قواتنا جاهزة لصد أي 
تهديد أو هجمات

باحث عراقي ينتقد صمت حكومتي الكاظمي، والديمقراطي 
الكردستاني، حيال هجمات االحتالل التركي

قوى األمن الداخلي تلقي القبض على 
عدد من تجار »المخدرات« في الحسكة 

محامو ستة عشر صحفيًا يقدمون مذكرة 
اعتراض للمحكمة التركية في آمد

المشترك  الرئيس  قال  ـ  األخبار  مركز 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الدفاع  لهيئة 
هدف  أن  العاصي،  زيدان  سوريا،  وشرق 
االحتالل التركي من الهجمات والتهديدات، 
وأكد:  الذاتية،  اإلدارة  مشروع  ضرب  هو 
مع  بالوقوف  يستمر  أن  شعبنا  من  »نأمل 
جاهزة  وقواتنا  الديمقراطية،  سوريا  قوات 

لصد أي تهديد أو هجمات«.
وفي لقاء لوكالة هاوار بـ الرئيس المشترك 
لهيئة الدفاع في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
بداية  »منذ  قال  العاصي،  زيدان  سوريا، 

التركي  االحتالل  ودولة  السورية،  األزمة 
عام،  بشكل  سوريا  على  تهديداتها  تصعّد 
وعلى شمال شرق سوريا بشكل خاص، بعد 

تحريرها من داعش«.
إفشال  تريد  »تركيا  العاصي:  أضاف 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مشروع 
واالقتصادية،  العسكرية،  بالطرق  سوريا، 
والسياسية كلها، وتفكيك المجتمع، وتحاول 

زعزعة أمن اإلدارة الذاتية«.
في  جاءت  التركية  التهديدات  »أن  ولفت: 
الحرب  ظل  في  وخاصة  صعبة،  ظروف 
المجتمع  وتشتُّت  األوكرانية،  ـ  الروسية 
الدولي وانشغاله بهذه الحرب، حيث تستغل 
تركيا هذه الظروف؛ القتطاع أراٍض جديدة 

من الجغرافية السورية«.
وأكمل زيدان العاصي حديثه بالقول »عندما 
تستخدم  سوريا،  وشرق  شمال  تركيا  تهدد 
تتبع  مسلحة  إرهابية  داعش، وخاليا  خاليا 
لها في شمال وشرق سوريا، بالتعاون غير 
المعلن مع الداخل السوري، وخاصة النظام 

السوري«.
الهدف من  أن  إلى  العاصي،  وأشار زيدان 
هذه التهديدات والهجمات هو احتالل أراٍض 
تريد  بأنها  تركيا  تدّعي  كما  وليس  جديدة، 
حماية »أمنها القومي«، أن هذا الكالم غير 
سوريا  قوات  بين  تفاهمات  فهناك  دقيق، 
الروس  طريق  عن  وتركيا  الديمقراطية، 
سوريا  قوات  التزمت  وقد  واألمريكان، 

الديمقراطية باالتفاقات المبرمة كلها«.
الحدود،  من  القوات  سحب  »تم  أنه  مؤكداً 
لم  تركيا  ولكن  الثقيلة،  األسلحة  وسحب 
الروسي  والضامنان،  باالتفاقية،  تلتزم 
واألمريكي، ليس لديهما الحزم؛ لوقف تركيا 

عن هذه التجاوزات«.
بالقول:  حديثه  العاصي،  زيدان  واختتم 
»نحن نعّول على شعبنا أن يستمر بالوقوف 
وقواتنا  الديمقراطية،  سوريا  قوات  مع 
على  هجمات  أو  تهديد  أي  لصد  جاهزة 

شمال وشرق سوريا«.

عراقي،  باحث  أكد  ـ  األخبار  مركز 
باتت  التركي  االحتالل  انتهاكات  بأن 
واضحة بشكل ال يقبل اللبس، دون أن 
يكون لها رادع من حكومة الكاظمي.

وقال الباحث في مركز الهدف للبحوث 
والدراسات االستراتيجية، مؤيد العلي 
أخضر  »هناك ضوء  هاوار:  لوكالة 
هذه  في  للتوغل  لتركيا،  أمريكي 
مصالحها،  تحقيق  أجل  من  المناطق 
ليس على مستوى العراق فحسب، بل 
هناك مصالح تريد تركيا تحقيقها من 

وراء هذه الهجمات«.
وانتقد الباحث العراقي صمت حكومة 
االحتالل  انتهاكات  عن  الكاظمي 
وقصف  العراقية،  للسيادة  التركي 
محملها  ضحايا،  وسقوط  المناطق، 
مسؤولية هذه االنتهاكات، قائالً: »هذا 
األمر تتحّمل مسؤوليته بشكل أساسي 
الحكومة العراقية، وعلى رأسها السيد 

الكاظمي«.
في  السياسي  االنسداد  ويستمر 
العراق، وسط جمود في ملفي انتخاب 
رئيس للبالد، وتشكيل حكومة جديدة، 
على  أشهر  مرور  من  الرغم  على 
جرت  التي  التشريعية،  االنتخابات 
كما  الماضي،  األول  تشرين  في 
البالد،  في  السياسية  األزمة  تعمقت 
بعد استقالة نواب التيار الصدري من 

البرلمان العراقي.
أما عن صمت الحزب »الديمقراطي 
الكردستاني« فيقول الباحث العراقي: 
يقيناً  الشمال،  في  الكرد  »الساسة 
هذه  عن  ساكتون  واضح،  وبشكل 
تخادم  هناك  وبالتالي  االنتهاكات، 
وغض  التركي،  الجانب  مع  مصالح 
عمليات  من  يجري  عما  للطرف 

قصف لمناطق العراق«.
وفي ختام حديثه، قال الباحث العراقي: 

»هناك جهات وفصائل مقاومة، كان 
مقرات  قصف  في  واضح  دور  لها 
على  رداً  باشور كردستان  في  تركيا 
الردع  أساليب  أحد  هذا  العملية،  هذه 
والمواجهة مع الجانب التركي، والتي 
في  حاضرة  تكون  أن  المتوقع  من 

الميدان لحسم هذا الملف«.

روناهي/ قامشلو ـ ألقى اتحاد اإلعالم الحر، والمؤسسات اإلعالمية في شمال وشرق 
سوريا بيانًا؛ للتنديد بهجمات االحتالل التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وللتنديد 
للثقافة والفن في  أمام مركز محمد شيخو  تركيا،  اإلعالميين في  اعتقال  بحمالت 
مدينة قامشلو، وذلك في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس المصادف لـ 
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إعالميو شمال وشرق سويا ينددون بهجمات المحتل التركي 

قرئ البيان باللغتين العربية والكردية، العربية 
رياض  الحر  اإلعالم  اتحاد  عضو  تالها 
يوسف، وباللغة الكردية تلتها عضوة المجلس 

العام التحاد اإلعالم الحر جاني خمكين.
اإلبادة،  لحملة  »استمراراً  البيان:  في  وجاء 
ضد  التركي  االحتالل  دولة  بها  تقوم  التي 
المنطقة قاطبةً، من  الشعب الكردي، وشعوب 
المرتزقة  ولمجموعات  لداعش  الدعم  تقديم 
األخرى، وإيواء متزعمي داعش في المناطق 
المحتلة، خير دليل على ذلك، وصوالً الحتالل 
عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، والتغيير 
المناطق،  تلك  يطال  الذي  الديمغرافي، 
في  المواطنين  يطال  الذي  اليومي،  والقصف 
ذلك  كل  شمال وشرق سوريا،  وبلدات  قرى، 
التركية  الحكومة  قبل  من  واضحاً  انتهاكاً  يعدّ 

للقوانين والمواثيق الدولية«.

اعتقل  التركي  االحتالل  أن  إلى  البيان  وأشار 
مجموعة من اإلعالميين والصحفيين، واعتبره 
البيان انتهاكاً لحقوق اإلنسان، كما ونوه البيان، 
الشعب  ضد  وهجماته  االحتالل،  تهديدات  أن 
هذه  لتستمر  كلها،  الحدود  تجاوزت  الكردي 
اإلنسان،  حقوق  ضد  الفاضحة  االنتهاكات 
االنتهاكات:  هذه  على  مثاالً  البيان  وأعطى 
بحملة  أيام  قبل  التركية  الحكومة  »أقدمت 
الصحفيين،  طالت  وهجمات  اعتقاالت، 
دافعوا  ممن  الكرد،  والسياسيين  واإلعالميين، 
الدولة  ممارسات  وفضحوا  الحقيقة،  عن 

التركية الفاشية«.
المستمر  االستهداف  »إن  البيان:  وتابع 
ضد  سواًء  والحربية  المسيرة،  بالطائرات 
ضد  أو  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
اإليزيديين في شنكال، والمناطق األخرى من 
جنوب كردستان، والتي تودي بحياة الوطنيين 

السياسيين  الناشطين  استهداف  ويتم  يوم،  كل 
األخرى  والشعوب  الكردي،  الشعب  وقياديي 

دون اعتبار ألية قوانين، أو مواثيق دولية«.
وأدان البيان التهديدات، التي يوجهها االحتالل 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  التركي 
قائالً »إننا في اتحاد اإلعالم الحر والمؤسسات 
واإلعالميين،  اإلعالمية،  والوسائل 
ندين  سوريا؛  وشرق  شمال  في  والصحفيين 
التي  كلها،  التهديدات  العبارات  بأشد  ونستنكر 
وإرادة  مناطقنا،  ضد  التركية  الدولة  توجهها 
شعبنا الحرة، ونرفض الممارسات والهجمات 
االحتالل  دولة  بها  تقوم  التي  كافة،  الفاشية 
السياسيين،  الناشطين  استهداف  من  التركي 
والوطنيين األحرار، ومسؤولي اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية«.
جهودهم،  سيضاعفون  بأنهم  البيان،  وأكد 

يتبعها  التي  الملتوية،  السياسات  لكشف 
االحتالل: »سنكون كما كنا دائماً، صوت شعبنا 
مكان،  كل  في  الحرية  إلى  التواقة  والشعوب 
هذه  تحيّدنا  ولن  تلين،  لن  بأن عزيمتنا  ونؤكد 
التهديدات والهجمات الشرسة عن مسؤوليتنا، 
نقل  في  المنطقة  تجاه شعبنا وشعوب  وواجبنا 
والدفاع عن حقوقها  إرادتها،  الحقيقة، وتمثيل 

في الظروف كلها«.
كلهم،  اإلعالميين  الزمالء  البيان  وعاهد  كما 

نقل  سبيل  في  حياتهم  بتقديم  يبخلوا  لم  الذين 
الظروف  أصعب  في  الشعب  إلى  الحقيقة 
الحقيقي  الصوت  لنكون  المسيرة  »سنكمل 

للمجتمع وإرادته الحرة«.
وناشد البيان في ختامه الصحفيين واإلعالميين، 
الثورية  والقوى  اإلعالمية،  والوسائل 
إلى  بالوقوف  العالم  في  كافة،  والديمقراطية 
الهجمات  وجه  في  الصفوف  ورص  جانبهم، 

التركية المعادية لشعبهم. 

وترّجل فرهاد ديرك... فارتقى!

الّدالالت الّنفسّية في إبداع الخّط العربّي 
لدى الفنان خليفة الّشيمّي

بعٌض مّما كاَن ويكون

حسن محمد علي

الوطن شهيداً، عائداً  إلى حضن  ترّجل عائداً 
لينضم إلى قافلة الشهداء، إلى رفاقه هنا، حيث 
خبات ديرك، وحسين جاويش وهفرين خلف. 
شمال  أهالي  إن  تعلم:  هل  فرهاد،  رفيقي 
وشرق سوريا بكردهم، وعربهم، وسريانهم، 
وآشوريهم، وكلدانهم، وتركمانهم، وشركسهم، 
األثنية  المكونات  كل  ومن  وإيزيدييهم،، 
والدينية، كانوا يتهيؤون الستقبال ابنهم البار، 
وصديقهم  ورفيقهم،  ابنهم  يعدونك  إنهم  نعم 
الصغيرة  العائلة  حدود  تخطيت  لقد  وقريبهم، 
إلى حدود العائلة في روج آفا، وشمال وشرق 
الوطن  جغرافية  حدود  إلى  بل  ال  سوريا، 
حيث  أوروبا،  إلى  بل  ال  األربعة،  بأجزائه 

يعيش الديمقراطيون. 
منذ  يعرفونك  وكأنهم  يستذكرونك،  نعم 
اإلنسانية،  شهيد  أصبحت  كيف  الصغر، 
فدخلت قلب البعيد قبل القريب؟ إنه فن النضال 
الثوري،  الطريق  إنه  نسجته،  الذي  والكفاح 

الذي سلكته، اسمك يتردد على األلسنة كلها، 
نعم  ديرك،  فرهاد  كلنا  يقول:  حالهم  ولسان 
خرجت من ديرك، وعدت إليها مكتسباً قلوب 
ويصفونك  عنك،  يتحدثون  جميعهم  الماليين، 
وشرق  وشمال  آفا  روج  قامات  من  بقامة 
والمحبة،  والوفاء  الجمال  فيك  يرون  سوريا، 
والتواضع واالحترام، والمقاتل، وأحد األعمدة 
األساسية في الوطن، وها أنت قادم إليهم من 
مدينة  من  األبطال،  مدينة  من  السليمانية، 
المقاومة التاريخية إلى »ديريكا حمكو« تعود 
جاهزة،  والمراسيم  تعود  الخاصة،  بطريقتك 

تعود والكل بانتظار وداعك، نعم إنهم يحاولون 
ترتيب عرسك كما يليق بمقامك، أيها الشهيد، 
الذي ضحى بجزء من جسده، ولم يبخل حين 
آفا  روج  نعم  بحياته،  فضحى  المزيد،  تطلّب 
كلها كانت تنتظر ابنها البار، لتُلقي عليه تحية 
الوداع، لتلقي عليه النظرة األخيرة، انتظرتك 
لتسير مع موكبك إلى مقرك الجديد إلى موقعك 

األبدي.
استهدفوا  لماذا  يسأل  الجميع  فرهاد  رفيقي 
فرهاد؟ استهدفوا فرهاد ألنهم كانوا يهابونك، 
ألنك قمت بإحباط جميع محاوالتهم التي تهدف 
ألنهم  منك  خافوا  العبودية،  في  بقاءنا  إلى 
الحرية،  طريق  بتدشين  بدأت  أنك  يعرفون 
ولصوصيتهم  ونهبهم  ظلمهم  إن  يعلمون 
وديكتاتوريتهم زائلة، لذلك يستهدفون الطليعة، 
أبنية  من  بنوه  ما  تنسف  بخطوة  خطوة  ألنك 
أبنية  والتعذيب،  الخوف  أبنية  والعذاب  الظلم 
صرح  تُدشن  بدأت  ألنك  والظالم،  الجهل 
المعرفة الذي يكشف حقيقة الظلم ويقول للظلم 

كفى وللظالمين كفاكم ولألحرار بدأ عهدكم. 

الذين  الرفاق  أكثر  من  أنت  فرهاد،  رفيقي 
حيث  الظروف،  جميع  في  وناضلوا  كافحوا 
لم يكن لديكم إمكانية توفير مأوى في ظروف 
النضال الصعبة ليأويكم ليلة أو لبضع ساعات، 
وإصرارك،  عزيمتك  من  يثِن  لم  هذا  وكل 
وتجاوزت كل هذه التحديات وأعدت األمل إلى 
من فقدوا األمل وحققت مع رفاقك اإلنجازات 
ولم  أحد،  يتوقعها  يكن  لم  التي  واالنتصارات 

تكتِف بكل هذا بل رفعت من مستواها إلى بناء 
ودخلتم  ذهب  من  بأحرف  ُكتِب  قوي  صرح 
رفيقي  أنتم  هكذا  األبواب،  أوسع  من  التاريخ 
فرهاد، تعرفون كيف تبدؤون الخطوة وكيف 
تنير درب  تتوجونها، وستبقون شعلة مضيئة 

األجيال .

أحد  وهو  جماليّاته،  له  عموماً  العربّي  الخّط 
أنواع اإلبداع العربّي كونه يحمل جذوراً من 
كما  واإلنسانيّة،  واإلسالميّة  العربيّة  الثّقافة 
يعدّ فنّاً متكامالً، يعبّر الفّنان المبدع عن رؤاه 
أبعاداً  تعطي  فنّيّة  لوحة  ابتكار  في  وأهدافه 
نفسيّة تتراخى في ظالل اإلبداع والحّس الفنّّي 
الجمالّي، وسنتوقّف عند بعض اللوحات رغم 
الجمالي  البعد  فيها  يبرز  التي  وهي  كثرتها، 
والحّس المرهف في اإلبداع الفنّّي لدى المبدع 

في الخّط العربّي الفنان خليفة الّشيمّي.
جمهورية  من  وخطاط  تشكيلي  فنان  الشيمي 
مصر الّشقيقة ومسؤول المعارض والفعاليات 
الثّقافية في النّادي الثّقافي العربّي في الّشارقة، 
كلية  في  متعاون  مدّرس  وظيفة  في  وعمل 
الفنون والتصميم  في جامعة الشارقة والجامعة 
األمريكية في الشارقة، وهو الذي تعلّم أصول 
قواعد الخّط العربّي واكتسب مهاراته مذ كان 
تركيا،  من  الّشباب  وريعان  العمر  مقتبل  في 
فنمت موهبته على يد أشهر الخّطاطين، وأقام 

معارض كثيرة ومتنّوعة اتّسمت كلها بالعطاء 
الجمالية  وتبرز  اإلبداعيّة،  والجماليات  الفنّّي 
اإلبداعيّة  بالحّريّة  تتميّز  التي  لوحاته  في 
عموماً عبر طواعية الخطوط لموهبته وإبداعه 
وفنّه، الذي يسعى لالبتكار في إظهار مهاراته 
الفنّيّة ما بين استقامة وليونة في اإلبداع الحّسّي 
والجمالي، لتظهر في إشراق لوحة فيها عنصر 

التّكامل واالنسجام الفنّّي.
ولعّل من األهّميّة بمكان اإلشارة لعالقة الخّط 
العربّي بعلم النّفس ضمن ما يُطلَق عليه ”علم 
الباحث  أسسه  وضع  الذي  الجرافولوجي” 
الفرنسّي كريبكس، وهو علم يعتمد علم النّفس 
العربّي،  للخّط  استناداً  الّشخصيّة  تحليل  في 
ليبرز الّسمات العامة للّشخصية، قبل الحديث 
خليفة،  الفنان  إبداع  في  النّفسيّة  الداّلالت  عن 
والفّن  النّفس  علم  بين  العالقة  تتّجلى  فكيف 

الجمالّي واإلبداع في الخّط العربّي لديه ؟!
انطالقاً من ذلك نقرأ لوحات الفنان خليفة بنظرة 
شموليّة تكامليّة، أي: وفق الّشكل العام للكتابة 

والكلمات  الحروف  بين  والمسافات  والحركة 
والهوامش في اللوحة وتداخل الحروف ضمن 
الجمالية  إلبراز  األلوان  واستعمال  الكلمات 
الفنّيّة في إبداع الخّط العربّي لديه، وفي قراءتي 
الفنّيّة لبعض لوحاته، وجدت فيها أمواجاً من 
المبدع   الفنّان  لدى  الحيوية  واالنفعاليّة  الّطاقة 
خّط  خليفة، ورأيته وهو يخّط لوحة مستعمالً 
الثّلث بهدوء وفرشاة خفيفة مباشرة ودون أي 
إعداد مسبق للوحة إاّل في خياله المتّقد إبداعاً، 
لتتميّز تلك اللوحة بالحّريّة والّرشاقة واإلبداع 
الجمالي والّشموخ والثّقة بالنّفس، ومن المعلوم 
ذا  الخّط  أّن  الجرافولوجي  النّفس  علم  في 
الحركة الهادئة البطيئة يميل فيه الفنّان المبدع 
ما  وهذا  والهدوء،  والّسكون  والّركود  للتّأنّي 
تتميّز به لوحات  خليفة الشيمي وإبداعه الفنّّي، 
ويعتمد استعمال الخّط الكبير وتداخل الحروف 
خّط  استعمال  في  سواء  بعًضا  بعضها  بين 
الثّلث أم الدّيواني أثناء الكتابة للوحاته الفنّيّة، 
التي  النّفسيّة  الحالة  لتلك  انطباعاً  يعطي  مّما 
والتّكيف  النّفسيّة  الّراحة  تبرز  وهي  يعيشها، 
مع المحيط الخارجّي عموماً، وتعبّر عن حّس 

جمالّي ووعي وخيال متّقد .
في  المتناقضة  األلوان  استعمال  يعتمد  كما 
التّناقض  إبداع  لتمثّل حالة جمالية في  اللوحة 
مّما يضفي التّوازن، وتكون له قيمته الفنّيّة التي 
تتجلّى بإعمال العقل في المتناقضات، وتقريب 
المعنى الفنّي لذهن المتلقّي أو الُمشاِهد، ونراه 
في استعماله اللون األصفر على خلفية بيضاء 
اللون  استعماله  ويأتي  واألمل،  النّور  يعطي 
والتّجدّد  والحيويّة  الحركة  ليدّل على  األزرق 
باللون  األزرق  ويجاور  الحقيقة،  ومعنى 
للحّب  حّسيّة  انفعاالت  عن  يعبّر  مّما  األحمر 
أو  الحّب  حقيقة  معنى  فيهما  ونقرأ  والثّورة، 
وفي  األبيض،  اللون  ويستعمل  الحقيقة،  حّب 
اللون  إبراز  يعتمد  اللون  لذلك  مقابلة  جهة 
فيهما  تبرز  متناقضان  لونان  وهما  األسود، 
مّما  والكآبة،  والحزن  والتّشاؤم  التّفاؤل  حالة 
يضفي الجمال على اللوحة اإلبداعيّة وموسيقا 
تنساب ثائرة بالمتناقضات، وكأّن المتلقّي أمام 
لوحاٍت تتكامل فيها عناصُر الجمال واإلبداُع 

الفنّّي.
ولعّل ما ذكرتُه يمثّل بعضاً من إشارات ألعمال 
ولوحات تتميّز باإلبداع الفنّّي والحّس المرهف 
معاني  فيه  تتجدّد  خيال  عن  وتعبّر  الجمالّي، 
واتّقاد  والخصوبة  والحياة  والحركة  الجمال 
المبدع خليفة  تحّكم  تبرز  وانفعاالت  عواطف 

بتلك االنفعاالت والعواطف واألحاسيس.
وكاالت

عبد الحميد القائد/ البحرين

الغرباء

غرباٌء نحُن، أينما َحللنَا، نفلُق الحروَف من 
الصخِر ومن الدَهشِة، أغبطهم أولئَك الذين 
يعيشوَن الحياة ببساطٍة ودون اهتمام.. الحياة 
بالنسبة لهم متعة، ونحن في كل زقاٍق يطلُّ 
علينا من يقدم لنا األلم على طبٍق من ذهب.. 

ألٌم ال نريدهُ .. ال ننتظرهُ.. لكنه يأتي..
سارتر  بول  جان  الفرنسي  الفيلسوف  قالها 
أيًضا  وقال  الجحيم”  هي  “المعرفة 
المعرفة  نعم  الجحيم”..  هم  “اآلخرون 
ربما  اآلخرين  بعض  واآلخرون،  محرقة، 
يجلبون لنا التعب، ليتني كنت إنسانًا عاديًا ال 
أفكر ال في قصيدة وال قصة وال رواية.. بل 
المتعة.. متعة الحياة ولو كانت متعةً غبية..

أحيانًا أتساءُل: هل القدر منحنا ملكة الكتابة 
وأرسل معها أدويةً من النيران…. مرةً في 
له  أشكو  نفسي  طبيب  إلى  توّجهت  شبابي 
وال  كاتبًا  تكون  أن  تريد  لي:  فقال  اكتئابي 
قررت  لذلك  مستحيل!…  هذا  تكتئب.. 

مداعبة الشقاء فربما يحنو ولو قلياًل…

النخيل

واقٌف بيَن نَِخيٍل، بيَن ُشموعٍ، بين َعواصَف، 
بعدُ،  يحترَق  لم  براكيٍن،  وسَط  نيِراٍن،  بيَن 
الَمَس الُرمادُ ُروَحهُ حتى وَصَل إلى َعينيِه،

نحو  يَعدو  زاَل  ما  يَتراجع،  لم  يأبَه،  لم 

المانجو  يتذوَق  أن  ُمصّمًما  الَحدائِِق، 
والنارجيَل من األشجاِر العَاليِة وهي تطاوُل 
وفي  الوقوِف  في  شامًخا  زاَل  ما  العَلياَء، 

الُحزِن وفي السكوْن.
يدفُن  الَموتى،  ِعظام  من  مصنوٌع  زمٌن 
بال  أقفاٍص  في  سوداَء،  أرديٍة  في  األنقياَء 
قضباٍن، في ُعتمِة ليٍل بال َسَمٍر وال سامريَن، 
الُمسافرةَ  المتوهجةَ  الحروَف  زمٌن يَصطادُ 
نحو الَسديِم البَعيِد لتزرَع بنفسجةً ال تموت، 
معلٌق في رقاِب الغرباِء هذا الزمُن الُمَسنَُّن 

بالقلوِب البخيلِة.
بأخشاٍب  قذفوهُ  الِعْشِق،  مدَِّعياُت  الَكائداُت، 
ُمشتعلٍة، ال تَنطفئ، وَضعَن َمشاعَل َحارقٍة 
تحَت ِظالِل قَلبِِه، ليَحرقَن ُجذوَرهُ وصهيلَهُ، 
وَجسدِه الَمجنُون ما زال واقفًا، عاشقًا حتى 
دون عاشقٍة، دون وجٍد ..دوَن هوى،َ حاماًل 

في ُمهجتِه شوَق األزاهيِر وحنيَن األيائل.
ما زالت عيناهُ تعانُق األفَق بشغِف العاشقين، 
نَبعٍ  الَمسافاِت،  خلَف  نَبعٍ  نحو  يَعدُو  يَعدُو.. 
َماؤه َمطٌر ُعذرٌي…. نبعٍ يتألأْلُ في العَتماِت 
الُمتعبةَ،  الروَح  يُضيُء  نبٌع  ِسواهُ،  يَراهُ  ال 
زاَل  وما  َحتٌف….  الوقوُف  يركض،  هو 

يَركُض،
كلَّ  فيه  َخبَّأ  َحجًرا،  َحجًرا  قبرهُ،  َصنع 
يَطلُّ  نَافذةً  قبرِه  في  فتَح  العتيقِة،  ذكرياتِه 
الُمستَهاِم  الَوطِن  على  الَخلِق،  على  منها 
أجلهم  من  الذيَن  األحبَاِب  على  الَمعُشوق، 
لَقى َحتفَه بدوِن حتٍف، ما زال حيًّا وسيظُل 
النوارَس  الموِت ألن  فاتًحا عينيِه حتى بعد 

تُحلُّق داخلَه إلى أبِد اآلبدين.
في  ُط  ويفّرِ النَوم  خارَج  يحلُم  زال  ما 

الرَؤى…..
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ذكرت النائبة في حزب الشعوب الديمقراطي في آمد، رمزية طوسون، أن سلطة تحالف حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية تسعى لعرقلة 
مسيرة »كمليك«، وقالت: »الشعب الكردي يطالب بحرية القائد عبد اهلل أوجالن بصوت واحد«، التي ال بديل عنها.

رمزية طوسون: مطلبنا األول واألساسي حرية 
القائد عبد اهلل أوجالن

أنور مسلم: أولوياتنا دمقرطة سوريا، ومناهضة االحتالل، واالعتراف الدستوري بالكرد

الدولة الرتكية تسد الطريق 
للحلول

الديمقراطي  النائبة عن حزب الشعوب  قيمت 
الحكومة  سياسة  طوسون،  رمزية  آمد،  في 
لألنباء،  فرات  لوكالة  حديثها  خالل  التركية 
ودعت الجميع لقراءة رسالة مسيرة »كمليك« 

بشكل صحيح.

وقد أشارت رمزية طوسون إلى: »إن العزلة 
المشددة تطال القائد عبد هللا أوجالن منذ أسره 
في الحبس االنفرادي في سجن جزيرة إمرالي، 
 ،1999 عام  في  دولية  مؤامرة  خلفية  على 
هللا  عبد  القائد  على  فرضت  المشددة  العزلة 
أوجالن بشكل خاص، بعد فشل مرحلة الحل، 

والسالم من قبل الدولة التركية المحتلة«.
 وأضافت رمزية قائلة: ً »من خالل شخصية 
تركيا  على  العزلة  فرض  تم  أوجالن  القائد 
واألطفال،  النساء،  إن  كما  أيضاً،  وكردستان 
المجتمع  ومنظمات  والديمقراطية،  والشبيبة، 
أال  المرء  على  يجب  تماماً،  معزولة  المدني 
فالعزلة  واحد،  جانب  من  هذه  العزلة  يقيم 
على  عزلة  اليوم،  إمرالي  في  المفروضة 

الشعب الكردي في كل مكان«.

النيل من إرادة الشعب الكردي

التركية  »الحكومة  إن  قائلةً:  رمزية  وتابعت 
والحركة  والتنمية  العدالة  بحزب  المتمثلة 
العزلة في عموم  القومية، تريد استمرار هذه 
تركيا وكردستان، وتريد مواصلة حكمها من 
كما  المتبعة،  الخاصة  الحرب  خالل سياسات 
أنها تطبق مفهوم الحرب في العراق، وبخاصة 

المشروع،  الدفاع  ومناطق  باشور،  على 
وشنكال، وتريد كسر إرادة الشعب الكردي«.

نفد  الكردي  »الشعب  أن  رمزية:  وأكدت 
صبره، وكذلك الشعوب األخرى، نفد صبرها، 
القائد  سراح  بإطالق  نطالب  جميعاً  ونحن 

أوجالن، والحصول على حريته الكاملة«.
أوجالن،  القائد  بقول  رمزية  واستشهدت 
أنهي  وسوف  واحداً،  أسبوعاً  »امنحوني 
ردت  التركية  الحكومة  لكن  الدماء«،  إراقة 
الدماء،  بإراقة  أوجالن،  القائد  مطلب  على 
ردت بالدمار وبالخراب، والقتل على الهوية، 
وهي  الحرب،  على  تصر  التركية  الحكومة 
تعلم أن الحرب لن تنهي المشكلة بل ستزيدها 
تنجح  لن  الخاصة،  الحرب  تعقيداً، وسياسات 
حديثها:  طوسون  رمزية  واختتمت  أبداً«. 
الحكومة  محاولة  مدى  عن  النظر  »بغض 
التركية التالعب، واستمرار الحرب، فقد هتف 
إسطنبول  آيدن،  آمد،  في  الشعب  من  اآلالف 
هللا  عبد  القائد  بحرية  »نطالب  واحد  بصوت 
واألساسي،  األول  مطلبنا  وهو  أوجالن«، 
هذه الرسالة، يجب أن تؤخذ على محمل الجد 
وتكون مفهومة من قبل الجميع، وخاصةً من 
قبل الحكومة التركية، التي ترفض أية مبادرة 

للسالم«.

لحزب  السابق  المشترك  الرئيس  أوضح 
الحزب  أن  أنور مسلم،  الديمقراطي   االتحاد 
بالكرد  دستوري  اعتراف  ضمان  على  يعمل 
ضمن سوريا تعددية ال مركزية، والوقوف في 
الكردي،  للشعب  المناهضة  االتفاقيات  وجه 

وباقي شعوب كردستان.

وكان حزب االتحاد الديمقراطي، قد أنهى يوم 
االثنين الفائت مؤتمره التاسع، الذي عقد على 
حرب  »بروح  شعار  تحت  أيام  ثالثة  مدار 
ونبني  االحتالل،  سندحر  الثورية  الشعب 

سوريا الديمقراطية«.
دولة  فيه  تشن  وقت  في  عقد  الذي  المؤتمر، 
على  وحشية  هجمات  التركي  االحتالل 
سوريا،  وشرق  وشمال  كردستان،  باشور 
وأوضع  المهمة،  القرارات  من  بعدد  خرج 
من  النضال  الختامي،  بيانه  حسب  الحزب، 
أوجالن،  للقائد عبد هللا  الجسدية  الحرية  أجل 
كما سيعمل الحزب على تعزير الدفاع الذاتي، 
الثورية، وتطوير  الشعب  واستراتيجية حرب 

االقتصاد المجتمعي. 

استمرارية العدوان للكرد

تحدث  الهامة،  المواضيع  من  العديد  وحول 
االتحاد  لحزب  السابق  المشترك  الرئيس 
الديمقراطي، أنور مسلم، لوكالة هاوار، وفي 
انعقاد مؤتمر وطني  البداية تحدث عن أهمية 
تشهده  لما  تأتي  المؤتمر  »أهمية  كردستاني: 
وشرق  وشمال  كردستان  من  مختلفة  مناطق 
سوريا من هجمات وتهديدات تركية مستمرة، 
ُهمشت،  التي  الكردية،  القضية  به  تمر  وما 
األعوام  من  المئات  مدار  على  وأُهملت 
أكبر عقب  بشكل  تم طمسها  والتي  الماضية، 
اتفاقية لوزان، والتي كان فيها لدولة االحتالل 

التركي الدور األكبر«.
ولفت مسلم إلى سياسات اإلبادة، التي ال تزال 
متواصلة بحق الكرد، وقال: »ال يزال الشعب 
نسمة،  مليون   40 من  ألكثر  تعداده  يصل 
سواء  لإلبادة،  يتعرض  األوسط  الشرق  في 
أو  باشور،  أو  باكور،  في  أو  آفا،  روج  في 

رجهالت كردستان«.
مسلم  شدد  وسوريا،  آفا  روج  صعيد  وعلى 
بالكرد،  االعتراف  ضمان  ضرورة  على 
وتابع  جديد،  سوري  دستور  ضمن  وحقوقهم 
ضمن  الكرد  حقوق  لضمان  »نسعى  بالقول: 
الشعوب  مع  والتعايش  جديد،  دستور سوري 

األخرى، حتى الوصول إلى نظام ديمقراطي 
لحكومة  دعوة  ووجه  البالد،  في  مركزي  ال 
عن  والتخلي  الحوار،  في  للدخول  دمشق؛ 
عام  قبل  ما  إلى  والعودة  العسكرية،  الذهنية 

2011، والرافضة للحلول السياسية.

الحوار نحو الحل

األزمة  لحل  األمثل  »السبيل  مسلم:  وأوضح 
والواقعي،  البنّاء  الحوار  عبر  يمر  السورية، 
قوى  مع  التحالفات  تطوير  على  والتأكيد 
بالحل  تؤمن  التي  كافة،  الوطنية  المعارضة 
نفسه  الوقت  وفي  سوريا،  في  الديمقراطي 
دمشق؛  في  السلطة  مع  الحوار  على  االنفتاح 
إليجاد حل للقضايا الوطنية كافة، وفي مقدمتها 
الكردية كقضية وطنية عادلة، ضمن  القضية 
من  هذا  وكان  توافقي،  ديمقراطي  دستور 
التاسع  المؤتمر  عن  الصادرة  القرارات  أحد 

للحزب.
المؤتمر  قلب  من  رسالة  »هذه  مسلم:  وأشار 
اإلقصائية،  ذهنيته  عن  العودة  في  للنظام، 
نظام  عن  عموما  السوريين  ألجل  والبحث 
ديمقراطي ال مركزي، ضمن دستور توافقي، 
حزبنا،  مقاومة  خالل  من  سيتحقق  والذي 
الديمقراطية،  المعارضة  وأطراف  والقوى 
التي تعمل لخدمة مصلحة سوريا عامة، وليس 
التي تعمل لتحقيق أجندات ومصالح خارجية«.
للمؤتمر:  الكبيرة  األهمية  إلى  مسلم،  ولفت 
مما  وصريح،  واضح  الحزب  »موقف 
المناطق  مقدمتها  وفي  كردستان،  تشهده 
دولة  لهجمات  تتعرض  التي  الكردستانية، 
االحتالل التركي«، وأشار إلى موقف الحزب 
الصمت  تلتزم  تزال  ال  التي  األطراف  من 
إزاء الهجمات التركية، وباألخص في مناطق 
الدفاع المشروع، وما يُستخدم فيها من أسلحة 
تتكرر  »لكيال  وأضاف:  دوليا«،  محرمة 

لوزان، وديرسم، وحلبجة من جديد«.

التاسع  للمؤتمر  الختامي  البيان  أكد  قد  وكان 
استهداف  إلى  الديمقراطي،  االتحاد  لحزب 
الوجود الكردي، وحركة حرية كردستان، من 
والفاشية  االستبدادية  المركزية  األنظمة  قبل 
الديمقراطي  الحزب  مع  وبالتعاون  التركية، 
يمارسه  التي  الخيانة،  ونهج  الكردستاني، 
في  الكرد  مكتسبات  يهدد  والذي  الكرد،  بحق 
المقاومة  المؤتمر  حيا  قد  وكان  مكان،  كل 
ووحدات  الكريال،  تبديها  التي  التاريخية، 
التي  المقاومة،  تلك  ستار،   – الحرة  المرأة 
أفشلت جميع الخطط، والمطامع، التي تسعى 

لها العثمانية الجديدة.  

السياسة الرتكية الخبيثة

بيّن  وتركيا،  كردستان  باشور  صعيد  وعلى 
مسلم: أن »رؤية الحزب تؤكد أن األزمة باتت 
يكمن  الحل  وأن  كردستان(،  بباكور  تتفاقم 
مما  بدالً  الكرد،  مع  التركية  الدولة  في حوار 
اعتقال  من  التركي  االحتالل  دولة  عليه  تقدم 
البرلمانيين، والعسكرة، والجرائم واالنتهاكات 
بحقوق اإلنسان في باكور كردستان، والتي لن 

تدفع إال للمزيد من التعقيد، وتأزم الوضع«.
وأكد مسلم موقف الحزب الرافض لالتفاقيات 
كلها، التي تُعقد ضد القضية الكردية، والشعوب 

الكردستانية، وحقوقهم وقال: »هناك معلومات 
كردستان،  باشور  في  تدور  اتفاقيات  عن 
كانت  إن  اتفاقيات،  وبعضها  لقاءات،  بعضها 
فهذا  الكرد،  وإنهاء  الكردي،  الشعب  ضد 
االتفاقيات،  تناهض  حزبنا  مبادئ  ألن  ُمدان، 
والشعوب  الكردي  الشعب  ضد  تعقد  التي 

األخرى، وتدفعنا إلى الوقوف في وجهها«.
وكشف مسلم، عن »تغيرات مهمة ستطرأ على 
عمل الحزب خالل الفترة المقبلة، قائالً: يعمل 
سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على  الحزب 
لدعم ومساندة اإلدارة الذاتية، التي تعد تجربة 
جديدة في سوريا، أما على الصعيد السوري، 
تُدار  أن  أن سوريا يجب  الحزب على  فيعمل 
في  دور  كلهم  للسوريين  ليكون  ديمقراطيا، 
إدارة البالد، وإنهاء عقلية التهميش واإلنكار«.
لحزب  السابق  المشترك  الرئيس  واختتم 
االتحاد الديمقراطي، أنور مسلم قائالً: »نسعى 
واالستقرار،  األمن  ترسيخ  إلى  الدوام  على 
ونود أن يعم السالم، وأن تحيا الشعوب بسالم، 
يدنا  وستكون  ذلك،  أجل  من  سنناضل  لذا 
ممتدة للجميع للحوار، نحن مستعدون للسالم، 
يترتب  وما  وللديمقراطية،  للسالم،  ونسعى 
الشرق  في  به  ذلك، سنقوم  على عاتقنا ألجل 

األوسط، ومع دول المنقطة كلها«.

شمال وشرق سوريا وسيناريوهات الغزو التركّي
مبتعدةَ  سوريا  في  الحرب  انحسرِت  بينما 
السكاُن  يستعدُ  الدوليّة،  األضواء  دائرة  عن 
من  جديدةٍ  لموجٍة  البالد  وشرق  شمال  في 
العنف، فمع بدِء العملية العسكريّة الروسية في 
العسكريّة في  أنشطتها  تركيا  أوكرانيا، كثّفت 
هجومها  مع  بالتزامِن  سوريا،  وشرق  شمال 
على باشور كردستان في العمليّة التي أطلقت 

عليها اسم »قفل- المخلب«.
حربها  تأطير  تحاوُل  أنقرة  فإنَّ  وكعادتها 
المّرة  هذه  المشروعة  وتطلعاتهم  الكرِد  ضد 
أيضاً ضمَن المساِر القديِم القائم على محاربة 
وعسكريّةٌ  أمنيّةٌ  صيغة  وهي  »اإلرهاب«، 
لمواجهِة  أنقرة  في  المتطرُف  اليميُن  يتخذها 
القضيِة الكرديّة، وإن كانت هجماُت تركيا على 
الكرد في سوريا والعراق لم تتوقف يوماً، إال 
أنَّ تلويح أنقرة اليوم بشن هجمات جديدة على 
شمال وشرق سوريا يختلُف من حيث التوقيِت 
المنشغلة  الدول  ومواقِف  الدولية  واألحداِث 
بشكٍل أساسّي بالحرِب الروسيّة - األوكرانية.

أهداف تركيا

رسميّاً، تصّرُح تركيا أّن هدفها من الهجمات 
استكمال إنشاء ما تسّميه »منطقة آمنة« بعمق 
لكن  الجنوبيّة،  حدودها  طول  على  كم   30
بالواقع ال يخفى على أحٍد أنَّ الهدف الرئيسّي 
من هذه الهجمات هو اإلدارة الذاتيّة في شمال 
شعوب  قبل  من  تدار  والتي  سوريا  وشرق 
المشترك،  التعايش  نموذج  وفق  المنطقة 
تهديداً  يشّكُل  النموذج  هذا  أنَّ  أنقرة  وتعتبر 

مع  السالم  عملية  انهيار  ألمنها عقب  مباشراً 
يسعى  المنطلق  هذا  ومن  عام 2015،  الكرد 
لتحقيِق  أردوغان  بقيادة  المتطرف  اليمين 
اختصارها  يمكن  متداخلٍة،  أهداٍف  مجموعة 

بالنقاط التالية:
ــ الهدف األول القضاُء على أّي محاولة لتأسيس 
إدارة ذاتيّة في شمال وشرق سوريا قد تكون 
الدول  في  مماثلة  إلدارات  بالمستقبل  نموذجاً 
ذات التنوع السكانّي قوميّاً وثقافياً في المنطقة، 
تتبنّى  المتطرف  اليمين  حكومة  أنَّ  سيما  وال 
تأسيس  منذ  المركزية  القوميّة  الدولة  نموذج 
تدخل ضمن  أي حلول  تقبل  الجمهورية، وال 
اإلدارة  تشّكل  قد  فعلياً،  الالمركزية.  نطاق 
والشعوب  للكرد  حافزاً  سوريا  في  الذاتيّة 
األخرى القاطنة في الجغرافيا التركيّة لتصعيد 
نضالها القديم من أجل الحصول على الحقوق 
التي لطالما تم إنكارها منذ تأسيس الجمهورية 
وعمليات  إلغائية  عناوين  وقبلها عبر  التركيّة 
قبيل  من  المنظم،  واإلنكار  القسري  الصهر 
»أتراك الجبل« و«األتراك المتحدّثون باللهجة 
الكرديّة« وغيرها. هذا التصّور بوجود تهديد 
للنهج التركّي المشترك بين القوميّين والدينيين 
إلى  لالنتقال  بأنقرة  دفعت  سواء  حد  على 
المرحلة الهجومية على مناطق خارج حدودها 
الشاملة  االستراتيجية  هذه  تنفيذ  تم  الجنوبية، 
ففي  والعراق،  سوريا  في  مختلفة  بطرق 
عدوانية  هجمات  ثالث  تركيا  شنت  سوريا، 
)في 2016 و2018 و2019( هدفت تحديداً 
سياسيّة  ذاتيّة  إدارة  منطقة  تشكيل  منع  إلى 

واجتماعية على طول الحدود التركيّة.
التوسعيِّة  مقاربتها  خالل  من  تركيا  تسعى  ــ 
وحتى  الثقافّي  التواصل  لقطعِ  واالستعماريّة 
السوريِّة  األراضي  في  الكرد  بين  الروحّي 
االتصاِل  تعطيل  جانب  إلى  والعراقيِة، 
اللوجيستي بين التياراِت غير المناهضِة لحزب 
واألراضي  العراق  في  الكردستانّي  العمال 
الديمقراطيّة  قوات سوريا  عليها  تسيطر  التي 
التركية  الهجمات  تفسيُر  ويمكُن  سوريا،  في 
قيام أنقرة  لهذه الغاية، وتحديداً  السابقة تحقيقاً 

طويلة،  فترة  منذ  سنجار  منطقة  باستهداِف 
وسوريا،  العراق  بين  مهمٍة  ربٍط  نقطة  وهي 

وتعرضت لإلبادةِ العرقيّة من قبل »داعش«.
المليشيات  مع  السابق  التركّي  الغزو  أسفر 
السوريّة المتطرفة عن احتالِل جزء كبير من 
عفرين  مناطق  شملت  السوريّة،  األراضي 
وسري  وجرابلس  أبيض  تل  سبي/  وكري 
الحتالِل  اليوم  أنقرة  وتسعى  والباب،  كانيه 
شاملٍة  خطٍة  ظّلِ  في  األراضي،  من  المزيِد 
الوحدات  آالف  ببناء  الديمغرافي  للتغيير 
السكنيّة في تلك المناطق، لضمان ما تقول إنّه 
»عودة طوعية« لمليون من أصل 3.7 مليون 

الجئ سورّي في تركيا حالياً.
المستوطنين  بتزويِد  اآلن  حتى  أنقرة  فشلت 
الجدد بشعوِر األماِن واالستقراِر في المناطِق 
بحّقِ  بالتمّسِك  الكرِد  إصراِر  مع  المحتلة، 
المناطق  في  ومزارعهم  دورهم  إلى  عودتهم 
دمشق  لمواصلِة  إضافة  منها،  ُهّجروا  التي 
واإلدارةِ الذاتيِّة التأكيدَ على عدم استبعاِد خياِر 
المناطق  هذه  سكاِن  إلعادةِ  المشروعِ  الدفاعِ 
الستمراِر  يؤدّي  ما  منازلهم،  إلى  األصليين 

حالِة عدم يقيٍن بالنسبِة للوافدين الجدِد.
المستوطنين  لدى  والخوِف  القلِق  استمراُر 
خطِة  لتعثِّر  طبيعّي  بشكٍل  سيؤدّي  السابقين 
لتوافِد  تحتاج  التي  الديمغرافي  التغييِر 
والذين  المنطقِة،  إلى  المستوطنين  من  المزيِد 
غير  مغامرةٍ  ِفي  الخوض  عن  سيمتنعون 
تلك  خطوتهم  وأنَّ  خاصة  النتائجِ،  مضمونِة 
مظاهُر  الحدوِد  من  األخرى  بالجهة  تقابلها 

على  تخيُّم  التي  واالستقرار  األمِن  انعداِم 
أقرانهم الذين سبقوهم في المرحلِة األولى من 
الخطِة، ويعودُ السبُب الرئيسّي لهذه المخاوِف، 
إلى سياسِة المليشيات المتطرفِة السوريِّة التي 
غطاِء  تحت  مريعٍة  بصورةٍ  السكاَن  تستبيُح 

االجيش التركي.
دمج  إلى  الهجمات  هذه  من  تركيا  تهدف  ــ 
المناطق التي شنّت فيها هجمات سابقة داخل 
سوريا مع المناطق التي تريد السيطرة عليها 
أنقرة  وتنوي  وكوباني،  ومنبج  رفعت  تل  في 
حلب  بريف  بمنبج  جرابلس  منطقة  ربط 
بريف  رفعت  بتل  عفرين  ومنطقة  الشرقي، 
مناطق  بين  الربط  وأيضاً  الشمالّي،  حلب 
عملية درع الفرات )جرابلس( بمناطق عملية 
وسري  أبيض  تل  سبي/  )كري  السالم  نبع 

كانيه( باحتالل كوباني وعين عيسى.
المخطط  هذا  خالل  من  تركيا  تحاول 
مقومات  من  أدنى  حدٍّ  ضمان  االستعمارّي 
عمليِة  عبر  المنطقة  في  الحياةِ  استمراريّة 
والنهب والسلب للمناطق التي تريد احتاللها، 
للدوران، بعد سنوات  وإعادة عجلِة االقتصاد 
على  والقائم  فيها،  الحرب  اقتصاِد  سيادةِ  من 
عمليات الخطِف واالستيالء وفرض اإلتاوات 
تراجعِ  بعد  ذاتّي،  تمويٍل  كوسيلِة  واالبتزاز 
التمويل المالّي للميليشيات المسلّحة التابعة لها 
االقتصاديّة  األزمة  نتيجةَ  سوريا،  شمال  في 
وتراجع  جهة،  من  أنقرة  تحاصر  باتت  التي 
الدول  بعض  تقدّمه  كانت  التي  المالي  الدعم 

والجهات لهذه الميليشيات من جهة أخرى.

الهجامت املحدودة.. السيناريو 
األكرث رجحاناً

 
ليس مستبعداً قيام تركيا بهجمات جديدةٍ شمال 
عدة،  معطيات  على  استناداً  سوريا،  وشرق 
بشّنِ  العلنيّة  أردوغان  تصريحاُت  أبرزها 
سوريا،  وشرق  شمال  على  عدوانية  هجمات 
مشيراً إلى أنَّ جيشه بات جاهزاً ومستعداً لبدِء 

الهجمات بأّي وقت، إضافةً لتدهوِر االقتصاِد 
نسبة  وارتفاع  األخيرة،  السنِة  في  التركّي 
التضخم إلى مستوياٍت غير مسبوقة، وخسارة 
الدوالر  مقابل  قيمتها  ربع  التركيّة  الليرة 
األمريكّي هذا العام، ويريد أردوغان استغالَل 
ومحاولة  المتطرف  القومّي  اليمين  مشاعِر 
االقتصادَي  الوضع  نتيجةَ  الخسارة  تدارِك 
أّن  كما   ،2023 عام  المقبلة  االنتخابات  قبل 
داخليّاً  هيبته  باسترجاعِ  رغبة  أردوغان  لدى 
وخارجيّاً بعد أن عمل الرئيس األمريكّي على 
وكأنّه  مرة،  من  أكثر  لقائه  وتجنّب  تحجيمه 
رفضها  بعد  المتحدة  الواليات  بذلك  يتحدّى 
لهذه الهجمات، فكلما زادِت االنتقاداُت الغربيّة 
لهذه العملية كلما ازدادت فائدةُ أردوغان بتقديِم 

نفسه كزعيٍم ال يلتفت لآلراء الغربيّة.
الصراُع في أوكرانيا خلق فرصة ذهبيّة لشّنِ 
الصراع  أنَّ  تركيا  تعتقد  إذ  جديد،  احتالل 
المعارضة  آثار  من  سيقلل  األوكرانّي 
سوريا،  في  للهجمات  واألمريكيّة  الروسيّة 
ويرى أردوغان أنَّ الظروف مناسبة لخوض 
المالئم  الطقس  عامُل  وهناك  المعركة،  هذه 
يساعد  وسوريا  تركيا  من  كّلٍ  في  والمعتدل 
الجويّة  الظروف  عكس  على  االجتياحِ،  على 
األرض  لصاحب  تمنُح  والتي  شتاًء  الباردة 

أفضليّة إضافيّة.
على  وموسكو  واشنطن  ابتزاز  إطار  وفي 
يكون  قد  -األوكرانيّة  الروسيّة  الحرب  خلفيّة 
السفينة  التركيز على خبر وصول  المفيد  من 
للبحرية  التابعة   YSABEL اللوجستية 
اإلسبانيّة إلى ميناء مرسين األسبوع الماضي، 
محّملة ببطاريات دفاع جوّي من نوع باتريوت 
ونظام الدفاع الصاروخّي، تمهيداً لوضعها في 

عينتاب على الحدود التركيّة السوريّة.
تسجيل  أبرزها  عدة  صعوبات  أنقرة  تجد  قد 
بين  كبيرة  وخالفات  انشقاقات  حاالت 
ورفضهم  لها،  التابعين  السوريين  المرتزقة 
القتال أو المشاركة بالهجمات التركيّة، بسبِب 
تراجع الدعم المالّي المقدم لهم وتدنّي األجور 
ظل  في  العناصر،  يتقاضاها  التي  الشهريّة 
ارتفاعِ األسعاِر وتكاليف المعيشة اليوميّة في 

مناطق الشمال السوري.
وبهذا السياق انشقّت ثالث كتائب تابعة لـ«فيلق 
سوريا،  في  أنقرة  فصائل  أكبر  أحد  الشام« 
لرفضها القتال والمشاركة بأّي عمٍل عسكرّي 
عدم  مشدّدين  حلب،  ريف  مناطق  يستهدف 
مشاركتهم إال باألعماِل العسكريّة التي تخصُّ 

المناطق التي ينحدرون منها.
إمكانيّةَ  ألردوغان  الهجمات  محدوديّة  تمنُح 
واشنطن،  مع  محتمٍل  صداٍم  من  الهروِب 
بشكٍل خاٍص،  تل رفعت  استهداف  من خالِل 
نفوذ  منطقة  المتحدة  الواليات  تعتبرها  التي 
الحساباِت  عن  خارجةً  تكوُن  وتكادُ  روسيّة، 
األمريكيِّة بما يخصُّ شراكتها مع قوات سوريا 

الديمقراطيّة في سوريا.
لموقعها  بالنسبِة  وظيفيّاً  هدفاً  رفعت  تل  تبدو 
من  الضغِط  تحت  حلب  إبقاِء  على  المساعد 
احتالِل  مناطِق  بين  التواصِل  شمالها، وإعادةِ 
تركيا شماالً وإدلب تمهيداً لتحالف الميليشيات 
بين ريفَي إدلب وحلب، وقطع وصول وحدات 
حماية الشعب إلى عفرين بشكٍل كامٍل، إضافة 
لذا  التأّهب،  بوضعية  السوريِّة  القواِت  إلبقاِء 
ترجيحاً  األكثر  الهدَف  تبدو  رفعت  تل  فإنَّ 

بالنسبِة ألّي هجمات تركيّة محدودةٍ.

املواقُف الدولّية
الواليات املتحدة

أي  بتصريحاتها  المتحدة  الواليات  تعارُض 

هجمات تركيّة جديدة في شمال سوريا، وأعلن 
بلينكين أنَّ  أنتوني  الخارجية األمريكية  وزير 
وقف  خطوط  على  الحفاظ  »تدعم  واشنطن 
النار الحالية«، من المحتمل أن يتبنّى  إطالق 

االتحاد األوروبّي نفَس الموقِف.
تحتفظ الواليات المتحدة بوحدة صغيرة قوامها 
في شمال شرق سوريا، مهمتها  900 جندي 
تعاون  وكان  »داعش«.  عودة  منع  األساسيّة 
هذه  في  الشعب  حماية  وحدات  مع  واشنطن 
المنطقة أكثر القضايا الشائكة بالعالقات الثنائيّة 
تتعارَض  أن  ويحتمِل  -األمريكيّة،  التركيّة 
األمريكيّة  المصالحِ  هجمات تركيّة جديدة مع 
الدبلوماسّي  الخالَف  يفاقُم  ما  األرض،  على 
رأسهم  وعلى  الغربيين  وحلفائها  تركيا  بين 
واشنطن، بشأن جملٍة من القضايا تبدأ بحظِر 
الحربيّة  والتكنولوجيا  األسلحة  أنواع  بعض 
ومسألة  موسكو  مع  أنقرة  بعالقة  تنتهي  وال 

توسيع الناتو.
المتحدة  الواليات  أّن  تركيا  ترى  بالمقابل 
بحاجة لموافقتها لقبوِل انضمام السويد وفنلندا 
واشنطن  اتخاذُ  يُرّجُح  ال  وبالتالي  الناتو،  إلى 
خطواٍت جادة أمام رغبتها بتنفيِذ هذه العمليِّة.

الرافضة  العلنيّة  األمريكيّة  التصريحاِت  رغم 
وشرق  شمال  على  تركيّة  هجمات  أّي  لشن 
تخرُج عن  ال  نفسه،  بالوقِت  أنّها  إال  سوريا، 
الواجب عليها  من  كونها تصريحاٍت إعالميّةً 
الرئيسّي  موقفها  مع  يتناسُب  بما  إعالنها 
تزيد  فيما  الديمقراطية،  سوريا  لقوات  الداعم 
واشنطن  فرِض  إمكانيّة  من  االحتماالُت 
وحلفائها المقّربين إجراءات عقابيّة بحق أنقرة 
بحال شنّها أيَّ هجوٍم جديٍد في شمال سوريا، 
بطيئةً  الغربيّةُ  الخطوةُ  تكوَن  أن  يرّجُح  لكن 

وممتدةً على المدى المتوسِط والبعيِد.

روسيا

 ال شك أنَّ للحرب الروسية -األوكرانية تأثيراً 
تركيا،  هجمات  من  روسيا  موقف  على  قوياً 
الروسي  الخارجية  وزير  زيارة  أنَّ  خاصة 
أيام أظهرت  قبل  أنقرة  إلى  سيرغي الفروف 
أنَّ تركيا باتت المنّصة الوحيدة لروسيا للتعبير 
إلى  زيارته  وألغيت  وتطلعاتها،  مواقفها  عن 
)بلغاريا  المحيطة  الدول  إعالن  بعد  صربيا، 
ومقدونيا( إغالق المجال الجوّي أمام طائرته.

نشرت صحٌف روسيّة، سيناريوهاٍت لتصرِف 
وعده  أردوغان  نفّذ  بحاِل  المحتمِل  روسيا 
وأطلق المعركة المنتظرة. والسيناريو األول، 
والسعي  الجديِد  للتصعيِد  موسكو  معارضة 
هذا،  يكون  وقد  أنقرة،  مع  التفاٍق  للتوصِل 
أن  يرّجُح  ولكن  لموسكو،  األمثل  الخياَر 
تطالب  فقد  لها،  بالنسبة  مرتفعاً  ثمنه  يكون 
وربما  واقتصاديٍّة،  تجاريٍّة  بأفضلياٍت  تركيا 

أفضلياٍت تتعلُق بالوضعِ الميدانّي في سوريا.
التصعيدّي،  الخياَر  الثاني  السيناريو  ويرّجح 
جبِل  كمبادلِة  لألراضي،  تبادِل  على  القائِم 
الزاويِة في إدلب بهجوِم الجيش التركي على 

المواقعِ الكرديّة.
تعامل  على  يقوم  المتوقع،  الثالث  السيناريو 
فقد  فعٍل،  بردةِ  القياِم  وعدم  الهادئ  موسكو 
لتحصَل   ، ردٍّ دون  الجديدةَ  الهجمات  تترُك 
أنقرة على جزٍء من مناطق »اإلدارة الذاتيّة«، 

دون التوّغل في عمِق هذه األراضي.
بالموقِف  بسيطاً  تغييراً  روسيا  تتجاهُل  قد 
األمريكيّة  التركيِّة  العالقاِت  إلفساِد  الميدانّي 
ودفع الكرِد نحو دمشق، فيما تفيدُ االشتباكاِت 
حيث  من  المتحدة  الواليات  رفعت  تل  في 
ووضع  الروسّي،   - التركّي  التقارب  تعطيِل 
روسيا في مأزٍق وزيادةِ الضغِط على الحكومة 
الهجمات  خالل   ،2020 عام  في  السوريّة، 
حلب  طريق  على  السيطرةُ  فيها  انتقلت  التي 
 ،5-M دمشق الدولّي إلى الحكومِة السوريّة -
تصعيد  في  وروسيا  تركيا  من  كّل  تواجهت 

أدّى لمقتِل 34 جندياً تركيّاً بقصٍف روسّي.
موسكو،  أن  على  الرابع،  السيناريو  ويقوم 
قد تشّجع دمشق على شّنِ هجمات مقابلٍة في 
إدلب ردّاً على الهجمات التركيِّة، لكن بالنسبِة 
مواردها  تبديدُ  المربحِ  غير  من  لروسيا، 
أنّها  إلى  الظروِف، إضافةً  العسكريّة في هذه 
لن تدخَل بالتأكيِد في مواجهٍة مباشرةٍ مع أنقرة 

في إدلب.

إيران

في  التركي  العسكرّي  الوجودَ  أنَّ  يخفى  ال 
سوريا نتيجة للتدخالت العسكريّة الثالث منذ 
آب 2016 يمثّل مصدَر قلق أكبر إليران منه 
اإليرانية  اإلعالم  وسائل  وصفت  لروسيا، 
ووجودها  »بالغزو«  التركيّة  التحّركات 
الوطني  الجيِش  إلى  وأشارت  »باالحتالل« 
السوري بوصفهم »إرهابيون تدعمهم تركيا«، 
أنقرة بإجراِء تغييراٍت ديمغرافيّة على  متهمةً 
حساِب الكرِد، وتوسيعِ مساحِة »اإلرهابيين« 
وراَء  والسعي  اآلمنِة،  المناطِق  غطاء  تحت 
مكاسَب الستخدامها ضد دمشق في محادثاِت 
مستقبليّة أو تمهيِد الطريق لضّمِ أراٍض سوريّة. 
الحكومة  إعالِم  وسائل  استخدمت  بالمقابل، 
الشيعيِّة  للقواِت  »اإلرهاب«  تسمية  التركيّة 

المدعومِة من إيران في سوريا والعراق.
شأنه  من  رفعت،  تل  على  تركيا  استيالء 
القريبة  الشيعيّة  السكنيِة  التجّمعاِت  تعريُض 
حلب  مدينة  وكذلك  ونبل  الزهراء  بلدتي  في 
للخطِر، ولذلك فاعتراضاُت طهران الكالميّة 
وجهودها التعزيزيّةُ بالمنطقِة، تزيدُ احتماالِت 
والسوريِّة  التركيّة  القواِت  بين  الصدام 

المدعومِة من إيران.
قد يكون إلغاء زيارة وزير الخارجية اإليرانّي 
والتي  أنقرة  إلى  اللهيان  عبد  أمير  حسين 
كانت مقررة في 2022/6/6، أولى إشاراِت 
تركيا  إعالن  خلفيِّة  البلدين على  بين  الخالِف 

عن شن هجمات على شمال شرق سوريا.
إيران  مخاوُف  األخيرة  اآلونِة  في  ازدادت 
يضم  إقليمّي  تكتّل  في  أنقرة  انخراِط  من 
خاصةً  وإسرائيل،  واإلمارات  السعودية 
واإلمارات،  تركيا  بين  الزياراِت  تبادل  بعد 
المحتملة  والزيارة  للمملكة  أردوغان  وزيارة 
بن  محمد  األمير  السعودّي  العهد  لولي 
التقارِب  من  لمخاوفها  إضافة  ألنقرة،  سلمان 
الذي  األخيرة  التركّي في األشهر  اإلسرائيلّي 
توج بزيارةِ الرئيس اإلسرائيلّي ألنقرة ولقائه 
التركّي  الخارجية  وزير  وزيارة  أردوغان، 
إلى تل أبيب، كل هذه األمور قد تغيّر قواعِد 
التي ظلت طوال  التنافس بين طهران وأنقرة 

السنوات الماضية تحت السيطرةِ.
المركز الكردّي للدراسات
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ما بعد استقالة “الصدريين” من برلمان العراق

سيادة القانون وأهميته

خورشيد دلي

الصدريين  النواب  استقالة  أن  يعتقد  واهٌم من 
الحياة  من  النسحابهم  ستؤدي  البرلمان  من 
الموالين إليران  إلى  الطريق  السياسية، وفتح 

لحكم العراق من جديد.
من  أشهر  ثمانية  بعد  جاءت  التي  فالخطوة، 
االنتخابات البرلمانية المبكرة، ووصول جهود 
سياسي،  انسداد  إلى  أغلبية  حكومة  تشكيل 
مرحلة  إلى  العراق  في  السياسية  الحياة  نقلت 
كثيرة،  سيناريوهات  معها  تحمل  تعقيدا،  أشد 
عدم  مالمح  جميعها  في  ومعقدة،  ومتداخلة، 

االستقرار مستقبال.
على  بقدرته  المعروف  الصدر،  مقتدى 
وتحريك  التحالفات،  وصنع  المفاجآت، 
الشارع، أراد من هذه الخطوة قلب الطاولة من 
أجل فتح مسار جديد أمام تشكيل حكومة أغلبية 
في ظل رفضه القاطع لتشكيل حكومة توافقية، 
مسارات  تحمل  هذه  “الصدر”  خطوة  لكن 

صعبة، لعل أهمها:
في  للتصعيد  المعارضة  إلى  االنتقال  أوال- 
رئيس  انتخاب  في  الفشل  فبعد  الشارع، 
تشكيل  في  الفشل  وبالتالي  للبالد،  جديد 
“الصدر”  جهود  ووصول  جديدة،  حكومة 
سياسي،  انسداد  إلى  أغلبية  حكومة  لتشكيل 
المعارضة  إلى  االنتقال  أن  “الصدر”  رأى 
أقوى  بشكل  الشارع  لتحريك  طريقة  أفضل 
على  بالسلطة،  المتمسكة  القوى  مواجهة  في 

شكل ثورة في الشارع، خاصة بعد أن كسب 
“الصدر” تعاطف العراقيين، مع إقرار قانون 
مؤشرات  وسط  البرلمان،  في  الغذائي  األمن 

تؤكد إعداده المسبق لهذا السيناريو.
على  مسبوق  غير  ضغط  ممارسة  ثانيا- 
أغلبية،  بحكومة  للقبول  التنسيقي”  “اإلطار 
األول،  السيناريو  من  السيناريو  هذا  ويُستمد 
على اعتبار أن الشارع، الذي عاقب الموالين 
هو  االنتخابات،  في  التصويت  عبر  إليران 
للبقاء  مساعيهم  إفشال  على  القادر  الوحيد 
يفّجر  قد  السيناريو  هذا  أن  السلطة، رغم  في 
من  جديدة  حالة  إلى  بالبالد  ويدفع  الشارع، 
الذي  الصدري،  التيار  لكن  األمنية،  الفوضى 
اللعب السياسي في الشارع، بات يدرك  يجيد 
الخوف  يشكل  يكاد  الشارع  هذا  غضب  أن 

األكبر للموالين إليران للحفاظ على أنفسهم.
ثالثا- أن التيار الصدري، الذي فاز بأكبر عدد 
البرلمان، ويحظى برصيد  في  من األصوات 
كبير في الشارع، ويرى أنه حقق إنجازا شعبيا 
أنه  يعتقد  الغذائي،  األمن  قانون  بإقرار  مهما 
البرلمان  لحل  يمهد  البرلمان  من  باستقالته 
يحقق  جديدة  مبكرة  انتخابات  إلى  والتوجه 
فيها أغلبية مطلقة وال ينازعه أحد في تشكيل 
حكومة، ما دام في أوج قوته، كما أنه قادر على 
الحفاظ على تحالف “إنقاذ وطن - كتلة تقدم”، 
والحلبوسي  والبارزاني  “الصدر  يجمع  الذي 
على  “الحلبوسي”  موافقة  إن  بل  والخنجر”، 
في  كأنها  بدت  الصدرية  الكتلة  نواب  استقالة 
إطار تنسيق مسبق بين أطراف هذا التحالف.

إليران  المواالة  أحزاب  تقف  لن  شك،  دون 
كان  التي  “الصدر”،  خطوة  على  متفرجة 
وقعها بمثابة زلزال سياسي في العراق، خاصة 
تشكيل حكومة  في  فشلوا  الموالين إليران  أن 
عقب  ذلك،  إلى  “الصدر”  دعاهم  أن  بعد 
إعالنه التوجه إلى المعارضة في وقت سابق، 
يمكن  ما  إلى  إليران  الموالون  سيلجأ  وعليه 
تسميته بـ”الخطوات القانونية”، عبر القول إن 
استقالة النواب الصدريين تحتاج إلى تصويت 
المحكمة  مصادقة  إلى  ثم  ومن  البرلمان،  في 
الخطوات،  من  ذلك  وغير  العليا،  االتحادية 
لكن كل ذلك لن يغير من المعادلة شيئا ما دام 

“الصدر” هو من رسم هذا السيناريو، ويصنع 
خطواته بعناية في كل مرحلة، فكسر الجمود، 
العراق  في  السياسية  العملية  أصاب  الذي 
العراق،  في  السياسة  صانع  من  يتطلب  بات 
سيناريوهات  أو  بسيناريو  الدفع  “الصدر”، 
جديدة إلخراج العراق من االنسداد السياسي، 
الموالون  مارسه  الذي  التعطيل،  نهج  بفعل 
إليران منذ البداية، إذ إن لسان حالهم يقول إما 
أن أبقى في السلطة، مع الحفاظ على المصالح 
والطائفية على حساب  والحزبية،  الشخصية، 
وهم  الخراب،  أو  والعامة،  الوطنية  المصالح 
في سبيل ذلك طعنوا في نتائج االنتخابات منذ 
اللحظة األولى إلعالنها، ونزلوا إلى الشارع، 
وأمنوا ما أسموه بـ”الثلث الضامن”، الذي هو 
أوصل  الذي  المعّطل”،  “الثلث  الحقيقة  في 

البالد إلى حالة انسداد.
“الصدر”  خطوات  جاءت  سبق  ما  كل  من 
للخروج من األزمة، ولو كلف ذلك العراقيين 
مخاطر كبيرة على أمنهم، واستقرارهم، ولقمة 

عيشهم.

حسين دلف
 

يتم  التي  القواعد،  من  نظام  هو  القانون: 
المؤسسات  خالل  من  وتطبيقها  إنشاؤها، 
السلوك  لتنظيم  الحكومية؛  أو  االجتماعية 
مفاصل  وفي  المجتمع،  في  األفراد  وضبط 
حياتهم كافة، ويعتمد على مبدأ الثواب والعقاب 
األفراد  له  وتخضع  األفراد،  مع  تعامله  في 
كلها، في المجتمع بدون تميز سواء كان هؤالء 
األفراد في السلطة، أم كانوا من عامة الشعب.
فالقانون: هو الحاكم الفعلي في المجتمع، وهو 
الذي يسير بالدولة إلى بر األمان، ويزرع الثقة 
األخرى  األمم  ويجعل  والسلطة،  الشعب  بين 
تحترم الدولة وشعبها، عندما يتم تطبيقه بشكل 
المساواة على  ديمقراطي وبمسافة واحدة من 
الهرم في  األفراد كلهم، في مجتمع من رأس 

السلطة إلى القاعدة الجماهيرية.
مجتمع  أي  في  واحترامه  القانون  يختلف  ال   
عن أهمية األرض، واللغة، والثقافة، فالقانون 
ومن  االجتماعية،  واألعراف  القيم  من  ينبع 
الدين ومن الثقافة العامة للمجتمع، وتم وصف 
وفن  علم،  أنه  على  مختلف  بشكل  القانون 

العدالة.
السلطة،  القانون وضمان سيادته على  تطبيق 
التي  الديمقراطية،  بدرجة  مرتبط  والشعب 
وتضمنها  تكفلها  والتي  األفراد،  بها  يتمتع 
والقيم  المبادئ،  كافة  ووجود  الدولة، 
القانون  فسيادة  القانون.  ضمن  الديمقراطية 
تكون  أن  الديمقراطية على  شرط من شروط 

الديمقراطية السائدة في الدولة، هي ديمقراطية 
مكتسبة من خالل تكاتف السلطة مع الشعب، 
الدولة  مع  حدث  مثلما  معطاة  ديمقراطية  ال 
المتحدة  الواليات  أزاحت  عندما  العراقية، 
وقدمت  السلطة،  عن  البعث  نظام  األمريكية 
من  مسيساً  مقيداً  نموذجاً  العراقي  الشعب 

ديمقراطيتها. 
القانون في أي دولة هو أقصر الطرق  سيادة 
وتطبيق  المجتمع،  في  والعدالة  الحرية  نحو 
ومساهمة  الصحيح،  بشكلها  الديمقراطية 

سبيل  في  والحكم  اإلدارة  في  كلهم،  األفراد 
النهوض بالمجتمع والدولة، وال يمكن تأسيس 
األفراد  بها  يتمتع  ديمقراطية،  مدنية  دولة 
للقانون،  تامة  بدون سيادة  والمساواة  بالحرية 
أي  لقيام  الفقري  العمود  هي  القانون،  فسيادة 

نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي. 
شخص  كل  يخضع  أن  القانون:  سيادة  تعني 
إلى القانون، بما في ذلك الُمشرعون ومسؤولو 
نجد  المعنى،  هذا  في  والقضاة،  القانون  إنفاذ 
الملكية،  الحكومة  مع  تتناقض  المصطلح  بأن 

بموجبها  التي  )ديكتاتورية(  األقلية  حكم  أو 
لسيادة  تعريف  يوجد  القانون،  الحكام  يتجاوز 
القانون في قاموس أكسفورد اإلنجليزي على 
النحو التالي: »هو سلطة القانون وتأثيره على 
أنه  على  إليه  يُنظر  عندما  وخاصةً  المجتمع، 
إنه  والمؤسساتي،  الفردي  السلوك  على  قيد 
المجتمع  أعضاء  يخضع  بموجبه  الذي  المبدأ 
على  الحكومة  أعضاء  ذلك  في  بما  كلهم، 
القانونية،  والعمليات  للقوانين،  المساواة  قدم 
هي  القانون  فسيادة  علناً«.  عنها  يُكشف  التي 

حالة سياسية صحية ومرضية لجميع األفراد 
والدول  المجاورة  للدول  حتى  المجتمع  في 
قوانينها  لسيادة  دولة  أي  فاحترام  العظمى، 

بدون شك سيفرض على اآلخرين احترامها.
الضمان  أنها  في  القانون  أهمية سيادة  وتكمن 
األساسي لحماية حقوق األفراد، وحرياتهم في 
أي نظام، فالهدف من إرساء مبدأ سيادة القانون 
هو حماية أمن وسالمة وحقوق أفراد المجتمع، 
رفاهيتهم،  وتأمين  بالقانون،  نزاعاتهم  وفض 
وهو  مصادرهم،  واستدامة  اقتصادهم  ونمو 
وكوسيلة  االستبداد  بوجه  قوي  ودرع  حماية 
وتمنع  الحكومة،  سلطات  على  القيود  لفرض 
في  الديكتاتورية  األقلية  حكم  وتفشي  ظهور 

الدولة والمجتمع. 
باألقوال  يكون  ال  القانون  سيادة  تطبيق  إن 
النوايا  خالل  من  أو  الرنانة،  والخطابات 
واقعاً  القانون  سيادة  تصبح  فحتى  الحسنة، 
يجب  المجتمع،  في  األفراد  به  يشعر  ملموساً 
وأن  المجتمع،  ثقافة  من  جزءاً  تصبح  أن 
المجتمع مبدأ  السلطة، وفي  يتبنى األفراد في 
أنه  على  تطبيقه  على  والعمل  القانون  سيادة 
مبدأ أخالقي مقدس يكفل للدولة القوة، والنمو 

السريع في المجاالت كافة. 
وسيادة  القانون،  دولة  نحو  األولى  والخطوة 
القانون فيها، هو إدراج مفهوم سيادة القانون، 
والمجتمع ضمن  الفرد  على  وتأثيره  وأهميته 
احترام  ثقافة  وزرع  المدرسية،  المناهج 

القوانين في األجيال الجديدة.

تل كوجر/ مثنى المحمود - تشكل بلدية تل كوجر حالة فريدة، في كيفية تلبية طلبات المواطنين، واإلشراف بشكل تعاوني على سد حاجات البلدة.

بلدية تل كوجر: خدمة المواطن أولوية في جدول أعمالنا

للمرة الخامسة والعشرين.. فرق الطوارئ تصلح شبكات الكهرباء المتضررة

دائرة الكهرباء في ديرك تزيل خطوط استجرار 
المخالفة الكهرباء 

تجارية  عقوبات  تفرض  بريطانيا 
جديدة ضد روسيا

قصارى  كوجر  تل  بلدة  في  العاملون  يبذل 
البلدة،  توازن  على  الحفاظ  أجل  من  جهدهم؛ 
والقرى  البلدة،  هذه  أبناء  مستلزمات  وسد 
وتعباً  جهداً  العمل  هذا  يحتاج  بها،  المحيطة 
من  كوجر  تل  بلدية  تسجله  ما  لكن  إضافياً، 
المواطنين،  لطلبات  االستجابة  في  سرعة 
البلدية  نشاطات  تتحدد  حيث  الدهشة،  يثير 
والرقابية  والخدمية  الجمالية  األصعدة  على 
مصلحة  في  يصب  ما  دائما  هذا  وكل  كافة، 
المواطنين، وتوفير مجمل الخدمات أولوية في 

جدول أعمال بلدية تل كوجر.

                                                 
أزمة املياه

البلدية  عملت  المنصرم  األسبوع  إطار  في   
على  طرأت  التي  المياه،  أزمة  تفادي  على 

التالي؛  الشكل  على  العمل  نظام  وكان  البلدة، 
بلدية  في  إعالمي  حسين،  منذر  حدثنا  حيث 
تل كوجر: »بتوجيه من رئاسة البلدية، وتلبية 
في  الشرب  مياه  لنقص  المواطنين  لحاجة 
الصيف  فصل  حلول  مع  بالتزامن  المنازل، 
المياه،  من  كبيرة  كميات  الستهالك  والحاجة 
حاجه  لسد  المياه؛  صهاريج  البلدية  وجهت 
ووفق  المتوفرة،  اإلمكانات  حسب  األهالي 
وبعض  واألحياء،  للكومينات،  منظم  برنامج 
من مؤسسات الناحية، وتوزع بلدية الشعب في 
يقارب 250 برميل على  تل كوجر يوميا ما 
الكومينات واألحياء، وفق برنامج عمل منظم، 
الشرب،  مياه  من  األهالي  حاجة  لسد  وذلك 
والغسيل«، وفي هذا اإلطار أبدى سكان البلدة 
تلبية  من  البلدية  تقدمه  ما  على  التام  رضاهم 
بسرعة  السكان  أشاد  كما  المواطنين،  لحاجة 
تجاوب العاملين داخل البلدية مع مشكلة نقص 

المياه .

منظر حضاري

ال يقتصر عمل البلدية على تلبية الحاجات فقط، 
في  العمل  مع  الخدماتي،  العمل  يتزامن  إنما 
سبيل رفع مستوى البلدة من الناحية الجمالية، 
سوريا  وشرق  شمال  بلدات  غرار  وعلى 

كلها، قامت بلدية الشعب في تل كوجر حملة 
نظافة، استمرت لفترة تجاوزت ثالثة أسابيع، 
»الحياة  مبدأ  إرساء  بهدف  الجميع  فيها  عمل 
النظافة«،  تسوده  جو  إلى  تحتاج  الحضارية 
إحدى  الزعال  آمال  حدثتنا  السياق  هذا  وفي 
موظفات البلدية في تل كوجر بخصوص هذه 
الحملة، التي وصفتها بالضرورة، حيث تقول 
ثقافة  لمدى  انعكاس  هي  النظافة  »إن  آمال: 
كلهم،  المواطنين  على  ويتوجب  المجتمع، 
والعاملين في القطاعات المحافظة على نظافة 
البلدة، لما تعكسه من سمعة طيبة لسكان البلدة، 
حيث تقاس ثقافة الشعوب على مدى اهتمامها 
مالمح  أول  إن  البلدة،  شوارع  ورقي  بنظافة 
البلدة  الرقي الحضاري تكمن في مدى نظافة 

بشكل عام«.

ورشة عمل متكاملة

تسيير  في  استمراراً  األيام   هذه  البلدة  تشهد   
شؤون المواطنين، والعمل على وضع بلدية تل 
كوجر في المراتب األولى على صعيد البلديات 
أجل  ومن  سوريا،  وشرق  شمال  في  المنتجة 
تحقيق ذلك، عقدت الرئاسة المشتركة في بلدية 
تل كوجر اجتماعا ألعضاء البلدية كافة؛ وذلك 
للعمل على تطوير آلية العمل والتنسيق ما بين 

األقسام، وتنشيط وتفعيل األقسام كلها، وخالل 
االجتماع تم التركيز على األعمال، التي تقوم 
بها البلدية والخدمات، التي تقدمها وخصوصا 
جديدة  آلية  على  العمل  وتم  النظافة،  أعمال 
هذا  وفي  منظم،  برنامج  وفق  عمل  وخطط 
كوجر،  تل  بلدية  إعالمي  لنا  تحدث  السياق 
المقترح  النشاطات  بعض  عن  حسين  منذر 
العمل عليها، في مقدمتها ترتيب مداخل البلدة، 
داخل  والمنصفات  األرصفة،  صيانة  وإعادة 
داخل  المزروعة  األشجار  وترتيب  البلدة، 
أولويات  »إن  حسين:  وأضاف  المنصفات، 
البلدية تبدأ حسب حاجة المواطنين، حيث يتم 
اليومية أوال، من  المواطنين  احتياجات  تأمين 
يتم  ثم  ومن  ممتلكاتهم،  حماية  على  العمل  ثم 

التوجه نحو الشكل العام الكلي للبلدة، بالتنسيق 
تل  لبلدة  إداريا  التابعة  الخدمية  البلديات  مع 
البلديات؛  لهذه  الالزم  الدعم  وتقديم  كوجر، 
وعلى  كلها،  األعمال  سير  ضمان  أجل  من 

األصعدة كافة، الخدمية، والرقابية أيضا«.

تمر  تل  ناحية  في  الطوارئ  فرق  تعمل 
وشرق  شمال  الحسكة  لمقاطعة  التابعة 
في  األضرار  صيانة  على  سوريا، 
شبكات التيار الكهربائي، التي تسبب بها 
قصف جيش االحتالل التركي على قرى 
وقراها  الناحية،  تزويد  بهدف  الناحية، 
تزويدها  يتم  أن  المرجح  ومن  بالتيار، 
خالل الساعات المقبلة بالتيار الكهربائي.
منذ ساعات الصباح، تعمل فرق الصيانة 
على  تمر،  تل  ناحية  كهرباء  مركز  في 
شبكات  في  األضرار  وترميم  صيانة 
ناحية  كهرباء  لمركز  المغذية  الكهرباء 
جيش  قصف  بها  تسبب  التي  تمر،  تل 
قرى  شهدت  ما  بعد  التركي  االحتالل 
الناحية قصفا عشوائياً، أدى إلى انقطاع 

وخروج  الكهربائي،  التيار  خطوط 
المحطة عن الخدمة.

غرب  الواقعة  الكيف،  أم  قرية  وشهدت 
يوم  الحسكة،  بمقاطعة  تمر  تل  ناحية 
األربعاء قصفاً عنيفاً بأكثر من 55 قذيفة 
مدفعية، تسبب القصف بأضرار كبيرة في 
كًل من خط 66 ك.ف، وخط 20ك.ف، 
الذي يغذي مركز تحويل كهرباء الناحية؛ 

ما أدى لخروجها عن الخدمة.
هذه المرة هي الخامسة والعشرون، التي 
العالي  التوتر  استهداف خطوط  فيها  يتم 
المغذية لمحطة تحويل كهرباء تل تمر من 
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش  قبل 
في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، التي 
تمنع استهداف المنشآت العامة والحيوية.

الصعوبات  من  وبالرغم  جهتها،  ومن 
والخطورة، التي تشهدها المنطقة، تستمر 
تل  كهرباء  لمركز  التابعة  الصيانة  فرق 
المنطقة،  سكان  لخدمة  بأعمالها  تمر، 
لمعالجة  التماس،  مناطق  إلى  متوجهة 

األعطال.
ووفقا لمراسل وكالة هاوار، الذي رافق 
عمال الصيانة، نقال عن المشرفين على 
العملية، فإنه من المرجح خالل الساعات 
وقراها  تمر،  تل  ناحية  تزويد  المقبلة 
عدم  حال  في  مجددا،  الكهربائي  بالتيار 
جيش  قبل  من  المركز  عمال  استهداف 
االحتالل التركي ومرتزقته، واستمرارية 

العمل.

باشرت دائرة الكهرباء في ديرك بالتنسيق مع 
مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة، بحملة إلزالة 
خطوط استجرار الكهرباء المخالفة، التي تؤثر 
على آلية عمل الشبكات، والمحطات الرئيسة.

لكي،  كركي  نواحي  في  التفتيش  لجان  بدأت 
وتل كوجر، وتل حميس، وجل آغا، وبتكليف 
استجرار  خطوط  بإزالة  الطاقة  مكتب  من 
تستمر  أن  المقرر  ومن  المخالفة،  الكهرباء 

الحملة، حتى إزالة الخطوط المخالفة كلها.
وحول إزالة الخطوط المخالفة في مدينة ديرك 
صرح مسؤول القسم الفني في مركز كهرباء 
هاوار:  لوكالة  وضحان،  فالح  كوجر،  تل 
من  الكهرباء  مراكز  من  عدد  تكليف  »بعد 
بإزالة  الطاقة  لمكتب  المشتركة،  الرئاسة  قبل 
الخطوط المخالفة، التي أثرت على الشبكات، 
والخط  المحطة  في  األعطال  زيادة  وسببت 
التقنين  على  بدورها  أثرت  والتي  الرئيس، 
مع  بالتنسيق  ديرك  في  الكهرباء  دائرة  بدأت 
مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة بالعمل إلزالة 

هذه المخالفات«.
باستجرار  قام  من  »كل  وضحان  وأضاف 
سيتعرض  قانونية  غير  بطريقة  الكهرباء 
بالقرارات  يلتزم  لم  إذا  القانونية،  للمساءلة 

الصادرة«.
لدائرة  المشتركة  الرئيسة  قالت  بدورها، 

الكهرباء في مدينة ديرك ستي عبد هللا: »إن 
بإزالة  ساعات  منذ  باشرت  ورشات  خمس 
للمحطة،  أضراراً  سببت  التي  المخالفات، 
مضيفةً:  المدينة«،  في  الكهرباء  نسبة  وقللت 
إن الدائرة ستقدم كل ما يلزم حتى االنتهاء، من 

إزالة الخطوط كافة«.
تأثير  لها  المخالفات  هذه  »إن  ستي:  وتابعت 
المدينة،  وشبكات  المحطة،  على  كبير  سلبي 
في  الكهرباء  ساعات  ستتحسن  إزالتها  وبعد 
المدينة بشكل جيد، ألن الخطوط المخالفة أدت 
إلى تقليل ساعات الكهرباء وزيادة األعطال في 

الشبكات، والحمولة على المحطة الرئيسة«.

وأضافت ستي: »إن اللجان والورشات ستقوم 
بإزالة الخطوط، ومصادرة الكابالت، وتغريم 
مرات،  عدة  إنذارهم  تم  أن  بعد  المخالفين، 
سنضطر  لذا  بالقرارات؛  التزامهم  وعدم 
على  للحفاظ  الالزمة؛  اإلجراءات  اتخاذ  إلى 

الشبكات والمحطة الرئيسة«.
الكهرباء  لدائرة  المشتركة  الرئيسة  وناشدت 
مدينة  أهالي  هللا،  عبد  ستي  ديرك  مدينة  في 
من  الصادرة  بالقرارات  االلتزام  ديرك 
الحمولة  كمية  على  للحفاظ  الكهرباء؛  دائرة 

والشبكات المخصصة للمدينة«.

الحكومة  موقع  على  نُشرت  مذكرة،  في 
بريطانيا  إن  اإلنترنت،  على  البريطانية 
العقوبات  من  جديدة  شريحة  فرضت 

التجارية على روسيا، اليوم الخميس.
في  بما  جديدة،  تدابير  اإلشعار  وأدرج 
السلع  من  مجموعة  تصدير  حظر  ذلك 
وتصدير  روسيا،  إلى  والتكنولوجيا 
التعامل  وكذلك  الطائرات،  وقود 

النقدية  األوراق  أو  اإلسترليني،  بالجنيه 
نقلته  ما  وفق  األوروبي،  االتحاد  لدول 

»رويترز«.
وأشارت المذكرة إلى فرض حظر جديد 
والخدمات  الفنية،  المساعدة  تقديم  على 
السمسرة  وخدمات  والتمويل،  المالية 

المتعلقة باستيراد الحديد والصلب.


