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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

شددت الصحفية جيهان بلكين التي شهدت 
مخيم  في  واألمن  اإلنسانية  حملة  على 
الهول على أنه من يريد إنهاء خطر هذا 
المخيم، عليه أن يستلم رعاياه، أو يتواصل 
مع اإلدارة الذاتية إليجاد حل مشترك...«3

إنهاء خطر مخيم الهول 
باستالم الدول رعاياها

ثريا منان: PYD كان سباقًا 
الجنسين لمناصفة  أهالي تل كوجر: 

الهجرة مخطط استعماري تركي 

تواطؤ اتحاد كرة أم مديرية تموين؟ االستيطانية...  التجمعات 
ثالثي المنظمات اإلنسانّية والمرتزقة 

والوالي التركي
الصدق من  بين  وما  المزرية  المادية  أوضاعها  من  األندية  رغم شكوى 
عدمه من كالم هذه األندية التي تلعب في الدوري السوري »الممتاز«، 
تتزايد العقوبات المالية ضد هذه النوادي من قبل االتحاد »العربي« السوري 
التابع لحكومة دمشق، لدرجة الشك فيه على أنه اتحاد كرة بقدر ما هو 
يشبه مديرية تموين والتي ال يمر يوم وال تقوم بضبط مخالفات تموينية 

في المحالت واألسواق...«10

نشرت »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« تقريرًا حول بناء تجمٍع استيطانّي 
تنفذه منظمة »إحسان لإلغاثة والتنمية« التابعة للمنتدى السوري باالتفاق 
مع مرتزقة »سمرقند« الذين حصل عناصرهم على عدد كبيٍر من المنازل...«8

ركود  من  ونهوض  مقاومة 
الخنوع، أشعلت فتيلهما جينا 
أميني، فنهض الشعب رافضا 
المرأة  بحق  الممارس  الظلم 
وحريتها العامة بشكل خاص، 
وقمع السلطات للحريات بشكل 
عام؛ وبذلك رسمت جيتا أميني 
المرير،  للواقع  الرفض  نهج 
لنضال  األنفع  الطريق  ليكون 
القمع،  األحرار في مواجهة 
وتسلط المرجعيات الدينية في 

إيران.

أكدت العضوة في مجلس حزب االتحاد الديمقراطي »ثريا 
منان« بأن الحزب كان سباقًا في تطوير نظام الرئاسة 
المشتركة، ومحاربة أنواع العنف كلها الموجهة ضد 
المرأة، وكذلك أنواع اإلبادة بحق المرأة كلها...«2

تستمر ممارسات دولة االحتالل التركية، بسياسة التفريق، وبضرب الشعوب، وبخلق الفتن 
والمشاكل، وتتصدر مناطق شمال وشرق سوريا، قائمة المناطق، التي يراد ضربها من 

الداخل بشتى الطرق والوسائل...«5

مواطنتان إيزيديتان ُتبِدعان في صنع المنتوجات التراثّية

أردني ُيشّيد قلعة بأنماط معمارّية مستوحاة من التاريخ

العامالت  األمهات  من  وموهبت  بيزيه 
تراثية  نتاجات  تملكان  للطبيعة،  الُمحبات 
والحفاظ  معيشتهن  لتأمين  وتعمالن  ثقافية، 

على ثقافتهن بصنع األدوات القديمة.
والسعي واإلبداع  العمل  مبادرة  النساء  تمتلك 
دوماً، وهي صفة متقدمة لدى اإليزيديين أكثر، 
نتاجات  في جميع  المرأة  لون وصوت  فنرى 

المجتمع.
على  وتعمل  أطفالها  شنكال  في  المرأة  تربي 
تطوير المجتمع بنتاجاتها، فنرى انسجام المرأة 
مع الطبيعة حقيقة ُمعاشة في يومنا هذا، وفي 
موهبت  األم  تبدع  شنكال،  في  خانصور  بلدة 

وبيزيه خلف في األعمال اليدوية.

»جنة ُمصّغرة«

بستان المنزل يلفت االنتباه حيث أبدعتا حيث 

أبدعتا لنفسيهما جنة مصغرة ضمن 150 متراً 
وبيزيه  وهبت  األم  تصنع  فيه،  تعمالن  فقط 
خلف األدوات اإليزيدية القديمة بيديهما بالخيط 
األدوات  بتلك  منزلهما  كامل  لتزينا  والمسلة، 

ابتداًء من مفتاح البيت وحتى سطحه.
لتخلقا  أبداً،  الطبيعة  عن  وتغتربا  تبتعدا  لم 
طبيعة حيّة باألشجار وثمارها، فتعمالن بجهد 
للحفاظ على الطبيعة ليس لكسب رزقهما منها 

فحسب بل هدفهما األساسي هو خلق الجمال.
يعمالن في األعمالل اليدوية إلى جانب إدارة 
قبل  العمل  هذا  بدأتا  فقد  المنزل،  في  أطفالهم 
اإلبادة بـ6 سنوات و8 سنوات إلدارة منزلهما 

بجهد يديهما منذ 14 عاماً.

»صنع األدوات الرتاثية«

لقيامها بهذا  عبّرت األم موهبت عن سعادتها 

 :ROJNEWS العمل الُمقدس، مضيفةً لوكالة
حيث  جداً  لنا  مهم  التراثية  األدوات  »صنع 
نعمل  أننا  صحيح  المجتمع،  ضمن  نفتقدها 
صنع  ما  حٍد  إلى  استطعنا  لكن  رزقنا  لكسب 
األدوات والنتاجات التراثية التي كانت تستخدم 

قبل مئات السنوات والمحافظة عليها.«

يعد  لم  الذي  المجتمع  موهبت  األم  وانتقدت 
يتبنى نتاجاته التراثية كما السابق، قائلةً: »ال 
كثيراً،  التراثية  النتاجات  اآلن  الناس  يطلب 
»تفال«  يأخذون  كانوا  سنوات  عدة  قبل  لكن 
ليحفظوا فيه خبزهم، يصنع »تفال« من حبل 
بطول 1.5 م وعرض 1 م، نبيع كل واحد منه 

ولخارجها  لشنكال  نؤّمنه  دينار،  ألف  ب50 
أيضاً حسب الطلب«.

أنهما  الختام  في  موهبت  األم  وأشارت 
تمت  إن  العمل  هذا  في  التوسع  تستطيعان 

مساعدتهما.

بناء منزله  الطبيعي أن يفكر اإلنسان في  من 
الخاص الذي يُعد حلماً من أحالمه في الحياة، 
أما أن يشيّد قلعة فذلك أمر غير اعتيادي. هذا 
في محافظة  أبو صاجين  بسام عليوة  فعله  ما 

عجلون شمال األردن.
 63( صاجين  أبو  اختار  عنجرة  منطقة  في 
خمس  بمساحة  يملكها  أرٍض  قطعة  عاماً( 
لطالما  فكرة  عليها  لينفذ  ونصف  دونمات 
في  تحتوي  قلعة خاصة  إقامة  بها، وهي  حلم 
المعمارية  األنماط  من  العديد  على  تصميمها 

التاريخية.
قطعة األرض هذه تتميز بإطاللة تتيح للزائر 
واالستمتاع  الفلسطينية،  نابلس  مدينة  مشاهدة 

بخضرة أشجار مألت أرجاء المكان.
وانتقاء الموقع لم يأِت عبثًا، فهو يضّم شجرة 
قرون   4 على  عمرها  يزيد  )بلّوط(  سنديان 
األبرز  الميزة  يجعلها  أن  صاجين  أبو  أراد 

لمشروعه الذي يعمل به منذ 13 عاماً.

فضاء سياحي يطلُّ عىل نابلس

ويظهر حجم المجهود الذي بذله أبو صاجين 
متر   2500 مساحتها  البالغ  القلعة  بناء  في 
من  المئة  في   30 تتعدى  ال  أنها  إال  مربع، 
إليها،  للوصول  يطمح  التي  النهائية  الصورة 

بحسب قوله.
وأبو صاجين حاصل على شهادة جامعية في 
تخّصص الحقوق، وقد عمل بوحدة األمن في 
سّن  بلغ  أن  إلى  )حكومية(  األردنية  الجامعة 

التقاعد في فبراير 2020.
األرض  مع  أتعامل  مزارع  »أنا  وقال: 
يُريح  جملةً  يعطي  أن  أراد  وكأنه  والحجر«، 
بها نفسه من بعض األسئلة، خاصةً سبب البناء 

وتسميته بـ«القلعة«.
تلك  فقد عشت  الطفولة،  حلم  »هذا  وأضاف: 

وانطبع  القديم،  الحجر  من  بيت  في  المرحلة 
في ذاكرتي ووجداني نمط المعمار في القرن 

الماضي«.
وتابع: »لما بلغت سّن الخمسين اتخذت قراراً 
بقلعة  يتمثل  الذي  الخاص  مشروعي  ببناء 
الضخمة،  عجلون  جبال  حجارة  فيها  أستخدم 
متنوعة  بناء  وأنماط  أساليب  ببنائها  ألحاكي 
وتكون عنوانًا مميًزا يجمعها في مكاٍن واحد«.

وبالنسبة إلى سبب التسمية، قال أبو صاجين: 
»ألّن نمط البناء أقرب إلى القالع التّاريخية، 
وسمُك  ونفق،  سرداب  على  يحتوي  فالمكان 

وارتفاع  ونصف،  متر  على  يزيد  الجدران 
ُصّممت  خشبيّة  واألبواب  أمتار،   6 السقوف 
مزيجاً  تجد  واجهة  كل  في  تراثي،  بأسلوٍب 
بل  محددًا،  نمًطا  أعتمد  فلم  الحضارات،  من 
كنت أركز على األسلوب العشوائي، واألفكار 

كانت وليدة لحظتها«.
وبيّن أبو صاجين إن »البناء متعدد األغراض 
قاعات  وجود  مرافقه  وأهم  واالستعماالت، 
ومالعب  وألعاب  عائلية  وجلسات  لألفراح 
بالمكان  المبيت  لغايات  ونُُزل  لألطفال 
واالستمتاع بجمال إطاللته لنحو 50 شخصاً«.

عبق املايض

إن: »المكان حاليًا جاهز الستقبال  إلى  ولفت 
الزّوار والسيّاح، واألسعار شعبية وفي متناول 
للجميع  الفرصة  إلتاحة  أسعى  فأنا  الجميع، 

لعيش تجربة فريدة من نوعها«.
يسعى  إنسان  »كّل  بالقول:  حديثه  واختتم 
لتحقيق هدفه بهذه الحياة، وبقلعتي هذه، رغم 
إنجاز  بتحقيق  أشعر  أنني  إال  اكتمالها،  عدم 
منزله  بناء  يستطيع  الكل  غيري،  يحققه  لم 
أحداً  أن  أعتقد  فال  القلعة،  فكرة  أما  الخاص، 

سبقني بذلك«.
مجلس  يساعده  أن  القلعة  زار  من  كل  ويأمل 
أمام  من  العقبات  بعض  لتذليل  المحافظة 
مشروعه وهي إعادة تعبيد الطريق الموصل 
إلى المشروع، وكذلك إمداد منطقة المشروع 
لشراء  صاجين  أبو  يضطر  إذ  المياه،  بشبكة 

صهاريج المياه يومياً لخدمة الزوار.

جينا أميني 
أشعلت فتيل المقاومة بإيران

بعدسة: دعاء يوسف

أهالي منبج: 
»بطليعة المرأة الشابة 
سنحطم جدران ِإمرالي«

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورّية في 
مدينة منبج وريفها مظاهرة جماهيرية 
القائد  على  المفروضة  بالعزلة  تنديدًا 
حريته  بتحقيق  وطالبت  أوجالن  اهلل  عبد 
الجسدية، واستنكرت الهجمات التي تتعرض 
لها مناطق شمال وشرق سوريا من ِقبل 

دولة االحتالل التركي...«4

مجفف الذرة في الرقة 
يرفع قدرة التجفيف 

اليومية بمقدار ألف طن 
يوميًا..«7
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 الشهباء/ فريدة عمر ـ أكدت العضوة في مجلس حزب االتحاد الديمقراطي »ثريا منان« بأن 
الحزب كان سباقًا في تطوير نظام الرئاسة المشتركة، ومحاربة أنواع العنف كلها الموجهة 

ضد المرأة، وكذلك أنواع اإلبادة بحق المرأة كلها.

ثريا منان: PYD كان سباقًا لمناصفة الجنسين

المعتقلة عالية زاده: لنتحد معًا؛ إلجبار النظام اإليراني على التراجع

مشروع خارج الصندوق ألول امرأة في دمشق... ال تخاف لسع النحل وسّمه

حزب   2022/9/20 الثالثاء  يوم  استذكر 
الذكرى  إقليم عفرين  في  الديمقراطي  االتحاد 
السنوية التاسعة عشرة، لتأسيس الحزب، عبر 
فعالية أقيمت في صالة ميتان الثقافية في ناحية 
بحضور  وذلك  الشهباء،  بمقاطعة  األحداث 
عن  وممثلين  الحزب،  أعضاء  من  العشرات 
مؤسسات اإلدارة الذاتية، واألحزاب السياسية، 

ووجهاء العشائر.
حزب  باسم  كلمات  عدة  إلقاء  الفعالية  تخللت 
االتحاد الديمقراطي في إقليم عفرين، ومجلس 
والشهباء،  عفرين  في  الديمقراطية  سوريا 

ومجلس عوائل الشهداء، ومؤتمر ستار.

حزب من أجل الشعب

في  العضوة  تحدثت  الفعالية  هامش  وعلى 
»ثريا  الديمقراطي،  االتحاد  حزب  مجلس 
دور  حول  لصحيفتنا  عفرين،  فرع  منان« 
ودور  المجتمع  تنظيم  في  عام  بشكل  الحزب 

المرأة في الحزب بشكل خاص.
تأسيس  ذكرى  حديثها  بداية  في  ثريا  وهنأت 

الحرية،  شهداء  استذكرت  كما  الحزب، 
الذين كانت لهم بصمة في تاريخ،  والشهداء، 
ونضال حزب االتحاد الديمقراطي: »لقد أُّسس 
لمطالب  استجابة  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
القضية  حل  أجل  من  النضال  في  شعبنا 
الكردية، وضمان حقوق الكرد المشروعة في 
سوريا، كما قام بتبني مبدأ األمة الديمقراطية، 
كلها،  التعصب  أنواع  نبذ  إلى  يهدف  والذي 
القومية، والدينية، والجنسية، ومن أجل تحقيق 
ذلك، قدم تضحيات جساماً، ولعب دوراً ريادياً 

في ترسيخ التعايش السلمي بين الشعوب«.
منذ  الديمقراطي  االتحاد  »حزب  وتابعت: 
تأسيسه، وحتى اآلن كان حزباً تحررياً، وكان 
المشتركة،  الرئاسة  نظام  تطوير  في  سباقاً 
ومناصفة الجنسين في النظام الداخلي للحزب، 
الموجهة  كلها  العنف  أنواع  بمحاربة  قام  لقد 

ضد المرأة، وأنواع اإلبادة بحق المرأة كلها«.
مواصلة  نؤكد  »أننا  منان:  ثريا  واختتمت   
وسعنا  في  ما  وسنعمل  نضالنا،  وتصعيد 
الجنسين،  بين  والمساواة  الحرية،  لتحقيق 

هي  والمنظمة،  الحرة  المرأة  بأن  نؤمن  ألننا 
ضمانة المجتمع الديمقراطي، كما نجدد عهدنا 
باالستمرار وبالنضال وفق مبدأ حرب الشعب 
الثورية، حتى ضمان حقوق الشعب الكردي، 

وبناء سوريا ديمقراطية«.

وجهت الناشطة في مجال حقوق المرأة، 
والمعتقلة السياسية في سجن إيفين عالية 
أميني  جينا  مقتل  إثر  تنديد  رسالة  زاده، 

على يد شرطة األخالق اإليرانية.
على  إيفين  سجن  في  المعتقالت  احتجت 
ما  وفاتها،  »أن   : وبيَّنَّ إميني،  جينا  وفاة 
للمرجع  النساء  لمناهضة  جزء  إال  هي 
الديني، الذي يقف دائما ضد نساء وشباب 
هذا المجتمع، والنساء هن الضحايا األوائل 
الدينيين،  للحكام  الجنسية  النظر  لوجهات 
هذا  الرأسمالية  الفوضى  حكمت  فقد 
المجتمع، طوال األربعين عاماً الماضية«.
نائبة  وجهتها  التي  الرسالة  في  وجاء 
الصحافة  حرية  عن  الدفاع  جمعية  رئيس 

عالية زاده من داخل سجن إيفين: »أقيمت 
اليوم مراسم بعد وفاة جينا أميني في عنبر 
النساء في سجن إيفين، بحضور ما يقارب 
من أربعين معتقلة سياسية، غنينا الترانيم، 
وتحدثنا عن الوضع، حزنا وعزينا بعضنا، 
تذكرنا أنه في السنوات األربعين الماضية، 
هذا  في  األحداث  من  العديد  هناك  كانت 
ويعزي  يحزن  لم  شعبنا  أن  لدرجة  البلد، 

بعضه فيها هذه اآلالم«.
وتابعت: »اليوم كنا نواسي بعضنا البعض، 
وأمهاتنا،  أخواتنا،  بين  كنا  لو  نتمنى  قلنا 
ألننا  الصعبة،  األيام  هذه  في  وأصدقائنا 
قد  أميني  لجينا  الظالم  الموت  أن  سمعنا، 
جمعهم من جديد، لكن جينا لم تكن الضحية 

األولى واألخيرة«.

النساء ضحايا الحكومة

»جينا  أن:  أوضحت  الرسالة  ختام  وفي 
أميني ماتت، وهي في طريقها إلى تحقيق 
في  الحق  األساسية،  اإلنسان  حقوق  أحد 
حان  ربما  للنساء،  المالبس  ارتداء  حرية 
األساسي  الحق  هذا  لتحقيق  اآلن  الوقت 
النساء  اضطهاد  ولمواجهة  للمرأة، 
والشباب، يجب علينا جميعاً أن نتحد معاً؛ 

إلجبار النظام اإليراني على التراجع«.

الشمع  لوحات  رانيا،  تتفّحص  فائقة  بعناية 
الحماية  لباس  ترتدي  بينما  نحلها،  لخاليا 

األبيض الواقي من لسعات النحل.
استثمرتها الفتتاح  التي  والدها،  وفي مزرعة 
بريف  زاكية  قرية  في  الخاص  مشروعها 
في  عاماً(،   25( شامية،  رانيا  تعمل  دمشق، 
تربية النحل في خطوة لم يسبقها إليها غيرها 

من النساء في دمشق.
تقول مبتسمة، بعد أن مضى عام ونصف على 
مربي  وسط  في  نفسي  »فرضت  مشروعها: 
في  يستشيروني  اليوم  منهم  والكثير  النحل، 

أمور تتعلق بالنحل«.
وتُضيف لوكالة نورث برس: »كسرت حاجز 
واشتريت  الخسارة؛  أو  الفشل،  من  الخوف 

خاليا نحل، وصارت عندي منحلة خاصة«.
المزة  منطقة  سكان  من  رانيا،  أرادت  لطالما 
مشروعها  وتربط  تجازف  أن  بدمشق، 
النحل  مزرعة  فكانت  بالمهني،  األكاديمي 
في  ُمسّجلة  بماركة  وعسل  بها،  الخاصة 
أعوام  أربعة  بعد  وذلك  السورية،  األسواق 
متواصلة قضتها في التدريب في مجال تربية 

النحل.

االستغراب  تالحظ  شامية«؛  »رانيا  وكانت 
من السكان، وحتى من المزارعين في الحقول 
من  هذه  فتاة  أي  تسأل  »نظرات  المجاورة: 
بين  وتدخل  الواقي،  النحل  قناع  ترتدي 

الخاليا«.

صعوبات وتحديات

وإلى جانب امتالكها سبع خاليا نحل خاصة، 
جة من كلية الهندسة الزراعية،  تشترك المتخِرّ
بجامعة دمشق، بخاليا أخرى مع نّحال آخر، 
ويبلغ اإلنتاج لديها نحو 200 كيلوغرام؛ من 

العسل وهو مردود تعده صاحبته »جيداً«.
كل  تصنيف  حسب  الخاليا  »رانيا«،  ع  توِزّ
وتقول  تنتجه،  الذي  العسل،  أنواع  من  نوع 
المتقنة  الخاليا  على  النحل  يتهادى  بينما 
التنظيم، »لو أستطيع عدّ كل نحلة في الخلية 
لعددتها وسميتها«، لكنها تكتفي بتسمية الخلية 

باسم تحبه.
وتحديات  صعوبات،  من  مشروعها  يخلو  ال 
وخاصة في مجال التسويق، الذي يقتصر حتى 
اآلن على المشاركة بالمعارض فقط؛ وخاصة 
على  وليس  ثابت،  غير  المعارض،  وقت  أن 
مدار العام، فتحاول االستعانة بوسائل التواصل 

االجتماعي للترويج عن اإلنتاج.
واألدوية  الخاليا  نقل  تكاليف  ارتفاع  أن  كما 
والظروف  النحل،  ألمراض  العالجية 
على  تؤثِّر  التي  للسكان؛  الصعبة  االقتصادية 
مبيعها  ويقّل  للمستهلك،  الشرائية  القدرة 

التي  التحديات،  من  آخر  جانب  العسل،  من 
تعترض طريقة تطوير مشروعها.

وعن ذلك تقول: »شغلي وخبرتي جيدة، لكن 
لم أحصل حتى اآلن على فرصة عمل قوية، 

كتدريب طالب على تربية النحل«.

خطوات ثابتة

جزءاً  »رانيا«،  تُجنّد  مشروعها،  بداية  ومنذ 
الذين  من  وشابات  شبان  وتدريب  لتعليم  منه 
»شريحة  وهم:  داون  متالزمة  من  يعانون 

يجب أن تأخذ حقها في المجتمع«.
المعارض،  في  البيع  منهم؛  قسماً  فهي علّمت 
حتى  دّربت  إذ  المناحل،  إلى  أدخلته  وقسماً 
اآلن 20 شخصاً من هذه الفئة، وهذه المبادرة 
»متالزمة  وأسمتها  اآلن،  حتى  مستمرة 

الحب«.
يتمّكن  أن  الخطوة،  هذه  من  الشابة  وتهدُف 
أصحاب متالزمة داون من االندماج بالمجتمع، 

وإيجاد فرص عمل في المستقبل.
تعود  بهدوء،  البستان  فيه  تدخل  يوم  ومع كل 
البداية؛  وتتذّكر  خلفاً  للخطف  الذاكرة  بها 
ضمن  لوحدي  ألعمل  القرار  »أخذت  تقول: 
نحل،  مربّي  عند  تدّربت  أن  بعد  اختصاصي 
الذين بدورهم استهجنوا الفكرة كثيراً وراهنوا 

أني لن أتجرأ على القدوم بهذه الخطوة«.
وتحاول الشابة، القيام بتجربة جديدة في مجال 
بدراستها  تربطها  أن  وتسعى  النحل،  تربية 
الهندسة  الماجستير في  األكاديمية، وتأخذ بها 

الزراعية؛ من جامعة دمشق.
وتتلّخص تجربتها بجمع سّم النحل عن طريق 
ويتم  فولط،   12 بطارية  على  يعمل  جهاز 
وصله بإطار زجاجي، يشبه إطار النحل، ويتم 
لمدة  البطارية  وتشغيل  الخلية،  داخل  وضعه 

نصف ساعة.
حيث يولّد نبضات كهربائية للنحل، الذي يشعر 
النحل  يولّد  لذلك  عليه،  الهجوم  يشبه  بشيء 
القليل من سّمه، وألن النبضة الكهربائية تكون 
أقل من ثانية، ال يموت النحل بعد إطالق السّم.
وتُضيف، »بعدها نُخرج اإلطار ونجمع السّم، 
ومربح  للنّحال،  إضافي  اقتصادي  عائد  وهو 

ومعالج ألمراض«.
لمعالجة  أطباء؛  وحسب  السّم  هذا  ويُستخدم 
الفيروسات،  نشاط  يقاوم  أنه  كما  االلتهابات، 
ض  التعرُّ طريق  عن  منه  االستفادة  ويمكن 

للّسع المباشر، أو من خالل الحقن اليدوي.
وأنتجت »رانيا«، منتجات تجميلية، وعالجية 
على  تعمل  وحالياً  بالعسل،  والشعر  للبشرة، 
سم  بوخز  المرضى  لعالج  نفسها  تحضير 

النحل.
وتسعى الشابة الفتتاح محل خاص في دمشق، 
كادره  يكون  أن  على  ومنتجاتها؛  العسل  لبيع 
تدربهم،  الذين  داون  متالزمة  أصحاب  من 
للخارج،  إنتاجها  لتصدير  إلى رغبتها  إضافة 

وزيادة المبيعات في الداخل.
تبتسم المهندسة العشرينية، وتقول: »أنا أتعلم 
من نحالتي، أتعلم حب العمل، لذلك لم أتوقّف 
عند حٍدّ معين، بل أصبحت مدّربة للتعامل مع 

النحل«.

 مخاطر اإلفراط في 
تناول الملح    

دراسة تكشف خطر اإلفراط 
باستخدام المضادات الحيوية 

على األطفال

وفقًا ألحدث المعطيات.. البيض ال 
الكوليسترول يرفع 

يُحذّر األطباء من اإلفراط  في تناول 
اإلصابة  خطر  يرفع  ألنه  الملح، 
الذي  يرفع  الدم  ضغط  بارتفاع 
بأمراض  اإلصابة  خطر  بدوره 
القلب واألوعية الدموية، كاألزمات 

القلبية  والسكتات الدماغية.            
يرفع  الملح  تناول  في  فاإلفراط   
المعدة،  اإلصابة  بسرطان  خطر 
جهاز  إضعاف  في  يتسبب  أنه  كما 

المناعة.    

  ولتجنب هذه المخاطر يوصى بعدم 
تجاوز كمية الملح البالغة 5 غرامات 

يومياً.       
الوجبات  من  اإلقالل  أيضاً   وينبغي 
الجاهزة  واألطعمة  السريعة 

الحتوائها على الكثير من الملح.    
القليل  إضافة  أيضاً  األفضل  ومن 
من الملح  إلى الطعام، مع االستعانة 
نكهة  إلضفاء  الطازجة  باألعشاب 

مميزة على الطعام.    

جامعات  بين  مشتركة  جديدة  دراسة  أظهرت 
األطفال  تناول  أن  وأمريكية،  أوروبية 
يسبب مشكالت  أن  يمكن  الحيوية  للمضادات 

صحيّة دائمة، كالربو والحساسية.
وذكرت الدراسة أن بعض األدوية الشائعة قد 
لدى  المناعية  االستجابة  في  تغييرات  تسبب 

األطفال تجاه الفيروسات والجراثيم.
ووفق الباحثين، فإن تناول المضادات الحيوية 
ووظائف  األمعاء  في  النافعة  البكتيريا  يؤذي 
التعّرض  أن  ذكروا  حيث  الغذائي،  التمثيل 
الربو  يسبب  الحيوية  للمضادات  المبكر 
قتل  طريق  عن  األطفال،  لدى  والحساسية 
السليم  التطور  تدعم  التي  المفيدة  البكتيريا 

للجهاز المناعي.
اعتمدت  فئران  على  مخبرية  تجربة  وضمن 
الشائعة،  الحيوية  المضادات  نوعين من  على 
المضادات  تلك  استخدام  أن  الباحثون  وجد 
أدى لتغيير االستجابة المناعية، تجاه مسببات 

الحساسية الشائعة، كغبار المنزل.

سابقة  أبحاث  نتائج  الدراسة  هذه  وتدعم 
ركزت على تأثير المضادات الحيوية السلبية 
الجراثيم  مقاومة  وعلى  اإلنسان،  على صحة 
والفيروسات لتلك األدوية أيضاً، مما زاد من 
الخبراء،  منها  يحذّر  عالمية  صحية  مشكلة 
المضادات  ألدوية  الجراثيم  مقاومة  وهي 

الحيوية.
في  األطفال  طب  استشاري  قال  وبدوره، 
أحمد  الدكتور  باإلمارات،  برجيل  مستشفى 
الحيوية  المضادات  استعمال  إن  العال،  عبد 
فوائد  له  مضبوطة  وبمقادير  الحاجة  وقت 
تحمي الجسم من أمراض عديدة، لذا يجب أن 
يقوم  وال  طبيب  بوصفة  المضادات  توصف 
استشارة  دون  الصيدلية  من  بشرائها  الناس 
الحل، خاصةً  الدواء هو  فتقنين هذا  مختص، 
ثمانين  بنسبة  األطفال  التهابات  أغلب  وأن 
تحتاج  وال  فيروسية  التهابات  هي  المئة  في 
لعالج  تستخدم  التي  الحيوية  المضادات 

االلتهابات البكتيرية.

لطالما اتهم البيض بأنه يرفع الكوليسترول في 
ما أوصى المختصون باالمتناع  الدم، وكثيراً 
لدى  تقليله بشكٍل كبير، خاصةً  أو  تناوله  عن 

مرضى الكوليسترول.
نسبياً  محدوداً  يزال  ال  البيض  استهالك  إن 
وذلك  األخرى،  الحيوانية  بالمنتجات  مقارنةً 
أًلصقت  سيئة«  »سمعة  اعتبروه  ما  بسبب 
إنه  تقول  سابقة  دراسة  عبر  بالخطأ  بالبيض 

يرفع الكوليسترول.
السنة  في  بيضة  يستهلك 220  المتوسط  ففي 
 84.5 مقابل  كيلوغراماً(   11 )حوالي 

كيلوغراماً من اللحوم.
غني  غذاء  البيض  أن  المؤكد  فمن 
البيض  إذ إن 100 غرام من  بالكوليسترول، 
)وهو ما يعادل بيضتين( تحتوي في محها على 
398 مليغراماً من الكوليسترول، ومع ذلك فقد 
الكوليسترول  أن  الحديثة  الدراسات  أظهرت 
ال يزيد عندما نستهلكه بشكٍل معقول وعندما 

يشكل جزءاً من أطباق جيدة.

الكوليسرتول الناتج عن الطعام

إن الكوليسترول الناتج عن الطعام ليس مشكلة 
في حد ذاته، بل إن ما يجب أن نكون حذرين 
منه هو مستوى الكوليسترول في الدم، فوجود 
الدم(  كوليسترول  )فرط  الدم  في  منه  الكثير 
يمكن  والتي  القلبية،  الخطر  عوامل  أحد  هو 
المرتبطة  باألمراض  اإلصابة  إلى  تؤدي  أن 
داخل  تتطور  التي  الشرايين  بلويحات تصلب 

األوعية الدموية.
الغذائية  المواد  في  الموجود  الكوليسترول  إن 
كوليسترول  للغاية، ألن 70% من  مهماً  ليس 
و%30  الكبد،  طريق  عن  داخلياً  ينتج  الجسم 
من  التخلص  ويتم  الطعام،  من  يأتي  فقط 
الفائض عن طريق إفراز القنوات الصفراوية، 
الكوليسترول  بين  توازناً  يُقيم  اإلنسان  فجسم 
وإذا  الطعام،  عبر  يوفره  الذي  وذلك  الداخلي 
الكوليسترول  استهالك  في  زيادة  هناك  كانت 
فإن إنتاجه داخل الجسم سيميل إلى االنخفاض.
زيادة  بين  الحقيقية  الصلة  فإن  وهكذا، 
نسبة  وزيادة  الغذائي  الكوليسترول  نسبة 
حتى  إثباتها  يتم  لم  الدم  في  الكوليسترول 
أن  الدراسات  من  العديد  وأظهرت  اآلن، 
تناول الكوليسترول الغذائي ليس له أي تأثير 
األشخاص  لدى  الكوليسترول  مستويات  على 

األصحاء.

ما كمية البيض الصحّية؟

إنه منذ التسعينيات ترى األغلبية العظمى من 
الدراسات أن تناول بيضة واحدة يومياً ليس له 
أي تأثير على خطر اإلصابة بأمراض القلب 
األشخاص  لدى  الدماغية  السكتة  أو  التاجية 

األصحاء.
لكن كإجراء احترازي يجب على األشخاص 
القلب  بأمراض  اإلصابة  لخطر  المعرضين 
الحد  القلب-  وقصور  السكري  مرضى  -مثل 
نظامهم  ظل  إذا  خاصةً  البيض،  تناول  من 
وهو  والدهون،  بالسكريات  جداً  غنياً  الغذائي 

ما ال ينبغي أن يكون أصالً.
أن استهالك أكثر من 5 بيضات في األسبوع 
الدم  دهون  بخلل  اإلصابة  خطر  يزيد  ال 
عندما يتم دمجه في نظام غذائي صحي غني 
وبدون  المشبعة  الدهون  من  وقليل  باأللياف 

مدخول غذائي.
لعدد  األقصى  الحد  تحديد  السهل  من  ليس 
ذلك  ألن  يومياً،  استهالكه  يتم  الذي  البيض 
ومن  العوامل،  من  كبير  عدد  على  يعتمد 
التي  الوجبة  إلى طبيعة مكونات  النظر  المهم 
بيضة  تناول  فمثال  البيض،  استهالك  فيها  يتم 
في الصباح مصحوبة بشرائح لحم مقدد غني 
أبيض هو  الُمشبّعة وخبز  الدهنية  باألحماض 

المزيج  هذا  ألن  واضح،  بشكٍل  ضار  سلوك 
من السكريات والدهون السيئة واألغذية الغنية 
لزيادة  متفجراً  مزيجاً  يمثل  بالكوليسترول 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 

الدموية.
البيض  تناول  تم  إذا  ذلك،  من  العكس  وعلى 
على اإلفطار ولكن هذه المرة مع شريحة من 
خبز القمح الكامل وشريحة من سمك السلمون 
من  )خاٍل  عشبي  وشاي   )3 باألوميغا  )غني 

السكر( فهذه تركيبة تجمع الدهون الجيدة.
الكثير من االلتباس حول البيض

الموجود  الكولسترول  بأن  السائد  االعتقاد  إن 
القلب  صحة  على  يؤثر  البيض  صفار  في 
على  فعالً  احتوائه  فرغم  خاطئ،  اعتقاد  هو 
األحماض  فإن  الكوليسترول  من  عالية  نسبة 
الدهنية المشبعة مثل التي في اللحوم واألطعمة 
مستويات  على  أكبر  تأثير  لها  المعالجة- 

الكوليسترول في الدم.
وهو  ُمغٍذ،  كامل  غذاء  البيض  أن  وتضيف 
على  ويحتوي  للبروتين  مكلف  غير  مصدر 
الكاروتينات  مثل  أخرى  مغذية  عناصر 
 )B12(  ″12 و«بي   )D( »دي«  وفيتاميني 

والسيلينيوم والكولين.
اهتمام  إيالء  المهم  من  البيض  تناول  وعند 
الخبز  مثل  له،  المصاحبة  لألطعمة  خاص 
المصنعة  اللحوم  أو  والملح  والزبدة  األبيض 
مثل اللحم المقدد أو النقانق، والتي ليست جيدة 

لقلوبنا.

6 بيضات أسبوعياً

ورقة  إليها  توصلت  التي  النتائج  إلى  استناداً 
أدلة »البيض والقلب« فإن المعرضين لخطر 
متزايد لإلصابة بأمراض القلب يمكنهم تناول 
من  كجزء  أسبوعياً  بيضات   6 إلى  يصل  ما 
ال  أنه  وتؤكد  للقلب،  صحي  غذائي  نظام 
خشية من أن يكون هذا المقدار سبباً في خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
وبالنسبة للسكان األصحاء بشكٍل عام يمكن أن 
الصحي  األكل  نمط  من  جزءاً  البيض  يكون 
دون الخشية من أن يتسبب في أمراض القلب، 
واألطعمة  الخضروات  تناول  بزيادة  وينصح 
تناول  من  والتقليل  معالجة،  واألقل  الكاملة 

الدهون المشبعة بدالً من تقييد تناول البيض.
تم  الحالية  للبحوث  شاملة  مراجعة  على  بناًء 
نسبة  على  البيض  لتأثير  العام  الدليل  اعتبار 

الكوليسترول في الدم غير دقيق.
يكفي  بما  ليست واضحة  األدلة  أن  وفي حين 
الكوليسترول  بين  ارتباط  وجود  بعدم  للقول 
الغذائي وأمراض القلب إال أنها ليست قوية بما 
التي حدت  السابقة  التوصيات  يكفي لمواصلة 

من تناول البيض 3 مرات في األسبوع.

البيض الكامل

يزيد  الكامل  البيض  تناول  أن  صحيحاً  ليس 
خطر اإلصابة بأمراض القلب على الرغم من 
أنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

دور  على  دليالً  يُظِهر  لم  المكثف  البحث  فأن 
بأمراض  اإلصابة  في  الغذائي  الكوليسترول 

القلب واألوعية الدموية.
فيه  نظرت  الذي  البحث  هذا  أجزاء  أحد 
المجموعة كانت دراسة عام 1999 أظهرت 
عدم وجود زيادة في أمراض القلب حتى بين 
بيضة  يأكلون  الذين  األصحاء  األشخاص 
واحدة كل يوم، أي ما مجموعه 7 بيضات في 

األسبوع.
الغذائية  اإلرشادات  ألغت  لذلك،  ونتيجة 
)2015-2020( التوصية بتقييد الكوليسترول 
الغذائي إلى 300 مليغرام في اليوم، ودعمت 

المعطيات الالحقة هذا التوجيه المحدث.

البيض ليس بالرضورة ضاراً 
بالكوليسرتول

تركيزاً  األكثر  المصدر  هو  البيض  إن 
الغذائية،  وجباتنا  في  الغذائي  للكوليسترول 
من  مليغراماً   186 حوالي  يوجد  حيث 
تتركز  بيضة واحدة، وكلها  في  الكوليسترول 

في الصفار.
بيضة  حوالي  يأكلون  الذين  األشخاص  إن 
بمرض  لإلصابة  عرضة  أقل  يومياً  واحدة 
من  الدماغية  السكتة  أو  التاجي  الشريان 

األشخاص الذين لم يأكلوا البيض.
كما أن البيض ال يمثل خطراً على مستويات 

الكوليسترول في الدم.
المشبعة  الدهون  أن  هو  الخبراء  اكتشفه  ما 
والمتحولة قد تساهم بشكٍل أكبر في مستويات 
الكوليسترول مقارنةً بكمية الكوليسترول التي 
)حوالي  الكوليسترول  معظم  ألن  تتناولها، 
في  الطب  لكلية  وفقاً  الجسم،  في  يُنتج   )%80
جامعة هارفارد، فالكبد يحّول الدهون المشبعة 
بخبراء  دفع  مما  كوليسترول،  إلى  والمتحولة 
الدهون هي في  إلى االعتقاد بأن هذه  التغذية 
في  الموجود  الكوليسترول  من  أسوأ  الواقع 

المواد الغذائية.
ويرى بعض خبراء التغذية أن النظام الغذائي 
المفيدة،  الغذائية  األنظمة  أكثر  أحد  هو 
مع  يتناسب  أن  يمكن  البيض  أن  ويؤكدون 
بحوالي 4  االلتزام  وأن  نظام غذائي صحي، 

بيضات في األسبوع أمر جيد.
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روناهي / قامشلو ـ رغم شكوى األندية من أوضاعها المادية المزرية وما بين الصدق من عدمه من كالم هذه األندية التي تلعب في الدوري 
السوري »الممتاز«، تتزايد العقوبات المالية ضد هذه النوادي من قبل االتحاد »العربي« السوري التابع لحكومة دمشق، لدرجة الشك فيه على أنه 

اتحاد كرة بقدر ما هو يشبه مديرية تموين والتي ال يمر يوم وال تقوم بضبط مخالفات تموينية في المحالت واألسواق.

شددت الصحفية جيهان بلكين التي شهدت على حملة اإلنسانية واألمن في مخيم 
الهول على أنه من يريد إنهاء خطر هذا المخيم، عليه أن يستلم رعاياه، أو يتواصل 

مع اإلدارة الذاتية إليجاد حل مشترك.

اتحاد كرة أم مديرية تموين؟

أزمات بالجملة تواجه مدرب إنكلترا قبل المونديال

إنهاء خطر مخيم الهول باستالم الدول رعاياها

واقع التعليم في اليمن...مبنى غير مؤهل ودروس في الشارع

تقام  السوريّة منذ عقود والتي  الكرة  وعرفت 
تحت مظلة االتحاد »العربي« السوري لكرة 
القدم بقرارات مجحفة ومنها مضحكة، ولكن 
والعقوبات  الغرامات  باتت  تقريباً  عامين  منذ 
السورية  األندية  في حق  وتزيد  تكرر  المالية 
الدوري  في  تلعب  التي  وخاصةً  القدم  لكرة 
كثيراً  الرياضيون  ينتقده  والذي  »الممتاز« 
وخاصةً بشأن التسمية أي »الممتاز« وينتقدون 
حالة المالعب واألندية ويقولون بالفعل دوري 

»ممتاز«!.
وفي الموسم السابق 2020 ـ 2021، زادت 
العقوبات من قبل االتحاد »العربي« السوري 
لكرة القدم على األندية وخاصةً المالية، حيث 

الموسم  ذلك  في  الفتوة  نادي  عقوبة  كانت 
وذلك  ل.س،  مليون  عشرين  وبلغت  قياسية 
بسبب أعمال الشغب عقب مباراة جمعت بين 

الفتوة واالتحاد بدمشق.
ولم نعد نعلم هل هذا اتحاد كرة قدم أم مديرية 
لكسب  اآلخرين  مخالفة  فقط  همه  تموين؟ 
السوري  »العربي«  االتحاد  أعلن  فقد  المال، 
لكرة القدم، فرض غرامات مالية على عدد من 

األندية، عقب الجولة الثانية من بطولة الدوري 
»الممتاز«، بسبب خروج الجماهير عن النص 
في المواجهات التي أُقيمت األسبوع الماضي.

جلسة  في  االنضباط  لجنة  قرارات  وجاءت 
تقارير  على  االطالع  بعد  المنصرم،  االثنين 
بين  الالذقية  ديربي  مباراة  وحّكام  مراقبي 
االتحاد  بين  القمة  ومباراة  وحطين،  تشرين 

أهلي حلب والفتوة.
وقررت لجنة االنضباط اآلتي:

سوريّة،  ليرة  مليون  حطين  نادي  تغريم   -
والقنابل  النارية  األلعاب  جماهيره  الستخدام 

الدخانية في مباراة تشرين.
ألف  مليون وخمسمائة  تشرين  نادي  تغريم   -

أرض  برمي  جماهيره  لقيام  سوريّة،  ليرة 
حطين،  أمام  الفارغة  بالزجاجات  الملعب 
لقيام  أخرى  ليرة  ألف  وخمسمائة  ومليون 

جماهيره بشتم طاقم التحكيم.
ليرة سوريّة،  ألف  مئتي  الفتوة  نادي  تغريم   -
لتأّخره بتسليم قائمة الالعبين إلى الحكم الرابع 
في  المحدد  الوقت  عن  دقيقة  عشرين  لمدة 

مباراة أهلي حلب. 

 
وخمسمائة  مليون  حلب  أهلي  نادي  تغريم   -
ألف ليرة سوريّة، لقيام جماهيره بشتم الفريق 

المنافس خالل مباراة الفتوة.
العربي  لالتحاد  العامة  األمانة  مخاطبة   -
السوري لكرة القدم لتحديد صفة دحام السلطان 
في نادي الجزيرة، التخاذ اإلجراءات القانونية 
واإلجراءات  األخالق  الئحة  بحسب  بحقه 
التأديبية إلساءاته المتكررة إلى هيئات ولجان 
برامج  بعدة  مداخالته  خالل  من  االتحاد 
رياضية واحتفاظ األشخاص والجهات المعنية 
قانون  خالل  من  الشخصي  االدعاء  بحق 

الجريمة في الجمهورية العربية السورية.
كما البند األخير في العقوبات هو مجحف بحق 
انتقادات واسعة من  رياضي من الحسكة بعد 
قبله للجهات المعنية بكرة القدم التابعة لحكومة 
عن  والحديث  األشخاص  وتسمية  دمشق، 
وقد  بحقه،  عقوبات  فرض  دعا  مما  فسادهم، 
يصدر قرار آخر يصل لفصله من أسرة اتحاد 

كرة القدم.

ترشين يردُّ عىل العقوبات

من جانبه رد مجلس إدارة نادي تشرين على 
االنضباط  لجنة  أصدرتها  التي  العقوبات 
باالتحاد »العربي« السوري لكرة القدم، بحقه 

عقب ديربي الالذقية أمام حطين.
وخسر تشرين لقاء الديربي أمام حطين بهدف 
دون رد، الجمعة الماضي، في مباراة شهدت 
إلغاء  أبرزها  للجدل،  قرارات تحكيمية مثيرة 

هدفين للبحارة »تشرين«.
تشرين  جماهير  التحكيمية  القرارات  وأثارت 
التي وجهت شتائم للحكام، وهو السلوك الذي 
تسبب في معاقبة النادي عبر لجنة االنضباط.

وفرضت اللجنة غرامة مالية مليون وخمسمائة 
»بسبب  تشرين  نادي  على  سوريّة  ليرة  ألف 
قيام جماهيره برمي أرض الملعب بالزجاجات 

الفارغة أمام حطين«.
ليرة  ألف  وخمسمائة  »مليون  غرمته  كما 

أخرى لقيام جماهيره بشتم طاقم التحكيم«.
على  السوري  للنادي  رسمي  بيان  في  وجاء 

الشكل التالي:
العقوبات  من  تشرين  نادي  إدارة  »تأسف   
األخيرة التي صدرت عن لجنة االنضباط في 

اتحاد كرة القدم بحق النادي«.
وأضاف البيان: »لنقل إننا أيقنّا تماماً بعقوباتكم 
فئة  إال  تمثل  لم  التي  وجماهيرنا  نادينا  بحق 
قليلة جداً من أغلبية الجمهور التشريني والتي 
جاءت كردة فعل بسيطة جداً تجاه ظلم تحكيمي 
كبير تمثل بخمسة حاالت )فقط ال غير( كانت 
كفيلة بتحويل مجرى المباراة وخساراتنا اللقاء 

والنقاط الثالث«.
وأشار: »وهنا نطرح السؤال من يُعيد حقوقنا 
المجحفة  قراراتكم  ومن  المباراة،  بنقاط  إلينا 

الصادرة والناتجة عن حكامكم؟«.
في  جماهيرنا  كانت  »لقد  البيان:  ونوه 
والروعة  االنضباط  غاية  في  المباراة  هذه 
ضبط  من  تمكنوا  ألنهم  فرداً  فرداً  ونشكرهم 
كبير  ظلم  من  شاهدوه  ما  كل  على  أعصابهم 
أدى إلى حزنهم على خسارة فريقهم بقرارات 

تحكيمية ظالمة«.
وزاد: »التجاوزات وقعت من أعداد قليلة جداً 
»ربما لم تستطع ضبط أعصابها ليقوم بعدها 
يطأطأ  أن  بدل  ظلمه  بإكمال  التحكيم  طاقم 
رأسه خجالً من أخطائه الفادحة ليخرج بتقرير 
بحسب  االنضباط«  لجنة  إلى  الجمهور  يشكو 

نص البيان.
وحامل  السوري  تشرين  نادي  بيان  واختتم 
»اتحاد  الدوري:  من  السابقة  للنسخة  اللقب 
كرتنا العزيز لقد أمنت حماية وغطاء لحكامك 

ومراقبيك ولجانك للتشفي بأي ناٍد، ولم تؤّمن 
أدنى الحقوق ألنديتك فاعذر جماهير األندية، 
ستجعل  التصرفات  هذه  أن  تماماً  واعلم 
الدوري يذهب إلى نفق مجهول بنهايات غير 

معروفة أبداً«.
صفحات  عبر  واسعة  انتقادات  ظهرت  كما 
فرض  الستمرار  االجتماعي  التواصل 
»العربي«  االتحاد  قبل  من  المالية  العقوبات 
بالواقع  االهتمام  وعدم  القدم،  لكرة  السوري 
وعقّب  للمالعب،  التحتية  والبنية  التحكيمي 

أحدهم بالتالي:
تعاقب  بالمعقول ما تجي  تعاقب عاقب  »بدك 
بتعطي  الدوري  وبنهاية  ماليين  جولة  بكل 
يعني  مليون   20 بتوصل  ما  للبطل  مكافأة 
الفرق بيطلع كسور 200 مليون بس عقوبات.
كل  وأعطوا  فار  وركبوا  األرضيات  صلحوا 
فريق حقه وزيدوا المكافأة يا خلينا نترحم على 

كرة القدم بسوريا ألنه الوضع ال يطاق«.
قبل  من  نفعاً  تُجِد  لم  المالية  العقوبات  إن 
ضبط  في  القدم  لكرة  السوري  »العربي« 
بسبب  يحصل  الذي  الجماهيري  الشغب 
التحيز من قبل بعض الحكام وتخاذلهم ونقص 
في  دائماً  يتسبب  والذي  التحكيمي  مستواهم 
لحد  ولتصل  طورهم  عن  الجماهير  خروج 
االشتباكات بين جماهير األندية وكسر المقاعد 
الزجاجات  ورمي  المدرجات  في  المتواجدة 

الفارغة وسب وشتم الحّكام. 

العالم،  كأس  انطالق  عن  تفصلنا  أسابيع   9
وبدأت المشاكل تزداد أمام غاريث ساوثغيت، 
مدرب منتخب إنكلترا، من خالل اإلصابات، 
األساسيين  الالعبين  من  العديد  مشاركة  وقلة 

وغيرها من األمور.
واستعرضت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
أبرز األزمات التي تواجه ساوثغيت قبل نحو 

شهرين من انطالق المونديال:

حراسة املرمى

حراسة  في  األول  االختيار  إلى  بالنظر 
المرمى، فهو المركز األقل تسببًا في المشاكل 
لساوثغيت، الذي يعتمد على جورادن بيكفورد 
بدون منازع، إال أن الحارس يعاني حاليًا من 
كأس  عن  بيكفورد  غاب  لو  فماذا  اإلصابة، 
العالم؟ ال يوجد حاليًا أي مرشح واضح ليحل 

مكانه.
ويتواجد في قائمة إنكلترا هذا األسبوع كل من 
نيك بوب وأرون رامسديل ودين هندرسون، 
وجميعهم خاضوا ما إجماله 12 مباراة دولية 
مقارنةً بـ45 مباراة لبيكفورد، وبالتالي ستمثل 
فرصة  التوقف،  هذا  األمم  دوري  مباريات 

لساوثغيت للوقوف على بديل واضح لبيكفورد 
قبل المونديال.

خط الدفاع

يراه  الذي  الثنائي  حول  غموض  يوجد  ال 
هاري  الدفاع،  قلب  في  األفضل  ساوثغيت 

ماجواير وجون ستونز.
لكن في الوقت الذي يشارك فيه ستونز بصورة 
فإن  سيتي،  مانشستر  رفقة  حاليًا  منتظمة 
ماجواير يمر بوقت صعب للغاية مع المدرب 
لم  حيث  يونايتد،  بمانشستر  هاج  تين  إريك 

يخض سوى 10 دقائق فقط في البريميرليغ.
سوسيداد  لاير  أمام  أساسيًا  ماجواير  وشارك 
في الدوري األوروبي، قبل أن يجلس بدياًل في 
المباراة التالية أمام شيريف تيراسبول، وتبدو 
فرصه في العودة للتشكيل األساسي للشياطين 

الحمر ضعيفة للغاية.
الذي  وهو  أزمة،  في  ساوثغيت  يضع  وهذا 
لطالما أكد أنه سيعتمد فقط على الالعبين الذين 

يشاركون بصورة أساسية.
ساوثغيت  فسيفكر  كذلك،  الوضع  استمر  وإذا 

أهمها  الدفاع،  قلب  في  أخرى  خيارات  في 
إيريك داير الذي يقدم مستوى مميز حاليًا رفقة 

توتنهام ويملك أيًضا الخبرة الدولية.
جويهي  مارك  مثل  أخرى  خيارات  وهناك 
وفيكايو توموري وكونور كوادي، إال أنهم ال 
يملكون خبرة المشاركة في البطوالت الكبرى.

الظهريان

يملك ساوثغيت العديد من الخيارات في مركز 
إنكلترا  اعتمدت  حال  وفي  األيمن،  الظهير 
الخيار  فسيكون  مدافعين،  بأربع  اللعب  على 

األول كايل ووكر.
مدافعين،   3 على  ساوثغيت  اعتمد  إذا  أما 
فسيلعب ووكر إلى جوار ستونز ومدافع آخر، 
وحينها سيشرك ريس جيمس في مركز الجناح 
األيمن، وهو الالعب القادر على اللعب أيًضا 

كظهير أيمن ومدافع.
وبالتالي تواجد جيمس ووكر قد يعني استبعاد 
ساوثغيت لترينت ألكسندر أرنولد، أو المغامرة 
بضم 3 العبين في مركز الظهير األيمن، هذا 
إلى جوار عدم اقتناع ساوثغيت بجودة أرنولد 

الدفاعية.

الظهير  مركز  في  أيًضا  غموض  وهناك 
اختيار  سيتم  الطبيعي  الوضع  ففي  األيسر، 
لوك شاو وبن تشيلويل، ولكنهما ال يشاركان 
وتشيلسي،  يونايتد  مع  حاليًا  منتظمة  بصورة 

وهو ما يمثل أزمة أخرى.

وسط امليدان

اعتماد ساوثغيت على 3  النظر عن  بصرف 
فالالعب  الملعب،  وسط  في  اثنين  أو  العبين 
ديكالن  هو  أساسيا  تواجده  الضامن  الوحيد 
سيشارك  كان  طبيعية  ظروف  وفي  رايس، 
سيتي  لكن العب  فيليبس،  كالفين  إلى جواره 
غير  ومن  إصابة  من  األخير  يعاني  الجديد 

المؤكد تواجده في قطر.
ليعتمد  الوقت  أتى  هل  أيًضا،  السؤال  ويبقى 
التشكيل  في  بيلينغهام  جود  على  ساوثغيت 
األساسي؟ سيكون القرار أسهل في حال عدم 
ساوثغيت  يفضل  قد  ولكن  فيليبس،  جاهزية 
أيًضا االعتماد على خبرة جوردان هندرسون.

خط الهجوم

من المتوقع أن يقود الثالثي هاري كين ورحيم 
سترلينغ وفيل فودين هجوم إنكلترا، كما يملك 
المنتخب أسماء أخرى على استعداد للمشاركة 
جريليش  وجاك  ماونت  مثل  األطراف  في 

وبوكايو ساكا.
راشفورد  ماركوس  مستوى  استمر  إذا  ولكن 
وجادون سانشو الجيد، فسيدخالن في حسابات 

ساوثغيت.
عدم  هي  لساوثغيت  األبرز  المشكلة  وتبقى 

وجود بديل جيد لهاري كين في قلب الهجوم.
مهاجم  توني  إيفان  في  البدائل  وتتمثل 
مهاجم  أبراهام  تامي  إلى  إضافة  برينتفورد، 

روما، إال أن الثنائي ال يملك الخبرة الدولية.

في مخيم الهول بشمال وشرق سوريا، يواجه 
اإلعالميون خطرا كبيرا، وهم الذين يعكسون 
ويفضحون  كاميراتهم،  بعدسات  الحقيقة 
وما  الخطيرة،  والمتطرفة  الوحشية  األفكار 

ترمي إليه.

قدوم املرتزقة إىل املنطقة

مدينة  إلى  المرتزقة  عبور  مرحلة  عن 
لوكالة  بلكين  جيهان  الصحفية  قالت  كوباني، 
jinnews »بعد معركة كوباني عام 2015، 
تم الكشف ألول مرة عن تعاون الدولة التركية 
مرحلة  كانت  نفسه،  الوقت  وفي  داعش،  مع 
عبور المرتزقة األجانب، وقدومهم إلى مناطق 
شمال وشرق سوريا عبر تركيا، واستمر ذلك 
حتى حملة الباغوز، وفي المرحلة الثانية من 
خطر  للعالم  أظهرنا  واألمن،  اإلنسانية  حملة 
بالدولة  داعش  خاليا  وعالقات  الهول  مخيم 

التركية«.
رعاياها،  استالم  الدول  أسباب رفض  وحول 
أوضحت جيهان: »داعش ُهِزم، لكن المشاريع، 
التي نفذتها الدول ضد داعش، وقبله في شمال 
وشرق سوريا، وفي العراق لم تكتمل، فالهدف 
هو السيطرة على الشرق األوسط، واآلن هذا 
الدولة  تستهدف  فبينما  مستمر،  المشروع 
المرتزقة والعائالت  تجدد  ما،  التركية منطقة 

في المخيم آمالهم في الخروج، وهم ينتظرون 
النطاق  واسع  بشن هجوم  التركية  الدولة  قيام 
على المنطقة؛ لنشر الفوضى في المخيم، ومن 
ثم إخراجهم ودعمهم، والهدف من وجود هذه 
في  االستقرار  ضرب  المخيم   في  العناصر 
الحروب  عبر  وإنهم  الذاتية،  اإلدارة  مناطق 
مرحلة  إلى  العودة  يريدون  يفتعلونها  التي 

2011 أي زمن جبهة النصرة«.

التدريب الرتيك ألشبال الخالفة

الهول،  بلكين، أن أطفال مخيم  ولفتت جيهان 
يتلقون تدريبهم من قبل نساء الحسبة »فداعش 
والمهمة  األيمن،  ذراعها  الحسبة  نساء  يعدّ 
األساسية لنساء الحسبة هي قتل النساء، اللواتي 
ال يتبعن أفكارهن، وال يدربن األطفال، وعلى 
هذا األساس قامت النساء ببناء تنظيم متطرف 

في المخيم، كما أن نساء الحسبة لديهن عالقات 
مباشرة مع المخابرات التركية«.

فتح  تم  إذا  أنه  إلى  بلكين،  جيهان  وأفادت 
صفحة جديدة للعالم، فستنكشف عالقات الدول 
مقاضاة  »سيتم  أوضح،  بشكل  داعش  مع 
األساس، وخاصة  هذا  الدول على  العديد من 
سري  على  الهجمات  فقبل  التركية،  الدولة 
كانيه، تم تشكيل منصة محاكمة داعش، وبعد 
تشكيل هذه المنصة، قامت الدولة التركية فجأة 
والذين  سبي،  وكري  كانيه  سري  بمهاجمة 
ساهموا في تشكيل داعش هم الدول الرأسمالية 
والعوائل  وإنكلترا،  وروسيا،  أمريكا،  مثل 
التي تعيش في مخيم الهول بانتظار الخروج، 

واالنتشار في أنحاء العالم«.

حظر اللغة الكردية باملخيم

باللغة  التحدث  منع  إلى  جيهان  نوهت  فيما 
داعش:  نساء  قبل  من  المخيم  في  الكردية 
»التحدث باللغة الكردية في مخيم منعتها نساء 
فالالجئون  الحسبة، وخاليا وعائالت داعش، 
ال  لكنهم  الكردية،  يعرف  بعضهم  العراقيون 
يجرؤون على التحدث بها، وبعد أن تعززت 
التركية، يدخل  بالدولة  النساء  عالقات هؤالء 
بدأت  وعندما  المخيم،  إلى  السالح  عبرهّن 
واألمن،  اإلنسانية  حملة  من  الثانية  المرحلة 
من  وكان  الحملة،  هذه  دولة  أي  تساند  فلم 
الشاملة  الحملة  هذه  مثل  تتم  أن  المفترض، 

حل  وإيجاد  الدولية،  القوى  مع  بالتعاون 
ملموس، وهنا تظهر ازدواجية الدول«.

ثقافة األطفال اإلرهابية

الخيام  إلى  االنتباه  بلكين  جيهان  ولفتت 
فقد   « الحسبة:  نساء  أقامتها  التي  الفارغة، 
لتجنيد  فارغة  خياماً  الحسبة  نساء  نصبت 
داعش،  مرتزقة  إلى  ولالنضمام  األطفال، 
وما  سنوات  سبع  بعمر  األطفال  وخاصة 
فوق، فيتم أخذهم من أمهاتهم، وتدريبهم لتبنّي 
ولد  سنوات،  ثالث  وخالل  داعش،  عقلية 
1800 طفل في المخيم، هذا ليس رقماً عادياً، 
األطفال  هؤالء  أن  حيث  جيش،  بمثابة  إنه 
سيقومون بعد سنوات بتنفيذ هجمات في أنحاء 
العالم، وقد دُربوا بشكل خاص على العمليات 

االنتحارية«.
واختتمت جيهان بلكين حديثها بتوجيه رسالة: 
إنهاء داعش وهزيمته من  الدول  »إذا أرادت 
حل  إيجاد  أوالً  فعليها  األيديولوجية،  الناحية 
المخيم  هذا  عن  النظر  فغض  الهول،  لمخيم 
سيلحقهم الضرر أيضا فيما بعد، ألن العائالت 
وهم  للخروج،  فرصة  بانتظار  هنا  الموجودة 
لكن  بلدانهم،  إلى  العودة  وينتظرون  يأملون، 
فهذا  تستقبلهم،  ال  بلدانهم  أن  يرون  عندما 
أن  صحيح  عدائي،  موقف  ظهور  إلى  يؤدي 
هجمات داعش، قد تراجعت في أوروبا، ولكن 
حال  األوربيين  على  الخاليا  تلك  خطر  يبقى 
يعدون  ما  وكثيرا  الهول،  مخيم  من  خروجها 
فمن  أوروبا،  في  بتفجيرات  بقيامهم  أنفسهم 
يستلم  أن  عليه  المخيم،  هذا  إنهاء خطر  يريد 
رعاياه، أو يتواصل مع اإلدارة الذاتية إليجاد 

حل مشترك«.

نجم عن الحرب الدائرة في اليمن منذ اندالعها 
قطاع  على  كارثية  آثار   2015 العام  في 
فاتورة  اليمن  في  الطلبة  دفع  حيث  التعليم، 
باهظة، فمنهم من تسرب من التعليم، وآخرون 
يتلقون تعليمهم في ظروف غير مهيأة، أو في 

مباٍن مدمرة، وتحت أزيز الرصاص.
تعليم على الرصيف

مدينة  في  الدين  صالح  مدرسة  طلبة  وجد 
تعز، الواقعة جنوب غربي اليمن أنفسهم وسط 
الشارع، بعد أن تم إخراجهم بالقوة من المبنى 
النار  خطوط  على  الواقعة  لمدرستهم،  البديل 
أيلول   11 بتاريخ  للمدينة  الشرقية  الجهة  في 
الجاري، ومنذ ذلك التاريخ ال يزالون يتلقون 
السيارات  الشارع، وسط ضجيج  تعليمهم في 
والمارة دون أي تدخل من الجهات المعنية، أو 
مكتب التربية إليجاد حل، ومكان بديل وآمن 

لهم.
تدرس ابنة إلهام الصالحي، البالغة من العمر 
ثماني سنوات في المبنى البديل لمدرسة صالح 
أنهم  ابنتها  أخبرتها  عندما  وتفاجأت  الدين، 
تلقوا حصصهم المدرسية في الشارع، الواقع 
»فوجئت  ذلك،  عن  تقول  المدرسة،  بجانب 

بعودة ابنتي من المدرسة مبكراً؛ لتخبرني أنهم 
الدروس  وبعض  الصباحي،  الطابور  نظموا 
في الشارع، ثم أخبرتهم مدرستهم باالنصراف 

إلى منازلهم«.  
ابنتي،  مع  ذهبت  التالي  اليوم  »في  وأضافت 
ورأيت وضع الطالب، كان مؤلماً جداً، وهم 
ويحضرون  العلم،  تحية  يأدون  الشارع  في 
كان  ينصرفون،  ثم  والثانية  األولى،  الحصة 
وكأن  الجهات،  تخاذل  ظل  في  قاسياً  منظراً 

أمر الطلبة، ال يعنيهم«.  
ابنتها،  مع  للذهاب  الصالحي  إلهام  تضطر 
واالنتظار حتى تكمل الحصتين المقررتين في 
أن  من  المنزل خوفاً  إلى  بها  وتعود  الشارع، 

يصيبها مكروه.  

طرد الطالب

إقبال  المدرسة،  في  االجتماعيات  مادة  معلمة 
عبده سعيد، تقول: »دمرت الحرب المدارس، 
بديلة،  مباٍن  إلى  المدارس  معظم  تحويل  وتم 
خمس  منذ  بديل  مبنى  في  اآلن  نحن  كما 
أيام بحجة إخالء  سنوات، لكن تم طردنا قبل 

المبنى لمالك العمارة، والتي كانت عبارة عن 
فندق قبل الحرب«.

تنسيق  دون  بالقوة  إخراجنا  »تم  وأوضحت 
وناشدنا  بديل،  مبنى  توفير  أو  معنا،  مسبق 
لنا  لم يستجب  لكن  المحافظة،  المسؤولين في 

أحد«.
 

معوقات التعليم

الشارع،  إلى  أختها  ترافق  هللا  جار  هللا  نعمة 
الذي يتجمع فيه الطلبة وتقول »المدرسة غير 
الطالب  يكمل  أن  نتمنى  ذلك  ومع  مؤهلة، 
تم  أن  بعد  الظروف،  هذه  رغم  تعليمهم 
إخراجهم بطريقة بثت فيهم الرعب والخوف، 
وأصبح األهالي يشعرون بالقلق على أبنائهم، 
لذا البد من الجهات المسؤولة توفير مبنى لهم، 

وإيجاد حل جذري لمعاناتهم«.
الدين  مدرسة صالح  مديرة  تقول  جهتها  من 
البديل  المبنى  في  »نحن  الجماعي:  منى 
للمدرسة منذ خمس سنوات، بذلنا جهداً كبيراً 
المالئم  الجو  توفير  ومحاولة  إصالحه،  في 
للطلبة، لكننا فوجئنا بطردنا يوم األحد الموافق 
11 أيلول إلى الشارع، ومنعونا منعاً باتاً من 
األمنية  اللجنة  وجاءت  سبق  حيث  الدخول، 
في منتصف شهر آب إلبالغي بإخالء المبنى 
مع  تواصلوا  أنهم  بحجة  إنذار،  سابق  دون 
التربية إلخالء المبنى، ولكن لم تصلنا مذكرة 
ال من التربية، وال من مديرية األمن وال من 

المحافظة«.  
فالطلبة  لنا شيء صادم،  وأضافت »ما حدث 
في  األرض  يفترشون  أسبوع  من  أكثر  منذ 
ويأدون  والمارة،  السيارات  وسط  الشارع 
ليس  الطلبة  فأهالي  الشارع،  في  االختبارات 
خاصة  بمدارس  أبنائهم  إلحاق  باستطاعتهم 

الرتفاع رسومها«.
التدريس  طاقم  وبقية  الجماعي  منى  تحاول 
تعليمهم،  الطلبة  هؤالء  ليستكمل  الجهود  بذل 

بل أن تلك الجهود هي بتكاتف الطلبة أنفسهم 
وتعاونهم كما تقول.  

وإيجاد  مبنى،  لتوفير  المبذولة  الجهود  وعن 
حل لهؤالء الطلبة قالت: »اجتمعت مع مجلس 
التي  صالة  لمديرية  مذكرة  رفع  وتم  اآلباء، 
تقع فيها المدرسة البديلة، ثم للمجلس المحلي، 
وقدمنا مذكرة نطالب فيها بأن نكمل هذا العام 
الدراسي في هذا المبنى، لكن لألسف المعنيين 
بهذا األمر، لم يحركوا ساكناً، حتى أن مكتب 
عناء  نفسه  يكلف  ولم  يتفاعل،  لم  التربية، 

النزول إلى الشارع، وتفقد حال الطلبة«.

ترسب من التعليم

وحزنهم،  استيائهم  عن  الطالب  عبر  وقد 
أتمنى  »كنت  مروان:  عبير  الطالبة  وقالت 
ولكني  انقطاع،  دون  الدراسي  عامي  إكمال 
يحتوينا،  مبنى  وجود  لعدم  للتغيب  سأضطر 
إضافة  للتعليم،  مالئماً  مكاناً  ليس  فالشارع 
إلى أن أهالينا، لن يسمحوا لنا بالحضور ألخذ 
األيام  هذه  فقد حضرت  الشارع،  في  دروسنا 

ألداء االختبار الشهري وبعدها لن آتي«.

مديرية  فإن  والتعليم،  التربية  مكتب  وحسب 
من  المتضررة  المديريات  أكثر  من  صالة 
مدمرة  إما  هناك  المدارس  وأغلب  الحرب، 
أو على خطوط التماس، وأغلب المباني التي 
مسؤولي  وحسب  بديلة،  مباٍن  هي  توفرت 
مكتب التربية في المدينة، فإنهم يعملون على 

إيجاد مبنى بديل لطلبة مدرسة صالح.   
وكلياً  جزئياً  المدمرة  المدارس  عدد  بلغ  وقد 
مكتب  بحسب  تعز )260( مدرسة  مدينة  في 
ترميم  تم  وقد  تعز،  بمدينة  والتعليم  التربية 
الدولية،  المنظمات  عبر  مدرسة   )160(
وتعاون  والعمل  االجتماعية  الشؤون  ومكتب 
و17  مدارس،  ست  وبناء  المحلية،  السلطة 

مدرسة في طور الترميم.  
لها عن  تقريٍر  في  اليونيسف  منظمة  وكشفت 
أن مليوني طفل في اليمن في سن الدراسة هم 
خارج المدارس، بسبب الفقر والنزاع وانعدام 
فرص التعليم، كما رصد التقرير )465( حالة 
واستخدامها  التعليمية،  المرافق  على  اعتداء 
آذار/مارس   26 بين  عسكرية  ألغراض 

2015 و28 شباط/فبراير 2021.
 JINNEWS وكالة
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ُعِرض  مرة،  ألول  أحمد-  كوباني/سالفا 
األحداث  يجسد  الذي  »كوباني«  فليم 
ضد  كوباني،  ومقاومة  لنضال  التاريخية 
مرتزقة داعش، بعد العمل عليه لمدة ثالث 
مدينة  في  وذلك  التوالي،  على  سنوات 

كوباني. 

مقاومة  فيلم   آفا  روج  كومين  وعرض 
مقاومة  ويجسد  يحاكي  الذي  »كوباني« 
قلعة الصمود »كوباني«، في صالة مركز 
باقي خدو ألول مرة، في العشرين من شهر 
جماهيري  حضور  وسط  الجاري،  أيلول 

كبير.  
وقبل ثالثة أعوام من اآلن، بدأ كومين فيلم 
TEV-( والفن  الثقافة  وحركة  آفا  روج 
الفيلم،  تصوير  على  بالعمل   ،)ÇAND
الذي أخرجه المخرج أوزلم ياشار استناداً 
عبر  تروي  التي  دوز«  »مديا  لرواية 

روايتها مقاومة كوباني. 
لمقاومة  التاريخية  األحداث  الفيلم  ويحاكي 
التي  الشهيرة،  كوباني  مدينة  ونضال 
عالمية  مقاومة  وأشرس  أكبر  فيها  دارت 
بوجه مرتزقة داعش اإلرهابية، وأصحبت 
خالفة  لنهاية  بداية  العظيمة  المقاومة  تلك 
كانت  الذي  المزعومة  داعش  مرتزقة 

الكابوس المرعب للعالم. 
دقيقة،  و30  ساعتين  الفيلم  مدة  ويبلغ 
مدينة  وقرى  أحياء  في  أحداثه  رت  صّوِ
معارك  على  شاهدة  كانت  التي  كوباني 
حقيقة ألبناء كوباني ووحدات حماية الشعب 

ووحدات حماية المرأة، ضد داعش، نهاية 
عام 2014 وبداية عام2015. 

هذا ومن المزمع أن يعرض الفيلم في صالة 
مدينة  في  والفن  للثقافة  خدو  باقي  مركز 
كوباني لمدة سبعة أيام متتالية، تنتهي 26 
أيلول الحالي، وهذا كان أول عرض للفيلم 
وتكريماً  تخليداً  وذلك  كوباني،  مدينة  في 
على  أُبديت  التي  الذي  والنضال  للمقاومة 

هذه الرقعة المقدسة. 
إن  حسو  ديار  المخرج  مساعد  ويقول 
كوباني  مقاومة  اختيار  من  »الهدف 
للمقاومة  تخليداً  للسينما،  كموضوع 
المدينة،  هذه  في  أُبديت  التي  التاريخية 
التي  الحقيقية  المقاومة  تفاصيل  ومعرفة 
مع  العالمية  الموازين  بتغيير  كفيلة  كانت 
انتصار معركة كوباني ضد أشرس ارتزاق 
إرهابي شهده العالم، وبداية النهيار خالفة 

داعش المزعومة«. 
من  مستوحاة  الفيلم  »أحداث  إن  ويشير 
المقاومة الحقيقة التي أبداها أبناء المنطقة«، 
ويضيف إن »أغلب الممثلين الذين شاركوا 
وعاشوا  شاركوا  من  هم  الفيلم  تمثيل  في 
ضد  كوباني  لمقاومة  الحقيقية  األحداث 
داعش، وساهموا بإيصال الصورة الحقيقية 

لمقاومة كوباني عبر مشاركتهم للفيلم«.  
وأوضح حسو إن »الفيلم سيستمر عرضه 
مناطق  وبلدات  مدن  في  شهر  من  ألكثر 
شمال وشرق سوريا، إضافة إلى مشاركة 
وإقليمية،  دولية  مهرجانات  عدة  في  الفيلم 
ألفالم  الدولي  فينيسيا  مهرجان  في  أولها 

سينما البحر المتوسط الشهر الُمقبل«.

انطالق فعالية المكتبة الجوالة في 
الطبقة وريفها

مجلس عوائل الشهداء في الرقة عن مقتل 
جينا: أين األخالق من هذه الجريمة البشعة

وقائع مقاومة كوباني.. 
ُتعرض عبر شاشات 
»هلّموا السينما ألّول مّرة حملة  إطار  في  األخبار-  مركز 

لنشر  تهدف  والتي  الحرية«  معركة  إلى 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  وفكر  أطروحات 
وإيصالها لكافة األهالي في المنطقة، نظمت 
بالتنسيق  السوريّة  الثورية  الشبيبة  حركة 
مع اتحاد المرأة الشابة في الطبقة، فعالية 
المكتبة الجوالة في ناحية المنصورة التابعة 
بفلسفة  للتعريف  وذلك  الطبقة،  لمدينة 
وفكر القائد عبد هللا أوجالن وإيصاله لكافة 

شرائح المجتمع.
جابت  األول،  يومها  في  الجوالة  المكتبة 
كم   30( المنصورة  ناحية  شوارع  أغلب 
جولتها  انتهاء  الطبقة(،وبعد  مدينة  شرق 
المدني  المجلس  مبنى  في  المكتبة  توقفت 

وسط ناحية المنصورة.
مجلس  باسم  الناطقة  ألقت  الفعالية  خالل   
في  المستقبل  سوريا  حزب  في  الشباب 
خاللها  أشارت  كلمة  العلي،  شذى  الطبقة، 
إلى أهداف الفعالية »نظمنا هذه الفعالية من 
أجل التعريف بفكر القائد أوجالن ونشر أهم 
وإيصالها  طرحها  التي  والمرافعات  كتبه 

لجميع األهالي«.

وأكدت، شذى العلي، أنه »بفضل هذه النهج 
نحن  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  قدمه  الذي 
نتواجد في مستويات عالية ونقود مجتمعاتنا 
المؤسسات  خالل  من  وذلك  األمام،  إلى 
فكره  تتبنى  التي  واألحزاب  واإلدارات 

وفلسفته«.
من  العشرات  الجوالة  المكتبة  وتضمنت 
أوجالن  القائد عبد هللا  وتحليالت  مرافعات 

باللغتين العربية والكردية، وفي ختام اليوم 
األول لفعالية المكتبة الجوالة، تم توزيع عدة 

كتب للقائد أوجالن على األهالي.
ثالثة  لمدة  الفعالية  تستمر  أن  المقرر  ومن 
أيام، في يومها الثاني ستنتقل لناحية الجرنية 
شمال مدينة الطبقة، لتختتم في يومها الثالث 

واألخير في مدينة الطبقة.

مركز األخبار- أدان مجلس عوائل الشهداء 
بحق  ارتُكبت  التي  الجريمة  الرقة،  في 
إيران،  في  أميني  جينا  الكردية  الفتاة 
وطالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق 
اإلنسان بالوقوف إلى جانب المرأة لتحقيق 

حريتها.
تجّمعت أسر الشهداء في الرقة، يوم األربعاء 
المجلس،  ساحة  أمام  الجاري،  أيلول   21
رافعة أعالم مجلس عوائل الشهداء وصور 
الشهيدة جينا أميني، لإلدالء ببيان إلى الرأي 

العام.
البيان من قبل سميرة محمد، والدة   وقُِرئ 

الشهيد محمد عبد الكريم.
نساء  »باسم  البيان:  مستهل  في  وجاء 
حرة،  امرأة  كل  وباسم  السالم  وأمهات 
ومن  واالضطهاد،  العنف  ضد  حاربت 

هذا المكان المقدس ندين ونستنكر األعمال 
اإلجرامية بحق الشابة الكردية، جينا أميني، 
قِبل  من  طهران،  اإليرانية  العاصمة  في 
قاموا  الذين  األخالق/  /شرطة  بـ  يسمى  ما 
وهي  استشهدت  أن  إلى  وتعذيبها  باعتقالها 
عدم  بحجة  عاماً(   22( شبابها  ريعان  في 

ارتدائها الحجاب بالشكل المناسب«.
يدّعون  ذنب،  من  أقبح  البيان »عذر  وتابع 
الجريمة  هذه  من  األخالق  وأين  األخالق، 
توجد  أميني،  جينا  الشهيدة  ومثل  البشعة، 

نساء كثيرات في العالم«.
أكثر  في  المرأة  استهداف  إلى  البيان  ولفت 
وشرق  شمال  في  المرأة  ومنها  مكان  من 
االحتالل  أن  كيف  نرى  »اليوم،  سوريا 
بشعة،  بوسائل  المرأة  على  يعتدي  التركي 
الذاتية؛ ألن  اإلدارة  وذلك إلفشال مشروع 
المرأة هي حجر األساس ضمن مشروعنا، 

وهدف تركيا هو إفشال ثورة شمال وشرق 
التي نادت بحرية المرأة ومساواتها  سوريا 

بالرجل«.
أمهات  »نحن  الختام  في  البيان  وطالب 
هذا  ومن  الشهداء،  عوائل  لمجلس  السالم 
المكان، نطالب المنظمات الدولية ومنظمات 
التي  المرأة  حرية  بتحقيق  اإلنسان  حقوق 
والوالء  العهد  ونجدد  آبو،  القائد  بها  نادى 
لجميع  والحرية  النصر  بتحقيق  لشهدائنا 

نساء العالم«.

مركز األخبار- نظمت حركة الشبيبة الثورية السورّية في مدينة منبج وريفها مظاهرة جماهيرية تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد اهلل 
أوجالن وطالبت بتحقيق حريته الجسدية، واستنكرت الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا من ِقبل دولة االحتالل التركي.

أهالي منبج: 
»بطليعة المرأة الشابة سنحطم جدران ِإمرالي«

عن  وممثلين  منبج  مدينة  أهالي  من  المئات 
إلى  األرياف  ومجالس  السياسية  األحزاب 
المدنية  المؤسسات  وعضوات  أعضاء  جانب 
بالمرأة  الخاصة  والمؤسسات  والعسكرية، 
الشبيبة  نظمتها  التي  المظاهرة  في  شاركوا 

الثورية في منبج بتاريخ 2022/9/21.
القائد  صور  المظاهرة  في  المشاركون  ورفع 
»بفكر  عليها  ُكتِب  ويافطات  أوجالن  هللا  عبد 
حرب  سننظم  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وفلسفة 
الشابة  المرأة  »بطليعة  و  الثورية«،  الشعب 

سنحطم جدران إِمرالي«.
وصوالً  الميزان  دوار  من  انطلقت  المظاهرة 
إلى شارع الوادي وسط المدينة، وهناك وقف 
ألرواح  إجالالً  صمت  دقيقة  المتظاهرون 

الشهداء.
الثورية  الشبيبة  لحركة  المشترك  الرئيس 
الجميلي،  أحمد  وريفها،  منبج  في  السورية 
فيها:  قال  كلمة  ألقى  المتظاهرين  تجمع  وبعد 
بالمسيرة  أوجالن  هللا  عبد  القائد  بدأ  أن  »منذ 
حاربته  الشعوب،  كافة  حرية  ألجل  النضالية 
أساس  على  المبنية  الرأسمالية  األنظمة  كافة 
ما حدث  رأينا  لذلك  الشعوب،  ظلم واضطهاد 
القائد، محاولين كتم  من مؤامرات دولية على 
كل  حرية  يضمن  الذي  التحرري  الفكر  هذا 

شخص في المجتمع«.
ومسيرتنا  ثورتنا  بدأت  أن  »منذ  وأضاف 
النضالية في شمال وشرق سوريا انطالقاً من 
مدينة كوباني ودحر داعش اإلرهابي الذي كان 

الكبير،  قبل  والصغير  المدنيين  ويقتل  يُرهب 
رأينا ما فعلته األنظمة الرأسمالية وفي مقدمتها 

الدولة التركية الفاشية«.
وتابع الجميلي »من خالل الهجمات على شمال 
التركي  االحتالل  دولة  تحاول  سوريا  وشرق 
تعلم جيداً  فيها، كونها  القائم  المشروع  ضرب 
أن هذا المشروع القائم على أساس نهج األمة 
هو  أوجالن  القائد  وفلسفة  وفكر  الديمقراطية 

لخدمة وصالح كل شعوب المنطقة«.
وانتهت المظاهرة على وقع الهتافات الثورية، 
للقائد  الجسدية  بالحرية  المطالبة  والشعارات 

عبد هللا أوجالن.

الشرق مصدر القوانين وبدايات التدوين

إعادة النظر بطباعة المناهج رجٌل يمتهن التصفيق
الدراسية خارج العراق في 

األيام القادمة

إعداد/ مثنى المحمود

من  للكثير  مصدراً  الشرق  كان  ما  دائما 
الحضارات التي سنت السنن، وشكلت الشرائع 
الذي  القديم،  العالم  التي سار عليها  والقوانين 

وجب معرفة بداية تدوين القانون.
في  الحياة  سبل  عن  نفسه  اإلنسان  يسأل  قد 
القديمة، وعن طريقة تسيير األمور  العصور 
لديهم، مثال قد يخطر في البال سؤال مثل أين 
الوثائق  تجيب  هنا  للقانون؟  تدوين  أقدم  وجد 
واآلثار  القديمة،  سورية  ممالك  في  القانونية 
المادية القانونية واألختام المنقوشة، والكرات 
الطينية المختومة، من هنا نتحصل على نبذة 
عن أقدم قوانين العالم، وأيضا قوانين مجتمع 
كما  »ماعت«،  ومحاكمة  القديمة،  مصر 
هناك قانون »أور نمو« أقدم القوانين في بالد 

الرافدين.

التدوين األول

األلواح  من  اآلالف  اكتشاف  من  الرغم  على 
المسمارية في مواقع عديدة من الشرق القديم، 
على  قانونية،  مدونة  على  اآلن  يعثر حتى  لم 
غرار المدونات القانونية المكتشفة في بالد ما 
بين النهرين )مدونات أور نمو، وليبت عشتار، 

األرشيفات  على  ذلك  وينطبق  وحمورابي(، 
ماري  )ممالك  كأرشيفات  القديمة،  السورية 
التي  األرشيفات  من  غيرها  أو  وأوغاريت( 
من  قليلة  أو  خاصة  مجموعات  على  تحتوي 
القوانين، ويذكر أنه قد تم اكتشاف أقدم مدونة 
اإليبالئي،  الملكي  األرشيف  في  العالم  في 
والتي تعود إلى ما يقرب من عام 2400 ق.م.
من  وتطبيقات  حاالت  على  المدونة  احتوت   
قانون الدعوى أو السوابق القضائية، باإلضافة 
لوجود قواعد قانونية تسجل القانون العام في 
اإليطالية  األثرية  البعثة  وذكرت  المملكة، 
وجد  ما  أهم  أن  ماتييه،  باولو  رأسها  وعلى 
التاريخية  النصوص  هي  إيبال  أرشيف  في 
في  يوجد  حيث  القانونية،  والنصوص 
وعقود  الدولية،  المعاهدات  بعض  األرشيف 

البيع والشراء.

سورية القدمية مملكة العدل

في  المكتشفة  القانونية  المادية  اآلثار  تعددت 
سوريا القديمة، ألنها كانت موضع أقدم تدوين 
الجدير  ومن  المكتوب،  التاريخ  في  للقانون 
مسماري  لوح  أقدم  نشر  تم  قد  أنه  بالذكر، 
تدل  كما  عام1897م،  في  سوري  قانوني 
الوثائق على أن أقدم دليل على وجود مدارس 
للقانون قد عثر عليه في إيبال من األلف الثالث 

ق.م، حيث سمح للنساء أيضاً بالدخول إلى هذه 
المدارس، وكانت العدالة محط اهتمام الحاكم 
والمحكومين على حد سواء،  وقد ورد في أحد 
رسائل مملكة ماري الموجهة لملكها، أن الحكم 
والمساواة،  العدل  أيام  على  يشتمل  السعيد 
لخلعه في  العدل كافياً  الملك عن  ابتعاد  وكان 

مملكة أوغاريت.

الرشق أصل الختم وكرة الطني

القديم عميق  الشرق  في  األختام  استخدام  يعد 
الجذور، فقد استخدم الناس األختام المسطحة 
األختام  استخدام  إلى  انتقلوا  ثم  البداية،  في 
األلف  من  الثاني  النصف  في  األسطوانية 
الغايات  الختم  أدى  وقد  الميالد،   قبل  الرابع 
وهي:  الزمن  مر  على  أجلها  من  صنع  التي 
تمييز الملكية الشخصية، والتعريف بالفرد أو 
لضمان  البضائع  أو  الوثائق،  ختم  المؤسسة، 
األفراد  بين  االتفاقات  ختم  بها،  العبث  عدم 
والمعاهدات بين الدول للتأكيد على شرعيتها، 

بمثابة  المجال  هذا  في  الختم  استخدام  فكان 
الكرات  تواجد  الحقبة  تلك  شهدت  التوقيع، 
األختام  عن  اختلفت  التي  المختومة  الطينية 
حيث كانت الكرات الطينية، قطع صغيرة من 
واألواني،  للسالل،  كأختام  استخدمت  الطين 
يضغط  حيث  الفخارية،  والجرار  واألوعية، 
الطين  على  بختمه  الوعاء،  أو  اآلنية،  مالك 
في  المودعة  ملكيته  يحمي  وبذلك  الطري، 
الكرات  اعتبار  ويمكن  السرقة،  من  المخزن 
المادية  اآلثار  أقدم  من  المختومة  الطينية 
من  مئات  على  عثر  فقد  المكتشفة،  القانونية 
الكرات الطينية المختومة، التي يعود تاريخها 
الميالد )حوالي  قبل  السابع  أواخر األلف  إلى 
نظام  على  الكرات  هذه  وتدل  6100ق.م(، 

متطور وقديم لإلدارة.

قوانني وصايا للعامل اآلخر يف 
مرص

المصريين،  قدماء  لدى  المخطوطات  تشير 

على مدى أهمية النظام والقواعد االجتماعية، 
قوى  من  ابتداء  العليا،  األخالقية  والقيم 
الطبيعة، وحتى الشعائر، التي على البشر أن 
يقيموها من أجل اآللهة، وإن أراد الملك حقاً أن 
يحافظ على التوازن، وهنا يكمن جوهر عمله، 
يجعل الناس أن يعملوا بمقتضاها، وأن يجعلهم 
التي  »ماعت«  قوانين  وتتضمن  يحترمونها، 
يعود تاريخها لحوالي 2500 قبل الميالد على 
42 قانوناً أشبه بالوصايا، يحاكم المتوفى بتلك 
اقترفه  عما  اآلخر  العالم  محكمة  في  الوصايا 
من أعمال في حياته السابقة، القوانين تشير إلى 
الضوابط األخالقية، واحترام الغير، والرشوة 
والسرقة، وتعدّ نموذجاً لمحكمة مدنية لتحقيق 

االنضباط، والعدل في المجتمع. 

»أور منو« أقدم القوانني يف بالد 
الرافدين

أول  مؤسس  نمو  أور  السومري،  الملك  كان 
شريعة قانونية في التاريخ، التي سبقت شريعة 
الملك البابلي حمورابي )2050-2100 ق.م(، 
لقد أدرك أور قوة المعتقدات الدينية في التأثير 
على السلوك الشخصي؛ ولذا قدم قوانينه على 
أنها واردة من اآللهة، وقد تضمنت 57 قانوناً 
اكتشاف  وتم  الطين،  من  ألواح  على  كتبت 

العديد منها.
 وتمكن العلماء من إعادة صياغة وترجمة هذه 
القوانين، وكانت بدايتها بإقامة العدل والقضاء 
المسائل  أيضاً  تضمنت  كما  الفساد،  على 
والقتل،  كالطالق،  والجنائية،  االجتماعية 
والغرامات  العقوبات  وفرض  واالغتصاب، 
حسب كل جريمة، وما يترافق معها من عقاب.
والغريب هو أننا من أنتج وسن القوانين قديما، 
واألكثر غرابة أننا نعيش اليوم فوضى تجتاح 
مجتمعاتنا، على األصعدة كلها فهل نحن أحفاد 

هؤالء المشرعين.

 حسن بولهويشات/ المغرب

كريما  رجال  أن  مساٍء،  ذات  حدَث 
الواقع  بيته  في  المدينة  سّكان  استضاف 
وأقام  الضاحية،  في  الجبل  سفح  على 
فأكلوا وشربوا  كبيرة على شرفهم،  مأدبة 
فيما  السريرة،  المرح وصفاء  في جّوٍ من 
انخرط بعضهم في حوارات ثنائية وثالثية 
من أجل جبر الخواطر، أو ما شابه ذلك، 
مع  ازدادت  للكالم  شهيتهم  أّن  ولوحظ 
كان  الوقَت  أّن  خصوصا  القهوة،  فناجين 
فنشرت عطرها  تفتّحت،  واألزهار  ربيعا 

الفصيح في األنحاء.
وكان  الفرصة،  مسنٌّ  رجل  انتهز  وقد 
منهم  وطلب  الدم،  وخفة  بالفكاهة  معروفا 
يأخذ  كي  الجانبية،  الحوارات  يرفعوا  أن 
يعبّر  الكالم، شرط أن  الجميع حّصته من 
في  أمنيته  عن  الضيوف  من  واحٍد  كل 
بالتصفيق،  الفكرة  أيّدوا  وقد  الحياة،  هذه 
أكلنا  نعم...  قائال:  أحدهم  واستحسنها 
جميعا، نتكلم جميعا، وهكذا نظموا جلستهم 

وباحوا بما يلي:
المرضى  من  مزيدا  أريد  الطبيب: 

والمعطوبين.
من  مزيدا  أريد  اإلسعاف:  سيارة  سائق 

حوادث السير والقتلى.
الحروب  من  مزيدا  أريد  األسلحة:  تاجر 

والمعارك الخاسرة.
الالجئين  من  مزيدا  أريد  البشر:  مهّرب 

والحدود المغلقة.

المتسّول: أريد مزيدا من األسمال وعتبات 
البيوت والمعابد.

اإلشاعات  مزيدا من  أريدُ  رجٌل فضولي: 
واألخبار الكاذبة.

تاجر في الّسوق السوداء: أريد مزيدا من 
األزمات وغالء األسعار.

التلميذ: أريد موت األستاذ أو سقوط طائرة 
فوق مبنى المدرسة.

عشاقي  أريد  عّكاز:  على  تتكئ  عجوز 
القدامى وليالي األنس الطويلة.

صاحب الحانة: أريد مزيدا من المحبطين 
والمتخلّى عنهم.

المسامير  من  مزيدا  أريد  اإلسكافي: 
واألحذية المثقوبة.

البنّاء: مزيدا من الورش والبيوت الخربة.
بائعة الحب: مزيدا من الليل والمضطهدين 

عاطفيا.
بائع المبردات: مزيدا من األصياف واأليام 

الحارقة.
والثلوج  البرد  من  مزيدا  المعاطف:  بائع 

الهاطلة.
الزبال: مزيدا من األرصفة والقمامة.

من  مزيدا  التصفيق:  يمتهن  رجل 
والحفالت  والنقابية  الحزبية  المؤتمرات 

المدرسية.
من  مزيدا  المقبرة:  قرب  الورد  تبيع  فتاة 

الموتى والجنائز العظيمة.
اإلطفائّي: مزيدا من الحرائق واألدخنة.

واألحكام  الّسجناء  من  مزيدا  السّجان: 

الجائرة.
الّسجين: أريد موت الحاكم وفتح السجون.

الثورات  من  مزيدا  اليساري:  المناضل 
والكتب الممنوعة.

والفضائح  التعب  من  مزيدا  الصحافي: 
الباهظة.

واالستعارات  الحزن  من  مزيدا  الّشاعر: 
المفخخة.

وما كاد الدور يأتي إلى صاحب البيت حتى 
باألمطار  مصحوبة  رعدية  عاصفة  هبّت 
الغزيرة، فتدفقت السيول من األعلى جارفة 
األشجار  وجذوع  األحجار،  طريقها  في 
اليابسة والدواب، وفيما بعد بيوت الطين، 
بما في ذلك بيت الرجل الكريم وضيوفه، 
مشهٍد  في  المياه  مع  الجميع  انساق  وهكذا 
واألمنيات  الرغبات  ظلت  فيما  حزين، 

تتردد في السفح.

يوم  العراق  في  النيابية،  التربية  لجنة  كشفت 
جديد  تحرك  عن   ،2022-9-20 الثالثاء 
خارج  الدراسية  المناهج  طباعة  يخص 
لها  مرتقب  اجتماع  عن  أعلنت  فيما  العراق، 

خالل األيام المقبلة.
في  الدليمي  محاسن  اللجنة  عضوة  وقالت 
اجتماعاً  “هناك  إن  نيوز/،  /روج  لـ  حديث 
خالل  النيابية  التربية  لجنة  ألعضاء  مرتقباً 
الملفات  فتح  فيه  وسيتم  المقبلة،  القليلة  األيام 

العالقة في وزارة التربية”.
اجتماعها  في  ستناقش  “اللجنة  أن  وأضافت، 
المناهج  طباعة  بينها  من  الملفات  من  العديد 

القرطاسية،  وتوزيع  الخارج،  في  الدراسية 
فضال عن المدارس األهلية وانتشارها بشكل 

كبير”.
وأشارت الى أن “األيام القليلة المقبلة ستجتمع 
اللجنة بعد غياب طويل، وسيتم استئناف عملها 
الرقابة  وفرض  بعملها  للقيام  طبيعي  بشكل 

على التربية«.
بطباعة  سنوات  ومنذ  نقوم  التربية  أن  يذكر 
المناهج الدراسية خارج العراق، وبمبالغ طائلة 
مع وجود مطابع محلية، تستطيع الوزارة من 
مقارنة  زهيدة  بمبالغ  المناهج،  توفير  خاللها 

باألموال، التي تصرف بالخارج.
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تل كوجر/ مثنى المحمودـ تستمر ممارسات دولة االحتالل 
التركية، بسياسة التفريق، وبضرب الشعوب، وبخلق الفتن 
والمشاكل، وتتصدر مناطق شمال وشرق سوريا، قائمة 
الطرق  بشتى  الداخل  من  ضربها  يراد  التي  المناطق، 

والوسائل.

أهالي تل كوجر: الهجرة مخطط استعماري تركي 

قيادي فلسطيني: الفلسطينيون بريئون من الجمعيات االستيطانية اإلخوانية

التجمعات االستيطانية... تواطؤ ثالثي المنظمات 
اإلنسانّية والمرتزقة والوالي التركي

الهجمات االحتاللية التركية، لم تتوقف، ويتم 
الخاصة  للحرب  ممنهجة  خطة  وضع  دائما 
الذاتية، وتتمثل أالعيبهم  على مناطق اإلدارة 
ودب  األهالي،  بين  الفتنة  زرع  في  الرئيسة 
الخالف بينهم، وخلق مشاكل أمنية، والتشجيع 
على الهجرة وتنظيمها، كما يتم بشكل مستمر 
استهداف النساء والشبيبة عن طريق الدعارة 
التركيز على تشويه صورة  والمخدرات، مع 
وأجهزتها  ومؤسساتها  الذاتية،  اإلدارة 

العسكرية.
دور  تلعب  التركية،  الحكومة  كانت  ما  دائما 
ما  لكن  العلن،  في  السوري  للشعب  الصديق 
األزمة  تستغل  كانت  ما  دائما  أنها  فعليا  ثبت 
السورية، بما يخدم مصالحها الشخصية، وفي 
استخدام  تحاول  تركيا  باتت  األخيرة،  اآلونة 
الشعب  مشاعر  تداعب  التي  الهجرة،  ورقة 
السوري بشكل عام، ولكن ما يلفت النظر، أن 
شمال  مناطق  داخل  الفكرة  لهذه  تروج  تركيا 
ظهر  ما  وهذا  خاص،  بشكل  سوريا  وشرق 
للشباب  يسمح  إذ  األخيرة،  اآلونة  في  جليا 
في شمال وشرق سوريا باالنتقال إلى الداخل 
منهم؛  البعض  منع  أحيانا  يتم  وقد  التركي، 
تركيا  أن  الدولي،  للمجتمع  اإلظهار  بهدف 

تمنع توافد الالجئين السوريين.
تستغل  تركيا  أن  يبدو  األمر  حقيقة  في  ولكن 
الضغط  بهدف  مدروس  بشكل  الهجرة  ورقة 
على أوروبا من جهة، ومن جهة أخرى إفراغ 
مناطق شمال وشرق سوريا من الفئة الشابة، 

الدفاع عن  في مسألة  يعول عليها كثيراً  التي 
أي  في  الضاربة  القوة  ألنها  وأيضاً  األرض، 

مجتمع.

العمل عىل إفراغ مناطقنا

تل كوجر  بلدة  أبناء  السياق، تحدث  وفي هذا 
علوان  المواطن  تحدث  وبدايةً  لصحيفتنا، 
فكرة  إلى  وتطرق  الهجرة  خطر  عن  رجب 
تركي،  استعماري  مخطط  »الهجرة  الهجرة: 
يروج له في وسائل اإلعالم التركية، والهدف 
منه معروف، وهو محاولة إفراغ مناطقنا من 

الفئة الشابة«.
وأضاف رجب: »تسعى تركيا للترويج لفكرة 
اقتصادية، وهذا  بأزمة  تمر  المنطقة،  أن هذه 
االدعاء عار عن الصحة، وهذا الترويج جزء 
ويجب  الممنهجة،  التوسعية  تركيا  خطة  من 
على الشعب في شمال وشرق سوريا إدراكها، 
خلف  االنجرار  عن  الشبان  ردع  ومحاولة 

أفكار الهجرة.

خلق املشاكل ورضب االستقرار

قادرة  ليست  تركيا  أن  جدا،  الواضح  ومن 
السورية  األراضي  من  المزيد  احتالل  على 
سوريا  قوات  خلف  األهالي  وقوف  ظل  في 

التي  اإلرهاب،  سياسة  ضد  الديمقراطية، 
بات  لذى  التركية،  االحتالل  دولة  تنتهجها 
الفتن  خلق  في  يتمثل  لتركيا  الجديد  المنهج 
الداخلية، وفي هذا اإلطار يقول المواطن سالم 
مناطق شمال وشرق  تشهده  إن »ما  الجميل: 
محاوالت  من  األخيرة  اآلونة  في  سوريا 
بات  الداخل  من  المنطقة  استقرار  لضرب 
على  الحاقد  التركي  للفكر  نتاج  إنه  واضحاً، 
وحدة الشعوب في مناطق اإلدارة الذاتية، التي 
وتحاول  األهلي  للسلم  حقيقة  ضمانة  تشكل 

بشتى الطرق إلرساء العيش المشترك«.
رائد  المواطن  تحدث  ذاته  السياق  وفي   
واالنتهاكات  الممارسات،  عن  إسماعيل 
التركية: »دائما ما يحاول المحتل التركي خلق 
واستقرار  أمن  لضرب  والمشاكل  األزمات، 
في  تساهم  دعمها  خالل  من  فهي  مناطقنا، 
والمدن،  المخيمات،  في  النائمة  الخاليا  إيقاظ 
وبعض المناطق، والهدف من هذه الممارسات 

بين  داخلي  أزمات وصراع  وافتعال  إحداث، 
شعوب المنطقة؛ لضرب استقرارها«.

الرتويج للمخدرات، ونرش 
الدعارة

شرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  منذ 
على  التركية  الفاشية  الدولة  وقفت  سوريا، 
الشعوب  إرادة  تجسد  ألنها  ذلك  معها؛  عداء 
المحتل  يثير حفيظة  المنطقة، وهذا األمر  في 
إفشال  الوسائل  وبشتى  يحاول  الذي  التركي، 
باتت  إنها  كما  الديمقراطي،  المشروع  هذا 
تنشر وتروج للمخدرات، وللدعارة من خالل 
عند  أن،  ويذكر  المجتمع،  داخل  عمالئها 
إلقاء القبض على مشغلي الدعارة، ومروجي 
المحتل  مع  صلة  لهم  أن  تبين  المخدرات 
التركي، حيث أن دولة االحتالل التركية تعمل 

دائما على تشويه اإلدارة الذاتية، ومؤسساتها، 
سوريا  بقوات  المتمثلة  العسكرية  وأجهزتها 
تحاول  أفكار  ترويج  ومحاولة  الديمقراطية، 
وبين  المواطن،  بين  الثقة  جسور  ضرب 

مؤسسات اإلدارة الذاتية.
 ولكن ما تبين من خالل حديثنا مع أبناء بلدة 
باإلدارة  الثقة  يمتلك  الشعب  إن  كوجر،  تل 
عليها،  والقائمين  مؤسساتها،  ويدعم  الذاتية، 
اإلدارة  أن هذه  أكدوا من خالل حديثهم،  وقد 
وأن  الشعب،  ولخدمة  الشعب،  من  هي 
تثمر  لن  سمعتها  وتشويه  ضربها  محاوالت 
عن أي شيء، وأن الشعب في شمال وشرق 
سوريا يؤمن بشرعية هذه المؤسسات، ويؤمن 
الشعب،  ثورة  مكتسبات  إدارة  على  بقدرتها 
كلها،  وأبواقه  التركي  المحتل  محاوالت  وأن 
مع  الشعب  وتعاضد  تكاتف  على  تؤثر  لن 

اإلدارة الذاتية.

ينفذها  التي  االستيطان،  مشاريع  تستمر 
االحتالل التركي، بغية إجراء تغيير ديمغرافي 
التمويل  وُمحرك  المحتلة،  المناطق  في  كامل 
يستغل  إذ  الالجئين،  قضية  واحد،  الخادع 
السوريين  الالجئين  ملف  التركي  االحتالل 
مشاريع  منتقدي  لحشر  أخالقية  كعقدة 
االستيطان في الزاوية، بينما هدفه األساس هو 
المنطقة من سكانها األصليين، وتغيير  إفراغ 

معالم المناطق المحتلة.

ارتباط الجمعيات بالدولة 
الرتكية

في  االستيطان  مشاريع  ممولي  بين  يظهر 
تديرها  فلسطينية،  المحتلة، جمعيات  المناطق 
األراضي  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
الفلسطينية، وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور 
أيمن  فتح  حركة  في  الفلسطيني  والقيادي 
هذه  »إدارة  فقال:  هاوار  لوكالة  الرقب، 
جماعة  تديرها  التي  الفلسطينية،  الجمعيات 
الجماعة  ارتباط  يكشف  المسلمين،  اإلخوان 
البنية  يتشارك  الذي  التركي،  بالنظام  الوثيق 

هموم  عن  بمعزل  ذاتها،  اإلخوانية  العقائدية 
والتقاء  تقارب  هناك  الفلسطيني،  الشعب 
فيما يحدث في  بين تركيا وإسرائيل،  مصالح 
سوريا، يظهر ذلك، في تسهيل عمليات جمع 
عبر  إسرائيل،  داخل  تحصل  التي  التبرعات 
جمعيات فلسطينية، تتبع لإلخوان المسلمين«.

وأكد الرقب: »هدف تركيا األساس من خلف 
للمناطق  جديدة  معالم  بناء  هو  المستوطنات، 
حيز  دخل  المستوطنات  مشروع  أن  المحتلة، 
الزج،  يتم  واآلن  أعوام،  عدة  قبل  التنفيذ 
وترحيل السوريين، الذين يتواجدون في تركيا 
والحديث عما يزيد عن ثالثة ماليين سوري، 
وتهجيرهم إلى مناطق الحدود، وشمال وشرق 
سوريا، لتغيير ديموغرافية المكان، الذي يعود 

للكرد باألصل«.
وأشار الرقب: أن »تركيا تريد أن تنهي الوجود 
وبالتالي  سوريا،  مع  حدودها  على  الكردي 
والحدود،  المكان  ديموغرافية  تغيير  الحل 
ال  فرصة  سوريا  في  يحدث  ما  تركيا  تعدّ  إذ 
تعوض، ويرى أردوغان ومنظومته الحاكمة، 
أن هذه الفرصة لن تتكرر، وبالتالي البد من 
استغالل هذا األمر بشكل جيد من خالل إعادة 

اإلسكان، وتهجير السكان األصليين«.
بين  تشابك  حالة  »هناك  الرقب:  وأوضح 
المسلمين  اإلخوان  وتنظيم  وتركيا،  إسرائيل 
في هذه المسألة، إذ هناك جمعيات تقوم بجمع 
المسلمين  اإلخوان  قيادات  تقودها  تبرعات 
داخل إسرائيل، وبرز من بينهم المدعو »كمال 
الجامعين  أكثر  من  كان  الذي  الخطيب« 
بناء  لتمويل  تحويلها  وجرى  التبرعات،  لهذه 

المستوطنات.

ينفذون األجندات واملصالح 
الرتكية

إن  للقول،  ذهب  »البعض  أن  الرقب:  وتابع 
يقطنها  أن  بغرض  أسست  المستوطنات،  هذه 
وحقيقة  سوريا،  من  المهجرون  الفلسطينيون 
األمر أن هذا غير صحيح، صحيح أن إسرائيل 
مشاريع إلحالل  هناك  يكون  بأن  مأرب،  لها 
لكن  الخارج،  في  مكان  أي  في  الفلسطينيين 
تركيا  تغير  أن  هو  المسألة،  هذه  في  الهدف 
جغرافية المكان، وأن هناك ترابطاً بين مثلث 
تركيا، واإلخوان المسلمين وإسرائيل في هذه 
القضية، وهو ما يعكس بعد انتماءات اإلخوان 

المسلمين عن قضاياهم الوطنية«.
الوقوف  يستحق  »األمر  أن  الرقب:  ولفت 

عنده، أن نرى تنظيم اإلخوان المسلمين، وشقه 
التبرعات  هذه  جمع  في  يشارك  فلسطين  في 
بشكل  تركيا  تخدم  التي  المستوطنات،  لبناء 
تبقى سوريا  التي تريد أن  أساسي، وإسرائيل 
والهيمنة،  االحتالل  أنواع  من  تعاني  منهكة، 

والتقسيم الخطير جداً«.
التابعة  الجمعيات  أن »مشاركة  الرقب:  وبين 
بناء هذه  في  فلسطين  المسلمين شق  لإلخوان 
فيما  أمٌر مرفوض بشكل مطلق  المستوطنات 
أجندة  بالتأكيد  ولكن  بالفلسطينيين،  يتعلق 
بالشعوب  مرتبطة  ليست  المسلمين،  اإلخوان 
كما هو معروف، فالفلسطينيون الذين يعانون 
ضد  يقفوا  أن  يجب  بالتأكيد  االستيطان  من 

االستيطان في شمال وشرق سوريا، وضد كل 
ونحن  مطلق،  بشكل  المستوطنات  لهذه  بناء 
نرفض أي تورط في هذه القضية، التي تعدّ كل 
من يتورط بها مشبوهاً، ومرفوضاً فلسطينياً«.
»هذه  أن  بالقول:  حدثه  الرقب  أيمن  واختتم 
االستيطانية  المشاريع  تمول  التي  الجمعيات 
وهي  فلسطينية،  وليست  مختلفة،  أجندة  لها 
محكومة بمصالح الجماعة – جماعة اإلخوان 
ضرورة  رفضها  فإن  لذلك،  المسلمين-؛ 
المصير  استنساخ  تحاول  ألنها  وطنية، 
لشعوب  منه،  نعاني  الذي  نفسه،  الفلسطيني 

المنطقة كلها«.

نشرت »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« 
تقريراً حول بناء تجمعٍ استيطانّي تنفذه منظمة 
للمنتدى  التابعة  والتنمية«  لإلغاثة  »إحسان 
السوري باالتفاق مع مرتزقة »سمرقند« الذين 
حصل عناصرهم على عدد كبيٍر من المنازل.
الحقيقة  أجل  من  »سوريون  تقرير  كشف 
إنسانيّة  منظمات  ثالث  تواطؤ  والعدالة« 
غير  توطين  عمليات  في  ودوليّة،  سوريّة 
الوطني«  قانونيّة لمرتزقة ما يسمى »الجيش 
وعوائلهم، في إحدى المشاريع التي تّم اإلعالن 
على أنّها صممت إليواء النازحين داخليّاً في 

عفرين الكرديّة.

صفقة األرض مقابل مساكن

المشروع الذي أطلقته منظمة »إحسان لإلغاثة 
والتنمية« بناحية »جنديرس« قرب بلدة »كفر 
بقطعِ   2019 عام  عليه  العمل  بدأ  صفرة« 
مئات األشجار الحراجيّة على سفح تلّة محليّة 
وتم  حصريّة،  صناعيّة  أقمار  صور  بحسب 
تنفيذه على أراٍض مستولى عليها بعد العدوان 
آالف  وتهجير عشرات  عام 2018،  التركّي 
المنطقة  وتخضع  األصليين،  المنطقة  أهالي 
لسيطرة  عليها  »المستوطنة«  تُبنى  التي 
للفيلق  التابع  »سمرقند«  مرتزقة  من  مباشرة 

األول. 
مع  اتفقت  »إحسان«  أّن  »سوريون«  علمت 
ببناِء  للمنظمة  للسماح  »سمرقند«  مرتزقة 
التعّرض  دون  مهمتها  وتسهيل  »القرية« 
المنطقة،  على  الفعليّة  سيطرتهم  بحكِم  لها، 
من  معيٍّن  عدٍد  على  عناصرها  حصول  لقاء 
المساكن، ما يفّسر إعطاء المنظمات المشاركة 
لصالحِ  البيوت  من   %16 نسبة  المشروع  في 
محافظة  من  معظمهم  ينحدر  الذين  المرتزقة 

إدلب.
إلى جانب منظمة »إحسان« التي تشّكل إحدى 
منظمة  ساهمت  السوري«،  »المنتدى  برامج 
»شام الخير اإلنسانيّة« وبإشراف من »منظمة 
الرحمة العالميّة/الكويتية«، بعمليِة تخديم جزء 
آخر من جوانب المشروع وترغيب النازحين 
من مناطق سوريّة أخرى باالستيطان بالقرية، 
ببناء مشروع  أساسياً  ولعبت المنظمتان دوراً 
بمعظمه  ُخصص  الذي  األحالم«  »جبل 
مثال  في  فيها؛  وعائالتهم  مقاتلين  إلسكان 
الديمغرافية  التغيير  عمليات  إلحدى  صارخ 

القسريّة في زمن النزاع السورّي.
قبل  من  إنشاؤها  تّم  التي  القرية  تتألف 
شرقية  )كتلة  سكنيتين  كتلتين  من  »إحسان« 
و كتلة غربية(، وتشّكل واحدة من تسع قرى 
بعد  بنائها  في  البدء  تّم  بشريّة،  ومستوطنات 
لجنة  وّصفته  كما  لعفرين  تركيا  احتالل 
من  خاصة  تقارير   عدة  في  الدوليّة  التحقيق 
خالصات  أحد  إلى  المتكررة  اإلشارة  خالل 
الدولّي  القانون  انتهاكات  حول  مؤتمرها 
اإلنسانّي والقانون الدولّي لحقوق اإلنسان في 
على  فيها  أكدت  والتي   ،2017 عام  سوريا 
انطباق حالة االحتالل عند قيام أي دولة تقوم 
أخرى،  دولة  أراضي  كافة  أو  جزء  باحتالل 
وبالتالي انطباق كافة األحكام القانونية النافذة 

على االحتالل. 
منظمات حقوقيّة  أكدتّه عدة  الذي  األمر  وهو 
التي  الدوليّة،  العفو  منظمة  مثل  أخرى  دولية 
بعد  االنتهاكات  من  مختلفة  أنماطاً  وثقت 

احتالل المنطقة عسكرياً.
والمساءلة  للعدالة  السوري  المركز  وخلص 
على  فعّالة  سيطرة  تمارس  تركيا  أّن  إلى 
أجزاء من شمال سوريا، بالتوازي مع الوجود 
القانون  لفرض  إضافة  المستمر،  العسكري 
العامة  والوظائف  المدارس  وإدارة  التركي 
كقوة  التزامات  عليها  أّن  وأّكدت  األخرى، 

احتالل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
بُنيت جميع تلك القرى غير القانونيّة، بحسب 
مجلس  بموافقة  لسوريين  موثوقة  مصادر 
من  توجيهات  على  بناًء  المحلي  عفرين 
 - دوغان  رحمي  التركية  هاتاي  والية  والي 
المباشرة عن  والمسؤول   ،Rahmi Doğan

إدارة المنطقة من طرف تركيا.

موقع مرشوع »إحسان«

على  حراجيّة  أرٍض  في  )األمل(  قرية  تقع 
سفح تلّة شمالي شرقي بلدة كفر صفرة بناحية 
جنديرس، ويُعرف الموقع محليّاً باسم »جيايي 
أنّها  أّي  الدولة؛  أمالك  من  والجبل  شاوتي«، 
ليست ملكية فرديّة، وتقع المنطقة تحت سيطرة 
ــ  التابع لـ«اللواء 121«  مرتزقة »سمرقند« 

»الفرقة 13« ــ »الفيلق األول«.
أظهرت صور األقمار الصناعيّة أن سفح التّل 
قطع  قبل  الحراجيّة،  باألشجار  مغطى  كان 
القرية  عليه  بنيت  الذي  الجزء  من  األشجار 
التل  باقي  في  األحراج  بقيت  فيما  السكنيّة، 
واألراضي المحيطة بالمشروع كما هي عليه، 
وكان قطع األشجار كان متعمداً وجاء بهدف 

بناء هذه القرية.
ذاته،  بالمشروع  عامل  شهادة  إلى  استناداً 
المنفذة  والتنمية«  لإلغاثة  إحسان  منظمة  فإّن 
على  ووزعتها  األشجار  قطعت  للمشروع 
اإلغاثية  برامجها  من  مستفيدة  عائالت 
إلى  الجمعية  »عمدت  وأضاف:  بالمنطقة. 
قطع األشجار في موقع البناء ومحيطه بحّجة 
أنّها تعيق عمليات بناء وإدخال اآلليات الثقيلة 
وتعبيد الطريق إلى سفح التل، ولم تكن كمية 
األشجار المقطوعة كبيرة جداً. لقد تّم تحطيب 
من  المحتاجين  على  وتوزيعها  األشجار  تلك 
تقم  لم  الجمعية  أنَّ  أي  نفسها.  الجمعية  قبل 

ببيعها أو المتاجرة بها«. 

 

تفاصيل املرشوع وهدفه

 247 بناء  للمشروع  المعلن  الهدف  كان 
المناطق  مختلف  من  للمستوطنين  دائم  منزل 
السوريّة، وبدأ البناء أيار/مايو 2020، وسبق 
وتمهيد  األشجار  قطع   ،2019 عام  ذلك 
أعلنت   2021 أيلول/سبتمبر  وفي  األرض، 
حسابها  عبر  والتنمية«  لإلغاثة  »إحسان 
بناء  إنهاء  قرب  في »فيسبوك« عن  الرسمي 
ذاته،  بالمشروع  سكنية/منزل  وحدة   247
ونُقلت عائالٌت من حلب وإدلب للسكن بالقرية 
بالفعل وأظهرت صور نشرها موقع »نورث 
برس« وجود عائالت بالقرية خالل أيار/مايو 
في  البناء مستمرة  أعمال  كانت  فيما   ،2022

جزء منها خالل الشهر نفسه.
وعلمت »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« 
المدنيين  أحد  ومن   ،2022 آب/أغسطس  في 
أّن عمليات اإلسكان بدأت بالفعل وأُسكن أكثر 
التجّمع  الذين خصص  األشخاص  نصف  من 

السكني من أجلهم.
مساحة  فإّن  نفسه،  األول  المصدر  وبحسب 
القرية تقدر 40 ــ 50 دونم أي نحو 40 إلى 
50 ألف م2، ويضّم مدرسة وحضانة لألطفال 
ومستوصف  القرآن  لتحفيظ  ومعهداً  ومسجداً 
وتّم  تجاريّة،  ومحالت  صغيرة  وحدائق 
وفرشها  الطرق  وتعبيد  مياه  ببئر  تخديمها 

بالحصى.
 

أفاد )مصدر ثاني( وهو إداري بالمشروع أن 
الجهة المنفذة وهي منظمة »إحسان« هي من 
اختارت العائالت المستفيدة وقامت بالفعل بنقل 
نحو 60 عائلة إلى القرية، وأشار المصدر إلى 
أن معظم العائالت المستفيدة والمسجلة هي من 
المدنيين النازحين ولكن تم تخصيص نحو 40 
مرتزقة »سمرقند«  لصالح  األقل  على  منزالً 
الذي يسيطر على المنطقة، وأضاف المصدر 
العائالت  إحسان  منظمة  »اختارت  يلي:  ما 
على  للحصول  سجلت  أن  وسبق  المستفيدة، 
العائالت األكثر حاجة،  هذا السكن واختيرت 
للمرتزقة  منزالً  35ــ40  تخصيص  وتم 
المسيطرين على المنطقة وطلب منهم المرتزقة 
هذه  وُسلّمت  مالّي،  مبلغ  طلب  من  بدالً  ذلك 
المنازل للعناصر وعائالتهم. ومن الممكن أن 
المستفيدة  العائالت  أبناء بعض  أن هناك  نجد 
هم عناصر في فصائل مختلفة أيضاً، والنسبة 

األكبر من المستفيدين مستوطنون.
بين  خالف  وقع  أن  »سبق  المصدر:  وتابع 
المشروع واسمه  مسلحي »سمرقند« ومتعهد 
تزفيت  المتعهد  رفض  بسبب  سالمة(  )خالد 
القرية  وطرقات  القرية  إلى  المؤدي  الطريق 
تسليم  بتأخير  الخالف  وتسبب  كامل،  بشكٍل 
المشروع لنحو ستة أشهر، وبالنهاية تّم االتفاق 
الطريق  فرش  على  والمسلحين  المتعهد  بين 
بسبب  باإلسفلت  التعبيد  من  بدالً  بالحصى 

ارتفاع التكلفة«.
أجل  من  لسوريون  ثالث(  )مصدر  وقال 
الحقيقة والعدالة وهو موظف بمنظمة إحسان 
ومستفيد من المشروع: »تّم اختيار مواد البناء 
من المواد الثابتة كالحديد واإلسمنت والطوب/
إلسكان  سيكون  المشروع  إن  حيث  البلوك، 

المستفيدين بشكل دائم«.
)مصدر رابع(، مستوطن مستفيد من المشروع، 
 ،2022 آب/أغسطس  خالل  شهادته  في  قال 
»سمرقند«  لعبته  الذي  األمنّي  الدور  حول 
السكنّي  التجّمع  عن  »المسؤول  بالمشروع: 
واسمه  »سمرقند«  من  منتدب  شخص  أمنيّاً، 
)ي. الناظم(، ما يفسر حصول المسلحين على 
بشؤون  وتدّخلهم  المساكن،  من  كبيرة  نسبة 

المدنيين وإجراء »دراسات أمنيّة« حولهم«.
بسكان  األمنّي«  المندوب  »يتحكم  وأضاف: 
التجّمع ويصدر القرارات واإلنذارات للسكان، 
سيطرة  من  تضرروا  المستوطنين  وأّن 
فقد  السكنّي،  التجّمع  على  الفعلية  المرتزقة 
المساعدات اإلنسانيّة.  حرمهم ذلك من بعض 

مرتزقة  طردت  فترة،  »قبل  وأردف: 
منتصف  في  فجأة  عائالت  ثالث  »سمرقند« 
ويسيطر  االحتجاج،  أحد  يستطع  ولم  الليل 
مرتزقة »سمرقند« فعليّاً وال تستطيع الشرطة 
المحلّي  المجلس  وحتى  العسكريّة  أو  المدنيّة 

التدّخل بشؤون التجمع السكنّي«.

دور املجلس املحيل يف عفرين

كان لمجلس عفرين المحلّي دوٌر بارٌز وأساسّي 
للتنمية  »إحسان  منظمة  بإعطاء  بالمساهمة 
واإلغاثة« األرض التي بُني عليها المشروع، 
في  الزراعية  األرض  تلك  على  والترخيص 
مرتزقة  مع  المنظمة  اتفاق  قبل  جنديرس، 
»سمرقند« المسيطرة على المنطقة، وتمحور 
األول  أساسيين:  شقّين  في  »المجلس«  دور 
ومكتب  المنظمة/إحسان  بين  تنظيميّاً  طرفاً 
الوالي التركّي الذي منح الموافقة األوليّة على 

المشروع لمندوب المنظمة )إحسان(.
أعطى  »سوريون«  مصادر  وبحسب  الحقاً، 
لمجلس  شفهيّة  أوامر  التركّي  الوالي  مكتب 
عفرين المحلّي، لتسهيل عمل المنظمة، ليقوم 
أماكن  باقتراح  الحقة  خطوة  في  »المجلس« 
ثّم  السكنّي«،  »التجّمع  لبناء  المنظمة  على 
للمشروع  التخصيص«  »ورقة  المنظمة  منح 
ككل بعد انتهائه. لتقوم المنظمة بتسليم »ورقة 
تخصيص فرعيّة للحصة الواحدة« على جميع 

المستفيدين.
فقد  المحلّي  عفرين  لمجلس  الثاني  الدور  أّما 
المنظمة  بين  ما  التنسيق  عملية  حول  تمحور 
)إحسان( والمجلس المحلّي لجنديرس )عملية 
مجلس  إلى  عفرين  مجلس  من  تأتي  التبليغ 
جنديرس مع إخبارها بموافقة الوالي التركّي(.
حالة  مع  كبير  بشكٍل  الحالة  هذه  وتتشابه 
عفرين  مجلس  قدمه  الذي  »الترخيص« 
المحلي للمنظمات التي بنت مستوطنة منطقة 
جبل األحالم، وكان الفتاً أنَّ المجلس جنديرس 
بالمشروع  مباشر  قرار  له  يكن  لم  المحلي 
عفرين  مجلس  مع  التنسيق  عبر  األمر  تّم  بل 
بحسب مصادر  له،  القرار  تمرير  ثم  المحلّي 

»سوريون«.

كيف تتم إدارة عفرين؟

مكتب  لسلطة  ككٍل  عفرين  منطقة  تخضع 
دوغان(،  )رحمي  التركيّة  هاتاي  والية  والي 
كّل  يتولى  النواب،  من  مجموعة  ويساعده 
عدد  بحسب  عفرين،  في  ناحية  منهم  واحد 
تحدثت  الذين  المحلّية  المجالس  أعضاء  من 
قضية  أّن  أّكدوا  والذين  »سوريون«،  معهم 
بشكل  السكنية/المستوطنات«  »الوحدات 
نائب والي والية  خاص، هي من صالحيات 

هاتاي المسؤول عن عفرين.
أما حول اآللية العامة لعمل المجالس في باقي 
تحدثت  الذين  األشخاص  لّخصها  فقد  األمور 
معهم »سوريون« كاآلتي: »من حيث التبعية 
لحكومة  المحلّية  المجالس  تتبع  اإلداريّة، 
واقع  في  ولكنّها  المؤقتة/المعارضة،  دمشق 
األمر تتلقى معظم أوامرها من الوالة األتراك 
)نواب والي والية هاتاي(، وهم يشرفون على 
وضع الخطط التنمويّة واالقتصاديّة، باإلضافة 
الرواتب  وتأتي  إلخ.  والنفقات..  التنظيم  على 
المجالس  لموظفي  الماليّة  والمخصصات 
ماليّة  منح  وتسمى  تركيا شهريّاً،  من  المحليّة 
)جزء  المنح  هذه  بعض  هاتاي.  والي  يقدّمها 
من المبالغ الشهرية( تقدمها قطر عبر الحكومة 
الضرائب  عائدات  من  آخر  وجزء  التركيّة، 

والرسوم التي تجمعها المجالس المحليّة.«
»منظمة  في  موظف  خامس(،  )مصدر 
إحسان« ومستفيد من المشروع أيضاً، قال في 
شهادته لسوريين من أجل الحقيقة والعدالة: »تّم 
التصريح لبناء القرية السكنية من قبل مجلس 
على  المنظمة  حصلت  بعدما  المحلّي  عفرين 
المجلس هو من وافق  أّن  البناء، كما  رخصِة 
على أن تأخذ منظمة إحسان هذه األرض، وتم 
اختيار هذا المكان بالذات كونها أرض مشاع 

ولن تدفع المنظمة ثمنها، لكن بالوقت نفسه فإنَّ 
أهالي من بلدة كفر صفرة )الكرد( القريبة من 
المكان اعترضوا على المشروع معتبرين أن 

هذه األراضي من حقهم«.
المحلّي  عفرين  »مجلس  المصدر:  وأضاف 
أعطى المنظمة ترخيصاً جماعيّاً لكّلِ الوحدات 
كما  المشروع،  في  ستبنيها  التي  السكنيّة 
يعطي  أن  المجلس  من  وعوداً  المنظمة  تلقت 
الطابو  بورقة  )شبيه  ملكية  إثبات  المستفيدين 

األخضر(«.
الحقيقة  أجل  من  سوريون  عمل  فريق  راجع 
في  المحليين  للمجلسين  الرسمية  الحسابات 
عفرين وجنديرس ولم يعثر على أّي منشور أو 
إعالن حول القرية السكنية التي يجري بنائها 
سكنية  مشاريع  عكس  على  جنديرس،  في 
كويت  و«قرية  بسمة«  »قرية  مثل  أخرى 
الرحمة« التي أُعلن عنها واحتفى بها المجلس.

 

املنظامت املشاركة

إحدى  والتنمية«  لإلغاثة  »إحسان  جمعية 
برامج »المنتدى السورّي«: يُعرف »المنتدى 
بأنه  الرسمّي  موقعه  على  نفسه  السوري« 
وله  تركيا  في  مسّجلة  ربحيّة  غير  منّظمة 
شراكات مع ممثلين عنه في النمسا والواليات 
 ،2011 في  عمله  بدأ  األمريكية،  المتحدة 
ويعمل من خالل 5 برامج ُمتخّصصة، إضافة 
لفريق عمل مكّون من 2,318 عضواً مع نهاية 
وشركاؤه  السورّي  المنتدى  ويضم   ،2020
17 مكتباً موّزعاً بين سوريا، تركيا، النمسا، 

الواليات المتحدة األمريكية وقطر.
تعتبر »إحسان« إحدى برامجه الخمسة، وورد 
مشروع قرية كفر صفرة الذي نفذته »إحسان« 
ضمن الصفحة 26 -27 في التقرير السنوّي 

لعام 2021 للمنتدى السورّي.
جمعية »شام الخير اإلنسانيّة«: تم الترخيص 
لها في تركيا عام 2014، برقم/01 – 030 
الداخل  في  الجمعية  عمل  ليتوسع   ./073  –
كّل  في  تساهم  مكاتب  خمسة  إلى  السورّي 
في  ساهمت  الخيرّي«.  »العمل  قطاعات 
عسكر  »عياد  ومركز  مسجد  ببناء  المشروع 
في  افتتح  والذي  كويتّي(  )متبرع  العنزي« 
القرية  ضمن   2021 األول/أكتوبر  تشرين 
ضمن  »العنزي«  المركز  هذا  وجاء  نفسها، 
الرحمة  »جمعية  إشراف  تحت  المشروع 
من  مستقلة  كجمعية  أشهرت  التي  العالميّة« 
الكويتية  االجتماعية  الشؤون  وزارة  قبل 
 ،2018 لسنة  100/أ  رقم  الوزاري  بالقرار 
بهدف تقديم خدماتها للمحتاجين داخل وخارج 
الكويت، عبر المشروعات التنمويّة والتعليميّة 
المتعففة  واألسر  األيتام  ورعاية  والصحيّة 

وتقديم اإلغاثة العاجلة للمحتاجين.
هذه الجمعيات والمنظمات ساهمت تحت اسم 
اإلغاثة بدعم المشروع االستيطاني في المنطقة 

واستغلت اسمها لتحقيق مآرب داعميها.
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 العراق
المريض...
 ليتني كنُت
 الطبيب

المداويا 2

رسمي  منصب  أي  يتقّلد  ال  معمم  رجل 
املناصب  من  بكثير  أكثر  ميتلك  لكنه 
يتحول  إصبعه  من  فبإشارة  الرسمية، 
لها  يكون  أن  يجب  مؤسسات  من  العراق 
حتى  منتهكات  إلى  وتقديرها،  احترامها 
البرملان  أتباعه  اقتحام  إلى  احلال  وصل 
ال  ما  فيه  وعملوا  الوحيدة(  )املؤسسة 
فحسب،  هذا  ليس  عمله،  يتم  أن  يجب 
إذا اقتحم هؤالء القصر اجلمهوري، وجتولوا 
كل  مسبحه،  في  سبحوا  بل  أرجائه  في 
من  لديهم  يوجد  فال  متاح  لديهم  شيء 

محظورات.

قد  كان  املعمم  الرجل  هذا  أن  والعجيب 
فيما  السياسي،  للعمل  اعتزاله  أعلن 
يبدو أن أتباعه لم يأخذوا هذا اإلعالن على 
انتهاكاتهم  في  متادوا  لذلك  اجلد  محمل 
لكل ما يجب أن يكون محصناً لكن مبجرد 
القصر  من  باالنصراف  ألمره  سماعهم 
اجلمهوري واملنطقة اخلضراء، حتى انفضوا 
أو  اعتراض  أي  دون  صاغرين  الفور  على 

تلكؤ.

عن )مقتدى الصدر(، أحتدث الرجل املعمم 
العملية  مسار  في  عقدة  يشكل  الذي 
أعلى  تياره  حاز  إذ  العراق  في  السياسية 
 73( األخيرة  االنتخابات  في  األصوات 
يهرولون  من  هناك  كان  لذلك  مقعداً(، 
أكبر  يحصدون  كي  معه،  للتحالف 
احلكومة  تشكيل  بينها  ومن  مكاسب 
بتوجيه  أتباعه  لكن  لصاحلهم،  اجلديدة 
في  االفتتاحية  اجللسة  حضروا  منه 
باألكفان!،  أجسادهم  يلفون  وهم  البرملان 
ذلك  زعيم  يقصد  ماذا  احملللون،  واحتار 
أو  نحن  بذلك  يقصد  فهل  بذلك؟،  التيار 
أعلنوا  إذ  سريعاً  اإلجابة  وجاءتهم  املوت، 
وخّيم  البرملان،  عضوية  من  استقاالتهم 
على اجلميع )من اتفقوا معه في التحالف 
ومن كان ضد حتالفهم معه(، ارتباك خطير 
يتم  هل  السياسية،  العملية  مسار  في 
تصعيد من يلي هؤالء في نتائج االنتخابات 
وكما تقضي بذلك القوانني النافذة، ولكن 
)يأمتر  بذلك؟  التيار  هذا  زعيم  يسمح  هل 
بأمره املهمشني وقاطني عشش الصفيح 

الذين ال ميلكون شيئاً يخشون عليه(.

الكفيلة  اخملرجات  من  لديه  تأكيد  وبكل 
اجلميع  على  وخّيم  مخرج،  كل  بإجهاض 
تأخذ  أن  السياسية  للعملية  حيرة، كيف 
طريقها من اخلروج من هذا املأزق، وخالصة 
األمر فإن )مقتدى الصدر(، أثبت للعراقيني 
جتاوزه،  يستحيل  صعب  رقم  أنه  وللعالم 
يعكر  من  وحده  هو  )الصدر(  يكن  ولم 
شاركه  إذ  العراق  في  السياسي  املشهد 
جميعهم  طائفية،  ميليشيات  األمر  في 
وأن  للعراق،  مخلصون  أنهم  يعلنون 
نهجهم هو األفضل )صدقاً أو كذباً( ولكن 
)املرجعية  الفقيه  والية  يتبعون  البعض 
الناطقة( ويأمترون بأمرها دون مواربة، وفي 
نفس الوقت جند أن هناك ميليشيات تائهة 
لم حتدد طريقها )أغلبها سنية(، لم يكن 
لها من طريق سوى أن تغازل املكون العربي 
ظهر  وقد  واخلليج(،  )السعودية  السني 
البرملانية  االنتخابات  كافة  في  جلياً  ذلك 

السابقة واحلالية.

ومن املتوقع أن تستمر تلك احلالة )تدفق املال 
السياسي( إلى أن يجد العراق من ينتشله 
في  بحثنا  ولو  العفن  املستنقع  هذا  من 
أعداد امليليشيات في العراق لوجدنا أرقاماً 
إلى جوار  أعالماً  أنها حتمل  ووجدنا  كبيرة، 
العلم العراقي، والكل يعلن أن طريقه هو 
الطريق الصحيح لنجاح املسار السياسي 
امليليشيات  وتلك  أوضحنا.  كما  للعراق 
سقوط  قبل  النائمة  باخلاليا  أشبه  كانت 
يبغي  ال  ووجدها كل من  العراقي،  النظام 
يستخدمها  مجانية  هدية  للعراق  خيراً 
في االجتاه الذي يريده، والسؤال هو هل من 
املمكن أن ينهض العراق، ويعود إلى ما كان 
عليه أو بعض ما كان عليه في ظل حتكم 
هذا  على  اإلجابة  ونرجئ  امليليشيات،  تلك 

السؤال الهام إلى احلديث القادم؟

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد

في الذكرى 19 لميالد حزبنا

مستقبل مخيم الهول

محمد أمين عليكو 

العصر  سمات  أهم  من  السرعة  كانت  إذا 
الحالي، فالسرعة هنا ليست المتعلقة بأمور 
دعاية،  )إعالم،  االجتماعي  التواصل 
االتصاالت، والنقل فقط( وإنما التي تدخل 
التاريخية  والحقائق  الحقيقية  ميدان  في 
والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية 
قد  الحياة.  مجاالت  كل  وفي  والعسكرية، 
الوقت الكتشاف  من  الكثير  إلى  نحتاج  ال 
واإلرهاب  الفوضى  ظل  في  الحقائق 
السلطوية  والعقلية  القومية  والدولة 
تقبل  ال  التي  والشوفينية  الرأسمالية 
بالمساواة وباآلخر، في ظل ما يعيش العالم 
أجمع من حالة أزمة نتيجة لتلك الذهنية التي 
تمزق  والتي  الرأسمالية  الحداثة  طورتها 
األمراض،  الحروب،  “عبر  المجتمعات 
والكثير  والجريمة،  العنف  والفقر،  الجوع 

من اإلرهاب.
التي تحصل بشكٍل يومي لم  وهذه الوقائع 
تعد خافية على أحد. لقد أصبحت الشعوب 
ولكن  الحالي،  الوضع  خطورة  تدرك 
الطريق  هو  ما  الخالص؟  أين  الحل؟  أين 
والحرية  األمان  نحو  والمناسب  الصحيح 
والديمقراطية والعيش بسالم؟ سؤال يجيب 

عليه حزب االتحاد الديمقراطي PYD في 
 /9  /20 يوم  يصادف  والذي   19 ميالده 

./2022
كنموذج  الديمقراطية،  األمة  في  الحل  إن 
الدولة  مقابل  البشرية،  قضايا  جميع  لحل 
القومية والعقلية السلطوية الرأسمالية، وهي 
الرأسمالية.  للحداثة  كبديل  األمثل  الحل 
التي  األمة  نموذج  هي  الديمقراطية  األمة 
اآلنفة  األمراض  هذه  من  قدر  بأقل  تعاني 
ألن  إدارتها  تقدس  ال  فهي  جميعاً،  الذكر 
اليومية  الحياة  خدمة  في  رة  ُمَسخَّ اإلدارة 
كظاهرة شفافة، والجميع مؤهل ألن يكون 
إدارياً، باإلضافة إلى مفهوم الهوية الوطنية 
أو  كعضوية  وليس  األطراف،  المنفتحة 
عقيدة دينية منغلقة، واالنتماء إلى المجتمع 
تقديس  الحرة وليس  النديّة  الحياة  وتطوير 

أفراد على حساب قضايا الشعوب.
تتحقق تغيرات هامة في الحياة االجتماعية 
الديمقراطي  الوطني  التحّول  سياق  خالل 
في بناء مجتمع أخالقي سياسي ديمقراطي 
والمواثيق  والقوانين  الدستور  يصون 
الشعب  بروح  والعمل  المواطن،  وحقوق 
وإنهاء  الفاشية  مواجهة  في  الثورية 
السوريّة  األراضي  كافة  على  االحتالل 

المحتلة.

نعم يتبنى حزب االتحاد الديمقراطي فلسفة 
القائد  طرحها  التي  الديمقراطية  األمة 
“أن  أكد  الذي  أوجالن  هللا  عبد  العظيم 
األمة الديمقراطية، هي المجتمع المشترك 
الذي يكونه األفراد األحرار والمجموعات 
الحرة بإرادتهم الذاتية، وهي غير مرسومة 
المنحصرة  وغير  قاطعة  سياسية  بحدود 
بمنظور واحد فقط للغة أو الثقافة أو الدين 
الحياة  شراكة  عن  يعبّر  إنما  التاريخ،  أو 

بين  فيما  والتعاون  التعاضد  يسودها  التي 
خلفيّة  على  والمجموعات  المواطنين 

التعددية والحرية والمساواة”.
في ميالد حزبنا

وبنات  وأبناء  الشهداء  أمهات  إلى:  تحية 
في  العظيم  حزبنا  كوادر  وإلى  الشهداء 

الداخل والخارج.
عن  بعيداً  الواعد  المستقبل  لبناء  بيد  يداً 

الكراهية والحقد والتمييز.

شكري كدك

األمن  قوات  تنفذ  حيث  هول،  مخيم  يواجه 
مشتركة،  عمليات  سوريا  وشرق  شمال  في 
مشاكل مختلفة ألنه يستضيف عائالت داعش. 
تم إنشاء المخيم في عام 1991 من قبل األمم 
الفارين من حرب  العراقيين  المتحدة لالجئين 
يقيمون  ال  الحاليين  السكان  ومعظم  الخليج، 
كالجئين، فاألسر التي أُخِرجت من الباغوز، 
تم إسكانها في المخيم وهو حالياً بمثابة بارود 
أشهر  عائالت  تعيش  حيث  لالنفجار  قابل 
يُشّكل  مما  هناك،  العالم  في  إجرامية  منظمة 

خطراً كبيراً.
أمنية داخلية رئيسة  الهول مشكلة  يمثل مخيم 
بمثابة  إنه  سوريا،  وشرق  شمال  إلدارة 
وقابلة  آفا  روج  أحضان  في  موضوعة  قنبلة 
الظروف  إلى  المرء  ينظر  عندما  لالنفجار. 
المادية للمخيم، وميول وتوجهات المقيمين فيه، 
والجهود  الخارج  من  التركية  الدولة  وتدّخل 
الممنهجة ضد اإلدارة الذاتية، يرى أن داعش 
الجواسيس  تنظيم  ويتم  المخيم  في  قوة  يزداد 
أنشطة  في  واستخدامهم  بسهولة  األتراك 
مختلفة، وفي اآلونة األخيرة، قُتل 44 شخصاً 
في المخيم، وهناك العديد من المؤشرات على 

أن داعش أصبح أكثر نشاطاً في المخيم.

ستشكل عوائل داعش خطراً 
دامئاً

حملة  في  وذخائر  أسلحة  مصادرة  تمت 
تحت  أنفاق  ووجدت  واألمن،  اإلنسانية 
العسكري  والزي  تعذيب،  وأجهزة  األرض، 
عدد  واعتقل  مقيدات،  ونساء  التركية،  للدولة 
تم  أخرى  أمنية  وأمور  داعش،  مرتزقة  من 
كل  إلخ.  اإلعالم،  وسائل  قبل  من  متابعتها 
الحالية  األوضاع  هي  ما  تظهر  األمور  هذه 
الحملة بعض  تحل هذه  قد  الهول؟،  في مخيم 
مشكالت األمن الداخلي للمخيم وتنظف المخيم 

بعض الشي، لكنها ليست حالً دائماً للمشاكل.
إلخالص  اختباراً  أيضاً  الهول  مخيم  يشكل 

في  دوراً  تلعب  التي  الدولي  التحالف  قوات 
كانوا  إذا  ما  تحديد  وسيتم  داعش  محاربة 
من  ال  أم  داعش  ضد  القتال  في  صادقين 
المخيم هو  الهول ألن هذا  تجاه  خالل نهجهم 
منطقة  فهو  لالجئين،  مخيم  مجرد  من  أكثر 
على  يجب  حقيقة  هناك  لداعش.  استيطان 
عائالت  وستبقى  باستمرار  يذكرها  أن  المرء 
دائماً  تشكل خطراً  المخيم  في  المقيمة  داعش 
وستواصل النساء جهودهن التنظيمية كمقاتلين 
لداعش وسوف يكبر األطفال كجيل جديد من 
لزيادة  المخيم مركزاً  داعش وسيكون  مقاتلي 

عدد عناصر داعش.

داعش ليس مشكلة اإلدارة 
الذاتية فقط

وبحسب البيانات الرسمية لإلدارة الذاتية، فإن 
يقيمون  مختلفة  دولة  من 50  داعش  عناصر 
في المخيم. يعيش في المخيم حوالي 70 ألف 
في  مواطنوها  يتواجد  التي  الدول  شخص. 
مشكلة  تجنب  وتحاول  تعيدهم  ال  المخيمات 
اإلدارة  مشكلة  ليست  داعش  مشكلة  داعش. 
أعباء  الذاتية  اإلدارة  تحملت  لقد  فقط.  الذاتية 
ثقيلة للغاية وتُركت في مواجهة مشكلة داعش 
قوات  قبل  من  التعاون  أن  ويبدو  المخيم.  في 
التحالف ال يهدف إلى إنهاء داعش. بل الهدف 
هو اإلبقاء على داعش ليكون سبباً الستمرار 

وجودها في سوريا.

موقف التحالف الدويل من 
التعاون بني الدولة الرتكّية 

وداعش

عندما ننظر إلى الحرب ضد داعش بشكٍل عام، 
من المستحيل التحدث عن حرب فعالة للغاية 
جديتهم  يظهروا  أن  وعليهم  التحالف  لقوات 
البنيوية  العالقات  األمر.  هذا  في  وإخالصهم 
للدولة التركية الفاشية مع داعش معروفة إذ إن 
مقتل قياديي تنظيم داعش، البغدادي والصلبي 
الدولة  لحماية  الخاضع  الحدودي  الخط  على 
التركية، دليل واضح على العالقات بين الدولة 

لمرتزقة  التركي  الدعم  التركية وداعش. كان 
قضية  وفي  طويلة  فترة  منذ  معروفاً  داعش 
شاحنات المخابرات التركية، كان من الواضح 
والذخيرة  األسلحة  من  العديد  إرسال  تم  أنه 
إلى المرتزقة وهناك العديد من الوثائق تثبت 
يجب  لذلك،  وداعش  التركية  الدولة  شراكة 
في  التحالف  قوات  ونية  موقف  في  التشكيك 

الكفاح المشترك ضد داعش.
قوات  تتخذها  أن  يجب  التي  األولى  الخطوة 
التحالف الدولي ضد داعش هي اتخاذ موقف 
ضد الدولة التركية إذ يجب وقف التعاون بين 
داعش والدولة التركية ما لم يتم وضع حد لهذا 
التعاون الواضح والمكشوف، لن يتعدى األمر 

أفالم كارتون توم وجيري.

ما الذي يجب القيام به؟

يجب  هو  به  القيام  يجب  الذي  األول  األمر 
الدولة  احتالل  أن  العام،  للرأي  نُظهر  أن 
وتدخلها  وهجومها  آفا  روج  لمناطق  التركية 
في مخيم الهول، هي أنشطة تهدف إلى إحياء 
ويجب  المساعي  هذه  إدانة  وبالتالي  داعش، 
إخراج تركيا من المناطق التي احتلتها ووقف 

هجماتها.
الذي  الحماية«  »درع  إزالة  يجب  ثانياً؛ 
في  المرتزقة  لجميع  التركية  الدولة  تقدمه 
الفرات ويجب قطع جميع  شرق وغرب نهر 
واالقتصادية  السياسية  المساعدات  أنواع 
منظماتها،  وحل  المرتزقة  عن  والدبلوماسية 
على  داعش  سيبقى  ذلك،  تحقيق  يتم  لم  وما 
جدول األعمال وسيستمر خطر مخيم الهول. 
ولن يتم تحقيق أية نتائج في الحرب ضد داعش 
سوريا.  في  التركية  الدولة  وجود  ينتِه  لم  ما 
سيتحولون  الهول  مخيم  في  الحاليين  األطفال 

في المستقبل إلى مرتزقة جديدين لداعش.

توسيع  أعمال  من  االنتهاء  على  الرقة،  مدينة  في  الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  شارفت 
الذرة  محصول  جني  بدء  قبل  جاهزاً  يكون  أن  المقرر  من  والذي  الصفراء،  الذرة  مجفف 

الصفراء، بقدرة تجفيف يومية تصل إلى 1700طن، بعدما كانت قدرته 700 طن يوميًا.

مجفف الذرة في الرقة يرفع قدرة التجفيف اليومية 
بمقدار ألف طن يوميًا

المركزي السوري يسير بخطا بطيئة خلف سعر دوالر السوق 

الجوز في دركوش... موسم »ثانوي« وتكاليف عالية

بات محصول الذرة في الرقة من المحاصيل 
التربة  لتوفر  المنطقة،  في  االستراتيجية 
نسبة  من  زاد  ما  المالئم؛  والمناخ  الخصبة 
زراعتها في الرقة، حيث وصلت إلى 80 % 

من األراضي المروية في الرقة.
يعد محصول الذرة من المحاصيل التكثيفية في 
أساسياً  محصوالً  اليوم  أصبح  لكنه  المنطقة، 

يتم زراعته بشكل كبير في مدينة الرقة.
بالذرة  المزروعة  المساحات  زيادة  نتيجة 
شركة  عملت  وريفها،  المدينة  في  الصفراء 
تطوير المجتمع الزراعي على توسيع مجفف 
الستقبال  استعداداً  الرقة،  في  الصفراء  الذرة 
تقديرية  بكلفة  المزارعين،  من  المحصول 

بلغت 450ألف دوالر.
الصفراء  الذرة  من  الواحد  الدونم  إنتاج  وبلغ 

في العام الماضي ما يقارب الطن، بالرغم من 
نقص مياه نهر الفرات، الذي تتالعب بمنسوبه 
دولة االحتالل التركي، وتحبسه عن األراضي 

السورية.
في هذا الصدد بين اإلداري في مجفف الذرة 
أنباء هاوار، »حسين  لوكالة  بالرقة  الصفراء 
الذرة  لزراعة  »تشجيعاً  قال:  الذي  ديرك«، 

الرقة، عملنا على توسيع  الصفراء في مدينة 
المجفف في الرقة، وعملنا على إنشاء خمس 
إلى  اإلنتاجية  طاقتها  تصل  إضافية،  خاليا 

تجفيف 1000 طن يومياً«.
انطلق  المجفف  توسيع  مشروع  أن  وأوضح 
قبل  عليه  العمل  وسينتهي  شهور،  ثالث  منذ 
جني محصول الذرة، الذي من المقرر أن يبداً 

في 15 تشرين األول القادم.

املجفف له عدة ميزات حديثة

أشار ديرك، إلى: »إن المجفف، الذي تم العمل 
إيطالي، وله عدة ميزات حديثة،  إنشائه  على 
ويعمل لـ 24 ساعة دون توقف، باإلضافة إلى 
عمله اإللكتروني واآللي، ويعمل على تجفيف 

 ،%40 إلى   35 من  رطوبتها  البالغة  الذرة 
ويقلصها إلى %14«.

ولفت في ختام حديثه: »أنه في العام الماضي 
مشاكل  وواجهنا  كبير،  ازدحام  هناك  كان 
عديدة نتيجة ازدياد المحصول، وضعف عمل 
ما  اإلنتاجية  طاقتها  كانت  التي  المجففات، 

يقارب 700 طن«.

مجلس  في  والري  الزارعة  لجنة  وكانت 
تأهيل  إعادة  على  عملت  قد  المدني،  الرقة 
مجفف الذرة الصفراء في مدينة الرقة في عام 
2019، يعمل على تجفيف 700 طن يومياً، 
لكن مع إضافة الخاليا الجديدة للمجفف ستصل 

طاقته اإلنتاجية إلى 1700 طن يومياً.

التسعيرة الجديدة للمصرف المركزي السوري 
التابع لحكومة دمشق، ما زالت أقل من سعر 
إذ عدل  ليرة،  يقل عن 1400  ال  بما  السوق 
المركزي، سعر الدوالر بأكثر من 200 ليرة 
الليرة  مقابل  الدوالر  سعر  ليصبح  سورية 
وظلت  ليرة،   2813 من  بدالً  ليرة   3015
لدوالر  الحقيقي  السعر  عن  بعيدة  التسعيرة 

السوق.
التعديل هو الثاني خالل عام، إذ كان األول في 
مصرف  رفع  حيث  الماضي،  أبريل  نيسان/ 
الدوالر  صرف  سعر  المركزي،  سوريا 
نشرته  في  السورية  الليرة  أمام  األميركي 
بالحد  سورية  ليرة   2814 إلى  الرسمية، 

الوسطي، بعد أن كان بـ 2512.
المصرف  لقرار  الموجبة  األسباب  وعن 
السوري التابع لحكومة دمشق، قال اقتصادي 
القرار  هذا  إن  برس«،  »لنورث  مصرفي 
تفرضه الظروف االقتصادية الحالية، وتراجع 

مصادر الحصول على القطع األجنبية.
هو  األسباب  هذه  أحد  أن  المصدر،  وأضاف 
وارتفاع  أوكرانيا  على  الروسية  »الحرب 
العالمية، الذي أثرت على الحواالت  األسعار 
ارتفاع  بعد  سوريا،  إلى  تصل  كانت  التي 

األسعار في عموم العالم وزيادة التضخم«.

»الوضع يصبح أكرث سوًء خالل 
الشتاء«

وتوقع االقتصادي، أن يصبح األمر أكثر سوء 
للمحروقات،  الحاجة  زيادة  مع  الشتاء  خالل 
األمر الذي قد يدفع الكثير من المعامل للتوقف 
عن العمل وتسريح العمالة، وكل هذا سيطال 
الموجودين في الخارج، ويقلل من  السوريين 

إمكانية تقديم المساعدات لذويهم في الداخل.
أما السبب الثاني برأيه، فهو في ارتفاع تكاليف 
اإلنتاج المحلي، وتراجع الصادرات، وعوائد 
تفقد  الخزائن  جعل  الذي  »األمر  التصدير 

مصدراً آخر للحصول على القطع«.
في حين بين مصرفي يعمل في أحد المصارف 
الخاصة، لنورث برس، أن قرار تحريك سعر 
الدوالر »لن يحقق مبتغاه ألنه سيتسبب برفع 
األسعار، وهذا بدوره سيكون عبئاً إضافياً على 
أعباء اإلنتاج الزراعي والصناعي، وسيجعل 
هذه المنتجات عاجزة عن منافسة مثيالتها من 

إنتاج دول الجوار«.
لمواردها  سوريا  خسارة  أن  إلى  وأشار 
والقمح،  والغاز،  النفط  إنتاج  من  الطبيعية 
يجعل عوائد التصدير »بحدودها الدنيا«، ومن 
الصعوبة ترميم هذه الفجوة مهما حرك البنك 

المركزي من سعر الدوالر لالقتراب من سعر 
السوق السوداء.

في حين أكد خريج كلية االقتصاد في الالذقية 
تقليص  أن  هللا«،  عبد  »جورج  والمصرفي، 
السوق، والسعر  الدوالر في  بين سعر  الفرق 

الرسمي »يحقق الكثير من اإليجابيات«.
هللا«،  »عبد  بحسب  اإليجابيات  تلك  ومن 
عند  بالغبن  والمواطنون  التجار  يشعر  أالَّ 
من  أقل  بسعر  للدوالر،  اإللزامي  التصريف 

سعر السوق.
باإلضافة إلى أن هذا اإلجراء يمكن أن يساهم 
تعهد  قرار  أن  حيث  الصادرات،  زيادة  في 
التاجر  على  يفرض  المركزي  من  التصدير 
الصادرات  قيمة  من   %50 تسليم  المصِدّر 
الرسمي،  بالسعر  المركزي  المصرف  إلى 
خسائر  تنخفض  السعرين  بين  التقريب  وعند 
التاجر المصدر، ويصبح هنالك فرصة لزيادة 
التحويل،  وعموالت  األجنبي،  االحتياطي 

بحسب المصرفي.
وقد تحدث أحد التجار لنورث برس عن حجم 
إلزامهم  بسبب  لها  يتعرضون  التي  الخسائر 
بتطبيق تعهد التصدير، الذي يفرض على كل 
تاجر يصدر بضاعته للخارج »تسليم 50% من 
للمركزي،  بالدوالر  الصادرات  فاتورة  قيمة 

بالسعر الرسمي )2850( ليرة«.

دوالر  على  للحصول  التاجر،  بحسب  وذلك 
تعريضهم  مقابل  المصدرين  من  رخيص 
بين  الفارق  ازداد  كلما  تزداد  كبيرة  لخسائر 

سعر المركزي والسوق السوداء.
وقال التاجر: إن هذا اإلجراء »أحد أهم أسباب 
تراجع الصادرات الزراعية والصناعية، الذي 
الدوالر،  من  العرض  لتراجع  بدوره  يؤدي 

وتضرر المنتجين«.

األفضل لالقتصاد

وتساءل أستاذ جامعي في كلية اقتصاد دمشق، 
عما إذا كان بقاء سعر الصرف في المركزي 
السوداء  السوق  في  الحقيقي  سعره  من  أقل 
هو  العكس  أن  أم  الوطني  لالقتصاد  »أفضل 

الصحيح؟«.

وأشار أنه يجب رفع السعر ليقترب من قيمته 
على  الخسائر  من  يخفف  هذا  ألن  الحقيقية، 
المستوردين  بعض  ويمنع  العامة،  الموازنة 
مع  الرخيص  الدوالر  من  الفائدة  تحقيق  من 
تسعير المستوردات على سعر صرف السوق 

السوداء.
»عامر  السوري  المصرفي  الخبير  وكان 
تعقيب  على  صفحته  عبر  علق  قد  شهدا«، 
لحكومة  التابعة  الداخلية  التجارة  وزارة 
رفع  بقرار  يتأثر  من  أن  أكدت  التي  دمشق، 
قبل  تمول من  التي  المواد  الصرف هو  سعر 
وحليب  النوعية،  واألدوية  )القمح  المركزي 

األطفال(.
وقال »شهدا« إن تأثير الرفع على سعر القمح، 
دمشق  حكومة  مؤسسات  تستورده  والذي 
»يعني أننا أمام رفع أسعار الخبز بأقل تقدير، 
أسعار  لرفع  فتلجؤون  العجز  سيزيد  وإال 
أخرى«،  مرة  األسعار  فترتفع  المحروقات 
بصناعة  مرتبط  القمح  أن  »شهدا«  وأضاف 

أكثر من مئة مادة سيرتفع سعرها.
الرسمي  الدوالر  صرف  سعر  رفع  أن  كما 
»سيليه رفع لسعر دوالر الجمارك بنسبة سبعة 
التخليص،  تكلفة  الرتفاع  سيؤدي  ما  بالمائة؛ 
الخبير  حسب  أيضاً«،  األسعار  ورفع 

المصرفي.

الوفيرة  والمياه  الخصبة  األراضي  شّكلت 
بيئة  الغربي،  إدلب  بريف  دركوش،  بلدة  في 
مناسبة لنمو األشجار المثمرة، أبرزها أشجار 
الجوز، التي يعتمد معظم أهالي المنطقة عليها 

كمصدر دخل أساسي.
مقارنة  الكبيرة،  الجوز  شجر  أحجام  ولكن 
بأنواع الثمار األخرى، جعل من موسم الجوز 
يعمل  التي  الرئيسة،  ال  الثانوية،  المواسم  من 
بها المزارعون في المنطقة، إذ تحتاج أشجار 
كبيرة،  بمساحات  أراٍض  طبيعة  إلى  الجوز 

وهو ما ال يملكه معظم فالحي المنطقة.
الجوز من  وفضاًل عن صعوبة زراعته، يعدّ 

إلنتاجه،  العالية  التكاليف  ذات  المحاصيل 
واألسمدة،  والسقاية  المبيدات  إلى  يحتاج  إذ 

باإلضافة إلى تكاليف اليد العاملة عند قطافه.

تكاليف »عالية«

من  كبيرة  عناية  إلى  الجوز  شجر  يحتاج 
دوري،  بشكل  الحشرية  المبيدات  رش  ناحية 
سنوياً  رشات  خمس  إلى  أربع  من  يلزمه  إذ 
للحصول على موسم جيد خاٍل من األمراض 
بلدة  المزارع في  قاله  والحشرات، بحسب ما 

دركوش، محمد عمر.
وبسبب حاجته للسقاية باستمرار، تزيد أجور 
إنتاجه،  تكاليف  من  المرتفعة  المحروقات 
ونظراً  المرتفعة،  قطافه  تكلفة  عن  فضالً 
ال  ثمارها  فإن  عالية،  الجوز  أشجار  أن  إلى 
تُقطف، وإنما يتم نفضها بأعواد كبيرة تسمى 
بواسطة  النفض  أعمال  وتجري  »روط«، 

عمال مختصين بذلك بمقابل مادي.

وأوضح المزارع »محمد عمر« )56 عاماً(، 
أن تكاليف العناية بشجرة جوز واحدة، تصل 
واألسمدة،  السقاية  بين  تركية  ليرة  ألف  لنحو 

والرش والجني، وتقشير الثمار.
تعدّ  الجوز  المزارع أن أسعار مبيع  وأضاف 
بيعها  موسم  لحين  لكن  بها،  بأس  وال  جيدة، 
مكثفاً  جهداً  ويبذل  عالية،  مبالغ  الفالح  ينفق 
طوال السنة، مشيراً إلى أن أسعار مبيعه قبل 
تكاليف  على  بكثير  تزيد  كانت   2011 عام 

إنتاجه، لكن ذلك نادر الحدوث اليوم.
الجوز شجرة معّمرة، ومتساقطة األوراق من 
الجوز  ثمار  يُزرع إلنتاج  الجوزيات،  فصيلة 
األثاث  لصناعة  والمتين  الجيد،  والخشب 
بالد  للجوز  األصلي  الموطن  الفخم،  المنزلي 
في  طبيعيًا  وينمو  القوقاز،  وجنوب  العجم 
الصين، ومناطق آسيا الوسطى، وأفغانستان، 
وإيران، وأرمينيا وشبه جزيرة القرم والبلقان، 
وقد نُقل إلى البلدان المحيطة بالبحر المتوسط، 
زراعة  تنتشر  الرومان،  عهد  منذ  وأوروبا 
وتعدّ  العالم،  من  كثيرة  مناطق  في  الجوز 

والمهمة  التقليدية،  الزراعات  من  سوريا  في 
المرتبة  الثمري  إنتاجها  يحتل  حيث  اقتصادياً 
األولى في الوطن العربي )نحو 16500 طن 
المناطق  أغلبية  في  زراعته  وتنتشر  سنوياً(، 
وسهل  دمشق،  في غوطة  وخاصة  السورية، 

العاصي.

أجور العامل ال تساوي الخطر

يُعد نفض أو »طب« ثمار الجوز من األشجار 
العالية من األعمال الخطرة، إذ ال يمكن قطافها 
إال بالتسلق والنفض، ويعدّ نفض الجوز مهنة 
يجعلها  ما  والممارسة؛  الخبرة  إلى  تحتاج 
الفالحين،  بنظر  أجور عمالها »عالية«  مهنة 
الذي  الخطر،  تساوي  ال  العمال  يراها  بينما 

يتعرضون له.
»نفض  في  عامل  عاماً(   40( جبور  حسن 
منذ  المهنة  بهذه  يعمل  إنه  يوضح،  الجوز« 
15 عاماً، مؤكداً صعوبتها، إذ من الممكن أن 

يصل ارتفاع شجر الجوز لنحو 25 متراً.
تتعلق  العمل  خطورة  أن  إلى  جبور  ولفت 
في  تحدث  أن  يمكن  التي  بالحوادث،  أيضاً 
إال  مسؤوليتها  يتحمل  ال  والتي  التسلق،  أثناء 

الشخص العامل.
اإلنتاج  مديرية  قدّرت   ،2021 ومنتصف 
دمشق،  بحكومة  الزراعة  وزارة  في  النباتي 
إنتاج موسم الجوز الموسم الماضي بنحو 12 
شجرة  ألف   800 وجود  موضحة  طن،  ألف 
جوز في سوريا، منها 635 ألف شجرة مثمرة.
في  الجوز  زراعة  تنتشر  المديرية،  وحسب 
توفر  إلى  نظراً  السورية،  المناطق  معظم 
األشجار  من  وتعدّ  لزراعتها،  البيئية  العوامل 
إلى 300 سنة،  إذ تعيش من 100  المعّمرة، 
الوجبات  من  العديد  في  الجوز  ويُستخدم 
والحلويات  كـ”المكدوس”  المحلية  الغذائية 

وغيرهما.
وكاالت


