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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

عوائل الشهداء: »سنقاوم كل من يستهدف 
وجودنا وهويتنا وكرامتنا«

هل ترضخ أوروبا لتهديدات 
أردوغان؟

وحدة األراضي السورّية ومواقف روسيا 
والنظام واإلدارة الذاتية الدميقراطية؟

جيب حماكمة مرتزقة داعش يف مشال 
وشرق سوريا

كتاب: خوجه إمساعيل, اجملنون 
الَفِطن.. قريبًا

لم تعرف تركيا في صورتها القديمة أو 
والنار،  والدم  التهديد  لغة  إال  الُمحّدثة 
هكذا كان ديدنها طوال قرون العثمانيين 
العربي  العالم  قادوا  والذين  الظالميين 
الذي  التاريخي  االنسداد  طريق  في 
حتى  قائمة  آثاره  من  بعض  تزال  ال 
الساعة، لم تكن أوروبا أقل نصيباً وإن 
فشل األتراك في احتاللها رغم حروبهم 

الطويلة معها...«9

سعت  سوريا  في  األزمة  بداية  منذ 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، 
التأكيد  إلى  ومناسبة  فرصة  كل  وفي 
على ثالثة أمور أساسية، وهي؛ وحدة 
إدارة  مع  الحوار  السورية،  األراضي 
باإلدارة  االعتراف  وضمان  المركز 
كما  الدستور.  في  الديمقراطية  الذاتية 
والتفاوض  الحوار  أهمية  على  أكدت 
عما  مختلف  أو  بديل  نموذج  أي  بشأن 

تطرحه اإلدارة الذاتية...«5

من  بالقرب  المحاكم  إحدى  بدء  مع 
داعش  مرتزقة  بمحاكمة  قامشلو 
الجنسية  من  أنهم  يعني  بما  المحليين 
الهجوم  كان  ما  سرعان  السورية، 
نصرة  جبهة  من  ومرتزقته  التركي 
في  يبدأ  الوطني  الجيش  باسم  وداعش 
سري كانيه وكري سبي ومناطق أخرى

تركيا أدركت بأنه بعد محاكمة المرتزقة 
عن  الدفاع  محكمة  قبل  من  السوريين 

الشعب الموجودة...«6

والجديدة  الثالثة  الطبعة  صدور  قريباً 
المجنون  إسماعيل,  »خوجه  كتاب  من 
الفَِطن« عن دار بيري للطباعة والنشر 
المجنون  إسماعيل،  »خوجه  فيينا.  في 
بحلته  بيري  محمد  للكاتب  الفطن« 
الكتب  والذي ُصنف من ضمن  الجديدة 
األكثر مبيعاً بين عامي 2018 -2019, 
مما دفعنا في دار بيري للطباعة والنشر 
في فيينا لطباعة الكتاب من جديد وبحلٍة 

جديدة...«8

دولة االحتالل التركي تستمر بمخططها 
االستعماري في كري سبي

بدران جيا كرد: »املقاومة ستستمر حىت 
إنهاء االحتالل«

أشار مستشار اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد 
التركية تستمر على شمال وشرق سوريا وقال: »الجميع  الدولة  إلى أن هجمات 
فإن  االحتالل؛  استمر  وطالما  االحتالل  ضد  واحدة  بجبهة  متوحدون  المنطقة  في 
التركية  الدولة  وسياسة  عقلية  استمرت  إذا  أنه  وأوضح  ستتواصل«،  المقاومة 

المحتلة الحالية؛ فإن داعش لن تنتهي...«4

في  الشيوخ  أعضاء  مع  أحمد  إلهام  الديمقراطية  بمجلس سوريا  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  بحثت 
مجلس  أعضاء  ودعت  سوريا،  وشرق  شمال  على  التركي  العدوان  نتائج  األمريكي  الكونغرس 
الشيوخ األمريكي إلى إنهاء االحتالل التركي لشمال وشرق سوريا، ومنعها من إحداث عمليات 

التطهير العرقي التي ينتهجها في المنطقة...«2

يكي:  إلهام أحمد في اجتماع بالكونغرس األمر
نطالب بإنهاء االحتالل التركي

أظهرت  أنامل صغيرة  روناهي/الطبقةـ 
خالل  من  عبّروا  أطفال  مواهب 
األعمال  من  ومنتوجاتهم  رسوماتهم 
وتمثيلها  المرأة  تضحيات  عن  اليدوية 

كرمز للسالم واألمن.
نظم مكتب المرأة في المركز الثقافي في 
للرسوم واألعمال  مدينة الطبقة معرضاً 
تحت  الثقافي  المركز  صالة  في  اليدوية 
بهدف  وذلك  صغيرة«  »أنامل  عنوان 
وإظهار  الفنية  الطفل  مواهب  تشجيع 

إبداعاتهم عبر إنتاجاتهم الفنية.
سوريا  حزب  المعرض  حضر  وقد 
المستقبل وعدد من النساء والمثقفين من 

منطقة الطبقة.
براءة  تمثل  المعروضة  األعمال  كانت 
األطفال فكانت عبارة عن رسوم  كرتونية 
تمثل الطبيعة، وأخرى ترمز إلى المرأة 
التي  والتضحية  واألمان  للسالم  كرمز 

تقدمها في المجتمع.

التفنن بعد التدريب

لقاء  روناهي  صحيفتنا  أجرت  وقد 
والرسم  النحت  قسم  في  المدربة  مع 
واألعمال اليدوية في المركز الثقافي في 
الطبقة فاطمة السعيد والتي أكدت أن هذا 
المعرض جاء بعد تدريب مجموعة من 

األطفال على األعمال اليدوية التي تصنع 
من الكرتون والورق والخشب والجص 
منها  ليشكلوا  الطبيعة  من  أخرى  ومواد 

مجسمات ويتفننوا بالرسومات.

دت تضحيات املرأة أعمال جسَّ

األعمال  أن  إلى  فاطمة  وأشارت 
تضمنت  األطفال  بأنامل  ُصنعت  التي 
من  الطفولة  براءة  مثلت  رسومات 
شخصيات كرتونية ومناظر من الطبيعة 
للسالم  كرمز  المرأة  تمثل  وأخرى 
بعض  وكذلك  المجتمع،  في  واألمان 
المجسمات التي تعبر عن تضحية المرأة 
المجتمع واحتضانها لألطفال وأوضاعها 

خالل الحرب وخوفها على عائلتها.

تنمية مواهب األطفال

المعرض  الهدف من  ونوهت فاطمة أن 
هو إظهار بعض معاناة المرأة وتضحياتها 
في المجتمع وإبراز تضحياتها في العائلة 
من خالل الرسومات واألعمال اليدوية، 
األطفال  مواهب  تنمية  إلى  يهدف  كما 
من خالل تدريبهم على الرسم واألعمال 
ورسم  للمجتمع  وإبرازها  اليدوية 

المستقبل المزهر للطفولة.

الوسائل  من  عدداً  المقاطعة  حملة  طالت 
والوسائط اإلعالمية في باشور كردستان، 
دبلجة  أو  عرض  مقاطعة  جرى  حيث 
المسلسالت التركية، كما جرى إيقاف نشر 
كليبات األغاني التركية أو اإلعالنات التي 

تروج للشركات التركية.
آر  »إن  قناة  اإلعالمية  الوسائل  تلك  ومن 
البرامج  جميع  بث  أوقفت  التي   »2 تي 
المدبلجة  التركية  والمسلسالت  التلفزيونية 
عرض  أوقفت  كما  الكردية،  اللغة  إلى 

كليبات األغاني التركية. 
لوكالة  محمد  رزكار  القناة  مدير  وقال 
عرض  إيقاف  »قرار  إن   Rojnews
البرامج التركية جرى اتخاذه بسبب مالقاته 
فرضاً شعبياً بعد العدوان التركي على روج 

آفا.«
حملة شعبية لمقاطعة كل ما هو تركي

إقليم كردستان حملة شعبية  وتشهد مناطق 
حيث  التركية،  المنتجات  لمقاطعة  واسعة 
تشمل الحملة مقاطعة كل ما هو تركي سواء 
وبرامج  مسلسالت  أو  ومواد  بضائع  من 
إلى  القنوات  من  بعدد  دفع  مما  تلفزيونية، 
التركية،  إيقاف عرض إعالنات الشركات 

وكافة برامجها التلفزيونية.
وقررت قناة »إن آر تي 2« المشاركة في 
جميع  بث  أوقفت  حيث  المقاطعة،  حملة 
وكليبات  مسلسالت  من  التركية،  البرامج 

وإعالنات لشركات تركية.
إلى  محمد  رزكار  القناة  مدير  وأشار 
بسبب  التركي،  العروض  بث  أوقفوا  أنهم 
العدوان التركي على مناطق روج آفا، وقال 
مضيفاً: »قمنا بشراء مسلسلين تركيين في 
محاميي  عبر  وسنحاول  الماضية،  الفترة 

القناة إعادة هذين المسلسلين.« 

نوفمبر   23 السبت  المتحدة  األمم  تطلق 
أنا  »حيث  )هاشتاغ(  وسم  تحت  حملة 
في  النساء  ضد  العنف  لمواجهة  راجل« 

المغرب.
وتستمر الحملة لـ16 يوماً من أجل التوعية 
بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وفقا 

لما نقل موقع هسبريس المغربي.
وقالت األمم المتحدة، في بيان لها، إن هذه 
على  للقضاء  العالمي  اليوم  تخلد  الحملة 

العنف ضد النساء.
الحركات  أن  المنظمة  وأوضحت 
فترة  منذ  تعمل  كانت  النسائية  والجمعيات 
النساء  بحقوق  النهوض  أجل  من  طويلة 
والتمييز  الالمساواة  قضايا  ومناقشة 
حول  العام  الجمهور  وعي  من  والرفع 
المستهدفة  المبادرات  لكن  الظاهرة،  هذه 

للرجال كانت قليلة جداً.

على  الرجال  »حث  إلى  الحملة  وتهدف 
أنفسهم  على  انتقادية  نظرة  بإلقاء  البدء 
وما يعنيه أن يكونوا رجاالً في مجتمعاتهم 
التي  السلبية  والعواقب  الضعف  ونقاط 

يمكن أن تنجم عن ذلك«.
الفنانين  من  بعدد  المتحدة  األمم  وتستعين 
من  العنف  رفض  عن  للتعبير  المغاربة 
خالل الموسيقى والشعر والرقص والفنون 

البالستيكية.
ويصل معدل انتشار العنف ضد النساء في 
آلخر  وفقا  المئة  في   54.4 إلى  المغرب 
تقرير رسمي أصدرته الحكومة في أبريل 

الماضي، بحسب الموقع.
لألمم  العامة  الجمعية  إعالن  ويُعرف 
العنف ضد  الصادر عام 1993،  المتحدة 
النساء على أنه »أي فعل عنيف تدفع إليه 
عصبية تجاه الجنس ويترتب عنه أو يرجح 

للمرأة  معاناة  أو  أذى  عليه،  يترتب  أن 
سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو 
النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا 
من  التعسفي  الحرمان  أو  القسر  أو  القبيل 
الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة 

أو الخاصة«.

أنامل صغيرة تَِرسُم المرأة 
كرمز للسالم والتضحية

وسائل إعالمية ترضخ لقرار شعبي بوقف 
بث البرامج والمسلسالت التركية

»حيث أنا راجل«.. وسم لحث الرجال على 
البدء بإلقاء نظرة انتقادية على أنفسهم

مناطق  على  التركي  بالعدوان  تنديداً 
على  وتأكيداً  سوريا  وشرق  شمال 
جانب  إلى  الشهداء  عوائل  وقوف 
التصدي  في  الديمقراطية  قوات سوريا 
الشهداء  عوائل  نظم  التركي؛  للعدوان 
فيها  عارمة شارك  تظاهرة  الطبقة  في 
وأعضاء  الشهداء،  عوائل  من  حشد 
من اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة 
الطبقة، وعدد من أهالي منطقة الطبقة.
مؤسسة  أمام  من  التظاهرة  وانطلقت 
عوائل الشهداء في الحي الثاني باتجاه 
الرياضية  المدينة  قرب  الشهداء  مزار 
الطبقة،  مدينة  من  الغربية  الجهة  في 
حمل المشاركون صور الشهداء وأعالم 

قوات سوريا الديمقراطية...«2

كانت تُفِسد األخالق عبر مسلسالتها
شركة  مالك  تحّدث  ذاته،  السياق  وفي 
حاجي  سامان  للدوبالج  ميديا«  »هومال 
وجود  »الحظنا  قائالً:   Rojnews لوكالة 
التركية،  للمسلسالت  كبير  شعبي  رفض 
بعد بدأ الهجوم التركي على روج آفا، لذلك 

قررنا إيقاف دبلجة المسلسالت التركية.«

»أصبح  حاجي:  سامان  وأضاف 
المسلسالت  مشاهدة  يرفضون  المشاهدون 
أن  حيث  االجتماعية،  األخالق  تُفسد  التي 
على  تحوي  كانت  التركية  المسلسالت 
المفروض أن  التي من  العديد من األشياء 

يتم إبعادها عن المجتمع الكردي.«

سامان حاجي رزكار حممد
الرتكي  االحتالل  دولة  بدأت 
االستعماري  خمططها  بتطبيق 
بتغيري  أبيض(  )تل  يف كري سيب 
املرتزقة  وتوطني  دميغرافيتها 
حجز  على  عالوة  فيها؛ 
التجارية  واحملالت  املنازل 
سيب  كري  ألهايل  العائدة 
حرب،  كغنائم  املرتزقة  لعناصر 
املرتزقة  أمساء  عليها  كتب 
أو  املنازل  على  استولوا  الذين 

احملالت..«2
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الدورية  أعدتها  حديثة  دراسة  كشفت 
البريطانية للطب النفسي، أن أطفال النساء 
الالتي يعانين من توتر شديد أثناء الحمل هم 
أكثر عرضة لإلصابة باضطراب الشخصية 
سن  يبلغون  حين  أضعاف،   10 بنحو 
الثالثين، وأشارت الدراسة إلى أن تعرض 
المرأة الحامل لتوتر معتدل لفترة طويلة قد 
يكون له تأثير على نمو الطفل وتطوره وقد 
يستمر هذا التأثير إلى ما بعد والدة الطفل, 
األمهات  إن  النفسيون:  األطباء  ويقول  هذا 
يجب أن يحصلن على دعم نفسي ومساعدة 
لضمان سالمة  الحمل  فترة  في  متخصصة 

صحتهن العقلية.

اضطرابات الشخصية:
جوانب  أن  هو  الشخصية«  »اضطراب 
الحياة  تجعل  قد  المرء  شخصية  من  معينة 
صعبة بالنسبة له ولألشخاص اآلخرين من 

حوله.
هناك أشكال مختلفة الضطراب الشخصية، 
القلق،  شدة  المثال:  سبيل  على  منها 
أو  العظمة  جنون  العاطفي،  االضطراب 

العزلة.
من  واحداً  الشخصية  اضطرابات  تطال 
كل 20 شخصاً، ويكونون في الغالب أكثر 
األخرى،  العقلية  الصحة  لمشاكل  عرضة 
المخدرات  إدمان  أو  االكتئاب،  مثل 

والكحول.
ووضعن  حوامل  كن  نساء  الدراسة  طالت 
و)1976(،   )1975( عامي  بين  أطفالهن 
وشخصت اضطرابات الشخصية لديهن بعد 
األمهات  الثالثين، وكان على  بلوغهن سن 
تحديد ما إذا كن يعانين من توتر شديد، أو 

بعض التوتر أو ال يعانين أيا منه مطلقاً.
أظهرت النتائج، وجود 40 حالة خطيرة بين 
األوالد، حيث كان األطفال الذين تعرضت 
أكثر  الحمل  خالل  الشديد  للتوتر  أمهاتهم 
الشخصية  باضطراب  لإلصابة  عرضة 
بنسبة 9.53 مرة من أولئك الذين لم تواجه 

أمهاتهم أي توتر أو ضغوط.
أما أولئك الذين تعرضت أمهاتهن لمستويات 
لإلصابة  عرضة  فكانوا  التوتر  من  معتدلة 
باضطراب الشخصية بنسبة أربعة أضعاف.

يرجح العلماء أن تكون التغييرات التي تحدث 
الجينات  أو  المتوترات  للنساء  الدماغ  في 
الموروثة هي السبب في زيادة خطر إصابة 

أطفالهن باضطرابات الشخصية.
النساء خالل الحمل  الدراسة بدعم  نصحت 
عندما  للتكيف  استراتيجيات  وإعطائهن 

يتعرضن للتوتر.
مثل:  أخرى  مهمة  عوامل  هناك  أن  يذكر 
كيفية تنشئة األطفال، الوضع المالي لألسرة 
والصدمات التي قد يتعرض لها الشخص في 
مرحلة الطفولة، يمكن أن تسهم في حصول 

اضطرابات الشخصية، بحسب الدراسة.
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التوتر أثناء الحمل قد ُيعّرض األطفال لالضطراب

المجموعات الغذائية المهمة للصحة العقليةكيف يؤثر التبغ على البيئة

مخططها  بتطبيق  التركي  االحتالل  دولة  بدأت 
االستعماري في كري سبي )تل أبيض( بتغيير 
عالوة  فيها؛  المرتزقة  وتوطين  ديمغرافيتها 
على حجز المنازل والمحالت التجارية العائدة 
كغنائم  المرتزقة  لعناصر  سبي  كري  ألهالي 
الذين  المرتزقة  أسماء  عليها  كتب  حرب، 

استولوا على المنازل أو المحالت..
المشروع  القضاء على  ـ بهدف  مركز األخبار 

وتغيير  سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطي 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  بدأ  ديمغرافيتها؛ 
من داعش وجبهة النصرة عدوانهم على شمال 
األول  تشرين  من  التاسع  في  سوريا  وشرق 
ال  الذي  التركي  للعدوان  ونتيجة  المنصرم. 
يزال مستمراً، نزح اآلالف من أهالي المناطق 
من  المدنيين  استهداف  نتيجة  قسراً  الحدودية 
قبل االحتالل التركي وارتكاب المجازر بحقهم 

وحتى  األسلحة  أنواع  كافة  ذلك  في  مستخدماً 
المحرمة منها دولياً.

ديمغرافية  تغيير  إلى  التركي  االحتالل  ويسعى 
ضمن  سوريا  شمال  في  يحتلها  التي  المناطق 
مخططاته التوسعية في العثمانية الجديدة داخل 
إدلب  من  كل  في  ذلك  وفعل  الجوار،  دول 
الباب وعفرين شمال  بمدينة  وجرابلس مروراً 

سوريا.

)تل  سبي  كري  مدينتي  من  لكل  احتالله  وبعد 
عمل  العين(؛  )رأس  كانيه  وسري  أبيض( 
االحتالل التركي على تغيير ديمغرافيتها بتهجير 
سكانها قسراً ومن ثم البدء بتغيير مالمح المدن 
من أسمائها وأسماء الدوائر واألحياء والمدارس 

وتوزيع المناطق على مجموعات المرتزقة.
التواصل  مواقع  على  نُشر  اإلطار؛  هذا  وفي 
بدخول  تُفيد  والمعلومات  الصور،  من  العديد 

سبي  كري  مدنية  إلى  المستوطنين  من  دفعة 
)تل أبيض(، من البوابة الحدودية. كما ظهرت 
مقاطع فيديو وصور أخرى نشرت حاالت حجز 
المنازل والمحالت التجارية العائدة للمواطنين، 
أسماء  عليها  كتب  كغنائم،  المرتزقة  لعناصر 
أو  المنازل  على  استولوا  الذين  المرتزقة 

المحالت.

بحثت رئيسة الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا 
الديمقراطية إلهام أحمد مع أعضاء الشيوخ 
العدوان  نتائج  األمريكي  الكونغرس  في 
التركي على شمال وشرق سوريا، ودعت 
أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي إلى إنهاء 
سوريا،  وشرق  لشمال  التركي  االحتالل 
ومنعها من إحداث عمليات التطهير العرقي 

التي ينتهجها في المنطقة...
الهيئة  رئيسة  اجتمعت  ـ  األخبار  مركز 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  في  التنفيذية 
عن  الشيوخ  مجلس  مع عضو  أحمد  إلهام 
الحزب الجمهوري السيناتور كيفن كرامر، 

الكونغرس  في  الديمقراطي  الحزب  وعن 
األمريكي مع السيناتور تيم كين.

لمجلس  الرسمي  الموقع  نشره  ما  وبحسب 
الهيئة  رئيسة  بأن  الديمقراطية  سوريا 
أعضاء  مع  لقائها  خالل  بحثت  التنفيذية 
شمال  على  التركي  العدوان  الكونغرس، 
وشرق سوريا وتقويضها لألمن واالستقرار 
في المناطق التي تحتضن أكثر من خمسة 

ماليين سوري.
واطلعت إلهام أحمد أعضاء مجلس الشيوخ 
شمال  على  التركي  االحتالل  مآالت  على 
فرار  في  التركي  الغزو  ومساهمة  سوريا 

عدد من عناصر مرتزقة داعش المحتجزين 
في شمال وشرق سوريا.

أعضاء  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  دعت  كما 
الضغط  إلى  األمريكي  الشيوخ  مجلس 
باتجاه إنهاء االحتالل التركي لشمال وشرق 
سوريا ومنعه من عمليات التطهير العرقي 

التي ينتهجها بحق شعوب المنطقة.
كما طالبت إلهام أحمد أعضاء الحزبيين في 
مناطق  بحماية  األمريكي  الشيوخ  مجلس 
الذاتية  اإلدارة  شمال وشرق سوريا ودعم 
في  متقدمة  ديمقراطية  تجربة  تعتبر  التي 

شمال البالد.

مركز األخبار ـ أصدر مركز إعالم قوات 
بياناً  )األربعاء(  اليوم  الديمقراطية  سوريا 
الـ  لليوم  العسكرية  العمليات  حول حصيلة 

42 من مقاومة الكرامة.
 وجاء في نص البيان: »ال يزال جيش الغزو 
وبالطائرات  اإلرهابية  وفصائله  التركي 
بهجماته  مستمر  الثقيلة  واألسلحة  المسيرة 

الغازية على خط الجبهة.

ريف تل متر

وفصائله  التركي  الغزو  جيش  حاول 
اإلرهابية وبمساندة الطيران المسير الهجوم 
المرتزقة  الورد، كما زادت  على قرية تل 

من تحركاتها االحتاللية في قرية أم خشبة.

عني عيسى

وباألسلحة  التركي  الغزو  جيش  هاجم 
صرة،  أبو  لقرية  السكنية  المناطق  الثقيلة 
حاولت  والدبابات.  بالمدافع  قصفتها  كما 
توسيع  وبتحركاتها  اإلرهابية  الفصائل 
وخربة  جرن  قرى  في  االحتاللية  رقعتها 

فارس.
االحتالل  لجيش  الغازية  الهجمة  هذه  في 
المسيرة  بالطائرات  ومرتزقته  التركي 
والدبابات، ارتقى اثنين من مقاتلينا لمرتبة 

الشهادة«.

مركز األخبارـ  شيع المئات من أهالي مدينة 
قامشلو جثمان الشهيد نوبار حاج إبراهيم، 
 2019/11/19 بتاريخ  استشهد  الذي 
نتيجة إصابته في االنفجار اإلرهابي الذي 
قامشلو  المدنيين في مركز مدينة  استهدف 
بتاريخ 2019/11/11، وكان حاج ابراهيم 

يتالقى العالج في مشافي باشور كردستان، 
إال أنه استشهد أثناء تلقي العالج.

زغاريد  وسط  لذويه  الشهادة  وثيقة  وُسلم 
بمزار  الثرى  جثمانه  ليواري  األمهات، 

المدنيين في حي العنترية.

في  المرأة  إدارة  نظمت  ـ  األخبار  مركز 
اإلدارة  في  المرأة  ولجنة  الطبقة  منطقة 
ندوة  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية 
»العدوان  عنوان  تحت  للمرأة  حوارية 
صمتاً..  كفاكم  أراضينا  ينتهك  التركي 
محاور  عدة  لمناقشة  معاناتنا«؛  واسمعوا 
العدوان  خالل  التركية  باالنتهاكات  تتعلق 

والصمت الدولي إزاءه.
أقيمت  التي  الحوارية  الندوة  في  وشارك 
الشخصيات  من  العديدة  المرأة  إدارة  في 
المجتمع  في  متعددة  شرائح  من  النسائية 
وتنظيم  والقضاء  والتربية  الصحة  بمجال 

المرأة في المجتمع.
على  دقيقة صمت  بالوقوف  الندوة  وبدأت 
أرواح الشهداء. وأدارت الندوة الناطقة باسم 
لجنة المرأة في اإلدارة المدنية والء الناجي 
الطبقة  بمنطقة  المرأة  لجنة  في  واإلدارية 
االنتهاكات  النقاش  وتناول  الحمادة  زهرة 
والتمثيل  المرأة  بحق  وجرائمها  التركية 
واستهدف  خلف  هفرين  الشهيدة  بجثة 
التي  اإلنجازات  من  لنيل  المناضلة  المرأة 
حققتها المرأة ووصولها إلى مرحلة تنظيم 
مثاالً  كانت  أن هفرين  متطورة، وبخاصة 
التمثيل  وكذلك  المناضلة،  السياسية  للمرأة 
بجثث الشهيدات المقاتالت أو إساءة معاملة 
األسيرات للقضاء على إرادة المرأة الحرة 

التي تحاول أن تصنع الحرية.
كما تطرقت المحاورات إلى أن االنتهاكات 
التركية التي استهدفت فئات المجتمع كافة 
وكانت األكثر تضرراً من تلك االنتهاكات 
تعد  انتهاكات  وهي  واألطفال  المرأة  هي 
جرائم حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين 
والمعاهدات  المواثيق  عليها  تنص  التي 

والمواثيق الدولية.
وخالل الحوار؛ دار النقاش حول استهداف 
هوية المنطقة الثقافية والسكانية من خالل 
محاولة التغير الديمغرافي التي تسعى دولة 
المناطق  في  للتطبيق  التركي  االحتالل 

األصليين  السكان  المحتلة من خالل طرد 
وتوطين الجئين بدالً عنهم. 

وفي نهاية الندوة؛ ألقت اإلدارية في إدارة 
المرأة بمنطقة الطبقة بياناً تضمن مخرجات 

الندوة الحوارية؛ شمل النقاط التالية:
المتحدة  األمم  صمت  واستنكار  إدانة  ـ 
دولة  قبل  من  المرتكبة  الممارسات  حيال 

االحتالل التركي ضد المدنيين.
األمن  ومجلس  الدولي  المجتمع  مطالبة  ـ 
بفتح ملف تحقيق في قضية اغتيال السياسية 
جيجك  المقاتلة  واعتقال  خلف  هفرين 

كوباني وتعذيب النساء واستهدافهن.
ـ تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق برعاية 
وشرق  شمال  مناطق  في  المتحدة  األمم 
المرتكبة  االنتهاكات  في  للتحقيق  سوريا 
من قبل جيش االحتالل التركي ومرتزقته.

بالتحقيق  واليونسكو  اليونسيف  مطالبة  ـ 
للمدارس  التركي  االحتالل  استهدف  في 

واألطفال خالل عدوانه.
الجماعية والتطهير  اإلبادة  التنبيه لخطر  ـ 

العرقي، ونزع السالح المحرم دولياً.
ـ المطالبة بتنفيذ اتفاقية وقف إطالق النار 
قسراً  المهجرين  قضية  في  النظر  وإعادة 

وإيقاف كل التجاوزات التركية وتجريمها.
   

وعلى هامش الندوة؛ أجرت صحيفتنا لقاء 
اإلدارة  في  المرأة  لجنة  باسم  الناطقة  مع 
والء  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية 
الحوارية  الندوة  أن  أكدت  التي  الناجي 
كافة  المجتمع  شرائح  من  النساء  ضمت 
والناحية  والثقافة  والتعليم  الصحة  من 
معاناة  لمناقشة  المرأة  وتنظيم  العسكرية 
المرأة في مجالها باسم نساء شمال وشرق 
سوريا. وأشارت والء إلى أنه خالل الندوة 
االنتهاكات  عن  القانونيات  بعض  تحدث 
التمثيل  من  العدوان  خالل  حصلت  التي 
في الجثث واغتيال السياسية هفرين خلف 
واستهدف الطواقم الطبية واإلعالمية التي 

تنص على تجريمها المواثيق الدولية.
وذكرت والء أنه في نهاية الندوة كان هناك 
الدولي  المجتمع  مطالبة  على  نص  بيان 
المرتكبة  بالجرائم  التحقيق  وفتح  للنظر 
في المنطقة والتنبه لخطر اإلبادة الجماعية 
والتغير الديمغرافي الذي يستهدف شعوب 

المنطقة.

على  التركي  بالعدوان  تنديداً  ـ  األخبار  مركز 
على  وتأكيداً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
وقوف عوائل الشهداء إلى جانب قوات سوريا 
التركي؛  للعدوان  التصدي  في  الديمقراطية 
نظم عوائل الشهداء في الطبقة تظاهرة عارمة 
شارك فيها حشد من عوائل الشهداء، وأعضاء 
من اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، 

وعدد من أهالي منطقة الطبقة.
عوائل  مؤسسة  أمام  من  التظاهرة  وانطلقت 
الشهداء  مزار  باتجاه  الثاني  الحي  في  الشهداء 
من  الغربية  الجهة  في  الرياضية  المدينة  قرب 
مدينة الطبقة، حمل المشاركون صور الشهداء 

وأعالم قوات سوريا الديمقراطية.
بهتافات  المشاركون  هتف  التظاهرة؛  وخالل 
وصمودها  الديمقراطية  سوريا  قوات  تحيي 
الشهداء  عوائل  وقوف  وتؤكد  األسطوري 
للعدوان  التصدي  في  جانبهم  إلى  المنطقة  في 
تجاه  الدولي  بالصمت  ونددوا  كما  التركي، 
في  العزل  المدنيين  ترتكب ضد  التي  المجازر 

المنطقة.
المشترك  الرئيس  ألقى  الشهداء؛  مزار  وفي 
لمؤسسة عوائل الشهداء عبد الكريم أبو الريش 

مزار  من  أنه  فيه  أكد  المشاركين  باسم  بياناً 
رسالة  توجيه  الشهداء  عوائل  أرادت  الشهداء 
إلى العالم بأنهم سيحافظون على دماء الشهداء، 
عليها  استشهد  أرض  على  يساوموا  لن  وأنهم 

رجال عشقوا الشهادة.
وأضاف البيان: »إن عوائل الشهداء سيكونون 
في  أبناءهم  كان  كما  األمامية  الصفوف  في 
وستكون  مسيرتهم  إلكمال  األمامية  الصفوف 
األرض زالزالً من تحت أقدام الغزاة«، وأشار 
تسعى  التركي  االحتالل  دولة  أن  إلى  البيان 
السورية  األراضي  للسيطرة على  من عدوانها 

وفرض سيطرتها على شعوب المنطقة.
من  كل  إلى  رسالة  وجه  البيان؛  نهاية  وفي 
يحاول تغير التركيبة السكانية للمنطقة وأضاف: 
»إن أهالي المنطقة ستقاوم أي اتفاق أو إجراء 
يستهدف وجود وكرامة وهوية الشعوب ودماء 
الشهداء وصرخات األطفال، وسيكون ذلك من 
خالل تالحم الشعوب؛ ألن الحرية ال تعطي، بل 
تؤخذ بدماء الشهداء وسيكون الرد على الكلمة 

بمئة والطلقة بألف«.

دولة االحتالل التركي تستمر بمخططها االستعماري في كري سبي

يكي:  إلهام أحمد في اجتماع بالكونغرس األمر
»نطالب بإنهاء االحتالل التركي«

ية للمرأة: »نطالب بفتح تحقيق  في ندوة حوار
ين خلف« دولي في قضية اغتيال الشهيدة هفر

قسد: »هجمات االحتالل التركي 
على المنطقة ال زالت مستمرة«

جثمان الشهيد نوبار حاج ابراهيم 
يوارى الثرى بقامشلو

عوائل الشهداء: »سنقاوم كل من 
يستهدف وجودنا وهويتنا وكرامتنا«

 تقرير/  مصطفى اخلليل

تقرير/ مصطفى املصطفى 

األوردة العنكبوتية وكيفية عالجها

من  مجموعة  هي  العنكبوتية:  األوردة 
تتصل  التي  الصغيرة  واألوردة  الشعيرات 
انتفاخ  نتيجة  وتكون  الوريدي,  بالجهاز 
الفخذين,  في  وتظهر  الدموية,  األوعية 

والساقين, والوجه, والصدر.
إن   »»WebMD موقع  ذكره  ما  وحسب 
النساء هن األكثر عرضة لإلصابة باألوردة 
العنكبوتية نتيجة تغيير الهرمونات والحمل 

والوالدة.
باألوردة  لإلصابة  مختلفة  أسباب  وهناك 

العنكبوتية وهي:
في  كبير  دور  لها  الوراثية  العوامل   -1

ظهور األوردة العنكبوتية.
من  يزيد  الزائد  والوزن  الدهون  تراكم   -2

خطر اإلصابة باألوردة العنكبوتية.
3- اآلثار الجانبية ألدوية منع الحمل تسبب 

ظهور األوردة العنكبوتية.
من خطر  يزيد  لفترات طويلة  الوقوف   -4

اإلصابة باألوردة العنكبوتية.
5- التغيرات الهرمونية عند النساء وانقطاع 
الطمث أو أثناء فترات الحمل تظهر األوردة 

العنكبوتية.
ويكون عالج األوردة العنكبوتية عن طريق 

اتباع نظام روتيني يومي:
السمنة  من  والتخلص  الوزن  إنقاص   -1
وذلك  الجسم،  في  الدهون  وتراكم  المفرطة 
الدسمة  األطعمة  عن  االبتعاد  طريق  عن 

واالهتمام بتناول الخضروات والفواكه.
إلنقاص  وذلك  يومياً,  المشي  ممارسة   -2

الوزن وتجنب احتباس الماء في الجسم.
3- تنظيم فترات النوم وتجنب السهر.

أبًدا،  تستريح  تكون عقولنا في حركة وال  ما  دائماً 
للعناية  والليل  اليوم  طوال  تعمل  أنها  يعني  وهذا 

بأفكارنا وحركاتنا وغير ذلك.
يركز العقل  باستمرار على أنشطتنا العادية, ويمكن 
لذا  العقلية،  صحتنا  على  عميقة  آثار  له  تكون  أن 
فإن الدماغ  تتطلب التغذية المثلى لتكون قادرة على 

العمل بشكل صحيح.
يدخل الطب النفسي الغذائي نطاقنا بقوة وهو مفهوم 
لموقع  وفقًا  االستكشاف،  قيد  يزال  ال  نسبياً  جديد 
التغذوي  النفسي  »الطب  لبحوث  الدولية  الجمعية 
والصحة  الغذائي  نظامك  بين  قوي  رابط  هناك   «

العقلية.
ما هو الطب النفسي الغذائي؟

يتضمن الطب النفسي التغذوي نظاًما غذائيًا يركز 
على تحسين وحماية صحتك العقلية، حيث يعمل هذا 

النموذج كبديل للدواء في مجال األمراض العقلية.
فما تأكله يلعب دوًرا حيويًا في مزاجك ومشاعرك 
العاطفية، فإذا كنت تأكل الكثير من الطعام الصحي 
وتجعلك  جسمك  على  بالتأكيد  فستظهر  والمغذي، 
تشعر بصحة جيدة، وإذا حرمت نفسك من العناصر 
صحتك  فإن  لجسمك،  الالزمة  األساسية  الغذائية 

الجسدية والعقلية سوف تتأثر.
األطعمة الجيدة للصحة العقلية:

هناك بعض المجموعات الغذائية التي يمكن أن تفعل 
على  نظرة  نلقي  دعنا  العقلية،  لصحتك  العجائب 
تدرجها  أن  يجب  التي  الغذائية  المجموعات  قائمة 
في نظامك الغذائي اليومي بناًء على الطب النفسي 

التغذوي:               
بين  انتشاًرا  الحديد األكثر  يعتبر نقص  الحديد:   -1
الصحة  لمنظمة  وفقًا  والنساء  والمراهقين  األطفال 
العالمية، حيث وجدت دراسة أجريت في تايوان أن 

نقص الحديد يزيد من خطر االضطرابات النفسية، 
بعض األطعمة الغنية بالحديد تشمل الخبز, والعدس, 
اإلفطار  الحمراء, وحبوب  واللحوم  الصويا,  وفول 

المحصنة.
نقص  أن  مختلفة  دراسات  وجدت  السيلينيوم:   -2
في  مشاكل  يسبب  أن  يمكن  الجسم  في  السيلينيوم 
ومرض  الزهايمر,  مرض  مثل:  العقلية  الصحة 
اتباع  فأن  لذا  المتعدد،  والتصلب  الرعاش,  الشلل 
في  يساعد  أن  يمكن  بالسيلينيوم  غنى  غذائي  نظام 
والبيض,  واألسماك,  اللحوم,  المخاطر،  تخفيف 
والمكسرات, هي بعض األطعمة التي تحتوي على 

السيلينيوم.
3- األحماض الدهنية أوميجا 3: األحماض الدهنية 
»أوميجا 3« الموجودة في األسماك مهمة بصورة 
كبيرة بالنسبة لألشخاص المعرضين لخطر االكتئاب 
يعتبر سمك  المخ،  في وظائف  معتدل  انخفاض  أو 
الكتان,  وبذور  والمكسرات  والماكريل,  السلمون, 
على  للحصول  الخيارات  أفضل  من  والرنجة, 

أحماض »أوميجا 3« الدهنية.
نقص حمض  بين  هناك صلة  الفوليك:  4- حمض 
بين  ارتباطات  وجدت  كما  واالكتئاب،  الفوليك 
الفوالت والخرف، فواكه الحمضيات, والفاصولياء, 
الخميرة,  وخالصة  الخضراء,  والخضراوات 

وحبوب اإلفطار, بعض األطعمة الغنية بالفوالت.
والنياسين   »B12 »فيتامين  يلعب   :B فيتامين   -5
والثيامين دوًرا مهًما في الحفاظ على الصحة العقلية 

المثلى.
المكتئب  المزاج  أعراض  من  تخفف   B فيتامينات 
والفصام وضعف اإلدراك، تعد البقوليات ومنتجات 
األلبان والحبوب الكاملة وحبوب اإلفطار المحصنة 

.B من المصادر الجيدة لفيتامين

تدعمها  هامة  دراسة  أوصت 
بضرورة  العالمية  الصحة  منظمة 
ليعكس  السجائر  علبة  سعر  رفع 
المدى  البعيدة  البيئية  األضرار 
بدًء من  التبغ  تسببها صناعة  التي 

ظاهرة التصحر إلى تلوث المياه.
مزارع  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
نحو  فقدان  عن  مسؤولة  التبغ 
أجزاء  في  الغابات  من   % خمسة 

من آسيا وأفريقيا.
بين  من  المتحدة  المملكة  وكانت 
إلى  باالنتقاد  خصت  التي  الدول 
الغربية  الدول  من  العديد  جانب 
األخرى التي أدينت »حرفياً بحرق 

موارد الدول األكثر فقراً«.
أجرتها  التي  الدراسة  ووجدت 
العالمية  الصحة  منظمة  اتفاقية 
أن  التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية 
شهد  قد  السجائر  واستهالك  إنتاج 
األخيرة  العقود  في  ملحوظاً  نمواً 
تريليونات  ستة  نحو  بتصنيع 

سيجارة سنوياً لنحو مليار مدخن.
ما  غالباً  التبغ  إنتاج  أن  وأضافت 
إنتاج  من  بيئياً  أكثر ضرراً  يكون 
مثل  األخرى  األساسية  السلع 

المحاصيل الغذائية.
شركات  الدراسة  ُمِعدو  اتهم  وقد 
التبغ بأنها »سارعت إلى استغالل 
التنظيمية  األطر  من  االستفادة 
في  السكان«  وتزايد  األضعف 
المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 
لتحويل العبء البيئي واالجتماعي 

في الخارج.
مستوى  بشأن  تشككهم  أبدوا  كما 
تقول  التي  الكربونية  االنبعاثات 
الجنسيات  المتعددة  التبغ  شركات 
السجائر،  بإنتاج  مرتبطة  إنها 
المجاميع  هذه  أن  إلى  مشيرين 
كانت أقل بكثير من تلك التي سجلها 

العلماء العاملون في الدراسة.
التبغ  إنتاج  أن  الدراسة  وذكرت 
المناخ  تغير  في  يساهم  السنوي 
بنحو 84 مليون طن من انبعاثات 
نحو  أي  الكربون،  أكسيد  ثاني 

0.2% من اإلجمالي العالمي.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 
20 ألف ميل مربع من األراضي 
العالم  أنحاء  جميع  في  تُستقطع 
التي  التبغ  مزارع  الستيعاب 
طن  مليون   22 من  أكثر  تستخدم 
من المياه، وهذا يعني أن الشخص 
الذي يدخن 20 سيجارة يومياً لمدة 
استنزاف  عن  مسؤول  عاماً   50
طوال  المياه  من  لتر  مليون   1.4

حياته.
التكاليف  إن  الدراسة  وقالت 
البيئية واالجتماعية اإلضافية لهذه 
التربة  استنزاف  تشمل  الصناعة 
وارتفاع مستويات استخدام مبيدات 

اآلفات وعمالة األطفال.
وحدها  الصين  أنه  إلى  وأشارت 
تُنتَج  للسجائر,  مستهلك  بلد  أكبر 
سنوياً  سيجارة  تريليون   2.5
من  األطنان  ماليين  باستخدام 
من  المربعة  األميال  وآالف  المياه 
األراضي الصالحة للزراعة، ومع 
ذلك تعاني البالد من نقص حاد في 
مليون   134 نحو  ويعاني  المياه 

شخص من نقص التغذية.
الدراسة  إعداد  في  المشارك  وقال 
البروفيسور »نيك فولفوليس« من 
إمبريال  البيئية في  السياسة  مركز 
لتدخين  البيئية  »اآلثار  إن  كوليج: 

اللحد  إلى  المهد  من  السجائر 
تضيف ضغوطاً كبيرة على موارد 
متزايد  بشكل  النادرة  الكوكب 

وعلى النظم البيئية الهشة«.
تدخين  بأن  الدراسة  وأفادت 
مع  المتحدة  المملكة  في  السجائر 
أن إنتاجها من التبغ قليل جداً, يتم 
كلياً على حساب الموارد والصحة 
نحو  وأن  األخرى،  للدول  البيئية 
في  تتركز  التبغ  90% من زراعة 
أن  مالحظة  مع  النامي،  العالم 
الصناعة  هذه  من  األرباح  معظم 

تنتهي في الدول المتقدمة.
الحكومات  الدراسة  معدو  وحث 
عبر  للمشكلة  االستجابة  على 
السجائر  على  الضرائب  زيادة 
مراعاة  مع  الملفوف،  والتبغ 
بالنظم  تلحق  التي  األضرار  تكلفة 
الكربون  وتسعير  اإليكولوجية 

لمكافحة تغير المناخ.
غرامات  فرض  إلى  دعوا  كما 
يساهم  التي  الشركات  لمعاقبة 
تبغها في التصحر أو تلوث المياه، 
على  حظر  بفرض  وأوصوا 
المرشحات ذات االستخدام الواحد 
التغليف  وإزالة  الملفوف  التبغ  مع 

غير الضروري.
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الدولي  المجتمع  عفرين  من  نساء  ناشدت 
وضع  على  للعمل  الحقوقية  والمنظمات 
ترتكبها  التي  المتزايدة  لالنتهاكات  حد 
لجيش  التابعة  المرتزقة  المجموعات 

االحتالل التركي بحق النساء في عفرين.
صّعدت مجموعات المرتزقة التابعة لجيش 
سكان  بحق  انتهاكاتها  التركي  االحتالل 
منهم،  النساء  وخاصة  األصليين  عفرين 
النساء  تعرض  حاالت  مؤخراً  كثُرت  إذ 

للخطف والقتل بشكل ُمتعمد.
في الـ 17 من تشرين الثاني الجاري أقدم 
قتل  على  التركي  االحتالل  جيش  مرتزقة 
الشابة نرجس داوود من أهالي قرية كيمار 
الطفلة  وخطفوا  شيراوا،  لناحية  التابعة 
رويا هنانو مصطفى )15 عاماً( من قرية 
الـ 15  في  شيراوا  لناحية  التابعة  غزاوية 

من هذا الشهر.
وبحسب منظمة حقوق اإلنسان في عفرين 
فإن جيش االحتالل التركي ومرتزقته منذ 
احتالل عفرين وحتى اآلن قتلوا ما ال يقل 
اختطاف  إلى  باإلضافة  امرأة   30 عن 

العشرات من النساء اللواتي ال يزال مصير 
عدد كبير منهن مجهوالً.

جمازر شنكال تتكّرر يف عفرين

تُشبّه عائشة سيدو، وهي امرأة إيزيدية من 
الشهباء،  مقاطعة  في  اآلن  تسكن  عفرين 
بحق  انتهاكات  من  عفرين  في  يحصل  ما 
 2014 عام  شنكال  في  حصل  بما  النساء 

عندما هاجمتها مرتزقة داعش.
مرتزقة  احتل   2014 عام  »في  وتقول: 
مجازر  وارتكبوا  شنكال  منطقة  داعش 
إبادة بحق األهالي، واآلن يتكرر هذا األمر 
التركي  المحتل  احتلها  أن  بعد  عفرين  في 

ومرتزقته«.
إلى  عفرين  أهالي  نزوح  »بعد  وتضيف: 
الشهباء، بقيت بعض العوائل داخل المنطقة 
للقتل  التي تم احتاللها، ولكنهم يتعرضون 
الفصائل  قبل  من  واالعتداء  واالختطاف 
إيبو  خانم  التركي،  لالحتالل  الموالية 

قرية  من  حمكو  وفاطمة  فقيرا  قرية  من 
قنبلة  رمي  بعد  المرتزقة  قتلها  التي  قطمه 
الوحشية  على  مثال  المنزل،  داخل  إلى 

التركية«.
الدولي  المجتمع  سيدو  عائشة  وناشدت 
المعنية  واإلنسانية  الحقوقية  والمنظمات 

بشؤون األطفال والنساء للتدخل، واختتمت 
بالقول:  هاوار  وكالة  لمراسلة  حديثها 
بحق  تُمارس  انتهاكات  يومياً  »هناك 
نتلَق جواباً،  لم  لكن  األهالي، ناشدنا كثيراً 
ال بد من المجتمع الدولي التدخل والخروج 
من  يعيشه  ما  لشعبنا  كفى  صمته،  عن 

انتهاكات«.

انتهاكات تركيا ومرتزقتها
 يف ازدياد..

وهي  حسو،  سعاد  تقول  جانبها،  ومن 
تتزايد  االنتهاكات  »إن  عفرين:  من  امرأة 
أردوغان  أن  من  الرغم  على  عفرين  في 
بأنه  ويتحدث  األبيض  البيت  في  يجتمع 
يحمي األهالي، لكن كل ذلك مجرد افتراء، 
بينهم  مؤخراً  قُتلن  النساء  من  العشرات 

نرجس وروها خليل«.
االحتالل  ممارسات  بأن  سعاد  وأكدت 
التركي تصل إلى حد تفقد الهواتف الجوالة 
وإن  الحواجز،  على  والنساء  لألهالي 

انتهاكات تركيا ومرتزقتها في ازدياد.

وكالة/ هاوار
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ين يناشدَن المجتمع الدولي لوقف انتهاكات نساء عفر
 المحتل ومرتزقته..

الجولة  منافسات  أقيمت  قامشلوـ  روناهي/ 
السيدات  الثانية من مرحلة اإلياب لدوري 
وجرت  الجزيرة،  إقليم  ألندية  القدم  بكرة 
األسايش  سيدات  جمعت  األولى  مباراتين 
مع قنديل والثانية سيدات أهلي عامودا مع 

سيدات عمال الجزيرة.
نقاط  ثالثة  األسايش  سيدات  واقتنصت 
المغطى  قامشلو  ملعب  أرضية  هامة على 
مباراة  في  قنديل،  سيدات  على  بفوزهن 
بهدف  التعادل  إلى  تشير  النتيجة  كانت 
سبعة  بحوالي  النهاية  قبل  ما  حتى  لهدف 

دقائق.
هدفين  ويسجلن  األسايش  سيدات  لتنتفض 
واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  ويفزن 
ويحافظن على الوصافة في المركز الثاني 
خلف المتصدرات للمجموعة سيدات أهلي 

عمال  سيدات  على  فزن  اللواتي  عامودا 
مقابل  أهداف  ثالثة  وبنتيجة  الجزيرة، 

عامودا  ملعب  أرضية  على  واحد،  هدف 
المغطى، سيدات عامودا تبقى في صدارة 
للدور  بذلك  وتأهلن  الثانية،  المجموعة 
ترتيب  إليكم  الجولة،  ختام  وبعد  الثاني، 

األندية في المجموعة الثانية:
1ـ أهلي عامودا 15 نقطة + 17.

2ـ األسايش 11 نقاط +1.
3ـ عمال الجزيرة 6 نقاط ـ2.

4ـ قنديل 4 نقاط -9.

5ـ فدنك 1 نقطة -7.

التصفيات  في  مشواره  ألمانيا  منتخب  اختتم 
المؤهلة ليورو 2020، بقلب تأخره بهدف إلى 
فوز كاسح )6-1( على ضيفه إيرلندا الشمالية، 
بعدما ضمن التأهل رسمياً منذ الجولة الماضية.
سيرجي  طريق  عن  جاءت  المانشافت  أهداف 
جنابري »هاتريك«، ليون جوريتسكا »ثنائية« 
 ،47  ،43  ،19 الدقائق  في  براندت  وجوليان 
60، 73 و91، بينما أحرز مايكل سميث هدف 

إيرلندا الشمالية في الدقيقة 7.
التصفيات  األلماني  المنتخب  أنهى  الفوز،  بهذا 
الثالثة  المجموعة  صدارة  عرش  على  متربعاً 
إيرلندا  احتلت  بينما   ،21 للنقطة  بوصوله 

الشمالية المركز الثالث برصيد 13 نقطة. 
البداية،  منذ  السريع  بإيقاعها  المباراة  اتسمت 
التي جاءت عكس المتوقع بعدما نجح الضيوف 
 7 مرور  بعد  مبكر  بهدف  األلمان  مباغتة  في 
دقائق فقط من تصويبة صاروخية أطلقها مايكل 
سميث من مسافة بعيدة، ليفشل الحارس مارك 

أندريه تير شتيجن في التصدي لها.
بعد  سريًعا  النتيجة  يعدل  أن  المانشافت  وكاد 
تلقى  بعدما  تأخره،  على  فقط  دقائق   3 مرور 
الجزاء  منطقة  داخل  بينية  تمريرة  جنابري 
ووضع الكرة في المرمى، لكن براعة الحارس 

بيكوك فاريل حالت دون معانقتها للشباك.
وتواصل المد الهجومي للماكينات األلمانية نحو 
هذه  حائالً  القائم  ليقف  فاريل،  بيكوك  مرمى 
لتضيع  الرأسية،  جنابري  تسديدة  أمام  المرمى 

فرصة جديدة على أصحاب األرض.
هيكتور  جوناس  مرر   ،19 الدقيقة  حلول  ومع 
الجزاء،  منطقة  داخل  لجنابري  عرضية  كرة 
قوية  كرة  مسدداً  بجسده،  ويستدير  ليتسلمها 
الضائعتين  الفرصتين  ليعوض  الشباك،  داخل 

ويتعادل لأللمان.
وشهدت الدقائق التالية هيمنة مطلقة من رجال 
مكثفة  محاوالت  وسط  لوف،  يواكيم  المدرب 
تسجيل  بهدف  الشمالية،  إيرلندا  مرمى  على 

هدف التقدم.
األول  الشوط  من  األصلي  الوقت  نهاية  وقبل 
جديد  هدف  لصناعة  هيكتور  عاد  بدقيقتين، 
أرضية  عرضية  أرسل  بعدما  الطريقة،  بذات 
ووجها  انزلق  الذي  جوريتسكا،  إلى  وصلت 
الشباك،  بالقائم وتسكن  لتصطدم  المرمى،  نحو 

لينتهي الشوط بتقدم المانشافت )1-2(.
الشوط  بداية  على  دقيقتين  سوى  تمض  ولم 
الثاني حتى نجح جنابري في تعزيز تقدم ألمانيا 
بالتوقيع على الهدف الثاني له والثالث ألصحاب 
منطقة  داخل  تمريرة  تلقى  بعدما  األرض، 
الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية بيمناه، اخترقت 

شباك حارس إيرلندا الشمالية.
بتسديدة  الضيوف  مرمى  كروس،  توني  وهدد 
أبعدها  فاريل  بيكوك  الحارس  لكن  صاروخية 
لوكاس  يجرب  أن  قبل  ركنية،  إلى  ببراعة 
قلب  من  قوية  بتصويبة  حظه  كلوسترمان 
بالشباك  اصطدمت  الكرة  لكن  الجزاء،  منطقة 
من الخارج. وتلقى جنابري كرة عرضية داخل 
متقنة،  رأسية  بضربة  قابلها  الجزاء،  منطقة 
فرصة  عليه  لتضيع  القائم،  بجوار  مرت  لكنها 
تسجيل الهاتريك، قبل أن ينجح في ذلك بالفعل 
وتوغل  تمريرة  تسلم  بعدما  واحدة،  دقيقة  بعد 
بالكرة إلى المنطقة، قبل أن يضع الكرة بمهارة 

رائعة داخل الشباك.
حصون  دك  األلمان  واصل   ،73 الدقيقة  وفي 
من  جوريتسكا  سجله  خامس،  بهدف  الضيوف 
تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ليوقع 

على هدفه الثاني أيًضا في المباراة.
لم يتوقف نجوم المنتخب األلماني عن محاوالت 
اللحظات  حتى  الشمالية  إيرلندا  شباك  صيد 
وضع  من  براندت  جوليان  ليتمكن  األخيرة، 
الدقيقة  في  السادس  الهدف  بتسجيل  بصمته 
الضائع،  من  بدالً  المحتسب  الوقت  من  األولى 
بستة  عريض  بفوز  األرض  أصحاب  ليخرج 

أهداف مقابل هدف.

تغييراً   2003 عام  بعد  العراق  شهد 
في  المرأة  مشاركة  مجال  في  خجوالً 
مناصب  إلى  والوصول  السياسية  العملية 
صنع القرار، فلم تتسلم النساء أي مناصب 
رئاسية أو تنفيذية مهمة خالل هذه الفترة 
وظلت   )2019( اآلن  حتى  الممتدة 
الرئاسية  السلطات  على  تهيمن  الذكورية 
الثالث ونوابها، حتى أنها شملت المناصب 
تمثيل  وتراجع  المحلية،  الحكومات  في 
النساء في السلطة التنفيذية التي تخلو من 

أي امرأة متولية زمام أي وزارة. 
العراق  السياسة في  الكتل  أن بعض  يبدو 
غير  النساء  بعض  ترشيح  تعمدت 
المؤهالت لقيادة الوزارات مما يدعونا إلى 
بترشيح  وجديتها  الكتل  تلك  بنوايا  الشك 

امرأة.
العراقي  النواب  مجلس  مستوى  على  أما 
ورغم وجود عدد من النائبات إال أنهن لم 
باألحرى  أو  منجز،  أي  تقديم  في  ينجحن 
الكتل  فقادة  باإلنجاز،  لهن  يسمح  لم 
واألحزاب السياسية  تهيمن على قرارهن 
أن  حد  إلى  واضح  بشكل  وتحركاتهن 
تشكيل  إجهاض  إلى  عمدت  الجهات  تلك 
كتل نسائية فاعلة ومؤثرة وهذا هو سبب 
التي  المجلس  النسوية داخل  فشل الحركة 
نسوية  كتلة  عن  اإلعالن  مراراً  حاولت 

مستقلة.

ُكلِّفت النساء مبهام ثانوية

أنيطت  فقد  ذلك،  على  األمر  يقتصر  لم 
المستقلة،  الهيئات  إدارة  مهام  بالرجال 
خلف  ثانوية  بمهام  النساء  ُكلفت  فيما 
المحافظات  مستوى  وعلى  الكواليس، 

مجالس  رئاسة  على  الرجال  تربع  فقد 
المهمة  التنفيذية  والمناصب  المحافظات 

مثل »المحافظ« ونوابه ومعاونيه.
ذلك  عند  الذكورية  الهيمنة  تنتِه  ولم 
دوائر  إدارة  ألقت بظاللها على  بل  الحد، 
والمحلية  المركزية  الدولة  ومؤسسات 
والكتل  األحزاب  تفرض  إذ  الغالب،  في 
المحلية  اإلدارات  على  هيمنتها  السياسية 
والمتابعة  اإلدارة  بأعمال  رجالها  وتكلف 
والتوجيه، وبشكل الفت فقد ُغيبت النساء 
المعنية  السياسية  المفاوضات  ساحة  عن 
الوطنية  والقضايا  الحكومة  بتشكيل 

المصيرية.

سلطة حزبية وطاعة نسوية

وبحسب النائبة في مجلس النواب العراقي 
فإن  الساعدي،  ميسون   )2019( الحالي 
اختيار الشخصيات السياسية لتسلم المهام 
في الحكومة يتم باتفاق قادة الكتل السياسية 
وقد  النساء.  من  تخلو  التي  واألحزاب 
واضحاً  إقصاًء  االختيارات  تلك  أفرزت 

للمرأة.
مجلس  في  زميالتها  مع  جهودها  ورغم 
النواب لتشكيل كتلة نسوية نيابية تضم 83 
نائبة، إال أنها تالشت. فسرعان ما انسحبت 
لتوجيهات  وطاعةً  امتثاالً  النائبات  أغلب 
الرغم  وعلى  السياسية.  وكتلهن  أحزابهن 
النسوية  الطاقات  من  الكثير  وجود  من 
المتميزة بكفاءتها االقتصادية وشخصيتها 
القيادية والسياسية، إال أنها استبعدت تماماً 
بحسب  القرار  صنع  مناصب  تسنُّم  من 

ميسون.
االعتقاد  أن  إلى  الساعدي  ميسون  وتشير 

السائد بأن المرأة كائن ضعيف وعاطفي، 
إلى المجتمع الذي تحكمه العادات  إضافةً 
والتقاليد من أهم أسباب إقصاء المرأة عن 
الوزارات  و  المهمة  النيابية  اللجان  قيادة 

السيادية.

أجندة حزبية وعقلية ذكورية

الديوانية  محافظة  مجلس  عضوة  وترى 
محدودية  أسباب  أهم  أن  الشبلي  حكيمة 
السياسية  العملية  في  المرأة  مشاركة 
ومناصب صنع القرار يعود إلى عدم دعم 
المجتمع للنساء المرشحات في االنتخابات 
العملية  في  المرأة  وجود  فإن  ولذلك 
السياسية ال يتعدى نسبة الكوتا وهي %25.
وتحمل حكيمة الشبلي النائبات في مجلس 
النواب مسؤولية عدم وجود تمثيل نسائي 
وتتهمهن  القرار  صنع  مناصب  في 
الحزبية  قياداتهن  ألوامر  بالخضوع 
والسياسية على حساب المصلحة الوطنية 

والعدالة اإلنسانية.
 وتقول: »على الرغم من وجود شخصيات 
فقرة  وجود  وعدم  قيادية  عراقية  نسوية 
تبوأ  من  النساء  تمنع  العراقي  بالدستور 
منصب سيادي إال أن تهميش المرأة وعدم 
واالجتماعات  المناقشات  في  إشراكها 
وسطوة  المفصلية  السياسية  والقرارات 
أن  وتتابع  ذلك«،  دون  حالت  الرجال 
إلى  تحتاج  للنساء  السيادية  »المناصب 
تحرك في مجلس النواب ال سيما من قبل 
والخبرة  التجربة  يمتلكن  اللواتي  النساء 

السياسية«.

حرب التهديد والتصفية

وتستخدم بعض األحزاب أساليب الترهيب 
والتهديد بالتصفية ضد النساء لمنعهن من 
في  وخاصة  الرقابي  دورهن  ممارسة 
وكشف  الفساد  ملفات  في  التحقيق  مجال 
الحقائق، مما أعطى رسالة سلبية للمجتمع 
مجرد  السياسية  العملية  في  النساء  بأن 
سياسية،  جدوى  أي  دون  رقمي  مؤشر 
وفقاً لما ذكرته حكيمة بحسب تجربتها في 

ميدان العمل السياسي.

دور منظمات اجملتمع املدني

»كيف نطالب بحقوق المرأة في المناصب 

ال  الحق  بهذا  تطالب  ال  وهي  الوزارية 
بدأت  السؤال  بهذا  لغيرها«،  وال  لنفسها 
منظمة  رئيسة  الكعبي  فريال  حديثها 
إن  وقالت  القدرات،  وتنمية  للتوعية  أوان 
يُمكن  ال  المجتمعات  في  النساء  »حقوق 
فاعالت  نساء  تكن هناك  لم  ما  أن تصان 
هذه  عن  يدافعن  القرار  صنع  مراكز  في 
في  النساء  وجود  فائدة  ما  وإال  الحقوق 

مجلس النواب، وما فائدة الكوتا«.
وتعود فرياك الكعبي لتقول ماذا نرجو بعد 
اآلن من ممثالتنا في مجلس النواب وكيف 
حقوقنا  أبسط  عن  كمدافعات  بهن  نؤمن 
التي ضمنها الدستور وقد قبلن بوضعهن؟

العامة  األوضاع  بأن  البعض  يتذرع  قد 
مهيأة  غير  كانت  الصراع  هذا  وسط 
قيادية،  أو  وزارية  مناصب  النساء  لتولي 
الحالي  فالهدف  هذا،  من  أكبر  والحقيقة 
من  المزيد  ومنحهم  الذكور  إرضاء  هو 
الوزارات و االمتيازات ولم يقتصر األمر 
الوزارات  وزعت  بل  الحد،  هذا  على 
النساء  أكثر  ألشخاص غير مؤهلين. وما 
النواب  مجلس  قبة  إلى  وصلن  اللواتي 
على  الحصول  هو  الوحيد  حلمهن  وكان 
المنصب،  خالل  من  والمنافع  المكاسب 
المجتمع  مجتمعين  بين  يعيشن  وهن 
بحق  يؤمن  الذي  الديمقراطي  الحديث 
المرأة فيه، والمجتمع التقليدي القديم الذي 

ال وجود فيه للرأي والرأي اآلخر.
وتتابع فريال الكعبي: »لقد أيقنت أن الكوتا 
في مفهوم دولتنا الحديثة ما هي إال مجرد  
من  والتعامل  اإلناث  لجنس  بحت  تمثيل 

مفهومها  إلى  القضية  يحول  المنطلق  هذا 
األدوار  منطلق  من  وليس  البيولوجي 
االجتماعية للرجل والمرأة والقابلة للتغيير 
تصبح  وبذلك  االجتماعي  التطور  مع 
إلى  تضاف  أن  يجب  كمالية  ميزة  المرأة 
نشتم  التي  كالبهارات  البرلمان  مقاعد 

رائحتها في المطابخ السياسية«.

دعم القيادات النسوية

قرار  أقره  ما  أن  الكعبي،  فريال  تبين 
لعام   1325 رقم  الدولي  األمن  مجلس 
السلم  في  النساء  مساهمة  بأهمية   2000
واألمن وأهمية مشاركتها الكاملة في كافة 
مجاالت الحياة منها السياسية واالجتماعية 
المرأة  مساهمة  أهمها  ومن  والقانونية 
عمل  في  يصب  وما  القرار  بعملية صنع 
هو   )1325 قرار  )مجموعة  مجموعة 
القيادات  في  نساء  وجود  على  العمل 

الحزبية وبنسبة ال تقل عن 25 %.
وتعتبر فريال الكعبي إن نظام الكوتا الذي 
جاء في  دستور العراق 2005 النافذ في 
نسبة  حدد   قد  الرابعة  الفقرة   49 المادة 
النواب  مجلس  في  النسائي  للتمثيل  ثابتة 
بما ال يقل عن 25% حيث نصت على أن  
نسبة  تحقيق  )يستهدف  االنتخابات  قانون 
عدد  من  الربع  عن  تقل  ال  للنساء  تمثيل 
أعضاء مجلس النواب(. لذلك تعتبر الكوتا 
مشاركة  تحقيق  في  مهماً  سياسياً  عامالً 

للنساء داخل العملية السياسية.
وكاالت

ـ يعلن االتحاد الرياضي في منطقة الطبقة 
لكافة فرق  الطائرة  إقامة بطولة لكرة  عن 
الراغبة  الفرق  فعلى  والريف،  المدينة 
بالمشاركة مراجعة االتحاد الرياضي لغاية 

.2019/11/24
»المقاومة  دورة  منافسات  انطلقت  ـ 
ملعب  أرضية  على  للسداسيات  الحياة« 
بمدينة  السويس  قناة  بحي  دجلة  نادي 
قامشلو، وبمشاركة 24 فريقاً قسموا على 
مجموعة  كل  من  يتأهل  مجموعات،  ستة 
ثالثة فرق بحيث يتأهل أبطال المجموعات 
بقية  تلعب  بينما  الثالث  الدور  إلى  مباشرة 
الفرق المتأهلة الدور الثاني فيما بينها، وفي 
مباراة االفتتاح فاز فريق رجال عاليا على 
فريق هفرين بهدفين دون رد، وفي المباراة 
الثانية من الدورة شهدت فوز جودي على 
كفان بستة أهداف لهدف، بينما ستقام اليوم 

األربعاء مباراتين وفق الجدول اآلتي:
ـ سعيد × قصرك ـ الساعة السادسة مساًء.

ـ آزادي × اتحاد الجزيرة ـ الساعة السابعة 
مساًء.

السويس  قناة  بحي  دجلة  نادي  »ملعب 
بقامشلو«

الطائرة  الكرة  دوري  مباريات  جدول  ـ 
»الدرجة  الجزيرة  إقليم  في  للرجال 
في  مبارياته  كافة  ستقام  والتي  األولى« 

صالة عامودا الرياضية:
»الجمعة 2019/11/22«

ـ برخدان × االتحاد الساعة )10( صباحاً.
 )11.30( الساعة  عامودا × سردم  أهلي 

ظهراً.
بعد  من   )1( الساعة  جودي   × األسايش 

الظهر.
روناهي/ قامشلو

السلبي  التعادل  السعودي  المنتخب  فرض 
المباراة  في  الباراغوياني،  مضيفه  على 
ملعب  على  أقيمت  التي  الدولية  الودية 
ضمن  بالرياض،  فهد  بن  فيصل  األمير 
 24 خليجي  لكأس  األخضر  تحضيرات 
األسيوية  للتصفيات  المتبقية  وللمباريات 
المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس 

آسيا 2023.
المنتخب  قائمة  عن  الهالل  العبو  وغاب 
أمام  المرتقبة  مباراتهم  بسبب  السعودي، 
أوراوا الياباني في سايتاما األحد المقبل في 

إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
سيطرة الضيوف

الدقائق  منذ  الباراغوياني  الضيف  سيطر 
الوصول  وحاول  الكرة،  على  األولى 
والحارس  الدفاع  ولكن  األخضر  لمرمى 

فواز القرني كانوا في كامل تركيزهم.
وحضرت الخطورة من المنتخب السعودي 
باحتساب  انتهت  بهجمة   ،15 بالدقيقة 
ضربة حرة مباشرة، نفذها يحيى الشهري 
ولكن اصطدمت بالحائط البشري، وأعقبها 
علت  ولكنها  قوية  بتسديدة  خبراني  محمد 

المرمى.
السعودي  المنتخب  العب  تعرض 
استبداله  وتم  لإلصابة،  العبيد  عبدالرحمن 

بشكل اضطراري من قبل المدرب رينارد 
بالدقيقة  وعوضه زميله سعود عبدالحميد، 

.21
ووضحت السيطرة على الكرة بشكل كبير 
سلبية  ولكنها  باراغواي،  منتخب  قبل  من 
على  خطيرة  هجمات  وجود  عدم  نظير 

مرمى فواز القرني.
تسجل  باراغواي  كادت   ،31 الدقيقة  وفي 
تابعها  خطيرة  عرضية  بعد  األول  هدفها 
مهاجمها ولكن سلطان الغنام أبعدها لضربة 
بعد  غونزاليس  ديرليس  وأعقبها  ركنية، 
لها  تصدى  قوية  وتسديدة  بمهارة  مرور 

فواز القرني وأبعدها.
طريق  عن  السعودي  المنتخب  حاول 
عبدهللا الحمدان وعبدالعزيز البيشي وسعود 
مرت  ولكنها  قوية  بتسديدات  عبدالحميد 

بسالم على مرمى باراجواي.
من  القليلة  الهجومية  المحاوالت  ورغم 
ولكن  المتبقية،  بالدقائق  للتسجيل  الطرفين 

الشوط األول انتهى بالتعادل السلبي.
فرص ضائعة

لمنتخب  للتسجيل  رائعة  فرصة  سنحت 
أمام  تهيأت  بعدما   49 بالدقيقة  باراغواي 
المرمى  أمام  كرة  غونزاليس  ديرليس 
عن  بعيداً  برعونة  الطائر  على  ليسددها 

المرمى السعودي.
على  بالسيطرة  السعودي  التفوق  ووضح 
البدالء  بدخول  الهجومي  الكرة والحضور 
تركي العمار وهارون كمارا، وفي الدقيقة 
58، سنحت الفرصة األخطر في المباراة 
الالعب  تابع  بعدما  باراغواي  لصالح 
غونزاليس  زميله  عرضية  ليزكانو  داريو 
من الجانب اليمنى بتسديدة قوية من داخل 
بالعارضة  اصطدمت  الجزاء  منطقة 
بعيداً  برعونة  سدد  الذي  لزميله  وارتدت 

عن المرمى.
بشكل  الكرة  على  باراغواي  وسيطرت 
كبير، وكانت األخطر على المرمى ولكنها 
فواز  الحارس  بمرمى  التسجيل  في  فشلت 

القرني.
وكاد المنتخب الباراغوياني أن يسجل هدفاً 
في هجمتين متتاليتين بالدقيقتين 72 و73، 
عبر نجمه ميجيل ألميرون ولكن الحارس 

فواز القرني والدفاع تصدوا لهما.
ومهارته  بسرعته  كمارا  هارون  وتوغل 
المدافع  ولكن  الجزاء  منطقة  داخل  إلى 
الباراغواي أغلق زاوية التسديد وافتك منه 

الكرة.
وفي الدقيقة 81، تابع غونزاليس عرضية 
للرقابة  غياب  وسط  رأسية  بضربة  زميله 
الدفاعية ولكنها مرت بجانب القائم األيمن.

ومن تمريرة لعبدالرحمن الدوسري للبديل 
مختار علي أطلق تسديدة قوية بيمناه مميزة 
لضربة  أبعدها  باراغواي  حارس  ولكن 

ركنية، بالدقيقة 82.
المباراة،  تلك  المدرب رينارد من  واستفاد 
بتجربة العديد من الالعبين والوقوف على 

مستوياتهم على مدار فتراتها.
بالدقائق  المرمى  على  الطرفان  حاول 
كانوا  والحارسين  الدفاع  ولكن  المتبقية 
الهجومية،  للمحاوالت  وتصدوا  متيقظين 

لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تقرير/ جوان حممد

الفوز بنتيجة واحدة لسيدات أهلي 
عامودا واألسايش

جنابري يقود ألمانيا لسحق 
ية؟إيرلندا الشمالية هل تتمكن العراقيات من ممارسة السياسة دون هيمنة ذكور

ياضية... حقيبة روناهي الر

السعودية تفرض التعادل على باراغواي
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أو  القديمة  صورتها  في  تركيا  تعرف  لم 
هكذا  والنار،  والدم  التهديد  لغة  إال  الُمحّدثة 
كان ديدنها طوال قرون العثمانيين الظالميين 
طريق  في  العربي  العالم  قادوا  والذين 
من  بعض  تزال  الذي ال  التاريخي  االنسداد 
آثاره قائمة حتى الساعة، لم تكن أوروبا أقل 
احتاللها رغم  في  األتراك  فشل  وإن  نصيباً 
حروبهم الطويلة معها، وهذا ما يجعل عقلية 
تلك  التاريخية،  باألحقاد  ممتلئة  أردوغان 
التي ترسخت بنوع خاص بعد رفض االتحاد 
األوروبي قبول بالده كعضو فاعل ومشارك 

في مسارات ومساقات الحياة هناك.
ففي  التهديد،  لغة  سوى  أردوغان  يجيد  ال 
2016 وفي إشارة للحدود التركية مع بلغاريا 
بدأتم  »لقد  بالقول:  المتوهم  السلطان  صاح 
إلى  الجئ  ألف   50 وصل  عندما  بالصياح 
حدود كابيكول، وبدأتم البحث عما ستفعلون 
إذا  جيدا  انظروا  بواباتها  تركيا  فتحت  إذا 
يجب  الحدود  تلك  ستفتح  سياساتكم  تابعتم 
بأوراق  أردوغان  يتالعب  ذلك،  تعلموا  أن 
الالجئين والمهجرين الذين لجأوا إلى تركيا 
هرباً مما جرى في الحرب األهلية السورية، 
خلفهما  اللذين  والخراب  الدمار  جراء  ومن 
مرتزقة داعش وسواها، وفي ظنه أن العالم 
به  أذكى  الذي  الخبيث  الدور  مدرك  غير 
اإلرهاب الدموي في تلك المنطقة، والخطط 
ناهيك  الدواعش،  بها  زخم  التي  الماورائية 
عن الدعم اللوجستي الذي ال يزال يقدمه لهم.
تهديداته  أردوغان  الفاشي  يعيد  جديدة  مرة 
في  الشيء  بعض  مختلفاً  األمر  كان  وإن 
لمواجهة  تهديداته  إذ جاءت  األخير،  الشهر 
إليه،  بالنسبة  تمثلهما  أوروبا  باتت  تحديين 
األول خاص بما ترتكبه يداه من سفك جديد 
والثاني  سوريا،  شمال  مناطق  في  للدماء 
خارج  والغاز  النفط  عن  بالتنقيب  موصول 
من  وبالقرب  التركية،  اإلقليمية  المياه 
اليونان وقبرص الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي، خالل عملية غزو شمال سوريا 
يا  »أفيقوا  قائالً:  جديد  من  أردوغان  تحدث 
دول االتحاد األوروبي، أقولها من جديد، إذا 
حاولتم وصم عمليتنا بالغزو ستفتح األبواب 

ونرسل لكم أكثر من ثالثة مليون مهاجر.
حدود  عند  أردوغان  إرهاب  يتوقف  ال 

تصدير  إعادة  إلى  تخطاه  بل  الالجئين، 
األوربيين  سيما  ال  أوروبا،  إلى  الدواعش 
منهم، وهذا ما أعلنه وزير داخليته »سليمان 
في  له  خطاب  في  أشار  الذي  صويلو« 
بإعادتهم  سنقوم  إننا  اآلن  لكم  نقول  أنقرة 
ترحيل  بالفعل  تركيا  باشرت  وتاليا  إليكم«، 
اإلرهابيين األجانب من عناصر داعش الذين 
تعتقلهم معلنة إبعاد أميركي على أن يتم قريباً 
و10  فرنسيا   11 بينهم  آخرين   24 إبعاد 
ألمان. منذ العام 2016 وأردوغان يتلقى من 
عام  كل  دوالر  مليار   2 األوروبي  االتحاد 
والالجئين،  المهجرين  استضافة  أجل  من 
أي أنه كان يتكسب من ورائهم، والمثير في 
المشهد إلى حد العجب أن أياً من تلك األموال 
تجد  كانت  بل  البؤساء  هؤالء  على  تنفق  لم 
األمر  سوريا،  في  الحرب  لتمويل  طريقها 
الذي جعل االتحاد األوروبي مؤخرا يوقف 
بأردوغان  أدى  ما  وهو  األموال،  تلك  دفع 
بفتح  للتهديد  الحال  واقع  في  الديكتاتوري 
الحدود، بأكثر من قلقه وصف عملية شمال 

سوريا بالغزو التركي.
ما يخيف أردوغان بنوع خاص هو الوضع 
لنظامه  سوءا  األكثر  األداء  بعد  االقتصادي 
في األعوام األخيرة، وربما هذا هو ما يهمه 
تمشي  أيضاً  فالشعوب  األولى،  بالدرجة 
قال  كما  فقط  الجيوش  وليس  بطونها  على 
إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت ذات مرة 
يفر  السياق  هذا  في  الزمن.  من  قرنين  قبل 
يسعى  الخارج،  إلى  الداخل  من  أردوغان 
إلى  السياسي  وانهياره  مشاكله  تصدير  إلى 
عن  والتنقيب  البحث  خالل  من  جيرانه، 
حدود  ضمن  تقع  مياه  مناطق  في  الغاز 
إنذارات االتحاد  قبرص واليونان، ويرفض 

األوروبي وعقوباته المتوقعة.
يجاهر كبير الفاشيين أردوغان خالل مؤتمر 
عضالته  بقوة  أنقرة  في  له  أخير  صحفي 
لديكم  »ليس  األوربيين  ُمحدثاً  المسلحة 
مصلحة في توجيه إنذارات لتركيا بخصوص 
كبرى  أهمية  نعلق  ال  قبرص  مع  عالقاتنا 
جديد  ومن  طريقنا،  وسنواصل  ذلك  على 

يذكر بأن تركيا تؤوي حوالي أربعة ماليين 
الجئ، وإنها يمكن أن تفتح األبواب أمامهم 

لكي يتجهوا إلى أوروبا«.
أوروبا  الجوهري هنا هل سترضخ  السؤال 
لديها  يوجد  أال  الدموي؟  السلطان  لتهديدات 
عن  الدفاع  من  يمكنها  ما  األوراق  من 
كرامتها أم أن صمتها الطويل على أردوغان 
األوروبي  الداخل  في  الخبيثة  وخططه 
والرد  الصد  على  مقدرتها  من  أضعفت  قد 
الجدد  العثمانيين  مواجهة  في  والتحدي 
تركيا  ويعلم رجل  أردوغان؟  الخليفة  بقيادة 
عبد  األحمر  السلطان  يشابه  الذي  المريض 
للقانون  وفقا  أنه  أيامه،  نهايات  في  الحميد 
الكثير على  فعل  يمكنها  أوروبا  فإن  الدولي 
قلب  إصابة  على  القادر  المالي  الصعيد 
تجميد أصول  قبيل  أفعال من  العليل،  تركيا 
وممتلكات وأرصدة، ضمن حزمة عقوبات 
باستعمال  بالتلويح  التهديد  ودون  اقتصادية، 
األراضي،  سالمة  ضد  استخدامها  أو  القوة 
أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي 

وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة.
التركي  االقتصاد  تصيب  أن  يمكن ألوروبا 
إصابة جسيمة تتسبب في شلل كبير لقطاعات 
معينة فيه، ذلك أنها إن أوقفت االستيراد من 
أنقرة فسوف تخسر األخيرة ما قيمته 76 مليار 
يورو أي أكثر من 80 مليار دوالر كل عام، 
عقوبات  شك  وال  تستتبعه  سوف  أمر  وهو 
على تصدير األسلحة األوروبية إلى تركيا. 
الثقافي  والمحرر  اإليطالي  المؤلف  وأشار 
لدى صحيفة »إل فوليو«، جوليو ميوتي بأن 
األوروبيون تركوا أردوغان ينتشر ويتوغل 
في داخل أوروبا عبر أذرع اإلسالم السياسي 
بنوع خاص، من خالل شبكة من الجمعيات 
تستخدم  التي  والمساجد  الثقافية،  والمراكز 
للقبض  والتهيئة  ألفكاره  إطالق  كمنصات 
األمر  بعينها،  لحظة  في  أوروبا  روح  على 
بمثابة نشر لجواسيسه  البعض  اعتبره  الذي 
في أركان القارة األوروبية بأكملها. الصدام 
األوروبي التركي قادم ال محالة حيث يتكشف 
لألوروبيين أن أردوغان يسعى لبلورة نفوذ 
سبيل  فعلى  األوروبية،  الدول  داخل  تركيا 
من  مسجد   900 على  تركيا  تسيطر  المثال 
والمثير  ألمانيا،  في  مسجد   2400 إجمالي 
الجالية  سوى  تخدم  ال  أردوغان  مساجد  أن 
التركية فقط، وتمنع أفرادها من االندماج في 

المجتمع األلماني.
أردوغان  خاطب  حين  أنه  والمعروف 
برفض  طالبهم  فقد  ألمانيا  في  األتراك 
في  المهاجرين  اندماج  ووصف  االندماج، 
في  أما  اإلنسانية،  ضد  بالجريمة  أوروبا 
الدولة إلغالق عدد من  تحركت  فقد  النمسا 
المساجد التي تستغلها تركيا ألهداف سياسية، 
بعد إعادة تمثيل أطفال في مسجد تموله أنقرة 
العالمية  الحرب  في  »غاليبولي«  معركة 
الطرد مع  إماما تركيا  األولى، ويواجه 60 
األوروبية  المواجهة  والخالصة:  عائالتهم. 
التركية قائمة دبلوماسيا وربما عسكرياً ولو 

على المدى الزمني المتوسط. 

تلعب تركيا دوراً رئيسياً في األزمة السورية، 
المرتزقة في سوريا  المجموعات  وفي دعم 
ما أدى إلى تعقيد األزمة السورية وامتدادها 
نتائجها  كانت  الحرب،  من  سنوات  لثماني 
من  المالءين  وتشريد  األلوف  مئات  قتل 
السوريين، إلى دول الجوار لتستغلهم تركيا 
دور  قطر  لعبت  كما  العالمية،  سياستها  في 
التركية وبخاصة  للمخططات  المالي  الداعم 

في سوريا.
الدولتين  بين  المشترك  القاسم  هناك  ألن   
المتمثل باإلخوان المسلمين التي تمثل العمود 
الفقري فكريًا وأساس تلك العالقة بين أنقرة 
السيطرة  في  الرؤية  نفس  فلهما  والدوحة، 
الشرق األوسط وبعض  مناطق  على بعض 
الدول األخرى، وكان ذلك واضحاً من خالل 
الذين  المسلمين  لإلخوان  وقطر  تركيا  دعم 
خططوا للربيع العربي في بعض البلدان مثل 
األنظمة  على  لالنقضاض  وتونس،  مصر 
الحاكمة في تلك البلدان التي لطالما اعتبرت 

حركة اإلخوان المسلمين حركة محظورة.
 وجعل أردوغان من نفسه مدافعاً عن حركة 
أن  أكد  له  تصريح  ففي  المسلمين  االخوان 
حركة اإلخوان المسلمين ليست حركة مسلحة 
وهذا  أيديولوجي،  تنظيم  الحقيقة  في  ولكنها 
التركي  االحتالل  دولة  دعم  مدى  على  يدل 
لإلخوان المسلمين واعتبارها حركة فكرية، 
آمنناً  ملجأً  وقطر  تركيا  أراضي  كانت  كما 
الفارين  اإلخوان  عناصر جماعة  من  لكثير 
بالذكر  تونس وسوريا. ونخص  من مصر، 

مرشد اإلخوان المسلمين يوسف القرضاوي 
لهذه  الروحي  األب  أنه  على  له  ينظر  الذي 
الجماعة، وكان له دوراً كبير في دعم ثورة 
مصر وتونس ولم يخَف على أحد موقفه في 

ذلك التوقيت.
مع  الخليجية  األزمة  حدوث  توقيت  وفي 
اإلخوان  جماعة  لدى  قلق  هناك  كان  قطر 

أو  الدوحة،  في  لهم  اآلمن  الملجأ  فقدان  من 
فداء«  كـ«كباش  األمنية  لألجهزة  تسليمهم 
الحتواء  القطرية  الحكومة  من  محاولة  في 
واإلمارات  والسعودية  مصر  غضب 
والبحرين وإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه 
الدول على قطر، وهذا ما أدى إلى السماح 
لهم بالتوجه إلى تركيا كوجه جديدة لهم، وهم 

إحدى األوراق التي تستخدمهم قطر وتركيا 
اإلقليمي  المستوى  على  مصالحهم  لتحقيق 
والتأثير على السياسية العالمية، وخير دليل 
ما يحدث في إدلب من قبل بعض الجماعات 
واللعب  اإلخواني  أو  السلفي  التوجه  ذات 

على الوتر الديني في هذا اإلطار خارجياً.
وفي الحقيقة تأخذ العالقات التركية القطرية 

طابعاً متميزاً، وفي جميع المجاالت للتحقيق 
باالقتصادية  ومروراً  السياسية  من  بدًء 
الروابط  إلى  وتمتد  للعسكرية،  وصوالً 
الريادة  يعطي  األمر  وهذا  األيديولوجية، 
بأن  قطر  نظر  وجهة  من  تمثله  لما  لتركيا 
للدولة  الوريثة  اإلسالمية  الدولة  هي  تركيا 
الدينية  برمزيتها  يتعلق  وما  العثمانية، 
ويسمح لتركيا لتحقيق مصالحها في اإلمارة 

الصغيرة في اإلطار الذي يخدم مصالحها.
وظهر ذلك جلياً بدعم قطر لتركيا في العدوان 
في  والمشاركة  سوريا،  وشرق  شمال  على 
موقفها  خالل   من  السوري  الشعب  قتل 
العربي  الموقف  بين  الفريد  السياسي، 
للعملية  الكامل  ودعمها  للعدوان  الرافضة 
التي أطلقتها تركيا على  التركية،  العسكرية 
انتهاك  في  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
صارخ لسيادة إحدى الدول العضوة في األمم 
دوراً  لقطر  أن  التقارير  تذكر  كما  المتحدة، 
والحصول  السياسي  الدعم  تقديم  في  كبيراً 
على  العدوان  في  األخضر  الضوء  على 
المالي  الدعم  وتقديم  سوريا،  وشرق  شمال 
استشهاد  أدت  التي  الوحشية  الهجمة  لتلك 
األلوف  مئات  وتشريد  المدنيين،  من  الكثير 
من أهالي المنطقة، لتحقيق أطماع العثمانيين 
اإلخوان  محور  نطاق  وتوسع  االستعمارية 
المنطقة  على  خطراً  باتوا  الذين  المسلمين 

برمتها.
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بدران جيا كرد:
 »المقاومة ستستمر حتى إنهاء االحتالل«
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الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مستشار  أشار 
في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد إلى 
أن هجمات الدولة التركية تستمر على شمال 
المنطقة  في  »الجميع  وقال:  سوريا  وشرق 
االحتالل  ضد  واحدة  بجبهة  متوحدون 
المقاومة  فإن  االحتالل؛  استمر  وطالما 
ستتواصل«، وأوضح أنه إذا استمرت عقلية 
وسياسة الدولة التركية المحتلة الحالية؛ فإن 

داعش لن تنتهي.  

ينتهكون وقف إطالق النار

جاء ذلك من خالل اللقاء الذي أجرته وكالة 
األخيرة  األحداث  حول  معه  لألنباء  فرات 
التي تجري في شمال وشرق سوريا بخاصة 
التركية  الدولة  »إن  بالقول:  تحدث  حيث 
مناطق كري سبي وسري  هاجمت  الفاشية 
كانيه في التاسع من تشرين األول المنصرم؛ 
تابع  مرتزق  ألف   15 يقارب  ما  باستخدام 
وحتى  الحديثة  األسلحة  صنوف  بكل  لها 
الحتالل  تخطط  وكانت  دولياً،  المحرمة 
أيام.  ثالثة  أو  يومين  خالل  كلها  المنطقة 
لها  نظير  ال  مقاومة  هناك  كانت  لكن؛ 
وأحدثت  التركي،  االحتالل  هجمات  ضد 
العام  الرأي  في  كبيراً  المقاومة صدى  هذه 
العالمي. والدولة التركية والمرتزقة التابعين 
أعلن  الذي  النار  إطالق  وقف  ينتهكون  لها 
والدولة  األمريكية  المتحدة  الواليات  بين 
الهمجية  بهجماتها  مستمرة  وهي  التركية، 
على مناطق تل تمر، زركان وعين عيسى، 

والمقاومة مستمرة في المنطقة«. 
وروسيا  أمريكا  تصريحات  وحول 
جيا  قال  النار؛  إطالق  وقف  بخصوص 
انتهكت  ومرتزقتها  التركية  »الدولة  كرد: 
وقف إطالق النار في الساعات األولى من 
سوريا  وقوات  النار،  إطالق  وقف  إعالن 
العالقة.  المشاكل  كل  تريد حل  الديمقراطية 
الدولة التركية االحتاللية تتحين الفرص من 
أجل احتالل المزيد من المناطق، كما ترتكب 
المدنيين  ضد  اإلنسانية  ضد  الجرائم  كل 
المسؤولون  وصّرح  المناطق.  تلك  في 
األمريكيين وعلى رأسهم ترامب أن »وقف 
وترامب  جيد،  بشكل  يجري  النار  إطالق 
الذي يعتبر المسؤول األول عن حالة وقف 
إطالق النار يتهّرب من مسؤولياته، وعليه 
التركية  الدولة  انتهاكات  تجاه  موقف  إبداء 
ليس  ترامب  أن  الواضح  ومن  ومرتزقتها. 
الهجمات  إيقاف  أجل  من  موقف  صاحب 
على المنطقة، فوقف إطالق النار ال يجري 

بشكل جيد، بل على العكس تماماً«. 

لقاؤهما مل ُيقِّق أّي تقدم

الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مستشار  وقيّم 
لقاء  كرد  جيا  بدران  سوريا  وشرق  لشمال 
 13 في  جرى  الذي  وأردوغان  ترامب 
قائالً:  ونتائجه  الجاري،  الثاني  تشرين 
إطالق  وقف  إن  قاال  وترامب  »أردوغان 
النار يجري بشكل جيد وكانت الهجمات ضد 
تل تمر مستمرة، حيث كانت هناك هجمات 
يواجهون  وكانوا  المسيحيين  مناطق  ضد 
بين  جمع  الذي  اللقاء  وهذا  المجازر. 
الطرفان  فيه  يتوصل  لم  أردوغان وترامب 
المسؤولون  وكان  تذكر،  نتيجة  أية  إلى 
للواليات  أردوغان  زيارة  األمريكيون ضد 
المتحدة األمريكية، وكانت هناك تصريحات 
الطرفان  حاول  حيث  الحقيقة،  عن  بعيدة 
إقناع بعضهم البعض. ونحن نرى إن اللقاء 
عبارة عن دعم للهجمات التركية، وكنتيجة 
الطرف  يحصل  لم  إنه  القول  للمرء  يمكن 
التركي على أية إنجازات من لقاء أردوغان 

مع ترامب«.

استمرت  طالما  أنه  إلى  كرد  جيا  وأشار 
العقلية والسياسة الحالية للدولة التركية؛ فإن 
التركية  الدولة  وهجمات  تنتهي،  لن  داعش 
هي  ما  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
إال محاولة لترتيب وتقوية داعش من جديد، 
المحتلة إضعاف قوات  التركية  الدولة  تريد 
وجلبت  المنطقة،  في  الديمقراطية  سوريا 
المرتزقة من إدلب وعفرين واستخدمتهم في 
الهجوم ضد كري سبي وتل تمر. وأضاف: 
والتاريخ  باالسم  موثقة  األشياء  هذه  »وكل 
التركية  الدولة  تستخدم  حيث  واألمكنة، 
وسواها  النصرة  وجبهة  داعش  المحتلة 
قوات  المتطرفة إلضعاف  المجموعات  من 
المنطقة  في  وتوطينهم  الديمقراطية  سوريا 
البغدادي  بكر  أبو  ومقتل  عوائلهم.  مع 
الواقعة  المنطقة  في  داعش  باسم  والناطق 
أن  يظهر  التركية،  الدولة  سيطرة  تحت 
على  وكانت  بحمايتهم  تقوم  التركية  الدولة 
دراية بموقع سكنهم، ومن الواضح أن الدولة 
المرتزقة  هؤالء  تجمع  المحتلة  التركية 
ليتم  سيطرتها  تحت  الواقعة  المنطقة  في 
تخطط  الشكل  وبهذا  جديد.  من  تنظيمهم 
كيف تستخدمهم في سوريا والشرق األوسط 
كورقة  استخدامهم  على  وتعمل  وأوروبا، 
سياسية ضد العالم أجمع، في محاولة إلبادة 
بأكملها،  المنطقة  وشعوب  الكردي  الشعب 
والالجئين  داعش  التركية  الدولة  وتستخدم 
كورقة ضغط من أجل الحصول على دعم 

أوروبا والناتو«.

اإلدارة الذاتية كانت دائمًا مع 
احلوار الّشفاف مع دمشق

قوات  بين  الحوار  عن  كرد  جيا  وتحّدث 
لشمال  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية  سوريا 
»قوات  فقال:  دمشق  مع  سوريا  وشرق 
كانت  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية  سوريا 
الحوار  نحو  فرصة  كل  وفي  الدوام  على 
مع دمشق، ألنها تتخذ مبدأ الحوار كأساس 
في الحل السوري. وهذه استراتيجيتنا وهي 
سوريا،  في  األطراف  كل  مع  الحوار  لغة 
ومهما ازدادت التناقضات ومّر الوقت؛ فإن 
حل المشكلة يكون عبر الحوار مع دمشق. 
ولكن؛ دمشق تعيق هذا الحوار على الدوام، 
ويبدو أنها ليست جاهزة للحوار، وليس لدى 
اإلدارة  مع  لالتفاق  سياسي  دمشق مشروع 
الذاتية، ويتضح هذا الشيء من تصريحات 
أدلى  التي  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
فقط  التصريحات  في  ويوجد  أيام،  قبل  بها 
يتحدث  التي  االستسالم  وكلمات  مناشدات 
العودة إلى ما  عنها. والنظام السوري يريد 
قبل عام 2011 دون وجود اتفاق، وضمن 
هذه الظروف ليس من الممكن تحقيق حوار 
في  يقف  والذي  الحلول.  إلى  يؤدي  قد  بناء 
طريق الحوار الحقيقي هو النظام السوري، 
)تركيا  األخرى  األطراف  بعض  وتريد 
الدولة  وتضغط  الحوار.  إعاقة  وإيران( 
التركية المحتلة على النظام السوري وروسيا 
من أجل أال يتّم هذا الحوار، وهم يتحركون 
بين  أال يحصل حوار  أجل  مع بعضهم من 
التي  الذاتية. والتصريحات  دمشق واإلدارة 
مع  الحوار  أوقفت  الذاتية  اإلدارة  إن  تقول 
دمشق غير صحيحة وعارية عن الصحة«.

»يقول  بالقول:  حديثه  كرد  جيا  وأردف 
وزير الخارجية الروسي أن الكرد يريدون 

ونحن  سوريا،  تقسيم  أجل  من  دولة  إنشاء 
الجميع  قبل  تعرف  بأن روسيا  اعتقاد  على 
في  روسيا  وناشدت  السياسي،  مشروعنا 
العديد من المرات وأصبحت وسيطاً من أجل 
الحوار بين اإلدارة الذاتية ودمشق، وشرحنا 
الحل  موضوع  في  صريح  بشكل  موقفنا 
السياسي إلى روسيا وقّدمنا في هذا المجال 
خارطة طريق من أجل الحل. فنحن ال نريد 
مع  لمشاكلها  إلى ضحية  روسيا  تحّولنا  أن 
أمريكا ولن نتدخل في المشاكل التي تقع بين 

الروس واألمريكان«.
وتطّرق مستشار اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
إلى  كرد  جيا  بدران  سوريا  وشرق  لشمال 
االتفاقيات مع النظام السوري فقال: »أغلبية 
السوري تخص األمور  النظام  اتفاقياتنا مع 
العسكرية، وكانت هناك خطوات مهمة حتى 
اآلن في هذا الموضوع، وكانت هناك اتفاقية 
بيننا وبين دمشق بوساطة روسية  عسكرية 
الدرباسية  كوباني، عين عيسى،  منبج،  في 
الحدود  حرس  انتشار  حول  ديرك  وحتى 
وبحسب  الحدودي.  الخط  على  السوري 
سوريا  قوات  على  يجب  كان  االتفاقية 
ذلك.  تحقق  وقد  تنسحب  أن  الديمقراطية 
ستكون  فإنه  الروس؛  مع  لقاءاتنا  وبحسب 
هناك دوريات روسية وتركية، واتفاقنا مع 
الروس ودمشق ما زال مستمراً وكانت هناك 
هذا  في  مستمرة  ولقاءاتنا  هامة،  خطوات 
الموضوع وهناك بعض المشاكل والعوائق 
التي تعترضها. يجب على جميع األطراف 
أن  يجب  يطبق  لم  ومن  باالتفاق  االلتزام 
يحاسب؛ ألن تطبيق هذه االتفاقية وإيصالها 

إلى النتيجة المرجوة مهم جداً بالنسبة لنا«.

خطوات عملّية على اجملتمع 
الدولي القيام بها

اإلدارة  وخطط  الطريق  خارطة  وحول 
جيا  قال  المنطقة  مستقبل  أجل  من  الذاتية 
إنشاء  منذ  لنا  سياسي  خط  »هناك  كرد: 
ضمن  ويوجد  اليوم،  وحتى  الذاتية  اإلدارة 
هذه السياسة حماية المنطقة، اإلدارة، إقامة 
سوريا موحدة واالتفاق مع النظام السوري 
خطتنا  هي  هذه  العالقة،  المشاكل  حول 
واستراتيجيتنا األساسية. وفي موضوع وحدة 
وخصوصيتها  الذاتية  باإلدارة  نفكر  سوريا 
ولهذا  وجودها،  وحماية  العسكرية  وقواتها 
دمشق  مع  دائم  اتفاق  إلى  التوصل  نريد 
حول هذه النقاط، وخارطة طريقنا هي بهذا 
وأمريكا  روسيا  تلعب  أن  ونريد  الشكل، 
أجل  من  الفعال  دورها  الدولي  والتحالف 
الحلول  إلى  والتوصل  دمشق  مع  حورانا 
ونطالب  كافة.  شعوبنا  حقوق  تحفظ  التي 
هجمات  ضد  والوقوف  والمساندة  الدعم 
المنطقة  لشعوب  وإبادتها  التركية  الدولة 
من  الدعم  نطلب  كما  ألراضينا،  واحتاللها 
التحالف الدولي الذي نتعاون معه منذ أكثر 
مرتزقة  على  للقضاء  سنوات  خمس  من 
هذا  يستمر  أن  ونأمل  نهائي،  بشكل  داعش 
التعاون. ويظهر من التصريحات التي تدلي 
والتحالف  األمريكية  المتحدة  الواليات  بها 
سيستمر.  المشترك  التعاون  هذا  أن  الدولي 
واضح  موقف  هناك  ليس  لألسف  لكن؛ 
الهجمات  إيقاف  أجل  من  وروسيا  ألمريكا 
واإلبادة التي تمارسها الدولة التركية المحتلة 
الخجول يسنح  الموقف  المنطقة، وهذا  ضد 
تقوم  كي  التركي  االحتالل  لدولة  الفرصة 
بارتكاب المجازر واالنتهاكات بحق شعوبنا 
اآلمنة. والكل يعلم بانه لوال الضوء األخضر 
على  بالهجوم  قامت  لما  لها؛  األمريكي 
مناطقنا اآلمنة، ولو لم تفتح أمريكا المجال 
الجوي أمام الطائرات التركية لما حدث ما 

حدث«. 
وشعوب  األصدقاء  بدعم  كرد  جيا  وأشاد 
األصدقاء  جميع  »موقف  بقوله:  العالم 
وشعوب العالم ضد الهجمات التركية موقف 
العالم  القول إن  لنا، ويمكن  بالنسبة  مشرف 
كله توحد ضد هجمات الدولة التركية ووقف 
وأوضح  الديمقراطية،  سوريا  قوات  مع 
أردوغان من خالل أحاديثه بشكل واضح هذا 
الشيء وجعل العالم كله عدواً له وشن هذه 
الهجمات بإصراره وعناده متحدياً كل ذلك. 
تمّر بمرحلة  المحتلة  التركية  الدولة  وكانت 
صعبة خالل هذه الهجمات، ولذلك؛ أرادت 
الحصول على نتيجة من هذه الهجمات خالل 
شكلت  حيث  يومين(،  أو  )يوم  قصيرة  مدة 
وشعوب  الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاومة 
والشعوب  والمؤسسات  والعالم  المنطقة 
التركية  الدولة  على  كبيراً  الصديقة ضغطاً 
النظام  لحصار  ومرتزقتها، وأصبحت سبباً 
الدبلوماسية،  السياسية،  الناحية  من  الفاشي 
كل  وفي  والثقافية  االجتماعية  االقتصادية، 
حيث  كثيراً،  ذلك  يهمنا  ونحن  المجاالت 
وقف الجميع ضد العنجهية التركية واحتالل 

األراضي السورية«. 
الديمقراطية  الذاتية  واختتم مستشار اإلدارة 
كرد  جيا  بدران  سوريا  وشرق  شمال  في 
السياسية  المواقف  »هذه  بالقول:  حديثه 
فقط،  كالم  مجرد  تبقى  أال  يجب  والشعبية 
السياسي  الموقف  بالفعل  يُطبق  أن  ويجب 
والرسمي الذي ظهر، ويجب أن يتحول إلى 
خطوات تؤدي إلى وقف الهجمات ومحاسبة 
الدولة التركية المحتلة على جرائمها. التنديد 
واالستنكار فقط ال يفي بالغرض، فمن أجل 
بخطوات  القيام  يجب  الهجمات  هذه  وقف 

عملية ضد الدولة التركية المحتلة«.

اميل أمني

مصطفى اخلليل  
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والمعرفة  الحكمة  إله  مزدا«  »أهورا 
والبشرى األوحد:

كان الفراعنة المصريون كثيراً ما يطلقون 
ففي  الهوريين,  على  سوبار  اسم  كغيرهم 
اسم سومري  وهو  ذلك  العمارنة ظهر  تل 
نعلم  ونحن  بير,  سو-  من  ويتألف  كردي 
مدى تأثر شعوب بابل وسومر بلغة شعوب 
والكوتيين  كالكاشيين,  الكرد  زاغروس 
طوال ثمان قرون عندما كانت بإدارتهم, ال 
غرابة لو قلنا إن اسم سومر بذاته مشتق من 
سوبر ألننا نحن معشر الكرد كثيراً ما نقلب 
بحمد  و  محمد  مثل  الباء  إلى  الميم  حرف 

ومهفان Mihvan وBihvan بهفان.
وعن االسم يقول الباحث »جرنوت فيلهلم« 
هي  السومرية  في  سوبارتو  تسمية  إن 
سوبر, هذا يؤكد ما قلناه آنفاً بأن اسم سومر 
كردية  عشيرة  وثمة  الكردي,  سوبر  هو 

حالياً تحمل اسم زيبار المشتق من سوبار.
  أن اسم هوري الشمس = حوري = خوري 
= سوري, اسم خور مازال يطلق للشمس 
اسم  وأن  الصورانيين,  الكرد  إخواننا  عند 
مرتبة  هو  المسيحيين  إخواننا  لدى  خوري 
دينية لرجل دين, علماً توجد مرتبة أخرى 
الشماس,  وهو  له  العربي  المعنى  تحمل 
آكر  = آذر   = أثر   = آجر   = آور  آهر= 
Agir  أي النار, آهورا إله النور والحكمة 
أصبح وارونا وآسورا أصبح آسور الهندية, 
الكردية  وسوريا  الكاشي  وسورياش 
العربية, مازدا صارت مزدا  ثريا  صارت 
= مزد بمعنى الحكيم  هورمزد = هرمز, 
سورياش  أي  الشمس  إله  أي  سورياش 
هوارداتا   = الميتاني  وسوارداتا  الكاشي 
خدادات   = القديمة  الكردية  خوردات   =
الحديثة أي عطاء هللا أصبحت خود ثم في 

الصورانية خوا.

 وفي الختام نستنتج أن ألرض كوردستان 
قدسية مباركة كما هي في الكتب السماوية.

يعيش  كان  يونس  النبي  بأن  التوراة  يذكر 
دهوك  مناطق  في  أي  نينوى  شمال  في 
اليهودي  عزرا  النبي  إن  وكذلك  وزاخو 
في  الميديين  الملوك  أحد  رعاية  في  كان 
الدولة األخمينية أما الوثائق اليهودية فتقول 
السبي  من  اليهود  حرر  الميدي  الملك  بأن 
ستيرا اليهودية  من  الزواج  مكافأته  فكانت 
ليلة  في  األزرق  الفستان  ذات    Stêra
علمهم  اليهود  جعل  لها  وتخليداً  زفافها, 
اإلسرائيلي يحمل اللون األزرق وهي التي 
حررت يهود السبي فسمح لهم الملك الميدي 
بالعودة إلى ديارهم في أورشليم القدس بعد 

أن حررهم من اآلشوريين.
 باإلضافة الى ذلك, فإنجيل متى اإلصحاح 
بميالد  بشروا  المجوس  بأن  يقول:  الثاني 
السيد اليسوع, والقصة في ذلك عندما طلب 
ذاته(  بأن هذا زردشت  )يقال  دانيال  النبي 
من قبيلة المجوس الميديين في نهاية دعوته 
بأن يسيروا مع نجم يمر من الشرق ويتجه 
الغرب, حيث يهبط يكون والدة طفل  نحو 
لحم  بيت  في  ذلك  فكان  المسيح,  السيد  هو 
فبذلك يكون األكراد أول من بشروا بالسيد 
المسيح و الديانة المسيحية, فالفضل في ذلك 
المناسبة  وبهذه  المجوس,  الكرد  الى  يعود 
تم  كما  سيئة  ليست  مجوس  كلمة  أن  نقول 
تداولها مع األسف من قبل األخوة المسلمين 
سموها  و  أسوداً  ثوباً  ألبسوها  الذين 
كردية  قبيلة  هم  المجوس  أن  إذ  الزندقة 
)أي  موخ  وأحياناً  الموج  اسمها  عريقة 
مرتبطين  كانوا  لذكائهم  العقل(   أو  الدماغ 
أو  الميترائية  أكانت  سواء  بالديانات  بشدة 
هللا,  بمعرفة  أي  المسيحية  أو  الزرادشتية 
واليونانيون كالعادة يضيفون الواو والسين 

الموجوس,  الى  الموج  فتحول  االسم  على 
وهكذا المجوس وسموها العرب المسلمون 
الزندقة من  كلمة  و  الزندقة,  أي  بالزناديق 
هذا  أن  علماً  أفستا,  زند  أي  أبستاق  زندا 
الطريق  معرفة  في  للحكمة  هو  الكتاب 
و  األحد,  الواحد  هللا  عبادة  إلى  للوصول 

هكذا تم تحوير االسمين وتشويههما.
القرآن الكريم بما هو صلة  أما ما يرد في 
الكرد,  لنا  مفخرة  فأنه  كردستان  بأرض 
شمال  في  )ع(  نوح  النبي  ظهور  من  بدأً 
جودي  جبل  على  وباألخص  كردستان 
)ع(  الخليل  إبراهيم  النبي  بدين  ومروراً 
وقصته مع الملك السومري نمرود, فهو في 
في سهل حران,  وبالذات  أرض كردستان 
التابع  نافوكي  كري  في  اآلن  معبد  ثمة  إذ 
األلماني  اآلثار  عالم  يقول  فيه  رها  لمدينة 
مكتشف  معبد  أقدم  أنه  »كالوس شميدت« 
حتى اآلن, وربما يكون ذلك التل هو الجنة 
التي ذكرها اإلنجيل والبستان الذي كان فيه 
 Baxê« آيرم  »باغي  ويسمى  حوا  و  آدم 
Eyremê الوارد في القرآن الكريم: »إرم 

ذات العماد لم يخلق مثلها في البالد« 
وخاصة عندما يذكر اإلنجيل مكان فردوس 
أنهار  بين  الواقعة  الجنة  تلك  أدن أي عدن 
دجلة و الفرات وسيحون وجيحون, واآلن 
مملوءة  زليخة  بحيرة  باسم  بحيرة  ثمة 
لقدسيتها,  لها  األهالي  يتعرض  ال  بالسمك 
الماء  هو  البحيرة  ماء  بأن  يعتقدون  وأنهم 
هي  واألسماك  نمرود,  نار  إلطفاء  البارد 
برداً  أصبحت  التي  الماء  تلك  حطبها, 
ذلك  على  ويؤكد  إبراهيم  على  وسالماً 
هو  بالذكر  الجدير  ومن  الكريم,  القرآن 
وجود بلدة في جنوب كردستان تحمل أسم 
بين  الرئيسية  البوابة  وهي  الخليل  إبراهيم 

الجنوب و الشمال من كردستان.
المراجع :

أ.  األبدية  وكردستان  القديمة  آريا   -1
صلوات كليا موف.

وهبية  د.  والفيلسوف  الحكيم  زردشت   -2
شوكت.

ج1  وكرديتان  كرد  تاريخ  خالصة   -3
العالمة محمد أمين زكي.

4- أسالف الكرد د. أحمد محمود خليل.
وحضارتهم   تاريخهم,  الحوريون,   -5

»الباحث جرنوت فيلهلم«.
6- ظهور الكرد في التاريخ  أ. جمال رشيد.

منذ بداية األزمة في سوريا سعت اإلدارة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، وفي كل 
ثالثة  على  التأكيد  إلى  ومناسبة  فرصة 
األراضي  وحدة  وهي؛  أساسية،  أمور 
السورية، الحوار مع إدارة المركز وضمان 
االعتراف باإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
الحوار  أهمية  على  أكدت  كما  الدستور. 
والتفاوض بشأن أي نموذج بديل أو مختلف 

عما تطرحه اإلدارة الذاتية.
تسعة أعوام واإلدارة الذاتية تحارب جميع 
المرتزقة  والمجموعات  اإلرهاب  أشكال 
العملية  من  أقصيت  ثم  ومن  وداعش، 
جنيف  مسارات  ومن  السورية  السياسية 
مستقبل  بتحديد  المتعلقة  وغيرها  وأستانا 
تم  التي  المسارات  آخر  وكانت  البالد. 
فيها  المشاركة  من  الذاتية  اإلدارة  تهميش 
السورية  الدستورية  اللجنة  مسار  كان 

والتي تعقد اجتماعاتها في جنيف.
التركية  االحتالل  دولة  أقدمت  كما 
عام  عفرين  احتالل  على  ومرتزقتها 
كانيه وكري سبي  واحتالل سريه   2018
الجاري.  العام  من  األول  تشرين   9 في 
 22 في  التركي  الروسي  االتفاق  ومع 
تشرين األول، تم فرض مخطط االحتالل 
النظام  على  فرضه  تم  كما  وشرعنته 

السوري أيضاً.
أدلى  التطورات،  هذه  مجمل  مع  بالتزامن 
وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف 
في سوريا  الكرد  فيه »على  قال  بتصريح 
السياسية  المفاوضات  في  المشاركة 

الجارية«.
»إن  تصريحاته  في  أيضاً  الفروف  وقال 
إلى  تسعى  األمريكية  المتحدة  الواليات 
الهجوم  بدء  ومنذ  انفصالية«.  دولة  إقامة 

التركي في التاسع من شهر تشرين األول 
المواقف  من  العديد  ظهرت  اليوم،  وحتى 

والبيانات.
بدأت  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في 
وزير  قال  وقتها  االحتالل،  هجمات 
الفروف  سيرغي  الروسية  الخارجية 
وشرق  شمال  مشاكل  جميع  حل  »يجب 
سوريا عبر الحوار«. وأشار إلى أن روسيا 
بين  الحوار  تفعيل  أجل  من  بالسعي  بدأت 
في  ستتوسط  روسيا  وأن  ودمشق،  الكرد 

المفاوضات«.
بتاريخ 14 تشرين األول أعلن عضو الهيئة 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  في  التنفيذية 
مع  مباحثات  بدء مرحلة  آلدار خليل، عن 
السوري  الجيش  وأن  السورية،  الحكومة 
الحدودية ألجل  المناطق  في  ينتشر  سوف 

حماية حدود البالد.
بتاريخ 17 تشرين األول أدلى رئيس النظام 
السوري بشار األسد بتصريح لوكالة سانا 
بالدنا،  ضد  التركي  »الغزو  فيها:  وقال 
تحت مختلف الذرائع الواهية، هي احتالل 

سافر ومكشوف«.
اتفاقية سوتشي: بتاريخ 22 تشرين األول 
توصلت كل من تركيا وروسيا إلى اتفاقية 
باتفاقية  سميت  والتي  بنود،  عشرة  من 
سوتشي لوقف إطالق النار. وقررت روسيا 
في تلك االتفاقية تلبية مطالب تركيا بإبعاد 

»قسد« عن الحدود مسافة 32 كيلومتراً.
بتاريخ 24 تشرين األول قال عضو الهيئة 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  في  التنفيذية 
األرض،  هذه  أبناء  »نحن  خليل  آلدار 
نحن سوريون وندافع عن وحدة األراضي 
السورية. إذا كان النظام السوري ال يعمل 
السورية  الدفاع عن وحدة األراضي  على 

المفاوضات  على  منفتحاً  يكون  أن  فعليه 
معنا«.

وحول االتفاقية التركية الروسية قال القائد 
مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام 
 24 بتاريخ  به  أدلى  تصريح  في  عبدي 
تشرين األول »لدينا تحفظات حول بعض 
بنود االتفاقية، وقد تحدثنا في الموضوع مع 

الجانب الروسي«.
وفيما بعد تحدث القائد العام لقوات سوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي مع كل من وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد أركان 

الجيش الروسي فاليري غراسيموف.
وزير  أدلى  األول  تشرين   29 بتاريخ 
بتصريح  شويغو  سيرغي  الروسي  الدفاع 
أشار فيه إلى اكتمال انسحاب قوات سوريا 
»المنطقة  حدود  خارج  إلى  الديمقراطية 
روسيا  بين  سوتشي  اتفاقية  وفق  اآلمنة« 

وتركيا.
وزارة  دعت  األول  تشرين   30 بتاريخ 
الديمقراطية  قوات سوريا  السورية  الدفاع 

لالنضمام إلى الجيش السوري.
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكذلك 
قيادة قوات سوريا الديمقراطية ردت على 
دعوة وزارة الدفاع السورية وقالت »شكل 
وطريقة مقاربة بيان وزارة الدفاع السورية 
“باالنخراط  قواتنا  ألعضاء  ودعوتها 
الفردي” إلى الجيش السوري غير ُمرحب 
تقديم حل على  بالوزارة  به. كان األحرى 
على  المحافظة  وهو  اقترحناه  ما  ضوء 
خصوصية قسد في مناطق تواجدها لتكون 

جزء من المنظومة الدفاعية السورية.«
تحدث  األسد  بشار  السوري  النظام  رئيس 
الدولة  ووصف  السورية  اإلخبارية  لقناة 
»اللص«،  بـ  أردوغان  ورئيسها  التركية 
التركي  الروسي  االتفاق  أن  األسد  وقال 
هو  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  حول 
اتفاق مؤقت. وفيما يتعلق بموقفه من الكرد 
تعود  سوف  السورية  »الدولة  األسد  قال 
إلى األراضي التي هي اآلن تحت سيطرة 
الكرد، هدفنا النهائي هو العودة إلى ما قبل 

الحدود  كامل  والسيطرة على  عام 2011 
السورية«.

بدران جيا كرد قال إن تصريحات النظام 
روسيا،  مواقف  مع  متضاربة  السوري 
وليس لدى النظام أي مشروع فيما يخص 

مستقبل سوريا.
مرة أخرى عاد رئيس النظام السوري بشار 
األسد وتحدث مطوالً في لقاء تلفزيوني مع 
فضائية روسيا اليوم، وخالل حديثه تجاهل 
السورية  لألراضي  التركي  االحتالل 
وبدالً  السورية،  األراضي  وحدة  وتقسيم 
االتحاد  لحزب  االتهامات  وجه  ذلك  من 
الصدد:  بهذا  األسد  وقال  الديمقراطي. 
استعادة  إلى  تسعى  السورية  »الحكومة 
األراضي التي يسيطر عليها الكرد وإعادة 

السيادة السورية«.
ومواقف  تصريحات  على  رده  وفي 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  قال  األسد 
الديمقراطي: »بالرغم من تحول سوريا إلى 
مناطق  إلى  وتقسمت  دولي  ساحة صراع 
نفوذ نتيجة السياسات التعسفية التي اتبعها 
النظام السوري، إال أنه ومع األسف لم يتم 
الكافية منها وما زال  الدروس  استخالص 
يأتي  الذي ال  النهج  هناك إصرار في هذا 
أكثر  والتشتت  بالتمزق  سوى  للسوريين 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  ودعا  فأكثر«. 
الحوار.  باب  لفتح  السورية  الحكومة 
وموقف حزب االتحاد الديمقراطي منسجم 
الذاتية  اإلدارة  مواقف  مع  واضح  بشكل 
لشمال وشرق سوريا منذ بداية الحرب في 

سوريا، وهو موقف »النهج الثالث«.

وكالة هاوار

قّدم مواطنون مصريون من أصول كردية 
المصري  العام  للنائب  البالغات  من  عدداً 
ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الُعّزل  المدنيين  المواطنين  وانتهاكاته ضد 
باتخاذ  مطالبين  سوريا،  شرقي  شمال  في 
موقف ضده بضرورة إصدار قرار بترقب 
وزير  وإلزام  المصرية،  للموانئ  وصوله 
باعتباره  قرار  بإصدار  المصري  الداخلية 
مصر،  لزيارة  فيه  مرغوب  غير  شخصاً 
اإلنسانية  ضد  حرب  جرائم  الرتكابه 
خصوصاً الشعب السوري في الشمال الذي 

يتعرض لعدوان تركي غاشم.
وأكدت الدعاوي المحررة ضد أردوغان، 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  بصفته 
التركية، استخدام أسلحة كيماوية محظورة 
شمالي  في  المدنيين  ضد  دولياً  وُمحّرمة 
العديد  وإصابة  مقتل  إلى  أدى  ما  سوريا، 
بخالف  مستديمة  بعاهات  المدنيين  من 
عن  الناتجة  المستقبلية  الجانبية  اآلثار 

التقارير  وعددت  األسلحة،  هذه  استخدام 
الدولية التي وثقت استخدام تركيا للفوسفور 
سوريا  شمالي  في  المدنيين  ضد  األبيض 
بما يتعارض مع كافة األعراف والمواثيق 

الدولية.
للقوات  الهمجي  االعتداء  أن  وذكرت 
يمثل  سوريا  شرقي  شمال  على  التركية 
جملة  عربية  أرض  على  صارخاً  اعتداًء 
وواقعاً  جنائية  جريمة  ويعتبر  وتفصيالً، 

وقانوناً.

امليليشيات املسلحة يف املنطقة 
العربية

أردوغان  عالقة  إلى  الدعاوى  وأشارت 
والمحظورة  اإلرهابية  اإلخوان  بجماعة 
يأوي  وقت  في  المصري،  القانون  بحكم 
يشكل  بما  ويدعمهم  عناصرها  أردوغان 

القومي  المصرية واألمن  بالدولة  إضراراً 
المصري. وأكدت توافر الصلة والمصلحة 
من  مقدميها  أن  باعتبار  الدعوى  لقبول 
الجذور الكردية، ولهم عالقات إنسانية مع 
الضحايا، وهم جزء من الكرد في سوريا، 
ومن حقهم الدفاع عن حقوق من قتلوا ومن 

انتهكت حرماتهم.
البالغ،  أحد مقدمي  الكردي،  وقال مجدي 
إنه تقدم ببالغ للنائب العام لمحاكمه سفاح 
آفا«  »روج  في  األطفال  وقاتل  تركيا 
اإلنسانية  ضد  جرائم  الرتكابه  بسوريا 
األمم  في  عضو  دولة  أراضي  واحتالله 
السكانية  التركيبة  بتغيير  وقيامه  المتحدة، 
عالوة  الكردية،  األسر  وتهجير  بطرد 
األبيض،  الفوسفور  ماده  استخدامه  على 
في  استخدامها  المحرم  األسلحة  من  وهو 
للجماعات  دعمه  على  عالوة  الحروب، 
والنصرة  داعش  مثل  المتطرفة  اإلرهابية 
لهم  اآلمن  المالذ  وتوفير  والسالح  بالمال 
مما يُعد تهديداً للمنطقة العربية والعالم، وقد 
قُيّد البالغ تحت رقم 46768 بتاريخ 16 
الثاني( 2019، عرائض  نوفمبر )تشرين 
قانونية  معركة  لبدء  تمهيداً  العام،  النائب 

تشهدها قاعات المحاكم المصرية.
التركي،  الرئيس  قيام  البالغ  وتضّمن 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  بصفته 
التركية باستخدام أسلحة كيماوية محظورة 
ومحرمة دولياً )سالح الفوسفور األبيض(، 
سوريا،  شمالي  في  العزل  المدنيين  ضد 
بقصفه األماكن السكنية المدنية، مما تسبب 
في قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري، 
وإصابة اآلخرين بعاهات مستديمة بخالف 
عن  الناتجة  المستقبلية  الجانبية  اآلثار 

الشمال  إن  وحيث  األسلحة،  تلك  استعمال 
السوري لم يمثل خطراً على األراضي أو 
الشعب التركي، فإن االعتداء الغاشم عليهم 
يمثل انتهاكاً لكافة األعراف الدولية وكافة 
الجرائم الموثقة من قبل المنظمات الدولية 
انتقامية على شعب أعزل ال حول  أعماالً 
له وال قوة، وتعتبر أعماالً إجرامية صرفه 

يدينها قوانين الحروب الدولية.

منظمة العفو الدولية وأدلة 
اإلدانة

واستندت الدعاوى أيضاً إلى تقرير منظمة 
العفو الدولية، الصادر بتاريخ  18 تشرين 
األول، الذي جاء فيه: »إن القوات العسكرية 
المسلحة  الجماعات  وتحالف  التركية 
السورية المدعومة من تركيا أبدت ازدراًء 
انتهاكات  وارتكبت  المدنيين،  لحياة  مشيناً 
القتل  ذلك  في  بما  وجرائم حرب،  جسيمة 
قتلت  التي  القانونية  غير  والهجمات  العمد 
وأصابت مدنيين خالل الهجوم على شمال 

شرقي سوريا«.
وجمعت المنظمة شهادات 17 شخصا من 
الشهود في الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر، 
وعمال  الطبي  بالمجال  العاملون  بينهم 
والصحافيون  النازحون  والمدنيون  اإلنقاذ 
المحلي  اإلنساني  بالمجال  والعاملون 
مقاطع  تحليل  إلى  باإلضافة  والدولي، 
على  واالطالع  منها  والتحقق  الفيديو 
التقارير الطبية وغيرها من الوثائق. وتقدم 
المعلومات التي تم جمعها أدلة دامغة على 
السكنية  المناطق  العشوائية على  الهجمات 

ومخبز  منزل  على  الهجمات  ذلك  في  بما 
ومدرسة نفذته تركيا والجماعات المسلحة 

السورية المتحالفة معها. 
وَضّمن مقدمو الدعاوى تقريراً صادراً عن 
جريدة التايمز بتاريخ 28 أكتوبر، أشارت 
التركي  الجيش  استخدام  إلى  الصحيفة  فيه 
الكيماوية الحارقة ضد الكرد شمال  للمادة 
شرقي سوريا، وأن منظمة حظر األسلحة 
استخدام  إمكانية  في  اآلن  تحقق  الكيماوية 

أسلحة حارقة خالل الهجوم.

دعم تنظيم اإلخوان اإلرهابي

وأوضح المتضررون دعم الرئيس التركي 
في  وجاء  اإلرهابي،  اإلخوان  لتنظيم 
نصها: »إن جماعة اإلخوان العامل األول 
الداعم  وهو  العربية،  المجتمعات  لتهديد 
وليس  الدولية،  األصعدة  كافة  على  لها 
للجماعة  والمعنوي  المادي  دعمه  خافياً 
كافة،  العربية  الدول  داخل  المحظورة 
وسوريا منها على وجه الخصوص، وهو 
ما يشكل أيضاً تهديداً لألمن القومي العربي 
فهو  ثم  ومن  خاصة،  والمصري  عموماً، 
شريك أصلي في تلك الجرائم التي تحدث 
على األراضي المصرية في سيناء وكافة 
موثقة،  جرائم  من  المصرية  األراضي 
باإلضافة إلى أن إيواء أردوغان لعناصرها 
يمثل  خطراً على األمن القومي المصري 

وجريمة في حق الشعب المصري«.
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يّة ومواقف روسيا والنظام واإلدارة  وحدة األراضي السور
الذاتية الديمقراطية؟

يا أمام النائب العام المصري »جرائم حرب« أردوغان في سور

أمحد علي
برادوست ميتاني 

يخ،  الحياة الدينية لدى الُكرد عبر التار
والتواصل في معرفة اإلله الواحد )4(

ما ال تَعرِفُه عن »الثقافة«
كما  الثقافة  مفهوم  إلى  ننظر  حينما  نحن 
الكل  ذلك  بأنه  تايلور  إدوارد  وصفه 
المركَّب من الفنون واألخالق والعادات... 
إلخ. نجد أنه وصفه في أول جملته بأنه الكل 
المركَّب وذلك يدل على أن الثقافة تراكمية 
من  وأكثر  جيل  من  أكثر  بين  متفاعلة 
زمن، وهذا التركيب هو ما جعل من أبرز 
سماتها السعة واالنتشار ولكن بالنظر إلى 
كونها مركَّبة ومتناقلة إذاً ال بد أن ترتكز 
على قواعد ومراٍس تمتاز بالقوة والمتانة 
والثقة في مرجعيتها وفي طرحها وجمعها 
وأنا  عليها،  اإلضافة  ذلك  وبعد  نقلها  ثم 
أتفق مع األستاذ في أنها في الوقت الحالي 
المفوضية  تصنعها  معلومات  أصبحت 
واإلنترنت  المدرسة  من  المؤلفة  الثقافية 
والتلفزيون  االجتماعي  التواصل  ومنابر 
الثقافة،  ونقل  صنع  أدوات  من  وغيرها 
أو كما في الوقت الراهن »المعلومات«، 
فهناك كم هائل من المعلومات التي يفيض 
بها إعالمنا بشتى قنواته ولكن ما قيمة تلك 
المعلومات ألجيالنا؟ وهل هي صالحة ألن 

تنضم إلى ذلك الكل المركَّب »الثقافة«.
هشة  اليوم  شباب  بعض  معلومات  باتت 

ضعيفة ال تحوي شيئاً يستحق أن يُذكر أو 
يُذكر  لم  الثقافة، فإن  يُدرج في مفهوم  أن 
مجد من سبقنا بعلمه وفنه وحكمته وذكائه 
ثقافة  ستُصنع  فكيف  ومروءتِه  وفطنته 
اليوم لتكمل ذلك الكل المركَّب الذي ال بد 
أن يتناقله األجيال فيما بينهم حتى نحافظ 
على ثقافتنا من منبعها السابق إلى آخر ما 

يُضاف إليها ويتم تداوله؟
فلم تعد هذه القنوات أو المفوضية الثقافية 
وأوائله  العلم  عباقرة  عن  تنُشر  أو  تكتُب 
أو فحول الشعر وقوافيه ولم يُعد يُعرض 
عن علٍم من أعالم تاريخنا في الشاشات أو 
المجالت بل اكتفينا بما هو دون، معلومات 

هائلة لكنها ال تُغني وال تُسمن من جوع.
المختصرة  المقالة  بهذه  هنا  والمقصود 
لعلها تحفظ للثقافة شيئاً يسيراً من أصالتها 
ولعل  شواهدها،  وطيب  منابعها  ومتانة 
الفرصة ويضيف  يغتنم  اليوم  جيل شباب 
هامتها  ويُعلي  ميزانها  يُثقِل  ما  للثقافة 
يُتناقل بين  يستحُق أن  ثقافياً  ويصنُع فرقاً 

األجيال.

وكاالت

من  والجديدة  الثالثة  الطبعة  صدور  قريباً 
كتاب »خوجه إسماعيل, المجنون الفَِطن« 

عن دار بيري للطباعة والنشر في فيينا.
»خوجه إسماعيل، المجنون الفطن« للكاتب 
ُصنف  والذي  الجديدة  بحلته  بيري  محمد 
عامي  بين  مبيعاً  األكثر  الكتب  ضمن  من 
بيري  دار  في  دفعنا  مما   ,2019-  2018
للطباعة والنشر في فيينا لطباعة الكتاب من 
جديد وبحلٍة جديدة. والرقم الدولي المعياري 

للكتاب: / 847697 – 040003/ .
قصص  من  الكثير  على  يحتوي  الكتاب 
باسم  المعروفة  الشخصية  وروايات 
في  المجنون«  إسماعيل  دين-  »إسماعيل 
في  وخاصة  السورية  الجزيرة  منطقة 
ألنه  نظراً  لها،  المجاورة  والقرى  عامودا 
حتى  والبلدات  القُرى  تلك  في  يتجول  ظل 

وافته المنية.
غير  بشكل  يتطرق  هذا  كتابه  في  الكاتب 
من  وذلك  »إسماعيل«  حياة  لقصة  مباشر 
الطريفة  ومواقفه  لقصصه  سرده  خالل 

الناس وذلك بشكل  وأحاديثه وحواراته مع 
األحداث  ومتسلسل  ُمتراص  جميل  روائي 

حاضن لعنصر التشويق. 
ولم  به  يسمع  لم  ومن  دين«،  »إسماعيل 
تُحكى  ما  غالباً  التي  أحاديثه  إلى  يستمع 
وتُقال في جلسات الرجال الكبار، تحت خيم 
العزاء، وجلسات السمر ومناسبات أخرى.

الكاتب محمد بيري من مواليد قرية كوردو 
أنهى   ,1950 سنة  عامودا  لمدينة  التابعة 
الثانوية العامة في مدارس عامودا وقامشلو، 
حيث  بيروت،  في  للدراسة  بعدها  لينتقل 
درس هناك التاريخ والجغرافية في جامعة 
لمدة  ويعمل  بعدها  ليعود  العربية،  بيروت 
التدريس  سلك  في  متواصلة  عاماً  ثالثين 
في معظم مدارس الجزيرة السورية بقراها 

ومدنها.
تُطبع  لم  أخرى  ُكتب  بيري  محمد  للكاتب 
 - )ُكردي  معجم  أبرزها  ومن  اآلن  إلى 
معجم  وأضخم  أكبر  يُعتبر  والذي  ُكردي( 
 - الُكردية  القواميس  كل  بين  من  طُبع الُكردية المعروفة لنا حتى اآلن وهما اثنان; لغوي  جكرخوين  سيداي  إعداد  من  قاموس 

من  وآخر   ،1961 سنة  بغداد  في  نُِشر  و 
والذي  بدرخان  علي  األمير جالدت  إعداد 
دار  عن  مؤخراً  الجديدة  طبعته  صدرت 

نشر آفستا في إسطنبول.
إال أن المميز في معجم الكاتب محمد بيري 
ألف  سبعين  من  أكثر  على  احتوائه  هو 
جمعها  والتي  وشرحها,  ومرادفاتها  كلمة، 
ذات  فقط  السورية  الجزيرة  منطقة  من 
والقرى  المدن  دون  الُكرمانجية،  اللهجة 
الُكردستانية األخرى ولهجاتها المختلفة كما 

هو الحال في قواميس أخرى.
قاموس  ـ  للكاتب:  المطبوعة  غير  الكتب 
كتاب  الُكرد.ـ  قصص  ُكردي(.ـ   - )ُكردي 
علمي  قاموس  الُكردية.ـ  الحكم  مجموعة 
طبية،  علمية،  مصطلحات  على  )يحتوي 
أسماء  اإلنسان،  جسم  أعضاء  بيولوجية, 
من  وغيرها  النباتات  من  مختلفة  أشكال 

المصطلحات العلمية(.

هايستان أمحد

يباً كتاب: خوجه إسماعيل، المجنون الَفِطن.. قر
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والزعرور  السرو  وشجر  المثمر  والنخيل 
الحديقة  هذه  تكون  أن  والغاية  والصنوبر؛ 
متنفساً طبيعياً ألطفال الحي الثاني ورواده.

العمل جاٍر يف حديقة الفرقان 

حالياً  العمل  يتم  أنه  اللطيف  عبد  وذكر 
تأهيلها  إعادة  أجل  من  الفرقان  حديقة  في 
وكانت البداية بإزالة األوساخ منها وإجراء 
السابقة وقلع  تقليم كاملة لألشجار  عمليات 
بعض األشجار اليابسة منها وزراعة بديالً 
عنها لتكون الخطة على مرحلتين المرحلة 
األولى 90 شجرة والمرحلة الثانية حوالي 

60 شجرة.

صعوبات تعرتض االهتمام باحلدائق

قائالً:  حديثه  اللطيف  عبد  جمال  وتابع 
تعترض  التي  الصعوبات  بعض  »هناك 
مع  المواطنين  تجاوب  عدم  وهي  العمل، 
بالحدائق  االهتمام  أجل  من  الحدائق  دائرة 
نظافتها  على  والحفاظ  فيها  الجلوس  أثناء 
وعدم تكسير ما زرع من األشجار الجديدة، 
يعبثون  الذين  أطفالهم  تنبيه  األهالي  وعلى 
المعدة  المياه  وصنابير  الحديقة  بأشجار 
األشجار  تخريب  وعدم  األشجار،  لسقاية 

وكسرها أو قلعها من مكان زراعتها«.

التنسيق بني دائرتي احلدائق 
والتشجري والنظافة

في  والتشجير  الحدائق  دائرة  رئيس  ونوه 
ضرورة  حول  اللطيف  عبد  جمال  الطبقة 
كل  ضمن  صغيرة  قمامة  حاويات  وجود 
وظاهرة  األوساخ  انتشار  يقلل  ما  حديقة؛ 
وتركها  داخلها  والمخلفات  األكياس  رمي 
ضرورة  على  شدد  كما  األرض  على 
ودائرة  الحدائق  دائرة  بين  الدائم  التنسيق 

النظافة بخصوص نظافة جميع الحدائق.

وّضح نازحو ناحية زركان بأن القصف 
لذا  حلوا،  أينما  يالحقهم  كان  التركي 
اضطروا للنزوح من منازلهم، وبيّنوا أن 
السكان  سيرسل  بأنه  يتحدث  »أردوغان 
يتحدث  والذين  مناطقهم،  إلى  األصليين 
جبهة  من  مرتزقته  هم  أردوغان  عنهم 
ما  غرار  على  داعش  ومرتزقة  النصرة 

فعل في عفرين«.

نزوح قسري لآلالف بفعل
 الغزو الرتكي

شمال  مناطق  على  التركي  الغزو  أدى 
وشرق سوريا لنزوح اآلالف من منازلهم 
التي استُهدفت بكافة أنواع األسلحة الثقيلة، 
فقد  الرسمية  غير  اإلحصائيات  وبحسب 
من  شخص  ألف   300 من  أكثر  نزح 
العين وكري  منطقتي سري كانيه/ رأس 
سبي/ تل أبيض، ولجأ نازحو سري كانيه 
الذي هُّجروا قسراً إلى مدن ونواحي إقليم 
الجزيرة ونازحي كري سبي إلى مناطق 

إقليم الفرات.
ما  والفرات  الجزيرة  إقليمي  أبناء  وبذل 
لتأمين مستلزمات نازحي سري  بوسعهم 
قامشلو  مدينة  ففي  سبي،  وكري  كانيه 
المدينة  شرقي  قدوربك  حي  أبناء  أسكن 
التابعة  زركان  ناحية  من  عوائل  ثالث 
للهجمات  تتعرض  التي  كانيه،  لسري 
منذ أسابيع، ضمن مجلس الكومين لحين 
تأمين مسكن لهم، ومن بينهم عائلة محمد 

خليل الخمسيني.

من  عدد  مع  خليل  محمد  عائلة  ونزحت 
زركان  ناحية  من  األخرى  العائالت 
وشرق  شمال  الجزيرة  إقليم  في  التابعة 
سوريا، عقب اشتداد القصف على الناحية 
والقرى المجاورة لها بالطائرات الُمسيّرة 
وّضح  الصدد  وبهذا  الثقيلة،  والمدافع 
خليل: »كنا في حركة دائمة لحماية قرانا 
الهجمات  اشتداد  ومع  هجوم،  أي  من 
بالطائرات  الناحية وقصفها  التركية على 

الحربية والُمسيّرة، خرجنا من الناحية«.
استهدف  القصف  بأن  خليل  محمد  وبيّن 
من  »خرجنا  وقال:  المدنيين،  منازل 
أيام  ثالثة  وبعد  كولية  قرية  إلى  زركان 
اشتّد  العودة  وبعد  الناحية،  إلى  عدنا 
القصف مرةً أخرى، اضطررنا للخروج 
شوري  قرية  إلى  وتوجهنا  ثانية  مرة 
خمسة  بحوالي  زركان  شرقي  الواقعة 
ثم  زيدية،  قرية  إلى  ومنها  متر،  كيلو 
أيضاً،  القرية  التركي  االحتالل  استهدف 
للنزوح إلى تل تمر، وبعدها  فاضطررنا 

بأسبوع توجهنا إلى مدينة قامشلو«.

قوا بني طفل وامرأة.. مل ُيفرِّ

وأوضح خليل بأن االحتالل التركي كان 
»الهدف  وقال:  نزحوا،  أينما  يستهدفهم 
استخدموا  فقد  منازلنا،  من  إخراجنا  كان 
كافة الطرق من أجل ذلك، لم نكن لنخرج 
وامرأة  بين طفل  يُفّرق  لم  القصف  ولكن 

وبين مدني وعسكري«.
التركي  االحتالل  بأن  خليل  محمد  ونّوه 

يهدف لتهجير سكان المنطقة من منازلهم 
االحتالل  دولة  »رئيس  وقال:  ومدنهم، 
السكان  سيرسل  بأنه  يتحدث  التركي 
يتحدث  والذين  مناطقنا،  إلى  األصليين 
ومرتزقة  مرتزقته  هم  أردوغان  عنهم 
داعش على غرار ما فعل في عفرين«، 
وأوضح: »الجميع يرى كيف هي أوضاع 
قتل  هناك  يوم  كل  ففي  اآلن،  عفرين 

وسلب ونهب يتم بحق سكان المنطقة«.

يضغطون على األهالي 
لسلب أمواهلم 

وأّكد محمد خليل بحسب بعض مصادره 
االحتالل  جيش  احتلها  التي  القرى  في 
قرية عشبة،  بينها  التركي ومرتزقته من 
ينهبون  التركي  االحتالل  مرتزقة  بأن 
قوانين  ويُطبّقون  شيء،  كل  ويسرقون 
جديدة على األهالي مثالً: »يُسجلون أسماء 
العوائل، ومن ينقص منهم أو يذهب لمكان 

ولم يعد يتم قتل جميع أفراد العائلة«.
االحتالل  جيش  إلى  االنتباه  خليل  ولفت 
غربي  مطبعة  قرية  احتل  الذي  التركي 
»في  وقال:  كلم،  خمسة  زركان  ناحية 
األيام األولى لم يفعلوا شيء بالعوائل التي 
بقيت في القرى المجاورة لزركان، وبعد 
ثالثة أيام سرقوا كافة ممتلكاتهم من القمح 
والقطن، ونقلوها إلى تركيا، ومن يرفض 
األهالي  على  ويضغطون  قتله،  يتم  ذلك 

لسلب أموالهم«.
وكالة/ هاوار

المحاكم  إحدى  بدء  مع  ـ  قامشلو   / روناهي 
بالقرب من قامشلو بمحاكمة مرتزقة داعش 
المحليين بما يعني أنهم من الجنسية السورية، 
سرعان ما كان الهجوم التركي ومرتزقته من 
الوطني  الجيش  باسم  وداعش  نصرة  جبهة 
ومناطق  سبي  وكري  كانيه  سري  في  يبدأ 

أخرى.
المرتزقة  محاكمة  بعد  بأنه  أدركت  تركيا 
عن  الدفاع  محكمة  قبل  من  السوريين 
سوف  الجزيرة  إقليم  في  الموجودة  الشعب 
األجانب عبر محكمة  المرتزقة  تتم محاكمة 
سوريا،  وشرق  شمال  في  تنشأ  قد  دولية 
وكل األدلة واإلثباتات تؤكد بأن تركيا ودول 
داعش  تمول  كانت  وإقليمية  عالمية  أخرى 
بكافة السبل، ولكن ليس مثل تركيا فهي كانت 
للمرتزقة، والذي عاث  لهذا  الفقري  العامود 
فساداً في سوريا والعراق، وقتل اآلالف من 
وبطرق  وشفقة  رحمة  أي  بدون  المدنيين 
لحرق  ووصلت  القتل،  من  بشعة  ووسائل 

البشر وهم أحياء.
كان للكرد نصيباً كبيراً من هذا اإلجرام في 
في  والمقاتلين  المقاتالت  تضحيات  المقابل 
والمتطرفين  المرتزقة  على  القضاء  سبيل 
عبر  المنطقة  في  األخرى  الشعوب  ومعهم 
قضت  التي  الديمقراطية  سوريا  قوات 

عسكرياً على مرتزقة داعش في شهر آذار 
من هذا العام، مما أثار حفيظة تركيا الحاضنة 
كانيه/  سري  على  بهجوم  لتبدأ  لداعش  األم 
رأس العين وكري سبي/ تل أبيض ومناطق 

أخرى في التاسع من الشهر الماضي.

خماوف تركيا من حماكمة 
مرتزقة داعش

كانت  التي  األسباب  أهم  أحد  إن  يخفى  وال 
تقف وراء هجوم المحتل التركي على شمال 
وشرق سوريا غير استهداف الشعب الكردي 
إنقاذ  هي  المنطقة  في  الذاتية  واإلدارات 
اإلدارة  سجون  في  داعش  مرتزقة  معتقلي 
الذاتية ألنهم أثناء االستجواب أكدوا على دعم 
الدخول  وتسهيل  لهم  التركي  االحتالل  دولة 
والخروج من أراضيها لسوريا، ومع الهجوم 
بعد  داعش  مرتزقة  من  المئات  فر  التركي 
بالقرب  المخيمات  على  المتكررة  الهجمات 
من عين عيسى والسجون في مختلف مناطق 
بنقلهم  تركيا  ولتقوم  سوريا،  وشرق  شمال 
إلى أراضيها ولتبتز بهم اآلن الدول الغربية، 
وتحركت تركيا أكثر لتقوم بمسرحية اعتقال 
لبعض من عناصر مرتزقة داعش بعد مقتل 

أبو بكر البغدادي في إدلب في منطقة تخضع 
من  دقيقة  بعملية  وكانت  مرتزقتها  لسيطرة 
لقوات سوريا  القوات األمريكية وكانت  قبل 

الديمقراطية دور أساسي وكبير فيها.

أردوغان يبتز العامل!!

الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد 
قال:  تويتر  على  حسابه  عبر  عبدي  مظلوم 
من  سجناء  ببضعة  العالم  يبتز  »أردوغان 

تركيا  أن  تؤكد  لدينا وثائق  إرهابيي داعش. 
في  داعش  إرهابيي  من  العديد  تستخدم 
ابتزاز تركيا  غزوها لشمال سوريا. إليقاف 
للحقيقة،  وإظهاراً  وإحباط مخططاتها  للعالم 
في  دولية  محكمة  عقد  يجب  العدالة،  وبناء 
شمال سوريا، حيث ارتكبت فيه داعش أفظع 

جرائمها«.
إقامة  ويجب  واقعي  الكالم  هذا  بالفعل 
لهؤالء  سوريا  وشرق  شمال  في  محكمة 
المرتزقة فشعوب شمال وشرق سوريا أحق 

قدموا  ألنهم  المرتزقة  بمحاكمة  الجميع  من 
على  القضاء  سبيل  في  األكبر  التضحيات 
داعش التي تنامت مجدداً بعد الهجمة التركية 
السوري، ولكن ستقف  الشمال  الفاشية على 
المنطقة  وشعوب  الديمقراطية  سوريا  قوات 
تركيا، ويبقى  المرتزقة وراعياتهم  في وجه 
والموت  حياة  المقاومة  الشعوب  هذه  شعار 

للمرتزقة ومن يدعمهم.
ويُذكر أن محكمة الدفاع عن الشعب، تأسست 
المجلس  من  شرعيتها  وأخذت   ،2014 في 
في  الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة  التشريعي 
الجنايات  في  تبت  والمحكمة  الجزيرة،  إقليم 
وشرق  شمال  مناطق  أبناء  بحق  المرتكبة 
هؤالء  ارتكبها  التي  واالنتهاكات  سوريا 
المتطرفين بموجب قانون مكافحة اإلرهاب، 
والذي أُصدر استناداً ألحكام العقد االجتماعي 
المجلس  من  الُمقدم  المقترح  على  وبناًء 
التنفيذي في اإلدارة الذاتية الديمقراطية برقم 
ومصادقة   ،2014/7/31 بتاريخ   /244/
 /25/ رقم  بجلسته  التشريعي  المجلس 

المنعقدة بتاريخ 2014/9/27م.
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يا يجب محاكمة مرتزقة داعش في شمال وشرق سور

»أردوغان يوّطن المرتزقة في منازلنا«

تقرير/ جوان حممد

هيئة االقتصاد: »سلب الُمدخرات المادية؛ أساس لسلب ونهب القيم اإلنسانية«

دائرة الحدائق والتشجير في الطبقة تستكمل حملتها

الغزو  على  رداً  ـ  قامشلو  روناهي/ 
السوري؛  الشمال  لمناطق  التركي 
نظمت هيئة االقتصاد والزراعة في إقليم 
الجزيرة تظاهرة تنديداً بالغزو واالجتياح 
التركي على الشمال السوري، وشارك 
بالتظاهرة جميع فروع وأقسام الزراعة 

والثروة الحيوانية بإقليم الجزيرة.
وبدأت التظاهرة من أمام مقر الزراعة 
في  السياحي  بحي  الحيوانية  والثروة 
منظمة  مقر  إلى  وصوالً  قامشلو  مدينة 
تُحيّي  هتافات  وسط  اإلنسان  حقوق 
يافطات  ُرفعت  كما  الكرامة  مقاومة 
ُكتب عليها »ال للبضائع التركية، سلب 
لسلب  أساس  هو  المادية  المدخرات 
لعمليات  القيم اإلنسانية، وصور  ونهب 

السرقة ضمن الصوامع المحتلة«.
العربية  باللغتين  البيان  قراءة  وقبل 
الشهداء  ألرواح  استذكاراً  واإلنكليزية؛ 
وقف جميع المتظاهرون دقيقة صمت، 
»منذ  فيه:  وجاء  البيان  قُِرئ  ثم  ومن 
وفي  عامة  سوريا  في  الثورة  بداية 
خاصة  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

إلى  اإلرهابية  المجموعات  دخول  ومع 
قامت  داعش؛  رأسهم  وعلى  مناطقنا 
فقتلوا  الجرائم  بأفظع  المجموعات  هذه 
البشر وذبحوا األبرياء، ونهبوا ممتلكات 
التي  الجرائم  أبشع  ومارسوا  شعبنا، 
ترسخت في ذاكرة التاريخ الحديث، كما 
وقطعوا الطرق البرية التجارية وحالوا 
دون وصول الشاحنات المحملة بالمواد 
والدوائية  منها  الغذائية  األساسية: 

وغيرها.
اإلدارة  على  الضغط  زاد  هذا  كل 
وبصعوبة  بدورها  قامت  والتي  الذاتية 
ومنها  الضرورية  المواد  جميع  بتوفير 
واستطاعت  الزراعية،  المستلزمات 
بالرغم من إمكاناتها المحدودة أن تبذل 
وتنظيم  إدارة  سبيل  في  كبيراً  جهداً 
مختلف األنشطة االقتصادية من زراعة 

وصناعة وتجارة وغيرها.«
القضاء  تم  أن  »وبعد  البيان:  وتابع 
بتضحيات  اإلرهابية  المجموعات  على 
في  استطعنا  شهدائنا؛  ودماء  قواتنا 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية السير بعجلة 

تدريجياً  والتطور  النمو  نحو  االقتصاد 
ومنعناه من االنهيار، واستطعنا أن نبني 
تتشارك  كومينالياً  مجتمعياً  اقتصاداً 
فيه كل شرائح شعبنا في العمل إلنجاز 
عبر  المتنوعة  االقتصادية  مشاريعها 

الجمعيات التعاونية.
إيكولوجي  اقتصاد  بناء  واستطعنا 
عليها  والحفاظ  البيئة  حماية  على  قائم 
أي  لتنفيذ  أساسياً  عامالً  واعتبارها 
مشروع. ومن خالل ذلك استطعنا انتاج 
المعايير  مع  تتوافق  زراعية  محاصيل 
بناء  إلى  باإلضافة  والغذائية،  الصحية 
يحافظ  الذي  بالشكل  الصناعة  وتطوير 

على البيئة والنظام البيئي«. 
هذه  سياستنا  »إن  البيان:  وأضاف 
ترْق  لم  الذاتي  االكتفاء  إلى  الطامحة 
للدولة التركية ومرتزقتها. فمع هجمتهم 
القذرة  أيديهم  وضعوا  علينا  العدوانية 
على صوامعنا في كري سبي )تل ابيض(  
وسرقوا  العين(،  )رأس  كانيه   وسري 
على  استولوا  كما  شعبنا،  وخبز  قمحنا 
والمحالت  والمعامل  المنشئات  جميع 
أمالك  وسرقوا  والتجارية  الصناعية 
المساحات  عن  عدا  هذا  هناك.  الشعب 
قبل  من  المحتلة  المناطق  في  الزراعية 
دولة االحتالل التركي التي خرجت من 
خطتنا الزراعية، وكذلك باقي األراضي 
الزراعية الخصبة على الشريط الحدود، 

حيث لم يستطيع الفالحون زراعتها.
يفرض  أن  التركي  االحتالل  أراد  لقد 
تصبح  كي  أخرى  مرة  علينا  الحصار 
إال  منتجاته  لتصريف  سوقاً  مناطقنا 
لديه  كان  نفسه  تلقاء  ومن  الشعب  أن 
اتباع  عنه  نتج  الذي  الكافي  الوعي 
المنشأ  ذات  البضائع  مقاطعة  سياسة 
التركي واعتبر شراء أي منها هو شراء 
لرصاصة يُقتل بها أطفالنا. نعم؛ فالدولة 

العسكرية  البربرية  بهجمتها  التركية 
ولقمة  قوته  في  شعبنا  حاربت  علينا 
عيشه وأرادت ضرب مشروع اإلدارة 
ضرب  خالل  من  الديمقراطية  الذاتية 

وتهديم اقتصادها«. 
الظروف  هذه  البيان: »في ظل  واُختتم 
شمال  مناطق  بها  تمر  التي  الصعبة 
المنظمات  نناشد  فإننا  سوريا؛  وشرق 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولية 
تعمل  التي  وبخاصة  مجاالتها  بمختلف 
أن  الغذائي  االقتصاد واألمن  في مجال 
تقوم بواجبها اإلنساني واألخالقي وتقدم 
الدعم الالزم لإلدارة الذاتية الديمقراطية 
متمثلة بهيئة االقتصاد والزراعة وبشكل 
القطاع  مجال  في  الدعم  تقديم  خاص 
الزراعي والثروة الحيوانية والعمل على 
سد حاجات المزارعين من المستلزمات 
أدوية  سماد،  بذار،  من  األساسية 
التخاذ  نناشدها  كما  وبيطرية.  زراعية 
كافة الخطوات الالزمة والتي من شأنها 
المساهمة في ردع العدوان التركي على 
القائمة  سياساتها  عن  والكف  مناطقنا، 

على الغزو واالحتالل وسلب الممتلكات 
العامة والخاصة«.

بصدد  إحصائية  قراءة  وتم  كما 
الغزو  نتيجة  االقتصادية  األضرار 
التركي على منطقتي كري سبي وسري 
ولغاية   2019/10/9 تاريخ  من  كانيه 

2019/11/5م؛ جاء فيه:
»مساحة األراضي الزراعية الموجودة 
في المنطقتين كري سبي و سري كانيه، 
التي  المناطق  في  الموجودة  الصوامع  
الموجودة  والكميات  للغزو  تعرضت 
للسرقة،  جميعها  تعرضت  والتي  فيها 
الموارد  الحيوانية،  الثـروة  األسمـدة، 
المناطق،  هذه  في  الموجودة  المائية 
والصناعية،  التجارية  المحالت 
المعامل  التعاونية،  الجمعيات  األفران، 
إحصائية  إلى  باإلضافة  والمنشآت، 
كري  في  موجودة  كانت  التي  اآلليات 

سبي وسري كانيه«.

الحدائق  دائرة  تعمل  ـ  الطبقة  روناهي/ 
متابعة  على  الطبقة  مدينة  في  والتشجير 
خطتها لتشجير الحدائق التي شملت حديقة 
قرب  الثاني  الحي  في  الواقعة  الفرقان 
مرحلتين  على  وذلك  الثقافي؛  المركز 
 60 والثانية  شجرة   90 األولى  المرحلة 

شجرة.
الفرقان  حديقة  في  التشجير  حملة  وحضر 
المرأة  ولجنة  المرأة  وإدارة  البلديات  لجنة 
المدنية  اإلدارة  مؤسسات  من  وبمشاركة 
وذلك  الطبقة؛  منطقة  في  الديمقراطية 

بإشراف ورشة دائرة الحدائق والتشجير.
حملتها  والتشجير  الحدائق  دائرة  وتتابع 
شجرة  ألفي  حوالي  زراعة  تشمل  التي 
داخل المدينة لتصل خطتها لحديقة الفرقان 
الواقعة في الحي الثاني قرب حديقة المركز 
الثقافي، ليكون تشجيرها بعد تعرض بعض 

أشجارها لليباس واإلهمال.
ولالطالع على أخر أعمال دائرة الحدائق 

»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  والتشجير؛ 
الحدائق  دائرة  رئيس  مع  التالي  اللقاء 
اللطيف  عبد  جمال  الطبقة  في  والتشجير 
والتشجير  الحدائق  دائرة  أن  أكد  الذي 
المدينة  حدائق  زراعة  في  تواصل خطتها 
التي ضمت حديقة الفرقان لتشمل المرحلة 
من  العديد  سبقها  وقد  شجرة؛   90 األولى 
بعض  اللطيف  عبد  جمال  وعّدد  الحدائق، 
حي  حديقة  منها  زرعت؛  التي  الحدائق 
الحي  حديقة  من  العمل  وانتهى  المهاجع، 
شجرة،   130 فيها  ُزرع  والتي  الجنوبي 
خط  وإيصال  السور،  تأهيل  تم  وكذلك 
المزروعة،  األشجار  لسقاية  للحديقة  مياه 
ومن ثم يتم العمل في حدائق األحياء ومن 

ضمنها حديقة الفرقان وحدائق المدارس.
وأشار عبد اللطيف إلى أن أنواع األشجار 
الفرقان  حديقة  في  زراعتها  تمت  التي 
هي  األشجار  تلك  وأبرز  متنوعة،  كانت 
المروحي  النخيل  مثل  الخضرة  الدائمة 

تقرير/ برييفان محي

 تقرير/ ماهر زكريا

يكي  أكثر من مائة ألف طفل أمر
محتجزون في الواليات المتحدة!!!

ضد  األمريكية  السياسات  حدة  تتزايد 
تولي دونالد  يوم منذ  بعد  يوماً  المهاجرين 
تشير  حيث  الرئاسة،  منصب  ترامب 
التقديرات إلى أن ما ال يقل عن 100ألف 
في  احتجاز  مراكز  في  محتجزون  طفل 

الواليات المتحدة.
الواليات  فإن  المتحدة،  لألمم  لتقرير  وفقاً 
الدول  من  واحدة  هي  األمريكية  المتحدة 

الرئيسية التي يتم فيها احتجاز األطفال.
ضد  العنيفة  بتصريحاته  ترامب  اشتهر 

المهاجرين
برس  فرانس  لوكالة  نوفاك  مانفريد  وأكد 
في  موجودون  مهاجر  طفل  103ألف  إن 
السجون أو في مراكز االحتجاز. حيث قال 

دخول  حاولوا  األطفال  هؤالء  إن  نوفاك 
الواليات المتحدة لوحدهم أو مع أسرهم.

رئيساً  كان  الذي  ترامب،  دونالد  واشتهر 
في  منصبه  توليه  منذ  الشيوعي  للحزب 
العنيفة  بتصريحاته  الثاني 2017،  كانون 
الذي  ترامب،  وأصر  المهاجرين.  ضد 
تسبب في جدال حول مشروعه لبناء جدار 
على الحدود المكسيكية، في البداية على أن 

المكسيك هي التي ستمول المشروع.
الذي  الطلب  هذا  رفض  تم  أن  منذ 
التي  األموال  إزالة  تقرر  ترامب،  قدمه 
خصصت للجدار من ميزانية وزارة الدفاع 

)البنتاغون(.

مجال عبد اللطيف


