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أول محل تجاري تديره النِّساء فقط 
في السعودية

»حان وقت الحرية«.. 
بحاجة للمزيد من الجهود 

لتحقيق أهدافها

سالسل  أكبر  إحدى  بوكس«،  »هوم  افتتحت 
محلها  المنزلية،  واألدوات  األثاث  متاجر 
التجاري األّول من نوعه في المملكة العربية 
من  طاقم  حصرياً  سيُديره  حيث  السعودية 

النساء.
يقع متجر »هوم بوكس« الجديد في جدة بارك 
 6000 من  أكثر  ويضم  العزيزية  في  مول 
المنزلي  واألثاث  الضيافة  فئات  من  منتج 
 30 تبلغ  مساحة  تغطي  التي  واإلكسسوارات 

ألف قدم مربع من المساحة المتميزة.
الحادي  التجاري  المحل  هذا  سيكون  وبهذا 
السعودية  العربية  المملكة  في  والعشرين 
التعاون  مجلس  منطقة  في  والثالثين  والثالث 
التوسع  الخليجي، ويأتي هذا كجزء من حملة 
إلى  الشركة  خاللها  من  تهدف  التي  اإلقليمية 
في  المنزلي  لألثاث  عروضها  نطاق  توسيع 

سوق دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  أنتال،  ألجاي  ووفقاً 
مع  يتماشى  الجديد  المتجر  فإن  بوكس،  هوم 
بتمكين  والتزامها  العربية  الندمارك  قرار 
العربية  المملكة  في  فقط  ليس  العاملة  المرأة 

السعودية ولكن أيضاً في المنطقة.
العنصر  يديره  الذي  المتجر  »يعد  قال:  حيث 
النسائي فقط مساهمة نحن بأمس الحاجة إليها 
يجتاح  الذي  المستمر  الثقافي  التغيير  بسبب 
أنَّ  نعتقد حقاً  القرار،  المنطقة. من خالل هذا 
سيُلهم  النساء  تقوده  الذي  الجديد  المتجر  هذا 
أدوار  عن  للبحث  المنطقة  في  منهَن  المزيد 
والفريد  الجديد  المفهوم  هذا  أنَّ  كما  قيادية 

سيُعزز أيضاً تجربة عمالئنا بشكٍل كبير«.
يتميز المنفذ الجديد بمفهوم وتصميم فريد من 
لتقديم  التجارية  العالمة  جهود  يدعم  أن  شأنه 

وديكورات  وإكسسوارات  قيمة  ذو  أثاث 
والتفضيالت  االتجاهات  تُلبي  رائعة  منزلية 
الناشئة. سيعرض المتجر المصمم بشكٍل فريد 

وتطلعات  أذواق  مع  تتناسب  قِطعًا مخصصة 
عمالئها الحاليين.

وكاالت

»حان  حملة  تمكنت  الثاني،  عامها  دخولها  مع 
أوجالن،  القائد  عن  العُزلة  لرفع  الحرية«  وقت 
من تحقيق بعض الخطوات في الشارع الكردي 
أنجزها  التي  المكثفة  الفعاليات  عبر  والعالمي، 
القائمون بهذه الحملة، لكنَّ المشاركين في الحملة 
يؤكدون أنَّ هناك حاجةً لمزيٍد من الجهود لتحقق 

الحملة أهدافها.
الحملة التي انطلقت في الـ 10 من أيلول من العام 
الماضي، كان هدفها واضحاً، وهو كسر العزلة 
المفروضة على القائد أوجالن وحريته الجسدية.
وُحظيت الحملة بتأييد كبير، حيث ضّمت عشرات 
من  كبيرة  ونخبة  المثقفين،  ومئات  المؤسسات، 
والّسياسيين،  والبرلمانيين  والفنانين  الباحثين 
فيها. وكذلك  الحملة وشاركوا  الذين وقّعوا على 
استطاع المنظمون تحريك الّشارع الكردي داخل 

ُكردستان وخارجها ليتفاعلوا مع الحملة.

ارع الكُردي تحريك الشَّ

هبون محمد، المتحدثة باسم حركة المرأة الشَّابة 
الصدد: »تمّكنّا في  بهذا  قالت  الفرات،  إقليم  في 
بها من  قمنا  التي  الفعاليات  األولى من  المرحلة 
تحقيق  من  الحرية«،  وقت  »حان  حملة  أجل 
لكسر  الُكردي  الشَّارع  تحريك  وهو  هدفها، 

العُزلة المفروضة على القائد أوجالن«.
وأضافت هبون: »قمنا في الفترة الماضية بالكثير 
من الفعاليات، سواًء بالنزول للساحات، أو عبر 
المسيرات بالمشاعل، وتمكنت الحملة من تحقيق 
تحريك  أبرزها  األرض،  الخطوات على  بعض 
األوروبية،  الدول  أغلب  في  الُكردي  الشَّارع 

الذين تفاعلوا مع الحملة بقوة«.

ويهدف القائمون على الحملة، إلى تسليط الضوء 
على العُزلة المفروضة على القائد أوجالن داخل 
 23 من  أكثر  منذ  إمرالي،   جزيرة  في  سجنه 
المدافعة  الدولية  المنظمات  صمت  وسط  عاماً. 
عن حقوق اإلنسان، والمحاكم األوروبية المعنية 
لجنة  إلى  باإلضافة  القضايا،  من  النوع  بهذا 

مناهضة التعذيب التي ال تُحرك ساكناً.
ماجدة  الفرات،  بإقليم  ستار  مؤتمر  في  اإلدارية 
»حان  حملة  تنظيم  لجنة  في  والعضوة  حسون، 
»بدأنا  قالت:  الفرات،  إقليم  في  الحرية«،  وقت 
المقبلة  األيام  وفي  آفا،  روج  داخل  من  حملتنا 
ألجل  الفعاليات  من  الكثير  السَّاحة  ستشهد 
أجمع،  العالم  إلى  صوتنا  إليصال  الحملة،  دعم 
القائد  عن  العُزلة  نرفع  حتى  الحملة  تقف  ولن 

أوجالن«.

»يتطلب منا ُجهداً مضاعفاً«

»هدفها  الحرية  وقت  »حان  »حملة  وأضافت: 
والوصول  القائد،  عن  العُزلة  رفع  هو  األّول 
وتحرير  الحرية،  درب  إلى  الُكردي  بالشَّعب 
في  التركي  االحتالل  دولة  احتلتها  التي  الُمدن 
روج آفا وعموم أراضي ُكردستان. وهذه يتطلب 

منّا جهداً مضاعفاً«.
وناشدت ماجدة في ختام حديثها، كلَّ المناصرين 
وكافة  اإلنسان،  حقوق  عن  والمدافعين  للحرية 
ألنَّ  الحملة،  في  المشاركة  المضطهدة  الشُّعوب 
كسر العزلة عن القائد يعني تحرير الّشعوب من 

الظالم.

وكالة هاوار

كي موضع الجاين نتيجة تجاهله  ظام الترُ النِّ
ساء.. لقتل النِّ

في السنوات العشر الماضية، ازداد استخدام األسلحة غير المرخصة 10 مرات في تركيا. ماذا تعني الئحة حزب 
الح في مواجهة العنف ضدَّ المرأة لمنع قتل النِّساء؟ وما مدى واقعية ودقة هذه  العدالة والتنمية بشأن إلغاء تراخيص الّسِ
الطريقة في حماية المرأة؟ كيف يتم استخدام األسلحة المرخصة/غير المرخصة في تركيا؟ كم عدد جرائم قتل النِّساء 

التي اُرتكبت في األشهر التسعة األولى من عام 2021؟ ..«3

قّيم القائد أوجالن أهمية »خراب  كيف يرُ
رشك« التاريخية

ملف كأس العالم كل عامين 
للواجهة من جديد

إن النقلة المعاشة في اللغة والفكر مع ثورة الزراعة والقرية، 
أمام تشكيالت اجتماعية غير مسبوقة في  الطريق  قد فتحت 
كمجموعة  أوروبية  الهندو  المجموعات  فتشكلت  عهدها، 
واألصح  االسم،  بهذا  خطأً  )لقد سميت  سائدة  ثقافية  لغوية- 
هو تسميتها بالمجموعة اللغوية – الثقافية اآلرية(. في حين 
والنواة  الخلية  بأنها  الحاليين  الكرد  تعريف أصول  بالمقدور 
للمجموعات الهندو أوروبية، وبحوث اللغة والثقافة الكرديتين 

تطفو بهذا الواقع إلى السطح..«5

العرس الكروي األكبر في العالم، 
والذي يُقام كل أربعة أعوام لمرة 

واحدة، طُِرح قبل أشهر أن يُنظم كل 
عامين، المقترح القى االعتراض 
رغم أنه كان مجرد فكرة ودراسة 
للنقاش، ولكنه عاد للواجهة من 

جديد، وأصبح حديث اإلعالم العالمي 
وسط استمرار االعتراضات لهذه 
الخطوة من قِبل »يويفا«...«10

عوائل الشهداء يف الشدادي: عىل 
سلطات باشور القبض عىل جناة 

الشهيد سرحد
أدانت مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية الشدادي جريمة اغتيال المناضل شكري 
سرحد، وأعربت عن تضامنها مع »ما يمثله الشهيد من قيم وتراث سياسي، ومع 

ما ينتمي إليه من مؤسسات ومنظمات سياسية«...«2

أهالي كري سبي: مجزرة الدبس ُمدانة 
والضامن الروسي محل استهجان

وصف أهالي 
مقاطعة كري 

سبي وناحية عين 
عيىس الجريمة اليت 

ارتكبتها الدولة 
التركية المحتلة 

ل 
ّ
بحِق المدنيي�ن الُعز

في قرية الدبس 
بعين عيىس على 
أنها مجزرة ُمدانة 

 عليها الضامن 
َ

صمت
الرويس مؤكدين 

على تشبثهم 
بأرضهم...«4

بعدسة ميديا غانم
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عوائل الشهداء في الشدادي : على سلطات باشور 
القبض على جناة الشهيد سرحد

هذا ما يحدث للجسم عند النوم تحت الُمكّيف

الثوم والخضار يكافحان السرطان

منظمة: مئات اآلالف َسيموتون بالسل بسبب كوفيد-19 

ايقاف هجرة الشباب في شمال وشرق سوريا ضروري

 أزمة الغواصات تخلق أجواء متوترة إضراب السجناء في بهدينان يدخل يومه الثالث عشر
بين فرنسا وأستراليا

عوائل  مؤسسة  أدانت  ـ  الشدادي  روناهي/ 
اغتيال  جريمة  الشدادي  ناحية  في  الشهداء 
المناضل شكري سرحد، وأعربت عن تضامنها 
مع »ما يمثله الشهيد من قيم وتراث سياسي، 
ومنظمات  مؤسسات  من  إليه  ينتمي  ما  ومع 

سياسية«.

وقالت مؤسسة عوائل الشهداء عبر بيان أصدرته 
أيلول  شهر  من  عشر  التاسع  األحد  يوم  صباح 
الطراف  صابرين  المؤسسة  عضوة  وقرأته 

والذي جاء فيه:
التركية  الدولة  أساليب  أحد  على  خافياً  يعد  لم 
والمناضلين  القادة  أرواح  حصد  في  وعمالئها 
للنيل من منجزات الشعب  وبأقذر الطرق خسة 
تحقيقه  لعدم  العراقيل  ووضع  الكردستاني 
ألمانيه الوطنية التي راحت من أجلها دماء آالف 

الشهداء«.
وأضاف البيان »الفاشية الطورانية بَنت مجدها 

منجزات  ومحاربة  المنطقة  شعوب  إنهاء  على 
الشعوب بكل ما أوتيت من قوة وبهذه الوحشية 
إخفاء  الطورانية  وخالل عقود خلت استطاعت 
الشرق األوسط  الشعوب عراقة في  أكثر  معالم 
وحرق  والقتل  والتهجير  المجازر  خالل  من 
القرى والمدن واتباع سياسات الحرب الخاصة 

بكافة أشكالها.
الكرد  صمد  الوحشية  هذه  »أمام  البيان  وتابع 
من  العزيمة  مستمدين  نضالهم  على  مستندين 
العقود  طيلة  وقاموا  التاريخية  قضيتهم  شرعية 
وحققوا  الشهداء  من  اآلالف  مقدمين  الماضية 
العدو  فما كان من  الصعد  منجزات على جميع 
الذي جن جنونه مستخدماً كل أنواع التكنولوجيا 
في سبيل محو شعبنا من الوجود وأمام مرأى من 

العالم ومنظماته الحقوقية الخرساء«.
أساليب  من  رفع  أردوغان  أن  إلى  البيان  ونوه 
وكان  الوطنيين  المناضلين  اغتيال  ومنها  حربة 
آخرها اغتيال الشهيد شكري سرحد في باشور 

التركية  االستخبارات  طريق  عن  كردستان 
وعمالئها المأجورين.

نبأ  األعماق  من  هّزنا  »لقد  البيان  وأضاف 
من  أكثر  قضى  الذي  سرحد  شكري  استشهاد 
شعبه  قضية  خدمة  في  عمره  من  عاماً  أربعين 

العادلة«.
في  شهداء  كعوائل  إننا  بالقول:  البيان  واختتمم 
بأننا  دربه  ورفاق  الشهيد  نعاهد  الجزيرة  إقليم 
خلف رايتكم سنمد الثورة بخيرة أبنائنا وسيُخّرج 
المئات حاملين اسم شكري ليبرهنوا للعدو بأننا 
نكبر بالشهادة ونخلق بالنصر المؤزر كما ندعوا 
للكشف السريع من سلطات باشور عن مالبسات 
وتقديمهم  الجناة  على  والقبض  الجريمة  تلك 
باشور  ساحة  تكون  بأن  السماح  وعدم  للعدالة 
المجتمع  نناشد  كما  التركية  لالستخبارات  ملعباً 
الدولي للضغط على تركيا للحد من عبثها بأمن 

شعبنا ومنجزاته«. 

آثار  فما  المكيف،  النوم تحت  يحب كثيرون 
ذلك على الصحة؟ وما تأثيره على النوم؟ وما 
الجسم؟ اإلجابات  على  التكييف عموماً  آثار 

في هذا التقرير.
بعض  يمنحك  قد  مكيفة  غرفة  في  النوم 
فالحرارة  الحار،  الجو  في  خاصةً  الراحة، 
خطيرة وقد تؤدي إلى فقدان السوائل والتعب.
في المقابل، فإن النوم تحت المكيف، خاصةً 
عندما يكون مضبوطاً على درجة منخفضة، 
إلى  موجهاً  الهواء  اتجاه  يكون  وعندما 

جسمك، يهدد بالمخاطر التالية:
1- حدوث اضطرابات في النوم:

جامعة  من  باحثون  أجراها  لدراسة  وفقاً 
تويوهاشي للتكنولوجيا في اليابان، فإنه عندما 
يتم توجيه تدفق الهواء إلى جسم اإلنسان فقد 
يؤدي ذلك إلى زيادة معدل ضربات القلب، 

ويؤثر على النوم.
ووجدت الدراسة أن المشاركين كانت لديهم 
حركات جسدية أكبر بشكٍل مالحظ، وزيادة 
أعلى  وتكرار  القلب،  ضربات  معدل  في 
لالستيقاظ في الغرفة التي تحتوي على تيار 

هوائي بمتوسط سرعة 0.14 م/ث.
وهذا يعني أن تدفق الهواء البارد قد يكون له 

تأثير على النوم.
2- الجفاف:

في  الموجودة  الرطوبة  المكيف  يمتص 
الهواء، وقد يؤدي هذا إلى تقليل الرطوبة في 
البشرة، ونتيجة لنقص الترطيب تفقد البشرة 

مرونتها وتصبح عرضة للتجاعيد.
3- مشاكل في العضالت:

يمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى 
الظهر،  وآالم  والصداع  العضالت  تقلصات 
حرارة  درجات  في  جسمك  يبقى  وعندما 
المفاصل  في  بألم  يصاب  فإنه  منخفضة 

والعضالت.
وحتى تنام بطريقة صحية في غرفة ُمكيفة، 

ننصحك بالتالي:
ـ أن تنام بعيداً عن تيار الهواء من المكيف، 
إما بتغيير مكان نومك، أو تغيير اتجاه تدفق 

الهواء الصادر من المكيف.
وفقاً لمؤسسة النوم، فإن أفضل درجة حرارة 
درجة   18.3 نحو  هي  النوم  أثناء  للغرفة 

مئوية.
 ـ قد يختلف ذلك بدرجات قليلة من شخص 
إلى آخر، لكن ينصح معظم األطباء بالحفاظ 

 15.6 بين  مضبوطاً  الحرارة  منظم  على 
و19.4 درجة مئوية للحصول على نوم أكثر 

راحة.
المستمر  لالستعمال  الجانبية  اآلثار  ما 

للتكييف؟
1- جفاف عام:

لتخصص  العلمي  المجلس  لرئيس  وفقاً 
بالزمالة  والحنجرة  واألذن  األنف  جراحة 

المصرية الدكتور زهير حسن الحوشي، فإن 
وهذا  عام،  جفاف  إلى  يؤدي  الهواء  مكيف 
الهواء  تنقية  على  األنف  قدرة  على  يؤثر 

الداخل للرئتين.
2- مشاكل في الجهاز التنفسي:

البقاء تحت مكيف الهواء فترة طويلة يمكن 
في  التنفسي  الجهاز  في  مشاكل  يسبب  أن 
الحلق  جفاف  مثل  والعينين،  والحلق  األنف 

والتهاب األنف وانسداد األنف.
3- زيادة خطر العدوى:

المجاري  جفاف  إلى  يؤدي  أن  يمكن  كما 
وجفاف  المخاطية  األغشية  وتهيج  األنفية، 
المخاط  غياب  يجعل  أن  ويمكن  المخاط، 
لإلصابة  عرضة  أكثر  التنفسية  المجاري 

بالعدوى الفيروسية.
4- الصداع:

الجفاف والتيار الهوائي قد يؤديان إلى إصابة 
الشخص بالصداع، أو نوبة صداع حاد لدى 

مرضى الصداع النصفي.
5- خمول:

قد يؤدي البقاء فترة طويلة في غرفة ُمكيفة 
إلى الشعور بالخمول.

في  الصحي  التثقيف  قسم  رئيسة  قالت 
الجمعية القطرية للسرطان الدكتورة محاسن 
عكاشة إن فصوص الثوم قد تحمي الجسم من 
الخضروات  من  غيرها  من  أكثر  السرطان 
السرطان،  من  أيضاً  تحمي  التي  والغالل 
ناصحة باستهالك هذه األغذية بشكٍل يومي 

سواء كانت مطبوخة أو نيئة معصورة.
توعوية عن مرض  محاضرة  في  ذلك  جاء 
والرياضة  الصحي  الغذاء  ودور  السرطان 

في التقليل من عوامل اإلصابة به. 
العوامل  إلى  محاسن  الدكتورة  وتطرقت 
أثبتت  إذ  للسرطان،  المسببة  الغذائية 
دوراً  للتغذية  أن  قطعية  بطريقة  الدراسات 
خالل  من  وأنه  السرطان،  نشوء  في  مهما 
في  شخص  ألف  تسعمئة  شملت  دراسة 
الواليات المتحدة تبين أن زيادة الوزن سواء 

ال  أم  البدانة  درجة  إلى  بصاحبها  وصلت 
بالسرطان  الوفاة  احتمال  ارتفاع  في  تتسبب 
مرة ونصف المرة لدى الرجال ومرتين لدى 

السيدات.
الحمراء  اللحوم  عالقة  عن  أيضاً  وتحدثت 
بالسرطان، حيث أكدت الدكتورة أن استهالك 
اللحوم الحمراء بمعدل 120 غراماً في اليوم 
اإلصابة  احتمال  زيادة  في  يتسبب  فوق  فما 
والبروستات،  الغليظة  األمعاء  بسرطان 
ينصحون  التغذية  إخصائيي  أن  مضيفة 
بتجنب اإلفراط في استهالك اللحوم الحمراء 
والبيض  واألسماك  الدواجن  لحوم  وتفضيل 
الحيوانية،  للبروتينات  بديل  كمصدر 
باإلضافة إلى ذلك يُفضل إعداد اللحوم دون 
أن  ذلك  للحرارة،  مباشرة  بصفة  تعريضها 
نسبة  على  يحتوي  والمشوي  المقلي  اللحم 
مقارنةً  للسرطان  المسببة  المواد  من  أعلى 

باللحم المطبوخ.
ولفتت إلى أن االستهالك المفرط في استخدام 
نسبة  في  ملحوظة  زيادة  إلى  يؤدي  الملح 
السرطان،  من  رئيسيين  بنوعين  اإلصابة 
كما  األنف،  وجوف  المعدة  سرطان  وهما 
أكل  من  اإلكثار  بعدم  عامة  بصفة  نصحت 
الجافة  والفواكه  المملحة  واألسماك  اللحوم 
كمية  من  اإلمكان  قدر  التقليل  مع  المملحة، 
الملح المضافة إلى األكل سواء عند الطبخ أو 

على مائدة الطعام.
ـ ثوم:

وتابعت أن معظم الدراسات توصلت إلى أن 
يقلل من  بانتظام  الخضار والغالل  استهالك 
مرة ونصف إلى مرتين من احتمال اإلصابة 
بعدة أنواع من األورام، مثل سرطان المعدة 
والفم والبلعوم والمريء والرئة، ويُفسر ذلك 

باحتواء الخضر والغالل على كميات كبيرة 
من األمالح المعدنية والفيتامينات واأللياف.

الثوم  دور  تناولت  الدراسات  أن  وأضافت 
احتوائه  إلى  بالنظر  وذلك  خاصة،  بصفٍة 
مضادة  خصائص  ذات  كبريتية  مواد  على 
أن  واضحة  بصورةٍ  تبيّن  حيث  للسرطان، 
احتمال  من  يُنقص  بانتظام  الثوم  استعمال 
اإلصابة بالسرطان بصورة عامة وسرطان 

المعدة واألمعاء الغليظة بصورةٍ خاصة.
السرطان  من  تحمي  التي  األغذية  وبشأن 

قالت إن الدراسات العلمية لم تُميز أنواعاً من 
الخضروات والغالل باستثناء فصوص الثوم 
التي قد تحمي الجسم من السرطان أكثر من 

غيرها.
ما  باستهالك  عام  بشكٍل  ينصح  فإنه  لذلك 
الخضروات  من  أنواع  خمسة  عن  يقل  ال 
أو  مطبوخة  كانت  سواء  اليوم  في  والغالل 
نيئة معصورة، بحيث يكون معدل االستهالك 

اليومي أربعمئة غرام فأكثر.

أنظمة  تضرر  أن  عالمية  هيئة  ذكرت 
فقراً  األكثر  الدول  في  الصحية  الرعاية 
سيتسبب  كوفيد-19  جائحة  تفشي  نتيجة 

بوفاة مئات اآلالف من الناس.
اإليدز  لمكافحة  العالمي  الصندوق  قال  فقد 
والسل والمالريا إن مئات اآلالف سيموتون 
بالسل ألنهم ال يتلقون العالج الالزم بسبب 
تضرر منظومة الرعاية الصحية في الدول 

األفقر حاالً نتيجة جائحة كوفيد-19.
وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق 
والمالريا  والسل  اإليدز  لمكافحة  العالمي 
الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن الوفيات 
المناعة  نقص  مرض  عن  الناجمة  الزائدة 
المكتسب )اإليدز( والسل يمكن أن تتجاوز 
بحسب  كورونا،  فيروس  عن  الناجمة  تلك 

رويترز.
لعام  للصندوق  السنوي  التقرير  وأظهر 
2020، أن عدد من يتلقون العالج من السل 
فيها  يعمل  التي  الدول  في  لألدوية  المقاوم 
الصندوق انخفض بنسبة 19 %، كما سجلت 

برامج وخدمات الوقاية من اإليدز انخفاضاً 
بنسبة 11 %

من  عدد  )انخفض  لرويترز  ساندز  وقال 
 2020 العام  في  السل  من  العالج  يتلقون 

بحوالي مليون شخص مقارنةً بعام 2019، 
مئات  وفاة  حتماً  سيعني  هذا  أن  وأخشى 

اآلالف(.
تأثرت  الطبية  الخدمات  إن  ساندز  وذكر 

كوفيد-19  الحتواء  اإلغالق  بإجراءات 
واألطقم  العيادات  جهود  ُكرست  حيث 
محاربة  في  تُستخدم  ما  عادةً  التي  الطبية، 
مثل  دول  في  كوفيد-19  لمكافحة  السل، 

الهند وعبر أنحاء أفريقيا.
 وأضاف أنه يتوقع تضرراً أكبر هذا العام 

بسبب انتشار الساللة دلتا.
لهذا  استثناء  المالريا  أن  الصندوق  وذكر 
أنشطة  ظلت  حيث   2020 في  التوجه 
مقارنةً  زادت  أو  حالها  على  منها  الوقاية 

بعام 2019.
الوفيات غير  الرغم من أن حصيلة  وعلى 
معروفة بدقة حتى اآلن، فإن ساندز قال إن 
مكافحة  انتكاسة  نتيجة  المتزايدة  الوفيات 
من  أعلى  اإليدز  أو  السل  مثل  أمراض 
الدول  بعض  في  نفسها  كوفيد-19  وفيات 
في  الساحل  منطقة  من  أجزاء  مثل  الفقيرة 

أفريقيا.
لمكافحة اإليدز والسل  العالمي  والصندوق 
من  وشركات  لحكومات  تحالف  والمالريا 
يستثمر  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع 
أكثر من 4 مليارات دوالر سنوياً لمكافحة 
المتحدة  الواليات  وتعد  الثالثة،  األمراض 

من كبار مانحي الصندوق.

مركز األخبارـ حّذر أهالي حي الشيخ مقصود 
في حلب الشباب من الهجرة التي تهدف من 
في  ديمغرافي  تغيير  إلحداث  تركيا  ورائها 
إاّل  يتبعها  ال  الهجرة  أن  مشددين  المنطقة، 

الذّل والهوان.

بعد انكشاف كل أكاذيب وخدع تركيا والحرب 
الخاصة التي تمارسها ضد شعوب المنطقة؛ 
قذر  أسلوب  الى  األخيرة  اآلونة  في  لجأت 
تحاول من خالله إفراغ المنطقة من السكان 
األصليين سواء من خالل التهجير أو الهجرة 
األخيرة،  اآلونة  في  وتيرتها  زادت  التي 
مع  بالتزامن  والعقول،  الشباب  لدى  خاصةً 
شمال  مناطق  مختلف  يطال  الذي  القصف 
من  العشرات  وراءها  ُمخلّفة  سوريا  وشرق 

الضحايا في صفوف المدنيين.

املحتل الرتيك يُحاول ترسيخ 
االحتالل

هذا القضية باتت قضية رأي عام في شمال 
المواطن  تحدث  ذلك  حول  سوريا،  وشرق 
من أهالي الشيخ مقصود سليمان خليل لوكالة 
السكانية  التركيبة  في  التغيير  فقال:  هاوار 
التي تشهدها عفرين المحتلة محاولة من قبل 
ذلك  االحتالل، جاء  لترسيخ  التركي  المحتل 
السكان األصليين  تهجير  تمّكنت من  أن  بعد 

قسراً.
اآلونة  في  لجأت  »تركيا  خليل:  أوضح   
الوطني  المجلس  مع  بالتعاون  األخيرة 
واستدراجهم  الُمهجرين  ِخداع  إلى  الكردي 
ضحية  وأصبحوا  المحتلة،  األراضي  إلى 
تحاول  واآلن  واالنتقام،  واالبتزاز  الخطف 

إغراء الشباب بالهجرة وترك الوطن إلفراغ 
المنطقة من سكانها األصليين«.

ومن جانبه شدد عمر محمد بقوله: »ال بد من 
ضرورة زيادة الوعي لدى األهالي وخاصةً 
خلف  االنجرار  لعدم  الشابة،  األوساط  بين 
أكثر  يكونوا  وأن  الخاصة  الحرب  أساليب 
وعياً لنتائجها وال يوجد خلف الهجرة إاّل الذّل 

والهوان«.
وقال:  نور  محمد  تحدث  ذاته  السياق  وفي 
ومواجهة  التكاتف  المنطقة  شعوب  »على 
المنطقة  على  التركي  االحتالل  مخططات 
طرد  حتى  ويقاوموا  مكتسباتهم  وحماية 
من  وحذّر  أرضهم«.  من  التركي  االحتالل 
التركيّة  الخاصة  الحرب  الوقوع في مصيدة 

ضد المنطقة.

مركز األخبارـ دخل اإلضراب عن الطعام 
للسجناء الذين اعتقلهم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني )PDK( في باشور كردستان 

يومه الثالث عشر.

بدأ اإلضراب منذ السادس من أيلول 
الجاري، وفي البداية أضرب أربعة من 

نشطاء بهدينان المحتجزين )مسعود علي 
حاجي، بندوار أيوب 
راشد، كاركر عباس 

علي، شيروان طه 
أمين( عن الطعام 

حتى الموت، ومن ثم 
توسعت لتشمل 82 
صحفياً وناشطاً من 
بهدينان عن الطعام 

احتجاجاً على تأجيل 
المحاكمة.

وأوضح ماهر 
بيروشكي شقيق 
الصحفي أوميد 

بيروشكي، الذي 
تحدث عن وضع 

المعتقلين فقال: »في 
16 أيلول تحدث 

شقيقي أوميد بروشكي 
معي عبر الهاتف قبل 

بضع دقائق، وأخبرني بأن أمن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني )PDK( طلب 
منهم إنهاء اإلضراب عن الطعام، لكنهم 
قالوا لألمن إنهم لن يوقفوا أنشطتهم حتى 

يتم إطالق سراحهم.
وقالت منظمة السريان للسالم في بيان 

أصدرته الليلة الماضية إنه بعد 11 يوًما 
من اإلضراب عن الطعام، تدهورت الحالة 
الصحية للصحفي آياز كريم، وهو يخضع 

إلشراف طبي.
الجدير بالذكر أن نحو 100 صحفي وناشط 

من منطقة بهدينان ُمعتقلين منذ أكثر من 
عام وقد صدرت أحكام على بعضهم، 

ولم يتم الفصل في قضاياهم في المحكمة، 
البعض ينتظر المحاكمة والسجناء ال 

يحاكمون وال يطلق سراحهم.

أستراليا  باريس  اتهمت  األخبارـ  مركز 
إلغاء  خلفية  على  جديد  تصعيد  في  بالكذب 
أستراليا عقًدا ضخًما لشراء الغواصات من 
فرنسا، وأشارت أن ذلك سيكون له تداعيات 

على مستقبل حلف الناتو.

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، مساء السبت، إن هناك 
كانبيرا،  مع  فعلية  وأزمة  ثقة  وعدم  كذبًا 
مضيفاً »ولم نتسلم منها طلبًا خطيًّا باإللغاء 

وهذا أمر يخالف العقد المبرم«.
هناك  أن  إلى  الفرنسي:  الوزير  لمح  كما 
عالقة بين هذا الحلف الجديد وما حدث في 
خيانة  يرتكبوا  أال  الحلفاء  على  أفغانستان، 

بحق بعضهم.
لبريطانيا  اتهامها  فرنسا  جددت  كذلك 
الغواصات،  صفقة  قضية  في  باالنتهازية 
الغواصات  صفقة  أزمة  أن  إلى  مشيرةً 
سيكون له تداعيات على مستقبل حلف الناتو.
لشراء  عقد  فسخ  أستراليا  قرار  وكان 
غضب  أثار  قد  تقليدية  فرنسية  غواصات 
أيًضا في  أن كانبيرا دخلت  باريس، خاصةً 
المتحدة  والواليات  بريطانيا  حلف جديد مع 

لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

األربعاء  األميركي،  الرئيس  وأعلن  هذا 
الماضي عن تحالف أمني جديد مع أستراليا 
وبريطانيا من شأنه تطوير أسطول غواصات 

أسترالية تعمل بالطاقة النووية.
بأنها  فرنسا  أستراليا  أخطرت  لذلك  نتيجة 
ستُلغي عقدها مع شركة »دي سي إن إس« 
المملوك أغلبها للحكومة لبناء 12 من أكبر 
خطوة  في  العالم  في  التقليدية  الغواصات 

اعتبرتها باريس طعنة وخيانة.
مليار   2.4 أنفقت  كانت  أستراليا  أن  يُذكر 
دوالر أسترالي )1.8 مليار دوالر أميركي( 
على المشروع منذ أن فاز الفرنسيون بالعقد 
عام 2016، إال أن رئيس وزرائها أوضح 
أن تكنولوجيا الغواصات النووية األميركية 
إبرام  تم  عندما  لبالده  متاًحا  خياًرا  تكن  لم 

الصفقة الفرنسية.
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103 المرأةالرياضة

النظام الُتركي موضع الجاني نتيجة تجاهله لقتل النساء..

على الرُّغم من زعمها احترام حقوق النِّساء.. طالبان تفتتح 
مدارسها للذكور فقط 

استخدام  ازداد  الماضية،  العشر  السنوات  في 
تركيا.  في  مرات  المرخصة 10  غير  األسلحة 
بشأن  والتنمية  العدالة  حزب  الئحة  تعني  ماذا 
الح في مواجهة العنف ضدَّ  إلغاء تراخيص الّسِ
النِّساء؟ وما مدى واقعية ودقة  قتل  لمنع  المرأة 
هذه الطريقة في حماية المرأة؟ كيف يتم استخدام 
تركيا؟  في  المرخصة  المرخصة/غير  األسلحة 
في  اُرتكبت  التي  النِّساء  قتل  جرائم  عدد  كم 

األشهر التسعة األولى من عام 2021؟ 
أيدي  على  النِّساء  تُقتل  العالم  أنحاء  جميع  في 
الرجال لمجرد كونهن نساًء. يقتلن في المنزل، 
في الشَّارع، في العمل أللِف سبب، كالرغبة في 
الطالق، أو بسبب مالبسهن وضحكهن، واتخاذ 
يتم قتلهنَّ بدون  قراراٍت بشأن حياتهن، وأحياناً 
النِّساء من أجل  أّي سبٍب على اإلطالق. تكافح 
إنَّ  األبوي.  النِّظام  في  الحياة  قيد  على  البقاء 
جرائم  ومنع  المرأة،  ضدَّ  العنف  على  القضاء 
هي  الّصدد  هذا  في  الّسياسات  وتنفيذ  القتل، 
والُسلطات  الدولة  مسؤولية  األّول  المقام  في 
السياسيّة في جميع أنحاء العالم. ولكن في العالم 
الذي أصبح فيه قتُل النِّساء »إبادة جماعية« وفي 
أصبحت  النِّساء،  قتل  تجاهل  يتم  حيث  تُركيا 
الحداثة  في  ألنَّه  الجاني.  اآلن موضع  الحكومة 
الرأسمالية، تُعتبر النِّساء مستعمرات عميقة لهذا 
النِّظام. وهذا النِّظام الذي يُعطي ويمنح كلَّ الحق 
للرجل، ويشّرع العنف ويبرره، يشّكل األساس 
الستمرار العنف بآلياته الذي يعتبر المرأة مذنبة 

والرجل على حق.

ال تعمل من أجل إيجاد 
حلول ملموسة

منظمة  دول  بين  األولى  المرتبة  تُركيا  تحتُل 
من   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون 
حيث العنف ضدَّ المرأة والتمييز بين الجنسين. 
ووفقاً لدراسٍة أجرتها منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية OECD لعام 2019 على 36 عضواً 
فيها  التي  الدولة  هي  تُركيا  فإنَّ  المنظمة،  في 
للعُنف  تعرضنَّ  الالتي  للنِّساء  معدل  أعلى 
الجسدي أو النفسي من قِبل أزواجهنَّ مرةً واحدةً 
النسبة 38  على األقل في حياتهن، حيث بلغت 
العنف  بيانات  يتم نشر  بالمئة. في تركيا، حيث 
من  فقط.  النّسائية  المنظمات  قِبل  من  شهر  كلَّ 

الصَّعب على المرء الوصول إلى بيانات موثوقة 
تجمع  النِّسائية  المنظمات  ألنَّ  الّصدد؛  بهذا 
بياناتها عن جرائم قتل اإلناث من الطلبات التي 
تتلقاها أو من األخبار التي تُنشر في الّصحافة. 
ليس لدى وزارة الداخلية أيُّ بحٍث أو دراسة عن 
عدد النِّساء اللواتي قُتلن ولماذا وكيف وعلى يد 
من. وال توجد وزارات أخرى ذات صلة. لذلك 
ال تستطيع الحكومة تفسير قتل النِّساء أو حاالت 
تتزايد  اللواتي  للنِّساء  فيها  المشكوك  الموت 
من  تعمل  ال  أنَّها  كما  يوم،  بعد  يوماً  أعدادهنَّ 
إيجاد حلول ملموسة واتخاذ إي إجراءات  أجل 

لوقف جرائم القتل.
بانسحابها من اتفاقية إسطنبول، أعلنت الحكومة 
بالفعل أنَّها ال تنوي حماية المرأة. وظلَّت النِّساء 
ويتابعَن  يراقبَن  االتفاقية  من  االنسحاب  بعد 
دد  تصريحات حزب العدالة والتنمية في هذا الصَّ
بقلٍق منذ شهور. بعد االنسحاب من االتفاقية، تم 
لمكافحة  اإلعالن عن خطة عمٍل وطنية جديدة 
خطة  إنَّ  تبيّن  ذلك،  ومع  المرأة.  ضدَّ  العنف 
في  أيضاً.  منها  جدوى  وال  فارغة  هذه  العمل 
للمرأة.  جديدة  الئحٍة  تم وضع  األخيرة،  اآلونة 
تم عرض هذه الالئحة على األخبار على النحو 
الرئيس رجب  أجراه  الذي  التعديل  »مع  التالي 
طيب أردوغان على الئحة األسلحة والّسكاكين 
رخصة  مؤقتاً  ستُصادر  األُخرى،  واألدوات 
تحذيري  قرار  اتخاذ  تمَّ  الذي  للشخص  الح  الّسِ

بحقه« 
وبعبارةٍ أُخرى، لن تُمنح تراخيص األسلحة بعد 
بضبط  قرار  بحقهم  صدر  الذين  ألولئك  اآلن 
رقم  القانون  نطاق  في  به  يتقيدوا  ولم  النّفس 

ضدَّ  العنف  ومنع  األسرة  حماية  بشأن   6284
ترخيص  تعليق  سيتم  الحالة،  هذه  في  المرأة. 
أو  بحمل  قضائي  قرار  لديه  الذي  الشَّخص 
في  الح  الّسِ وضع  وسيتم  بمسدس  االحتفاظ 
الحجز في قسم الّشرطة أثناء الفترة االحترازية. 
إذاً ما مدى واقعية ودقة هذه األساليب في حماية 
الُمرخصة/ األسلحة  استخدام  يتم  كيف  المرأة؟ 
قتل  جرائم  عدد  كم  تُركيا؟  في  المرخصة  غير 
األّولى  التّسعة  األشهر  في  اُرتكبت  التي  النِّساء 
من عام 2021؟ كم منهم استخدم األسلحة؟ كم 

عدد النِّساء اللواتي حصلَن على أمر حماية؟

85 باملئة من األسلحة
 غري مرخصة

المديرية  عن  الصادرة  الجريمة  لبيانات  وفقاً 
األسلحة  عدد  زاد  فقد  تركيا،  في  لألمن  العامة 
في  مرات  عشر  البالد  في  المرخصة  غير 
مجموعه  ما  هناك  الماضية.  العشر  السَّنوات 
22.5 مليون قطعة سالح في البالد، 2.5 مليون 
ما  مليون غير مرخصة.  قطعة مرخصة و20 
يقارب 25 مليون شخص لديهم أسلحة، وحوالي 
تشير  أي  مرخصين.  غير  منهم  بالمئة   85
رجلين  كل  بين  من  واحداً  أنَّ  إلى  التقديرات 
بالغين في الشَّارع وداخل المجتمع لديه مسدس. 
وتُستخدم األسلحة في سبعة جرائم قتل من أصل 

عشرة.
وزارة  نشرتها  التي  البيانات  أحدث  وتشير 

قطعة  و740  آالف   106 أنَّ  إلى  الداخلية 
لفتت  مساهماتها  خالل  ومن  مفقودة.  سالح 
الداخلية االنتباه إلى زيادة األسلحة غير  وزارة 
استخدام  تم  فقد  الوزارة  وبحسب  المرخصة. 
األسلحة في 188425 حادثة في الُمدة الممتدة 
أغلبية  تمت  حيث  سنوات 2019-2014.  بين 
الغير  األسلحة  باستخدام  األسلحة  حوادث 

مرخصة.
ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة »أوموت«، على 
سبيل المثال في األشهر التّسعة األّولى من عام 
ألفين  مجموعه  عما  الّصحافة  كشفت   ،2020
نارية.  بأسلحة  و61  ألفان  منها  حادثة،  و455 
حتى خالل فترة الجائحة عندما ُطلب من الجميع 

البقاء في المنازل، لم تقل حوادث العنف.
وزير  وقّعه  الذي  بالتعميم  أخرى،  ناحية  من 
من  عشر  الرابع  في  صويلو  سليمان  الداخلية 
شهر آذار عام 2018، تم زيادة حق المدنيين في 
استخدام الذخيرة والذي كان 200 رصاصة في 
السَّنة إلى 1000رصاصة. وبحسب المادة التي 
تم إضافتها إلى الئحة قانون الجمارك في الّسابع 
تغيير  تم   ،2019 عام  الثاني  تشرين  شهر  من 
شروط وأحكام حمل وحيازة األسلحة. وبهذا تمَّ 
فتح الّطريق أمام أولئك الذين عوقبوا على جرائم 
ارتكبوها بأسلحٍة نارية حتى يتمكنوا من امتالك 

الح من جديد في ظّلِ ظروٍف معينة. الّسِ

ُقتلت 181 امرأة عىل يد الرجال

منصة  أعدّتها  التي  الّشهرية  للبيانات  وفقاً 
على  امرأة   181 قُتلت  النساء(،  قتل  )سنوقف 
عام  من  األّولى  الثمانية  األشهر  في  الرجال  يد 
2021 في تركيا. كما تّم تسجيل وفاة 132 امرأة 
في ظروٍف غامضة. ومن بين 181 جريمة قتٍل 
نسائية قُتلت 86 امرأة باألسلحة النارية. وقُتلت 
الحادة  القطع  بأدوات  المتبقية  امرأة   95 الـ 

)الّسكاكين وغيرها( أو الخنق أو الضرب. 
إنَّه ألمٌر غامض كيف ستتم حماية المرأة بإلغاء 
تم ترخيص  أيضاً، هل  الح.  الّسِ ترخيص حمل 
كان  الـ 86؟ هل  القتل  في جرائم  القتلة  أسلحة 
تمَّ  هل  القتلة؟  ضدَّ  لشكاوى  سابق  سجل  هناك 
النظر في هذه الّشكاوى ومعالجتها؟ على سبيل 
إلى  أنفسهن  النِّساء  إعادة  تتم  عندما  المثال، 
مقتل  الحكومة  ستكشف  كيف  العنف،  مراكز 

النِّساء بالسَّكاكين؟ هذه األسئلة تحتاج إلى إجابة.
ماذا أظهرت البيانات؟

دعونا نُلقي نظرةً فاحصة على الفترة التي تبلغ 
بيانات  أكبر. عندما فحصنا  بصورةٍ  12 شهراً 
التي  المعلومات  المنصة  شاركت  عام 2020، 
الرجال.  أيدي  على  قُتلت  امرأة   300 بأنَّ  تفيد 
قُتلت 170 من هؤالء النِّساء باألسلحة النارية، 
و83 بأدوات القطع، و26 خنقاً، و10بالضرب، 
و2 بالحرق، وواحدة بالمواد الكيميائية، وواحدة 
إذا  بالسقوط من ارتفاع. من غير المعروف ما 
النِّساء  من   263 لـ  حماية  أوامر  هناك  كانت 
 23 أنَّ  ويذكر   .2020 عام  في  قُتلن  اللواتي 
امرأة فقط لديهنَّ أمر بالفصل وأن 45 امرأة ُكنَّ 
بصدد تقديم شكوى للشرطة أو الطالق. بعبارة 
أخرى، في حين أنَّ النظام الذي ال يحمي المرأة 
عن  وتخلّى  العام  هذا  إسطنبول  اتفاقية  ألغى 
الح ال يعني  مسؤولياته، فإنَّ إلغاء تراخيص الّسِ

شيئاً في هذا البحر الكبير.

تُريد النِّساء عودة اتفاقية 
إسطنبول

»اآلمنة«،  ببيوتهنَّ  يُّسمى  فيما  النِّساء  تُقتل 
صرخات  وسط  الجميع،  أمام  الشَّارع،  وسط 
االستغاثة، من قبل الرجال األقرب إليهن. يجب 
على النِّساء إخباُر ألِف شخٍص عن تجربتهنَّ من 
أجل الحصول على أمر حماية عند بوابة األمن. 
تكافح النِّساء من أجل التعبير عن أنفسهنَّ وإثبات 
الحماية،  أمر  على  والحصول  له  يتعرضَن  ما 
ولكنهنَّ يعُدن خاليات الوفاض ويطلُبن الُمساعدة 
الحياة.  قيد  على  البقاء  أجل  من  أقرانِهن  من 
اتفاقية  بموجب  حقوقهنَّ  بضماِن  النِّساء  تُطالب 
إسطنبول. اليوم، ال معنى إللغاء رخصة السَّالح 
لحماية  بُشرى سارة  أنَّها  تقديمها على  يتم  التي 
المرأة، في مواجهة الخطر الذي تواجهه المرأة. 
السُّلطات  أو  النِّساء  بيانات  ذلك  تؤكد  وبينما 
التزام  العدالة والتنمية  الرسمية، يواصل حزب 
قتل  جرائم  عن  والتغاضي  والتجاهل  الّصمت 

النِّساء.

 jinha /وكالة أنباء المرأة

في الوقت الذي يطالب فيه مجلس األمن الدولي 
حركة طالبان، بتشكيل حكومة شاملة بمشاركة 
المرأة في أفغانستان، افتتحت األخيرة مدارسها، 
والمعلمين  الطالب  أمام  المنصرم،  السَّبت  يوم 
الذكور فقط، دون التّطرق إلى الفتيات والنِّساء.

الدولي  األمن  مجلس  اعتمده  قرار  في  وجاء 
باإلجماع، أنَّ المشاركة التمثيلية واحترام حقوق 
اإلنسان، بما في ذلك حقوق األطفال واألقليّات، 

هما في غاية األهمية.
كما مدّد القرار مهمة بعثة األمم المتحدة للمساعدة 
إذ  أشهر.  ستة  لمدة  )أوناما(  أفغانستان  في 
تتولى هذه البِعثة مسؤولية تنسيق عملية التنمية 
أفغانستان،  في  اإلنسانيّة  والمساعدات  الّسياسيّة 
كما تُراقب مدى االمتثال لقواعد حقوق اإلنسان 

بالبالد.
في  أفغانستان  على  سيطرتها  طالبان  وبسطت 
آب ، وأعلنت الحركة عن حكومة مؤقتة تضم 
33 عضواً، لكن من دون سيدات أو ممثلين عن 

حركات سياسيّة أخرى.
غم من زعمها  وعلى الجانب اآلخر، وعلى الرُّ
احترام حقوق النِّساء في مجاالت الحياة كافة من 
مدارسها  طالبان  حركة  افتتحت  وعمل،  تعليم 
وعودها  لتضرب  فقط،  والشَّباب  الذكور  أمام 

ومطالبات مجلس األمن عرض الحائط.
المنصرم،  الّسبت  وافتتحت حركة طالبان، يوم 
فقط،  الذكور  والمعلمين  الطالب  أمام  المدارس 
أثار  ما  والنِّساء،  الفتيات  إلى  تُشير  أن  دون 
الخوف في الشَّارع األفغاني، من أن تُعيد فرض 

قيود صارمة عليهن.
أنَّها  سابقاً،  أعلنت  قد  طالبان  حركة  وكانت 
تعليمهن  بمتابعة  األفغانيات  للطالبات  ستسمح 

الجامعي على أن تمنع االختالط.
وأعلنت وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة، أنَّ 

إلى  السادس  من  الذكور  الطُّالب  صفوف  كل 
أن  يجب  الذكور،  المعلمين  وكل  عشر،  الثاني 
من  بدءاً  أفغانستان  أنحاء  في  الدراسة  يستأنفوا 

اليوم.
مؤخراً  فيسبوك  على  نُشر  الذي  البيان  أنَّ  إالَّ 

ن، بحسب ما نقلت  لم يُِشْر للفتيات من ذلك الّسِ
وكالة أسوشييتد برس.

في  ضجةً  الفتيات،  إلى  اإلشارة  عدم  أثار  وقد 
الشَّارع األفغاني، وأعاد إحياء المخاوف التي لم 
الحكم، ودخولها  الحركة على  تهدأ منذ سيطرة 
أن  من  آب،  الماضي  الّشهر  منتصف  كابول، 
والنّساء،  الفتيات  على  قيوداً  طالبان  تُفرض 
النِّساء  من  طلبت  قد  كانت  طالبان،  أنَّ  السيما 
استئناف  عن  االمتناع  الواليات،  بعض  في 
أعمالهن، باستثناء من يعملَن في أقسام الّصحة 

والمستشفيات والتعليم.
سِمحت  قد  كانت  الحركة  أنَّ  من  غم  الرُّ وعلى 
السادس  إلى  األّول  من  الصُّفوف،  في  للفتيات 
باستئناف الدراسة. إالَّ أنَّ تاريخ ُحكمها الحافل 
بقمع النِّساء في التِّسعينات، أعاد شبح الماضي، 

وأيقظ مخاوف ماليين األفغانيات.
من  الفتيات  بتجاهل  تكتِف  لم  طالبان  أنَّ  ويبدو 
إلغاء  إلى  أيضاً  بل عمدت  المدارس، ال  ارتياد 
وزارة شؤون المرأة، واستبدلتها بوزارة األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذّكر 
أيضاً بفترة حكمها األولى، قبل أكثر من عشرين 

عاماً.
وكالة/ هاوار

ملف كأس العالم كل عامين للواجهة من جديد

انسحاب كارولينا بليسكوفا من 
بطولة أوسترافا للتنس

روناهي / قامشلو ـ العرس الكروي األكبر في 
العالم، والذي يُقام كل أربعة أعوام لمرة واحدة، 
المقترح  يُنظم كل عامين،  أن  قبل أشهر  طُِرح 
فكرة  مجرد  كان  أنه  رغم  االعتراض  القى 
ودراسة للنقاش، ولكنه عاد للواجهة من جديد، 
استمرار  العالمي وسط  اإلعالم  حديث  وأصبح 

االعتراضات لهذه الخطوة من قِبل »يويفا«.
إليه  التأهل  البلدان  من  الكثير  حلم  العالم  كأس 
لم  دول  هناك  حيث  منافساته،  غمار  وخوض 
ومن  واحدة  لمرة  ولو  العالم  كأس  إلى  تتأهل 
في  مرة  كل  في  تفشل  التي  سوريا  الدول  هذه 
اجتياز التصفيات المؤهلة، وألسباب كثيرة أولها 
الفساد المستشري في الكرة السوريّة وخاصةً في 
عملية انتقاء التشكيلة التي تُلعب ضمن المنتخب 
العسكرية  الجهات  مازالت  حيث  السوري، 
العبين  فرض  في  يتدخلون  والضباط  واأللوية 

على التشكيلة األساسية للمنتخب.
كأس العالم الملف الهام حالياً الذي ُطرح للنقاش 
إلقامته كل عامين وكما ذكرنا وسط اعتراضات 
االتحاد  قبل  من  الخطوة  هذه  على  مستمرة 
األوروبي لكرة القدم »يويفا« وجاء على لسان 
رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين: »إّن إقامة 
المدرب  اقترح  كما  عامين،  كل  العالم  كأس 
قيمة  من  تقلّل  سوف  فينغر،  أرسين  الفرنسي 

البطولة«.
حالياً  يشغل  الذي  السابق  أرسنال  مدرب  ودعا 
الدولي  االتحاد  في  التطوير  مدير  منصب 
عامين  كل  العالمية  البطولة  إقامة  إلى  »فيفا«، 
عوضاً عن كل أربعة أعوام كما جرت العادة منذ 
العام 1930 باستثناء الفترات التي أُلغيت بسبب 

الحرب العالمية الثانية.

معارضة من »يويفا«

انعقاد  خالل  »يويفا«  رئيس  تشيفيرين  وقال 
األوروبية:  األندية  لرابطة  العمومية  الجمعية 
قيمته  في  يكمن  العالم  كأس  جوهر  أّن  »نعتقد 
إقامته  لكن  نوعه  من  فريداً  حدثاً  كونه  جّراء 
كل عامين سيؤدي برأينا للمزيد من العشوائية، 
تمييع كأس  إلى  أقل شرعية، وستؤدي  وتصبح 

العالم بحد ذاتها«.
روزنامة  تحتاج  »ال  »يويفا«:  رئيس  وتابع 
يحتاج  ال  األمر،  هذا  إلى  الدولية  المباريات 
الصيف  خالل  فأكثر  أكثر  الستهالكهم  العبونا 
وفرصة  الراحة  على  الحصول  عن  عوضاً 

التعافي«.
كأس  إقامة  فكرة  األوروبي  االتحاد  ويعارض 
العالم كل عامين بشكٍل متكرر، وسبق له أن أعلن 
عن نسخة محدثة من دوري األمم األوروبية من 

خالل إضافة 100 مباراة في الموسم الواحد.
فقط  للرجال  ليست  العالم  كأس  إقامة  وفكرة 
مطروحة بل على صعيد مونديال السيدات نفس 
الحالة فمن جهتها قالت مدربة الواليات المتحدة 
السابقة جيل إيليس إنها »منفتحة على كل شيء« 
عند سؤالها عن فكرة إقامة كأس العالم للسيدات 

كل عامين.
وبالمقابل أعرب روبرتو مانشيني المدير الفني 
للمنتخب اإليطالي عن قلقه من التكهنات المثارة 
بشأن إمكانية إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 

كل عامين بدالً من أربعة.

بلقب  إيطاليا  منتخب  مع  الفائز  المدرب  ودعا 
يورو 2020، إلى ضرورة إجراء محادثات مع 
االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في هذا الصدد.

وقال مانشيني »إقامة كأس العالم كل عامين هو 
أمر يحتاج إلى تقييم«.

وأضاف »كأس العالم حدث مبهر ألنه يقام مرة 
واحدة كل أربعة أعوام، إذا أقيمت البطولة كل 
كأس  ثم  العالم  كأس  إقامة  سيعني  فهذا  عامين 
األمم  كأس  ثم  العالم  كأس  ثم  األوروبية  األمم 
محادثات  إجراء  ينبغي  أعرف،  ال  األوروبية، 

في هذا الشأن«.

»فيفا« يُشجع الفكرة

ِعبر  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  قال االتحاد  بينما 
التي  للخطة،  جماهيري  بتأييد  يحظى  إنه  بيان 
بطولة  إقامة  بشأن  شديدة،  النتقادات  تعرضت 

كأس العالم مرة كل سنتين.
بأغلبية  الماضي  أيار  في  الفيفا  وصّوت مؤتمر 
كبيرة، إلجراء دراسة جدوى حول إمكانية إقامة 
كأس العالم كل عامين بدالً من كل أربع سنوات.
وأوضح فيفا أنه تعاون مع شركة لالستطالعات، 
لبيان رأي 15000 مشارك في استطالع رأي 
تم تحديدهم على أنهم مهتمون بكرة القدم وكأس 
العالم، من شريحة أوسع تشمل 23000 شخص 

في 23 دولة تابعة لالتحادات القارية الستة.

في  يرغبون  المشجعين  غالبية  إن  »فيفا«  وأكد 
مشاهدة كأس العالم للرجال بشكٍل متكرر أكثر، 
األغلبية  فضلت  المستجيبين،  هؤالء  بين  ومن 

إقامة البطولة مرة كل سنتين.
كبيرة  اختالفات  »هناك  بيان  في  فيفا  وأشار 
كرة  وأسواق  التقليدية  باألسواق  يسمى  ما  بين 
القدم النامية«، وقال إن المشجعين الشباب أكثر 

انفتاحاً على التغيير.
سينشر  أنه  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأضاف 
يجري  أنه  مبيناً  لالستطالع،  الكاملة  التفاصيل 
ألف شخص  يشمل 100  أكبر  استطالعاً  حالياً 

في أكثر من 100 دولة.
كأس  بإقامة  اقتراحاً  ثمة  بأنه  آنفاً  ذُِكر  وكما 
أيار الماضي والقى  العالم كل عامين في شهر 
مبدئياً  “فيفا”  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  موافقة 
لكرة  العالم  كأس  بإقامة  سعودي  مقترح  وكان 
القدم للرجال وكأس العالم لكرة القدم للنساء كل 
عامين، بدالً من النظام المعمول به حالياً بإقامة 

المونديال كل أربعة أعوام مرة.
االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني  وقتها  ووصف 
الدولي لكرة القدم »فيفا« االقتراح السعودي بأنه 
“بليغ ومفصل”، حيث صّوت 166 اتحاداً محلياً 

لصالحه مقابل 22 صوتاً ضده.
أنظمة  ستبحث  الدراسة  إن  إنفانتينو  وقال 

التصفيات المؤهلة للبطوالت.
على  موافقة  الغالبية  كانت  الخبر  انتشار  ومع 
لمدة  االنتظار  من  أفضل  وبأنه  المقترح  هذا 

أربعة أعوام، وأكد البعض بأن المنتخبات التي 
بتغيير  يتأملون  وهم  تتأهل،  قد  لكأس  تتأهل  لم 
طريقة التأهل عبر التصفيات التي تقام للقارات 

المختلفة في العالم.
وقال ياسر المشعل رئيس االتحاد السعودي لكرة 
القدم بخصوص هذا المقترح في أيار الماضي: 
بمنعطف  يمر  القدم  كرة  مستقبل  أن  »نعتقد 

حاسم«.
العديدة  المشاكل  تفاقمت  »لقد  وأضاف: 
الجائحة  بسبب  اآلن  القدم  كرة  واجهتها  التي 

المستمرة«.
اللعبة  تنظيم  كيفية  مراجعة  المهم  »من  وتابع: 
كانت  إذا  ما  تتضمن  أن  يجب  والتي  العالمية، 
دورة األربع سنوات الحالية ال تزال هي األساس 
األمثل لكيفية إدارة كرة القدم من منظور المنافسة 
كرة  تطوير  إلى  إضافة  تجاري،  منظور  ومن 

القدم بشكٍل عام«.
مباريات  من  أقل  عدد  وجود  »إن  واستطرد: 
يمكن  المغزى  ذات  التنافسية  الوطني  المنتخب 
الالعب،  برفاهية  المتعلقة  المخاوف  يعالج  أن 
بينما يعزز في نفس الوقت قيمة ومزايا مثل هذه 

المسابقات«.

هل َسُيطبق؟

للرجال كل أربع سنوات منذ  العالم  ويقام كأس 
باستثناء   ،1930 عام  في  االفتتاحية  البطولة 

العالمية  الحرب  بسبب  و1946   1942 عامي 
الثانية.

تقام بطولة السيدات أيًضا كل أربع سنوات منذ 
أن بدأت في عام 1991.

على  سنتين  كل  جدول  إلى  االنتقال  يؤثر  قد 
البطولة  مثل  األخرى  الدولية  البطوالت 

األوروبية، والتي تقام أيًضا كل أربع سنوات.
تفكير بجدية

في  التطوير  مدير  هو  للفكرة  المشجعين  أكبر 
فينغر  أرسين  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
االتحاد  إن  له  المقترح  وصول  مع  ذكر  الذي 
كل  أوروبا  وبطولة  العالم  كأس  إقامة  في  يفكر 
عامين، مع مراجعة جدول المسابقات، على أن 
يعتمد على جدول مضغوط لمباريات التصفيات، 
وضرورة وجود فترات راحة من أجل الالعبين.
وقال فينغر الذي يعد مستشاراً مقرباً من رئيس 
بإقامة  الحالي  الوضع  إن  إنفانتينو  جياني  الفيفا 
كأس العالم كل أربع سنوات غير عادل بالنسبة 
اللعب  على  التركيز  يكون  أن  ويجب  لالعبين، 

في “بطوالت ذات قيمة”.
الفرنسي السابق أسباب تشجيعه  المدرب  وعلل 
لفكرة إقامة المونديال كل عامين في مقابلة أيضاً 
شبكة  مع  وذلك  المنصرم  أيار  شهر  في  كانت 
الفرق في  إلى  “بي إن سبورتس” »إذا نظرت 
كأس العالم يكون عادةً متوسط األعمار بين 27 
كأس  إقامة  وفي ظل  السبب  ولهذا  عاماً،  و28 
محدودة  الفرص  تكون  سنوات  أربع  كل  العالم 
تأتي  عندما  ألنه  مجدداً،  اللقب  حصد  في  جداً 
النسخة التالية من البطولة يكون متوسط األعمار 
إلى  حاجة  في  نكون  فربما  لذا  و33؛   32 بين 

تنظيم كأس العالم كل عامين«.
ويعتقد المدرب الفرنسي أيضاً أنه يجب تقليص 
مباريات  لخوض  الدولي  التوقف  مرات  عدد 

خالل موسم البطوالت المحلية.
وأشار فينغر: »أود التفكير في أنه من بين الحلول 
أن نتناقش في ضغط مباريات التصفيات، فبدل 
تنظيمها  إعادة  يمكن  أشهر،  عدة  في  إقامتها 
أو  واحد  شهر  في  مجمع  بشكٍل  كلها  وإقامتها 
شهرين، حتى يكون بوسع الالعبين على األقل 

تخصيص وقت اللعب مع األندية«.
حيث  الخطوات  من  الكثير  »يويفا«  ويعارض 
وقتها،  سميت  كما  انفصالية”،  “ثورة  حصلت 
والكالم عن بطولة سوبر ليغ التي ُطرحت قبل 
االتفاق  من  أيام  عدة  بعد  فشلت  ولكنها  فترة، 
وإيطاليا  إسبانيا  من  نادياً   12 قبل  من  عليها 

وإنكلترة وهي:
يونايتد  مانشستر  هي  إنكليزية  أندية  ستة 
وأرسنال  سيتي  ومانشستر  وتشيلسي  وليفربول 
مدريد  لاير  هي  إسبانية  أندية  وثالثة  وتوتنهام 
إيطالية  أندية  وثالثة  مدريد  وأتلتيكو  وبرشلونة 
هي يوفينتوس وإنتر ميالن وإي سي ميالن مع 

غياب ألي فريق فرنسي أو ألماني.
ولكن سرعان ما هدد االتحاد الدولي لكرة القدم 
فيفا واالتحاد األوروبي لكرة القدم يويفا بمعاقبة 
كل النوادي، وحصل ذلك بالفعل إال أن الخطوة 
والمقترح  تكتمل،  ولم  توقفت  المحصلة  في 
السعودي القى ترحيباً كبيراً حيث صوت 166 
ضده  صوتاً   22 مقابل  لصالحه  محلياً  اتحاداً 
وهذا يقوي الموقف السعودي ومقترحه للعمل به 

في السنوات القادمة.

قال منظمو بطولة أوسترافا للتنس، إن المصنفة 
بليسكوفا،  كارولينا  التشيكية  عالمياً  الثالثة 
األسبوع  في  المقررة  البطولة  من  انسحبت 

المقبل، بسبب إصابة في المعصم.
اضطرت  »لألسف  البطولة  منظمو  وأضاف 

كارولينا بليسكوفا إلى االنسحاب )من البطولة( 
بسبب إصابة في المعصم«.

وقدمت كارولينا بليسكوفا )29 عاماً( المصنفة 
اآلونة  في  متميزاً  أداًء  سابقاً  عالمياً  األولى 
ثم  ويمبلدون،  بطولة  لنهائي  ووصلت  األخيرة 

صعدت لدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة 
بعد ذلك.

وصعدت أيضاً لنهائي بطولة مونتريال لألساتذة 
ثم لقبل نهائي بطولة سينسناتي.
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أحمد الساير علي ملكو

المعارضة السورّية اإلسالموية نحو المزيد من اإلفالس أهالي كري سبي: مجزرة الدبس ُمدانة والضامن
 الروسي محل استهجان

المونيتور: خيارات تركيا في سوريا 
ُمحددة وصعبة التحقق

ليىل موىس )كاتبة(

العدالة  بقيادة حكومة  التركيّة  الدولة  استطاعت 
والتنمية التدّخل في األزمة السورية عبر خطابها 
متنوعة  ووسائل  تكتيكات  مستخدمةً  الغوغائي 
ومتقلبة وغير ثابتة من خالل سياسة براغماتية 
االنتماء  ضعف  من  مستفيدة  بحتة،  انتهازية 
السوري،  الشعب  من  شريحة  لدى  الوطني 
التعسفية  السياسات  من  عقود  ورائها  كان  التي 
مارسها  التي  اإلقصائية  الشوفينية  العنصرية 
نظام مركزي مستبد من جهة، ومن جهة أخرى 
شريحة  لدى  بالمظلومية  الشعور  استغالل 
وبشكٍل  السوريين؛  اإلسالمويين  من  واسعة 
المسلمين، وكما عملت  اإلخوان  خاص جماعة 
الدولة التركية على استغالل التناقضات الدولية 
الجغرافيا  حساب  على  لمصالحها  وتسخيرها 

والدم السوري. 

منذ بداية األزمة وتركيا تكذب

كما هو معلوم لجميع المتابعين لألزمة السورية 
كيف كانت الخطابات شبه اليومية لرأس النظام 
السوري؛  الشعب  بنصرة  أردوغان  التركي 
والحديث الدائم عن إسقاط رأس النظام السوري 
الحاكم بشار األسد، والترويج لخطاباته الغوغائية 
إلى  والقطرية؛  التركية  اإلعالمية  أبواقهم  عبر 
جانب بعض السوريين المأجورين ممن يدعون 

على أنهم معارضة.
من  وإرهابيين  مرتزقة  عبر  أردوغان  تمكن 
إسالمويين  وسوريين  العالم  أصقاع  مختلف 
راديكاليين متطرفين من السيطرة على مساحات 
إلى  وصلت  السورية؛  الجغرافية  من  شاسعة 
70% من المجموع اإلجمالي سواء بيد المعارضة 
تسمى  بما  المسلحة؛  الراديكالية  اإلسالمية 
باالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أو 
ما يُعرف بحكومة اإلنقاذ الوطنية أو بيد ربيبتها 

داعش.
بحسب  معدودة  أيام  األسد  بشار  سقوط  وبات 
االنتصارات  هذه  وأتباعها  التركية  االدعاءات 
من  زاد  قياسي،  زمني  وبوقت  المتسارعة 
بالحكومة  المتطرفة  السورية  المعارضة  ثقة 
الحضن  في  أكثر  لالرتماء  ودفعها  التركية، 
التركي، ألن المعارضة اإلسالموية تلك لم تكن 
الصراع  سوى  حقيقياً  وطنياً  مشروعاً  تحمل 
فكانت  الحاكم،  النظام  وإسقاط  السلطة  على 

بمثابة ورقة قوية بيد تركيا لتحكم بها.

وبتوسع رقعة سيطرة المعارضة على الجغرافية 
لتركيا،  نفسها  المعارضة  وارتهان  السورية 
أصبحت ورقة ضغط قوية تمتلكها في بازارات 
التوسعية  الستراتيجياتها  خدمةً  التفاوض 
عمليات  عبر  الخارجية  وتدخالتها  االحتاللية 
بدأت  المقايضة  عمليات  فسلسلة  المقايضة، 
بعد دخول الروسي إلى سوريا بناًء على طلب 
المنطقة  وتساقط   ،2015 السورية  الحكومة 
أْن  إلى  السورية  الحكومة  بيد  األخرى  تلو 
الروس واألتراك واإليرانيين  بين  االتفاق  تكلل 
بمباحثات آستانا 2017، والمقايضة بين الروس 

واألتراك بتسليم منطقة مقابل األخرى.

املقايضات أساس بقاء 
مرتزقة داعش

تركيا عن مدينة حلب  تخلي  البداية من  وكانت 
الحصول  وبالمقابل  والروس  للنظام  السورية 
بعملية  للقيام  األخضر  الضوء  على  بموجبها 
ما ُسمي بـ ” درع الفرات”، والتي تم بموجبها 
وجرابلس  وإعزاز  الباب  من  كٍل  داعش  تسليم 
عبر  2016؛  عام  التركي  االحتالل  لدولة 
من  األساسي  الهدف  وكان  مفبركة،  مسرحية 
التي  األراضي  تحرير  عمليات  إيقاف  خلفها 
بدعم  الديمقراطية؛  سوريا  قوات  تقودها  كانت 
اإلرهابي؛  داعش  تنظيم  التحالف ضد  ومساندة 
قوات  الذي حققته  الساحق  النجاح  بعد  وخاصةً 
ألن  منبج،  مدينة  بتحرير  الديمقراطية  سوريا 
من مصلحة تركيا وقتها كانت تكمن بالبقاء على 
المتطرفة  الراديكالية  والفصائل  التنظيم  وجود 
سارعت  لذا  وأجنداتها؛  مشاريعها  لتمرير 
في  عليهم  لإلبقاء  الفرات  درع  عملية  بإطالق 

مناطق تواجدهم.
آستانا  مخرجات  وكأحد   2018 عام  وفي 
بتسليم  التالية  المقايضة  عملية  تمت  وسوتشي 
الغوطة للنظام بالمقابل السماح لألتراك باحتالل 
غصن   ” عملية  مسمى  تحت  عفرين  مدينة 
التي  التحرير  عمليات  مع  بالتزامن  الزيتون” 
في  الديمقراطية  سوريا  قوات  تقودها  كانت 
ميدانياً  داعش  جيوب  آخر  الزور  دير  منطقة 

وجغرافياً في سوريا.
الديمقراطية على  وبعد أن قضت قوات سوريا 
جيوبها  آخر  في  الخالفة”  دولة   ” تسمى  ما 
ببلدة الباغوز التابعة لمدينة دير الزور في آذار 
2019؛ واالستمرار في مالحقة ومكافحة خاليا 
التنظيم اإلرهابي وتحقيق المزيد من االستقرار 
واألمن في المنطقة، سارعت تركيا بموجب اتفاق 

بينها وبين الروس وتواطئ من ترامب باحتالل 
كل من مدينتي سري كانيه )رأس العين( وكري 
 ،2019 األول  تشرين  في  أبيض(  )تل  سبي 
بعرقلة  التركي  االحتالل  دولة  من  كمحاولة 
بالعمل على  الديمقراطية  قوات سوريا  مساعي 
رسالتها  واستكمال  واالستقرار  األمن  استتباب 
بحماية المنطقة واإلنسانية من اإلرهاب والعمل 

على تجفيف منابعه.

جر تركيا وإعادة سيطرة النظام

التي  المقايضة  وعمليات  الروسية  األجندات 
على  حكراً  ليست  التركية  الدولة  مع  تقودها 
كامل  على  السوري  النظام  سيطرة  إعادة 
أجندات  تحمل  بل  وحدها؛  السورية  الجغرافية 
عديدة أخرى منها جر تركيا إلى محورها وكذلك 
المصالح المشتركة بين الطرفين في العديد من 
الدول األخرى؛ التي تعيش أزمات وصراعات 

وشراكات اقتصادية.
سوريا  في  روسيا  تتبعها  التي  واالستراتيجية 
منذ قدومها هي إعادة كامل الجغرافية السورية 
لسيطرة النظام الحاكم؛ وكانت آخرها ما شهدته 
عبر  تسوية  عمليات  من  السورية  درعا  مدينة 
قبل  عليه  كانت  ما  إلى  والعودة  للنظام  تسليمها 
2011، بالرغم من دعوات أهالي درعا بالهجرة 
لم  المرة  هذه  تركيا،  أو  األردن  إلى  الجماعية 
لالستجابة  تركيا  دعوة  أو  خطاب  أي  نسمع 
لمطالب أهالي درعا دليل على تنسيق وموافقة 

بكل ما تقوم به روسيا.

مع تعرض العديد من مناطق إدلب آخر جيوب 
تواجد المرتزقة المرتهنة لدولة االحتالل التركي 
عسكرية  لعمليات  تمهيداً  ستكون  ربما  للقصف 
المجموعات  بعض  رفضت  ما  إذا  كبرى، 
المرتزقة االنصياع لألوامر التركية، أو ستكون 
عملية تسليم كما المناطق األخرى، بالتزامن مع 
القصف المستمر من قبل دولة االحتالل التركي 
وفصائلها المرتزقة لمناطق عين عيسى وريف 
العالم  انشغال  من  مستفيدة  والشهباء؛  تمر  تل 
بالتطورات والمستجدات التي تشهدها أفغانستان 
المرتزقة  تعبئة  على  والعمل  أخرى،  ومناطق 
ضد مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
ولتمهيد الشعب وتهيئته للقبول بحكم أمر الواقع 
قبل إسقاط إدلب بيد النظام السوري وبسقوطها 
سيكون سقوطاً كلياً لما يسمى باالئتالف الوطني 
اإلنقاذ  ” حكومة  و  والمعارضة”  الثورة  لقوى 
األخرى  المناطق  من  تبقّى  ما  كون  الوطنية”؛ 
االحتالل  دولة  قبل  من  مباشر  بشكٍل  محتلة 
عن  النظام  تخلي  المستبعد  من  وليس  التركي 
كرسي  على  البقاء  مقابل  المحتلة  المناطق 

السلطة.
واالستخباراتي  األمني  والتنسيق  التفاوض 
بالرغم أنه ليس بجديد وموجود منذ البداية يأتي 
ألن تركيا تحبذ النظام وبقاءه أمام تواجد اإلدارة 
الشيء  وهذا  )قسد(،  العسكرية  وقواتها  الذاتية 
يحمل بعض أوجه الحقيقة ليس ألن اإلدارة الذاتية 
وقواتها العسكرية خطيرة في حقيقتها؛ إنما فوبيا 
تركيا من قيام كيان ديمقراطي ومشروع وطني 
التجربة  هذه  انتقال  من  الجنوبية  حدودها  على 
اليقين بأن  التركي؛ وهي تعلم عين  الداخل  إلى 
ذروتها  إلى  ووصلت  هّشة  الداخل  من  تركيا 
لذا  تعيشها،  التي  التناقضات  لحجم  نتيجة 
وجود نظام مركزي مستبد على حدودها يخدم 

سياساتها الديكتاتورية المستبدة على شعوبها.

اإلدارة الذاتية تُعبِّ عن تطلعاتنا

األفضل  النموذج  هي  الذاتية  اإلدارة  أن  بما 
الثورة  تطلعات  على  حافظ  الذي  واألمثل 
السوري؛  الشعب  أجلها  من  انتفض  التي 
الوطني  مشروعها  تحقيق  في  مستمرة  وهي 
بالتواصل مع جميع أبناء الوطن الواحد للعمل 
األمان ووضع  بر  إلى  بسوريا  بالوصول  معاً 
ربما  الكارثية  وتداعياتها  السورية  لألزمة  حد 

ستستمر لعقود.
البشرية جمعاء شاهدةً  الذي كانت  الوقت  ففي 
قوات  ومازالت  قدمتها  التي  التضحيات  على 
اإلرهاب  مكافحة  في  الديمقراطية  سوريا 
على  حدودها  تفتح  تركيا  كانت  بالتزامن 
مصرعيها أمام التنظيم ودعمه مادياً ولوجستياً 
وعسكرياً؛ وما زال اآلالف من عناصر التنظيم 
الفارين يعملون تحت إمرتها ومستلمين مناصب 

قيادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

التركيّة  المتاجرة  على  للتغطية  أخرى  ومرة 
وأجنداتها  لمصالحها  خدمةً  السورية  بالثورة 
المأجورة  وأقالمها  اإلعالمية  أبواقها  نرى 
بالتطبيل  بدأوا  لها،  المرتهنين  السوريين  من 
بها  يقوم  التي  الخطوات  مباركين  والتزمير 
السوري،  الشعب  وجود  تخدم  بأنها  أردوغان 
ووجود النظام يخدم الثورة ويحافظ على السيادة 
السوريّة أرضاً وشعباً، وهو ما يخالف ويناقض 

الحقائق والمعطيات الموجودة على األرض.
غير  ومقاربات  تصريحات  على  مستندين 
األمريكي  االنسحاب  مطلقية  وهي  صحيحة، 
فعلت  كما  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  من 
الوجود  بين  االختالف  متجاهلين  أفغانستان  في 
تواجده،  وأسباب  منطقة  كل  في  األمريكي 
واالجتماعية  الجيوستراتيجية  والطبيعة 

والسياسية في كل بلد.
وقواتها  الذاتية  اإلدارة  هو  ذلك  كل  من  واألهم 
الوجود  على  وتراهن  تُعّول  تكن  لم  العسكرية 
األمريكي في يوماً من األيام؛ حيث أنها أسست 
قبل  مناطقها  من  العديد  وحررت  إدارتها 
وأية  المنطقة،  في  والتحالف  األمريكي  التواجد 
تحتل  وتركيا  المعارضة  عنها  تتحدث  سيادة 
وإعزاز وجرابلس  الباب  من  كل  مباشر  بشكٍل 
وعفرين ورأس العين )سري كانيه( وتل أبيض 
)كري سبي( وهذه المناطق تعرضت وما زالت 
باإلضافة  تام؛  شبه  ديمغرافي  تغيير  لعمليات 
باللغة  التعليم  إلى عملية تتريك كاملة من حيث 
التركية، وتداول العملة التركية وتجنيس سكانها 
والمدن  المناطق  وتسمية  التركية،  بالجنسية 

بأسماء ورموز تركية...إلخ.
حان الوقت بأن يسحب الشعب السوري البساط 
ودولة  وداعميهم  المرتزقة  الفصائل  تحت  من 
بمصير  التالعب  من  للكف  التركي؛  االحتالل 
من  البقية  إلى  أيديهم  ومد  ومستقبله؛  الشعب 
على  معاً  للعمل  السوري  الشعب  من  أخوتهم 
دولة  من  المحتلة  المناطق  من  تبقى  ما  تحرير 
للسياسات  االنجرار  وعدم  التركي؛  االحتالل 
باللعب  تعمل  مازالت  والتي  الفاشية  التركية 
السوري  الشعب  وانشغال  القوميات،  وتر  على 
اإلرهاب،  محاربة  من  بدالً  البعض  ببعضهم 
عبر  الحاكم  النظام  بنية  تغيير  على  والعمل 
التوجه نحو الالمركزية؛ وعلى وتر المعتقدات 
األمريكان،  مع  والعمل  االنفصال  وديباجة 
الناتو  حلف  في  جيش  أكبر  ثاني  نفسها  وتركيا 

وتعمل تحت إمرتها.
بداية  منذ  الديمقراطية  كما عّول مجلس سوريا 
تأسيسه وإلى اآلن بأن الحل سيكون عبر حوار 
سوري – سوري سواء بين المعارضة أنفسهم؛ 
أو ما بين المعارضة والحكومة السوريّة، وكل 
إلطالة  للوقت  كسب  إال  هو  ما  ذلك  عدا  ما 
تخدم  ألجندات  المصالح خدمةً  األزمة، وتحقق 

الجميع، باستثناء الشعب السوري

أهالي  ـ وصف  إسماعيل  / حسام  عين عيسى 
مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى الجريمة 
بحِق  المحتلة  التركية  الدولة  ارتكبتها  التي 
عيسى  بعين  الدبس  قرية  في  الُعّزل  المدنيين 
الضامن  عليها  ُمدانة صمَت  أنها مجزرة  على 

الروسي مؤكدين على تشبثهم بأرضهم.
بحق  جرائمه  ومرتزقته  التركي  المحتل  وجدد 
الدبس  لقرية  استهدافه  بعد  العّزل  المدنيين 
التابعة لناحية عين عيسى منذ يومين حيث راح 
ضحيتها أربعة شهداء من المدنيين أحدهما طفل، 
بعد ارتكابه لمجزرة »الصفاوية« في الرابع من 

شهر آب المنصرم.
من  المئات  توجه  الدبس  مجزرة  خلفية  وعلى 
أهالي عين عيسى ومقاطعة كري سبي صوب 
يوم  عيسى  بعين  الروسية  العسكرية  القاعدة 
السبت 18/ 9/ 2021، للتنديد بمجازر المحتل 
اآلونة  في  تكررت  التي  ومرتزقته  التركي 
األخيرة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي 
والضامن الروسي المتواجد في المنطقة بموجب 
)روسيا  بين   2019 األول  تشرين   22 اتفاق 
التركي على مناطق  العدوان  إثر  وتركيا( على 
شمال وشرق سوريا في التاسع من شهر تشرين 

األول من العام ذاته.

املدنيون يُتعرضون للمجازر 
والضامن نائم!

العسكرية  القاعدة  إلى  األهالي  وصول  وبعد 
الروسية ألقى الناطق باسم مجلس مقاطعة كري 
العام  الرأي  إلى  وجهه  بياناً  بوزان  عكيد  سبي 
الدولة  ارتكبتها  التي  البشعة  الجريمة  مستنكراً 
التركية المحتلة ومرتزقتها في قرية الدبس منذ 
أبرياء،  مواطنين  ضحيتها  راح  والتي  يومين، 
وُمذكراً المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه المدنيين 
انتهاكات  ألبشع  يتعرضون  الذين  السوريين 
حقوق اإلنسان، والجرائم على يد الدولة التركية 

المحتلة والمرتزقة المرتبطين بها.
واستهجن البيان موقف الدولة الروسية الضامنة 
العدوانية  والعمليات  التصعيد  استمرار  تجاه 
على  مشدداً  سبي،  كري  مقاطعة  في  المتكررة 
االتفاقات  بموجب  بتعهداتها  تفي  أن  ضرورة 
بالقيام  السوريّة  الحكومة  ومطالباً  المبرمة، 
بواجبها تجاه عدوان الدولة التركية ومرتزقتها.

واختتم البيان بالتأكيد على وقوف شعوب شمال 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مع  سوريا  وشرق 
واإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تمثل 
ضمن  السوري  المجتمع  وشرائح  شعوب  كافة 

النفس  المشروع عن  الدفاع  وخيار  جغرافيتها، 
حتى  ومرتزقته  التركي  المحتل  هجمات  ضد 

دحر المحتل من أخر شبر من ترابه.

املقاومة خيار كرس 
الهمجية الرتكّية

حول ذلك تحدث المواطن علي ملكو لصحيفتنا 
وقال: »ما قام به المحتل التركي في قرية الدبس 
بحق المدنيين الشهداء بـ »الهمجية األردوغانية 
المجازر  تماثلها همجية، وأن  التي ال  الجديدة« 
من  تريد  المحتلة  التركية  الدولة  تكررها  التي 
نفوس  في  والخوف  اإلرهاب  إشاعة  خاللها 
باألرض  التشبث  خيار  ولكن  المنطقة،  شعوب 
شوكة  لكسر  الوحيد  الطريق  هو  والمقاومة 

المحتل، وإفشال مخططاته«.
بأننا  بأسره  للعالم  »أثبتنا  ملكو:  وأضاف 
لن  التي  وبأرضنا  الوطنية  بالثوابت  متمسكون 
نُحيد عنها حتى آخر قطرة من دمائنا رغم تخاذل 
بالوقوف  المتكررة  الدولي، والدعوات  المجتمع 
على التزاماته، وكف يد الدولة التركية المحتلة، 
احتلتها  التي  أرضينا  من  خروجها  ووجوب 

خيارات  بأن  األمريكي  المونيتور  موقع  قال   
القوات  زيادة  مع  للغاية  محدودة  أردوغان 
مع  هجماتها،  روسيا  من  المدعومة  السورية 
األخذ بعين االعتبار الهجوم األخير على إدلب، 
مقبلة  التركية  األمريكية  العالقات  بأن  وأكد 
على محطات ساخنة ما سيخلق أجواء مشحونة 
جديدة بين الطرفين، وأن أي تفاهم بين الروس 
السوريّة  المدن  إعادة  في  سيساهم  واألمريكان 
وخروجها عن سيطرة تركيا.                                 

في  أيلول   11 في  أتراك  جنود  ثالثة  قُتل 
تسمى  لما  معقل  آخر  إدلب،  في  بالقنابل  هجوم 
في  تركيا  من  المدعومة  اإلسالمية  المعارضة 
شمال غرب سوريا، وردت تركيا بالهجوم على 
المدنيين  وعلى  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
العّزل، هذه الحلقة األخيرة “تُسلط الضوء على 
تستهدف  حيث  إدلب  في  المتزايد  أنقرة  مأزق 
ألم القوات التركية حتى في الوقت الذي يحميها 
الوجود العسكري التركي من الجيش السوري، 
في حين أن الصراع الذي دام عقدًا من الزمن بدأ 
بشار  دمشق  برئيس حكومة  لإلطاحة  كمحاولة 
األسد، فقد تحول إلى حرب تركيا التي ال نهاية 
استراتيجية خروج ظاهرية  لها مع عدم وجود 
تلك  باستثناء  عليها  تسيطر  التي  المناطق  من 

التي قدمتها روسيا.

ستزداد الهّوة بني واشنطن وأنقرة

حول الموضوع قال موقع المونيتور األمريكي: 
»لقد انحدر دور تركيا في سوريا إلى مستنقع دام 
بدعم  السلطة  في  يزال  فاألسد ال  عشر سنوات 
والواليات  تركيا  وتواصل  وإيران  روسيا  من 
في  لتبقى  الراديكالية  المجموعات  دعم  المتحدة 
المحور اآلخر، لكن من غير المرجح أن تدخل 
إدارة بايدن في أعمال تغيير هذا النظام، وكذلك 
تجد تركيا نفسها على نحو متزايد على خالف 
شيء  كل  حول  وموسكو  واشنطن  من  كل  مع 

تقريبًا.«
وأضاف الموقع: »أعلنت تركيا وروسيا وإيران 
ما يسمى بـ “مجموعة أستانا” بخصوص سوريا 

لقد تجمعت المجموعة بأعجوبة على الرغم من 
السورية  للحكومة  واإليراني  الروسي  الدعم 
والدعم التركي لما تسمى المعارضة وهم على 
النقيض حسب ما يقال، ومن المرجح أن تدعم 
قوات  المناسب،  التوقيت  إلى  بالنظر  روسيا 
الستعادة  المطاف  نهاية  في  السوري  النظام 
التي  الشام  تحرير  هيئة  وسحق  إدلب  مدينة 

تحظى بدعم تركيا الغير معلن«.
السوري  النظام  قوات  »كانت  الموقع:  وتابع 
مؤخًرا،  إدلب  على  هجماتها  بالفعل  كثفت  قد 
واألجواء متوترة جداً وهناك مخاوف من نزوح 
غضون  وفي  الهجوم،  عن  ينجم  قد  جماعي 
التركي أردوغان درء هذا  الرئيس  ذلك يحاول 
 3.6 تركيا  تستضيف  حيث  أمكن،  ما  الهجوم 
مليون الجئ سوري وهو ما يمثل ضغًطا هائالً 

على اقتصادها«.
وبيّن الموقع: »من ناحية أخرى يريد أردوغان 
من الواليات المتحدة والغرب إنهاء تقديم الدعم 
لوحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية 
كانت  حيث  السورية،  الحكومة  تعارض  والتي 
السوري  الشريك  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الواليات  بقيادة  التحالف  لعمليات  األرض  على 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  ضد  الناجحة  المتحدة 
التركية خطًرا  القوات  تواجه  لذلك  في سوريا، 
متزايدًا من هجوم سوري محتمل بدعم روسي 
مناطق  مهاجمة  أردوغان  يواصل  إدلب،  على 
تواجد قوات سوريا الديمقراطية والمناطق التي 
يحتلها الجيش التركي والمجموعات الموالية لها 

من السوريين«.

التعاون الرتيك مع النرصة مستمر

التزاماتها  إطار  »في  المونيتور:  وأشار 
بمحادثات آستانا حاولت تركيا السعي إلى تغيير 
بناء  إعادة  على  وتشجيعها  الشام  تحرير  هيئة 
صورتها، بما في ذلك من خالل قطع العالقات 
افترضت  راديكالية،  أكثر  هامشية  عناصر  مع 
للمجموعات  الشام  تحرير  هيئة  قمع  أن  تركيا 
تجاه  بالتزاماتها  سيفي  المتطرفة  الراديكالية 
روسيا بالقضاء على الجماعات اإلرهابية، ومع 
الفعلية  إمارتها  الشام  تحرير  هيئة  ذلك عززت 
الجماعات  من  العشرات  وحافظت  إدلب  في 
المتطرفة مثل أنصار اإلسالم وأنصار التوحيد 
وأنصار الدين وأجناد القوقاز والحركة اإلسالمية 

التركستانية على وجودها في المحافظة«.
وأكد الموقع: »على الرغم من تخلي الجوالني 
عن االنتماء لتنظيم القاعدة ال تزال هيئة تحرير 
الشام مصنفة كإرهابية من قبل الواليات المتحدة 
ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة، ولكن أشاد 
الجوالني مؤخًرا بوجود أجانب في إدلب قائالً: 
“هؤالء المقاتلون هم اآلن جزء منا هم جزء من 

الشعب«.
وأوضح الموقع: »أدى فشل تركيا في إدلب في 
إعادة فتح الطريق السريع M4 وتوسيع المحيط 
األمني حول المدينة، إلى زيادة الضغط الروسي 
المتضائلة  خياراتها  تدرك  التي  أنقرة،  على 
على  بالتأكيد  كانت  إدلب  سوري،  في  للنجاح 
الرئيس  استضاف  عندما  األعمال  جدول  رأس 
في  موسكو  في  األسد  بوتين  فالديمير  الروسي 
14 أيلول، وقال بوتين في االجتماع إن المشكلة 
القوات  وجود  هي  اليوم  سوريا  في  الرئيسية 
األجنبية دون إذن أو تفويض من األمم المتحدة 
وقد  المتحدة،  والواليات  تركيا  إلى  إشارة  في 
يكون أردوغان على استعداد الستكشاف انفتاح 
به  يدفع  بوتين  أمر كان  مبدئي مع دمشق وهو 

منذ سنوات«.
وأردف الموقع: »هناك استعداد ألنقرة لفتح قناة 
لجماعات  دعمها  إنهاء  دون  دمشق  مع  اتصال 
محدود  تعاون  في  رغبتها  يعكس  المعارضة 
ضد توجه اإلدارة الذاتية في تحقيق الالمركزية 
الروسي  األمريكي  الحوار  أن  كما  اإلدارية، 
بين  جادة  مفاوضات  تحفيز  في  يساعد  قد 
تقلل  قد  بدورها  والتي  الذاتية،  واإلدارة  دمشق 
التي  المدن  في  التركي  العسكري  الوجود  من 

تحتلها«. 
بايدن  إدارة  »لقد خففت  بالقول:  الموقع  واختتم 
قيصر على سوريا  قانون  فعال عقوبات  بشكٍل 
النفط  ناقالت  دخول  عن  التغاضي  خالل  من 
وتدفق  السوري  طرطوس  ميناء  إلى  اإليرانية 
لبنان  إلى  األردنية  والكهرباء  المصري  الغاز 
الحوار  على  المؤشرات  هذه  سوريا،  عبر 
مجااًل  تترك  لن  الُمحّسن  الروسي  األمريكي 

كبيًرا ألنقرة للتحرك«.

بترسانتها العسكرية التدميرية«.

املجازر الرتكّية تُنايف
 املواثيق الدولّية

دور  عن  الساير  أحمد  المواطن  تساءل  بدوره 
الضامن الروسي بالقول: »أين الضامن الروسي 
مما يحدث؟!، أوليس دخل إلى مناطقنا بموجب 
االتفاقات الدولية القاضية بحماية المدنيين ووقف 
التركية  الدولة  تشنها  التي  العدوانية  العمليات 

المحتلة يومياً؟!.

الحلول  إليجاد  أفقاً  نرى  »ال  الساير:  وأردف 
المقاومة، والوقوف من  المحتل سوى  يد  وكف 
إلى جنب مع قوات سوريا  التصدي جنباً  خيار 
الديمقراطية وتفعيل دور المجتمع الدولي ولفت 

أنظاره«.
الدولة  به  تقوم  »ما  بقوله:  الساير  أحمد  واختتم 
جرائم  إلى  تصل  مجازر  من  المحتلة  التركية 
بموجب  مدانة  اإلنسانية  بحق  وجرائم  حرب، 
المرعية  الدولية  والقوانين  واألعراف  المواثيق 
الدول  قبل  من  مصانة  تكون  أن  والمفروض 

كافة«.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

كيف ُيقّيم القائد أوجالن أهمية »خراب رشك« التاريخية

تركيا حققت مع مليون و576 ألف شخص بتهمة اإلرهاب!

ثورة  مع  والفكر  اللغة  في  المعاشة  النقلة  إن 
أمام  الطريق  فتحت  قد  والقرية،  الزراعة 
عهدها،  في  مسبوقة  غير  اجتماعية  تشكيالت 
فتشكلت المجموعات الهندو أوروبية كمجموعة 
لغوية- ثقافية سائدة )لقد سميت خطأً بهذا االسم، 
 – اللغوية  بالمجموعة  تسميتها  هو  واألصح 
تعريف  بالمقدور  حين  في  اآلرية(.  الثقافية 
والنواة  الخلية  بأنها  الحاليين  الكرد  أصول 
اللغة  وبحوث  أوروبية،  الهندو  للمجموعات 
والثقافة الكرديتين تطفو بهذا الواقع إلى السطح، 
صحة  يؤيد  أيضاً  وتاريخها  الحياة  وجغرافيا 
التي  تبه« )خراب رشك(  ذلك. وما »غوباكلي 
بقاياها مؤخراً، وكشفت عن  في  البحوث  نقبت 
دورها المحوري كمركز ألقدم قبيلة ودين يمتد 
أمثلة  ألف سنة؛ سوى  اثنتي عشرة  قبل  ما  إلى 
مهمة إلثبات جدارة وقوة تلك الثقافة، إذ لم يعثر 
على مثاِل عريق ضارب في القدم كهذا في أي 

من بقاع العالم األخرى.

ال  والقبيلة  الدين  أن  الحسبان  في  األخذ  ولدى 
ينفكان يتمتعان بقوة نافذة، فسياُلحظ أن التاريخ 
بمنزلة  يتميزان  إليهما  تستند  اللذين  والجغرافيا 
بالتاريخ  ما  مجتمع  يتأثر  ما  فبقدر  فيها،  معينة 
األثر،  وعميق  المدى  طويل  بنحٍو  والجغرافيا 
فإن محليته وأهليته تكون قوية ومستدامة بالمثل. 

القوية والراسخة المجتمع  التأثيرات  وقد تصير 
التاريخية الالحقة تعصبياً. وإذا كنا  في أحداثها 
ما نزال نستطيع رصد المزايا العريقة والمحلية 
التأثيرات  الواجب الحديث هنا عن  للكرد، فمن 
القوية والمستدامة الكامنة في ركيزة هذا الواقع.

غوبكيل تبه كعبة عرصه

ال ريب أن ظاهرة التحّول إلى شعب لم تكن قد 

تكونت بعد في العهد النيولوتي. بل نشهد والدة 
المجتمع القبلي آنذاك. فاالنتقال إلى العشيرة التي 
مجتمع  مع  بالمقارنة  جديداً  مجتمعياً  شكالً  تعد 
نعت  يمكننا  عظيم.  ثوري  تطور  هو  الكالن، 
بدأ  فقد  أيضاً،  القبلية  بالثورة  النيوليتية  الثورة 
العالقات  جانب  إلى  والثقافات  اللغات  اختالف 

في  باالزدهار  البدوية  شبه   – المستقرة  شبه 
المجتمع القبلي، وما المركز الديني في »غوبكلي 
التي  القبائل  تقصده  عصره،  كعبة  سوى  تبه« 
مدى  متداخل  بنحو  والترحال  االستقرار  تعيش 
آالف السنين. لذا، ال يمكن االستخفاف بنصيب 
ال  التي  الدينية  العواطف  بروز  في  الواقع  هذا 
أورفا  وفي  عموماً  الكرد  لدى  راسخة  تنفك 
وطيدة  ثقافٍة  على  هنا  نتعرف  إننا  خصوصاً. 
المدينية بآالف  تكونت قبل الحضارة السومرية 
في  ونجد  كما  السنين،  آالف  ودامت  السنين، 
المساّلت أمثلة الكتابة األسبق من أولى حروف 
الكتابة الهيروغليفية. إن نحت تلك المساّلت قبل 
كتابات  إلى  وتحويلها  سنة،  ألف  عشرة  اثنتي 
شبيهة باللغة الهيروغليفية الرمزية، يعد مرحلة 

تاريخية نفيسة.
من  في مصر وسومر  المدني  المجتمع  يولد  لم 
المثاالن،  هذا  يثبت  وكما  إنه،  بل  ذاته.  تلقاء 
ينهل من مشاربه بالتأكيد من ثقافة ميزوبوتاميا 
العليا، البرهان اآلخر البالغ األهمية حول مدى 
رقي الدياليكتيك التاريخي في الهالل الخصيب، 
هو سفر النبي إبراهيم إلى مصر قبل ما يخمن 
والثقافة  عام،  وسبعمئة  آالف  ثالثة  بحوالي 
المولدة للمدنيتين المصرية والسومرية، في تلك 
الثقافة اليانعة في قوس سلسلة جبال طوروس – 

زاغروس.

من املهم إسناد نشوء الحقيقة 
الكردية إىل هذه الثقافة

المهم هنا هو معرفة وجود مستوى ثقافي باهر 
ال يزال تاركاً أثاره على التاريخ االجتماعي. من 
هنا، ال بد من إسناد نشوء الحقيقة الكردية إلى 
الثقافي  المركز  هذا  آثار  دامت  ما  الثقافة،  هذه 
وما  الكرد،  بين  ملحوظة  بكثافة  تعاش  تزال  ال 
كأقدم  وجوده  يواصل  ينفك  ال  الشعب  هذا  دام 
الشعوب اآلهلة في هذه األراضي. بدأ المجتمع 
القبلي بالبروز قبل حوالي ثماني آالف سنة في 
سلسلة طوروس – زاغروس. إنها ثقافة عريقة 
لدرجة أنها تعلن عن حضورها من خالل كعبتها 
األولى البهية من جهة، وعبر ثقافتها الموسيقية 

والمزمار  الطبل  في  متجسدة  األولى  الكونية 
والمزمار  الناي  فيما  الثانية.  الجهة  من  والناي 
ليسا سوى تعبير فني لهذه الثقافة، بينما المركز 

الديني يعد تعبيرها الفكري.
وديار  أورفا  في  اليوم  المعروفة  المناطق  إن 
كانت  لها  المجاورة  والمناطق  وماردين  بكر 
الترابية،  التالل  تزال  وما  العصر.  ذلك  مراكز 
التي تتراءى جلياً حتى لعابري السبيل، تنصيب 
أمامنا ككنٍز تاريخي فريد يعود إلى تلك الحقبة. 
وما تزال المئات منها تنتظر التنقيب. بإمكان أي 
حفريات أثرية دقيقة أن تكشف النقاب عن العديد 
البشرية  تفاصيل أول ثورة عظيمة شهدتها  من 
المنطقة  اتسام  إلى  يعود هذا  التالل. ال  في هذه 
إلى تحليها بأفضل  بالخصائص االستثنائية، بل 

العوامل الجغرافية المالئمة.

كم هو مؤمل أن أول هوية إثنية 
تشكلت يف هذه الساحات متر 

اليوم بتطهريٍ وحيش مرّوع

يالحظ أن أقدم نظام لالستقرار تحقق في منطقة 
االستقرار  أماكن  أولى  تاريخ  يمتد  إذ  أورفا، 

الموثّقة في كل من »نواال جوري« و »غوبكلي 
تبه« إلى أعوام 11 ألف ق. م . كما تم إثبات أن 
أولى األماكن التي شهدت بناء المعابد كانت في 

هذه األراضي.
بتنوعٍ  والسهلية  الجبلية  المناطق  تلك  تتميز  إذ 
ومن  لها،  المثيل  والنباتات  األشجار  من  وفير 
الكهوف  أما  تدجينها.  يمكن  التي  الحيوانات 
أماكن  أول  فشكلت  الطبيعية،  والمغارات 
األنهار  جانب  إلى  هذا  المناسبة.  اآلمنة  السكن 
الموجودة  الروافد والينابيع  الكبرى والعديد من 
الري  إمكانيات  اتحاد  ولدى  مكان.  كل  في 
وغزارة األمطار مع وفرة النباتات والحيوانات 
تظهر  مثالية   ظروفاً  فإن  السكن،  وإمكانيات 
هي  هذه  هناك.  العيش  أجل  من  الميدان  إلى 
الخصائص فقد أفضى تطور الزراعة إلى الحياة 
الثورة  من  نوع  إنجاز  وإلى  المستقرة،  القروية 
المدينة، والتي فتحت  التي سبقت ثورة  القروية 
وذهن  وعي  في  كبرى  تغيرات  أمام  الطريق 

اإلنسان وفي عالمه الروحي.
 كم هو مؤلم أن أول هوية إثنية تشكلت في هذه 

الساحات تمر اليوم بتطهيٍر وحشي مروع.
وكالة/ هاوار

كشفت بيانات رسمية أنه عقب محاولة االنقالب 
في  السلطات  فتحت   2016 صيف  العسكري 
ونصف  مليون  من  أكثر  مع  تحقيقات  تركيا 
المليون مواطنا بتهمة “اإلرهاب” ذات التعريف 

المطاط.
لعام  التركية  العدل  وزارة  إحصاءات  وفق 
و833  ألف   208 النيابات  أصدرت   ،2020
حكماً في إطار المادة 314 من قانون العقوبات 
وتم  المسلحة”  ”التنظيمات  بـ  الخاصة  التركي 
خالل  تحقيقاً  ألف و566  مليون و576  إجراء 

الفترة بين عامي 2016 و2020.
البرلماني عن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم 
مصطفى ينر أوغلو، قال إن هذه البيانات تثبت 
مدى الظلم، قائالً: »هذه اإلحصاءات هي أبرز 
محاكمات  غالبية  في  الظلم  مدى  على  دليل 
االنقالبية  المحاولة  عقب  مسلح  لتنظيم  االنتماء 
ارتفاع  أن  والجلي  الواضح  فمن  الغاشمة. 
التحقيقات  امتداد  من  نابع  الكم  بهذا  التحقيقات 
التي تم إجرائها استناداً على اجتهادات المحكمة 

لقانون  األساسية  القواعد  انتهكت  التي  العليا 
العقوبات إلى أشخاص أبرياء غير متورطين في 
أي جرم وغير مدركين ألهداف التنظيم النهائية 

وذلك استجابةً للضغوط السياسية”.
العدالة  في  الفوضى  إنهاء  إلى  أوغلو  ينر  دعا 
قائالً: »محاكمات االنتماء لتنظيم إرهابي مسلح 

القانون وتمت بطريقة  قضت على مبادئ دولة 
األوروبية  المحكمة  الجتهادات  تماماً  منافية 
العليا  المحكمة  لألسف  اإلنسان،  لحقوق 

هذا  عرقلة  من  يتمكنّا  لم  الدستورية  والمحكمة 
التي  السلطة  لسياسة  أداة  وأصبحوا  بل  الظلم 

تعتبر القانون عائقا«.

وأضاف ينر أوغلو أن جزءاً كبيًرا من السياسيين 
والحقوقيين والرأي العام تجاهلوا هذا الظلم غير 
أن تلك المحاكمات أحدثت صدمات في المجتمع 
أكثر  وستنكشف  طويلة  لسنوات  تأثيرها  سيمتد 

خالل السنوات المقبلة.
إلظهار  الوقت  حان  لقد  ولهذا  قائالً:”  أضاف 
محاكمات  تشهده  الذي  الظلم  وإنهاء  العدل 
من  البد  مسلحة.  إرهابية  لتنظيمات  االنتماء 
القانون  دولة  ومبادئ  القانون  إلى  تركيا  عودة 

فوراً”.
في السياق ذاته اعتبر رئيس حزب الديمقراطية 
مليون   1.5 اتهام  أن  باباجان  علي  والتقدم، 
الدولة  أن  يعني  تركيا،  في  باإلرهاب  شخص 

تقاتل مواطنيها.
أضاف باباجان “يكفي إلى هذا الحد، فال يجب 
بالدعاوى  الناس  ترهيب  الحكومة  تحاول  أن 

ومراسيم” الطوارئ.
وكاالت

»عشق ثالثي األبعاد« بين صقيع أوروبا ودفئ دمشق

الروائية سحر عودة؛ مشاكسة في الكتابة وثائرة على التقليد

نصوص عشٍق فريدة ضمتها الّشاعرة والكاتبة 
فيروز مخول التي تعدُّ من أبرز شاعرات قصيدة 
النثر العربية، بين ضفتي كتابها الجديد الموسوم 
على  تصرُّ  وكأنَّما  األبعاد«  ثالثي  »عشق  بـ 
وروح  وبعد  عنه طعم  تتحدث  الذي  للعشق  إنَّ 
أخرى لم ندركها من قبل، وبُعد ال يكاد يراه إالَّ 

كلُّ ذو ذائقة فذة للشعر والعمق في كل كلمة.
فيروز فضل هللا مخول ابنة دمشق وولدت فيها 
دراستها  أنهت  حتى  فيها  1964ودرست  عام 
بكلية  والفيزياء  الرياضيات  قسم  في  الجامعية 
خالَل  مبّكرةٍ  سّنٍ  في  بالكتابِة  بدأْت  العلوم، 
الثانويِّة، والجامعيِّة، كتبت وتكتب في  دراستِها 

العديد من ِمنصات التواصل االجتماعي.
الكتاب الّشعري الذي صدر في دمشق وعن دار 
تضمن  األبعاد«  ثالثي  »عشق  بعنوان  كيوان 
 120 على  توزع  شعريا  نصاً  الثالثين  قرابة 

صفحة من القطع المتوسط. 
الكاتب  كتبها  التي  الكتاب  مقدمة  في  وجاء 
والناقد عبدالوهاب بيراني: )الكتاب يحمُل عالماً 
الدافئِة  المشاعِر  من  الرقيقِة، ودفقاً  الصوِر  من 

من  فيضاً  الحياةَ  لتمنَح  بياٍض  على  انسابَت 
الجماِل عبَر بوحٍ امرأةٍ لقلبِها نقاَط التقاٍء ما بيَن 

النجوى والحيرةِ واالنفعال(.
الّشعر  من  )نصوٌص  بيراني:  الناقد  ويتابع 
مخول  فيروز  المغتربةُ  الشَّاعرة  لكم  تقدُّمها 
عرّي األّوَل »خربشاُت  التي أصدَرت كتابَها الّشِ
األبعاِد«  ثالثّي  »عشٌق  كتاَب  ليكوَن  و  روحٍ« 
كتابَها الثاني، وبذلَك يمكنُنا القوُل أّن إصداراتِها 
واللغِة  الجماِل  من  مدهشةً  روحاً  امتلَكت 
إيقاعيٍّة  بموسيقا  عاطفيّاَ  المشحونِة  التعبيريِّة 
داخليٍّة سكنَت عمَق المفرداِت الموحيِة إلى أبعاٍد 
النفِس اإلنسانيِّة، حافَظت دوماً  في  أكثَر توغُّالً 
مواضيِعها  بيَن  ربَط  هارموني  خيِط  مدّ  على 
المتلقَي  الّشعريِّة وجهاِت بوِحها الّشعرّي لتمنَح 
سيكولوجيِّة  من  تُضيئَها  أن  استطاَعت  مساحةً 
لصياغِة  جديدةٍ  طريٍق  خريطةَ  ولترسَم  المرأةِ 

النّص الشعرّي وكتابتِه..(.
الصقيع..  الكتاب: )من بالد  استهالل  وجاء في 
في شمال أوروبا، تكتب ابنة دمشق، كل دفء 

دمشق، وجع دمشق وعشق دمشق..(
فيروز  المغتربة  والّشاعرة  الكاتبة  أنَّ  يذكر 
الجمعياِت  من  العديِد  إدارةَ  ترأسْت  مخول 
القمِر،  همساِت  كمنتدى  األدبيِّة،  والمنتدياِت 
وحديِث الياسميِن، كما عملْت في مجاّلٍت متنّوعٍة 
كمجلِّة الفنوِن، والثقافِة العراقيِّة، كما أنَّها أّسسْت 
مجاّلٍت إلكترونيّةً، وساهمْت في تنشيِط الحراِك 
األدبّي الّشعرّي، عبر نشر نِتاجها في الكثيِر من 

المطبوعاِت األدبيِّة في الوطِن والمهجِر.
الّشعِر  ونُشِرْت نصوُصها ضمَن مختاراٍت من 

أجزاٍء  بثالثِة  ضخمٍة  موسوعٍة  في  الحديِث 
بطباعٍة أنيقٍة، ضّمْت أسماَء شعريّة عربيّة, كما 
وأدباء  شعراء  مع  باإلشتراك  كتابان  لها  صدر 
الندواِت  من  العديدَ  وأقامِت  بغداد،  في  عرب 
خالَل  الّشعريِّة  واألمسياِت  الثقافيِّة،  واللِّقاءاِت 
عمِلها كمسؤولٍة ثقافيٍّة في جمعيِة المرأةِ الّسوريِّة 
متعدّدةٌ  أدبيةٌ  مشاركاٌت  ولها  ستوكهولم،  في 

)الموسوعيِّة(  الدوليِّة  الّسالِم  مجلِّة  إعداِد  في 
التي تَصِدُر منذُ عشرةِ أعواِم في الّسويد باللغِة 
التابعِ  السورّي  النادي  في  وتعمُل  العربيِّة، 
بالعاصمِة  الّسوريين  للمغتربين  العاّم  لالتّحاِد 

الّسويديِّة ستوكهولم.
»خربشاُت روحٍ«  الشعريّةُ  الكتُب  لها  صدرْت 
السويداء-   - والتوزيع  والطبع  للنشر  ليندا  داُر 

كيواَن  داِر  عن  الريحِ  راقُص   ،2018 سوريا 
للطباعِة والنشِر والتوزيعِ/ دمشق، عشٌق ثالثيُّ 
األبعاِد عن داِر كيواَن للطباعِة والنشِر والتوزيعِ/ 
دمشق. ولها مخطوطاٌت قيدُ الطبعِ: »ال تخبروا 
الغياَب عنّي/ شعر، نحُن الرمادُ / شعر، نهاراٌت 

غائمةٌ / رواية«

منبج/ آزاد كردي- تُعتبر رواية “هجرت النوم 
الّسورية  للروائية  فعلت«  ماذا  وأنت  لعينيك، 
وعميقة  جريئة  كتابيةً  مغامرةً  “سحر عودة” 
تحاول من خاللها إعادة قصص العشق الشرقية 
الّصدق  على  القائم  األّول  عهدها  سابق  إلى 
العادات  ثائر على  تجربة حب  إنَّها  والعذابات. 
في  فعلها  تفعل  تداعياتها  التزال  التي  المريرة 
إخماد أجيج الحب في الّصدور لدرجة أنَّك حين 
إلى  للحب  نظرتك  ستغير  نفسك  ستجد  تقرأها 

األبد.

التجربة األوىل

حيث  والنشر  الكتابة  مجال  في  شيء  كلُّ  تغير 
أصبح كل قارئ يرغب في كتابة روايته الخاصة 
ليصبح كاتباً كالذي يقرأ له، وهذا يسبب مشكلةً 
للقُراء  يُثبت  أن  عليه  جديد،  كاتب  ألّيِ  صعبة 
يكتبه  ما  بأنَّ  الرواية  مجال  في  وللمخضرمين 
يستحق وأنَّه ليس دخيالً، بحسب الروائية سحر.

لم  إنَّها  القول،  عن  سحر  الروائية  تتحرج  وال 
وتفتخر  األولى،  تجربتها  هي  بل  روائية  تولد 
بخوضها ألنَّ الرواية ليست حكاية، وال مجموعة 
حكايات، وال هي سيرة ذاتية، وال هي رسٌم دقيق 
لشخصيات اجتماعية، وال استعادةُ تاريخٍ ما من 
مكاٍن ما، وإنَّما هي كلُّ هذه األمور ولكن بعقل 
قارٍئ متمكن، وعين شاعر منفتح، وخيال فنان 
لذلك الرواية هي جنٌس أدبي يشتمل رؤية فلسفية 

عميقة. 

الخروج عن النسق

روايتها،  كتابة  على  إقبالها  سبب  سحر  تروي 
ومختلفاً  صادقاً  لها  يكون  كتاب  أّول  أنها  من 
عن مجتمعها والمحيط الشرقي الذي تعيش فيه، 
وأنت  لعينيك،  النوم  »هجرت  روايتها  تتحدث 
المرأة  يُحاصر  فعلت« عن مجتمع شرقي  ماذا 
بكل ما أوتي من ذكورة، سواًء بالّسفر للعمل أو 
طفلتها  األم  تربية  في  أو  دخول عالقٍة غرامية 

ربّما »حياتنا  أو  منفتحة  عاداٍت  على  الّصغيرة 
معلقة على حافة الكلمات«.

وتُشير سحر أنَّها تتناول في روايتها قصة شابٍة 
ما  تعاني  »جلنار«  اسمها  العمر  في  ثالثينية 
تكبيل  بدون  مقيدة  كونها  من  بيئتها  في  تعانيه 
وجدتها  ها  ألّمِ سبق  كما  العيش،  على  ومجبرة 
وأسالفها بالعيش على نفس النهج ونفس العادات 
إزالة  يستطعن  لم  لكن  الفتيات  فئة  تطور  رغم 
أدمغتهن  في  عشعشت  التي  الّسوداء  األفكار 
اللواتي  أمهاتهنَّ  صدور  من  رضعنها  والتي 

الحول لُهنَّ وال قوة«. 
وتتابع إنَّ الّشابة جلنار تمرُّ بمراحل في حياتها 
لكنَّ  السَّفر  وتقرر  الدراسة  إنهاء  بعد  العملية 
قراراً مثل هذا لم تكن لُتقدم عليه دون الرجوع 
ألولياء أمرها من الذكور. وبعد محاوالٍت عديدة 
وتضع  صديقتها  مع  وتسافر  بإقناعهم  تنجح 
هذه  في  عندها  عينيها  نصب  المزرية  العادات 
اللحظة كانت تنوي أن تتحرر من القيود وتعيش 

حريتها وأنوثتها كما يجب. 
عميقة،  عشٍق  بحالة  تمرُّ  »جلنار«  إن  وتردف 
وشتات  ودمار  بخيبة  وتنبؤ  كبير  تردٍد  وبعد 
تضطرُّ إلى إدخال شاب بحياتها البائسة ليصبح 
هذا الشَّاب »جواد« النور الذي يُضيء لها عتمة 

قلبها الطفولي. 

ال وجه آخر للحقيقة

ن بقلمها أحداث الِلقاءات  الروائية سحر عودة تدّوِ
»أروي  فتقول:  تفاصيلها  بكّلِ  بينهما  فيما 
لحظات  خاصةً  تعارفهما  وبعد  قبل  قصصهما 
الحب الّصادقة، وكل ما كان يدور بين البطلين 
من كالم ولقاءات حميمية. لم أتردد أبداً بوصف 
كّلِ شيء، وهذا ما يُميز روايتي عن الروايات 

المتداولة حالياً«.
ذكر  من  تخجل  ال  أنَّها  نفسها  تصف  بينما   
ذلك، مضيفةً »أنَّ كل عالقة حب بين اثنين في 
مجتمعي يحدث فيها أكثر مما كتبت، نعم أنا ال 
أستطيع أن أختبئ خلف إصبعي، وإن فعلت هذا 
قناعٍ  ارتداء  أستطيع  وال  ببتره،  أتردد  لن  يوماً 

أُخفي تحته الحقائق«. 
تؤمن  يجعلها  عينيها  نصب  شعاراً  وتضع 
من  هي  الكلمات  وأنَّ  تكتبها  التي  بالحروف 
الرواية عندما  إلى األحسن، وأنَّ  ستغير واقعنا 
الذي  االنحطاط  تقاوم  فإنها  يجب،  كما  تُصاغ 
تعيشه المجتمعات الّشرقية وترتقي به، كما يجب 
أالَّ نقرأ عن عبث، فعندما ننتهي من قراءة أي 
كتاب علينا أن نستنتج أمراً ونعمل به، يجب أالَّ 

نقرأ عن بأعيننا فقط.

أثر الفراشة

»تتميز  سحر:  تقول  روايتها  يُميز  ا  عمَّ وتعليقاً 
روايتي ببساطة؛ بالكتابة وانتقاء المصطلحات، 
فهي سلسة على القارئ. وأعلم أيضاً أنَّ طريقة 
كانت  فألنَّها  ما؛  نوعاً  ُمملةً  تكون  قد  السَّرد 
عاشقة،  مذكرات  عنوان  تحت  كتاب  مشروع 
كروايٍة  إدراجها  على  المعنيين  بعض  أجمع  ثم 
مميزة. كما أنَّ القُراء تخيلوا المشاهد التي كتبت، 
وعاشوا مع البطلة كل التفاصيل، بعبارةٍ أدق لم 
تحمل روايتي تعقيداً مثل روايات الُكتاب الكبار 

والروائيين المخضرمين«.
وتضيف قائلة: »أنا فخورة ألنَّها التجربة األولى 
جداً  جيدة  كانت  نجاحها  نسبة  أنَّ  أعتقدُ  التي 

أنَّها  فلو  سمعته،  الذي  والمدح  للقدح  بالنسبة 
مّرت مرور الكرام على القُراء لما وصلت لهذه 
المرحلة من النقاشات، وحدثني أصدقاٌء مقربون 
بأنَّها أثَّرت بهم بعد قراءتها وأنَّ قلوبهم انفطرت 
على الفتاة »جلنار« نظراً للحالة المأساوية التي 
إليها، ومنهم من ذرَف دموعاً صادقة  توصلت 
أحداث  عاشوا  أنَّهم  على  يدلُّ  مما  النهاية  لهذه 

القصة بصدٍق كبير«. 
وعطفاً على ذلك، تؤّكد أنَّها لم تكتب نهايةً سعيدة 
وعاندت القدر الذي أصبحنا جميعنا ضحايا له، 
على األقل تُعانده على هذه الوريقات ومن حبر 
ادق هو الذي َسطَّر كل  هذا القلم، لكن الواقع الصَّ

هذه األحداث وتصدرها بشكل شفافية مطلقة.

نصيحة خاصة

الذي  الشَّاب  القارئ  إلى  بالنُصح  وتتوجه سحر 
العالم،  من خاللها  ويرى  ويواعدها،  فتاة  يحبُّ 
أخيها، في  أنَّها تحبك دون علم  الممكن  أنَّه من 
المقابل أخوها أيضاً يحبُّ فتاةً ويقدّسها دون علم 
ذويها. من هنا أصدقائي، أقول بأنَّه يجب أن ندع 

الحب يتكلم حتى ال تحدث أموٌر ال تُحمد عقباها 
بالخفاء، فيما ال أُشجع إلى االنفتاح المفرط، لكن 
كلُّ أمٍر بالسر هو أمٌر خاطئ وكلُّ أمٍر بالعلن 

هو الصواب. 
وتحثُّ سحر الفتيات إلى إبداء بعٍض من المرونة 
وستُدخل  ستحب  الفتاة  ألنَّ  بالمجتمع  للنهوض 
يشاؤوا،  لم  أم  ذووها  شاَء  حياتها،  في  شاباً 
ومهما بلغت من الِعفة، فهناك هرمونات بجسدها 
ستُحاكيها عندما تصل لعمٍر معين وسيبدأ قلبها 
أسرع  خفقان  على  بالتعرف  ويطالبها  بالخفقان 
اللِّقاء،  في  اختالف  خفقان  حالة  فلكّلِ  ومتنوع، 

في النّظر، في اللّمسة، في الّشوق، في الغيرة. 
بالقول:«  حديثها  عودة  سحر  الروائية  وتختتم 
أتمنى أن تكون روايتي في كّلِ بيت وفي متناول 
مشاعٍر  ومن  ُحبها  من  تخجل  ال  كي  فتاة،  كّلِ 
كرمها هللا بها. وها أنا ذا أبدأ بلملمة أفكار لروايٍة 
جديدة بعد االنتهاء من ديواني الّشعري المقبل، 
طيات  في  والخوض  الروايات  عالم  لي  راق 
وتدوينها  واقعية  حقيقية  صورة  ونقل  المجتمع 

في رواية«.

عري المعتق باألصالة  روناهي/ عبدالرحمن محمد- ما بين دمشق ومملكة السويد تنثر فيروز مخول عطر الكلمات وشذى الحرف الجميل والّنص الشِّ
الّشامية والروح الحداثوية الثائرة والّساعية إلى كلِّ جديد متقدم متطور في أوروبا، ما بين دفئ وجمال وجرح دمشق وبالدة الجو والصقيع وحتى 

الكآبة القاتلة أحيانًا في صقيع أوروبا.
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توي الّزراعة في منبج تتحضر للموسم الشَّ

ناعات الغذائية ماهيتها وأهميتها معمل زوزان لأللبان واألجبان يحقق الصِّ
وق المحلية نقلة نوعية في السَّ

روناهي / منبج- تتوجه شركة تطوير المجتمع 
توزيع  إلى  وريفها  منبج  مدينة  في  الّزراعي 
بعد  معها  المتعاقدين  للمزارعين  القمح  بذار 

االنتهاء من كلِّ اإلجراءات الالزمة.

الماضي  العام  الشَّتوي  الّزراعة  موسم  وَشهد 
قِلة  أبرزها  من  التي  المعوقات  من  العديد 
األمطار الموسمية والجفاف الّشديد األمر الذي 
السَّابقة  باألعوام  مقارنةً  اإلنتاج  كمية  في  أثَّر 
دعم  في  الذاتية  اإلدارة  محاوالت  كّلِ  رغم 
القطاع الّزراعي خاصةً في مدينة منبج التي تعدُ 
من أقل المناطق زراعةً للموسم الّشتوي وتُشير 
األرقام إلى قلة اإلنتاج الذي ال يتجاوز 7000 

طن.
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الّصدد،  هذا  في 
راعي في  باإلداري في شركة تطوير المجتمع الّزِ
منبج وريفها محمد األحمد الذي حدثنا عن ذلك 
الّزراعي  المجتمع  تطوير  »أنهت شركة  قائالً: 
المزارعين  من  الخام  القمح  محصول  استالم 
وبعد  و900كيلو.  طناً  كميته 574  بلغت  حيث 
وتعقيمها  وغربلتها  الُمستلمة  الكمية  معالجة 
حين  في  طناً   546 افية  الصَّ الكمية  أصبحت 
تتنوع األصناف /دوما 4، تايغر، شام 3، شام 5، 
شام، بحوث 7، دوما 1، بحوث 11/ باإلضافة 
للمزارعين  البذار  هذا  من  قسٍم  تخصيص  إلى 

حتى يتمَّ التَّعاقد عليه للسنة القادمة«. 
التَّعاقد مع عدٍد من المزارعين، أضاف  وحول 
المجتمع  تطوير  شركة  »عملت  األحمد: 
بكمية  الّزراعة  مؤسسة  تزويد  على  الّزراعي 

الموزعة  البذار  وأصناف  المطلوبة،  البذار 
ممتازة وهي تايغر بمقدار 160 طناً إلى جانب 
تزويد مؤسسة الزراعة بحوالي 600 طن حيث 
 1200 بسعر  مدعوم  بسعر  بتوزيعه  ستقوم 
 1500 من  أكثر  تكلفته  بينما  للمزارع  ل.س 
ل.س. الاّلفت في هذا العام عام 2022/2021 
طلبات  تقديم  على  المزارعين  من  إقبال  وجود 
كانت  بينما  هكتار   380 حوالي  بلغت  حيث 
مع  هكتار   185 الماضي  العام  في  المساحة 
العلم أنَّه سوف يتم قبول حوالي 325 طناً وذلك 

حسب كمية البذار وشروط العقد«.

بإجراء  ستقوم  الّزراعة  مؤسسة  أنَّ  ونوه 
األرض  مالئمة  من  للتأّكد  الاّلزمة  الكشوفات 
مجذورة  األرض  تكون  كأن  العقد،  لشروط 
األراضي  أو  القطن  خاصة  صيفي  بمحصول 
أراضي  أو  عامين،  منذ  تزرع  لم  التي  البور 
الخضار. ومن المفيد القول إنَّ هذه الشروط ال 
تنطبق إالَّ على بعض المناطق في أرياف منبج 

كون  حوذان  وتل  المحترق  أراضي  خصوصاً 
يفية«. أراضيها ِخصبة وتُزرع بالمحاصيل الصَّ

وعن الدَّعم الُمقدم للمزارعين، أشار األحمد: » 
الدفعات  من  بعدٍد  بالمحروقات  الفالحون  يُدعم 
الّزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  تمنحها  التي 
في  الواحد  للهكتار  مازوت  ليتر   200 بواقع 
ليتر   150 تمنح  الّزراعة  مؤسسة  أنَّ  حين 
المساعي  يؤكد  الدَّعم  وهذا  الواحد.  للهيكتار 
المتعاقدين  المزارعين  تجاه  للشركة  الحثيثة 
كان  كلما  زراعتهم  برعاية  منها  رغبةً  معها 
األولى  الدرجة  من  صنٍف  ومن  مميزاً  اإلنتاج 
يتم الشراء منه بسعر 1435 ل.س بينما إذا كان 
المدعوم  وغير  الجودة  قليل  متوسطاً،  اإلنتاج 

1150حسب نظافة األقماح. 
المجتمع  تطوير  شركة  في  اإلداري  واختتم 
األحمد  وريفها محمد  منبج  مدينة  في  الّزراعي 
بعض  إدخال  على  نعمل  بالقول:«  حديثه 
األصناف الجديدة منها صنف باران 2، جوالن، 
دوما 6، وهي من األصناف الجيدة التي أجريت 
بمناطق  مسبقاً  وُزرعت  علمية  بحوث  عليها 

الجزيرة«.
المجتمع  تطوير  شركة  عمل  على  وعطفاً 
للّجنة  التابعة  الزراعة  مؤسسة  تقوم  الزراعي، 
التراخيص  بمنح  العمل  بذات  االقتصادية 
باإلضافة  زراعي  موسم  كّلِ  مع  للمزارعين 
البذار  وتوزيع  الحسيّة  الكشوفات  إجراء  إلى 

واألسمدة أيضاً.
الّزراعة  مؤسسة  مدير  قال  ياق،  الّسِ هذا  في 
التراخيص   »: إنَّ أوسو  خالد  وريفها  منبج  في 

بمنحها  الزراعة  مؤسسة  ستبدأ  الزراعية 
فيش  يقطع  حيث  القادم.  األسبوع  للمزارعين 
وتعهداته  التزاماته  سدّد  ما  إذا  للتأّكد  للمزارع 
بتسليم األقماح أم عدمه فأّما الذين كانوا ملتزمين 
المحصول  كامل  بتسليم  الترخيص  بموجب 
من  االستفادة  وبالتالي  الترخيص  لهم  سيُمنح 
ا المزارعين غير  كّلِ أنواع الدَّعم الزراعي، أمَّ
سيحرمون  محصولهم  كامل  بتسليم  الملتزمين 

من الترخيص بشكٍل جزئي أو كلي«.
القمح  من  هناك حوالي 600 طن  أنَّ  وأضاف 
ستوزع على المزارعين بنوعيه الطري والقاسي 
للزراعة المروية وبسعر مدعوم 1200 ل.س، 
أو  الُجدد  للمتعاقدين  ثانية  مرحلة  هناك  أنَّ  كما 
سيمنح  محصولهم  كامل  بتسليم  الملتزمين  غير 
لهم الدَّعم من خالل تقديم المحروقات واألسمدة 
لهم  من قبيل تشجيعهم على االستمرار بالزراعة 
هكتار  لكّلِ  البذار  من  كغ   350 سيوزع  حيث 

واحد بنوعيه القاسي والطري.
الّزراعة  مؤسسة  مدير  أّكد  حديثه،  ختام  وفي 
مؤسسة  أنَّ  أوسو  خالد  وريفها  منبج  مدينة  في 
الّزراعة ستوزع البذار بنوعيه القاسي والطري 
بالّسعر المدعوم 1200 ل.س للكيلو الواحد مع 
اشتراه  كان  حيث  ل.س  تكلفة 1535  أنَّ  العلم 
راء في شركة التطوير الّزراعي من  مركز الّشِ
المزارعين بسعر 1400 ل.س، يُضاف إلى ذلك 
ثمن الغربلة والتّعقيم والتكييس والنقل باإلضافة 
إلى توزيع الّسماد بنوعيه الفوسفاتي واليوريا«.

لزراعة  المتوقعة  المساحات  أنَّ  ذكره  الجديُر 
 3000 حوالي  تبلغ  والّشعير  القمح  محصول 
في  منبج  أرياف  من  عدٍد  في  وتتوزع  هكتار، 
وفي  الغربي  الجنوب  في  الواقعة  المحترق 
على  الجنوب  في  الواقعة  حوذان  تل  مناطق 

ضفاف نهر الفرات. 

الثّروات  وقطاع  الّزراعي  القطاع  يُعتبر  
الدّولة،  الحيوانيّة من أهّم عوامل االقتصاد في 
نصنّع  وأصبحنا  حديثاً،  الّزراعة  تطّورت  وقد 
الّتي  الغذائيّة  المنتجات  أفضل  بفضلهما 

نستخدمها في غذائنا اليومي.
واسعاً،  مجاالً  الغذائيّة  الّصناعات  وتشمل 
والصنّاعات  النّمو،  لعمليات  فالغذاء ضرورٌي 
الغذائيّة هي عمليّة نحّول بها المواد الغذائيّة إلى 
مواٍد محفوظٍة، حيث تحميها من التّلف لفترةٍ من 
الّزمن ضمن فترة الّصالحيّة الّتي توضع على 

المنتج. 
خصائص وأهّمية الّصناعات الغذائية:

عديدةٍ،  بخصائٍص  الغذائيّة  الّصناعات  تمتاز   
من  بعضاً  وسنعدد  كبيرةٌ،  أهميّةٌ  لها  أّن  كما 

خصائصها ونذكر أهميتها: 
تمتاز المصنوعات الغذائيّة بأّن لها تاريخ إنتاجٍ 
تناول  صالحيّة  يحدد  التّاريخ  وهذا  وانتهاٍء، 
بتطوير  المخترعون  قام  تلفه.  وعدم  المنتج 
آلٍة  مثل  العصر،  تناسب  آالٍت حديثٍة  وصناعة 

الّسفن وتحفظ األسماك، وهذه اآللة  توضع في 
سريعة  األسماك  من  أنواعٍ  حفظ  على  تساعد 
لعدة  البحر  في  تبقى  الّسفن  بعض  ألّن  التّلف، 
أشهٍر. تساعد الّصناعات الغذائيّة في إنتاج أغذيٍة 
المرضى  يناسب  وبعضها  محددةٍ  بمواصفاٍت 
يُصنّع  وبعضه  والّسكري،  االمتصاص  كسوء 
خاصةٌ  أغذيةٌ  أّن هنالك  الغذائيّة، كما  للحميات 

باألطفال.
 وجود الّصناعات الغذائية في جميع فصول الّسنة 
الّصناعات  فبعض  االستيراد؛  كميّة  من  يُقلل 
ينخفض  التجفيف  وبعد  بتجفيفها،  نقوم  الغذائية 
نقل  على  يُساعد  وهذا  ووزنه،  المنتج  حجم 
كمياٍت أكبر، ويخفف أيضاً من أجرة البضاعة، 

ألنّه كلما زاد الحجم زاد الّسعر. 
لتعليبها،  الغذاء  من  الفائضة  الكميات  تُباع 

وتصنيعها، وهذا يجعلها صالحةً لألكل لفتراٍت 
أكبر، ويحميها من التّلف، ويبقيها أكثر ثباتاً لمدّة 
معينة، ويعتبر هذا حاّلً لهذه المشكلة الّتي عانى 
سريعاً  حاّلً  ويعتبر  فيما مضى،  المزارع  منها 

للمواد الّّزراعيّة سريعة التّلف.   
ال  الّتي  الغذائية  الّصناعات  من  الكثير  يوجد 
والتّجفيف  كالتّعليب  عنها،  االستغناء  نستطيع 

والعصر والتّخمير. ومنها:
صناعة األلبان ومشتقاتها: تعتبر معامل الحليب 
أهّم  من  بأنواعها  وأجباٍن  ألباٍن  من  ومشتقاته 
بشكٍل  بيت  يخلوا  الغذائيّة. حيث ال  الّصناعات 
ُعرف  وقد  منها،  األقل  على  منتجٍ  من  يومي 
األجداد  صنّع  كما  القدم.  منذ  األلبان  تصنيع 
الّصناعات تعطينا  أنواع األجبان، وهذه  بعض 
الجسم  يستطيع  وال  للجسم  ضروريةً  مواداً 

االستغناء عنها. 
لتعبئة  طرٍق  عدّة  إيجاد  تّم  الحبوب:  صناعة 
الحبوب بأنواعها، والّتي يعتبر األرز أهمَّ نوعٍ 
الجميع،  منزل  في  أساسٌي  جزٌء  فهو  منها، 
وأيضاً من الحبوب البقوليات كالفول والحمص 
في  بانتشارها  البقوليات  تتميز  حيث  والعدس. 
على  تحافظ  بأنّها  وتتميز  العالم،  أنحاء  جميع 

الّزمن، وذلك ألنّها  لمدةٍ طويلٍة من  صالحيتها 
جافةٌ.   

المايونيز  صناعة  مكونات  المايونيز:  صناعة 
الّصناعات  أهّم  من  المعلبات  تعتبر  المعلبات 
وأصنافاً  أنواعاً  تشمل  ألنّها  وذلك  الغذائيّة، 
كثيرةً؟ حيث أنّها تشمل أغلب أنواع األغذية من 

لحوٍم وأسماٍك ودبٍس للبندورة… 
التّجفيف  ُعرف  المجففة:  الغذائيّة  الّصناعات 
الغذائيّة  الّصناعات  وتعتبر  القدم،  منذ  بالّشمس 
المنتج  تعرض  بسبب  للجسم  مفيدةً  المجففة 
هي  المجففة  الغذائية  المواد  أهّم  ومن  للّشمس. 

الفواكه بأنواعها.

حقق معمل زوزان لألجبان واأللبان نقلة نوعية 
في تأمين حاجة األهالي في إقليم الجزيرة من 
األجبان واأللبان بقدرة إنتاجية تبلغ/ 4 أطنان/ 

من الحليب ومشتقاته يومياً.
ضمن المساعي الحثيثة والهادفة إلى خلق بيئة 
التعاونية  الجمعيات  مشاريع  تعتمد  اقتصادية 
)الكوبراتيف( لوضع حجر أساس نظام االكتفاء 
المجتمع  حماية  إلى  الهادفة  الثقافة  لهذه  الذاتي 
ساهم  التجار،  واحتكار  الرأسمالية  تبعيات  من 
مشاريع  وفتح  بدعم  المرأة  اقتصاد  مركز 
فرص  توفير  عبر  االقتصاد  وتطوير  تشاركية 

عمل وتأمين االكتفاء الذاتي.

ومن ضمن سلسلة المشاريع التنموية واالقتصادية 
والتقدم  التطور  نحو  االقتصاد  تدفع عجلة  التي 
هيئة  افتتحت  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
معمل  المرأة،  قسم  الجزيرة  إقليم  في  االقتصاد 
في  ديرك  مدينة  في  واأللبان  لألجبان  زوزان 
تاريخ 30 أيار من العام الجاري، ويعتبر األّول 
الجزيرة والمعمل  إقليم  من نوعه على مستوى 

الثاني على مستوى شمال وشرق سوريا.

ويهدف المعمل إلى جانب تطوير اقتصاد المرأة 
وتأمين فُرص عمل إلى دعم أصحاب المواشي 
دخل  مصدر  يعتبر  الذي  الحيوانية  والثروة 

للعديد من األهالي.

اإلنتاج وآليات العمل 

من  الحليب  تأمين  على  الُمشرفات  وتعمل 
الحليب  تحليل  بعد  وشراءه  المواشي  أصحاب 
في المخبر للتأكد من سالمته، مقابل تأمين مادة 
مع  تعاقدهم  شريطة  مقبولة  بأسعار  لهم  العلف 
المعمل بعد التنسيق مع الكوبراتيف) الجمعيات 

التعاونية(.
الجوانب  كافة  من  ودراسته  تجهيزه  تم  المعمل 
واالنتاج  الحديثة  األجهزة  بكافة  تزويده  تم  كما 
آلي، بحسب ما صرحت به المهندسة الكيميائية 
نجبير  واأللبان  لألجبان  زوزان  معمل  ومديرة 

صالح لوكالة هاوار.
المشروع  نجبير »  أشارت  المعمل  إنتاج  وعن 

المعمل  إنتاج  ويبلغ  عاملة،   50 لـ  العمل  أّمن 
أربعة أطنان من الحليب ومشتقاته يومياً«.

المهندسة  تحدثت  آالتهم  عمل  آلية  وعن 
واألجهزة  اآلليات  على  المشرفة  الميكانيكية  
بعد  يبدأ  العمل  »إنَّ  فرمان  فاطمة  المعمل  في 
صيانة ومراقبة األجهزة إلنتاج العبوات حسب 
اسم  وطباعة  المطلوب،  والقياس  المواصفات 
الموجودة  المعمل عليها وتغليفها عبر األجهزة 

لديهم«.

منتجات معمل األلبان واألجبان

البيضاء   ( منها  الجبن  من  أنواعاً  المعمل  ينتج 
اللبن  ينتج  (كما  الكريمة   – المشللة   – العادية 

والعيران باإلضافة إلى إنتاج السمن المحلي.
في  العيران  من  طن  قرابة  المعمل  وينتج  هذا 
جبنة  من  طن  ساعات  ثماني  وكل  ساعة،  كل 

الكريمة.

التسويق واملبيع

يتم تسويق منتجات مشروع معمل زوزان عن 
من  لألفراد  السُّوق  بسعر  المباشر  البيع  طريق 
لألفراد  التسويق  يمكن  كما  المشروع،  محيط 
يمكن  كذلك  والدعاية،  اإلعالنات  خالل  من 
البيع بسعر المصنع أو الجملة ألكشاك ومحالت 
السوبر  البقالة ومحالت  األلبان وكذلك محالت 

ماركت المتواجدة في إقليم الجزيرة.

الفنان سيبان خالت : يجب أن تخدم اإلنتاجات الثقافية الوحدة الوطنية

حملة تستهدف البسطاء وتصادر أرزاق سكان في دمشق

إلى  والمثقفين  الفنانين  الفنان سيبان خالت  دعا 
دعم النضال ضد اعتداءات المحتلين وأكد بأنه 
يجب أن تخدم اإلنتاجات الثقافية الوحدة الوطنية.
لألنباء  فرات  لوكالة  خالت،  سيبان  الفنان  قيّم 
االحتالل  دولة  تشنها  التي  الهجمات   »ANF«
التركي، موقف الفنانين والمثقفين وموقف الرأي 
العام العالمي ضد هذه الهجمات، تعاون الحزب 
التركي،  المحتل  مع  الكردستاني  الديمقراطي 
دعوة المجلس الوطني الُكـردي السوري ألهالي 
الشهباء  مناطق  إلى  قسراً  المهجرين  عفرين 

للعودة إلى ديارهم.

موقف الفنانني من اعتداءات 
املُحتلني

الفنانين  موقف  إلى  االنتباه  سيبان خالت  ولفت 
»يشن  قائالً:  ذلك  وقيّم  المحتلين  اعتداءات  من 
الكردي  الشعب  ضد  هجماته  التركي  االحتالل 
أينما كانوا سواء في باكور كردستان إلى شنكال 
في باشور كردستان إلى روج آفا وفي أي مكان 
يتواجد فيه الكرد، لذلك ال بد من الجميع سواًء 
إدراك ومعرفة  أي مجال،  في  أو  فنانين  أكانوا 
االحتالل  دولة  تشنها  التي  الهجمات  حقيقة 

التركي وماهية عواقب هذه الهجمات«.
كل  احتالل  هو  الرئيسي  الهدف  بأن  مبيناً 
االحتالل  دولة  تلجأ  »حيث  وتابع:  كردستان. 
الخاصة في شنكال  الحرب  إلى سياسة  التركي 
ومناطق روج آفا والتي تخلق انعدام األمن في 
أرضهم  عن  التخلي  شعبنا  من  تريد  المجتمع، 
ووطنهم من خالل نشر الجواسيس والعمالء بين 

المجتمع«.
على  يجب  الخصوص،  وجه  »على  وزاد: 
المجتمع  شرائح  جميع  من  والمثقفين  الفنانين 
موقف  اتخاذ  األربعة  كردستان  أجزاء  في 
وأساليب  المسلح  الكفاح  ضد  ومفتوح  واضح 

األمة  مشروع  ضد  الموجهة  الخاصة  الحرب 
الفنان  لدى  يكون  أن  يجب  كما  الديمقراطية، 
مواقف واضحة ضد الهجمات، وأن تكون جميع 
األنشطة الثقافية والغنائية والموسيقية واإلنتاجية 
تكون  أن  يجب  كما  الوطنية،  الوحدة  في خدمة 
إنتاجاتنا الثقافية لتشهير وفضح خطط المحتلين، 
وأن يكون الفنان صورة لنقل الرسالة الفنية، وأن 
يدرك الشعب هدف المنتج الفني، عندما يؤسس 
الفنان فنه على هذه األسس سيتمكن من إيصال 

هدف الفن ويؤثر على الشعب«.

الكريال يخوضون نضاالً ال مثيل له

ال  نضاالً  يخوضون  الكريال  مقاتلي  بأن  مؤكداً 
مثيل له ضد جيش االحتالل التركي، وأن العديد 
من األطراف والجهات الحزبية تدعو لوقف هذه 
الموقف ضئيل وقال: »إن  أن هذا  إال  الحرب، 
وتبقى  كثيراً  تؤثر  ال  إدالؤها  يتم  التي  البيانات 
وسائل  على  المواقف  وتبقى  ورق،  على  حبراً 
لدولة  يتصدى  موقف  هناك  ليس  فقط،  اإلعالم 
التركي ويجبرها على وقف هجماتها  االحتالل 
االحتاللية، يجب أن يكون موقف عالمي موحد«.
الحزب  تواطؤ  عن  خالت  سيبان  وتحدث 
التركي  االحتالل  مع  الكردستاني  الديمقراطي 
الكريال  مناطق  في  قواته  نشر  في  وموقفه 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  »إن  وقال: 
ولقضية  لشعبه  الخائن  موقف  يقف  هذا  بعمله 
الشعب الكردي دون أن يدرك بأن هذه الهجمات 
الحقيقة،  هذه  إدراك  عليه  أيضاً،  ستستهدفه 
فالعدو يستخدم قوات البيشمركة منذ أعوام، لذا 
عليه أن يدرك بأن هذه الهجمات ليست فقط ضد 
حزب العمال الكردستاني وقوات الكريال، وإنما 

ضد الشعب الكردي أينما وِجدوا«.  
أردف سيبان خالت: »أولئك الذين يقاتلون ضد 
واإلنجازات  الثقافة  عن  ويدافعون  االحتالل، 

الحرية. اآلن  المناضلون من أجل  الكردية، هم 
المقاتلون  هناك،  لها  مثيل  ال  مقاومة  هناك 
وإنما  أرض،  قطعة  أجل  من  فقط  يقاتلون  ال 
هذه  ألن  والحياة،  الثقافة  أجل  من  يناضلون 
والوجود،  واللغة  الثقافة  ضد  موجهة  حرب 
هذا  على  للقضاء  يهدف  التركي  فاالحتالل 
الكريال  قوات  لوال  أنه  يعلم  والجميع  كله، 
وحزب العمال الكردستاني )PKK(، فلن تنجو 
حكومة إقليم كردستان وال الحزب الديمقراطي 
الكردستاني )PDK( والبيشمركة، لهذا ال ينبغي 
يعلموا  أن  ويجب  هذا،  تجاهل  البيشمركة  لقادة 
أن االحتالل التركي ال يفرق بين حزب كردي 
الكردي  الوجود  هجماته ضد  يشن  إنما  وآخر، 
على  للقضاء  ويهدف  الكردية،  الثقافة  وضد 
سواًء  وِجد  وأينما  كان  كيفما  الكردي  الشعب 
حكومة  الكريال،  قوات  البيشمركة،  قوات  أكان 
أو  آفا  في روج  الذاتية  اإلدارة  كردستان،  إقليم 
قادة  لهذا يجب على  الذاتية في شنكال،  اإلدارة 
الديمقراطي  الحزب  حكومة  وقيادة  البيشمركة 
الكردستاني إدراك ذلك.  يجب أن يروا موقف 
وأن  هذا،  الكردي  والشعب  والمثقفين  الفنانين 
يستمعوا إلى هذه الصرخة. يجب أن يتراجعوا، 
يجب على الشعب التركي أال يحارب ضد قوات 

الكريال والشعب الكردي«.
النهب  الفنان سيبان خالت إلى سياسات  وأشار 
التركي  االحتالل  دولة  تنتهجها  التي  واإلبادة 
ومرتزقتها من العصابات اإلرهابية في مقاطعة 
عفرين بعد احتاللها وقال: »تنتهج دولة االحتالل 
التركي سياسة التغيير الديمغرافي، شتت الشعب 
البعض،  بعضهم  مع  كاألخوة  يعيش  كان  الذي 
وأسكنت أشخاص من أماكن مختلفة بدالً منهم. 
شعب عفرين يعيش حياة مليئة بالخوف والرعب 

كمن يدهس على لغم وينتظر لحظة انفجاره«.
المجلس  دعوة  خالت  سيبان  الفنان  قيّم  كما 
ألهالي   )ENKS( السوري  الكردي  الوطني 
عفرين الذين نزحوا إلى مناطق الشهباء بالعودة 

الشعب  المجلس  »يدعو  وقال:  ديارهم  إلى 
الكردي لالستسالم والرضوخ للمحتل، لماذا ال 
الوطني  المجلس  في  عضو  ألي  شيء  يحصل 
عفرين  إلى  يذهب  عندما  السوري  الكردي 
المحتلة وال يتم اعتقاله؟ يجب علينا إدراك ذلك، 
منازلهم  إلى  بالعودة  أهالي عفرين  يطلبون من 

ويدعون بأنه لن يتعرضوا لشيء«.

»ما يّدعيه املجلس كاذب وعاٍر 
عن الصحة«

الدعاية  بأن  عفرين  ألهالي  »دعوتي  ودعا: 
التي ينشرها المجلس الوطني الكردي السوري 
كلها  عفرين  إلى  عودتهم  بشأن   )ENKS(
العصابات  مع  يعيش  أن  للمرء  كيف  أكاذيب. 

اإلرهابية ومع المحتلين؟ أليس هم من أجبرونا 
على النزوح عن عفرين؟ كيف عليهم العودة إلى 
أحضان الذين قتلوا المئات من شبابانا وأمهاتنا؟ 
ما  وإن  الحقيقة،  هذه  إدراك  الجميع  يجب على 
وإن  الصحة،  عن  وعاٍر  كاذب  المجلس  يدّعيه 
للمحتل  رضخوا  قد  الشي  هذا  يدعون  الذين 
الوطني  المجلس  إن  له.  وانضموا  التركي 
والرضوخ  باالستسالم  قَبِل  السوري  الكردي 
الذي عاش بكرامة  ويريدون من شعب عفرين 
الرضوخ مثلهم. يجب على شعبنا تصعيد نضاله 
السياسي والمجتمعي من أجل الوحدة الوطنية و 
القائد عبدهللا أوجالن أكثر من  من أجل تحرير 
أي وقت مضى، والعمل إلنجاح مشروع األمة 
الدول  كل  به  تحتذي  مثاالً  وجعله  الديمقراطية 

والشعوب المضطهدة«.

من  وهو  محمد)32عاماً(،  ريبال  خسر 
جراء  عمله  بدمشق،  المزة  منطقة  سكان 
الحملة التي بدأها »فرع مرور العاصمة«  
الجاري  الشهر  من  عشر  الثاني  في 
بذريعة  النارية،  الدراجات  لمصادرة 

تسببها بحوادث مؤخراً.
أعرب سكان في مدينة دمشق عن استيائهم 
أنواع  جميع  طالت  التي  المصادرات  من 
تحمل  كانت  »سواء  النارية  الدراجات 

لوحة تسجيل أم بدونها«.
ما  طريقة  عن  اليوم  الرجل  ويبحث 
منذ  اشتراها  التي  دراجته  السترجاع 
حوالي العامين بما يقارب 500 ألف ليرة، 
ليعمل عليها في توزيع البضائع على محاٍل 

تجارية في منطقة المزة الشيخ سعد.
وقال »محمد« إنَّ دورية المرور صادرت 
أنها  رغم  المواساة،  دوار  عند  دراجته 
فرع  لدى  )مسجلة  نمرة  وتحمل  نظامية 

المرور(.
وأضاف لنورث برس أنَّ سبب المصادرة 
»الحمولة  هو  الدورية  أخبرته  ما  بحسب 

الزائدة على الدراجة«.

توفري وقت وتكاليف

النارية  الدراجات  على  االعتماد  وازداد 
شّح  ظل  في  وريفها،  دمشق  في  للتنقل 
أسعار  ارتفاع  وبعد  العامة،  النقل  وسائل 

الوقود عدة مرات خالل السنة الماضية.
وتتسم الدراجات النارية بكونها توفر الوقت 
لكل  ويخصص  منخفضة،  تكاليف  وذات 
نارية بحسب شركة »محروقات«  دراجة 
أربع  ليترات بنزين أسبوعياً، ضمن نظام 

الرسائل الُمتبع من قِبل الشركة.
دمشق  حكومة  سيطرة  مناطق  وتعيش 
نقصاً في توفر الوقود يلقي بثقله على عدة 
نواحٍ أبرزها عدم توفر وسائل مواصالت 

عامة داخل العاصمة والمدن الرئيسة.
مدير  وهو  السعدي،  جهاد  العميد  ونفى 
التابعة  الداخلية  وزارة  في  المرور  إدارة 
لحكومة دمشق، في تصريح لموقع وزارة 
اإلعالم السورية، صحة ما تداولته وسائل 
على  حملة  شن  عن  االجتماعي  التواصل 
)المسجلة(  رة  المنمَّ النارية  الدراجات 

رة. وغير المنمَّ
لكن »السعدي« أضاف في المقابلة نفسها 

نقل،  كوسائل  للدراجات  كبير  انتشار  إلى 
وأن المخالفات العامة والواضحة لها مثل 
بعكس  والمرور  الضوئية  اإلشارة  تجاوز 

اتجاه السير تؤدي إلى حوادث مفجعة.
كافة  على  يُطبق  السير  قانون  أن  واعتبر 
غير  الدراجة  حجز  يتم  وأنه  المركبات، 

النظامية التي تسير بدون أوراق ثبوتية.
الكالم نفسه جاء على لسان عضو المكتب 
والمواصالت  المرور  لقطاع  التنفيذي 
مازن  العاصمة  في  دمشق  لحكومة  التابع 
تشمل  »ال  المصادرة  إن  قال  إذ  الدباس، 

جميع الدراجات«.
لصحيفة  تصريح  في  »دباس«،  وذكر 

»الوطن« شبه الرسمية األربعاء الماضي، 
أن »الحملة مستمرة، وأنه ُضبطت خاللها 
في  المخالفة  النارية  الدراجات  عشرات 

عدد من األحياء«.
الدراجات  تشمل  اإلجراءات  أن  وأضاف 
قوانين  تخالف  التي  »المنمرة«  النارية 
الجهات  من  إجراءات  اتخاذ  مع  السير 
غير  النارية  للدراجات  بالنسبة  المعنية 

المنمرة.
المسؤولين  كالم  أن  قالوا  سكاناً  لكن 
خسر  فقد  الواقع،  يناقض  الحكوميين 
في  عامل  وهو  )22عاماً(،  مراد  خليل 
جراء  دراجاتهم  وآخرون  باطون،  ورشة 

في  المرور  دورية  قِبل  من  مصادرتها 
أنها  »رغم  بدمشق،  الزاهرة  منطقة 

رة«. منمَّ
 يقول معظم من صودرت دراجاتهم إنهم 
أمكنة  إلى  للوصول  يستخدمونها  كانوا 

عملهم.
االجتماعي،  التواصل  وانتقد رواد وسائل 
حسابات  على  ومنشورات  تعليقات  عبر 
مع  المتزامنة  الحملة  وعامة،  شخصية 
السرافيس  أصحاب  من  الكثير  امتناع 
)ميكروباصات النقل الداخلي( عن العمل، 
بسبب بيع مخصصاتهم من مادة المازوت.
وقال أحمد الدواليبي، في تعليق على منشور 
مو  »وهللا  فيسبوك:  على  الشرطة  صفحة 
الموتور غير  يركب  ما محدى عم  منطق 

المعتر، أي بحرقو وما بعطيكن ياه«.
يلي  »الشرطي  حيدر:  مراد  علَّق،  بينما 
بدو يمد أيدو ع المتور وأنا دافع األسبوع 
بدي  نّمرتو،  لحتا  ألف   200 الماضي 
أنحكم  بدي  لو  شرشها  من  ياها  أشلخلو 

مؤبد«.
يقودون  من  محاسبة  عدم  آخرون  وانتقد 
بحوادث،  ويتسببون  برعونة  الدراجات 
بينما تتم مصادرة دراجات بسطاء يعتمدون 

عليها في تسيير أعمالهم.
تستهدف  الحملة  إنَّ  حامد،  محمود  وقال 
البسطاء فقط، وقال: »روح شوف طريق 
المطار يوم الجمعة شباب فلتانة وعدوالب 

واحد، هدول ماحدا بشوفهم«.
رحمة  تحت  جعلته  الحملة  أن  وأضاف 
تكون  ما  غالباً  التي  العامة  المواصالت 

نادرة في موعد ذهابه لعمله صباحاً.


