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للنشر والتوزيع
محامو إقليم الجزيرة: مؤسسة روناهي

رسالتنا للعالم أجمع لقاء القائد عبداهلل أوجالن
ناشط سياسي: مسد واإلدارة 
الديمقراطية لشمال  الذاتية 

وشرق سوريا لهما تأثير فعال 
في الملف السوري

تنديدًا بجريمة تصفية جينا 
أميني إيرانيات يقمَن بقص 

شعرهن

المحررة  اإليزيدية 
سوسن حيدر: »عشت 

ثماني سنوات من الخوف 
والظلمة«

الزبدة، والسمن العربي تراث 
ممتد على مر الزمان..«9

نتائج كبيرة في منافسات المرحلة الثانية 
من دوري الفرق الشعبية بقامشلو

السدود المقامة على نهر مراد قضت على 
الزراعة، والثروة الحيوانية

يد  على  أميني  جينا  تصفية  أعقاب  في 
للنظام  التابعة  الحجاب«  »متابعة  شرطة 
العديد  تم إطالق فعاليات في  اإليراني، 
من المدن، حيث قصت النساء شعرهن تحت 
شعار »إذا لم يكن هناك شعر، فال توجد 

خطيئة«...«4

حيدر،  حسن  سوسن  اإليزيدية  الشابة 
اختطفتها مرتزقة داعش في عام 2014، 
وتم تحريريها في اليوم العشرين من حملة 
اإلنسانية واألمن، بعد ثماني سنوات من 

األسر...«2

الدور الفّعال، الذي يلعبه مجلس سوريا الديمقراطية، ومن خلفه اإلدارة الذاتية في مجريات األحداث السياسية، وفي محاربة اإلرهاب الدولي في شمال 
وشرق سوريا؛ أحدث تغييرًا واضحًا للرأي العام اإلقليمي، والدولي، وما مشاركتهما في االجتماع األخير في موسكو إال داللة ثابتة، وبرهان واضح على 

، أو حواٍر، يخدم مستقبل حل األزمة السورية. أهمية وجودهما في أي حلٍّ

انتهت منافسات المرحلة الثانية من دوري الفرق الشعبية بمدينة قامشلو 
بتسجيل  بقامشلو  الشهيد هيثم كجو  ملعب  أرضية  على  حاليًا  والمقام 
نتائج كبيرة ووصلت للفوز بـ 12 هدف دون رد في إحدى المباريات...«10

قال أهالي من منطقة غم غم، إنه بسبب السدود المقامة على نهر مراد، 
بدأ يظهر تغير المناخ في المنطقة، ونوهوا إلى أن السدود الحالية، تضر 

بهم...«7

السياسي  الناشط  رأى 
جمال محمد: أن المرحلة 
لشعوب  تسمح  اآلن 
سوريا،  وشرق  شمال 
أن تحجز لنفسها مكانًا 
الجارية  التطورات  في 
مة  ز أل با لمتعلقة  ا
السورية، وتساهم في 

حلها، وأكد، أنه من الواجب مشاركة شعوب شمال 
وشرق سوريا في المؤتمرات المقامة كلها، التي 

تخص الحلول في سوريا...«5 

لوزارة  المرسلة  الرسالة  اإلعالن فيه عن  تم  العام  الرأي  إلى  ببيان  الجزيرة  إقليم  أدلى محامو 
العدل التركية للمطالبة بلقاء القائد عبداهلل أوجالن وذلك في مبنى المحكمة بمدينة قامشلو 

الساعة العاشرة والنصف صباح يوم االثنين في التاسع عشر من أيلول الجاري...«4 

شاٌب سوري ُيعرِّف أهالي هولير على بوظة 
الدّق العربي

سوق العنب في فلسطين تقليد سنوي ال يخلو من التحديات

دقات  وقع  تسمع  محله،  إلى  دخولك  بمجرد 
معدني  بوعاء  يرتطم  الذي  الخشبي،  المهباج 
في حركات متوازنة، يصدر عنها صوتاً اعتاد 

صاحبه على سماعه منذ أن كان في سوريا.
البوظة  ياسر؛  يدقُّ  خاصة،  يدوية  بطريقة 
بعصا خشبية تُسمى “مهباج” في إناء معدني، 
والسكر،  الطازج  الحليب  لها  أضاف  أن  بعد 
والمستكة )مادة صمغية لزجة(، والقشطة، مع 

قليل من الثلج.
جميع  تتجانس  أن  إلى  الدّق،  في  يستمر 
عليها  أخيراً  فيُضيف  بعضها،  مع  المكونات 
“بكداش”  بوظة  لك  ويُقدّم  الحلبي،  الفستق 

ولكن في هولير.
الثالثين  في  سوري،  شاب  طعمة،  ياسر  قَِدم 
من عمره، إلى هولير، عام 2011؛ هرباً من 
صناعة  في  خبرته  ولكن  بالده،  في  الحرب 
يوماً  تَُخنهُ  لم  اليدوية،  الطريقة  على  البوظة 

بأن ينقل التراث السوري إلى هولير.
عندما  التقطها  له  صورة  خلفه  تظهر  وبينما 
عام  بدمشق  “بكداش”؛  محل  في  يعمل  كان 
العربية  البوظة  إن  يقول “طعمة”،    ،2008
المصنوعة يدوياً، تحكي عن التراث السوري، 

فهي تُصنع في سوريا، منذ العام 1895.

َمعلَم سياحي

المعالم  أشهر  من  تُعدُّ  “بكداش”؛  وبوظة 
ومقصداً  سوريا،  في  والسياحية  التجارية 

للكثير من السيّاح على مدار السنين.
واشتهرت بوظة “بكداش”؛ على نطاق واسع 
في  “بكداش”  محل  وزار  وإقليماً،  محلياً 
مشاهير  من  الكثير  بدمشق،  الحميدية؛  سوق 

السياسة، والفّن خالل السنوات الماضية.
في  حياته  من  سنوات  سبع  “طعمة”،  قضى 
صناعة  طريقة  فيه  وأتقن  تعلّم  المحل،  ذلك 

البوظة العربية المصنوعة يدوياً.
هنا يتوقف الشاّب السوري عن الحديث لبضع 
في  له  ذكريات  استحضر  أنه  ويبدو  ثواٍن، 

دمشق، وعمله هناك.
ويُضيف، أنه الحظ عند قدومه إلى هولير، 
اآليس  من  النوع  هذا  تعرف  ال  الناس  أن 
ليفتتح محالً  الفكرة انطلق  كريم، ومن هذه 
هولير،  في  العربية  البوظة  وبيع  لصناعة 

العراقي  المجتمع  ليُعّرف  سنوات،  أربع  منذ 
على البوظة المعجونة بالفستق والقشطة.

بداية املشوار

حتى  الصعوبات  من  الكثير  “طعمة”،  واجه 
كثيرة  أياماً  “قضيت  يقول:  مشروعه،  افتتح 

أو  جائعاً،  أنام  كنت  أحياناً  الحديقة،  في  نائماً 
كل ما أحصل عليه سندويشة فالفل، ثم عملت 
في المطاعم والمقاهي، إلى أن افتتحت محل 

البوظة العربية”.
بدأ الشاب السوري مشروعه الخاص، ببعض 
الدّق،  ُمعدّات  أهمها  كان  البسيطة،  األدوات 
عدم  وواجه صعوبة  سوريا،  من  بجلبها  فقام 

والمستكة،  السحلب،  ومنها:  المكونات  تّوفر 
عاد  ذلك  لكن  بلده،  من  جلبها  أيضاً  فقّرر 
البوظة السورية  بالفائدة، فقدّم  على مشروعه 

بطعمتها األصلية.

يدوياً،  المصنوعة  العربية  البوظة  القت 

أهل  إعجاب  والقشطة،  بالفستق  والمعجونة 
هولير، وزاد الطلب عليها؛ خاصةً أنه المحل 

الوحيد في هولير، الذي يوفرها.
مفتخراً  برس  نورث  لوكالة  “طعمة”  يقول 
بالّطعم،  األهالي  “أُعجب  إليه:  وصل  لما 
وفي الوقت ذاته؛ ذّكر السوريون بطعم بوظة 

بكداش في سوق الحميدية في دمشق”.

على طاوالت سوق العنب الفلسطيني، وقفت 
مجموعة من المزارعين خلف صناديق العنب 
على اختالف أنواعه وألوانه، كنوع من التقليد 
السنوي الذي ينظم على شكل أسواق صغيرة 
في معظم مدن الضفة الغربية، كما كل عام، 
منتجات  طاوالتهم  على  المزارعون  يعرض 

والمربى  والدبس  كالزبيب  للعنب،  مرافقة 
لزوار  فرصة  إعطاء  مع  العنب،  وعصير 
السوق لتذوق المنتجات التي تعد مصدر رزق 

لهم خالل الموسم.
وبعد  صغيرة،  وهي  العنب  شتول  »نزرع 

نبدأ بقطف  العناية فيها ألربع سنوات تقريباً، 
الثمار، وبيعها أو تحويلها إلى منتجات أخرى 
ويقول  وغيره«.  والملبن  والدبس  كالمربى 
في  الخضر  بلدة  من  صالح  محمد  المزارع 
بيت لحم، عن كروم العنب خاصته التي جاء 
بالسوق في مدينة رام هللا،  منتجاتها  ليعرض 

»الناس تلجأ أيضاً لتخزين أوراق العنب داخل 
زجاجات بالستيكية أو عبر تجميدها من أجل 

تحضير طبق الدوالي الشهير في فلسطين«.
صالح،  حمدي  المزارع  يقف  جانبه،  إلى 
وراء طاولة مليئة بصناديق العنب من مختلف 
تأتي  التي  الناس  األحجام والمذاقات، منتظراً 
قصة  لهم  ليشرح  العنب،  عن  وتسأل  لتتذوق 
ومتى  أين جاء وكيف زرعوه  نوع ومن  كل 

قطفوه، وطبيعة طعم كل نوع.

العنب يحتاج عناية عىل مدار 
العام

بكروم  العام  مدار  على  المزارعون  يعتني 
موعد  إلى  وصوالً  بهم،  الخاصة  العنب 
القطاف في أوائل آب، فالمزارع نضال ربيع 
كأطفاله،  العنب  شتول  يعتبر  ترمسعيا،  من 
القش ومقص  سلة  يوم حامالً  كل  يزورها  إذ 
بمادة  الثمار  ويرش  الكرم  ليُقلّم  األشجار 
ويشرف  الكيماوية،  المواد  من  بدالً  الطيون 
على نمو العنب ومن ثم ينتقي أفضل العناقيد 

ويعود بها إلى المنزل.
دفعة  كله  العنب  يقطف  ال  أنه  نضال  يتابع 
فأحدها  واستخدام،  موعد  نوع  فلكل  واحدة، 

يستخدم للعصير كاألسود مثالً، وآخر للزبيب، 
أوضح  كما  المنتجات  فهذه  للملبن،  وغيره 
نضال، هي مونة الشتاء التي اعتاد الفالحون 
كل  نهاية  في  تجمعهم  أثناء  لتناولها  تخزينها 
يوم حول النار في فصل الشتاء، وهذا العام، 
قرر المزارع نضال أن يُِعد الملبن من العنب 
تنظيف  على  وعائلته  هو  تعاون  إذ  األبيض، 
ثم  ومن  غسلها  يتم  وثم  الشوائب  من  الحبات 
عصرها وتسخينها على النار، وإضافة سميد 
القمح وغيرها من المكسرات ومن ثم وضعها 

لتجف في الهواء الطلق لمدة أسبوع.

املنافسة وقلّة الدعم

كل  العنب  منتج  غزارة  من  الرغم  على   
صعوبات  يواجهون  المزارعين  أن  إال  عام، 
والتسويق،  الزراعة  في  كثيرة  وتحديات 
سيما  ال  المنافسة  المنتجات  وجود  أبرزها 
للمزارعين  المتوفر  الدعم  وقلة  اإلسرائيلية، 
للعناية أكثر بمزروعاتهم، إضافة إلى صعوبة 
إما  المنتجات  لتسويق  السوق  إلى  الوصول 
لغياب الموارد، أو لوجود منتجات أقل جودة 

وسعراً تنافس مزروعاتهم.
وكاالت

مخرجات موسكو: 
استبعاد »مسد« فشل أليٍّ حلٍّ سوريٍّ
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الشابة اإليزيدية سوسن حسن حيدر، اختطفتها مرتزقة داعش في عام 2014، وتم 
تحريريها في اليوم العشرين من حملة اإلنسانية واألمن، بعد ثماني سنوات من األسر.

اإليزيدية المحررة سوسن حيدر: 
»عشت ثماني سنوات من الخوف والظلمة«

تشكيل تنظيم قوي للنساء درع حاٍم لهنَّ

من  والعديد  شنكال،  داعش  مرتزقة  هاجمت 
2014؛  عام  في  األخرى،  العراقية  المدن 
النساء  آالف  اختطاف  تم  للهجوم،  ونتيجة 
في  وبيعهن  والمسنين،  والشيوخ  اإليزيديات، 
األسواق، كانت سوسن حسن حيدر البالغة من 
العمر 24 عاماً، واحدة من النساء المخطوفات.
أنقذت  االختطاف،  من  سنوات  ثماني  فبعد 
اليوم  في  حيدر  المرأة سوسن  حماية  وحدات 
حملة  من  الثانية،  المرحلة  من  العشرين 
مرتزقة  اختطفتها  التي  واألمن«،  »اإلنسانية 
داعش، من شنكال في سن الـ 16، وتبلغ اآلن 

24 عاماً.

»تركونا بني براثن داعش«

وقوات  العراقيين،  الجنود  خيانة  وعن 
أن  منهما  المفترض  من  اللذين  البيشمركة، 
سوسن  تقول  شنكال،  عن  ويدافعا  يحميا، 
حيدر: »لقد فوجئنا عندما دخل داعش شنكال 
فجأة، وخطف اآلالف من اإليزيديين، فشنكال 
مثلها مثل كل مدينة عراقية، كانت محمية من 
بعد  وفيما  والبيشمركة،  العراقي،  الجيش  قبل 
انضم إليهما بعض رجال شنكال؛ لحمايتها من 
مرتزقة داعش، وألننا كنا نعلم ذلك، لم نغادر 
هؤالء  يصل  أال  في  أمل  لدينا  وكان  شنكال، 

المرتزقة إلى مدينتنا؛ ألنه من المفترض، أن 
صباح  في  فوجئنا  لكننا  لحمايتها،  قوة  هناك 
الثالث من آب 2014، بهجوم مرتزقة داعش، 
والتي بدأت بارتكاب المجازر بحق األهالي، 
جبل  إلى  الوصول  من  تمكنوا  الناس  فبعض 

شنكال، وآخرون اختطفوا، وقتل بعضهم«.

فصلوها عن والدتها

ونوهت إلى أنه: »بعد اختطافنا قامت مرتزقة 
واألمهات،  واألطفال،  النساء،  بفصل  داعش 
النساء،  سبي  وتم  بعضهم،  عن  السن  وكبار 
تحويلهم  يتم  فكان  األطفال،  أما  وبيعهن، 
مع  اُختُِطفُت  فقد  أنا  أما  للخالفة،  أشبال  إلى 
الرجال  فصلوا  لقد  عائلتي.  أفراد  من  عشرة 
أنا ال أعرف حتى مصير  النساء، واآلن  عن 
وابن  وأخوالي،  أعمامي،  من  وثالثة  والدي، 

خالتي، وشقيقي.
 تم إحضارنا من تلعفر إلى الرقة في سوريا، 
وتم نقلنا إلى إحدى القرى، وكان هناك العديد 
من النساء اإليزيديات، في هذه القرية، وشكلن 
مجموعة من عشرة إلى أربع عشرة امرأة، ثم 
، أنا  جاء حاكم كل والية من داعش، وأخذهنَّ
ووالدتي وزوجة عمي كنا في مجموعة، لكننا 

انفصلنا فيما بعد«.

محاولة الفرار عدة مرات

وعن سنواتها الثمانية، في األسر تقول: »مثل 
للتعذيب  تعرضُت  جميعاً،  اإليزيديات  النساء 
واإليذاء، حاولت الفرار عدة مرات، لكنني لم 
أستطع، اغلقوا الباب علي عندما كنا في مدينة 
األنبار العراقية، ولم أستطع المغادرة«، الفتةً 
إلى أنه بعد ذلك تم نقلها إلى مدينة الرقة: »بعد 

أن اقتربت قوات سوريا الديمقراطية من مدينة 
الزور،  دير  في  الميادين  إلى  نقلي  تم  الرقة، 
ثم تم نقلي بالقارب عبر النهر إلى هجين في 
دير الزور، ومن ثم إلى الباغوز، ثم أتينا إلى 

مخيم الهول«. 

التظاهر بأنها أجنبية

وأوضحت سوسن حيدر، أنها غيَّرت اسمها، 
وأُجبرت على القول، أنا أجنبية: »كنت أخشى 
شيئاً  ويفعلون  إيزيدية  أنني  يعرفوا  أن  جداً، 
بي، ولهذا غيرت اسمي إلى أم عمر المغربية، 
كان علي أن أتظاهر، بأنني أجنبية، وأتحدث 
اللغة المغربية. لم أكن اجتماعية، ولم أتواصل 
معهم كثيراً، كنت أعيش وحدي في خيمة، في 
كل مرة كنت أغير خيمتي، وأنتقل إلى مكان 
وعدم  األجنبيات،  النساء  لتجنب  فقط  آخر، 
طرح األسئلة علي، ذات مرة كنت أسير في 
الشارع، سمعت صراخ امرأة، ركضت إليها، 
ورأينا أنهم ضربوها على رأسها بأداة حادة، 
وغادروا، وعندما سألناها عما حدث، ولماذا 
وبكت،  عني،  ابتعدوا  قالت  هذا؟  بك  فعلوا 
الهول،  مخيم  في  كبير  خوف  هناك  ولهذا 
فالنساء يعذبن النساء، كما يقوم أشبال الخالفة 
بالكثير من األشياء السيئة في المخيم، التعذيب 
الذي حدث للنساء، تم فعله بواسطة المطارق، 

والعصي«.

»سأعود إىل منزيل«

وقالت سوسن حيدر، أنها عاشت ثماني سنوات 
ألن  سعيدة  »أنا  كابوس:  في  كانت  لو  كما 
وحدات حماية المرأة أنقذتني، ونأمل أن ينقذوا 
ثماني  مدى  على  كلهّن،  اإليزيديات  النساء 
لكنني  رهيباً،  كابوساً  أعيش  كنت  سنوات، 

مشاعر  عن  التعبير  أستطيع  ال  حرة،  اليوم 
إلى  وصولي  بمجرد  اإلطالق،  على  الحرية 
شنكال، سأرى والدتي وعائلتي، وسأعود إلى 

منزلي، الذي اختطفت منه«.
مخيم  في  واألمن  اإلنسانية  حملة  بداية  ومنذ 

السبت  اليوم  انتهائها  أعلن عن  الهول، والتي 
إيزيديتين،  إنقاذ  تم  سبتمبر،  17أيلول/ 
من  الثالث  بتاريخ  داعش  مرتزقة  اختطفتهما 

آب/ أغسطس 2014.
وكالة أنباء املرأة

روجهالت  شبيبة  جمعيات  عضوة  ذكرت 
اعتداء  هنالك  أن  قنديل،  سيروان  كردستان، 
بشكل يومي على الشعب، والشبيبة والمرأة في 
إلى أهمية تنظيم  المقام األول، ولفتت االنتباه 

المرأة، والشباب، والمجتمع.
»منذ  الفرات:  أنباء  لوكالة  سيروان  وقالت 
تتواصل  هذا،  يومنا  وحتى  التاريخ،  فجر 
واإلبادة  الجماعي،  والقتل  االعتداءات، 
المحتلين  قِبل  من  الثقافي  والقمع  الجماعية، 
ذاته،  الوقت  وفي  المجتمع،  في  المرأة  ضد 
روجهالت  أو  باكور،  أو  باشور،  في  سواء 
إيران  مدن  في  أو  كردستان،  آفا  روج  أو 
هذه  تنفيذ  يتم  بأسره،  العالم  في  وحتى  كلها، 
القول:  يمكننا  واسع،  نطاق  على  االعتداءات 
إن المحتلين مدركون تماماً حجم إرادة المرأة 
تنفيذ  على  يقدمون  السبب  ولهذا  وشجاعتها، 
الرئيسي،  فالشيء  ولذلك،  االعتداءات؛  تلك 
إدراك  أنفسهن  النساء  على  يتوجب  أنه  هو 
يوم  المثال، نسمع كل  هذا األمر، على سبيل 
يتعرضن  النساء  من  واآلالف  المئات  أن 
لالعتداءات نفسها في كل مكان، كما أن هذه 
الحوادث، ال تحدث فقط في أيامنا، ربما حدثت 
وعلى  هذا،  يومنا  وحتى  التاريخ،  مدار  على 
ضد  االعتداءات  بلغت  الخصوص،  وجه 
يمكن  ال  مستوى  األخيرة  اآلونة  في  النساء 
ترون  يومي  فبشكٍل  حصره،  أو  إحصاؤه، 
على  زوجها،  يد  على  امرأة  مقتل  وتسمعون 
امرأة  قُتلت  أسابيع،  قبل بضعة  المثال،  سبيل 

زوجها  يد  على  بسكين  كرمانشاه،  مدينة  في 
ذاته، وقبل بضع  السياق  المحكمة، وفي  أمام 
سنوات، ألقت امرأة من مهاباد، تُدعى فاريناز 
لتتجنب  الفندق؛  طوابق  من  نفسها  خسرواني 
المخابرات  عناصر  قِبل  من  عليها  االعتداء 

اإليرانية.

حامية النساء وجود تنظيم لهّن

روجهالت  شبيبة  جمعيات  عضوة  ونّوهت 
كردستان، سيروان قنديل، إلى أن هذا االعتداء 
ليس األخير، وقالت: »على وجه الخصوص، 
ضد  مريوان  مدينة  في  وقع  الذي  االعتداء، 
أيضاً  وقع  أنه  القول،  يمكننا  رسولي،  شلير 
حتى ال تتعرض لالعتداء، حيث ألقت بنفسها 
المنزل،  من  خسرواني  فريناز  فعلت  مثلما 
وتُوفيت نتيجة إصابتها البليغة، إنها إرادة قوية 
جداً للقيام بهذا الفعل، وفي الوقت نفسه، نحيي 
هذا النهج، فهؤالء النساء اللواتي ال يخضعن 
للعقلية الذكورية والتسلطية، فهذا األمر والنهج 

المتبع مهم للغاية. 
ولكن اآلن، هناك انتفاضات ضد هذه األفعال، 
وأحياناً تواجه مئات النساء االعتداءات نفسها، 
ال  األفعال  تلك  يرتكب  الذي  الشخص،  لكن 
من  أو  الدولة،  قِبل  من  سواًء  محاسبته،  تتم 
من  شكل  بأي  معاقبته  تتم  وال  المجتمع،  قِبل 

األشكال«.
وأشارت إلى أن الدولة نفسها، ال تحاكم هؤالء 

أن  الضروري  فمن  تعاقبهم،  وال  األشخاص 
يحاسب الشباب، والشابات في المجتمع هؤالء 
خالل  من  المرأة  بحماية  والقيام  األشخاص، 
تعزيز الحماية الجوهرية، على سبيل المثال، 
حيث  رسولي،  شلير  حادثة  ضد  االنتفاضة 
على  احتجاجاً  سنا  مدينة  في  النساء  خرجت 
االنتفاضة  قامت  نفسه،  السياق  وفي  الحادثة، 
ال  هذا  ولكن  أيام،  لعدة  مريوان  مدينة  في 
اليوم،  النساء والشابات  تقم  لم  إذا  يكفي، ألنه 
بتنظيم  المجتمع  فروع  جميع  عام  وبشكل 
المشروع،  دفاعهم  حق  وتأسيس  أنفسها، 
فستحدث اليوم وفي المستقبل مئات الحوادث، 
مثل حادثة شلير، وسيواجهن حوادث مماثلة. 

الضرورة  من  اآلن  أصبح  أنه  على  وأكدت 
ألنفسهن،  الشابات  تنظيم  التنظيم،  ذلك  إنشاء 
فبمجرد  المشروع،  دفاعهن  حق  وتأسيس 
الجرائم،  هذه  تحدث  لن  التنظيم،  هذا  إنشاء 
كردستان،  روجهالت  في  ذلك  كان  سواًء 
أخرى من  أجزاء  في  أو  أخرى،  في مدن  أو 

كردستان والعالم بأسره، ومن الضروري أال 
تتكرر هذه الحوادث.

نداء للنساء جميعاً

قائد  أفكار  أهمية  إلى  االنتباه  سيروان  ولفتت 
الشعب الكردي عبد هللا أوجالن، ألنه بفضل 
بالهوية  المرأة  تتمتع  أوجالن،  القائد  فكر 
على  قادرة  تجعلها  التي  واإلرادة  الشخصية، 
وتأسس  المشروعة،  حقوقها  لحماية  الذهاب 
النساء،  وتتحد  المجتمع،  في  نفسها  تنظيم 
ويصبحن صوتاً واحداً، بحيث ال يستطيع أحد 
التدخل في ذلك األمر، وال كسر هذه اإلرادة، 
وأكملت: »يتوجب أن يتم هذا األمر في جميع 
أو  مريوان،  مدن  في  ذلك  كان  سواًء  المدن، 
سنا، أو بوكان، أو سقز، أو ديواندرا، أو بانه، 
أو في القرى، ألن ما نتحدث فيه ال يقتصر على 
القرى،  على  أيضاً  ينطبق  بل  فحسب،  المدن 
فمن الضروري عند االنتهاء من تأسيس هذا 
التنظيم، سيكون التنظيم الدرع الحامي، حيث 
تلك األحداث، وال نواجه مثل هذه  لن تتكرر 
األحداث المؤلمة مرة أخرى، ومن الضروري 

أن يكون للنساء موقف حاسم.
 لقد قلنا أنه، يجب عليهن اآلن أن ينظمن أنفسهن 
ويتوحدن؛ هذا ما تحدثنا عنه هناك، لكن يمكن 
للجميع أن يشاركوا في هذا األمر، فهذا األمر 
ليس فقط من أجل النساء، ولكن بشكل خاص 
هو في الوقت نفسه من أجل الفتيات الشابات، 

هذا  تبني  أيضاً  واألمهات  للرجال  يمكن  كما 
تنظيم  خالل  فمن  قدراته،  وفق  كٌل  األمر، 
وتعليم األطفال، يمكن لألم أن تلعب دوراً جيداً 
في هذا الموضوع، وهذه الحقيقة تنطبق أيضاً 
على الرجل، المهم في هذا األمر هو أنه يمكن 
لمسؤوليتهم،  وفقاً  العملية  هذه  دعم  للجميع 
اآلن لالعتداء من  تتعرض  التي  العملية  فهذه 
الجهات كلها، سواًء كان ذلك على الكريال، أو 
الشعب، أو النساء بالطرق المختلفة كلها، لذلك 
وندعم  االعتداءات،  تلك  ضد  نقف  أن  يجب 
ببعضنا، بعبارة أخرى أنه في مواجهة كل تلك 
إدراك  الضروري  من  كشبيبة  االعتداءات، 
عدم  الضروري  ومن  الحالية،  االعتداءات 
النظر إلى السبات والعالم الذي خلقوه ألنفسهم 

بذات العين«.
»نداؤنا  قنديل:  سيروان  اختتمت  النهاية  وفي 
وخاصةً  كلها،  العالم  أنحاء  في  جميعا  للنساء 
أردالن،  ومنطقة  كردستان،  روجهالت  في 
القائد  وآراء  أفكار  وتبني  بدعم،  يقمن  أن  هو 
القائد أوجالن،  أوجالن، وقراءة أفكار وكتب 
وفي الوقت نفسه، أدعوهن لتأسيس حقهن في 
في  لنفسها  المرأة  وتنظيم  المشروع،  الدفاع 
المجتمع. بمعنى آخر، أنه عند وقوع حادثة ما، 
يجب أن يكون لديهن موقف، سواًء تم القيام به 
كما  الشبيبة،  أو  الكريال  أو ضد  المرأة،  ضد 
يجب أن تدرك وتعي المرأة ذلك األمر ويجب 
أن يكون المجتمع بأسره على السوية نفسها«.

الشاي يقلل خطر السكري

أطباء متخصصون: ربط السرطان بالوفاة هو أكبر مفهوم خاطئ

مواقد الغاز تهدد األطفال والبالغين بحاالت صحّية خطيرة ومهددة للحياة

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول 4 أكواب 
أو أكثر من الشاي األسود أو األخضر يومياً 
يرتبط بخطر أقل بنسبة 17% لإلصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني.
أن  أجروها  دراسة  خالل  من  الباحثون  وجد 
االستهالك المعتدل للشاي األسود أو األخضر 
اإلصابة  خطر  بانخفاض  مرتبط  أولونغ  أو 

بمرض السكري من النوع الثاني.
على  أكواب   4 شرب  أن  إلى  النتائج  وتشير 
بانخفاض  يرتبط  يومياً  الشاي  من  األقل 
السكري  لمرض   %17 بنسبة  اإلصابة  خطر 
في  سنوات  مدى 10  على  الثاني،  النوع  من 

المتوسط.
وتقول دراسة أن الناس يمكن أن يفعلوا شيئاً 
يومياً  الشاي  أكواب من  مثل شرب 4  بسيطاً 
من  السكري  بمرض  اإلصابة  احتمال  لتقليل 

النوع الثاني.

فوائد الشاي

قد  بانتظام  الشاي  شرب  أن  المعروف  ومن 
األكسدة  مضادات  بسبب  للصحة  مفيداً  يكون 
لاللتهابات  المضادة  والمركبات  المختلفة، 

والمضادة للسرطان التي يحتوي عليها.
ووجد الباحثون التالي عن عالقة الشاي بتقليل 

خطر السكري:
يقي من  ـ شرب كوب واحد من الشاي يومياً 

خطر اإلصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو 
.%1

خطر  من  قلّل  يومياً  أكواب   3-1 شرب  ـ 
اإلصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة %4.
ـ شرب 4 أكواب على األقل يومياً من الشاي 
من  بالسكري  اإلصابة  خطر  بتقليل  ارتبط 

النوع الثاني بنسبة %17.
نوع  عن  النظر  بغض  الفوائد  هذه  ولوحظت 
وبغض  المشاركون،  شربه  الذي  الشاي 
النظر عن جنس المشاركين، أو المكان الذي 
يعيشون فيه، وذلك يشير إلى أن كمية الشاي 
التي  هي  آخر،  عامل  أي  وليس  المستهلكة، 

تلعب دوراً رئيساً.
لتحديد  األبحاث  من  مزيد  إجراء  يلزم  بينما 
هذه  وراء  الكامنة  واآلليات  الدقيقة  الجرعة 
إليها  توصلنا  التي  النتائج  تشير  المالحظات، 
مخاطر  تقليل  في  مفيد  الشاي  شرب  أن  إلى 
الثاني،  النوع  من  السكري  بمرض  اإلصابة 
 4 األقل  )على  فقط  عالية  بجرعات  ولكن 

أكواب في اليوم(.

كيف يقلل الشاي خطر 
السكري؟

من الممكن أن مكونات معينة في الشاي، مثل 
الغلوكوز  مستويات  من  تقلل  قد  البوليفينول، 

في الدم، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى كمية 
بيولوجياً  النشطة  المركبات  هذه  من  كافية 

لتكون فعالة.
وعلى الرغم من النتائج المهمة، يجب االنتباه 
وال  المالحظة  على  قائمة  الدراسة  أن  إلى 
يمكنها إثبات أن شرب الشاي يقلل من خطر 
لكنها  الثاني،  النوع  من  بالسكري  اإلصابة 

تشير إلى أنه من المحتمل أن يسهم في ذلك.

ما الفرق بني أنواع الشاي 
األخرض واألسود وأولونغ؟

شاي أولونغ شاي صيني تقليدي مصنوع من 
نبات »كاميليا سينينسيس« المستخدم في صنع 
االختالف  ويكمن  واألسود،  األخضر  الشاي 

في كيفية معالجة الشاي.
إذ ال يسمح للشاي األخضر أن يتأكسد كثيراً، 
يتحول  حتى  بالتأكسد  األسود  للشاي  ويسمح 
أولونغ  شاي  ويتأكسد  األسود،  اللون  إلى 

جزئياً.

ما السكري من النوع الثاين؟

الثاني  النوع  من  السكري  بداء  اإلصابة  إن 
كميات  إنتاج  عن  الجسم  توقف  عند  تحدث 
خاليا  تعجز  عندما  أو  األنسولين،  من  كافية 

المنتج،  األنسولين  مع  التجاوب  عن  الجسم 
وهو ما يعرف بمقاومة األنسولين.

الخصائص  وبعض  الحياة  نمط  أن  كما 
المؤدية  الرئيسة  الخطر  عوامل  من  الوراثية 
إلى اإلصابة بسكري النوع الثاني، وغالباً ما 
من  السكري  داء  وأعراض  عالمات  تكون 
يدرك  ال  وربما  ملحوظة،  غير  الثاني  النوع 
ومن  بالمرض،  إصابتهم  األشخاص  بعض 
من  أياً  تعاني  أنك  تعتقد  كنت  إذا  الضروري 

هذه األعراض أن تتوجه لزيارة الطبيب.

ما أسباب اإلصابة بسكري النوع 
الثاين؟

إن اإلصابة بسكري النوع الثاني تحدث عندما 
ال ينتج البنكرياس كميات كافية من األنسولين 
للحفاظ على مستوى طبيعي للغلوكوز )السكر( 

النوع  بسكري  اإلصابة  تحدث  كما  الدم،  في 
استخدام  الجسم  بوسع  يعود  ال  عندما  الثاني 
األنسولين الذي يعمل الجسم على إنتاجه، وهو 
ما يعرف بمقاومة األنسولين، ويعد نمط الحياة 
الرئيسة  العوامل  من  الوراثية  والخصائص 
النوع  بسكري  اإلصابة  خطر  من  تزيد  التي 

الثاني.

الوقاية من اإلصابة بالسكري من 
النوع الثاين

النوع  بسكري  اإلصابة  تجنب  الممكن  من 
الثاني. ولذلك، من الضروري إدخال تغييرات 
الوزن  على  الحفاظ  مثل  الحياة،  نمط  على 
والقيام  الصحي،  الطعام  وتناول  الصحي، 
التدخين  عن  واإلقالع  البدنية،  بالنشاطات 
حيث تعدّ جميعها من  الخطوات الرئيسة نحو 

تقليص خطر اإلصابة.

يرى عدد من األطباء المتخصصين بالسرطان 
المفاهيم  من  العديد  هناك  أن  قطر  دولة  في 
يجب  التي  السرطان  مرض  عن  الخاطئة 
المجتمعي  الوعي  رفع  تصويبها، عن طريق 
بالمرض وأهمية الكشف المبكر والتخلص من 
التي أصبحت ظاهرة مقيتة،  السلبية،  األفكار 

الرغم  بالوفاة، على  المرض  هذا  بسبب ربط 
من أن هناك كثيرا من الحاالت المرضية التي 
للبروتوكول  خضوعها  بعد  بالكامل  شفيت 
العالجي المخصص، كما أن مرضى آخرين 

تعايشوا مع المرض لسنوات طويلة.
هناك وعياً بأهمية العالج والتوجه للمؤسسات 

الصحية على المستوى العام، إال أنه في المقابل 
تخّوف  لديها  المجتمع  في  عديدة  فئات  هناك 
كبير من مرض السرطان ومضاعفاته، مشيرةً 
إلى أن وزارة الصحة العامة تسعى إلى رفع 
الخاطئة  المفاهيم  وتصحيح  الوعي  مستوى 
عند البعض، وأهمية الكشف المبكر من أجل 
الوقاية من المرض، حتى يتمكن الفريق الطبي 

من عالج السرطان في مراحله المبكرة.

املفاهيم الخاطئة واملغلوطة عن 
مرض الرسطان

إن االستراتيجية الوطنية للصحة العامة تهدف 
لخفض معدالت الوفاة الناجمة عن مضاعفات 
مرض السرطان بنسبة 25% بحلول 2025، 
الرقم  هذا  إلى  الوصول  في  أملها  معربة عن 
مرض  أنواع  مختلف  من  الوفاة  نسبة  لتقليل 
للكشف  الكبرى  األهمية  ظل  في  السرطان 

المبكر والفحص الدوري المستمر.

في  والمغلوطة  الخاطئة  المفاهيم  وحول 
المجتمع عن مرض السرطان، نوهت بسعي 
وزارة الصحة العامة لرفع مستوى الوعي في 
المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة واستبدالها 
من  سلسلة  عقد  عبر  الصحيحة،  بالمعلومات 
فعاليات  ضمن  تأتي  التي  التوعوية  الورش 
الخاطئة  المفاهيم  لتصحيح  الوطنية  الحملة 
حول مرض السرطان، مشددة على ضرورة 
المبكر  الكشف  بأهمية  المجتمع  أفراد  توعية 
المقدمة  الصحية  الخدمات  لمختلف  والتوجه 
في جميع المؤسسات الصحية للفحص المبكر 

وأخذ الخطة العالجية الالزمة.

أكرب مفهوم خاطئ حول 
الرسطان

أكبر  بمثابة  هو  بالوفاة  السرطان  ربط  أن 
المجتمع، مشددا  تداوله في  يتم  مفهوم خاطئ 

على أهمية رفع مستوى الوعي في المجتمع، 
على  المرض  هذا  مع  التعامل  يصبح  وأن 
خاصةً  والضغط،  السكري  كحال  مزمن  أنه 
مع  تعايشوا  المرضى  من  الكثير  هناك  أن 
حاالت  جانب  إلى  طويلة،  لسنوات  السرطان 

مرضية شفيت بالكامل.

الكشف املبكر والفحص الدوري

يكمن  السرطان  لمرض  الشفاء  عامل  إن 
وفي  الدوري،  والفحص  المبكر  الكشف  في 
في  متقدمة  لمراحل  المريض  وصول  حال 
الفتاً  صعباً،  أمراً  العالج  يصبح  المرض 
لمرض  العالجية  البروتوكوالت  أن  إلى 
المتوفرة في دولة قطر تضاهي ما  السرطان 
هو موجود في الدول المتقدمة في الخارج من 
المتوفرة  واألدوية  المتاحة  اإلمكانيات  ناحية 
والتقنيات العلمية المستخدمة، بجانب كفاءات 

عالية المستوى من األطباء المؤهلين.

قد  تشغيلها  إيقاف  عند  حتى  الغاز  مواقد  أن 
البالغين  وتعرض  األطفال  لدى  الربو  تسبب 

لخطر اإلصابة بالسرطان.
أكسيد  بثنائي  الهواء  تلوث  قد  المواقد  أن 
تلف  في  يتسبب  قد  ما   ،)NO2( النيتروجين 

الرئة.
الحتراق  الثانوية  »النتيجة  الملوثات  وهذه 
على  إنتاجها  يتم  التي  نفسها  هي  الوقود«، 
ألن  نظراً  ولكن  الرئيسية،  السريعة  الطرق 
يعّرض  فإنه  المطبخ عبارة عن مكان مغلق، 
السكان لخطر أكبر، فإن حجم المنزل ونوعية 

التهوية يلعبان دوراً أيضاً.
أن  يمكن  المواقد،  تشغيل  إيقاف  عند  وحتى 
تنبعث منها مواد كيميائية مثل الميثان، والذي 
القلب  ضربات  تسارع  في  يتسبب  أن  يمكن 
مادة  وهو  والبنزين،  التنفس،  في  وصعوبة 
كيميائية مرتبطة بأنواع مختلفة من السرطان.
في  النيتروجين  أكسيد  لثاني  التعرض  ارتبط 
المنازل بمزيد من الربو الحاد وزيادة استخدام 
األطفال،  عند  لإلنقاذ  االستنشاق  أجهزة 

ويمكن أن يؤثر هذا الغاز أيضاً على البالغين 
تطور  في كل من  ويساهم  بالربو،  المصابين 

وتفاقم مرض االنسداد الرئوي المزمن.
السموم  أن  تقرير  وجد   ،2020 عام  وفي 
المواقد تشكل خطراً على صحة  المنبعثة من 
غير  »ملوثات  بأنها  وصفها  تم  حيث  الناس، 

مرئية عديمة الرائحة«.
أن كل خمسة أجزاء لكل مليار زيادة في أكسيد 
النيتروجين ترتبط بزيادة في الربو وأعراض 
مماثلة في المنازل، في حين كشفت دراسة أن 
عرضة  أكثر  الغاز  مواقد  يستخدمون  الذين 

لإلصابة بالربو بنسبة %42.
وفي حين أن حركة المرور، وخاصة محركات 
للتلوث الخارجي  االحتراق  هي أكبر مسبب 
بثاني أكسيد النيتروجين، وأن المستويات داخل 
المنزل يمكن أن تتجاوز معايير السالمة، حتى 

إذا كنت تفتح النافذة.
أكسيد  ثنائي  على  يقتصر  ال  الخطر  لكن 
الميثان،  يشمل  وإنهما   ،)NO2( النيتروجين 
أيضاً  ولكن  لإلنسان  ضاراً  فقط  ليس  والذي 

مرتبطة  مسرطنة  مادة  والبنزين،  بالبيئة، 
حين  في  أيضاً،  موجودة  الدم،  بسرطان 
الذين  لألشخاص  محجوزة  المخاطر  أن 
يتعرضون لها بكميات كبيرة، يدعي ليفي أن 
الميثان وال  لغاز  لديها تسرب  5% من األسر 

يدركون ذلك.
مشاكل  للميثان  التعرض  يسبب  أن  ويمكن 
في التنفس بما في ذلك ضيق التنفس وسرعة 
المشاكل  والتعب وغيرها من  القلب  ضربات 

الصحية المزعجة.
ولكن أصحاب المنازل قد ال يعرفون حتى أن 
ويستنشقون  يؤذيهم،  بهم  الخاص  الغاز  موقد 
المواد الكيميائية الخطرة دون أن يكونوا على 

علم بذلك.
وهناك طرق أخرى يمكن أن تضر بها مواقد 
الغاز بالصحة، وفقاً للعلماء الذين حذروا أيضاً 
الحراري،  االحتباس  في  تساهم  قد  أنها  من 

بسبب غاز الميثان الذي تنتجه.
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روناهي / قامشلو ـ انتهت منافسات المرحلة الثانية من دوري الفرق الشعبية بمدينة 
قامشلو والمقام حاليًا على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو بتسجيل نتائج 

كبيرة ووصلت للفوز بـ 12 هدف دون رد في إحدى المباريات.

مثنى المحمود/ تل كوجرـ في األرياف تبقى لألطعمة المصنوعة يدويًا مكانتها على 
مائدة األسرة الريفية، وهذا حال الزبدة، والسمن العربي، اللذين يعدان وجبتن عريقتين 

على مر العصور، وإن تعددت أنواع المأكوالت الحديثة. 

نتائج كبيرة في منافسات المرحلة الثانية من دوري 
الشعبية بقامشلو الفرق 

أرقام فيدرر القياسية في مرمى أسهم 
نادال وديوكوفيتش

سلة إسبانيا تنجو من »الثورة« الفرنسية وتتّوج بطلة ألوروبا

الزبدة، والسمن العربي تراث ممتد على مر الزمان

هيئة التربية والتعليم في إقليم 
الجزيرة توزع القرطاسية على الطلبة 

المهّجرين في المخيمات

وانطلقت منافسات دوري الفرق الشعبية بمدينة 
قامشلو، في الثالث من شهر أيلول الجاري بعد 
غياب حوالي السنتين للبطوالت الرسمية لهذه 
الفرق، وذلك بمشاركة 20 فريقاً، مقسماً على 
الثانية  المرحلة  وشهدت  مجموعات،  أربع 
نتائج كبيرة ومباريات مثيرة باإلضافة لتطبيق 
عقوبات بحق مدربين وإداريين والعبين من 

الفرق المشاركة.
المباريات  العديد من  الثانية  وشهدت المرحلة 
فيها نتائج كبيرة ومنها فوز أخوة قدوربك على 
وإليكم  رد،  دون  هدف   12 بنتيجة  ميسلون 
النتائج كاملةً للمرحلة الثانية، والتي كانت على 

الشكل التالي:
ـ الطريق 3×0 التصدي.

ـ أسد هاللية 7×5 النضال.
ـ أمل حلكو 0×6 جوفنتوس.

ـ أخوة قدوربك 12× 0 ميسلون.
ـ آفدار 2×1 روج.

ـ شباب جرنك 2×2 هفال قدوربك.
ـ جزيرة كورنيش 3×2 أربيل.
ـ قناة السويس 2×0 روهالت.

وسوف تستمر منافسات الدور األول بعد لعب 
 ،2022/10/12 تاريخ  لغاية  مراحل  خمس 
للدور  يتأهل  وسوف  مرحلتين،  منها  وانتهت 
األول  المركزين  أصحاب  من  كالً  الثاني 

والثاني، من كل مجموعة.
الفرق  لدوري  المنظمة  اللجنة  اجتمعت  كما 
تقارير  دراسة  وبعد  قامشلو  بمدينة  الشعبية 
من  األولى  المرحلة  ومناقشة  المباريات، 

الدوري قررت اللجنة القرارات التالية:
ـ بحسب المادة 15من النظام الداخلي يتم إيقاف 
جرنك  شباب  فريق  من  علي  جكر  الالعب 
والالعب كمال العبدهللا من فريق النضال حتى 

نهاية الدوري.
عكو  محمد  أربيل  فريق  مسؤول  إيقاف  ـ 
ومدرب فريق بارتيزان شيخموس حسن حتى 

نهاية الدوري.
ـ عدم مرافقة الالعبين والمدربين والمسؤولين 

المعاقبين لفرقهم بأي صفة كانت.
فريق  من  موفق  علي  لالعب  إنذار  توجيه  ـ 

هفال قدوربك.
ـ توجيه إنذار لالعب فريق الهالل محمد سعيد 

أحمد.
ـ توجيه إنذار لمدرب فريق الهالل أحمد بدر.

أربيل  فريق  من  عكو  آالن  الالعب  إيقاف  ـ 
مباراتين متتاليتين لسوء السلوك.

حال حصول  في  المنظمة  اللجنة  قررت  كما 
أي عضو  أو  مدرب  أو  إداري  أو  أي العب 
من الفريق على البطاقة الحمراء يتم إخراجه 
بالقرار  االلتزام  عدم  حال  وفي  الملعب،  من 
الملعب يتم  لمدة 5 دقائق وخروجه من سور 
إنهاء المباراة من قبل مراقب المباراة والحكم 

ويخسر فريقه قانونياً 3×0.
نهاية  بعد  الشعبية  الفرق  ترتيب  أصبح  بينما 

المرحلة الثانية على الشكل التالي:

ـ المجموعة األولى: 
1ـ آفدار 6 نقاط +2.
 2ـ روج 3 نقاط +3.

3ـ الطريق 3 نقاط +3.
4ـ جزيرة غربي 0 نقطة -1.

5ـ التصدي 0 نقطة -7.

ـ المجموعة الثانية:
1ـ شباب جرنك 4 نقاط +3.

2ـ أسد هاللية 3 نقاط +2.
3ـ الهالل 3 نقاط +1.

4ـ هفال قدوربك 1 نقطة -1.
5ـ النضال 0 نقطة -5.

ـ المجموعة الثالثة:
 1ـ جوفنتوس 4 نقاط +6.

2ـ جزيرة غربي 4 نقاط +3.

 3ـ بارتيزان 1 نقطة +0.
4ـ أربيل 1 نقطة -1.  

5ـ أمل حلكو 0 نقطة -6.

ـ المجموعة الرابعة:
1ـ أخوة قدوربك 6 نقاط +13.

2ـ قناة السويس 3 نقاط +1.
3ـ روهالت 3 نقاط -1.

4ـ ميسلون 0 نقطة -12.
5ـ اتحاد المعلمين 0 نقطة -1.

قرر السويسري روجر فيدرر تعليق مضربه، 
عقدين  من  أكثر  دامت  تاريخية  مسيرة  بعد 
األرقام  من  العديد  فيها  حقق  الزمن،  من 

واإلنجازات التاريخية.
وقرر فيدرر اعتزال التنس مؤخراً بعد انتهاء 

بطولة كأس الفر.
وستكون العديد من األرقام التي حققها فيدرر 
نوفاك  الصربي  غريميه  أسهم  مرمى  في 

ديوكوفيتش واإلسباني رافائيل نادال.
ويتصدر فيدرر قائمة أكثر الالعبين حضوراً 
تصنيف  في  عالمياً  األفضل  الثالثي  ضمن 
رابطة محترفي التنس، إذ أنهى الموسم ضمن 

هذه القائمة في 15 موسماً، ويأتي خلفه نوفاك 
بـ 14 موسم ثم نادال بـ 13 موسم.

ويعد فيدرر أكثر الالعبين فوزاً في بطوالت 
مقابل 23  لقباً،   24 حقق  حيث  نقطة،   500

لنادال و14 لقب لنوفاك.
تحقيقاً  الالعبين  أكثر  هو  فيدر  أن  كما 
البطوالت،  من  الفئة  هذه  في  لالنتصارات 

وذلك بـ 178 انتصاراً، يليه نادال بـ 170.
ويملك فيدرر الرقم القياسي بعدد مرات الفوز 
بالبطولة الختامية لمحترفي التنس، برصيد 6 

ألقاب، مقابل 5 لنوفاك ديوكوفيتش.

فاز  من  أكثر  السويسري  األسطورة  يعد  كما 
البطولة، ب 59 انتصاراً،  بمباريات في هذه 

مقابل 41 للصربي.
االنتصارات  من  عدد  أكبر  فيدرر  ويملك 
خلقه  ويأتي  الصلبة،  األراضي  على   )783(

ديوكوفيتش )636(.
لأللقاب  حصداً  الالعبين  أكثر  أنه  كما 
لقباً   )63( مقابل  األرضية،  هذه  على   )71(

لديوكوفيتش.
الالعبين  أكثر  قائمة  يتصدر  فيدرر  أن  كما 
وصوال للنهائي في بطولة واحدة، إذ بلغ نهائي 
بطولة بازل في 15 مناسبة، فيمل وصل نادال 

إلى نهائي روالن جاروس 14 مرة.
حقق  سالم،  الغراند  بطوالت  صعيد  وعلى 
 369 في  االنتصارات  من  عدد  أكبر  فيدرر 
مباراة، ويأتي خلفه نوفاك ب 334 انتصارا، 

ونادال ب 313.
ونجح السويسري في بلوغ نصف النهائي في 
البطوالت األربع الكبرى 46 مرة، مقابل 43 

لنوفاك و38 لرفائيل نادال.

تّوج منتخب إسبانيا لكرة السلة، بطالً ألوروبا 
للمرة الرابعة في تاريخه، إثر فوزه المستحق 
المصادف  األحد  يوم   )76-88( فرنسا  على 
احتضنته  الذي  النهائي  في   ،2022/9/18

صالة )برلين أرينا( في العاصمة األلمانية.
الطرف األفضل  المنتخب اإلسباني، هو  كان 
على مدار المباراة، حتى أنه تمكن من ترجمة 
هذا التفوق، وأنهى الربع األول بفارق 9 نقاط 

.)14-23(
النصف  خالل  اإلسباني  االكتساح  ورغم 
األول، حيث وصل الفارق في بعض األحيان 
انتفضوا  فرنسا  العبي  أن  إال  نقطة،  لـ18 
نقطة  بفارق  الثاني  الربع  إنهاء  من  وتمكنوا 
وحيدة )24-23(، لينتهي الشوط األول بفارق 

10 نقاط لإلسبان )37-47(.
فرنسية  »ثورة«  شهدت  الثاني،  الشوط  بداية 

إلى  المباراة رأسا على عقب  تقلب  أن  كادت 
أن تقلص الفارق في بعض أوقاته إلى 3 نقاط، 
لكن خبرة وحنكة المدرب اإليطالي المخضرم 
سرجيو سكاريولو، مّكنت اإلسبان من العبور 
بفارق  التأخر  رغم  األمان  لبر  الثالث  بالربع 
مجمل  في  بالتقدم  ولكن   ،)20-19( نقطة 

النتيجة بنفس فارق الربع األول )66-57(.
التفوق  فعاد  واألخير،  الرابع  الربع  في  أما 
بفارق 3  لينتهي  لإلسبان من جديد،  الواضح 
نقاط، ويُعلن عن تتويج إسبانيا بطلة ألوروبا 
بنتيجة إجمالية في اللقاء بفارق لتنتهي المباراة 

بفارق كبير 12 نقطة بنتيجة )76-88(.
اإلسباني  »الماتادور«  يعود  النتيجة،  بهذه 
سنوات،   7 غياب  بعد  الذهب  لحصد  مجدداً 
وهي   ،2015 نسخة  في  له  لقب  آخر  منذ 
المرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام )2009، 

2011، 2015(، ليفض الشراكة مع ليتوانيا، 
تتويجاً  العجوز  القارة  منتخبات  أكثر  كثالث 
 14( السوفييتي  االتحاد  منتخبي  بعد  باللقب 

لقبًا(، ويوغوسالفيا )8 ألقاب(.
كما أن هذه هي المرة الثانية التي يتفوق فيها 
اإلسبان على الفرنسيين في مباراة اللقب، بعد 
التي   2011 بطولة  في  األمر  هذا  حدث  أن 

استضافتها ليتوانيا.
بدور  الفرنسي  المنتخب  اكتفى  جانبه،  من 
بالبطولة،  تاريخه  في  الثالثة  للمرة  الوصيف 
لقبه  منذ  التتويج  منصات  عن  غيابه  ليستمر 

األول في 2013 على حساب ليتوانيا.
الميدالية  حصد  قد  ألمانيا  منتخب  كان 
مباراة  في  بفوزه  الثالث،  المركز  البرونزية، 
-82( بنتيجة  بولندا  على  المركز  هذا  تحديد 

69(، وذلك قبل إقامة المباراة النهائية.

فيها  يوضع  التي  القربة«  الشكوة«  خض 
اللبن؛ الستخراج الزبدة، ثم االنتقال إلى عكة 
خالل  نشاهده  قد  مظهر  الظرف«،  السمن« 
مسيرة حياتنا، أو قد ال نصادفه أبداً، خصوصاً 
بعد أن أصبح إنتاجه قليالً في األرياف، ويكاد 
واستخدامه  إنتاجه،  في  االقتصار  يكون  أن 

على البدويين فقط.

الشجوة« الشكوة«
 

وللتعرف على الشجوة بطبيعتها، واستخدامها 
يجدر بنا االنطالق، نحو القرى المحيطة ببلدة 
الذين  البداة،  خيم  بعض  وقصد  كوجر،  تل 
يتنقلون هربا من الجفاف وطلب الماء، والكأل، 
األراضي  حول  الرحال  بهم  حطت  حتى 

الزراعية المروية، هذا العام.
البالغة من  لنا الجدة )سعدى الحمادة(  تحدثت 
العمر ثمانية وثمانين عاماً، عن طريقة صناعة 
الذبيحة  جلد  سلخ  بعد  قالت  حيث  الشجوة، 
الدم،  )غنم- ماعز( يغسل الجلد، وينظف من 

ثم يُملح الجلد، ويترك حتى يجف تماماً، وبعد 
الماء  والقليل من  ذلك، يضاف طحين وملح، 
وتستغرق  يجف،  حتى  ويترك  الجلد،  داخل 
يلزمه  حاراً  الجو  كان  فإن  أيام،  عدة  العملية 
الجو  إذا كان  أما  أيام،  ليجف ثالثة أو خمسة 
بارداً، فيترك الجلد لعشرة أيام، وبعدها يغسل 
أخرى،  مرة  ويملح  وينظف،  حار،  بماء 
ويترك حتى يجف نهائياً، بعدها يخاط الجلد، 
ويترك الفم مفتوحاً، وهو يمثل رقبة الذبيحة، 
شوكي،  نبات  وهو  »العاكول«  جذر  يدق  ثم 
ويطبخ، ويوضع على الجلد، ويترك يومين أو 
ثالثة أيام، حتى يجف، ثم يرش عليه مسحوق 
أحمر  الجلد  لون  يصبح  حتى  الرمان،   قشر 
الجلد،  يغسل  بعدها  والخارج،  الداخل  من 
ويوضع فوقه وزن ثقيل؛ لكي يجف تماماً من 
أما  لالستخدام،  صالحاً  يصبح  وعندئٍذ  الماء، 
سألنا  فقد  واستخدامها،  الحالي  تواجدها  عن 
تعد  لم  فأجابتنا: عملياً  العبد(  المواطنة )هدى 
»الشجوة« مستخدمة في األماكن، التي تصل 
إليها الكهرباء، وذلك بسبب االستعاضة عنها 
الغسالة  تشبه  تسمى »الخضاضة« وهي  بآلة 
تتطلب  وال  حجماً،  أصغر  ولكنها  العادية، 
»الشجوة«،  تطلبهما  اللذين  والجهد،  الوقت 
في  تقريباً  انتهى  استخدامها  فإن  هذا  وعلى 
فيما  كبيرة  تشكل ضرورة  أنها  غير  الريف، 

يتعلق بأهل البادية.

طقوس الزبدة

للزبدة قيمة غذائية عالية؛ الحتوائها على نسبة 
مرتفعة من الدهون، والفيتامينات مثل )أ، د، 
ك( كما أن لها طعما، ومذاقا، ممزوجا، بعراقة 
اللقمة الممزوجة بسنوات من التاريخ الطويل 
الريف،  أبناء  لدى  الطعام  مائدة  تصدر  في 

الخاصة،  طقوسها  للزبدة  البادية،  وأبناء 
وطريقة استخراجها ال يتقنه سوى تلك النساء، 
واقتصار  الحرمان،  سنين  قارعن  الالتي 
الطعام فقط على ما تنتجه المواشي، وفي هذا 
العويس(  المواطنة )سلمى  لنا  تحدثت  السياق 
التي ورثتها عن  الزبدة،  عن طريق تحضير 
يضاف  ثم  اللبن،  بوضع  األمر  يبدأ  إذ  أمها، 
الماء البارد معه داخل »الشجوة«، وتبدأ المرأة 
توليد  هذه  التحريك  عملية  وتسبب  برجها، 
حركة دائرية للّبن داخل »الشجوة«؛ ما يؤدي 
ذلك جمع  اللبن، منتجاً  إلى خروج الدهن من 
الزبدة على األطراف الداخلية »للشجوة«، أما 
استخراجها  بعد  »الزبدة«  حفظ  طريقة  عن 
من »الشجوة« فقد أفادتنا قائلةً: إن كان إنتاج 
»الزبدة« يفوق االحتياج اليومي، يتم حفظها، 
الملح  بإضافة  وذلك  »المزبد«  يُسمى  فيما 

إليها، تمهيداً لصنع السمن البلدي.
 ومن الجدير بالذكر، أن طقس خض الشجوة 
كانت  ما  وكثيراً  ومميزاً،  خاصاً  طقساً  يعدّ 
ترافقه الكثير من األغاني واألناشيد، ومنها ما 
ذكرته لنا الحجة )ريمة الورد( قائلة: »أخّض 
»الزبدة«  وأعطي  وأسويها،  »الشجوة« 

لراعيها، كذلك تفعل النسوة أمثالي كلهن«.
والغنم  »عالبشري«  رحنا  »سنة  مضيفة: 
ما  والزبدة  بالحسرة،  والشنينة  ضيعناها، 

نلكاها«.

من الزبدة إىل السمنة

كيف  بإعجاب  يتذكرون  الريف  أبناء  زال  ال 
أيام زمان،   بالريف  السن  الكبيرات في  كانت 
من  لديهن  تراكمت  وبما  بالفطرة،  ماهرات 
خبرة، في عمل السمن الحر، المستخرج من 
بعد إضافة  اللبن،  يهيئن  فقد كن  لبن األغنام، 

يغلينه  أن  اعتدن  الالتي  الحليب،  إلى  الخثرة 
غنم،  وبعر  حطب،  نار  على  نحاسي،  بقدر 
وفي الصباح الباكر، يقمن بوضع اللبن داخل 
العائلة منه  اقتطاع وجبة فطور  بعد  الشجوة، 
في  اللبن  بخض  عندئذ  يباشرن  حيث  بإناء، 
الشجوة، بعد هزها باليد، لعدة مرات متتالية، 
ثم يتم حفظه خالل اليوم، حيث لم تكن هناك 
وسائل تبريد وال ثالجات آنذاك، وتتكون الزبدة 
الخام بعد أن تنفصل من اللبن بالخض، إذ تقوم 
ثم  اليد،  بكف  الشجوة،  داخل  بتكتيلها  البدوية 
تقوم بإخراج الزبدة بيدها من الشجوة، فتضعها 
ويتم  صغير،  خروف  جلد  وهو  المزبد،  في 
تجميع الزبدة لمدة أسبوع حتى يمتلئ المزبد، 
وتضيف  النار،  على  قدر  في  طهيها   يتم  ثم 
كمصفى،  يعمل  حنطة،  جريش  من  شيئاً  له 
لتصفية الدهن الحر، تسمى الخالصة، وتؤكل 
المصفى،  الحر  السمن  يعزل  حيث  كطعام، 
لالستهالك  )العكة(  المدهنة  في  ويوضع 
الظرف،  في  يوضع  منه  يفيض  اليومي، وما 
وهو جلد نعجة، أو جلد كبش، مدبوغ، ومهيأ 
للخزن، ليتم تجميع السمن األسبوعي فيه، ثم 
يوضع بعد أن يمتلئ بالسمن في الوادي، الذي 
على  يقوم  الطين،  من  مستطيل  صندوق  هو 
أربعة قوائم بارتفاع بسيط، لحفظ الظرف بما 

فيه من السمن، أثناء فترة التخزين، حيث يتم 
وغلقه  بالطين،  المدورة  األمامية  فتحته  ملط 

بالكامل، إلى أن يحين فصل الشتاء.

فصل التذوق

بحلول فصل الشتاء، تقوم البدوية بفتح الواوي 
من  الظرف  فوهة  تستخرج  حيث  عادة، 
يدها،  كف  بقبضة  وتعصرها  الواوي،  فتحة 
المخزون  السمن  من  حاجتها  منها  لتستخرج 
فيه، لالستهالك العائلي الشتوي، أو ما تعتزم 
بيعه منه، ثم بعد ذلك تعقدها وتعيدها إلى داخل 
كن  منهن،  البعض  أن  إلى  ويشار  الواوي، 
يضفن قليالً من الدبس الخام، الذي يصنعنه من 
الظرف، حيث  داخل  الحر  الدهن  إلى  التمر، 
حتى  شهية،  بنكهة  حلواً،  مذاقاً  الدهن  يعطي 
الدسمة  الطعام  لوجبة  ودبس  حر،  دهن  قيل 
آنذاك، تلك هي باختصار، طريقة عمل صنع 
اليوم مع  افتقدناها  التي  التراثية،  الحر  السمن 
الصناعي،  بضجيجها  إلينا،  العصرنة  زحف 
وغزو منتجات الغذاء الصناعي موائدنا، التي 
وبكيميائياتها  الفجة،  بنكهاتها  مذاقنا  أفسدت 
الحافظة، أو فساد بعضها بطول فترة تخزينها.

إقليم  في  والتعليم  التربية  هيئة  وزعت 
 6000 على  مدرسية  قرطاسية  الجزيرة 
منطقة  من  قسراً  مهجرين  وطالبة  طالب 
المحتلة، ممن يقطنون مخيمات  كانيه  سري 

التهجير في مقاطعة الحسكة.

وافتتاح  الجديد،  الدراسي  العام  بداية  مع 
المدارس أبوابها أمام الطلبة في شمال وشرق 
سوريا، في يومها األول، بادرت هيئة التربية 
والتعليم في إقليم الجزيرة إلى توزيع قرطاسية 
التهجير  مخيمات  في  الطلبة  على  مدرسية 
ضمن مقاطعة الحسكة، المخصصة للمهّجرين 
قسراً من منطقة سري كانيه المحتلة من قبل 

جيش االحتالل التركي، ومرتزقته.
عليها  أشرفت  التي  التوزيع  عملية  وشملت 
والتعليم  التربية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة 
توزيع  خليل،  روهات  الجزيرة  إقليم  في 
في  وطالبة  طالب   6000 على  القرطاسية 
في  كانيه«  وسري  كاني،  »واشو  مخيمي 
مركز مقاطعة الحسكة، في مسعى من اإلدارة 

المهّجرين،  الطلبة  احتياجات  لتوفير  الذاتية 
وتخفيف المصاريف عن ذويهم.

وضمت القرطاسية المدرسية الموزعة »دفاتر 
وأقالماً، ودفاتر رسم، وألواناً«.

وعلى الرغم من الظروف القاسية، التي تمر 
دولة  هجمات  من  سوريا  وشرق  شمال  بها 
الطوارئ  وحالة  المستمرة،  التركي  االحتالل 
العملية  إن  إال  الذاتية،  اإلدارة  من  المعلنة 

التربوية تسير بخطاً ثابتة نحو األمام.
في  والتعليم  التربية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة 
لوكالة  قالت  خليل(،  )روهات  الجزيرة  إقليم 
الظروف  من  الرغم  »على  هاوار  أبناء 
العصيبة واألوضاع غير المستقرة، إال أننا في 
هيئة التربية والتعليم قمنا بالتحضيرات الكاملة 
في  ألبنائنا  التعليم  وتوفير  المدارس،  الفتتاح 

المنطقة«.
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تولستوي... ما معنى الحياة؟

ألول مرة بعد التهجير... 
حركة الثقافة والفن في 

إقليم عفرين تخرج دورتين 
الموسيقية للنوتة 

قلعة صالح الدين األيوبي في مدينة 
القاهرة 1176م

باسلة موسى زعيتر

»تنازل عن كثير من ممتلكاته للفالحين كيال 
يظلوا عبيداً... كيف أبصر تولستوي هللا في 

قلبه؟«
أن تنقذ ذاتك من فخ الحياة، ليس  ليس يسيراً 
سهالً أن تدرك نفسك جيداً، وتعرف ماذا تريد، 
إنه أمر شائك جداً بحثك عن أسباب وجودك، 
أو  لتحقيقه،  تسعى  الذي  بالهدف،  تقتنع  وأن 
بجدوى إدراكه، دوامة من التساؤالت كثيراً ما 
تسرقنا من واقعنا، وتلقينا في مهب الشك، ولن 
والوجود،  الخلق  في  عبثية  فال  العبث،  نقول 
تولستوي  نيقواليفيتش  )ليو(  ليف  لكن 

باحثاً  بعيداً  األفكار  أخذته   ،)1910–1828(
ظمأ  يبلل  رمق  عن  منقباً  »الحقيقة«،  عن 
التي  واألسرار  الكون،  معرفة  إلى  روحه 
تدفعنا إلى البقاء على وجه هذه األرض المألى 
بالتناقضات، وهو الذي أّرقته غرائب الناس، 
وأحالمهم  نفوسهم  في  التفكر  على  وحملته 

وهواجسهم.
هذا الرجل الذي ينتمي إلى عائلة نبيلة، ولديه 
كل ما يحلم به أي إنسان على وجه األرض، لم 
تستطع المادة أن تقيده، بل تخلى عن كل شيء 
الطويلة  مسيرته  في  وحاول  غايته،  أجل  من 
معنى  من  لحياتي  »هل  سؤال:  عن  اإلجابة 
يعجز عن القضاء عليه الموت، الذي ينتظرني 

بفارغ الصبر؟«.
القصد من ذلك، هو نكران حياته مع  لم يكن 
أنه فكر غير مرة في االنتحار، لكنه أراد أن 
الكامن وراء خلقه وعيشه من  السبب  يعرف 
أجل الشعور بالراحة والسالم الداخلي، »فهو 
ولعل  الشقاء«،  بالخالص من  الوحيد  الرجاء 
هذا ما بحثت عنه الفلسفة في تاريخها، جاهدةً 

في بلورة الغاية من الوصول إلى هللا، والكشف 
عن مكامن اإلنسان، والكون الخفية والعصية 
يتعلق  فيما  المحدود  واالستيعاب  الفهم  على 

بالطاقات البشرية.
في رحلة البحث هذه، لجأ تولستوي إلى وسائل 
كثيرة، وتوصل إلى قناعات عديدة، كأن تكون 
العائلة، أو الشعر والفن، أو القوة، أو الشهرة 

والمال، أو النمو الحاصل على جميع الصعد 
المفهوم  تبين  التي  هي  الحياتية  والمستويات 

الحقيقي للحياة وسبب العيش.
فكره  أمام  تتالشى  كانت  ما  سرعان  لكنها   
قد  أنه  ظن  حتى  المعرفة،  إلى  الجامح 
النظرية  العلوم  إلى  اللجوء  في  ضالته  يجد 
أيضاً،  محدودةً  ظهرت  أنها  إال  والطبيعية، 
»اعتراف«:  كتابه  في  عنه  تحدث  ما  وهذا 
ألنها  فائقة،  وضعية  أهمية  الطبيعية  »للعلوم 
تظهر لنا عظمة القوة الفكرية، التي أعطيناها 
عن  تخرج  أال  شرط  على  والدرس،  للبحث 
وللعلوم  المجردة،  المادية  مباحثها  دائرة 
تظهر  ألنها  الحياة،  في  كبيرة  أهمية  النظرية 
حصره  إذا  اإلنسان،  فكر  في  الكائن  عظمة 
يذهب  ولم  به،  المختصة  الدائرة  في  صاحبه 
إلى ما ليس من خصائصه خارج حدود علوم 

ما وراء الطبيعة والفلسفة«.
بينما  بالكفر،  تولستوي  اتهم  مواقفه،  نتيجة 
في الحقيقة كان يبصر هللا بعين قلبه بعيداً من 
الصدق  إلى  ودعا  الفارغة،  االدعاءات  كل 
القول والعمل، فواءم بين ما قرأه وتعلمه  في 
وبين تصرفاته، وتنازل عن كثير من ممتلكاته 
المدارس  وأنشأ  عبيداً،  يظلوا  كيال  للفالحين؛ 
الفقراء،  أبناء  يتعلم  والمزارع كي  القرى  في 
والجهل  الظلم  ويقتلوا  الحقيقي،  النور  ويروا 

في عقولهم وقلوبهم.
بكل  والسلم«  »الحرب  صاحب  يقتنع  لم 
جاءت  اليأس،  مرحلة  إلى  وصل  حتى  هذا، 
الخالصة في إجابته عن سؤال »ما الحياة؟« 
عن  قاصرة  البشرية  المعرفة  أن  رأى  حيث 
كل  لتفسير  السعي  عن  فكف  عنه،  اإلجابة 
شيء، إذ ال يمكن قياس ما وجده في المواضيع 
الالهوتية على أساس األمور العلمية على حد 
رأيه »أصل إلى غير المدرك فأرى وأفهم أنه 
غير مدرك وأرجع عنه من تلقاء ذاتي، وليس 
ألن الرجوع عنه محتّم علي أن أعمل به من 

غير درس وال بحث«.

البشرية  القدرات  بمحدودية  التسليم  نقرأ  هنا 
الفكر  في  لضعف  ليس  الخالق،  قدرات  أمام 
والسعي، إنما نتيجة إيمان عميق بأن هللا الذي 
تسيير  على  القادر  وحده  هو  شيء  كل  دبر 
أسباب  الذي وضع  وهو  يشاء،  كيفما  األمور 
الذي  اإليمان  »وهو  البشر  دواخل  في  الحياة 
يساعد الناس على الغبطة في الحياة«، شرط 
واألخطاء  الشوائب  من  حياتهم  يخلصوا  أن 
الحقيقي  النور  إلى  ينظروا  وأن  والمعاصي، 
أيامهم،  تغمر  التي  للظلمة  يستسلموا  أن  ال 
ألن اإلنسان العاصي لم يتمكن يوماً من رؤية 
أعماقه  ينبع من  فنورها  الحقيقة مهما حاول، 
الصادقة، وخالص البشري يكون بالتقرب إلى 
هللا وحده »وهو ال يستطيع أن يخلص نفسه إال 

بالعمل بكلمة هللا«.
الروائية والفكرية  إن قارئ كتابات تولستوي 
والمبادئ  القيم  ترسخ  يرى  فيها  والمتأمل 
اإلقطاعية،  مبدأ  رفض  فقد  لديه،  والفضائل 
من  الدين  رجال  بعض  به  قام  ما  وخالف 
في  ونقد  واألخالق،  الدين  إلى  تسيء  أعمال 
كتابه »في الدين والعقل والفلسفة« تلك اآلراء 
الفلسفية التي ترد التعلق بالدين إلى الخوف من 
ظواهر الطبيعة غير المفهومة، بينما »العداء 
الحقيقي للدين يكمن في عدم الرغبة في اتباع 
ضبط  على  تحض  التي  األخالقية  النواميس 

النفس«، فهذا األمر له جذوره األخالقية.
ذكره  ما  نورد  باإللحاد،  اتهامه  على  رداً 
تولستوي من أن »الدين يؤسس عالقة اإلنسان 
بخالقه،  أو  حوله  من  المحدود  غير  بالعالم 
واألخالق التي ترشد سلوكياتنا في الحياة تنبع 

من هذه العالقة«. 
أشكال  رفضه  تولستوي  حياة  في  يلفت  ومما 
بالالعنف،  مقاومته  إلى  دعا  إذ  كلها،  العنف 
وهذا ما تحدث عنه في كتابه »ملكوت هللا في 
داخلكم«، إذ امتنع عن تقبل كل ما ال يصب في 
مصلحة بني البشر، فرفض أن يقتل اآلخرون 
مهما كانت األسباب باسم الدين، ورفض تلك 
الشعوب  ضد  الروس  خاضها  التي  الحروب 

أنه  خصوصاً  مسمياتهم،  بمختلف  األخرى 
مستفيداً  تركها،  ما  سرعان  ثم  فيها،  شارك 
اإلنسانية،  حقوق  عن  الدفاع  في  تجربته  من 
بالمحبة  فيها  للجميع، والكل شركاء  فاألرض 
الصراعات  تلك  إلى  داعي  وال  والتعاون، 

الدموية التي تفقد العالم إنسانيته وجماله.
المسيح  دعوى  إثبات  حاول  الصدد  وبهذا 
من  واصفاً  تعاليمه،  إلى  مرتكزاً  السلمية  إلى 
يجادلون في هذا األمر بـ »الدنيويين«، إذ يقول 
»وآنذاك بّشر المسيح بتعليمه الذي ال ينحصر 
بالعنف، وإنما هو  فقط في عدم مقاومة الشر 
تعليم يتعلق بفهم جديد للحياة، والذي جزء منه، 
أو بالحري تطبيقه في الحياة االجتماعية، كان 
التعليم بوسيلة القضاء على الصراع بين البشر 
العنف  استخدام  عدم  من خالل  وإنما  جميعاً، 
من قبل أي كان، وبخاصة السلطات، ضد أي 

كان، في أي حال من األحوال«.
عنف  بالال  المناداة  مبدأ  أن  ذكره،  والجدير 
أثمر فيما بعد، وقد نشأت ثورات كثيرة تعتمد 
تأثير  تؤكد  ولعلها  المدني،  العصيان  على 

مبادئ تولستوي في الفكر العالمي.
التعبير  في  البساطة  تولستوي  اعتمد  لقد 
ثورته  وفي  والفكرية،  الفلسفية  آرائه  عن 
االجتماعية واألخالقية، واستطاع أن ينقلنا إلى 
ونال  والعطاء،  بالحب  العامر  السلمي  عالمه 
شهرةً واسعةً ومكانةً ساميةً في الفكر واألدب، 
وأوصى  عبقرياً،  كاتباً  لينين  فيه  رأى  وقد 
بنشر  االشتراكية  أكتوبر  ثورة  انتصار  بعد 
في روسيا  الرقابة  منعتها  التي  مؤلفاته  جميع 
القيصرية، وفي ذلك انتصار لإلنسان ولألدب.

الثقافة  حركة  نظمت  الشهباء-  روناهي/ 
-9-18 األحد  يوم  عفرين  إقليم  في  والفن 
2022 احتفالية في صالة ميتان الثقافية في 
بمناسبة  الشهباء،  بمقاطعة  األحداث  ناحية 

تخريج دورتين للنوتة الموسيقية.

حركة  في  اإلداري  ألقى  االحتفالية  وخالل 
الثقافة والفن في إقليم عفرين إسماعيل أحمد، 
بتخريج  وذويهم  الطلبة  بدايتها  في  هنأ  كلمة 
الدورتين، كما أكد بأنها خطوة مهمة في ظل 

ما يشهده مهجرو عفرين من ظروف قاسية.
وتابع إسماعيل: »إن االحتالل التركي يحاول 
يوم  كل  ففي  ثقافتنا،  محو  كلها  وبالوسائل 
ومحاوالت  التركي  للقصف  مناطقنا  تتعرض 
المجتمع،  إرادة  شل  في  الخاصة  الحرب 

وباألخص عمادها؛ أي المرأة والفئة الشابة«.
وفي ختام حديثه نَوه إسماعيل: »إن اإلصرار 
المستحيل،  وتتحدى  اإلبداع  تخلق  واإلرادة 
فإن  صعوبات  من  اليوم  نعيشه  ما  ظل  وفي 
ضروري،  المستمر  النضال  على  اإلصرار 
لنا  مباركة  خطوة  الدورة  هذه  مثل  وتخريج 

اليوم«.
من ثم وزعت الشهادات على الطلبة من قبل 
في  والفن  الثقافة  وهيئة  والفن،  الثقافة  حركة 
إقليم عفرين، وتخللت االحتفالية مقاطع غناء 

من الطلبة.
والجدير ذكره، بأن الدورتين ضمت 45 طالباً 
وطالبة على المستويين األول والثاني/ نظري 
وعملي/، وهي للمرة األولى منذ التهجير من 

عفرين.  

مدينة  في  األيوبي(  الدين  صالح  )قلعة  تعدّ 
األيوبية،  الكردية  اآلثار  أشهر  من  القاهرة 
في  القديمة  اإلسالمية  المعالم  أهم  وإحدى 

المدينة.
الدين  الكردي األيوبي صالح  السلطان  شرع 
القلعة  تشييد  في  أيوب(  بن  يوسف  )السلطان 
سنة 1176م، فوق جبل المقطم بمدينة القاهرة 
إنه  إال  الهواء،  بقبة  يعرف  كان  موضع  في 
أخوه  قام  لذلك  حياته،  في  تشييدها  يتمم  لم 
الكامل(  )الملك  العادل  بن  الكامل  السلطان 
باستكمال عملية بناء القلعة عام 1208م، وقد 
أول  وكان  أيضاً،  الجبل  بقلعة  القلعة  سميت 
من سكنها هو السلطان الكردي األيوبي الثاني 
الملقب بـ )الملك الكامل( واتخذها مقراً لحكم 

الدولة األيوبية.
شهدت أسوار )قلعة صالح الدين األيوبي( في 
القاهرة أحداث تاريخية مختلفة خالل العصر 
الحملة  وأيام  المماليك  وعصر  األيوبي، 
الفرنسية على مصر، حتى تولي )محمد علي 
باشا( حكم مصر، والذي أعاد اليها ازدهارها 

بعد أن اتخذها مقراً لحكمه.
مدينة  في  األيوبي(  الدين  صالح  )قلعة  تعد 
وإحدى  الحربية،  القالع  أفخم  من  القاهرة 
القرون  حروب  على  الشاهدة  العالم  آثار  أهم 
الوسطى، وتعدّ من أهم معالم مصر التاريخية 
غير الفرعونية، وقد ساهم موقع القلعة المرتفع 
في كشف مدينة القاهرة بشكل كامل؛ ما ساهم 

في اإلشراف عليها وحمايتها من الغزاة.
حرص السلطان )صالح الدين( على أن يكون 
للقلعة أربعة أبواب، لتطل باتجاهات مختلفة، 
وذلك لتحصين القلعة وتأمينها بشكل تام، كما 
التجهيزات  بأعلى  القلعة  تجهيز  على  حرص 

العسكرية في ذلك الوقت.
كذلك حفر بئراً عميقة داخل القلعة، بلغ عمقها 
85 متراً، ليوفر المياه لجنوده، ولسكان قلعته 

في حالة منع الماء عنها، أو في حالة تعرض 
ُعرفت  وقد  األعداء،  من  الحصار  الى  القلعة 
البئر باسم »بئر جوزيف« وعرفت أيضاً باسم 
»بئر الدوامة«، ومازال يمكن رؤية هذه البئر 

حتى اآلن.
الدين  صالح  أقامه  الذي  السور،  ساهم  كما 
ويعد  الغزاة،  ضد  عنها  للدفاع  القاهرة  حول 
دور  أكملت  التي  الحربية،  المنشآت  أهم  من 
يحتوي  حيث  الوسطى،  العصور  في  القلعة 
لتوفير  وذلك  برجا،   13 على  القلعة  سور 

الحماية الدائمة لجنود القلعة وسكانها، وتضم 
القلعة عدة مساجد، أشهرها )مسجد محمد علي 
إضافة  تم  كما  باشا(،  سليمان  و)مسجد  باشا( 
العديد من المتاحف بهذه القلعة مثل: )متحف 
و)متحف  العسكري(  و)المتحف  العربات( 
على  تحتوي  المتاحف  هذه  وجميع  الحديقة( 
التي  النادرة،  األثرية  القطع  من  كبير  عدد 

ترجع إلى فترات تاريخية مختلفة.
وكاالت

مركز األخبار - بمناسبة الذكرى السنوية 
نوروز  رابطة  نظمت  لتأسيسها،  الثامنة 
الثقافية واالجتماعية احتفالية بمقرها في 
العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور العديد 

من أبناء الشعب الكردي .
صمت  دقيقة  بالوقوف  بدأت  االحتفالية   
على أرواح شهداء الحرية، ومن ثم رحبت 
عضوة الهيئة اإلدارية في الرابطة نسرين 
برو بالحضور وتطرقت إلى مسار تأسيس 
وبذلوا  ساهموا  الذين  كل  شاكرةً  الرابطة، 
وتفعيل  تطوير  سبيل  في  حثيثة  جهوداً 

نشاطات الرابطة على كافة األصعدة.
ألهم  السنوي  للتقرير  عرض  ذلك  تال 
حيث   ،2022 لعام  الرابطة  نشاطات 

رئيس  حسن،  جمال  قبل  من  قراءته  تمت 
وبعد  االجتماعية،  الثقافية  نوروز  رابطة 
من  الرابطة  عمل  مجاالت  استعراض 
االحتفالية  اختُتِمت  قصير،  فيديو  خالل 
»والتي  الرابطة  فرقة  أحيَته  فني  بحفل 

روجيه« للثقافة والفن.
واالجتماعية  الثقافية  نوروز  ورابطة 
لبنان،  في  الكردي  الشعب  بنشاطات  تهتم 
تنظيم  شأنها  من  التي  الفعاليات  وتنّظم 
الجالية، وتهدف إلى المساهمة في نشاطات 
تربوية  ومشاريع  صحية،  اجتماعية، 
والتراثية  الفنية  المواهب  وتنمية  وثقافية، 
والفلكلور الكردي، وتوعية وتدريب المرأة 
من الناحية االجتماعية، السياسية والثقافية، 

وتعليم اللغة الكردية وتعريف هويتها.

جينا  تصفية  أعقاب  في  األخبارـ  مركز 
الحجاب«  »متابعة  يد شرطة  على  أميني 
التابعة للنظام اإليراني، تم إطالق فعاليات 
النساء  العديد من المدن، حيث قصت  في 
هناك  يكن  لم  »إذا  شعار  تحت  شعرهن 

شعر، فال توجد خطيئة«.
اعتقلت  قد  اإليرانية  السلطات  وكانت   
)مهسا(  أميني  جينا  الشابة  الكردية  المرأة 
أثناء زيارة عائلتها لطهران، وقامت شرطة 
للنظام اإليراني  التابعة  »متابعة الحجاب« 
مكشوفاً،  كان  شعرها  أن  بحجة  بتعذيبها 
على  مباشرة  لضربات  تعرضها  ونتيجة 
غيبوبة،  في  جينا  دخلت  الرأس،  منطقة 
وبعد سماع  حياتها،  فقدت  أيام  ثالثة  وبعد 
من  العديد  في  النساء  خرجت  استشهادها 
بقص  وقمَن  الشوارع  الى  اإليرانية  المدن 

شعرهن تنديداً بالمجزرة.

بينما أطلقت المعارضة في إيران حملة تحت 
شعار »ألغوا شرطة متابعة الحجاب«، إال 
أن النساء لم يدعمَن هذه الحملة وأشرن الى 
أنها ستحد من غضب الشعب ضد النظام، 
وتمت دعوة كافة النساء إلى المشاركة في 
توجد  فال  هناك شعر،  يكن  لم  »إذا  فعالية 
بينما  شعرهن،  بقص  وقمَن  خطيئة«، 
في  المشهورات  النساء  من  العديد  ظهرت 
إيران أمام العدسات وهن يخلعَن حجابهن 

متحديات الحكومة اإليرانية.

نائب قائد مجلس الباب العسكري: مستعدون 
لردع أي عدوان يستهدف أمننا واستقرارنا

العميد علي الحسن: معضلة الهول قضية دولّية يجب حّلها 

رابطة نوروز تحتفل بمرور 
ثماني سنوات على تأسيسها 

تنديدًا بجريمة تصفية جينا أميني 
إيرانيات يقمَن بقص شعرهن

مجلس  قائد  نائب  أشار   - األخبار  مركز 
االحتالل  هدف  أن  إلى  العسكري  الباب 
المنطقة  استهداف  من  ومرتزقته  التركي 
المزيد من األراضي السوريّة،  هو احتالل 
والعبث بأمن واستقرار شعوبها المتعايشة، 
الباب  مجلس  قوات  استعداد  على  مؤكداً 
يهدد  للتصدي ألي عدوان  التام  العسكري 

أمن واستقرار المنطقة.
ترتكبها  التي  االنتهاكات  مسلسل  ويستمر 
المنطقة،  بحق  التركي  االحتالل  دولة 
في  واألساليب  الوسائل  شتى  مستخدمةً 
تهجير  بهدف  واستقرارها،  أمنها  استهداف 
فيها  الفوضى  وخلق  األصليين،  سكانها 
حرروها  الذين  الشهداء  بمكتسبات  والعبث 

من مرتزقة داعش.
الباب  مجلس  قائد  نائب  تحدث  ذلك  حول 
هاوار  لوكالة  عريمة  يوسف  العسكري، 
الشرقي  الباب  قرى ريف  »تتعرض  فقال: 

المحرر، جب الحمرة والبوغاز والكاوكلي، 
اآلهلة بالسكان، لقصف شبه يومي من قبل 
قواعدهم  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
الموجودة في األراضي السوريّة المحتلة«.

وأضاف عريمة: »ازدادت تحركات مرتزقة 
في  التماس  خطوط  على  التركي  االحتالل 
التحركات  هذه  وأغلب  األخيرة،  اآلونة 
يعززون  حيث  الليل،  منتصف  في  تكون 
السوريّة  األراضي  في  الموجودة  قواعدهم 
التي يحتلونها، نحن مستعدون للتصدي ألي 

التركي  االحتالل  قصف  تسلل،  أو  هجوم 
مستمر على المواطنين األبرياء بشكٍل شبه 
يومي، مستخدماً كافة أنواع األسلحة الثقيلة 
في  كبيراً  أضراراً  يسبب  ما  والمتوسطة، 

ممتلكاتهم ومنازلهم«.
التركي من استهداف  وعن هدف االحتالل 
االحتالل  »هدف  عريمة:  أوضح  المنطقة، 
والهلع  الخوف  زرع  هو  القصف  هذا  من 
واستقرار  أمن  وزعزعة  األهالي،  بين 

المنطقة، بهدف توسيع رقعة احتالله«.
العسكري  الباب  مجلس  قائد  نائب  واختتم 
يوسف عريمة حديثه بالقول: »بدورنا، نحن 
مقاتلو مجلس الباب العسكري على استعداد 
تام للتصدي ألي عدوان يمّس أرضنا التي 
تحررت بفضل دماء شهدائنا األبرار، ولن 
بأمننا  يعبث  أن  التركي  لالحتالل  نسمح 
واستقرار مناطقنا، وسنبقى السد المنيع أمام 

هجمات االحتالل التركي ومرتزقته«.

العامة  القيادة  عضو  أكد   - األخبار  مركز 
لقوى األمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، 
العميد علي الحسن، أن معضلة مخيم الهول 
ليست محلية إنما دولية، وأن خطر المخيم 
ما زال قائماً على الرغم من نجاح مرحلتي 
حملة »اإلنسانية واألمن« والحصول على 

نتائج ملموسة.

الداخلي  لقوى األمن  العامة  القيادة  وأعلنت 
لشمال وشرق سوريا السبت في السابع عشر 
المرحلة  انتهاء  الجاري،  أيلول  شهر  من 
في  واألمن«  »اإلنسانية  حملة  من  الثانية 
آب   25 في  أطلقتها  والتي  الهول،  مخيم 
الفائت لمالحقة خاليا مرتزقة داعش وإنهاء 

خطرها في المخيم، ودامت 24 يوماً.
المؤتمر  الداخلي خالل  األمن  وأكدت قوى 

 « واألمن  »اإلنسانية  لحملة  الختامي 
الحسبة«  »جهاز  تشتيت  الثانية  بمرحلتها 
الدولية  القوى  ودعت  الخالفة«،  و«أشبال 
إلى  الهول  مخيم  في  رعايا  لها  التي 

استعادتهم.
األولى  المرحلتين  إطالق  من  بالرغم 
والثانية لحملة »اإلنسانية واألمن« وتحقيق 
نتائج ملموسة، إال أن خطر مخيم الهول ال 
يزال قائماً، ويعتبر قنبلة موقوتة في شمال 

وشرق سوريا والعالم أجمع.
لحملة  الثانية  المرحلة  انتهاء  سياق  في 
هاوار  لوكالة  تحدث  واألمن«،  »اإلنسانية 
الداخلي  األمن  لقوى  العامة  القيادة  عضو 
الحسن  علي  العميد  سوريا،  وشرق  لشمال 
القبض  إلقاء  الحملة  نتائج  »أهم  إن  وقال: 
امرأة، وردم  بينهم 36  على 226 مرتزقاً 
25 خندقاً، ومصادرة عدد كبير من األسلحة 
يستخدمونها  المرتزقة  كان  التي  والذخائر 
فكر  يتبع  ال  من  وكل  المخيم  قاطني  لقتل 

داعش المتطرف وترهيبهم«.
وأضاف الحسن: »منذ االنتهاء من المرحلة 
والتي  واألمن«  »اإلنسانية  لحملة  األولى 
أعلنا  الفائت،  العام  آذار   28 في  أُطلقت 
أمام  وأننا  مستمر،  الهول  مخيم  خطر  أن 
تأخر  لقد  المخيم،  ضمن  كبيرة  تحديات 

إطالق المرحلة الثانية للحملة بسبب هجمات 
دولة االحتالل التركي المستمرة على شمال 
وشرق سوريا على طول الشريط الحدودي 
الحاجة األمنية  نتيجة  المسيّرات، لكن  عبر 
الضرورية للقضاء على خطر داعش ضمن 

المخيم تم إطالق المرحلة الثانية للحملة«.
ونوه الحسن: »الهدف الرئيس من المرحلة 
هو  واألمن«  »اإلنسانية  لحملة  الثانية 
القضاء على خطر مرتزقة داعش في مخيم 
القتل  عمليات  زيادة  بعد  وخاصةً  الهول، 
في  الضحايا  جثث  وإلقاء  وحشية  بطرق 

أقنية الصرف الصحي«.
مع  الوثيقة  عالقاتهم  إلى  الحسن،  وأشار 
األمن  لترسيخ  الديمقراطية  سوريا  قوات 
وخارجه،  الهول  مخيم  ضمن  واألمان 
قائالً: »حملة »اإلنسانية واألمن« بالمرحلة 
قوات  من  مدعومة  كانت  والثانية  األولى 
ألننا  الدولي  والتحالف  الديمقراطية  سوريا 

متفقون على خطر مخيم الهول«.
األمن  لقوى  العامة  القيادة  عضو  وأكد 
الداخلي لشمال وشرق سوريا، العميد علي 
الحسن في نهاية حديثه بالقول: إن »معضلة 
مخيم الهول لم تعد محلية إنما دولية، ويتطلب 
الدعم والتكاتف من جميع الدول سواًء بنقل 
رعاياها من المخيم أو تقديم الدعم لقواتنا«.

قامشلو / دعاء يوسف - أدلى محامو إقليم الجزيرة ببيان إلى الرأي العام تم اإلعالن فيه 
عن الرسالة المرسلة لوزارة العدل التركية للمطالبة بلقاء القائد عبداهلل أوجالن وذلك في 
مبنى المحكمة بمدينة قامشلو الساعة العاشرة والنصف صباح يوم االثنين في التاسع عشر 

من أيلول الجاري. 

محامو إقليم الجزيرة: رسالتنا للعالم أجمع لقاء القائد 
عبداهلل أوجالن

والقانونية  الحقوقية  الفعاليات  من  سلسلة  بعد 
التي تمت في شمال وشرق سوريا، والمشاركة 
واإلقليمية  والعربية  المحلية  المبادرات  بجميع 
شمال  في  المحامون  قام  آبو،  القائد  لحرية 
وشرق سوريا بتوجيه رسالة إلى وزارة العدل 
القائد عبد هللا  اللقاء مع  التركية تطالبها بقبول 

أوجالن.
الموقّعون  والمحاميات  المحامين  عدد  وبلغ 
من  ومحامية  محامي  الرسالة 691  هذه  على 
أنه تم إيصال هذه  شمال وشرق سوريا، علماً 

الرسالة إلى وزارة العدل التركيّة.
يلي:  ما  توجيهها  تم  التي  الرسالة  في  وجاء 
جزيرة  سجن  نزالء  حالة  بالغ  بقلق  »نراقب 
إمرالي، عبد هللا أوجالن، وعمر خيري كونار، 
الذين  يلدريم،  وهاميلي  أكطاش،  وويسي 

انقطعت أخبارهم منذ أكثر من عام«.
يكون  أن  يمكن  ال  أنه  إلى  الرسالة،  وأشارت 
باستثناء  أنه  حقيقة  يبرر  قانوني  تفسير  هناك 
زيارات المحامين الخمس التي تمت بين الثاني 
من أيار والسابع من آب 2019 لم يُسمح لعبد 
تموز   27 منذ  محاميه  بمقابلة  أوجالن  هللا 
2011، وهذه الممارسة ال تتوافق مع المبادئ 

الديمقراطية.
السجناء  يتواصل  »لم  الرسالة:  وتضمنت 
مرة  ولو  بمحاٍم  الجزيرة  في  اآلخرين  الثالثة 
إلى  نُقلوا  عندما   ،2015 عام  منذ  واحدة 
تتعلق  المشكلة  أن  يعني  وهذا  إمرالي،  سجن 
بسجن إمرالي على وجه الخصوص والموقف 
فيما  المركزية  للحكومة  القانوني  السياسي 
عن  معلومات  أية  يُسمع  ولم  بالسجن،  يتعلق 

هاتفية قصيرة  مكالمة  آخر  منذ  أوجالن  القائد 
محامين  وبصفتنا  آذار2021،  في 25  حدثت 
لهذا  واالجتماعي  السياسي  التأثير  جيدًا  ندرك 

الوضع«.
اللجنة  »اعتبرت  الرسالة:  في  ذكرت  كما 
التعذيب في تقريرها عن  األوروبية لمناهضة 
الذي  إمرالي،  إلى سجن  لعام 2019  زيارتها 
نُشر في الخامس من آب 2020، أنه ثمة حظر 
الثالثة  والسجناء  أوجالن  اتصاالت  على  تام 
من  نوًعا  يعتبر  الخارجي،  بالعالم  اآلخرين 
وذكرت  الخارجي،  العالم  عن  بمعزل  السجن 
هذا  مثل  أن  التعذيب  لمنع  األوروبية  اللجنة 
القوانين  مع  ويتعارض  مقبول  غير  الوضع 

والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان«.
في  المستمر  التدّخل  »أثار  الرسالة:  وبينت 

على  المفروضة  العزلة  وحالة  الدفاع  حق 
اآلخرين، وتصريحات من  والسجناء  أوجالن 
المحامين  مثل  الدولي  القانون  منظمات  قبل 
وحقوق  الديمقراطية  أجل  من  األوروبيين 
لحقوق  والتحالف األوربي   ،ELDH اإلنسان 
اإلنسان AED، ومحامون من أجل المحامين 
فعل  وردود   ،Lawyer for Lawyers

المحامين  من  واسعة  شبكة  قبل  من  انتقادية 
في مناسبات مختلفة، أظهرت مدى أهمية هذه 

القضية ومتابعتها على نطاق واسع«.
واختتمت الرسالة بطلب اإلذن بزيارة القائد من 
أجل المساهمة في إلغاء الحظر المفروض على 

حقه في الدفاع عن نفسه.
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تزايد النشاط األمريكّي بشقيه العسكرّي والدبلوماسّي في شمال وشرق سوريا في األسابيع 
األخيرة ليخالَف صيغ التعجِب التي طغت على بعض عناوين المواقع اإلعالمّية الغربّية، متسائلًة 
عن الحكمة من استمرارّية الوجوِد األمريكّي هناك، خاصًة عقب القصف المتبادل بين القواِت 

األمريكّيِة والميليشياِت اإليرانّية في ريف دير الزور الشرقي الشهر الماضي.

غموض السياسة األمريكّية وضبابّية المشهد

أولويات السياسة االسرتاتيجّية 
األمريكّية

لغة  تسيّد  إلى  التقارير  هذه  فحوى  تشير 
الغموض وعدم وضوح الرؤية حيال األهداف 
األمريكيّة في سوريا، لكن تظهر المفارقة في 
إذ  التحديد،  وجه  على  الرماديّة  المنطقة  هذه 
التأويلّي  للسجال  الغموض ساحةً  أضحى هذا 
ما بين القراءة الغربيّة التي تأخذ دوافع مختلفة 
السكان  لدى  والشكوك  الهواجس  تلك  عن 
المحليين واإلدارة الذاتيّة. إذ يجتهد كّل طرٍف، 
من خالل أدواته التحليليّة، لإلحاطة بالخطاِب 
التقديرات  لكن  وعمليّاً.  نظريّاً  األمريكّي، 
النهائيّة تشي بغموض وضبابيّة المشهد العام، 
مصحوبين فعليّاً بتراكم »المخاطر الوجوديّة« 
مشاعر  وترّسخ  المنطقة  مستقبل  تهدد  التي 

اإلحباط وخيبة األمل حيال عالم قابل للعيش.
الدارجة  الغربيّة  الرواية  تشكك  عموماً، 
تقود  التي  األمريكيّة  القوات  بقاء  جدوى  من 
سوريا،  شرق  شمال  في  الدولّي  التحالف 
ويدفع مناهضو »الحروب التي ال تنتهي« في 
الشرق األوسط، مع رهط من اليسار الليبرالّي 
إلى  األمريكّي،  والمتطرف  المحافظ  واليمين 
تكرار سرديّة الرئيس األمريكّي السابق دونالد 
وموارد  جهود  تسخير  رفض  الذي  ترامب 
ما  حقبة  في  اإلرهاب  مكافحة  أجل  من  بالده 

بعد سقوط الخالفة المزعومة في سوريا.
مخزون  السرديّة  هذه  تحاكي  ما،  وبطريقة 
الالوعي السياسّي الغربّي عموماً، كما أقنعت 
المؤسسات  العاملة في  النخب  كبيراً من  طيفاً 
الرسميّة وغير الرسميّة، ال سيما حينما يتصدّر 
عناوين  وأخرى،  فينةً  بين  السورّي،  الملف 
األخبار الساخنة، وغالباً ما تكون لغة التهرب 
والتنصل من المسؤوليّة المحرك وراء مواقف 
األمريكّي  للوجوِد  الرافضة  األطراف  هذه 
لدى إثارة القضايا الوجوديّة التي تهدد السكان 

المحليين في شمال وشرق سوريا.
إلى  الرواية  هذه  نطاق  إحالة  يمكن  ال  يقيناً، 
بجذورها  تعود  بل  فحسب.  الترامبيّة  العقيدة 
إلى ميراث سلفه باراك أوباما، ليحافظ عليها 
إلى حين  بايدن  بها خلفه جو  ويلتزم  ترامب، 
وتكمن  الروسيّة-األوكرانيّة،  الحرب  تفّجر 
القارة  أهمية  بتراجع  الرئيسيّة  سرديتها 
وأفريقيا  األوسط  الشرق  ومنطقتي  األوروبيّة 
االستراتيجيّة  السياسة  أولويات  ُسلّم  في 
الطاقات  تحويل  ينبغي  وبالتالي،  األمريكيّة. 
منطقة  في  الصين  مواجهة  نحو  والموارد 
برامج  ومراقبة  والهندّي،  الهادئ  المحيطين 

التحديث العسكرّي الروسّي.

سّوقه  الذي  الخطاب،  هذا  ضحالة  لكّن 
ومنظرّي  الواقعيّة«  »النظرية  دعاة 
بتحوالٍت  اصطدمت  »الجيوبوليتيكا«، 
عالٍم  في  وصوب،  حدٍب  كّلِ  من  دراماتيكيّة 
أحداث  ظهور  نتيجة  الاليقين  من  حالة  يشهد 
غير متوقعة مثل الحرب األوكرانيّة وانتشار 
وباء كوفيد-19 وتهديد األمن الغذائّي وتحديات 
الناجمة من  البنيويّة  المناخ والفوضى  ظاهرة 
المواقع  الدولّي الحتالِل  الجيوسياسّي  الصدام 
المتقلّبة. عملياً،  العالميّة  والنفوذ في الخريطة 
بدأت تأثير هذه األحداث اآلنية تفرض سطوتها 
تلك  مع  التكيّف  بوجوب  القرار  صنّاع  على 
األولويات  ترتيب  إعادة  ثم  ومن  المعطيات، 

وفق أحداث مستجدة.
مؤثرات  مقدمتها  وفي  التحوالت،  هذه  جملة 
الحرب األوكرانيّة وارتفاع التضخم االقتصادّي 
العالمّي، دفعت بالرئيس األمريكّي في مستهل 
تأكيد  إعادة  إلى  األوسط  الشرق  إلى  زيارته 
التزامات واشنطن والبقاء في المنطقة، بعد أن 
وقّع بنفسه قرار انسحاب الجيش األمريكّي من 

أفغانستان العام المنصرم.

األهداف الصلبة

بالتوازي، سارعت قمة حلف الناتو في مدريد 
تجلّت  جديدة  غربيّة  استراتيجية  رسم  إلى 
نتائجها في إدراج روسيا تحت خانة »العدو« 
وتأطير الصين تحت بند »تهديد منهجّي« على 
األهداف،  هذه  شأن  ومن  الغربيّة،  المصالح 
بحسب المراقبين، أن تنذر بتوسيع مواجهات 
مفتوحة النطاق، زمانيّاً ومكانيّاً، ومن المرجحِ 
باردة  حرب  مالمح  الصراع  شكل  يأخذَ  أن 

جديدة أو حرٍب عالميٍّة ثالثٍة.
األهداف  بين  التمييز  ينبغي  ذلك،  ومع 
الشرق  في  المستجدة  وتلك  الصلبة  األمريكيّة 
الحرب  بعد  وتحديداً  تاريخيّاً،  األوسط. 
العالميّة الثانية، سيطرت ذهنيّة الحرِب الباردةِ 
هذا  ومن  األمريكيّة،  المؤسساِت  سلوِك  على 
األمن  حماية  اعتبرت  االستراتيجّي،  اإلطار 
اإلسرائيلّي وتأمين تدفق النفط من شبه الجزيرة 
واإليرانّي  السوفييتّي  النفوذ  وإبعاد  العربيّة 
ودعم استقرار األنظمة الحليفة- حتى لو كلفتها 
مجال  في  الجسيمة  االنتهاكات  عن  التغاضي 
حقوق اإلنسان- من أهم األهداف الصلبة التي 

دارت السياسة األمريكيّة في فلكها.

السوفييتي،  االتحاد  سقوط  وعقب  تدريجيّاً، 
وتندمج  تختلط  جديدة  تحديات  تظهر  بدأت 

مع حرب  الباردة، خاصةً  الحرب  مع سياسة 
على  الحرب  من  تالها  وما  الثانية  الخليج 
الربيع  وتداعيات  المارقة  والدول  اإلرهاب 
العربّي وتفّجر المطالب االجتماعيّة والسياسية 
والتغيير  االجتماعيّة  العدالة  أجل  من  الشعبيّة 
واإلقليميّة  األهليّة  الحروب  وتفّجِر  السياسّي 
العربّي  الربيع  بلداِن  في  العنِف  وانتشار 
ذلك،  إلى  وإضافةً  الالجئين،  أزمة  وتصاعد 
اإلقليمّي  التنافس  تزايد حدة  السطح  طفا على 
على  وتركيا  وإسرائيل  إيران  من  كّلٍ  بين 
الصين  مع  الجيوسياسّي  والتنافس  المنطقة 
التجارة  الطرق  تأمين  أهمية  وبروز  وروسيا 
ال  ومساراتها  الطاقة  تدفق  وحماية  الدوليّة 

سيما بعد الحرب األوكرانيّة.
االحتباس  أزمة  دقّت  سبق،  ما  على  عطفاً 
وباتت  الخطر  ناقوس  والجفاف  الحرارّي 
بحدوث صدامات سياسيّة واضطرابات  تنذر 
والغذاء  المياه  مصادر  على  هائلة  اجتماعيّة 
تحمل  التي  القضايا،  هذه  دفعت  والطاقة. 
إلى  واشنطن  ودوليّة،  وإقليميّة  محليّة  أبعاداً 
المنطقة،  في  بقائها  استمرار  أهمية  إدراك 
قدر  والبشريّة  الماديّة  التكاليف  بشرط خفض 

المستطاع.
بطبيعة الحال، ليست الساحة السوريّة استثناًء 
من هذه القاعدة على الرغم مما تنطوي عليها 
التحركات  من أعباء وتكاليف هائلة. غير أنَّ 
تكشف  إشاراٍت  أرسلت  األخيرة  األمريكيّة 
الجديدة،  استراتيجيتها  في  سوريا  أهمية 
مدفوعةً بقناعٍة ضمنيٍّة أن استراتيجية الحرب 
طويلة األمد مع الخصوم الدوليين واإلقليمين 
والجماعات اإلرهابية العابرة للحدود، تستدعي 

تنشيط سياسة »الصبر االستراتيجّي«.
وسط هذه التحوالت، يبدو منطقياً أن تتراجع 
القوات األمريكيّة من شمال  فرضية انسحاب 
طالما  المنظور،  المدى  على  سوريا  وشرق 
سياسة  يميّز  والتحدّي  المواجهة  منطَق  أنَّ 
بايدن لردع الخصوم. كما تعد جغرافية شمال 
شرق سوريا نقطةً استراتيجيّة تعزز واشنطن 
الصين  مواجهة  في  األمنيّة  مصالحها  عبرها 
وروسيا وإيران والتمرد التركّي المستمر على 
وجوب  ظل  في  الحيويّة،  الغربيّة  المصالح 
التقليديين  والحلفاء  اإلسرائيلّي  األمن  ضمان 
العوامل،  هذه  كل  معاً.  آن  في  المنطقة  في 
فراغٍ  أّي  ترك  بعدم  واشنطن  قناعة  رسّخت 
توصيات  بحسب  الخصوِم،  أمام  محتمٍل 
العامل في  بايدن وفريقه  البنتاغون وتأكيداِت 

المنطقِة.
في  األمريكيّة  التحركاُت  عكسِت  ومؤخراً، 
مفترضة  تحوالٍت  نسبيّاً  سوريا  شرق  شمال 
قيصر،  قانون  المنطقة من  استثناء  من خالل 

القيادة األمريكيّة مبعوثاً جديداً  ومن ثم تعيين 
)نيكوالس غرانجر( لمتابعة ملف سوريا عن 
قرب، فضالً عن إجراء المناورات العسكرية 
نوعها،  من  األولى  تعد  التي  المشتركة، 
سوريا  وقوات  الدولّي  التحالف  قوات  بين 
العراقية،  السورية  الحدود  على  الديمقراطيّة 
المركزيّة  القيادة  قائد  زيارة  مع  بالتزامن 
كوريال  مايكل  الجنرال  األمريكيّة »سنتكوم« 
الحملة  سير  »قسد«  قادة  مع  يتفقد  كان  الذي 
واألمن«  »اإلنسانيّة  بـ  تعرف  التي  األمنيّة 
في  المتزايد  النائمة  اإلرهابيّة  الخاليا  لتتبع 
التحركات  الهول، وتوحي حصيلة هذه  مخيم 
من  المنطقة  حيال  أمريكّي  التزاٍم  بوجود 
والسياسيّة،  واألمنيّة  االقتصاديّة  النواحي 
مستوى  مراقبين،  بحسب  تواكب،  ال  أنها  إال 

التحديات المحليّة المروعة.

األهداف السائلة

إلى هذه اللحظة، تُختَزل المهام الرئيسية التي 
بأربعة  سوريا  حيال  بايدن  إدارة  وضعتها 
وينبغي  معاً،  آن  في  وسائلة  معلنة  أهداف 
تتضمن  أنها  على  »السائلة«  مفردة  توضيح 
والمقاصد  للتأويالت  وعرضة  وجزراً  مداً 
الشكل  على  هي  األهداف  وهذه  المتضاربة، 
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المتطرفة األخرى.
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عمليات التصعيد.
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البرامج والمشاريع التي تعزز االستقرار.
4- الضغط من أجل المساءلة واحترام القانون 

الدولي مع تعزيز حقوق اإلنسان.
القضية  حل  بوجوب  بايدن  إدارة  تأكيد   -5
القرار  تنفيذ  عبر  النهائية  بصيغتها  السوريّة 

األممي 2254.
تخضع هذه األهداف المعلنة في حقيقة األمر 
المؤثرة  والعوامل  المتغيرات  من  جملة  إلى 
لدى  البيروقراطّي  العمل  طبيعة  بينها:  من 
العاملين في القيادات الدنيا والوسطى والعليا، 
بشقيها المدنّي والعسكرّي واألمنّي، والتنافس، 
األمريكيّة  المؤسسات  بين  التناقض،  وأحياناً 
ونظيراتها في البلدان الغربية األخرى، وكذلك 
العامة  والعالقات  الضغط  جماعات  تأثير 
والمانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية 
االستشارية،  والمراكز  البحثية  والمؤسسات 
فضالً عن أنها مرتبطة بالمتغيرات الدراماتيكيّة 

في سوريا والشرق األوسط والعالم.
الغالب  في  األهداف  تلك  سير  آلية  وتُنَجز 
سياسية  وأغراض  معينة  مقتضيات  على  رداً 
أن  المحتمل  من  المثال،  سبيل  على  منحازة. 
ردع  ليشمل  اإلرهاب  مكافحة  هدف  يتوسع 
أهداف  وضرب  إليران  الموالية  الجماعات 
عملية  هدف  في  ثغرة  تحدث  وقد  النظام. 
االشتباك  وقواعد  المحلّي  التصعيد  خفض 
المسيّرة  التركيّة  للطائرات  السماح  من خالل 
ضرب أهداف في شمال شرق سوريا. ناهيك 
اإلقليميّة  والجهات  الضغط  جماعاِت  أّن  عن 
على  توّجه  السورّي  الصراع  في  المنخرطة 

وبرامج  اإلنسانيّة  المساعدات  بوصلة  الدوام 
بما  بعينها،  مناطق  صوب  االستقرار  دعم 
يخالف النزعة المعياريّة األخالقيّة واإلنسانيّة 
ملف  ر  يُسخَّ قد  كما  البند.  هذا  في  المدرجة 
اإلنسان  وحقوق  الدولّي  القانون  انتهاك 
معاييره  تشهر  بحيث  سياسيّة،  ألغراٍض 
بوجه طرٍف ما ويتم تجاهل انتهاكات مجرمي 
لدى  اإلنسانيّة  ضد  جرائم  ومرتكبي  الحرب 
الطرف اآلخر، وأضحى الهدف االستراتيجّي 
والعدالة  والتفاوض  السياسّي  بالحل  المعني 
إلى  عرضةً  الدستور  وصياغة  االنتقاليّة 
نتائج مرجوة،  أّي  جلساٍت حوارية خالية من 
بحيث تستثمرها بعض األطراف المحلية التي 
المجتمعية من أجل احتكار  الشرعية  ال تملك 
المال  استغالل  عبر  العام  السياسي  المجال 

السياسي.
غامضة  نزعةً  األهداف  هذه  تحمل  عموماً، 
القواعد  على  مستقرة  وغير  طبيعتها  في 
وتالياً،  المعالم.  واضحة  والعملية  النظرية 
تصبح عرضة الزدواجية المعايير التي تميز 
النشاط األمريكّي بنظر السكان المحليين، وإن 
كانت االنعطافة األمريكيّة المتجسدة في تأكيد 
التزاماتها تجاه حلفائها وشركائها في المنطقة 
الخلف  إلى  االنعزالية  أوباما  عقيدة  أزاحت 
مؤقتاً، فإنها لم تخفف عملياً من حدة اإلحباط 
الشعبي والسياسي واألمني في مناطق اإلدارة 

الذاتية الديمقراطية.

النشاط األمرييّك يُثري الريبة 
واالرتباك

االجتماعية،  الكتلة  تنظر  سبق،  ما  على  بناًء 
النشاط  إلى  المحليين،  السياسيين  الفاعلين  مع 
لجهة  واالرتباك،  الريبة  من  بنوعٍ  األمريكّي 
عدم انسجام أهدافها القريبة والنهائية، خاصةً 
التركية.  األمنية  التهديدات  استمرار  مع 
الرؤية  تغيّم  أن  في  المؤلمة  المفارقة  وتكمن 
اإلحباط  فكرة  يرّسخ  طردية،  وبطريقة  هذه، 
السياسّي وخيبة األمل االجتماعي نتيجة تراكم 
القضايا الشائكة بفعل الحرب وآثارها، والتي 
معاً،  والبشري  الحيوي  المحيطين  تهدد  باتت 
في جغرافية تضم نحو خمسة ماليين نسمة، ما 
بين سكاٍن محليين ونازحين مشردين، فضالً 

عن جزٍر من المخيمات البشريّة.
ظل  في  إلحاحاً  األكثر  السؤال  يغدو  وعليه، 
للعيش:  قابل  إلى عالٍم  بالوصول  الثقة  تراجع 
أهدافها  بين  األمريكيّة  اإلدارة  ستوازن  كيف 
األمنيّة واالستراتيجيّة، وتلك القضايا الوجوديّة 
التي تواجه السكان المحليين من قبيل المخاطر 
التي تهدد المكونات التاريخيّة العريقة وتدهور 
التحتيّة والخدميّة والتعليميّة والمخاوف  البنية 
دائرة  وتوّسع  والبيئّي  الغذائّي  األمن  على 

البطالة والفقر ونزيف الهجرة الجماعيّة؟
في  الخلل  يكمن  أين  مباشر،  نحٍو  وعلى 
بين سياسة  الرؤى  الثقة وتوضيح  بناء  مسألة 
واإلدارة  المحليين  والسكان  المتحدة  الواليات 
الديمقراطية؟ وهل ثمة إمكانية لوضع  الذاتية 
إلى  ترتقي  أن  قادرة  مشتركة  عقالنية  أجندة 

مستوى التحديات المذكورة؟
المركز الكردي للدراسات

روناهي/ الدرباسية - رأى الناشط السياسي جمال محمد: أن المرحلة اآلن تسمح لشعوب 
شمال وشرق سوريا، أن تحجز لنفسها مكانًا في التطورات الجارية المتعلقة باألزمة 
الواجب مشاركة شعوب شمال وشرق  من  أنه  وأكد،  حلها،  وتساهم في  السورية، 

سوريا في المؤتمرات المقامة كلها، التي تخص الحلول في سوريا. 

ناشط سياسي: مسد واإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال 
وشرق سوريا لهما تأثير فعال في الملف السوري

عبد الكريم عمر: البرلمانيون األوروبيون أكدوا دعمهم لمشروعنا الديمقراطي

عام،  بشكل  العالمية  األحداث  وتيرة  تتسارع 
والمتعلقة منها بالملف السوري بشكل خاص، 
والمفاوضات  والندوات،  االجتماعات  حيث 
في  والتي  السورية،  األطراف  بين  الجارية 
األزمة  حل  كيفية  حول  تدور  مجموعها 

السورية.
الذي  االجتماع،  االجتماعات  هذه  آخر  وكان 
عقد بين عدد من أطراف المعارضة السورية، 
في  وذلك  الجاري،  أيلول  و13   12 يومي 

العاصمة الروسية موسكو.
حيث التقى وفد المعارضة، مع الممثل الخاص 
األوسط  الشرق  لشؤون  الروسي  للرئيس 
ميخائيل  الخارجية  وزير  نائب  وإفريقيا، 
وزارة  عن  صادر  بيان  وحسب  بوغدانوف، 
الخارجية الروسية، فإنه »جرى خالل اللقاء، 
تبادل معمق لوجهات النظر، حول الوضع في 
مهام  على  التركيز  مع  حولها،  وما  سوريا، 
أساس  على  سورية  في  شاملة  تسوية  تعزيز 
أيضاً  وتم   ،2254 رقم  األمن  مجلس  قرار 
اإلنساني  الوضع  تهم  التي  القضايا،  مناقشة 
وآفاق  سوريا،  في  واالقتصادي  واالجتماعي 
عملية المصالحة الوطنية، وإعادة إعمار البالد 
السنوات  مدار  على  دار  الذي  الصراع،  بعد 

الماضية.
وجدد الجانب الروسي دعمه المستمر لحوار 
أساس  على  السورية،  األطراف  بين  بنّاء 

مبادئ االحترام، غير المشروط لسيادة سوريا، 
واستقاللها، ووحدتها، وسالمة أراضيها..

وكان من الالفت مشاركة ممثلين عن مجلس 
سوريا  حزب  وكذلك  الديمقراطية،  سوريا 
عملياً  يعني  ما  االجتماع،  هذا  في  المستقبل، 
وشرق  شمال  شعوب  عن  ممثلين  مشاركة 
المنطقة كان لها كلمة  سوريا، أي إن شعوب 

في هذا االجتماع.

»مشاركة ممثلينا تطور الفت

التي  والنتائج،  االجتماع،  هذا  أهمية  وحول 
السياسي  الناشط  مع  صحيفتنا  التقت  حدثت، 
هذا  أهمية  »تكمن  قال:  والذي  محمد،  جمال 
االجتماع في مشاركة ممثلين عن شمال وشرق 
سابقا،  يحصل  لم  الذي  األمر  فيه،  سوريا 
لقاءات  تعقد  القوى  هذه  ممثلي  بأن  صحيح 
السياسية،  األطراف  بعض  مع  واجتماعات 
وقد وقعت مع البعض وثائق رسمية أيضا، إال 
إن ضم ممثلي شمال وشرق سوريا إلى جانب 
بعض األطراف، التي كانت ترفض سابقا مثل 
التفاوض  هيئة  سيما  وال  االجتماعات،  هذه 
تطوراً  هنالك  بأن  يعني  وهذا  السورية، 
ملحوظاً في مواقف بعض أطراف المعارضة 

تجاه مناطق شمال وشرق سوريا«.

وأضاف محمد: »من خالل التدقيق في مواقف 
بقدر  تتمتع  بأنها  نرى  المشاركة،  األطراف 
عاٍل من الليونة، ونالحظ أن األطراف، التي 
كانت دائما تسعى للحل في سوريا، وتم إبعاد 
االجتماع،  هذا  من  المعارضة  من  المتشددين 
هذا االجتماع يعني تشكيل نواة لجسم معارض 
سوري جديد، ما يعني أن الطريق باتت معبدة 
لألزمة  حقيقي  سياسي  حل  نحو  لالنطالق 
األمن  مجلس  قرار  أساس  على  السورية 

.»2254
محمد تابع : »إن دعوة ممثلي مجلس سوريا 
الديمقراطية للمشاركة في مثل هذا االجتماع، 
يعني أن هذا المجلس ومن خلفه اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، لهما تأثير 
أن يحل  يمكن  السوري، وال  الملف  فعال في 
هذا الملف دون مشاركة ممثلي هذه المنطقة، 
ويعني أيضا اعترافاً من قبل األطراف الفاعلة 

واإلقليمية  المحلية  السورية،  األزمة  في 
دون  الحل  لفرض  محاولة  وأي  والدولية، 
مشاركة ممثلي شمال وشرق سوريا سيكتب له 
الفشل، وال يمكن أن يؤمن المستقبل المطلوب 
توصلوا  لذلك  السوري،  والشعب  لسوريا 
لقناعة بضرورة إشراك ممثلي شعوب المنطقة 

في المحادثات التي تجري«.

فرصة ال ميكن تفويتها

الفرصة،  هذه  »إن  قائالً:  محمد  واستطرد 
لم  وإذا  تاريخية،  فرصة  تعدّ  أيدينا  بين  التي 
في  الكثير  سنفتقد  لصالحنا  استغاللها  نحسن 
مستوى  على  نكون  أن  يجب  لذلك  المستقبل، 
عمرنا  من  المرحلة  هذه  في  الوعي  من  عاٍل 

في  يكمن  اإلدراك  وهذا  واإلداري،  السياسي 
الداخلي،  بيتنا  ترتيب  في  اإلسراع  ضرورة 
واالستفادة في هذا الترتيب من التفاف الشعب 
هذا  ألن  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  حول 
أي  في  لإلدارة  الوحيد  الرصيد  هو  االلتفاف 
مفاوضات مستقبلية، يمكن أن تخوضها مع أي 

طرف كان«.
حديثه:  محمد  جمال  السياسي  الناشط  واختتم 
بين  المتبادل  التقارب  هو  اليوم  »المطلوب 
يفوت  لم  الذي  الوقت  ففي  والشعب،  اإلدارة 
الشعب فرصة في التعبير عن دعمه إلدارته، 
يتعين على اإلدارة ايضا القيام بخطوات كبيرة 
تجاه الشعب، الذي يقاوم على عدة أصعدة، وال 
سيما من الناحية االقتصادية والخدمية، ومثل 
هذه الخطوات سيكون من شأنها تمتين قواعد 

هذه اإلدارة لدى الشعب«.

عبد  أوروبا  في  الذاتية  اإلدارة  ممثل  تلقّى 
الكريم عمر، وعوداً من برلمانيين أوروبيين 
األوروبي؛  البرلمان  على  ضغوط  بممارسة 
االستعمارية  تركيا  مخططات  بوجه  للوقوف 
االعتراف  باتجاه  والدفع  والتوسعية، 

السياسي باإلدارة الذاتية.
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  ممثل  أجرى 
يومي  عمر،  الكريم  عبد  أوروبا،  في  سوريا 
مع  لقاءات  سلسلة  الجاري،  أيلول  و14   13
ستراسبورغ  في  األوروبيين  البرلمانيين 
ناقش  األوروبي،  البرلمان  مقر  الفرنسية، 
اإلدارة  تواجهها  التي  التحديات،  خاللها 
السياسية،  والتطورات  والمنطقة،  الذاتية 
واالقتصادية، والعسكرية، والهجمات التركية، 

ومخاطر عودة داعش.
ماسيمو  فابيو  هم:  األوروبيون  والبرلمانيون 
ويوجينيا  بيزابيا،  وجوليانو  كاستالدو 
رودريغيز بالوب، وميغيل وأوربان كريسبو، 
حزب  عن  األوروبي  البرلمان  وعضوا 
دي  إيالن  السويدي  الديمقراطي  السوسيال 
باسو وأفين أنجير، وخافيير نارت وأندرياس 
شيدر، وفرانسوا ألفونسي، وإيزابيل سانتوس، 
ديتمار  والبروفيسور  ماكمانوس،  وكريس 
في  الخارجية  العالقات  لجنة  عضو  كوستر 
األوروبي  البرلمان  في  اإلنسان  حقوق  لجنة 

في ستراسبورغ.

الوقوف يف وجه الصعوبات

لوكالة  عمر،  الكريم  عبد  تحدث  ذلك  حول 
البرلمانيين  مع  جرت  »اللقاءات  هاوار: 
على  وركزت  منفرد،  بشكل  األوروبيين 
الوضع القائم في المنطقة، وبشكل خاص في 
شمال وشرق سوريا، حيث أكدنا خالل لقاءاتنا 
وسوريا،  وشرق  شمال  في  يحدث  ما  أن 
تهميش  عدم  ويجب  أجمع،  العالم  على  يؤثر 

التطورات الحاصلة في المنطقة«.

وأكد عمر: »ركزنا خالل لقاءاتنا، على أبرز 
الذاتية  اإلدارة  تواجهها  التي  المصاعب، 
السياسية،  كالتحديات  سوريا،  وشرق  لشمال 
ممثلي  مشاركة  وعدم  بها،  االعتراف  وعدم 
األممية،  المباحثات  في  سوريا  وشرق  شمال 
وأكدنا  المتحدة؛  األمم  مظلة  تحت  تعقد  التي 
دون  السورية،  األزمة  حل  يمكن  ال  أنه 
صدور  عدم  والدليل  الذاتية،  واإلدارة  الكرد 
العليا  اللجنة  اجتماعات  عن  حقيقية  نتائج  أي 

للمفاوضات، واللجنة الدستورية«.
على  القضاء  تم  أنه  لهم،  »أكدنا  عمر:  وقال 
خالياه  عبر  قوياً  زال  ما  لكنه  مادياً،  داعش 
نشرها  التي  المتطرفة،  واأليديولوجية  النائمة 
في المناطق، التي احتلها سابقاً، باإلضافة إلى 
المعتقالت،  في  الموجودين  مرتزقته  خطر 
مخيمي  في  الموجودين  وأطفالهم  وأسرهم، 

روج والهول«.
مع  لقاءاته  خالل  الضوء  عمر  وسلط 
في  االقتصادي  الوضع  على  األوروبيين، 
على  المفروض  الحصار  نتيجة  المنطقة؛ 
سعر  تدني  ونتيجة  سوريا،  وشرق  شمال 
الليرة السورية أمام العمالت العالمية  صرف 
بقوله: »أكدنا عدم وصول المساعدات األممية 
اإلنسانية المقدمة من األمم المتحدة إلى شمال 
بعد إغالق معبر  وشرق سوريا عبر دمشق، 
دمشق  حكومة  بأن  وأوضحنا  كوجر،  تل 

تستخدم تلك المساعدة ألجنداتها السياسية«.

مطالبنا بدعم اإلدارة الذاتية

للبرلمانيين  »أوضحنا  عمر:  وتابع 
األوروبيين، أن الوضع االقتصادي والمعيشي 
وبشكل  اليومية،  المواطنين  حياة  على  يؤثر 
سابقاً،  داعش  احتلها  التي  المناطق،  خاص 
وأن داعش يستغل هذا الوضع؛ إلعادة تنظيم 

صفوفه وإحياء نفسه من جديد«.
مطول  بشكل  »ركزنا  بالقول:  عمر  وبين 
وأكدنا  المنطقة،  ضد  التركية  الهجمات  على 
العزل،  المدنيين  تستهدف  التركية  الدولة  أن 
الذين  الديمقراطية،  سوريا  قوات  وقيادات 
داعش،  مرتزقة  ضد  الجبهات  يقودون  كانوا 
في  )القيادية  تولهلدان  جيان  مقدمتهم؛  وفي 
وحدات مكافحة اإلرهاب( وزميالتها، اللواتي 
الدولي  التحالف  مع  مباشر  بشكل  ينسقن  كن 
من أجل القضاء على داعش، وقصف مسيّرة 
على  شموكة  قرية  في  تعليمي  لمركز  تركية 
إلى  أدى  الذي  تمر،  -تل  الحسكة  طريق 

استشهاد خمسة أطفال«. 
ونّوه عمر: »أوضحنا للبرلمانيين األوروبيين 
لشن  التركي،  والتحضير  التهديدات  أن 
حالة خوف،  يخلق  المنطقة  جديد ضد  هجوم 
ما  المنطقة،  بين سكان  استقرار  وذعر وعدم 
يؤدي إلى حدوث حالة نزوح باتجاه أوروبا، 
باإلضافة إلى أن داعش أيضاً يستغل حالة عدم 

االستقرار للقيام بعملياته اإلرهابية«.
مدينة  في  الكرد  »نسبة  أن  إلى  عمر  وأشار 
تقلصت  واآلن   ،% تتجاوز 95  كانت  عفرين 
هناك  مستمرة  والجرائم   ،% من 20  أقل  إلى 

من أجل تهجير من بقي من الكرد«.

الوقوف بوجه األطامع الرتكية

محاوالت  على  ركزنا  »كما  عمر:  وأوضح 
تركيا من أجل توطين مليون ونصف المليون 

عمل  وبأنه  المحتلة،  المناطق  في  سوري 
منهم  طلبنا  الدولية،  والمواثيق  للقيم  مناٍف 
الضغط على البرلمان األوروبي والحكومات 
األوروبية واألمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم، 
وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  االعتراف  في 
لتصبح  الذاتية  اإلدارة  موقف  ودعم  سوريا، 
أجل  من  تجري  التي  المفاوضات،  من  جزءاً 
من  حكوماتهم  على  والضغط  األزمة،  حل 
وإرسال  للمنطقة،  اقتصادي  دعم  تقديم  أجل 
الشركات الكبرى إلى المنطقة من أجل إقامة 
الوضع  تحسين  شأنها  استثمارية من  مشاريع 
المعيشي، والمساهمة بدورها في إحداث حالة 
من االستقرار في المنطقة، والوقوف في وجه 
المنطقة،  ضد  التركية  والتهديدات  الهجمات، 
والمسيّرات  الطائرات  أمام  األجواء  وإغالق 
بمسؤولياته  الدولي  المجتمع  وقيام  التركية، 
حيال ملف مرتزقة داعش عبر إنشاء محكمة 
في شمال وشرق سوريا لمقاضاة المرتزقة«.

عمر:  تحدث  االجتماعات،  تلك  نتائج  وعن 
متفهمين  كانوا  األوروبيون  »البرلمانيون 
تم طرحه ومناقشته، وأكدوا  لما  بشكل كبير، 
تهميش  وعدم  المنطقة،  استقرار  أهمية  على 

الهجوم،  بعد  وخاصة  سوريا،  وشرق  شمال 
الذي شنته مرتزقة داعش على سجن الصناعة 
أنهم  أكدوا  والجميع  الحالي،  العام  مطلع 
مدينون للكرد، ولشعوب شمال وشرق سوريا، 
أيضاً البرلمانيون أكدوا أن أبناء شمال وشرق 
من  الدولي  والمجتمع  اإلنسانية  حموا  سوريا 
مهامهم  يواصلون  زالوا  وال  حقيقي،  خطر 

اإلنسانية«.
واختتم عبد الكريم عمر حديثه: »البرلمانيون 
على  سيضغطون  أنهم  أكدوا  األوروبيون 
واألمم  وحكوماتهم،  األوروبي  البرلمان 
اعترافاً  الذاتية  اإلدارة  نيل  أجل  من  المتحدة 
سياسياً رسمياً، وتحسين الوضع االقتصادي، 
في  والوقوف  اإلنسانية،  المعونات  وتقديم 
لتركيا  السماح  التركية، وعدم  الهجمات  وجه 
بابتزاز الناتو والمجتمع الدولي من أجل تنفيذ 
وهم  سوريا،  وشرق  شمال  ضد  مخططاته 
قالوا لنا: سنقوم بتحضير رسالة بصدد البنود 
من  األوروبي  للمجلس  وسنسلمها  المذكورة، 

أجل دعم اإلدارة الذاتية«.
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قال أهالي من منطقة غم غم، إنه بسبب السدود المقامة على نهر مراد، بدأ يظهر 
تغير المناخ في المنطقة، ونوهوا إلى أن السدود الحالية، تضر بهم.

السدود المقامة على نهر مراد قضت على الزراعة، 
الحيوانية والثروة 

مركز األقطان في الرقة يستلم نحو 250 طنًا 
من القطن يوميًا

ذهب أفغانستان األسود... الكيلو بـ 
100 دوالر والعائد »ال شيء«

مواطنو بالكايتي يستعدون لفصل الشتاء، 
وتأمين العلف لمواشيهم

العزلة هي أساس العقدة الصعبة

في  الفرات  لنهر  فرع  أطول  هو  مراد،  نهر 
شمال بحيرة وان، ينبع من قري كيهادين في 
جبال  في  آلداخ  في  ويتصالن  آغري،  ناحية 

مراد باشا باشور كردستان.
ست  عبر  يمر  الذي  مراد،  نهر  على  يوجد 
كهرومائية،  طاقة  محطات  وخمس  مدن، 
اثنتان منها في موش، تتسبب محطات الطاقة 
المنطقة في  بناؤها في  يتم  التي  الكهرومائية، 
حدوث جفاف ونقص في مياه الشرب؛ ما يؤثر 

أيضاً بشكل سلبي على الزراعة.

ترضر كل يشء 

الطاقة  بتقليل محطات  المنطقة  أهالي  وطالب 
تسببها  التي  األضرار،  بسبب  الكهرومائية؛ 
األهالي  وأشار  والطبيعة،  والناس  للزراعة 
إلى أن هناك نقصاً بمياه الشرب في المنطقة؛ 
بسبب بناء محطات الطاقة، ونفوق الحيوانات 
بسبب الجفاف، في منطقة غم غم في موش، 

تضررت طرق 19 قرية، بسبب بناء محطات 
التي  القرى،  طرق  تعبيد  يتم  ولم  الطاقة، 
إلى  القرويون  تضررت منذ شهور، فيضطر 
ولمسافات طويلة؛  بديلة،  عبر طرق  المرور 

للذهاب إلى وسط النواحي أو إلى موش.
»زينب جيتينكايا« من أهالي غم غم، وضحت 
إنهم ال يريدون إنشاء محطات الطاقة، ويجب 
وأكدت  السياسات،  هذه  إيقاف  الحكومة  على 
الكهرومائية،  الطاقة  محطات  ضد  »أنا  أنه: 
فهذا أمر يضر بتوازن الطبيعة، إنه نظام يضر 
شيء،  وكل  وبطبيعتنا  وبشعبنا  بحيواناتنا، 
يعيشون  الذين  الناس،  كل  وحدي،  أنا  لست 
هنا  من  كنت  سواًء  المحطات،  هذه  ضد  هنا 
أم ال، ليس مهماً، حتى لو كنت من بلد آخر، 
إنها  ذلك مضرة،  أعد  ذلك ألنني  فسأعارض 
تدمر كل شيء، وتضر بانسجام الطبيعة، نقول 
التدمير  هذا  ضد  وكلنا  الطاقة،  لمحطات  ال 

والنهب«.
قول  إلى  الجميع،  دوغان«  دعت »سانيا  كما 
»كفى« لمحطات الطاقة، من أجل حماية ثقافة 

بسبب  أنه  سانيا  وذكرت  وطبيعتهم،  الناس 
هناك  يعد  لم  الكهرومائية،  الطاقة  محطات 
إنتاج وأن تربية الحيوانات قد انتهت، وقالت: 
أصوات  إلى  تستمع  أن  يجب  الحكومة  إن 

سكان المنطقة.

 عمل الحكومة مناٍف لطبيعة 
السكان

وتابعت سانيا حديثها: »محطات الطاقة شيء 
يضر بالزراعة، وبالطبيعة وباإلنتاج، سيكون 
لكن  طبيعياً،  شيء  كل  كان  لو  األفضل  من 
محطات  تبني  فهي  بذلك،  تسمح  ال  الحكومة 
الطاقة الكهرومائية والسدود، لقد كانت أنهارنا 
هذا  بسبب  اآلن،  جفت  لكنها  بالمياه،  مليئة 
فتمرض،  بدون ماء  تُترك حيواناتنا  الجفاف، 
مياه الشرب لدينا غير منتظمة، آبار المياه لدينا 
الدولة  على  سيئة،  حالة  في  الجميع  شحيحة، 
أن ترفع يدها عن رقاب الشعب، وتدع الناس 

يعيشون في وئام مع الطبيعة، دعونا نعيش كما 
لغتنا  نمارس  دعونا  يعيشوا،  أن  الناس  اعتاد 
وحياتنا الطبيعية، وثقافتنا، وعلى الناس الذين 
يعيشون هنا، أن يقولوا »كفى« لنهب الطبيعة، 

والكائنات الحية«.
الموضوع:  »أليف هورستان« قالت عن هذا 
الطاقة  لتوليد  محطات  بناء  نريد  »ال 
الكهرومائية، إنها تدمر الطبيعة، والحيوانات، 
وطبيعتنا  ببلدنا  نعتني  أن  علينا  والبشر، 
الطاقة،  محطات  أن  نرى  اآلن  وغاباتنا، 

يضرنا  هذا  لكن  مكان،  كل  في  بناؤها  تم  قد 
كثيراً، علينا معارضتها ومنعها، يجب أن يتحد 
على  التنزه،  وأماكن  أرضه،  ويحمي  شعبنا، 
سبيل المثال، لقد تم غمر ديرسم بالكامل تحت 
إذا  لغتنا،  مثل  هي  وطبيعتنا  أشجارنا  الماء، 
قريتنا  وسنفقد  شيء،  كل  سننسى  لغتنا  نسينا 
وثقافتنا، يجب أن نتحد ضد هذا التهديد، وأن 

نحمي هذه الثقافة«.
وكالة أنباء املرأة

الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  تستمر 
محصول  باستالم  الرقة،  مدينة  في 
الرئيس  أكد  فيما  المزارعين،  من  القطن 
نحو  استالم  يتم  أنه  للشركة،  المشترك 

250 طناً يومياً.

االستراتيجي،  المحصول  القطن  يعد 
لذلك  القمح،  بعد  الرقة  مدينة  في  والثاني 
يحظى بأهمية كبيرة من قبل المزارعين، 
وحددت شركة التطوير الزراعي في الرقة 
مركز األقطان في الجهة الشمالية للمدينة، 

مكاناً الستالم محصول القطن.
من  الخامس  منذ  الرقة  مزارعو  وبدأ 
القطن  محصول  بتوريد  الجاري،  أيلول 
تطوير  تستلم شركة  االستالم،  مركز  إلى 
المجتمع الزراعي بشكل يومي المحصول 
األخطاء  وقوع  لتالفي  مزارعاً،   35 من 

أثناء التسليم.
المشترك  الرئيس  قال  الصدد،  وبهذا 
لشركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة 
أحمد العلي: »نستلم مادة القطن؛ ألنها مادة 
استراتيجية من الناحية االقتصادية لشمال 
وشرق سوريا، إذ تدخل في صناعة الغزل 
إقليم  في  الزيت  معمل  وتدعم  والنسيج، 

الجزيرة«.

حسن سري العمل يف املركز

في  حالياً  التسليم  »يتم  ذلك:  على  مؤكداً 
مركز األقطان شمال مدينة الرقة، وتعمل 
الوحدات اإلرشادية بريف الرقة على منح 
المزارعين مناشئ لتوريد محصول القطن 
وأوضح  الرقة«،  في  األقطان  مركز  إلى 

»االستالم جار بوتيرة جيدة، وبشكل يومي 
يتم استالم ما بين 200 و250 طناً«.

في  األقطان  مركز  مدير  قال  بدوره، 
الرقة، فتحي الحسن: »يعمل على استالم 
القطن من المزارعين ثمانية أشخاص بعد 
رطوبة  يحددون  إذ  الحسكة،  في  تدريبهم 
القطن، ونوعيته لتصنيفه وفق الدرجات«.
»نبدأ  حديثه:  ختام  في  الحسن  أوضح 
االستالم من الساعة السابعة صباحاً، حتى 
العمال؛  بتأمين  قمنا  كما  مساًء،  الخامسة 

إلنزال المحصول«.
الذاتية  اإلدارة  في  الزارعة  هيئة  وكانت 
لشمال وشرق سوريا قد حددت سعر شراء 
كيلو غرام الواحد من مادة القطن بـ 4300 

ليرة سورية.
وكالة أنباء هاوار

أنعشت محصول الصنوبر، لكن  غزارة األمطار، 
ال زبائن، يواجه المزارعون في أفغانستان صعوبة 
األسود،  الصنوبر  من  إنتاجهم  تسويق  في  كبيرة 
في ظل عدم وجود ممرات آمنة للتصدير، وهو ما 
المحلية،  األسواق  في  المحصول  تكدس  إلى  أدى 
سعر  يتراوح  حيث  العالية،  التسويقية  قيمته  رغم 

الكيلوغرام بين 70 و100 دوالر.
الصنوبر،  محصول  تصدير  فرص  تراجع  ويأتي 
الذي يطلق عليه الشعب األفغاني »الذهب األسود«، 
في ظل وفرة في المحصول هذا العام، بنسبة تقدر 
بسبب  وذلك  الماضي،  بالعام  مقارنة  بالمائة  بـ20 

هطول األمطار بغزارة.

أزمة الصنوبر ...

حسب الصحفي، والباحث األفغاني »فضل القاهر 
للتصدير  آمنة  ممرات  وجود  عدم  فإن  قاضي« 
يضر قطاعاً كبيراً من المزارعين، خاصةً أن أكثر 
الزراعة  هذه  على  يعتمدون  ألف شخص   50 من 

كمصدر دخل.
الطبية  باستخداماته  األفغاني  الصنوبر  يتميز 
المتعددة، وهو ما يجعله سلعة رائجة دولياً، وكانت 
خطاً  دشنت  السابقة،  الحكومة  ظل  في  أفغانستان 
جوياً لتصديره إلى الصين، ودول أخرى، وهو ما 
كان يدر على أفغانستان قرابة 800 مليون دوالر 
نيوز  »سكاي  لموقع  قاضي  حديث  وفق  سنوياً، 

عربية«.
يأتي  التصدير  فرص  غياب  أن  المصدر،  أوضح 
البالد  شهدتها  التي  السياسية،  التغيرات  نتيجة 
مباشر  بشكل  انعكس  ما  األخير، وهو  العام  خالل 
على عمليات التصدير، خاصةً بعد إغالق المعابر 
الرئيسية مع باكستان، وأحيانا مع إيران، ودول آسيا 
الوسطى ألسباب أمنية، فأصبح المحصول مكدساً 
يشترون  التجار  بعض  لكن  المحلية،  األسواق  في 

كميات، ويهربونها إلى دول الجوار مثل باكستان.
تصدير  أزمة  أن  إلى  يشير  األفغاني  الصحفي 
دفع  ما  وهو  الماضي،  العام  منذ  بدأت  الصنوبر، 
الحكومة  مطالبة  إلى  الصنوبر  مصدري  جمعية 
والصين  تركيا،  مع  مفاوضات  إجراء  بضرورة 
التصدير  عمليات  بعض  وجود  ورغم  الستيراده، 

إلى الصين، فإنها ال تزال محدودة.
هناك انخفاض كبير في حجم الصادرات األفغانية 
بشكل عام، لكن أزمة الصنوبر بشكل خاص تتمثل 
المحلي،  بالمستهلك  يتعلق  فيما  سعره  ارتفاع  في 

تسويقه  حال  كبير  بشكل  أسعاره  تتراجع  وبالتالي 
محلياً، وفق قاضي.

الصنوبر،  بزراعة  االهتمام  أن  أوضح،  المصدر 
بديالً  يعد  أنه  خاصةً  ملحاً،  مطلباً  يعد  وتصديره 
يمر  كبرى  تحديات  إلى  مشيراً  األفيون،  لزراعة 
خسائر  بعد  سيما  ال  مؤخراً،  األفغاني  الشعب  بها 
األخرى  المحاصيل  تلف  بسبب  هائلة؛  اقتصادية 

جراء الفيضانات.

وفرة زراعة الصنوبر األفغاين

الصنوبر  بإنتاج  أفغانية  واليات  عدة  وتشتهر 
األسود، الذي يعد أجود أنواع الصنوبر في العالم، 
وكونر  وبكتيكا  وننجرهار  وخوست  »باكتيا  وهي 
ولغمان«، وتقع هذه الواليات الست جنوب شرقي 

البالد.
الصنوبر  يمثلها  التي  االقتصادية  لألهمية  ونظرا 
األغذية  منظمة  اتخذت  ألفغانستان،  األسود 
والزراعة لألمم المتحدة )فاو( عدة خطوات للحفاظ 

على هذه الثروة.
 2019 »منذ  إنها  لها،  تقرير  في  المنظمة  وقالت 
في  خاصةً  الصنوبر،  غابات  حماية  على  تعمل 
والية باكتيا، التي اشتهرت سابقاً بغابات الصنوبر، 
لكن على مدى السنوات الـ50 الماضية، كاد قطع 
األشجار غير الشرعي، أن يقضي عليها، وما زال 
غير  نحو  على  األعالف  وجمع  الجائر،  الرعي 
مستدام، وقلة إجراءات التحريج الالئق، تؤثر سلباً 

على الغطاء النباتي لباكتيا«.
وتعمل المنظمة مع وزارة الزراعة والري والثروة 
الوضع  هذا  مسار  لعكس  أفغانستان  في  الحيوانية 
مرفق  من  المقدم  المالي  الدعم  وبفضل  المقلق، 
البيئة العالمية، بدأ المشروع بإعادة تحريج 687.5 
 65 فأنشئ  والجوز،  الصنوبر  غابات  من  هكتار 
مشتالً ألشجار الجوز، والصنوبر لدى المجتمعات 

المحلية في أنحاء الوالية كافةً، وفق »فاو«.
وأشارت المنظمة إلى أن مشروعها أنشأ رابطات، 
على  المحليين  السكان  وتحفيز  الغابات،  إلدارة 
إدارة األراضي بشكل مستدام ووقف إزالة الغطاء 
شجرات   107 الجمعيات  وزرعت  األخضر، 
شجرة  و6100  الجوز،  أشجار  من  إضافية 
المنطقة  عبر  لوز  شتلة  آالف  وخمسة  صنوبر، 
الجديدة  النبتات  هذه  وستتيح  الغابات،  المنزوعة 
أيضاً للمجتمعات المحلية فرصاً لكسب العيش عبر 

بيع الثمار.

هولير  محافظة  في  بالكايتي  مواطنو  بدأ 
بجمع العلف الحيواني، ويؤكد المواطنون 
من  شكل  بأي  تساعدهم  ال  الحكومة  إن 
مع  عام  كل  يجتمعون  لذلك  األشكال؛ 

جيرانهم، وأقاربهم لجمع العلف.
بالكايتي  قرى  في  المزارعون  بدأ 
المناطق  في  الشتاء،  لموسم  االستعدادات 
التي يكون فيها البرد والثلوج، وفيما يتعلق 
المزارعون  يجمع  الشتوية،  بالمحاصيل 

العلف الحيواني بشكل جماعي.
يستعدون  الذين  المزارعين،  أحد  تحدث 
إلى  حمزة«  »هوكر  الشتاء،  لموسم 
مع  نجتمع  عام  »كل  وقال:   Rojnews
يوماً  نحدد  وجيراننا،  وأصدقائنا  أقاربنا 
حتى  فنعمل  بعضنا،  ونساعد  للتجمع، 

المساء«.
من  مختلفة  أنواع  »هناك  وأضاف: 
الوظائف، ولكل منهم وظيفة خاصة يقوم 

والبعض  األوراق،  يقطع  بعضهم  به، 
يجمعه، والبعض اآلخر يقربه من شخص 
فوق  يكدسونه  اآلخر  والبعض  آخر، 
العمل  هذا  األكوام،  ويصنعون  بعضه، 
العلف  توفير  للمزارع  يمكن  ميزتان،  له 
الشجرة  أن  والثاني  لحيواناته،  الشتوي 
يتم تنظيفها بهذه الطريقة، حيث ال تسبب 

جفاف الجزء اآلخر من الشجرة«.
أن هذا  ذلك، أوضح حمزة  إلى  باإلضافة 
العمل، على عكس من يقولون، إنه يضر 
للبيئة،  كبيرة  فائدة  يعطي  بل  بالطبيعة، 
األوراق،  هذه  إزالة  تمت  »كلما  وتابع: 
يصبح جذع الشجرة الرئيسي أكثر سمكا، 

ويكون أكثر مقاومة للتشقق، والجفاف«.

تجاهل الحكومة مساعدة 
األهايل

أنهم  على  أكد  ديزال«  »هفال  المواطن 
يجمعون األوراق في هذا الوقت كل عام، 
ويجب عليهم جمع كمية كبيرة من العلف، 
كما أفاد أنه إذا لم يتم جمعها، فإن المواشي 

ستبقى دون علف في الشتاء.
األخيرة  السنوات  في  أنه  ديزال،  وأوضح 
السعر  وازداد  العلف،  وقّل  الجفاف،  بدأ 
كثيراً، لذلك اضطروا إلى جمع األوراق؛ 
الشتاء،  فصل  خالل  مواشيهم  إلطعام 
وزاد: »الحكومة ال تساعد الفالحين، وال 
العمل  لنا العلف، والمستلزمات، هذا  تقدم 
الجماعي لجمع األوراق يزيد من التعاون 
جميعاً  ألننا  المواطنين،  بين  واالستقرار 
مبهج  عمل  في  البعض،  بعضنا  نساعد 

وسهل«.

مدني فرحو

وليس  تركيا  في  الدِم  على  تنشأ  فاشية  هناك 
فقط في تركيا بل أينما وِجد النظام الفاشي فإّن 
الدم.  القتلى ومستنقعاٍت من  من  أكداساً  هناك 
التفاهم  تقتل  احتاللية  عقلية  ذات  الفاشية  إّن 
على  وتقضي  الفلسفي  واالنسجام  االجتماعي 
األساليب الديالكتيكية وهذا يمنع حّل المشاكل 
أنّه  أي  وضغطاً  وشرخاً  اختالفاً  ويحدث 
الحر  والفكر  الجماعية  اإلرادة  على  يقضي 
للتنظيم االجتماعي والمكاني  وال يترك مجاالً 
المواطن  فيها  يصبح  عسكرية  دولةً  ويبني 
عن  تركيا  في  الفاشية  تختلف  للدولة.  خادماً 
جميع الفاشيات في العالم إنّها عقدة كأداء وهي 
تعمل في إطار تاجر البندقية وسلفية حاج بَبَه 

والعزلة هي أساس هذه العقدة الصعبة. 
بدأت  السياسية  اإلبادة  أّن  ننسى؛  ال  دعونا 
بحظر »السيّد أوجالن« ثّم بدأوا بمنع اللقاءات 
في إمرالي بذرائع وأعذار فارغة مثل »السفينة 
معّطلة، الطقس سيّء« ثم بدأوا نظام الوصاية 
باكور  في  للكرد  العزلة حصاراً  أصبحت  ثّم 
والمدن التركية، لقد بدأوا نظام اإلعدام وطال 
التسلسل الزمني لألحداث! وفي هذه العملية؛ 
إبادة،  معسكرات  إلى  أيضاً  السجون  حّولوا 
وتتواصل اإلبادة الجسدية، السياسية، الثقافية، 
والقضاء  العقلية،  الجغرافية،  االقتصادية، 
على اإلرادة والديكالكتيك في أجزاء كردستان 
وتسّمي الفاشية المنعدمة التفكير هذه اإلبادات 
القمر،  والنجوم،  السالم  باسم  العسكرية 
ولهذا  واأليادي...  الكفوف  الزيتون،  الشمس، 
أسلوب  ألّن  الديالكتيك  قتل  كلمة  استخدمت 
ترغب  ال  والفاشية  الحل  يخلق  الديالكتيك 
بالحّل بأي شكل كان. فالذئب ذئب، إنّه ذئب أيّاً 
كان الجلد الذي يرتديه وهو يركض ليل نهار 

لقتل األغنام.  
لنتوّسع قليالً؛ بعد تأسيس الجمهورية التركية 
السلطة  إلى  والترقي  االتحاد  جمعية  وصلت 
عبر االنقالبات واألالعيب السياسية. لقد كان 
للطلبة من األراضي  االتحاد والترقي منظمةً 
حديثة  منظمةً  وكانت  فرنسا  في  العثمانية 
أيضاً  كردٌ  مؤسسيها  بين  من  وكان  ومتقدّمة 
وبعد أن اغتصبت من قبل الباشوات المسلمين 
معظم  ونُفي  للمرتزقة  تنظيم  إلى  تحّولت 
أطلق  الفاشية.  أساس  المرتزقة  إّن  مؤسسيه. 
ألمانيا.  وفوهرر  فيينا  جنرال  لقب  هتلر  على 

وجمعية االتحاد والترقّي أيضاً شّكلت المئات 
هذا  الناس  لقتل  المرتزقة  مجموعات  من 
اليوم  والتنمية  العدالة  حزبي  سلطة  وأسست 
العشرات من مجموعات المرتزقة وتستخدمها. 
إّن رئيس الجمهورية أشبه بجنرال يقوم يوميّاً 
بإحصاء الجثث التي خلّفها وراءه فقط الفاشية 
واألنظمة الفاشية هي من تعشق أكداس القتلى 

وبيادراً منهم.   
خلق  في  بارٌعة  والترقي  االتحاد  جمعية  إّن 
الباشوات  قام  المدن.  بين  الفوضى  ونشر 
ثّم  أوالً  العسكرية  القوة  باستخدام  المسلمين 
كل  يقوم  أيضاً،  واليوم  الدولة  قوة  استخدموا 
مثل  المدنية  المؤسسات  الدولة،  الجيش،  من 
إدارة  مع  بالتعاون  العمل  بهذا   )SADAT(
المخابرات  كانت  باألمس  الرئاسي  القصر 
األمام  إلى  خطوة  تقدّموا  واليوم  العسكرية 
وأصبح يتولّى هذا العمل القصر الرئاسي، إنّه 
 ،KHK ،نوع من السلطنة؛ فاألوامر المسماة
نشرت  لقد  السالطين.  أوامر  من  نوٌع  كلّها 
تركيا الفوضى في جميع مدن باكور كردستان 
باشور  إقليم  ذاته في  بالشيء  تقوم اآلن  وهي 
نشرت  كما  كردستان،  آفا  وروج  كردستان 
في  المرتزقة  مجموعات  عبر  الفوضى  هذه 
المنطقة، أفريقيا، البلقان والقوقاز. إّن الفاشية 
وعلى  وجمعية  مجموعة  نتاج  هي  تركيا  في 
مّر قرن من الزمن؛ أصبحت الفاشية كنظام، 
أجالن  السيّد  يستخدم  ال  للجمهورية  أساساً 
مصطلح الفاشية لكنّه يستخدم التركية البيضاء 
والخضراء. المصدر والبداية هما ذاته وحتّى 
هي  والمرحلة  فالنتيجة  األسلوب  اختلف  لو 
ذاتها ال يمكن ألي طريقة وأسلوب لألحزاب 
السياسية الخروج عن خط »الميثاق الملّي«، 
وتعني الجمهورية الجماهير لكّن تركيا ليست 

جماهيرية، هناك منظمة عامة للجريمة.  
العزلة؛  القرن هذا نظام  لقد جعل نظام وحيد 
مصادر  جميع  عنها  وقطعت  فوالذية  قلعة 
سجنوا  الذي  المعتقلين  أّن  الالفت،  الحياة. 
يتم  الظروف  أصعب  في  عاماً   28  ،20 لـ 
إلى سجٍن آخر وال يطلقون  السجن  نفيهم من 
يتم  فإنّه  المعتقلين  إلى  باإلضافة  سراحهم، 
حرٍب  بمثابة  هذا  إّن  أيضاً.  عائالتهم  معاقبة 
لإلبادة )سفر برلك(. كان الباشوات العثمانيون 
 2015 عام  الشعوب  إبادة  عمليات  خالل 
من  الفارين  وأشقاء  وآباء  أزواج  يعاقبون 
والزنازين  الحفر  في  ويزّجونهم  برلك  سفر 

نهار  ليل  القارس  البرد  تحت  ويتركونهم 
يتولّى  واليوم  بهذا  يقوم   JÎTEM كان  لقد 
وأجهزة  الشرطة  المرتزقة،  مجموعات  ذلك 

المكافحة!
نظام الدوشيرمة )إحدى ممارسات العثمانيين 
ضد الشعوب(، مياه عكرة والمياه العكرة هي 
الفاشسية، المياه العكرة غير صالحة للشرب، 
إّن  أيضاً.  الطعام  إلعداد  تُستخدم  ال  أنّها  كما 
في  وتجرف  وسيل  فيضان،  العكرة  المياه 
وضٌع  وهناك  المقاومة  األشياء  كّل  طريقها 
هو  الوحيد  والحل  كردستان.  في  لهذا  مماثل 
النضال! يجب أاّل يُضعف الخوف الكرد، بل 
المنظمة  الجريمة  ضد  النضال  تعزيز  يجب 
والمياه الجارفة. يجب أاّل يكون الشعب الكردي 
والحركات  والمثقفين  والسياسيين  عامةً 
السياسية والسيما حركة التحرر الكردستانية، 
حالمين. عليهم معرفة االستبداد الشرقي الذي 
وأعتقد  جيّداً.  وتقييمها  العكرة  بالمياه  وصفته 
هذا  في  مصدٍر  أفضل  هي  أوجالن  كتب  أّن 
الموضوع وهذه المسألة. وكنّا قد قلنا سابقاً؛ ال 
يوجد ما يعادل الفاشية التركية في العالم أجمع. 
بلى، إّن الفاشية في تركيا هي نتاج ذئاب بجلود 
عن  الناس  يبعد  الدوشيرمة  نظام  إّن  بشرية. 
إنسانيتهم، إنّه يجعلهم وحشيين! والنظام الذي 

مدافعون  فهناك  ثيوقراطي،  نظام  هو  أسسوه 
يستخدمونه  وهم  الثيوقراطي  النظام  عن  كثر 
كان  لكن  الخاصة.  مصالحهم  أجل  من  فقط 
ويسعون  واهمون  إنّهم  مشترك،  هدف  لديهم 
شراب  إّن  الوهم،  بذلك  جميعاً  الناس  لخداع 
أّن  أي  الجنة،  أراضي  وكيل  هو  االستشهاد 

الدين اإلسالمي هو أداة هذا الوهم. 
بالعدد  الدوام  على  التركية  الدولة  تتفاخر 
في  الثاني  الجيش  بأنّه  وتقول  لجيشها  الكبير 
الناتو إاّل أنّها تقوم بقدر عدد هذا الجيش أيضاً 
والحراس  الشرطة،  من  مجموعات  بتشكيل 
ومجموعات  القرى  وحراس  والعصابات 
المرتزقة ونفّذت عام 1915 عبر مجموعات 
المرتزقة التي شّكلتها أمثال: كتيبة الجزارين، 
إبادة  عمليات  المرتزقة؛  والعشائر  الخمسين 
والكردي  والسرياني  األرمني  الشعب  ضد 
المنطقة  في  خلقت  اإلبادة  لهذه  ولالستعداد 
كاذبة  فتاوى  وأصدرت  األمد  طويلة  فوضى 
ينشرون  واليوم  برلك  سفر  بأوامر  ومزيفة 
والمراسيم.  القوانين  األوامر  عبر  الفوضى 
اإلمبريالية  بين  العالقة  عن  دائماً  نتحدّث 
لكن  صحيح؛  كشعار،  ونستخدمها  والعسكرة 
حتّى اآلن لم يبحث أحدٌ منّا في نظام الدوشرمة 
الفوضوية والفاشية و...  بين  العالقة  يقيّم  ولم 
تشكيل  من  الهدف  نقيّم  لم  كما  موّسع.  بشكٍل 
صحيٌح؛  موّسع.  بشكٍل  المرتزقة  مجموعات 
إنّنا نعرف هذا الموضوع لكنّنا ال نعرفه حق 
المعرفة فال يمكن شرح هذا بكلمتين أو ثالث 
وال حتّى بمقالتين أو ثالث ولم يتم البحث في 
انعكاساتها النفسية واالجتماعية واالقتصادية. 
استخدمت المنظمات االستخباراتية األوروبية 
»دولة  مصطلح  الفترات  من  فترةٍ  في 
الباب  انقالب  بداية  فمع  اإلرهاب«. صحيح! 
تم تشكيل المرتزقة. وفي  العالي وقبلها أيضاً 
إلى  كمال  ذهب مصطفى  عندما  عام 1919 
سامسون واستبعد عن العمل؛ اجتمع بطوبال 
عثمان وعقد معه اتفاقية وجعله محامياً له في 
الفوضى-  اسم  عثمان  طوبال  ويمثّل  األنور 

الخوف في برلمان أنقرة.
وتأسيس  العالي  الباب  انقالب  بداية  منذ 
الجمهورية التركية كانت الفاشية هي ضريبة 
التأسيس كل حزٍب سياسي يسّمي نفسه بلقب 
يساري،  ديمقراطي،  اشتراكي،  كديمقراطي 
يمينيون  كلّهم  هنالك،  إلى  وما  عامل  يميني، 
ويختلف  فاشية  كلّها  وبرامجهم  وأتباعهم 
يستخدم  لم  أوجالن  فالسيّد  عنهم،   TÎP الـ 
كلمة  أيضاً  لم يستخدم  »اللوياثان« عبثاً، كما 
»الديناصور« عبثاً. هذه أسماء الطاقة المظلمة 
إّن  الدوشيرمة  نظام  بهيكل  وتليق  والسوداء 
نظام الدوشيرمة يخدم النظام الرأسمالي جيداً، 
إنّها تمثّل العبودية- االستعباد! وهي قاتلة وال 
على  بل  فقط  األشخاص  على  العزلة  تفرض 

العزلة  فرض  إّن  أقول  ولهذا  بأكملها.  الحياة 
واحد،  شخص  عزلة  ليست  أوجالن  على 
الكردي  الشعب  على  العزلة  فرض  هي  بل 
والشعوب التركية واإلقليمية كافة، إنّها فرض 
والعدالة  القانون  الديمقراطية،  على  عزلة 
والحياة  األحرار  واألشخاص  الحر  والفكر 

التي تسودها المساواة! أي أنّها نظام.
 22 منذ  العزلة  ضدّ  النضال  الكرد  يخوض 
عاماً وحديثاً وفي سياق »حق الحياة« وضعوا 
الفعالية  وتستمر  العالمية  األجندة  العزلة على 
في ستراسبورغ بال توقف منذ 11 عاماً، كما 
داخل  الطعام  عن  إضراب  عمليات  تنفيذ  تم 
لألسف  ولكن  أيضاً  وخارجها  الوطن  حدود 
تقم  لم  إذ  يستيقظ  لم  األوروبي  الضمير  فإّن 
اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب، المجلس 
اإلنسان، اإلعالم  األوروبي، منظمات حقوق 
أنا ال  الرسمي ال  النهج  يتجاوز  لم  األوروبي 
أرسم لوحةً تشاؤمية وال أرغب بطمس ألوان 
لوحة النضال الكردي. ال! أريد أن أقول إنّه ال 
توجد قواسم مشتركة وتوازن بين اإلمبريالية 
وإدارة الشعوب! الحظوا؛ إّن اإلعالم التركي 
ال اليميني منه وال اليساري موضوعيين مثل 

.ANT مجلة
ومثّل  وقاد  الحقائق  هذه  أوجالن  كشف  لقد 
القوى  إّن  والديمقراطية.  الشعبية  اإلدارة 
اإلمبريالية تعتبر فكر وفلسفة أوجالن عدوة، 
إنّهم خائفون! والخوف واضح! لكن الصحيح 
أّن العالم اإلمبريالي قد فهموا أوجالن وقيّموه 
جيّداً لكنهم ال يريدون أن يقولوا، فلو قالوا لن 
يتمّكنوا من معاداته، ولهذا فإنّهم ديمقراطيون 
األنظمة  عن  يدافعون  ولكنهم  دولهم  داخل 
بالبرابرة،  ويسمونهم  دولهم  خارج  الفاشية 
وبهذا الشكل شكلوا أناساً أشبه بحشرات كافكا 

أو العبيد. 
أنقذ الكرد اإلنسانية من »كوارث ومصائب« 
في  اإلنسانية  يدمر  العالم  لكن  القرن  هذا 
هذا  أساس  العزلة  وأصبحت  كردستان 
التدمير. رفع اآلالف من أمثال برنارد راسل 
وجون بول سارتر أصواتهم لكنّهم لم يشكلوا 
ولم  كردستان  في  الظالم  تكسر  التي  الشعلة 
تركيا  بتأسيس محكمة ومحاكمة  يقوموا حتّى 
على األقل. الشرط األساسي، هو مرة أخرى 
الكرد  يحارب  أن  يجب  الكردي  النضال 
وليس  العالمي أيضاً  الداخلية والظالم  الخيانة 

فقط تركيا. 
الكرد  بإخراج  أوالً  أوجالن  وفلسفة  فكر  قام 
الجبال  كرد  الكرد  يعد  لم  وبذلك  الكهف  من 
اليقظ،  العالم  أبواب  فتح  وثانياً  والعبودية، 
وثالثاً  عنهم!  يدافع  أحٍد  بال  الكرد  يعد  ولم 
المجتمع  في  وترّكز  التاريخية،  الفجوات  سدّ 

الشعبي ولم يعودوا وحدهم في النضال.


