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للنشر والتوزيع
آزاد ديواني: المحتل التركي يمارس التطهير العرقي بحق مؤسسة روناهي

الكرد وسائر الشعوب المنطقة
الشهيدة دنيــز فــرات... 

صوت الحق ورسالة 
السالم والحرية

حرب الشعب الثورية.. 
إتمام لدرب الشهداء 
والسير على هديهم

ذوو الشهداء: لن نتسامح 
مع الخونة والعمالء 

ليكونوا ِعبرة لمن َيعتِبر

المحروقات  مديرية 
في إقليم الفرات تصدر 

البطاقات الليزرية، وتدعو 
أصحاب المركبات إلى 

استالمها...«7

بعد تباكي زيني على فقر الحال.. 
تشرين يضم البرازيلي وايرلي 

ماسيمينتو دي اوليفيرا!

لم تسلك شعوب شمال وشرق سوريا دروبًا 
ما  إلى  لتصل  بالورود،  من حرير مزروعة 
وصلت إليه من انجازات ومكتسبات، بل إن 
الصخور دفاعًا  الشعوب حفرت في  هذه 
حيث  حريتها،  إلى  وسعيًا  كرامتها،  عن 
أنها قدمت عشرات اآلالف من الشهداء، 
وأضعافهم من الجرحى؛ كي يستطيعوا 
العيش بحرية على أرضهم التاريخية، حيث 
اإلرادة ال حول  كانوا قبل ذلك مسلوبي 

لهم وال قوة...«3

منعت أنقرة الحكَم باإلعدام استجابة لشروط 
بصدِد االنضماِم إلى النادي األوروبّي، وبقيت تلك 
العقوبُة غصة في حلقوم الطغمِة الحاكمة 
ضد  تواصلها  التي  الحرَب  ولعلَّ  تركيا.  في 
لعقوبِة  الموّسع  التطبيِق  من  شكٌل  الكرد 
اإلعدام، والمفارقة أّن سلطاِت االحتالِل تطبُق 
كّل قوانينها في المناطِق المحتلة إال أّنها 
الممنوعة فتقضي  اإلعدام  تستثني عقوبَة 
بعد  الكرِد  المواطنين  بحّق  محاكمها  بها 
إجراءاٍت صورّيٍة ُتنتزُع فيها االعترافاُت تحت 

التعذيِب...«8

أعرب ذوو الشهداء في مقاطعة الحسكة 
عن دعمهم لعملية »القسم« التي أطلقتها 
قوات سوريا الديمقراطية، والتي تستهدف 
العمالء والجواسيس، مطالبين بمحاسبتهم 
في محاكمات شعبية؛ ليكونوا عبرة لكل 
من تسّول له نفسه بيع أهله ووطنه لألعداء 

مقابل المال...«4

صّرح رئيس نادي تشرين السوري طارق زيني عن الوضع المالي المزري 
أيام  تمر  لم  يعيشون معاناة حقيقية، ولكن  بأنهم  لناديه، وذكر 
التعاقد مع  الفيسبوك عن  الرسمية في  النادي  حتى نشرت صفحة 
واضحة على  داللة  اوليفيرا، في  دي  ماسيمينتو  وايرلي  البرازيلي 
أن النادي له القدرة المالية الكافية، ومنها جلب المحترفين...«10

في واقع، وتاريخ نضال 
وفي  الكردي،  الشعب 
العصور والمراحل كلها، 
مضمونًا  نجاحها  كان 
بتضحيات كبيرة ال مثيل 
مناضلة  كامرأة  لها، 
عن  وباحثة  وشجاعة، 
الحقيقة، اختارت الحياة 
تتطلب  والتي  الصعبة، 

تضحية كبيرة، كصحفية وثورية لشعبها، من أجل 
للعالم  داعش  هجمات  ووحشية  حقيقة،  إظهار 
لحظة  حتى  األمامية،  الخطوط  في  كانت  أجمع، 

استشهادها، إنها الشهيدة دنيز فرات...«2

تركيا تمارس »اإلرهاب والعنصرية« بحق  إن  آزاد ديواني،  الدولية،  السياسة والعالقات  الدكتور في  قال 
الكرد، سواء في باشور كردستان، أو في المناطق الكردستانية األخرى، وأكد، أن هدف تركيا أبعد من 
استهدافها الكرد، فهي تمارس التطهير العرقي لشعوب المنطقة المسيحين، واإليزيدين، والعرب...«5  

المقهى الثقافي في رواندز محط جذب انتباه السياح

جزيرة يونانية تتخذ من العمل في المناحل طريقة لعالج األمراض النفسية

»سيدة العجائب« سفينة كنوز غارقة منذ قرون

يجذب المقهى الثقافي على حافة وادي رواندز 
التابعة لهولير السياح؛ نظراً الرتفاع جغرافيتها 
وجمالها، فهي مليئة بالسياح في المساء والليل، 

باإلضافة إلى الطعام والشراب، فإنهم يلتقطون 
صوراً ال تنسى.

محمد  مير  وقلعة  كاولوكان  قرية  جسر  على 

يسميه  الذي  خرند،  وادي  أمام  كور،  باشا 
فتح  خالرش،  وادي  أيضاً  المحليون  السكان 
المحلية  الثقافة  إظهار  وأراد  مقهى،  شاٌب 
كسب  بجانب  األجانب  للسياح  القرية  وجمال 
ألخذ  المارة  السياح  يزور  كما  عيشها،  لقمة 

قسط من الراحة وتناول الطعام والشراب.
محمد،  بيلن  سوران  سكان  أحد  وتحدث 
وقال: »كل مساء بعد غروب الشمس، أزور 
نشرب  بينما  أصدقائي،  مع  الثقافي  المقهى 
للطبيعة  جميلة  مناظر  نرى  والقهوة،  الشاي 
الشخص،  وذاكرة  مشاعر  يعزز  الوادي،  في 
يجعل الناس يزورونه كل يوم. جذب انتباهي 
وقلعة  هاملتون  تمثال  ووجود  الوادي  منظر 
مير محمد باشا كور من رواندز، لهذا السبب 

أستمر في زيارة هذا المكان«.
وأشار محمد إلى طبيعة الوادي قائالً: »طبيعة 
بسحٍر  مصممة  وكأنها  متأّصل،  جمال  لها 

من  يزورونه  األشخاص  يجعل  مما  خاص 
باشور كردستان اللتقاط  جميع مدن ومناطق 
عن  النظر  بصرف  والذكريات،  الصور 
ووجود  لالهتمام،  المثيرة  الطبيعية  المناظر 
ملفت  الوادي  حافة  على  هاملتون  تمثال 

لالنتباه«.
قائالً:  هللا  عبد  بالك  المقهى  صاحب  وتحدث 
نقوم  والقهوة،  الشاي  عن  النظر  »بصرف 
أيضاً بإعداد الطعام للسياح، نرحب بهم بطعام 
مختلف، في موسم الصيف، هناك يتوفر العديد 
فصل  في  ولكن  المختلفة،  المشروبات  من 

الشتاء، يكون الشاي والقهوة أكثر طلباً«.
وأضاف بالك عبد هللا لوكالة rojnews وقال: 
الغرض  القرية،  في  ثقافي  مقهى  »افتتاح 
سبل  وتوفير  المال  كسب  ليس  منه  الوحيد 
ثقافة  عرض  هو  منه  الغرض  ولكن  العيش، 
المنطقة للسياح األجانب، ألن وادي رواندز، 

بغض النظر عن جماله، يوجد هنا أيضاً قلعة 
مير محمد ألمير سوران، يرى كل من يجلس 
واالصطناعية  الطبيعية  المناظر  بعض  هنا 
المنطقة  مغادرة  يريدون  وال  يمكنهم  ال  التي 

بسهولة«.
دبلوماسيين وسفراء  أن  بالك عبد هللا  وكشف 
الخاص  المقهى  يزورون  أجانب  وصحفيين 

به، ويلتقطون الصور ويشاركونها هناك.

الصافية  الزرقاء  المياه  على  تطّل  تلّة  فوق 
من  ثلة  يجّهز  اليونانية،  ليروس  لجزيرة 
بخاليا  الخاصة  التدخين  معدّات  العاملين 
الوحيد في  المنتج  للحماية من لسعات  النحل، 

العالم للعسل األصلي.
لكّن هؤالء العاملين ليسوا جميعهم من محترفي 
يتلقون  مرضى  منهم  فالكثير  النحل،  تربية 
بالقرب  النفسية  لألمراض  مشفى  في  العالج 
مشروع  في  يشاركون  وهم  المكان،  هذا  من 
وبين  العالج  بين  ويجمع  عاماً  عشرين  مدته 

األداء المهني المنتج.
وتعدّ الجمعية التعاونية االجتماعية في جزيرة 
باسم  تُعرف  منطقة  في  تقع  والتي  ليروس، 
في  نوعها  من  األولى  هي  كاسيرما،  عزبة 

اليونان.
ويوضح مدير المشروع، أندرياس جورجيو، 

الدمج  إلى  »تهدف  التعاونية:  الجمعية  أن 
يعانون  الذي  لألشخاص  والمهني  االجتماعي 
خالل  ومن  واجتماعية،  نفسية  مشكالت  من 
واحترام  الذات  احترام  يكسبون  البرنامج  هذا 
الحقول  وفي  تعبيره.  حسب  اآلخرين«، 
العاملون، على  ـ  المرضى  يعكف  المترامية، 
االعتناء بالنحل، ويساهمون في زراعة الغذاء 
كالخزامى  النحل،  لعامالت  الجودة  العالي 
األخرى،  العطرية  والنباتات  واألوريجانو 
بأنها  الحقول  تلك  أندرياس جورجيو  ويصف 

»جنّة النحل«.

راحة حقيقية

الستينيات من  في  أرتميس، وهو مريض  أما 

العسل:  مرطبان  يغلق  وهو  فيقول  العمر، 
»أحب ما أقوم به، إنه راحة حقيقية للنفس«، 
قدر  حرفيين  هنا  نكون  أن  »نحاول  مضيفاً: 

اإلمكان«.
عامالً   13 التعاونية  ليروس  جمعية  وتوظف 
بأجر، يشرف عليهم مربو نحل متخصصون، 
الممرضات  من  فريق  إلى  باإلضافة 
والمعالجين المهنيين التابعين لمستشفى الطب 

النفسي بالجزيرة.
المصح،  في  المرضى  بعض  يعيش  وبينما 
على  شقق  في  بالعيش  منهم  آلخرين  يُسمح 
الجزيرة من أجل اندماج أفضل في المجتمع، 
وفي هذا السياق، يشير جورجيو إلى أن عدداً 
عملية  إتمام  من  تمكنوا  المرضى  أولئك  من 

إعادة التأهيل بالكامل في الجمعية التعاونية.
وكاالت

في  البحرية  اآلثار  علماء  من  فريق  نجح 
على  كانت  بثمن  تقدر  ال  كنوز  على  العثور 
متن سفينة إسبانية غرقت قبل نحو 350 عاماً، 
على بعد نحو سبعين كيلومتراً من جزر البهاما 
ذكرت  لما  وفقاً  وذلك  األطلسي،  المحيط  في 

صحيفة »الغارديان« البريطانية.
وكانت السفينة اإلسبانية المعروفة باسم »سيدة 
لتبدأ   1656 العام  في  غرقت  قد  العجائب« 
بعدها العديد من المحاوالت الفاشلة للوصول 
من  تحمله  كانت  بما  والحظي  حطامها  إلى 

كنوز وجواهر نفيسة.
وقد انطلقت مؤخراً رحلة استكشافية، لم يكن 
الكنوز،  تلك  عن  لتبحث  الكثير،  منها  يأمل 
بيد أن فريق تلك الرحلة تمكن هذا المرة من 
الوصول إلى بقايا حطام تلك السفينة الذي كان 
منتشراً على مسافة وصلت إلى 13 كيلومتراً، 
المجوهرات  من  الكثير  على  العثور  وبالتالي 

واألواني والقطع الذهبية األثرية.
وقادت تلك الرحلة شركة »آلن إكسبلوريشن«، 
بالتعاون مع علماء اآلثار البحرية والغواصين 

وذلك  المتحدة،  والواليات  البهاما  جزر  من 
بترخيص وطلب من حكومة جزر البهاما.

من  الكثير  أن  إلى  التقارير  وأشارت 
ملكاً  كانت  عليها  ُعثِر  التي  النفسية  القطع 
ألرستقراطيين أثرياء، وربما كان بعضها ملكاً 

للعائالت المالكة اإلسبانية في تلك العصور.

كنوز عجيبة

وتضمنت تلك الكنوز قالدة ذهبية تحمل صليب 
البازهر  وحجر  جيمس(  )القديس  سانتياغو 
قدرة  يملك  أنه  قديماً  يعتقد  كان  الذي  الهندي 
األمراض،  من  العديد  من  الشفاء  على  كبيرة 
كما عثر على قالدةٍ أخرى على شكل صليب 
أخضر  كبير  ُزمرد  حجر  بمنتصفه  ذهبي 

محاط بالعشرات من قطع الزمرد المربعة.
وأوضح د. شون كينجسلي عالم اآلثار البحرية 
اإلنجليزي أن مثل هذه: »األعاجيب من الكنوز 
الكثيفة«،  الرمال  تحت  كانت  ألنها  مثيرة 
مضيفاً »ما حدث يشبه عملية جراحية دقيقة«.

من  متجهة  العجائب«  »سيدة  سفينة  وكانت 
بكنوز  محملة  إسبانيا  باتجاه  كوبا  شواطئ 
مجوهرات  إلى  باإلضافة  مهربة  وبضائع 
وكنوز كان قد جرى إنقاذها من سفينة إسبانية 

أخرى تحطمت قبالة سواحل اإلكوادور.
من  الرابع  ليل  منتصف  حوالي  في  ولكن 
الكانون الثاني من العام 1656 غرقت »سيدة 
من  منعها  مالحي  خطأ  عقب  العجائب« 
الضحلة، حيث اصطدمت  المياه  االبتعاد عن 
من  فقط 45 راكباً  لينجو  المرجانية  بالشعاب 
والذين  متنها،  على  كانوا  شخصاً   650 بين 
المنتشرة  القرش  ألسماك  طعاماً  أصبحوا 

بكثرة في تلك البقعة.
والكنوز  الحطام  بقايا  أن  إلى  وتجدر اإلشارة 
لحكومة جزر  ملكاً  عليها أصبحت  ُعثِر  التي 
البهاما، وسوف يجري عرض تلك المقتنيات 
في المتحف البحري بمدينة فريبورت، والذي 
الثامن  في  الجمهور  أمام  أبوابه  يشّرع  سوف 

من آب.
وكاالت

محكمة 
االحتالل تقضي 

بعقوبِة اإلعداِم 
الممنوعة في 

تركيا
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السكر األبيض أم السكر البني.. أيهما أفضل للصحة وفقدان الوزن؟

اكتشاف مادة كيميائية تتحكم في انقسام بصيالت الشعر وتعالج الصلع

البروكلي فوائد 

يلجأ البعض إلى االستغناء عن السكر األبيض 
الثاني  أن  بحجة  به،  البني  السكر  واستبدال 

أفضل صحياً وأقل في السعرات الحرارية. 

السكر األبيض )السكروز(

السكر األبيض ويعرف أيضاً بأسماء السكروز 
من  نوع  هو  الحبيبي  والسكر  المائدة  وسكر 
-أي  السكاريد  ثنائي  وهو  الكربوهيدرات، 
متساوية  أجزاء  من  مصنوع  ثنائي-  سكري 

من سكر أحادي: الغلوكوز والفركتوز.

من أين يأيت السكر األبيض؟

بكميات  يوجد  طبيعي  سكر  هو  السكروز 
مختلفة في النباتات مثل الفواكه والخضروات 
تجارياً  السكروز  إنتاج  يتم  كما  والمكسرات. 
فإن  مثالً،  السكر.  وبنجر  السكر  قصب  من 
في  السكر  لبنجر  إنتاجاً  األكثر  المناطق 
مينيسوتا  والية  غرب  هي  المتحدة  الواليات 

وشرق داكوتا الشمالية وأيداهو.

هل السكر األبيض سكر طبيعي 
أو سكر مضاف؟

يمكن أن يكون السكروز سكراً طبيعياً أو سكراً 
طبيعياً  سكراً  فيعتبر  مصدره،  حسب  مضافاً 
النباتية  األطعمة  من  مباشرةً  نستهلكه  عندما 
عندما  مضافاً  سكراً  يصبح  بينما  الكاملة، 
المعلبة  والمشروبات  األطعمة  من  نستهلكه 

التي أضيف إليها السكروز أثناء التصنيع.

تصنيعه

إلى  تقسيمه  يتم  السكروز،  نستهلك  عندما 
والفركتوز،  الغلوكوز  من  متساوية  أجزاء 
بواسطة  النهاية  الغلوكوز في  الجسم  ويمتص 
التعامل  الخاليا بمساعدة األنسولين، بينما يتم 
مع الفركتوز في الكبد وال يحتاج إلى األنسولين 
النظر عن مصدره،  امتصاصه، وبغض  ليتم 
لكل  حرارية  سعرات  أربع  السكروز  يوفر 

غرام، ويعالجه جسم اإلنسان بطرق مماثلة.

السكر البني

أضيف  معالج  أبيض  سكر  هو  البني  السكر 
إليه دبس السكر، للحصول على منتج ذي قوام 

متجانس في التركيب واللون.

هل السكر البني يساعد عىل 
فقدان الوزن؟

ال، السكر البني ال يساعد على التخسيس، وهو 
ال يختلف عن السكر األبيض.

هل يرفع السكر البني سكر 
الدم؟

البني سكر الدم مثل السكر  نعم، يرفع السكر 
األبيض.

كيفية الهضم

يتم هضم السكر البني بنفس الطريقة التي يتم 
بها هضم السكر األبيض.

االختالفات الغذائية بني السكر 
األبيض والسكر البني

السكر  من  خليط  عن  عبارة  البني  السكر 
من  مشتق  )شراب  السكر  ودبس  األبيض 
السكر(، دبس السكر مسؤول عن لونه الغامق 

ويزيد قليالً من قيمته الغذائية.
ويتمثل االختالف الغذائي األكثر وضوحاً بين 
االثنين في أن السكر البني يحتوي على نسبة 
أعلى قليالً من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم. 
ومع ذلك، فإن كميات هذه المعادن في السكر 
البني ضئيلة، لذا فهو ليس مصدراً جيداً ألي 

فيتامينات أو معادن.
سعرات  على  أيضاً  البني  السكر  يحتوي 
لكن  األبيض،  السكر  من  بقليل  أقل  حرارية 
الفرق ضئيل، وتوفر ملعقة صغيرة واحدة )4 
غرامات( من السكر البني 15 سعراً حرارياً، 
األبيض  السكر  من  الكمية  نفس  تحتوي  بينما 

على 16.3 سعراً حرارياً.

أيهام أفضل للصحة.. السكر 
البني أم األبيض؟

من الناحية الصحية، كال نوعي السكر يحمالن 

نفس المخاطر، إذ يتسببان في تسوس األسنان، 
إذ تهضم البكتيريا في الفم السكر البني والسكر 
األبيض وتفرز أحماضاً تهاجم سطح األسنان 

وتؤدي إلى حدوث تجاويف فيها.
من  األبيض  والسكر  البني  السكر  يزيد  كما 
على  الشخص  وحصول  التغذية  سوء  خطر 
سعرات حرارية فارغة، أي طاقة من الغذاء 
والمعادن  كالفيتامينات  مغذية  مواد  دون 

واأللياف.
وعلى الرغم من أن السكر البني يحتوي على 
كميات  فإن  األبيض،  السكر  من  أكثر  معادن 
هذه المعادن ضئيلة جداً لدرجة أنها لن تقدم أي 

فوائد صحية تُذكر.
السكر  من  للصحة  أفضل  ليس  البني  السكر 
األبيض، حيث إن محتوى  الطاقة بهما متساٍو، 
لذا  أيضاً،  التسّوس  إلى  يؤدي  أنه  عن  فضالً 
فإن تفضيل  أيهما عن اآلخر يعتبر مسألة ذوق 

محضة.         

مزاعم خاطئة حول السكر البني

ـ يحتوي على األلياف، فاللون البني ناجم عن 
دبس السكر وال يعني أبداً احتواءه على النخالة 
أو األلياف الغذائية. خضع لعملية تكرير أقل، 
إليه  أضيف  مكرر  أبيض  البني سكر  فالسكر 
أو  تكريراً  أقل  ليس  فهو  ولهذا  السكر،  دبس 

معالجة.
ـ ال يرفع السكر في الدم لدى مرضى السكري، 
السكر  عن  بتاتاً  يختلف  ال  أنه  هي  والحقيقة 

األبيض. 
ـ مناسب لتخفيف الوزن، وذكرنا سابقاً إنه ال 

يساعد على التخسيس.
ـ يحتوي على سعرات حرارية أقل، وقد ذكرنا 

أن سعراته أقل بقليل من السكر األبيض.

في وقت يعاني فيه ماليين الناس حول العالم 
من الصلع، توصلت دراسة حديثة إلى طريقة 

محتملة لعالجه، فما هي؟
على  الصحة  خبراء  يعمل  سنوات،  عدة  منذ 
إيجاد عالج للصلع. وترجح دراسات عديدة أن 
الصلع عند الرجال يعود ربما ألسباب وراثية، 
في  الصحة  خبراء  جهود  أن  أخيراً  ويبدو 
لعالج  محتملة  طريقة  أثمرت  قد  المجال  هذا 

الصلع.
كيميائية  مادة  أن  حديثة  دراسة  كشفت  فقد 
هي مفتاح التحكم في توقيت انقسام بصيالت 
الشعر وأيضاً موتها، مضيفةً أن هذا االكتشاف 

سيعالج الصلع ويسّرع كذلك من التئام الجروح 
ألن البصيالت هي مصدر للخاليا الجذعية.

نظراً  الشعر  بصيالت  الدراسة  وفحصت 
يتجدد  الذي  الوحيد  البشري  العضو  لكونها 
بانتظام وبشكٍل تلقائي، ليتم اكتشاف نوع من 
بيتا(،  إف-  جي  )تي  عليه  يُطلق  البروتين 
وتبيّن أن هذا البروتين يتحكم في كيفية انقسام 

الخاليا الجذعية في بصيالت الشعر.
سلوك  فهم  من  يقربنا  جديد  بحث  وهناك 
السيطرة  من  نتمكن  حتى  الجذعية  الخاليا 
عليها، فبروتين )تي جي إف- بيتا( له دوران 
متعاكسان، إنه يساعد في تنشيط بعض خاليا 

بصيالت الشعر، وفي وقت الحق، يساعد في 
تنظيم عملية موت الخاليا المبرمج.

نفسها،  الشعر  بصيالت  تقتل  عندما  حتى 
الجذعية  الخاليا  من  مخزونها  تقتل  ال  فإنها 
الباقية  الجذعية  الخاليا  تتلقى  عندما  أما  أبداً، 
إشارة للتجدد، فإنها تنقسم وتصنع خلية جديدة 

وتتطور.
موت  رغم  بأنه  الحديثة  الدراسة  وأفادت 
الجذعية  الخاليا  فإن خزان  الشعر،  بصيالت 
يظل باقياً، وأضافت أن تحفيز نمو الشعر ربما 
الجذعية  الخاليا  تنشيط  عبر  ممكناً  يكون  قد 
يتطلب  الموضع  هذا  أن  للبصيالت، وأردفت 

القيام بالمزيد من األبحاث.

أسباب الصلع

التي تتسب في  وهناك مجموعة من األسباب 
اإلصابة بالصلع، وتأتي العوامل الوراثية في 

مقدمة هذه األسباب. 
سوء  بينها:  من  أخرى  أسباب  أيضاً  وهناك 
التغذية، وااللتهابات، وبعض الحاالت النفسية.
وزيادة  الصلع  بين  عالقة  هناك  أن  حيث 

ساعات  ازدياد  أن  تبين  فقد  العمل،  ساعات 
العمل يزيد من نسبة الصلع بسبب الهرمونات 
العصبي،  الضغط  بسبب  الجسم  يفرزها  التي 
وقلة  الطويلة  العمل  ساعات  عن  ينتج  والذي 

وقت الراحة.

الخارقة الحتوائه  األطعمة  من  البروكلي  يُعد 
األساسية  العناصر  من  عالية  كمية  على 
السعرات  من  قليل  وعدد  والفيتامينات 
الحرارية، ما جعله من األطعمة المرغوبة عند 

كثير من األشخاص حول العالم.

فوائد الربوكيل

الخضروات  عائلة  إلى  البروكلي  ينتمي 
واللفت،  والملفوف،  الزهرة،  مثل:  الصليبية، 
الخارق  الغذاء  عليه  أطلق  وقد  والجرجير. 
عالية  غذائية  قيمة  من  يحمله  ما  بفضل 
فوائد  إليه  أضافت  قليلة  حرارية  وسعرات 
جعل  ما  وهذا  الجسم،  على  تعود  عظيمة 
ضمن  دمجه  أهمية  إلى  يدعون  المختصين 

النظام الغذائي الصحي.
والفواكه  الخضروات  استهالك  ارتبط  لطالما 
بانتظام بخفض العديد من المخاطر الصحية، 

النباتية،  األطعمة  بعض  استهالك  أن  حيث 
اإلصابة  خطر  من  يقلل  قد  البروكلي  مثل: 
بالسمنة، والسكري، وأمراض القلب، وخطر 

الوفاة بشكٍل عام.

الوقاية من الرسطان

الخضروات  من  كبيرة  كميات  تناول  إن 
اإلصابة  خطر  انخفاض  مع  الصليبية 
بالسرطانات خاصةً سرطان الرئة والقولون، 
وقد يعود ذلك إلى مركب يحتوي على الكبريت 
يدعى سولفورفان، وهو المسؤول عن إعطاء 

الصليبيات نكهتها المميزة المائلة للمرارة.
تطور  تمنع  أن  يمكن  السولفورفان  مادة  إن 
عمل  على  بتأثيرها  السرطانية  الخاليا 
يحتوي  كما  عملها،  ووقف  األنزيمات  أحد 
البروكلي على حمض الفوليك الذي تبين أيًضا 
أن له دور مهم في التقليل من خطر اإلصابة 

بسرطان الثدي لدى النساء.

الحامية من األمراض املزمنة

يحتوي البروكلي على كمية جيدة من األلياف، 

حيث أن تناول كمية كافية من األلياف تساهم 
في اآلتي:

ـ تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب، وارتفاع 
والسكري،  الدماغية،  والسكتة  الدم،  ضغط 

والسمنة، وبعض أمراض الجهاز الهضمي.
ـ تقليل مستويات الكولسترول في الدم.

ـ تحسين حساسية أنسجة الجسم لألنسولين.
ـ تعزيز عملية فقدان الوزن. 

ـ تعزيز صحة العظام
للبروكلي دور في الحفاظ على صحة العظام، 
العظام  وهشاشة  ترقق  من  الوقاية  وإمكانية 
وفيتامين  ك،  فيتامين  على  احتوائه  نتيجة 
أو  الكالسيوم  نقص  أن  والكالسيوم؛ حيث  ج، 
فيتامين ك عادةً ما يكون مرتبط بارتفاع خطر 
االصابة بكسور في العظام، إذ يدخل الكالسيوم 
في تكوين العظام ونموها، كما يساهم فيتامين 
والحد  للكالسيوم  الجسم  امتصاص  بزيادة  ك 

من إفرازه في البول.
ويعد البروكلي مصدر غني لكل من الكالسيوم 
ما  يحوي  منه  الطازج  فالكوب  ك،  وفيتامين 
فيتامين ك و43  من  ميكروغرام  يقارب 92 

مليغرام من الكالسيوم.

الوقاية من الشيخوخة

يعد البروكلي مصدًرا لمجموعة من مضادات 
على  الحفاظ  في  تساهم  التي  القوية  األكسدة 
التقدم  عالمات  من  والوقاية  الجلد،  صحة 

بالسن والتجاعيد.
إذ تلعب فيتامينات أ، وهـ، وج دوًرا كبيًرا في 
الوقاية تلف الخاليا الناتج عن أشعة الشمس، 
في  يساهم  مما  الجلد  خاليا  صحة  وتعزيز 
يساهم  كما  شابة،  صحية  بشرة  على  الحفاظ 
فيتامين ج بشكٍل خاص بتعزيز عملية تشكيل 

الكوالجين وتجديد الخاليا.
من الجدير بالذكر أن كل كوب من البروكلي 
ج،  فيتامين  من  مليغرام   81 يحوي  الطازج 

وهذا يتجاوز االحتياج اليومي له.  

تعزيز عملية الهضم

تناول األطعمة التي تحوي األلياف الطبيعية، 
مثل: البروكلي قد يساهم في اآلتي:

وعملية  الهضمي  الجهاز  صحة  تعزيز  ـ 
الهضم، والوقاية من اإلمساك.

ـ تقليل خطر اإلصابة بسرطان القولون.
السموم من  الجسم من  ـ زيادة كفاءة تخليص 

خالل العصارة الصفراء والبراز.
من  والوقاية  المناعي  الجهاز  عمل  تنظيم  ـ 

االلتهابات.
يوفر  البروكلي  من  واحد  كوب  كل  أن  كما 
لفيتامين  اليومية  الحاجة  أكثر من 100٪ من 
لفيتامين أ،  ج وفيتامين ك، ويعد مصدر جيد 

وحمض الفوليك، والبوتاسيوم.
يعد البروكلي بين أفضل 20 نوع من األطعمة 
محتوى  كثافة  يقيس  الذي  أندي  لمؤشر  تبعًا 
ومعادن  فيتامينات  من  بالمغذيات  المادة 

وغيرها من قيم غذائية.

هل هناك مخاطر لتناول 
الربوكيل؟

قبل  البروكلي آمن لالستخدام حتى من  يعتبر 
النساء الحوامل والمرضعات، ونادًرا ما يسبب 
محتواه  بسبب  ولكن  جانبية،  أعراض  أي 
البروكلي  تناول  يسبب  قد  األلياف  العالي من 
انتفاخاً وزيادة في الغازات عند بعض الناس.

لمس  حال  في  حساسية  البروكلي  يسبب  قد 
من  يعانون  الذين  األشخاص  عند  الجلد 
حساسية مفرطة، لذا ينصح بتوخي الحذر من 

قبل هذه الفئة.

روبرين بكر بهار جودي

الشهباء/ فريدة عمر ـ في واقع، وتاريخ نضال الشعب الكردي، وفي العصور والمراحل كلها، كان نجاحها مضمونًا بتضحيات كبيرة ال مثيل لها، 
كامرأة مناضلة وشجاعة، وباحثة عن الحقيقة، اختارت الحياة الصعبة، والتي تتطلب تضحية كبيرة، كصحفية وثورية لشعبها، من أجل إظهار 

حقيقة، ووحشية هجمات داعش للعالم أجمع، كانت في الخطوط األمامية، حتى لحظة استشهادها، إنها الشهيدة دنيز فرات.

الشهيدة دنيز فرات... صوت الحق ورسالة 
السالم والحرية

تحت ذرائع عديدة ُتجبر النساء في إدلب ارتداء الخمار

مقتطف من حياة الشهيدة دنيز 
فرات

مدحية يلدزتان الملقبة بـ »دنيز فرات«، ولدت 
بوالية  أبخا  ناحية  في  خاتون  خجي  حي  في 
في   ،1984 عام  كردستان  باكور  في  وان 
كنف عائلة وطنية وثورية، إال إنها حرمت من 
رعاية والدتها، التي فارقت الحياة، بينما كانت 

دنيز طفلة في الرابعة من عمرها.
العوائل  من  اآلالف  حال  حالها  دنيز  عائلة 
الظلم،  وطأة  تحت  عاشت  كردستان،  بباكور 
في  التركية  الدولة  يد سلطات  والتهجير على 
درب  على  طفولتها  عاشت  فقد   ،1991 عام 
النزوح، بين أجزاء كردستان بحثاً عن األمان.

كانت في السابعة من عمرها، عندما توجهت 
روجهالت  إلى  أشقائها  من  أربعة  برفقة 
باشور كردستان، حتى  إلى  كردستان، ومنها 

استقروا في مخيم رستم جودي.
التركية عائلة  الحكومة  قبل نزوحهم الحقت   
قبل  من  مرات  عدة  والدها  واعتقلت  دنيز، 
أجهزة الدولة التركية، بذريعة مساعدته لحزب 

العمال الكردستاني.

القلم  ومعها  فرات،  دنيز  الصحفية  تنقلت 
كردستان  أجزاء  في  وتجولت  والعدسة، 
لتجعل  المصطنعة؛  الحدود  األربعة، متخطية 
هذا الوطن جزءا موحداً، وفي كل رحلة لها، 
إلى  الكردستاني  المجتمع  لنقل صوت  جهدت 

الرأي العالم.
خالل رحلتها في أجزاء كردستان، ومتابعتها 
المناطق،  تلك  لها  تعرضت  التي  للحروب، 
لم  إنها  إال  خطيرة،  بجروح  مرتين  أصيبت 
ما  توثيق  في  مهامها  عن  تتخل  ولم  تستسلم، 
يجري من األحداث على الساحة الكردستانية.

الثورية،  الشبيبة  حركة  ضمن  عملها  وبعد 
انطالقاً  اإلعالم  قسم  في  العمل  دنيز  بدأت 
في  نفسها  فطورت   ،)Rojev( صحيفة  من 
مجلة  في  وكتبت  اإلعالمية،  المجاالت  جميع 

وقدمت  طويلة،  لفترة   )Tanriça Zîlan(
 Dengê( إلذاعة   )Rojeva Jin( برنامج 
كثيراً،  الكتابة  تحب  كانت  وألنها   ،)Welat
ولدت لديها رغبة كتابة القصص عن المرأة، 
حزب  صفوف  ضمن  المرأة  حياة  وخاصة 
العمال الكردستاني، كانت تتوق لفتح معرض 

لصور المقاتلين، والمقاتالت.
أرادت دنيز أن تكتب كتاب حول حياة شقيقتيها 

الشهيدتين، )بنفش وساريا(، اللتين انضمتا إلى 
والتحقتا  الكردستاني،  العمال  حزب  صفوف 

بقافلة الشهداء من أجل الحرية.
في  بنفش  الكبرى،  دنيز  شقيقة  استشهدت 
واستشهدت  آب 1999،  الثامن من  في  زاب 
منطقة  معارك  في  )ساريا(  شكران  شقيقتها 
متينا بباشور كردستان، كما انضمت شقيقتها 
على  لتسير  النضال،  حركة  إلى  الصغرى 
حملت  التي  حورية،  وهي  شقيقاتها،  درب 
المعنى  ليجسدن  بنفش،  الشهيدة  شقيقتها  اسم 

الحقيقي، والكامل للعائلة الوطنية، والفدائية.

شقيقتان لهام تاريخ االستشهاد 
نفسه

بنفش،  استشهدت   1999 آب  من  الثامن  في 
دنيز  استشهدت   2014 آب  من  الثامن  وفي 
فرات، أثناء متابعتها لهجمات مرتزقة داعش 
»مخمور«،  جودي  رستم  الشهيد  مخيم  على 
ونقل جثمانها إلى مسقط رأسها في مدينة وان، 

بباكور كردستان.
كانت دنيز تتذكر وان، التي نشأت وترعرعت 
فيها، كحلم يراود خيالها، مدينتها التي تركتها 
التي  المضايقات،  نتيجة  مبكرة؛  سن  في 
تعرضت لها عائلتها من قبل سلطات االحتالل 
كردستان،  باشور  في  واستقرت  التركي، 
وكانت تأمل دائماً أن ترى بحيرة وان مجدداً.

»الشهيدة دنيز قدوة لنا«

قدوة  أصبحن  النساء  من  واآلالف  دنيز،  إن 
قضيتها،  عن  المدافعة  الحرة  للمرأة  ومثاالً 

وقضية وطنها، دون تردد أو خوف، وفي هذا 
بهار  ستيرك  بقناة  اإلعالمية  تحدثت  السياق 
جودي: »بالرغم من أنني لم أر الشهيدة دنيز، 
ولم أعمل معها، لكن عندما شاهدت صورها، 
طبيعة  مالمح  مالمحها  في  اإلنسان  يالحظ 
كردستان، وفي عيونها عشق للوطن، لم تقبل 
ما عاشته هي، وأهلها ولم ترَض، أن ترضخ 
تحت حكم االحتالل، تجولت، وحاربت بقلمها، 

وبعدستها«.
نستذكرها  استشهادها  ذكرى  »في  وتابعت: 
درب  شهيدات  كل  نستذكر  كما  بإجالل، 

الحرية، ونتعهد أن نسير على خطاهن«.   
    

مسرية استشهادها منارة طريقنا

ومن جانب آخر، قالت العضوة بوكالة المرأة 
وكل  دنيز،  الشهيدة  »نستذكر  بكر:  روبرين 
مرتبة  إلى  ارتقوا  الذين  اإلعالم،  شهداء 

الشهادة، ألجل أن يوصلوا صوت الحق للعالم 
أجمع«.

وواصلت: »إنه لفخر لنا، نحن النساء، أن نأخذ 
من الشهيدة دنيز، والنساء الطليعيات مثاالً لنا 
الفترة، أصبحت  في طريق نضالنا، ففي هذه 
واألساسي  األول،  الهدف  الطليعيات  النساء 
ممنهجة،  بطريقة  استهدافهن  فيتم  للعدو، 
بهدف كسر إرادة المجتمع في شخص النساء 

القياديات«.
دنيز، حاربت كثورية،  واستكملت: »الشهيدة 
وإعالمية إلى جانب شعبها، ووصلت مقاومة 
العالم، كما فضحت أعمال داعش  إلى  شعبها 

الوحشية في هجومها على شنكال«.
واختتمت روبرين حديثها: »الشهيدة دنيز كانت 
وفي  النساء،  لجميع  والحرية،  السالم  رسالة 
وباألخص،  مجدداً  نتعهد  استشهادها  ذكرى 
نحن النساء اإلعالميات، أن نواصل مسيرتها، 

وأن نكون الئقين لتضحياتهن«.        

تجبر العديد من النساء في إدلب ارتداء مالبس 
سماح  مقابل  ضيق،  إطار  ضمن  محددة، 
األسواق،  إلى  بخروجهن  األهل  أو  الزوج، 

والجامعات، أو الزيارات.
تواجه النساء في إدلب صعوبات عديدة، تتعلق 
بحرية لباسهن الشخصية، األمر الذي يجعلهن 
ضمن نطاق، ونمط ضيق تكن مجبرات على 

إتباعه، إلرضاء الزوج، واألهل، والمجتمع.
أن  تعلم  عاماً،   )25( العلي  فاطمة  تكن  لم 
في  أحالمها  سينهي  خمار  دون  خروجها 
منعها  أن  بعد  العلمي،  تحصيلها  استكمال 
ضغوط  تحت  جامعتها،  ارتياد  من  زوجها 
نفسية، وتهديدات بالطالق في حال عادت إلى 

الجامعة.
ارتداء  تستطع  لم  إنها  العلي:  فاطمة  وتقول 
الخمار الخاص بها في ذلك اليوم، لتلوثه بنفط 
بدونه،  للخروج  دفعها  ما  منزلها؛  في  كان 
مقرراتها  ألحد  العملي،  االمتحان  لحضور 
منعها  أن  زوجها  لبث  ما  التي  الجامعة،  في 
الخمار،  دون  شاهدها  أن  بعد  ارتيادها،  من 
والشتائم  للضرب  الحادثة  إثر  على  لتتعرض 
أفضت لذهابها إلى بيت أهلها لمدة ثالثة أشهر.
ترك  عليها  اشترط  زوجها  أن  وأضافت 
لمنزلها،  عودتها  مقابل  نهائي  بشكل  الجامعة 
»ألكون  العام:  يتجاوز  لم  الذي  وطفلها، 
واألعراف  والعادات  األبوية،  السلطة  ضحية 

االجتماعية، التي دمرت أحالمي، وطموحاتي 
في الحصول على الشهادة الجامعية، خاصةً، 

وأنني بت على مشارف التخرج«.
وال تخفي فاطمة العلي نيتها بالطالق في حال 
الرابع،  عامها  استكمال  من  زوجها  منعها 
العام  في  اإلنكليزي  األدب  كلية  في  واألخير 
التخرج هذا  أن حرمت من  بعد  أيضاً،  القادم 

العام.

»الحفاظ عىل الرشف«

وتحت ذرائع عديدة تتعلق »بالحشمة والحفاظ 
على الشرف« تجبر العديد من النساء في إدلب 
ارتداء مالبس محددة ضمن إطار ضيق، حيث 
المنظر،  فضفاضة  الثياب  هذه  معظم  تكون 
ويغلب عليها اللون األسود، باإلضافة للقفازات 
أو  الزوج  سماح  مقابل  والخمار،  السوداء 
والجامعات،  األسواق،  إلى  بخروجهن  األهل 

أو الزيارات.
وتعاني شيرين التلجة )28( عاماً وهي نازحة 
في  الحدودية  حسان  دير  مخيمات  في  مقيمة 
زوجها؛  مع  المستمرة  المشاكل  من  إدلب، 
»بالفاحشة« عند  التي يصفها  بسبب مالبسها 

خروجها من خيمتها.
المرأة  خصوصية  إن  التلجة:  شيرين  وتقول 
المكتظة  المخيمات  في  معدومة  تكون  تكاد 
تلبس  أن  المعقول  أنه من غير  إذ  بالنازحين، 
خروجها،  عند  األسود  واللباس  الخمار، 
ودخولها إلى خيمتها حيث سيصبح األمر شاقاً 
للخروج  الملحة  حاجتها  بسبب  لها،  بالنسبة 
ونشر  الماء،  على  والحصول  المستمر، 

الغسيل وغيرها من االحتياجات غير المتوفرة 
داخل الخيمة.

من  مؤخراً  منعها  زوجها  أن  وأضافت، 
عديدة،  مشكالت  إثر  خيمتها،  من  الخروج 
ومتكررة سببها األول المالبس التي ترتديها، 
والتي تكون عادية ومحتشمة كما تصفها، إال 
»الشرعي  اللباس  على  يجبرها  زوجها  أن 
الخيمة،  أمام  حركاتها  أدنى  في  الكامل« 

وأحياناً داخلها.
وأشارت إلى أن العديد من جاراتها في المخيم 
يواجهن ذات المشكلة مع أزواجهن، في حين 
المشاكل إلى حد الطالق،  وصلت بعض هذه 
بسبب عدم قدرة الزوجة بااللتزام بـ »اللباس 
حتى  عليها  زوجها  يفرضه  الذي  الشرعي« 

داخل الخيمة.

لباس محدد للمرأة يف إدلب

والتقاليد  والعادات  األبوية،  السلطة  تكن  ولم 
بإدلب،  المرأة  مالبس  في  تتحكم  التي  فقط، 

إنما فرضت مرتزقة ما يسمى بـ »هيئة تحرير 
الشام« قوانين صارمة على اللباس، ما عزز 
أن  بعد  خاصةً  االعتقال،  من  النساء  مخاوف 
تحت  لها،  تتبع  مختصة  فرقاً  الهيئة  شكلت 
و«سواعد  »الحسبة«،  كـ  مختلفة  مسميات 
والنهي  بالمعروف،  األمر  و«هيئة  الخير«، 
التي  التشكيالت،  من  وغيرها  المنكر«،  عن 
تصرفاتهم  في  واألهالي  السكان  على  تضيق 

وحرياتهم الشخصية.
وهي  عاماً،   )29( حماده  رؤى  وتعرضت 
طالبة جامعية مقيمة في مدينة إدلب، لالعتقال 
من قبل ما يعرف بـ »جهاز الحسبة«؛ بسبب 
فرضتها  التي  تلك،  مع  تتنافى  التي  مالبسها، 
جامعة  في  الجامعيات  الطالبات  على  الهيئة 

إدلب.
إن مشادة كالمية جرت  وتقول رؤى حماده: 
بينها وبين مجموعة من النساء، اللواتي يتبعن 
لـ »جهاز الحسبة«، بعد أن قمن بلومها بسبب 
ارتدائها »مالبس مغرية«، قبل أن تعمد النساء 
ليفرج عنها  لمدة ثالث ساعات،  اعتقالها  إلى 
بعد إلزامها التوقيع على تعهد خطي بااللتزام 
طائلة  تحت  الشرعي«  »اللباس  بـ  الكامل 

الفصل من الجامعة.
ارتداء  على  مجبرة  اآلن  أنها  وأضافت، 
وأن  خاصةً  والخمار،  الفضفاضة،  المالبس 
»الخمار« يسبب لها مضايقات عديدة أبرزها 
حجب الرؤية عن طريقها، ولكنها مجبرة على 

ارتدائه، مخافة فصلها من الجامعة.
وكالة أنباء المرأة
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 2012 عام  تموز  من  عشر  التاسع  أن  إال 
أحدث انقالباً جذرياً في نمط الحياة، الذي كان 

سائداً في هذه البقعة الجغرافية. 
19 تموز 2012 كان تاريخاً النطالق ثورة 
كان األساس فيها هو الشعب الثوري، يدعمه، 
لبوا  الذين  الشهداء،  من  كوكبة  بنيانه  وتقوي 

نداء الوطن عندما دعاهم.
ألسنتهم،  قبل  نطقت  الشهداء  هؤالء  أفئدة 
األرض  بها  تضج  بصرخات صاخبة  لينادوا 
لم  األرض،  هذه  وبنات  أبناء  بأنهم  والسماء، 
ولن يتركوها لقمة سائغة في متناول األعداء.

                                        
منهم العطاء ومنا الوفاء

الشهداء  ودور  الشهادة،  ومعاني  قيم  وعن 
مع  صحيفتنا  التقت  الشعوب،  تحرير  في 
الدرباسية  في  الشهداء  عوائل  مؤسسة  عضو 
على  الشهداء  إن  قال:  حيث  خطيب  محمد 
مر التاريخ، هم من يقومون بإحداث تغيرات 

جذرية على واقع الشعوب، ونحن أيضاً كان 
لشهدائنا الدور الرئيسي فيما وصلنا إليه، حيث 
بناء  في  االساسية  اللبنة  كانت  تضحياتهم  أن 
وشرق  شمال  في  اليوم  المشيدة  الديمقراطية 

سوريا، لذلك ُسميت ثورتنا بثورة الشهداء. 
كما نستطيع القول: بأن شهداءنا صنعوا شيئاً 
عظيماً بفضل تضحياتهم، وهذا إنجاز عظيم، 
حيث إن ثورات العالم جميعها تقوم للتغير من 
واقع إلى آخر، إال أن ثورتنا هي التي خلقت 

واقعها بأيديها وبتضحيات ودماء شهدائها.
ثورتنا  تكن  لم  خطيب:  محمد  وأضاف 

بعكس  معينة،  بقومية  أو  بفئة  محصورة 
الثورات األخرى، والتي غالباً تكون نابعة من 
منطلق قومي أو طائفي أو ديني ضيق، وهذا 
ما أكسب ثورتنا فرادة من نوعها، وخير دليل 
على هذه الفرادة، هو الفسيفساء المتشكلة في 
قافلة شهدائنا، حيث نُشيع العربي مع الكردي، 
دليل  فهذا  السريان،  بجانب  الثرى  ونواريهم 
قوة تمسك شعوب شمال وشرق سوريا  على 
شعوب  اتخذته  التي  الشعوب،  أخوة  بمبدأ 
المنطقة أساساً لثورتها، والتي استطاعت على 
قوي  متماسكاً  شعباً  تبني  أن  األساس،  هذا 

البنيان.
محمد خطيب اختتم حديثه بالقول: إننا شعوب 
شمال وشرق سوريا، نتعهد أن نبقى دائماً على 
إكمال  ألن  دربهم،  نكمل  وأن  شهدائنا،  خطا 
للشهداء،  للثأر  الوحيد  سبيل  هو  الدرب  هذا 
ألن الدرب الذي سلكوه ال يمكن أن يبقى دون 
التراجع عن هذا الخط، يعني  إكمال، كما إن 

الحكم بتدمير كل ما بدؤوه.

                                          
لن نندم ولن نحيد عن خطاهم

والدة الشهيدة فيدان؛ عمشة محمد أشارت إلى 
أنها لم تكن نادمة يوماً على ما قدمته للثورة. 
وأضافت: لم يسمح لي العمر أن التحق بركب 
الثورة، كما إنني لم أمتلك شيئا، ألقدمه لثورة 
عندما  فيدان  فالشهيدة  كبدي،  فلذة  من  أغلى 
تامة،  قناعة  على  كانت  بالثورة،  التحقت 
لخالصنا  الوحيد  السبيل  هي  الثورة  هذه  بأن 
الثورة  فهذه  ظنها،  يخيب  ولم  فيه،  نحن  مما 
مستقبالً  وألوالدنا  لنا،  تؤمن  أن  استطاعت 
كنا  التي  التخوفات،  من  وانتشلتنا  مشرقاً، 
نعيشها على مستقبل أوالدنا وأحفادنا، في ظل 

الواقع المأساوي، الذي كنا نعيش فيه.
وتابعت عمشة حديثها بالقول: إن طريق الثأر 
لشهدائنا معروف، وهو حرب الشعب الثورية، 
الدفاع  الشعب  يستطيع  خاللها  من  والتي 
والتهديدات  الهجمات  كل  وصد  نفسه،  عن 
االحتالل  دولة  تهديدات  سيما  وال  الخارجية، 
علينا،  القضاء  لها سوى  التي ال هم  التركي، 
وعلى أي مكتسب يمكن أن نحققه، وذلك بسبب 

تعارض ديمقراطيتنا مع عقليتها الشوفونية.

إن  حديثها:  اختتمت  فيدان،  الشهيدة  والدة 
تتبع  كانت  تاريخياً،  تحررت  التي  الشعوب، 
كوننا  ونحن  الثورية،  الشعب  حرب  أسلوب 
حرب  هي  حربنا  بأن  يقين  على  دائماً  ثواراً 
الشعب الثورية، والتي تعني بالجوهر تكاتف 
سنبقى  لذلك  العسكرية،  قواته  مع  الشعب 
على  أيضاً  ونبقى  قواتنا،  حول  ملتفين  دائماً 
ضد  ومناصرتهم  لمساندتهم  االستعداد  أهبة 
الدول دموية، والتي هي دولة االحتالل  أكثر 

التركي.

افتتح اتحاد المهن الطبية في مدينة الطبقة خالل 
لإلسعافات  تدريبية  دورة  المنصرم  األسبوع 
األولية، انضم إليها عدد كبير من أبناء الطبقة، 
ولتوعية  الطوارئ  حالة  لقرار  تطبيقاً  وذلك 

األهالي بمجال اإلسعافات األولية.
التركي  االحتالل  لهجمات  التصدي  بهدف 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  المحتمل 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أعلنت 
الطوارئ،  حالة  عن  الماضي  الشهر  بداية 
وفق  بالعمل،  الذاتية  اإلدارة  هيئات  وبدأت 
التي  الصحة،  هيئة  ومنها  الطوارئ،  حالة 
إسعافات  دورات  فتح  ضرورة  عن  أعلنت 
مجال  في  األهالي  لتوعية  المناطق  في  أولية 

اإلسعافات األولية.
اتحاد  افتتح  الصحة  هيئة  لقرارات  وتنفيذاً 

المهن الطبية في الطبقة دورة إسعافات أولية 
للفئة الشابة، انضم إليها أكثر من سبعين شابا، 

وشابة من أبناء الطبقة. 
عشرة  مدة  تستمر  التي  الدورة  وتتضمن 
على  وعملية  نظرية،  دروساً  الطبقة  في  أيام 
وتركيب  الجروح،  وتضميد  خياطة،  كيفية 

السيرومات وغيرها من اإلسعافات األولية.
التقت  التدريبية،  الدورة  عن  أكثر  وللتعرف 
وكالة أنباء هاوار مع الرئيس المشترك التحاد 
المهن الطبية في الطبقة أحمد العيد، الذي قال: 
»يعمل على تدريب الشباب المنضمين للدورة 
كادر متخصص من ممرضي المشفى الوطني 
العام في الطبقة، وأضاف: »عن اختتام الدورة 
المشافي  لالختبار ضمن  المتدربون  سيخضع 
بعدها  ليتم  الذاتية؛  لإلدارة  التابعة  الوطنية 

تشكيل لجنة خاصة بحاالت الطوارئ«.
وذكر أحمد العيد، أن الهدف من هذه الدورة، 
المجتمع،  من  شريحة  ألكبر  الوصول  هو 
ألخذ  األولية؛  اإلسعافات  على  وتدريبها 
التدابير واإلجراءات كافة، وإكسابهم الخبرات 
الكافية بعد اإلعالن عن حالة الطوارئ؛ بسبب 

التهديدات والهجمات التركية.
والجدير بالذكر، بأن هناك دورات مماثلة في 
لتوعية  كافة؛  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
حال  في  األولية  اإلسعافات  بمجال  المجتمع 
مكان،  أي  في  لإلصابة  مواطن  أي  تعرض 
على  يعملوا  مدربون،  أشخاص  هناك  يكون 

تقديم اإلسعافات األولية له.
وكالة أنباء هاوار

بقايا العظام البشرية، التي تم العثور عليها في 
األمل  أعطت   JITEM لمقر  التابعة  األماكن 
العائالت  المفقودين، وطالبت  لعائالت أقارب 
تم  التي  العظام،  حول  تفصيلي  بحث  إجراء 
العثور عليها، ودعت النيابة العامة إلى إجراء 

اختبار الحمض النووي.
عثر في اآلونة األخيرة على عظام بشرية في 
مناطق في أورفا، وآمد بباكور كردستان، قيل 
مخابرات  مجموعة  قيادة  مقر  في  كانت  إنها 
في   JİTEM اإلرهاب  ومكافحة  الدرك، 

التسعينيات.  
الحفريات في  المكتشفة في  العظام  تم جمعت 
هذه المدن بقرار من النيابة العامة، ال يُعرف 
ما إذا كانت قد أجريت أي دراسات للحمض 
عليها  العثور  تم  التي  العظام،  على  النووي 
العثور  تم  التي  العظام،  أم ال، وبالحديث عن 
عليها، دعت عائالت المفقودين، وكالء النيابة 
للفحص،  العائالت  هذه  الستدعاء  العامة 
هذا  لمتابعة  اإلنسان  حقوق  منظمات  ودعت 

الموضوع.
العظام،  فحص  يجب  أنه  العائالت،  وأكدت 

التي تم العثور عليها بدقة، من أجل الحصول 
الساحات  في  دام  الذي  لنضالهم،  نتيجة  على 

لسنوات.

العثور عىل عظام املفقودين 
بارقة أمل لعوائلهم

التسعينيات،  في  التي وقعت  األحداث،  بسبب 
ووقعوا  الحجز،  في  األشخاص  آالف  اختفى 
ضحية جريمة قتل مجهولي الهوية، بعد جرائم 
في  احتجاجات  العائالت  بدأت  هذه،  القتل 
العديد من المدن على أمل العثور على شاهد 
لقبر من فقدوا، وللسؤال عن مصير المفقودين 

في الوقت الحاضر، تجتمع العائالت من مدن 
مثل آمد وإسطنبول، وإزمير، وباتمان كل يوم 

سبت للتساؤل عما حدث لمفقوديهم.
المفقودين،  أقارب  إحدى  هي  موتاش  ِعفّت 
أقيمت  التي  االحتجاجات،  في  شاركوا  الذين 
في آمد، وكان قد تم قتل شقيقاها محمد، وعلي 
تكداغ في التسعينيات، وهي تكافح منذ سنوات 
للعثور على الجناة، تقول إنهم يأملون العثور، 
ولو على قطعة عظم واحدة، مبينةً إنها مستعدة 
للتضحية بدمها في سبيل إجراء فحص العظام، 

التي تم العثور عليها في اآلونة األخيرة.

مستعدة إلعطاء الدم من أجل 
إجراء الحمض النووي

إجراء  ضرورة  على  موتاش  ِعفّت  وأكدت 
سنوات،  »مرت  العظام  فقدان  قبل  البحث، 
اختفى  طريقهم،  تراقب  وعيوننا  هنا،  ونحن 
ولدي   ،1994 الثاني  تشرين  منذ  شقيقي 
صوره هنا في هذه الساحة، نحن أيضاً نريد أن 

نذهب إلى قبره، ونجلس وندعو مثل اآلخرين، 
فلو ضربنا بأيدينا على تراب قبورهم؛ سنشعر 
وال  قبور،  لدينا  ليس  اآلن  أما  قليل،  بتحسن 
عظام وال جنائز، مستعدة للتضحية بنفسي من 
قوله،  أريد  ما  النووي،  الحمض  اختبار  أجل 
إذا حصلت على قطعة من إصبعه قبل وفاته، 
يكن  ما  وليكن  وأقبلها،  سأحملها  يكفي،  فهذا 

بعدها«.   

نريد قرباً نذهب اليه

أخرى  قريبة  وهي  غوندم،  فريدة  وأشارت 
منذ  كعائلة  يكافحون  أنهم  إلى  للمفقودين، 

سنوات للعثور على عظام أقاربهم.
بأي  المقتول  شقيقها  عظام  تريد  إنها  وقالت 
أيضاً،  أقربائنا  العثور على عظام  نريد  ثمن، 
نعلم أنهم ليسوا على قيد الحياة، لكن نقول على 
إليه،  نذهب  قبر  لدينا  عظاماً،  لدينا  أن  األقل 

عاش أبي وأمي جميعاً، وماتوا بهذه الحسرة.
وكالة أنباء املرأة
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عمشة محمدمحمد خطيب

روناهي/ الدرباسية - لم تسلك شعوب شمال وشرق سوريا دروبًا من حرير مزروعة بالورود، لتصل إلى ما وصلت إليه من انجازات ومكتسبات، بل إن 
هذه الشعوب حفرت في الصخور دفاعًا عن كرامتها، وسعيًا إلى حريتها، حيث أنها قدمت عشرات اآلالف من الشهداء، وأضعافهم من الجرحى؛ 

كي يستطيعوا العيش بحرية على أرضهم التاريخية، حيث كانوا قبل ذلك مسلوبي اإلرادة ال حول لهم وال قوة.

حرب الشعب الثورية.. إتمام لدرب الشهداء والسير 
على هديهم

انضمام سبعين شابًا وشابة بالطبقة لدورة في اإلسعافات األولية

عائالت المفقودين تطالب إجراء فحص الحمض النووي للرفات التي عثر عليها

روناهي/ قامشلو ـ صّرح رئيس نادي تشرين السوري طارق زيني عن الوضع المالي المزري لناديه، وذكر بأنهم يعيشون معاناة حقيقية، ولكن لم 
تمر أيام حتى نشرت صفحة النادي الرسمية في الفيسبوك عن التعاقد مع البرازيلي وايرلي ماسيمينتو دي اوليفيرا، في داللة واضحة على أن النادي 

له القدرة المالية الكافية، ومنها جلب المحترفين.

بعد تباكي زيني على فقر الحال.. تشرين يضم البرازيلي 
وايرلي ماسيمينتو دي اوليفيرا!

اقتراحات بإضافة رياضات 
جديدة لبارالمبياد لوس 

أنجلوس 2028

أندية البوندسليغا ترشح بايرن للفوز باللقب

على  السوريّة  األندية  من  الكثير  وتتباكى 
األوضاع المادية المزرية، وآخرها كان بطل 
لسان  على  تشرين  نادي  السوري  الدوري 
تصريح  عبر  وذلك  زيني،  طارق  رئيسه 
إلذاعة »صدى FM« والذي كشف عن حجم 
المعاناة التي يعيشها ناديه خالل الفترة األخيرة 
الدوري  لقب  على  الحفاظ  في  النجاح  رغم 

السوري الممتاز، للعام الثالث على التوالي.
تصريحات  في  تشرين  نادي  رئيس  وقال 
إذاعية عبر إذاعة »صدى FM«: »نحن في 
مالياً،  مواسم  ثالثة  منذ  نعاني  تشرين  نادي 
كان لدينا راعٍ رسمي ومن ثم لم نجد البديل، 
ضعف االستثمارات وعدم وجود حلول يؤثر 

في اإلنفاق على األلعاب«.
قبل  من  هو  مالياً  يدفع  »ما  زيني:  وأضاف 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، ودائماً نبحث 
أغلب  مالياً،  مستقرين  نكون  حتى  راعٍ  عن 
مع  نوقع  ونحن  الحقيقة،  تعلم  ال  الجماهير 

العبين بناًء على سمعة النادي«.
صفحتي  على  نشرته  »ما  زيني:  ونوه 
الشخصية على فيس بوك لعدم وجود من يلتف 
راعية  شركات  هناك  المحافظة،  أندية  حول 
بذلك  شح  لدينا  ونحن  المحافظات  كافة  في 
لألسف  المالية  ظروفنا  محدودة،  وإمكانياتنا 

صعبة جداً«.

أتعاقد  تشرين  نادي  كرئيس  »أنا  وواصل: 
لحين  األولى  دفعته  يأخذ  ال  وقد  الالعب  مع 
تأمين راعٍ، منذ ثالثة مواسم نحن نعاني، لكن 
كتبت ألن الموضوع زاد عن حده لذلك قررت 

الكتابة«.
طارق  السوري  تشرين  نادي  رئيس  واختتم 
التوجه  الشركات  بالقول: »على  حديثه  زيني 
نحو األندية، أنا أعمل فوق طاقتي حتى أحافظ 
مني جهدا  يتطلب  النادي وهذا  استقرار  على 

أكبر«.
ولكن لم تمِض أيام حتى نشرت صفحة النادي 
المحترف البرازيلي  الرسمية التالي: »رسمياً 
كشوف  على  اوليفيرا  دي  ماسيمينتو  وايرلي 

نادينا قادماً من نادي الخابورة العماني«.
مادية  سيولة  وجود  على  الصفقة  هذه  وتدل 
الخاص  جيبهم  من  كانت  لو  وحتى  للنادي، 
كما يذكر رئيس النادي، ألن التوقيع مع العب 
برازيل يتطلب مبلغ ضخم وكبير، إال إذا كان 
هذا البرازيلي جاء متطوعاً للنادي!، أو رئيس 
الرعاية  لكسب  الضحية  دور  يمثل  النادي 

والتبرعات من محبي ناديه.

فساد عقود الالعبني

عقود  أن  رياضي،  إعالمي  كشف  جانبه  من 
الدوري السوري  القدم في  بعض العبي كرة 

وصلت إلى 360 مليون ليرة سوريّة.
على  منشوراً  جنيدة  بسام  اإلعالمي  ونشر 
صفحته على فيسبوك قال فيه: »ما بين المخفي 
كرة  اتحاد  تحدث،  كثيرة  أمور  ثمة  والمعلن 
القدم وضع ضوابط وسقف لعقود الالعبين مع 
ولكن  عقدياً،  بها  تقيدت  األندية  وكل  أنديتهم 
الكبيرة  واألرقام  تماماً  مختلف  األمر  واقعياً 

لعقود الالعبين هي أكبر بكثير«.
وأضاف: »فتح االتحاد باقي األبواب في بالغه 
والمكافآت  الحوافز  مثل  مصراعيها،  على 
يكون  الدفع  جعل  وغيرها،  والنقل  واإلقامة 
من تحت الطاولة وهذا يعني بالعربي الفصيح 
شرعنة للفساد المالي أوالً، وثانياً تفويت نسبة 
البأس بها من عقود الالعبين لخزينة االتحاد 
وعلى عينك يا تاجر، كما تم تفويت مبالغ مالية 
لن  التي  المبالغ  تلك  من  الدولة  لخزينة  أيضاً 
يتم اقتطاع الضرائب منها كونها تدفع بطريقة 
مخفية وتحت أبواب شتى«. وأشار إلى أن هذه 
الطريقة الجهنمية جعلت االتحاد شاهد شرعي 
على تعاقدات هو يدرك ويعرف أنها صورية 
وال يستطيع التحريك ساكناً، ناهيك أن الالعب 
يقبض المبالغ الزائدة )كاش( وبموجب شيكات 
مكتوبة يتم صرفها على دفعات، ولو الالعب 
عليه  قانوني  مستمسك  يوجد  فال  النية  أساء 
الصفقات  يعقدون  الذين  الزور  شهود  سوى 

بمكاتبهم الخاصة ويستفيدون منها.
الالعبين  من  كبير  عدد  عقود  بأن  ونوه 
تجاوزت الـ200 مليون ليرة، ووصل بعضها 
واتحاد  مليون   400 وحتى  مليون   360 الى 

اللعبة عامل حاله مو شايف.
القدم  لكرة  السوري  العربي  االتحاد  ونشر 
التابع لحكومة دمشق على صفحته الرسمية أنه 
وبعد مخاطبة مدير برنامج االنتقاالت المحلية 
 )FIFA Connect( الالعبين  وتسجيل 
للحصول  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  في 
الالعبين  تسجيل  نافذة  لتمديد  استثناء  على 

المحترفين.
القدم  لكرة  السوري  العربي  االتحاد  قرر  كما 
المحترفين  الالعبين  تسجيل  نافذة  تمديد 
حتى  فقط  أسبوعين  لمدة  وذلك  فقط  المحلية 
نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد الموافق لـ 
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االلتزام  ضرورة  على  مؤكداً  االتحاد  وأشار 
بتسديد جميع الذمم المالية المترتبة على األندية 
يتم  لن  وأنه   2022/2021 للموسم  بالنسبة 
توثيق أو تسجيل عقد أي العب على برنامج 
 FIFA( االنتقاالت المحلية وتسجيل الالعبين
Connect( قبل تسديد رسوم توثيق كل عقد 

والبالغة /5٪ من قيمة العقد اإلجمالية.
الدوري  قرعة  سحب  تم  فقد  آخر  وسياِق 
السوري الممتاز لفئة الرجال لموسم 2022-
2023 وذلك بحضور عدد من مندوبي األندية 
التي  الدوري  بطولة  في  المشاركة  الـ12 

ستنطلق في الثاني من شهر أيلول المقبل. 
وكانت قرعة النسخة 52 من بطولة الدوري 

الممتاز والتي تشهد مشاركة سبعة من األبطال 
يراعي  بما  توجيهها  تم  السابقين،  العشرة 
في  ذاتها  للمالعب  األندية  من  عدد  استخدام 
عن  أسفرت  وقد  والالذقية،  وحمص  دمشق 
الجولة االفتتاحية وفق ما  مواجهات قوية في 

يلي: 
ـ حطين× جبلة.

ـ الطليعة× الوثبة.
ـ الوحدة× الجزيرة.

ـ الجيش× المجد.
ـ الكرامة× أهلي حلب.

ـ الفتوة× تشرين.

أنها  الدولية  البارالمبية  اللجنة  أعلنت 
ضمن  رياضة   33 إلدراج  طلبات  تلقت 
لم  والذي  أنجليس 2028  لوس  بارالمبياد 

ينتِه العمل على جدول مسابقاته بعد.
في  تشارك  التي  االتحادات  لدى  وكانت 
حتى  فرصة   ،2024 باريس  بارالمبياد 
طلباتها  لتقديم  الماضي  تموز  من  الرابع 

إلى اللجنة البارالمبية الدولية.
التي  العالمية  االتحادات  كافة  وتقدمت 
باريس  بارالمبياد  برنامج  في  تشارك 
المصارعة  إلضافة  بمقترحات   ،2024
للمصابين  بالنسبة  القدم  وكرة  والتسلق 
الجولف  وكذلك  المخ،  في  بإعاقات 
على  القدم  وكرة  والرقص  والكاراتيه 

اليد  وكرة  واإلبحار  المتحركة  الكراسي 
على الكراسي المتحركة.

الطائرة  لكرة  الدولي  االتحاد  تقدم  بالمثل، 
الطائرة  كرة  لعبة  إدراج  بطلب  جلوساً 

الشاطئية.
وستدرس البارالمبية الدولية الطلبات عقب 
بالتعاون  وستعمل  االقتراحات،  كافة  تلقي 
مع اللجنة المنظمة لبارالمبياد لوس أنجليس 
2028 لدراسة التأثير المحتمل على جدول 

المسابقات.
النهائي  القرار  يصدر  أن  المنتظر  ومن 
المقترح إضافتها ألجندة  الرياضات  بشأن 
للجنة  العليا  الهيئة  قبل  من  البارالمبياد 

أندية البوندسليغا ترشح بايرن للفوز باللقبأواخر كانون الثاني 2023.
األنباء  وكالة  أجرته  رأي  استطالع  كشف 
فرق  ومسؤولي  مدربي  أن  )د.ب.أ(  األلمانية 
القدم  لكرة  األلماني  األولى  الدرجة  دوري 
)البوندسليغا(، يرون أن بايرن ميونخ المتّوج 
باللقب في المواسم العشرة الماضية، ال يزال 
المرشح األوفر حظاً للتتويج باللقب في الموسم 

الجديد.
المرشح األقوى طبقاً  بايرن ميونخ هو  وكان 
آلراء 16 نادياً من جميع األندية الـ 18 التي 
شملها االستطالع، لكن األمل كان قائماً بشأن 
وباير  واليبزغ  دورتموند  بوروسيا  قدرة 
ليفركوزن على المنافسة بقوة، على األقل، مع 

بايرن.
التنفيذي  الرئيس  فاتسكه  يواخيم  هانز  وقال 
المرشح  »هو  بايرن  إن  دورتموند  لبوروسيا 
الهجوم  نجم  رحيل  رغم  مجدداً«  األبرز 
الفريق،  عن  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي 
وذلك ألن بايرن تعاقد مع »العبين استثنائيين« 

هما ساديو ماني وماتيس دي ليخت.
وأضاف: »اليبزيغ وليفركوزن ونحن بالطبع 
نحب أال يكون بايرن هو البطل مجدداً«، لكنه 

أشار أيضاً إلى أنه ال يمكن توقع ذلك.
لفريق  الفني  المدير  تيديسكو  دومينيكو  أما 
يوم   5  /  3 بايرن  أمام  خسر  الذي  اليبزيغ، 
السوبر  كأس  مباراة  في  الماضي  السبت 

األلماني، فقد صّرح قائالً: »بايرن بالتأكيد هو 
المرشح األبرز مجدداً«.

وأضاف: »نحن طموحون ونرغب في تحقيق 
أفضل نتيجة ممكنة والتأهل إلى دوري أبطال 
أن  المبالغة  من  سيكون  لكن  مجدداً،  أوروبا 
بالنسبة  هدفاً  نعتبره  أن  أو  اللقب  نتحدث عن 

لنا.«
بنادي  الكرة  مدير  ميسلينتات  سفن  وقال 
في  اإلثارة  في  »يأمل  إنه  شتوتغارت 
بين  مفتوحة  المنافسة  تكون  وأن  البوندسليغا 

هذه األندية لفترة طويلة.«
لفريق  الفني  المدير  بومغارت  شتيفن  وقال 
كولن »جميع الفرق األربعة ستلعب من أجل 
اللقب »ألنها جميعاً تتمتع بأوضاع جيدة، بينما 
قال ساندرو شوارتز المدير الفني لهيرتا برلين 
»إذا  حقاً  التحدي  يخوضوا  قد  المنافسين  إن 
نجحوا في تقديم العروض القوية بشكٍل مستمر 

طوال الموسم« مثل بايرن.
ولم يُدِل نادي بايرن ميونخ بأي توقعات لكن 
رئيسه هربرت هاينر قال »طموحنا هو الفوز 
الرئيس  كان  أوليفر  أبدى  كما  باأللقاب«، 

التنفيذي لبايرن طموحاً لتحقيق الكثير.
الطراز  من  فريق  »لدينا  كان:  أوليفر  وقال 
التحسن وحصد  إلى  يتطلعون  الجميع  األول، 

ألقاب أكثر من الموسم الماضي«.
الموسم  في  مشواره  ميونخ  بايرن  ويستهل 
الجديد للبوندسليغا بلقاء آينتراخت فرانكفورت 
الجمعة  يوم  األوروبي  الدوري  لقب  حامل 

المقبل.
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المصورة اللبنانية هدى قساطلي تقدم سيرة جرح لم 
يندمل »من بيروت إلى حلب«

اإليرانية ميترا فراهاني تجمع غودار وغلستان افتراضيًا

لتكون سالحاً  كاميرتها  قساطلي  هدى  حملت 
ناعماً، وثّقت به الخراب والدمار، اللذين طاال 
حلب وبيروت، وكانت صورها التي التقطتها 
الجماعية،  الذاكرة  من  جزءا  المدينتين  بين 
وأرشيفاً يراه الناس بأعينهم وتخزنه ذاكرتهم، 
لكنهم يتأملونه للمرة األولى في معرض صور 
ودور  المشترك،  الوجع  يكشف  فوتوغرافية، 

اإلنسان في الخراب الذي يلحق باألوطان.
مؤسس  منيمنة  سهيل  أيام  بضعة  منذ  كتب 

ورئيس جمعية »تراثنا بيروت« على صفحة 
فيسبوك الخاصة به، وقال: »لقد سلبوك حتى 
يزرع  من  قلت  ألجله!  تكافح  الذي  تراثك، 
خنجراً في ظهر الماضي، زرع المستقبل في 
صدره ألف سيف«. تكاد هذه الكلمات تختصر 
الخامس  حتى  مغبغب  أليس  صالة  تقدمه  ما 
معرضين  من  القادم،  أيلول  من  والعشرين 
واألنثروبولوجية  الفوتوغرافية  للمصورة 
»من  عنوان  تحت  قساطلي،  هدى  اللبنانية 
بيروت إلى حلب«، إضافة إلى ذلك عرضت 
مستشفى  عن  تصويرها  من  فيلماً  المصورة 
بعنوان  عشر،  الرابع  القرن  إلى  يعود  أثري 
»العودة إلى بيمارستان أرغون«. تنظم صالة 
أليس مغبغب معرضاً للمصورة هدى قساطلي 
األول  الجزء  جزأين،  من  يتألف  إيطاليا،  في 
الخامس  في  عرضها  بدأ  صورة،   11 ضم 
مؤسسة  في  المنصرم،  تموز  من  والعشرين 

كانت  باليرمو،  مدينة  في  إيليا«  »سانت 
من  بطلب   2018 سنة  في  صورتها  هدى 
العريقة،  األثرية  حلب  مدينة  عن  اليونيسكو، 
التي تعرضت إلى تدمير يكاد يكون ممنهجاً، 
المعماري  التاريخ  على  القضاء  منه  الهدف 
مهن،  مع  وثيقاً  نسجاً  نسج  الذي  للمدينة، 
وأعمال وأمزجة تخص أهل مدينة حلب عبر 

العصور المتعاقبة.

سرية ذاتية برصية

هي  قساطلي  هدى  عرضتها  التي  والصور، 
للذات  مناجاة  أو  بصرية،  ذاتية  بسيرة  أشبه 
به  وشعروا  عرفوه  ما  الكثيرون  فيها  سيرى 
في الماضي غير البعيد، قبل أن تنهال الرغبة 
في إلغاء هيئة المدينة على رأس حلب، تماماً 

كما حدث في بيروت.
الصور  »تلك  أن:  الصحافي  البيان  ويذكر 
مأخوذة خالل تجوال هدى قساطلي في مدينة 
األبواب  أقواس  تحت  والدتها  برفقة  حلب، 
الحجري...  الدانتيل  من  المصنوعة  الحجرية 
مفتوحة  الحرب  بعد  أصبحت  البيوت  لكن 

للرياح، واألشباح«.
أما الجزء الثاني من العرض، فهو مخّصص 
ومما  صورة،   44 وضم  بيروت،  لمدينة 
للمعرضين:  المرافق  الصحافي  البيان  ذكر 
واألقواس  والنوافذ،  األبواب  صور  »مع 
انفجار  بعد  أو  قبل  التقطت  التي  والقناطر، 
العناصر  قساطلي  هدى  تلتقط  بيروت،  مرفأ 
بمرور ضوء  والملونة،  الزخرفية  المعمارية 
النهار، ترسل هذه األبواب والنوافذ واألروقة، 
الحياة  يضخم  ما  متأللئة،  ملونة  انعكاسات 
بالتراث  ارتباطهم  ويكرس  للسكان،  اليومية 

المدمر«.

زاوية نظر مختلفة للجامل

أليس مغبغب، صاحبة الصالة، التي أصحبت 
عدة  منها  تنطلق  نواة،  السنوات  مّر  على 
لبنان  وخارج  داخل  في  وفنية  ثقافية  أنشطة 
قائلة:  الفني  الحدث  تكلمت عن  السواء،  على 
بيروت  معرض  في  قساطلي  هدى  »تصور 
حتى  المدينة،  لهذه  الذهبي  العصر  مراحل 
صغيرة  مدينة  في  المعرض  يقام  هذا،  يومنا 
 100 نحو  البعيدة  الصقلية  جيبلينا  اسمها 
على  توالى  حين  وفي  باليرمو،  من  كيلومتر 
السياسية  الطبقات  وحقد  جشع  بيروت  تدمير 
األرضية  الهزة  شوهت  المتعاقبة،  اللبنانية 

واستمر   ،1968 سنة  جيبلينا  مدينة  وجه 
منتظرين  الخيم  تحت  عاماً   20 لنحو  سكانها 
إعادة إعمار مدينتهم الجديدة، على جبل فوق 

البحر«.
تضمن  بما  المزدوج  المعرض  هذا  يكن  لم 
مع  بالتالزم  المدن،  تراث  تُخلد  صور  من 
لهدى  بالنسبة  من نوعه  جديداً  ناسها معرضاً 
بشغف  طويالً  اسمها  ارتبط  التي  قساطلي، 
من  المدن  إلنقاذ  دوماً  المتأهب  التصوير 
لهدفين  وذلك  افتراضياً،  األقل  على  موتها، 
ألجل  مباشرة:  األكثر  وهو  األول  مهمين. 
الحفاظ على الذاكرة من خالل أرشفة الصور، 
وهو أمر عاهدت نفسها عليه المصورة هدى 

قساطلي منذ أكثر من 20 سنة.
ومن ناحية ثانية يهدف عملها بشكل عام إلى 
نسج، ال بل تكريس العالقة، التي قوامها جدلية 
ما  التواصل  فقط  وليس  والنتائج«  »األسباب 
بين الماضي والحاضر والمستقبل، في سردية 
فنية تنطبع في عين المشاهد، وتحول الحاضر 
إلى مرآة تعكس من جهة ما حدث في الماضي 
ما  تعكس  ثانية  جهة  ومن  البعيد،  أو  القريب 
يُمكن أن يحدث في المستقبل كنتاج عن ماض 

وحاضر، وعن حاضر يريد أن يعمي بصيرته 
عما، وكيف آلت إليه األمور.

بيروت،   1960 مواليد  من  قساطلي  هدى 
حازت في عام 1984، على شهادة في الفلسفة 
بانثيون – سوربون، وفي  باريس  من جامعة 
في  دكتوراه  أطروحة  قدّمت   ،1987 عام 
اإلثنولوجيا وعلم االجتماع المقارن من جامعة 
مسقط  إلى   1986 عام  في  لتعود  باريس، 
المهنيّة  حياتها  وكّرست  بيروت،  رأسها، 
دولية  خبيرة  فاختيرت  والتصوير،  للبحوث 
باحثة  وُعيّنت  األوروبي،  »مدينة«  لمشروع 
ملحقة بجامعة البلمند، وبوحدة البحوث متعدّدة 
القديس  جامعة  في  الذاكرة  عن  التخّصصات 
يوسف، وفي الوقت نفسه باحثة شريكة لمركز 
األوسط  الشرق  عن  واألبحاث  الدراسات 

المعاصر.
وكاالت

أفالم تسقط علينا من فوق، وال نعرف  هناك 
كيف نتعامل معها، وفي أي خانة نرتّبها، هي 
أفالم بال مرجعية تصعب مقارنتها بأي شيء 
روبنسون«  الجمعة،  »إلى  قبل،  من  شاهدناه 
هذه  من  فراهاني،  ميترا  اإليرانية  للمخرجة 
األفالم التي تعيد ثقتنا في السينما، بعدما أقدم 
تخريب  على  السينمائية  األعمال  من  الكثير 
عالقتنا بهذا الوسيط، بعد عرضه في مهرجان 
مهرجان  في  الفيلم  حّط  األخير،  برلين 
كم  وسط  ما  نوعاً  فضاع  فاري،  كارلوفي 
المختلفة  التوّجهات  ذات  األعمال،  من  هائل 
ان  اال  التشيكية،  التظاهرة  في  ُعرضت  التي 
العرض،  في  حاضراً  كان  ينتظره  كان  َمن 
تجهيزها  تم  داخل صالة صغيرة  الذي جرى 
خصيصاً للمهرجان، مع ذلك، فترة قصيرة بعد 
بداية الفيلم، نسيُت أين أنا، وعلى ما أجلس، اذ 
حملني الفيلم إلى مسائل تحض على التفكير، 

وذلك بأسلوب غاية في البساطة والشفافية.
قارئ هذه السطور سيدرك مدى فرادة الفيلم، 
المخرج  »بطولة«  من  بأنه  نخبره  عندما 
غودار  لوك  جان  السويسري  الفرنسي 
إبراهيم  الشهير  اإليراني  والمخرج  والكاتب 
غلستان المنفي في بريطانيا منذ العام 1975، 

من  الثمانينيات  أواخر  في  أحدهما  رجالن 
)عند  التسعينيات  أواخر  في  والثاني  عمره، 
سنوات(،  بضع  قبل  أي  الفيلم  تصوير  تاريخ 
ولن  المخرجة،  طلب  على  بناًء  يتراسالن 
المراسالت،  لهذه  صدى  سوى  الفيلم  يكون 
التي تجعلنا نكتشف المزيد من التفاصيل عن 
الفنّانين وأفكارهما، كما سيزداد عدد األسئلة، 
جانب  من  لطرحها  المجال  الفيلم  يفتح  التي 

المتلقي. 

غودار يف عزلته
 

ولَم  المراسالت،  هذه  بدأت  كيف  ولكن 
كان  لقاء  أن  علماً  وغلستان؟  غودار  بين 
أواخر  في  بينهما  يحصل  أن  المفترض  من 
كانت  البدء،  في  يحصل،  لم  لكنه  الستينيات، 
فكرة ميترا فراهاني أن تجمعهما معاً في مكان 
وزمان محددين، إال أن هذه المبادرة تعذّرت، 
المراسالت  على  اللقاء  يقتصر  أن  فقررت 
والبصرية  السمعية  المختلفة،  بأشكالها 
المحاولة  من  عاماً  خمسين  بعد  والمكتوبة، 
األولى، نجح اللقاء، لكن بصيغته االفتراضية 

ال الحضورية، ليصبح بذلك ابن زمنه.  

مراسلة افرتاضية

كوسيلة  اللغة  بين  فّرق  لطالما  الذي  غودار، 
تعبير، واللغة باعتبارها وسيلة تواصل، راح 
الواقع  بيته  في  جالس  وهو  غلستان،  يراسل 
في رول )سويسرا(، فيما يشبه منفى اختيارياً 
بدأ  جانبه،  من  غلستان،  نفسه،  على  فرضه 

غرف  بين  يتنقّل  وهو  المراسالت  تلك  يتلقى 
مسكنه الفخم، الكائن في مكان ما في انكلترا.

 استمرت المراسالت ألكثر من ستة أشهر. كّل 
يوم جمعة هناك رسالة يجب أن تُرسل، وتُفتح 
غريب  من  رسالة  عليها.  شهود  ونحن  وتُقرأ 
غيرها،  مثل  رسالة  توجد  ال  غريب،  إلى 
وفي هذا يمكن االعتماد على ابتكارية غودار 
واألخير  غلستان،  يفاجئ  كيف  يعرف  الذي 
مهما فعل، سيبقى الحلقة األضعف في الفيلم، 
فغودار يتالعب به، كما تالعب دائماً بالُمشاهد 
دهشته  سيكرر  غلستان  أن  حتى  واختبره، 
مراراً من هذا األسلوب، وفي إحدى جمله التي 
يقول: »هناك  الُمشاهد،  بال  في  ستبقى عالقة 
ذلك  يكون  قد  غودار،  عند  االدعاء  بعض 
لكن غودار سيبقى  المسيحية«،  تربيته  بسبب 
الفيلم،  من  األخير  الرمق  حتى  لنفسه  وفياً 
مفّخخاً رسائله اإللكترونية باأللغاز واألحجية، 
لعل  مجنونة،  وسلفيات  سكرينشوتات  يرسل 
أجملها الصور، التي يتبادلها الرجالن، وهما 

على فراش المستشفى، كّل منهما من موقعه.
عن  ليقوله  الكثير  لديه  فيلم  في  كله  وهذا 
الحنان  من  بالكثير  ويقوله  الشيخوخة، 
الرجلين  بين  تنشأ  التي  المراَسلة  والعاطفة، 
هذا  ومن  متكافئة،  غير  أرض  على  تنشأ 
التفاوت، يولد فيلم ظريف وإنساني وشاعري، 
ومتكلف  ساخر،  لغلستان  غودار  يكتبه  فما 
للوجود  مفهومه  يكشف  األحيان،  بعض  في 

وللدروب، التي طالما غامر عليها في الكثير 
من أفالمه. 

أما غلستان فهو المتلقي الذي ال حول له وال 
قوة، يحاول بال جدوى اإلتيان ببعض المنطق 
بصوت  األسئلة  ويطرح  المراسالت،  لهذه 
عال، وهو في هذا يؤدي دور الُمشاهد، يرمي 
وعلى  غلستان،  ملعب  في  الطابة  غودار 
إلى  دائماً  اللعبة تصل  إليه. هل  األخير ردها 
الهدف المنشود؟ ال يهم، فحتى الفشل في بلوغ 

الهدف، يفيد الفيلم، ويصبح جزءاً من كيانه. 
تتعّمق  رسالة،  تلو  ورسالة  لقطة  بعد  لقطة 
وتتداخل  واألماكن،  األشياء  بين  العالقة 
أن  دون  )من  الفيلم  يطرحها  التي  الشؤون 
تشبه  ال  عجيبة،  خلطة  في  طرحها(  يدّعي 
معها مصاف  ليبلغ  قبل،  من  رأيناه  أي شيء 
قصيدة  فراهاني  ميترا  تحيك  نعم،  القصيدة. 
هنا وهناك، ولكن  التقطتها  َمشاهد  من مجرد 
لعبة  فأنها تزجنا في  البارع،  المونتاج  بفضل 
مرايا بين رجلين يجدان نفسيهما، وقد صنعت 
فكرياً،  تواصالً  بينهما  المتبادلة  الرسائل 

ووجدانياً مفقوداً عند كثيرين. 
من  كناجيين  وغلستان  غودار  الفيلم  يصّور 
بجزيرتين  أشبه  روحاهما  الماضي،  القرن 
تحاوالن  ولكن  بعض،  عن  بعضاً  مفصولتين 
الرسائل  وما  األخرى،  من  الواحدة  االقتراب 
سوى ضفاف تينك الجزيرتين، إنهما جزيرتان 
هجرهما الكثير من األشياء، إال أنهما ما زالتا 
يوحي  الفيلم  في  شيء  ال  بالرغبة،  عامرتين 
الذي يدور فيه، سوى رسالة مؤرخة  بالزمن 
الصدفة،  طريق  من  نلمحها   2015 بتاريخ 
من  يقارب قرناً  أمام ما  أننا  ينفي  لكن هذا ال 
التساؤالت، التي تحضر في كلمات الرجلين، 
اللذين ينصاعان إلى هذه اللعبة الحميمة، ببطء 
ال يشبه إيقاع العصر، وبذكاء يثير اإلعجاب، 

وبطرافة فقط الحكماء قادرون عليها. 
تحاول ميترا فراهاني فهم العالقة وارتداداتها، 
من خالل شذرات ال من خالل االستمرارية. 
سينمائي،  أي  عند  تحدياً  يُعدّ  ذاته  في  وهذا 
أن  مفكرين  يمكن  كيف  عن  تفكيكي  فيلم  هذا 
يتواصال في ظّل التكنولوجيا الحديثة، التي تتيح 
االتفاق  يكفي  الشاشات، وهل  التمترس خلف 
على المسلّمات إلنشاء تواصل فكري حقيقي؟ 
لن  والسياسي  والعاطفي  الفكري  التبادل  هذا 
فالطريق  ملموسة،  بنتيجة  أو  ينتهي بخالصة 
إلى البيت أجمل من البيت، كما كتب محمود 
حتماً  تبقى  شيء،  كّل  تبدد  وبعد  درويش. 
لحظات محسوسة… صدى من هنا، نظرة في 
الكاميرا من هناك، كما عندما ينظر غودار في 
العدسة، وهو يدس المياه في نبيذه، تماماً كما 

فعل طوال حياته، ضارباً الجمال بالجمال.
وكاالت

األمن  قوى  أعلنت  ـ  األخبار   مركز 
إحباط  سوريا  وشرق  شمال  في  الداخلي 
داعش  عوائل  من  لمرتزقة  تهريب  عملية 
بالقنبلة  تم وصفه  الهول، والذي  من مخيم 
من  الخشية  ظل  في  خاصةً  الموقوتة 
الخاليا  بها  تقوم  التي  االغتيال  عمليات 

النائمة لداعش في المنطقة.
الرسمي  الموقع  نشر  الصدد  هذا  وفي 
مشاهد  “األسايش”،  الداخلي  األمن  لقوى 
مصّورة لعملية التهريب عبر شاحنة كبيرة 
إلى أنهم تمكنوا  ُمحملة باألخشاب، مشيرةً 

من إحباط عملية التهريب.
وتم ضبط الشاحنة وهي محملة باألخشاب، 
“داعش”  عائالت  من  فرداً   59 وتحمل 
المخيم،  من  خرجت  قد  طفالً،   39 منهم 
إلقاء  تم  الشاحنة  تتبع  أنه وبعد  إلى  مشيراً 

القبض على المهرب الذي خطط للعملية.

يُشار إلى أن اإلدارة الذاتية كانت قد دعت 
الدول السترجاع رعاياها  وتكراراً  مراراً 
خاصةً  سوريا  وشرق  شمال  مخيمات  من 
والذي  داعش  لخاليا  كبير  نشاط  ظل  في 
لتنفيذ  المنطقة  التركي في  التصعيد  يستغل 

عمليات إرهابية.

حراك  في  القيادي  كشف  ـ  األخبار  مركز 
موعد  عن  داود،  صالح  الجديد  الجيل 
الحراك  رئيس  لها  دعا  التي  تظاهراته 

شاسوار عبد الواحد.
إن  صحفي  حديث  في  داود  وقال 
المقبل  السبت  يوم  ستكون  “التظاهرات 
وفي جميع مدن باشور كردستان، وهدفها 
في  الفساد  بأن  العام  للرأي  رسالة  إيصال 

كبيرة  لمراحل  وصل  كردستان  باشور 
وخطيرة جداً«.

للتظاهرة  الرئيسية  “األهداف  أن  وأضاف 
باشور  برلمان  انتخابات  موعد  تثبيت  هي 
واألمر  المقرر،  موعدها  في  كردستان 
الكبرى في  الفساد  استنكار عمليات  اآلخر 
الخدمات  وسوء  الثروات  وسرقة  اإلقليم 

وارتفاع معدالت الضرائب.
سوء  من  كردستان  باشور  مدن  وتعاني 
الخدمات وارتفاع أسعار الوقود لمستويات 

عالية وتأخر صرف رواتب الموظفين.
عن  كردستان عالوةً  باشور  أن  إلى  يشار 
األزمات السياسية التي يعانيها، فإن مناطقه 
اقتصادية سيئة  ترزح تحت وطأة أوضاع 
الزمرة  استيالء  نتيجة  معيشي  وغالء 

الحاكمة على موارد البالد.

تحالف الفتح ُيدين موقف الحكومة 
العراقية تجاه الهجمات التركّية

روسيا تستثمر الوضع بين الصين وأمريكا 

قوى األمن الداخلي ُتحِبط 
عملية لتهريب عوائل داعش 

من مخيم الهول

الجيل الجديد: التظاهرات ستعم 
جميع مناطق باشور كردستان

الفتح  تحالف  عضو  انتقد  ـ  األخبار  مركز 
العراقية  الحكومة  صمت  الفتالوي،  علي 
المتكررة  التركية  الدولة  هجمات  أمام 
على األراضي العراقية فضالً عن احتاللها 
إلى وجود  العراق، منوهاً  لمساحات داخل 
باشور  من  جزء  بين  مشتركة  مصالح 

كردستان والنواب السياسيين مع تركيا.
وقال الفتالوي: إن “هناك مصالح مرتبطة 
وحتى  كردستان  باشور  من  جزء  بين  ما 
يمكن  ال  لكن  تركيا،  مع  وسياسيين  نواب 
والسماح  العراقي  الدعم  على  المساومة 
واحتالل  التركية  الخروقات  باستمرار 

األراضي العراقية”.
للمقاومة  تركت  لو  “األمور  إن  وأضاف 
أراضيها  الى  تركيا  إعادة  من  لتمكنت 
وجود  أي  من  العراقية  األرض  وتحرير 
الحكومة  لكن  المحتلة،  التركية  للقوات 
مجاملة  على  وتعمل  وخاضعة  خانعة 

الجانب التركي”.
وأشار الفتالوي إلى أن “هناك مهادنة على 
حساب الدماء العراقية، في وقت ينبغي فيه 
إال  التركية،  الغطرسة  لردع  القوة  استخدام 
لردع  قراراً  تتخذ  لن  العراقية  الحكومة  أن 

أنقرة عن ممارستها في شمال العراق”.

السيادة  بخرق  التركي  الجيش  ويستمر 
األراضي  على  هجمات  وشن  العراقية 
مصيف  استهداف  كان  آخرها  العراقية، 
في  بزاخو  كارى  دار  ناحية  في  سياحي 
باشور كردستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة 

أكثر من 30 عراقي.

مركز األخبار ـ خرجت روسيا بموقف مؤيد 
للصين حيث اعتبرت زيارة بيلوسي لتايوان 
بكين  أحقية  وأكدت  االستفزازي  بالموقف 
يخص  فيما  الضرورية  اإلجراءات  باتخاذ 

تايوان.
وفي هذا الصدد اعتبرت الخارجية الروسية 
األمريكي  النواب  مجلس  رئيسة  زيارة 
سافراً  “استفزازا  لتايوان،  بيلوسي  نانسي 
األمريكي  العدواني  النهج  سياق  في  يأتي 

الرامي إلى ردع الصين”.
“نعتبر  الروسية:  للخارجية  بيان  وأضاف 
تايوان  الجانبين على مضيق  بين  العالقات 
الجانب  حق  ومن  للصين،  داخلياً  شأناً 
الصيني أن يتخذ كافة اإلجراءات الضرورية 
لحماية سيادته ووحدة األراضي فيما يخص 
قضية تايوان”. وأكدت الخارجية الروسية: 
بدون  يبقى  المبدئي  روسيا  “موقف  أن 
صيناً  هناك  أن  من  ننطلق  ونحن  تغيير، 

الشعبية  واحدة، وحكومة جمهورية الصين 
تمثل  التي  الوحيدة  الشرعية  الحكومة  هي 
الصين بأسرها، وأن تايوان جزء ال يتجزأ 

من الصين”.
ودعت الخارجية الروسية واشنطن لالمتناع 
عن أي أعمال من شأنها أن تقوض استقرار 
المنطقة واألمن الدولي، واالعتراف بالواقع 
فيه  مكان  ال  الذي  الجديد  الجيوسياسي 

للهيمنة األمريكية”.
مجلس  رئيسة  وصلت  أخرى  جهة  ومن 
إلى  بيلوسي  نانسي  األمريكي  النواب 
اآلسيوية  جولتها  في  التايوانية  الجزيرة 
التهديد  رغم  ماليزيا،  زيارة  بعد  الثانية 
انتهاك  ذلك  باعتبار  الصيني  والتحذير 

لسيادتها.
يشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الصيني، 
قوات بالده ستبدأ سلسلة  بأن  أعلن  قد  كان 
مساء  تايوان  حول  العسكرية  العمليات  من 
تقوم  للجزيرة  زيارة  مع  تزامناً  الثالثاء، 
نانسي  النواب األمريكي  بها رئيسة مجلس 

بيلوسي.

»القسم«  لعملية  دعمهم  عن  الحسكة  مقاطعة  في  الشهداء  ذوو  أعرب  ـ  األخبار  مركز 
مطالبين  والجواسيس،  العمالء  تستهدف  والتي  الديمقراطية،  سوريا  قوات  أطلقتها  التي 
بمحاسبتهم في محاكمات شعبية؛ ليكونوا عبرة لكل من تسّول له نفسه بيع أهله ووطنه 

لألعداء مقابل المال.

ذوو الشهداء: لن نتسامح مع الخونة والعمالء ليكونوا 
ِعبرة لمن َيعتِبر

 31 األحد  الديمقراطية  سوريا  قوات  أعلنت 
تموز عن عملية »القسم« التي تستهدف العمالء 
التركي،  االحتالل  لدولة  التابعين  والخونة 
وينتشرون في مناطق مختلفة من شمال وشرق 
سوريا، ممن كانوا سبباً في استشهاد العديد من 

القيادات العسكرية في المنطقة.
عوائل  مقدمتهم  وفي  المنطقة،  أهالي  ورّحب 
في  قسد  أطلقتها  التي  )القسم(  بعملية  الشهداء 
االستمرار  ضرورة  على  وأكدوا  تموز،   31

بمكافحة اإلرهاب والخونة.
وتحدث والد الشهيد سعد أحمد، وشقيق الشهيد 
عز الدين أحمد، من أهالي ناحية تل تمر التابعة 
شيخموس  سعيد  محمد  الحسكة،  لمقاطعة 
الحاجة  بأمّس  »كنا  فقال:  هاوار  لوكالة  أحمد 
»قسد«  أطلقتها  التي  األخيرة  العملية  إلى 
الرغم  على  تركيا،  عمالء  ضد  )القسم(  باسم 

عن  أهمية  تقل  ال  الحملة  وهذه  تأخرها،  من 
الحمالت العسكرية في جبهات القتال«.

ومدى  العمالء،  هؤالء  خطورة  إلى  ولفت 
»هم  وقال:  القائم،  المشروع  على  تأثيرهم 
لالحتالل  المسيّرة  الطائرات  من  حتى  أخطر 
التركي، والسالح الذي يستخدمه عسكرياً ضد 

المنطقة«.
قال  هؤالء،  محاسبة  وكيفية  العقاب  وعن 
محمد سعيد أحمد: »نحن نحترم قوانين اإلدارة 
نطالب  الشهداء  عوائل  نحن  لكننا  الذاتية، 
تل  ناحية  مركز  وسط  لهم  عسكرية  بمحكمة 
تمر، ونحن َمن سنحاسب الخونة الذين تسببوا 
كسرنا  يستطع  لم  االحتالل  أبنائنا،  باستشهاد 
على الجبهات؛ لذلك يحاول كسرنا عن طريق 
نسامح  لن  أننا  نُقِسم  نحن  والعمالء،  الخونة 

الخونة«.

دلكش زينب  الشهيد  قالت شقيقة  ومن جهتها، 
إيو، من ناحية تل تمر »نحن مع العملية التي 
يلقى  أن  أطلقتها »قسد«، ألن كل خائن يجب 
جزاءه ونحن سنساند قواتنا وسنبذل كل جهدنا 

إلنجاح هذه العملية«.
عام  منذ  متكاتفةً  المنطقة  شعوب  أن  مبينةً 
ونساند كل  متّحدين  »سنبقى  2011، ومؤكدةً 
الحمالت التي تستهدف الخونة والعمالء حتى 

تحقق ثورة روج آفا أهدافها«.
والعمالء  الخونة  يستحقه  الذي  الجزاء  وعن 
»قسد«  إلى  إيو  زينب  توجهت  المعتقلين، 
بالقول: »يجب إعدام الخونة شنقاً أمام الشعب 

ليكونوا عبرة لغيرهم«.
بدوره، أيّد والد الشهيد دمهات؛ محمد طاهر، 
نؤيدها  »نحن  قائالً  قسد  أطلقتها  التي  العملية 

ونشكرهم نحن كأهالي تل تمر ندين ونستنكر 
موقف  ونحيّي  أعدائهم،  لصالح  هؤالء  عمالة 
»قسد« ونباركه ونقف مع قواتنا إلنهاء هؤالء 
نطالب  منطقتنا،  في  الموجودين  العمالء 
األهالي«. قبل  من  الخونة  هؤالء  بمحاكمة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  أن  بالذكر  والجدير 

كانت قد أعلنت في بيان، اعتقالها 36 شخصاً 
التركي،  االحتالل  مع  مباشر  بشكٍل  يعملون 
ومقاتلين  قياديين  استشهاد  في  سبباً  وكانوا 
ضمن صفوفها، في أماكن ومناطق متفرقة في 

شمال وشرق سوريا.
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أحكاٌم جائرة بينها اإلعدام

لالحتالِل  التابعة  الجناياِت  محكمة  أصدرت 
على  المحتلة  عفرين  مدينة  في  التركّي 
 -27 بتاريخ  والسبت  األربعاء  يومي  مدى 
بحّقِ  جائرة  قضائيّة  أحكاماً   2022/7/30
شيخ  شيه/  ناحية  أهالي  من  كرداً  مواطنين 
فترةِ  بعد  وذلك  قرابٍة،  تربطهم عالقةُ  الحديد 
احتجاٍز تجاوزت السنة، أحدها باإلعدام، رغم 
أّن القانوَن الجنائّي التركّي توقَف عن إصدار 
محكمةَ  لكّن  عاماً،   19 منذ  اإلعدام  حكم 
القانون  تجاوزِت  عفرين  مدينة  في  االحتالِل 
التركّي. وأصدرت األحكام بعد إدانِة المحكوم 

عليهم بجرائم لم يقم عليها الدليُل اليقينّي.
األحكام  بحقهم  صدرت  الذين  المواطنون 
كانوا يقيمون بحي المحمودية بمدينة عفرين، 
للضرِب  احتجازهم  فترة  تعرضوا خالل  وقد 
والتعذيب واُنتزعت منهم االعترافات باإلكراه 
وتحت الضغط، وصدرت األحكام على النحو 

التالي: 

1ــ حسين يوسف مصطفى حسين )20 سنة( 
واعتقل في 2021/4/28 وُحكم عليه باإلعدام 

األربعاء 2022/7/27. 
2ــ يوسف مصطفى حسين حكم عليه األربعاء 
27/ 2022/7، بالسجن ثالث سنوات، اعتقل 

في 2021/5/1.
3ــ مصطفى بن محمد مصطفى حسين )29 
 2019 عام  األولى  المرة  في  اعتقل  سنة(، 
أسبوع  وبعد   2021 آذار  خالل  عنه  وأُفرج 
يُعرف مصيره حتى  أُعيد اختطافه ولم  واحد 
السبت  عليه  ُحكم  وقد  المحكمة،  في  ظهوره 
2022/7/30 بالسجن لمدة ثالث عشرة سنة. 
حسين  مصطفى  يوسف  بن  الدين  عز  4ــ 
في  اعتقاله،  لدى  قاصراً  وكان  سنة(   18(
بعالقة  التعذيب  تحت  واعترف   2021/5/5
أقربائه ووالديه مع اإلدارة الذاتيّة سابقاً وُحكم 
لمدة  بالسجن  السبت 2022/7/30  يوم  عليه 

ثالث عشرة سنة. 
5ــ زينب محمد أوالشلي )28 سنة(، زوجة 
مصطفى حسين، اعتقلت بتاريخ 2021/6/12 
وُحكم عليها األربعاء 2022/7/27، بالسجن 

لمدة اثنتا عشرة سنة. 
محمد  جيهان  عن  المحكمة  أفرجِت    -6

أوالشلي )29 سنة(.
بعد صدور قرار المحكمة تقدم المحكوم عليهم 
بطلٍب استئناف للحكم، تمت إحالتهم إلى سجن 

الراعي سيء الصيت.

مخالفة القانون الدويّل

االحتالل  حالة  الدولّي  اإلنسانّي  القانون  نظم 
من  مجموعة  فرض  خالل  من  الحربّي 
والتي  المحتل،  على  القانونيّة  االلتزامات 
التي  الحرب  تجاوزها جريمة من جرائم  يعد 

ترتكبها دولة االحتالل في األراضي المحتلة. 
للحفاظ  اإلنسانّي  الدولّي  القانون  يسعي  لذلك 
المحتل،  اإلقليم  لسكان  األصلّي  الوضع  على 
مصيره  مؤقتاً  وضعاً  االحتالل  أنَّ  باعتبار 
من  السلطة  انتقال  فترة  وخالل  الزوال، 
الحكومة الشرعية إلى دولة االحتالل وسلطتها 
التزاماٍت  المحتل  على  تفرض  العسكرية، 
وإجراءات يجب اتخاذها لكفالة استتباب األمن 
األراضي  في  بها  المعمول  القوانين  واحترام 
مقيّدةٌ  االحتالل  سلطة  فإنَّ  وبالتالي  المحتلة 

وليست مطلقةً.
قانونيّاً تصبح قواعد القانون الدولّي اإلنسانّي 
ذات الصلة باألراضي المحتلة واجبةُ التطبيِق 
الفعلية  السيطرة  تحت  ما  أرض  تقع  عندما 
لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه 
هناك  يكن  ولم  مسلحة  مقاومة  أي  االحتالل 

قتال.
مواطنين  ليسوا  المحكومون  المواطنون 
األراضي  على  جرٍم  أيَّ  يرتكبوا  ولم  أتراكاً 
المواطنين  أو  التركيّة  السلطات  ضد  التركيّة 
تواصُل  أن  الدولّي  القانون  وينصُّ  األتراك، 
ويجب  عملها  المحتلة  بالمناطق  المحاكم 
احترام حيادها، وال يجوز لسلطِة االحتالل أن 
القضاة  أو  الحكوميين  الموظفين  وضَع  تغيَّر 
اتّخاذ  أو  شكل  بأّي  عقوبات  عليهم  توقع  أو 
)اتفاقيّة  ضدّهم  التمييز  أو  لإلكراه  إجراءات 
الجنائّي  القانون  المادة 54(. ويبقى  جنيف 4 
ال  أي  المفعول.  ساري  المحتلة  المناطق  في 

تفرُض سلطاُت االحتالل قوانينها. 
محاكمتهم  أو  األفراد  “اعتقاُل  يتّم  أال  ويجب 
على  االحتالل  سلطة  قبل  من  إدانتهم  أو 
عنها  التعبير  تّم  آراء  على  أو  اُرتكبت  أفعال 
مؤقت  انقطاع  فترة  خالل  أو  االحتالل،  قبل 
القوانين  انتهاك  حاالت  باستثناء  لالحتالل، 
)اتفاقيّة جنيف  بالحرب”  الخاصة  واألعراف 

4 المادة 70(.
المبادئ  احترام  المحاكمة  أثناء  يجب 
ومن  األساسيّة  الدوليّة  القضائيّة  والضمانات 
في  والحق  المتهم،  بإبالغ  المتعلقة  تلك  بينها 
التمثيِل القانونّي والحق في االستئناِف )اتفاقيّة 

جنيف 4 الموادّ 75-71(.

قصة العائلة

التابعة  العسكريّة«  »الشرطة  عناصر  داهم 
لالحتالل التركّي مطلع شهر حزيران 2021 
حسين  مصطفى  الكردّي  المواطن  منزل 
يوسف في مدينة عفرين واعتقلته بتهمة تدبير 
تفجيرات وعالقته بخلية نائمة مزعومة تابعة 
لقوات سوريا الديمقراطيّة، رغم مرور ثالثة 
قضائه  بعد  عنه  اإلفراج  على  فقط  أسابيع 
أكثر من ثالثة أعوام قيد االحتجاز في سجون 

االحتالل التركّي.  
وادّعت سلطات االحتالل التركّي أنَّ “مصطفى 
مدينة  من  إليه  محّولة  أمواالً  تلقّى  يوسف” 
حلب من أجل تنفيذ عمليات تفجير، ليتبين أّن 
ألف  له فقط مبلغ 150  قد حّول  والد زوجته 
ليرة سورية لمساعدة ابنته على تدبير أمورهم 

المعيشيّة بعد اإلفراجِ عن زوجها.  
بتاريخ  أي  بيومين  “يوسف”  اعتقال  وبعد   
“الشرطة  ميليشيا  اعتقلت   )2021/5/3(
حسين  يوسف  حسين  المواطن  العسكرية” 
ذاتها كون “حسين  بالتهمة  وشقيقه عزالدين، 
من  واحد  أسبوع  وبعد  عدالء”،  ومصطفى 
زوجتيهما  اعتقال  تم  »حسين«،  اعتقالهما 
)أي  ميديا  وشقيقتها  أوالشي  محمد  زينب 

بتاريخ 2021/5/10(.
وميديا”  “زينب  اعتقال  من  أسبوعين  بعد 
العسكرية”  “الشرطة  مرتزقة  اعتقلت 
)بتاريخ  أوالشي”  محمد  “جيهان  شقيقتهما 

.)2021/5/24
مرتزقة  اختطفت   ،2021/6/17 وبتاريخ 
“جيش اإلسالم” المواطن “ماهر عبد الرحمن 
مدينة  في  منزله  من  جيهان(  )زوج  محمد” 
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قال الدكتور في السياسة والعالقات الدولية، آزاد ديواني، 
إن تركيا تمارس »اإلرهاب والعنصرية« بحق الكرد، سواء 
في باشور كردستان، أو في المناطق الكردستانية األخرى، 
وأكد، أن هدف تركيا أبعد من استهدافها الكرد، فهي 
المسيحين،  المنطقة  لشعوب  العرقي  التطهير  تمارس 

واإليزيدين، والعرب.  

النادي األوروبّي، وبقيت تلك العقوبُة غصة في حلقوم الطغمِة الحاكمة  منعت أنقرة الحكَم باإلعدام استجابة لشروط بصدِد االنضماِم إلى 
في تركيا. ولعلَّ الحرَب التي تواصلها ضد الكرد شكٌل من التطبيِق الموّسع لعقوبِة اإلعدام، والمفارقة أّن سلطاِت االحتالِل تطبُق كّل قوانينها 
في المناطِق المحتلة إال أنّها تستثني عقوبَة اإلعدام الممنوعة فتقضي بها محاكمها بحّق المواطنين الكرِد بعد إجراءاٍت صورّيٍة ُتنتزُع فيها 

االعترافاُت تحت التعذيِب.

آزاد ديواني: المحتل التركي يمارس التطهير العرقي 
بحق الكرد وسائر الشعوب المنطقة

آمد عنتري: شاهدت بأم عيني أفظع 
الجرائم بحق الشعب اإليزيدي في شنكال

محكمة االحتالل تقضي بعقوبِة اإلعداِم الممنوعة في تركيا

وشرق  شمال  على  هجماتها  تركيا  وكثفت 
سوريا في اآلونة األخيرة، إذ تعرضت عشرات 
الصاروخي،  للقصف  والبلدات  القرى، 
الطيران  استهداف  إلى  باإلضافة  والمدفعي، 
المسيّر التركي للمنطقة بعدد من الغارات؛ التي 
تسببت باستشهاد، وبجرح عدد من المواطنين، 
الداخلي، ومقاتلي وقادة  وأعضاء قوى األمن 
النصف  خالل  الديمقراطية،  سوريا  قوات 

الثاني من شهر تموز الماضي.
دولة  إطالق  مع  بالتزامن  التصعيد  هذا  يأتي 
هجمات  بشن  تهديدات،  التركي  االحتالل 
سوريا؛  وشرق  شمال  تستهدف  نطاقاً،  أوسع 

بغية احتالل األراضي السورية.

نظرة تركيا املستعمرة لدول 
املنطقة

وتعليقاً على ذلك، تحدث الدكتور في السياسة 
والعالقات الدولية آزاد ديواني لوكالة هاوار: 
»تركيا دولة قائمة على العنصرية واإلرهاب، 
هذه  ضحايا  أكبر  من  هو  الكردي  والشعب 
العنصرية واإلرهاب، دولة االحتالل التركي 
تمارس سياسة التطهير العرقي، واإلبادة بحق 

المستعمر  كردستان  باشور  في  سواء  الكرد، 
من قبل تركيا، أو في بقية أجزاء كردستان«. 
التركية  »االعتداءات  أن  ديواني:  ورأى 
وشرق  وشمال  آفا  روج  بحق  المتكررة 
سوريا، هي جزء من جريمة وعدوان تمارس 
من خاللها التطهير العرقي للكرد والمسيحيين 
تركيا  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  وبقية 
اإلدارة  بحق  وإرهابها  عدوانها  في  ستستمر 
لشمال وشرق سوريا وسكانها، طالما  الذاتية 
ال توجد آلية دولية فعالة لوقف العدوان؛ ذلك 
التركي ينظر إلى سوريا  ألن نظام أردوغان 
بل  األوسط،  الشرق  دول  وباقي  والعراق، 
من  وغيرها  اليونان،  من  أجزاء  إلى  حتى 
لإلمبراطورية  كمستعمرات  األوروبية  الدول 
العثمانية البائدة، والتي يقدس أردوغان وحزبه 

الحاكم ميراثها االستعماري الدموي«. 
وتابع ديواني: »لتحقيق حلم استعادة السيطرة 

بإحداث،  والعراق  سوريا  على  العثمانية 
نظام  يستمر  والعنف،  الفوضى  واستغالل 
مثل  اإلرهابية  العصابات  بتجييش  أردوغان 
حيث  المسلمين،  واإلخوان  والنصرة،  داعش 
أردوغان في االستقرار والتعايش  يرى نظام 
السلمي، الذي تعمل عليه اإلدارة الذاتية عائقاً 
العمق  إلى  للوصول  عليه؛  القضاء  يجب 
العربي في سوريا والعراق، بل وأبعد من ذلك 
تذهب  حيث  بالنفط،  الغنية  الخليج  دول  إلى 
ألردوغان  العثمانية  االستعمارية  المخيلة 

وحزبه«. 

تخصيص لجنة توثّق الجرائم 
الرتكية

ومحاسبة  التركية،  الجرائم  وقف  آليات  وعن 
إن  ديواني:  قال  عليها،  األتراك  المسؤولين 
»األمر يتوقف على وجود مؤسسة متخصصة 
الجرائم  بتوثيق  تقوم  الذاتية،  لإلدارة  تابعة 
روج  سكان  بحق  المرتكبة  الداعشية  التركية 
آفا وشمال وشرق سوريا، وإيجاد آلية إلقامة 
دعاوى، أو تقديم شكاوى للجهات الدولية ذات 

الصلة«.
يرتكب  أردوغان  »نظام  ديواني:  وأضاف 
شمال وشرق  بحق شعوب  وانتهاكات  جرائم 
التطهير  على  ممنهج  بشكل  ويعمل  سوريا، 
واإليزيديين  والمسيحيين  للكرد  العرقي 
وآلية  كبير  الجرائم  عدد  أن  وبما  والعلويين، 
تنفيذها ممنهجة؛ فمن الصعب متابعتها حقوقياً 

إمكانية  لديها  متخصصة  مؤسسة  وجود  دون 
الدراسة والتوثيق والمتابعة«.  

وأشار ديواني بقوله: »الخيار يكمن في وجود 
لشمال  الذاتية  لإلدارة  دبلوماسية  مؤسسة 
وشرق سوريا، تقوم باستثمار الطاقات لحض 
في  االستمرار  أجل  من  الدولية  األطراف 
اتخاذ مواقف تخدم االستقرار، واالستثمار في 
المؤسسة  تلك  توجد  ال  لألسف  لكن  المنطقة، 
الذي  الوقت  في  الذاتية،  اإلدارة  لدى  الفاعلة 
ذات  وكمؤسسات  كدولة  تركيا  فيه  تستمر 
األرضية  لتهيئة  ممنهجة؛  حملة  في  إمكانات 
دراسة  عبر  وذلك  العدوان،  لممارسة  الدولية 
الدول  مواقف  في  ثغرات  واستغالل  وإيجاد 

المعنية«.

اإليزيديين  الجماعية ضد  اإلبادة  بدأت  عندما 
آب  من  الثالث  في  داعش،  مرتزقة  يد  على 
عام 2014، وصل مقاتلو الكريال من مناطق 
في  وشاركوا  شنكال،  إلى  المشروع  الدفاع 
تدخلت  المقاومة والدفاع عنها، وأيضاً  حرب 
حماية  ووحدات  الشعب،  حماية  وحدات 
المرأة، للحلول دون وقوع المزيد من الخسائر 

في شنكال.
مرت ثمانية أعوام على مجزرة شنكال في آب 
2014 مع ما يكتنفه من غموض في مصير 
اإليزيديين،  النساء والرجال، واألطفال  آالف 
توقفت اإلبادة بفضل تدخل الكريال، ووحدات 
الذين  اإليزيديين  والشباب  الشعب،  حماية 
أوقفوا وحشية داعش، لكن لألسف ترافق ذلك 

مع الكثير من الخسائر واأللم.

شعر المقاتلون، الذين وصلوا لنجدة اإليزيديين 
النساء  ومعاناة  ألم  بقدر  والمعاناة  األلم،  بهذا 
أنفسهم،  اإليزيديين  واألطفال  واألمهات، 
لن  تراجيديا  أقسى  على  شهوداً  وأصبحوا 

تمحى من ذاكرة اإلنسانية.
وصل مقاتلو وحدات حماية الشعب ووحدات 
حماية المرأة من روج آفا إلى شنكال، وشهدوا 
والمآسي،  والتهجير  القتل  من  الشعب  معاناة 
للشعب  قلوبهم  وفتحوا  والفقر،  األمل  وفقدان 
اإليزيدي، ليصبح األلم والمعاناة رفيقهم الدائم، 
التي ترافقهم  المتاعب،  أمام أعينهم  ووضعوا 
ضد  وحربهم  اإليزيدي  للشعب  حمايتهم  في 
وأصيب  منهم  العديد  استشهد  حيث  داعش، 

أعداد أخرى بجروح مختلفة. 

اإلبادة حدثت أمام أعيننا

الشعب،  حماية  وحدات  صفوف  في  المقاتل 
آمد عنتري، ابن مدينة قامشلو، وأحد الشباب، 
الذين تم اختيارهم للذهاب لنصرة إخوانهم في 
مقاومة  في  أصيبوا  الذين  أحد  وهو  شنكال، 
ليروي  لألنباء  فرات  لوكالة  تحدث  شنكال، 
اإليزيدي،  الشعب  عن  للدفاع  ذهابه  حكاية 
اإليزيدي،  الشعب  لنجدة  »ذهبت   : فيقول: 
وكنت سعيداً جداً، عندما تحدثوا لنا عن اإلبادة، 
لحماية  شنكال  إلى  ستذهبون  بأنكم  وقالوا 
وشعرت  معنوياتي  ارتفعت  هناك  الشعب 
كوجر،  تل  إلى  قامشلو  من  انطلقنا  بالغبطة، 
خانصور،  ناحية  إلى  شنكال  إلى  هناك  ومن 
ولكننا  الطريق،  في  المشاكل  بعض  عانينا 
أعداد  هناك  يجتمع  حيث  الجبل،  إلى  وصلنا 

كثير من النساء، واألطفال وكبار السن«. 
وتابع عنتري: »كانت األحياء والقرى والمدن 
الشعب اإليزيدي،  تصدح بصرخات، وآهات 
المناطق،  كل  في  المدمرة  البيوت  آثار  كانت 
في كل مكان، وجثث  تتحدث  المعارك  وآثار 
المكان،  تمأل  والنساء  السن  وكبار  األطفال 
كل ذلك رأيته بأم عيني، عندما وصل مقاتلو 
ووحدات  الشعب،  حماية  ووحدات  الكريال، 
حماية المرأة، إلى المنطقة شهدوا هذا الوضع 

وتألموا كثيراً«.
شنكال  إلى  وصلنا  »عندما  عنتري:  وأشار 
وخيانة  داعش،  مرتزقة  وحشية  بأعيننا  رأينا 
لشعب  خلفهم  الديمقراطي  الحزب  بيشمركة 
الفظائع،  شاهدنا  وصلنا  عندما  شنكال، 
والمجازر، التي ال يمكن أن يتصورها العقل 
لألطفال،  الممزقة  الجثث  حيث  البشري، 
واألمهات وكبار السن، لقد كان مشهداً مروعاً 
تصدينا  ذلك  مع  لكننا  نسيانه،  يمكنني  ال 
للمرتزقة، ومنعنا وقوع إبادة جماعية أخرى«.

سعاديت بالقتال مع قوات 
الكريال

وبين عنتري: بأنهم عندما وصلوا إلى شنكال، 
واستقبلتهم الكريال كانت مشاعرهم ال توصف 
والدفاع  المقاومة  على  إصرارهم  من  زاد  ما 
عن الشعب في شنكال، إنها المرة األولى التي 
نرى فيها رفاق من قوات الدفاع الشعبي، كنا 

جميعاً سعداء جداً برؤيتهم، كان هناك الرفيق 
كيفية  عن  وتحدث  بنا،  اجتمع  جفيان،  عكيد 
يتمتع  وكان  شنكال،  في  الشعب  عن  الدفاع 
بمعنويات عالية في الظروف كلها، ويمنح كل 
من حوله تلك المعنويات العالية، فأول ما ذهبنا 
لنصرة  قامشلو  أبناء  أتى  قد  لنا: ها  قال  إليه، 

شنكال؛ لذلك نؤكد بأن شنكال ستتحرر«. 
الشعب  استمد  كيف  »رأينا  عنتري:  وأوضح 
والكريال  قواتنا  رأوا  عندما  كبيرة  قوة 
هناك،  وحاربنا  الجبل  في  بقينا  واستقبلونا، 
حيث لم يبَق أحد في المدن حينها، فقط جثث 
األمهات،  نمد  كنا  تركت،  التي  هي  الشهداء 
الجبل،  اللوجيستية في  بالمساعدات  واألطفال 

ليبقوا على قيد الحياة، ويتحرروا”.
المعارك  أكبر  شهد  شنكال  مركز  أن  وأكد: 
وقوية،  عنيفة  الهجمات  كانت  ضراوة، 
ووحشية جداً، حاربنا نحن والكريال يداً بيد في 
مركز شنكال، تعرفنا على الكثير من الرفاق، 
من شنكال ايضاً، كانت المعركة محتدمة حينها 
ووقع الكثير منا شهداء أيضاً، لكننا أخذنا قوتنا 
ومعنوياتنا من الشهداء، نحن ال نفقد معنوياتنا 

باستشهاد رفاقنا، بل ترتفع معنوياتنا أكثر”.

جاهزون للدفاع عن شعوبنا

الذي  عنتري،  آمد  توجه  شنكال  تحرير  وبعد 
شنكال،  إلى  أخرى  مرة  معاركها  في  أصيب 
بالتطور  سعادته  عن  ويعبر  فيها،  ويتجول 
وإدارة  الدفاعي  ونظامه  شنكال  في  الحاصل 
إلى  ذهبنا  »عندما  قال:  حيث  المجتمع، 
التغييرات  من  ومعنويات  قوة  فأخذنا  شنكال 
هناك  الشعب  أسس  لقد  شنكال،  في  الحاصلة 
ونظموا  شنكال،  عن  والدفاع  الحماية  قوات 
قد  األسايش،  وكذلك  وهيئاتهم،  مؤسساتهم 

وضعوا أساساً لهم، واستمددنا منهم القوة«.
»موقف  بقوله:  حديثه  عنتري  آمد  واختتم 
تم  حيث  صائب،  غير  الديمقراطي  الحزب 
آفا،  وروج  شنكال  بين  عازل  جدار  بناء 
لنحارب  جاهزين؛  اليوم  نحن  حصل  ومهما 
مجدداً سواًء في شنكال، أو أي مكان آخر من 
كردستان، ونحن مستعدون للتضحية بالغالي، 

والنفيس من أجل تحقيق أماني شهدائنا«.

جيهان محمد أوالشلي

مصطفى بن محمد مصطفى حسين

حسين يوسف مصطفى حسين

مولودة نعمان نعمان

زينب محمد أوالشلي

ميديا محمد أوالشلي

سليمان فوزي نعمان

وصال حنان أمين

فيدان عبد الرحمن بالل

يوسف مصطفى حسين

عز الدين بن يوسف مصطفى حسين

ماهر عبد الرحمن محمد

في  دائمة  خلقية  إعاقة  لديه  أن  رغم  عفرين، 
اعتقال  تم  الحقة  فترة  وفي  اليسرى،  ساقه 
المواطن “يوسف مصطفى حسين” وهو والد 

)حسين وعزالدين(
في شهادة لمواطنة معتقلة وأفرج عنها أفادت 
جيهان”  ميديا،  “زينب،  الثالث  الشقيقات  أّن 
في سجن ماراتِه/معراتة  كن موجودات حالياً 
المركزي دون محاكمة، ويعانين من التعذيب 
وسوء المعاملة، وخاصة “زينب” التي أصابها 
المرض بسبب قهرها على أطفالها “طفلتان” 
عفرين،  مدينة  في  خالتهما  بهما  تعتني  اللتين 

إضافة لخمسة أطفال لشقيقتها »جيهان”.
االحتالل  سلطات  أّن  إلى  المصادر  وأشارت 
التركي لم تُعلم ذويهن بمكان احتجازهن، وال 
مرور  رغم  السجن  داخل  بزيارتهن  السماح 
فيما  أما  أكثر من ثالثة أشهر على اعتقالهن. 
الثالث  الشقيقات  أزواج  بالمعتقلين من  يتعلق 

وأقربائهن، فلم تتوفر عنهم المعلومات.  

قضية مشابهة وحادثتا وفاة يف 
السجن

سجون  في  معتقلتان  مواطنتان  أن  يذكر 
بالل  الرحمن  عبد  »فيدان  التركّي  االحتالل 
تولد عام 1999- قرية “قده/المرتفعة” بناحية 
 -1986 تولد  أمين  حنان  و”وصال  راجو، 
العام  االدعاء  جهة  طالبت  قد  عفرين”، 
بتاريخ  الصادر  قراره  في  التحقيق(  )قاضي 

2020/2/18 بإصدار حكم اإلعدام بحقهما.
المسنة  مع  قرابة  صلة  تربطهما  المعتقلتان 
التي   ،1956 تولد  نعمان  مولودة  الشهيدة 
عليها  الممارسة  الضغوط  بسبب  استشهدت 

وعدم مراعاة وضعها الصحّي.
هو  رابعاً  اسماً  ضّم  نفسه  الدعوى  ملف 
المواطن “سليمان فوزي نعمان تولد 1971- 
ألربعة  أٌب  وهو  عفرين،   - بوزيِكيه  قرية 
قد  التركي  االحتالل  سلطات  وكانت  أوالد”، 
بوفاته  بتاريخ 2021/11/27، عائلته  أبلغت 
“النائب  بحضور  وقامت  الراعي.  سجن  في 
العام والقاضي” في مشفى بلدة الراعي بتسليم 
التالي،  اليوم  في  حضرا  له  لقريبين  جثمانه 
قريته؛  مقبرة  في  الثرى  جثمانه  ُوري  وقد 
قبل  من  2019/6/24م  في  اُعتقل  وكان 
الشرطة  واستخبارات  التركية  “االستخبارات 
للتعذيب  وتعّرض  قسراً  وأخفي  إعزاز”  في 
وغير  صعبة  ولظروف  القاسية  والمعاملة 
صحية، وُحرم من الزيارات أو التواصل مع 
معدودة.  قصيرة  هاتفية  اتصاالت  إال  عائلته 
بداية  في  عفرين  في  واحتجز  سبق  أنه  علماً 
بداية صيف  شهر  لمدة  عفرين  مدينة  احتالل 

.2018
بعد نحو الستة أشهر من اإلخفاء القسرّي أُحيل 
المعتقلون األربعة، من قبل “النيابة العامة في 
إلى “قاضي  بتاريخ 2019/12/17  أعزاز” 
طالب  الذي  جبران”  وليد  محمد  التحقيق 
الجنايات”  “محكمة  أمام  األربعة  بمحاكمة 
إيجاد  بقصد  إرهابيّة  بأعمال  “القيام  بجرائم 
في  والتجنيد  المتفجرات  باستخدام  ذعر  حالة 
قواته  فوز  على  ومؤازرته  العدو  صفوف 

نفسية  وإيهان  الوطنّي  الشعور  وإضعاف 
العمد سنداً ألحكام  األمة زمن الحرب والقتل 
من   /533-304-285-265-263/ المواد 
تشمل عقوبة  والتي  السوري  العقوبات  قانون 

اإلعدام”.

محاكمة صوريّة

تفتقد  محاكمة صورية  للمعتقلين  أجريت  وقد 
السليمة  المحاكمة  وإجراءات  شروط  ألدنى 
في  المعتقلين  إفادات  وانتزعت  والعادلة، 
وتحت  الطويل  القسري  اإلخفاء  ظروف 
للمسرحيِة  أقرب  هي  صورة  في  التعذيب، 
القيام  القضاء  مهمة  فيما  نتيجتها،  معلومة 
وكان  النتيجة.  لتلك  وصوالً  باإلجراءات 
أدلى  التي  اإلفادات  بين  التطابق  مدى  الفتاً 
التحقيق  المتهمون في مراحل  المواطنون  بها 
أمام  االستجواب  محاضر  في  والمدونة 
لدى  المدّونة  اإلفادات  مع  التحقيق”  “قاضي 
أّن  قضائيّاً  ومعلوم  تماماً!  “االستخبارات” 
الجهات  بين  ما  تختلف  التحقيق  ظروَف 
القضايا  في  وبخاصة  والقضائيّة،  األمنيّة 
القضاء  أمام  عادة  المتهم  يفيد  الخطرة، حيث 
بأنه اعترافاته اُنتزعت منه باإلكراه في دوائر 

األمن.
ليسوا  المحكمة  أعضاء  فإّن  ثانية  جهة  من 
أطرافاً في أّي قضية، بل هم ممثلون للقانون 
وليس  المجتمع  به  يقصد  الذي  العام  والحق 
تُقام  أن  يشترط  ولذلك  االحتالل،  دولة 
المتهمون  ويُمنح  علنيّة،  بصورةٍ  المحاكمة 
عنهم،  للمرافعِة  محامين  توكيِل  في  الحقَّ 
ذلك  ولكن  قانونيّاً.  متوازنة  المحكمة  لتكون 
المحاكمة  إجراءات  وتمت  للمتهمين  يتسنَّ  لم 
سبيِل  على  المحكمِة  سخرته  محاٍم  بحضور 
استكماِل اإلجراءات القانونيّة شكليّاً، ووّجهت 

ذات التُهم الجائرة إلى المواطنين األربعة.
داخل  المعتقلين  من  اثنان  قضى  فقد  وبذلك 
التضييق  من  مشبوهٍة،  ظروٍف  في  السجِن 
ولم  والنفسّي  الجسدّي  والتعذيب  والضغوط 
وظروف  مالبسات  معرفة  باإلمكان  يكن 
مصير  عن  المعلومات  تتوفر  ال  فيما  الوفاة. 
الرحمن بالل ووصال  فيدان عبد  المواطنتين 

أمين حنان.

ال وجوَد لعقوبة اإلعدام يف تركيا

استبدل حكم اإلعدام في تركيا بالسجن المشدد 
القانون  من   9 للمادةِ  ووفقاً  الحياة؛  مدى 
السجناء  يُوضع  الحكِم  تنفيِذ  وفي   ،5275
سجوٍن  في  فرديٍّة  زنزاناٍت  في  المحكومون 
شديدة التأمين ويُسمح لهم بالتمرِن لمدة ساعة 

يوميّاً في الباحِة المجاورةِ.
كانت عام  تركيا  في  نُفذت  إعدام  آخر عقوبة 
األنظمِة  في  موجودةً  العقوبةُ  وبقيِت   ،1984
األقل  على  اسميّاً  بها  المعموِل  والقوانين 
التركّي في  البرلمان  إلغاؤها من قبل  حتى تم 
مجاِل  في  تركيا  سجِل  لتحسين   2002/8/2
حقوِق اإلنسان، وتمت المصادقة النهائيّة على 
إلغاء  تّم  حيث   ،2003/11/12 في  القرار 

ساريةً  وظلّت  السلم،  حالِة  في  العقوبة  هذه 
بعدها  المصادقة  وتمت  الحرِب.  حالِة  في 
باالتفاقية  الملحق   13 رقم  البروتوكول  على 
يشرف  والتي  اإلنسان،  لحقوق  األوروبيّة 
عقوبة  بإلغاء  والمعني  أوروبا.  مجلس  عليها 

اإلعدام في جميع الظروف.
وإثر  الزمان،  من  عقٍد  حوالي  وبعد  لكن 
تموز   15 في  الفاشلة  االنقالبيّة  المحاولة 
إعادة  ضرورةِ  عن  الحديث  تجدد   ،2016
إصدار وتطبيق عقوبة اإلعدام. من قبل بعض 
السياسيين، وأعلن الرئيس التركّي أردوغان، 
في يوم 29 تشرين األول 2016 أّن الحكومة 
والوزراء(  يلدريم  علي  بن  الوزراء  )رئيس 
ستقدم مسودةَ قانوٍن للبرلمان التركّي الستعادةِ 
»وسأضيف  وأضاف  اإلعدام،  بحكِم  العمِل 
توقيعي عليها«. وصرح أردوغان يوم 19 آذار 
2017 بأنّه يعتزم على الموافقة على استعادةِ 
العمِل بعقوبِة اإلعدام بعد االستفتاء الدستورّي 
القادم. لكن هذا لم يحصل بعد. وبدأت وزارة 
لتشديد  قانون  مشروع  التركيّة صياغة  العدل 
الغابات،  العقوبات ضد مرتكبي جرائم حرق 
وذلك بعد إعالن الرئيس أردوغان عن الحاجة 

إلى تطبيق عقوبة اإلعدام لمثل هذه الجريمة.
وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، في 
تصريح صحفي 2022/6/25: أعلن رئيسنا 
ليست  الحالية  العقوباِت  إنَّ  وقال  موقفه  أمس 
كافية وغير رادعة. ونحن كوزارة العدل نعتبر 
المنصوص  العقوبات  مراجعة  المفيِد  من  أنّه 
عليها في القوانين الحالية وبدأنا العمل عليها«.
بتاريخ  سؤاٍل  على  رده  معرض  وفي 
من  أنه  يعتبر  كان  إذا  عما   2022/6/24
الضروري تشديد العقوبة على إشعال النار في 
كانِت  »إذا  إنّه  التركّي:  الرئيس  قال  الغابات 
العقوبةُ يجب أن تكون إجراًء رادعاً، فيجب أن 
النار في  تكون هناك عقوبة اإلعدام إلضرام 
الغابة«. والمقصود بتفعيل عقوبة اإلعدام ليس 
إجراًء قانونيّاً رادعاً، بل لتكوَن أداةَ الحكومِة 

لتصفيِة السياسيين باسم القانون.   
في 2022/5/7 قالت صحيفة أحوال التركيّة 
العدالة  مشروع  لتقرير  وفقاً  إنّه  المعارضة 
العدالة  نظام  احتل   ،2021 لعام  العالميّة 
بين 139  من  المرتبة 103  التركّي  الجنائيّة 
نشرتها  التي  األخيرة  للبيانات  ووفقاً  دولة. 
 314502 هناك  التركيّة،  العدل  وزارة 
من  اعتباراً  التركيّة  السجون  في  سجيناً 
المرتبة  تركيا  تحتل  وبذلك   ،2022/3/31
أنّها  رغم  بالعالم.  السجناء  من  بعدد  السادسة 

أعلنت عن قانوني عفٍو عام.
األول  تشرين  في  أُجري  الستطالعٍ  ووفقاً 
يثقون  ال  األتراك  من   ٪78 فإنَّ   ،2021
مقرونة  االستطالعات  هذه  وتظهر  بالقضاِء، 
من  يعاني  التركي  القضاَء  أّن  باإلحصاءات 
العالميّة  العدالة  مشروع  لتقرير  ووفقاً  خلل. 
الجنائيّة  العدالة  نظام  احتل   ،2021 لعام 

التركّي المرتبة 103 من بين 139 دولة.
إّن بلداً ال يثُق شعبه بنظامه القضائّي ال يمكُن 
أن يكوَن مؤهالً لتحقيِق العدالة على أراضيه، 
والمؤسسات القضائيّة التي أقامها في المناطق 
السياسيّة،  لألجندة  تخضُع  المحتلة  السوريّة 
ورغم ذلك يسّمي تلك المناطق زوراً »المنطقة 

اآلمنة«.
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دور ومكانة تركيا في إطار مبادرة 
»حزام واحد، طريق واحد« 

)التحديات والفرص(
ايديس دافاكاي

تغييرات  على  مقبٌل  الحديث  العالم  إن 
للعالقات  القطب  األحادي  فالنظام  كبيرة، 
يمّر   – المتحدة  الواليات  بقيادة   – الدولية 
جذب  مراكز  وتظهر  عصيبة،  بأوقات 
بينها  من  العالمي،  المسرح  على  جديدة 
خاصة،  مكانة  حالياً  تحتل  التي  الصين، 
وتدّعي اليوم أنها زعيمة العالم، حيث كان 
اإلعالن عن مبادرة “حزام واحد، طريق 
حاسمةً  محاولةً   ،2013 عام  في  واحد” 

لذلك.

حزام واحد، طريق واحد

واحد”  طريق  واحد،  “حزام  مبادرة 
المشاريع  من  واحدة  هي   ،)OBOR(
تاريخ  في  طموحاً  األكثر  الجيوسياسية 
البشرية. تمر طرقها في القارة األوراسية، 
وتغطي معظمها، ونتيجة لحقيقِة أن أفكار 
ورؤية هذه المبادرة واسعة جداً، فقد تطور 
النطاق،  واسع  مفهوم  إلى  المشروع  هذا 
لديه القدرة على تغيير الوضع الجيوسياسي 

في العالم بشكٍل جذري في المستقبل.
من  المبادرة،  هذه  ألهمية  بالنسبة 
الضروري اإلشارة إلى حقيقِة أنّه في عام 
“حزام  الثاني  المنتدى  حضر   ،2019
حوالي  عن  ممثلون  واحد”  طريق  واحد، 
 37 رؤساء  فيه  وشارك  دولة،   150
و29  بلداً   124 ووقّع  العالم،  حول  دولة 
إطار  في  تعاون  اتفاقيات  دولية  منظمة 
المبادرة، وبالتالي، فإن المساحة اإلجمالية 
 57 تتجاوز  المشروع  في  للمشاركين 
السكان  عدد  ويبلغ  مربع،  كيلومتر  مليون 
الناتج  وإجمالي  نسمة،  مليار   4.2 حوالي 
المحلي حوالي 22 تريليون دوالر )٪66 

من إجمالي الناتج المحلي العالمي(.
كبيرة،  شعبية  المشروع  هذا  اكتسب 
كبديل للهياكل المالية الغربية، حيث لعبت 
الواليات المتحدة وحلفاؤها دوراً كبيراً في 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الهياكل؛  تلك  إنشاء 
تنظر الصين بشكٍل أساسي إلى مصالحها 

االقتصادية، وال تركز على المشاكل داخل 
أي دولة عند تقديم المساعدة المالية لتطوير 
مشروع ما في أي بلد، وهذا ما يميزها عن 
قضايا  فيها  تلعب  التي  المتحدة  الواليات 
حقوق اإلنسان والحريات – أو على األقل 
اتباع سياسة مفيدة لواشنطن – دوراً مهماً، 

نتيجة لذلك، وألن الصين ال تهتم بالمشاكل 
الداخلية ألي دولة، فإن هذه المبادرة تتيح 
فرصة للتنمية للبلدان المهتمة باتباع سياسة 

خارجية مستقلة، بما في ذلك تركيا.

تركيا و”املمر األوسط”

المشروع،  بهذا  كبيراً  اهتماماً  تركيا  تُبدي 
الرئيس  مشاركة  في  ذلك  لوحظ  حيث 
“الحزام  منتدى  في  أردوغان  التركي 
ستكون  تركيا  أن  ثم  األول،  والطريق” 
الشرق  بين  الرئيسية  العبور  طرق  إحدى 
والغرب، وهذا ما أدى إلى إنشاء مشروع 
المفترض أن  الذي من  “الممر األوسط”، 
يصبح واحداً من مكّونات مشروع “حزام 

واحد، طريق واحد”.
إن مشاركة تركيا في هذه المبادرة، يمكن 
التركي،  االقتصاد  لتنمية  دافعاً  تعطي  أن 
الذي يعاني أصالً من ارتفاعٍ في التضخم، 
خارجية  سياسة  أيضاً  المشاركة  وستعني 

كبيرة  كميات  ضخ  تتطلب  لتركيا،  نشطة 
من الموارد، كما سيسمح ذلك ألنقرة بتنويع 
توّجه السياسة الخارجية للبالد، خاصةً بعد 
تعميق الخالفات مع الشركاء الغربيين، عن 
والخالفات  الهجرة،  بأزمة  تتعلق  قضايا 
المتعلقة بالقضية الكردية، وإحجام الواليات 

إلخ، ويجب  األسلحة..  توريد  المتحدة عن 
ستدعم  الصين  استثمارات  أن  ننسى  أال 
الطاقة،  ومشاريع  التركية،  التحتية  البنية 
وإعطاء حافز لتنمية اقتصاد البالد، بتعزيز 

نفوذها في المناطق المجاورة.

نقاط إشكالية

الثنائية  العالقات  في  إشكالية  قضايا  هناك 
األكثر  والمثال  والصين،  تركيا  بين 
وضوحاً على ذلك، هو “قضية األويغور” 
أمام  الرئيسية  العقبات  إحدى  تشّكل  التي 
تعتبر  حيث  الصين؛  مع  العالقات  تطوير 
التركية،  الشعوب  زعيمة  نفسها  تركيا 
الشعب،  هذا  من  كبير  عدد  هناك  ويعيش 
حتى  القضية،  هذه  ملف  إغالق  يتم  ولم 
تسليم  معاهدة  على  البلدين  قادة  توقيع  بعد 
البرلمان  ألن   ،2017 عام  في  المجرمين 
التركي لم يصادق عليها. إلى جانب ذلك، 
هناك مشكلة أخرى في العالقات الثنائية بين 
تركيا والصين، وهي عدم تكافؤ العالقات 
فتركيا  البلدين،  بين  التجارية واالقتصادية 
تستورد من الصين أكثر بكثير مما تصدره 

هناك، مما يزيد من اعتمادها االقتصادي.
إشكالية أخرى يمكن إضافتها، وهي وجود 
الصينية  للبضائع  تسمح  أخرى  طرق 
بالوصول إلى الدول األوروبية، وهذا يعني 
للبضائع  الوحيد  الممر  تكون  لن  تركيا  أن 
هذه  من  األكبر  الجزء  أن  ثم  الصينية، 
البضائع يتم نقله عن طريق البحر، لذلك، 
الرغم من أن الصين مهتمة بتطوير  على 
طرق  وجود  أن  إال  األوسط”،  “الممر 
واحدة  تصبح  بأن  لتركيا  يسمح  ال  أخرى 

من المشاركين الرئيسيين في المشروع.
هناك مخاطر على الصين أيضاً، فباإلضافة 
األويغور”،  “قضية  حول  الخالفات  إلى 
فعلى  طرحها،  يمكن  أخرى  نقاط  هناك 
ألردوغان  الكبير  االهتمام  من  الرغم 
إطار  في  الصين  مع  العالقات  بتطوير 
هذا  مثل  فأن  والطريق”،  “الحزام  مبادرة 
يبدو  التركية ال  الخارجية  للسياسة  االتجاه 
مستداماً، وستلعب االنتخابات الرئاسية في 
تركيا عام 2023 دوراً كبيراً في العالقات 
شعبية  أن  حيث  الحالية،  الصينية  التركية 
على  تنخفض  بدأت  لتركيا  الحالي  الزعيم 

وصل  وإذا  االقتصادية،  المشاكل  خلفية 
السلطة،  إلى  الجمهوري”  “الشعب  حزب 
تتحّول  قد  للبالد  الخارجية  السياسة  فأن 
إلى منعطف، وبعد ذلك سيبدأ التعاون مع 
الغرب، وخاصةً مع الواليات المتحدة التي 
المسرح  على  التنافس  معها  الصين  تثير 

العالمي.
تركيا  أن  سنجد  سبق،  ما  إلى  وبالنظر 
المواجهة  مسار  تأخذ  سوف   – حينها   –
لبكين  يسمح  ال  هذا  فأن  لذا،  الصين،  مع 
بتعميق التعاون مع أنقرة، كما هو الحال مع 
طهران التي تم توقيع اتفاقية استثمار معها 
تملك  ال  والتي  دوالر،  مليار   400 بلغت 
الواليات  بين  التوازن  تحقيق  على  القدرة 

المتحدة والصين، على عكس تركيا.
السياسة  أن  أيضاً،  بالذكر  الجدير  ومن 
المناطق  في  ألنقرة  النشطة  الخارجية 
العسكرية  )العمليات  لها  المجاورة 
النشط  والدعم  والعراق،  سوريا  في 
كاراباخ... حرب  خالل  أذربيجان  من 
يجعل  الوضع،  استقرار  وزعزعة  إلخ( 
االستثمارات محفوفة بالمخاطر، وال توجد 
القيادة  أن  على   – اآلن  -حتى  مؤشرات 
هذه  مثل  عن  ستتخلى  التركية  السياسية 

الخطوات.
في  اإلشكالية  القضايا  من  عدد  هناك 
فأن  ذلك،  ومع  البلدين،  بين  العالقات 
على  تشجعهم  قادتهم،  تواجه  التي  المهام 
بناء تعاون عملي في إطار مبادرة “حزام 
واحد، طريق واحد”، فتركيا تسعى جاهدةً 
تنويع  عن  فضالً  اقتصادها،  لتطوير 
سياستها الخارجية، وفي الوقت نفسه، تهتم 
ألنها  تركيا،  مع  التعاون  بتعميق  الصين 
ليست فقط واحدة من أقصر طرق النقل إلى 
حلقة وصل محتملة  أيضاً  ولكنها  أوروبا، 
من  سيكون  والتي  الناتو  داخل  لمصالحها 
الممكن رفض أكثر القرارات غير المقبولة 
لها، وبالتالي، يمكن االفتراض أن التعاون 
بين البلدين سوف يتعّمق، وأن أهمية تركيا 
المتحدة والصين ستزداد  للواليات  بالنسبة 

فقط في مواجهتهما.
في  ماجستير  دافاكاي  ايديس  الكاتب 
الخارجية  بوزارة  الدبلوماسية  األكاديمية 

الروسية.
مركز  مدير  الياس  سليمان  د.  ترجمة 

الفرات للدراسات.

 ثورة الكرد
 أنموذج،
 وشهادتي
للتاريخ

فيتنام،  حترير  بطل  )جياب(  اجلنرال  عن  روي 
تسمى  فصائل  بها  عربية،  عاصمة  زار  إنه 
والرفاهية  البذخ  حياة  شاهد  فلما  )ثورية(، 
وقارنها  الفصائل،  تلك  قادة  يعيشها  التي 
الغابات  في  كوجن(  )الفييت  ثوار  مع  بحياته 
الفيتنامية، قال لتلك القيادات: “من الصعب 
فأجاب:  ملاذا؟،  سألوه:  ثورتكم”،  تنتصر  أن 
ال  التي  الثورة  تلتقيان،  ال  والثروة  الثورة  “ألن 
يقودها الوعي تتحول إلى إرهاب، والثورة التي 

يُغَدق عليها املال تنتج لصوصاً ومجرمني”.

وحدث لقاء بني )جياب( و)ياسر عرفات(، فقال 
أبو عمار، مصافحاً: “أنا سعيد مبقابلة صاحب 
فصدمه  العالم”،  في  شعبية  ثورة  أكبر 
صاحب  مبقابلة  سعيد  “أنا  قائالً:  )جياب( 
أصعب ثورة في العالم”، سأله أبو عمار ملاذا؟، 
الرد: “أنتم حتاربون في وسط منطقة  فكان 
فصائلكم  على  تغدق  التي  بالنفط  غنية 
باملال ملصاحلها، ولذلك سيحاصركم األعداء 
وقد  عليكم”،  للقضاء  معزولة  جزيرة  في 
أبو  توفي  فقد  مقولته،  في  )جياب(  صدق 
أوروبا  في  تعيشان  وابنته  أرملته  وترك  عمار 
الذى  الفقير  البائس  الشعب  ماليني  وسط 
إذ  أمل  وال  التحرير،  في  أمالً  بالدم  يضحي 
الزعماء،  لبارونات  تضحياته  حصيلة  تذهب 
ونفس األمر ينطبق على أغلب ثورات التحرر 
في العالم بل أن كلمة ثورة فقدت معناها بل 

رمبا تدعو إلى السخرية.

لم أكن أدرك أنني في ستينات القرن املاضي 
بشخصية  القرن  هذا  أواخر  في  سأنشغل 
وهو  بها،  االهتمام  إلى  دفعتني  أخرى 
الولوج  الكردية ومحاولة  االنشغال باملسألة 
في تفصيالتها املعقدة وهي شخصية القائد 
بقدر  حاولت  أوجالن(.  اهلل  )عبد  أو  )آبو( 
يقترب  ما  ألجد  بأفكاره  اإلملام  أستطيع  ما 
آبو:  يقول  )جياب(،  فلسفة  مع  توحده  من 
“ميكن لإلنسان أن يعيش بكسرة خبز وخرقة 
في  “اإلسراف  أيضاً:  ويقول  عورته”،  تستر 
وكذلك  الذات”،  األنانية وحب  أساسه  احلياة 
يقول: “إن انغماس اإلنسان في ملذات احلياة 
القضاء على  أجل  للرأسمالية من  هو هدف 
على  االعتماد  بضرورة  ويوصي  اجملتمعات”، 
ذاته  على  يعتمد  ال  الذي  اجملتمع  ألن  النفس 
هو مجتمع مخدر ويشبه جسداً ميتاً يسير 

على األرض.

مع  تتوحد  تلك  )أوجالن(  القائد  وأقوال 
التطبيق العملي، فاملناضل يجب أن يتعايش 
الذي  الترف  عن  ويبتعد  احلياة  شظف  مع 
نفوس  في  الرأسمالية  القوى  تغرسه 
الشعوب ليصبحوا طيعني مساملني يقبلوا مبا 
القوى، فـ)جياب( يصف  تفرض عليهم تلك 
حربه ضد القوى اجلبارة بحرب الضعفاء التي 
خاضها مبقاتلني جوعى عراة، والقائد )أوجالن( 
هو أيضاً يغرس في نفوس مقاتليه؛ التقشف 
واالبتعاد عن ملذات احلياة إذ يكفيهم كسرة 
خبز وخرقة تستر جسدهم، ورمبا يقول قائل: 
النظري”،  املستوى  على  حديث  هذا  “إن 
بنفسي  عايشته  أنني  أشهد  ولكنني 
)أوجالن( قد  القائد  ووصايا  أفكار  أن  ووجدت 
بصحة  منهم  رضاء  مناضليه  على  ُطبقت 
التباين في الظروف إلى حد  هذه األفكار مع 
حاشية  لهم  أجد  لم  القيادات  فحتى  ما، 
)جياب(  رصده  ما  بخالف  واألتباع،  اخلدم  من 
لبعض مناضلي الشرق األوسط، الكل خادم 
القائد  )أوجالن(  بذلك،  ويفتخرون  لنفسه، 
رفاقه  إلى  أفكاره  إيصال  من  متكن  األسير 
وآمنوا بها وطبقوها ولذلك دائماً كانوا على 
ثقة من أن النصر سيكون حليفهم في آخر 
أن  ويبقى  السنوات،  طالت  مهما  املطاف 
أفكار  األوسط  الشرق  شعوب  كافة  تتبنى 
لتلك  أمانيه  تتحقق  كي  )أوجالن(  القائد 

الشعوب والتي يُشكل )الكرد( جزءاً منها.

جزءاً  الذي قطعت  الطويل  على مدى عمري 
في  أقمت  الكردية،  للمسألة  منه  كبيراً 
استراحات فاخرة وفنادق ذات النجوم اخلمس 
فيها  يشاركني  ضيقة  غرف  في  أقمت  كما 
آخرون، وأكلت طعاماً بسيطاً من صنع الرفاق 
فال خدم، وأشهد أن اإلقامة التقشفية كانت 
من  فيهم  أملسه  ما  يكفي  إذ  إمتاعاً  أكثر 

صدق وإخالص وتلك شهادتي للتاريخ.

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد

مديرية المحروقات في إقليم الفرات تصدر البطاقات الليزرية، 
وتدعو أصحاب المركبات إلى استالمها

انكماش غير متوقع... اقتصاد الصين يمر بمرحلة صعبة

»رغم مزاعم المرونة« تقرير: روسيا تواجه مصاعب اقتصادية

إقليم  في  المحروقات  مديرية  دعت 
بتاريخ  أصدرته  تعميم  الفرات، خالل 
في  المركبات  أصحاب   ،2022/8/2
المديرية،  مراجعة  إلى  كوباني  مدينة 
الجديدة  الليزرية  البطاقات  الستالم 
لمركباتهم خالل مدة خمسة عشر يوماً، 
للحصول  التعميم،  صدور  تاريخ  من 

على مادتي البنزين والمازوت.
وذكرت  التعميم،  المديرية  وأصدرت 
بأنه نتيجة األزمة، التي يعانيها األهالي 
من  مستحقاتهم  على  الحصول  في 
قامت  ولهذا  والمازوت،  البنزين  مادة 
الذكية  البطاقات  بإصدار  المديرية 
من  المادتين  هاتين  على  للحصول 

محطات الوقود.
يحمل  الذي  التعميم  نص  في  وجاء 

الرقم )4(:
»بناًء على مقتضيات المصلحة العامة، 

وحسن سير العمل يعمم ما يلي:
1-على أصحاب المركبات )البنزين – 

المازوت( التالية:
أنواعها  بجميع  البنزين  مركبات   -
في  المواصالت  مديرية  لدى  المسجلة 
كوباني، والتي تقوم بتعبئة مخصصاتها 
من محطات مركز مدينة كوباني فقط.

لدى  المسجلة  النارية  الدراجات   -
مديرية المواصالت في كوباني، والتي 
محطات  من  مخصصاتها  بتعبئة  تقوم 

مركز كوباني فقط.
لدى  المسجلة  )انتر(  نوع  مركبات   -
مديرية المواصالت في كوباني، والتي 
محطات  من  مخصصاتها  بتعبئة  تقوم 

مركز كوباني فقط.
قاطرة   - )قالب  نوع  مركبات   -
مديرية  لدى  المسجلة  مقطورة( 
تقوم  والتي  كوباني،  في  المواصالت 
بتعبئة مخصصاتها من محطات مركز 

كوباني فقط.
إقليم  في  المحروقات  مديرية  مراجعة 
مركباتهم  بطاقات  الستالم  الفرات، 
 )15( مدة  خالل  الجديدة،  الليزرية 
علماً  التعميم،  صدور  تاريخ  من  يوم 
للمركبات  القديمة  التعبئة  دفاتر  أن 
المذكورة أعالها سيتم إيقاف العمل بها 

بعد المدة المحددة.
2-يعمم لكل من يلزم بتنفيذه«.

وكالة هاوار

غير  بشكل  الصيني  التصنيع  نشاط  انكمش 
متوقع في تموز الماضي، حيث قوضت قيود 
وضعف   19-Covid على  الصارمة  بكين 
الطلب، اآلمال في انتعاش اقتصادي أكثر قوة، 
وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال األمريكية.
وتعثرت الركائز االقتصادية الرئيسية للصين 
الصناعات  قطاع  في  ضعف  مع  تموز  في 
ما  للغاية؛  المهم  العقارات  وقطاع  التحويلية 
عبئا  يشكل  يزال  ال  بلد  على  الضغط  يظهر 
على االقتصاد العالمي المتعثر، وفقاً للصحيفة.
الصناعي  المشتريات  مديري  وتراجع مؤشر 
 50.2 من  تموز  في  إلى49.0  الرسمي 
الوطني  المكتب  قال  حسبما  حزيران،  في 

لإلحصاء الصيني.
 ،50 مستوى  دون  المؤشر  النتيجة  وتركت 
وأقل  واالنكماش  التوسع  بين  يفصل  الذي 
بين   50.3 البالغ  التوقعات  متوسط  من 
وول  صحيفة  استطلعت  الذين  االقتصاديين، 

ستريت جورنال آراءهم.

قطاع العقارات

مبيعات  انتعاش  انتهى  نفسه،  الوقت  وفي 
المنازل في الصين، الذي استمر لمدة شهرين 
في يوليو، حيث تأثرت ثورة الرهن العقاري 

أن  من  المخاوف  بسبب  النطاق؛  الواسعة 
يكونوا  لن  المتعثرين  العقارات  مطوري 

قادرين على تسليم شقق لم تكتمل بعد.
وانخفضت المبيعات في أكبر 100 مجموعة 
بلغت  حادة  بنسبة  البالد  في  عقاري  تطوير 
نفسها  بالفترة  مقارنة  يوليو  في   ٪39.7
الصادرة  للبيانات  وفقا  الماضي،  العام  من 
 China Real Estate شركة  عن  األحد 
بيانات  مزود  وهي   ،Information Corp

عقارية مقره شنغهاي.
بنسبة 28.6٪ عن  وانخفضت مبيعات تموز 
حزيران، منهية انتعاشاً استمر شهرين في نمو 
الشقق  مبيعات  وأظهرت  الشهري.  المبيعات 
باألشهر  مقارنة  وحزيران  أيار،  في  زيادات 
عمليات  بعد  النشاط  انتعش  حيث  السابقة 
اإلغالق الطويلة، لـ Covid-19 في شنغهاي 
هذا  من  سابق  وقت  في  أخرى  ومدن صينية 

العام.
وأكدت النتائج في قطاعي التصنيع والعقارات، 
التي تمثل في حد ذاتها ثلث االقتصاد الصيني 
البالد عن  بعد  التقديرات، مدى  حسب بعض 
بعد  الطبيعية  الحياة  مظاهر  من  مظهر  أي 

الجائحة.
في  المحلية  الحكومات  أن  من  الرغم  وعلى 
مهارة  أكثر  أصبحت  الصين،  أنحاء  جميع 
في السيطرة على تفشي Covid-19 بسرعة 

وباضطرابات أقل مما كانت عليه في األشهر 
التزامها  جديد  من  بكين  أكدت  فقد  السابقة، 

بسياسات صارمة في المستقبل المنظور.
أظهرت  التحويلية،  الصناعات  قطاع  وفي 
صناعة   21 أصل  من  فقط،  صناعات  عشر 
الوطني  المكتب  أجراه  الذي  المسح،  شملها 

لإلحصاء الصيني توسعا في يوليو.
قطاع  لدعم  نشاطها  البلديات  كثفت  وبينما 
العقارات، وتهدئة الغضب الشعبي بشأن الشقق 
المركزية  لم تتوصل الحكومة  المكتملة،  غير 
بعد إلى نوع صندوق اإلنقاذ الواسع النطاق، 

الذي يقول بعض االقتصاديين، إنه مطلوب.
هيئة  أعلى  وهو  السياسي،  المكتب  وأشار 
لصنع السياسات في الحزب الشيوعي الحاكم 
الحكومة ال  أن  إلى  الخميس  يوم  الصين،  في 

تزال مرتاحة لنهجها.
الصين  الماضي، ذكرت  وفي منتصف تموز 

بمعدل  توسع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن 
الثاني  الربع  في   ٪0.4 بلغ  ضئيل  سنوي 
مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف معدل نمو 
له منذ أكثر من عامين؛ ما يسلط الضوء على 
اإلغالق  عمليات  عن  الناجم  الضرر  عمق 

الصارمة.
إلى  القادة  كبار  الضعيف  األداء  دفع  وقد 
المحلي  الناتج  هدف  بأن  فعليا،  االعتراف 
نمو  في  المتمثل  للحكومة  الرسمي  اإلجمالي 
أصبح   2022 عام  في  تقريبا   ٪5.5 بنسبة 

اآلن بعيد المنال.
في  كبير  مسؤول  وهو  تشينغه،  تشاو  وقال 
تعزيز  يتعين  يزال  »ال  اإلحصاءات  مكتب 
إلى  مشيراً  االقتصادي«،  االنتعاش  أساس 
بين  والضعف  السوق  في  الطلب  كفاية  عدم 
للطاقة كمصادر  االستهالك  كثيفة  الصناعات 

خاصة للقلق.
الذي  الوقت،  في  السلبية  القراءات  وتأتي 
المتحدة أيضاً.  الواليات  النمو في  فيه  ضعف 
الثاني  للربع  األمريكي  االقتصاد  وانكمش 
على التوالي، حيث انكمش سوق اإلسكان في 
البالد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم 
اإلنفاق  من  الزخم  أخرج  الذي  المرتفع، 

التجاري واالستهالكي.
الناتج  إن  األمريكية،  التجارة  وزارة  وقالت 
الموسمية  حسب  المعدل  اإلجمالي  المحلي 

 0.9 قدره  سنوي  بمعدل  انخفض  والتضخم 
بالمائة في الربع الثاني بعد انكماش بنسبة 1.6 

بالمائة في األشهر الثالثة األولى من العام.
اليورو  منطقة  في  االقتصادي  النمو  وتسارع 
القيود  معظم  برفع  مدعوما  الثاني،  الربع  في 
تسبب  مع  حتى  الجائحة  بسبب  المفروضة، 
هجوم روسيا على أوكرانيا في ارتفاع تكاليف 

الطاقة والغذاء.
لالتحاد  التابعة  اإلحصاء  وكالة  وقالت 
األوروبي الجمعة، إن الناتج المحلي اإلجمالي 
أعلى  كان  اليورو  منطقة  ألعضاء  المشترك 
الماضية  الثالثة  األشهر  في   ٪0.7 بنسبة 

مقارنةً بالربع األول.
االستقصائية  الدراسات  تشير  ذلك،  ومع 
التجارية لشهر حزيران إلى أن منطقة اليورو 
تشهد بالفعل انخفاضاً في النشاط االقتصادي، 
الغاز  إمدادات  في  الروسية  التخفيضات  وأن 

الطبيعي ستزيد من الضغوط على االقتصاد.
العالمية  االقتصادات  على  الضغط  ويأتي 
النشاط  فيه  تضرر  الذي  الوقت،  في  الكبرى 
االقتصادي العالمي، والمستهلكون على نطاق 
وارتفاع  اإلمدادات،  اضطرابات  من  واسع 
عن  الناجمة  االختالالت  عن  الناجم  األسعار 
بسبب  كبير؛  بشكل  تفاقمت  والتي  الجائحة، 

الحرب في أوكرانيا.
وكاالت

مرحلة  في  روسيا  الدولية  العقوبات  أدخلت 
المدى  على  االقتصادي«  »النسيان  خطر 
يروج  التي  المرونة،  مزاعم  رغم  الطويل، 
من  العديد  يعتقد  ما  وفق  الكرملين،  لها 

االقتصاديين.
أن صندوق  إن بي سي«  ونقلت شبكة »سي 
تقديرات  رفع  الماضي  األسبوع  الدولي  النقد 
الناتج المحلي اإلجمالي الروسي لعام 2022 
من  أنه  يعني  ما  مئوية؛  نقطة   2.5 بمقدار 
بنسبة ٪6  االقتصاد  ينكمش  أن  اآلن  المتوقع 

هذا العام.
في  األسواق  الروسي  المركزي  البنك  وفاجأ 
أواخر تموز بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 

8٪، أقل من مستواه قبل الحرب.
وتعافى الروبل من خسائره التاريخية المبكرة 
ليصبح  أوكرانيا،  على  الهجوم  أعقاب  في 
األجنبي  الصرف  سوق  في  أداء  األفضل 
الروسي  الرئيس  دفع  ما  العام؛  هذا  العالمي 
العقوبات  فشل  إعالن  إلى  بوتين  فالديمير 
روسيا  واصلت  نفسه،  الوقت  وفي  الغربية. 

األساسية  السلع  من  وغيرها  الطاقة،  تصدير 
مع االستفادة من اعتماد أوروبا على إمداداتها 

من الغاز.
ومع ذلك، يرى العديد من االقتصاديين تكاليف 
طويلة األمد لالقتصاد الروسي؛ بسبب خروج 
على  سيؤثر  الذي  األمر  األجنبية،  الشركات 
إلى  ويؤدي  المال،  ورأس  اإلنتاجية  الطاقة 
أسواق  فقدان  جانب  إلى  األدمغة«،  »هجرة 
النفط والغاز على المدى الطويل، وقلة وصول 
الواردات الحيوية من التكنولوجيا والمدخالت.
أوراسيا،  مجموعة  رئيس  بريمر،  إيان  وقال 
لشبكة »سي إن بي سي« االثنين، إنه في حين 
عن  الناجمة  األجل  قصيرة  االضطرابات  أن 
العقوبات أقل مما كان متوقعا في األصل، فإن 

النقاش الحقيقي يتجاوز عام 2022.
أن  إلى  األدلة  »تشير  بريمر  ويضيف 
االضطرابات الصناعية آخذة في االرتفاع مع 
األجنبية  األجزاء  وندرة  المخزونات  نضوب 

مثل الرقائق«.
العقوبات وتزايد  تشديد  أنه مع  بريمر  وأبرز 

روسيا،  المتعلمون  يغادر  الشعبي،  السخط 
على  التجارية  العقوبات  أهمية  على  مشددا 

التقنيات الحساسة.
انخفاض  إلى  األدمغة  هجرة  »تؤدي  وقال: 
العمل،  سن  في  السكان  عدد  في  مباشر 
وخاصة العمال ذوي اإلنتاجية العالية؛ ما يقلل 

من الناتج المحلي اإلجمالي«.
ويقلل  اإلجمالية،  اإلنتاجية  على  يؤثر  »إنه 
في  الشاملة  الثقة  على  ويؤثر  االبتكار،  من 
واالدخار،«  االستثمار  من  ويقلل  االقتصاد، 

حسب ما قال للشبكة.
مستداما،  انخفاضا  أوراسيا  مجموعة  وتتوقع 
ليؤدي  االقتصادي  النشاط  في  األجل  وطويل 
في النهاية إلى انكماش بنسبة 30٪ إلى ٪50 
من  الروسي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 

مستوى ما قبل الحرب.
نشرت  ييل  جامعة  أجرتها  دراسة  وكانت 
الشهر الماضي، والتي حللت بيانات المستهلك 
أكثر  صورة  عن  كشفت  والشحن  والتجارة 
أن  إلى  وأشارت  الكرملين،  يقدمه  مما  صدقاً 

 1000 من  أكثر  ونزوح  الدولية  العقوبات 
شركة عالمية »تشل االقتصاد الروسي بشكل 

كارثي«.
وقال االقتصاديون في جامعة ييل: »لقد تدهور 
للسلع  كمصدر  االستراتيجي  روسيا  وضع 
تتعامل  حيث  فيه،  رجعة  ال  بشكل  األساسية 
أسواقها  فقدان  مع  ضعف  موقع  من  اآلن 
في  حادة  تحديات  وتواجه  السابقة،  الرئيسية 
غير  صادرات  مع  آسيا«  إلى  »محور  تنفيذ 

قابلة لالستبدال مثل الغاز عبر األنابيب«.
وأضافوا أنه على الرغم من بعض »التسريبات 
المستمرة«، فإن الواردات الروسية »انهارت 
اآلن  موسكو  تواجه  حيث  كبير«،  حد  إلى 
تحديات في تأمين قطع الغيار والتكنولوجيا من 
متزايد،  بشكل  المتوترين  التجاريين  الشركاء 
في  النطاق  واسع  نقصا  تشهد  لذلك،  ونتيجة 

اإلمدادات في اقتصادها المحلي.
 ٪40 حوالي  تمثل  شركات  روسيا  وفقدت 
ما  عكس  مما  اإلجمالي،  المحلي  ناتجها  من 
يقرب من ثالثة عقود من االستثمار األجنبي، 

وهروب رأس المال والسكان في وقت واحد 
للقاعدة  جماعي  نزوح  في  مسبوق  غير 

االقتصادية الروسية«.
وتعزى المرونة الواضحة لالقتصاد الروسي 
كبير  حد  إلى  االرتفاع  إلى  الروبل  وعودة 
الرقابة  وتدابير  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  إلى 
ينفذها  التي  المال،  رأس  على  الصارمة 
األجنبية  العمالت  كمية  من  للحد  الكرملين 
التي  العقوبات  إلى جانب  البالد  الخارجة من 

تقيد قدرتها على االستيراد.
وقد خففت روسيا اآلن بعض ضوابطها على 
رأس المال وخفضت أسعار الفائدة في محاولة 

لخفض العملة ودعم حسابها المالي.
إلى  »بالنظر  أنه  إلى  التقرير  وخلص 
المستقبل، ال يوجد طريق للخروج من النسيان 
االقتصادي لروسيا طالما ظلت الدول الحليفة 
موحدة في الحفاظ على ضغط العقوبات ضد 

روسيا وزيادته«.
وكاالت


