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صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

أهالي الرقة حيضرون لزراعة املوسم الشتوي
من شارك يف املؤامرة الدولية على 

أوجالن وما هي أهدافهم؟!
معرض األنساب يف الطبقة ...« أخوة 

الشعوب حقيقة ال شعار«
سوق اجلمعة الشعبي بالطبقة... 

تلبية للحاجات وأسعار رمزية

التداوي باألعشاب.... تأثري 
إجيابي دون أضرار جانبية

«سنستمر بعملنا لتفعيل 
دور املرأة أكثر يف املؤسسات«

 على 
ً
أوجالن... عشرون عاما

سِر الرهان؟! ـ2ـ
َ
املؤامرة، من خ

تنتشر األسواق في كامل مدينة الطبقة، ومن هذه 
األسواق سوق الجمعة الشعبي الذي يُعتبر أحد أهم 

األسواق في المدينة وأكبرها وأكثرها ازدحاماً.

العربي  بالطب  والمعروف  البديل  الطب  يعتبر   
والذي يعتمد في وصفاته على األعشاب الطبيعية 
محالت  تتعدد  ولذلك  المنطقة،  في  تنتشر  التي 
أسواق  في  الطبيعية  األعشاب  بيع  أو  العطارين 
الذين  األرياف  أبناء  يعتبر  حيث  الطبقة،  مدينة 
قطنوا في المدن هم من أكثر رواد هذه المحالت 
األعشاب  هذه  ببيئة  ومعرفتهم  ارتباطهم  بسبب 

وطبيعتها.

أصبحت المرأة النواة الرئيسية في كافة مؤسسات 
كافة  في  بصمتها  فوضعت  الذاتية،  اإلدارة 
آفا   روج  ثورة  بداية  منذ  وذلك  العمل،  مجاالت 
وشمال سوريا حيث افتتحت العديد من المؤسسات 
في اإلدارة الذاتية والخاصة بالمرأة، ومن أبرزها 
والعمل  للتنسيق  آفا  في روج  االجتماعية  اللجنة 
الموحد بينها وبين جميع مؤسسات اإلدارة الذاتية 

والمدنية، إليجاد مشاريع هادفة تخدم المجتمع.

ما يحدث اليوم في عفرين التي ستنتصر ال محال؛ 
تُطلُق من سواعد  بنادق  كان ويكون عن طريق 
الديمقراطية،  األمة  بفكر  مؤمنة  لعقول  تَحتَِكم 

وبفكر أوجالن.

قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في اإلدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها نزيفة 
خلو أن »مدينة منبج مدينة مستقرة يعمها السالم«، وأشارت إلى أن تهديدات تركيا »لم تعد ذات 
منبج  لمدينة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  وأكدت  معنى«. 

وريفها نزيفة خلو أن التهديدات التركية هي تهديدات عدائية

« سنناضل على مجيع األصعدة 
كما على الصعيد العسكري «

خمططات تركيا رامية إلفشال املشروع 
الدميقراطي بشمال وشرق سوريا
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هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  تعرض 
أوجالن في التاسع من تشرين األول عام 
فيها قوى  لمؤامرة دولية شاركت   1998

الهيمنة في الحداثة الرأسمالية وأذيالها من 
التي  األوسط  الشرق  في  القومية  الدول 
تُطبِق سياسات القوى العظمى في المنطقة. 

المستقبل وبالتعاون  برعاية حزب سوريا 
لمنطقة  الديمقراطية  المدينة  اإلدارة  مع 
الطبقة، ممثلة بلجنة الثقافة والفن والرابطة 

العلمية لتوثيق أنساب القبائل العربية افتتح 
»أخوة  شعار  تحت  األنساب  معرض 

«5الشعوب حقيقة ال شعار«.

قسد تتحدى ظروف اجلو السيئة وتسحق داعش
في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة مهرجان أوصمان صبري الثاني لألدب، روناهي/ قامشلوـ انطلق، اليوم، فعاليات 

مثقفين  من  واسعة  بمشاركة  قامشلو، 
وشعراء وأدباء كافة مناطق شمال وشرق 
لمقاومة  المهرجان  إهداء  وتم  سوريا. 

العصر في عفرين.
إقليم  في  والفن  الثقافة  هيئة  وبرعاية 
صبري  أوصمان  مهرجان  أقيم  الجزيرة 
الثاني ألدب اليوم في مركز محمد شيخو 
بالوقوف  المهرجان  وبدأ  والفن.  للثقافة 
دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وبعدها 
ألقى نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة 
كلمة  حنا  حنا  الجزيرة  إقليم  في  والفن 
هذا  إقامة  من  الهدف  إلى  فيها  تطرق 
األصيل  األدب  ثقافة  لنشر  المهرجان 
والتسامح  المشتركة  األخوة  وثقافة 
والمحبة بين المكونات إضافة إلى إظهار 
شعوب  بين  المشترك  التعايش  جوهر 
بأن  حنا  حنا  وأكد  سوريا.  وشرق  شمال 
العصر  مقاومة  إلى  مهداة  المهرجان  هذا 

في عفرين.

كما وتحدث عضو اللجنة التحضيرية آرام 
آري مَرحبا بالحضور من أدباء وشعراء 
في  دورهم  على  وأثنى  ومثقفين  وفنانين 
هذا  بأن  ونوه  الثاني.  المهرجان  إقامة 
بالمشاركة  غيره  عن  يتميز  المهرجان 

الواسعة من جميع المكونات.
 – الكرد  الكتاب  اتحاد  رئيس  تحدث  كما 
محطات  أبرز  عن  زنكي  ديالور  سوريا 
إن  وقال  صبري،  أوصمان  المناضل 
أوصمان صبري أًعتقل أكثر من 18 مرة 
من  انطالقاً  االستبدادية،  األنظمة  يد  على 
وإيران  والعراق  بسوريا  ومرورا  تركيا 
أوصمان  المناضل  أن  وأوضح  ولبنان، 
في  عمره  من  عاماً   12 قضى  صبري 

سجون تلك الدول.
المهرجان  فعاليات  انطلقت  وبعدها 
الشعرية  القصائد  بإلقاء  األول  بيوم 

المشاركة في المهرجان، وألقت الشاعرة 
األمهات  معاناة  عن  قصيدة  سينو  اناهيتا 
وما  سوريا،  وشرق  شمال  ثورة  خالل 
قدمته النساء من تضحيات بهدف تحرير 
الشاعر  وألقى  كما  الحرية،  ونيل  الوطن 
بخت رش قصيدة تمحورت حول معاناة 
كافة  خاللها  من  وطالب  المهاجرين، 
الوطن  أرض  حول  للتكاتف  المكونات 

كونها األصل واالساس.
وبدوره ألقى الشاعر جان إبراهيم قصيدة 
عن مقاومة العصر في عفرين، أشار من 
وشرق  شمال  شعوب  معاناة  إلى  خاللها 
كافة  من  المرتزقة  هجمات  من  سوريا 
دلبرين  الشاعر  أكد  حين  في  الجهات، 
القائد  عن  ألقاها  قصيدة  خالل  من  محمد 
عبد هللا أوجالن، وأوضح من خاللها أن 
وشبه  والثقافة،  األدب  منبع  هو  أوجالن 
القائد بجبل جودي الصامد في وجه أعداء 

اإلنسانية.
والجدير بالذكر في هذا المهرجان شارك 
شمال  مكونات  كافة  من  وأدباء  شعراء 
العربية  الثالث  وباللغات  سوريا  وشرق 

والكردية والسريانية.
عرض  الذي  األدبي  للنتاج  بالنسبة  أما 
 19 فهي  المهرجان  هذا  في  وسيعرض 
و25  الكردية،  باللغة  شعرية  قصيدة 
باللغة  قصة  و16  العربية  باللغة  قصيدة 
و3  العربية  باللغة  قصة  و22  الكردية، 
باللغة  و9  الكردية  باللغة  أدبية  مقاالت 

العربية.
أيام  ثالث  مدة  المهرجان  وسيستمر  هذا 
اليوم   القصائد في  يقرأ  التوالي، بحيث  ع 
األول وتسرد القصص القصيرة في اليوم 
الثالث  اليوم  في  المقاالت  وتقرأ  الثاني 

لتوزع الجوائز في اليوم نفسه.

يعمل المزارعون في منطقة الكسرات 
على  الجنوبي  الرقة  ريف  في 
تحضيرات لزراعة موسم الشتاء، ليتم 
طرحه في أسواق مدينة الرقة وتحقق 

االكتفاء الذاتي.

تعتبر منطقة الكسرات من أهم المناطق 
تعد  والتي  الرقة  مدينة  في  الزراعية 
لألهالي، كون غالبيتهم  مصدر رزق 
وتشتهر  الزراعة،  على  يعتمدون 
التي  الخضروات  بزراعة  الكسرات 
تغذي وتؤمن الخضار بكافة أنواعها.

الحمراء  بترتبها  أراضيها  وتتميز 
مادة  على  واحتوائها  وخصوبتها 
على  النباتات  تساعد  التي  اآلزوت 

النمو بشكل أفضل.
في  الزراعية  األرضي  مساحة  وتبلغ 
 15 من  أكثر  إلى  الكسرات  منطقة 
دونم ومعظم هذه األراضي هي  ألف 

مروية من مياه الفرات.
كامل  الكسرات  منطقة  وتغطي 
الخضروات  من  وريفها  الرقة  مدينة 
الشتوية مثل )بقدونس- رشاد- سبانخ- 
من  وغيرها  فجل-بطاطا(  نعناع- 

الخضروات، أما الفائض من اإلنتاج 
باقي  إلى  التجار  عبر  تسويقها  فيتم 

المناطق في الشمال السوري.
أهالي  من  السلوم  خليل  المزارع 
»نقوم  قائالً:  تحدث  فرج«  »كسرة 
بحرث األرضي من جديد ألننا مقبلين 
لهذا  الشتوي،  الموسم  زراعة  على 
البذار،  بزراعة  للبدء  التربة  نحضر 
المحاصيل  نقوم بزراعة بعض  كما 

البالستيكية  البيوت  في  الشتوية 
ال  التي  والخيار  البندورة  مثل 

تتحمل الصقيع واألمطار«.

مهرجان أوصمان صربي الثاني
 لألدب.... بصمة للتعايش املشرتك

هجمات  بشن  التركية  الدولة  تستمر 
تُعتبَر  التي  بوطان  منطقة  كثيفة على 
ضد  الكريال  قالع  أقوى  إحدى 
مواجهة  وفي  االحتالل،  محاوالت 

الكريال  مقاتلو  يواصل  الهجمات  هذه 
مقاومتهم البطولية ويؤكدون على مر 
الحرية  مبادئهم في  ثباتهم على  األيام 

«4والديمقراطية.
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ال شيء يثني من عزمية قوات سوريا 
الدميقراطية التي آثرت حترير شمال وشرق سوريا من 

املرتزقة، فتقدمت ببسالة في معركة »دحر اإلرهاب« 
لتحرير ما تبقى من ريف دير الزور من مرتزقة داعش، 

فأحلقت خسائر كبيرة بهم في بلدة السوسة وحتدت 
ظروف اجلو السيئة من العواصف الرملية وتقدمت نحو 

«2بلدة الهجني من أربعة محاور... 

9»
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ـ تشهد بلدة السوسة بريف دير  مركز األخبار 
واشتباكات  معارك  األثناء  هذه  في  الزور 
ومرتزقة  الديمقراطية  سوريا  قوات  بين  قوية 
من  االستفادة  األخيرة  تحاول  فيما  داعش، 
لشن  الرميلة  والعواصف  السيئة  الطقس  حالة 

هجمات معاكسة، ومقاتلو قسد يتصدون لها.
سوريا  لقوات  اإلعالمي  المركز  وقال 
موقعها  على  نشره  بيان  في  الديمقراطية 
السوسة  بلدة  شوارع  :«تشهد  أنه  الرسمي 
قواتنا  بين  االشتباكات  أعنف  االستراتيجية 
جوية صعبة،  أوضاع  وسط  داعش  ومرتزقة 
بالمنطقة عاصفة رملية تحجب  حيث تعصف 
الرؤية ويحاول اإلرهابيون استغاللها ويشنون 
قواتنا  لهم  تتصدى  فيما  معاكسة،  هجمات 

وتردهم على أعقابهم«.
سوريّا  لقّوات  اإلعالمّي  المركز  وأصدر 
الديمقراطيّة بياناً كشفت فيه نتائج معركة دحر 
الـ 24 ساعة الماضية، وجاء  اإلرهاب خالل 

في البيان:
ـ محور الباغوز: شهد المحور اشتباكات عنيفة 
لوحظت  حيث  داعش،  وعناصر  مقاتلينا  بين 
النقاط األماميّة  تحّركات كثيفة لإلرهابيّين في 
ورّد  قّوة،  بكّل  مقاتلونا  فاستهدفهم  للجبهة، 
بقذائف  مقاتلينا  مواقع  بقصف  اإلرهابيّون 
بين  إصابات  أيّة  تسّجل  لم  ولكن  الهاون، 
صفوف مقاتلينا. وعادت االشتباكات المتقطعة 
لتندلع، مع قصف متبادل بقذائف الهاون، كما 
نفّذ طيران التّحالف الّدولّي عّدة ضربات جّويّة 

استهدفت مواقع وتمركزات اإلرهابيّين.
مقاتلونا  تقّدم  األولى،  الصباح  ساعات  في 

مسافة /3/ كم، إثر اشتباكات مع اإلرهابيّين، 
استطاعوا  كما  منهم،  عدد  مقتل  عن  أسفرت 
الفرق  وتمّكنت  جديدة،  نقطة   /17/ تثبيت 
الهندسيّة من تفجير أربعة ألغام كان قد زرعها 

اإلرهابيّون.
إلى  القتاليّة  العمليّات  منطقة  تعّرض  ونتيجة 
داعش  حاول  وكثيفة،  مغبّرة  رمليّة  عاصفة 
السيّئة وحجب  الجّويّة  استغالل حالة األحوال 
الرؤية، في شّن هجمات معاكسة على قّواتنا، 
مقاتلونا  لكن  تثبيتها،  تّم  التي  النقاط  وعلى 
اشتباكات،  بعد  الهجمات،  جميع  أحبطوا 
تّمت  المعركة، حيث  بداية  منذ  تعتبر األعنف 
أسفرت  جّداً،  قريبة  مسافات  المواجهات على 
البقيّة  فيما الذ  عن مقتل عشرات اإلرهابيّين، 
وصاروخي  مدفعّي  قصف  وسط  بالفرار، 

كثيف من قّوات التّحالف الّدولّي أيضاً.
هذا  في  قويّة  اشتباكات  بعد  هجين:  محور  ـ 
تقّدم مقاتلونا مسافة /1/ كم وتمّكنوا  المحور، 
قتلوا  أن  بعد  جديدة،  نقطة   /20/ تثبيت  من 
الطرق  من اإلرهابيّين، فضالً عن قطع  عدداً 
لإلرهابيّين  يمكن  كان  التي  كافة  والخنادق 
نقاط  على  معاكسة  هجمات  لشّن  يسلكوها  أن 
قّواتنا، فيما شّن مرتزقة داعش هجوماً معاكساً 
األحوال  سوء  مستغاّلً  مقاتلينا،  نقاط  على 
الجّويّة وحجب الرؤية بسبب العاصفة الرمليّة 
التي تتعّرض لها المنطقة، ولكن مقاتلونا أفشلوا 
كافّة الهجمات ورّدوا اإلرهابيين على أعقابهم.
ـ  محور السوسة: شهدت شوارع وأحياء بلدة 
)السوسة( أعنف االشتباكات على اإلطالق بين 
قّواتنا ومرتزقة “داعش”، وسط أوضاع جّويّة 

بالمنطقة عاصفة جّويّة  صعبة، حيث تعصف 
اإلرهابيّون  وحاول  الرؤية،  تحجب  رمليّة 
استغاللها بشّن هجمات معاكسة، وتصّدت لهم 
قّواتنا ورّدتهم على أعقابهم، وكانت االشتباكات 
المتقطّعة دائرة في البلدة حتّى لحظة إعداد هذه 

الحصيلة.
عنيفاً  هجوماً  داعش  شّن  البحرة:  محور  ـ 
عنيفة  اشتباكات  واندلعت  قّواتنا،  مواقع  على 
سوء  ظّل  في  داعش،  وعناصر  مقاتلينا  بين 
من  عدد  الهجوم  في  وقتل  الجويّة،  األحوال 
اإلرهابيّين، فيما كانت مدفعيّة التّحالف الّدولّي 
تقصف – وبشكل مكثّف – مواقع اإلرهابيّين، 
سيّارتين  الّدولّي  التّحالف  طيران  فّجر  كما 
لتفجيرها  اإلرهابيّون  أعّدها  قد  كان  مفّخختين 
بين صفوف مقاتلينا، كذلك دّمر الطيران سيّارة 
أخرى كانت تحمل رّشاش دوشكا إضافة إلى 

تدمير جّرافة.
حصيلة االشتباكات:

ـ عدد قتلى اإلرهابيّين: /38/ إرهابيّاً.
 /12/ الّدولّي:  التّحالف  طيران  ضربات  ـ 

ضربة.
 /33/ الصاروخيّة:  التّحالف  قّوات  ـ ضربات 

صاروخاً من نوع “هايمرز”.
موقعاً   /11/ تدمير   –1 اإلرهابيّين:  خسائر  ـ 
منها مركز للقيادة، 2– تدمير مدفع هاون، 3– 
سيّارة  تدمير   –4 مفّخختين،  سيّارتين  تدمير 

دوشكا، 5– تدمير جّرافة.
ـ األلغام التي تّم تفجيرها: /4/ ألغام.

ـ النقاط التي تّم تثبيتها: /37/ نقطة«.

موسم  قطاف  موعد  بحلول  ـ  األخبار  مركز 
التركي  االحتالل  بدأ  عفرين،  في  الزيتون 
الموسم  تقاسم  على  بالتناحر  ومرتزقته 
يعتدي  أخرى  جهة  ومن  عليه،  واالستيالء 
المدينة  شوارع  في  المدنيين  على  المرتزقة 

ويخطفونهم.
االحتالل  جيش  قبل  من  عفرين  احتالل  منذ 
التركي، يتناحر مرتزقته على تقاسم ممتلكات 
من  األول  اليوم  منذ  ينهبوها  التي  األهالي 
احتاللهم عفرين وحتى اآلن. ومن جهة أخرى 
المدنيين،  ومرتزقته  التركي  االحتالل  يخطف 
فديات مالية ضخمة  ويبتزون عائالتهم بطلب 

منهم.
موسم  قطاف  عفرين  أهالي  بدء  مع  بالتزامن 
االقتصادية  المصادر  يعتبر من  الذي  الزيتون 
األساسية في عفرين، استولى جيش االحتالل 

التركي ومرتزقته 

على غالب الموسم، حيث أشارت مصادر في 
االحتالل  أن  هاوار  أنباء  لوكالة  سابق  وقٍت 
التركي ينهب 90% من موسم الزيتون ويترك 
نسبة  الزيتون  أصحاب  من  عفرين  ألهالي 
10% فقط، فيما قال نائب رئاسة هيئة الزراعة 
أن االحتالل  إيبو،  في مقاطعة عفرين صالح 
التركي سينهب 100 مليون دوالر من موسم 

الزيتون في عفرين.
أفادت مصادر لوكالة هاوار باندالع اشتباكات 
بسبب  المرتزقة  بين  ما  واآلخر  الحين  بين 
فيما  الزيتون  مواسم  تقاسم  على  خالفات 
من  مصادر  أشارت  أخرى  جهة  ومن  بينهم. 
كانت  الشرقية  أحرار  مرتزقة  بأن  عفرين 
تريد االستيالء على منزل بالقرب من المركز 
الثقافي في مدينة عفرين، وأنه في الوقت نفسه 
تريد  أيضاً  العسكرية  الشرطة  مرتزقة  كانت 
عليه،  االستيالء 

بين  ما  اشتباكات  نشبت  ذلك  على  وبناًء 
الطرفين.

بين  بعد فض االشتباكات  فإنه  وبحسب شهود 
الطرفين، اعتدت مرتزقة أحرار الشرقية على 
مدنيين على شارع الفيالت، وخطفوا عدداً من 
الشبان بعد أن انهالوا عليهم بالضرب المبرح.

بأن االحتالل  ومن جهة أخرى، أشار مصدر 
أحمد  المواطن  خطفوا  ومرتزقته  التركي 
لناحية  التابعة  قرية كرزيلة  أهالي  عارف من 
شيراوا. وأكد المصدر بأن االحتالل طلب من 
عائلة المخطوف أربعة ماليين، بعد إن تم نقلهم 

لسجن كفر جنة الشهير بالتعذيب.
كما نوه المصدر إلى أن مرتزق يدعى أبو العز 
يعتدي بشكل يومي على أهالي مدينة عفرين، 

وعلى وجه الخصوص عند دوار نوروز.

المشتركة  الرئيسة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
للمجلس التنفيذي في اإلدارة المدنية الديمقراطية 
لمدينة منبج وريفها نزيفة خلو أن »مدينة منبج 
مدينة مستقرة يعمها السالم«، وأشارت إلى أن 
وأكدت  معنى«.  ذات  تعد  »لم  تركيا  تهديدات 
الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في اإلدارة 
المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها نزيفة 
خلو أن التهديدات التركية هي تهديدات عدائية، 
وأضافت: »اعتاد الشعب على سماع التهديدات 
حزب  يصدرها  التي  والتصريحات  التركية 
تأتي  العدائية  التهديدات  هذه  والتنمية،  العدالة 
في ظل األمن واالستقرار الذي تعيشه مناطق 
الشمال السوري«. وعاد مسؤولون أتراك وفي 
مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
القليلة  األيام  في  وتهديدها  منبج  عن  للحديث 
منبج  ستدخل  أنها  تركيا  ادعت  إذ  األخيرة، 
بشأن  الطريق  »خارطة  أسمته  ما  إطار  في 
حسب  الدولي  التحالف  مع  بالتنسيق  منبج«، 
زعم مسؤولين أتراك. لكن قياديون في مجلس 
تصريحات  في  مؤخراً  أكدوا  العسكري  منبج 
سابقة مع وكالة هاوار: »إن التحركات التركية 
تقع ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل 
محصورة  تحركاتها  وستبقى  الفرات(،  )درع 
دوريات  أية  سريان  بدء  مع  المنطقة  تلك  في 
الناطق باسم  مشتركة«. وقال شرفان درويش 
المجلس: »إن ما تروجه وسائل اإلعالم التركية 
غير صحيح«، مؤكداً بأنه »ال توجد أية خطة 
داخل  أمريكية مشتركة   - تركية  دوريات  عن 
المدينة وريفها«. ونوهت نزيفة خلو في حديث 
»لم  لمنبج  التهديدات  أن  إلى  هاوار  وكالة  مع 
إرهاباً  أن  يدعي  فأردوغان  معنى،  ذات  تعد 
أن  حقاً  يعلم  وهو  السوري،  الشمال  في  يوجد 
أبناء الشمال السوري هم من حاربوا اإلرهاب 
والتنمية  العدالة  وحزب  ودحروه،  سوريا  في 

أن  أراد  لذلك  اإلرهاب،  يدعم  كان  من  هو 
يستمر اإلرهاب في سوريا«. وأردفت بالحديث 
أردوغان  رأى  »وعندما  ذاته:  السياق  في 
األراضي  باحتالل  بدأ  اإلرهاب  نهاية  قرب 
السورية  عفرين  مدينة  وهاجم  السورية 
العالم  دول  أمام  ظاهراً  بات  حتى  ليدمرها، 
أجمع اإلجرام التركي ومرتزقته في األراضي 
المدنيين  وسرقة  نهب  من  المحتلة  السورية 
مساعي  إلى  خلو  نزيفة  وأشارت  وخطفهم«. 
شمال  مدن  واستقرار  أمن  لزعزعة  تركيا 
يروق  ال  الشعب  استقرار  ألن  سوريا،  شرق 
التهديدات  خالل  من  وذلك  التركية،  للحكومة 
»فمشروع  مسترسلة:  وأضافت  تطلقها.  التي 
وتعدد  المشترك  والتعايش  الديمقراطية  األمة 
الطامعة،  الدول  صالح  في  يصب  ال  الثقافات 
تعددية  مركزية  ال  تكون  أن  يريدون  ال  فهم 
المشروع،  هذا  ليفشلوا  ويسعون  ديمقراطية، 
ألنهم يريدون لهذه المناطق أن تعيش في ظل 
السلطة واالستبداد«. واختتمت حديثها بالقول: 
السالم،  يعمها  مستقرة  مدينة  منبج  »مدينة 
أن  نستطيع  المشترك  والتعايش  وبالتكاتف 
يعمها  واحدة  وأرضاً  شعباً  سوريا  من  نجعل 
أطماعها  لتحقيق  فقط  تركيا  فتهديدات  السالم، 

وال تصب في صالح الشعب السوري«.

مركز األخبار ـ قال صحفيون كرد من مدينة 
الدولة  »تستخدم  سوريا:  شمال  في  كوباني 
الذي شهدته  العسكري  االنقالب  التركية حجة 
الصحفيين  العتقال   2016 تموز  في  تركيا 
والسياسيين المناهضين للحكومة«، وأكدوا أن 
تركيا بما تمارسه من سياسات لن تستطيع كتم 
صوت الحق. حديث الصحفيين جاء بعد أيام من 
اعتقال السلطات التركية أكثر من 100 سياسي 
تركيا  داخل  عدة  مدن  في  كردي  وصحفي 
األول  تشرين  من  الـ9  يوم  كردستان  وباكور 
وكالة  مراسلة  أجرتها  لقاءات  في  الجاري، 
لزكين  الكردي  الصحفي  وأكد  هاوار.  أنباء 
محمد: »تعسى الدولة التركية من خالل اعتقال 
التي  الداخلية  األزمة  وقائع  إخفاء  الصحفيين 
تعيشها، السلطات التركية ومن خالل سياساتها 
هذه تريد كسب المزيد من الوقت لحماية نفسها 
محاولة  »بحجة  وأضاف:  االنهيار«.  من 
االنقالب العسكري الذي شهدته تركيا منتصف 
عام 2016، ثم فرض قانون الطوارئ، تعتقل 

الكرد، تركيا  السياسيين والصحفيين  السلطات 
تمارس سياسة ديكتاتورية على كل من ينادي 
جريمة  تعتبر  التي  والحرية  بالديمقراطية 
فقال:  بالي؛  جمال  الصحفي  أما  تركيا«.  في 
تصل  لن  والتنمية  العدالة  حزب  »حكومة 
ومنع  الصحفيين  اعتقال  خالل  من  هدفها  إلى 
شمال  إلى  للعبور  الخارج  من  يأتون  آخرين 
سوريا إلظهار وقائع ثورة شمال سوريا، على 
يستطيع  ولن  ينجح  لن  بأنه  يعلم  أن  أردوغان 
قمع صوت الحق وكتمه«. وأشار جمال إلى أن 
»ال فرق بين مرتزقة داعش والدولة التركية«، 
شهر  من  عشر  الثاني  »في  قائالً:  وأكمل 
تشرين األول الجاري نصادف الذكرى السنوية 
التي  إيبش  دليشان  الصحفية  األولى الستشهاد 
استشهدت جراء انفجار سيارة مفخخة أرسلها 
إذا  الصحفيون  يعتقل  تركيا  وفي  داعش، 
من  تركيا  تعيشه  لما  الحقيقي  الوجه  أظهروا 
أزمات داخلية وممارسات فاشية تمارس داخلياً 

بحق شعوب تركيا«.

مركز األخبار ـ نفذت وحدات حماية الشعب 
والمرأة في إطار المرحلة الثانية من مقاومة 
أدت  النوعية  العمليات  من  سلسلة  العصر 
لمقتل أربعة من مرتزقة االحتالل التركي في 

عفرين.
حماية  لوحدات  اإلعالمي  المركز  وأصدر 
سلسلة  تفاصيل  فيه  كشفت  بياناً  الشعب 
في  وجاء  مقاتلوهم،  نفذها  التي  العمليات 
البيان: »في إطار المرحلة الثانية من مقاومة 
قواتنا  نفذت  عفرين،  مقاطعة  في  العصر 
سلسلة من العمليات العسكرية التي استهدفت 
نواحي  قرى  في  التركي  االحتالل  مرتزقة 

شيه، ومنطقتي راجو وجندريسه.
ـ بتاريخ الـ 9 من شهر تشرين األول الجاري، 
تقل  بآلية عسكرية  ناسفة  قواتنا عبوة  فجرت 

الواصل  الطريق  على  فاتح  السلطان  مرتزقة 
إلى قرية حاج حسنا التابعة لناحية شيه، حيث 
على  التعرف  وتم  مرتزقين  العملية  في  قُتل 
المحمود  محمود  نهاد  من  كّل  وهما  هويتهما 
شهر  من   10 الـ  بتاريخ  ـ  االدلبي.  ونزار 
تشرين األول، فجرت قواتنا عبوة ناسفة بعربة 
باهلل  المعتصم  مجموعة  مرتزقة  تقل  عسكرية 
على الطريق الواصل إلى قرية دومليا التابعة 
تّم تأكيد مقتل مرتزق تم  لمنطقة راجو، حيث 
التعرف على هويته ويدعى خالد عبد هللا من 
عملية  قواتنا  نفذت  ذاته،  التاريخ  في  ـ  إدلب. 
قنص استهدفت أحد مرتزقة السلطان مراد في 
قرية دير بلوط التابعة لمنطقة جندريسه، حيث 

قُتل مرتزق ويدعى مهند الحسن من إدلب«.

قسد تتحدى ظروف اجلو
 السيئة وتسحق داعش

يف عفرين... اشتباكات بني املرتزقة 
على نهب موسم الزيتون 

نزيفة خلو: خمططات تركيا رامية إلفشال 
املشروع الدميقراطي بشمال وشرق سوريا

صحفيو مشال سوريا: «لن يستطيع 
أردوغان كتم صوت احلق«

سلسلة عمليات نوعية لوحدات احلماية بعفرين

أوقاتاً  الحالي  عصرنا  في  الناس  يقضي 
وسط  مكاتبهم،  على  جالسون  وهم  طويلة 
لهذه  الخطيرة  التبعات  تحذيرات طبية من 
أمراض.  من  به  تنذر  وما  السيئة  العادة 
األميركي  المركز  تقديرات  وبحسب 
فإن  منها؛  والوقاية  األمراض  لمراقبة 
الشخص يقضي نصف يومه في المتوسط  
خبراء  ويقول  المكتب.  إلى  جالس  وهو 
دون  طويلة  لفترات  الجلوس  أّن  الصحة 
تراكم  إلى  يؤدي  بدني  نشاط  بأي  القيام 
يؤدي  مما  والدهون؛  الحرارية  السعرات 

إلى السمنة، وقائمة طويلة من األمراض. 
وتقول التحذيرات الصحية أّن من يجلسون 
أن  دون  المكتب  في  كاملة  ساعات  لـ8 
للوفاة  ُمعرضون  بدنية  بأي حركة  يقوموا 
هذا  وإزاء  التدخين!  على  المدمنين  مثل 
بشأن  البعض  يتساءل  قد  المقلق  الوضع 
من  كان  إذا  وما  للعمل  المثلى  الصيغة 
األفضل أن يظل اإلنسان واقفاً كي يحمي 
صحته من المخاطر. ويقول الباحث السابق 
في وكالة الفضاء األميركية »ناسا«، جون 
يحّب  ال  اإلنسان  جسم  أّن  فرنيكوس، 

الدم   ضغط  فرط  أو  الدم  ضغط  ارتفاع 
أحياناً  يُسمى  والذي   ،Hypertension
اضطراب  هو  الشرياني،  الضغط  ارتفاع 
صحي مزمن يؤثّر على نحو 28-30% من 
تقديرات  بحسب  العالم  أنحاء  في  البالغين 
ارتفاع  يزداد في  العالمية.  الصحة  منظمة 
ضغط الدم الضغط الذي يمارسه الدم على 

جدران الشرايين.
باستخدام  اختصاراً  الدم  ضغط  وتقيُس 
الضغط  اسم  عليهما  نُطلق  قياسين: 
والضغط   diastolic االنبساطي 
قيمة  تعتمد  حيث   ،systolic االنقباضي 
عضلة  قلوصية  على  االنقباضي  الضغط 
القلب وقدرتها على االنكماش، بينما يعتمُد 
ارتخائها  فعالية  على  االنبساطي  الضغط 

بين النبضات.
األعلى  القيمة  االنقباضي  الضغط  ويمثل 
الضغط  يمثل  حين  في  الدم،  لضغط 
االنبساطي القيمة األدنى له. وبالتالي يعتمد 
الذي  الدم  حجم  على  إجماالً  الدم  ضغط 
ه القلب وعلى مقاومة الشرايين لضخ  يضخُّ
قوةً  للدم  القلب  ضّخ  زاد  فكلما  فيها.  الدم 
ارتفع  كلما  الشرايين،  تضيّق  زاد  وكلما 

ضغط الدم.
لسنوات  الشخص  يظل  قد 

بارتفاع  مصاب  وهو 
أن  دون  الدم  ضغط 
أية  عنده  تظهر 
أن  غير  أعراض. 
الدم  ضغط  ارتفاع 

بتخريب  سيستمر 
والقلب  الشرايين 

غير  الدم  ضغط  وارتفاع  الوقت.  هذا  في 
ُخطورة  يرفع  سوف  بالعالج  المضبوط 
مثل  خطيرة،  صحية  بمشاكل  اإلصابة 

نوبات القلب والسكتات الدماغية.
انتشار المرض وتوزعه

 )WHO( أشارت منظمة الصحة العالمية
إلى أن ما يصل إلى 50% من البالغين في 
بعض دول العالم عندهم ارتفاع في ضغط 
البالغين  نحو 30% من  الدم، وهو يصيب 

في أرجاء العالم.
الديمغرافي  المسح  بين  فقد  مصر  في  أما 
والصحي في عام 2008 أن انتشار ما قبل 
 prehypertension الدم  ضغط  ارتفاع 
يصل لـ57,2% بين البالغين، بينما يصيب 
ارتفاع ضغط الدم 17،5% من البالغين في 
مصر؛ وهذا يعني أن 25,2% من البالغين 
لضغط  سوية  قيم  عندهم  فقط  المصريين 

الدم )أقل من 80/120.
تزداد نسبة اإلصابة بارتفاع ضغط الدم مع 
الخمسين،  بالعمر، السيما بعد عمر  التقدم 
وهو مرض شائع بين المسنين، حيث تبلغ 
نسبة اإلصابة به 60-80% منهم. وارتفاع 
أساسي  خطورة  عامل  هو  الدم  ضغط 
لإلصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب 

جية  لتا ا

من  النهائية  والمرحلة  القلبي  والفشل 
المرض الكلوي واعتالل الشبكية.

قياسات ضغط الدم الطبيعية والمرضية
نعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه وجود ارتفاع 
الشرياني.  الدموي  الضغط  في  متواصل 
الدم  وهناك عدة تصنيفات الرتفاع ضغط 
البالغين  عند  زئبق(  بالملمتر  )المقاس 
هنا  ونستعرض  عاماً.   18 فوق  بأعمار 
الدالئل التوجيهية الرتفاع ضغط الدم الذي 
الرتفاع ضغط  األوربية  الجمعية  وضعته 
الدم )ESH( والجمعية األوربية ألمراض 

:)ESC( القلب
كيفية عالج مرضى ارتفاع ضغط الدم

كان  إذا  زئبق:  ملمتر   90/150 من  أقل 
أو  سنة   60 عمره  معافى  بالغاً  المريض 

أكثر.
كان  إذا  زئبق:  ملمتر   90/140 من  أقل 
أقل من 60  معافى عمره   بالغاً  المريض 

سنة.
كان  إذا  زئبق:  ملمتر   90/140 من  أقل 
أو  مزمن  كلوي  بمرض  مصاباً  المريض 
السكري أو أمراض القلب التاجية أو كان 
بأمراض  لإلصابة  مرتفعة  خطورة  عنده 

القلب التاجية.

كل يوم نرى شعارات الشركات الشهيرة، 
لكننا نادراً ما نفكر بأصولهم أو معانيهم:

Apple -1 : تقول األسطورة أّن شعار آبل 
الحاسوب  علم  مؤسس  ذكرى  لتخليد  كان 
أنهى  الذي  تورينج”،  “آالن  الحديث 
لتفاحة  عضه  طريق  عن  منتحًرا  حياته 
بساطة:  أكثر  األمر  الواقع،  في  مسمومة. 
أنّه صّمم  يقول  جانوف”  “روب  المصّمم 
أبعاد  ليظهر  ناقصة  أنّها  التفاحة على  هذه 
التفاحة ألن التفاحة الكاملة يمكن أن تخلط 

بسهولة مع أي فاكهة مستديرة أخرى.
شعار  أّن  الكثيرون  يعتقد   :2-  Ferrari
لكن  الحصانية،  القدرة  إلى  يرمز  فيراري 
الذاتية،  سيرته  في  صحيًحا.  ليس  هذا 
الحصان  خيال  أن  فيراري«  »إنزو  يذكر 
من  الطائرة  متن  على  البداية  في  ُرسم 
»فرانشيسكو  اآلسيوي  اإليطالي  الطيار 
من  إنزو  إلى  الشارة  أُعطيَت  باراكاس«، 
قبل والدة فرانشيسكو بعد فوزه في سباق، 
وفي وقت الحق أصبح الرمز مشهوًرا، ال 

أكثر.

المستغرب  من  ليس   :3-Wikipedia
للكرة  يرمز  العالمية  الموسوعة  شعار  أّن 
األرضية. بينما قِطع اللغز التي يتكون منها 
هي رمز للتعددية اللغوية، لذلك يتم تصنيف 
إّن  مختلفة.  لغات  من  بحروف  منها  كل 
القطع المفقودة تدل على أن الموسوعة لم 

تنته ويتم تحديثها باستمرار.
Android: ُمنِحت مصّممة الجرافيك   -4
»إيرينا بلوك« وفريقها مهمة إنشاء شعار 
عليه  التعرف  ويمكن  روبوتاً  يتضمن 
جاء  اإللهام  أّن  المضحك  األمر  بسهولة. 
أبواب  على  عادة  نراها  التي  الرموز  من 

الحمامات العامة!
 ،1962 عام  في   :McDonald’s-5
تشيسكين«  »لويس  النفس  عالم  اقترح 
 »Speedee« بـ الخاص  الشعار  استبدال 
 .”M“ وإضافة أقواس ذهبية لصنع حرف
ثدي  يشبه  الشكل  هذا  أن  تفكيره  كان 
اإلناث، مّما يذّكر الناس بطفولتهم السعيدة. 
أّن »تشيسكين«  اإلشارة  تجدر  ذلك،  ومع 
وكانت  بنفسه،  األقواس  هذه  يخترع  لم 
موجودة في المطاعم منذ خمسينيات القرن 

العشرين.
كان   ،1923 عام  في   :Lacoste-6
مع  الشارع  في  يسير  الكوست«  »رينيه 

قبطان فريقه »آالن مور«، والحظ حقيبة 
جلد تمساح في إحدى نوافذ المتاجر. راهن 
الكوست ومور على أنه إذا فاز رينيه في 
يشتري  سوف  اآلن  فإن  التالية،  المباراة 
أحد  لكن  الكوست،  الحقيبة. خسر  تلك  له 
مقالة  وكتب  القصة  بهذه  سمع  الصحفيين 
لكنه “حارب مثل  يفز  لم  تنس  عن العب 
حصل  قد  الكوست  كان  هكذا  التمساح”. 
شعار  الحقاً  شركته  واستلمت  لقبه،  على 

التمساح.

شعار  أّن  الشائعات  تقول   :BMW-7
BMW يرمز إلى مروحة طائرة، وحتى 
هذا  في  يشتركون  الشركة  موظفي  بعض 
بساطة  أكثر  فكل شيء  ذلك،  الرأي. ومع 
حيث اختير األزرق واألبيض لتمثيل ألوان 

علم بافاريا !
شعارها   Uber غيرت  لقد   :Uber-8
مثل  مختلف  شيء  إلى   ”U“ من  مؤخراً 
أجزاء المعلومات أو الذرات. تشير الشركة 
أن الشعار الجديد يمثل سياراتها التي يمكن 

مثل  تماًما  مكان،  أي  في  عليها  العثور 
الذرات.

جًدا  بسيطاً  األمر  يبدو   :Pinterest-9
عن  نظرت  إذا  ولكن  األولى،  للوهلة 
يشبه  أنّه  األول، سترى  الحرف  إلى  كثب 
الصور  أو  لألوراق  نستخدمه  قد  دبوًسا 
تعني  حرفياً   Pinterest الفوتوغرافية. 
باستخدام  الجدران  على  الصور  وضع 

“الدبابيس”، إال أنّها تفعل ذلك إلكترونياً.
الشعارات  أكثر  من  واحد   :Nike-10
المعروفة في العالم، وهو في الواقع واحد 
فقط  دوالًرا  كلّف 35  حيث  أرخصها  من 
الشركة،  مالك  نايك،  فيل  دفعه  ما  هذا 
لتصميمها  دافيدسون«  »كارولين  للطالبة 
سعيدة  المصّممة  تكن  ولم   ،1971 عام 
كانت  أنّها  تبين  لكن  البداية.  في  بالنتيجة 
على خطأ فقد أصبح الشعار ناجًحا بشكل 
مثير للدهشة، وليس من المدهش أنه يرمز 

لجناح من أجنحة »Nike إلهة النصر«
بيبسي  شركة  شعار  يبدو   :Pepsi-11
أكثر  كلَّف  أنّه  إال  الكفاية،  فيه  بما  بسيطاً 
بكثير مما يمكن تخيله: مليون دوالر! طور 
التي  الذهبية  للنسبة  وفقاً  ذلك  المصّممون 
يُفترض أنها األكثر انسجاماً وإمتاعاً للعين 

البشرية.

حقائق مذهلة حول ارتفاع ضغط الدم  -1-
الشعارات الشهرية

 تتحرك اإليعازات العصبية
 املرسلة من الدماغ بسرعة

274 كم / ساعة

حقائق عن جسم اإلنسان

إعداد / جيان حمو

الجلوس كثيراً ألنه ال يطيق البقاء في هيئة 
هو  الحل  فإّن  ولذلك  طويلة  لفترة  واحدة 
الواقفة!  بالمكاتب  يعرف  ما  إلى  اللجوء 
إلى  التحول  أّن  األميركي  الباحث  ويرى 
إلى  مشيراً  جداً،  مفيد  الواقفة«  »المكاتب 
أنه  يساعد أيضاً في اإلقالع عن التدخين، 
لكن هذا الخيار ال يخلو بدوره من عراقيل 
 »CNN« شبكة  وذكرت  ومصاعب. 
تسلم  ال  الواقفة  المكاتب  أّن  األميركية 
في  أُجريَت  دراسة  إذ كشفْت  االنتقاد،  من 
طويلة  لمدة  الوقوف  أّن  هارفارد  جامعة 
حتى وإن كان يضاعف عدد  أيضاً  مضر 
الجسم  يحرقها  التي  الحرارية،  السعرات 
هذه  خضام  وفي  الجلوس.  بهيئة  مقارنة 
يعود  القرار ال  أّن  متابعون  يقول  الحيرة، 
إلى الموظف في نهاية المطاف ألّن مؤسسة 
العمل هي التي تحدد هيئة الجلوس وبالتالي 
الصحية؛  الفاتورة  دفع  عن  محيد  ال  فإنه 
العالم من تطور اقتصادي نقل  لما أحرزه 
أن  قبل  المصنع  إلى  الحقل  من  اإلنسان 
ماراثونية!  لساعات  المكتب  في  يُجلسه 
المكاتب  وينصح األطباء من يجلسون في 
طيلة النهار بالتحرك بين الفينة واألخرى، 
كما يجدر بهم أيضاً أن يمارسوا ساعة من 
في  تراكم  مما  يتخلصوا  حتى  الرياضة 

أجسامهم خالل أوقات العمل.

؟
ً
 أم وقوفا

ً
العمل جلوسا
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الموسم القادم 12 نادياً بعد هبوط ناديان من 
نفس الدرجة والذي يبلغ عددها هذا الموسم 

10 نوادي.

نادي حسكة: كلنا أمل
 بالعودة عن قرار اإليقاف

عبر  ناشدت  حسكة  نادي  إدارة  جانبها  من 
بإقليم  الرياضي  باالتحاد  المعنيين  صحيفتنا 
ليسوا  بأنهم  وأوضحوا  بإنصافهم  الجزيرة 
هم  ألنهم  الملعب  تسوير  عدم  في  السبب 
أن  علماً  المنصرم  العام  جهزوه  من  نفسهم 
االتحاد لم يقدم لهم ثمن ذلك التجهيز في ذاك 
الوقت رغم هم من طلبوا منهم ذلك، ونوهوا 
قد  القدم  كرة  ومكتب  المنشآت  مكتب  بأن 
زاروا كافة المالعب باستثناء ملعبهم، وأيضاً 
على  والناشئين  األشبال  دوري  لعبوا  بأنهم 

المنصرم  العام  وفي  حسكة،  ملعب  أرضية 
وقالوا  والكأس،  الدوري  مباريات  أقيم عليه 
وبين  أرضنا  على  اللعب  حقنا  »من  أيضاً: 
الواجب  من  كان  بأنه  وأضافوا  جمهورنا«. 
صيانة وتأهيل الملعب، واإلدارة أفادت بأنهم 
اإليقاف  بقرار  صدموا  ولكنهم  ينسحبوا  لم 
ولكن  مشكلته،  للنادي وحل  االستماع  بدون 
إيقاف نادي حرية  العودة من قرار  تم  كيف 
لمباريات  حضورهم  عدم  رغم  الخابور 
تم  وبعدها  البداية،  في  العمرية  الفئات 
التداخالت،  بعض  بسبب  للمشاركة  إعادتهم 
ونادي حسكة لم يفقد األمل بالخيريين ضمن 
أصحاب القرار بالعودة منه وتجهيز الملعب 
وبين  أرضه  على  اللعب  للنادي  ليتثنى 

جمهوره. 

3رياضة مرأة10

تقرير/ جوان حممد

بهذه  القدم  كرة  مكتب  رأي  ولمعرفة 
والهبوط  الصعود  آلية  ومعرفة  الخصوص 
آخر  ناٍد  هناك  وهل  الشباب،  دوري  في 
سوف يحل مكان نادي الحسكة في الدوري 
القدم  كرة  مكتب  رئيس  لنا  صرح  ال؟  أم 
الكثيرون  »انتقد  قائالً:  حميد  نضال  الكابتن 
على  العمرية  للفئات  باللعب  السماح  قرار 
ملعب حسكة، وتم منع فئة الرجال من ذلك، 
هذا األمر جاء بقرار سابق بعد عقد اجتماع 
مندوبي  وكافة  القدم،  كرة  مكتب  حضره 
للفئات  بالسماح  القرار  وتمخض  األندية، 
بينما  المالعب  كافة  على  باللعب  العمرية 
بالمالعب  إال  اللعب  يجوز  ال  الرجال  لفئة 

هي  المالعب  هذه  شروط  وأول  المعتمدة، 
مباريات  نقل  تم  ولذلك  مسورة،  تكون  أن 
نادي حسكة خارج أرضه إلى ملعب الشهيد 
تل  هي:  المعتمدة  والمالعب  تمر،  بتل  بلند 
كوجر ـ ديرك ـ رميالن ـ شهيد بلند بتل تمر 
ـ شرموال بعاموداـ  الشهيد هيثم كجو بقامشلو 

ـ الشهيد رستم جودي بسري كانيه.
نادي  مكان  يحل  لن  بأنه  حميد  نضال  ونوه 
مسبق  قرار  يوجد  ألنه  آخر  ناٍد  أي  حسكة 
بهذا الخصوص في حال لعب النادي بمباراة 
ال يجوز لعب ناٍد آخر مكانه، وأما عن دوري 
الشباب فلن يكون هناك ال صعود وال هبوط 
القادم سيطبق  الموسم  في  الموسم، ألنه  هذا 
العام  هذا  حصل  ما  مثل  تجمعات  نظام 
بخصوص دوري األشبال والناشئين، »لذلك 
لن يكون هناك هبوط أو صعود هذا الموسم«، 
بخصوص  حميد  أوضح  آخر  سياق  وفي 
الرجال  فئة  أن  قائالً:  الثانية  الدرجة  دوري 
والذي اختتمت منافسات مرحلة الذهاب منه 
هذا األسبوع، وإن من األندية 11المشاركة 
ثمانية  الثالث  المجموعات  يتأهل من  سوف 
مجموعة  كل  فمن  الثاني،  الدور  إلى  أندية 
األول والثاني، وأفضل أثنين كمركز ثالث، 
من  ويتأهل  بنظام مجموعتين  بعدها  وتلعب 
كل مجموعة ناديان يعني أربعة أندية ستتأهل 
في  عددها  لتصبح  األولى  الدرجة  لمصاف 

تنطلق 
منافسات 

دوري  أول 
على  القدم  كرة  لفرق 

الجمعة المصادف  الفرات يوم  إقليم  مستوى 

افتتاحية  بمباراة  وذلك  2018/10/12م، 
وقوى  الجزيرة  فريقي  بين  ستجمع 
في  ويشارك  الداخلي،  األمن 
على  قسموا  فريقاً  الدوري 16 

أربعة مجموعات.
على  المباريات  وستقام 
العديد من المالعب وهي: 
كولة كوباني ـ الغاز طبقة 
منبج  ـ  الرقة  الفرات  ـ 
ـ  عيسى  عين  ـ  البلدي 
سبي،  كري  ـ  صرين 
كما  المنافسات  وتنطلق 
الجمعة  يوم  أنفاً  ذكرنا 
المصادف 2018/10/12م، 
ستجمع  التي  االفتتاح  بمباراة 
األمن  الجزيرة وقوى  فريقي  بين 
أرضية  على  وذلك  بالرقة،  الداخلي 
الثالثة  الساعة  بتمام  البلدي  منبج  ملعب 
بحسب ما نشر في جدول  والنصف عصراً 
16على  الفرق  توزيع  وإليكم  الدوري، 

جدول  إلى  باإلضافة  األربع،  المجموعات 
مباريات اليوم األول من الدوري:

المجموعة األولى:
الداخلي  األمن  قوى  )منبج(،  الجزيرة 

)الرقة(، السد )الطبقة(، العمال )كوباني(.
المجموعة الثانية:

)الرقة(، صفصافة  الشباب  االتحاد )منبج(، 
)الطبقة(، عين عيسى )كري سبي(.

المجموعة الثالثة: 
عيسى(،  )عين  مخيم  )منبج(،  الشريف 

الفرات )كوباني(، الشبيبة )كري سبي(.
المجموعة الرابعة 

)الطبقة(،  الجهاد  )منبج(،  الرحاب  أمل 
الشبيبة )صرين(، الوفاء.

يوم الجمعة بتاريخ 2018/10/12م:
ملعب  ـ  الداخلي  األمن  قوى   × الجزيرة  ـ 

منبج البلدي.
ـ السد × العمال ـ ملعب الغاز في طبقة.

ـ الشباب × االتحاد ـ ملعب الفرات في الرقة. 
عين  ملعب  ـ  صفصافة   × عيسى  عين  ـ 

عيسى.
ـ ملعب كولة  الفرات × شبيبة كري سبي  ـ 

في كوباني
هذا وستنطلق جميع المباريات بتمام الساعة 

الثالثة والنصف عصراً 
روناهي/ قامشلو

الدولية  األولمبية  اللجنة  أعضاء  عدد  ارتفع 
إلى 106 أعضاء، بعد انضمام تسعة أعضاء 
جدد بيد أنه ال يملك أي منهم تاريخاً مشابهاً 
لتاريخ األفغانية سميرة أصغري. وأصبحت 
سميرة أصغري في عمر الرابعة والعشرين 
األولمبية  اللجنة  إلى  تنضم  عضوة  أصغر 
اختيارها  بعد  وذلك  تاريخها،  عبر  الدولية 
اللجنة  اجتماع  خالل  المنصب  هذا  لشغل 
آيرس  بوينس  األرجنتينية  العاصمة  في 
بارسونس  أندريو  البرازيلي  من  كل  بجانب 
لوبيز موريرا  بيريز  كاميلو  والباراغواياني 
جودزينيفيسيوتي  جيوفاني  واإليطالي 
واإليطالي  رويماريكا  فيليسيتي  والرواندية 
بليك  ويليام  واألوغندي  ماالجو  جيوفاني 
وجيجييل يوجين وانجشاك، ولي عهد بوتان، 
وأثنى رئيس  واتانابي.  موريناري  والياباني 
توماس  األلماني  الدولية،  األولمبية  اللجنة 
»سميرة  قائالً:  أصغري  سميرة  على  باخ، 
شابة تقوم بعمل رائع من أجل نشر الرياضة 
النساء األفغانيات، ونحن ندرك أن هذا  بين 
ليس عمالً سهالً في هذا البلد لعدة أسباب«. 
سميرة  أحقية  في  يشكك  أن  يمكن ألحد  وال 
أصغري في عضوية اللجنة األولمبية نظراً 
أجبرت  حيث  الطويل،  الكفاحي  لتاريخها 
وهي في سن الطفولة مع عائلتها على اللجوء 
الحرب األفغانية«. ولكنها  إيران بسبب  إلى 
في  وجدت  القاسية  الظروف  هذه  وسط  في 
رياضة كرة السلة وسيلة للهروب من حياتها 
الطفولية الشاقة، لتصبح مع مرور السنوات 
وقالت  للسيدات.  األفغاني  للمنتخب  قائدة 
سميرة أصغري في لقاء مع القناة التليفزيونية 
الدولية: »بدأت لعب  للجنة األولمبية  التابعة 
في  ألن  الرياضة  وممارسة  السلة  كرة 
أفغانستان لم يكن هناك شيء للتسلية«. يشار 
وهي  2012م،  في  لعبت  سميرة  أن  إلى 

للمنتخب  الـ 19 من عمرها أول مباراة  في 
بـ  ملقباً  كان  أمريكي،  فريق  أمام  األفغاني 
»كابول كاتس«، ومكوناً من سيدات عامالت 
األفغانية  بالعاصمة  األمريكية  السفارة  في 
قائلةً:  األفغانية  الالعبة  وتابعت  كابول. 
أي  أفغانستان  في  هناك  يكن  لم  »لألسف 
شيء يبعث على الفرحة، لم يكن هناك سوى 
الحرب كانت كل شيء، ولكن كانت  الفقر، 
هناك الرياضة التي منحت قدراً من الترفيه 
عن النفس، وقليالً من الفرحة التي ساعدتنا 
وأضافت  األخرى«.  األشياء  نسيان  على 
أصغري التي خسرت مع المنتخب األفغاني 
بيوم  احتفاالً  أقيمت  التي  المذكورة  المباراة 
طوالً  أكثر  »كن   :38  /21 بنتيجة  المرأة، 
وأكبر سناً منا، ولكننا كنا سعداء بالمنافسة«. 
وفي تلك اآلونة لم تكن سميرة أصغري تحلم 
وأهم  أكبر  في  عضوة  اختيارها  سيتم  بأنه 
مؤسسة رياضية في العالم تقع على بعد 15 
ألف كيلومتر من وطنها. وأكملت قائلةً: »كل 
ما كنت أرغب به هو أن أحظى بمدربة في 
المدرسة، ولهذا لم أكن أتخيل قط في أي يوم 
أنني سأكون عضوة باللجنة األولمبية الدولية 
ولهذا أنا فخورة للغاية وأتمنى أن يعمل هذا 
على تحفيز فتيات وفتيان صغار آخرين في 
المكان  ذا  من  قادرين  نكون  وأن  أفغانستان 
أن  وبعد  األشياء«.  من  الكثير  تغيير  على 
الدولية،  األولمبية  باللجنة  عضوة  أصبحت 
تتطلع الالعبة األفغانية إلى دعم الرياضة في 
بلدها التي تشهد تحسناً ملموساً في أوضاعها 
مع  التعاون  خالل  من  الراهن،  الوقت  في 
في  الرياضة  ووزارة  األولمبية  اللجنة 
قائلة:  أفغانستان. واختتمت سميرة أصغري 
شخصاً  الرياضيون  يرى  أن  الجيد  »من 

صغيراً في السن مثلهم يحاول مساعدتهم«.

إقامة مسابقة جديدة في  المقبل  العام  سيشهد 
عالم السيارات، تقتصر المشاركة فيها على 
السيدات فقط، كخطوة على طريق مشاركة 
العالم »فورموال  المرأة، في سباقات بطولة 
البطولة،  هذه  تبدأ  أن  المقرر  ومن   .»1
2019م.  العام  من  األولى  األشهر  خالل 
جميعها  ستقام  سباقات،  ستة  من  وستتألف 
المنتظر  من  أنه  بيد  األوروبية،  القارة  في 
أن تمتد في المستقبل، إلى الواليات المتحدة 
األمريكية وأستراليا. وقال السائق السابق في 

»فورموال 1«، ديفيد كولتهارد، أحد القائمين 
بقوة  نؤمن  »نحن  المذكور:  المشروع  على 
يتنافسوا  السائقات والسائقين، يمكنهم أن  أن 
إذا تم منحهم  فيما بينهم في ظروف واحدة، 

نفس الفرص«.
لما  طبقاُ  الجديد،  السباق  منظمو  ويأمل 
صرح به كولتهارد، في خلق عالم لرياضة 
يعمل  أن  يمكنه  وبناء،  تنافسي  المحركات، 
في  للتنافس  المطلوبة،  القدرات  إثراء  على 

فورموال 1.

معهن  يجلبن  أن  السائقات  على  يكون  ولن 
لكن  السباق،  في  المشاركة  أجل  من  رعاة، 
اختيارات  ضمن  يكن  أن  عليهن  سيكون 
تحديد  مهمة  ستتولى  التي  الهيئات،  إحدى 
غمار  سيخوضن  الالتي  السائقات،  هوية 

منافسات البطولة الجديدة.
 وباإلضافة إلى كولتهارد، يشرف أيضاً على 
نيوي،  أدريان  من  كل  المشروع،  هذا  تنفيذ 
والمدير  بول،  ريد  بفريق  الخاص  المصمم 

السابق لفريق مكالرين، ديف ريان.

تصريح هام من رئيس مكتب كرة القدم 
خبصوص نادي حسكة ودوري الشباب

حسكة  نادي  إيقاف  قضية  أثريت 
كرة  للعبة  لنشاطه  كامل  عام  ملدة 
عرب  ضجة  الفئات  ولكافة  القدم 
وقبلها  اإلعالم،  وسائل  بعض 
النادي  مباريات  نقل  موضوع 
التساؤالت  وكثرت  أرضه،  خارج 
القضية  هذه  خبصوص  والتأويالت 
غامضة،  بقت  احلقائق  من  والكثري 
روناهي  صحيفة  سلطت  لذلك 
القضية، وأخذت  الضوء على هذه 
نادي  وإدارة  القدم  كرة  مكتب  رأي 

حسكة.

بطولة جديدة للسيدات يف عامل السيارات

أول دوري على مستوى
 إقليم الفرات لكرة القدم

األفغانية مسرية أصغري ... من 
الجئة هاربة إىل اللجنة األوملبية

تقرير/ إيفا ابراهيم 

اجتماعها  الذهبي  الهالل  حركة  اختتمت 
الشهباء  مقاطعة  في  سردم  مخيم  في  السنوي 
خطة  ووضع  جديدة  إدارية  هيئة  بانتخاب 
العصر،  مقاومة  من  الثانية  للمرحلة  عمل 
األم  اآللهة  وثقافة  الحر،  »بالفن  شعار  تحت 
الهالل  حركة  عقدت  عفرين«.   سنحرر 
»بالفن  شعار  تحت  السنوي  اجتماعها  الذهبي 
عفرين«،  سنحرر  األم  اآللهة  وثقافة  الحر 
وذلك بمشاركة 300 عضوة بينهم 50 ضيفة 
مخيم  في  النسائية  والمؤسسات  المنظمات  من 
سردم بمقاطعة الشهباء. وزينت قاعة االجتماع 
بصور الشهيدات بارين كوباني وأفيستا خابور 
العصر،  مقاومة  وشهداء  ميركان،  وآرين 
الثالث«  المناضالت  صور  إلى  باإلضافة 
سكينة جانسيز، فيدان دوغان وليلى شويلمز«، 
أجل  من  المرأة  »انتفاضة  عليها  كتب  والفتة 

تحرير عفرين«.

شعوب مقاطعة عفرين حافظت 
على ثقافتها من األزل

بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة 
الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن لمقاطعة 
عفرين أسمهان أحمد قالت فيها: »من أهم ما 
وهويته  وجوده  على  محافظاً  المجتمع  يبقي 
خاللها  من  التي  واألخالق،  والفن  الثقافة  هو 

وتقاليدها«،  عاداتها  المجتمعات  تمارس 
الثقافة  الديمقراطية ال تشبه  الثقافة  بأن  منوهةً 
والدول  الرأسمالية  تفرضها  التي  السلطوية 
المتسلطة على أنها ثقافة متحضرة ومتطورة. 
مقاطعة  شعوب  جميع  بأن  أسمهان  وأردفت 
خدمة  خالل  من  ثقافتها  على  حافظت  عفرين 

الثقافة األصيلة للمنطقة.

وفق مبادئ اآلهلة األم حتافظ 
املرأة على ثقافتها

كما شددت عضوة منسقية مؤتمر ستار عائشة 

مبدأ  على  المرأة  حفاظ  أهمية  على  خزنة 
والوجود  الثقافة  على  الحفاظ  في  األم  اآللهة 
على  بالحفاظ  النساء  وطالبت  واإلنسانية. 
واللغة  المظهر  النواحي،  كافة  من  ثقافتهن 
وحقيقة  تاريخ  يبقى  وأن  والتقاليد،  والعادات 
المرأة مصونين، وذلك سيكون عبر  شخصية 
قرئ  ثم  الذهبي.  الهالل  حركة  ودور  عمل 
العام  الذهبي  الهالل  حركة  وتوجيهات  تقرير 
الهالل  حركة  في  اإلدارية  قبل  من  لالجتماع 

الذهبي ديالن شيخو.

خمطط عمل للهالل الذهيب

بريفان  الذهبي  الهالل  عضو  قرأت  وبعدها 
والذي  للهالل،  العام  التنظيمي  التقرير  دودخ 
والتنظيمي،  السياسي  الوضع  تقييم  ضم 
عفرين  في  الهالل  به  قام  التي  واألعمال 
العمل  لبرنامج  باإلضافة  الشهباء،  ومقاطعة 
الواردة  العمل  وتضمنت خطة  القادمة.  للفترة 
في التقرير رسم لوحة كبيرة لشجرة الزيتون من 
قبل أطفال المخيمات، معرضاً لألعمال اليدوية 
لألطفال،  ترفيهية  مسابقات  لهم،  والرسوم 
فيلماً  المخيمات،  اليدوية في  لألعمال  معرضاً 
وثائقياً عن مقاومة المرأة العفرينية، ومهرجان 

غنائي باسم »صوت نساء العصر«.

الدول السلطوية تبيد ثقافة 
الشعوب الدميقراطية

الرئاسة  نائبة  ألقت  السياسي  الوضع  ولتقييم 
أسمهان  عفرين  مقاطعة  لمجلس  المشتركة 
التي  الدول  أن  إلى  فيها  أشارت  كلمة  محمد 
لمصالحها  تعمل  والتي  سوريا  في  تتاجر 
قواها  بكل  تسعى  السورية  األزمة  بخصوص 
إلى إطالة عمر األزمة حتى تخدم مصالحها، 
ضرب  إلى  فيها  ما  بكل  تسعى  الدول  فتلك 
أسمهان  وأكدت  لنيل حريتها.  الشعوب  نضال 
محمد بأن هدف تركيا من احتالل عفرين بدعم 
مشروع  لضرب  كان  الخارجية  الدول  من 

شعوب  مكتسبات  وضرب  الديمقراطية  األمة 
ثقافة  إبادة  على  دولي  باتفاق  وذلك  المنطقة، 
شعوب المنطقة. وبعدها عرض سنفزيون عن 
عفرين  من  ونشاطاته  الذهبي  الهالل  أعمال 

حتى الشهباء.

انتخاب هيئة إدارية جديدة 
حلركة اهلالل

الذهبي  الهالل  عضوات  أمام  المجال  فتح  ثم 
لتقييم عملهن ونشاطاتهن ودورهن في المجتمع 
الذي يتوجب عليهن  الذاتي، وما  والنقد والنقد 
العصر  مقاومة  من  الثانية  المرحلة  في  فعله 
انتخاب  تم  ثم  ومن  عفرين.  إلى  العودة  حتى 
هيئة إدارية جديدة لحركة الهالل الذهبي تضم 
عضوة  بكلمة  االجتماع  واختتم  عضوات.   3
مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين خديجة 
الحرية،  شهداء  فيها  استذكرت  والتي  علو، 
ضحوا  الذين  والفن  الثقافة  شهداء  بشخص 
ونشرها  وتطويرها  الثقافة  لحماية  بحياتهم 
فقرات  بتقديم  االجتماع  وانتهى  المجتمع.  بين 
غنائية قدمتها فرقة الغناء التابعة لحركة الهالل 

الذهبي.

وكالة/ هاوار

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن دور اللجنة 
الخاصة  المؤسسات  ضمن  الموحد  بالعمل 
بالمرأة التقت صحيفتنا بالناطقة الرسمية باسم 
علي  كلستان  آفا  روج  في  االجتماعية  اللجنة 
والتي حدثتنا حول آلية عمل هذه اللجنة قائلةً: 
»تشكلت لجنة العقد االجتماعي عقب االجتماع 
التأسيسي  المجلس  في  التنظيمية  للهيئة  األول 

آفا  روج  في  الديمقراطي  االتحادي  للنظام 
آذار  شهر  23-24من  بتاريخ  سوريا  وشمال 

من عام 2016م«.

لم يكن فعاالً فضمن  المرأة  بأن دور   مضيفةً 
اللجنة  مؤتمر ستار تم أخذ القرار بتفعيل هذه 
وتتضمن سبعة مؤسسات، وهنالك نقاش حول 

إلى هذه  المؤسسات األخرى لالنضمام  بعض 
اللجنة. وأكدت كلستان على أن عملهم األساسي 
بالمرأة  الخاصة  المؤسسات  مع  التنسيق  هو 
وكذلك  آفا،  روج  في  الحرة  المرأة  وقف  مثل 
ومنها  الذاتية  اإلدارة  في  األخرى  المؤسسات 
في  الرياضي واللجنة الصحية وأيضاً  االتحاد 
المؤسسات المدنية مثل منظمة روج آفا للتنمية 

واإلغاثة.

مشيرةً إلى إن الهدف هو التنظيم المباشر للمرأة 
داخل هذه المؤسسات العامة، حيث أردفت إن 
دور  يقلصون  كانوا  المؤسسات  بعض  هناك 
المرأة في العمل لذا ستعمل اللجنة االجتماعية 
آفا  روج  مناطق  كافة  في  دورها  تفعيل  على 

القرارات  كافة  ألخذ  السوري،  والشمال 
الخاصة بالمرأة وإلثبات دورها البارز ووضع 
بصمة لها في كافة مجاالت العمل، كون المرأة 

هي نصف المجتمع. 

اللجنة  مهام  موضحة  كلستان  وتابعت 
بالمرأة  المختصة  المؤسسات  االجتماعية »إن 
كانت تقوم بفعاليات ونشاطات مشابهة لبعضها 
ولكن كل واحدة على حدة أي من دون التنسيق 
للجنة  األساسي  فالعمل  واحد،  آن  في  بالعمل 
سوف يكون بربط األعمال مع هذه المؤسسات 
أو  المؤسسات  بعض  فهنالك  ذكرناها،  التي 
والبعض  المختص  الكادر  يملكون  المراكز 
اآلخر يتقدمون من الناحية االقتصادية، فيمكن 

إيجاد مشاريع هادفة  الموحد  بالتنسيق والعمل 
لخدمة المجتمع وبخاصٍة للمرأة، ومن أعمالنا 
أيضاً إجراء دراسات لتفعيل دور اللجنة بشكل 
رسمي بالتعاون مع مؤسسات اإلدارة الذاتية«.

هنالك  بأن  كلستان  أكدت  حديثها  نهاية  وفي 
المستقبلية  والخطط  المشاريع  من  الكثير 
ذوي  من  واألطفال  للمسنين  دار  بناء  مثل 
كافة  من  وتمنت  الخاصة،  االحتياجات 
هو  ما  لتقديم  اللجنة  مع  التعاون  المؤسسات 

األفضل لخدمة المجتمع.

فوضعت  الذاتية،  اإلدارة  مؤسسات  كافة  يف  الرئيسية  النواة  املرأة  أصبحت  قامشلو-   / روناهي 
العديد  افتتحت  حيث  سوريا  ومشال  آفا   روج  ثورة  بداية  منذ  وذلك  العمل،  جماالت  كافة  يف  بصمتها 
من املؤسسات يف اإلدارة الذاتية واخلاصة باملرأة، ومن أبرزها اللجنة االجتماعية يف روج آفا للتنسيق 
والعمل املوحد بينها وبني مجيع مؤسسات اإلدارة الذاتية واملدنية، إلجياد مشاريع هادفة ختدم اجملتمع.

برنامج عمل مكثف للهالل الذهبي يف املرحلة الثانية من مقاومة العصر

كلستان علي: 

«سنستمر بعملنا لتفعيل 
دور املرأة أكثر يف املؤسسات«

عشرات  بحضور  عيسى-   عين  روناهي/ 
من  وعضوات  عيسى  عين  بناحية  النساء 
المجالس واإلدارات فيها، وممثلين من مؤتمر 
ستار بمقاطعة تل أبيض/ كري سبي، أصدرت 
منسقيَّة مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي بياناً 
المؤامرة  فيه  استنكرت  عيسى،  عين  بناحية 

أوجالن  هللا  عبد  األممي  القائد  على  الدوليَّة 
والعزلة المفروضة عليه.

 وجاء في نص البيان ما يلي: 

المؤامرة  ونستنكر  ندين  ستار  مؤتمر  »باسم 
وهذه  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  بحق  الدوليَّة 

من  إخراجه  منذ  فصولها  بدأت  المؤامرة  
سوريا وحتى اعتقاله وفرض العزلة عليه في 
في ظروف  اآلن  يعيش  حيث  إيمرالي.  سجن 
المفروضة عليه، ومنذ  العزلة  غامضة بسبب 
انطالق ثورة 19 تموز أختار الشعب الكردي 
القائد  مشروع  من  كان  والذي  الثالث،  الخط 
وتحرير  الديمقراطيَّة  األمة  نظام  وبناء  آبو، 

المرأة واقعياً على األرض.

المتآمرة  للدول   ونحن كنساء نوصل رسالتنا 
بأنَّ ال أحد بإمكانه إخفاء الفكر الحر الذي نشره 
بفكره  أنار  والذي  الشعوب  جميع  على  القائد 
درب المرأة. ونرى بأنَّ حرية القائد من حريتنا، 
إلى حرية  الوصول  أجل  من  نناضل  وسنبقى 
ونرسل  أيمرالي«.   سجن  من  وتحرره  القائد 
تحياتنا للقائد عبد هللا أوجالن«. وبعد االنتهاء 
بشعارات  الحضور  هتف  البيان  قراءة  من 
من  والمطالبة  أوجالن،  القائد  بحرية  تُطالب 
الحقوقية  المنظمات  وجميع  اإلنسان  حقوق 
بالعمل من أجل إطالق سراح القائد من سجن 

الفاشية التركية.

وبهدف  الزور  دير  في  المرأة  مجلس  افتتح 
المرأة  لمجلس  مركزاً  وتوعيتها  المرأة  تنظيم 
الشرقي  الزور  البصيرة بريف دير  ناحية  في 
حيث  رسمية،  افتتاح  مراسم  خالل  وذلك 
الزور  دير  مجلس  عن  ممثلون  فيها  شارك 
إدارة  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  المدني، 
عشائر  من  ووجهاء   الزور  دير  في  المرأة 
باإلضافة  المنطقة،  في  والعكيدات  البكارة 
مراسم  البصيرة.  أهالي  من  العشرات  إلى 
ألقيت  صمت،  دقيقة  بالوقوف  بدأت  االفتتاح 

المشتركة  الرئاسة  باسم كل من  كلمات  بعدها 
حسن،  ليلى  ألقتها  المدني  الزور  دير  لمجلس 
وفاء  العضوة  ألقتها  الشهداء  عوائل  مجلس 
جالل. الكلمات باركت افتتاح المركز، وتمنت 
للقائمات عليه التوفيق في عملهن لخدمة المرأة 
على  نصت  الكلمات  ومجمل  دورها.  وتفعيل 
من  لذا  المجتمعات  بناء  أساس  هي  المرأة  إن 
لتقوم  وتوعيتها  حقوقها  إعطاؤها  الضروري 

بدورها الريادي والمهم.

وكالة / هاوار

مؤمتر ستار يف عني عيسى يستنكر املؤامرة 
الدولية حبق القائد أوجالن  

يف  املرأة  جمللس  مركز  افتتاح 
ناحية البصرية بريف دير الزور
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حوار/ غاندي إسكندر

هجمات  بشن  التركية  الدولة  تستمر 
تُعتبَر  التي  بوطان  منطقة  على  كثيفة 
الكريال ضد محاوالت  إحدى أقوى قالع 
الهجمات  هذه  مواجهة  وفي  االحتالل، 
يواصل مقاتلو الكريال مقاومتهم البطولية 
على  ثباتهم  األيام  مر  على  ويؤكدون 
مبادئهم في الحرية والديمقراطية. وحول 
ما تقوم به الدولة التركية تحدثت القيادية 
في وحدات المرأة الحرة – )ستار( بيمان 
آمد لوكالة فرات لألنباء وفي لقاٍء خاص 
فقالت: »إن العمليات التي تتم ضد وحدات 
تلك  وعلى طول  التركي  االحتالل  جيش 
المناسب  الرد  إطار  في  تأتي  الجبهات، 
ضد ما تقوم به الفاشية التركية، وفي هذه 
كثفت  الحرة  المرأة  فإن وحدات  المرحلة 
من مشاركتها في العمليات من جهة، ومن 
في  الفعال  دورها  أثبتت  األخرى  الناحية 

تلك العمليات التي جرت«.  

نتصدى لقوات العدو بقوة 
وفعالية غري مسبوقة

العسكرية  العمليات  آمد  بيمان  ووصفت 
بالقول:  بأنها تسير بشكل مكثّف، مضيفةً 
في  العسكرية  العمليات  بدأت  شهر  »منذ 
تختلف  أنها  كما  كثيف،  بشكل  المنطقة 
الحمالت  عن  الجوانب  من  الكثير  في 
في  السابقة  السنوات  في  العسكرية 
التركية  العسكرية  الحمالت  المنطقة، 
هذا العام واسعة النطاق، تمركزت قوات 

خاللها  في أربعة العدو 
ل  تال

رسول،  الشهيد  تل  كوليند،  )تل  وهي 
جان  الشهيد  وتل  خين  سور  الشهيد  تل 
على  تسيطر  اليوم  إلى  وهي  خورت(، 
جزءاً  المواقع  هذه  وتعتبر  المواقع  هذه 
بأن  القول  ويمكننا  هركول.  منطقة  من 
الهدف من السيطرة على هذه المناطق إنما 
لوضع مخططات وتحقيق بعض الغايات، 
تلك  السيطرة على  األساسي من  والهدف 
التالل هو إيقاف نشاط الكريال والتضييق 
محاوالته  كل  رغم  لكن  تحركاتنا،  على 
الكثيرة لم يتمكن العدو من إيقاف الكريال؛ 
يمكن  وال  شاسعة  منطقة  هركول  ألن 
في  التمركز  خالل  من  عليها  السيطرة 
تمكن  قلنا  وكما  بالمختصر  مواقع.  عدة 
العدو من السيطرة على أربعة تالل خالل 
فيها  يتمركز  واآلن  العام  هذا  عملياته 
التركي  االحتالل  وجيش  بقوة  ويتحصن 

اكتفى إلى اآلن بهذا الهدف«.
وفي رّدها على سؤال متعلّق بحجم مشاركة 
الكريال في العمليّات العسكرية ضّد جيش 
إّن  آمد  بيمان  القياديّة  أكدت  االحتالل، 
خالل  ومن  هركول  منطقة  في  قواتهم 
شاركت  العسكري  الحملة  لهذه  التصدي 
وأضافت:  مسبوقة،  غير  وفعالية  بقوة 

كانوا  الحملة  في  الرفاق  »جميع 
مستعدين للمشاركة والمقاومة، 

الربيع  فصل  بداية  منذ 
وحتى هذا اليوم بدأت 

لذا؛  المنطقة.  في  العسكرية  التحركات 
فإّن مقاتلينا المرابطين في منطقة هركول 
للتصدي  االستعداد  أهبة  على  كانوا 
حاضرة  كانت  واالستعدادات  والمقاومة، 
األول  اليوم  منذ  كافة،  المستويات  على 
قوي  بشكل  عليها  قواتنا  ردت  للحملة 
يكون  أن  يتوقع  يكن  لم  العدو  أن  واعتقد 
أن  قبل  والقوة.  السرعة  بهذه  عليه  الرد 

تسيطر قواتِهم على المواقع التي ذكرناها 
من  عدد  على  يتوزعون  كانوا  سابقاً 
تنفذ  كانت  والكريال  المنطقة  في  النقاط 
علميات مستمرة ضدهم، باألسلحة الخفيفة 
في  العدو  قوات  تقدم  وبعد  والمتوسطة 
منطقة هركول، بدأت قواتنا بشن أكثر من 
هجمة في اليوم الواحد ضدهم، ونستطيع 
القول أن عمليات المقاومة مستمرة بشكل 
يومي منذ شهر تقريباً إلى هذا التاريخ«.  

وأوضحت بيمان أّن هجمات الكريال كانت 
فشلت  ومخططاتهم  للعدو  بالنسبة  مفاجئة 
البطولية  والمقاومة  السريع،  الرد  بفضل 
والخاصة،  الجماعية  المكثفة  والعمليات 
للعدو  رسالة  بمثابة  كانت  العمليات  هذه 
مفادها »لن تتمكن من الصمود في هركول 
ولن نسمح لك بالتقدم أكثر«، مضيفة: »فَِهم 
العدو الرسالة وال نستبعد أن يكون هناك 

ت  أخرى مخططا توسعية 
لكن  له، 

مخططات  أفشلت  العمليات  فإن  بالنتيجة 
كثفت  المرحلة  هذه  في  اآلن.  حتى  العدو 
في  مشاركتها  من  الحرة  المرأة  وحدات 
العمليات، وأثبتت دورها الفعال واألساسي 
من  وتمكنت  العمليات،  ساحة  قيادة  في 
والتي  للعدو،  قوية وموجعة  شن هجمات 
الحرب  على  المناسب  الرد  بمثابة  كانت 
العلميات  غرف  تديرها  التي  الخاصة 
ومن  شعبنا،  وضد  ضدنا  للعدو  الخاصة 
خالل عملياتنا أثبتنا لشعبنا في بوطان أن 
  STAR ـYJA  مقاتلي الكريال ومقاتالت
وكذبنا  هركول  في  متواجدين  يزالون  ال 
ادعاءات الدولة التركية. بفضل فكر القائد 
هذه  ُشِكلت  األخرى  والقيادات  أوجالن 
أكمل  على  بواجبها  تقوم  التي  الوحدات 
السهل  باألمر  ليس  وجه، والقضاء عليها 
لن  مقاتلينا  من  عدد  واستشهاد  والهين، 
يّدعي  كما  وحداتنا  انهيار  في  سبباً  يكون 
جهل  الكاذبة،  إعالمه  وسائل  عبر  العدو 
العدو يثبت لنا مرة أخرى أن العدو يعتمد 
وهذا  كبير،  بشكل  النفسية  الحرب  على 
هركول.  في  الحملة  أهداف  أحد  يعتبر 
نؤكد اليوم إننا متواجدون في جميع أجزاء 
في  إلهام  مصدر  باتت  وقواتنا  كردستان 
كل العالم، ولكل نسائه، والعالم ينظر إلينا 
بفخر واعتزاز. لهذا؛ نقول إن عملياتنا في 
عملية  كونها  من  أكبر  معنى  لها  هركول 

ضد العدو«. 

سنناضل يف مجيع الساحات 
كما يف ساحة املعركة

أن  إلى  آمد  بيمان  القيادية  أشارت  كما 
مكانة  لهم  بوطان  وشعب  بوطان  منطقة 
بالنسبة  وكذلك  كردستان  في  خاصة 
لحزب العمال الكردستاني, »هذا ألّن أّول 
على  كانت  العدو  على  أُطلقت  رصاصة 
بالعمال  تراب بوطان, وأّول من اعترف 
وتابعت:  بوطان  شعب  كان  الكردستاني 
»أولى تحركات الكريال كانت في بوطان 
شعب  هم  الكريال  حول  التفَّ  من  وأول 
وهذه  الشعب  هذا  نقدر  لذا؛  بوطان. 
في رقابنا حتى  ديناً  المنطقة وهذا سيبقى 
نحقق لهم مطالبهم في الحرية وهذه حقيقة 

ثابتة لدينا«.
ونّوهت بيمان آمد بأّن »العدو 
خالل العامين المنصرمين 
يحاول أن يظهر نفسه 
على  يتفوق  أنه 

التي  العسكرية  التقنية  خالل  من  الكريال 
لكن  التكتيكية،  الناحية  ومن  يستخدمها 
يقول  فهو  تماماً،  هذا  عكس  الحقيقة 
القضاء  من  تمكن  أنه  بوطان  في  للشعب 
على الكريال لكن هذا الشعب يملك كرامة 
ال متناهية وقّدم الكثير من التضحيات من 
وحبه  والءه  يثبت  اليوم  إلى  وهو  أجلنا 
للكريال ولـحزب العمال الكردستاني، كما 
أن بوطان وإلى اليوم تعتبر قلعة الكريال 
المنيعة، شعب بوطان يدرك حقيقة أكاذيب 
وخداع العدو ومن الصعب جداً أن ينجّر 
على  قادر  وهو  العدو،  أكاذيب  خلف 
التمييز بين الحقيقة والتضخيم اإلعالمي، 
أنهم لن ينجروا إلى خداع  ونحن واثقون 
العدو الذي يقول إنه قادر على التأثير على 
النفسية  الحرب  خالل  من  بوطان  شعب 

والبروبوغندا اإلعالمية لديه«.
المرأة  وحدات  في  القيادية  وأّكدت 
العدو  »يحاول  قائلة:  آمد  بيمان  الحّرة 
العمالة  إلى  المنطقة  في  الشباب  دفع 
ميليشيات  مرتزقة  إلى  وضمهم  لصالحه 
»لكن  بالقول:  مستدركة  القرى«،  حماة 
شعبنا  معلومات  من  يردنا  ما  وبحسب 
هذه  إلى  االنجرار  يرفض  بوطان  في 
األالعيب. وكذلك البعض من أبناء القرى 
يسلمون  القرى  حماة  فرق  ضمن  كانوا 
قذرة  حرباً  تدير  تركيا  للعدو،  أسلحتهم 
في كردستان والجيش التركي ال يحارب 
كريال كردستان وحدهم إنما هدفه إبادة كل 
الشعب الكردي، ويستخدم كل اإلمكانيات 
لتحقيق  لإلنسانية  المنافية  واألساليب 
العقليّة  حقيقة  فهم  شعبنا  لكن  أهدافه، 

التركيّة االستبدادية«. 
واختتمت القيادية في وحدات المرأة الحرة 
ـ ستار بيمان آمد حديثها بالقول: »نحن في 
الكريال نجدد عهدنا لرفاقنا الشهداء ونؤكد 
حتّى  دربهم  على  السير  سنواصل  بأننا 
النهاية، كّل عملياتنا التي نفذناها هذا العام 
دالل  للشهيدة  االنتقام  أساس  على  كانت 
ستستمر،  وعملياتنا  بستيه،  وشهداء  آمد 
إفشال  من  سنتمكن  بأننا  ثقة  على  ونحن 
كل مخططات العدو التي تستهدف شعبنا 
بالنصر.  المقاومة  تتويج  حتى  والكريال 
نعلن أّن الواجب األكبر ُملقى على عاتق 
نؤكد مواصلة نضالنا  الكريال وعلى هذا 
أن  كما  كبيرة،  التضحيات  كانت  مهما 
على  مقتصرة  ليست  ومقاومتنا  نضالنا 
الجانب العسكري فقط، ونعاهد شعبنا أننا 
كما  الساحات  كّل  في  النضال  سنواصل 

نناضل في ساحة المعركة«.  

بيمان آمد: 

«سنناضل على مجيع األصعدة 
كما على الصعيد العسكري«

قائد 
وفلسفة
عبد الله أوجالن

ها عن 
ُ
ةِ وحبث

ّ
 املدني

ُ
أزمة

ة )2 ــ 4(
ّ
احللولِ الداخلي

وَسيرورتِها  وتيرتِها  من  شيئاً  تَخَسر  لَم  المدنيةُ 
َد هدفُها  المتكاثفِة حتى يوِمنا الحالي. حيث تََجسَّ
مناطِق  من  مزيٍد  عن  الكشِف  في  األساسيُّ 
االستغالل، وفي امتالِك مزيٍد من القوِة والسلطِة 
والدولِة من أجِل هذا االستغالل. بابل هي القوةُ 
التي نَفََذت من أزمِة نهاياِت أعواِم 2000 ق.م 
القوِة  من  مزيٍد  فهي صاحبةُ  أكثر عزماً.  وهي 
َمِة  الُمقَدِّ إلى  بََرَزت  وقد  االستغالل.  وإمكانياِت 
التأثيَر  واستطاَعت  والصناعة.  التجارِة  في 
بعِض  مع  ق.م،   300 أعواِم  حتى  بهيمنتِها 
االنقطاعات. هكذا، فقَد تَطَلََّعت كافةُ هيمناِت هذه 
في  الحاُل  مثلما  بابل،  في  تَُكون  أْن  إلى  الحقبِة 
الهيمنِة  كلمةَ  أّن  )يَلُوُح  األخير  اإلسكندر  مثاِل 
استفاَد  َمن  القيادِة والسيادة(. وأَفَضُل  هي أصُل 
من أزماِت بابل هم جيرانُهم التُّّجاُر اآلشوريون 
الذين أصبحوا ذئاَب التجارة، وكذلك كولونياتُهم. 
َحقَّقَه  البَّر. فما  فاآلشوريون ضرٌب من فينيقيي 
المتوسِط  األبيِض  البحِر  في  تجارياً  الفينيقيون 
الشرِق  بَرِّ  في  سيَُحقِّقونَه  اآلشوريون  كان 
تنافٍُس حادٍّ  الذين هم في  األوسط. واآلشوريون 
مع بابل )ال يَزاُل التنافُُس السريانيُّ – الكلدانيُّ 
يَحظَوا  أْن  إال  لَهم  كان  ما  التقليد(،  هذا  يَعِكُس 
باحتكاِر التجارِة في ظلِّ هيمنِة بابل )2000 – 

1600 ق.م(.
األزمِة  من  تاريخيتَين  قوتَين  انطالقةُ  ستتحقَُّق 
التي َشِهَدتها بابل بعد حمورابي: انطالقةُ إبراهيم 
من الداخل )بين 1700 – 1600 ق.م على وجِه 
التخمين(، وانتقاُل الهوريين خارجياً من الدفاِع 
بابل  تَنتَقُِل  الهجوم. وفي عاِم 1596 ق.م،  إلى 
ذاِت األصوِل  السالالِت  إدارٍة مشتََركٍة مع  إلى 
والكاسيين(،  بالحثيين  )المعروفون  الهورية 

لَةً بذلك وضعاً شبيهاً بإدارِة بغداد الحالية. ُمَشكِّ
قوتان  تَظهَُر  لِهَيمنتِها،  بابل  ُخسراِن  ومع 
تتنامى  إذ  المسرح.  على  جديدتان  ُمهَيمنتاِن 
الداخليِة،  األناضوِل  بالِد  في  الحثيةُ  الهيمنةُ 
 Çorum لها )جورم ُمتَِّخذةً من هاتوشا مركزاً 
الحالية(، والهيمنةُ   Boğazköy بوغازكوي –
 Waşukanî واشوكاني  مركِز  في  الميتانيةُ 
 Serekâni أي النبع الطيب، وهي سريه كانيه(
على  الحالية   Ceylanpınar بنار  جيالن   –
تَُؤسَّسان  ِكلتاهما  السورية(.   – التركية  الحدوِد 
)1600 – 1250 ق.م( على يِد المقاطعاِت التي 
القبائِل  أنساِب  إلى  مرتِكزٍة  إماراٍت  بمثابِة  هي 
العهُد  ذاك  يَُمثُِّل  األوليون(.  )الكرد  الهورية 
األوسِط  الشرِق  مدنيِة  في  اقةً  بَرَّ جديدةً  مرحلةً 
وتُعاُش  الجديدة.  المصريِة  الساللِة  عهِد  مع 
المدنياِت  مراكِز  بين  للغاية  مزدهرةٌ  دبلوماسيةٌ 
الثالث، وعهٌد من العالقاِت الشبيهِة بأمميٍة بدائيٍة 
النساِء على  المتباَدلِة من  تأسيساً على الزيجاِت 
مستوى القصور. أما انهياُر )نزاعاُت السالالِت 
داخلياً، وهجماُت القبائل خارجياً( الهيمنِة الحثيِة 
هذا  )أزماُت  التقليدية  األزمِة  بسبِب  والميتانيِة 
تتغير  حيث  أطول،  بَينيٍة  بفواصَل  تتميُز  العهِد 
من فترِة قرٍن إلى أربعِة قرون(، فيَُمهُِّد الطريَق 
دِة لها،  أماَم تصاُعِد السالالِت اآلشوريِة الُمتََرصِّ
األوسِط  الشرِق  في  الهيمنِة  قوى  أعتى  لِتَغدَو 
على شكِل مرحلتَين )1300 – 1000، و900 

– 600 ق.م(.
أكثِر  من  هي  اآلشوريةَ  اإلمبراطوريةَ  أن  يُقاُل 
القوى التي َعِرفَها التاريُخ َجبَروتاً وُجوراً. ولدى 
فَها  الغوِص في ُصلِب األمر، فإنَّ ُجوَرها وتََعسُّ
يَكتَِسُب معناه ارتباطاً بالربِح االحتكارّي. ال فرق 
األخرى  الشعوِب  وبين  كشعب  اآلشوريين  بين 
احتكاِر  إلى  هيمنتِهم  استناَد  لكّن  مضموناً. 
التجارِة قد َجَعَل العنَف ضرورةً الزمةً في سبيِل 
الربح. فالربُح في االحتكاراِت التجاريِة مستحيٌل 
باِل عنف، مثلما الحاُل في االحتكاراِت الزراعيِة 
)ُحكُم السومريين على األرض(. هذا هو  أيضاً 
اآلشورّي.  العنِف  أساِس  في  يَكُمُن  الذي  الواقُع 
من هنا، فما أَتت به الهيمنةُ اآلشوريةُ على صعيِد 
المدنية، قد يَُكوُن – بالحدِّ األقصى – َمزيداً من 
السلطِة ألجِل مزيٍد من الربح، وَمزيداً من العنِف 
تعاظٌُم  ثمة  أنه  واضٌح  السلطة.  من  مزيٍد  ألجِل 
في آفاِق وَحيِِّز العنف. ولهذا السبِب يَُعدُّ الحلُّ من 
الطراِز اآلشوريِّ أُمَّ الحلوِل ذاِت الجذوِر الُعنفيِة 
فيه  التفكيُر  يَزاُل  ال  الذي  التقليُد،  هذا  تاريخياً. 
َمديٌن  األوسط،  الشرِق  في  للقضايا  َكَحلِّ  سائداً 

بالكثيِر من الفضِل للهيمنِة اآلشورية.

ستنتصر  التي  عفرين  في  اليوم  يحدث  ما 
بنادق  طريق  عن  ويكون  كان  محال؛  ال 
تُطلُق من سواعد تَحتَِكم لعقول مؤمنة بفكر 
األمة الديمقراطية، وبفكر أوجالن. من بعد 
أن رأينا الفكر المتطرف )الفكر الداعشي( 
القوموي،  النمطي  الفكر  محل  حل  قد 
حملة  من  يوماً   135 مرور  وبعد  أنه  إال 
قدمها  التي  التضحيات  وإثر  الرقة  تحرير 
قوات  شهداء  دماء  وسيل  الحرية  شهداء 
العيش  بفكر  المؤمنين  الديمقراطية  سوريا 
المصير  الشعوب ووحدة  المشترك وأخوة 
أي  وحريتها؛  المرأة  بروح  والثورة 
األخالقي  المجتمع  الحر،  المجتمع  بناء 
الفكر  انتشر  األيكولوجي،  السياسي 
الحّر وانتصر؛ أي من خالل  الديمقراطي 
الديمقراطية  األمة  ومشروع  أوجالن  فكر 
االتحادية  خالل  من  أي  اإلداري  بتجسيده 
سوريا.  وشرق  لشمال  الديمقراطية 
الفاشية  السجون  في  مسجون  فيلسوف 
والتنظيمات  لإلرهاب  الداعمة  التركية 
والنصرة  كداعش  والمرتزقة  اإلرهابية 
األخالقي  الواجب  ومن  بهما.  يرتبط  ومن 
فكرية  حالة  اليوم  وعّده  به  األخذ  يتم  أن 
لشعوب  إنما  فقط  للكرد  ليس  قومية،  فوق 
المنطقة برمتها؛ ألننا اليوم أمام أوجالنيون 
كرد وأوجالنيون عرب وأوجالنيون ترك 
ومن جميع الشعوب والثقافات ومن شعوب 
أوروبية أيضاً وشعوب أخرى.  في العموم 
)االستعمارات(  استجلب  من  ليس  الكرد 
المنطقة؛ الشعوب تملك ذاكرة جمعية  إلى 
التي  والمفصليات  النقاط  جميع  على  قوية 
راكمت وأحدثت المشهد الحالي، وشعوب 
لديها ذاكرتها  المميز  بات  الشرق األوسط 
فقط؛ طالما كانت األنظمة المستبدة تحجب 
هذا  مثل  بأن  يبدو  لكن؛  المستقبل.  عنها 
الحجب بات في معرض التشقق واالهتراء، 
حمالت  في  االستمرار  من  بدالً  واليوم 
التشويه والتشكيك بمشروع أوجالن؛ ال بد 
الذي  المرحلة والفكر  التعامل مع هذه  من 
ومن  نحتاجها،  التي  الديمقراطية  يخلق 
الثقافات  جميع  تخرج  األوجالني  الفكر 
قدٍر  على  االنتماءات  وجميع  منتصرة، 
متساٍو في الحقوق والواجبات، من الممكن 
بأنها  المرحلة  هذه  على  نطلق  أن  إنصافاً 
إلى  ننتمي  نحن ال  األوجالنية.    المرحلة 
الحرب على أساس الشيعة والسنة، ننتمي 
وفق  السلمي  وتعايشها  العقائد  احترام  إلى 
عقد اجتماعي جديد لعهد جديد من سوريا 
آفا  وروج  سوريا  شمال  فمن  االنطالقة، 
دالالت  أفضل  كان  ما  وإذا  الحل،  انطلق 
األسود.  اللون  هو  األبيض  اللون  تناقض 
فيكفي أن نعلم بأن معاداة تركيا ومن ينفذون 
لفكر  يكونون(  جغرافية  أية  )في  أجندتها 
معين؛ داللة متقدمة بأن الفكر الذي تعاديه 
به  يؤخذ  فكر صحيح  أنه  في  الجهة؛  هذه 
ويعتد به ويؤسس عليه. مسلمين ومسيحيين 
وإيزيديين؛ وغيرهم من االنتماءات األولية 
كليّة  ثقافة  لتشكيل  هامة  ثقافات  هي  التي 
بها،  لها ويفتخر  ينتمي  مشتركة، والجميع 
الديمقراطية  األمة  مبادئ  إحدى  وهذه 
المتصالحة  القيم  التي تؤكد على  األساسية 
ليس  مضطرد  بشكل  وفهمه  التاريخ  مع 
االنتصار  إلى  يؤدي  الذي  بالطريق  سوى 
الجمعي. األهم في المسألة برمتها أال نحيا 
بدون فكر، الشعوب غير المفكرة هي التي 
تفجر  موقوتة  وقنابل  نواقل  إلى  تتحول 
قيمها وتاريخ مجتمعاتها. وهذا هو التفسير 
ورفع  األوجالني  بالفكر  لاللتزام  األنسب 

الديمقراطية  سوريا  قوات  وراية  صورته 
في الرقة المحررة.  

نهضة جمتمع الشرق 
األوسط الدميقراطي تتحقق 

باإليكولوجيا

 المراقب لمسرح الشرق األوسط السياسي 
يجده على فصول كثيرة متناقضة وعدائية؛ 
على  فاشية  قوموية  فتكون  ثناياها؛  في 
هنا  كثيرة  واألمثلة  غيرها؛  إفناء  حساب 
الشرق  على  المفروض  التقسيم  حال  كما 
األوسط قبل مئة عام ألول مرة منذ خمسة 
حّراس  حّراسه  يدي  وعلى  عام،  آالف 
الخرائط من أفكار وجمهور موبوء بالدولتية 
القومية. كما أن الشرق األوسط ليس مؤلفاً 
من دين وحيد؛ وأنه مهبط األديان السماوية 
وفق  تظهر  دينية  سلطة  وأية  واألرضية؛ 
ذلك؛ لتبدو بأنها على حساب إنهاء األديان 
معقد  غير  وبنوع  األخرى.  والمعتقدات 
من التفكير هنا؛ نجد بأن مقترفي مثل هذا 
النمط يعادون المصدر األوحد لألديان قبل 
كثيرة  األمثلة  وأيضاً  للمتدينين،  معاداتهم 
هنا؛ آخرها؛ ما اقترفته الجماعات التكفيرية 
الدينوية ضد معتنقي المعتقد اإليزيدي في 
الناجحة  األيديولوجية  والمحاسبة  شنكال. 
يتألف من دين  هنا بأن الشرق األوسط ال 
وحيد، بل مجموعة من األديان كان آخرها 
وأن  الزرداشتية،  كانت  وأولها  اإلسالم 
األديان,  هذه  تتعايش  األنسب كي  الصيغة 
ُمثلى  البحث عن صيغة  بد من  إنه ال  هي 
للمجتمع الديمقراطي والتي تبدو فيها الدولة 
معين؛  لدين  متبوعة  غير  تمثيلية  بصفة 
الذي  السوري  النظام  المثال  سبيل  على 
)العربية(  الجمهورية  رئيس  دين  بأن  يقر 
هو )اإلسالم(؛ فإن مثل هذا القانون أصبح 
بمثابة سكين قسم مجتمع سوريا إلى العديد 
من األقسام المحتجزة ,فال للمرأة كي تكون 
رئيساً؛  يكون  أن  العربي  لغير  ال  رئيسة؛ 
يكون رئيساً!!. ومرة  أن  المسلم  لغير  وال 
للمجتمع  الجوفاء  النزعة  عن  بعيداً  أخرى 
مناصريه  غالب  يظهر  بات  الذي  المدني 
دعوة  واألخيرة  المواطنة؛  عباءة  تحت 
مهزوزة  تبدو  ولكنها  الفاشية؛  إلى  مبطنة 

مع كل ما تُظِهره من أبنية ُمشيّدة.

عيدان ضعيفة للقنِّ وليست 
أعمدة لألوطان

األمر  إليه  آل  لما  كبير  فائض  ومع وجود 
باتت  مجتمعاتها  فإن  األوسط  الشرق  في 
بها  استبدت  ما  شدة  من  ريعية؛  مستهلكة 
أنظمتها السلطوية االستبدادية إما القوموية 
تعنيف  من  لكليهما  ولما  الدينوية  أو 
على  قدرة  األكثر  العضو  على  مجتمعي 
التغيير والممثل بالمرأة. وعليه فإن تعريف 
تأكيد  من  انطالقاً  للشرق األوسط  أوجالن 
للقضية  ديمقراطي  حل  إيجاد  ضرورة 

وفي  تاريخه  في  ديمقراطي  بأنه  الكردية، 
حاضره وال يمكن أال يكون إال ديمقراطي 
األوسط  الشرق  أي  وأنه  مستقبله؛  في 
مجموع من الثقافات المتكاملة وليس مجرد 
القومي  الحق  بأن  علماً  متناحرة؛  قوميات 
كما  التعريف؛  هذا  مثل  في  صوناً  أكثر 
الحقوق  من  وغيرها  والدين  المعتقد  حق 
إلى  الوصول  وأن  الجماعية.  أو  اإلفرادية 
يلزمه  الديمقراطي  األوسط  الشرق  حالة 
ما  إذا  خاصة  معرفي؛  نهوض  محرك 
معرفية  نعيشها  التي  األزمة  بأن  أدركنا 
النهوض  محركات  وأن  األولى؛  بالدرجة 
في تحطيم الحدود المفروضة على شعوب 
في  الحق  شعب  ولكل  األوسط؛  الشرق 
السياسي  االستقالل  شبه  بشكله  العيش 
لشعوبه  المثلى  الحالة  وأن  واالقتصادي، 
هي في االتحاد الكونفدرالي لها؛ ذلك عن 
مثال  الديمقراطية؛  الفيدراليات  طريق 
ذلك: الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا 
على أساس الجغرافية وإرادة شعوبها. في 
الحقيقة؛ فإن مقاربة أوجالن على ربط حل 
في  العامة  بالقضية  الكردية  للقضية  عادل 
ربط  بدمقرطته؛  المتمثلة  األوسط  الشرق 
مسؤولية  األكثر  والتفسير  رصين؛  محكم 
في ذلك بأن الشعوب تمتلك وعياً ال تستطع 
األنظمة أو الجماعات االستبدادية أن تنال 
فإنها تظهر  الوعي  منه، وبفضل مثل هذا 
بدورها مسؤوليتها تجاه الشعوب األخرى؛ 
لفترات تاريخية من العيش المشترك  طبقاً 
فيما بينها؛ تحتِّم عليها أخّوة واحدة ومصير 

متوحد.

احلرية؛ االستقالل؛ الدولة

من المؤكد بأنه وفي كل لحظة، توجد مطالب 
يتم  لم  استراتيجية  تساؤالت  شكل  على 
حلها بَْعُد، ومثل هذه التساؤالت تحتاج إلى 
إجابات أو حل ُمْرٍض قبل الحديث عن أي 
شكل من أشكال االستقرار، غالبا ما تكون 
التساؤالت بجذور تاريخية عميقة )داخلية 
بنمطية  نفسه  الوقت  في  المنشأ( ومرتبطة 
)خارجيُّ  النفوذ  على  معاصرة  صراعات 
النفوذ(. وفي هذا السياق فإنه يتعذر تعريف 
القضية الكردية بحالتها الراهنة فقط وهذا 
ال يتعلق بسبب تفاصيل الحل المحلي فقط 
والمتعثر بدورها بطغيان الرفض األغلبي 
يمثلونها؛  األخرى ومن  السلطات  قبل  من 
بعد إعمائها بالنفور والتشوفن طيلة السنين 
الماضية؛ بل بسبب وضعها الراهن المعقد 
ومن  أيضاً.  دولي؛  ملف  إلى  وتحولها 
الخطأ ربط الحل بالالحل: التقسيم والدولة؛ 
وإن كانت كذلك سنطرح السؤال االشكالي 
األول: هل استطاعت كل الدول المستحدثة 
جالبة  تكون  أن  استثناء  دون  الشرق  في 
وأن  الحرة  وللمواطنة  وللحقوق  للتغيير 
لبنان كدولة؛ سوريا  الندية؟  الفردية  تحقق 
كدولة  تركيا  كدولة؛  السودان  كدولة؛ 
هل  كدول؛  أوسطية  الشرق  الدول  وكل 
االجتماعي  الجمال  تحقق  أن  استطاعت 
من  أساسيٍّ  كجزء  االجتماعي  والحق 

لشعوبها؟  تحققها  أن  الواجب  المهمات 
وحتى تكون الدولة؛ تلزم السلطة، والسلطة 
دائما على باطل خاصة إذا ما تم أخذ عامل 
الزمن بعين االعتبار؛ زمنية تشكيل الدولة 
مفاهيم  تكون  ال  تتشكل  حتى  وديمومتها 
واألخالق  والسياسة  والمدنية  الثقافة  مثل: 
والقانون والديمقراطية المباشرة واالقتصاد 
بالمتناول الحقيقي الملموس، ومعمول بكل 
قوانين  وفق  المجتمعية  األساسيات  هذه 
األزمة  أخذنا  وإذا  المجتمع.  لروح  ناظمة 
أي  فإن  الفهم  هذا  وفق  الحالية  السورية 
مشروع حل سياسي ال يراعي هذه الحالة، 
أو )المظاهر الظرفية التاريخية في سوريا( 
ربما  لالستبداد  إنتاج  إعادة  بمثابة  سيكون 
البنية  ذات  الظاهرة  الوسطية  صيغة  في 
وإذا  القديمة،  المستبدة  الصيغ  مع  المتآلفة 
تم االعتبار بأن الكرد كقضية على أساس 
ثالوثها )األرض والشعب والتاريخ( بحاجة 
إشكاليات  الدوام  على  يفرض  الحل؛  إلى 
يكمن  هل  عنها.  الناجمة  واألسئلة  الحل 
الحل في تأسيس الدولة الكردية؟ وإذا كان 
هو الحل؛ ما الغاية من الدولة؟ وإذا كانت 
الُمغيّبة  الكردية  الذات  مقايسة  هي  غايتها 
وتحقيق  أنواعه  بكل  االستبداد  قِبل  من 
استقالل  عبر  سيكون  فهل  الكردي؛  الحق 
الجغرافية فقط أم عن طريق تحقيق الحرية؟ 
تم  التي  أو  الناشئة  الدول  نجحت  هل  بل 
تنشئتها في جلب التحرير لمجتمعاتها؟ ألم 
المؤسس  إلى  بيكو  سايكس  دول  تتحول 
وبدا  شعوبها،  فيها  احتجزت  لسجون 
الصواب  من  ليس  كسجانين؟  رؤسائها 
القول بأن أوجالن يدعو إلى إنهاء الدولة؛ 
أوجالن  صرفه،  دوغمائية  نظرة  ستكون 
يدعو إلى ذلك عن طريق تطور الشعوب 
حتى تصل إلى درجة االستغناء عن أن تبدو 
ٌر  قُصَّ أبنائها هم  الوصيّة وأن  السلطة هي 
ال تستقيم أحوالهم إال بوجود قوة الدولة أو 
قوة السلطة؛ هذا مفهوم تشكيكي باإلنسانية 
ويذكرنا بهوبز وضرورة وجود اللوثايان/ 
السلطة الصرفة المستمدة من اإلله. فالحقيقة 
تكمن هنا بأن حاجة السلطة في الدولة إلى 
شعوبها، وليس العكس كما حاالتها اليوم؛ 
ومثل هذه الحالة يلزم زمناً طويالً له العالقة 
بعد  من  الديمقراطي  المجتمع  تحقيق  في 
اجراء محاسبة براديغما ديمقراطية ناجحة 
له، ألن المجتمع يتألف من عدد هائل من 
في  والمجالس  والكومينات  المؤسسات 
القرية وفي الحي وفي المدينة؛ لنرجع إلى 
الحية  الشعوب  منها  انطلقنا  التي  البداية 
أن  يحرص  بل  يفصل  أوجالن  الملتزمة. 
أفقية  مجتمعية  كقيمة  الحرية  بين  يفصل 
وربطها بالدولة كظاهرة فرعية علوية، من 
يرى عكس ذلك فلينظر إلى حوله وليشير 
بإصبعه إلى وجود مجتمع دولتي لم يخلق 
المساواة  وعدم  الجريمة  أحشائه  وفي  من 
الديمقراطية، نعتقد خاصة  وكل الضد من 
في  مرفوعاً  يبقى  اإلصبع  ذلك  بأن  اليوم 
المقبلة  وكأنها  العالمية  الخربطة  هذه  ظل 
كي تُْلفَظ اليوم بشكل كلّي في دوامة العنف 
الحجر.  حتى  منها  يسلم  أن  العصيِّ  من 
قال  عزلة؛  بحقه  تُفرض  الذي  أوجالن 
من  أكثر  قبل  معه  رسمي  لقاء  آخر  في 
كي  يوماً   180 إلى  احتاج  سنوات:  ثالث 
أُأَسَس لعملية السالم في تركيا، بينما تّصر 
والدينية؛  القومية  االستبدادية  األنظمة 
التي  البدائية؛  والقومية  والقومودينية؛ 
الرهيب  أردوغان  )السلطان(  اليوم  يمثلها 
تُرك  لو  فيما  الذي  أردوغان  توابعه،  بكل 
األمر بيده فإنه يؤسس إلى 180 عاماً آخر 
بحق جميع  والخراب  واإلنكار  اإلبادة  من 
الشعب  باألخص  األوسط؛  الشرق  شعوب 

الكردستاني. 

سيهانوك ديبو ـ صحيفة حزب 
االحتاد الدميقراطي

 على املؤامرة، من 
ً
أوجالن... عشرون عاما

سِر الرهان؟! ـ2ـ
َ
خ
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هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  تعرض 
عام  األول  تشرين  من  التاسع  في  أوجالن 
قوى  فيها  شاركت  دولية  لمؤامرة   1998
الهيمنة في الحداثة الرأسمالية وأذيالها من 
التي  األوسط  الشرق  في  القومية  الدول 
تُطبِق سياسات القوى العظمى في المنطقة. 
بإخراج  اليوم  هذا  في  بدأت  المؤامرة  هذه 
تم  أوجالن من سوريا حتى  القائد عبد هللا 
واآلن  عام 1999.  شباط   15 في  اعتقاله 
بعد مرور 20 عاماً على المؤامرة، فإنها ال 

تزال مستمرة ولكن بشكل آخر.
الدولية  المؤامرة  سنتناول  التقرير  هذا  في 
خاللها  وسنتطرق  أوجالن  استهدفت  التي 
ذلك  في  سائدة  كانت  التي  الظروف  إلى 
بالذات،  أوجالن  استهداف  وسبب  الوقت، 
المؤامرة  هذه  في  شاركت  التي  والقوى 

وأهدافها.

دخول أوجالن إىل روج آفا

أسس قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
الذي ولد بقرية أومرلي التابعة لروها 
)أورفا( في الرابع من نيسان 1948، 
أسس حزب العمال الكردستاني بتاريخ 
27 تشرين الثاني 1978 خالل اجتماع 
شارك فيه 23 شخصاً وذلك في قرية 
فيس التابعة لمدينة آمد. ولكن مع توجه 

تركيا نحو االنقالب العسكري الذي حصل 
في 12 أيلول عام 1980، لم يبَق أمام 

أعضاء الحزب سوى الخروج من الوطن 
أو اللجوء إلى الجبال والمقاومة، وعند 
اعتقال العديد من أعضاء الحزب اتخذ 
أوجالن القرار باالنفتاح على الشرق 
األوسط وانطلق من أورفا في تموز 

1979 وعبر إلى روج آفا، وظل حتى 
يوم المؤامرة الدولية بحقه في 9 تشرين 

األول عام 1998 في سوريا بعد أن 
أمضى فترة من الزمن في معسكرات 

البقاع اللبناني. وفي يوم 9 تشرين األول 
اضطر تحت الضغوط للخروج من 

سوريا.

املشاركون يف املؤامرة
 وظروف املرحلة

في  اوجالن  أمضاها  عام  عشر  تسعة  بعد 
عليه  كان  الكثيرة  الضغوط  وأمام  سوريا 
يقال،  االختيار بين أمرين كالهما مر كما 
األول هو التوجه إلى جبال كردستان وهذا 
الشعب  تعرض  أمام  الباب  سيفتح  كان 
فكان  اآلخر  األمر  أما  لإلبادة،  الكردي 
ح أوجالن القرار  الخروج من سوريا، ورجَّ
بالخروج من سوريا أمالً في النضال بشكل 
بحقوق  والمطالبة  وسياسي  ديمقراطي 
أجمع  العالم  وتعريف  الكردي  الشعب 
بحقيقة هذا الشعب، ولكن في الحقيقة العديد 
من  القوى العالمية واإلقليمية تشاركت معاً 
في المؤامرة عليه التي بدأت بخروجه من 
سوريا، إذ كانت أمريكا وإنكلترا وإسرائيل 
على  والضغوط  كافة  األساليب  تستخدم 
تستقبله  ولم  أوجالن  زارها  التي  الدول 

وتمنحه حق اللجوء السياسي.
إلى  ومنها  اليونان،  إلى  أوجالن  توجه 
روسيا حيث مكث فيها » 33 يوماً«، ومن 
روما  اإليطالية  العاصمة  إلى  توجه  هناك 
السلطات  ولكن  يوماً«،   66« فيها  وبقي 
فعاد  شيئاً،  له  تفعل  لم  أيضاً  اإليطالية 
إلى  ونقلته  تستقبله  لم  التي  روسيا  إلى 
ثم  أسبوع  لمدة  هناك  ومكث  طاجيكستان 
فقط  يومين  وبعد  مجدداً  موسكو  إلى  عاد 
مجدداً،  أثينا  اليونانية  العاصمة  إلى  توجه 
ومنها إلى عاصمة روسيا البيضاء مينسك 
حيث كان من المقرر أن يتوجه إلى هولندا، 
لن  بأنها  قالت  الهولندية  السلطات  ولكن 
إلى  التوجه  سوى  أمامه  يبَق  فلم  تستقبله 
إلى  نقله  سيتم  بأنه  إخباره  تم  إذ  إفريقيا، 
ولكن  مانديال  نيسلون  إفريقيا حيث  جنوب 
نيروبي  إلى  نقله  تقتضي  كانت  المؤامرة 
عاصمة كينيا واختطافه من هناك وهذا ما 

حدث.
التي  المؤامرة  عن  أوجالن  ويقول 

»إنني  الثاني:  تشرين   9 في  استهدفته 
أرى أن المؤامرة الدولية التي أسفرت عن 
إحضاري إلى تركيا في 15 شباط 1999، 
إحدى أهم أحداث التقاليد التآمرية للسلطات 
المهيمنة. سيرتي التي ابتدأت في التاسع من 
تشرين األول 1998 بخروجي من سوريا 
وصوالً إلى مرحلتها النهائية باختطافي إلى 
هذه  األحداث  لسلسلة  تسميتي  سبب  كينيا؛ 
أربع  من  دولية  قوى  ائتالف  ضمت  التي 
سياق  أنها  هو  الدولية،  بالمؤامرة  قارات 
والمصالح  السياسية  األالعيب  منسوج من 
الخيانة  من  الكثير  جانب  إلى  االقتصادية 
االتحاد  انهيار  بعد  والخداع«.  والعنف 
إلى  العالم  تحول   ،1991 عام  السوفيتي 
حرب  مع  ذلك  وتزامن  الواحد،  القطب 
الخليج، فأمريكا كانت ترغب في السيطرة 
كامل، وكانت  بشكل  الشرق األوسط  على 
فأرادت  سياستها،  لتطبيق  تركيا  تستخدم 
من خالل هذه المؤامرة إيجاد حرب طويلة 
األمد بين الكرد والترك كي تستنزف تركيا 
وتجعلها مجبرة على الرضوخ لها وتطبيق 

سياساتها في المنطقة.
بين  أشده  على  التنافس  كان  تركيا  وفي 
فريقين اثنين، فريق يسعى للحوار والسالم 
الذي  التركي  الرئيس  أمثال  من  الكرد  مع 

»توركوت  المشفى  في  لالغتيال  تعرض 
والمتآمرين  االنقالبيين  وفريق  أوزال«، 
غالديو  شبكة  بدعم  يحظون  كانوا  الذين 
الناتو، حيث أن الخالف بين هذين الفريقين 
قد طفا على السطح في تركيا في تلك الفترة، 
والتنافس بين الموالين والمعارضين بشأن 
لصالح  انتهى  قد  كان  الكرد  مع  الحوار 
الفريق  لصالح  أي  الناتو،  غالديو  جناح 
من  المدعوم  واإلبادة  للحرب  المناصر 

إسرائيل وأمريكا.
التاريخ  أستاذ  الدين  نور  محمد  الدكتور 
والعلوم  اآلداب  كلية  في  التركية  واللغة 
والباحث  اللبنانية،  الجامعة  في  اإلنسانية 
تحدث  التركية،  الشؤون  في  المختص 
لوكالة أنباء هاوار عن الظروف التي كانت 
تركيا  »كانت  قائالً:  الفترة  تلك  في  سائدة 
ما  ظروف  تعيش  التسعينيات  أواخر  في 
بعد انقالب 28 شباط 1997 ضد حكومة 
تميزت  المرحلة  وهذه  اربكان  الدين  نجم 
على  العسكرية  الوصاية  قبضة  بتشديد 
والحركات  التيارات  كل  ومحاربة  الدولة 
التي تقع على النقيض منها وال سيما حزب 
العمال الكردستاني، وفي الوقت نفسه كانت 
في  لتحقيق خرق  مواتية  الدولية  الظروف 
تمر  كانت  أن روسيا  باعتبار  القضية  هذه 
بوريس  مع  وضعيف  متردي  وضع  في 
مواتية  الفرصة  كانت  وبالتالي  يلتسن 
هذا  لتمرر  األمريكية  المتحدة  للواليات 
االعتقال، وإبعاد أوجالن عن سوريا ومن 

ثم اعتقاله«.
سوريا  من  أوجالن  خروج  بأن  ويضيف 
رغبة  وعدم  الظروف  لهذه  نتيجة  كان 
الحكومة السورية الدخول في صدام مسلح 
مع تركيا في الوقت الذي كان هناك احتالل 

كانت  وبالتالي  الجوالن  لهضبة  إسرائيلي 
القوى األساسية التي تقع خلف هذه العملية 
أمريكا  إلى  باإلضافة  غربية  قوى  هي 

وإسرائيل وتركيا.

شخصيته القيادية الطليعية 
والثورية كانت سببًا للمؤامرة

استهدفت  الحقيقة  في  الدولية  المؤامرة  إن 
كافة  أن  أوالً  عدة،  العتبارات  أوجالن 
الثورات الكردية التي سبقت تأسيس حزب 
بمجرد  انتهت  جميعها  الكردستاني  العمال 
القضاء على قياداتها، كما أن كافة الثوريين 
يتمتعون  يكونوا  لم  الثورات  أشعلوا  الذين 
الشعب،  توحيد  على  القادرة  بالخصائص 
الجميع.  عن  مختلفاً  فكان  أوجالن  أما 
للطبقات  الطليعي  القائد  بأنه  يتميز  إذ 
إلى  الوصول  محاوالت  ويمثل  الكادحة 
حل التناقضات االجتماعية وإحقاق الحرية 
والعدالة االجتماعية وتمثيل جميع الشرائح 
والقطاعات المضطهدة المتالكه خصائص 
ومميزات تميزه عن كل القيادات الكالسيكية 
األخرى، ويمتلك نظاماً إيديولوجياً ومقدرة 
مؤثرة حتى على الصعيد العالمي لذلك فمن 

الطبيعي أن يكتسب هذا التأثير اإليديولوجي 
موقعاً مؤثراً على الحركات والشعوب في 
السائد  للنظام  تهديداً  بذلك  ويشكل  العالم 
على العالم، بنظامه الطبقي الذي شكل عبئاً 
البشرية.  والمجتمعات  الشعوب  على  ثقيالً 

وهذا ما جعل من أوجالن هدفاً.
الدكتور محمد نور  يقول  السياق  وفي هذا 
ليس شخصية  أوجالن  أن  الدين: »ال شك 
المعادلة  في  عادية، بل أصبح رقماً صعباً 
اإلقليمية، أصبح حزب العمال الكردستاني 
في الداخل التركي ومنذ أواخر الثمانينيات 
وتحولت  األرض  على  مؤثرة  قوة  ذو 
مناطق جنوب شرق األناضول إلى مناطق 
واتسع  التركية  القوات  على  ليالً  محرمة 
الكردستاني،  العمال  لحزب  الشعبي  الدعم 
من  أكثر  أوجالن  استهداف  وبالتالي 
الكردية  الحركة  إخماد  لمحاولة  ضروري 

المسلحة والمدنية«.
لمنظومة  التنفيذية  الهيئة  عضو  أما   
قرسو  مصطفى  الكردستاني  المجتمع 
»لقد  أوجالن:  استهداف  سبب  عن  فيقول 
بقيادة  الكردستانية  التحرر  حركة  كانت 
القائد أوجالن تمهد إلحداث تغيرات هامة 
وجذرية في منطقة الشرق األوسط، وكان 
كافة  في  الكرد  على  كبير  تأثير  للحركة 
باكور  في  فقط  وليس  كردستان  اجزاء 
أن أوجالن  إلى  كردستان«. ويشير قرسو 
فهم جوهر شعوب المنطقة وتاريخها، على 
أساس أخوة الشعوب وكان يمهد لبناء نظام 
النظام  وهذا  األوسط،  الشرق  في  جديد 
القوى  ولكن  المنطقة،  شعوب  حقيقة  يمثل 
على  تعمل  كانت  أوجالن  على  المتآمرة 
حليفة  قوى  على  باالعتماد  نظامها  تشكيل 

لكن  نفوذها،  مد  أجل  من  المنطقة  في  لها 
تنامي فكر النضال التحرري وتأثير حزب 
الكردي  الشعب  على  الكردستاني  العمال 
الخوف  أدخل  عامةً  والشعوب  بخاصة 
ما  ألن  وحلفائها،  القوى  تلك  نفوس  في 
مشروع  مع  يتعارض  له  يخططون  كانوا 
لتحرير شعوب  الحر  الديمقراطي  أوجالن 
حزب  بقاء  وكان  ككل،  األوسط  الشرق 
المنطقة  القوة في  بهذه  الكردستاني  العمال 
التوسعي  مشروعهم  على  خطراً  يشكل 
تقدم  ويعيق  فقط،  مصالحهم  يخدم  الذي 
نفوذهم وسيطرتهم على هذه المنطقة الغنية 
بالثروات الباطنية واألراضي الخصبة، لذا 

تم استهداف أوجالن.

أبعاد وأهداف املؤامرة

شاركت  التي  القوى  من  الكبير  العدد  إن 
في المؤامرة التي استهدفت أوجالن، تأكيد 
المنطقة،  في  كبير  مخطط  وجود  على 
التي  المتحدة  للواليات  األساسي  فالهدف 
هي القوة األساسية المحركة لهذه المؤامرة 
الشرق  عن  أوجالن  إبعاد  كان  السياسية 
للشرق  مشروعها  تطبيق  بهدف  األوسط 

األوسط الكبير.

وفي هذا السياق يقول أوجالن: »ما هدفت 
األوسط  للشرق  بمشروعها  أمريكا  إليه 
المتصلبة  القومويات  إظهار  هو  الكبير 
االشتباك  إلى  ودفعها  القوموية  والدويالت 
الشرق  في  المهيمنة  هي  لتبقى  بينها  فيما 
جلياً  ويبدو  آخر.  قرن  مدى  على  األوسط 
أنه ال مكان لحركات التحرر في مثل هذا 
المشروع. ولهذا فإن هناك عالقة وثيقة بين 
للواليات  الكبير  األوسط  الشرق  مشروع 

المتحدة، وتسليمي إلى تركيا بمؤامرة«. 
إشعال  إلى  تهدف  كانت  المؤامرة  أن  كما 
استهداف  تركية من خالل  ـ  حرب كردية 
أوجالن، فمن شارك في المؤامرة كان يريد 
تصفية أوجالن حتى تندلع حرب ال هوادة 
االستفادة  وبالتالي  وتركيا  الكرد  بين  فيها 
من الظروف التي تمرُّ بها تركيا لمصالحها 

الشخصية.
لمنظومة  التنفيذية  الهيئة  عضو  ويقول 
في  قرسو  مصطفى  الكردستاني  المجتمع 
هذا السياق: »بعد انهيار االتحاد السوفيتي، 
لم يكن النظام الجديد في المنطقة قد تأسس 
بعد، وكانت هناك خالفات وصراعات عدة 
المتحدة  الواليات  واستغلت  المنطقة،  في 
تسيطر  أن  وأرادت  األوضاع  األمريكية 
الجوانب  من  فيها  وتدخلت  المنطقة  على 
السياسية،  العسكرية،  الناحية  كافة، 
وفقاً  المنطقة  لترتيب  والثقافية  االقتصادية 
تخدم  التي  سياساتها  وفرض  لمصالحها 

مصالحها«.
للمؤامرة  الرئيسية  األهداف  من  كان  لقد 
أيضاً، استخدام تركيا كأداة لهم في الشرق 
متى  الشعوب  بها  ليضربوا  األوسط، 
أرادوا، حيث كانوا يظنون بأنهم بأسر القائد 

أوجالن سيقضون على الحلم الكردي أوالً، 
وسينفذون مشاريعهم من دون أي اعتراض 
بالنتيجة إلى  يقف في طريقهم، ما سيؤدي 
سهل  بشكل  تركيا  دور  تفعيل  على  القدرة 
وقطع  وإضعاف  المنطقة.  في  وسلس 
العمال  حزب  مع  الكردي  الشعب  عالقة 
وإلغاء  بالحركة  ثقتهم  وكسر  الكردستاني 
على  الكردستاني  والعمال  أوجالن  تأثير 
دعم  حاولوا  األساس  هذا  وعلى  المنطقة، 
وبث  لها  التابعة  الكردية  السياسية  القوى 
الحركة  داخل صفوف  والصراعات  الفتن 
الكردية، وفي جميع أجزاء كردستان، ومن 
ثم منح تركيا دوراً أكبر في المنطقة ليكون 
شرطيهم والحارس األمين لمصالحهم؛ لما 
التصدي  في  دور  من  وألوجالن  للحركة 

لألطماع التركية في المنطقة«.

أبعاد اقتصادية
 ومصاحل دولية خفية

للمؤامرة،  االقتصادي  البعد  صعيد  على 
المشاركين  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  فال 
مشاريع  في  معاً  اشتركوا  المؤامرة  في 
اقتصادية، فروسيا التي كانت تعيش ظروفاً 
خالل  من  حصلت  جداً  صعبة  اقتصادية 
المؤامرة على مشروع  في هذه  مشاركتها 
أيضاً  إيطاليا  وشاركت  األزرق«  »التيار 

في هذا المشروع.
ومشروع »التيار األزرق« هو خط أنابيب 
الذي  األسود  البحر  عبر  الرئيسي  الغاز 
يحمل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا. 
خط  شركة  بواسطة  األنابيب  خط  وأنشئ 
هولندا،  ومقرها  األزرق،  التيار  أنابيب 
»غازبروم«  بين  محاصصة  شركة  وهي 

الروسية و«إني« اإليطالية.
في  تركيا  إلى  الغاز من روسيا  تدفق  وبدأ 
على  روسيا  حصلت  كما   ،2003 فبراير 
قرض من صندوق النقد الدولي بلغت قيمته 
هذه  في  مشاركتها  لقاء  دوالر  مليار   10

المؤامرة.

تنوعت األشكال واملؤامرة 
واحدة... ومستمرة

عاماً  عشرين  مرور  من  الرغم  على 
أوجالن،  على  الدولية  المؤامرة  بدء  على 
بأشكال  ولكن  مستمرة  تزال  ما  أنها  إال 
شمال  على  التركية  فالهجمات  أخرى، 
سوريا تأتي في إطار استمرارية المؤامرة 
إدارة  في  يُطبَق  الذي  النظام  ألن  وذلك 
أوجالن  فكر  من  مستمد  السوري  الشمال 
يحقق  الذي  الديمقراطية  لألمة  ومشروعه 
الديمقراطية والمساواة والعدل بين شعوب 
في  أقرانهم  فيه  يعيش  وقت  في  المنطقة 
لوجه  وجهاً  األخرى  السورية  المناطق 
مع القتل والعبودية والذل. فنجاح مشروع 
تآمرت  التي  والقوى  تركيا  يعري  أوجالن 
كان  »إذا  يتساءل:  الجميع  ويجعل  معها 
الدرجة  لهذه  ديمقراطياً  أوجالن  مشروع 
فلماذا تم اعتقاله إذاً«؟ وبطبيعة الحال فإن 
السوري  الشمال  في  المشروع  هذا  نجاح 
يجعله نموذجاً للحل في سوريا وهكذا يكون 
وهنا  األوسط  الشرق  في  للحل  نموذجاً 
تفشل األهداف التي تجمعت من أجلها كافة 

القوى في هذه المؤامرة.
عن  الدين  نور  محمد  الدكتور  ويقول 
السوري:  الشمال  على  التركية  الهجمات 
في  التركية  العسكرية  الحملة  الواقع  »في 
وثم  الفرات  درع  منذ  السوري  الداخل 
من  جزء  هي  إدلب  في  واآلن  عفرين 
نفوذ  مناطق  إليجاد  خالصة  تركية  أجندة 
المنطقة  السوري وال سيما في  الداخل  في 
تركيا  تمكين  أن  شك  وال  لتركيا  المحاذية 
القيام بذلك لم يأِت عبثاً بل كانت هناك قوى 
دولية ساعدت في هذا األمر وفي مقدمتها 
األخضر  الضوء  أعطت  والتي  روسيا 
إطار  في  العمليات  هذه  بمثل  للقيام  لتركيا 

تبادل المصالح بين البلدين«.

من شارك يف املؤامرة الدولية على أوجالن وما هي أهدافهم؟!

تقرير/ مصطفى السعيد، ماهر زكريا

المستقبل  سوريا  حزب  برعاية  الطبقة- 
الديمقراطية  المدينة  اإلدارة  مع  وبالتعاون 
والفن  الثقافة  بلجنة  ممثلة  الطبقة،  لمنطقة 
والرابطة العلمية لتوثيق أنساب القبائل العربية 
»أخوة  شعار  تحت  األنساب  معرض  افتتح 

الشعوب حقيقة ال شعار«.
القبائل  شيوخ  من  عدد  المعرض  وقد حضر   
والعشائر من الداخل السوري وبعض المثقفين 
من  وأعضاء  السوري  الشمال  في  والكتاب 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
وبعض فروع حزب سوريا المستقبل في المدن 

األخرى. 
استذكاراً  صمت  دقيقة  الوقوف  تم  وبداية 

ألرواح الشهداء.

لنرتجم حقيقة أخوة الشعوب

المستقبل  سوريا  حزب  رئيس  ألقى  ثم  ومن 
ابراهيم القفطان كلمة باسم الحزب ذكر فيها أن 
لألنساب مجد الماضي والحاضر، وإن لم نكن 
سنكون  أبنائنا  مستقبل  في  للتاريخ  نواة  نحن 
حلقة مفقودة، وأخوة الشعوب يجب أن نترجمها 
حقيقة ال شعارات، واألهم الواقع، فال فرق بين 
في  شجرته  له  كل  وآشوري،  وكردي  عربي 
سوريا، ال نريد تاريخاً يؤجج العصبية وعلينا 
أن نوسع اآلفاق الضيقة، ال أن نضيق الواسع 
سوريا  وحزب  الجديدة  األبجدية  سنبني  منها، 

المستقبل يدعو لسوريا متعددة المركزية.
ألقتها   التي  والفن  الثقافة  لجنة  كلمة  في  وجاء 
فريدة الشيخ  إن أخوة الشعوب حقيقة ال شعار، 
من  كل  وشكرت  الشعوب،  هوية  الثقافة  وأن 
ساهم في إنجاح معـرض األنساب وأن الجميع 
تعددية  سوريا  سوريا،  هي  واحدة  ألم  يرجع 

المركزية.

أكد املعرض بأن سوريا للجميع

وألقى كلمة  الرابطة العلمية لألنساب العربية 
قال  جنيد  ناصر  للرابطة  العامة  األمانة  نائب 
بين  يضم  ما  بكل  التاريخ  هو  النسب  فيها: 
وهو  لألصالة،  ترمي  التي  والسيرة  صفحاته 
الشجرة الوارفة الظالل أصلها اآلباء واألجداد، 
شعوباً  :)وجعلناكم  الكريمة  اآلية  ذلك  ودليل 
الشريف  الحديث  في  وجاء  لتعارفوا(،  وقبائل 
أرحامكم(  به  تصلون  ما  أنسابكم  من  )تعلموا 
والحسب،  األصل  على  النسب  من  ويستدل 
ومعرض األنساب تحت إشراف حزب سوريا 
للجميع  سوريا  طريق  على  خطوة  المستقبل 

وتتسع للجميع.
اسم  تغيير  كلمته  خالل  جنيد  ناصر  وأعلن 
أنساب  لتوثيق  العلمية  »الرابطة  من  الرابطة 
السورية  »الرابطة  إلى  العربية«  القبائل 
المكونات  جميع  أنساب  لضم  لألنساب« 

السورية.

ستقام معارض مثيلة يف 

مناطق أخرى

وخالد  القفطان  ابراهيم  دعوة  تم  ثم  ومن 
بقص  المعرض  افتتاح  عن  لإلعالن  الموسى 
أنحاء  في  الضيوف  وتجول  االفتتاح  شريط 
المشجرات )أشجار  المعرض واالطالع على 
العائلة( النسبية التي تم عرضها في المعرض 
واستمر المعرض لغاية الساعة السادسة مساًء.
بعض  مع  لقاء  روناهي  أجرت صحيفة  وقد   
الشعوب  وأخوة  األنساب  حول  الضيوف 
لصحيفتنا  وكان  المعرض  حمله  الذي  الشعار 
لقاء مع رئيس حزب سوريا المستقبل ابراهيم 
قائالً:  المعرض  عن  تحدث  والذي  القفطان 
الشعوب،  أخوة  بعنوان  المعرض  افتتح   «
وحدة  جوانب  من  جانب  إظهار  بهدف  وذلك 
تها، فليس هناك فوارق  الشعوب السورية وأخوَّ
النسب،  في  إال  والكردية  العربية  القبائل  بين 

ويجب تكريس ذلك من خالل األصالة، مفهوم 
األصالة في حداثتها وتجديدها، وذلك ما فعلناه  
في  المعرض، كان دور الحزب دور الراعي 
للمعرض، وداعم مالي، وبخصوص األنساب 
والشجرة فقد أسسه خالد الموسى وفي المرحلة 

القادمة سنشمل كافة مناطق سوريا«.
في  المعرض  افتتاح  سبب  القفطان  ونسب 
الطبقة إلى خصوصية خاصة وهي أنها تضم 
تمثل شجرة  أنها  كافة شعوب سوريا وخاصة 
حقيقة في الطائفة العلوية والسلمونية والعرب 

والكرد.

أنه املعارض الرابع على مستوى 
الشرق األوسط والعامل

وتحدث لنا رئيس الرابطة العلمية لتوثيق أنساب 
المؤرخين  وعضو  سوريا  في  العربية  القبائل 
خالد  األشراف  السادة  نقابة  وعضو  العرب 
فقال:  المعرض واألنساب  الموسى عن أهمية 
النسب هو تاريخ يحمل في طياته  الكثير من قيم 

ومأثر عبر التاريخ، وتوثيق النسب شيء مهم 
دعا له الشرع، واآلية القرآنية تقول: »جعلناكم 
وليس  لتعارفوا   « لتعارفوا  وقبائل  شعوباً 
المعرض  وهو  الدماء،  تهدروا  وال  لتقاتلوا، 
األول بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش«.
الناس  تعريف  حاولوا  بأنهم  الموسى  ونوه 
العريقة،  التاريخية  وجذوره  المنطقة  بأنساب 
بعيداً عن التجاذبات التي شهدت منطقة الرقة، 

واألنساب تقرب بين أهالي المنطقة.
في  والفن  الثقافة  للجنة  المشترك  الرئيس  أما 
أهداف  لنا  فشرح  عاليا  علي  الطبقة  منطقة 
المعرض  خالل  من  حاولنا  قائالً:  المعرض 
الشعوب  أخوة  وواقع  ثقافة  إلى عمق  اإلشارة 
أخوة  مفهوم  تأكيد  هو  والهدف  نعيشها،  التي 
السوريين  ألن  حقيقة،  تتجسد  التي  الشعوب، 
رسالة  وهي  سوريا  وهي  واحدة  أم  تجمعنا 

للعالم«.

»هذا حالنا، هذا التنوع

 املوجود لدينا«

الرابع  هو  المعرض  هذا  بأن  عاليا  وأضاف 
واألول  والعالم،  األوسط  شرق  مستوى  على 
من نوعه في سوريا، وبأنهم منذ عام 2009م 
حاولوا جمع كافة المكونات السورية من خالل 
تمهيداً  األشجار  كل  يوضع  ولم  المشجرات 
لمعرض يكون جزء من عدة معارض لتحقيق 
معرض يضم كل المكونات في أوقات الحقة. 
ويعتبر  ومشجرات  كتاب  يضم  والمعرض 
مشجراتها  لتقديم  األخرى  للمكونات  حافز 
وخاصة أن هناك مكونات ال تهتم لمشجراتها.  
العفات  تيسير  الفدعان  قبيلة  باسم  المتحدث 
في  القبائل  مشاركة  أهمية  عن  تحدث  أيضاً 
المعرض بقوله: »كان للعشائر مشاركة كبيرة 
وقوية في المعرض وعبروا عن أخوة الشعوب 
في اتحاد العشائر مع بقية المكونات واألنساب 
في حل  وتقوى  تعرف  واألنساب  الوطن،  في 

المكونات،  بين  التواصل  وتقوية  المشاكل 
التنوع  هذا  حالنا  هذا  للعالم  رسالة  وإيصال 
بعض  فيه  يتكلم  الذي  بعكس  لدينا،  الموجود 
السوري  الشعب  وحدة  عدم  عن  المغرضين 

وبخاصة في الشمال السوري«.

نؤكد على دور املرأة يف األنساب

الولدة في سوريا لورنس  قبيلة  باسم  المتحدث 
أصل  من  أصله  النسب  بأن  أكد  البورسان 
األنساب  خالل  من  العرب  وتعرف  العرب، 
وقد تفاخر النبي في األنساب، وفيها صلة في 
أنها عملية لترسيخ  األرحام وتفاصيل أخرى، 
المكونات  بين  والتآخي  والتواد  التعارف 
األخرى وكل القبائل تعود إلى رجل وهنا يكون 
عام،  بشكل  الشعوب  بين  والتآخي  التواد  فيها 
وتعزيز ثقافة التعارف بين أبناء المجتمع لبناء 

عالقات جيدة في المجتمع.
لحزب  العام  األمين  إلينا  تحدثت  الختام  في   
سوريا المستقبل هفرين الخلف عن دور المرأة 
في األنساب وقالت: كان المعرض نقطة تحول 
األعمال  استكمال  في  السورية  األنساب  إلى 
بتناول كافة األطياف السورية، وليس األنساب 
المرأة في تحقيق  ننكر دور  العربية فقط. وال 
النسب. ثقافة الشرق األوسط تذكر النسب عن 
المرأة  دور  فيها  وهمش  والجد،  األب  طريق 
المرأة  دور  على  نؤكد  كنساء  لذا  تذكر،  ولم 
والمشجرات  المكونات  كافة  في  األنساب  في 
وهي  واحدة  أم  عند  تلتقي  والتي  عام  بشكل 
الشعوب،  أخوة  اسم  حمل  فالمعرض  سوريا، 
واألخوة كما هو معروف عن طريق األمومة 
ودور المرأة في تحقيق النسب من خالل التأكيد 
على األمومة في النسب والتأكيد على »أمومة 

سوريا« لكافة هذه األنساب.

ليس بمقدور أي إنسان أن يكتسب صفة اإلبداع 
شمعة  ذاته  من  جعل  إذا  إال  جلدته  أبناء  بين 
قيم  أو مساٍر  به،  التزم  مبدأ  في سبيل  تحترق 
هدٍف  فأي  الكمال،  مرافئ  إلى  ليصل  سلكه 
ينشده المرء، ويسعى إليه البد أن يكون محفوفاً 
امتالك  لكن  متشابكة  ومشاكل  جمة،  بعقبات 

اإلرادة الصلبة، واإلحساس الممزوج باالندفاع 
ستصهر، وتزيل أعتى المتاريس، وأشد الليالي 
على  تغلبوا  الذين  هؤالء  من  وَدماسة  َحلكة 
وجدرانها  السجون،  غياهب  وتحدوا  ذواتهم، 
متمردة  بروح  البغيضة  وقضبانها  الصماء، 
لمع  وممن  سمائها  في  وحلقت  اإلبداع  ولَدت 

نجمهم وسطع في هذه العوالم »يلماز غوناي«: 
المخرج، والممثل، والمؤلف الكردي الذي يعدُّ 

بال منازع األب الروحي للسينما الكردية.
المنشأ والبداية

ُولَِد يلماز غوناي في قرية ينيجة التابعة ألضنة 
عائلة  في   1937 عام  نيسان  من  األول  في 
التاسعة  في  إستنبول  إلى  سافر  فقيرة،  كردية 
وفي  العيش،  لقمة  عن  بحثاً  عمره  من  عشرة 
عام 1956انتسب إلى كلية الحقوق في جامعة 
وفي  فقط،  شهرين  قرابة  فيها  ودرس  أنقرة، 
إلى كلية االقتصاد جامعة  انتسب  عام 1958 
استنبول، وفي عام 1959 دخل غوناي عالم 
السينما من خالل فيلم األيل األحمر،  ويعتبر 
الذين  الكرد  السينمائيين  أبرز  أحد  غوناي 
القاسية  وحياته  الكردي  الشعب  معاناة  نقلوا 
تعبر  جلية  لوحة  بمثابة  كانت  أعماله  فمعظم 
عن حياة البؤساء، والسيما الطبقة العاملة في 
تركيا حيث كان في أغلب أعماله بمثابة روح 
ثورية هائجة في وجه كل مضطهد لهذا أحبته 
القمم،  أعلى  في  الكادحة، ووضعته  الجماهير 
وباتت صوره، واسمه هي األكثر ظهوراً في 

شوارع تركيا وإحيائها الفقيرة.
أهم أعماله

بأفالم  الفني  مشواره  بداية  في  يلماز  عمل 
أن  استطاع  فلم  مئة  عددها  فاق  حيث  تجارية 
يصبح من خاللها البطل األول، واألكثر طلباً 
تلك  أفالم  السينمائية، ومن  األفالم  منتجي  من 
السوداء،  والنعجة  األحمر،  النهر  المرحلة 
والقاتل الضحية، وملك الملوك، وغيرها وفي 
عام 1966طرأ تحول كبير على أفالم غوناي 
اإلخراجي،  أسلوبه  خالل  من  فرض  حيث 
وتمثيله الملفت بما يشبه مدرسة جديدة في عالم 
السينما سرعان ما أخذت بعداً عالمياً، وداخلياً، 
األمل،  فيلمي  حينذاك  أعماله  باكورة  وكانت 
أكبر  الى  أوصاله  اللذان  الفلمان  خان،  وسيد 
جائزة   17 حصد  حيث  العالمية  المهرجانات 
عبرت  التي  األفالم  ومن  األمل،  فلمه  عن 
بشكل جلي وواضح عن محنة الشعب الكردي، 
تسميه  الذي  الشعب  ذاك  المستمرة،  ومآسيه 
القطيع،  فيلمي  الجبال  بأتراك  التركية  الفاشية 
من  غوناي  أوضح  حيت  )يول(  والطريق 
خالل هذين العملين أن الشعب الكردي عندما 
نير  يزيل عن كاهله تراب االستعباد، ويكسر 
االستبداد سيكون كالبركان، وسيجرف معه من 

يقف في طريف حريته.
إبداع بين جدران السجن

غوناي  يلماز  على  التركية  الفاشية  حكمت 
بالسجن سبع سنوات، وخفضت بعد االستئناف 
إلى سنة، ونصف بتهمة الدعاية للشيوعية عن 

االجتماعية(  مساواة  لال  عوامل  )ثالثة  قصته 
عام 1961، وخالل فترة السجن كتب روايته 
وفي  محنية(،  ورؤوسهم  )ماتوا  المشهورة 
حكما  العسكري  المجلس  1973أصدر  عام 
الشاقة على  بالسجن سبع سنوات مع األعمال 
في  وسجن  الفوضويين،  مساعدة  بتهمة  يلماز 
سجن سيلمية، وحينها كتب بين جدران السجن 
من  العديد  إلى  تُرجمت  التي  )صالبا(  رائعته 
اللغات، وكتب سيناريوهات العديد من األفالم 
مثل الرفيق، والقطيع، وآخرها فيلم )يول(، ولم 
يمِض على إطالق سراحه سوى مئة وعشرين 
يوما حتى ُسِجَن للمرة الثالثة بتهمة قتل قاٍض 
يميني خالل عملية سطو مسلح، وحكم بالسجن 
الحقيقي  القاتل  أن  ورغم  عاما،  عشر  تسعة 
أن  إال  الشهود  عشرات  مع  بجريمته  اعترف 
لغوناي,  التهمة  تلفيق  على  أصرت  المحكمة 
من  الهروب  من  يلماز  1981تمكن  عام  في 
جردته  حينها  وفي  فرنسا  إلى  ولجأ  السجن، 
فرنسا  وفي  الجنسية  من  التركية  الحكومة 
حصل على »سعفة مهرجان كان« عن فيلمه 
الطريق عام 1982وأنجز فيلمه األخير الجدار 
السجون  واقع  عن  يتحدث  1983الذي  عام 
في  جرت  شغب  أعمال  تصوير  عبر  التركية 
إحدى السجون، توفي يلماز غوناي في أيلول 
عام 1984إثرمرض عضال ودفن في مقبرة 

العظماء في باريس .

معرض األنساب يف الطبقة ...« أخوة الشعوب حقيقة ال شعار«

يلماز غوناي...األب الروحي للسينما الكردية 

إعداد :غاندي اسكندر  
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بين  رواجاً  الطب  من  النوع  هذا  والقى 
على  إيجابي  تأثير  من  له  لما  األهالي 
الصحة الشخصية للفرد وألنه ليس له أي 
أضرار جانبية، وهذه المحالت تتواجد فيها 
الكثير من أنواع أعشاب المنطقة والمناطق 
األخرى ولكل نوع له ميزة خاصة بها، من 

هذه األنواع ما ينمو على الجبال وبعضها 
اآلخر على أطراف األنهار وبعضها ينبت 
في الغابات تحت األشجار، وقطافها يكون 
وإدلب  والغربية  الشرقية  المناطق  من 

والساحل.

الطب العربي عالج اشتهر
 منذ القديم

وفي لقاء أجرته صحيفتنا مع أحد أصحاب 
محل العطارات وخبير في طب األعشاب 

نحو  االتجاه  إن  على  أكد  األحمد،  محمد 
نمط  باألعشاب  التداوي  أو  العربي  الطب 
وعالج مستخدم منذ آالف السنين، لكن تم 
استبدالها باألدوية الحديثة نتيجة الحضارة 
وأقل  أرخص  األعشاب  وتعتبر  والمدنية 
فاعلية  آثار جانبية، وذو  لها  وليس  تكاليفاً 
وأكثر أمناً من بعض األدوية التي تباع في 

السوق.

أنواع األعشاب وفوائدها

األعشاب  أنواع  أهم  األحمد  وذكر 

والعطورات مشيراً إلى إن األعشاب الطبية 
والتشكلس  الزهورات  أمثال  والخلطات 
الزعرور  وزهر  الجبل  وأكاليل  والبابونج 
أعشاب  هي  وجيجان،  البري  والنعناع 
الكثير  من  اإلنسان  تخلص  على  تساعد 
من أنواع األمراض، والمعروف أن هناك 
طبية  فوائد  ولها  لألعشاب  متعددة  أنواع 
منذ  مستخدم  كان  بها  التداوي  وأن  جمة، 
اإلنسان  ارتباط  فترة  من  أي  طويل  زمن 
باالستفادة  وقام  بها  عاش  التي  بطبيعته 
عبرها،  وتنقله  وشرابه  طعامه  في  منها 
هي  العطارة  يستخدمها  التي  فاألعشاب 
طبيعية تستخلص منها األدوية كالكلوبيدات 
لجسم  العطارين  بين  آمنة  بأنها  المعروفة 
السكري  مرضى  تناسب  وهي  اإلنسان 
على  جانبية  أضرار  لها  وليس  والقلب 
المريض مهما بلغت درجة مرضه، وأيضاً 
نبات الشيح حيث يستخدم كطارد للديدان، 
السكر  يستخدم ألمراض  الكريصة  ونبات 
وخافض للسكر أما زهر الزعرور خافض 
وبالنسبة  القلب،  اضرابات  ويمنع  للضغط 
للزهورات فهي تستخدم ألمراض األمعاء 
النعمان  تتألف من شقائق  والكريب، وهي 

والورد والختمية واألزهار المختلفة.

متيز طب األعشاب يف العالج

أو  النباتات  هذه  يميز  ما  إن  محمد  وأكد 
في  يدخل  وال  طبيعية  بأنها  األعشاب 
يسهل  كما  كيماوية،  مواد  أي  تكوينها 
شتاًء  وباألخص  الفصول  كل  في  تناولها 
والتهاب  واألنفلونزا  الرشح  انتشار  بسبب 
القصبات، وغير ذلك من األمراض العامة 
فهي تدفئ الجسم بعد غليها بالماء الساخن 
متفاوتة،  فترات  في  تناولها  وتستطيع 
حيث ال يؤثر قلتها أو كثرتها على الجسم 
والمعدة.  وهناك أمراض كأمراض الكلى 
في  بالرمل  اإلصابة  من  فلالستطباب 
الكلى التي يمكن التداوي بها بوصفة طبية 
الليمون وفنجان من زيت  كفنجان عصير 
الزيتون وفنجان من الثوم المهروس وحفنة 
الكلى  ببحصة  أما اإلصابة  البقدونس،  من 
يتم العالج منها بعصير الفجل حيث يؤخذ 
منه كأساً صباحاً لمدة أسبوع أو عشرة أيام. 
واختتم أحمد بأنه تم استخدام األعشاب في 
في  واستعمالها  الطبية  العقاقير  استخراج 
وللعلم  الدول.  كل  في  المستخدمة  األدوية 
من)5(  أكثر  فيها  يوجد  الطبقة  مدينة  أن 
ازدحاماً  وتشهد  األعشاب،  لبيع  محالت 
غياب  بسبب  األهالي،  قبل  من  كبيراً 
الماضية  الفترات  خالل  الطبية  الخدمات 
التي تزامنت مع سرقة داعش لكافة أجهزة 

وأدوية المشفى الوطني.

أكد أهالي عفرين المقيمون في مقاطعة الشهباء 
مواصلة  على  إصرارهم  شيراوا  وناحية 
خالل  وذلك  عفرين،  تحرير  حتى  النضال 
المجتمع  حركة  عقدتها  اجتماعات  سلسلة 
حركة  عقدت  حيث  لألهالي،  الديمقراطي 
دير  قرية  في  اجتماعاً  الديمقراطي  المجتمع 
جمال التابعة لناحية شيراوا حضره العشرات 

من األهالي.

الديمقراطي  المجتمع  حركة  في  اإلداري 
خالل  كلمة  ألقى  مارديني«،  فرهاد  »دجوار 
االجتماع ندد فيها بالمؤامرة الدولية على القائد 

األممي عبدهللا أوجالن.

مارديني تطرق خالل االجتماع إلى جملة 
ما  خاص  وبشكل  المنطقة  في  التطورات 
يتعلق باألوضاع في إدلب، وأشار إلى أن 
بالدرجة  يهدف  والتركي  الروسي  االتفاق 
السورية  المناطق  تسليم جميع  إلى  األولى 
لقوات النظام، مؤكداً أيضاً أن تركيا تسعى 

بهدف  سوريا  في  وجودها  أمد  إطالة  إلى 
التصدي لمطالب وحقوق الشعب الكردي. 
وقال مارديني في ختام كلمته »العودة إلى 
ونضالنا  مقاومتنا  بمدى  مرتبطة  عفرين 

والدول  التركي  االحتالل  ممارسات  ضد 
المتآمرة معها، ونطالب األهالي أن يكونوا 
السياسية  الجهات  كافة  من  مستعدين 
المناسبة  الفرصة  لينالوا  والعسكرية 

مماثل  اجتماع  عقد  كما  لتحرير عفرين.« 
شيراوا  لناحية  التابعة  خربكة  قرية  في 
حضره العشرات من األهالي. اإلدارية في 
تحدثت خالل  أسمهان حسن  ستار  مؤتمر 
االجتماع حول المؤامرة الدولة التي طالت 
إلى  تطرقت  كما  أوجالن،  عبدهللا  القائد 
التطورات السياسية والميدانية في سوريا. 
أسمهان حسن نددت أيضاً بالصمت الدولي 
التركي  االحتالل  جيش  انتهاكات  إزاء 
على  األهالي  وحثت  عفرين،  أهالي  ضد 
المرحلة  في  والمقاومة  النضال  مواصلة 
الثانية من حملة تحرير عفرين.كما عقدت 
حركة المجتمع الديمقراطي اجتماعاً أيضاً 
في ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء 
الناحية. أهالي  من  العشرات  بحضور 
وتحدث خالل االجتماع اإلداري في مجلس 
ناحية أحرص »زاغروس تولهدان« بدايةً 
استهدفت  التي  الدولية  المؤامرة  حول 

الدولي  الصمت  واستنكر  أوجالن،  القائد 
التركية  الدولة  تفرضها  التي  العزلة  إزاء 
تولهدان  إيمرالي.  سجن  في  القائد  على 
أهالي  ويبديها  أبداها  التي  بالمقاومة  أشاد 
بهذا  وقال  التركي،  االحتالل  ضد  عفرين 
مقاطعة  في  عفرين  كشعب  »إننا  الصدد 
الصعوبات  من  الكثير  نقاوم رغم  الشهباء 
المقاطعة،  محاصرة  بسبب  والمضايقات 
نقاوم  اآلن  وحتى  يوماً  نستسلم  لم  ولكننا 
كما  أرضنا«.  إلى  عودتنا  حتى  وسنقاوم 
ناحية  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  ألقت 
أحرص فيدان عبدو كلمة قالت فيها: »في 
عفرين استقبلنا اآلالف من النازحين وكانت 
عفرين مالذاً آمناً لهم، ولكن العالم لم يرَض 
الوضع، وهاجموا ودمروا عفرين«،  بهذا 
مؤكدةً إصرار أهالي عفرين على الصمود 
وتحريريها.  استعادتها  حتى  والمقاومة 
الشعارات  بترديد  االجتماعات  واختتمت 

التي تحيي القائد ومقاومة عفرين.

وكالة / هاوار

التداوي باألعشاب.... تأثري إجيابي دون أضرار جانبية

أهايل عفرين: مصممني على النضال حىت حترير عفرين

يحتاج أهالي مقاطعة كري سبي/تل أبيض، 
والنواحي  البلدات  في  صحية  مراكز  إلى 
كري  مدينة  في  المقاطعة  لمركز  التابعة 
مشفى  تمتلك  وحدها  المدينة  ألن  سبي، 
حيث  المرضية،  الحاالت  مختلف  يستقبل 
من  البعيدة  القرى  من  العديد  سكان  يعاني 
مشكلة  إليها.  التوجه  عند  المسافة  مشكلة 
متواجدة  هذه،  الصحية  المراكز  عدد  قلة 
منذ عقود، لكن أهالي المنطقة يأملون من 
التي  المشكلة  لهم  تحل  أن  الذاتية  اإلدارة 
قالوا أنها تمثل مصدر معاناة بالنسبة لهم. 
كري  مقاطعة  في  ناحيتان  تتواجد  حيث 
سبي /تل أبيض هما عين عيسى وسلوك، 
التي  سبي  كري  مدينة  مركز  إلى  إضافةً 
تعتبر ناحية أيضاً، و7 بلدات هي »الجرن، 
علي  الخرزة،  الهيشة،  الشركة،  الزيدي، 
باجلية وحمام التركمان«. وفي كل النواحي 
سواًء  مراكز صحية  تتواجد  ال  والبلدات، 
ناحية  في  إال  مستوصفات  أو  مستشفيات 
صحي  مستوصف  يتواجد  حيث  سلوك 
إضافةً  فقط،  أولية  إسعافيه  حاالت  يعالج 

يدعى  أبيض  تل  مدينة  في  مشفى  إلى 
عين  ناحية  وكانت  الوطني«.  »المشفى 
ذلك  نقل  لكن  مشفى،  على  تحتوي  عيسى 
لتبقى عين  الرقة  إلى مدينة  المشفى أخيراً 
عيسى أيضاً بال مشفى. لذا يضطر سكان 
المقاطعة التوجه إلى مدينة  كري سبي/تل 
سبيل  في  طويلة  مسافات  قاطعين  أبيض، 
الوصول إلى المشفى الذي هو الوحيد في 
المقاطعة. لكن الطرق البعيدة والتي يعتبر 
بعضها سيئاً، تمثل مشكلة بالنسبة لألهالي، 
وقد يصل األمر في بعض األحيان إلى فقدان 
للوصول  المحاولة  عند  لحياتهم  أشخاص 
إلى مشفى كري سبي/ تل أبيض. المواطن 
التي  الزيدي  بلدة  أبناء  من  المعروف  عبد 
تبعد عن كري سبي مسافة تقدر بأكثر من 
40 كيلو متراً، يقول بأنهم يواجهون الكثير 
ونقله  المريض  إسعاف  أثناء  المشاكل  من 
إلى المشفى، وذلك بسبب قلة عدد المشافي 
المنطقة.  في  المتواجدة  الصحية  والمراكز 
ناحية  في  خاص  مشفى  »يوجد  وأضاف 
سلوك ومستوصف عام، لكن نحن في بلدة 

عن  بعيدة  بمسافة  نبعد  والشركة  الزيدي 
ناحية سلوك، لذا نواجه الكثير من المشاكل 
حتى وصولنا إلى المشفى منها عدم توفير 
يفقد حياته  أن  المريض  ويكاد  النقل  آليات 
استطاعته  وعدم  الطويل  الطريق  بسبب 
المناسب«.  بالوقت  المشفى  إلى  الوصول 
وأشار عبد المعروف إلى أنه في المشافي 
بمبلغ  المرضى  بمعالجة  يقومون  الخاصة 
باهظ جداً، وهذه تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة 
أن  مواطن  كل  باستطاعة  فليس  لألهالي، 
يتعالج داخل هذه المشافي إن لم يكن يتوفر 
لديه المبلغ الكافي. وطالب عبد المعروف 
فتح  على  العمل  الصحية  المنظمات  من 
وتعتبر  األهالي.  لعالج  وطني  مشفى 
المناطق  أبرز  من  سبي  كري  مقاطعة 
المناطق  مختلف  من  النازحين  تضم  التي 
في  النازحين  مخيم  فيها  ويوجد  السورية، 
آالف   13 قرابة  يحوي  الذي  عيسى  عين 
الصحية  الخدمات  إلى  يفتقر  لكنه  نازح، 
كري  إلى  فيه  القاطنون  يتوجه  لذا  الكافية 
سبي أو العيادات الخاصة لتلقي العالج إذا 

ما واجهوا حالة مرضية. وطرح اإلداري 
الدكتور  المقاطعة  في  الصحة  لجنة  في 
لتوفير عدد  الحلول  »علي عثمان« بعض 
من المراكز الصحية في النواحي والبلدات. 
هاوار:  لوكالة  له  حديث  في  عثمان  وقال 
صعوبات  من  يعانون  األهالي  أن  »نعلم 
أولى  افتتحنا كخطوة  لذا  الناحية،  هذه  من 
ناحية  في  األولية  لإلسعافات  مستوصفاً 
على  سنعمل  »قريباً،  وأضاف  سلوك«. 
البعيدة عن  البلدات  افتتاح مستوصفين في 
مركز المدينة، وفي القرى البعيدة سننسق 
حاالت  تواجد  حين  في  الكومينات  مع 
الذي  اإلسعاف  بقسم  ليتصلوا  إسعافيه 
وكشف  المساعدة«.  لتقديم  إليهم  سيتجه 

عثمان عن خطة يدرسونها للقيام بحمالت 
توعية صحية بين األهالي، وذلك ألسباب 
بحالتهم  يهتمون  ال  األهالي  ألن  قال  عدة 
الصحية  المراكز  يراجعون  وال  الصحية 
ما  وغالباً  مرض،  أي  أصابهم  حال  في 
يأخذون جرعات عالج من دون استشارة 
الطبيب«. متابعاً بأن الكثير من المنظمات 
تقدم  لكنها ال  المنطقة  في  تتواجد  الصحية 
منظمة  من  طالب  لذا  الكافية،  المساعدة 
لهم  المساعدات  تقديم  العالمية  الصحة 
في  لألهالي  الصحية  الظروف  لتحسين 

المنطقة.

، افتتاح مستوصفني يف البلدات البعيدة عن كري سبي
ً
قريبا

الشرقية  الجنوبية  الجهة  في  السوق  ويقع 
ويفتح  الوهب،  حي  في  الطبقة  لمدينة 
هذا  في  األهالي  يجد  حيث  الجمعة  يوم 
السوق فرصة للتبادل التجاري بين الريف 
والمدينة، وهذا اليوم يمثل فرصة لألهالي 
الرتياد السوق في يوم العطلة، حيث أسعاره 
أرخص من أسعار األسواق األخرى، وهذا 
أهل  توافد  عن  االزدحام، فضالً  يسبب  ما 
الريف القريب لهذا السوق. ويعرف سوق 
وله  المحلي،  باللفظ  )البيزار(  الجمعة 
خصوصية هامة كونه سوق قديم. ويتوافد 
أهالي المنطقة مدينتاً وريفاً إلى هذا السوق 
المحيطة  والقرى  الطبقة  لمدينة  لتوسطه 
بمهنة  األهالي  اهتمام  بعد  وبخاصة  بها، 
والحيوانات  المواد  وشراء  وبيع  التجارة 
ومنتجاتها. ويعد هذا السوق مقصداً ألهالي 

كافة  المستلزمات  توفر  بسبب  المنطقة 
ويعد  األسعار،  ورخص  المنطقة،  ألهالي 
الريفية  المرأة  تعطي  التي  األسواق  من 
متنفساً للعمل. وتعمل في السوق الكثير من 
محرومات  كن  اللواتي  الطبقاويات  النساء 
مرتزقة  سيطرة  خالل  الحرية  هذه  من 
داعش على المنطقة، ألنهم كانوا يضيقون 
الخناق عليهن ومنعهن من الخروج لقضاء 

حاجياتهن من األسواق والتجوال فيها.

املرأة تثبت فعاليتها يف ميدان 
العمل والتجارة

في  روناهي  صحيفة  كاميرا  وجالت 
وشاهدت  )البيزار(  الجمعة  يوم  سوق 
قدموا من  الذين  الكثيف لألهالي  االزدحام 
لها،  المجاورة  القرى  ومن  الطبقة  مدينة 
الشراء  حركة  على  استطالع  لها  وكان 

والثروة  للزراعة  العامة  اإلدارة  عقدت 
اجتماعها  الجزيرة  إقليم  في  الحيوانية 

االقتصاد،  هيئة  مقر  في  الشهري  النصف 
اللجان  عن  وممثلون  إداريون  حضره 

الزراعية التابعة لها.

بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت، وتلتها 
للجان،  الشهرية  النصف  التقارير  قراءة 
مسودة  مناقشة  النقاش حول  دار  ثم  ومنن 
للزراعة  العامة  لإلدارة  الداخلي  النظام 
وتم  الجزيرة،  إقليم  في  الحيوانية  والثروة 
النقاشات  من  دار  ما  لمتابعة  لجنة  تشكيل 

حول مسودة النظام الداخلي وتثبيتها .

المجتمعون على  أكد  االجتماع  نهاية  وفي 
على  والوقوف  العمل  تطوير  ضرورة 
القطاع  واقع  تُعيق  التي  المشاكل  جميع 

الزراعي والثروة الحيوانية.

هيئة االقتصاد المجتمعي

بمقاطعة  ديرك  في  الشعب  بلدية  تعمل 
قامشلو على فتح طريق بطول 250 متر، 
خبات  الشهيد  في حي  متر،  وعرض 12 
بديرك، وذلك لتسهيل حركة السير ضمن 

الحي .

ويعتبر حي الشهيد خبات من األحياء التي 
بنيت  والتي  األساسية،  الخدمات  تنقصها 
بشكل عشوائي، ويذكر بأن البلدية وضعت 
ضمن  العمل   2018 لعام  مخططها  في 

الحي حسب اإلمكانيات المتاحة .

فتح  مشروع  بتنفيذ  الشعب  بلدية  بدأت 

الطريق وفرشه بمادة البقايا في حي الشهيد 
خبات بهدف تسهيل الحركة المرورية في 
الحي، وذلك بعد الموافقة من قِبل مقاطعة 
بكمية  المقالع  بقايا  مشروع  على  قامشلو 
يقارب  ما  بمبلغ  مكعب،  متر  ألف   /12/
البلدية  فتحت  سورية.  ليرة  مليون   /25/
طريقاً بطول )250( متر، وعرض )12( 
يتم  وسوف  خبات،  الشهيد  حي  في  متر 
فرشه بمادة البقايا. والجدير ذكره بأنه سيتم 
تنفيذ مشروع حملة فرش البقايا في األحياء 
الشهيد  حي  جودي، صور،  التالية: »حي 
جودي، وحي روج آفا« ستكون المباشرة 

ضمن األحياء حسب تضرر الشوارع.

فصل  القتراب  نظراً  ـ  الرقة  روناهي/ 
الشتاء أطلقت بلدية الشعب في الرقة حملة 
إصالح الطرق، باإلضافة إلى العمل على 
وأنابيب  الصحي،  الصرف  قساطل  تأهيل 
المياه في المدينة وريفها. وتحت شعار »يداً 
الفنية  الورشات  تواِصل  البلد«  نبني  بيد 
الرقة  في  الشعب  لبلدية  التابعة  والخدمية 
للطرق  والتمهيد  الطرق،  تعبيد  في  عملها 

الرقة  مركز  ريف  في  والترابية  الوعرة 
إزالة  على  البلدية  وتعمل  كما  ومدينتها. 
مخصصة  أماكن  في  وتجميعها  النفايات 
بهدف  السكنية،  األحياء  مناطق  خارج 
مظهر  المدينة  وأحياء  شوارع  إكساب 
الشعب  بلدية  وتتجه  وجميل.  حضاري 
بالرقة إلى ردم وإصالح الطرق التي يمكن 
نتيجة  ومستنقعات  برك  فيها  تتشكل  أن 

هطول األمطار، لهذا تقوم بمعالجتها؛ وذلك 
من  تحد  التي  والمواد  البقايا  بمادة  بردمها 
تشكل البرك وبخاصة في األحياء السكنية. 
من  أجمل«؛  مدينتنا  لتبقى  معاً  »لنتعاون 
مشروع  ورشات  تستمر  المنطلق  هذا 
لبلدية  التابعة  والمياه  الصحي  الصرف 
مجلس  في  اإلعمار  إعادة  ولجنة  الشعب 
الرقة.  مدينة  في  أعمالها  المدني  الرقة 
وفي الوقت الراهن العمل جاٍر على تأهيل 
المياه  وأنابيب  الصحي،  الصرف  قساطل 
البتاني،  دوار  باتجاه  الصناعة  شارع  في 
الساقية،  وشارع  »الرميلة،  إلى  باإلضافة 
والجدير  الصناعة«.  الحصيوة،  الدرعية، 
ذكره بأن تسمية دوار البتاني جاءت نسبةً 
إلى العالم الفلكي الشهير »البتاني« إذ كان 
مرتزقة  ولكن  الدوار  هذا  على  تمثال  له 
معالم  وشوهت  وكسرته،  حطمته  داعش 
وتاريخ المدينة، وبني الدوار عام 1985م.

سوق اجلمعة الشعبي بالطبقة... تلبية للحاجات وأسعار رمزية
كامل  يف  األسواق  تنتشر  ـ  الطبقة  روناهي/ 
سوق  األسواق  هذه  ومن  الطبقة،  مدينة 
يُعترب أحد أهم األسواق  اجلمعة الشعيب الذي 

يف املدينة وأكربها وأكثرها ازدحامًا.

البديل  الطب  يعترب   - الطبقة  روناهي/ 
يف  يعتمد  والذي  العربي  بالطب  واملعروف 
تنتشر  اليت  الطبيعية  وصفاته على األعشاب 
العطارين  حمالت  تتعدد  ولذلك  املنطقة،  يف 
مدينة  أسواق  يف  الطبيعية  األعشاب  بيع  أو 
الطبقة، حيث يعترب أبناء األرياف الذين قطنوا 
يف املدن هم من أكثر رواد هذه احملالت بسبب 
األعشاب  هذه  ببيئة  ومعرفتهم  ارتباطهم 

وطبيعتها.

االجتماع النصف شهري لإلدارة العامة 
للزراعة والثروة بإقليم اجلزيرة 

محلة فرش البقايا يف
 أحياء ديرك

 بيد نبني الرقة
ً
يدا

الشعبي،  السوق  هذا  في  )التجارة(  والبيع 
المرأة  عمل  كيفية  على  الضوء  وتسليط 
في  وفعالياتها  وجودها  إثبات  وعن  فيه؛ 
العمل  ميدان  وخاصة  كافة  الحياة  ميادين 
إلى  طوله  على  السوق  وينقسم  والتجارة. 
أقسام عدة، حيث يضم قسم للبالة واأللبسة 
من  المستوردة  وبخاصة  المستعملة 
المنخفضة  بأسعارها  والمعروفة  أوروبا، 
المعيشي  الطبقة  تناسب وضع سكان  التي 
حيث  من  المنطقة؛  في  واالجتماعي 
آخر  وقسم  واألسعار،  والجودة  النوعية 
بأنواعها  واألقمشة  واأللبسة  األحذية  لبيع 
كافة، وقسم لبيع الخضار الذي يعد أسعاره 
أرخص من أسعار السوق المركزي.  وفي 
إحدى  مع  روناهي  صحيفة  أجرته  لقاء 
سبب  أن  ذكرت   , السوق  في  البائعات 
مكان  وجود  عدم  هو  السوق  في  وجودها 
لبسطتها في السوق المركزي، وأكدت أنها 
تتجاوز  فترة  منذ  الجمعة  سوق  في  تبيع 
بسطاتها  على  تبيع  وهي  السنوات  عشر 
المطبخ  أدوات  )من  المنزلية  المستلزمات 
التي  األدوات  من  وغيرها  والحمام، 
إلى  البائعة  وأشارت  المنزل(.  يحتاجها 

ذات  األسواق  من  يعتبر  الجمعة  أن سوق 
بأسعار  قياساً  للمواطن  المناسبة  األسعار 
السوق المركزي، كما تقوم بالبيع في عدة 
الرشيد،  بيزار،  مثل  المنطقة  في  أسواق 
النساء  بإحدى  أيضاً  والتقينا  والجرنية. 
في  الطبيعي  الدجاج  ببيع  يقمن  الالتي 
الخلف،  فاطمة  األم  وتدعى  الجمعة  سوق 
وأكدت فاطمة البالغة من العمر )65( سنة، 
سوق  في  الدجاج  لبيع  دفعتها  الحاجة  أن 
لقمة  وتأمين  المال،  بعض  لكسب  الجمعة 
من  أنواع  عدة  لديها  بأن  ويذكر  عيشها، 
الدجاج ومنها الدجاج العربي، والملكيات، 

والمهجن، والصيصان.

فاطمة اخللف


