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قسد ُتفكك خلية إرهابية مسؤولة عن 
اغتياالت المدنيين والعسكريين بريف الحسكة

سوريا  لقوات  اإلعالمي  المركز  أعلن 
الديمقراطية عن تفكيك »خلية إرهابية 
خطيرة« في الحسكة، وبدوره أكد مدير 
المركز أن هناك عمليات تضليل تجري 
ضد جهود قواتهم لمكافحة داعش...«2

نهايئ جديد بين سردم 
واألسايش...

مسلسل اللقاءات بين ناديي سردم واألسايش مستمر في المباريات النهائية منذ أعوام، 
وشهدنا في األسبوع المنصرم نهائي دوري الشباب بين الناديين ونحن على موعد مع 
النهائي الُمنتَظر بين رجال الناديين الجمعة 2021/7/23، على أرضية ملعب شهداء 

الثاني عشر من آذار بقامشلو بتمام الساعة الخامسة عصراً...«10

أورك: بالعزلة أرادوا قطع صلة الوصل 
بين القائد والشعب

أردوغان يحول شمال سوريا إىل تركيا مصغرة

أكد الرئيس المشترك لديوان مجلس الشعب في مخمور 
علي أورك، بأن العزلة المفروضة على القائد عبد هللا 

أوجالن تعتبر عزلة وحرباً على الشعب الكردي في 
شخص هذا المفكر العظيم، هدفها قطع صلة الوصل 
بين القائد والشعب، ولكن اإلرادة والمقاومة أفشلت 

جميع تلك المخططات، وأشار إلى أن تهديدات وهجمات 
االحتالل التركي الفاشي على مخمور تصب في ذات 

الهدف...«4

دوار أردوغان وحديقة األمة العثمانية ودوار غصن الزيتون؛ أسماء تركية لعثمنة 
المناطق المحتلة في شمال سوريا، إضافة إلى عمليات تغيير ديمغرافي عدة منها 

فرض اللغة التركية وإرغام األهالي على التعامل بالليرة التركية ومشاريع عثمانية 
عدة؛ لتتريك شمال سوريا وتحويلها إلى تركيا مصغرة...«5

المقاومة طريقنا والوحدة الكردية سبيل إلتمام الدرب
عدسة روناهي

منظمة: النساء هنَّ األكثر تضرراً 
من كورونا في سوق العمل

خريج جامعي في بريطانيا...بعمر 
96 عامًا

فيروس  إن  الدولية  العمل  منظمة  أكدت 
كورونا أضر بالنساء أكثر من الرجال فيما 
أن  المرجح  ومن  الوظائف  بفقدان  يتعلق 
للرجال فقط  بالنسبة  التوظيف  يتعافى قطاع 

هذا العام ليعود إلى مستويات 2019.
المتحدة  لألمم  التابعة  المنظمة  وقالت 
أو  للتسريح  عرضة  أكثر  كنَّ  النساء  إن 
القيود  فترات  خالل  العمل  ساعات  تقليل 
االقتصادية واالجتماعية لمكافحة الجائحة ال 
والخدمات  الضيافة  مثل  قطاعات  في  سيما 

الغذائية والتصنيع.
في  فادحة  خسارة  كثيرات  نساء  تتكبد  ولم 
يتحملَن  زلن  ما  أيضاً  ولكن  فحسب  الدخل 
غير  الرعاية  أنشطة  من  األكبر  العبء 

مدفوعة األجر.
نمو  أن  من  الرغم  “على  المنظمة  وقالت 
بالنسبة   2021 عام  في  المتوقع  الوظائف 
يكون  لن  أنه  إال  للرجال  مثيله  يفوق  للنساء 
التوظيف  إلى مستويات  النساء  كافياً إلعادة 

التي كانت سائدة قبل الجائحة”.
وأضافت أنه تم االستغناء عن 4.2 في المئة 

من وظائف النساء على الصعيد العالمي بين 
الفيروس،  بسبب  و2020   2019 عامي 
مليون   54 بواقع  انخفاضاً  يمثل  ما  وهو 
توظيف  من  المئة  في  بثالثة  مقارنةً  وظيفة 
أن  المتوقع  من  أنه  إلى  وأشارت  الرجال، 
أقل  العامالت في 2021  النساء  يكون عدد 
بينما من  مليوناً عن عام 2019  بواقع 13 
هو  العاملين  الرجال  عدد  يكون  أن  المتوقع 

نفس ما كان عليه في 2019. 
وكاالت

أصبح المحامي السابق آرتشي وايت أكبر خريج 
جامعي في بريطانيا بعد حصوله على شهادة في 
الفنون الجميلة هذا العام، وهو يناهز من العمر 

96 عاماً و56 يوماً.
ونقالً عن “الغارديان” البريطانية، كاد وايت أن 
يُحطم الرقم القياسي العالمي ألكبر خريج جامعي 
بفارق 145 يوماً فقط عن شيجمي هيتاتا، الذي 
اليابان قبل خمس سنوات، عن عمر  تخّرج في 

يناهز الـ 96 عاماً و200 يوم.
ووِلد وايت عام 1925، ومارس مهنة المحاماة 
عاماً،   92 عمر  عن  يتقاعد  أن  قبل  لسنوات، 
والتحق عام 2018 بكلية إيست ساسكس للفنون 

الجميلة.
وتعّرض وايت لسكتة دماغية قبل خمس سنوات 
زمالء  لكّن  المهام،  ببعض  القيام  من  منعته 
على  ساعدوه  الكلية،  في  والموظفين  الدراسة 

إكمال دراسته.
وايت  يُخّطط  البريطانية،  “إندبندنت”  وبحسب 
الخريجين  لدعم  خيرية  جمعية  إلنشاء  أيضاً 
أي  كان  “إذا  مازًحا:  ويقول  الرسم،  ومواصلة 
لوحاتي،  مقابل  ليدفع  يكفي  بما  غبيًا  شخص 
فسأستمتع بذلك، لكن إذا لم يفعلوا ذلك، فال يهم”..
المحاماة  مهنة  في  بالعمل  “استمتعت  وأضاف: 
لوقت طويل، ولكني أشعر بالقلق على الخريجين 
الجدد الذين يفشل معظمهم في كسب عيشهم من 

الفن أو التصوير أو التصميم”..
وقالت هانا بيركيت، مديرة دورة الفنون الجميلة 
دواعي  من  كان  “لقد  ساسكس:  إيست  كلية  في 
سروري أن أُعلّم آرتشي خالل السنوات الثالث 
تطّوره  فريدة، وكان  قدّم مساهمة  لقد  الماضية، 

الشخصي غير عادي”..
وكاالت

مع استمرار هجمات دولة االحتالل التركي على مناطق الدفاع المشروع، وفي ظل تعاون بعض القوى )الكردية( مع هذه الهجمات، 
تبقى قوات الكريال، وبمساندة ودعم الشعب الكردي، القوة الوحيدة اليت تسطر مالحم بطولية في وجه أعداء الكرد؛ وفي هذا اإلطار 

 على دعمهم لمقاومة قواتهم في جبال كردستان. ..«6
ً
فإن شعوب شمال وشرق سوريا يؤكدون دائما

احتفالية فنّية في ديرك ضمن 
فعاليات حركة الثقافة والفن

فنياً  حفالً  والفن  الثقافة  حركة  نظمت 
الثقافي«  »الشهر  فعاليات  سلسلة  ضمن 
أُقيمت  والتي  سوريا،  وشرق  شمال  في 
باور  الشهيد  مركز  في  األربعاء  يوم 

للشبيبة في ديرك.
الحفل أُقيم تحت شعار« بثقافة وفن األمة 
الديمقراطية سندحر االحتالل وننتصر«، 
وتوافد  للشبيبة،  باور  الشهيد  وفي مركز 

إليه المئات من أهالي ديرك للمشاركة.
دقيقة  بالوقوف  الحفل  مراسم  وبدأت 

مركز  في  اإلداري  كلمة  تالها  صمت، 
دجلة للثقافة والفن في ديرك علي حاجي 
هوية  هي  والفن  الثقافة  إن   « وقال: 
علينا  يتوجب  لذا  وتاريخها،  الشعوب 
ثورة  خدمة  في  ووضعها  الثقافة  تطوير 

روج آفا«.
وأضاف حاجي: »إن حركة الثقافة والفن 
قدمت كل ما تملك لخدمة الثورة وتمسك 
الشعوب بثقافتها من خالل تقديم عروض 

وفعاليات مشتركة«.

فرقة  قدمت  الكلمة  من  االنتهاء  وبعد 
بعضاً  الدرباسية  لمركز  التابعة  زيالن 
من أعمالها الغنائية المميزة، وقدّم الفنان 
محمد جودي عضو فرقة تولهلدان التابعة 
لمركز الثقافة والفن في الحسكة العديد من 
األغاني الكردية، وسط مشاركة الحضور 
التي  واألغاني  األنغام  وقع  على  بالدبكة 

قدمتها فرقة زيالن خالل االحتفالية.
وكالة هاوار
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شرب الماء على معدة فارغة صباحًا ُينِقص الوزنكردستانيون في فرنسا وألمانيا يدعمون حملة »انضموا إلى مقاومة الحرية«

جلود األضاحي من المجازر إلى منتجات متميزة

رجل بال ذاكرة ... من حصاد تعسف 
النظام السوري في معتقالته

شهر ونصف وال معلومات عن مختطفي ُممثلي 
PYD اإلدارة الذاتية والـ

قسد ُتفكك خلية إرهابية مسؤولة عن اغتياالت 
المدنيين والعسكريين بريف الحسكة

مرسيليا  مدينتي  في  الكردستانيون  وأطلق 
ودورتموند  وبيليفيلد  الفرنسيتين  وباريس 
بالعزلة  للتنديد  ومسيرات  فعاليات  األلمانيتين، 
القائد عبد هللا أوجالن  المفروضة على  المطلقة 
التركي  االحتالل  دولة  تشنها  التي  وبالهجمات 

على كردستان.
الشبيبة  حركة  من  نشطاء  أقام  مرسيليا  في 
الثورية  الشابة  المرأة  الكردية )TCŞ( وحركة 
إطار  في  معلومات  منصة   )TÊKO-JIN(
لتعريف  الحرية«،  مقاومة  إلى  »انضموا  حملة 
ولفت  أوجالن  هللا  عبد  القائد  بنموذج  العالم 

األنظار إلى العزلة المشددة عليه، كما تم توزيع 
الكثير من المنشورات بهذا الشأن. 

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نظمت الشبيبة 
إطار  في  درانسي  ضاحية  في  مسيرة  الكردية 

الحملة نفسها.
تُحيّي  شعارات  النشطاء  أطلق  المسيرة  وخالل 
بسياسة  وتندد  الكريال  ومقاومة  أوجالن  القائد 
الفاشي أردوغان، وبعد المسيرة أقيم ملتقى أمام 
بلدية درانسي، حيث لفتت الشبيبة خالله االنتباه 
القائد  على  المفروضة  المشددة  العزلة  إلى 
إلى  للخروج  الكردية  الشبيبة  ودعت  أوجالن 

الساحات والميادين.
رابطة  وزعت  األلمانية  بيليفيلد  مدينة  وفي 
المثقفات الكرديات )JXK( ملفاً حول الهجمات 
االحتاللية لدولة العدوان التركي على كردستان، 
للعديد من المؤسسات اإلعالمية، وخالل الملتقى 
نهب طبيعة وثروات كردستان  إلى  التطرق  تم 

من قبل دولة االحتالل التركي.
وفي دورتموند أقامت الشبيبة الكردية فعالية في 
األلمانية  دورتموند  مدينة  في  القطارات  محطة 

بنفس سياق الفعاليات التي ذكرناها سابقاً.
 ) TCŞ ( حيث قرأ نشطاء حركة الشبيبة الكردية

دولة  أن  فيها  ذُِكر  منشورات،  القطار  داخل 
الغازات  تستخدم  الفاشية  التركي  االحتالل 

كما  كردستان،  في  الكيماوية  والقنابل  السامة 
وزع النشطاء ملصقات خالل الفعالية.

شرب  وهي  النصيحة،  هذ  سمعت  أنك  بد  ال 
للتخلص  فارغة(  معدة  )على  الريق  على  الماء 
تكون  قد  أنها  المذهل  ولكن  الزائد،  الوزن  من 

صحيحة، ولكن كيف؟ 
الماء مكون أساسي في الجسم، إذ يشكل ما نسبته 
بالعديد  للقيام  الوزن، وهو ضروري  60% من 
من الوظائف، وعدم توفير احتياجات الجسم من 

الماء سيؤدي إلى عواقب قد تصل إلى الموت.
وإذا كان الشخص يستطيع البقاء من دون طعام 
أليام وربما أسابيع، وذلك يعتمد على ما يحتويه 
من  البقاء  يستطيع  ال  فإنه  دهون،  من  جسمه 
دون ماء ألكثر من بضعة أيام، ألن الماء يحمي 
أجسامنا من الجفاف، كما أنه ضروري للحفاظ 
فيها  بما  المختلفة  الجسم  أجهزة  وظائف  على 

الجهاز العصبي والعضالت.

وهناك وظائف كثيرة للماء مثل:
ـ حمل المواد المغذية في الجسم.

خارج  خالله  من  تطرح  التي  الفضالت  نقل  ـ 
الجسم.

والمعادن  الفيتامينات  فيه  تذوب  وسطاً  يشكل  ـ 
تكّون  )التي  األمينية  واألحماض  والسكريات 
البروتينات( مما يمّكن الجسم من استخدامها في 

عملية األيض وصناعة الطاقة.
أجزاء  بين  االحتكاك  تخفف  زلقة  مادة  يشّكل  ـ 
نظراً  الصدمات  وتمتص  المختلفة،  الجسم 

لطبيعته السائلة.
عملية  في  دوره  عبر  الجسم  حرارة  تنظيم  ـ 
الفائضة  الحرارة  ممتصاً  بتبخره  العرق  إفراز 

في األنسجة.
من  ضغطه  على  ويحافظ  حجمه  الدَم  يعطي  ـ 

الهبوط.
وهذا  الدم،  حجم  ينخفض  الماء  يقل  وعندما 
المهاد  تحت  اسمه  الدماغ  من  جزءاً  يحفز 
اإلشارات  من  سلسلة  ليطلق  )هيبوثاالماس( 
الماء  يدفعنا لشرب  بالعطش، مما  تجعلنا نشعر 
وتعويضه، أما إذا فشل الجسم في الحصول على 
والضعف  التعب  أعراض  عليه  فتظهر  الماء 
القدرة  فقدان  إلى  تتطور  ثم  الشهية،  وفقدان 
على النوم وضعف التركيز وتسارع التنفس، ثم 

تنتهي بالموت.
ويوصي األطباء بشرب ما ال يقل عن لترين إلى 
ثالثة من الماء يومياً حتى يقوم الجسم بوظائفه 
الحيوية، وتقّل مخاطر الحصى الكلوية التي يزيد 
من احتمالها نقص حجم البول وارتفاع تركيزه.

والبول  الجلد  عبر  الجسم  من  الماء  يخرج  وال 
فقط، وإنما من خالل الرئتين أيضاً. ويجب على 
اإلنسان أن يحافظ على كمية كافية من السوائل 
لذلك  بسالسة،  األجهزة  تعمل  حتى  جسمه  في 
بل  بالعطش،  نشعر  حتى  االنتظار  بعدم  يُنصح 

يجب شرب الماء من حين آلخر.
في  شيء  أول  الماء  شرب  أن  تعلم  هل  ولكن 
الصباح له العديد من الفوائد الصحية؟ فجسمك 
يكون يشتهي الماء عندما تستيقظ، ولذلك عليك 
أكثر  صحتك  وستكون  الماء،  من  كوب  شرب 

حيوية.
ويقال إن سر بشرة النساء اليابانيات -التي تبدو 
وكأنها مصنوعة من الخزف الخالي من العيوب- 
الماء  التقليد، وهو شرب  اليابانيين هذا  لدى  أن 

على معدة فارغة بعد االستيقاظ كل صباح.

فوائد رشب املاء صباحاً

1- ترطيب الجسم، ففترة النوم التي تستمر من 
ست إلى ثماني ساعات طويلة دون أي استهالك 
للمياه، ولذلك فإن شرب كوبين أو ثالثة أكواب 
جيدة  طريقة  االستيقاظ  عند  مباشرة  الماء  من 

لترطيب الجسم بسرعة.
2- إيقاظ األمعاء وتحريكها.

فالجفاف يؤدي  لديك،  اليقظة  3- زيادة مستوى 
الجفاف،  من  تعاني  ويجعلك  واإلرهاق  للتعب 
من دون أن تستهلك أي شيء بعد فترة طويلة، 
فإن أول ما تستوعبه في الصباح يمكن أن يكون 

صدمة للجسم.
الجسم  يصبح  بحيث  األيض،  عملية  تحفيز   -4
مما  الحرارية،  السعرات  من  المزيد  يحرق 

يساعد على التحكم بالوزن أو إنقاصه.
5- تحسين البشرة وتألقها.

6- تخفيض الوزن.

ِكن إنقاص الوزن؟ كيف يمُ

1- زيادة معدل األيض، مما يجعل الجسم يحرق 
عدداً أكبر من السعرات الحرارية.

عام  نُشرت  أميركية  طبية  لدراسة  وفقاً   -2
2016، فإن شرب المزيد من المياه يوميًا يجعل 
من  ويحدّ  أوزانهم،  على  يسيطرون  األشخاص 
امتصاص الجسم جرعات زائدة من السكريات 
تؤدي  التي  المشبعة  والدهون  والصوديوم 

لإلصابة بأمراض القلب.
وأوضح الباحثون بجامعة إلينوي األميركية أن 
السكر  يقلل نسب  يومياً  الماء  المزيد من  شرب 
دراستهم  نتائج  حسب  بالدم،  والكولسترول 

المنشورة بمجلة »التغذية البشرية«.
أكواب  ثالثة  تناول  أن  الباحثون  هؤالء  ووجد 
الكلي  الطاقة  استهالك  خفّض  يوميًا  الماء  من 

لدى المشاركين بالدراسة بمقدار 205 سعرات 
امتصاص  نسب  خفّض  كما  يوميًا،  حرارية 

الجسم للصوديوم والدهون المشبعة.
أن  إلى  توداي«  نيوز  يشير موقع »ميديكل   -3
شرب الماء يُزيد من حرق السعرات الحرارية 
بالجسم، مضيفاً أن الماء يساعد أيضاً في تثبيط 
الشهية والسيطرة على الجوع، فشرب كوب من 
الماء قبل تناول األكل يمكن أن يساعد في الحد 

من أكل الوجبات الخفيفة وغير الضرورية.
فإن  األلمانية  »فوكوس«  مجلة  لموقع  وفقاً   -4
االستيقاظ  بعض  مباشرة  كبير  ماء  كأس  شرب 
ألن  الصحة،  على  إيجابي  تأثير  له  النوم  من 
عمليات  يُحسن  فارغة  معدة  على  الماء  شرب 
الجسم  بها  يقوم  التي  والتطهير  الخاليا  تجديد 

تلقائياً كل ليلة، ويقوي من فعالية الكبد.

كيف تستهلك املاء؟

فور  الماء  من  أكواب  ثالثة  شرب  يمكنك   -1
استيقاظك وقبل تناول طعام اإلفطار.

2- يقول البعض إن شرب كوبين من الماء قبل 
ثالثين دقيقة من وجباتك ثالث مرات في اليوم 
لمدة 12 أسبوعاً قد يساعد في خسارة ما يصل 

إلى كيلوغرامين من وزن الجسم.
الصباحية  العادات  من  الماء  شرب  يُعد   -3
الشائعة في عدة بلدان، ففي اليابان مثالً وضعت 
لشرب  قواعد  عدة  اليابانية  الطبية  الجمعية 
أبرزها  بين  ومن  فارغة،  معدة  على  الماء 
مباشرة  الماء  من  لتر  نصف  يقارب  ما  شرب 
بعد االستيقاظ، حيث يُفضل البدء بكأس صغير 
على  عالوة  تدريجياً،  الكمية  وزيادة  الماء  من 
ذلك، االنتظار حوالي 45 دقيقة ثم تناول وجبة 

اإلفطار بعد ذلك.

أعداد  ذبح  عام  كل  األضحى  عيد  فترة  تشهد 
كميات  فقط  توفر  ال  التي  األضاحي  من  كبيرة 
أخرى  منتجات  توفر  ولكنها  اللحوم،  كبيرة من 
يتم  استخدامها، وال  يُساء  قد  التي  الجلود  أهمها 
أو  إهدارها  يتم  أو  المناسب،  بالشكل  استغاللها 
إلقاؤها في صناديق القمامة لعدم العلم بأهميتها 
يمكن  أنها  حين  في  منها،  االستفادة  إمكانية  أو 
أن تدخل في الصناعة، وال سيما في المنتجات 

الجلدية على تنوعها.
لوزارة  التابع  الزراعية  البحوث  لمركز  ووفقاً 
 10 نحو  سنوياً  تستهلك  مصر  فإن  الزراعة، 
المئة  الحمراء، 60 في  اللحوم  ماليين طن من 
منها من اإلنتاج المحلي، وهذا العدد الكبير من 
رؤوس الماشية واألغنام يوفر إلى جانب اللحوم 
كميات كبيرة من الجلود التي يتم استخدامها في 
الصناعات الجلدية بمختلف أشكالها، بعد أن تتم 
صناعة  غرفة  وقدرت  المدابغ،  في  معالجتها 
يتم  ما  أن  المصرية  الصناعات  باتحاد  الجلود 
توريده إلى المدابغ بعد فترة عيد األضحى يزيد 
الجلود  بين  تتنوع  الجلد  من  قطعة  مليون  على 
يتم  التي  الخراف  وجلود  والجاموسي،  البقري 

ذبحها خالل فترة العيد.
من  الحيوان  جلد  تحويل  عملية  هي  والدباغة 
ذبح  بعد  عليه  الحصول  عند  األصلية  حالته 
في  استخدامه  يمكن  الذي  الشكل  إلى  الحيوان 
المنتجات الجلدية المتنوعة عن طريق معالجته 

بطرق متخصصة.

جلود األضاحي

ما أهم المنتجات التي يمكن أن تُصنع من جلود 
األضاحي؟ وما الفرق بين األنواع المختلفة من 
فيها  يكثر  أخرى  أوقات  هناك  وهل  الجلود؟ 
توريد الجلود إلى المدابغ والمصانع بخالف فترة 

عيد األضحى؟
مجلس  عضو  الجباس،  الرحمن  عبد  يقول 
الصناعات  باتحاد  الجلود  صناعة  غرفة  إدارة 
إن:  عربية«،  »اندبندنت  لصحيفة  المصرية 
جلود  مثل  نوع  من  أكثر  لها  األضاحي  »جلود 

منها  وكل  والجاموسي،  البقري  والجلد  األغنام 
األحذية  مثل  له،  تصلح  استخدام وصناعات  له 
الديكور  وقطع  والمالبس  واألحزمة  والحقائب 
متعددة،  الجلود  واستخدامات  المختلفة،  الجلدية 
وكل نوع له ما يناسبه ويتالءم معه، كما أن شكل 
قطعة الجلد وحجمها أيضاً يساعدان في توظيفها 
بشكل مناسب في المصنوعات الجلدية المختلفة، 
فكلما كانت قطعة الجلد سليمة وغير مهدر منها، 

كان ذلك أفضل عند تصنيعها بعد ذلك«.
من  تعد  األضحى  عيد  »فترة  الجباس:  يضيف 

كميات  ضخ  فيها  يتم  التي  المعروفة  الفترات 
عام،  بشكل  الصناعة  في  الجلود  من  كبيرة 
إلى  تصل  خاللها  تتوافر  التي  الجلود  فكمية 
كم  بالطبع  وهو  تقريباً،  المعتاد  أضعاف  ثالثة 
الوحيدة  الفترة  هو  ليس  األضحى  وعيد  كبير، 
التي يزداد فيها الوارد من الجلود، وهناك أوقات 
الوالئم  تكثر  حيث  رمضان،  شهر  مثل  أخرى 
طلب  هناك  فيكون  الرحمن،  وموائد  والذبائح 
وبشكل  الجلود،  تتوافر  بالتالي  اللحوم،  على 
عام، الجلود متوفرة في مصر طوال العام، ألن 
الطلب ال ينقطع على اللحوم، إال أن هناك فترات 
يزداد فيها الطلب، بالتالي تتوفر الجلود بصورة 

أكبر«.

الطريقة املمُثىل لحفظ الجلود

يتعامل كثير من الناس مع جلود األضاحي بعد 
عنه  ينتج  قد  احترافي  غير  بشكل  الذبح  عملية 
في كثير من األحوال فساد جلد األضحية وعدم 
المثلى  الطريقة  فما  منه،  االستفادة  على  القدرة 
للحفاظ على جلد األضحية لحين استخدامه؟ يقول 
الجباس: »الشيء األول الذي له أهمية كبرى هو 
أن يتم الذبح في المجازر على يد متخصصين، 
الجلود بشكل متكامل كقطعة  يتم فصل قطع  إذ 
واحدة من دون تمزيق وإهدار ما يمّكن من إعادة 
»الشيء  ويضيف:  أفضل«.  بشكل  استخدامه 
الذبح  أكان  سواء  به،  القيام  يجب  الذي  الثاني 
يتم  أن  هو  الجزارين،  عند  أو  المجازر،  في 
كمية  بوضع  للمدابغ  وصوله  لحين  الجلد  حفظ 

كبيرة من الملح عليه من الجهة الداخلية المقابلة 
وجلد  للشعر،  المواجهة  الخارجية  وليس  للحم، 
األضحية الواحدة يحتاج تقريباً من 10 إلى 15 
كيلوغراماً من الملح الخشن، يتم فردها عليه، ثم 
يحفظ الجلد في الظل، وليس في منطقة معرضة 
للشمس حتى ال تتسبب في فساده، والملح في هذه 
الحالة يقوم بدور المادة الحافظة، ويسحب الماء 
من الجلد، فيمكن أن يظل بحالته لمدة تصل إلى 

الشهر قبل أن تتم معالجته في المدابغ«.

صناعة الجلود يف مرص

صناعة  في  كبيرة  طفرة  مصر  وشهدت 
بمنطقة  الجلود  مدينة  افتتاح  بعد  أخيراً  الجلود 
القاهرة(،  شمال  كيلومتراً   55( »الروبيكي«، 
حيث نقلت إليها كل مصانع منطقة المدابغ التي 
لتمثل  بالقاهرة،  العيون«  بـ«مجرى  تقع  كانت 

منطقة متكاملة لصناعة الجلود.
في   80 نحو  مصر  »تصدّر  الجباس:  ويقول 
إلى  الجلود  مصنوعات  من  إنتاجها  من  المئة 
الصناعة  جودة  على  دليل  وهذا  الخارج، 
مدابغ  ونقل  العالمية،  للمواصفات  ومطابقتها 
الجلود إلى منطقة »الروبيكي« بدالً من منطقة 
التطوير  من  كثيراً  أتاح  العيون«  »مجرى 
مكان  بتوفير  الصناعة  في  والعاملين  للمصانع 
أفقي  إنتاج  لوجود خط  ومناسب  ومجهز  واسع 
على  انعكس  ما  واحد،  مكان  في  مراحله،  بكل 

اإلنتاج وعلى صناعة الجلود بشكل كامل«.

النظام  تعسف  أفقد  ـ  األخبار  مركز 
فلسطيني  ذاكرة  معتقالته  في  السوري 
لتتصدر  المظاهرات  في  شارك  قد  كان 

صورته المواقع اإللكترونية.

من  لفلسطيني  صوراً  ناشطون  تداول 
سوريا اعتقله نظام األسد قبل سبع سنوات 
على خلفية مشاركته بالمظاهرات، ويبدو 
أنه فقدَ ذاكرته وعقله من هول ما رأى في 

سجن صيدنايا.
وأشار ناشطون إلى أن النظام أطلق سراح 
عبود«  جميل  »جهاد  السابق  المعتقل 
شوارع  أحد  في  هاني«  »أبو  الملقب 
تعرفوا  الذين  لذويه  يسلمه  ولم  دمشق، 
»فيسبوك«  في  انتشرت  أن  بعد  عليه 
أحد  للذاكرة في  فاقد  صور لرجل مشرد 

شوارع العاصمة دمشق.
وبدا من خالل صورتين نُشرتا لـ«عبود« 
حيث  االعتقال،  وبعد  قبل  الكبير  الفارق 
بدا في األولى بصحة جيدة وفي الثانية بدا 

كهالً محني الظهر شارد النظرات.
نشروا  قد  المفقود  الفلسطيني  ذوو  وكان 
عن  معلومات  أي  يعرف  لمن  مناشدةً 
وتزويدها  عبود«  جميل  »جهاد  نجلهم 
بها، لمعرفة مصيره ومكان وجوده علماً 
أنه شوِهد آخر مرة في دّمر، وكان وفق 
سيئ  وجسدي  نفسي  وضع  في  ناشطين 

للغاية.
رفض   - المفقود  أقرباء  أحد  العبد  أبو 
االعتقال  من  خوفاً  الصريح  اسمه  نشر 

أجل  من  العمل  »مجموعة  لـ  صّرح   -
أُقلّب  »كنت  قائالً  سوريا«  فلسطينيي 
على  عثرت  وفجأة  )فيسبوك(  صفحات 
صورته، فتواصلت مع صاحب المنشور 
حتى وصلنا إلى أشخاص شاهدوا قريبهم 
مدينة  غرب  شمال  مناطق  في  المفقود 
دمشق بين قدسيا ودمر والهامة والربوة، 
من بينهم صاحب محل معجنات بضاحية 
قدسيا أكد أن الشخص الذي في الصورة 
يتردد عليه باستمرار وإنه فاقد للذاكرة«.

عيسى  »محمد  الفلسطيني  الالجئ  وكان 
أبناء  من   )1984( مواليد  فالحة«  خالد 
جنوب  الفلسطينيين  لالجئين  درعا  مخيم 
سوريا، فقد أثناء خروجه من المخيم يوم 
ولم  الجاري،  يوليو  تموز/   15 الخميس 

ترد أي معلومات عنه حتى هذه اللحظة.
في  والتوثيق  الرصد  فريق  ووثّق 
فلسطينيي  أجل  من  العمل  »مجموعة 
فلسطينياً  من 333 الجئاً  أكثر  سوريا«، 
مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سوريا، 
مشيراً إلى أن أكثر من نصف المفقودين 
جنوب  »اليرموك«  مخيم  أبناء  من  هم 

العاصمة دمشق.
في  تعسفيًا  اعتقااًل  المعتقلين  عدد  وبلغ 
 %87 من  أكثر  ألفًا،   150 نحو  سوريا 
وفق  السوري،  النظام  سجون  في  منهم 
بيانات “الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 
ألف،   100 نحو  قسًرا  المختفين  وعدد 
أكثر من 84% منهم يُتهم النظام السوري 
آب  آذار عام 2011 حتى  منذ  بتغييبهم، 

عام 2020.

الديمقراطي  ـ يواصل الحزب  مركز األخبار 
الذاتية  اإلدارة  ممثل  احتجاز  الكردستاني 
وعضوي عالقات حزب االتحاد الديمقراطي 
أثناء  اختطافهم  بعد  يوماً،   43 منذ   PYD
توجههم إلى مطار هولير الستقبال ضيوف.

الديمقراطي  الحزب  قوات  واختطفت 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  ممثل  الكردستاني 
حسن،  جهاد  هولير،  في  سوريا  وشرق 
وعضوي عالقات حزب االتحاد الديمقراطي 
مصطفى خليل ومصطفى عزيز، في الـ 10 

من حزيران الماضي.
ومنذ ذاك التاريخ لم يُعرف مصيرهم أو سبب 
اإلدارة  مطالب  من  الرغم  على  اعتقالهم، 
بإطالق  الديمقراطي  االتحاد  وحزب  الذاتية 
الديمقراطي  الحزب  وسط صمت  سراحهم، 
ودوافع  أسباب  توضيحه  وعدم  الكردستاني 

االختطاف.
سخطاً  الثالث  الدبلوماسيين  اختطاف  ويلقى 

في  السياسية  األوساط  حفيظة  ويثير  شعبياً 
وتحث  تدعو  والتي  سوريا،  وشرق  شمال 

المحتل  الوحدة بدالً عن خدمة أجندات  على 
التركي.

اإلعالمي  المركز  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
لقوات سوريا الديمقراطية عن تفكيك »خلية 
أكد  وبدوره  الحسكة،  في  إرهابية خطيرة« 
مدير المركز أن هناك عمليات تضليل تجري 

ضد جهود قواتهم لمكافحة داعش.

ونشر مدير المركز اإلعالمي لقوات سوريا 
على  تصريحاً،  شامي،  فرهاد  الديمقراطية 
صفحته الرسمية على فيسبوك، أّكد عبره أن 
جهود  ضد  تجري  ممنهجة  تضليل  عمليات 

بعض  بها  وتقوم  داعش،  لمكافحة  قواتهم 
األطراف المستفيدة من عمليات داعش ضد 

سكان المنطقة.
قامت  الديمقراطية  سوريا  قوات  إن  وقال   
بعملية أمنية بمساندة التحالف الدولي بتفكيك 
مدينة  شرقي  في  خطيرة  إرهابية  خليلة 

الحسكة.
خالل  لقسد  اإلعالمي  المركز  نشر  ثم  ومن 
موقعهم الرسمي بياناً بخصوص هذه العملية 
ذكر فيها: »بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، 

التابعة  اإلرهاب  مكافحة  وحدات  تمكنت 
لقّوات سوريا الديمقراطية األربعاء من تفكيك 
داعش  لمرتزقة  تابعة  خطيرة  إرهابية  خلية 
الحسكة  في ريف  الجاموس  قرية خربة  في 

الشرقي وذلك خالل عملية أمنية مشتركة«.
بدعٍم  تّمت  التي  العملية  أن  البيان  وأكد 
داعش  ضد  الدولي  التحالف  من  جّوي 
إرهابية  عناصر  فيه  تختبأ  منزالً  استهدفت 
االغتياالت  تنفيذ  عن  اثنين  مسؤولين  بينهم 
األمنية  القّوات  في  وأعضاء  المدنيين  بحق 

والعسكرية.
البيان  أوضح  العملية  مجريات  وبخصوص 
»خالل عملية المداهمة اشتبكت الوحدات مع 
إلى  بادروا  الذين  اإلرهابية  الخلية  أعضاء 
إطالق النار على قواتنا، في محاولة للفرار، 
وبهدف  مقاتلينا،  أحد  باستشهاد  تسبب  ما 
الدولي  للتحالف  طائرة  استهدفت  المساندة، 
ضد داعش مكان تواجد الخلية بصاروخين، 
أسفر عن قتل مرتزقين اثنين، فيما تم اعتقال 

عضوين آخرين.
الوحدات  عثرت  المنزل  تفتيش  وأثناء 
الخاصة على جثة طفل مقتوالً بطلق ناري، 
المرتزقين  مع  تحقيقاً  قواتنا  ستفتح  حيث 
الطفل هناك  المعتقلين لمعرفة أسباب تواجد 

والظروف التي أدت إلى مقتله«.

مركز األخبار ـ نّظم الكردستانيون فعاليات عدة في عدة مدن فرنسّية وألمانّية للتنديد 
بالعزلة المشددة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد اهلل أوجالن وبالهجمات على 

كردستان.
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المرأة العربية بين مطبات المجتمع وتقليد الغرب
مكانة  أجل  من  تناضل  تزال  ال  العربية  المرأة 
عادلة في المجتمع الذي تنقسم فيه اآلراء حول 
البعض  حسب  المصطلح  ألن  النسوية،  مفهوم 

مثال غربي في األساس.

وصمة اجتامعية للمرأة العربية

ينتزع  الذي  النسوي  الحراك  اعتبار  من  بدالً 
تقدّم  في  يصّب  »نضاالً«  المرأة  حقوق 
والحضاري،  االجتماعي  العربية  المجتمعات 
والوسائل  السبل  كل  المجتمعات  هذه  سلكت 
تارة  والتقاليد  العادات  باسم  وإقصائه  لقمعه 
وباسم الدين أطواراً. بعد حوالي 100 عام كتبت 
اللبنانية  النسوية  األيقونة  الخالدي، حفيدة  علياء 
عنبرة الخالدي، مسرحية وأخرجتها عن جدتها. 
كانت مسيرة مسرحية »عنبرة« قصيرة، حيث 
إنها  تقول  علياء  لكن  فقط.  عرضاً   24 قدمت 
معلمته  أن  والحظت  المدرسة  من  ابنها  أخذت 
لم تعد محجبة، قالت مبتسمة: »أخبرتني أنه إذا 
عام،  مئة  منذ  حجابها  خلع  من  عنبرة  تمكنت 

فيمكنها خلعه اليوم«.
لكن  خلعه  أو  الحجاب  بارتداء  األمر  يتعلق  ال 
يسّطره  الذي  الخط  قناعات تخرج عن  باختيار 

يكّن  أن  منهن  ينتظر  إذ  لنسائه،  المجتمع 
عنبرة  دخلت  والتقاليد.  للعادات  منضبطات 
التاريخ وهي في العشرين من عمرها  الخالدي 
جامعية  محاضرة  خالل  حجابها  خلعت  عندما 
لبنان  في  النسوية  رائدة  وأصبحت  عام 1927 

حينها.
الجامعة.  خارج  بكثير  أكبر  الفعل  ردة  كانت 
في مذكرات نسوية عربية مبكرة - نُشرت عام 
1978- كتبت عنبرة أن المتشددين المحافظين 
آخرون  هاجم  العامة.  األخالق  بتهديد  اتهموها 
شعورهن  تغطية  لعدم  الشوارع  في  النساء 
»ارتُكبت  وكتبت:  الكفاية.  فيه  بما  ووجوههن 
أفعال إجرامية في الشوارع مثل إلقاء الحامض 
بشفرات  الحجاب  تمزيق  أو  السيدات  على 
موجهة  االعتداءات  »كانت  وقد:  الحالقة«. 
بشكل عام إلى النساء، حتى المحجبات«. وعلى 
أن  بدا  ندم.  بأي  تشعر  لم  الفوضى،  من  الرغم 
لفتتها القوية شجعت النساء األخريات على خلع 

حجابهن.
الخالدي تجربتها بشكل خاص  استوحت عنبرة 
المصرية هدى شعراوي،  النسوية  الناشطة  من 

التي كانت أول امرأة عربية تخلع حجابها بمجرد 
نزولها من القطار في القاهرة في عام 1923. 
الشعراوي  هدى  أبداً  الخالدي  عنبرة  تعرف  لم 
العربيات  النسويات  لكنها اعتقدت أن  شخصياً، 
ومنذ  األمام.  إلى  الطريق  لتمهيد  بدين  لها  يدّن 
حقوق  معارضو  يربط  يزال  ال  الحين،  ذلك 
النساء بوصف  بقمع  الدفاع عن اإلسالم  المرأة 

»النساء واجهة للدين«.

جدل ال ينتهي

يكتسب الجدل حول النسوية في المنطقة العربية 
زخماً، وتنقسم اآلراء بشدة حول هذا الموضوع. 
الغربي  بالمفهوم  يسمى  ما  أن  البعض  يعتقد 
للنسوية ال مكان له في العالم العربي. ومع ذلك، 
مكانة  أجل  من  تناضل  العربية  المرأة  تزال  ال 

عادلة في المجتمع.
الحركات  واقع  يتأمل  من  إن  أكاديميون  ويقول 
النسوية العربية منذ نشأتها وحتى الوقت الحالي 
وجودها  بين  شاسعة  مسافة  هناك  أن  يدرك 
اإلعالمي النخبوي وبين حراكها الواقعي وقربها 
الجوهرية والحقيقية،  العربية  المرأة  من قضايا 

تمت  ال  وأفكار  بقضايا  محشوة  أجندتها  إن  إذ 
أن  البعض  العربية بصلة. ويعتبر  المرأة  لواقع 
اإلنسان  وضعية  من  جزء  هي  المرأة  وضعية 
والتهميش  التخلف  بأغالل  المكبل  العربي، 
الممنهج واإلقصاء، ومعالجتها يجب أال تنفصل 

عن هذا السياق العام.
المجتمعات  في  النساء  تنفك  ال  ذلك  ورغم 
العربية من المحيط إلى الخليج يناضلن لتحقيق 
من المكاسب التي يصفها البعض بأنها مكاسب 
حكومات  لخدمة  فقط  وجاءت  ومثالية  شكلية 
الذي  التقدم  أّن  يعني  ما  وهو  معينة،  أنظمة  أو 
أحرزته النساء في بعض الدول ليس إال محاكاة 
لنماذج أجنبية ال تمت للمرأة وللمجتمع العربي 

وعاداته وأعرافه بأي صلة.
واعتمدت عدة دول في المغرب العربي قوانين 
جديدة لحماية النساء والمحافظة على حقوقهن، 
قدماً  للمضي  المرأة  أمام  الطريق  عبّد  مما 

وتحقيق المزيد من المكاسب.
وفي مصر تشير وسائل اإلعالم إلى أّن المرأة 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  عهد  في  المصرية 
المرأة  حققت  كما  المكاسب  من  العديد  حققت 

إلى  المنال  بعيد  حلماً  كانت  مكاسب  السعودية 
وقت قريب.

النسوية واإلسالم

قسم  رئيسة  جاالنت،  مونيكا  الدكتورة  قامت 
أفضل  بتقييم  للطالبات،  دبي  كلية  في  األعمال 
أشكال النسوية التي تناسب السياق العربي. وفي 
العالم  في  النسوية  بعنوان »تطبيق  بحثية  ورقة 
من  أنه  ترى  بحثية«،  نظر  وجهات  العربي: 
الممكن للمرأة العربية أن تخلق »حركة تحررية 
األبوية  الخطابات  تحدي  خالل  من  مستدامة 
بالمعايير  االرتباط  على  الحفاظ  مع  تدريجياً 

المجتمعية الرئيسية«.
النسوية  حول  المناقشات  إن  مونيكا  وتقول 
المبادئ  االعتبار  في  تأخذ  أن  يجب  العربية 
نسوية  حركة  أي  تكون  أن  ويجب  اإلسالمية، 
االعتبار  في  تأخذ  أن  ويجب  تدريجية،  ناجحة 
النساء من  تنفر  الثقافية حتى ال  النظر  وجهات 
مجتمعاتهن. وتضيف: »ال تريد النساء العربيات 
مفهوم غربي  ألنه  نسويات  أنفسهن  يعتبرن  أن 
للغاية ومعاد للرجل«. وبدالً من ذلك، الحظت 
التوقعات  ضمن  يعملن  العربيات  النساء  أن 
المجتمعية ليحصلن تدريجياً على حرية االختيار 
ألنفسهن من خالل العمل مع ما يتوقعه المجتمع 

منه.
مكان  يوجد  ال  إنه  األكاديميين  بعض  ويقول 
بسبب  العربي  العالم  في  الغربية  للنسوية 
في  القائمة  والدينية  الثقافية  االختالفات 
العربيات  النساء  بأن  ويضيفون  المجتمعات. 
المجتمع  في  متساوية  مكانة  أجل  من  يناضلن 
المصطلح  ألن  النسوية  مظلة  تحت  ليس  ولكن 
يشير إلى صراع بين الجنسين وهو في األساس 

مثال غربي.

تغيرّ اجتامعي وسيايس واقتصادي

ف أكاديميون النسوية بأنها حركة تغيير  فيما يُعّرِ
عدالة  أجل  من  واقتصادي  وسياسي  اجتماعي 
الغموض  يبقى  االجتماعية،  الناحية  من  المرأة 
يلف مفهوم النسوية في العالم العربي ويبدو غير 
الثقافة  في  موجود  غير  ألنه  للكثيرين  واضح 
العربية  المجتمعات  بعض  تفهم  أصالً،  العربية 
فيما  عربية  نظر  وجهة  من  العربية  النسوية 
وجهة  مـن  األخرى  المجتمعات  بعض  تفهمها 

نظر غربية.
الترجمة  في  باحثة  المير  منى  تقول  جانبها  من 
يمكن  النسوية  حول  التفاهم  سوء  إن  القرآنية، 
إلى  اإلسالمي  المجتمع  في  البعض  يدفع  أن 
قائلة:  وتشرح  المصطلح.  من  »الخوف« 
أخرى،  إلى  لغة  المفاهيم من  نقل  تريد  »عندما 
ذلك  يكون  العربية،  إلى  اإلنجليزية  من  خاصة 

صعباً للغاية«.
وتقول منى إن هناك رغبة بين الرجال والنساء 
عن  المزيد  لمعرفة  مجتمعها  في  المسلمين 
النسوية، وتضيف أن بعض المسلمين ينظرون 

إليها على أنها حركة »ترفض كل األديان«.
المقارن  القانون  أستاذ  الهالل  الدين  يعتبر سعد 
بجامعة األزهر بالقاهرة أن أولئك الذين يميلون 
للتعبير عن معارضة حقوق المرأة باسم اإلسالم 

يشكلون »لوبياً دينياً«.
»كبار  يضم:  ما  غالباً  اللوبي  إن  الهاللي  وقال 
علماء الدين الذين يظهرون في وسائل اإلعالم 
للتأثير على الرأي العام… بغض النظر عما إذا 

كان الرأي مباحاً دينياً أو محرماً«.

سعد؛  سورة  العراقية  الصيدلة  لطالبة  وبالنسبة 
تريد.  ما  تقرر  أن  تحتاج  العربية  المرأة  فإن 
عن  أوالً  نعلن  أن  كنساء  واجبنا  »من  وتقول: 
أن  مسؤوليتنا  من  وثانياً  نريدها،  التي  الحقوق 
تقاليدنا  مع  تتعارض  ال  الحقوق  هذه  أن  نظهر 

أو ديننا«.
في  بـ«حق  النسوية  يربط  البعض  أن  وأضافت 
ارتداء المرأة المالبس كيفما تشاء والذهاب أينما 
باحترامنا  »تتعلق  النسوية:  أن  مؤكدة  تريد«، 
حتى  الرجال  مع  المساواة  قدم  على  ومعاملتنا 

نتمكن من المساعدة في عملية التنمية«.

عدم تضاءل السيطرة عىل املرأة

كتاب  والنسويات  األدبيون  المراجعون  وصف 
»الوجه العاري للمرأة العربية« للكاتبة المصرية 
بوضوح  يكشف  أنه  السعداوي  نوال  الراحلة 

كيفية اضطهاد المرأة في العالم العربي.
في  مدّمرة  ولكنها  بسيطة  األطروحة  تبدو 
استنتاجها: عندما انتقلت المجتمعات من زراعة 
أراضيها،  من  ربح  جني  في  وبدأت  الكفاف 
زادت قيمة أراضيها. كلما زادت مساحة األرض 
التي تمتلكها، زادت القوة التي تمارسها. لذلك، 
أصبحت القضايا المتعلقة بالميراث - من سيكون 

ورثة األرض - أكثر أهمية.
أرض  يرث  الذي  الشخص  أن  من  للتأكد 
على  يجب  كان  البيولوجي،  ابنه  هو  الشخص 
الرجل التأكد من أن زوجته )أو زوجاته( ليست 
رجال  مع  جنسية  عالقات  إلقامة  فرصة  لديها 
آخرين؛ ألن المرأة فقط هي التي تعرف من هو 
والد طفلها، فقد أصبح من الضروري التأكد من 

أنها لم »تزن«. ومن هنا فرض تحجيب المرأة 
الزراعية  المجتمعات  تحّولت  وعندما  وعزلها. 
اإلقطاعية إلى مجتمعات رأسمالية حضرية، لم 
يتضاءل الدافع للسيطرة على النساء وأجسادهن.
أمراً  الحجاب  أصبح  المجتمعات  بعض  في 
طبيعياً. وفي حاالت أخرى كان »نقاء« المرأة 
اإلناث  ختان  مثل  أخرى،  بوسائل  مصوناً 
تجرأن  اللواتي  النساء  المرتب.  الزواج  أو 
ووصمن  رفضهن  تم  المعايير  هذه  خرق  على 

كعاهرات أو ساحرات أو مجنونات.

اإلسالم أبقى املرأة يف مكانها

لموقف  اتهام  هو  الكتاب  أن  الكثيرون  جادل 
على  هذا.  عن  بعيد  لكنه  المرأة،  تجاه  اإلسالم 
بأن  السعداوي  نوال  جادلت  ذلك،  من  العكس 
مكانها،  في  المرأة  أبقى  الذي  هو  ليس  اإلسالم 
األديان.  جميع  يشمل  أبوي  طبقي  نظام  هو  بل 
الذي  النظام  ولكن  الرجال،  ليست  المشكلة 
يمنع النساء والرجال على حدّ سواء من تحقيق 
أبوي  نظام  من  أيضاً  الرجال  يعاني  إمكاناتهم. 

يحدد ما يمكنهم وما ال يمكنهم فعله.
إلى  أصوله  ترجع  النظام  هذا  أن  نوال  وأكدت 
التي  حواء،  األسطورية،  األولى«  »المرأة 
إخراج  عليها  ترتب  ثمرة  أكل  على  تجرأت 
البشر من الجنة. بسبب هذه »الخطيئة« عوقبت، 
وكانت آالم المخاض أثناء الوالدة واحدة من بين 
عليها  كان  التي  األخرى  العقوبات  من  العديد 

تحملها.
قبل  من  النساء  قمع  استمر  الحين،  ذلك  منذ 
جاهلة.  المرأة  تظل  أن  يفضلون  الذين  الرجال 
-الديانات  واإلسالم  واليهودية  المسيحية 
لها قصة حواء  الرئيسية - جميعها  اإلبراهيمية 
حيث تعتبر اليقظة الفكرية للمرأة بمثابة تهديد. 

الكثير«  »يعرفن  اللواتي  النساء  إلى  يُنظر 
فاسقات،  يكن  أن  يحتمل  خطرات،  أنهن  على 
يعاني  أو زوجات سيئات.  أمهات  وقد يصبحن 
يمكنهم  ما  يحدد  أبوي  نظام  من  أيضاً  الرجال 
السعداوي  نوال  علمته  ما  فعله.  يمكنهم  ال  وما 
المجتمعات  المرأة - سواء في  هو أن اضطهاد 
أي  على  يقتصر  ال   - الرأسمالية  أو  اإلقطاعية 

دين أو منطقة.

اضطهاد من نوع آخر

ضد  االضطهاد  من  األخرى  األنواع  بعض 
المرأة يمكن أن تكون مدّمرة بنفس القدر. ينتشر 
المجتمعات  في  المنزلي  والعنف  االغتصاب 
العربية.  المجتمعات  في  الحال  كما هو  الغربية 
ألن  طبيعياً  أمراً  المرأة  ضد  العنف  أصبح  لقد 
المجتمعات  في  سلعة  إلى  تحويلهن  يتم  النساء 
أساس  على  فقط  تقييمهن  ويتم  الرأسمالية، 

قدرتهن على إرضاء الرجال.
وأنشأت  ذلك  من  التجميل  صناعة  استفادت 
سوقاً لألزياء ومستحضرات التجميل. ومن هنا 
الغربيات على  النساء  بين  المتزايد  الطلب  جاء 
البوتوكس،  وحقن  بالسيليكون  الثدي  زراعة 
للترفيه.  شرعي  كشكل  اإلباحية  المواد  وقبول 

في  هرمي  تسلسل  يوجد  ال  أنه  والخالصة 
والنظام  األبوي  النظام  وأن  المرأة  اضطهاد 

الرأسمالي الذي تُبنى عليه قمعي بطبيعته.
يواجهن  اللواتي  مكان  كل  في  النساء  ومثل 
بهدوء  بعضهن  تتقبله  أحياناً  الجنسي،  التحيز 
حتى  مجدية  غير  المعارضة  أن  يرون  ألنهن 
أنها تفاقم األوضاع السيئة أحياناً؛ تقاوم أخريات 
بغضب، مطالبات بحقوقهن وكرامتهن؛ في نفس 
الوقت كثيرات يخترن العمل بهدوء في الخلفية، 
والتقاليد  األنا  بدقة على مسار عقبة  والتفاوض 

الثقافية.
تعني  أبوي  عالم  في  للعيش  القاتمة  الحقيقة  إن 

أن جنسك هو دائماً شبح يحوم فوق كل موقف.
وكاالت

نهائي جديد بين سردم واألسايش...

الفيفا ُينفي نيته إلجراء أي تعديل على لعبة كرة القدم

اليابان ُتنهي استعدادات افتتاح األولمبياد وسط مخاوف من كورونا

ـ   2020 الكروي  الموسم  منافسات  وتُختتم 
2021، بمباراة نهائية لدوري الرجال بكرة القدم 
في إقليم الجزيرة للدرجة األولى، وستجمع بين 
ناديي سردم حامل اللقب واألسايش الوصيف في 

النسخة السابقة.
النهائية  المباريات  مسلسل  الناديين  بين  يستمر 
شباب  بين  كانت  وآخرها  الفئات  من  للعديد 
الناديين في األسبوع الفائت وانتهت بفوز سردم 
بفارق ركالت الترجيح بنتيجة 7×6 بعد تعادلهما 

في الوقت األصلي سلباً بدون أهداف.
للثأر  قادم  األسايش  لخسارة شبابه  الثائر  أن  إال 
من خروجه من مسابقة الكأس وخسارته الحفاظ 
تم  والذي  يد سردم  المسابقة على  في  لقبه  على 
المسابقة،  النهائي من  الدور نصف  إقصائه من 
وسردم خطف منه أيضاً لقب الدوري، وأصبح 
الناديين غريمين تقليدين في بطوالت كرة القدم 

بإقليم الجزيرة.

الدور نصف النهايئ

ذهاباً  معه  وخسر  برخدان  مع  األسايش  تقابل 
بهدفين مقابل هدف واحد، وكانت تلك الخسارة 
ولكنه  الدوري،  مراحل  لألسايش طوال  األولى 
لهدف  أهداف  ثالثة  بنتيجة  الفوز  وحقق  ثأر 
ما  حتى  لهدف  هدفين  النتيجة  كانت  أن  بعد 
يتوقع  الجميع  وكان  دقائق،  بخمس  النهاية  قبل 
وصول المباراة لركالت الترجيح بحكم ال يوجد 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  نظام  في  إضافي  وقت 
الخمس  ولكن  الكروية،  البطوالت  في  الجزيرة 
في  دراماتيكية  تغيرات  حملت  األخيرة  دقائق 
المباراة حيث ُطِرد العب من برخدان بعد تلقيه 
إلنذارين، ليستغل األسايش نقص العدد ويسجل 

هدفه الثالث وكان كافياً لوضعه في النهائي.
كانيه  سري  على  كبير  بفوز  سردم  تأهل  بينما 
على  واحد  هدف  مقابل  أهداف  ثمانية  بنتيجة 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية 
بقامشلو، في مباراة تسيّدها كتيبة سردم من الباب 
إلى المحراب، وكرر فوزه حيث سردم فاز ذهاباً 
أيضاً ولكن بصعوبة بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 

هدفين.
إلى الدور  وكان األسايش وسردم تأهال مباشرةً 
نصف النهائي بحسب النظام المعتمد في الدوري 
بطلي  يتأهل  بحيث   ،2021 2020ـ  موسم 
للدور  مباشرةً  والثانية  األولى  المجموعتين 

المركزين  يتأهل أصحاب  بينما  النهائي،  نصف 
الثاني والثالث إلى الدور الثاني.

للرجال  جديد  نهائي  في  وسردم  األسايش  إذاً 
الموسم  ختام  المباراة  تلك  وستكون  القدم  بكرة 
الكروي 2020ـ 2021، وأكثر النهائيات فوزاً 

هو سردم حتى اآلن فهل سيثأر األسايش وينتزع 
بحصد  سردم  يستمر  سوف  إما  الدوري؟  لقب 
األلقاب بعد لقب الشباب للدرجة األولى والكأس 
وسيحرز لقب دوري الرجال؟ الحسم في الملعب 
يوم الجمعة الساعة الخامسة عصراً على أرضية 

ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.

اإلعالم  وسائل  ضجت  ـ  محمد  جوان  إعداد/ 
الرياضية وصفحات المحللين والرياضيين للعبة 
وتقارير  أخبار  انتشار  بعد  العالم  في  القدم  كرة 
إعالمية عن نية الفيفا االتحاد الدولي لكرة القدم 
إجراء تعديالت على اللعبة األكثر جماهيرية في 

العالم.

لكرة  الدولي  االتحاد  أن  إسباني  تقرير  وكشف 
القدم »فيفا« )FIFA( يواصل مشروعه إلدخال 
تعديالت »لتحسين« قانون كرة القدم، والذي بدأه 

منذ تولي جياني إنفانتينو رئاسة الفيفا.
 Mundo( »وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو
الجديدة  التعديالت  أن  اإلسبانية   )Deportivo
الـ17  المواد  بعض  في  ثورة  وستحدث  جذرية 
المعتاد  الشكل  سيغير  مما  القدم،  كرة  لقانون 
بالقدم  التماس  رميات  تسديد  سيتم  حيث  للعبة، 
بدالً من رميها باليدين، واعتبارها مثل الركالت 
الحرة تماماً، على أن تلعب من على خط التماس 
في المكان الذي خرجت منه الكرة، ويهدف هذا 
الهجومي حيث ستنقل  اللعب  إلى زيادة  التعديل 
الكرة بشكل أسرع للثلث الهجومي وبالتالي زيادة 
نسبة األهداف التي تعد متعة الساحرة المستديرة.
كما سيتم تقليص مدة الشوط إلى 30 دقيقة بدالً 

من 45 دقيقة، لكنها ستكون نصف ساعة ملعوبة 
أي سيتم إيقاف الوقت عندما تصبح الكرة خارج 
اللعب على غرار بعض الرياضات األخرى مثل 

كرة السلة.
محدودة،  غير  لتصبح  التبديالت  فتح  سيتم  كما 
خمس  لمدة  المؤقت  اإليقاف  عقوبة  واستحداث 

دقائق لالعب الذي ينال البطاقة الصفراء.
سيتم  المقترحة  التعديالت  إن  الصحيفة  وقالت 

القدم(  لكرة  المستقبل  تجربتها في بطولة )كأس 
ألكمار  أندية  في  الشباب  فرق  فيها  تتنافس  التي 
األلماني،  واليبزيغ  الهولنديين،  وآيندهوفن 
قبل  لتقييمها  وذلك  البلجيكي،  بروج  وكلوب 
التشريعي  الدولي  المجلس  على  عرضها 
»إيفاب« )IFAB( المختص باعتماد أي تعديل 

على قوانين اللعبة.
إلى  يهدف  التعديل  بأن  وكاالت  نشرت  بينما 
زيادة سرعة اللعب من خالل التقليل من اإلهدار 

القانوني للوقت مثل تعديل عدم اشتراط خروج 
ضربة المرمى خارج منطقة الجزاء لتصبح في 

اللعب، وزيادة معدل األهداف.
كما يسعى الفيفا لفك رموز بعض المخالفات التي 
دائماً ما تُحِدث جدالً واسعاً واختالفات حتى بين 
اليد،  لمسة  مخالفة  مثل  أنفسهم،  المتخصصين 
األخيرين  العامين  في  الفيفا  عليها  ركز  التي 
من  للتخلص  الذراع  من  ليس  الكتف  واعتبر 
أزمة متكررة باتهام الحكم بعدم احتساب لمسة يد 

عندما تصطدم الكرة بصدره من أحد الجانبين.
قلل  الذي  التسلل  لتسهيل  الفيفا  أيضاً  ويسعى 
التي  األخطاء  من  )فار(  المساعد  الفيديو  حكم 
كان يقع الحكام فيها لكنه لم ينهيها بالكامل نتيجة 
بعض النقاط الفنية التي يعمل الفيفا على تعديلها 

وتوضيحها بشكل متواصل.
ولكن ظهر الفيفا ببيان رسمي ونفى كل ما ذُِكر 
وعقّب بأنه ال نيته لهم بإجراء أي تبديل في لعبة 

كرة القدم.
بيانًا  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأصدر 
رسميًا، للتعليق على األنباء التي ترددت مؤخًرا، 
حول إمكانية إجراء تغييرات جديدة على قوانين 

اللعبة.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الفيفا يدرس 

إلى  المباراة  تقليص زمن  تعديالت جديدة، مثل 
60 دقيقة، وإجراء عدد تبديالت غير محدود.

وهذا إلى جانب توقف زمن اللقاء عندما يتوقف 
وخروج  بالقدم،  التماس  رميات  وتنفيذ  اللعب، 
الالعب من الملعب لمدة خمس دقائق، في حال 

حصوله على بطاقة صفراء.
لتغيير  نية  أي  بيانه، وجود  في  نفى،  الفيفا  لكن 
قواعد كرة القدم، مؤكدًا أن األمر لم يُطرح من 

األساس.
كرة  مشجعي  لجميع  نؤكد  أن  »يمكن  وأوضح: 
القدم، أنه ال توجد نية حاليًا لتجربة قواعد، أو أي 

من التغييرات المشار إليها في هذه التقارير«.
داخل  مناقشتها  تتم  لم  التغييرات  »هذه  وأكد: 
لكرة  الدولي  المجلس  في  زمالئنا  مع  أو  الفيفا، 

القدم«.
القوانين  األحوال  بكل  تبقى  ذُِكر  ما  وفي ِخضم 
الحالية مالئمة للعبة كرة القدم غير نقطة وحيدة 
الجزاء  منطقة  في  باليد  الكرة  لمس  قضية  هي 
والتي يعمل الفيفا دائماً على حلها، ولكن المتعة 
واإلثارة في اللعبة األكثر شعبية عالمياً هي بما 
عليه اآلن هذه اللعبة وتلك األنباء المنشورة في 
التقارير اإلعالمية كانت ستجعل من اللعبة فاقدة 

لروحها وجمالها.

تضع اليابان اللمسات األخيرة على االستعدادات 
الفتتاح دورة األلعاب األوليمبية في طوكيو، يوم 
الجمعة 2021/7/23، بحضور 15 قائدا أجنبياً 
وسط تزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا في 

اليابان.
وسجلت طوكيو ألف و832 حالة إصابة جديدة 
الماضي  األربعاء  المستجد  كورونا  بفيروس 
بداية  مع  األولمبية  المنافسات  من  يوم  أول  في 

مباريات الكرة اللينة لإلناث واقتراب االحتفال.
منتصف  منذ  إصابات  معدل  أعلى  هذا  ويُعد 
كانون الثاني الماضي بجانب عدد من اإلصابات 
تنشرها  والتي  األولمبية  اكتُشفت في »الفقاعة« 

اللجنة المنظمة بشكل منفصل.
وارتفع إجمالي عدد اإلصابات منذ مطلع الشهر 

الجاري إلى 75 حالة منهم ستة رياضيين.

ويحذّر خبراء الصحة في اليابان منذ فترة من أنه 
اإلصابات  عدد  سيتراوح  الحالية،  الوتيرة  على 
الجديدة يومياً فقط في طوكيو في حفل االفتتاح ما 
بين ألفين وألفين و500 حالة في وضع أسوأ عن 
الموجة الثالثة من الوباء في البالد وسيُعد المعدل 

أكثر بكثير في آب الُمقبل.
وأسفرت اإلصابات في قلب طوكيو 2020 عن 
انسحاب العبة التايكوندو التشيلية فرناندا إيجري 
والعبة لوح التزلج الهولندية كاندي جاكوبز عن 

الدورة.
وبجانب انسحاب الالعبتين في اليابان، كانت قد 
أعلنت العبات أخريات انسحابها من الدورة قبل 

السفر عقب إصابتها.
ومن جانبها أكدت غينيا كوناكري، انسحابها من 
طوكيو  األولمبية  األلعاب  دورة  في  المشاركة 

2020، إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد.
موقع  نقله  بيان  في  الرياضة  وزارة  وذكرت 
غينيا  جمهورية  »حكومة  أن  نيوز«،  »غينيا 
الرياضيين  سالمة  على  الحفاظ  في  الراغبة 
في  غينيا  مشاركة  إلغاء  بحزن  قررت  الغينين، 

أولمبياد طوكيو«.
المرة  ستعد  أنها  اإللكتروني  الموقع  وكشف 
من غرب  البلد  هذا  فيها  يشارك  ال  التي  الثالثة 
دورتي  بجانب  أولمبية  ألعاب  دورة  في  إفريقيا 

ميونخ 1972 ومونتريال 1976.
ويضم الفريق األولمبي الغيني، الرياضية ايساتا 
وماريانا  باه  مامادو  والسباحين  كونتي  ديين 
توري، والعب الجودو مامادو سامبا باه، والعبة 

المصارعة الحرة فاتوماتا كاماراز.

روناهي/ قامشلو ـ مسلسل اللقاءات بين ناديي سردم واألسايش مستمر في المباريات النهائية منذ أعوام، وشهدنا في األسبوع المنصرم نهائي دوري 
الشباب بين الناديين ونحن على موعد مع النهائي الُمنتَظر بين رجال الناديين الجمعة 2021/7/23، على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 

بقامشلو بتمام الساعة الخامسة عصراً.
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من سيقرر التدخل المقبل في واشنطن؟

الثقب يتوّسع واالنحباس يضيق

أورك: بالعزلة أرادوا قطع صلة الوصل بين القائد والشعب
معهد  في  وباحث  سابق  )سفير  فورد  روبرت 

الشرق األوسط في واشنطن(

من  األميركي  االنسحاب  الكثيرون  يراقب 
أفغانستان لكن هناك جدل أكبر تدور رحاه في 
العسكرية  التدخالت  مستقبل  بشأن  واشنطن 
واستجابة  األوسط،  الشرق  في  األميركية 
بعض  وحتى  الديمقراطيون  يريد  العام؛  للرأي 
الجمهوريين في الكونغرس أن يزيدوا صعوبة 
النصوص  المنطقة، ومن  بدء حرب جديدة في 
األساسية التي ال تزال تستخدم مبرراً ومسّوغاً 
هو  أميركي  عسكري  بعمل  للقيام  قانونياً 
التصريح الرسمي بشّن حرب ضد العراق عام 

.2003
من  كل  بدعم  القانون  ذلك  حظي  وقد 
غطاًء  ومثّل  والجمهوريين،  الديمقراطيين 
نظام  إلسقاط  بوش  جورج  للرئيس  قانونياً 
باراك  السابق  الرئيس  واستخدم  حسين،  صدام 
العسكرية  الحملة  لتبرير  نفسه  القانون  أوباما 
 2014 عام  »داعش«  تنظيم  ضد  العراق  في 
ترمب  دونالد  السابق  الرئيس  استعان  كذلك 
بالقانون نفسه لتبرير الهجوم الجوي الذي أسفر 
عن مقتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني وأبو 
مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي 

العراقي. 
وصّوت مجلس النواب بما يشمل 49 جمهورياً 
 17 في  القانون  إلغاء  على  ديمقراطياً  و219 
الشيوخ  مجلس  يبدأ  أن  المقرر  ومن  حزيران، 
خالل األيام المقبلة القليلة عملية التصويت على 
إدارة  تحت  األبيض  البيت  يدعم  كذلك  إلغائه، 
بيان  وبحسب  القانون  إلغاء  بايدن  جو  الرئيس 
قوانين  فهناك  حزيران   14 في  األبيض  البيت 
القانوني للعمليات  أميركية أخرى توفر المبرر 

العسكرية المستمرة.
على الجانب اآلخر ال يشعر الجميع في الحزب 
باالرتياح  بايدن  إليه  ينتمي  الذي  الديمقراطي 
شّن  وبعد  األخرى،  القانونية  المبررات  تجاه 
مسلحة  جماعات  ضد  جوية  هجمات  بايدن 
حزيران،  في  أخرى  ومرة  شباط  في  عراقية 
لعدم  بارزة  ديمقراطية  شخصيات  انتقدته 
استشارة الكونغرس قبل قيامه بذلك، فالدستور 
األميركي واضح )الكونغرس فقط هو المخّول 
له إعالن حرب بما في ذلك إعالن حرب ضد 

جماعات مسلحة أجنبية(.
 مع ذلك ينّص الدستور األميركي بوضوح أيضاً 
على إمكانية إصدار الرئيس أوامر إلى القوات 
عام  تصريح  إلى  بايدن  يشر  ولم  العسكرية 
2002 الخاص بصدام حسين لتبرير الهجمات 
أوامر  أنه يصدر  أكد  بل  آنفاً  المذكورة  الجوية 
إلى الجيش طبقاً للدستور، وأنه قد اتخذ خطوات 
للدفاع عن الجنود األميركيين في النهاية، يتناول 
الكونغرس  وسلطات  صالحيات  النقاش  هذا 
ويدعم  الرئيس،  وسلطات  بصالحيات  مقارنة 
أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ مثل روبرت 
الخارجية، وتيم  العالقات  لجنة  مينينديز رئيس 
رئيس  نائب  لمنصب  مرشحاً  كان  الذي  كين، 
تصريح  إلغاء   ،2016 عام  كلينتون  هيالري 
يصّوت  أن  للكونغرس  ويريدون   ،2002 عام 
طويلة  عسكرية  عمليات  على  الموافقة  لصالح 

األجل.
أيضاً، في كل مرة  الجدل  إيران جزء من هذا 
كان يشّن فيها ترمب وبعده بايدن هجمات جوية 
يشعر  إليران  موالية  مسلحة  جماعات  ضد 
بعض أعضاء الكونغرس خاصة الديمقراطيين 
الجوية  الهجمات  تلك  أن تشعل مثل  بالقلق من 
مسبقة  موافقة  دون  من  إيران  ضد  حرباً 
السياسيين  بعض  ويدافع  الكونغرس،  من 
جونسون  رون  مثل  المحافظين  الجمهوريين 
تلك  مهاجمة  في  بايدن  حق  عن  كروز،  وتيد 
قيود  أي  دون  العراقية من  المسلحة  الجماعات 
الكونغرس  على  ويضغطون  الكونغرس؛  من 

إلقرار قانون جديد بديل لتصريح 2002 بحيث 
وقائية  هجمات  شّن  من  األبيض  البيت  يتمكن 
استباقية ضد إيران وحلفائها بشكل قانوني من 

دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
أولئك  من  الكثير  أن  لالهتمام  المثير  ومن   
الجمهوريين في الكونغرس ال يزالون يزعمون 
عن   2020 عام  بانتخابات  فاز  قد  بايدن  أن 
طريق االحتيال، وهم يريدون اآلن منح رئيس 
يعتبرونه غير شرعي ضمناً السلطة التي تمّكنه 
ضد  الجانب  أحادي  عسكري  بعمل  القيام  من 
إيران، مع ذلك سيرفض أكثر الديمقراطيين هذا 

االقتراح.
تصريح  إلغاء  محاولة  هو  ذلك  من  األهم 
لجورج  منحه  تم  الذي  لعام 2001  الكونغرس 
بوش لمهاجمة الجماعات المتورطة في هجمات 
ذلك  يستهدف  وكان  أيلول؛  من  عشر  الحادي 
»طالبان«.  وحركة  »القاعدة«  تنظيم  التشريع 
طوال  القانون  هذا  يستخدمون  رؤساء  وظل 
في  العسكرية  العمليات  لتبرير  عاماً  عشرين 
الشباب  حركة  مثل  جماعات  ضد  دولة   18
الصومالية، وتنظيم »داعش«، و»هيئة تحرير 
الجزيرة  شبه  في  »القاعدة  وتنظيم  الشام«، 
رئيس  ميلي  مارك  الجنرال  وأخبر  العربية«، 
الكونغرس  المشتركة  األميركية  األركان  هيئة 
تصريح  أن  حزيران،   23 بتاريخ  جلسة  في 
العمليات  من  الكثير  إلتمام  ضروري   2001

العسكرية األميركية بعيداً عن أفغانستان.
خاصة  الكونغرس،  أعضاء  بعض  ويريد   

إلغاء  اليساري،  التوجه  ذوي  الديمقراطيين 
 2001 لعام  اإلرهاب  ضد  الحرب  تصريح 
إلجبار الرئيس على السعي وراء الحصول على 
تصريحات جديدة من الكونغرس للقيام بأي عمل 
عسكري جديد ضد المتطرفين اإلسالميين، وقد 
النواب  مجلس  في  مهمة  موازنة  لجنة  صّوتت 
تصريح  إلغاء  لصالح  الماضي  األسبوع  خالل 
2001؛ وكانت باربرا لي العضو الديمقراطي 
التي قادت هذا العمل داخل اللجنة، هي الوحيدة 
التي تصّوت ضد تصريح 2001 منذ عشرين 

عاماً وأصبح لديها حالياً حلفاء يريدون إلغاءه.
وسيجبر تصويت اللجنة أعضاء مجلس النواب 
جميعاً على النظر في أمر اإللغاء وسيتعين على 
مجلس الشيوخ التصويت أيضاً، ويرفض الكثير 
من السياسيين األميركيين، خاصة الجمهوريين 
األميركي،  الجيش  أيدي  تكتيف  المحافظين، 
وسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق يرضي 
خالل   2001 تصريح  بشأن  األطراف  جميع 
التغير  الجدل  يوضح  ذلك  مع  الحالي.  العام 
أحداث  فمنذ  األميركي،  السياسي  المشهد  في 
الكونغرس  يتحد  لم  أيلول  من  عشر  الحادي 
رئيس،  أي  يقرره  عسكري  تدخل  أي  على 
وبعد ما حدث من إخفاقات في كل من العراق 
كيفية  التشريعية  المؤسسة  تناقش  وأفغانستان، 
تقييد الصالحيات العسكرية الرئاسية على نحو 
عاماً  منذ 50  فيتنام  نهاية حرب  منذ  نشهده  لم 
حذراً  أكثر  بايدن  التحديات  وستجعل  تقريباً، 

خاصة أنها من جانب الديمقراطيين.

سمير عطا هللا )كاتب وصحفي(

حكايات  إلى  يأنسون  الذين  القوم  من  أنا 
يتكلفوا  ال  كي  األشياء  تفسير  في  الجدّات 
وجذور  الحقائق  أصول  عن  البحث  شقاء 
إن  عندي  يتغيّر  سوف  فماذا  األشياء، 
كان في الكون 270 مليار مجّرة ضوئية 
المجّرات  هذه  كانت  فقد  ملياراً،  أو 271 
أن  ونحاول  القرى  في  ليالينا  تضيء 
نضيع  وعندما  نستطيع،  ما  منها  نحصي 
بينها وتكّل أصابعنا نعود إلى العد من جديد 

إلى أن ننهك ونسلّم المهمة إلى النوم.
لم أبذل أي جهد في تأمل »الثقب األسود« 
و»االنحباس الحراري«، ولم آخذ المسألة 
المجرات  في  تعد  لم  المسألة  لكن  ِجدّياً، 
واألمطار  تموز  شهر  في  فنحن  وحدها 
الصحراء،  في  وتطوف  الرياض  تُغرق 
وتهدم أسوار نهر السين في باريس، وتلهو 
في ألمانيا وبلجيكا برسم لوحات من مشاهد 
أنهار  إلى  الطرق  تتحول  إذ  القيامة؛  يوم 
وتحمل البيوت مثل علب الكبريت، وتنقل 

طرق  وتسد  الدفن  شركات  مثل  الجثث 
مدارس  وتلتهم  المرتعدين  على  اإلنقاذ 
األطفال وتقتل ربات البيوت في المطابخ.

تدبّر  وقد  قبل  من  طوفانات  هناك  كانت 
ليضمن  أحدها  في  األمر  نوح  سيدنا 
لكن  الطوفان،  هدوء  بعد  الحياة  استمرار 
فيها  بما  فصولها  في  تحدث  الفيضانات 
عز  في  فنحن  اآلن  أما  المعاكس،  النيل 
الصيف في هذا الجانب من الكرة والناس 

يقتحم  وفجأة  وعلى شواطئه،  إجازاته  في 
أقوى  وتصرخ  »تسونامي«  مثل  البيوت 
سيدة سياسية في هذا العالم: »الكارثة أكبر 

من أي تصّور«.
تدفعها  الخشبية  البيوت  مشهد  رأيت  هل 
المياه الدافقة ثم تمعسها ثم تلويها ثم تخفيها 
ثم تتحول الساحات إلى مدافن مائية؟ ألن 
تكن  لم  الحراري  االنحباس  جنون  قبل 
تهب هذه الزوابع فجأة في غير مواعيدها، 

الخشب  من  تُبنى  البيوت  كانت  وبالتالي 
ترمب  المستر  إسمنت،  دون  البسيط ومن 
وأنا لم نصدق كم تغيّر المناخ على البشر، 
لذلك هو خرج من االتفاقية كما خرج من 
أظهرت  وأنا  األخرى،  االتفاقات  جميع 

عدم االكتراث والجهل، وكالهما واحد.
وصفت سيدة ألمانيا الطوفان الطبيعي بأنه 
يفوق التصّور، وتتحدث الدولة اللبنانية عن 
مقتل 210 أشخاص في ميناء بيروت على 
أنه »انفجار المرفأ« أو »انفجار 4 آب«، 
حكومتها  إن  ميركل  أنجيال  السيدة  وقالت 
المناطق  بناء  المليارات إلعادة  ستصرف 
لمساعدة  هبّوا  الذين  وجميع  المنكوبة، 
أي  تسليم  يرفضون  بيروت  مرفأ  ضحايا 
مساعدة إلى أي هيئة رسمية لبنانية خوف 

سرقتها مثل كل شيء آخر.
معاذ هللا، إنني أقارن بين ألمانيا ولبنان، بين 
دولة تحكمها سيدة منذ 16 سنة متواصلة 
يبحث  بلد  وبين  ممكن،  نحو  أفضل  على 
وأمضى  أشهر،  تسعة  منذ  حكومة  عن 
جمهورية  رئيس  دون  من  ونصفاً  عامين 

وال خجل وال رحمة وال اكتراث.

على  التركي  االحتالل  دولة  هجمات 
الدفاع  مناطق  شمال وشرق سوريا وعلى 
واحدة  غاية  لها  مخمور  ومخيم  المشروع 
أوالً،  الكردي  الشعب  إبادة  واحد؛  وهدف 
بكافة  المنطقة  شعوب  مكتسبات  وضرب 
تركيا  تسعى  حيث  ثانياً،  وأطيافهم  ألوانهم 
بين  وبخاصة  الحروب  وافتعال  إلثارة 
العثمانية  األحالم  تحقيق  وهدفها  الكرد، 
والسيطرة على خيرات ومقدرات المنطقة.

املؤامرة الدولية مل تحقق 
األهداف

لألنباء  فرات  لوكالة  تحدث  ذلك  حول 
الشعب  مجلس  لديوان  المشترك  الرئيس 
نحن  فقال:  أورك،  علي  مخيم مخمور  في 
مكانة خاصة  الشهر  ولهذا  تموز  في شهر 
نستذكر  أن  بد  ال  لذا  نضالنا،  تاريخ  في 
احترام  بكل  تموز  الرابع عشر من  شهداء 
تموز  من  عشر  الرابع  مقاومة  إن  ونقول 
الكادحة وهي  الطبقة  هي مقاومة من أجل 
سنحقق  لذلك  للحرية،  التواقين  مسيرة 
بكل  وكفاحهم  نضالهم  خالل  من  الحرية 

التاسع  ثورة  نحيي  أن  علينا  وأيضاً  تأكيد، 
تقدير واحترام، ألنها  عشر من تموز بكل 

من نتاج مقاومة 14 تموز. 
وتابع أورك: إن النظام الديكتاتوري الفاشي 
من  الكردي  الشعب  على  عزلة  يفرض 
على  يفرضها  التي  المشددة  العزلة  خالل 
فالعزلة  اوجالن،  عبدهللا  القائد  شخص 
القائد هي نتيجة للمؤامرة  المفروضة على 

المحاوالت  تلك  دُبِّرت ضده،  التي  الدولية 
التي أراد العدو القيام بها في عام 2000 لم 
تحقق أهدافها بعد أن أحبط القائد المؤامرة، 
كان هدف القوى العنصرية ارتكاب مجازر 
المؤامرة  تلك  عبر  الكردي  الشعب  بحق 
 ،2000 عام  في  بها  القيام  أرادوا  التي 
لكن منذ أن أحبط القائد تلك المؤامرة تغير 
العنصرية  القوى  تتمكن  لم  بحيث  الوضع 
من تنفيذ خططها، مع اقتراب إتمام معاهدة 
تقسيم  إعادة  التمكن من  أجل  لوزان، ومن 
الدول  تتمكن  حتى  أخرى  مرة  األراضي 
لقرن  وجودها  تمديد  من  الحالية  القومية 
آخر، والعقبة الوحيدة أمامها كان القائد عبد 
عزلة  أخطر  فُرضت  لذلك  أوجالن،  هللا 
على القائد وكان هدفهم قطع صلة الوصل 

بين القائد والشعب والمقاتلين حتى يتمكنوا 
من تنفيذ خططهم للقرن الحادي والعشرين.
هذه  في  بالطبع  بالقول:  أورك  وأوضح 
جهودهم  كل  حشد  الكرد  على  المرحلة 
هللا  عبد  القائد  حرية  سبيل  في  وطاقاتهم 
مع  االتحاد  من  نتمكن  ولكي  أوجالن، 
والوقوف  الحرية«  وقت  »حان  مرحلة 
يمنحنا  القائد  إن  االحتالل،  هذا  وجه  في 
النظر  ووجهات  النضال  ووسائل  سبل 
الشهرين  حوالي  يمر  حيث  نحتاجها،  التي 
على بدء هجمات االحتالل التركي الفاشي 
على جبال كردستان مستخدماً كافة تقنياته 
المتطورة، لكن مقاتلي الكريال ال يسمحون 
االحتاللية،  نواياه  وتنفيذ  التقدم  بتحقيق  له 
بمهامهم  الكريال  مقاتلو  يقوم  جانب  فمن 
العظيمة على أكمل وجه، لكن هناك تقصير 

من قبل الشعب.
مدى  ما  كشعب  نحن  أورك:  وأشار 
الذي  الدور  وما  المرحلة  لهذه  استجابتنا 
القائد  يبديها  الي  المقاومة  قمنا به من أجل 
ويتم  إمرالي،  سجن  في  أوجالن  هللا  عبد 
الكريال في ظل كل  أبطال  تصعيد مقاومة 
للمحتل  يسمحون  وال  الصعبة  الظروف 
بالتقدم، وفي هذا الصدد نحن كشعب يجب 
نفذ  لقد  القائد والكريال،  علينا االعتذار من 
كل من القائد والكريال المهام التي تقع على 
هناك  أسف  كل  ومع  اآلن،  حتى  عاتقهم 
صمت شعبي وبخاصة في باكور وباشور 
حجم  مع  يتناسب  ال  أمر  وهذا  كردستان، 
وإلفشال  الكريال،  قدمتها  التي  التضحيات 
مع  االتحاد  علينا  المخططات  تلك  كل 
الكريال ومواجهة المحتل بكل جسارة وقوة 

لنتمكن من دحره. 

املحتل الرتيك يستهدف 
مناضلو الحرية

الكردي  الشعب  إن  بقوله:  أورك  واكد 
سيُحقق أهدافه من خالل الوحدة وال يمكنه 
تحقيق النصر إال بهذه الطريقة، إن التفاف 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  قوات 
خطوط  من  وقربهم  الكريال  خطوط  خلف 
يعتبر  أخوي،  اقتتال  ذاته  بحد  التماس 
الديمقراطي  فيه  وقع  جسيماً  خطأً  ذلك 

المساعدة  تقديم  يتم  لم  إن  الكردستاني، 
أمامهم  العقبات  إنشاء  ينبغي  ال  للكريال 
ال  أمر  الكردي  األخوي  فاالقتتال  أيضاً، 
القوات  تثبت  الكردية، ولكي  القضية  يخدم 
تسعى  أال  النوايا عليها  أرسلت حسن  التي 
فلوال  الكريال،  باستهداف  األخوي  لالقتتال 
وقتاله  الكردستاني   العمال  حزب  مجيء 
ضد مرتزقة داعش اإلرهابي وملء الفراغ 
الديمقراطي  الحزب  تركه  الذي  األمني 
من  كان  المناطق،  تلك  في  الكردستاني 
من  باشور  حكومة  تتمكن  أن  المستحيل 
بمكان  الضرورة  ومن  داعش؟،  محاربة 
اليوم إقامة الوحدة الوطنية الكردية للوقوف 
في  االحتاللية  تركيا  مشاريع  ضد  معاً 

المنطقة. 
الذين  في مخمور  أهلنا  فقال:  أورك  ولفت 
لظلم  رفضهم  بسبب  الجئين  أصبحوا 
االحتالل التركي، بالطبع نحن كأهل مخيم 
المؤامرة  هذه  من  جزءاً  نُعتبر  مخمور 
حرية  نضال  ضد  الممارسة  الخطيرة 
الفاشي  االحتالل  يشن  الكردي،  الشعب 
القائد  وعلى  الحرية  حركة  على  الهجمات 
عبد هللا أوجالن وكذلك على مخمور، ألن 
وكان  كردستان  مرآة  هو  مخمور  مخيم 
لرفض  هنا  والعيش  المخيم  أهالي  وصول 
القهر واالحتالل والخيانة، وفيما يتعلق بهذا 
قمنا  التي  أخرى  مخيمات  عدة  تعرضت 
للهجمات  فيها  تغيرات  مجموعة  بإحداث 
األوقات  جميع  في  األساسي  هدفهم  وكان 
هو سلب إرادتنا وعزلنا عن القائد عبد هللا 
الحصار  أن  في  شك  ال  واليوم  أوجالن، 

المستمر منذ عامين له عالقة بذلك.
وبين أورك: لقد خلقت قيادة حركة التحرر 
بطرق  له  مثيل  ال  نضاالً  الكردستانية 
من  المزيد  خالله  من  حققت  وأساليب 
تموز،  شهر  في  فعلوا  كما  االنتصارات 
لذا  لنضالنا،  رمزاً  سنجعله  النضال  وهذا 
تولي  أردنا  مخمور  مخيم  كأهالي  نحن 
زمام المبادرة في النهج الذي رسخه القائد 
بالدفاع  مسؤولين  أنفسنا  ونجد  )أوجالن(، 
عن أي جزء من كردستان، وهذا ما يجعل 
هو  وهدفه  قواتنا  يستهدف  المحتل  العدو 
يناضلون  الذين  األحرار  الكرد  استهداف 

من أجل الحرية والكرامة أينما وجدوا.
وأردف أورك وقال: نحن الجئون سياسيون 

ببناء  قمنا  لقد  الجوع،  ألسباب  نغادر  لم 
حضارة جديدة مع هجرتنا، ومع حضارتنا 
أيضاً طورنا اللغة والثقافة وتطور مجدنا، 
لهذا ستكون هناك هجمات نحن لسنا غرباء 
قمنا  لو  حتى  ولكن  الهجمات،  هذه  عن 
بمناشدة يجب على الجميع القيام بواجباتهم 
السياسي  الالجئين  ومسؤولياتهم ألن مخيم 
هو  الرأسمالي  النظام  هدف  محمي،  غير 
تقسيم األرض وتأسيس العنصرية، وسلب 
النتاجات االجتماعية هو من أعمال السلطة، 
ومن جانب آخر أراد أن يخلق وباء داخل 
المجتمع إال أن القائد )أوجالن( واجه ذلك 
من خالل ثالث نقاط وهي وحدة المجتمع، 
السليم،  المجتمع  للعمل،  الفرد  امتالك 
ويقول على وجه الخصوص، إنه ال ينبغي 
التالعب بأخالق المجتمع، لهذا تحدث هذه 

الهجمات.

الوحدة طريق الحرية ونيل 
الحقوق

إرشاد  أطلقها  التي  التهديدات  أورك  وقيم 
مخمور  في  الالجئين  المخيم  صالحي ضد 
قبل أيام بقوله: يمكن للمرء مناشدة الحكومة 
تركماني  شخص  يطلق  عندما  العراقية 
مخيم  ضد  تهديدات  صالحي  كإرشاد 
الالجئين ويصفها بمخيم اإلرهابيين، يجب 
المعضلة  هذه  العراقية  الحكومة  تدرك  أن 
عندما يكون لدى شخص كإرشاد صالحي 
على  سيسيطر  بأنه  تهديدات  ويطلق  القوة 
يجب  القوة؟  هذه  شرعية  هي  ما  المخيم، 
لمثل  الحد  وضع  العراقية  الحكومة  على 
ضلوع  الواضح  من  وبات  الترهات،  هذه 
األمر،  هذا  في  التركية  االستخبارات 
يريدون خلق حالة لتُمكن االحتالل التركي 

من الدخول واحتالل كركوك. 
وواصل أورك: نحن كأهالي مخمور بحاجة 
للذهاب إلى مدينة هولير وكركوك وغيرها، 
مسؤول  صالحي  إرشاد  بأن  الواضح  من 
وضحه  كما  المخيم  يطال  هجوم  أي  عن 
ثم  اللهجة  بهذه  أردوغان  تحدث  لقد  هو، 
التهديد  بنفس  صالحي  إرشاد  الهجوم  شن 
ومحاسبة  التهديدات  هذه  إيقاف  يجب  لذا 
اإلرهابي،  لداعش  شريك  فهذا  مطلقيها، 
إرشاد  عنها  يتحدث  التي  القوة  كانت  أين 

صالحي عندما جاء داعش اإلرهابي.
قائالً:  أورك  تحدث علي  وفي ختام حديثه 
النصر الوحيد هو بناء الوحدة الوطنية في 
الكردي  الشعب  وندعو  ممكن  وقت  أقرب 
جميعاً للوقوف في وجه هذا االحتالل الذي 
يستهدفنا جميعاً، وعلينا االندماج مع مرحلة 
فتح  نطلب  ال  نحن  الحرية«،  وقت  »حان 
أن  أردنا  إذا  لكن  ألنفسنا،  مخمور  طريق 
مستعدون  فنحن  سالم،  مجموعة  نكون 
للسير من أجل الوحدة الكردية، وفي تطوير 
الكردستاني  العمال  حزب  بين  الحوار 
الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب 

للوصول إلى المبتغى والهدف المنشود.

أكد الرئيس المشترك لديوان مجلس الشعب في مخمور علي أورك، بأن العزلة المفروضة على القائد عبد اهلل أوجالن تعتبر عزلة وحربًا 
على الشعب الكردي في شخص هذا المفكر العظيم، هدفها قطع صلة الوصل بين القائد والشعب، ولكن اإلرادة والمقاومة أفشلت 

جميع تلك المخططات، وأشار إلى أن تهديدات وهجمات االحتالل التركي الفاشي على مخمور تصب في ذات الهدف.    

 االعتراف باإلدارة
الذاتية

شمال  في  الذاتية  باإلدارة  االعتراف 
وشرق سوريا حق شرعي وأمر ال بد من أن 
التي سالت  الدماء  بسبب  وذلك  يتحقق، 
على األراضي السورية لتحقيق هذا احللم 
هذا  على  للمحافظة  اجلارية  واجلهود 
من  املصيرية  املرحلة  هذه  في  املكتسب 
تاريخ الشرق األوسط، إال أن توقيت احلملة 
درسه  يتم  أن  األفضل  من  كان  األخيرة 
األرباح  مبيزان  األمور  ووضع  أكثر  بعناية 
السياسية للوقوف على النتائج التي قد 

تتحقق.

سوريا  قوات  ومعها  اإلدارة  أن  علماً 
الدميقراطية التي تعتبر ذراعها العسكرية 
سوريا  فقوات  كامل،  دولي  اعتراف  لها 
الدميقراطية تعتبر جزءاً أساسياً من أكبر 
حتالف دولي ملكافحة اإلرهاب، أن االعتراف 
وأننا نتكلم هنا  بها أمر بديهي خصوصاً 
ومعظم  االميركية  املتحدة  الواليات  عن 
الدول األوروبية وبعض الدول العربية، كما 
الذاتية مكاتب متثيل في اخلارج  أن لإلدارة 
القرار إن كان  اليوم بعواصم  وهي موزعة 
عربياً أو غربياً، وبالتالي فإن االعتراف قائم 
وبأعلى الدرجات؛ إذ يتم التعامل مع هذه 
وكأنهم  الذاتية  اإلدارة  وممثلي  املكاتب 
اخلارجية  وزارات  مع  يتعاملون  سفراء 
الدول  في  احلكومية  املؤسسات  وباقي 

التي يتواجدون فيها.

وعليه فإن السؤال عن اجلدوى من احلملة 
الشرق  منطقة  في  فاجلميع  األخيرة، 
األوسط في مرحلة إعادة متوضع سياسي 
واستراتيجي وتبديل التحالفات، ومسألة 
االعتراف باإلدارة في هذه الفترة تعتبر من 
األمور الشائكة التي سيتم التهرب منها 
السياسية  جهنم  أبواب  ستفتح  كونها 
الداخلية على العديد من الدول، وبالتالي 
فإن التهرب من هذا امللف هو احلل األنسب 

بالنسبة للعديد من السياسيني.

وحتى  السوري  الصعيد  وعلى  أنه  كما 
أن  إال  بعيداً،  يزال  ال  الشامل  احلل  لو كان 
األمور تسير نحو الهدوء النسبي وأصبح 
بد  ال  أمراً  السياسية  احللول  إلى  االجتاه 
منه، وتعتبر مناطق اإلدارة الذاتية من أكثر 
للحكومة  بالنسبة  حساسية  امللفات 
امللف  هذا  مع  التعامل  ويجري  السورية، 
أن  حتى  الدرجات،  أقصى  إلى  حذر  ببطء 
األساسي  الداعم  احلليف  وهي  موسكو 
قبيل  الباب  فتحت  السورية  للحكومة 
)أي  الطرفني  بني  للمفاوضات  احلملة 
وأعقبها  السورية(  واحلكومة  اإلدارة 
تصريحات من اإلدارة تتعلق بقوات سوريا 
من  كجزء  ومستقبلها  الدميقراطية 
إلى  باإلضافة  احلكومية  السورية  القوات 
وغيرها،  والكومينات  املناطق  إدارة  طرق 
باإلدارة  االعتراف  إلى مربع  العودة  فإن  لذا 
فعالً  أحدث  قد  يكن  لم  إن  سيحدث 
جتري  التي  املفاوضات  مسار  في  شرخاً 
إلخراجها  متهيداً  الكواليس  خلف  حالياً 

إلى النور.

فرض  واقعاً  أصبحت  الذاتية  اإلدارة 
نفسه وقد تكون هذه التجربة مثاالً قابل 
السورية  املناطق  صعيد  على  للتطبيق 
العسكري  التباعد  حالة  ظل  في  كافة 
احلرب  من  عقد  عن  الناجتة  واالجتماعي 
من  ولو  اإليحاء  فإن  وبالتالي  الدموية، 
بعيد باستقاللية هذه املنطقة واملطالبة 
واالعتراف  الذاتية  اإلدارة  باستقاللية 
التفاوض  سيعيد  بها  الكامل  الدولي 
إن  البداية  إلى نقطة  – السوري  السوري 
األقل،  على  احلالي  الوقت  في  يؤجله  لم 
للحل  الداعمة  الدول  يضع  أنه  كما 
سياسي  موقف  في  روسيا  رأسها  وعلى 
الدعم  جرائه  من  أو  معه  يضعف  محرج 

السياسي لإلدارة.

وحتى ال يتم استغالل الكالم هذا واعتباره 
ضد اإلدارة واالعتراف بها، أكرر بأن االعتراف 
موجود أساساً وعلى كافة األصعدة ومن 
يجب  فإنه  وبالتالي  القرار،  دول  معظم 
ودراسة  التمهل  احلملة  مطلقي  على 

موضوعها ال أكثر. 

نقطة على السطر 

فادي عاكوم
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

أردوغان يحول شمال سوريا إلى تركيا مصغرة
تواصل تركيا انتهاك السيادة السورية وتوفد المزيد 
مع  بالتزامن  المحتلة  المدن  إلى  المسؤولين  من 
تقارير توثق عمليات تتريك واسعة وعمليات تهجير 
التي  المسلحة  الميليشيات  تنفذها  ديمغرافي  وتغيير 
تدفع تركيا رواتب قادتها وعناصرها وكانوا يقتالون 
سابقاً النظام السوري باسم الجيش الحر قبل أن يغير 
الكرد  التاريخي  عدوه  قتال  إلى  عقيدتهم  أردوغان 
في  كمرتزقة  الخارجية  صراعاته  في  واالنخراط 

ليبيا وأذربيجان وأفغانستان.
مختلف  على  التركية  االستراتيجية  وتكشف 
األصعدة أن تعزز فكرة جعل شمال سوريا »تركيا 
صغيرة«، عبر نسخ هيكلها السياسي وبنشر الهوية 
والثقافة وعمليات التتريك الواسعة والعميقة في ظل 
صمت عربي وصمت من حكومة دمشق. كما حذر 
العديد من األصوات الوطنية السورية، بما في ذلك 
مسؤولو اإلدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية 
تركيا  أن  من  مراراً  الديمقراطية،  سوريا  وقوات 
سوريا  شمال  تحلتها  التي  المدن  لتحويل  تسعى 
تركيا  تعديل  عبر  لقبرص  احتاللها  نموذج  إلى 
الديناميكيات االجتماعية في شمال سوريا تدريجياً، 
مع استغالل الدين الذي تسخره تركيا لصالح أهدافها 
التعليمي ومن  وجعله يحتل مكانة أكبر في نظامها 
تتريك  كوسيلة  واتخاذها  جديدة  مساجد  بناء  خالل 
السكان  حاجة  الستغالل  إضافة  الناس  وتوجيه 
واستخدامهم  ومياه  وكهرباء  مشافي  من  للخدمات 

كسالح لغزو هذه المناطق.
من خلفه شعار الدولة العثمانية وعلى يساره صورة 
وعلى  أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس 
التركية،  الجمهورية  لمؤسس  أخرى  صورة  يمينه 
الثورة  علم  وجود  ولوال  أتاتورك.  كمال  مصطفى 
المياه  وعبوة  التركي  العلم  جانب  إلى  السورية 
الصورة  لبدت  تركيا،  في  المصنوعة  البالستيكية 

لموظف حكومي تركي.
»أبو عمشة«، القائد العسكري في ريف حلب، الذي 
يتوّسط الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل 
الجدل  أثارت  الماضي،  أيار  بداية  في  االجتماعي 
مرات عدة حول تبنّيه المظاهر التركية على حساب 

إبراز الهوية السورية.
عمشة«،  »أبو  بـ  المعروف  الجاسم،  محمد  يقود 
 ،2016 عام  أُسس  الذي  شاه«  »سليمان  فصيل 
المدعوم  الوطني«  »الجيش  راية  تحت  وينضوي 
عفرين  مدينة  في  الفصيل  نشاط  ويتركز  تركيًا، 
الكثير  بارتكاب  يتهم  حيث  الشمالي  حلب  بريف 
أسوة  حرب،  لجرائم  ترتقي  التي  االنتهاكات  من 
واالبتزاز  الخطف  أصبح  التي  الفصائل  من  بغيره 

واالستيالء مصدراً جديداً للتمويل بالنسبة لهم.
شاملة  من صورة  جزء  هي  عمشة«  »أبو  صورة 
والتي  حلب،  لمحافظة  الشمالية  المناطق  واقع  عن 
وعسكريًا  ومدنيًا  ثقافيًا  التركي  الطابع  فيها  ظهر 

وخدميًا خالل العامين الماضيين.
طيّب  »رجب  ساحة  العثمانية«،  »األّمة  حديقة 
أردوغان«، مدرسة »بوالنت آل بيرق«، وغيرها 
مدن  في  التركية  الصبغة  كّرست  األسماء  من 
المستوى  على  أما  حلب،  ريف  وقرى  وبلدات 
جزًءا  التركي«  »السيستم  فبات  والخدمي،  المدني 
من معامالت السوريين في المنطقة، واللغة التركية 
»إلزامية« يدرسها جزء من الطالب في المدارس.

يترك ذلك الواقع تساؤالت حول الدافع وراء تعميم 
المسؤولة  والجهة  المنطقة،  في  التركي  الطابع 
عنه، كونه يعدّ مبرًرا لمخاوف جزء من السوريين 

ومبعث استقرار آلخرين.

املجالس املحلية يف ريف حلب 
بطابع تريك

المعارضة  فصائل  سيطرة  على  عامين  قرابة  بعد 
المدعومة من تركيا على ريف حلب الشمالي، بدأت 
المدنية  المستويات  تركيًا على  تأخذ طابعًا  المنطقة 

والخدمية.
الشمالي  حلب  ريفي  في  تدخلت  قد  تركيا  وكانت 
حين   ،2018 آب  شهر  في  عسكريًا،  والشرقي 
الفرات«،  »درع  مسمى  تحت  عملية  أطلقت 
على  السيطرة  من  وتمكنت  الزيتون«  و«غصن 
مدن رئيسية بريف حلب/ اعزاز، جرابلس، الباب، 
عفرين/ وباتت هذه المدن خاضعة عسكرياً، أمنياً، 
إدارياً، لها وتم ربطها بالواليات التركية/ عينتاب، 

هاتاي.
وتركز االهتمام التركي عقب سيطرته على المنطقة، 
على الجانب العسكري، حيث دعمت تركيا الفصائل 
إضافة  الوطني«،  »الجيش  لتشكيل  لها  الخاضعة 
إلى دعم الجانب المدني عبر دعم تشكيل المجالس 
دوًرا  لعبت  والتي  مناطق ريف حلب،  في  المحلية 
خدميًا كبيًرا في تأمين متطلبات األهالي في مجاالت 
إضافة  والتعليم،  والصحة  اإلغاثة  مثل  مختلفة، 
لدخول  الطريق  مهد  ما  التحتية،  البنية  تطوير  إلى 
مجاالت االستثمار بمشاريع اقتصادية كبيرة ونشاط 

اقتصادي.
وتحولت هذه المجالس إلى ما يشبه التجمع الحكومي 
التي  الجغرافية  المنطقة  شؤون  على  يشرف  الذي 
يوجد بها المجلس )مثل المجلس المحلي في الباب أو 
اعزاز أو جرابلس وغيرها(، وتكون هذه المجالس 
مدعومة وتدار من قبل الواليات التركية القريبة من 
الحدود السورية، مثل والية كلّس وغازي عينتاب، 

في ظل غياب أي دور للحكومة السورية المؤقتة.
عدم  طلب  المحلية،  المجالس  من  مقرب  مصدر 
ذكر اسمه، أوضح أن المجالس المحلية مرتبطة من 
الناحية السياسية بالحكومة المؤقتة وتعتبر تابعة لها، 
بين  العالقة  تنظم  للتبعية  ناظمة  آلية  توجد  ال  لكن 
الطرفين، إذ يملك كل مجلس مشاريعه الخاصة التي 
ينفذها بدعم تركي، دون وجود دور فعلّي للحكومة 

المؤقتة.
ويغيب  باالستقاللية،  المحلية  المجالس  وتتسم 
المشاريع  مجلس  كل  ينفذ  إذ  بينها،  فيما  التنسيق 
المنطقة،  واقع  دراسة  بحسب  لمنطقته  المناسبة 
المجالس  بين  موحدة  مشاريع  وجود  رغم  وذلك 
كافة، كونها تستهدف المنطقة كاملة، مثل مشروع 

التعليم والشرطة.

أموال املجالس يف بنوك تركيا

ربط  على  الماضيين  العامين  خالل  تركيا  عملت 
بها عبر  الشمالي  المحلية في ريف حلب  المجالس 
تقديم  على  تساعدها  التي  الوسائل  وتوفير  دعمها 
الموظفين  رواتب  صرف  جانب  إلى  خدماتها، 
التي  التركية،  البنوك  المشاريع عن طريق  ونفقات 

توضع بها األموال الخاصة بكل مجلس.
طلب  المجالس،  عمل  على  مطلع  مصدر  وشرح 
عدم ذكر اسمه، لعنب بلدي، آلية تنفيذ المجالس في 
المنطقة ألي مشروع تريد القيام به، موضًحا وجود 
المنطقة،  تنفيذها في  يتم  التي  المشاريع  نوعين من 
مباشر  وتنفيذ  بدعم  استراتيجية  مشاريع  األول 
دفع  يتم  أن  والماء، على  الكهرباء  مثل  تركيا،  من 
أجر  دون  خدمات  تقديمها  إلى  إضافة  لها،  الجباية 

مثل حاويات القمامة وإقامة الحدائق.
بها  تقوم  التي  فهي  المشاريع  من  الثاني  النوع  أما 
المجالس، إذ يملك كل مجلس محلي مصادر التمويل 
ومواصالت  )ضرائب  الجباية  من  به  الخاصة 
بنك  في  األموال  هذه  وتوضع  وغيرها(،  ومعابر 

بتركيا باسم المجلس تحت إشراف الوالية التركية.
عمل  خطة  يقدم  المجلس  أن  المصدر  وأوضح 
ودراسة حول المشاريع التي يريد تنفيذها في منطقته 
وقيمة هذه المشاريع إلى الوالية التركية، التي تقوم 
بدورها بتحويل األموال عن طريق مؤسسة البريد 
عليها،  الموافقة  تمت  حال  في   »PTT« التركي 
وأنها  المشاريع غير وهمية  أّن هذه  التأكد من  بعد 
السرقة  يمنع  ذلك  أن  معتبًرا  المخطط،  وفق  ستنفذ 

واالختالس من قبل ضعاف النفوس.
كما تقوم الوالية التركية بتحويل رواتب الموظفين، 
شهريًا،  المشاريع  وقيمة  لديها،  عددهم  المعروف 
يكون  الراتب  أن  إلى  أشار  الذي  المصدر،  بحسب 
وليس  تركية  معايير  وفق  ومحددًا  التركية  بالليرة 

وفق رئيس المجلس. 
وحول الدور التركي في هذه المشاريع، أكد المصدر 
بينها  اإلداري  التنسيق  خالل  من  تلعب،  تركيا  أن 
المجالس، دوًرا إشرافيًا ومدققًا ومطلعًا على  وبين 
التنفيذ وال تتدخل باسم المشروع، وال تتدخل إال في 

الحاالت التي تمس أمن تركيا.
وافتتحت السلطات التركية في بعض مناطق ريف 
 ،)PTT( التركي  البريد  لمؤسسة  مراكز  حلب 
وأجبرت المنظمات العاملة فيها، المحلية واألجنبية، 
هذه  عبر  السوري  للداخل  األموال  تحويل  على 
الخدمة، كما منحت الموظفين في تلك المناطق، من 
معلمين وشرطة ومجالس وأطباء وخطباء، بطاقات 

.»PTT« مصرفية لسحب رواتبهم من مراكز

األموال  حركة  تقييد  إلى  مؤخًرا  تركيا  واتجهت 
نظام  خالل  من  وضبطها  سوريا،  إلى  الداخلة 
تتم عبر صرافي  كانت  أن  بعد  التركي،  الحواالت 

السوق السوداء.

أسامء املشاريع.. من يقرتحها؟

نهاية شهر أيار الماضي أعلن المجلس المحلي في 
في  العامة  الحدائق  إحدى  افتتاح  إعادة  اعزاز عن 
المدينة، مطلقًا عليها اسم »حديقة األمة العثمانية«، 
وأعاد  السوريين  بين  كبيًرا  الذي القى جداًل  األمر 
مؤخًرا  أطلقت  عدة  عثمانية  تسميات  عن  الحديث 
على أماكن ومؤسسات في المنطقة، وسط اتهامات 
وللمسؤولين  المنطقة،  »تتريك«  بمحاولة  لتركيا 

المحليين بالتبعية المباشرة لتركيا.

املجلس الرتكامين: هذا وفاء وعرفان 
لألتراك

عام  )أُسس  السوري«  التركماني  »المجلس  يعتمد 
2013( في خطابه على ذكر المسمى القديم لمدينة 
الراعي بريف حلب الشمالي، وهو »جوبان بيه«، 
بإضفاء طابع تركي  له  األمر ال عالقة  أن  ويعتبر 
للبلدة  الحقيقي  المنطقة، بل هو استعادة االسم  على 
الحدودية مع تركيا، والتي غيرت الحكومة السورية 
إلى »الراعي«، كغيرها من  في عهد األسد اسمها 

قرى وبلدات المنطقة.

مرافق.. فصائل.. مدارس.. مالمح 
تركية بارزة

الخدمية  المشاريع  بعض  إقامة  في  تركيا  أسهمت 
بشكل  انعكس  الذي  األمر  المنطقة،  في  والتعليمية 

إيجابي على الواقع التعليمي والخدمي والطبي.
التركية  الجامعات  لبعض  فروع  افتتاح  تّم  فقد 
الحكومية في ريف حلب، ومن بينها جامعتا حران 
وغازي عنتاب، اللتان فتحتا أبوابهما أمام الطالب 

في العام الدراسي الحالي.
التركية  الحكومة  وسعت  الطبي  الصعيد  وعلى 
في  المستشفيات  بعض  وزارة صحتها  طريق  عن 
عن  فضاًل  صحية،  مراكز  عدة  ورممت  المنطقة 
مدينة  في  مشفى  وافتتحت  جديدة،  أخرى  إنشاء 
في  تطوًرا  واألكثر  األكبر  يعتبر  الذي  الباب، 

المنطقة، وآخر في مدينة الراعي.

على المستوى الخدمي أقامت تركيا ستة أفرع للبريد 
الحكومي التركي »PTT« في مدن عفرين واعزاز 

ومارع وجرابلس والباب، وبلدة الراعي.
»تورك  التركية  االتصاالت  شركة  افتتحت  كما 
حلب  ريف  في  لها  خدمات  مركز  أول  تيليكوم« 
تدعيم  إلى  باإلضافة   ،2018 تموز  في  الشمالي، 
الباب  مناطق  في  الموجودة  االتصاالت  أبراج 

.»4.5 G« واعزاز بشبكة االنترنت السريعة
المشاريع التركية، إلى جانب مجموعة من المشاريع 
بدعم  المنطقة  في  المحلية  المجالس  نفذتها  التي 
تركي، أبرزت المالمح التركية في المنطقة وجعلتها 

سمة عامة، عبر بعض األسماء المطلقة عليها.

دوار أردوغان وحديقة األمة 
العثامنية

بعد  الرئيسية  والساحات  الشوارع  بعض  اتخذت 
تركيًا،  المدعومة  العسكرية،  الفصائل  سيطرة 
أسماء جديدة، ومنها دوار »كاوا الحداد« في مدينة 
عفرين، والذي أصبح اسمه دوار »غصن الزيتون« 
)في إشارة إلى العملية العسكرية التركية التي تحمل 
وسط  السرايا«  »مبنى  ساحة  ودوار  ذاته(،  االسم 
طيب  »رجب  ساحة  اسمه  أصبح  الذي  المدينة، 

أردوغان«.

»الشهيد  حديقة  اسم  تغيير  تم  اعزاز  مدينة  وفي 
عمار الداديخي« بعد ترميمها، في نهاية شهر أيار 
الماضي، إذ أطلقت والية كلّس جنوبي تركيا على 
عشرينيات  إلى  تأسيسها  تاريخ  يعود  التي  الحديقة 
العثمانية«،  »األمة  حديقة  اسم  الماضي،  القرن 

بحسب ما ذكره المكتب اإلعالمي في اعزاز.
مدرسة  على  بيرق«  آل  »بوالنت  اسم  أطلق  كما 
ابتدائية في مدينة الباب، وهو اسم ضابط تركي قتل 
المدينة  في  داعش  ضد  العسكرية  العمليات  خالل 

شرقي حلب.

فصائل سورية بأسامء »عثامنية«

الوطني«  »الجيش  برز  التنظيمي  الصعيد  على 
ككتلة عسكرية منظمة في الشمال السوري، أُسست 
مطلع 2018، وتم تقسيم الجيش بعد اإلعالن عنه 
إلى ثالثة فيالق )الفيلق األول، الفيلق الثاني، الفيلق 
المنضوية  والكتائب  الفيالق  تلك  وجردت  الثالث(، 
أكانت  سواء  بها،  سميت  التي  األسماء  من  تحتها 

تركية أم عربية.
تحت  المنضوية  الفصائل  بعض  تُطلق  بالمقابل، 
دالالت  ذات  أسماء  نفسها  على  الوطني  الجيش 
تركية، كما هو الحال بالنسبة لفصيل »سليمان شاه« 
الذي خّرج قائده مؤخًرا كتيبة تحت مسمى »أشبال 
له  أخرى  صورة  في  يظهر  أن  قبل  أرطغرل«، 
واضعًا فيها العلم التركي على صدره وعلم الثورة 
الرسمي  العسكري  اللباس  في  األيمن،  كتفه  على 

الخاص به.
و«محمد  مراد«  »السلطان  فصائل  إلى  إضافة 

الفاتح« و«لواء سمرقند« وغيرها من المسميات.

علم تركيا عىل »الجالءات« املدرسية

المنطقة  في  التركي  الظل  تحت  التغييرات  طالت 
»الحكومة  قررتها  التي  الدراسية  المناهج 
مضامينها  بعض  عدلت  والتي  المؤقتة«،  السورية 
مواد  في  وخصوًصا  فيها،  السياسية  واإلشارات 
التاريخ والجغرافيا، إذ تم، على سبيل المثال، إزالة 
واستبدال  عثماني«  »احتالل  إلى  تشير  كلمات  أي 
التربية  وزير  أكده  ما  وهو  بها،  عثماني«  »حكم 
والتعليم، عماد برق، في لقاء سابق مع عنب بلدي.

نظامها  تطبيق  على  تركيا  تعمل  ذاته  الوقت  في 
فيه  تعمل  الذي  بالوقت  المناطق،  التعليمي في هذه 
على إنشاء منظومة تعليمية متكاملة تخدم المنطقة، 
وتضم هذه المناطق نحو 500 مدرسة، يدرس فيها 
وزارة  تصريحات  وفق  طالب،  ألف   150 نحو 

التعليم التركية.
وأُدرجت اللغة التركية في المناهج الدراسية ابتداء 
الثانوية،  المرحلة  حتى  االبتدائية  المرحلة  من 
التعليمية في مجلس  المكاتب  وفق قرار صدر عن 

محافظة حلب الحرة، عام 2017.
وظهر الطابع التركي جليًا في العملية التعليمية، بعد 
أن جمعت المكاتب التعليمية في مناطق ريف حلب 
الثورة  علمي  المدرسية  »الجالءات«  أغلفة  على 

وتركيا.

النفوس والهويات

الشمالي،  حلب  ريف  في  النفوس  دوائر  ترتبط 
بواليتي هاتاي وكلّس وغازي عنتاب جنوبي تركيا، 
وتفرض هذه الدوائر على السكان في أغلب مناطق 
ريف حلب الشمالي استصدار بطاقات تعريفية تدخل 
بيانات حملتها من السوريين بنظام النفوس التركي.

شهادات  وتقديم  السيارات  »تلويح«  ربط  تم  كما 
بدئ  والتي  العام،  التركي  بالنظام  المركبات،  قيادة 
تنظيمها من قبل المجالس المحلية، في آب من عام 
2018، ولم تتبلور في شكلها الحالي حتى آذار من 

العام الحالي.
آذار  المحلي في اعزاز، في شهر  المجلس  وأطلق 
النفوس  بإدارة  مرتبطة  مركزية  شبكة  الماضي، 
والية  في  بالنقل  الخاصة  وبالمؤسسات  المدينة  في 
المواصالت  مكاتب  بالوالية  ترتبط  كذلك  كلّس، 
أخترين،  وبلدات  مدن  في  المحلية  المجالس  في 
مدن  ترتبط  بينما  والراعي،  ومارع،  وصوران، 
والية  مع  مركزية  بشبكة  وقباسين  وبزاعة  الباب 

غازي عنتاب.

ما تبعات غلبة الطابع الرتيك يف 
ريف حلب؟

يخلق الزحف الثقافي التركي في ريف حلب الشمالي 
على  والمبنية  السوريون،  عنها  عبّر  مخاوف 
تساؤالت حول احتمالية وجود نيّة للتمدد التركي في 

الشمال السوري.
النسبة  للرأي..  استطالع  المخاوف جاءت من  تلك 

االستطالع،  في  المشاركين  من   )%55( األكبر 
أّن  يرون   2300 من  أكثر  عددهم  بلغ  والذين 
وكتب  موّجهة.  تركية  بسياسة  مدفوع  الطابع  هذا 
سوريا  على  خطر  التركي  الوجود  »إّن  متابعون 
توسعية  أهدافًا  لتركيا  و«إن  السوري«،  والشعب 
الستعادة األراضي التي كانت تسيطر عليها الدولة 

العثمانية سابقًا«.
أن  يعتقدون  االستطالع  في  المشاركين  من   %46
هي  حلب  ريف  في  المحليين  المسؤولين  مبادرات 
في  التركي  الطابع  لظهور  المجال  أتاحت  التي 

المنطقة.

سياسة ناعمة

مدير منظمة »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« 
بسام األحمد، يرى أن التسميات التركية التي أطلقت 
ال  حلب  ريف  في  العامة  والمرافق  الحدائق  على 
تعتبر أمًرا مفروًضا من قبل تركيا، وهي في نفس 

الوقت ليست اجتهادًا فرديًا.
ناعمة  سياسية  هناك  أن  »يبدو  األحمد،  ويقول 
التي  أو  العربية  المناطق  وتتريك  المنطقة،  لتتريك 
وجرابلس  الباب  مثل  منها،  األغلبية  العرب  يشكل 
واعزاز، وأيًضا المناطق ذات الغالبية الكردية متل 

عفرين«.
هو  التسميات  إطالق  سبب  فإن  األحمد  وبحسب 
ارتباط المجموعات العسكرية الموجودة في المنطقة 
بالحكومة التركية، إذ تحمل عدة مجموعات عسكرية 
في مسمياتها أسماء سالطين أتراك، وعلى الجانب 
يعرفون  ال  المحلية  المجالس  رؤساء  فإن  اآلخر 

األسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا األمر.
تغييًرا  تشهد  حلب  ريف  مناطق  أن  الواضح  ومن 
المناطق  تتريك  أن  معتبًرا  األحمد،  وفق  ثقافيًا، 
العربية يتم »بشكل واضح«، بينما يتم العمل على 
»وهذا  كعفرين،  أخرى  مناطق  وتعريب  تتريك 

مؤشر خطير«، بحسب وصفه.
النظام  مع  مشكلة  لدينا  »نعم  األحمد،  ويضيف 
سورية  والثقافة  سورية  األرض  لكن  السوري، 
الثقافة واللغة  بها، ونحترم  وعربية وكردية ونعتز 
التركية، لكن هذا ال يعني تتريك أمور معينة، ألن 
العرب  بين  جدًا  كبيرة  يخلق حساسيات  الموضوع 

والكرد واألتراك والتركمان من جهة أخرى«.

ما األثر املستقبيل؟

مرافق  على  التركية  المسميات  إطالق  يندرج  هل 
عليها  تعمل  »تتريك«  سياسة  ضمن  حلب  ريف 
وليد  إجراء  عن  عبارة  هي  أم  المنطقة،  في  تركيا 
وما  أخرى؟  أبعاد  له  تكون  أن  يمكن  ال  المرحلة 
األثر المستقبلي لهذه الخطوات، خاصةً أن المنطقة 
من  كامل  بشكل  ومدنيًا  عسكريًا  تدار  أصبحت 
كلّس  في  التركية  الواليات  عبر  التركي  الجانب 

وغازي عنتاب وهاتاي؟
بحسب بسام األحمد فإن اآلثار المستقبلية التي تقف 
وراء التسميات »خطيرة«، إذ تعتبر عمليات تغيير 

ديموغرافي لكن بالطريقة الناعمة، بحسب تعبيره.
التغيير  كان  السوري  النزاع  بدايات  »في  ويقول 
بعد  الحالي  الوقت  في  أما  واضًحا،  الديموغرافي 
الذي يدور  الضجة اإلعالمية والتوثيقات والحديث 
إلى  األمر  فتحول  االنتهاكات،  عن  الشارع  في 

الصيغة الدبلوماسية بالطريقة الناعمة«.
إلى  تحتاج  الديموغرافي  للتغيير  الناعمة  الطريقة 
وبخصوص  األحمد،  بحسب  إلثباتها،  كبير  عمل 
المنطقة تعيين أشخاص والؤهم  ريف حلب، تشهد 
إداريًا  المنطقة  ربطت  ذلك  جانب  وإلى  تركي، 

وعسكريًا وسياسيًا بها.
ويشير إلى أنه »يجب على كل دولة أن تحترم سيادة 
واستقاللية الدول الثانية، بغض النظر عن الموقف 

من النظام الحالي لهذه الدولة«.
الجهات  أن  األحمد  يرى  السابق  اإلطار  وفي 
وكثير  والسياسية  الحقوقية  والمنظمات  اإلعالمية 
موقف  أي  لديها  يوجد  ال  الدولية  المنظمات  من 
الفرات«  مناطق »درع  في  ما يحصل  ِجدي حول 
أنها صامتة »ألسباب  بمعنى  الزيتون«،  و«غصن 
تتعلق  أخرى  وأسباب  الحيادية  قلة  أو  سياسية 

باالنحياز«.
األحمد،  يضيف  الحقوقي  القانوني  وبالمعنى 
بخصوص  موقفًا  تتخذ  أن  المنظمات  على  »يجب 
انتهاكات  على  يقتصر  ال  العمل  ألن  االنتهاكات، 
الوقوف في  العمل على  بل يجب  السوري،  النظام 
وجه انتهاكات تركيا ومرتزقتها، وأي طرف آخر«، 
مشيًرا إلى أن منطقة ريف حلب تعاني من تقصير 
الحقوقية،  المنظمات  قبل  من  التغطيات  في  كبير 

»وهو أمر مؤسف ويضر بمصداقيتها«.
مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا

الفنان الشهيد هوزان سرحد... صوت هادر مع أزيز الرصاص

ملكة الرواية البوليسية... آغاثا كريستي

»كل عام وطيفك العيد.. أبي«

إعداد/ عبد الرحمن محمد

يتردد  كان  ثائر  وصوت  خالدة،  فنية  أعمال 
تردد  حرية  وصرخات  والوديان،  الجبال  بين 
كانت  هكذا  الوطن،  مساحات  عبر  صداها 
الثائر  والشهيد  الشاب  الفنان  وصوت  أغنيات 
من  العديد  مع  شارك  الذي  سرحد«،  »هوزان 
واالحتفاالت  المهرجانات  في  الكرد  الفنانين 
وأغنيات تدعو  وثقافياً  فنياً  القومية، وترك إرثاً 
للثورة والحرية قبل أن يكلل نضاله باالستشهاد 
واللحاق بمواكب الخالدين، قبل أن يلتحق بقافلة 
الشهداء قبل 21 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً ثقافياً فنياً 
ووطنياً وثورياً، وللحفاظ على هذا اإلرث شكلت 
مجموعة من الفنانيين في مدينة السليمانية فرقة 
هوزان  الشهيد  »فرقة  اسم  عليها  أطلقت  فنية 

سرحد«.
من  هو  الحقيقي،  اسمه  دوغان،  آلب  سليمان 
مواليد 24 تموز 1970 في مدينة آغري بباكور 
حيث  عائلته  في  األصغر  واالبن  كردستان، 
كان له ثالثة إخوة وأختين، بدأ العزف على آلة 

»ساز« وهو في السابعة من عمره.

في  الموسيقى  سرحد  درس   1988 عام  في 
جامعة أزمير، وتخرج منها عام 1991م، وكان 
شغوفاً بالدراسة والبحث فيما يخص الثقافة والفن 
الجامعية، هدفه في  يتابع دراسته  الكردي وهو 

ذلك إحياء بعض األغاني الكردية التراثية، وفي 
يلدز، وفي  عام 1991 تزوج من طالبة تدعى 
إلى  يلدز  وزوجته  انضم  نفسه  العام  من  تموز 
لكن  الكردستاني،  العمال  صفوف كريال حزب 

التركي  االحتالل  ألقى جيش  فترة وجيزة  وبعد 
القبض على زوجته يلدز وحكمت عليها بالسجن 

12 سنة.
بعد إلقاء القبض على زوجته والحكم عليها قصد 
لينضم  لبنان  إلى  انتقل  ثم  ومن  سوريا  سرحد 
أكاديمية  في  التدريبية  الدورات  من  العديد  إلى 
أنهى تدريباته قصد  معصوم قورقماز، وعندما 
إلى  هناك  من  لينتقل  لفترة  »حفتانين«  منطقة 
الثقافة  مجال  في  أوروبا  في  النضال  ساحات 

والفن والموسيقى.
في منتصف تسعينيات القرن الماضي عاد سرحد 
من أوروبا قاصداً جبال زاب في كردستان، ثم 
موزبوتاميا  مركز  في  وعمل  هولير  إلى  توجه 
للثقافة والفن، ثم انتقل إلى مدينة السليمانية، وبعد 
الجرحى  ومشفى  والفن  الثقافة  مركز  تعرض 
الديمقراطي  الحزب  قوات  لهجوم  هولير  في 
االحتالل  جيش  جانب  إلى   PDK الكردستاني 
عن  أسفرت   ،1997 أيار   17 بتاريخ  التركي 

مجزرة سقط فيها العشرات من الشهداء.
الشهيد  أطلق  هولير  شهداء  ألرواح  وتخليداً 
)هولير(،  باسم  الشهيرة  أغنيته  سرحد  هوزان 

األغنية التي ال تزال تتردد في مناطق شتى من 
كردستان وعلى شفاه شرائح عمرية مختلفة. 

في  سرحد  الشهيد  قضاها  سنوات  ثالثة  قرابة 
األعمال  من  العديد  أنجز  حيث  السليمانية، 
الفنية مع زمالء الدرب في المدينة، وفي الثاني 
من  عدد  وبرفقة   ،1999 تموز  من  والعشرين 
المقاتلين، توجه الشهيد هوزان سرحد إلى منطقة 
بباكور كردستان لتصوير كليب أغنية،  بوطان 
لكن نتيجة كمين غادر لجيش االحتالل التركي 
أثناء مسيرتهم إلى بوطان، وبعد مقاومة، التحق 

سرحد ورفاقه بقافلة الشهداء.

ليلى الدردوري )كاتبة وناقدة مغربية(  

اإلنجليزية  الروائية  الغموض  كاتبة  تعتلي  أن 
لألدب(  الملكية  اللجنة  )عضو  كريستي  آغاثا 
باألحرى  أو  البوليسية  الرواية  مملكة  عرش 
على  بحصولها   )1955( سنة  الجريمة  رواية 
لـ)كتاب  تكريم  كأعلى  ماستر(  )جراند  جائزة 
أن  السنة  نفس  في  ثم  أمريكا(،  في  الغموض 
الشاهد( على جائزة  تحوز مسرحيتها )مقاضاة 
)ادغار(، وتنال أعلى تصويت من زمالء )رابطة 
روجر  )مقتل  روايتها  عن  الجريمة(  كتاب 

اإلطالق،  على  بوليسية  رواية  كأفضل  أكريد( 
لألرقام  )غينيس(  موسوعة  إدراج  عن  فضالً 
مبيعاً  روائية  كأفضل  كريستي  أجاثا  القياسية 
ملياري  نحو  رواياتها  بلغت  إذ  اإلطالق،  على 
الثالثة  المرتبة  تحتل  أعمالها  أن  نسخة وحددت 
في تصنيف الكتب األكثر انتشاراً في العالم وفقاً 
أعمالها  ترجمة  بعد  المترجمة،  الكتب  لمؤشر 
يبق أحد(  لم  )ثم  بعد روايتها  لغة  إلى )103(  
 )100( حققت  التي  كريستي  روايات  كأفضل 
أفضل  يجعلها  ما  اآلن،  حتى  مبيعات  مليون 
رواية غموض، فيما تحمل مسرحيتها )مصيدة 
الفئران( الرقم القياسي كأفضل عرض مسرحي 
ليظل حتى  اند(  السفراء في )وست  في مسرح 
سنة )2019( أكثر عرض من )27000( أداء. 
الكاتبة  هذه  أن  على  دليل  منازع ألكبر  بال  إنه 
وفاة  بعد  البوليسية  الرواية  صولجان  تلقفت 
عالمية  ومقدرة  وباقتدار  سايرز(  )دوروني 
أبطالها  أسماء  تخليد  على  الرائدة  بمقدرتها 
ضمت  التي  الجريمة  رواية  عشاق  ذاكرة  في 
ترسخت  بل  للجمهور  محببة  شخصيات 
)اآلنسة  هي  الشخصيات  هذه  ذاكرتهم،  في 
تومي  كوين/  هارلي  السيد  وباركربين/  ماربل 
وتوبينس/ هيركيول بوارو( الذي ظل الشخصية 
بأنه  اعتقادها  من  الرغم  على  للكاتبة  المفضلة 

شخص ال يطاق.
والمؤكد أن آغاثا كريستي لم تجد الطريق ُمعبداً 
مستعصية  الرواية  من  النوع  هذا  في  لإلبداع 

األنفاس والحبر والخيال لتتألق في نجم يراعها 
وتخييالً  َحبكة  الجمهور  أنفاس  على  القابض 
خبرت  بل  كاتم،  انتظار  ألفق  وتوقاً  وتشويقاً 
القصيرة  القصصية  الكتابة  تجربة  وعاشت 
والمسرحية والرواية الرومانسية عبر كتابة ست 
روايات تحت اسم مستعار )ماري ويستماكون( 
من   )66( رواياتها  بفضل  اشتهرت  انها  ال 
البوليسية باإلضافة إلى )14(  صنف الروايات 

من القصص مستخدمة اسمها الحقيقي.
ولعل في تفاصيل طفولتها دور أمها اإلنجليزية 
نحو  توجيهها  على  اإلشراف  دور  أتقنت  التي 
القراءة والكتابة وهي بعد طفلة. فقد ولدت آغاثا 
)أشفيلد  في  المتوسطة  الطبقة  من  عائلة  في 
قبل  األول  بزوجها  التقت  ديفون(،  توركاري 
استدعاؤه  تم  أن  بعد  األولى،  العالمية  الحرب 
كتيبة  في  كريستي  الحربية، عملت  الجبهة  إلى 
اإلغاثة وفي مستوصف كيميائي مما مكنها من 

معرفة في األدوية والسموم. 
بدأت الكتابة أثناء الحرب العالمية األولى بكتابة 
سنة  الغامضة(  ستايلز  )قضية  بوليسية  رواية 
نجاحاً  لألسف  حققت  الرواية  هذه   )1920(
لنوع  جماهيرية  لقاعدة  أسست  لكنها  محدوداً 
أكثر  كتابة  في  آغاثا  وأكملت  الجريمة،  رواية 
والقصص  الروايات  بين  تنوع  )مئة( عمل  من 
الشعر  في  ومجلدين  والمسرحيات،  القصيرة 
وعملين في السيرة الذاتية، لكن استطالعاً عاماً 
أحد(  يبق  لم  )ثم  البوليسية  الرواية  أن  أظهر 

هي الرواية المفضلة لدى الجمهور ولدى آجاثا 
كريستي إذ وجدتها أصعب رواية كتابة.

وتزوجت اغاثا كريستي من عالم اآلثار )ماكس 
والذي   )1930( سنة  الثانية  للمرة  مالوان( 
التقت به في )بالد الرافدين( حيث ساعدته آغاثا 
بخبرته  استعانت  بينما  اكتشافاته،  في  كريستي 
)جريمة  رواية  في  الحال  هو  كما  الكتابة  في 
بالد  في  و)جريمة  السريع(  الشرق  قطار  في 

الرافدين( و )موت فوق النيل(.
)هكذا  أو  أعيش(  )هكذا  المذكرات  وفي صنف 

بمعية  تأليفه  لها  تم  الذي   )1946( سنة  أحيا( 
للجزيرة  زيارتها  عن  آغاثا  تتحدث  زوجها 
تعلمت  حيث  الكردية،  األغلبية  ذات  السورية 
اللغة الكردية وارتدت األزياء الكردية، وتصف 
التنقيبات األثرية في عدد من التالل األثرية مثل 
)كري موزان( و)تل بيدر( وغيرها، كما تصف 
ترجم  وقد  )سوريا(  في  السوريين  عيش  طرق 

هذا الكتاب إلى اللغة العربية.
فيما تبرز عناوين أعمالها الروائية البوليسية في 
)هيركيول بوارو(/ )مقتل روجر أكريد(/ )لغز 
)جرائم  أدجوير(/  اللورد  )موت   /) سيتافورد 
األبجدية(/ )أوراق لعب على الطاولة(/ )السرو 
)ساعة  صغيرة(/  خنازير  )خمسة  الحزين(/ 
هي  )اآلتية  جريمة(/  عن  )إعالن  الصفر(/ 
)الجريمة  )الستارة(/  ينتهي(/  )ليل ال   /) اآلتية 
النائمة(/ )جريمة في قطار الشرق السريع(/ )ثم 

لم يبق احد( .
والقصص  الروايات  معظم  اقتبست  وقد 
واإلذاعة  للتلفزيون  كريستي  ألغاثا  البوليسية 
وألعاب الفيديو واستند ألكثر من ثالثين شريطاً 

من األشرطة المطولة إلى أعمالها.
 )1976( سنة  يناير  في  كريستي  آغاثا  توفيت 
بشخصية  تمتعت  أنها  الذاتية  في سيرتها  وذكر 

بارزة في تاريخ أدب الرواية البوليسية عالمياً.

آمنة محمد علي األوجلي )شاعرة ليبية(

واتساع  الزمان..  امتداد  يا  أينها؟  ويدك  العيد،  يد  تصافحني 
المكان.. روحي تنز ذكرى، أيا سمح السجية، وجه موسوم بأثر 
السجود على جبهتك الطاهرة.. أستدعيك، وأتشبث بك. مزهوة 
بحزامك  ونصل..  نصل  يشحذان  الزمن.  يسكنهما  بيدان  بك 

األحمر الجلدي القاني.. العريض.. وصدريتك السوداء، تسلمها 
كلما  تلبسه  الذي  الرمادي،  »برونسك«  ترتدي  لكي  جانباً  لي 
المسجد  من  خروجك  بعد  لكن  به.  تذبح  لكي  األضحى  عادنا 
القريب جداً من منزلنا.. »مسجد أبي بكر الصديق«، تذهب أوالً 
إلى منزل جارنا الحاج »محمد بودبوس« رحمه هللا لتذبح لهم 

أضحيتهم.
حتى  لمنزلنا  مقابالً  العبيدي«  »الشريف  الحاج  منزل  وتدخل 
اللحظة مهنئاً ومعيداً، وتأتينا بعدها لتذبح لنا.. نركض إليك. نقبل 
تعانقني كثيراً  يدك ورأسك.. »كل عام وأنت بخير أبي« كنت 
وتقول: كل عام وأنت وبناتك بخير.. رضي هللا عنك وعنهن، 

أرتق ساعات العيد بعمري معك، واتضور سويعة معك. 
أيا أماني وأنا في مهب العاصفة بزهرتين احتضنتهما فربتا في 
نشيدي  يا  بعدك..  دائم  حذر  في  مباركاً..  غرساً  عباءتك  سرة 

القدسي، رائحتك بحواسي.. يا قنديل حكاياتي.
وعطر الوجود.. ربتتك تسند ثقلي.. يا كل المعاني يا بيادر قمحي 
وبنفسج قصيدي.. ويا صالة تصد عني الريح وفحيح العواصف؛ 

صباح العيد ومجرة وجد، ومرارة فقد ال تتسع األبجدية لها.
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حرب المياه.. المنطقة ُتعاني منذ أشهر جّراء حبس تركيا مياه الفرات

هدفنا األساسي المحافظة على أمالك الغائبين العقارية وضبط التالعب

اقتصادي يدعو اإلدارة الذاتية إلطالق مشاريع اقتصادية في ظل غياب المساعدات األممّية

المقاومة طريقنا والوحدة الكردية سبيل إلتمام الدرب
من  أكثر  منذ  التركي  االحتالل  دولة  تواصل 
خمسة أشهر، حبس كميات كبيرة من مياه نهر 
تشير  فيما  السوريّة،  األراضي  عن  الفرات 
بعض  تشهدها  كارثية  أوضاع  إلى  األرقام 
على  المياه  حبس  يؤثر  إذ  السوريّة،  المناطق 
الحياة اليومية لألهالي ويُشّكل مخاطر عدة على 

قطاعات حياتية مختلفة.
المنصرم  الثاني  كانون  شهر  من   27 الـ  منذ 
ودولة االحتالل التركي تسرق حصة السوريين 
من مياه نهر الفرات، إذ ال تطلق سوى أقل من 
بينما  الثانية،  في  المياه  من  مكعب  متر   200
مع  سوريا  إليها  توصلت  التي  االتفاقية  تنص 
تركيا على ضرورة أال يقل يكون الوارد المائي 
من مياه الفرات إلى سوريا عن 500 متر مكعب 

في الثانية.

أرقام كارثية

المهندس  )تشرين(  آفا  روج  سد  في  اإلداري 
آفا  روج  سد  »منسوب  إن  يقول  بيرم  جهاد 
فهو  الحالي  المنسوب  أما   ،325،50 الطبيعي 
ويتبقى  األدنى،  الحد  منسوب  وهو   320،70
العمل  عن  السد  ويخرج  فقط  سنتمتراً   70 منه 

نهائياً«.
إلى  انخفض  المياه  فإن منسوب  بيرم،  وبحسب 
أكثر من 4،5 متراً من أصل 5 أمتار، بحسب 
مقياس الميرا على مستوى سطح البحر في سد 
روج آفا، الذي تبلغ سعة بحيرته 1،9 مليار متر 

مكعب.
أن  بيرم  فيوضح  الفرات  سد  منسوب  عن  أما 
ومنسوبه  م304،  يبلغ  الطبيعي  السد  منسوب 
منسوب  من  انخفض  وأنه  م238،  يبلغ  األدنى 
أمتار،   6 قرابة  أي   ،298،50 الطبيعي  السد 

فيما يبلغ سعة بحيرة سد الفرات 14 مليار متر 
كعب وهي بمثابة الخزان المائي الكبير للمنطقة.

الوصول إىل الحد األدىن

زيادة  إلى  الفرات  مياه  انخفاض منسوب  وأدى 
يعمل  إذ  المنطقة،  في  الكهرباء  تقنين  ساعات 
لتفادي  يومي  بشكل  فقط  ساعات  لثماني  السد 
تم  أنه  أي  تام،  بشكل  العمل  عن  السد  خروج 

خفض ساعات التشغيل إلى الحد األدنى.

الساعة  من  الكهرباء  بتوليد  آفا  روج  سد  ويبدأ 
بعد  عشر  الثانية  الساعة  حتى  مساًء  الرابعة 
منتصف الليل، ويكمل سد الفرات توليد الطاقة 
الساعة  إلى  ساعتين،  لمدة  المنطقة  حاجة  لسد 
الثانية بعد منتصف الليل، حيث تعمل هناك عنفة 

واحدة.
وعن ذلك يقول المهندس جهاد بيرم إنه »في سد 
روج تعمل عنفتان من أصل ست عنفات، وفي 
سد الفرات تعمل أربع عنفات من أصل ثماني، 
واستطاعة كل عنفة 105 ميغا، وممرها 456 

متراً مكعباً في الثانية«.
في  عنفة  كل  استطاعة  أن  إلى  بيرم  ويشير 
المنسوب الحالي 70 ميغاواط ساعي، نظراً ألن 
العنفة تعمل على ضغط المياه والضغط منخفض 

للغاية بسبب انخفاض منسوب المياه.
القادمة من  المياه  يتم تمرير  فإنه  بيرم  وبحسب 
الجانب التركي عبر سد روج آفا لتجنب استهالك 

الخزان االحتياطي.
وبما أن إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا 
أجل  من  خاص  بشكٍل  الفرات  سد  على  تعتمد 
تأمين الري والزراعة ومياه الشرب فهي األكثر 

تضرراً من خفض منسوب الفرات.
أصل  من  مكعباً  متراً  استهالك 150  ويتم  هذا 
200 متر مكعب يومياً من الوارد المائي لمياه 

إلى  يؤدي  ما  وهو  والتبخر،  والري  الشرب 
القائمين  بحسب  الكهرباء  توليد  في  انخفاض 

على السد.
بالتزامن مع ارتفاع  الماء  وازدادت نسبة تبخر 
الذي  األمر  الحالي،  الشهر  في  الحرارة  درجة 

أدى إلى فقدان نسبة جيدة من الوارد المائي.
مستهلكات  فإن  بيرم،  جهاد  المهندس  وبحسب 
مياه التبخر مع مياه الشرب تصل إلى 50 متراً 

مكعباً في الثانية بشكل تقريبي.

تأثيات سلبيرّة عىل قطاعات عدة

تتضرر منطقة شمال وشرق سوريا بشكل عام 
نتيجة انخفاض منسوب الفرات، بدءاً من تضرر 
القطاع  تضرر  إلى  وصوالً  الزراعي  القطاع 
القطاع  تضرر  عن  النظر  بغض  الحيواني 

الكهربائي.
وأدى انخفاض منسوب المياه إلى جفاف اآلبار 
الجوفية القريبة من النهر ما ألحق الضرر بالري 
والزراعة في المنطقة، مع العلم أن العام الجاري 
الموسمية،  األمطار  قلة  بسبب  جفافاً  شهد  قد 
ناهيك عن ارتفاع سعر علف المواشي وانخفاض 
أسعار األخيرة، وبالتالي تضرر مربو المواشي 

بشكل كبير.

السمكية  الثروة  تضرر  ذلك  إلى  ويضاف 
تشير  إذ  الفرات،  مياه  منسوب  انخفاض  من 
السمك  وجود  نسبة  انخفاض  إلى  المؤشرات 
جراء  منها  الكثير  موت  بسبب  البحيرتين  في 
توقفه  بعد  النهر  في  الحاصل  والتلوث  الجفاف 

عن الجريان بسبب انحساره.

كارثة صحيرّة

على  الفرات  مياه  منسوب  انخفاض  يؤثر  ولم 
بشكل  أثّر  بل  فقط؛  الحيوانية  والثروة  الزراعة 
وشرق  شمال  منطقة  سكان  صحة  على  كبير 
سوريا عامةً، إذ يزداد أعداد المصابين بحاالت 
شمال  مناطق  في  يومي  بشكل  الغذائي  التسمم 

وشرق سوريا جّراء تلوث مياه الفرات.
وألن دولة االحتالل التركّي ترمي بمياه المجاري 
الجانب  من  الوارد  الفرات  نهر  في  الصحية 
التركي، وجّراء عدم جريان المياه وانحساره في 
البحيرة يحدث تلوث المياه بشكل كبير وخاصةً 

عندما ينخفض مستوى المياه بالشكل الحالي.
أنباء  وكالة  عليها  حصلت  إحصائية  آخر  ومن 
تم  الصحة في مقاطعة كوباني  هاوار من هيئة 
توثيق 1664 حالة تسمم جراء تلوث المياه في 
توثيق  مع  بالتزامن  وحدها،  كوباني  مقاطعة 
شمال  من  مختلفة  مناطق  في  تسمم  حاالت 

وشرق سوريا بشكل يومي.

جرائم ممُستمرة

في  واإلداري  المهندس  يؤكد  حديثه  ختام  وفي 
سد روج آفا جهاد بيرم على أن شعب المنطقة 
يواجه كارثة إنسانية حقيقة مع استمرار الوضع 

على هذا النحو.
وشدد على أنه ال يجوز لتركيا أن تستخدم المياه 
المنطقة؛ حتى لو كانت  كسالح في وجه شعب 
موضوع  الفرات  مياه  فقطع  المنطقة،  تعادي 
سياسية،  لمصالح  استغالله  يجوز  وال  إنساني 

بحسب المهندس جهاد بيرم.
من  المتتالية  المطالبات  من  الرغم  وعلى 
من  الفرات  نهر  إلطالق  عدة  دولية  منظمات 
في  كسالح  استخدامه  وعدم  التركي  الجانب 
وجه شعب المنطقة، إال أن تركيا ال تزال تستمر 
بحبس المياه ومعاداة شعب منطقة شمال وشرق 
وسط  اإلنسانية  بحق  انتهاكات  مرتكبةً  سوريا 

صمت دولي وعالمي.
وكالة هاوار

الذاتية  اإلدارة  سوري،  اقتصادي  خبير  دعا 
لشمال وشرق سوريا، إلى االعتماد على مشاريع 
اقتصادية داخلية، بعد قرار مجلس األمن بتمديد 

إغالق معبر تل كوجر مع العراق.
وقال خورشيد عليكا، وهو باحث اقتصادي كردي 
المنطقة  إن  برس،  لنورث  ألمانيا،  في  يعيش 
تحتاج للتنمية ودعم جميع القطاعات االقتصادية 
العملية  ومستلزمات  الخدمات  توفير  خالل  من 

اإلنتاجية بأقل األسعار الممكنة.
وأضاف أن “هناك حتى اليوم ما يزيد عن 620 
مشروعاً صغيراً ومتوسطاً تم إنشاؤها من رواد 
أعمال وبعضها مدعومة أو مؤسسة من جانب 

اإلدارة الذاتية ومؤسساتها.”
الدولي،  األمن  مجلس  أصدر  الفائتة،  والجمعة 
المساعدات  دخول  آلية  بتمديد  يقضي  قراراً 
الحدودي  الهوى  باب  معبر  عبر  اإلنسانية 
رغم  فقط،  سوريا  غربي  شمال  إلى  تركيا  مع 
الدعوات المحلية والدولية إلعادة فتح معبر تل 

بسبب  الماضي  العام  مطلع  منذ  المغلق  كوجر 
فيتو روسي- صيني.

تُلبي  ال  المحلية  المشاريع  إن  “عليكا”  ويرى 
المنطقة وهي مشاريع صغيرة جداً،  احتياجات 
تُعزز  كبيرة  مشاريع  إطالق  من  بد  ال  “لذا 
احتياجات  وتوفر  المنطقة  في  الذاتي  االكتفاء 

السكان.”
وتعاني مناطق شمال وشرق سوريا من وضع 
بعد  وخاصةً  النواحي  كافة  من  صعب  إنساني 
لمدينتي  واحتاللها  األخيرة  التركيّة  الهجمات 
سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض أواخر عام 

.2019
مناطق  في  ماليين شخص  خمسة  نحو  ويعيش 
اإلدارة الذاتية، وتنذر حالة الحصار المفروضة 
بعواقب وخيمة من الناحية اإلنسانية، حسب بيان 

لإلدارة الذاتية.
أن  بات ضرورياً  إنه  االقتصادي  الخبير  وقال 
المالية  وهيئة  والزراعة  االقتصاد  هيئة  تطلق 
والحلفاء  الدولي  التحالف  قوات  مع  وبالتعاون 
اقتصادية  مشاريع  الذاتية  لإلدارة  الداعمين 

مستقبلية تؤمن احتياجات المنطقة.
للمنتجين “من  الدعم  وأشار إلى ضرورة تقديم 
أجل دفع عملية اإلنتاج في ظل االستغالل األمثل 
للموارد المتاحة المحدودة واالستفادة من األنهار 
الحاجات  تأمين  في  والغاز  والنفط  واآلبار 

اليومية للسكان.”
ويمكن تصدير ما هو فائض عن حاجة المنطقة 
الحاجات  “الستيراد  الصعبة  العملة  لتأمين 
تساهم  التي  والُمعدّات  اآلالت  من  الضرورية 

في زيادة اإلنتاج في جميع القطاعات”، بحسب 
“عليكا”.

في  مسؤول  قال  إعالمية  تصريحات  وبحسب 
اإلدارة الذاتية، إن إغالق معبر تل كوجر، حرم 

سكان شمال وشرق سوريا من مساعدات بقيمة 
عن  الدعم  توقف  جراء  دوالر،  مليون   26.8

الكثير من المنظمات العاملة في المنطقة

قواتنا أملنا يف النرص

أبناء  فإن  شمال وشرق سوريا،  مدن  باقي  كما 
الدرباسية مستمرون بحمالتهم الداعمة للمقاومة 
العدو  تعتبر  والتي  التركية،  الدولة  وجه  في 
الباقي  عبد  يقول  السياق  هذا  في  للُكرد.  األول 
عبد الرحمن: »اليوم تقوم دولة االحتالل التركي 
بهجمات وحشية على جبال كردستان، والهدف 
من هذه الهجمات عملياً هو إبادة الشعب الكردي 
في األجزاء األربعة. لذلك فإن الشعب الُكردي 
اليوم هو أحوج ما يكون إلى عقد مؤتمر قومي 
أعدائنا  وجه  في  نقف  أن  نستطيع  لكي  كردي، 

ونُفشل مخططاتهم«. 
مقاومة  الكريال  قوات  تُبدي  »اليوم  وأضاف: 
بطولية ضد أشرس قوة عالمية، ولكن من جهة 
الديمقراطي  الحزب   pdk سياسة  فإن  أخرى 
مقاومة  خاصرة  في  خنجراً  تُشكل  الكردستاني 

قواتنا. على الحزب الديمقراطي الكردستاني 
لها  تتعرض  التي  الهجمات  أن  حقيقةً  يعلم  أن 
وحدها،  القوات  تلك  تستهدف  ال  الكريال  قوات 
بل إنها هجماٌت تستهدف وجود الشعب الكردي 

يكمن وراء  الذي  الوحيد  الهدف  أن  كما  عامة، 
الشعب  مكتسبات  ضرب  هو  الهجمات،  تلك 
الكردي أينما كان، حيث أن عفرين وسرى كانيه 
وكرى سبي، يشكلون خير أمثلة على هذا الكالم، 
العالم أجمع يشهد بأم العين تلك االنتهاكات التي 
تحصل بحق شعبنا في تلك المناطق المحتلة«. 

وزاد: »تضع دولة االحتالل التركي طريقين ال 
نكون  أن  فإما  الُكردي،  الشعب  أمام  لهما  ثالث 
ومع  بإبادتنا،  سيقومون  أو  لهم،  أذالء  خانعين 
األسف فإن pdk قد ارتضى على نفسه سياسة 
التحرر  حركة  أن  حين  في  والخنوع،  الذل 
إلى  الوقوف  عاتقها  على  أخذت  الكردستانية 

يستطيعوا  لكي  أعدائه  وجه  في  الشعب  جانب 
ونستطيع  بها.  بدؤوا  التي  االنتصارات  تحقيق 
أتوا  عندما  عام 2014  بطوالتهم  نذكر  أن  هنا 
في  داعش،  مرتزقة  من  لتحريرها  شنكال  إلى 
مقاتلي  من  اآلالف  الذي هرب عشرات  الوقت 

بيشمركة الـ pdk من مالقاة داعش«. 
عبد الباقي يتابع حديثه بالقول: »ما يحصل اليوم 
من اقتتال بين الكرد ال يخدم سوى أعداء الشعب 
قيادات  هو  الصراع  هذا  يؤجج  ومن  الكردي، 
االحتالل  دولة  قبل  من  وتخطيط  بدعم  اإلقليم، 

التركي«.   

إدانات واستنكارات

من جانبه تحدث لصحيفتنا، صالح برو، مواطن 
من ناحية الدرباسية، حيث قال: »نستنكر وبشدة 
تلك الهجمات التي تتعرض لها قواتنا في جبال 
كردستان، تلك الهجمات التي تهدف إلى تصدير 
الخارج، في محاولة من  إلى  الداخلية  األزمات 
العدو أن يثبت للعالم بأنه منتصر، ولكن الحقيقة 
هي عكس ذلك تماماً، حيث أن العدو تكبد خسارة 
زاب  في  هزيمته  فإن  لذلك  غاري،  في  فادحة 
وحتمية،  مؤكدة  هزيمة  هي  وآفاشين،  ومتينا 
ألن قواتنا ال تزال في جاهزية تامة وفي أعلى 
العدو،  مخططات  كل  إلفشال  المقاومة  مراحل 

الهادفة إلى كسر إرادة الشعب الُكردي«. 

بالوحدة والفكر نقطع طريق 

األعداء

في سياٍق متصل رأت المواطنة نجاح أحمد أن: 
»النصر يمر في طريٍق واحد، أال وهو طريق 
الوحدة، فقوة الشعب الكردي تكمن في وحدته، 
ألن العامل األكثر فعالية بالنسبة للعدو هو عامل 
يجب  لذلك  تشتتنا،  إلى  إضافة  بيننا  الخالفات 
من  االستفادة  لنستطيع  صفوفنا  توحيد  علينا 

الظرف الراهن والوصول إلى بر الحرية«.
تحقيق  في  الثاني  المهم  »العامل  وأضافت: 
نتسلح  أن  علينا  الفكر،  عامل  هو  االنتصارات 
بفكر األمة الديمقراطية الذي طرحه القائد آبو، 
ذلك الفكر الذي يعبر عن تطلعات كافة الشعوب 
التواقة للحرية واالستقالل، لذلك يجب علينا أن 
بهذه  فكٌر  يسبقه  لم  الذي  الفكر  نعي عظمة هذا 
العظمة ويصعب أن يشهد المستقبل فكٌر عظيم 

كفكر األمة الديمقراطية«.

الطبقة/ عمر الفارس ـ حماية األمالك العقارية 
هي  الملكية،  وتحديد  التالعب  للغائبين وضبط 
أعمال مكتب أمالك الشعب والغائب في الطبقة، 
عن  الضابطة  القانونية  اإلجراءات  يوفر  حيث 
التشريعي  المجلس  أقره  الذي  القانون  طريق 
الفترة  في  المواد  لبعض  تعديالً  شهَد  والذي 

األخيرة.

ضمن اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة المدنية 
على  الحفاظ  في  الطبقة  مدينة  في  الديمقراطية 
يقطنون  الذين  للمواطنين  العقارية  الملكية 
بعد  سيما  وال  القطر،  خارج  أو  المدينة  خارج 
فترات  في  المدينة  شهدتها  التي  النزوح  حركة 
عدم االستقرار وسيطرة مرتزقة داعش عليها، 
وبسبب زيادة هجرة أصحاب األمالك العقارية 

خارج البالد؛ قامت اإلدارة المدنية الديمقراطية 
أمالك  مكتب  بتشكيل  تحريرها  بعد  الطبقة  في 
الشعب والغائب، وتشكيل نظامه الداخلي المعني 
بقانون حماية أمالك الغائب الذي أقره المجلس 
في  لكن  2018م،  عام  في  بالطبقة  التشريعي 
والقوانين  المواد  بعض  نُوقشت  األخيرة  الفترة 
من قبل المجلس التشريعي في الطبقة، وتعدلت 
المواطن  مصلحة  في  يصب  ما  وفق  القوانين 
أو  التالعب  من  ويحميه  المالك  حق  ويضمن 

التزوير. 

دور املكتب يف حامية أمالك 
الغائبني

وللحديث أكثر عن هذه القوانين أجرت صحيفتنا 
لمكتب  المشترك  الرئيس  مع  لقاء  »روناهي« 
حماية أمالك الشعب والغائب »موسى الشنعة« 
ونتيجة شكاوى  األخيرة  الفترة  قال: »في  الذي 
المواطنين المتكررة، ومطالب أصحاب األمالك 
بعض  بتعديل  القطر  خارج  القاطنين  العقارية 
أكمل وجه، كان  الحقوق على  القوانين لضمان 
ال بد لنا من مناقشة هذِه القضايا والوقوف عند 
هذه المشاكل، وتعديل بعض المواد من القانون 
المقرر في السابق وفق القانون التشريعي الذي 
الذي  الملكيات والحقوق لجميع األطراف  يحدد 

تقرر في عام 2018«. 
الديمقراطية  المدنية  »اإلدارة  الشنعة:  وأضاف 
مع  مقارنة  الشكاوى  هذه  االعتبار  بعين  أخذت 
إيجار  فأسعار  الراهن،  االقتصادي  الوضع 
كثيرة  وعائالت  مرتفعة،  الطبقة  في  العقارات 
تتوافد إلى المدينة، وهذه العائالت بأمس الحاجة 

إلى بيوت بأسعاٍر معقولة«.

تعديل املادة 17 حق املالك يف 
استالم عقارِه

ونوه الشنعة إلى أن المواد القانونية التي تعدلت 
في النظام الداخلي لمكتب حماية أمالك الغائب 
المادة  كانت  حيث   18 والمادة   17 المادة  هي 
المالك لمدة  إقامة  17 تنص سابقاً على وجوب 
سنة كاملة في المدينة بعد عودته ليكون بعد ذلك 
له،  وتسليمه  عقارِه  في  التصرف  في  الحق  له 
المصلحة  مع  يتناسب  بما  القانون  تعدل  حيث 
المالك  تسليم  خالل  من  القوانين  وفق  العامة 
البيع  حرية  فيه  له  ويكون  العقار  مباشر  بشكل 

والتصرف واإلقامة.
واختتم الشنعة حديثه: »المادة الثانية التي تعدلت 
هي المادة 18 التي تنص على صالحية الوكيل 
المالك،  غياب  في  للعقار  والمباشر  الشرعي 

يجبر  الذي  المأخذ  التعديل  بعد  فيها  والتي حدد 
الوكيل االلتزام التام به مثل أنه ال يحق للوكيل 
بأسباب  إال  العقار  بإخالء  المستأجر  إجبار 
للعقار  اإليجار  قيمة  تحديد  أيضاً  لذلك،  موجبة 
تزامناً مع األوضاع الصعبة التي تمر فيها البالد 
للمواطنين  اإلنسانية  والحاالت  المعيشة  وغالء 

المدينة، كل هذه اإلجراءات نحن  إلى  الوافدين 
اإلمكانات  وفق  وتحسينها  تطويرها  على  نعمل 
المواطنين  حقوق  تحفظ  خطوة  في  المتاحة 
عمل  آلية  في  التالعب  وتمنع  الغائبين  وأمالك 

الوكيل وصالحيته«. 

)الكردية( مع هذه  القوى  المشروع، وفي ظل تعاون بعض  الدفاع  التركي على مناطق  الدرباسية - مع استمرار هجمات دولة االحتالل  روناهي/ 
الهجمات، تبقى قوات الكريال، وبمساندة ودعم الشعب الكردي، القوة الوحيدة التي تسطر مالحم بطولية في وجه أعداء الكرد؛ وفي هذا اإلطار 

فإن شعوب شمال وشرق سوريا يؤكدون دائمًا على دعمهم لمقاومة قواتهم في جبال كردستان. 
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