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كبيرة  خيمة  ضمن  املعرض  وأُقيم 
وسط  الساعة  ساحة  في  نُصبت 
لوحات  املعرض  وشمل  منبج،  مدينة 
على  نحت  وأعمال  فنية،  ورسوماً 
وبحسب  الصوف.  وأشغال  احلجر، 
البرنامج التنظيمي لفعاليات املعرض 
التسويقي األول لألعمال اليدوية لذوي 
الهمم، فإنه سوف يستمر على مدى 

يومني متتاليني.

أهالي  من  العشرات  املعرض  حضر 
املدنية  اإلدارة  من  ووفد  منبج،  مدينة 
وريفها،  منبج  ملدينة  الدميقراطية 
املدني  اجملتمع  مؤسسات  عن  وممثلون 
في املدينة، ومشاركون في املعرض من 

ذوي الهمم أيضاً.

اإلصرار يولّد النجاح

صحيفتنا  التقت  السياق،  هذا  في 
ذوي  من  املشاركني  بأحد  »روناهي« 
الهمم في فعاليات املعرض التسويقي 
الهمم،  لذوي  اليدوية  لألعمال  األول 

ورأيه في هذا  ليحدثنا عن مشاركته 
املعرض.

صالح احلميدي )60 عاماً(، شارك في 
املعرض عبر كراس كبير من الرسومات 
والتي تعّبر عن  التي احتواها  املنوعة، 
واأللم  الوجع  من  مكبوتة  صرخات 
الذي مير به مجتمعه في ظل األوضاع 

الصعبة.

منذ  للنطق  فاقد  احلميدي،  صالح 
طريق  عن  هذه  إفادته  وأُِخذْت  صغره 
يقول:  أقربائه حيث  أحد  وهو  ترجمان 
»إنه غُِرَم بالرسم منذ سنوات طويلة 
من عمره، لدرجة أنه يجد نفسه في 

الرسم عما يفقده من أمور أخرى«.

ويضيف أنه: »شارك في املعرض تلبيًة 
لرغبته في إثبات نفسه أمام اآلخرين، 
إضافًة إلى أمله بأن جتد رسوماته من 
إلى  بحاجة  هو  وقت  في  يشتريها 
املليئة  حياته  في  يساعده  دعم  أي 

باملنغصات«. 

الشؤون  للجنة  املشتركة  الرئيسة 

منبج  مبدينة  والعمل  االجتماعية 
سابق  تقرير  في  رمو،  أسماء  وريفها، 
لصحيفتنا »روناهي«، أشارت إلى أنهم 
اجتماعية  مبشاريع  القيام  بصدد 
االجتماعية  املهمة  الفئة  لهذه 
املهمشة، ومحاولة دمجها في اجملتمع 
ومؤسسات اإلدارة املدنية الدميقراطية.

دعوات لدعم ذوي الهمم

صحيفتنا  التقت  الصدد،  هذا  في 
الحتاد  املشترك  بالرئيس  »روناهي« 
أحمد  وريفها،  منبج  مبدينة  املثقفني 
اليوسف ليحدثنا حول رأيه بإقامة مثل 
وإنسانية  اجتماعية  فعاليات  هكذا 
التي تصب في خانة الدعم والتماسك 

اجملتمعي.

وقال اليوسف بأن: »هذه اخلطوة رائعة 
اهتمام  عن  تُعّبر  كونها  ومشجعة، 
كبير في هذه الفئة االجتماعية املهمة 
عنها  يغفل  الفئة  هذه  اجملتمع.  من 

أخالقي  واجب  بهم  واالهتمام  الكثير 
وإنساني وواجب وطني أيضاً«.

وذكر أن: »فكرة املعرض فكرة جميلة 
املستوى  من  تتطور  أن  وينبغي  جداً، 
النظري إلى املستوى العملي، لتشمل 
يحقق  مبا  ذلك  من  أوسع  مجاالت 

الفائدة لهم«.

الحتاد  املشترك  الرئيس  واختتم 
أحمد  وريفها،  منبج  مبدينة  املثقفني 
كل  »ندعو  بالقول:  حديثه  اليوسف 
واملنظمات  اخملتصة  واجلهات  الفئات 
الفاعلة في اجملتمع، ومنظمات اجملتمع 
املدني إلى االهتمام بهذه الفئة، وتوفير 

إلى  بحاجة  باعتبارهم  احتياجاتهم 
مجال  في  حتى  بهم  خاصة  أشياء 
األنشطة الثقافية والندوات وال سيما 

الدعم املعنوي واملادي«.

جتدر اإلشارة إلى أن يوم الثالث من شهر 
كانون األول من كل عام، يصادف اليوم 
العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة الذي 
أقرته األمم املتحدة منذ عام 1992 لدعم 
اإلدارة  وخصصت  كما  اإلعاقة.  ذوي 
مكتباً  سوريا  وشرق  بشمال  الذاتية 
لذوي االحتياجات اخلاصة ضمن اإلدارات 
االهتمام  بهدف  الدميقراطية،  املدنية 

بهم بحسب اإلمكانات املتاحة.

صالح الحميديأحمد اليوسف

تحت ضغط االنتفاضة.. 
إيران ُتلغي 

»شرطة األخالق« 

العدوان التركي 
على سوريا وشماعة 

المنطقة اآلمنة...6

أبرز أحداث دور 
المجموعات في كأس 

العالم...10

صفحات من التاريخ 
اإلسالمي ـ4ـ

فاتحا األندلس...9

المحتل التركي يستهدف التعليم 
في شمال وشرق سوريا وهيئة 

التربية والتعليم تندد

أزمة محروقات بمناطق حكومة 
دمشق ومناطق المرتزقة تشّل 

حركة األهالي

مهجرو كري سبي 
ومعاناتهم بعد 

المطرية الهطوالت 

د لمناحي الحياة في  استهداف تركي متعمَّ
شمال وشرق سوريا

انفجرت سيارة مخصصة لنقل عاملني تابعني لهيئة 
التربية والتعليم إلقليم اجلزيرة في قامشلو؛ نتيجة 
عبوة ناسفة وذلك في مبنى هيئة التربية والتعليم 
في شارع القوتلي مبدينة قامشلو، ما أسفرَ عن جرح 
سائق السيارة وإحداث أضرار مادية. وتستهدف دولة 

االحتالل التركي التعليم في شمال وشرق سوريا باستهداف دور العلم، 
حي أدت هجمات احملتل التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في 
فيما  منها،  عددٍ  وتدمير  املدارس،  عشرات  إغالق  إلى  األخيرة  اآلونة 
كانت سبباً بحرمان 21843 طالبا وطالبة من التعليم، وإغالق 243 
مدرسة في مناطق شمال وشرق سوريا، وسط صمت دولي مخٍز... 4 

شلٌل خدمي كامل تشهده املدن السورية اخلاضعة لسيطرة 
حكومة دمشق، ولسيطرة املرتزقة التابعة لدولة االحتالل 

التركي، ال كهرباء، وال ماء، وال شبكات االتصاالت السلكية، 
باتت كلها خارج 

اخلدمة، إنه الوضع 
األسوأ، الذي 

يعيشه سكان تلك 
املناطق، واألزمة 
املعيشية هذه، 

ليست بجديدة... 7

لم تكن غاية أهالي السويداء سوى الحصول على أبسط الحقوق لالستمرار بالحياة، فكانت االنتفاضة الشعبية الحل األمثل 
لهم، لتجابه بقمع كالمعتاد من قبل حكومة دمشق المتحفظة بردها السلطوي...«8

يواجه مهجرو مخيم كري سبي ظروفاً صعبًة 
عقب الهطوالت املطرية األخيرة، والتي سببت 
ضرراً بخيمهم، في حني ناشدوا اجلهات املعنية، 
واملنظمات اإلنسانية ملساعدتهم في مواجهة 

احلاالت الطارئة، والتعامل معها... 3

وصلت الهجمات التركية في شمال وشرق سوريا إلى مستوىً جديد، ففي 19 تشرين الثَّاني املنصرم، 
ائرات احلربيَّة، واملدفعيَّة الثَّقيلة، وطائرات مسيَّرة مسلَّحة، مستهدفة  بدأ الهجوم عبر عشرات الطَّ

بذلك املدنيِّني، والبنى التَّحتيَّة بشكٍل خاص، إلنهاء وجود أهالي املنطقة على أرضهم... 5

المعرض التسويقي األول لألعمال اليدوية لذوي الهمم بمنبج

مطالبات أهالي السويداء تكمن في نموذج 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية

عدسة روناهي

منبج/ آزاد كردي ـ تحت شعار "ذوي الهمم لستم وحدكم نحن معكم"، نظمت لجنة الشؤون االجتماعية والعمل بمدينة منبج وريفها، فعاليات 
المعرض التسويقي األول لألعمال اليدوية لذوي الهمم، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة.
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املسجونة  الطالبة  محامي  أعلن 
الرابع  األحد  يوم  كاراجوزلو  مليكة 
من كانون األول/ ديسمبر، أن موكلته 
رجال  عدة  قبل  من  للضرب  تعرضت 
على  احتجاجاً  الطعام  عن  وأضربت 

هذا الوضع.

أعلن محمد علي كامفيروزي، محامي 
الطالبة مليكة كاراجوزلو، في تغريدة 
أن  االجتماعي،  التواصل  موقع  على 
مكاملة  في  والدتها  أخبرت  الطالبة 
هاتفية أنها تعرضت لالعتداء من قبل 
عدة رجال في مستشفى الرازي أمني 
آباد، وأضربت عن الطعام احتجاجاً على 

ذلك.

الصحافة  طالبة  أن  أوضح  كما 
بجامعة العالمة طباطبائي في إيران 
قد اعتقلت منذ 65 يوماً، ورغم مرور 
18 يوماً على دخولها مستشفى »رازي 
أمني آباد« لألمراض النفسية، إال أنه لم 

يتم حسم أمرها بعد.

كامفيروزي،  علي  محمد  وكشف 
على  نفس  وأطباء  علماء  سبعة  أن 
األقل شهدوا، بأن مليكة كاراجوزلو ال 

تستطيع حتمل العقوبة.

سراح  إلطالق  احملامي  مساعي  وحول 

»إن  قال:  كاراجوزلو  مليكة  موكلته 
استمرار حبس موكلتي في مستشفى 
مثال  هو  النفسي،  للطب  آباد  أمني 
واضح على انتهاك احلقوق األساسية 
التعذيب،  على  ودليل  للمواطنني، 
والسلطات هي املسؤولة عن أي شيء 

يحدث ملليكة كاراجوزلو«.

واعتلقت مليكة كاراجوزلو سابقاً في 
سجن آيفني في 22 متوز/ يوليو 2022، 
بعد نشر فيديو احتجاجاً على احلجاب 

اإللزامي التي خلعت فيه احلجاب.

وكالة أنباء املرأة

حجار،  ميترا  اإليرانية،  املمثلة  أُوقفت 
صحيفة  أفادت  ما  وفق  منزلها،  في 

»شرق« اإلصالحية.
مهدي  عن  نقال  الصحيفة  وأوردت 
لرصد  في مجموعة  العضو  كوهيان 
أن:  الفنانني  صفوف  في  التوقيفات 
السينمائية  املمثلة  حجار  »ميترا 
مت  بعدما  اليوم  أوقفت  والتلفزيونية، 

تفتيش شقتها«.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر 
تظاهرات احتجاجا على وفاة اإليرانية 
الكردية جينا أميني البالغة 22 عاما 
األخالق«  »شرطة  أوقفتها  بعدما 
الصارمة في  اللباس  قواعد  خملالفتها 
وقت  بعد  غيبوبة  في  ودخلت  إيران، 

قصير، ثم توفيت بعد ثالثة أيام.

خلفية  على  األشخاص  آالف  وأوقف 
كبار،  فنانون  بينهم  االحتجاجات 

وسياسيون، ورياضيون.

السلطات  أفرجت  املاضي  والشهر 
اإليرانية  املمثلة  عن  بكفالة  اإليرانية 
الشهيرة هنغامه قاضياني، بعد أكثر 
من أسبوع على توقيفها على خلفية 
دعمها حركة االحتجاج في البالد، وفق 

وكالة »تسنيم«.

وأوقفت هنغامه في 20 تشرين الثاني/ 
»أعمال  على  حّضت  بعدما  نوفمبر 
شغب« ودعمتها، وتواصلت مع وسائل 
إعالم تابعة للمعارضة، على ما ذكرت 
لألنباء  اإلسالمية  اجلمهورية  وكالة 

»إرنا«.
وكانت هنغامه قاضياني قد نشرت في 
فيديو، صوِّر  إنستغرام  حسابها على 
في أحد شوارع طهران، تظهر فيه من 
دون حجاب أمام الكاميرا، دون أن تتكلم، 
ومن ثم تستدير، وتعصب شعرها على 

غرار النساء املشاركات في تظاهرات.

اجلماهيرية  الدعوات  موجة  وتزداد 
للمشاركة باالحتجاجات، واإلضرابات، 

اإليرانية  السلطات  دعوات  مع  تزامنا 
إلى إغالق الفضاء االفتراضي كليا.

لتظاهرات  احملتجون  يستعد  وفيما 
والسادس،  اخلامس،  في  حاشدة 
والسابع من كانون األول، إعالن احلراك 
من  جديدة  موجة  بدء  عن  الطالبي 

اإلضرابات.

في  مبا  اجلامعات،  بعض  طالب  وأعلن 
ذلك جامعة طهران وعالمة طباطبائي 
ونوشيرواني بابل، خالل بيان في إشارة 
إلى قمع االحتجاجات العامة والضغط 
أنهم  املتظاهرين،  الطالب  على 
الثالث  من  األيام  في  من  سيضربون 
احلالي،  األول  كانون  من  السابع  حتى 

ولن يحضروا الفصول الدراسية.

أنباس  وكالة  نقلت  السياق،  وفي 
اإليراني  الرئيس  مساعد  )فارس( عن 
حسيني،  محمد  البرملانية  للشؤون 
لسماع  مستعدة  احلكومة  إن  قوله: 
وحتى  اجلامعيني،  الطلبة  مطالب 
»باحملقة  وصفها  التي  االحتجاجات 

واملنصفة« من جانبهم.

وكاالت

حققت الضابطة برتبة مالزم رنو اجلاف 
)28 عاماً( حلمها، بأن تصبح أول قائدة 
كردستان  باشور  في  حربية  مروحية 
من  العديد  فشلت  أن  بعد  والعراق، 

النسوة قبلها في حتقيق ذلك.

من  تنحدر  التي  الشابة،  وتعثرت 
خالل  عدّة  ملرّات  السليمانية  مدينة 
خاضت  وأنها  سيما  ال  التدريب،  فترة 
تدريبات عسكرية قاسية وصعبة لم 
تعتد عليها من قبل، لكن تصميمها 
بأن  لتحقيق شغفها،  قاداها  وإرادتها 
تُكمل فترة التدريب، وتصبح أول قائدة 

مروحية في البالد.

حتمُل رنو ثالث شهادات أكادميية، األولى 
بكالوريوس في إدارة األعمال عام 2016، 
عام  الطيران  هندسة  معهد  دبلوم 
2019، شهادة كابنت طيران عام 2022، 
لكنها لم جتد ضالتها إال في األخيرة، 
متوفرة  كانت  التعيني  ُفرص  أن  رغم 
أنها  إال  األخرى،  اجملاالت  في  أمامها 
لتحقق  العسكري  السلك  اختارت 

طموحها.

عقبات في طريق احللم

رنو،  االجتماعية  االنتقادات  طالت 
لكن ُمساندة عائلتها لها، وقائد فريق 
على  واعتمادها  السليمانية،  طيران 
ذاتها وإرادتها حّفزها على كسر القيود 
وهي  التحديات،  واجتيازها  والعادات 
األسباب ذاتها، التي وقفت أمام إكمال 
العديد من النساء ملسيرتهن في مجال 

قيادة املروحيات العسكرية.

طموحها،  عن  اجلاف  رنو  وتتحدث 
بشكل  إنقاذ  طائرة  قائدة  تصبح  بأن 
أفضل، وذلك بتعمقها أكثر من خالل 
التدريب واملُمارسة بعد أن اجتازت أكثر 
من 150 ساعة حتليق في اجلو، بقيادة 

مروحية وواجبات ُمختلفة وصعبة.

ذكريات مؤملة

اآلن  حتى  الكردية  الشابة  جنحت 
املواطنني  من  الكثير  حياة  إنقاذ  في 
بطائرتها، منهم من علق في مرتفعات 

حلوادث  تعرض  من  ومنهم  جبلية، 
خطرة كاحلرق أو الغرق.

وتروي قصة واحدة من أبشع الذكريات 
خالل عملها حدثت أثناء العثور على 
جثث ثالثة شبان، بعد ثالثة أسابيع من 
غرقا  نحبهم  قضوا  حيث  فقدانهم، 

في أحد األنهر.

مروحية،  قائدة  أول  أصبحت  أن  وبعد 
حتث رنو جميع النساء لعدم االلتفات 
أمامهن  تقف  التي  املعوقات،  إلى 
أن  للبدء بأي عمٍل أو مشروع، مؤكدةً 
املنشود  الهدف  حُتقق  االستمرارية 
مهما كانت التحديات كبيرة وعميقة.

هذا ما مّيز رنو اجلاف

السليمانية  طيران  فريق  مدير  يقول 
لم  إنه  اهلل،  فيض  حسني  العميد 
يحدث أن قادت امرأة طائرة حربية ال في 
عام  منذ  العراق  وال  كردستان،  باشور 
1931، إال أن رنو استطاعت أن تصبح 
واصًفا  حربية،  طائرة  تقود  امرأة  أول 
ذلك بـ »أفضل إحساس« عاشه خالل 

مسيرته.

شعورها  »عدم  حديثه:  في  وأضاف 
أثناء قيادتها للطائرة أكثر ما  باخلوف 
النساء  بقية  اآلن، عن  به حتى  متيزت 
اجملال«  هذا  في  الدخول  حاولن  الالتي 
موضحا أنه منحها ثقة قيادة الطائرة 
بعد أن اجتازت مراحل التدريب كلها، 
معه  ساهمت  كيف  ُمستذكرا 
صعبة  إنقاذ  عمليات  عدة  بتنفيذ 

خالل الفترة املاضية.

ويشير مهندس الطيران باوان علي إلى 
أن عالمات اإلبداع بدت جلية على رنو 
موضًحا  للتدريب،  األولى  املراحل  منذ 
أن: »مجال الطيران في باشور كردستان 
بحاجة للعنصر النسوي مع التطور، 

الذي يشهده يوًما بعد آخر«.

ويُشير إلى أن: »إتاحة الفرص أمام املرأة 
في هذا اجملال، قد يجعلها تبدُع أكثر 
الدعم  ُمنحت  حال  في  الرجل  من 

واملساندة«.

اجتياز التحديات

وخالل السنوات املاضية، شهدت باشور 
انخراط  في  ملحوظة  زيادة  كردستان 
وتفسر  العسكري.  بالسلك  النساء 
ذلك عضوة برملان اإلقليم »شادي نوزاد« 
واضحة،  ودالالت  رسائل  يحمل  بأنه 
أبرزها أنهن استطعن اجتياز التحديات، 
التي وقفت أمام طموحهن، فضالً عن 
أن مجاالت كهذه لم تعد حكرًا على 

الرجال كما كان سابقا.

انخراط  خطوة  »تفتح  بأن:  وتتوقع 
الطيران،  في سلك  اجلاف  رنو  الشابة 
الباب أمام العديد من النساء ُمستقبالً 
كانت  التي  الوظائف،  إلى  للوصول 

محرومة منها سابًقا«.

وكاالت

ميكن أن يؤدي التهاب املفاصل إلى األلم 
والتصلب وااللتهابات وكذلك مشاكل 
في احلركة، وعلى الرغم من عدم وجود 
عالج لهذه احلالة، إال أن هناك طرقاً ملنع 
األعراض أو تخفيفها. ونظراً لطبيعة 
دوراً  احلركة  تلعب  املفاصل،  التهاب 
رئيسياً في إدارة اآلثار اجلانبية. فتدريب 
عندما  أهمية«  »أكثر  والقوة  احلركة 
التهاب  من  بالوقاية  األمر  يتعلق 
األخرى،  املفاصل  ومشاكل  املفاصل 
املرضى  من  الكثيرون  يعاني  حيث 
ويشكون من آالم املفاصل، وغالبيتهم 
من العاملني في املكاتب، يبدو أن هذا 
فيه  يبدأ  الذي  العام  من  الوقت  هو 

العمل اجلاد في التأثير على الناس مع 
العام،  نهاية  واقتراب  الطقس  برودة 
وضعية  أن  الناس  من  الكثير  يعتقد 
اجلسم هي أهم شيء في العمل في 
املكتب، لكن ليس هذا هو احلال، ميكنك 
بحيث  مستقيم،  وضع  في  اجللوس 
تكون الشاشة والكرسي على ارتفاع 
في  ولكن  متتالية،  لساعات  مثالي  
نهاية اليوم، إذا كنت ثابتاً طوال الوقت، 
واأللم  التيبس  من  تعاني  فستظل 
أن  السبب في  لذلك، هذا هو  نتيجة 
من املهم ببساطة النهوض والتحرك.

 10000 تخطي  أن  من  األطباء  وحذّر 
خطوة في اليوم ال يكفي »إلحداث فرق«.

حيث قال أحد األطباء: »إن10000 خطوة 
هي هدف جيد، لكن يجب أن تقرن ذلك 
الهوائية  التمارين  من  150 دقيقة  بـ 
في  مرتني  القوة  وتدريب  األسبوع  في 
األسبوع إلحداث فرق، املفتاح هو تقوية 
عضالتك حتى حتمي مفاصلك، وهذا 
سيقلل من خطر اإلصابة باضطرابات 
الظهر  آالم  مثل  والعظام  العضالت 
التهاب  إلى  باإلضافة  الرقبة  وآالم 
من  الحق  وقت  في  أيضاً  املفاصل 
احلياة، تدريب القوة ال يعني دائماً رفع 
ببساطة  ميكن  أيضاً،  الثقيلة  األوزان 
نوع  أي  أو  للعب معهم  أطفالك  رفع 
من املقاومة التي تشعر بالراحة معها«.

للعني  مسح  اختبار  باحثون  طّور 
ميكن  االصطناعي،  الذكاء  بواسطة 
اإلصابة  بخطر  للتنبؤ  استخدامه 

بأمراض القلب واألوعية الدموية.

وتوصل الباحثون إلى أن التقنية اجلديدة 
ميكن أن مُتهد الطريق لفحص القلب 
واألوعية الدموية بشكٍل أسرع وأسهل 
باستخدام الكاميرات، دون احلاجة إلى 
اختبارات الدم أو قياسات ضغط الدم.

املستندة  الصور  أن  الباحثون،  وأوضح 
أن  ميكن  االصطناعي  الذكاء  إلى 

القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  حتدد 
واألوعية الدموية والسكتة الدماغية، 
وتعمل كمؤشر بيولوجي تنبؤي بديل 
لصحة  التقليدية  اخملاطر  لدرجات 

األوعية الدموية.

التي تسمى كوارتز  اجلديدة  والتقنية 
صورة  خصائص  قياس  ميكنها 
مثل عرض  موثوق،  الشبكية بشكٍل 
كما  وانحنائها،  الدموية  األوعية 
ميكن للخوارزمية تقييم صورة واحدة 

لشبكية العني في أقل من دقيقة.

العني  فحص  الباحثني: »إن  أحد  وقال 
مقياساً  يُعد  االصطناعي  بالذكاء 
خملاطر القلب واألوعية الدموية، والتي 
العني  لشبكية  صور  فقط  تتطلب 
باإلضافة إلى بعض البيانات املتعلقة 

بالتاريخ الطبي للمريض.

تسمح  الطريقة  هذه  »إن  وأضاف: 
أوسع  نطاق  على  السكان  بفحص 
توفير  وبالتالي  جراحية،  غير  بطريقة 
لألشخاص  مبكرة  وقائية  عالجات 

األكثر عرضة للخطر.

فوائد املوز عديدة، حيث يعد من أفضل 
املصادر الطبيعية للطاقة والسكريات 
جلسم  املهمة  واملعادن  البسيطة 

اإلنسان، وهي تشمل:

1ـ غني بالسعرات احلرارية: من فوائد 
املوز أنه من الفواكه الغنية بالسعرات 
منه  غرام   100 أن  حيث  احلرارية، 
حرارية،  على 89 سعرة  تقريًبا  حتتوي 
باإلضافة إلى غناه مبضادات األكسدة 
الضرورية  واملعادن  والفيتامينات 

جلسم اإلنسان.

الطري  املوز  لب  بالطاقة: ميتاز  ميدُّ  2ـ 
على  باحتوائه  الهضم  وسهل 
وسريعة  سهلة  بسيطة  سكريات 
السكروز  مثل؛  باجلسم  االمتصاص 
والفركتوز، وبهذا يعد املوز من األغذية 
متدهم  والتي  للرياضيني  املشهورة 
يحتاجونها  والتي  السريعة  بالطاقة 
الرياضية  املبارايات  التمارين وفي  أثناء 

اخملتلفة.

الهضمية:  املشاكل  من  الوقاية  3ـ 
من  عالية  نسبة  على  املوز  يحتوي 
األلياف القابلة للذوبان مثل، البكتني، 
حيث أن استهالك 100 غرام من املوز 
نسبة  من   %7 يقارب  مبا  اإلنسان  ميد 
يومًيا،  بتناولها  ينصح  التي  األلياف 
تسهيل  في  سبًبا  يكون  وبهذا 
املشاكل  من  والوقاية  األمعاء  حركة 
األمراض  من  والعديد  الهضمية 

املزمنة.

4ـ الوقاية من اإلمساك: إن احتواء املوز 
بنسبة  للذوبان،  القابلة  األلياف  على 
عالية وخاصًة البكتني، ونسبة عالية 
من املاء حيث أن 75 % من كتلته هي 
في  يساهم  يجعله  ماء،  عن  عبارة 
في  والهضم  األمعاء  حركة  تسهيل 

اجلسم.

من  العديد  على  احتوائه  وأن  كما 
السكريات البسيطة األحادية يشجع 
التي  اإلنزميات  من  العديد  إفراز  على 
دور  له  يكون  وبهذا  الهضم  تُسّهل 
كبير في الوقاية من اإلمساك وعالجه.

املوز  املناعة: يساهم  جهاز  تقوية  5ـ 
األمراض  من  العديد  من  الوقاية  في 

من  وهذا  املناعة،  جهاز  تقوية  وفي 
على  باحتوائه  وذلك  املوز،  فوائد  أهم 
الكاروتني  وخاصة  األكسدة  مضادات 
وفالفينويدز وفيتامني ج، واملهمة جدًا 
من  والوقاية  املناعة  جهاز  تقوية  في 
والسرطانات  األمراض  من  العديد 

ومحاربة الشيخوخة.

املوز  يعتبر  القلب:  على  يحافظ  6ـ 
من املصادر الغنية جدًا بفيتامني ب6 
)البيريدوكسني( واملهم جدًا لسالمة 
الدم،  فقر  من  والوقاية  األعصاب 
واحملافظة على صحة القلب والشرايني، 
ما  توفر  املوز  من  غرام   100 أن  حيث 
بها  املوصى  الكمية  من   %28 يقارب 

يومًيا من هذا الفيتامني.

7ـ يُحّسن احلالة النفسية: من فوائد 
املوز أنه مهدئ لألعصاب ويساعد على 
التقليل من الكآبة وذلك باحتوائه أيًضا 
اجلسم  ويقوم  التريبتوفان،  مادة  على 
بتحويل املادة املذكورة ملا يُعرف بهرمون 
يساعد  والذي  اجلسم،  في  السعادة 

على االسترخاء وحتسني املزاج.

القدم  منذ  املوز  ُعِرف  رمبا  كله  ولهذا 
احلكماء  أو  الفالسفة  فاكهة  باسم 
االسترخاء  في  يساعدهم  كان  ألنه 

والتأمل.

ذلك  إلى  باإلضافة  باملعادن:  غني  8ـ 
أنه  الطازج  املوز  فوائد  من  فإن  كله 
يعتبر من أغنى الفواكه باملعادن، مثل: 
احلديد والنحاس واملغنيسيوم واملنغنيز 
العظام  ولتقوية  للدم  الضرورية 

واحملافظة على سالمة القلب.

األساسية  املصادر  من  بأنه  يشتهر 
للبوتاسيوم، حيث يساعد البوتاسيوم 
في تنظيم ضغط الدم ومعدل نبضات 
وسير  اخلاليا  على  واحلفاظ  القلب 

العمليات احليوية اخملتلفة.

من  السليم:  الوزن  على  احلفاظ  9ـ 
بني  واملنتشرة  الشائعة  املعلومات 
بالنشويات  املوز  غنى  أن  الناس؛ 
زيادة  في  يكون سبًبا  قد  والسكريات 
الوزن والسمنة، وبهذا جند أن الكثيرين 
مينعون أنفسهم من تناوله جملرد أن بدأوا 

بخطة احلمية اخلاصة بهم.

وبالتأكيد مع األخذ باالعتبار أن احلصة 
تقريًبا  والتي تساوي  املوز  الواحدة من 
موزة صغيرة احلجم والتي تعتبر حصة 
واحدة من الفواكه تعطي اإلنسان ما 
يقارب 60 سعرة حرارية، وبهذا فعلينا 
مناسبة  غذائية  حمية  تخطيط 
املوز  بها  ويندرج  احلرارية  السعرات 
خالل الوجبات اخلفيفة وضمن الكمية 
احملافظة على  والتي تضمن  احملسوبة 

الوزن السليم أو بلوغه.

يعتقد  واملوز:  السكري  مريض  10ـ 
من  مُينع  السكري  مريض  أن  البعض 
وبالذات  الطعام  أنواع  بعض  تناول 
املوز  مثل،  احللو  الطعم  ذات  الفواكه 
املعلومات  من  طبًعا  وهذه  والعنب، 

اخلاطئة والشائعة بني الناس.

إذا كان مريض السكري ملتزًما بنظام 
الفواكه  هذه  ويشمل  سليم  غذائي 
سيكون من السهل حينها السيطرة 
الدم،  في  السكر  مستوى  وتنظيم 
صحًيا  خيارًا  يكون  قد  بالذات  فاملوز 
من  عالية  نسبة  على  يحتوي  أنه  إذ 
املاء الذي يشكل 75% تقريباً من وزنه، 
ونسبة 23% من السكريات، أال أنه يعد 

فقيرًا بالبروتني والدهون.

وبهذا فعلى مريض السكري أال يُكثِر 
منه ولكن ميكن تناول حبة واحدة منه 
األطعمة وحسب  باقي  اليوم مع  في 
واملناسبة  السليمة  الغذائية  اخلطة 

له.

مليكة كاراجوزلو تضرب عن الطعام بعد تعرضها للضرب

إيران تدعي »أحقية مطالب »المحتجين.. وسلطاتها توقف ممثلة معروفة

الكردية رنو الجاف: هذه أصعب لحظاتي كأول قائدة مروحية حربية

نصائح للعاملين في المكاتب لتجّنب التهاب المفاصل

فوائد الموز المذهلة

تطوير تقنية جديدة تتنبأ بأمراض القلب من خالل العين
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العالم كأس  في  المجموعات  دور  أحداث  أبرز 

في 20 من شهر تشرين الثاني املاضي 
العالم  كأس  منافسات  انطلقت 
واسعة  انتقادات  مع  قطر  دولة  في 
الدولة،  لهذه  اإلنسان  حقوق  لسجل 
وخاصًة التعامل مع العمال األجانب، 
ولكن برزت أحداث أخرى منها رياضية 
منافسات  ومنها سياسية من خالل 
دور اجملموعات الذي انتهت مجرياته في 

الثاني من كانون األول اجلاري.
خسارة  عبر  كان  األول  البارز  واحلدث 
أول  بذلك  يكون  والذي  قطر  منتخب 
مباراته  يخسر  مستضيف  منتخب 
بعد  وذلك  املونديال،  في  االفتتاحية 
هزميته أمام منتخب اإلكوادور بهدفني 
دون رد، في املباراة التي أُقيمت بينهما 
مساء السبت في العشرين من شهر 
تشرين الثاني بإستاد البيت في افتتاح 
بطولة  من  األولى  اجملموعة  مباريات 

كأس العالم قطر 2022.
ولم يحدث في تاريخ كأس العالم أن 
كأس  استضافة  منتخب  أي  َخِسر 
االفتتاحية  مباراته  وخِسر  العالم 
تاريخ  مدار  في  وذلك  املونديال،  في 
البطولة التي انطلقت عام 1930، فقد 
 16 في  املستضيفة  املنتخبات  فازت 

مناسبة وتعادلت في ستة منها.
“سكواكا”  شبكة  وبحسب   
منتخب  أصبح  فقد  لإلحصائيات، 
اإلكوادور هو أول فريق في تاريخ كأس 
العالم املمتد 92 عاًما يهزم أصحاب 
االفتتاحية  مباراتهم  في  األرض 

بالبطولة.
خسارتها  بعد  قطر  اعتبرت  كما 
بثالث هزائم صاحبت أسوأ نتيجة بني 

أصحاب األرض وثاني مضيف يودع دور 
اجملموعات بعد جنوب أفريقيا في 2010.

باملفاجأة  العالم  الكثيرون في  وُصِدم 
مونديال  في  حصلت  التي  الكبرى 
السعودي  املنتخب  فوز  بعد  قطر، 
هو  والذي  األرجنتني  منتخب  على 

كأس  لنيل  املرشحني  أبزر  من  يعتبر 
العالم، وبنتيجة هدفني مقابل هدف 
واحد، ونشر االحتاد الدولي لكرة القدم 
فوز  يعتبر  أنه  موقعه  عبر  »الفيفا« 
في  ومفاجأة  صدمة  أكبر  السعودية 

تاريخ كأس العالم حتى اآلن.
بفوز ميسي  التوقعات  وكانت جميع 
ورفاقه، ولكن كان لألخضر كالم آخر، 
وفي مباراة قتالية استطاع فيه أسود 
األخضر قلب النتيجة وحتقيق االنتصار 
التاريخي على راقصي التانغو، وسط 
فرحة اجلماهير العربية في كل مكان.

ومن جديد تدّخلت السياسة على اخلط 
في مونديال كأس العالم، ففي مباراة 
املنتخب  العبو  امتنع  وإنكلترا،  إيران 
اإليراني عن أداء النشيد الوطني إليران 
اإليراني  النظام  قمع  على  احتجاجاً 
قبل  بدأت  التي  الشعبية  لالنتفاضة 
استشهاد  بعد  الشهرين،  يُقارب  ما 
الشابة الكردية جينا أميني على يد ما 

يُسّمون شرطة األخالق.
مع  تضامنهم  عن  الالعبون  وعّبر 
االنتفاضة الشعبية القائمة إلى اآلن 
في روجهالت كردستان وإيران، ولكن عاد 
املنتخب اإليراني وقام بأداء النشيد ولم 
تتوضح أسباب ذلك أن كانوا تعرضوا 
للتهديد أو حرصاً على تقدمي مستوى 
أفضل من مباراتهم مع إنكلترا والتي 
خسروها بستة أهداف مقابل هدفني.

في  متواجدة  السياسة  بقيت  كما 
اإليراني  االحتاد  احتج  فقد  املونديال، 
لكرة القدم على إزالة نظيره األمريكي 
لفظ اجلاللة »اهلل« من علم إيران على 
مواقع التواصل االجتماعي، قبل املباراة 

في  البلدين،  منتخبي  بني  جرت  التي 
ختام مرحلة اجملموعات بكأس العالم 

.2022
واجه  سياسًيا،  مشحون  لقاء  وفي 
في  األمريكي  نظيره  إيران  منتخب 
الثانية  اجملموعة  في  األخيرة  مباراته 

وانتهت املباراة بفوز املنتخب األمريكي 
بهدف دون رد.

الرسمية  »إرنا« اإليرانية  وكالة  وقالت 
أزالت  مهني،  غير  تصرف  »في  وقتها 
باالحتاد  اخلاصة  إنستغرام  صفحة 
من  اهلل  رمز  القدم  لكرة  األمريكي 
اإليراني  االحتاد  أرسل  اإليراني.  العلم 
إلى  إلكترونية  رسالة  القدم  لكرة 
القدم(،  لكرة  الدولي  )االحتاد  الفيفا 
إلى االحتاد  ليطالبه بإصدار حتذير جاد 

األمريكي«.
شرائط  ثالثة  من  إيران  علم  ويتألّف 
أفقية باألحمر واألبيض واألخضر، مع 
في  منّمق  بخط  »اهلل«  اجلاللة  لفظ 
العلم  من  الكلمة  وأُزيلت  الوسط، 

االحتاد  صفحتي  على  منشورين  في 
األمريكي في إنستغرام وتويتر.

في  األملاني  املنتخب  العبو  قام  وكما 
على  أيديهم  بوضع  لهم  مباراة  أول 
ملنع  رفضهم  عن  كتعبير  أفواههم 
امللونة  الكابنت  شارة  لوضع  قطر 
التي ترمز لعلم املثليني، ولكن أصبح 

املنتخب األملاني مكاناً للسخرية بعد 
اجلماهير  من  وخاصًة  الفعلة،  هذه 
العربية التي رفضت تضامن املنتخب 
اجملتمع  في  شواذ  هم  من  مع  األملاني 

بحسب تعبيرهم.
البطولة  األملاني  املنتخب  غادر  كما 
تاريخية  خلسارة  تعرضه  بعد  مبكراً 
أمام املنتخب الياباني وبهدفني مقابل 
هدف واحد، وتعادل بعدها مع منتخب 
إسبانيا بهدف لهدف، وفاز في آخر مباراة 
بأربعة  كوستاريكا  منتخب  على  له 
لم  الفوز  هذا  ولكن  لهدفني،  أهداف 
يشفع له بعد فوز اليابان على إسبانيا 
في مفاجأة كبيرة أخرى، ولتودع أملانيا 
املونديال للمرة الثانية على التوالي من 
الدور األول، رغم أن املنتخب األملاني كان 

من أبرز املرشحني لنيل اللقب.
تاريخياً  فوزاً  قرطاج  كما حقق نسور 
فرنسا،  منتخب  اللقب  حامل  على 
بسبب  فرنسا  طبعاً  رد،  دون  بهدف 
الـ16  التأهل لدور  تأمني مقعدها في 
األساسية،  بالتشكيلية  تلعب  لم 
ولكن هذا ال يعني بأن اخلسارة عادية 
ملنتخب مثل فرنسا، ورغم فوز منتخب 
تونس إال أنه لم يلحق بركب املتأهلني 
لدور الـ 16 بسبب تعادله في مباراته 
أهداف  دون  سلباً  الدمنارك  مع  األولى 

وخسارته أمام استراليا بهدف دون رد.
كما استطاع املنتخب الكوري اجلنوبي 
في  فوزه  بعد  التأهل  بطاقة  بتأمني 
املباراة األخيرة حلساب اجملموعة الثامنة 
بهدفني  البرتغالي  املنتخب  على 
مقابل هدف واحد، وليتأهل املنتخبني 
الـ 16 وليغادر منتخب  دور  إلى  سوّياً 
مباريات  ختام  في  فاز  الذي  األرغواي 
دون  بهدفني  غانا  على  اجملموعة  هذه 

رد، والذي خرج أيضاً من املونديال.
وأيضاً منتخب السامبا تلقى مفاجأة 
منتخب  أمام  َخِسر  عندما  كبيرة 
ختام  في  رد  دون  بهدف  الكاميرون 
وسّجل  السابعة،  اجملموعة  مباريات 
فنسان  السعودي  النصر  مهاجم 
أبوبكر هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
الفوز  السمراء  القارة  مانحاً   )2+90(
األول في تاريخ كأس العالم على أبطال 

ضمنوا  والذين  مرات  خمس  العالم 
نقاط  ست  برصيد  اجملموعة  صدارة 
الفائزة  سويسرا  أمام  األهداف  بفارق 

على صربيا، بثالثة أهداف لهدفني.
وتأهل منتخب املغرب إلى دور 16 بكأس 
العالم لكرة القدم ألول مرة خالل 36 
ليتصدر  كندا،  على   1-2 بفوزه  عاماً 
حساب  على  السادسة  اجملموعة 

كرواتيا في إستاد الثمامة بالدوحة.
وأصبح املغرب املمثل العربي الوحيد في 
نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر 
صاحبة األرض وتونس والسعودية، ورفع 
املغرب رصيده إلى سبع نقاط بفوزين 
لكرواتيا  نقاط  خمس  مقابل  وتعادل، 
نفس  في  بلجيكا  مع  تعادلت  التي 

التوقيت دون أهداف.
احلاصلة  األحداث  أهم  سردنا  وبهذا 
في دور اجملموعات ومع بداية دور الـ 16 
األرجنتني مغامرتها في  واصلت  فقد 
مونديال قطر، بالتأهل إلى ربع النهائي 
بنتيجة  أستراليا  على  التغلب  عقب 
على  أُقيمت  التي  املباراة  في   ،)1-2(

ملعب أحمد بن علي.
وسجل ثنائي األرجنتني ليونيل ميسي 
ألفاريز  وجوليان   )35( الدقيقة  في 
في الدقيقة )57(، بينما سجل هدف 
أستراليا الوحيد إنزو فيرنانديز باخلطأ 

في مرماه في الدقيقة )77(.
في  موعداً  بالتالي  األرجنتني  وتضرب 
ربع النهائي أمام هولندا، والتي تفوقت 

في وقت سابق على الواليات املتحدة.
الدفاع  فرنسا حملة  وواصل منتخب 
على  بالفوز  العالم،  كأس  لقب  عن 
الديوك  بولندا بثالثية لهدف، ليتأهل 

لدور الثمانية.
سجل أوليفييه جيرو وكيليان مبابي 
»ثنائية« في الدقائق 44 و74 و91 بينما 
هدف  ليفاندوفسكي  روبرت  سجل 
في  جزاء  ركلة  من  الوحيد  بولندا 

الدقيقة 99.
لنجمهم  الفوز  بهذا  الديوك  يُدين 
الشاب كيليان مبابي الذي صنع هدفاَ 
وسجل هدفني، ليتأهل أبطال العالم 
ملالقاة الفائز من مواجهة إنكلترا ضد 

السنغال.

سبي  كري  مهجري  مخيم  يقطن 
على  موزعني  يقارب 6540 مهجراً  ما 
خيمة،   1200 تقارب  اخليام  من  عدد 
صعبة  إنسانية  ظروفاً  ويواجهون 
الغزيرة،  املطرية  الهطوالت  عقب 
التي تسببت بدخول مياه األمطار إلى 
في  للمبيت  اضطروا  حيث  خيمهم، 
خيم أقرانهم من املهجرين األوفر حظاً، 
يتم  أن  إلى  املياه  تدخلها  لم  والتي 

جتفيف خيمهم املتضررة. 

تضررت  الذين  املهجرون،  ويدأب 
إلى إخراج مياه األمطار من  خيمهم، 
اخليم، وجتفيف األثاث املوجود فيها من 
)بطانياتـ  إسفنجـ  سجاد... وغيرها(، 
خيمهم  إلى  العودة  ليستطيعوا 
املتضررة، التي لم تعد تصلح للمكوث 
فيها بعد األمطار الغزيرة، التي هطلت 

على اخمليم.

ليلة عسيرة يعيشها املهجرون 
عقب الهطوالت املطرية

»حسني  املهجر  يقول  الصدد  وبهذا 
العبد اهلل«: »نعمل على إصالح األضرار 
هطلت  التي  األمطار،  عن  الناجمة 
نحن  بيننا،  تعاون  وهنالك  علينا، 
القاطنني، في اخليم، للعمل على إخراج 
املياه، التي تتسرب داخل اخليم بعد كل 
مطر، ولم نشهد أي استجابة من قبل 
املنظمات العاملة في اخمليم، ولم يتم 
أو  األضرار،  لتدارك  مساعدة  أي  تقدمي 
إيواؤنا في مراكز إلى أن نصلح خيمنا 

املتضررة«.

وقاطنون  مهجرون  »هنالك  وأضاف: 
في اخمليم، ال يستطيعون التعامل مع 
اآلن،  نواجهها  كالتي  الطوارئ  حاالت 
الذي يحصل  والتعاون،  املساعدة  لوال 
املتطوعني  أو  اجليران  بعض  قبل  من 
وجود  عدم  ظل  في  اخمليم،  داخل  من 
التعامل  استطعنا  ملا  للطوارئ،  فرق 
مع هذا الوضع والعودة من جديد إلى 

خيامنا املتضررة«.

دعم اجلهود ملواجهة حاالت الطوارئ

علي«:  »محمد  املهجر  يقول  حني  في 
إلى  األمطار  مياه  دخول  سبب  »إن 
اخليم، هو اهتراء اخليم بسبب عوامل 
االفتراضية  الصالحية  وانتهاء  الزمن، 
ألغطية اخليم، وعدم استبدالها قبل 
من  الرغم  على  الشتاء  فصل  دخول 
وعدم  للمهجرين،  املتكررة  املطالب 
لشراء  قبلهم  من  اإلمكانية  وجود 

املتطلبات الالزمة للحيلولة دون تسرب 
مياه األمطار إلى داخل اخليم كالعوازل، 

وغيرها من اللوازم األخرى الضرورية«.

أغلب  أن  إلى  »علي«،  املهجر  وأشار 
األسر املهجرة داخل اخمليم تعتمد على 
جهودها الذاتية لتجهيز اخليم، وتوفير 
في  اخليم  لتأمني  الالزمة  املتطلبات 
في  املتواجدة  املنظمات  تقاعس  ظل 
اخمليم، للقيام مبا يلزم ملؤازرة املهجرين 

التي  األضرار،  إلصالح  بجهودهم، 
تسببت بها األمطار مؤخراً.

املعنية  اجلهات  املهجرون  وطالب 
دعم  اخمليم  في  العاملة  واملنظمات 
اجلهود املبذولة، لتجاوز الوضع املأساوي، 
الذي يعانون منه في اخمليم، وتوفير فرق 
للطوارئ، واالستجابة في حال حدوث 
حوادث طارئة واستثنائية، ودعم جهود 

املهجرين لتجاوزها.

هما  واألب  األم  ذراَعي  أن  شك  »ال 
أبذل  ولكنني  لألطفال،  ملجأ  أفضل 
أخي  ابَني  رعاية  في  جهدي  قصارى 
 41( الشردوب  اليتيَمني«، تصف حنان 
عاًما( مسؤولية حتملها على عاتقها 
القصف  جراء  شقيقها  مقتل  بعد 
النعمان في 2018،  على مدينة معرة 
وسفر زوجته إلى تركيا بعد ارتباطها 

ثانيًة.

قررت عمة الطفَلني احتضانهما بعدما 
صارا وحيدَين بال معيل أو سند، وُعرضة 
للمؤثرات اخلارجية السلبية، بحسب 
وهما  بلدي«،  »لعنب  حنان  قالته  ما 
الست  أكبرهما  يتجاوز  لم  صغيران 

سنوات.

سوريا  في  الصراع  سنوات  وتركت 
بعضهم  يتامى،  األطفال  من  العديد 
فقد  وبعضهم  والديه  أحد  فقد 
كليهما، ومع قلة دور رعاية األيتام في 
إدلب شمالي سوريا، حتمل  محافظة 
احتضان  مسؤولية  العائالت  بعض 
األطفال، الذين فقدوا ذويهم وجتمعهم 

بهم صلة قرابة.

أيًضا،  بأطفال  رُزقت  العائالت  هذه 
وعليه جمعت بني أطفالها، وأقاربهم 
اليتامى، وعملت على توفير بيئة أسرية 
يؤثر  قد  فيما  ورعايتهم،  الحتوائهم 
والنفسية  على حياتهم االجتماعية 

بشكل سلبي.

تعويض مللجأ آمن

إحدى  في  مستخدَمة  حنان  تعمل 
مقابل  الدانا،  مبدينة  اخلاصة  املدارس 
أجر شهري ال يتجاوز ألفي ليرة تركية 
وهو  تقريًبا(،  دوالر   100( الشهر  في 
مبلغ بالكاد يكفي لتلبية االحتياجات 
األساسية، وتدبير أمور عائلتها املكوّنة 

من أربعة أبناء وزوج مريض بالسكري.

ورغم إمكانات حنان املادية املتواضعة، 
ما  اليتيَمني  الطفَلني  منح  حتاول 
أجل  من  واحلماية  األمان  من  ميكنها 
أسرية طبيعية، في  ببيئة  أن يشعرا 
إليها،  احلاجة  بأمس  هم  الذي  الوقت 

حسب تعبيرها.

شمال  في  فريدة  ليست  حنان  حالة 
غربي سوريا، الذي يحتضن ما يزيد على 
مخيمات  ففي  نسمة،  ماليني  أربعة 
مدينة سرمدا احلدودية مع تركيا، حيث 
احلياة،  مقومات  وندرة  املهترئة  اخليام 
جدان  يؤوي  النازحون،  يعيشها  التي 
سبعينان أحفادهما الثالثة من ابنتهم 
بعد مقتلها وزوجها في قصف على 

قرية جباال أواخر 2017.

لعنب  قال  الصواف«  »حسن  اجلد 
بلدي: إنه بات املعيل الوحيد ألحفاده، 
ويحاوالن  جدتهم،  مع  بهم  يعتني  إذ 
تأمني احتياجاتهم مبا يتوفر لهما من 

مساعدات.

وال يستطيع الصواف، الذي أعرب عن 
حزنه لذلك، تقدمي كل ما يحتاج إليه 
األطفال، مشيرًا إلى أنه ال ميلك دخاًل 

في  أرزاقه  جميع  فقد  أنه  كما  ثابًتا، 
النزاع.

وزوجته عن  اجلد  يتوانى  ورغم ذلك، ال 
منح احلب واملشاعر األبوية التي يحتاج 
يشعر  ال  كي  اليتيم،  الطفل  إليها 
أقرانه  عن  بالنقص  أو  أهله  بفقد 

اآلخرين، على حد تعبيره.

وأوضح الصواف: »إنه يعمل على بيع 
يحصل  التي  اإلغاثية،  السالل  بعض 
عليها بشكل شهري، في سبيل إكمال 
األطفال تعليمهم وتوفير املستلزمات 

الدراسية لهم«.

ورغم غياب اإلحصائيات عن عدد األيتام 
السوريني خالل سنوات الصراع، قدّرت 
منظمة »Yetim Vakfı« التركية غير 
في  السوريني  األيتام  عدد  احلكومية 
من  يقارب  مبا  وحدها  إدلب  محافظة 
مليون و200 ألف يتيم، حسب أحدث 

إحصائية صدرت عن املنظمة في أيار 
.2021

غياب احلاضنة القانونية واجملتمعية

قالت  بلدي،  عنب  إلى  حديث  في 
نهى  واالجتماعية  النفسية  املرشدة 
أفضل  االحتضان  فكرة  »إن  اخلطيب: 
مستقبل  على  للحفاظ  احللول 
من  لهم  متنحه  ملا  اليتامى،  األطفال 
العيش في جو أسري يضمن لهم بيئة 

آمنة ومستقرة«.

وأضافت نهى: »إن جتربة فقد األطفال 
لذويهم من أقسى التجارب، التي ميرون 
بها، ويزيد األمر سوًءا كلما كان الفاقد 
بالضعف  يشعر  يجعله  ما  صغيرًا، 

والوحدة وفقدان األمان.

إحداث  ضرورة  على  نهى  وشددت 
برعاية  متخصصة  مؤسسات 

الطفل  ترعى  التي  العائالت،  وتأهيل 
في  األسر  تلك  ومساعدة  اليتيم، 
الغذائية  كاحلاجات  احتياجاته،  توفير 
والتربوية  والنفسية  والصحية 
واالجتماعية، وخاصة إذا كانت األسرة 
مادية  إمكانات  ذات  له  احملتضنة 

ضعيفة.

األحوال  محامي  نفى  جهته،  من 
الشخصية »عبد الرزاق اإلسماعيل«، أن 
تكون هناك جهات حكومية تتولى أمر 
متابعة األطفال اليتامى، الذين فقدوا 

أبويهم.

وأوضح، أن احتضان األطفال من وجهة 
نظر قانونية وشرعية تكون لألم بداية، 
وفي حال غياب األم لوالدة األم، ثم لألب، 

ثم لوالدة األب.

وأشار احملامي إلى أن األيتام احملتَضنني 
من قبل جمعيات خيرية، أو من أقرباء، 
حكومية  جهة  أي  توجد  ال  غرباء،  أو 

تتابعهم.

إدلب،  منطقة  »اإلنقاذ«  حكومة  تدير 
وأجزاء من أرياف حلب والالذقية، وتعاني 
خّلفته  سكانًيا،  اكتظاًظا  املنطقة 
أخرى  مناطق  من  التهجير  حمالت 
النزاع،  سنوات  مدار  على  سوريا  في 
من  الكثير  وصول  في  وسط صعوبة 
وتشديد  إليهم،  اليتامى  هؤالء  أقارب 
اجلهات  بني  التماس  خطوط  على 
العسكرية، وتقييد الزيارات من تركيا 

شماال.

 في قطر، وحدثت مفاجأة من 
ً
روناهي/ قامشلو ـ برزت الكثير من األحداث من خالل منافسات دور المجموعات لكأس العالم المقام حاليا

العيار الثقيل، وكذلك دخول السياسة على الخط وأحداث مثيرة كثيرة حملها هذا الدور.

 بخيمهم، في 
ً
 عقب الهطوالت المطرية األخيرة، والتي سببت ضررا

ً
 صعبة

ً
عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ يواجه مهجرو مخيم كري سبي ظروفا

حين ناشدوا الجهات المعنية، والمنظمات اإلنسانية لمساعدتهم في مواجهة الحاالت الطارئة، والتعامل معها.

ية مهجرو كري سبي ومعاناتهم بعد الهطوالت المطر

اليتامى في إدلب... مسؤولية األقارب المنهكين

حسين العبد اهلل محمد علي
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من جانبها أصدرت هيئة التربية والتعليم 
الى  بياناً  بعد ثالث ساعات من االنفجار 
معروف  هو  »كما  فيه:  جاء  العام  الرأي 
الفاشية  التركية  والدولة  ومنذ سنوات 
احملتلة وبكل الوسائل بهجماتها القذرة 
بكافة  مناطقنا  تهاجم  والهمجية 

مكوناتها وأطيافها.

الهمجية  األساليب  وبكل  يوم  كل  في 

تهاجم مدننا وشعبنا وكافة مؤسساتنا 
هذا  ضد  اإلبادية  بعملياتها  املدنية 
الشعب املسالم. وفي الهجمة األخيرة 
التربية  هيئة  أعضاء  استهدفت  التي 
والتعليم في إقليم اجلزيرة بلغم سيارة 
في  والتعليم  التربية  هيئة  موظفي 
الدوام الرسمي  الساعات األولى من بدء 

للهيئة.

وفي  الهجمة  هذه  أن  معروف  هو  كما 
الدوام الرسمي وفي هذه الساعة  بداية 
هو دليل على قيام الدولة التركية مبجزرة 
فيه هذه  الذي جرت  التوقيت  كبيرة ألن 
الهجمة الهمجية من أجل القيام مبجزرة 

بحق موظفي الهيئة.

وروسيا   DYE التحالف  قوات  نناشد 
واملنظمات  الدولية  القوات  وكافة 

اإلنسانية بوقف هجمات الدولة التركية 
احملتلة، ونقول لكافة القوى املوجودة على 
على  دليل  صمتكم  بأن  سوريا  ساحة 

شراكتكم مع هذه الدولة احملتلة.

والتعليم  التربية  كهيئة  أخرى  مرةً 
الهجمات  بهذه  نندد  اجلزيرة  إقليم  في 
الشرسة علينا، ونقول لهم بأننا صامدون 
في وجه هذا االحتالل بقوة وإرادة شعبنا 

الثائر والصامد بوجه كافة ضغوطات هذه 
الدولة الهمجية والشرسة ولن تستطيع 
مستقبلنا  حتطيم  أو  اإلرادة  هذه  كسر 

الزاهر واملشرق.

ألعدائنا  أجمع  للعالم  نقول  أخرى  مرةً 
بالتقدم  مستمرون  بأننا  وأصدقائنا 
التعليمية  مؤسساتنا  في  والتطور 

وسوف ننتصر في النهاية«.

من  شخص  ألف   200 من  أكثر  يواجه 
أهالي مقاطعة الشهباء ومهجري عفرين 
احملتلة كارثة إنسانية بعد تشديد حكومة 
املقاطعة،  على  اجلائر  للحصار  دمشق 
املؤسسات اخلدمية  بإغالق  الذي تسبب 

والطبية والتعليمية فيها.

تتوجه مقاطعة الشهباء التي يقطنها 
أكثر من 200 ألف شخص من سكانها 
عفرين  مقاطعة  ومهجري  األصليني 
استمرار  مع  إنسانية  كارثة  نحو  احملتلة 
»الفرقة الرابعة« التابعة حلكومة دمشق 
التي  املقاطعة  على  احلصار  بتشديد 
لهجمات  نفسه  الوقت  في  تتعرض 
التركي  االحتالل  دولة  تشنها  عنيفة 
التحتية،  والبنية  املواطنني  مستهدفًة 

بشكٍل شبه يومي.

تشهد  التي  الشهباء  مقاطعة  وتضم 
حصاراً خانقاً نتيجة سياسات التجويع 
التي تفرضها حكومة دمشق، أربع نواحي 

هي )تل رفعت، أحرص، أحداث، فافني( و40 
قرية وبلدة تابعة للنواحي األربعة.

مخيمات  خمسة  فيها  يوجد  كما 
)عفرين،  وهي:  احملتلة،  عفرين  ملهجري 
الشهباء، العودة، سردم، برخدان(. وتسبب 
منع حكومة دمشق لدخول احملروقات إلى 
املقاطعة، بانقطاع التيار الكهربائي بعد 
الكهرباء  بتوليد  اخلاصة  املولدات  توقف 
املازوت  مادة  فقدان  نتيجة  العمل  عن 
شبكة  وانقطاع  لتشغيلها،  الالزمة 
جميع  توقف  إلى  باإلضافة  اإلنترنت، 
اآلليات  توقف  نتيجة  اخلدمية  األعمال 

الالزمة إلجنازها.

وتتبع حكومة دمشق منذ أكثر من أربع 
مقاطعة  احتالل  منذ  حتديداً   – سنوات 
عفرين في آذار عام 2018 سياسة )قوت 
ال متوت( بحق سكان مقاطعة الشهباء 

ومهجري مقاطعة عفرين.

الرابعة  الفرقة  كانت  أشهر  عدة  قبل 
املازوت  من  بدخول 15 صهريجاً  تسمح 
إلى مقاطعة الشهباء وهي كمية ضئيلة 
جداً بالنسبة حلاجة املقاطعة والتي تبلغ 
في  أسبوعني.  كل  صهريجاً   60 نحو 
الشهرين األخيرين منعت الفرقة الرابعة 

دخول املازوت بشكٍل تام إلى املقاطعة.

ينطبق األمر نفسه على مادة الغاز، فقد 
قّلصت حكومة دمشق عدد أسطوانات 
الغاز املقرر إدخالها شهرياً إلى املقاطعة 

من نحو 28 ألف أسطوانة إلى 10 آالف 
أسطوانة، وبلغ سعر األسطوانة الواحدة 
منعت  والحقاً  سوريّة،  ليرة  ألف   100

دخوله بشكٍل تام.

كافة  على  بظالله  احلصار  هذا  ألقى 
حيث  املقاطعة،  في  احلياة  مناحي 
إلقليم  والتعليم  التربية  هيئة  اجتهت 
عفرين مؤخراً إلى تعليق الدوام الرسمي 
عدم  بسبب  كامل  ألسبوع  للمدارس 
توفر مادة مازوت التدفئة، وذلك بدءاً من 
يوم األحد 4 كانون األول اجلاري؛ وبحسب 
الدوام  الهيئة، فإنه سيتم متديد تعليق 

في حال استمرار احلصار.

ويوجد في الشهباء 72 مدرسة ومعهد 
ونحو 15 ألف طالب وطالبة في مختلف 

املراحل.

توزيع  عن  املياه  صهاريج  توقفت  كما 
املياه في املقاطعة، بسبب عدم توفر مادة 

املازوت لتشغيل املولدات ونقل املياه عبر 
األربعة  النواحي  وقرى  مدن  إلى  اجلرارات 
التابعة للمقاطعة ومخيمات املهجرين.

انقطع حليب األطفال واألدوية في  كما 
املراكز الطبية والصيدليات التي هي على 

وشك اإلغالق لعدم توفر األدوية فيها.

وذلك بعد أن كانت حواجز قوات حكومة 
الشاحنة  بقياس  املبالغ  تفرض  دمشق 
احململة باألدوية باملتر، في حال السماح لها 

باملرور إلى املقاطعة.

وتنتشر سبعة حواجز مشتركة لألفرع 
على  دمشق  حكومة  وقوات  األمنية 
الطريق الواصل بني مدينة حلب ومقاطعة 
الشهباء على نحو 20 كم، وهي حواجز لـ 
)الفرقة الرابعة ـ اخملابرات اجلوية ـ األمن 
العسكريـ  أمن الدولةـ  اخملابرات العامة 

ـ اجلماركـ  الشرطة(.

وكالة هاوار

مركز األخبار ـ شهدت مدينة السويداء 
 2022/12/4 األحد  السوري  اجلنوب  في 
بعد  بدأت  واضطرابات،  عنف  أحداث 
املشنقة،  دوار  من  انطلقت  مظاهرة 
املعيشية، وتخلي  األوضاع  بتدهور  تندد 
اقتحم  مسؤولياتها.  عن  احلكومة 
بعدها احملتجون مبنى احملافظة، وحطموا 
مكاتبه، كما أضرموا النار بسيارات أمنية 

في محيط املبنى.

نار كثيف على  بإطالق  األمن  قوات  ردّت 
احملتجني، ما تسبب باحلصيلة األكبر من 
املصابني، فقد ذكرت وسائل إعالم محلية 
إصابتهم  تراوحت  جريحاً،   18 بسقوط 
وانفضت  وشظايا،  نارية،  طلقات  بني 
مركز  ليشهد  ذلك،  بعد  االحتجاجات 
مع  مشدداً،  أمنياً  استنفاراً  املدينة 
احلني  بني  نارية  رشقات  أصوات  سماع 

واآلخر.

سوريا  مجلس  أصدر  السياق  هذا  وفي 
الدميقراطية بياناً بخصوص هذا الوضع 
جاء فيه: »يتابع مجلس سوريا الدميقراطية 
ببالغ األهمية االحتجاجات الشعبية في 
مدينة السويداء والتي تصاعدت وتيرتها 

ديسمبر،  األول/  كانون  من  الرابع  اليوم 
أمام مبنى السرايا، حيث متت مواجهتها 
بالرصاص احلي وراح ضحيته شابني من 

أبناء مدينة السويداء.

إن هذه االحتجاجات الشعبية املدفوعة 
بحالة من االحتقان بسبب سوء األوضاع 
االقتصادية  احلالة  وتدهور  االجتماعية 
من  املواطنني  وحرمان  للمواطنني 
والكهرباء  واملياه  التدفئة  ومواد  الوقود 
أمنية  فوضى  عن  فضالً  العام،  والغالء 
تلعب  والتي  احملافظة،  هذه  تعيشها 
فيها امليلشيات دوراً تخريبياً كعمليات 
وتهريب  والتشليح  والنهب  السرقة 

اخملدرات وتعميم الفساد بني الشباب.

على  يقتصر  ال  األوضاع  سوء  أن  كما 
كافة  تعانيه  إمّنا  السويداء  محافظة 
األمر  دمشق،  حكومة  سيطرة  مناطق 
من  ويجعل  مواتية  بيئة  يخلق  الذي 
ثورة  لالنفجار. في سياق  قابلة  األوضاع 
الكرامة التي تسعى إلجناز أهدافها في 
بها  تسببت  التي  اجلوع  أزمة  مواجهة 
سياسات حكومة دمشق املركزية التي 
وإخضاعه  الشعب  تركيع  على  تعمل 

العمل  من  بدالً  الصمت،  على  وإجباره 
مواجهة  عبر  والظلم  املعاناة  رفع  على 

أسبابه جذرياً.

بهذه  دمشق  حكومة  استمرار  إّن 
السياسات الصماء الرافضة ألي تغيير 
سيبقيها عاجزة عن إجناز أي حتول إيجابي 
في أوضاع السوريني، وعلى هذه السلطة 
األوضاع  أن  األوان  فوات  قبل  تُدرك  أن 
واألمنية  واالجتماعية  االقتصادية 
لها،  نهاية  ال  باتت  البالد  في  السيئة 
نحو  واالنحدار  املضي  في  وستستمر 
يعني  ما  اإلنسانية  الكوارث  من  املزيد 
مزيداً من االنتفاضات التي تعّبر عن حالة 
أي  في  األمل  وفقدان  واإلحباط  اليأس 

تقدم.

يقف  الدميقراطية  سوريا  مجلس  إن 
ويدين  السويداء،  أبناء مدينة  إلى جانب 
ويدعو  الُعزّل  املتظاهرين  استهداف 
سياساتها  ملراجعة  دمشق  حكومة 
مأساوياً  بات  الذي  السوري  الوضع  جتاه 
وعلى الضامن الروسي حتّمل مسؤولياته 
في  أهالينا  وسالمة  أمن  جتاه  الكاملة 

السويداء«.

مركز األخبارـ  استبق النظاُم اإليراني انطالَق 
)االثنني(  وكبيرة  جديدة  احتجاجات  موجة 
2022/12/5 وتستمر إلى األربعاء، بإعالنه حلَّ 
»شرطة األخالق« في خطوة ُفّسرت تراجعاً 
من النظام أمام الضغط الشعبي املستمر 
منذ مقتل الشابة الكردية جينا أميني أثناء 
»سوء  بدعوى  اجلهاز  هذا  لدى  احتجازها 
احلجاب«، يوم 16 سبتمبر )أيلول( املاضي في 

طهران.

اإليراني، محمد جعفر  العام  املدّعي  وأعلن 
قبل  من  األخالق«  »شرطة  إلغاء  منتظري، 
السلطات اخملتصة، كما أفادت وكالة األنباء 
الطالبية اإليرانية »إيسنا« األحد 2022/12/4 
وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم: 
»إنَّ شرطة األخالق ليس لها عالقة بالقضاء، 

وألغاها من أنشأها«.

منتظري  قال  بعدما  املفاجئ  اإلعالن  وجاء 
للثورة  العليا  »اللجنة  إنَّ  املاضي  اخلميس 
إبراهيم  الرئيس  يرأسها  التي  الثقافية«، 
رئيسي، وتضم أعضاء يختارهم املرشد علي 
خامنئي، ستعلن موقَفها من قضية احلجاب 

خالل 15 يوماً.

للتلفزيون  التابعة  »العالم«،  قناة  وسارعت 

الرسمي اإليراني، إلى القول إنَّ إلغاء شرطة 
األخالق ُفسر تراجعاً من اجلمهورية اإلسالمية 
في بعض وسائل اإلعالم األجنبية في قضية 

احلجاب والعفة وحتت تأثير االضطرابات«.

وقالت الصحافية والناشطة في حقوق املرأة، 
تلغون  »تويتر«: هل  على  جناد،  علي  مسيح 
األولى؛  اخلطوة  فقط  هذه  األخالق؟  شرطة 
اجلمهورية  )حُتل(  تُلغى  أن  يريدون  الناس 
اإلسالمية القسرية«. وأضافت: »عندما نقول 
نحن اإليرانيات: ال للحجاب اإلجباري، فهذا 

يعني: ال للجمهورية اإلسالمية«.

َّ النظام بقتله 200 شخص من  وفي حني أقر
تقارير  تفيد  االحتجاجات،  خالل  املواطنني 

حقوقية بأنَّ عدد القتلى جتاوز 470. 

املتحدة  والواليات  األوروبي  االحتاد  وكان 
وبريطانيا أعلنوا فرض عقوبات على »شرطة 
جينا  مقتل  خلفية  على  األخالق« اإليرانية 
وافداً  األخالق«  »شرطة  جهاز  ويعد  أميني. 
بتنفيذ  تقوم  التي  الشرطة  لقوات  جديداً 
طويلة  سنوات  منذ  اإلرشاد«  »دورية  خطة 
لفرض قواعد صارمة تتعلق باحلجاب اإللزامي 
للرجال بسبب  إنذارات  يوجه  للنساء، كما 

قصات الشعر أو حتى املالبس العصرية.

د. محمد فتحي عبدالعال 
)كاتب وباحث مصري(

بعد هذه االنتصارات ارحتلت الدنيا عن 
البطلني، مدبرة من بعد إقبال وإشراق 
حول  الروايات  تتضارب  حيث  وتبسم، 
بالتحول  ارتبط  والذي  مصيرهما، 
الوليد  من  األموية،  اخلالفة  بالط  في 
والذي كان على فراش املوت، وقت هذه 
االنتصارات، إلى أخيه سليمان، والذي 
حيث  ذلك،  بعد  السلطة  إليه  آلت 
تزعم الروايات أن سليمان طلب منهما 
البطء في احلضور واملكوث بفلسطني، 
ريثما ينفذ أمر اهلل ويغدو هو احلاكم، 
الكبيرة من نصيبه،  الغنائم  وتصبح 
ويقترن الفتح العظيم بحكمه، وقيل 
في روايات أخرى؛ أن خالفا دب بني طارق 
وموسى في البداية، لتسرع األول في 
التوغل داخل األندلس، دون إذن األخير، 
وقد كان املبتغى في البداية شن حرب 
شب  الحقا  خالفا  أن  وقيل  محدودة، 
وتبعا  املهولة  الغنائم  حول  بينهما، 
أنها كانت كنوزا من  الروايات،  لبعض 
والزبرجد،  واجلواهر  واليواقيت،  الذهب 
قدم  بسرقة  طارقاً  اتهم  موسى  وأن 
واملرصعة  الذهبية،  سليمان  مائدة 
باألحجار الكرمية، وإخفائها، على الرغم 
من أن طارقاً، هو الذي عثر عليها في 
مدينة سالم، ولو صحت الرواية لكان 
األولى أن يخفيها بالكلية، لكن يعلل 
طارق  جانب  من  إخفاءها  أن  البعض 
كان للتدليل أمام اخلليفة على أنه هو 
صاحب هذا  الكشف وليس موسى! 
سليمان  أن  أخرى  روايات  تزعم  فيما 
بالسرقة،  اتهمهما  امللك  عبد  بن 
واألصول  بن نصير  وأن ماضي موسى 
جعلت  زياد،  بن  لطارق  األعجمية 

الطرفني متهماً وخاسراً في آن واحد، 
ال  كبير  شيخ  فموسى  اخلليفة  أمام 
يطمح من ورائه بشيء، وهذه بالضرورة 
كانوا  األمويني  أن  كما  معاركه،  آخر 
األعجمي،  على  العربي  اجلنس  يوالون 
أيضا، وال جدوى  لذا فال ضرورة لطارق 
الرجالن  االنتصار لكفته، فأصبح  من 
أواخر  في  والفاقة  الفقر  يعانيان 
بحسب  ويسر،  سعة  بعد  حياتهما، 
أغلب املصادر، لكن ثمة مصادر أخرى 
رسمت مصيرا أفضل ملوسى بن نصير، 
وحج  عنه  رضي  اخلليفة  أن  فتدعي 
بأرض  املوت  في  رغبته  وحقق  معه، 
فيما  احلج،  مبوسم  مات  وأنه  احلجاز، 
اختار طارق حياة الزهد بجوار جاريته، 
وقيل زوجته أم حكيم في دمشق، وهي 
أول امرأة مسلمة عبرت إلى األندلس، 

ورافقته فتوحاته وأسفاره.

والتضارب  للرجلني،  الغامض  املصير 
بعض  دفع  شابههما؛  الذي  الشديد 
حقيقة  إلنكار  املعاصرين  الكتاب 
وجودهما التاريخي من األساس، ومثل 
هذه األشكال من اإلنكار حلقائق دامغة 
احلالي،  وقتنا  في  استشرت  آفة  هي 
وإغفاله  إسالمي،  هو  ما  كل  التهام 
وتشكيك  يكن،  لم  كأن  بالكلية 
التاريخية،  ثوابتهم  في  املسلمني 
خاصة املتعلقة بامللهمني من األبطال 
واجملاهدين األبرار طمعا في رضا الغرب 

واالنبطاح لرؤيته.

دخلت  إذا  املنكرين  من  النوعية  هذه 
معهم؛  فهب  العقيم،  جدالهم  في 
قَبيل  من  اإلسالمي  الغزو  قائدي  أن 
اختراع مؤرخي العرب؛ إذاً أعطني أنت 
تصورا بديال حلقيقة ما حدث عند نهر 
جواديليتي  باإلسبانية  أو  لكة،  وادي 
معركة  أو  البرباط  سهل  معركة  أو 

شذونة، أو معركة دي ال جونا دي ال خاندا 
فقد  تريد،  تسمية  أي  أو  باإلسبانية، 
أجمعت كل املصادر على ذكر الواقعة 
فهل حدثت دون قائد أو مصادفة مثال؟! 
هنا ينعقد لسان املنكرين ويبهت الذي 

كفر.

نعود للبطلني وأيا كان مصيرهما، سواء 
حق ما نقلناه حول التنكر لصنيعهما، 
أو أنهما ناال التكرمي املناسب لدورهما 
التاريخي البارز فقد أعد اهلل لهما في 
اآلخرة ما هو أعظم، وهو اجلزاء األوفى  
بالدرجات العلى من اجلنة -ونحسبهم 
عند اهلل من الصديقني الشهداء - فعن 
أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى 
:  )مثُل اجملاِهِد  اهلل عليه وسلم قال 
مِبَنْ  أعلُم  واهلُل   – اهللِ  سبيِل  في 
الصائِم  كمثِل   – سبيِلهِ  في  يجاِهدُ 
القائِم الدائِم، الذي ال يْفُترُ منْ صياٍم 
اهلُل  وتوكََّل  يَرِْجَع،  حتى  صدَقٍَة،  وال 
تعالى للمجاِهِد في سبيِلهِ إِنْ توفَّاهُ أْن 
يُدِْخَلهُ اجلنََّة، أوْ يُرِْجَعهُ سامِلًا مع أجٍر أوْ 

غنيَمةٍ(..

والتي  نصير،  بن  موسى  أقوال  ومن 
تكشف عن تواضعه وكرمه واعترافه 
ويصيب، فضال عن  بأنه بشر يخطئ 
أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة 
رجل  »أنا  القيروان:  دخوله  عند  قوله 
كأحدكم، َمن رأى مني حسنة فليحمد 
اهلل، وليحّض على مثلها، وَمن رأى مني 
كما  أُخطئ  فإني  فلينكرها،  سيئة 
وقد  تُصيبون،  كما  وأُصيب  تُخطئون، 
أمر األمير -أكرمه اهلل-لكم بعطاياكم، 
وتضعيفها ثالثا، فخذوها هنيئا مريئا، 
إلينا،  فليرفعها  له حاجة  وَمن كانت 
وهان،  عزّ  ما  عندنا قضاؤها على  وله 
ومع املواساة إن شاء اهلل«، وقوله أيضا 

“لو أطاعني الناس لفتحت روما”.

فيما ينسب التاريخ لطارق هذه املقولة، 
وقيل: إنه أصدر أوامره بإحراق السفن 
اإلسالمية: »أيها الناس، أين املفر؟ البحر 
من ورائكم، والعدو أمامكم، وليس لكم 
واهلل إال الصدق والصبر، واعلموا أنكم 
في  األيتام  من  أضيع  اجلزيرة  هذه  في 
مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم 
موفورة،  وأقواته  وأسلحته،  بجيشه 
وأنتم ال وزر لكم إال سيوفكم، وال أقوات 
إال ما تستخلصونه من أيدي عدوكم، 
وإن امتدت بكم األيام على افتقاركم، 
أمرًا ذهبت ريحكم،  ولم تنجزوا لكم 
منكم  رعبها  من  القلوب  وتعوَّضت 
اجلراءة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم 
خذالن هذه العاقبة، من أمركم مبناجزة 
فقد  لذريق(  )يقصد  الطاغية  هذا 
ألقت به إليكم مدينته احلصينة، وإن 
انتهاز الفرصة فيه ملمكن، إن سمحتم 
ألنفسكم باملوت«. وسأتوقف هنا عند 
يحلو  كما  إلنكارها  ال  اخلطبة  هذه 
الكتب  في  ورودها  لعدم  للبعض، 
القدمية املزامنة للفتح أو ألصول طارق 
البربرية، والتي متنعه من التمتع بهذه 
القدرات اخلطابية البالغية العالية في 
اإللقاء بلغة حديثة عليه، وهي العربية، 
في  منطقية  حجة  أراه  ال  أمر  وهو 
ذلك  إليه،  الكلمات  إنكار نسبة هذه 

البربر  صفوف  بني  انتشر  اإلسالم  أن 
ميالد  من  بكثير  أسبق  عهد  منذ 
بني  العربية  انتشار  وبالتالي  طارق، 
صفوفهم، وتلقي بعض الفصاحة عن 
فحول الشعراء واألدباء العرب بحكم 
اجلوار والدين والتزاوج والتالحم الثقافي، 
أمر بديهي،  أما ما أود إنكاره وبقوة فهو 
تدعي  حيث  الكلمات  هذه  مناسبة 
طارق  أمر  أن  بعد  جاءت  أنها  الروايات 
اإلسالمي؛  األسطول  سفن  بحرق 
اجملاهدين،  أمام  الطريق  ليقطع 
ويضعهم بني خيارين ال ثالث لهما، إما 
النصر وإما الشهادة، وهي نظرية غير 
منطقية ال تخطر ببال عاقل، فكيف 
يقدم قائد حتى ولو كان ال ميلك سوى 
احلد األدنى من اخلبرة العسكرية على 
مثل هذا القرار املتهور منفردا، ويضع 
لعدوه  سائغة  لقمة  وقواته  نفسه 
وفر،  كر  بني  التاريخ  مدار  على  واحلرب 
كما إنه إتالف عمدي ملمتلكات الدولة، 
ال يجوز ولم يكن ليقره عليه أحد من 
عزله  سيستوجب  كان  بل  مرافقيه، 
ومحاسبته في التو، لذلك أرى أن هذه 
كتب  تتضمنها  أن  ينبغي  ال  القصة 
التاريخ فمضارها أكثر من نفعها، إن 

وجد لها نفع.

رميا آل كلزلي/ السعودية

ماذا أفعل؟
لم يخبروني مباذا أقيُسها

اجلرُح نخرُهُ في العمِق
واحللم في كلِّ صبٍح أرتُُقُه

حنيَ يرقدُ النوُم 
ينهُض السؤاُل

ويشعُل مصباَحُه 
من فتيل املعاناة

لم يكن مدعوّا للرحلة

مع ذلك حضرَ

نسَجت الدّهشُة خياالتِها 
في رحلٍة مجهولٍة
إلى عوالٍم خضراَء

ليست بغابات
خصبٌة كاآلمال 
مقنّعٌة باملواجِع

بقطارٍ ذي اجّتاٍه واحد

ُحدِّدَ مساره
واحلكمة جننيٌ غير مكتمل

حيُث ال وجودَ للمصادَفات
كان على كّل شيٍء

أن يحدَُث
في نفِس املكان 

ونفِس الزمان
الوردةُ ال متلُك 

إاّل أن تفوَح عطرًا
والشمُس ترسُل دفأها

غير مهّتمٍة
حتت هياِج األمنيات
والكلماُت تختمرُ 
في حبِر الّلحظِة

لتدورُ في دوائِرها املُقفلة
تسأُل عن العواصِف الهاربة

من جسِدها
عن تفّجِر املوِت الكامن

في عمِق احلياة
حتاوُل العبور 

كصيحٍة في الفراِغ
أرجو أن ينشغَل عنها النسياِن

حتاوُل من جديد
أن تتوازَن 

فوق بحورِ الرّمال
كأنها قصيدة رثاء 
تنتحل الفرح لونًا

هي تعرف مصيرها احملتوم
فتعلن أنّها ليست ترابًا وحدُه

ورمادًا لن تؤول
في األرض الوحيدة 

التي نعرفها جميًعا
في يوٍم ما 

سُيعَلنُ أّن احلياةَ رحلٌة
متعتها تنتهي حلظة الوصول

وأن لذّتها احلّب واجلماُل
وإن طالت الرحلة

سيظّل النخُل شاهدًا 
على نوِم الريح

والصور تنكشُف
حتت فالشات املالئكة

فيما نستسلُم كالرّعب في النّظِر
عند تخثّر اخلوف في عروق 

سمائها بروقًا ورعودا
ليس أسوأ من مقاتٍل 

يَسَحقُ في صدر الفضاء
شهواِت الربيع

ال تعتذر للوقت 
التُعد إلى املنتصف

الوقُت متعّصٌب
ليس معنيًّا 

بأن يتخّلى عن طبِعهِ

في هذه الرحلة
أعدْ حساباتَك أللِف عاٍم

فاخلَُطا مازالت
تنتظر إشارة النّهايات

هناك عند مفترقات
األماكن

أعدْ حساباتك في كّل شيء
هل ترى احلّسون يودّع

تغاريدَهُ في القفِص املذّهب
في الرحلة

تتجّول األحكام بني حكّامها
ُمفرَغًة من العدِل

امنحِ الطريقَ بساطَة الفكرة
وروح املعنى

ليبصرَ الغيُم علوَّ املنّصات
أليس للرحلةِ خرائُط

وللخرائط أجسادٌ
تطوّقها خيوٌط جتاذبت أذرُُعها

ال تستعجْل الهروب قبل االمتالء
فإّن حلاف الفارغني اخليالء.

مركز األخبار ـ انفجرت سيارة مخصصة لنقل عاملين تابعين لهيئة التربية والتعليم إلقليم 
الجزيرة في قامشلو؛ نتيجة عبوة ناسفة وذلك في مبنى هيئة التربية والتعليم في شارع 
القوتلي بمدينة قامشلو، ما أسفَر عن جرح سائق السيارة وإحداث أضرار مادية. وتستهدف 
دولة االحتالل التركي التعليم في شمال وشرق سوريا باستهداف دور العلم، حي أدت 
هجمات المحتل التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في اآلونة األخيرة إلى إغالق 
 بحرمان 21843 طالبا وطالبة من 

ً
المدارس، وتدمير عدٍد منها، فيما كانت سببا عشرات 

التعليم، وإغالق 243 مدرسة في مناطق شمال وشرق سوريا، وسط صمت دولي مخٍز. 

يا وهيئة التربية والتعليم تندد المحتل التركي يستهدف التعليم في شمال وشرق سور

200 ألف شخص في الشهباء يواجهون حصاراً حكومياً هو األقسى خالل نحو خمس سنوات

مسد: نقف إلى جانب أبناء مدينة السويداء، 
ين الُعّزل وُندين استهداف المتظاهر

تحت ضغط االنتفاضة.. إيران ُتلغي 
وأيّة رحلة»شرطة األخالق« 

يخ اإلسالمي ـ4ـ صفحات من التار
فاتحا األندلس
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بيريفان كرباوي 

السويداء هي إحدى املدن السورية تبعد 
قمم  على  تقع  كم،   100 دمشق  عن 
يبلغ  خامدة  بركانية  جبلية  سالسل 
رسمية  إحصائية  عدد سكانها حسب 
للعام، التي انطلقت فيه الثورة السورية 
نسمة،  ألف  وسبعني  سبعمائة   2011
من  وأقليات  الدروز،  من  سكانها  أغلب 
إلى  باإلضافة  األرثوذكس  املسيحني 
املسلمني  الالجئني  من  صغير  مجمع 
القادمني من درعا، وتشكل نسبة الدروز 
87.6% من السكان بينما املسيح 11%، أما 

املسلمني فإن نسبتهم اثنان % فقط.

نهج مقتبس من ثورة 1925

لقبت السويداء بفنزويال الصغرى، ولكن 
 « تداوالً  وأكثرها  تعددت  التسميات 
بالتسميات  سميت  كما  العرب«،  جبل 
التالية: جيرا نواي، ترايهونيتيد، أورانتيد أو 
أورانتيس، باشان، جبل حوران، جبل الريان، 
جبل بني هالل، اجلبل األسود، جبل الدروز.

الوطني،  بنهجها  السويداء  أهالي  عرف 
الثورة  وانطالقة  في مواجهة االستبداد، 
فيها منذ الثورة السورية الكبرى أو ثورة 
الفرنسي،  االستعمار  ضد   1925 عام 
بقيادة ثوار من السويداء، خير دليل على 
ذلك، حيث تسلم سلطان باشا األطرش 
قائد الثورة العام القيادة العامة، وناضلوا 
ضد السياسات الديكتاتورية العسكرية، 
معارك  فحصلت  فرنسا،  اتبعتها  التي 
معركتا  أبرزها  من  الطرفني  بني  عدة 
املزرعة، والكفر، وأجبروا اجليش الفرنسي 
اليوم  وإلى  املنطقة،  من  لالنسحاب 
نفسه  بالنهج  السويداء  أهالي  يناضل 
االنتداب  بني  فرق  فال  االستبداد،  ضد 
الفرنسي وحكومة دمشق، مازاال يتبعان 
نهج االستبداد نفسه وعلى هذا األساس 
ينتفض شعوب السويداء يداً بيد لتغيير 
سعي  في  احلرية،  إلى  والوصول  الواقع 
منها لتحقيق االنتصار كما فعلته في 

الثورة السورية الكبرى.

انتفاضة جديدة للغاية نفسها

األخت  سوريا  جنوبي  السويداء  كانت 
الداعمة لدرعا في انتفاضتها الشعبية، 
فاحلراك   ،2011 آذار  في  انطلقت  التي 
املعيشي  للواقع  الرافض  الشعبي 
واملطالبة بالتغيير، وإسقاط نظام احلكم 
في سوريا كان مطلباً ألهالي السويداء، 

والتي غالبيتهم من الطائفة الدرزية.
وأول تظاهرة في السويداء كانت نقابية؛ 
بتاريخ 28 آذار 2011  نقابة احملامني وذلك 
املهندسني،  نقابة  منوالها  على  وسارت 
االنتفاضات  رقعة  اتسعت  إثرها  وعلى 
الشعبية املطالبة باحلقوق املشروعة في 

أن يعيشوا بكرامة في بلدهم.
كان لتلك األحداث آنذاك وقع في نفوس 
لتكون  السابق،  كما  املنطقة  أبناء 
السويداء ساحة إلعالء الصوت الشعبي 
إليها  فانضمت  املعاش،  للواقع  الرافض 
اجملاالت،  جميع  في  كافة  الشعب  فئات 
واملواطنون،  واملثقفون  الناشطون، 
الفنانون  كذلك  واإلداريون،  والسياسيون 
بنتاجهم الفني، حيث كان للفن الثوري 
حكومة  تنتقد  بطرق  إبرازها  في  دور 
دمشق على تشبثها مببادئها السلطوية 
واالستبدادية، فأغنية »يا حيف« التي أداها 
املنحدر  شقير  سميح  السوري  الفنان 

التي  األغاني،  إحدى  السويداء كانت  من 
صدرت من أجل الغاية نفسها، وقد سانده 
إدلب  »من  أغنية  في  كما  آخرون  ودعمه 

نهتف وننادي. يا سويداء بعالي الصوت«.

ال قوة تفوق إرادتهم
 

ألبناء  األساسي  واملطلب  الهدف 
السويداء منذ بداية الثورة السورية 2011 
التي  املناطق السورية،  كان كغيرها من 
انضمت إلى الربيع العربي؛ فكان حتسني 
الواقع املعيشي في صدارة تلك املطالب، 
دعتها  السنني  عشرات  فتراكمات 
الثورة،  إلى  واالنضمام  االنتفاضة،  إلى 
تنفيس  يتطلب  الشعبي كان  االحتقان 
البلدان  كما  فخرجت  الشعب،  إلراحة 
احلكم  نظام  بتغيير  األخرى  السورية 
املتشبث مبواقفة األحادية في كل شيء 
سواء باللغة، أو القومية أو العلم الواحد، 
واستمرت االنتفاضة لتتأجج بني الفنية 
واألخرى كون الطرف اآلخر ال يلبي أياً من 
متطلبات الشعب، بل يزيدها ويفاقمها 

كل سنة.
فعلى مدار أكثر من عقد من الزمن تتأجج 
السويداء،  في  الشعبية  االنتفاضات 
متشبثة مبطالبها اجلوهرية، لتؤكد أبناء 
السويداء بأنها أصحاب حق وسيدافعون 
األمني  القمع  واشتداد  حقوقهم،  عن 
التي  فاإلرادة  نفعاً،  يجدي  لن  ضدهم 
من  أقوى  مسيرتهم  في  بها  انطلقوا 

تسلطهم.

شعارات متس الواقع

آنذاك  رُفعت  التي  الشعارات،  أغلب 
واليوم تالمس الواقع » واحد، واحد، واحد 
الشعب السوري واحد«، »ارحل نريد دولة 
مدنية علمانية جتمع السوريني وتساوي 
بينهم« و«ارحل ليرحل االحتالل عنا«، »بدنا 
للفقير«،  »ما ظل شيء  بكرامة«،  نعيش 
»أن هدر املال العام هم الفاسدون وليس 
عدالة،  مساواة...  و«كرامة...  املواطنون«، 
نطلب اخلبز فيعطونا الرصاص«، كل تلك 
الشعارات وانتشارها على مراحل أوحت 
بأن الفقر ينخر عظام أبناء املنطقة هنا، 
تغيير  وإن  يحتمل،  يعد  لم  القمع  وإن 

الواقع البد منه.

بداية العام ونهايته في لوحة واحدة

مشاهد  تكررت   2022 شباط  في 
تدهور  على  السويداء  في  االنتفاضة 
األوضاع االقتصادية، وبخاصة بعد خفض 
الدعم الذي دخل حيز التنفيذ، فشهدت 
السويداء مسيرات  من  متفرقة  مناطق 
واحتجاجات مطالبني بإلغاء تخفيضات 
الدعم، التي أعقبت زيادة أسعار البنزين 

في األشهر األخيرة التي سبقته.
يفاقم  القرار  بأن  آنذاك  املنتفضون  أكد 
ويالت  من  جنوا  الذين  السوريني،  محنة 
حرب مدمرة مستمرة منذ عشر سنوات 
الغذاء  توفير  أجل  من  اآلن  ويعانون 
مواجهة  في  األساسية  واإلمدادات 
األجور،  وتآكل  التضخم،  استشراء 
وجع  من  هي  انطالقتهم  بأن  فشددوا 
األهالي، وسيبقى احلراك السلمي قائماً 

حتى حتقيق املطالب.
نفسه،  العام  من  األخير  الشهر  وفي 
الوقائع نفسها، حيث  تشهد السويداء 
تعالى مرة أخرى صوت احلرية في السويداء 
رداً على تدهور األوضاع املعيشية، فاقتحم 

السويداء  محافظة  مقر  املنتفضون 
)السرايا احلكومي( في جنوب البالد يوم 
وأضرموا  اجلاري،  الشهر  من  الرابع  األحد 
تبادل  وسط  املبنى  من  أجزاء  في  النار 

كثيف إلطالق النار.
من  بالعفوية  االنتفاضة  هذه  ووصفت 
قبل مدير املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
تسعة  أن  مؤكداً  الرحمن،  عبد  رامي 
ماليني مواطن سوري يعيشون حتت خط 
حكومة  سيطرة  مناطق  في  الفقر، 
دمشق، وبأن خروج املتظاهرين رسالة ضد 

جتويع الشعب.

تصريحات نارية حول املقاومة 
الشعبية

مقرب  مصدر  وصف  املقاومة،  أرض  من 
املسلمني  الروحية لطائفة  الرئاسة  من 
املوحدين الدروز؛ الشيخ حكمت الهجري 
في اتصال مع السويداء 24 بأن ما حصل 
بحراك سلمي عفوي من »شعب صامد 
وآذته  املزاودات  وآملته  واحلاجة،  اجلوع  هدّه 
القسوة وعدم االستجابة ملطالبه احملقة، 
وعلى  اجلهات  من  يعانيه  ما  كل  من 

اجلبهات كلها«.
االنتفاضة  تلك  نشطاء  ودعم  كما 
بالتعبير عن آرائهم، فالشاب منيف رشيد، 
عبر صفحته الشخصية في »فيسبوك«، 
أكد أن هدفه من الوقفة كان، »نقل سؤال 
يتردد على ألسنة الغالبية العظمى من 
الناس في السويداء، كيف بدنا نعيش؟«، 
وقد طاولت  نعيش  بدنا  مضيفاً: »كيف 
هكذا  بقينا  وإن  وحياتنا،  لقمتنا  احلرب 
خالل  البدائي  اإلنسان  حلياة  فسنصل 
بظروف  العيش  وأريد  إنسان  أنا  أشهر! 

إنسانية طبيعية«.

محاوالت إلسكات صوت احلرية

سعت حكومة دمشق إلى إسكات صوت 
احلق كعادتها، لدى انتفاضة الشعب في 
أي بقعة سورية كانت، والسويداء القت 
نصيبها من ذلك منذ انطالقة انتفاضتها، 
قبل  من  جوبهت  أيضاً  منها  واألخيرة 
خالل  من  نفسه،  بالرد  دمشق  حكومة 

إطالق النار وقتل العديد من املنتفضني.
تعزيزات  احلكومة  جيش  واستقدمت 
عسكرية كبيرة من مقر اللواء 12 مبدينة 
ازرع شمال درعا ملدينة السويداء، حسب ما 
أفاد شهود عيان لنورث برس، علماً أن وزارة 
الداخلية التابعة للحكومة، قد أصدرت 
أسمتهم  ما  مبالحقة  فيه  توعدت  بياناً 
السويداء في  القانون« في  »اخلارجني عن 

إشارة إلى املنتفضني.
ستتخذ  أنها  على  الداخلية  وشددت 
“من تسول له  القانونية بحق  اإلجراءات 
نفسه العبث بأمن واستقرار احملافظة”، 

على حد وصف البيان.
الرئاسة  ممثل  كشف  آخر  جانب  ومن 
املوحدين  املسلمني  لطائفة  الروحية 
الدروز؛ الشيخ حكمت الهجري محاوالت 
احلكومة لتزييف الوقائع قائالً: »أنا ال يهمني 
ما دينك وما طائفتك، ألن الظروف التي 
منر بها أظن أنها أعادتنا كلنا إلى فطرتنا 
أنا  الكل،  تشمل  ألنها  األولى،  البشرية 
ليس هدفي قطع شارع وال إسقاط أحد؛ 
أنا إنسان يريد أن يعيش بكرامة فقط، إذا 
كنت تشعر بالظلم مثلي شاركني وقف 
إلى جانبي، ألن صوتي وصوتك سيحدثان 

فرقا«.
بعض  حتاول  كالعادة  لكن  أيضاً:  وذكر 

وتغيير  احلقائق،  املشبوهة حرف  اجلهات 
مع  اليوم  تصرفهم  جاء  حيث  العناوين 
اندسوا  حيث  السوء،  بقمة  املواطنني 
بينهم وحاولوا إيذاءهم فاستعر الشارع 
بشكل عشوائي، وحصل ما حصل وحاول 
بعض املارقني استغالل املوقف، واإلساءة 
وتسليط  أصولها  عن  احلقيقة  لتحييد 

األضواء على شغب اصطنعوه«.
وأضاف: »أهلنا وطنيون وأحرار، وال يثنيهم 
حتريف  أو  حتوير،  أي  حقهم  طلب  عن 
احلقيقة  لطمس  األصوات  علت  ومهما 
مطالب  عن  النظر  إلزاحة  دمروا  ومهما 
الشارع، فقد أصبحت وسائلهم الدنيئة 
ومكشوفة  معروفه،  الناس  إلسكات 

للجميع«.
معتبراً أنها كانت محاولة حلرف الكلمات 
واملطالبات واألوجاع، ونقل صورة مشوهة 
ومغايرة للحقيقة لتشويه سمعة احلراك 
السلمي عند اجلهات املعنية، والرأي العام.
وإقصاء  وأكمل: »نحن نطالب مبحاسبة 
كل من قام بهذا الفساد والتخريب بني 
الناس واألهالي احملتجني، وكل من وجههم 
ونحمل  الفتنة  هذه  فتيل  وأشعل 
واألشخاص  للجهة  كاملة  املسؤولية 
أثاروا  كونهم  مواقعهم؛  في  الفاسدين 
هذه الفتنة بهدف حتييد احلراك الشعبي 
عن حقيقته السلمية احملقة، خامتاً حديثه 

بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى«.

دعم خارجي ألصحاب احلق

بعد تصاعد االنتفاضة في السويداء بادر 
بيان  إصدار  الدميقراطية،  سوريا  مجلس 
أكد فيه مساندته للشعب املناضل هناك، 
االحتجاجات  هذه  »إن  البيان:  في  وجاء 
الشعبية املدفوعة بحالة من االحتقان؛ 
بسبب سوء األوضاع االجتماعية وتدهور 
وحرمان  للمواطنني،  االقتصادية  احلالة 
املواطنني من الوقود، ومواد التدفئة، واملياه 
والكهرباء والغالء العام، فضال عن فوضى 
أمنية تعيشها هذه احملافظة، والتي تلعب 
كعمليات  تخريبياً  دوراً  امليلشيات  فيها 
وتهريب  والتشليح  والنهب،  السرقة، 

اخملدرات وتعميم الفساد بني الشباب«.
وأكد اجمللس، بأن سوء األوضاع ال يقتصر 
تعانيه  إمنا  السويداء،  محافظة  على 
كلها،  دمشق  سلطة  سيطرة  مناطق 
األمر الذي يخلق بيئة مواتية يجعل من 
األوضاع قابلة لالنفجار، وفي سياق ثورة 
التي تسعى إلجناز أهدافها في  الكرامة 
بها  تسببت  التي  اجلوع،  أزمة  مواجهة 
التي  املركزي  االستبداد  نظام  سياسات 
وإخضاعه  الشعب،  تركيع  على  تعمل 
وإجباره على الصمت، بدال من العمل على 
رفع املعاناة والظلم عبر مواجهة أسبابه 

جذرياً.
البيان:  خالل  من  املساند  مبوقفه  وأبدى 
يقف  الدميقراطية  سوريا  مجلس  »إن 
ويدين  السويداء،  مدينة  أبناء  جانب  إلى 
ويدعو  الُعزّل  املتظاهرين  استهداف 
سلطة دمشق ملراجعة سياساتها جتاه 
الوضع السوري، الذي بات مأساوياً وعلى 
مسؤولياته  حتمل  الروسي  الضامن 

في  أهالينا  وسالمة  أمن  جتاه  الكاملة 
السويداء«.

احلل يكمن في منوذج اإلدارة الذاتية

تصريحات  وفق  السويداء  أهالي  يسعى 
رسمية، بأنها تتطلع إلى تطبيق مشروع 
اإلدارة الذاتية هناك، كونه النموذج األمثل 
فقط  وليس  ككل،  السورية  األزمة  حلل 
في السويداء، فالتجربة الناجحة لإلدارة 
الذاتية جعلتها مطلب جميع الشعوب 
التواقة للحرية بنهج األمة الدميقراطية 
ليست  والسويداء  الشعوب،  وأخوة 
ببعيدة عنها؛ كونها تشكل فسيفساء 

من الطوائف املتحدة واملتضامنة.
باسم  الرسمي  الناطق  كشف  حيث 
مداح،  مروان  أوالً”  “السويداء  منظمة 
 :2021 عام  آب  في  هاوار  أنباء  لوكالة 
في  الذاتية  لإلدارة  وجود  ال  »احلقيقة 
اإلدارة  معنى  عن  تكلمنا  إذا  السويداء، 
الذاتية السياسي االحترافي، من النواحي 
ما  تطورات  السويداء  شهدت  األمنية 

يشبه االعتماد على الذات.
بتأسيس  السويداء  »ستقوم  وكشف: 
قوى  منلك  مبكر،  موضوع  لكنه  اإلدارة، 
وتنظم  تدعو  السويداء،  في  سياسية 
قوى  أو  أفراد  سواء  إدارة  تشكيل  ألجل 

سياسية«.
وقال مداح: »مبنظمتنا اخلاصة، التي أقوم 
-منظمة  التأسيسي  مبجلسها  بإدارتها 
– وهي منظمة سياسية  أوالً  السويداء 
مسجلة في لندن، بدأنا في أكتوبر 2018، 
سوريا  وشرق  شمال  منوذج  فكرة  بطرح 
واالستلهام،  لالقتداء  منوذج  شكل  على 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  وجتربة 
سوريا شبيهة بتجارب شعوب أخرى مثل 
سنغافورة، وهذه التجربة مبثابة النهوض 
نخبة صغيرة  الفوضى، فهي تضم  من 
من الناس تشكل هيئة، وتقود املنطقة، 

وجتتاز املصاعب”.
الذاتية  )اإلدارة  هي  “بالفعل  وأضاف: 
لشمال وشرق سوريا( ناجحة إذا قارناها 
أن  نستطيع  ال  نحن  سوريا،  بظروف 
في  جنحت  التي  الذاتية،  اإلدارة  نقارن 
والسويد  ببلجيكا  سوريا  وشرق  شمال 
السوري،  الوطن  أجزاء  بباقي  نقارنها  بل 
والسياسية،  االقتصادية  الناحية  من 
هناك  يقاس،  ال  مبا  أفضل  واالجتماعية 
مالحظات وأخطاء أمر طبيعي، لكن ميزة 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أنها 
وهذا شيء  له  وتستجيب  للنقد،  قابلة 

رائع وعظيم”.
في  لإلدارة  ننظر  اجلبل  في  “نحن  وزاد: 
شمال وشرق سوريا كنموذج لالستلهام«.
وشدد »نحن كمنظمة تسعى إلقامة إدارة 
ذاتية على شبيهة بتجربة شمال وشرق 
ورائدة  ملهمة  جتربة  أنها  على  سوريا، 
وشرق  شمال  منطقة  وجنّبت  بسوريا، 
سوريا ويالت عديدة وفوضى باإلضافة إلى 
األزمات االقتصادية اخلانقة، التي تعيشها 
مناطق  وخاصًة  السورية،  املناطق  باقي 
سيطرة النظام، وكما جنّبت املنطقة من 

املشاكل والتحديات األمنية اخلطيرة«.

على  األخيرة  الهجمات  في  اتَّضح 
أنَّ  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
االستخبارات التركية قد أعدَّت بشكل 
تقسيم  حي  في  للتَّفجير  محكم 
االحتالل  َّخذ  وات إسطنبول،  مبدينة 
أنه كان  رغم  ذريعة،  التَّفجير  التركي 
التحضيرات لشن هجوم على  يجري 
مناطق شمال وشرق سوريا منذ فترة 
حيِّز  مخططها  ووضعت  طويلة، 
التَّنفيذ، فكل ساعة تزداد جرائم احلرب، 
احملتلة،  التركية  الدولة  ترتكبها  التي 
املدنيني  أنَّ القصف طال منازل  حيث 
واملشافي واملدارس، ومؤسسات البنية 
مثل  اجملتمعية،  واخلدمية  التحتية 
والكهرباء، صوامع  احملروقات  ات  محطَّ
اخلدميَّة  املنشآت  من  وغيرها  احلبوب، 

وأحلقت بها أضراراً كبيرةً.

اإلرهاب هو محاربة من هزم اإلرهاب

وبهذا الصدد التقت صحيفتنا بعض 
الَّذين  قامشلو،  مدينة  في  فني  املثقَّ
أعربوا عن آرائهم حول انتهاكات الدَّولة 
الكاتب  ومنهم  للمنطقة،  التركيَّة 
»فريد سعدون« حيث قال: »هناَك حتوُّل 
على  التُّركي  للعدوان  جديد  نوعي 
التحوُّل  هذا  هجماته،  في  املنطقة 

فهم  الوجود،  يستهدف  بات  النوعيّ 
يستهدفون شعوب املنطقة من خالل 
القصد الفعلي بتدمير البنى التحتيَّة، 
واملنشآت اخلدميَّة، ومتطلَّبات الوجود 
الدَّولة  تقطع  فعندما  املنطقة،  في 
التركيَّة سبل العيش عن هذا الشعب 
في  وجوده  تستهدف  بالتَّالي  فهي 

املنطقة بالكامل، لم تعد األمور كما 
يحاربون  َّهم  بأن لها  يروِّجون  كانوا 
شعوب  يحاربون  إنِّهم  بل  اإلرهاب، 
اخلدميَّة  املنشآت  ًة  خاصَّ املنطقة، 
اقة،  والطَّ واملاء،  والغاز،  الكهرباء،  مثل 
جميعه  الَشعب  وبالّتالي  واملشافي، 
مدعو بأن يقف ضد هذه الهجمة التي 
حزبية  أو  سياسية،  مسألة  تعد  لم 
إمّنا هي مسألة شعب يكافح من أجل 
متطلَّبات  أجل  ومن  وبقائه  وجوده، 

عيشه في هذه املنطقة«.

تخاذل الدول في وقف الهجمات 
التركية

من  اجلميع  »على  سعدون:  وأضاف 
ضد  يقفوا  أن  كان،  سياسٍي  اجتاٍه  أيِّ 
ويعملوا  الوحشّية  الهجمات  هذه 
ما بوسعهم إليقافها والتصدّي لها، 
إلى  نداءات  إرسال  من  البدَّ  وبالّتالي 
اجملتمع الدُّولي وإلى القوى العظمى في 

غط على  والضَّ للمساهمة،  املنطقة 
تركيا إليقاف هذه الهجمات«.

تصريحات  من  نرى  ما  »حسب  وزاد: 
الدولية،  املواقف  ومشاهدات  يوميَّة، 
اآلن  إلى  تعد  ال  املتحدة  األمم  ومواقف 
إالَّ أن تكون تصريحات إعالمية فقط، 
األرض  على  حقيقي  حترُّك  أي  نر  فلم 

لألمم املتحدة في اجملتمع الدولي، إليقاف 
هجمات الدولة التركية على منطقتنا، 
فنعدّ هذه املواقف ضعيفة جدَّاً وغير 
مقبولة أبداً في هذه املرحلة، فالدَّولة 
التركية تستهدف شعباً بوجوده، والبدَّ 
وتبرز  َّك،  تتحر أن  مات  املنظَّ هذه  من 

دورها«.

استثمار األحداث للمصلحة 
التركية

وأوضح أيضاً الكاتب »زبير زينال« موقفه: 
»نحنُ نندِّد ونستنكر االعتداءات، التي 
شنَّتها الدولة التُّركيَّة على منطقتنا 
االعتداءات  فهذه  األخيرة،  الفترة  في 
تدلُّ على أنَّ أردوغان مضغوٌط داخليَّاً، 
بعمل  يقوم  أن  إالَّ  بوسعه  يكن  فلم 
خارجي كهذه االعتداءات على شمال 
وشرق سوريا من أجل أن يُلهي شعبه، 
فنحن  جتاهه،  نظره  وجهة  من  ويغيِّر 
تقف  أن  املنطقة،  في  شعوبنا  ندعو 

االعتداء  هذا  وجه  في  صارمًة  وقفًة 
َّل،  التركي، الذي يستهدف املدنيِّني العز
ال  التي  اخلدمية،  املنشآت  ويستهدف 
َّه  إن بالسياسة،  وال  باحلرب  لها  عالقة 
اعتداء على وجود الشعوب على أرضها 
ومنطقتها، التي تعيش فيها بسالم، 
فالقضية لم تُعد قضيًَّة سياسيًَّة وال 
ًَّة، وال يوجد أيِّة اعتداءات على  عسكري

هذا احملتل، حتَّى احلادثة، التي كانت في 
إسطنبول، أنَّ أردوغان هو من صنعها 
وحاكها من أجل أن يبنيَّ لشعبه، ولغيره 
َّه يوجد تعدٍّ على دولته؛ ليقوم بعدها  بأن
بشنِّ هجوٍم على منطقتنا، والَّذي كان 
وأردَف:  طويل«.  وقت  منذ  له  ُط  يخطِّ
»هناك عداوةً حقيقية وقدمية ألردوغان 
مع الشعب الكردي، فهو يقوم بقصف 
الكرد في باشور كردستان، وفي شمال 
وشرق سوريا، وبكل مكان آمن مستقر 
بزعزعته  ويقوم  الكرد،  فيه  يتواجد 
أن  الشعوب  ندعو  فنحن  وتخريبه، 
التركي،  االحتالل  بجرائم  وتندِّد  تقف 
التي  الدُّولي،  اجملتمع  وندعو منّظمات 
لم نرَ منها سوى الصمت، واخلضوع، 
والرضى لهذه اجلرائم على منطقتنا، 
حازمة  وقفتها  تكون  بأن  ندعوها 
َّد كالم، وإعالم  وملموسة، وال تكن مجر

وشعارات بالية فقط«.

أحقاد تاريخية تركية متأصلة 
للشعوب

»سهام  املواطنة  أعربت  جهتها  ومن 
»تعرضت  استيائها:  عن  سليمان« 
مناطق شمال وشرق سوريا في الفترة 
يعود  وذلك  عديدة،  لضربات  األخيرة 
التركية  الدَّولة  حتمله  الذي  للعداء، 
احملتلة للمنطقة وشعوبها املترابطة 
أنَّ  لنا،  اتَّضح  الواحد؛ ما  الدَّم  برابطة 
هذه األعمال التخريبية، التي قام بها 
للمنشآت  تدمير  من  التركي  احملتل 
كانت  ًة  خاصَّ واخلدمية  الصناعية، 
تعبيراً عن أنَّ هذه الدَّولة الفاشية، ليس 
بها  وصل  بل  االحتالل،  فقط  هدفها 
األمر إلى استهداف املقاتلني واملدنيني 
عن  ناهيك  التحتية،  البنى  وتدمير 
قتل األطفال، فاالحتالل يريد أن يعيد 
العهد العثماني في احتالل العديد من 
مناطق سوريا والشرق األوسط، فنحن 
مشكَّلون  األعراف  متعددو  مواطنون 
نقف  سوف  وسريان،  وعرب،  كرد،  من 
والقوى  الفاشي،  االحتالل  هذا  بوجه 

املتعاونة معه«.

وزادت: »نحن لسنا بحاجة لوقفة الدُّول 
تدَّعي  الَّتي  ومنظماتها،  األوروبية، 
املظلومني،  مع  ووقوفها  اإلنسانيَّة 

مت والتَّخاذل،  لم نرَ منهم سوى الصَّ
الدَّمار،  هذا  أعينهم  بأُمِّ  يرون  َّهم  إن
نريد  ال  فنحن  واالنتهاكات،  والقتل 
َّهم  ألن بلدنا؛  من  اخلروج  سوى  منهم 
وسندافع  أقوياء،  نحن  هنا،  كقلَّتهم 
وقوَّة  بعزم  وشعبنا  منطقتنا  عن 
الشعب  وصمود  اجلبابرة،  مقاتلينا 
اندحار  في  معهم  ووقوفه  العظيم 
نحن  لسنا  اإلرهابيُّون  هم  اإلرهاب، 
كما يزعمون، نحن هزمنا داعش، وهم 
لتخليص  السجون  بقصف  يقومون 
املنطقة،  إلى  وإعادتهم  منها،  داعش 

هداء«. َّرناها بآالف الشُّ التي حر

املقاومة سبيل النَّصر

نائب  هاروني«،  »مازن  املواطن  والتقينا 
اإلسالم  ملؤمتر  املشتركة  الرئاسة 
الدِّميقراطي حيث قال: »شعبنا املقاوم 
املناضل، الَّذي يقاوم في هذه املنطقة 
أعتى اآلالت العسكرية، وأعتى األعداء 
التاريخ  يشهد  الذين  الهمجيني، 
بهمجيتهم عبر السنوات املاضية حتى 
الدَولة  يقاوم  اللحظة، فشعبنا  هذه 
البر  تقصف  التي  الفاشية،  التركية 
التحتية  والبنى  احليوية،  واملؤسسات 
للمنطقة عن طريق مسيَّراته الغادرة، 
تضامن  وقفة  نقف  ونحن  وطياراته، 
وسند مع شعبنا لنثبت للعالم أجمع، 
مشروع  حق  هو  الشعب  هذا  حق  أنَّ 
كباقي الشعوب في العيش على أرضه 

التاريخية حياةً كرمية«.

الرئاسة  نائب  هاروني«،  »مازن  واختتم 
الدِّميقراطي  اإلسالم  ملؤمتر  املشتركة 
وقصف  همجي،  »احتالل  حديثه: 
سات  عشوائي تركي، يؤدي لتدمير املؤسَّ
اخلدميَّة، فيما يبدو ضياع حق الشعوب 
أرض  على  وأمان  بسالم،  العيش  في 
للقوى  وتخاذل  تعاوٌُن  وهناك  الم،  السَّ
على  املوجودة  اإلنسانيَّة  واملنَّظمات 
أرضنا، وتشهد تدميراً تركياً ملناطقنا، 
ورغم ذلك كله لن نرضى بهذا الهوان 
وسُنري  احملتل،  سنقاوم  واخليانة، 
العالم أجمع صمود مقاتلينا، وأهالي 
شهدائنا، وإصرارهم على تقدمي املزيد 
من اجلهد لنحفظ كل شبر من أرضنا«.

بالحياة،  لالستمرار  الحقوق  أبسط  على  الحصول  سوى  السويداء  أهالي  غاية  تكن  لم 
فكانت االنتفاضة الشعبية الحل األمثل لهم، لتجابه بقمع كالمعتاد من قبل حكومة 

الهجوم عبر دمشق المتحفظة بردها السلطوي. بدأ  المنصرم،  اني 
َّ
الث إلى مستوًى جديد، ففي 19 تشرين  التركية في شمال وشرق سوريا  الهجمات  قامشلو/ علي خضير - وصلت 

ة بشكٍل خاص، إلنهاء وجود أهالي  حتيَّ
َّ
ين، والبنى الت حة، مستهدفة بذلك المدنيِّ

َّ
رة مسل قيلة، وطائرات مسيَّ

َّ
ة الث ة، والمدفعيَّ ائرات الحربيَّ عشرات الطَّ

المنطقة على أرضهم.

فنزويال الصغرى: نطلب الخبز فيعطونا الرصاص
يا د لمناحي الحياة في شمال وشرق سور استهداف تركي متعمَّ

زبير زينال فريد سعدون مازن هاروني سهام سليمان
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محمود عطية
 

الديكتاتورية  والدول  اإلمبراطوريات 
الشعوب،  وأزلي مع  دائم  في صراع 
ودائما  املؤامرة،  نظرية  تعيش  فهي 
وجود  يهدد  من  هناك  بأن  تتذرع 
تارة،  الضحية  بدور  لتظهر  دولتها، 
فهي  أخرى،  تارة  اخمللص  املنقذ  ودور 
وتعمل  األدوار  هذه  بتمثيل  مولعة 
وتزييف  املعرفي،  التشويه  على 

احلقائق.
تفجير  وبعد  وضحاها،  ليلة   فبني 
الثالث  في  وقع  الذي  إسطنبول، 
ومبظهر  الثاني،  تشرين  عشر 
هوليودي درامي، وبسرعة البرق، يتم 
إلقاء القبض على 17 شخصاُ، ومن 
متهمة  امرأة  املوقوفني  هؤالء  بني 
بشارع  مقعد  على  القنبلة  بوضع 
إسطنبول،  وسط  االستقالل، 
لإلدارة  توجه  االتهامات  وتبدأ 
ملهاجمتها، وضرب  الذاتية كحجه 

مشروعها.
/ املتهمة  إن  بعد،  فيما  ليتبني   

البشير/ 23 عاماً، من عائله  أحالم 
أربعه  فلديها  داعشي،  انتماء  ذات 
لقوا حتفهم،  منهم  ثالثة  أشقاء، 
الدولة  تنظيم  مع  يقاتلون  وهم 
اإلسالمي اإلرهابي، فأحدهم قتل في 
العراق، والثاني في منبج، والثالث في 
الرقة، أما شقيقها الرابع فهو على 
قيد احلياة، ويتزعم فصيال عسكريا 

في عفرين، ويتبع لتركيا.
 ورغم إن هذه احلبكة السينمائية، 
التنبيه  ناجحة، فقد كان  تكن  لم 
»عسكري  عمل  عن  األمريكي 
تركي« محتمل قد يبدأ في غضون 
سياسية،  قنبلة  إال  هو  ما  أيام، 
لتنطلق بعدها ما تسمى بالعملية 
ليل  مبنتصف  التركية  العسكرية 
الثاني/  تشرين  من  عشر  التاسع 
التوالي  على  وألسبوع  نوفمبر 
السيف/  /اخمللب  مسمى  حتت 
التحتية،  البنية  استهدف  الذي 
خاصة،  حرب  العملية  هذه  رافقت 
مخصص  مشفى  تدمير  مت  حيث 
الكورونا في كوباني،  لعالج مرضى 
وتسببت الهجمات مبقتل أحد عشر 
جرحى،  وسقوط  وحارسني  مدنياً، 
واستشهاد إعالمي، كان يعمل لنقل 
احلدث،  قلب  من  للعالم  احلقيقة 
طاقة،  ومحطة  صوامع  وقصف 
وقصف قريتني مأهولتني بالنازحني، 
طائرةً،   50 ذلك  في  واستخدمت 
و20 طائرة مسيرة،  مقاتلة،  حربية 
منتكهة  عدوانها  تركيا  بدأت 
السيادة السورية، مستهدفة حقل 
»عوده النفطي« بتربه سبيه، وحقل 
نفط بجل آغا بقامشلو، وتل متر، وتل 
كوجر، والشهباء، وكوباني، وعامودا، 
والطريق  وديرك،  لكي،  وكركي 
السريع M4، واحلجج التي تطلقها 
القومي،  أمنها  عن  بالدفاع  تركيا 
يجعلنا نوازن بني أفعالها وأقوالها، 
السورية  للمناطق  فاحتاللها 
ذات  العدوانية  وهجماتها  كإدلب، 
الطابع الهجومي العدائي، كعملية 
وغصن  السالم،  نبع  بـ  سمي  ما 
الزيتون، ودرع الفرات، التي قامت بها 
علما  الدولي،  الصمت  مستغلة 
حاربت  التي  هي  الذاتية  اإلدارة  إن 
األنظمة  أشرس  العالم  عن  نيابة 

املدعومة من تركيا. 

في قراءه املشهد السياسي اخلارجي 
لتركيا جتاه سوريا؛ جندها قد وضعت 
مساريني لها، ففي عام 2011 صرح 
أردوغان:« ليس في توقعاتنا أن يلبي 
الشعب  مطالبات  األسد  نظام 
السوري كلها، في إشارة ضمنية، أنه 
كممثل حلزب العدالة والتنمية أنه 
السوري،  الشعب  مطالب  سيلبي 
اخمللص  املنقذ  بدور  يظهر  وهنا 
خذالن  وبعد  السوري،  للشعب 
وحتويل  السوري،  للشعب  أردوغان 
يدعمهم  كان  الذين  املسلحني، 
في  بجانبه  ويقاتلون  له،  ملرتزقة 
ونزوح  أراد،  وأينما  وأذربيجان،  ليبيا 
قصف  من  هرباً  السوري  الشعب 
النظام السوري، وإجرام التنظيمات 
تركيا  بدعم  دخلت  التي  املتطرفة، 
القسم  ليتحول  دمشق  وحكومة 
األكبر من الشعب لالجئني في اخليام 
العدالة  حكومة  فتقوم  بتركيا، 
والتنمية بإظهار نفسها ضحية ال 
مصاريف  و  أعباء،  حتمل  تستطيع 
هؤالء الالجئني، وتهدد أوروبا كل فترة، 
بفتح احلدود للهجرة، وما زيارة فيدان 
لعلي  التركية،  اخملابرات  مسؤول 
مملوك مسؤول اخملابرات السورية، إال 
إظهار للوجه احلقيقي لتركيا، بأنها 
السوري،  للشعب  الفعلي  العدو 
اإلدارة  مشروع  إنشاء  مت  أن  وبعد 
الذاتية، املالذ اآلمن، واألكثر أمناً في 
سوريا كلها، أستاء أردوغان وحكومة 
دمشق، وبدآ مبضايقة اإلدارة الذاتية 

بالوسائل كافة.

تركيا لم تكن يوماً منقذاً ألحد ال 
لشعبها وال للشعب السوري بل 

كانت جالداً

مشاكلها  تصدير  تركيا  حتاول   
الداخلية كلها، فامللف الكردي في 
أنه  أثبت  قرن،  نصف  وخالل  تركيا، 
لديهم  فالكرد  عسكريا  يُحل  ال 
عنها  تعجز  وخاصة،  كبيرة  قدرات 
عنه  أتكلم  ما  النظامية،  اجليوش 
تركيا،  داخل  الكردي  امللف  في  هنا 
الذي عجزت تركيا عن حله، لتقوم 

اإلدارة  ملشروع  االتهامات  بكيل 
بحزب  مرتبط  إنه  والقول:  الذاتية، 
إنه  علماً  الكردستاني،  العمال 
القبيل،  هذا  من  شيء  يوجد  ال 
فتركيا في تاريخها القدمي واحلديث، 
من  قريبة  تكون  أن  تستطع  لم 
تصعيد  وحتاول  اخملتلفة،  الشعوب 
تركيا  خلارج  الداخلية  املشاكل 
اإلمبراطورية  إحياء  إعادة  محاولة 
املليشيات،  هذه  وما  العثمانية، 
التمدد  أداة حملاولة  اال  تدعمها  التي 
والتوسع، لذلك جندها حتارب مشروع 
اإلدارة الذاتية؛ ألنه انتصر على داعش 
اإلرهابي، ويحاول أردوغان أن يستفيد 
لتعزيز  إسطنبول  تفجير  من 
االنتخابية  املعركة  في  مصاحلة 
الضغط  وإعادة  تركيا،  في  القادمة 
الدميقراطي/  الشعوب  /حزب  حلل 
في تركيا ذي األغلبية الكردية، وشنه 
حمله اعتقاالت بحجة حماية األمن 

القومي التركي.
 هذا العدوان جاء رسالة للمجتمع 
على  احلرب  إعالنه  ومبثابه  الدولي، 
وملف  الدميقراطية،  األمه  مشروع 
عام،  بشكل  الكردية  القضية 
وملف الالجئني ومحاولة توطينهم، 
خللق  اآلمنة،  املنطقة  يسمى  مبا 
تغيير دميوغرافي، وخلق فتنة داخل 
ينتهج  كما  الشعوب،  بني  سوريا 
البد  وهنا  تركيا،  في  نفسه  النهج 
لهذه  حتليلية  لقراءة  الوقوف  من 
التركية  والتوغالت  التهديدات 
التركية  فالتوغالت  السابقة، 
سوريا  وشرق  شمال  في  السابقة 
مليئة باالنتهاكات التركية، واملرتزقة 
التابعة لها من تقييد حريات املدنيني، 
االشخاص  مئات  اعتقلوا  فقد 
بشكل  ونهبوا  عشوائي،  بشكل 
اخلاصة للسكان  املمتلكات  ممنهج 
والنشطاء  واملسعفني،  احملليني، 

السياسيني.
تركيا  اعتقلت  األول  كانون  وفي   
مدنياً   63 عن  يقل  ال  ما  واملرتزقة، 
غير  بشكل  ونقلتهم  سورياً، 
لتحاكمهم  تركيا  إلى  قانوني 
تركيا  بجرائم خطيرة، كما عمدت 

حملاربة شمال وشرق سوريا بتخفيض 
مستوى مياه نهر الفرات في سوريا 
وقطع املياه عن احلسكة، وفي 2018 
أسفر الهجوم التركي على عفرين 
ونزوح  املدنيني  عشرات  مقتل  عن 
عشرات اآلالف حسب األمم املتحدة، 
التوغالت بحجة حماية األمن  هذه 
منطقة  وإنشاء  التركي،  القومي 

آمنة؟؟؟
تدافع حلماية األمن   فهل هي حقاً 
إدلب  التركي، فتركيا حتتل  القومي 
أبيض  وتل  سبي/  كري  وعفرين 
تركي؛  قوم  أمن  فأي  كانيه،  وسري 
اجلوار،  دول  سيادة  تنتهك  وهي 
متطرفة  جماعات  وتدعم  وتغذي 
كداعش والفصائل املسلحة داخل 

دول اجلوار.
التجارب  ومن  اآلمنة  املناطق  أما 
أن  أثبتت  احلروب،  أثناء  الدولية 
»املناطق اآلمنة« نادرا ما تبقى آمنة 
على  كبيرة  خملاطر  تتعرض  فقد 
املدنيني داخلها، كهجوم متعمد، أو 
تكون هناك ضغوط على املنظمات 
القوات  مع  للتعاون  اإلنسانية 
املعايير  تنتهك  بحيث  العسكرية، 
تعمل  كما  اإلنسانية،  واملبادئ 
املناطق  هذه  أنشأت  التي  األطراف 
املوجودين  مينع  لسجن  لتحويلها 
داخله من التحرك، بدل توفير حماية 
فالسجل  وباختصار  لهم،  فعلية 
التي  اآلمنة  للمناطق  التاريخي 
حدث  كما  ضعيف  املدنيني  حتمي 
البوسنة  في  سريبرينتيتشا  في 
رواندا  في  كييهو  إلى  والهرسك 

إلى مواليتيفو سريالنكا، والتوغالت 
مدى  تثبت  لتركيا  السابقة  
تركيا  مارستها  التي  االنتهاكات، 
واجملموعات املرتزقة احملسوبة عليها، 
والكرد خاصة،  عامة،  املدنيني  بحق 
كما أن أي هجوم وتوغل جديد  لتركيا 
لداعش،  جناة  طوق  مبثابة  سيكون 
ال  حتمية  داعش  عودة  وستكون 
انشغال  بسبب  وذلك  منها،  مفر 
قوات سوريا الدميقراطية بالدفاع عن 
األرض واملدنيني ضد هجمات تركيا. 

السماح  حال  في  البري  الهجوم 
لكارثة  سبباً  سيكون  بحصوله، 
األوسط،  الشرق  عموم  في  كبرى 
وألمريكا، وسيكون رسالة حللفائها 
في العالم، مفادها أن التحالف مع 
وسيدفع قسد  آمن،  غير  واشنطن 
حتالفهم  عن  بديلة  حلول  إليجاد 
واشنطن  ينفع  لن  واشنطن،  مع 
بعض  قيام  أو  والتنديد،  الشجب 
السياسيني في واشنطن من أمثال 
بزيارة  غراهام/  ليندسي  السيد   /
املنطقة في تخفيف احتقان سكان 
تلك املنطقة، من مواقف التحالف 

الدولي جتاه عدوانية أنقرة.
لواشنطن  تتطلع  الذاتية  اإلدارة   
تلك  لتخفيف  املكثف  للعمل 
العدوانية، وبناء جسور بني األطراف 
ملنع  والتدخل  بالتصادم،  املعنية 
قد  جديدة،  إنسانية  كارثة  والدة 
شعوب  بني  اجتماعي  لشرخ  تؤدي 
املنطقة اآلمنة فعليا القائمة على 
التي  اآلمنة  املنطقة  وليس  األرض، 

يتكلم عنها أردوغان.

بشكل  »الشلل«  هذا  أسباب  ترتبط 
تضرب  التي  احملروقات،  بأزمة  أساسي 
فيما  طويلة،  سنوات  منذ  سوريا 
األسابيع  خالل  تداعياتها  استعرت 
في  مسبوق،  غير  نحو  على  املاضية 
أعلنت حكومة دمشق تقليص  وقت 
الكميات اخملصصة للمدن واملؤسسات 
»ضعف  بسبب  البالد،  في  الرسمية 

التوريدات«. 

باتت  البالد  وسط  حمص  مدينة  في 
ساعات تقنني الكهرباء ضمن معادلة 
عشر ساعات قطع مقابل ربع ساعة 
هناك،  السكان  يوضح  كما  وصل«، 
احلدث،  هذا  عند  يتوقف  لم  األمر  أن 
االتصاالت  شبكات  انقطعت  إذ 
انعدام  بسبب  املقابل،  في  السلكية 
مولدات  لتشغيل  الالزمة  احملروقات 

املقاسم. 

في  باملياه  يتعلق  فيما  األمر  وكذلك 
املدينة، والتي يواجه السكان صعوبة 
بسبب  اآلبار؛  من  استخراجها  في 
انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، بينما 
عن  عليها  احلصول  عن  عاجزين  باتوا 
طريق نقلها بالصهاريج، التي تتطلب 
وفق  مقطوع«،  األصل  في  »هو  وقوداً 

حديث السكان.

مراكز االتصاالت لم تفلت من 
أزمة احملروقات

أيضاً بدوره أزمة احملروقات أثرت بشكل 
رئيسي على شبكة االتصاالت، وحول 
السورية  »الشركة  أوضحت  ذلك 
صحف  نشرته  بيان  في  لالتصاالت« 

شبه رسمية، أن سبب خروج عدد من 
»يعود  اخلدمة  عن  الهاتفية  مراكزها 
لعمل  الالزم  الوقود  تأمني  لصعوبة 
املولدات الكهربائية، والضرورية لتأمني 
املراكز خالل  استمرارية تشغيل هذه 
الكهربائي«.  بالتيار  التقنني  فترات 
مستمر  بشكل  »تعمل  إنها  وقالت: 
إلى  املراكز  لعودة  الوقود  مادة  لتأمني 
اخلدمة، وضمان عدالة التوزيع حسب 

املوارد املتوافرة«. 

وهذه هي املرة األولى، التي تتوقف فيها 
مقاسم تشغيل الهاتف األرضي في 
سوريا، بسبب انعدام احملروقات الالزمة 
مؤشراً  يعطي  ما  املولدات،  لتشغيل 
األزمة  لها  وصلت  التي  الدرجة،  عن 
أي  لها حكومة دمشق،  لم جتد  التي 
حلول حتى اآلن، رغم أنها قدمية وباتت 

واقعاً روتينياً.

تقليل عدد السيارات

وفي إشارة منها وعقب إقدامها قبل 
احملروقات،  طلبات  تخفيض  على  أيام 
التي حتتاجها محطات الوقود في عموم 
املدن السورية، طلبت حكومة دمشق 
من اجلهات العامة تخفيض الكميات 
واملازوت  البنزين،  مادتي  من  اخملصصة 
احلكومية،  السياحية  للسيارات 

بنسبة 40 باملائة لكل سيارة. 

وإلى جانب تخفيض الكمية اخملصصة 
من مادتي البنزين، واملازوت للمركبات، 
ذاتها من  احلكومة  اجتهت  ما  سرعان 
في  النقل  تسعيرة  لرفع  آخر  جانب 
دمشق إلى الضعف تقريباً، وجاء في 

بيان« للجنة حتديد األسعار« أن تعرفة 
الركوب للمسافات القصيرة باتت 300 

ليرة، للخطوط الطويلة 400. 

حتتفظ  تزال  ما  التي  دمشق،  مدينة 
إلى  بالنظر  مدينة  »كأسوأ  بسجلها 
الظروف املعيشية«، أصبحت كراجاتها 
والشوارع فيها »خاوية من وسائل النقل 
بسبب  أيضاً«،  والعمومية  اخلاصة 
فقدان احملروقات من معظم محطات 

الوقود. 

»صوت  في غضون ذلك ذكرت شبكة 
العاصمة«، التي تغطي أخبار دمشق أن 
أزمة احملروقات نتج عنها ارتفاع مادتي 
»السوق السوداء«،  البنزين واملازوت في 
وأن سعر صفيحة البنزين )20 ليترا( 
وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية وأكثر. 

وحتدثت أن معظم املصانع، التي تعتمد 
على مولدات الكهرباء أغلقت أبوابها 
معظم  بينما  الوقود،  انعدام  نتيجة 
السرافيس وسيارات األجرة )التاكسي( 

متوقفة عن العمل.  

»الوطن« شبه  بدورها نقلت صحيفة 
الرسمية، أن معظم املناطق شهدت 
مادتي  من  احملروقات  طلبات  تخفيض 
املازوت والبنزين بنسبة وصلت إلى نحو 
الطلبات  عدد  إجمالي  من  50 باملائة، 

اخملصصة لكل مدينة بشكل يومي. 

مؤخراً  »بحثت  احلكومة،  أن  وأضافت 
النفطية  املشتقات  توريدات  واقع 
واإلجراءات  فيها،  احلاصل  والنقص 
املقترحة لضمان استمرار توزيع املازوت 
إلى  إضافًة  التدفئة،  ومازوت  الزراعي 
كاألفران،  األساسية  القطاعات  عمل 
العامة  اخلدمات  ومختلف  واملشافي 

األساسية«. 

أزمة بنزين في إدلب..

املناطق  في  اخلدمي  الواقع  أيضاً 
السورية اخلاضعة حتت سيطرة املرتزقة 
لم  التركي،  االحتالل  لدولة  التابعة 
يكن الوضع فيها أحسن، من املناطق 
اخلاضعة لسيطرة حكومة دمشق، بل 
تتكرر األزمات بشكل دوري فيها وسط 

حالة من الرفض الشعبي.

وجند ذلك في إدلب أزمة البنزين عادت 
مناطق سيطرة  في  للظهور مجدداً، 
مبا  التركي  الحتالل  التابعة  املرتزقة 
)هيئة حترير الشام( في إدلب  تسمى 
شمال غربي سوريا، وسط ارتفاع كبير 

في أسعار املادة.

لوكالة  محلية  مصادر  قالت  حيث 
نورث بريس: إن سعر الليتر الواحد وصل 
)7800 ليرة  تركية  30 ليرة  نحو  إلى 
سورية(، علماً أن سعره احملدد من قبل 
شركات »حكومة اإلنقاذ« هو 24 ليرة 

)6200 ليرة سورية(.

استياء السكان من األزمة

مادة  نقص  أن  إلى  املصادر  وأشارت 
البنزين في محطات الوقود، أثار حالة 
السكان،  بني  واالستياء  الغضب  من 
وسط اتهامات لألخيرة بافتعال األزمة 

من أجل رفع أسعار املشتقات النفطية 
مجدداً، وهو ما قامت به مطلع الشهر.

إدلب  مبناطق  البنزين  أزمة  وبدأت 
مرور  من  الرغم  على  الظهور  في 
»حكومة  إعالن  على  شهر  من  أكثر 
اإلنقاذ« اجلناح املدني للمرتزقة، أسماء 
قبول  جرى  التي  الستة،  الشركات 
شروط ترخيصها الستيراد املشتقات 

النفطية، وفقاً للمصادر نفسها.

التابعة لها، مت توزيع  وأضافت املصادر 
على  أليام  تكِف  لم  صغيرة  كميات 
للمرتزقة  التابعة  الوقود  محطات 
فقط، وكميات صغيرة لبعض احملطات 
األخرى، التي تعمل بدورها على بيعه 
ألصحاب البسطات بالسعر »احلر« نظراً 

لغياب الرقابة.

ونهاية الشهر الفائت، أعلنت شركة 
»وتد« إيقاف عملها في إدلب، أعقبها 
اإلعالن عن أسماء ست شركات جرى 
كل  وهي  ترخيصها،  طلبات  قبول 
السالم،  وشركة  العربية،  شركة  من 
طيبة،  وشركة  الرحمة،  وشركة 

وشركة االحتاد، وشركة العاملية.

ووفقاً ملصادر مطلعة لنورث برس، فإن 
جميعها  املذكورة  الست  الشركات 
تابعة للمرتزقة التابعة الحتالل التركي 
مبا تسمى )هيئة حترير الشام(، وإن ما 
قامت به األخيرة من إيقاف عملها هو 

تغيير اسم فقط.

تسببت الكوارث الطبيعية، التي هي 
من صنع اإلنسان بخسائر قيمتها 268 
)يناير(،  الثاني  كانون  منذ  دوالر  بليون 
رغم   2021 عام  عن  بقليل  أقل  وهي 
في  إيان  اإلعصار  خّلفه  الذي  الدمار، 

الواليات املتحدة وكوبا.

يشكّل ذلك تراجعاً سنوياً بنسبة 12 
التي  لدراسة سيغما،  املائة وفقاً  في 
تنشرها شركة إعادة التأمني العمالقة 
من  أكثر  منذ  عام  كل   Swiss Re

خمسني سنة.

ومن إجمالي املبلغ، تعود نسبة كبيرة 
)260 بليوناً(  الطبيعية  الكوارث  إلى 

بتراجع سنوي بـ 11 في املائة.

تتحملها  التي  التكاليف،  تقدّر   
شركات التأمني بنحو 115 بليوناً إلى 
التي  الطبيعية،  للكوارث  اليوم  هذا 

املائة  في  خمسة  بنسبة  انخفضت 
خالل عام، وبنحو سبعة باليني لألضرار، 
التي يسببها اإلنسان، بانخفاض حاد 

)-24 في املائة(.
التأمني  إعادة  قطاع  غطى  وبالتالي 
اخلسائر  من  فقط  املائة  45 في  نحو 
االقتصادية هذا العام، األمر الذي يعني 
وفقاً لـ Swiss Re وجود فجوة حماية 

كبيرة في العالم.

الكوارث الطبيعية

شركات  تؤمن  التي  اجملموعة،  وذكرت 
إلى  إيان  اإلعصار  أدى  »لقد  التأمني: 
القصوى  املناخية  الظواهر  جانب 
في  الشتوية  العواصف  مثل  األخرى، 

أوروبا، والفيضانات في أستراليا وجنوب 
فرنسا  في  البرد  وعواصف  إفريقيا، 
والواليات املتحدة، إلى خسائر مؤمنة 
تتعلق بالكوارث الطبيعية تقدر بنحو 

115 بليون دوالر منذ بداية العام«.

الطبيعية  الكارثة  إيان  اإلعصار  كان 
هذا  التأمني  لشركات  كلفة  األكثر 
العام، وهو إحدى أقوى العواصف، التي 
ضربت الواليات املتحدة، وتسببت أيضاً، 

بأضرار جسيمة في كوبا.

بنحو  وحده  اإلعصار  هذا  وتسبب 
والتي  عليها،  املؤمن  اخلسائر  نصف 
تراوح قيمتها ما بني 50 و65 بليون دوالر.

وقالت الدراسة التي أجرتها اجملموعة 
الضوء،  ذلك يسّلط  السويسرية: »إن 
يشكّله  الذي  احملتمل  التهديد  على 
مكتظ  ساحل  على  واحد  إعصار 

الكثير  لم يشهد  عاٍم  بالسكان، في 
من األعاصير«.

وأصبح اإلعصار إيان الكارثة الطبيعية 

األعلى كلفة بعد اإلعصار كاترينا في 
عام 2005.

وكاالت

مركز األخبار - شلٌل خدمي كامل تشهده المدن السورية الخاضعة لسيطرة حكومة 
وال  ماء،  وال  كهرباء،  ال  التركي،  االحتالل  لدولة  التابعة  المرتزقة  ولسيطرة  دمشق، 
شبكات االتصاالت السلكية، باتت كلها خارج الخدمة، إنه الوضع األسوأ، الذي يعيشه 

سكان تلك المناطق، واألزمة المعيشية هذه، ليست بجديدة. 

يا وشماعة المنطقة اآلمنة العدوان التركي على سور
أزمة محروقات بمناطق حكومة دمشق ومناطق المرتزقة تشّل حركة األهالي

268 بليون دوالر خسائر الكوارث الطبيعية منذ بداية العام


