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للنرش والتوزيع

مؤسسة روناهي

عدسة روناهي

الذي  العربي  القراءة  حتدي  يهدف 
غرس  إلى  اإلمارات  سنوياً  تنظمه 
الصغار،  نفوس  في  القراءة  حب 
والتفوق  التقدم  ألسس  غرس  وهو 
لألطفال. ويسعى إلى إحداث نهضة 
في القراءة عبر وصول مشروع حتدي 
الطلبة  جميع  إلى  العربيّ  القراءة 
في مدارس وجامعات الوطن العربي، 
في  العربّية  اجلاليات  أبناء  شامالً 
اللغة  ومتعلمي  األجنبية  الدول 

العربية من الناطقني بغيرها.

وكما كشف عن قرّاء هامني من كل 
الشرائح، كشف التحدي أيضاً عن 
مواهب أدبية هامة خاصًة لدى فئة 

األطفال.

بهذه  الواعدة«  السوريّة  »الكاتبة 
سيلينا  الطفلة  تعرّف  الكلمات 
عن  عاماً  الـ11  ابنة  حامد  رأفت 
نفسها، بعد أن أصبح في رصيدها 
واآلخر  بعضها  نشرت  قصة   15
عدد  إلى  إضافة  الطباعة،  قيد 
واخلواطر  الشعرية  القصائد  من 
أسرتها  من  ودعم  بتشجيع 
حفزها  التي  وهي  ومدرسيها، 
الذي  القراءة  حتدي  كبير  بشكٍل 

شاركت في عدد من دوراته.

دولة  في  املقيمة  سيلينا  الطفلة 
أشارت  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
عشقها  أن  إلى  معها  حديث  في 
للغة العربية والتحدث بها بطالقة 

القصص  تأليف  على  ساعدها 
إلى  الفتًة  لألطفال،  القصيرة 
اكتشفت  التي  هي  والدتها  أن 
موهبتها وكان للقصص التي روتها 
لها أثر كبير في حبها للغة العربية، 
ثم تابعت املطالعة والكتابة مبفردها 
لتكتب قصتها األولى بعمر الست 

سنوات.

جوائز كثيرة

وتستذكر سيلينا أول قصتني ُطِبعتا 
لها »الكوكب األحمر كوكب العلم 
واملعرفة« و«عاملي السحري«، مؤكدةً 
حرصها على كتابة قصص تناسب 
وجتذبهم  أحالمهم  وحتاكي  أقرانها 
للقراءة، عبر عناوين مختلفة يحبها 
منها  تعبيرها،  حد  على  األطفال 
اخلارقات«  و«الفتيات  والشر«  »اخلير 

و«األمير والبجعة الصغيرة«.
وتقول سيلينا: »أفضل هدية أمتنى 
مرافقة  هي  عليها  احلصول  دائماً 
القتناء  الكتب،  معارض  إلى  والدي 
موهبتي  وألمنّي  والروايات  القصص 
»سعادتي  مضيفًة:  أكبر«،  بشكٍل 
ألتقي  كنت  عندما  أيضاً  كبيرة 
بعدد من الكّتاب خالل هذه املعارض، 
وأعرّفهم بأني أكتب القصة وحلمي 
أن أصبح معروفة مثلهم ويقدمون 
لي النصائح والكتب التي يجب أن 

أقرأها«.

وحصدت سيلينا وهي ابنه محافظة 
منها  اجلوائز،  من  الكثير  السويداء 
األعلى  للمجلس  البيئة  جائزة 
لألمومة في اإلمارات عن فئة القصة 
القصيرة، واملركز األول في مسابقات 
و«قصتي  بقلمي«  قصة  »حتويل 
املبتكرة« و«الراوي الصغير« و«القصة 
على  الثاني  واملركز  الصغيرة«، 
املؤمتر  في  العربي  الوطن  مستوى 
الرقمي اإللكتروني  الدولي  العلمي 
اإلبداع  جائزة  في  الطفل  إلبداعات 
الرقمي 2021، ولقب الكاتب املبدع 
عن  خضراء«  »بصمة  مسابقة  في 
 21 مع  اختيارها  ومت  الكتابة،  فئة 
متميزاً وحاملاً من قبل اجلناح اإلماراتي 

خالل معرض إكسبو«″2020.

»نحن جيل املستقبل وعلينا 
بناء وطننا«

القراءة  حتدي  في  مشاركتها  وعن 
العربية  اإلمارات  دولة  تقيمه  الذي 
أنها  سيلينا  أوضحت  املتحدة، 
والرابع  الثالث  باملوسم  شاركت 
على  وحصلت  والسادس،  واخلامس 
مراتب متقدمة على مستوى إمارة 
الشارقة، وتشارك في تقدمي برنامج 
»اقرأ صح« مع مكتب حتدي القراءة 
تشارك  كما  اإلمارات،  في  العربي 

في استقبال ولقاء ومحاورة أبطال 
التحدي في تصفيات الوطن العربي.

والدة سيلينا دينا نادر تؤكد أهمية 
دور األهل في رعاية مواهب أبنائهم، 
واالستفسارات  األسئلة  أن  مبينة 
الكثيرة التي كانت تطرحها ابنتها 
القصص  وخاصة  للكتاب  وحبها 
امللونة منذ أن كانت بعمر السنتني 
هي املؤشرات األولى ملوهبتها، الفتًة 
في  ابنتها  تشارك  كانت  أنها  إلى 
اختيار عناوين كتب مكتبتها اخلاصة 

التي وصل عددها إلى 400 كتاب.

متابعة  إلى  األطفال  أهالي  ودعت 
أبنائهم، وتزويدهم مبا هو مفيد من 
خالل الكتب واملطالعة واالبتعاد عن 

األلعاب اإللكترونية، لدورها السلبي 
في احلد من مهاراتهم.

ورمبا أثّرت التكنولوجيا بشكٍل سلبي 
وحجبت  األطفال،  من  الكثير  على 
عنهم مواهبهم ومعرفتها وصقلها 
ويدوية  فكرية  مهارات  واكتساب 
مختلفة، وهو ما تؤكده أم سيلينا 
إذ قالت: »حتى اآلن سيلينا ال متلك 
أي هاتف جوال خاص بها، فالكتاب 
ملتابعة  التلفاز  وتشاهد  صديقها 
وتستخدم  التعليمية،  القنوات 
اإلنترنت في دراستها مبتابعتنا وحتت 

إشرافنا«.

وكاالت

يّة تؤّلف 15 قصة في عمر الـ11 سنة سيلينا طفلة سور

االنتخاباُت التركّيُة... سباُق رهاناٍت 
وتنافٌس سلطوّي

نساء يدخلن تاريخ مونديال كأس 
العالم من أوسع أبوابه

مظلوم عبدي: 
الهجمات التركية فرصة 
لداعش للنهوض مجددًا

تمسك األهالي بأرضهم وزراعتها تحدٍّ للمخططات التركية االحتاللية

في ظّل واقٍع اقتصاديّ متردٍ 
البطالِة  معدالِت  وارتفاِع 
والتضخم وانخفاِض سعر 
الليرة التركّية، التي تسببت 
حكومة  شعبّيةِ  بتراجِع 
لترفع  والتنمية  العدالة 
األمنّية«  »الفوضى  مؤشرَ 

للحدِّ األقصى وتردَّ على االنتقادات املوجهة لها وتقول لألتراك إّن 
ثّمة أولوية تتقدم على كلِّ املشكالت االقتصاديّة، وتتعلق باألمن 
القوميّ. لكنّ مشكلَة املعارضةِ التركّيةِ األعمق هي وقوعها في 
مرشح  إلى  التوصل  عن  وعجزها  وتناقضاتها،  أجنداتها  شباِك 
املشكالِت،  جملمِل  حالً  يكوُن  انتخابيّ  برنامج  وصياغة  توافقيّ 
وليتحوَل السباق االنتخابيّ إلى صراٍع على السلطة بني متطلع 

إليها ومتمسٍك بها... 8

ألنهن يستحقنَ كتابة التاريخ بحروف من ذهب في العرس العاملي 
النساء  من  مؤلف  حتكيمي  طاقم  قاد  قطر،  في  املقام  الكروي 
بتحكيم مباراة مصيرية جمعت منتخبي أملانيا وكوستاريكا في 

دور اجملموعات، ضمن منافسات كأس العالم... 10

يصرّ األهالي واملزارعني على زراعة أراضيهم الواقعة في خطوط املواجهة 
واملماسة لقواعد احملتل التركي في مقاطعة كري سبي، رغم القصف 
التركي املتواصل التي تشهده املنطقة، الذي يعرض احملصوالت للحرائق 
وقت احلصاد، وبعملهم هذا يؤكدون للمحتل التركي اإلصرار والتحدي له 

في سياسة التجويع والهجرة التي يتبعهما... 7

»ثورة المرأة« كما عُرفت في 
وإيران  كردستان  روجهالت 
والتي  أشهر،  بضعة  ُقبيل 
مع  األولى  شرارتها  بدأت 
مقتل المواطنة الكردية جينا 
أميني، على يد شرطة األخالق 
في إيران تحولت من احتجاجات 
في بعض المدن والبلدات إلى 
ثورة، شارك فيها آالف اإليرانيين 
نساًء ورجااًل، ثورة شاملة بدأت 
من ضفائر فتاة عشرينية، لتغزو 
على  وتنتفض  بأكملها  إيران 
الذكوري  االستبدادي  النظام 

فيها...«2

حذّر القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية مظلوم 
عبدي من »تداعيات ُمدّمرة« جرّاء أي هجمات برّية 
»إن  قائالً  مناطق شمال وشرق سوريا،  تركّية في 

الغزو التركي َسُيعيد إحياء داعش«... 4

ثورة جدائل السالم.. تهّز عرش النظام

إمام مسجد عين 
عيسى: استهداف تركيا 

دور العبادة مساس 
للحرمات وتعرية لزيف 

ادعاءاتها...5

أهالي قامشلو: بروح 
زاب وآفاشين ومتينا 
سوف نحطم العزلة 
على القائد أوجالن...4
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ثورة اجلدائل

األولى،  ساعاتها  في  االحتجاجات 
بدأت من فئة الشباب والنساء خاصًة، 
في  اجملتمع  فئات  إليهم  لتنضم 
بإسقاط  مطالبة  املناطق  مختلف 
النظام اإليراني، الذي ميارس ضد شعبه 

وغليانها  الثورة  والتجاوزات،  القمع 
األخير بدأت بحادثة مقتل فتاة على يد 
شرطة األخالق، وشعب يُعاني األمرين 
فالشعب  االستبدادي،  نظامه  من 
ومتاسكاً  توحداً  أكثر  اليوم  اإليراني 
محاوالت  من  الرغم  على  قبل  من 
قمع الشرطة اإليرانية، واحلرس الثوري 
املرأة  الثورة، صوت  للقضاء على هذه 
في  اليوم  سمعاً  أكثر  بات  اإليرانية 
الثورة للمطالبة برد االعتبار لها، والذي 
والذكورية.  التهميش  من  عانى  طاملا 
مقتل  عند  يقف  لم  اإليراني  النظام 
جينا أميني، بل أسقط بسالحه العديد 

للشوارع؛  نزلوا  الذين  املتظاهرين،  من 
واستنكارهم  غضبهم  عن  للتعبير 
من املوقف السائد، وجل الضحايا من 

النساء الثائرات.

املرأة والنظام االستبدادي

بقيادة  اإليرانية  الشعبية  االنتفاضة 
عندما  األولى  نتائجها  ملست  املرأة، 
قامت السلطات بحل شرطة األخالق، 
غليان  أسباب  أحد  من  كانت  والتي 
الشارع اإليراني، ولكن هذا األمر ليس 
فإنه  بهذا  األوضاع،  بتهدئة  كافياً 
املرأة في روجهالت  أن ثورة  من املؤكد، 
لدى  االستقرار  زعزعة  استطاعت 
السلطات، وأركان النظام، ولكن الثورة 
تزال  وال  احلد،  هذا  عند  تتوقف  لم 
اإلطاحة  من  تتمكن  حتى  مستمرة 
في  سبباً  كان  الذي  اإليراني،  بالنظام 

قمع احلريات في إيران.

النظام  مع  الصراع  املرأة  تصدرت 
وقاومت  العسكري  الدكتاتوري 
عنجهيته، وبهذا كسرت النساء حاجز 
سابقاً،  منه  يُعانني  كنَّ  الذي  اخلوف، 
وهذه اخلطوات األولى نحو غٍد أفضل 
أسباب  اإليراني،  النظام  مع  للمرأة 
الوضع  من  الثورة  وراء  تكمن  عديدة 
املر  الواقع  إلى  املتفاقم  االقتصادي 

ومروراً  إيران  في  املرأة  تعيشه  الذي 
بفساد النظام واملؤسسات التابعة له، 
واحد،  الهدف  ولكن  األسباب،  تعددت 
على  املرأة  وحرية  الشعب،  حرية  وهو 

وجه اخلصوص.

كما أن سياسة النظام اإليراني املتبعة، 
وباألخص  الشعب،  من  دعماً  تلقى  ال 
يواجه  الذي  الشباب،  فئة  قبل  من 
نظاماً يربط الدين بكل صغيرة وكبيرة، 
من  كاٍف  قدر  على  يكن  لم  النظام 
احلنكة والتيقظ مع كيفية التعامل 
االستهتار  تعمد  أنه  أو  الثورة،  مع 
بالثورة، التي قادتها املرأة، وجنم عن هذا 
واالنتفاضة  االحتجاجات،  دائرة  توسع 
حتى لم يتمكن النظام من السيطرة 

عليها.

دعائم الثورة في سواعد املرأة

مؤمتر  عضوة  قالت  السياق  هذا  وفي 
»هدى علي«:  آغا  ناحية جل  في  ستار 
»لم تكن الثورة في روجهالت كردستان 
وإيران لتالقي كل هذا النجاح وأصبحت 
حديث العالم بأسره، وتتبعها األنظار 
عن كثب لوال وجود املرأة فيها، انتصار 
اجملتمع  واستقرار  املرأة  رهني  الثورة 
مرتبط بحرية املرأة، املرأة في روجهالت 
العالم،  في  قمعاً  النساء  أكثر  من 

وذلك بسبب النظام الذكوري اإليراني 
كانت بحاجة ماسة ملثل هذه الثورة، 
فرضها  التي  قيودها،  من  للتخلص 

النظام االستبدادي«.

حل  أن  إلى  علي  هدى  وأشارت  كما 
شرطة األخالق، لن يؤدي إليقاف الثورة 
الثورة  وأن  السلطات،  تعتقد  كما 
يتخلى عن  ال  النظام  مادام  مستمرة 
قمعه  عن  يتوقف  وال  معتقداته، 

للحريات في إيران.

واختتمت عضوة مؤمتر ستار في ناحية 
بالقول:  حديثها  علي  هدى  آغا  جل 
الشوارع  إلى  اإليراني  الشعب  »نزل 
النظام،  ضد  والشعارات  بالهتافات 
الذي جتاوز باستبداده األفق، وعمل على 
إلى  آفا  روج  ثورة  من  بينهم،  التفرقة 
ونساند  دعمنا  نوجه  روجهالت،  ثورة 
كل ثورة تطالب بالوصول إلى املطالب 

الشرعية في إرساء احلرية«.

تلقي  احلياة  هي  ـ  الشدادي  روناهي/ 
بكامل ثقلها على بعض العاجزين من 
البشر، فتبقيهم في مهاوي العجز عن 
صد املرض والردى، في ظل فقر مدقع 
أليم، ال سيما في جسد امرأة عجوز 
مسنّة، جتّمعت في جسدها األمراض، 
بينما العوز وارتفاع ثمن العالج يوقعان 
حيرى  وفي  مسدود  طريق  في  األسرة 

بينما  األمراض،  أنهكتها  والدة  لعالج 
املنّظمات املعنّية باإلنسانّية ترفل في 
سبات عميق، وتغّض طرفها عن هذه 

املصائب واحملن.

التي  والساعات،  الدقائق  هي  ثقيلة 

متر على املرأة الستينية أمينة احلسن، 
جتلُس  مزمن،  مبرض  مريضة  وهي 
والدموع  املتحرك،  كرسيها  على 
والتجاعيد  الغائرتني،  عينيها  تغطي 
على  املرض  وألم  األيام،  ثقل  خطت 
وجهها، تراقب من بعيد أبناءها الذين 
كل  باعوا  أن  بعد  للفقر،  استسلموا 
ما ميلكون لعالجها، في رحلٍة طويلة 
إحدى  وسلبها  أضناها  الذي  للمرض 
األخرى،  القدم  من  وأصبع  ساقيها، 
غزا مرض السكري جسدها املتهالك 
وفتك بهِ، وأحلق حالها املزرية مرض الربو 
ُفرادى،  تأتي  ال  واألحداث  وجعاً،  فزادت 
فأصيب أمينة بجلطة دماغية، أدت إلى 
شلٍل في نصفها األمين، وما زاد الطني 
السوائل  احتباس  بله، إصابتها مبرض 
معلناً  جسدها  ليتورم  اجلسم،  في 

استسالمه الكلي ملتابعة احلياة. 

قرية سراب  في  احلسن  أمينة  تعيُش 
جنوب  الشدادي  ملدينة  التابعة 
احلسكة، إلى جانب أبنيها اللذين باعا 
العالج  توفير  أجل  من  ميلكان  ما  كل 
لوالدتهم، في منطقٍة عانت ما عانتُه 
صحي  نظاٍم  وسط  احلرب،  ويالت  من 
متهالك، وحالة اقتصادية أقل ما يقال 

بعشر  الفقر  خط  حتت  إنها  عنها: 
درجات. 

صراع احلياة

وتلخص قصتها حالة كثير من املرضى 
املرُض  فتك  الذين  حلالها،  املشابهني 
يصارعون  وباتوا  بأجسادهم،  والفقر 
للمنظمات،  تام  غياب  ظل  في  احلياة 
التي تُعنى بالشأن الصحي، أو املراكز 
الطبية اجملانية، التي تعطي أمل احلياة 

للمرضى معدومي الدخل. 

»روناهي«  لصحيفتنا  أمينة  وتقول 
من  تخرُج  بالكاد  متثاقلة  بكلماٍت 
املوت يحوم  فيها: »أرى في كل حلظٍة 
فوق رأسي، سرَق مرض السكري أجزاًء 
دماغية  جلطة  وأماتت  جسدي،  من 
الربو  وأثقل علي مرض  األمين،  نصفي 
عملية التنفس، أعيُش شبه حياة، ال 
املوت أراحني من هذا األلم، وال اجلسد 
مترُ  بسالم،  ملوتي  أصل  حتى  حملني 
علي الثواني كأنها سنون، وما زاد عليّ، 
رؤية أبنائي الذين باتوا يصارعون الفقر، 
بعد أن باعوا كل ما ميلكون، حتى أثاث 

املنزل الذي نقطنه، لتوفير العالج وأجور 
املشافي واألطباء«.

ومثلها ومثل املئات من املرضى تشتكي 
املراكز الصحية،  أمينة من عدم توفر 
باإلضافة  باجملان،  تقدم خدماتها  التي 
إلى ثمن األدوية الذي يصل إلى عشرات 
األلوف في الشهر الواحد، والذي بدورة 
جعل أبناءها يقفون عاجزين عن توفير 
ثمن األدوية في ظل الظروف الصعبة، 
وتردي  جهة،  من  يعيشونها  التي 

األوضاع االقتصادية في البالد عامة. 

على  بدت  يأس  ومالمح  خانق،  عجزٌ 

على  واضحة  باتت  وحسرة  وجهها، 
حال أبنائها وأخذت تردد: »يا أمي الوجع 
اهلل  حسبي  صاحبه،  غير  بيوجع  ما 
تزد شيئاً،  لم  وبعدها  الوكيل«،  ونعم 
سوى قطرات الدموع التي سالت من 
على  القدرة  فقدانها  بعد  مقلتيها، 

حبسهما أكثر. 

بني  وقتها،  ُجلَّ  أمينة  متضي  هكذا 
نظارة  أخفت  وآالماً  تراودها،  عذابات 
وجهها، ويأٍس تسلل إلى جنبات قلبها، 
ظِل  في  فيها  اهلل  رحمة  منتظرة 

عجزهم عن تأمني ثمٍن للعالج.

بيل بضعة أشهر، والتي بدأت شرارتها األولى مع مقتل المواطنة 
ُ

جل آغا/ أمل محمد -"ثورة المرأة" كما ُعرفت في روجهالت كردستان وإيران ق
الكردية جينا أميني، على يد شرطة األخالق في إيران تحولت من احتجاجات في بعض المدن والبلدات إلى ثورة، شارك فيها آالف اإليرانيين نساًء 

، ثورة شاملة بدأت من ضفائر فتاة عشرينية، لتغزو إيران بأكملها وتنتفض على النظام االستبدادي الذكوري فيها.
ً
ورجاال

ثورة جدائل السالم.. تهّز عرش النظام

الستينية أمينة الحسن أكل المرض والفقر جسدها.. فهل من معين..؟!

طّور علماء من جامعة ” أر أم أي تي” 
نشويًا  غذائًيا  منتًجا  األسترالية، 
ميكن  إكس”  “فايبر  عليه  أطلقوا 
إضافته إلى الطعام دون التأثير على 

مذاقه أو لونه وشكله.

اجلديد،  املنتج  الباحثون  واستخلص 
القمح  مثل  طبيعية؛  نشويات  من 
املطورة  األلياف  وتعمل  والذرة، 
مقاومة  على  نفسها  بالطريقة 
األلياف  مثل  املعدة  في  الهضم 

الطبيعية.

ميكن  أنه  البحثي،  الفريق  أوضح 
إضافة ألياف “فايبر إكس” إلى بعض 
البيتزا  مثل  املنتشرة،  األطعمة 
أكثر،  صحية  يجعلها  ما  والكعك، 
فضاًل عن األطعمة الفقيرة باحلريرات 

وأطعمة املصابني بالسكري.

ال  كربوهيدرات  بأنها  األلياف  ومتتاز 

ميكن هضمها في املعدة، وإمنا تتخمر 
فيها بفعل اجلسيمات الدقيقة في 
عملية  يُحّسن  ما  الغليظ،  املعي 

الهضم.

ضمن  األلياف  إلى  أجسامنا  وحتتاج 
املتعددة  لفوائدها  الغذائية  احلمية 
وميكن  الهضمي،  اجلهاز  على 
إلضافتها إلى األطعمة الفقيرة بها 
الغذائية، فضاًل  تزيد من فائدتها  أن 
السمنة  منع  على  مساعدتها  عن 

والسكري وأمراض القلب الوعائية.

وجبة  مجرد  ليست  األناناس  فاكهة 
فواكه استوائية خفيفة ولذيذة، إذ تعد 
فاكهة جيدة للكبار والصغار، وذلك يعود 
إلى الفوائد الصحية العديدة التي تتمتع 
الصحية  األناناس  فوائد  أهم  ومن  بها، 

هذه اآلتي:

1ـ املساعدة على الهضم: يحوي األناناس 
املعروف  الهاضمة  اإلنزميات  إحدى  على 
التي لها دور في هضم  باسم بروميلني 
الهضم  عمليات  يسهل  مما  البروتني 

وخاصًة في املعدة.

ومن هنا قد يكون تناول األناناس بعد وجبة 
مفيد  عصيره  شرب  أو  بالبروتني  غنية 
حًقا في املساعدة على عملية الهضم، 
والتخفيف من الضغط على املعدة، كما 

أنه يساعد على الوقاية من اإلمساك.

2ـ بشرة متوهجة وعظام قوية: من فوائد 
األناناس أنه يحتوي على كل من الفسفور 
واملنغنيز مما يجعل لها دور كبير في عملية 

تكوين العظام وتقويتها.

التمثيل  عملية  في  مهم  فاملنغنيز 
عملية  في  يدخل  الذي  الغذائي 
وامتصاص  والعظام،  األنسجة  جتديد 

الكالسيوم، وتشكيل النسيج الضام.

ج،  فيتامني  أيًضا على  األناناس  ويحتوي 

الذي يدخل في عملية إنتاج الكوالجني 
وبناؤه مما يساعد في تعزيز صحة البشرة 
واحلفاظ على نضارتها، وإنزمي البروميلني 
خواص  له  وجد  األناناس  به  متتاز  الذي 
اجللدية،  بينها  ومن  لاللتهابات  مضادة 
كما ووجد له دور في تليني اجللد وتخفيف 

التورم.

معظم  مثل  باأللياف:  عالي  مصدر  3ـ 
الفواكه األناناس هو مصدر عالي لأللياف، 
بكونه  ميتاز  فهو  للباقي  خالًفا  أنه  إال 
مصدر عالي لأللياف القابلة للذوبان وغير 

قابلة للذوبان في املاء.

زيادة  على  يساعد  فاألناناس  هنا  ومن 
الشعور بامتالء املعدة والشبع، كما أنه 
يساهم في تنظيم حركة األمعاء وعملية 
عملية  إبطاء  على  ويعمل  الهضم، 
الهضم، وتنظيم مستويات السكر في 
الدم واحلفاظ على مستوياتها، كما قد 
يكون له دور فعال في خفض مستويات 
وبالتالي  الدم،  في  الضار  الكولسترول 

تعزيز صحة القلب والشرايني.

اخلصائص  لاللتهابات:  مضادة  مزايا  4ـ 
هي  األناناس  في  لاللتهابات  املضادة 
إنزمي  من  أساسي  بشكٍل  مستمدة 
البروميلني املوجود فيه، والتي قد مت ربطه 
التهابات  عالج  في  فعال  بكونه  مؤخرًا 

املفاصل واحلد من آالمها.

5ـ يخفف آالم العضالت: يحتوي األناناس 
على عنصر البوتاسيوم الفعال جدًا في 
تخفيف آالم العضالت وتشنجاتها، ومن 
على  األناناس  تناول  يساعدك  فقد  هنا 
تعزيز عملية شفاء العضالت خاصًة بعد 

التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة.

6ـ التخفيف من أعراض الدورة الشهرية: 
أعراض  من  يُعانني  اللواتي  السيدات 
يساعدهن  قد  احليض  قبل  ما  متالزمة 
هذه  من  التخفيف  في  األناناس  تناول 
من  محتواه  بفضل  وذلك  األعراض، 
املنغنيز والكالسيوم والبوتاسيوم، األمر 
الذي يساعد في التقليل من التهيجات 
املزاجية والصداع وغيرها من  والتقلبات 

أعراض تقلبات الهرمونات.

على  البروميلني  إنزمي  يساعد  قد  كما 
من  والتخفيف  العضالت  استرخاء 

التقلصات واآلالم.

من الطبيعي أن يتراجع البصر لدى اإلنسان 

التراجع  العمر، لكن هذا  عندما يتقدم في 

يجري  سيئة  عادات  عن  الغالب  في  ينجم 

ارتكابها يومياً، األمر الذي يضطر إلى ارتداء 

نظارات طبية من أجل الرؤية بشكٍل أوضح.

األمراض  ملراقبة  األميركية  املراكز  وتنصح 

النصائح،  من  جملة  باتباع  منها  والوقاية 

اإلبصار  على  وقدرتها  العني  حماية  ألجل 

بشكٍل جيد.

النظام الغذائي مهم جداً لصحة العني، ألن 

تؤثر  صحية  اضطرابات  إلى  تؤدي  السمنة 

وبالتالي،  السكري،  مثل  العني  صحة  على 

فإن ما يأكله اإلنسان ينعكس بطريقة غير 

مباشرة على عينه.

أمراً  البصر  تراجع  يكون  األحيان،  في بعض 

وراثياً، ولذلك، يوصي اخلبراء باحلديث إلى أفراد 

العائلة، من أجل معرفة ما إذا كانوا يعانون أي 

اضطرابات في صحة العني.

وراثية، فإن  وفي حال كانت ثمة اضطرابات 

إجراء  أو  والوقاية  باحلرص  عليه  الشخص 

وعندئذ،  مسبق،  بشكٍل  الدورية  الفحوص 

سيتفادى حدوث تراجع كبير في قدرات العني.

وبالتالي، إذا الكثيرون من أفراد عائلتك يعانون 

تراجعاً في البصر، انتبه إلى األمر وال تتخلف 

عن إجراء الفحوص.

الواقية عند  النظارات  بارتداء  يُوصي اخلبراء 

القيام بأعمال قد تُلِحق ضرراً بالعني، ال سيما 

عند استخدام منتجات أو مبيدات قد تكون 

مؤذية.

ألنه  أيضاً،  البصر  تراجع  من  يزيد  التدخني 

البقعي  بالتنكس  يعرف  اضطراباً  يسبب 

السجائر  عن  اإلقالع  فإن  وبالتالي،  اجلاف، 

مطلوب بشكٍل فوري ألجل وقف الضرر.

صحة  في  االضطراب  هذا  يتفاقم  وعندما 

ارتداء  وليس  بالعمى،  ينذر  فإنه  العني، 

النظارات الطبية فقط.

فهي  الشمسية،  النظارات  بارتداء  عليك 

أجل  من  فقط  إكسسوار  مجرد  ليست 

الزينة واألناقة، بل إنها حتمي من األشعة فوق 

البنفسجية ذات الضرر الكبير على العني.

جودة  ذات  شمسية  نظارات  شراء  ويتعني 

ميكنها أن حتول دون وصول نحو 99 إلى 100 

باملئة من تلك األشعة املضرة.

دون  الالصقة،  العدسات  إزالة  أو  العني  ملس 

غسل اليد وتعقيمها بالشكل املطلوب، أمر 

قد يؤدي إلى انتقال بكتيريات مؤذية، وبالتالي، 

يستعينون  من  لدى  مطلوب  احلرص  فإن 

بالعدسات.

ال تتعب العني كثيراً، واحرص على إراحتها، 

جهاز  أمام  يعملون  ممن  كنت  إذا  سيما  ال 

 20 مضي  فبعد  طويلة،  لفترة  الكمبيوتر 

الشاشة،  في  االنهماك  من  مثالً  دقيقة 

ينصح اخلبراء بالنظر إلى األفق أو شيء آخر 

لنحو 20 ثانية مثالً.

توّصل الباحثون إلى فائدة غير متوقعة 
حيث  امللح،  في  املوجود  للصوديوم 
قالوا إن الصوديوم في امللح قد يكون 
مواد  تطوير  في  السري«  »العنصر 

أفيونية أكثر أماناً لتسكني اآلالم.

األفيونية  املواد  من  الزائدة  فاجلرعات 
أودت بحياة ما يقرب من 70 ألف أمريكي 
إلى  معظمها  ويُعزى   ،2020 عام  في 

املسكنات االصطناعية والفنتانيل.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
ملرضى  »الفنتانيل«  استخدام  على 
السرطان الذين يعانون من آالم شديدة 
ومستمرة في التسعينيات من القرن 
املاضي، إال أن العقار وجد طريقه إلى 
الشوارع، حيث يتم إساءة استخدامه 

وتوزيعه بشكٍل غير قانوني.

للدراسة  الرئيسي  املؤلف  وشّبه 
شامل«  دمار  بـ«سالح  »الفنتانيل« 
أنه ميكننا  بحثنا على  موضحاً: »يدل 
جتعلنا  بطريقة  الدواء  تصميم  إعادة 
أكثر  مسكن  إلى  القاتل  هذا  نحّول 

أماناً مع محافظته على فعاليته«.

كيف تؤثر املواد األفيونية على 
اجلسم؟

أدوية  إنتاج  على  الصوديوم  قدرة  إن 
أكثر أماناً منذ أن وجدوها ألول مرة في 
مستقبالت األدينوزين واملواد األفيونية 

منذ أكثر من 10 سنوات.

يدعم أحدث بحث يركز على اجلزيئات 
مت إجراؤه على الفئران ووجهات نظرهم 
بأن الصوديوم ميكن أن مينع اآلثار الضارة 

لألدوية األفيونية.

مسكنات  األدوية  مصنعو  يصمم 
معينة  مستقبالت  الستهداف  األلم 
 ،GPCRs على اخلاليا العصبية تسمى
»جي«،  ببروتني  املقترنة  املستقبالت  أو 

والتي تعمل كمرسالت إشارات.

كاملفاتيح  املستقبالت  هذه  تتصرف 
التي تساعد الدواء على العمل كما هو 

مقصود على الدماغ واجلسم.

أيضاً  تسبب  أن  ميكن  احلظ،  لسوء 
قد  إذ  فيها،  مرغوب  غير  جانبية  آثاراً 
املواد  أقوى  أحد  »الفنتانيل« وهو  يؤدي 

األفيونية املتاحة وأكثرها خطورة إلى 
زائدة  جرعات  في  التسبب  أو  اإلدمان 

مميتة تقود لتوقف التنفس.

نبحث  »نحن  الباحثني:  أحد  بحسب 
عن طرق للحفاظ على اآلثار املسكنة 
اجلانبية  اآلثار  جتنب  مع  لألفيونيات، 

التنفس  وضيق  اإلدمان  مثل  اخلطيرة 
إلى  األحيان  من  كثير  في  يؤدي  الذي 
الوفاة، ال يزال بحثنا في مراحله األولى، 
على  قدرته  بشأن  متحمسون  لكننا 
الوصول إلى أدوية أكثر أماناً لتسكني 

اآلالم«.

فالنتائج التي توصلوا إليها فيما يتعلق 
بالصوديوم قوية، فإنهم يؤكدون أيضاً 
الدراسة  من  مزيد  إجراء  ضرورة  على 
قبل أن يتمكنوا من إثبات أن هذا ينتج 
بديالً أقل ضرراً ولكنه فّعال للفنتانيل 

واألدوية األخرى.

فوائد غير متوقعة للملح

ستة أسباب »مدمرة« للعين تقود إلى ارتداء النظارات

»فايبر إكس«
ألياف معدلة ُتضاف لألطعمة 

لتحسين الهضم

ست فوائد صحّية لألناناس
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خالل  ذروته  القدم  كرة  جنون  يبلغ 
نهائيات كأس العالم، ويعيش عشاق 
تكون  قد  غريبة،  قصصاً  املستديرة 
الصحفي  ويجسد  اخليال،  من  ضرباً 
سينبيتو،  سيفو  جيروم  اإلثيوبي 
في  وجنوناً  غرابة  القصص  أكثر  أحد 

النسخة احلالية.

أحد  كونه  قطر  إلى  سينبيتو  وقدم 
الفيفا،  لدى  املعتمدين  اإلعالميني 
شغفه  ودفعه  إثيوبيا،  من  والوحيد 
أياما  ليعيش  القدم؛  بكرة  وولعه 
استثنائية، بدأت منذ وصوله إلى قطر 

وحتى هذه اللحظة.

ويحكي سينبيتو ملوقع الكرة، قصته 
التي قادته لإلفالس، والعيش في ظروف 
صعبة، قائالً: »هذه ليست املرة األولى 
نهائيات  لتغطية  فيها  أحضر  التي 
لتوفير  املال  أملك  لم  العالم،  كأس 
تذكرة الطيران لقطر، وقمت ببيع كافة 
ما أملك من أجل تأمني رحلة الطيران، 
ووصلت إلى قطر، وأنا ال أملك أي مبلغ 

مادي«.

وتابع: »لم أجد مأوى ألني لم أقم باحلجز 
قطر  مركز  إلى  وصولي  وفور  املسبق، 
باحلديث مع  بدأت  للمؤمترات،  الوطني 
الزمالء حول كيفية إيجاد مأوى، ألني ال 
أملك سوى مبلغ بسيط هو 200 دوالر، 

وهو قرض«.

خطابات  عدة  بكتابة  »قمت  وتابع: 
للبنوك  سواء  مساعدتي،  أجل  من 
احلكومية في إثيوبيا، أو حتى إلى رئيس 
الرياضيني،  للصحفيني  الدولي  االحتاد 
حتى  دعماً  أجد  ولم  ميرلو«،  »جياني 
أكن  لم  نفسه  الوقت  في  وأنا  اآلن، 

أنتظر دعمهم«.

هذه  خلوض  قاده  الذي  السبب  وحول 
»أنا  أوضح:  باخملاطر،  احملفوفة  التجربة 
مولع وشغوف بكرة القدم، وأحاول أن 
أسلط الضوء على املونديال للشعب 
بارزة  إثيوبيا  أن  يعتقد  الكل  اإلثيوبي، 
في ألعاب القوى فقط، لكن في الواقع 
وقاعدة  القدم،  كرة  في  مواهب  لدينا 
جماهيرية لهذه الرياضة، وأود أن يعرف 

الناس الثقافة اإلثيوبية«.

جيروم  اإلثيوبي  الصحفي  واختتم 
الكرة،  ملوقع  حديثه  سينبيتو  سيفو 
قائالً: »في كأس العالم بجنوب أفريقيا 
لكن  تقريباً،  أيام  عشرة  ملدة  تواجدت 
بأيام،  االفتتاح  قبل  الدوحة  في  أنا 
النهائي،  بعد  املغادرة  هي  وخطتي 
وسأحاول القتال من أجل االستمرار في 
تغطية احلدث على الرغم من الظروف 

الصعبة«.
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أبوابه أوسع  من  العالم  كأس  مونديال  تاريخ  يدخلن  نساء 

هونك  بطولة  عنوان  األول  التتويج 

لإلسكواش كونك 

الصحفي  رحلة  المونديال..  جنون 

العراء في  ونوم  وديون  إفالس  سينبيتو... 

تاريخ  في  نوعه  من  األول  حدث،  وفي 
قيادة  نساء  ثالث  تولت  العالم،  كأس 
حتكيم مباراة مصيرية في دور اجملموعات 
بني منتخبي أملانيا وكوستاريكا، والتي 
انتهت بفوز األملان بأربعة أهداف مقابل 
قطر،  مونديال  الفريقان  وودع  هدفني، 
دور  إلى  وإسبانيا  اليابان  تأهلت  فيما 
على  اليابان  فوز  من  بالرغم  الثمانية 

إسبانيا بهدفني مقابل هدف واحد.

وأنهت املرأة انتظاراً دام 92 عاماً بدخول 
احلكمة الفرنسية )38 عاماً( ستيفاني 
كأس  مالعب  أرض  امرأة  أول  فرابار 
العالم، فتدير مباراة في كأس العالم 

لكرة القدم للرجال.

غير  تاريخي  حدث  في  ذكرنا  وكما 
مسبوق قام الثالثي النسائي ستيفاني 
فرابار، ونيوزا باك، وكارين دياز، مع ثالث 
مساعدات أخريات، كأول طاقم حتكيم 
نسائي خالص، يقدن مباراة في كأس 
العالم للرجال، حيث مت اختيارهن إلدارة 

هذه املباراة.

الفرنسية  الدولية  وأصبحت احلكمة 
ستيفاني فرابار، أول حكمة في تاريخ 
تقوم  للرجال،  العالم  كأس  نهائيات 
مصيرية،  مباراة  وفي  بالتحكيم 
وكوستاريكا،  أملانيا  منتخبي  جمعت 
الثالثة  اجلولة  وذلك ضمن منافسات 
في  اخلامسة  للمجموعة  واألخيرة 

مونديال قطر.

ستيفاني  الفرنسية  أن  يذكر،  فيما 
بتصفيات  مباراة  تدير  امرأة  أول  فرابار 
املاضي،  آذار  في  للرجال  العالم  كأس 
أبطال  دوري  في  مباراة  أدارت  وكذلك 

أوروبا عام 2020.

والرواندية  فرابار،  ستيفاني  وأُدرجت 
واليابانية  موكانسانغا،  سليمة 
 36 قائمة  ضمن  ياماشيتا،  يوشيمي 

حكماً اختارهم الفيفا ملونديال قطر.

الثالث  الساحة  حكمات  واختيرت 
املساعدات،  احلكمات  إلى  باإلضافة 

وهن البرازيلية نويزا باك، واملكسيكية 
كارين دياس ميدينا، واألمريكية كاثرين 
في  أنفسهن  أثبنت  أن  بعد  نيسبيت، 

لعبة الرجال.

 38( فرابار  بستيفاني  يتعلق  فيما 
عاماً(، بدا اختيارها لكأس العالم مبثابة 
اخلطوة املنطقية التالية، بعد الصعود 
السريع لها في مجال التحكيم على 
كانت  فهي  أوروبا،  في  مستوى  أعلى 
الدرجة  دوري  تدير مباراة في  امرأة  أول 
األولى الفرنسي عام 2019، وفي العام 
نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم 

للسيدات في بلدها األم.

نهائي  أيضاً  فرابار  ستيفاني  وأدارت 
بني   2019 األوروبي  السوبر  الكأس 
ليفربول، وتشيلسي اإلنكليزيني، قبل 
أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا 
فرنسا  كأس  نهائي  ثم   2020 عام 

املوسم املاضي.

رابعاً  حكماً  فرابار  ستيفاني  وعينت 

في  قطر،  في  الكروي  العرس  خالل 
مباراتي املكسيك، وبولندا، والبرتغال، 

وغانا ضمن منافسات دور اجملموعات.

سليمة  الرواندية  احلكمة  وقالت 
مونديال  انطالق  قبيل  موكانسانغا 
وشرف  سروري  دواعي  ملن  »إنه  قطر: 

حقيقي لنا، نحن النساء أن نعمل مع 
الرجال من أجل جناح املونديال«.

من ناحيته، قال رئيس جلنة احلكام في 
فيفا اإليطالي بيارلويجي كولينا: »نؤكّد 
بوضوح أن اجلودة هي التي تهمنا، وليس 

اجلنس«.

في  املصري  اإلسكواش  أبطال  جنح 
فرض سيطرتهم على كؤوس بطولة 
مصر  وتتمتع  الدولي،  كونك  هونك 
ما  وغالباً  للعاملية،  وصلوا  بنجوم 

يحرزون املراكز األولى.

العب  عسل  مصطفى  توج  حيث 
باللقب، بعد فوزه على  النادي األهلي 
نظيره البيروفي دييغو إلياس بنتيجة 
3-2، في مباراة ماراثونية استمرت 95 

دقيقة.

وجاءت نتائج األشواط كالتالي: »11-6، 
.»4-11 ،9-11 ،10-12 ،11-6

وكان جنم الفراعنة قد استهل مشواره 
»ليونيل  املكسيكي،  على  بالفوز 
يهزم  أن  قبل  كارديناس« بنتيجة 0-3، 
النواساني  يحيى  املنتخب  في  زميله 
عقبة  تخطى  ثم  نفسها،  بالنتيجة 

ربع  في  كورين«  »فيكتور  الفرنسي 
وفي  أيًضا،  نظيفة  بثالثية  النهائي 
النيوزيالندي  على  فاز  النهائي  نصف 

بول كول بنتيجة 2-3.

يتعلق  فيما  نفسهما  واحلال  األمر 
بنهائي السيدات، والذي استمر لـ 89 
احلمامي  هانيا  بفوز  وانتهى  دقيقة، 
زميلتها  على  دجلة،  وادي  نادي  العبة 
نور  سبورتنغ  نادي  وجنمة  باملنتخب، 
الشربيني بالنتيجة نفسها، في مباراة 
جاءت نتائج أشواطها كالتالي: »13-15، 

.»9-11 ،11-8 ،3-11 ،11-9

واستهلت هانيا احلمامي مشوارها في 
البطولة بالفوز على بطلة هونغ كونغ 
»لي كا يي« بنتيجة 3-0، ثم فازت على 
املاليزية »أيفا عزمان« بالنتيجة نفسها، 
زميلتها  على  فازت  النهائي  ربع  وفي 

بنتيجة 1-3،  الطيب  نور  املنتخب  في 
قبل أن تفوز على زميلتها األخرى في 
بنتيجة  جوهر  نوران  واملنتخب  النادي 

.2-3

ولعل العامل املشترك األكبر بني تتويج 
 « احلمامي  وهانيا  عسل  » مصطفى 
هو الفوز بلقب البطولة للمرة األولى 
البطولة  أن  السيما  تاريخهما،  في 
املاضية  أعوام  األربعة  خالل  توقفت 
أبرزها اجتياح  ألسباب مختلفة، ومن 
فيروس كورونا للعالم والقارة اآلسيوية 

باألخص.

عسل  مصطفى  أن  بالذكر،  واجلدير 
بلقب  سويًا  توجا  احلمامي  وهانيا 
اإلسكواش،  لناشئني  العالم  بطولة 
والتي أقيمت في آب عام 2019 مباليزيا.

 كتابة التاريخ بحروف من ذهب في العرس العالمي الكروي المقام في قطر، قاد طاقم تحكيمي مؤلف من 
َ

روناهي/ قامشلو ـ ألنهن يستحقن
النساء بتحكيم مباراة مصيرية جمعت منتخبي ألمانيا وكوستاريكا في دور المجموعات، ضمن منافسات كأس العالم.

املركز  إلى  طفلتها  أليفة  ترسل  لم 
اخلاص بأطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، 
بعد  يوماً،  عشر  خمسة  نحو  منذ 
تركي عنيف،  تعرض كوباني لقصف 
استهدف مرافق عامة وبنى حتتية في 

املدينة.

إن  عاماً(،   35( اهلل  عبد  أليفة  تقول 
االحتياجات  ذوي  من  وهي  طفلتها 
القصف  أصوات  تصيبها  اخلاصة 
بالهلع والذعر، ال سيما أن املركز يجاور 
احلدود التركية وقد يكون هدفاً للنيران 

التركية.

من  مخاوٌف  الوالدةَ  تساور  بينما 
بأن  ترغب  حيث  القسري،  التهجير 

تبقي طفلتها بالقرب منها.

الفائت،  الشهر  من  العشرين  ومنذ 
تواصل تركيا قصف مناطق مختلفة 
كوباني  بينها  سوريا،  وشرق  بشمال 
احلربي  والطيران  باملدفعيات  وريفها 
والرصاص العشوائي، تصاعد القصف 

في بدايته ليستمر بوتيرة متقطعة.

تشير »أليفة« وهي أم لستة أطفال إلى 
أن طفلتها فاطمة، تشتاق إلى املركز 
وإلى أصدقائها ومعلمتها، حيث ترتاح 
من الناحية النفسية أثناء ارتياده، إال 

أن أصوات القصف أجبرتها على عدم 
إرسالها حالياً ريثما تهدأ األوضاع.

من  طفلة  أُصيبت  املاضي،  واألسبوع 
التركي  احلدود  حرس  برصاص  كوباني 
حيث  ذويها،  منزل  أمام  لعبها  أثناء 
استقرت رصاصة في منطقة احلوض 
للطفلة نقلت على إثرها إلى مشفى 

باملدينة.

»مركز  مديرة  مشي،  جناح  وبحسب 
في  اخلاصة  االحتياجات  هيفي« لذوي 
كوباني، فإن من بني 45 طفالً وطفلة 
تصعيد  قبل  املركز  إلى  يأتون  كانوا 
تركيا من قصفها األخير، يداوم منهم 
مخاوف  بسبب  فقط،  أطفال  عشرة 

لدى أهاليهم.

القصف يحرمهم من التعليم

ويوجد في كوباني، »مركز هيفي« ويقدم 
وتغذية  وترفيهية  تعليمية  خدمات 
لألطفال  ونفسية  فيزيائية  ومعاجلة 
إضافة  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من 
ملركز خاص باألطفال املكفوفني وهما 

تابعان لإلدارة الذاتية في كوباني.

وفي العشرين من الشهر املاضي، كان 

يوم الطفل العاملي وتزامن مع الهجمات 
التركية الوحشية، كذلك صادف في 
الثالث من كانون األول/ ديسمبر اجلاري 
اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة.

وتشير »جناح« إلى أنهم كانوا يخططون 
مسرحية  وعروض  احتفاليات  إلقامة 
لكن  املناسبتني،  في  غنائية  وفقرات 
التهديدات التركية والقصف املستمر، 

دفعهم إللغائها.

الدولي  اجملتمع  املركز  مديرة  وتطالب 
والدول الفاعلة في سوريا: »بوضع حد 
الطفل  يعيش  كي  املمارسات  لهذه 
الدول  في  أقرانهم  مثل  آمنة،  حياة 

األخرى«.    

واألسبوع املاضي، أصدرت هيئة التربية 
بياناً،  الذاتية؛  اإلدارة  في  والتعليم 
قالت فيه، إن القصف التركي تسّبب 
بحرمان نحو 22 ألف طالب وطالبة، من 
العملية التعليمية، نتيجة استهدافه 

مناطق شمال وشرق سوريا.

امتنعت  لفاطمة،  مشابه  حال  وفي 
إرساله  عن  )14عاماً(،  عقيل  عائلة 
طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة إلى 

املركز ذاته.

ويقول عمر عباس )25 عاماً(، شقيق 

منذ  إنه  برس«:  »نورث  لوكالة  عقيل، 
املركز،  إلى  يرسلونه  ال  أيام  عشرة 
وإنهم  العشوائي  القصف  من  خوفاً 
سينتظرون حتى تتضح األمور ويعود 

األمن واالستقرار للمنطقة.

ويضيف »عباس« أن: »القصف تسبب 
مبخاوف لديهم ولدى شقيقهم ورغم 
وألصدقائه،  للمركز  شقيقه  اشتياق 
املنزل،  بقاءه في  تفّضل  عائلته  أن  إال 
ومن  أيضاً  النزوح  بسبب مخاوف من 

القصف التركي«.

وهي  علي،  أميرة  تكشف  بدورها 
اخلاصة  واملراكز  النشاطات  مسؤولة 
هيئة  في  اخلاصة  االحتياجات  بذوي 
في  والعمل  االجتماعية  الشؤون 

نشاطاتهم  معظم  أن  كوباني، 
القصف  بسبب  توقفت  وخدماتهم 
املستمرة  التركية  والتهديدات  األخير 

على املنطقة.

وتضيف، أن أحد نشاطاتهم التعليمية 
لألطفال املكفوفني توقفت، ألن ذويهم 
يخافون عليهم وال يرسلونهم في ظل 
هذه الظروف، وحرموا من حقهم في 

التعلم بسبب الهجمات التركية.

قسم  لديهم  توقّف  ذاته،  وللسبب 
بتعليم  يقوم  والذي  النساء،  متكني 
عشر فتيات يعانني من إعاقة جسدية 
مهنة اخلياطة، بسبب مخاوف ذويهم 

على حياتهن.

اإلنسان،  حلقوق  السوري  املرصد  أفاد 
الشرطة  من  عناصر  اعتقال  عن 
 ،2022/12/5 االثنني  يوم  العسكرية، 
ناشطاً إعالمياً، أثناء مروره على احلاجز 
في بلدة كفرجنة التابعة لناحية شران 
بريف عفرين شمال حلب، وذلك بسبب 
منشورات على »فيس بوك« مناهضة 

لوزير اخلارجية التركي.

وجاء في منشور له: »إلى وزير خارجية 
تركيا ثورتنا باقية وحكمكم مع حكم 
بأن  األسد إلى زوال، هل سمعت يوماً 
الشعب رحل، نحن كـ »التني والزيتون« 
ال نرحل باقون إلى األبد، نحن الشعب 
الشهداء وصرخات  دماء  والثورة، نحن 
دعوات  نحن  اجلرحى،  وأنني  املعتقلني 
الثكالى واألرامل واأليتام، أنتم من أنتم«.

ووفقاً للمرصد السوري، فإن الناشط 
من أبناء محافظة درعا، وبعد اختفائه 
بشكل مفاجئ، قام ذووه بإبالغ جميع 
املرتزقة في املنطقة، ومخافر الشرطة 
الذين  اختفائه،  بأمر  العسكرية، 
وبعد  لديهم،  وجوده  أنكروا  بدورهم 
الناشط  نشر معلومات حول اختفاء 
اكتشاف  مت  صفحات،  على  اإلعالمي 
بوجود الناشط في أحد معتقالت تابعة 

للشرطة العسكرية داخل عفرين.

يأتي ذلك وسط احتجاج األهالي أمام 
مبنى الشرطة العسكرية في عفرين، 
تنديداً مبمارسات الشرطة العسكرية 
تطال  التي  التعسفية  واالعتقاالت 

املدنيني في املنطقة.

التي  سوريا،  أطفال  معظم  يعمل 
احلرب منذ 11 عاما، في مهن  تطحنها 
متخلني  أسرهم،  إعالة  أجل  من  شاقة 

بذلك عن أحالمهم الدراسية.

من  الكبرى  النسبة  األطفال  ويشكل 
آذار  الدائرة في سوريا منذ  ضحايا احلرب 

.2011

املتحدة للطفولة  وحسب منظمة األمم 
فإن 2.4 مليون طفل على  )يونيسيف(، 
في  املدارس  ارتياد  قادرين على  غير  األقل 
سوريا، حيث حتولت عمالة األطفال إلى 

جرح نازف.

ودعما لسبل عيش أسرهم يعمل املاليني 
من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 
في  احلياة  قيد  على  للبقاء  عاما، سعيا 
بيئة خلفها االقتتال والنزوح، بدال من أن 
خلف  الطبيعي  مكانهم  في  يتواجدوا 

مقاعد الدراسة.

إدلب  أطفال سوريون في مدينة  وميتهن 
وأعينهم  نشؤوا  البالد،  غربي  شمال 
تشهد هجمات النظام السوري وحلفائه، 
السيارات  كصيانة  مختلفة  أعماال 

واخلياطة واخلبازة.

إعالة األسرة مسؤولية األطفال في 
سوريا

ويقول الطفل خالد زرزور )14 عاما( الذي 
فقد والده جراء غارة جوية شنها النظام 
يعمالن  ووالدته  إنه   ،2015 عام  السوري 

إلعالة أشقائه اخلمسة.

وأشار زرزور، الذي يقيم في إدلب، إلى أنه 
كان يعمل في ورشة لتصليح السيارات 
املدرسة  تركه  على  مؤكدا  عامني،  مدة 
الصعبة،  املعيشية  الظروف  ملواجهة 

ولالعتناء بأسرته.

وأوضح أنه يكسب في األسبوع 125 ليرة 
 18.6 نحو  يعادل  الواحد  )الدوالر  تركية 
ليرة(، حيث يتداول سكان إدلب العملة 
التركية بدالً من العملة احمللية السورية 
التركي  االحتالل  دولة  فرضتها  والتي 

عليهم.

بإخوتي،  لنعتني  وأمي  أنا  »نعمل  وقال: 
السيارات.  محركات  بإصالح  هنا  وأقوم 
أمتنى أن أتعلم هذه املهنة في املستقبل«.

عشر  الورشة  في  يعمل  أنه  زرزور  وذكر 
ساعات على األقل يوميا، متابعاً: »أفتقد 
اللعب مع أصدقائي، لكني أعمل طوال 
املنزل  إلى  أعود  العمل  وبعد  اليوم، 

مباشرة«.

عمل األطفال

السكري  مبرضيْ  والده  إصابة  وبسبب 
والقلب تخلف عبد الكرمي سليمان، من 
محافظة إدلب، عن مقاعد الدراسة في 

سن مبكرة وتوجه إلى سوق العمل.

وأفاد الطفل سليمان البالغ من العمر 13 
عاما بأنه يسعى لالعتناء بإخوته األربعة 
أنه يكسب  إلى  من خالل عمله. ولفت 

20 ليرة تركية أسبوعياً، مؤكدا أن املبلغ 
املذكور ال يكفي لشراء اخلبز واخلضروات.

مهنة  في  سابقا  أعمل  »كنت  وتابع: 
اآلن  وطالئها،  السيارات  هياكل  إصالح 
أعمل في صيانة كهرباء السيارات، أصلح 

مشاكلها الكهربائية«.

أمل  على  يعيش  أنه  سليمان،  وذكر 
العودة إلى املدرسة، متابعا: »أفتقد القيام 
بواجباتي املدرسية، أعمل هنا من الساعة 
السابعة صباحا حتى الثامنة والنصف 
مساء، أمنيتي أن ميد األغنياء للفقراء يد 

العون«.

ورشة  في  حفسرجي  حسن  ويعمل 
يبدأ في  قال: إنه  األملنيوم، حيث  لنجارة 
صباحا،  والنصف  السابعة  الساعة 
الساعة اخلامسة مساء،  ويستمر حتى 
وذلك إلعالة أسرته املكونة من خمسة 

أفراد.

وأردف: »أقوم بأعمال التنظيف والترتيب في 
الورشة، أحب مدرستي، ولكن ال ميكنني 

ارتيادها، ألن عليّ مساعدة أسرتي«.

وأوضح حفسرجي، أن أمنيته الوحيدة هي 
ارتياد املدرسة، مضيفا: »أكسب 50 ليرة 
الذي أكسبه،  واملال  تركية في األسبوع، 
ال يكفي إلعالتنا، أقضي يومي في تعلم 

املهنة مع صاحب العمل«.

وكاالت

القصف التركي يحرم أطفااًل من ذوي االحتياجات الخاصة 
من الذهاب لمراكزهم

ية«  »الشرطة العسكر
يف  تعتقل ناشطاً إعالمياً بر

ين شمال حلب عفر

يا«...  أطفال »حرب سور
صراع البقاء يطيح بأحالمهم الدراسية
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ثقــافة 49أخبـــــار

وأضاف في مقابلة خاصة مع »الشرق« 
الواليات  إعالن  من  الرغم  على  أنه 
إقدام  معارضتهما  وروسيا  املتحدة 
تركيا على غزو شمال سوريا إال أنه »ال 
توجد ضمانات متنع ذلك«، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى وجود »تنسيق عسكري 
مع قوات حكومة دمشق من أجل ردع 
انطالقاً من  التركي،  مخاطر االحتالل 

مبدأ وحدة األراضي«.

إشارات  من  تخّوفه  عن  عبدي  وعّبر 
التقارب في العالقة بني دمشق وأنقرة 
واحتماالت عودة العالقات بني البلدين، 
السوريّة  العالقات  »تطبيع  أن  معتبراً 
احلرب  إشعال  إلى  سيؤدي  التركّية 

األهلية السوريّة مرةً أخرى«.

سوريا  لقوات  العام  القائد  ورأى 
الدميقراطية أنه »ال ميكن عملياً تفكيك 
قواته« في حال التوصل إلى أي تسوية 
سوريا،  في  األوضاع  بشأن  سياسية 
تستطيع  القوات  »هذه  أن  إلى  الفتاً 
أن تكون جزءاً من املنظومة الدفاعية 

السوريّة مستقبالً«.

وقال عبدي: »إن القضية الكردية عادلة، 
وهي على رأس القضايا التي حتتاج إلى 
تسوية، والكُرد بكل الدول املتواجدين 
فيها واضحني بهذا اخلصوص، إذ يرون 
املتواجدين  الدول  حدود  ضمن  احلل 
مضمونة  بحقوق  ويطالبون  فيها 
القضية سيجلب  دستورياً. حّل هذه 
األوسط.  للشرق  واالزدهار  االستقرار 

سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  اليوم، 
التشاركية  على  قائماً  منوذجاً  مُتثّل 
بشكٍل  املشترك  والعيش  والتعددية 
يعتمد نظام الالمركزية، وهذا بالضبط 
في  املركزي  النظام  حفيظة  يثير  ما 
املركزية األخرى، هذا  واألنظمة  سوريا 
هو السبب الرئيسي للتصعيد القائم 

حالياً«.

وأكد مظلوم عبدي بأن املواقف الدولّية 
بخصوص الهجوم التركي تُعلن على 
ألسنة املسؤولني األمريكيني والروس، 
بري  غزو  ألي  معارضة  مواقف  وهي 
بشكٍل صريح. وعلى الرغم من ذلك، ال 

توجد أي ضمانات مبنع حدوث ذلك.

بكل  أنفسنا  عن  »سندافع  وأضاف: 

البداية،  منذ  به  قمنا  ما  وهذا  تأكيد 
ضد  وشعبنا  أراضينا  عن  دافعنا  إذ 
اإلرهاب، واليوم مستعدون للدفاع عن 
شعبنا وأرضنا مرةً أخرى ضد االحتالل، 
وإذا حدث الغزو البري، فلن يكون ذلك 
ملصلحة أحد، ذلك أنه سيتسبب في 
التي  اإلجنازات  على  مدمرة  تداعيات 
والغزو  داعش،  إرهاب  ضد  حتققت 

سيكون فرصة ذهبية لتنظيم داعش 
تبعات  وسُيحدث  مجدداً،  للنهوض 
كارثية على األمن واالستقرار اإلقليمي 
األمني  الوضع  وسيعيد  شك،  بدون 
للخلف حينما  باملنطقة 10 سنوات 
خطراً  يُشكّل  التنظيم  هذا  كان 
حقيقياً على معظم العواصم العربية 

وقتها«.

حركة  مت  نظَّ ـ  قامشلو  روناهي/ 
الثورية في مدينة قامشلو  الشبيبة 
السادس  في  َّة  جماهيري مظاهرة 
تنديداً  اجلاري،  األوّل  كانون  شهر  من 
أوجالن  القائد  املفروضة على  بالعزلة 
مناطق  على  التركية  واالعتداءات 
انطلقت  حيث  سوريا،  وشرق  شمال 
دوّار  باجتاه  وامع  الصَّ َّار  دو من  املظاهرة 
وحمل  العنتريّة  منطقة  في  عفرين 
ومردِّدين  أوجالن  للقائد  صوراً  األهالي 
هتافات تنادي باحلرية للقائد قائلني ال 
املظاهرة  وتوقَّفت  القائد،  بدون  حياة 
األهالي  َّار عفرين، بعدها وقف  دو عند 
هداء  الشِّ أرواح  على  صمت  دقيقة 
بيبة  الشَّ في  اإلداري  ألقى  ثمَّ  ومن 
قال  كلمة  أحمد«  »شيرهات  َّة  الثَّوري

فيها: »القائد عبد اهلل أوجالن معتقل 
منذ 23 عاماً وال نعرف حالته منذ فترة 
إننا  شكوكنا.  من  يزيد  وهذا  طويلة 
قائدنا.  إلى معرفة وضع  أيًضا  نحتاج 
وشرق  شمال  في  وشباب  كشعب 
سوريا، سندعو دائًما إلى حرية قائدنا، 
جتعل  التي  والفكرة  القوة  وكذلك 
القيادة في ثقافتنا سوف نعزز وجنعل 
أيضاً:  ونقول  إشراقاً،  أكثر  استقاللنا 

الفئات  كل  تطالب  أن  الضروري  من 
في شمال وشرق سوريا بحرية القائد 
أوجالن، ألن القائد عبد اهلل أوجالن ليس 
قائد الشعب الكردي، بل القائد جلميع 

الشعوب احملبة للحرية«.

وقال شيرهات أحمد في ختام حديثه: 
جسدنا،  في  دم  قطرة  تسقط  »حتى 
سنكون مناصرين ومدافعني عن قضية 
َّنا  احلرية وسنفي بقضية شهدائنا، ألن
انتصرنا  واملقاومني  الشهداء  بفضل 
نقدّم  أننا  صحيح  دائماً.  وسننتصر 
كل  من  بدالً  لكن  الشهداء،  آالف 
شهيد سيكون هناك مئات اآلالف من 
املقاتلني من أجل احلرية، وبدالً من كل 
مئات  هناك  سيكون  عصابات  حرب 

اآلالف من املقاتلني«.

حركة  مت  نظَّ ـ  قامشلو  روناهي/ 
الثورية في مدينة قامشلو  الشبيبة 
السادس  في  َّة  جماهيري مظاهرة 
تنديداً  اجلاري،  األوّل  كانون  شهر  من 
أوجالن  القائد  املفروضة على  بالعزلة 
مناطق  على  التركية  واالعتداءات 
انطلقت  حيث  سوريا،  وشرق  شمال 
دوّار  باجتاه  وامع  الصَّ َّار  دو من  املظاهرة 
وحمل  العنتريّة  منطقة  في  عفرين 
ومردِّدين  أوجالن  للقائد  صوراً  األهالي 
هتافات تنادي باحلرية للقائد قائلني ال 
املظاهرة  وتوقَّفت  القائد،  بدون  حياة 
األهالي  َّار عفرين، بعدها وقف  دو عند 
هداء  الشِّ أرواح  على  صمت  دقيقة 
بيبة  الشَّ في  اإلداري  ألقى  ثمَّ  ومن 
قال  كلمة  أحمد«  »شيرهات  َّة  الثَّوري

فيها: »القائد عبد اهلل أوجالن معتقل 
منذ 23 عاماً وال نعرف حالته منذ فترة 
إننا  شكوكنا.  من  يزيد  وهذا  طويلة 
قائدنا.  إلى معرفة وضع  أيًضا  نحتاج 
وشرق  شمال  في  وشباب  كشعب 
سوريا، سندعو دائًما إلى حرية قائدنا، 
جتعل  التي  والفكرة  القوة  وكذلك 
القيادة في ثقافتنا سوف نعزز وجنعل 
أيضاً:  ونقول  إشراقاً،  أكثر  استقاللنا 

الفئات  كل  تطالب  أن  الضروري  من 
في شمال وشرق سوريا بحرية القائد 
أوجالن، ألن القائد عبد اهلل أوجالن ليس 
قائد الشعب الكردي، بل القائد جلميع 

الشعوب احملبة للحرية«.

وقال شيرهات أحمد في ختام حديثه: 
جسدنا،  في  دم  قطرة  تسقط  »حتى 
سنكون مناصرين ومدافعني عن قضية 
َّنا  احلرية وسنفي بقضية شهدائنا، ألن
انتصرنا  واملقاومني  الشهداء  بفضل 
نقدّم  أننا  صحيح  دائماً.  وسننتصر 
كل  من  بدالً  لكن  الشهداء،  آالف 
شهيد سيكون هناك مئات اآلالف من 
املقاتلني من أجل احلرية، وبدالً من كل 
مئات  هناك  سيكون  عصابات  حرب 

اآلالف من املقاتلني«.

اإلدارة  من  وفد  التقى  ـ  األخبار  مركز 
مع  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
مسؤولني وأعضاء جلنة العالقات الدولية 
للحزب اليساري اللوكسمبورغي، الذين 
أكدوا ووقوفهم إلى جانب شعوب شمال 
وشرق سوريا في وجه جميع االعتداءات 

ومخططات اإلبادة.
اللقاء ُعِقد االثنني )5 كانون األول اجلاري( 
الطرفان  تبادل  حيث  لوكسمبورغ،  في 
األوضاع  مجمل  بشأن  النظر  وجهات 
االهتمام  ذات  والقضايا  والتطورات 

املشترك.
عبد  أوروبا  في  الذاتية  اإلدارة  ممثل  وقدّم 
جتربة  عن  حملة  البداية  في  عمر  الكرمي 
ثم  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
تطرّق إلى أبرز التحديات والصعوبات التي 
واجهتها هذه التجربة، ال سيما ما يتعلق 
منها باحلرب التي ال تزال تخوضها قوات 

سوريا الدميقراطية ضد مرتزقة داعش.
عن  احلديث  في  عمر  استفاض  كما 
وشرق  لشمال  التركية  التهديدات 
الهجمات  وتيرة  ارتفاع  إلى  الفتاً  سوريا، 
واالعتداءات التركية خالل الفترة األخيرة، 
واستهدافاتها املتكرّرة للمواطنني واملرافق 

العامة واملنشآت احليوية، وما يترتب على 
ذلك من تدهور كبير في األوضاع املعيشية 

واإلنسانية.
احلزب  في  املسؤولون  أكدّ  جانبهم  من 
اليساري في لوكسمبورغ أنهم يتابعون 
التطورات في الشمال السوري عن كثب، 
أسفهم  عن  نفسه  الوقت  في  وعّبروا 
صفوف  في  ضحايا  لسقوط  العميق 
استهداف  أن  إلى  الفتني  املواطنني، 
من  التحتية  البنية  ومرافق  املواطنني 

مدارس ومستشفيات

وغيرها هي جرائم ضد اإلنسانية يتوجب 
محاسبة النظام التركي عليها.

كما أشاد املسؤولون في احلزب اليساري 
بتجربة اإلدارة الذاتية، وشددوا على ضرورة 
وحشد  والتعاون  العمل  نطاق  توسيع 
كافة سبل الدعم والتأييد لهذه التجربة، 
مؤكدين دعمهم الكامل لهذه التجربة 
شمال  شعوب  جانب  إلى  ووقوفهم 
وشرق سوريا في وجه جميع االعتداءات 

ومخططات اإلبادة

تالميذ  تسعة  أُصيب  ـ  األخبار  مركز 
مع اإلداري في مدرسة ربيعة اسماعيل 
السمن  تل  مخيم  في  اإلعدادية 
احملتلة  سبي  كري  مقاطعة  ملهجري 
خيمتهم  احتراق  إثر  متفاوتة  بجروح 

الصّفية.

ونُِقل خمسة من املصابني إلى مشفى 
بناحية عيسى  الشهيد عمر علوش 
لتلقي العالج، فيما نُِقل اآلخرون إلى 
مشافي الرقة بعد تلقيهم اإلسعافات 

األولية خلطورة حالتهم الصحّية.

وبحسب اإلداري في املدرسة فإن احتراق 
اخليمة الصّفية ناجت عن اشتعال املدفأة 

داخل اخليمة الصفية.

واستطاع مراسل صحيفتنا احلصول 

التالميذ  من  أسماء  سبعة  على 
احلصول  تعذّر  فيما  واملدير،  املصابني 

على أسماء أحد املصابني.

عليهم  التعرّف  مت  الذين  واملصابون 
هم: فيان عدنان- عمار مسلم- دانيال 
درويش- يوسف شريف- شيار عصمان 
خليل- إيناس خليل- ميديا علي- ميركان 
أحمد عبد القادر- باإلضافة لإلداري في 

املدرسة أحمد املصطفى.

ر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من "تداعيات 
ّ
مركز األخبار ـ حذ

 "إن الغزو 
ً
ُمدّمرة" جّراء أي هجمات بّرية تركّية في مناطق شمال وشرق سوريا، قائال

التركي َسُيعيد إحياء داعش".

مظلوم عبدي: الهجمات التركية فرصة لداعش للنهوض مجدداً

أهالي قامشلو: بروح زاب وآفاشين ومتينا سوف نحطم العزلة على القائد أوجالن

يق يتسبب بإصابة تسعة تالميذ اإلدارة الذاتية تلتقي مع الحزب اليساري اللوكسمبورغي حر
بحروق متفاوتة

 بمخيم ُمهّجري كري سبي

أو  »عاجة«  أو  »دمية«  ى  تُسمَّ
متثاال،  يصفها  والبعض  »تيركوتا« 
تُفخر  ثم  الطني  وجميعها تصنع من 
مئوية  درجة  حتى/1200/  أفران  في 
من  يصنع  وبعضها  صلبة،  فتصبح 
مصغر  تشكيل  هي  والدمية  احلجر، 
من  والهدف  احليوان،  أو  اإلنسان  عن 
تصنيعها لتستعمل لعبة لألطفال أو 
للتجارة أو ألغراض السحر والطقوس 
في  تعرض  كانت  ما  وغالباً  الدينية، 
الدمى  كانت  أسلفنا  وكما  املعابد، 
ثم  واحلجر،  الطني  من  أوالً  تُصنع 
والشمع  واجللود  والعاج  العظام  من 

وغيرها. 

في  نُفذت  التي  األثرية  الكشوفات 
»سوريا« أماطت اللثام عن أول لقية 
»املريبط« على  تل  في  الدمى  لهذه 
املنقبون  عثر  »الفرات« األوسط. إذ 
الذي  احلواري،  احلجر  من  دمية  على 
هذه  تاريخ  يعود  هناك،  بكثرة  يوجد 
قبل  السابع  األلف  فترة  إلى  الدمية 
امليالد، ثم لم يلبث أن عثر على الكثير 
من الدمى الطينية، وتتعدد استخدام 
هذه الدمى وفقاً للمكان، الذي مت فيه 

العثور على هذه الدمى. 

في العصر النحاسي املتأّخر مت العثور 
على دمى أحدث من مناذج تل املريبط، 
ومميزات  صفات  لها  الدمى  وهذه 
الناحيتني  من  سابقاتها  عن  تختلف 
الفنية واجلمالية؛ حلملها ألواناً زاهية، 
كما أن صناعة هذه الدمى وجدت في 
على  فيها  ُعثر  التي  »ماري«  مملكة 
صناعتها،  في  متخصصة  ورشات 
»خويرة«  تل  في  أيضاً  العثور  ومت 
منها  الفخار  صناعة  ورشات  على 
ورشة متخصصة في صناعة الدمى، 
دينية،  منها  بعض  كثيرة  ولغايات 
وبعضها اجتماعية كترفيه لألطفال، 
قوالب  وفق  يتم  الدمى  هذه  وتصنيع 
أخرى  ناحية  من  محددة،  وقياسات 
في  املصنعة  الدمى  أغلبية  أن  وجد 
املرأة، وهي  القدمية جسدت  احلضارات 
األنثوي  تكوينها  إظهار  في  الرغبة 
كون  اجلسم،  تفاصيل  في  املتجلي 
في  واخلصوبة  النماء  رمز  هي  املرأة 
ويظهر  املشرق بشكل خاص،  ثقافات 
عليها  ُعثر  التي  الدمى،  حصيلة  من 
حيوانية،  وأخرى  بشرية،  نوعان  وهي 
اقتصر  وجودها  من  الغاية  أن  ويبدو 
تعبيراً  بكونها  أولها  جانبني،  على 
آللهة اخلصب، حيث مت تضخيم  دينياً 
مراكز اخلصب لدى هذه الدمى، بشكل 
العثور  مت  عام  وبشكل  فيه،  مبالغ 
احليوانية  الدمى  من  مجموعة  على 
اإلنسان  صنعها  التي  والبشرية، 
الثامنة  األلف  بني  القدمي  السوري 
كلها  صنعت  امليالد،  قبل  والسادسة 
من الطني واحلجر، ولم تكن هذه الدمى 
تقتصر  كانت  بل  ألصولها  مطابقة 
على املالمح في اختزال واضح، وتبتعد 
متيل  إنها  إذ  الطبيعة،  محاكاة  عن 
باختزانها  الهندسية  الصياغة  نحو 
لعالمات رمزية، هذا وقد تنوعت الدمى 
التصنيع،  وطريقة  النوع  حيث  من 
سواًء  الدمى  هذه  صناعة  في  مت  وقد 
استعمال  احليوانية  أو  منها  البشرية 
ورد  ما  حسب  وذلك  جتريدية،  تقنية 
في الدراسات األركيولوجية في أغلب 
إلى  تعود  التي  تلك  سيما  ال  املواقع، 
التجريد  هذا  الوسيط،  البرونز  عصر 
الفن  تطور  في  ناضجة  مرحلة  يعّد 
ابتكار  في  اإلرهاص  كان  وهو  العاملي، 
التجريدية،  العارية  »عشتار«  دمية 
وتظل مكتشفات تل براك في اجلريرة 
هذه  مكتشفات  أهم  من  الفراتية 

الدمى في سوريا.

الهدف من صناعة 
الدمى الفخارية قديمًا

محمد عزو

زاوية من ذاكرة التاريخ 

عبد الرحمن محمد

وسائط  توغل  يزدادُ  يوم،  بعد  يوم 
الوسائط،  وهذه  حياتنا،  في  التواصل 
التي باتت تالمس أدق تفاصيل حياتنا، 
أدق  على  قصد  ودون  بقصد  وتّطلُع 
أسرارنا،  من  تعلم  فصارت  قصصنا، 

أكثر ما يجهله أقرب املقرّبني.

كيف أصبح هذا الكائن، أو الشيء، أو.... 
رمبا نحتاج للكثير من الوقت؛ لنسميه 
أن  له  كيف  الصحيحة،  التسمية 
َّ إليه  يصبح بيت سرنا كما يُقال، لُنِسر
حقائق  على  ونطلعه  كلها،  األسرار 
أو  وخفايا، طاملا أخفيناها عن أخوتنا، 
والدينا، أو أوالدنا، وأن يقرأ مفردات حياتنا 
االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، 
الهاتف  هذا  كان  مرّة،  من  وكم 
الذكي«، الذي حل محل الورقة والقلم، 
كان  مرة  من  كم  كثيرة،  أحايني  في 
كوارث  في  بل  مشاكل،  في  السبب 
في  وعمالء  وأزواج،  وزمالء،  أشقاء،  بني 
أو  قصد؛  دون  سرٍّ...  لفشي  العمل؛ 
لفضول جائر قام به أحدهم، أو لصدفة 

أتت عل حني غرة.

أخرجنا  الذي  االفتراضي،  العالم  هذا 
في كثير من األوقات من عاملنا احلقيقي 
بتفاصيله اجلميلة، واملوجعة على حد 

الوقت  لبعض  ولو  فيه،  فبتنا  سواء، 
غرباء.

وفيما  واألدب،  الثقافة  ميادين  في 
عشاق  اإلنترنت  سرق  الكتاب،  يخص 
الوصول  بيسر  وأغراهم  الكتاب، 
للمعلومة، تاريخية كانت أم جغرافية، 
في عالم احليوانات، أو في اللسانيات، 
عن  والباحثني  املعرفة  عشاق  وشّهى 
املعلومة السريعة، وخاصة الشريحة 
التعبير- جاز  إن  اخلمولة،  املتكاسلة 

التي ال تكلف نفسها عناء البحث في 
الكتب، واخملطوطات، واملعاجم.

من  يشكو  اليوم  بات  الورقي  الكتاب 
وشبه  الباحث،  وجفاء  القارئ،  عقوق 
تلوح  باتت  العلم،  مع طالب  قطيعة 
معلما  الكتاب  كان  لطاملا  األفق،  في 
وأيام  ليالي  ورفيق  وصديقا  وناصحا، 
للكثيرين ممن عشقوا اإلبحار في عوالم 
املعرفة، والفكر والعلوم، ولطاملا كانت 
عند  العطور  أزكى  من  الورق  رائحة 
نفوسهم  وانتعشت  القراءة،  محبي 
بها، وكم من مرة، ومرة احتضن طالب 
بكل  قلبة  إلى  وضمه  كتابا،  املعرفة 
إحساس دافئ ونبض جياش، فأحصى 
صفحاته  وعدت  قلبه،  دقات  الكتاب 
كسمفونية  داعبتها  التي  أنفاسه، 
عذبة، كنسمة رقيقة، وكم من كلمات 
رقصت في عيون احملبني، وفي نبضات 

قلوبهم.

اآلن وقد تنامي هذا العالم االفتراضي، 
كتبا  نرى  فقد  التكنولوجي،  والتقدم 
كثيرة تتوّسد رفوف املكتبات العامة، 
واخلاصة، ورمبا نصادف الكثير منها باتت 
تشكو غبار اإلهمال، وكآبة الوقت، وقد 
إلى  احلسد  بعني  تنظر  أخر  كتباً  نرى 
قارئ منهمك بهاتفه الذكي، يبحث عن 
معلومة في حاسوبه، وهو يضم بني 
واألجوبة  الصحيحة،  املعلومة  دفتيه 
الرتيبة حتول  الفصيحة، لكن احلداثة 
حملته  طاملا  التي  األيدي،  وبني  بينه، 
بحنو، وقرأته بتمعن، وحفظت ما قرأته 

العيون في ذاكرة صافية رائقة.

جمعت  التي  احلميمة،  العالقة  تلك 

القارئ والكتاب، وهذا التمازج الروحي 
متكلماً،  حيا  الكتاب  جتعل  بينهما، 
ذاته،  الهواء  قارئه  مع  يتنفس  أنه  بل 
فتسمو العالقة املبنية على تآلف تام، 
تفسدها،  اليوم  التكنولوجيا  فباتت 
ولو عن غير قصد، ليفتقد الكثير من 
محبي الكتاب عبق وعطر الورق، الذي 
الفكر،  وحصاد  العقول،  ثمار  حمل  
قللت  بتفرعاتها،  التكنولوجيا  إن  بل 
الورقي  النشر  من  مفزع  وبشكل 
لألسباب ذاتها، غير إن الكتاب الورقي، 
ما يزال سيد الساحة لدى الكثيرين ملا 
نرى  ال  قد  ودّ،  من  عشاقه  وبني  بينه 
التكنولوجيا،  ساحات  في  له  مثيال 

والعوملة احلديثة ولو بعد حني..  

من  التاريخية  حداتو  مملكة  آثار  تعدّ 
أهم املواقع األثرية في روج آفا وسوريا، 
وشيران  »شيران«،  باسم  اآلن  وتعرف 
من  الشرقي  اجلنوب  في  تقع  قرية 
سروج،  سهل  وسط  كوباني  مدينة 
مترات  كيلو  سبعة  مسافة  وتبعد 
عرفت  آرامية  حاضرة  واملوقع  عنها، 
باسم حداتو، ثم أصبحت مقراً للحكم 
اآلشوري بعد ضمها إلى اإلمبراطورية 
املكتشفة  اآلثار  أهم  ومن  اآلشورية، 
املدينة  »سور  األثري  املوقع  هذا  في 
وأبوابها احملمية بتماثيل أسود ضخمة«، 
يبلغ طول السور 750م وعرضه 550م، 
بينما سماه العثمانيون باسم »أرسالن 
طاش« أي األسود احلجرية لكثرة عدد 
متاثيل األسود البازلتية التي وجدت على 
اآلثار من  أغلب هذه  ونقلت  سطحه، 
موطنه األصلي إلى متحف اسطنبول.

أولى أعمال التنقيب في قرية شيران 
قامت بها بعثة أثرية فرنسية بإشراف 
 )F.Thureau Dnagin( داجنان  تورو 
التنقيب،  أعمال  وأدت   ،1928 عام 
والتي كانت معظم عمالها من الكرد، 
في  مزدهرة  الكشف عن حاضرة  إلى 
النصف األول من األلف األول قبل امليالد، 
حسب هذه االكتشافات، وهي الفترة 
التي تعاقب فيها اآلراميون واآلشوريون 

على سيطرة وحكم روج آفا.

عن  التنقيب  أعمال  كشفت  حيث 
 750 بطول  الشكل  بيضوية  مدينة 
حصن  وفيها  متراً،   550 وعرض  متراً، 

الطيني  اللنب  من  بسور  مسور  كبير 
فوق أساسات حجرية، وزُوِد السور بأربع 
وبثالث  املصادر،  بعض  حسب  بوابات 
لهذه  التنقيب  أعمال  حسب  بوابات 
أمام هذه  ونصبت  الفرنسية،  البعثة 

األبواب متاثيل ألسود ضخمة.

وبداخل هذا السور يوجد معبد كبير، 
وقصر للملكة، أما املعبد فلم ينقب 
عنه إال جزئياً، وكان محمياً عند مدخله 
بتمثالي ثورين كبيرين، ومن محتويات 
أبرزها  اآللهة،  متاثيل  من  ستة  املعبد 
األعطيات  صندوق  حامل  اإلله  متثال 
ومتحف  حلب،  متحف  في  موجود 
اللوفر في باريس، وهو واحد من ستة 
متاثيل مماثلة كانت موجودة في املعبد، 
والقرنان البارزان فوق رأسه هما عالمة 

اإللوهية.

إلى  التنقيب  أعمال  حسب  وكُشف 
من  أقدم  كبير  بناء  القصر  جانب 

القصر، ُسمي »بيت العاجيات«، لوجود 
الفنية  القطع  من  كبيرة  مجموعة 
ِّخت بالفترة بني  املشغولة بالعاج، وقد أُر
القرنني التاسع والثامن ق.م، وقد حملت 
هذه العاجيات زخارف نباتية وحيوانية 
مثل شجرة النخيل، والبقرة وعجلها، 
إنسانية  أشكال  وأيضاً  والسفنكس، 
مواضيع  وأيضاً  ورجال،  نساء  مثل 
ميثولوجيا مثل النساء اجملنحات مثل 
»كيليلو«، وصيفة الربة عشتار األولى، 
التاج  رؤوسهن  على  النساء  وارتدت 
بكل  زنبقة  وأمسكت  املزدوج  املصري 

يد.

وهذه اآلثار واالكتشافات كلها في قرية 
سرقتها  مت  كوباني،  مبنطقة  شيران 
ونقلها من موطنها األصلي، إما من قبل 
الدولة العثمانية أوالً، ومن ثم فرنسا 
أيام انتدابها على سوريا وروج آفا، وأخيراً 
من قبل النظام البعثي، حسب ما قاله 

سكان قرية شيران، وأكدها صالح بدر: 
»هذه األسود املوضوعة اآلن في مدخل 
قريتنا ليست بأسود حقيقية، بل هي 
أما احلقيقية منها فإن  أسود مزيفة، 
الرشيد  حديقة  في  موجود  بعضها 
في الرقة، ومتحف حلب الوطني، حيث 
بالقرب  موجودين  األسدان  هذان  كان 
من مقبرة القرية، كانا مفصولي الرأس 
وقامت  أجنبية،  بعثة  إلى حني مجي 
بترميمهما حيث مت نقلها إلى متحف 

حلب«.

إلى  اآلثار  بعض  نقل  »مت  بدر  ويضيف 
طريق  عن  فرنسا،  في  اللوفر  متحف 
البعثة الفرنسية، والتي كانت برئاسة 

مستر توروس«.

بقايا  هناك  زال  ال  »أنه  إلى  بدر  وأشار 
السور احمليط باملدينة »، وكان له أربعة 
متثاالن  يوجد  باب  كل  وعلى  أبواب 
ألسدين كبيرين، ولهذه األسود خاصية 
وميزة تتمثل بأنه عندما تقف أمامها 
من  إليها  تنظر  وعندما  واقفة،  تبدو 
على  متشي  وكأنها  تظهر  اجلوانب 
آثار  قريتنا  في  توجد  كما  أقدامها، 
للفراعنة املصريني، وذلك  وكنوز تعود 
التجارية،  والتبادالت  العالقات  بحكم 
التي كانت بني مملكة حداتو والفراعنة 
املصريني، إضافة للعالقات االجتماعية 
بني  تربط  كانت  التي  واألسرية، 

احلضارتني.

وكاالت

»الميديا« وعبق الورق

ية شيران... ما بين عراقة الماضي ونسيان الحاضر قر
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رامان آزاد

في ظّل واقٍع اقتصاديّ متردٍ وارتفاِع معدالِت 
البطالةِ والتضخم وانخفاِض سعر الليرة 
شعبّيِة  بتراجِع  تسببت  التي  التركّية، 
مؤشرَ  لترفع  والتنمية  العدالة  حكومة 
»الفوضى األمنّية« للحدِّ األقصى وتردَّ على 
إّن  لألتراك  وتقول  لها  املوجهة  االنتقادات 
املشكالت  كلِّ  على  تتقدم  أولوية  ثّمة 
االقتصاديّة، وتتعلق باألمن القوميّ. لكّن 
هي  األعمق  التركّيةِ  املعارضةِ  مشكلَة 
وقوعها في شباِك أجنداتها وتناقضاتها، 
التوصل إلى مرشح توافقّي  وعجزها عن 
وصياغة برنامج انتخابيّ يكوُن حالً جملمِل 
االنتخابّي  السباق  وليتحوَل  املشكالِت، 
إلى صراٍع على السلطة بني متطلع إليها 

ومتمسٍك بها.

    
تنافس سلطوي بدون برامج حّل

تزدادُ سخونُة املشهدِ السياسيّ الداخلّي 
مع اقتراب االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
التركية املقرر إجراؤها في 2023/6/18، رغم 
عدم إعالن بدء احلمالت االنتخابّية رسمّياً. 
وقد أعلن الرئيس التركيّ في 2022/6/9، أنّه 
مرشح »حتالف اجلمهور« العدالة والتنمية 
مع احلركة القومّية لالنتخابات الرئاسّية 

القادمة في تركيا.

بعد سنوات من احملادثات واللقاءات شكّلت 
العام  بنهاية  حتالفاً  التركّية  املعارضة 
املاضي، ُعرف باسم »الطاولة السداسّية«، 
املتوقِع  من  يكن  لم  أحزاٍب،  ستة  ويضم 
إمكانّية تعاونها وحتالفها سابقاً. ويهدف 
حزب  سيطرة  إنهاء  إلى  التحالف،  هذا 
النظام  إلى  والعودة  والتنمية  العدالة 
البرملانيّ، واحلد من صالحيات وسلطة رئيس 
من  الكثير  إلرادة  يستجيب  وهذا  الدولة، 
الناخبني. ففي استطالع حديث للرأي أجراه 
معهد ينيليم Yneylem أعرب 65% من 
إلى  بالعودة  رغبتهم  عن  فيه  املشاركني 
النظام البرملانيّ، فيما أعرب 30% فقط عن 
إّن   %63 وقال  الرئاسيّ،  للنظام  تأييدهم 
حكم حزب العدالة والتنمية »سيء«، وأكّد 
التركّي  للرئيس  يصوّتوا  لن  أنّهم   %58

أردوغاّن في االنتخاباِت القادمة.

قد تتراءى الفرصة مواتية أكثر من أيّ وقت 
مضى، إلنهاِء سيطرة وحكم حزب العدالة 
والتنمية في انتخابات الصيف القادم، إذا 
حافظِت املعارضة على وحدتها وحتالفها 
: حزب الشعب  »الطاولة السداسّية« ويضمُّ
اجلمهوري واحلزب القوميّ، وحزب السعادة 
وحزب  الدميقراطي  واحلزب  اإلسالمي 
املستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء ووزير 
وحزب  أوغلو  داود  أحمد  األسبق  اخلارجية 
»ديفا« الذي أسسه  والتقدم  الدميقراطية 
وزير املالّية واخلارجية األسبق علي بابا جان.

والفتاً  التحالف كبيراً  وبقدر ما يبدو هذا 
ويضم شخصيات مهمة، لكنه ال يضمُّ 
والتي  املعارضة  أحزاب  أكبر  أحد  رسمّياً 
لها وزنها، وهو حزب الشعوب الدميقراطيّ. 
مع  التركّية  املعارضة  تتشاطر  وبذلك 
احلكومة احلالية في أسلوب تعاطيها مع 
القضية الكرديّة، وبذلك فاالنتخاباُت هي 
برامج  تقدمي  منها  أكثر  سلطويّ  تنافس 
لتجاوز أزمات البالد السياسّية ومعلوٌم أّن 
مستقبل تركيا لن يكوَن أفضل بحاِل عدم 
دميقراطّياً  الكرديّة  القضية  حلّل  التصدي 
ووفق اعتباراتها الوطنّية واحلقوقّية، وإبقاء 
املسألة رهن التداول األمنيّ لن يسهم في 

االستقرار البالد. 

زال  ما  االنتخابيّ  اجلو  يستعر  وفيما 
دمييرتاش  الدين  صالح  الكرديّ  السياسيّ 

الشعوب  حزب  في  رفاقه  من  وكثير 
الدميقراطيّ، رهن االعتقال، بتهمة مفبركة 

بغاية اإلزاحة من املشهد السياسيّ.

الوضع األمنيّ طقس انتخابّي

ميكن القول إّن تدهور الوضع األمنيّ قبيل 
طقساً  أضحى  تركيا  في  االنتخابات 
بحوادث  تُسبقُ  فاالنتخابات  انتخابّياً، 
أمنّية بالتوازي مع تصعيٍد كبيٍر باخلطاب 
»األمن  مسألة  حول  املتمحور  السياسيّ 
القوميّ« لتحريِض الناخب التركيّ ودفعه 
للتصويِت لصالح العدالة والتنمية، جرى 
البرملانّية عام  ذلك في جولتي االنتخابات 
تفجيرات  سلسلة  شهدت  والتي   2015
سواء في اجلولة األولى في 2015/6/7، وزادت 
 ،2015/11/1 اإلعادة  جولة  قبيل  حدتها 
وسبق االستفتاء على تعديل الدستور في 
في  إرهابيّ  هجوم  حادث  بعد   2017 أيار 
ملهى »رينا« الليليّ بأول ساعة لعام 2017 
»داعش«  وتبناه  شخصاً   39 ملقتل  وأدى 

الحقاً، وإضافة حلوادث أمنّية عديدة.

في 2018/6/24 أجريت االنتخابات العامة 
احتالل  من  أشهر  ثالثة  بعد  أي  التركّية، 
بعد  جترى  انتخابات  أول  وكانت  عفرين، 
االنتقال إلى نظاٍم احلكم الرئاسيّ، والذي مت 
إقراره في استفتاء مثير للجدل في 2017، 
وفاز أردوغان الذي كان يشغل املنصب منذ 
والتنمية  العدالة  حزب  لكن   .2014 عام 
في  املطلقة  األغلبّية  خسر  احلاكم 
البرملان فاعتمد على حليفه، حزب احلركة 
لتمرير  بهجلي،  دولت  بزعامة  القومية 
التشريع. وألغي منصب رئيس احلكومة في 
2018/7/12، وكان يشغله حينها بن علي 

يلدرمي. 

وتستثمرُ حكومُة العدالة والتنمية تفجير 
شارع االستقالل مبنطقة تقسيم مبدينة 
إسطنبول في 2022/11/13، إلثارِة الشارِع 
بني  وربطت  نفسها،  بالذريعة  التركيّ 
عدوانها  لتبرر  سوريا  وشمال  التفجير 
عن  هّشٍة  مفككٍة  بروايٍة  واحتاللها، 
املاضية  القليلة  األيام  وخالل  التفجير. 
أمنّية  إلجنازات  التركّية  السلطات  روّجت 
وتعتقُل العشراِت في تركيا وسوريا بتهمِة 

»اإلرهاِب«.

معركُة رهاناٍت

ميكنه  من  اليوم  حتى  الواضح  غير  من 
في  املعارِض  السداسيّ  التحالف  قيادة 
احلالي  الرئيس  ضد  القادمة،  االنتخابات 
)طاولة  أحزاب  لدى  واملشكلة  أردوغان. 
الستة( هو حجم التناقضات بينها، ورغم 
اتفاقها األوليّ على املنافسة، إال أنّها تعاني 
حالَة تشٍظ حادٍ، ولم تتحول بعدُ إلى حتالٍف 
انتخابيّ كامل، وفي ظلِّ األجواء التي يُتوقع 
أن جترى في ظلها االنتخابات، وألّن أيّ متغّير 
مهم حتى اليوم ميكنه التأثير مباشرة في 
نتائجها، تبدو االنتخابات »معركَة رهاناٍت« 
على  املعارضة  تتفق  ولم  اجلانبني.  بني 
مرشح توافقيّ، مبقابل أردوغان، واملرشحون 
لالنتخابات الرئاسّية، ما زالوا غير معلنني 

باستثناء أردوغان.

تعتمد نتيجة االنتخابات املقبلة إلى حدٍّ 
كبيٍر على الظروِف التي ستشهدها البالد 
زمن إجرائها، وبخاصة ما يتعلق مبجموعتني 
كبيرتني من املتغيرات: تتعلق األولى بحالة 
احلكومة  بني  واملنافسة  االستقطاب 
وبخاصٍة  الالجئني  ملف  مثل  واملعارضة 
واقع  متّس  والتي  االقتصاديّة،  واملؤشرات 
ترتبط  والثانية  اليومّية.  وحياته  املواطن 
باخلريطةِ السياسّية واالنتخابّية جلهةِ عددِ 

املرشحني الرئاسيني واحتمال وجودِ مرشح 
عن  عالوةً  عدمه،  من  للمعارضة  توافقي 

التحالفاِت االنتخابية بني األحزاب.

وتقوم على هاتني اجملموعتني الكبيرتني من 
أردوغان  الرئيس  رهانات  املهمة  املتغيرات 
وحزبه )العدالة والتنمية( وحتالف اجلمهور 
»طاولة  مقابل رهانات املعارضة، وبخاصٍة 

الستة«، وحتديداً حزب الشعب اجلمهوريّ.

مرتهنة  وحزبه  أردوغان  حظوظ  تزل  لم 
لتركيا.  االقتصاديّ-املاليّ  الوضع  بتطورات 
على  يقوم  األكبر  املعارضة  رهان  فيما 
وبخاصٍة نسب  االقتصاد  تراجِع مؤشرات 
معدل  وارتفاع  املعيشي  الغالء  البطالة 
الذي 84.39%. بحسب  التضخم السنويّ 
الليرة  وتراجع  التركّية،  اإلحصاء  هيئة 
قيمتها  نحو 40% من  وفقدانها  التركية 
منذ منتصف 2021 حتى منتصف 2022. 
عن  عاجزة  احلكومة  إّن  املعارضة  وتقول 
حلِّ مشاكّل املواطن االقتصاديّة، وحتّملها 
مسؤولية تدهور االقتصاد، وتدرك املعارضة 
يصّوت  الذي  األول  املعيار  هو  االقتصاد  أنَّ 
ولكن  التركيّ.  الناخب  أساسه  على 
يفترض بها أن تقنع الناخب التركيّ بأنّها 
ستكون بديالً قادراً على مواجهةِ املعضلِة 

االقتصاديّةِ.

والتي  اجلوهريّة  الستة  األحزاِب  مشكلُة 
لم  أنّها  القائم  والنظام  احلكومة  تنتقد 
تتفق حتى اليوم على بيان نوايا عام وخطتها 
بحال فوزها في االنتخابات، والعودة بالبالد 
لقاء  في  وحتى  البرملانيّ.  النظام  إلى 
2022/10/2، وصدر عن اجتماع قادة األحزاب 
تشكيل  قرروا  بأنّهم  يقول  بيان  الستة 
السياسات  على  لالتفاق  خاصة  جلنة 
االنتخابيّ،  برنامجهم  سيحملها  التي 
االنتقال  لكيفّية  تفصيلّية  رؤية  وعلى 
بتولي  البرملانيّ، بحال فوزهم  النظام  إلى 
احلكم. وعبارة تشكيل اللجنة، يكتنفها 
الغموض، رغم أنّها ظاهراً أول خطوة جادة 
اتخذتها مجموعة الستة للتحوِل إلى قوٍة 
سياسّية - انتخابِية موّحدة. وقال املرشح 
حتركاِت  إجنه: »إّن  محرم  السابق  الرئاسيّ 
في  تصبُّ  املعارض  السداسيّ  التحالف 

صالحِ الرئيس التركيّ«.

أحُد  هي  واملعتقلني  السجون  مشكلة 
وجهِ  في  املعارضة  تثيرها  التي  امللفاِت 
وزارة  معطياُت  كشفت  فقد  احلكومة، 
نزيل  ألف   50 نحو  وجودَ  التركّية،  العدِل 
أكثر من الطاقةِ االستيعابّية في السجون 

التركّية.

الطاقة  فإّن  العدل،  وزارة  بيانات  وبحسب 
االستيعابّية لـ396 سجن، هي 286 ألفاً 
 ،2022/12/1 من  واعتباراً  سجني،  و797 
هناك 336 ألفاً و315 شخصاً في السجون، 
و518 معتقالً  مقدارها 49 ألفاً  بزيادة  أي 
االستيعابّية.  الطاقة  على  ومحكوماً 
مراد  اجلمهوريّ  الشعب  نائب حزب  وسأل 
أمير، من وزير العدل باكير بوزداغ: »أين الـ 49 
ألفاً 518 معتقالً ومداناً، ممن لديهم طاقة 

استيعابّية زائدة في السجون؟«.

مرشحون من حزب واحد

 ويتم تداول معلومات عن ثالثة مرشحني 
لقيادة حتالف املعارضة وثالثتهم من حزب 
الشعب اجلمهوريّ وهم: كمال كليتشدار 
أوغلو: وهو األوفر حظاً حالياً وقد أعرب عن 
استعداده لذلك. وبقيادته حقق احلزب فوزاً 
البلدية عام 2019  االنتخابات  في  تاريخّياً 
وإسطنبول،  أنقرة  في  احلزب  مرشح  وفاز 
اللتني سيطر عليهما لعقود حزب العدالة 
والتنمية. لكن كليتشدار أوغلو نفسه لم 
يفز بأيّ انتخابات، لذلك يشكك منتقدوه 

في قدرته على الفوز وهزمية أردوغان.

إسطنبول،  عمدة  وهو  أوغلو:  إمام  أكرم 
ويتمتع بشعبّية حتى لدى الناخبني اآلخرين 
الشعب اجلمهوريّ.  يؤيدون حزبه  الذين ال 
وهو يقدم نفسه كعمدة لكل إسطنبول 
حزبه  ومؤيدي  لناخبيه  وليس  وسكانها، 
فقط. ولكن يؤخذ على إمام أغلو جملة 
بالفساد  تتعلق  ومسائل  إداريّة  قضايا 
للتأثير  احلالية  احلكومة  تثيرها  ومشاكل 
خالل  إجازة  في  كان  وأنّه  شعبيته،  على 
أزمات أو كوارث وقعت في األعوام املاضية.

منصور يافاش: وهو عمدة العاصمة أنقرة، 
ويتمتع بشعبية كبيرة. فمنذ بداية تولي 
منصبه عام 2019 وضع مكافحة الفساد 
األمر  أولوياته،  رأس  على  البيئة  وحماية 
الذي القى التأييد واالستحسان لدى الرأي 
العام. لكن يافاش تركيّ قوميّ، ولن يحظى 
بأصوات الناخبني الكرد التي تعتبر بيضة 
القبان في تغيير املعادالت االنتخابّية، وإن 
الكرديّة  أصوات  ببعض  سيحظى  كان 
فذلك ألسباٍب استراتيجّية ولغياب البدائل. 

إسطنبول ميدان الهزمية والثأر

من التقاليدِ االنتخابّية في تركيا، أّن رئيس 
على  املنافسة  ميكنه  إسطنبول  بلدية 
املدينة  ألّن  والسبُب  اجلمهوريّة،  رئاسة 
البالد، مبجموع  في  انتخابيّ  خزاٍن  أضخُم 
ما  يشكّل  ما  صوت،  ماليني   10 يتجاوز 
الناخبني  عدد  مجمِل  من   %18 نسبته 
في  البلدية  االنتخابات  وفي  تركيا،  في 
2019/3/31 حصل حزب الشعب اجلمهورّي 
إسطنبول  وهي  التركّية  املدن  أكبر  على 
ومرسني  وإنطاليا  وأضنة  وإزمير  وأنقرة 
وهاتاي وإسكي شهير، وبرصيد إجمالي 21 

والية تركية.

على  ضئيٍل  بفارٍق  أوغلو  إمام  أكرم  وفاز 
املنافِس املقرِّب من أردوغان ورئيس احلكومة 
انتخابات  السابق بن علي يلدرمي. وأعيدت 
بعدما   ،2019/6/23 في  إسطنبول  بلدية 
النتائج  لالنتخابات  األعلى  اجمللس  أبطل 
األولى بسببِ طعن أردوغان فيها. وليجدد 
إمام أوغلو فوزه بفارٍق أكبر في جولة اإلعادة 

التي جرت في 2019/6/23. 

وأثار قرارُ الدعوة إلى إعادِة االنتخابات بعدما 
إدانًة  الدستوريّة،  اليمني  أوغلو  إمام  أدى 
عاملّيًة وموجة دعٍم كبيرٍة لرئيس البلدية 
إمام  أكرم  وصف  أشهر،  وبعد  املنتخب. 
أوغلو الذين ألغوا نتائج االنتخابات األولى 
بأنّهم »حمقى« وهذا ما أدى إلى رفع دعوى 

قضائية ضده. 

البلديّة  االنتخابات  أسفرت  بالنتيجة، 
العدالة  في شعبّية حزِب  تراجٍع حادٍ  عن 
والتنمية احلاكم، فيما كانت أكبرُ املدن التي 
مهمُة  وكانت  بورصة،  هي  عليها  حصل 
أمامه.  األكبر  التحدّي  الشعبّية  ترميِم 
وبرزت إسطنبول كأحدِ أهم ميادين الهزميِة 
الشعبّية بالنسبة حلزب العدالة والتنمية 

والرئيس التركيّ احلالي، ومن املنطقيّ أنّه 
يحاوُل أّن يجعلها ميدان الثأر أيضاً.

وتقول القاعدة االنتخابّية في تركيا: »من 
الفوز  يضمن  إسطنبول،  بلدية  يكسب 
باالنتخابات البرملانّية والوصول إلى حكم 
أوغلو  إمام  أكرم  فوز  كان  ولذلك  البالد«، 
كبيراً  مكسباً  إسطنبول  عمدة  مبنصب 
كبيرة  وضربة  اجلمهوريّ،  الشعب  حلزب 
حلزب العدالة والتنمية، فاملدينة هي خزان 
 10 فيها  الناخبني  عدد  ويتجاوز  انتخابيّ 

ماليني.

محتملة  شخصية  هو  أوغلو  إمام  أكرم 
القادمة،  االنتخابات  في  أردوغان  ملنافسةِ 
حلبِة  من  إلزاحته  مسعى  هناك  ولذلك 
ممثلو  طالب  السياِق  هذا  وفي  املنافسةِ. 
االدعاء في إسطنبول، اجلمعة 2022/11/11، 
فقط،  بيومني  »تقسيم«  تفجير  قبل  أي 
أكرم  إسطنبول  مدينة  عمدة  بسجن 
إمام أوغلو إضافًة حلظره سياسّياً، بتهمِة 
»إهانة« أعضاء اجمللس األعلى لالنتخابات.

أن  أوغلو  إمام  محامي  بوالت  كمال  وأكد 
القضاء طلب السجن ملدة تتراوح بني سنة 
وثالثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق 
»إهانة«  بتهمة  بعد محاكمة  أوغلو  إمام 
أن  بعد  لالنتخابات  األعلى  اجمللس  أعضاء 
وصفهم باحلمقى خالل كلمة ألقاها في 
من  يقصيه  قد  ما   ،2019 الثاني  تشرين 
أربع سنوات. ونفى  احلياة السياسية ملدة 
مكتبه االتهام الحقاً. واعتبر بوالت احملاكمة 
حكم  أي  بأن  مذكراً  سياسية«  »قضية 
»حتى عام ويوم«،  بالسجن ألكثر من عام، 
احلياة  من  تلقائياً  استبعاده  إلى  سيؤدي 

السياسية ملدة أربع سنوات. 

اجلنائّي  التحقيقات  مسار  حتوُل  يؤكدُ 
الدوافَع  وتعقيده،  »تقسيم«  تفجير  في 
السياسّية املتعلقة باالنتخابات الرئاسّية 
استهداِف  إلى  القادمة،  والتشريعّية 
أكرم  إسطنبول  بلدية  رئيس  شخص 
اجلمهوريّ،  الشعب  حزب  من  أوغلو  إمام 
االنتخابّي  السباق  من  إزاحته  ومحاولته 
له  وجهه  الذي  االتهام  ومضمون  القادم، 
في سياق  الداخلّية سليمان صويلو  وزير 
بيان مطّول يتعلق مبسائل إداريّة من قبيل 
تعيني وإقالة موظفني في البلدية، وإنشاء 
مقاعد في شارع االستقالل، مكّنت منفذة 

التفجير من وضِع احلقيبة حتتها.

واجلانُب األكثر تعقيداً أن كّل شمال سوريا 
اجلوّي  والقصِف  االستهداِف  محَل  بات 
واملدفعيّ بذريعةِ االنتقام التركيّ، ما أسفر 
عن ضحايا وتدمير بالبنى التحتّية، وفيما 
يجري احلديُث عن عملية بريّة واستكمال 
العدوان، يشيرُ الرئيس التركيّ في خضِم 
هذه األحداِث إلى أّن االنتخابات هي الهدف: 
»ال أحدَ يقُف أمامنا في حتقيِق أكبر نصر 
 2023 انتخابات  في  بالفوز  تاريخنا  في 
بعون اهلل«. وبتجيير الدم لصالح املعركة 
االنتخابّية يؤكدُ أردوغان أّن التنافس يقوُم 
على رهاناٍت وأجندات لالحتفاظ بالسلطةِ. 

حاوره/ غاندي إسكندر

أوضح  لروناهي،  ه  خصَّ حوار  في 
سكرتير حزب روج الدميقراطي الكردي 
في سوريا، كوفان كنعو: »إن التصعيد 
أردوغان  عليه  يقدم  الذي  العسكري، 
بأجندته  مرتبط  جبهة  من  أكثر  في 
االنتخابية«، واستبعد كنعو أن مُينح أي 

ضوء أخضر لغزو املنطقة.

موضحاً، أن معظم دول العالم تلتزم 
التركية،  الهجمات  حيال  الصمت 
أردوغان  نهج  عن  راضية  غير  لكنها 
العدواني، وأكد أن أي تقارب بني دمشق 
حساب  على  سيكون  مت  إن  وأنقرة، 
مكتسبات الشعوب في شمال وشرق 
سوريا عامة، والقضية الكردية خاصًة.

 وفيما يلي نص احلوار كامالً:

- لم تتوقف دولة االحتالل التركي 
عن استهدافها معظم مناطق 
شمال وشرق سوريا منذ سنوات، 
وزادت هجماتها في اآلونة األخيرة، 

برأيكم لَِم كلُّ هذه الهجمات؟
 

والتنمية  العدالة  حزب  حكومة 
معاداة  عينها  نصب  وضعت  احلاكم، 
الشعوب، والسيما الشعب الكردي في 
)روج آفا وشمال وشرق سوريا( فأردوغان 
يرمي من وراء هجماته االحتاللية إلى 
وهو  االنتخابية،  األوراق  بعض  كسب 
ديدنه في القيام بأعمال منافية للقيم 
استحقاقاً  يواجه  عندما  اإلنسانية، 
نفسه،  الشيء  فعل  وقد  انتخابياً، 
وانتهج النهج نفسه عام 2015، فمن 

جهة يحاول إبادة الشعب الكردي في 
)روج آفا(، ومن جهة أخرى يسعى إلى 
التقرب من الشعب الكردي في )باكور 
كردستان(؛ خدمة ألجندته االنتخابية، 
وكسب مزيد من األصوات، ومن املمكن 
نيل مراده  األيام، وفي سبيل  قادم  في 
االنتخابي، أن يجري لقاء مع القائد عبد 
شيء  كل  يفعل  فهو  أوجالن،  اهلل 
احلكم،  سدة  على  البقاء  سبيل  في 
ال  لكن  الرئاسة،  بكرسي  واالحتفاظ 
في  الكردي  الشعب  يقع  أن  نتوقع 
شباكه  شرك  في  كردستان  باكور 
اآلثمة، إال إذا غّير موقفه، واتبع نهجاً 
جلميع  حالًّ  وأوجد  وسلمياً،  تصاحليا 
مشاكل تركيا، وعلى رأسها القضية 

الكردية. 

- أميكن أن تكون الهجمات 
االحتاللية األخيرة مرتبطة 

بتساهل، وبضوء أخضر أمريكي - 
روسي؟

الضوء  أمريكا قد أعطت  أن  نتوقع  ال 
األخضر ألردوغان؛ كي يزحف نحو شمال 
وشرق سوريا؛ ألن قواتها متواجدة في 
املنطقة، وهي جزء من قوات التحالف 
الدولي ضد داعش، وأي تصعيد من هذا 
املشتركة  احلرب  على  سيؤثر  القبيل 

للتحالف مع قوات سوريا الدميقراطية 
ضد مرتزقة داعش، وخالياه، التي ماتزال 
تشكل تهديدا للسلم األهلي والعاملي، 
وكذلك فيما يتعلق بروسيا، فروسيا لن 
متنح أي ضوء أخضر، إال إذا تخلَّت تركيا 
السوري  الشمال  في  مرتزقتها  عن 
الفترة  هذه  في  تسعى  وهي   احملتل، 
أنقرة  بني  املصاحلة  نوع من  إجراء  إلى 
ودمشق، ولو على حساب مكتسبات 
ومن  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
ضمنها إضعاف الشعب الكردي، رمبا 
من  وروسيا  أمريكا  الطرفان  تساهل 
خالل السماح ببعض الضربات اجلوية، 
الدوليتني  القوتني  أن  نعتقد  ال  لكن 
الكبيرتني ستمنحان أردوغان أي ضوء 

أخضر، لغزو املنطقة بريا من جديد.

ـ أال ترون أن مصداقية اجملتمع 
الدولي ومؤسساته باتتا على احملك، 
والسيما بعد التزامهما الصمت 

حيال اإلرهاب التركي بحق شعوب 
املنطقة؟

من  الصمت  يشبه  ما  هناك  نعم 
توجد  وال  العالم،  دول  معظم  قبل 
مواقف جدية حيال ما جرى ويجري من 
انتهاكات، وتصعيد تركي ضد من هزم 
اإلرهاب، وحافظ على السلم العاملي، 
الدول غير  لكن يبدو جليا أن معظم 
راضية عن تصرفات أردوغان، وعنجهيته 
وأفعاله املنافية حلقوق اإلنسان، فنحن 
نرى أن أردوغان يسعى إلى فتح صفحات 
لكن  الدول،  من  العديد  مع  جديدة 
يقابلون تقاربه بسلبية؛ ألنهم يعلمون 

وال  ويعادي جيرانه  اإلرهاب،  يرعى  بأنه 
كما  املنطقة،  استقرار  في  يساهم 
أثقل  الذي  التركي،  الداخل  يعادي  أنه 
كاهله بالعديد من املشاكل، والسيما 
حقوق  وقضايا  االقتصادية  الضائقة 
اإلنسان، التي تشهد تراجعا ملحوظا 

في عهده.

- كيف تقرأون التقارب بني أنقرة 
ودمشق وسط دقِّ طبول احلرب في 

سوريا؟

دمشق  بني  تقارب  حصل  إن  حقيقة، 
وأنقرة، وتصاحلت احلكومتان، فبالتأكيد 
سيكون على حساب الشعب الكردي، 
وقضيته العادلة، لكن نستبعد أن تكون 
هناك مصاحلة قريبة بني الطرفني، علًما 
أن اللقاءات االستخباراتية بني الطرفني، 
لم تنقطع يوما، لكن كال احلكومتني 
أخرى  ومن جهة  ببعضهما،  تثقان  ال 
ال نتوقع أن تعيد دمشق عالقاتها مع 
واسعة  أجزاء  حتتل  التي  وهي  تركيا، 
وتدعم فصائل  السوري،  الشمال  من 

إرهابية تعادي احلكومة في دمشق.

- في حال أقدمت تركيا على 
غزوة جديدة لألراضي السورية، 

ما املطلوب من شعوب املنطقة 
بشكٍل عام، والشعب الكردي 

بشكٍل خاص؟
أخضر  ضوء  أردوغان  مُينح  عندما 
يتوانى  فلن  آنذاك،  روسياً  أو  أمريكياً، 
حينها  املنطقة،  هجوم  عن  أردوغان 
كما  املنطقة،  شعوب  على  يجب 
معاً  وقاتلت  بعضها،  مع  تكاتفت 
إلى  أردوغان  أدخلهم  الذين  اإلرهابيني، 
املنطقة، وهزمتهم، أن تتكاتف وتقف 
وقفة رجل واحد ضد أردوغان، ومرتزقته، 
وتدافع ببسالة عن مكتسباته، فالكرد، 
والعرب، والسريان، واآلشور والتركمان، 
واملسيحيني،  واملسلمني،  والشيشان، 
الكل  على  فيتوجب  واإليزيديني، 
التواجد في خندق املقاومة، وااللتفاف 
وعلى  الدميقراطية،  حول قوات سوريا 
الشعب الكردي أن يضع خالفاته جانباً 
إن  ألنه  تركي؛  هجوم  ألي  ويتصدى 
حصل أي غزو ستكون، فيما يتعلق بنا، 

حربا للدفاع عن الوجود.  

إمام مسجد عين عيسى: استهداف تركيا دور العبادة مساس االنتخاباُت التركّيُة... سباُق رهاناٍت وتنافٌس سلطوّي
يف ادعاءاتها ية لز للحرمات وتعر
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عني  مسجد  وخطيب  إمام  حديث 
عيسى الكبير محمد خير األحمد، جاء 
خالل لقاء أجرته صحيفتنا عقب يومني 
الصديق  بكر  أبي  مسجد  تدمير  من 
)التروازية( التابعة ملقاطعة  في قرية 
كري سبي بقذائف املدفعية الثقيلة، 
وقال الشيخ محمد خير األحمد: »في 
كلها  السماوية  والكتب  الشرائع 
حتظى أماكن العبادة بحرمة وقدسية 
كبيرة، إال أن الدولة التركية احملتلة منذ 
احتاللها األراضي السورية عملت على 
مراعاة  دون  األماكن،  هذه  استهداف 
للتعاليم اإلسالمية، والنصوص التي 
بهذه  املساس  كان  أي  على  حُترم 

األماكن، والتعدي عليها«.

وأردف: »الدولة التركية احملتلة تستهدف 
يعّد  والذي  األرض،  هذه  على  اإلنسان 
حرباً  مُتارس  فهي  املقدسات،  أقدس 
شعواء، وعلى إثر ذلك ارتقى العشرات 
باإلضافة  املئات،  وُجرح  شهداء، 
الستهداف مصادر عيشهم من خالل 
استهدافها املنشئات، واملرافق احليوية، 

التي تقدم لهم اخلدمات مثل، محطات 
املياه والكهرباء، ومصافي تكرير النفط، 
احملتلة  التركية  الدولة  أن  إلى  ولفت: 
تدعي حرصها على اإلسالم واملسلمني، 
تعكس  العدائية  بأعمالها  ولكنها 
لسياستها،  الهمجية  الطبيعة 
»حيث فقد مئات اآلالف من السوريني 
مصادر معيشتهم، ويواجهون أوضاعاً 
إنسانية ومعيشية صعبة للغاية بعد 
جلوئهم إلى اخمليمات؛ بسبب عملياتها 
وشرق  شمال  مناطق  على  العدوانية 

سوريا خالل األعوام املنصرمة«. 

وكشف الشيخ األحمد، أن استهداف 
قرية  في  الصديق  بكر  أبي  مسجد 
سبقه  حيث  األول  ليس  التروازية، 
استهداف ملسجدي قريتي الفاطسة، 

دليل  وهو  عيسى،  عني  بريف  وصيدا 
يُسيِّر  ومن  الدولة،  هذه  أن  على  دامغ 
االحتاللية،  ومخططاتها  سياستها 
وإسالم،  سالم  دولة  أنها  ادعاًء  تدعي 
لذلك يجب على الدول والشعوب كافة 
االعتراف بهذه احلقيقة، وكشف زيف 

ما تدعيه.

وشدد على حرمة دماء املدنيني األبرياء، 
دور  ضمنها  ومن  املقدسة  واألماكن 
الدولي  اجملتمع  صمت  مديناً  العبادة، 
انتهاكات  حيال  اإلسالمي  والعالم 
الدولة التركية، ومرتزقتها جتاه األراضي 
الصمت  بهذا  لكونهم  السورية، 
يشجعون احملتل على املضي بسياسته، 

وسبل  واحلجر  البشر  بحق  وجرائمه 
املعيشة، واملضي بهذا البغي هو مؤشر 
الذي  العاملي،  السالم  ويهدد  خطير 
والقوانني  السماوية  الديانات  تضمنه 
الدولية كافة، والتي تسعى لتحقيقه.  
ممثلي  على  األحمد  الشيخ  وأوجب 
العاملي  املستوى  في  ورجاالتها  األديان 

واحمللي بكف يد الدولة التركية احملتلة 
عن ممارساتها، وجرائمها بحق الشعوب 
والتعاليم  القيم  ونشر  السورية، 
الدينية السمحة، التي متنع إزهاق أرواح 
البشر، وانتهاك حرمات األماكن الدينية 
لقدسيتها، ومحاسبة اجملرمني، الذين 
احترفوا اإلجرام، ومثولهم أمام العدالة.

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ أدان إمام وخطيب مسجد عين عيسى الكبير، الشيخ محمد خير األحمد استهداف المحتل التركي دور العبادة في مناطق مقاطعة كري 

 الى أن تركيا تعّدت على الحرمات الدينية، وقّوضت السالم واألمان على األرض السورية.
ً
سبي على طول خطوط التماس، الفتا

كنعو: شعوب المنطقة ستتكاتف ضد المشروع التوسعي لالحتالل التركي
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الدوليM4  تقع  األوتوستراد  ومبحاذاة 
أرض املزارع »توفيق الشبلي« حيث تشرف 
العسكرية  التركي  احملتل  نقاط  على 
في اجلهة املقابلة لألوتوستراد الدولي 
بريف مقاطعة كري سبي/ تل أبيض 
الطريق  طول  على  احملتل  الشرقي 
خاللها  من  يقوم  إذ  املذكور،  الدولي 
والقرى،  الزراعية،  األراضي  بقصف 
الطرف  في  املدنيني  ممتلكات  وتعرض 

املقابل املتاخم لقواعده للخطر.

إصرار املزارع على زراعة أرضه

ويصر املزارع الشبلي على زراعة أرضه 
بالرغم من  للموسم الشتوي احلالي، 
مخاطر احلريق في مواسم احلصاد؛ ما 
يعرض مزارعي املنطقة خلسائر كبيرة، 
لم  بأنه  الشبلي  يؤكد  الصدد  وبهذا 
يعتد على ترك أرضه بوراً...!، وأنه مصر 
ويشدد  األخطار،  رغم  زراعتها  على 
العسكرية  التركي  احملتل  قواعد  بأن 
تعمل على وضع العراقيل أمام زراعة 
اآلليات  فيستهدفون  أراضيهم، 
الزراعية واملزارعني باألسلحة اخلفيفة 
املدفعية  والقذائف  واملتوسطة، 

الثقيلة مع بداية كل نشاط زراعي.

وأضاف الشبلي: »نواجه بعض املشاكل 
في زراعتنا، في خوف أصحاب اآلليات 
جرارات... ـ  )حصادات  من  الزراعية 

وغيرها( االقتراب من تلك املنطقة؛ ما 
أدى  وقد  أجورهم،  لزيادة  ذلك  يدفعنا 
هذا األمر إلى ترك بعض املزارعني زراعة 
حتمل  على  قدرتهم  لعدم  أراضيهم، 
تكاليفها، وخوفهم من أن حتترق كما 

احترقت في األعوام السابقة«.

الزراعة مقاومة...!

وعن سبب إصراره على زراعة أرضه هذا 
»الزراعة  الشبلي:  املزارع  يقول  العام، 
بحد ذاتها مقاومة بوجه احملتل، أرضنا 
عزيزة علينا لن نتركها وسنزرعها حتى 

ولو أحرقوها ألف مرة«.

احلالي  الشتوي  املوسم  بداية  ومع 
الشعير...إلخ( قام معظم  ـ  )القمح 
عني  ناحية  ريف  أهالي  من  املزارعني 
عيسى، ومقاطعة كري سبي احملتلة، 
بحراثة وزرع أراضيهم، على الرغم من 
وقوعها بشكل مباشر على خطوط 
ومرتزقته،  التركي  احملتل  مع  التماس، 
الذين استهدفوا محاصيل املزارعني في 
العام املاضي بشكل مباشر، وبالتالي 

حرق غالبيتها.

تسهيالت متعددة للمزارعني

سبي  كري  مقاطعة  مزارعو  ويعتمد 
بشكل  البعلية  الزراعة  على  وريفها 
كبير، فيما قام غالبية املزارعني بحفر 

آبار ارتوازية، بجانب أراضيهم يسقون 
منها محاصيلهم بواسطة محركات 

الديزل.

البعلية  األراضي  رخص  عدد  وبلغ 
الزراعة،  مديرية  قبل  من  املسجلة 
رخصة   590 سبي  كري  مبقاطعة 
باإلضافة  دومنا،   759228 مبساحة 
وتتوزع  املروية،  لألراضي  دوامن   276809
هذه األراضي على نواحي وقرى مقاطعة 
كري سبي )اجلرنـ  عني عيسىـ  سلوك 
اجلهات  على  تعذر  فيما  الهيشة(،  ـ 
املعنية في املديرية إحصاء املساحات 

خطوط  على  املتواجدة  الزراعية 
التماس، بسبب تعمد احملتل استهداف 
املترتبة  األخرى  واخملاطر  اإلحصاء،  جلان 

على زراعة تلك املساحات.

ولفت املزارع »توفيق الشبلي« في نهاية 
قدمت  املعنية  اجلهات  أن  إلى  حديثه 
دوراً جيداً في مساعدة املزارعني كافة 
توفر  ما  بتقدميها  أراضيهم،  لزراعة 
من مواد الدعم الزراعي )بذارـ أسمدة 
صامداً  سيبقى  وبأنه  محروقات(،  ـ 

بأرضه ويزرعها، ولن يتركها بوراً.
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الدوليM4  تقع  األوتوستراد  ومبحاذاة 
أرض املزارع »توفيق الشبلي« حيث تشرف 
العسكرية  التركي  احملتل  نقاط  على 
في اجلهة املقابلة لألوتوستراد الدولي 
بريف مقاطعة كري سبي/ تل أبيض 
الطريق  طول  على  احملتل  الشرقي 
خاللها  من  يقوم  إذ  املذكور،  الدولي 
والقرى،  الزراعية،  األراضي  بقصف 
الطرف  في  املدنيني  ممتلكات  وتعرض 

املقابل املتاخم لقواعده للخطر.

إصرار املزارع على زراعة أرضه

ويصر املزارع الشبلي على زراعة أرضه 
بالرغم من  للموسم الشتوي احلالي، 
مخاطر احلريق في مواسم احلصاد؛ ما 
يعرض مزارعي املنطقة خلسائر كبيرة، 
لم  بأنه  الشبلي  يؤكد  الصدد  وبهذا 
يعتد على ترك أرضه بوراً...!، وأنه مصر 
ويشدد  األخطار،  رغم  زراعتها  على 
العسكرية  التركي  احملتل  قواعد  بأن 
تعمل على وضع العراقيل أمام زراعة 
اآلليات  فيستهدفون  أراضيهم، 
الزراعية واملزارعني باألسلحة اخلفيفة 
املدفعية  والقذائف  واملتوسطة، 

الثقيلة مع بداية كل نشاط زراعي.

وأضاف الشبلي: »نواجه بعض املشاكل 
في زراعتنا، في خوف أصحاب اآلليات 

جرارات... ـ  )حصادات  من  الزراعية 
وغيرها( االقتراب من تلك املنطقة؛ ما 
أدى  وقد  أجورهم،  لزيادة  ذلك  يدفعنا 
هذا األمر إلى ترك بعض املزارعني زراعة 
حتمل  على  قدرتهم  لعدم  أراضيهم، 
تكاليفها، وخوفهم من أن حتترق كما 

احترقت في األعوام السابقة«.

الزراعة مقاومة...!

وعن سبب إصراره على زراعة أرضه هذا 
»الزراعة  الشبلي:  املزارع  يقول  العام، 
بحد ذاتها مقاومة بوجه احملتل، أرضنا 
عزيزة علينا لن نتركها وسنزرعها حتى 

ولو أحرقوها ألف مرة«.

احلالي  الشتوي  املوسم  بداية  ومع 
الشعير...إلخ( قام معظم  ـ  )القمح 
عني  ناحية  ريف  أهالي  من  املزارعني 
عيسى، ومقاطعة كري سبي احملتلة، 
بحراثة وزرع أراضيهم، على الرغم من 
وقوعها بشكل مباشر على خطوط 
ومرتزقته،  التركي  احملتل  مع  التماس، 

الذين استهدفوا محاصيل املزارعني في 
العام املاضي بشكل مباشر، وبالتالي 

حرق غالبيتها.

تسهيالت متعددة للمزارعني

سبي  كري  مقاطعة  مزارعو  ويعتمد 
بشكل  البعلية  الزراعة  على  وريفها 
كبير، فيما قام غالبية املزارعني بحفر 
آبار ارتوازية، بجانب أراضيهم يسقون 

منها محاصيلهم بواسطة محركات 
الديزل.

البعلية  األراضي  رخص  عدد  وبلغ 
الزراعة،  مديرية  قبل  من  املسجلة 
رخصة   590 سبي  كري  مبقاطعة 
باإلضافة  دومنا،   759228 مبساحة 
وتتوزع  املروية،  لألراضي  دوامن   276809
هذه األراضي على نواحي وقرى مقاطعة 
كري سبي )اجلرنـ  عني عيسىـ  سلوك 
اجلهات  على  تعذر  فيما  الهيشة(،  ـ 
املعنية في املديرية إحصاء املساحات 

خطوط  على  املتواجدة  الزراعية 
التماس، بسبب تعمد احملتل استهداف 
املترتبة  األخرى  واخملاطر  اإلحصاء،  جلان 

على زراعة تلك املساحات.

ولفت املزارع »توفيق الشبلي« في نهاية 
قدمت  املعنية  اجلهات  أن  إلى  حديثه 
دوراً جيداً في مساعدة املزارعني كافة 
توفر  ما  بتقدميها  أراضيهم،  لزراعة 
من مواد الدعم الزراعي )بذارـ أسمدة 
صامداً  سيبقى  وبأنه  محروقات(،  ـ 

بأرضه ويزرعها، ولن يتركها بوراً.

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ يصّر األهالي والمزارعين على زراعة أراضيهم الواقعة في خطوط المواجهة والمماسة لقواعد المحتل التركي 
في مقاطعة كري سبي، رغم القصف التركي المتواصل التي تشهده المنطقة، الذي يعرض المحصوالت للحرائق وقت الحصاد، وبعملهم هذا 

يؤكدون للمحتل التركي اإلصرار والتحدي له في سياسة التجويع والهجرة التي يتبعهما.

تمسك األهالي بأرضهم وزراعتها تحدٍّ للمخططات التركية االحتاللية

غالء مستلزمات التدفئة.. أزمة جديدة تضاف إلى سلة المعاناة المعيشية للمواطنين

نوري سعيد

والتنمية  العدالة  حزب  زعيم  صرّح 
بني  جتمع  التي  العالقات  )إن  أردوغان 
نصابها(  إلى  تعود  قد  وسوريا  تركيا 
بني  العالقات  تعود  أن  ضير  ال  طبعاً 
البلدين إلى سابق عهدها، قبل احلراك 
ولكننا   ،2011 سوريا  في  الشعبي 
إذ  أردوغان،  أليس  أفسدها؟  نسأل من 
صرّح  سوريا  في  احلراك  بدأ  أن  مبجرد 

حلبجة  بحصول  نقبل  )لن  أردوغان 
ثانية في سوريا( مبعنى تركيا أقحمت 
نفسها منذ البداية في الشأن السوري، 
الصفات،  بأبشع  النظام  ووصفت 
وجعلت نفسها وصّية على الشعب 
اجمللس  قادة  واستقبلت  السوري، 
الوطني السوري على أرضها، وهي حتتل 
اآلن أكثر من مكان في سوريا وال تزال 

تطلب املزيد.

أنهم  األتراك  القادة  يُصرّح  ذلك   مع 
وسالمة  وحدة  على  جداً  حريصون 
األراضي السوريّة؛ أو إن هدفهم الوحيد 
هو القضاء على اإلرهاب وطبعاً هم ال 
يقصدون داعش وأخواتها، بل يقصدون 
هذه  أن  مع  الدميقراطية  سوريا  قوات 
القوات لم تعتدِ يوماً على تركيا، والكل 
يعلم بعد أن استطاعت )قسد( إحلاق 
الهزمية العسكرية بداعش في الباغوز، 
قامت تركيا باحتالل كري سبي وسري 
كانيه كرد فعل اجملموعات املرتزقة من 
إدلب، وإذا لم تكن عالقات تركيا جيدة 
مع تلك اجملموعات، بل وقوية،  ملا طلب 

بوتني من أردوغان  ذلك. 

أردوغان  تهديدات  كل  نقول  وهنا 
باجتياح شمال وشرق سوريا براً مردها 
مجلس  بني  تقارب  أي  يخشى  إنه 
سوريا الدميقراطية والنظام، قد يقود 
إلى اعتراف النظام باإلدارة الذاتية، ألن 
صوحاً سابقاً )لقد أخطأنا في العراق 
ولن نكرر اخلطأ في سوريا( ولو لم تضم 
أردوغان  وقف  ما  الكرد  الذاتية  اإلدارة 
ضدها، وإذا كانت تركيا صادقة وجادة في 
إعادة عالقاتها مع سوريا عليها سحب 
ليست  فتركيا  سوريا،  من  جيشها 
مع  بل  فقط  سوريا  مع  خالف  على 
ليبيا واليونان والغرب وأرمينيا والصني 
وأمريكا والسعودية ومصر، ولن يُفلح 
أردوغان في استخدام سياسة العصا 
كانت  ما  وسوريا  سوريا،  مع  واجلزرة 
يوماً عاشقة حروب وإراقة دماء بل بلد 
التآخي والعيش املشترك وعلى صخرة 
تالحم )قسد واجليش السوري( سوف 
تتحطم كل مؤامرات أردوغان اخلبيثة، 
فبرك  من  إن  التنويه  من  البد  وهنا 

االنقالب العسكري في أنقرة 2016 من 
السهل عليه فبركة انفجار إسطنبول 
واتهام pkk  وقسد بالعملية، واتخاذ 
وشرق  شمال  لغزو  شماعة  العملية 
سوريا، وإذا كان أردوغان يتحدى اجملتمع 
الدولي مبا في ذلك أمريكا وروسيا من 
خالل إصراره القيام بالهجوم، فكيف 
تُشكّل  )قسد( وتعتبرها  تخشى  إذاً 
خطراً على أمنها القومي؟! وعليه من 
سوريا  مع  حدودها  حماية  تركيا  حق 
كيفما تشاء ضمن حدودها، ولكن؛ ال 

يجوز لها انتهاك حرمة دولة جارة ذات 
سيادة، من خالل الدجل والنفاق، وإعادة 
عالقاتها مع سوريا إلى سابق عهدها، 
ختاماً نقول: إن أردوغان أصبح شخصاً 
غير مرغوباً به ال داخلياً وال إقليمياً وال 
تركيا  ألن  يرحل  أن  وعليه  دولياً،  حتى 
فوهة  على  عهدها  أواخر  في  باتت 
بركان إذا انفجر سوف تعود تركيا من 
املريض، كما كانت  الرجل  جديد دولة 
اإلمبراطورية  عهد  أواخر  في  تسمى 

العثمانية السيئة الصيت.

عصام عيسى )كاتب وإعالمي(

اليسع  البلدة  اسم  رمبا  كوباني،  بلدة 
ما سنسرده عن هذه املدينة التي ذاع 
صيتها في العالم، يحدّها من اجلنوب 
قمته  وعلى  مشتنور  جبل  الشرقي 
شرقاً  تبعد  فكوباني  أخرى،  حكاية 
ويحدها  كم   150 حلب  مدينة  عن 
بينار  على احلدود شماالً معبر مرشد 
وتعتبر  التركية،  السلطة  حدود  مع 
عقدة مواصالت إلى الشمال واجلنوب 
احلدود  على  سواء  والغرب،  والشرق 
ناحية معبر  العراقية من  أو  التركية، 
السوري  العمق  في  وحتى  كوجر،  تل 
تتحكم في شبكة مواصالت لصلتها 
قرية،   384 من  تتألف  وحلب،  بالرقة 
ويتجاوز عدد سكانها 460 ألف نسمة، 
يعمل  املدينة  في   60،000 منهم 
معظم سكانها في الزراعة والتجارة 
دول  في  صيتهم  ولهم  والصناعة، 
اآلبار  حفر  في  يتفرّدون  حيث  كثيرة 

اجلوفية وصناعة آلياتها مبهارة.

هذا سرد جغرافي واجتماعي بسيط 
يعرفه اجلميع عن كوباني، لكن كيف 
ُسلِّط  وملاذا  العالم،  في  صيتها  ذاع 
وأشدهم  املرتزقة  أعتى  داعش  عليها 
تهديدات  إليها  اليوم  وتوّجه  تطرفاً؟ 

كبيرة من ِقبل دولة االحتالل التركي.

بالعودة إلى الثمانينات قُبيل االنقالب 
العسكري في تركيا، دخل القائد عبد 
األوسط  الشرق  منطقة  أوجالن  اهلل 
كوباني،  مدينة  عبر  مرة  ألوّل  وسوريا 
ومن هنا وضعت بذرة املقاومة واإلرادة 
والظاملة  املستبدة  األنظمة  وجه  في 
هبوب  مع  هذا،  يومنا  حتى  لتكبر 
عواصف التغيير واالنتفاضات العارمة 
سوريا  فيها  مبا  املنطقة  عمت  التي 
في آذار عام 2011، حتررت من سلطات 
منظومة  وأسست  دمشق  حكومة 
حماية  وحدات  تأسيس  عبر  دفاعية 

الشعب في عام 2012. 

في السابع والعشرين من كانون الثاني 
2014 أعلن عن تأسيس اإلدارة الذاتية 
في كوباني لتصبح املقاطعة الثانية 
في  الذاتية  اإلدارة  إعالن  من  أيام  بعد 
مقاطعة اجلزيرة، لم تكن كوباني مبنأى 
اجملموعات  وتلك  املرتزقة  هجمات  عن 
االحتالل  دولة  تدعمها  كانت  التي 
أهم  من   2014 عام  وكان  التركي، 
وحتوالتها  املدينة،  هذه  تاريخ  مراحل 

وعلى  املرتزقة  قبل  من  حصارها  إبّان 
رأسهم داعش، ومن ثم شنهم هجوم 
بري شامل وموسع بدعم من حكومة 
الفاشية التركية من خالل فتح احلدود 

لهم وتزويده باألسلحة.

وأصبحت  العالم،  صمَت  هنا، 
الشاشات وعواجلها تتوجه صوب هذه 
البلدة الصغيرة جغرافياً، والكبيرة في 
أسطورية  مقاومة  واملقاومة،  اإلرادة 
حماية  وحدات  مقاتلو  خاضها 
الشعب، ومقاتالت وحدات حماية املرأة، 
بيتوهم  من  حّولوا  الذين  والوطنيني 
جبهات دفاعية وبأسلحتهم الفردية 
املدجج  التركي  الظل  جيش  أمام 
مقاومة  بعد  انكسر  والذي  داعش، 
القوى  خاللها  من  أُجِبرت  شهور 
الدولية على تقدمي الدعم لثوار كوباني 
وقلب  لداعش،  للهزمية  إدراكها  بعد 
مضمون عبارة أردوغان بأن كوباني على 

»وشك السقوط« رأساً على عقب.

املقاومة  مدينة  كوباني  أن  فاحلديث 
أعلنها  احلر  فالعالم  يكفي،  ال  فقط 
مقاومة له وحامية لإلنسانية، واإلرادة 
فكانت سبب اكتساب مقاومة كوباني 
صفتها الكردستانية عندما توجهت 
باقي  من  الكرد  واملقاتلني  الشبيبة، 
أجزاء كردستان األخرى في تلبية للنفير 
اهلل  عبد  القائد  أطلقه  الذي  العام 

أوجالن، وكانت مقاومة كوباني سوريّة 
األحرار  السوريون  بها  افتخر  عندما 
وتبنوها، وكانت مقاومة كوباني أممية 
عندما انخرط في صفوفها أمميون من 
شتى بقاع العالم، وكانت واألهم من 
هذا كله ثورة ومقاومة نسوية عندما 
بنفسها  وتفدي  تقودها،  املرأة  كانت 

مثل آرين ميركان.

من  والعشرين  السادس  في  هكذا 
كانون الثاني عام 2015، أهدت كوباني 
للعالم أجمع رسالة مفادها أنها كانت 
»ستالني غراد« هذا العصر، السيما أن 
بني النازية، وداعش والفاشية التركية 
قواسم مشتركة كثيرة، رغم الفروقات 
بدوره  ليحتفل  والدين،  العقيدة  في 
العالم في األول من تشرين الثاني من 

كل عام ويعدّه يوماً عاملياً لكوباني.

مهدداً  برأسه،  أردوغان  يطل  اليوم 
املقاومة  املدينة  هذه  أخرى  مرة 
للمشروع  ومحاربة  لداعش،  كانتقام 
أمل  بصيص  مثّل  الذي  الدميقراطي 
للمنطقة، مقاومة كوباني هذه التي 
باتت  أجمع،  وأحراره  العالم  تبناها 
التهديدات ضدها في ظل صمت دولي 
مكرر، ما قد يطرح تساؤل هل سيقف 
كوباني  مع  أخرى  مرة  احلر  العالم 
ويناصرها في معركتها احملتملة التي 
إن  رغم  التركية؟  الفاشية  بها  تهدد 
الشعب والثوار ذاتهم هناك، وال ننسى 
أنهم من بذرة املقاومة تلك التي زرعها 
القائد عبد اهلل أوجالن عندما خطى 
لن  التي  مدينتهم  في  خطواته  أول 

تنطفئ جذوتها.

كوباني أّول من دخلها أوجالن صوب الشرق األوسط.. قلعة ال ُتهزم!

يّة التركّية لن ُيفلح في إعادتها إلى نصابها َمْن أفسد العالقات السور


