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نوري محمود: كلما صّعدت تركيا تهديداتها ازداد نشاط »داعش«

فلسفة القائد أوجالن حررت النساء 
من قيود العبودية

هوية عفرين الكردّية 
كانت أولوية االستهداف 

بالعدوان واالحتالل
جامعة عفرين نموذجًا

كهرباء طبقية في 
الدرباسية

الكردي عندما ال 
يستطيع تجيير حاجة 

الغير له في خدمة حل 
قضاياه...«6

آخر أخبار كرة القدم في إقليم الجزيرة

كانت كتابة عبارة “عفرين عربّية وستبقى 
عربّية” يوم اقتحامها من قبل المرتزقة 
الهوية  أّن  على  تأكيدًا  ألنقرة،  التابعة 
وّأّن  المستهدفة،  لعفرين هي  الكردية 
كّل ما تم ترويجه من ذرائع للعدوان مجرد 
عناوين فضفاضة لتبرير العدوان واالحتالل 

أمام الرأي العام العالمّي...«8

الحرب  آثار  من  تعاني  سوريا  تزال  ال 
المستمرة، منذ أكثر من عقد من الزمن، 
حيث خّلفت أضرارًا على مختلف المستويات، 
الثقافية،  وحتى  واالقتصادية،  السياسية 
كما كان لها دور كبير في تراجع، وتدمير 
ماء وكهرباء، وطرق  التحتية من  البنية 
وسكك حديدية... إلخ، التي كانت تعاني 
أساسا من ترهل، ومن تعطل نتيجة سياسات 
الفساد، التي تطبق على هذه البنية، لتأتي 
»الحرب - األزمة« وتستكمل ما بدأه ذلك 
إضافية  أعباء  المواطن  محملة  الفساد، 

ُتثقل كاهله المثقل أصال...«7 

القدم  الجزيرة مستمرة، فقد أصدر مكتب كرة  إقليم  القدم في  الرسمية لكرة  البطوالت  زالت  ما 
بالمقابل انطلقت  للدرجة األولى،  إيابًا من دوري الشباب  الرياضي برنامج الجولة األولى  في االتحاد 
منافسات الجولة السابعة إيابًا من دوري الدرجة األولى للرجال، كما ستبدأ يوم الثالثاء القادم البطولة 

األولى للمدارس الكروية في إقليم الجزيرة...«10

القائد  نهج  السير على  إن 
والعمل  أوجالن،  اهلل  عبد 
قّدم  الذي  هو  بفلسفته 
للنساء؛  المعنوي  الدفع 
للتحرر من القيود، التي كانت 
ريادتها  تقيدها، وتحد من 

ومشاركتها في بناء المجتمع، هذا ما عّبرت عنه النساء 
العربيات في ناحية جل آغا...«2

األطراف،  نوايا بعض  تتكشف  بها،  المشروع  غير  واالتجار  المخدرات،  استخدام  لمكافحة  العالمي  اليوم  في 
الساعية إلى النخر بهيكل مجتمعات شمال وشرق سوريا من خالل الترويج للمخدرات واالتجار بها، والربع األول 

من 2022 يزيل الستار عن الخبايا...«3

حذر الناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود من مغبة قيام الدولة التركية المحتلة، بأي هجوم على شمال وشرق سوريا، وأكد، أن دولة االحتالل 
التركي عبر تهديداتها، تساهم في إحياء داعش من جديد، وقال: »الالفت لالنتباه أنه كلما صّعدت تركيا تهديداتها، ازداد نشاط مرتزقة داعش«، مؤكدًا 

في الوقت نفسه أن مرتزقة داعش يتسللون إلى المنطقة من جبهتين؛ هما المناطق المحتلة تركيًا، والبادية السورية....«5    

في اليوم العالمي لمكافحة 
المخدرات.. أساليب التخريب تفشل أمام 

الجهود المكافحة لها

عدسة روناهي 

المهنة البنته ُيوّرث  الفستق في طهران  تجار  شهبندر 

يحلُق بأجواء 30 دولة بينها عربية.. أصغر طيار يطير 
منفردًا حول العالم ليحطم الرقم القياسي

الوظائف  في  التمييز  من  النساء  تعاني 
الحكومية وحتى في القطاع الخاص في إيران 
المحافظة التي ال تقبل االختالط بين الجنسين، 
تاجر  أكبر  اتخذها  التي  الخطوة  لذلك ستكون 
فستق في طهران والذي قرر تسليم مهام محله 
إلى ابنته الصغرى بعد أن تتعلم أسرار المهنة 
بمثابة الثورة الصغيرة في بازار سيطر عليه 

الرجال.
يعدُّ أقدم تاجر فستق بالجملة في سوق البازار 
الشهير في طهران العدّة بهدوء لتسليم صغرى 
بناته األربع مسؤولية متجره، وهي خطوة قد 
العادة  درجت  إذ  ثورة صغيرة،  بمثابة  تكون 
أن  على  المحافظة  اإلسالمية  الجمهورية  في 

تكون هذه المهنة حكراً على الرجال.
ويقصد هذا التاجر البالغ 88 عاماً كل صباح 
متجره »شمس للجوز المحّمص« وفي رصيده 
الشعار  بحسب  الخبرة«  من  قرن  من  »أكثر 

اإلعالني المطبوع على أكياسه.
بالضبط  إمامي  عباس  التاجر  يعرف  وال 
المهنة،  هذه  عائلته  اتخذت  الذي  التاريخ 
ويتذكر قائالً: »عمل والدي في متجر الجوز 
عنه  انفصل  ثم  يملكه جدي ألمي،  كان  الذي 
ليفتح متجره الخاص، كنت في الخامسة عشرة 

عندما طلب مني الحضور لمساعدته«.
نهاراً  والدي  أساعد  »كنت  ويضيف: 
إلى  واحتجت  للدراسة،  المساء  وأخصص 
عشر سنوات ألتعلّم كل أسرار المهنة وأتمكن 

من نقلها تدريجاً إلى ابنتي«.
والده  يساعد  البداية  في  إمامي  عباس  وكان 
المهنة  مع أشقائه األربعة، لكّن هؤالء تركوا 
والده  سلّمه   ،1975 العام  وفي  تدريجاً، 

الشركة.
شباط  من  والعشرين  السادس  في  ويحتفل 

ويسمى  للفستق  العالمي  باليوم  عام،  كل  من 
الفستق«  »عيد  أو  إيران،  في  الـ«پسته« 
أكل  قد  اإلنسان  أن  ويعتقد  لعشاقه،  يحلو  كما 
كما  األقل،  آالف عام على  تسعة  منذ  الفستق 
فتناول  الصحية،  لفوائده  الدراسات  تشير 
كميات معتدلة من الفستق يمكن أن يساعد في 

الحفاظ على صحة القلب.
تناول  وتقول األسطورة إن ملكة سبأ حّرمت 
الفستق في البالط الملكي، ونهت عامة الناس 

عن زراعته.
ذلك  في  كان  »الفستق  أن:  إمامي  ويروي 
»خالل  ويقول:  فحسب«.  لألثرياء  الوقت 
أربعة  سوى  يوجد  يكن  لم  مراهقتي،  مرحلة 
بعشرة  فازداد عددهم  اليوم،  أما  تجار جملة، 

أضعاف«.
تحت صورة  واقفاً  كان  الذي  إمامي  ويالحظ 
لوالده باألبيض واألسود في غرفة جانبية من 
الفستق اإليراني )ويعرف  المتجر، أن شعبية 
»في  اتسعت:  الحلبي(  الفستق  باسم  كذلك 
»بات  فقد:  العشرين«،  القرن  خمسينات 
بالتالي عدد  ثراًء وزاد  أكثر  السكان  قسم من 
مئة  نحو  اليوم  إلى  لدي  زال  وما  الزبائن، 

زبون«.
يقوله  ما  هذا  فستق؟  تاجر  أقدم  هو  هل 

عدد  من  االستفسار  توجب  الذين  منافسوه 
الواقع بين محل  منهم لالستدالل على متجره 

لألحذية وآخر لألحزمة في حي أهنغران.
يُزرع الفستق الحلبي بشكٍل رئيسي في دامغان 
وكرمان في شرق إيران، كل شهرين أو ثالثة 
للمزارعين  التجاريون  أشهر، يجري الوكالء 

جوالت ألخذ الطلبيات.
من  أنواع  خمسة  »نشتري  إمامي،  ويقول 
والحجم  والطعم  المظهر  في  تختلف  الفستق، 

والجودة وبالتالي السعر«.

رس املهنة ال يخرج من املحمصة

ويرى أن: »األفضل من حيث المذاق هو ذاك 
الذي يُسّمى أحمد آقايي، ويبلغ سعر الكيلوغرام 

الواحد منه 495 ألف تومان )16 دوالراً(.
تركيا والصين، في طليعة  بعد  إيران،  وتأتي 
التي  المجففة  الفاكهة  لهذه  المستهلكة  الدول 
عيد  في  وخصوصاً  المناسبات،  خالل  تقدم 
نوروز، ويستهلك كل إيراني ما معدله 330 
غراماً من الفستق سنوياً، وفقاً لجمعية منتجيه.

ويعلّم إمامي ابنته مرجان )50 عاماً( أسرار 
في  الفستق  »شراء  أن:  على  وشدد  المهنة، 
الوقت المناسب مهّم، على أن توضع البضاعة 

في ثالجات للحؤول دون تلفها«.
لنفسه،  المهنة  سّر  إبقاء  إمامي  يفضل  وفيما 
يستعين التجار اآلخرون بمحامص، وعلى بعد 
شوارع قليلة، تتراكم أكياس من الفستق النيء 

الخام زنة كل منها 80 كيلوغراماً.
الذي  عاماً(   31( إبراهيمي  ماجد  ويشرح 

يومياً:  الفستق  من  طنّين  معالجة  يتولى 
»بمجرد تنظيف الحلة بالملح الخشن، يُحمص 
الفستق قبل خلطه في الخالط بالماء المملح أو 

الزعفران ثم تجفيفه«.
أن  إلى  الزراعة  وزارة  إحصاءات  وتشير 
محصول أكتوبر الماضي بلغ 280 ألف طن، 
وُصدَّر نصف هذه الكمية البالغة قيمتها 900 
مليون دوالر إلى 75 دولة، في حين ُخصص 
بحسب  المحلي،  لالستهالك  اآلخر  النصف 

جمعية المنتجين.

تسليم االبنة الصغرى العمل

وكانت جائحة كورونا الدافع الذي حدا بمرجان 
ووالدها إلى حسم أمرهما واتخاذ القرار بتسليم 

االبنة الصغرى مقاليد المتجر.

ويقول بائع الجملة: »لم أكن أستطيع الحضور 
وأعاني  السن  في  لتقدمي  نظراً  المحل  إلى 

مشاكل في القلب، فحلّت ابنتي مكاني«.
القانونية  الحواجز  اإليرانيات  النساء  وتواجه 
بل  فحسب  حياتهن  تقيّد  ال  التي  واالجتماعية 

مصادر رزقهن.
بالغ  المتجر  في  »العمل  بأن:  مرجان  وتقرُّ 
المنزل،  البقاء في  لكنه أفضل من  الصعوبة، 
تفشي  بعد  الحضور  يستطيع  والدي  يعد  فلم 
النوروز  عطلة  وخالل  كورونا،  فايروس 

.» توليت مهمة المتجر عنه مع ابنتيَّ
وتالحظ أن: »العثور على بضائع بسعر جيد 
المعالجة  مراقبة  كذلك  ينبغي  سهالً،  ليس 

والنظافة والتخزين«.
ويتجنب إمامي اإلفصاح عن موعد تسليم ابنته 
المسؤولية كلياً، ويقول بابتسامة ذكية: »يجب 

أوالً إتقان المهنة«.

رذرفورد  ماك  البريطاني  الطيار  يطمح 
غينيس  موسوعة  دخول  إلى  عاماً(   16(
شخص  أصغر  بوصفه  القياسية،  لألرقام 
دولة  بـ30  ا  مارًّ العالم،  بمفرده حول  يطير 

في أربع قارات.

»منذ  صحفي:  بيان  في  رذرفورد  وقال 
الثالثة وأرغب في الحصول على لقب  سن 
في  طيار  رخصة  على  وحصلت  طيار، 

أيلول 2020«.
لدي  ألن  محظوظاً  كنت  »لقد  وأضاف: 
في  التقدم  في  مساعدتي  من  تمكنت  عائلة 
عدم  إلى  الشباب  داعياً  الجوية«،  رحلتي 
أو  لنجاحهم  اآلخرين  بتوقعات  أنفسهم  تقييد 

فشلهم.
وتعدّ الطائرة التي يمتلكها ماك من الطائرات 
األداء،  والعالية  الوزن  الخفيفة  األوروبية 
العالم  وهي واحدة من أسرع الطائرات في 
بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، وهي 
سوفت«  دي  سي  »آي  شركة  صناعة  من 

.)ICD Soft(
ومقاطع  الصور  من  مجموعة  وأظهرت 
طيران  هيئات  قبل  من  ماك  تكريم  الفيديو 
رحلته،  في  بها  مّر  التي  الدول  بعض  في 
أثناء وصوله إلى مطاراتها، ومن هذه الدول 

سلطنة ُعمان والسودان واإلمارات.

عدسة روناهي
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أربع حقائق ُمثيرة عن جسم اإلنسان

فوائد الذرة المسلوقة

هذا ما يحدث للجسم عند استخدام الهاتف 
قبل النوم مباشرًة

اكتشاف أكبر بكتيريا في العالم 
ُترى بالعين المجردة

تعقيده،  يكون  اإلنسان  جسم  روعة  قدر  على 
بعضها  مع  الدقيقة  أنظمتنا  تتفاعل  حيث 
الناجمة  الفعل  ردود  من  سلسلة  في  البعض 
إما عن البيئة أو عن قراراتنا، ورغم أنه تمت 
دراسة جسم اإلنسان منذ آالف السنين، فإننا ما 

نزال نكتشف أشياء جديدة عنه.
حيث أن هناك بعض الحقائق المثيرة عن جسم 
مألوفة،  غير  أو  جديدة  تبدو  قد  التي  اإلنسان 

والتي منها:
ـ ال يمكنك الشم بينما تحلم:

حيث أن الناس في طور حركة العين السريعة 
ال يستطيعون شم أي شيء، كما أنه ال يمكنك 
تمييز أي شيء ألنك غير قادر على استخدام 

حاسة الشم لالتصال بالعالم الفعلي.
وشممنا  جزئياً  وعينا  استعدنا  إذا  ذلك،  ومع 
بالرائحة،  استمتعنا  إذا  نستيقظ  فإننا  ما،  شيئاً 
إن  كما  القهوة.  رائحة  على  االستيقاظ  مثل 
في  تخلق  خيالك  في  تختبرها  التي  الروائح 

عقلك وال تنشأ من العالم الخارجي.
وأكثرها  ذكرياتك  أقوى  تكون  ما  غالباً  ـ 

عاطفية مزيفة:
الكاميرا  مثل  ذكرياتنا  أن  نعتقد  قد  وبينما 

تماماً  حدث  كل  بتفاصيل  بإتقان  تحتفظ  التي 
أنها أشبه  المؤسفة هي  الحقيقة  فإن  كما وقع، 
اتفق،  كيفما  معاً  القطع  تجمع  فأنت  بالخليط، 
األكاذيب  حتى  أو  الزخرفة  بعض  مضيفاً 

الصريحة.
أكمل  على  دائماً  األشياء  الناس  يرى  وال 
موجودة،  غير  أشياء  نالحظ  فأحياناً  وجه، 
المالحظة.  سهلة  التفاصيل  منا  تفلت  بينما 
وفي معظم األوقات يأخذ الناس أفكاراً خاطئة 
صحيح  بشكٍل  تحليلها  يتم  لم  المعلومات  ألن 
يمكن  المثال،  سبيل  على  األول.  المقام  في 
بكل  يلم  ال  بينما  حدث  مشاهدة  ما  لشخص 
حقائقه، فنظراً ألنه ال يمكنهم مالحظة كل ما 
يقع، يكون من الصعب أو حتى من المستحيل 
أن يروا ما حدث، ولملء )الثغرات( قد يختلق 

عقل الشخص انطباعات لم تحدث حقاً.
ـ تختلف كل من رئتيك اليسرى واليمنى عن 

بعضهما:
تنقسم  بينما  إلى فصين،  اليسرى  رئتك  تنقسم 
اليمنى إلى ثالثة، وتكون الرئة اليسرى أصغر 
قليالً أيضاً إلتاحة مساحة لقلبك، وتحتوي رئتا 
اإلنسان على أكثر من 300 مليون حويصلة 

الشعب  من  ميل   1500 من  وأكثر  هوائية، 
الهوائية.

ـ العين هي أسرع عضلة في جسمك:
جميع  في  بسرعة  تتحرك  أن  للعين  يمكن 
االتجاهات، مما يجعلها األسرع، وهي تُحّصل 
المعلومات أسرع من العضالت األخرى، لذا 
قد تدفع العضالت األخرى إلى التحرك.  فعلى 
لمنع  يديه  ما  شخص  يرفع  قد  المثال،  سبيل 

شيء ما من االقتراب منه بسرعة.
حركة  في  العين  خارج  األعصاب  وتتحكم 
لكن  للعين،  أخرى  فعل  ردود  وهناك  العين، 
هذه هي األقوى، حيث تفتح القزحية وتغلق عن 
طريق انقباضات داخل العين للسماح بدخول 
الضوء إلى الحدقة وأداء أنشطة أخرى، إال أن 
هذه االستجابات أبطأ من تلك الخاصة بالعظم 

المحرك للعين. 
ترمش  أن  السليمة  العيون  على  يجب  كما 
والشوائب،  الغبار  للترطيب وإلزالة  بانتظام، 
 20-15 إلى  حركتها  معدل  متوسط  ويصل 

رمشة في الدقيقة.

لها من طعم  لما  الكبار والصغار  الذرة  يحب 
الذرة  فوائد  أهم  هي  فما  عديدة،  وفوائد  لذيذ 

المسلوقة؟

فوائد الذرة املسلوقة

في ما يأتي أهم فوائد الذرة المسلوقة:
1ـ زاهدة الثمن

لذلك  الذرة ال تعد باألمر الصعب  إن زراعة 
العالم،  بلدان  العديد من  في  متوفرة  تُعد  فإنها 
للعديد  الثمن  زاهد  غذائي  مصدر  الذرة  تعد 
تحتوي  إذ  الفقيرة  الدول  في  األشخاص  من 
البروتينات، والسعرات  الكربوهيدرات،  على 

الحرارية.
2ـ مضادات األكسدة

تحتوي الذرة على العديد من العناصر المضادة 
تعمل  الكاروتينويدات،  تدعى  والتي  لألكسدة 
المواد المضادة لألكسدة في محاربة األمراض 
المختلفة وعوامل األكسدة التي تسبب الضرر 

واألمراض لجسم اإلنسان.
3ـ األلياف

إن الذرة تحتوي على األلياف الغذائية بكميات 
إذ  الحبوب،  بغيرها من  مقارنتها  بسيطة عند 
يحتوي نصف كوب من الذرة المسلوقة على 

2.1 غرام من األلياف.
إذ  جدًا  مفيدة  تعد  الغذائية  األلياف  إن  حيث 
وتقلل من  الهضم  األلياف على عملية  تساعد 
اإلمساك، كما تساعد األلياف في تقليل فرص 
اإلصابة بأمراض القلب والشرايين، األمراض 

المعدية، وأمراض الجهاز التنفسي.
4ـ خالية من الغلوتين

بالرغم من أن الذرة تعد من الحبوب إال أنها 
مّمن  األشخاص  وتناسب  الغلوتين  من  خالية 

يعانون من حساسية الغلوتين.
5ـ البروتين

يفوق  بشكٍل  بالبروتينات  غنية  الذرة  تعد 
الخضروات األخرى، لذلك فإن الذرة تعدّ أحد 

أنواع الطعام المفيدة لألشخاص النباتيين.

حقائق خاطئة عن الذرة
والغير  المغلوطة  الحقائق  بعض  يأتي  ما  في 

صحيحة عن الذرة المسلوقة:
1ـ الذرة ُمعدلة وراثيًا

يتم  الطازجة  الذرة  من  فقط  قليلة  نسبة  إن 
الذرة  استخدام  يتم  ما  غالبًا  وراثيًا،  تعديلها 
المحلّى  الشراب  تحضير  في  وراثيًا  المعدلة 

المركز، رقائق الذرة، أو رقائق اإلفطار.
2ـ الذرة تزيد الوزن

العالية  والصلصات  الزبدة  إضافة  إن 
إلى  تؤدي  الذرة  إلى  الحرارية  بالسعرات 
جعل الذرة وجبة ذات سعرات حرارية عالية 
الذرة  الوزن، يحتوي كوز من  وتسبب زيادة 
المسلوقة على 100 سعرة حرارة فقط والتي 
بل  الوزن على اإلطالق  تعمل على زيادة  ال 

تمنح اإلنسان الشعور بالشبع لفترة طويلة.
3ـ الذرة المسلوقة غنية بالسكريات

ال يعدّ هذا االعتقاد صحيح على اإلطالق بل 
إن كوز الذرة يحتوي على ستة غرامات من 
السكر  كمية  نصف  من  أقل  أي  فقط  السكر 

كما  الموز،  من  واحدة  حبة  في  الموجودة 
تفوق  السكر  من  كمية  على  الشمندر  يحتوي 

تلك الموجودة في الذرة.
4ـ عملية الطهي والسلق تُفقد الذرة عناصرها 

الغذائية
سي  فيتامين  كمية  من  القليل  تفقد  الذرة  إن 
الموجودة بداخلها أثناء عملية السلق ولكن إن 
كمية المواد المضادة لألكسدة تتضاعف على 

عكس ذلك. 

مخاطر الذرة

مثل  النشوية  الخضروات  أحد  تعدّ  الذرة  إن 
البطاطا والبازيالء مّما يعني أن الكربوهيدرات 
مستوى  برفع  تقوم  الذرة  داخل  الموجودة 

السكر في الدم.
تعدّ الذرة أحد أنواع الخضروات الصحية في 
يجب  ال  كما  تناولها،  في  اإلفراط  عدم  حال 
على مريض السكري تجنب تناول الذرة على 

اإلطالق ولكن يُنصح بتناولها باعتدال.

من  فراشك  إلى  يوماً  ذهبت  أنك  المؤكد  من 
أجل النوم مبكراً، غير أنك وجدت نفسك تبحر 
أصبح  إذ  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
وترك  الخروج  تسجيل  عليك  الصعب  من 
قليلة،  لساعات  ولو  أخرى  غرفة  في  هاتفك 
فهل تعلم أن استخدام الهاتف قبل النوم مباشرةً 

قد يؤثر على صحتك أكثر مما تظن؟
الهاتف  إغراءات  مقاومة  على  نقدر  نعد  لم 
أن  يمكن  حيث  ولكن،  النوم،  قبل  وتصفحه 
على  وذلك  العامة،  الصحة  على  ذلك  يؤثر 

النحو التالي:
1- قد يضر عينيك:

في حالة أصبحت رؤيتك ضبابية فجأة بعد أن 
هذه  فإن  جهازك  تصفح  في  ساعات  قضيت 
الحالة ال تخصك وحدك، إذ إن استخدام الهاتف 
إجهاد  إلى  بدوره  سيؤدي  مجهد  وأنت  الذكي 
العينين، وهو ما يعرف أيضاً بالعيون المتعبة، 
شاشة  سطوع  خفض  حاول  عينيك  ولحماية 

الهاتف وتجنب استخدامه لفترات طويلة.
2- قد يسبب اضطراباً في النوم:

عندما تخلد إلى النوم بعد يوم طويل قد يكون 
في  الوقت  بعض  تمضية  أحياناً  المغري  من 
هذه  لكن  األخبار،  وتصفح  الرسائل  تفقد 
العادة التي قد ال تبدو ضارة، قد تحرمك من 
الضوء  إن  إذ  ليالً،  جيد  نوم  على  الحصول 
يؤثر  الذكية ال  الهواتف  الصادر من  األزرق 
على الرؤية فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضاً 
اضطراباً في النوم أو ما تعرف باضطرابات 
دورة النوم واالستيقاظ، وهذا بدوره قد يتسبب 

في مزيد من المضاعفات الصحية.
3- يمكن أن يسبب آالم الرقبة:

الرقبة  بآالم  اإلحساس  من  تعاني  كنت  إذا 
استخدام  فإن  باستمرار  تزعجك  وكانت 
الهاتف قبل النوم سيفاقم الوضع أكثر، فعندما 
فإن  الهاتف  باتجاه  األمام  نحو  رأسك  تحني 
على  الضغط  من  مزيداً  تسبب  الوضعية  هذه 
عضالت الرقبة، وهو األمر الذي يسبب ألماً 
تستطيع  ال  كنت  إذا  الحالة  هذه  وفي  أكثر، 
الذهاب إلى فراشك دون تصفح هاتفك فحاول 
في  الهاتف  بجعل  مريحة  وضعية  تتخذ  أن 

مستوى عينيك لتجنب إجهاد عضالت الرقبة.
4- قد يسّرع شيخوخة الجلد )البشرة(:

على  تنفق  قد  األموال  من  الكثير  أن 
األثمان  ذات  بالبشرة  العناية  مستحضرات 
استخدام  مثل  بسيط  أمر  يأتي  ثم  الباهظة، 
الهاتف قبل النوم لينسف كل جهودك، فعندما 
إلى  يؤدي  ذلك  فإن  لفترات طويلة  فيه  تحدق 
تجعلك  رقبتك  على  وتجاعيد  خطوط  ظهور 

تبدو كأنك تقدمت في السن قبل األوان.

على خالف معظم البكتيريا المجهرية، اكتشف 
مستنقع  في  العالم  في  بكتيريا  أكبر  العلماء 
في  الساحلية  األيكة  أو  المانغروف  غابات 
رؤيتها  يمكن  والتي  الكاريبي،  البحر  منطقة 

بالعين المجردة.
األحياء  عاِلم  فوالند،  ماري  جان  وأوضح، 
الوطني  بيركلي  لورانس  مختبر  في  البحرية 
والمؤلف المشارك للورقة البحثية، أن الخيوط 
البيضاء الرقيقة، التي تقارب حجم رمش عين 
اإلنسان، هي أكبر بكتيريا معروفة حتى اآلن.
ولم يتأكد الباحثون من سبب ضخامة البكتيريا، 
من  نوعاً  تكون  قد  أنها  افترض  فوالند  لكن 
التكيف لمساعدتها على تجنب التهامها من قبل 

كائنات أصغر.
لديها  المكتشفة  البكتريا  العلماء، فإن  وبحسب 
اختالفاً  األخرى  البكتريا  عن  تختلف  بنية 
أنها تحتوي على حجرة  واحداً، وهي  رئيسياً 
الخلية  لبعض وظائف  تسمح  كبيرة،  مركزية 
بالحدوث في تلك البيئة الخاضعة للرقابة بدالً 

من جميع أنحاء الخلية.

يُذكر أن أوليفييه غروس، المؤلف المشارك، 
كان قد عثر على المثال األول لهذه البكتيريا 
في  الغارقة  المانغروف  بأوراق  تتشبث  التي 
يعلم  لم  لكنه   ،2009 في  غوادلوب  أرخبيل 
الذي يزيد  الكبير،  بكتيريا بسبب حجمها  أنها 
الجيني  التحليل  وكشف  سنتيمتر،   0.9 عن 
في وقت الحق فقط أن الكائن الحي هو خلية 

بكتيرية واحدة.

فريال محمد أمين سمر الحسين

جل آغا/ أمل محمد - إن السير على نهج القائد عبد اهلل أوجالن، والعمل بفلسفته هو الذي قّدم الدفع المعنوي للنساء؛ للتحرر من القيود، 
التي كانت تقيدها، وتحد من ريادتها ومشاركتها في بناء المجتمع، هذا ما عّبرت عنه النساء العربيات في ناحية جل آغا.

فلسفة القائد أوجالن حررت النساء من قيود العبودية

نازحات إدلب: تركيا مصدر اإلرهاب، حيث ال أمان، وال استقرار في المناطق، 
تحتلها   التي 

أردنية تتقن فن الفسيفساء باإلرادة وباستخدام القدمين 

المرأة بالعموم ال تزال تُعاني من تحكم العديد 
من  تمنعها  التي  واألعراف  العادات،  من 
وشرق  شمال  ونساء  لنفسها،  الذاتية  قيادتها 
طويلة  لمدة  عانت  النساء  أغلب  مثل  سوريا 
من استبداد مجتمع ذكوري، ولكن مع ظهور 
فلسفة القائد عبد هللا أوجالن والثورة الفكرية، 
التي قادها؛ جعل هذه النسوة تتحرر من بعض 

بينها،  كبيراً  عائقاً  تُشكل  كانت  التي  القيود، 
وبين ما ترغب.

قدسية رسالة القائد وتحرر 
املرأة

وفي هذا الصدد، التقت مراسلة صحيفتنا بعض 
النسوة من ناحية جل آغا، من الشعب العربي، 
عمق  مدى  عن  لصحيفتنا  تحدثنَّ  واللواتي 
الرسالة، التي نادى بها القائد عبد هللا أوجالن، 
ومدى قدسيتها، التي نقلت المرأة  إلى مستوى 
من  بيَّنت  الحسين«  »سمر  بمكانتها،  يليق 
خالل حديثها عن الفوارق الكبيرة، بين ماضي 
وحاضر المرأة: »لو عدنا بالزمن إلى الوراء، 
نلمس فارقاً شاسعاً، بين ما كانت تعيشه المرأة 
في بالدنا، لقد عانت من التفرقة؟، التي جعلت 
هذه  ومن  األنثى،  بها  تحظى  ال  مكانة  للذكر 
هرم  في  الرجل  تلي  المرأة  أصبحت  التفرقة 

التسلسل، وفق القيمة المعطية للجنسين«.
وتابعت سمر: »حقوق المرأة كانت حبراً على 
عن  التعبير  لها  يحق  ال  الملفات،  في  ورق 
الرجل في كل شيء،  إنما كانت خلف  ذاتها، 
كافة،  بحقوقها  تتمتع  المرأة  نرى  اليوم  ولكن 
قوانين  آفا  روج  ثورة  خالل  من  وُشرعت 
تحميها، وتُحّصل حقوقها المشروعة، بل هي 
مرت،  ما  وفق  القوانين،  تسن  من  أصبحت 

الكفة  في  المرأة  تجعل  تجارب  وخاضت 
نفسها، التي يكون بها الرجل«.

املرأة العربية، وفكر القائد 
أوجالن

ومن جهتها حدثتنا فريال محمد أمين: »القائد 
الذي  الوحيد،  الشخص  هو  أوجالن،  عبد هللا 
عرف قيمة المرأة وآمن بقدراتها، رسالة القائد 
بدأت من المرأة وانتهت بها، وقد وجد في هذا 

المخلوق المجرد من امتيازاته كياناً قادراً على 
كفيلة  كانت  الثقة  هذه  بأسره،  المجتمع  قيادة 
لتنزع المرأة عنها عباءة الخضوع والخوف«.
المرأة  »كانت  حديثها:  فريال  وأنهت  هذا 
وتهميشاً،  اضطهاداً  النساء  أكثر  من  العربية 
بالمقارنة مع نساء من أعراق وأطياف أخرى، 
فكانت تخضع لبعض األعراف البالية، ولكن 
أصبحت  أوجالن؛  للقائد  السامية  الفلسفة  مع 
هذه المرأة شخصاً ذا أهمية مؤمناً بنفسه، واثقاً 
ومفكرة  وعاملة،  سياسية  اليوم  هي  بقدراته، 
وأدبية، وجدت ضالة نفسها، التي طالما بحثت 

عنها«.

رفعت  تل  بلدة  في  إدلب  نازحات  أكدت 
سوريا،  وشرق  بشمال  الشهباء  بمقاطعة 
أن تركيا ليست إال دولة محتلة، وأينما حلت 
أهالي  مطالبات  واالنتهاكات،  الدمار  يرافقها 
أمام  الوقوف  كلهم  والسوريين  كافة،  إدلب 

سياسات تركيا االحتاللية.
اإلبادة بحق  التركي سياسة  االحتالل  يمارس 
السكان األصليين، ومهجري عفرين، وغيرهم 
من النازحين القاطنين في بلدة تل رفعت، عبر 
التهديدات بشن هجمات على العديد من مناطق 
شمال وشرق سوريا، وهددت مؤخراً باحتالل 
آمنة  منطقة  إنشاء  بذريعة  رفعت،  وتل  منبج 

على الحدود بعمق 32 كم.  

أهمية تل رفعت

تعدّ بلدة تل رفعت تعد ذات أهمية استراتيجية؛ 
على  وتشرف  عفرين،  خط  على  تقع  كونها 
العسكري، وتقع على بعد 35 كم  مطار منغ 
على الطريق الدولي، الممتد من مدينة عنتاب 

إلى مركز محافظة حلب.
ملجأ  تعد  التي  رفعت،  تل  مدينة  وتتعرض 
للعديد من العوائل السورية النازحة من إدلب، 
مستمر  بشكل  وجرابلس  وإعزاز،  والباب، 

للقصف وللتهديدات التركية.  
وتقطن  إدلب،  من  نازحة  هي  أحمد،  سعاد 
تركيا  احتلت  »عندما  تقول:  رفعت  تل  بلدة 
فيها  يعد  ولم  الحياة،  تغيرت  إدلب  مدينة 
لذلك  العيش؛  سبل  علينا  وضاقت  أمان، 

نزحنا إلى مقاطعة عفرين للبحث عن األمان 
واالستقرار«.

يفتقد  تركيا  تحتله  الذي  »المكان  وأضافت: 
لألمان واالستقرار، لذلك رفضنا العيش تحت 
التي  عفرين  في  وكذلك  إدلب،  في  االحتالل 
نزحنا إليها، فتوجهنا نحو تل رفعت، ولن نقبل 

العودة إلى إدلب إال محررة«.
عن أحوال القاطنين في تل رفعت بعد تهديدات 
من  بالخوف  »شعرنا  قالت:  باحتاللها  تركيا 
من  ذلك  جربنا  قد  وكنا  أخرى،  مرة  النزوح 
رفعت  تل  على  المستمرة  والهجمات  قبل، 
الذين  األطفال،  قلوب  في  الخوف  زرعت 
صوت  سمعوا  كلما  البكاء،  عن  يكفون  ال 

القصف«.

التوحد والتكاتف هزمية للمحتل

من  تركيا  برحيل  أحمد  سعاد  طالبت  كما 
أراضيهم: »فلترحل تركيا من أراضينا، ونحن 
أن مطالبهم  إلى  بألف خير«، مشيرةً  سنكون 

تتمثل بخروج تركيا من المناطق المحتلة كافة، 
وليس من إدلب فقط، منددةً بسياسة االحتالل 
التركي: »تركيا دولة محتلة، فتاريخها مليء 
حليف  سيكون  النصر  لذلك  باالنتهاكات؛ 
الشعوب المطالبة بالحرية، وليس لدولة تسعى 

للتوسع على حساب أمان الشعوب«.
فترة  عن  فتحدثت  األحمد،  نغم  النازحة  أما 
إدلب  أهالي  »نحن  إدلب:  من  نزوحهم 
سنوات،  عشر  من  يقارب  ما  منذ  مشردون 
مشيرةً  التركي«،  المحتل  هو  تشردنا  وسبب 
إلى أن الناس يعملون بالزراعة، لكسب قوت 
يومهم، ورغم صعوبة حياة النزوح، إال أنهم 
إدلب،  إلى  العودة  راضون بها، وال يرغبون 

طالما تسيطر عليها تركيا، ومرتزقتها.
وطالبت الدول الضامنة، والمتدخلة في الشأن 
نستطيع  بشؤوننا،  التدخل  »عدم  بـ:  السوري 
نحن الشعب السوري حل األزمة بأنفسنا، دون 
تدخلهم، فمصالحهم تزيد من تعقيد الوضع... 
نرفع صوتنا مع صوت أهالي إدلب هناك، بأن 
وأن  التركي،  المحتل  سياسات  أمام  ينتفضوا 
نتكاتف؛ لنستطيع طرد تركيا، ومرتزقتها من 

أراضينا كافة«.
ومن جانبها أكدت النازحة فاطمة محمد: »لوال 
وقوف اإلدارة الذاتية بجانبنا؛ لكان حالنا أسوء 
المنطقة  تعيشه  ما  ظل  في  بكثير،  ذلك  من 
لتهديدات  رفضهم  مؤكدةً  صعوبات«،  من 
من  جديدة  أجزاء  الحتالل  ومساعيها  تركيا، 

أراضيهم.
تستهدف  تركيا  بيَّنت صباح حسن: »إن  فيما 
المناطق اآلمنة، فعندما كنا في ناحية جنديرس 
أحوالنا،  واستقرت  بالزراعة  عملنا  بعفرين 
وهّجر  المدينة،  هاجم  التركي  المحتل  أن  إال 
تل  في  »نعيش  أنه:  إلى  مشيرةً  أهاليها«، 
هذه  وخالل  سنوات،  خمس  نحو  منذ  رفعت 
الفترة لم يهدأ القصف علينا«، متسائلةً: »أين 

سنذهب، إن هاجمت تركيا هذه المناطق؟«
السوري  بالشأن  المتدخلة  الدول  وطالبت 
هي  السورية  »القضية  سوريا:  من  الخروج 
الحل  إيجاد  نستطيع  شعبها،  ونحن  قضيتنا، 
لها، األراضي السورية لنا، وستبقى لنا، وفي 

النهاية إرادة الشعوب، سوف تنتصر«.    
وكالة أنباء المرأة

األردنية  تلّوح  محياها،  تفارق  ال  بابتسامة 
يدين،  بغير  المولودة  للعالم،  هللا  خير  رحمة 
كان  ما  تحقق  اإلرادة  عنوانها  برسالة، 
والنادر،  الصعب،  الظرف  رغم  مستحيالً، 

الذي تعانيه، وتعتاد عليه.
رحمة )36 عاماً( المولودة بال ذراعين، قصة 
تجاوزت  والعبر،  بالمعاني  تزخر  إنسانية 
مستقبلها  لتبني  اليدوي،  العمل  فقدان  خسارة 

بقدميها، في إصرار على النجاح.
االعتماد على  عند  األردنية  الشابة  تتوقف  لم 
لكنها  اليومية،  احتياجاتها  تلبية  في  قدميها 
قررت أن تكون عنصراً فاعالً في مجتمعها، 
خالله  من  لتشكل  الفسيفساء؛  فن  إلى  فلجأت 
لوحات فنية ال يتقنها سوى الموهوبين، وتبدع 
للحرف،  الفسيفساء  بيت  في  هللا  خير  رحمة 
مأدبا،  بمحافظة  )خاص(،  اليدوية  والتحف 

)وسط( دون كلل، أو شكوى.
بالعاصمة  بدران  شفا  بمنطقة  رحمة  ولدت 
عمان عام 1986، وهي الشقيقة الثالثة الثنين 
من الذكور، وواحدة من اإلناث. مّرت أسرتها 
بظروف معيشية صعبة، فوالدتها ربة منزل، 
اضطر  بالسباكة،  يعمل  كان  الذي  ووالدها 

لترك عمله؛ نتيجة تعرضه لمشاكل صحية.
                                                       

                                            
اإلبداع يولد مع الذات

والدتي  مكثت  ولدت  »عندما  رحمة:  وقالت 
بحالتي«،  تعلم  أن  قبل  ألسبوع،  بالمستشفى 
من  إليها  والدي  حضر  »عندما  وأضافت: 
دوني تساءلت مذعورة، فرد عليها ›إن ابنتنا 
بخير، لكن هناك أمراً ال بدّ من قوله، وهو أن 
ابنتك دون يدين‹«، وتابعت »كان رد والدتي 
قالت،  الوقت  ذلك  ومنذ  هلل‹،  ›الحمد  وقتها 

سأسميها رحمة«.
قالت:  بوالدتها،  فخرها  على  يدل  وبأسلوب 
فقد  قدمي،  أستخدم  كيف  علمتني  من  »أمي 
كانت تعطيني األشياء، وتضعها بين أصابعي، 
فشيئاً  »شيئاً  وأضافت:  بعيد«،  من  وتراقبني 
تعودت على ذلك، ورفعت لي أمي مستويات 
بمركز خاص  والتدريبات، وألحقتني  التعليم، 
لإلعاقة الحركية، وزادت بعدها قدراتي بشكل 

كبير«.

وبحزن واضح، بيّنت رحمة: »تلقيت تعليمي 
السادس  وحتى  األول،  الصف  من  المدرسي 
قبولي  يتم  لم  لكن  اإلعاقة،  لذوي  مدرسة  في 
على  القدرة  عدم  بحجة  مدرسة،  بأي  بعدها 
تحمل مسؤوليتي، علما أنني ال أعاني من أي 

مشاكل صحية«.
وتوجهنا  منزالً،  نملك  ال  »كنا  وأضافت: 
إال  لمساعدتنا،  الحكومية  الجهات  من  لكثير 
أننا كنا نواَجه بالرفض«، وقالت عن المنزل 
قبل 20  عائلتها: »ظهرت  مع  فيه  تقيم  الذي 
وتابع  الفضائية،  القنوات  إحدى  على  عاماً 
قصتي األمير السعودي نايف بن عبد العزيز، 

مالي  بمبلغ  لنا  وتبرع  معنا،  تواصل  وبالفعل 
اشترينا به قطعة أرض، وبنينا عليها منزالً«.

رسالة تحّد وإرصار عىل النجاح 

صمتت  لها،  المجتمع  نظرة  عن  وبسؤالها 
قبل  أنفاسها  وتباطأت  قليالً،  األردنية  الشابة 
أن تتكلم مجدداً: »قبل 15 عاماً، كنت أشعر 
ينفرون  أنهم  على  تدل  التي  الناس  بنظرات 
وواصلت:  بقدمي«.  وأشرب  آكل،  فأنا  مني، 
الناس،  أفعال  ردود  أشاهد  كنت  »عندما 
ونظراتهم كنت أثور من الداخل، لكني ال أرد 

عليهم، وأكتفي بالقول: لهم هللا«.
لتعلم  بدورة  رحمة  التحقت  عام 2018  وفي 
فن الفسيفساء، دامت 13 يوماً، وكان مطلوباً 
من المشاركين إنجاز لوحة واحدة على األقل 

خالل الفترة التدريبية.
كان صوتها هادئاً، وخافتاً بعض الشيء، وهي 
لكنه  الفسيفساء،  على  التدريب  قصة  تروي 
بدت على محيّاها حينما  نبرة فخر  ارتفع مع 
قالت: »تمّكنت أثناء التدريب من تصميم ثالث 

فعلت«،  بما  انبهروا  وقد  فسيفسائية،  لوحات 
أن  الدورة،  على  القائمون  »أكد  وأضافت: 
يقدر عليه األصحاء، ولم يكن  به ال  ما قمت 

تعاطفاً، فقد حصلت على المركز األول«.
»أُقيم  أضافت:  فخرها،  تبدي  وبابتسامة 
للمشاركين حفل تخريج، وقد وقف لي الجميع، 
بذلك«.  فرحة  كنت  وقد  يصفقون،  وهم 
وتابعت: »أما اآلن فأنا سعيدة بعملي الجديد، 
المختصين  أحد  معي  تواصل  أسابيع  فقبل 
مني  طالباً  المدينة؛  في  الفسيفساء  بصناعة 
العمل معهم في صناعة اللوحات الفسيفسائية 

المختلفة«.
كيلومترا،   33 بعد  على  مأدبا  مدينة  وتقع 
ويعود  عمان،  األردنية  العاصمة  جنوبي 
في  »المؤابيّين«  عهد  إلى  تأسيسها  تاريخ 
الميالد، ويُطلق على  قبل  الثالث عشر  القرن 
مأدبا »عاصمة الفسيفساء« ألن أغلب المواقع 
السياحية فيها تحتوي على لوحات الفسيفساء، 
فضالً عن وجود مراكز كثيرة تتخّصص في 

تعليم هذا الفن.
وكالة هاوار
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روناهي/ قامشلو ـ ما زالت البطوالت الرسمية لكرة القدم في إقليم الجزيرة مستمرة، فقد أصدر مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي برنامج 
الجولة األولى إيابًا من دوري الشباب للدرجة األولى، بالمقابل انطلقت منافسات الجولة السابعة إيابًا من دوري الدرجة األولى للرجال، كما ستبدأ 

يوم الثالثاء القادم البطولة األولى للمدارس الكروية في إقليم الجزيرة.
قامشلو/ بيريفان خليل ـ في اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات، واالتجار غير المشروع بها، تتكشف نوايا بعض األطراف، الساعية إلى النخر 

بهيكل مجتمعات شمال وشرق سوريا من خالل الترويج للمخدرات واالتجار بها، والربع األول من 2022 يزيل الستار عن الخبايا.

آخر أخبار كرة القدم في إقليم الجزيرة

إيغا شفيونتيك: شعرت بارتباك شديد 
عند رؤية سيرينا وليامز

رئيس يويفا يسخر من كلوب 
وغوارديوال: مورينيو هو 

الحقيقي العبقري 

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. 
أساليب التخريب تفشل أمام الجهود المكافحة لها

تبدأ  سوف  األولى  للدرجة  الشباب  دوري 
مرحلة اإلياب منه يوم االثنين 2022/6/27، 
األسايش،  تصدّرها  الذهاب  مرحلة  أن  حيث 
ثالث  إياباً  األولى  الجولة  ضمن  وستقام 
مباريات، بينما تأجلت الرابعة منها إلى وقٍت 
على  قنديل  مع  الحسكة  شبيبة  ويلتقي  الحق. 
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، بينما 
يلعب الصناديد وفدنك على أرضية ملعب تل 
كوجر، ويتقابل خبات وسردم في ملعب شهداء 
الدرباسية، بينما تأجلت مباراة برخدان وديرك 
على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 
إلى وقٍت الحق، والمباريات كافة ستبدأ بتمام 

الساعة الخامسة عصراً.
بتاريخ  منافساته  انطلقت  الدوري 
ولكن  نادياً،  وبمشاركة 12   ،2021/12/20
إثر  نوادي،  تسعة  إلى  العدد  تقلّص  بعد  فيما 
من  لمباراة  الحضور  عن  نوادي  ثالثة  تغيّب 
الفقرة   3 المادة  على  وبناًء  الدوري  مباريات 
مصاِف  إلى  النادي  هبوط  ذلك  يعني   ،1/3
العبيه،  كشوف  وتحرير  الثانية  الدرجة 
وتُشطب كافة نقاطه )ما له وما عليه( واألندية 
ـ  والسالم  األخوة  ـ  جودي  هي:  هبطت  التي 

دجلة.
الذهاب  بينما ترتيب األندية بعد نهاية مرحلة 
الشكل  على  هي  اإلياب  مرحلة  بداية  وقبل 

التالي:
1ـ األسايش 22 نقطة +24.

2ـ سردم 20 نقطة +19.
3ـ الصناديد 13 نقطة +6.

4ـ شبيبة الحسكة 13 نقطة +4.

5ـ برخدان 13 نقطة +0.
6ـ ديرك 8 نقاط -2.

7ـ قنديل 6 نقاط -21.
8ـ فدنك 3 نقاط -10.

9ـ خبات 2 نقطة – 20.
من  إياباً  السابعة  الجولة  منافسات  بدأت  كما 
دوري أندية إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم 
للدرجة األولى، وحتى ساعة إعداد هذا الخبر 

ُسجلت النتائج التالية:
فوز شبيبة الحسكة على االتحاد بهدفين مقابل 
الثاني  هدف واحد على أرضية ملعب شهداء 
حالة  حصلت  ولكن  بقامشلو،  آذار  من  عشر 
انسحاب من نادي االتحاد احتجاجاً على هدف 
الدقيقة  في  جاء  والذي  الثاني  الحسكة  شبيبة 
المباراة،  الوقت بدل الضائع من  األخيرة من 
والفوز يمنح الراحة أكثر لشبيبة الحسكة للبقاء 
أرضية  وعلى  األولى،  الدرجة  دوري  في 
الملعب نفسه سيطر التعادل السلبي على لقاء 
والسالم  واألخوة  كانيه  سري  ناديي  رجال 
األخوة  هبوط  فرص  من  التعادل  هذا  وزاد 
التعادل  سيطر  كما  الثانية،  للدرجة  والسالم 
رجال  مباراة  على  لهدف  بهدف  اإليجابي 
على  أُقيم  لقاء  في  واألسايش  الصناديد  ناديي 

أرضية ملعب تل كوجر.
القادم  الثالثاء  يوم  تنطلق  أن  المقرر  من  كما 
نوعها  من  األولى  البطولة   ،2022/6/28

للمدارس الكروية في إقليم الجزيرة.
 وقرر االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة مؤخراً 
بهدف  الكروية  للمدارس  بطوالت  يُقيم  أن 

كرة  لعبة  لممارسة  والقواعد  األطفال  تشجيع 
الرياضي  االتحاد  اجتمع  الصدد  وبهذا  القدم، 
مع ممثلي المدارس بهدف تحديد موعد وآلية 

البطوالت القادمة.
ومكتب  القدم  كرة  مكتبي  رؤساء  واجتمع 
األلعاب األنثوية بممثلي المدارس الكروية في 
بخصوص  نقاشات  ودارات  الجزيرة،  إقليم 
بطوالت المدارس الكروية القادمة والتي تُقام 
الرياضي  االتحاد  رعاية  تحت  األولى  للمرة 

بإقليم الجزيرة.
بعد نقاشات بين الحاضرين، كانت ُمخرجات 

االجتماع على الشكل التالي:
للذكور  الكروية  للمدارس  بطولة  إقامة  ـ 

واإلناث
بتاريخ  الثالثاء  يوم  البطولة  تنطلق   –
بتاريخ  االثنين  ويوم  لإلناث،   2022/6/28

2022/7/4 للذكور.
– تقام بطولة الذكور ضمن ثالثة تجمعات.

– تلعب المجموعة األولى والثانية في ملعب 
الشهيد هيثم كجو في مدينة قامشلو.

حليق  ملعب  في  الثالثة  المجموعة  تلعب   –
ضمن مجمع آليان الرياضي.

– المجموعات للذكور:
أ- المجموعة األولى:

 – عامودا   – )قامشلو(  براتي   – )روهالت 
براتي )تربه سبيه( – األسايش(

مباريات األسبوع األول:
– روهالت × براتي قامشلو.

– عامودا × براتي تربه سبيه.
ب- المجموعة الثانية:

 )سنجق – براتي )تربه سبيه( – قنديلـ  براتي 
)قامشلو( – األسايش(

مباريات األسبوع األول
ـ سنجق × براتي تربه سبيه.

ـ قنديل × براتي قامشلو.
ج- المجموعة الثالثة:

جودي  )ب(-  ديرك  آليان-   – )ب(  جودي  ـ 
)آ( – ديرك )آ(.

مباريات األسبوع األول
– جودي ب × آليان.

– ديرك ب × جودي آ.

– تقام المباريات فقط يومي االثنين والخميس 
وتبدأ المباريات الساعة السادسة مساًء.

مجموعة  كل  عن  والثاني  األول  يتأهل   –
احتلتا  مدرستين  أفضل  تأّهل  إلى  باإلضافة 

المركز الثالث من المجموعات الثالث.
تقام بطولة اإلناث بمشاركة ثالث مدارس   –

وهي: أهلي عامودا- بيمان ـ األسايش.
– تقام بطولة الذهاب بقامشلو بملعب روهالت 

ومرحلة اإلياب بملعب بعامودا.
– مباريات المرحلة األولى:

– أهلي عامودا × بيمان.
– األسايش × أهلي عامودا.

– األسايش × بيمان.

المصنفة  شفيونتيك،  إيغا  البولندية  أعربت 
شديد  بارتباك  تشعر  أنها  العالم،  على  األولى 
ببطولة  وليامز  سيرينا  مشاركة  ظل  في 

ويمبلدون للتنس.
للمشاركة في منافسات  وتعود سيرينا وليامز 
الفردي، بعد فترة غياب طويلة، حيث تسعى 
الـ24  بلقبها  للفوز  عاًما،   40 وليامز  سيرينا 

في البطوالت األربع الكبرى )غراند سالم(.
مع  فقط،  مباراتين  وليامز  سيرينا  ولعبت 
الزوجي  منافسات  في  جابر،  أنس  التونسية 

في  تعرضها إلصابة  منذ  إيستبورن،  ببطولة 
أُقيمت  التي  ويمبلدون  ببطولة  الركبة  أربطة 

العام الماضي.
في  المصنفة  غير  وليامز،  سيرينا  وتشارك 
بطولة ويمبلدون، ببطاقة دعوة )وايلد كارد(. 
وليامز  سيرينا  أصبحت  سنوات،  ثالث  وقبل 
في  السيدات  فردي  نهائي  تصل  سيدة  أكبر 
بطولة ويمبلدون، عندما خسرت أمام سيمونا 
هاليب، وقبل ستة أعوام، أصبحت أكبر العبة 
تفوز باللقب عندما تغلبت على أنجيليك كيربر، 
لكن يبدو أنها ستواجه صعوبة هذه المرة في 

المنافسة على اللقب.
تقدمه  التي  الجيد  األداء  بسبب  هذا  يأتي 
شفيونتيك،  إيغا  العالم  على  األولى  المصنفة 
فائزة في  لبطولة ويمبلدون وهي  تتوجه  التي 

35 مباراة متتالية وتهدف لتعزيز هذا الرقم.
عندما  ولدت  قد  البولندية  الالعبة  تكن  ولم 
في  األولى  للمرة  وليامز  سيرينا  شاركت 
بطولة ويمبلدون في عام 1998، لكنها كانت 
بطلة بطولة الشباب في عام 2018، ومنذ ذلك 
الوقت فازت ببطولة فرنسا المفتوحة مرتين. 
وتهدف إيغا شفيونتيك لتصبح أول سيدة تفوز 
بلقبين من ألقاب البطوالت األربع الكبرى في 
نفس الموسم منذ أن فعلت ذلك أنجيليك كيربر 

في عام 2016.
من  متهيبة  شفيونتيك  إيغا  تبقى  اآلن  وحتى 
في  شفيونتيك  إيغا  وقالت  وليامز.  سيرينا 
وكنت  بالمباراة  »رأيتها  صحفي:  مؤتمر 
مرتبكة للغاية، لم أكن أعرف كيف أتصرف، 
أردت لقاءها، رأيت أن هناك أشخاصاً كثيرين 
أمًرا  كان  فريقها.  أعرف  ال  بها،  يحيطون 

غريبًا«.
وأكدت: »لكن مجرد رؤيتها يُعد شيئاً عظيماً 
توجد  وال  للتنس  الكثير  قدمت  أسطورة،  إنها 

أي العبه فعلت ما فعلته«.
أفضل  في  ستكون  أنها  متأكدة  »أنا  وأردفت 
مستوياتها ألن لديها خبرة كبيرة في العودة من 
التوقفات أو اللعب فقط في البطوالت الكبرى، 

أعتقد أنها يمكن أن تستخدمها«.
ولم تعبر إيغا شفيونتيك من قبل الدور الرابع في 
وستظهر  ويمبلدون  ببطولة  الفردي  منافسات 
التي  البطوالت  في  الموسم  هذا  األولى  للمرة 
تقام على المالعب العشبية عندما تواجه جانا 

فيت، يوم الثالثاء.

االتحاد  رئيس  سيفيرين،  أليكسندر  ردَّ 
األوروبي لكرة القدم »يويفا«، على االنتقادات 
وبيب  كلوب  يورغن  من  كل  وجهها  التي 
غوارديوال مدربي ليفربول ومانشستر سيتي، 
بسبب قرار زيادة عدد الفرق في دوري أبطال 
أوروبا، وبالتالي زيادة عدد المباريات للفريق 

في الموسم.
كان »يويفا« قد أعلن تغيير نظام دوري أبطال 

أوروبا بدايةً من نسخة 2024.
وقال سيفرين، في مقابلة مع صحيفة »ال غازيتا 
ديلو سبورت« اإليطالية: »اليوم يمكنك بالفعل 
الـ16 بعد القرعة،  توقع من سيلعب في دور 
لكن في المستقبل ستلتقي األندية الكبيرة بشكل 
متكرر، وستتاح لألندية الصغيرة فرًصا أكبر 
حتى  المجموعات  دور  وستخوض  للتأهل، 

النهاية.. سيكون األمر رائعًا«.
وأضاف: »األندية أرادت خوض 10 مباريات 
أوروبا،  أبطال  بدوري  المجموعات  دور  في 
هو  وهذا  فقط،   8 أمامهم  سيكون  اآلن  لكن 

الرقم الصحيح«.
المحلية يجب أن  وتابع سيفيرين: »الدوريات 
يوافقون،  ال  الرؤساء  لكن  فريقًا،   18 تضم 
محليتين  كأسين  أن  أيضاً  يفهموا  أن  ويجب 

عدد كبير جداً«.
كلوب  وجهها  التي  االنتقادات  وعن 
وغوارديوال، قال: »من السهل دائماً أن تهاجم 
)يويفا( أو )فيفا(، لكن األمر بسيط، إذا لعبت 
من  أقل،  أموال  على  ستحصل  أقل  مباريات 
الذين  المصنع  عمال  هم  يشتكي  أن  يجب 

يتقاضون 1000 يورو شهريًا«.
المؤتمر  دوري  بطولة  تدشين  في  رأيه  وعن 

األوروبي، قال ساخًرا: »بعض العباقرة قالوا 
إنها بطولة بال فائدة، لكن شاهدتم مباراة فينورد 
بنهائي  أشبه  كانت  لقد  النهائي،  في  وروما 
العبقري  الشخص  نفس  األوروبي،  الدوري 
احتج ألن المباراة أُقيمت على ملعب صغير، 
أرى أن العبقري الحقيقي هو جوزيه مورينيو 

لقد تأثر عندما تحدثت إليه بعد النهائي«.
كما تطرق سيفيرين للحديث عن بطولة السوبر 
ليغ، وقال: »ال يوجد مشاكل مع أندريا أنييلي 
رئيس يوفنتوس، والتقيت مع فلورينتينو بيريز 
رئيس لاير مدريد، لقد جلسنا في مكان قريب 
من بعضنا البعض خالل نهائي دوري أبطال 

أوروبا وهنأته«.
ويمكن  االحتكار،  يمارس  ال  »يويفا  وأكد: 
لألندية أن تقرر إذا كانت ستلعب في مسابقاتنا 
لكن  الخاصة،  مسابقاتها  تنظم  أن  أو  ال،  أم 
هذا  بطوالتنا  في  يشاركوا  لن  الحالة  تلك  في 

منطقي.. أليس كذلك؟«.
وأتم: »السوبر ليغ قد مات، ألن ال أحد يريد 
المشاركة فيه، وال أرى سوى ثالثة أشخاص 
غاضبين أكثر من أي شخص آخر ويحاكمون 

اآلخرين، ولكن اآلن انتهى األمر«.

السابع  المؤرخ في  القرار   112/42  بموجب 
الجمعية  قررت   ،1987 األول  كانون  من 
يوما  حزيران  من   26 بيوم  االحتفال  العامة 
واالتجار  المخدرات،  استخدام  لمكافحة  دولياً 
العمل  تعزيز  أجل  من  بها،  المشروع  غير 
والتعاون، ومن أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع 

دولي خال من استخدام المخدرات.             
لم  الدولي  اليوم  هذا  على  عاماً   34 بمرور 
تكن سوريا بعيدة من انتشار هذه الظاهرة في 
السورية،  الحرب  ظل  في  خاصة  مجتمعها، 
التي ألقت بآثارها السلبية على مجاالت الحياة 
مقدمتها  وفي  الشرائح،  مختلف  وعلى  كلها، 

المجال االجتماعي، وفئة الشبيبة.
في  مصالحها  وفق  عديدة  دول  دخول  ففي 
الحرب السورية الدائرة، جلبت معها الويالت 
التي  المخدرات،  ومنها  السوري  للشعب 
وأضعفتها،  االجتماعية  الطبقة  في  نخرت 
فيها  ساد  التي  سوريا  وشرق  شمال  ومناطق 
المناطق  باقي  مع  مقارنة  واالستقرار  األمن 
حيث  ذاتها،  التحديات  واجهت  السورية، 
دفعت بعض األطراف الساعية إلى التخريب، 
مواجهة  إلى  فباإلضافة  األمن  وزعزعة 
داعش،  مسبقاً  شنها  التي  الشرسة،  الهجمات 
من  ذلك  في  يداً  داعش،  راعية  لتركيا،  فإن 
تجاه  تديرها  التي  الخاصة،  الحرب  خالل 
شعوب المنطقة خاصة الفئة الشابة، وتسريبها 
يتعلق  فيما  أساليبها  أحد  المخدرة، هي  للمواد 

بهذا األمر.

إحصائية تسعني يوماً من عام 
2022

الربع األول من عام 2022 كشفت قوى  في 
األمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، خالل 
مؤتمر صحفي عن الجهة المحرضة النتشار 
المخدرات في المنطقة، كما كشفت عن كمية 
المواد المخدرة، التي تم ضبطها في سعي منهم 
الفرد  هدم  إلى  الساعية  لألطراف  حد  لوضع 
والمجتمع، من خالل الترويج للمواد المخدرة، 
كحرب خفية تُمارس لهدم المجتمعات بمحاربة 

األخالق، والبنية المجتمعية.
البناء  لمواد  ومستودع  شحنات،  وضبطت 
الغرانيت  حجر  من  كبيرة  كميات  يحوي 
التعامل  تم  التي  السيراميك،  وقطع  البازلت، 
معها باحترافية كبيرة من قبل أعضاء مكافحة 
المخدرة  الحبوب  كمية  بلغت  حيث  الجريمة، 
غرام،  كيلو  وثالثون  وثمان  أربعمائة   438
مليونين   2.570.580 بـ  عددها  َر  وقُدِّ
وخمسمائة  ألف،  وسبعون  وخمسمائة، 

وثمانون حبة مخدرة.
وخالل التحقيق األولي مع عدد من الموقوفين، 
كما أفادت القوى، تبين أن كمية من هذه المواد، 

تم تهريبها إلى إحدى دول الجوار.
تم  التي  المواد،  كمية  بأن  يثبت،  الرقم  هذا 
ضبها في الربع األول من العام الحالي، تعدت 

إحصائية عام 2021 كامالً.

الرتويج منترش يف مختلف 
املناطق

في بداية عام 2022 وبمساعي من قوى األمن 
للمخدرات  الترويج  حاالت  لمتابعة  الداخلي، 
في مناطق شمال وشرق سوريا، ألقت القبض 
على شبكات، وأشخاص كثر، كانوا يروجون 
والمتابعة  البحث  خالل  ومن  الشيء،  لهذا 
القبض  الداخلي  قوى  ألقت  التي  للشبكات، 
عليها، تبين أن الرقة ومنبج هما أكثر المناطق، 
التي تنشر فيها هذه الحاالت، ففي شهر شباط 
القبض  الرقة  في  الداخلي  األمن  قوى  ألقت 
على ثالثة أشخاص بتهمة ترويج المخدرات، 
الرقة،  في  المرخص  غير  السالح  وحيازة 
شمالي سوريا، ووجد بحوزتهم 43 غراماً من 
لمسدس  إضافٍة  المخدرة،  بوز(  )األتش  مادة 
حربي، عيار تسعة ملم، وقد أكد المتهمون من 

خالل اعترافاتهم، أنهم يروجون للمخدرات. 
ألقي  فقد  عام 2022،  من  آذار  شهر  في  أما 
في  أيضاً  للمخدرات  مروجين  على  القبض 
من  كبيرة  كميات  وبحوزتهم  الرقة،  مدينة 

المخدرات.
ولم تختلف الحادثة في منبج، حيث ألقت قوات 
الداخلي  لقوى األمن  لتابعة  الجريمة،  مكافحة 
في العاشر من الشهر ذاته، القبض على مروج 
كمين  خالل  من  منبج،  في  المخدرة  للمواد 
محكم بعد جمع األدلة، والثبوتيات، التي أثبت 

تورطهم.
حبة   )221( المروج  بحوزة  ُضبَِطت  حيث 
وعندها  أنديترو،  حبة  و)26(  كبتاغون، 
لقاء  المخدرة  للمواد  الجاني بترويجه  اعترف 
تحويله  ليتم  معه،  التحقيق  أثناء  مالية،  مبالغ 
اإلجراءات  التباع  العامة  النيابة  هيئة  إلى 

القانونية بحقه.
حيث  منبج،  في  الحادثة  تكررت  نيسان  وفي 
للمخدرات،  اثنين  مروجين  على  القبض  تم 
 564 المخدرة  الحبوب  من  كمية  وبحوزتهم 
التي  مع  تماثلت  االعترافات  كبتيكول،  حبة 
سبقتها، فلقاء مبالغ مالية تم الترويج للمخدرات.
الرصد  عمليات  وإثر  ذاته،  الشهر  وفي 
مكافحة  أعضاء  بها  قام  التي  والمتابعة، 
الجريمة في الرقة، تم االشباه بشخصين أثناء 
الكرامة،  بلدة  في  المخدرة  المواد  تبادلهما 
بتاريخ 30 آذار حيث تم القبض عليهما بكمين 
حبة   525 بحوزتهما  ضبطت  كما  محكم، 
بالجرم  االعترافات  كانت  حيث  كبتاغون، 
هي ذاتها، تورطهما بترويج المواد المخدرة، 
وبيعها ألبناء المنطقة، حيث كان لهما صلة مع 
للمخدرات  يروجون  آخرين،  أشخاص  أربعة 
مداهمة  خالل  من  جميعهم  على  القبض  فتم 
لينالوا  العامة؛  النيابة  إلى  منازلهم، وتحويلهم 

جزاءهم.
مكافحة  أعضاء  ألقت  أيار  شهر  نهاية  وفي 
يعمالن  شخصين  على  الرقة،  في  الجريمة 
في تجارة المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 
وتسعون  وأربعة  ومائة  أالف،  ستة   ”6194

حبة، من نوع كبتاغون.

جهود القوى يف مكافحة 
املخدرات عام 2021

آنفاً ال  الداخلي، كما ذكرنا  جهود قوى األمن 
فهي  محددة،  سنة  أو  مرحلة  ضمن  تنحصر 
على  القبض  وإلقاء  األمن  بضبط  مستمرة 
المجتمع،  للتخريب، وإلى هدم  كل من يسعى 
 2021 لعام  عنها  كشفت  التي  واإلحصائية 

أنها على أهبة االستعداد  كان خير دليل على 
ليالً ونهاراً في خدمة الشعب.

وفيما يخص ملف المخدرات، وقضية الترويج 
قوى  كشف  فقد  واإلتجار،  والتعاطي  لها، 
ملف   1618« التالية:  اإلحصائية  عن  األمن 
 919 ترويج،  قضية   417 منها  مخدرات، 

قضية تعاطي، 282 قضية اتجار.
ووصلت كمية المخدرات، التي تم ضبطها إلى 
1232 كيلو غرام مادة حشيش، 1653 كف 
معجون حشيش، 411 شتلة حشيش، و277 

سجائر حشيش.
كما تم ضبط مليون و149845 من الحبوب 
الكريستال،  من  غراماً  و16913  المخدرة، 
20145 من الهيروين، و123 إبرة هروين«.

االستمرار يف املكافحة

وقبل عامين أي 2020 كانت قد أوضحت قوى 
األمن الداخلي في شمال وشرق سوريا خالل 
الجهات  بأن  األمن  لقوى  السنوي  المؤتمر 
ضد  الكالسيكية  بحربها  تكتِف  لم  المعادية، 

شمال وشرق سوريا، بل سعت لحرب خاصة، 
المنطقة،  وتقاليد شعوب  عادات  بها  تستهدف 
حيث عملت على إدخال المخدرات، والعادات 
هذه  ولصد  الشابة،  الفئة  الستهداف  الدخيلة 
خاصة  بحملة  األمن  قوى  قامت  المحاوالت، 
وشرق  شمال  شملت  المخدرات،  بمكافحة 
سوريا فقد تم ضبط الكثير من المواد المخدرة، 
اإلجرامية  الشبكات  من  العشرات  وتحويل 

للنيابة العامة.
كما  ملفاً،   933 الُمخدرات  ملفات  عدد  وبلغ 
بلغ عدد الموقوفين 1562 موقوفاً، كان منهم:

ـ 183 تاجراً
ً ـ 896 متعاطيا
ً جا ـ 483 مرّوِ

حيث  المخدرة،  المواد  من  كبير  عدد  وضبط 
كانت متنوعة كما يلي:

ـ حبوب مخدرة بلغ عددها 774 ألفاً، و754 
حبة وطون، و209 آالف كيلو، و294 غراماً 
حشيش،  كف   378 لـ  إضافة  الحشيش،  من 
من  غرام  و3101  حشيش،  شتلة  و3500 
من  غراماً  و415  المخدرة،  الكريستال  مادة 

الهيروين المخدر.

مثار حملة »الحياة مسؤولية«

للمجتمع،  األخالقي  اإلرث  على  للحفاظ 
أطلقت  بذلك،  منهم  وإيماناً  قانوني،  كواجب 
انتشار  من  للحد  حملة  الداخلي  األمن  قوى 
“الحياة  عنوان  تحت  ومكافحتها  المخدرات، 
أيلول/2020،   /25 بتاريخ  وذلك  مسؤولية« 
القوى  أنهت   2021/02/22 تاريخ  وحتى 
كانت  حيث  الحملة،  مراحل  من  مرحلتين 

الصحة  هيئة  مع  بالتنسيق  األولى  المرحلة 
متابعة مستودعات  في شمال وشرق سوريا، 
 17 توقيف  وتم  والصيدليات،  كافة،  األدوية 
الطبية  المستودعات  في  يعملون  شخصاً 
وببيع  بترويج  يقومون  والذين  والصيدليات، 
بموجب  إال  تصرف  ال  التي  الطبية،  األدوية 
 9937 ضبط  تم  حيث  خاصة،  طبية  وصفة 
من الحبوب الطبية بحوزتهم، كانوا يروجون 
تقديمهم  تم  الصحة  هيئة  مع  وبالتنسيق   ، لها 

إلى لجنة االدعاء والتحقيق أصوالً.
بالتنسيق مع أقسام قوى  الثانية، كانت  الحملة 
الداخلي،  األمن  وقوى  كافة،  الداخلي  األمن 
ستار،  ومؤتمر  العامة،  األمن  ولجنة  المرأة، 
كلها،  األوكار  حول  والتحري  المتابعة  وبعد 
التي يستخدمها تجار ومروجو آفة المخدرات، 
بهذه  صلة  له  من  كل  وتوقيف  ومداهمتها 
كان  شخصاً،   92 توقيف  تم  فقد  الشبكات، 
بأعمال  استغاللهن  يتم  امرأة،   17 منهم 
يستعملها  أخرى،  بطريقة  لألخالق  منافية 
تجار المخدرات لنشر آفة المخدرات بالطرق 

واألساليب كافة.
حشيش،  كف   77 ضبط  تم  الحملة  وخالل 
و45  المخدر،  الكريستال  من  غرام  و150 
كبتاغون  حبة  و171000  هيرويين،  غرام 

مخدر.
مثل هذه الحملة ضرورة جداً لتمشيط المنطقة، 
يواجهها  التي  الكارثة،  حجم  من  والتقليل 
التي  الخاصة،  الحرب  ظل  في  المجتمع 

يمارسها أعداء مجتمعاتنا.

واجب قوى األمن الداخيل

األفعال  هذه  تجاه  الداخلي  األمن  قوى  رد 
تجاه  بواجبهم  االستمرار  هو  دوماً  يكون 
شعوب المنطقة، والحد من انتشار المخدرات، 
على  يعمل  من  كل  توقيف  على  والعمل 
من  والحد  اآلفة،  هذه  بنشر  األفراد  استهداف 
تلقي بظاللها بين شرائح  التي  الجانبية  اآلثار 
المجتمع كافة، بداية من الفرد إلى العائلة، ومن 
يتم  التي  كلها،  األماكن  ومتابعة  المجتمع،  ثم 
العامة  األماكن  اآلفة،  هذه  لترويج  استغاللها 

منها، والخاصة.
في  واألمان  األمن  على  بالحفاظ  والتعهد 
مناشدين  أساسي،  كواجب  كافة  المناطق 
أي  لدى  وإعالمهم  معهم،  بالتعاون  المجتمع 

إشارة أو دالالت تخص هذا الشأن.
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مركز األخبار - استهدف هجوم صاروخي 
قضاء  في  للغاز  كورمور  حقل  جديد 
السليمانية  لمحافظة  التابعة  جمجمال 
الهجمة  تعتبر  والتي  كردستان،  بباشور 

الثالثة في أقل من “72” ساعة.
في  اإلرهاب  مكافحة  إدارة  وكشفت 
حقل  تعّرض  عن  بيان،  في  السليمانية 
“كورمور للغاز في ناحية قادر كرم التابعة 
صاروخي  هجوم  إلى  “جمجمال”  لقضاء 

للمرة الثالثة خالل ″72.
وأضاف البيان أن هذا يأتي في الوقت الذي 
ُشن فيه هجومان متفرقان على الحقل خالل 

األيام القليلة الماضية بخمسة صواريخ في 
أوقات مختلفة.

كردستان  باشور  حكومة  أدانت  بدورها 
باإلرهابي،  وصفته  الذي  الهجوم  هذا 
باتخاذ  االتحادية،  العراق  وطالبت حكومة 

اإلجراءات الفورية لمنع هذه الهجمات.
في  عراقية  إعالم  وسائل  وذكرت  هذا 
بالتعاون  العراقية  القوات  إن  سابق،  وقت 
مع الحشد الشعبي نفذت عدة عمليات دهم 
كرم،  قادر  ناحية  على  المطلة  القرى  في 
على خلفية الهجمات الصاروخية ضد حقل 

الغاز كورمور.

مركز األخبار - شهدت مدينة دوسلدورف 
األلمانية مسيرةً حاشدة من الجالية الكردية 
على  التركية  الهجمات  ضد  وأصدقائها، 
آفا  وروج  باشور  في  الكردي  الشعب 
االحتالل  جيش  واستخدم  حيث  كردستان، 
مقاتلي  ضد  الكيماوية  األسلحة  التركي 

حزب العمال الكردستاني.
انطلقت المسيرة صباح السبت في الخامس 
من  بدعوةٍ  الجاري،  الشهر  والعشرين من 
أوروبا ومؤتمر  في  الكردية  المرأة  حركة 
في  الكردستاني  الديمقراطي  المجتمع 
عن  دافعوا  شعار”  تحت  وذلك  أوروبا،  
التركي  االحتالل  دولة  ضد  كردستان 

واستخدامها لألسلحة الكيماوية”.
السبت  صباح  الكردية،  الجالية  وتجمعت 
رددوا  حيث   Kirscheplatzê   في
الكردستاني  العمال  حزب  عاش  شعارات 
ساحة  نحو  متوجهين  الخيانة،  ولتَُمْت 
التجمع   Graf-Adolf-Platzê في مدينة 

دوسلدورف.
إلى  المسيرة  تحولت  التجمع  مكان  وفي 

دقيقة  بالوقوف  بدأ  جماهيري  تجمع 
المشاركة  الوفود  كلمات  تالها  صمت 
وأعضاء  السياسية،  األحزاب  ممثلي  من 
أرجاء  في  اإلنسان  حقوق  منظمات 
من  مختلفة  دول  ومن  األربعة،  كردستان 
النسائية  الحركات  وممثلو  والبيئيين  العالم 
وحركة  اإليزيديين  باسم  وشخصيات 

التاميل وحركة زاباتيستا.
االحتالل  دولة  بهجمات  الكلمات  ونددت 
التركي، ودعت المؤسسات المعنية للتحقيق 
وانتهى  الكيمياوية،  األسلحة  استخدام  في 
أعضاء  قبل  من  األغاني  بترديد  التجمع 
فرقة حركة الثقافة والفن والشعارات التي 

تندد باالحتالل.

أهالي كوباني يستذكرون شهداء مجزرة 
»ليلة الغدر”

الخارجية البلجيكية تسعى لالعتراف السياسي باإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا

هجوم صاروخي يستهدف حقل 
كورمور بباشور كردستان

»دافعوا عن كردستان« مسيرة حاشدة 
في مدينة دوسلدورف األلمانية

أهالي  من  المئات  شارك  ـ  األخبار  مركز 
مدينة كوباني وأريافها في مراسيم استذكار 
مرتزقة  ارتكبتها  التي  المجزرة  شهداء 
 ،2015/6  /25 يوم  األهالي  بحق  داعش 

والتي ُعرفت بـ “ليلة الغدر”.
مسؤولي  مع  بالمشاركة  األهالي  وتوجه 
الخامس  في  السبت  مساء  الذاتية  اإلدارة 
الشهر  من  والعشرين  والسادس  والعشرين 
مدينة  في  الضحايا،  مراقد  على  الجاري، 

كوباني، وقرية برخبطان.
وألقي العديد من الكلمات التي كشفت أحداث 
اإلدارة  في  مسؤولين  قبل  من  الليلة  تلك 
في  التركي  الدور  إلى  الذاتية، كما تطرقوا 

دعم داعش للسيطرة على مدينة كوباني.

أن  إلى  كلماتهم،  في  المسؤولون  ولفت 
المحتل  مسؤوليتها  يتحمل  المجزرة،  هذه 
التهديدات  استمرار  إلى  مشيرين  التركي، 

التركية ألبناء المدينة حتى اليوم.
هذا وانتهت مراسم االستذكار بإيقاد الشموع 

مركز  من  كل  في  الشهداء  أضرحة  على 
مدينة كوباني وقرية برخبطان.

الـ  ليلة الغدر ارتُِكبت في  يُذكر أن مجزرة 
25 من شهر حزيران عام 2015، وذهب 

بين شهيد  مواطن  أكثر من 600  ضحيتها 
وجريح من أهالي مدينة كوباني من أطفال 

وشيوخ ونساء.

الخارجية  وزارة  أعلنت   - األخبار  مركز 
لالعتراف  الحثيث  سعيها  عن  البلجيكية 
وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  السياسي 
واالقتصادي  األمني  الدعم  وتقديم  سوريا، 
لها، لتحقيق األمن والسالم في سوريا عامة 

وشمال وشرقها بشكٍل خاص.
المشتركة  الرئاسة  استقبال  ذلك خالل  جاء 
وفد  الجزيرة،  إقليم  في  التنفيذي  للمجلس 
برئاسة  البلجيكية  الخارجية  وزارة  من 
المبعوث  كورمان،  هوبير  الدبلوماسي، 
البلجيكي الخاص لسوريا وسفيرها في لبنان 

مقر المجلس التنفيذي في مدينة عامودا.
إلى  مشتركة  مسائل  عدة  الطرفان  وبحث 
سوريا  في  السياسي  الحل  ضرورة  جانب 
أن  على   ،2254 األمن  مجلس  قرار  وفق 
واللجنة  للتفاوض  العليا  بالهيئة  النظر  يُعاد 
السوري  الشعب  كل  تمثل  لكي  الدستورية 
والتهديدات  الكرد،  وخاصةً  بمختلف 
والهجمات التركية في شمال وشرق سوريا، 
والوضع االقتصادي واإلنساني في اإلدارة 

الذاتية ووضع المخيمات والنازحين.
للمجلس  المشتركة  الرئيسة  وتطّرقت 
كورية  نظيرة  الجزيرة،  إقليم  في  التنفيذي 
بها  والتعريف  الذاتية  اإلدارة  هيكلية  إلى 
والسعي  مؤسساتها  وعمل  الضيف،  للوفد 
سوريا  وشرق  شمال  واقع  لتطوير 
والتحديات االقتصادية واألمنية التي تواجه 

اإلدارة الذاتية.
الحكومة  دعم  كورمان  هوبير  أّكد  بدوره 
الذي  الشامل  السياسي  للحل  البلجيكية 
يتضمن كل المكونات السياسية واالجتماعية 

قرار  مع  يتماشى  والذي  السوري،  للشعب 
السالم  الذي يضمن  األمن 2254،  مجلس 

الدائم في سوريا.
البلجيكية  »الحكومة  كورمان:  وتابع 
سوريا  لقوات  الهام  بالدور  دراية  على 
في  داعش  ضد  قتالها  في  الديمقراطية 
شمال  وأمان  أمن  على  وحفاظها  سوريا، 
القتال  في  ومساهمتها  سوريا،  وشرق 

العالمي ضد اإلرهاب”.
قائاًل:  حديثه  البلجيكي  السفير  واختتم 
“سنسعى جاهدين لالعتراف باإلدارة الذاتية 
أمنيًا  ودعمها  الديمقراطي  ومشروعها 
واقتصاديًا لتحقيق األمن واألمان في سوريا 

عامةً وشمال وشرق سوريا خاصةً”.
التي  بلجيكا،  قبل  من  الخطوة  هذه  وتعتبر 
منظمات  لعدة  مقرات  أراضيها  على  تضم 
دولية وأممية في مقدمتها االتحاد األوروبي 
لإلدارة  كبيرة  أهمية  ذات  الناتو،  وحلف 

الذاتية. 

مركز األخبار - تتبع قرية كورزيلية مركز مدينة عفرين وتبعد عنها خمس/ كم جنوب شرق، مؤلفة من حوالي /700/ منزل، وكان فيها حوالي 
/3500/ نسمة سّكان ُكـرد أصليين، جميعهم هجروا قسراً إبّان العدوان على المنطقة، وعاد منهم حوالي /600 عائلة 2800 نسمة والبقية 

روا قسراً، وتم توطين حوالي 80 عائلة 500 نسمة من المستقدمين فيها. ُهجِّ

اعتقاالت وخطف وانتهاكات بقرى عفرين المحتلة من 
قبل مرتزقة الجيش الوطني

أثناء الحرب تعّرضت القرية لهجمات وقصف 
بشكٍل  منازل  تضرر  إلى  فأدت  عشوائي، 
بشكٍل  حجي”  حنان  لـ”محمود  منها  جزئي، 
زائد نتيجة إصابته بصاروخ، وفي االشتباكات 
تحرير  “هيئة  مرتزقة  بين  مؤخراً  الواقعة 
على  قذيفة  وقعت  الشامية”  و“الجبهة  الشام” 

منزل “أحمد زكي” فسقط أحد أسقفه.
مرتزقة “حركة  بدايةً  القرية   وسيطرت على 
“الجبهة  مرتزقة  ثم  ومن  الشام”،  أحرار 
المهّجرين  منازل  من  اتخذت  التي  الشامية” 
إبراهيم  مصطفى  عبدو،  إبراهيم  “علي  قسراً 
عبدو، مصطفى حمود جمو” مقّرات عسكرية.
القرية سرقت بعض محتويات  اجتياح   وبُعيد 
المنازل، من مؤن وأواني نحاسية وأسطوانات 
وغيرها،  كهربائية  وتجهيزات  وأدوات  الغاز 

حنان  صالح  لـ”محمد  سيارات  ثالث  وكذلك 
وإتاوة،  دفع مصاريف  بعد  واستعادها مؤخراً 
جرار  و  عواشة”،  حنان  كالو،  جمعة  خليل 
ومحّولة  حاجي”،  حنان  لـ”محمود  زراعي 
وتجهيزات  العامة،  الكهرباء  شبكة  وكوابل 

وكوابل وأعمدة شبكة الهاتف األرضي.
واستولت في حدود القرية على “براد خضار” 
وآخر بالمناصفة عائدين ألوالد أحمد نعسو من 
حقول  وعلى  المجاورة،  “ترنده”  قرية  أهالي 
وتفرض  رين،  للُمهجَّ عائدة  زراعية  وأراضي 
إتاوة 50% على انتاج أمالك الغائبين الموّكلين، 
وما بين /10-20/% على إنتاج مواسم أمالك 
إلى  باإلضافة  والفاكهة،  الزيتون  من  المتبقين 
القطع الجائر لعشرات أشجار الزيتون والفاكهة 

بغية التحطيب.

وطال المتبقون من أهالي القرية مختلف صنوف 
االنتهاكات، من قتل واختطاف واعتقال تعسفي 
وتعذيب وإهانات وابتزاز مادي وغيره، حيث 
مع  مختلفة  لمدد  العشرات  واعتقل  اختطف 
فرض غرامات مالية وفدى باهظة لقاء إطالق 
خليل  المواطن “عصمت  يزال  وال  سراحهم، 
منذ  المعتقل والمخفي قسراً  كالو /40/ عاماً” 

نيسان 2018م مجهول المصير.
عثمان  محمود  حسن  المواطنون  يزال  وال 
الذي اعتقل في أوائل أيار هذا العام بعد عودته 
عاماً،   /36/ قِجه  عبود  وحسين  حلب  من 
رشيد  عاماً،   /25/ كالو  مصطفى  شرفان 
محمد عبدو /29/ عاماً” الذين اعتقلوا بتاريخ 

2022/5/17م محتجزين قسراً بتهم زائفة.

أمانة القلم

طالسم محّرمة

د. محمد فتحي عبد العال 
)كاتب وباحث مصري(

كتابتي  مراحل  في  كتبت  ما  على  أندم  هل 
إنه  ال...  بالطبع  ؟!  األخيرة  حتى  أو  األولى 
كل  مع  فكري  أغير  أن  عاراً،  أو  عيباً  ليس 
مرحلة من عمري، كما أنه ليس من الخطيئة، 
أبدا أن أصل إلى نتيجة من مصادر مغلوطة، 
أو غير مكتملة اعتمدت عليها في أول حياتي؛ 

لعدم توافر غيرها.
حتى  االنتظار  جدوى  عن  اقرأ  ما  كثيرا 
النضوج، ولكن هل من سبيل لبلوغ النضوج، 
بعد  التجربة مرة  نترك ألنفسنا خوض  لم  إن 
مرة؟!... بالتأكيد سنتعلم ربما بعد مرة، وربما 
سنتعلم،  حتما  ولكن  المرات،  عشرات  بعد 

وهذا هو الحصاد المثمر.
إن كل ملكات وأدوات الكتابة مكتسبة بطبيعة 
في  بالدوران  وتتشكل  تتولد،  فهي  الحال، 
بعامل  بعضها  المرء  وأفكار  األفكار،  فلك 
األولى  الثقافة  بعوامل  ومنغرس  الوراثة، 
األول،  والمعلم  وبالمدرسة،  بالوالدين  كالتأثر 
الحياة،  لمسرح  يبقى جلها متغيراً طوعا  لكن 
النفس،  وتعقيدات  المحيطة،  البيئة  وتقلبات 

وحسابات الذات.
لقد كان الحب لي يوما كل شيء، فكنت أضمنه 
كل قصة أكتبها في خطواتي األولى، فالبراءة 
في عيني الحبيبة، واللهفة مع كل لقاء، ومشاعر 
الشوق المختلجة مع كل كلمة من ثغرها ألف 

قصة وحكاية، أما اآلن فأوقات كثيرة ال أجد 
ال  وببساطة  ألنه  كتاباتي؛  في  مكانا  للحب 
حقيقتها  في  كانت  البراءة  وال  لهفة،  اللهفة 
براءة، وما أكثر التجارب، وأقل الدروس، لقد 
تبدلت الحروف مع الوقت، وتغيرت األمنيات 
مع  الحياة  أولويات  وتباينت  السعي،  مع 
أشفق على  لكتاباتي هذه  العمر...حينما أرجع 
فهي فصول  شيئا،  منها  أمحو  لكني ال  ذاتي، 

من حياتي قد مضت.
كثيرا  أبحرت  نفسي  أجد  الدينية  الكتابة  وفي 
بين شطآنها بين التدين أحيانا، والترك أحيانا، 
وبين التقيد أحيانا، وبين التمرد أحيانا أخرى، 
جميعا،  المحطات  هذه  بين  سطورا  فسطرت 
في  الكتابة  عن  وعزفت  ببعضها،  أفضت 
وقليال  بعضها،  في  الحزن  وتملكني  بعضها، 
ما أحسست بالرضا عما أكتب في كثير منها، 
ولكن في حاالتي كلها، لم أندم على أي سطر 
كتبت، فلم أكن ألبلغ ما بلغت في أي مضمار، 

إن لم أحاول، وأخطئ.
أعترف، أن أقسى ما أضناني هو البحث في 
كهوف التاريخ، بين معلومة مغلوطة؛ هنا أو 
معلومة غير مؤكدة هناك، واستخالص نتائج 
الحقائق  أقل  وما  الحقيقة،  نسيج  ضعف  مع 
أصحح  أن  أضطر  فكنت  التاريخ،  عوالم  في 
ما  لي  إن ظهر  المختلفة،  كتبي  بين  أكتبه  ما 
مع  لكن  األولى،  كتابتي  وقت  عليه،  أطلع  لم 
الوقت، وجدت أن العبرة في دروس التاريخ، 
ولو كان غير صحيح، هو المهم، وهو األهم 
من تحري التاريخ ذاته أحيانا... هل تصدق يا 
عزيزي، قصص النعمان، أو كسرى أو هرقل، 
مما رواه مؤرخونا القدامي؟! وهل أنت مقتنع 
وأخبارهم  الجاهلية،  شعراء  حياة  بسير  حقا 
مع  خاصة  أحيانا،  األصل  طبق  المتشابهة 
الحب العذري!! ناهيك عن المبالغات أحيانا، 
أخرى،  أحيانا  بالسذاجة  الممزوجة  والفكاهة 
قدح  إن  ؟!  الرشيد  نواس مع  أبي  كمغامرات 
هذه  من  كثير  أن  إلى  حتما  سيقودك  الذهن 
االنتباه،  وشد  للتسلية،  فقط  موضوع  األخبار 
وبعضها مختلق للتدليل على العظات والعبر، 
والبعض متعلق بالحط من مكانة هذا أو تزكية 
وال  الموضوع،  في  ما  كل  هذا  ذاك،  أفعال 

شيء آخر.
إذا فليكن حصادنا من التاريخ العظة واالعتبار، 

جدوى  ال  مما  البحث،  طاقات  على  والحفاظ 
منه، وتوجيها من أجل بناء الحاضر، وتشييد 

المستقبل.
منذ فترة وأنا في حيرة مع ذاتي، وألف سؤال 

وسؤال يعتصرني، لماذا نكتب؟!
رحلوا  من  مآثر  الوقت عن  نكتب طوال  هل 
أجل  من  في شخوصهم؛  ونجمل  وخطواتهم، 
أن نحصد أقداحا من الشهرة من وراء شهرتهم 

وذيوع صيتهم.
كذلك  ببقائهم  نحن  وال  كذلك؛  كانوا  هم  فال 
االستمرار  هو  نصنعه،  ما  حقيقة  بل  سنبقى، 

في نسج األوهام والترويج للمثالية الزائفة.
أديبة،  عن  كتب  ما  عدد  مرة  أحصيت  لقد 
القرن  الثالثينات من  في  الصيت  ذائعة  كانت 
بها،  متيمون  عصرها  أدباء  وكان  الماضي، 
المشرق،  من  أدباء  بين  حبها  عرى  وتفرقت 
والمهجر، وال أحد يعلم من كانت تحب منهم، 
وال أظنها شخصيا كانت تعرف ؟! حتى انتهى 
وحجر  المجانين،  مستشفى  في  الحال  بها 
أقاربها عليها ؟! فتجد مقاالت ال تحصى، هل 
أحبت فالناً ؟! هل أحبت عالناً ؟! هل دخلت 
المستشفى بمؤامرة للحجر عليها أم ال ؟! فهل 
لإلجابة  المقاالت  آالف  تستحق  األسئلة  هذه 

عليها؟!!  
أم هل نكتب بحسب ما تمليه علينا الظروف، 
فإن وجدنا الزمان قد حاد عن الدين ورجاله، 
وفق  صياغته  وإعادة  تشويهه،  في  انطلقنا 

األهواء طمعا في شهرة دنيوية زائلة.
فتجد كاتباً صحفياً كل إسهاماته الفكرية النيل 
من الدعاة اإلسالميين، وتسييس فترة وجودهم، 
بالمجتمع  حل  ما  يوم  كل  يستنكر  تجده  فيما 
أو  بالجامعة،  من جرائم، كقتل زميل لزميلته 
إلقاء شاب لنفسه من برج القاهرة، أو كوبري 
لدعاة جدد،  المجال  اتحنا  لو  بمحافظه... فهل 

هل ستكون هذه النتيجة ؟!.
وتجد كاتباً آخر كل نتاجه العلمي هو محاربة 
اإلعجاز العلمي في القرآن، والسنة والسخرية 
منه، ومن القصص القرآني وعلى الرغم من 
في  قيمة  ذا  حرفا  له  تجد  ال  كطبيب،  خلفيته 
أثناء  مترجمة  مقاالت  بضع  سوى  تخصصه 
وكأنه  المتدينين،  على  بها  يتعالى  الجائحة، 
العالم،  في  العدوى  مكافحة  أساليب  مخترع 
خفيفة  أشياء  نكتب  أم  لها!  ناقل  مجرد  وليس 

بعضنا  وقت  نضيع  واألوهام،  الخرافات  عن 
بينها.

أكاد أحزن؛ حينما أجد أكواماً من كتب لكاتب 
واألبصار،  األسماع  مليء  كان  مشهور، 
يتحدث عن الذين صعدوا إلى السماء، والذين 
هبطوا منها من مخلوقات فضائية، بنوا وشيدوا 
نياماً؟!  وقتها  البشر  كان  فهل  الدنيا،  عجائب 
ولم يسجلها غيره من معاصري هذه األحداث 
الجسام! والطريف أن أغلب كتبه مقتبسة عن 
أعمال أجنبية »رديئة« دون إشارة للمصدر، 
كتب  عمالق،  ألديب  مصاحبته  حقيقة  وحتى 
عنها وتفاخر بها، هي مصدر شك وريبة مع 
شهادات من معاصريه، أنه لم يكن من جلساء 

األديب العمالق ذاك!!. 
القرآنية  التجربة  بعد بحث طويل، وجدت أن 
يحتذى  أن  يجب  الذي  والنموذج،  المثال  هي 
معينة،  ألزمنة  يؤرخ  ال  فالقرآن  الكتابة،  في 
وال ألشخاص وأقوام بعينهم، بل يضعك أمام 
وصريح،  واضح  بشكل  القصص  جوهر 
فال  منها،  والعظة  المغزى  لك  ليصل  وجلي 
تكرر أخطاء األمم الماضية، وتنطلق في أثر 
العلم وااليمان؛ لتشيد واحة مندوحة من السالم 
العمل  ويحتويها  األخالق،  تظللها  اإلنساني، 

والتجربة.
إن أمانة القلم، تقتضي أن نكتب بحرية ما نؤمن 
اجتهاداً  األمر  بقي  أخطأنا  فإن  حينه،  في  به 
من  خير  مرة  بعد  مرة  فالمحاولة  يعيبنا؛  ال 
بالنضوج  به  نشعر  ليوم  واالنتظار،  الركون 

لن يأتي، ونحن للدعة ساكنون.
على  نكون  أن  تستلزم  القلم  أمانة  أن  كما 
يصدقنا  حتى  التواضع،  من  المطلوب  القدر 
الظاهر  بين  نكدا  فصاما  نعيش  فال  الناس، 
للناس، والباطن، حتى يحفظ لنا التاريخ صدق 
مبتغانا،  وسالمة  نوايانا،  وحسن  رسالتنا، 

فنكون مصدر إلهام ونبراسا لكل محبي الخير، 
ونشر العلوم، والتيسير على الناس، وأن نمتلك 
تعيش  كثيرة  نماذج  ولألسف  االعتذار،  ثقافة 

هذا الفصام فمثال:
 -أحد من يدعون اختراعهم لفن شعري جديد 
على غرار الهايكو مثال، وما أكثر المخترعين 
اليوم في عالم األدب، يعلو ويستأسد على من 
يمنحهم شهاداته، وأوسمته، ويمن عليهم بوقته 
الثمين، وقيامه بالعمل وحده دون مساعدة أحد 
والتصحيح،  والتصميم  والتعليق،  التعليم  في 
ومنح األوسمة ؟! وكأنه مخترع قدم للبشرية، 
صفحات  بضع  وليس  سابقوه،  يقدمه  مالم 
ورسالتها،  مغزاها  تفهم  ال  هزيلة  فيسبوكية 

وبضع مجالت إلكترونية، ال يقرأها أحد!!
النصائح  تقديم  عن  ينفك  ال  شهير  -طبيب 
على  مقاالت  وعبر  اإلعالمية،  الميديا  على 
السير  وحسن  التواضع  عن  الصحف، 
الذي  الوقت  في  باألخالق،  التحلي  وضرورة 
بوك،  الفيس  على  صفحته  على  دخلت  إن 
والتي دشنها لعالج مرضاه في سابقة األولى 
من نوعها في التاريخ، عبر العالج عن طريق 
الفحص  تخصصه  يتطلب  حيث  الصور! 
يتلقى  فهو  ذلك  ومع  للمريض،  والمناظرة 
صور المرضى؛ ضاربا بخصوصية المرضى 
وكتابة  تشخيصهم،  أجل  من  الحائط،  عرض 
إنسانية  عنوان  تحت  هذا  وكل  لهم،  العالج 
طبيب!!. عنوان ساحر بالطبع، سيجذبك إلى 
والمن  االستعالء  من  طريقة  لتجد  التجربة؛ 
المساكين،  المرضى  على  الطبيب  جانب  من 
وقته  من  يستقطعها  التي  الساعة،  بنصف 

الثمين يوميا للرد على استفساراتهم!
وأمانة  األغراض،  من  التحرر  أمانة  إنها 
تنضح  كي  الناس  ومع  الذات،  مع  الصدق 

نبضات القلم بالصدق واألمانة.

ريما آل كلزلي 

منذُ البارحِة
أدندُن صدى صوتَك كعصفوٍر

يهيُم في مساحاٍت خضراء
متوهجةً بلمستَِك

أتأمُل هطوَل الحّبِ
في ساعاِت الّسحِر المتأخرة

بعد قبلة الغيم..
كراهٍب يرتُّل الشعَر 

أرقُبَُك وحيدًا
في صومعتِه االلكترونية

ينزل من عليائه في هدوء
كلّما المسهُ الوحُي 

خّر ساجدًا..
أنا شاعرةٌ في حبّة رمان

أوقُظ من الكرى 

آالف الطيّور النّاعسة
أعتُّق الّضياء في مالمِحَك

أناهُض الوقَت 
فوق عرش السكون
وأنَت عمُق الهطول

منذُ البارحة
وأنا أقحُم ُغنجي 

في ُعزلة االغتراِب
كالّشوِق 

ظامئةٌ على شفاه الصحراء
كيَف أُعتَُق منَك 

وحسبي النّظُر في عينيَك
نثرُت مقلتّي كالفنار 

في السماوات
أنقُش نخَب ذكراَك 
على حدوِد العرِش
أينََك أنَت نهاًرا..؟

تكتُُب نصوَصَك السريّة
كجنون الدِّم في وردةٍ نافرة

وأنا أقيّدُ »العنجهيّة« 
في دهاليز روحَك الّشرقيّة

انتظرتَُك َربّةً ُمتّوجةً 
على عروِشها المائيّة

في البدِء
كانت ابتسامةُ عينيَك 

تندفع نحوي
والنّدى ملتَِمعًا فوقها

حروفَك شجرةَ بلّوٍط راسخة
كآيٍة خالدة تورثها الكتب
وكلماتي ميراُث اللّيمون

تخبُّئ العسَل في رضاِب 
األمنيات

منذ البارحة وأنَت
تسبي حروف النّاِر بينما

أرغُب بثورةٍ 
أُكفُّر بها عن صمتِي

تشّع كلماتي 
من تضاريِس األحزان

لتكتب طالسَمها 
كعاشٍق يستمُع صباًحا

إلى سقسقِة النجوم
الراُء؛ في نهاية الناِر بدايتها

والياُء... ياسمينةٌ 
توّطنت في غمِد الّصحراء

والميُم... ماٌء 
يتوّهُج في مقلِة المساِء

واأللُف... يشبهُ قصيدة 
التقت بالحّب صدفةً

فأزهرت باسِمها 
طالسٌم حّررها الميالدُ األخير.
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حذر الناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود من مغبة قيام الدولة التركية المحتلة، بأي هجوم على شمال وشرق سوريا، وأكد، أن 
دولة االحتالل التركي عبر تهديداتها، تساهم في إحياء داعش من جديد، وقال: »الالفت لالنتباه أنه كلما صّعدت تركيا تهديداتها، ازداد نشاط 
مرتزقة داعش«، مؤكداً في الوقت نفسه أن مرتزقة داعش يتسللون إلى المنطقة من جبهتين؛ هما المناطق المحتلة تركيًا، والبادية السورية.    

كانت كتابة عبارة “عفرين عربّية وستبقى عربّية” يوم اقتحامها من قبل المرتزقة التابعة ألنقرة، تأكيداً على أّن الهوية الكردية لعفرين هي 
المستهدفة، وّأّن كّل ما تم ترويجه من ذرائع للعدوان مجرد عناوين فضفاضة لتبرير العدوان واالحتالل أمام الرأي العام العالمّي.

نوري محمود: كلما صّعدت تركيا تهديداتها ازداد 
نشاط »داعش«

هوية عفرين الكردّية كانت أولوية االستهداف بالعدوان واالحتالل
جامعة عفرين نموذجًا

كيف السبيل لحل معضلة مئة مليون الجئ؟

املحتل الرتيك يستغل التطرف 
ملصالحه

جاء ذلك خالل لقاء لوكالة هاوار معه، حيث 
تصريح،  كل  مع  تتحرك  »داعش  تحدث: 
الذي  والتنمية،  العدالة  حزب  لقيادة  تهديد  أو 
يتزعمه أردوغان، إذ من الالفت لالنتباه، أنه 
نشاط  ازداد  تهديداتها،  تركيا  صعّدت  كلما 
مرتزقة داعش، وهذا ما يوضح أنهم يتحركون 
بالنمط والذهنية نفسها، ولكن بمسميات مختلفة، 
ضاربين القوانين الدولية عرض الحائط، وفي 
محاولة تركيا لوضع القوانين الدولية في خدمة 

مصالحها؛ الستمرار نشاط داعش«.
وتابع محمود: »اليوم دولة االحتالل التركي، 

الناتو،  حلف  في  عضوة  نفسها  تحسب  التي 
الدولية،  التطرف والمواثيق والقوانين  تستغل 
المناطق  في  تتحرك  أنها  مصالحها،  لخدمة 
المحتلة من إدلب، والباب، وجرابلس وإعزاز، 
وعفرين بالذهنية نفسها؛ لكن بمسميات مختلفة.
وأوضح محمود: إن ما يسمى »الجيش الوطني 
يسيرون  السوري«  »االئتالف  أو  السوري« 
جميعهم وفق نهج واحد، وقد ظهر ذلك خالل 
تصريحات أردوغان لتشكيل األلوية الحميدية 
أو الجيش المحمدي، هناك جبهات خلفية يتنفس 
منها داعش، وهي المناطق التي احتلتها تركيا 
والحركة  والتنمية،  العدالة  حزبي  بزعامة 
القومية، والتي تهدف اآلن إلى احتالل مناطق 

أخرى.  
دير  بين  ممتدة  منطقة  »هناك  محمود:  وبيّن 
فيها  يتحرك  والسويداء،  وتدمر  الزور، 
إشارة  )في  المنطقتان  تلك  داعش،  مرتزقة 
السورية  والبادية  تركياً،  المحتلة  للمناطق 
الممتدة بين دير الزور وتدمر والسويداء( هما 
مناطقتان يتغدى منهما داعش، في مناطقنا يتم 
إلى اآلن القبض على خاليا لمرتزقة داعش، 
على  القبض  يُلقى  المحتلة  المناطق  في  لكن 
خلفاء مرتزقة داعش، أمثال أبو بكر البغدادي، 
القريشي، وآخرهم في جرابلس  إبراهيم  وأبو 
حيث اعتقل مسؤول رفيع للمرتزقة، وفي تلك 
ويتم  لداعش  استراتيجية  يتم وضع  المناطق، 
على  والهجوم  المخططات،  ووضع  تدريبهم 
ذلك،  على  مثال  الحسكة  في  الصناعة  سجن 
حيث تبين خالل اعترافات المرتزقة أن تدبير 

خطة الهجوم، وضعت في تلك المناطق«.
يذكر أنه في الثامن من حزيران الجاري، ألقت 
وحدات مكافحة اإلرهاب التابعة لقوات سوريا 
الديمقراطية، القبض على أحد مرتزقة داعش، 
واستقطاب  التجنيد،  عمليات  عن  والمسؤول 
عشر  الثاني  وفي  الرقة،  مدينة  في  المرتزقة 
سوريا  قوات  ألقت  الجاري،  حزيران  من 
تتبع  تمويل  خلية  على  القبض  الديمقراطية 
الهول  بلدة  في  تنشط  كانت  داعش،  لمرتزقة 

في الريف الشرقي لمدينة الحسكة.
وقتل المتزعم األسبق لمرتزقة داعش أبو بكر 
البغدادي في إدلب المحتلة، من قبل االحتالل 
التحالف  لقوات  نوعية  عملية  خالل  التركي، 
الـ  في  الديمقراطية  سوريا  وقوات  الدولي 
متزعم  قتل  بينما   ،2019 األول  تشرين   27
داعش السابق أبو إبراهيم القريشي في الثالث 
بالقرب من  من شباط 2022 في قرية آطمة 

الحدود التركية.

قيادة داعش يف أنقرة وعنتاب 
وأورفة

ولفت محمود االنتباه إلى المناطق، التي يتغذى 
داعش  وقيادة  داعش،  داعش: »مرتزقة  منها 
تتم في المناطق المحتلة، ومن هناك يتسللون 
عنتاب،  في  قياداتهم  ومركز  مناطقنا،  إلى 
مرتزقة  ظهور  سبب  لذلك  وأنقرة،؛  وأورفا 
داعش في مناطقنا هو تواجد هاتين الجبهتين 
اللتين تحدثت عنهما آنفاً، والحتواء أردوغان 
لقادات مرتزقة داعش ضمن المناطق المحتلة، 
شعبياً  سخطاً  األخيرة  الفترة  في  شاهدنا  كما 
التركية  السلطات  ضد  المحتلة  المناطق  في 
ديارهم،  إلى  بالعودة  الغوطة  أهالي  ومطالب 
حيث قامت تركيا باستغاللهم واستغالل جبهة 
النصرة، والقاعدة وبقايا داعش للسيطرة على 

عفرين، واحتاللها«.
يزال  ال  »داعش  أن  على  محمود:  وشدد 
يزال  ال  أيضاً،  يختِف  ولم  ينتِه  لم  موجوداً 
هناك  يزال  أنه ال  سيما  نشاطه ال  في  يستمر 
ألف داعشي موجودين في سجوننا، وما   12
يقرب من 60 ألف من عوائلهم في مخيمات 
وأطفالهم  نفسها،  بالذهنية  يعيشون  الهول، 
يكبرون على هذا المنوال، أمام مرأى صحافة 
يمكننا  ال  لذلك  الدولي،  والمجتمع  العالم، 
القول:  نستطيع  بل  انتهى،  داعش  إن  القول: 
الناحية  من  لكن  جغرافياً،  عليه  قضينا  إننا 
الذهنية والتنظيم لم يتم القضاء عليه بعد، وال 
يزال يواصل عمله ونشاطه، ومن المحتمل أن 
في  مثلما حصل  منطقة  أي  في  تظهر خالياه 
سجن الصناعة، حيث خططت لهجوم عنيف 

بقيادة تركيا«.
من   20 الـ  في  داعش  خاليا  وهاجمت 
في  الصناعة  سجن  الماضي،  الثاني  كانون 
بعدها  لتبدأ  الحسكة،  بمقاطعة  غويران  حي 
إلطالق  السجن  اقتحام  بمحاوالت  الخاليا 
سراح 5000 معتقل من مرتزقة داعش، إال 
األمن  وقوى  الديمقراطية،  سوريا  قوات  أن 
الداخلي تدخلتا وسيطرتا على الوضع، وأعلنتا 

فشل الهجوم في الـ 26 من الشهر نفسه.

التهديدات الرتكية تعرقل 
مكافحة داعش

داعش  على  للقضاء  »أنه  محمود:  وأكد 
بشكل نهائي، يجب تنظيف المناطق المحتلة، 
وتدمر  الزور  دير  بين  الواقعة  والمناطق 
والسويداء وتطهيرها حتى نتخلص من داعش 
في  المرتزقة  محاكمة  على  والعمل  نهائياً، 

السجون وإعادة تأهيل أطفال المرتزقة«.
مرتزقة  خاليا  مكافحة  عملية  سير  آلية  وعن 
داعش، تحدث محمود بقوله: »بال شك ال تزال 
لكن  داعش،  فلول  محاربة  على  تعمل  قواتنا 
التركية عرقلت  التهديدات  الفترة األخيرة  في 
مكافحة خاليا داعش، إذ تدعم هذه التهديدات، 
لزيادة  داعش  مرتزقة  معنويات  من  وترفع 
مكافحته،  في  مستمر  عملنا  أن  إال  نشاطها، 
المناطق  في  سوريا  وشرق  شمال  وشعوب 
من دير الزور، والرقة ومنبج حريصون على 

التعاون مع قواتنا للقضاء عليه، وهناك تنسيق 
التهديدات  لكن  واألهالي،  قواتنا  بين  قوي 
التركية األخيرة تضع حملتنا في القضاء على 
خاليا داعش في المرتبة الثانية من اهتماماتنا؛ 
نتيجة وجود خطر أكبر وهو االحتالل، حيث 

أن قواتنا تتأهب للتصدي لهذه التهديدات«.

العالقة الوثيقة بني تركيا وداعش

عدم  على  الدولي  المجتمع  محمود،  وانتقد 
بالقول:  داعش،  تجاه  بمسؤولية  التحرك 
»يجب على العالم أجمع رؤية العالقة الوثيقة 
بين مرتزقة داعش، واالحتالل التركي، وأخذ 
االحتياطات الالزمة، فهناك جبهتان خطيرتان 
أن  إال  معلنة،  وهي  التركية  األراضي  أولها 
المجتمع الدولي لم يبِد أي موقف، وال يتحمل 
مسؤوليته التاريخية للقضاء على هذا اإلرهاب، 
أما الجبهة األخرى فهي المناطق الواقعة بين 
حيث  ودرعا  والسويداء،  وتدمر  الزور  دير 
وإيران،  دمشق  وحكومة  روسيا  هناك  توجد 
في  داعش  يتحرك  أن  يقبلون  كيف  أعلم  وال 
ترى  أن  يجب  لذلك  اآلن،  إلى  المناطق  تلك 
الدول اإلقليمية هذه المخاطر، فمرتزقة داعش 
ويتم  مناطقنا،  إلى  المناطق  تلك  من  يتسللون 

من  والتكتيكات  اللوجستية  بالمعدات  إمدادهم 
المناطق المحتلة من قبل تركيا«.

وحذر نوري محمود العالم من خطر داعش، 
من  يومي  بشكل  العالم  نحذر  »إننا  فقال: 
القضاء  وضرورة  داعش  عودة  مخاطر 
إمكانات  نصرف  إننا  وجغرافياً،  فكرياً  عليه 
مناطقنا، التي يتوجب أن نصرفها على شعبنا 
الهول، ودول  على داعش وأسرهم في مخيم 
يشكل  وهذا  المسؤولية،  هذه  تتحّمل  ال  العالم 
ثقيالً علينا، فكل طفل يكبر ضمن مخيم  عبئاً 
وكل  داعش،  أيديولوجية  على  يتربى  الهول 
امرأة تتنفس في مخيم الهول تحمي أيديولوجية 
داعش، ضمن السجون يوجد العديد من أمراء 
المرتزقة  هؤالء  ولمحاكمة  داعش،  وقياديي 
لم  المرتزقة  الجهود. وهؤالء  الكثير من  بذلنا 
وشرق  شمال  مناطق  في  اإلرهاب  يمارسوا 
وأوروبا  آسيا  بالد  في  إنما  فحسب،  سوريا 
على  ويجب  أجمع،  العالم  وفي  وأميركا 
المجتمع الدولي تحّمل هذه المسؤولية أيضاً«.

املحاكمة الدولية ملرتزقة داعش

داعش  ملف  فتح  إلى ضرورة  محمود  ولفت 
ومحاكمة مرتزقته، قائالً: »المحاكم في روج 

يتم  أن  يجب  داعش،  محاكمة  تستطيع  ال  آفا 
التحقيق بملف داعش  عقد محاكم دولية؛ ألن 
ال يرتبط فقط بشمال وشرق سوريا، إنما يجب 
فتح تحقيقات على مستوى تركيا وأوروبا؛ ألن 
لهذه الدول ارتباطاً مع داعش وخالياه، وعدم 
وجود منسقية دولية لمحاكمة هؤالء المرتزقة، 
الزدياد  الفرصة  هذه  يستغل  داعش  حين  في 
ضمن  االستقرار  عدم  يخلق  وهذا  نشاطه، 

المجتمع وإضعافه«.
وحدات  باسم  الناطق  دعا  حديثه  ختام  وفي 
أجمع  العالم  محمود،  نوري  الشعب،  حماية 
على  »يجب  بالقول:  داعش،  خطر  إلدراك 
يزال  ال  داعش  خطر  أن  يعي  أن  العالم 
يجب  كما  نشاطه،  في  مستمر  وهو  مستمراً، 
على  التركية  التهديدات  أن  العالم  يدرك  أن 
مناطقنا تزيد من نشاطه، وتنظيمه لنفسه بشكل 
أكبر، وأنه لمحاكمة مرتزقته يجب أن يتحرك 
العالم أجمع، بغية التخلص من عقلية التطرف 
الدول  من  دولة  فكل  أدمغتهم،  في  المترسخة 
وتخرق  مصالحها،  وفق  تتحرك  الموجودة 
الدولية، وعلى  القوانين والمواثيق واالتفاقات 
أمام  بمسؤولية  التحرك  الدولي  المجتمع 
لحماية  تاريخية  قرارات  واتخاذ  شعوبهم، 
التي  المستفحلة  األزمة  ظل  في  مناطقها 

يشهدها العالم«.

خطوة أملتها الرضورة

في  عفرين  جامعة  تأسيِس  عن  اإلعالن  تم 
لثالث  مضنيٍة  جهوٍد  بعد   ،2015/10/11
سنواٍت، لتكون أول جامعة في تاريخ المدينة 
واتخذت  سوريا،  شمال  مناطق  مستوى  على 
وسبق  لها،  مقراً  الزراعية  الثانوية  مبنى  من 
وفتح   ،2015/7/26 في  مبكٍر  بإعالن  ذلك 

باب التسجيل في الشهر التالي مباشرةً.
كليات  تأسيسها  بداية  في  الجامعة  وضّمِت 
)االقتصاد والهندسة الكهروميكانيكية واآلداب 
ـ قسم اللغة الكرديّة(، وأُلحقت بها سبعة معاهد 
فنيّة، سبق افتتاحها هي: المعهد الطبي، والمعهد 
الهندسّي، ومعهد الحاسوب، والمعهد اإلدارّي، 
وكان  الشرعّي،  والمعهد  الزراعّي،  والمعهد 
مائتي  نحو  تأسيس  لدى  الجامعة  عدد طالب 
طالب، وارتفع العدد إلى340 في العام التالي، 
وأضيفت كليات )الزراعة والطب واإلعالم(، 
وإلى 525 طالب في العام الدراسي 2017ــ 
بسبب  الدراسيّة  السنة  تستكمل  ولم   2018

العدوان التركّي.
أملتها  خطوة  كان  الجامعة  تأسيس  أن  رغم 
الضرورة بالنظر إلى انقطاع الطرق وحصار 

رحلة  لقطع  األهالي  واضطرار  عفرين، 
السفر  من  ساعة  16ــ20  عن  تقل  ال  سفر 
واحتماالت  بالمخاطر  محفوفة  المتواصل 
االشتباك  بمناطق  والمرور  االختطاف 
المسلح، والمرور على عشرات الحواجز في 
محافظات إدلب وبادية حماه ومن ثم الدخول 
ومعلوم  حلب،  لمحافظة  اإلداريّة  الحدود  إلى 
الفترة  تلك  في  حلب  مدينة  أحياء  معظم  أن 
توقف  أدى  ما  قتال،  جبهات  إلى  تحولت  قد 
مسيرة  إكمال  عن  عفرين  أبناء  من  الطالب 
تعليمهم وأصبحِت الهجرة الحل البديل، ورغم 
كّل ذلك تم تداول خبر تأسيس الجامعة بكثير 
المبرر،  غير  السياسّي  والتأويل  المبالغة  من 
من قبل األطراف نفسها التي تسببت بحصار 
المنطقة وقطع الطرقات عنها. ووصل األمر 
إلى درجة وصف افتتاح مؤسسة تعليمية بأنها 

“مغامرة”.

بني الجرأة ورفض االعرتاف

في  جامعة  أّي  تأسيس  معيار  أّن  المعلوم  من 
األولى  بالدرجة  علميّة  لمعايير  يخضع  العالم 
وأما  الدراسيّة،  والمقررات  بالمنهاج  تتعلق 
اللغة فهي مجرد وسيط نقل المعارف والعلوم، 
ولكن في بلٍد تخضع فيه تفاصيل الحياة للسياسة 
والشروط األمنيّة ومركزية التعليم، فقد قوبِلت 
محاولة التواصل مع جامعة إيبال الخاصة في 
العالي  التعليم  وزارة  قبل  من  بالرفض  إدلب 
مراسلة  لدى  تكرر  نفسه  األمر  الحكوميّة، 
مع  التواصل  فتم  وتركية،  روسيّة  جامعات 
إقليم  فنلندية رسميّة وكذلك جامعات  جامعات 
كردستان، وتم تعيين كادر التدريس من نخبة 
والماجيستير،  الدكتوراه  شهادة  حاملي  من 
المقرر  العربية والكرديّة في  اللغتين  واعتماد 
الدراسّي، فيما تم زوراً تداول خبر إلغاء اللغة 
الرفض  عوامل  من  مزيٍد  لتحريض  العربية 

واالحتقان.
غاية  في  ظاهرة  الجامعة  تأسيس  كان   
والحالة  االستقرار  عالمة  وكان  االستثنائية، 
مسلحٍ  حالة صراعٍ  بلٍد كان يشهدُ  اآلمنة، في 
تلك  وكانت  كامل مساحته،  الهوية على  على 
الجامعة  بتوسيع  اآلمال  فيما  البدايِة  خطوةَ 
بالمجمل  وكانت  الدراسية،  الفروع  وزيادة 
بصرف  المجتمع  حاجة  تلبي  جريئة  خطوة 
خاضت  وقد  الدولّي،  االعتراف  عن  النظر 
عدم  تجربة  العالم  في  الجامعات  من  العديد 
تخصيص  وتم  تأسيسها،  بداية  في  االعتراف 
دائم  مقّر  لتشييد  هكتاراً   50 بمساحة  أرٍض 
آالف طالٍب  يستوعب 10  أن  للجامعة، على 

في المستقبل.
اعتماد  هو  واالستهجان  الرفض  مرد  كان 
يُشكُل  منطقة  في  التعليم  في  الكرديّة  اللغة 
األصليين،  سكانها  من   %95 من  أكثر  الكرد 
معتمداً  كان  الكرديّة  اللغة  تدريس  أّن  علماً 
في  تدريسها  ويتم  األجانب  المستشرقين  لدى 

جامعات باريس وموسكو وألمانيا.

استهداف هوية عفرين الكرديّة

كانت عبارة “عفرين عربية وستبقى عربية، 

الثقافيّة،  حقوقهم  وإنكار  الكرد  لرفض  تأكيداً 
القسرّي  والتهجير  واالحتالل  العدوان  فيما 
ومن بعد ذلك اعتماد سلطات االحتالل سياسة 
لرفض  إضافيّاً  تأكيداً  الديمغرافّي  التغيير 

الوجود الكردّي.
إلى  االحتالل  سلطات  عمدت  البداية  منذ 
طال  هجمّي  عدواٍن  بعد  صورتها  تجميل 
الترويج  فتم  التحتية،  والبني  المؤسسات 
وأن  الطبيعية،  صورتها  الحياةِ  الستعادة 
بإمكان طالب جامعة عفرين السابقين بإكمال 
ولكن  التدريسّي،  الكادر  وكذلك  دراستهم، 
للمجلس  مقر  إلى  تحويله  تم  الجامعة  مبنى 
مرتزقة  اختطف   2018/4/4 وفي  المحلّي، 
“أحرار الشرقية” الدكتور عبد المجيد عزت 
جامعة  في  الكردّي  األدب  كلية  عميد  شيخو، 
إلى  ونُقل  الجامعة،  في  عمله  بسبب  عفرين، 
إعزاز ومنها إلى تركيا للتحقيق، وأفرج عنه 

.2018/4/26
المشهد الثاني الذي ال يقل في مدلوله عن تلك 
بتحويل   ،2019/5/20 بتاريخ  كان  العبارة، 
كصرحٍ  هويتها  وإمحاء  مطعم  إلى  الجامعة 
تعليمّي، بتنظيم مأدبة إفطار بمناسبة يوم اليتيم 

العالمي، وأظهرت الصور عشرات الطاوالت 
في فناء الجامعة.

اللغة  اعتماد  االحتالل  سلطات  وفرضت 
وضّمنتها  الدراسيّة،  المناهج  في  التركية 
وتاريخها  العثمانيّة  الدولة  لتمجيد  دروساً 
والدولة التركيّة، كما زادت من المواد الدينيّة 
الدينّي ورفض كل  التطرف  قناة لنشر  لتكون 

مختلف، مقابل تغييب اللغة والثقافة الكرديّة.
للسنة  وقراها  وبلداتها  عفرين  تشهده  ما 
لحقوق  وانتهاكات  تضييٍق  من  الخامسِة 
اإلنسان، يؤكد أن هوية عفرين الكرديّة كانت 
ومازالت أولية في العدوان واالحتالل، وتغيير 
ثقافة المجتمع في أدق التفاصيِل لصالح سياسة 
مواٍل  مجتمع  وخلق  والتعريب،  التتريك 
واإلداريّة  الثقافية  التبعية  وتكريس  لالحتالل 

واالجتماعيّة واالقتصاديّة.  
االحتالل  سلطات  بادرت  التتريك  سياق  وفي 
التربية  كلية  افتتاح  إلى   ،2019/11/29 في 
بجامعة  وربطتها  المحتلة،  عفرين  مدينة  في 
“غازي عنتاب”، وضمت ثالثة فروع دراسية 

أحدها اللغة التركيّة.
شبكة عفرين بوست

باليوِم  عاٍم  كّلِ  من  حزيران   20 في  يُحتفل 
 ،World Refugee Day لالجئين  العالمّي 
تّم  الذي  األفريقّي،  الالجئ  يوم  مع  تزامناً 
إقراره في عام 2000 بقرار خاص من قبل 
من  الرابع  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
أنَّ  القراُر  نّوه  إذ  نفسه،  العام  الثاني  كانون 
تاريخ 2001 يوافق الذكرى الخمسين إلعالن 
الالجئين،  بوضع  المتعلقة  جنيف  اتفاقية 

واُحتفل به للمرة األولى في العام 2001.

100 مليون الجئ يف العامل

رغم أنَّ حماية المدنيين والعمل اإلغاثّي لألمم 
المتحدة كان قد بدأ عام 1948، إال أنّه تبلور 
والالجئين  المدنيين  حماية  اتفاقية  بعد  ونظم 

أثناء الحرب التي وقِّعت عام 1951.
هموِم  الستعراِض  مناسبةً  تشّكُل  االحتفاليّة 
الذين  األشخاص  ومشاكل  الالجئين  وقضايا 
كما  أوطانهم،  في  للتهديد  حياتهم  تتعرض 
معاناة جموع  على  الضوء  تسليط  إلى  تهدُف 
من  المزيد  تقديم  سبل  وبحث  النازحين، 
العون لهم، وذلك برعاية دائمة من المفوضية 
المتحدة  لألمم  التابعة  الالجئين  لشؤون  العليا 
المتحدة  لألمم  العامة  والهيئة   ،))UNHCR
االختصاص  ذات  لها  التابعة  والمنظمات 
السكن  األطفال، حق  تعليم  بتأمين حق  تتكفل 
مؤقت  بشكٍل  العمل  تأمين  وحق  والمأوى، 

لجميع الالجئين في العالم.
أعداد  وتصاعد  المشكلِة  تفاقِم  بعد  ولكن 
الالجئين بنهاية عام 2014 إلى أربعة أضعاف 
خالل فترة أربعة أعوام فقط )2014-2011( 
الداخليّة في سوريا،  مع تعّمق الحرب  تزامناً 

لدرجة أنه بلغ عدد النازحين من ديارهم بسبب 
الحروب والصراعات بمن فيهم طالبي اللجوء 
 2016 سنة  مليوناً،   60 حوالي  العالم  في 
وبلغوا 65 مليون سنة 2017، وجاوز العدد 
األقل  على  نصفهم   2020 سنة  مليون   80
من األطفال، وقد وصل العدد إلى 89 مليون 
)2021(، أما بعد الحرب األوكرانيّة واتساع 
العدد من  يقترب  العالم  في  الصراعات  رقعة 

100 مائة مليون.
الكرة  وجه  على  إنسان  كل  أن  يعني  وهذا 
األرضية من أصل 90 شخص، بات الجئاً أو 
نازحاً، هذا الرقم يكشف هول الصدمة وعظمة 
الكارثة البشريّة، كما تبين حقيقة أن مشكالت 
والحروب  واالقتصادية  السياسيّة  العصر 
تفاقم  عوامل  كلها  اإلرهاب  وتيرة  وتصاعد 
الصعيد  على  واللجوء  النزوح  مشكلتي  من 
العالمي، كان ومازال أكبرها وأسوئها الكارثة 

السوريّة.

تفاوت بدعم الالجئني وابتزاز 
لقضيتهم

هذا  في  المتحدة  األمم  ميزانية  أنَّ  رغم 
لعام  بلغت  حيث  نسبيّاً،  مقبولة  الخصوص 
2016 حوالي 4 مليار دوالر، ووصلت إلى 

)9.1( مليار دوالر أمريكّي في عام 2021،  
إال أنّها غير كافية، فجهود المفوضية ومعوناتها 
والخدمات،  التوزيع  في  عادلة  غير  مازالت 
أنّها  خاصة  أخرى،  إلى  منطقة  من  وتتباين 
العراق  كردستان  إقليم  معاناة  إلى  تلتفت  ال 
أخص  وبشكل  شمال وشرق سوريا  ومناطق 
العبء  حقيقة  تقدّر  وال  الشهباء،  مخيمات 
الكرديّة  المناطق  جميع  تتحمله  الذي  الكبير 
والالجئين  النازحين  ماليين  استضافة  جراء 

داخليّاً من كافة مناطق سوريا والعراق.
وما زالت عدد من الحكومات تبتز المفوضيّة، 
التي تستخدم ورقة  التركيّة  الحكومة  وخاصة 
وسياسّي،  السوريين كضغٍط حزبّي  الالجئين 
بعد  عام  تتفاقم  تركيا  في  السوريين  ومعاناة 
على  التركيّة  الحكومة  حصلت  فقد  آخر، 
عشرات المليارات من الدوالرات في السنوات 
الماضية دون أن يتضح أين صرفت تلك المبالغ 
الهائلة وكيف؟ فهي ترّكز على تحقيق مكاسَب 
والحزب  لمواطنيها  واجتماعيّة  اقتصاديّة 
مع  السوريين.  على حساب  تركيا  في  الحاكم 
فإنَّ  األمميّة  المساعدات  زادت  ومهما  ذلك 
كبيرة  فمعاناتهم  تُحّل،  لن  الالجئين  مشكلة 
منهم   %65 فحوالي  االقتصادية،  الناحية  من 
يعيشون تحت خط الفقر، و90% منهم يعانون 
لم تنجح كّل استراتيجيات  المديونيّة، كما  من 
بات  بل  المستضيفة،  المجتمعات  في  دمجهم 
المستضيفة  المجتمعات  في  يولّد  وجودهم 
واألمنيّة،  االجتماعيّة  المشكالت  من  المزيد 
باهظة  الالجئين  تأقلم  استراتيجية  زالت  وما 
الثمن، خاصةً في حقول عمل األطفال، التعليم 

والزواج المبكر، والبغاء.

املطلوُب حلُّ جذور املشكلة

من  فعالية  وأكثر  أنجع  حلول  ثمة  ليس  لذلك 
العمل الجاد والتوجه الكتشاف ومعاجلة جذور 
تنتج  التي  النزوح  وعمليات  الهجرة  مسألة 
الدكتاتورية  الحكومات  سياسات  عن  مباشرة 
وجه  على  المتوحشة  والدكتاتوريات 
سياسية  حلول  إيجاد  عن  فضالً  الخصوص، 
عادلة لقضايا األقليات والشعوب المضطهدة، 
وتلك التي حرمت من حقها في تقرير المصير، 
الذي  المجزأ،  كردستان  شعب  مقدمتها  وفي 

يعيش أكثر من ثلثه خارج وطنه.
إن عدم تأمين حق التعليم باللغة الكردية أوالً، 
حق  وأخيراً  ثانياً،  العمل  في  الحق  ثم  ومن 
هي  مازالت  السياسية،  الحياة  في  المشاركة 
إلى  الكرد  هجرة  لزيادة  الرئيسية  األسباب 
خارج كردستان واستغاللهم في دول المهجر، 
المنظمات  تسعى  التي  الحقوق  نفسها  وهي 

األممية أن تؤمنها في مكان اللجوء.
اإليزيديين  للكرد  منهجيّة  إبادة  وما حدث من 
وغيرهم  عفرين  منطقة  وسكان  والفيليين 
طوال السنوات الماضية، سوى حلقة متأخرة 
وربما ليست أخيرة في مسيرة النزوح الشاقة 
شعب  وخاصة  المنطقة،  شعوب  ألبناء  قسراً 
يتعرض  الذي  األربعة  أجزائه  في  كردستان 
الضطهاد سياسي واقتصادي مركب، ويعاني 
لذلك  متفاوتة،  بدرجات  اإلرهاب  خطر  من 
وسياسيّة  إنسانيّة  زاوية  من  ضروريّاً  يبدو 
التوجه نحو إيجاد حّلٍ نهائّي وسياسّي لمعاناة 
الكرد، وطلب رعاية األمم المتحدة لقضيتهم، 
الالجئين فحسب،  تأمين حقوق  ليس في حقل 
وذلك  جذورها،  من  المشكلة  لحّلِ  السعي  بل 
السياسي  المصير  تقرير  في  الحق  بتأمين 
لشعوب كردستان والعيش مع شعوب الجوار 

بسالم.
النشطاء  كّل  من  المناسبة  هذه  في  المطلوُب 
دورها  من  تفعَّل  أن  الحقوقيّة  والمنظمات 
وتصعّدَ من نشاطها لوضعِ حدٍّ لمعاناة النزوحِ 
األوسط،  الشرق  منطقة  واللجوء على صعيد 
بأن:  مون  كي  بان  ردده  ما  يكفي  يعد  فلم 
»الالجئون هم أناس كأّي شخٍص آخر، مثلكم 
أن  قبل  طبيعيّة  حياة  يعيشون  كانوا  ومثلي، 
يصبحوا الجئين، وحلمهم األكبر يكمن في أن 

يتمكنوا من العيش حياةً طبيعية مجدداً.«
العام،  لهذا  العالمّي  الالجئ  يوم  في  لنتذكر   
بالتسامح  ونحتفي  المشتركة،  إنسانيتنا 
والتنوع، ونفتح قلوبنا لالجئين في كل مكان، 
فعاليّة  إلى  يُحال  أن  يجب  برمته  فالموضوع 
أمميّة لوضع حدّ لسياسات الدول والحكومات 
المستبدة، والجماعات المتطرفة التي تتضافر 
من  والنيل  اإلنسان  لتشريد  جميعاً  جهودها 
بكرامة  العيش  في  األساسيّة  وحقوقه  كرامته 
التعليم  بحقوق  والتمتع  وأرضه  مسكنه  في 
الحقوق  العمل، مع توفير جميع  بلغته وكذلك 
في  بحريٍّة  السياسيّة  الواجبات  وممارسة 

مجتمعاتها المنكوبة.
املركز الكردي للدراسات
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 الميثولوجيا
واألخالق

حكاية  »األسطورة  السّواح:  فراس  الباحث 

أنتجتها  التي  الثقافة  أهل  يؤمن  مقدسة، 

واحلالة  فهي،  أحداثها،  وصدق  بصحة 

إلى  وأدَّى  املاضي  في  حدث  ملا  سجلٌّ  هذه، 

ما  وهذا  الراهنة،  والشروط  احلالية  األوضاع 

والتاريخ،  امليثولوجيا  بني  قوية  صلة  يعقد 

عن  ينشآن  ثقافيان  ناجتان  باعتبارهما 

هات ذاتها، رغم ما بينهما من  النوازع والتوجُّ

نظامان  وكأنهما  يبدوان  اختالفات جتعلهما 

مستقالن ال يربط بينهما رابط، فاألسطورة 

أصل  معرفة  إلى  التوق  عن  ينشآن  والتاريخ 

القيمة  في  يفترقان  ولكنهما  احلاضر، 

أصل  فهو  األصل،  ذلك  على  نسبغها  التي 

مفرغ  دنيوي  وأصل  األسطورة،  عند  قدسي 

فإن  آخر  بتعبير  التاريخ،  عند  األْسَطرَة  من 

جتلياً  باعتباره  التاريخ  إلى  تنظر  األسطورة 

إلى  فينظر  التاريخ  أما  اإللهية،  للمشيئة 

موضوعه باعتباره جتلياً لإلرادة اإلنسانية في 

جدليَّتها مع قوانني فاعلة في حياة اإلنسان 

أننا أمام نوعني من  االجتماعية، وهذا يعني 

التاريخ: تاريخ مقدس وتاريخ دنيوي«.

لقد كان املعبد أساسّياً في احلياة النيوليتّية، 

في  مؤّخراً  اكتشفت  التي  املعابد  وتشير 

أورفا على وجودها قبل  )كوبكلي تبه( قرب 
أثني عشر ألف عام، فوجود املعابد والعبادة 

حيث  الفّن،  رقّي  على  دليل  الطوطمّية 

فـ  واملوسيقا،  النحت  باختراع  اإلنسان  بدأ 

احملوريِّ  دورِها  عن  كشفت  تبه(  )كوباكلي 
واحلضارّي لتطّور اللغة الرمزية كما أسلفنا، 

وتعّد أيضاً مركزاً أساسّياً ألقدِم قبيلة ودين 

وجود  على  األرض  في  مثال  فال  التاريخ،  في 

هكذا حضارة ورقّي على وجه املعمورة.

بالتطّور  مرتبطاً  كان  اللغوي  التطّور  أّن  أي 

وهي  مهّمة؛  فكرة  إلى  مؤدّياً  وكان  الفنّي 

من  واالستفادة  وتباينها  اللغات  نشوء 

قبائل  إلى  حتّولت  التي  فالكالنات  بعض، 

والتي حتّولت إلى عشائر؛ كانت تعيش فيما 

بينها بنظام كومينالي عظيم، تترّسخ فيه 

وتغدو  اليومّية  واحلياتّية  األخالقّية  القيم 

يجول  صار  ما  لكّل  املعطاء  احلّية  الذاكرة 

ولم  ذلك  وكّل  مجملها،  احلياة  مناحي  في 

أوّل  فإّن  وجيوش،  وقالع  أسوار  هناك  تكن 

آالف  خمسة  قبل  كان  جلجامش  بناه  سور 

عام، أي كانت في الفترة املمتدة من عشرين 

ألف عام حتى قبل خمسة آالف عام أي فترة 

الال حروب، وفترة عدم وجود عبيد يبنون هذه 

استفادت  التي  الضخمة  املعماريّة  الرموز 

من جتارب واختراعات اجملتمع الطبيعّي الذي 

وعصر  ولغة  وفن  وحضارة  إخاء  عصر  كان 

عصر  وليس  الفذّة،  العبقريّة  االختراعات 

الصروح الهائلة الضخمة كاألهرامات التي 

حتّولوا  الذين  العبيد  أكتاف  على  ُشّيدت 

اجملتمع  أْن خرجت طبقة من  بعد  إلى عبيد 

باحلياة  وباتت تتحكّم  إلهاً،  وسّمت نفسها 

بكّل تفاصيلها.

احلضارة  احلقيقّية  احلضارة  هي  هذه 

السلطة  حضارة  وليست  االجتماعّية 

املفرطة  والقّوة  العسكر  في  املتجّسدة 

فالعبادات  اجللجامشي،  اخللود  عن  والبحث 

تكن  ولم  صرفة،  روحّية  كانت  الطوطمّية 

للبحث عن اخلالص من هذه الدنيا واالنتقام 

عن  والبحث  الروح  عبادة  إنّها  الظالم،  من 

وليس  جميل  فّن  فالعبادة  الفّن،  حاالت 

الذين  السالطني  من طقوس متجيد  طقساً 

ذهنية  على  يسيطروا  أن  يستطيعوا  لم 

الشعب إال بتخريب الثقافة اإلنسانّية التي 

وذلك  اإلنسانّي،  واجلمال  احلياة  عنوان  كانت 

من خالل تشويه الثقافة وحتويلها إلى ثقافة 

اإلله.

ومضات

صالح الدين مسلم

الكردي عندما ال يستطيع تجيير حاجة الغير 
له في خدمة حل قضاياه

لماذا تحّولت تركيا لساحة مواجهة إسرائيلية - إيرانية؟

لقمان أحمي 
)الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي(

في  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب  اندلعت 
الرئيس  وكان  شباط،  من  والعشرين  الرابع 
الروسي بوتين يتوقع أن تندلع أعمال مناهضة 
لرئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، وأن يتم 
خلعه وتتشكل حكومة موالية للروس، وبذلك 
فعل  رد  وأن  أوكرانيا،  على  السيطرة  تتم 
إلى مستوى متقدم؛  لن يرقى  المشتت  الغرب 
األقل  السريع على األرض على  التغيير  ألن 
ردود  تتعدى  لن  وأنها  لذلك،  مجاالً  يدع  لن 
لشبه  أثناء احتالل روسيا  الفعل كالتي حدثت 
من  أجزاء  احتالل  تم  عندما  أو  القرم  جزيرة 
حسب  تجِر  لم  األمور  ولكن  سابقاً،  جورجيا 

خطة بوتين.
حيث كان الغرب موحداً في رده على النظام 
عن  االستغناء  إلى  توجه  أنه  حتى  الروسي 
عن  بالبحث  وبدأ  الروسيين،  والنفط  الغاز 
بديل لذلك على المديين القريب والبعيد، وبذلك 
للطلبات  الدول  بعض  تجاوب  عدم  ونتيجة 
اتفاق  توقيع  وعدم  اإلنتاج،  لزيادة  الغربية 
نووي مع إيران نتيجة معارضة روسيا؛ ألنه 
بالتوقيع على االتفاق سوف يتم رفع العقوبات 
عن إيران، وبذلك ستسد إيران حاجة الغرب 

من الغاز والنفط اإليراني.
النقص  لتعويض  الطرق  انسداد  وبعد  هذا 
جاء  الروسيين،  والنفط  للغاز  بديل  وإيجاد 
الدور على الكرد واحتياطات وطنهم كردستان 
بناء خط  وذلك عن طريق  النقص،  ذلك  لسد 
القديمة  الخطوط  من  واالستفادة  ونفط  غاز 
التي تمر عبر شمال كردستان وتركيا، إلمداد 
توجه  حيث  االكتفاء،  وتحقيق  بها  الغرب 
ذلك  وبعد  تركيا  إلى  كردستان  إقليم  رئيس 
للتفاهم  اإلقليم  وزراء  رئيس  توجه  أيام  بعدة 
على تنفيذ اتفاق بخصوص ذلك، إلى هنا تبدو 
االستفادة  سياق  وهي ضمن  طبيعية،  األمور 

من الظروف الدولية.

النفط  بمرور  تركيا  سماح  أجل  ومن  ولكن 
من  طلب  أوروبا،  إلى  الكرديين  والغاز 
الديمقراطي  الحزب  من  وباألخص  اإلقليم، 
اإلقليم  حكومة  يختصر  ألنه   - الكردستاني 
وبرلمانه في ذاته- أن يتعاون مع تركيا للقضاء 
وهو  الكردستاني،  العمال  حزب  قوات  على 
السماح  يتم  لكي  تركيا،  قبل  شرط رئيس من 
الشرط  وهذا  الكرديين،  والغاز  النفط  بمرور 
لمستقبل  النهاية  بداية  فسيكون  تنفيذه  تم  إن 
العمال  على  القضاء  وعند  الكردي،  الكيان 
على  التركية  الدولة  ستنقضُّ  الكردستاني، 
اإلقليم إلنهائه، وبعدها سيتم االتفاق بينها وبين 
العراق لتنفيذ مرور النفط والغاز إلى أوروبا، 
أثناء  حدث  بما  نُذّكره  نقول؛  بما  يشك  ولمن 
هجوم داعش في 2014 على هولير، وكيف 
للدفاع  تقاعست عن مساعدة هولير  أن تركيا 
عن نفسها، وعلى لسان مسؤولي الديمقراطي 
االستفتاء  إبّان  حدث  ما  وكذلك  الكردستاني، 
تركيا  قادت  وكيف  اإلقليم،  استقالل  على 
االستفتاء.  ذلك  إسقاط  إلى  والمنظمات  الدول 
وقد نجحت بذلك، لذلك فأي هجوم على قوات 
الديمقراطي  قوات  بمشاركة  كردستان  حرية 
الكردستاني وإضعافه أو إنهائه، سيكون بمثابة 

من يقطع الشجرة تحت نفسه.
اتفاقه  بعد  ـ  اإلقليم  وزراء  رئيس  توجه  وقد 
مع أردوغان ـ إلى بريطانيا من أجل التصديق 
كان  ولكن  برعايتها،  ألنه  االتفاق؛  ذلك  على 
المفروض، وكي تصب نتائج مثل هذا االتفاق 

في مصلحة الشعب الكردي في كافة األجزاء، 
ومن ضمنها اإلقليم، كان يجب البدء بالزيارة 
الخطط  صاحبة  الزالت  ألنها  لندن؛  من 
منها  والطلب  المنطقة،  تخص  التي  والبرامج 
ومنع  الكردي،  الشعب  بوجود  االعتراف 
حقوقه  وقبول  والتهجير،  لإلبادة  تعرضه 
والعربية  التركية  للشعوب  كما  القومية 
بالنفط والغاز  والفارسية مقابل تزويد أوروبا 
وقبول  بتركيا  الزيارة  تبدأ  أن  ال  الكرديين، 
شروطها. كان يمكن فرض هذه الشروط على 
على  الضغط  بالمقابل  منها  والطلب  بريطانيا 
حقوقه  الكردي  الشعب  لمنح  اإلقليمية  الدول 

أسوةً بالشعوب المجاورة له.
هنا تكمن البراعة في االستفادة من هذه األزمة 
الدولية لصالح الكرد، ولكن يبدو أنه تحّول إلى 
فرصة لتركيا للقضاء عليهم، ال يزال المفتاح 
في يد الكرد من أجل تجيير هذه األزمة لصالح 
أولى،  كنقطة  معاً  بالعمل  وذلك  قضيتهم، 
من  والطلب  ثانياً،  ثرواتهم  على  والسيطرة 
القضية  بحل  العالمي  القرار  صاحبة  الدول 
وباألخص  األربعة،  األجزاء  في  الكردية 
الضغط عليها  تستطيع  التي  تركيا؛ ألنها هي 
من أجل ذلك، واستغالل حاجة العالم لها، إلى 
ورقة ضغط، وأنه بدون حل قضيتهم لن يكون 

هناك نفط وغاز كرديين يغذيان أوروبا، وهي 
لدى  الصادقة  النية  توفرت  إن  ذهبية  فرصة 
الديمقراطي الكردستاني لحل القضية الكردية 

مرةً واحدة وإلى األبد.
ولكن، ولألسف تتحول مقدراتنا وثرواتنا وباالً 
قضايانا،  لحل  طريقاً  تكون  أن  بدالً  علينا، 
ومن  بالحل  البدء  مكان  السبب  يكون  ودائماً 
في  الكردي  الشعب  كل  مختصراً  بذلك  يقوم 
نفسه، قد يقول قائل إننا قد نفقد كل شيء، طبعاً 
شيء  كل  فقدان  وطبعاً  وارد،  االحتمال  هذا 
وارد في الحالة األولى التي تم االتفاق عليها 
أيضاً حسب ما أوردناه آنفاً، فبدل تلبية حاجة 
الغرب على حساب الكرد، تصبح تلبية حاجة 

الغرب لحساب حل قضيتهم.
السياسة في  تنفيذ هذه  فهل هناك من يستطيع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبتوافق مع 
الوطني  واالتحاد  الكردستاني  العمال  حزب 
ولكن  وذهبية،  سانحة  الفرصة  الكردستاني؟ 
الكردستاني، أوالً،  الديمقراطي  المطلوب من 
الخروج من تحت عباءة السياسة التركية إلى 
سياسة  وانتهاج  الدولية  السياسة  مظلة  تحت 
والتفاهمات  باالتفاقات  والبدء  وطنية،  كردية 
من مركز القرار الدولي وليس من مركز دولة 

االحتالل التركي.

خورشيد دلي

النووي  بشأن  فيينا  محادثات  تعليق  منذ 
التوترات  حدة  تصاعدت  اإليراني، 
ولعل  وإسرائيل،  إيران  بين  والتهديدات 
من يستمع إلى تصريحات مسؤولي البلدين 
يعتقد أن طبول الحرب ستتحول سريعاً إلى 

حرب حقيقية في أي وقت.
ساحة  إلى  تركيا  تحول  هو  هنا  والالفت 
على  وإسرائيل  إيران  بين  للمواجهة  جديدة 
مع  وإعالمية،  استخباراتية  حرب  شكل 
ليست  العمليات  هذه  مثل  أن  إلى  اإلشارة 
إلقاء  تم  أشهر  قبل  إذ  إيران،  على  بجديدة 
تخطط  كانت  إيرانية  شبكة  على  القبض 
يائير  اإلسرائيلي  األعمال  رجل  الغتيال 
غيلر في إسطنبول التي تشكل وجهة مفضلة 

للسياح اإلسرائيليين.
تركيا  تحولت  لماذا  هنا:  األساسي  السؤال 
إسرائيل  بين  جديدة  مواجهة  ساحة  إلى 
وإيران بعد أن كانت هذه المواجهة متمركزة 
تقريباً؟ في محاولة لإلجابة عن  في سوريا 
السؤال أعاله ال بد من التوقف عند األهداف 
للساحة  اختراقها  زيادة  وراء  من  اإليرانية 

التركية، ولعل من أهم هذه األهداف:
العالقات  في  الجاري  التقارب  1-وقف 
الزيارات  ظل  في  اإلسرائيلية،   - التركية 
والحديث  البلدين،  مسؤولي  لكبار  المتبادلة 
ستكون  بينهما،  جديدة  صفحة  فتح  عن 
صعيد  على  مهمة  إقليمية  تداعيات  لها 
في  الجارية  والتحالفات  االصطفافات 

المنطقة.

استخباراتية  ضربة  توجيه  2-محاولة 
طالت  هجمات  سلسلة  على  رداً  إلسرائيل 
من  كبار  وضباط  إيرانيين  نوويين  علماء 
الفترة  في  اإليراني”  الثوري  “الحرس 

األخيرة.
دول  مع  التركي  التقارب  منع  3-محاولة 
بأن  إيران  العتقاد  ومصر،  العربي  الخليج 
هذا التقارب سيغير من المعادالت اإلقليمية 
اإلقليمية، ال سيما  المنطقة، ومصالحها  في 
جو  األمريكي  للرئيس  المقررة  الزيارة  مع 
المقبل، والحديث  الشهر  المنطقة  إلى  بايدن 
اإلسرائيلي عن مظلة إقليمية لحماية المنطقة 

من التهديدات اإليرانية.
وراء  يقف  الذي  العامل  أن  الواضح  من 
إحساس  هو  السابقة  اإليرانية  األهداف 
الجارية  التحوالت  من  بالخسارة  إيران 
ما  ولعل  التركية،  الخارجية  السياسة  في 
التنافس  هو  إيران  حساسية  حدة  من  يزيد 
المنطقة،  على  تركيا  وبين  بينها  التاريخي 
ساحة  تركيا  جعل  إلى  يدفعها  ما  وهو 
الحساب  وتصفية  االستخباراتية،  لألعمال 
مثل  أن  مع  أراضيها،  على  الخصوم  مع 
في  البلدين  بين  العالقات  يُدخل  التوجه  هذا 
صدام  وربما  ودبلوماسي،  سياسي  اشتباك 

حرص  رغم  المقبلة،  المرحلة  في  مباشر 
بينهما،  الكبيرة  المصالح  على  الجانبين 
خالفاتهما  إدارة  في  البراجماتية  واتباعهما 
الصامتة في سوريا والعراق وغيرهما من 

الدول.
دعوات  تؤثر  أال  تحرص  التي  تركيا 
أراضيها،  بمغادرة  لمواطنيها  إسرائيل 
على  واغتيال،  خطف  عمليات  من  خوفاً 
موسم السياحة في تركيا، باتت ترى نفسها 
لذلك  اإليراني،  النشاط  من  بموقف  ملزمة 
تحذر إيران من تحويل أراضيها إلى قاعدة 
عمليات ضد اإلسرائيليين، ومن جهة ثانية قد 
يؤثر هذا النشاط على وتيرة تحسن عالقاتها 
مع  التنسيق  جهود  تكثف  التي  إسرائيل  مع 
يزيد  اإليراني  النشاط  أن  خاصة  أنقرة، 
حدة حرب التصريحات المتبادلة بين إيران 
وإسرائيل، التي قال رئيس وزرائها، نفتالي 
بينيت، قبل أيام إن بالده ستنقل االستهداف 
إشارة  في  اإليراني،  المشروع  رأس  إلى 
إيران،  داخل  إلى  المعركة  ستنقل  أنها  إلى 
إيران  أذرع  بضرب  اليوم  بعد  تكتفي  ولن 

المنتشرة في المنطقة.
التحوالت  بأن  إيران  اعتقاد  الواقع،  في 
التركية  الخارجية  السياسة  في  الجارية 
وحساباتها،  لمصالحها  كبيرة  تشكل ضربة 
قد يدفع العالقات بينهما إلى االنفجار، رغم 
حرصهما على ضبط بوصلة خالفاتهما من 
جهة، ومن جهة ثانية لن يزيد هذا االعتقاد 
بالسياسات  صدامها  مع  عزلة  إال  إيران 

الدولية واإلقليمية.

محمد نادر بيريفان داوود

روناهي/ الدرباسية - ال تزال سوريا تعاني من آثار الحرب المستمرة، منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث خلّفت أضراراً على مختلف المستويات، السياسية 
واالقتصادية، وحتى الثقافية، كما كان لها دور كبير في تراجع، وتدمير البنية التحتية من ماء وكهرباء، وطرق وسكك حديدية... إلخ، التي كانت 
تعاني أساسا من ترهل، ومن تعطل نتيجة سياسات الفساد، التي تطبق على هذه البنية، لتأتي »الحرب - األزمة« وتستكمل ما بدأه ذلك الفساد، 

محملة المواطن أعباء إضافية ُتثقل كاهله المثقل أصال. 

كهرباء طبقية في الدرباسية

أربع دول تحظر واردات الذهب عودة النشاط الزراعي إلى جبال شنكال
من روسيا

آنفة  التحتية  بالبنية  لحقت  التي  األضرار 
من  معينة  منطقة  على  تقتصر  ال  الذكر، 
المناطق السورية، وإنما تشمل كامل الجغرافيا 
البنية  هذه  ارتباط  بسبب  وذلك  السورية؛ 

ببعضها على مستوى البالد. 
الواقع  خالل  من  نبيّنه  أن  نريد  ما  وهذا 
شمال  وفي  عموما،  سوريا  في  الكهربائي 
وشرق سوريا خصوصا، وفي ناحية الدرباسية 
العام  االنقطاع  كان  فمثال  التحديد،  على وجه 

األخير، الذي شمل سوريا كلها؛ نتيجة تعطل 
محطة واحدة في ريف حماة، خير دليل على 
ذلك، بناء عليه، فإن أي عطل في نقطة يؤثر 
الشبكة بشكل كامل، ومع األسف،  باقي  على 
تعد  لم  الكهربائية  الشبكة  في  األعطال  فإن 
تحصى؛ نتيجة عدم التعامل معها بشكل جدي، 

وقلة السعي إلصالح تلك األضرار.
إيجاد  إلى  بالسكان  دفع  األليم  الواقع  هذا 
مصادر بديلة للطاقة الكهربائية، وذلك ألنه لم 
التفصيل في  باإلمكان االستغناء عن هذا  يعد 

حياتنا اليومية.

                                           
صفقات عىل حساب الشعب

بالقطاع  تُلحق  التي  اإلضرار،  غالبية  إن 
تشير  والوقائع  إصالحها،  يتم  لم  الكهربائي 
تلبية  وذلك  أيضا،  إصالحها  يتم  لن  أنه  إلى 
وللدفع  والفساد،  النهب  مافيات  لمصالح 
الحديث  وما  الخصخصة،  باتجاه  فأكثر  أكثر 
)فوائد(  عن  دمشق  حكومة  قبل  من  الرسمي 
الشمسة،  كالطاقة  البديلة،  الكهربائية  الطاقة 
نعش  في  األول  المسمار  إلى  الرياح،  وطاقة 
أمام  المجال  العام، إلفساح  الكهربائي  القطاع 

سماسرة، وتجار السوق السوداء لقص رقاب 
الشعب، عن طريق تلك البدائل باهظة الثمن.

   شامل ورشق سوريا غري مستثناة

فإن  األخرى،  السورية  المناطق  حال  ومثل 
من سوء  يعانون  شمال وشرق سوريا  أهالي 
إلى  فيلجؤون  مناطقهم،  في  الكهربائي  الواقع 
مقتنعين  ذلك،  على  ُمكرهين  المتاحة  البدائل 
تلك  أصحاب  استغالل  من  له  يتعرضون  بما 

البدائل.
عن  لنا  تتحدث  الدرباسية  من  داوود  بيريفان 
معاناتها مع الكهرباء: »الواقع الكهربائي في 
ال  نكاد  النظامية  فالكهرباء  مأساوي،  مدينتنا 
نراها سوى أربع ساعات في اليوم في أحسن 

بالغرض«  البديلة ال تفي  أحوالها، والكهرباء 
مبدأ  على  المدينة  أهالي  »اعتمد  وأضافت: 
المولدات  هذه  حارة،  لكل  االشتراك  مولدات 
لنا حاجتنا  تؤمن  إنها ال  إال  الظالم،  تقينا من 
األخرى، فلن نستطيع تشغيل آلة الغسيل مثال، 
المياه  الشديد نُحرم من  أننا في هذا الحر  كما 
مولدات  على  تعمل  ال  براداتنا  ألن  الباردة، 
التي  األمور  من  الكثير  وغيرها  االشتراك، 
الكهرباء  إال من خالل  بها،  القيام  نستطيع  ال 

النظامية، والتي ال تأتي إال ساعات قليلة«.
بيريفان تابعت بالقول: »عدا عن ذلك، أن هذه 
الكهرباء تمنعنا من القيام بالكثير من األعمال، 
فإن /أصحابها/ أيضا يُقننون ساعات تشغيلها، 
المولدات  هذه  تشغيل  يتم  أن  المفترض  فمن 
إال  يومي،  وبشكل  اليوم  في  ساعات  ثماني 
أغلب  في  تتقلص  الثماني  الساعات  هذه  أن 
من  أقل  وأحيانا  ساعات،  ست  إلى  األوقات 
ال  التي  الطويلة  األيام  ذلك،  إلى  ضف  ستة. 
تعمل بها هذه المولدات نتيجة تعطلها، أو عدم 

توفر الوقود«.
بيريفان داوود اختتمت حديثها بالقول: »أغلب 
التي  الساعات،  في  تكون  الفصل  ساعات 
فمثال  للكهرباء،  الحاجة  بأمس  فيها  نكون 
الحر  حيث  الظهيرة،  ساعات  في  قطعها  يتم 
الشديد والحاجة إلى الراحة، كما أنه يمكن أن 
األوقات  في  النظامية  الكهرباء  توصيل  يتم 
المخصصة لتشغيل المولدات، إال أن أصحاب 
المولدات ال يعوضون هذه الساعات لألهالي«.

                                              
كهرباء »لألغنياء«

محمد نادر من أهالي الدرباسية تحدث قائال: 
االشتراك  لكهرباء  الواحد  األمبير  سعر  »إن 
هو خمسة آالف ليرة سورية، والعائلة تحتاج 
 15 أي  أمبيرات،  ثالثة  إلى  األدنى  بالحد 

ألف ليرة شهريا، والبعض ال يقوى على دفع 
الفقير محروم من  المبلغ؛ لذلك نرى بأن  هذا 

الكهرباء«.
ثمنا  ندفع  مما  »بالرغم  أضاف:  محمد 
مدة  نبقى  أننا  إال  الكهربائية،  لالشتراكات 
األعطال،  بحجة  وذلك  كهرباء،  دون  طويلة 
وعلى سبيل المثال قضينا أسبوعا كامال دون 
المولدة،  في  الحاصل  العطل  بسبب  كهرباء؛ 
وفي نهاية الشهر، دفعنا استحقاقاتنا كامال دون 
أن يخصم بدل األسبوع، الذي لم تعمل خالله 
المولدة، وذلك دون أي محاسبة أو رقابة، هذا 
عدا عن المقولة الشهيرة »إذا ما عجبك شيل 
المولدات،  إياها أصحاب  يُسمعنا  التي  كبلك« 
يعد  وهذا  الواقع،  هذا  على  احتجينا  ما  إذا 
االنقطاع  ظل  في  األهالي  لحاجة  استغالال 

المستمر للكهرباء النظامية«.
أصحاب  »إن  بالقول:  حديثه  اختتم  محمد 
األموال يجدون البدائل بكل أريحية، فميسوري 
خاصة،  مولدات  بشراء  يقومون  الحال 
يشغلونها عند الحاجة، فال يشعرون بأي نقص 
بين  الفقير  يبقى  حين  في  االتجاه،  هذا  في 

أصحاب  ومطرقة  النظامية،  الكهرباء  سندان 
أالّ  دون  الفرج،  منتظرا  مستسلما  المولدات، 
يكون له حول وال قوة، ليمارس الفرق الطبقي 
بين غنيٍ، وفقير حتى في الكهرباء«.                                                            
أرجعوا  المولدات،  أصحاب  فإن  جهتهم،  من 
سبب التقصير في عمل المولدات إلى األعطال 
نتيجة  وذلك  المولدات؛  تواجه  التي  المتكررة 

الحر الشديد والحموالت المفروضة عليها.

زبدة القول

يجب التفكير بجدية لتحسين واقع الكهرباء 
النظامية، ألن السعي لتحسين واقع البدائل 

المتاحة غير كاٍف بالرغم من أهميته؛ 
لذلك يبقى المطلب األساسي، هو تحسين 

واقع الشبكة الكهربائية العامة للبالد، وهذا 
يتطلب جهدا مشتركا من قبل مسؤولي 

الجهات كافة؛ ألنه بغير هذا الحل سيبقى 
الشعب عرضة لالستغالل من قبل 

أصحاب هذه المشاريع.

إليها  العائدين  الكثير من عوائل شنكال  يعمل 
شنكال،  جبال  في  وبساتينهم  حقولهم،  في 
ومنهم عائلة نايف فارس، الذي يقول: “رغم 
جبال  في  بالزراعة  نقوم  كلها  الصعوبات 
شنكال؛ لتدبر أمور معيشتنا، ولحماية أرضنا، 

ففاكهة الجبل أشهى من فاكهة السهول”. 
الينابيع؛  غالبية  سابقا  البعثي  النظام  جفف 
اإليزيدي على ترك جبال  المجتمع  كي يجبر 
شنكال، فاضطروا للجوء إلى السهول حينها، 
وبعد سنوات يعود اإليزيديون إلى جبال شنكال 

للعيش فيها.
جديد  بأمل  اإليزيدي  الشعب  يتجه  عام  كل 
فيها  حياته  إلدارة  ويسعى  شنكال،  جبال  إلى 
وعائلة  والمياه،  المتاحة  الظروف  قلة  رغم 
نايف فارس، هي إحدى العوائل المتجهة إلى 

الزراعة؛ لتدبر أمور معيشتها.
جبال  في  كولكا  قرية  أهالي  من  فارس  نايف 
شنكال، في كل عام مع قدوم الربيع والصيف، 
يتجه فارس مع عائلته إلى كرومه في الجبال، 
تعبه في جبال شنكال: “زرعنا  ويتحدث عن 
والتفاح،  والمشمش،  والعنب،  التين  أشجار 
زراعته  المرء  يستطيع  ما  وكل  والرمان، 
بعد؛  األشجار  تثمر هذه  لم  في جبال شنكال، 
العام  استكملت  حيث  الزراعة،  حديثة  ألنها 
الرابع من زراعتها، وكذلك زرعنا في بستاننا 

الخيار، والبندورة، والتبغ«.      
                                                                       

تأثري تغري املناخ

قيّم فارس حالة الطقس، وتأثيره على الزراعة 
قائالً: “هذا العام كان غريباً، آخر الربيع كان 
بارداً، وسبب ضرراً كبيراً ألشجارنا، فقطعنا 
هذا  الرملية،  العواصف  وكذلك  منها،  الكثير 

نرش  فكنا  كثيراً،  بساتيننا  على  أثر  العام 
األدوية على األشجار، بعد كل عاصفة رملية، 
إن  الوضع جيد،  اآلن  لكن  بالماء،  نغسلها  أو 
لم تثمر األشجار هذا العام، فستعطينا الفاكهة 

العام القادم.”
“بال  فارس:  يقول  الزراعة  صعوبات  وعن 
الزراعة،  في  تواجهنا  صعوبات  هناك  شك 
بجهد  فكله  الري،  وحتى  الفالحة  من  ابتداًء 
جميع  برش  قمنا  أيام  عدة  قبل  وصعوبة، 
المضادة  وبالمبيدات  باألدوية،  أشجارنا 
جيدة،  غير  الكهرباء  لذلك  إضافة  للبعوض، 
أو  المولدات،  الستخدام  نضطر  ما  فكثيراً 
نسهر ليالً لنسقي مزارعنا، وتشغيل المولدات 

مكلف كثيراً، فمصروفها كبير علينا”.
قائالً:  والسهل  الجبل  تربة  إلى  فارس  وأشار 
بسبب  وذلك  الجبل؛  في  أفضل  التين  “شجر 
اختالف  هناك  بال شك  وتربة شنكال،  المناخ 

فتين  السهل،  عن  الجبل  ومناخ  تربة،  بين 
الرمان  وكذلك  السهل،  تين  من  أشهى  الجبل 
والعنب في جبال شنكال، أشهى وأطيب مذاقاً 

من التي في السهل.”
هذا  جداً  قليلة  الينابيع  مياه  إن  فارس:  يقول 
العام، مختتماً حديثه بالقول: “سابقاً كان يزرع 
المياه  لتوفر  بكثرة؛  بيراخا  نبع  قرب  التبغ 
فيها، لم توجد اآلبار في سردشت كثيراً، هذا 
لقلة  الجبل؛  في  التبغ  غالبية  زراعة  تم  العام 
الناس  يستخدمها  اآلبار  ومياه  الينابيع،  مياه 
اإليزيدي  والمجتمع  القدم  منذ  بساتينهم،  لري 
وخاصة أهالي كارس، يعتمدون على الزراعة 
وزراعة التبغ، خاصة لتدبير أمور معيشتهم، 
حفر  العام،  هذا  الينابيع  مياه  قلة  بسبب  لكن 

الناس اآلبار وزرعوا في الجبل”.
وكاالت

والواليات  المتحدة،  المملكة  قررت 
واليابان،  وكندا،  األمريكية،  المتحدة 
استيراد  على  حظر  فرض  األحد،  يوم 

الذهب من روسيا.
“اإلندبندنت”  صحيفة  وذكرت 
جو  األمريكي  الرئيس  أن  البريطانية، 
السبع  قادة مجموعة  بايدن، وغيره من 
على  حظر  فرض  على  سيوافقون 

استيراد الذهب من روسيا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني 
الخطوة  هذه  أكد  جونسون،  بوريس 
السبع  مجموعة  قمة  إلى  وصوله  فور 
أن  الصحيفة،  تؤكد  كما  ألمانيا،  في 
الذهب  على  ستنطبق  العقوبات  هذه 
ولن  الحظر،  فرض  بعد  المستخرج، 
شراؤه  تم  الذي  الذهب،  على  تؤثر 

بالفعل.


