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المجلُس الوطيّن الكردّي... 
الدوُر والعالقاُت

أولى القضايا التي تُطرُح لدى تشكيل أّي كيان سياسّي أو عسكرّي، تتعلق باألهداف والمهمة 
وما  الكردّي  الوطنّي  المجلس  السؤال حول عمِل  يطرُح  لذلك  عاتقها، ووفقاً  الملقاة على 
يمكن تسميته بجناحه العسكرّي »بيشمركة روج آفا«، ما المنجزات التي حققها بعد تسع 
سنوات من التشكيل في سياق األزمة السوريّة بشكٍل عام وخدمة كرد سوريا بالتحديد، وفقاً 

لالسم الذي يحملونه؟ وأّي الميادين التي يحضرون فيها؟ وما طبيعة تحالفاتهم؟..«5

بدء العمل بشكل جزيئ يف المركز 
التخصصي لمرضى كوفيد 19 بالرقة 

كورونا يضرب نادي سوري ويصيب 11 العبًا

بدأ العمل بشكٍل جزئي في مركز العيادات الشاملة بالرقة »المركز التخصصي لمرضى كوفيد19«، هذا وأجرى 
الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا »جوان مصطفى« جولة داخل أقسام المركز التخصصي 

لكوفيد19، والتعّرف على األقسام التي ُجِهزت وبدأ العمل بها...«6

مع اجتياح الموجة الرابعة للبالد أُصيب 11 العباً من نادي تشرين السوري بفيروس كورونا، وجاء اإلعالن عن 
ذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي، والذي بدوره طلب تأجيل مبارياته القادمة في الدوري السوري الممتاز من 

االتحاد السوري لكرة القدم التابع لحكومة دمشق...«10

خليل: اللقاءات الرتكّية السورّية 
هدفها عرقلة احللول وضرب

 املشروع الدميقراطي
أكد عضو هيئ�ة الرئاسة 

المشتركة في حزب 
االتحاد الديمقراطي 
آلدار خليل بأن دولة 

االحتالل التركي تعمل 
على إبرام صفقات 
جديدة مع حكومة 

دمشق في محاولة منها 
لفرض بعض األمور 

على حكومة دمشق، 
وأشار إلى أن اللقاءات 

بي�ن المسؤولين في 
المخابرات السورية 

والتركية لها أهداف 
منها عرقلة أية حلول أو 
حوار داخل سوريا...«4

بابلو نريودا... أيقونة الثورة 
الّتشيلّية...«8

الخوف من ارتفاع 
لع يف  أسعار السِّ

الّشتاء يدفع أهايل 
قامشلو لتجهزي 
المؤونة كاملة

تستعدُّ نساء قامشلو في 
فصل الخريف لتحضير مونة 
الّشتاء التي يكون المكدوس 

أساسها، فعلى الّرغم من 
ارتفاع سعر مكوناتها إالاَّ 
أن األهالي يتخوفون من 
ارتفاع أسعار احتياجات 

الفطور والعشاء في الّشتاء 
أكثر، فأقبلوا وبكثرة لتجهيز 

المكدوس هذا العام...«7

بالعزيمة واإلصرار؛ 
أجادت كسب الرهان 

وتخّطت األزمات
امرأة تتحدى األعراف 

العشائرية والتقاليد البالية 
وترهن حياتها من أجل 

أبنائها متحديّةً بذلك 
مجتمعاً بأكمله وتصل في 

النهاية إلى هدفها...«3

للمرة الرابعة عشر 
دهوك تحتضن معرضًا 

لمنتوجات العنب والعسل

حملة نظافة توعوية صحّية للوقاية من 
فيروس كورونا بمخيم كري سبي

فنانة فلسطينية : أتمنى أن أكون 
مع لوحتي

احتضن إقليم كردستان مؤخراً معرضاً 
والعسل، شارك  العنب  بمنتجات  خاصاً 
األراضي  أصحاب  من  العديد  فيه 

والنحالين من شتى المدن العراقية.

دهوك  مدينة  في  يُنظم  الذي  المعرض 
التوالي  على  عشر  الرابعة  للمرة 
باستثناء العام الفائت، إذ ألغيت فعالياته 
عرض  كورونا،  فيروس  تفشي  بسبب 
مئة  من  أكثر  أيامه  خالل  المزارعون 

نوع من العنب.
عرضها  التي  العنب  أنواع  من 

المشاركون الحلواني والطيفي والكمالي، 
والسلماني،  والنعناع  السلوبي  وكذلك 

فضالً عن أنواع أخرى.
المعرض  يشهد  العنب  إلى  وباإلضافة 
عراقية  مناطق  من  نحالين  مشاركة 

متفرقة، لعرض منتوجاتهم.
عام  كل  المعرض  في  ويشارك  هذا 
واحد  كل  يقدم  المزارعين،  عشرات 
مع  منافسة  في  ليدخل  منتوجه،  منهم 
مزارعين آخرين باالعتماد على معايير 

تحددها لجنة المعرض.
وكاالت

مخيم  إدارة  أطلقت  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
مخيم  في  للنظافة  حملة  سبي  كري  مهجري 
بالمخاطر  للتوعية  سبي(،  كري  )مهجري 
بعد  كورونا  فيروس  عن  الناجمة  الصحية 
الجزئي  الحظر  لقرار  الذاتية  اإلدارة  إصدار 
المرض،  هذا  مخاطر  من  والتحذير  مؤخراً، 

ومنع انتشاره.

األربعاء  يوم  انطلقت  التي  الحملة  في  وشارك 
2021/9/22، والتي تستمر ليوم واحد العشرات 
من قاطني المخيم، حيث توزعوا على قطاعات 
التوعية  ونشر  المخيم،  لتنظيف  كافة،  المخيم 

الصحية، والتذكير بالعادات الصحية التي تحول 
دون تفشي األوبئة واألمراض.

فرق  عدة  إلى  الحملة  في  المشاركون  وتوزع 
اإلرشادات  وتوجيه  المخيم،  شوارع  لتنظيف 

الصحية لقاطني المخيم، وإرشادهم إلى العادات 
الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا.

مخيم  إلدارة  المشترك  الرئيس  شدد  جانبه  من 
مهجري كري سبي محمد الشيخ على ضرورة 
الذي  القرار  االلتزام بإجراءات الحظر بموجب 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أصدرته 
لمنع انتشار الفيروس، وتحّمل المسؤولية الملقية 

على عاتق كل شخص متواجد في المخيم.
في  المتواجدة  اإلمكانات  بأن  الشيخ  وأضاف 
المخيم متواضعة، وتابع: »لذلك يجب أخذ كافة 
على  للحفاظ  بالغة،  بجدية  الصحية  التعليمات 
لذلك يجب  الوباء،  انتشار  المخيم، ومنع  قاطني 
مراجعة  بالوباء  بإصابته  يشعر  فرد  أي  على 
إلجراء  المخيم  في  المتواجدة  الطبية  النقطة 

الالزم«.
المنظمات  حديثه  نهاية  في  الشيخ  وطالب 
ودعم  العون  يد  بمد  الدولية  واإلغاثية  اإلنسانية 
الممكنة  بالمستلزمات  وقاطنيه  المخيم  إدارة 
قلة  مع  انتشاره،  ومنع  الوباء،  تفشي  لمواجهة 

اإلمكانات الطبية المتوفرة في المخيم.

تبرز لوحات الفنانة التشكيلية الفلسطينية عبير 
باليه  راقصات  الغامقة  األلوان  ذات  جبريل 
مكبالت بأسالك شائكة أو يرقصن على صخور 
أو يواجهن متاريس، في مسعاها لتصوير واقع 
»قنبلة  بأنه  تصفه  الذي  غزة  بقطاع  المرأة 

موقوتة«.

وتأمل الفنانة الفلسطينية أن تلفت لوحاتها األنظار 
في  والسياسية  االجتماعية  النساء  مشكالت  إلى 

الفلسطينيين  من  مليونان  فيها  يعيش  التي  غزة، 
والتي دمرتها الحروب والقيود االقتصادية.

وقالت عبير )35 عاماً( إن أعمالها تصّور القيود 
التي تواجهها النساء داخل األسرة وفي المجتمع 
اإلسالمية  حماس  حركة  تحكمه  الذي  بالقطاع 
منذ عام 2007. وأضافت الفنانة التي استوحت 
الفرنسي  االنطباعية  المدرسة  فنان  من  الفكرة 
المرأة  تصور  الباليه  راقصة  أن  ديجا  إدجار 

كمخلوق جميل حر وقوي ونشيط.

وتصور إحدى اللوحات راقصة قدماها مقيدتان 
راقصة  أخرى  لوحة  وتبرز  شائكة،  بأسالك 
جسدها  ثالثة  تلف  بينما  الصخور  فوق  تخطو 

حول قنبلة.
وفي إشارة إلى إسرائيل التي تفرض هي ومصر 
أمنية  ألسباب  غزة  على  مشددة  حدودية  قيوداً 
القيد  في  بيعيشوا  والمرأة  »الرجل  عبير  قالت 

تحت االحتالل«.
معاناة  على  الضوء  تسلط  لوحاتها  إن  وقالت 
إعطائها  وعدم  الذكورية  الهيمنة  »من  المرأة 
الحق في التعبير عن رأيها في القضايا المهمة«.

غزة »قنبلة موقوتة«

وأضافت: »مش بس المرأة، الرجل كمان بيعيش 
في قنبلة موقوتة في غزة، فأتوقع غزة أشبه بقنبلة 
األفكار  تستوحي  إنها  وذكرت  موقوتة«.  كبيرة 
للوحاتها من حركات راقصات الباليه العالميات 
وحركات ابنتها مايا ذات األحد عشر ربيعًا التي 

ترقص الباليه.
تستخدم  التي  عبير،  لوحات  ُعرضت  وقد 
ببعض  عرض  صاالت  في  الرسم،  سكاكين 
الدول األوروبية والعربية، وقالت عن المعارض 
الحسرة  »قديش  فيها:  شاركت  التي  الخارجية 
اللي بكون فيها لما بشوف لوحتي بره وأنا مش 

معاها وقديش بأتمنى إني أكون مع لوحتي«.
وكاالت
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دواء إينهيرتو لسرطان الثدي ُيقلل من خطر الوفاة أو بمرور 25 عامًا على مجزرة سجن آمد : السجون ساحة المقاومة ضد الفاشية
تفاقم المرض بنسبة %72

حمية تضم القهوة والشاي َتِعدك بفقدان عشر 
كيلوغرامات خالل أسبوعين

قوات الدفاع الشعبي ُتعلن مقتل 71 
جنديًا لالحتالل التركي خالل شهر

ما وصفته تركيا األمس بالخيانة 
للقضية الفلسطينية تفعله اليوم

1500 محامي خضعوا لمحاكمات خالل خمس 
سنوات في تركيا

غوتيريش: الدول الدائمة العضوية بمجلس 
األمن ُتريد »أفغانستان مستقرة«

مركز األخبارـ  بمرور 25 عاماً على مجزرة 
سجن آمد أكدت لجنة السجون على أن تلك 
الساحة رمز للمقاومة ودعت أبناء الشعب 
في وجه  والوقوف  إليها  لالنضمام  الكردي 

الفاشية.

أصدرت لجنة السجون التابعة لحزب العمال 
المرأة  حرية  وحزب   )PKK( الكردستاني 
المعتقلين  فيه  استذكروا  بياناً  الكردستانية 
 199٦ عام  أيلول   2٤ في  استشهدوا  الذين 

في سجن آمد.
الدولة  »هاجمت  البيان:  نص  في  وجاء 
زنزانتهم  في  أسيراً   12 الفاشية  التركية 

رؤوسهم  وتحطيم  دمائهم  بإراقة  وقامت 
باأللواح الحديدية؛ هذه الجرائم والممارسات 
الالإنساني  الوجه  بوضوح  كشفت  الشنيعة، 
الشعب  تجاه  ونهجها  الفاشية  التركية  للدولة 

الكردي بهذه الجريمة ضد اإلنسانية«.
العزلة  بيانها  في  اللجنة  استذكرت  كما 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  على  المفروضة 
وتابعت:  المساجين،  حقوق  وانتهاك 
»أصبحت السجون اليوم أماكن تُرتكب فيها 
مكاناً  وأصبحت  العنف،  وممارسة  الجرائم 
لالنتقام والتعذيب والقمع«. كما أكدت اللجنة 
في بيانها على أن السجون لطالما كانت ساحة 
للمقاومة والنضال ضد الفاشية واإلرغنكون 
الحركة  وحزب  والتنمية  العدالة  وتحالف 

القومية، خاصةً بعد عام 2019 ومشاركتها 
الفعالة في حملة »حان وقت الحرية«.

من  كل  »نستذكر  البيان:  نهاية  في  وجاء 
أحمد  دمير،  قدري  أصالن،  محمد  رفاقنا 
جليك، أديب دريكجه، محمد نعمت جاكماك، 
كوموش،  قدري  محمد  بولوت،  رضوان 
وحقي  جام  جمال  بريشان،  هاكان  أرهان 
أيلول   2٤ بتاريخ  استشهدوا  الذين  تكين 
199٦ في سجن آمد، وسوف نُحيي ذكرى 
ورفع  الفاشية  على  بالقضاء  الشهداء  رفاقنا 
العزلة المفروضة عن القائد أوجالن، وعلى 
إلى  شعبنا  أبناء  كافة  ندعو  األساس  هذا 

المشاركة في المقاومة ضد الفاشية«.

أعلنت شركة )أسترازينيكا(، عن دواء جديد 
لسرطان الثدي يقلل من خطر الوفاة أو تفاقم 
المرض بنسبة 72% مقارنةً بالعالج الحالي، 

وذلك في بيان صادر عنها.

وهو  )إينهيرتو(،  اسمه  الجديد  والعالج 
الموجه  المضادة  األجسام  عقار  مع  مترافق 
تجاه )هير 2(. وسرطان الثدي اإليجابي هو 
تشخيصه  نتيجة  تكون  الذي  الثدي  سرطان 
عامل  )مستقبل  يسمى  لبروتين  إيجابية 
هذا  ويعزز   .)2 هير  البشري   البشرة  نمو 
البروتين نمو الخاليا السرطانية، وذلك وفقاً 

لمايو كلينيك.

حاالت  خمس  كل  من  واحدة  حالة  نحو  في 
السرطانية  الخاليا  تحتوي  ثدي،  سرطان 
يصنع  الذي  الجين  من  إضافية  نسخ  على 

بروتين )هير 2(.
 وسرطانات الثدي اإليجابية )هير 2( تكون 
الثدي  سرطانات  أنواع  من  عدوانية  أكثر 

األخرى.

تم  إينهيرتو  عقار  إن  أسترازينكيا  وقالت 
إيه  دي  إكس  )دي  تقنية  باستخدام  تصميمه 
دي سي( الخاصة بشركة )دايشي سانكيو(. 
أحادي  مضاد  جسم  من  إينهيرتو  ويتكون 

بـ)توبويزوميراز  مرتبط   )2 لـ)هير  النسيلة 
آي مثبطات بيلود(.

أكرث أنواع الرسطان شيوعاً

سرطان  إن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول 
شيوعاً،  السرطان  أنواع  أكثر  هو  الثدي 
مع أكثر من 2.2 مليون حالة عام 2020. 
بين كل 12  واحدة من  امرأة  نحو  وتصاب 

امرأة بسرطان الثدي في حياتهن.
للوفيات  األول  السبب  هو  الثدي  وسرطان   
النساء،  أوساط  في  السرطان  عن  الناجمة 
تقريباً  امرأة  ألف   ٦85 بسببه  توفيت  وقد 
عام 2020. وتحدث معظم حاالت اإلصابة 
في  عنه  الناجمة  والوفيات  الثدي  بسرطان 

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ما أعراض سرطان الثدي؟

سرطان  يظهر  ما  عادة  إنه  المنظمة  تقول 
الثدي على شكل كتلة غير مؤلمة أو سماكة 

في الثدي.
ما  الثدي  أعراض سرطان  تشمل  وعموماً، 

يلي:
ـ كتلة أو سماكة في الثدي.

ـ تغير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.
ـ احمرار أو تغير في الجلد.

الجلد  في  تغير  أو  الحلمة  في مظهر  تغير  ـ 
المحيط بالحلمة )الهالة(.

ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة.
كثيرة  أسباباً  هناك  أن  المنظمة  وتضيف 
تؤدي إلى ظهور كتل على الثدي، ومعظمها 
إلى 90% من كتل  ليس سرطاناً، فما يصل 

الثدي ليست سرطانية.
السرطانية  غير  الثدي  شذوذات  وتشمل   
اللمفية  الغدية  األورام  مثل  الحميدة،  الكتل 

والكيسات وحاالت العدوى.
ويمكن أن يتخذ سرطان الثدي أشكاالً متعددة، 

مما يؤكد أهمية الفحص الطبي الكامل.
يعانين  اللواتي  النساء  تخضع  أن  وينبغي   
من  أكثر  عادة  )تدوم  مستمرة  شذوذات  من 
تصوير  تشمل  تشخيصية  الختبارات  شهر( 
الثدي، وفي بعض الحاالت، أخذ عيّنات من 
األنسجة )الخزعة( لتحديد إذا ما كانت الكتلة 

خبيثة )سرطانية( أو حميدة.

تستشير  أن  المهم  من  إنه  المنظمة  وتقول 
في  طبيعية  غير  كتلة  يجدن  اللواتي  النساء 
الثدي أخصائياً صحياً من دون تأخير ألكثر 
من شهر أو شهرين، حتى عندما ال يشعرن 
الطبية  العناية  فالتماس  بها.  مرتبط  ألم  بأي 
عند ظهور أول عالمة على وجود عارض 
أكثر  عالج  على  الحصول  يتيح  محتمل 

نجاحاً.
مرحلة  في  السرطانات  تؤدي  أن  ويمكن 
متقدمة إلى تآكل الجلد لتسبب قرحات مفتوحة 
بالضرورة مؤلمة.  ليست  )تقرحات( ولكنها 
وينبغي أن تخضع النساء اللواتي يعانين من 

جروح ال تلتئم في الثدي لخزعة.
الثدي إلى أماكن أخرى  وقد ينتشر سرطان 

في الجسم ويؤدي إلى أعراض أخرى.
األكثر  األول  الموضع  يكون  ما  وكثيراً   
تحت  الليمفاوية  العقد  هو  لالنتشار  شيوعاً 
ليمفاوية  غدد  وجود  إمكانية  رغم  الذراع، 

حاملة للسرطان غير محسوسة.
الخاليا  تنتشر  قد  الوقت،  مرور  ومع 
السرطانية إلى أجهزة أخرى في الجسم، منها 
وبمجرد  والعظام.  والدماغ  والكبد  الرئتين 
وصولها إلى هذه األماكن، قد تظهر أعراض 
جديدة متصلة بالسرطان، مثل ألم العظام أو 

الصداع، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

حمية تضم القهوة والشاي تَِعدك بفقدان عشر 
كيلوغرامات خالل أسبوعين

 10 حتى  بإنقاص  جديدة  حمية  تَِعد 
أسبوعين،  خالل  الوزن  من  كيلوغرامات 
لذلك  الصارمة  بالقواعد  االلتزام  بشرط 

النظام الغذائي. فما هي؟ وهل هي فعالة؟
تغذية  خطة  وهي  )تونون(،  اسمها  الحمية 

فيها كمية كبيرة من البروتين.
أو  الحمية  تلك  عليها  تقوم  التي  والمعادلة   

)الريجيم( هي:
 تناول الكثير من البروتين مع اإلقالل بشكٍل 
كبير من الكربوهيدرات والدهون، لكّن هناك 

شكوكاً في جدواها وآثارها المضرة.
وكثيراً  الجنسان،  منها  يعاني  السمنة مشكلة 
ما يتمنى المرء أن يفقد وزنه بسرعة، وهو 
ما تعد به حمية )تونون(، لكن يجب توخي 

الحذر.
حمية  فإن  فيله،  دويتشه  في  لتقرير  ووفقاً 
الوزن  لفقدان  مكثف(  )ريجيم  هي  تونون 
ما،  حد  إلى  الريبة  بعين  إليه  النظر  ينبغي 
ابتدعه  الغذائي  )تونون(  نظام  أن  ويُزعم 
ببلدة  أحد رجال الطب في مستشفى جامعي 
هنا  ومن  فرنسا،  شرقي  بان(  لو  )تونون 

جاءت التسمية بحمية )تونون(.
التي  اإلعالم  وسائل  تقارير  عدا  وفيما 
حول  )الفرقعة(  أو  الضجة  نقل  في  تشارك 
حتى  العثور  يمكن  ال  الغذائي،  النظام  ذلك 
الثلث األول من أيلول الجاري على مصدر 
يذكر القصة بالتفصيل، بحسب ما يقول موقع 

)غوفيمينين( األلماني.

غذائي  نظام  على  )تونون(  حمية  وتعتمد 
صارم، منخفض السعرات لمدة 1٤ يوماً.

ما الطعام المسموح به في حمية تونون؟
الغذائي  البرنامج  تفاصيل  لشرح  اختصاراً 
األيام  في  أنه  هنا  نذكر  تونون،  لحمية 
السبعة األولى من تلك الحمية تكون التغذية 
والظهيرة  الصباح  )في  يومياً  مرات  ثالث 

والمساء(.
شاياً  الحمية غالباً  ُمتبع  الصباح يشرب  ففي 
وقهوة كيفما يحب في اليوم األول، وفي اليوم 
الثاني يفعل ذلك أيضاً من دون حليب، وهكذا، 
وفي اليوم الخامس يشرب إلى جانب الشاي 
والقهوة عصير ليمون به جزر مبشور، وفي 
الشاي  مع  خبز  قطعة  يتناول  السادس  اليوم 
والقهوة، وفي اليوم السابع يشرب مع القهوة 

شاياً بالليمون ومشروبات أعشاب.
وبالنسبة لطعام الغداء، فيتناول في أول يوم 
خضراء  سلطة  ومعهما  مسلوقتين  بيضتين 
وطماطم كيفما يحب، ولكن من دون زيت. 
وفي األيام التالية، يتناول بالتناوب مع البيض 
شرائح لحم )ستيك(، وكذلك قطع سمك وجبن 

)غراير( الفرنسي وحساء كيفما يحب.
يكون  األول  اليوم  ففي  العشاء،  طعام  أما 
كبيرة  )ستيك(  لحم  شريحة  عن  عبارة 
مشوية، أو ثالث قطع صغيرة من الكفتة مع 
الليمون  عصير  أو  الزيتون  وزيت  السلطة 

والكرفس حسب الرغبة.
 وفي اليوم الثاني والثالث يكون العشاء أيضاً 
شرائح لحم وسلطة خضراء حسب الرغبة، 
الفواكه  من  العشاء  يكون  الرابع  اليوم  وفي 

بحسب الرغبة والزبادي الطبيعي. وهكذا في 
يتناول المرء ما يحلو له. وفي  السابع  اليوم 
األسبوع التالي يجري تكرار ما تم فعله في 

األسبوع األول.
مرحلة التثبيت

وتأتي بعد ذلك مرحلة ثبات النظام الغذائي، 
بحيث يكون الهدف هو:

من سعرات  المرأة  تأخذه  ما  مقدار  يبلغ  أن 
حرارية هو 1200 سعرة في اليوم، تزيد إلى 
بالنسبة للرجل  أما  1500 في حالة الجوع، 
فيكون ما يحصل عليه في اليوم هو 1500 

سعرة، تنخفض إلى 1200 في حالة الشبع.
ومن هنا يمكن أن تكون لـ)حمية تونون( آثار 
جانبية خطيرة، مثل التعب الشديد والصداع 
وحتى ما يُعرف بـ)تأثير اليويو(، أي فقدان 
بسرعة  للزيادة  عودته  ثم  بسرعة  الوزن 

أيضاً.

بمقدار  الحرارية  السعرات  تقليل  فمجرد 
٦00 حتى 800 سعرة في اليوم أمر يسبب 

الحيرة.
 فمثالً المرأة البالغة التي تزن ٦0 كيلوغراًما 
حوالي  تستهلك  نشاطاً،  تمارس  ال  وتكاد 
1800 سعرة حرارية في اليوم لمجرد )أداء 
)غوفيمينين(  موقع  نقل  حسبما  وظيفتها(، 

عن جمعية التغذية األلمانية.
في الواقع هناك معايير لتحديد كمية السعرات 
اليوم  في  الشخص  يحتاجها  التي  الحرارية 
والمجهود  وطوله  لسنه  وفقاً  وذلك  الواحد، 
الذي يقوم به وحالته الصحية وكذلك جنسه.

مثالً  الرجل  يحتاج  الوزن  على  فللحفاظ   
في المتوسط إلى 2500 سعرة حرارية في 

اليوم، أما المرأة فتحتاج إلى 2000 سعرة.
وال  لألطفال  تصلح  ال  )تونون(  وحمية 
أمعاء  لديه  من  أو  السن  كبار  وال  الحوامل 

ضعيفة.
تغذية  أو خبير  الطبيب  استشارة  بد من  وال 
بنقص  تعد  التي  )تونون(  بحمية  البدء  قبل 
كبير وسريع في الوزن لمن لديهم مناسبات 
معينة، مثل من يريد إنقاص وزنه قبل حفل 

الزواج أو قبل حضور مناسبة بعينها.
ورغم ذلك، فإن تلك الحمية ببساطة قد تكون 
نظام  من  تتضمنه  لما  نظراً  ممتعة،  غير 
يقول  ما  حسب  بشدة،  ومقيّد  صارم  غذائي 

موقع )غوفيمينين( األلماني.
كم الكمية المسموحة من القهوة؟

حمية  في  بها  مسموح  السوداء  القهوة 
)تونون(، ولكن يجب االنتباه إلى الكمية.

إن  آنا  فلوجيل  األلمانية  التغذية  تقول خبيرة 
إنها  بفوائد صحية جّمة، حيث  تتمتع  القهوة 
وتنشيط  األيض  تعزيز  عملية  على  تعمل 
عملية الهضم وتقي من اإلصابة بداء السكري 
من النوع  الثاني ومن بعض أنواع السرطان 
كما  الرحم.        وسرطان  الكبد  سرطان  مثل 
هرمونات  إفراز  على  أيضاً  القهوة  تساعد 
السعادة مثل الدوبامين، مما  يُسهم في تحسين 

الحالة المزاجية.             
تنصح  الصحية،  الفوائد  بهذه   وللتمتع 
مشيرةً  إلى  باعتدال،  القهوة  بتناول  فلوجيل 
تتراوح  الصحية  اليومية  القهوة  كمية  أن 
بين فنجانين وأربعة فناجين، ُمحذرة  من أن 
بعض  إلى  يؤدي  القهوة  تناول  في  اإلفراط 
الدم  ارتفاع  ضغط  مثل  الصحية  المتاعب 
النوم  الهضمي وصعوبات  الجهاز  ومشاكل 

واضطرابات الخوف والقلق.                

لقوات  اإلعالمي  المركز  أكد  ـ  األخبار  مركز 
الدفاع الشعبي مقتل 71 جندياً لجيش االحتالل 
اإلعالمي  المركز  ونشر  التركي خالل شهر. 
أدلت  العام  للرأي  بياناً  الشعبي  الدفاع  لقوات 
التركي خالل  المحتل  نتائج عملياتها ضد  فيه 

شهر واحد.

وكشف البيان على إنه بدءاً من تاريخ 2٤ آب 
وحتى 23 أيلول الجاري، نفذت قوات الدفاع 
الشعبي 95 عملية نوعية ضد جيش االحتالل 
التركي، أسفرت عن مقتل 71 جندياً لالحتالل 
من  كمية  مصادرة  إلى  باإلضافة  التركي، 

األسلحة والعتاد.

ـ أعلنت تركيا دعمها الصريح  مركز األخبار 
مشترك  بيان  في  اإلبراهيمي”  لـ“االتفاق 
األرثوذكسية في  اليهودية  التجارة  مع غرفة 
الواليات المتحدة، وذلك بعدما وصفته من قبل 

بأنه “خيانة للقضية الفلسطينية”.
اإلمارات  وقّعت  عندما  الماضي،  العام 
أصدرت  اإلبراهيمي”،  “االتفاق  وإسرائيل، 
فيه  نددت  بياناً  التركية  الخارجية  وزارة 
للقضية  خيانة  تعد  أنها  مؤكدةً  باالتفاقية، 

الفلسطينية.
االتفاق  هذا  أيدت  التركية  الخارجية  لكن 
حمل  الذي  المشترك  البيان  في  اإلبراهيمي 
الوطنية  التوجيهية  »اللجنة  من  كل  توقيع 
منظمة  أكبر  تعتبر  التي  األمريكية«،  التركية 
في  والتنمية  العدالة  لحزب  موالية  تركية 
اليهودية  التجارة  وغرفة  المتحدة،  الواليات 

األرثوذكسية.
»االتفاق  صريح  بشكٍل  الطرفان  أيد  وقد 
اإلبراهيمي« في المادة الخامسة من مواد البيان 
المسؤولين  تصريحات  رغم  وذلك  المشترك، 

األتراك السابقة ضد هذا االتفاق.
المشترك  البيان  من  الخامسة  المادة  ووصفت 
الموقع في صيف 2020  اإلبراهيمي  االتفاق 
وإسرائيل  الخليج  دول  بين  العالقات  لتطبيع 
إقليمي”،  وأمن  وازدهار  سالم  ”مبادرة  بـ 

وأعلنت تأييد الطرفين لمثل هذه االتفاقيات.
من جانبه، نشر نائب وزير الخارجية التركي 
ياوز سليم الصورة التي يظهر فيها وهو يمسك 
البيان المتفق عليه بين الجانبين في قلب مدينة 
ممثلي  إحدى  مع  وذلك  األمريكية،  نيويورك 

غرفة التجارة اليهودية األرثوذكسية.
آب  في  االتفاق  هذا  اإلمارات  وقّعت  عندما 
القضية  ”خيانة  بـ  تركيا،  اتهمتها   ،2020
حزب  باسم  الناطق  وصف  كما  الفلسطينية”. 
بأنه  االتفاق،  تشاليك  عمر  والتنمية  العدالة 

»اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية«.
ومن المثير أن المادة الرابعة من البيان المشترك 
تعارض حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 
وفرض العقوبات )BDS( التي أطلقت حملة 
دولية اقتصادية في 9 تموز 2005 بنداء من 
من  حكومية،  غير  فلسطينية  منظمة   171
االستثمارات وتطبيق  المقاطعة، وسحب  أجل 
للقانون  تنصاع  حتى  إسرائيل  ضد  العقوبات 

الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان.
وأعلنت حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 
وفرض العقوبات الفلسطينية أن أهدافها الثالثة 
اإلسرائيلي  »االحتالل  إنهاء  هي  لحملتها 
واستعماره لكل األراضي العربية«، و”تفكيك 
اإلسرائيلي  »واالعتراف  العازل؛  الجدار 
المواطنين  للفلسطينيين  األساسية  بالحقوق 
العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة«، وقيام 
حقوق  وتعزيز«  وحماية  باحترام  إسرائيل 
ديارهم  إلى  العودة  في  الفلسطينيين  الالجئين 
قرار  في  كما هو منصوص عليه  وممتلكاتهم 
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 19٤″، وفق 

ما في موسوعة ويكيبيديا.

مركز األخبار ـ خضع مئات المحامين في تركيا 
لمحاكمات بتهم سياسية وسجن عدد منهم وفق 
غير  العدالة  حركة  في  الناشط  كاباداي  أنيس 

المشروطة.

حوار  جلسة  خالل  جاءت  كاباداي  تصريحات 
تم بثها عبر اإلنترنت مع البرلماني السابق عن 
حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق 

اإلنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو.
إسكات  تحاول  الحكومة  أن  إلى  إشارة  وفي 
المحامين في تركيا، أكد كاباداي أنه في السنوات 
الخمس الماضية، تمت محاكمة أكثر من 1500 
 ٦00 من  أكثر  اعتقال  وتم  تركيا،  في  محامي 

منهم.
محامياً   ٤50 على  »حكم  كاباداي:  وأضاف 
بتهم سياسية مثل االنتماء إلى منظمة إرهابية أو 

مساعدة منظمة إرهابية”.
وتابع كاباداي: »ال يمكن للناس التحدث إلى أي 
شخص آخر غير محاميهم وعائالتهم من السجن 

إسكات  يعني  المحامين  وإسكات  حال،  بأي 
المجتمع بأسره وإسكات الحق في الدفاع«.

كما أشار كاباداي إلى عدم تنفيذ تركيا قرارات 
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بشأن 18٤ 
إلى أن سبب وقفتهم االحتجاجية  قضية، مشيراً 

اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  المحكمة  أمام 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  في  رغبتهم  هو 
المنصوص عليها في المحكمة األوروبية لحقوق 

اإلنسان لتنفيذ هذه القرارات النهائية.

مركز األخبارـ  أّكد األمين العام لألمم المتحدة 
عقده  اجتماع  ختام  في  غوتيريش  أنطونيو 
الدائمة  الدول  خارجية  وزراء  مع  األربعاء 
العضوية في مجلس األمن الدولي أّن الدول 
الخمس »تريد جميعها أفغانستان مستقّرة«. 
الصحافيين  من  لمجموعة  غوتيريش  وقال 
االجتماع  خالل  أّكدوا  الخمسة  الوزراء  إّن 
تُحترم  »أفغانستان  يريدون  جميعاً  أنّهم 
وأفغانستان  والفتيات،  النساء  حقوق  فيها 
تكون  وأفغانستان  لإلرهاب،  مالذاً  تكون  ال 
مختلف  تمثّل  جامعة  حكومة  فيها  لدينا 

قطاعات السّكان«.

بقليل،  ساعة  من  أكثر  االجتماع  واستمّر 
شاركوا  الذين  الوزراء  من  أّي  يرغب  ولم 
فيه اإلدالء بأّي تعليق سواء قبل بدئه أو بعد 

انتهائه.
قبل  برس  فرانس  لوكالة  سؤال  على  وردّاً 
االجتماع بشأن ما إذا كان ممكناً التوّصل إلى 
موقف موّحد بين الدول الخمس بشأن حركة 
طالبان، قال السفير الصيني في األمم المتّحدة 

تشانغ جون إّن »الوحدة في كّل مكان«.
وشارك في االجتماع باإلضافة إلى غوتيريش 
والصيني  األميركي  الخارجية  وزراء 

والروسي والبريطاني والفرنسي.
وُعقد االجتماع في قاعة مجلس األمن الدولي 
أبدت رغبتها في  التي  بريطانيا  بمبادرة من 

التحدّث »بصوت واحد مع طالبان«.
للحصول  تسعى  التي  طالبان  حركة  وكانت 
على  استيالئها  بعد  دولي  اعتراف  على 
األمم  من  طلبت  أفغانستان  في  السلطة 
المتّحدة السماح لها بأن تلقي كلمة أفغانستان 
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تنتهي 

اجتماعاتها مساء االثنين المقبل.
لجنة  إّن  قالت  المتحدة  الواليات  لكّن 
االعتمادات في األمم المتحدة التي يعود إليها 
أّي دولة عضو  التي تمثّل  أمر تحديد الجهة 
قبل  تجتمع  لن  اللّجنة  إّن  قالت  المنظمة  في 

تشرين الثاني.
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بالعزيمة واإلصرار؛ أجادت كسب الرهان وتخّطت األزمات

األفغانيات يقاومن كي ال يعدن إلى جحيم طالبان قبل عشرين عامًا

تتحدى  امرأة  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
وترهن  البالية  والتقاليد  العشائرية  األعراف 
مجتمعاً  بذلك  متحديّةً  أبنائها  أجل  من  حياتها 

بأكمله وتصل في النهاية إلى هدفها.

تبقى حياة المرأة في مجتمعنا الذي تسوده العادات 
لكن  الشيء،  بعَض  مقيدةً  واألعراف،  والتقاليد 
دائماً ما يكون هناك لكّلِ قاعدة استثناء، في هذا 
المجتمع يكون االستثناء مبني على قدرة المرأة 
التي تريد استثناء نفسها من قاعدة النِّساء اللواتي 
لذا  الواقع،  مع  المتعايشة  المرأة  دور  ارتضيَن 
يكون عليها تزويد نفسها بالثقِة في النفس واتباع 
كما  ال  تريد  كما  حياةٍ  أجل  من  الجهاد  طريق 

يُرسم لها.

نقطة البداية

قرى  إحدى  تسكن  التي  )ر.م(  المواطنة  تُحدثنا 
وأربعون  خمسة  العمر  من  وتبلغ  كوجر،  تل 
في  وهي  وفاته  بعد  زوجها  فقدت  أنَّها  عاماً، 
ريعان شبابها، بعد أن أنجبت منه طفلين، وعند 
وفاة زوجها كانت تبلغ من العمر ثالثين عاماً، 

على  رأساً  حياتها  وانقلبت  الحادثة  تلك  منذ 
عقب، حينها تحرك الجميع وأصبح الُكل يحاول 
أهلها  هي،  تريد  ما  ال  هو  يريد  ما  نحو  دفعها 
لديهم وجهةُ نظر وقرارات تخصُّ العائلة وأهل 
مناسباً  يكون  سيناريو  عن  لها  يبحثون  زوِجها 
يناسب  قرار  إصدار  أجل  من  يجهد  الكل  لهم، 
رأيها  عن  أو  عنها  يسأل  أحد  ال  ومنطقه  عقله 
واألحاديث تدور عنها ال معها والمجالس تنّظم 

لها حياتها وال تنّظم معها.

قرارات عائلية

أنَّ  تبيَّن  )ر.م(  على  وضغط  وجذب  شد  بعد 
العائلتين توصلوا إلى حٍل وحيد، أال وهو إعادة 
الشد  بدأ  وهنا  المتوفى،  زوجها  ألخ  تزوجها 

تكن  لم  لكنَّها  إقناعها  يحاول  والكلُّ  والجذب 
رجٍل  مع  أعيش  أن  لي  »كيف  تقول:  راضية، 
كنت أُربيّه وهو صغير؟« األخ الذي طرح اسمه 
للزواج منها كان يصغُرها بعشر سنوات، وحين 
تزوجت أخاه كان طفالً حينها وكما تقول كانت 
لها، تضيف: »رفضت  اٌخ  كأنَّه  ترعاه صغيراً 
الكلُّ  أوافق،  ولم  األكبر  بأخيه  العريس  فغيروا 
من حولي يتحدث معي وكأنّي سلعةٌ بيعت لهذه 
عليك  هذا  توفي  إذا  لردها،  مجال  وال  العائلة 
أن تتزوجي هذا متناسين مشاعري وأحاسيسي 
والكل يتذرع بأطفالي ومستقبلهم، حتى أهلي لم 
يقفوا إلى جابني في هذه المحنة«، تقول )ر.م( 
تداركت  لكني  لرأيهم  وأنصاع  أضعف  »كدّت 
الموقف وأمعنت في التفكير حتى وصلت لقراٍر 
إلى  أقف  أن  أريد  بل  الزواج  عدم  وهو  واحد 
دربهم  تنير  التي  الشَّمعة  وأكون  أبنائي  جانب 

حتى لو كان مصيري االحتراق«.
كهالً  كان  الذي  أبيها  منزل  إلى  )ر.م(  انتقلت 
كبيراً في الّسن، وطلبت منه أن يبني لها منزالً، 
وكان لها ما أرادت بنى لها غرفتين من الطين، 
في زاوية بيت أهلها، وأخذت تلك األم الجريحة 
تُقاتل من أجل حياة ولديها، تقول أنَّها عملت في 
جمع روث األبقار واألغنام التي تُباع في األرياف 
كما  تاء،  الّشِ في  للتدفئة  تستخدم  مواد  أنَّها  على 

إلى  وتحوله  القش صيفاً  أنَّها كانت تجمع  تقول 
تبن وتبيعه كي ال تحتاج إلى أحد، وكان لها ما 
أنَّها  حيث  وجهادها،  وعملها  يدها  بكدِّ  أرادت 
الذين  السَّابق  زوجها  عائلة  من  األمّرين  عانت 
لم يعودوا يسألوا عن أوالدهم، اليوم وبعد ُمضّيِ 
أتمت  زوجها  وفاة  من  أكثر  أو  عاماً  عشرين 

)ر.م( مهمتها، ولداها اليوم يعمالن مدرسيَّن في 
لم  التي  أّمهما  إلى  بالفضل  ويدينان  كوجر،  تل 
تساوم على مستقبلهما بل وكما عاهدتهما بقيت 
أنارت دربهما وبذلت صحتها من  التي  الشَّمعة 

أجل أن يبلُغا ما هما عليه اليوم.

السَّيطرة  استعادت  التي  طالبان  حركة  بدأت 
على أفغانستان بعد نحو عشرين عاماً، جهودها 
الدينيّة  أيديولوجيتها  وفق  المجتمع  لـ«أسلمة« 
التي  المشددة  القيود  أغلب  مكّررة  المتشددة، 
األفغان  على  األّول  ُحكمها  عهد  في  فرضتها 
وفي مقدمتهم المرأة التي تعدّ أكبر الخاسرين في 

ظّل حكم طالبان لكنّها أّول المقاومين له.
قررت حركة طالبان تحويل مقر وزارة شؤون 
المرأة إلى وزارة »األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر« في خطوةٍ إضافيٍة تندرج ضمن سلسلة 
االنتهاكات لحقوق المرأة األفغانية وحرمانِها من 
أبسط حقوقها ومكتسباتها الّسياسيّة واالجتماعيّة 

التي افتكتها خالل العقدين الماضيين.
هذه  أنَّ  من  األفغاني  للشأن  مراقبون  ويحذّر 
الخطوة قد تُنذر بعودة »شرطة األخالق« التي 
قوانين  تطبيق  على  عملها  في  تركز  ما  عادةً 

طالبان المجحفة بحّق النّساء.
ويعيد إحياء الوزارة إلى األذهان ما كانت تقوم 
بين  طالبان  حكم  إبان  األخالق«  »شرطة  به 
199٦ و2001، وهو تطبيق »التفسير المتشدد 
على  صارمة  قيوٍد  مع  اإلسالمية«،  للشريعة 
»حظر  وحتى  الّصالة،  على  واإلجبار  النّساء 
وممارسِة  والشطرنج«  الورقية  الطائرات 
أضافت  قد  الحركة  وكانت  وغيرها.  الرياضة 
األسبوع  أعلنتها  التي  المؤقتة  حكومتها  إلى 
الماضي، وزارة »األمر بالمعروف والنهي عن 
إعادةِ  من  يخشون  األفغان  كان  التي  المنكر«، 
تعسفية،  بانتهاكاٍت  ارتباطها  بسبب  تشكيلها، 

وفقا لمنظمات حقوقية.

ضحية التشّدد

استعادتهم  منذ  طالبان  باسم  المتحدثون  حاول 
الّسيطرة على أفغانستان الّشهر الماضي، طمأنة 
ستكون  األمور  بأنَّ  الدولي  والمجتمع  النّساء 
اإلعالم  لوسائل  وصّرحوا  المرة،  هذه  مختلفة 
بأنَّ المرأة ستتمكن من الدراسة والعمل، وحتى 

تولّي مناصب حكومية.
ُمشدّدة  قيوداً  فرضت  ما  سرعان  الحركة  لكن 
على النساء تمنعهن من الدراسة المختلطة ومن 
الخروج دون ارتداء الزّي اإلسالمي )الحجاب(، 
باإلضافة إلى إعالن عزلها عن مراقبة المناهج 
التعليميّة ومنع النّساء من ممارسة الرياضة بعد 
أن كانت منعتهَن من الغناء في التجمعات العامة 

في وقٍت سابق من هذا العام.
األفغانية  المرأة  حقوق  تُناقش  ال  وعموماً، 
الّشرع  دائرة  بمقتضى  إالَّ  طالبان  حركة  لدى 
اإلسالمي، حيث تعتبر أنَّ حقوقها تقتصر على 
تلك التي أقرها لها الشَّرع اإلسالمي، سواًء تجاه 

عملها أو تعليمها أو خروجها من بيتها أو سفرها.
أنَّه  على  المرأة  جسد  طالبان  حركة  وتُصنّف 
عورة وجب سترها، لذلك تم إجبار اإلناث على 
تعلُّم القرآن فقط، ما حتّم على بعضهَن تلّقي تعليم 
في مدارس خفيّة عن أعين طالبان، حيث جازفن 
ومعلماتُهن بالحكم باإلعدام إذا تم كشفهن من قبل 

الحركة.
ولم يكن مسموحاً للنّساء في عهد طالبان األّول، 
لم  ما  ذكور،  أطباء  قِبل  من  ُمعالجتهن  تتم  أن 
في  تسبّب  ما  ذكر )محرم(،  لديهنَّ مرافق  يكن 
الَجلد  واجهَن  كما  العالج.  الكثيرات  تلقي  عدم 
مخالفة  حالة  في  العلني  واإلعدام  علناً  بالسياط 

قوانين طالبان.
وسمحت طالبان قبل عشرين سنة بزواج الفتيات 
منظمة  ووفق  سنة،   1٦ سن  تحت  القاصرات 
العفو الدولية فإنَّ 80 في المئة من الزيجات في 

أفغانستان كانت تتمُّ قسراً.

وزارة األمر باملعروف والّنهي عن 
املنكر

طالبان  تعاليم  خالفَن  اللواتي  النّساء  وتعرضت 
ُمهينة  ممارساٍت  إلى  األّول  ُحكمها  فترة  خالل 
على  والتعنيف  الَجلد  بينها  من  إنسانيّة  وغيَر 

أيدي أعوان الّشرطة الدينيّة.
العهد  خالل  تسير  األفغانية  المرأة  أنَّ  ويبدو 
الثاني لحكم طالبان نحو حرمانها من عدٍد كبير 
الدولية  المنظمات  تتخوف  حيث  حقوقها،  من 
عهد  من  الُمظلمة  الُحقبة  عودة  من  الحقوقيّة 
عامي  بين  البالد  حكمت  حين  األّول،  طالبان 

199٦ و2001.
األفغانيات  النِّساء  من  كبيرة  أعدادٌ  وتتخوف 
خالل  اقتحمَن  اللواتي  خاصةً  مستقبلهنَّ  على 
في  ويعملَن  العاّمة  الحياة  األخيرين  العقدين 
قِطاعات مهنيّة دقيقة كاإلعالم والخدمات الطبيّة 
العامة،  الحكوميّة  اإلدارات  وفي  والتدريس، 
عالوةً على مزاولة أعداٍد منهنَّ ألعماٍل خاصٍة 

متنوعة.
وإلى حِدّ اآلن، فإنَّ طالبان لن تسمح باالختالط 

في  أعربوا  الحركة  مسؤولي  لكن  العمل،  في 
للنّساء  السَّماح  نيتهم  عن  سابقة  تصريحاٍت 
بالعمل، وقال أحد زعماء الحركة في وقٍت سابق 
من هذا األسبوع إنَّه لن يُسمح للنّساء بالعمل في 

الوزارات مع الرجال.
وكان عدد األفغانيّات العامالت قد ارتفع في عام 
بعام 2001،  المئة مقارنةً  إلى 22 في   2019

وكانت النسبة حينها 15 في المئة.
لتقارير حقوقيّة، فإنَّه وبالمقارنة بسنوات  ووفقاً 
أفغانستان  في  فتاة  أي  تُسّجل  لم  طالبان،  حكم 
حينها  وكان   1999 عام  الثانوية  بالمدرسة 
يتعدى  ال  االبتدائية  المدارس  في  الفتيات  عدد 
 2003 عام  في  بلغ  حين  في  تلميذة،   9000
عدد الملتحقات بالمدارس االبتدائية 2.٤ مليون 
تلميذة،  مليون   3.5 إلى  الحقاً  وارتفع  تلميذة، 
إرسال  من  اآلن  األفغانية  األسر  تتخوف  بينما 
بناتها للدراسة في الجامعات ما بالك بتسجيلهنَّ 

بالمدارس الثانوية.

ال للعودة إىل الوراء

لم تقف أغلب األفغانيات مكتوفاِت األيدي أمام ما 
تُمارسه حركة طالبان من إجراءاٍت تدريجية تحدّ 
من حريتهَن، بل دفعهنَّ الخوف على مكتسباتهَن 

الّشارع  إلى  النزول  عبر  سواًء  االحتجاج  إلى 
وتحدّي سلطات الحركة أو اعتماد تقنياٍت حديثة 
أصواتهنَّ  إيصال  شأنها  من  الرأي  للتعبير عن 
طالبان  تعّمدت  حال  في  الناس  من  عدٍد  ألكبِر 

التعتيم على تحركاتهن.
خالل  كابول  األفغانية  العاصمة  وشهدت 
نسائيّة  مسيرات  عدّة  الماضيين  األسبوعين 

للمطالبة بالحفاظ على مكتسبات المرأة األفغانية 
لقرارات  ورفضاً  والتعليم،  العمل  في  وحقها 

طالبان التي تمنع النّساء من العمل.
وفي خطوةً مفاجئة لعناصر حركة طالبان الذين 
في  لهم  األفغانيّة  المرأة  تحدّي  على  يعتادوا  لم 
من  العشرات  احتّجت  السَّابقة،  حكمهم  سنوات 
شرقي  شمال  بدخشان  وإقليم  كابول  في  النساء 
المؤقتة  طالبان  حكومة  تشكيل  على  أفغانستان 
المكونة من الرجال فقط لحكم أفغانستان. وقالت 
دون  من  بحكومٍة  يقبلَن  لن  إنَّهَن  المتظاهرات 

وزيرات.
وبحسب تقارير حقوقيّة، تعرضت بعض النّساء 
للضرب قبل تفريق االحتجاجات التي اعتبرتها 

الحركة اإلسالمية المتشدّدة غير قانونية.
ووظفت األفغانيات وسائل التواصل االجتماعي 
في  حريتهن  على  للحفاظ  الدولي  الدَّعم  لشحِذ 
التي  حقوقهنَّ  على  الّضوء  وتسليط  اللّباس 
تخنُقها الحركة يوماً تلو اآلخر، حيث انخرطت 
العشرات من األفغانيات في مناطق عديدة عبر 
العالم في حملة »ال تلمس مالبسي« التي أطلقتها 
بهار جاللي أستاذة التاريخ الّسابقة في الجامعة 
فرض  على  احتجاجاً  أفغانستان،  في  األميركية 

طالبان للحجاب اإللزامي على النِّساء.
ورغم كّلِ هذه التحركات رأت حبيبة سرابي أنَّ 
سواًء  للعيش  تصلُح  وال  آمنة  تعد  لم  أفغانستان 

للنساء أو حتى الرجال.

جرأة األفغانيات

وعبّرت حبيبة وهي حاكمة إقليم باميان السَّابقة، 
وهي من بين النّساء األربع اللواتي مثلنَّ الحكومة 
في  طالبان  مع  المفاوضات  خالل  األفغانية 
الدوحة، كما أنَّها أول امرأة في تاريخ أفغانستان 
حالياً  وتقيم  األفغاني،  باميان  والية  حكم  تولت 
خارج أفغانستان، عن فخرها لجرأة األفغانيات 

وشجاعتهنَّ على مقاومة طالبان.
األفغان  عدد  بأنَّ  المتحدة  األمم  منظمة  وتفيد 
الذين فّروا من أفغانستان منذ مايو يٌقدّر بحوالي 

من  منهم  المئة  في   80 شخص،  ألف   250
األفغانية  سرابي  وليست  واألطفال.  النّساء 
أفغانستان  خارج  للبقاء  اضطرت  التي  الوحيدة 
هي  بل  طالبان،  بطش  من  هرباً  مغادرتها  أو 
واحدة من المئات من األفغانيات اللواتي غادرَن 
نحو  بينهنَّ  ومن  حياتهّن،  على  خوفاً  بالدهنَّ 
الحدود  عبرَن  أفغانية  قدم  كرة  العبِة  عشرين 
إلى باكستان بمجرد استيالء طالبان على الحكم 
خوفاً من تطبيق أحكام مشددة في حقهنَّ بما أنَّهن 

يمارسن رياضةً »رجالية«.

نساٌء يطالنب بالحريّة يف بلٍد 
يحكمه التشدد

وتمثّل النساء نحو نصف عدد الّسكان الذي يبلغ 
بينهم  نسمة، من  و3٤1  ألفاً  و928  مليوناً   38

حوالي 18 مليوناً و952 امرأة.
وتقدّر اإلحصائيات أنَّ 83 في المئة من الفتيات 
عام  في  المدارس  في  تسجيلهن  تمَّ  األفغانيات 
في  الفتيات  نسبة  تتجاوز  ال  حين  في   2018

التعليم الثانوي 21 في المئة من عدد الطلبة.
وفي حين ال تتجاوز نسبة النِّساء المتعلمات 19 
في المئة من المجتمع، إاّل أنَّ هذه النسبة المرتفعة 
مقارنةً بوضع المرأة في عهد حكم طالبان األّول 
نسويّة غير مسبوقة تضمن  بتحركات  تبّشر  قد 

للنساء هامشاً من الحريّة.
صحافيّة  تصريحات  في  سرابي  حبيبة  وأّكدت 
يسعين  أفغانستان  خارج  األفغانيات  النساء  أنَّ 
الداخل  في  األفغانيات  مع  والتنسيق  للتواصل 
احترام  بُغيةَ  إليجاد طرق للضغط على طالبان 
حقوق اإلنسان والمرأة. وشددت على أنَّ المرأة 
األفغانية لن تستلم بل ستقاوم للحفاظ على حقوقها 
ال  الذي  األفغانية  المرأة  وضع  فإنَّ  وحرياتها. 
يشبه وضعها قبل عشرين سنة، يؤّكد أنَّ النساء 
التغيير ولن يُفرطن في حقوقهن مثلما  سيُحدثن 

حدث في الماضي.
                                       وكاالت

على  األولى  المصنفة  هاليب،  سيمونا  قالت 
العالم سابقاً، إنها انفصلت عن مدربها دارين 

كاهيل بعدما عمال معاً لست سنوات.
عمرها  البالغ  الرومانية،  الالعبة  وفازت 
فرنسا  في  الكبرى  ألقابها  بأول  عاماً،   29
المفتوحة عام 2018، تحت قيادة كاهيل، قبل 
أن يترك المدرب األسترالي فريقها في نهاية 

ذلك الموسم، لقضاء وقت أطول مع أسرته.
وتعاون االثنان مجدداً، قبل البطولة الختامية 

لموسم تنس السيدات 2019.
أنهت  بقيادة كاهيل،  أول ثالث سنوات  وفي 
سيمونا هاليب موسمين في صدارة التصنيف 

أستراليا  بطولة  نهائي  وبلغت  العالمي، 
المفتوحة 2018.

على  حسابها  عبر  هاليب،  سيمونا  وكتبت 
العمل  من  رائعة  سنوات  ست  »بعد  تويتر 
معاً، قررت أنا ودارين كاهيل أن الوقت قد 
حان إلنهاء عالقة العمل.. شكراً لك على كل 

شيء، ألنك جعلتني العبة تنس أفضل«.
خرجت  التي  هاليب،  سيمونا  وتزوجت 
في  المفتوحة،  ألمريكا  الرابع  الدور  من 
إيلينا  يد  على  الحالي  الشهر  من  سابق  وقت 
سفيتولينا، من رجل األعمال المقدوني توني 

يوروك، األسبوع الماضي.

كورونا يضرب نادي سوري ويصيب 11 العبًا

نجاح كبير للنسخة الثانية من سباق 
دبي للجري الثلجي

سيمونا هاليب تنفصل
 عن مدربها

روناهي/ قامشلو ـ مع اجتياح الموجة الرابعة للبالد 
أُصيب 11 العباً من نادي تشرين السوري بفيروس 
الصفحة  عبر  ذلك  عن  اإلعالن  وجاء  كورونا، 
الرسمية للنادي، والذي بدوره طلب تأجيل مبارياته 
االتحاد  من  الممتاز  السوري  الدوري  في  القادمة 

السوري لكرة القدم التابع لحكومة دمشق.
عدد  في  تزايداً  دمشق  حكومة  مناطق  وتعيش 
اإلصابات بفيروس كورونا، وبحسب وزارة الصحة 
حصيلة  أعلى  تسجيل  تم  بأنه  الحكومة  لهذه  التابعة 
بداية  منذ  المستجد  كورونا  بفيروس  يومية  إصابات 
الجائحة في سوريا »آذار 2020« بعد أن ُسجل يوم 
إصابة   278  ،2021/9/22 المصادف  األربعاء 
إصابة،   31٤2٦ إلى  اإلجمالي  العدد  ورفع  جديدة، 
نسبة  أما  الشفاء23223،  حاالت  أصبحت  بينما 
فقد  دمشق  بحكومة  الصحة  وزارة  بحسب  الوفيات 

وصلت إلى 2158 شخص.
ونشرت صفحة نادي تشرين الرياضي الرسمية بأنه 
أجرى كادر والعبين فريق رجال تشرين المسحات 
الخاصة بفيروس كورونا على مدى ثالثة أيام، بدايةً 
العباً  وعشرين  الماضي،  االثنين  يوم  العبين  بستة 
عشرة  إحدى  ظهرت  حيث  المنصرم،  الثالثاء  يوم 
صباح  مسحات  خمس  أجريت  كما  إيجابية،  حالة 
األربعاء ولم تظهر نتائجها بعد حتى ساعة إعداد هذا 

الخبر.
وبناًء على ذلك طلبت إدارة النادي عبر كتاب رسمي 
قُِدم لالتحاد السوري لكرة القدم التابع لحكومة دمشق 

لتأجيل مباراة النادي يوم الجمعة القادم، ولكن أصدر 
الجولة  بتأجيل  قراراً  السوري  »العربي«  االتحاد 
السوري  الدوري  الخامسة من  بالكامل وهي  القادمة 

الممتاز.
والذي  والتأجيل  الجدول  موعد  الحقاً  يُحدد  وسوف 
جاء لتلقي العبو المنتخب األولمبي السوري جرعات 
الالعبين عالمات  على  أظهر  مما  كورونا  لقاح  من 
التعب وبحسب االتحاد العربي السوري بأنه حرصاً 
تأجيل  تم  جهوزيتهم  بكامل  الالعبين  ظهور  على 

الجولة الخامسة في الدوري السوري الممتاز.
وتسببت جائحة كورونا التي ظهرت في مدينة ووهان 
الصينية في نهاية عام 2019 وزيادة عدد اإلصابات 
توقف  إلى  وأدت   ،2020 عام  آذار  في  عالمياً 
ألشهر،  العالم  دول  أغلب  في  الرياضية  النشاطات 
وعند البدء بالبطوالت الكروية فقد كانت أغلبها هي 
لنسبة  بالسماح  بدون جمهور ومنها  المباريات  إقامة 
معينة بالحضور مع مراعاة قواعد الحفاظ على البعد 

الجسدي ولبس الكمامات.
السابقة  النسخة  بطل  هو  تشرين  نادي  بأن  يُذكر 
 ،2021 ـ   2020 موسم  الممتاز  السوري  للدوري 
بينما يحتل المركز الثالث حالياً في الدوري السوري 
الوحدة  من  كالً  خلف  ويأتي  نقاط  بثماِن  القدم  لكرة 
المتصدر بعشر نقاط والثاني وهو نادي الوثبة الذي 
بفارق  تشرين  على  ويتقدم  أيضاً  نقاط  ثماِن  يملك 

األهداف، ويديره فنياً الكابتن طارق جبّان.

للجري  دبي  »سباق  من  الثانية  النسخة  شهدت 
الرياضي  دبي  مجلس  ينظمه  الذي  الثلجي« 
وسط  كبيًرا  نجاًحا  الفطيم«،  »ماجد  وشركة 
السباق،  مسار  مع  وحماسهم  المشاركين  تفاعل 
في  كيلومترات  و5   3 مسافتي  إلى  يمتد  الذي 

درجة حرارة تبلغ ٤ تحت الصفر.
األول  بالمركز  ديمين  أوليفر  البريطاني  وفاز 
بعد  الرجال،  فئة  كيلومترات   3 سباق  في 
دقيقة،   18:38 قدره  زمن  في  السباق  إنهائه 
المركز  في  زيلنسكي  ريتش  األمريكي  تاله 
ماركوس  األلماني  وحل   ،20:2٤ بزمن  الثاني 
 2٦:٤1 بزمن  الثالث  المركز  في  نيوجوبور 

دقيقة.
وفي فئة السيدات فازت الجورجية ديانا جوجيتز 
زمن  في  السباق  إنهائها  بعد  األول  بالمركز 
الغافلي  نورة  اإلماراتية  تلتها  دقيقة،   2٦:11
دقيقة، وحلت  بزمن 33:08  الثاني  المركز  في 
الثالث بزمن  المصرية والء راغب في المركز 

33:30 دقيقة.
فئة  في  األول  بالمركز  بورشيم  هالفارد  وفاز 
السباق  إنهائه  بعد  كيلومترات  لسباق 5  الرجال 
في زمن قدره 29:02 دقيقة، تاله أحمد الزعابي 
وجاء  دقيقة،   3٦:30 بزمن  الثاني  المركز  في 

دين سكايس في المركز الثالث بزمن 39:0٦.
فازت  كيلومترات   5 لسباق  السيدات  فئة  وفي 

السباق  إنهائها  بعد  األول  بالمركز  هانسك  بيا 
إيمانويال  تلتها  دقيقة،   35:00 قدره  زمن  في 
كوستيا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في 
زمن قدره ٤5:07 دقيقة، وحلّت أنا مولوي في 
المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 

51:28 دقيقة.
وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من 
أربعة متسابقين يفصل بين انطالقة كل مجموعة 
التباعد  تحقيق  يتم  حتى  زمنية  فترة  واألخرى 
الجسدي بين المتنافسين، وفي نهاية السباق تسلم 

جميع المتسابقين ميداليات المشاركة.
السياحة  تعزيز  في  الفريد  السباق  هذا  ويساهم 
تجربة  توفير  خالل  من  دبي  في  الرياضية 
الجري  رياضة  لممارسة  مسبوقة  وغير  رائعة 
الذي  األمر  وهو  الصيف،  وقت  في  الثلج  على 
والزوار  المقيمين  من  للمشاركة  فرصة  يوفر 
مما يشجع  الرائعة،  الثلجية  باألجواء  لالستمتاع 

على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

فتح التسجيل يف تحدي الثلج

أعلن مجلس دبي الرياضي وسكي دبي عن فتح 
على  األبرز  الثلجية  الفعالية  في  التسجيل  باب 
العوائق  تحدي  وهي  السنوية  الفعاليات  أجندة 
الجليدية »تحدي الثلج« الذي يقام يوم 8 تشرين 

األول المقبل، ويواجه فيه المتسابقون العديد من 
عائقًا   23 إلى  وصلت  التي  المتنوعة  الحواجز 
تم تصميمها بالشكل الذي يحفز المشاركين على 
إطالق طاقاتهم وإبراز مهاراتهم للتعامل مع كل 
المزيد  المنافسات  حاجز منها وبما يضفي على 

من القوة والتشويق.
إلى  دبي  في سكي  الثلجية  المنطقة  تحويل  ويتم 
التي  والعقبات  بالحواجز  مليء  سباق  مضمار 
فوق  والجري  والتدحرج  التسلق  بين  تنوعت 
وداخل  السيارات  وتحت  الشبكات  وفوق  الجليد 
بالحبال  والتعلق  المتاهة  واجتياز  ضيقة  أنابيب 
من  وغيرها  العجالت  على  والقفز  الهواء،  في 

العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس.
الرياضات  من  الجليدية  الرياضات  وتعد 
يحرص  حيث  المجلس  أجندة  في  األساسية 
المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم 
الجنسيات  لمختلف  األحداث  هذه  من  المزيد 
وكذلك ألصحاب الهمم إضافة إلى جهود نشرها 

بين أبناء الوطن.
الفعاليات  في  التنوع  تعزيز  على  يحرص  كما 
فئات  لجميع  الفرصة  توفير  أجل  من  الرياضية 
المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي 

لممارسة الرياضة التي يفضلونها.
ويولي المجلس اهتماًما كبيًرا بالرياضات الثلجية 
حيث وضع المجلس بالتعاون مع شركة »ماجد 
من  العديد  لتنظيم  متكاماًل  برنامًجا  الفطيم« 
العام،  نهاية  حتى  الثلجية  والمسابقات  الفعاليات 
حيث أعلن المجلس عن قائمة البرامج وفعاليات 
التي  السنوية  أجندته  على  الثلجية  الرياضات 
تقام في سكي دبي  سنوياً  إلى 13 حدثاً  وصلت 

وفق اإلجراءات االحترازية ووسائل الوقاية.
ومن أبرز هذه الفعاليات بطولة اإلمارات للتزلج 
اإلمارات  بطولة  الثلجية،  المنحدرات  على 
آسيا أللواح  كأس  بطولة  الحّر،  والتزلج  للسكي 
بطولة  الهمم،  ألصحاب  الثلج  على  التزلج 
الثلج ألصحاب  التزلج على  العالم أللواح  كأس 
المنحدرات  لتزلج  العالمية  المسابقات  الهمم، 
الثلجية ألصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على 

المنحدرات الثلجية، وتحدي الثلج.
ثالث  الرياضي  دبي  مجلس  أجندة  وتتضمن 
بالمنطقة  مرة  ألول  تقام  جديدة  ثلجية  فعاليات 
الطائرة  الكرة  بطولة  الثلج،  على  اليوغا  وهي: 
تنظمها  التي  المغلقة  القاعات  داخل  الثلج  على 
دبي ألول مرة في آسيا والشرق األوسط، وسباق 

الدراجات الهوائية على الثلج.
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أجندة مؤتمر األمم المتحدة المناخي

الطعنات األمريكية لألوروبيين

وليد خدوري

عقد  سنة  ثالثين  منذ  المتحدة  األمم  تحاول 
إليجاد  تقريباً  العالم  دول  لجميع  قمة  مؤتمرات 
المناخي،  للتغيير  مشتركة  عالمية  سياسات 
وسيشكل مؤتمر )كوب - 2٦( في غالسكو في 
شهر تشرين الثاني المقبل تجمعاً لمراجعة ما تم 
المناخي 2015  باريس  مؤتمر  في  به  االلتزام 
وأسعار  تجارة  حول  مهمة  قرارات  واتخاذ 
الكربون، وكيفية مساعدة الدول الفقيرة أو غير 
المستقرة سياسياً تبني برامج تحول الطاقة رغم 
تكاليفها الباهظة، وقد تم توجيه دعوات الحضور 
ورجال  أعمال  ورجال  وعلماء  الدول  لرؤساء 
وناشطي  والخاص،  العام  القطاعين  في  المال 
والبيئية  المناخية  للحركات  المدني  المجتمع 

ووسائل اإلعالم ومراقبين.
تزداد أهمية المؤتمرات المناخية عموما و)كوب 
- 2٦( بالذات نتيجة األخطار المتزايدة من تزايد 
السنوات  خالل  العالم  شاهده  وما  االنبعاثات، 
في  وارتفاعات  طبيعية  كوارث  من  الماضية 
لألمم  العام  األمين  وعبّر  الحرارة،  درجات 
ارتفاع  مسيرة  عن  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
المتحدة  لألمم  تقرير  في  الكارثي  الحرارة 
األسبوع الماضي، شارحاً خطورة اإلخفاق في 
خفض االنبعاثات، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجة 
ألن  وذلك  مئوية؛  درجة   2.7 بمقدار  الحرارة 
دول  من  الساحقة  )األغلبية  دولة   191 نحو 
من  للحد  باريس  اتفاقية  طموح  تُلِب  لم  العالم( 
مئوية  درجة   1.5 إلى  الحراري  االحتباس 

العصر  قبل  ما  الحرارة  درجة  بازدياد  مقارنةً 
تقريره  في  غوتيريش  وأضاف  الصناعي، 
ارتفاع  إلى  كارثي  طريق  في  يسير  العالم  أن 
حراري 2.7 درجة مئوية، مضيفاً أن الفشل في 
وسبل  الوفيات  بعدد  سيقاس  الهدف  هذا  تحقيق 
التي  االلتزامات  تنفيذ  وضبط  المدمرة  العيش 

تعهدت بها الدول.
أهداف  صلب  في  المتحدة  األمم  تقرير  ويكمن 

مؤتمر )كوب - 2٦(، وهي:
بحلول  االنبعاثات  إليقاف  طريق  خريطة  رسم 
درجة  ارتفاع  على  والمحافظة   ،2050 عام 
خطوات  واتخاذ  مئوية،  درجة   1.50 الحرارة 
واإليقاف  الكربون  وتسعير  تجارة  لتنسيق 

التدريجي الستعمال الفحم الحجري.
الفقيرة  الدول  ومساعدة  دعم  كيفية  أيضاً 
بتقليص  التزاماتها  لتنفيذ  سياسياً  والضعيفة 
التي  الباهظة  النفقات  إلى  نظراً  االنبعاثات، 
ستتحملها لتحول الطاقة، وحث االعتماد الواسع 
في  الحكومات  لمشاركة  الخاص  القطاع  على 
بالذات  هذا  ويشمل  الطاقة؛  تحول  برامج  تنفيذ 
والشركات  المالية  المؤسسات  استثمارات 

اإلنشائية في مختلف القطاعات.
لماذا كل هذا االهتمام واإللحاح بالتغيير المناخي 
الدول  في  إجماع  وتقريباً  إصرار  هناك  اآلن؟ 
به  تمر  الذي  الخطر  الوضع  على  الصناعية 
العقد  هذا  خالل  والبشرية  األرضية  الكرة 
هذا  خالل  االنبعاثات  تقليص  فمحاولة  بالذات، 
الولوج  في  العالم  إمكانية  على  ستنعكس  العقد 

مستقبالً في سبيل التنمية المستدامة.
ويمر التغيير الذي نشهده عالمياً باتجاهات متعددة 

في  اإلجماع  فرغم  الوقت،  نفس  في  ومتناقضة 
المفرط  الدول الصناعية على خطورة االزدياد 
في درجات الحرارة، فإننا نجد أن هناك خالفات 
واسعة ما بين الدول الصناعية نفسها حول كيفية 

المضي قُدماً في تقليص االنبعاثات. 
هناك  لكن  وصيني  أوروبي  اهتمام  هناك 
يعكس  انقساماً  المتحدة،  الواليات  في  انقساماً 
الديمقراطي  الحزبين  بين  ما  العميق  الخالف 
الواليات  ترامب سحب  فالرئيس  والجمهوري، 
العديد  عرقل  كما  باريس  اتفاقية  من  المتحدة 
بادر  بينما  هذا  المستدامة،  الطاقات  برامج  من 
الرئيس بايدن في اقتراح موازنة تريليونية وافق 

عليها الكونغرس مبدئياً لدعم الطاقات المستدامة 
تبقى  لكن  لها،  المرافقة  التحتية  البنى  وتشييد 
الصعيد  على  المتحدة  الواليات  في  المشكلة 
وحكام  المحليين  القضاة  فبإمكان  المحلي، 
للحزب  الموالين  التشريعية  الواليات  ومجالس 
أو  إيقاف  ترامب  جماعة  وبالذات  الجمهوري 
تنفيذها  محاولة  عند  البرامج  من  الكثير  تعطيل 

محلياً.
الطاقة  لتحول  الكبرى  الدول  برامج  أن  كما 
وشركاتها  ببرامجها  عضوياً  ارتباطاً  مرتبطة 
من  الكثير  إلى  يدفع  الذي  األمر  االقتصادية، 
كبرى  لدولة  اإلمكانية  ويمنع  بينهم،  الخالفات 

أخذ  في  حليفتين  ولو  كبريين  دولتين  أو  واحدة 
المبادرة والقيادة العالمية لهذا التحول التاريخي 
في عصر الطاقة. فهناك أجندات مختلفة في هذا 

المضمار.
لكن رغم هذه التباينات فالذي يدفع بالتحول إلى 
عصر طاقة جديد هو اهتمام الرأي العام الواسع 
وحرائق  فيضانات  من  المتتالية  بالكوارث 
نظراً  البحار  مياه  منسوب  وارتفاع  الغابات 
للذوبان الجليدي في القطبين الشمالي والجنوبي 
االنبعاثات  إلى  العلماء  من  الكثير  نسبها  والتي 
العلمي السريع في تطوير  من ناحية، والتطور 

صناعة جديدة ال تعتمد على االنبعاثات.

بهاء العوام

الواليات  تبدو  ال  الصين  مع  »المواجهة«  في 
الحياد، حتى تجاه حلفائها  المتحدة منفتحة على 
مع  وقعته  الذي  األمني  فاالتفاق  األوروبيين، 
ذلك،  على  بوضوح  يدلُّ  وبريطانيا  أستراليا 
هذا  في  لغيرها  ِعبرة  كأنها  هنا  فرنسا  وجاءت 
واشنطن  »طعنة«  تمر  فهل  األمريكي،  القرار 

لباريس مرور الكرام؟
صفقة  إلغاء  في  أستراليا  لمبررات  أهمية  ال 
الغواصات مع فرنسا، التي تمتلك قدرات نووية 
كان يمكن أن تزّود بها الغواصات األسترالية لو 
أرادت، أو أرادت الواليات المتحدة، فهل رفض 
الدولي،  للتحالف  االنضمام  ماكرون  إيمانويل 
مياه  في  الصيني  النفوذ  أمريكا ضد  تعده  الذي 
لم  بايدن  أم أن جو  الهندي والهادي،  المحيَطين 

يعرض األمر عليه أصالً؟
مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي 
جوزيب بوريل يقول: إن االتحاد لم يكن يعرف 
المتحدة  الواليات  بين  الثالثية  األمنية  باالتفاقية 
صحيحا  يكون  قد  وهذا  وأستراليا،  وبريطانيا 

يُعقل  هل  ولكن  كمؤسسة،  للتكتل  بالنسبة  تماماً 
أن يغيب األمر أو يُغيّب إلى هذا الحد عن أجهزة 

االستخبارات الفرنسية واأللمانية؟
صفقة  خسرت  فرنسا  إن  يقول  العام  السياق 
ال  األوروبي  االتحاد  ألن  أستراليا  مع  القرن 
يريد خوض حرب باردة مع الصين إلى جانب 
الوساطة  يفّضل  فالتكتل  المتحدة،  الواليات 
على  حرصاً  الطرفين  بين  والتوفيق  والتسوية 
مصالحه معهما، وخشية أيضاً مغامرات أمريكية 

»أنانية« أو غير محسوبة إن جاز التعبير.
يبدو  فإنه  فعالً  االتحاد  موقف  هو  هذا  كان  إن 
حكيماً استناداً إلى تجربة الحرب »الفاشلة« على 
أفغانستان على األقل، فالوقوف إلى جانب أمريكا 
في تلك الحرب لمدة عشرين عاماً لم يعد بشيء 
وضعهم  تماماً  العكس  على  األوروبيين،  على 
واقتطع  جديدة،  هجرة  موجات  احتماالت  أمام 
اإلنساني  الدعم  لصالح  ميزانياتهم  من  المزيد 
االنسحاب  بعد  تدهورت حياتهم  الذين  لألفغان، 
األمريكي المتعجل من دولتهم، حتى لو كان هذا 
صحيحاً لم تدفع فرنسا ثمن الحياد األوروبي في 
المواجهة مع الصين فقط، وإنما دفعت أيضاً ثمن 
مبادرات للرئيس الفرنسي »ماكرون« ال تنسجم 

كثيراً مع خطط أمريكا على الساحة العالمية.

»الجيش  تشكيل  نحو  يدفع  من  أبرز  باريس 
األوروبي« الذي قد يكون بديالً عن حلف الناتو، 
الخصومة  على  الحوار  تفّضل  من  أيضاً  وهي 
مع الروس ناهيك بأن »ماكرون« هو من زار 
بكين في 2019 وعاد منها بصفقات بقيمة 15 
مواجهة  تصدّر  من  أيضاً  وهو  دوالر،  مليار 
األوروبيون  ظن  التي  أوالً«،  »أمريكا  سياسة 
ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس  تخص  أنها 
واتضح بعد أزمة أفغانستان أنها تخص »الدولة 

العميقة« في الواليات المتحدة.
رغم هذا كان يمكن لعالقات واشنطن وباريس 
االستقالل  ثورة  منذ  كانت  كما  وثيقة  تبقى  أن 
األمريكية عام 177٦، أو على األقل كان يمكن 
أن تحافظ على »َشعرة معاوية« لوال »الطعنة«، 
لتحالف  االتفاق األمني  باريس عبر  تلقتها  التي 

»أوكوس«.
فنّدت  البريطانية  تايمز«  »فايننشال  صحيفة 
اإلشكال  ولكن  االتفاق،  لهذا  عديدة  إشكاليات 
صفقة  تداعيات  هو  برأيها  إحراجاً  األكثر 
الغواصات النووية على عالقة الدول الثالث مع 
له تداعيات  فإثارة حنق باريس ستكون  فرنسا، 
سلبية على كل من الواليات المتحدة وبريطانيا، 
الروسي،  الخطر  بمواجهة  يتعلق  فيما  خاصةً 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  يُقلق  الذي 
الصيني،  الخطر  من  أكثر  القصير  المدى  على 

الذي أبرم اتفاق »أوكوس« لمواجهته.
ثمة خشية أيضاً من أن تقود »الطعنة« األمريكية 
االتحاد  بين  االستثمار  معاهدة  إحياء  إلى 
األوروبي والصين، التي ُجِمدت بسبب انزعاج 
الصحيفة  تستبعد  وال  منها،  »بايدن«  إدارة 
البريطانية ذلك رغم أن األمر يحتاج إلى موافقة 
كل دول أعضاء االتحاد األوروبي، وبعض هذه 
مثل  تتبنى  أن  قبل  كثيراً  الترّوي  تفضل  الدول 

هذا القرار.
على  االتفاق  في  األوروبيين  فشل  حال  حتى 
يمكن  األزمة،  هذه  في  للفرنسيين  داعم  إجراء 
األمريكي  التحالف  عباب  تشق  أن  لباريس 
فرنسا  بكين،  مع  تحالفها  بمجرد  الصين  ضد 
في  دائم  وعضو  األوروبي  االتحاد  قطبي  أحد 
مجموعتي  في  أساسي  وعضو  األمن  مجلس 
»السبع« و«العشرين«، وسابع دولة على قائمة 

أقوى االقتصادات العالمية، وفي المرتبة نفسها 
لتقارير  قائمة أقوى جيوش األرض، وفقاً  على 

مختصة في المجالين.
واقعياً الضربة التي تلقتها فرنسا أصابت االتحاد 
يأمن  من  التكتل  دول  بين  يعد  ولم  األوروبي، 
الغواصات  أن »طعنة  واشنطن، خاصةً  جانب 
بأيام فقط »طعنة« االنسحاب  تلت  األسترالية« 
األمريكي من أفغانستان، والعجز الذي شعر به 
اليوم  تحول  قد  االنسحاب  هذا  في  األوروبيون 
تحرر  دفاعية  قوة  لتشكيل  ألماني  مقترح  إلى 
بروكسل من التبعية العسكرية لواشنطن وتجعل 
األوروبيين أصحاب قرار في مواجهة األزمات 

الخارجية.
أزمة أفغانستان لم تكن الطعنة األمريكية األولى 
األخيرة،  تكون  ولن  األوروبيون  يتلقاها  التي 
فماذا جلبت الواليات المتحدة لالتحاد األوروبي 
لحل  تعطيلها  وفي  العراق؟،  على  حربها  في 
التكتل في  األزمة السورية؟، وتخليها عن دول 
النشاط  مع  بالتعامل  »انتهازيتها«  وفي  ليبيا؟، 
التركي شرق المتوسط؟، وفي سلوكها المتناقض 
تجاه روسيا والصين، وقائمة أخرى طويلة من 

وحدهم  األوروبيون  ويدفع  دفع  التي  القضايا 
كلفتها.

األمريكية  الطعنات  أحدث  »أوكوس«  اتفاق 
االستقالل  إلى  األوروبي  االتحاد  حاجة  يعزز 
عاناه  وما  العالم،  مع  التعامل  في  أمريكا  عن 
إلى  يتحول  قد  االتفاق  جراء  من  الفرنسيون 
إجراءات تذّكر الجميع بأن القارة العجوز تضم 
دوالً عظمى، وأن التكتل قطب عالمي اقتصادي 
سيمر  ذلك  إلى  الطريق  وعسكري،  وسياسي 
حتماً بسجاالت أوروبية صاخبة ويواجه تحديات 
تبقى ممكنة خالل سنوات  كثيرة، ولكن والدته 

وليس عقود.
في  فرنسا  بإرضاء  المعنية  األطراف  ستُفلح 
أزمة الغواصات األسترالية عبر حل تعويضي، 
بين  الخالف  جوهر  يعالج  لن  الحل  هذا  ولكن 
االتحاد األوروبي وأمريكا، والمتمثل في انكسار 
والتاريخي  االستراتيجي  التحالف  وتحول  الثقة 
بين الطرفين إلى عبء على األوروبيين، وتبعية 
الغنائم  لهم  تجلب  لم  المتحدة،  للواليات  عمياء 
وال االستقرار الداخلي وال حتى السالم اإلقليمي 

والدولي، لم تجلب لهم إال »الطعنات« فقط.

خليل : اللقاءات التركّية السورّية هدفها عرقلة الحلول وضرب المشروع الديمقراطي

وبيّن بأن اللقاءات مع المجلس الوطني الكردي 
لم تُستأنف بعد، وعلى المجلس التخلي عن النهج 
العدائي ضد اإلدارة الذاتية الستمرار المحادثات، 
بشكٍل  توجيهاته  يتلقى  المجلس  بأن  وأوضح 
يتحرك  حيث  التركية،  المخابرات  من  مباشر 

كجزء من المخابرات التركية في روج آفا.
جاء ذلك خالل حوار أجرته معه وكالة هاوار 

لألنباء وكان نص الحوار كالتالي:

التركيّة  المخابرات  بين  اجتماعات  تُعقد  ـ 
معلومات  أية  لديكم  هل  بدايةً  والسوريّة، 
القواسم  هي  وما  اللقاءات،  هذه  حول 
المشتركة التي تدفع هذين الطرفين إلجراء 

هذه المباحثات؟  
تركيا تدخلت وساهمت في تدهور األوضاع في 
الحقيقة  وفي  المناطق،  بعض  واحتلت  سوريا 
السورية،  الثورة  ملف  مسار  غيرت  التي  هي 
حكومة  مع  العالقات  إقامة  تعيد  اآلن  لكنها 
دمشق. فما السبب؟ لم تتوقع الدولة التركية بقاء 
حكومة دمشق في السلطة لفترة طويلة والدفاع 
القوى  تستولي  أن  هو  هدفها  كان  نفسها.  عن 
التابعة لها على السلطة، وعلى رأسها اإلخوان 
لم  المرتزقة،  المجموعات  وبعض  المسلمين 
داخل  الديمقراطي  المشروع  يتطور  أن  تتوقع 
على  المشروع  هذا  ممثلو  يتمكن  وأن  سوريا 
إقامة  من  والعقبات،  العراقيل  كل  من  الرغم 
نظام ديمقراطي وأن يتحول إلى نموذج يُحتذى 

به لسوريا والشرق األوسط.
عندما رأت الدولة التركية تطور نظام ديمقراطي 
في شمال وشرق سوريا وفي سوريا بشكٍل عام 
ويضمن  العالم،  في  به  يُحتذى  مثاالً  وأصبح 
جهة  فمن  بالخطر،  شعرت  واالستقرار  األمن 
فشلت المرتزقة التابعة لها، ومن جهة أخرى لم 
تنجح  ولم  نتيجة  أي  إلى  مباحثات جنيف  تصل 
وكلما  لسوريا،  جديد  دستور  كتابة  محاولة  في 
الديمقراطي  النظام  ضد  هجماتها  من  صعّدت 
في مناطق شمال وشرق سوريا، كان هذا النظام 
يتطور ويتقدم وعليه فقد لجأت اآلن إلى الخيار 

الثالث وهو إعادة العالقات مع حكومة دمشق.

الفترة  هذه  في  التهديدات  يُطلقون  لماذا  ـ 
ضد  الحالية  مخططاتهم  تستند  ماذا  وإلى 

المنطقة؟ 
جرى  عفرين  قضية  وخالل   2018 عام  في 
اتفاق بين روسيا وتركيا، وعدت الدولة التركية 
على  دمشق  وحكومة  وحلب  دمشق  بحماية 
حساب عفرين، تحالفتا مع حكومة دمشق، واآلن 
تسعيان إلى استمرار وتطوير ذلك التحالف الذي 
عام  وانكشف   2017 عام  أساسي  بشكل  بدأ 

.2018
بعد  الديمقراطي  النظام  انهيار  يتوقعون  كانوا 
تزال  ال  كانت  التجربة  ألن  عفرين،  احتالل 
بالنسبة  مهمة  مكانة  لعفرين  أن  كما  حديثة، 
هذا  أن  رأوا  ولكنهم  سوريا،  وشرق  لشمال 
النظام لم ينهار، لذلك بدأوا بالهجوم على كري 
سبي وسري كانيه، ولكن النظام لم ينهار أيضاً، 
الهجمات  فهذه  آخر  خيار  أمامهم  يعد  لم  لذلك 
وتواجهها  مأزق،  في  أيضاً  تضعهم  االحتاللية 
المقاومة  تتصاعد  الصعوبات، حيث  العديد من 
والسياسية  االقتصادية  األزمات  وتتفاقم  ضدها 
مع  تحالفها  أن  كما  تركيا،  في  واالجتماعية 
لذلك، فهي  حكومتي دمشق وروسيا في خطر. 
تريد اآلن عقد صفقة مع حكومة دمشق من خالل 
المخابرات والعالقات المختلفة وأوراق أخرى.

هاكان  لقاء  عن  معلومات  أي  لديكم  هل  ـ 
فيدان وعلي مملوك؟

بدأت اجتماعاتهم بشكٍل فعلي عام 2017، وعقد 
بعضها خارج دمشق مثل بغداد، األمر المهم هو 
أن الدولة التركية تريد بطريقة ما بناء عالقات 
وتهديدها  عليها  والضغط  دمشق،  حكومة  مع 

وعدم السماح بأي حل داخلي في سوريا.

ـ لماذا بغداد؟ وهل هناك قوى أخرى شاركت 
دمشق  حكومة  عدا  االجتماعات  هذه  في 

والمخابرات التركيّة؟
تحالفات  في  الدخول  التركية  الدولة  خطة  هذه 
مع دول الجوار لتوجيه ضربة للشعب الكردي 
صاحب مشروع األمة الديمقراطية والثورة، من 
المستحيل أال يؤثر ما يحدث في روج آفا على 
التركية  الدولة  نفذت  لقد  عام،  بشكٍل  كردستان 
مقاتلي  ضد  والهجمات  العمليات  من  العديد 
الدفاع  ومناطق  ومخمور  وشنكال  الكريال 
المشروع لكنها لم تحقق النتيجة المرجوة، لكن 
في  المقاتلون  يهزم  ولم  تهزم  لم  آفا  ثورة روج 
الدولي،  الصعيد  على  حتى  كردستان،  جبال 
التجأت للعديد من الدول من أجل تبرير هجماتها 
دولياً والتعاون مع الدول المجاورة للقضاء على 
الغارات  تشن  كانت  سابقاً  الكردية،  الحركة 
بالطائرات الحربية، اآلن تسعى للهجوم براً عبر 
تلك الدول، على سبيل المثال كانت سابقاً تغتال 
الثوار  تغتال  واآلن  أوروبا،  في  الكرد  الثوار 

الكرد في شوارع مدن باشور كردستان.
منذ فترة وهي تقطع المياه عن سوريا والعراق 
وتعّرض حياة األهالي للخطر وبعد أن تفاقمت 
المشكلة أرسلت الدولة التركية ممثليها إلى بغداد 
يجب  ولكن  المياه  مشكلة  حل  يمكننا  وقالت: 
االبتزاز  إلى  تلجأ  إنها  أيضاً،  معي  تتعاون  أن 
العراق،  مع  اتفاقات  عقد  تريد  الصفقات،  لعقد 
العراقية  الحكومة  فيه  تتجه  وقت  في  وخاصةً 
نحو االنتخابات، وال أحد هناك يريد الخوض في 
مشاكل مع الدولة التركية، عقدوا اجتماعات في 

بغداد أيضاً، ويسعون للضغط على بغداد لفرض 
الهجمات  في  شريكة  وجعلها  عليها  شروطهم 

على حركة التحرر الكردستانية.

ـ بعد هذه االجتماعات، نفذت االستخبارات 
التركية المزيد من عمليات االغتيال، ووقعت 
السليمانية،  في  مؤخراً  الحوادث  هذه  مثل 
ماذا تعني هذه الهجمات وما مدى مشاركة 
هذه  في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 

االجتماعات؟
تستخدم  لذلك  حرج،  وضعٍ  في  التركية  الدولة 
وحشية  أساليب  إلى  وتلجأ  الكيماوية  األسلحة 
طريق  إعاقة  تستطيع  ال  لكنها  المدنيين  ضد 
للعزلة  يتعرض  آبو  القائد  الحرية،  حركة 
سجنه  داخل  العقوبات  عليه  وتُفرض  المشددة 

تنفذ  كما  السياسيين،  على  الضغط  وتمارس 
بل  بذلك،  تكتفي  وال  كردستان،  ضد  هجمات 
أيضاً،  الجوار  تقبل وجود األحرار في دول  ال 
في  يد  له  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
تسهيل تحركات المخابرات التركية والتمهيد لها 

ومساعدتها. 
الحرب  دخل  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
ضد الكريال إلى جانب الدولة التركية، حتى أنها 
آفا  روج  باسم  أسستها  التي  القوات  استخدمت 
في هذه الحرب، منذ فترة وهي تفرض حصاراً 
آفا وما زال ممثلو اإلدارة  اقتصادياً على روج 
إلى  اآلن  ويسعى  هولير،  في  محتجزين  الذاتية 
وبعض  التركية  الدولة  بين  الوسيط  دور  لعب 
خرج  لقد  الخليج،  دول  مثل  األخرى  الدول 
مصالحه  حماية  إطار  من  الديمقراطي  الحزب 

وأصبح شريكاً لحكومة أردوغان.

فترة  منذ  الكردي  الوطني  المجلس  دأب  ـ 
يدعو  والبيانات  التصريحات  إصدار  على 
كل  رغم  عفرين  إلى  للعودة  األهالي  فيها 
تُقيّمون  كيف  هناك،  تحدث  التي  الجرائم 
ومن  الكردي،  الوطني  المجلس  تحركات 

يقف وراءها وما هو الهدف؟
من المعروف أن المجلس الوطني الكردي عضوٌّ 
الدولة  مع  عالقات  وله  السوري  االئتالف  في 
التركية، وإلى جانب تبعيته للحزب الديمقراطي 
الكردستاني؛ فإنه بات يتلقى تعليماته وتوجيهاته 
من المخابرات التركية، بل إنه يلتزم بتوجيهات 
المخابرات التركية أكثر من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني نفسه، المجلس الوطني وجد له خط 
التركية، ولم يعد  المخابرات  اتصال مباشر مع 

يتحرك كمشروع من أجل روج آفا، بل يتحرك 
كجزء من المخابرات التركية في روج آفا، من 
أجل حماية مصالح أردوغان، والمجلس الوطني 
بدوره  يرّوج للدعاية المناهضة لإلدارة الذاتية 
بين أبناء المنطقة وخاصةً بين الشعب الكردي، 
ويشرعن االحتالل التركي لمناطق شمال وشرق 
عفرين  مثل  المحتلة  المناطق  سيما  ال  سوريا، 

وكري سبي وسري كانيه.
التي  المرتزقة  المجموعات  إن  يقولون  اآلن 
مرتزقة  ليست  المحتلة  األراضي  على  تسيطر 
وهم ال يرتكبون االنتهاكات والجرائم، ويريدون 
الصعيد  على  االحتالل  على  الشرعية  إضفاء 
ثم طرح فكرة ما يسمى »العودة  الدولي، ومن 
وتم  كانيه«،  وسري  سبي  وكري  عفرين  إلى 

التركيز بشكٍل خاص على عفرين.
يهتمون ألمر  ومن هنا أقول لهم إذا كانوا فعالً 

أهالي روج  يعود  أن  الكردي ويريدون  الشعب 
آفا إلى أرضهم، فلماذا لم نسمعهم يطلبون عودة 
كردستان  وباشور  تركيا  في  الموجود  شعبنا 
وأوروبا العودة إلى دياره، لماذا يركزون بشكٍل 
األراضي  من  خرج  الذي  شعبنا  على  خاص 
يقول  أنه  بمعنى  العودة؟  منهم  ويطلب  المحتلة 
يجب أال يعودوا إلى المناطق الواقعة تحت مظلة 
اإلدارة الذاتية، بل العودة إلى المناطق المحتلة.

يعمل المجلس الوطني ضدنا سياسياً ودبلوماسياً 
كان  ومؤخراً  العدو،  مع  ويتحالف  واجتماعياً 
للقتال  أيضاً  بإرسالهم  فقام  الشباب  بعض  لديه 
ذلك  من  أكثر  ِعداء  هناك  ليس  الكريال  ضد 
ليفعل، ما زال يعتبر نفسه كردياً ويطرح نفسه 
غير  ازدواجية  هذه  الكردي،  للشعب  كممثل 
يجب  ولكن  األمر  هذا  يعرف  شعبنا  مقبولة 

قبل  عليه،  التغطية  وعدم  ذلك  بفضح  نقوم  أن 
مكتسباته  حول  االلتفاف  شعبنا  على  شيء  كل 

والدفاع عنها، الكل مطالب بأن يقول لهم كفى.
  

المجلس  وبين  بينكم  لقاءات  هناك  هل  ـ 
الوطني الكردي؟

تم تعليق اجتماعاتنا منذ الشهر العاشر من العام 
الوقت،  ذلك  منذ  اجتماعات  نعقد  ولم  الماضي 
جرت بعض اللقاءات من قبلنا ومن قبل المجلس 
قوات  سواء  الضامنة  األطراف  مع  الوطني 
سوريا الديمقراطية أو أمريكا، وهم أيضاً كانوا 
لقاءات  تجِر  لم  ولكن  سيحدث  ماذا  يسألون 

مباشرة بيننا وبين المجلس الوطني.

أساس  أي  فعلى  المباحثات  أُجريت  إذا  ـ 
ستُجري وما هي النقاط الرئيسة؟

قبل كل شيء يجب أن يخرج المجلس الوطني 
ذهب  فإذا  العدائي،  النهج  عباءة  تحت  من 
لديه  نتفق؟  أن  يمكننا  فكيف  العدو  مع  وتحالف 
الدولية ضد  األطراف  مع  لقاءات  تجري  لجنة 
التي  األحزاب  بعض  وهناك  الذاتية  اإلدارة 
ولديه  الشعب،  بين  المضادة  الدعاية  تروج 
تعمل  لكنها  جميعاً  افتتاحها  تم  المكاتب  بعض 
على إثارة الفتنة وتخدم األعداء، إنه ال يعترف 
نصف  بمنحه  ويطالب  الذاتية  اإلدارة  بنظام 
تعترف  وأنت ال  بالنصف  تطالب  اإلدارة كيف 
الوطني  المجلس  على  يجب  لذلك  أصالً؟  بها 
إعادة النظر في وضعه، وباختصار عليه وقف 
التعامل مع أعدائنا ومن ثم يمكننا النقاش حول 

التفاصيل األخرى.

كما  الوطن  خارج  هامة  اجتماعات  -هناك 
مكثفة  ومباحثات  لقاءات  حركة  هناك  أن 
وتركيا  وروسيا  أمريكا  من  كل  جانب  من 
وحكومة  الديمقراطية  سوريا  ومجلس 
على  اللقاءات  هذه  كل  تأثير  فما  دمشق، 

المنطقة؟
ولم  السوريّة  األزمة  أعوام على  مضت عشرة 
تحل بعد ويبدو أنها ستستمر لفترة أطول، لكن كل 
دولة دخلت في هذا الملف تريد حماية مصالحها 
إعادة  البعض  يريد  لصالحها،  النتائج  وتوجيه 
حوارات  في  والدخول  جنيف  موضوع  طرح 
األرض  على  نفوذه  تعزيز  يريد  الكل  مباشرة، 
ندافع عن  أية حوارات، ما يهمنا هو كيف  قبل 
ثورتنا وما هي المسؤوليات التي تقع على عاتقنا 
أنفسنا  عن  ندافع  وكيف  تنظيمنا  نعزز  وكيف 
ضد الهجمات التي تستهدفنا، المهم هو ما يقرره 
الشعب السوري عن مصيره كما يتواصل العمل 
من  جزء  وهذا  بمناطقنا،  الخاص  الدبلوماسي 

هذه الثورة.

أكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة في حزب االتحاد الديمقراطي آلدار خليل بأن دولة االحتالل التركي تعمل على إبرام صفقات جديدة مع حكومة 
دمشق في محاولة منها لفرض بعض األمور على حكومة دمشق، وأشار إلى أن اللقاءات بين المسؤولين في المخابرات السورية والتركية لها أهداف 

منها عرقلة أية حلول أو حوار داخل سوريا.
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المجلُس الوطنّي الكردّي... الدوُر والعالقاُت
رامان آزاد

التي تُطرُح لدى تشكيل أّي كيان  أولى القضايا 
والمهمة  باألهداف  تتعلق  عسكرّي،  أو  سياسّي 
السؤال  يطرُح  لذلك  ووفقاً  عاتقها،  على  الملقاة 
الكردّي وما يمكن  الوطنّي  المجلس  حول عمِل 
تسميته بجناحه العسكرّي »بيشمركة روج آفا«، 
من  سنوات  تسع  بعد  حققها  التي  المنجزات  ما 
عام  بشكٍل  السوريّة  األزمة  سياق  في  التشكيل 
الذي  لالسم  وفقاً  بالتحديد،  سوريا  كرد  وخدمة 
فيها؟  يحضرون  التي  الميادين  وأّي  يحملونه؟ 

وما طبيعة تحالفاتهم؟

تأسيس املجلس

األحزاُب  شّكلِت  السوريّة،  األزمة  بدايِة  مع 
الكرديّة نواة ابتدائيّة للتنسيق والعمِل المشترِك، 
أطلقت عليها »المبادرة الوطنيّة الكرديّة«. وتمَّ 
وبعد   .2011 عام  أيار   11 في  عنها  اإلعالن 
الوطنّي  المجلس  تشكيل  تمَّ  قصير  بوقت  ذلك 
من  األول  تشرين   2٤ في   ENKS الكردّي 
العام ذاته، بقرار من مسعود البرزاني. وتم ذلك 
بصورةٍ خاصة ليكون التيار البديل وفي مواجهة 
وانضمت  الكرديّة«.  الوطنيّة  الحركة  »مبادرةِ 
الوطنّي  المجلِس  إلى  أخرى  أحزاٍب  خمسة 

الكردّي في أيار عام 2012.
في 12 تموز 2012 تمَّ التوقيُع في هولير على 
تأسيِس الهيئة الكرديّة العليا، باتفاٍق ما بين حزب 
االتحاد الديمقراطّي والمجلس الوطنّي الكردّي، 
السابق  كردستان  إقليم  رئيس  برعاية  وذلك 
عدٍد  من  المجلُس  ويتكوُن  بارزاني،  مسعود 

متساٍو من أعضاء كال الجانبين.
باسم  عسكرّي  فصيل  تشكل   2012 عام  في 
مسعود  من  بطلٍب  آفا”،  روج  “بيشمركة 
تدريبات  وتلقّوا  آفا  روج  أبناء  من  البرزاني، 
عسكريّة على يد خبراء االستخباراِت التركيّة في 
بإقليم باشور، وفي حزيران 2015  معسكرات 
 ”ENKS الكردّي  الوطنّي  »المجلس  أعلن 
تابعة له، إال  تبنيه لها، وأنّها أصبحت  بياٍن  في 
وتقول  وفكريّاً،  عقائديّاً  فهي  شكليّة  التابعيّة  أّن 
وزارة البيشمركة في باشور كردستان بأّن هذه 
المجموعات المسلحة تابعة لها. وتتكون من ثالثة 
عنصر،   3500 يتجاوز  عددي  بإجمالي  ألوية 
يتمركزون في عين عوير قرب الحدود، ولكن 
العسكريّة،  الكيانات  تشكيل  في  األهم  المسألة 
تتعلق بالدور الذي تقوم به قبل التسليح والعدد، 
واليوم بعد تسع سنوات من تشكيل هذه القوات، 
الطويلة  المعارك  في  مساهمات  أيّة  لها  يكن  لم 
الذي يطرح نفسه،  السؤال  ضد اإلرهاب. وأما 
مادامت عفرين وسري كانيه اليوم تحت سيطرة 
جيش االحتالل التركي، لماذا ال تدخل إليها هذه 
القوات، ما دامت تحظى بثقة أنقرة ورعايتها؟ ما 

الدور الذي تقوم به في باشور حتى اليوم؟  
إقليم  في  الوطنّي«  »المجلِس  وجودُ  أتاح 
للقاِء  له  الفرصةَ  حكومته،  وبرعايِة  كردستان 
أوغلو  داود  أحمد  واجتمع  األتراك،  المسؤولين 
المجلس  بممثلي  للخارجيّة(  كان وزيراً  )عندما 
 ،2012 آب  في  هولير  في  الكردّي  الوطنّي 
التمثيِل  بحصِر  ترغُب  أنقرة  أنَّ  واضحاً  وبدا 
وقع   2013 آب   27 وفي  بالمجلس.  الكردّي 
وفد العالقاِت الوطنيِّة والخارجيّة التابع للمجلِس 
السياسيّة  الهيئة  وفد  مع  الكردّي؛  الوطنّي 
االنضمام  وثيقة  السورّي،  الوطنّي  لالئتالف 
في  مباشراً  حضوره  ليكوَن  »االئتالف«،  إلى 

إسطنبول ويأتمر مباشرةً من تركيا.
في 28 تشرين األول 2019 أطلق القائد العام 

لقوات سوريا الديمقراطية )قسد( مظلوم عبدي، 
مبادرة أعلن خاللها استعداد “قسد” للعب دور 
“وطنّي” في تقريِب وجهات النظر بين األطراف 
الوحدةِ  أسس  ومناقشة  آفا  روج  في  الكرديّة 
الوطنيِّة، وصوالً إلى موقٍف موّحٍد يساعدُ على 
شعبنا”.  حياة  من  المصيريّة  المرحلة  “تجاوز 
بقبول  يكتِف  لم  الوطنّي«  »المجلَس  أّن  إال 
الشراكة، بل وضع شروطاً تستهدُف مباشرةً كلَّ 
المنجزاِت التي تّم تحقيقها خالل سنواٍت، وتحقَق 

المطالَب التركيّة. 
التقارِب  مسار  في  تُبذل  الجهود  كانت  وفيما 
الكردّي، أعلن رئيس المجلس الوطنّي الكردّي، 
تشكيل  تموز 2020، عن  في 28  المال  سعود 
التحالف  وضمَّ  والحرية«،  السالم  »تحالف 
الغد  وتيار  الكردّي،  الوطنّي  المجلس  من:  كالً 
السورّي، والمنظمة اآلثوريّة، والمجلس العربّي 

في الجزيرة والفرات.

متويٌل من االستخبارات الرتكّية

المجلس  تدير  التي  والشخصيات  األحزاب 
الديمقراطّي  الحزب  هي:  الكردّي  الوطنّي 
الحزب  المال،  سعود   - سوريا   - الكردستانّي 
طاهر صفوك،   - الكردّي  الوطنّي  الديمقراطي 
نعمت   - الكردّي  الديمقراطي  المساواة  حزب 
داوود، حزب اإلصالح الكردّي - فيصل يوسف، 

حزب يكيتي الكردّي السوري - إبراهيم برو.
لالجتماعاِت  الخمسة  األحزاب  هذه  قادة  انضم 

الجارية في تركيا مراٍت عديدة، من أجل القضاِء 
على منجزات ثورة روج آفا. كما عقدوا صفقات 
تمويُل  وتمَّ  التركيّة.  االستخباراِت  أجهزةِ  مع 
هؤالء السياسيين الخمسة من قبِل الدولة التركيّة.
تأسيسه  منذ  الكردّي  الوطنّي  المجلُس  يعمِل  لم 
ثم انضم بعد ذلك  آفا.  الكرد في روج  من أجل 
إلى ما يسمى االئتالف الوطنّي السوري، الذي 
يتألف بالكامل من مجموعات المرتزقة المدربة 
للدولة  السرية  األجندات  لخدمة  خاص  بشكل 
إرادة  وفق  يتحركون  فهم  سوريا.  في  التركيّة 
تقوم  المرتزقة  التنظيمات  التركيّة. وهذه  الدولة 

بمهمة استخباراتية للدولة التركيّة في سوريا.

فتح  في  دوراً  هذا،  المرتزقة  تنظيم  لعب  كما 
الباب الحتالل جرابلس والباب، من خالل تغيير 

لباس مرتزقة داعش.
لعب مرتزقة االئتالف الوطنّي بما فيها المجلس 
عفرين  احتالل  في  دوراً  الكردّي،  الوطنّي 
وسري كانيه وكري سبي، وفي تهجير عشرات 

اآلالف من أهالي روج آفا.

املسؤولّية عن احتالل عفرين

 قبل احتالل عفرين عام 2018 ُعقد في مدينة 
أعضاء  بمشاركة  اجتماع  )عنتاب(  ديلوك 
المجلس الوطنّي الكردّي. في هذا االجتماع الذي 
إنشاء  تم  اإلعالم  وسائل  في  عنه  اإلعالن  تم 
»المجلس المحلي لعفرين« وتعيين حسن شندي 
رئيساً للمجلس. وهو من مدينة عفرين وعضو في 
حزب الحرية )آزادي( الذي انضم إلى المجلس 
الكردّي عام 2011. في عام 201٤،  الوطنّي 
السوري  الكردّي  الديمقراطي  الحزب  اتحد 
)آزادي(  الحرية  حزب  فرعي  مع  )البارتي( 
بقيادة مصطفى جمعة ومصطفى أوسو، وحزب 
الديمقراطي  الحزب  لتشكيل  الكردستانّي  يكيتي 
آزادي.  حزب  حل  وتم  سوريا.  في  الكردّي 
واستمر في وجوده داخل هذه األحزاب وأصبح 
الكردّي.  الوطنّي  المجلس  في  فاعالً  عضواً 
الكردّي  الوطنّي  المجلس  في  الفاعل  العضو 
تجري  التي  واالختطاف  المجازر  عن  مسؤول 
الواقع  وفي  عفرين.  في  المدنيين  مئات  بحق 

الوطنّي  المجلس  اهتمام  المثال مدى  يُظِهر هذا 
الكردّي بالقومية الكرديّة، التي يتخذ منها غطاء 

في كل مناسبة.
شفق  يني  صحيفة  مع  مقابلة  في  شندي،  وقال 
العدالة  حزب  من  بقربها  المعروفة  التركيّة، 
والتنمية في 1 نيسان عام 2018: »ال يمكن نزع 
بذور القمع التي زرعها حزب العمال الكردستانّي 
في شهرين، للقضاء على هذا الخطر هناك يجب 
أن نعمل مع تركيا، يجب أن تصبح اللغة العربية 
نريد  ولكننا  الكرديّة.  اللغة  من  بدالً  التعليم  لغة 
اختيارياً«.  درساً  الكرديّة  اللغة  تكون  أن  أيضاً 
الكردّي  الوطنّي  المجلس  مجموعات  وشاركت 
احتالل  في  السوري«  الوطنّي  »الجيش  ضمن 
كتيبة سمرقند.  اسم  تحت  كتائب  بست  عفرين، 
أنه  الكردّي،  الوطنّي  المجلس  مسؤولو  أعلن 
إضافة للجيش التركّي ومرتزقة الجيش الوطنّي 
تابعة  مسلحة  مجموعات  أربع  هناك  السوري، 

لهم منضمة لعملية احتالل عفرين.

لقاءات مكثفة مع
 االستخبارات الرتكّية

وتقارير  سريّة  وثائق  هاوار  وكالة  نشرت 
مسؤولي  مع  تركيّاً  اجتماعاً   1٦ من  ورسائل 

المجلس الوطنّي الكردّي وأجهزة االستخبارات 
 PDK والحزب الديمقراطي الكردستانّي MIT
ومسؤولين أمريكيين في عام 2019. واحتوت 
الوطنّي  المجلس  مسؤولو  كتبها  التي  التقارير، 
الكردّي بأنفسهم، على معلومات مثيرة لالهتمام.
مثل  الكردّي  الوطنّي  المجلس  قياديو  اجتمع 
الحكيم  وعبد  حاجو  وكاميران  برو  إبراهيم 
بين  حمو  الباسط  وعبد  حاجو  وسيامند  بشار 
أعوام 201٦ و2019؛ 1٦ مرة باالستخبارات 
و12  واسطنبول،  وأنقرة  ديلوك  في  التركيّة 
للحزب  التابعة  المخابرات  وكاالت  مع  مرة 
وأربع  هولير،  في  الكردستانّي  الديمقراطي 

وظهرت  األمريكيين.  المسؤولين  مع  مرات 
في  شاركوا  الذين  المخابرات  أعضاء  أسماء 

االجتماعات في الصحافة.
ال  الذي  الكردّي،  الوطنّي  المجلس  موقف  إن   
يخدم النضال القومي الكردّي، هو في الواقع ال 
يختلف عن موقف جبهة النصرة وبقايا مرتزقتها 
التي احتلت سري كانيه عام 2012، ومرتزقة 
داعش الذين استهدفوا الشعب الكردّي بأمر من 

الدولة التركيّة عام 201٤.
اليوم، تتشابه هجمات مرتزقة النصرة وداعش 
إلى  والهادفة  التركيّة،  الدولة  من  المدعومة 
القضاء على ثورة روج آفا، مع هجمات الحزب 
الديمقراطي الكردستانّي على لغة وثقافة وثورة 

روج آفا.
لم يتمكن المجلس الوطنّي الكردّي الذي يتحرك 
االستخبارات  أجهزة  مع  ويتعاون  األعداء  مع 
التركيّة منذ بداية ثورة روج آفا، من كسر إرادة 
هو  الكردّي  الوطنّي  المجلس  الكردّي.  الشعب 
عقبة تقف في طريق الكيان السياسي لروج آفا. 
فالمجلس الوطنّي الكردّي يؤازر الدولة التركيّة 

ومرتزقتها عندما يقعان في مأزق.

دعوة أهايل عفرين إىل 
قبضة االحتالل

أهالي  لعودة  الكردّي،  الوطنّي  المجلس  يرّوج 
ألمنهم،  ضمانات  أّي  دون  قراهم  إلى  عفرين 
وينتقص  العودة«،  »انتفاضة  ذلك  ويسّمي 
في  الصامدين  عفرين  أهالي  قدر  من  عمداً 
المخيمات، ويسيء إليهم ويدعو إلى إنهاء وجود 
عفرين،  قضية  تمييع  سياق  في  المخيمات، 
يرتكبها  التي  اليوميّة  االنتهاكات  ويتجاهل 
مرتزقة االحتالل التركّي، والتي تتضمن جرائم 
القسرّي  واإلخفاء  التعسفّي  واالختطاف  القتل 
والتعذيب  الكرد،  المواطنين  آالف  طالت  التي 
في  استشهدوا  العشرات  أن  لدرجة  الوحشّي 
المنازل  على  االستيالء  وكذلك  السجون،  أقبية 
اإلتاوات  وفرض  الزيتون  وحقول  واألمالك 
على المواسم الزراعيّة وكّل شيء، وصوالً إلى 
اآلثار  وسرقة  والمدنيين  الشهداء  مقابر  تدمير 

وتهريبها. 
وعادوا  الدعاية،  البعض  على  انطلت  وقد 
األشخاص  عشرات  وتعرض  عفرين،  إلى 
المرتزقة.  أيدي  على  والتعذيب  لالختطاف 
وأوضح األمين العام لحزب اليسار الديمقراطي 
سياسات  أنَّ  كدو،  صالح  سوريا،  في  الكردّي 
بهجماِت  شبيهة  الكردّي  الوطنّي  المجلس 
المرتزقة التي حاولت قمع ثورة روج آفا، وقال: 
ثورة  مع  المكتسبات  من  العديد  ظهرت  »لقد 
والجرحى  الشهداء  آالف  قدمنا  لقد  آفا،  روج 
والتنظيمات  داعش  مرتزقة  ضد  الحرب  في 
مرحلة  المرحلة  هذه  كانت  األخرى.  اإلرهابيّة 

تاريخيّة بالنسبة للكرد«. 
اآلن  عفرين  في  الحالي  »الوضع  وأضاف: 
ومنظمات  مؤسسات  جميع  أمام  للعيان  واضٌح 
حقوق اإلنسان. وأعدّت منظمات حقوق اإلنسان 
تقارير تخص جرائم الدولة التركيّة ومرتزقتها. 
وتعمل الدولة التركيّة حالياً مع المجلس الوطنّي 

الكردّي، لتبرير احتاللها واكتساب الشرعية«.
الدولة  مع  اجتماعاً  عقدوا  أيضاً  هذا  قبل 
الدولة  تستخدم  أيضاً  ديلوك، واآلن  التركيّة في 
أن  أظن  ال  الكردّي.  الوطنّي  المجلس  التركيّة 
أن  المقبول  غير  فمن  سينجح،  المشروع  هذا 
الدولة  لصالح  الكردّي  الوطنّي  المجلس  يعمل 

التركيّة«.
الكردّي  الوطنّي  المجلس  إن  كدو،  صالح  قال 
كان  »إذا  وقال:  التركيّة.  للدولة  نفسه  رهن 
بمصالح  حقاً  يهتم  الكردّي  الوطنّي  المجلس 
الشعب الكردّي، فال يجب أن يصبح جزءاً من 
االئتالف السوري الذي يحتل سري كانيه وكري 
سبي، يجب أال يصبحوا شركاء في قتل الشعب 
الوضع  هذا  آفا  روج  أهالي  يقبل  لن  الكردّي، 
الكردّي  الوطنّي  المجلس  على  ويجب  أبداً، 
توضيح موقفه من هذا الموضوع على الفور«.

وذكر صالح كدو، أنَّ المجلس الوطنّي الكردّي 
لم يخدم الشعَب الكردّي مرة واحدة منذ انضمامه 
تقييمه: »إنَّ  إلى االئتالف. وقال كدو في نهاية 
المجلَس الوطنّي الكردّي ال يخدم الشعب الكردّي. 
ارتكبوا  الذين  االئتالف  راية  تحت  يتحرك  إنه 
هو  االئتالف  الكردّي.  الشعب  بحّقِ  المجازر 
العدو األكبر للشعِب الكردّي. وهو يعادي الكرد 
أكثر من حكومِة دمشق. برأيي كسياسّي كردّي، 
أنه يجُب تخليص المجلس الوطنّي الكردّي من 
هذه القذارة. المجلس الوطنّي الكردّي شريك في 
آفا  لها روج  تتعرض  التي  الهجمات والمجازر 

ويجب عليه التوقف عن ذلك.

بابلو نيرودا... أيقونة الثَّورة الّتشيلّية

ارع... وجه آخر للحياة مسرح الشَّ

إعداد/ دجوار أحمد آغا 

َمن ِمنا لم يتغنى بأشعاره التي انتشرت في سائِر 
الرئيسيّة،  اللُّغات  وبمعظم  المعمورة  أرجاء 
عِرفنا ثورة تشيلي وشعبها من خالله ومن خالل 
قصائده التي تغنى فيها بمقاومِة شعب تشيلي في 
مواجهة الديكتاتورية البغيضة التي حكمت بُلدان 
أمريكا الجنوبية ومن ضمنها جمهورية التّشيلي. 
امتازت قصائده بالبُعد اإلنساني وحاالت العشق.

 
لنتعرف عىل تشييل أوالً

يعود تاريخ تشيلي إلى ما قبل 3000 عام ق.م 
قبائل )مانوتشي وأمار( وهم  يقطنها  حيُث كان 
الّسكان األصليون للبالد. يُعد الرحالة البرتغالي 
ماجالن 1٤80/ 1521 أّول من اكتشف تشيلي 
خالل رحلٍة بحريّة قام بها في األّول من تشرين 
الثاني 1520، كما يُعد اإلسبان أّول المستعمرين 
األوروبيين لتشيلي من خالل الحرب التي شنّها 
فالديفيا  دي  بيدرو  اإلسباني  الجيش  في  النقيب 
اإلسباني  االستعمار  استمرَّ  حيث   15٤0 سنة 
الجمهورية  إعالن  تم  حيث   1818 سنة  لغاية 
الديمقراطية  تجربة  تشيلي  خاضت  التشيلية. 
بداية الّسبعينيات من القرن الُمنصرم عندما نجح 
بالوصول  الليندي  سلفادور  االشتراكي  عيم  الزَّ
الى سدّة الُحكم من خالل االنتخابات التي أُجريت 
؛ هذه التجربة لم تستمر سوى  عام 1970. لكنَّ
الجنرال  دكتاتورية  بعدها  لتُخيّم  قليلة  سنواٍت 
بينوشيه ولمدة 17 عاماً على تشيلي  أوغستينو 

وتقضي على ُمكتسبات وإنجازات الشَّعب.
قارة  غرب  تقع  فهي  تشيلي  لموقع  بالنسبة 
75٦,102كم2  مساحتها  تبلغ  الجنوبية  أمريكا 
بوليفيا  الشَّرق  ومن  الّشمال  من  البيرو  تحدُّها 
المحيط  والغرب  الجنوب  ومن  واألرجنتين 
تاريخ  يعود  التي  سانتياغو  عاصمتها  الهادي. 
حوالي  الّسكان  عدد   .15٤1 عام  الى  تأسيسها 
18 مليون نسمة. أهم الموارد الّطبيعيّة النُحاس 
والخشب وخام الحديد والمعادن الثمينة والّطاقة 

المائيّة.

من هو بابلو نريودا؟

قرية  وفي   190٤ تموز  من  عشر  الثاني  في 
بارال وسط تشيلي وِلدَ أحد أشهر شعراء أمريكا 
الحياة  مجرى  في  تأثيراً  وأكثرهم  الجنوبية 
اإلجتماعية والّسياسيّة في بلده وسائر العالم. إنَّه 
غارسيا  غابرييل  عنه  قال  والذي  نيرودا  بابلو 

ماركيز الروائي الكولومبي األشهر عالمياً: »إنَّ 
العشرين  القرن  نيرودا من أفضل ُشعراء  بابلو 

في جميع لُغات العالم«.
اسمه الحقيقي نفتالي ريكاردو رييز كانت والدتُه 
شهر  بعد  التدريس.  بمهنة  تعمل  نفتالي  روزا 
بمرض  إصابتها  نتيجة  فقدها  والدته،  من  فقط 
في  عمله  لترك  اضطرَّ  والده  ل(.  )الّسِ الدرن 
حيث  تلكوانو  ميناء  في  للعمل  والذهاب  الّريف 
في  الحديديّة  الّسكة  في  العمل  إلى  بعدها  انتقل 
تيموكو. خالل ترحاله وسفره مع والده بالقطار 
أحبَّ نيرودا الّطبيعة ال بل ِعشقها وهو ما نميزه 

من خالل قصائده التي يتغنَّى فيها بالطبيعة.
وهناك  تيموكو  إلى   190٦ عام  عائلتُه  انتقلت 
كانديا  »ترينيداد  من  الثّانية  للمّرة  والده  تزوج 
بمثابِة  لنيرودا  بالنّسبة  كانت  التي  ماربيردي« 
المدرسة  نيرودا  دخل  الحامي.  المالك  أو  أُّمه 
بية، حيُث تابَع دراسته حتى أنهى  الخاّصة بالّصِ
الّصف الّسادس في دراسة العلوم اإلنسانيّة عام 
تيموكو  لمدينة  الُمذهلة  الطبيعيّة  البيئة   .1920
شّكلوا  والجبال  واألنهار  والبُحيرات  والغابات 

ولألبد العالم الّشعري لبابلو نيرودا.
 

عرية بداية مسريته األدبية والشِّ

ظهرت مواهب نيرودا اإلبداعية في سٍن مبكرة 
فتح  في  هاٌم  دوٌر  أسلفنا  كما  للطبيعة  وكان 
لنفسه  اختار  عام 1920  في  الّشعرية.  قريحته 
عر والقصائد  اسم »بابلو نيرودا« وبدأ يكتب الّشِ
نيرودا  قّرر   1921 آذار  في  االسم.  هذا  تحت 
السَّفر إلى سانتياغو حيث استقرَّ في بيت الطَّلبة 
الستكمال دراسة اللُّغة الفرنسيّة التي كان يتقنها 
تعجُّ  وقتها  سانتياغو  كانت  الفرنسيين.  مثل 
هذه  الحاكم،  النظام  ضدَّ  الثوريّة  بالُمظاهرات 
مندفعاً  إليها  نيرودا  جذبت  التي  المظاهرات 
بصعود  تأثرت  التي  الثوريّة  لألفكار  متحمساً 
بلدان  سائِر  إلى  ومنها  روسيا  في  الّشيوعيّة 
العالم، حيث أصبحت الّشيوعيّة سبيالً للخالص 
شعب  منه  يُعاني  كان  الذي  والجور  الظُّلم  من 
اللّغة  دراسة  نيرودا  ترك   192٤ سنة  تشيلي. 
بدأ  األدب حيث  في مجال  الفرنسيّة وتخصص 
بكتابة بعض القصص ومن ثم القصائد ومن أهم 
وأغنية  حب  قصيدة  )عشرون  ونُشر  ُكتب  ما 
لفيديريكو  نشيد  عشت،  قد  أنني  أشهد  يأس، 

لوركا(.
»أهواِك  يقول:  حيث  قصائده  إحدى  من  نختار 
عندما تصُمتين/ أهواِك عندما تصمتين فأنا أغيُب 
في هذا الصَّمت/ وأسمعُِك من بعيد وصوتي لم 

ياُلمُسِك بعد....«.
تزوج نيرودا سنة 1930 من فتاة هولندية تدعى 

أسماها  وحيدة  طفلةً  منها  وأنجب  »ماريكا« 
تقلُده  فترةِ  وأثناء  ذلك  بعد  مارينا«  »مارفا 
منصب سفير تشيلي في األرجنتين سنة 1933 
»ديليا  الّشيوعيّة  األرجنتينيّة  بالُمناضلة  التقى 
عاماً  بعشرين  تكبُره  كانت  والتي  كاريل«  ديل 
إالَّ إنَّهما تزوجا وعاشا معاً حياة مليئةً بالتِجوال 
في  بالده  سفير  َمنصب  توليّه  بحكم  والترحال 

العديد من دول أوروبا. 

لك استقالته من السِّ
 الدبلومايس ووفاته

كثيراً  عليه  أثَّر  ا  ممَّ  1938 عام  والده  توفَي 
غر بعد  بسبب ارتباطه الوثيّق مع والده منذُ الّصِ
أُصيب  أن  إلى  عليه  بدا  ما  وهو  والدته،  وفاة 
بمرٍض أقعدهُ عن الحركة سنة 19٦8، وفي 21 
بجائزةِ  نيرودا  فاز   1971 عام  األّول  تشرين 
نوبل في األدب، وعندما عاد إلى تشيلي استقبله 
استاد سانتياغو وكان  باحتفاٍل هائل في  الجميع 
الُمنتخب  التّشيلي  الرئيس  االحتفال  رأس  على 
الليندي«  »سلفادور  نيرودا  وصديق  ديمقراطياً 
الجنرال  الديمقراطي  بنظامه  أطاح  الذي 
انقالٍب عسكري.  من خالل  بينوشيه  أوغستينو 
عندما قتل االنفالقيون الرئيس الليندي جاء جنود 
بادرهم  حيث  نيرودا  بابلو  بيت  إلى  بينوشيه 
ا يريدون قالوا له: جئنا نبحث  الشَّاعر بالسؤال عمَّ
عن الّسالح في بيتك، فردَّ قائالً: إنَّ الّشعر هو 

سالحي الوحيد. وبعدها بأياٍم قليلة توفي نيرودا 
في 23 أيلول 1973 بعد ثالثِة أياٍم من عرض 
المكسيك اللّجوء الّسياسي عليه. آخر الجمل التي 
قالها ولعلّها آخر جملة في كتاب سيرته الذاتيّة: 

)أعترف أنّني قد عشت( كانت: 

»لقد عادوا ليخونوا تشييل 
مرًة أخرى«.

أنَّ  على  يصرُّ  نيرودا،  سائق  أرايا،  مانويل 
بالسُّم من جانب  بعد حقنه  مقتوالً  مات  الشَّاعر 
حديثة  تحليالٌت  وكشفت  بينوشيه.  ُعمالء 
سرطان  بسبب  يُمت  لم  أنَّه  عن  نيرودا  لُرفات 
البروستات الذي كان يُعاني منه، لكنَّها لم تكشف 
الدكتور  أنَّ  إالَّ  لوفاته.  الحقيقي  السَّبب  بَعد عن 
أوريليو لونا أّكد في مؤتمٍر صحفي، إنَّ الخبراء 
الوفاة  شهادة  أنَّ  المئة«  في  مئٍة  بنسبِة  »تأّكدوا 
»ال  بينوشيه  الديكتاتور  دوائر  أصدرتها  التي 

تعكس السَّبب الحقيقي للوفاة«.
في  نيرودا  به  اتصل  فقد  أرايا،  لرواية  ووفقا 
اليوم الذي توفي فيه، ليخبره بأنَّه ُحقن بشيٍء ما 
في بطنه بينما كان نائماً، وطلب منه أن يذهب 

إليه في المستشفى سريعاً.
أرايا  ويقول  المساء،  ذلك  في  نيرودا  وتوفي 
إنَّه ليس لديه شٌك في سبب موت نيرودا. وقال 
لـ »بي بي سي« عام 2013:  أرايا في حديٍث 

»لن أغيّر روايتي حتى مماتي. لقد مات نيرودا 
مقتوالً، لم يُريدوا أن يُغادر البالد فقتلوه«.

استمرارية نريودا بعد موته

مراسم  بإقامِة  السَّماح  بعدم  بينوشيه  يكتفي  لم 
جنائزيّة تليق بالشَّاعر الكبير، حيث تمَّ دفنهُ في 
بيته،  قرب  الغربي  السَّاحل  طرف  على  مكاٍن 
قررت  حينما  نيرودا  صورة  لطمس  د  تعمَّ بل 
ميسترال  غابرييال  الّشاعرة  بينوشيه  حكومة 
كأهّمِ شخصيٍة ثقافية في تاريخ تشيلي وكأنَّ البلد 
لم يمتلك أبداً شاعراً عظيماً يُدعى بابلو نيرودا. 
كما قام بتخريب ممتلكات الشَّاعر وكذلك حظَر 
ُحكمه.  سنواِت  طيلة  البلد  ذلك  في  منشوراته 
بيت  البلدية  باعت   ،2003 عام  َمطلع  وفي 
طفولة نيرودا في بلدة »بارال« جنوب العاصمة 
بهدم  بدوره  قام  الذي  جديد،  لمالٍك  سانتياغو 
نستكشفها  وأمكنٍة  ذكرياٍت  ماحياً  كلياً  البيت 
ونقرأ عنها كثيراً في قصائد نيرودا. حدث هذا 
دون أّي تدخٍل من الحكومة التشيليّة اليمينيّة التي 
أفكاره  بسبِب  العَمى  ُكره  الّشاعر  تكره  كانت 
قصائده  في  كتبها  لطالما  التي  الثّوريّة  وآراءه 

التي أضحت أغاني وطنيّة وأمميّة.
سنة 200٤ ومع تغير الحكومة اليمينيّة وهبوب 
أُعيد  تشيلي  على  الديمقراطي  التغير  رياح 
جائزة  تأّسيس  وتم  الكبير  للشَّاعر  االعتبار 
الذكرى  بمناسبة  األمريكية   - اإليبيرية  الّشعر 
تُمنح  الحين  ذلك  ومنذ  الشَّاعر  لميالد  المئوية 
من  أميركي  دوالر  ألف   ٦0 وقيمتها  الجائـزة 
جانب المجلس الوطني للثقافة والفنون في تشيلي 
سنوياً، لشاعر أو شاعرة متميزة، يرعى الجائزة 
كلٌّ من بنك الدولة ومؤسسة بابلو نيرودا للشعر.
حالما استعادت تشيلي ديمقراطيتها سنة 1990 
مع زوال عصر بينوشيه الُمقيت، بدأ التفكير في 
البلد  الذي حمل  الشَّاعر  نيرودا،  الُمصالحة مع 
ثقافية  هيئات  فتحّركت  وعقله وشعره.  قلبه  في 
ومؤسسات وعلَت أصوات تُطالب بإعادةِ النَّظر 
في عالقة تشيلي بالشَّاعر الذي نُفي واُضُطهد في 
حياته وحتى بعد مماته. وعممت قراءة ودراسة 
االعتراف  مع  الوطنيّة،  المدارس  في  قصائده 
بالدّور الفعّال الذي لعبه في تاريخ البلد سياسياً 

وثقافياً.
فولوديا  تشيلي  الروائي  نيرودا  صديق  يقول 
فولوسكي، البالغ من العمر 88 عاماً، وهو آخر 
سياسي  شعٍر  أسوأ  »حتى  نيرودا:  عاصر  من 
األنديز  جبال  سلسلة  مثل  إنَّه  قيمة...  له  لبابلو 
بقممها العالية وسفوحها المنحدرة والخطيرة. لقد 
من  النَّاس  كفاح  من  يكون جزءاً  أن  بابلو  أرادَ 

خالل الكلمة العميقة دائماً«.

في  لألهالي  عروضه  المسرح  كومين  يقدم 
شوارع مدن شمال وشرق سوريا. شهدت العديد 
في  مسرحية  قامشلو عروضاً  وبلدات  من مدن 
سلسلة  ضمن  الّشارع«  »مسرح  الطلق  الهواء 
عروٍض قام بها كومين المسرح وقدم عروضه 
لكي،  كركي  رميالن،  قامشلو،  من  كّلٍ  في 

عامودا والدرباسية.
وقال عضو كومين المسرح كاوا فتاح في حديٍث 
كثيراً.  عروضنا  الناس  »أحبَّ  هاوار:  لوكالة 
ونقوم  القُرى أيضاً  سننقل هذه المسرحيات إلى 
بإيصال المسرح إلى المجتمع بأسره، وهذا فٌن 

جديد بالنسبة لنا«.

عروض وأهداف

واشوكاني،  )صرخة  مسرحيات  جانب  وإلى 
الكومين  قدَّم  محترقة(  وأرواح  كرمينج  جياي 
أوضح  كما  أخرى،  مسرحية  عروض  ثمانية 
ينظمون مهرجان الشَّهيد  بأنَّهم أيضاً  كاوا فتاح 

يكتا هركول المسرحي الذي يُقام كلَّ عام.

وقال فتاح أنهم كمسرحيين يشاركون أيضاً في 
بدأ  أنَّه  وأوضح  المتنوعة  األعمال  من  العديد 
أشخاٍص  تسعِة  مع  الشَّوارع  مسرح  في  العمل 
آخرين وقال: »سعينا في هذا العمل إلى إيصال 
عروضنا  قدمنا  لقد  العام.  الرأي  إلى  رسالتنا 
على  الشارع-  -مسرح  الشَّارع  في  المسرحية 
شكل سكيتشات ُمدتها حوالي ثالثة عشر دقيقة، 
ونهدف في األيام المقبلة إلى نقل مسرحياتنا إلى 

القرى أيضاً«.

السكيتشات تروي تجارب الناس

وأشار كاوا فتاح إلى أنَّهم في كومين المسرح قد 
وأنَّه  مرة  ألّول  الشَّوارع  إلى  نقلوا مسرحياتهم 
من النادر أن تُعرض مثل هذه المسرحيات في 
روج آفا وتابع: »فوجئنا باالهتمام في الشَّوارع 
ففي  والصَّاالت  القاعات  في  هو  مما  أكثر 
الصَّاالت يأتي الناس بأنفسهم، وهنا نحن نذهب 

اليهم«.

يجب أن تخرج املرسحيات
وارع  إىل الشَّ

هناك  يكون  أن  يجب  أنَّه  إلى  فتاح  كاوا  وأشار 
المزيد من مسرحيات الشَّوارع أمام المشاهدين 
وقال: »لم نتمكن حتى اآلن من تقديم مسرحيات 
الشَّارع ألسباب أمنية وبعض األسباب األخرى 
األخيرة.  اآلونة  في  الشَّوارع  إلى  خرجنا  لكننا 
النظام،  قِبل  من  ممنوعاً  الُكردي  المسرح  كان 
عروضنا  تقديم  ونستطيع  لنا  المسارح  اليوم 
من  النقص  هذا  على  التغلُّب  نحاول  بحريّة. 
بالنسبة  المهم  من  الّشوارع،  مسرحيات  خالل 

لنا أن نستمر بالعروض في الّشوارع وأن نلتقي 
المقبلة  األيام  في  كثيرة.  أماكن  في  بالمشاهدين 

سننقل عروضنا إلى القرى أيضا«.

في  تأسس  المسرح  كومين  أن  بالذكر  والجدير 
27 أيلول عام 2018
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لع في الّشتاء يدفع أهالي قامشلو لتجهيز المؤونة كاملة الخوف من ارتفاع أسعار السِّ

خط يزداد األزمة االقتصادّية تتفاقم في مناطق سيطرة حكومة دمشق والسَّ

بدء العمل بشكل جزئي في المركز التخصصي
 لمرضى كوفيد 19 بالرقة 

دبس العنب صناعة يتوارثها السوريون في 
السويداء منذ ألف عام

في  قامشلو  نساء  تستعدُّ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
فصل الخريف لتحضير مونة الّشتاء التي يكون 
ارتفاع  من  الّرغم  فعلى  أساسها،  المكدوس 
من  يتخوفون  األهالي  أن  إالاَّ  مكوناتها  سعر 
في  والعشاء  الفطور  احتياجات  أسعار  ارتفاع 
الّشتاء أكثر، فأقبلوا وبكثرة لتجهيز المكدوس 

هذا العام.

األكالت  أكثر  من  يُعتبر  الباذنجان  مكدوس 
عامة،  بصورةٍ  الّسوري  الّشعب  لدى  المحبّبة 
الخريف  فصل  في  بتحضيره  النِّساء  وتبدأ 
تشرين  شهر  بدايات  إلى  أيلول  شهر  نهاية  في 
األول، فهذه األكلة ال تتحمل الحرارة لذلك موعد 
تحضيرها في الخريف، ويكاد ال يخلو بيت من 
تاء  الّشِ مونة  فهو  المكدوس،  من  سوريا  بيوت 
اإلفطار  مائدة  على  أحد  عنها  يستغني  ال  التي 
جداً  طويلة  لمدةٍ  به  االحتفاظ  ويمكن  والعشاء، 
من  المكدوس  ويتكون  بالزيت،  غمره  بعد 
ـ محمرة،  مقشر  ـ جوز  )باذنجان أصغر حجم 
الفليفلة ـ ثوم ـ ملح ـ زيت مخلوط؛ زيت  دبس 

زيتون مع زيت نباتي(.

»توفري املرصوف«

قامشلو  في  )األحد(  حطين  بسوق  جولتنا  وفي 
مكونات  لشراء  األهالي  أغلب  توجه  جلياً  كان 
الغذائية  لع  الّسِ أسعار  ارتفاع  فمع  المكدوس، 
الدوالر  أمام  الّسورية  اللّيرة  سعر  ثبات  وعدم 
متوافٌر  هو  ما  كّلِ  تخزين  إلى  األهالي  يقبل 
اآلن وتحضير المونة كاملة، فبحسب المواطنة 
»نزهة محمد عثمان« التي كانت تبتاع الباذنجان 
الّسنة  »هذه  المكدوس:  لُصنع  األحمر  والفلفل 
احتياجات  لسدِّ  كبيرة  لمونٍة  يُحضر  الجميع 
شراء  نستطيع  وال  مرتفعة  فاألسعار  الّشتاء، 
شيء، والمونة تضمن لنا قوتاً جيداً ويوفّر علينا 
الواحدة  البيضة  فسعر  الباهظة،  المصاريف 
سورية«،  ليرة  الـ300  قرابة  إلى  وصلت 
وعبّرت نزهة عن قلق أهالي قامشلو من ارتفاع 
سعر الدوالر أكثر قائلة: »الجميع يقول األفضل 
فوات  قبل  اآلن  متوافٌر  هو  ما  كل  نُخّزن  أن 

األوان ونبقى دون مونة«.
الخضروات  بائع  مع  أجريناه  أخر  لقاٍء  وفي 
»بوزان أوسو« أشار إلى األقبال الكبير لألهالي 
على شراء الخضروات للمونة الّشتوية، وأضاف 
ومكونات  الخضروات  أسعار  ارتفاع  رغم  أنَّه 
المؤون بشكٍل عام إالَّ أّن األهالي يخافون من أن 

يكون الّشتاء أقسى.

»مونة البيت أنظف«

ومن جانبها؛ أوضحت »فاطمة خلف« أنَّها كل 
سنة تحّضر المكدوس والمحمرة ـ دبس الفليفلة 
المونة  البيوت  أساس  تعتبر  فهي  المنزل،  في 
الشتوية، وقالت: »التجهيز المنزلي أضمن، فأنا 
وأُغطيّه  يومين  الفليفلة  دبس  أراقُب  أبقى  مثالً 
أما  الذباب،  عليه  يحّط  وال  يتلوث  ال  كي  جيداً 
عن  عدا  هذا  يُصنع،  كيف  نعرف  فال  الجاهز 
المحمرة  كيلو  فسعر  بالمصروف«،  التوفير 
ثمانية آالف ليرة سورية، بينما سعر كيس الفلفل 
الغسل  وبعد  آالف  بثمانية  كيلو   10 األحمر 
والتنظيف والتخزين يبقى حوالي الـ3 كيلو من 

المحمرة، تُستخدم للطبخ وغيره من لوازم األكل 
في المطبخ.

المكدوس الذي ال غنى عنه يُكلف العشرة كيلو 
من الباذنجان حوالي ثمانية آالف ليرة سورية، 
فبلغ  الجوز  ا  أمَّ أيضاً،  آالف  بثمانية  والمحمرة 
ألفاً، والزيت الذي يحتاجه 10 كيلو  سعره 27 
من الباذنجان يحتاج إلى حوالي لترين ونصف 
نباتي، وسعر  بزيت  مخلوط  الزيتون  زيت  من 
زيت الزيتون اللتر الواحد يبدأ من 9 آالف فما 
يبدأ سعر  النباتي  الزيت  أّما  فوق حسب جودته 
حسب  أيضاً  فوق  فما  آالف  خمسة  من  اللتر 
النوعية، وبهذا فسعر الـ 10 كيلو من المكدوس 
يتغير  ليرة سوريّة،  ألف  إلى حوالي 50  يصل 

الّسعر حسب نوعيّة وجودة المكونات.
إلى  الباذنجان  يُغلى  كالتالي:  المكدوس  ويُصنع 

يُصفّى  ثم  االستواء، ومن  إلى نصف  أن يصل 
الرأس  منه  لينتزع  باردة  مياٍه  في  ويوضع 
حوالي  حبٍة  كل  في  ويُضع  أعاله،  من  والقشر 
المصفاة  الملح، وتوضع في  ملعقة صغيرة من 
لينزل  ثقٌل  فوقه  ويوضع  قطني  بقماٍش  ويُلَف 
كلُّ الماء الموجود فيه، وما أن يُنشف الباذنجان 
الجوز  من  المكونة  الحشوة  تُحضر  جيداً 
البيت  الباذنجان ورغبة  المجروش حسب كمية 
كميةٌ  توضع  وثم  والثوم،  والملح  المحمرة  مع 
في  وتوضع  الباذنجان  في  الحشوة  من  جيدة 
للتخلّص من كّلِ  المرطبانات وتُقلب ليوم واحد 
الزيت  يُضاف  ثم  ومن  المتبقيّة،  الّسوائل  كمية 
وتُغلق المرطبانات بإحكام ليكون جاهزاً لألكل 

بعد أسبوعٍ من سكب الزيت عليه.

تتعّمق األزمات أكثر فأكثر في مناطق سيطرة 
حكومة دمشق مع فقدان المحروقات واألغذية، 
تاء الماضي وكيف  وما زال الناس يتذكرون الّشِ
يكون  أن  ويخشون  والبرد،  الظلمة  في  قضوه 
العام أقسى عليهم، مع وجود حكومة  شتاء هذا 
أمام  المجال  وتترك  عيشهم،  لقمة  في  تحاربهم 
كرامة  من  تبقّى  ما  البتالع  الكبيرة  الحيتان 

الشَّعب الّسوري.
البرد  معه  ويحمل  األبواب،  على  الّشتاء  فصل 
الذي ضرب الّسكان بشدّة طيلة األعوام الماضيّة. 
شتاٌء جديدٌ يُحّل، ومناطق سيطرة حكومة دمشق 
تُعاني من نقٍص في مواد الطاقة. وربّما سيكون 
حكومة  سيطرة  مناطق  ألنَّ  أقسى،  الّشتاء  هذا 
الوقود  منتجات  من  حاداً  نقصاً  تُعاني  دمشق 
مجموعة  إلى  إضافةً  والديزل،  الغاز  وخاصةً 
أسعار  غالء  وخصوصاً  األخرى،  األزمات 
تستمر  وقٍت  في  توفرها،  وعدم  الغذائية  المواد 
الليرة الّسورية بالتدهور أمام العمالت الّصعبة.

بين  بالموت  تنتهي  معارك  أحياناً  »هناك 
على  للحصول  طابور  في  ينتظرون  أشخاص 
الغاز والديزل والخبز. الّشرطة تفّضهم بإطالق 
وهو  »مالك«  أفاد  حسبما  الهواء«،  في  النار 

موظف حكومي يعيش في مدينة الالذقية.
مدينة  من  مواطنة  وهي  كاميال،  تقول  فيما 
مرتين  أو  مّرةً  يستحّمون  هنا  »الناس  الالذقية: 
الدافئة  المياه  نُقص  بسبب  األسبوع،  في  فقط 

والكهرباء«.
ووصفت نور، وهي طالبة، كيف يتعامل السُّكان 
الّشتاء،  الكهرباء والغاز خالل فصل  مع نقص 
قائلةً: »النّاس يغّطون أنفسهم باستخدام بطانيات 
إضافية ويرتدون المزيد من المالبس. إذا ُكنت 
محظوظاً وكان لديك مساحة في منزلك، يمكنك 

حرق بعض األخشاب«.
األقل  على  ألنَّها  محظوظة،  بأنَّها  نور  وتقول 
تريد  ال  ولكنها  إضافيّة،  غاز  أسطوانة  تمتلك 
تملكها »ألنني لسُت  التي  باألسطوانة  تفّرط  أن 
على  الحصول  من  سأتمّكن  أنّني  من  متأكدةً 

أسطوانٍة أخرى قريباً«.

نقص الوقود وتبعاته

وال تُسبب أزمة الوقود في مناطق سيطرة حكومة 
دمشق، مشاكل فقط في فصل الّشتاء، بل انعكس 
فقدان الوقود على مناحي الحياة المختلفة، فهذا 

النقص أثّر بشكٍل كبير على وسائط النقل العام، 
التي يستخدمها على نطاٍق واسعٍ من الّسوريون 
المتوسطة، ممن ال يستطيعون  الفقراء والّطبقة 
سيارات  أو  الخاصة  الّسيارات  تكاليف  تحّمل 

األجرة.

ويضطر الكثيرون االعتماد على المشي بدالً من 
ذلك. بسام، طالب من حماه يدرس في الالذقية، 
دقيقة،  بعد 25  الجامعة، على  إلى  عادةً  يمشي 
الّسياق:  الحافالت. ويقول في هذا  بسبب نقص 
سرفيس  انتظار  من  بدالً  الّسير  األفضل  »من 

لمدةِ ساعة أو ربّما ساعتين«.
من  دائماً  يشّكون  الّسائقين  بسام: »إنَّ  ويضيف 
الوقود«؛  أنَّ الحكومة ال تزّودهم بما يكفي من 
فبعض الّسائقين يتوقفون ببساطٍة عن العمل، في 
حين يشتري آخرون الوقود من السُّوق السُّوداء 
أكبر  بأجرةٍ  بأسعاٍر مضاعفة، وحينها يطالبون 

بكثير من األجرةِ المعتمدة.
وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  وحدّدت 
المستهلك في حكومة دمشق، مؤخراً تعرفة نقل 
الّركاب بوسائط النقل العامة العاملة بين مختلف 
ليتر  سعر  تعديل  عقب  المحافظات،  مراكز 
المازوت، ليصبح 500 ليرة بدالً من 180 ليرة. 
وهذا الرفع في سعر المازوت جعل تعرفة النقل 
الموظفون،  يتقاضاه  ما  مع  مقارنةً  جداً  كبيرةً 

ألف   100 الموظف  راتب  متوسط  يبلغ  حيث 
ليرة شهرياً.

وفي هذا الّسياق، يقول بسام مازحاً: »ال أعرف 
كيف أصُف لكم المشهد عندما يبدأ تدافع الرجال 
إلى  ذاهباً  كنت  لو  كما  الناس  يتدافع  والنّساء، 

الجنة«.
والنقل،  التدفئة  على  التأثيرات  تتوقف  لم  كما 
األسعار  فارتفاع  الخبز،  مادة  إلى  وصلت  بل 
التابعة  ألقى بظالله على سعر الخبز، فاألفران 
 300 بسعر  الخبز  ربطة  تبيع  دمشق  لحكومة 
ليرة للربطة الواحدة، في حين أنَّ المواطنين ال 
يحصلون عليها مع وجود تُجار األزمات ليصل 

سعر الربطة إلى 1000 ليرة.

محاوالٌت ترقيعّية ال تُجدي نفعاً

وأمام الكّم الكبير من األزمات، حاولت حكومة 
)أسعار  مدعومة  غذائية  منتجات  توزيع  دمشق 
باستخدام  واألرز  الّسكر  مثل  السوق(  من  أقل 
البطاقات  هذه  طرح  تمَّ  حيث  الذكية.  البطاقات 
في آب/ أغسطس 2019، لبيع المنتجات النفطية 
في البداية مثل البنزين والديزل، وبعد ذلك غاز 

الطهي.
وبموجب هذه البطاقات، كان باستطاعِة حاملها 
للسيارات  البنزين أسبوعياً  من  ليتراً  شراء ٦0 

الخاصة، و150 ليتراً لسيارات األجرة، و٤00 
غاز  واسطوانة  السَّنة،  في  الديزل  من  ليتراً 
الواحدة، ولكن حتى  للعائلة  طبخ واحدة شهرياً 
الحصول على هذه الكميات أصبح ُحلماً بالنسبة 

للمواطنين العاديين.
الغذائيّة  المنتجات  لبيع  الذكيّة  البطاقات  ا  أمَّ
الجديدة لألسرة  اللّوائح  تعديلها، وتسمح  فجرى 
الواحدة بشراء ما يصل إلى 3 كيلوغرامات من 
الّسكر، وكيلوغرام  األرز، ٤ كيلوغرامات من 
واحد من الشاي شهرياً- وهي كميات غير كافية 

ألسرة سورية نموذجية.
لدى  لُبنى، وهي موظفة  تقول  الّسياق  وفي هذا 
»الناس  الالذقية:  في  وتعيش  دمشق  حكومة 
القهوة  ا  أمَّ البرغل.  شراء  حتى  يستطيعون  ال 

والشاي فيُعتبران ترفاً اآلن«.
من  يعانون  الذين  »األشخاص  وأضافت: 
بقايا  اليوم،  نهاية  حتى  ينتظرون  مدقع  فقٍر 
الخضروات الفاسدة تقريباً، ألخذها من المتاجر. 
في مدينة الالذقية شاهدُت أطفاالً ونساء يفتشون 

بين القمامة بحثاً عن الّطعام«.

حكومة دمشق غريُ قادرٍة عىل 
التعامل مع األزمة

ودائماً ال تسعى حكومة دمشق لمواجهة الحقائق، 
فتجار  األمام،  إلى  المشاكل  من  تهرب  وإنّما 
الحرب هم الذين يتحكمون بالمحروقات والمواد 
غيرهم،  تعاقب  دمشق  حكومة  ولكن  الغذائية، 
جعل  مما  عقابية،  خطوات  اتخذت  إنَّها  إذ 
بالحبس  بأّي عملٍة أخرى يعاقب عليها  التجارة 
داهمت  الّشاقة، حيث  األشغال  سبع سنوات مع 
الّشرطة وأغلقت العديد من المتاجر في الالذقية، 
يكافحون  الذين  التجار  صغار  من  ومعظمهم 
من أجل البقاء على قيد الحياة. في حين يتحرك 
الكبار )الحيتان( بكل حريّة، ويتعاملون  التجار 
بأّي عملة يرغبون بها وبكمياٍت كبيرةٍ جداً دون 

أن يتعرضوا للمالحقة.
أنَّ  اآلن،  الّسوريون  يعتقد  ال  الحال،  وبطبيعة 
األزمة،  مع  التعامل  تستطيع  دمشق  حكومة 
على  خياطة  مجّرد  األخيرة  الخطوات  ويرون 
جرحٍ متسع. ويشبهون األزمة الّسورية بالحفرة 
بعد  دمشق  حكومة  إنَّ  ويقولون  جداً،  العميقة 
الخروج  تستطيع  ال  الحفرة  هذه  في  سقوطها 

منها.
أستاذ  وهو  )م.ص(،  يقول  السياق،  هذا  وفي 
تاريخ: »سوريا دولة فاشلة، ومخططات معظم 
أو  المنطقة  هذه  مغادرة  هي  المستقبليّة  الناس 

مساعدة أطفالهم على مغادرتها«.

تأثري سياسات دمشق أكرب من 
تأثريات قانون قيرص

وكان للعقوبات االقتصادية التي فرضها االتحاد 
أمريكا،  وكذلك  األزمة،  بداية  منذ  األوروبي 
منتصف  من  اعتباراً  قيصر،  قانون  خصوصاً 
عام 2020، دور في المصاعب االقتصادية في 
سوريا. وأصبح هذا التأثير ملموساً على المدى 
االقتصاديين،  للخبراء  وفقاً  المتوسط والطويل، 
مما حال دون إعادة اإلعمار وعودة االستثمارات 
األجنبيّة المباشرة وبالتالي تحسين أوضاع البالد 

اقتصادياً.
ولكن تأثيراتها كانت ثانوية إلى حٍد كبير بالنسبة 
التي  واالقتصادية  العسكرية  السياسات  آلثار 
وقد  األزمة.  بداية  منذ  دمشق  حكومة  تنتهجها 
في مجال  العوامل بشكٍل حادّ  بهذه  الناس  شعر 

مواد الطاقة والغذاء.

الناس محبطون وخائفون

وخائفون  محبطون،  فالناس  ذلك،  رغم  ولكن 
جداً من فعِل أو قول أي شيء، وعشر سنوات 
من العيش تحت سيطرة حكومة دمشق األمنية، 
جعلت الناس ُمخدرين. الناس الذين كانوا شجعاناً 
بما فيه الكفاية للتعبير عن آرائهم، إما قتلوا في 

الحرب أو تركوا الديار.
حكومة  سيطرة  مناطق  في  الّشارع  ويشير 
دمشق، من خالل أفكار تم التعبير عنها في العلن 
أو السر، أنّه من غير المرجح أن تظهر انتفاضة 
شعبيّة ثانية في مناطق سيطرة حكومة دمشق في 
الوقت الحالي. ويأمل الناس في أن يؤدي الضغط 
االقتصادي الهائل إلى »انتزاع األموال في نهاية 
المطاف من آلة الحرب«، أو أن يؤدي انخفاض 
تؤدي  كبيرة  انتفاضٍة شعبيٍة  إلى  الرواتب  قيمة 

إلى انهيار الحكومة من الداخل.
وكالة هاوار

الرقة / المهند عبد هللاـ  بدأ العمل بشكٍل جزئي 
»المركز  بالرقة  الشاملة  العيادات  مركز  في 
التخصصي لمرضى كوفيد19«، هذا وأجرى 
شمال  في  الصحة  لهيئة  المشترك  الرئيس 
جولة  مصطفى«  »جوان  سوريا  وشرق 
لكوفيد19،  التخصصي  المركز  أقسام  داخل 
والتعّرف على األقسام التي ُجِهزت وبدأ العمل 

بها.

أما بقية األقسام ستُجهز في األيام القادمة من 
كلي  بشكٍل  لالنطالق  ومعدات  تحضيرات 
للمركز، بعد أن أنهت لجنة الّصحة في مجلس 
الرقة المدني تأهيل مبنى العيادات الّشاملة بعد 

توقف دام لعدة سنوات.      
ويعتبر مركز العيادات الشاملة في وسط مدينة 
الرقة األكبر واألول من نوعه الستقبال حاالت 

فيروس كوفيد19، وأُعيد تأهيل المبنى في 1٤ 
الصحة  لجنة  مع  بالتنسيق  الماضي  نيسان 

بمجلس الرقة المدني.
 ،2008 بعام  الشاملة  العيادات  وافتُتحت 
وتبلغ المساحة الكلية للمركز نحو 10٤0م2، 
والمساحة اإلجمالية للبناء 5200م2، ويتألف 
كافة  تقدم  وكانت  طوابق  أربعة  من  البناء 
الخدمات المجانية ألهالي الرقة، وتضم العديد 
من األقسام أهمها الداخلية والنسائية واألطفال 

والقلبية والضماد.
إبان  للدمار  الشاملة  العيادات  مبنى  وتعّرض 
سيطرة مرتزقة داعش على مدينة الرقة الذي 
ألهالي  بالمجان  الصحية  الخدمات  يُقدم  كان 

الرقة.
بدأ   ،2021 عام  الماضي  نيسان   1٤ وفي 
الصحة  لجنة  مع  بالتنسيق  المدني  المجلس 

بإعادة تأهيل مبنى العيادات الشاملة وتجهيزه 
لمعالجة واستقبال حاالت كوفيد 19.

كادر ُمتدرب

وأصدرت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
في 19 أيلول الجاري، قرار رقم 291 يقتضي 
هيئة  كتاب  على  بناًء  جزئي  حظر  بفرض 
الصحة رقم 780 وضمن إجراءات التصدي 

لوباء كورونا المستجد بموجته الرابعة. 
وحول العمل في مركز العيادات الشاملة التقت 
الصحة  للجنة  المشتركة  بالرئيسة  صحيفتنا 
إتمام  »بعد  حديثها:  ُمستهلة  الحسن«  »زينة 
الناحية  من  الشاملة  العيادات  مبنى  في  العمل 
الفنية اُفتتح مركز كوفيد 19 بشكٍل جزئي من 
خالل تجهيز الطابق األول من معدات وأجهزة 
كورونا  بفيروس  المصابين  الستقبال  ة  وأسرَّ

ومعالجتهم بجميع مراحل هذا المرض«.
المركز  في  »يوجد  الحسن:  زينة  وأضافت 
بشكل  يعمل  عالية  كفاءة  وذو  مدرب  كادر 
المصابة  الحاالت  جمع  لمعالجة  تطوعي 
العناية  قسم  تجهيز  وتم   ،19 كوفيد  بفيروس 
وأسطوانات  أجهزة  من  المركز  في  المشددة 
أوكسجين دائمة تعمل على مدار 2٤ ساعة في 
اليوم، وحالياً يوجد عدد من المرضى في قسم 

العناية«.
الحسن:  زينة  تابعت  المتبقية  األقسام  وحول 
»بقية األقسام ستُجهز بالترتيب بدايةً من قسم 
مدينة  الذي يغطي جميع  )العيّنات(  المسحات 
الرقة ويكون القسم الوحيد في المدينة وتُؤخذ 

المسحات داخل المركز الموحد«.

املوجة الرابعة أشد

»يشهد  زينة:  أشارت  كوفيد19  تطور  وعن 
الموجة  دلتا  للمتحور  تطوراً  المرض  هذا 
ينتشر في اآلونة األخيرة خالل  الذي  الرابعة 
من  اإليجابية  المسحات  بتزايد  أيلول  شهر 
الحاالت  وتتنوع  إيجابية،  حالة   50 إلى   ٤0
اإلصابات  إلى  المتوسطة  إلى  البسيطة  من 
اإلصابات  من  الموجة  هذه  وتتميز  الشديدة، 
بفيروس دلتا من خفيفة إلى متوسطة وال يوجد 

حاالت شديدة جداً مقارنةً بالموجة الثالثة«.
الوقاية  عوامل  أهم  »من  إلى:  زينة  ونوهت 

على  المواظبة  كورونا  لفيروس  والتصدي 
ارتداء الكمامة واالبتعاد عن االزدحام السكاني 
والتباعد االجتماعين، والتعقيم يعتبر اإلجراء 
كورونا  لفيروس  للتصدي  األول  االحترازي 
والحد من انتشاره بين الناس بشكٍل كبير جداً«.
باإلجراءات  االلتزام  األهالي  زينة  وطالبت 
اإلرشادات  واتباع  واالحترازية،  الوقائية 
الصحية لمنع تفشي متحور دلتا الجديد في هذه 

الموجة العالمية التي ُحِددت منذ شهرين.
»فيما  بالقول:  حديثها  الحسن  زينة  واختتمت 
قسم  في  حالياً  الموجودين  المرضى  يخص 
العناية بالمركز يتم التعامل بشكٍل جيد من قبل 
الفريق الطبي من خالل تقديم الجرعات بشكٍل 
دوري، وال يوجد أي نقص في األدوية والمواد 

وتشهد الحاالت الموجودة تحّسناً ملحوًظاً«.

صناعة دبس العنب في محافظة السويداء تقليد 
العنب  موسم  قطاف  نهاية  مع  يتجدد  سنوي 
مادة  تحضير  على  األهالي  حرص  يعززه 
فصل  في  خاصة  كمؤونة  بيوتهم  في  الدبس 
إلى  المنتجين  من  الكثيرين  لجوء  مع  الشتاء، 
مؤخراً  انتشارها  ازداد  التي  اآللية  المعاصر 

اختصاراً للوقت والجهد في إنتاج المادة.
فهد:  عدنان  يقول  منزلياً  وعن طريقة صنعه 
»صناعة دبس العنب صناعة قديمة ومتوارثة 
العنب  غراسة  النتشار  نظراً  جيل  بعد  جيالً 
على نطاق واسع في السويداء، وهذه الصناعة 
موسم  بنهاية  يقام  سنوي  تقليد  بمثابة  هي 
العنب، حيث تجتمع العائلة في جو من البهجة 
الجيران واألصدقاء  ما ينضم  والفرح وكثيراً 
للمساعدة و)الفزعة( كما نسميها وللسهر حتى 

الفجر ريثما نحضر الدبس«.
العنب  بفرز  نقوم  البداية  »في  فهد:  يضيف 
األنسب  فهو  السلطي  النوع  منه  ونأخذ 
بالماء  بغسله  نقوم  ذلك  وبعد  الدبس،  لصنع 
تُفرط  ثم  واألوساخ،  األتربة  إلزالة  جيداً 
إلى  ويؤخذ  منها،  التالف  ويستبعد  العناقيد 
المداعس  تسمى  مخصصة  حجرية  أحواض 
والمعاصر، ويُهرس العنب مع مراعاة ارتداء 

لباس مخصص لغرض العصر«.

البقسمة تحلية الشتاء

نأخذ  العصر  من  االنتهاء  »بعد  ويتابع: 
أو  قماشية  أكياس  في  الناتج ونضعه  العصير 
أبيض  تراب  األكياس  وبداخل  معلقة  خيشية 
العصير  تنقية  منه  والهدف  الحور،  يسمى 
ويترك  منه،  والحموضة  الشوائب  وإزالة 

ويوضع  العصير  يؤخذ  ذلك  بعد  كامالً،  يوماً 
فنقوم  للغلي،  جاهزاً  يصبح  بحيث  قدور،  في 
على  القدور  ونضع  الحطب،  مواقد  بتجهيز 
النار حتى يغلي العصير، ويكثف حتى يصبح 
دبقاً كالعسل، وبعد االنتهاء نتركه ليبرد، ويعبأ 
في أواٍن زجاجية خاصة وتغلق جيداً إلى حين 

استعمالها«.
أنه:  إلى  .م(  )إ  المواطنة  تشير  جهتها  من 
فمعظم  العنب،  دبس  من  بيت  يخلو  »قلما 
الناس يحرصون على وجود الدبس في بيوتها 
فصل  في  وخاصةً  الزيتون،  زيت  كوجود 
بعد  ويؤكل  ودفئاً  طاقة  يعطي  كونه  الشتاء 
مغمساً  فوقه  اللبن  أو  السمسم  طحينة  وضع 
الثلج  نمزجه مع  الثلوج  تساقط  بالخبز، وعند 
استخدامه  على  اعتدنا  وكذلك  مثلجات،  لعمل 
للتحلية بدل السكر ولصنع الحلويات المنزلية 

ولمعالجة نزالت البرد في فصل الشتاء«.
طقوساً  السويداء  في  الثلوج  تساقط  يحمل 
ما  ومنها  األجداد  عن  األبناء  تناقلها  تقليدية 
من  مزيج  هي  التي  »البقسمة«  بأكلة  يُعرف 
المذاق  ذات  والبقسمة  العنب،  ودبس  الثلج 
يتم تحضيرها بعد إحضار كمية  الحلو  البارد 
من الثلج النظيف ودقها بالملعقة لطحن ذرات 
وخلطها  إليها  العنب  دبس  إضافة  ثم  الثلج، 
من  كنوع  لألكل  جاهزة  لتكون  جيد  بشكٍل 

بوظة الشتاء.

الصناعة القدمية والحديثة

العنب  دبس  إن  التغذية،  اختصاصيو  ويقول 
في  المفيدة  الفاكهة  أحماض  على  يحتوي 
بمادة  غناه  إلى  باإلضافة  الجلد  نعومة  تأمين 

على  تساعد  التي  الغذائية  واأللياف  التانين 
السكر،  وتنظيم  الدم  في  الكوِلسترول  إنقاص 
ويحتوي العنب على نسبة كبيرة من المعادن، 
من  يقي  الذي  البوتاسيوم  معدن  وخصوصاً 
المقوي  الكالسيوم  ومعدن  الدم  ضغط  ارتفاع 
العنب فيحتوي على مركب  أما قشر  للعظام، 
مهم يحارب الشيخوخة والحماية من أمراض 

السكري والسرطان.
معصرة  صاحب  الممساني  يوسف  ويتولى 
العنب  عصير  تحريك  حديثة  وآالت  بمعدات 
نار  على  موضوع  كبير  قدر  في  المستخلص 
قوية، بينما يقوم أحد العمال في زاوية أخرى 
المصنعة محلياً  الهرس  آلة  في  العنب  بوضع 
آلي،  إلى مكبس  ميكانيكياً  لنقله  يحركه  وآخر 
فيما يراقب ثالث عملية تقطير وتجميع عصارة 
العنب في الحوض األولي وضخه إلى خزانات 

خاصة قبل أن تشق طريقها للغلي.
ورث الممساني المهنة عن والده منذ نحو 30 
عاماً وكانت في البداية على الطريقة التقليدية 
إليها  الحديثة  اآلالت  تدخل  أن  قبل  البدائية 
حيث  والتجربة،  الشخصي  بالجهد  ويطورها 
بمساعدة  محلياً  للهرس  آلة  تمكن من صناعة 
عن  العنب  ثمار  بفرز  تقوم  المهندسين  أحد 
التفاح  لبرش  وأخرى  وهرسها  العرمش 
دبس،  إلى  لتحويلهما  الرمان  لفرط  وكذلك 
ومعداته  آالته  جميع  أن  إلى  الممساني  ولفت 
الناحية  من  أفضل  يعد  الذي  الكروم  من 
الصحية متفوقاً على النحاس واأللمنيوم اللذين 

يستخدمان سابقاً ويتفاعالن مع الدبس.
القديمة  التراثية  الصناعة  بين  واضح  فرق 
األولى  خصوصية  رغم  الحديثة  والطريقة 
وجماليتها كما يشير صاحب المعصرة، حيث 
طويالً  ووقتاً  كبيراً  جهداً  يبذل  المزارع  كان 

لصناعة ما يقارب ٤00 كيلوغرام من العنب 
يومياً، فيما يمكن مع اآلالت صناعة ما يقارب 
يكون  فيها  اإلنتاج  أن  عن  عدا  أطنان  خمسة 
من  قدر  أكبر  استخالص  بفضل  مضاعفاً 
عصارة الثمار إضافة إلى ما توفره من فرص 

عمل موسمية لعدد من العمال.
من  أيلول  شهر  بداية  مع  إنه  الممساني  يقول 
هذه  يصنع خالل  أكتوبر  نهاية  حتى  عام  كل 
الذي  العنب  من  طن   200 يقارب  ما  الفترة 
يستقبله من المزارعين، مشيراً إلى أن أفضل 
أنواع العنب للدبس هو األبيض السلطي غير 

أن الكثيرين يجلبون أنواعاً أخرى بما في ذلك 
العنب األسود الذي يعد بمثابة دواء.

ويلفت دانيال شنان أحد عمال المعصرة وهو 
المكبس  إلى  المهروس  العنب  إدخال  يتابع 
الدبس  صناعة  موسم  في  يجد  أنه  إلى  اآللي 
الذي  الوقت  في  جيدة،  موسمية  عمل  فرصة 
كان هاني أبو عساف من بلدة سليم المجاورة 
الجاهز بعد أن جلب  الدبس  يهمُّ بأخذ عبوات 
محصوله إلى المعصرة توفيراً للجهد والوقت 
من  وأسرع  أسهل  بطريقة  عليه  ليحصل 

الطرق اليدوية.

بوزان أوسو فاطمة خلف نزهة محمد عثمان


