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عني احلقيقة

في  واألمميات  الشابة  المرأة  حركة  أعلنت 
حركة  تأسيس  عن  لها،  اجتماع  في  أوروبا، 

.)TÊKO-JIN( المرأة الثورية الشابة

الشابة  المرأة  لحركة  التحضيرية  اللجنة  عقدت 
»النضال  شعار  تحت  اجتماعًا  أوروبا  في 
TÊKO-« »التاريخي بروح الشهيدة روناهي
االجتماع،  ختام  وفي  يومين.  لمدة  دام   ،»JIN
حركة  تأسيس  عن  فيه  أعلنت  بيانًا؛  أصدرت 
TÊKO-( مختصرها  الشابة  الثورية  المرأة 
بين  الحرب  »إن  البيان:  في  وجاء   ،)JIN
في  الرأسمالي  والنظام  الديمقراطي  النظام 
شخص الشعب الكردي والقائد عبد اهلل أوجالن 
في  والمادية،  الثقافية  اإلبادة  على ضغط  قائمة 
والتنشئة  والتاريخ  الثقافة،  على  للقضاء  سعي 
النساء، وسعي  االجتماعية، خاصة في شخص 
إلى تفكيك المجتمع، والقضاء عليه في شخص 
المرأة الشابة التي أصبحت رائدة بطاقتها وقوتها 
تجسس  من  االجتماعية  اآلفات  نشر  خالل  من 

ومخدرات«.

ودعت اللجنة من خالل البيان المجتمع ليناضل 

السياسات  لمواجهة  الثوري  الشعب  بطريقة 
المدمرة للحداثة الرأسمالية.

والذل  العبودية  حياة  اللجنة  ورفضت  كما 
المفروضة عليهن كشابات ضمن البيان: »نحن؛ 
الشابات في مركز الرأسمالية، وباسم كل امرأة 
كردية، باسم كل النساء واألمميات؛ نرفض حياة 
علينا  لهذا؛  علينا.  المفروضة  والذل  العبودية 
تنظيم أنفسنا بشكل شامل لمواجهتها، ولهذه الغاية 
التحضيرية  اللجنة  باسم  اجتماعاتنا  بتنظيم  قمنا 
التي تم تشكيلها بالمؤتمر في أواخر شهر كانون 
شعار  تحت  األخير  اجتماعنا  وعقدنا  الثاني، 
روناهي«  الشهيدة  بروح  التاريخي  »النضال 

TÊKO-JIN« وحققنا نتائج رائعة«.

وفي ختام البيان أعلنت اللجنة عن تشكيل حركة 
عبد  القائد  نهج  إطار  في  الشابة  الثورية  للمرأة 
القائد عبد  نموذج  اهلل أوجالن وأيضًا في إطار 
اهلل أوجالن الذي ينظر إلى جميع أشكال الفاشية، 
وبخاصة التي تقودها هيمنة الذكور على النساء؛ 
الشابة  الثورية  المرأة  حركة  بتشكيل  سيقمن 

›TÊKO-JIN‹ لون المرأة وصوتها«.

تأسيس حركة املرأة 
الثورية الشابة يف أوروبا

جهاد عمر: عقد مؤتمر المعارضة 
الديمقراطية سبيل لبناء سوريا 

ديمقراطية ال مركزية

الديمقراطية جهاد عمر  لمجلس سوريا  العامة  العالقات  لمكتب  المشترك  الرئيس  أكد 
إنهم يسعون إلحداث تغيير ديمقراطي في سوريا من خالل حضهم على حوار السوريين، 
وأشار إلى أنهم شكلوا لجنة تحضيرية لمؤتمر قوى المعارضة الديمقراطية، وأوضح 

أنهم يريدون عقدها في إحدى الدول العربية...«4

جملة البد منها: نهاية ما سميِّت بالمدينة الفاضلة و/ أو الدولة القومية المركزية.
دون أدنى شك؛ الطبيعة على حق، وبالرغم من صبرها وحكمتها؛ إال أنها تزمجر أيضًا، 

أشبه بقلب الطاولة على الحلفاء والخصوم وفي الوقت المناسب...«9

صّرح الّرئيس المشترك لمديرية اآلثار في مقاطعة عفرين حميد ناصر 
بأّن جرائم وانتهاكات جيش االحتالل الّتركّي ومرتزقته مستمّرة بحّق 
اآلثار الموجودة في مقاطعة عفرين، مطالبًا المجتمع الدولي محاسبة 

مرتكبيها....«5

صفوف  في  المقاتلة  زريا  كانت 
األسبرطية  المرأة  تشبه  الكريال 
وخاضت  حفتانين،  مقاومة  خالل 
أن  إلى  له  مثيل  ال  بطوليًا  نضااًل 

ارتفعت إلى مرتبة الشهادة...«3

ولد شهرام ناظري عام 1951م، في كنف عائلة كردية في مدينة كرمنشاه بروجهالت كردستان 
في شمال إيران، حيث أصدر ما يزيد عن 40 عماًل بين تسجيل وحفالت في العالم...«8

مال خرزي يدعو إىل اإلسراع 
بتوحيد الصف الكردي

دعا اإلداري في مؤتمر المجتمع الديمقراطي محمد مال خرزي إلى اإلسراع بتحقيق 
وحدة الصف الكردي لمواجهة المحتل التركي مشددًا على أن تتوحد المواقف والطاقات 

للوصول إلى الغاية المنشودة...«6

محددات فكرية وسياسية لدولة المواطنة 
المتساوية يف سوريا

خاضت نضااًل بطولّيًا ال 
مثيل له..

االحتالل الرتكي ومرتزقته يخرقون 
القوانين الدولية بتدمري آثار عفرين 

ومديرية اآلثار تناشد

شهرام ناظري.. أمري الموسيقى 
الصوفية يف روجهالت كردستان

سد جل آغا بعدسة هيلين عيل  

االحتالل التركي يقطع مياه نهر الفرات تتبعًا لسياسة عدسة روناهي
اإلبادة والمجتمع الدولي الذ بالصمت كعادته..!!

ريا واحتالل بعض من  لم تكتف دولة االحتالل التركي بشن هجمات على شمال وشرق سو
مناطقها، بل آثرت ممارسة الحرب الخاصة بشتى الوسائل؛ لتهجير ما تبقى من سكانها 

إحدى سياستها هي حرب المياه بقطع مياه نهر  إبادتهم وبالتالي تغيير ديمغرافية المنطقة، و و
وضع حياة الماليين من السكان في خطر....«2 الفرات من جانبها و
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ما الذي يحّول ضوء الشمس وثنايئ 

أكسيد الكربون إىل مركبات عضوية؟

أفضل المكمالت الغذائية الطبيعية

الصدفية النقطية االحتالل الرتكي يقطع مياه نهر الفرات تتبعًا لسياسة اإلبادة 

تتسبب الصدفية النقطية بظهور بقع حمراء متقشرة والمجتمع الدويل الذ بالصمت كعادته..!!
على شكل قطرة مطر على جلد المريض، وتظهر 
في أغلب األحيان على البطن والذراعين والساقين 

وفروة الرأس. 
وتتميز الصدفية النقطية بظهور حاد سريع االنتشار 
ومفاجئ لبقع صغيرة قطرها من )1-1.5( مليمتر، 
ذاتي،  مناعي  النقطية مرض  الصدفية  وتعتبر  كما 
أي أن الجهاز المناعي يهاجم خاليا الجسم، وتجدر 
بنا اإلشارة إلى أن الصدفية النقطية من الممكن أن 
في  مرات  عدة  تحدث  أو  فقط،  واحدة  مرة  تحدث 

حياة اإلنسان. 
أعراض الصدفية النقطية:

األلم  المحتملة  النقطية  الصدفية  أعراض  تشمل 
والحكة وعدوى الجلد الثانوية.

أسباب الصدفية النقطية:
عادًة تكون أسباب ومحفزات الصدفية النقطية ناتجة 

عن:
1- عدوى: مثل التهاب الحلق البكتيري أو التهاب 
االلتهابات  من  غيرها  أو  العلوي  التنفسي  الجهاز 

الفيروسية.
ولدغات  الحروق  ذلك  يشمل  الجلد:  إصابة   -2

الحشرات والجروح. 
3- بعض األدوية: مثل أدوية المالريا والقلب. 

اإلجهاد،  الشمس،  حروق  مثل  أخرى:  أسباب   -4

االستهالك المفرط للكحول.
 مراحل الصدفية النقطية:

هناك ثالث مراحل للصدفية النقطية وهي:
1- الخفيف: حيث تغطي بعض البقع مساحة محددة 

من البشرة ال تتجاوز الـ %3.
2- المعتدل: تغطي البقع من 3-10% من البشرة.

من  أكثر  أو   %10 البقع  تغطي  حيث  الشديدة:   -3
الجسم، ومن الممكن أن تغطي الجسم كاماًل. 

كيف يتم تشخيص الصدفية النقطية:
الصدفية  لتشخيص  كافًيا  البدني  الفحص  يعتبر 
النقطية, وفي بعض األحيان يأخذ الطبيب عينة من 
للتحقق من  الحلق  يقوم بزراعة مسحة من  أو  الدم 

اإلصابة بالبكتيريا.
عالج الصدفية النقطية:

على  السيطرة  إلى  النقطية  الصدفية  عالج  يهدف 
طريقة  وتحدد  الثانوية.  العدوى  ومنع  األعراض 
العالج اعتماًدا على شدة الصدفية, عاًدة يتم عالج 
العدوى الخفيفة في المنزل وتتضمن طرق العالج 

ما يلي:
باألشعة  العالج  يتم  حيث  بالضوء:  العالج   -1
فوق البنفسجية، وتشمل خيارات العالج ألول مرة 

العالج الضوئي باألشعة فوق البنفسجية.
المريض  جلد  على  األشعة  بتسليط  الطبيب  فيقوم 
وفي بعض األحيان يوصي الطبيب ببعض األدوية 

تتفاعل بسرعة أكبر مع  تجعل من بشرة المريض 
الضوء.

يساعد الخروج في ضوء الشمس على إخفاء بعض 
األعراض، ولكن يجب توخي الحذر لتجنب حروق 

الشمس. 
2- العالج باألدوية: تتوفر العديد من األدوية التي 
أعراض  لعالج  بدون  أو  طبية  وصفة  إلى  تحتاج 
الجلد  التورم، تقشر  الجفاف،  الحكة،  الصدفية مثل 

منها:

التي تستخدم لعالج الحكة  ـ كريمات الستيرويدات 
والتورم والتخفيف من االحمرار. 

ـ شامبو ضد القشرة يستخدم لعالج فروة الرأس. 
ـ المرطبات تستخدم لتخفيف جفاف البشرة وبالتالي 

تخفف من األلم والحكة.
الفحم،  قطران  على  تحتوي  التي  المستحضرات 
تخفف المنتجات التي تحتوي على قطران الفحم من 
خاليا  إزالة  طريق  عن  الجلد،  في  والتقشر  الحكة 
أجل  من  الجديدة،  الخاليا  نمو  وإبطاء  الميتة  الجلد 

تقليل الجفاف والتقشر.
ـ أدوية تحتوي على فيتامين د أو فيتامين أ، تحتاج 
األدوية التي تحتوي على فيتامين أ أو فيتامين د إلى 

وصفة طبية.
المضادات الحيوية لعالج االلتهابات:

أما في الحاالت الشديدة يصف الطبيب أدوية لتثبيط 
سايكلوسبورين،  الستيرويدات،  مثل:  الجسم  مناعة 

ميثوتريكسات. 
التي  الشديدة  الحاالت  بعض  في  الطبيب  يلجأ  قد   
إلى  المذكورة  العالجات  نوع من  تستجيب ألي  ال 
استخدام واحد أو أكثر من العالج البيولوجي مثل: 

انفليكسيماب وأداليموماب.
غالًبا تختفي الصدفية النقطية تلقائًيا خالل ثالثة أو 
أربعة أشهر من ظهورها, وقد تحدث نوبة أخرى 
الحلق  بالتهاب  اإلصابة  بعد  النقطية  الصدفية  من 

ببكتيريا المكورات العقدية. 
الصدفية  على  السيطرة  يمكن  الحاالت  أغلب  في 

النقطية، وتظهر المضاعفات إذا لم يتم العالج.
مضاعفات الصدفية النقطية:

تشمل مضاعفات الصدفية النقطية ما يلي:
المفاصل  التهاب  السكري-  االكتئاب-  السرطان- 
والكلى-  الكبد  أمراض  العظام-  هشاشة  الصدفي- 
أمراض العيون- أمراض القلب واألوعية الدموية.

مركز األخبار ـ لم تكتف دولة االحتالل التركي 
سوريا  وشرق  شمال  على  هجمات  بشن 
واحتالل بعض من مناطقها، بل آثرت ممارسة 
الحرب الخاصة بشتى الوسائل؛ لتهجير ما تبقى 
من سكانها وإبادتهم وبالتالي تغيير ديمغرافية 
المياه  حرب  هي  سياستها  وإحدى  المنطقة، 
بقطع مياه نهر الفرات من جانبها ووضع حياة 

الماليين من السكان في خطر..
شمال  أهالي  عن  الفرات  مياه  انقطاع  وبصدد 
الرئاسة  هيئة  عضو  قال  سوريا؛  وشرق 
المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي آلدار خليل 
التواصل  له على صفحته في موقع  تغريدة  في 
تركيا  سياسات  »إن  »تويتر«:  االجتماعي 
وحجزها للمياه وتهديد حياة الماليين من الشعب 
لسياساتها  إتمام  إال  ليست  والعراقي  السوري 

العدائية األخرى المتبعة في المنطقة«.
وأضاف: »هذا اإلجراء ترجمة حرفية لما تريده 
شيء  بكل  التحكم  وهو  أال  المنطقة  في  تركيا 
مكاسب  لصالح  اإلنسانية  األمور  واستغالل 

سياسية؛ السياسات المذكورة تلزم«.
األممية  المؤسسات  اتخاذ  ضرورة  على  وشدد 
حاسمة  مواقف  العالم  في  واإلنسانية  والحقوقية 
الموارد  احتكار  ومنع  الممارسات  هذه  لردع 

الطبيعية.
وشرقها  وشمال  عامة  السورية  المناطق  تشهد 
طويلة  لساعات  الكهرباء  انقطاع  خاص  بشكل 
تخلق  التي  المياه  شح  وسط  المدن  عموم  عن 
ويأتي  المواطنين.  صفوف  بين  جدية  مشاكل 
االحتالل  دولة  قيام  جراء  الكهرباء  انقطاع 

واالستيالء  الفرات  نهر  مياه  بقطع  التركي 
المياه اإلقليمية  على حصة سوريا والعراق من 
وحصرها في سدود تم بنائها حديثًا لتوليد الطاقة 
االتفاقيات  بذلك  مخالفة  تركيا،  في  الكهربائية 

الدولية بشأن المياه اإلقليمية.
الّشؤون  مكتب  في  اإلداري  قال  جانبه؛  ومن 
لوكالة  الّشعيب  علي  بالرقة  »األوقاف«  الّدينية 
بنظامها  التركية  الدولة  »تستمّر  هاوار:  أنباء 
الفاشّي بقطع مياه الشرب عن األرضي السورية، 
وذلك من خالل خفض منسوب مياه الفرات إلى 
أدنى مستوياته، والذي أّدى إلى توّقف أكثر من 
21 مضّخة مياه ما بين المتوّسطة والضعيفة عن 
القلق  أثار  مّما  الّشرب؛  مياه  إيصال  في  عملها 
لمعظم المواطنين السوريين في الداخل السوري 
خصوصًا،  سوريا  وشرق  شمال  وفي  عمومًا، 

بما تعنيه المياه من أهمية كبرى في قوله تعال: 
»وجعلنا من الماء كّل شيء حّي««.

الّدينية  الّشؤون  مكتب  في  اإلداري  واختتم 
منتقدًا  حديثه  الّشعيب  علي  بالرقة  »األوقاف« 
بالقول:  الممارسات  تلك  حيال  الدولي  الصمت 
الّنأي  سياسة  يّتبع  الدولي  المجتمع  يزال  »ال 

التي  اإلنسانية  الجرائم  هذه  حيال  بالّنفس 
الدول  موقف  فما  البشرّي،  التاريخ  سيسّجلها 
العربية واإلسالمية التي تنادي بالسالم العالمي 
الّسفاح  من  موقفها  أين  الممارسات؟،  تلك  من 
الذي نّكل بالشعب الّسورّي على مدى السنوات 

العشر الماضّية؟«.

صفوف  ضمن  المقاتلة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
قره  كلناز   YJA-Star الحّرة  المرأة  وحدات 
عن  عاجز  التركي  االحتالل  جيش  بأن  تاش 
التقدم في حفتاتين أمام مقاومة مقاتلي ومقاتالت 
إلى  أن حفتانين ستتحول  الكريال، وأكدت على 

مقبرة للجيش االحتالل التركي.
وذكرت أيضًا لوكالة ROJNEWS  بأن الجبال 
يستطيع  ال  لذلك  الكردي،  الشعب  موطن  هي 

االحتالل التركي التقدم شبرًا واحدًا في المنطقة 
قوة  ألي  يمكن  ال  بأنه  مضيفًة  فيها،  والتمركز 

عسكرية السيطرة على حفتانين بسهولة.
في  التركي  االحتالل  جيش  محاوالت  وحول 
يحاول  “من  أنه  على  كلناز  شددت  حفتانين 
ألن  باهًظًا،  الثمن  سيدفع  حفتانين  إلى  الدخول 
ومقاتالت  مقاتلي  بدماء  امتزج  التراب  هذه 

الكريال الكردستانيين«.

وحدات  في  المقاتلة  قالت  حديثها  نهاية  وفي 
تاش:  قره  كلناز   YJA-Star الحّرة:  المرأة 
سنواصل المقاومة بروح الشهيد عكيد ومظلوم 
وسوف نقاتل حتى آخر نفس في حياتنا، وسوف 
ننتصر في النهاية ألننا ال نقبل الهزيمة”. مشيرة 
إلى أن “إرادتنا قوية وال يمكننا التخلي بسهولة 
الشهداء،  بدماء  التي رويت  تراب حفتانين  عن 
التركية  الدولة  وستدفع  لشهدائنا،  ننتقم  وسوف 

المحتلة ثمًنا باهًظا.”

حزيران   16 في  حفتانين  مقاومة  وبدأت  هذا، 
المنصرم، وهي المرة األولى التي يقصف فيها 
عنيف،  بشكل  المنطقة  التركي  االحتالل  جيش 
ولكن بنفس الوقت هناك مقاومة عظيمة للكريال 
في مواجهة االحتالل، وأصيبت دولة االحتالل 
الكريال  استخدام  نتيجة  كبيرة،  بصدمة  التركي 

أساليب قتالية وتكتيكات جديدة في الحرب.

ماذا تضمنت الرسالة التحذيرية اليت وّجهها 

الربلمانيون األوروبيون ضد تركيا..؟!
ال صحة حول حدوث خرق 

أمين يف الهول

المقاتلة كلناز قره تاش: »سنحّول حفتاتين 

إىل مقربة للجيش الرتكي«

من  عضوًا  وستون  تسع  وّجه  ـ  األخبار  مركز 
البرلمان األوروبي رسالة إلى جوزيب بوريل، 
للشؤون  االوروبي  لالتحاد  السامي  الممثل 
فيها »يجب  قائلين  األمنية،  الخارجية والسياسة 
عدم التسامح مع االنتهاكات التي يرتكبها حزب 

العدالة والتنمية ضد سيادة القانون.
وجه تسع وستون عضوًا من البرلمان األوروبي، 
في  /أوروبا،  الحر  األخضر  التحالف  بينهم  من 
البرلمان األوروبي، واالشتراكيين الديمقراطيين 
اليسارية  )S&D(الجبهة  والديمقراطيين  
اإلسكندنافية، رسالة إلى جوزيب بوريل، الممثل 
والسياسة  الخارجية  للشؤون  لالتحاد  السامي 

األمنية  في البرلمان األوروبي.
 حيث جاء في نص الرسالة:

»لقد أضعف النظام الرئاسي في تركيا استقاللية 

القضاء، وأن الهجمات الغير قانونية، التي تشنها 
تقويض  في  فقط  تتسبب  ال  التركية،  الحكومة 
إحالة  تمت  حيث  البرلمانية،  الديمقراطية 
لحزب  التابعة  للبلديات  المشتركين  الرؤساء 
وكالء  وتعيين   )HDP( الديمقراطي  الشعوب 
انتخابات  فمنذ  بداًل عنهم.  التركية  الحكومة  من 
االستيالء  تم  اآلن،  وحتى   2019 آذار   31
الشعوب  لحزب  تابعة  بلدية  وأربعين  على ستة 

الديمقراطي )HDP( من أصل خمسة وستين.
قلقنا يزداد حيال العملية العسكرية التي أطلقتها 
كردستان،  في 14 حزيران على جنوب  تركيا 
الجيش  يشنها  التي  الجوية  الغارات  إلى  إضافة 
حيث  مخمور؛  ومخيم  شنكال  على  التركي 
قصفت تركيا كوباني في 23 حزيران 2020، 
بالطائرة الُمسّيرة مما أسفر عن استشهاد وإصابة 

العديد من المدنيين.

والمجلس  الناتو  حلف  في  عضو  تركيا  إن 
االتحاد  لعضوية  مرشحة  أنها  كما  األوروبي. 
أفعالها  مع  التسامح  عدم  يجب  لهذا  األوروبي، 
الدولي  والقانون  الديمقراطية  للمعايير  المنافية 
وقوانين حلف الناتو. ونحثكم على اتخاذ إجراء 

ضد نظام أردوغان االستبدادي.
لمخاطر  يتعرض  األوروبي  االتحاد  أن  كما 
البحر  في  للحرب  الداعية  تركيا  تصرفات  من 
المتوسط، إال أنه ال يمكن التزام الصمت حيال 
هذه التصرفات العدوانية من قبل الدولة التركية.
فورية  إجراءات  اتخاذ  على  اللجنة  نحث  كما 
إلى  هادفة  اقتصادية  ضغوط  وفرض  وسريعة 
الدولة  تشنها  التي  العدائية  للهجمات  حد  وضع 

التركية ضد سيادة القانون الدولي«.

لقوى  اإلعالمي  المركز  نفى  ـ  األخبار  مركز 
األمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، األخبار 
الهول  مخيم  حراس  قائد  اعتقال  تداولت  التي 
والذين  فيه،  قاطنين  ألشخاص  تهريبه  بحجة 

ينتمون أغلبهم إلى داعش.
وصفحات  األخبار  مواقع  بعض  وتداولت 
التواصل االجتماعي، خبًرا مفاده أن قائد حراس 
يضم  الذي  الحسكة،  مقاطعة  في  الهول  مخيم 
اآلالف من أسر مرتزقة داعش إضافة لالجئين 
المخيم،  من  أشخاص  بتهريب  متهم  عراقيين، 

وأنه تعرض لالعتقال.
وفي  الداخلي  األمن  لقوى  اإلعالمي  المركز 
تموز   8 األربعاء  اليوم  أصدر  ذلك،  سياق 
خالله  من  فّند  العام،  الرأي  إلى  بياًنا  الجاري، 
هذ الخبر، وأكد أن قواتهم مستمرة باتخاذ كافة 

اإلجراءات األمنية لمنع حدوث خرق أمني في 
المخيم وخارجه.

األخيرة،  اآلونة  في  »ُنِشرت  البيان:  في  وجاء 
الُمغرضة عن  الصفحات  تداولتها بعض  أخبار 
بحجة  الهول  مخيم  حراس  لقائد  قواتنا  اعتقال 
المخيم، والذين  القاطنين في  تهريبه لألشخاص 

ينتمون غالبيتهم إلرهابيي داعش.
هذه  أن  نؤكد  إذ  الدَّاخلي  األمن  قوى  في  إننا 
أتت  حيث  وملفقة،  الصحة  عن  عارية  األخبار 
بعد أن تم َرْصد واكتشاف كافة الوسائل والّطرق 
من  للتَّهريب  المهربون  يستخدمها  كان  التي 

المخيم.
اإلجراءات  كافة  باتخاذ  مستمرة  قواتنا  وأنَّ 
األمنية لمنع حدوث أي خرٍق أمني ضمن المخيم 

وخارجه«.

إلنتاج  كلًيا،  مختلفة  مكونات  بأخذ  أشبه  األمر 
سيارة  لصنع  ماكينة  تجميع  مثل  تماًما  ما  شيء 
االصطناعية  األحياء  علماء  جدد  جديدة،  رودستر 
البناء  عملية  أساس  هي  والتي  البالستيدات 
الضوئي، من خالل الجمع بين ُممتص الضوء في 

نبات السبانخ وإنزيمات تسع كائنات مختلفة.

أفاد العلماء بصنع بالستيدات خضراء يمكنها العمل 
الشمس وتستخدم  تمتص ضوء  لكي  الخلية  خارج 
الكربون  أكسيد  ثنائي  لتحويل  المنتجة  الطاقة 

)CO2( إلى جزيئات غنية بالطاقة.
يأمل الباحثون أن يكون نظام البناء الضوئي المحسن 
من قبلهم قادر على تحويل )CO2( مباشرًة لمواد 

الوراثية  النباتات  هندسة  يساعد  أو  مفيدة  كيميائية 
على امتصاص 10 أضعاف )CO2( من النباتات 

الطبيعية.
في  كيميائية  مهندسة  أرنولد«،  »فرانسيس  تقول 
للتكنولوجيا، والتي لم تشارك في  معهد كاليفورنيا 
البحث: هذا مشوق للغاية, كما أضافت أن مجهود 
تحسين  يمكنه  البيولوجية  البرمجة  إلعادة  العمل 
مواد  إلى  مباشرًة   )CO2( تحويل  محاوالت 

كيميائية مفيدة.
فداخل  بمرحلتين,  الضوئي  البناء  عملية  تمر 
ضوء  الكلوروفيل  يمتص  الخضراء  البالستيدات 
أخرى  جزيئات  إلى  الزائدة  الطاقة  وتنقل  الشمس 
تستخدمها إلنتاج مواد كيميائية تخزن الطاقة وهم 
األدينين  ونيكوتيناميد  الفوسفات,  ثالثي  أدينوسين 
من  مجموعة  تأتي  ثم  الفوسفات,  نوكليوتيد  ثنائي 
يتم  ذلك  وبعد  معقدة  دائرة  داخل  تعمل  اإلنزيمات 
تحويل )CO2( إلى جلوكوز وطاقات أخرى غنية 

بالمواد العضوية يستخدمها النبات للنمو.
 RuBis من خالل أنزيم يسمى )CO2( يبدأ تحول
المركب  مع  للتفاعل   )CO2( يحفز  والذي   ،CO
التفاعالت  من  سلسلة  لبدء  الرئيسي،  العضوي 
النبات. على الرغم  الالزمة لمستقبالت حيوية في 

من فاعلية البناء الضوئي، توجد أيًضا مشكلة له.
تستخدم كل نسخة من اإلنزيم 10 جزيئات فقط من 
)CO2( كل ثانية، وهذا قد يضع حًدا لسرعة نمو 

النباتات.
إلى تصميم  في عام 2016، سعى إرب وزمالؤه 
مجموعة جديدة من التفاعالت الكيميائية، فاستخدم 
يمكن   ،RuBis CO من  بداًل  البكتريا  من  إنزيم 
لهذا اإلنزيم الحصول على )اإلمساك ب( جزيئات 
)CO2( وتحفيزها للتفاعل أسرع ب 10 أضعاف.
كائنات  تسع  من  آخر  إنزيم   16 ضم  طريق  عن 
مختلفة، ابتكروا دورة جديدة من )CO2( إلى مواد 

.CETCH عضوية وأطلقوا عليها دورة
تحصل  لكي  ولكن  الثانية،  الخطوة  ذلك  أفاد  لقد 
إرب  حّول  الشمس،  ضوء  على  كاملة  العملية 
التي  الخضراء  البالستيدات  مركبات  وزمالؤه 
األكياس  يشبه  تجمع  إلى  الثايالكويد  أغشية  تدعى 
الضوئية  واإلنزيمات  الكلوروفيل  على  يحتوي 

األخرى.
تلك  الثايالكويد  أغشية  أن  سابقة  أبحاث  أظهرت 

يمكنها العمل خارج خاليا النبات.
الثايالكويد من  لذا استخرج إرب وزمالؤه أغشية 
يمكنها  أيًضا  تجمعاتها  أن  وأفاد  السبانخ،  أوراق 
 ATP إلى  الطاقة  وتحويل  الضوء  امتصاص 

.NADPH وجزيئات
من خالل ربط أغشية الثايالكويد الممتصة للضوء 
استخدام  من  الفريق  تمكن   ،CETCH دورة  مع 
مستقبل  إلى   )CO2( تحويل  الستمرار  الضوء 

عضوي يسمى جليكوالت.

 ،CETCH من أجل دمج ُممتص الضوء مع دورة
إرب  فالحظ  التعديالت،  بعض  الباحثون  أجرى 
دورة  مسار  في  األنزيمات  بعض  وإخراج  تبديل 

.CETCH
إلى  وزمالؤه  إرب  انضم  المجموعة،  لتحسين 
الموائع  في  خبير  وهو  باريت«  كريستوف  »جان 

الدقيقة في مركز بول باسكال لألبحاث.
صمم فريق باريت جهاًزا ينتج آالف قطرات الماء 
كميات  في  منها  كل  ويحقن  الزيت  في  الصغيرة 
دورة  وإنزيمات  الثايالكويد  أغشية  من  مختلفة 
CETCH, فقد سمح ذلك للعلماء بمعرفة الطريقة 

األكثر كفاءًة إلنتاج الجليكوالت.
مكنت المقارنات بين كل التركيبات الممكنة ونسب 
العناصر المختلفة العملية من أن تكون أكثر كفاءة, 

هنا علقت أرنولد: هذه طريقة جيدة لنقوم بها.
أشار إرب وزمالؤه أنهم يأملون تطوير خطواتهم 
المستقبلية إلنتاج مواد عضوية والتي قد تكون أكثر 
كما  العقاقير,  مثل جزيئات  الجليكوالت،  من  قيمة 
يأملون أيًضا بتحويل )CO2( إلى تراكيب عضوية 

مفيدة أكثر يستخدمها النبات للنمو.
لهذا  الجينات  هندسة  أمام  األبواب  هذا  يفتح  قد 
المسار الضوئي الجديد في المحاصيل لنمو أصناف 
وهذا  الحالية,  المحاصيل  من  أكبر  بسرعة  جديدة 

يعد نعمة زراعية في عالم يتزايد فيه السكان.

1- زيت السمك أوميغا 3:
الغذائية  المكمالت  السمك من أفضل  تعتبر زيوت 
ذلك  في  والسر  والجسم  للصحة  والمفيدة  الطبيعية 
واألوميغا 3   .3 أوميغا  على  السمك  زيت  احتواء 
عبارة عن دهون أساسية بينما يعتبرها البعض من 
الفيتامينات ال يستطيع الجسم إنتاجها بشكل طبيعي.
ولذلك يجب إدخالها إلى الجسم من خالل الطعام أو 
من خالل المكمالت الغذائية المصنوعة من زيوت 
في  السمك  زيت  تناول  أن  القول  ويمكن  السمك. 

الطعام أحد أهم مصادر األوميجا 3 في الجسم.
أو  األسبوع  في  واحدة  مرة  السمك  تناول  ولكن 
مرتين ال يعطي الجسم الكمية الكافية من أوميغا 3. 
لذلك البد من الحرص على تناول أفضل مكمالت 
من  مناسبة  كمية  على  الحصول  لك  تتيح  غذائية 

األوميغا 3.
2- فيتامين D مكمل غذائي طبيعي:

على الرغم من تنوع مصادر فيتامين D الطبيعية 
الفيتامينات في  النوع تحديدًا من  أن نقص هذا  إال 
غريًبا  ليس  وهذا  الشائعة  األمراض  أحد  الجسم 

تماًما.
مصادره  من  الفيتامين  على  الحصول  أن  حيث 
الصعبة  األمور  من  التغذية  خالل  من  الطبيعية 
كما البد من حصول الجسم على كمية ال تقل عن 

1000 وحدة يومًيا.
:D أفضل مصادر فيتامين

أسماك السلمون المعلبة والحليب الطبيعي وأسماك 
ومنها  الفيتامينات  مصادر  أفضل  هي  السردين 
خالل  من  عليه  الحصول  يمكن  الذي   D فيتامين 

الغذاء و المكمالت الغذائية.
أحد مصادر  تعتبر  الطبيعية  الشمس  أشعة  إن  كما 
الفيتامين الجيدة والتي يمكن االعتماد عليها خاصة 

مع حماية الجسم من التأثير الضار للشمس.
3- بروتين مصل اللبن:

الغذائية  المكمالت  أحد  هو  اللبن  مصل  بروتين 
من  عليها  الحصول  الصعب  من  التي  األساسية 
خالل التغذية والطرق الطبيعية كما إنها مهمة جدًا 

لكل هؤالء الذين يمارسون األلعاب الرياضية.  

وجيدة  عالية  كمية  على  البروتين  هذا  يحتوي  كما 
الحرارية  والسعرات  القوية  الفيتامينات  من 
مرتفعة  نسب  الجسم  لمنح  بشدة  بتناولها  وينصح 
القوية المفيدة عند ممارسة  من األحماض األمينية 

األلعاب الرياضية المختلفة.
4- المنتجات الخضراء:

الخضروات  عن  بديل  هي  الخضراء  المنتجات 
الطبيعية وهي تعتبر من أهم المكمالت الغذائية التي 

تساعد الجسم على النمو وزيادة النشاط والوعي.
من  جيدة  نسبة  على  الحصول  من  للجسم  البد 
ال  ولكن  الطازجة  الطبيعية  والفاكهة  الخضروات 

يتاح للكثير من الناس الحصول عليها يوميًا.
يساعد  ما  هي  الخضراء  المنتجات  تعتبر  ولذلك 
الجسم على ملئ هذا الفراغ أثناء الرحالت الطويلة 
أو هؤالء كارهي أكل الخضروات خاصة األطفال.
ظهرت أهمية تلك المنتجات مع انتشار السلوكيات 
الخاطئة في التغذية وظهور مشاكل صحية لكل من 

الرجال والنساء في مرحلة الشباب.
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الجهاد ُيالقي الفتوة في ظروف صعبة

حارسة الفلبنت: الدمج بنت احمللينت 
واملهاجرين سيؤهلنا للمونديال

إعداد الربوتوكول الصحي 
لدوري اهلوكي

انسحاب الدمنارك من استضافة 
بطولة العامل للجمباز

امرأة من حلب تؤّمن قوت 
عائلتها من قيادة سيارة األجرة

حّبها للطبيعة دفعها لتسمية 
بناتها بأمساء الّزهور

تقرير/ جوان محمد

منتخب  مرمى  حارسة  باالسيوس،  إينا  أكدت 
الفلبين للسيدات، أن خلق االنسجام بين العبات 
الواليات  في  والمهاجرات  الفلبيني  الدوري 
المتحدة سيساعد منتخبها على تحقيق حلم التأهل 
إلى كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

واعتمد منتخب بالدها في محاولته السابقة نحو 
على  بفرنسا   2019 الماضية  للنسخة  التأهل 
مع  األمريكية،  الجامعات  في  يلعبن  العبات 
بالفوز  ليكتفي  المحلي،  الدوري  بعض العبات 
في   1-2 األردن  األرض  صاحب  على  فقط 
من  الخسارة  مقابل   ،2018 آسيا  كأس  افتتاح 
الصين وتايالند، ثم الخسارة في اللقاء الفاصل 
البطاقة  حصد  وعدم  الجنوبية،  كوريا  مع 

الخامسة المؤهلة لكأس العالم.
المهجر  العبات  بين  الدمج  خطة  تكرار 
والمحليات سيكون مفيدًا في الرحلة الجديدة نحو 
التي  باالسيوس  إينا  الحارسة  بحسب   ،2023
قالت لموقع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم: »أوافق 
على وجود العديد من الالعبات المتميزات من 
الكثير من  الخارج، لكنني أعلم أيضًا أن هناك 

الالعبات المحليات المتميزات«.
بيئة  بخلق  يتعلق  األمر  أن  »أعتقد  وأضافت: 
بعضنا  دفع  على  جميعًا  تمكننا  والتي  مناسبة، 
البعض نحو هدف مشترك، وهو رفع قيمة كرة 
الساحة  نحو  والتقدم  الفلبين  في  النسائية  القدم 
من  الجيد  المزيج  هذا  لديك  كان  إذا  الدولية، 

الالعبات الالتي يعملن معًا، فمن السهل العثور 
على التوازن«.

وتتمنى إينا باالسيوس نجاح منتخبها في تحقيق 
هذا الحلم؛ ألنه سينعكس إيجابًا على وضع كرة 
واقع  على  وتحديدًا  الفلبين،  ديارها  في  القدم 

الرياضة الفلبينية.
موضحًة بالقول: »عندما تتأهل الفلبين، لن ترفع 
كرة القدم النسائية بالفلبين فحسب، بل كرة القدم 
محمل  على  األمر  أخذ  في  الناس  سيبدأ  ككل، 
الموارد  الجد؛ ألنه سيثبت للجميع أن حتى مع 

المحدودة لدينا، يمكننا تحقيق شيء عظيم«.

من  المزيد  ذلك  يلهم  أن  »آمل  وواصلت: 
للتطوير؛  الوطنية  بالبرامج  لاللتحاق  األطفال 
ألنه سيساعد على سد تلك الفجوة، الفجوة التي 
استخدام  في  طموحًا  األطفال  بإعطاء  تتعلق 
تمنحك  أن  يمكن  حياتهم،  لتغيير  الرياضة 
شهادة  على  كالحصول  كثيرة،  أشياء  الرياضة 
أماكن جديدة، والتعرف  إلى  جامعية، والذهاب 

على أشخاص جدد«.
المطاف،  نهاية  »في  بالقول:  حديثها  واختتمت 
العالم  كأس  إلى  تأهلنا  يلهمهم  أن  فقط  أريد 

2023، وهذا كل ما نحاول القيام به«.

w
وقال نائب مفوض دوري الهوكي الوطني بيل 
»إي.إس.بي.إن«،  لشبكة  تصريحات  في  ديلي 
إنه لم يجِر التوصل حتى اآلن إلى اتفاق جماعي 
وإن التصويت سيجرى فقط بعد إتمام مفاوضات 

األطراف المعنية. 
الخطوة  هذه  إتمام  أنه رغم  إلى  التقرير  وأشار 

المهمة، لم يتأكد أي شيء بعد بشأن العودة.
إلغاء  شهد  قد  الوطني  الهوكي  دوري  وكان 

ويتطلع  كورونا،  جائحة  بسبب  الرئيسي  الدور 
دور  عبر  المنافسات  استكمال  إلى  المسؤولون 
فاصل )بالي أوف( موسع بمشاركة 24 فريقًا.

من  للجمباز،  الدنماركي  االتحاد  انسحب 
العام  الفني  للجمباز  العالم  بطولة  استضافة 
كورونا  لوباء  المالية  التداعيات  بسبب  المقبل، 

المستجد.
كوبنهاغن  تستضيف  أن  المقرر  من  وكان 
النسخة 50 من البطولة في الفترة بين 18و24 
انتهاء  من  شهرين  بعد   2021 األول  تشرين 

أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل.
وعّبر االتحاد الدولي للجمباز في بيان منفصل 
قائاًل  الدنماركي،  االتحاد  لقرار  أمله  خيبة  عن 

إنه سيعيد طرح عملية االستضافة الختيار دولة 
منظمة جديدة.

الدنماركي  االتحاد  الدولي: »أبلغ  االتحاد  وقال 
تنظيم  من  االنسحاب  بقراره  الدولي  االتحاد 

النسخة 50 من بطولة العالم للجمباز الفني«.
وأضاف: »يعرب االتحاد الدولي عن خيبة أمله 
وسيبحث على الفور عواقب هذا القرار وسيعيد 

طرح عملية االستضافة«.
للجمباز  العالم  بطولة  تنظيم  للدنمارك  وسبق 

الفني في 2006.

لسيارة  كسائقة  تعمل  وهي  سنوات  عشر  منذ 
المعيشية  الظروف  حلب.  مدينة  في  أجرة 
»الصعبة جدًا« وفق ما تقول »أم »النور« هي 
بعض  محتكرة  مهنة  مزاولة  إلى  دفعتها  التي 
ذات  مدينة  في  خاصًة  الرجال،  على  الشيء 

طابع محافظ.
تبلغ »ناديا« المعروفة بـ«أم النور« )54( عامًا، 
وتقيم في حي صالح الدين بمدينة حلب، وكانت 
لحادثة مصرع ابنها البكر في ريف حمص أثناء 
أثر  العام 2015،  في  العسكرية  لخدمته  تأديته 
وذلك  الجديدة،  مهنتها  مزاولة  إلى  تحولها  في 
بعد أن تركت عملها السابق كموزعة موسيقية 
)دي جي( في حفالت النساء باألعراس الحلبية.

»أقود التكيس منُذ تسع سنوات«

العام  في  زوجها  النور«  »أم  فقدت  ذلك  قبل 
2011 إثر نوبة قلبية، تاركًا لها خمسة أطفال، 
وتواجه  وعائلتها  نفسها  تعيل  أن  عليها  فكان 
بمهنة  فعملت  الخمسة  أوالدها  تربية  مسؤولية 
قيادة التكسي منذ أكثر من تسع سنوات بحسب 

ناديا.
الوضع  تدني  ازداد   2014 عام  بداية  ومنذ 
الحرب  تداعيات  بسبب  حلب  لسكان  المعيشي 
على  السورية  الحكومة  قدرة  وعدم  السورية 
الموظفين،  رواتب  وزيادة  عمل  فرص  توفير 
إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من الذكور نتيجة 
المعارك الدائرة، مما أجبر النساء على امتهان 
تلبية  أجل  من  قبل،  من  عليها  يعتدن  لم  أعمال 

احتياجات عائالتهن.
األولى والوحيدة التي تعمل كسائقة في المدينة

ناديا ظاهرة الفتة  باتت حالة  الوقت  ذلك  ومنذ 
بمدينة حلب، بيد أن الكثيرين وجودوا في حالتها 
أمرًا غير مرغوبًا به، إذ كيف المرأة أن تقود 
رويدًا  رويدًا  لكن  )تكسي(؟!،  أجرة  سيارة 
تمكنت، من فرض رغبتها في العمل واكتساب 
احترام محيطها، ليتقبلها الشارع الحلبي وتغدو 
األولى والوحيدة التي تعمل كسائقة في المدينة.

أحبت عملها رغم االنتقادات التي وجهت إليها 
بعملها  االستمرار  فضلت  لكنها  المحيط  من 
فكرة  وقبولهم  الجميع  احترام  بعدها  لتكتسب 

ممارسة المرأة لهذه المهنة.
وتواظب على االستيقاظ باكرًا كل يوم، وتتفقد 
سيارتها قبل االنطالق إلى العمل وسط  شوارع 
حسب  ركابها  بنقل  فتبدأ  حلب،  مدينة  وأحياء 

وجهتهم دون تمييز بين الرجال والنساء.

يركبن  ممن  النساء  بعض  أن  ناديا  تخفي  وال 
معها يعّبْرن عن إعجابهن بشجاعتها ويتمّنْين أن 

يكّن مثلها في قيادة السيارة.
واكتسبت مع طول أمد مزاولتها لمهنتها أصدقاء 
الذين  »التكاسي«  األجرة  سيارات  سائقي  من 
يرونها  أن  وما  الئقة،  بطريقة  معها  يتعاملون 
تقديم  إلى  يهرعون  حتى  عطل،  بسبب  واقفة 

المساعدة من أجل حل مشكلتها.
»بات  بريس:  نورث  لوكالة  عملها  عن  تقول 
ومن  دائمًا،  بي  يتصلون  خاصين  زبائن  لدّي 
بينهم نسبة كبيرة من النساء، وهذا ما يشعرني 

بالسعادة«.

مصممة عىل متابعة عملها 

وخالل سنوات األزمة السورية فقدت كثير من 
العائالت في مناطق سيطرة الحكومة السورية، 
القتل،  أو  االعتقال  أو  الخطف  بسبب  معيلها، 
الحرب  وفيات  من  الذكور  نسبة  بلغت  حيث 
»مركز  لـ  دراسة  وفق   ،%  82 نحو  السورية 
الموالي  )مداد(  والدراسات«  لألبحاث  دمشق 

للحكومة، صدرت العام 2017.
لغيرها  مثال  تكون  أن  النور«  »أم  وتحاول 
االستسالم  وعدم  الحياة  قساوة  مواجهة  في 
بسبب  العوائل  بها  تمر  التي  السيئة  للظروف 
الناتج  االقتصادي  والتراجع  المعيشي  التدهور 
عن انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدوالر 

األمريكي.
تكون  أن  ترغب  لم  فأنها  أكدته  ما  وبحسب 
العكس  على  بل  الشفقة،  الستجالب  عرضة 
حاولت أن تغّير من نظرة مجتمعها تجاه المرأة 
أجرة،  سيارة  كسائقة  العمل  مختارًة  العاملة، 
ظلت  بأعمال  القيام  على  قدرتها  أثبت  حتى 

محتكرة على الرجال.
الصغرى  ابنتها  مع  حاليًا  النور«  »أم  وتقيم 
التي تدرس في كلية الهندسة المعمارية بجامعة 
ال  وهي  الثالثة،  أبناءها  تزوج  أن  بعد  حلب، 
ما  حين  إلى  عملها  متابعة  على  مصممة  تزال 

يسمح لها جسدها على التحّمل.

على  الحفاظ  في  الخاّصة  طريقتها  امرأة  لكّل 
منزلها، بهية صبري واحدة من الّنساء الّلواتي 
زراعّي،  مشتل  إلى  منزلها  مساحة  حّولن 
النباتات،  من  عدة  صنوف  جمع  واستطاعت 
بأسماء  بناتها  لتسمية  دفعها  للطبيعة  حّبها 

الّزهور.
تعيش المواطنة بهية صبري، مع أفراد عائلتها 
المؤلفة من خمس فتيات وزوجها في منزٍل يقع 
الشمالي  الحزام  على  القديمة  المحّطة  حي  في 
منذ  رافقها  بالزراعة  شغفها  قامشلو،  بمدينة 
يغادرني  »لم  هاوار:  لوكالة  وتقول  الصغر، 
شغف الزراعة منذ أن كنُت بعمر الـ 18عامًا«.

العناية باألزهار تختلف باختالف أنواعها
في  فراغها  وقت  قضاء  صبري  بهية  فضلت 
الفارغة  المساحات  مستغلًة  باألرض  االعتناء 

بزراعة وغرس األشجار والزهور.
بالمزروعات  االعتناء  كيفية  بهية  تعلمت 
بخبراتها التي اكتسبتها على مّر السنوات، ألّن 
أنواعها،  باختالف  تختلف  باألزهار  العناية 
اآلخر  والبعض  الشمس  تحتاج ألشعة  فبعضها 

إلى الظل، وبعضها إلى أدوية زراعية.
لراحتها  األشجار مصدرًا  زراعة  بهية  وتعتبر 
إلى  »ألجأ  وتقول:  الحياة،  عناء  من  النفسية 
زراعة األشجار والزهور كهواية أفّرغ طاقتي 
بيدي  زرعتها  التي  الزهور  تتفّتح  وحين  فيها، 

في حديقتي تنتابني راحة نفسية«.
من  عدة  أصناف  على  بهية  منزل  ويحتوي 
النباتات، كـ )ورد الجوري والياسمين، النرجس، 
األقحوان، الزنبق، السوسنة واألزهار القزمة(، 
فيما يوجد 20 نوعًا من الصبار منها )البراميل، 
الساغورا، العمالق، أنابيب األرغان، النجمي، 

القافز  الكوال  العجوز،  الرجل  الشوكي،  التين 
مختلفة  أنواع  وجود  على  عالوة  واأللوفيرا(، 

من األشجار المثمرة.

»أتفّحص أزهاري، وأسقيها كل يوم«
تحّول حّب بهية للزراعة إلى أمٍر اعتيادي تقوم 
حديقتي  إلى  »أتوّجه  فورًا  استيقاظها  بعد  به 
وأتفّحص أزهاري، وأسقيها كل يوم، ثّم أباشر 

بيومي كالمعتاد«.
إلى  دفعها  للورود  حّبها  أّن  بهية  وأوضحت 
تسمية بناتها الثالث بأسماء الورود حيث تواسي 
قوات  إلى  انضممن  اللواتي  لبناتها  شوقها  فيها 
حماية المجتمع - المرأة، واستشهاد واحدة منهّن 
أثناء أداء واجبها، وتابعت: »قمُت بتسمية بناتي 
نسبة  شيالن  فأبنتي  الورود،  أسماء  إلى  نسبة 
الورد،  عبق  بمعنى  وعبير  الشلير،  زهرة  إلى 

وزيالن أي الوردة في بداية تفتحها«.
لم تستفسد بهية لوحدها من جمال مشتل المنزل، 
زرع  إلى  حولها  ومّمن  جيرانها  دفعت  بل 
االعتناء  في  وتساعدهم  منازلهم  في  األشجار 

بها.
الزهور  أنواع  مختلف  صبري  بهية  جمعت 
باستثناء زهرة واحدة أال وهي زهرة »الشلير« 
وقالت:  لزراعتها،  قلبها  في  حسرة  بقيت  التي 
»من الّصعب زراعة زهرة الشلير في روج آفا 

كونها ُتزهر على سفوح جبال قنديل« .
زهرة الشلير ال تنمو في المناخ الجاف، إذ تشتهر 
موزوبوتاميا،  جغرافيا  من  العليا  المنطقة  بها 
وأصبحت زهرة كردستانية بامتياز، وهي نوع 
الربيع  في  تنمو  الزنبقية،  األزهار  أنواع  من 
إلى  وتحتاج  الّصخور  وبين  والوديان  بالجبال 

جّو رطب ومناخ معتدل.

روناهي/ قامشلو ـ منذ سنوات ولم تنتِه معاناة 
رأسها  وعلى  كافة،  النواحي  من  الجهاد  نادي 
وفي  يحزنون،  من  وال  رواتب  فال  المادية، 
ظروف قاهرة سوف يالقي الفتوة من دير الزور 
الدور  منافسات  إطار  ضمن  )األربعاء(  اليوم 

الثالث لمسابقة الكأس في سوريا على أرضية 
ملعب تشرين بدمشق.

الجهاد بدأ المران في منتصف شهر أيار الماضي 
أرضية  على  واحدة  تدريبية  بحصة  وخرج 
الهاللية ومن  بحي  الترابي  الشهيد خبات  ملعب 
ثم انتقل إلى ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 
وسط  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  وكذلك 
ظروف مادية صعبة يعيشها النادي وقلة الدعم. 

الالعبين  من  كبيرة  مجموعة  ذلك  رغم  ولكن؛ 
خرجوا للمران؛ استعدادًا لمسابقة الكأس وبطولة 
اليوم )األربعاء(  الجهاد  الدوري، حيث سيالقي 
إطار  الفتوة ضمن  نادي  بدمشق  تشرين  بملعب 
منافسات الدور الثالث لمسابقة الكأس في سوريا، 
حال  وفي  محايدة  أرض  على  ستقام  مباراة  في 
على  الترجيح  ركالت  إلى  اللجوء  يتم  التعادل 
الفور بدون التمديد. كما سيلعب يوم السبت القادم 
المباراة األخيرة له من دوري الدرجة األولى مع 

نادي عمال حماة في حماة.
الجهاد يدير دفته التدريبية الكابتن محمد سرديني 
ويساعده كاًل من الكابتن قذافي عصمت والكابتن 
مع  شبابية  مجموعة  على  ويعتمد  محرم  محمد 
مجموعة من المخضرمين واستطاعوا في بطولة 
الجهاد  يكفي  حيث  طيبة،  نتائج  جلب  الدوري 
الفوز في مباراة وحيدة متبقية له كما ذكرنا مع 
المؤهلة  النهائية  للتصفيات  ويتأهل  حماة  عمال 

لمصاف الدوري الممتاز.
ولكن النادي يعاني كثيرًا من قلة الدعم من االتحاد 
القدم ويبقى االعتماد على بعض  لكرة  السوري 
المالية  المبالغ  بعض  لتقديم  النادي  محبي  من 
الالعبين؛  أغلب  يعيشها  قاهرة  ظروف  وسط 
بسبب تردي األوضاع االقتصادية بشكٍل عام في 
النظام  على  تفرض  التي  العقوبات  جراء  البالد 
والتي كانت مؤثرة فقط على الشعب، باإلضافة 

التجار وارتفاع األسعار بشكل جنوني  الحتكار 
للكهرباء  المياه  من  المعيشية  الخدمات  وقلة 

والخبز.
يتقاضون  ال  والالعبين  قاهرة  النادي  ظروف 
رواتبهم وال حوافز كما يجب وال يستعد بالشكل 
التجريبية  المباريات  كمية  جهة  من  المطلوب 
واالستعدادية. ولكن؛ بالرغم من ذلك اآلمال تكبر 
البصمة  صاحبة  كانت  والتي  الشابة  باألجيال 
مباراة  في  وبخاصًة  الذهاب  مرحلة  في  الكبيرة 
الفوز على التضامن وقلب النتيجة من الخسارة 

بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد. 
العاصي  على  فاز  الكأس  مسابقة  في  الجهاد 
بسداسية نظيفة وفاز على العربي قانونيًا بنتيجة 
3×0 بعد انسحاب األخير من المسابقة، ومباراته 
أرضية  على  )األربعاء(  اليوم  ستقام  الفتوة  مع 
الرابعة  الساعة  بتمام  بدمشق  تشرين  ملعب 
النادي  لتحقيق  تتجه  األنظار  وكل  عصرًا، 
الفوز وإعادة البسمة مجددًا للجماهير والتي من 
الواجب عليها اآلن الوقوف بجانبه بحيث النادي 

يعاني كثيرًا وبخاصًة في الجانب المادي.

 يحتفلَن بيوم
 تحريرهن بدل

ميالدهن

مشهد مؤثر لفتاة إيزيدية تحتفل بيوم 
داعش؛  مرتزقة  قبضة  من  تحررها 
المشهد  لهذا  مثيلة  كثيرة  صور 
تداولته العديد من الوسائل اإلعالمية، 
يوم تحررها من مجرم  حيث أصبح 
يوم  واإلنسانية  األخالق  من  مجرد 

والدة جديدة بالنسبة لها.
الفرمان  أحداث  أحد  على  يخفى  ال 
األخير الذي حصل للشعب اإليزيدي 
فرمان  الفرمان؛  ذلك  أصبح  حيث 
هذا  تاريخ  في  سوداء  نقطة   74
الشعب الذي استهدف مرات عدة من 
وضع  ممن  وغيرهم  العثمانيين  قبل 
نصب عينيه إبادة هذا الشعب العريق 
آب   3 بتاريخ  الويل  ليعاني  بتاريخه 
2014 عندما هاجهم متوحشي داعش 
حقوق  وينتهك  ممتلكاتهم  ليسلب 
األعزل  الشعب  هذا  من  اإلنسانية 
واغتصابهن  النساء  سبي  عن  ناهيك 
والمتاجرة  منهن  البعض  وحرق 

بأجساد الكثيرات.
فأنين المسنين والمسنات وهم يفرون 
وهمجيتهم،  المرتزقة  هول  من 
يشاهدن  وهَن  األمهات  صرخات 
ويَتيتم  بوحشية  أزواجهن  ُيقتل  كيف 
أطفالهن، بكاء األطفال وهم جاهلون 
بما يحصل ألولياء أمورهم وأخوتهم 
ُنقشت  الصور  تلك  كل  وأخواتهم؛ 
في أذهان كل من شاهد هذا المنظر، 
هذا  ذاقوا  أشخاص  عن  نقول  فماذا 
الويل على يد أولئك الهمجيين، كانوا 
هوية  إمحاء  أراد  استعمار  ضحايا 
شعبهم وإبادتهم من العرق والجذور.

آالف النساء لم ُيعرف مصيرهن في 
قوى  لبت  ما  سرعان  ولكن  البداية 
اإليزيدي  الشعب  مناشدات  شعبية 
ليفتحوا لهم الطريق للنزوح إلى روج 
حماية  وحدات  أنهم  األمان  حيث  آفا 
الشعب والمرأة ولم تكتِف تلك القوى 
بإيصالهم إلى بر األمان فقط بل سعوا 
داعش  قبضة  من  النساء  تحرير  إلى 
بمثالية وحرروا  الدور  أدوا هذا  وقد 

الكثير من النساء اإليزيديات.
بيوم  اإليزيدية  تحتفل  عندما  واليوم 
دليل  فأنه  داعش  قبضة  تحررها من 
تاريخ  استبدلت  أنها  على  قاطع 
وهو  جديد  بتاريخ  ميالدها  يوم 
اليوم  هذا  تعتبر  حيث  تحررها  يوم 
مقدس بالنسبة لها ويوم عظيم أزالت 
لتخرج  نفسها  عن  األسود  الستار 
بمزيد من اإلصرار  إلى حياة جديدة 
استكمال  في  تدعمها  حرة  وبإرادة 
على  تفرض  آخر  بواقع  حياتها 
الذكورية  وجه  في  النضال  نفسها 
والسلطوية التي مورست عليها سابقًا 
تلك  من  وتجعل  الصعوبات  لتتحدى 
الذكريات المؤلمة التي مرت بها في 
زمن داعش دافع لتكون امرأة أخرى 
أكثر تنظيمًا وتقدمًا ووعيًا من السابق 
أال  يجب  المرأة  بأن  أدركت  أن  بعد 
حر  فكر  وذات  ومنظمة  قوية  تكون 
المرأة  تباد وتستهدف من عدو  لكيال 

نفسه.
خالصة الكالم المرأة اإليزيدية لم تبَق 
مكتوفة األيدي بعد الفرمان األخير بل 
جديد  من  وبدأت  ثباتها  من  استفاقت 
لتصبح اليوم ناشطة تدافع عن حقوق 
قوة  لنفسها  وتؤسس  وشعبها  جنسها 
مع وحدات حماية  عسكرية ساهمت 
اإليزيديات،  أخواتها  بتحرير  المرأة 
إضافة إلى مشاركتها في المؤسسات 
وعودة  شعبها.  تخدم  التي  التنظيمية 
خير  موطنه  إلى  اإليزيدي  الشعب 
بفكر  تسلح  الشعب  أن  على  دليل 
ووعي ال يمكن كسره كالسابق ليدافع 
مكان وزمان ضد  كل  في  نفسه  عن 
كل من يالمس موطنه وهويته، ليبقى 

شعبًا عريقًا بتاريخه.

رؤية

بيريفان خليل

خاضت نضااًل بطولّيًا ال مثيل له..
كانت زريا المقاتلة في صفوف الكريال تشبه المرأة األسبرطية خالل مقاومة حفتانين، وخاضت نضااًل بطوليًا ال مثيل له 

إلى أن ارتفعت إلى مرتبة الشهادة.

القليل من األشخاص يعرفون الطريقة التي كان 
األسبرطيين  كان  إسبارطة،  شعب  بها  يحارب 
ينظمون أنفسهم وأبنائهم لالستعداد للحرب، ووفقًا 
للموازين العسكرية، ويدربون أبنائهم الذكور في 
على  يتدربون  أعمارهم،  من  والسابع  السادس 
النار والثلج كي يصبحون  الخيل ويمشون على 
أشداء وأصحاب إرادة. كما يتدربون على البقاء 
الجوع  على  ويتدربون  بمفردهم  الطبيعة  في 
الدفاع،  في  النفس  على  واالعتماد  والعطش 

يتدربون على جميع أنواع األسلحة.

شعب يُقّدس الكرامة..

على  يقطعونه  قَسمًا  األسبرطي  للشعب  كان 
التراجع  »عدم  المعارك:  خوض  قبل  أنفسهم 
واألطفال  بالعائلة  التفكير  عدم  المعارك،  أثناء 
بالنفس  التفكير  عدم  المعارك،  خوض  أثناء 
وخوضها،  المعركة  ساحة  إلى  الوصول  أثناء 
وفي خضم كل ذلك كان شعب أسبرطة  يقدس 

الكرامة«. ولدت زريا جاويش أوغلو عام 1998 
في مدينة موش. انضمت لصفوف حزب العمال 
PKK في ريعان شبابها وتوجهت  الكردستاني 
إلى جبال كردستان واستقرت في منطقة حفتانين، 

وهناك تعلمت كل ما يتعلق بمقاتلي الكريال.
هل بإمكان أحد أن يكتب عن شخص ال يعرفه؟

تشبه  الكريال  صفوف  في  المقاتلة  زريا  كانت 
تعلمت  حفتانين.  مقاومة  في  األسبرطية   المرأة 
النهج  خالل  من  الحرة  للحياة  الحقيقي  المعنى 
 .PKK الكردستاني  العمال  ينتهجه حزب  الذي 
وناضلت  والشجاعة،  القوية  بالمناضلة  اتصفت 
الرمق  حتى  حفتانين  مقاومة  خالل  ماهر  زريا 
األخير من حياتها إلى أن اعتلت مرتبة الشهادة.

بإمكان أحد أن يكتب عن شخص ال يعرفه  هل 
أثناء  التقصير  من  نخشى  إننا  معه؟  يعش  لم  أو 
ماهية  أدركتم  إذا  الشخصية.  تلك  عن  الكتابة 
والمقاومة   PKK الكردستاني  العمال  حزب 
حينها  الكريال،  مقاتلو  يخوضها  التي  الكبيرة 

تستطيعون الكتابة عن المقاومة والنضال.
يقول أحد رفاقها لوكالة أنباء الفرات ANF: »لم 

نكن معها، لم نتمكن من الوصول إليها، لقد قاتلت 
بمفردها جميع الجنود الذين حاولوا الصعود إلى 
من  األخيرة  الطلقة  حتى  فيها  والتمركز  التلة 
الحرية  أجل  من  بمفردها  حاربت  لقد  سالحها. 

وقضت على العشرات من جنود العدو«.

بمفردها ضد جيش االحتالل  قاتلت زريا ماهر 
أثناء  تل  سفح  على  ششدارا  منطقة  في  التركي 
حياتها  من  األخير  الرمق  حتى  حفتانين  مقاومة 
إلى أن اعتلت مرتبة الشهادة وانضمت إلى قوافل 

الشهداء األبرار.
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيم

جهاد عمر: »عقد مؤمتر املعارضة الدميقراطية 
سبيل لبناء سوريا دميقراطية ال مركزية«

كينو كربئيل: »اهلجمات والتهديدات الرتكية 
ُتهّدد أمن واستقرار املنطقة بشكٍل عام«

أكد الرئيس المشترك لمكتب العالقات العامة 
لمجلس سوريا الديمقراطية جهاد عمر إنهم 
في سوريا  ديمقراطي  تغيير  يسعون إلحداث 
السوريين،  حوار  على  حضهم  خالل  من 
وأشار إلى أنهم شكلوا لجنة تحضيرية لمؤتمر 
أنهم  وأوضح  الديمقراطية،  المعارضة  قوى 

يريدون عقدها في إحدى الدول العربية.

الديمقراطية، وبالتنسيق  يسعى مجلس سوريا 
للوصول  السورية  الديمقراطية  القوى  مع 
كانت  بينما  السورية،  لألزمة  سياسي  لحل 
االجتماعات التي عقدت في الخارج إلى جانب 
عين  في   2019 عام  أواخر  في  عقده  تم  ما 
لتوضيح  إيجابي  تأثير  ذات  وكوباني  عيسى 
ونظرتها  الوطنية  لديمقراطية  القوى  رؤى 

للحل السياسي في سوريا المستقبل.
هذا وتسعى أطراف وقوى ديمقراطية سورية 
لعقد  الديمقراطية  سوريا  مجلس  بينها  ومن 
الديمقراطي  النضال  طليعة  لتمثيل  مؤتمر، 
نحو  استراتيجية  خطة  ووضع  سوريا،  في 
في  تحضيرية  لجنة  وشكلت  المستقبل  سوريا 

هذا السياق.
العالقات  لمكتب  المشترك  الرئيس  وأوضح 
جهاد  الديمقراطية  سوريا  لمجلس  العامة 
اللجنة  ماهية  هاوار  لوكالة  في تصريح  عمر 
وأوضح  المؤتمر  عقد  من  والهدف  المشّكلة 
في  ديمقراطي  تغيير  إلحداث  يسعون  أنهم 
ورشات  ست  ُشِكلت  ذلك  إثر  وعلى  سوريا 
جلسة  بعدها  عقدت  أوروبية،  دول  في  عمل 

واسعة شاركت فيها شخصيات سورية مختلفة 
وتبين مدى التقارب بين وجهات النظر لمسد 

وتلك الشخصيات والقوى.
وفي سياق حديثه بّين عمر أن مجلس سوريا 
الديمقراطية يسعى إلتمام سبل الحوار السوري 
أعوام  في  عديدة  أعمااًل  وأنجز  السوري،   -
2017 و2018 و2019، وكانت الحوارات 
التي عقدت في عين عيسى وكوباني بمشاركة 
طابع  ذات  السورية  األطياف  من  واسعة 
إيجابي في إنشاء قوى ديمقراطية ووضع خطة 
استراتيجية نحو سوريا المستقبل وبخاصة بعد 

هذه األزمات.

تشكيل لجنة تحضريية ملؤمتر قوى 
املعارضة الدميقراطية

وبالتطرق إلى المؤتمر الذي يسعون لعقده قال 
شهر  من  والتاسع  الثامن  وبتاريخ  إنهم  عمر 
في  اجتماعًا  عقدوا  الحالي  العام  من  شباط 
تحضيرية  لجنة  تشكيل  عنه  ونتج  بروكسل 
في  منقسمون  وهم  عضوًا   19 من  مؤلفة 
مختلف  ومن  وخارجه  السوري  الداخل 
التنظيمات ومسد جزء منها، وتابع: »إن جميع 
أعمال اللجنة ستكون على أساس العالقات مع 
جميع الراغبين في المشاركة بالمؤتمر المزمع 
عقده والذين يرون أنفسهم ديمقراطيين ويرون 
إحداث  من  عليهم  واجبًا  الديمقراطي  النضال 
التغيير في سوريا وال تزال أعمالها مستمرة«.

وأضاف: »إن المؤتمر هو بهدف الكشف عن 
التحضيرية  اللجنة  بين  دارت  التي  النقاشات 
استراتيجي  مسعى  ذو  مؤتمر  بأنه  وسيتميز 
إلنجاز  الديمقراطية  القوى  ضم  على  قائم 
أعوام  مدى  على  تستمر  استراتيجية  أعمال 
طليعة  تمثيل  في  نتائج  عنه  وستثمر  طويلة، 

النضال الديمقراطي«.
انعقاده  ومكان  المؤتمر  تسمية  وعن 
عمر:  نوه  لديهم؛  المتواجدة  واالقتراحات 
يسمى  ما  يتواجد  كان  سوريا  في  »سابقًا 
بشكل  متصلة  وكانت  الديمقراطية  بالجبهة 
اللجنة  لكن؛  السورية.  الحكومة  مع  مباشر 
التي حضرناها لن تكون كذلك وسيتم النقاش 

مبدأين  والمكان، وستستند على  التسمية  على 
والقوى  الشخصيات  كافة  رئيسين األول ضم 
والثاني  الفكرة،  لهذه  والمتقبلين  الديمقراطية 
العمل  أساس  على  ستعمل  اللجنة  هذه  أن  هو 
العربية،  الدول  على  التركيز  ويتم  الدولي 

ونأمل أن يتم عقد المؤتمر في دولة عربية«.
وأردف: »نسعى أن يشارك جميع الحاضرين 
بالمؤتمر في الوثيقة والهيكل والقرار النهائي 
النقاشات  بعد  المؤتمر  عن  سيصدر  الذي 

ليكونوا مسؤولين عن هذا القرار«.
وأشار جهاد عمر أيضًا إلى أنهم كخطوة ثانية؛ 
مستوى  على  مؤتمر  عقد  يتم  أن  سيحاولون 
سوريا بأكملها لكي تتمكن القوى الديمقراطية 

من المشاركة فيه وقال: »لذا عقد مؤتمر كهذا 
في قناعتي؛ سُيكسب القوى الديمقراطية مقعدًا  
في  سواء  الدولي  السياسي  الحل  مرحلة  في 
جنيف أو اللجنة الدستورية والتي ستؤثر على 
تستطيع  األمر  تطلب  وإن  التفاوض  مرحلة 
التي ال  لالئتالف واألطراف  تكون كبديل  أن 
تملك حلواًل وال مشروعًا. الساحة اآلن للقوى 
الديمقراطية وليست للقوى التي تنحسب على 
السوريين  يستغلون  والذين  الدولية  األطراف 
ذهنية  على  التأثير  سياق  وفي  لمصالحهم«. 
للقوى  إقصائها  وحالة  السورية  الحكومة 
سيكون  »المؤتمر  عمر:  قال  الديمقراطية 
ضغطًا على الحكومة، وإن ضغطًا ديمقراطيًا 
ضغط  من  أكثر  تأثير  له  سيكون  الداخل  من 
أجندة خارجية كالدولة التركية وبعض الدول 

اإلقليمية والدولية كروسيا وإيران«.
ما  ووفق  المؤتمر  أن  عمر  جهاد  كشف  فيما 
خطط له من المزمع أن ُيعقد في أواخر شهر 
باسم  حديثه  واختتم  الحالي،  العام  من  أيلول 
التنظيمات  كل  »على  التحضيرية:  اللجنة 
الديمقراطية  والشخصيات  الديمقراطية 
المعروفة في حال انضمامهم إلى هذا المؤتمر 
من  المؤتمر وكل من ضحى  هذا  يدعموا  أن 
جميعًا  نستذكرهم  الديمقراطي  العمل  أجل 
ناجحة  ستكون  الخطوة  بأن  واثقون  ونحن 
الحل  ألن  والمجتمع  الشعب  بمساندة  وذلك 
الوحيد هو بناء سوريا ديمقراطية ال مركزية 

تحقق جميع حقوق شعبها«.

سورّيا  قّوات  باسم  الّرسمّي  الّناطق  أشار 
الّديمقراطّية كينو كبرئيل أّن االحتالل الّتركّي 
يستمّر بتهديداته لمناطق شمال وشرق سوريا 
تركيا  قيام  استبعاد  يمكن  ال  أّنه  موّضحا   ،
بهجوم جديد على المنطقة رغم كاّفة االتفاقيات 

والضمانات.
مناطق  على  هجماته  التركي  االحتالل  يشّن 
شهر  من  التاسع  منذ  سوريا  وشرق  شمال 
تشرين األول لعام 2019، في مسعى لتوسيع 
سوريا،  وشرق  شمال  أراضي  احتالل  رقعة 
بحق  جسيمة  وانتهاكات  جرائم  ارتكبت  إذ 
مدينتي  احتّلت  إثرها  وعلى  المنطقة،  شعوب 
تواصل  تزال  وال  سبي،  وكري  كانيه  سري 
مناطق  ضمن  العسكرية  وعملياتها  هجماتها 

شمال وشرق سوريا.
الناطق الّرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية 
كينو كبرئيل وفي تصريح خاّص لوكالة أنباء 
يحشد  التركي  االحتالل  بأّن  أوضح  هاوار، 
قواته في منطقة عين عيسى وبعض المناطق 
وقف  وينتهك  سوريا  من  المحتلة  األخرى 
الدولية  المناشدات  من  بالرغم  النار،  إطالق 
بشكل  العسكرية  العمليات  وقف  بضرورة 
التفشي  ظل  في  النار  إطالق  ووقف  كامل 
التي هّددت اإلنسانية  السريع لجائحة كورونا 

جمعاء.
التركية زادت من حّدة  الدولة  أّن  وقال: »إاّل 
دائمًا  يجعلنا  األمر  هذا  وانتهاكاتها؛  هجماتها 
حذرين ومحضرين لمواجهة أي هجوم تركي 
المرحلة  هذه  في  وبخاصة  المنطقة،  على 
بتهديداتها  التركية  الدولة  فيها  تستمّر  التي 

وادعاءاتها بأّن قوات سوريا الديمقراطية هي 
ُأقّرت في تشرين  التي  التي تخرق االتفاقيات 
عملياتها  لتكمل  كذريعة   ،2019 لعام  األول 

العسكرية الجديدة وانتهاكاتها في المنطقة«.
وعن ارتباط اجتماع آستانا األخير باستمرارية 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركية  الهجمات 

سوريا تابع كبرئيل: »ليس هناك تعليق محّدد 
من  بيان  صدر  كونه  الموضوع؛  هذا  على 
بشكل  اتسم  والذي  األخير،  آستانا  اجتماع 
مناطق  يخّص  فيما  الوضوح  ببعض  عام 
الذاتية لمناطق  شمال وشرق سوريا واإلدارة 
شمال شرق سوريا، وال أعتقد يمكن ربط هذا 
االجتماع فيما يحصل في المنطقة خالل الفترة 

التي سبقت االجتماع أو التي تلته«.  
تنسيقًا وعماًل مشتركًا  أّن هناك  وبّين كبرئيل 
التي  والقوى  الديمقراطية  سوريا  قوات  بين 
األول  تشرين  شهر  خالل  اتفاقات  عقدت 
والتي نصت على  تركيا  مع  من عام 2019 
وإطالق  العسكرية  العمليات  وقف  ضرورة 

النار، وأشار: »هذه القوى هي قوى التحالف 
المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  الدولي 

األمريكية وأيضًا روسيا«.
من  الديمقراطية  سوريا  قوات  أهداف  وحول 
التنسيق والتواصل مع قوى التحالف الدولي، 
هذه  مع  مشترك  بشكل  »نسعى  كبرئيل:  قال 
القوى إلى توثيق جميع األحداث واالنتهاكات 
التي تحصل في المناطق التي احتلتها تركيا، 
وللحد من االنتهاكات وأي محاوالت عسكرية 
لتنفيذها  المحتلة  التركية  الدولة  تسعى  جديدة 

في مناطق شمال وشرق سوريا«.
فيما يخّص المناشدات الدولية لضرورة وقف 
إطالق النار على المستوى العالمي والتهديدات 
ظّل  في  العسكرية  العمليات  تشكلها  التي 
كينو  قال  كورونا،  لجائحة  السريع  التفشي 
الديمقراطية  سوريا  كقوات  »نحن  كبرئيل: 
أعلّنا التزامنا بهذه الخطوة بشكل كامل. ولكن؛ 
في  تستمّر  زالت  ال  المحتلة؛  التركية  الدولة 
انتهاكاتها من خالل عمليات القصف المدفعي 

والهاون والطائرات الُمسّيرة وغيرها«.
التركية  الدولة  هجمات  أّن  إلى  كبرئيل  ونّوه 
وتهديداتها بحصول عمليات عسكرية جديدة؛ 
المبذولة  العالمية  الجهود  إفشال  إلى  ستؤّدي 
واختتم  كورونا،  فيروس  انتشار  لدرء 
تصريحه:« هذه الهجمات والتهديدات التركية 
تهّدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عاّم؛ كونه 
في  نزوح  عمليات  تحصل  أن  المحتمل  من 
حال حصول أي عمليات عسكرية وهذا بدوره 
سيؤّثر على الجهود العالمية المبذولة للتصّدي 

لجائحة كرورنا«.

وأخيرًا اجتمعوا 
على كلمة سواء  
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واالجتماعات  اللقاءات  متخضت  أن  بعد 
أقرب  وهو  أُعلن،  الذى  االتفاق  إلى  املضنية، 
يجب  أولية،  وتفاهمات  مشاورات  إلى 
ملا  طريق  خارطة  بصفتها  معها  التعامل 
الحقة،  خطوات  في  إليه  يسعى  أن  يجب 
مجمداً،  عليه  اتفق  ما  فسيظل  وعليه 
األرض،  على  بإجراءات  تفعيله  يتم  أن  إلى 
وعندها  االتفاقية،  هذه  رعاة  وبرعاية 
سيشعر املواطن واملتابع بثمرة هذا االتفاق، 
به  يشعر  ما  وهو  اآلن،  حتى  حتقق  ما  لكن 
املواطن هو وقف حمالت االتهامات املتبادلة، 
ذاته أمر طيب، لكن ألن  وهذا شيء في حد 
طريق املصاحلة في بدايته ويحتاج إلى جهود 
املؤكد  ومن  بعده،  ملا  يثمر  حتى  مضاعفة 
في  اجلهود  تلك  تسير  أن  نأمله(  ما  )وهذا 
الود وعلى عكس ما مضى،  إلى  أقرب  مناخ 
وألني مغرم بأن التاريخ الذى كثيراً ما يعيد 
لذا  الكردية،  احلاالت  في  خصوصاً  نفسه، 
ملا أقول، أتذكر  فإنني أتذكر موقفاً مشابهاً 
تلك األحداث التي جرت في كردستان العراق 
الكردي،  اخلطاب  حسب  كردستان  باشور  أو 
 ،1998 عام  واشنطن  اتفاقية  توقيع  مت  فقد 
أرض  دون تفعيل على  االتفاقية  تلك  وظلت 
أربيل  من  كل  في  اإلدارتان  بقيت  إذ  الواقع، 
البرملان  أن  كما  توحد،  بال  والسليمانية 
يكون  أن  يجب  )والذى  أربيل  في  الكردي 
البداية( مازال معطالً، ولكن حالة التراشق 
اإلعالمي، هي ما شعر بها املواطن إذ توقفت 
وأتذكر  الطرفني،  بني  املتبادلة  االتهامات 
اجلواهري،  مئوية  احتفالية  في  مشاركتي 
والتي نظمت في أربيل ثم في السليمانية، 
)نُِحتا  متثاالن  الكبير  للشاعر  أقيم  حيث 
أنه عندما  وأذكر  املدينتني،  إيطاليا( في  في 
انتقلنا من القسم التابع ألربيل، إلى القسم 
)دكله(،  قرية  وعند  للسليمانية،  التابع 
شعرنا ونحن نترجل من احلافالت، بأننا ننتقل 
حياد  منطقة  فهناك  أخرى،  إلى  دولة  من 
الصفراء  فالرايات  القسمني،  بني  فاصلة 
الكردستاني(  الدميوقراطي  احلزب  )رايات 
االحتاد  )رايات  اخلضراء  والرايات  نودعها، 
لكن  تستقبلنا،  الكردستاني(  الوطني 
البيشمركة  جنود  حالة  أن  الحظناه،  ما 
كانا في حالة  الطرفني،  وسالحهم في كال 
استرخاء، وال توجد حالة حتفز ألي مواجهة، 
تلوح  بدأت  أن  إلى   ،2000 عام  في  ذلك  كان 
تنوي  ما  إرهاصات  السياسي،  األفق  في 
الواليات املتحدة القيام به ضد نظام احلكم 
الدائم  السؤال  وأصبح  بغداد،  في  البعثي 
على كل لسان )هل ستنشب حرب أمريكية 
على  املنطقية  اإلجابة  بغداد؟(،وكانت  ضد 
اتفاقية  من  سنوات  أربع  بعد  السؤال  هذا 
الذى  الكردي  البرملان  اجتمع  إذ  واشنطن، 
الكرديني  الزعيمني  وبحضور  معطالً،  كان 
كما  الطلباني(،  وجالل  البارزاني  )مسعود 
األمريكي  السامي  املندوب  أيضاً  حضره 
الفرنسي  الرئيس  وأرملة  زاده(،  )زملاى خليل 
الراحل )دانييل ميتران(،وبذلك مت هذا التوحد 
إطار  في  الواقع،  أرض  على  للبرملان  الكردي 
لتهيئة  األمريكي  السياسي  التخطيط 
والتي  القادمة،  األمريكية  للضربة  املناخ 
واشنطن  اتفاق  تفعيل  هو  أهمها  من  كان 
العراق،  في  الكردي  املكون  أطراف  بني 
كان  )التي  الكردية  املنطقة  تصبح  كي 
من  البعث  نظام  جرحى  كل  فيها  يتجمع 
الهجومي  االنطالق  قواعد  املعارضة(،إحدى 
على نظام البعث في بغداد، وبالفعل مت ذلك 
فيما بعد، نستنتج من ذلك أنه يصعب على 
أي متابع للشأن السوري، أن يبتعد بالرعاية 
عما  الكردية،  املصاحلة  ملسألة  األمريكية 
تخططه الواليات املتحدة بشأن النظام في 
لقانون  الفعلي  التطبيق  خالل  من  دمشق، 
تطبيقه  في  قد سمح  القانون  وألن  قيصر، 
فإنه  سوريا،  مناطق  لبعض  باستثناءات 
في  تأتي  سوريا  شرق  شمال  أن  املؤكد  من 
من  يخفف  ما  وهذا  املناطق،  تلك  مقدمة 
األهم  ولكن  عليها،  العقوبات  تلك  وطأة 
الدستوري  للوضع  األمريكية  الرعاية  أن  هو 
السورية،  الدولة  إطار  في  املنطقة،  لتلك 
والتي من املتوقع أن تصبح دولة احتادية، فإن 
تلك الرعاية ستعزز من مكانة تلك املنطقة 
أي  في  ستشارك  وبالتالي  ودولياً،  محلياً 
مفاوضات أو ترتيبات بشأن مستقبل سوريا.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

سيهانوك ديبو

محددات فكرية وسياسية لدولة المواطنة 
المتساوية يف سوريا

جملة البد منها: نهاية ما سميِّت بالمدينة الفاضلة و/ 
أو الدولة القومية المركزية.

من  وبالرغم  حق،  على  الطبيعة  شك؛  أدنى  دون 
أشبه  أيضًا،  تزمجر  أنها  إال  وحكمتها؛  صبرها 
الوقت  وفي  والخصوم  الحلفاء  على  الطاولة  بقلب 
في  القاسية  الظواهر  المالحظ من  وبقدر  المناسب. 
الطبيعة؛ إاّل أنه يمكن النظر إليها في أنها )كفيالت 
عدمه  يحدث  حينما  االتزان  إلى  والعودة  التوازن( 
أو يكاد يحدث. البراكين والزالزل، األعاصير التي 
التنظيمي؛  بأنها تؤدي دورها  لنقل  أو  تنتهي  حينما 

يلحقها هدوء متِّزن.
تتحسس  حينما  منظمة  بحمالت  الطبيعة  تقوم  ربما 
في  خلل  حدوث  جراء  يتحّضر  الذي  بالخطر 
التي تتألف منها أو أي تبّدل طارئ على  العناصر 
الِنَسِب الموجودة في كنفها. المجتمع ليس بالظاهرة 
الغريبة أو التي تختلف عن الطبيعة، فليس بمقدور 
الطبيعة. والمجتمعات األكثر  أي مجتمع أن يعادي 
أمانًا واستقرارًا هي التي تحاكي ما في الطبيعة من 

حقائق وظواهر وتفاعالت ما بينها.
تبقى  التي  الطبيعة  المجتمع،  تسبق  التي  الطبيعة 
حينما ُيصاب المجتمع بالمرض واالنحطاط والزوال 
أيضًا. كم من حضارة زالت؛ وبقيت الطبيعة، أشبه 
أن تكون بالمراقبة. واإلنسان في المجتمع الطبيعي 
المسألة  الوضعي.  المجتمع  في  نظيره  من  أفضل 
ينام  والذي  األشجار  يعيش على  الذي  مع  تقاس  ال 
على سرير؛ المسألة مرهونة برهن أيهما مجتمعات 
ولن  ومسالمة.  آمنة  مجتمعات  وأيهما  خطرة 
مجتمعات  ببناء  الحصيفة  العودة  سوى  بأنه  يفهم 
أيكولوجية؛ مجتمعات طبيعية. أول القياس يبدأ: ما 
في  له  تجسيدًا  واالختالف  الطبيعة  في  التعدد  يلزم 
المجتمع. وعليه فإن أفالطون كان مخطئًا في دفاعه 
عن مدنّية المدينة، وتخّيله عن المدينة الفاضلة؛ أول 
القول عن ذلك بأنها محاولة غير موفقة في تجميع 

ضد مع ضد آخر.
ليست  مدينة  فكل  ذئب حنون.  ذلك:  في  يقول  كمن 
بالفاضلة؛ ال ننظر بعيون اليوم إلى مدينة أفالطون، 
وإنما بالعيون التي حينها وقبلها. ربما كان أفالطون 
وأدًا  أراد  ألنه  المدينة  تأسيس  في  عجالة  على 
وترسيخًا إلسقاط زمن  األمومي،  للحق  أيديولوجيًا 
نقول  لو  وننصفه  القول  نحق  ربما؛  األم.  اإللهة 
اإلسكندر(  ومستشار  وصديق  )معلم  أرسطو  بأن 
يتحمل حّصة كبيرة من التدمير والعنف الذي حصل 
ليست  الفالسفة  أخطاء  ألفي عام.  بعده على مرِّ  ما 
مثل أخطاء البشر؛ أخطاؤهم تذهب بكل إيجابياتهم 
كانت  ولو  العشرة،  المقوالت  كانت  ولو  وأفعالهم 
يقلون  وال  الفكر.  لربهم  رسل  الفيلسوف  فكر.  كل 
شأنًا عن نبي يحمل نبوءة أو رسالة من اهلل الواحد. 
وكل األيديولوجيات المنغلقة كان لها فيلسوف نبي، 
مجتمع  حرية  ربط  من  تهافتًا  وأكثرهم  وأسوئهم 
على  فاضل  ومن  بهم.  مخصوصة  مدينة  بوجود 
وتسّمى  عليهم  مقتصرة  دولة  بوجود  شعب  حرية 
الشرق  على  مخصوص  هنا؛  الحديث  باسمهم. 
مثل  المركزية  القومية  الدولة  وفيه.  ومنه  األوسط 
المدينة الفاضلة؛ كالهما يتحضران للنهاية؛ ما يلزم 
الوليد  ودعم  الدفن،  واستعجال  النعوة.  إشهار  فقط 

الذي يبدو معافيًا واسمه: األمة الديمقراطية.

تََعقُّب تاريخانية وأثر املواطنة

ععلى الرغم من أن فكرة المواطنة تعتبر ناتج فكري 
لظهور المدينة، ومصطلح سياسي اجتماعي مرافق 

لها في الوقت نفسه. لقد صاحب في المدنية اليونانية 
كأول مدينة؛ بزوغ فكرة المواطنة والمواطن. على 
الرغم من ذلك فإن من يرصد حركية المصطلحات 
منذ مطلع األلفية الثالثة سيجد بأن األكثر استخدامًا 

هي المواطنة. في ذلك؛ على األغلب؛ تفسيرين:
الحداثة  عن  الدؤوب  اإلنسان  ببحث  متعلق  تفسير 
التي تالئمه بعد وصول أغلب الحداثات إلى الحائط 
المسدود وفشلها في تحقيق الديمقراطية. تفسير آخر 
النظري  المستوى  على  أقّله  األقرب  بأنه  وأعتقد 
الرغبوي؛ متمثل بأن فشل الدولة القومية المركزية 
محله-  يحل  كي  كبير  عزم  يالحظ   – محله  يحل 

نموذج آخر متمثِّل بدوره بالمدن العمالقة.
ربما نسير دون أن نعلم للوصول إلى مشهد العشرين 
العالم  يمثلون  العمالقة  المدن  من  بقليل  األكثر  أو 
كله. أي نهاية الحداثة الرأسمالية في مرحلتها الثانية 
الصناعوية التي أنتجت الدولة القومية والتي جاءت 
مرحلتها  في  الرأسمالية  الحداثة  نهاية  بعد  بدورها 
التجارية. هذا يناله الكثير من الدقة إذا ما أدركنا بأن 
المالّي.  المال  نحو مرحلة  تتجه  الرأسمالية  الحداثة 
من  درجة  أعلى  تحقيق  يكون  حتى  يلزمه  وهذا 
كبير  بشكل  وتتنشط  اآلن،  بدايتها  نعيش  الشعبوية. 
في أوروبا وفي كل العالم، فال يخفى على أحد بأن 
تحقيق  خالل  من  قوية  الشعبوية  األحزاب  ظهور 
نتائج متقدمة في برلمان االتحاد األوروبي. انتعاش 
الشعبوية متعلق بالمرحلة التي تلحقها. مرحلة أقصى 
الحل.  بأنه  المالي  المال  فيها مرحلة  ليبدو  التصادم 
دة  المتوحِّ تكون  تكاد  كنتيجة  كبير  بشكل  هذا  حدث 
االتحاد  فيها  يكن  لم  الثانية.  العالمية  الحرب  في 
السوفيتي إاّل الطرف في إنماء الرأسمالية وحداثتها. 
أّما  الشيوعية.  الحمراء/  لباسها  في  ظهرت  وإن 
السائل عن وجوب وماهية هذا التعقيد؛ فربما أفضل 
األجوبة تكون بمفاد بأنه يلزم على طول الخط توفر 
معيار أساسي هو القيمة االجتماعية والقيمة األنسية 

حتى تحظى بالقبول واالعتراف.
فوضى  إلى  االنتقال  من  تعنيه  بما  الفوضى  حتى 
الغاية  فإن  جزئية؛  تكون  وقد  أعم  تكون  قد  أخرى 

منها الوصول إلى القيمة التي تنهي أّية فوضى لم تعد 
تثمر في مبغى الحضارة المدينية وليس بالضرورة 
تحقيق  أجل  من  أساسًا  تخلق  الحروب  المدنية. 
ديني  ذلك  وتفسير  أسطوري،  ذلك  أصل  ما.  قيمة 
على  الحفاظ  في  فتكمن  ذلك  غاية  أما  ميثولوجي، 
مرحلة  من  االنتقال  حين  البشرية  الديمومة  إظهار 
خانة  في  زّجه  يمكن  ال  بالمترابطة.  أخرى  إلى 
أرض  في  األولى  المدنية  ظهور  يكن  أن  الصدفة 
والتصور  المقدسة  واألماكن  والمعابد  األساطير 
أن  من  بالرغم  اليونان.  في  أي  واألعياد.  االثني 
المدينة األولى كانت سومر. لكن مدينة اليونان كانت 
بشكل  غائيتها  أو  وظيفتها  تحددت  وظيفي  بهدف 

أكبر من خالل بدء تواتر الهيمنة من عندها.
يبقى التأكيد بأن المواطنة فشلت في كل نظام مدينة 
هيمنة. منذ اليونان وحتى اليوم. ألسباب كثيرة أهمها 
المعلن والظاهر بأن التقاتل بين البشر استمر تحت 
قوميًا.  األفضل  وأيَّه  عرقيًا،  المتفوق  أّيه  نمطية 
وعينها في التقاتل على أساس الديني وعلى أساس 
حروب  فإنها  وكنتيجة  الديني.  المذهبي  الطائفي/ 
إلى  به  الملعوب  المحّرف  التاريخ  أو  األساطير 

درجة الوهم.

تساؤالت مرشوعة يف ماهية املواطنة 
واملحاور التي تحدد وظيفيتها؟

معلوم بأن المجتمع الطبيعي سبق المجتمع الوضعي. 
الطبيعي  المجتمع  في  الفرد  اإلنسان  بأن  ومعلوم 
وظيفته ضمن  وحسب  خالل  من  ندي  بشكل  تمّيز 

المجموعة المتآلفة باألساس حسب الملكية العامة أو 
الملكية المشاع. وأن استحداث الملكية الخاصة الذي 
إلى  مسببتين  والسلطة  الثروة  بالضرورة  عنه  نجم 
البشري بمرحلته  أول تقسيم اجتماعي في المجتمع 
على  المتسلطة  السيد  طبقة  فكان ظهور  الوضعية؛ 
طبقة العبيد. وهذا بحد ذاته أدى إلى ضرورة ظهور 
مادة مخففة تحد أو تجّمل وطأة التقسيم إلى الحديث 
المواطن.  الفرد  ظهور  في  السياسي  المجتمع  عن 
بأنها  جوانبها  إحدى  في  المواطنة  إظهار  ولعل 
تعني حرية الفرد المواطن باختيار الحاكم المهيمن 
تمثيلية  أو  حقيقية  مسرحية  سوى  المواطنين  على 
وليست هي الديمقراطية التمثيلية؛ ربما هو التمثيل 
المسألة  هذه  في  الخطأ  وتشويهها.  بالديمقراطية 
برمتها هو منح جهة معينة فكرة التفويض. إن كان 
حاكمًا مطلقًا أو مؤسسة في حكم سلطة مطلقة. وهذا 
ما يفسر تبجيل هيغل لمفهوم الدولة على أنها اإلله 

الهابط من السماء.
أو  الفرد  أساس  على  السياسي  المجتمع  بناء  طرح 

المواطن تساؤالت جوهرية من مثل:
ـ كيف يمكن االنتقال من المواطن السيد أو الحاكم 
المهيمن إلى مجموع المواطنين الذين يعدون مصدر 

الشرعية السياسية؟
ـ كيف يمكن ترجمة سيادة الفرد– المواطن في شكل 

مؤسسات سياسية؟
ـ كيف يمكن تكوين هيئة سياسية من أفراد هم أساسًا 

مستقلون ذوو سيادة ذاتية؟
للفرد  الذاتي  االستقالل  بين  المواءمة  يمكن  كيف  ـ 

والفروض االجتماعية؟
ومتطلبات  الفرد  حرية  بين  تناقض  يوجد  أال  ـ 

المجتمع؟.
تمخضت عن التساؤالت ثالثة محاور تمثل بدورها 
عّما يجول في أذهان كل من يتناول المواطنة؛ بغض 
النظر عن الدوافع واألسباب؛ إْن كانت حقيقة حقيقّية 

أو بهدف تسييس المعنى. هذه المحاور هي:
للمواطن  فالسياسية  الطبيعية  الحقوق  محور  أواًل: 

من المواطنة.
ثانيًا: محور يتعلق أيَّها الواجبات الغائّية للمواطن.

بين اإلدارة  الناظمة ما  بالعالقة  يتعلق  ثالثًا: محور 
السياسية  المؤسسات  ناحية  من  أي  واألفراد. 

والتمثيل. وغائية الفرد التنويرية في المجتمع.
يمكن القول بأن أسس المواطنة تحددت بشكل أكبر 
نحو  العشرين  القرن  بداية  إلى  ويستفاليا  بعد  ما 
مستندًا  المواطنة  إلى  الفرانكفوني  المنحى  منحيين. 
إلى فلسفة روسو. والمنحى االنغلوسكسوني مستندًا 
إلى تعاليم مونتسكيو. إن كان في النموذج التعددي 

الليبرالي أو الديمقراطية األحادية.

رؤى محددة إىل املواطنة

ألن الرؤى الكالسيكية لمفهوم المواطنة قد حاصرت 
إنسانية اإلنسان وعرقلت مهمته التنويرية إْن لم نقل 
وقفت بالضد من حريته. فقد قام الكثير من المفكرين 
إليها كمثال تايلور الذي خلص إلى  بتوجيه االنتقاد 
الحاجة  يستشعرون  البشر  أن  هو  رئيس  اعتقاد 
كرامتهم  من  بدافع  ليس  بالمواطنة  االعتراف  إلى 
فحسب، وإنما أيضًا بدافع من أصالتهم وشرعيتهم، 
ثقافتهم، وتجريد  إلى  باالنتماء  وهذه األخيرة تكون 
أن  أي  سياسيًا.  تنظيمًا  يؤسس  ال  منها  المواطن 
للفرد/  الثقافي  االنتماء  تحقيق  في  يرى  تايلور 

المواطن تحقيقًا لمواطنته.
النقد  إلى  كبير  بشكل  متقدمًا  المفهوم  هذا  يعتبر 
مونتسكيو  عند  سواء  المواطنة  لرؤية  الماركسي 
أو روسو. النقد الماركسي وإن جاء ناقدًا سوى أنه 
االندماج  في  للمغاالة  مصراعيه  على  المجال  فتح 
النقد  بأن  أدركنا  ما  إذا  بخاصة  الثقافية.  اإلبادة  أي 
لإلنسان  حقوق  توجد  )ال  أنه  إلى  يشير  الماركسي 
ينتج  بينهما ال  التمييز  المواطن؛ ألن  خارج حقوق 
عنه إال حقوق عضو المجتمع البرجوازي األنانّي، 
نستطيع  أال  والجماعة(.  اإلنسان  عن  المنفصل 

البنية  تجعل  المواطنة  هذه  بأن  ذلك  من  االستنتاج 
أساس  بأنه  نفسه  ماركس  اعتبرها  التي  التحتية 
الوعي خاوية ال قوة فيها؟ ثم أال يفتح المجال لتحكم 

النظام الشمولي في أدق تفاصيل المجموعة؟
أما أوجالن الخصم للرؤى الليبرالية والنيو ليبرالية 
وهو  المجتمع.  حيال  عام  وبشكل  المواطنة  حيال 
الناقد التطويري للرؤية الماركسية بشكل عام. كتبُت 
سابقًا: كان ديالكتيك هيغل يحبو؛ جعله ماركس منقلبًا 
ليأتي أوجالن ويوقفه على رجليه من  على ظهره. 
خالل نظريته السياسية المتمثلة باألمة الديمقراطية. 
فالمواطنة عند أوجالن تحقيق االنتماء الكلي بجميع 
أبعاد االنتماء هذا إْن كان حقوقيًا أو إداريًا إْن كان 
اقتصاديًا أو سياسيًا. أي تحقيق االنتماء إلى مجتمعية 
المفكرين  أغلب  خلط  من  الرغم  وعلى  المجتمع. 
الوطن والدولة واألمة والشعب  لمفاهيم:  والفالسفة 
وكل  أوجالن  عند  منفصلة  مفاهيم  فهذه  والمجتمع. 
واحدة لها التعريف الخاص بها. ال بل أنها لم تخلق 

دفعة واحدة وفي الوقت ذاته.
فال عجب هنا حين قول لويس الرابع عشر الملقب 
بملك الشمس: أنا الدولة والدولة أنا. وال عجب من 
ترداد أردوغان لقول: أنا القانون والقانون أنا. إنهما 
يحمالن أقصى نواحي االختزال في التنميط الفئوي 
وتكريس مفهوم االستعالء الذي يصاحبه بالضرورة 
غير  كالهما  واالستعالء.  والكراهية  الحقد  خطاب 
خالف  وبالتحديد  سبق  ما  خالف  لالستمرار.  معد 
المواطنة  بأن  يؤكد  أوجالن  فإن  مة  متعظِّ أنا  كل 
تعنى  التي  الندي  الفرد  حقوق  ثالث:  لتفاعل  نتاج 
الجماعات  بحقوق  تحقيقها  مرتبط  الندية  بالمواطنة 
المختلفة في البوتقة الواحدة؛ إن كانت جماعة قومية 
أو اثنية أو دينية أو غير ذلك من انتماء؛ ناتجهما من 
تفاعل يخلق بالضرورة المجتمع األخالقي السياسي.
بالبنيان  تكون  أن  أقرب  األوجالنية  عند  فالمواطنة 
التاريخي الذي يحقق دوره من خالل أعلى تجسيد 
وفي  االجتماعية  والممارسات  القوانين  في  التمثيل 
إلى  تحقيقها  حتى  تحتاج  المواطنة  أي  المؤسسات. 
الوقت  االنتماء في  تحققها وتحقق خاصية  مشاريع 
الجديدة  السورية  المواطنة  تحقيق  قضية  في  نفسه. 
ينبع  كمشروع  الذاتية؛  اإلدارة  مشروع  طرح  يتم 
كمشروع  الديمقراطية؛  الالمركزية  مفهوم  عن 
يحقق سوريا دولة ال مركزية؛ كمشروع يحقق أعلى 

مشاركة للسلطات.
من  عليه  يحافظ  حتى  صنمًا  ليست  فالمواطنة 
في  إضافيًا  صنمًا  وليست  الالحقين،  إلى  السابقين 
تطبيق شكل واحد لها في المجتمعات المتعددة. على 
في  باشوليه  وكريستيان  شنابر  دومينيك  قول  حد 

كتابهما المشترك: ما المواطنة؟
المقاربات  من  الكثير  ُطِرح  السورية  األزمة  في 
المواطنة  دولة  على  التشديد  منها  الحل.  أنها  على 
فيها  الكل  الدستورية  والوطنية  القانون  دولة  وعلى 
المفهوم  هذا  خالل  من  الكل  الحقيقة  في  متساوين. 
بسرير  ُيَذكِّر  دائرة غير مكتملة. ربما؛  يرسم  كمن 
وربما  نمطية.  لكل  الروحي  األب  بروكستوس. 
من  وليس  ونازية  فاشية  كل  سريره  إلى  استندت 
خالل القراءة المعينة المغالية لفكر نيتشه فقط. إذا ما 
كنا مولعون بمفهوم األمة؛ فلتكن باألمة المجتمعية/ 
أّمة لمجتمع. وحينها لن نكون سوى في قلب األمة 
الديمقراطية وفي عقلها. عكس ذلك مخاطرة قصوى 
كثيرًا  التي تضررت  الديمقراطية  المجتمعات  على 
بها  ألّمت  التي  المغامرة  خالل  من  الكثير  ونزفت 
عن طريق الدولة القومية المركزية. وحينما نسأل: 
فمن  السورية؟  المواطنة  دولة  تعني  أن  يجب  ماذا 
العقد  وفي  من  الناجزة  الناشئة  الدولة  بأنها  المؤكد 
االجتماعي السوري، المحققة عبر هذا العقد االنتماء 
إلى سوريا ومحيطها اإلقليمي والعالمي. وهي الدولة 
السورية  والجماعات  األفراد  مشاركة  تضمن  التي 
االثنية القومية والدينية الطائفية في السلطة؛ كسلطة 
مشتتة تقطع الطريق على أي استبداد قادم محتمل. 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مشروع  أما 
التي لها صالحيات تختلف عن صالحيات الحكومة 
مشتركة  صالحيات  على  وتجتمعان  المركزية، 
معينة؛ فإن هذه اإلدارة ُتَعدُّ شكل من أشكال تحقيق 

دولة المواطنة السورية.
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اآلثار  لمديرية  المشترك  الّرئيس  صّرح 
جرائم  بأّن  ناصر  حميد  عفرين  مقاطعة  في 
ومرتزقته  الّتركّي  االحتالل  جيش  وانتهاكات 
مقاطعة  في  الموجودة  اآلثار  بحّق  مستمّرة 
محاسبة  الدولي  المجتمع  مطالبًا  عفرين، 

مرتكبيها.
وخالل لقاء خاّص أجرته وكالة أنباء هاوار مع 
مقاطعة  في  اآلثار  لمديرية  المشترك  الرئيس 
األطراف  طالب  اّلذي  ناصر،  حميد  عفرين 
منّظمة  وباألخص  اآلثار،  بحماية  المعنية 
التركية  الجرائم  للحّد من  تتدّخل  بأن  اليونسكو 

بحق اآلثار.
استخدام  طرق  عن  حديثه  ناصر  واستهل 
المرتزقة بانتهاكاتهم لآلثار، قائاًل: »إّن سلسلة 
االنتهاكات اّلتي تحصل بحّق اآلثار من التدمير 
والّنهب في عفرين ليست خافية على أحد، فآخر 
من  عليها  حصلنا  التي  المصّورة  التسجيالت 
موقع نبي هوري استخدام تركس وآليات ثقيلة 
الممنوعات  من  وهي  اآلثار،  عن  التنقيب  في 
المعنية  الدولية  والقوانين  االتفاقات  بحسب 

باآلثار«.
اآلثار حدثت على  بحّق  االنتهاكات  بأّن  منّوها 

مراحل عدة: »لقد تّم انتهاك تل عندارا في ناحية 
شيراوا على مراحل عّدة، أّولها كان من خالل 
استخدام  خالل  من  ثّم  ومن  الطائرات،  قصف 
والمرحلة  آثارها،  عن  التنقيب  في  ثقيلة  آليات 
لتلّقي  ساحة  إلى  المرتزقة  حّولها  الثالثة 

الّتدريبات العسكرّية«.
وأشار حميد إلى هدف هذه االنتهاكات بالقول: 
حضارة  إزالة  إلى  تهدف  االنتهاكات  »هذه 
المنطقة وتاريخها، وبدورنا نحن مديرية اآلثار 
من  االنتهاكات  تلك  وّثقنا  عفرين  مقاطعة  في 
خالل الّتسجيالت المصّورة والصور، ففي هذا 

العام فقط تّم تدمير 20 تاّل وموقعًا أثرّيا«.
المعنية  الجهات  جميع  ناصر  حميد  دعا  كما 
ومحاسبة  االنتهاكات  هذه  إليقاف  بالتدّخل 
ندعو  »كما  قائاًل:  فعلوه،  ما  على  مرتكبيها 
األطراف التي قامت بالتوقيع على اتفاقية الهاي 
اليونسكو  منّظمة  وباألخّص  1954م  عام  في 
الممتلكات  بحّق  التركية  االنتهاكات  إليقاف 
خاّصة  لجنة  وتشكيل  والّتاريخية،  الثقافية 
للتحقيق بما حصل باآلثار الموجودة في مقاطعة 

عفرين«.
الشهر؛  التي حصلت في هذا  وعن االنتهاكات 

في  اآلثار  لمديرية  المشترك  الرئيس  تحّدث 
الشهر  هذا  »في  ناصر:  حميد  عفرين  مقاطعة 
وتل  هوري  نبي  هي  مواقع  ثالثة  تدمير  وّثقنا 
معروفًا  يعد  لم  الذي  شرا  ناحية  في  زرافكه 
ناحية  في  اهلل  عبد  برج  وتّلة  هناك  تل  بوجود 
الجيش  قبل  من  عفرين  احتالل  فمنذ  شيراوا، 
تاّل   70 حوالي  تدمير  تّم  ومرتزقته  التركي 
دولية  بمحاسبة  نطالب  ونحن  أثرّيا.  وموقعًا 
تحّرك  من  هي  ألّنها  أفعالها؛  على  لتركيا 

المرتزقة للقيام بتلك األعمال«.

بالتنسيق مع لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي 
األحمر  الهالل  باشر  عفرين؛  لمقاطعة 
الكردي بإنشاء مدرسة داخل ُمخيم سردم في 

مقاطعة الشهباء.

قسرًا  عفرين  أهالي  من  اآلالف  خروج  بعد 
من ديارهم وتوجههم إلى الشهباء في الثامن 
عشر من شهر آذار المنصرم، اضطرت لجنة 
التدريب والمجتمع الديمقراطي إلى استئناف 
والمنازل  المدراس  في  التعليمية  العملية 
المدمرة. فيما افتتحت اللجنة مدرستين ضمن 
مقاطعة  في  وسردم(  )برخدان،  ُمخيمي 

الشهباء.
فصل  في  الحرارة  درجات  ارتفاع  ونتيجة 
فقد  الشتاء،  فصل  في  وانخفاضها  الصيف، 

أّثرت الخيم سلبًا على  صحة األطفال. وعلى 
هذا األساس قّرر؛ الهالل األحمر الكردي بعد 
الديمقراطي  المجتمع  تعليم  لجنة  التنسيق مع 
من  مؤلفة  مدرسة  إنشاء  عفرين  لمقاطعة 
في  الواقع  سردم  ُمخيم  لطلبة  صفًا  عشرين 

قرية تل سوسين.

وتستوعب المدرسة حوالي 650 طالبـة من 
المرحلة االبتدائية، على مساحة 1100 متر 
يعملون  عمال،  عشرة  فيها  ويعمل  مربع، 
الثامن  الساعة   من  يوميًا،  ساعات  ثماني 

صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

مع  بنائها  إتمام  المقرر  من  اللجنة،  وبحسب 
حلول العام الجديد أي عام )2021/2020(.

الهالل  عضوة  أفادت  الخصوص؛  وبهذا 
مجدولين  عفرين  لمقاطعة  الكردي  األحمر 
أكثر  ُمهّجرون من عفرين منذ  زينو: »نحن 
في  المقيمين  األطفال  تعليم  وتم  عامين،  من 
في  سلبًا  أّثر  وهذا  الخيم،  في  سردم  مخيم 

صحتهم«.

وأضافت مجدولين: رأينا أنه من الضروري 
بناء مدرسة لهم، مؤلفة من20 غرفة، لطلبة 

الصف األول إلى الصف السادس«.

الكردي  األحمر  الهالل  أن  بالذكر  والجدير 
برخدان  مخيم  في  مماثلة  مدرسة  سيفتتح 

وتجهيزها بالكامل.

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

االحتالل الرتكي ومرتزقته خيرقون القواننت الدولية 
بتدمري آثار عفرين ومديرية اآلثار تناشد

حتضريات لتأسيس مدرسة مُلهّجري عفرين يف خميم سردم 

معرب الحضارات؛ شالة األثرية تستعيد رونقها

المنظور الحقيقي لكتاب »المرأة يف الفلكلور الكردي« 

التاريخية  المدن  أقدم  -إحدى  شالة  تعتلي 
رقراق،  أبي  نهر  على  تطل  ربوة  بالمغرب- 
الزائرين،  فضول  وشموخها  بغموضها  تثير 
وتفخر بما تحويه أعماقها من أسرار الغابرين، 
فهي معبر الحضارات ومقبرة الملوك والشهداء 
معقل  وأيضًا  والعلماء،  الصالحين  وخلوة 
الموقع  هذا  خضع  والحكايات.  األساطير 
التاريخي خالل السنوات األخيرة ألعمال ترميم 
إلى  والخراب  اإلهمال  حالة  من  نقلته  متفرقة، 
من  السياح  يحرص  التي  المزارات  من  واحد 

داخل المغرب وخارجه على استكشافها.
حوالي  م   2019 سنة  شالة  زوار  عدد  وبلغ 
للجزيرة  أوضح  ما  بحسب  زائر،  ألف   240
متوقعًا  الرمضاني،  مصطفى  محافظها  نت 
ارتفاع هذه األعداد بعد ترميم باقي معالم الموقع 

وإحداث مرافق جديدة.

معرب الحضارات

الفترة  إلى  شالة  لموقع  األولى  العهود  تترجع 
قبل  السادس  أو  السابع  القرن  أي  الفينيقية، 
النهر  بين  االستراتيجي  موقعها  وكان  الميالد، 
األطلسي(  والمحيط  رقراق،  )أبي  والبحر 
لتربط  وإعمارها،  المدينة  لتشييد  أساسيًا  دافعًا 
وموكادور  )العرائش(  ليكسوس  مدينتي  بين 

)الصويرة(.
عاصمة  شالة  صارت  الفينيقيين،  وبعد 
الرومان  أيام  شأوا  وبلغت  القرطاجيين، 
استعادت  ثم  الوندال،  زمن  أهميتها  وتضاءلت 

مجدها على طول العهد البيزنطي والقوطي.
يزيد بن  أيام خالفة  المدينة  نافع  وفتح عقبة بن 
معاوية عام 62 للهجرة، فاعتنق أهلها اإلسالم ثم 
ما لبثوا أن ارتدوا إلى المسيحية، وتكّرر الحال 
عندما فتحها مرة ثانية موسى بن نصير سنة 90 
الملك بن مروان،  الخليفة عبد  للهجرة في عهد 
إلى أن دخلها المولى إدريس مؤسس أول دولة 
إسالمية مستقلة في المغرب األقصى سنة 172 
هجرية )القرن الثامن الميالدي(. وحدود مدينة 
مجهولة  زالت  ما  الرومانية  الفترة  خالل  شالة 
إلى اآلن، وتتجاوز حدود األسوار المحيطة بها 

للمغرب  المرينية  الدولة  حكم  خالل  بنيت  التي 
في القرن الثالث عشر الميالدي.

حفريات تكشف األرسار

تتركت كل حضارة بصمتها في المدينة، وخلفت 
آثارا ظلت مخبأة تحت األرض لقرون، إلى أن 
أماطت اللثام عنها الحفريات التي أجريت بداية 
القرن العشرين. وكانت أولى تلك الحفريات عام 
العالم بوريللي واألميرة  1929م تحت إشراف 
وقلبت  فاروق،  الملك  شقيقة  خديجة  المصرية 
حول  السائدة  المعتقدات  حسب  الحفريات  هذه 
تلك  بعد  تعريفه  ليتم  تاريخيًا،  مسجدًا  اعتبر  ما 
الحفريات بوصفه مدرسة بناها أبو سعيد عثمان 

المريني.
الثالثينيات  في  الحفريات  واستمرت 
والخمسينيات، لتكشف عن معالم مدينة رومانية 
)الفوروم(  وساحة  حمام  من  تتكون  متكاملة 
النصر  وقوس  )المحكمة(  البازيليكا  ومبنى 
والحي الحرفي ومعبد وأقواس ضخمة وتماثيل.

غير أن أهم الحفريات في الموقع كانت تلك التي 
إسماعيل  عثمان  المصري  العالم  عليها  أشرف 
»تاريخ  كتابه  في  وضمنها  الخمسينيات،  نهاية 
شالة اإلسالمية«، وهو أول مؤلف بالعربية عن 

تاريخ مدينة أثرية مغربية عريقة.

وأثرت حفريات عثمان المعارف التاريخية حول 
مطمورة  معالم ظلت  كشفت عن  إذ  المرينيين، 
تحت األرض مثل المسجد اإلدريسي الذي ُبني 
الملوك  وقبور  المريني،  المسجد  أنقاضه  على 
طريفة  شهداء  وقبور  وزوجاتهم،  المرينيين 
الذين استشهدوا في إحدى المعارك التي خاضها 

المرينيون في مواجهة المسيحيين باألندلس.

الكثير من  يختزن  األثري  وما زال موقع شالة 
القرن  بداية  بين  ما  الفترة  تظل  إذ  األسرار، 
الميالدي  عشر  الثالث  القرن  ونهاية  الخامس 
مرحلة غامضة قد تكشف الحفريات المقبلة عن 

بعض خباياها.

خلوة العلامء والصالحني

من  مجموعة  خلوة  محل  أيضًا  شالة  وكانت 
الشاعر  إليها  والتجأ  والعلم،  التصوف  رجاالت 
والفيلسوف لسان الدين بن الخطيب الملقب بذي 
السنتين،  على  تزيد  مدة  فيها  وأقام  الوزارتين، 
سالم  أبي  للسلطان  رسالة  خلوته  من  وكتب 
قصيدة  وضمنها  للهجرة،   761 عام  المريني 

مشهورة مطلعها:
البر  فابذل من   .. أبيك  أنا في جوار  ها  موالي 

المقدر فيَك
أسِمعه ما يرضيه من تحت الثرى .. واهلل يسمعك 

الذي يرضيَك
الخطيب زار  ابن  ابن خلدون صديق  ويقال أن 
المريني،  البالط  من  جزءا  كان  عندما  المدينة 
العلماء والصالحين وما  ُدفن فيها كثير من  كما 
زالت أضرحتهم تبوح بمرورهم واختالئهم في 

المكان.

محل األساطري

فاطمة  السيدة  تجلس  النون،  حوض  جانب  إلى 
بيضا  يحتوي  طبق  وقربها  بالقطط  محاطة 
الحوض،  على  المشرفة  هي  فاطمة  مسلوقًا. 
وتجد  )األنقليس(  النون  أسماك  وتطعم  تنظفه 

زوار  مع  حوار  في  واآلخر  الحين  بين  نفسها 
المكان تشرح لهم األساطير المحيطة به. حوض 
النون الذي كان في األصل قاعة وضوء لمسجد 
خرافية  حكايات  حوله  ُنسجت  يوسف،  أبي 
فيه  النقود  أن رمي  البعض  يعتقد  إذ  وأساطير، 
األماني  يحقق  وإطعام سمكه  بمائه  واالستحمام 
بالزواج واإلنجاب. وأضافت تلك الطقوس على 
شالة طابعًا روحانيًا ومقدسًا في الذاكرة الشعبية، 
الذي  للمكان  احتراما  شالة«  »لال  سميت  حتى 

يضم رفات األولياء الصالحين.

ترميم يعيد الحياة

القصبة  شهدتها  التي  الترميم  أعمال  وأعادت 
واإلهمال  الخراب  من  عصور  بعد  لها  الحياة 
الموثقة  الترميم  عمليات  أولى  وبدأت  والنهب. 
أوضح  ما  بحسب  الثمانينيات  فترة  خالل 
للجزيرة نت محافظ موقع شالة األثري مصطفى 
الثانية  العملية  أن  يضيف  والذي  الرمضاني، 
ترميم  بين 2016م و2017م وشملت  ما  تمت 

السور المريني والمدخل الرئيسي.
والعام الماضي، استكملت أشغال تجهيز موقف 
للسيارات وتهيئة مسار خارجي وإنارة األسوار، 
تأهيل  إعادة  عملية  انطلقت  أشهر  خمسة  وقبل 
في  وذلك  والمسجد،  المرينية  المقبرة  وترميم 
الرباط  تشهدها  التي  الكبرى  المشاريع  إطار 

مدينة األنوار والعاصمة الثقافية للمملكة.
المدرسة  ترميم  أعمال  العملية  هذه  وستلي 
وصومعتها والحمام المريني والجزء الروماني 
في  تدخل  العمليات  هذه  إن  ويقول  الموقع،  من 
التاريخية  المآثر  بتأهيل  وطني  اهتمام  سياق 
التنمية  في  بدورها  والوعي  لها  االعتبار  ورد 

االقتصادية والثقافية للبالد.
وكاالت

الكردي«  الفلكلور  في  »المرأة  كتاب  يتطرق 
للمؤلف روهات آالكوم وترجمة خالت أحمد 
-الصادر عن مشروع »كلمة« للترجمة التابع 
لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث- لصورة المرأة 
في األدب الشفاهي عند الكرد الذي قدم المرأة 
بشكل متميز، حيث ال يتضمن التراث الكردي 
الحياة  في  الموجودة  للمرأة  الدونية  النظرة 

الراهنة.
واعتبر آالكوم أن الفلكلور الكردي يعد قاموسًا 
في  مشيرا  عيشه،  وطريقة  الكردي  للمجتمع 
يتم  لم  قاهرة  سياسية  ألسباب  أنه  ذاته  الوقت 
جمع الفلكلور الشفاهي الكردي من جهة، ومن 
التي أمكن جمعها  المواد  لم تأخذ  جهة أخرى 
ظل  لهذا  والبحث،  الدراسة  من  وافيًا  نصيبًا 
لالندثار  بعضه  وتعرض  مجهواًل،  الكنز  هذا 

والضياع.
في  المرأة  مكانة  كتابه  في  الباحث  ويرصد 
المجتمع الكردي، من خالل التنقيب في ثالثة 
الحكايات  هي  الشفاهي،  الفلكلور  مناهل  من 

والمالحم،  والحكم،  واألمثال  الشعبية، 
مخصصا لكل منها فصاًل من فصول الكتاب.

مواد  كأحد  القص  على  الباحث  استناد  وفي 
بل  المرأة،  مكانة  برصد  يكتفي  ال  بحثه، 
يتطرق أيضًا إلى األساليب الفنية المتعددة التي 

اعتمدها الرواة في بناء الحكاية.
الباحث  يطرح  والحكم،  األمثال  فصل  وفى 
سؤالين رئيسيين، عن نظرة الكرد إلى تفاصيل 
العالم والحياة من حولهم، وكيف يرون الصالح 
والسيئ،  والجيد  والطيب،  والخبيث  والفاسد، 
بين  الفصل  تم  مقياس  وبأي  والوهم؟  والواقع 
السؤالين  عن  اإلجابة  محاوال  األشياء،  هذه 
باالستناد إلى الحكم واألمثال من أقوال األولين.
تناولت  واألمثال  الحكم  أن  آالكوم  ويوضح 
المرأة عبر محورين أساسيين، األول يوضح 
مكانتها في المجتمع مرتبطة بأوضاع وحاالت 
مختلفة وتفصيالت عديدة، بينما يتناول المحور 

الثاني المرأة نفسها كموضوع لذاتها وبذاتها.
ويرى الباحث أن »التراث الكردي ال يتضمن 

الحياة  في  الموجودة  للمرأة  الدونية  النظرة 
الراهنة، كما أنه ال يفرق بين الرجل والمرأة 
مواصفات  وضع  الفلكلور  أن  على  كبشر، 
صريحة للمرأة المثالية، ورسم حدود األخالق 

الكريمة جلية وواضحة«.

مكانة متميزة

قدمت  الكردية  المالحم  أن  الباحث  ويرى 
بين  مقارنته  خالل  من  متميز،  بشكل  المرأة 
األكثر  المالحم  من  كردية،  ملحمة  عشرين 
عدة  إلى  التوصل  محاوال  وذيوعا،  انتشارا 
مشتركة  عامة  ومسالك  ومعتقدات  رؤى 
بينها، وباستعراض الصياغات الفنية لحيثيات 
بشروط  غالبا  تنتهي  رومنسية،  حب  قصص 

درامية مصاغة في مالحم مغناة.
أشكال  خالل  من  المؤلف  تطرق  كتابه،  وفي 

في  المرأة  إلى  سردها  التي  الكردي  الفلكلور 
مختلف مراحلها العمرية وأدوارها، مستعرضًا 
من  العديد  في  المجتمع  رأي  ذاته  الوقت  في 
والموقف  ومكانتها،  المرأة،  كشرف  القضايا 
من تعدد الزوجات، ومواصفات المرأة المثالية 

وغيرها.
1955م  مواليد  آالكوم  روهات  والمؤلف 
يعيش  وهو  كردستان،  كاغزمان/باكور 
بالكردية  ويكتب  1983م،  منذ  السويد  في 
عديدة  أعمااًل  وأصدر  والسويدية،  والتركية 
عن التاريخ الكردي، منها »صورة األكراد في 
الحديث« 1989م، و«صورة  التركي  األدب 
1992م،  كمال«  يشار  أعمال  في  األكراد 

و«األرستقراطية الكردية« 2004م.
أما المترجمة خالت أحمد فهي شاعرة سورية، 
واأللمانية،  والكردية  بالعربية  وتترجم  تكتب 
ولها العديد من المؤلفات مثل »ديوان أوشحة 

الفجر«.

شهرام ناظري.. أمري الموسيقى الصوفية يف روجهالت كردستان

ناظري عام 1951م، في كنف عائلة  ولد شهرام 
كردية في مدينة كرمنشاه بروجهالت كردستان في 
شمال إيران،  حيث أصدر ما يزيد عن 40 عماًل 

بين تسجيل وحفالت في العالم.
 قامت أمه على تنمية موهبته الموسيقية منذ نعومة 
أيدي معلمين من  الموسيقى على  تعلم  ثم  أظفاره، 
هو  ناظري  كان  الفارسية،  الموسيقى  أعالم  أبرز 
الرومي  الدين  بتلحين شعر جالل  يقوم  أول منشد 
ليرسي  عامًا،  وثالثين  خمسة  على  يربو  ما  منذ 
بذلك واحدًا من تقاليد الموسيقى الصوفية اإليرانية 
شعر  من  بكل  الوصول  من  بموسيقاه  تمكن  وقد 
إلى مسامع جمهور  الصوفية  والموسيقى  الرومي 
الموسيقى الغربية وقد أطلقت عليه جريدة نيويورك 

جريدة  ومنحته  الفارسي«،  »العندليب  لقب  تايمز 
كريستيان ساينس مونيتور لقب »بافاروتي إيران«.

إصدار أكرث من 40 ألبوماً غنائياً

أربعين  على  يزيد  ما  اليوم  حتى  ناظري  أصدر 
ألبومًا، ويعد ألبومه »كل صد بلك«، »الوردة ذات 
مبيعًا  األلبومات  أعلى  بين  من  المائة«،  البتالت 
في تاريخ الموسيقى الفارسية التقليدية والموسيقى 
»أمير  اسم  تحت  له   ألبوم  آخر  ومنها  الصوفية، 
أغاني  وستة  مقطوعات  ستة  على  تحتوي  كبير« 
فريدون  الشهير  الشاعر  قصائد   من  اثنتان  منها 
كبير«  و«أمير  التراب«  في  »متجذر  مشيري 
الرومي،  الدين  وجالل  قزويني،  لعارف  والباقي 

الكردي،  التراث  من  وقصيدة  ابتهاج،  وهوشنك 
أما الهيكل الموسيقي لألسطوانة لم يخرج من الجو 
التقليدي الذي حافظ عليه ناظري في أعماله، حتى 
نصف  يفرد  إذ  كاملة  أوركسترا  أمام  غنى  عندما 
األسطوانة للمقطوعات البحت بالكمنجة، والسنتور 

والباربات )الشبيه بالعود(.
الصوفية  الموسيقى  تراث  في  ناظري  تخصص 
القصائد  من  العديد  وغناء  بتلحين  وقام  الثري، 
والعطار  وحافظ  الرومي  الدين  لجالل  الصوفية 
بعكوفه  األخص  على  ناظري  ويعرف  وغيرهم، 
كما  الرومي  الدين  جالل  أشعار  على  عقود  لعدة 
يعكف على تلحين وتوزيع سيمفونية مستوحاة من 

ملحمة »الفردوسي«.
ورد اسم ناظر في قائمة أكثر خمسمائة مسلم تأثيرًا 
في العالم، وفقًا للمركز الملكي اإلسالمي للدراسات 

االستراتيجية في العاصمة األردنية عمان.

إعداد/ ليكرين خاني
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روناهي/ قامشلو - شهدت مناطق شمال وشرق 
في حقول  المنصرم حرائق  العام  سوريا خالل 
النيران  التهمت  حيث  الزراعية،  المحاصيل 
آالف الهكتارات. لذلك؛ بادرت الجهات المعنية 
باتخاذ  الجاري2020  العام  خالل  المنطقة  في 
األراضي  لحماية  ومضاعفة  احترازية  تدابير 
تفادي  بذلك  واستطاعوا  الحرائق,  نشوب  من 

وقوع خسائر كبيرة.

التي  الحرائق  معظم  أن  المعنية  الجهات  أكدت 
ُأضرمت خالل العام الماضي كانت بفعل فاعل 
مستهدفين  منها  البعض  داعش  مرتزقة  وتبنت 
بذلك كسر اقتصاد المنطقة, إلى جانب الخسائر 
المادية أيضًا وأسفرت هذه الحرائق المفتعلة عن 
فقدان العديد من األشخاص المدنيين والعسكريين 

لحياتهم خالل إخماد الحرائق.

التدابري املُتخذة للحد من نشوب 
الحرائق يف األرايض الزراعية

شاركت كل من هيئة الزراعة واالقتصاد وقوات 
األراضي  حراسة  مهمة  الجوهرية  الحماية 
الزراعية؛ فكانت لمديرية الزراعة في مقاطعة 
قاموا  حيث  المهمة،  هذه  في  هام  دور  قامشلو 
األعشاب  لحرق  المبيد  برش  األمر  بادئ  في 

والطرق  األراضي  أطراف  على  تنمو  التي 
النار  شرارات  إلبعاد  كافة؛  والقرى  العامة 
أو  النارية  الدراجات  أو  السيارات  عن  الناتجة 
أعقاب السجائر؛ مما يؤدي إلى اندالع الحريق 
نقاط  بتحديد  قامت  كما  الزراعية,  الحقول  في 
فرقة  ألف  يقارب  ما  وتوزيع  الثابتة  اإلطفاء 
إطفاء على وحدات الحماية الجوهرية واألسايش 
على مستوى إقليم الجزيرة, هذا ما قاله الرئيس 
الحيوانية  والثروة  الزراعة  لمديرية  المشترك 
في مقاطعة قامشلو عبد الباقي موسى, وصّرح 
النهائية  المحصلة  عن  معه  لقاء  في  لصحيفتنا 
وأكد  الجاري  العام  خالل  المحترقة  للمحاصيل 
أن نسبة الحرائق لم تتجاوز الواحد بالمئة مقارنة 

بالعام الفائت.

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

تقرير/ عادل عزيز 

الصحفي سيد آفران: »مخّطط االحتالل الرّتكّي استمرار لسياسة الحزام العريب«

دراسة.. ثالثة سيناريوهات ُمحتملة تنتظر 

االقتصاد السوري

أسباب انقطاع المياه عن أحياء مدينة 

قامشلو؛ والمديرية َتِعد بالحل..

المحصلة النهائية للمحاصيل الزراعية اليتمال خرزي يدعو إىل اإلسراع بتوحيد الصف الكردي
 التهمتها النريان هذا العام

»المركز  اقتصادية صادرة عن  دراسة  تحدثت 
عن  السياسات«  ودراسة  لألبحاث  العربي 
سيناريوهات محتملة تنتظر االقتصاد السوري، 
السورية خالل األسابيع  الليرة  قيمة  بعد تدهور 

الماضية.

وحملت الدراسة التي أعدها الباحث االقتصادي 
في  االقتصادية  »األزمة  بعنوان  قومان،  مناف 

سوريا: أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها«.

سعر صرف  ارتفاع  أسباب  الدراسة  وأرجعت 
الليرة السورية، ووصوله إلى حدود ثالثة آالف 
ليرة في األسابيع الماضية، إلى استنزاف الموارد 
وإنهاك االقتصاد، والسياسات المالية المتخّبطة، 

واالنكشاف على الداعمين، والعقوبات الدولية.

توقعت  االقتصادية،  األزمة  استمرار  ومع 
هو  األول  سيناريوهات:  ثالثة  الدراسة 
بعض  النظام  وإبداء  للضغوط«،  »االستجابة 
المرونة في قضايا الحل السياسي والتعامل مع 

للشروط  استجابة  والمخطوفين،  المعتقلين  ملف 
التي يتطلبها قانون »قيصر«.

تدفع  قد  النظام  مرونة  أن  الدراسة  واعتبرت 
العقوبات، وحصول  تعليق بعض  إلى  واشنطن 
االقتصادية  المساعدات  بعض  على  النظام 
األوضاع  إلبقاء  هامشًا  يعطي  ما  الخارجية، 
االقتصادية على ما هي عليه، وتثبيت المؤشرات 
ُتضبط  بحيث  معين،  مستوى  عند  االقتصادية 
حركة التدهور واالنهيار، من دون أن يؤدي ذلك 

بالضرورة إلى حل سياسي شامل.

أما الحل الثاني فهو »سياسات الصمود«، ومنها 
في  النمو  لتشجيع  اإلنتاج  تكاليف  »تخفيض 
الزراعية،  المحاصيل  وزيادة  الزراعي  القطاع 
من  عدد  في  اإلنتاج  خطوط  إقالع  وإعادة 
وإلغاء  المحلية،  السوق  لتلبية حاجة  الصناعات 
تصدير العديد من المواد، وتقليص استيراد مواد 

لمصلحة توطينها محليًا«.

التعنت«،  »سياسة  بـ  الثالث  السيناريو  ويتمثل 
أسلوبه  في  النظام  »استمرار  على  تقوم  التي 
الملفات  مع  التعامل  في  األمني  ونهجه  القمعي 
السياسية واالقتصادية، وتعليق فشله على قانون 

قيصر والعقوبات الدولية«.

وفي ظل هذا السيناريو؛ توقع الباحث الدخول في 
معدل  يرتفع  بحيث  الجامح«،  »التضخم  نطاق 

التضخم بأكثر من 50% على أساس شهري.

ظل  في  خانقة  أزمة  السوري  االقتصاد  ويشهد 
السورية، ووصوله  الليرة  ارتفاع سعر صرف 
عدة  إلى  ذلك  ويعود  قياسية.  مستويات  إلى 
أسباب، أبرزها تطبيق قانون »قيصر« من قبل 
وفرض  الماضي،  حزيران  منتصف  واشنطن، 
عقوبات اقتصادية على رئيس الحكومة السورية 
ماهر  وشقيقه  أسماء  وزوجته  األسد،  بشار 

وشقيقته بشرى األسد.

وكاالت

تعاني أجزاء من حّيي قدور بك والّزيتونّية في 
مدينة قامشلو من انقطاع المياه منذ أكثر من 20 
الكهرباء في  يومًا بسبب خروج أحد محّركات 
محّطة الهاللّية عن الخدمة، فيما أّكدت المديرية 

أّنهم بصدد حّل مشاكل المياه وتأمينه لألهالي.

في  الكهرباء  محّوالت  إحدى  خروج  تسّبب 
المياه  محطة مياه الهاللية عن الخدمة النقطاع 
في  والزيتونية  بك  قدور  حّيي  من  أجزاء  عن 
إضافة  يومًا،   20 من  أكثر  منذ  قامشلو  مدينة 
إلى مشاكل أخرى في الشبكة المغّذية للمياه وِقدم 
األهالي  يعتمد  بينما  توزيعها،  وطريقة  أنابيبها 
وتالفيًا للمشكلة على اآلبار المنزلية، ويوّزعون 

مياهها فيما بينهم.

توسعها  مع  وتماشيًا  قامشلو  مدينة  وُتغّذى  هذا 
والتي  الهاللية  منها  أساسية،  محطات  عدة  من 
المدينة  من   %57 وتزود   ، منهاًل   51 تضم 

بالمياه.

مدينة  أحياء  عن  المياه  انقطاع  سبب  ويعود 
في  المستمر  االنقطاع  إلى  عام  بشكل  قامشلو 
في  األهالي  بعض  وتالعب  الكهربائي،  التيار 
كما  التغذية،  خطوط  وقدم  المياه،  سكورات 
ويعتمد نظام ضخ المياه في مدينة قامشلو على 
المحطات  كافة  مياه  أن  أي  العنكبوتية،  الشبكة 
في المدينة مرتبطة ببعضها البعض، وفي حال 
حدوث أي عطل أو انقطاع التيار الكهربائي مّدة 
المياه، وتؤّثر على معظم  أنابيب  تتفّرغ  طويلة 

األحياء.

عبد السالم  محمد من أهالي حي قدور بك قال 
يعانون من  فترة  ومنذ  إّنهم  هاوار  أنباء  لوكالة 
مشكلة انقطاع المياه في الحي؛ »في السابق كان 
ضخ المياه جّيدا في الحي، وأّما اآلن لم نَر المياه 

منذ فترة«. 

وبدوره أوضح محمد جميل رمضان من أهالي 
حي الزيتونية: »إّن جميع أهالي حي الّزيتونية 
يعتمدون اآلن على مياه آبار المنازل«. وأّكد أّن 
مياه محّطة الهاللية ال تصل إلى الحي، وطالب 
المياه  مشكلة  لحّل  اإلسراع  في  المياه  مديرية 

وتأمينه بأقصى سرعة.

ويغّذي بئر منزلّي واحد عائد إلحدى األسر في 
حي الزيتونية منازل عديدة في الحي عبر تمديد 

شبكة من الخراطيم إليصال المياه لهم.

ولمعرفة السبب الرئيسي النقطاع المياه في حّيي 
قدور بك والزيتونية أوضح اإلداري في مديرية 

المياه خورشيد أوسو أّن السبب في انقطع المياه 
محطة  في  الكهرباء  محّركات  أحد  خروج  هو 
يعمل  والذي  فترة  منذ  الخدمة  عن  الهاللية 
على ضخ 800 م3 وقال: »تم صيانة محرك 

الكهرباء، وسيعمل في اليومين القادمين«.

وأشار أوسو إلى أّن اختالف أوقات ضخ المياه 
وانقطاع التيار الكهربائي في األحياء يؤّثر على 
لجنة  مع  اجتماع  عقد  »تم  وقال:  المياه  نقص 
ساعات  لتنظيم  قامشلو  مقاطعة  في  البلديات 
في  المولدات  كهرباء  ساعات  مع  المياه  ضخ 

األحياء«.

عّدة  هاوار عن  لوكالة  أوسو  وكشف خورشيد 
مدينة  في  المياه  انقطاع  مشكلة  لحل  مشاريع 
قامشلو وقال: »تم االنتهاء من دراسة مشروع 
تركيب الوصالت لشبكة المياه العنكبوتية، ويتم 
التنفيذ خالل األسبوع الجاري في حي العنترية 
ربط  مشروع  وإنجاز  والموظفين،  والسياحي 
ببعضها،  الهاللية  محطة  في  المياه  صاالت 
فصل  إمكانية  في  المشروع  هذا  أهمية  وتكمن 

الصاالت عن بعضها عند عطل أحداهما«.

سكورات  في  األهالي  بعض  تالعب  وحول 
لإلشراف  لجنة  تشكيل  تم  خورشيد:  قال  المياه 
على  مقفلة  صناديق  ووضع  المخالفات  على 

السكورات.

وناشد اإلداري في مديرية المياه خورشيد أوسو 
األهالي إلى التعاون مع مديرية المياه وعدم هدر 
السيارات والشوارع وتركيب  المياه في غسيل 

الفواشات في الخزانات.

روناهي/ قامشلوـ دعا اإلداري في مؤتمر المجتمع 
الديمقراطي محمد مال خرزي إلى اإلسراع بتحقيق 
التركي  المحتل  لمواجهة  الكردي  الصف  وحدة 
مشددًا على أن تتوحد المواقف والطاقات للوصول 

إلى الغاية المنشودة.

قوات سوريا  قائد  أطلقها  التي  والمبادرة  المناشدات 
الديمقراطية مظلوم عبدي بالعام المنصرم في سبيل 
وهذا  للغاية،  مهمة  الكردي  للشعب  الوطنية  الوحدة 
أساسية  حاجة  هي  الوطنية  الوحدة  أن  على  يدل 
يقف  أال  ويجب  الكردي،  للشعب  بالنسبة  وريادية 
الوحدة  أمام  السياسية عائقًا  النظر  اختالف وجهات 
الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، وأن يرى الجميع 
الشخصية  المصالح  كافة  فوق  الشعب  مصلحة  بأن 

والحزبية والعائلية.

الوحدة سبيل ملواجهة األخطار

مع  روناهي  التقت صحيفتنا  الموضوع  هذا  وحول 
الديمقراطي  المجتمع اإلسالمي  اإلداري في مؤتمر 
في شمال وشرق سوريا »محمد مال خرزي« حيث 
أكد بأنه في اآلونة األخيرة لوحظ تقارب كردي بين 
التي  األخطار  لمواجهة  وذلك  الكردية،  األحزاب 
إلى  مشيرًا  آفا وشمال وشرق سوريا،  تواجه روج 
المخططات  إفشال  في  ُيسّرع  التقارب ربما  أن هذا 
تعبيره،  حد  على  الكردي  الشعب  على  االحتاللية 
السبيل  هي  الوحدة  النهاية  في  »لكن  بالقول:  وتابع 
الوحيد للوصول إلى الهدف، ألن األحزاب والرؤى 
المختلفة والمتصارعة دائمًا تبعد القوميات والشعوب 
في  أهدافها ومطالبها، وكما جاء  إلى  الوصول  عن 
وال  جميعًا  اهلل  بحبل  )واعتصموا  الكريم  القرآن 
واألحزاب  األمم  جميع  تخص  اآلية  وهذه  تفرقوا( 

والتكتالت التي تريد الوصول إلى هدف ما«.

زرع الشتات والتفرقة والفنت
وأكمل خرزي بأن األمة التي تريد الحرية للنيل من 
أسباب  أهم  الوحدة  أن  شك  ال  واالحتالل  االستعباد 
وأضاف:  الحرية،  وإلى  الهدف  هذا  إلى  الوصول 

هو  دائمًا  العدو  يمتلكها  التي  األسلحة  أسوء  »من 
زرع الشتات والتفرقة والصراعات والفتن بين من 
يريدون الحرية ومن يواجهون عدوهم، ويعتبر هذا 
السالح هو األخطر والفتاك الذي ال يوازي تدميره 
وحدة  تتحقق  حرة  اإلرادة  تكون  فعندما  شيء، 

الموقف والكلمة، كما أن هناك اختالف في وجهات 
نظر اإلنسان، ولكن في بعض المواقف االستراتيجية 
إلى  للوصول  والطاقات  الكلمة  تتوحد  أن  يجب 

الغاية«.

الحفاظ عىل الثقافات والتاريخ
وتابع خرزي بأن الشعب الكردي ال يعادي أمًة أو دينًا 
أو شعبًا، وإنما يرى جميع الناس سواسية في الحقوق 
وفي الواجبات، كما أن للترك وللفرس والعرب الحق 
في  حق  أيضًا  للكرد  األمر  كذلك  أنفسهم  إدارة  في 
وطاقاتهم  ومواردهم  بالدهم  وإدارة  أنفسهم،  إدارة 
والحفاظ على ثقافتهم وتاريخهم، فال فرق بين الكرد 
القرآن  يرسخه  ما  وهذا  الحقوق،  هذه  في  وغيرهم 
خلقناكم  إنا  الناس  أيها  )يا  تعالى:  قوله  في  الكريم 
لتعارفوا(  وقبائل  شعوبًا  وجعلناكم  وأنثى  ذكٍر  من 
والمقصود من التعارف هنا هو أن يتعرف قوم على 
ثقافة وتاريخ قوم آخر، وينظر إلى ذلك نظرة إيجابية 
بين  المساواة  يتطلب  الظروف  هذه  وفي  سلبية،  ال 
»عبداهلل  الكردي  القائد  يقول  وكما  الشعوب،  جميع 

أوجالن« بأن )الدولة القومية دائمًا تفشل(«.

لعب الدور اإليجايب يف التقارب
في  يأس  فترة  هناك  كان  بأنه  خرزي  وأردف 
الشارع الكردي، بسبب الصراع الدائر بين الكتلتين 
والوصول إلى حد قطع األمل بين األطراف الكردية 
وتم تجاوز هذه الفترة، وتأمل خرزي األمل تحقيق 
بينهم،  فيما  الصراعات  تعود  وأال  الكردية  الوحدة 

واإلسراع في خطوة الوحدة ألن هناك تهديدات من 
والتي  المفاوضات  هذه  بفشل  التركي  المحتل  قبل 
الفائت،  الشهر  في  التركية  الخارجية  وزير  أعلنها 
كما أن هجمات المحتل التركي على باشور كردستان 
ليست بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني فهذا 

افتراء ال حقيقة له، على حد تعبيره.

نرش ثقافة التقارب والوحدة
في  دينية  كمؤسسة  دورهم  بأن  خرزي  وأوضح 
والمواعظ  المساجد  في  كان  الكردي  الصف  توحيد 
وفي المحاضرات، وذلك من خالل الخطابات ونشر 
ثقافة التقارب والوحدة منذ تشكيل المؤسسة الدينية، 
ليس فقط بين الكرد وإنما بين الكرد والعرب وبين 
المسلم والمسيحي، وكان خطابهم هو الوحدة الوطنية 
الدور البأس به في تهدئة  واألخوة اإلنسانية، وهذا 
الشارع الكردي وجميع شعوب المنطقة، مشيرًا إلى 
أن موقفهم من التقارب الكردي هو إيجابي إلى أبعد 

الحدود.

اإلسالمي  المجتمع  المؤتمر  في  اإلداري  وختم 
إلى  بدعوته  خرزي«  مال  »محمد  الديمقراطي 
اإلسراع في الخطوات لتحقيق الوحدة الكردية، وأكد 
آفة  شيء  )لكل  العربي  المثل  في  قيل  »كما  قائاًل: 
الضوء  تسليط  يجب  »كما  وقال:  آفات(،  وللتأخير 
من قبل اإلعالم على أهمية الوحدة الكردية، والقيام 
بالدور اإليجابي في الوصول إلى الوحدة، ألن الحل 

الوحيد للوحدة هو الحوار البّناء«.  

االحتالل  مخّطط  على  آفران  سيد  الّصحفّي  عّلق 
القضاء  هدفه  إّن  وقال  كردستان،  إقليم  في  الّتركّي 
الحزام  كما  عثمانّي  حزام  وإنشاء  الكرد،  على 
المناطق  الّسورّية في  العربّي الذي أنشأته الحكومة 
الكردّية، وأشار إلى وجود اّتفاق سّري بين حكومة 

العراق وإقليم كردستان واالحتالل الّتركّي.

التركي  االحتالل  لهجمات  كردستان  إقليم  يتعّرض 
منذ 15 حزيران الماضي، وتشهد المنطقة تطّورات 
آفران  سيد  الكردي  الصحفي  عليها  عّلق  متسارعة 

الذي يتابع األحداث في إقليم كردستان عن قرب.

ورّكز الصحفي سيد آفران في تصريح خاص لوكالة 
أنباء هاوار ANHA، على خلفية الهدف والمخّطط 
ال  التركي  »المخطط  وقال:  المنطقة،  في  التركي 
فهدف  كردستان،  من  فقط  واحدًا  جزءًا  يستهدف 
كاّفة  في  الكرد  على  القضاء  هو  التركي  االحتالل 
عام  أواخر  في  ذلك  على  ومثال  كردستان،  أجزاء 
2017 ، هاجمت تركيا ألّول مّرة منطقة برادوست 
الثاني من عام  كانون  اإلقليم، وبعدها في شهر  في 
2018 توّقفت الهجمات على برادوست، ولكّنها – 
تركيا- هاجمت عفرين في روج آفا، وفي ذات العام 
وشرق  شمال  مناطق  على  هجماتها  رقعة  وّسعت 
واستأنفت  أعادت  لعفرين  احتاللها  وبعد  سوريا، 
عام 2019،  حتى  برادوست  منطقة  على  هجماتها 
وفي شهر آب من العام نفسه هاجمت حفتانين لتنّفذ 
مخّطط احتاللها. وفي 9 تشرين األول 2019، هاجم 
العين  رأس  كانيه/  سريه  مدينتي  التركي  االحتالل 
وكري سبي/ تل أبيض واحتّلتهما وارتكبت مجازر 
وجرائم حرب، وفي ذلك الوقت خّففت من هجماتها 
على حفتانين، لذلك ال يسعنا عند ربط األحداث بأّن 
نفصل الهجمات على جزء من أجزاء كردستان عن 

بعضها«.

ال تريد أن يكون هناك باٌب مفتوح 
أمام الكرد

الكرد  يعيشها  التي  األوضاع  إلى  آفران  وتطّرق 
السياسية  الّناحية  »من  وقال:  كردستان،  باكور  في 

تركيا  في  العيش  يصعب  كردستان،   باكور  في 
وتنظيم الذات، ألّن الدولة تضغط وتكبت أي حركة 
ديمقراطية، ألّنها ال تريد أن يكون هناك باٌب مفتوح 

أمام الكرد«.

ولفت إلى أّن تركيا تنّسق مع إيران وبشكل خفّي ضّد 
الكرد في روجهالت »شرق كردستان« وقال: »إّنهم 

يتآمرون معًا فيما يخّص القضية الكردية«.

ومخططًا  هدفًا  آفران  سيد  الصحفي  يرى  وال 
الكرد  على  القضاء  سوى  التركي  لالحتالل  آخر 
والمكتسبات واإلنجازات التي حّققوها ومحو منطقة 

تعرف بكردستان.

وأّكد بأّن المخّطط التركي يبدأ باحتالل مدينة إدلب 
روجهالت  في  أورميه  مدينة  حدود  حّتى  السورية 
أن  يريد  االحتالل  ألّن  وذلك  كردستان،  )شرق( 

ينشئ منطقة خالية من الكرد.

ورأى آفران، بأّن ما تفعله تركيا اآلن هو استمرار 
بدأته  الذي   1973 عام  العربي  الحزام  لسياسة 
الحكومة السورية في منطقة الجزيرة السورية بحّق 
الكرد وقال: »مخّطط تركيا الحالي هو القضاء على 

الكرد وتوطين مرتزقتها في المناطق الكردية«.

والتنمية  العدالة  حزبي  تنفيذ  آفران،  سيد  واستبعد 
والحركة القومية التركية مخّطط القضاء على الكرد 
عبر شّن الهجمات عليهم، دون مشاركة من أمريكا 
وأضاف:  األوروّبي،  االتحاد  جانب  إلى  وروسيا 
»كاّفة القوى العظمى متواطئة في المخّطط العثماني 

للقضاء على الكرد«.

وأشار بأّن الذين يحتلون كردستان وعلى الرغم من 
عداوتهم لبعضهم البعض، إاّل أّنهم مّتفقون في إبادة 
الشعب الكردي، ومثال على ذلك عالقة بشار األسد 
»هناك  آفران:  قال  السياق  هذا  وفي  وأردوغان، 
عندما  ولكن  وأردوغان،  بشار  بين  خصام  عالقة 
يتعّلق األمر بالكرد فهما يّتفقان، ألّنهما يعرفان مدى 

تأثير الكرد في المنطقة«.

مواقف من بعض القوى لكّنها 
ضعيفة

وما  كردستان  إقليم  في  للوضع  متابعاته  وبحسب 
حيال  موقف  من  الكردية  واألحزاب  القوى  تبديه 
المنطقة  في  التركي  االحتالل  ومخّططات  هجمات 
بشكل خاّص وعلى كردستان عاّمة، يرى سيد آفران 

أّن هناك موقفًا واضحًا من بعض القوى ولكّنها تبقى 
ضعيفة.

الوطني  االتحاد  من  »قسم  قائاًل:  آفران  وتابع 
والشيوعيين،  اإلسالمية  والجماعة  الكردستاني، 
في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  من  وقسم 
ورافض  وواضح  موقف صارم  لهم  والعراق  إقليم 

لمخطط االحتالل التركي في المنطقة«.

إقليم كردستان  بأّن موقف حكومة  آفران  سّيد  وأّكد 
يشرعن هجمات االحتالل التركي، وأشار إلى وجود 
و16  التركي  االحتالل  لجيش  عسكرية  قاعدة   23
وقال:  كردستان،  إقليم  في  التركي  للميت  قاعدة 
بموافقة ودعوة حكومة  أنشأت  القواعد  »جميع هذه 

اإلقليم«.

عام  كردستان  إقليم  برلمان  قرار  إلى  آفران  ولفت 
من  التركية  العسكرية  القواعد  إزالة  حول   2005
ينّفذا  لم  وبرلمانها  إقليم  حكومة  أّن  وأّكد  المنطقة، 

القرار حتى بعد مرور 15 عامًا على إصداره.

الكردية  العشائر  بعض  مواقف  إلى  آفران  وتطّرق 
التركي  اإلقليم، والتي ترفض مخّطط االحتالل  في 
ولم ترضخ له حتى اآلن، وتابع قائاًل: »لكن الحزب 
تلك  إلرضاخ  يسعى  الكردستاني  الديمقراطي 

العشائر لالحتالل التركّي«.

من  مؤّخرا  التي جرت  األحداث  آفران  سيد  وسرد 
إرسال حكومة العراق لجيشها إلى منطقة ديركاري 
وبتوفة الذي خرج منهما في عام 1991، وبعد 30 
عامًا عاد الجيش العراقي إلى المنطقة دون أن يتوّجه 

إلى المناطق الحدودية.

وأضاف آفران: »إذا أرادت حكومة العراق الوقوف 
بوجه االحتالل التركّي كان يجب عليها التوّجه إلى 
منطقة زاخو وحدود  بالقرب من  والتمركز  الحدود 
خرجت  مناطق  إلى  القوات  توجه  ولكن  حفتانين، 
منها منذ 30 عامًا يوّضح بأّن حكومة العراق أيضًا 
بوجه  تقف  لم  ألّنها  التركّي،  المخطط  مع  متواطئة 

هجمات االحتالل التركي حتى اآلن«.

بيانات  بإصدار  اكتفت  العراق  حكومة  بأّن  وأشار 
وإرسال  التركي  االحتالل  هجمات  حول  خجولة 
لجنة لتقصي ما يجري أو جرى في مناطق تعّرضت 
لكي  وذلك  والحدودية،  كردستان  إقليم  في  للقصف 
المّتفق  الحدود  تركيا  إذا عبرت  فيما  االتفاقية  تتابع 

عليها أم ال؟.

»موقف الشعب واملثّقفني

 والساسة صارم«
في  المجتمع  شرائح  وجميع  الشعب  مواقف  وحول 
الشعب  موقف  إّن  آفران  سيد  قال  والعراق،  إقليم 
والمثّقفين والساسة صارم وواضح يرفض مخططات 

االحتالل التركي في التوسع بالمنطقة واحتاللها.

بأنه  في ختام تصريحه،  آفران  الصحفي سيد  وقال 
كلما تضاعف األصوات المنددة والرافضة لالحتالل 
الدولية  المحافل  في  والعرب  الكرد  بين  التركي 

سيؤّثر إيجابيًا في ردع هجمات االحتالل التركّي.

سيد آفران

محمد مال خرزي

عبد الباقي موسى 

العام  هذا  للحرائق  النهائية  المحصلة  فكانت 
دونم,   4100 والشعير  4372دونم,  »القمح 
العدس 720 دونم، الكزبرة 15 دونم, والكمون 

140 دونم«.


