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للنشر والتوزيع
الفرنسي مؤسسة روناهي الوفد 

يؤكد مساندته لمقاومة أبناء شمال وشرق ســــوريا
حسن كوجر: ثورة التاسع 

عشر من تموز هدفها بناء 
مجتمع ديمقراطي حر

شدد سياسيون خالل رسائل موجهة للرأي العام، على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لمواجهة االحتالل التركي وفرض حظر 
جوي على شمال وشرق سوريا، وأعلنوا مساندتهم لحملة هاشتاغ »منع الطائرات الحربية والمسّيرات التركية المحملة باألسلحة 

من التحليق في سماء شمال وشرق سوريا«...«4

انتهت منافسات الجولة التاسعة إيابًا من دوري أندية إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم للدرجة األولى 
باستمرار الصدارة بالصدارة، بينما ُحسمت قمة الجولة لمصلحة األسايش والذي فاز على ديرك بهدف 

دون رد، كما أن صراع الهروب للدرجة الثانية مازال مستمرًا...«10

الرئاسة  نائب  وصف 
المشتركة للمجلس 
التنفيذي في اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق 
سوريا، حسن كوجر، 
ثورة التاسع عشر من 
بالمنظومة  تموز 
الهادفة  الفكرية 
مجتمع  خلق  إلى 
ثورة  وعّدها  حر، 

تخوض حربًا، وعملية بناء في آٍن معًا، مؤكدًا على 
ضرورة اتفاق الشعوب كلها، كحّل وحيد للخالص 

من الفوضى اإلقليمية...«5

أثنى الوفد الفرنسي في زيارته لشمال وشرق سوريا، على المقاومة، والتضحية، التي بذلتهما 
المطالبة  الشعوب  إلى جانب  الوقوف  الوفد  المنطقة في شمال وشرق سوريا، وأكد  شعوب 

بحقوقها في العيش اآلمن الكريم، مشدًدا على السير وفق نهج الشهداء...«4

المخيمات العشوائية بمنبج.. ُشحٌّ في المساعدات مـع 
إغالق معبر تل كوجر

كيف ُتساهم وسائل إعالم 
تركّية بتأجيج خطاب الكراهية 

ضد السوريين؟

من  نازحة  عاماً(،   42( تُراقب حورية حميد 
وتسكن  الشرقي،  حلب  بريف  مسكنة  منطقة 
في مخيّم خريجة العشوائي في الطرف الغربي 
من منبج في شمال وشرق سوريا، طفلها من 
العمر  من  والبالغ  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
لفعل ما يمكنه  بيدها حيلة  تسعة أعوام وليس 

تخفيف معاناته واأللم الذي ينتابه.
تسجيل  بُغية  منّظمات  عدّة  حورية  قصدت 
طفلها المصاب بضمور في الدماغ وشلل في 
لم  لكنهم  له،  المساعدة  لتقديم  الُسفلّية  أطرافه 
يقدموا له أّي دعٍم يُذكر ليخفف ثقل المصاريف 
يومي  بمردود  مياوم  يعمل  الذي  زوجها  عن 
بحسب  سوريّة،  ليرة  آالف  سبعة  يتجاوز  ال 

قولها.
من  بمنبج،  مخيّماٍت  في  نازحون  ويشتكي 
اإلنسانية  المنّظمات  من  لهم  الُمقدّم  الدّعم  قلة 
العاملة بالمنطقة في ظّل استمرار إغالق معبر 
تل كوجر، وتأثيره على كمية المساعدات التي 

تصلهم على فتراٍت ُمتقّطعة.
قلة  عن  العاميّة  بلهجتها  حورية  تتحدث 
“لوال  لهم،  المقدّم  الدّعم  وشّح  المساعدات 
لنا  يقدم  حدا  في  ما  الجوع،  من  لمتنا  العمل 
على  حبر  مساعداتهم  المنّظمات  جميع  شي، 
أذنه، أوضاعنا  الجمل  لنا من  ورق ويقدمون 

صعبة جداً وبحاجة لمن يساعدنا”.
خيمتهم  إلى  بيديها  تشير  بينما  وتُضيف 
القمح  حبوب  أكياس  بقايا  من  المصنوعة 
)الخيش(، بأنها تفتقر حتى لوجود مواد غذائية 
حيث  الحياة،  مقّومات  بها  ويفتقدون  بداخلها 
طفلهم  مصاريف  ل  تحمُّ زوجها  قدرة  تفوق 

الُمعاق وأشقائه الخمسة اآلخرين.

وعلى ضوء استمرار إغالق المعابر اإلنسانية 
»اليعربية«،  كوجر  تل  معبر  رأسها  وعلى 
تناقصت كمية المساعدات اإلنسانية التي تصل 
تقديم  يتمُّ  مناطق شمال وشرق سوريا، حيث 
المساعدات بحسب كمية الدّعم المقدّم، بحسب 

منّظمات إنسانية عاملة في منبج.
وأضافت، أن غالباً ما يقدم لهم شقيق زوجها 
بعض المساعدات “لكن األمر ال يتوقف على 
لنا دعم متكامل من  يُقدم  لم  يوم أو شهر، إن 
قبل المنّظمات اإلنسانية أوضاعنا في كل يوم 

تسوء أكثر من سابقه”.
كوجر  تل  معبر  أُغلق  عامين،  نحو  وقبل 
الذي يقع على الحدود السورية العراقية، بعد 
استخدام موسكو وبكين حق النقض “الفيتو”، 
أمام  المعبر  الدولي إلغالق  في مجلس األمن 

مرور مساعدات األمم المتحدة.
من  نازح  عاماً(،   39( األدهم  محمد  وقال 
الُمكّونة من  منطقة مسكنة ويعيش مع عائلته 
إن  العشوائي،  خريجة  مخيّم  في  أفراد  ثمانية 
لهم  الُمقدّم  الدّعم  تفوق  المخيّم  احتياجاتهم في 

من قبل المنّظمات اإلنسانية.
وأضاف لنورث برس، أنهم أصبحوا يشترون 
نفقتهم  على  الجّوالة  الصهاريج  من  الماء 
قِبل  من  مجاناً  يُقدّم  كان  أن  بعد  الشخصية، 
مع  ولكن  المخيّمات،  في  العاملة  المنّظمات 
على  الطلب  وتزايد  الحرارة  درجات  ارتفاع 

الماء، “المنّظمات أوقفت الدّعم”.
ليرة سوريّة يومياً  النازح نحو 2500  ويدفع 
عائالت  وهناك  الماء،  من  برميل  لشراء 
تضّطر لدفع مبالغ أكثر من ذلك، بحسب عدد 
أفرادها واحتياجاتهم اليوميّة له، بغّض النظر 

ال  التي  الخجولة،  الغذائية  المساعدات  عن 
تكفي لعدة أيام بالشهر، بحسب وصفه.

المخيّم يفتقر للخدمات الطبيّة  وأشار، إلى أن 
وخطر  الحرارة،  درجات  ارتفاع  ظّل  في 
موجات  نتيجة  أمراض  بعدّة  األطفال  إصابة 
أّي  توجد  ال  حيث  والشمس،  العالية  الحرارة 
جهة تقدّم مساعدات طبية لهم، إضافة الرتفاع 

تكاليف العالج خارج المخيّم.
عاماً(،   38( اإلبراهيم  إسماعيل  يتلَّق  ولم 
في  ويعيش  أيضاً  مسكنة  منطقة  من  نازح 
المخيّم ذاته، أي مساعدة سواًء أكانت غذائية 

أو منظفات، منذ قرابة شهرين.
التي  الخيام  أغلب  إن  برس،  لنورث  وقال 

بطريقة  ُصنعت  الخيم  في  النّازحون  يسكنها 
وأصبحت  “الخيش”،  أكياس  بقايا  من  يدوية 
اليوم مهترئة بفعل العوامل الجويّة، إذ “طالبنا 
عدّة مرات بتغييرها، لكن ال حياة لمن تنادي”.
اإلنسانية  المنّظمات  “اإلبراهيم”،  ويطالب 
المدينة  في  النازحين  لجميع  الدّعم  بزيادة 
لمستحقيها،  المساعدات  ووصول  والريف، 
غذائية  مواد  من  يحتاجونه  ما  لتوفير  إضافة 

وخيام ومواد تنظيف.
العشوائية  المخيّمات  في  النازحين  عدد  وبلغ 
ضمن مدينة منبج وريفها 1935 عائلة بعدد 
النازحين  عدد  بلغ  بينما  شخص،   )9786(
بعدد  عائلة   1012 النظامية  المخيّمات  في 
منطقتي  من  معظمهم  شخص،   )5190(

الشرقي،  حلب  ريف  في  حافر  ودير  مسكنة 
في  والعمل  االجتماعية  الشؤون  لجنة  بحسب 

منبج.
للجنة  المشتركة  الرئيسة  رّمو،  أسماء  وقالت 
ال  اإلدارة  إن  والعمل،  االجتماعية  الشؤون 
تستطيع تحّمل أعباء النازحين جميعهم، حيث 
ال يمكن تقديم الدّعم لهم، والعبء األكبر يقع 
في  العاملة  اإلنسانية  المنّظمات  عاتق  على 

منبج. 
وأضافت لنورث برس، أن اللجنة على تنسيق 
احتياجات  لسدّ  اإلنسانية  المنظمات  مع  دائم 
حيث  والنظامية،  العشوائية  المخيمات  سكان 
يتم تقديم المساعدات لهم من خالل برامج تتقيد 

بها المنّظمات.

تحريض متكرر وحمالت عنصرية ال تتوقف 
مع كل حادثة تحصل وتُنسب لالجئ سوري 
تركية  إعالم  وسائل  تتسابق  بينما  تركيا،  في 
رغم  نشرها،  وإعادة  األحداث  هذه  لتغطية 
لها  عالقة  ال  الحوادث  هذه  من  العديد  أن 

بالسوريين في البالد.
على  باستمرار  يتكرر  بات  السيناريو  هذا 
اإلعالم  وسائل  من  العديد  مواقع  صفحات 
التركية، حيث رصد مراسل “الحل نت” في 
تركيا العديد من الحوادث التي نسبت لالجئين 
األيام  خالل  ذلك  من  التحقق  دون  سوريين 

الماضية.
ويبدو أن ملف “الالجئين السوريين في تركيا” 
بات مادة دسمة لوسائل إعالم تركية في ظل 
تنامي خطاب الكراهية والعنصرية بحقهم من 
اقتراب  مع  بالتزامن  تركية  شخصيات  قبل 

موعد االنتخابات التركيّة.
حوادث  عدة  حصلت  الماضية،  األيام  خالل 
اعتداء  حادثة  منها  سوريين  لالجئين  نُِسبت 
مدينة  في  شرطة  عناصر  على  مدنيين 
وحادثتين  تركيا  جنوب  مرعش”  “كهرمان 
غربي  شمال  “بورصة”  مدينة  في  حصلتا 

البالد إضافة لحوادث أخرى.
خالل  انتشرت  كثيرة  وادعاءات  شائعات 
إقحام  بات  أنه  ويبدو  الماضية،  السنوات 
وسائل  لدى  وظيفة  فيها  السوريين  الالجئين 

إعالم تركيّة وشخصيات سياسية في تركيا.
عدة  حصلت  الماضيين،  األسبوعين  خالل 
البالد  في  السوريين  لالجئين  نُِسبت  حوادث 
بيانات  ورسمية  أمنية  جهات  أصدرت  فيما 

توضح الحقائق المتعلقة بهذه الحوادث.
ومن بين هذه الحوادث، انتشار مقطع مصّور، 
أيام، يُظهر مدنيين يعتدون على عناصر  منذ 
فيما  مرعش”  “كهرمان  والية  في  الشرطة 
ادعت وسائل إعالم تركية بأنهم سوريين، ليتم 
نفي ذلك من قبل “أمنيات والية مرعش” عبر 

بيان رسمي.
ومنذ أيام، انتشر مقطع مصور يظهر شجارا 
حصل بين عدة أشخاص في مجمع سكني في 
تركية  حسابات  وادعت  “بورصة”،  مدينة 
هاجموا  سوريا   15 بأن  “تويتر”  موقع  على 
ثالثة  أنهم  بعد  فيما  ليتبين  المجمع،  سكان 
رجال أعمال يحملون جنسيات ليست سورية.

لالجئين  تنسب  التي  الحوادث  وتتكرر 

اعتداء مجموعة شبان  أيضا  منها  السوريين، 
وسائل  إحدى  في  سوري  الجئ  على  أتراك 
أنه  زاعمين  “بورصة”  في  الداخلي  النقل 
أن  إال  المحمول،  بهاتفه  الفتيات  يصّور  كان 

التحقيقات أكدت براءة الالجئ السوري.

“صناعة الجدل”

ملف  تصدر  الماضية،  السنوات  خالل 
عناوين  تركيا”  في  السوريين  “الالجئين 
عدة  حصول  إثر  التركية  اإلعالم  وسائل 
حوادث فردية، وأدت في بعضها إلى تعرض 
ذات  العتداءات  السوريين  الالجئين  آالف 

طابع عنصري.
وسائل  بعض  تفنيد  رغم  أنه  بالذكر  الجدير 
من  ينشر  ما  التركية  والجمعيات  اإلعالم 
أنها  إال  السوريين،  الالجئين  بحق  ادعاءات 
ال تزال تنشر دون انقطاع سواء على وسائل 
التواصل  منصات  على  أو  التركية  اإلعالم 

االجتماعي.
وكاالت

دوري الرجال.. 
سردم يستمر في الصدارة واألسايش يفوز على ديرك بصعوبة

شعوب المنطقة تتأهب للمقاومة وسياسيون 
يدعمون حملة هاشتاغ 

»منع الطائرات الحربية والمسّيرات التركية من 
التحليق في سماء شمال وشرق سوريا«

المواطن السوري بين مرارة 
الحرب ومخاطر الهجرة

أفرزت الحرب السورية منذ اندالعها في 
ألفين  العام  في  آذار  من  عشر  الخامس 
وأحد عشر، العديد من المشاكل، التي أثرت 
فدفعته  األولى،  بالدرجة  المواطن  على 
يعلم  أن  دون  موطنه،  من  التهجير  إلى 
بأن مرارة ظروف الحرب في بلده، تكافئ 

المخاطر والمساوئ خارجها...«3

بايدن في السعودية... 
األمن والطاقة يعني 

روسيا وإيران

بعد  للجدِل،  مثيرٌة  بأنها  ُوِصفت  زيارة 
مرحلٍة من المطباِت السياسّية، ولكن حرَب 
روسيا في أوكرانيا فرضت واقعًا جديدًا، 
ليزوَر الرئيس األمريكّي السعودية الحليَف 
التاريخّي بالمنطقة ويرّمَم عالقَة التنافع 
ويعيَد الدفَء إليها، ويتجاوَز عقدَة مقتِل 
الصحافّي السعودّي جمال خاشقجي، ويطرَح 
عنوانين  حول  تتمحوُر  القضايا  من  جملة 
زيادِة إنتاِج النفط واألمِن، فيما المقصود 

بذلك روسيا وإيران...«8

من رحم ثورة روج آفا 
ولدت ثورة المرأة...

ثورة داخل ثورة، هكذا يمكن وصف ما حدث 
في مدينة كوباني، بشمال وشرق سوريا، 
عندما اندلعت ثورة روج آفا، نظمت النساء 
أنفسهن؛ ليضعن حدًا للقوانين المجحفة 
يسيطرون  الرجال  يتركن  ولكيال  بحقهن، 
على الثورة، كما سيطروا على حياتهن...«2
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من رحم ثورة روج آفا ولدت ثورة المرأة...
ثورة داخل ثورة، هكذا يمكن وصف ما حدث 
سوريا،  وشرق  بشمال  كوباني،  مدينة  في 
النساء  نظمت  آفا،  روج  ثورة  اندلعت  عندما 
المجحفة  للقوانين  حداً  ليضعن  أنفسهن؛ 
بحقهن، ولكيال يتركن الرجال يسيطرون على 

الثورة، كما سيطروا على حياتهن.

النساء شكلن ركيزة أساسية يف 
التحضري لثورة روج آفا

عفوية،  كانت  العالم،  في  الثورات  معظم 
فجرها عدم الرضا عن الواقع، أو التطلع إلى 
ثورة  لكن  الغضب،  حتى  أو  أفضل،  مستقبل 
روج آفا، التي انطلقت مما سبق كانت منظمة، 
وكذلك تميزت بمشاركة النساء بالتنظيم، وفي 

المسيرات المطالبة بالحرية والمساواة.  
إلطالق  السوريين  دفعت  عديدة  تراكمات 
العراقيل،  من  العديد  واجهتها  التي  ثورتهم، 
والتي ُسرقت في نهاية المطاف؛ لتصبح وبااًل 
سوريا،  لشعوب  أمالً  كانت  أن  بعد  عليهم، 
السوريين  مطالب  من  انطلقت  التي  الثورة 
سوء  نتيجة  توجهها؛  حسن  فقدت  المحقة، 
قيادات  واستيالء  النساء،  وإقصاء  التنظيم، 
في  أما  عليها،  خارجية  ألجندات  رهينة 
من  فانطلقت  مختلفة،  الثورة  كانت  كوباني، 
هذا  في  طريقها  وأكملت  الشعبية،  اإلرادة 
مشروعاً  سنوات  عشر  بعد  لتصبح  االتجاه؛ 
ديمقراطياً يسعى السوريون، وخاصةً النساء؛ 

لالقتداء به.

حضور قوي للنساء يف حركة 
املجتمع املدين

عن  الرضا  وعدم  موجود،  الشعبي  الغضب 
شمال  شعوب  لكن  أيضاً،  موجود  الواقع 
بحذر،  الوضع  تترقب  كانت  سوريا  وشرق 
في وقت كانت فيه العديد من المدن السورية، 
تتجه للهاوية نتيجة سيطرة جماعات إسالمية 
عليها، وهو ما ظهر في خطاب المعارضة في 

وقت مبكر من الثورة.
المجتمع  لحركة  األولى  اللبنة  أن  العلم  مع 
بشكل   2006 عام  في  ُوضعت  الديمقراطي، 
الكردي  المجتمع  »منظومة  اسم  تحت  سري 
أعادت  أنها  إال  كردستان«،  آفاي  روج  في 
لتكون  المرحلة،  لمتطلبات  ترتيب نفسها وفقاً 
فقط، وعقدت  الكرد  وليس  للشعوب،  حاضنة 
حزيران/  من  األول  في  التأسيسي  مؤتمرها 
يونيو 2011، وتمكنت إلى حد كبير من توحيد 

في  كافة  الشعوب  مع  المجتمعي  الخطاب 
اتبعتها  التي  التنظيمية،  العملية  المنطقة، عبر 
من خالل تشكيل الكومينات، والمجالس العامة 
في المدن، والمناطق، وتنظيم القوى السياسية 
لتمثيل الشعب في المحافل الدولية، واإلقليمية، 
وكل ذلك بمشاركة رئيسية وفعالة من النساء، 
فكان من الالفت عند إجراء انتخابات ألعضاء 
حيث  القوي،  حضورهن  المحلية  المجالس 
فازت العديد منهن في عدد من مجالس المدن.

مطالب الثورة تلبي طموحات 
النساء

والتعددية،  والديمقراطية،  والعدالة،  الحرية، 
إنسان،  أي  حياة  في  مهمة  جوانب  جميعها 
لكنها تمس، وبشكل أكبر النساء اللواتي يعانين 
من تمييز مزدوج؛ بسبب انتماءاتهن السياسية 
االنتهاكات  تصبح  حيث  واألثنية،  والقومية، 
النساء  من  فالعديد  نساء،  لكونهن  مضاعفة 
أو  السياسي،  العمل  من  أقصين  السوريات 
الثقافي، ومنهن من رزحن في سجون النظام، 
أن  كما  مضاعفة،  انتهاكات  من  وعانين 
القوانين تميز بين الجنسين بشكل صارخ، بل 
أبوي،  مجتمع  في ظل  تحميهن  قوانين  ال  إن 

وقانون أحوال شخصية تمييزي.
بشكل  نفسه  الشعب  نظم  الثورة  اندالع  قبل 
الشعبية  بالمجالس  وقتها  عرف  بما  سري، 
لدار  إضافةً  التنظيمية،  المدنية  والمؤسسات 
في  المجالس  وبعض  الشعب،  ودار  المرأة، 
األحياء، وعملت هذه المؤسسات على االهتمام 
العديد  لكن  عراقيلهم،  وحل  األهالي،  بقضايا 
أعوام  بين  فما  االعتقال،  من  يسلم  لم  منهم، 
2006 و2011 اعتقل العشرات من أعضاء 
كجل،  نازلية  ومنهم  المدني،  المجتمع  حركة 

التي ال يزال مصيرها مجهوالً.
من   2012 يوليو  تموز/   19 ثورة  وانطلقت 
لمؤسسة  بديل،  نظام  لتأسيس  كوباني،  مدينة 
الشعوب  طموحات  تلبي  تعد  لم  التي  الدولة، 
وكذلك  الشعبية،  القوات  أن  كما  والمرأة، 

العسكرية، لم تقتصر على الرجال، فقد كانت 
ثورة  أخذت  ولذلك  كبيرة،  مشاركة  للنساء 
بتأسيس  تجلى  مؤسساتياً،  إطاراً  آفا  روج 
األطر  وتجاوز  الشعب،  حماية  وحدات 
في  المرأة  حماية  وحدات  بتأسيس  الجنسوية 

نيسان/ أبريل 2013.

االنتهاكات واإلقصاء أشعال 
الثورة

الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في 
أفندي  عائشة  الفرات  إلقليم  كوباني،  مقاطعة 
الكرد في  تحدثت بشكل مستفيض عن وضع 
سوريا، وبشكل خاص أهالي كوباني، إضافةً 
في  آفا  روج  ثورة  اندالع  قبل  المرأة  لحال 
التي  يوليو عام 2012 واألسباب  12 تموز/ 

دفعتهم للثورة.  
وقالت عائشة أفندي، الشاهدة، والمشاركة في 
ثورة روج آفا، والتي تعرضت لالعتقال أيضاً: 
النظام  حكم  سنوات  الكرد خالل  تهميش  »تم 
السوري، ففي المؤسسات الخدمية والتعليمية، 
يتم  كان  المدني،  المجتمع  منظمات  ومختلف 
ولم  الكرد،  من  أكبر  بشكل  العرب  توظيف 
يكن يسمح للكرد بالعمل في المؤسسات األمنية 
خارج  من  العاملون  يأتي  بل  والسياسية، 

كوباني«.
دائم  برعب  عاشوا  »األهالي  أن  وأكدت 
خاصة الكرد، فلم يملك أحد القدرة للتعبير عن 
رأيه، فالمخابرات السورية كتمت على أنفاس 
واألمن  الدولة،  أمن  فرعا  وتميز  الشعب، 
للمدنيين،  السياسية  القضايا  بمراقبة  السياسي 
كالنشاط الحزبي، فكل شيء ال يصب بمصلحة 
بهيبتها وخيانة، وضع  الدولة كان يعدّ مساساً 
عنصر  وطنية  كردية  عائلة  لكل  النظام 

بـ  السوري  النظام  واصفةً  يراقبها«،  أمن 
»رأسمالي، ودكتاتوري، وعنصري«، مشيرةً 
إلى أنه زرع التفرقة بين الشعب السوري من 
الولوج  أو  لغتهم،  تعلم  من  الكرد،  منع  خالل 
الدولة »تعامل مع  الحساسة في  إلى األجهزة 

المواطنين بشكل قمعي متسلط«.
عملنا  كوباني  »في  أفندي  عائشة  وأضافت 
لكيال  العباءات  فنرتدي  سري،  بشكل 
تعرضت  ذلك  رغم  لكن  أحد،  علينا  يتعرف 
مستذكرة  لالعتقال«،  الناشطات  من  عدد 
يسير  كان  الذي  »حسين«  المخابرات  رجل 
عن  للكشف  النساء  زي  ويخلع  بالطرقات، 
اللواتي، يعملن مع حركة التحرر الكردستانية، 
»أمثال حسين كثر، فالكثير من المدنيين قضوا 
التي  المعلومات  بسبب  النظام؛  سجون  في 
ينقلها عنهم، سواء كانت صحيحة أم خاطئة، 
استمرينا  الصعوبات  هذه  من  بالرغم  ولكن 

بعملنا على توعية األهالي بشكل سري«.
اللواتي  النساء،  إحدى  هي  أفندي  عائشة 
»كنت  قالت:  تجربتها  وعن  اعتقالهن،  تم 
والمعتقالت  المعتقلين  من  المئات  بين  من 
سبع  خالل  متقطعة  لفترات  واعتقلت  الكرد، 
سنوات، من بينها بقيت عاماً كامالً في سجن 
والممارسات  لالنتهاكات،  وتعرضنا  حلب، 
الالإنسانية، ومنهم من مات تحت التعذيب من 

بينهم أوصمان دادلي«.
حال  من  بأفضل  يكن  لم  كوباني،  مدينة  حال 
عائشة  تقول  لسنوات،  همشت  فقد  أهلها، 
كانت  الخدمية  الناحية  »من  ذلك:  عن  أفندي 
الكردية  المناطق  من  الكثير  كحال  كوباني 
الصحية،  الخدمات  من  محرومة  المهمشة، 
والبيئية وغيرها، فكل ما عشناه دفعنا لالقتداء 
التخطيط  وبدأنا  أوجالن،  عبد هللا  القائد  بفكر 
والديمقراطية؛  السلمية،  ثورتنا  إلطالق 

لنطالب بالحرية والعدالة«.

ثورة سلمية

المشتركة  الرئيسة  قالت  حديثها،  ختام  وفي 
كوباني  مقاطعة  في  الشهداء  عوائل  لمجلس 
اتخاذنا  »عند  أفندي:  عائشة  الفرات  بإقليم 
عام  تموز   19 في  الثورة  إطالق  لقرار 
من  السوري  النظام  قوات  وإخراج   ،2012
سيكون  ذلك  أن  أكدنا  كامل،  بشكل  المنطقة 
بشكل سلمي، دون سفك الدماء، وأال نعاملهم 
ثورة  ثورتنا  تكون  وأن  لعقود،  عاملونا  كما 
ال  شعوراً  كان  لقد  والديمقراطية،  اإلنسانية 
وقوات  عناصر  احتجاز  تم  عندما  يوصف 
نظرت  إخراجهم،  يتم  لكي  كافة؛  النظام 
يخرجونني  يوم  كل  كانوا  الذين  هؤالء،  إلى 
مارسوا  الذين  النوم،  بمالبس  منزلي  من 

االنتهاكات بحقنا في المعتقل.
تعرضت  التي  المراكز،  دخلت  وعندما   
اليوم  ألنني  بالسعادة؛  شعرت  لإلهانة،  فيها 
أصبحت مواطنة لي حقوقي، وأشعر باالنتماء 
سنتخذ  كوباني  أهالي  وأننا  األرض،  لهذه 
ضغوط،  دون  بمدينتنا  المتعلقة  القرارات 
وإهانات، وظلم، واستبداد، نحن من سيجلس 
الشعب  أجل  القرار األصح من  لنتخذ  مكانهم 

الكردي، وجميع شعوب المنطقة.
اليوم  الثورة،  قيام  على  أعوام  عشرة  مرت 
نحن الكرد ليس فقط في شمال وشرق سوريا، 
ولكن في العالم أجمع، نرسم تاريخاً جديداً لنا، 
حقيقة  على  العالم  عرفنا  ثورتنا  خالل  ومن 
بفضل  ذلك  وكل  ونضالها،  الكردية،  المرأة 

دماء شهدائنا وشهيداتنا«.
وكالة أنباء المرأة

فوائد بذور الشمام

نتائج مشجعة يسجلها لقاح للسرطان

لتفادي الموت المبكر.. »كلمة 
السر« في وصفة غذائية

نصائح للمساعدة الذاتية للتغلب على التعب الدائم

يشتهر فصل الصيف بمجموعة متنوعة من 
الذي يتميز بمذاقه  الشمام  بينها  الفواكه، من 
اللذيذ واحتوائه على كميات كبيرة من الماء.

الحد املسموح به من بذور 
الشامم

الكمية  تجاوز  بعدم  التغذية  خبراء  يوصي 
الـ100  الشمام  بذور  من  المستهلكة  اليومية 
من  يزيد  المحددة  الكمية  تجاوز  ألن  غرام، 
الصحية مثل  المشاكل  خطر مواجهة بعض 
اإلمساك وظهور ألم في المنطقة فوق المعدية 

مرفق بألم على مستوى المعدة.

كيف تجمع البذور بشكٍل 
صحيح؟

بذور  استخدام  وأغراض  مجاالت  تختلف 

الشمام، ولالستفادة منها يُنصح بجمع البذور 
من الشمام الناضج ووضعها في وعاء مملوء 
تركها  ثم  ومن  وشطفها،  تنظيفها  ثم  بالماء 

تجف في الهواء بشكٍل طبيعي.

ملاذا ال يجب التخلص من بذور 
الشامم؟

المساعدة  بينها  من  الصحية  لفوائدها  نظًرا 
جهاز  وتعزيز  الهضمي  الجهاز  صحة  في 
المناعة، يوصي خبراء التغذية بإدراج بذور 

الشمام في النظام الغذائي للمرء.

حليب صحي

باستخدام بذور الشمام يمكن صنع حليب ذي 
منخفضة،  وبتكلفة  المنزل  في  عالية  جودة 
ولتحضيره قم بوضع 100 غرام من بذور 

الماء  من  مليلتر   600 مع  الطازجة  الشمام 
وكمية صغيرة من الملح والقرفة وماء الورد 
في الخالط الكهربائي، ثم قم بتصفية المزيج.
صالحية  تاريخ  انتهاء  سرعة  إلى  بالنظر 
بالبروتين  الغني  النباتي،  المشروب  هذا 
غذائياً  نظاماً  يتبع  شخص  ألي  والمناسب 
متوازناً، ينصح تناوله في أجل أقصاه يومين 

من تحضيره.

البذور املحمصة

الشمام  بذور  تُعتبر  القرع،  بذور  مثل  تماًما 
صالحة لألكل بعد تحميصها على الشواية أو 

في مقالة عادية.

رشاب مثلج

الشمام،  بذور  من  مثلج  شراب  لتحضير 
قدر  في  الماء  من  كمية  بتسخين  ينصح 

الشمام  وبذور  السكر  من  القليل  إضافة  مع 
ثم  هادئة،  نار  على  دقيقة   15 لمدة  وتركها 
ووضع  الموقد  إطفاء  بمجرد  العسل  إضافة 

المشروب في آلة صنع المثلجات.

موانع االستعامل املحتملة 
لبذور الشامم

فينصح  العديدة،  فوائدها  من  بالرغم 

األشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز 
باستبعاد  المعدة  حموضة  وزيادة  الهضمي 

بذور الشمام من النظام الغذائي.
بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية، 
ال ينصح ببذور الشمام لألشخاص المصابين 
إنقاص  في  والراغبين  السمنة،  بمرض 

الوزن.
وبشكٍل عام، قبل استخدام البذور أو إدراجها 
استشارة  ينبغي  اليومي  الغذائي  النظام  في 

الطبيب.

تقنية  يستخدم  للسرطان  مخصصاً  لقاحاً  إن 
مبكرة،  نتائج  قد سجل  كورونا  للقاح  مشابهة 
لثمانية  اللقاح  أعطي  وقد  حقاً.  باألمل  مفعمة 
مركز  في  والعنق  الرأس  بسرطان  مرضى 
)كالتربريدج( للسرطان التابع لهيئة الخدمات 
تلقوا  أن  بعد  بريطانيا  في  الوطنية  الصحية 
العالج القياسي، ولم ينتكس أي من المرضى 
عودة  حدثت  المقابل،  في  أشهر.  عدة  بعد 
للسرطان لدى مريَضين في مجموعة المراقبة 

لم يتلقيا اللقاح.
ـ ما هي تقنية لقاح أسترازينيكا- أكسفورد التي 

استخدمها لقاح السرطان الجديد؟
المختبر  طوره  )أسترازينيكا-أكسفورد(  لقاح 
أكسفورد،  وجامعة  أسترازينيكا  البريطاني 
والتقنية التي يستخدمها هي النواقل الفيروسية، 
ضراوة،  أقل  آخر  فيروس  يستخدم  وفيها 
يجري تحويله ليضاف إلى جزء من فيروس 

إلى  المعدل  الفيروس  إدخال  ويتم  كورونا، 
بروتين  بإنتاج  تقوم  التي  األفراد،  خاليا 
نموذجي لـ)سارس كوف 2(، وهو ما من شأنه 

دفع أنظمتهم المناعية إلى التعرف عليه.
ويستخدم لقاح أسترازينيكا-أكسفورد )فيروسا 
غدانياً( كناقل فيروسي، في تقنية تشبه اللقاح 

الروسي.
ـ كيف يتم تصميم لقاح السرطان الجديد؟

اللقاح يتم تصميمه بشكل خاص لكل مريض 
السرطان  في  الموجود  النووي  للحمض  وفقاً 

لديه.
ـ كيف يعمل لقاح السرطان الجديد؟

إنتاج  الجسم  من  يطلب  اللقاح،  حقن  بعد 
سطح  على  الموجودة  لتلك  مماثلة  بروتينات 

األورام، مما يؤدي إلى استجابة مناعية.
ومن الناحية النظرية، تدمر أي خاليا سرطانية 
في  المتبقية  السطحية  البروتينات  نفس  تظهر 
الخاليا  بواسطة  الجراحة  بعد  الدم  مجرى 
التائية، مما يمنع السرطان من اكتساب موطئ 

قدم.
كما أنه يمكن لجهاز المناعة رؤية األشياء التي 
ال يمكننا رؤيتها في عمليات المسح.. إنه أذكى 

بكثير من البشر.

30 منطقة

وهناك أكثر من 30 منطقة في الرأس والعنق 
في  بما  السرطان،  فيها  يتطور  أن  يمكن 
مرض  من  األنواع  وهذه  والحلق،  الفم  ذلك 
السرطان لديها فرصة كبيرة لالنتكاس وعودة 
ألنه  اللقاح  بشأن  متفائلون  واألطباء  الورم. 
كبير  ويقول  مريض.  كل  بسرطان  خاص 
أمالً  للمرضى  يوفر  إنه  الطبيين،  المسؤولين 

جديداً في السباق لعالج السرطان.
استراتيجية  أن  من  الحذر  يجب  ذلك  مع  لكن 
التطعيم الشخصية للغاية تستغرق وقتاً طويالً 
إلنتاج  أسابيع   4 حوالي  وتستغرق  ومعقداً، 
لقاح لمريض واحد فقط، كما أنها مكلفة للغاية.

ـ ما هو سرطان الرأس والعنق؟
سرطان الرأس والعنق هو ورم خبيث يظهر 

في هذه األجزاء من الجسم.
والعنق  الرأس  سرطان  إصابات  وتشمل 
الترقوة،  فوق  ما  منطقة  التي تصيب  األورام 

هي: سرطان  رئيسية  أقسام  ثالثة  إلى  وتقسم 
وسرطان  الحنجرة،  وسرطان  الفم،  تجويف 

األنف والبلعوم.
في  السرطانية  الخاليا  نشوء  يبدأ  ما  وعادة 
والفم  اللعابية  والغدد  األنفية  الجيوب  منطقة 
الرأس  أورام  وتتميز  والحنجرة.  واألنف 
والعنق السرطانية بارتفاع نسب اإلصابة بين 
حيث  اإلناث،  بين  بانتشارها  مقارنةً  الذكور 
اإلصابات  لهذه  الذكور  تعرض  نسبة  تكون 
تفوق نسبة تعرض اإلناث لها بثالثة أضعاف، 
كما أن أكثر الناس عرضة لها هم ممن بلغوا 

الـ50 من العمر.
موقع  باختالف  اإلصابة  أعراض  وتختلف 
الرقبة،  أو  الرأس  في  السرطانية  الخاليا 

ويمكن أن تشمل:
ـ ظهور أورام أو تقرحات مؤلمة ال تلتئم في 

الفم.
ـ صعوبة في البلع.
ـ تغيّر في الصوت.

األعراض  بعض  تظهر  الحاالت  بعض  وفي 
الرأس  بسرطان  المصابين  على  المبكرة 
المبكر  الكشف  فرص  من  يزيد  مما  والعنق، 

عن المرض وبالتالي عالجه بفعالية، ولكن ما 
يؤسف له أن معظم هذه األمراض السرطانية 
يتم تشخيصها إال في مرحلة متأخرة، مما  ال 

يزيد صعوبة معالجتها.
وأكثر من 60% من حاالت اإلصابة بسرطان 

الرأس والعنق يأتي تشخيصها متأخراً.
ومن بين العوامل التي تزيد مخاطر اإلصابة 

بسرطان الرأس والعنق:
ـ التدخين.

ـ استهالك المشروبات الكحولية.
الحليمي  الورم  فيروس  لعدوى  التعرض  ـ 

البشري.
البيئية والوراثية والوظيفية  للعوامل  قد يكون 

دور في زيادة فرص اإلصابة بالمرض.
السرطانية  األمراض  مع  الحال  هو  وكما 
األخرى، فإن فرص النجاة والشفاء من أورام 
التشخيص  كان  كلما  تزداد  والعنق  الرأس 
األساليب  استخدام  أن  كما  ومبكراً،  صحيحاً 
اإلشعاعي  والعالج  المتقدمة  الجراحية 
تحسين  في  كبير  حد  إلى  يساعد  والكيميائي 

أوضاع المرضى الصحية.

أقل  لحوم  تناو  على  الناس  باحثون  شجع 
وفواكه وخضار أكثر، قائلين إن األمر يمكن 
أن  بعد  المبكرة،  الوفيات  منع  في  يساعد  أن 

خلُصت دراسة أعدوها إلى هذه النتيجة.
األشخاص  ينصحون  أنهم  الباحثون،  وذكر 
بما  حرارية،  سعرة   350 يعادل  ما  بتناول 
يومياً.  واألسماك  واأللبان  اللحوم  يشمل 
وتوازي هذه المقادير قطعة صدر دجاج كبير.
مجموعة  دول  سكان  أن  الباحثون  وقدّر 
العشرين يتناولون حالياً ما معدله 620 سعرة 
يوازي  ما  الحيوانية،  المنتجات  من  حرارية 

قطعتين كبيرتين من اللحم البقري.
وذكروا أنه يحب أن يتناول األشخاص 720 
على  والفواكه،  الخضار  من  حرارية  سعرة 
ورقي  وخضار  والموز  التفاح  المثال:  سبيل 

بما يعادل 200 سعرة حرارية.
ـ لماذا علينا فعل كل ذلك؟

الوفيات  من  سيقلل  األكل  عادات  تغيير  إن 
المرتبطة بالسمنة، مثل مرض القلب والسكري 
هناك  أن  كما  والسرطان،  الثاني  النوع  من 
فوائد كبيرة نتيجة تغيير نظام الحمية الغذائية.

وتعّرف الحمية الغذائية السيئة بأنها تلك التي 

تشمل تناول الكثير من الملح وقليالً من األمور 
والفواكه  والخضار  الكاملة  الحبوب  التالية: 
والمكسرات   ،3 أوميغا  الدهنية،  واألحماض 

والبذور.
وتتسبب هذه الحمية بموت 11 مليون شخص 
حول العالم سنوياً، نتيجة أمراض مثل مرض 

القلب وسرطان القولون والمستقيم.
إن تحول نحو نظام غذائي يقوم على النباتات 
كل  بين  من  مبكرة  وفاة   2583 وفاة  يمنع 

مليون شخص حتى عام 2060.
إلى  األرض  سكان  عدد  يصل  أن  توقع  ومع 
يعني  فهذا  العام،  مليارات نسمة في ذلك   10
حماية 26 مليون نسمة من الموت المبكر في 

.2060

ذلك  كان  إذا  بهم  بأس  ال  واإلعياء  التعب 
بشكٍل  ذلك  حدث  إذا  ولكن  عرضيًا،  األمر 
عاداتك  لتقييم  الوقت  حان  فقد  متكرر، 
وتغييرها قبل أن تسبب المزيد من الضرر. 
إذا لم يختِف التعب رغم تحسن عادات النوم، 
فاإلرهاق  التغيير،  عن  للبحث  الوقت  حان 
زيادة  هو  فعله  عليك  ما  وكل  طبيعيًا  ليس 

مستويات الطاقة لديك.
ـ كيف تُنّشط نفسك؟.

عن  ناتجة  التعب  حاالت  من  العديد  إن 
الضغط العصبي، وفي معظم األحيان ال يتم 
األسباب عن  هذه  الناتج عن  التعب  تخفيف 
طريق النوم والراحة، مما يجعلها حالة طبية 

أساسية.
ـ هناك عدة طرق يمكنك تجاوزها والتغلب 

علي التعب:
ـ تناول الطعام كثيًرا وال تتخطى الوجبات:

عادات  بسبب  الشباب  مشاكل  معظم  تتفاقم 
الطاقة  على  للحفاظ  طريقة  أفضل  األكل، 
كل  منتظمة  صغيرة  وجبات  تناول  هي 
3-4 ساعات، يجب تجنب الحميات الثقيلة، 

وتناول األطعمة الصحية والمغذية.
ـ ممارسة الرياضة بانتظام:

حسنًا، التعب وممارسة الرياضة ال يجتمعان 
أبداً ولكن في الواقع، فإن ممارسة التمارين 
الرياضية بانتظام ستجعلك تشعر بتعب أقل 
مستويات  من  وتزيد  الطويل  المدى  على 
الطاقة لديك، قم بالمشي أو الجري لمدة 15-

20 دقيقة، واشعر بزيادة الطاقة.
ـ فقدان الوزن:

الكتساب الطاقة، من المهم جدًا الحفاظ على 
لياقتك، ستجعلك السمنة وزيادة الوزن تشعر 

بمزيد من الخمول.
ـ تنظيم النوم:

يوم  كل  ساعات   9-7 تنام  أن  المهم  من 
مبكًرا  الفراش  إلى  اذهب  بالراحة،  لتشعر 

وتجنب القيلولة الطويلة أثناء النهار.
ـ تقليل التوتر:

لإلرهاق  الرئيسي  السبب  هو  اإلجهاد 
من  ولذلك  طاقتك  يستنزف  فهو  والتعب، 
ببعض  قم  تقليلها،  على  العمل  للغاية  المهم 
يوم  كل  والتأمل  والتنفس،  التهدئة  تمارين 

لتقليل التوتر.
ـ الحد من التدخين:

على  الضار  التأثير  عن  النظر  بصرف 
من  يقلالن  والشرب  التدخين  فإن  صحتك، 
وكالهما  كبير،  حد  إلى  الطاقة  مستويات 

يسبب أيًضا الكثير من الجفاف.
ـ خفض مادة الكافيين: 

تناول  عن  توقف  بالتعب،  تشعر  كنت  إذا 
الكافيين تماًما من نظامك الغذائي اليومي.
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الصدارة  باستمرار  األولى  للدرجة  القدم  بكرة  للرجال  الجزيرة  إقليم  أندية  إيابًا من دوري  التاسعة  الجولة  انتهت منافسات  ـ  روناهي/ قامشلو 
الشدادي/ حسام دخيلـ  أفرزت الحرب السورية منذ اندالعها في الخامس عشر من آذار بالصدارة، بينما ُحسمت قمة الجولة لمصلحة األسايش والذي فاز على ديرك بهدف دون رد، كما أن صراع الهروب للدرجة الثانية مازال مستمراً.

في العام ألفين وأحد عشر، العديد من المشاكل، التي أثرت على المواطن بالدرجة 
األولى، فدفعته إلى التهجير من موطنه، دون أن يعلم بأن مرارة ظروف الحرب في 

بلده، تكافئ المخاطر والمساوئ خارجها.

دوري الرجال.. سردم يستمر في الصدارة واألسايش يفوز على ديرك بصعوبة

الكرخ بطاًل لكأس العراق للمرة األولى في تاريخه

برشلونة ُيعِلن توصله التفاق لضم 
ليفاندوفسكي

إسبانيا ُترافق ألمانيا إلى دور 
الثمانية بأمم أوروبا للسيدات

سلة لبنان تكتسح الهند.. وتتأهل بالعالمة 
الكاملة في كأس آسيا

المواطن السوري بين مرارة الحرب ومخاطر الهجرة

حملة في مواقع التواصل؛ لمنع السوريين المجنسين من 
المشاركة في االنتخابات

وحقق سردم فوزاً جديداً عندما تجاوز سري 
ملعب  أرضية  على  رد  دون  بهدفين  كانيه 
وبذلك  بقامشلو  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء 
ديرك  مباراة  شهدت  بينما  بالصدارة،  استمر 
إلصابات  وأدت  خشنة  وكانت  مؤسفة  أحداثاً 
األسايش  حارس  ونُقل  الالعبين  بين  عديدة 
رد  دون  هدف  بنتيجة  وانتهت  المشفى،  إلى 
لمصلحة األسايش والذي يستمر في الوصافة، 
المباراة على أرضية ملعب الجزيرة  وأقيمت 

بديرك.
وعاد دجلة بفوز معنوي بعد سلسلة نتائج سلبية 
من ملعب تل كوجر وفاز على الصناديد بهدف 
هاماً  فوزاً  الحسكة  دون رد، كما حقق شبيبة 

على برخدان بثالثية نظيفة على أرضية ملعب 
شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو لتساعده 
على الهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية 
بهدفين  والسالم  األخوة  على  االتحاد  وفاز 
مقابل هدف واحد على أرضية ملعب شرموال 
مصاِف  في  للبقاء  اآلخر  هو  يسعى  واالتحاد 
األخوة  ِجراح  من  زاد  بينما  األولى،  الدرجة 
األندية  من  سيكون  أنه  يبدو  والذي  والسالم 

الهابطة لهذا العام.
على  األندية  ترتيب  أصبح  النتائج  هذه  وبعد 

الشكل التالي:
الترتيب:

1ـ سردم 54 نقطة +64.

2ـ األسايش 51 نقطة +40.
3ـ ديرك 46 نقطة +38.
4ـ دجلة 42 نقطة +16.

5- الصناديد 33 نقطة +17.
6ـ سري كانيه 26 نقطة +2.

7ـ خبات 24 نقطة – 8.
8ـ برخدان 18 نقطة – 23.
9ـ االتحاد 17 نقطة – 23.

10ـ شبيبة الحسكة 16 نقاط – 31.
11ـ األخوة والسالم 14 نقطة – 27.

ـ 12ـ قنديل نقطة واحدة – 64.

القدم  لكرة  العراق  كأس  بلقب  الكرخ  ج  تّوِ
على  تغلبه  بعد  تاريخه،  في  األولى  للمرة 
ملعب  على  السبت،  مساء   ،)1-2( الكهرباء 
المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، وسط حضور 

جماهيري زاد عن الـ20 ألف متفرج.
أوالً عن طريق عبد  التسجيل  الكهرباء  افتتح 
هللا عبد األمير في الدقيقة )15(، وتمكن جعفر 
الدقيقة  في  للكرخ  النتيجة  معادلة  من  عبيس 
الهدف  الكريم  عبد  حسن  وأضاف   ،)54(

الثاني للكرخ بالدقيقة )60(.

شوط مثري

بدأت المباراة بشكٍل حذر من طرفي المواجهة، 

العمليات.  منطقة  في  بدني  صراع  وسط 
وغابت الفواصل الهجومية طوال دقائق جس 
الكهرباء  وصول  عبر  انتهت  التي  النبض 
لمرمى الكرخ، عبر استغالل مدافعه عبد هللا 
عبد األمير لمناولة طولية، ليرتقي فوق الجميع 

ويضع رأسيته على يسار الحارس عبد السليم 
البرتقالي  فرحة عارمة ألنصار  حماد، وسط 

في الدقيقة )15(.
ورد الكرخ عن طريق حسن عبد الكريم عبر 
تسديدة قوية علت العارضة بقليل، ثم سنحت 
عبد  أحمد  المدرب  لتالميذ  أخرى  محاولة 
لها  تصدى  فوزي  يوسف  بواسطة  الجبار، 

ببراعة حارس الكهرباء محمد حميد.
النتيجة  يضاعف  أن  سليم،  مهيمن  وكاد 
القائم  للكهرباء عبر رأسية جميلة ارتدت من 
وهذه  الكرخ،  خطورة  وتواصلت  األيسر. 
نفذها  بعيدة  مسافة  من  تصويبة  عبر  المرة 
شهاب رزاق، تصدى لها ببراعة محمد حميد.
عن  جاءت  األول،  الشوط  محاوالت  وآخر 
دفاعات  باغت  الذي  سليم  مهيمن  طريق 

بالقائم  ارتطمت  جميلة  بتسديدة  الكهرباء 
لمصلحة  األول  الشوط  لينتهي  األيمن، 

الكهرباء بهدف وحيد.

تفّوق كرخي

التعديل،  إدراك  أجل  من  ضاغًطا  الكرخ  بدأ 
بعد  ما تحقق عن طريق جعفر عبيس،  وهذا 
في  رأسيته  ليضع  جميلة  لعرضية  استغالله 
ألجواء  الكناري  ليعيد  حميد،  محمد  شباك 
الشوط  في  حقيقية  فرصة  أول  من  المباراة 

الثاني.
 وحاول الكهرباء عبر تسديدة جميلة لمهيمن 
هجمة  ومن  بصعوبة.  الحارس  ردها  سليم 

وضع  من  الكريم  عبد  حسن  تمكن  مرتدة، 
الكرخ بالمقدمة بعد تصويبة زاحفة لم يحسن 
طريق  لتجد  إبعادها  في  الكهرباء  حارس 

الشباك بسهولة.
صالح،  لؤي  للكهرباء  الفني  المدير  وأجرى 
الذي  الهجومي،  الشق  لتحسين  تبديالت  عدة 
البطاقات  التركيز، وتزايدت  عانى من غياب 
الصفراء في المباراة بعد أن أشهر الحكم مهند 

قاسم 6 إنذارات على العبي الفريقين.
وقلّت الفرص الخطرة في الدقائق األخيرة بعد 
اعتماد الكرخ على غلق المساحات والمحافظة 
على النتيجة، والظفر بلقب البطولة ألول مرة 
بعد  بالوصافة  الكهرباء  وليكتفي  تاريخه،  في 

موسم استثنائي.

أعلن برشلونة، توصله التفاق رسمي مع بايرن 
البولندي روبرت  المهاجم  مع  للتعاقد  ميونخ، 
ليفاندوفسكي، بعد مفاوضات ماراثونية خالل 

األسابيع الماضية.
موقعه  على  رسمياً  بياناً  برشلونة،  ونشر 
ميونخ  وبايرن  »برشلونة  قائالً:  اإللكتروني، 
روبرت  أجل حسم صفقة  من  التفاق  توصال 
الالعب  خضوع  انتظار  وفي  ليفاندوفسكي، 

للفحوصات الطبية وتوقيع العقود«.
الصحفيين  من  العديد  ليفاندوفسكي،  واستقبل 
إلى  فور وصوله  اإلسبانية،  اإلعالم  ووسائل 
المشجعين،  بعض  وكذلك  »البليار«،  مطار 

وتم توجيه سؤال له عما إذا كان سعيداً.
أنا  »نعم،  اإلنكليزية:  باللغة  البولندي  فأجاب 
أثناء  مصور  فيديو  لمقطع  وفقاً  جداً«،  سعيد 

وصوله.
المهاجم  أن  مؤخراً،  صحفية  تقارير  وأفادت 
مع  الشخصية  البنود  على  اتفق  البولندي 
عقد  على  وسيوقع  أشهر،  أربعة  منذ  البارسا 

يمتد لنحو ثالث سنوات.
برشلونة  بأن  تفيد  مؤخراً  أنباء  خرجت  كما 
توصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن ميونخ حول 
كحوافز ضم المهاجم البولندي مقابل 45 مليون يورو،  أخرى  ماليين  خمسة  جانب  إلى 

إضافية.

بلغ المنتخب اإلسباني دور الثمانية من بطولة 
وذلك  القدم،  لكرة  للسيدات  أوروبا  أمم  كأس 
 ،)0-1( الدنماركي  نظيره  على  فوزه  عقب 
بالمجموعة  الثالثة  الجولة  منافسات  ضمن 

الثانية بالبطولة المقامة حالياً في إنجلترا.
وسجلت مارتنا كاردونا هدف المباراة الوحيد 
من  األخيرة  الدقيقة  في  اإلسباني  للمنتخب 
اإلسباني  المنتخب  ورفع  الثاني.  الشوط 
رصيده إلى ست نقاط، لينهي دور المجموعات 
األلماني  المنتخب  خلف  الثاني  المركز  في 
فيما  سابق،  وقت  في  تأهل  والذي  المتصدر 
ثالث  عند  الدنماركي  المنتخب  رصيد  تجمد 

نقاط في المركز الثالث.

نجح  ذاتها،  بالمجموعة  أخرى  مباراة  وفي 
المنتخب األلماني في إنهاء دور المجموعات 
بالعالمة الكاملة بعد فوزه على نظيره الفنلندي 

.)0-3(
األول  بالهدف  كلينهرن  صوفيا  وتقدمت 
أن  قبل   ،40 الدقيقة  في  األلماني  للمنتخب 
الثاني  أليكساندرا بوب الهدف  تسجل زميلتها 
في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 63 أضافت نيكول 

أنيومي الهدف الثالث لسيدات ألمانيا.
ورفع المنتخب األلماني رصيده إلى تسع نقاط 
المنتخب  يحقق  لم  فيما  الترتيب،  صدارة  في 
ترتيب  ليتذيّل  تعادل  أو  فوز  أي  الفنلندي 

المجموعة بدون رصيد من النقاط.

-104( الهندي  نظيره  لبنان  منتخب  اكتسح 
بالعاصمة  جرت  التي  المباراة  في   ،)63
الجولة  منافسات  ضمن  جاكرتا،  اإلندونيسية 
الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم 

آسيا لكرة السلة.
ليتأهل  نقاط،  ست  إلى  رصيده  لبنان  ورفع 
البطولة، في  نهائي  إلى ربع  الكاملة  بالعالمة 
حين رفع الهند رصيده إلى ثالث نقاط، ليخرج 

من دور المجموعات.
حيث  كامالً،  لبنانياً  تفّوقاً  المباراة  وشهدت 
انتهى الربع األول بنتيجة 26-14، كما انتهى 

الثاني 57-23، والثالث 40-84.
لالعبي  كبيرة  مهارات  المباراة  شهدت  كما 
السلة  أمام  التسجيل  في  تفننوا  الذين  األرز، 
الدين ويوسف  الهندية، على غرار كريم عز 

خياط.

آالف  السوريين  الشباب  مئات  يومياً  ويقطع 
إلى  الوصول  بغية  مناطقهم؛  من  األميال، 
رحالت  في  كريمة،  حياة  عن  بحثاً  أوروبا؛ 
أحياناً  قد تؤدي  المخاطر، والتي  ال تخلو من 
تطفو  هامدة،  جثة  يكون  أن  إلى  بالمهاجر 
على سطح البحر، أو مرمية في إحدى غابات 
صربيا، أو بلغاريا، ولكن على الرغم من ذلك، 
السوريون،  من  الهجرة  معدالت  تنخفض  لم 
من  اآلالف  يضطر  تماماً،  العكس  على  بل 
أجل  من  يملكون؛  ما  أغلى  لبيع  األشخاص 

الوصول إلى القارة العجوز.

أسباب لجوء السوريني للهجرة

للحرب السورية، التي الزالت قائمة في عامها 
الحادي عشر تأثير على المواطن، الذي يبحث 
بلده  في  يعيشه  مما  ليتخلص  ما  طريقة  عن 
مقومات  معظم  فيها  انعدمت  التي  سوريا، 
مقدمة  في  االقتصادي  التدهور  ولعل  الحياة، 
أن بالد  منهم  فيجازفون بحياتهم ظناً  القائمة، 
يقول  الوطن،  من حضن  أدفأ  ستكون  الغربة 
الشباب  محمد، وهو اسم مستعار اختاره أحد 
لنفسه، وهو اآلن يحاول الوصول إلى أوروبا: 

العامل  هو  للهجرة،  دفعني  ما  أكثر  »لعل 
حيث  سوريا،  في  والبطالة  االقتصادي، 
عمري،  من  الثالثين  أعتاب  إلى  أنا  وصلت 
ولم أحَظ بأي فرصة عمل، تؤمن حياة كريمة 
لي ولعائلتي، وفي حال حصولي على فرصة 
عمل، لن أحظى بمرتب يستطيع سد احتياجاتنا 
انعدام  عن  فضالً  فقط،  واحد  أسبوع  لمدة 
األمن، فمعدل الجريمة ارتفع، كل يوم نسمع، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشاهد  أو 
إلى  باإلضافة  تحصل،  التي  الجرائم  مئات 
ما  فكل  كثيراً،  طالت  التي  السورية،  الحرب 
وصلنا إلى حالة من االستقرار، تنطلق شرارة 

حرب جديدة«. 
على  وأثرت  طاحنة  كانت  السورية  الحرب 
المجاالت كافة، وهذا ما زاد من معاناة المواطن 
المخاطر  مواجهة  إلى  ودفعه  السوري، 
باختياره طريق الهجرة، وأفاد محمد »ناهيك 
توجد  ذكرناها،  التي  الرئيسة  األسباب  عن 
الشعب  بدفع  أيضاً  كفيلة  هي  أخرى  أسباب 
الخدمات  انعدام  منها  الهجرة،  إلى  السوري 
األساسية كالخبز، والمياه، والكهرباء، ونقص 
ضرب  الذي  والجفاف،  الصحية،  الرعاية 
البالد، فحياة السوريين باتت تشبه برنامج من 
أجل البقاء، الذي يتحدث عن كيفية البقاء حياً، 

رغم انعدام الظروف الالزمة للحياة«. 

صعوبات يف طريق هجرتهم 
الوعر

الطريق  أن  يعني  ال  موطنك،  تهجر  أن 
جمة،  فالصعوبات  بالورود،  أمامك  مفروش 
الناحية  من  سواء  يزداد  والحمل  ومتعددة، 
المادية، أو من ناحية الحفاظ على حياتك في 
يلفت  حيث  ستواجهك،  التي  المخاطر،  ظل 
إلى  موطنهم  من  الهجرة  اختار  الذي  محمد، 
المخاطر، التي تواجههم في الطريق، والمعاناة 
»المشاكل  الطريق:  في  يصادفونها  التي 
والمصاعب كثيرة تبدأ من لحظة اتخاذك قرار 
الشرعي  غير  المهاجر  يكلف  حيث  الهجرة، 
أكثر من /12000/ يورو، من أجل الوصول 
تبدأ  المخاطر،  أوروبا في رحلة محفوفة  إلى 
المشكالت من تأمين المبلغ، حيث يعادل المبلغ 
أكثر من /60/ مليون ليرة سورية، وهذا المبلغ 
يعد باهظاً جداً فيما يتعلق بفرد سوري، أنهكته 
إلى  اقتصادياً، حيث يضطر  الحرب، ومدمر 
بيع أغلى ما يملك سواء منزل العائلة، أو قطعة 
أرض كان قد ورثها، أو أي شيء قابل للبيع 

من أجل تأمين مستلزمات الرحلة«.
المبلغ  تأمين  من  االنتهاء  بعد  بأنه  ويضيف، 
البحث عن “مهربين مضمونين”،  تبدأ رحلة 
كما سماهم، من أجل دخول األراضي التركية، 
الطويلة،  للرحلة  المحطات  أولى  تعدّ  والتي 
 1000 بين  يتراوح  مبلغ  المهرب  ويتقاضى 
و1500 دوالر أمريكي من أجل الوصول إلى 

داخل تركيا. 
إطالة  في  التركي  المحتل  دور  ينحصر  ال 
السوريين، وخاصة  بقصف  السورية  الحرب 
من موطنهم،  فيهجرون قسراً  منهم،  المدنيين 
أن  للمهاجرين  ويمكن  ذلك،  يتعدى  بل 
ووحشية  لعنجهية  بطريق هجرتهم  يتعرضوا 
الجانب التركي، وعن هذا األمر يردف محمد 
الكبير،  المبلغ  لهذا  دفعك  من  الرغم  »على 
األراضي  داخل  إلى  الدخول  رحلة  أن  إلى 
تخلو  ال  بل  بالعسل،  مدهونة  ليست  التركية، 
أو  لالعتقال،  تتعرض  فقد  الصعوبات،  من 
االبتزاز من قبل مرتزقة المعارضة السورية، 

تعرضك  عن  فضالً  أموالك،  تشليحك  بغية 
قد  ما  التركية؛  الجندرمة  يد  على  لالعتقال 
يعرض حياتك للخطر، فهم يطلقون الرصاص 
وأنت  رؤوك،  ما  إذا  مباشر،  بشكل  عليك 
تحاول اجتياز الحدود، وقد تتعرض للضرب 

المميت في حال وقعت بين أيديهم«. 
المهرب  موضوع  إلى  »بالعودة  ويفيد 
المضمون، فقد تعرض الكثير من المهاجرين 
ممن  بعض  قبل  من  احتيال،  عمليات  إلى 
يسمون أنفسهم بمهربي البشر، حيث يأخذون 
لمواجهة  ويتركونك  ويرمونك،  أموالك 

مصيرك«.
الميزان  في  والموت  الحياة  نسبة  تتساوى 
عينيك،  نصب  تضع  أن  فيجب  الهجرة،  لدى 
تلك  ظل  في  الموت،  تكون  ربما  نهايتك  أن 
بالقول:  الفكرة  المخاطر، ويوضح محمد هذه 
العجوز عبر  القارة  إلى  الوصول  »أما رحلة 
بالورود،  مفروشاً  ليس  فالطريق  تركيا، 
الوصول  رحلة  عن  خطراً  تقل  ال  والرحلة 
مضطر  فالمهاجر  سوريا،  من  تركيا  إلى 
لعبور حدود عدة دول منها صربيا، وبلغاريا، 
للنوم في  أيضاً  واليونان، وغيرها، ويـضطر 
العراء وسط الغابات، أو المجازفة بالبحر عبر 
هنا  والحياة  الموت،  ففرص  مطاطي،  قارب 
عينية  نصب  يضع  المهاجر  متكافئة،  تكون 
لها،  يتعرض  قد  التي  االحتماالت،  أسوء 
غرقاً  الموت  أو  الغابات،  في  الموت  سواء 
في عرض البحر، أو عبر مالحقات األجهزة 
أخرى  جهة  من  ولكن  الدول،  لهذه  األمنية 
تبقى فرصة النجاة، والوصول إلى إحدى دول 
محطات  آخر  تكون  والتي  األوربي،  االتحاد 

الرحلة الطويلة«.
الهجرة ليس خياراً جيداً للسوريين، ولكن كما 
الطريق؛  هذا  يختار  منهم  البعض  آنفاً  ذكرنا 
الزال  التي  الحرب،  ويالت  من  ليتخلص 
تنته  لم  كونها  منها،  يعانون  كافة  السوريون 

الزالت  الحياة،  مقومات  في  وتأثيراتها  بعد، 
قائمة.

تداعيات الهجرة عىل حياة 
السوريني

على  أثرها  تركت  كبيرة،  تداعيات  وللهجرة 
حيث  البالد،  يغادروا  لم  الذين  السوريين، 
كبيراً  فراغاً  السورية  الكفاءات  هجرة  سببت 
أطباء، وصيدليات  دون  المشافي  فباتت  جداً، 
معلمين،  دون  ومدارس  صيادلة،  دون 
وجامعات دون اختصاصيين؛ ما أنعكس سلباً 
كما  األولى،  بالدرجة  المواطنين  حياة  على 
الـ  تتجاوز  بنسبة  السوري  االقتصاد  وتراجع 
بنسبة  البالد  في  التضخم  وارتفع   %1000
االستثمار،  نسبة  وتراجعت  جداً،  كبيرة 
المستوى  وتدنى  البطالة،  معدالت  وارتفعت 
وانتشار  التعليم  تراجع  عن  فضالً  المعيشي، 
السورية  الجامعات  وخروج  واألمية،  الجهل 
جانب  إلى  والعالمي،  العربي  التصنيف  من 
وانتشار  البالد،  في  الصحية  الرعاية  تدني 

األمراض واألوبئة. 
وقدرت تقارير إعالمية إن 6.7 مليون سوري 
الجئين داخلياً، فروا من مناطقهم إلى مناطق 
أخرى داخل الحدود السورية، فضالً عن أكثر 
يتوزعون في  من 6.8 ماليين الجئ سوري 
عدة دول، وكانت قد قدرت المفوضية السامية 
مليون   13 من  أكثر  أن  الالجئين،  لشؤون 
إلى  وبحاجة  الغذائي،  األمن  يفتقدون  سوري 
المناخي  التغيير  نتيجة  إنسانية،  مساعدات 
االقتصادية،  األوضاع  وسوء  والجفاف 

وانهيار العملة المحلية.

عبر  أتراك  مغردون  شن  ـ  األخبار  مركز 
السوريين  بمنع  يطالب  وسماً  “تويتر” 
في  والتصويت  المشاركة،  من  المجنسين 
حزيران  في  المزمعة  الرئاسية  االنتخابات 

.2023

المجنسين  السوريين  منع  المغردون  وطالب 
بالتصويت، تحت وسم “ال للسماح، للسوريين 

بالتصويت”.
معارضة،  أحزاب  مؤيدو  الحملة  مع  وتفاعل 
قالوا:  فيديو  مقطع  شاركوا  حيث  ونشطاء، 
آلية  يشرح  والتنمية”،  العدالة  لـ”حزب  إنه 
التصويت باللغة العربية، لغير الناطقين باللغة 

التركية.
في  واسع  بشكل  الفيديو  مقطع  تداول  وتم 
األوساط التركية، إال أن مغردين أتراكاً كشفوا 
انتخابات  لحملة  يعود  وأنه  “مفبرك”،  أنه 

البلدية عام 2019.
وشاركت الصحفية صدف كاباش في الحملة، 

والتنمية،  العدالة  “حزب  تغريدة  في  وكتبت 
يقول: إنه »بما أن الشعب التركي لم يصوت 

لنا، فلنغير الشعب إذا«.
“الحركة  السابق عن حزب  النائب  كتب  كما 
القومية سنان أوغان: “حزب العدالة والتنمية 
عدد  أن  الفيديو،  هذا  من  نفهم  أن  يريدنا 
االنتخابات  في  سيصوتون  الذين  السوريين، 
وزير  عنها  أعلن  والتي  ألفاً،   30 من  أكثر 
 100 أعطيت  لقد  صويلو،  سليمان  الداخلية 
مليار دوالر من أموال الشعب لطالبي اللجوء، 
لالجئين  يمنحون  واآلن  كافيا،  ذلك  يكن  ولم 

السلطة لتحديد مستقبلنا”.



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1371 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1371

السنة الحادية عشرة - العدد 1371
اإلثنين  18 تموز  2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1371
اإلثنين  18 تموز  2022

طقوس البشر في األعياد الغريبة بالعالم

من طرائف الشعر والشعراء
»إدريس جماع«

العالم،  في  غريبة  أعياد  عدة  سنوياً  تجري 
السائد،  البشري  المنطق  عن  تماماً  مختلفة 
والدينية  الوطنية،  األعياد  عن  وبعيدة 
المحتفلون  ويتبع  التقليدية،  واالجتماعية 
يقومون  تجعلهم  غريبة  قواعد  األعياد  بهذه 
قد  منها  البعض  للغاية،  غريبة  بتصرفات 

يودي بحياة فاعلها للهالك.
في هذا المقال سنذكر لكم أغرب األعياد في 
العالم، والتي تم تصنيفها وفق الطقوس، التي 

يتم االحتفال بها في بعض البلدان بالعالم.
أشهر األعياد الغريبة في العالم

توجد أعياد غريبة في مختلف أنحاء العالم، 
ويجري إحياؤها وفق مواعيد محددة، وهي 
متعلقة بطائفة دينية، أو جماعة معينة، وفيما 
يلي قائمة ببعض أغرب، وأشهر األعياد في 

العالم:

عيد امليش عىل النار

المشي  وعيد  العالم،  في  األعياد  أغرب  من 
على النار من األعياد الغريبة المقامة بالهند، 
لديهم، وتطبق في  الدينية  الشعائر  وهي من 

شرقي الهند، وتحديداً بوالية أوديشا.
وتنظم مسيرة دينية باسم “يامو ياترا” حيث 
الجمر  على  ويمشون  بفمهم،  القش  يحملون 
بأن ذلك سيرضي اآللهة،  المشتعل، اعتقاداً 
على  المشي  عيد  في  المتعبدون  يشرب  كما 
النار مشروب “البانا”، وهو من المشروبات 
والسكر،  المانجو  من  المصنوعة  التقليدية 

قائمة  إلى  ليانهو  عروض  إضافة  وتم 
التراث الثقافي لمنظمة األمم المتحدة للتربية 

والتعليم، كتقليد فريد من نوعه.
في مدينة وانزاي القديمة بمقاطعة جيانجشي 
الصين، تجري مجموعة واسعة من  بشرق 
األنشطة الشعبية كعروض األلعاب النارية، 
تاريخ  ويعود  التقليدية،  األوبرا  وعروض 
عيد المشي على النار إلى 300 عام، ويأتي 

من كل سنة في 13 و14 نيسان.

عيد الصمت

من أغرب األعياد في العالم: عيد الصمت، 
فيها  يخرج  التي  كلها،  األعياد  عكس  على 
الحفالت  ويحضروا  ليتنزهوا،  الناس؛ 
بالي  جزيرة  في  الهندوس  يقوم  ويرقصوا، 
بالتأمل وااللتزام بالصمت التام في هذا اليوم 
والصوم، وال يخرجون من منازلهم لمدة يوم 
كامل، مع االلتزام بعدم التعرض ألي جهاز 
إلكتروني، كالكمبيوتر، والهواتف المحمولة 
أو  األغاني،  إلى  يستمعون  وال  والتلفاز، 

الراديو.
الصمت”  “يوم  أن  الهندوس  يعتقد  حيث 
على  الشريرة  األرواح  نزول  يوم  يصادف 
األرض، ولذلك يمتنعون عن كل شيء لمدة 
أربع وعشرين ساعة، ليوحوا لتلك األرواح 

خلو الجزيرة من السكان.
مركزاً  اإلندونيسية  بالي  جزيرة  وتعدّ 
لالحتفال بما يعرف بـ “مهرجان الصمت”، 
واإلنترنت  الجوية،  الرحالت  إيقاف  ويتم 
وتغلق المناطق السياحية، وكل ذلك من أجل 

يوم مليء بالتأمل والتفكير.
الدراجات،  بسير  الشرطة  تسمح  وال 
إن كان  إال  المدينة،  والسيارات في شوارع 
هناك حاالت طارئة، كما يتم إطفاء األنوار 
بشكل  التسوق  مراكز  وتغلق  المنازل،  في 

كامل. 

عيد القرود

القرود،  عيد  العالم:  في  األعياد  أغرب  من 
يوم  التايالندية،  بوري  لوب  سكان  يحتفل 
األحد األخير من شهر تشرين األول كل عام 
فيه  تنظم  بأغرب عيد على اإلطالق، حيث 
يتم  القرود،  عيد  عادية،  غير  كبيرة  وليمة 
سنوي،  بشكل  ويحصل  تايلند،  في  إحياؤه 
معتقدين  للقرود  األطعمة  تحضير  يتم  حيث 
الناس  الجيد، ويتجمع  للحظ  القرد جالب  أن 
الطعام  تجميع  يتم  التي  المناطق  إحدى  في 
فيها، وتحضر القرود لمكان التجمع من أجل 
الفواكه وغيرها،  بأنواع األطعمة من  التلذذ 
تصنيفه  وتم  بالبوذيين،  خاص  القرود  عيد 

على أنه من األعياد الغريبة حقاً.

عيد “قرب املوت”

قرب  عيد  العالم:  في  األعياد  أغرب  من 
الموت، ويعد من أغرب األعياد والمناسبات، 
المناسبة  هذه  العالم،  في  سنوياً  تقام  التي 
تحصل في إسبانيا، وباألخص في قرية الس 
نيفيس، وذلك بتاريخ 29 تموز من كل سنة.

من طقوس االحتفال بـ عيد “قرب الموت” 
أقاربه،  أحد  فقد  ممن  القرية،  سكان  يتجمع 
أو أولئك، الذين كادوا أن يتعرضوا للموت، 
ولكن  اآلخرين،  مع  قصصهم  ويشاركون 
يرتدون  أنهم  والخوف، هو  الرعب  يثير  ما 
يتم  توابيت،  في  وينامون  بيضاء،  أكفان 

رفعها من قبل الناس على األكتاف.
العادات  إلى  الطقس  هذا  أصول  وتعود   
لم  التي  اإلسبانية،  غاليسيا  لمنطقة  الوثنية 
بعد صراعات صعبة  إال  المسيحية،  تدخلها 
الطقس  هذا  أصبح  ذلك  بعد  األمد،  وطويلة 
ضمن العادات المسيحية، حيث يحتفل سكان 
نفسه  الوقت  وفي  بالحياة،  نيفيس  الس  بلدة 
على  تدل  ذلك،  فعل  من  وغايتهم  بالموت، 
أنهم اقتربوا من الموت في يوم ما، ولكن لم 
تكتمل المسيرة فيكملونها عبر هذه الطقوس.

عيد الطامطم “البندورة”

من أغرب األعياد في العالم: عيد الطماطم، 
“القرن  مؤخراً  الطماطم  عيد  عرف 
محط  وبات  بإسبانيا،  واشتهر  الماضي” 
نظر السياح من أجل المشاركة باحتفال عيد 
إسبانيا،  في  الطماطم  عيد  موعد  الطماطم، 
آب  شهر  من  األخير  األربعاء  بتاريخ  يأتي 

من كل سنة.
لمدينة  الرئيسي  بالميدان  الناس  يتجمع 
حرب  وتبدأ  فالنسيا،  مقاطعة  في  بيونول 
الطماطم، حيث تستمر لمدة ساعة ونصف، 
حيث يستعمل حوالي مئة طن من الطماطم، 

يقوم المحتفلون برشق بعضهم بالطماطم. 
المهرجان يقام مدة أسبوع، ويتخلله موسيقا، 
ويشترط  نارية،  وألعاب  رقص  وعروض 
قذفها،  قبل  الطماطم  المحتفلون  يعُصر  أن 
ففكرة  المحتفلين،  تحرج  أو  تؤذي  لكيال 
المهرجانات اإلبداعية، تقوم كذلك على عدم 
التسبب باألذى ألي شخص، ومهما كان نوع 

هذا األذى. 
 1945 عام  عفوي  بشكل  االحتفال  هذا  بدأ 
عام  في  إال  رسمياً  به  االعتراف  يتم  ولم 
عيد  تفاصيل  على  مطلعون  ويرى   ،1952
الطماطم، أن هذا العيد يعبر عن نزوة يتبعها 
بعد  مماثل  بفعل  انخرطوا  أن  بعد  الناس، 

انقالب عربة تحمل الطماطم.

عيد األلوان “مهرجان هويل”

من أغرب األعياد في العالم: عيد األلوان أو 
هولي فاغوا أو هولي، يصنف ضمن قائمة 
أغرب األعياد في العالم، وهو من المناسبات 
قّصة  وتعود  التي تحصل كل سنة،  الغريبة 
عيد األلوان إلى عدّة روايات، فإحداها تقول 

بأنّه  قيل  اإلله كريشنا، حيث  إلى  يعود  بأنه 
رادا  بشرة  من  الشديدة  الغيرة  أصابته  قد 
ليذهب  األبيض،  اللون  ذات  روحه،  توأم 
بسبب  وحزنه  غيرته،  ويشتكي  والدته  إلى 
إال  والدته  من  كان  فما  الدّاكن،  بشرته  لون 
يقوم برش وجه رادا  بأن  اقترحت عليه  أن 

باللون الذي يغيّر فيه لونها حسبما يودّ.
إلى  يعود  بأنّه  فتقول:  األخرى،  الرواية  أّما 
والتي  الهندوس،  عند  المعروفة  األساطير 
الوجود،  في  المنتشر  اإلشعاع  عن  تحكي 
من  الضوء  تنشر  اإلشعاعات  هذه  إّن  حيث 
خالل موجات، لكافّة أرجاء األرض، حيث 
تُكمل العناصر األربعة الموجودة في الطبيعة 
الماء،  من:  كّل  وهي  الهندوسيين،  لدى 

والرياح، وأيضاً النّار، إضافة إلى التُراب.
يتم االحتفال بعيد األلوان في كل من الدول 
سريالنكا.  بنغالدش.  نيبال.  الهند.  التالية: 
جاليات  على  تحتوي  وبلدان  باكستان. 
وجنوب  وغويانا،  سورينام  مثل  هندوسية 

إفريقيا وأمريكا، وبنغالدش وبريطانيا.
وبات عيد األلوان مشهوراً حيث يقام في عدة 
بشهر  ويقام  براغ،  أبرزها  من  بالعالم  مدن 

شباط إلى بداية شهر آذار.
وينقل مؤرخون العيد إلى أنه نوع من أنواع 
األعياد الزراعية التي تحتفل بموسم الحصاد 
واستقبال  الشتاء  ووداع  األرض  وخصوبة 
هولي  واسم  والملون،  الزاهي  الربيع  فصل 
جاء من شقيقة ملك وهي أسطورة هندوسية، 
اللغة  إلى  هولي  تسمية  يعيد  البعض  بينما 

اإلنكليزية والتي تعني المقدس.
وهناك المزيد من األعياد الغريبة في العالم 
إال أن ما تم ذكره أبرزها وأغربها حيث نالت 
طقوسها  بسبب  العالم  مستوى  على  صدى 

الغريبة.

يقال عن الشاعر السوداني المعروف إدريس 
عقه  فقد  إنه  محمد جماع »1980-1922«: 
لمرض  مصارعته  وبعد  األخيرة،  أيامه  في 
في  مستشفى  ودخل  لسنوات،  الزمه  عضال 

السودان، وتلقى بعض العالج في الخارج. 
وفي المطار رأى الشاعر إدريس امرأة جميلة 
والزوج  إليها،  النظر  فأطال  زوجها؛  برفقة 

يحاول أن يمنعه بلباقة، فأنشد يقول:
»أَعلى الجمال تغاُر ِمنّا

ماذا علينا إْذا نظرنا
هَي نظرةٌ تُنِسي الَوقاَر
وتُسِعد الّروَح الُمعنَّى

دنياي أنِت وفرحتي
وُمنَى الفؤاِد إذا تَمنَّى
أنِت السماءُ بََدت لنا

واستعصمت بالبُعِد عنَّا«

وعندما سمعها األديب /عباس محمود العقاد/ 
إنه  له:  فقالوا  قائلها؛  عن  سأل  هللا،  رحمه 
اآلن  وهو  اع(  جمَّ )إدريس  السوداني  الشاعر 
في مستشفى لألمراض العقلية... فقال العقاد: 
ذوو  يستطيعه  ال  الكالم  هذا  ألن  مكانه،  هذا 

الفكر!
وعندما ذهبوا بإدريس جّماع إلى لندن للعالج، 
في  النظر  وأطال  ممرضته،  بعيون  أُعجب 
بذلك،  المستشفى  مدير  فأخبرت  عينيها، 
فأمرها أن تلبس نظارة سوداء ففعلت، وعندما 

جاءته نظر إليها جماَّع وأنشد:

»والسيف في الغمِد 
ال تُخَشى مضاربُه

وسيُف عينيِك 
في الحالين بتّار«ُ

وعندما تـُرجم البيت للممرضة بكت، وُصنف 
هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر 
اع هو صاحب  الحديث! والشاعر إدريس جمَّ
األبيات الشهيرة من ديوانه لحظات باقية، التي 

يقول فيها:

»إن حظي كٓدقيٍق 
فوٓق شوٍك نثروه

ثم قالوا ِلُحفاٍة 
يوَم ريحٍ اجمعوه

َعِظم األمُر عليهم 
ثم قالوا اتركوه

أن من أشقاهُ ربي 
كيف أنتم تُسعدوه«.

وكاالت
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مركز األخبار ـ شدد سياسيون خالل رسائل موجهة للرأي العام، على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لمواجهة االحتالل التركي وفرض حظر 
جوي على شمال وشرق سوريا، وأعلنوا مساندتهم لحملة هاشتاغ »منع الطائرات الحربية والمسّيرات التركية المحملة باألسلحة من التحليق في 

سماء شمال وشرق سوريا«..

شعوب المنطقة تتأهب للمقاومة وسياسيون يدعمون حملة هاشتاغ 
»منع الطائرات الحربية والمسّيرات التركية من التحليق في سماء شمال وشرق سوريا«

أصدرت األحزاب والقوى السياسية في شمال 
وشرق سوريا بياناً، إلى اإلعالم والرأي العام 
الديمقراطي؛ لإلعالن عن موعد انطالق حملة 
تحمل  الرقمي  اإلعالم  فضاء  في  »هاشتاغ« 
والمسيّرات  الحربية  الطائرات  »منع  اسم 
التركية المحملة باألسلحة من التحليق في سماء 
شمال وشرق سوريا« والتي سوف تنطلق يوم 
تتأهب  الذي  الوقت  في  الجاري.  تموز   23
للمقاومة  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  فيه 
والتصدي لهجمات دولة االحتالل التركي التي 
تنوي شنها على المنطقة لتوسيع دائرة احتاللها 

مع إعالن حالة الطوارئ.
ومساندتها  دعمها  سياسية  شخصيات  وأعلنت 
للرأي  موجهة  رسائل  خالل  وشددت  للحملة، 
المجتمع  على  الضغط  ضرورة  على  العام، 
وفرض  التركي  االحتالل  لمواجهة  الدولي 

حظر جوي على شمال وشرق سوريا. 
الصحفي السوري والباحث السياسي المقيم في 
األوسط،  الشرق  شؤون  في  والمختص  لندن، 

غسان إبراهيم، قال في رسالته:
»البيان الذي صدر عن مجموعة من األحزاب 
ومكونات  اآلشورية  وأيضاً  والكردية  العربية 
التركي  االحتالل  خطر  من  يحذر  أخرى 
الفتاكة  لألسلحة  واستخدامه  السوري،  للشمال 
استهداف  في  تستخدم  التي  المسيّرات  مثل 
يعلم  الجميع  وبالتالي  المدنيين،  من  العشرات 
بها  التي جاء  الجديدة  العثمانية  عقلية  خطورة 
وعلى  المنطقة،  أمن  بها  يهدد  التي  أردوغان 
هذا الشيء يجب أن يكون هناك تحرك دولي 
سوري،  كل  على  أن  وأعتقد  ذلك،  وجه  في 
عربي أو كردي، ومن كل المكونات أن يتجه 

إلى برلمانات الدول التي يعيش فيها، للضغط 
على المجتمع الدولي لمواجهة هذا االحتالل«.

أما رئيس حركة التجديد الكردستاني، الدكتور 
قرابة  »منذ  رسالته:  في  فقال  قاسم،  رزكار 
شهرين، عاودت الدولة التركية، تهديد منطقة 
روج آفا وشمال تل رفعت ومنبج. سياسة الدولة 
رقعة  توسيع  تحاول  فهي  واضحة،  التركية 
احتاللها على أساس الميثاق الملّي، لذلك؛ فنحن 
في حركة التجدد الكردستاني نناشد الرأي العام 
حظر  فرض  الدولية  والقوى  المتحدة  واألمم 
ووضع  لتركيا،  الجوية  الهجمات  أمام  جوي 
حد لها، ومن جهة أخرى نناشد األمم المتحدة 
بيننا  أممية  قوة محايدة  تشكيل  الدولية  والقوى 
وبين الدولة التركية ليتضح من يخرق الحدود 

وينتهكها«.

مكتب  ومسؤولة  الكردية  اللغة  مدّرسة  أما 
االتحاد الوطني الحر في منبج، هيفين خوجا، 
فطالبت المجتمع الدولي عبر وكالة أنباء هاوار 
بالوقوف مع شعوب شمال وشرق سوريا ضد 
المجتمع  »نطالب  وقالت:  التركية،  التهديدات 

الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان بالوقوف معنا 
ضد التهديدات التركية في اجتياح مناطقنا من 
وشرق  شمال  على  جوي  حظر  فرض  خالل 
سوريا، فنحن نريد العيش بسالم في سوريا«.

العثور على جثة امرأة في الصرف 
الصحي بمخيم الهول

مقتل طفل سوري وحيد لعائلته في عنتاب

دخول رتل جديد من قوات حكومة دمشق إلى منبج

مركز األخبار - عثرت قوى األمن الداخلي في 
أخطر مخيم في العالم »مخيم الهول« على جثة 
َمن  عدد  بذلك  ليرتفع  الصحي،  الصرف  في 

قُتلوا منذ بداية العام الجاري إلى 29 شخصاً.

الهول  ناحية  في  هاوار  وكالة  مراسل  وأفاد 
األمن  قوى  بعثور  الحسكة،  لمقاطعة  التابعة 
الداخلي على جثة امرأة مقتولة، ُملقاة في جورة 
القطاع  في  الصحي  للصرف  مخصصة  فنية 
الخامس المخصص لقاطني المخيم السوريين.

إلى  التعّرف  يتم  لم  الداخلي  األمن  قوى  وفق 
اللحظة على هوية المرأة، نظراً النتفاخ الجثة. 
يرتفع بذلك عدد الجرائم التي وقعت في مخيم 
الهول منذ بداية العام الجاري، إلى 29 شخصاً 

بين نساء ورجال.
وكان المخيم قد شهد في اليوم الثاني من عيد 
من  األحد  ليوم  المصادف  المبارك  األضحى 
جثة  على  تموز  من  العاشر  الفائت  األسبوع 

رجل مقتول نحراً في القطاع الثالث.

من   28 الـ  في  الداخلي  األمن  قوى  وعثرت 
رمياً  قُتل  رجل  جثة  على  الفائت،  حزيران 
المخصص  السادس  القطاع  في  بالرصاص 
من  سوريّة  امرأة  جثة  وعلى  للسوريين، 
الرأس في  السوريّة مقطوعة  محافظة حمص 
القطاع السادس نفسه بتاريخ الـ 25 من الشهر 

نفسه.
الشهر  من   23 الـ  في  ذاته  القطاع  شهد  كما 
نفسه، إصابة امرأة سوريّة بطلقات نارية في 
الرأس. كما عثرت قوى األمن الداخلي كذلك 
مقتولة،  امرأة  جثة  على  حزيران   22 يوم 
الثالث  القطاع  ضمن  القدم  كرة  ملعب  في 
حصيلة  وصلت  فيما  للعراقيين.  المخصص 
على  ذاتها،  الفترة  في  المخيم  في  المصابين 
 14 إلى  القتل،  بدوافع  مماثلة  حوادث  خلفية 

إصابة بين نساء ورجال.
المخيمات  أخطر  من  الهول  مخيم  ويعد  هذا 
في العالم، لما يضمه من أسر مرتزقة داعش 
األكثر تطرفاً، »سوريين، عراقيين، أجانب«، 

عام  شباط  في  المخيم  وصلوا  الذين  سيما  ال 
2019، ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا 
الديمقراطية خالل حملة عاصفة الجزيرة على 

آخر معاقل مرتزقة داعش في بلدة الباغوز.
يضم مخيم الهول المؤلف من تسعة قطاعات، 
إعداد  تاريخ  المخيم حتى  إدارة  وفق سجالت 
بينهم  من  و97 شخصاً،  ألفاً  التقرير 56  هذا 
الجنسية  يحملون  شخصاً،  و152  ألفاً،   29
وأطفال  ونساء  ورجال  شباب  بين  العراقية؛ 
عدد  ويصل  أسرة،  و791  آالف   7 ضمن 
السوريين منهم إلى 18 ألفاً و863 شخصاً بين 
شباب ورجال ونساء وأطفال أيضاً، ضمن 4 

آالف 998 أسرة.
فيما يصل تعداد نساء وأطفال مرتزقة داعش 
أشخاص،  و109  آالف  ثمانية  إلى  األجانب 
ضمن 2416 أسرة، ينحدرون من 54 جنسية 
أجنبية، يقطنون في قطاع منعزل وهو القطاع 

التاسع المعروف باسم »قطاع المهاجرات«.

مركز األخبار - قُتل طفل سوري وحيد لعائلته 
يبلغ من العمر ثماني سنوات، جراء اشتباكات 
تركيتين  مجموعتين  بين  الرشاشة  باألسلحة 
طائش  رصاص  جراء  عنتاب،  مدينة  في 
باألسلحة  تركيتين  مجموعتين  اشتباك  خالل 

الرشاشة.
أن  إلى  اإلعالمية  المواقع  من  عدد  وأشار 
في  أسرته  برفقة  كان  حسين  محمد  الطفل 
زيارة بمنزل عمه أثناء الحادث، وعندما سمع 
صوت إطالق أعيرة نارية، خرج على إثرها 
من المنزل ظناً منه أنها صادرة من حفل زفاف 

يقام في الحي.
تبادل  أثناء  وفي  أنه  المصادر:  تلك  وأضافت 

الطفل  أصيب  المجموعتين  بين  النار  إطالق 
في  المستخدمة  البنادق  إحدى  برصاص 
الشهيد  مشفى  إلى  الفور  على  ليُنقل  الحادثة، 
بعد  هناك،  وفاته  إعالن  ليتم  الحكومي  كامل 

محاوالت عديدة من األطباء إلنقاذه.
وأوضح اإلعالم التركي، أن الشرطة المحلية 

سلمت جثمان الطفل محمد حسين لذويه لدفنها 
في  العدلي  الطب  معهد  في  تشريحها  بعد 
المدينة، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث وإلقاء 

القبض على الجناة.
السوريون  يواجه  بأنه  بالذكر  الجدير  ومن 
في  سيما  ال  األتراك،  قبل  من  سيئة  معاملة 
اآلونة األخيرة، وسط تصاعد خطاب الكراهية 
ضدهم، وحاالت عدة في التهجم عليهم تنتهي 
معظمها بقتل شبان وأطفال، فضالً عن انتشار 
حالة ترحيل إجبارية من قبل السلطات التركية 
تسيطر  التي  المناطق  إلى  السوريين  للشبان 
في  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  عليها 

الشمال السوري.

مركز األخبار - دخل رتل كبير لقوات حكومة 
دمشق إلى مدينة منبج، إثر اتفاق بين حكومة 
“قسد”  الديمقراطية  سوريا  وقوات  دمشق 
التهديدات  استمرار  ظل  في  روسيّة،  برعاية 

التركية باحتالل المدينة.
وأفاد نشطاء من المنطقة أن رتالً ضخماً لقوات 
ودبابات،  ثقيلة  أسلحة  يضم  دمشق  حكومة 
دخلت مدينة منبج وانتشرت شمال المدينة على 

خطوط الجبهة مع مرتزقة االحتالل التركي.  
العسكرية  التعزيزات  بأن  النشطاء،  وأوضح 
مروحيتين  برفقة  كانت  المنطقة  دخلت  التي 
روسيتين، حيث توجهت باتجاه خطوط التماس 

عند نهر الساجور.
الديمقراطية،  سوريا  لقوات  العام  القائد  وكان 
تم  أنه  صحفي  مؤتمر  في  أكد  عبدي  مظلوم 
مدينتي  في  السورية  الحكومة  قوات  نشر 

نشر  على  العمل  ويتم  رفعت،  وتل  كوباني 
قوات أخرى في مدينة منبج بموجب التفاهمات 
األخيرة بين الطرفين برعاية روسية لمواجهة 

التهديدات التركية.
وال يزال الرئيس التركي أردوغان يهدد بشن 
هجوم جديد على مناطق شمال وشرق سوريا 
فيها، وسط رفض  المدن  المزيد من  واحتالل 
دولي عام وبخاصٍة روسيا والواليات المتحدة.

الوفد  أثنى   - يوسف  دعاء  قامشلو/ 
وشرق  لشمال  زيارته  في  الفرنسي 
التي  والتضحية،  المقاومة،  سوريا، على 
بذلتهما شعوب المنطقة في شمال وشرق 
جانب  إلى  الوقوف  الوفد  وأكد  سوريا، 
العيش  في  بحقوقها  المطالبة  الشعوب 
اآلمن الكريم، مشدًدا على السير وفق نهج 

الشهداء.
زار وفد فرنسي، برئاسة وزير الخارجية 
كوشنار«  »بيرنار  األسبق،  الفرنسي 
فرانشسكي،  باتريك  الفرنسي  والكاتب 
ممثل  وأيضا  روكسانا،  الفرنسية  والكاتبة 
عيسى،  خالد  فرنسا  في  الذاتية  اإلدارة 
 16 السبت  يوم  سوريا،  وشرق  شمال 
تموز الجاري، وخالل زيارة الوفد لمناطق 
شمال وشرق سوريا؛ التقى بذوي الشهداء، 
»دليل  الشهيد  مزار  الوفد  أعضاء  وزار 

صاروخان« بقامشلو.
صحفي  مؤتمر  ُعِقد  الزيارة  نتائج  وحول 
بتاريخ 17 تموز الجاري، في مزار الشهيد 
عضو  رحب  حيث  صاروخان«،  »دليل 
مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، 
أهمية  إلى  مشيراً  بالوفد،  عتي  عبيد 
المرافقة  الظروف  ظل  في  الزيارة  هذه 
مناطق  على  التركي  والقصف  للتهديدات، 

شمال وشرق سوريا.
وتلت المؤتمر الصحفي كلمة ممثل اإلدارة 
الذي  عيسى،  خالد  فرنسا،  في  الذاتية 
أبناء  يقدمها  التي  التضحيات،  عن  تحدث 
المنطقة، في دفاعهم عن أرضهم، حتى نيل 
حقوقهم المشروعة، أو نيل شرف الشهادة، 
حيال ذلك. كما ولفت عيسى، إلى التعايش 
المشترك القائم في المنطقة، وذلك لوقوف 
األعداء  ضد  واحدة  يداً  المنطقة،  شعوب 

المتربصين بالمنطقة.
سياسيين،  هنا،  »نحن  العيسى:  وتابع 

وفي  الشعوب،  مقاومة  نكمل  وإعالميين، 
هذه الظروف يمر شعبنا، ومواطنو المنطقة 

بوضع حرج، إال أننا لسنا وحدنا«.
في  فرانشسكي،  باترك  الكاتب  وبيّن  كما 
كلمة ألقاها في المؤتمر، أنهم وفود فرنسية 
منذ  سوريا،  وشرق  شمال  لمناطق  زائرة 
المقاومة،  على  شاهدون  سنوات  عشر 
عن  وعبّر  المنطقة،  أبناء  يقدمها  التي 
شعوره لدى تواجده في مزار الشهداء: »ال 
زيارتي  لدى  شعوري  أصف  ان  أستطيع 
الظروف  ظل  في  خاصة  الشهداء،  مزار 

الراهنة«.
وأضاف: »الشهداء، والشهيدات من كرد، 
وعرب، وسريان في هذا المزار، كان لهم 
اُستُشهدوا  وقد  وكرامة،  وشرف،  هدف، 
 ،2019 عام  حتى  داعش،  مواجهة  في 
نهجهم،  على  ساروا  الذين  والشهداء، 
مقاومتهم،  في  استشهدوا  العام،  هذا  بعد 

ونضالهم ضد تركيا«.
لشعوب  المساندة  الدول  دور  إلى  ولفت 
في  أكثر  جهود  بذل  وضرورة  المنطقة، 
ذي  من  أقوى  إرادتهم  لتكون  مساندتهم؛ 

قبل.
الدول  إلى  الموجهة  رسالته  في  وأفاد 
الديمقراطية، أن يقوموا بدورهم تجاه أبناء 
الناحية  من  خاصة  سوريا،  وشرق  شمال 

السياسية والدبلوماسية.
األسبق  الخارجية  وزير  تال  ذلك  وبعد 
فيها:  قال  والتي  كلمته،  كوشنار  بيرنارد 
ومن  فرنسا،  في  أصدقائكم  جميع  »باسم 
أجل  من  بنفسه،  ضّحى  شخص  كل  أجل 
هدف ساٍم، ومن أجل كل أم، وأب، يحمل 
صورة ولده في يديه، وألم فراقهم في قلبه، 
عليكم أن تعرفوا، أننا سنقف معكم، ونكون 
السند لكم، ولن نتخلى عنكم، ورغم الحرب 

األوكرانية، لم ننَس أنكم تعانون هنا«. 

الوفد الفرنسي يؤكد مساندته 
لمقاومة أبناء شمال وشرق سوريا
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بايدن في السعودية... األمن والطاقة يعني روسيا وإيران

الهجمات التركّية على سوريا رهن باجتماع طهران الثالثي

رامان آزاد

زيارة ُوِصفت بأنها مثيرةٌ للجدِل، بعد مرحلٍة 
من المطباِت السياسيّة، ولكن حرَب روسيا في 
أوكرانيا فرضت واقعاً جديداً، ليزوَر الرئيس 
األمريكّي السعودية الحليَف التاريخّي بالمنطقة 
إليها،  الدفَء  ويعيدَ  التنافع  عالقةَ  ويرّمَم 
ويتجاوَز عقدةَ مقتِل الصحافّي السعودّي جمال 
خاشقجي، ويطرَح جملة من القضايا تتمحوُر 
حول عنوانين زيادةِ إنتاجِ النفط واألمِن، فيما 

المقصود بذلك روسيا وإيران.

إعادة توازن خشية الفراغ

تعهده  عن  األمريكّي  بايدن  الرئيس  تراجع 
دولة  السعودية  بجعل  االنتخابيّة  حملته  خالل 
الحقوقّي ومقتل  »منبوذة« على خلفيّة سجلها 
الصحفي السعودّي في القنصلية السعودية في 
أول  من  وكان   ،2018/10/2 في  إسطنبول 
مكتِب  تقرير  عن  السريِّة  رفع  رئيساً  أعماله 
ولي  بأنَّ  قال  الذي  الوطنيّة  المخابرات  مدير 
على  وافق  سلمان  بن  محمد  األمير  العهد 
األمريكّي  الرئيس  والتقى  خاشقجي،  تصفية 
اليد،  بقبضة  وصافحه  السعودي  العهد  بولي 

داللة  في  يبتسمان،  جنب  إلى  جنباً  وسارا 
إلنهاء حالة القطيعة.

الواقعيّة  لتكن  السياسيّة،  البراغماتيّة  تلك هي 
حملته  في  ركز  بعدما  التغيير،  محرك 
االنتخابيّة على حقوق اإلنساِن، ولكنه مع أول 
للواليات  زيارة له إلى الشرق األوسط رئيساً 
أوكرانيا،  في  الحرب  خلفية  وعلى  المتحدة، 
توصل البيت األبيض إلى أنَّ الواليات المتحدة 
إلى  السعودية  القديمة  حليفتها  إلى  بحاجة 

موسكو  معاقبة  في  جهودها  إلنجاح  جانبها 
من  جديدة  لحقبٍة  تستعدُ  التي  وهي  اقتصاديّاً، 
المواجهِة مع روسيا. قال مستشار كبير سابق 
الخارجية  وزارة  في  األوسط  الشرق  لسياسة 
هارون ديفيد ميلر: “الغزو الروسّي ألوكرانيا 
أعطى هذه الرحلة تركيزاً أكبر على المنافسة 

بين القوى العظمى”.
اختتم بايدن في جدة أول جولة شرق أوسطيّة 
شملت  والتي  المتحدة،  للواليات  كرئيس  له 
أيضاً إسرائيل واألراضي الفلسطينيّة، وسعى 
األمريكّي  للدوِر  جديدةٍ  رؤيٍة  لطرحِ  خاللها 
بها  تعصف  التي  االستراتيجية  المنطقة  في 
الصراعات والغنية بموارِد الطاقِة، مؤكداً أنَّ 
مستشار  ولّخص  عنها،  تتخلى  لن  واشنطن 
القومّي األمريكّي جيك سوليفان زيارة  األمن 
بايدن للسعودية وهدفه منها، فقال: إنَّ الرئيس 
لعالقاِت  التوازِن  إعادةَ  يريد  بايدن  األمريكّي 

واشنطن مع السعودية.
من جانبها، أشارت سفيرة السعودية بواشنطن، 
األميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود في 
مقال لها نشر في صحيفة »بوليتيكو« إلى أّن 
خالِل  من  السعوديِّة  األمريكيِّة  العالقِة  تحديدَ 
نموذج النفط مقابل األمن عفا عليه الزمن، لقد 
تغيّر العالُم وال يمكُن حلُّ المخاطِر الوجوديِّة 
الغذاِء  أمُن  ذلك  في  بما  تواجهنا جميعاً،  التي 
أمريكّي  بدون تحالٍف  المناخ،  والطاقة وتغيّر 

سعودّي فعّاٍل«.
وأّكد الرئيس األمريكّي بايدن لقادة الخليجِ ودول 
عربية أخرى في جدة السبت أنَّ واشنطن »لن 
منذ  تلعُب  األوسط حيث  الشرق  تتخلى« عن 
وقال  محوريّاً،  وعسكريّاً  سياسيّاً  دوراً  عقوٍد 
في لقاِء قمٍة مع قادة مجلس التعاون الخليجّي 
زيارته  ختام  في  ومصر  واألردن  والعراق 

للسعودية:  الدفاعيّة  االحتياجات  ناقش  بعدما 
نترك  ولن  األوسط  الشرق  عن  نتخلى  »لن 

فراغاً تملؤه الصين أو روسيا أو إيران«.
في  حضورها  في  تتقدم  واشنطن  أن  معلوم 
العظمى،  الدول  باقي  على  األوسط  الشرق 
إلى عقوٍد  تعود  األمريكيّة  السعوديّة  والعالقة 
شبه  في  السلطة  إلى  آل سعود  بعدما وصول 
الجزيرة بدايات القرن العشرين، فيما العالقة 
التوتر  وسادها  عمقاً،  أقل  الروسيّةُ  السعوديةُ 
السوفيتّي ألفغانستان عام  االتحاد  عقب غزو 
السعوديةُ  الجهود  دعمت  بالمقابل   ،1979
الذين  األفغان  »المجاهدين«  واألمريكيّةُ 
إعادة  يتم  ولم  السوفييتي،  الوجود  قاوموا 
والرياض  موسكو  بين  الدبلوماسيّة  العالقات 

حتى عام 1992.

إيران والنفط محل نقاش

أرادت واشنطن إقناع السعودية، أكبر ُمصدٍر 
للنفِط الخاِم بالعالم، بزيادةِ إنتاجِ النفِط لخفِض 
خلفيّة  على  المرتفعِة  المحروقاِت  أسعار 
فرص  يهددُ  قد  ما  أوكرانيا،  في  الحرب 
الثاني  تشرين  انتخابات  في  الديمقراطيين 
إلعادة  استعداده  بايدن  أبدى  ولذلك  المقبل. 
التعامل مع دولة كانت لعقوٍد حليفاً استراتيجيّاً 
رئيسيّاً  ومورداً  المتحدة،  للواليات  رئيسيّاً 
للنفط ومشترياً متعطشاً لألسلحة، ولذلك ناقش 
مع  القّمة  اجتماع  خالل  المتقلبة  النفِط  أسعار 
قادة الدوِل العربيّة في جدة وأشارت مصادر 
على 18  وقّعا  الطرفين  أنَّ  سعوديّة  إعالمية 

اتفاقية بمجاالت الطاقة واالستثمار.  
سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد  ولي  قال 
لألمن  جدة  قمة  خالل  االفتتاحية  كلمته  في 
والتنمية التي انطلقت السبت، بحضور الرئيس 
األمريكي، بايدن، إنّه يأمل بأن تؤسَس »القمة 
لتعميق  المشترك  التعاون  لعهٍد جديد من  هذه 
أنَّ  سلمان  بن  أكد  االستراتيجية«.  الشراكة 
القدرة  زيادة  عن  أعلنت  أن  سبق  السعودية 
ولكنه  يوميّاً  برميل  مليون   13 إلى  اإلنتاجيّة 
قدرةٍ  أّي  المملكة  لدى  يكون  »لن  أنّه  أضاف 

إضافيّة للزيادة« بعد ذلك. 
بن  أشار  الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق  فيما 
ورخاءها  المنطقة  »ازدهار  أن  إلى  سلمان 

وشامٍل  عادٍل  حّلٍ  إيجاِد  في  اإلسراع  يتطلب 
وقرارات  لمبادئ  وفقاً  الفلسطينيّة،  للقضية 

الشرعيِّة الدوليِّة ومبادرة السالم العربيّة«.
أما بخصوص إيران، فقال بن سلمان »دعوا 
مع  التعاون  إلى  جارة  دولة  باعتبارها  إيران 
دول المنطقة لتكون جزءاً من هذه الرؤية من 
خالل االلتزام بمبادئ الشرعيِّة الدوليِّة وعدم 
األخرى  للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدّخل 
الذريّة«،  للطاقة  الدوليّة  الوكالِة  والتعاون مع 
السعودّي  الجانبان  أكد  مشترٍك  بياٍن  وفي 
على  إيران  حصول  عدم  أهمية  واألمريكّي 
أسواق  باستقرار  تعهدا  كما  النووّي  السالح 

الطاقة العالميّة.

الرياُض تنفي التطبيع

األوسط  الشرق  إلى  بايدن  زيارة  أثارت 
إسرائيل  بين  محتمٍل  تقارٍب  حول  تكهنات 
والسعوديِة بعد تطبيع أربع دول عربية خالل 
وبعد  معها،  عالقاتها  الماضيتين  السنتين 
مؤشرات عن محاوالٍت إحداِث تغييٍر إيجابّي 
المسألة،  هذه  إزاء  السعودي  العام  الرأي  في 
وقبل وصول الرئيس األمريكّي إلى المملكة، 
أعلنت الرياض فتح أجوائها »لجميع الناقالت 
الجويّة«، فسرها مراقبون بأنّها في بادرةٍ حسن 
بهذا  بايدن  نيّة واضحة تجاه إسرائيل، وأشاد 
ويعتبر  »تاريخّي«،  بأنّه  إياه  واصفاً  القرار، 
من  مباشرةً  يسافُر  أمريكي  رئيس  أول  بايدن 
إسرائيل إلى دولٍة عربيٍّة ال تقيُم عالقاٍت معها.
إال أّن وزير الخارجية السعودي األمير فيصل 
قراَر  أنَّ  السبت  أعلن  سعود  آل  فرحان  بن 
السعودية هذا األسبوع برفعِ القيوِد المفروضِة 
الستخدام  الطيراِن  شركات  جميعِ  على 
مجالها الجوّي ليس إشارةً الى أّي دفعٍ باتجاِه 

بن  وقال  اسرائيل،  مع  مستقبليٍّة  عالقٍة  إقامِة 
فرحان في مؤتمر صحافّي »هذا ال عالقةَ له 
مضيفاً  اسرائيل«،  مع  الدبلوماسيِّة  بالعالقاِت 
تمهيداً  األحوال  من  حاٍل  أّي  في  »ليس  أنّه 

لخطواٍت الحقٍة«. 
 فيما رّحبت وزيرة النقل اإلسرائيلية ميراف 
»سيُسمُح  وقالت:  السعودية  بقرار  ميخائيلي 
في  الطيراُن  اإلسرائيليّة  الجويِّة  للرحالِت 
من  مهمةٌ  خطوةٌ  وهذه  السعوديِّة،  األجواِء 
جانِب المملكِة العربيِّة السعوديِّة )...( ستسمُح 
بتعزيِز العالقاِت بين إسرائيل والدول األخرى 
في الشرق األوسط، وستقلُل بشكٍل كبيٍر أوقاِت 

الرحالِت وتخفُّض األسعاَر«.
لكن رغم مؤشراِت التقارب الظاهريّة، إال أّن 
سلمان  الملك  يردده  وما  السعودّي  الخطاب 
المملكةَ  أّن  بتأكيِد  ذلك  يخالف  خطاباته  في 
يمكن أن تطبُّع العالقاِت مع إسرائيل فقط حين 
»قيام دولٍة فلسطينيٍّة عاصمتها القدس الشرقيّة 

المحتلة«.

هذه بتلك... خاشقجي وشريين 
أبو عاقلة

إلى  مرسل  بياٍن  في  سعوديٌّ  مسؤوٌل  قال 
رويترز إنَّ ولَي العهِد األمير محمد بن سلمان 
السعودية  بأنَّ  بايدن  األمريكّي  الرئيس  أبلغ 
مثل  أخطاء  حدوِث  دون  للحيلولِة  تحركت 
الواليات  لكن  خاشقجي،  جمال  الصحفّي  قتل 
المتحدة ارتكبت أخطاء أيضاً، وقال بن سلمان 
لبايدن: إنَّ محاولةَ فرِض قيم معينة بالقوة على 

بلدان أخرى قد تأتي بنتائَج عكسيٍّة.
الصحفيّة  مقتِل  مسألة  محمد  األمير  وأثار 
أثناء  عاقلة  أبو  شيرين  األمريكية  الفلسطينيّة 
كما  الغربيّة،  الضفِة  في  إسرائيليٍّة  مداهمٍة 
أشار إلى سجِن أبو غريب في العراق وأسلحِة 
للحرِب  واشنطن  اتخذتها  التي  الشامِل  الدماِر 

على العراق«.
وردّ مسؤولون سعوديون السبت على تعليقاِت 
الصحافّي  قتل  بايدن حول  األمريكّي  الرئيِس 
جمال خاشقجي، مشككين بتقريِر االستخبارات 
العهد  لولي  المسؤوليّة  حّمل  الذي  األمريكيّة 

السعودّي محمد بن سلمان. 

من المقرر أن يجتمع الرئيس التركّي أردوغان 
الثالثاء  طهران  في  بوتين  الروسّي  ونظيره 
التهديدات  وسط  الجاري،  تموز   19 المقبل 
في  سوريا  في  الكرد  ضد  المستمرة  التركيّة 
الحبوب  صادرات  تتصدّر  أن  يرّجح  لقاٍء 
على  المحتملة  التركية  والهجمات  األوكرانية 

سوريا جدول أعماله.

أزمة الحبوب األوكرانّية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
تموز  من   19 في  إيران  سيزور  بوتين  إن 
تركيا  قادة  بين  ثالثية  قمة  لحضور  )يوليو( 
وإيران وروسيا، كما سيعقد اجتماعات ثنائية 

مع الزعيمين على هامش الزيارة.
لتسهيل  أنقرة  جهود  تكون  أن  المتوقّع  من 
ممر  إلنشاء  المتحدة  األمم  تقودها  مبادرة 
الحبوب  لتصدير  األسود  البحر  في  بحري 
في  األعمال  جدول  رأس  على  أوكرانيا  من 
وأردوغان،  بوتين  بين  الثنائية  المحادثات 
ويأتي االجتماع عقب المحادثات الرباعيّة في 
إسطنبول التي عقدت األربعاء 2022/7/12، 
إنَّ  أكار  التركي خلوصي  الدفاع  وزير  وقال 
وروسيّة  وأوكرانيّة  تركيّة  عسكريّة  وفوداً 
سيناقشون  المتحدة  األمم  في  ومسؤولين 

التصدير اآلمن للحبوب األوكرانيّة.
حذّرت األمم المتحدة من رفع سقِف التوقعات 
من  مخاوفه  الدولّي عن  المجتمع  أعرب  فيما 
حال  في  األفق  في  تلوح  عالميّة  غذاء  أزمة 

فشل الجهوِد الرامية إلى إنشاء ممر الحبوب.
لألمم  العام  األمين  قال  ذلك،  خلفية  وعلى 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إننا نعمل بجد، 
لكن ال يزال هناك طريق طويل أمامنا. كثير 
من الناس يتحدثون عن ذلك، ونحاول القيام بما 
في جميع  مليون شخص  هناك 400  يجب”. 
أنحاء العالم يعتمدون على صادرات الحبوب 

األوكرانية، بحسب المسؤولين األوكرانيين.
أوكرانيا  على  يجب  أنه  على  روسيا  تصّر 
إزالة األلغام من موانئها لبدء عملية التصدير، 
بدورها تضغط كييف من أجل الحصول على 
ضمانات أمنية، وتطالب دول الطرف الثالث 
شن  من  روسيا  منع  ضمان  المتحدة  واألمم 
إزالة  بمجرد  شواطئها  على  برمائية  هجمات 

األلغام من المياه.
الشرق  معهد  في  المقيم  غير  الباحث  قال 
“المونيتور”:  لـ  سوشكوف،  مكسيم  األوسط 
تخفف  أو  ستفاقم  إما  روسيا  موقف  “إن 
وبحسب  األفق”،  في  تلوح  التي  الغذاء  أزمة 
سوشكوف، تريد موسكو أن تثبت أنها ليست 
مسؤولة عن أزمة الحبوب، وتسعى تركيا إلى 
المحادثات،  عبر  حل  كوسيط  نفسها  ترسيخ 
بوتين  نوايا  التقت  أخرى  مرة  “هنا  مضيفاً: 
وأردوغان في موقف مشترك مع السعي وراء 
مصالح مختلفة إلى حد ما”، مبيّناً أن “التعاون 
التركي الروسي من أجل ممر بحري آمن هو 

أيضاً مصلحة مشتركة للطرفين”.
تسببت أزمة الحبوب بالفعل في توتر بين أنقرة 
أفرجت  أن  بعد  الماضي،  األسبوع  وكييف 
اتّهمتها  روسية  سفينة  عن  التركية  السلطات 

األراضي  من  بالحبوب  محّملة  بأنها  كييف 
األدلة  من  الرغم  وعلى  روسيا،  تحتلها  التي 
الجنائية المقدمة إلى السلطات التركية، بحسب 
األوكرانية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 

أوليج نيكولينكو.
بعد  إسطنبول  في  الرباعيّة  المحادثات  تأتي 
أن ناقش أردوغان الجهود مع بوتين ونظيره 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثات 
وقال  )يوليو(.  تموز   11 في  منفصلة  هاتفية 
التخاذ  حان  قد  الوقت  “إن  لبوتين  أردوغان 
إلنشاء  المتحدة  األمم  خطة  بشأن  إجراءات 
البحر  في  الحبوب  لصادرات  آمنة  ممرات 
األسود”، وفقاً لبيان رسمي صادر عن تركيا.

تفاوٌت يف منسوِب التهديد

في  الوضع  ناقشا  الرئيسين  أنَّ  البيان  أضاف 
سوريا، حيث ال تزال التهديدات التركيّة بشن 
اإلدارة  مناطق  ضد  جديد  عسكري  هجوم 
ومن  قائمة،  سوريا  شرق  شمال  في  الذاتية 
بوتين  على  أردوغان  يضغط  أن  المرجح 
للحصول  رئيسي  إبراهيم  اإليرانّي  والرئيس 

على دعم لشن الهجمات.
خففت أنقرة مؤخراً من خطابها التهديدَي بشأن 
سوريا  قوات  ضد  محتملة  عسكرية  هجمات 
الديمقراطية، الحليف الرئيس لقوات التحالف 
محاربة  في  المتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي 
الضوء  غياب  وسط  سوريا،  في  داعش 
قال  حيث  واألمريكي،  الروسي  األخضر 

“ليست  بالده  إن  الماضي  األسبوع  أردوغان 
في عجلة من أمرها”.

شمال  في  الذاتيّة  اإلدارة  أعلنت  ذلك،  ومع 
التوغل  خلفية  على  الطوارئ،  حالة  سوريا 
التركّي المتوقّع في 10 تموز )يوليو(، وكّرر 
أكار تهديدات أنقرة، قائالً إنَّ “القوات التركيّة 
رفعت  تل  من  خطيرةٍ  لمضايقات  تعرضت 
أنَّ  يبدو  السوريّة،  الشماليّة  البلدات  ومنبج، 
لقربها من  تل رفعت خيار أقل ترجيحاً نظراً 
الشيعيّة  األغلبيّة  ذات  والزهراء  نبل  بلدتي 
وقال  إليران«،  الموالية  القوات  توجد  حيث 
لتركيا  بالنسبة  الوارد”  غير  “من  إنّه  أكار 
بعدم  األجنبية  العواصم  لدعوات  تستجيَب  أن 
تنفيذ هذه العملية«، مضيفاً أنَّ “المحادثات مع 

األطراف والمعنيين جارية”.
“بعض  سوشكوف  الباحث  توقع  فيما 
مستنداً  المقبلة”،  المحادثات  في  الصفقاِت 

الروسيّة واإليرانيّة. فشلت  التصريحات  على 
تركيا في الحصول على الضوء األخضر من 
شركائها في أستانة لعملية شاملة خالل الجولة 
األخيرة من المحادثات في كازاخستان الشهر 

الماضي.

لكن هل هي محدودة يف منبج؟

ثالثة  على  اإلجابة  تعتمد  لسوتشكوف،  وفقًا 
عوامل رئيسية: ما إذا كانت مثل هذه الهجمات 
وتأثيرها  الروسي  الوجود  تعقيد  إلى  ستؤدي 
السياسي في سوريا، هل سيعني ذلك مواجهة 
الحكومة  وقوات  التركي  االحتالل  جيش  بين 

السوريّة؟ وموقف طهران.
وكاالت

وصف نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر، ثورة التاسع 
عشر من تموز بالمنظومة الفكرية الهادفة إلى خلق مجتمع حر، وعّدها ثورة تخوض حربًا، وعملية بناء في آٍن 

معًا، مؤكداً على ضرورة اتفاق الشعوب كلها، كحّل وحيد للخالص من الفوضى اإلقليمية.

حسن كوجر: 
ثورة التاسع عشر من تموز هدفها بناء مجتمع ديمقراطي حر

منذ عشرة أعوام، وثورة التاسع عشر من تموز 
تخوض حرباً على األصعدة كافة، هذه الثورة، 
لتنتهج  السورية؛  األزمة  مسار  التي صححت 
األسلم،  المسار  أنه  تبين  الذي  الثالث،  الخط 
السوري،  الشعب  ثورة  إلنجاح  واألصح، 
حيث أراد اآلخرون تحويل مسارها إلى تحقيق 
قرار  فصادروا  وإقليمية،  شخصية،  أجندات 
الشعب السوري في الحرية وفي الديمقراطية، 
ومن  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  ولكن 
خالل انطالقة ثورة روج آفا في شمال وشرق 
سوريا، قالت كلمتها، وحققت المعجزات خالل 

السنوات الماضية من عمر ثورتها. 
حول ذلك أجرت وكالة هاوار، حواراً مع نائب 

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في اإلدارة 
كوجر،  حسن  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية، 

وفيما يلي نص الحوار:  

- كيف تصفون استمرارية ثورة التاسع عشر 
من تموز، على الرغم من الهجمات العنيفة، 
التي تعّرضت لها، وما القّوة، التي تستند إليها 

هذه الثورة، وإالَم تسعى؟
أوالً؛ عند الحديث عن استمرارية الثورة؛ يجب 
والمنظومة  باالستراتيجية،  الثورات  تتمتع  أن 
الفكرية والفلسفية، واألهم من ذلك التضحيات، 
الثورات  تستمر  فلن  منهجها،  ذلك  يكن  لم  إن 

عن طريق إطالق الشعارات فقط.
القرن  شهدها  التي  الثورات،  وصف  وعند 
سعت  ثورات  إنها  القول:  يمكن  العشرون، 

إلى هدم دولة، وبناء دولة أخرى، ولم تستطع 
تلك الثورات كلها، التخلص من مسألة الدولة، 
ما  المجتمع،  إقصاء  على  وعملت  والسلطة، 
فيها  بما  كلياً  الثورات  تلك  انهيار  إلى  أدى 

االشتراكية المشيدة.
فإذا ما سعت ثورة ما إلى االستمرارية؛ فيجب 
وبذلك  مجتمعية،  تكون  أن  األولى  بالدرجة 
التاسع  فثورة  الصحيح،  المسار  على  تكون 
فلسفي  مفهوم  إلى  استندت  تموز،  من  عشر 
ال  وديمقراطي،  حّر  مجتمع  بناء  وهو  جديد، 
فهم  علينا  لذلك  دولة،  دولة جديدة، وهدم  بناء 
ثورة التاسع عشر من تموز، التي تختلف كلياً 
على الثورات القديمة، فهدف هذه الثورة ليس 

بناء دولة وسلطة، وإنما قيام النظم الديمقراطية 
في منطقة الثورة؛ لتحل مكان نظام الدولة. 

إن القضايا االجتماعية بما فيها قضايا المرأة، 
بعضها،  فوق  متراكمة  أصبحت  والشبيبة، 
وأصبحت عقدة اجتماعية، لذلك يجب علينا أن 
نصحح مفهوم الثورات؛ لنستمر بالثورة؛ لذلك 
يمكن وصف ثورة التاسع عشر من تموز: أنها 
تصحيح لمسار الثورات السابقة جميعها، التي 

شهدتها المنطقة.

تشومسكي  نعوم  الفيلسوف  وصف   -
بالمعجزة،  آفا  روج  في  الثورة  استمرارية 

فماذا يعني بذلك؟
بالعالم،  يتعلق  فيما  الثورة  لمفهوم  وصٌف  إنه 
الشرق  في  الحجم،  بهذا  كاتب  يتحدث  عندما 

الدمار  وهذا  الحرب،  هذه  وسط  األوسط، 
الهائل، وهذه الهجمات، ال توجد أي ثورة حالية 
بهذا الشكل، وبهذه المنظومة المتكاملة، وسط 
هذه الفوضى الكبيرة؛ فإذاً هي بالفعل معجزة.

- ما أكبر تهديد يواجه الثورة اليوم، من وجهة 
نظركم، وكيف يمكن مواجهته على المستوى 

الشعبي، والعسكري، والسياسي؟
بالفعل تخوض الثورة نضاالً داخلياً وخارجياً، 
في ظل  المنطقة عاش عقوداً  في  المجتمع  إن 
أن  الصعوبة،  ومن  سلطوية،  ذهنية  ذي  نظام 
ما  وهذا  الذهنية،  هذه  من  المجتمع  يتخلص 
وتوعية  الثورة،  هذه  أمام  كبيراً  عائقاً  يشكل 
السياسية،  النواحي  من  وتطويره  المجتمع، 
واالجتماعية، والثقافية، ورفع مقياس األخالق 
الثورة  لهذه  الرئيس  الهدف  هو  المجتمع،  بين 
الذهنية  من  والتخلص  األكبر،  والتحدي 
السلطوية؛ لنصل إلى حرية هذا المجتمع، وحل 
عند  لكن  العالقة،  االجتماعية  القضايا  جميع 
تطبيق ذلك على أرض الواقع، تخرج األخطاء 
بشكل كبير، وسبب ذلك هو أن الفرد، ال يزال 
يؤدي  ما  وذلك  السلطوية،  الذهنية  بتلك  يتمتع 
إلى ظهور نواقص، وازدياد النقد الشعبي تجاه 
اإلدارة؛ لذلك فإن الثورة تواجه تحدياً كبيراً في 

بناء ذهنية حرة.
من جهة أخرى تواجه الثورة هجمات متواصلة 
العسكرية،  الهجمات  أوالً؛  إقليمية؛  قوى  من 
التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا من قبل 
الدولة التركية، والمجموعات المرتزقة التابعة 
المنطقة،  شعوب  أن  من  الرغم  فعلى  لها، 
تلك  وأدت  اإلرهاب،  ضد  حرباً  خاضت 
الحرب إلى تدمير داعش، إال أن الدولة التركية 
إلى االنتقام من  ـ تسعى  ـ وهي راعية داعش 

شمال وشرق سوريا. 
وهذا ما سبب انعدام االستقرار واألمن، ويؤدي 
بهذه  والمجتمع  اإلدارة،  انشغال  إلى  بالتالي 
الخدمية،  الناحية  من  ما يخلق ضعفاً  الحرب، 
ففي هذه الحالة تذهب أكثر من نصف ميزانية 
شمال وشرق سوريا، لدعم القوات العسكرية؛ 
وحماية  التركي،  االحتالل  هجمات  على  للرد 

المنطقة، ومكتسبات الثورة.
من  تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  انطلقت 
مدينة كوباني، واليوم، تتعرض هذه المقاطعة 
تسعى  التركية  الدولة  إن  تركية،  لتهديدات 
للقضاء على مهد الثورة، وتستهدف مدينة منبج 
شمال  مدن  وأهم  االستراتيجي،  الموقع  ذات 
الديمقراطي  المشروع  وإنهاء  سوريا،  وشرق 

في المنطقة، إذاً يمكننا وصف ذلك بأنه الخطر 
األكبر، الذي يهدد الثورة.

أشخاص  ينفذها  أخرى  هجمات  هناك  ثانياً؛ 
السوري في شمال  مرتبطون بتركيا، والنظام 
وشرق سوريا، وهدفهم خلق البلبلة، وإضعاف 
ذلك  ويتبع  الفوضى،  وخلق  المجتمع،  إرادة 
الحصار الخانق المفروض على المنطقة، وهو 
أداة لتهجير السكان، وإضعاف إيمانهم بالثورة، 
إن األنظمة اإلقليمية تخوض حرباً خاصة ضد 
نشر  من  كلها؛  المجاالت  في  المنطقة  شعوب 
أدى  ما  المجتمع،  في  والدعارة  المخدرات، 
نعتبره  ما  المجتمع،  في  األخالقي  لالنحالل 
أخطر من الحرب العسكرية، وهدف األنظمة 
وثقافياً،  اجتماعياً،  الثورة  إنهاء  هو  اإلقليمية، 

وأخالقيا، وسياسياً.
فأوالً؛  الهجمات،  هذه  مواجهة  آلية  عن  أما 
يجب على الفرد أن يتمتع بوعيٍ وطنيٍ قوي، 
لهجمات  تتعرض  عموماً  السورية  فالجغرافيا 

احتالل. 
الحرب  وفق  يتحرك  أن  شعبنا  على  ثانياً؛ 
الثورية، ويدعم قواته العسكرية، وأن يلتحم مع 

هذه القوات، ويدافع عن أرضه. 
وثالثاً؛ أن تعمل األوساط السياسية على تعريف 

الثورة عالمياً؛ ليتم االعتراف بها.

بين  إقليمياً  منّسقة  هجمات  هناك  هل   -
األطراف الموجودة في سوريا، ضد المشروع 

الديمقراطي في شمال وشرق سوريا؟
األوسط  الشرق  في  القومية  الدول  ذهنية  إن 
اللغات  تختلف  أن  يمكن  بينها،  فيما  تتشابه 
لذلك  نفسها،  والسلطة  نفسها،  الدول  لكنها 
شمال  في  الديمقراطي  المشروع  فتطوير 
وشرق سوريا، سيكون له تأثير على األنظمة 
في تركيا، وسوريا، والعراق وإيران وغيرها، 
لذلك نرى االتفاقات التي تتم بين هذه األنظمة؛ 
إلفشال هذا المشروع الديمقراطي الذي سيفيد 

المنطقة بأكملها.  

-كيف يمكن لهذه الثورة أن تتجاوز التهديدات 
والعراقيل، التي تتعرض لها؟

مهٌم  المنطقة  في  الداخلي  البيت  ترتيب  إن 
القلعة  على  والحفاظ  التهديدات،  لمجابهة  جداً 
من الداخل، من هنا فاالتفاق العربي الكردي، 
ومع الشعوب األخرى مهّم جداً؛ للحفاظ على 
مكتسبات الثورة، فعلى الرغم من وجود القوى 
الدولية واإلقليمية في سوريا، إال أننا ال يمكن 
في  ذات مصالح  الدول  فهذه  عليها،  نعّول  أن 
منظمات  وليست  ذلك،  وفق  وتعمل  المنطقة، 
خيرية تعمل لهذا الشعب، على شعبنا أن يدرك 
طريق  هو  شعوبنا،  بين  فالوحدة  جيداً،  ذلك 

الخالص من األزمة الحالية.

- هل تعتقد أن الثورة في روج آفا، تحّولت إلى 
ثورة إقليمية، أم أنها ال تزال محلية؟

كبيرة  آماالً  آفا  روج  في  الثورة  أعطت 
للديمقراطيين حول العالم، وأعتقد أن الثورة في 
أيضاً،  اإلقليمية  تجاوزت  وماهيتها  تعريفها، 
وتحّولت إلى عالمية، الجميع يتحدث عن هذه 
وباتت  سوريا،  وشرق  شمال  وهي  المنطقة، 
العالم، حيث  أغلب شعوب  وجدان  في  الثورة 
والغرب  األوسط،  الشرق  لمجتمعات  باتت 
نظرة تجاه هذه الثورة، لكن من الناحية العملية، 
بالثورة،  المحيطة  والدول  الهجمات  فحجم 
المنظومة  هذه  تصدير  من  تمنع  وسياساتها 
الفكرية، لكننا نعمل على أن تكون هذه الثورة 

ملكاً لإلنسانية جمعاء.

- حسب اطالعكم، كيف تقرأ األوساط السياسية 
في العالم هذه الثورة؟

سياسية  وحركات  مدنية،  منظمات  هناك 
ديمقراطية، وإيكولوجية وفامينية زارت شمال 
الثورة،  واقع  على  واطلعت  سوريا،  وشرق 
كما  مجاالتها،  جميع  دراسة  على  وتعمل 
زارت وفود سياسية من دول العالم، كان هدفها 
توصلت  لقد  قرب،  عن  الثورة  على  التعرف 
هذه األوساط إلى حقيقة هذه الثورة، وهي أنها 
تخوض حرباً ضد اإلرهاب والدول المحيطة، 
أن  أعتقد  وال  معاً،  آٍن  في  بناء  بعملية  وتقوم 
هذا  على  عملت  حديثة  أو  قديمة،  ثورة  أي 
تشومسكي  نعوم  الكاتب  تعّرف  لقد  المنوال، 
أكثر على هذا الواقع، عندما وصف الثورة في 
روج آفا بالمعجزة، إنه يقصد بذلك هذه العملية 

المستمرة، الحرب، والبناء في الوقت نفسه.

التي  الخاصة،  والحرب  اإلعالم،  نجح  هل   -
وأعداء  في سوريا،  النزاع  أطراف  تخوضها 

الثورة في حجب حقيقة الثورة؟
الخاصة  الحرب  واقعيين،  نكون  أن  علينا 
ضرب  في  أهدافها  تحقق  لم  لكنها  تأثير،  لها 
المشروع الديمقراطي، وإنهاء هذه الثورة، إال 
أنه لها تأثير في الدعاية والتحريض، وتشويه 
الديمقراطية،  سوريا  وقوات  اإلدارة،  صورة 
وشرق  شمال  منطقة  في  الفكرية  والمنظومة 
تقديم  على  الخاصة  الحرب  وتعمل  سوريا، 
الجميع  أن  أعتقد  ولكن  للثورة،  آخر  تعريف 
بات على دراية بحقيقة هذه الثورة، واألهداف، 

التي تسعى إليها.
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تركيا أصبحت بلد َقتلة النساء

األزمة السورّية وإطالة عمرها وأفق الحل الذي تالشى

رؤوف قره قوجان

تعرضت  فقد  الفائت  الشهر  حصيلة  بحسب 
مجرد  ليس  وهذا  للقتل،  تركيا  في  امرأة   31
رقم، أنّه إشارة إلى سوسيولوجية المجتمع، إنّه 
الصورة اإلجرامية للسلطة، وقتٌل لهوية المرأة 
وشخصيتها، إنّه مانيفستو سياسة الدولة، نظام 
االحتالل، القانون وفهم العدالة. إّن مقتل امرأةٍ 
على يد رجل قاتل يدّل على إرهاب الديكتاتور 

الفاشي داخل المجتمع.
النساء  مقتل  أخبار  اإلخبارية  الوكاالت  تنشر 
كل يوٍم تقريباً، وقد أصبح أمراً طبيعياً لم يعد 
في مثل هذا المجتمع  قتل النساء يصنع خبراً 
السبب  ويعود  عادياً،  األمر  هذا  يعتبر  الذي 
الرئيس في هذا إلى عقلية الحزب الحاكم، ففي 
ظل حكم عقليٍة تستعبد المرأة، ليس على المرأة 
إاّل الطاعة، عند الحديث عن حرية المرأة؛ فإن 
حقوق المرأة هي قضية يجب أن تبدأ من حٍل 
المرأة كاملة  يمكن تحقيق حرية  إذ ال  عقلي، 

القانونية  الحقوق  على  الحصول  خالل  من 
السلطة  ألن  اسطنبول  اتفاقية  أقّرتها  التي 
لحزبي  الفاشية  الكتلة  الدولة،  لهذه  الحالية 
العدالة والتنمية والحركة القومية تقوم بالكثير 
المجرمين،  وأفعال  اإلجرامية  األعمال  من 
إنّها تبني مجتمعاً مناهضاً للديمقراطية، وبهذا 
ُخلق  الذي  المستعبد  المضطهد  الرجل  يسعى 
في مثل هذا المجتمع إلى إثبات نفسه بالسيطرة 

على المرأة والهيمنة عليها.
واالستعباد  للقمع  تعرضوا  الذين  الرجال  إّن 

واالضطهاد من قبل الدولة هم رجاٌل فاشلون 
لقد أفسحوا مجال الهيمنة على المرأة من أجل 
المجال  هذا  إّن  للرجال،  الشكل  بهذا  تصنيٍف 
الذي أُفسح له في سياسات الدولة سيؤدّي إلى 
واعٍ  اختياٌر  هذا  إّن  بالتأكيد.  الرجال  عنف 
لقد وصلت الجرائم المرتكبة بحق المرأة إلى 
إّن  هذه،  السلطة  مرحلة  في  مستوياتها  أعلى 
القوانين تحمي القتلة، ففي ظل انتشار حاالت 
لوجود  االغتصاب واالتجار باألطفال ونظراً 
المشورة  السلوك،  »حسن  مثل:  عقوباٍت 
يشّجع  هذا  كل  فإن  الطوعية«،  القانونية 

المجرمين أكثر.  
الكامن وراء  الرئيس  النظر إلى السبب  يجب 
في  النساء،  لقتل  مثالي  بلٍد  إلى  تركيا  تحّول 
داعش  يحكم  ومثلما  الحالية  السلطة  عقلية 
على النساء بالرداء األسود فإّن حكومة حزب 
إّن داعش  العدالة والتنمية تقوم باألمر نفسه، 
يفعل هذا علناً لكن حزب العدالة والتنمية يفعله 
أّما  األسلوب  هو  بينهما  الوحيد  والفرق  سراً 
هم  النساء  يستعبد  من  إّن  نفسه.  فهو  المنهج 
يتم  المطاف  نهاية  وفي  المستعبدون  الرجال 
الخاضع  المجتمع  بأسره.  المجتمع  استعباد 
والمطيع هو أفضل مجتمعٍ يتم حكمه كمجتمعٍ 
معقول، هذا هو المعنى االجتماعي والسياسي 
تسعى  حيث  واضطهادها  المرأة  الستعباد 
مناسبٍة  مجتمعاٍت  خلق  إلى  الفاشية  السلطة 
المجازر  لحكمها وتواصل سلطتها من خالل 

التي ترتكب بحق المرأة.
المرأة  تحرير  حقّق  للكرد  الحرية  نضال  مع 
إنجازات مهمة، وحقيقة أنّهم حقّقوا مكتسبات 
تلهم نساء العالم تعود إلى التحليل الجيد لنظام 
تشّكل  األساس  هذا  وعلى  الذكورية،  الهيمنة 
تم  المرأة  تنظيم نضال  أّن  إذ  النسائي  الجيش 
والدولة  الرجال  ضد  التجييش  أساس  على 
على السواء فقد جاء نتيجة الواقع في ظروف 

كردستان.
هو  النساء  »تجييش  بقوله  آبو  القائد  ويشير 
أفضل حلٍم بالنسبة لي« إلى مدى عمق وفداحة 
فترةٍ  منذ  توقّع  ألنه  النساء  تجاه  العداء  خطأ 

إلى  يحتاج  المرأة  حرية  تحقيق  أّن  طويلة 
الكريال  مقاتالت  قوة  أّن  وحقيقة  التجييش، 
خاضت المقاومة األكبر ضد العدو في التاريخ 
أن  ينبغي  التي  الكيفية  على  دليٍل  أكبر  هي 
تكون عليها فكرة تحرير المرأة ال يمكن تحقيق 
الدولة بشكٍل  المرأة ضد الرجال وضد  حرية 

خاص بأي شكٍل آخر.    
إّن قول »لن نصمت، لن نكون أقاّلً« هي بال 
حقيقة  رؤية  ينبغي  لكن  جيدة،  مواقف  شك 
اليومية  الجرائم  إيقاف  يتم  ال  فلألسف  العدو 
المجتمع  ويلتزم  المرأة  بحق  تُرتكب  التي 
حالته،  إلى  يشير  وهذا  ذلك،  حيال  الصمت 
وهذا  المجتمع،  هذا  مثل  في  للمرأة  أمان  فال 
هو بالضبط ما تريده الدولة ال يمكن وقف قتل 
النساء فقط بقول »اتفاقية إسطنبول تبقينا على 
قيد الحياة« فهذا لن يتحقّق حتّى تسعى المرأة 
إلى  تغيير مصيرها بشكٍل جذري وتتّجه  إلى 
النساء  قتل  سيستمر  راديكالية،  أكثر  أساليب 
طالما ظّل ديكتاتور مثل أردوغان على رأس 
وال  المرأة  القوانين  تحمي  ال  حيث  السلطة 
جو  في  والرجل  المرأة  بين  للمساواة  وجود 

السلطة الفاشية. 
وأفعال  ذهنية  من  للتحّرر  الوحيدة  الطريقة 

جنٍّة  إلى  تركيا  حّولت  التي  الفاشية  السلطة 
المسلّح  والكفاح  المرأة  تنظيم  هي  للقتلة 
تحقيق  يمكن  فال  المرأة،  لتحرير  ضرورٌي 
من  العديد  وهناك  بنضالها.  إاّل  المرأة  حرية 
استخالصها  يمكن  التي  التاريخية  الدروس 
أّي  تحقيق  يتم  لن  الكردية  المرأة  نضال  من 
بشأن  آبو  القائد  تقييمات  فهم  يتم  حتّى  نتيجة 
الحاكم منذ خمسة آالف  النظام  المرأة،  حرية 
الطبقات  الدولة،  عن  المعدّة  التحليالت  عام، 

والسلطة.
اعترف  فشلت.  النجاح من حيث  المرأة  على 
بما  والتنمية  العدالة  لحزب  الفاشي  الزعيم 
يجب أن يحدث وقال: »إن انهزمنا هذه المّرة، 
فسننهزم هزيمةً نكراء«، تقع مسؤوليةٌ كبيرةٌ 
على عاتق النساء، إّن تنظيم المرأة وتضامنها 
من  بكثير  أفضل  الحرية  سبيل  في  ونضالها 
حان  اآلن،  هو  اليوم  ذاك  إسطنبول.  اتفاقية 
الرفيقة  الفاشية على خطا  السلطة  إسقاط  يوم 

زيالن.
الرفيقة  الستشهاد  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
الشهيدات  الرفيقات  جميع  نستذكر  زيالن؛ 

بإجالٍل وامتنان.

مصطفى حمو

سوريا البلد الذي مازال الدم فيه ينزف، “قتل 
وتهجير وبلد ممزق وسلخ يعيد نفسه”. كيف 
لنا أن ننسى سلخ لواء اإلسكندرون؟ كسوريين 
المرة  هذه  ولكن  الحالة  إعادة  أمام  اآلن  نقف 
األمجاد  لفرض  وبقرار  بل  تعقيداً،  أكثر 
العثمانية واإلمبراطورية التي تالشت وميثاقها 
الستعادة  أردوغان  محاوالت  عبر  الملي 
األمجاد وبسط السيطرة على ذات الجغرافية.

عندما نتحدث عن الحرب واألزمة السوريّة، 
في  الشعوب  ثورات  أولى  إلى  العودة  علينا 
الشرق األوسط. إن النظام العالمي الذي يعاني 
آلية بسط  انهارت  بعدما  تخبط  اآلن من حالة 
السيطرة من خالل إقامة أنظمة قوموية تعتمد 
العالمية  فالرأسمالية  الشعوب،  سحق  على 
وتركيا جزء ال يتجزأ منها تترنح اآلن بعدما 
آلت األمور إليها، فما حدث في الشرق األوسط 
ابتداًء من العراق ووصوالً لسوريا لم يأِت عن 
عبث، بل كان المخطط إعادة رسم الخارطة، 
التركية،  الدولة  كانت  األداة  المرة  هذه  ولكن 
فأحداث العراق وتونس ومصر وليبيا واليمن 
كانت  العربي  بالربيع  وتسميتها  وسوريا 

األنظمة  أمام  الشعوب  تلك  انتفاضات  إلفراغ 
القائمة.

من هنا كان توكيل الدولة التركية لقيادة مناطق 
التغيير، والمشروع آنذاك كان اإلسالم المعتدل 
المرن، ولكن ذلك لم ينجح بل أخفق وخاصةً 
مع ظهور داعش في سوريا والعراق وامتداده 
وحالة االستقطاب التي كانت بل باتت حاضنة 
خصبة في مناطق التنظيم، نحن على يقين بأنه 
القاعدة  كما كانت  عالمياً  كان مشروعاً  أيضاً 
السيطرة  عن  خرج  ولكنه  الدن،  بن  بقيادة 
كما خرجت تركيا عن سيطرة النظام العالمي 
وفشلت كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا في 

ذلك.
على هذا األساس غيّرت تلك الدول سياساتها، 
ففي بداية األمر كان رأس الهرم هو الهدف، 
بنتيجة،  السياسة  تلك  تأِت  ولم  إطاحته،  أي 
أخرى  ناحية  ومن  لمبتغاهم،  يصلوا  ولم 
الناتو،  المتوقع عن سرب  تركيا غير  خروج 
روسيا  مع  مباشرة  عالقاٍت  في  ودخلت  بل 
فاعل  كقطب  نفسها  تفرض  أن  حاولت  التي 
األوسط  الشرق  قضايا  في  تدّخلها  خالل  من 
القرم  الذي كان في جزيرة  الفراغ  واستغالل 
وأرمينيا ناهيك عن سياسة ترامب التي صبت 

في مصلحة روسيا والتي أدت إلى استحواذها 
على الملف السوري، ومن هنا بدأت التقاربات 
في ملف سوريا تتغير، لذلك كان هناك إطالة 
لعمر األزمة السورية وبقاء الهرم أي اإلبقاء 

على سلطة دمشق.
في  التدّخل  من  الدول  تلك  تعجز  هل  عجباً، 
هناك  فشلهم  أن  أم  ليبيا؟  في  كان  كما  سوريا 
بأنهم  القول  نستطيع  بل  يتريثون؟  جعلهم 
أي  بأن  يقين  على  ألنهم  التعقيد  زيادة  أرادوا 
على  للتعميم  هي  سوريا  في  تكون  خارطة 
أعواماً  نرى  لذلك  األوسط،  الشرق  صعيد 
عبارة  كانت  ُطرحت  ومسارات  الحرب  من 
أخرى  ناحية  ومن  ورق،  على  حبر  عن 
لتطبيق  التركي  الطاغوت  أمام  الطريق  فتح 
القضم إلرضائه، فتركيا استفادت من  سياسة 
الوضع الراهن، رغم ذلك نكاد نجزم بأنها لن 
تستطع االستمرار في تلك الحالة وخاصةً بعد 
موافقتها على دخول السويد وفنلندا حلف الناتو 
رغم محاوالت روسيا إبعاد تركيا لكن أمريكا 
استطاعت جذبها مرة أخرى، فسياسة المبيت 
فراش  في  واالستفاقة  األمريكي  الحضن  في 
فيها،  االستمرار  تركيا  تستطع  لن  الروسي 
ممارسة  في  لالزدواجية  مكان  هناك  يعد  ولم 

الداخلية  أزماتها  ذلك  إلى  أضف  سياستها، 
“السياسية والعسكرية والدبلوماسية”، كما أن 
تركيا باتت من أكثر الدول التي تمتاز بمساندة 
والمنظمات  الدولية  للتقارير  وفقاً  اإلرهاب 
التي  السوريّة  المعارضة  وحتى  المختصة 
أصبحت  األمور  هذه  كل  عليها،  عبئاً  باتت 

بداية الهاوية وتركيا في مرحلة االنهيار.
لتشكيل  نتكاتف  أن  كسوريين  علينا  لذا، 
وتوحيد  البلد  ألجل  تعمل  سوريّة  معارضة 
ولكي  المحتلة،  األراضي  لتحرير  الصف 
دمشق،  في  القائمة  الذهنية  نجابه  أن  نستطيع 
ألننا على يقين بأنه ال حل لألزمة الحالية غير 
طاولة حوار سورية يكون الفاعل فيها الُمغيّب 
ولكن  ذاته،  بحد  السوري  وهو  أال  األساسي، 
الحل،  جعبته  في  يحمل  أن  طرف  كل  على 
ونرى على أرض الواقع بأنه ال حلول سوى 
حل  مفتاح  باتت  التي  الذاتية  اإلدارة  نظام 
األزمة السورية لكي ننهي هذه الحرب ويكون 
فاتورة  دفع  الذي  السوري  المواطن  خالص 
والوطن  واألمان  األمن  فقدان  ثمنها  باهظة 
خارج مناطق اإلدارة الذاتية، إذاً، كيف لنا أن 

ال نجتمع على هكذا حل؟!

 في
 الوعي
الزائف

لقد نشأ الوعي الزائف بعد انتهاء احلضارة 
النيولوتي وتشكّلت  العصر  اجملتمعية في 
حضارة الدولة الناهبة للحضارة اجملتمعية، 
وذلك من خالل تفضيل الطبقات احلاكمة 
الّتالية  الثاّلث  الفكر  الدولة فكرة من  في 
الطبيعة   – )اهلل  البعض:  بعضها  على 
قّدمت  املثال،  سبيل  فعلى  اإلنسان(   –
احلضارة اليونانّية القدمية مفهوم اإلنسان 
احلضارة  وقّدمت  املفاهيم،  باقي  على 
بينما  الطبيعة  مفهوم  احلالّية  الغربية 
اهلل  مفهوم  اإلسالمّية  احلضارة  قّدمت 
بصدد  ولسُت  اآلخرين،  املفهومني  على 
مبجملها  فهي  أصّح،  احلضارات  أّي  نقاش 
الزراعّية(  )الثورة  األولى  احلضارة  ناهبة 
ميكن  لكن  ميزوبوتاميا،  في  نشأت  التي 
استشفاف تدهور احلضارة الشرق أوسطية 
بعّدة حضارات غربية  من خالل تطعيمها 
وشرقية، فنشأت احلضارة الهجينة، التي ال 
متّت بصلة إلى احلضارة اجملتمعّية األصيلة 

احلقيقّية الطبيعّية.

الشرق  احلضارة  تدهور  استشفاف  ميكننا 
بعّدة  تطعيمها  خالل  من  األوسطية 
نشأت  فقد  وشرقية،  غربية  حضارات 
متّت  ال  التي  املدينّية،  أو  املدنّية  احلضارة 
األصيلة  اجملتمعّية  احلضارة  إلى  بصلة 

احلقيقّية الطبيعّية.

الذي  الناس هو  »ليس وعي  يقول ماركس 
االجتماعّي  وجودهم  وإمنا  وجودهم،  يحّدد 
هو الّذي يحّدد وعيهم.« إاّل أّن ماركس لم 
للواقع، ألنّه  الوعي انعكاساً سلبياً  يعتبر 
الوعي  بني  فيما  بوجود عالقة جدلّية  آمن 
والواقع، والعالقة اجلدلّية هي عالقة صراع 
األضداد ونفي نفي وحتّول الكم إلى كيف، 
أن  فإّما  الواقع؛  في  يؤثّر  أن  ميكنه  فالوعي 
في  يساهم  أن  وإّما  تغييره،  في  يساهم 
من  مفروضاً  وعياً  يعّد  وبالتالي  تكريسه، 
األعلى، أي من النخبة التي تعّد عالة على 
التي  الطبيعّية،  بصيرورته  اجملتمع  تطّور 
ميكن  فبالتالي  قط،  بالطبقات  تؤمن  ال 
أنتج  الذي  ماركس  كارل  قول  مناقشة 
نظريّة لم يطبقها اليساريّون املاركسيون، 
الفكر  هذا  تطبيق  جوهر  عن  ابتعدوا  بل 
الذي افتقر إلى احلّل أو التركيبة من خالل 
التناقضات  من  للكثير  السليم  الطرح 
األطروحة  في  تتمثّل  التي  الثنائّية 

واألطروحة املضادّة.

لقد كانت احلروب بني اإلمبراطوريات تشهد 
والعروش كانت تشاد  األنهار،  دماء بحجم 
من  إمبراطورية  تسلم  فلم  باجلماجم، 
املالحم  ونسجت  والدموية،  الوحشية 
على  املبنية  العروش  هذه  عن  واألساطير 
العمرانية  الشواهد  كانت  وكّلما  الدماء، 
واحلدائق  كاألهرامات  عظيمة  باهرة 
واملسرح  اإلسكندرية  وبرج  املعلقة 
اليوناني... كان باملقابل عنف ورعب ودماء 
وجبروت وسلطة وجحيم، فعندما نشاهد 
اجلهد  نتذكر  ال  العمرانية  املعجزات  هذه 
إلى  للوصول  والسبايا  العبيد  بذله  الذي 
إلى  الدولة تتحّول  إّن سلطة  هذا الصرح، 
األساطير  أقوى من كّل  وإرهاب  ورعب  قّوة 
التي نُسجت حول العنف والقّوة، وال ميكن 
تلك  في  واإلرهاب  العنف  كّم  نتصّور  أن 

املرحلة.

لقد وضع السّيد الرسول محمد التسامح 
لكّن  استثناًء،  العقاب فكان  أّما  كقاعدة، 
قاعدة  العقاب  جعلوا  بعده  جاؤوا  من 
هناك  وصار  التسامح،  وألغوا  رئيسية، 
أو  اخلليفة  هذا  بصرامة  اآلن  حّتى  تباٍه 
وقّوته،  وحزمه،  وشّدته،  وبجبروته،  ذاك، 
العنف  مرادفات  وكّلها  وسطوته.... 
ال  الذي  املعاقب  اخلليفة  فصار  واإلرهاب، 
العظيم،  للخليفة  مثااًل  الرحمة  ميتلك 
املؤرخون  فبات  املتسامح  اخلليفة  أّما 
في  ضعفت  قد  الدولة  بأّن  عنه  يقولون 
الرخو،  هذا  ظّل  في  هزيلة  وصارت  عهده، 
فأبو جعفر املنصور الذي قتل اجلميع كانت 
وبأسه،  عظمته،  متدح  الكتب  صفحات 
مع أنّه وأخوه العباس السّفاح من أشرس 

اإلرهابّيني اخلطرين في التاريخ.

ومضات

صالح الدين مسلم

الفستق الحلبي تنجح زراعته في ريف الحسكة الجنوبي

بلدية الشعب بقامشلو تستمر في تنفيذ المشاريع المخطط لها!

انهيار اليورو... ما تأثير التراجع الكبير على المدخرين؟

الريف  في  المزارعين  بعض  تجربة  نجحت 
الجنوبي لمقاطعة الحسكة، في زراعة أشجار 
الفستق الحلبي، ويقول ياسر العلي، وهو أحد 
هؤالء المزارعين: إن مناخ المنطقة، وغياب 

اآلفات ساعد في نجاح زراعتها.
سابقاً لم تكن زراعة الفستق الحلبي رائجة في 
إقليم الجزيرة، ولم يكن المزارعون يتوجهون 
لزراعته، بل كانت مناطق كوباني، وعفرين، 
تعرف  سوريا،  وشرق  شمال  في  والشهباء 

بزراعتها، وبمردودها الجيد.
توجه  الحسكة،  لمقاطعة  الجنوبي  الريف  في 
أشجار  زراعة  لتجربة  المزارعين،  من  عدد 
الفستق الحلبي في بساتينهم إلى جانب األشجار 
المثمرة األخرى، يقول المزارع ياسر العلي: 
»أنا مزارع، ولدي تجربة في زراعة الفستق 
الحلبي في قرية السبع واألربعين شمال غرب 

ناحية الشدادي، ونجحت التجربة«.

يساوي  الحلبي  الفستق  إنتاج  أن  العلي،  يؤكد 
في  الموجود  الزيتون  إنتاج  أضعاف  خمسة 
الحلبي  الفستق  أن شجرة  إلى  وأشار  بستانه، 
شجرة سهلة التعامل معها، وتتكيف مع أجواء 
اآلفات  غياب  أن  إلى  العلي  ونّوه  الجزيرة، 

ساعد في نجاح تجربة زراعة الفستق الحلبي 
لديه.

وتعدّ شجرة الفستق من أهم األشجار المقاِومة 
للجفاف، وذات مردود جيد في المناطق الجافة، 
ويصل عمرها إلى أكثر من 300 سنة، وتنتج 

من ثالثة كيلوغرامات للشجرة الصغيرة، إلى 
اإلنتاج  ويبدأ  للكبيرة،  كيلو   100 من  أكثر 
بعد  قوتها  تبدأ  ولكن  سنوات،  ست  عمر  من 
عمر عشر سنوات، وما يميزها هو وجوب أن 
مؤنثة  أخرى  جانب  إلى  مذكرة  شجرة  تكون 

لسهولة عملية التلقيح، وإنتاج الثمار.
إن  يقول:  زراعتها،  في  العلي  خبرة  وحسب 
تباين  ويتحّمل  معتدل  جو  إلى  يحتاج  الفستق 
درجات الحرارة، بين 45 درجة مئوية، و15 
يتحّمل  ال  ولكنه  الصفر،  تحت  مئوية  درجة 
هطول األمطار بكثرة، فالرطوبة تجعل البيئة 
مناسبة لنمو الفطريات على نبات الفستق، كما 
أّن األمطار قد تتسبّب بإعاقة عمليات التلقيح، 
وكذلك تساقط األزهار، التي تتحول إلى ثمار.
أمطار  معدل  إلى  األشجار  تحتاج  وعادة، 
بمقدار 300 مم سنوياً، لزراعتها بعالً، وفي 
حال الجفاف، أو ارتفاع الحرارة، فيجب ريّه 

للحصول على محصول جيد.

أنواع،  عدة  الحلبي  للفستق  العلي،  ووفق 
وهي »العاشوري، والباتوري، وناب الجمل، 

والعليمي، والبندقي، وعين التنية«.
وكالة  مع  لقاء خاص  في  العلي  ياسر  وأشار 
تناسب  التي  األشجار،  أن  »إلى  هاوار، 
النخيل،  وتنجح زراعتها هي  الجزيرة،  مناخ 
الحمضيات  أما  والفستق،  اللوز،  وأشجار 

فيقضي الصقيع على إنتاجها«.
اقتصادي  ألنه  بالتنقيط،  الري  العلي  ويفضل 
غرام  مائة  كمية  وتحتوي  كبير،  بشكل 
واثنتين  خمسمائة  على  الحلبي  الفستق  من 
وستين سعرة حرارية، وهو غنّي بالبروتين، 
وبالكالسيوم،  الغذائية،  وباأللياف  وبالدهون، 
وبالفوسفور،  وبالبوتاسيوم،  وبالحديد، 
وإي،  ب  فيتامينات  من  عدد  على  ويحتوي 
نيئاً،  الفستق الحلبي  يتّم تناول  وج، وعادة ما 
أو مملحاً، ويستخدم في صناعة  أو ُمحّمصاً، 

أنواع الحلويات.

تستمر بلدية الشعب في مدينة قامشلو، العمل 
هذا  لصيف  لها  المخطط  مشاريعها  على 
الطرق، والصرف الصحي،  تعبيد  العام، من 
وفي  المواطنين،  لخدمة  النظافة  وحمالت 
البلدية،  عمل  على  مواطنون  أثنى  المقابل 
في  وخاصة  معها،  التعاون  إلى  ودعوا 

موضوع االهتمام بالنظافة العامة.
من  قامشلو،  مدينة  في  شوارع  عدة  تعاني 
والمطبات،  الحفر  انتشار  نتيجة  كبير  اهتراء 
بتعبيد  قامشلو  بلدية  بدأت  الصدد  هذا  وفي 
العمل  وبدأت  المدينة،  أحياء  بعض  شوارع 
الهاللية،  الزفتي في حي  بالمد  في مشروعها 
تزال  وال  المنصرم،  حزيران  من  األول  منذ 
األعمال مستمرة في أحياء أخرى من المدينة، 
ومشاريع الصرف الصحي، وحمالت النظافة.
تعليقاً على ذلك، صرح الرئيس المشترك لبلدية 
قامشلو، بسام قاسو، في حديث لوكالة هاوار 
بالعام  »مقارنة  وقال:  البلدية  مشاريع  عن 
وبمشاريع  الزفتية،  بالترقيعات  قمنا  الفائت 
من  واستفدنا  الشعب،  لصالح  كانت  أخرى، 
المشاريع  بعض  في  ظهرت  التي  األخطاء، 

وحاولنا تالفيها هذه السنة«.
هجمات،  ظل  »في  قاسو:  بسام  أضاف 
ال  للمنطقة،  التركي  االحتالل  وتهديدات 
وأكد  مستمرة«،  الخدمية  البلدية  أعمال  تزال 
»نتابع أعمالنا على أكمل وجه؛ لنثبت للعالم، 
االستمرار  على  قادرون  بأننا  واالحتالل، 
وال  الشعب،  لخدمة  ومشاريعنا  أعمالنا،  في 
وجه  في  الوقوف  والجرائم  للسياسات،  يمكن 

مشاريعنا، التي تخدم شعبنا«.

املشاريع الخدمية يف هذا 
الصيف

على  فائدتها  تعود  المشاريع  »هذه  قاسو  تابع 
كافة،  المناطق  تشمل  ألنها  الشعب؛  عموم 
سواء من حيث النظافة، أو التزفيت، وبالتأكيد 
سيكون لها تأثير إيجابي كبير، وعلى الشعب 
النظافة،  على  والحفاظ  البلدية،  مع  التعاون 
هذه  لنجاح  تنفيذها  تم  التي  والخدمات، 
المشاريع، واالستمرار بها«. أشار قاسو، إلى 

أن حمالت النظافة مستمرة في فصل الصيف 
والشتاء من أجل الحفاظ على نظافة المدينة.

وعن المشاريع، التي نفذتها البلدية حتى اآلن 
قال قاسو: »أنهت البلدية مشروع المد الزفتي 
في   %  60 نحو  وأنجزت  الهاللية،  حي  في 
الحي الغربي، وفيما يتعلق بالصرف الصحي 
أنجزنا 15 % منه، أما فيما يتعلق بالترقيعات 
ووضعنا  أيضاً،   %  15 أنجزنا  فقد  الزفتية، 
بنسبة 40  األحياء  بعض  في  المكسر  الحجر 
بشكل  فأنجزناها  بالبقايا،  يتعلق  فيما  أما   ،%

كامل«.

املشاريع التي نفذتها البلدية

العام،  هذا  صيف  مشاريع  إلى  قاسو  تطرق 
»لدينا  تنفيذها:  سيتم  التي  والمخططات، 
العام ضمن مخططاتنا، وهما  مشروعان هذا 
الصرف الصحي، ومشروع حي حلكو، الذي 
توصيل  وبقي   ،%  90 إلى   80 منه  أنجزنا 
الخطوط الفرعية بالخط الرئيس، وكذلك األمر 

)منطقة  العنترية  حي  بمشروع  يتعلق  فيما 
الصناعة( أنجزنا منه نحو 80 %«.

المشاريع،  هذه  ميزانية  أن  إلى  قاسو  وأشار 
وتنورية(  )كرباوي،  قريتي  شملت  والتي 
التابعتين لبلدية قامشلو، وصلت إلى نحو 900 

ألف دوالر.

آراء أهايل قامشلو يف أعامل 
البلدية

وعن المشاريع التي نفذتها البلدية في المدينة، 
بلدية  »نشكر  إبراهيم:  محمد  المواطن  قال 
مشاريعها،  وعلى  جهودها،  على  الشعب 
المشاريع  هذه  تستمر  أن  ونتمنى  وخدماتها، 

في المناطق واألحياء األخرى«.
وأكد إبراهيم: أن الحفاظ على جمالية المدينة، 
ال يقتصر على البلدية فقط، بل على المواطنين 
العاملين،  من  تتطلب  ال  »النظافة  أيضاً: 
على  يجب  بل  فقط،  البلدية  في  والكادحين 

بنظافة  وااللتزام  البلدية،  مع  التعاون  الشعب 
على  للحفاظ  األوساخ  رمي  وعدم  الحي، 

النظافة؛ ألنها تدل على حضارة الشعب«.
من جانبها، أشارت المواطنة عنود علي، من 
أن  »قبل  وقالت:  معاناتهم،  إلى  الهاللية  حي 
تبدأ البلدية بتعبيد شوارع الحي كنا نعاني من 
اهتراء الشوارع في فصلي الشتاء، والصيف 
الحفر،  تمأل  كانت  التي  والمياه  الغبار،  من 
لكن بعد إصالح شوارعنا، وتزفيتها أصبحنا 

نتحرك بأريحية تامة«.

تراجع سعر اليورو إلى ما دون دوالر واحد، 
للمرة األولى منذ 20 عاما، في خطوة يراها 
مراقبون ستؤثر على المدخرين، وستزيد من 

حدة أزمة تكلفة المعيشة في أوروبا.
وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دوالر يوم 
التداول  بداية  منذ  في سابقة  الفائت،  األربعاء 
ارتفاعا  يسجل  أن  قبل  األوروبية،  بالعملة 
جديدا، منخفضا بنحو 12 في المائة منذ بداية 

العام، وهو أقل مستوى منذ عام 2002.
أن  اقتصاديون،  وخبراء  محللون،  ويرى 
النخفاض سعر اليورو، أمام الدوالر العديد من 
التأثيرات، ففي الوقت الذي يمثل عاماًل إيجابياً 
يشهدون  قد  الذين  اليورو،  منطقة  لمصدري 
زيادة في الطلب على سلعهم األرخص نسبيًا، 
يزيد  ما  تكلفة؛  أكثر  الواردات  يجعل  أنه  إال 
السلع  أسعار  وزيادة  التضخم،  مخاوف  من 

والمنتجات.
مقدمتها  في  أزمات  عدة  من  اليورو  ويعاني 
ساهمت  التي  األوكرانية،  الروسية  الحرب 
واألغذية،  والغاز  النفط،  أسعار  ارتفاع  في 
رفع  في  المركزي  البنك  تأخر  إلى  باإلضافة 
أسعار الفائدة، رغم معدالت التضخم األعلى، 

منذ نحو أربعين عاما.
صانعو  كان  مضت،  سنوات  مدار  وعلى 
العملة  بضعف  يرحبون  األوروبية،  السياسة 
االقتصادي، ألنه يجعل  النمو  لتحفيز  كوسيلة 
صادرات الكتلة أكثر قدرة على المنافسة، لكن 
اليورو  منطقة  في  التضخم  ارتفاع  مع  اآلن، 
إلى أعلى مستوياته، منذ بدء مثل هذه األرقام 

القياسية، فإن ضعف العملة لم يعد مرغوبا فيه، 
الواردات  بجعل  األسعار  ارتفاع  يعزز  ألنه 

أكثر تكلفة.
وجاء على رأس من حذروا من انخفاض سعر 
الدوالر، عضو مجلس محافظي  أمام  اليورو 
فيليروي  المركزي األوروبي، فرانسوا  البنك 
دي غالو، الذي قال: إن البنك سيرصد بعناية 
التطورات في سعر الصرف الفعلي، كمحرك 

مهم للتضخم المستورد.
وشدد على أن »انخفاض سعر اليورو بشكله 
في  المتمثل  هدفنا  مع  سيتعارض  الراهن 

استقرار األسعار«.
وقدرت ورقة نشرها البنك المركزي األوروبي 
بنسبة  اليورو  قيمة  انخفاض  أن  عام 2020، 
يمكن  العمالت،  سلة  مقابل  المائة  في  واحد 
مئوية  نقطة   0.11 إلى  يصل  ما  يضيف  أن 
للتضخم في غضون عام، و0.25 نقطة مئوية 

على مدى ثالث سنوات.

انعكاسات الحرب

وأستاذ  االقتصادي،  المحلل  يرى  بدوره، 
في  بدرة،  مصطفى  واالستثمار،  التمويل 
نيوز  »سكاي  لموقع  خاصة  تصريحات 
انعكاسا  تعد  فالعملة  »ببساطة؛  أنه  عربية«، 
يدل  ما  منطقتها؛  في  االقتصادية  لألوضاع 
أزمة  في  اليورو  منطقة  في  الوضع  أن  على 

شديدة، وهذا اتضح مع تراجع قيمة العملة«.

الذي  الكبير  وشدد بدرة على أن »االنخفاض 
الموقف  يعكس  عاًما،  عشرين  منذ  يحدث  لم 
الروسية  الحرب  جراء  المتأزم،  االقتصادي 
األوكرانية، وتأثيرات العقوبات على موسكو، 
النظام  أقرها  التي  المضادة،  والعقوبات 
ما  المتحدة؛  والواليات  أوروبا  على  الروسي 
وتوقّع  العملة«.  على  كبيرة  ضغوطا  وضع 
مزيد  هناك  يكون  أن  االقتصادي:  المحلل 
الفيدرالي  قرار  مع  لليورو،  االنخفاض  من 
األمريكي، رفع سعر الفائدة مجددا، وهذا يؤثر 

على األوضاع االستثمارية في العالم كله.

تهديدات روسية

أن،  من  حذروا  أوروبيون  محللون  وكان 
مستوياته؛  أدنى  إلى  يصل  لم  ربما  »اليورو 
بقطع  التهديد  من  المستمرة  للمخاطر  نظًرا 
المنطقة  يدفع  قد  الذي  األمر،  الروسي  الغاز 

إلى ركود عميق«.
هذا  أن  إلى  األوروبية  التقديرات  وتشير 
قدرة  تقييد  إلى  بدوره  يؤدي  قد  السيناريو، 

على  كبير  بشكل  األوروبي،  المركزي  البنك 
رفع أسعار الفائدة، وهو ما لم يفعله حتى اآلن.
الغاز،  بورقة  التعامل  في  روسيا  تهادن  وال 
االتحاد  دول  لبعض  اإلمدادات  قلصت  إذ 
خط  في  التدفق  مؤخًرا  وقطعت  األوروبي، 
ألمانيا بنسبة 60 في  أنابيب نورد ستريم إلى 

المائة.
شركة  لدى  فولي  جاين  المحلل  ويقول 
حد  أي  »إلى  المالية:  للخدمات  »رابوبنك« 
ذلك  يعتمد  اليورو؟،  تدهور  يصل  أن  يمكن 
مفاقمة  في  روسيا  رغبة  على  األرجح  على 

الحرب االقتصادية مع أوروبا«.
وأشار إلى أن، »معرفة نوايا الرئيس الروسي 
ما  وفق  سهال«،  أمرا  ليس  بوتن،  فالديمير 

ذكرت وكالة فرانس برس.
الفيدرالي  يتجه  الذي  الوقت،  في  ذلك  يأتي 
الفائدة،  في سعر  نحو زيادة جديدة  األمريكي 
هذا  الحق  وقت  في  أساس  نقطة   75 بمقدار 
التضخم  من  للحد  سعيه  ظل  في  الشهر، 
صحيفة  نشرته  تقرير  حسب  السريع، 

»نيويورك تايمز«.
وقال بدرة: إن الفيدرالي األمريكي أعلن عن 
خالل  مرات،  عدة  الفائدة  سعر  برفع  توجهه 
على  مردود  له  سيكون  ما  الجاري؛  العام 
العمالت،  في  سواًء  االستثمار،  أنواع  جميع 
وكذلك  النفسية،  المعادن  أو  البورصات،  أو 

السلع، والمحاصيل وأسعار النفط.
وفي يونيو الماضي، قفزت أسعار المستهلكين 
العام  عن  المائة  في   8.6 اليورو  منطقة  في 

السابق، وسلط بعض صانعي السياسة النقدية 
خطرا  وعدوه  اليورو،  ضعف  على  الضوء 
التضخم  إلعادة  المركزي،  البنك  هدف  على 

إلى/ 2%/ على المدى المتوسط.

تأثريات عىل حائزي اليورو

ولفت بدرة إلى، أن حائزي اليورو سيتضررون 
إذ  الدوالر،  أمام  االنخفاض  هذا  بشدة؛ جراء 
بهم،  الخاصة  االستثمارات  قيمة  ستتراجع 
باإلضافة إلى انخفاض قدرة االستيراد مدفوًعا 

بتراجع العملة.
إن  »آي  بنك  في  االقتصادي  الخبير  ويقول 
»إذا  إنه  تورنر،  كريس  االستثماري  جي« 
أن  شك  فال  االنخفاض،  في  اليورو  استمر 
للغاية  قلقًا  سيكون  األوروبي  المركزي  البنك 

من هذه الخطوة«.
وأوضح أنه »في مواجهة خطر الركود، الذي 
يلوح في األفق، قد تكون أيدي البنك المركزي 
األوروبي مقيدة في قدرته على المناورة برفع 
أسعار الفائدة، بشكل أكبر دفاًعا عن اليورو«.
»التأثيرات  بدرة:  مصطفى  يقول  ذلك،  إلى 
العالمية جراء الحرب في أوكرانيا، وضحت 
مع  اليورو  منطقة  في  فادح  بشكل  معالمها 

تراجع العملة بشكل كبير«.
وكاالت


