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مؤرخ عراقي: قوات سوريا الديمقراطية خط 
الدفاع األول لصد الهجمات التركية

حزب العمال الكردستاني: المحتل التركي والديمقراطي 
الكردستاني يقوضان جهودنا بالنضال من أجل الحرية

أكد الباحث والمؤرخ العراقي الدكتور، جواد البيضاني، أن تركيا لديها استراتيجية قديمة، تقوم بالسيطرة على أجزاء من سوريا والعراق؛ وذلك 
الديمقراطية، ألنها تمثل خط الصد األول ضد  الجميع بدعم قوات سوريا  لسوريا والعراق، وطالب  بمساعدة متواطئين وخونة، يشكلون تهديداً 

األطماع التركية...«5

نظمت اإلدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الطبقة مسيرة جماهيرية، 
في  العزلة عنهُ  القائد عبد هللا أوجالن، وفك  للمطالبة بحرية  دعت 

المسيرة  انطلقت  حيث  إمرالي،  سجن 
صباح يوم األحد 21-11-2021 من 
الذي  زنوبيا،  نساء  تجمع  مكتب  أمام 

يقع في الحي الثاني بالطبقة...«2

أكدت لجنة العالقات 
الخارجية في حزب 

العمال الكردستاني بأن 
تصريحات رئيس حكومة 

باشور كردستان، مسرور 
البرزاني ينم من موقف 

الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بالدفاع عن 

االحتالل التركي وهجماته، 
ودعت الشعب إلبداء 

موقفه بوضوح من تلك 
التصريحات التي تخدم 
مصلحة أعداء الشعب 

الكردي...«4

االحتالل التركّي حّول عفرين إلى غابة
»عفرين غابة، والكلُّ يريد أن 

ينهش منها، وناحية شيخ الحديد 
غوانت�انامو«، ما قاله عضو اللجنة 

 أمام 
ً
المشتركة لائت�اف مضطرا

؛ 
َّ

حجم االنتهاكات الكبير. ولكن
اللجنة انتهت حيث بدأت، بدوِن 

أّي إجراءاٍت كما هو متوقع، 
 تجميَل االحتاِل 

ُ
بل كانِت الغاية

والدعاية له، فيما يستمر التضييق 
على األهالي واختطافهم وسلب 

أرزاقهم وفرض التتريك عليهم، 
وإزالة الرموز الكردّية من ساحاتها 

وأنحائها...«8

لقاء للذكرى... سردم 
واألسايش متعة وإثارة

 في الكرة الطائرة

نساء الطبقة يطالبن المجتمع 
الدولي بحرية القائد أوجالن

لم تتوقف اإلثارة 
ولو للحظة عن 

مباراة رجال ناديي 
سردم واألسايش 
ضمن منافسات 

الجولة الثالثة من 
ذهاب دوري الكرة 

الطائرة في إقليم 
الجزيرة، وبحضور 

جماهيري مميز 
امتألت به 

صالة عامودا 
الرياضية...«10

افتتاح قاعة الموسيقى في 
مصر.. صرٌح فني عمالق

مكتب حماية الطفل يحتفي باليوم 
العالمي للطفل في قامشلو..

الشاي الصحراوي يحجز مكانته في اليوميات الجزائرية 

في الشتاء فما طقوس إحضاره؟

العالمي  الموسيقار  مقطوعات  وقع  على 
فيينا  أوركسترا  ورفقة  موتي  ريكاردو 
قاعة  مصر  في  افتتحت  الفيلهارموني، 
الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة 

اإلدارية الجديدة.
رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  شهد 
افتتاح  أمس،  مساء  الوزراء،  مجلس 
والثقافة  الفنون  بمدينة  الموسيقى  قاعة 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة، بحضور عدد 
من الوزراء والمسؤولين والسفراء ولفيف 
والكتّاب  والبارزة  العامة  الشخصيات  من 

واإلعالميين.
العالمي  الموسيقار  االفتتاح  حفل  وأحيا 
فيينا  أوركسترا  رافقه  موتي،  ريكاردو 

الفيلهارموني، وقدما مقطوعات شهيرة. 
»موتي«  اإليطالي  الموسيقار  ويعد 
أبرز  من  واحدًا  عاماً،  الثمانين  صاحب 
قائدي األوركسترا في العالم، ويدير حاليًا 
السيمفونية  شيكاجو  أوركسترا  من  كالً 
أن  كما  كيروبينى،  لويجى  وأوركسترا 
واحدة  هي  الفيلهارموني،  فيينا  أوركسترا 
من أرقى األوركسترات في العالم، والتي 
تأسست عام 1842، وكانت قد قدمت آخر 
القاهرة  مدينتي  في  مصر،  في  عروضها 
واإلسكندرية، في حفالت كاملة العدد عام 

.1950

منارة الفن واملوسيقى

وأكد رئيس الوزراء المصري أن التواجد 
العمالق،  الفني  الصرح  اليوم الفتتاح هذا 
بمشاركة موسيقار عالمي بهذا الحجم، في 
جوهر  يعكس  الجديدة  اإلدارية  العاصمة 
يحظى  الذي  الحضاري  المشروع  هذا 
الفتاح  عبد  الرئيس  من  فائقة  برعاية 
السيسي، ويستهدف بناء البشر قبل الحجر، 
بأن مصر ستظل  أنه رسالة واضحة  كما 
منارة للفنون والثقافة واإلبداع في محيطها 

اإلقليمي والدائرة العالمية.
الفنون  مدينة  في  الموسيقى  قاعة  وتعد 
والثقافة بالعاصمة اإلدارية، التي احتضنت 
تم  فنية  أيقونة  الرفيع،  الفني  الحفل  هذا 
تشييدها وفقًا ألعلى المعايير التقنية والفنية 
العالمية، في إطار اهتمام الدولة المصرية 
المستوى  رفيعة  موسيقية  حفالت  بتقديم 

للجمهور المصري، واإلقليمي والدولي.
تجسيداً  والثقافة  الفنون  مدينة  إقامة  وجاء 
المصري  اإلنسان  بناء  نحو  الدولة  لتوجه 
الجمالي،  حسه  وتنمية  وروحياً،  وجدانياً 
وتعزيز قيم الثقافة والفنون الرفيعة، حيث 
والمسارح،  المتاحف،  من  عدداً  تضم 
يجعلها  بما  والحدائق،  اإلبداع،  ومراكز 
بيئة مثالية لتوطين الفنون، وجذب اإلبداع 
من كل صوٍب وحدب، كما تسعى المدينة 
لتحقيق التمويل الذاتي من خالل التشارك 
مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والعالمية 

ذات الصلة.    وكاالت

قامشلو/ ميديا غانم - أقام مكتب حماية الطفل 
من  لألطفال  ترفيهية  حفلة  قامشلو  بمقاطعة 
أهالي  بمشاركة  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
األطفال من ذوي الِهمم، وأطفال من مدرسة 
أحمد مريود حيث تخلّل الحفل فقرات موسيقية 
وترفيهية، وتوزيع هدايا رمزية على األطفال 

المشاركين.

أُعلن عن يوم الطفل العالمي في عام 1954، 
كل  في  بها  يُحتفل  عالمية  مناسبة  باعتباره 
عام بتاريخ 20 تشرين األول لتعزيز الترابط 
العالم  أطفال  بين  الوعي  وإذكاء  الدولي 
الجمعية  اعتمدت  حيث  رفاههم،  وتحسين 
العامة لألمم المتحدة هذا التاريخ إلعالن حقوق 
تاريخ  كذلك  أنه  كما   ،1959 عام  في  الطفل 
اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في 
باليوم  يحتفي   1990 عام  ومنذ   ،1989 عام 
العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ 
إلعالن  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتماد 
ويتيح  بها،  المتعلقة  ولالتفاقية  الطفل  حقوق 
اليوم العالمي للطفل لكل منا نقطة وثب ملهمة 
للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها واالحتفال 
بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم 

أفضل لألطفال.

»أطفالنا يعيشون الحرب«

وفي هذا الصدد أكد الرئيس المشترك لمكتب 

حماية الطفل بمقاطعة قامشلو »مرعي محمد« 
على أنهم بمناسبة اليوم العالمي للطفل بتاريخ 
11/20 أقاموا حفلة ترفيهية لألطفال من ذوي 
فكل  مستقبلنا  هم  األطفال  »ألن  وتابع:  الهمم 
جيل  خلق  هو  منه  هدفنا  به  نقوم  الذي  العمل 
حماية  كمكتب  بوسعنا  ما  كل  ونعمل  سوي، 
الطفل بقامشلو لحماية أطفالنا من آثار الحرب 
التي تمر بها البالد منذ سنوات، لذا اخترنا أن 
نقوم بهذه االحتفالية بهذا المركز الذي يحتضن 
للترفيه  الخاصة  االحتياجات  ذوي  أطفالنا من 
عن هؤالء البراعم، ودعونا أهاليهم واألطفال 
واألطفال  يندمجوا  كي  األخرى  المدارس  من 

األطفال  جميع  أن  على  لهم  ولنؤكد  سوياً 
مميزين وكل منهم بشخصيته«.

واختتم مرعي حديثه قائالً: »في الختام نناشد 
حقوق اإلنسان والجهات المعنية بحقوق الطفل 
الدولية في العالم بأن يوقفوا الحرب على أطفالنا 
في سوريا، فمنذ سنوات أطفالنا يعيشون ضمن 
الحرب الدائرة في البالد والتي خلقت الويالت 
والكثير  مشردون،  أطفالنا  فبات  والمجاعات 
منهم يعيشون في المخيمات يقاسون برد الشتاء 
وحر الصيف بأجسادهم الصغيرة، لذا فجل ما 
نتمناه ونسعى إليه هو أن يعيش أطفالنا بأمان 

وسالم ويعيشون طفولتهم«.

وبداية  الجزائر،  في  الشتاء  فصل  حلول  مع 
المدن  في  القهوة  تفقد  المطر،  زخات  سقوط 
ُعّشاقها،  بعض  لدى  مؤقتاً  شعبيتها  الشمالية 
تاركةً المجال ألكواب الشاي الساخن، لتؤنس 

شاربيها، وتخفف عنهم برودة الطقس. 
في  و«آتّاي«  الرسمية،  اللغة  في  الشاي 
الجزائريين،  عند  الرائج  العامي  االستعمال 
ركن أساسي في أي جلسة عائلة أو لّمة. يقول 
النعامة،  والية  في  مشرية  مدينة  من  حمزة، 
مقتصر  غير  الشاي  الجزائر: »شرب  جنوب 
على مناسبات أفراح أو أتراح، بل هو جزء من 
يوميات أي صحراوي، كما يعد رمزاً للكرم، 
وبحضوره يستوي الحديث، ويتبادل الحضور 
القصص مع تدوير كؤوس الشاي«. باختصار 
هو:  الصحراوي  المواطن  إلى  بالنسبة  الشاي 
»إدمان محمود ورمز للجود، وشيء متوارث 

عن الجدود«.
 620 ورقلة  والية  من  صخر  محسن  ويقول 
كيلومتراً عن الجزائر العاصمة: »قصة سكان 
تنتهي،  ال  عشق  قصة  الشاي  مع  الجنوب 
رحل  أينما  الصحراوي  المواطن  رفيق  هو 
كونه  بدل  محفزاً  يعتبره  البعض  وارتحل، 

منبهاً، وأنا أرى أنه معدل للمزاج«.

رس التحضري

تحضير الشاي أمر فطري عند سكان الصحراء 
دقيقة  بخطوات  ويمر  الصغر،  منذ  يتعلمونه 
ومراحل مضبوطة، كما ال يُحّضر في المطبخ 
كالقهوة، بل على مرأى الضيوف، وتتكفل به 
خاصة  أواٍن  فيه  وتُستخدم  النساء،  من  واحدة 

تسمى »المقامة«.
على  ساعة  نصف  الشاي  تحضير  يستغرق 
ثالثة  الشاي  للحصول على كؤوس من  األقل 
ُمحضر  بيضاء، وربعها شاي  أرباعها رغوة 
في  البشارية  المرأة  تجلس  حيث  حب،  بكل 
الغاز  وقارورة  المقامة  وتكون  األرض، 

الصغيرة أمامها.
النار  على  بالماء  مملوءاً  الشاي  براد  يوضع 
حتى يهتز من الغليان، وبعد غليانه يُسكب في 
براد آخر تكون فيه وريقات الشاي ليتم تشليله 
)غسله(، ثم يفرغ في كأس بنية، ثم يعاد إفراغ 
الماء الساخن في اإلبريق ذاته، ليوضع الشاي 
الماء  مع  ويتفاعل  يغلي  حتى  هادئة  نار  على 

لتكتسب مذاقاً رائعاً. 
وبعد أن يستوي جيداً تُضع فيه أوراق النعناع 
والسكر، ثم يُسكب الشاي، ويُحضر كأساً كبيرة 
لتحريك بها الشاي بدل الملعقة، لتتشكل الرغوة 

البيضاء، والتي هي أساس الشاي. 
يقدم الشاي في كؤوس صغيرة بيضاء، وتكون 
المرأة  تقوم  حيث  عادية،  غير  التقديم  طريقة 

نوعاً  طويلة  بمسافة  الكأس  عن  البراد  بإبعاد 
ما، مع إطالق عبارات الترحيب.

قبل أن يشربوا  الضيوف  يغادر  أن  وال يمكن 
عن  إحداهن  امتنعت  فإن  األقل،  على  كأسين 
شرب الكأس الثانية، يقال لها: »لم تأِت برجل 
تشرب  أن  يجب  أنها  على  كناية  واحدة«، 

الكأس الثانية.

مرشوب وطني

مشروب  إلى  تحول  الغالبة  بصورته  الشاي 
في  سواء  الباعة،  اختصر  أن  بعد  وطني، 
المسافات  المتجولون،  أو  التجارية،  المحالت 
الجنوب  من  شباب  به  إذ رحل  المناطق،  بين 
كالعاصمة،  شمالية،  مدن  نحو  الجزائري 
ووهران، وقسنطينة، وغيرها، وباتوا يتجولون 
النحاسية الموضوعة فوق موقد من  بأباريقهم 
الحافالت  ومواقف  األسواق  ليقصدوا  الجمر 
كالقطار  النقل  التنزه، وكذا وسائل  وفضاءات 
على  متزايداً  طلباً  ويجدون  التروماي،  وخط 
سلعتهم المصحوبة بالمكسرات كاللوز والجوز 

            . لفستق ا وكاالتو
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الدهون  ارتفاع  سبب  الكثيرين  يعرف  ال  قد 
الثالثية الكامن الذي قد يتفاقم مع مرور الوقت 
مسببًا مشكالت أخرى يمكن أن تكون خطيرة، 
واليوم سنتناولها بالتفصيل من خالل السطور 

اآلتية:
أسباب مرضية

يتضمن سبب ارتفاع الدهون الثالثية الطبي ما 
يأتي: 

1ـ الجينات: يمكن أن تلعب الوراثة دوًرا كبيًرا 
توجد طفرة  إذ  الثالثية،  الدهون  في مستويات 
الجسم  مسارات  على  تؤثر  أكثر  أو  جين  في 

وترفع نسبة الدهون الثالثية.
الدم  شحوم  فرط  باسم  الحالة  هذه  وتعرف 
العوامل  اإلصابة  خطر  يزيد  وقد  العائلي، 

البيئية والروتين المتبع.
مستويات  ترتبط  ما  عادةً  السكري:  داء  2ـ 
السكر المرتفعة في الدم بارتفاع نسبة الدهون 
األول  النوع  من  فالسكري  أيًضا،  الثالثية 
السكري  بينما  األنسولين  انخفاض  إلى  يؤدي 
األنسولين؛  مقاومة  يسبب  الثاني  النوع  من 
وألن األنسولين يساهم في تكسير الدهون فإن 
الدهون  مستويات  الرتفاع  تؤديان  الحالتان 

الثالثية في النهاية.
متالزمة  تسبب  الغذائي:  التمثيل  متالزمة  3ـ 
بما  الجسم،  في  عدة  الغذائي مشكالت  التمثيل 
ضغط  وارتفاع  األنسولين،  مقاومة  ذلك  في 
وارتفاع  الجسم،  كتلة  مؤشر  وارتفاع  الدم، 

ارتفاع  إلى  تؤدي  أن  ويمكن  الدهون،  نسبة 
نسبة الدهون الثالثية بسبب مقاومة األنسولين 

وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.
4ـ قصور الغدة الدرقية: يؤثر نقص هرمونات 
الغذائي  التمثيل  عملية  على  الدرقية  الغدة 

للدهون.
5ـ الحمل: تصاب الكثيرات خالل فترة الحمل 
بارتفاع مستوى الدهون الثالثية، لكنها ال تعد 
يمكن  إذ  الجنين  أو  لألم  سواء  مشكلة خطيرة 
النظام  طريق  عن  ببساطة  عليها  السيطرة 

الغذائي المناسب واألدوية.
هي  الكلوية  المتالزمة  الكلوية:  المتالزمة  6ـ 
نوع من الفشل الكلوي الذي يؤثر على طريقة 
تخلص الجسم من الدهون ويزيد من إنتاج الكبد 

للدهون.
7ـ الذئبة الحمامية الجهازية: الذئبة الحمامية أو 
الذئبة الحمراء هي من أمراض المناعة الذاتية 
التي تؤثر على الجهاز الهضمي، والمفاصل، 
والكلى، ويمكن أن تسبب ارتفاع نسبة الدهون 

الثالثية بشكٍل مباشر.
أسباب أخرى

نسبة  ترفع  أنها  يعتقد  أخرى  أسباب  هناك 
الدهون الثالثية في الجسم، ومنها:

والسكريات:  المكررة  الكربوهيدرات  تناول  ـ 
يؤدي هذا النوع من األطعمة إلى زيادة مستوى 
الدهون الثالثية حتى أنها تزيد من خطر الوفاة.
ـ شرب الكحول: يحتوي الكحول على السكر، 

التي  الحرارية  والسعرات  والكربوهيدرات، 
تؤثر سلبًا على الصحة.

ـ قلة النوم: ترتبط ساعات النوم القليلة بارتفاع 

ضغط الدم، والسمنة، وداء السكري وجميعها 
الثالثية  الدهون  نسبة  ارتفاع  تسبب  مشكالت 

في الجسم.

الثالثية  الدهون  يؤثر اإلجهاد على  ـ اإلجهاد: 
بطريقتين، األولى عن طريق تحفيز الكبد على 
إنتاج الدهون والثانية عن طريق إعاقة الجسم 

على التخلص من هذه الدهون.
األنسولين  مقاومة  التبغ  يسبب  قد  التبغ:  ـ 
االستجابة  على  قادًرا  الجسم  يصبح  ال  بحيث 
بتكسير  وثيقًا  ارتباًطا  يرتبط  الذي  لألنسولين 
مستويات  ارتفاع  وبالتالي  الثالثية،  الدهون 

الدهون الثالثية في الجسم.
السعرات  بتخزين  الجسم  يقوم  قد  السمنة:  ـ 
الحرارية الفائضة على شكل دهون ثالثية في 

الخاليا الدهنية.
طرق التعامل مع مشكلة ارتفاع الدهون الثالثية
هذه  مع  التعامل  يٌمكن  بسيطة  طرق  باتباع 

المشكلة بفاعلية، وتتضمن أبرزها:
قدر  تناولها  من  قلل  أو  الكحول  عن  ابتعد  ـ 

اإلمكان.
بشكٍل  الرياضية  التمارين  ممارسة  جرب  ـ 

منتظم بما ال يقل عن 30 دقيقة.
ـ حاول فقدان بعض الوزن إذا كنت تعاني من 

السمنة.
المكررة  الكربوهيدرات  تناول  تجنب  ـ 

والسكريات قدر اإلمكان.
ـ أكثر من تناول الدهون الصحية الموجودة في 

زيت الزيتون واألسماك.

أرتيميسيا  باسم  علميًا  الدمسيسة  عشبة  تُعرف 
النباتية  الفصيلة  من  وتنحدر  أبسينثيوم، 
النجمية، أما عربيًا فتعرف بعدة أسماء أخرى، 
مثل: الرجيد، وشيح ابن سينا، وشجرة مريم، 
والشيح  واألمبروزية،  والشويالء،  واألبسنت، 

الرومي، والشيبة.
فلنتعرف على عشبة الدمسيسة في ما يأتي:

ما المقصود بعشبة الدمسيسة؟
القارة  تعد  معمرة  نبتة  هي  الدمسيسة  عشبة 
األفريقية  القارتين  أجزاء  وبعض  األوروبية 
واآلسيوية موطنها األصلي، وعلى مدى آالف 
السنين تم استخدام هذه العشبة ضمن وصفات 
المشكالت  من  العديد  لمقاومة  البديل  الطبيب 

الصحية.
لهذه العشبة أنواع عديدة، من ضمنها: الزنجبيل 
وللدمسيسة  الشائعة،  والدمسيسة  األخضر، 
على  تنمو  وهي  عطرية،  ورائحة  مر  مذاق 
على  تظهر  ما  غالبًا  صغيرة  شجيرات  هيئة 

جوانب الطرقات.
ونظًرا لفوائدها المحتملة يتم استعمال النبتة أو 
الزيت المستخرج منها إلعداد بعض الوصفات 

الطبية.
تحتوي التركيبة الطبيعية للدمسيسة على نسب 
مرتفعة من بعض المواد المفيدة، مثل العفص 
والفالفونويدات، لكن قد يختلف منسوب المواد 
الفعالة في الدمسيسة حسب نوع الدمسيسة الذي 
تتعامل معه، فكما سبق وذكرنا للدمسيسة أنواع 

عديدة. 
هذه  مع  التعامل  ضرورة  إلى  التنويه  يجب 
الستخدام  يمكن  إذ  شديد،  بحذٍر  العشبة 
على  سلبًا  يؤثر  أن  خاطئة  بطريقة  الدمسيسة 

الصحة النفسية والعصبية.  
فوائد عشبة الدمسيسة

للصحة  عديدة  فوائد  العشبة  لهذه  يكون  قد 
بالفعل، هذه أبرزها:

الجهاز  مشكالت  من  الكثير  مقاومة  1ـ 
الهضمي:

خاص  بشكٍل  عديدة  فوائد  للدمسيسة  يكون  قد 
للجهاز الهضمي، إذ قد تساعد عشبة الدمسيسة 

على:

ـ تخفيف حدة أعراض داء كرون 
القناة  تورم  يسبب  قد  مرض  هو  كرون  داء 
الهضمية، لتبدأ العديد من األعراض المزعجة 
اإلسهال  مثل  المريض،  على  بالظهور 

واإلرهاق.
استعمال  يعود  قد  الدراسات  لبعض  وتبعًا 
الدمسيسة على المصابين بمرض كرون بفوائد 

عديدة، إذ قد تساعد الدمسيسة على اآلتي: 
لدى  الظاهرة  األعراض  حدة  تخفيف  ـ 

المرضى. 
ـ تحسين الحالة الصحية العامة للقناة الهضمية 
حاجتهم  من  تقلل  قد  بطريقة  المرضى  لدى 

الستعمال الستيرويدات. 
ـ القضاء على الديدان المعوية

عشبة  من  المستخرج  الزيت  الستعمال  يمكن 
العديد  القضاء على  أن يساعد على  الدمسيسة 

من أنواع الديدان المعوية، مثل:
ـ الديدان المدورة.

ـ الديدان الشريطية.

ـ الديدان الشصية.
ـ الديدان الدبوسية.

سمية  درجة  تحمل  تستطيع  ال  الديدان  فهذه 
عند  الدمسيسة  في  الموجودة  المركبات  بعض 
هذه  من  خاصة  وجرعات  منتجات  استخدام 

العشبة.
ـ دعم الهضم بطرق أخرى

كما يمكن لعشبة الدمسيسة أن تساعد على:
وتحسين  األمعاء،  لبكتيريا  االتزان  إعادة  ـ 

كفاءة الهضم.
الهضمية  العصارات  بعض  إنتاج  تعزيز  ـ 

الهامة، مثل الصفراء. 
ـ تحسين الهضم، ومقاومة بعض اضطرابات 
الهضم، كاآلتي: )النفخة، وحرقة الفؤاد، واالم 

المعدة، واإلمساك، واإلسهال(.
ـ تقليل تشنجات األمعاء والمعدة.

2ـ مقاومة مرض المالريا
المالريا هو مرض خطير ينتقل عادة من خالل 
لعشبة  يمكن  لكن  المصاب،  الناموس  لدغات 

الدمسيسة أن تساعد على مقاومته، إذ تحتوي 
الدمسيسة على مادة األرتيميسينين، وهي مادة 
تعد مضاد أكسدة قوي، ويمكن أن تعمل على 
تدمير جدران خاليا طفيليات المالريا لتقلل من 

أعداد هذه الطفيليات في الدم. 
مقاومة  في  المحتملة  المادة  هذه  فاعلية  بسبب 
المالريا يتوفر منها دواء عشبي، وهذا الدواء 
تحديدًا يعد أحد أكثر أنواع أدوية المالريا قوة.

3ـ تحفيز نزول الدورة الشهرية
قد يمتلك الزيت المستخرج من عشبة الدمسيسة 
خواص طبيعية مطمثة، لذا يمكن الستعماله أن 
سمة  وهي  الطمث،  قدوم  تحفيز  على  يساعد 
قد تهم بشكٍل خاص النساء اللواتي يعانين من 
الدورة  واحتباس  الشهرية،  الدورة  احتباس 
لمضاعفات  يؤدي  قد  الحال  بطبيعة  الشهرية 

صحية عديدة للمرأة. 
4ـ مقاومة مرض السرطان

تحتوي عشبة الدمسيسة على مزيج من المواد 
التي يعتقد أنها قد تساعد على مقاومة السرطان، 
األرتيميسينين،  ومادة  الفالفونويدات،  مثل 

الخاليا  تحفيز موت  في  تسهم  قد  المواد  وهذه 
السرطانية ال سيما خاليا سرطان الثدي. 

5ـ دعم صحة العظام والمفاصل
في  الموجودة  الفعالة  المواد  بعض  تساعد  قد 
التي  االلتهابات  مقاومة  على  الدمسيسة  عشبة 

قد تصيب الجسم، مما قد يساعد على االتي: 
يرافق  قد  الذي  والتورم  األلم  حدة  تخفيف  ـ 

مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.
المصابين  لدى  الحركة  على  القدرة  تحسين  ـ 

بمرض الفصال العظمي.
6ـ فوائد أخرى 

قد يكون لعشبة الدمسيسة فوائد أخرى، مثل:  
ـ تعزيز التعرق. 
ـ تحسين الشهية.

ـ مقاومة القلق واألرق.
أضرار عشبة الدمسيسة

إلى  االنتباه  يجب  النبتة  هذه  استخدام  قبل 
العديد  يرتبط  والتي  لها،  المحتملة  األضرار 
الثوجون  مادة  من  الدمسيسة  بمحتوى  منها 

السامة، إليك أبرز أضرار الدمسيسة:  
االختالجات،  مثل:  عصبية،  مضاعفات  ـ 

والقشعريرة، واألرق، والهلوسة.  
ـ غثيان، وتقيؤ.

ـ اإلجهاض للحوامل.  
باألمراض  للمصابين  خطيرة  مضاعفات  ـ 

االتية: أمراض القلب، وأمراض الكلى.  
ـ الحساسية.

كما يعد الزيت المستخرج من عشبة الدمسيسة 
يمكن الستعمالها  والتي  العصبية،  السموم  من 
مطواًل أو بجرعات كبيرة أن يؤدي لمضاعفات 
خطيرة أو حتى للوفاة، كما قد يكون هذا الزيت 

مثيًرا لإلدمان لذا يجب الحذر. 
الثوجون  مادة  تركيز  أن  إلى  التنويه  يجب 
الدمسيسة  من  المصنعة  المنتجات  في  السامة 
سبيل  فعلى  تصنيعها،  لطريقة  تبعًا  يختلف  قد 
في  تحديدًا  الثوجون  تركيز  يرتفع  المثال 
بعمليات  يتم تصنيعها  التي  الدمسيسة  منتجات 
التقطير الكحولي، وذلك مقارنة بالمنتجات التي 

يتم تصنيعها بطرق أخرى.
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اإلدارية بمؤتمر ستار ميادة محمد: المرأة الركيزة األساسية لنجاح الثورة

مكتب زنوبيا في منبج يعلن 
عن برنامجه

عشبة الدمسيسة.. فوائد هامة لجهازك الهضمي وأكثر

المدنية  اإلدارة  تنظمها  التي  الفعاليات،  ضمن 
بالحرية  للمطالبة  بالطبقة؛  الديمقراطية 
مت صباح  الجسدية للقائد عبد هللا أوجالن، نُّظِ
حاشدة،  مسيرة  األحد2021-11-21  يوم 
اإلدارة  في  المؤسسات  جميع  فيها  شاركت 
المدنية الديمقراطية في الطبقة وريفها، وبعض 
مكتب  أمام  من  وانطلقت  المدينة،  أهالي  من 

تجمع زنوبيا، مروراً بالحي الثاني، وانتهت في 
المركز الثقافي في الكورنيش الشمالي للمدينة.

على  صمت  دقيقة  جميعهم  الحضور  وقف 
أرواح الشهداء، تالها إلقاء كلمات عدة من قبل 
بعض المؤسسات في الطبقة، منها، كلمة مكتب 
تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، التي ألقتها إدارية 
الحبش«،  »سميرة  زنوبيا  نساء  تجمع  مكتب 

الرئيسة  ألقتها  التي  الشهداء،  عوائل  وكلمة 
»فوزة  الشهداء  عوائل  لمجلس  المشتركة 
المحمد«، ثم كلمة اإلدارة المدنية الديمقراطية 
في الطبقة، والتي ألقتها الرئيسة المشتركة في 

المجلس التشريعي بالطبقة »هدى العوان«. 

إجرام بحق اإلنسانية

ومن ضمن مشاركة المرأة في المسيرة، وفي 
»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  السياق،  هذا 
ومنهن  المسيرة  في  المشاركات  مع  لقاءات 
»خرجنا  قالت:  والتي  المحمد«  »روشين 
العزلة  بفك  لنطالب  واحدة؛  يداً  جميعاً  اليوم 
الذي  أوجالن،  القائد عبد هللا  المفروضة على 
الالإنسانية،  الممارسات  أشدُ  عليه  تُفَرض 
واستمرارية  الفاشية،  التركية  الدولة  قبل  من 

تطبيقها لفرض العزلة المطلقة عليِه، في سجن 
إمرالي منذ 21 عاماً، والذي يعدّ هذا اإلجرام 
محاولة منهم؛ لطمس ومحو األسس والمبادئ، 
التي نادى بها القائد والمفكر والفيلسوف عبد هللا 
أوجالن، التي أكدت على الديمقراطية والسالم 
وخططهم  مشاريعهم،  تناقض  والتي  العالمي، 
االستعمارية في احتالل المناطق، وإعادة أمجاد 
الدولة العثمانية، وخاصة األراضي السورية«. 
مكتب  إدارية  لنا  أضافت  آخر  لقاء  وفي   

المرأة لحزب سوريا المستقبل »ناديا المحمد« 
بقولها: »إننا كنساء الطبقة ماضياٌت في طريق 
الحرية والسالم، الذي رسمهُ لنا القائد عبد هللا 
المنظمات  على  ونؤكد  نطالب،  كما  أوجالن، 
العالمية وحقوق اإلنسان، والمحافل القضائية، 
صمتهم  من  بالخروج  اإلنسانية،  والمنظمات 
عن  لإلفراج  تركيا  على  والضغط  المخزي، 
تركيا  سياسة  وفضح  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 

وممارساتها العدوانية«.

جل آغا/ أمل محمد - نوهت اإلدارية في مؤتمر 
ستار »ميادة محمد« في ناحية جل آغا، إلى 
أن انتصار المرأة هو بحد ذاته انتصار لثورة 
روج آفا، ألن الثورة القائمة على كفاح ونضال 
المرأة، منتصرة ال محالة، وهذا التقدم الالفت 
الملموس في المجتمع، في السنوات الماضية 
المرأة، سواء  قدمته  الذي  الكفاح،  على  بُنيَّ 
من خالل صوتها، أو فكرها، أو حتى وجودها 

في ساحات القتال.

لطالما كانت نساء مؤتمر ستار في ناحية، جل 
والرفع  المرأة،  ريادة  دعم  في  السباقات  آغا، 
لمكانتها  لوصولها  والسعي  فكرها،  وتيرة  من 
اإلدارية  مع  لقاء  لصحيفتنا  وكان  الطليعية، 
والتي حدثتنا  في مؤتمر ستار »ميادة محمد« 
ثورة  للمرأة في  الجوهري  الدور  بدورها عن 
ثورة  هي  آفا:  روج  »ثورة  قائلةً:  آفا  روج 
سنوات  عدة  مدار  على  شهدنا  كما  المرأة، 
من اآلن، فإن العنصر النسوي كان بارزاً في 
لها،  حليفاً  االنتصار  جعل  ما  وهذا  ثورتنا، 
بداية  كانت  للثورة،  األولى  الشرارة  انطالقة 

عصر النهضة للمرأة«.

املرأة ُقبيل ثورة روج آفا

أشارت ميادة لواقع المرأة قبل ثورة روج آفا، 
المجتمع  من  تهميشاً الذعاً  والتي كانت تعيش 
والفكر الذكوري البحت، حينها: »لم تجد المرأة 
قبل  ومطالبها  حقوقها،  تعرف  ولم  نفسها، 
الثورة، فالفكر السائد حينها جعل منها جسداً بال 
على  الورق،  على  حبراً  كانت  حقوقها  روح، 
المطالبة  وحين  والمكتبات،  المحاكم  رفوف 
كالشوكة  بأكمله  المجتمع  يقف  المرأة،  بحقوق 

في الحلق ليردعها ويوقفها«.
أسباب  أحد  من  الذكوري  »الفكر  وتابعت: 
على  القائم  فالمجتمع  المرأة،  شخصية  ضياع 
يُحتّم  السنوات،  قبل مئات  أعراف وقيم معينة 
على المرأة الرضوخ وااللتزام بقوانين فُرضت 

عليها، حتى وإن لم ترغب هي بذلك«.

انتصار الثورة ما كان إالّ بوجود 
املرأة

للمرأة  الفعال  الدور  على  ميادة  وأكدت 
المرأة  شاركت  »حين  الثورة:  انتصار  في 
خلقت  الثورة  في  وكيانها،  بفكرها، وصوتها، 
حملت  السابق،  في  العالم  يشهده  لم  انتصاراً 
السالح، وقاتلت، وأدلت بصوتها في الفعاليات 

للعالم  لتُبرهن  بفكرها؛  وناضلت  والمؤتمرات 
بأسره دورها الجوهري في المجتمع، هي اليوم 
ليست نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله«.

كثيرات  »شهيدات  حديثها:  ميادة  واسترسلت 
لمعت أسماؤهنَّ في الثورة، وهذا شكل عالمة 
فريدة أُضيفت لثورتنا، فلم نسمع من قبل بحرٍب 
شاركت فيها المرأة بجوار الرجل، هذا األمر 
ال  اللواتي  القدّيسات،  بهؤالء  فخورين  يجعلنا 
لمبادئهنَّ  الوصول  سبيل  في  شيء  يوقفهنَّ 

.» وأهدافهنَّ

مؤمتر ستار ودوره يف توعية 
املرأة

التي  المؤسسات،  أهم  من  يعد  ستار  مؤتمر 
الدفاع  وكيفية  بحقها  المرأة  لتوعية  تشكلت 
المشروع لمطالبها: »مؤتمر ستار هو صوت 
يدفع  الذي  الهاجس،  ذاك  هو  الحر،  المرأة 
بالنساء للمضي قُدماً، المرأة قبل وبعد مؤتمر 
كالنور  تماماً  متضادتان،  شخصيتان  ستار، 
كثيراً  عانينا  لقد  والعلم،  والجهل  والظالم، 
التي نحن عليها اآلن  المرحلة،  لهذه  للوصول 
مرحلة أقل ما يُقال عنها أنها بصمة فريدة في 

عالم النساء«.

بعد  تحصل  لم  المرأة  أن  إلى  ميادة  ولفتت 
على حقوقها كافة، ولكن العمل مستمر بجهود 
في  مطالبها  المرأة  لنيل  والنساء؛  المؤتمر، 
من  سنوات  عشر  الحياة،  مجاالت  مختلف 
والنجاح،  التقدم  من  الكثير  فيها  حققنا  العمل 
المرأة  لنيل  طويالً  الطريق  يزال  ال  ولكن 

مكانتها الحقيقية«.

التحديات التي واجهت مؤمتر 
ستار

وعن التحديات، التي واجهت النساء في بداية 
تشكل مؤتمر ستار، في مختلف مناطق شمال 
وشرق سوريا، قالت ميادة: »عضوات مؤتمر 
البداية،  في  ومعوقات  تحديات  واجهنَّ  ستار، 
الذكوري  الفكر  المعوقات،  هذه  أهم  ومن 
سوى  يشكل  لم  األمر  هذا  ولكن  السلطوي، 
بل  الفكر،  هذا  ومحاربة  للمضي  للنساء؛  دفعٍ 
س  ساد فكر المرأة الحر في المناطق، التي أُّسِ
من  العديد  واجهنا  كما  ستار،  مؤتمر  فيها 
الذي  ونهجنا  فكرنا  معالم  لطمس  المحاوالت؛ 
أن  استطعنا  نسائنا  بعزيمة  ولكن  عليه،  سرنا 

نتخطى الصعوبات كافة«.

خطط مؤمتر ستار املستقبلية

الذي  »المشروع  حديثها:  ميادة  وأردفت 
هو  النتائج  ببعض  ويكتفي  معيناً،  حداً  يضع 
ستار،  مؤتمر  مؤسسة  لذا  محالة،  ال  فاشل 
واضحة،  فأهدافها  معين،  حد  عند  تتوقف  ال 
وهي الوصول للفكر الحر للمرأة في المناطق 
كافة، وتحرير النساء وتدريبهّن؛ لالنخراط في 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  مجاالت  مختلف 

والثقافية«.
لنساء  رسالة  ميادة  وجهت  الختام  وفي   
أنت التي ال  جميعهن مفادها: »لم تخلقي عبثاً 
يقوم المجتمع إال بوجودك، أنت صوت الحياة 
المشروع،  حقك  إلى  للوصول  قاتلي  وكيانها، 
والحياة  واحد،  آٍن  في  والسالم  الحرب  أنت 
والموت، أنت التي بك، ومنك تكمن الحرية«.

المرأة،  ضد  العنف  مناهضة  ليوم  تحضيراً 
في  المرأة  بشؤون  المعنية  المؤسسات  جهزت 
وفي  برامجها،  سوريا،  وشرق  شمال  مجمل 
الذي  زنوبيا،  نساء  تجمع  مكتب  أعلن  منبج 
اُفتُتِح في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا، في 
العاشر من تموز من السنة الجارية عن برنامج 
يوماً  وعشرين  خمسة  سيستمر  الذي  فعاليتهم 

كالتالي:
21 /11 الشهر الجاري تعليق فلكسات. 

22/ 11 الساعة 10 محاضرة لخط الفارات، 
ولخط المحترق. 

والياسطي  الحي  لخط  محاضرة   11/23
الساعة 10. 

الحواجز  على  بروشورات  توزيع   11  /24
الشعب عامة. 

25/ 11 مسيرة جماهيرية عامة. 
27/ 11 محاضرة لمكتب المرأة باألوقاف.

28/ 11 محاضرة في التربية. 
29/ 11 محاضرة في البلدية. 

وتل  قلقل  أبو  خط  في  محاضرة   11  /30
حوذان. 

1/12 محاضرة في الخط الشرقي والغربي. 
1/12 محاضرة في األحزاب. 

1/12 محاضرة في االقتصاد العام.

الطبقة مسيرة  الديمقراطية في مدينة  المدنية  اإلدارة  الطبقة - نظمت  روناهي/ 
جماهيرية، دعت للمطالبة بحرية القائد عبد اهلل أوجالن، وفك العزلة عنُه في سجن 
إمرالي، حيث انطلقت المسيرة صباح يوم األحد 21-11-2021 من أمام مكتب تجمع 

نساء زنوبيا، الذي يقع في الحي الثاني بالطبقة.

ناديا المحمد روشين المحمد
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ج الشهداء بمزيد من النضال عوائل الشهداء في قامشلو تتوِّ

في اليوم العالمي للطفل…أرقام ضخمة تكشف مقتل 
الطفولة بيد المحتل

لقاء للذكرى... سردم واألسايش متعة وإثارة في الكرة الطائرة

بطولة الشطرنج تقام بمشاركة واسعة

دوري األشبال والناشئين زخم هل سيكون تيتا المنقذ؟
في تسجيل األهداف مجدداً

عوائل  مجلس  أشاد   - علي  رشا  قامشلو/ 
في  الشهداء  بدور  قامشلو  في  الشهداء 
ضمن  المنطقة،  واستقرار  أمن  على  الحفاظ 
كونفرانسهم، كاشفين أالعيب المحتل التركي 
في المنطقة، وعمالة الديمقراطية الكردستاني 

لصالحه.
عوائل  مجلس  عقد  لكي  وكركي  ديرك  بعد 
شعار  تحت  كونفرانسه،  قامشلو  في  الشهداء 
احتالل  سنهزم  الثوري  الشعب  »بحرب 
السبت  يوم  صباح  التركية«،  الدولة  وفاشية 
20 تشرين الثاني، وذلك في صالة زانا بمدينة 
من  وعضوة  عضو   200 بمشاركة  قامشلو 
المجتمع  مؤسسات  من  وممثلين  المجلس، 
المدني واألحزاب السياسية والمجالس والقوات 

العسكرية.
الكونفرانس،  في  تناولها  تم  قيمة  نقاشات 
على  الحفاظ  في  الشهداء  بدور  أشيد  حيث 
حققها  التي  والمكتسبات،  الحضاري  اإلرث 
شعوبهم،  قضية  عن  المدافعون  المناضلون 
السياسية  األوضاع  النقاشات  وتضمنّت  كما 
الراهنة، وضرورة تصعيد النضال والمقاومة 
ضد المحتل التركي، الذي يسعى إلى زعزعة 
المنطقة  في  سادا  اللذين  واالستقرار،  األمن 

بدماء شهداء الحرية.

رضورة توحيد الصف
 ملواجهة الخطر

صحيفتنا  التقت  الكونفرانس  هامش  على 
المشتركة لمجلس عوائل  الرئيسة  »روناهي« 
الشهداء في قامشلو، هيفي سيد، التي بيَّنت: أن 
الكونفرانس ينعقد كل سنتين مرة واحدة، بهدف 
حولها،  والنقاشات  المنجزة،  األعمال  تقيم 
ووضع خطة مستقبلية هادفة إلى تقدم وتطوير 

عمل المجلس سيًرا على نهج الشهداء.
أناروا  من  هم  كرامتنا،  »شهداؤنا  وأضافت: 
درب الحرية، ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، 
الشهداء  راية  لتبقى  نهجهم  على  نسير  ونحن 

شامخة شموخ الجبال«. 
المشتركة  الرئيسة  سيد،  هيفي  واختتمت 
بالتشديد على  لمجلس عوائل الشهداء، حديثها 
ضرورة التوحيد لمواجهة االحتالل »يجب أن 
األخطار  درء  أجل  من  المنطقة  شعوب  تتحد 

التي تحيط بنا من الجهات األربع«.

فعاليات أخرى ستقام من 
أجل الشهداء

وفي السياق نفسه التقينا مع محي الدين حسن، 
في  الشهداء  عوائل  مجلس  في  عضو  وهو 
كمجلس  فعاليتهم،  عن  تحدث  الذي  قامشلو، 
شدّد  الذي  سيمالكا،  معبر  في  الشهداء  عوائل 
وإرادة  بإصرار  الفعالية  هذه  استمرار  على 
جثامين  تسليم  أهدافهم،  تحقيق  حتى  أكثر، 
الديمقراطي  حزب  قبل  من  الشهداء  أبنائهم 

الكردستاني، الذي بموقفه يثبت خيانته للقضية 
والنصف،  الشهر  يقارب  ما  فمنذ   « الكردية 
وفعالية خيمة االعتصام على الحدود بين شمال 
وشرق سوريا، وباشور كردستان مستمرة، فما 
زالت جثامين الشهداء الطاهرة ماثلة في أيدي 
إلى  مشيراً  الكردستاني«،  الديمقراطي  حزب 
يدفعهم  الذي  األمر  موقفه،  في  الحزب  تعنت 

إلى إقامة هكذا فعالية.
يدفع  الذي  السبب  عن  حسن،  وتساءل 
هذا  مثل  التخاذ  الكردستاني،  بالديمقراطي 
جثامين  يسلمون  ال  لماذا   « قائالً  الموقف 
هذه  ستستمر  الشهداء؟  عوائل  إلى  الشهداء 

الفعالية حتى تسليم جثامين الشهداء إلى عوائلهم 
وهناك فعاليات أخرى سنقوم بها«.

تجديد العهد سريٌ عىل 
نهج الشهداء

حسن  الدين  محي  أوضح  حديثه  ختام  وفي 
موقفهم، كعوائل الشهداء تجاه ما يفعله المحتل 
أن  وضرورة  الحرية،  مناضلي  ضد  التركي 
تجاه  موقفاً،  الكردستاني  الديمقراطي  يتخذ 

أنواع  التركي  االحتالل  دولة  تستخدم  ذلك:« 
األسلحة الكيماوية والطائرات كافة في الهجوم 
الحزب  على  فيجب  الكريال،  مناطق  على 
سياسة  يرفض  أن  الكردستاني  الديمقراطي 
األعداء، كما يجب عليهم االبتعاد عن أالعيب 
على  سنستمر  الشهداء  كعوائل  نحن  األعداء، 
الشهداء،  علم  رافعي  وسنظل  الشهداء،  نهج 

وسنقاوم حتى تحقيق الحرية لشعبنا«.
على  المجلس،  ضمن  اآلراء  واجتمعت 
ضرورة تخصيص عشرة مقاعد في الجامعات 
الشهداء؛ الستكمال دراستهم،  والمعاهد ألبناء 
الشرقية  الناحية  في  إنشاء مستوصفين  وكذلك 

والغربية بمدينة قامشلو، ودعمها بكادر طبي.
وبناًء على آراء ومقترحات المشاركين، توصل 
الشهداء  عوائل  لمجلس  السابع  الكونفرانس 
التصويت عليها  بعد  القرارات،  إلى جملة من 
المدنية  المؤسسات  من  المشاركين  قبل  من 
واألحزاب السياسية والمجالس عوائل الشهداء 
بانتخاب  الكونفرانس  أعمال  واُختُتَِمت  كافة، 
عوائل  مجلس  إدارة  كأعضاء  شخصاً،   15
الشهداء، سبعة رجال وثماني نساء، وذلك عن 
طريق التصويت المباشر، على أن يتم انتخاب 

رئاسة مشتركة للمجلس فيما بعد.
في  جميعهم  والمشاركون  المنتخبون،  أدى  ثم 
العمل  على  العهد  وجددوا  القسم،  الكونفرانس 
والسير على درب الشهداء وفكر وفلسفة القائد، 

عبد هللا أوجالن. 

الممارسة،  الجرائم  لحجم  في صورة واضحة 
بحق الطفولة في مناطق شمال وشرق سوريا، 
وثََّق مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا 
واالغتصاب،  واالعتقال،  القتل،  حاالت 
والتعذيب بحق األطفال من قبل المحتل التركي 
ومرتزقته، منذ توغله في المنطقة ولغاية 20 

تشرين الثاني الجاري.
والذي يصادف  للطفل،  العالمي  اليوم  بمناسبة 
20 تشرين الثاني من كل عام، كشف المركز 
في تقرير خاص، والذي أصدره في هذا اليوم 
التاريخي حجم الجرائم بحق الطفولة، على يد 
المسلحة  والفصائل  ومرتزقته  التركي  المحتل 

التابعة له.
 

نزيف الدم بيد املحتل

دون  مقتل 96 طفالً،  توثيق  التقرير  وتضمن 
على  التركية  الجندرمة  قبل  من   16 الـ  سن 
عائالتهم،  برفقة  كانوا  السورية،  الحدود 
من  فارين  تركيا،  إلى  اللجوء  في  ويرغبون 
المعارك الدائرة في بالدهم منذ ثماني سنوات، 
إضافة لمقتل 67 امرأة، من أصل 511 الجئا، 
قتلوا منذ آذار 2011 من الفارين باتجاه الحدود 

التركية.
على  التركي  الهجوم  أثناء  طفال،   19 ومقتل 
بينها  بجروح   35 وإصابة  عفرين،  مدينة 
طفال   25 لمقتل  إضافة  أطراف،  بتر  حاالت 

سبي/  كري  مناطق  على  التركي  القصف  في 
تل أبيض وسري كانيه، وإصابة 42 بجروح، 
وقتل طفل واحد في القصف التركي على بلدة 
تل رفعت بريف حلب، وأصيب 15 بجروح، 
التي  التفجيرات،  في  أطفال  لمقتل  إضافة 
تستهدف المناطق التي احتلتها تركيا في شمال 
وشرق سوريا، بينهم أطفال قتلوا نتيجة االقتتال 

بين الفصائل نفسها.

اعتقاالت ومصري مجهول

كما كشف المركز قيام جيش االحتالل التركي، 
 187 باعتقال  له  الموالية  السورية  والفصائل 
 7971 أصل  من  عاما،   18 الـ  دون  طفالً، 
 ،2018 آذار  منذ  المعتقالت،  في  شخصا 
ومازال مصير نصفهم مجهوال، كما أنه ومنذ 
إعالن تركيا الهجوم على مناطق شمال وشرق 
الفصائل  قامت  األول،  تشرين   9 في  سوريا، 

الموالية لتركيا باعتقال 23 طفال.
على  حالة   32 توثيق  أيضاً  التقرير  وتضمن 
الفصائل  سجون  في  أطفال،  لتعذيب  األقل 
وكري  وعفرين  أعزاز  في  لتركيا  الموالية 
بأشرطٍة مصورةٍ ربَط طفٍل  سبي، حيث وثَّق 
رأسه  وتدلّي  قدميه،  من  أعزاز  مدينة  في 
فيما  مرارا،  بالسياط  بضربه  وقاموا  لألسفل، 
الذي  للشخص  تعليمات  يعطون  أناس  حوله 

يعذب الطفل.

تعذيب بأشكال مختلفة

جهاز  من  عنصرين  قيام  توثيق  وتم  كما 
الشرطة في بلدة شران بريف عفرين، بتعذيب 
في “تواليت”  أطفال من خالل حجزهم  ثالثة 
وحالة  أيديهم،  بأظافر  تنظيفه  على  وإجبارهم 
شرقي  سلوك،  بلدة  في  ميدانياً  طفل  إلعدام 
إسعاف،  لسيارة  سائقا  يعمل  كان  أبيض،  تل 
الختطاف  أخرى  وحالة  البلدة،  لمشفى  تابعة 
طفل معاق مع والده، وطلب الفدية، وثم قتلهم 

حاالت  عدا  كله  وهذا  ثالث…  شخص  برفقة 
القصف  نتيجة  ومقتلهم؛  األطفال  إصابات 
تركي،  قصف  في  قتل  الذي  محمد،  كالطفل 
وأصيبت  الحسكة،  في  منزله  استهدف  الذي 
أخته إصابة بليغة في الرجل، أدت لبتر قدمها، 
الذي  الطفل محمد حميد )13 عاما(  كما وأن 
يُعتقَد  محرمة،  بأسلحة  بليغة  إلصابة  تعرض 
أنها الفوسفور، تسببت في حرق كامل جسده، 

وحاالت أخرى كثيرة.

قرس واغتصاب

“قسراً”  فتاة   43 إجبار  المركز  وثق  كما 
منطقة  في  الفصائل  مسلحي  من  الزواج  من 
وخمس  ذويهم،  وابتزاز  تهديد  تحت  عفرين، 
حاالت زواج قسري في مدينة جرابلس وأربع 
حاالت في كل من مدينة إعزاز والباب، منهن 

ثالث دون سن الـ 18.
كما وثق تعرض 22 امرأة لالغتصاب، منهن 3 
دون سن 18، من قبل قادة وعناصر الفصائل، 
ثالث فقط، أبلغن عن الحادثة، وتم توثيق سبع 
حاالت قتل تحت ذريعة “جريمة شرف” بينهم 
أربع من قبل قادة الميليشيات الموالية لتركيا / 

فصيل العمشات، فرقة الحمزة.

اإلثارة  تتوقف  لم  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
سردم  ناديي  رجال  مباراة  عن  للحظة  ولو 
واألسايش ضمن منافسات الجولة الثالثة من 
ذهاب دوري الكرة الطائرة في إقليم الجزيرة، 
صالة  به  امتألت  مميز  جماهيري  وبحضور 

عامودا الرياضية.
كرة  بعد  المنطقة  في  الثانية  الشعبية  اللعبة 
القدم، الكرة الطائرة، والتي قد تكون في بعض 
األرياف والقرى األولى، شهدت لقاًء للذكرى 
في  واألسايش  سردم  ناديي  رجال  بين  جمع 
الكرة  دوري  ضمن  الرياضية  عامودا  صالة 
األولى  للدرجة  الجزيرة  إقليم  في  الطائرة 

للرجال موسم 2021ـ 2022.
ألن الجميع يدرك مدى متعة المباراة فقد قَِدموا 
تل  من  الجزيرة  إقليم  في  المناطق  كافة  من 
الجنسين،  كال  ومن  للحسكة،  وصوالً  كوجر 
كان  الجميع  وشابات،  ومسنين  وشباب  أطفال 
سردم  بين  الذكرى  ولقاء  مباراة  في  حاضراً 

واألسايش.
اإلثار والجنون

ولكن  لمصلحته  األول  الشوط  حسم  األسايش 
سردم تدارك الموقف وحقق التعادل، ولتصبح 
النتيجة شوط بشوط، في الشوط الثالث استطاع 
تقدم  رغم  الشوط  بهذا  الفوز  جديد  من  سردم 
األسايش لعدة مرات، وليعود األسايش ويعادل 
الكفة ولتصبح النتيجة شوطين بشوطين ليحتكما 
للشوط الفاصل، والذي ُحِسم بفارق نقطتين بعد 
لحظات مثيرة عاشها كل من في الصالة التي لم 

تتوقف هتافات التشجيع فيها ولو للحظة.
عالء حسين كابتن نادي سردم أشار لصحيفتنا 
نصيبهم  من  كان  الفوز  أن  »روناهي« 
تشكيلتهم  ضمت  حيث  الخبرة  بفارق  لتفوقهم 
األسايش  اعتمد  بينما  اللعبة،  في  مخضرمين 
بقوة  منافسة  كانت  والتي  الشابة  الدماء  على 

لسردم في المباراة.
دائماً مباريات الناديين تشهد الحماس واإلثارة 

لعبة  في  تقليدين  غريمين  هم  الناديين  وحتى 
الكرة  في  ولكن  الفئات،  ولكافة  القدم  كرة 
الطائرة الحظنا جمالية اللعبة واستطاع الجميع 
األمان  بر  إلى  المباراة  إرساء  في  المساهمة 
من الالعبين واإلداريين والمدربين والجماهير 

والحكام واللجنة الفنية للعبة.

المشاركة  نالحظ ضعف  الموسم  هذا  الدوري 
فيه حيث يتنافس في الدوري فقط خمسة نوادي 
ولكن مباراة سردم واألسايش أنست الجميع هذا 
الضعف، والناديان لعبا مباراتين قبل هذا اللقاء 
وفازا فيها، وإليكم نتائج الجوالت الثالثة حتى 
اآلن في الدوري باإلضافة إلى ترتيب األندية:

الجولة األولى:
األسايش 3×0 الصناديد. 

ديرك 0×3 سردم.
الجولة الثانية:

جودي 0×3 سردم.
األسايش 3×0 ديرك.

الجولة الثالثة:
سردم 3×2 األسايش.

جودي 2×3 الصناديد.
ترتيب األندية:

1ـ سردم 8 نقاط.
2ـ األسايش 7 نقاط.
3ـ الصناديد 2 نقطة.

4ـ جودي 1 نقطة.
5 ديرك 0 نقطة.

تسمى  كما  الملوك  لعبة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
جيدة  باتت  التي  اللعبة  هذه  »الشطرنج« 
خبرات  بفضل  المناطق  بعض  في  االنتشار 
اللعبة، والذين أشرفوا كلجنة فنية على بطولة 
والتي  الجزيرة،  إقليم  في  للشطرنج  الرجال 
من  العباً   22 عبر  واسعة  مشاركة  شهدت 

عدة أندية.
الحالية  بالظروف  مقارنةً  الشطرنج  لعبة 
ويلزم  االنتشار،  جيدة  تعتبر  فهي  لرياضتنا 
نواة  يكونوا  حتى  العمرية  بالفئات  االهتمام 
هذه  على  العمل  وجاري  للعبة،  المستقبل 
بعض  قِبل  من  الجزيرة  إقليم  في  الخطوة 

المدربين والخبرات.
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قاعة  في  وأقيمت 
الشطرنج  بطولة  قامشلو  بمدينة  الجزيرة 
وشارك   ،2022 ـ   2021 موسم  للرجال 
ـ  برخدان  ـ  قنديل  أندية:  من  العباً  فيها 22 

األسايش ـ جوانن باز ـ سري كانيه.
النظام  ليومين باعتمادها على  البطولة دامت 
السويسري بسبع جوالت كل جولة كانت 25 

دقيقة.
طبعاً ال يخلو األمر بوجود العبين ال عالقة لهم 
في البطولة واللعبة، غير أن أنديتهم شاركتهم 
الستيفاء شروط الترخيص، والتي تنص على 
المشاركة بلعبتين جماعيتين واثنتين فرديتين. 
واختتمت  المنافسة  ظهرت  ذلك  رغم  ولكن 

البطولة بالنتائج التالية:
ـ المركز األول: كاوا يونس من نادي االتحاد.

نادي  من  بركات  خواز  دل  الثاني:  المركز  ـ 
األسايش.

ـ المركز الثالث: ابراهيم شاكر من نادي سري 
كانيه.

ـ المركز الرابع: أياد أنطي من نادي برخدان.

وهدفت البطولة غير تنشيط اللعبة إلى تشكيل 
اإلقليم  تمثيل  بغرض  الجزيرة  إلقليم  منتخب 
شمال  مستوى  على  القادمة  البطوالت  في 

وشرق سوريا، لعام 2022.
من  بالكثير  الجزيرة  إقليم  مناطق  وتتمتع 
لعبة  في  المخضرمة  والخبرات  الالعبين 
إلدخالها  عديدة  محاوالت  وجرت  الشطرنج 
كمادة في منهاج الدراسة في مدارس اإلدارة 
الذاتية ولكن حتى اآلن هذه الخطوة لم تُبصر 

النور.
الدماغ من  تحفيز  تقوم على  الشطرنج  فلعبة 
خالل زيادة نمو التشعبات والتفرعات العصبية 
عن  عبارة  وهي  البشري،  بالدماغ  الخاصة 
العصبية،  للخلية  متفرعة  قصيرة  تمديدات 
األُخرى في  الخاليا  إلى  النبضات  تنقل  والتي 

نقاط االشتباك العصبي.

سوف  فإنّه  التفرعات  هذه  زيادة  حالة  وفي 
الدماغ  داخل  العصبي  التواصل  يتحسن 
نرى  آخر  جانب  ومن  سرعةً،  أكثر  ويصبح 
أنَّه من الواضح أنَّ التفاعَل مع الناس خاصةً 

بهذه  يدفع  الصعبة  األنشطة  ممارسة  في 
التشعبات أن تنمو أكثر، والشطرنج هو خير 

مثال لألنشطة الذهنية الصعبة.

المؤقتة  اللجنة  اختارت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
القدم  لكرة  السوري  »العربي«  لالتحاد 
التابع لحكومة دمشق، الروماني تيتا مدرباً 
لنزار  خلفاً  للرجال،  السوري  للمنتخب 
عن  بديالً  جاء  قد  كان  والذي  محروس 
التونسي نبيل المعلول، فهل القضية متوقفة 

على المدرب؟ وهل تيتا سيكون المنقذ؟.

وكانت اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال االتحاد 
حل  قررت  القدم  لكرة  السوري  العربي 
الجهازين الفني واإلداري للمنتخب السوري 
عقب الخسارة القاسية من المنتخب اإليراني 
بثالثية نظيفة، ولم تنتظر كثيراً حتى عينت 
للمدرب نزار محروس،  الروماني تيتا خلفاً 
ورغم الكثير من المطالب الجماهيرية كانت 
أمثال  المهام  سوري  مدرب  بتسلم  تدعو 
محمد عفش أو عماد خانكان وأسماء عديدة 
أخرى دفة التدريب للمنتخب السوري، لكن 
بأن  اإللكترونية  المواقع  نشرته  ما  بحسب 
مفاوضات اللجنة المؤقتة التي تدير االتحاد 
االتفاق  في  فشلت  القدم،  لكرة  السوري 
ياسر  أبرزهم  محلي  مدرب  من  أكثر  مع 
االختيار  ووقع  خانكان،  وعماد  السباعي 
سبق  الذي  فاليريو«  »تيتا  الروماني  على 
له واستلم تدريب المنتخب السوري، ونادي 
عدة  لتدريب  يتجه  أن  قبل  الحلبي،  االتحاد 
فرق عربية أبرزها الصفاء اللبناني والطلبة 

والميناء بالعراق.
الرابعة  خسارته  السوري  المنتخب  وتلقى 
اآلسيوية  للتصفيات  الحاسم  الدور  في 
تعادلين،  مقابل  قطر  مونديال  إلى  المؤهلة 
ولم يحقق أي فوز حتى اآلن في هذا الدور، 
األولى  المجموعة  ترتيب  قاع  في  ويقبع 

برصيد نقطتين.
يُذكر أن أول منتخبين في كل من المجموعتين 
اآلسيوية  للتصفيات  الحاسم  الدور  ضمن 
مباشرةً  يتأهالن  العالم،  كأس  إلى  المؤهلة 
يتنافس  بينما  القطري،  المونديال  إلى 
صاحبا المرتبة الثالثة في كلتا المجموعتين 
للملحق  المؤهلة  البطاقة  على  بينهما  فيما 
المكمل، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق 
إما  أخرى،  قارة  من  منتخب  مع  “الفيفا” 
أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

كرة  التحاد  المؤقتة  اللجنة  رئيس  وبحسب 
القدم نبيل السباعي لبرنامج يال دوري على 

شام إف إم فقد قال:
للرجال  القدم  لكرة  المنتخب  المدرب  - عقد 

تيتا فاليريو لمدة عام.
- مساعد المدرب سيكون غسان معتوق فقط 

بعد اعتذار عمار ريحاوي.
العباً   23 قائمة  اختار  تيتا  المدرب   -

المشاركة في كأس العرب.
المنتخب السوري مازال لديه أمل صغير في 
الحصول على بطاقة الملحق المؤهلة لكأس 
الكروية  الجماهير  أن  العام 2022، ورغم 
المنتخب  تأهل  من  األمل  قطعت  بغالبيتها 
السوري للملحق بسبب النتائج السلبية له، 

فهل تيتا سيكون المنقذ؟.
التواصل  شبكات  في  التعليقات  من  الكثير 
االجتماعي أكدت بأن القضية ال تتوقف عند 
المدرب  دخل  شو  »ليش  وقالوا:  المدرب 
والمحسوبيات  الواسطات  حلوا  عمي؟؟  لك 

والتهرب من خدمة العلم بعدين تعالوا«.
االتحاد  الزم  بعضه  من  أضرب  »كله 
كلهم  هدول  ببيته  يقعد  لفة  قشة  الرياضي 
الشعب صارت  األكبر من  الجزء  يمثلون  ال 
كل أعمالهم خاصة ونسوا الصالح العام كل 
ال  أن  الخاصة  ومشاريعهم  أعمالهم  همهم 
بآمال  بتتحكم  أوالد  لما  بيصير  تتوقف هيك 

وآالم شعب كامل بتنقصه الفرحة«.
كما عقّبوا على شبكات التواصل االجتماعي، 
فالجميع متفق من المتابعين والمحللين في 
باإلضافة  القدم بسوريا وخارجها  كرة  لعبة 
تتوقف  ال  القضية  بأن  الكروية،  للجماهير 
المدرب، بل عند االتحاد السوري  فقط عند 
العام واتحاد الكرة التابعين لحكومة دمشق، 
حيث يغرقان في الفساد، وخاصةً في قضية 
فيها  يتفشى  والتي  السوريّة  المنتخبات 
ال  لذلك  والفساد،  والواسطات  المحسوبيات 
ألنه  الحالي  الوقت  في  مدرب  أي  في  أمل 
الرياضية  للمنظومة  تأهيل  إعادة  يتطلب 

بشكٍل عام وكرة القدم بشكٍل خاص.

كانت  الثانية  الجولة  كما  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الجولة الثالثة زخم في تسجيل األهداف ونتائج 
كبيرة في دوري األشبال والناشئين لكرة القدم 
ألندية إقليم الجزيرة، مع تدخل األمطار لبعض 

المباريات التي تأجلت إلى وقت الحق.
وضمن إطار الجولة الثالثة فاز برخدان على 
واشوكاني بنتيجة 11 هدف دون رد في ملعب 
الشهيد هيثم كجو بقامشلو وعلى نفس الملعب 
فاز األسايش على دجلة بنتيجة عشرة أهداف 
مقابل هدف واحد، وفي ملعب تل نصري بتل 
تمر فاز سردم وبخمسة أهداف دون رد على 
تغلب  رميالن  ملعب  وفي  الحسكة،  شبيبة 
رد،  دون  أهداف  بثمانية  فدنك  على  جودي 
وفاز الصناديد على ديرك بثالثة أهداف مقابل 
هدف واحد، وفي ملعب شرموال بعامودا تغلب 
األخوة والسالم على االتحاد برباعية نظيفة، 

وفاز جوانن باز على آشتي بخماسية نظيفة.
نتائج  يشهد  الذي  األول  الموسم  هو  وهذا 
دوريات  انطالقة  منذ  الشكل  بهذا  كبيرة 
تقرير  في  وذكرنا  سنوات،  عدة  قبل  األشبال 
من  للكثير  االستعدادات  ضعف  بسبب  سابق 
األندية أدى إلى خلق شرخ كبير في المستوى 
الفني، فمثالً هناك أندية لم تتوقف عن المران 
تقريباً مثل سردم واألسايش، باإلضافة إلى أن 
هناك نوادي تعتمد على العبين الفرق الشعبية 

الجاهزين.
الكبيرة  النتائج  كانت  الناشئين  دوري  وفي 
حاضرةً أيضاً، كما أجلت هطول أمطار الخير 
مباريات مجموعتي عامودا درباسية إلى وقت 

حيث  القدم،  كرة  مكتب  قبل  من  الحقاً  يُحدد 
هذه المالعب ترابية ومع دخول فصل الشتاء 
ستكون الكثير من المباريات منقولة في حال 
لم تكن أرضية المالعب الترابية صالحة للعب 

عليها.
نظيفة  بسداسية  دجلة  على  األسايش  وتغلب 
بملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو وعلى نفس 
بهدف  برخدان  على  واشوكاني  فاز  الملعب 

دون رد.
وفاز جودي على فدنك بثالثة أهداف دون رد 
على أرضية ملعب رميالن وعلى نفس الملعب 
فاز ديرك على الصناديد بستة أهداف دون رد.
ناديي  ناشئين  مباراة  تأجلت  ذكرنا  كما  بينما 
سردم وشبيبة الحسكة التي كانت من المقرر 
تمر،  تل  في  نصري  تل  ملعب  في  تقام  أن 
ناديي  بين  لمباريات ملعب شرموال  باإلضافة 
وجوانن  وآشتي  واالتحاد،  والسالم  األخوة 

باز، وذلك بسبب هطول أمطار الخير.
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في  الثقافة  هيئة  أقامت  األدب«  روح  »الثورة  شعار  تحت   - يوسف  دعاء  قامشلو/ 
إقليم الجزيرة، وديوان األدب في شمال وشرق سوريا، مهرجان أوصمان صبري، بدورته 
أوصمان  األديب  لذكر  تخليداً  لـ 2021/11/20؛  الموافق  السبت  يوم  مساء  الخامسة 

صبري، وأعلنت خالله نتائج مسابقة »قصة الثورة« باللغتين الكردية والعربية.

مهرجان أوصمان صبري في دورته الخامسة... الثورة روح األدب

لحظات ال ُتنسى مع الشاعر محمد مهدي الجواهري

حول الكتابة

َمت فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان، بعد  نُّظِ
تأجيله لمرتين: األولى بسبب جائحه كورونا، 
والثانية بسبب الهجوم التركي على عائلة كلو 
في صالة مركز  الفعاليات  وأقيمت  المناضلة، 
قامشلو،  مدينة  في  والفن  للثقافة  شيخو  محمد 
والمثقفين،  المهتمين  من  العشرات  وحضرها 
من  مشاركاً،  عشر  خمسة  المهرجان  وضم 
في  نتاجاتهم  فقدموا  آفا،  روج  وخارج  داخل 
الثورة،  حول  تمحورت  قصصيه  مجموعه 
وتكونت لجنة التحكيم من ثمانية أشخاص، تم 

الكشف عنهم قبل توزيع الجوائز للفائزين.
لقاء  لنا  كان  المهرجان،  في  تواجدنا  وخالل 
إقليم  في  الثقافة  لهيئة  المشترك  الرئيس  مع 
بدوره  حدثنا  الذي  سيدو«  »إلياس  الجزيرة 
كل  في  المهرجان  هذا  »يعقد  المهرجان:  عن 

عام؛ تخليداً لذكرى األديب أوصمان صبري، 
ويُحضَّر له قبل أربع أشهر من موعد انعقاده، 
لتحضير  الوقت  من  متسعاً  الكتّاب  ليجد 
مشاركاتهم األدبية، والتي تمحورت هذه السنة 

حول الثورة«. 
بدأ المهرجان بدقيقة صمت، تالها كلمة من قبل 
خلف،  المجيد  عبد  التحضيرية  اللجنة  عضو 
المهرجان  إقامة  تأجيل  أسباب  إلى  فيها  أشار 
ألكثر من مرة، وآليات قبول وتقييم األعمال، 
واألعمال  للمهرجان  المقدمة  األعمال  وعدد 
الثقافة في  لهيئة  كلمه أخرى  المقبولة، وأيضا 
وجاء  آحو«  »ماريا  ألقتها  التي  الجزيرة  إقليم 
يقتصر  ال  المهرجان  »أن  كلمتها:  سياق  في 
إلى  الوقوف  بل  األدب،  دائرة  توسيع  على 
جانب الكتاب والمثقفين جميعهم، وتكريمهم من 

أجل دعم إبداعاتهم الثقافية واألدبية؛ ليصبحوا 
في المستقبل رسل الكلمة، ولسان المجتمع في 

أنحاء العالم كافة«.
باألدب،  االهتمام  إلى  أيضاً  ماريا  وحثت 
هادف  بشكل  وأحيائها  والتراث،  والثقافة، 
للذات، وتعني:  المستمر  الخلق  ومنتظم؛ ألنها 
إلى  الطبيعي  الوجود  الدائم من مجرد  التحول 

الوعي بهذا الوجود.
ومن ثم قدم سنفزيون عرضا عن حياة المناضل 
محاضرة  ذلك  وأعقب  صبري،  أوصمان 
للكاتب الكردي »بشير مال نواف« عن األدب 
في روج آفا، تطرق خاللها إلى دور األدب في 
التاريخ اإلنساني، وخاصة في مراحل الثورة. 
»لمعة  لـ  الكردية  باللغة  قصة  بعدها  وقُِرئت 
وتدور  »شفق«  بعنوان  وكانت  علي«  محمد 
معادية،  قوات  من  رجل  عن  القصة  أحداث 
يرى مقاتلة كردية مختبئة، وال يقبل تسليمها، 
أو اإلفشاء عن مكانها، ليبين بهذا العمل أن ليس 
أُِخذ  فمنهم من  وقتلة،  بأشرار  الجنود جميعهم 
باإلجبار للجيش، وقصة أخرى باللغة العربية 
كردية،  مقاتلة  عن  تحدثت  فرسو«  »عامر  لـ 
تقع أسيره بين أيدي داعش، ويبرز فيها صور 
الضميري  والتالحم  الشعوب  أخوة  من  رائعة 

خالل أحداث القصة.
وخالل المهرجان قدمت الفنانة الكردية مزكين 

باألطفال  الخاصة  األوركسترا  وفرقة  طاهر، 
قصيدتي  قراءة  تالها  األغاني،  من  مجموعة 
شعر لكل من الشاعر »عدنان إبراهيم« وكانت 
سينو«  »مصطفى  والشاعر  الكردية،  باللغة 
وكانت باللغة العربية، كما قدمت »فرقة جيان 
عنوان  تحت  مسرحيّاً  عرضاً  المسرحية« 
»الجمعية الثقافية«، وعرض سنفزيون تعريفاً 

بلجنة الحكام الثمانية.
بالمرتبة  الفائز  مع  لقاء  لصحيفتنا  وكان 
الذي  الكاتب والروائي »جوان سلو«  األولى، 
أطلعنا عن مجموعته القصصية التي فاز بها: 
للقصة  صبري  أوصمان  بمسابقة  »شاركت 
فجر  )استغاثات  بعنوان  قصصية  بمجموعة 
قتيل(، وهي عبارة عن عشر قصص قصيرة، 
تتكلم عن الثورة، والمناضلين، وأطفال شنكال، 

وكانت خليطاً من المآسي بروح األمل«.
المجموعة  هذه  من  غايته  أن  سلو،  وأشار 
المجتمع،  آالم  وتأريخ  تسجيل  القصصية، 
ومعاناته بقليل من األمل، وألقى سلو مسؤولية 
نقل الواقع والحاضر، الذي نعيشه بكل مآسيه 
إليه،  تتخلل  التي  السعادة،  وتلك  وأحزانه، 
كشعاع نور يشق الظالم، على الكاتب ليحملها 

على عاتقه، ويوصلها لجيل المستقبل.
نتائج  أُعِلنت  المهرجان،  فعاليات  ختام  وفي 
كاتبا،   15 فيها  شارك  التي  القصة  مسابقة 
بالمراتب  العربية،  باللغة  القصة  وفازعن 
»جوان  من  كل  الترتيب  على  األولى  الثالثة 
سلو- ثناء حاجي -أفستا إبراهيم«، واقتصرت 
المرتبة  على  الكردية  باللغة  القصة  جائزة 

األولى، وفاز بها سالم حسين.

عبد الحميد القائد 
)كاتب وشاعر بحريني(

في آذار 1975 شاركُت ضمن وفد أسرة األدباء 
األدباء  اتحاد  مؤتمر  في  البحرينية،  والكتاب 
كان  والذي  الجزائر،  في  انعقد  الذي  العرب، 
يترأسه حينذاك الكاتب الكبير يوسف السباعي، 
كان الوفد البحريني هو األصغر سنا، بين وفود 

ممتلئين  يافعين  وكنا  العربية جميعها...  الدول 
حماسا ونشاطا، دون أن نفتقد بعض الرعونة 
والحدية، التقينا بكبار األدباء الذين كان الكثير 
الشديد،  حماسنا  بسبب  ربما  يتجنبنا،  منهم 
كنا  ألننا  أو  الرأس،  وجع  إلى  يحتاجون  وال 
الالزمة،  األهمية  يعطوننا  يكونوا  لم  صغاراً، 
مثل الشاعر الراحل صالح عبدالصبور، الذي 
طلبنا منه أكثر من مرة أن يجلس معنا، ولكنه 
بأمور  منشغال   كان  ربما  بلباقة،  يعتذر  كان 

خاصة وأكثر متعة!!
مستغانمي،  بأحالم  التقينا  الرحلة  تلك  في   
وكانت في تلك األيام شاعرة صدر لها ديوان 
وحيد، وكانت قريبة لنا في العمر، ولم نكن نعلم 
في  العربي  الوطن  حديث  تصبح  سوف  بأنها 
جدا  وكنا محظوظين  بعد.  فيما  الرواية  مجال 
قمة شاهقة  بلقاء الجواهري العظيم، الذي يعدّ 

في المجالين الوطني، واإلبداعي على مستوى 
ما  التي  العظيمة،  وقصيدته  العربي،  الوطن 
زالت حية الى يومنا هذا »نامي جياع الشعب 

نامي .. حرستك آلهة الطعام ......«. 
معنا  الجلوس  على  يحرص  الجواهري  كان 
على الغداء يوميا تقريباً، وكان يقول بصراحة 
وكان  البحرين«  أعشق  »إنني  متناهية  ودية 
إحدى  وفي  براغ.  في  سياسيا  الجئا  وقتها 
أحد  له  قال  المداعبة،  سبيل  وعلى  المرات، 
مراهق  »هذا  إلّي  يشير  وهو  وفدنا،  أعضاء 
إليه الجواهري بنظرة  النساء«!  فنظر  يعشق 
وقال:  حقا؟  شاعر  أنت  »هل  فسأله  استنكار، 
الزمن  به  عبث  الذي  وجهي  الى  »انظروا 
بقسوة، وأنا اآلن ربما في عمر جدكم، ما زلت 

أعشق وأحلم بالنساء«.
 وحكى لنا حكاية وقعت له حديثا: »لقد تعودت 

قريب  مقهى  في  الصباحية  قهوتي  أتناول  أن 
فتاة جميلة  من سكني في براغ، وكانت هناك 
ما  لها:  قلت  فمرة  القهوة كل صباح،  لي  تقدم 
عشاء،  إلى  أو  قهوة،  إلى  دعوتك  لو  رأيك 
باستياء  علّي  فردت  الوقت،  لك  يسنح  عندما 
 »!!! للجواهري( »مستحيل  ما زال  )والكالم 
بدون تعليق!. كان الجواهري إنسانًا متواضعًا 
رائعًا، يتمتع بشباب وحيوية دائمة، وكان يقول 

:«الشعراء ال يشيخون«.
وفي جلسة أخرى جمعتنا به، سمع الجواهري 
سبيل  على  يوصمني  وفدنا،  من  األخوة  أحد 
»البرجوازي«  او  »االمبريالي«  بـ  الهزل 
حّرك  أن  إال  منه  كان  فما  »الديماغوجي«  او 
شباب،  يا  تعلمون  »هل  قائالً:  وعلق  رأسه، 
منذ  التوصيفات  هذه  أسمع  أن  تعودت  بأنني 
أيام شبابي األولى، وقد سئمنا منها، واهترأت 

هذه المصطلحات بالفعل، وفقدت معانيها لكثرة 
استعمالها الخاطئ، هل تعلمون بأنني ارتكبت 
خطأً ذريعاً في حياتي، عندما كان والدي يعمل 
ملك  فيصل  الملك   )عم  اإلله  عبد  بالط  في 
على  اإلله  عبد  اقترح  حيث  سابقا(،  العراق 
والدي أن أواصل دراستي في فرنسا على نفقة 
الدولة، وبسبب رعونتي وتشددي رفضت تلك 
اليوم،  لغاية  عليها  نادماً  زلت  ما  التي  البعثة، 
خدمت  كنت  ربما  البعثة،  قبلت  قد  كنت  لو 
لكل زمان ظروفه،  لكن  بالدي بشكل أفضل، 
وكان ذلك غباًء مني«. كان ينصحنا بالوسطية 
والمحبة وعدم التطرف في آرائنا... كان يقول: 
الكلمة، ألننا  إنسانيين بمعنى  »يجب أن نكون 
وأن  الجواهري،  هللا  رحم  وكتاب«.  شعراء 
يعود العراق الى سابق مجده، وأن يعود شعبه 

الى النور!

ريما آل كلزلي 
)كاتبة وشاعرة سورية(

القول  عليَك  الكتابة،  في  ماهراً  كنت  إذا 
بالمفهوم  فالكتابة  للملل(،  لدّي وقت  )ليس 
بعيداً  أخرى  معان  لها  للسرد،  الحداثي 
الخلق  ألن  والكالسيكية،  الرتابة  عن 
محصلة  لذة  مع  العظام،  الحكاة  مهمة 
اللقاء المفترض بين سلطة الخيال وحقائق 
الواقع، للتمتع بالجمال األدبي بخبرة التمرد 

على الواقع المألوف.
القيم،  عن  التنازل  رفض  بين  محلّقاً 
األسرية  المجتمعية  القواعد  تشويه  وعدم 
رافعاً  عليه،  المتعارف  عن  بعيداً  الثابتة، 

التكلف  من  الخالية  الرصينة  الحرية  علم 
في  واقعية  محاوالت  إلضافة  واالبتذال، 
العالم  هذا  لعشوائية  معنى،  على  العثور 

الفوضوي.
الكتابة نوع من التكامل، الذي يشكل النواة 
إضافتها  يجب  التي  األخالقية،  األيدلوجية 
ومراعاة  القصة.  أو  الرواية  إلى  بوعي 
تكون  أن  يجب  مهمة  األجيال  بين  الفجوة 
القاء  ألن  الكاتب،  ذهن  في  حاضرة 
حتى  وال  الشباب،  يبغضه  فن  المواعظ 
ال  فإنه  ثم  ومن  واالقتراحات،  النصائح 

يملك أية صالحية لذلك.
ثمة نظريات لـ »ووللفانج ايزر« أوضحت 
فعل  وربطت  الضمني،  القارئ  أهمية 
التلقي  فيها  بما  القراءة،  وعمليات  الكتابة 

وخيال  المؤلف،  خيال  من  لعبة  بوصفها 
المؤلف  فيها  يبدأ  حيث  الفعلي،  القارئ 
وثقافية،  اجتماعية  شفرات  عبر  خطابه 
الشفرات،  هذه  بحل  الفعلي  القارئ  ليقوم 
يقوم  نصيّة،  فجوات  المؤلف  يترك  فيما 
التنبؤ  خالل  من  بملئها  الفعلي  القارئ 

واالستعادة لوحدات النص.
آخر،  نوعاً  الد برنس«  تجاوز« جير  وقد 
نموذج  وهو  النص،  في  له  المروي  وهو 
حيث  وليلة،  ليلة  ألف  في  بشهريار  أشبه 
يكون المروي له خاصية نصيّة فاعلة في 
التوسط  مثل،  عدة  وظائف  وله  النص، 
وتشخيص  الفعلي،  والقارئ  الراوي  بين 
يحتمل  السرد. كل مؤلف  الراوي وتوجيه 

أيديولوجيا تخصه وحده نوعاً ما.

الكاتب،  من  ثقافة  أكثر  القارئ  يكون  وقد 
رحم  من  تستولد  وهي  القراءة،  وعمليات 
الكلمة، قارئها وكاتبها، في شراكة إبداعية 
الروايات  بعض  تطرح  حيث  أصيلة، 
القراء  يألفها  لم  للقارئ،  جديدة  وظائف 
والقارئ  النص،  خارج  القارئ  جميعهم، 
الكتابة  وتستدعي  له.  والمروي  الضمني، 
عملية استنفار الحواس، والشعور بالدهشة، 
حيال بنية الرواية في عالم السرد اإلبداعي.
أدب  إحدى روائع  الرواية وهي  كانت  إذا 
قضايا  عن  تساؤالت  أثارت  قد  الحداثة، 
يصبح  ال  الكتابة  فعل  أرى  فإني  مهمة، 
أكثر أهمية إال عندما يكون بمقدور الكاتب 

التعبير عن مكنونات ذاته، واختالجاتها.

مركز االخبار ـ أكدت لجنة العالقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني بأن تصريحات رئيس حكومة باشور كردستان، مسرور البرزاني ينم من موقف الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بالدفاع عن االحتالل التركي وهجماته، ودعت الشعب إلبداء موقفه بوضوح من تلك التصريحات التي تخدم مصلحة أعداء الشعب الكردي.

حزب العمال الكردستاني: المحتل التركي والديمقراطي 
الكردستاني يقوضان جهودنا بالنضال من أجل الحرية

أكثر من نصف سكان لبنان غير قادرين 
على شراء الدواء

المستشار األمني للحكومة العراقية: القوات 
األجنبية القتالية ستغادر العراق مع نهاية العام

حزب  في  الخارجية  العالقات  لجنة  أصدرت 
فرات  وكالة  نشرته  بياناً  الكردستاني،  العمال 
أدلى  التي  التصريحات األخيرة  لألنباء، حول 
بها مسرور برزاني والتي قال فيها إن »الدولة 
التركية ليست لديها مشكلة مع الشعب الكردي، 
بل مشكلتها هي مع حزب العمال الكردستاني، 
ويجب على روج آفا قطع العالقات مع حزب 
تُزعج  العالقات  تلك  الكردستاني، ألن  العمال 

تركيا. 

شعب كردستان يعرف الصديق 
من العدو

الفاشي  االحتالل  »إن  البيان:  في  وجاء 
يبذلون  معه  المتحالفة  والقوات  الديكتاتوري 
أجل  من  النضال  لتقويض  جهدهم  قصارى 
الكردي، ويوضح ذلك سبب  الحرية والوضع 

عدم حل القضية الكردية حتى اآلن«.
وأضاف البيان: »لو لم تكن هذه التصريحات 
التي اطلعت عليها الجماهير في كردستان تحمل 
اسم مسرور برزاني، فمن المؤكد كانت ستعتقد 
االحتالل  مسؤولو  بها  أدلى  تصريحات  أنها 
هذه  عالقة  شعبنا  يميز  أن  نأمل  التركي، 

التصريحات بالوطنية الكردية وكردستان«.
هذه  خالل  من  »يظهر  البيان:  وتابع 

أيضاً  ويتحدثون  يستسلمون  أنهم  التصريحات 
نيابة عن االحتالل الفاشي، منذ 40 عاماً ويقول 
مكان،  كل  وفي  مرة  كل  في  ذلك  االحتالل 
الحزب  من  برزاني  مسرور  تصورات  ولكن 
التاريخية  للذاكرة  الكردستاني،  الديمقراطي 
القومي  الوعي  ومستوى  الكردي  للشعب 
هو  من  يعرف  كردستان  شعب  جداً،  سطحية 
الشريك،  هو  ومن  العدو،  هو  ومن  الصديق، 
ومن هو الوطني ومن هو المحظوظ، يُنظر إلى 
وفي  التركي  لالحتالل  اإلمبراطورية  الهيمنة 
كل مكان على أنها تهديد، لكن مسرور برزاني 
من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ال يعتبره 
الذين  الفاشي  االحتالل  مسؤولي  إن  تهديد، 
أنه  يقولون  عندما  يمانعون  ال  معهم  يتعاملون 
ال يوجد مكان يسمى كردستان، ليقوم مسرور 
تركيا  احتالل  على  الشرعية  بإضفاء  برزاني 
وهجماتها بدالً من أن يحاول إيجاد حل لمشاكل 
الديمقراطية والحرية والعدالة في توزيع الدخل 

وعمل شعب جنوب كردستان.«
وأكد البيان: أن الحزب الديمقراطي الكردستان 
فقط  ليسا  برزاني  ومسرور   ،  )PDK(
 )PKK(الكردستاني العمال  لحزب  معاديين 
الكردستانيين  أعداء  يرضي  الذي  األمر   ،
السياسية  األرضية  فحسب، بل يدمرون أيضاً 
العمال  حزب  يفكر  لم  عليها،  يعيشون  التي 
الذي  نضاله  خالل   ،  )PKK(الكردستاني

حرية  سوى  شيء  أي  في  قرن،  نصف  دام 
الشعب الكردي، وقد حقق كل فرصة وفرصة 
حزب  لعب  كبيرة،  بتضحيات  لكردستان 
الهزيمة  في  رئيساً  دوراً  الكردستاني،  العمال 
األيديولوجية لداعش اإلرهابي والقضاء عليه، 
من  ببسالة  قاتلوا  كردستان  تحرير  مقاتلو 
مخمور حتى هولير، ومنعوا داعش من احتالل 
العمال  مقاومة حزب  نتائج  كردستان،  باشور 
في  لشعبنا  جيدا  معروفة   )PKK(الكردستاني

جنوب كردستان.

اإلدارة الذاتية مبنية عىل 
التضحيات

وأشار البيان: إن الحرب ضد داعش في روج 
آفا أسفر عن استشهاد آالف المقاتلين من أجل 
والمسيحيون  والعرب  الكرد  وقدم  الحرية، 
والتركمان والشيشانيون أكثر من عشرة آالف 
شهيد في القتال ضد داعش اإلرهابي، إن إدارة 
القيم  هذه  على  المبنية  سوريا،  وشرق  شمال 
وكيف،  تتحدث  من  إلى  تعرف  والتضحيات، 
يعرف  ال  برزاني  مسرور  ذلك  على  عالوةً 
التي  القوى  عن  النظر  بغض  آفا،  روج  أهل 

سيتفاوض معها.
برزاني  مسرور  يريد  ماذا  البيان:  وأردف 

ثمن  أي  يدفعوا  لم  أنهم  رغم  فعله  وحلفاؤه 
إن  آفا؟  روج  وثورة  داعش  ضد  الحرب  في 
تهديد مسرور برزاني لشعب وإدارة روج آفا 
العمال  حزب  مع  عالقاتك  »اقطع  شكل  على 
لن  عالقاتنا  فإن  وإال   ،)PKK( الكردستاني 
تكون جيدة«، دليل واضح على تحرك حكومة 
التهديدات  هذه  االحتالل،  عن  نيابةً  اإلقليم 
لشعب  العميق  الوطني  الموقف  في  واضحة 
كردستان، لن يسمح الشعب في روج آفا، والذين 
ووحشية  التركي  االحتالل  استبداد  قاوموا 
التهديدات  هذه  أمام  المجال  وفتح  داعش، 
الرخيصة، يعرف سكان شمال وشرق سوريا 

أفضل  عن  النظر  بغض  الديمقراطية  إرادتهم 
قرار يتعلق بدخلهم.

واختتم البيان بالقول: النضال الكردي من أجل 
الحرية يحدد التوازن في المنطقة في مثل هذه 
الحالة وفي مثل هذه المرحلة، يجب أن يكون 
والمواقف  باالستفزازات  دراية  على  شعبنا 
وأن  التركي  االحتالل  على  الشرعية  إلضفاء 
األساس  هذا  وعلى  واضح،  موقف  له  يكون 
نعلن   ،)PKK( الكردستاني  العمال  كحزب 
أننا سنواصل كفاحنا لحماية كردستان والدفاع 

عنها وتحريرها من هجمات االحتالليين. 

الصحة  لجنة  رئيس  أكد  ـ  األخبار  مركز 
النائب عاصم عراجي  لبنان  في  البرلمانية 
باتوا  اللبنانيين  من  المائة  في   70 أن 
عاجزين عن شراء األدوية بعد رفع الدعم 
عنها، وهو ما دفع بناشطين غاضبين إلى 
السبت  يوم  الصحة  وزارة  أمام  االحتجاج 

المنصرم.

قراراً  اتخذت  قد  اللبنانية  السلطات  وكانت 
األمراض  أدوية  عن  جزئياً  الدعم  برفع 
صرف  سعر  ارتفاع  ضوء  على  المزمنة، 
الدوالر في السوق السوداء، ونضوب العملة 
الصعبة من احتياطي مصرف لبنان، ما أدى 
الجتماع بين رئيس لجنة الصحة مع رئيس 
ارتفاع  في  للبحث  ميقاتي،  نجيب  الحكومة 

أسعار األدوية بعد رفع الدعم الجزئي. 
وقال عراجي بعد اللقاء: بسبب انهيار الليرة 
مخيف،  بشكل  األسعار  ارتفعت  اللبنانية 
لقاء  طلبنا  مقبول  غير  األمر  هذا  وألن 

ميقاتي، وبحثنا في عدد من الحلول.
الدواء بعد أشهر على  ويأتي ارتفاع أسعار 
انقطاع األدوية من السوق، وهي مرحلة تلت 
بالنظر  وتخزينها،  األدوية  تهريب  مرحلة 
أقل  باتت  المدعومة  األدوية  أسعار  أن  إلى 
محيطة،  دول  في  األدوية  أسعار  من  بكثير 

بينها العراق وسوريا وتركيا.

األمني  المستشار  صّرح  ـ  األخبار  مركز 
يوم  عالوي،  حسين  العراقية  للحكومة 
يمتلك قدرات  العراق  بأن  الماضي،  السبت 
باالنسحاب  يتأثر  ولن  كبيرة  عسكرية 
العسكري األجنبي بنهاية العام الحالي، وفقاً 

لوكالة األنباء األلمانية.
لتلفزيون  تصريح  في  عالوي،  وقال 
العراقية، إن الحكومة العراقية ملتزمة بعدم 
وجود قوات قتالية أجنبية في العراق بنهاية 
تعاون  إلى  فقط  سنحتاج  لكن  الحالي،  العام 
في مجال المعلومات والتعاون االستخباري 

بمحاربة »داعش«.
وأضاف عالوي: الحكومة العراقية ملتزمة 
بتنفيذ قرار البرلمان وإخراج القوات األجنبية 
أي  اآلن  توجد  وال  الحالي،  العام  نهاية  في 
والتحالف  األميركية  للقوات  معسكرات 
معسكرات  هناك  بل  العراق،  في  الدولي 

تنسيق أمنية.
انسحاب  قرار  تطبيق  بعد  عالوي:  وتابع 
القوات األميركية واألجنبية، لن تكون هناك 
أي  وأن   2021 نهاية  أجنبية  قتالية  بعثات 
)داعش(  لضرب  الطائرات  عبر  هجمات 
العمليات  قيادة  مع  بالتنسيق  ستتم  مستقبالً 
المشتركة العراقية في إطار اتفاقية التعاون 

الدفاعي بين بغداد واشنطن.
وأوضح عالوي: إن قرار االستعانة بطيران 
قيادة  الدولي مرهون بقرارات من  التحالف 
مستوى  وأن  العراقية،  المشتركة  العمليات 
تسليح الدفاع الجوي العراقي ينمو ويتطور، 
لتطوير  طموح  برنامج  الحكومة  ولدى 

القوات الجوية.
واختتم حسين عالوي حديثه فقال: العالقات 
العالقات  من  ستنتقل  األميركية   - العراقية 
العسكرية إلى الجانب السياسي واالقتصادي.

بمنبج ورشة حوارّية حول العنف ضد المرأة

روسيا تحثُّ تركيا بعدم تصدير األسلحة ألوكرانيا

فعاليات  بحضور  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
الوطني  التحالف  حزب  أقام  وإدارية،  مدنية 
حوارية  ورشة  السوري؛  الديمقراطي 
بعنوان “العنف ضد المرأة األسباب والعالج 
العالمي  اليوم  قدوم  بمناسبة  والوقاية”؛ 
بمقر  وذلك  المرأة،  ضد  العنف  لمناهضة 

الحزب الكائن بالساحة العامة وسط منبج.

أنواع شتى من العنف ضد 
املرأة

حزب  فرع  أمين  نائبة  المحاضرة  وألقت 
السوري؛ قمر  الديمقراطي  الوطني  التحالف 
األسود التي قدمت المحاضرة بناًء على عدد 
ضد  بالعنف  التعريف  وهي  المحاور  من 

المرأة، األسباب والوقاية والعالج.
أوضحت  المرأة  ضد  العنف  تعريف  وفي 

قمر: سلوك عنيف يمارس ضد المرأة ويقوم 
إلحاق  إلى  ويؤدي  للجنس  التعصب  على 
األذى بها من كل الجوانب الجسدية والنفسية 
والجنسية، يعد العنف تهديداً للمرأة مما يؤدي 
الحياة  في  حريتها  من  ويحد  حرمانها،  إلى 

الخاصة أو العامة جراء ممارسات العنف.
وفي المحور األول من الورشة تطرقت قمر 
حيث  أيضاً،  المرأة  ضد  العنف  أشكال  إلى 
نفسي  وعنف  جسدي  عنف  هناك  أن  بينت 

وعنف لفظي وعنف اقتصادي.
في المحور الثاني تناولت قمر اآلثار المترتبة 
على العنف، فأشارت إلى وجود عنف على 
ذاتها واألسرة  يؤثر على  الذي  األمر  المرأة 
والنفسية  الصحية  اآلثار  ومنها  والمجتمع، 
التي تظهر بشكٍل واضح وجلي على جسدها 
مشاركتها  أمام  عائقاً  يشكل  مما  نفسيتها،  أو 
في األنشطة المنتظمة ويؤثر في عدم قدرتها 
تربية  على  قدرة  عدم  وبالتالي  العمل  على 

وتكوين أسرة.

في المحور الثالث، تطرقت قمر إلى ضرورة 
الممارس  للعنف  التصدي  تعزيز  وجوب 
الدراسية،  المناهج  من  بداية  المرأة  ضد 
إحداث  منها؛  وسائل  إتباع  إلى  باإلضافة 
من  المرأة  تمكن  التي  االقتصادية  الخطط 
خطط  وإحداث  المجتمع،  في  دورها  تعزيز 
الرجل  بين  المساواة  تعزز  استراتيجية 
الصحي  للقطاع  االستجابة  وتنمية  والمرأة، 

ونشر الوعي في هذا الموضوع.
واختتمت الورشة بفتح باب النقاش ما ساهم 

في إغناء المحاضرة باآلراء المختلفة. 

وأنقرة  موسكو  أجرت  ـ  األخبار  مركز 
شرق  جنوب  أزمة  حول  عاجلة  محادثات 
الصادرات  من  روسيا  وقلق  أوكرانيا، 

العسكرية التركية لكييف.

ناقش ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي 
التركي مولود تشاووش  الفروف مع نظيره 
األزمة  تطورات  هاتفية  مكالمة  في  أوغلو 
في جنوب شرقي أوكرانيا ومخاوف موسكو 

إزاء صادرات عسكرية تركية إلى كييف.
وفي هذا الصدد أكدت الخارجية الروسية في 
بيان لها أن الفروف وتشاووش أوغلو خالل 
الوضع  مستجدات  بالتفصيل  بحثا  المكالمة 
التطورات في  التركيز على  المنطقة مع  في 

أوكرانيا.
وشدد الجانب الروسي على أن “نهج كييف 
شرقي  جنوب  في  التصعيد  إلى  الرامي 
أوكرانيا والذي يشجع عليه الشركاء الغربيون 
في  خطير”  بشكٍل  االستقرار  بتقويض  يهدد 

منطقة النزاع.
بأكبر  التعامل  إلى  “دعونا  البيان:  في  وجاء 

قدر ممكن من الجدية مع مخاوفنا بخصوص 
التعامل التركي األوكراني في المجال التقني 
استمرار  في  خاصة  يسهم  الذي  العسكري 

عسكرة أوكرانيا وهذا غير مقبول.
مطروحة  أخرى  مسائل  المكالمة  وتناولت 
على األجندة الدولية، منها تطورات األحداث 
في جنوب القوقاز ومنطقة البلقان، والملفات 
وجدول  الثنائية  األجندة  على  المطروحة 
بين  المستويات  أرفع  على  االتصاالت 

الدولتين.
يُذكر بأن روسيا تتخوف من مشروع تركي 
بالتركية  الناطقة  الدول  في  للتوسع  جديد 

خصوصاً تلك التي تتبع موسكو.

جوان سلو إلياس سيدو
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»عفرين غابة، والكلُّ يريد أن ينهش منها، وناحية شيخ الحديد غوانتانامو«، ما قاله عضو اللجنة المشتركة لالئتالف مضطراً أمام حجم االنتهاكات 
؛ اللجنة انتهت حيث بدأت، بدوِن أّي إجراءاٍت كما هو متوقع، بل كانِت الغايُة تجميَل االحتالِل والدعاية له، فيما يستمر التضييق على  الكبير. ولكنَّ

األهالي واختطافهم وسلب أرزاقهم وفرض التتريك عليهم، وإزالة الرموز الكردّية من ساحاتها وأنحائها.   

االحتالل التركّي حّول عفرين إلى غابة

رامان آزاد

إزالة مجسم دوار نوروز وسط 
مدينة عفرين

ومضمونها  هدفها  في  تختلُف  ال  خطوةٍ  في 
احتالل  إعالن  يوم  كاوا،  تمثال  تدمير  عن 
العالقة  بسبب   ،2018/3/18 في  المدينة 
من  جزءاً  ويشكالن  الرمزيّة،  ووحدة  بينهما 
ثقافِة الشعِب الكردّي، أزالت سلطات االحتالل 
التركّي مجسم نوروز من ساحٍة تُعرف باسمه، 
وسط مدينة عفرين عند تقاطع شارع الفيالت 
أطلق  قد  االحتالل  وكان  راجو،  شارع  مع 
وكان  الدّوار.  األيوبي على  الدين  اسم صالح 
عفرين  مدينة  في  المحلّي  المجلس  يسّمى  ما 
بدأ مشروع رصف شوارع عفرين بحجر  قد 
فيها  العمل  تم  التي  والشوارع  »االنترلوك«، 
شارع  في  مستمر  والعمل  وراجو  جنديرس 

الفيالت.

قصف صاروخي يستهدف
 مدينة عفرين

الجمعة  مساء  المحتلة  عفرين  مدينة  تعرضت 
لقصٍف بثمانيِة صواريخ، وأظِهرِت الصوُر أنَّ 
في  وأودى  الفيالت،  شارع  استهدف  القصَف 
أصيب  فيما  مستوطنين،  ثالثة  بحياةِ  حصيلته 
وجاء  أطفال.  ستة  بينهم  بجراحٍ  آخرين   16
القصف بعد فشل أنقرة بالحصول على موافقة 
احتاللية  هجمات  بشن  وواشنطن  موسكو 
وشرق  شمال  في  مناطق  عدة  تشمُل  موّسعة 
سوريا. وكعادتها ّوجه إعالم االحتالل التركّي 
العديد  أّن  المدينة إال  والموالي االتهام بقصِف 
من المواقع أّكدت أّن مناطق سيطرة الحكومة 
السورّي كانت مصدر الصواريخ، كما تداول 
المرتزقة فيما بينهم أّن »الحمزات« تّم تكليفها 

بالقصف بأوامر خارجيّة. 
وبذريعة القصف ردّت مدفعيّة جيش االحتالل 
وقلعة  شوارغة  قرى  وقصفت  التركّي 
شرا/  بناحية  والمالكية  ومرعناز  الشوارغة 
لتستهدف  القصِف  نطاَق  ووّسعت  شران، 
ناحية  في  ومياسة  وكشتعار  بينه  إبين/  قرى 
الشهباء  مناطق  في  رفعت  تل  وبلدة  شيراوا، 
كما تّم استهداُف محيط مخيم العودة الذي يقيم 
قرية  في  قسراً  المهجرون  عفرين  أهالي  فيه 
الزيارة بخمس قذائف، ولم ترد معلومات عن 

األضرار التي تسبب بها القصف.
ما تسّمى غرفة القيادة الموحدة »عزم«، أعلنت 
على معرفاتها أنّها أطلقت صواريخ »الكاتيوشا 
وغراد« إلى نقاط في ريف حلب الشمالّي رداً 
إنّها حققت  وقالت  مدينة عفرين،  على قصِف 
فيما  قسد،  تمركز  نقاط  في  مباشرة  إصابات 
آهلة  سكنيّة  مناطق  استهدافها  تمَّ  التي  النقاط 

بالسكان. 

االعتداء عىل مختاري شيخوتكا 
وحج قاسمه بناحية معبطيل

في قرية شيخوتكا بناحية موباتا اعتدى مرتزقة 
الرؤوف  »عبد  القرية  مختار  على  »النخبة« 

بالضرب  عاماً(   51( سيدي  شيخ  عارف 
وإهانته وتوجيه األلفاظ النابية له، وعلى إثرها 
محليّة  مصادُر  وأفادت  استقالته.  المختار  قدم 
الخالُف على  المختاِر  أنَّ سبَب االعتداِء على 
تقاسم اإلتاوات المفروضة على موسم الزيتون 

في القرية. بحسب شبكة نشطاء عفرين.
ويذكر أّن المختار عبد الرؤوف المعيّن من قبل 
مع  تعاونه  ورغم  التركّي،  االحتالل  سلطات 
سلطات االحتالل والمرتزقة المسلحة، سبق أن 
منزله  أمام  من  في 2021/7/23  اختطافه  تم 
للمرتزقة  األمني  المقر  إلى  واقتيد  القرية،  في 
بعد  عنه  وأفرج  المجاورة،  عمارا  قرية  في 
ثالثة أيام ودفع فدية ماليّة مقدارها ألفي دوالر 
أمريكّي. كما اُختطف أيضاً في 2020/4/21 
واُحتجز لمدة يومين وأُفرج عنه بعد دفع فدية 

ماليّة مقدارها 250 ألف ليرة سوريّة.
وتعرض مختار »قرية حج قاسمه بناحية موباتا 
لقمان حميد حسن لضرٍب قاٍس من قبل مرتزقة 
الزيتون  من  محصوله  نقل  بسبب  »سمرقند« 
لسيطرة  الخاضعة  كاخرة  قرية  معصرة  إلى 
مرتزقة »السلطان سليمان شاه/ العمشات وعدم 
نقله إلى معصرة قرية بريمجة وفرضت إتاوة 
عليه 50 تنكة زيت ومبلغ مالّي مقداره 1500 
عنه،  بدالً  تعيين مختار آخر  ليرة تركية، وتم 

متجاوزة على صالحيات المجلس المحلّي.
وللسبب نفسه، نقل محصوله من الزيتون إلى 
 25 مقدارها  إتاوة  فرضت  كاخرة،  معصرة 
من  قاصو  رمضان  المواطن  على  زيت  تنكة 
أهالي قرية شكاتكا، المقيم في قرية حج قاسما 
بسبب قيامه بعصر محصوله في معصرة قرية 
“كاخره” الخاضعة لسيطرة مرتزقة »سليمان 

شاه –العمشات«.  

عفرين غابة وناحية شيه 
غونتانامو

كلفها  التي  المشتركة  اللجنة  أعمال  انتهت 
بحق  الكثيرة  بالشكاوى  بالتحقيق  االئتالف 
متزعم  عمشة«  »أبو  جاسم  محمد  المدعو 
مرتزقة »سليمان شاه«، من حيث بدأت، رغم 
أّن الشكاوى ال تنحصر باألهالي الكرد بسبِب 
واالختطاف  األمالك  على  االستيالء  عمليات 
الوسِط  من  صوتاً  أعالها  إنَّ  بل  والفديات، 
المرتزقة  المستوطنين وعوائل  المحيِط به من 
مصّورة  مقاطَع  تداوُل  تمًّ  أّن  وسبق  أنفسهم، 
واتهمته  رواتبهم  بمصادرةِ  اتهموه  لمسلحين 
نساٌء باالغتصاِب، ولكنهم سرعان ما ظهروا 
وأن  االتهامات  تلك  أنكروا  أخرى  مقاطَع  في 
من  أكثر  وكان  عليه.  لالفتراِء  دفعتهم  جهاٍت 
رحال  أحمد  العميد  هو  عمشة«  »أبو  انتقد 

ووقعت بينهما حرب تغريدات طويلة.
من  عمشة«  »أبو  المدعو  يتمكن  مرة  كّل  في 
التملص من االتهامات ويتجاوزها، ولعّل قصة 
العمرة كانت تتعلق  السعودية ألداِء  إلى  سفره 
بإحدى االتهامات الموّجهة إليه ولكن فجأة نشر 
خارج  وجوده  ليثبت  اإلحرام،  بلباس  صورة 

عفرين فيبّرئ نفسه من تهمِة ُوجهت له.
المدعو  بارتكاب  قناعة  لديها  المشتركة  اللجنة 
»أبو عمشة« انتهاكات كثيرة ولكنها لم تحصل 
على اإلفاداِت المطلوبة، وصّرح أحد أعضائها 
»إّن عفرين  الحقوق  في  دكتور  إنه  قيل  وكما 
الكلُّ يريد ينهش منها، وأّن ناحية شيخ  غابة، 
الحديد انقلبت إلى نموذج غونتانامو يديره أبو 
فقد  الحقيقة«.  يقوَل  أن  يجرؤ  أحد  وال  عمشة 
حّول »أبو عمشة« الناحية والقرى التي يسيطر 

العالم  عليها إلى إمارة خاصة به معزولة عن 
الخارجّي بالترهيب والسالح والتهديد، 

شيه/  ناحية  إلى  جاءت  التي  المشتركة  للجنة 
أهالي  إنصاف  أجل  من  تأِت  لم  الحديد،  شيخ 
في  كاهلهم  عن  المعاناة  ورفع  الكرد،  الناحية 
إمارة الرعب والخوف، ألّن الواقع الذي تعيشه 
االئتالف  يتحرك  ولم  الرابعة  للسنة  نفسه  هو 
نصر  السابق  االئتالِف  رئيس  إّن  بل  ضده، 
الحريري زار ناحية شيخ الحديد وكان مشاركاً 
في وضعِ حجر األساس لمشاريع أبو عمشة، 
واالئتالف لم يتغير أبداً، فقد انتقل »الطربوش« 
المشتركة  اللجنة  وزيارة  آخر!  إلى  رأس  من 
لتبرير  معطياٍت  لتجمَع  فقط  جاءت  األخيرة 

قراٍر اُتخذ من قبل االستخبارات التركيّة.
اللجنة  وصول  عمشة«  »أبو  المدعو  استبق 
وهدد األهالي بالويل والثبور وعظائم إّن نطق 
أحدٌ بمظلمة أو شكوى، وتولى المختار المدعو 
تبليغ  قدري  حاج  الملقب  علوش  كولين  أحمد 

األهالي، عبر رسالة صوتيّة عامة.
ولذلك لم يكن لدى األهالي الجرأة للحديث أمام 
اللجنة  عاودت  وقد  االنتهاكات،  عن  اللجنة 
أشجار  عن  اإلتاوات  دفع  وقرار  الحضور، 
واعتقل  المفعول  ساري  يزال  ال  الزيتون 
من  إنه  )قيل  مواطناً  العمشات  أمنية  مسلحو 
عائلة شيخو( لعدم دفعه إتاوة عن حقله مقدارها 
600 دوالر وهو عاجٌز عن الدفع. وتم تهديد 
حقه،  اللجنة  له  تعيد  من  كّل  بأّن  األهالي 

ستسترده العمشات منه بالقوة الحقاً.
من   %25 نسبة  عمشة  أبو  المدعو  استوفى 
موسم الزيتون زيتاً، بتعيين مندوٍب من قبله في 
المعاصر، وفرض إتاوة مقدارها 4 دوالرات 
على  استولى  فيما  زيتون،  شجرة  كّل  على 
كامل الموسم للحقول التي غاب أصحابها عن 

المنطقة من المهجرين.

افتتاح مدرسة باللغة الرتكّية يف 
ناحية راجو

في سياق مخطط تغيير ثقافة المنطقة وتتريكها 
افتتحت سلطات االحتالل التركّي مدرسة باللغة 
الترويج  أّن  ومعلوٌم  راجو.  ناحية  في  التركيّة 
األعمق  الشكل  هو  تعليمها  عبر  التركيّة  للغة 
لالحتالِل، في منطقٍة كّل سكانها األصالء من 
لغتهم ومنعهم  التضييق على  يتم  الذين  الكرد، 
من لغتهم األم، بالتوازي مع تعليم منهاج يمّجد 
التاريخ التركّي ورموزه، ويرفع العلم التركّي 

في كّل أرجاء المنطقة.

اعتقال ثالثة مواطنني يف قرية 
كفر صفرة

“الشرطة  عناصر  أّن  بوست  عفرين  ذكرت 
يوم  اعتقلوا  جندريسه،  ناحية  في  العسكرية 
من  مواطنين  ثالثة   ،2021/11/18 الخميس 
منازلهم في قرية كفر صفرة بتهمة التعامل مع 
اإلدارة الذاتيّة السابقة، والمواطنون المعتقلون 

هم:
1ــ حنان ابراهيم مواس، 2ــ حجي مراد حجي 
حسو، 3ــ مسعود عثمان خلو” وال يزالون قيد 

االحتجاز.

طرد رعاة األغنام من حقله 
فاعتقلوه بتهمِة شتِم تركيا!

الفاتح”  محمد  “السلطان  مرتزقة  اختطف 
األربعاء  يوم  التركّي،  لالحتالل  التابعة 
سربست  الكردي  المواطن   ،2021/11/17
بريم )43 عاماً( من منزله في قرية معمال / 
معمل أوشاغي، ووجهت له تهمة »شتم تركيا 

ومرتزقة الجيش الوطني«.
جاء  االختطاف  أّن  بوست  عفرين  وقالت 
بطرد  “سربست”  المواطن  قيام  خلفية  على 
سرحوا  الذين  األغنام  رعاة  من  مستوطنين 
له،  التهمة  تلفيق  فتم  األشجار.  بين  بأغنامهم 
الشرطة  إلى  سربست”  المواطن”  تسليم  وتم 
العسكريّة في مركز ناحية راجو، وال يزال قيد 

االحتجاز.

اعتقال ستة مواطنني ُمسنني
 كُرد يف ناحية راجو

أّن  عفرين،  ــ  اإلنسان  حقوق  منظمة  ذكرت 
الخميس  يوم  اعتقلت  التركيّة  االستخبارات 
كرداً  مسنين  مواطنين  ستة   ،2021/11/18
من أهالي قرية معمال/ معمل أوشاغي بناحية 
راجو، واقتيدوا إلى جهة مجهولة، والمواطنون 

المعتقلون هم: 
سامي   -3 حسن،  محمد   -2 هالو،  نجيب   -1
حنان، 4- نشأت كردي، 5- محمد حكيم، 6- 

محمد كوليكو
اعتقاُل  فيها  يتم  التي  الثانية  المرة  أنّها  ويذكر 
هؤالء المسنين، فقد سبق أن تمَّ اختطافهم على 
وأُفرج  التركي،  لالحتالل  تابعين  مرتزقة  يد 

عنهم بعد دفع فديات مالية كبيرة.
لحملة  أوشاغي  معمل  قرية معمال/  وتتعرض 
مداهمات واعتقال مركزة من قبل االستخبارات 
»الشرطة  تسّمى  ما  مع  بالتنسيق  التركية 
من  المواطنين  عشرات  واُعتقل  العسكرية، 
فديات  دفعِ  بعد  عنهم  وأُفرج  القرية  أهالي 
كّلِ  ليرة تركية عن  تبلغ وسطياً 1500  مالية 
التركيّة  االستخباراُت  أعدّت  وقد  مواطٍن، 
الئحة تضم أسماء أكثر من 90 مواطناً بتهمة 
الخروج في نوباِت الحراسِة خالل فترة اإلدارة 
هناك  زال  وال  معها  التعامل  أو  سابقاً  الذاتيّة 

أسماء في الالئحة.

تشكيل لجان لجمع الزيت من 
أهايل ناحية جنديرس

 بعد فرض إتاوات على أهالي ناحية جنديرس 
بأخرى  أو  بطريقة  دفعها  على  وإجبارهم 
واختطاف كل من رفض دفعها أقدمت مرتزقة 
االحتالل التركي على تشكيل لجان في كل قرية 
من  والزيتون  الزيت  لجمع  جنديرس  بناحية 
أهالي القرى بعد االنتهاء من جني المحصول 
إعطاء  يرفض  ومن  اإلتاوات  سياق  وعلى 

الزيت يسجن ويعاقب بدفع غرامات ماليّة.

اإلفراج عن ُمسنة كرديّة ومصري 
مجهول البنتها وحفيدتها

ونصف  سنة  لمدة  طال  قسرّي  احتجاز  بعد 
خاليدة  المسنة  الكرديّة  المواطنة  عن  أفرج 
)محمد  المرحوم  أرملة  عاماً(،   63( ابراهيم 
مرتزقة  وكانت  كوتو(  الملقب   - بيرام  مراد 

»فيلق الشام« قد اختطفتها مع ابنتها فيان محمد 
لم  التي  الرضيعة  وحفيدتها  عاماً(   23( بيرام 

يتجاوز عمرها عاماً ونصف. 
في  اختطفت  قد  خاليدة  المواطنة  وكان 
2020/4/11 باقتحاِم منزلها بالحارة التحتانيّة 
ووّجهت  جنديرس،  لمدينة  الغربيّة(  )الجهة 
الذاتيّة. وترددت  اإلدارة  التعامل مع  تهمة  لها 
معلوماٌت من مصادر محلية أّن تكون العائلة قد 
أُودعت في سجٍن تديره مرتزقة “فيلق الشام” 
فيما  جنديرس،  بناحية  إيسكا/إسكان  قرية  في 
أكدت مصادر أخرى أن العائلة نُقلت إلى داخل 

األراضي التركيّة، وبقي مصيرها مجهوالً.
اإلفراج لم يشمل ابنتها المواطنة “فيان بيرام”، 
المتزوجة من أحد مواطني قرية “دير بلوط” 
وكانت تقيم مع والدتها ألسباٍب عائليّة. واستولى 
المرتزقة بعد االختطاف على منزل العائلة مع 
ثم  عسكرّي،  لمقٍر  وحّولته  محتوياته،  كافة 

أسكنت فيه عائلة مستوطنة.

اشتباكات يف دير صوان 
ومطاردة تاجر مخدرات

قرية  في  ليالً  الجمعة  يوم  اشتباكات  اندلعت 
عناصر  بين  شرا/شران،  بناحية  صوان  دير 
»الجبهة  ومرتزقة  العسكرية«  »الشرطة 
الجنيدان  عمر  والمدعو  جهة  من  الشامية« 
المدعو  )عجيلي األصل( والذي يعمل لصالح 
مرتزقة  في  المتزعم  الديرّي«  جاسم  »أبو 

ملكشاه. بحسب مرصد عفرين اإلخبارّي.
سيارات  أربعة  من  مؤلفة  دورية  وداهمت 
تابعة »للشرطة العسكرية« ومرتزقة »الجبهة 
الشامية« منزل المدعو عمر جنيدان، الذي كان 
بين  قد فر، فتمت مطاردته ووقعت اشتباكات 

الطرفين، وفشلت تلك الدورية بالقبض عليه.
وتجارة  بالترويج  كبيراً  نشاطاً  عفرين  وتشهد 
الحبوِب  إنتاجِ  معامُل  وتتوزع  المخدرات 
حاالت  وتتكرر  المنطقة،  قرى  في  المخدرة 
االقتتال الفصائلّي في ظِل فقدان األمِن وفوضى 

السالح.

اعتقال ثالثة مواطنني 
وفصل معلمة

الثالثاء  الشرقيّة«  »أحرار  مرتزقة  اختطف 
المسن  الكردّي  المواطن   ،2021/11/16
راجو،  ناحية  أهالي  من  عارف  مصطفى 
وأفرجوا عنه بعد يومين من االحتجاز، إال أنّهم 
واقتادوه  عارف  علي مصطفى  ولده  اختطفوا 

إلى جهة مجهولٍة.
مع  بالتنسيق  التركيّة  االستخبارات  اعتقلت 
المواطن   ،2021/11/10 األربعاء  الشرطة 
في  منزله  من  عاماً(   32( أحمد  أحمد  فائق 
مقر  إلى  واقتيد  راجو،  بناحية  زركا  قرية 
إلى  ونُقل الحقاً  بناحية راجو  المدنيّة  الشرطة 
سجن عفرين المركزّي بقرية ماراته/ معراته، 
فائق  المواطن  ويعمُل  بوست.  عفرين  بحسب 
ناحية  ــ  البئرين  قيسم/  قرية  في  مدرساً  حالياً 
اإلدارة  مع  التعامل  تهمة  له  وُوجهت  راجو، 

الذاتيّة.    
واتخذت مديرية التربية قراراً قبل أيام بفصِل 
مدينة عفرين،  في  التدريس  من  كرديّة  معلمة 
التركّي  االحتالل  مناوئي  تصادُق  أنّها  بتهمة 

على وسائل التواصل االجتماعّي.

خاليدة ابراهيم أحمد كولين علوشلقمان حميد حسن محمد حسن سامي حناننجيب هالو محمد حكيم محمد كوليكونشأت كردي

البيضاني،  جواد  الدكتور،  العراقي  والمؤرخ  الباحث  أكد 
أن تركيا لديها استراتيجية قديمة، تقوم بالسيطرة على 
متواطئين  بمساعدة  وذلك  والعراق؛  سوريا  من  أجزاء 
وخونة، يشكلون تهديداً لسوريا والعراق، وطالب الجميع 
بدعم قوات سوريا الديمقراطية، ألنها تمثل خط الصد 

األول ضد األطماع التركية.

مؤرخ عراقي: قوات سوريا الديمقراطية خط الدفاع 
األول لصد الهجمات التركية

سوريا  وشرق  لشمال  التركية  التهديدات 
ال  بالمنطقة  وأطماعها  مستمرة،  والعراق 
لها، وهي تستغل األوضاع في كل من  حدود 
االحتاللية،  أطماعها  لتحقق  والعراق؛  سوريا 
وكردها،  بعربها،  المنطقة،  شعوب  وعلى 
قوات  حول  وااللتفاف  الوقوف  وسريانها، 
سوريا الديمقراطية؛ لمواجهة تلك المخططات 

واألطماع. 

متواطئون وخونة يف الداخل

هاوار  لوكالة  تحدث  المواضيع،  هذه  حول 
الدكتور  العراقي،  والمؤرخ  الباحث،  لألنباء 
جواد البيضاني، فقال: تركيا لديها استراتيجية، 
العالمية  الحرب  في  هزيمتها  بعد   - بُنيَت 
إلى  التركية  الممتلكات  إعادة  على  األولى- 
مدينة  على  السيطرة  من خالل  عهدها،  سابق 
حلب وما حولها، وكذلك والية الموصل، التي 
زاخو  منطقة  من  بدءاً  العراقية  الحدود  تمثل 

حتى سامراء.

وحول هجمات الدولة التركية المحتلة، بالطيران 
عائلة  األخيرة،  اآلونة  في  واستهدافه  الُمسيّر، 
كلو الوطنية، قال البيضاني: عمليات االغتيال 
تعتمد  تركية،  سياسة  وهذه  مستمرة،  هذه 
وطائرة  خارجية،  وأخرى  داخلية  أجندة  على 
أن  دون  التشخيص  تستطيع  ال  بيرقدار، 
االغتيال،  عملية  أن  يعني:  هذا  لها،  يَُشّخص 
التي حدثت داخل سوريا، قد تم اإلبراق لها من 
قبل الداخل السوري، هناك متواطئون وخونة، 
المناطق، وكذلك داخل  تلك  يعملون في داخل 
من  وغيرها  شنكال،  في  العراقية  المناطق 
المناطق األخرى، وهؤالء ينتمون بالوالء إلى 

تركيا، أو من خالل الدفع المالي.
الذين  هم  هؤالء  محذّراً:  البيضاني  وأضاف 
العراقية،  الدولة  كيان  على  تهديداً  يمثلون 
والدولة السورية، وكذلك على )قسد(، وغيرها 
أمام  شعوبها  عن  تدافع  التي  األحزاب،  من 

الغزو الشوفيني الطوراني.

تركيا تهدف إىل إفراغ املناطق 
الكردية

وطالب البيضاني دول المنطقة، ومنها العراق، 
كنت  قائالً:  الديمقراطية،  سوريا  قوات  دعم 
خط  تمثّل  )قسد(  إن  زلت،  وال  دائماً،  أقول 
وضدّ  التركية،  األطماع  ضد  األول  الّصد 
قبل  من  المدعومة  اإلرهابية  المجموعات 
تركيا، لذلك كنت أوصي، إعالمياً، بدعم هذه 
إيقافها  يمكن  ال  تركيا  أن  أرى  ألنني  الجبهة، 
بحروب الجيوش؛ ألن جيشها مدعوم من قبل 
الواليات المتحدة وإسرائيل، وهي تنسق تنسيقاً 

دقيقاً مع إسرائيل في خطواتها كلها.
عن  الحديث  يغّركم  ال  البيضاني:  وأوضح 
والقرآن،  محمد  وعن  والمسلمين،  اإلسالم 

أردوغان  استخدمها  مزيّفة،  أمور  كلها  هذه 
قرأنا  إذا  دقيقاً،  تدريباً  الغرب  في  ب  دُّرِ الذي 
التأثير  نجد  اإلسالمية،  الحركات  تاريخ 
التأثير  وكذلك  بنائها،  في  الهائل  البريطاني 
قياداتها  معظم  أن  ونجد  الكبير،  الماسوني 
ترتبط بالصهيونية العالمية، التي هي من تحكم 
بينها،  يحصل  الذي  الخالف  حتى  أردوغان، 
وليس  وبتنسيق،  بترتيب  هو  إسرائيل،  وبين 

اعتباطاً.
يخطوها  التي  كلها،  خطواته  أردوغان  لذلك 
المتحدة،  بالتنسيق مع إسرائيل والواليات  هي 
والهدف هو تدمير المنطقة العربية وإضعافها، 
الروح  وإضعاف  الكرد،  ضرب  وكذلك 
المعنوية لدى الشعب الكردي، وإال كيف نفسر 
عملية الهجرة الجماعية في المناطق الكردية؟ 
سوريا  وشرق  شمال  في  تركيا  تضغط  حيث 

والعراق، إلفراغها من سكانها الكرد.
ويشار إلى أن ما يقرب من أربعة آالف كردي 
من باشور كردستان، موجودون على الحدود 
بين بيالروسيا وبولندا، فروا من البالد؛ نتيجة 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  سياسات 

الذي يتعاون تعاوناً وثيقاً مع النظام التركي.

عىل شعوب املنطقة االعتامد 
عىل طاقاتهم

تحدث  العربي،  الكردي  الحوار  وحول 
فكرة  توصل  أن  تركيا  تريد  فقال:  البيضاني، 
لذلك  فوضويون،  والكرد  العرب  أن  للعالم، 
حوار  هناك  يكون  أن  دائماً،  أدعوا  كنت 
والكرد،  العرب  بين  إعالمياً،  ليس  منطقي، 
حواراً  وليس  مثمرة،  نتائج  إلى  يفضي  حوار 
يفضي إلى قضايا مكتوبة، أو إعالمية ال تخدم 
منطقية  حلول  الكردي،  وال  العربي،  المجتمع 
إمالئية،  أو  شفهية،  أو  إعالمية،  حلوالً  وليس 
البعض،  لبعضهم  التنازل  الطرفين  وعلى 
ألجل  للعرب؛  والكرد  للكرد،  العرب  يتنازل 
وليس  الطرفين،  بين  توافقية  إلى  الوصول 

ألجل التشدد واستعراض العضالت.
البيضاني: نحن كشعوب يجب علينا أال  وبين 
ومن  وروسيا،  المتحدة  الواليات  على  نعتمد 
يحدث  طاقاتنا،  على  االعتماد  بمكان  األهمية 
ذلك من خالل التنسيق والقراءة المستقبلية، لما 
يريده عدونا منا بالقراءة الواقعية، التي تناسب 
المخطط الكبير، الذي يُرَسم لهذه المنطقة، نحن 
علينا أن نوصل إلى العالم رسالة،« أن شعوبنا 
تحٍد  هو  له،  نتعرض  وما  لخطر،  تتعرض 

وجودي، وليس تحدّيأ اعتباطياً.
ورأى البيضاني: أن هذا االخطبوط )تركيا( يتم 
تحجيمه من خالل وسائل اإلعالم الضاغطة، 
التي تتحدث بمختلف اللغات، خاصة بالفرنسية 
لنا،  للوجود  تهديد  أخطر  ألن  واإلنكليزية، 
كعرب وكرد، تمثله تركيا، واألقليات المساندة 
نذهب  وال  بعض،  مع  ننسق  أن  فعلينا  لها، 
مع  ونتحدث  كشعب،  نجلس  السياسيين،  إلى 
التي  التهديدات،  حجم  لها  ونبين  الشعوب، 
ربما  واضحة،  رسالتنا  وتكون  لها،  نتعرض 
نتعرض  الذي  الهائل  التحدي  أمام  شيئاً  نحقق 

له.
استراتيجية  لديها  تركيا  البيضاني:  واسترسل 
التركية  الممتلكات  قديمة؛ الستعادة ما تسميها 
في العراق وسوريا، وتعتمد هذه االستراتيجية 
على شراء الذمم والتعامل مع بعض األطراف، 
على حساب أطراف أخرى، منها: الدفاع عن 
بعد  ثم  يقولون،  كما  والجماعة  السنة  أهل 

يسكنها  األرض  هذه  بأن  األرض،  أحقية  ذلك 
خالل  من  واضحاً  ذلك  ونرى  التركمان، 
الزيارة، التي قام بها رئيس الجبهة التركمانية؛ 
للمشاركة في المؤتمر الذي عقد في إسطنبول.

السياسات الرتكية تساهم يف 
تقسيم املنطقة

كيف  أدري  ال  عدة:  أسئلة  البيضاني  وطرح 
الجبهة  ر هذا من قبل األتراك، أو من قبل  فُّسِ
التركمانية؟ هل رئيس الجبهة التركمانية، يمثل 
ناطق  العراق  أن  عدّ  على  العراق،  حكومة 
بالتركية كما يرى هم؟ أم أن العراق جزء من 
هذا  أن  أم  تركيا؟  تعتقد  كما  التركية  األطماع 
العراق  يعدّ  التركمانية(  الجبهة  )ممثل  الرجل 
المحتل  العراق  يمثل  هو  ولذلك  لتركيا؟  تابعاً 

من قبل العرب والكرد، ربما حسب تعبيره.
وأكمل البيضاني: أرى أن هذه النقطة حساسة 
جداً، وهذه التي تفسر االستراتيجية التركية في 
المنطقة، من خالل السيطرة على عقول بعض 
اإلرادات السياسية، التي تنتمي إلى تركيا قبل 
انتمائها إلى العراق، وهذا ما يحدث فعالً، لذلك 
نرى تصريحات عضو الجبهة التركمانية، وما 
شاهد  هي  جولته،  وخالل  تركيا،  في  به  يقوم 

حي على أطماع تركيا«.
التركمان،  انفصال  تركيا  تدعم  وقت  وفي 
بشكل علني عن الدولة العراقية، تشن هجمات 
وباشور  سوريا  وشرق  شمال  في  الكرد  على 
الرؤيا  للتركماني وفق  كردستان، حيث يسمح 
التركية، أن يطالب بحقوقه القومية، فهو يخدم 
يتحدث  عندما  لكن  التركية،  الدولة  مصالح 
القومي  األمن  يهدد  فهو  حقوقه،  عن  الكردي 

التركي.

حول ذلك، قال البيضاني: استراتيجية أردوغان 
تقوم على نقطتين: إحياء الجانب القومي، وبث 
تضم  التي  الدول  كل  في  وذلك  فيه،  الروح 
شعوب تركمانية، والنقطة األخرى: هي إحياء 
إنكم  للكرد:  يقول  تارة  فهو  الديني،  الجانب 
مسلمون، لكن إذا ثار الكرد، فطالبوا بحقوقهم، 
القمع والظلم، وتارة  إلى  يتعرضون  أنهم  تجد 
يقوم بإحياء النظرة القومية في نفوس التركمان 
في  اآلن  الحال  هو  كما  األخرى،  البالد  في 
على  مثال  التركمانية  الجبهة  وممثل  العراق، 

ذلك.
مؤتمر  هناك  أن  لو  هنا  البيضاني:  وتساءل 
عربي عقد في مصر أو أي من الدول العربية، 
وهم  تركيا،  في  الموجودين  للعرب  يحق  فهل 
نسبة كبيرة جداً، أن يحضروا هذا المؤتمر، أم 
أن قائمة أردوغان سوف تقوم دون أن تنطفئ، 
التي  التركية،  المتناقضة في السياسة  هذه هي 

تولد أخطاراً كبيرة.

محاسبة الخونة أمر يف غاية 
األهمية

تحدث  العالم،  في  التركي  التمدد  وحول 
السياسية،  القوى  ضعف  مع  فقال:  البيضاني 
أن  أردوغان،  يحاول  العربي،  العالم  قوى  أو 
أساس  على  تقوم  شوفينية؛  قومية  قوة  يبني 
تركستان  شرق  مناطق  من  التركي  االمتداد 
في الصين، وحتى مناطق المواجهة ألوروبا، 
روسيا-  في  القلق  حالة  بزرع  يقوم  وكذلك 
بوتين، فروسيا اآلن تعيش في حالة من القلق؛ 
الموجودة،  اإلرهابية  المجموعات  معظم  ألن 
هي من جذور تركية، أما في منطقة المتوسط، 
كبيرة  قوة  هناك  ألن  أردوغان؛  حظه  فجرب 

عربية، وهي جمهورية مصر، وكذلك بعض 
الدول العربية الداعمة لمصر، وخاصة الدول 
األخطبوط  تنامي  من  تخشى  التي  الخليجية، 

التركي.
على  مسيطرة  تركيا  اآلن  البيضاني:  وشدد 
منطقة الصومال، والقوات الخاصة الصومالية، 
وكذلك  عنتاب،  غازي  منطقة  في  تتدرب 
قوتها  مصر  لكن  واألثيوبية،  األذرية  القوات 
كبيرة، ولوال قوة مصر، وفشل تنظيم األخوان 
والمغرب،  تونس،  في  اإلرهابي،  المسلمين 
وليبيا، لوجدنا أن الجيش التركي يحتل الساحل 

المتوسطي.
أن  وجدت،  فرنسا  لكن  البيضاني:  وأردف 
فاستعانت  أكبر من حجمها،  تأخذ  بدأت  تركيا 
مقولة  تحضرني  السياق  هذا  وفي  بمصر، 
قال:  حيث  السوفييت  القادة  ألحد  جداً  جميلة 
»علينا أال نعد فرنسا قوة عظمى، يجب علينا 
أال نحتمي بفرنسا؛ ألن باريس سقطت في أربع 
ساعات، في حين بناية في منطقة ستالين غراد، 
ظلت تقاوم 44 يوماً«، فرنسا واليونان، احتميا 
ندعم  أن  فيجب  المتوسط،  شرق  في  بمصر 
ومساندتها  معها،  والوقوف  إعالمياً،  مصر 
ألنها الرادع  لسياسات وتحركات تركيا كلها، 
اليمن،  أثيوبيا، وجنوب  في  اآلن  تتحرك  التي 
ومناطق  وأفريقيا،  والسودان،  والصومال، 
أخرى في العالم، اآلن تركيا تمثل ميزان تهديد 

بالنسبة للصين أيضاً.
االنتهاكات  ضد  األمريكي  الصمت  وحول 
من  هل  بالقول:  البيضاني  تحدث  التركية، 
دولة  المتحدة  الواليات  تترك  أن  المعقول 
مسبقة  قراءة  دون  العنجهية،  بهذه  تتصرف 
جنوب  في  تواجد  لديها  تركيا  الستراتيجيتها؟ 
ونيجريا،  وإثيوبيا،  الصومال،  وفي  اليمن، 
األفريقي،  الغربي  الساحل  وفي  والنيجر، 
وفي أمريكا الالتينية، بدأت تتحرك في بعض 
شرق  جنوب  دول  إلى  تتحرك  اآلن  بلدانها، 
بدأت  ثم  باكستان،  مع  تحالفات  فتجري  آسيا، 
لألتراك،  تحالفاً  تشرك  وبدأت  اإليغور،  تدعم 
الواليات  تسمح  فهل  المؤتمرات،  لهم  وتنظم 

المتحدة لدولة أن تنمو بهذا الشكل؟
الدكتور،  العراقي  والمؤرخ  الباحث  واختتم 
عبد  »جمال  قائالً:  حديثه  البيضاني،  جواد 
الناصر مجرد أن تحدث حديثاً بسيطاً؛ دمروه 
أنهكوه؛ ألنه  ثم  فشنوا حرباً ضده،  اقتصادياً، 
تركوا  هؤالء  العربية،  الوحدة  عن  تحدث 
أردوغان يتصرف كما يحلو له، والسبب هناك 
دعم أميركي مطلق له؛ للضغط على الصين، 
فالخونة  العربية،  البالد  وعلى  روسيا،  وعلى 
على  خطراً  يشكلون  تركيا،  مع  المتواطئون 
الكرد والعرب، على حد سواء؛ ألنهم ينفذون 

األجندات التركية في التوسع واالحتالل.
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مع دخول فصل الشتاء إقبال كبير تشهده َمَحالُّ بيع 
األلبسة المستعملة

مهّجرو سري كانيه... معاناة تتفاقم ومنّظمات تتقاعس

الحالة  تدهور  بعد   - دخيل  حسام  الشدادي/ 
خلفة  وما  سوريا،  في  للسكان  االقتصادية 
مباشر  بشكل  أثرت  تبعات،  من  التدهور  هذا 
االستهالكية؛  ومستلزماتهم  سلوكياتهم  على 
زاد عليهم،  الذي  الحمل،  للتخفيف من وطأه 
الذي  السريع،  االنهيار  بعد  وخصوصاً 
العمالت  مقابل  السورية  العملة  له  تعرضت 
األجنبية، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن 
السوري بشكل كبير، وتدني مستوى األجور 
هذه األسباب كلها كانت كفيلة؛ لتغيير المواطن 
والمشرب،  المأكل  من  بدًءا  معيشته  نمط 

وصوالً إلى المالبس واألحذية.

تجارة  انتعشت  الحسكة،  جنوب  الشدادي  في 
ما  أو  المستعملة،  األوروبية  األلبسة  وشراء 
يسمى عند السوريين بـ »البالة« التي انتشرت 
الماضية  األخيرة  السنوات  في  بكثافة  أسواقها 
في مناطق شمال وشرق سوريا، والقت رواجاً 
شراء  عن  بديل  كحل  السوريين،  لدى  كبيراً 
األلبسة الجديدة، باهظة الثمن، وشهدت الفترة 
بالتزامن  األهالي  قبل  من  كبيراً  إقباالً  الحالية 
أو  معطف  لشراء  الشتاء؛  فصل  دخول  مع 

سوى ذلك، مما يمكن أن يدفِّئوا به أجسادهم.
المالبس  سوق  إلى  »أ.ر«  المواطنة  تتجه 

أبناَءها األربعة؛ لشراء  المستعملة، مصطحبةً 
المالبس الشتوية، حالها حال غالبية السكان في 
على  القدرة  يملكون  ال  الذين  الشدادي،  مدينة 

شراء المالبس الجديدة الباهظة الثمن.
لصحيفتنا  الثالثينية،  المواطنة  وتقول 
لشراء  مضطرين  »أصبحنا  »روناهي«: 
مالبسنا من / البالة / الدخل الشهري محدود، 
أي  سورية،  ليرة  ألف   /200/ للـ  يصل  وال 
مواجهة  أمريكياً، وعلينا  دوالراً   /50/ بحدود 

الحياة ومتطلباتها الصعبة بهذا المبلغ«.
ملبوس  البالة  كانت  السابق،  »في  وتضيف 
الطبقة الفقيرة من المجتمع، أما اليوم فقد باتت 
ملبوس الجميع دون استثناء، فالحال الصعب، 

والوجع واحد يمر به غالبية السوريين«.
الجديدة  األلبسة  شراء  أردت  »إذا  وتابعت: 
دخل  يفوق  لمبلغ  سأحتاج  األربعة،  ألطفالي 
زوجي الشهري، أما في مالبس البالة، فاألمر 
سعرها  األطفال  فمالبس  كثيراً،  مختلف 
ألف   40 فمبلغ  ما،  نوعاً  ومناسب  رخيص 

أستطيع سد احتياجات األطفال كافة«. 
أما الشاب عالء الصالح، وهو طالب جامعي، 
ارتفعت  المستعملة  األلبسة  »أسعار  فيقول: 
الدخل  محدودّي  بمقدور  يعد  ولم  أيضاً، 
الـ/5000/  من  سعرها  يبدأ  حيث  شراؤها، 

ليرة، والرقم قابل للزيادة حسب جودة القطعة 
ونظافتها«.

اتجاه  بعينة  النظر  يسترق  وهو  ويتابع، 
»تحتوي  يناسبه  عما  بحثاً  الشتوية  المعاطف 
جودة  ذات  عالمية،  ماركات  من  قطعاً  البالة 
عالية؛ لذلك نفضل شراءها على شراء األلبسة 
الجديدة، على الرغم من التقارب في األسعار، 
أحيانا الرتفاع أسعار البالة أيضاً، ولكن الفرق 
األلبسة  من  قطعة  يشتري  الشخص  أن  هو 
فتدوم  عالية،  جودة  ذات  المستعملة  األوربية 
ذات  الجديدة،  األلبسة  من  على خالف  طويالً 
وشكلها  لونها  تخسر  والتي  الرديئة،  النوعية 

بعد فترة قصيرة جداً«.
صاحب  وهو  هللا،  العبد  محمد  يقول  وبدورة 
محل لبيع األلبسة المستعملة: »نشهد هذه الفترة 
إقباالً جيداً مع دخول فصل الشتاء، فالكل بحاجة 
لمالبس شتوية، وغالبية السكان في المنطقة، ال 

يقوون على شراء األلبسة الجديدة«.
المعطف من عشرة  ويضيف: »يتراوح سعر 
آالف، وصوالً إلى أربعين ألف حسب النظافة 

والجودة وهناك قطع ما دون هذا السعر«.
باالت  بشكل  األلبسة  بشراء  »نقوم  وأردف: 
مضغوطة متنوعة األوزان ونوعية المالبس، 
وأخرى  كيلوغراماً،   250 بوزن  منها 

 50 بوزن  وبعضها  كيلوغرام،   100 بوزن 
مختلفة،  ألبسة  أنواع  تجمع  منها  كيلوغراماً، 
أطفال، ونسائية، ورجالية، ومنها القطنية فقط، 
وبعضها ألبسة محددة، إما نسائية، أو أطفال، 

أو رجالية، ولكل منها سعرها الخاص«.
من  نوع  المستعملة  باأللبسة  العمل  ويعدّ 
المغامرة، كما يوضح العبد هللا: »نقوم بشرائها 

من التجار، وال نعرف ماذا يكون بداخلها؟ وما 
مدى نظافة القطع الموجودة؟ وهذا يعدّ التحدي 
بضاعة  على  البائع  يحصل  فربما  األكبر، 

جيدة، وربما ال«.
بعزلها  نقوم  /الرصة/  لـ  شرائنا  »عند  وتابع 
أسعار  بتحديد  ونقوم  والجودة،  النظافة  حسب 

البيع لكل قطعة على حدة«.

الظروف  حيث  الشتاء،  فصل  حلول  مع 
وشرق  شمال  منطقة  في  القاسية  المناخية 
سوريا، المعروفة بمناخها الجاف، تزداد معاناة 
تركيا  احتالل  جراء  مناطقهم  عن  المهجرين 

ومرتزقتها لمدنهم وقراهم.
قسرا  المهجرين  تضم  التي  المخيمات،  ففي 
الوطأة،  شديدة  معاناة  كانيه،  أهالي سري  من 
معاناتهم  إلى  لتضاف  الشتاء،  فصل  بحلول 
أراضيهم  عن  بتهجيرهم  المتمثلة  األكبر، 
التركي  االحتالل  جيش  قبل  من  احتاللها  بعد 
اإلنسانية  المنظمات  تقاعس  وسط  ومرتزقته، 

الدولية عن أداء واجبها حيالهم.
وال يملك المهجرون في المخيمات سوى خيمة 
الحياة،  مقومات  أبسط  إلى  تفتقر  صغيرة، 
كانيه، ضمن  منطقة سري  مهجري  حال  كما 
وشرق  شمال  في  الحسكة  مدينة  مخيمات 

سوريا.
كانيه  سري  مدينة  من  المهّجرة  وتصف 
واشو  مخيم  في  القاطنة  عزو،  نالين  المحتلة، 
كاني، وضعهم مع حلول فصل الشتاء بالسيء، 
في لقاء لها، لوكالة هاوار: »في الشتاء نحتاج 
تقينا  خيم  ومنها  المستلزمات،  من  الكثير  إلى 
البرد، وكما ترون ليس لدينا سوى خيم قديمة 
مالبس  وال  للتدفئة،  معدات  نملك  وال  بالية، 

شتوية لألطفال والنساء«.
وانتقدت نالين عزو المنظمات، على تقصيرها 
وقالت:  للمهجرين،  المساعدات  تقديم  في 
حتى  تقدم  أن  دون  تزورنا  »المنظمات 
المستلزمات األساسية، التي تحتاجها أي خيمة؛ 
التنظيف«،  مواد  من  بعٍض  سوى  يقدمون  ال 
مطالبة المنظمات اإلنسانية بتقديم الدعم الالزم 
من  هّجروا  الذين  كانيه،  سري  لمهجري 
منازلهم، جراء هجمات جيش االحتالل التركي 

على المنطقة.
على  أجبروا  قد  األهالي،  من  اآلالف  وكان 
دولة  هجوم  إبان  منازلهم،  من  الخروج 
»الجيش  من  ومرتزقتها  التركي،  االحتالل 
كانيه  سري  منطقة  على  السوري«  الوطني 
في شمال وشرق سوريا، في الـتاسع من شهر 

تشرين األول 2019.
مدينة  في  مدرسة   80 من  أكثر  وتحولت 
مما  المهجرين،  إليواء  مراكز  إلى  الحسكة 
العملية  المدارس، وتوقّف  تسبب بضغط على 
التعليمية؛ لذلك اضطرت اإلدارة الذاتية إلنشاء 

مخيمات إليواء المهّجرين.
ويقطن مهجرو سري كانيه اليوم، في مخيمات 
افتتحتها اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
أولها مخيم واشو كاني، الذي اُفتتح في تشرين 
الثاني 2019، في بلدة توينة، يأوي ما يقارب 
كانيه،  سري  مهجري  من  شخص  ألف   15
الـ 16  في  اُفتتح  الذي  كانيه«  ومخيم »سري 
من آب 2020 في حي الطالئع، شرق مدينة 

الحسكة، ويأوي كذلك 11895 مهّجراً.
واشو  مخيم  في  القاطنة  سينو  حليمة  وقالت 
كاني، لوكالة هاوار: »منذ سنتين، ونحن نعيش 
تحت هذه الخيمة المهترئة، لم يتم تغييرها حتى 
هذا الوقت، ومع حلول الشتاء ال يمكن المكوث 
تحتها، ألنها ال تقينا األمطار حال هطولها، وال 

البرد القارس«.
فيما بيّن اإلداري في مخيم واشو كاني، برزان 
عبد هللا، أن المهجرين في المخيم بحاجة للكثير 
من المستلزمات، وفي مقدمتها »خيم، أغطية، 

ألبسة شتوية«، لمواجهة فصل الشتاء.

أيام صعبة وشتاء قاس
ٍ ينتظر املهّجرين

خالل  المطرية  الهطوالت  أولى  بدء  ومع 
األيام القليلة الماضية، تحّولت الطرق ومحيط 
الخيم إلى أرضية طينية، ما يوضح ما ينتظر 
ظل  في  الشتاء،  خالل  المخيم  في  المهجرين 

تقاعس المنظمات الدولية.
كانيه«  وسري  كاني،  »واشو  مخيما  ويشهد 
اللذان يأويان مهجري منطقة، سري كانيه في 
المنظمات  من  تقاعساً  سوريا،  وشرق  شمال 
المساعدات  تقديم  في  والدولية  اإلنسانية 
به  أفاد  ما  حسب  المخيمين،  في  للمهجرين 

المهجرون.
مهجري  من  خضير،  محمد  المهجر  ويؤكد 
مخيم  في  اآلن  والقاطن  كانيه،  سري  مدينة 
اإلنسانية  المنظمات  غياب  على  كاني،  واشو 

»المنظمات  قائالً:  يقطنه،  الذي  المخيم،  عن 
اإلنسانية لم تقم بتقديم المساعدات للمهجرين«. 
المنظمات  هذه  تحّمل  ضرورة  إلى  مشيراً 
المخيمات،  في  المهّجرين  حيال  مسؤولياتها، 

وتقديم العون لهم«. 
واشو  مخيم  في  اإلداري  أكد  ذلك،  وحول 
اإلنسانية  المنظمات  أن  كاني برزان عبد هللا، 
سري  مهجري  لمساعدة  تتدخل  لم  والدولية، 
كانيه في مخيمي »واشو كاني وسري كانيه«، 
في شمال وشرق  المخيمات  باقي  على عكس 
تحتجز  مخيمات  إلى  منه  إشارة  في  سوريا، 

عوائل لمرتزقة داعش.
ونّوه عبد هللا »أن عدم قيام المنظمات الدولية 
اإلنسانية بمسؤولياتها، يعود إلى عدم حصولها 
على الموافقة من الدول الداعمة لها، في إشارة 

إلى تبعية هذه المنظمات للدول ومصالحها.
بأداء  الدولية،  المنظمات  هللا  عبد  وطالب 
مسؤولياتها حيال المهجرين، وتخفيف معاناتهم 

عبر توفير احتياجاتهم.

قال  المنظمات،  وواقع  األهالي  معاناة  وعن 
في  والنازحين  الالجئين  شؤون  مكتب  رئيس 
شمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، لوكالة 
مخيمات  في  العاملة  »المنظمات  هاوار: 
سبي/  كري  وكذلك  كانيه،  سري  مهجري 
محلية،  منظمات  عن  عبارة  هي  أبيض،  تل 

إمكانياتها محدودة، وال تفي بالغرض«.
المحلية،  الجمعيات  إمكانيات  تغطي  وال 
وكذلك اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
المحدودة، احتياجات المهجرين في المخيمات، 
حسب شيخموس أحمد، الذي أرجع األمر إلى 
إغالق معبر تل كوجر/ ربيعة، الذي كان يغذّي 
المنطقة بالمواد والمساعدات اإلنسانية؛ لتأمين 

احتياجات النازحين والمهّجرين.
وأكد شيخموس أحمد، أن هناك خططاً وبرنامج 
الذاتية،  اإلدارة  قبل  من  التجهيز،  قيد  عمل 
في  العاملة  المحلية  والمنظمات  والجمعيات، 
المنطقة لتغطية النواقص، وتخطي الصعوبات 
في المخيمات، وتخديمها ودعمها بشكل أكبر.

األمم املتحدة ال تستجيب 
الحتياجات املهّجرين

األمم  استجابة  لعدم  أحمد  شيخموس  وتأّسف 
المتحدة، بعد اجتماعهم األخير مع ممثلين عن 
المحلية  والجمعيات  المنظمات  لدعم  األخيرة؛ 
لقاء  هناك  »كان  قائالً:  المنطقة،  في  العاملة 
دعم  حول  المتحدة  األمم  ممثلي  مع  مباشر 
األسف  ومع  المنطقة،  في  العاملة  المنظمات 

حتى اآلن ال توجد استجابة منهم«.
المنظمات  لتقصير  الرئيس  السبب  ويعود 
الدولية واإلنسانية في مخيمات مهجري سري 
تقصير  إلى  أبيض،  تل  سبي/  وكري  كانيه، 
التي  الرسمية،  الجهة  كونها  المتحدة؛  األمم 
بالمناطق  مقارنة  والمهّجرين،  النازحين  تدعم 
شؤون  مكتب  رئيس  قال  حسبما  األخرى، 

الالجئين والنازحين في شمال وشرق سوريا.
المنظمات  أن  إلى  أحمد،  شيخموس  ولفت 
العاملة في المنطقة، تقدّم االستشارات  الدولية 
مجدداً  إياها  مناشداً  فقط،  النفسي  والدعم 
والنازحين  المهّجرين  لدعم  المتحدة،  واألمم 
في مخيمات شمال وشرق سوريا، وإعادة فتح 

معبر تل كوجر.

كيف نفهم التحوالت التركية؟

خورشيد دلي )كاتب ومحلل سياسي( 

وخياراتها  للدول  الخارجية  السياسات  تتأثر 
ودولية،  إقليمية  تطورات  بجملة  السياسية، 
ولعل درجة التأثر، لها عالقة بالموقع الجغرافي 
للدولة، وبمدى انخراطها في األحداث الجارية، 
للبالد،  الداخلي  بالوضع  سبق  ما  وعالقة 
وعالوة على هذا، هي عوامل تشكل محدّداٍت 

مهمةً في السياسة الخارجية ألي دولة.

تبدو  تركيا  فإن  التصور،  هذا  من  وانطالقا 
الدولة األكثر تأثرا ألهمية موقعها الجغرافي، 
أوروبا،  قارات  بين  الموقع  هذا  لتوسط  نظرا 
الصراعات  في  وألهميته  وأفريقيا،  وآسيا، 
خالل  سيما  ال  الكبرى،  الدول  بين  الجارية 
األطلسي، ووارسو  بين حلفي  الباردة  الحرب 
المتحدة،  الواليات  من  كل  بين  واليوم  سابقا، 
جهة،  من  األطلسي،  والحلف  وأوروبا، 
وروسيا، والصين، من جهة ثانية، وعليه يمكن 
القول: إن هذه الدول جميعها، حرصت طوال 
مع  جيدة  عالقات  إقامة  على  الماضية  العقود 
وفي  المشتركة،  المصالح  من  انطالقا  تركيا، 
هذا اإلطار ينبغي النظر إلى الحرص األوروبي 
على  والخليجي،  المصري  سيما  ال  والعربي، 
والمواقف  اإلشارات  مع  اإليجابي  التعامل 
تجاه  سياساتها،  في  بتحول  تنّم  التي  التركية، 
والجغرافيتين  الحضاريتين،  الدائرتين  هاتين 
الدائرتين،  هاتين  دول  أن  خاصة  المهمتين، 

تعاملتا بكثير من اإليجابية مع تركيا.
رغبة  شكل  على  تظهر  التركية،  التحوالت 
المشكالت  حل  على  االنفتاح  في  أنقرة 
والخالفات، التي نشبت بينها، وبين العديد من 
دول الجوار والعالم خالل العقد الماضي، وهي 

ثالثة  عن  نشبت  إنها  القول:  يمكن  خالفات 
الخارج،  مع  وتّرت عالقاتها  أساسية،  عوامل 

وهذه العوامل هي:
في  محدّدا  السياسي  اإلسالم  تركيا  1-جْعل 
من  بدال  العربي،  العالم  دول  مع  عالقاتها 
والقانون  المصالح  على  القائمة  العالقات 
الدولي، وقد أثر هذا التوجه سلبا على عالقات 

تركيا مع الدول العربية.
العديد  في  العسكرية  التركية  2-التدخالت 
وليبيا،  سوريا،  سيما  ال  العربية،  الدول  من 
األبيض  البحر  في  التصعيد  وكذلك  والعراق، 
وقبرص،  اليونان  تجاه  خاصة  المتوسط، 
أدى  ما  الطاقة،  موارد  عن  التنقيب  بحجة 
فرنسي،  تحديدا  أوروبي،  اصطفاف  إلى 
اليونان وقبرص، ودعمهما في مواجهة  حول 
السياسات التركية، وفي الحالة العربية استعادة 
الحساسية العربية تجاه المشاريع التركية، التي 

أخذت شكل التوسع.
3-كسر تركيا القواعد، التي حددت عالقتها مع 
الواليات  سيما  ال  األطلسي،  والحلف  الغرب 
في  بعيدا  ذهبت  عندما  األمريكية،  المتحدة 
شراء  صفقات  بعقدها  روسيا،  مع  عالقتها 
خرق  كذلك  “إس-″400،  صواريخ  منظومة 
إيران،  على  فُرضت  التي  الغربية،  العقوبات 
على خلفية برنامجها النووي، ما جعل العالقات 
التركية - الغربية تحكمها خالفات، وإشكاليات.
في  الرغبة  عن  التركي  الحديث  مع  واليوم، 
والدول،  األطراف  هذه  مع  العالقات  تصحيح 
لسياساتها  مراجعة  بصدد  وكأنها  تركيا،  تبدو 
نظرية  إلى  العودة  شكل  على  ولخياراتها، 
رئيس  طرحها  التي  المشكالت”،  “صفر 
التركي األسبق، أحمد داوود أوغلو،  الوزراء 
والتنمية”  “العدالة  حزب  عن  ينشق  أن  قبل 
الحاكم، ويؤسس حزبا جديدا باسم “المستقبل”.
هل  هو،  الجميع،  يؤرق  الذي  السؤال،  لكن 
أنه  أم  واستراتيجي،  حقيقي  التركي  التحول 

تكتيكي نابع من الصعوبات الداخلية والخارجية 
لتركيا؟

في انتظار وضوح حقيقة هذا التحول التركي، 
يمكن القول: إن األطراف المعنية بسياسة تركيا 
مع  بإيجابية  تعاملت  معها،  والعالقة  جميعها، 
هذا المسعى، والقته في منتصف الطريق بحثا 
عن األمن واالستقرار والمصالح المشتركة، ما 
يفرض الدخول في عملية بناء ثقة، وخطوات 
أن  يجب  إذ  المراد،  تحقيق  إلى  تُفضي  عملية 
األيديولوجي،  البُعد  التركي  التحول  يالمس 
الدول  مع  العالقات  توتُّر  في  سببا  كان  الذي 
الوقت  وفي  الماضي،  العقد  طوال  العربية 
على  التركية  المراجعة  هذه  تؤثر  أن  نفسه، 
الخيارات السياسية في شكل العالقة مع الدول 

الغربية، بشقيها األوروبي واألمريكي.
هذه الخطوات العملية، ستُشكل مقياسا حقيقيا، 
وإنما  فقط،  المشتركة  المصالح  لبناء  ليس 
إذ  الدول،  بين  المستقبلية  الخيارات  لتحديد 
األيديولوجي،  البُعد  على  االعتماد  يُعقل  ال 

عالقات  بناء  في  السياسي،  اإلسالم  وتحديدا 
وهنا  العربي،  العالم  مع  ومستقرة  مستدامة 
ينبغي اإلشارة إلى أن الخطوات التكتيكية على 
أهميتها، ال يمكن أن تُشكل خيارا نهائيا، ولعل 
تحديدا  ليبيا،  في  يجري  مما  التركي،  الموقف 
على صعيد سحب المرتزقة منها، يشكل مقياسا 
مهما لفهم حقيقة التحوالت الجارية في السياسة 
تدخل  الخطوات  فإن هذه  ذلك  التركية، ودون 
في إطار التكتيك، الذي يمكن تفسيره بعاملين 
الداخلية  األوضاع  صعوبة  األول،  أساسيين: 
التركية، في ظل االنهيار المتسارع لليرة أمام 
السابقة  السياسات  وصول  والثاني،  الدوالر، 
لتركيا إلى طريق مسدود، ويبدو أن المطلوب 
أو  التموضع،  ليس  الحقيقي،  التحول  إلحداث 
االتكاء على البُعد األيديولوجي السابق، بل على 
الدول على  بين  العالقات  تتوافق مع  سياسات 
المشتركة،  والمصالح  الدولي  القانون  أساس 
بحثا عن االستقرار، والمستقبل في عالم يشهد 
تحوالت متسارعة في مختلف مجاالت الحياة.

حزب العدالة والتنمية التركي... عّراب الفوضى الخالقة
كيفارا شيخ نور

الفوضى  نشر  سياسة  المهيمنة  القوى  تمارس 
عليه،  سيطرتها  لتمكين  العالم  في  الخاّلقة 
الفوضى  نشر  هو  بتركيا  المنوط  والدور 
عبر  محيطها،  وفي  التركي  الداخل  في  عينها 
وحتى  والعربي  الكردي  الشعب  على  القضاء 
الشعب التركي عبر حروب ثانوية تشغله عن 
نضالها المشابه لنضال بقية شعوب المنطقة في 

التخلص من األنظمة السلطوية القمعية.
تحّول الشرق األوسط، في ظل عقلية »حزب 
بؤرة  إلى  وأسالفه،  التركي  والتنمية«  العدالة 
بين  فتن  خلق  عبر  وذلك  المنطقة،  في  للتوتر 
التي  المنطقة  هذه  فتحولت  المنطقة،  مكونات 
االتحاد  دول  تنافس  أن  المفترض  من  كانت 
إلى  واجتماعيًّا  وسياسيًّا  اقتصاديًّا  األوروبي 

منطقة تغلي على وقع الحروب.
في  استقرار  ألي  فرصة  أي  تركيا  تترك  ولم 
الدول  هذه  إحدى  تبدأ  أن  فما  جوارها،  دول 
في تنظيم مؤسساتها وترتيب أوراقها السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية، إال وتمتد يد رئيس 
حزب العدالة والتنمية رجب أردوغان؛ لتعيث 
االستقرار  في  فسادًا وتضرب محاوالتها  فيها 
السيطرة  أجل  من  والفوضى،  اإلرهاب  بنشر 

عليها.
وما التدخل التركي في ليبيا وكذلك في سوريا 
والعراق وإقليم قره باغ  وفي األزمة األوكرانية 
على  مثااًل صارًخا  إال  والصومال،  الروسية، 
التدخالت التركية السافرة في شؤون المنطقة.

عن  والتنمية  العدالة  حزب  عقلية  تختلف  ال 
فجميع  البلد،  هذا  في  سبقه  من  وذهنية  عقلية 
لها هدف  الدينية(  أو  )العلمانية  القومية  الدول 
إن  حيث  الشعوب،  واستعباد  قهر  هو  واحد 

سوى  ليست  الدينية  أو  القومية  الشعارات 
عملية خطاب شعبوي، بغية الحض على الكره 

والتفرقة وإثارة النعرات القومية.

بث  هو  والسلطوية  الشمولية  األنظمة  سالح 
الفتن الطائفية والقومية والدينية بين أبناء األمة، 
وبشتى  تحاول  سبقه  ومن  أردوغان  وتركيا 
المنطقة،  مكونات  بين  عداوات  خلق  الوسائل 
تارة عبر بث الفتن القومية وتارة عبر بث الفتن 

الدينية والطائفية.
فالدولة القومية التركية تعتمد وبالدرجة األولى 
على القضاء على الشعوب ماديًّا وإن لم تستطع 
إلى ذلك سبياًل تلجأ حينها إلى صهرها. فالدولة 
)القومية – الدينية( التركية ال تستمد قوتها من 
تستمر  بل  حدودها.  ضمن  الكائن  االختالف 
بوجودها من خالل التوترات واالشتباكات مع 
عبر  إضعافه،  وتحاول  مختلف،  هو  من  كل 

ضرب الكل بالكل.
هي  المشبوهة  نشأتها  ومنذ  القومية  الدولة  إن 
الصراع.  على  ومحرضة  وانفصالية  تقسيمية 
وهي عامل مؤثر في خلق األزمات والفوضى 
الظلم  تسيير  في  عليها  تعتمد  كي  المستمرة، 
الجماعات  استغالل  بهدف  واالستعباد  والقمع 

بصفتها حكم مجموعة سلطوية.
القائد  وبحسب  والتنمية،  العدالة  وحزب 
يد  على  تشكل  أوجالن،  هللا  عبد  والمفكر 
بغية  وإسرائيل(  وبريطانيا  )أميركا  الثالوث 
خدمة مصالح الهيمنة لهذا الثالوث بالتحديد في 

منطقة الشرق األوسط.
تركيا،  في  الدورية  العسكرية  االنقالبات  وما 
سوى أحد أدوات هذا الثالوث بغية القضاء على 
الحركات الثورية في هذا البلد في مهدها عبر 
إجراء تغييرات شكلية في قمة الهرم السلطوي 

للقوى  النظام  هذا  تبعية  على  الحفاظ  بغية 
الداخل  في  التفتيتي  دوره  وممارسة  المهيمنة 

التركي وخارجه.

الفتنة الكردية - الرتكية

بدايةً، حاول أسالف أردوغان تكثيف عمليات 
في  تركيا،  في  الكرد  ضد  والتهجير  القتل 
محاولة منهم طمَس القضية الكردية وممارسة 
جهة  ومن  جهة،  من  ضدهم  العرقي  التطهير 
أخرى، اللعب على وتر زرع الحقد والكراهية 
هؤالء،  من  نجا  من  أنفس  في  األتراك  ضد 
في  واألتراك  الكرد  بين  عرقية  فتنة  خلق  أي 
هذه المنطقة؛ ألن الفوضى هو السالح الوحيد 

الستمرارية الدولة الفاشية التركية.
إال أن جميع خطط الدول التركية عبر الصهر 

باءت  الفتن  ونشر  الفوضى  وخلق  واإلبادة 
مشروع  من  كبيرة  صفعة  وتلقت  بالفشل، 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والذي 
شعوب  مكونات  بين  الخالقة  األخوة  تبنّى 
الفوضى  لمواجهة  وعمليًّا(  )فكريًّا  سوريا 

الخالقة األردوغانية.

الفتنة الكردية - العربية

الشرق  في  الرائد  المشروع  هذا  ولضرب 
احتاللية  غزو  عمليات  بثالث  قامت  األوسط، 
)جرابلس والباب وإعزاز، عفرين وسريه كانيه 
وكري سبي/ تل أبيض( والتي كان الهدف منها 
أوصال  وتقطيع  مهده  في  المشروع  ضرب 
المناطق التي كانت تتبنى هذا المشروع، إال أن 
تلك الهجمات االحتاللية فشلت بدورها، فلجأت 
تركيا إلى عمليات الحرب الخاصة عبر اغتيال 

قادات العشائر العربية؛ لتأليب العشائر العربية 
أيًضا  المحاوالت  وهذه  الذاتية،  اإلدارة  على 
الكردية  العربية  األخوة  ألن  بدورها؛  فشلت 
الديمقراطية  األمة  مشروع  وبفضل  أصبحت 
الشهداء  آالف  دماء  سطرتها  واقعة  حقيقة 

العرب والكرد والمسيحيين في سوريا.

ما  أن  إلى  يعود  الذريع  التركي  الفشل  وهذا 
زرعته اإلدارة الذاتية من أخوة بين الشعوب، 
يصعب جدًّا أن تستطيع قوة احتاللية كتركيا أن 
تخربه، فلجأت إلى سياسة التهديدات المتكررة 
للمنطقة، عبر بث االشاعات، وكذلك عمليات 
االغتيال التي تستهدف القامات الوطنية، والتي 
كلو  عائلة  من  ثالثة  استشهاد  آخرها  كانت 
الوطنية، ولكن اإليمان المطلق لشعوب شمال 
والسياسية  العسكرية  بقوتها  سوريا  وشرق 
حالت دون اإلذعان لسياسات التركيع )المعنوية 
والمادية( والتي تمارسها دولة االحتالل التركي 

داخل تركيا وخارجها.
الفتن  هذه  إلى  يلجأ  التركي،  النظام  سيبقى 
وتحريض الشعوب ضد بعضها البعض ما لم 
يشكله  الذي  الخطر  مدى  الشعوب  هذه  تدرك 
فأردوغان  وجودها،  على  التركي  النظام 
يستهدف الكرد اآلن ويقتلهم في سوريا بأيدي 
ضد  السوريين  العرب  استخدم  كما  العرب، 
األرمن في قره باغ وفي ليبيا يستخدم العرب 
من  هذا  وكل  الليبيين،  العرب  السوريين ضد 
من  المنطقة  شعوب  بين  عداوة  خلق  أجل 
حتى  قريب،  وقت  في  أثارها  إزالة  الصعب 
من  العالمي  النظام  في  وداعموه  له  يتسنى 
هذه  تقف  لم  وإن  وخيراتها،  بالمنطقة  التحكم 
الشعوب يدًا واحدة في وجه هذا النظام الفاشي 
فإن األضرار التي سيعانونها ستستمر لسنوات 

وسنوات.


