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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

بعد جمع التواقيع.. جهود 
إلزالة حزب العمال الكردستاني 

من قائمة المنظمات 
المحظورة في أوروبا

أنقرة... مزاعم بإنجازات أمنّية 
في الزمن االنتخابّي

املرأة الريفية محور اجملتمع وركيزته الثابتة، ونواة حقيقية 
لتغيير شكل اجملتمع الريفي والدفع به نحو واقع أفضل، 
إال أنها ال زالت حتاول أن تتغلب على هاجس الفقر، الذي 
تل  في  الريف  قرى  على  مستمر  بشكل  بظالله  يلقي 

كوجر، فيمثل عائقاً حقيقياً... 2

المرأة ضمان استمرار الحياة 
الريفية

وسط استمرار التهميش.. "ذوو الهمم" 
متى سيتحقق الحلم؟

بتقييم األضرار وإصالحها إعادة العمل 
ا في معمل غاز السويدية تدريجّيً

فاطمة لكتو: مؤامرة 
ومخطط إبادة جماعية.. وعلى 

الشعوب التكاتف لصدها

وجهاء عشائر كري سبي: نقف مع قواتنا المدافعة 
لمواجهة العدوان التركي والذود عن أراضينا

أي  الهمم؛  لذوي  العاملي  اليوم  األول  كانون  من  الثالث  يصادف 
ذوي االحتياجات اخلاصة كما هو متداول في مجتمعنا حتى اآلن، 
وهي فئة مهمشة في شمال وشرق سوريا بشكٍل عام، بالرغم 
وجود عدد جيد من  من 
التي  واملراكز  املنظمات 
الفئة،  بهذه  تهتم 
محاوالت  جرت  ورياضّياً 
رياضي  مهرجان  إلقامة 
لم  اخلطوة  ولكن  لهم، 
حلفل  وحتّولت  تكتمل 

ترفيهي... 10

اجمليد« إلى  »عكيد عبد  السويدية  غاز  املهندس في معمل  أكد 
تضافر جهودهم العملية، ألجل اتخاذ اإلجراءات، ووضع اخلطط 
املعمل  وإعادة  للصيانة،  الالزمة  املواد  وتأمني  للعمل،  والبرامج 
إلى عمله، بعد خروج الدارات الرئيسية للمعاجلة؛ نتيجة قصف 

االحتالل التركي، وتوفير مادة الغاز لألهالي... 7 

تستمر حمالت إزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة 
املنظمات احملظورة، وقد مت جمع 300 ألف توقيع في باشور 
ُجمعت  التي  التواقيع  هذه  وسُتقدم  وحدها،  كردستان 
الدولية  واحملكمة  املتحدة  كاألمم  املعنّية،  األطراف  إلى 

حلقوق اإلنسان... 4

من  الوقت  هذا  في  والتنمية  العدالة  حكومة  تسعى 
الزمن االنتخابّي العصيبِ إلى مراكمِة اإلجنازاِت األمنّيِة 
الوهمّيِة، لتقول للناخبِ التركّي إننا نستحقُّ البقاَء ألنّنا 
األفضل في احملافظِة على أمنكم، ولذلك يتمُّ ربط كّل 
األحداث حتى املفتعلة باألمن القومّي، ولكن مبرور الوقت 
العكسّية،  التركّي، وتثبُت الصورةُ  يُكشُف زيُف االدعاِء 
كانت  بعدما  »داعش«،  ملرتزقة  اآلمن  املالذُ  أنّها  ومفادها 
معبر أكثر من 40 ألف من مرتزقته قَِدموا من مختلِف 

أنحاِء العالم... 8

سوريا  قوات  جانب  إلى  وقوفهم  سبي  كري  أبيض/  تل  مبقاطعة  العشائر  وجهاء  أكد 
التصريحات  بعد  التركي  احملتل  لها  يخطط  التي  العدوانية،  الهجمة  لصد  الدميقراطية 
األخيرة، التي أطلقها أردوغان، وتبعتها سلسلة من التصعيدات واالعتداءات جليش االحتالل 

التركي، واملرتزقة التابعني لها... 5

تستمر حكومة دمشق منذ أعوام في فرض حصار خانق على مقاطعة الشهباء المكتظة باآلالف 
من أهالي الشهباء ومهَجري عفرين، بعضهم موزعون في المخيمات، وبعضهم اآلخر قاطنون 

في منازَل شبه مدمرة، والمجتمع الدولي يغض الطرف عن تلك الكارثة..!..«3

في  املالية  لهيئة  املشتركة  الرئيسة  أكدت 
الدولية  القوى  أن  لكتو،  فاطمة  عفرين  إقليم 
تشجع تركيا في هجماتها، فيما دعت شعوب 
املنطقة للتكاتف ورفع وتيرة النضال في وجه 

مخططات اإلبادة... 2

إلى أين ستصل حكومة دمشق بممارسة 
سياسة التجويع في الشهباء..؟! قول  عن  )36عاماً(  احلمد  مرمي  تنفك  ال 

ترويها من  »احلمد هلل« عقب كل جملة 
مأساتها ومعاناتها خالل خمس سنوات 

مضت على نزوحها وعائلتها قسراً.

قرية  من  املُهجرة  تروي  اخليمة،  ذات  في 
بريف مدينة كري سبي/  باجلية  العلي 
تل أبيض في شمال وشرق سوريا، لوكالة 
نورث برس مأساتها التي بدأت عام 2017 
عند وفاة زوجها إثر انفجار عبوة ناسفة 

وُِضعت حتت كرسي القيادة في سيارته.

سيارته  في  ذاهباً  كان  زوجها  إن  تقول 
وبرفقته أوالدهما األربعة، أكبرهم ثماني 
في  تنفجر  بسيارته  وإذ  حينها،  سنوات 

منتصف الطريق.

فقدانها لزوجها... وعدم معرفة 
الفاعلني

وإلى اآلن، جتهل الفاعلني أو السبب الذي 

جعلهم يضعون لزوجها تلك العبوة التي 
سلملي  »اهلل  وتستدرك  بحياته،  أودت 

ويالدي، احلمدهلل«.

زوجها  قاله  ما  معرفة  مراراً  مرمي  حتاول 
ال  لكنه  احلياة،  يفارق  أن  قبل  لطفله 
يخبرها، يجيبها بأنه سره وبقي الطفل 
متأثراً مبا قاله والده وما تعرضوا له، »إلى 

اآلن أجده يبكي سراً«.

ومتابعة  محنتها  جتاوز  مرمي  استطاعت 
حياتها واالهتمام بأمالكها وزراعة أرضها، 
إلى حني دخول املرتزقة التابعني لالحتالل 

التركي لقريتها.

أكتوبر  األول/  تشرين  من  التاسع  وفي 
التركي  االحتالل  جيش  شن   ،2019
واملرتزقة التابعني له هجوم عسكري ضد 
سري كانيه وكري سبي؛ انتهت باحتالله 
املنطقتني وتهجير نحو 300 ألف شخص 
منهما، بحسب إحصائيات لإلدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا.

الهجرة  على  احلمد  مرمي  أُجبرت  عندها، 
في  وسكنت  وأرضها  بيتها  وترك  أيضاً 
مخيم تل السمن، ووردها خبر بعد فترة 
استولوا  املرتزقة  أن  وجيزة من مغادرتها 
محصول  »حتى  وأرضها،  منزلها  على 

أرضي يأخذونه«.

وتواصلت مع أقاربها في القرية وأوكلتهم 
ذلك،  رفضوا  لكنهم  واملنزل،  األرض  في 
»ال حيلة بيدهم السترجاع شيء أو حتى 

السؤال عن سبب االستيالء عليها«.

وبعد االجتياح التركي ملناطق في شمال 
وشرق سوريا، أنشأت اإلدارة الذاتية مخيم 

من  مهجرين  يضم  الذي  السمن  تل 
مناطق ريف كري سبي/ تل أبيض وقرى 
خط التماس بني قوات سوريا الدميقراطية 
وجيش االحتالل التركي واملرتزقة التابعني 

له.

ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة

غصة  عن  تنم  صوتها  في  وبرجفة 
تضيف، »فقدت زوجي أوالً ومن ثم فقدت 
منزلي وكل ما أملك، لم يتبقَ لي وألوالدي 
سوى هذه اخليمة التي ال تقينا من حرارة 

الصيف وبرد الشتاء«.

وتعاني مرمي من ظروف اقتصادية وإنسانية 

والدعم  املساعدات  قلة  وسط  صعبة، 
حوالي  ذلك  في  ويشاطرها  واخلدمات 
6621 ُمهّجر موزعني على 1261 عائلة، 
غالبيتهم من كبار السن وأطفال ونساء، 
يقطنون في مخيم تل السمن شمالي 

الرقة.

ومع تصعيد القصف التركي مؤخراً على 
مناطق في الشمال السوري وتلويح أنقرة 
بهجوم بري جديد، تخشى املُهّجرة على 
ال  جديدة  تهجير  ورحلة  أطفالها  حياة 

تدري أين ينتهي بها األمر.

لم تستطع التأقلم مع العيش في 
اخمليم

لم  التهجير  من  سنوات  خمس  وبعد 
تستطع مرمي بعد التأقلم مع العيش في 
اخمليم، في الوقت الذي تفتقد األم وأوالدها 
إلى معيل، معتمدين على إعانات شهرية 

ال تسد رمق العيش.

وفي ظل ذلك، تصف ظروفها املعيشية 
في اخمليم، بـ«دون املتوسط«، لكنها ُمجبرة 
على ذلك، بعد أن اضطرت مرغمة على 

الهجرة.

ويراودها األمل بالعودة إلى منزلها وقريتها، 
»احملتل التركي« كما وصفته، من  وخروج 
بعيدة  العودة  كانت  وإن  حتى  أراضيهم 

»أملي باهلل كبير«.

ي وجهها وأينما تصّوب ناظريها 
ّ
ِصفها بـ"الكئيبة"، فحيثما تول

َ
في خيمتها التي تتسلل إليها رياح الشتاء الباردة من كل جوانبها، تقضي مريم حياة ت

ال تجد سوى الخيم من حولها.

»فقدُت زوجي ثم منزلي«.. مأساة ُمهّجرة في مخيم بالرقة

دارين سلي-أطفال مخيم روج بعدسة: 
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عدائها  في  املهيمنة  القوى  تستمر 
فكرها  إحياء  سبيل  في  للشعوب، 
مصاحلها  وحماية  السلطوي 
دماء  حساب  على  الشخصية 
الشعوب، ومتارس حرب إبادة ضد وجود 
وواضح  والبيئة،  واملرأة  اجملتمعات، 
حلبة  أصبح  األوسط  الشرق  أن 
لتصفية  الرأسمالية؛  للقوى  صراع 
حساباتها واستنزاف ثرواتها وخيراتها، 
التركي  االحتالل  دولة  حتاول  فيما 
فكثفت  العثمانية،  أحالمها  إعادة 
هجماتها العدائية على مناطق شمال 
انطالق  بعد  وخاصًة  سوريا،  وشرق 
مباشر  استهداف  في  آفا،  روج  ثورة 
الدميقراطي،  واملشروع  الشعوب  إلرادة 
واملكتسبات التي حققتها هذه الثورة، 
العدوانية  هجماتها  في  مستخدمًة 
اخلاصة،  واحلرب  العسكرية  الوسائل 
واالستخباراتية، لشل اجملتمع وإفراغه 
من جوهره، وإبعاده عن قيمه املعنوية.

وفي سياق متصل لهجمات االحتالل 
فمنذ  املنطقة،  على  املتكررة  التركي 
الـ 19 من شهر تشرين الثاني املنصرم؛ 
مناطق  التركي  االحتالل  استهدف 
الشهباء  من  سوريا  وشرق  شمال 
البنى  مستهدفاً  ديرك،  إلى  ووصوالً 
مجازر  ومرتكباً  للمنطقة،  التحتية 
االستهداف  واليزال  املدنيني،  بحق 
مستخدما  اللحظة،  حتى  مستمراً 
والطيران  األسلحة  هجماته  في 
املسير واحلربي، والتي القت انتفاضات 
جماهيرية واسعة منددة بهذه اجلرائم، 
على  املنطقة  شعوب  إصرار  في 
الشعب  حرب  مبادئ  وفق  املقاومة 

الثورية، في حني التزال القوى الضامنة 
بأكمله  الدولي  واجملتمع  املنطقة،  في 

صامتاً، ملا يحدث.

وإلى ذلك، التقت صحيفتنا الرئيسة 
إقليم  في  املالية  لهيئة  املشتركة 
عفرين فاطمة لكتو، والتي استذكرت 
شهداء  حديثها  مستهل  في 
االستهداف التركي: »في البداية ندعو 
وننحي  بالرحمة،  آفا  روج  لشهداء 
ذويهم،  ونعزي  لتضحياتهم،  إجالالً 
كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، 
ونحيي املقاومة البطولية، التي يبديها 
أبناء وبنات املنطقة في وجه هجمات 
مقاومة  نحيي  كما  التركي،  احملتل 
الشعوب املنتفضة واملتشبثة باألرض«.

مؤامرة وتوافق دولي

في  حديثها،  لكتو  فاطمة  وتابعت 
الدولية للهجمات  املؤامرة  إلى  إشارة 
االحتالل  »هجمات  املنطقة:  على 
التركي على املنطقة ليست بجديدة، 
االحتاللية  سياستها  إلمتام  مؤامرة 
شمال  من  مناطق  عدة  احتالل  بعد 
مواصلة  وباألساس  سوريا،  وشرق 
على  بدأت  التي  الدولية،  للمؤامرة 
القائد أوجالن الستهداف الكرد وعرقلة 

من  حالة  وخلق  الدميقراطي،  املشروع 
وجاء  املنطقة،  في  االستقرار  عدم 
ستة  مدار  وعلى  األخير  االستهداف 
مقاطعة  من  بدءا  التوالي  على  أيام 
إلى  ووصوالً  شيراوا  وقرى  الشهباء 
التحتية،  البنى  مستهدفة  ديرك، 
واملدنيني  واملدارس،  واملستوصفات، 
على  الرد  ذريعة  حتت  مجازر  مرتكبة 

العملية اإلرهابية  في إسطنبول«. 

واستكملت: »إن الصمت الدولي شجع 
اجلرائم  التركي الرتكاب هذه  االحتالل 
بحق الشعوب، فعلى األرض السورية 
وأمريكا،  روسيا  ضامنة،  قوى  تتواجد 
ألجل  هي  القوى  هذه  تواجد  لكن 
حتصل  التي  فاجملازر  فقط،  مصاحلها 
واجلرائم، التي ترتكبها تركيا لم تبعد 
كثيرا عنهم، لكنها شريكة ملا يفعله 

االحتالل التركي«.

موقف حكومة دمشق من 
الهجمات؟

وتابعت فاطمة: »بعد احتالل تركيا لعدة 
مناطق من سوريا، وما تزال هجماتها 
األراضي  من  املزيد  القتطاع  مستمرة 
البالد،  وتخريب  وتدمير  السورية، 
وتغيير  األصليني،  سكانها  وتهجير 
دميغرافيتها، كل ذلك والتزال حكومة 
بنظامها  ومتشبثة  صامتة،  دمشق 
أوامر  وإطاعة  والسلطوي،  املركزي 
األخير،  االستهداف  في  وحتى  روسيا، 
اجليش  من  قتلى  ضحيته  راح  الذي 
السوري، لكن حكومة دمشق لم تبد 
أي موقف، على رغم من مضي سنوات 

أن هذه  إال  السورية،  الثورة  اندالع  من 
احلقيقي،  مسارها  عن  خرجت  الثورة 
شخصية  مصالح  إلى  وانحازت 
الشعب  متطلبات  تلبية  من  بدالً 
مرتزقة،  فصائل  وتشكيل  السوري، 
للشخصيات  الثورة  هذه  وافتقدت 
حقيقيني،  وثوريني  السورية،  الوطنية 
فعلى حكومة دمشق تلبية مطالبة 
الشعب السوري، والعمل على حماية 
روسيا  خلف  االجنرار  من  بدال  أرضها، 

ومطامعها«.

أستانة توافق دولي إلنهاء املشروع 
الدميقراطي

وأشارت فاطمة لكتو خالل حديثها إلى 
هدف عقد أستانا وجميع االجتماعات 
واحلوارات  االجتماعات  الدول: »كل  بني 
بدءاً  الدول،  صعيد  على  حتدث  التي 
سوى  تخدم  لم  وغيرها،  أستانة  من 
طاولة  على  اجملتمعة  الدول  مصالح 
هذه  في  يوجد  فال  االجتماعات،  تلك 
االجتماعات من ميثل الشعب السوري، 
وإيران  وتركيا،  روسيا،  ستفعل  فماذا 

ترى  الدول  فهذه  السوري،  للشعب 
مصاحلها في زيادة عمر األزمة السورية، 
كل  وبعد  الذاتية،  اإلدارة  واستهداف 
على  هجماتها  تركيا  تكثف  اجتماع 
املنطقة، واالجتماع األخير كان واضحا 
بأن تركيا أخذت الضوء األخضر، وهناك 
اتفاق ومؤامرة واضحة الستهداف هذا 

املشروع، وإلبادة الشعوب«.

رفع مستوى النضال

حديثها:  خالل  لكتو  فاطمة  وأكدت 
»نحن منر في مرحلة عصيبة جداً، ليس 
فقط في مناطق شمال وشرق سوريا، 
فهذا االحتالل سيمتد لتطبيق امليثاق 
اجلديدة،  العثمانية  ومشروع  امللي 
وإبادة  األوسط  الشرق  ثروات  واحتالل 
شعبها، فهذه اخملاطر تستهدف وجود 
الشعوب والثقافات، لذلك يتطلب منا 
جميعا، االنتفاضة ضد اجلرائم، وعلى 
الشرفاء والشعوب املناضلة التكاتف 
معا  لنرفع  اإلبادة؛  مخطط  وجه  في 

     . رايات النصر«

روناهي/ تل كوجر - املرأة الريفية محور 
اجملتمع وركيزته الثابتة، ونواة حقيقية 
لتغيير شكل اجملتمع الريفي والدفع به 
نحو واقع أفضل، إال أنها ال زالت حتاول 
الذي  الفقر،  هاجس  على  تتغلب  أن 
على  مستمر  بشكل  بظالله  يلقي 
قرى الريف في تل كوجر، فيمثل عائقاً 

حقيقياً.

في  رئيسياً  دورا  متثل  النساء  زالت  ال 
واجملتمعات  األسر  استدامة  ضمان 
الريفية، وحتسني سبل املعيشة الريفية 
والرفاهية العامة، ومتثل النساء نسبة 
الزراعية،  العاملة  القوى  من  كبيرة 
غير  الرعاية  من  األكبر  اجلزء  وميارسن 
مدفوعة األجر، والعمل املنزلي في إطار 

أسرهن في املناطق الريفية، كما أنهن 
يسهمن إسهامات كبيرة في اإلنتاج 
وإعالة  واملنازل،  األراضي  وإدارة  الزراعي، 
الغذائية  املستلزمات  وتأمني  األسرة 
كل  يتخلل  لكن  األسرة،  أفراد  جلميع 
هذا بعض الصعوبات التي تعيق تقدم 

املرأة داخل اجملتمع الريفي خصوصاً. 

هاجس الفقر

املناطق  في  والفتيات  النساء  وتعاني 
متعدد  الفقر  هاجس  من  الريفية 
سكان  بعض  يزال  ال  حيث  األبعاد، 
فقر  ظروف  في  يعيشون  األرياف 
الريفية  املناطق  في  تتركز  مرفوضة، 
بدرجة كبيرة، وعلى الرغم من أن بعض 
املزارعات ميتلكن ما ميتلكه الرجال من 
القدرة على اإلنتاج والريادة التجارية، إال 
أنهن أقل قدرة في احلصول على األرض 

الزراعية.

املواطنة  تقول  اخلصوص  هذا  في 

أسرتها  تعيل  وهي  احلسن،  ابتسام 
املؤلفة من خمسة أطفال: »أهم عوائق 
احلياة تكمن في الضعف املادي، والفقر 
املرافقة  بامليزة  وصفه  ميكن  الذي 

للمجتمع الريفي«.

دائما  حتاول  بأنها  ابتسام،  وتؤكد   
الزراعي،  باجملال  بالعمل  ترتيب حياتها 
ألطفالها  كرمية  حياة  بتوفير  وتقوم 

رغم فقر احلال.

العرف الظالم

واألعراف  الهيكلية  احلواجز  تزل  ال 
سلطة  تعوق  التمييزية،  االجتماعية 
ومشاركتها  للمرأة  القرار  صنع 
الفعلية في األسر واجملتمعات الريفية،  
املناطق  في  والفتيات  النساء  وتفتقر 
الريفية إلى املساواة في احلصول على 
املوارد واألصول اإلنتاجية، واحلصول على 
اخلدمات العامة مثل التعليم، والرعاية 
في  األساسية،  والهياكل  الصحية 

غير  مهاما  منهن  كثير  ميارس  حني 
يعايشنه  عما  فضال  األجر،  مدفوعة 
من فقر وإقصاء، وتأثر بتبعات التفكير 
الذكوري، من هنا تأتي ضرورة استكمال 
اخلدمات واحلماية االجتماعية للمساوة 
بني اجلنسني، ومتكني النساء والفتيات، 
وعلى الرغم من التقدم، الذي أحرز على 
بني  التفاوت  يظل  اجلهات،  مختلف 
من  بعد  كل  في  منتشرا  اجلنسني 
الريف  نساء  تتمنى  لذا  احلياة؛  أبعاد 
فعالية  أكثر  ضوابط  وضع  يتم  أن 
اجملتمعية،  العرف  عنجهية  من  حتد 
املرأة  دور  تقيد  التي  والعشائرية، 

الفعلي.

الدور الريادي

تؤثر  التي  والصعوبات،  املعوقات  رغم 
سلبا على دور املرأة الريفية الفعلي، إال 
أنها أثبتت فعاليتها، وفرضت نفسها 
بطريقة صحيحة، حيث تشهد مناطق 

ريف تل كوجر قصص جناح كثيرة، وجند 
الفعلي  املرأة  دور  في  ملحوظاً  ارتقاء 
احلديث  من  البد  لذا  اجملتمع،  داخل 
والتأكيد على أن املرأة الريفية جتاوزت 
مرحلة التبعية، وأصبحت اآلن في طور 
الريادة والقدرة على تسيير أمور نفسها 
ذلك  إلى  يضاف  ومجتمعها،  وبيتها 
قدرتها على تغيير املفاهيم السلبية، 
التي كانت منتشرة منذ آالف السنني، 
اليوم بات من الواضح أن عماد وحجرة 
األساس في استمرارية اجملتمع الريفي 
إذ  املرأة،  بدور  أساسي  بشكل  يتعلق 
في  للمرأة  الريادي  الدور  واضحاً  بات 
تفاصيل احلياة انطالقا من األسرة إلى 

اجملتمع ووصوال إلى الوطن.          

عفرين  إقليم  في  المالية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  أكدت   - عمر  فريدة  الشهباء/ 
فاطمة لكتو، أن القوى الدولية تشجع تركيا في هجماتها، فيما دعت شعوب المنطقة 

للتكاتف ورفع وتيرة النضال في وجه مخططات اإلبادة.

فاطمة لكتو: مؤامرة ومخطط إبادة جماعية.. 
أعراض وعلى الشعوب التكاتف لصدها عن  الكثير  الناس  يعرف 

عندما  القلق  فينتابهم  السرطان، 
ال  قد  لكنهم  أحدها،  يرصدون 
فترة  خالل  يحصل  ألمر  يكترثون 
الليل، في حني أنه قد يكون مؤشراً 

على اإلصابة باملرض اخلبيث.
ويوضح خبراء الصحة أن التعرق ليالً 
من بني العالمات التي قد تشير إلى 
السرطان  أمراض  اإلصابة بعدد من 
التي تتطلب تشخيصاً مبكراً من 
أجل تعزيز أمل الشفاء واالستجابة 

للعالج.
وتشمل قائمة تلك السرطانات كالً 
الكبد  وسرطان  الدم  سرطان  من 
في  يعرف  وما  العظام،  وسرطان 
الطب بورم املتوسطة اخلبيث و«الورم 

السرطاوي«.
ومن املعروف أن جسم اإلنسان يلجأ 
نفسه،  تبريد  أجل  من  التعرق  إلى 
وبالتالي، فإن تلك اإلفرازات قد تكون 
مبثابة مؤشر على وجود مرض لدى 
»الصن«  صحيفة  بحسب  اإلنسان، 

البريطانية.
وال يعرف الباحثون في الطب حالياً 
ما الذي يجعل بعض أنواع السرطان 
تعرق خالل  إلى حدوث  تؤدي  حتديداً 
فترة الليل، لكن رمبا يكون األمر ناجماً 
عن محاولة اجلسم مكافحة الورم.

اخلبراء،  حسب  أيضاً،  احملتمل  ومن 
عن حصول  ناجماً  التعرق  يكون  أن 
من  اإلنسان  لدى  هرمونية  تغيرات 

جراء اإلصابة باملرض اخلبيث.

لكن التعرق في الليل أو حتى خالل 
السرطان  أعراض  من  ليس  النهار، 
بالضرورة، بل قد ينبه إلى اضطرابات 
صحية أخرى كثيرة، وبعضها ليس 

خطيراً.
يوضح األطباء أنه من الطبيعي أن 
يتعرق اإلنسان ليالً، في حال كان ذلك 
بسبب حرارة غرفة النوم أو طبيعة 
املالبس التي جرى ارتداؤها »لكن األمر 
يختلف في حال حدث التعرق، رغم 
أو  عادية  ذات حرارة  غرفة  في  النوم 

حتى باردة«.
مثل مضادات  األدوية  بعض  أخذ  أو 
دم  انقطاع  إلى  إضافة  االكتئاب، 
احليض والقلق وانخفاض سكر الدم 

أو تعاطي اخملدرات وشرب الكحول.

متكّن الباحثون مؤخراً من تطوير 
تسريع  تستطيع  ذكية  ضمادة 
الشفاء من اجلروح واإلصابات بـ25 
باملئة، في إجناز من شأنه أن يحدث 

ثورة في عالم الطب.
فإن الضمادة الذكية، تعمل بدون 
مراقبة  على  قادرة  وهي  بطارية، 

مهمة  وإجناز  كثب،  عن  اجلروح 
العالج في الوقت نفسه.

إحدى  بتحفيز  الضمادة  وتقوم 
مكافحة  عن  املسؤولة  اجلينات 
اإلنسان،  جسم  في  االلتهاب 
وهذا التفاعل يصب في مصلحة 

الشخص املريض.
وبوسع الضمادة أيضاً أن تساعد 
يعانون  الذين  السكري  مرضى 
في  أو  الساق  في  هضمية  قرحاً 
القدم، كما تساعد املرضى الذين 

يعانون إصابات مزمنة.
وظيفتها  الضمادة  هذه  وتؤدي 
تأهيل  إعادة  خالل  من  العالجية 
نسيج اجللد املصاب الذي يحتاج 

العادة حتى  إلى فترة طويلة في 
يعود إلى سابق حاله.

الباحثني  عن  صادر  بيان  وأوضح 
أن العالج بتلك الضمادة يتم من 
خالل املزج بني التحفيز الكهربائي 
في  حيوية  مستشعرات  وعمل 

املوقع املصاب من اجلسم.
وتدفع هذه الضمادة باجللد املصاب 
إلى االلتئام، من خالل زيادة تدفق 
الدم إلى تلك املنطقة، األمر الذي 

يؤدي إلى تقليل تشكّل الندوب.
الذكية  الضمادة  هذه  أن  ومبا 
تستطيع قياس احلرارة فهي قادرة 
على رصد املشاكل، مثل حصول 
الطبقة  سمك  بأن  علماً  عدوى، 

اإللكترونية ال يتجاوز 100 ميكرون، 
أي ما يعادل سمك شعرة اإلنسان.
توجد  الضمادة،  تلك  وحتت 
شبيهة  ومتمددة  رفيعة  مادة 
باجللد حتى تعمل على التحفيز 
حيوية  بيانات  وجمع  الكهربائي 

من مكان اجلرح.
وسط  الضمادات  هذه  جتريب  ومت 
والية  في  اخملتبر  داخل  الفئران، 
النتائج  فكانت  كاليفورنيا، 
تعافت  ألنها  للغاية،  مشجعة 
بشكٍل أسرع، كما جعلت اجللد 
املعتادة  املدة  نصف  في  يتجدد 

عند اإلصابة.

ابتكر علماء في جامعة والية 
أوريغون األمريكية، نوًعا جديدًا 

من اجلسيمات النانومغناطيسية 
ميكنها القضاء على السرطان بأي 

مكان في اجلسم.

وأوضح العلماء، أن اجلسيمات 
التي ابتكروها ميكن أن تصل درجة 
حرارتها إلى 50 درجة مئوية، بينما 

أقصى درجة حرارة للجسيمات 
احلالية هي 44 درجة مئوية.

وقال، أوليه تاراتوال، أحد املطورين 
الرئيسني للجسيمات النانوية 

اجلديدة: »مع اجلسيمات النانوية 
املغناطيسية املتوفرة حاليًّا، ال 

ميكن حتقيق درجات احلرارة العالجية 
املطلوبة، فوق 44 درجة مئوية، إال 
عن طريق احلقن املباشر في الورم«.

وأضاف: »أثبتنا أنه ميكن استخدام 
طريقتنا اجلديدة في تخليق العديد 

من اجلسيمات النانوية ذات النواة 
األساسية، وبأداء تسخني عاٍل، 
ما يؤدي إلى زيادة ارتفاع احلرارة 

املغناطيسية النظامية لعالج 
السرطان«.

ى اجلسيمات اجلديدة  وتسمَّ
“جسيمات نانوية من النمط نواة” 

وذلك ألن نواتها وغالفها اخلارجي 
مصنوعان من مكونات مختلفة، 
ما مينحها كفاءة تسخني فائقة، 

وميكنها الوصول لألماكن الصعبة، 
وال حتتاج لتركيز عاٍل للقضاء على 

السرطان.

واجلدير ذكره أن كالًّ من اجلسيمات 
النانومغناطيسية احلالية واجلديدة 

تعتمد على تقنية التسخني 
املوضعي للسرطان عبر استخدام 

مجال مغناطيسي متغير.

نظراً لقيمة السبانخ العالية واحتوائه على 
والعناصر  الفيتامينات  من  وافية  كميات 
الغذائية فإنه يعود على الصحة مبجموعة 
من الفوائد الرائعة، والتي سوف نذكرها في 

ما يأتي:
1ـ الوقاية من السرطان: يحتوي السبانخ 
مثل:  لألكسدة،  قوية  مضادات  على 
قد  والكلوروفيل، وهي مواد  الفالفونويدات 
ومنع  السرطان  دور في محاربة  لها  يكون 
سرطانات  وخاصًة  السرطانية،  اخلاليا  منو 

اجلهاز الهضمي وسرطان اجللد.
السبانخ  فوائد  املناعة: من  2ـ دعم جهاز 
أنه يساعد على تقوية جهاز املناعة عموًما، 
االلتهابات  محاربة  على  يساعد  كما 
والعدوى باحتوائه على فيتامني أ، وفيتامني 
ج، وفيتامني ك، وفيتامني هـ والتي تعد من 
مضادات األكسدة القوية التي حتارب اجلذور 

احلرة.
السبانخ  الدم: يساعد  تنظيم ضغط  3ـ 
على  يحتوي  إذ  الدم،  ضغط  تنظيم  على 
البوتاسيوم والذي بدوره  كميات جيدة من 
الدم،  في  الصوديوم  مستويات  ينظم 
وبالتالي احلفاظ على مستوى ضغط الدم 
السبانخ  بروتينات  لبعض  الطبيعي، كما 

دور كبير في منع تضّيق الشرايني.
من  الدوران:  جهاز  صحة  على  احلفاظ  4ـ 
فوائد السبانخ العديدة أنه يساعد في تعزيز 
وخفض  الدموية،  واألوعية  القلب  صحة 
 )LDL( اجلسم  في  الضار  الكولسترول 
اللوتني  على  خاص  بشكل  الحتوائه 
ومضادات  األلياف  من  كبيرة  وكميات 

األكسدة.
5ـ حتسني الهضم: يساعد السبانخ على 
تعزيز صحة اجلهاز الهضمي، وذلك ملا يحتوي 
عليه من كمية كبيرة من األلياف والسوائل 

الضرورية لتحسني عملية الهضم وحركة 
االمعاء، ومنع اإلمساك.

يساعد  العظام:  صحة  على  احلفاظ  6ـ 
العظام  هشاشة  مقاومة  على  السبانخ 
مصدر  السبانخ  يعد  إذ  منها،  والوقاية 
وفيتامني  والفوسفور،  للكالسيوم،  مهم 
تقوية  ك، وجميعها عناصر ضرورية ألجل 
والتقليل  كثافتها،  على  واحلفاظ  العظام 

من فرصة حدوث الكسور.
7ـ الوقاية من فقر الدم: يعد السبانخ خيار 
وذلك  وعالجه،  الدم  فقر  من  للوقاية  ممتاز 
وحمض  باحلديد  غنًيا  يعد  لكونه  نظرًا 
الدم  كريات  إلنتاج  جدًا  املهمني  الفوليك 
احلمراء، إضافة إلى احتوائه على فيتامني ج 

املهم لتعزيز امتصاص احلديد.
الوزن: يستخدم  خسارة  في  املساعدة  8ـ 
السبانخ في احلميات اخلاصة خلفض الوزن، 
يعمل  ما  واملاء  باأللياف  غنًيا  لكونه  وذلك 
على زيادة الشعور باالمتالء والشبع، ناهيك 

عن أنه قليل في السعرات احلرارية.
والشعر: من  اجللد  احلفاظ على صحة  9ـ 
فوائد السبانخ املهمة احلفاظ على صحة 
ومظهر اجللد والشعر، وذلك الحتوائه على 
ج،  وفيتامني  أ،  فيتامني  كميات كبيرة من 
على  احلفاظ  في  كبير  أثر  له  ما  واحلديد، 
حب  ظهور  من  والتقليل  البشرة،  رطوبة 
الشباب، وتسريع التئام اجلروح، والوقاية من 

تساقط الشعر.
يحتوي  العيون:  صحة  على  احلفاظ  10ـ 
في  املهمة  الفالفونويدات  على  السبانخ 
من  والوقاية  العيون،  صحة  على  احلفاظ 
الساد،  أمراض خطيرة، مثل: مرض  حدوث 
فيتامني  السبانخ على  احتواء  إلى  إضافة 
على  احلفاظ  في  املهمان  ج  وفيتامني  أ 

سالمة النظر.

نصائح الستهالك السبانخ
بعد التعرف على فوائد السبانخ العديدة 
وما يحويه من عناصر غذائية مهمة، إليك 
فيما يأتي أهم النصائح لالستفادة من هذا 

الغذاء اخلارق:
ـ يُنصح باالنتباه إلى شكل السبانخ حني 
السبانخ  باستهالك  ينصح  حيث  شرائه، 
ذات اللون األخضر الداكن والسيقان الداكنة، 
كما ينصح بعدم شرائه في بكمية كبيرة 

لتجنب وجود أجزاء تالفة منه.
الثالجة دون غسله  ـ يُنصح بتخزينه في 
مع  أطول،  لفترة  السبانخ  على  للحفاظ 
وخالي  اإلغالق  محكم  كيس  في  وضعه 
من الهواء، حيث سيبقى السبانخ بفوائده 

لعدة أيام.
تناول السبانخ مطبوخ  الغالب  ـ يتم في 
ولكن  البسيط،  بالشوي  أو  البخار  على 
للحصول على كامل قيمته الغذائية ميكن 
على  شربه  حتى  أو  السلطات  مع  تناوله 
شكل عصير أو مشروب مثلج مع مكونات 

أخرى.
الذين  الضغط  ملرضى  التنويه  يجدر  ـ 
التخثر  موانع  أدوية  أنواع  بعض  يتناولون 
عالية  كميات  على  السبانخ  احتواء  بأن 
األدوية  على عمل  يؤثر  قد  فيتامني ك  من 
ويقلل من فعاليتها، إضافة على إمكانية 
البوتاسيوم في حال  التأثير على مستوى 

استهالكه بكثرة.

»عالمة ليلّية« ُتنّبه إلى إصابة محتملة بالسرطان

إنجاز طبي كبير.. ضمادة ذكّية لها مفعول السحر مع الجروح

يكيون يبتكرون جسيمات فائقة  علماء أمر
الحرارة لعالج السرطان في أي مكان بالجسم

يفية المرأة ضمان استمرار الحياة الر

فوائد السبانخ الصحية
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وسط استمرار التهميش.. »ذوو الهمم« متى سيتحقق الحلم؟

الكثير  إلى  واللوزتني  البلعوم  التهاب  يُؤدي 
الطفولة،  مرحلة  خالل  املرض  حاالت  من 

وكذلك في مرحلة البلوغ.

أعراض التهاب البلعوم واللوزتني

ـ آالم في البلعوم.

ـ آالم أثناء البلع.

ـ احلمى.

ـ آالم في الرأس.

ـ تقيؤات متكررة.

ـ آالم في البطن.

أسباب وعوامل خطر التهاب البلعوم واللوزتني

1ـ أسباب التهاب البلعوم واللوزتني:

التهاب  الفيروسية: حتدث معظم حاالت  العدوى  ـ 
اللوزتني والبلعوم نتيجة لعدوى فيروسية، لذلك فإن 

العالج باملضادات احليوية ال يكون ذا فائدة.

ـ الفيروسات التي تُسبب التهاب اللوزتني والبلعوم. 

هي  أ  العقدية  اجلرثومة  تُعد  البكتيريا:  العدوى  ـ 
اللوزتني  اللتهاب  املسببة  الرئيسية  اجلرثومة 
%15 - %20 من  عن  مسؤولة  أنها  حيث  والبلعوم، 

حاالت التهاب البلعوم واللوزتني.

2ـ عوامل اخلطر:

خمسة  من  األوالد  بني  باألساس  ينتشر  العمر:  ـ 
أعوام إلى خمسة عشر عاًما.

خالل  من  ذلك  بشدة:  املرض  ملسبب  التعرض  ـ 
التواجد داخل احلضانة مثال.

مضاعفات التهاب البلعوم واللوزتني

ـ اخلراج في اللوزتني.

ـ التهاب األذن الوسطى.

ـ التهاب اجليوب األنفية.

ـ التهاب املفاصل الروماتيزمي احلاد.

ـ التهاب التأمور.

ـ التهاب عضلة القلب.

ـ التهاب الشغاف.

ـ التهاب كبيبات الكلى.

األطفال  لدى  القهري  الوسواسي  االضطراب  ـ 
واملراهقني.

عالج التهاب البلعوم واللوزتني

1ـ عالج التهاب اللوزتني الفيروسي: في العادة ال يتم 
فقط  الفيروس،  على  للقضاء  عالج  املريض  إعطاء 

يتم معاجلة األعراض التي يشكو منها.

عالج  يُساهم  البكتيري:  اللوزتني  التهاب  عالج  2ـ 
أ،  العقدية  باجلراثيم  العدوى  عن  الناجت  التلوث 
اإلصابة  احليوية في تقصير مدة  املضادات  بواسطة 
املوضعية،  املضاعفات  حصول  مينع  كما  باملرض، 
ويُقلل من احتمال اإلصابة مبرض احلمى الروماتزمية، 
مُيكن  التي  الزمنية  املدة  العالج  يُقلص  كذلك 

للمريض خاللها نقل العدوى إلى احمليطني به.

العالج األولي اللتهاب اللوزتني والبلعوم األولي

حساسة  عامة  أ  العقدية  الفيروسات  أنواع  تُعد 
الدواء املفضل  للبنسلني، ولذلك فإن البنسلني، هو 
عن  الناجت  بالتلوث  املصابني  والبالغني  األوالد  لعالج 
االتفاق  من  الرغم  على  لكن  أ،  العقدية  اجلرثومة 
في مختلف أنحاء العالم على أن اجلراثيم العقدية 
إلى  تُشير  تقارير  هنالك  فإن  للبنسلني،  حساسة  أ 
العقدي  اللوزتني  التهاب  بعالج  البنسلني  فشل 

لدى% 10 - % 25 من املرضى.

يتم تفسير هذه النتائج بوجود جراثيم منتجة إلنزمي 
 )Beta lactamase( البيتا الكتاماز

العالج الثانوي اللتهاب البلعوم واللوزتني

تناول  بواسطة  العقدي  البلعوم  التهاب  عالج  يتم 
األزيثروميسني  ثم  ومن  أيام،  عشرة  ملدة  البنسلني 

مدة من ثالثة إلى خمسة أيام.

اللوزتني  التهابات  تنتشر  اللوزتني:  استئصال  3ـ 
أمام  حتديًا  عالجها  ويُشكل  واسع،  بشكل  املتكررة 

األطباء.

في املاضي كان عالج هذه االلتهابات املتكررة يتم من 
خالل عالج طويل األمد، وبواسطة عمليات جراحية 

الستئصال اللوزتني.

كان  حيث  فشلت،  العالجية  الطرق  هذه  كل  لكن 
يتم تشخص وجود اجلرثومة في البلعوم لدى بعض 
املرضى بعد انتهاء العالج، من املمكن أن يكون سبب 
فشل العالج ناجتًا عن عدم استجابة املريض بالشكل 
املوجودة  اجلراثيم  بعض  تفكيك  أو  للعالج،  الكافي 
أو  للبنسلني،  الكتاماز  البيتا  تنتج  التي  الفم،  في 

بسبب اإلصابة بعدوى من جرثومة من نوع آخر.

الوقاية من التهاب البلعوم واللوزتني

ـ غسل اليدين جيًدا باملاء والصابون.

ـ عدم مشاركة األدوات اخلاصة مع اآلخرين.

املسبقة  اإلصابة  بعد  األسنان  فرشاة  استبدال  ـ 
بالتهاب اللوزتني.

،،

التهاب البلعوم 
واللوزتين

 د. هاكوب 
قرنفليان

طبيب روناهي

يعتبر الثالث من كانون األول يوماً عاملياً 
ُخصص من قبل األمم املتحدة منذ عام 
1992 لدعم ذوي الهمم أي االحتياجات 
زيادة  إلى  اليوم  هذا  ويهدف  اخلاصة، 
الفهم لقضايا هذه الشريحة املهمشة 
في الكثير من اجملتمعات وخاصًة الشرق 

أوسطية.

مهرجان لم يكتمل؟

في عام 2016، جرت محاوالت من قبل 
مع  وبالتنسيق  “روناهي”  صحيفتنا 
هيئة الشؤون االجتماعية والعمل في 
وهيئة  الرياضي  واالحتاد  اجلزيرة  إقليم 
ألطفال  رياضي  مهرجان  إلقامة  املرأة 
مركز عالم الطفولة التابع لهيئة املرأة، 
ولكن تعرضت تلك احملاولة للكثير من 
العوائق لتتحول في النهاية إلى حفل 

ترفيهي. 
من  العون  يد  تقدمي  عدم  وقتها  وظهر 
والتي  اإلقليم،  في  الصحة  هيئة  قبل 
األطفال  تقسيم  منها  يُتطلب  كان 
بحسب اإلعاقة املوجودة لهم، لفرزهم 
للعبة املناسبة التي كان سيتضمنها 
من  ذلك،  يحصل  لم  ولكن  املهرجان، 
اخلاص  األطفال  باص  تعطل  بعدها 
دون  كلها  حالت  أخرى  وأمور  باملركز، 
حفل  عنه  بدالً  ليقام  املهرجان،  إقامة 

ترفيهي لهم.
وبحسب منظمة نودم للتأهيل والتنمية 
إحصائية  أجرت  والتي  اإلعاقة،  لذوي 
في معظم مناطق إقليم اجلزيرة لذوي 
الهمم في عام 2021، فقد وصلنا بأنه 
في مدينة قامشلو فقط وبعد املسح 
امليداني في أحياء )األشوريةـ  البشيرية 

ـ الزهورـ  العنتريةـ  الغربيةـ  قدوربكـ  
قناة السويس ـ الكورنيش ـ الهاللية( 
الهمم،  ذو  من  فرد   1299 تسجيل  مت 
كال  ومن  األعمار  مختلف  من  وهم 
يعانون  التي  اإلعاقات  اجلنسني، وكانت 
 543 ذهنية   564 حركية  هي:  منها 
سمعية ونطقية 134 بصرية 58، هذا 
بالك  فما  فقط،  قامشلو  مدينة  في 
بباقي املدن وسائر أراضي شمال وشرق 

سوريا؟.

إحصائيات هامة

وفي عام 2021 ذكر إن نسبة من يعانون 
وفق املفهوم املوسع  من اإلعاقة عاملياً 
لإلعاقة هو 15.6% وفق املسح الصحي 
العاملي، و19.4% وفق تقرير العبء العاملي 
االعاقة  ذوي  3.8% من  منهم  لألمراض 

الشديدة.
اإلعاقة عاملياً  ذوي  األطفال  إن نسبة  ـ 
من 0 الى 14 عام، وفق املفهوم املوسع 
لإلعاقة هي 5.1% ونسبة األطفال ذوي 
اإلعاقة الشديدة 0.7% وفق تقرير العبء 

العاملي لألمراض.
املفهوم  وفق  اإلعاقة  ذوي  نسبة   –  
 %28 هو  سوريا  في  لإلعاقة  املوسع 
ذوي  وعدد  سوريا  سكان  عدد  من 
اإلعاقة  5.708.084 فرد،  منهم نسبة  
5.48% من االعاقات الشديدة، وعددهم 

1.117.153 من ذوي اإلعاقة.
ـ ووفق تقرير آخر إلحدى منظمات األمم 
في  اإلعاقة  ذوي  نسبة  فإن  املتحدة 
 3.340.000 24.9% وعددهم  هي  سوريا 

مليون فرد.
لدى  املوسعة  اإلعاقة  ذوي  نسبة   –
سوريا  شرق  شمال  في  السوريني 
وعددهم   %37 هي   NES بحسب 

899.981 فرد.
قيام  بضرورة  توحي  األرقام  هذه  إن 
مهرجان رياضي لهذه الفئة املهمشة 
االحتاد  ال  ولكن  كافة،  النواحي  من 
الرياضي بإقليم اجلزيرة وال هيئة الشؤون 
االجتماعية والعمل وال من هم معنيون 
بهذه  القيام  في  يفكرون  الفئة،  بهذه 
مهرجان  إقامة  جتربة  أن  رغم  اخلطوة؟، 
رياضي نُقلت إلى إقليم عفرين وقتها، 
والقت صداً كبيراً وجنحت هناك، وذلك 
احتالل عفرين في عام 2018، من  قبل 
قبل الدولة التركية احملتلة وما يسمى 

باجليش الوطني السوري التابع له.
إن إقامة مهرجان رياضي لذوي الهمم 
أن  يجب  الذي  األصح  املصطلح  وهذا 
ألنهم  لهؤالء  توصيفهم  في  نتناوله 
ميتلكون مواهب عديدة وأغلب األوقات، 
يُتطلب ممن حولهم تشجيعهم إلخراج 
هذه املواهب ورعايتها وصقلها، والكثير 
من بلدان العالم تعطي األولوية لهذه 
للمراتب  وصلوا  ومنهم  رياضّياً  الفئة 
أوملبياد  تقام  بحيث  والعاملية  الدولية 

خاصة بهم وإليكم تفاصيل عنها.

التاريخ

كل  مرة  تُنظم  الباراملبية”،  “األلعاب 
دورة  كل  بعد  مباشرة  أعوام  أربعة 
انطلقت  شتوية.  أو  صيفية  أوملبية 
بعد   1948 عام  الباراملبية  األلعاب 
لوديج  البريطاني  الطبيب  تنظيم 
جومتان يوم افتتاح دورة األلعاب األوملبية 
بلندن مسابقات رياضية صغيرة للجنود 
في  املشاركني  القدامى  البريطانيني 
احلرب العاملية الثانية واملصابني بإعاقات.

وفي عام 1960انطلقت األلعاب رسمياً 

مبدينة روما في إيطاليا، واقتصرت على 
للكراسي  املستخدمني  الرياضيني 
املتحركة، ثم ُفتح الباب عام 1976خالل 
الدورة املنظمة مبدينة تورونتو بكندا أمام 

الرياضيني من ذوي الهمم األخرى.

شروط املشاركة

على  األلعاب  في  املشاركة  تقتصر 
األبطال الرياضيني من ذوي الهمم الذين 
يعانون من “إعاقات عضلية” إضافة إلى 
أولئك الذين يواجهون مشاكل أو اختالل 
في احلركة، وتصنف اإلعاقة ضمن هذه 
تختلف  فرعية،  إلى تصنيفات  الفئات 
في  أثار  ما  وهو  أخرى،  إلى  رياضة  من 
بعض  بشأن  وخالفات  مرات جدالً  عدة 
في  باملبالغة  يُتهمون  الذي  الرياضيني 

عرض إعاقاتهم.
الرياضيني  الباراملبية  األلعاب  تضم  وال 
أولئك  وال  الذهنية،  اإلعاقات  ذوي  من 
أن  باعتبار  الصمم،  من  يعانون  الذين 
لهم  تنظم  اخلاصة”  “األوملبياد  هيئة 

“األلعاب األوملبية اخلاصة”.
وتشرف “اللجنة الباراملبية الدولية” على 
تنظيم وإدارة تلك األلعاب، التي تشتمل 
بدورها على دورة صيفية وأخرى شتوية، 
حيث أبرمت اتفاقاً مع اللجنة األوملبية 
الدولية الستخدام املرافق والتسهيالت 
املدينة  في  املستخدمة  نفسها 

احملتضنة لأللعاب األوملبية “العادية”.
األبطال املتوجون

بـ55  فازت  زورن:  تريشا  األمريكية  ـ 
ميدالية منها 41 ذهبية في السباحة 
ضمن فئة املكفوفني، بني عامي 1980 

و2004.
مايكلبيست:  رغنهيلد  النرويجية  ـ 

متخصصة في سباقات التزلج، حتمل 
الرقم القياسي في عدد امليداليات في 
 22 على  بحصولها  الشتوية،  األلعاب 
ميدالية من ضمنها 17 ذهبية بني عامي 

1988 و2002.
ـ النيوزلندي نيرولي فايرهال: متخصص 
في لعبة الرماية، وهو أول رياضي من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، شارك في منافسات 
العادية في  الصيفية  األوملبية  األلعاب 
الدورة  وفي   ،1984 عام  أجنلوس  لوس 
اخملصصة لذوي االحتياجات خالل العام 

نفسه، وحصل على امليدالية الذهبية.
ـ اجلمباز األملاني األمريكي جورج إيسر: 
األوملبية  األلعاب  دورات  في  شارك 
األلعاب  انطالق  قبل  العادية  الصيفية 
الباراملبية، وحصل عام 1904 على ست 
رغم  ذهبيات،  ثالثة  منها  ميداليات 

استخدامه رجالً صناعية خشبية.
ـ اجملري كارولي تاكاكس: أحرز ميداليتني 
دورتي 1948  الرماية خالل  في  ذهبيتني 

و1952 رغم أن ذراعه اليمنى مبتورة.

معلومات أخرى

رفع رياضيون أمريكيون من ذوي الهمم 
عام 2003 دعاوى قضائية على اللجنة 
أيضاً  تشرف  التي  األمريكية  األوملبية 
األمريكية،  الباراملبية  اللجنة  على 
بدعوى تقصيرها في متويل هذه الفئة 
رفع  عن  ذلك  وأسفر  الرياضيني،  من 
التمويل من ثالثة ماليني دوالر عام 2004 

إلى أكثر من 11 مليون عام 2008.
بينما شارك 4350 رياضياً من ذوي الهمم 
دي جانيرو 2016، مقابل  ريو  ألعاب  في 

4237 رياضياً خالل دورة لندن 2012.
لقد كتبنا هذه املعلومات عن األوملبياد 
الرياضة  على  للقائمني  يتسنى  لكي 
واإلدارة الذاتية في إقليم اجلزيرة عن مدى 
املهمشة  الفئة  بهذه  العالم  اهتمام 
لدينا، وعن املواهب التي لديهم وقدرتهم 
توفرت  حال  في  اإلجنازات،  حتقيق  على 
لهم الظروف سوف يبدعون بكل تأكيد، 
ويبقى حلم إقامة مهرجان رياضي قائماً 
حلني حتقيقه، واألمر يتطلب بعض من 
التنظيم واجلدية في العمل واالهتمام 
تقدميه  ما ميكن  أقل  التي  الفئة  بهذه 

لهم هو وصفهم بذو الهمم.

دمشق  وحكومة  شهرين  قرابة  منذ 
متنع دخول املواد إلى مقاطعة الشهباء؛ 
التدفئة فيها  أدى إلى فقدان مواد  ما 
قصف  وسط  وذلك  اللحظة،  حتى 
يومي يهدد املنطقة، حتى باتت حياة 

املدنيني مبن فيهم األطفال في خطر.

صحيفتنا  التقت  ذلك،  ضوء  وفي 
»روناهي« عضو جلنة الشؤون االجتماعية 
في مجلس مقاطعة عفرين »محمود 
رشيد«، حيث أعرب في مستهل حديثه 
عن قلقه بتأزم األوضاع أكثر في حال 
استمرار احلصار: »في ظل ما تعيشه 

املنطقة من صعوبات، وظروف الشتاء 
دمشق  حكومة  تستمر  القاسية، 
املنطقة،  في فرض حصار خانق على 
وتداعيات هذا احلصار ليست بجديدة، 
هذه  متارس  وهي  أعواٍم،  مدار  فعلى 
السياسة على املنطقة، وكانت تفرض 
مبالغ جمركية كبيرة على املواد التي 
تدخل إليها، لكن مع قرابة الشهرين، 
منعت دخول املواد إلى املنطقة بشكل 
تام، وفي حال استمرار الوضع، نصبح 

أمام كارثة إنسانية حقيقية«.

بشكل  يؤثر  احلصار  »إن  رشيد:  وتابع 

سلبي على أعمالنا، حيث أدى ذلك إلى 
تقلص األعمال اخلدمية في املنطقة، 
إضافًة إلى أننا لم نستطع تأمني مادة 
القاطنني  للمهجرين  سوى  التدفئة، 
في اخمليمات كحالة إسعافية لبضعة 
توفر مادة  ناهيك عن عدم  أيام فقط، 
سعر  يكون  توفرها  حال  وفي  الغاز، 
تعبئة األسطوانة الواحدة »مائة ألف 
ليرة سورية«، وحتى األدوية واملستلزمات 
الطبية في حالة انقطاع، على الرغم 
من محاوالت اإلدارة املستمرة حلل هذه 
األزمة إاّل أن حكومة دمشق متمسكة 
واحملروقات  األدوية  وشحنات  بقرارها، 

عالقة على احلواجز«.

وأشار رشيد إلى تداعيات هذا احلصار 
تزامناً مع هجمات احملتل التركي على 
املنطقة، مؤكداً أنها تصب في سياسة 
واحدة: »كثَّف االحتالل التركي هجماته 
على مناطق شمال وشرق سوريا، منذ 
وعلى  املنصرم،  الشهر  من  العشرين 
مناطق الشهباء أيضاً، تزامناً مع ذلك 
خانقاً  تفرض حكومة دمشق حصاراً 
على مقاطعة الشهباء، وذلك لكسر 
املنطقة  وإخالء  عفرين،  إرادة مهجري 

وتهجيرهم، وتشريدهم مرة أخرى«.

عضو  رشيد«  »محمود  طالب  فيما 
جلنة الشؤون االجتماعية في مجلس 
حديثه،  ختام  في  عفرين  مقاطعة 
القيام  في  اإلنسانية  املنظمات 
املنظمات  نطالب  »إننا  بواجبها: 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  اإلنسانية، 
وإبداء  سريع  بشكل  بواجبها  للقيام 
موقف جدي، وواضح حيال ما يحدث«.

واجلدير ذكره، إن هذا احلصار يؤثر أيضاً 
على األهالي في أحياء الشيخ مقصود، 
علماً أن اإلنارة انقطعت عن أهالي تلك 
األحياء بشكل كامل، نتيجة عدم توفر 
انقطاعها  يستبعد  وال  املازوت،  مادة 
عن الشهباء في حال استمرار احلصار، 
علماً أن سعر برميل املازوت جتاوز املليون 

ونصف املليون ليرة سورية. 

بقدوم الذكرى السنوية الثالثة جملزرة 
أطفال تل رفعت بشمال وشرق سوريا 
الشهباء  مقاطعة  نساء  استذكرت 
اجملزرة، التي راح ضحيتها ثمانية أطفال 
ومسنان، مؤكدات أن االحتالل التركي 
يهدد املنطقة بارتكاب املزيد من اجملازر 

بحق املدنيني.

األول/ ديسمبر  كانون  من  الثاني  في 
عام 2019، استشهد عشرة أشخاص 
وامرأة  ورجل  أطفال،  ثمانية  منهم 
مسنان، وأصيب أخرون بجروح متفاوتة، 
فمنهم من فقد ساقه، وآخرون فقدوا 

بصرهم أو أجزاء من أجسادهم.

اجملزرة  حول  موسى«  »أمينة  قالت: 
التي متر ذكراها هذا العام، ومع جتديد 
املنطقة:  على  التركي  القصف 
بني  يفرق  التركي  االحتالل  يكن  »لم 
الكبير  بني  وال  واملدني،  العسكري 
األطفال  كان  فعندما  والصغير، 
من  خروجهم  بعد  بالشارع  يلعبون 
املدرسة بدأ يقصفهم بالقذائف دون 
»ما ذنبهم ليكونوا  رحمة«، متسائلًة 
التركي  االحتالل  سياسيات  ضحايا 
ومرتزقته؟، لقد نزحنا لننقذ أطفالنا 
االحتالل  لكن  الوحشية،  تلك  من 
إلى  ليصل  نذهب  أينما  يالحقنا 
أكثر بشمال  مناطق  ويحتل  أهدافه، 

وشرق سوريا«.   

وأضافت: »الرئيس التركي يدعي أنه ال 
على  هجومه  في  املدنيني  يستهدف 
مناطقنا، لكن الواقع يُكذِّب ما قاله، 
يحرمون  الذين  أطفالنا  عن  فماذا 
العيش؟،  في  حقوقهم  أبسط  من 
هذه  في  اآلن  يُستهدفون  باتوا  الذين 
الهجمات األخيرة، االحتالل التركي ال 
يفرق بني العربي والكردي في مناطق 
شمال وشرق سوريا، فهدفه القضاء 

على مشروع األمة الدميقراطية«.

وعن رفضها لهجمات االحتالل التركي 
على مناطقهم قالت أمينة موسى: 
»لن نقبل بوجود االحتالل التركي، فنحن 
نريد السالم، وال نقبل بأن يُقتل أطفالنا 
أمام أعيننا، كفى ظلماً، لذلك يجب أن 
يتم وضع حد بأسرع وقت للهجمات، 
وأن تخرج الدول عن صمتها حيال ما 

تتعرض له مبناطقنا«.

محمد«:  »جميلة  قالت  جهتها  ومن 

»من حق األطفال أن يلعبوا دون خوف، 
نناشد  لذلك  يريدون،  مكان  أي  وفي 
املنظمات اإلنسانية والدول الضامنة، 
اآلن  ألننا  صمتها،  عن  تخرج  بأن 
نتعرض للهجمات، ويتم قتل أطفالنا 
أمام أعيننا«، مبينًة »لو لم يكن هنالك 
هدر  وراء  من  الدول  لتلك  مصالح 
صمتهم  عن  خرجوا  لكانوا  دمائنا؛ 
حيال ما نتعرض له، فصمتهم دليل 

على شراكتهم في القضاء علينا«.

التي تتعرض  الهجمات األخيرة،  وعن 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  لها 
»منذ  إلى: أنه  أشارت جميلة محمد 
يستهدف  التركي  واالحتالل  أيام 
احلربي  بالطيران  أخرى  مرة  مناطقنا 
كما فعل في عفرين عام 2018، وهدفه 
مشروع  على  القضاء  هو  األساسي 
في  بقاءنا  لكن  الدميقراطية،  األمة 
مؤكدة  ضده«،  سالح  أكبر  الشهباء 
»حتملنا الكثير من املعاناة واملصاعب، 
التي واجهتنا أثناء نزوحنا، حتملنا برد 
الشتاء، واحلصار اخلانق، وحرارة الصيف، 
أن نفقد أغلى ما  ولكننا لن نتحمل 

منلك، وهم أطفالنا«.

وأنهت جميلة محمد حديثها بالقول: 
»لن نستسلم أمام سياسة وهجمات 
املقامة  هو  شعارنا  التركي،  االحتالل 

مخططات  نفشل  حتى  وسنقاوم، 
على  القضاء  إلى  الساعية  االحتالل 

شعوب شمال وشرق سوريا«.

بداية  »روزالني عمر« فقالت: »منذ  أما 
ثورة املرأة، والدول تالحق مصاحلها على 
حساب هدر دماء شعوب شمال وشرق 
سوريا، لكن أرواحنا ال تباع وال تشترى، 
فمجزرة تل رفعت لن تغيب عن أعيننا، 
تلك املشاهد،  أليمة جداً  فقد كانت 
كل طفل من بني هؤالء األطفال كان 
القصف  لكن  للمستقبل،  حلم  له 
ضيع ذلك كله، أطفالنا كانوا ضحايا 
األراضي  على  الدول  تصفية مصالح 

السورية«.

وأشارت إلى: أنه »مع هجمات االحتالل 
الشهباء،  مقاطعة  على  التركي 
ولالعتداء،  وللقتل  للتهجير،  نتعرض 
وال يوجد مكان نذهب إليه، وال نرضى 
بالذهاب إلى مكان آخر غير عفرين، ال 
نريد احلروب نحن نريد السالم«، مؤكدةً 
لهم  وسننتقم  أطفالنا،  ننسى  »لن 
الهجمات،  وسنواجه  حصل،  مهما 
ندافع  ألننا  لها،  جاهزين  وسنكون 
لن  التركي  فاالحتالل  كرامتنا،  عن 

يستطيع كسر إرادتنا«.

وكالة أنباء املرأة

روناهي/ قامشلو ـ يصادف الثالث من كانون األول اليوم العالمي لذوي الهمم؛ أي ذوي االحتياجات الخاصة كما هو متداول في مجتمعنا حتى اآلن، 
 جرت 

ً
وهي فئة مهمشة في شمال وشرق سوريا بشكٍل عام، بالرغم من وجود عدد جيد من المنظمات والمراكز التي تهتم بهذه الفئة، ورياضّيا

محاوالت إلقامة مهرجان رياضي لهم، ولكن الخطوة لم تكتمل وتحّولت لحفل ترفيهي.

 الشهباء/ فريدة عمر ـ تستمر حكومة دمشق منذ أعوام في فرض حصار خانق على مقاطعة الشهباء المكتظة 
باآلالف من أهالي الشهباء ومهَجري عفرين، بعضهم موزعون في المخيمات، وبعضهم اآلخر قاطنون في منازَل شبه 

مدمرة، والمجتمع الدولي يغض الطرف عن تلك الكارثة..!

إلى أين ستصل حكومة دمشق بممارسة سياسة 
التجويع في الشهباء..؟!

الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة أطفال تل رفعت 
تتزامن مع هجمات االحتالل التركي
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الشدادي/ حسام دخيل ـ دعا وجيه 
عشيرة الفاضل في ناحية الشدادي 
العشائر  جميع  احلسكة  جنوب 
العربية إلى التكاتف لصد االعتداءات 
على  للحفاظ  اخلارجية  والتدّخالت 
حتققت  التي  املنطقة  مكتسبات 

بفضل تضحيات الشهداء.
مناف  الفاضل  عشيرة  وجيه  وأداَن 
للدول  االستعمارية  املشاريع  الرجا 
الكبرى في سوريا، والتي تسعى إلى 
مكتسبات  حساب  على  حتقيقها 
وتطلعات الشعب السوري، مفيداً: 
»كل دولة من هذه الدول تسعى إلى 
فرض هيمنتها على املنطقة، وفرض 
بغية  اخلاصة  وعقائدها  أفكارها 

تقوية وإثبات وجودها على األرض«.
التركية  التهديدات  أدان  كما 
املستمرة بشن هجمات على مناطق 
والقصف  سوريا  وشرق  شمال 
البنية  يستهدف  الذي  املستمر 

التحتية واملدنيني في املنطقة. 
العربية  العشائر  كافة  الرجا  ودعا 

في  املوجودة  والسريانية  والكردية 
واحداً حيال  املنطقة، الوقوف صفاً 
الهجمات التي تشنها دولة االحتالل 

التركي على املنطقة وشعبها.
التركي  االحتالل  »دولة  أن  مؤكداً 
بتواطؤ  وهجماتها  غاراتها  تشن 
ال  ولذلك  االحتالل،  دولة  مع  دولي 
يجب التعويل على أحد سوى إرادة 
إلى  واصطفافه  وتكاتفه  الشعب 
الدميقراطية  سوريا  قوات  جانب 
من  الشعب  أبناء  من  تتألف  التي 
كافة املكونات، وهم يُعتبرون صمام 
األمان الرئيسي حلفظ أمن وسالمة 

املنطقة«.
مناطق  في  التركي  التدّخل  وعدّ 

أنها  على  سوريا  وشرق  شمال 
التي  االستعمارية  املشاريع  »أخبث 
والتي  حتقيقها”،  إلى  تركيا  تهدف 
تاريخ  إلى إعادة  تسعى من خاللها 
قد  كانت  التي  العثمانية  الدولة 
أربعة  مدى  على  املنطقة  احتلت 
قرون، ونشرت التخلف فيها، وحاربت 
العلم من أجل إبقائها حتت نفوذها«، 
متابعاً: »هي اليوم تسير على الطريق 
نفسه، وهذا ما تبنّي من خالل قصف 
للمنشآت  التركي  االحتالل  دولة 
احليوية والبنية التحتية في املنطقة 
وهذا يدل على أن دولة االحتالل حتارب 

  . الشعب حتت ذرائع مختلفة«
وكشف أن الهدف من هذا العدوان، 

هو  بالتحديد،  التوقيت  هذا  وفي 
“زعزعة أمن واستقرار مناطق شمال 
مكتسباتها  وهدم  سوريا،  وشرق 
تضحية  بفضل  حققتها  التي 
الشهداء من كافة أطياف ومكونات 
أثار  الذي  األمر   ،“ املنطقة  شعوب 
التركي، ودفعها  قلق دولة االحتالل 
إلى استخدام أدوات مختلفة لهدم 

هذا البناء املتجانس. 
شعوب  حديثه،  ختام  في  ودعا 
حيال  صفوفه  لتوحيد  املنطقة 
حول  وااللتفاف  االحتالل،  هجمات 
أبنائه ضمن قوات سوريا الدميقراطية 
تطال  التي  الهجمات  كافة  لردع 

املنطقة، وحتقيق األمن واالستقرار.

صبري يوسف
 )أديب وتشكيلي سوري(

غائًصا  كنُت  َخَلْت،  سنواٍت  منذُ 
األصدقاُء  أزاُل،  وما  بالهموم، 
فوَن  يخفَّ حولي  من  ديقات  والصَّ
والهموِم، طالباتي  األوجاِع  لظى  من 
يخلخلوَن  جديدة،  أنفاٌس  وطاّلبي 
روتني حياتي، شيءٌ ما كاَن يخنُقني، 
حّتى اآلن ال أعرُف مصدره، رمّبا أعيُش 
يء الّذي  عمري كلَّه وال أعرُف هذا الشَّ
أْن  ني  يهمُّ ال  يخنُقني،  وكأنّهُ  أحسُّ 
نفسي  أُتِْعُب  وال  أعرفه،  ال  أوْ  أعرَفهُ 
وفي  أصاًل،  متعبة  أشياء  بهكذا 
خضمِّ الدّوّامات الّتي كنُت أعيُشها، 
َّةِ مقدِّمات، شعرُْت أنّني  فجأةً، ودومنا أي
الدوّامات  غير  لدودًا،  عدوًّا  اكتشفُت 
إلى  تسربُلني  كانت  الَّتي  املغيظة، 
درجةِ االختناِق بنيَ حنٍي وآخر، بدأ منذ 
سنوات يفترُس جسدي بهدوٍء مرير، 
وبداهتي  بإرادتي  واستخَفْفُت  ذُهلُْت 
أعماقي،  في  الكامنة  وطاقاتي 
شعرُْت أنّني شخص مهزوم أماَم عدوٍّ 
خافةِ،  سخيٍف إلى أبعِد درجاِت السَّ
الكراهية،  درجاِت  أبعِد  إلى  ومكروٍه 
ومَع هذا أراني ملتصًقا بهِ، وغير قادر 
وأتعامُل  أجامُلهُ  منهُ،  الفكاِك  على 
أستطيُع  ال  شديٍد،  بلْطٍف  مَعهُ 
جدًّا،  قزٌم  عدوٌّ  وجِههِ،  في  الوقوَف 
بضعُة سنتيمترات، لكنّه يفترُسني 

وأنا ال أحرُِّك ساكنًا.
رأيُْت  املرّاِت،  آالَف  املرآة  إلى  نظرُْت   
أنّني  باألمِر  والغريُب  مهزوًما،  وجًها 
فطحل  وكأنّي  نفسي  أطرُح  كنُْت 
هذا  من  بسخرية  أضحُك  عصري، 
َمنْ  على  وأضحُك  املضلَّل  عورِ  الشُّ
الّذي ال يهاُب  يظنُّ أنّني ذلَك الرَّجل، 
َّني  األعداَء؛ ألنّني أعرُف نفسي جّيدًا أن
ضعيٌف أكثرَ ممّا يظنّون، وغير قادر على 
مجابهةِ وال مواجهةِ عدوٍّ ال يزُن بضعة 

غرامات؛ قزم في طولِهِ وعرِضهِ. 
فكّرُْت  أنّني  سرًّا  عليكم  أخفي  ال 
جدّيًّا أن أعلنَ جبني على املأل وأظهرَ 
مدى ضعفي وركاكةِ إرادتي وهشاشِة 
جبروتي، هذا إذا كاَن لديّ جبروٌت، علًما 
أنّني لْسُت من أنصارِ الرُّؤية اجلبروتيَّة، 
وال من أنصارِ القوى الغاشمة، وال من 
أنصارِ عداوِة اآلخرين، وال أحّب أن أخوَض 
حروبًا مَع األعداِء؛ ألنّني ِمنْ أنصارِ َمنْ 
يرفُع لواَء الكلمة، لواَء احلقِّ والعدالِة 
واملساواِة واحلرِّيةِ، من أنصارِ بناِء إنساٍن 
مسالٍم بعيد كلَّ البعِد عن رفِع لواِء 
احلروِب والعداواِت واألحقادِ؛ ألنّني أعّد 
تكفينا كي  ال  للغايةِ  قصيرةً  احلياةَ 
بها  َم  لنتنعَّ بهدوٍء  حياتَنا  نعيَش 
بأفراِحها وأتراِحها، محاواًل تقدميَ كّل 
محّطاِت  عبرَ  وخّير  إنساني  هو  ما 
عمري وعبر جغرافياِت األمكنة، الّتي 

قوّي  دافٌع  هذا  مَع  ولكن  حتضُنني، 
على  الرّحى  فردةَ  أرفَع  ألنْ  دفعني 
عدوٍّ لم أستطِْع أبدًا أنْ أقنَع نفسي 
باالنسحاِب من هذه املعركة املصيريّة، 
فمهما طرَح اإلنساُن نفَسهُ مساملًا 
وخيِّرًا، إاّل أنّهُ يواجهُ في حياتِهِ أعداًء 
راحتِهم؛  على  تركَهم  لو  خطيرين، 
ترعرَع  وهكذا  متاًما،  سيخنقونَهُ 
احلقدُ في قلبي جتاهَ هذا العدوّ، وبدأُت 
احلكمةِ،  من  بنوٍع  للجرميةِ  ُط  أخطِّ
ماذا قلُت؟ نوع من احلكمة، ومتى كاَن 
أنَّ  إاّل  حكمًة؟!  للجرائِم  الّتخطيُط 
ُط لها،  هذا النَّوع من اجلرميةِ الّتي أخطِّ
حكمَة احلياِة، ولو لم حتمْل بنيَ ثناياها 
ملَا  هورِ؛  والشُّ ننيَ  والسِّ َّاِم  األي حكمَة 
ال  وأخيرًا  أواًل  ألنّني  أصاًل؛  بها  فكَّرُْت 
أحبُّ اإلجرام، ولكن هذه اجلرمية الَّتي 
أنوي اإلقداَم عليها هي جرميٌة لذيذةٌ 
حتمُل نكهًة خاّصة، وفيها اِستمتاع 
غريب وعجيب، فأنا قبَل أن أنويَ على 
التَّخطيِط للجرميةِ قلبُْت املوضوَع من 
َّرُْت أنْ أقِدَم على  كّل جوانِبهِ، لهذا قر
هذه اجلرمية عن سابٍق إصرارٍ وتصميم، 
رِق  ضاربًا بالقوانني النَّافذة في بالدِ الشَّ
والغرِب عرَض احلائط، طاملا أنا مقتنٌع 
الّتي  اجلرميةِ،  من  العميقة  باحلكمةِ 
أنوي بكلِّ شراهٍة أنْ أقِدَم عليها، وما 
وال  أسرتي  أفرادِ  من  ال  أحدًا،  أبلْغُت 
هكذا  ألّن  صديقاتي؛  وال  أصدقائي 
خاّص،  نوٍع  من  جرمية  على  إقدام 
يتطّلُب احلذرَ واحليطَة وإاّل َسُتْحَبُط 

 .ِّ عملّيُة إعداِم العدو
خّطْطُت أن أقتَل هذا العدو باإلعداِم 
شنًقا حّتى املوت؛ ألنّهُ هو اآلخر كاَن قد 
َط لقتلي منذُ أمٍد بعيد، أحمُلُه  خطَّ
من  وكأنّهُ  كبير  بحناٍن  جيبي  في 
باِب  بفتحِ  أُْحِسْسهِ  لم  حميمّياتي، 
احلرِب عليهِ، أحببُْت أنْ تكوَن حيثياُت 
املنازلة ذات فوائد عميقة، حتمُل رؤى 
مستوى  على  مطروقة  غير  جديدة 
أكوَن  أن  وأحببُْت  الكوِن،  جغرافّيةِ 
أوَّل إنساٍن يرتكُب جرميَة إعداٍم، حتمُل 
حكمًة ال تخطرُ على بال. نهْضُت من 
نومي باكرًا، تناولُْت فطوري، وقبَل أن 
على محاّلِت  مرَرُْت  دوامي  إلى  أذهَب 

النِّجارة.
خاّصة  فوالذ  مسامير  عندََك 

باإلسمنت؟ 
أيوه عندي أستاذ، أليّ غرٍض تريدُ هذا 

النَّوع من املسامير؟ 
همْسُت: وهل يريدُني أنْ أبوَح له بسرّي 

واجلرمية الّتي أنوي اإلقداَم عليها؟! 
ماذا قلَت أستاذ؟ 

ال ... ال، فقط أمتتُم مَع نفسي! ... 
تريُد  غرٍض  أليِّ  أجبتني،  ما  طّيب 

املسامير؟ 
واحد  مسمار  يلزُمني  باحلقيقة 
فقط يصلح ألن أثّبَتهُ في حائٍط من 

اإلسمنت. 
وألي غرٍض؟ 

كي أعّلقَ عليهِ أفكاري؟ 
َّمز،  الر من  نوًعا  هذا  واِعتبرَ  ضحَك، 
إلى  جتاوزها  يجوزُ  ال  حمراء  نقطة 

أسئلٍة أخرى. 
املسامير  من  أحجام  عدّة  لي  قدَّم 
بحدودِ  مسمارًا  اخترُْت  الفوالذيّة، 
طوِل  بحدودِ  سنتيمترات،  ثمانية 

ِّ. مررُْت على الدَّواِم شاردَ الذِّهِن.  العدو
ًفا لتنفيِذ حكِم إعداِم  كْم كنُْت متلهِّ
غرفتي  َصدرَ  اخلُطا،  أسرْعُت  العدوِّ، 
الفسيحة كاَن ينتظرُني، استقبَلني 
والدي وسأَلني: أراَك مستعجاًل على 
شررًا!.  تقدحان  وعيناَك  عادتَك،  غيِر 
هكذا  أيوه  شررًا؟  تقدحان  عيناي  أنا 
ما  كلُّ  غلطان،  أنَت  ال   .. ال  تبدو. 
الدَّوام. عبرُْت  تعبان من  أنا  األمر  في 
هل  وجهي،  والدي  قرأ  كيَف  غرفتي، 
فكَّرُْت  شررًا؟..  تقدحان  عيناي  فعاًل 
أن أذهَب إلى املطبِخ كي ألقي نظرةً 
عدّلُْت  لكنّي  املرآِة،  في  وجهي  على 
طي  عن فكرتي؛ لتفادي إفسادِ مخطَّ
غير  فترٍة  منذُ  لهُ  ْطُت  خطَّ الّذي 
قصيرة، وكّل أدواِت اجلرمية جاهزة ولم 

يبقَ سوى حلوِل ساعةِ الّصفِر! 
أَسدلُْت  ناعًما،  مطرًا  متطرُ  كانْت 
احلديدي  »جاكوجي«  كاَن  تائرَ،  السَّ
بِر،  اولة، ينتظرُني بفارِغ الصَّ على الطَّ
أخرْجُت املسمارَ الفوالذي من جيبي، 
نظرُْت في صدرِ غرفتي، صعدُْت على 
كرسيٍّ صغير، قدَّرُْت منتصَف اجلدارِ 
طاتي بعيدًا عن  وبدأُت بتنفيِذ مخطَّ
عيوِن النَّاِس، أمسكُْت اجلاكوَج وبدأُت 
أدقُّ املسمارَ بدقٍة، نصُفهُ في احلائِط 
ينتظرُ  اآلخر  ونصُفهُ  اإلسمنتي 
ما  ألنّي  الهاتف؛  يرّن  لم  الفريسَة، 
أمتنّى  كنُْت  هاتًفا،  أملُك  أصاًل  كنُْت 
في تلَك اللَّحظة أنْ أسمَع رننيَ هاتٍف 
طي،  عندي، حّتى ولو قطَع عليّ مخطَّ
فكرِة  خلَف  منجرًفا  أجدُني  فجأةً 
الهاتِف. تساَءلُت: اثنا عشر عاًما وأنا 
هاتف،  خّط  حجِز  في  دوري  أنتظر 
تصارََعِت الفكرتان؛ فكرةٌ الهاتِف من 
اجلرميِة  في  مخّططي  وفكرةُ  جهة، 
ذَها،  أنفِّ أن  وشِك  على  كنُت  الّتي 
لدّي  يكوَن  أن  هاجُس  عليَّ  تغّلَب 
هاتٌف في تلَك اللَّحظة. يتوهُ اإلنساُن 
غيرة  الصَّ راعاِت  الصِّ خضمِّ  في 
والكبيرة، ال يعلُم كيَف يجدُ لهُ أرًضا 
صلبًة لتنفيِذ مخّططاتِهِ ومشاريِعهِ 
في احلياِة، تشتََّت ذهني لكنّي كنُْت 
ما أزاُل أنزُع نحَو تنفيِذ حكِم اإلعداِم 
من  ْيُت  نحَّ وخطيٍر،  مخيٍف  بعدوٍّ 
ذهني الهاتَف ورنينه ورمْيُت الفكرةَ 

في جعبةِ النّسياِن، على أن أعودَ إليها 
الذِّهنّية،  يوًما وأنا في كامِل لياقتي 
عن  وبعيدًا  الدُّنيا  هموِم  من  خالًيا 
مساميِر الفوالذِ وأعداٍء ال تخطرُ على 
بال، ثمَّ توّجْهُت إلى جاكيتي أخرْجُت 
عدوّي من جيبي، ماسكًا إيّاه من ياقتِهِ، 
نظرُْت إليه قائال: كم كنُْت مغشوًشا 
اللَّني! داعبْتَك طوياًل،  أيُّها العدوّ  بَك 
كنُْت معَك حنونًا للغايةِ، أقبِّلَك يوميًّا 
أنَّك  فاتني  كيَف  القبالِت،  عشراِت 

ُط لقتلي؟!  تخطِّ
اليوم وبعدَ مرورِ سنواٍت عديدة أتذكَّرُ 
ذلَك اليوم، كاَن الوقُت مساًء، أمسكُْت 
عنقَ هذا العدو القزم وخنقُتهُ قبَل أن 
يخنَقني هو في مستقبِل األياِم، ثمَّ 
من  بخيٍط  رقبته  رحمٍة  دون  ربْطُت 
اطنِي إلى أنْ لفَظ أنفاَسهُ األخيرة،  السَّ

شهْقُت شهيًقا عميًقا. 
اللَّعينة!..  َّتها  أي منِك  تخّلْصُت  اآلن 
والدِة  يوم  واليوم  ميالدي،  يوم  اليوم 
كنِت  ريّة،  الطَّ العدوّة  أيّتها  موتِِك 
كامِل  في  وأنا  تقهرينني  أن  تريدينَ 
املنتصرين،  بتلذُّذِ  إليها  قواي! نظرُْت 
وعّلْقُت  الكرسيِّ  فوَق  صعدُْت 
املعدِّ  الفوالذِ  مشنقتها في مسمارِ 

لها. 
إلّي  تنظرُ  األخيرة  صديقُتها  كانَْت 
ثّم  وأشعلُتها،  أمسكُتها  بارجتاٍف، 
وضعُتها في منفضٍة عتيقٍة وتركُتها 
حتترُق في جلدِها، يتصاعدُ دخانُها دوائر 
افرين، ثمَّ  دوائر، ابتسْمُت اِبتسامة الظَّ
من  أنِت  قائال: ممسوحٌة  نبرُْت  بهدوٍء 

شهيَّتي إلى األبِد!
أتذكَّرُ هذا اليوم وكأنّهُ حدَث البارحة؛ 
مساء )25/ 03/ 1987(، يصادُف متاًما 
يوم غٍد، وبعدَ مرورِ عاٍم على شنِقها، 
األصدقاِء  على  دعوة  بطاقاِت  وزّْعُت 
حفٍل  حلضورِ  أدعوهم  ديقاِت،  والصَّ
نويّة، لوالدِة موِت  خاص، بالذِّكرى السَّ
يجارة، جاَءني األصدقاُء. لم يتخلَّ  السِّ
أحد عن تلبيةِ الدَّعوة، حّتى أنَّ بعَض 
األصدقاِء غير املدعوين عندما سمعوا 
بدراساتهم  غائصني  كانوا  باخلبِر، 
ووّجهوا  دوامهم  قطعوا  اجلامعّية، 
مئات  قاطعني  احلفِل،  إلى  أنظارهم 

ويضحكون  يدردشون  الكيلومترات، 
ريِق، متخيِّلنيَ املشنقة الَّتي  طواَل الطَّ
نّفذُْت فيها حكَم اإلعداِم كبيرة، ودارَ 
حوارات عبر رحلتهم تخلَّلتها نكات 
هرة،  السَّ عزّ  في  كنّا  وفيما  طريفة، 
نشرُب، نرقُص ونغنّي، سمْعُت أحدَهم 
هرة  يقوُل حملاورِِه بنوٍع من الدُّعابة: السَّ
ممتعة جدًّا وفكرة اإلعدام رائعة، لكن 
صبري بفكرَتِهِ هذه خرَّب بيتنا! فقاَل 
له محاوره: كيَف خرَّب بيتنا؟ فأجابَهُ: 
َّني مخروم على سيجارة وال  يا شيخ أن
أجترّأ أن أقترَب منها؛ لئاّل يرفُع صبري 
عليّ فردةَ »الرّّحان!«، ضحكُْت في عّبي، 
ترى  مييني: أاَل  على  لصديٍق  هامًسا 
أنَّ لديَّ سطوةً محترمة على نعيم 
إيليا بشحِمهِ وحلِمهِ، بطُل اجلمهوريّة 
ال   ،) واطرح  )اضرب  الّشطرجن،  في 
نَ سيجارةً أمامي، فما  يُدخِّ يتجرّأ أنْ 
بطلنا  قليل  بعدَ  خرَج  أنْ  إاّل  وجدُْت 
اِمتداده  أخذَ  وهناَك  البلكون،  إلى 
هازًّا  تاريِخهِ،  في  عدوٍّ  أخطرَ  يناغي 
رأَسهُ قائاًل لصديِقهِ: ما هذه الفكرة 
الغريبة العجيبة الّتي هبَطْت فجأةً 
بشراهتِهِ  املعروف  صديقنا  باِل  على 
التَّدخنِي؟! إنّه شخصّية محّيرة  في 
األمورِ.  أبسِط  في  حّتى  ومبدعة 
هرةُ عامرة، وقَف أحدهم قائال: يا  السَّ
توجيه  يتم  لم  شباب، هناك صديق 
دعوة له، أجبتهم، ال بأس أن تدَعونه 
هرِة،  حااًل، فما نزاُل في مستهلِّ السَّ
أّن  فيه  وما  املوضوع  أضاَف:  لكنّهُ 
ديق الغائب، أقالٌم  هناَك هديّة من الصَّ
ورسالة  القصِص،  لكتابةِ  مناسبة 
براءةُ  هي  الفكرةَ  أنَّ  قصيرة، معتبرًا 

إبداٍع في طريقةِ اإلعداِم! 
والغناِء،  بالفرِح  مطرّزةً  ليلًة  عْشنا 
شاهدةً  تزال  وما  يجارةُ  السِّ كانَِت 
علينا، ترمقُ إلينا صامتة صمًتا أبديًّا.. 
لم  تاريِخهِ،  حّتى  اليوم  ذلَك  ومنذُ 
َّني ال أتعامُل مَع  نْ نََفًسا واحدًا؛ ألن أدخِّ
املوتى، إمّنا احتفُظ بهم في تضاعيِف 
الذَّاكرة، واضًعا في االعتبارِ االحتفال 
موِت  لوالدِة  نوية  السَّ بالذِّكرى 
يجارة، يوٌم بهيٌج ومنعطٌف طّيٌب  السِّ
في حياتي، أشبهُ ما يكوُن يوم ميالدي!

ثقــافة 49أخبـــــار

نويَّة كرى السَّ الذِّ
بعد جمع التواقيع.. جهود إلزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات 

المحظورة في أوروبا

وجيه عشيرة في جنوب الحسكة يدعو أبناء العشائر للتكاتف وااللتفاف حول قسد

خالل الشهر المنصرم: ُمخّلفات الحرب 
يّة تقتل وُتصيب 31 مدنّياً بينهم 20 طفاًل السور

دميرتاش: فقط مع الُكرد ال خيارات ألنقرة سوى السالح 

إيران تستمر بقمعها لصوت المرأة الحر: الحكم باإلعدام ألم لثالثة أطفال

أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد 
حملة   ،2021 األول  كانون   13 في 
إلزالة حزب العمال الكردستاني من 
“قائمة املنظمات اإلرهابية” للواليات 

املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي.
وأكادمييون  برملانيون  احلملة  وقاد 
من  ونشطاء  ومفكرون  وكّتاب 
بينهم أكثر من ألف شخصية مؤثرة 
ووقّع 1003 أشخاص  من 30 دولة، 
العمال  حزب  “أخِرجوا  حملة  على 
اإلرهاب”.  قائمة  من  الكردستاني 
إقليم  في  بدأت  السياق،  هذا  في 

الثاني/  كانون   29 في  كردستان 
إلزالة  التواقيع  جلمع  حملة  يناير 
حزب العمال الكردستاني من قائمة 
املنظمات احملظورة حتت شعار “حان 
مئات  احلملة  ودعم  احلرية”،  وقت 
السياسيني والكّتاب والشخصيات 
والفنانني ورجال الدين والبيشمركة 
السليمانية  مدن  من  القدامى 
ورابرين  وحلبجة  وهولير  وكركوك 

وكرميان.
جمعت  أنها  احلملة  جلنة  وأعلنت 
300 ألف توقيع في باشور كردستان 

في  مستمرة  احلملة  وأن  وحدها، 
آالف  جمعت  وقد  األوروبية  الدول 

التواقيع.
جنوب  في  احلملة  منظم  وحتدّث 
كردستان »باشور كردستان«، شورش 
خضر، لـ Rojnews في هذا السياق 
قائالً: “لقد جمعنا أكثر من 300 ألف 
هذه  بأخذ  ممثلونا  سيقوم  توقيع. 
التواقيع إلى مراكز أوروبا وبروكسل 
وإبالغ الرأي الدولي عنها. كما سيتم 
تقدميها إلى احملكمة األوروبية حلقوق 

اإلنسان واألمم املتحدة«.

املرصد  كشف  ـ  األخبار  مركز 
نتائج  عن  اإلنسان  حلقوق  السوري 
ووثّق  “اخملُّلفات”  مللف  متابعته 
الثاني  تشرين  شهر  خالل  اخلسائر 
من عام 2022، حيث استشهد 14 
بينهم خمسة أطفال، جراء  مدنياً 
انفجار ألغام وأجسام من مخّلفات 
احلرب في سوريا، باإلضافة إلى إصابة 
متفاوتة  بجراح  آخر  شخص   17

بينهم امرأة و15 طفل.
وجاء التوزع املناطقي للشهداء كما 

وثّقه املرصد على النحو التالي: 
– 6 بينهم 3 أطفال ضمن مناطق 

سيطرة حكومة دمشق.
– 4 في شمال وشرق سوريا.

من  احملتلة  املناطق  ضمن  طفل   –
قبل احملتل التركي ومرتزقته.

مناطق  ضمن  طفل  بينهم   3  –
الشام  حترير  هيئة  مرتزقة  سيطرة 

والفصائل.
في  احلرب  ُمخّلفات  شهداء  وارتفع 
سوريا إلى 203 بينهم 10 مواطنات 
و101 طفل تعداد الشهداء املدنيني 
السوري  املرصد  وثقهم  الذين 

الفائت،  الثاني  كانون  مطلع  منذ 
شخصاً   294 إصابة  إلى  باإلضافة 
ومن  طفاًل،  و173  امرأة   17 بينهم 
رجل  استشهاد  احلصيلة  ضمن 
متصدع  بناء  انهيار  جراء  وطفلة 
تعرض لقصف سابق في داريا بريف 
بانهيار  مواطنني  وأربعة  دمشق، 
مبنى في حي جوبر، وطفل بانهيار 

منزل في عدوان بريف إدلب.
وجدد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
الدولية  للمنظمات  مطالبته 
إزالة  على  العمل  بضرورة  املعنية، 
السورية  األراضي  من  اخمللفات  تلك 
مخاطر  من  تشكله  ما  ظل  في 
على حياة السكان كونها منتشرة 
حياة  وتهدد  جداً،  كبير  بشكٍل 
السيما  يومي،  بشكٍل  املواطنني 
واأللغام  العبوات  زرع  استمرار  مع 
العسكرية  األطراف  من قبل كافة 

املتواجدة على التراب السوري.
بضرورة  ذاتها،  اجلهات  طالب  كما 
وضع آليات لتوعية األهالي والسكان 
من مخاطر ُمخّلفات احلرب والدخول 

بأماكن مهجورة.

الرهني  انتقد  األخبارـ  مركز 
السياسي والرئيس املشترك السابق 
صالح  الدميقراطي  الشعوب  حلزب 
الدين دميرتاش حكومة أنقرة بسبب 

موقفها العدائي للكرد في العالم.
التركية  الهجمات  على  تعليقاً 
العدوانية على مناطق شمال وشرق 
وسوريا وباشور كردستان قال صالح 

املشترك  الرئيس  دميرتاش،  الدين 
السابق حلزب الشعوب الدميقراطي، 
إنه في الوقت الذي تتصالح وتستعد 
مع  للتصالح  أنقرة  حكومة  فيه 
رئيس حكومة دمشق بشار األسد، 
السيسي،  الفتاح  عبد  واملصري 
إلى  ووصواًل  والسعودية،  واإلمارات 

إسرائيل، فإنها تعادي الكرد.

تعتبر  “املصاحلة  دميرتاش:  وأضاف 
مع  وشرعية  جائزة  لهم  بالنسبة 
األمر  يتعلق  عندما  ولكن  اجلميع، 
سوى  خيارات  جند  ال  فإننا  بالكرد، 
العسكرية،  والعمليات  السالح 
مرفوضة  سياسة  نعتبرها  ونحن 

للغاية بالنسبة لتركيا”.

مركز األخبارـ  استمراراً لقمعها ضد 
قمع  يستمر  الشعبية  االنتفاضة 
السلطات اإليرانية جتاه املنتفضني، 
وبخاصٍة املرأة حيث حكمت باإلعدام 
فهمية  الطائرة  كرة  مدربة  على 

كرميي األم لثالثة أطفال.
واصلت قطاعات مختلفة من األمة 
اإليرانية احتجاجاتها وإضراباتها في 
الشعبية  لالنتفاضة   77 الـ  اليوم 
اجلاري  لـ 1 الشهر  املوافق  اإليرانية 
املاللي  نظام  يتمكن  ولم   ،2022
الرغم  على  االحتجاجات  قمع  من 
واالعتقاالت  املروعة  الوحشية  من 

وعمليات  والتعسفية  اجلماعية 
اخلطف.

الطب  طالب  قام  تبريز  وفي 
وبعض  الزهراء  مستشفى  في 
قام  كما  باالحتجاج،  أساتذتهم 
بجامعة  التكنولوجيا  كلية  طالب 
طهران بإضراب وقاطعوا فصولهم 
أضربت  كما  واعتصموا.  الدراسية 
واملزارعون  إصفهان  وعمال  ممرضات 
والسائقون، وسائقو الشاحنات في 

املصفاة، وعمال مصلحة املياه.
ويستمر نظام املاللي مبعادته للمرأة 
االنتفاضة  وقادت  تصدرت  التي 

مقتل  بعد  إيران  في  الشعبية 
الشابة الكردية »جينا أميني« على 

يد السلطات اإليرانية.
التواصل  مواقع  على  تقارير  وأفادت 
االجتماعي أن ”فهيمة كرميي“ مدربة 
كرة طائرة وأم لثالثة أطفال قد ُحِكم 
وكانت فهمية قد  باإلعدام،  عليها 
اعُتِقلت في باكدشت، وهي متهمة 
أحد  وضرب  االنتفاضات  بقيادة 
االحتجاجات  خالل  البسيج  أفراد 
في باكدشت، وقد مت احتجازها في 
سجن إيفني لكنها نُِقلت مؤخراً إلى 

سجن خورين في باكدشت. 

مركز األخبار ـ تستمر حمالت إزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات المحظورة، وقد تم جمع 300 ألف توقيع في باشور كردستان 
قدم هذه التواقيع التي ُجمعت إلى األطراف المعنّية، كاألمم المتحدة والمحكمة الدولية لحقوق اإلنسان.

ُ
وحدها، وست
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رامان آزاد 

إبطال نسختني من الرواية التركّية

أكدّت القيادة املركزيّة األمريكّية، مساء 
األربعاء 2022/11/30، مقتل زعيم »داعش« 
أبو احلسن الهاشميّ القرشيّ، وقالت في 
منتصف  في  “قُتل  إنّه  مقتضب،  بياٍن 
جنوب  درعا  في  املاضي،  األول  تشرين 
سوريا، وذكرت أّن مسلحي املعارضة قاموا 

بالعملية.
املركزية  القيادة  باسم  املتحدث  وقال 
أبو  »مقتل  إن  بوتشينو،  )سنتكوم(، جو 
احلسن الهاشمي القرشي هو ضربٌة أخرى 
لداعش«، غّير أنّه لفت إلى أّن »التنظيم« ال 

يزال يُشكل خطراً على املنطقة. 
معرفات  نشرت  نفسه،  السياق  وفي 
مقربة من »داعش« تسجيالً صوتياً نُِسب 
عمر  »أبو  املدعو  باسمه  املتحدث  إلى 
احلسن  “أبو  مقتل  فيه  أعلن  املهاجر« 
مكان  حتديد  دون  القرشي”،  الهاشمي 
املدعو  تعيني  أعلن  كما  مقتله.  وزمان 
“أبو احلسني احلسينيّ القرشيّ” متزعماً 
املتحدث  وحثَّ  للمقتول.  خلفاً  جديداً 
على  الدول  جميع  في  »داعش«  عناصر 
ترد في  لم  الذي  اجلديد،  املتزعم  مبايعة 

التسجيل الصوتيّ تفاصيل عنه.
ويرّجح مراقبون أّن إعالن اجليش األمريكّي 
»عبد  باسم  املعروف  القياديّ  به  يقصد 
يد  على  قُتل  الذي  العراقي«  الرحمن 
مسلحي مدينة جاسم، منتصف شهر 
تشرين األول املاضي، وكان معروفاً باعتباره 
وتبني  سوريا،  جنوب  »داعش«  خاليا  أمير 
حالياً أنّه »خليفة داعش« وكان يستخدم 

ذلك اللقب للتمويه.
شنّوا  قد  جاسم  مدينة  مسلحو  وكان 
خاليا  داخلها  حتّصن  منازل  على  حملة 
من »داعش«، في 2022/10/14، واستمرِت 
املنازل،  أحد  تفجير  حتى  االشتباكاُت 
ومقتل املتحصنني داخله وكان من بينهم 

املدعو »عبد الرحمن العراقيّ«.
األمن  مجلس  باسم  املتحدث  وقال 
القوميّ األمريكيّ، جون كيربي، إّن البيت 
األبيض يرّحب بنبأ مقتل »زعيم الدولة«، 
الوفاة  تقارير  عن  سؤال  على  رداً  وأضاف 
لتنظيم  آخر  زعيماً  أن  بإعالن  »نرّحب 

الدولة لم يعد ميشي على وجه األرض«.
بتاريخ  جاءت  األولى  التركّية  الرواية 
على  القبض  بإلقاء  وتفيدُ   ،2022/5/26
العراقيّ؛  زيد  اجلديد،  »داعش«  متزعم 
القرشيّ«،  الهاشمي  »أبو احلسن  املكنى 
بعمليٍة أمنّية نفذت في إسطنبول منذ 
تي في« التركّي  »أوضه  موقع  أيام. وأكّد 
أن املعتقل هو »أبو احلسن القرشيّ«، دون 
توضيح كيفية حصوله على املعلومات، 
الفتاً إلى أّن أردوغان سيعلن بنفسه خبر 
الشرطة  أنَّ  املوقع  وذكر  عليه.  القبض 
لم تطلق النار خالل مداهمة املنزل الذي 

كان يقيم فيه.
عن  األمريكّية  »بلومبرغ«  وكالة  ونقلت 
مسؤولني أتراك، وصفتهم بأنّهم »رفيعي 
على  القبض  إلقاء  جرى  أنّه  املستوى«، 
مداهمة  لـ«داعش«، خالل  اجلديد  الزعيم 
وذكر  إسطنبول.  في  مؤخراً  جرت 
إنّهم  الوكالة  قالت  الذين  املسؤولون، 
إّن  هوياتهم،  عن  الكشف  عدم  طلبوا 
اإلرهاب  مكافحة  شرطة  من  عناصر 
وشعبة استخبارات األمن ألقوا القبض 
يقود  الذي  هو  أنّه  يعتقدون  رجٍل  على 

السابق  متزعمهم  مقتل  بعد  »داعش« 
بعمليٍة أمريكّيٍة في سوريا خالل شباط 
مطّولة  مراقبة  بعد  وذلك  املاضي، 
قامت بها الشرطة ملنزل كان يقيم فيه 

بإسطنبول.
»زيد  أو  الهاشميّ«،  احلسن  »أبو  ويلقب 
وكان  داعش«،  بـ«أستاذ  أيضاً  العراقيّ«، 
يتولى إمارة ديوان التعليم في »داعش« في 
فترة متدده وسيطرته على مناطق واسعة 

من سوريا والعراق.
الرئيس  بإعالن  كانت  الثانية  الرواية 
أّن   2022/9/8 اخلميس  أردوغان  التركيّ 
القوات التركية ألقت القبض على »قيادي 
»تنظيم الدولة  كبير« فيما كان يسمى 
اإلسالمّية«. وقال أردوغان للصحافة على 
منت الطائرة خالل عودته لتركيا من جولة 
امللقب  القياديّ  إّن  البلقان  منطقة  في 
بـ«أبو زيد« واسمه احلقيقيّ »بشار خطاب 
أّن  أردوغان  وأضاف  الصميدعي«.  غزال 
تقريراً لألمم املتحدة نُِشر في متوز أفاد بأّن 
في  القياديني  كبار  أحد  »الصميدعي« 

»التنظيم اإلرهابي«.

من  عدداً  أنَّ  تركّية  إعالم  وسائل  وذكرت 
قد  »الصميدعي«  أّن  الى  يشير  األدلة 
يكون في الواقع الرجل املعروف باسم »أبو 
عراقّي  القرشيّ« وهو  الهاشميّ  احلسن 

يُعتقد أنّه خليفة »داعش« اجلديد.
طويٍل  زمن  منذ  »جرت  أردوغان  وتابع 
في  اإلرهابيّ  هذا  ارتباطات  متابعة 
أجهزة  وحصلت  واسطنبول،  سوريا 
نيته  حول  معلومات  على  االستخبارات 
دخول تركيا بطرق غير شرعية«. وأردف »مت 
اعتقاله خالل عملية نفذها جهاز األمن 
وشرطة  التركّية  اخملابرات  جلهاز  التابع 
هذا  تاريخ  يحدد  أن  دون  إسطنبول«، 

االعتقال.
وفق الرواية التركّية يُفترُض أّّن من يشغل 
لدى  معتقٌل  داعش«  »خليفة  منصب 
تركيا منذ أيار أو أيلول املاضي، فيما تعيني 
»داعش«  قبل  من  »اخلليفة«  نعي  إعالن 
القيادة  تأكيد  وكذلك  خليفته،  وتعيني 
املركزيّة األمريكّية ينسُف الرواية التركّية 

بالكامل.
تظهر  أن  زوراً  التركّية  احلكومة  حتاول 
محاربِة  في  فاعالً،  شريكاً  نفسها 
»اإلرهاب« وتبرئة نفسها من تهمةِ دعمه، 
»الصميدعي«  ولذلك روّجت خلبر اعتقال 
الهاشمي  احلسن  أبو   « اخلليفة  وأنّه 

القرشي«. 
 

إجنازات أمنّية في الزمن االنتخابّي

االنتخابات،  ملفات  ترتيب  سياق  في 
وقالت  أمنّية،  إجنازات  عن  أنقرة  أعلنت 
القبض  ألقت  التركّية  االستخبارات  إّن 
على خمسة عناصر من مرتزقة »داعـش« 
بينهم املدعو »محمد خالد علي« امللقب 
»أبو سيف التدمري« هو مسؤول منطقة 

سري كانيه. 
ونقلت وكالة »األناضول« عن مصدر أمنيّ، 

“االستخبارات  أّن  اخلميس2022/12/1، 
خمسة  على  القبض  ألقت  التركية 
في  داعش  من  قيادي  بينهم  إرهابيني 
القوات  مع  بالتنسيق  سوريا،  شمال 
احمللّية”. وأن “ذلك مت ضمن عملية خاصة 
بني  “من  أن  إلى  مشيراً  سوريا”،  شمال 
الضابط  يسمى  ما  اإلرهابّية  العناصر 

امليداني ملنطقة نبع السالم”.
التركّية  األمنّية  السلطات  أعلنت  كما 
أنّها ألقت القبض، اخلميس أيضاً، على 13 
مشتبهاً في عملية ضد »داعش« في والية 
إسطنبول. وأنَّ العملّية شملت 16 مكاناً 

في 10 أقضية تابعة إلسطنبول.
من الواضح أّن اإلجنازاِت املعلنة يقصد بها 
الدعاية االنتخابّية، وأنقرة تعلم مسبقاً 
على  »داعـش«  قياديي  وجود  بأماكن 
اخلاضعة  املناطق  في  وكذلك  أراضيها 
تنفيذ  في  وتستثمرهم  لسيطرتها، 

عمليات االغتيال اخملتلفة. 
عندما يتحدث مسؤولو أنقرة عن اإلرهاِب 
وقد  وحدهم.  الكردَ  يقصدون  فهم 
بيئة  لتزوير  »داعش«  إرهاب  استخدمت 
التي  النتائج  إلى  لتفضيَ  االنتخاباِت، 
وكالة  نشرتها  إحصائّية  وفي  تريدها. 
أّن  قالت   ،2022/10/28 في  األناضول 
بتحييد 17 ألف ممن  قام  التركيّ  اجليش 
تقصد حصيلة  »إرهابيّ« وهي  سّمـهم 

عمليات العدوان الثالث.
ما يحدث اليوم يعيد للذاكرة االنتخابات 
والتي   2015/6/7 في  التركّية  النيابّية 
أسفرت عن جناٍح غير متوقٍع حلزِب الشعوِب 
الدميقراطيّ، وتراجع العدالة والتنمية إلى 
والتنمية  العدالة  41%، ولم يكن مبقدور 
تشكيل حكومة لوحده، فعطل تشكيل 
جولة  من  البد  فكان  ائتالفّية،  حكومة 
وحتى   ،2015/11/1 في  ثانية  انتخابات 
ذلك املوعد وقعت في تركيا ست عمليات 
تفجير، كان إحداها في مدينة سروج في 
شخصاً   32 بحياة  وأودت   ،2015/7/20
من النشطاء املدنيني، واستهدف تفجيرٌ 
جتمعاً ألنصار حزب الشعوب الدميقراطّي 
في أنقرة في 2015/10/10، ما أودى بحياة 
حزب  مكاتب  وتعرضت  شخص،   128
الشعوب الدميقراطيّ لالعتداء. وفي هذه 
االنتخابات.  إعادة  جولة  جرت  البيئة 
نفسها  إظهار  التركّية  احلكومة  وأرادت 
حالِة  في  البالد  وأّن  لإلرهاب،  ضحية 
حرٍب وحتتاج لقيادٍة قويٍة، وليس حكومة 

ائتالفّية.

القصف التركيّ كان غطاء للهروب

في أول ليلة للتصعيد التركيّ األخير متّ 
استهداف موقٍع قريب من مخيم »روج« في 
منطقة ديرك، ويوم األربعاء 2022/11/23، 
قصفِت املسّيراُت التركّية موقعاً لقواِت 
حمايةِ مخيم الهول »قوى األمن الداخلي«، 
أعضاء،  سبعة  الستشهاد  أدّى  ما 
واستغلت عوائٌل باخمليم الظرف للهروِب، 
َّ قصُف محيط سجن  وفي اليوم نفسه مت
والذي  قامشلو،  مدينة  قرب  »جركني« 

  . يحتجز فيه آالف من مرتزقة »داعش«
ومتكنت مجموعة أفراد من عوائل »داعش« 
من الهرب من اخمليم، اجلمعة 2022/11/25، 
مستغلًة حالَة اضطراٍب فيه تزامنت مع 
فوق  التركّية  للمسّيراِت  مكثٍف  حتليٍق 
العوائل  بعض  شّجع  أمرٌ  وهو  املنطقة، 
مت  أنّه  أّن  االستعصاِء. إال  في  لالستمرارِ 
فترة  بعد  الهاربني  على  القبِض  إلقاء 

قصيرة. 

ومن الواضحِ أّن القصَف التركيّ يستهدُف 
واالضطراب  الفوضى  من  بيئٍة  خلقَ 
تساعدُ على هروِب املعتقلني أو عوائلهم 
محاولٍة  كّل  إلى  ويُنظر  اخمليمات،  في 
عوائلهم،  أو  »داعش«  معتقلي  لتهريبِ 
من  ليتمكنَ  إلحيائه  أنّها مسعى  على 
االنتقاِل من طورِ الكموِن )اخلاليا النائمة( 
اجلغرافّية(، عبر  )السيطرة  الظهور  إلى 
إخراج آالف املعتقلني من السجن. وتفيد 
لهاربني  هاوار  وكالة  نشرتها  اعترافاٌت 
مع  جرى  التنسيقَ  أّن  الهول  من مخيم 
مهرّب، وأنّه أخبرهم عبر الهاتف اجلوال، 
الهرِب ستكون متوافقة مع  أّن ساعات 
ووفق  املسير،  التركيّ  الطيران  قصِف 
اخلطة فالوجهُة إلى مدينة سري كانيه 
إلى  ومنها  التركيّ،  لالحتالِل  اخلاضعة 
محافظة إدلب حيث يوجد لديهم أقرباء 
هناك ومت التنسيق معهم. وتسيطر على 
محافظة إدلب هيئة حترير الشام/ النصرة 

سابقاً.

عناصر داعش أمنيون وإداريون

»داعش«  مرتزقة  وجود  حول  املعلوماُت 
وانتقالهم إلى عفرين احملتلة وانضمامهم 
لالحتالِل  التابعة  الفصائل  صفوف  إلى 
وبعضهم  وثابتة،  متضافرة  التركيّ 

يشغل مواقع قياديّة. 
 ففي 2022/3/9 نشرت عفرين بوست أّن  
ست  بينهم  داعش  من  24 مرتزقاً  نحو 
نساء معظمهم من اجلنسية السوريّة، 
من  وصولهم  وتأمني  تهريبهم  وجرى 
داخل  الوطني« إلى  »اجليش  مرتزقة  قبل 
إدلب  إلى  دخلوا  ومنها  التركّية  األراضي 
مرتزقة  كنف  في  املطاف  بهم  لينتهي 
»جيش الشرقّية« املسيطرة على أجزاء من 
مدينة جنديرس، ومت استقبالهم من قبل 
مرتزقة »جيش الشرقية« التي وّفرت لهم 
مساكن في املدينة وسط مخاوف األهالي 
في  وبخاصٍة  »داعش«  مرتزقة  تزايد  من 
ينحدر عناصرها  التي  الفصائل  صفوف 
من املنطقة الشرقّية في سوريا، وخاصًة 
مرتزقة »أحرار الشرقّية« و«جيش الشرقّية« 

و«جتمع أبناء دير الزور« وغيرها.
أجل  من  “سوريون  منظمة  ونشرت 
 2021/6/28 في  والعدالة”  احلقيقة 
تقريراً بعنوان انتهاكات بال محاسبة: من 
»اجليش الوطنيّ«  »الدولة اإلسالمّية« إلى 
األول  الصف  من  تضّمن رصد 11 قياديّاً 
الوطنيّ«،  »اجليش  مرتزقة  في  والثاني 
أساسيّ،  بشكٍل  وإداريني  عسكريني 
وستة مسؤولني أمنيني و10 عناصر برتب 
في  سابقاً  قاتلوا  مختلفة،  ومناصب 
»داعش« وتبوأ بعضهم مناصب  صفوف 
في »التنظيم اإلرهابيّ« احملظور دولّياً قبل 
االنتقال إلى البنيةِ التي أسستها أنقرة 
الشمال  في  مناطق  الحتالل  متهيداً 
عسكريّة  عمليات  ثالث  عبر  السوريّ 

متتابعة، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أّن عشائر معينة في مناطق 
انتشار« داعش« لعبت دوراً بارزاً في انضمام 
يسّمى  ما  صفوف  إلى  »داعش«  مرتزقة 
خسارة  بعد  وخاصًة  الوطنيّ”،  “اجليش 
واستجاب  سيطرته،  ملناطق  »داعش« 

قياديون في  “اجليش الوطني” من أمثال »أبو 
حامت شقرا« و«حسني احلمادي« ملناشدات 
شيوخ  ووساطات  احملاصرين  املقاتلني 
العشائر وبدأوا باستقبال »عناصر داعش« 
في صفوف فصائلهم، ليتم استغاللهم 
التي  العسكريّة  العملياِت  في  الحقاً 
بإمرِة  الوطني”  “اجليش  مرتزقة  نفذها 
عناصر  من  العديد  يوجد  كما  تركيا، 
»داعش« في صفوف باقي فصائل املرتزقة 
مثل »احلمزات« و«السلطان مراد« و«صقور 

الشمال« وسواها.

مالذات داعش

تركيا ليست شريكاً موثوقاً في محاربة 
»داعش« وتثبُت الوقائع أّن املناطقَ اخلاضعة 
أضحت  قد  التركيّ  اجليش  لسيطرة 
أرفع  على  »داعش«  لقادِة  آمنة  مالذات 
»داعش«  متزعم  قُتل  فقد  مستوياتهم، 
املدعو »أبو بكر البغداديّ« في 2019/10/27 
حارم  ملنطقة  التابعة  باريشا  قرية  في 
بريف إدلب الشمالي، وفي اليوم التالي متّت 
تصفية املدعو أبو احلسن املهاجر املتحدث 
جرابلس  منطقة  في  داعش  باسم 
اخلاضعة لسيطرة اجليش التركيّ، وكتب 
األوسط  الشرق  شؤون  منسق  حينها 
القوميّ،  األمن  مبجلس  أفريقيا  وشمال 
بريت ماكغورك، مقاالً افتتاحّياً بصحيفة 
مخبأ  أنَّ  إلى  مشيراً  بوست،  واشنطن 
البغداديّ كان قرب موقٍع عسكريّ تركّي 
كبيٍر، وشدّد أّن على أنقرة تفسير ذلك. »إنَّ 
تركيا سمحت بعبور 40 ألف مقاتل من 
اجلهاديني من 110 دول حول العالم جاؤوا 
إلى سوريا. وقال: »إنَّ تركيا سمحت بعبور 
40 ألف مقاتل من اجلهاديني من 110 دول 

حول العالم جاؤوا إلى سوريا«.
»عبد اهلل قرداش« وهو   كما قتل املدعو 
املتزعم الثاني لداعش بعمليٍة للتحالف 
الدوليّ في 2022/2/3 في بلدة أطمة في 
احلدود  القريبة من  أيضاً  إدلب  محافظة 

التركّية. 
الدولّي  التحالف  نفذ   2022/7/12 وفي 
عملية في قرية خالطان مبنطقة عفرين 
»ماهر  املدعو  تصفية  فيها  متت  احملتلة، 
ما  منصب  يشغل  كان  الذي  العكال« 
برفقته  وكان  الشام«،  بالد  »أمير  يسمى 
قريبه »منهل العكال« وهو أيضاً قياديٌّ في 

»داعش«. 
في  وقع  الذي  بالتفجير  أنقرة  تذرعت 
شارع االستقالل مبنطقة تقسيم مبدينة 
لشّن   ،2022/11/13 في  إسطنبول 
العدوان على شمال وشرق سوريا، وتبني 
أّن منفذته املدعوة »أحالم البشير« كانت 
من  وهي  »داعش«  صفوف  في  منضوية 
عائلة »جهاديّة«، قُتل ثالثة من أشقائها في 
صفوف »داعش« في الرقة ومنبج والعراق، 
وكان لديها شقيق رابع في ناحية شيه/ 
وكان  احملتلة  عفرين  في  احلديد،  شيخ 
»سليمان شاه/  مرتزقة  يحظى بحماية 
العمشات« ومتّ نقله من قبل االستخبارات 
قيادة  ونفت  أيام.  قبل  بصمٍت  التركّية 
أّن  وأكّدت  بالتفجير،  عالقتها  »قسد« 
لديها األدلة الكافية التي ميكنها عرضها 

على جلنة حتقيق دولّية.

احملتلة  التركية  الدولة  وصعدت 
مقاطعة  على  اعتداءاتها  ومرتزقتها 
كري سبي وريفها، خالل الفترة احلالية؛ 
ما تسبب بسقوط عدد من املواطنني 
بني شهيد وجريح، عقب التصريحات، 
هجمات  لشن  أردوغان  أطلقها  التي 
األراضي  تستهدف  جديدة  عدوانية 

السورية.

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا لقاءات 
مع وجهاء عشائر مبقاطعة كري سبي، 
بالتهديدات  لتنديد  لها؛  بياٍن  عقب 
التركية يوم الثالثاء 2022/11/29 في 
ناحية عني عيسى، حيث جددوا خالل 
جمللس  ومساندتهم  دعمهم،  البيان 
سوريا  وقوات  العسكري،  أبيض  تل 
إلى  الرامية  ومساعيها  الدميقراطية، 
في  واالستقرار  األمان  على  احلفاظ 

خيار  أن  ومبينني:  وريفها،  الناحية 
املقاومة والتصدي هو مسار الشعوب 
الهيمنة،  مساعي  إلفشال  السورية؛ 
التي تخطط لها الدولة التركية ومن 

يساندها. 

ممارسات احملتل جلبت الويالت 
لشعوب املنطقة

زارات(  )علي  وجيه عشيرة  قال  حيث 
التركية  الدولة  عيدان: »إن  إسماعيل 
وتعدياتها  في طغيانها،  متادت  احملتلة 
املدنيني  لتستهدف  مناطقنا  على 
والبيوت األهلة بالسكان في مقاطعة 
سبب  ما  وأريافها؛  سبي،  كري 
باستشهاد أطفال ومدنيني«، مبيناً، أن 
هذه التعديات، التي تدأب عليها الدولة 

التركية احملتلة ال ميكن السكوت عنها، 
ممارساتها  على  محاسبتها  ويجب 
وجرائمها بحق الشعوب السورية بعد 
والقوانني  واألعراف  للمبادئ  جتاوزها 
الدولية  املنظمات  تقرها  التي  كافة، 
واألممية، والتزام اجملتمع الدولي الصمت 

حيالها.

واالستقرار  األمان  نريد  »نحن  وأضاف: 
ألبناء شعوبنا، واملمارسات والتعديات 
الهمجية للدولة التركية احملتلة حتول 
دون حتقيق ما نطمح إليه، في ظل ما 
تقوم  وممارسات  تعديات  من  متارسه 
الويالت  وتسبب  التركية،  الدولة  بها 
كالتتريك  شعوبنا  بحق  واملآسي 
والتغيير الدميغرافي وسرقة املمتلكات؛ 
لتوطني غير أصحابها األصليني؛ الذين 
روا قسراً إلى اخمليمات، التي انتشرت  ُهجِّ
بصورة مرعبة خالل السنوات املاضية«.

عشائر املنطقة تقف بوجه 
مخططات احملتل وتقوضها

اللهيب،  عشيرة  وجيه  أشاد  بدوره 
لعبته  الذي  بالدور،  الدوحان،  صالح 
وقوات  الدميقراطية،  سوريا  قوات 

مجلس تل أبيض العسكري؛ للحفاظ 
وراء  االجنرار  وعدم  املكتسبات،  على 
املساعي الرامية إلى التصعيد، والتي 
قائالً:  الفخ«،  مبثابة  العيسى«  عدّها 
»أرادت القوى املتآمرة واملعادية للشعوب 
وضعه؛ خللق الذرائع وشرعنة االحتالل 
على حساب شعوبنا، واملنجزات التي 
حتققت خالل السنوات املاضية، والتي 
هجمات  وتبرير  تخريبها،  على  تعمل 

عدوانية جديدة بعناوين كاذبة«.

وأردف الدوحان: »وجود القوى الضامنة 
احلفاظ  في  يساعد  لم  املنطقة  في 
اتفاق  مبوجب  واالستقرار  األمان  على 
سوتشي، الذي خول القوات الروسية 

عليها  يجب  لذلك  املنطقة،  دخول 
االلتزام مبا تعهدت به، والقيام بدورها 
بالشكل املطلوب، وإال فعليها الرحيل، 
التركي،  احملتل  محاباة  عن  والتوقف 
التي  املستمرة،  واالعتداءات  واجلرائم 
ميارسها بشكل يومي بحق الشعوب 

السورية«.

وأكد » الدوحان« في نهاية حديثه، على 
تدعم  وعشائرها  املنطقة  أن شعوب 
قوات سوريا الدميقراطية، التي رسخت 
واالستقرار  األمان  تضحياتها  بفضل 
دحرت  أن  بعد  السورية،  األراضي  على 
خالل  منها  اإلرهابية  التنظيمات 

السنوات املاضية.

أهالي  طالب   - الدرباسية  روناهي/ 
احلسكة  مبقاطعة  الدرباسية  ناحية 
ضرورة فرض اجملتمع الدولي حظر جوي 
على مناطق شمال وشرق سوريا؛ لردع 
من  ومنعها  التركي،  االحتالل  دولة 
شعوب  بحق  اجملازر  من  املزيد  ارتكاب 

هذه املنطقة.

 20 لـ  املوافق  األحد،  يوم  فجر  منذ 
دولة  صعدت  املنصرم،  الثاني  تشرين 
االحتالل التركي هجماتها ضد مناطق 
مستهدفة  سوريا،  وشرق  شمال 
عن  فضال  للمنطقة،  التحتية  البنى 
والبلدات  للمدن  املتكرر  استهدافها 
وقد وسعت  بالسكان،  اآلهلة  والقرى 
استهدافاتها،  التركي  االحتالل  دولة 
لتشمل كامل الشريط احلدودي بني روج 
االعتداءات  هذه  كردستان،  وباكور  آفا 
خلفت املئات من الضحايا بني شهيد 

وجريح.

رد  أي  دون  الهجمات  هذه  ظلت  وقد 
أغلب  اكتفت  بل  جدي،  دولي  فعلي 
الدول باإلدانات اخلجولة دون حتريك أي 

ساكن.

املطالبة باحلظر اجلوي

على خلفية االعتداءات املتكررة لدولة 

االحتالل التركي ملناطق شمال وشرق 
املنطقة،  شعوب  طالبت  سوريا، 
بضرورة  السياسية،  أحزابها  وكذلك 
فرض حظر جوي على مناطق شمال 
وشرق سوريا، للوقوف في وجه هجمات 
من  ومنعها  التركي،  االحتالل  دولة 

ارتكاب املزيد من اجملازر.

السياق، حتدثت لصحيفتنا  هذا  وفي 
االحتاد  حزب  في  اإلدارية  علي،  نسرين 
»تستمر  بالدرباسية:  الدميقراطي 
بهجماتها  التركي  االحتالل  دولة 
الوحشية على مناطق شمال وشرق 
سوريا، وكذلك أجزاء كردستان األخرى، 
إلى  وصوال  كردستان،  جبال  من  بدءا 
االعتداءات،  هذه  أثر  وعلى  الشهباء، 
وبناتنا،  أبنائنا  من  املئات  ارتقى  فقد 
وكذلك من صفوف قواتنا العسكرية، 
إلى مرتبة الشهادة، والذريعة الوحيدة 
هذه،  لوحشيته  أردوغان  يروجها  التي 
أفعاله  ولكن  اإلرهاب(،  )محاربة  هي 
وجرائمه كلها تدل على أنه هو الراعي 
الوحيد لإلرهاب في املنطقة، وخير دليل 
على ذلك، استخدامه مختلف صنوف 
األسلحة  ضمنها  ومن  األسلحة، 

احملرمة دوليا، ضد املدنيني«.

وأضافت: »على الرغم من أن مجازر دولة 
ترتكب  التركي بحق شعبنا  االحتالل 
الدولي  اجملتمع  ومسمع  مرأى  على 

يحرك  لم  اجملتمع  هذا  أن  إال  بأكمله، 
ساكنا حتى اللحظة، وهذا يدل على 
االعتداءات  هذه  في  الدول  موافقة 
مشاركة  تكت  لم  إن  شعبينا،  على 
موافقة  هناك  يكن  لم  إن  ألنه  فعال، 
كان  ملا  الدولي،  للمجتمع  ضمنية 
ارتكاب هذه اجملازر  أردوغان  باستطاعة 

بحق شعبنا«.

الدميقراطي  االحتاد  حزب  في  اإلدارية 
في الدرباسية، نسرين علي، اختتمت 
هذه  وجه  في  »للوقوف  حديثها: 
مناطق  لها  تتعرض  التي  الهجمات، 
فرض  من  بد  ال  سوريا،  وشرق  شمال 
دولة  ألن  سمائها،  فوق  جوي  حظر 
في  جرأتها  تستمد  التركي  االحتالل 
سالحها  خالل  من  الهجمات  شن 
اجلوي، لوال ذلك، ملا جترأت دولة االحتالل 
التركي من مهاجمتنا، لذلك، نطالب 
بفرض حظر جوي فوق مناطقنا، لكيال 
يتمكن أردوغان من استخدام أسلحته 
اجلوية، ومعلوم أنه ال يستطيع خوض 
حرب برية ضدنا؛ ألنه يعلم أنه سُيهزم 

أمام إرادة شعبنا«.

إعادة إحياء داعش

استهدفتها  التي  املواقع،  ضمن  من 

طائرات جيش االحتالل التركي، كانت 
املسؤولة  الداخلي  األمن  قوى  نقطة 
هذا  وحول  الهول،  مخيم  حماية  عن 
املوضع، حتدث لصحيفتنا املواطن علي 
إسماعيل: »إن استهداف مخيم الهول، 
والذي يحوي اآلالف من عوائل مرتزقة 
داعش، يظهر جليا هدف دولة االحتالل 
إن  حيث  الهجمات،  هذه  من  التركي 
بزعيمها  ممثلة  التركية،  الفاشية 
إعادة إحياء  إلى  دائما  أردوغان، تسعى 
على  القضاء  بعد  أنه  حيث  داعش، 
داعش من قبل شعوب شمال وشرق 
سوريا، ممثلة بقوات سوريا الدميقراطية، 
إعادة  التركي  االحتالل  دولة  حتاول 
تنظيم وهيكلة مرتزقة داعش، لضرب 
سادت  التي  واالستقرار،  األمن  حالة 
ثورة  بفضل  سوريا  وشرق  شمال  في 

شعوبها«.

أدوات  إحدى  كانت  داعش  »إن  وتابع: 
تنفيذ اخملطط الفاشي التركي، لذلك 
يسعى أردوغان إلى استخدام هذه األداة 
من جديد، فقامت طائراته باستهداف 

مخيم الهول، في محاولة منه لنشر 
شعوب  ولكن  املنطقة،  في  املرتزقة 
شمال وشرق سوريا، كما هزمت داعش 
في البداية، تستطيع االنتصار مجدداً 
وعلى  ومؤسسيه،  داعش  وجه  في 

رأسهم دولة االحتالل التركي«.

املواطن علي إسماعيل اختتم حديثه 
الذي  الرئيسي،  »السالح  بالقول: 
أردوغان في هجماته ضد  يستخدمه 
شعوبنا، هو سالح اجلو؛ لذلك، املطلوب 
سماء  على  جوي  حظر  فرض  هو 
في  للوقوف  سوريا،  وشرق  شمال 
التركي،  االحتالل  دولة  اعتداءات  وجه 
مسؤوليات  من  هو  احلظر  وفرض 
الدفاع  يدعون  ومن  الدولي،  اجملتمع 
اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  عن 
بها  ينادي  التي  القيم  فإن  بناء عليه، 
فرض  فإما  احملك،  على  الدولي  اجملتمع 
حظري جوي على املنطقة؛ للوقوف في 
وجه دولة االحتالل التركي، وإما الكف 
وحقوق  الدميقراطية،  عن  الدفاع  عن 

اإلنسان«.

تسعى حكومة العدالة والتنمية في هذا الوقت من الزمن االنتخابّي العصيِب إلى مراكمِة اإلنجازاِت األمنّيِة الوهمّيِة، لتقول للناخِب التركّي إننا 
نا األفضل في المحافظِة على أمنكم، ولذلك يتمُّ ربط كّل األحداث حتى المفتعلة باألمن القومّي، ولكن بمرور الوقت ُيكشُف زيُف 

ّ
 البقاَء ألن

ُّ
نستحق

ِدموا من 
َ

 اآلمن لمرتزقة "داعش"، بعدما كانت معبر أكثر من 40 ألف من مرتزقته ق
ُ

ها المالذ
ّ
 العكسّية، ومفادها أن

ُ
 الصورة

ُ
االدعاِء التركّي، وتثبت

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ أكد وجهاء العشائر بمقاطعة تل أبيض/ كري سبي وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لصد الهجمة مختلِف أنحاِء العالم.
التي أطلقها أردوغان، وتبعتها سلسلة من التصعيدات واالعتداءات لجيش  التصريحات األخيرة،  التركي بعد  التي يخطط لها المحتل  العدوانية، 

االحتالل التركي، والمرتزقة التابعين لها.

أنقرة... مزاعم بإنجازات أمنّية في الزمن االنتخابّي
وجهاء عشائر كري سبي: نقف مع قواتنا المدافعة لمواجهة العدوان 

التركي والذود عن أراضينا

أهالي الدرباسية: الحظر الجوي هو الرادع الوحيد للمحتل التركي

صالح الدوحاناسماعيل العيدان

نسرين عليعلي اسماعيل



 النسخة الورقية العدد:   1125   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1469  النسخة الورقية العدد:   1125   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1469 

السنة الحادية عشرة - العدد 1125
األحد  4 كانون األول 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1125
األحد  4 كانون األول 2022 اقتصـــادآراء 67

أحمد ديبو

بأردوغان  الدولي  الدلع  ذهب  لقد 
حدّاً جعله يعتقد بأنه يستطيع هو 
دون  أن يفعلوا ما شاء لهم  وجيشه 
حسيب أو رقيب. ولَِم ال يعتقد ذلك، 
طاملا أن األمريكي والروسي يطلبان ودّه 
ألسباب شتى. إذن، ال أخالق، وال مواثيق، 
وال سيادة دول، وال شرائع، أو حقوق في 

عملة املصالح الدولية.
ويقتل،  يهدم،  أن  له  يحق  فالتركي 
شاء؟،  متى  الغير  أراضي  ويحتل 
أحد،  يسأله  أن  دون  يشاء؟،  وكيف 
مصاحله  يشبك  من  يسابقه  قد  بل 
معه في التفهم، بل والتبرير له، كما 
األبيض:  البيت  باسم  الناطق  صرّح 
»لتركيا احلق في حماية نفسها، من 

الهجمات اإلرهابية«.
املراقبون، مبثابة  اعتبره  التصريح  هذا 
ضوء أخضر أمريكي لتركيا. والتركي 
استناداً على ذلك ميضي في عربدته، 
وجرائمه دون وازع من ردع، جارّاً املنطقة 
تركيا  سياسة  هي  هذه  اخلراب.  إلى 
عدم  حصاد  هو  وهذا  األردوغانية، 
رسنها. هي سياسة األحمق الذي ال 
يألو جهداً، في الضرب والتخريب مينًة 

ويسرةً كالفيل الهائج.
على  طويل  وقت  ميضي  لن  لكن 
اإلخوجني أردوغان وجنراالته، كي يعرفوا 
إال  ينقلب  ال  الزمن  أن  آجالً،  أم  عاجالً 
دروس  وأن  الكردي،  الشعب  بكفاح 
التاريخ سُتبدي لهم مبا كانوا يجهلون.

الهاوية،  إلى  املنطقة  يقودون  إنهم 
وأنهم هم الذين فتحوا أبواب جهنم 
التي تبدو بال نهاية، وسيكونون أول من 

سيقع فيها.  
ضحيتهم  دفع  يستطيعون  هم 
أنهم  متناسني  اخلراب،  إلى  الكردية 
نفسه،  اخلراب  إلى  معها  سيذهبون 
عندما حتني »اللحظة التاريخية«، التي 
احلاسمان  واحلافز  الرافعة  ستكون 
نضاله  في  الكردي  الشعب  لقيامة 

العادل من أجل االنعتاق والتحرر.
لكن في مواجهة بحر الدم هذا الذي 
حروب  مواجهة  وفي  األفق،  في  يلوح 
متناسلة لن تنتهي، على الكرد أيضاً أن 
يتعلموا درساً واحداً، يحفظ لهم احلد 
األدنى من الوجود، في مواجهة مشروع 
املصير  درس  السياسية: إنه  إبادتهم 
الكردي  الشعب  لعموم  املشترك 
واملصير  كردستان،  حدود  كامل  في 
بالوحدة  إال  عنه  يعّبر  ال  املشترك 

للمشروع  الكامل  والوعي  الوطنية، 
األردوغاني، الذي ال يستهدف الشعب 
الكردي في روج آفا فقط، بل سيطال 
وإيران،  وتركيا،  العراق،  في  الكرد 
تواجدهم  بقاع  كل  في  وسيطالهم 

في العالم. 
لتلك  التاريخي  الوعي  امتالك  إن 
امتالك  الكرد  اخملاطر، سيسهل على 
آليات مواجهتها مهما كانت النتائج؛ 
ألن املعادلة مع أردوغان وجنراالت حربه 
أن  إما  هي  أكار«،  »خلوصي  أمثال  من 

نكون أو ال نكون.

املغامرة واملقامرة

يُطرح السؤال على العالقة االرتيابية 
التركي،  )األمريكي،  املقامرين  بني 
والنظام األسدي(، واملغامر التركي، فإذا 
كان أحد أهداف املقامرة، هو تغطية 
املغامر، الذي يهدف إلى قلب الطاولة 
على اجلميع، وإلى تدمير كل التفاهمات 
الدولية واإلقليمية القائمة، بل ويذهب 
حلفائه،  كشف  إلى  مغامرته  في 
دافعاً إياهم إلى وزر مغامرة الفوضى، 
أوراقهم  أغلب  ُحكماً  ستحرق  التي 

السياسية.
املغامرة  منطقي  بني  التناقض  إن 
ليس  السياسية  واملقامرة  الدموية، 
واحدة،  حال  في  إال  للذوبان  مرشحاً 
أي عندما يذهب التركي وحلفاؤه إلى 
الكامل، عبر إشعال حرب قذرة  املأزق 
املوت،  سوى  رابح  فيها  يكون  لن 

والتنظيمات اإلرهابية الكامنة.
يأتي الوفد األمريكي برئاسة »نيقوالس 
كرينجر« إلى شمال وشرق سوريا، وليس 
في جعبته سوى مطالبة قوات سوريا 
مناطق  من  باالنسحاب  الدميقراطية 
وتسليمها  سوريا،  وشرق  شمال 
للتركي ومرتزقته الذي يسمي نفسه 
منع  مقابل  وذلك  الوطني!،  »اجليش 

الهجمات العدوانية التركية!.
يطلبه  انتحاري  مطلب  من  له  يا 
شعبية  حترر  حركة  من  »احلليف« 
آالف  والنفيس، وقدمت  الغالي  بذلت 
ضد  كوباني  مقاومة  في  الشهداء 
اإلرهابي(، وفي غيرها  )داعش  مرتزقة 
وقراها  مدنها،  لتحرير  املعارك  من 
كي حتقق لشعبها نوعاً من احلماية، 
جتاه شعبها.  عليها  أخالقي  كواجب 
يعنيه،  فيما  يعني  املطلب  هذا 
الدميقراطية  سوريا  قوات  تقوم  أن 
من  يكون  املطلب  هذا  هل  باالنتحار، 

حليف إلى حليف؟
األمريكي  التواطؤ  إرهاصات  لعل 
التعبير عنها  مت  التركي،  املعتدي  مع 
بوصول طائرات الـ »إف 16« ألوّل مرّة إلى 
شمال وشرق سوريا، وهذا يدلل على 

مدى التنسيق األمريكي مع التركي.
بات  أوكرانيا،  والروسي في حربه ضد 
أحوج إلى التركي من كل وقت مضى، 
أّما نظام األسد فمن غير اجملدي الذهاب 
شيء،  أمره  من  ميلك  ال  فهو  إليه، 
ولسوف تكون أي محاولة للتقرب منه 

خسارة سياسية كاملة.
ذروتها،  إلى  وصلت  املقامرة  نعم 
مستمرة،  التركية  الدموية  واملغامرة 
املقامرة  أطراف  إلى  موجه  والسؤال 
التركي  املغامر  يهدد  أال  السياسية، 
بنيتموها  التي  الكرد حتالفاتكم  بدم 
مع قسد، ومن خلفهما عموم الشعب 
الكردي، ولنفترض أن قسد ال تستطيع 
على  لكن  اآلن،  معكم  حتالفها  فك 
يعتبر  أال  والبعيد،  املتوسط  املدى 
تهّتك  هو  لها،  منكم  اخلذالن  هذا 
هل  التحالفات،  لكل  مستقبلي 
االستراتيجية  اخلسارة  مدى  تقدّرون 
لذلك؟ إن الثقة هي أهم عوامل بناء 
بثرواتها،  املنطقة  وهذه  التحالفات، 
كنز  هي  االستراتيجي،  وموقعها 
استراتيجي لكم، ففيها من املصالح 
التي ستؤثر على مكانتكم، تبدأ من 
لن  املصالح  هذه  إيران.  لتصل  مصر 
ومباركة  رضا  بدون  مأمن  في  تكون 
ينطبق  الكالم  هذا  الكردي،  الشعب 
على الروسي أيضاً، أما نظام األسد فال 

يُجدي مع امليت رجاء.

حميد املنصوري )كاتب ومحلل سياسي(

العالم  كأس  ونتابع  نشاهد  زلنا  ما 
2022 في دولة قطر، أول دولة من الشرق 
األوسط تستضيف املونديال، فقطر اليوم 
جتمع أمم وشعوب عبر منتخباتها الوطنية 
ومشجعيها في أرضها ومن وراء شاشات 
التلفاز واإلعالم العاملي. ومع النجاح الكبير 
على كافة املستويات من التنظيم واألمن 
والضيافة واخلدمات والتغطية اإلعالمية، 
حاالت  في  الكرة  وتدحرجت  ُلعبت  فقد 
األخضر  املستطيل  عن  بعيداً  خاصة 
سياسية  قضايا  نحو  لها  اخملصص 

وثقافية وحقوقية وحتى اقتصادية.   
املنتخب  بني  املباراة  في  البداية  لتكن 
ضرب  مت  حيث  والبريطاني،  اإليراني 
نحو  األخضر  املستطيل  خارج  الكرة 
شرعية  مسقطًة  إيران،  ماللي  رؤوس 
رفض  حيث  الثيوقراطي،  النظام  حكم 
الالعبون اإليرانيون ترديد النشيد الوطني 
الداخلي  الوضع  يعكس  وذلك  لبالدهم، 
اإليراني والذي يرفض حالة سجن احلريات 
واضطهاد الهويات ومستويات املعيشة 
املتردية، فكأن حادثة مقتل مهسا أميني 
مختلف  من  املستمرة  واالحتجاجات 

مكونات الشعب اإليراني حاضرة وتلعب 
بقوة في مونديال قطر. قطعاً، املنتخب 
بعيد  من  شارك  املوقف  بهذا  اإليراني 
بكرتهِ في احملفل الدولي والعاملي الرياضي 
اإليرانية  الشعبية  االحتجاجات  في 
كون  األهمية  ومن  املاللي،  النظام  ضد 
يحاول  للشرعية  الفاقد  النظام  هذا 
اخلارج  إلى  الداخلية  معضلتهُ  تصدير 
السعودية  العربية  اململكة  تهديد  عبر 
التهديد  هذا  ولعل  كردستان.  وإقليم 
التركي  والقصف  الهجمات  مع  يلتقي 
على شمال سوريا بذريعة محاربة حزب 
العمال الكردستاني وخاصًة بعد العملية 
اإلرهابية في منطقة تقسيم بإسطنبول، 
أنقرة حجة أخالقية على  والتي أخذتها 
من  والهدف  والدولي،  الداخلي  املستوى 
وراءها تغيير مستقبل الوضع في سوريا 

ملصالح أنقرة.  
والياباني،  أما في مباراة املنتخب األملاني 
فقد ارتكب املنتخب األملاني حالة تسلل 
في ملعب ومساحات الثقافات اخملتلفة، 
فقد وضع العبو املنتخب األملاني أيديهم 
على أفواههم في حلظات التقاط الصور 
قُبيل انطالق املباراة، وهذه احلركة كانت 
لكرة  الدولي  االحتاد  مع  اخلالف  على  رداً 
ارتداء شارة  )الفيفا( بشأن حظر  القدم 
تشير  والتي   ،»One Love واحد-  »حب 
إلى  »املثلية«.  امليم  مجتمع  دعم  إلى 
الداخلية  وزيرة  سجلت  ذلك،  جانب 
األملانية، نانسي فيزر، حالة تسلل أخرى 
حضورها  خالل  واألعراف  القوانني  على 
أمام  بالدها  ملنتخب  االفتتاحية  املباراة 
أخفت  البداية  في  بأنها  خاصًة  اليابان، 

اجلاكيت  حتت  للمثلية  الداعمة  اإلشارة 
تثار  املثلية  وقضية  للعلن.  أظهرتا  ثم 
بشكٍل كبير في مختلف أنحاء العالم 
موقفاً  تشكل  قطر  مونديال  في  وتبدو 
سياسياً، حيث كان من املتوقع أن يرتدي 
»حب  شارة  أوروبية  ملنتخبات  قادة  سبع 
واحد« خالل البطولة. ولقد شكلت هزمية 
الياباني  املنتخب  أمام  األملاني  املنتخب 
فرحة لدى الكثير حول العالم ملكافحة 
القيم  رفض  من  وحالًة  املثلية،  انتشار 
الليبرالية املتطرفة، ومن األهمية ذكر بأن 
للمثلية  الترويج  ترفض  ليبرالية  هناك 
كاحلزب الليبرالي الياباني. مما ال شك فيه، 
من  املزيد  في  تسببت  احلادثة  هذه  بأن 
الطرح والتجاذب حول املثلية، والتي تتزايد 
والنفسية،  والصحية  القانونية  إثارتها 
حاكم  بني  اخلالف  املثال،  سبيل  على 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  فلوريدا 
الذي حظر تدريس املثلية لرياض األطفال 
ديزني  مما تسبب في معركة مع شركة 
لها  تتصدى  والتي  للمثلية،  الداعمة 
للمثلية  ترويجها  عبر  وحكومات  دول 
ومسلسالت  أفالم  في  األطفال  إلى 
الكرتون. ال يختلف الكثير في كون حاالت 
املثلية تعود إلى أسباب عدة من الوضع 
االجتماعي والنفسي وبعض الهرمونات 
حماية  إلى  حتتاج  حني  وفي  اجلسدية، 
البد من حظر  أن  إال  قانونية ألصحابها، 
دعمها وترويجها في اجملتمع عند األطفال 
وعدم السماح بإجراءات عمليات حتولية 
مشاكل  هناك  تكمن  حيث  جراحية، 
األهمية  ومن  كبيرة.  ونفسية  صحية 
املثلية  دعم  أسباب  بعض  ذكر  مبكان 

بعض  لدى  الرغبة  في  ربطها  خاصًة 
حول  السكان  عدد  تقليل  في  األنظمة 
كونها  الرئيسية  األسباب  ومن  العالم، 
بدون  واملتعة  احلرية  في  متطرفة  فكرة 
خروجاً  وأيضاً  وصحية  اجتماعية  قيود 
عن الطبيعة البشرية، ناهيك عن اجلدل 
إيجاد ضمير للمتحول  املثار في  اللغوي 
اجلنسي. وفي الطبيعة البشرية نستذكر 
نوسلني  »كريستيان  األملانية  العاملة 
فولهارد« في األحياء احلاصلة على جائزة 
نوبل والتي قالت ال يوجد سوى جنسني 
ذكر وأنثى بيولوجياً، وهي مهددةً بسحب 
الصراع  هذا  خضم  وفي  منها،  اجلائزة 
املثلية  دعم  حول  والسياسي  احلقوقي 
الروسي  البرملان  خرج  العالم،  كأس  في 
في قانون يحظر الدعاية للمثلية باألفالم 
وكافة وسائل اإلعالم مع منع العمليات 

اجلراحية للتحول اجلنسي.  
عالوةً على كل ذلك، فعلى هامش افتتاح 
املصري  الرئيس  التقى  العالم  كأس 
السيسي والرئيس التركي عبر مصافحة 
وتلطيف  لتقريب  الدوحة  وراءها  كانت 
شهدت  والتي  البلدين،  بني  العالقات 
اإلخوان  حول  حادة  وصراعات  خالفات 
املصرية  املعارضة  ودعم  املسلمني 
البحرية  احلدود  ترسيم  حول  واخلالف 
واخلالف  املتوسط،  األبيض  البحر  في 
فكرة  حول  والصراع  ليبيا،  ملف  حول 
على  الهيمنة  في  العثماني  الطموح 
العالم العربي. ومن األمور السياسية في 
املونديال، كانت الهند لن حتضر االفتتاح 
اإلسالمي  للداعية  قطر  دعوة  بسبب 
الهندي ذاكر نايك، املتهم من قبلها في 

قضايا غسيل أموال ونشر التطرف، حيث 
ردت الدوحة بأن ليس هناك دعوة رسمية 

لذاكر نايك رغم تواجدهُ. 
االقتصادية  الشؤون  إلى  وأخيراً 
القناة  بث  عدم  فبعد  واالستثمارية، 
الفتتاح   bbc البريطانية  التلفزيونية 
بلدية  حظر  بعد  وأيضاً  العالم  كأس 
لندن اإلعالنات املرتبطة بدولة قطر على 
مع  املثار  العمال  حقوق  ملف  خلفية 
حقوق املثلية، صرّحت قطر بأنها سوف 
الضخمة  استثماراتها  تقييم  تعيد 
لكل  الدوحة  وجهت  كما  بريطانيا،  في 
األطراف األوروبية التي تنتقد استضافة 
العادلة  املعاملة  أين  للمونديال  قطر 
باملقارنة  العالم  لكأس  كمستضيف 
مع روسيا التي استضافت كأس العالم 

2018 في ظل تداعيات جزيرة القرم؟ 
السياسية  امللفات  تلك  كل  رغم 
والثقافية واالقتصادية واحلقوقية املثارة، 
ما زال العالم يتابع معشوقتهُ وساحرة 
املستطيل  عبر  القدم  كرة  القلوب 
األخضر في قطر، ومن املشاهد اجلميلة 
في مونديال قطر انفتاح الشعوب على 
الثقافات اخملتلفة واملتعددة حيث انتشر 
لدى مختلف مشجعي املنتخبات لبس 
وجود  والعقال( مع  )الغترة  العربي  الزي 
والوطنية  التقليدية  املالبس  مختلف 
كان  كما  املونديال،  في  للمشاركني 
األمم  مختلف  من  الكثير  هناك  ومازال 
الشرقية  الثقافة  على  التعرف  يحاول 
مختلف  تقّبل  مقابل  واإلسالمية، 
احلضور وأيضاً املشاهدين من وراء التلفاز 

خملتلف الثقافات والهويات حول العالم.

قصفاً  التركي  االحتالل  جيش  يشن 
عنيفاً على شمال وشرق سوريا، منذ ليل 
19-20 تشرين الثاني/ نوفمبر املاضي، 
املؤسسات،  خالله  استهدف  حيث 
واملرافق اخلدمية، والتعليمية، واملنشآت 
واملواقع  الطبية،  واملراكز  اإلنسانية، 

النفطية في املنطقة.

في  أي  للقصف  الرابع  اليوم  وفي 
2022/11/23 تشرين الثاني، استهدف 
االحتالل التركي منشأة الغاز في قرية 
السويدية، جنوب ناحية ديرك التابعة 
غارات،  بست  قامشلو،  ملقاطعة 
وضربات جوية خالل فترة الصباح، أي 
صباحاً،  العاشرة  الساعة  يقارب  ما 
ساعتني،  من  ألكثر  القصف  واستمر 
ومت استهداف احملطة النفطية اجملاورة 
ما  أيضاً؛  بثالث ضربات جوية  للقرية، 
أدى إلى خروجها عن اخلدمة، وبالتالي 
اجلزيرة،  إقليم  عن  الكهرباء  انقطاع 
باإلضافة إلى انقطاع الغاز عن شمال 

وشرق سوريا.

تعد منشأة الغاز في قرية السويدية، 
شمال  تغذي  التي  الوحيدة،  املنشأة 
واحملطة  املنزلي،  بالغاز  سوريا  وشرق 
توليد  عنفات  تزويد  عن  املسؤولة 
اجلزيرة  إقليم  الكهربائية في  الطاقة 

)مقاطعتي قامشلو، واحلسكة(.

أهمية ومكانة املنشأة في توفير 
الطاقة

املنطقة  في  هامة  مكانة  للمنشأة 
املنزلي  الغاز  تأمينها  بسبب  كلها، 
سوريا،  وشرق  شمال  )RBC( لعموم 
توليد  عنفات  تزويد  إلى  باإلضافة 
الكهرباء، التي تغذي إقليم اجلزيرة بـ 

500 ألف م³ من الغاز النظيف.

الفنية  للورش  املكثف  العمل  وبعد 
التابعة ملكتب الطاقة في إقليم اجلزيرة، 
في سبيل إعادة التيار الكهربائي، أعلن 
املكتب عبر صفحته الرسمية مساء 
تشرين   29 لـ  املصادف  الثالثاء،  يوم 
غازيتني،  عنفتني  إقالع  عن  الثاني، 

وربطهما بالشبكة العامة، وبحمولة 
.35MWh وسطية تبلغ

ووفق املكتب، فإن كامل الكمية املولدة 
اخلطوط  لتغذية  ستخصص  حالياً 

اخلدمية في إقليم اجلزيرة.

وملعرفة املزيد حول األضرار، التي حلقت 
مبنشأة الغاز في قرية السويدية، والتي 
كانت تنتج حوالي 16 ألف أسطوانة 
وكانت  الواحد،  اليوم  في  منزلي  غاز 
شمال  مناطق  عموم  على  توزع 
يتم  التي  واإلجراءات،  سوريا،  وشرق 
من  كبير  جزء  تضرر  بعد  اتباعها 
»روناهي«  صحيفتنا  حتدثت  املعمل، 
غاز  معمل  في  واإلداري  املهندس  مع 
حيث  اجمليد«  عبد  »عكيد  سويدية، 
إنتاج  أن  إلى  حديثه،  بداية  في  أشار 
الغاز أي توفير األسطوانات لم يتغير، 
من  محدودة  كميات  وجود  بسبب 
باشور  من  سابقاً  توريدها  مت  الغاز، 
كردستان، ومازال التوريد مستمراً، وأن 
سعر األسطوانة الواحدة للغاز املنزلي 
املستورد تكلف اإلدارة الذاتية خمسة 

أضعاف مقارنًة بالسعر العادي.

وضع خطط وبرامج إلعادة املعمل 
إلى عمله

وتابع حديثه: »إن انتاج الغاز املنزلي في 
نتيجة قصف  املعمل متوقف حالياً، 
الدارات الرئيسية للمعاجلة )التجفيف 
إلى  أدى  القصف  أن  كما  والتبريد(، 
وأجهزة  لألكبال،  كبير  ضرر  حدوث 
سواء  بالعمل  املباشرة  ومت  الكهرباء، 
وضع  أو  القصف،  مخلفات  ترحيل 
الالزمة  واملواد  للعمل  وبرامج  خطط، 

للصيانة«.

فيما لفت عبد اجمليد في حديثه، أنهم 
طاقم  استنفر  املاضية،  األيام  خالل 
املعمل ألجراء بعض التحويالت إليصال 
الغاز إلى العنفات، وبأنه مت مؤخراً تزويد 
املتوفر،  الغاز  الغازية بكامل  العنفات 
»علماً، أن هذا الغاز خاص للعنفات، وال 

يصلح للغاز املنزلي«.

الغاز  الوقت احلالي وضع  وأضاف: »في 
املواطنون،  يعلم  أن  ويجب  يتغير،  لم 
يقعوا  كيال  يتغير  لم  الغاز  وضع  بأن 
التجار واملوزعني، وأال  تأثير جشع  حتت 
يتم استغاللهم، ويجب على اجلهات 
مادة  احتكار  لعدم  املتابعة،  املعنية 

الغاز ألهداف الربح والفائدة املادية«.

»معمل غاز سويدية يؤمن املادة 
ألربعة ماليني نسمة«

بالغاز  يتعلق  فيما   « ذلك:  على  وزاد 
املنزلي، معمل غاز السويدية هو الوحيد 
ماليني  أربع  من  ألكثر  الغاز  لتأمني 
نسمة، أي ملناطق شمال وشرق سوريا 
كافة، أما فيما يتعلق بالكهرباء فتم 
الغاز  تورد  التي  احملطات،  على  العمل 
وبتضافر  للعنفات،  مباشر  بشكل 
احملطات  هذه  بعض  وضع  مت  اجلهود 

باخلدمة؛ لتحسني وضع الكهرباء«.

إعادة  ألجل  جهودهم  تكثيف  وعن 
العنفات الغازية إلى سابق عملها ذكر 
عبد اجمليد: »بعد تعرض املعمل للقصف 
التركي الهمجي، في اليوم الثاني بدأنا 
وكما  االستنفار،  ومت  بالعمل  املباشر 
الغاز  إعطاء  كان  األول  هدفنا  قلنا 
للعنفات الكهربائية، وهذا كان يتطلب 
اخلطوط  على  وتعديالت  خاصاً  عمالً 
واملعدات، ومتكنا مؤخراً من االنتهاء من 
هذه اإلعمال، وإعطاء الغاز للعنفات، أو 

اخلطوط الثانية«.

إزالة  على  عملنا  »أيضاً  قائالً:  وأردف 
مخلفات القصف، وتأمني بعض املواد، 
وفي القريب العاجل سنباشر بالعمل 
لكي  املتضررة،  الوحدات  صيانة  على 
وإعادة  املنزلي  الغاز  تأمني  نتمكن من 

املمكنة،  بالسرعة  لإلنتاج  املعمل 
العمل  ومتابعة  جهداً،  يتطلب  وهذا 
تأمني  يجب  كما  متأخرة،  لساعات 
وزيادة  الالزمة،  واملستلزمات  القطع 
كادر العمل، وورشات العمل، باإلضافة 
هناك  القوية،  املادية  اإلمكانات  إلى 
القطع  تأمني  في  الصعوبات  بعض 
نوعية  قطعاً  كونها  وغالئها،  واملواد 
تأمينها من الشركات  أحيانا يتطلب 

الصانعة«.

»فترة الصيانة لن تكون قصيرة«

يتعلق  »وفيما  حديثه:  ضمن  وأكد 
للصيانة،  الالزمة  الزمنية  بالفترة 
متعلقة  وهي  قصيرة،  تكون  لن 
والكادر،  واملستلزمات،  القطع،  بتأمني 
على  سنعمل  املساعدة،  والورشات 
صيانة دارة التجفيف والتبريد، وصيانة 
نحن  الكبريت،  ووحدة  املذيبات،  خزان 
الفنية،  خبرتنا  وحسب  قناعة  على 
سنتمكن من صيانة الدارات املتضررة، 
الطبيعي  وضعه  إلى  العمل  وإعادة 
بعد تأمني املستلزمات، واملواد الالزمة، 

والكادر املناسب«.

ونوه عبد اجمليد في تكملة حديثه: »لم 
تكن هناك خسائر بشرية إثر القصف، 
إلى  توجهنا  مباشرةً  القصف  فبعد 
اإلطفائيات  ودخلت  القصف،  مواقع 
وطواقمها، إلطفاء احلرائق كون املعمل 
بحد ذاته خطرا حلساسية الغاز للنار، 
خوفاً منا على منع إيصال النار واحلرارة 
»كغاز  جداً،  احلساسة  املناطق  إلى 
كان  التي  الكروية،  واخلزانات  البروبان« 

.»LPG فيها مستوى الغاز

معمل  في  واإلداري  املهندس  واختتم 
» حديثه:  اجمليد  »عكيد عبد  سويدية، 
املتبقية في اخلزانات هو  الغاز  »كمية 
باشور،  من خالل توريد الغاز LPG من 
وإذا  أيضاً،  كميات  تأمني  يتم  وحالياً 
يقع  فلن  جيد،  بشكل  الوضع  سار 

الشعب في أزمة كبيرة«.

الزراعة  هيئة  تواصل  ـ  األخبار  مركز 
والري في اإلدارة الذاتية االهتمام بقطاع 
الزراعة، والعمل على تطوير وتنمية هذا 
القطاع كل عام، بوضع أعمال وخطط 

مستقبلية أمامها.

حتدّث الرئيس املشترك لهيئة الزراعة 
والري في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
اإلدارة  ملوقع  الدخيل«  »محمد  سوريا، 
الذاتية الرسمي، عن أبرز أعمال هيئة 
الذاتية، خالل  اإلدارة  والري في  الزراعة 
القطاع  هيكلة  وإعادة   ،2022 عام 
الزراعي بعد فصل هيئة الزراعة والري 
عن هيئة االقتصاد خالل الربع األول من 

عام 2022.

وفيما يخصُّ موسمي القمح والقطن 
الشاغل  الشغل  »كان  الدخيل:  قال 

القمح،  موسم  والري  الزراعة  لهيئة 
وكان موسماً جيداً مقارنة بالسنوات 
جفاف  بعامي  مرورنا  بعد  السابقة، 
مناطق  على  قاسية  كانت  سابقة، 
انتهاء  وبعد  سوريا،  وشرق  شمال 
موسم القمح، اجّتهت الهيئة ملوسم 
 َّ القطن، وأيضاً كان موسماً جّيداً، ومت
وحتويله  اخلام،  البذار  وتعقيم  غربلة، 
استطاعت  وقد  للزراعة،  قابل  لبذار 

الهيئة تأمني كمّيات كافّية من البذار، 
باإلضافة  املزارعني  على  البذار  وتوزيع 
بطور  الزراعة  هيئة  لتكون  للسماد 

تأمني مستلزمات اإلنتاج كافة«.

أّما فيما يتعلق باحملروقات قال الدخيل: 
اإلدارة  مع  اجتماعات  عدّة  »عقدنا 
العامة للمحروقات واجملالس التنفيذية 
في اإلدارات الذاتية، واملدنية، بخصوص 

تأمني مادّة احملروقات للمزارعني«.

تفعيل أقسام أخرى

كما أشار الدخيل خالل حديثه ألقسام 
الغذائي  القسم  »يوجد  العام:  اخملبر 
باخملبر العام لهيئة الزراعة والري، وهناك 

والبيطرية  الزراعية  املُبيدات  أقسام 
على  للعمل  باإلضافة  واجلرثومية، 
واألسمدة،  الزراعية،  املُبيدات  قسم 
البيطرية،  واألدوية  واملياه،  والتربة، 
لتفعيل  الوصول  بهدف  والبشرية، 
اخملبر  ليكون   ،)DNA(الـ قسم 

متكامالً«.

الزراعة والري  وأضاف: »نحن في هيئة 
مستوى  على  الزراعية  اخلّطة  أعددنا 
للمحاصيل  سوريا  وشرق  شمال 
أنَّ  ومبا  واملروي،  البعلي  بنوعيها  كافة 
البذور هي القاعدة األساسية للقطاع 
الزراعي، فإننا نعمل حالياً على تفعيل 

البحوث الزراعية بأكثر من مركز«.

املشاريع واخلطط املستقبلية

وعن اخلطط املستقبلية لهيئة الزراعة 
خطتنا  »ضمن  الدخيل:  قال  والري 
على  نعمل   2023 لعام  املستقبلية 
تفعيل مركز بحوث زراعي إضافي على 
مستوى شمال وشرق سوريا، وتطوير 
وحتسني بذار القطن والذرة، أّما القمح 

فنعمل حالياً على حتسينه وتطويره«.

واختتم الرئيس املشترك لهيئة الزراعة 
والري في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
الدخيل« حديثه: »إننا  »محمد  سوريا، 
وضعنا خّطة عمل لعام 2023 لنتفادى 
َّه  أن املزارعني  ونعد  السابقة،  األخطاء 

سيكون موسماً زراعياً ناجحاً«.

شتاء ساخن

كأس العالم: الكرة خارج المستطيل األخضر

األعمال السنوية والخطط الزراعية لهيئة الزراعة والري في اإلدارة الذاتية

يجيًّا بتقييم األضرار وإصالحها إعادة العمل في معمل غاز السويدية تدر
روناهي / قامشلو - أكد المهندس في معمل غاز السويدية "عكيد عبد المجيد" إلى تضافر جهودهم العملية، ألجل اتخاذ اإلجراءات، 
للمعالجة؛  الرئيسية  الدارات  إلى عمله، بعد خروج  المعمل  للصيانة، وإعادة  الالزمة  المواد  للعمل، وتأمين  الخطط والبرامج  ووضع 

نتيجة قصف االحتالل التركي، وتوفير مادة الغاز لألهالي.

قابل  صك  هو  السند:  تعريف 
للتداول، تصدره شركة أو شخص 
األجل،  طويل  بقرض  ويتعلق  معنوي، 
حتتاجه  الذي  املبلغ،  عن  اإلعالن  فيتم 
أجزاء متساوية  إلى  وتقسمه  الشركة 
القيمة، وحتدد أجل طويل للدفع مقابل 

فوائد ثابتة.

ومن خصائص السند:

يعطي السند حق االستفادة من فوائد 
سنوية ثابتة.

جمعيات  في  السند،  حامل  يشارك  ال 
املساهمني العامة، وال يؤثر على قرارات 

هذه الهيئات.

التعاقد،  تعدل  أن  للشركة  يجوز  ال 
السند  حامل  وبني  بينها  يربط  الذي 
وأرباح  ظروف  تغيرت  مهما  )املقرض(، 
الشركة، ويتضمن السند عادةً العناصر 
املكتب  يدفعه  الذي  )املبلغ  التالية، 
الذي  السند...املبلغ  على  للحصول 
تتعهد الشركة بوفائه حلامل السند(. 

أنواع السند:

بعالوة  الوفاء  مستحق  1-السند 
الشركات  بعض  تقوم  اإلصدار: 
على  املدخرين،  تشجيع  بغرض  أحياناً 
متنح  سندات  إصدار  من  االكتساب 
فتصدر  املزايا،  بعض  فيها  املكتتبني 
سعر  يسمى  معني،  مببلغ  سندات 
في  املبلغ  رد  يكون  أن  وتقر  اإلصدار، 
آخر  مبلغ  إليه  مضافاً  الوفاء  ميعاد 

يسمى عالوة.

2-سند النصيب: هو مبلغ معني، مينح 
تعينهم  التي  السندات  حملة  إلى 
القرعة، وهو نوع من أنواع اليانصيب، ال 

يجوز إصدارها إال بإذن احلكومة.

الصادر  الثابت  االستحقاق  ذو  3-سند 
العادي،  السند  هو  اإلصدار:  بسعر 
ملدة  املعقودة  القروض  في  ويستعمل 

قصيرة، ويعطي فائدة مرتفعة.

4-السند املضمون: هو تقدمي ضمانات 
عينية، مثل العقارات، مقابل القرض.

5-السندات احلكومية: إن حاجة الدولة 
أو  الطوارئ،  حالة  في  اجلاهزة  لألموال 
لتنفيذ مشاريع التنمية، جعلتها تلجأ 
إلى ادخار األفراد عن طريق عقد قروض 
طويلة األجل، مقابل فائدة ثابتة، فهذه 
السندات ال تختلف في مضمونها عن 

السندات التجارية.

،،

السندات

د. هاجار 
عبد الفتاح

البوصلة


