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نساء الرقة يف تظاهرة: ندين صمت 
المجتمع الدويل أمام انتهاكات 

االحتالل الرتكي
قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع 

الديمقراطي في إقليم الفرات أوصمان خلف 
إن تشديد العزلة على القائد أوجالن يعني 
ان المؤامرة مستمرة على الشعب الكردي 
بأكمله، بخاصٍة أن المنطقة تمر بأوضاع 

خطيرة، وأكد بأن هناك هجمات ومؤامرات 
متواصلة من قبل المحتل التركي حيث تسعى 

للقضاء على الوجود الكردي...«4

تحت شعار »بروح الشهيدة 
سوسن سنحمي ثورتنا ونصنع 

السالم« خرجت نساء الرقة 
في مظاهرة طالبن من خاللها 
بخروج االحتالل التركي من 

مناطق شمال وشرق سوريا، 
ونددن بالصمت الدولي حيال 
جرائم االحتالل التركي...«3

المجلس الوطين الكردي ُيساهم يف 
انتهاكات المحتل الرتكي ومرتزقته

من  حسين  الحنان  عبد  بمنبج  الشهباء  مقاطعة  وافدي  لجنة  في  اإلداري  استغرب 
الدعوة التي وجهها المجلس الوطني الكردي بعودة أهالي عفرين إلى بيوتهم وتساءل 
عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها لمهجري عفرين في حال عودتهم إلى المقاطعة 
المحتلة، وقال »هل حافظ المجلس الوطني الكردي على السكان الموجودين حالياً في 

عفرين وعدم تعرضهم للمضايقات وعمليات الخطف واإلهانة؟...«2

اإلدارة الذاتية تتخذ إجراءات لوقف 
تصاعد اإلصابات بكورونا

مع تصاعد حدة اإلصابات بفيروس كورونا بمناطق شمال وشرق سوريا تتجه اإلدارة الذاتي�ة التخاذ إجراءات تتعلق بتطبيق قيود على التجمعات 
البشرية، وسط زيادة الحفالت والسهرات...«6

بعدسة: دلين احمد

المهرجان السادس لفن الطفل بشمال وشرق سوريا.. نسج للثقافة المجتمعية
آرام  صالة  ضمت   - خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
ديكران في مدينة رميالن في يوم السالم العالمي 
شمال  أطفال  من  المئات  واألمل،  السالم  أيقونة 
وشرق سوريا مثّلوا ثقافاتهم ولغاتهم من خالل 
فنية  لوحة  شكلت  وهادفة  ُمعبِّرة  فنية  عروض 

بهية وزاخرة بمعاني السالم والطمأنينة.
انطلقت  األطفال  بزينة  يحلو  السالم  شعار  تحت 
الطفل في شمال  لفن  السادس  المهرجان  فعاليات 
للثقافة  ديكران  آرام  مركز  في  سوريا  وشرق 
من  العديد  بمشاركة  رميالن،  مدينة  في  والفن 
مقاطعة  وبلدات  مدن  مختلف  من  الفنية  الفرق 
وشرق  شمال  أطفال  من  المئات  ضمت  قامشلو 
للثقافة والفن  سوريا وبرعاية حركة ميزوبوتاميا 
شمال  في  الذهبي  الهالل  وحركة  الديمقراطي 
ليوم  الفنية  العروض  وتضمنت  سوريا،  وشرق 
االفتتاح فرقة أوركسترا والدبكة والمسرح والغناء 
شمال  شعوب  وفلكلور  ثقافات  العروض  مثلت 
كان  المهرجان  هامش  وعلى  سوريا،  وشرق 
لصحيفتنا لقاء مع اللجنة التحضيرية وأعضاء من 

الفرق الفنية المشاركة.

اجتمعت ثقافات شعوب المنطقة في مكان واحد

وتحدثت لنا عضوة اللجنة التحضيرية للمهرجان 
سوريا  وشرق  شمال  في  الطفل  لفن  السادس 
مبادئ  ترسيخ  أهمية  مدى  عن  زلفو«  »رهف 
واللغة  والثقافة  باألرض  والتشبث  الوطن  حب 
لبدء  اختيارنا  »كان  قائلةً:  طفل،  كل  أذهان  في 
متزامناً  الطفل  لفن  السادس  المهرجان  فعاليات 
للسالم  رمز  الطفل  كون  العالمي  السالم  يوم  مع 
واألمل بغٍد واعد، فنحن نُهيئ األطفال من خالل 
وترسيخ  الوطن  بمحبة  فكرهم  ونُغني  فعالياتنا 
تثمر  لكي  الطفولة  منذ  أذهانهم  في  الحر  الفكر 
بذور طموح وآمال الطفل مستقبالً مشرقاً وحياةً 
حرة كريمة، فتنمية الطفل وبناء شخصيته أساس 

ارتباط  »إن  وأضافت:  سليم«،  مجتمع  لبناء 
حبه  مدى  عن  ينبع  لوطنه  وحبه  بأرضه  الطفل 
بدأنا  المنطلق  هذا  ومن  ولغته،  بثقافته  وتعلقه 
بتاريخ  تعرفهم  باألطفال  خاصة  فرق  بتأسيس 
وفلكلور أجدادهم والتشبث بلغتهم وثقافتهم، وفي 
هذا المهرجان أثبتت مدى نجاح الثورة في جمع 
شعوب وثقافات المنطقة في مكان واحد وبشخص 

أجيال المستقبل«.

التناغم بين الثقافات

ومن جانبها عبّرت الطفلة سارة محمد عضوة فرقة 
فرحتها  عن  حميس  تل  من  قامشلو  جبل  الشهيد 
بالمشاركة في المهرجان السادس لفن الطفل قائلةً: 
ثقافة منطقتنا،  تعبّر عن  فلكلورية  »قدمنا رقصة 
نشعر بالتناغم ما بين الثقافات وفرحين بما نقدمه 
وأتمنى  العريقة،  مناطقنا  ثقافات  يُمثل  فن  من 
من كل طفل وطفلة أن ينضموا إلى الفرق الفنية 
سبيل  في  والمهرجانات  العروض  في  ويشاركوا 
تنمية مهاراتهم وترسيخ مبادئ الوطنية والتشبث 

باألرض«.

االفتقار لقنوات الصرف الصحي بالمخيمات ُيهدد حياة النازحين..

سبعيني زرع جوانب الطريق إلى منزله بالبامياء

يوماً بعد يوم تزداد معاناة النازحين في مخيمات 
المعيشي  الوضع  سوء  من  السوري  الشمال 
تغطية  عن  المنظمات  عجز  وسط  والخدمي، 
الصرف  لقنوات  وافتقارها  االحتياجات، 
الصحي، والتي تعد من أكبر المشاكل الصحية 

التي تهدد بازدياد انتشار جائحة كورونا.
العمر  من  البالغة  الخالد  روعة  الطفلة  أصيبت 
جراء  الجلدي  القوباء  بمرض  سنوات  ثماني 
وجود خيمتها بالقرب من مياه الصرف الصحي 

المكشوف داخل مخيمات دير حسان الحدودية.
وعن إصابة روعة الخالد تقول والدتها وتدعى 
رهام السائر )35 عاماً( أن األمراض الجلدية ال 
تفارقهم منذ أن نزحوا عن مدينتهم في سراقب 
وأقاموا داخل تلك المخيمات التي تخلو من كافة 

مقومات الحياة.
الوحيدة  ليست  الخالد  ابنتها روعة  أن  وتضيف 
أخيها  وإنما  الجلدي  المرض  بهذا  التي أصيبت 
الصغير عالء البالغ من العمر )ثالث سنوات(، 
وعدداً من أطفال المخيم، وهي تحاول عرضهم 
على أطباء جلديين بعد أن راح المرض ينتشر 

في أنحاء متعددة من أجسامهم.
وبدأت رهام السائر بمرحلة العالج عن طريق 
ولكن  التعقيم  وحمامات  والمراهم  األدوية 
بطيئة،  للعالج  المصابين  أطفالها  استجابة 
المشكلة األساسية  لبقاء  السبب في ذلك  وترجع 
الذي  المكشوف  الصحي  الصرف  وهي  قائمة 
إصالحه  على  للعمل  المسؤولين  انتباه  يلفت  لم 

وحفر قنوات رئيسية حتى اللحظة، رغم أهمية 
األمر وفق تعبيرها.

أما سميرة المحمود )40 عاماً(، فقد كادت تفقد 
حياتها بعد إصابتها بحمى التيفوئيد، وهي تشكو 
وجود خيمتها بالقرب من مياه الصرف الصحي 

تقول:  إدلب،  شمال  حربنوش  مخيمات  داخل 
»الروائح الكريهة ال تفارق المخيم وخاصةً في 
هذا الجو الحار، عدا عن الحشرات والقوارض 
أدى  الخيام بشكٍل مستمر ما  التي راحت تغزو 

النتشار األمراض واألوبئة«.

وعن مرضها تشير إلى أن أكثر من طبيب أكد 
الصرف  مياه  عن  الناجمة  الفيروسات  أن  لها 
»الحمى  بهذه  بإصابتها  السبب   هي  الصحي 
القاتلة«، ونصحها األطباء باالبتعاد عن الروائح 
اإلمكان،  قدر  الجراثيم  تكاثر  وأماكن  الكريهة، 

تقول: »أين سنذهب فال مكان آخر نقصده وال 
إيجارات  دفع  أعباء  تحّمل  لنا على  مادية  قدرة 
البقاء  على  مرغمون  نحن  المرتفعة،  المنازل 
هنا في الوقت الذي ال نحظى فيه بأي رعاية أو 

اهتمام من أي جهة كانت«.
ويتزامن وجود الصرف الصحي المكشوف في 
معظم مخيمات الشمال السوري التي تضم آالف 
النازحين مع ضعف الخدمات الطبية الُمقدمة، ما 

يزيد الوضع الصحي سوءاً يوماً بعد يوم.
وحذّرت الطبيبة صفاء الجندي )38 عاماً(، من 
المكشوف  الصحي  الصرف  مشكلة  استمرار 
أهمها  أمراض  من  تتسبب  لما  المخيمات  في 
يضاف  والكوليرا،  الفيروسي  األمعاء  التهاب 
إليها انتشار الليشمانيا التي تنقل عن طريق ذبابة 
الراكدة  المياه  على  يرقاتها  تضع  التي  الرمل 
والمستنقعات، مؤكدةً أن األمر ال يقف عند هذا 
الصحة  على  المباشر  لتأثيره  يتعداه  وإنما  الحد 
حالتهم  تسوء  التي  المخيمات  لقاطني  النفسية 
الروائح  تلك  مع  واإلحباط  باليأس  ويصابون 
والمناظر المزعجة ورؤية الحشرات المتنوعة.

 1300 نحو  السوري  الشمال  منطقة  وتضم 
مخيم، يقطنها أكثر من مليون شخص غالبيتهم 
من النساء واألطفال، بينها حوالي 380 تجمعاً 
األساسية  الحياة  مقومات  تفتقر ألبسط  عشوائياً 

والخدمات الصحية.
وكالة أنباء املرأة

اختار المزارع »صالح العلي« أطراف الطريق 
فتكون  بالبامية  ليزرعها  لمنزله  المجاور،  العام 
بديالً عن األعشاب الضارة، وينتج منها ما يكفي 
عائلته عوضاً عن شراء المنتج الذي وصل ثمن 
الكيلوغرام الواحد منه الـ7000 ليرة سورية هذا 

العام.
الريف  »الثعلة«  ناحية  أهالي  من  »العلي« 
الخمس  سنواته  تمنعه  لم  للسويداء،  الغربي 
والسبعين من ممارسة الزراعة ومتابعة أشجار 
الزيتون والكرمة التي عاش معها الجزء األكبر 
من حياته، فهو يعتني بأرضه ويفرد لها الوقت 
الالزم للرعاية ويحاول حراثتها بشكٍل دائم كي 

فيها، واهتم بواجهة  تتمدد األعشاب الضارة  ال 
العزاقة  واستخدم  فحرثها  الشارع  باتجاه  منزله 
عدة مرات لكنه وجد أن زراعتها بالبامية أفضل 

من تركها لألعشاب.
العلي بجانب مزروعاته

يقول »العلي« في حديثه مع سناك سوري: »هذه 
القطعة قد ال تخطر ببال أحد وال يتوقع أحد أنها 
حيث  حراثة  دون  بقيت  إذا  ضارة  لكنها  مفيدة 
لألفاعي  مأوى  لتكون  وتيبس،  األعشاب  تنبت 
بالبامية  زراعتها  فقررت  الضارة  والزواحف 

على أمل أن تُثمر«.
المساحة  هذه  اليوم من  يقطف  النشيط  المزارع 

التي تمتد على 15 متراً وبعرض متر ونصف 
ما يقارب كيلو ونصف من البامية، التي لم يختر 
به من  يقدمها إلخوته ومن يحيط  بل  يبيعها  أن 
مرتفعة  وأسعارها  وطرية  نضرة  كونها  األهل 

في هذه الفترة.
بالمنزل  المحيطة  أرضه  تعد  لم  الذي  »العلي« 
تشابك  بسبب  الصيفية،  للزراعات  صالحة 
جداً  مناسبة  القطعة  هذه  وجد  الزيتون  أشجار 
لنوع مثل البامية يرويها كل يومين أو ثالثة وال 
أبداً،  تحتاج  ال  وقد  المبيدات  من  لكثير  تحتاج 
ويقول: »ألننا تعودنا العمل ال يمكن لنا أن نالقي 
الشمس ونحن نيام، وبجانب منزل ابني زرعت 

أنواعاً من الخضار الصيفية الخالية من األسمدة 
األسواق  من  الشراء  علينا  وفرت  والهرمونات 

ونعتمد عليها بشكل كامل في الغذاء«.
للزراعة  مكاناً  يجد  من  كل  »أنصح  ويضيف: 
الشتوية  أو  الصيفية  الخضار  من  نوع  ألي 
إال  أمامنا  خيار  ال  النهاية  في  ألننا  يزرع  أن 
قلت  مهما  تخذلنا  لم  التي  الطيبة  األرض  هذه 
األمطار، ومياه السقاية فهذه المساحات البسيطة 
لتثمر  بها  االعتناء  تم  حال  في  الخير  تحمل  قد 
قضاء  على  مثلي  ُمسناً  وتساعد  مغذية  خضار 
وقت جميل في العمل مع طلوع الفجر ومتابعة 

هذه الخضار ورعايتها«.

بطريقة  البامية  من  يمونون  وزوجته  »العلي« 
من  فهي  الشتاء  لموسم  كميات  »التقديد«، 
األكالت المرغوبة للعائلة ويعدّونها مع البندورة 

التي تنتجها أرضهم.
اليوم يتراوح بين 5000  البامية  يُذكر أن كيلو 
الى 7000 ليرة، واإلنتاج قليل هذا العام بسبب 
المياه  أزمة  نتيجة  الصيفية  الزراعات  تراجع 

التي تعاني منها المنطقة.

رهف زلفوسارة محمد
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211  المنوعاتاألخبار

المجلس الوطني الكردي ُيساهم في انتهاكات 
المحتل التركي ومرتزقته

مشروع الشرطة النسائية ُيساهم في 
بناء المجتمع الديمقراطي

تراجع الليرة أمام العمالت األجنبية يزيد من 
معاناة السوريين بمناطق حكومة دمشق

تخّريج أول كادر نسائي عسكري في 
المملكة العربية السعودية

مركز االخبارـ  استغرب اإلداري في لجنة وافدي 
مقاطعة الشهباء بمنبج عبد الحنان حسين من 
الكردي  الوطني  المجلس  وجهها  التي  الدعوة 
عن  وتساءل  بيوتهم  إلى  عفرين  أهالي  بعودة 
لمهجري  يقدمها  أن  يمكن  التي  الضمانات 
عفرين في حال عودتهم إلى المقاطعة المحتلة، 
الكردي  الوطني  المجلس  حافظ  »هل  وقال 
عفرين  في  حالياً  الموجودين  السكان  على 
الخطف  وعمليات  للمضايقات  تعرضهم  وعدم 

واإلهانة؟«.
تشهد مدينة عفرين منذ احتاللها من قبل االحتالل 
التركي ومرتزقته في 18 من آذار عام 2018 
انعدام األمن واألمان فيها، وازدياد في عمليات 
وتهم  بحجج  لألهالي  والقتل  والتهجير  الخطف 
إلى  المالية،  الفدية  على  الحصول  بغية  واهية 

جانب استمرار عمليات التتريك وتهجير السكان 
األصليين من منازلهم واالستيالء عليها من قبل 

المرتزقة.
الذي  ومع ذلك يشجع المجلس الوطني الكردي 
إلى عفرين  العودة  الُمهّجرين على  دعا مؤخراً 
في  جرائم  وجود  تنفي  كاذبة  تصريحات  عبر 
قتل  جرائم  تشهد  التي  المحتلة  عفرين  مقاطعة 
بأن  مراقبون  ويرى  يومي،  بشكٍل  واختطاف 
هذه  من خالل  يسعى  الكردي  الوطني  المجلس 
الدولة  جرائم  على  التغطية  إلى  االدعاءات 
التركيّة في عفرين من قتل واختطاف واغتصاب 
وسلب وسرقة وتغيير ديمغرافي، باإلضافة إلى 
شرعنة االحتالل التركي والتغطية على الجرائم 

التي ترتكب بحق األهالي.
عن ذلك تحدثت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس 

لوكالة  جاويش  شهريبان  منبج  في  التشريعي 
اآلونة  في  عفرين  مدينة  شهدت  فقالت:  هاوار 
المدنيين،  خطف  عمليات  في  ازدياداً  األخيرة 
أراضيهم  خارج  للتهجير  عليهم  للضغط  وذلك 
ممتلكاتهم  على  واالستيالء  السيطرة  ليتم 
من  األعمال  هذه  بينهم،  فيما  بها  واالتجار 
المحتلة  المناطق  في  التركي  االحتالل  صفات 
من قتل وخطف وتعذيب بهدف تغيير ديمغرافية 
وإسكان  األصليين  السكان  وتهجير  المنطقة، 

عوائل المرتزقة في منازلهم.
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائبة  واختتمت 
حديثها  جاويش  شهريبان  منبج  في  التشريعي 
في  التركي  االحتالل  انتهاكات  ندين  قائلة: 
الصمت  وندين  العُّزل،  المدنيين  بحق  عفرين 
الدولي على انتهاكات االحتالل التركي وجرائمه 

بحق األهالي في المناطق المحتلة.
وافدي  لجنة  في  اإلداري  تحدث  جانبه  ومن 
حسين  الحنان  عبد  منبج  في  الشهباء  مقاطعة 
وقال: المجلس الوطني الكردي يطلب من األهالي 
من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  هجرهم  الذين 
بالعودة، فما هي الضمانات حتى  مدينة عفرين 
يطلب من األهالي العودة؟ وهل حافظ المجلس 
حالياً  الموجودين  السكان  الكردي على  الوطني 
في عفرين من االنتهاكات التي ترتكب كل يوم 

بحقهم؟
عفرين  في  يحصل  ما  نرى  حسين:  وأضاف 
عبر وسائل اإلعالم وعبر تواصلنا مع األهالي 
في عفرين حالياً، في كل يوم يوجد قتل ونهب 
عاد  وإن  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  قبل  من 
شيء  أي  لديهم  يوجد  ال  عفرين  إلى  األهالي 

على  أمان  حتى  يوجد  وال  الحياة  مقومات  من 
أرواحهم.

واختتم اإلداري في لجنة وافدي مقاطعة الشهباء 
بالقول:  حديثه  حسين  الحنان  عبد  منبج  في 
االحتالل التركي يتبع سياسة التتريك في المنطقة 
ويقوم بتهجير السكان األصليين وإسكان عائالت 
في  عليها  االستيالء  بعد  منازلهم  في  المرتزقة 

عمليات تغيير ديمغرافي للمنطقة.
يُذكر أن تركيا احتلت عفرين وقراها باستخدام 
المجموعات المرتزقة من السوريين التابعة لها 
 20 في  شنته  عدوان  عقب   2018 عام  مطلع 
من كانون الثاني، ومنذ ذلك الحين تشهد المدينة 
السكان  من  تبقى  من  بحق  الجرائم  أنواع  شتى 

األصليين.

الداخلية  لجنة  تقوم  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
ُمنجزة وخطط  بمشاريع  الزور  دير  إقليم  في 
مستقبلية تسعى إلرسائها وتمكينها وبخاصٍة 

في اختصاصات قوى األمن الداخلي.
في هذا اإلطار قامت لجنة الداخلية من خالل 
التحتية لمؤسساتها  البنى  الدائم لتطوير  سعيها 
والمستويات،  المجاالت  كافة  في  ومديرياتها 
المجتمع  الفعال ضمن  الدور  لها  المرأة  وألن 
الخدمية  والمؤسسات  المجاالت  كافة  وفي 
تأهيل  بإعادة  الداخلية  لجنة  قامت  وغيرها، 
)الشرطة  الداخلي  األمن  قوى  بناء  وترميم 
تفعيل  أجل  من  المعامل،  منطقة  في  النسائية( 
داخل  الريادي  بدورها  بالقيام  المرأة  وتمكين 
األمن  لقوى  تتبع  التي  األمنية  المؤسسات 

الداخلي في إقليم دير الزور.
هدفنا إرساء األمن واالستقرار بالمنطقة

وبهذا الصدد صّرح رئيس لجنة الداخلية باسم 
مؤسسات  تأهيل  على  العمل  فقال:  الطيف 
ومديريات لجنة الداخلية وقوى األمن الداخلي 
مسبقاً  ُمعدّة  وساق ضمن خطط  قدٍم  على  يتم 

سعياً منا إلرساء األمن واالستقرار بالمنطقة، 
عمل  لتفعيل  وصوالً  النواحي  كافة  ومن 

المؤسسات كالً حسب اختصاصه.
المجتمعات  بناء  أهمية  تأتي  الطيف:  وتابع   
أفراد  وتدريب  وتطوير  تمكين  من  وتقدمها 
من  األفراد،  هؤالء  مدارك  وتوسيع  المجتمع 
المجتمعية  المنظومات  تطوير  عملية  خالل 

النسائية داخل مؤسسات األمن الداخلي.
المشاريع  بقوله:  حديثه  الطيف  باسم  واختتم   
التدريبية والخدمية من الواجب التدرب عليها 
في  األعضاء  بكفاءة  يرقى  التدريب  ألن 
تواصل  أسلوب  ويدعم  الداخلي  األمن  قوى 
عملية  خالل  من  المجتمع  مع  المؤسسات 

التطوير والتدريب هذه.
والجدير بالذكر أن عملية ترميم مبنى الشرطة 
يزال  ال  الداخلي  األمن  لقوى  التابع  النسائية 
بالبناء وترميم  التي تتعلق  في مرحلته األولى 
الجدران وغيرها، ليصبح هذا المشروع مركز 

خاص بعمل المرأة. 

مركز األخبار ـ يعيش السوريون في مناطق 
سيطرة حكومة دمشق أزمة معيشية خانقة، 
تراجعها  السورية  الليرة  تواصل  حين  في 
العمالت األجنبية ما يزيد  أمام سعر صرف 

من معاناة المواطنين.

الساعات  خالل  السورية  الليرة  وسجلت 

في  كبيًرا  تراجعًا  الفائتة،  القليلة  واأليام 
قيمتها أمام العمالت األجنبية، حيث بلغ سعر 
شراء   3575 الليرة  أمام  الدوالر  صرف 
و3635 مبيع، وأمام اليورو 4230 شراء، 

4306 مبيع.
في  السورية  الليرة  قيمة  انخفاض  ويأتي 
عموم  في  المعيشية  األزمات  استمرار  ظل 

دمشق،  حكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
االنقطاع  من  يعانون  األهالي  يزال  ال  حيث 
ونقص  والمياه  الكهربائي  للتيار  المتواصل 
المياه  أزمات  عن  فضاًل  الخدمات،  في 
والوقود واالرتفاع الجنوني في أسعار المواد 
الوسائل  في  التنقل  أجور  وارتفاع  الغذائية 
النقل  وسائل  في  التنقل  وصعوبة  الخاصة 

العامة بسبب ما تشهده من ازدحام خانق.
ووفقًا للمرصد السوري، فإن مناطق حكومة 
دمشق تشهد موجة هجرة لألهالي بشكل كبير 
األخيرين،  الشهرين  خالل  وتصاعدت  جدًّا 
حيث إن الكثير من األهالي يذهبون إلى بعض 
السوريين  بدخول  التي تسمح  العربية  الدول 
إلى  باإلضافة  والسودان،  كمصر  فيز  عبر 
الشبان يدخلون بشكل شبه  العشرات من  أن 
تركيا  قبل  من  المحتلة  المناطق  إلى  يومي 
ومرتزقتها قادمين من مناطق سيطرة حكومة 
والذهاب  تركيا  إلى  الوصول  بهدف  دمشق 
إلى دول اللجوء في أوروبا رغم الصعوبات 
والمخاطر بسبب ما تعانيه البالد من أوضاع 

إنسانية صعبة.

ـ رعى رئيس هيئة األركان  مركز األخبار  
العامة السعودية الفريق األول الركن فياض 
مركز  من  دفعة  أول  تخريج  حفل  الرويلي، 

تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد 
إتمامهن دورة الفرد األساسي.

وتدريب  تعليم  هيئة  رئيس  أكد  جانبه  من 

البلوي  عادل  الركن  اللواء  المسلحة  القوات 
يهدف  المركز  أن  الحفل،  خالل  كلمته  في 
للمعيّنات  مميزه  تدريبية  خدمات  تقديم  إلى 
بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجاالت 

الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة.
مهمة  رسالة  للمركز  أن  البلوي:  وأضاف 
متميزة  تدريبية  ومناهج  برامج  توفير  وهي 
عالمية  لمقاييس  وفقاً  مثالية  تعليمية  وبيئة 
من  المسلحة  القوات  احتياجات  تلبّي  للجودة 
أداء  إلى  الوصول  بهدف  النسائي  الكادر 
الوزارة  أهداف  تحقيق  على  يساعد  أفضل 

مستقبالً.
الكادر  تدريب  مركز  قائد  مساعد  وألقى 
النسائي للقوات المسلحة الرئيس رقباء هادي 
قبل  لتأديته،  القََسم  الخريجات  العنزي، على 
والفائزين  المتفوقين  وأسماء  النتائج  إعالن 

بالجوائز.

التخلي عن التقاعد الُمبكر ُيساعد في تعزيز مهارات اإلدراك

الزائدة الدودية لها عالقة بطول العمر وليست عضواً عديم الفائدة

للحفاظ على شباب البشرة ألطول فترة ممكنة.. عليك بهذه األطعمة

كشفت دراسة جديدة أن التخلي عن التقاعد المبكر 
للفرد يمكن أن يساعد في  الالحقة  السنوات  في 

تعزيز مهارات اإلدراك والتفكير لديه.
ووجد الباحثون في جمعية ماكس بالنك األلمانية 
لتقدم العلوم أن العمل حتى سن 67 عاما يُبطئ 
من التدهور المعرفي لألفراد ويمكن أن يساعدهم 
واألمراض  الزهايمر  مثل  أمراض  مكافحة  في 
األخرى التي يمكن أن تؤثر سلباً على وظائفهم 

اإلدراكية.
العمل  من  الشخص سيستفيد  أن  الباحثون  وأكد 
لفترة أطول، بغض النظر عن جنسه أو مستواه 

التعليمي أو مستوى تعقيد الوظيفة.
للدراسة:  المشارك  المعد  لورينتي  أنجيلو  وقال 
نتيجة  هناك  تكون  قد  أنه  إلى  دراستنا  »تشير 
المؤجل«.  للتقاعد  مقصودة  غير  مصادفة 
من  يقتربون  الدراسة  هذه  في  أنهم  وأضاف 
التقاعد والوظيفة المعرفية من منظور أن كليهما 

يقتربان من نهاية مسار طويل من الحياة.
لديهم  الذين  األشخاص  أن  الباحثون  ووجد 
أبطأ  انخفاضاً  يشهدون  تعقيداً  أكثر  وظائف 
قليالً من أولئك الذين لديهم وظائف أقل تعقيداً، 

في  باحثون  أجراها  منفصلة  دراسة  ووجدت 
المركز الطبي بجامعة جورج تاون مؤخراً، أن 
بعض المهارات العقلية، بما في ذلك تعدد المهام 

وتحديد األولويات، تتحسن بعد سن الخمسين.
بين  تغيير  يوجد  ال  أنه  لورينتي  وأضاف 
سوق  وديناميكيات  االجتماعية  الديناميكيات 
العمل، مضيفاً أن العديد من البلدان حول العالم 
الزهايمر  لجمعية  ووفقاً  التقاعد،  سن  رفعت 
مرض  من  أميركي  ماليين   6 من  أكثر  يعاني 
الزهايمر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 

13 مليوناً بحلول عام 2050.

فرصة لحياة جديدة

جديدة  حياة  لبدء  فرصة  المبكر  التقاعد  ويظل 
تتسم بالهدوء والتقاط األنفاس وبحبوحة الوقت، 
مما يتيح ممارسة األعمال واألنشطة التي لم يكن 

الوقت يسمح بها خالل الحياة العملية.
فرصة  التقاعد  البعض  يعتبر  الذي  الوقت  ففي 
الذي  الفراغ  من  آخرون  يخشى  جديدة،  لحياة 

بعض  عن  فضالً  باالكتئاب،  المرء  يصيب 
األمراض الجسدية جراء الخمول والكسل.

التقاعد  تجنب  األفضل  من  أنه  الخبراء  ويرى 
العربية،  المجتمعات  في  سيما  ال  المبكر، 
حيث  ممكن،  حد  أقصى  إلى  بتأخيره  ونصحوا 
أن سن التقاعد في معظم المجتمعات هي أحد أهم 
مؤشرات الشيخوخة النشطة، وبالتالي فإن تأخر 

التقاعد أمر إيجابي.
وحذّر الخبراء من الكسل بعد التقاعد ألن عواقبه 
اإلصابة  فرص  تزداد  حيث  كثيرة،  الصحية 
المشاكل  وجميع  المفاصل  وأمراض  بالجلطات 
للدراسات  وفقاً  وذلك  السن،  لكبار  الصحية 

المتخصصة.
وأوضحوا أن من يشغل وقت فراغه بالتواصل 
فإن  تجارية،  مشاريع  وافتتاح  االجتماعي 
مراجعة  أن  كما  أفضل  تصبح  الذهنية  وظائفه 

المستشفيات ستصبح أقل.

المباشر، حيث  التقاعد غير  فكرة  الخبراء  وأيد 
تتقلص ساعات العمل اليومية إلى حد الوصول 

إلى التقاعد الكامل، من خالل إنشاء برامج تقوم 
بعدد  لكن  المتقاعدين  خبرة  من  االستفادة  على 

ساعات عمل أقل.
للحياة  مختلفة  نظرة  لديهم  المتقاعدين  بعض 

تكون  حيث  الوظيفي،  مشوارهم  ينتهي  أن  بعد 
أمامهم الخيارات مفتوحة، السيما بعد أن يحصل 
يؤّمن  ما  وهو  التقاعدي  الراتب  على  المتقاعد 

حياته اليومية إلى حد كبير.

لطالما أثار وجود الزائدة الدودية - ذاك الجيب 
فضول  الغليظة-  األمعاء  مدخل  من  المتدلي 
هذا  حقيقة  فما  فائدته،  عن  وتساءلوا  العلماء، 

العضو؟ قد نكون وصلنا إلى الجواب أخيراً.
التشريح،  علم  »مجلة  في  نُشرت  لدراسة  وفقاً 
ألن  انتقائية،  ميزة  تمنح  الدودية  الزائدة  فإن 
وجودها يبدو مرتبطاً بزيادة طول العمر، وذلك 
وفقاً لتقرير للكاتبة فلورنس روزير في صحيفة 

»لوموند« الفرنسية.

ما عالمات التهاب الزائدة 
الدودية لدى األطفال؟ 

من  دينيس،  أوجييه  إريك  الدراسة  منسق  وقال 
إن:  الطبية،  والبحوث  للصحة  الوطني  المعهد 
»التهاب الزائدة الدودية يقلل من خطر اإلصابة 
بالتهاب القولون التقرحي بنسبة 75%«، خاصةً 

وبالتالي  المناعة،  يقوي جهاز  االلتهاب  أن هذا 
له تأثير وقائي«.

يستضيف  لمفاوي  عضو  عن  عبارة  والزائدة 
الليمفاوية  والخاليا  المناعية  الخاليا  من  العديد 
تدريب  »يتم  حيث   ،)T( و«تي«   )B( »بي« 
المعوية  الجراثيم  على  للتعرف  الخاليا  هذه 
لتكتسب  والملوثات…  الطعام  ومستضدات 
أو  تحملها  يجب  التي  المواد  فيها  تضع  ذاكرة 

التخلص منها«.
الدودية  الزائدة  تفقد  سنة   30 أو   25 سن  بعد 
وعليه  التعليمية،  الوظيفة  هذه  الإرادي  بشكل 
يتساءل اختصاصي المناعة هل يمكن أن يكون 
لهذا العضو تأثير على طول العمر؟ وذلك قبل 
أن يتصل بميشيل لورين الذي قارن العديد من 
الدودية من عدمه  الزائدة  األنواع حسب وجود 

ألكثر من 10 سنوات.
من  نوعاً   258 بيانات  المؤلفون  راجع  وقد 
و219  دودية  زائدة  ذات  منها   39 الثدييات، 

النماذج  باستخدام  بحثوا  ثم  زائدة،  بدون  منها 
جيريمي  الباحث  صممها  التي  اإلحصائية 
باردين، إذا ما كان لوجود الزائدة الدودية عالقة 
بأقصى طول عمر فعلي لألنواع التي تم النظر 

فيها.

الزائدة  ذات  »الثدييات  إن:  العلماء  ووجد 
تتمتع بعمر أطول  الكتلة،  الدودية، عند تساوي 
بنسبة 60% في المتوسط، مقارنةً بالثدييات التي 

ال تحتوي على الزائدة الدودية«.

وعند المقارنة، وجدت الدراسة أن عمر الماعز 
الذي ال يحتوي على زائدة يبلغ 22 عاماً في الحد 
األقصى، في حين أن الشمبانزي المكافئ له في 
الكتلة يعيش 59 عاماً، كما أن الدب األسود الذي 
 34 لعمره  األقصى  الحد  يبلغ  زائدة  لديه  ليس 
في  له  المكافئ  الغوريال  يعيش  حين  في  عاماً، 

الكتلة 60 عاماً.
وحسب الدراسة، قد تفسر فرضيتا مكسب طول 
الجهاز  تثقيف  تعزز  الدودية  الزائدة  بأن  العمر 
تقف  التي  الزائدة  هذه  أن  أو  المعوي،  المناعي 
فيها  تتجمع  الضيق  الهيكل  هذا  مدخل  على 
ونتيجة  القولون،  الكائنات معزولة عن محتوى 
هذا  أن  ليظهر  االفتراضي،  العمر  يطول  لذلك 
إليه  ينظر  الذي كان   - الملتوي  الصغير  الجيب 

باستغراب - هو في النهاية شيء ثمين.

مجال  في  كبيرة  بفعالية  األطعمة  بعض  تتمتع 
الحفاظ على شباب البشرة ألطول فترة ممكنة، 
والحوامض  بالفيتامينات،  غناها  بفضل  وذلك 
على  تعّرفوا  األكسدة.  ومضادات  الدهنيّة، 

أفضلها فيما يلي:
ترتبط محاربة شيخوخة البشرة ارتباطاً مباشراً 
باأللياف  غنّي  متوازن  غذائي  نظام  بتبنّي 
الكاملة(  والحبوب  والخضار،  )الفاكهة، 
الغنيّة  واألطعمة  الهضم،  عمليّة  تسّهل  التي 
تسمح  التي  األكسدة  ومضادات  بالفيتامينات 
تعمل  إذ  الشيخوخة،  مظاهر  بمحاربة  للجسم 
مضادات األكسدة على محاربة تأثير الجذيرات 
مسؤولة  بأنها  وتُتهم  الجسم  ينتجها  التي  الحّرة 
أساسيّة عن ظهور الخطوط، والتجاعيد، وفقدان 
ليونة الجلد وتزداد حدّتها عندما تتعرض البشرة 

للجفاف.
بالماء  غنيّة  أطعمة  باستهالك  يُنصح  ولذلك 
وشرب ما ال يقّل عن ليتر ونصف من السوائل 
عن  االبتعاد  مع  ذلك  يتزامن  أن  على  يومياً، 

وأبرزها  البشرة  شيخوخة  تُسّرع  التي  العوامل 
التعّرض للشمس دون حماية، التلوث، والتدخين 
الجذيرات  إنتاج  بزيادة  تتسبب  جميعاً  كونها 

الحرة في الجسم.
بمادة  بغناها  الثمرة  هذه  تتميّز  الطماطم:   -1

الليكوبين المعروفة بكونها إحدى أقوى مضادات 
على  تحافظ  المادة  هذه  أن  والالفت  األكسدة، 
بتناول  يُنصح  الطهي.  بعد  حتى  خصائصها 
الغنيّة  والفاكهة  الخضار  من  وسواها  الطماطم 
الجزر،  ومنها  يومي  بشكٍل  األكسدة  بمضادات 

الكيوي، الكوسا، والحمضيّات.
باألوميغا3  الغنيّة  تلك  وخاصةً  األسماك:   -2
األساسيّة  الدهنيّة  الحوامض  من  يُعتبر  الذي 
أما  الجسم.  وظائف  سير  لحسن  الضروريّة 
األسماك التي تحتوي على نسب مرتفعة من هذه 

الحوامض فهي: الماكاريل، الرنكة، السردين.
»الفاكهة  لقب  الثمرة  هذه  تحمل  الرمان:   -3
بالتانين،  غناها  بفضل  للشيخوخة«  المضادة 
الدهنيّة،  والحوامض  الفالفونويدات، 
الغذائيّة،  المعدنيّة  والعناصر  والفيتامينات، 
للشيخوخة،  مضاداً  خليطاً  تُشّكل  جميعها  وهي 
للميكروبات  مضادة  بخصائص  الرمان  يتمتع 
فغنّي  الرمان  زيت  أما  الندبات،  التئام  تسّهل 
مما  لاللتهابات  والمضادة  المهدئة  بالخصائص 
ويحافظ  الكوالجين  ألياف  تلف  من  يحدّ  يجعله 

على شباب البشرة لفترة أطول.
المشروب  هذا  يحتوي  األخضر:  الشاي   -4
التي  األكسدة  مضادات  من  مرتفعة  نسبة  على 
تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، وهو يُبطل 

بخصائص  ويتمتع  الحرة  الجذيرات  مفعول 
قابضة للمسام ومزيلة لالحتقان.

األكسدة،  بمضادات  بغناه  يتميّز  الجوز:   -5
 ،Eو  B فئة  من  والفيتامينات  واألوميغا3، 
وتُعتبر  والسيلينيوم.  الزنك  إلى  باإلضافة 
مظاهر  لمحاربة  مثالياً  خليطاً  المكّونات  هذه 

الشيخوخة.
وزيت  الحوت  كبد  زيت  وتحديداً  الزيوت:   -6
المضادة  بخصائصهما  المعروفين  الزيتون 

للتجاعيد وبغناهما بالدهون المفيدة للبشرة.
العديدة  الثمرة بفوائدها  تتميّز هذه  البرتقال:   -7
للبشرة، فهي تعّزز تجدد خاليا البشرة، وتحارب 
تتمتع  وهي   ،Cبالفيتامين غناها  بفضل  تلفها 
على  ومساعدة  مرّطبة،  منّشطة،  بخصائص 

انقباض مسام الجلد.
8- البيض: يندرج ضمن أبرز األطعمة المضادة 
في  يُساهم  الذي  بالكبريت  غنّي  فهو  للتجاعيد، 
غناه  بفضل  بالبشرة  ويعتني  الكوالجين  إنتاج 

بالعديد من الفيتامينات.
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نساء الرقة في تظاهرة: »ندين صمت المجتمع الدولي أمام انتهاكات االحتالل التركي«

إعالميات أفغانيات: الغرب لم يأت لمساعدتنا أبداً لقد جعلوا حياتنا ال تطاق

أم لثالثة مناضلين: »لن نتخلى عن أرضنا«

سنحمي  سوسن  الشهيدة  »بروح  شعار  تحت 
الرقة  نساء  خرجت  السالم«  ونصنع  ثورتنا 
في مظاهرة طالبن من خاللها بخروج االحتالل 
التركي من مناطق شمال وشرق سوريا، ونددن 

بالصمت الدولي حيال جرائم االحتالل التركي.
نظم مكتب تجّمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها 
االحتالل  جرائم  خاللها  من  استنكر  مظاهرة 
النساء  وتجمعت  المحتلة.  المناطق  في  التركي 
الرقة،  مدينة  وسط  الداخلي  األمن  ملعب  أمام 
الضمير  »أين  عليها  كتب  الفتات  حامالت 
في  النساء  بحق  أردوغان  جرائم  من  الدولي 
الشرق األوسط، ال لالحتالل التركي في سوريا 

والعراق وليبيا«.
وانطلقت المظاهرة صوب الملعب البلدي وسط 
المدينة ورددت النساء شعارات تطالب بخروج 
االحتالل التركي من المنطقة، وشعارات أخرى 

تحيي وتمجد الشهداء والشهيدة سوسن.

برنامج  بدأ  الملعب،  إلى  الوصول  ولدى 
كلمة  تالها  صمت،  دقيقة  بالوقوف  المظاهرة 
باسم مكتب تجّمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها 
ألقتها عضوة المكتب، اعتماد األحمد، التي قالت: 
»الدولة العثمانية والدول المتصارعة تقوم بإثارة 
الوحيد  وهمها  مآربها  لتحقيق  والفتن  الحروب 
السورية،  األراضي  من  مساحة  أكبر  تحتل  أن 

وتقوم بإبادة الشعوب دون أن يرف لها جفن«.
باليوم  أجمع  العالم  احتفل  »البارحة  وأضافت 
نقول  الرقة  نساء  اليوم  ونحن  للسالم،  العالمي 
نساء  هناك  طالما  اإلنسانية؟  أين  السالم؟  أين 
وأمان  بسالم  نعيش  لن  يتيتمون  وأطفال  يقتلن 
وطالما يوجد من يحدد مصيرنا ومصير أوطاننا 
لن يكون هناك سالم وطالما يوجد شعب يشرد 

لن يكون هناك سالم«.
االحتالل  دولة  »تعمل  األحمد  اعتماد  وأكدت 
المناضالت،  النساء  وقتل  اغتيال  على  التركي 

وسابقاً  سوسن  الشهيدة  اغتيال  تم  فباألمس 
أمينة وهند  الشهيدة هفرين وزهرة بركل واألم 

وسعدة والكثير من النساء اللواتي سطر التاريخ 
حتى  وشهداء  شهيدات  نقدم  وسنبقى  أسماءهن 

نحقق السالم وكلنا مشاريع شهادة«.
الذي  اليوم  »سيأتي  بالقول  حدثيها  واختتمت 
هي  التي  المحتلة  األماكن  بإرادتنا  فيه  سنحرر 

لجميع السوريين«.
وريفها  الرقة  في  الداخلي  األمن  قوى  وباسم 
قالت  التي  المرعي،  نيرمين  العضوة  تحدثت 
لتهديدات  الرافض  موقفنا  لنبدي  اليوم  »نخرج 
الشمال  لمناطق  أردوغان  التركي  المجرم 
السوري وخاصة مناطق شمال وشرق سوريا، 
لنوصل  اإلعالم  وسائل  أمام  اليوم  ونتظاهر 
رسالتنا الرافضة لصمت األمم المتحدة والمجتمع 

الدولي«.
واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي 
وشهداء  الحرة  والمرأة  أوجالن  هللا  عبد  القائد 

الحرية.

عملن  ممن  األفغانيات  النساء  من  مجموعة  ترى 
أنهن  األوروبية  الدول  مع  اإلعالم  مجال  في 
ينتظرن الموت؛ ألن طالبان لم تتغير في تعاملها 

مع النساء.
وذكرت صحيفة »إندبندنت« البريطانية أنها تلقت 
األفغانيات  النساء  من  العديد  من  كثيرة  رسائل 
اللواتي باتت حياتهن في خطر بعد سيطرة حركة 
بإنقاذهن  مطالبات  كابول،  العاصمة  طالبان على 
من »موت محتم« قبل فوات األوان، وذلك بعد أن 

انتهت عمليات اإلجالء.
ومن أولئك اللواتي تحدثن بأسماء مستعارة خوفاً 
من كشف هويتهن، سيما، والتي تقول إنها معرضة 
لثالثة  الحركة  عناصر  يد  على  الموت  لخطر 
أسباب هي »انتماؤها إلى أقلية الهزارة الشيعية« 
والثاني عملها في صحيفة تدافع عن حقوق النساء 
السبب  يتمثل  فيما  واإلرهاب،  التطرف  وترفض 
الثالث في تعاون زوجها مع برامج أميركية لنشر 

التوعية بمبادئ الديمقراطية وأسسها في البالد.
أطفالها  توزيع  إلى  اضطرت  إنها  سيما  وقالت 
الثالثة على عدة منازل؛ وذلك بعد أن فشلت في 
المناسب،  الوقت  في  كابول  مطار  إلى  الوصول 
يوم  مشفر«  مراسل  تطبيق  عبر  حديثها  متابعة 
)31 أغسطس( كان أطفالي يبكون بحرقة وأعينهم 
ترنو نحو السماء، إنهم ينتظرون طائرة لن تأتي 

ألخذهم«.

انتظار املوت

جميع  ألن  آمالنا؛  كل  فقدنا  »اآلن  وأضافت: 
األجانب قد خرجوا ونحن وحدنا هنا. سيكون من 
األفضل أن نغلق أفواهنا وننتظر الموت بصمت.. 

كابول مليئة بالرعب، لقد تخلفنا عن الركب وفقدنا 
األمل«.

تختبئ حليمة، وهي  العاصمة  آخر من  وفي حي 
عملت  مخضرمة،  أفغانية  ومترجمة  صحفية 
البريطانية  السفارة  مع  الماضيين  العقدين  خالل 
البارزة،  األميركية  اإلعالم  وسائل  من  والعديد 
قائلة إن مناشدتها للحصول على تأشيرات طارئة 
لها وألسرتها المعرضة للخطر قوبلت بجدار من 
الصمت من عدة دول غربية بما في ذلك المملكة 

المتحدة.
أبداً.  لمساعدتنا  يأت  لم  »الغرب  أن  وأوضحت 

في  يدفنونا  أن  قبل  تطاق  ال  حياتنا  جعلوا  لقد 
تعرض  كيف  واصفة  األبد«،  إلى  الجحيم  هذا 
شقيقها للضرب على أيدي عناصر طالبان خالل 
محاوالته الوصول إلى المطار بغية مغادرة البالد.

الناس  عانى  عاماً،   20 مدى  »على  وتتابع: 
المرأة وحقوقها في  بشأن تحسين وضع  ضغوطاً 

أفغانستان؛ لقد تحدثوا عن التعليم والمنح الدراسية، 
فجأة  واآلن  المشاركة.  منا  طلبوا  عقدين  ولمدة 
تركونا  لقد  المنزل،  في  مختبئات  جميعاً  نجلس 

وراء ظهورهم ورحلوا«.
بطاقة  لديها  التي  قريباتها  إحدى  أن  إلى  ولفتت 
باتت عالقة  )البطاقة الخضراء(  أميركا  إقامة في 
هي األخرى في البالد بعد تصادف موعد زيارتها 

لها مع سيطرة طالبان على كابول.

طالبان مل تتغري

من  العشرينات  في  صحفية  فهي  سامية،  أما 
وفاة  بعد  أسرتها  تعيل  كانت  إنها  فتقول  عمرها، 
أن  إلى  مشيرة  اإلعالم،  مجال  في  بعملها  والدها 
هجوماً صاروخياً وقع مؤخراً بالقرب من منزلها 
قد كشف لها ما ينتظر بالدها من مستقبل مظلم، 

على حد قولها. وزادت: »نحن نعلم أن طالبان لم 
أو  منازلهن،  مغادرة  النساء  تستطيع  ولن  تتغير، 

الذهاب إلى العمل.. الرجاء مساعدتنا جميعاً«.
وتشكل النساء والفتيات حوالي نصف سكان البالد 
تثق  ال  وبالتالي  نسمة،  مليون   39 عددهم  البالغ 
بوعود  واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات  من  العديد 
على  المرأة،  حقوق  احترام  بشأن  طالبان  حركة 
نفسها  تصوير  إلى  سعت  األخيرة  أن  من  الرغم 
عليه  كانت  مما  اعتداالً  أكثر  أصبحت  أنها  على 
وقد فرضت  التسعينات،  في  البالد  عندما حكمت 
النساء  جعلت  ومتطرفة  صارمة  قواعد  وقتها 

حبيسات المنازل وممنوعات من التعليم والعمل.
وحذرت براميال باتن، رئيسة هيئة األمم المتحدة 
للمرأة باإلنابة، في وقت سابق من أن »المكاسب 
التي تحققت بشق األنفس والتي ناضل من أجلها 
للخطر  عرضة  األفغانية  المرأة  حقوق  نشطاء 

ويجب عدم التراجع عنها«.
وقالت: »هناك حاجة التخاذ إجراءات عاجلة اآلن 
لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة العامة 
والسياسية في أفغانستان«، مشددة على أنه يجب 
التهديدات  من  النساء  حماية  طالبان ضمان  على 

والهجمات القائمة على التمييز الجنسي.

إجراءات عقيمة حالت دون إخراج 
العديد من النساء

مؤسسة  نزيش،  كيران  أوضحت،  جانبها  من 
تحاول  التي  الصحافة«،  في  النساء  »تحالف 
مساعدة المئات من النساء األكثر عرضة للخطر، 
أن عملية إجالء العديد من الناشطات والصحفيات 
من  الكثير  أن  مؤكدة  بالمخاطر،  محفوفة  كانت 

الدول لم تقم بواجباتها على أكمل وجه.
وأشارت إلى إن العديد من الحافالت التي أعدتها 
جرى  المطار  إلى  النساء  بعض  لنقل  منظمتها 
استأجرتها  طائرات  ثالث  أقلعت  بينما  إعادتها، 
إجراءات  على  اللوم  ملقية  فارغة،  نصف  وهي 
تأشيرات  على  بالحصول  تتعلق  عقيمة  روتينية 

وأذونات مغادرة.
امرأة  مساعدة 300  على  حالياً  المؤسسة  وتعمل 
ال يزلن عالقات بينهن 100 مدرجات على قوائم 
بين  نقلهن  ويتم  الخطورة«  العالية  »التهديدات 
بيوت آمنة مختلفة بعيداً عن أعين مقاتلي طالبان، 
طرق  تجد  أن  تحاول  منظمتها  إن  نزيش  وتقول 
أخرى إلخراجهن بما ذلك العبور بهن عبر الحدود 

مع باكستان.

جميع املوجودين يف
 أفغانستان مهددون

مدير  فارغيس،  سونيل  يوضح  جانبه،  من 
لالجئين  الدولية  المساعدة  مشروع  في  السياسات 
عمل  والذي  المتحدة،  الواليات  ومقره   )IRAP(
أيضاً ليل نهار على إخراج مئات الرجال والنساء 
األفغان من البالد، أن أي شخص فشل في المغادرة 

قد أصبحت حياته اآلن في خطر أكبر.
وقال للصحيفة: »حركة طالبان باتت تعرف اآلن 
من كان يتعاون مع األميركيين والغرب بعد كشفت 
هوياتهم من خالل ازدحامهم على بوابات المطار، 
ونخشى أن يلقوا مصيراً سيئاً إذا لم يحصلوا على 

المساعدة في الوقت المناسب«.
وكالة هاوار

عن  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  »يبعد 
لكننا  يومياً  يستهدفنا  مترات،  كيلو  عدة  قرانا 
الكلمات وصفت  بهذه  منازلنا«،  نتخلى عن  لن 
مقاومتها  مناضلين  لثالثة  أم  فاطمة شيخ محمد 

وأكدت على دحر المحتل.
في قرية بير زنار بالريف الغربي لمدينة كري 
تعيش  القتال،  جبهات  تخوم  على  الواقعة  سبي 
المواطنة فاطمة شيخ محمد مع زوجها وولديها.
هم  شهداء  منهم  اثنان  أوالد،  لخمسة  أم  فاطمة 
كل من »زنار كوباني« كان مقاتالً في وحدات 
حماية الشعب استشهد عام 2017 أثناء تحرير 
ريف مدينة رقة من مرتزقة داعش، و«زنارين 
استشهدت  الكريال  صفوف  في  المقاتلة  زنار« 
قبل ثالثة أشهر في حفتانين بباشور أثناء تصديها 
ابن  فاطمة  لألم  أيضاً  التركي.  االحتالل  لجيش 
آخر وهو اآلن مقاتل في صفوف قوات سوريا 

الديمقراطية.
االحتالل  أن  إلى  محمد  شيخ  فاطمة  وتشير 
التركي ومرتزقته يبعدون عن قريتهم عدة كيلو 

مترات فقط وهذا ما يضعهم في دائرة القصف 
التركي المباشر والعنيف.

ويقصف جيش االحتالل التركي ومرتزقته بين 
والصواريخ  الثقيلة  باألسلحة  واآلخر  الحين 
في  بالسكان  اآلهلة  القرى  الهاون،  وقذائف 
ريف مدينة كري سبي المحتلة ويلحق األضرار 
بحرق  ويتسبب  المدنيين  بممتلكات  المادية 

محاصيل الزراعية، كما ويستهدف المدنيين.
التي تتعرض  بير زنار  القرى، قرية  ومن هذه 
على  يصعب  حيث  يومي،  شبه  بشكٍل  للقصف 
الطبيعية  حياتهم  ممارسة  القرى  تلك  أهالي 
المواشي،  وتربية  الزراعة  في  كالعمل  اليومية 
قراهم  في  يصمدون  ذلك  من  الرغم  وعلى 
ويقاومون  بأرضهم  ومتمسكون  ومنازلهم 
سبي  كري  مجلس  مقاتلي  ويساندون  المحتل، 
المحتل  خروج  أمل  على  ويعيشون  العسكري، 

التركي من أرضهم.

لن نتخىل عن ُقرانا

وتقول األم فاطمة لوكالة أنباء هاوار: »االحتالل 
يرتكب المجازر ويقتل األطفال ويدمر المنازل، 
لكن رغم ذلك نؤكد على تشبثنا بأرضنا ووطننا 

بمقاومة أبنائنا الشهداء«.
زنارين  »ابنتي  تضيف:  أبنائها  مقاومة  وعن 
بعد   2017 عام  الكريال  قوات  إلى  انضمت 
استشهاد شقيقها زنار، قاومت االحتالل التركي 
الكريال  رفاقها  جانب  إلى  حفتانين  جبال  في 
وتقديراً  لذلك  الشهادة،  مرتبة  إلى  ووصلت 
لمقاومتهم وكفاحهم سنبقى في قرانا ولن نتخلى 
اليومية  التركي  المحتل  عنها«. وحول هجمات 
أحد،  حدود  على  نتعدَ  لم  »نحن  فاطمة:  قالت 
نحن أصحاب هذا األرض والدولة التركية هي 
ذنب  ما  وطننا،  حرمة  على  وتعدت  المحتلة 
األطفال والشيوخ والنساء والحيوانات ليواجهوا 

صواريخ وقذائف االحتالل ويُقتلون؟«.

وفي ختام كالمها أكدت األم فاطمة شيخ محمد 
في  والمقاومة  للنضال  جميعاً  استعدادهم  على 
»لن  وقالت:  واألرض  الشعب  حماية  سبيل 

نتخلى عن حلم أبنائنا وهو العيش بحرية وسالم 
الشهداء  لجميع  وسننتقم  وطننا،  في  وكرامة 

وندحر االحتالل«.

شارك فيها نجوم من الكرة السورّية.. بطولة شمال وشرق 
سوريا تقترب من حزم أمتعتها

الشبيبة الثورية ُتطلق بطوالت كرة القدم في إقليم الجزيرة

البوسنة ُتحرج فرنسا في تصفيات المونديال

منشأة  ملعب  على  الختامية  المباراة  وستقام 
الشهيد أدهم التابعة لألمن الداخلي في الرقة اليوم 
تشهد  أن  المتوقع  ومن   ،2021/9/3 )الجمعة( 
لمستوى طرفي  نظراً  كبيراً  جماهيرياً  حضوراً 

النهائي.
منافسات  اإلقصائية  األدوار  مباريات  وشهدت 
متميز،  أداء  الفرق  فيها  قدمت  المستوى،  عالية 
يُبشر بخير لمستقبل كرة القدم في شمال وشرق 

سوريا.
األدوار  سيما  وال  البطولة،  مباريات  وترافقت 
تعرض  عنها  نتج  مؤسفة  بأحداث  اإلقصائية 
الطواقم التحكيمية للضرب من قبل العبي بعض 
بين  النهائي  ربع  مباراة  في  حدث  كما  الفرق، 

نادي شباب الرقة ونادي الفرات كوباني.
فاعلين  نجوم  مشاركة  من  البطولة  تخلو  ولم 
السورية،  القدم  كرة  مستوى  على  مكانتهم  لهم 

حيث شارك مع نادي سري كانيه ثمانية العبين 
كانوا قد مثلوا منتخبي سوريا األول واألولمبي، 
مع  األحمد  فراس  الالعب  لمشاركة  باإلضافة 
نادي منبج الرياضي، حيث كان الالعب قد لعب 
في صفوف فرق عريقة في سوريا كنادي الحرية 

الحلبي.
وهو  الحاج  المهدي  عبد  الالعب  أيضاً  وشارك 
العب نادي الجزيرة الحسكاوي والجهاد وسبق 

له اللعب في صفوف نادي الكرامة السوري.
للبطولة  المستوى  الرياضي أن  ويرى الجمهور 
بشكٍل عام يندرج ضمن اإلطار الجيد على الرغم 
من كون البطولة تعد األولى على مستوى شمال 
مثلت  أندية  فيها  وشرق سوريا ككل، وشاركت 

كافة األقاليم باستثناء إقليم عفرين المحتل.
وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 15 نادياً بعد 
انسحاب نادي سردم الرياضي، وتم توزيع األندية 

على أربع مجموعات ضمت كل مجموعة أربعة 
انسحب  التي  الثالثة  المجموعة  باستثناء  أندية، 

منها نادي سردم.
اتفق  فقد  الجماهير،  مع  للرأي  استطالع  وفي 
كانيه  سري  نادي  مشاركة  أن  على  األغلبية 
قبل  من  محتلة  المدينة  لكون  نظراً  األبرز  هي 

االحتالل التركي منذ عامين.
اعتاد  الذي  الجماهير  أحد  الحسين،  سعد  وقال 
»البطولة  أن  البطولة  مباريات  كافة  يشاهد  أن 
تعد جيدة لحد كبير، المستوى الذي قدمته كامل 
هو  البطولة  ساء  ما  أن  إال  جيداً،  كان  األندية 
بعض األحداث المؤسفة التي ترافقت مع بعض 
وشباب  كوباني  الفرات  كمباراتي  المباريات، 
الرقة ومباراة فرات الرقة ونادي سري كانيه«.

مشجعي  من  وهو  العبد هللا،  علي  يرى  بدوره، 
»المباراتين  أن  الرقة،  في  الداخلي  األمن  نادي 

نصف  الدور  مباراتي  كانتا  مستوى  األكثر 
بين  جمعت  التي  األول  الدور  ومباراة  النهائي 
فريقي األسايش »إقليم الجزيرة« واألمن الداخلي 

»الرقة««.

بها  شارك  التي  األولى  هي  البطولة  وتعد 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  كافة  مثلت  فرق 
التابعة  والرياضة  الشباب  هيئة  عليها  وأشرفت 

لإلدارة الذاتية.

الثورية  الشبيبة  تنظم  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  مع  بالتنسيق 
بطوالت كرة القدم في مختلف المناطق باإلقليم 
تحت شعار »هلمو لمعركة الحرية« وذلك بهدف 
تنظيم الشعوب الثورية وضمان الثورة الثقافية.

بطوالت  مستمر  بشكٍل  الثورة  الشبيبة  وتنظم 
الجنسين،  ولكال  األلعاب  لمختلف  رياضية 
في مسبح  الحرة  للسباحة  سباق  وأقامت مؤخراً 
الشباب  مدينة  قامشلو  بمدينة  والفرات”  “دجلة 

سابقاً وكانت نتائج السباق على الشكل التالي:
فئتي الشباب والرجال:

- المركز األول: عكيد سليمان
- المركز الثاني: أورهان سليمان

فئتي الناشئين واألشبال:
- المركز األول: محمود سينو
- المركز الثاني: جوان مرادو

الثورة  الثورية وضمان  الشعوب  تنظيم  وبهدف 
الثقافية ستطلق بطوالت لكرة القدم في المناطق 

التالية:
1- قامشلو

2- تربه سبيه
3- كركي لكي
4- تل كوجر

5- ديرك
6- عامودا

7- تل حميس
فدنك  ملعب  أرضية  وعلى  لكي  كركي  وفي 

البطولة يشارك فيها الفرق التالية:
1- التصدي 

2- أليان 
3- فاسكو 

4- بوابة دمشق 

5- صفحة كركي لكي رميالن 
6- براتي آليان 

7- ف16
8- كردستان

وانطلقت البطولة وسجلت فيها النتائج التالية:
التعادل اإليجابي بين فريقي آليان وفاسكو بهدف 

لهدف.
بوابة  فريقي  بين  أهداف  بدون  السلبي  التعادل 

دمشق وصفحة كركي لكي
وستنطلق بطولة ديرك لكرة القدم اليوم )الجمعة( 
الخامسة  الساعة   ،2021/9/3 لـ  المصادف 
مساًء في ملعب ديرك، وبمشاركة الفرق التالية:

1- الزهيرية
2- اليا

3- حفتانين
4- النصر
5- هبون

6- أصدقاء أبو خلو
7- روج

8- شهيد كوران
9- شباب نادي ديرك

10- ناشين نادي ديرك
قبل  من  اشتراكات  فيها  توجد  ال  البطولة  علماً 
الفرق وهي مجانية والرعاية بالكامل هي من قبل 

الشبيبة الثورية.

تعادل منتخب فرنسا أمام ضيفه البوسني بهدف 
المجموعة  من  الرابعة  الجولة  في  منهما،  لكل 

الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
البوسنة  منتخب  لصالح  دجيكو  إيدين  تقدم 
أنطوان  وتعادل   ،)36( الدقيقة  في  والهرسك 

جريزمان ألصحاب األرض في الدقيقة )39(.
وفشل منتخب فرنسا في مصالحة جماهيره بعد 
اإلخفاق في يورو 2020، رافعاً رصيده إلى 8 

نقاط ليبقى في صدارة المجموعة.
والهرسك  البوسنة  منتخب  أضاف  المقابل  في 
نقطته الثانية ليتساوى مع فنلندا وكازاخستان في 

جدول ترتيب المجموعة الرابعة.
قدم منتخب الديوك أداًء باهتاً في الشوط األول، 
فترات  على  سوى  منافسه  مرمى  يهدد  ولم 
ومبابي  لبنزيما  مؤثرة  غير  بمحاوالت  متباعدة 

وغريزمان.
مرماه  لوريس  هوجو  الفرنسي  الحارس  وأنقذ 
من محاولة خطيرة، بالتصدي لركلة حرة سددها 

ميراليم بيانيتش نجم منتخب البوسنة والهرسك.

الفرنسية عبر تسديدة  المحاوالت  وكانت أخطر 
األيمن،  القائم  التي ضربت  مبابي  كيليان  النجم 
بينما غابت بصمة ثالثي الوسط بوجبا وفيريتو 

وليمار.
ليمار العب منتخب فرنسا،  لتوماس  ومن خطأ 
في تمرير الكرة، استغل إيدين دجيكو الموقف، 
ليتقدم  الشباك،  سكنت  أرضية  كرة  وسدد 

الضيوف.
لدجيكو  برأسية  سريعاً  التعادل  فرنسا  وأدركت 
خط  تعبر  أن  قبل  غريزمان  جسد  في  ارتطمت 
المرمى، رغم محاولة الحارس إبراهيم سيهيتش 
بصحة  أشارت  الفيديو  تقنية  أن  إال  إبعادها، 

الهدف.
سدد  األول،  الشوط  نهاية  صافرة  إطالق  وقبل 
مرت  خطيرة  كرة  غريزمان  أنطوان  الفرنسي 
بجوار القائم األيمن، لينتهي الشوط بالتعادل )1-

.)1
بداية  مع  ليمار  توماس  مكان  تشواميني  شارك 
ديشامب  ديدييه  أوراق  أن  إال  الثاني،  الشوط 
مدرب فرنسا اختلطت كثيراً بعد مرور 5 دقائق 

فقط.
وتهور جوليس كوندي لينال بطاقة حمراء نتيجة 
لتزداد  كوالسيناك،  سعيد  ضد  عنيف  تدخل 

المهمة تعقيداً على المنتخب الفرنسي.
في  سالح  لخسارة  ديشامب  ديديه  اضطر  كما 
وسط الملعب بإشراك ليو دوبوا مكان فيريتو لسد 

النقص العددي في الجبهة اليمنى.
وحاول المنتخب البوسني استغالل الموقف، لكنه 
لم يستغل العديد من الركنيات التي لعبها بيانيتش، 
بينما أضاع دجيكو أخطر الفرص. أما أصحاب 
والفردية،  التسرع  أدائهم  على  غلب  األرض، 

مما أجبر ديشامب على تنشيط الصفوف بتبديلين 
دفعة واحدة في آخر ربع ساعة.

مكان  ومارسيال  كومان  كينجسلي  شارك 
البوسني  البديل  هدد  بينما  وبنزيما،  جريزمان 
بتسديدة  الفرنسي  المرمى  بريفلجاك  إسماعيل 

فوق العارضة.
ركض مبابي بال جدوى ليغادر الملعب ويشارك 
مكانه موسى ديابي، بينما لم يستغل بيانيتش ركلة 
حرة من منطقة خطيرة، ليقتنص الضيوف نقطة 

ثمينة.

الرقة/ المهند عبد اهلل ـ اخُتتمت مباريات الدور نصف النهائي من بطولة شمال وشرق سوريا التي ُأقيمت مبارياتها في مدينة الرقة بتأهل فريقي 
األمن الداخلي من الرقة وسري كانيه للمباراة النهائية، في بطولة شارك فيها نخبة من نجوم الكرة السورّية مع حضور جماهيري ُمميز أشاد بالمستوى 

الفني لألندية المشاركة.
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من أفغانستان إلى الكرد تأثير الفراشة خلف : العزلة على القائد أوجالن مؤامرة على الشعب الكردي

يونس: النموذج الديمقراطي للحل في سوريا مشروع اإلدارة الذاتية
ليبيا التي على طاولة الجوار!

رؤوف كاراكوجان

بهزيمة  أفغانستان  في  األمريكي  التدخل  انتهى 
وكانت  االحتالل،  من  عاًما   20 بعد  تامة 
الهجمات على برج التجارة العالمي بمثابة بداية 
خطفت  قد  القاعدة  كانت  حيث  جديدة.  لمرحلة 
في  األهداف  بعض  وهاجمت  ركاب  طائرات 

الواليات المتحدة وتسببت وقتها بصدمة كبيرة.
أطاحت  الهجمات عام 2001،  تلك  أعقاب  في 
التي  وطالبان،  بالقاعدة  المتحدة  الواليات 
نظامها  بتصفية  وقامت  عمر،  مال  بقيادة  كانت 
سيطرتها  تحت  جديدة  إدارة  وأنشأت  اإلداري، 
وقال إنه يأمل أن تنجح. القميص الذي أُجبر على 
ارتدائه في أفغانستان أراد تغييره. لقد رأينا في 
المجتمعات  تدمير  يمكن  ال  أنه  أفغانستان  مثال 
التقليدية بسهولة عن طريق التدخالت الخارجية.
األجنبي  التدخل  نجاح  لعدم  كثيرة  أسباب  هناك 
في  أفغانستان  تاريخ  يلعب  إذ  أفغانستان،  في 
المجال االجتماعي والثقافي والجغرافي والعقلي 
ا في هذا األمر. كما أن عامل الوقت  دوًرا مهمًّ
أيًضا أحد عوامل النجاح الرئيسة، ولعل أحد أهم 
العوامل التي أجبرت الواليات المتحدة األمريكية 
على االنسحاب والفشل هي الديناميكية الداخلية 
نضال  والمقاومة وتصميم  األيديولوجي  والخط 
المجتمع األفغاني. واآلخر هو الوقت بحد ذاته. 
المتحدة  الواليات  وقعت  األسباب  هذه  لكل 
وسياسية  عسكرية  صعوبات  في  األمريكية 
 20 استمرت  التي  الحرب  نتيجة  واقتصادية؛ 
عاًما في أفغانستان واضطرت لالنسحاب منها.

اإلسالمية  التنظيمات  موطن  هي  أفغانستان 
من  الرغم  وعلى  كذلك،  وستظل  المتطرفة 
تم  فقد  إرهابية،  كمنظمة  بطالبان  االعتراف 

العديد من  في  الشرعية  بها واكتسبت  الترحيب 
فيها  يتم  دولة  أفغانستان  وستصبح  العواصم، 
تنظيم المنظمات اإلرهابية مثل داعش والقاعدة. 
لقد تركوا أفغانستان كحقل من االنفجارات بين 
الواليات  تركت  وقد  وإيران،  والصين  روسيا 
هذا  لكن  المنطقة،  لدول  هذا  األمريكية  المتحدة 
كان  الساحة.  عن  تماًما  تخلت  أنها  يعني  ال 
ألفغانستان تأثير الفراشة على المناطق المحيطة 
ستستمر  والمخدرات  اإلرهاب  إنتاج  ومع  بها، 

بوجودها كمشكلة للعالم.
على  أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  يظل 
من  العديد  وهناك  العالمي،  األعمال  جدول 
وكيفية  الجديد  الوضع  حول  السيناريوهات 
انتهائه، بالطبع هناك بعض الدروس التي يمكن 
تعلمها من هذا. خاصة بالنسبة للكرد؛ يجب تقييم 
التركية  فالدولة  موسع،  بشكل  الموضوع  هذا 
أفغانستان.  في  المشكلة  من  االستفادة  تحاول 
الحصول  إلى  كابول  مطار  حماية  طلب  من 
على عمل في أفغانستان، تريد استخدام طالبان 
لخدمتها. ومرة أخرى تبحث عن فرصة جديدة 
التركيبة  لتغيير  األفغان  الالجئين  الستخدام 
مع  الحال  هو  )كما  الكردية  للمناطق  السكانية 
قوة  يصبحوا  أن  أجل  من  السوريين(  الالجئين 

مسلحة ويستخدموا في الحروب لصالحها.
األفغان  لالجئين  مراكز  تبني  التركية  الدولة 
التحرر  حركة  ضد  معركتها  في  لتستخدمها 
الكردية في باكور وباشور. وقد استقر الالجئون 
اآلن.  قبل  كردستان  باكور  في  بالفعل  األفغان 
بين  فرق  يوجد  ال  إنه  يقول  الذي  أردوغان 
عقلية حزب العدالة والتنمية وعقلية طالبان يريد 

االستفادة من الفرص التي تأتي من الفوضى.
سيحاول استخدام الالجئين األفغان على الساحة 

فلول مرتزقة  كما سيستخدم  ناحية،  الدولية من 
من  الكردي  الشعب  نضال  داعش كسالح ضد 

أجل الحرية من ناحية أخرى.

قضية أخرى مهمة؛ هي تأثير الفراشة األفغانية 
انسحبت  إذا  آفا(.  )روج  كردستان  غرب  على 
هذا  سيؤثر  كيف  سوريا  من  المتحدة  الواليات 
السورية  المشكلة  سؤال.  هذا  آفا؟  روج  على 
مشكلة متعددة األوجه، ويمكن حل مشكلة روج 

آفا من خالل حل مشكلة سوريا فقط.
الواليات المتحدة وروسيا وإيران التي لها قوات 
في المنطقة ليس لديها بعدُ سياسة مشتركة بشأن 
الحل في سوريا. تطيل التقاربات المضللة للقوى 

الدولية وتترك المشكلة السورية بال 
حل.

الواليات  انسحاب  مع 
أصبح  المتحدة، 
الدولة  غزو  احتمال 
آفا  لروج  التركية 
للنقاش.  موضوعا 
تستمر  الواقع  في 
الدولة  هجمات 

آفا  روج  على  التركية 
كل يوم. وحتى لو لم تتخذ 

المكانة الكافية في الرأي العام، 
ومقابل  مستمرة.  الحرب  حالة  أن  المعلوم  فمن 
هذه الهجمات ال ترد الواليات المتحدة األمريكية 
وعدم  الهجمات  لهذه  معارضتهما  في  وروسيا 
الذي  الوضع  في  ليستا  أنهما  كما  لها،  تأييدهما 
تقومان فيه بدعم الكرد. إنهما تحتفظان بمواقفهما 
ترتبط  لذلك؛  والغامضة.  واليومية  البراغماتية 
كل من روسيا وإيران بالنظام السوري المحتضر 

من  اإلقليمية.  بسياساتهما  وتستمران 
المتحدة  الواليات  ناحية أخرى تدعم 
األمريكية الكرد للحفاظ على التوازن 
في المنطقة. دائًما ما يعرض تحالفه 

غير المتوافق الكرد للخطر.
هناك دائًما احتمال زيادة المآسي اإلنسانية 
بسبب االنسحاب من أفغانستان، بما في ذلك 
لروج آفا. إن وجود الواليات المتحدة األمريكية 
وروسيا وإيران وتركيا في سوريا وإيهام الرأي 
العام بسعيها إليجاد حل للمشكلة السورية هو في 
ال  والتي  كامل،  بشكل  المصالح  حماية  الحقيقة 
تعود بأي فائدة لشعوب المنطقة. يحاولون إقامة 

المنطقة على أساس مصالح الدولة.
في  وجودها  سببه  الفوضى  استمرار  إن   
المنطقة؛ ألنها ضد منظور الحل الذي يفترض 

اندماج الشعوب، والحكم الذاتي، وتنظيم الدفاع 
وقد  باختصار.  سياستها  هي  هذه  النفس؛  عن 
في  االستقالل  استفتاء  التركية  الدولة  عارضت 
باشور كردستان وهي غير متسامحة مع إدارة 

روج آفا.
في جميع  للكرد سيستمر  التركية  الدولة   عداء 
المتحدة  الواليات  بقاء  وإن  الكردية،  المناطق 
آفا  روج  في  الطويل  المدى  على  األمريكية 
الكرد  لدى  أكثر خطورة من خروجها.  سيكون 
على  االعتماد  لعدم  للغاية  عميقة  سياسية  رؤية 
القوى األخرى كشعب، وسوف يتخذون موقفهم 
وفقًا لطبيعة الحرب العالمية الثالثة، وسيواصلون 

نضال الحرية، وهذا ما يضمن وجودهم.

سياستها  الفاشية  التركية  الدولة  تواصل 
الديكتاتورية بحق الشعب الكردي وقائده عبد 
هللا أوجالن، وذلك من خالل فرضها العزلة 
المشددة على القائد عبد هللا أوجالن منذ عام 
2015، إذ ال تسمح لذويه ومحاميه بااللتقاء 
الكردي  الشعب  مطالب  تعالي  وسط  به، 
وجميع الشعوب التواقة للحرية بإنهاء العزلة 
المشددة على القائد أوجالن وإطالق سراحه 

ومن دون شروط.

هدف العزلة رضب مكتسبات 
الشعب الكردي

مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  ذلك  على  وتعليقاً 
الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي 
في  حيث  خلف  أوصمان  الفرات   إقليم  في 
المفروضة  بالعزلة  بشدة  ندد  حديثه  مستهل 
المحتل  وقال:  أوجالن،  عبد هللا  القائد  على 
أوجالن  القائد  على  العزلة  يفرض  التركي 
األخالقية  المعايير  جميع  تخرق  بذلك  وهي 
والمواثيق والعهود الدولية.   وأوضح خلف 
قائالً: إن تشديد العزلة المفروضة على القائد 
أوجالن في الوقت الذي تمر به المنطقة من 

تأكيد  بكل  هدفها  دولية  ومؤامرات  هجمات 
كل  في  الكردي  الشعب  مكتسبات  ضرب 
الوجود  على  للقضاء  تسعى  وهي  مكان، 
يتعلق  ما  كل  وإبادة  المنطقة  في  الكردي 

بالكرد. 
األزمات  ظل  في  خلف:  وأضاف 
شعوب  منها  تعاني  كان  التي  والصراعات 
المنطقة، كان للقائد عبد هللا أوجالن مشروعاً 
ليحل  المنطقة،  لدمقرطة  يسعى  ديمقراطياً 
في  واالستبدادي  الديكتاتوري  النظام  محل 
يمكن  الديمقراطية  األمة  فمشروع  المنطقة، 

تطبيقه على الشرق األوسط بأكمله.
المشاريع  أن  يبدو  ما  على  خلف:  وأشار 
ألنها  المستبدة  الدول  تعاديها  الديمقراطية 
وهذه  الجميع،  بين  والمساواة  العدالة  تحقق 

سعوا  لذلك  الطرح،  هذا  تحبذ  ال  األنظمة 
من خالل مؤامرة دولية قذرة باعتقال القائد 
عبد هللا أوجالن للقضاء على فكره وفلسفته 
الظلم  من  العالم  شعوب  لتحرير  الرامية 
األمة  مشروع  يرون  كونهم  والتعسف، 

أوجالن  القائد  إليه  يسعى  الذي  الديمقراطية 
وخالصاً  االستبدادي  نظامهم  على  خطراً 

للشعوب. 
أوصمان  السياسي  دعا  حديثة  نهاية  وفي 
في  والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات  خلف 

الكردي وقائدهم  القيام بواجبها تجاه الشعب 
لالنتهاكات  حد  ووضع  أوجالن،  هللا  عبد 
شمال  في  اإلنسانية  بحق  تقام  التي  التركية 

وشرق سوريا. 

روناهي/ الدرباسيةـ  شدد الرئيس المشترك 
الجزيرة طلعت  إقليم  التنفيذي في  للمجلس 
حرب  لساحة  تحولت  سوريا  بأن  يونس 
مكاسبه  يحقق  أن  الجميع  يحاول  دولية 
مفتاح  سوريا  أن  إلى  وأشار  خاللها،  من 
النظام  بأن  الشرق األوسط، وأكد  الحل في 
تدمير  في  األساسي  السبب  كان  السوري 
الُمخرب  دور  لعبت  تركيا  أن  كما  سوريا، 
في استمرار األزمة السورية ووصولها إلى 

طريق مسدود.

أحداثاً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تشهد   
بمجمل  متأثرة  متسارعة  وعسكرية  سياسية 
سيما  وال  والدولية،  اإلقليمية  التطورات 
هجمات دولة االحتالل التركي على مناطق 
من  وغيرها  والشهباء  تمر  وتل  زركان 
األمريكي  االنسحاب  إلى  إضافة  المناطق، 
المتغيرات  من  وغيرها  أفغانستان  من 

المتسارعة.

التدّخالت اإلقليمية والدولّية 
تسببت بتعميق األزمة

التي  األخيرة  التطورات  عن  أكثر  للحديث 
صحيفتنا  التقت  والعالم،  بالمنطقة  تعصف 
مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي إلقليم 
فقال:  تحدث  والذي  يونس  طلعت  الجزيرة 
بعد مضي عقد على انفجار األزمة في سوريا 
نالحظ بأن سوريا تحولت إلى ساحة لتصفية 
الحسابات الدولية وفي الوقت نفسه أصبحت 
الشرق  مشاكل  كل  لحل  مفتاح  سوريا 
األوسط، كما أن التدخالت اإلقليمية والدولية 
في األزمة السورية والمصالح المختلفة لهذه 

األزمة  باستمرار  تسببت  المتداخلة  الدول 
السوريّة واستعصاء حلها.

وأضاف يونس: النظام في دمشق كان السبب 
وتهجير شعبها،  تدمير سوريا  في  األساسي 
اإلقليمية  الخارجية  التدخالت  إلى  إضافة 
النتشار  األرضية  هيأ  والذي  والدولية 
يزال  وال  المنطقة  على  والهجوم  اإلرهاب 
التحاور  مبدأ  رافضاً  ذاتها  السياسات  ينتهج 

مع السوريين وحل األزمة.
المرتزقة  المجموعات  ذلك  إلى  أضف   
تسمى  لما  تنتمي  والتي  للخارج  المرتهنة 
أداة  كانت  والتي  لتركيا  الموالية  المعارضة 
بيد دولة االحتالل التركي وساهمت باحتاللها 
العوامل كانت من  السوريّة، هذه  لألراضي 
العوامل الرئيسية في تعقيد األزمة السورية 

وعدم وصولها للحل حتى هذه اللحظة.
سوريا  في  للحلول  الوصول  عدم  وحول 
وغياب الدور الدولي الفاعل في هذا الجانب 
تكن  لم  السورية  المعارضة  إن  يونس:  قال 
تخولها  التي  المسؤولية  من  الدرجة  بتلك 
وتطرح  السوري  الشعب  باسم  تتحدث  أن 
ُمعلقة  السورية  األزمة  بقيت  لذلك  مشاكله، 
أو  الدول  هذه  مصالح  بين  تتأرجح  بالهواء 
أنها  تدّعي  والتي  السياسية  الكيانات  تلك، 
امتداد  عن  عبارة  هي  السوريين  عن  تدافع 
األزمة  في  الشأن  ذات  الدول  لمصالح 

السورية، لذلك ال نستطيع تجزئة هذه األزمة 
كما ال يمكن أن نتحدث عن حل خاص بجزء 

من سوريا بمعزل عن األجزاء األخرى.
وعن موقع مناطق شمال وشرق سوريا في 
الخريطة الجيوسياسية السورية في ظل كل 
األزمة  في  والتداخل  التعقيد  من  الكم  هذا 
شعوب  استطاعت  بالقول:  يونس  تحدث 
شمال وشرق سوريا أن تطرح موقفاً مغايراً 
لكل المواقف الكالسيكية التي ظهرت في ظل 
األزمة، حيث أنها طرحت مشروعاً واضحاً 
يساوي  الذي  الديمقراطي  المشروع  للحل 
بين الجميع وذلك باالعتماد على إمكاناته و 
إرادته، وبالفعل استطاع  وفي فترة وجيزة 
الحاكم،  النظام  مشروع  عن  بديل  يكون  أن 
بشار  السوري  النظام  رئيس  دفع  ما  وهذا 
الذي حلَّ بسوريا  الدمار  بعد كل هذا  األسد 
للحديث عن الالمركزية في األيام الماضية.

فلسفة األمة الدميقراطية تطرح 
الحلول املناسبة

 وبيّن يونس بقوله: الحديث عن الالمركزية 
من قبل رئيس حكومة دمشق تحدثنا عنه منذ 
تأسيس اإلدارة الذاتية ومكان بالفعل مشروع 
في  اعتمدنا  وقد  زال،  وال  سوريا  في  الحل 
مشروعنا هذا على فلسفة األمة الديمقراطية 
مشاكل  لكل  المناسبة  الحلول  تطرح  التي 
الشرق األوسط بما فيها سوريا، والقائمة على 
أساس أن الشعب هو صاحب القرار الفصل 
استطعنا  األساس  هذا  وعلى  أرضه،  على 
واإلرهابيين  المرتزقة  من  أراضينا  تحرير 
تمثل  ديمقراطية  إدارة  تأسيس  إلى  وصوالً 
وهذا  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  كل 
المشروع هو الوحيد لحل األزمة السورية، 
ما دفع بعض المناطق السوريّة األخرى مثل 
نموذج  بتطبيق  للمطالبة  والسويداء  درعا 
مقارنتهم  بعد  مناطقهم،  في  الذاتية  اإلدارة 
منذ  المطبق  المركزي  بالنظام  النموذج  لهذا 
عقود في سوريا والذي لم يأِت بجديد إضافةً 
إلى الواقع األمني واالقتصادي المزري في 
التدخالت  أن  كما  النظام،  سيطرة  مناطق 

سوريا  في  الكثيرة  واألجنبية  اإلقليمية 
ساهمت بتعقيد الوضع في سوريا وكان لها 
انعكاساتها السلبية الكبيرة على مناطق شمال 

وشرق سوريا.
والدولية  اإلقليمية  التدخالت  انعكاس  وحول 
االنسحاب  وقال:  يونس  تحدث  سوريا  في 
طالبان  واستيالء  أفغانستان  من  األمريكي 
صورة  في  يضعنا  أن  يمكن  البلد  هذا  على 
تقاربات القوى الدولية وتقاطعات مصالحها، 
وليس  األرض  بقاع  كل  على  ينطبق  وهذا 
فيها سوريا، حيث أن  بما  أفغانستان وحدها 
الكبرى وال سيما أمريكا  الدول  التوافق بين 
األزمة  لحل  الوحيد  الكفيل  هو  وروسيا 
الدولي  الصراع  ضريبة  أن  كما  السورية، 
فقط  يدفعها  السوريّة  األرض  على  الجاري 

الشعب السوري بكل أطيافه ولغاته وأديانه.
الهجمات  مع  الدولية  المصالح  تقاطع  حول 
التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا 
على يد دولة االحتالل التركي تحدث يونس: 
على  اليومية  التركية  الهجمات  استمرار 
من  تؤكد  تجاهها  الدولي  والصمت  مناطقنا 
مع مصالح  الدول  تلك  تقاطع مصالح  جديد 
دولة االحتالل التركي، ولعل أبرز ما يمكن 
أن يثبت ذلك هو تعاون هذه الدول مع دولة 
االحتالل التركي في احتاللها كالً من عفرين 

وسري كانيه وكري سبي. 
التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
قائالً:  الجزيرة طلعت يونس حدثه  إقليم  في 
مؤامرة  نواجه  إننا  حقيقة  إدراك  من  بد  ال 
دولية تحاك ضد شعبنا وعلينا ندرك خطورة 
المرحلة التي نمر بها ونكون ُمهيئين للتصدي 
لها، والتي ال يمكننا التعامل معها دون توحيد 
تطلعات  عن  يعبر  والذي  الكردي  الصف 

شعبنا في الحرية والديمقراطية. 

سليمان جودة )كاتب وصحفي(

وزراء  اجتماعات  توقفت  لماذا  يعرف  أحد  ال 
بعد  طويلة،  لفترة  الليبي  الجوار  دول  خارجية 
حركتها،  وتتواصل  تتحرك  شهوراً  عاشت  أن 
ولكن الذي نعرفه أن استئناف االجتماعات هذا 
يتطلع  ليبي  مواطن  لكل  سار  نبأ  هو  األسبوع، 
مستوى  على  النشطة  الدبلوماسية  الحركة  إلى 
هذه الدول، بوصفها أداة للدفع بالوضع في ليبيا 

إلى ما يجب أن يصل إليه.
وإذا كان آخر اجتماع لدول الجوار قد انعقد في 
أول شهور هذه السنة، فالحقيقة أن فترة التوقف 
كانت طويلة بل كانت أطول من الالزم، إذا ما 
يوم  ليبيا  في  الوضع  مالمح  بين  مقارنة  عقدنا 
المتسارعة  التطورات  وبين  مكانها،  في  توقفها 
بعدها على األراضي الليبية وصوالً إلى اليوم، 
ينطبق  ما  قدر  استئنافها شيء  ينطبق على  وال 
أتيت  إذا  إنك  يقول  الذي  المعنى  ذلك  عليه 
أال  من  بكثير  أفضل  بالتأكيد  ذلك  فإن  متأخراً، 

تأتي!
والظاهر أمامنا من عودة دول الجوار لالجتماع 
طول  بعد  منها  وبدعوة  الجزائر  أرض  على 
تكون  أن  في  راغبة  تبدو  عودة  أنها  غياب، 
وربما  األولى،  المرة  اجتماعات  عن  مختلفة 
يلحظه  الذي  االختالف  وراء  من  السبب  يكون 
كل متابع لوقائع العودة هو توافر نية حقيقية في 

تعويض الغياب!
الخارجية  وزراء  أن  االختالف  وجوه  أبرز 
الذين اجتمعوا من قبل كانوا ثالثة يمثلون مصر 
هذه  عددهم  ولكن  وفقط،  وتونس  والجزائر 
المرة يتضاعف ليصيروا ستة، بعد أن يُضاف 
السودان وتشاد والنيجر،  إليهم وزراء خارجية 
الجوار  دول  بين  من  الثالث  الدول  بوصف 

المباشر الست مع ليبيا.
منذ  المفترض  هو  المكتمل  العدد  هذا  كان  وقد 
اللحظة األولى ألنه ليس من الممكن أن تتحدث 
عن اجتماع لدول الجوار الليبي، ثم يجتمع منها 
ثالث في المرة السابقة ويغيب ثالث فكلها تحمل 
الصفة نفسها على مستوى حدودها المشتركة مع 
عربية  غير  منها  دولتان  كانت  ولو  حتى  ليبيا، 
وحتى ولو كانت حدود كل دولة منها تختلف عن 

حدود األخرى من حيث الطول واالمتداد!
وال شك في أنها كلها معنية بالقضية الليبية التي 
تظل كالنهر الجاري إذا فاض فإن ماءه يفيض 

على شواطئه القريبة أول ما يفيض!
تشاد  أن  ننسى  أال  علينا  وإنما  وفقط  هذا  ليس 
والنيجر يضمهما تجمع إقليمي شهير هو تجمع 
من شرق  يمتد  الذي  والصحراء،  الساحل  دول 
أقصى  في  إلى موريتانيا  تشاد  تقع  القارة حيث 

غرب القارة مروراً بمالي وبوركينا فاسو.
وربما يكون هذا الرابط بين دول الجوار األربع 
الذي  السبب  هو  الدولتين،  هاتين  وبين  العربية 
بذل  إلى  الجزائر  في  القرار  صانع  ويدفع  دفع 
يتحسس  التي  الليبية،  بالقضية  خاص  اهتمام 
أبناؤها طريق الذهاب إلى انتخابات آخر السنة 

في أمان.
التي  هي  الجزائر  كانت  إذا  ما  معروفاً  وليس 
دعت إلى توسيع طاولة الجوار أم ال، ولكن ما 
نعرفه أنها أكبر دولة عربية من حيث مساحتها، 
وأن الفناء الخلفي لها يتمثل في مالي باألساس، 

على  سنوات  منذ  ويلعب  يمرح  اإلرهاب  وأن 
الفرنسي  الرئيس  وأن  األخيرة،  هذه  أرض 
إيمانويل ماكرون لما وجد نفسه شبه عاجز أمام 
سحب  قرر  مالي  أرض  فوق  اإلرهاب  حركة 

قوات بالده من هناك!
أكثر  االعتماد  في  راغباً  ماكرون  يكون  قد 
الساحل  إرهاب  مالحقة  في  التشاديين  على 
صداقة  من  بهم  تربطه  ما  بحكم  والصحراء، 
سياسية معلنة، فلقد كانت باريس أشد العواصم 
تحمساً ألن يتولى محمد إدريس ديبي حكم تشاد، 
يد  على  السنة  هذه  ربيع  في  والده  اغتيال  بعد 

جماعات إرهابية.
وأياً كان تقدير فرنسا فالذي يضع يده في النار 
مثل  في  يقال  كما  الماء  في  يضعها  كمن  ليس 
هذه األحوال، ويد الفرنسيين هي في الماء طبعاً 
الجزائريين، مهما كان حجم  بيد  ما قورنت  إذا 
المنطقة  هذه  في  الفرنسية  العاصمة  مصالح 

الممتدة أفقياً في القارة السمراء.
وال يحتمل األشقاء الجزائريين جبهتين ملتهبتين 

إحداهما على طول الحدود مع مالي بكل ما في 
على  والثانية  تعقيدات،  من  المالية  األراضي 
من  داخلها  في  ما  بكل  ليبيا  مع  الحدود  امتداد 
تتوقف  ال  واستقطابات  وصراعات،  خالفات، 

وال تهدأ.
إلى  العمامرة،  رمطان  عودة  أن  الواضح  ومن 
وزارة الخارجية الجزائرية بعد أن كان قد غاب 
عنها لفترة، هي عودة مقترنة برغبة في ممارسة 

دور جزائري على ملعب القارة.
أبابا  أديس  يزور  تابعناه  عندما  هذا  حدث 
والخرطوم والقاهرة، طارحاً مبادرة هي األولى 
النهضة  سد  مشكلة  لحل  عربياً  نوعها  من 
تكلم  وحين  الثالث  العواصم  بين  المستعصية 
عن  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس 
جزائرية  مبادرة  بأنها  وصفها  فإنه  المبادرة، 
قدرة بالده  أنه يسجل  يعني  خالصة، وكان هذا 
على أن تطرح مبادرة في حل أزمة ناشبة بين 
مبادرتها  تحظى  أن  وعلى  ثالث،  أفريقية  دول 

بالحد األدنى من التوافق بين هذه الدول.

وال تختلف مبادرة السد في طموحها عن مبادرة 
إلى أن  التي تسعى  الجوار،  توسيع زاوية دول 
في  الدار  أهل  خالل  من  ليبيا  في  الحل  يكون 
الجوار ال أهل اإلقليم الذين يطمعون في ثروات 
يتتابعون  الذين  المتحدة  األمم  أهل  الليبيين، وال 
على طرابلس العاصمة في الغرب الليبي مبعوثاً 
من وراء مبعوث، فال يتوجهون إلى حل األزمة 
من أقصر طريق إليها، ولكنهم يعيدون إنتاجها 

وتدويرها باستمرار!
ساعة  أنباء  من  يتواتر  مما  الجزائر  تقلق  فهل 
الليبي  الغرب  في  تركي  وجود  عن  ساعة  بعد 
بالذات، وعن سيطرة تركية على أمور كثيرة في 
طرابلس وفي ضواحيها؟! هذا وارد بقوة، وهو 
تركيا  وجود  وارد ألن  أنه  على  واضح عالوة 
المباشرة  الحدود  على  وجوداً  يعني  الغرب  في 

مع الجزائريين.
والغالب أن الرؤية التي تتبناها حكومة الجزائر 
الذين  لدى  سعادة  مصدر  تكون  لن  ليبيا  تجاه 
يسعدهم في اإلقليم وفي الغرب أن تبقى القضية 
الليبية تتحرك في مكانها، فالرئيس تبون يتحدث 
عن شيئين على وجه التحديد؛ أولهما أن الحل ال 
بد أن يكون ليبياً مجرداً، وأن يكون بين الليبيين 
والليبيين، وثانيهما أن يجري ذلك بدعم قوي من 

دول الجوار المباشر!
الجوار  دول  مؤتمر  لوقائع  المتأملة  والقراءة 
الست تقول إن الدعم من جانبها للحل وفق هذه 
الرؤية، هو دعم جاهز وحاضر وقوي، وليس 
إال  الليبية  السياسية  العملية  من أطراف  مطلوباً 
إلى  الطريق  خريطة  مالمح  على  تتوافق  أن 

انتخابات آخر السنة.
في موعدها  تتم  أن  بديل عن  انتخابات ال  فهذه 
استحقاقها  يوم  في  إتمامها  ألن  سلفاً،  المقرر 
معناه أن يصبح على رأس ليبيا رئيس يمثل إرادة 
ناخبيها وأن يصير على أرضها برلمان يراقب 
للمواطنين،  القوانين  ويشرع  حكومتها  أعمال 

وبذلك يعود البلد بلداً طبيعياً بين البالد.
الجوار  قبل أن تكون شأن دول  ليبي  ليبيا شأن 
شأن  تكون  أن  قبل  الجوار  دول  شأن  وهي 
ما  فهذا  اإلقليم،  خارج  أو  اإلقليم  في  أطراف 
تقول به تجربة السنوات العشر التي انقضت من 
األمميين  المبعوثين  درس  هو  وهذا  حل،  دون 

الذين تتابعوا عليها كما يتتابع الليل والنهار!

كوباني/ سالفا أحمد ـ قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات أوصمان خلف إن تشديد العزلة على القائد أوجالن يعني ان 
المؤامرة مستمرة على الشعب الكردي بأكمله، بخاصٍة أن المنطقة تمر بأوضاع خطيرة، وأكد بأن هناك هجمات ومؤامرات متواصلة من قبل المحتل 

التركي حيث تسعى للقضاء على الوجود الكردي. 
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أفغانستان... ساحُة صراٍع بين القوى العالمّية

وحدة الكرد رضورة ملواجهة 
املتغريات

واالتفاقيات  المعاهدات  خالل  الكرد  تجاهل  تّم 
األولى،  العالمية  الحرب  نهاية  في  أُبرمت  التي 
وبعبارة أخرى سعت القوى العالميّة إلى إخضاع 
عام  تموز   24 في  لوزان  معاهدة  مع  الكرد 

.1923
طبعاً على أرض الواقع لم يحدث هذا األمر دفعة 
واحدة، فقد أثبت الكرد وجودهم بطرق وأساليب 
مختلفة، لكنها افتقرت إلى الوحدة الوطنية، ولبّت 
الكردَ  أّن  أي  الخارجيّة.  القوى  توقعات  أيضاً 
بدورهم اعتمدوا على قوى خارجيّة، وانتظروا 
الكرد  القادة  تصّرف  أيديهم.  على  الخالص 
أيضاً  الفشل  تفسير سبب  تم  األساس.  هذا  على 
ففي  الخارجّي.  بالدعم  نقٍص  بسبب  أنّه  على 
قبولهم  يتم  ولم  الكرد  إنكار  تم  العشرين  القرن 
بشكٍل عام، واستمرت جميع أنواع الجرائم ضد 
هوادة،  بال  للكرد  الجماعيّة  واإلبادة  اإلنسانيّة 
في  الديكتاتوريّة  الدول  واصلت  لذلك  ونتيجة 

المنطقة هجماتها الشعواء على الكرد.

اإلنكار،  وسياسات  الهجمات  هذه  مواجهة  في 
موجودون  »نحن  مراراً  الكردّي  الشعب  أّكد 
ونعيش«، في جميع أنحاء كردستان من ديرسم 
رغم  الشمال،  إلى  الجنوب  ومن  مهاباد،  إلى 
عدم وجود وحدة وطنيّة أو توّجه قوي من أجِل 
إلى  الوجود«  »إعالن  نضال  ووصل  الحرية، 
في  الوطنيّة  بالوحدة  يتعلق  فيما  جديدةٍ  مرحلٍة 
جميعِ أجزاِء كردستان، وذلك بطليعة القائد آبو.

هذا األمر يعني ظهور وضعٍ جديٍد ليس لمنطقتنا 
فحسب، بل للعالم أيضاً. لذا فإنَّ ظهوَر الكرِد في 
قبل  من  تدّخالً  واجه  القصيرةِ،  الفترةِ  هذه  مثل 
القوى الدوليّة المهيمنة، وكانِت الحرب العالميّة 
الثالثة، التي بدأت مع حرب الخليج، واستمرت 
هذا  في  بارزة  مرحلة  الدوليّة،  المؤامرة  مع 

التدخل.
ظهرت في هذه المرحلة أيضاً توّجهات مختلفة. 
حكم  ضد  أمريكيّاً  تدخالً  الخليج  حرب  كانت 
كيان  ظهر  وبنتيجته،  بالعراق.  حسين  صدام 
باشور كردستان تحت حماية »القوة النشطة«، 
هنا  ومن  واشنطن،  عليها  تسيطر  كانت  التي 
بدون  العيش  يستطيعون  ال  »الكرد  مفهوم  جاء 
الواليات المتحدة األمريكيّة«. وقُبِل هذا المفهوم 
بعض  لدى  تصوٌر  وهناك  عديدة،  جهات  من 
الكرد بأنه »بدون أمريكا ال وجود لنا«، وبمرور 

الزمن تطور هذا التصور.
من  األمريكيّة  القوات  بانسحاب  يتعلق  فيما 
من  االنسحاب  واحتمال  والعراق  أفغانستان 
سوريا، دعا وزير الخارجية الروسّي، سيرغي 

الذاتيّة لشمال وشرق سوريا،  الفروف، اإلدارة 
ستسحب  المتحدة  »الواليات  إّن  الفروف  وقال 
دمشق«  إدارة  مع  تتحاور  أن  ويجب  قواتها 
وهو بذلك أعاد إلى األذهان ذلك التصور، لكن 
الفروف يدرك جيداً أيضاً أنَّ اإلدارة الذاتيّة في 
إدارة دمشق، سواء عندما كانت  دائم مع  حواٍر 
قوات التحالف هنا أو أثناء األزمة، وهي تواصُل 

ذلك.
باختصار، كان الفروف أول من عبّر عن موقفه 
وردة فعله حيال سحب الواليات المتحدة لقواتها 

العسكريّة من المنطقة وما سيحدث بعد ذلك.

أهم مرحلة أمريكية للتدّخل 
الخارجّي

بعد انتخاب نيكسون رئيساً في فترة حرب فيتنام، 
بدأت الواليات المتحدة األمريكية مناقشة سحِب 
قواتها من فيتنام عام 1969 تحت اسم »العودة 
إلى البالد«. ألنَّ الرأَي العام األمريكّي بدأ يقول 
»يجب أال يموت أبناؤنا هناك«. لذلك اضطرت 
الواليات المتحدة لالنسحاب من فيتنام بعد خسارة 
هذا  يفوق  ما  وإصابة  جندي  ألف   40 حوالي 
العدد، ومع االنسحاب أُحرجت الحكومة الحليفة 
جنوب  توحيد  تمَّ  كما  عنها،  تدافع  كانت  التي 
فعٍل  ردّ  ظهر  المرحلة  هذه  بعد  فيتنام.  وشمال 
ضد  األمريكّي  العام  الرأي  لدى  متزايد  عنيٍف 
إرساِل قوات إلى دول أخرى. تّمت اإلشارة إلى 
األمريكيّة  الحكومات  في  العام  الرأي  حساسيّة 

باسم »متالزمة فيتنام«.
لهذا بدأت الواليات المتحدة خالل عهد نيكسون 
سياستها  إطار  في  اإلقليميّة  القوى  مع  بالعمِل 
عامالن  هناك  نيكسون  قال  »الفيتناميّة«. 
»تعزيز  أوالً؛  »الفيتنمة«.  لسياسِة  أساسيان 
العدد  حيث  من  فيتنام  لجنوب  المسلحة  القوات 
والثاني  القتاليّة«  والمهارات  والقيادة  والُمعدات 
»توسيع برنامج التهدئة ]أي المساعدة العسكريّة 

للمدنيين[ في جنوب فيتنام«.

نمٌط جديدٌ  نفسه  بالوقت  التي هي  السياسة،  هذه 
المحليّة  القوات  إلى  استندت  االستعمار،  من 
مشروعِ  مع  المتحدة  الواليات  نظمتها  التي 
البلدان بعد  العديد من  »التدريب والتجهيز« في 
الواليات  تعتمد  السياق،  هذا  في  فيتنام.  هزيمة 

المتحدة األمريكيّة للتدخالت األجنبيّة، على أفراد 
المخابرات، والمعدات التقنية، وموظفي التدريب 
يتم  التي  المراكز  استخدام  أيضاً  يتم  والتنسيق. 
كأدوات  اإلغاثة  وكاالت  رعاية  تحت  إنشاؤها 
رئيسيّة لمثل هذه الحروب. وتّم إجالء ما ال يقل 
عن 100 ألف أفغانّي من أفغانستان، بمن فيهم 
وخاصةً  الخيرية«،  »الجمعيات  في  العاملين 
»المنظمات«. وكذلك زمالئهم وعائالتهُم ويقال 
إنّه سيتم نقل بعضهم وعدد كبير منهم إلى دول 

المنطقة.
تزال  التي ال  المتالزمة  هذه  آثار  إلى  باإلضافة 
مستمرة حتى يومنا هذا وسياسة فيتنام، غالباً ما 
كانت هناك فرص للتدخل في الدول األجنبيّة من 
القوة  إلى  الحاجة  دون  التكنولوجّي  التقدم  خالل 
بدون  الطائرات  أن  المعروف  من  العسكريّة. 
طيار، والتي يتم التحكم فيها عن بعد تلعب دوراً 
الجديد وستصبح أكثر  في حروب العصر  مهماً 

فاعليّة مستقبالً.

هزمية أم تطوير اسرتاتيجّي؟

تنسحب  هل  المعطيات،  هذه  كل  إلى  بالنظر 
الواليات المتحدة فعالً من أفغانستان اليوم وتريد 

االنسحاب من العراق؟
كما هو الحال في فيتنام، باستثناء ظروف الهزيمة، 
فإن أيّة قوة رأسماليّة لم تتخلَّ عن مصالحها، وال 
يمكن أن يحدث هذا األمر في مثل هذه الطروف، 
سياق  في  المصالح  لتقاسم  صراع  هناك  حيث 
الحرب العالمية الثالثة.  إذاً كيف نقيّم انسحابهم 

وتأثيره المحتمل على منطقتنا؟
والرأي  المتحدة  الواليات  من  ضغط  تحت 
ريتشارد  األمريكي  الرئيس  قال  العالمّي  العام 
نيكسون، أخفوا هزيمتكم في فيتنام وقال »دعوا 
يعاني  ال  »حتى  ديارهم«،  إلى  يعودون  أبنائنا 
أشقاء الجنود المتحاربين نفس المعاناة«.  بدأت 
سياسة مماثلة اليوم في عهد دونالد ترامب، رغم 

أن األسباب قد ال تكون هي نفسها.
 2019 األول  تشرين  في  ترامب  دونالد  وقرر 
وقال  سوريا  وشرق  شمال  من  قواته  سحب 
دخلت  اآلن  بأنفسهم«.  مشاكلهم  »ليحلوا 
الرئيس  مع  مرحلة عهد نيكسون مستوى جديداً 
التطورات  هذه  وتظهر  بايدن.  جو  األمريكّي 
اتباعها  يتم  العسكرية  القوات  سحب  سياسة  أن 

كسياسة دولة.
الواليات  أعلنت  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
ورسخت  للعالم،  الجديد  الحاكم  نفسها  المتحدة 
المالّي  والدعم  العسكريّة  القواعد  عبر  وجودها 
وفي  عليها،  تهيمن  التي  البلدان  مساعدة  باسم 
الوطني  التحرر  وحركات  االشتراكية  البلدان 

يوجد  ال  أنه  بدا  العالم،  ثلث  على  هيمنت  التي 
خاص  وبشكٍل  العالمية  القوى  أمام  آخر  خيار 
تم  لذلك  األمريكية،  المتحدة  للواليات  بالنسبة 
تأسيس الناتو كقوة سياسيّة/ عسكريّة، كما قدمت 
القوة  من  كبيراً  جزءاً  أيضاً  المتحدة  الواليات 

العسكريّة لحلف الناتو ونفقاته الماليّة.
أجل  من  ترومان   - مارشال  خطة  ظهرت  كما 
تمت  ترامب،  رئاسة  مع  العالم.  على  السيطرة 
إعادة النظر بشكٍل كامل في استراتيجية الواليات 
في  والمالّي  العسكرّي  الوجود  بشأن  المتحدة 

المناطق السياديّة بشكٍل كامٍل.
وهكذا بدأت مرحلة مناقشة وجود الناتو، وأعيد 
توزيع العبء المالّي - العسكرّي لحلف الناتو بين 
الدول األعضاء، بعدما اعتبرته الواليات المتحدة 
األمريكّي  المالّي  الدعم  تقليص  تم  ثقيالً،  عبئاً 
لجميع المؤسسات الدوليّة، وخاصةً الدعم الُمقدم 
منه.  مهٌم  اُقتطع جزٌء  والذي  المتحدة  األمم  إلى 
كما انسحبت قوات الدفاع الجوّي من بعض دول 
السعودية والكويت واألردن. على  المنطقة مثل 
هذا األساس، تم توقيع صفقة أسلحة بقيمة 300 
مليار دوالر مع المملكة العربية السعودية وحدها. 
بدالً  والتسليح«،  »التدريب  مشروع  من  كجزٍء 
إرسال  سياسة  وأطلقت  القتاليّة«،  »القوة  من 
خبراء ومستشارين لتنفيذ تدّخالت مسلحة شاملة.

الواليات  أنَّ  وغيرها  التحوالت  جميع  تُظهر 
المتحدة تعمل على تطوير استراتيجية عسكريّة 
وماليّة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها أو 
التي تسعى للسيطرة عليها. وكانت هذه المرحلة 
منذ  والعشرين  الحادي  القرن  في  األصعب  هي 
الهزيمة السريعة في فيتنام. في القرن العشرين، 
بتغيير  التوجه  هذا  استكمال  إلى  السعي  يتم 
جو  الحالي  األمريكّي  الرئيس  يحاول  الجودة.  
االستراتيجّي  التغيير  مشروع  تنفيذ  أيضاً  بايدن 
أو  فيتنام  في  الفشل  مثل  ليس  فاألمر  لذا  هذا. 
سياسات ترامب.  ألّن كالً من الحكومة األفغانية 
يتم  النظام  داخل  قوتان  وطالبان  المخلوعة 
المتحدة،  الواليات  قبل  من  ودعمهما  مساندتهما 
الفيتناميون  الثوار  كان  الصعوبات،  كل  ورغم 
المتحدة وضد  الواليات  قوة ال يستهان بهم ضد 
كانت  ولهذا  اإلمبريالي،  الرأسمالّي/  النظام 
خارج النظام، لذلك يمكن القول بكل بساطة إّن 

»الواليات المتحدة هزمت هناك«.

أفغانستان مركز الرصاع حول 
مشاريع الطاقة العاملّية

في اجتماع الناتو في لشبونة في 19-20 تشرين 
الثاني 2010، قررت قوات الناتو االنسحاب من 
وقد  مناسبة«.   الظروف  كانت  »إذا  أفغانستان 
سنحت ظروف الناتو والواليات المتحدة فقط في 
عام 2021، بعد 10 سنوات من قمة لشبونة. لقد 
غيّر الناتو الالعبين في أفغانستان ولكن باختالف 
كبير، واختار طالبان بدالً من الحكومة الحالية. 
مع  مواجهة  في  المتحدة  الواليات  كانت  بعدما 
ترامب اإلفراج عن  لفترة طويلة. وأّمن  طالبان 
رئيس المكتب السياسّي لحركة طالبان مال عبد 
العربيّة  اإلمارات  في  المحتجز  برادر،  الغني 
المتحدة، من أجل بدء المحادثات، وافتتحت بعثة 

لطالبان في قطر لبدء المحادثات.
كما حّسنت روسيا من تعامالتها مع طالبان تماشياً 
أفغانستان،  في  الجديدة  األمريكيّة  السياسة  مع 
هذه  االتفاقيات  سلسلة  في  الصين  وشاركت 
بأشكال مختلفة، لذلك يبدو أنَّ أفغانستان أصبحت 
العالميّة،  الطاقة  مشاريع  حول  للصراع  مركزاً 
العالميّة  الحرب  في  جديدة  مرحلة  يمثل  هذا 

الثالثة.
مع بدء مرحلة االنسحاب والتفجيرات والمجازر 
الشرق  مشروع  أنَّ  يبدو  كابول،  العاصمة  في 
مرحلٍة  في  سيدخل  وأوراسيا  الواسع  األوسط 
يتجاوز  أن  المرجح  للغاية، ومن  صراع صعبة 
هذا الصراع الحرب في سوريا.  وتدفق الالجئين 
والمعطيات  المؤشرات  إحدى  هو  بدأ  الذي 
الحال في  الموضوع. كما هو  األولى حول هذا 
سوريا، يتوجه المهاجرون من أفغانستان بكثافة 
إلى تركيا ويمكن القول إنّهم منحوا تركيا مهمة 

لتكون مركزاً لهذه الحرب الجديدة.

استثامر املشاريع املطروحة يف 
ِعداء الكرد

الدولة  إلى  الموكلة  المهمة  في  التفكير  عند 
التركيّة، فإنَّ مطار كابول هو أول ما يتبادر إلى 
شيء  كل  دخول  تعني  المطار  ومراقبة  الذهن، 
محظور إلى الساحة الدولية، وعندما يتعلق األمر 
المخدرات  شحن  فإنَّ  الفاشية،  التركية  بالدولة 
القصير  التاريخ  المقدمة،  في  يأتي  والمسلحين 
وحزب  والتنمية  العدالة  لحزب  الفاشي  للحكم 
ربما  األمثلة،  هذه  بمثل  مليء  القومية  الحركة 
ليست هذه هي المرة األولى في تاريخ العالم التي 
في  علناً  المخدرات  وتهريب  اإلرهاب  فيها  يتم 
السوق العالميّة، وطبعاً كّل هذه الجوالت من ليبيا 
إلى العراق، أو من سوريا إلى الواليات المتحدة، 
القوى  علم  دون  تتم  ال  العكس،  أو  أوروبا  أو 

العالميّة األخرى وخاصة الناتو.
وفي وقتنا الراهن من الواضح أّن الزعيم الحالي 
حزب  والتنمية/  العدالة  لحزب  الفاشية  للسلطة 
المشتركة  للرئاسة  المرشح  هو  القومية  الحركة 
تّم  وإذا  الموسع.   األوسط  الشرق  لمشروع 
سابقاً  قبوله  تم  كما  للمشروع،  كرئيس  قبوله 
فإن  الكبير،  األوسط  الشرق  لمشروع  رئيساً 
حكومة حزب العدالة والتنمية الفاشية ستستخدم 
العالم اإلسالمّي بأكمله لحصار الصين وروسيا 
والتأثير عليهما، وتنفيذ مشروع الحزام األخضر 
فإنَّ  لذلك  للناتو.  األخيرة  القرارات  إطار  في 
تأثير  لها  سيكون  والتحييد  الحصار  محاوالِت 

كبير على إيران.
وحزب  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  تريد 
الفاشية اآلن خلق فرٍص جديدة  القومية  الحركة 
منذ  وتسعى  الثالثة،  المشاريع  مع  التعامل  في 
حركة  ضد  الفرص  هذه  استخدام  إلى  البداية 
الحرية التي تريد تنفيذ مشروع الشرق األوسط 

وإذا  أوجالن.  هللا  عبد  القائد  بقيادة  الديمقراطي 
أي  ارتكاب  عن  تتوانى  ال  أنّها  سنجد  الحظنا 
في  سواء  الحرية  آمال  تدمير  سبيل  في  جريمة 
باكور كردستان أو في باشور أو روج آفا وفي 
أفغانستان  أبواب  فإّن  وعليه  العالم،  أنحاء  كافة 
لحزب  الفاشية  السلطة  أمام  جديدة  ميادين  تفتح 
في  القوميّة  الحركة  حزب  والتنمية/  العدالة 
الحرب ضد حركة الحرية، لذلك وّسعت مؤخراً 
خالل  من  كردستان  أجزاء  جميع  في  هجماتها 

االستفادة من هذه الفرص.
ومستمرة،  للغاية  مؤلمة  سوريا  في  الحرب 
أرادها،  التي  النتيجة  أحد على  لم يحصل  ولكن 
والفوضى التي أرادوا خلقها لم تتسع وتتعمق إلى 
روج  ثوار  ألنَّ  وذلك  بها،  رغبوا  التي  الدرجة 
آفا اتبعوا النهج الثالث للقائد، وإذا تمَّ تطوير نهج 
نهج  فإنَّ  رابع،  مشروع  أي  ألفغانستان  مماثل 
أمام  الطريق  سيمّهد  الديمقراطية  الكونفدرالية 
تطوراٍت أقل معاناة في المرحلة الجديدة، ويؤدّي 

إلى نتائج تصبًّ لصالحِ الشعِب األفغانّي.
وكالة هاوار

شعرية الرواية... شعرية الحياة

الطيب صالح.. الروائي 
المسكون بالقراءة

»الحب وجود والوجود 
معرفة«.. جديد الكاتب 

الكردي ريبر هبون

عبد الحميد القايد )كاتب وشاعر من البحرين(
منتقدةً  واألخرى  الفينة  بين  أصوات  ترتفع 
شعرية الرواية أو استخدام لغة شعرية في كتابة 
الرواية على أساس أن السرد يجب أن ال يتداخل 
مع الشعر، ويجب ترك الرواية تنساب وتتدفق 
وعن  الغرائبية  اللغة  عن  بعيدًا  خالًصا  سردًا 
دهشة اللغة،  لكن االتجاهات الحداثية تجاوزت 
هذه المفاهيم التقليدية في سعيها إلى نفي الحدود 
على  والتأكيد  اإلبداعية،  األشكال  بين  الفاصلة 
فيها  تتجاور  واحدة،  أدبية  كتلة  هو  النص  أن 
مستويات الخطاب، وتتفاعل فيها تقنيات التعبير 
األطر  تهاوي  مع  وخاصةً  المتعددة،  وأساليبه 
في  القصيدة  وتطّور  الشعرية  للقوالب  التقليدية 
حركتها التجريبية المستمرة شكاًل ومضمونًا منذ  
الشعري  النص  إلى  للوصول  السنين  عشرات 

النقي 
من القيود والحواجز التي تكتم أو تحد من التعبير 
البحر  موج  هدوء  لتحاكي  والحقيقي  الشفاف 
السيمفونيات،  وايقاع  الزرقاء،  الغيوم  وصمت 
للوصول بالنص إلى حالة ُعليا تصل إلى أرقى 

مستويات التعبير بإيقاع داخلي خاص.   

من هذا التجريب المستمر لتطوير وتثوير الشعر 
بزغت قصيدة النثر التي اقتربت كثيًرا من تخوم 
التي  »شعر«  مجلة  حركة  من  ابتداًء  السرد 
بدأت عام 1957. وعبر هذه الحركة التجريبية 
من  لتقترب  الحداثية  الراوية  انطلقت  المستمرة 
الشعر أو اللغة الشعرية. بدأت هذه الحركة منذ 
فترة طويلة على يد الكاتبة السورية غادة السّمان 
عالم  إلى  كبار  شعراء  دخول  مع  وتطورت 
الرواية، فما عادت الرواية التقليدية لها المكانة 
الذهبي لروايات إحسان عبد  العهد  السابقة مثل 
يد  على  وتطورها  السباعي  ويوسف  القدوس 
التشويق  مفتاح  اللغة  أصبحت  محفوظ.  نجيب 
بدون  حداثية  رواية  تصور  يمكن  ال  والمتعة، 
لغة حداثية غرائبية، شعراء دخلوا عالم الرواية 
والسرد  الشعر  بين  الفوالذية  الجدران  ليهشموا 
وخلق عالم سردي ممتع بلغة شعرية. بدأت هذه 
الالتينية  أمريكا  في  التغييرية  الحداثية  الحركة 
البرازيلي  مثل  كبار  يساريين  كتّاب  أيدي  على 
غارسيا  جبرائيل  والكولمبي  أمادو  جورج 
عام  »مائة  األخير  رواية  في  وخاصةً  ماركيز 
من العزلة« التي كتبها عام 1967 والتي كانت 

ربما القنبلة المفجرة لتلك الجدران.
هذا  هللا،  نصر  إبراهيم  الفلسطيني  الكاتب 
شعرية  بلغة  الرواية  عالم  دخل  الكبير  الشاعر 
من  ابتداًء  أخرى  نكهة  وأعطتها  الرواية  آثرت 
روايته األولى »براري الحمى« وانتهاًء بروايته 
فعل  وهكذا  البيضاء«  الخيول  »زمن  األخيرة 
الرواية  اقتحموا عالم  الشعراء عندما  غيره من 
بلغتهم الشعرية، ومن األسماء التي أثرت الرواية 
العربية بلغتها الشعرية الكاتبة الفلسطينية سهام 
أبو عواد التي أصدرت روايتين حتى اآلن هما 
المدهشة  لغتها  لكن  أبي«  و«أغويت  »مقاش« 
أن   تستطيع  ال  تجعلك  الشعرية  في  المفرطة 
فقط  روايتان  تكملها،  أن  دون  كتاباتها  تفارق 

حتى اآلن، ولكن اإلبداع ليس بالكم ولكن بالكيف 
والمستوى الراقي، وعلى المستوى المحلي، كان 
الريادي  دوره  الماجد  محمد  المرحوم  للكاتب 
الواضح في كتابة القصة القصيرة بلغة شعرية 
راقية، ثم الكاتب أمين صالح الذي يكتب الشعر 

سرداً أو يكتب السرد شعًرا.
التغيير يمثل صيرورة الحياة ومن يقف في وجه 

يقف  ال  كاسح.  أمام سونامي  يقف  كأنه  التغيير 
أن  يخشون  الذين  التقليديين  غير  التطور  أمام 
تنهار قالعهم األثرية. القصيدة الحداثية والقصة 
تطورها  قمة  بلغت  الحداثية  والرواية  الحداثية 
وما زال هذا التطور مستمًرا بال توقف. الهياكل 
ال يمكن أن تظل أبدية وال يمكن اإلصرار على 
الوقت  مطارق  تحت  تنهار  سوف  ألنها  بقائها 

هذا  في  شيء  كل  طالت  التي  الحداثة  وزحف 
مخالفة  هي  الحداثية  السريع.  الرقمي  الزمن 
للفكر السلفي في األدب وفي الحياة. هذه مجرد 
المكتوبة  الحداثية  الرواية  على  جدًا  قليلة  أمثلة 
-بسبب  سريع  ورأي  مدهشة  شعرية  بلغة 
فيما يجري في عالمنا  المتاحة-  المساحة  ضيق 

اإلبداعي المتغير.

دخل الروائي السوداني الطيب صالح 
)1929 –2009( إلى قلوب الناس 

وعقولهم من بوابات واسعة متعددة، منها 
فنيته األدبية العالية، وامتالكه ناصية اللغة، 

وحفره المستمر في التراث، ومزج ذلك 
بمحبته للناس، وقبل ذلك إنسانيته، وصاغ 

كل ذلك بأسلوب بارع.
وكما يؤكد د. إبراهيم قرشي، الذي كتب 

ُمقدمة شاملة تتصدر »األعمال األدبية 
الكاملة للطيب صالح« في مجلد واحد 

صدر عن مركز عبد الكريم الميرغني 
الثقافي، فإن الطيب صالح صاحب رسالة 

سودانية، حمل هم التعريف بوطنه حتى 
عرف وطنه به، يضايقه جهل الناس بأدب 
السودان ولغة أهله، فجاءت كتاباته تعريفاً 

في ذاتها، لكنه سعى 
بذكاء إلى تمرير كثير 

من المفردات والمفاهيم 
والشخصيات في كتاباته.

الطيب صاحب رسالة 
إفريقية، وكان دائم البحث 

والتنقيب عن الشخصية 
اإلفريقية، وسط طوفان 

أضواء الحضارة الغربية، 
وهو صاحب رسالة 

عربية يحب ويبغض 
فيها، ويقاتل دونها، أحب 

العربية، وتفاني في 
إجاللها، ولم يترك سانحة 

إال وظفها في إظهار 
أثر العرب في الحضارة 

اإلنسانية، ومع أن أثر 
الثقافة الغربية كان عنيفاً 

فيه، لكن تلك المحبة كانت 

له طوق نجاة، عاد به إلى جذوره سالماً، 
على الرغم من صعوبة مشوار العودة

وفوق ذلك تجاوز الطيب نطاق السودانية 
واإلفريقية والعروبة إلى فضاء اإلنسانية 
الواسع، تقرأ له فتحس أنه عروبي حتى 
النخاع، ثم تقرأ له فيبدو لك إفريقياً قادماً 
من أدغال الكونغو، ثم تقرأ له فتحس أن 

كتاباته وعاء اإلنسانية الجامع.
كان الطيب مسكوناً بالقراءة ويكره الكتابة، 

إال إذا استوت عنده فكرة، فهو القائل: 
»لست ملتزماً بالكتابة إلى حد كبير، وال 

أحب الكتابة حقيقة، ولم أعرف أني سأكون 
كاتباً، ولكني أصبحت كاتباً، ولو كنت 

أعرف لرتبت حياتي بشكٍل أفضل«.

يتهم البعض الطيب صالح باإلقالل في 
الكتابة، الناس ينظرون إلى قصصه 

ورواياته فقط، وهي ليست قليلة بمنظور 
الكيف، لكنهم ينسون أو يتناسون أنه كتب 
»المختارات« وهي تضاهي رواياته إن 
لم تتفوق عليها في مجالها وقد قال عنها: 

»لدي مقاالت أظنها أرقى وأكثر عمقاً من 
أن تصنف كمقاالت صحفية، وإنما تتضمن 

رؤيتي ألعمال أدبية وقضايا فنية« وقد 
ُجمعت هذه المقاالت في عشرة مجلدات، 
بلغت صفحاتها أكثر من ألفين وخمسمئة 

صفحة من النثر الرفيع، فأي إقالل وأي قلة 
بعد هذا؟
 وكاالت

دار  عن   صدر   - قامشلو  روناهي/ 
فكري  كتاب  الحر  للنشر  لوتس  
اتحاد  قضية  في  يبحث  وفلسفي  سياسي 
أصحاب  والمعرفيات،  المعرفيين 
المواهب واإلدراكات انطالقاً من رابطة 
تجمع  التي  اإلبداعية  والطفرة  العقل 
مبدأ  وفق  بينهم،  فيما  المواهب  ذوي 
اإلدراكات  وأصحاب  المعرفيين  أن 
اإلنسانية،  الحضارات  بناة  أسالف  هم 
التفتيش  لمحاكم  تاريخياً  تصدوا  وقد 
العولمة  عصر  ظل  وفي  التاريخ،  عبر 
والتقارب وجب  التواصل  وتعدد وسائل 

الدعوة لمحفل عالمي يتم من خالله بحث 
المرتبطة  الوجودية  القضايا  مختلف 
بحياة اإلنسان والمجتمعات لوضع حلول 
توقف الحروب وصنّاعه، وتضع برامج 
والكوارث  األخطار  من  البيئة  لحماية 

الطبيعية.
عند  ملياً  كتابه  في  هبون  ريبر  يقف 
قضايا الشرق األوسط، وأزماته ويحاول 
قضاياه  بحل  تُعنى  رسائل  إيصال 
ومشاكله بطريقة غنوصية تلتقي عبرهما 
الموضوعية الفلسفية بالرؤية الوجدانية.

العام، بدأت مناقشاٌت مختلفٌة في  العراق حتى نهاية هذا  االنسحاِب من  العسكرّية« األمريكّية من أفغانستان، واإلعالن عن  »القوات  انسحاِب  مع 
منطقتنا، وبشكٍل طبيعّي كان الُكرد وكردستان من المواضيع الرئيسّية لهذه النقاشات، وُطرحت مسائل من قبيل »ماذا لو انسحبت الواليات المتحدة 

من العراق، وماذا يحدث لشمال وشرق سوريا، إذا انسحبت من سوريا؟« ومنها ما حمل طابع التهديد مثل: »فلتخرج أمريكا وسترون ما سيحدث«.  
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خيارات صعبة يواجهها سائقو دمشق بسبب نقص الوقوداإلدارة الذاتية تتخذ إجراءات لوقف تصاعد اإلصابات بكورونا

قرار اليونيسف تقليص كميات المياه المخصصة لُمهّجري 
عفرين يزيد األعباء على عمال توزيع المياه

البنك المركزي: طالبان ال تستطيع الوصول إلى
 احتياطات أفغانستان

قصف وفلتان أمني وتعذيب.. في سري كانيه وكري سبي خالل آب

اإلصابات  تصاعد حدة  مع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بفيروس كورونا بمناطق شمال وشرق سوريا 
تتعلق  إجراءات  التخاذ  الذاتية  اإلدارة  تتجه 
وسط  البشرية،  التجمعات  على  قيود  بتطبيق 

زيادة الحفالت والسهرات.
طبقت اإلدارة الذاتية الحظر الكلي ألربع مرات 
الحظر  غير  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
آذار عام 2020، وبحسب  منذ  الجزئي، وذلك 

التصريحات فإن هناك حظر جزئي قادم قريباً.
ح الرئيس المشترك لهيئة الصحة  من جانبه صرَّ
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا »جوان 
هيئة  »إن  الذاتية:  االدارة  لموقع  مصطفى«، 

لإلصابات  البياني  المخطط  تراقب  الصحة 
ازدياد  ولوحظ  يوماً،   15 عن  يزيد  ما  منذ 
تُقدر  حيث  كورونا،  بفيروس  اإلصابات  عدد 
مناطق شمال وشرق  كافة  في  اإلصابات  نسبة 
اإلجمالي  العدد  من   %  50 حوالي 45,  سوريا 

لإلصابات«.
وأضاف مصطفى: »هذا مؤشر خطير، يفرض 
عموم  في  لها  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  علينا 
ذلك  ضوء  وفي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
ستجتمع خلية األزمة خالل األيام القادمة، لتقرر 
فرض حظر على جميع التجمعات من أعراس 
أنواع  واجتماعات ومسيرات وكل  وخيم عزاء 

التجمعات التي تسبب انتشار فيروس كورونا«.
كما طالبت هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا، األهالي بالتقيد بإجراءات الوقاية 
من فيروس كورونا وعدم التراخي أو اإلهمال 
على  والمحافظة  الحماية  وسائل  استعمال  في 
لتزايد  نظراً  وذلك  االجتماعي،  التباعد  قواعد 
وتيرة اإلصابات بالفيروس، وتفادياً لتطبيق أي 

شكل من أشكال الحظر.

أين كورونا من الطوابري الطويلة؟

والمناسبات  الحفالت  تستمر  ذاته  الوقت  في 
بشمال  المناطق  معظم  في  الليلية  والتجمعات 
حجم  لتصاعد  مبالة  أن  دون  سوريا  وشرق 
اإلصابات، وما زال هناك من يظن بأن كورونا 
كورونا  شعب  »نحن  يقول:  من  ومنهم  أكذوبة 
مو قادر علينا«، وسط كل ما ذُِكر عملية تطبيق 
يتم منع  ما  بقدر  نفعاً  يُجدي  قد ال  حظر جزئي 

التجمعات وخاصةً الحفالت وخيم العزاء.
ولكن بالمقابل ينتقد المواطنون اإلجراءات التي 
تمنع التجمعات بينما طوابير المواطنين مرغمة 
للتجمع للحصول على جرة غاز وعدة كيلوات 
من سكر الشاي بسبب فقدانه مؤخراً، وبيعه عبر 
مراكز نوروز في المنطقة ووصل كيلو السكر 
إلى 3000 ل.س، باإلضافة لمشكلة الخبز الذي 

بات غير متوفراً بالشكل المطلوب والكالم عن 
الخبز السياحي الذي ُرفِع سعره من قبل أصحاب 
األفران بدون موافقة اإلدارة الذاتية حتى اآلن، 
وذلك من »800« إلى »1200« ل.س للربطة 
الواحدة وسط سخط المواطنين من عدم تصدي 
الجهات المعنية الرتفاع األسعار بشكٍل جنوني 
مع ارتفاع أسعار الدوالر األمريكي مقابل الليرة 
 3500 الواحد  الدوالر  تخطى  حيث  السورية، 

ل.س بعد أن كان بـ 3100 ل.س.
وسجلت مناطق شمال وشرق سوريا في األيام 
األخيرة تصاعداً في حاالت اإلصابة بالفيروس، 

حيث أعلن عن تسجيل 160 إصابة جديدة، ليبلغ 
عدد المصابين في مناطق شمال وشرق سوريا 
20649 حالة منها 788 حالة وفاة و1958حالة 
شفاء، هذه اإلحصائية هي حتى صباح الخميس 

.2021/9/2
ساعة  حتى  عالمياً  إحصائية  آخر  حسب  بينما 
كورونا  إحصائيات  كانت  التقرير  هذا  إعداد 

تشير:
218,620,392 مصاب.

4,535,105وفاة.
195,464,989معافى.

السائقين  إن  دمشق،  في  اقتصادي  باحث  قال 
التوقف  إما  خيارين،  بين  للمفاضلة  مضطرون 
على  الحصول  تتيح  رسالة  بانتظار  العمل  عن 
السوق  من  شراؤه  أو  الوقود  من  مخصصاتهم 

السوداء بأسعار مرتفعة. 
في  اقتصادي  باحث  وهو  محمد،  علي  واعتبر 
على  منشور  في  كتبه  ما  بحسب  العاصمة، 
ركن  أن  فيسبوك،  موقع  في  الشخصي  حسابه 
العمل  عن  والتوقف  جانباً  لسيارتهم  السائقين 
من  سيحرمهم  بمخصصاتهم،  إبالغهم  لحين 
سيارات  أعداد  ويخفض  وألسرهم  لهم  دخل 
األجرة )التكاسي( العاملة وينعكس بالتالي على 

حركة النقل وزيادة معاناة الناس.
السائقين على مخصصاتهم  تأخر حصول  ومع 
ليومين أو ثالثة، فإن الخيار الثاني يكون شراء 
يزيد  بدوره  وهو  السوداء،  السوق  من  البنزين 
من  المطلوبة  األجرة  على  وينعكس  التكلفة 

“المواطن” بشكٍل أكبر.
رسائل  إن  وريفها  دمشق  في  سائقون  ويقول 
عشرة  من  ألكثر  تتأخر  البنزين  مخصصات 
عن  للبحث  منهم  العديد  يدفع  الذي  األمر  أيام، 

البديل في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
السوداء بطريقة غير  السوق  المادة في  وتتوفر 

شرعية نتيجة التالعب من قبل بعض أصحاب 
لعدد  المادة، وفقاً  محطات الوقود وسوء توزيع 

من السكان والسائقين التقتهم نورث برس.
لتخزين  السوريّة  الشركة  أعلنت  يومين،  وقبل 
التابعة  “محروقات”  البترولية  المواد  وتوزيع 
في  تغيير  أي  يوجد  ال  أنه  السورية  للحكومة 
أي  وال  البنزين  تعبئة  رسائل  إرسال  جدول 
بشكٍل  البنزين  من  الموزعة  للكميات  تخفيض 

يومي.
حسابها  على  لها  منشور  في  الشركة،  وذكرت 
الذي  التأخير  “إن  فيسبوك:  موقع  في  الرسمي 
يحصل في رسائل البنزين ألكثر من سبعة أيام 
نتيجة عطل  الصهاريج  أحد  لتأخر  أحياناً  يعود 

أو حادث”.
ملء  تعادل  الصهريج  حمولة  أن  وأضافت 
الرسائل  أن  يعني  وهذا  تقريباً  سيارة   1000
تتراوح  لمدة  سيارة   1000 عن  تتأخر  سوف 
بين 24 و48 ساعة لحين تأمين صهريج بديل 

وتحميله من المخازن إلى الكازية المعنية.
وانتقد رواد وسائل التواصل االجتماعي القرار 
على  منشورات  أو  القرار  على  تعليقات  عبر 

حسابات شخصية وعامة.
حدا  ما  تكذبوا  بدكن  “إذا  حسامو:  حسن  وقال 

الصهريج  تعطل  بأناقة،  اكذبوا  لكن  ضدكن، 
ليس أحياناً بل دوماً ما يحدث التأخير في وصول 

الرسائل”.
بينما علَّق نوار فرج: “التأخير من عند شركة 
المحروقات اللي ما بتبعت بنزين للكازية ليصير 

رصيدها ع الجهاز صفر وبهل الحالة أكيد رح 
يصير تأخير يومين أو تالتة للرسائل، لو ضليتو 

ساكتين كان أفضل”.
أجرة من  نجار، وهو سائق سيارة  وقال حسام 
منطقة برزة بدمشق، إن رسالة البنزين تأتيه كل 

12 يوم وليس كل أسبوع كما تدّعي الشركة.
وأضاف، في تصريح خاص لنورث برس، أنَّه 
السوداء  السوق  بنزين من  يضطر لشراء كمية 
بـ 80 ألف ليرة كل يومين أو ثالثة أيام، مقابل 
تحميله فرق السعر على األجرة التي يتقاضاها 

من الركاب.
وأشار إلى أن الرسائل تتأخر دوماً وهذا بدوره 
يؤدي إلى خسارته لمخصصاته نتيجة عدم قيام 

شركة المحروقات بتدوير الكمية للشهر التالي.
السوق  في  البنزين  من  الواحد  الليتر  ويباع 
و4000   3500 بين  تتراوح  بقيمة  السوداء 

ليرة، فيما يبلغ المدعوم منه 3000 ليرة.
أصحاب  أن  عن  التغافل  يتم  أن  يمكن  وال 
األكبر،  المتضرر  هم  العمومية  السيارات 
كسب  مصدر  هو  األجرة  سيارة  على  “فالعمل 
وعندما  األحيان،  بعض  في  عائلة  من  أكثر 
تتوقف السيارة فهذا يعني توقف إيراد ضروري 

لبقاء عائالت وليس عائلة واحدة”.
األضعف  الحلقة  هو  “المواطن”  أن  رأى  لكنه 
في كل ما يجري وذلك من خالل ارتفاع تكاليف 

النقل له من خالل السيارات العمومية.

بعدما قامت منظمة UNICEF بتخفيض كمية 
المياه التي كانت توفرها لمناطق الشهباء بضغط 
الذي  الحصار  إطار  في  دمشق  حكومة  من 
تفرضه عليها، ازداد الضغط على عمال المياه 
الذين يضاعفون جهودهم إليصال مياه الشرب 

لألهالي والمهّجرين.
ثالثة  من  أكثر  منذ  عفرين  أهالي  تهجير  وبعد 
خزانات  اليونيسف  منظمة  وضعت  أعوام، 
لمياه الشرب على الطرقات الرئيسية والفرعية 
حاجة  لسد  الشهباء  مقاطعة  ونواحي  قرى  في 
اآلبار  مياه  وأن  خاصةً،  الشرب  لمياه  األهالي 
أعداد  ازدياد  من  تزامناً  للشرب  قابلة  غير 
الُمهّجرين وفرض حصار على مناطق الشهباء 

من قبل حكومة دمشق.

وكانت منظمة اليونيسف تدعم المنطقة بأكثر من رضوخ للضغوطات
2400 متر مكعب من مياه الشرب، وانخفضت 
تموز  من   11 الـ  منذ  مكعب  متر   1000 إلى 
الماضي بضغط من حكومة دمشق وقرار مجلس 

تل  معبر  بإغالق  روسي  بفيتو  الدولي  األمن 
كوجر الحدودي مع شمال وشرق سورية، مما 
أدى إلى حرمان 38 قرية وثالث نواحي كبرى 
وحرمان 80 ألف مواطن من مياه الشرب؛ هذا 
األمر أدى إلى زيادة عدد ساعات العمل لعمال 
المياه في مقاطعة الشهباء والبالغ عددهم حوالي 
سائق، 24   167 مراقب،   150 340 عضو، 
مراقب لمناهل المياه، حيث تصل ساعات العمل 

لنحو 17 ساعة يومياً.
لمياه  منهل   12 الشهباء  مقاطعة  في  ويوجد 
الشرب ال تزال تحت الخدمة حالياً موزعة على 
التالي )نيربية، طعانة، غرناطة، فافين،  الشكل 
تل شعير، بابنس، أحرص، حربل، تل رفعت، 

دير جمال، الزيارة، آقيبة(.
والنصف  الخامسة  منذ  العمل  ساعات  وتبدأ 
ملء  ويتم  ليالً،   11 الـ  قرابة  حتى  صباحاً 
وتستهلك  يومياً،  مرات   10 حوالي  الصهاريج 

المازوت  من  لتر   7200 حوالي  المياه  وحدة 
المياه  ومحركات ضخ  الصهاريج  لعمل  الالزم 
التي توفر يومياً حوالي 6000 متر مكعب من 

مياه الشرب لألهالي.

حصار ُمشّدد

في  المياه  وحدة  إداري  أكد  السياق  هذه  وفي 
مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا سيدو سيدو، أن 
الحصار المفروض على مناطق الشهباء من قبل 
حكومة دمشق كان له أثر سلبي من حيث زيادة 
ضغط العمل على كادر المياه بشكٍل عام وعلى 
صعوبة  ظل  في  خاصةً  الموزعة  المياه  كمية 
تؤدي  والتي  الحصار  بسبب  المحروقات  تأمين 
بدورها لتقليل كمية المياه الموزعة على األهالي.

قال رئيس البنك المركزي األفغاني إّن طالبان لن 
تتمكن من الوصول إلى معظم احتياطات البالد 

من النقد رغم استيالئها السريع على السلطة.
المركزي  البنك  محافظ  أحمدي  أجمل  وكتب 
لديه  المصرف  إن  تويتر،  على  األفغاني 
لكّن  دوالر،  مليارات   9 بنحو  تُقدر  احتياطات 
البالد،  خارج  مصارف  في  موجود  معظمها 

بعيداً عن متناول طالبان.
على  البالد خوفاً  فرَّ من  الذي  وأضاف أحمدي 
كابول،  العاصمة  طالبان  دخول  مع  سالمته 
األصول  معظم  فإن  الدولية،  للمعايير  »وفقاً 
سندات  مثل  سائلة  آمنة  أصول  في  بها  محتفظ 

الخزانة والذهب«.

لوكالة  األميركية  اإلدارة  في  مسؤول  وقال 
التي  المركزي  البنك  فرانس برس إن »أصول 
تملكها الحكومة األفغانية في الواليات المتحدة، 

لن تكون متاحة لطالبان«.
وأشار أحمدي إلى أن االحتياطي الفدرالي يحتفظ 
البالد بما  بسبعة مليارات دوالر من احتياطات 
فيها 1,2 مليار دوالر من الذهب، في حين أن 
البقية موجودة في حسابات دولية منها في بنك 

التسويات الدولية في بازل.
باستجواب  طالبان  قيام  عن  تقارير  ووسط 
األصول،  موقع  بشأن  المركزي  البنك  موظفي 
أنهم  الواضح  فمن  صحيحاً  هذا  كان  »إذا  قال 
في حاجة ماسة إلى إضافة خبير اقتصادي إلى 

فريقهم«.
الشحنات  الجمعة  قطعت  واشنطن  إن  وقال 
األمني،  الوضع  تدهور  مع  البالد  إلى  النقدية 
وهو ما يكون قد غذّى تقارير عن سرقة طالبان 
من  تتمكن  لم  البالد  االحتياطات ألن مصارف 

إعادة المبالغ بالدوالر ألصحاب الحسابات.
وباإلضافة إلى تجميد األصول، يمكن لواشنطن 
من  ألفغانستان  المساعدات  تحظر  أن  أيضاً 
ُمقرضين متعددي األطراف مثل صندوق النقد 
أنظمة  مع  فعلت  كما  الدولي،  والبنك  الدولي 

أخرى ال تعترف بها، مثل فنزويال.

التركي  االحتالل  دولة  انتهاكات  استمرت 
أبيض/ كري  ومرتزقتها في سري كانيه وتل 
لقصفها  باإلضافة  آب،  شهر  خالل  سبي 
كما  بالسكان.  اآلهلة  المناطق  على  المتكرر 
وشهدت المنطقة أحداثاً جديدة لالقتتال الداخلي 

والفلتان األمني.
وتسيطر مرتزقة االحتالل التركي على مدينة 
سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي في شمال 
حين   2019 عام  أواخر  منذ  سوريا،  وشرق 
نفذت هجمات تسببت بتهجير مئات اآلالف من 

السكان.
وصعّدت دولة االحتالل التركي ومرتزقتها من 
وتيرة استهدافها للمناطق المأهولة بالقرب من 
وتل  كانيه  سري  من  كل  في  التماس  خطوط 
مدنيين  بفقدان  تسبب  ما  سبي،  كري  أبيض/ 
تلك  من  العائالت  عشرات  ونزوح  لحياتهم، 

المناطق.
الجيش  ارتكب  الماضي،  آب  من  الرابع  وفي 
التركي مجزرة بحق عائلة كاملة بينهم أطفال 
عيسى،  عين  بلدة  شرق  الصفاوية  قرية  في 
عن  أسفرت  الثقيلة،  باألسلحة  القصف  جراء 
آخرين  اثنين  وإصابة  أشخاص  أربعة  مقتل 

بجروح بليغة.

قصف ُمكّثف

ولمدة  بكثافة  المحتلة  تركيا  قصفت  حين  في 
ثالثة أسابيع متواصلة بلدتي تل تمر وزركان 

عشرات  دمار  عن  أسفر  ما  الحسكة،  شمال 
المنازل والمنشآت الحيوية والتعليمية.

آب،  من  التاسع  ليلة  من  المساء  ساعات  وفي 
بأكثر  زركان  بلدة  التركية  المدفعية  أمطرت 
وطفل  امرأة  مقتل  أسفرت عن  قذيفة  من 50 
وإلحاق أَضرار في عشرات المنازل والمدارس 

وخطوط الكهرباء.

فلتان أمني

كري  أبيض/  وتل  كانيه  سري  منطقتا  وبدت 
استمرار  وسط  السيطرة  عن  خارجتا  سبي 
المستمر  الداخلي  واالقتتال  األمني  الفلتان 
دفع  الذي  األمر  المدنيين.  منازل  وسرقة 
وتظاهرات  احتجاجات  في  للخروج  بالسكان 

وصفت المرتزقة المسلحين بـ«اإلرهابيين«.
وفي السابع من آب، أُصيب ثالثة من المرتزقة 
بجروح نتيجة انفجار قنبلة يدوية بسيارة تابعة 
لهم بالقرب من المعبر الحدودي في تل أبيض/ 

كري سبي.
ذكرت مصادر  نفسه،  الشهر  من  التاسع  وفي 
بعناصر فصيل »شهداء  يُسمى  ما  أن  محلية، 
من  الغربي  الريف  على  يسيطر  الذي  بدر« 
قرية  سكان  على  اعتدوا  كانيه،  سري  مدينة 
الراوية وسرقوا أموالهم بعد مداهمة منازلهم. 
الطرقات  للتظاهر وقطع  القرية  ما دفع سكان 
التظاهرة  ويفض  الفصيل  يتدخل  أن  قبل 
فوق  الحي  الرصاص  وإطالق  السالح  بقوة 

المتظاهرين.
سيء  بدر«  »شهداء  فصيل  عن  ويُعرف 
الصيت، استيالءه على محصول القمح الموسم 
المزارعين  مستحقات  صرف  دون  الفائت، 
حتى اآلن، باإلضافة إلى قيامه بعمليات سلب 

ونهب أخرى بحق السكان.
عناصر  ثالثة  إن  ُمطلعة  مصادر  وقالت 
الحمزة،  فرقة  من  وثالثة  المدنية  للشرطة 
أصيبوا جراء اشتباك مسلح قرب دوار البريد 

وسط مدينة سري كانيه.
على  المصادر،  بحسب  االشتباك،  وحدث 
خلفية مشادات كالمية بين الطرفين، بعد اقتحام 
المدنية،  للشرطة  حاجزاً  الحمزة  لفرقة  سيارة 
أُغلقت بعدها األسواق وحشد كل من الطرفين 

عناصره.
داهمت  الشهر،  من  عشر  الثاني  وفي 
حمام  بلدة  ومرتزقتها  التركية  االستخبارات 
تركمان بريف تل أبيض/ كري سبي، واختطفوا 
التركماني، وهما روضة  الشعب  امرأتين من 
ما  وفق  ورضيعها،  الخليل  ومايا  األحمد  عبد 

قيل لوكالة »نورث برس«.
لجأتا  قد  كانتا  المرأتين  بأن  المصدر  ولفت 
أن  إال  لحمايتهما،  المنطقة  وجهاء  أحد  إلى 
المسلحين اختطفوهما رغماً عن وجيه عشيرة 

الطوبال خلف محمد الخلف.

اختطاف وقتل ُمتعّمد

وفي الحادي عشر من آب، اختطف المرتزقة 
إسماعيل السالم، الذي ينحدر من قرية العماير 
المختطف  ونُقل  الشمالي،  عيسى  عين  بريف 
ناحية  في  المذكور  الفصيل  مقار  إحدى  إلى 
الثامن والعشرين،  المدينة، وفي  سلوك بريف 
لناحية  التابعة  الزيدي  قرية  سكان  أحد  قتلوا 
الشرقي،  أبيض/ كري سبي  تل  بريف  سلوك 
خالف  بسبب  وذلك  الشكام،  محمد  ويدعى 
مالي معه نتيجة عمله في تهريب أشخاص إلى 

تركيا.

تعذيب أطفال

وفي اليوم التالي، اعتقلت االستخبارات التركية 
بعد  أعوام(،  )عشرة  الدهش  إياد  يُدعى  طفالً 
عسكرية  عربات  على  الحجارة  برمي  قيامه 

حمام  قرية  في  منزله  مداهمتها  أثناء  تركيّة 
التركمان، دون معرفة مكان اعتقاله أو معرفة 
من  مصادر  بحسب  اللحظة،  حتى  مصيره 

مدينة تل أبيض/ كري سبي.
المناطق  من  وردت  التي  المشاهد  أبرز  ومن 
المحتل  التركي  الجيش  لسيطرة  الخاضعة 
الفائت،  الشهر  خالل  لها  التابعة  والمرتزقة 
انتشار صور على مواقع التواصل االجتماعي 
كانيه  سري  مدينة  تستوطن  عائلة  من  لطفل 
جسده  وعلى  الزور(،  دير  ريف  من  )ينحدر 

أثار تعذيب بطريقة وحشية.
السلطان  بفصيل  يُسمى  ما  ناشطون  واتهم 
مراد بالوقوف خلفه، ورغم نفي األخير التهمة 
آخرين  أطفال  وجود  ناشطون  أكد  نفسه،  عن 
ضمن  المذكور  الفصيل  سجون  في  يرقدون 

المدينة دون معرفة مصيرهم.

حالة تخّبط

التخبط  من  حالة  آب  مطلع  المنطقة  وشهدت 
الواليات  إدراج  بعد  أنفسهم،  المرتزقة  بين 
الشرقية«  »أحرار  فصيل  األمريكية  المتحدة 
على الئحة العقوبات، على خلفية إعدام قياداته 
قبل  خلف  هفرين  الشهيدة  الكردية  للسياسية 
نحو عامين، باإلضافة إلدارة الفصيل لسجون 
شهدت عمليات إعدام مئات األشخاص بالقرب 

من حلب.
المنصات  بعض  سعت  القرار  هذا  وبعد 
»أخبار  نشر  المرتزقة  من  المقربة  اإلعالمية 

وإعالن  الفصيل  تواجد  مكان  حول  كاذبة« 
على  واشنطن  أعلنتهم  الذين  لقاداته  اغتيال 
المركز  نشره  تقرير  وفق  عقوباتها،  الئحة 
على  الديمقراطية  سوريا  لقوات  اإلعالمي 

موقعه الرسمي.
هذه  أن  الديمقراطية  سوريا  قوات  واعتبرت 
المحاوالت  في سياق  تأتي  »الكاذبة«  األخبار 
حقوق  منظمات  جهود  على  للتشويش  الفاشلة 
جرائم  لتوثيق  اإلعالم  ووسائل  اإلنسان 
الفصيل وجمع المزيد من البيانات حول قادته 
وعناصره )بما فيهم عناصر داعش المنضوين 

في صفوفه( ومالحقتهم قضائياً.
اإلشاعات  جميع  تفند  أدلة  لديها  إن  وقالت 
المذكور،  الفصيل  حول  تُنشر  التي  المضللة 
مرفقة تقريرها بصور لعناصر الفصيل داخل 
مدينة رأس العين بعد االدعاء بتوجههم لمدينة 

تل أبيض/ كري سبي.

غالء معيشة

تشهد  المستمر،  األمني  الفلتان  جانب  وإلى 
سبي  كري  أبيض/  وتل  كانيه  سري  منطقتا 
وقالت  الخدمات.  تردي  وسط  معيشياً،  غالًء 
مصادر ُمطلعة لوكالة نورث برس، إن سعر 
ربطة الخبز في المنطقتين وصل إلى ألفي ليرة 
مادة  لتر  وصل  بينما  أرغفة،   10 لـ  سورية 

المازوت لـ 2100 ليرة.


