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في اليوم األول من املؤمتر العاملي الثاني للمرأة، الذي عقد في العاصمة األملانية برلني، مت 
التأكيد على أن الهجمات الكيماوية للدولة التركية، سوف يتم الرد عليها وأن نضال 

النساء حتت شعار »Jin Jiyan Azadî« سينتشر في أنحاء العالم.

الذهب في أعلى مستوياته وأي خيــانة التاريـــخ ال تحتاج إلى برهان
توتر بين أوكرانيا وروسيا سيرفع 

سعر األونصة أكثر

مواطنو كري سبي: 
"المحتل التركي يستغل 

ضعاف النفوس في حربه 
الخاصة ضد الشعوب السورية"

الملوثة  المياه 
تساهم في انتشار 

الكوليرا

الدوري السوري 
للسيدات: 

فيروزة يخرج 
متعاداًل وعامودا 
والهالل يكثفان 

االستعدادات

المؤتمر العالمي الثاني للمرأة: 
بشعار "Jin Jiyan Azadî"يحقق أهدافه بنضالنا

الكردي مع  الصراع  تاريخ  يقرأ  الذي 
مستبديه، وينظر إلى املعطيات على 
األرض على مختلف العصور واألزمان 
، يدرك ويجزم، أن اخليانة والتواطؤ مع 
إرادة محتلي كردستان كانت والتزال 
املأمول  التغيير  رونق  تعكير  التي ساهمت في  املعوقات،  أهم  من 
حتقيقه، حيث عمل من ارتضى لنفسه املهانة والذل واالستعباد على 
قبول املساومة على كل شيء سوى املنافع الشخصية الضيقة، 
أولئك الذين استيقظوا على بيع الكرامة، وأدخلوا أنفسهم عمدا 
إلى منظومة العار، قافلة من اخليانات، أحدثت تشوهات خطيرة في 
اجلسد الكردي، ومهدت الدروب؛ ليعيث احملتل فسادا في اجلغرافية 

الكردستانية عامة.

الذهب إلى مزيد من التوهج، وأسعاره 
في أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، 
وأي توتر بني أوكرانيا وروسيا سيرفع 
سعر األونصة أكثر عاملياً، حيث سجل 
ليصل  جديداً  ارتفاعاً  الذهب  سعر 
بينما يشعر  إلى أعلى مستوى له، 
الكثير من املستهلكني واملستثمرين 
بالقلق من تصاعد النزاع بني روسيا 

واوكرانيا.

االحتالل  دولة  تستمر 
سياسة  في  لتركي  ا
التوسع والقتل، التي تزاوج 
الفتنة  بث  سياسة  بين 
ووسعيها  واالغتياالت، 
الدائم لدعم المرتزقة وعلى 
رأسها مرتزقة داعش، فيما 
تستمر المقاومة الشعبية، 
وفق أسس الحرب الثورية، 
تظهر  اإلطار  هذا  وفي 
قوات سوريا الديمقراطية، 
حامية الشعوب، وسندا قويًا 
ولتحرير  األمن،  الستتباب 
الذي  المحتلة،  المناطق 
جماهيريا،  مطلبا  بات 
إلنهاء الغطرسة التركية، 

والمرتزقة الموالية لها.
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سبي،  أبيض/ كري  تل  مقاطعة  أهالي  لفت 
إلى أن احملتل التركي يعمل على تقويض حالة 
االستقرار واألمان مبناطق شمال وشرق سوريا، 
من خالل احلرب اخلاصة املمارسة، وجتنيد ضعاف 

النفوس مبختلف األساليب لتحقيق ذلك.

طالب أهالي ريف الشدادي التابعة 
الشعب  بلدية  احلسكة،  جلنوب 
على  الرقابة  تشديد  الشدادي،  في 
مبياه  األهالي  تزود  التي  الصهاريج، 
الشرب، وحثهم على االلتزام بقواعد 
من  املياه  من خالل جلب  السالمة 
باإلضافة  وآمنة،  نظيفة  مصادر 
إلى تعقيمها للحد من تفشي وباء 

الكوليرا في املنطقة. 

شهدت اجلولة الثانية من مرحلة 
الدوري  منافسات  الذهاب، ضمن 
القدم،  بكرة  للسيدات  السوري 
بنسخته الرابعة للموسم 2022 
حلامالت  مثيراً  تعادالً   ،2023 ـ 
اللقب للنسخة املاضية، سيدات 
سيدات  كثفت  كما  فيروزة، 
الهالل، وعامودا من استعداداتهّن 
التدريب،  جرعات  بزيادة  للدوري 
وبتوقيع عقود مع محترفات خارج 

املنطقة.

في مرسمه الصغير، تُظهر لوحاته مدى 
تأثّره بأحداث وطنه، الذي لم يتعاَف بعد 
منذ  به  عصفت  التي  احلرب،  أهوال  من 
إحداها  في  الزمن،  من  عقد  من  أكثر 
في  الغارق  وجهها  عجوز  امرأة  تغطي 
احلزن بكلتا يديها، بجانبها لوحتان أخريان 

يبدوان أنهما يتجرعان املرارة ذاتها.

امرأة أخرى تظهر في لوحة ثانية، حتتضن 
بقوة ثالثة أطفال يبكون، في تصوير ينقل 
»آالن  لوحة  فيما  احلرب،  من  مخاوفهم 
على  غارقاً  صوره  انتشرت  الذي  كردي« 
أحد الشواطئ التركية عام 2012، عجز 
الطفل  فرسم  إكمالها؛  عن  صاحبها 

بدون بحر.

يرسم على مساحة  بينما  يقول بشير 
بيضاء خطوط وجه رجل: »عندما اقتربُت 
عن  عجزت  آالن،  لوحة  رسم  إنهاء  من 
رسم البحر، وتلوينه باألزرق، البحر أضحى 
فيما يتعلق بي مارداً، ابتلع أرواح املهاجرين 

السوريني«.

السوري بشير  التشكيلي  الفنّان  حمل 
ُمسلم، ذكرياته املؤملة من احلرب، حينما 
غادر البالد، حتى أنه بات يرسم ال شعورياً 
املالمح السورية املرهقة من احلرب، التي 

تأبى أن تضع أوزارها.

كردستان  بباشور  هولير،  مدينة  في 
ينحدر  الذي  الشاب،  »مسلم«  يستقر 
من ريف مدينة كوباني، بعد رحلة جلوء 

قاسية أجبرته عليها احلرب عام 2012.

على ضفاف الفرات حينما كان يستقر 
في الرقة، بدأت موهبة »مسلم«، الرسم 
الصغيرة،  لقريته  جملّسمات  بالطني 
االبتدائي  السادس  الصف  في  وحصل 
على املركز الثاني، ألفضل لوحة فنّية في 

الرقة.

ألقته  القيد،  مكتوم  كان  أنه  وبحكم 
احلكومة السورية خارج مدارسها، بعدما 
وأجبرته  السادس،  الصف  دراسة  أنهى 
الظروف املعيشية الصعبة لعائلته على 
العمل في سن مبكرة ملساعدة والدته 

في املصروف بعدما فقد والده احلياة.

رغم ذلك كان الشاب يخصص لنفسه 
وقتاً ملمارسة هوايته، إلى أن تعرف على 
على  عرّفه  الرقة،  من  تشكيلي  فنان 

فنانني آخرين، وزار معه مراسمهم.

نقل مالمح األشخاص

شارك »مسلم« ألول مرة في معرض فني 
الرقة عام 1995، ضم حينها نخبة  في 
دول  من  وآخرين  السوريني،  الفنانني  من 
عربية وأجنبية، كان حينها األصغر سناً 
من بني املشاركني. تتالت بعدها مشاركة 
الشاب في عدة معارض فنية في الرقة، 
إلى أن متكن من إقامة معرض فردي عام 

.2010

مع صول احلرب إلى الرقة عام 2012، نزح 
تركيا،  إلى  عائلته  مع  السوري  الشاب 
يقول: »هربت من بطش احلرب إلى تركيا، 
لكنني لم أمتكن من إيجاد عمل؛ بسبب 
عوامل عدة، أهمها جهلي اللغة التركية، 

فانتقلت إلى هولير«.

واجه الفنّان السوري، صعوبات عدة في 
هولير: »عجزت أيضاً عن إيجاد عمل، لذلك 

في  وجلست  وألواني،  ريشتي  حملت 
الشارع، بالقرب من قلعة هولير، رسمت 
وجوه السّياح والغرباء واحلاملني، ثم بدأت 

أجني بعض املال«.

عرض  أن  بعد  الفنان  حياة  مجرى  حتّول 
عليه صديقه العمل في طباعة رسومات 
األطفال،  وقصص  املدرسية،  الكتب 
فتحّسنت ظروفه، وأنشأ مرسماً صغيراً، 

خصصه لرسم قصة اللجوء السورية.

ويضيف: »أنقل عبر لوحاتي ألم كل سيدة 
سورية، فقدت زوجها أو ابنها، خصصت 
جزًءا من لوحاتي لتجسيد حياة األطفال 
بهم  حل  وما  احلرب،  بعد  السوريني 

حيث أضحى العديد منهم يتسول في 
الشوارع«.

شارك »ُمسلم« في العديد من املعارض 
في  اإلنترنت  على  االفتراضية  الفنية 

أوروبا وآسيا، وحصد عدة شهادات تقدير 
وجوائز.

وكاالت

ية فّنان سوري في هولير يرسم قصة اللجوء السور

ين والشهباء:  وجهاء عفر
ير المنطقة »قسد« ضمان أمن وتحر

بعدسة: دعاء يوسف

العم  يجلس  البيضاء،  عمامته  مرتديا 
في  رفاقه  مع  القرفصاء  قراوي  صالح 
لوالية  التابعة  بلعباس  ماجل  مدينة 
)محافظة( القصرين )وسط غرب تونس(، 
املدينة،  مباراة خصومه من شيوخ  يتابع 
الذين ال يتوانون عن ممارسة »اخلربقة« أكثر 
اللعب الشعبية انتشارا لدى كبار السن، 

لتسّليهم وترفه عنهم.

ووسط حلقة صغيرة من الشيوخ، يقوم 
العم صالح، الذي جتاوز العقد الثامن من 
املرتعشتني،  بيديه  التراب  ببسط  العمر، 
واخلنصر  السبابة  بإصبعيه  يغرس  ثم 
ويرسم  العلو،  متوسط  رمل  كثيب  في 
ليكّون 49 خانة  دائرية،  »اخلربقة« بحركة 
اللعبة  قواعد  صغيرة( تشبه  حفرة  )أي 

فيها قطع الشطرجن.

)أي  »كلًبا«   24 من  اللعبة  هذه  وتتكون 
لونني  من  تكون  التي  احلصاة،  أو  احلجارة 
مختلفني( لكل العب، وهي عادة ما تُلعب 
بني  متييزها  ليسهل  واألصداف؛  باحلجر 

الالعبني.

وال يحلو لعب »اخلربقة« دون شرب الشاي، 
الفحم  من  موقد  على  إعداده  يتم  الذي 
يزيد من جو املنافسة، ويخفف من امللل 

والروتني اليومي.

قوانني اللعبة

وأمام الدكاكني القدمية واحلدائق، يفترش 
محبو اللعبة من الشيوخ األرض، ويقضون 
االستمتاع  في  الطويل  يومهم  من  وقتا 

وتبادل األحاديث والنكات.

لكن جّوا من اجلدية، يفرض نفسه على 
الالعبني، الذين يريد كل واحد منهم حتقيق 
إذ  منهم،  وخصومه  صالح  والعم  الفوز، 
يقضي كل العب وقتا طويال للتفكير قبل 
حتريك أي حصاة، وسط تشجيع متقّطع 
من احلاضرين، ليتركوا للمتبارزين مساحًة 
يعلو  صوت  ال  إذ  والتركيز،  التفكير  من 
فوق »كش كلبك مات« بني هذه اجللسات.

ويخشى الكثير من الشيوخ العم صالح، 
فهو األكثر ذكاء وقدرة على هزم خصومه 
بقوانني  إملامه  بقدر  إذ  اللعبة،  هذه  في 
هذه اللعبة وتقنيتها، له أسلوبه اخلاص 

في اللعب، وتعمير اخلانات )احلفر( وإحلاق 
رغم  وجيز،  وقت  في  باخلصم،  الهزمية 
مدتها  تتجاوز  أحياناً  الواحدة  املباراة  أّن 

الساعة.

وحول طريقة لعب »اخلربقة« يوضح العم 
صالح، أنّها تتم أواًل عبر ملء احلفر بحجارة 
الالعبني، التي يسمونها »كالب« حتى تعمر 
اخلانات كافة، والتي يبلغ عددها 49 خانة، 
اللعبة  تبدأ  ثم  األوسط،  املربع  عدا  ما 
حيث يقوم كل العب بتحريك »كالبه« وكل 
»كلبني« للخصم يصبح  بني  »كلب« يقع 

ميًتا.

وبابتسامة تعلو محيا وجهه، الذي مألته 
اللعبة  »هذه  قائالً:  يستمر  التجاعيد، 
من  الالعبني  أحد  يتمكن  حني  تنتهي 
املنافس،  )كالب(  حجارة  قطع  محاصرة 
ويجعله غير قادر على التحرك بني املربعات 
يتبقى  من  هو  الفائز،  أن  )احلفر(« مؤكدا 
له أكثر عدد من القطع، وينسحب، الذي 

لم يبق له إال قطع قليلة.

الترفيه والتسلية

عمامته،  رباط  القراوي  صالح  يفك 
حيرته  ووسط  ركبتيه،  على  ويضعها 
وجهه  على  يديه  فيضع  تفكيره  يواصل 
أخرى،  تارة  الطبية  نظاراته  ويحرّك  تارة، 
ويقول للجزيرة نت: قبل أن يحرّك املنافس 
حساب  ألف  يحسب  )كلبه(  حصاة  أي 
موضحا أن كل حركة تتطلب الكثير من 
التفكير والتركيز »وكل خطأ وحركة غير 

مدروسة تكون نهايتها اخلسارة«.

ثم يجول بصره مربعات اللعبة، ويغمض 
عينيه ويعض على شاربيه، وكأنه يتحسس 
خدع خصمه في اللعبة، ويقرأ ردة فعله، 
)الكالب(  احلجر  ويشكل  يرسم  فهو 
في مكانها في ذهنه، قبل وضعها على 

)احلفر( خانة اللعبة، متحسبا لكل حركة 
وانتباه  حذر  وسط  خدعة،  أو  استباقية 
شديد من الالعبني. دون أن ينبس بكلمة 
يرفع العم صالح إصبعيه، ويطلب كأسا 
من الشاي ملنافسه، ثم يقول مستهزئا: 
»لقد بدأ يفقد تركيزه، أسكبوا له قليال من 
الشاي قبل أن يخسر املنافسة« ليبتسم 
بعدها ويعلق »كش كلبك مات« في إشارة 
اجلهات  من  أنه حاصر كلب خصمه  إلى 

كلها، وليس عليه إال االنسحاب. 

يجمعون  املهمشة  املناطق  هذه  شيوخ 
على أن لعبة »اخلربقة« مبثابة الفرصة، التي 
لتنظيم  االلتقاء،  الشيوخ  خاللها  يجدد 
مباريات بصفة دورية فيما بينهم، ويقول 
هذه  إّن  العمامي:  صالح  محمد  العم 
الشيوخ  توارثها  ترفيهية  اللعبة وسيلة 

عن آبائهم وأجدادهم القدامى.

تراث األجداد

ظهور  تاريخ  حتديد  صعوبة  من  وبالرغم 
»اخلربقة« يرجح املؤرخون أن تاريخ نشأتها 
عن  ورثوها  الذين  البايات،  عهد  إلى  يعود 
الهالليني، لتحتل سلم األلعاب الشعبية 
بني الشيوخ، غير أنّها مهددة باالندثار، حيث 
ال يعطيها شباب اليوم قيمة، السيما مع 

ظهور األلعاب اإللكترونية.

من جهته، يقول الباحث اخملتص في التراث 
عبد الستار عمامو، إنه ال بد من حفظ هذه 
التونسية،  الشعبية  الذاكرة  في  اللعبة 
حتى تبقى منحوتة في الذاكرة الشعبية 
تقنينها  خالل  من  التونسيني،  لدى 
ورسمها في ورق يشبه قطعة الشطرجن 

مع احملافظة على قوانني لعبها.

الغروب،  نحو  متيل  الشمس  بدت  حني 
نفض الشيوخ مالبسهم من غبار األتربة، 
ونهضوا حني استحالت مواصلة شغف 
اللعبة، بسبب الظالم، متوعدين بعضهم 
بالثأر، ومواصلة اللعب اليوم التالي، بينما 
ظلت صورهم متأل املكان، وصدى صوتهم 
كلبك  »كش  الدكاكني  جدران  بني  يتردد 

مات«.

وكاالت

لعبة الخربقة في تونس... مالذ كبار السن للتسلية والترفيه

3»..
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في اليوم األول من املؤمتر العاملي الثاني 
للمرأة، الذي عقد في العاصمة األملانية 
الهجمات  أن  على  التأكيد  مت  برلني، 
الكيماوية للدولة التركية، سوف يتم 
حتت  النساء  نضال  وأن  عليها  الرد 
سينتشر   »Jin Jiyan Azadî« شعار 

في أنحاء العالم.

العالم،  أنحاء  من  نساء  اجتمعت 
وخاصة اللواتي ينخرطن ضمن احلركة 
العاملي  املؤمتر  في  الكردية،  النسوية 
الثاني للمرأة الذي حتتضنه العاصمة 
حتت  يومني،  مدى  على  برلني  األملانية 

شعا »ثورتنا: حترير احلياة«.

العاملي  املؤمتر  من  األولى  اجللسة  في 
قبل  من  نظم  الذي  للمرأة،  الثاني 
املستقبل«،  ينسجن  »النساء  شبكة 
من  اخلامس  السبت  يوم  انطلق  الذي 
تشرين الثاني، نوفمبر، حتت عنوان »احلرب 
حصانة  درع  ومتزيق  الثالثة،  العاملية 
الدولة وسيادة الذكور«، تطرقت مديرة 
معهد السالم الكردي ميغان بوديت إلى 
»عنف الدولة على اجملتمع واملرأةـ  سوط 
سياسة  تقييم  ومت  املهيمن«،  الرجل 
القوى للدول القومية، واحلرب واالحتالل 

واألوبئة الناجمة عنها.

وفي مداخلة لها قالت املتحدثة باسم 
جلنة العالقات الدولية باملؤمتر الوطني 
نساء  إن  كوج:  نيلوفر  الكردستاني 
حتت  يناضلن  أصبحن  أجمع  العالم 
وأضافت:   ،»Jin Jiyan Azadî« شعار 
»هذا الشعار الذي ميتد عمره ألكثر من 

40 عاماً، يعود إلى الفلسفة التاريخية، 
التي أنشأها القائد عبد اهلل أوجالن«.

»حان الوقت لتحمل املسؤولية«

أوجه  إلى  االنتباه  كوج  نيلوفر  ولفتت 
التشابه في العنف، الذي تنتهجه دول 
الشرق األوسط، مستشهدة بعصابات 
مثل »بوكو حرام«، و«هيئة حترير الشام« 
ومرتزقة داعش، مشيرةً إلى أن: »الغرض 
شبه  التفاهمات  هذه  من  الوحيد 
العسكرية، هو محاولة إظهار العداوة 
نظمنا  إذا  لكن  واملرأة،  اجملتمع  بني 
تلك  على  التغلب  ميكننا  أنفسنا، 
النظرية، لقد رأينا مثاالً على ذلك في 
كردستان؛ لهذا السبب أقول: إن الوقت 

قد حان لتحمل املسؤولية«.

من جانبها لفتت ممثلة جمعية الثورية 
مرمي   )RAWA( أفغانستان  لنساء 
حركة  سياسات  إلى  االنتباه  راوي، 
أن  موضحًة  للمرأة،  املعادية  طالبان 
املرأة  على  أن  ترى  طالبان،  أيديولوجية 
تأدية أعمال املنزل فقط، مشيرةً إلى إن 
الدول الغربية تدعم طالبان ملصاحلها 

اخلاصة.

وأكدت مرمي راوي على املسؤولية امللقاة 
على عاتق النساء: »علينا واجب تعليم 
النساء األكثر اضطهاداً في أفغانستان. 
لنساء  الثورية  اجلمعية  بصفتنا 
أفغانستان، سنواصل املقاومة وسيكبر 
نضالنا، فنحن نقف إلى جانب النساء 
علينا  أفغانستان،  في  تقاوم  اللواتي 

سنواصل  هناك،  احلياة  صنع  واجب 
الشهداء،  رفاقنا  طريق  على  النضال 
العالم  أنحاء  من  النساء  ستتواصل 
.»Jin Jiyan Azadî كافة، مرددة شعار

 

»دعونا ننسج شبكاتنا 
النسوية«

 Abya« وشددت املتحدثة باسم نساء
جافيز،  لوليتا  غواتيماال،  من   »Yala
قدمتها  التي  النقاشية،  احللقة  في 
البيئي: الهيمنة  »التدمير  عنوان  حتت 
على  والقمع  واالستيالء  املدمرة 
للموارد  الوحشي  االستغالل  أساس 
حد  وضع  ضرورة  على  الطبيعية«، 
دولياً:  احملظورة  األسلحة  الستخدام 
الستخدام  ال  نقول  للحرب،  ال  »نقول 

األسلحة الكيماوية في كردستان«.

شعب  إلى  ينتمنيَ  أنهنَّ  وأوضحت 
األرض  أبناء  »نحن  األرواح  يحمي 
أمريكا  »في  وأضافت:  وحماتها«، 
الالتينية دافعنا عن أنفسنا وأرضنا ضد 
النظام الذكوري، هناك حياة مختلفة 
في أرضنا، ونحن أيضاً نحب علم املرأة 
)اجليولوجيا(. يقال: إن هناك دميقراطية 
في منطقتنا لكن هذه كذبة كبيرة، 
النارية تتزايد في منطقتنا،  الطلقات 

وتستخدم هذه األسلحة لقتلنا«.

وتابعت: »هذه ليست دميقراطية، نحن 
ندافع عن احلرية مثل إخواننا مابوتشي، 
املؤمتر  نقول حرية، حرية، حرية. نحيي 
الذي نظمته النساء، نطالب بالعدالة، 
ننسج  دعونا  وقت،  هناك  يعد  لم 

شبكاتنا النسوية«.

»خالص اجملتمعات يتحقق 

بتحرير املرأة«

وفي مداخلة لها أوضحت عاملة االجتماع 
والناشطة النسوية البيئية األسترالية 
أرييل صالح، أن النسوية البيئية حتققت 
في روج آفا بشمال وشرق سوريا، مذكرة 
عن  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  بكلمات 
املرأة، »لقد كشف تاريخ 5000 عام أن 
النساء كن أول من عانى من االضطهاد 
التي  صالح،  أرييل  وشددت  والتمييز«. 
النسوية  عن  سينمائياً  عرضاً  قدمت 
البيئية على أهمية نضال املرأة: »ميكن 

حترير اجملتمعات من خالل حترير املرأة«.

في  اإليطالية  الناشطة  ألقت  فيما 
مجال السالم جينيفيف فوغان، التي 
األخيرة  النقاشية  حلقتها  قدمت 
عنوان  حتت  األولى،  اجللسة  ختام  في 
»جعل غير املرئي مرئياً: محاربة النظام 
الرأسمالي القائم على عمل املرأة غير 
خطاباً  املنخفض«،  األجر  وذات  املأجور، 
مجال  في  النساء  دور  تغييب  حول 

العمل.

االستغالل »األمني« في الهند

أوضحت الناشطة في جمعية النساء 
كافيتا  الهند  لعموم  التقدميات 
كريشنان، أن الدول والشركات تهيمن 
على جسد النساء معاً، وقالت: »دعونا 
نفكر في العامالت في ماركات املالبس 
الشهيرة في الهند، تخبر هذه الشركات 
ملدة  ابنتهم ستعمل  أن  الفتاة  والدي 
ثالث  تنتهي  وعندما  سنوات،  ثالث 

واحدة،  دفعة  سيدفعون  السنوات، 
ويبقون بناتهم حتت احلماية، في الواقع 
رمزية،  ككلمة  األمن  استخدام  يتم 
مع هذا القانون، متنع العائالت بناتهم 
نظامهم  خارج  عائالت  من  الزواج  من 
االغتصاب  أن  إلى  مشيرةً  الطبقي«، 

كذلك شائع جداً في الهند.

العاملي  املؤمتر  أعمال  أن  ذكره  واجلدير 
للمرأة في برلني ال زال مستمراً بتنظيم 

ورشات عمل.

وكالة أنباء املرأة

نظمت خالل األيام املاضية مهرجانات 
للمنتجات احمللية في مناطق مختلفة 

بباشور كردستان.

للمنتجات  السوق  مهرجان  ويستمر 
كالر  ناحية  في  أيام  ثالثة  مدة  احمللية 
التابعة لكرميان، ويتألف املهرجان من 
قدمية،  كردية  وأطعمة  اليدوية،  احلرف 
وشاركت  الصنع،  محلية  ومنتجات 
حد  إلى  املهرجان  في  املنطقة  نساء 

كبير، بصفة بائعات ومشتريات.

وحتدثت سناء رستم، التي انضمت إلى 
املهرجان كبائعة من حلبجة، لوكالة 
 « وقالت:  املهرجان،  عن   Rojnews
الصنع  محلية  جميعها  منتجاتنا 
الرمان،  شراب  من  وتتكون  وطبيعية، 
والعسل الطبيعي، والتمر هندي، واخلبز 

شاركت  اجملففة،  واملنتجات  واجلنب، 
النساء بشكل جيد في املهرجان بائعات 
للمنتجات محلية الصنع، ومشتريات.«

وأضافت إحدى النساء، اللواتي شاركن 
والتي  امللونة،  مبنتجاتها  املهرجان  في 
تدعى سنور سمعان، إن لها تأثيراً جيداً 
مبشاركتها كامرأة، وتقول: »بصمة املرأة 
ظاهرة في املهرجان، لكن بسبب عدم 
اإليجار،  وارتفاع  مناسبة  أماكن  وجود 
على  احلصول  يتم  لم  التعب،  بسبب 
أن  احلكومة  على  ويجب  جيد،  دخل 
حتى  لعملنا،  مناسبا  مكانا  تخلق 
وميكن  جيد،  دخل  كسب  من  نتمكن 
للناس بسهولة احلصول على األشياء، 

التي يحتاجون إليها ».

نعم  واملصممة  املعلمة  عدّت  كما 

املهرجان  إلى  انضمت  التي  محمد، 
مهمة  املرأة  مشاركة  أن  كعاملة، 
إقامة مهرجان،  وقالت: »إن  للمهرجان 
جيد،  تأثير  لها  هذه  مثل  وأنشطة 

خاصة فيما يتعلق بالنساء«.

وأضافت: »يتم هنا تقدمي احلرف اليدوية، 
واملواد الغذائية واملنتجات احمللية، وبهذا 
دراية  على  أيضاً  املواطنون  يصبح 

بالثقافة واملنتجات الكردية القدمية، في 
مجتمعنا املرأة معزولة، وحتتاج إلى أن 
تكون قادرة على حترير نفسها من هذه 

العزلة مبنتجاتها وعملها املتقن«.

»سي«  فيتامني  تناول  في  إن  اإلفراط 
بحصوات  اإلصابة  خطر  يرفع   )C(
األشخاص  سيما  لدى  وال  الكلى، 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم 
أو داء السكري أو  األشخاص الذين ال 

يشربون السوائل بنحو كاٍف.               
من  يتخلص  ال  اجلسم  ألن  ذلك   و 
الكمية الفائضة من  فيتامني »سي« 
حمض  إلى  يحوله  بل  البول،  عبر 
منه  الذي  تتكون  »األوكساليك« 

معظم حصوات الكلى.               
اإلصابة  على  االستدالل   وميكن 
بحصوات الكلى من خالل مالحظة 
شديدة  آالم  األعراض،  مثل  بعض 
على جانب اجلزء السفلي من البطن 
أو في الظهر، ورغبة ُملحة  في البول 
أثناء  وآالم  قليلة،  كميات  تبوّل  مع 
البول  بسبب  في  دم  ووجود  التبول، 
باإلضافة  اخملاطية،  األغشية  إصابة 
احلمى  مثل  عامة،  أعراض  إلى 
 واالرجتاف ونوبات التعرق والغثيان وال

قيء.                         
بحصوات  اإلصابة  خطر   ولتجنب 
املكمالت  تناول  يجوز  ال  الكلى 
الغذائية  احملتوية على فيتامني »سي« 

إال حتت إشراف الطبيب.          

ما هي حصى الِكلى؟

حصى الكلى هي قطع صلبة تتكون 
من مواد موجودة في البول، وتتركب 
صغيرة  وتكون  صغيرة،  بلورات  من 
بحجم حبة الرمل، أو كبيرة بحجم 
لؤلؤة مثالً، وقد تتكون في الكلى أو 
احلالب، وهو األنبوب الذي ينقل البول 

من الكلى إلى املثانة.
البولية  احلصيات  معظم  وتنزل 
مساعدة  إلى  احلاجة  دون  البول  مع 
الطبيب، لكن في بعض األحيان تعلق 
قد تسد  أنها  تنزل، كما  وال  احلصاة 
اجملرى البولي، مما يؤدي إلى حدوث آالم 

حادة

اآللية التي تتكون بها حصى 
الكلى

احلصى  تكّون  في  األساسية  اآللية 
يؤدي  مما  البول،  حجم  انخفاض  هي 
البلورات  ترسب  بدء  ثم  تركزه،  إلى 
هذا  ويحدث  حصى،  إلى  وتطورها 
عادةً عند عدم شرب كمية كافية من 

السوائل.

ويقال إن ألم حصى الكلى هو األلم 
الوالدة،  ألم  يساوي  الذي  الوحيد 
وذلك بسبب شدته وطبيعة احلصى 
أو  الكلى  التي تضغط على نسيج 
املقابل  وفي  مباشر،  بشكٍل  احلالب 
فإن حصى الكلى أكثر شيوعاً لدى 

الرجال منه بني النساء.

أبرز أنواع حصى الكلى

عادةً  حتتوي  الكالسيوم:  حصى  ـ 
أو  الفوسفات  أو  األوكساالت  على 

الكربونات، وتعتبر أكثر أنواع احلصى 
اإلصابة  احتمال  أن  كما  شيوعاً، 
تتراوح  الذين  الرجال  لدى  أعلى  بها 

أعمارهم بني 20 و30 عاماً.
اليوريك: وهي أكثر  ـ حصى حمض 
حتدث  وقد  الرجال،  لدى  شيوعاً 
والعالج  النقرس  بداء  اإلصابة  مع 

الكيميائي.
أكثر  وهي  الستروفيت:  حصى  ـ 
شيوعاً لدى النساء املصابات بالتهاب 
كبيرة  تكون  وقد  البولية،  املسالك 
أو  الكلى  فيها  تسد  لدرجة  احلجم 

احلالب أو املثانة.
وتصيب  السيستني:  حصى  ـ 
الشخص الذي لديه مرض وراثي يؤدي 
إلى إفراز كليته كمية كبيرة من هذا 

احلمض األميني.

عوامل اخلطورة لإلصابة 
بحصى الكلى

ـ اجلفاف، أي عدم احلصول على املاء 
الكافي.

ـ التعرق الشديد، فاألشخاص الذين 
الذين  أو  حارة  بيئة  في  يعيشون 
معرضون  بشدة  تتعرق  أجسامهم 
أكثر لإلصابة باجلفاف، وبالتالي ترتفع 

لديهم مخاطر احلصى.
ـ أنت ُعرضة للحصى إذا كنت تتبّول 

كمية أقل من لتر واحد في اليوم.
ـ السيرة املرضية العائلية، إذ تلعب 

الوراثة دوراً في االستعداد للمرض.
ـ الرجال أكثر تعرضاً من النساء.

ـ تناول غذاء يحتوي على كمية كبيرة 
من الصوديوم أو البروتني أو السكر.

ـ البدانة.
ـ بعض أمراض األمعاء.

يُظهر البحث كيفية صنع نوع من 
اجلزيئية  الشظايا  فيها  تكون  املواد 
في  لكنها  ومضطربة،  مختلطة 
الكهرباء  توصيل  على  قادرة  املقابل 

بشكٍل جيد للغاية.
مت اكتشاف مادة ميكن صنعها مثل 
البالستيك، لكنها موصلة للكهرباء 
بشكٍل جيد للغاية مثل املعادن إلى 

حٍد كبير.
ميكن  املادة  هذه  فإن  اخلبراء  وحسب 
تشبيهها مبعجون تشكيل القوالب 
الصغار  األطفال  يستخدمه  الذي 
)الصلصال(، لتعلم الفن وتشكيل 
املعروف  واملدرسة،  البيت  الدمى في 

باسم »بالي-دو«.
االكتشاف  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
التي  القواعد  جميع  مع  يتعارض 
نعرفها عن التوصيلية، فإن النتيجة 
ويرى  جداً،  مفيدة  تكون  أن  ميكن 

العلمي  االختراق  هذا  أن  الباحثون 
ميكن أن يوّجه الطريق إلى فئة جديدة 
ويسّهل  لإللكترونيات  املواد  من 

تصميم األجهزة الكهربائية.
وظهر البحث املنشور في 26 تشرين 
من  نوع  صنع  كيفية  املاضي،  األول 
اجلزيئية  الشظايا  فيها  تكون  املواد 
في  لكنها  ومضطربة،  مختلطة 
الكهرباء  توصيل  على  قادرة  املقابل 

بشكٍل جيد للغاية.

ال توجد نظرية قوية لتفسير 
ذلك!

االكتشاف  هذا  اخلبراء  بحسب 
التي  القواعد  جميع  مع  يتعارض 
الكهربائية،  التوصيلية  عن  نعرفها 
بينما قال الباحث األول في الدراسة 
أساسي،  »بشكٍل  املادة  هذه  إن 

تفتح آفاق إمكانات جديدة جملموعة 
تكنولوجية بالغة األهمية من املواد«.

اجلدير بالذكر أن املواد املوصلة ضرورية 
من  نوع  أي  تصنع  كنت  إذا  للغاية 
كان  سواء  اإللكترونية،  األجهزة 
أو  شمسية  لوحة  أو  آيفون  جهاز 
تلفزيوناً، وأن أقدم وأكبر مجموعة من 
النحاس  مثل  املعادن  هي  املوصالت 

والذهب واألملنيوم. 
العلماء  متكن  عاماً،   50 نحو  ومنذ 
من  مصنوعة  موصالت  إنشاء  من 
معاجلة  باستخدام  عضوية،  مواد 
»عملية  باسم  تُعرف  كيميائية 
التنشيط«، جتعلها تتناثر في ذرات أو 

إلكترونات مختلفة من خالل املادة.
هذا األمر مفيد ألن هذه املواد تصبح 
أكثر مرونة وأسهل في املعاجلة من 
املعادن التقليدية، لكن املشكلة هي 
أنها ليست مستقرة، وميكن أن تفقد 
إذا  أو  إذا تعرضت للرطوبة  املوصلية 

ارتفعت درجة احلرارة بشكٍل كبير.
من  كل  تشترك  األساس،  في  لكن 
العضوية  املعدنية  املوصالت  هذه 
والتقليدية في خاصية مشتركة، هي 
تتكون من صفوف مستقيمة  أنها 
اجلزيئات،  أو  بالذرات  بإحكام  ومعبأة 
أن  ميكن  اإللكترونات  أن  يعني  وهذا 

تتدفق بسهولة عبر املواد.
أن  يجب  املادة  أن  العلماء  واعتقد 
حتتوي على هذه الصفوف املستقيمة 
واملنظمة من أجل توصيل الكهرباء 
بعض  »شيه« جتربة  بدأ  ثم  بكفاءة، 
املواد املكتشفة منذ سنوات إال أنها 
تعرضت للتجاهل إلى حٍد كبير، ثم 

الآللئ  مثل  النيكل  ذرات  بربط  قام 
اجلزيئية  احلبيبات  من  سلسلة  في 
والكبريت،  الكربون  من  املصنوعة 

وبدأ اختباراته.
ومما أثار دهشة العلماء أن املادة التي 
سهلة  ابتكارها  في  اخلبراء  جنح 
التوصيل للكهرباء، وكانت مستقرة 

جداً. 
حيث قال أحد اخلبراء »قمنا بتسخينها 
وتبريدها وتعريضها للهواء والرطوبة، 
والقاعدة  احلمض  بتقطير  قمنا  بل 
وبالطبع  شيء«،  يحدث  ولم  عليها، 
في  يعمل  جلهاز  للغاية  مفيد  هذا 

العالم احلقيقي.
الشيء  كان  العلماء،  نظر  في  لكن 
األكثر إثارة للدهشة هو أن التركيب 
وقال  مضطرباً،  كان  للمادة  اجلزيئي 
ال  األساسية،  الصورة  »من  أيضاً 
ينبغي أن يكون هذا معدناً، ال توجد 

نظرية قوية لتفسير ذلك«.

مثل ألواح الالزانيا

وفي شأن مّتصل، قام بعض العلماء 
للمادة  ميكن  كيف  فهم  مبحاولة 
االختبارات  وبعد  الكهرباء،  توصيل 
أن  تبنّي  النظري،  والعمل  واحملاكاة 
املادة تُشكل طبقات، مثل األلواح في 

وجبة الالزانيا.
بشكٍل  األلواح  تدوير  عند  وحتى 
اإللكترونات  بإمكان  يزال  جانبي، فال 
أدهش  وما  رأسياً،  أو  أفقياً  التحرك 
التوصيل  سهلة  املادة  أن  العلماء 

النهائية  والنتيجة  للكهرباء  وبقوة 
موصلة،  ملادة  مثيل  لها  يُسبق  لم 
لهذا  جداً  متحمسون  والعلماء 
مبدأ  إلى  يشير  ألنه  االكتشاف 
أساسي  بشكٍل  جديد  تصميم 

لتكنولوجيا اإللكترونيات. 
جداً  مهمة  املوصالت  أن  وأوضحوا 
يفتح  قد  جديد  تطور  أي  أن  لدرجة 

خطوطاً جديدة للتكنولوجيا.
للمواد هي  اجلذابة  إحدى اخلصائص 
فعلى  للمعاجلة،  اجلديدة  اخليارات 
سبيل املثال، يجب عادةً صهر املعادن 
من أجل صنعها بالشكل الصحيح 
يحد  وذلك  ما،  جهاز  أو  لشريحة 
املكونات  ألن  بها،  صنعه  ميكنك  مما 
قادرة  تكون  أن  للجهاز يجب  األخرى 
على حتمل احلرارة الالزمة ملعاجلة هذه 

املواد.
املادة  حتتوي  ال  الطالع،  وحلسن   
التقييد ألنه  اجلديدة على مثل هذا 
حرارة  درجات  في  تصنيعها  مُيكن 

الغرفة.
وميكن استخدامها أيضاً في األماكن 
التي حتتاج ألجهزة تتحمل احلرارة، أو 

األحماض، أو القلوية، أو الرطوبة. 
األشكال  أيضاً  الفريق  ويستكشف 
تقوم  قد  التي  اخملتلفة  والوظائف 
أنه  ويعتقدون  املواد،  هذه  مثل  بها 
أو  ثنائية  بأشكال  تشكيلها  ميكن 
ثالثية األبعاد، أو جعلها مسامية، أو 
أخرى عن طريق  وظائف  تقدمي  حتى 
مختلفة،  كيميائية  روابط  إضافة 
مما يتيح استخدامها في العديد من 
التطبيقات والتكنولوجيات البازغة.

المؤتمر العالمي الثاني للمرأة: 

بشعار »Jin Jiyan Azadî«يحقق أهدافه بنضالنا

مشاركة فّعالة للمرأة في مهرجان »كالر« للمنتجات والحرف اليدوية

اإلفراط في فيتامين سي ُيهِددك بحصى الكلى

يدة.. بالستيك قادر على توصيل الكهرباء اكتشاف مادة جديدة بخصائص فر
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للسيدات:  السوري  الدوري 

احتكار  يواصلن  إسبانيا  سيدات 

تنس للبادل  العالم  بطولة 

أتاالنتا بإسقاط  الصدارة  في  يحلق  نابولي 

االستعدادات يكثفان  والهالل  وعامودا  متعادالً  يخرج  فيروزة 

بحمص،  كفرعايا  ملعب  وعلى 
حامالت  فيروزة  سيدات  تقابلت 
السوري  للدوري  املاضية  النسخة 
بكرة القدم على املالعب املكشوفة، 
مع سيدات م. حمص، وانتهت املباراة 
بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف، بعد 

لقاء مثير من سيدات الناديني.

وهذا التعادل، يعد انتكاسة لبطالت 
فيروزة؛  سيدات  السابقة  النسخة 
واحلصول على  نقطتني  ألن خسارة 
نقطة واحدة من تعادل مع سيدات 
م. حمص؛ يعني أن املنافسة سوف 
األندية،  بني  املوسم  هذا  تشتد 
وخاصًة بحسب املعلومات، فهناك 
من  للعديد  كبيرة  استعدادات 

األندية، وأن هدفهم أحراز اللقب.

وعلى ملعب حماة الصناعي، تقابلت 
سيدات السلمية مع سيدات عمال 
بالتعادل  املباراة  وانتهت  السويداء، 

السلبي دون أهداف، وبعد محاوالت 
بالوصول  بالفشل  بآت  كثيرة 
للشباك، واحلصول على نقاط الفوز 

الثالثة.

األندية  ترتيب  أصبح  جولتني  وبعد 
في الدوري على الشكل التالي:

1ـ م. حمص 4 نقاط +5.

2ـ العربي 3 نقاط +3.

3ـ فيروزة نقطة واحدة +0.

4ـ عمال السويداء نقطة واحدة -3.

5ـ السلمية نقطة واحدة -5.

وتبقى مباريات أندية اجلهاد والهالل، 
شهر  من   24 إلى  مؤجلة  وعامودا 
تشرين الثاني اجلاري مراعاةً لظروفهم 
املادية، حيث ستقام مبارياتهم كافة 
وستكون  تقريباً،  شهر  فترة  خالل 

على الشكل التالي:

اخلميس 2022/11/24:

ـ عامودا × اجلهاد.

األحد 2022/11/27:

ـ الهالل × عامودا.

األربعاء 2022/11/30:

ـ الهالل × اجلهاد.

أرضية  املباريات كافة، ستقام على 
بتمام  البلدي،  احلسكة  ملعب 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وبعد االنتهاء من لعب املباريات في 
مدينة احلسكة، سوف تتوجه األندية 
األول  كانون  شهر  مطلع  الثالث 
القادم إلى مدينة دمشق، الستكمال 
على  الذهاب  ملرحلة  املباريات  باقي 
أرضية ملعب البوتشي في دمشق.

سيدات  كثفت  السياق،  هذا  وفي 
ناديي الهالل وعامودا من تدريباتهن 
مبختلف املالعب بإقليم اجلزيرة، بينما 
انتهى معسكر سيدات اجلهاد، الذي 

مع  التعاقد  ومت  دمشق،  في  أقيم 
ليمثلن  الالعبات،  من  مجموعة 
اجلهاد في الدوري السوري للسيدات 

بكرة القدم، بنسخته الرابعة.

والهالل،  عامودا  سيدات  بينما 
يومي  بشكٍل  للمران  يخرجن 
استعداداً للدوري، والذي يتضح بأنه 
سوف يكون مثيراً عبر التنافس على 

لقبه، بنسخته الرابعة.

علماً أن أندية اجلهاد وعامودا والهالل، 

املاضية  النسخ  في  اعتمادها  كان 
العبات  على  الدوري  بطوالت  من 
أندية إقليم اجلزيرة املرخصة، من قبل 
االحتاد الرياضي التابع لإلدارة الذاتية 
في شمال وشرق سوريا، ولكن هذه 
النسخة، يظهر اعتماد األندية على 
العبات من األندية السورية التابعة 
لم  أندية  ومنها  دمشق،  حلكومة 
تشارك في هذا الدوري، مثل جرمانا، 

والوحدة.

احتفظت إسبانيا بلقب بطولة 
العالم للبادل للسيدات، السبت 
على  هيمنتها  لتؤكد  املاضي، 
اللعبة في الفترة األخيرة، بتحقيق 
البطولة للمرة الثامنة، بعد الفوز 
على األرجنتني )2 -0( في النهائي 

الذي أقيم في اإلمارات.

اللقاء  من  األول  الشوط  وفي 
باوال  جمع  الذي  احلاسم، 
مع  سانشيز  وأريانا  خوسيماريا، 
أوسورو  أرانزا  األرجنتني،  ثنائي 
ودلفينا بريا، عانى الفريق اإلسباني 
وفي   ،)6-  7( بـ  يحسم  أن  قبل 
الشوط الثاني تقدمت األرجنتني 
)3 -1(، لكن الفريق اإلسباني عاد 
 6( النتيجة  ليحسم  بعيد  من 

.)4-
أداء  إسبانيا  نساء  وقدمت 
ملفتاً في بطولة العالم للعبة، 

بنسختها السادسة عشرة، التي 
هزمن  بعدما  دبي،  في  أقيمت 
األرجنتني،  التقليدي،  املنافس 

ليحصدن اللقب الثامن.

الهيمنة  تغيير  أكد  اللقب  هذا 
على البادل للسيدات، وهذه املرة 

لصالح »الروخا«.

اإليطالي  املنتخب  حصل  بينما 
الثالث،  املركز  على  للسيدات، 
البلجيكي،  نظيره  على  بتغلبه 
والذي جاء في املركز الرابع بنتيجة 
املركز  في  فرنسا  وحلت   ،)1-2(
اخلامس، بعدما تغلبت على أملانيا 
بنتيجة  السادس  املركز  صاحبة 
)3-0(. وأسفرت املباريات الترتيبية 
فوز  عن  السيدات،  لبطولة 
املكسيك على اليابان )3-0(، وفوز 

البرتغال على السويد )0-2(.

حّلق نابولي في الصدارة بفوزه الثمني 
على أبرز مطارديه املباشرين، مضيفه 
املاضي،  السبت  يوم   ،)1-2( أتاالنتا 
ضمن منافسات املرحلة 13 من الدوري 

اإليطالي.

وقلب النادي اجلنوبي تأخره بهدف من 
النيجيري أدميوال لوكمان )19 من ركلة 
جزاء(، إلى فوز بفضل مواطنه األخير 
فيكتور أوسيمهن )23( وإليف إملاس 

من مقدونيا الشمالية )35(.

وضرب نابولي املتصدر، والوحيد، الذي 
»سيري  الـ  في  اآلن  حتى  يخسر  لم 
فاستعاد  واحد،  بحجر  أ« عصفورين 
نغمة الفوز بعد اخلسارة أمام ليفربول 
أتاالنتا  عن  وابتعد  األبطال،  دوري  في 

بفارق ثماني نقاط )35 مقابل 27(.

رائعة  املوسم  بداية  نابولي  وحقق 
سوى  يعكرها  لم  وقارياً  محلياً، 
ليفربول، لكن  أمام  األخيرة  خسارته 
بعد ضمانه التأهل قبل خوضها، ثم 
جنح في احملافظة على صدارتها بالرغم 

من خسارته وذلك لفوزه ذهاباً )4-1(.

ويسعى نابولي وراء لقب أول منذ عام 
1990 عندما قاده النجم األرجنتيني 
أرماندو  دييجو  األسطورة  الراحل 

مارادونا إلى لقبه الثاني في تاريخه.

وكان نابولي خسر ثالثة من أعمدته 
مهاجميه  برحيل  الصيف،  خالل 
ولورنتسو  مرتنس  دريس  البلجيكي 
التركي،  سراي  غلطة  إلى  إنسينيي 
انتقل  كما  تواليا،  الكندي  وتورونتو 
خاليدو  السنغالي  الدفاع  قطب 

كوليبالي إلى تشيلسي.

على ملعبه في برجامو، ضغط أتاالنتا 
بعد  جزاء  ركلة  على  فحصل  باكراً، 
ملسة يد داخل املنطقة على مهاجم 
وبعد  أوسيمهن  النيجيري،  نابولي 
املساعد  الفيديو  تقنية  إلى  العودة 
»في آيه آر« للتأكيد، سددها لوكمان 
على يسار احلارس أليكس ميريت، في 
سادس أهدافه في الـ »سيري أ« هذا 

املوسم.

عبر  الردّ  في  نابولي  يتأخر  ولم 
أوسيمهن بالذات، الذي عوض خطأه 
يسار  على  برأسية  التعادل  بهدف 
احلارس األرجنتيني، خوان موسو )23(، 
وهو الهدف الثامن للدولي النيجيري 

في الدوري هذا املوسم.

وترجم رجال املدرب لوتشيانو سباليتي 
استحواذهم على الكرة بنسبة %68، 
متريرات   205 مع  اجلماعي  ولعبهم 
منذ  أصل 230 محاولة  من  ناجحة، 

بداية اللقاء، إلى الهدف الثاني.

أوسيمهن  من  أرضية  متريرة  وبعد 
إلى العب الوسط إملاس من مقدونيا 
الكرة  على  سيطر  الذي  الشمالية، 
اليسرى  بقدمه  وسدد  احلارس،  وراوغ 
فشل البرازيلي إيدرسون في إبعادها 

لتهز الشباك )35(.

أتاالنتا  الثاني، كاد  مع بداية الشوط 
الرواق  من  اختراق  بعد  التعادل  يدرك 
األيسر إلى داخل املنطقة، وتسديدة 
صدها  ماله  يواكيم  الدمناركي  من 
لوكمان  إلى  لتعود  ميريت،  احلارس 

سددها في العارضة )55(.

لتغيير  عدة  تبديالت  املدربان  وأجرى 
مجرى املباراة، وكاد البديل األرجنتيني 
جيوفاني سيميوني، جنل دييغو مدرب 
أتلتيكو مدريد، يضيف الثالث لنابولي 
من  بدالً  نزوله  من  دقائق  ثالث  بعد 
األرضية  تسديدته  أن  إال  أوسيمهن، 
من نقطة اجلزاء مرت مبحاذاة القائم 

.)78(

على  وريفها  الشدادي  أهالي  يعتمد 
الصهاريج املتنقلة في تزويدهم باملياه 
بعد خروج شبكات  للشرب،  الصاحلة 
نتيجة  اخلدمة؛  عن  املدينة  في  املياه 
عمليات الشغب التي دارت في املنطقة 
في ظل انتشار وباء الكوليرا، وتسجيل 

عدة إصابات في شمال وشرق سوريا.
وبهذا الصدد حتدث لصحيفتنا »روناهي« 
ريف  من  اخمللف«  »محمد  املواطن 
الشدادي: »نحصل على مياه الشرب عبر 
الصهاريج، سواًء التابعة للبلدية ضمن 
عقود رسمية أو الصهاريج، التي تبيع 
املياه بالسعر احلر، ويبلغ ثمن املتر الواحد 
التابعة  الصهاريج  طريق  عن  املوزع 
للبلدية مببلغ 7500 ليرة سورية، أما عن 
طريق الصهاريج، التي تبيع بالسعر احلر 

فيبلغ ثمن املتر قرابة الـ 12000 ليرة«.

ومدى  املياه  نظافة  »مشكلة  وتابع: 
على  باجلديدة  ليست  صالحيتها، 
تعاني  طويلة  فترة  فمنذ  املنطقة، 
املنطقة من عدم معرفة مصادر املياه 
املوزعة عبر الصهاريج، وغالبية األحيان 
اجلهاز  في  بأمراض  العوائل  يصاب 
نتيجة  األمعاء؛  والتهاب  الهضمي 

شرب مياه ملوثة وغير صاحلة«.
وأضاف أيضاً: »نالحظ أحياناً لون املياه 
إلى  مييل  الصهاريج  من  التعبئة  عند 
طعم  تغيير  إلى  باإلضافة  االصفرار، 
املياه، وهذا األمر يكون له عدة أسباب 
أن  أو  نظيف،  غير  املياه  مصدر  أما 
الصهريج يعاني من الصدأ، وينحل هذا 
الصدأ في املياه، بعد تعبئة الصهريج، 
وعدم  السائق  إهمال  إلى  يعود  وهذا 
يؤثر  ما  صهريجه؛  بنظافة  اهتمامه 

سلباً على صحة األهالي«.
بلدية  في  املسؤولني  اخمللف  وناشد 
الشدادي بضرورة تشديد الرقابة على 
الصهاريج واحلرص على سالمة ونظافة 
املياه، وخصوصاً في ظل ظروف انتشار 

وباء الكوليرا.

مشروع استجرار مياه الفرات

أجنزت  قد  السورية  احلكومة  وكانت 
استجرار  مشروع   ،2008 العام  في 
إنشاء  إلى  باإلضافة  الفرات،  مياه 
محطة توزيع مياه الـ 47، وتزويد مدينة 
أن  إال  مياه،  بشبكة  وريفها  الشدادي 
هذا املشروع خرج عن اخلدمة مع بداية 
محطات  وتعرضت  السورية،  األزمة 
الضخ وشبكات املياه للتخريب نتيجة 

املعارك، التي دارت في املنطقة. 
العام  الذاتية في مطلع  اإلدارة  وعادت 
مشروع  في  العمل  إعادة  إلى   ،2021
استجرار مياه الفرات، حيث قامت بإعادة 
تأهيل خطوط نقل املياه وإعادة صيانة 
محطات الضخ، وكان من املفترض، إن 
احلسكة  ريف  مناطق  يخدم  املشروع 
لم  اللحظة  هذه  إلى  أن  إال  اجلنوبي، 
نهائياً،  املشروع  من  املنطقة  تستفد 
العمل به منذ  انتهاء  الرغم من  على 

فترة طويلة. 
وبدوره قال إداري قسم املياه في بلدية 
لصحيفتنا:  اخليري«  »خضر  الشدادي 
»يوجد في الشدادي محطتان لتحليل 
وتنقية مياه )محطة اجلبسة -محطة 
خمسة  لهن  ويخصص  الصناعة(، 
صهاريج من البلدية مسؤولة عن توزيع 
فقط،  الشدادي  مدينة  بأحياء  املياه 

وتعد هذه املياه نظيفة ومعقمة«.
الشدادي،  بريف  القرى  بخصوص  أما 
أشار اخليري إلى أن هناك عدة صهاريج 
بعقود مدنية تنقل من آبار تابعة لبلدية 
بلدية احلسكة  احلسكة، حيث قامت 
احلسكة  ريف  لتزويد  بئر  بتخصيص 
مركدة  )الشدادي،  باملياه  اجلنوبي 

والعريشة(.
أما فيما يتعلق بتعقيم املياه اخلاصة 
»هناك  اخليري:  أكد  بالصهاريج 
بلدية  مع  بالتنسيق  تقوم  منظمات 

الشدادي بتعقيم املياه عن طريق وضع 
مواد معقة داخل الصهاريج، التي تنقل 

املياه.«
في  الصحة  هيئة  أعلنت  قد  وكانت 
شرق  شمال  ملناطق  الذاتية  اإلدارة 
أيلول  شهر  من  العاشر  في  سوريا، 
املنصرم عن وفاة ثالثة أشخاص مبرض 
الكوليرا، والتي أكدت عبر منشور على 
الفيسبوك،  الرسمية على  صفحتها 
في  فائقة  بسرعة  يتفشى  املرض  أن 
لنهر  احملاذية  الزور  ودير  الرقة  ريفي 

الفرات.
كما ناشدت هيئة الصحة املنظمات 
الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة 
العاملية لضرورة التدخل الفوري إليقاف 
في  املرض  إن  وخصوصاً  األرواح،  نزيف 

تفٍش سريع.

املعاهدات  التركي  االحتالل  يخترق 
باستخدامه  الدولية  والقوانني 
من  كل  بحق  الكيماوية  لألسلحة 
اجملتمع  يبقى  فيما  العداء،  يناصبه 

الدولي خارج دائرة احلدث.
طالبت نساء مقاطعة كوباني بإقليم 
الدول  الفرات في شمال وشرق سوريا 
ذات التأثير، واملنظمات الدولية مبحاسبة 
االحتالل التركي الستخدامه األسلحة 
املنطقة  شعوب  بحق  دولياً  احملظورة 

وخاصًة الشعب الكردي.
املعاهدات  التركي  االحتالل  يخترق 
باستخدامه  الدولية  والقوانني 
لألسلحة الكيماوية بحق قوات الدفاع 
بالرغم من  الشعبي وكل من يعاديه، 
منظمة  في  عضو  التركية  الدولة  أن 

حظر األسلحة الكيماوية.
وحول األسلحة الكيماوية واستخدامها 
في مناطق الدفاع املشروع، وقبل ذلك 
في مناطق شمال وشرق سوريا قالت 
وحيدة سيد أحمد )54( عاماً: »نرفض 
الوحشية  التركية  الهجمات  وبشدة 
على أبنائنا في قوات الدفاع الشعبي 
واستخدام األسلحة الكيماوية احملرمة 
في أنحاء العالم كافة«، منددةً مبوقف 
حيث  الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب 
أن الهجمات تشن على مناطق الدفاع 
املشروع في إقليم كردستان، مضيفًة: 
»علينا نحن الكرد أن نكون يداً واحدة، 
التركي  العدو  ونوحد صفنا كي نهزم 
ونحمي  األربعة،  كردستان  أجزاء  في 

أبناءنا، الذين يقاتلون من أجل حقوقهم 
وحقوقنا جميعاً«.

وأضافت: »من منا لم يتأثر بهذه اجلرمية 
النكراء، التي ارتكبها االحتالل التركي 
ومقاتلة  مقاتال   17 استهدف  عندما 
من قوات الكريال، ورغم مطالبنا كلها 
االنتهاكات  هذه  حول  حتقيق  بإجراء 
الدولي  الصمت  أن  إال  اإلنسان،  حلقوق 
سيد املوقف، إن ما يحدث من انتهاكات 

بحقنا يتحمل وزره اجملتمع الدولي«.

»العالم يبقى صامتاً حيال 
وحشية االحتالل التركي«

على  عاما،   )56( بوزان  جيهان  وتؤكد 
يبقى  »العالم  بأن،  سابقتها  حديث 
صامتاً حيال وحشية االحتالل التركي 
وشعوب  الكردي،  الشعب  بحق 
االحتالل  »اعتداءات  أن  وترى  املنطقة«، 
احملرمة  الكيماوية  باألسلحة  التركي 
دولياً تعدّ خرقاً للمواثيق الدولية وجرمية 
حرب«، منتقدةً الصمت الدولي بالقول: 
األفعال  حيال  صامتاً  يبقى  »العالم 
االحتالل  بها  يقوم  التي  الوحشية، 
وهذه  الكردي،  الشعب  بحق  التركي 
يستهدف  التي  األولى،  املرة  ليست 
فيها قوات الدفاع الشعبي باألسلحة 

احملظورة«.
وتابعت: »نفخر بكل من يقاتل من أجل 
يعيش  أرض  أجل  من  احملقة  قضيتنا 

أجل  ومن  تفرقة،  دون  اجلميع  عليها 
امرأة حرة، ونفتخر بأننا أمهات ملقاتلني 
يحاربون االحتالل التركي، الذي يسعى 
محاولة  عبر  العالم  على  للسيطرة 

إحياء الدولة العثمانية البائدة«.
وتعتقد، أن العالم متآمر على الشعب 
يحرك  ال  الدولي  اجملتمع  ألن  الكردي؛ 
متارس  التي  االنتهاكات،  حيال  ساكناً 
عامة  كردستان  أجزاء  في  الكرد  بحق 
»هذه األسلحة محرمة وهناك اتفاقيات 
تنص على ذلك، لكن عندما تستخدم 
بحق الكرد، فإن العالم ال يتأثر، وال يقوم 
بأي رد فعل، وال يصدر حتى بياناً مندداً«.

وبينت، أن »االحتالل التركي ارتكب جرائم 
حرب في مناطق شمال وشرق سوريا 
وهدم  واألطفال،  النساء  وقتل  أيضاً، 
منازل املدنيني بغض النظر عن كونهم 
مسلمني،  أو  مسيحيني  كرداً،  أو  عرباً 
توسيع سيطرته على  يهمه هو  فما 

حساب الشعوب«.
الدفاع  لقوات  إحصائيات  وحسب 
الشعبي، فإن االحتالل التركي استخدم 
القنابل واألسلحة الكيماوية احملظورة 

2476 مرة خالل ستة أشهر املاضية.

»قوات الدفاع الشعبي أصحاب 
قضية«

من جانبها قالت مدينة إبراهيم )50( 
عاماً، »إن االحتالل التركي يتذرع بكون 

قوات الدفاع الشعبي إرهابية، مؤكدةً 
إرهابياً،  ليس  أرضه  عن  يدافع  من  أن 
توصم  ما  دائماً  املعادية  »األطراف 
الثوريني باإلرهاب، وهذا ما نشهده في 
في  فقط  وليس  كله،  العالم  أنحاء 
تركيا، فهذه اللعبة جزء من سياستهم 

إللغاء شريعة قوات الدفاع املشروع«.
يستخدم  التركي  »االحتالل  وأضافت: 
والكيماوية  الثقيلة  األسلحة  أنواع 
على  املستمرة  هجماته  خالل  كافة، 
يؤكد  وهذا  املشروع،  الدفاع  مناطق 
فشله في محاربة قوة وإرادة قوات أبنائنا 
شهيد  والدة  أنا  كردستان،  جبال  في 
الشعبي،  الدفاع  قوات  صفوف  في 
سبيل  في  شهيد  ابني  بأن  وأفتخر 
إرهابيني  ليسوا  أبناؤنا  القضية،  هذه 
ولكنهم  التركي،  النظام  يسوق  كما 
قضيتهم  عن  يدافعون  مقاتلون 
وعن  وثقافتهم،  ولغتهم  وهويتهم، 
صمت  مستنكرةً  كلها«،  الشعوب 

حيال  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
التركي  لالحتالل  الواضح  االختراق 

ألراضيه.
راح  الذي  األخير،  الهجوم  إلى  وأشارت 
قوات  من  ومقاتلة  17مقاتال  ضحيته 
»بهذه  أنه  مبينًة:  الشعبي،  الدفاع 
الهجمات لن تستطيع الدولة التركية 
إضعاف قوة وإرادة املقاتلني واملقاتالت«. 

كل مقاتل أو مقاتلة يزيدنا إصراراً وإمياناً 
وإرادةً، لكي نقاوم ونأخذ بثأر أبنائنا، وال 
فقدان  ألم  ينسني  أن  لألمهات  ميكن 
أبنائهن، لكنهن فخورات بتضحياتهم«.
املنظمات  إبراهيم  مدينة  وطالبت 
استخدام  حول  التحقيق  الدولية 
االحتالل بالتركي لألسلحة الكيماوية، 
»نطالب اجملتمع الدولي، ومنظمة حظر 
األسلحة الكيماوية، محاسبة االحتالل 
التركي الستخدامه األسلحة احملظورة 

في مناطق الدفاع املشروع«.
وكالة أنباء املرأة

روناهي / قامشلوـ  شهدت الجولة الثانية من مرحلة الذهاب، ضمن منافسات الدوري السوري للسيدات بكرة القدم، بنسخته الرابعة للموسم 
 للدوري 

ّ
 لحامالت اللقب للنسخة الماضية، سيدات فيروزة، كما كثفت سيدات الهالل، وعامودا من استعداداتهن

ً
 مثيرا

ً
2022 ـ 2023، تعادال

بزيادة جرعات التدريب، وبتوقيع عقود مع محترفات خارج المنطقة.

ريف  أهالي  ـ طالب  الدخيل  الشدادي/ حسام 
بلدية  الحسكة،  لجنوب  التابعة  الشدادي 
على  الرقابة  تشديد  الشدادي،  في  الشعب 
الشرب،  بمياه  األهالي  تزود  التي  الصهاريج، 
من  السالمة  بقواعد  االلتزام  على  وحثهم 
وآمنة،  نظيفة  مصادر  من  المياه  جلب  خالل 
وباء  تفشي  من  للحد  تعقيمها  إلى  باإلضافة 

الكوليرا في المنطقة. 

المياه الملوثة تساهم في انتشار الكوليرا

يمة ضد اإلنسانية يتحمل وزرها المجتمع الدولي‹ ›استخدام األسلحة المحرمة دولياً جر

محمد المخلف خضر الخيري
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ووجهاء  شيوخ  من  العشرات  وجتمع 
العشائر، في عفرين والشهباء، صباح 
صالة  في   ،2022-11-5 بتاريخ  السبت 
ناحية  في  والفن  للثقافة  والت  آخني 

فافني مبقاطعة الشهباء.
بعد الوقوف دقيقة صمت، مت النقاش 
املنطقة  في  السياسي  الوضع  على 
وشرق  شمال  ومناطق  خاص،  بشكل 
سوريا عامة، والدور واملهام امللقاة على 
الراهنة، وحيال  عاتقهم خالل املرحلة 
الهادفة  التركي  االحتالل  هجمات 

لزعزعة األمن واالستقرار في املنطقة، 
واإلدارة  الدميقراطي  املشروع  وضرب 

الذاتية.
وجاء في البيان: » يستمر الصراع العاملي 
في سبيل تأكيد الهيمنة واستمرارها 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  قبل  من 
اإلقليميني،  وحلفائها  أوربا  مبساعدة 
وعلى رأسها الدولة التركية، ومحاولة 
والصني  روسيا  األخرى  العاملية  القوى 
وجعل  الهيمنة،  وتقاسم  للنهوض 
الطرفان، الشرق األوسط وخاصة سوريا 

ساحة رئيسية لصراعها، في سلسلة 
صراعات احلرب الروسية األوكرانية هي 
حلقة أخرى، وتسببت تلك الصراعات 
بأعداد قياسية من الالجئني والنازحني 
أزمة  احتمال  مبواجهة  العالم  ووضع 

غذائية عاملية«.
الدولة  هيمنة  »اعتمدت  أيضا:  وجاء 
العدالة  حكومة  ظل  في  التركية 
والتنمية بقيادة رئيسها أردوغان القيام 
األوسط  الشرق  في  التخريبي  بالدور 
بني  الشعوب  ووضع  سوريا،  وخاصة 
خيارين إما اإلسالم املتشدد، أو التعصب 
احلركات  دعم  خالل  من  القومي 
اإلسالمية املتشددة من داعش وجبهة 
النصرة، وتسببت الدولة التركية بأكبر 
مبختلف  ولشعبها  لسوريا،  كارثة 
مكانتهم، فيما ظلت حكومة دمشق 
رهينه لذهنيتها األمنية، ولم تستجب 
والعيش  باحلرية  الشعب  لتطلعات 
القوى  لتدخل  اجملال  فتح  ما  بكرامة؛ 

الدولية وخاصة تركيا. 
التقرب  محاوالت  إلى  البيان  ونَوه 
تقرب  »محاوالت  التركي-السوري: 
احلكومة  من  التركية  احلكومة 
السورية تكتيكية، هي لكسب الوقت، 
واستعمال ذلك في االنتخابات التركية 
حترير  هيئة  تنظيم  وشرعة  القادمة، 
الشام )جبهة النصرة( التي متثل فرع 
القاعدة في سوريا، واملصنفة منظمة 
العالم من خالل  إرهابية من قبل دول 
السماح لها للتمدد في منطقة عفرين 
املناطق  لدخولها  والسعي  احملتلة، 
السورية األخرى احملتلة من قبل تركيا«.

في  العشائر  ووجهاء  شيوخ  ودعا 
عفرين والشهباء، املكونات للتماسك 
االحتالل  مخططات  ضد  والتكاتف 
في  املتواجدين  والعشائر  التركي، 
املناطق احملتلة اتخاذ موقف جاد حيال 
جرائم تركيا في تلك املناطق: »املؤامرة 
لم تنتهِ على الشعب السوري وخاصة 

من قبل تركيا، وانطالقا من مسؤوليتنا 
واالجتماعية، نحن وجهاء  السياسية 
الشهباء وعفرين،  العشائر في  وممثلو 
الدولة  وأالعيب  جرائم  فضح  يجب 
وعلينا  احملتلة،  املناطق  في  التركية 
االجتماعي،  التماسك  على  احملافظة 
ومواجهة أساليب احلرب اخلاصة، التي 
تعمل على زرع الفتنة، وضرب مشروع 

اإلدارة الذاتية«.
كما أكدوا في ختام البيان:« يجب أن تبدأ 
حملة بقيادة قوات سوريا الدميقراطية 
هذه  من  سوريا  غرب  شمال  لتحرير 
القوى اإلرهابية لبناء سوريا دميقراطية، 
وفق اتفاق عربي كردي، كما يجب على 
مهجري  من  الشهباء  في  األهالي 
عفرين ومن املقيمني املزيد من الوعي، 
والتماسك ملواجهة مخططات أعداء 
حترير  جهود  ودعم  السوري،  الشعب 

األراضي السورية احملتلة«.

لقاء  في  اجملتمعون  اتفق  ـ  األخبار  مركز 
يجمع  ما  أن  على  الكردي-العربي،  احلوار 
باملصير  يتحدد  وجودي  شأن  الشعبني 
املشترك والتهديد الوجودي، كما توصلوا 
إلى  تصل  جديدة  فعالية  إطالق  إلى 
مساحات أوسع وفئات وجهات اجتماعية 

جديدة من الطرفني.
الكردي-  احلوار  لقاء  السبت،  أمس  انتهى 
ببيان  األملانية،  بوخوم  العربي، في مدينة 
بناء  نحو  »خطوة  اللقاء  أن  أكد  ختامي، 
بني  مستدامة«  إثرائية  تكاملية  عالقة 

الشعبني.

وجاء في مستهل البيان: »في سياق البحث 
عن مساحة تنهض عليها قيم التسامح 
والعيش املشترك بني العرب والكرد، وفي 
سياق تعيني مدخل إلطالق مسار تفاعلي 
املركز  من  كل  نظم  بينهما،  تكاملي 
التسامح  وجمعية  للدراسات،  الكردي 

)Tolerance e.v.( لقاًء في مدينة بوخوم 
ثقافية،  شخصيات  فيه  التقت  األملانية، 

ونسائية كردية وعربية«.
وأضاف »تداول اجملتمعون فيما بينهم قضايا 
تداعياته  حيث  من  الكردي  العربي  احلوار 
وأدواته، آفاقه ورهاناته، املرأة في اجملتمعني 
والتحديات،  املشتركات  والكردي،  العربي 
والكردي،  العربي  اجملتمعني  في  التسوية 
الكردي  التفاعل  والتحديات،  املشتركات 

العربي تكامل، وثراء ومصير مشترك«.
وحسب البيان: »جنح اجملتمعون في إقامة 
استطاعوا  وعميق،  جاد  نحو  على  احلوار 

مختلفة،  منظورات  في  اخلوض  عبره 
ومتعددة لتفكيك البنى املعيقة للحوار، 
وتعرية إرادات الهيمنة، التي تناهض النزوع 
املوضوعي والطبيعي لكال الشعبني نحو 
العيش معاً في ظل اعتراف عميق بينهما، 
شأن  يجمعهما  ما  أن  سقف،  وحتت 
وجودي يتحدد باملصير املشترك، والتهديد 

الوجودي«.
في  اجملتمعون  »خَلَص  البيان:  واختتم 
أدوات،  حتديد  إلى  اخلتامية  جلستهم 
احلوار  هذا  من  جتعل  مقترحات  وتعيني 
إلى  تهدف  خطوات  تتلوه  بداية،  مجرد 

العالقة  في  ومهم  مفيد،  تراكم  حتقيق 
الكرد  بني  اإلثرائية  التكاملية  التفاعلية 
التفاعل  استمرار  على  واتفقوا  والعرب، 
لتعزيز  االفتراضية،  املمكنات  عبر  واحلوار 
احلوار واستدامته مقدمة إلطالق فعالية 
إلى  وتصل  األولى  على  تبني  جديدة 
مساحات أوسع، وفئات وجهات اجتماعية 

جديدة من الطرفني«.
الكردي-العربي،  احلوار  لقاء  أن  إلى  يشار 
انعقد بحضور ثالثني شخصية سياسية 
الكردي  املكونني  من  ونشطاء  وأكادميية، 

والعربي.

مطلعة  مصادر  أكدت  األخبارـ  مركز   
أن  على ملف الصراع الروسي األوكراني، 
بايدن تشجع  األميركي جو  الرئيس  إدارة 
عن  التعبير  على  األوكرانيني سراً  القادة 
انفتاحهم للتفاوض مع روسيا والتخلي 
أي  في  للمشاركة  العلني  رفضهم  عن 
الرئيس  إزاحة  بعد  إال  سالم  محادثات 

فالدميير بوتني عن السلطة.
طلب  أن  املصادر،  تلك  أوضحت  كما 
إلى  يهدف  ال  األمريكيني  املسؤولني 
اجللوس  أجل  من  كييف  على  الضغط 
إلى طاولة املفاوضات، بل مجرد محاولة 
أوكرانيا  حتافظ  أن  لضمان  محسوبة 
على دعم دول أخرى، تخشى من استمرار 

القتال لسنوات كثيرة قادمة، حسب ما 
نقلت صحيفة »واشنطن بوست«.

 وكشفت املصادر، أن املناقشات أوضحت 
حول  بايدن  إدارة  موقف  صعوبة  مدى 
املسؤولون  تعهد  حيث  األوكراني،  امللف 
مببالغ  كييف  بدعم  علناً  األمريكيون 
فترة  »ألطول  املساعدات  من  ضخمة 
في  يأملون  الواقع  في  لكنهم  ممكنة«، 
منذ  املستمر  للصراع  حل  إلى  التوصل 
فادحة  خسائر  وأحلاق  أشهر،  ثمانية 
باالقتصاد العاملي وأثار مخاوف من اندالع 

حرب نووية.
وعلى الرغم من أن املسؤولني األمريكيني 
بأن  األوكرانيني،  نظرائهم  موقف  أيدوا 
بوتني ليس جادا في الوقت احلالي بشأن 
املفاوضات، لكنهم أقروا بأن رفض الرئيس 
الدخول  زيلينسكي  فولودميير  األوكراني 
أثار مخاوف عدة في  في محادثات معه، 
أجزاء من أوروبا وإفريقيا، وأميركا الالتينية، 
وهي املناطق التي ظهر فيها تأثير الصراع 
الغذاء،  تكاليف  على  أشهر  منذ  الدائر 

والوقود على نحو كبير.
تأتي تلك املعلومات، فيما أكد مستشار 
القومي األمريكي جيك سوليفان  األمن 
خالل زيارة إلى كييف يوم اجلمعة املاضي، 
»ثابتا  سيظل  ألوكرانيا  بالده  دعم  أن 
وراسخا« بعد انتخابات التجديد النصفي 

للكونغرس الثالثاء املقبل.
يذكر أنه منذ انطالق العملية العسكرية 
في  األوكرانية  األراضي  على  الروسية 
إلى  واشنطن  وقفت  املاضي،  فبراير   24
باملساعدات  تدعمها  كييف،  جانب 
عليها  مغدقة  والعسكرية،  اإلنسانية 
مليارات الدوالرات من أجل تسليح القوات 

األوكرانية.
كذلك اصطفت الدول األوروبية إلى جانب 

أوكرانيا، تدعمها بالسالح والعتاد.
إال أن هذا الصراع أثار العديد من اخملاوف حول 
العالم، السيما مع ارتفاع نسب التضخم 
االقتصادي، وارتفاع أسعار احلبوب والقمح، 

فضال عن النفط والطاقة.

األمن  قوات  حتاول  ـ  األخبار  مركز 
التابعة للنظام اإليراني اختطاف جثة 

نسرين قادري ملنع جتمعات املدنيني.

طالبة  وهي  قادري،  نسرين  وتوفيت 
حيث  كردستان،  بشرق  مريفان  من 
دخلت في غيبوبة متأثرة بجراحها، 
بعد تعرضها للضرب من قبل قوات 
احتجاجات  خالل  القمعي  النظام 
فإن  مطلعة،  ملصادر  ووفقاً  طهران. 
في  اآلن  موجود  الطالبة  جثمان 
وتخطط  دفنه،  املقرر  ومن  مريفان 
نسرين  جثة  الختطاف  األمن  قوات 

قادري ملنع جتمعات املدنيني.

قادري  أحمد  األمن  قوات  وهددت 
وحكم البيجي، والدي نسرين قادري، 

جثة  بدفن  لهما  السماح  ورفضت 
ابنتهم، وإقامة جتمعات ومراسيم، أي 
عليهم دفنها في صمت دون حضور 

أحد.

من  اخلامس  السبت  مساء  وجتمع 
مواطنو  الثاني/نوفمبر  تشرين 
عائلة  منزل  أمام  مريفان  منطقة 
من  األمن  قوات  ملنع  قادري؛  نسرين 
اختطاف جثة نسرين قادري حسب 

مصادر مطلعة.

د وجهاء العشائر في عفرين والشهباء، على تحرير المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا، من القوى اإلرهابية بقيادة 
َ

روناهي/ الشهباءـ أك
قوات سوريا الديمقراطية، فيما دعت شعوب المنطقة للتكاتف والتماسك ودعم جهود تحرير األراضي السورية المحتلة.

ين والشهباء:  اجتماع وجهاء ورؤساء العشائر في عفر
ير المناطق المحتلة نطالب بتحر

الحوار الكردي-العربي في بوخوم: يجمع الشعبين المصير المشترك والتهديد الوجودي

ية من واشنطن لكييف... »تفاوضوا مع بوتين« ين قادري خالل رسائل سّر وفاة الطالبة نسر
احتجاجات طهران

الِبيِد مالك بن الرَّْيب مرثيُة النَّفِس في 

رياح هوجاء مغبرة عاتية، تصُفر في 
وكثبان  املديدة،  جند  صحراء  عمق 
مبناسم  اآلثار  فيها  ى  تُعفَّ رمال 
فوق جريدة  الوحش  وارحتال  الهبوب، 
النخل القدمية، فتتراءى بني املسافات 
احلالكات  الليالي  وبني  التليدة، 
أعالي  من  تبدأ  الصامتة،  املوحشة 
تتوغّل  ثم  اجلزيرة،  شمال  البصرة 
جنوبا نحو القصيم واإلحساء، حتى 
السعيدة،  اليمن  مشارف  تُقبِّل 
الهجيرة  ساعات  فيها  تتوالى 
الصلدة  أحجارها  على  القائظة 
وُفّتت،  أوجهها،  فكُسرت  املتينة، 
الباحثة  البشر  حتى صارت كأفئدة 
الليالي  بينما  جديد،  من  تآلف  عن 
مقمرات، والنسيم العليل في هبوبه 
املؤنس ليل اخلريف والربيع، في حمى 
جند، وبني أودية البصرة، شعر بعض 
واإلنسان  الزمن  إهمال  الكرماء  من 
الفقر  متون  داخل  فتقوقعوا  لهم، 
نت الكلمات  واحلاجة والفاقة، فتعفَّ
حتت  صرعى  وارمتوا  أفواههم،  في 
مطرقة النقد اجملتمعي الاّلذع، حتى 
ُجنُّبوا احلياة، فامتهنوا مهنا خارجة 
الذي  واملعرفي،  األخالقي  النص  عن 
َّ، وحتلَّى به اإلنسان، فهام البعض  اعتز
طالبا اجلبال واألودية والشعاب؛ مغيرا 
على مؤن الطبقة الغنية واملترفة من 
اجملتمع، سالبا وناهبا للبعض اآلخر، 
في تذّمر الواقع املُعاش، الذي خلفته 
الهّوة السحيقة بني اإلدارة احلاكمة 
بنجد  وهم  الشعب،  أفراد  وعامة 
بني  زمن  في  يحصل  عّما  بعيدون 
في  عادلني  يكونوا  لم  الذين  أمية، 
فخرج  اخملتلفة،  الثروات  تقسيم 
احلياة  منط  عن  الريب  بن  مالك 
وترسه،  سيفه  ممتشًقا  اجملتمعية، 
حركة  إلى  فانضّم  الشجاع،  فهو 
الذؤبان، ليس طمعا في سلب ونهب 
وقطع طريق، إمنا كان ثورة على القمع 
والسيف،  بالقوة  احلقوق  وانتزاع 
بن  واتباعهم، هو مالك  الطغاة  من 
حسل،  بن  قرط  بن  حوط  بن  الريب، 
املازني  ربيعة  بن  خالد  بن  عاتك  بن 
قطع  إلى  مالك  عكف  التميمي، 
الركب، وسلب  الطبقة املترفة، حتى 
جعله األمر بني معنيني ال يغادرهما، 
وهما مطلب الال تكامل االجتماعي، 
واملطلب الفكري والتصدُّع، والتفكُّك 
الناجت عن التغيرات القبلية، ومواالتها 
املطلبان  أمية، فهذان  بني  لسطوة 
ال يجتمعان عند شخص واحد، هذا 
ما جعل مالكا متمرّدا على طبيعة 
وجريءٌ،  وقويٌّ،  شجاع  فهو  الواقع، 
ويثور  أمية،  بني  يهجو  ظل  وجلرأته 
العراق  والي  ناصب  حتى  عليهم، 
العداء،  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج 
فقد ندّد بالسياسة األموية الظاملة 

في نظره:
»أحقُّ على السلطان أّما الذي له
ـُعـطـي وإمـّا مـا يـراه فيمنع فـي
ومـا أنـا كـالـعـيـر املقيم ألهله

على القيد في بحبوحة الضيم يرتع«
لكن مالكاً، وإن اتصف بتلك الصفات 
الرافضة للواقع، واملتمرّد عليه، وعلى 

نظام سياسة السلطة، فكان مثاال 
ومثاال  النبيلة،  الصادقة  للكلمة 
للرجل احلكيم، الذي يؤثّر فيه احلرف، 
الصحراء  فهجر  املوقف،  ويقنعه 
الصحراء  بني  ممتد  وادٍ،  إلى  والناس، 
وبني اجلبال في ربى القصيم، وسهول 
اإلحساء، ميارس القنص للمستحقني 
إلى  احلجيج  طريق  في  الناس  من 
البؤس،  خيمة  من  مّتخذا  مكة، 
والعناء منزال له، برفقة زوجته، وابنته 
الوحيدة، التي ابتعد بها، عما يُحاك 
له من وعود بالقتل، والتشريد؛ حتى 
بلغت شهرته ملوك بني أمية، وذاع 
آل مروان  وملا عجز  اآلفاق،  صيته في 
به،  وباإلطاحة  عليه،  القضاء  من 
عمدوا إلى احلل الدبلوماسي في أخذ 
واخلالص  صّفهم،  إلى  املتمرّد  هذا 
إلى  فعمدوا  السياسي،  مترّده  من 
والي خراسان في  بن عثمان  سعيد 
الذي  سفيان،  أبي  بن  معاوية  عهد 
وبحسن  وبالقوة،  باحلنكة،  يّتسم 
االقناع ، فقصده في الشعاب، وحني 
هذا  عن  يعود  أن  منه  طلب  بلغه 
األمر، وعندما التقاه كُُبر في عينيه، 
ملا فيهما من عزّة وأنفة، وعّظم ما 
في قلبه من حّب، ووئام لبني قومه، 
مليح  مالك  كان  فقد  ليله  ولرفاق 
الوجه، وحسن الثياب، فسأله سعيد 
إلى  بن عثمان متعجباً: »ما يدعوك 
ما بلغني من العبث والفساد، وفيك 
الشجاعة  اجلميلة،  الصفات  هذه 
والنجدة«؟، فردّ عليه ابن الريب قائالً: 
»يدعوني إلى ذلك العجز عن الوصول 

إلى املعالي، ومساواة ذوي املروءات«.
استمالته،  إلى  سعيد  فعكف   
الشرفاء  بلغة  معه  فتكلم 
اجملزاة  األعطية  إلى جانب  واحلكماء، 
من والة األمر، بأن يترك هذا األمر، أمر 
الصعلكة، ويُعطى أعطية شهرية، 
السلب  وترك  مالك،  وافق  ألي  وبعد 
مآخذ  منه  أخذت  التي  واإلغارة، 
الصحارى  وصمت  والكبرياء،  العزّة 
باألمس  كانوا  سمار  وصوت  ليال، 
وسط الرمال يغيرون، وينهبون، وفي 
زائل  لشيء  يُقتلون  األحيان  بعض 
في الدنيا، فأخذ يفكر في األمر، وأن 
يترك هذا العهد القدمي، فعقد العزم 
أن يلحق بجيش سعيد بن عفان إلى 
خراسان؛ يجاهد في سبيل اهلل، ويرد 
أياما  منه  وراح  خسره،  قد  كان  ما 
طواال، فأحضر راحلته، وشد العزمية 
إلى بالد ما وراء النهر، خراسان، لكن 
ليس وحده، بل برفقة من وثق بهم 
قبل  لكنّه  الليلية،  غاراته  أيام  في 
ابنته،  إلى  الرحيل نحو الشرق، قدم 
تنظر  الناقة،  بزمام  أمسكت  التي 
وقالت  بعيني مولهة موجعة،  إليه 
له: أخشى أن يطول سفرك، أو يحول 
املوت بيننا؛ فال نلتقي، فبكى، وأنشأ 

يقول:
»ولقد قلت البنتي وهـي تـبـكـي

بــدخيل الــهمـوم قـلـبـاً كـئيبـا
اسكتي قد حززت بالدمع قـــلبي                   

طـــاملا حـــز دمعكن الــقلـوبـا
فـــعسى اهلل أن يــــدفـع عـنـي                   

ريب ما تــحــذرين حتــى أؤبـا«
ويترك املكان، يقّلب نظراته بني الرمال 
واألودية املمتدة، تاركا قصص غاراته، 
جند  في صحارى  تنتشر  وشجاعته، 
بني الغضا، والشيح، والقيصوم، تُعاد 
في مجالس األدباء والكرماء، ويصل 
املعارك،  وينضم في  مالك خراسان، 
فأعاد  حسنا،  بالء  فيها  أبلى  التي 
ورمبا  واخللود،  القبول  روح  لنفسه 
وجد ضالته املنشودة في عبير غبار 
املعارك، وختم رحلته، وقفل راجعا مع 
بعض ما ذهب معه، وعلى نسمات 
املديد،  الرحلة  جهد  وفي  الصحراء، 
ألقى مالك جسده فوق الرمال، الذي 
فتسّللت  فوقها؛  إال  راحة  يجد  ال 
رسائل  أرسلت  سامة،  أفعى  رويدا 
أحس  وقد  مالك،  جلسد  موتها 
باألجل، يدنو منه؛ ثم تغنّى بقصيدة 
أن  وقرّر  أبدا،  املرحتلة  لنفسه  رثاء 
اخلالدة،  محطته  املكان  هذا  يكون 
فارتوت البيد من عطشها للمعاني 
بقصيدة، طاملا الرواة ظلوا يتناقلونها، 
وظل الدارسون يعكفون إلى حتليلها، 
والنظر إلى معانيها النفسية، التي 
ألناه  مالئمة  قوية  بلغة  ساقها 

الداخلي الذي تفرّد مع املوت:
َّ َليَلًة  »أاَل َلــيَت ِشــعري َهــل أَبيَت
بَِجنبِ الَغضا أُزجي الَقالَص الَنواِجيا
َفَليَت الَغضا َلم يَقَطِع الرَكُب عرضه

وََليَت الَغضا ماشى الرِّكاَب َليالِيا
جند  الدقيق،  املتفّحص  نظرة  وفي 
لها  ملا  الغضا؛  كلمة  يكرّر  مالكا 
من وقع نفسي في حياته، فقد كان 
الطول  الغضا، وهو شجر متوسط 
يكثر في الصحارى، فقد كان رفيقا 
راحة  وفي  حله،  وفي  غاراته  في  له 
نفسه أياما طواال، وقد هجره القوم 
الذي  املغترب  الوحيد  فهو  هنا 
فليس  كلهم،  محبوه  عنه  تخلى 
وكأنه  الغضا،  إال  يواريه  من  هناك 
شجر  يذكّر  ثم  موته،  شاركه  قد 
الغضا باعتداله عن اللهو والسلب 
واإلغارة والعدول عن ذلك إلى اإلميان 
والهداية، وطلب اجلهاد:                       

أَلم تَرَني بِعُت الَضالَلَة بِالُهدى
وَأَصَبحُت في َجيِش اِبِن َعّفاَن غازِيا

وَأَصَبحُت في أَرِض األَعاديِّ بَعدَما

أرانِيَ َعن أَرِض األَعادِيِّ نائِيا
وملا تدانت املنية تنشب أظفارها بني 
عيني مالك، وقد تراءت له الصحراء 
ليلها،  وصمت  ذئابها،  بعويل  ممتدة 
تُغنَّى  احملزن،  الغضا  شجر  وحفيف 
للوداع أغنية، فأوهمت له الريح خيال 
حروفها  ويذكر  يودعها،  وهو  ابنته 
الغريبة، فتتكاثر في نفسه مرامي 
األحزان والفراق األبدي، وأسهم حرف 
من  يبوح  فيما  املطلقة،  الياء  الروي 
آهات معلنة، وهو إذ يستحضر هذه 
الذي  العجر،  لّم  يحاول  الذكريات 
الزمه ودرأه في هذه الساعات، التي لم 
يعد يقوى حتمّلها، فأحدثت األلفاظ 
في تالئمها للنص، انتقالة من الواقع 
يعد  لم  الذي  املستقبل،  إلى  املؤلم 
يعنيه إال العجز املواكب لقّلة احليلة:

»تقول ابنتيْ ملّا رأت طوَل رحلتي
 ِسفارَُك هذا تاركي ال أبا ليا  

تذكّرُت َمنْ يبكي عليَّ فلم أجدْ 
 سوى السيِف والرمح الرُّدينيِّ باكيا«
جند أن مالكا هنا في مرثيته لنفسه، 
واألحبة،  الدنيا  لفراق  اطمأنت  التي 
قد خّفت مرامي بيانه بالسياق العام 
وال  تكّلف،  دون  فجاءت  للقصيدة، 
صنعة بديعية، لهول موقفه احمليط 
للبيئة  مصورا  فظهر  وعسره،  به، 
احمليطة به مستذكرا حياتها القوية 
بأحداث  ضعفه  إليه  آل  وقد  كّلها، 
نظرة  فؤاده  كَُلمت  قد  متواترة، 
اللحد الصغير، وسط املفازة املمتدة 
باألفق، وقد ازدحمت في عينيه صور 
امللتف  الغضا  وشجر  الذكريات، 

حوله، الذي يضّم جسده:  
 فيا صاحَبيْ رحلي دنا املوُت

 فانِزال برابيٍة إنّي مقيٌم لياليا 
أقول ألصحابي ارفعوني فإنّه

)ُسَهْيٌل( بَدا لِيا  يََقرُّ بعينيْ أنْ 
ا بأطراف األسنّة مضَجعي  وُخطَّ

 ورُدّا على عينيَّ َفْضَل رِدائيا
التي  واحملن،  املصائب  هي  كثيرة   
تعتلج بحياة املرء، فيتجاوز بعضها 
أن  لكن  وغاياته،  أمانيه  تعترض  أو 
منيته،  ودنو  موته،  حلظه  املرء  يدري 
واحلزن  الياس  شعور  يولد  فهذا 
الروح  فتستّل  للحدث،  واالستكانة 
نضاال للحياة، لكنها لن تدوم طويال، 

فيستجمع العقل صنوف الشجاعة 
والقوة، التي تضيق بها النفس واليد، 
وباملقابل من الشعور بالقوة تتجّمع 
الروح مستدرة مخرجا للصراع باملآل، 

الذي تكّور حوله:
»أقّلب طرفي حول رحلي فال أرى 

به من عيون املؤنسات مراعيا
وبالرمل منّا نسوة لو َشِهدْنَني
 بَكنيَ وَفدَّين الطبيَب املُداويا

فمنهنّ أمي وابنتايَ وخالتي
 وباكيٌة أخرى تَهيُج البواكيا«

في  السائدة  لألماني  املرء  رؤية  إن 
جتعله  منها،  حرم  وقد  النفس، 
يتشبث بأسرار احلياة، وبطرقها في 
البقاء، وهنا تظهر في عينيه حاالت 
عن  تنجم  التي  والعزلة،  االكتئاب 
فقدان اإلنسان جدوى القيمة املعطاء 
وراء حتقيق الرغبة امللحة في النفس، 
وهنا يبرز املكان وقد بان بونا شديدا 
الذاتي،  النفس  رثاء  في  مبتغاه  عن 

الذي يعد من أصدق أنواع الرثاء:
أقول وقد حالت قرى الكُرد بيننا

جزى اهلل عمرا ما كان جازيا
إِن اهلُل يُرجعني من الغزو ال أُرى
 وإن قلَّ مالي طالِباً ما ورائيا

املغيب،  نحو  مسرعا  النهار،  ويغادر 
من  بحر  في  الغياب  شمس  وحتّط 
مالك  عينا  وتغور  واألسى،  السراب 
األبدي حيث يتالقى اجلسد  بالظالم 
واملصير عند اخلالق الرحيم، ثم ليال، 
غبار  ينشأ  الصحارى  صمت  وعند 
الذي يكاثره  الرياح حول حلده،  تَذرِيه 
النشيج والنحيب، وقد صارت الذكرى 
الليل  هذا  في  ممكنتني  واألمنيات 
السرمدي، فال رائحة معزٍّ حوله غير 
حبل معّلق براحلة، وفرس نشيط، قد 
املنون، ميتد حبله  املوت كأس  سقاه 
الذي  حلده،  مشارف  إلى  رأسه  من 
اندثر بعويل الرياح، وخطو الرمل إليه، 
فمضى مالك نحو املوت بطيئا، وصوت 
ومضارب  السماء،  أوج  بلغ  مرثيته 
الصحارى، فخّلدت القصيدة اسمه 
بني الورى، رثاءٌ أبيٌّ لنفسه حلظة املوت 
في زفرة دعاه الشغاف إليها؛ لتبقى 
قبره،  طرفي  بني  قصيدته  حروف 
عالمة الرائني له، الشاهدة على رجٍل 

أنٍف عزيٍز. 

عبد اهلل رحيل 
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مع  الكردي  الصراع  تاريخ  يقرأ  الذي 
مستبديه، وينظر إلى املعطيات على 
األرض على مختلف العصور واألزمان 
، يدرك ويجزم، أن اخليانة والتواطؤ مع 
إرادة محتلي كردستان كانت والتزال 
من أهم املعوقات، التي ساهمت في 
تعكير رونق التغيير املأمول حتقيقه، 
لنفسه  ارتضى  من  عمل  حيث 
املهانة والذل واالستعباد على قبول 
املساومة على كل شيء سوى املنافع 
الذين  أولئك  الضيقة،  الشخصية 
استيقظوا على بيع الكرامة، وأدخلوا 
أنفسهم عمدا إلى منظومة العار، 
قافلة من اخليانات، أحدثت تشوهات 
الكردي، ومهدت  خطيرة في اجلسد 
في  فسادا  احملتل  ليعيث  الدروب؛ 

اجلغرافية الكردستانية عامة.

طعنات في الظهر

كانون  من  والعشرين  الثاني  في 
الثاني عام 1946،وفي احتفال كبير، 
وأمام حشد من الشعب الكردي في 
من  والعديد  كردستان(  )روجهالت 
أعلن  الدين  ورجال  العشائر،  رؤساء 
القاضي محمد في ساحة )جارجرا( 
تأسيس  عن  )مهاباد(  مدينة  في 
ورُفع  الكردية،  مهاباد  جمهورية 
العلم الكردي ألول مرة، وانتخَب ممثلو 
محمد؛  قاضي  والعشائر  الطوائف 
ليصبح رئيس جمهورية مهاباد، وفي 
خطابه األول ركز قاضي محمد على 
كيد  والعمل  الكرد،  صفوف  توحيد 
واحدة الستغالل الفرصة التاريخية 
تدم  لم  لكن  الزمن،  بها  جاد  التي 
اجلمهورية الكردية سوى أحد عشر 
شهرا، حيث انهارت اجلمهورية بعد 
مقاومة بطولية أبداها قاضي محمد، 
حكم  إصدار  ومت  حكومته،   وأفراد 
اإلعدام بقاضي محمد، ونُفذ احلكم 
)ساحة  في  أذار  من  الثالثني  في 

جارجرا(.

 هناك عدد من العوامل، التي أدت إلى 
انهيار اجلمهورية منها داخلية ومنها 
السبب  لكن  وإقليمية،  خارجية 
الداخلي، وهو السبب الرئيسي، هو أن 
قاضي محمد قد اعتمد في تشكيل 
ورؤساء  اإلقطاعيني،  على  حكومته 
القبائل، وهؤالء بسبب خوفهم على 

مصاحلهم وامتيازاتهم، خانوا قاضي 
سلطات  هددتهم  عندما  محمد، 
إيران ففضلوا االحتفاظ بإقطاعاتهم 
وسجلوا  اجلمهورية،  حساب  على 
بتخاذلهم موقفاً مخزيا وطعنة في 
الكردي  الشعب  ينساها  لن  الظهر 
الشهيد  يقول  األربعة،  أجزائه  في 
وصاياه  إحدى  في  محمد  قاضي 
للشعب الكردي، قبل إعدامه كاشفاً 
سبب الكارثة، التي حلت باجلمهورية: 
»أيها األخوة لوال خيانة رؤساء العشائر 
أنفسهم  باعوا  الذين  أولئك  لنا، 
حلكومة العجم، ملا حلت الكارثة بنا، 
وبجمهوريتنا« وقال أيضا: »ال حتملوا 
احلقد والكراهية جتاه بعضكم، أولئك 
تعليماتنا  ينفذون  يكونوا  لم  الذين 
وأوامرنا، بل كانوا يرفضونها، قد حتولوا 
اآلن  وهم  لنا،  حقيقيني  أعداء  إلى 
جالسون في بيوتهم بني أطفالهم، 
ينعمون بنوم هادئ، وألننا قد كرسنا 
اآلن،  فإنني  شعبنا،  خلدمة  حياتنا 
اللحظات أمضي ساعات  وفي هذه 
عمري األخيرة في كتابة وصيتي، حتت 
أعواد املشنقة منتظرا إعدامي، فلو 
ملقاة  الكبرى  املسؤولية  تكن  لم 
اآلن جالسا بني  على عاتقي، لكنت 

أطفالي، وأنعم بنوم هادئ«.

لوزان وحسن خيري

بني  املفاوضات  أثناء   ،1923 عام  في 
معاهدة  على  للتوقيع  وأوروبا  تركيا 
لوزان، واجه مسؤولو الدولة التركية 
عقبات حقيقية من الدول األوروبية، 
التوقيع  أوروبيون  مسؤولون  ورفض 
على االتفاق قائلني:« إن هناك شعباً 
تركيا،  وأراض كردية في شرق  كردياً، 
هذه  وقعنا  إذا  لهم  سيحدث  ماذا 
االتفاقية؟« فأخبر املسؤولون األتراك 
دولة  ليست  تركيا  أن  األوروبيني، 
والكرد،  للترك  دولة  هي  إمنا  لألتراك، 
وكال الشعبني قررا العيش معاً، لكن 
يصدقوا  لم  األوروبيني  املسؤولني 
ادعاءات املسؤولني األتراك، فاستنجد 
باشا  عصمت  التركي  الوفد  رئيس 
له:  قائال  أتاتورك  كمال  مبصطفى 
سيتم  هكذا  الوضع  استمر  »إذا 
حاجة  فهناك  كردية،  دولة  إنشاء 
الكرد  بأن  األوروبيني  إلقناع  ملحة 
واألتراك سيعيشون معاً«، فاستدعى 

حسن  أتاتورك  كمال  مصطفى 
مجلس  في  كردي  نائب  وهو  خيري، 
النواب العثماني ميثل والية )ديرسم( 
الكردية،  مالبسه  ارتداء  إلى  ودعاه 
والذهاب برفقته إلى البرملان التركي، 
حتى يظهر للصحفيني بأن احلكومة 
الكردية  بالقومية  اعترفت  التركية 
طلب  ثم  الكردية،  والثقافة  واللغة 
إرسال  خيري  حسن  من  أتاتورك 
حسن  وقام  لوزان،  إلى  مماثلة  برقية 
خيري بإرسال هذه البرقية، ومبوجبها 
على  األوروبية  السلطات  وقعت 
اتفاقية لوزان، وبهذا قضي على حلم 
استقالل كردستان، حسن خيري الذي 
قيل:  اخلرائط،  خارج  كردستان  جعل 
إنه قبل إعدامه نطق ببضع كلمات، 
وهو على حبل املشنقة »وصيتي أن 
يحفر قبري على طريق مير به الكرد، 
يسير  كردي  كل  علي  يبصق  حتى 

على هذا الطريق«

عدو عدويّ صديقي

عندما كان الصراع محتدما بني قوات 
الكردستاني،  الوطني  االحتاد  حزب 
الكردستاني،  الدميقراطي  واحلزب 
الوطني  االحتاد  قوات  وصلت  وحني 
)هولير(،  تخوم  إلى  الكردستاني 
بجيش  البرزاني  مسعود  استنجد 
أنه  متناسيا،  حسني  صدام  نظام 
وقضى  حلبجة،  في  بالكرد  نكل 
في  منهم  اآلالف  عشرات  على 
يوم  صباح  ففي  األنفال،  حمالت 
عام  آب  من  والثالثني  احلادي 
العراقية  القوات  1996حتركت 
هولير،  إلى  وكركوك  املوصل،  من 
حينها  العراقي  اجليش  عدد  وبلغ 
واخترقت  دبابة،  و150  ألفا  ثالثني 
القوات العراقية قواعد ونقاط االحتاد 
على  وأجبرته  الكردستاني،  الوطني 
وصلت  وقد  هولير،  من  االنسحاب 
دبابات صدام حسني إلى ساحة برملان 
قوات  عاودت  وحني  كردستان،  إقليم 
االحتاد الوطني الكردستاني الهجوم 
على هولير هاجم احلليف التاريخي 
القوات  الكردستاني،  للدميقراطي 
قوات  الطائرات،  بواسطة  التركية 
االحتاد الوطني الكردستاني في )كويه  
تقدمهم  ومنعت  ورانيا(  وشقالوة 
اخليانة  هذه  ومهدت  هولير،  نحو 

الكردي  الشعب  بأعداء  واالستعانة 
لضرب ذوي القربة إلى تقسيم إقليم 
كردستان إلى مركزين وسلطتني هما 
واستمرت  والسليمانية(،  )هولير 
الشعب  أبناء  ضد  اخليانة  حلقات 
الكردي من قبل حكام هولير، حيث 
أدى انسحاب قوات احلزب الدميقراطي 
أمام  بالسالح  املدجج  الكردستاني 
مرتزقة داعش، دون أن يطلقوا طلقة 
واحدة صوب، الذين هاجموا شنكال 
في 2014 إلى حدوث مجازر وكوارث 
الكردي  الشعب  صفوف  ضمن 
وفقدان  األلم  جترع  الذي  اإليزيدي، 
تعرضهن  بعد  بناته  وبيعت  األحبة، 
لالغتصاب كسبايا وقد بلغت ضحايا 
تواطؤ احلزب الدميقراطي الكردستاني 
مع مرتزقة احملتل التركي إلى اختطاف 
5000 فتاة، ومقتل ما يزيد عن 3000 
إيزيدي، وتشريد 400 ألف، واستمراراً 
القضاء  أجل  ومن  اخليانة  حللقات 
اإليزيدي  الكردي  الشعب  إرادة  على 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  أبرم 
الكاظمي  مصطفى  حكومة  مع 
  2020 األول  تشرين  من  التاسع  في 
اتفاقية تطبيع األوضاع في شنكال، 
فرمان  مبثابة  اإليزيديون  عدها  والتي 
جديد يهدف إلى كسر شوكة اإلدارة 
الذاتية ألهالي شنكال، ويفتح اجملال 
اإليزيديني،  بحق  جديدة  هجرة  إلى 
الدميقراطي  احلزب  يتوقف  ولم 
ألعداء  مساندته  عن  الكردستاني 
لقوات  اجملال  وفتح  فمهد  الكرد، 
عشرات  لبناء  التركي  االحتالل 
أراضي  في  العسكرية  القواعد 
جنوب كردستان حملاربة قوات الدفاع 
بشكل  وشارك  )الكريال(،  الشعبي 
فعال في قتال قوات الكريال جنبا إلى 
جنب مع احملتل التركي منذ عام1992  

نضالية في  أرصدة  – برميو-بشار،  برو 
متون اخليانة

بعد جناح ثورة التاسع عشر من متوز، 
في  الكردي  الشعب  تنفس  حيث 
)روج آفا( الصعداء، وسعى إلى بناء 
إدارته الذاتية والتعبير احلر عن إرادته 
املسلوبة منذ عشرات السنني، وحني 
ومؤسسات  جيش  للكرد  أصبح 
سعى البعض من يعدون أنفسهم 
آفا،  روج  في  الثوري  احلراك  قادة 
والذين شكلوا منصة سياسية حتت 
مسمى )اجمللس الوطني الكردي( إلى 
العمل حتت ظل احملتل التركي، لضرب 
أبواق  إلى  وحتولوا  الكردية،  املنجزات 
ومرتزقة يعملون على مدار الساعة 
التركي  االحتالل  وجه  جتميل  على 
قائمة  رأس  على  ويأتي  ومرتزقته، 
بشار،  احلكيم  )عبد  واخليانة  العار 
وإبراهيم برو، ونوري برميو وفؤاد عليكو، 
متو...(  العزيز  وعبد  كدو،  اهلل  وعبد 
وفضلوا  اختاروا،  الذين  من  وغيرهم 
فنادق إسطنبول على خنادق روج آفا، 
يعدون  اللحظة،  هذه  وحتى  فهؤالء 

سيطرة اجليش التركي على )عفرين 
بأنها  سبي(  وكري  كانيه  وسري 
آالف  من  الرغم  وعلى  محررة،  أراض 
أردوغان  مرتزقة  تدين  التي  الوثائق، 
في عفرين وسري كانيه، والتي تشير 
بعمليات  قيامهم  إلى  وضوح  بكل 
للممتلكات،  ونهب  لألثار  سرقة 
على  والقتل  للفتيات  واغتصاب 
إلى  إضافة  األشجار  وقطع  الهوية 
إال  احلاصل،  الدميغرافي  التغيير 
التركية  االستخبارات  من  بأمر  أنه 
وأعوانه،  احملتل  صفحة  يجملون 
فيقول نوري برميو املولود في عفرين، 
»الوضع  )األنكسة(:  في  والقيادي 
في عفرين أفضل من قامشلو التي 
تسيطر عليه اإلدارة الذاتية«، ويضيف 
بعض  هي  عفرين  في  يجري  ما  »أن 
وفي  فردية«  وتصرفات  اإلزعاجات، 
لقاء مع بعض من أعضاء حزبه في 
)هولير(، قال نائب رئيس االئتالف عبد 
أو  احلكيم بشار: »ال توجد أي جرائم 
انتهاكات بحق أهالي عفرين، وأن ما 
أوضاع سيئة  يجري من أحاديث عن 
متهما  افتراءات«،  هناك هي محض 
بارتكاب  الدميقراطية  سوريا  قوات 
األول  اليوم  منذ  فبشار  االنتهاكات، 
لألزمة السورية يحاول االلتفاف على 
حرفي  بشكل  وينفذ  آفا،  روج  ثورة 
إبراهيم  وأما  التركي،  احملتل  أجندة 
برو، فدعا من نيويورك أثناء لقائه مع 
ممثلي األمم املتحدة، ضمن وفد االئتالف 
إلى وضع حد لإلدارة الذاتية والسيما 
الكردية  اللغة  بتدريس  يتعلق  فيما 
علنا  وطالب  الكردية،  املناطق  في 
بتدريس مناهج البعث في )روج آفا(، 
إلى  األنكسة  جوقة  اعتمدت  لقد 
التحريض والتهييج اإلعالمي، وعلى 
احلرب النفسية واملعنوية بأمر مباشر 
وأفشلوا  التركية،  االستخبارات  من 
بشكل جلي أي تقارب كردي- كردي، 
وروجوا للمحتل التركي في لقاءاتهم 
كلها؛ بغية وضع العصي في عجلة 
اإلدارة الذاتية، التي قدمت أحد عشر 
احلرية،  نيل  سبيل  في  شهيد  ألف 
وبناء احلياة الدميقراطية؛ لكن مهما 
التبجيل  طقوس  في  اخلونة  توغل 
احملتل،  جلباب  حتت  والعمل  والوفاء، 
والسيما  الكردية  الثورات  رحى  فإن 
ثورة )روج آفا( لن تتوقف عن الدوران، 

ولن تعود حركتها نحو الوراء.     

حالة  لتقويض  التركي  احملتل  ويعمد 
األمان واالستقرار، التي تعيشها مناطق 
اتباعه  خالل  من  سوريا  وشرق  شمال 
على  وخاصة  اخلاصة،  احلرب  أساليب 
الشرائح اجملتمعية الفاعلة، واستغالل 
واملعيشية  االقتصادية  الظروف 
الصعبة، التي متر بها املنطقة عموما؛ 
االقتصادي،  واحلصار  احلرب  بسبب 
وانهيار العملة السورية أمام العمالت 
األجنبية، ودفعهم لإلضرار بشعوبهم.

احملتل التركي يجند العمالء 
واخملربني لتطبيق سياسته 

التخريبية

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا لقاءات 
كري  مقاطعة  مواطني  بعض  مع 
سبي، يقول الشاب ممدوح منصور: » ال 
شك أن احملتل التركي هو عدو الشعوب 
برمتها من  لإلنسانية  وعدو  السورية، 
خالل ممارساتها العدوانية، ومخططاته 
أجزاء  الحتالل  أفضت  التي  االحتاللية 
بعد  وشرق سوريا،  مناطق شمال  من 
ثالث  منذ  شنه  الذي  األخير،  عدوانه 
ظروف  تهيأت  أن  بعد  تقريباً  سنوات 
التآمر الدولي، وجتنيد العمالء، واخملربني 
للتأثير على شعوب املنطقة، وإجبارها 
بث  خلفية  على  االستسالم  على 

خالل  من  الكاذبة  واألخبار  اإلشاعات 
اخلاليا اإلرهابية التابعة للمحتل«. 

وأردف منصور حول الترويع والشائعات، 
التي يبثها احملتل التركي: »تعودنا على 
العدو  قبل  تُطلق من  التي  اإلشاعات، 
السورية،  املناطق  وتهديد  التركي، 
تخويف  وهو  معروف،  منها  والهدف 
األهالي وإشاعة الفوضى واالضطرابات 
التركي،  احملتل  عمالء  أيدي  على 
بثورة  املتربصة  املعادية  واألجندات 
شعوب شمال وشرق سوريا؛ لتقويض 

األمان واالستقرار«.

حديثه  منصور  ممدوح  الشاب  وأنهى 
تتعايش  أن  وجوب  على  بالتأكيد 
يكونوا  وأن  كلها،  واملكونات  الشعوب 
يداً واحدة، ويساند بعضه، لكيال تكون 
شعوب املنطقة لقمة سائغة بيد العدو 
التركي، وعصابات املرتزقة التابعني له، 
تكمن  والتعاضد  بالتكاتف  أنه  مبيناً 
قوة ال ميكن ألي محتل أو عدو أن ينال 
مراده بهذه الطريقة، خالل بث سمومه 
وإشاعاته، لتدمير الروح املعنوية القوية 
وعيشها  وحريتها  بحقوقها،  املؤمنة 

املشترك.

تكاتف الشعوب يحبط 
مخططات احملتل

الساير  أحمد  املواطن  استنكر  بدوره 
وطالب  التركية،  التدخالت  مجمل 
اجملتمع الدولي والضامن الروسي الوفاء 
حماية  بضمان  املزعومة،  بالتزاماته 
أنه  إلى،  مشيراً  السورية،  الشعوب 
والتحرك  صمته  عن  خلروجه  األوان  آن 
إلى جانب الشعوب السورية مبواجهة 
حده،  عند  ووقفه  التركية،  اخملططات 
ضاقت  السورية  الشعوب  »إن  الفتاً: 
ذرعاً مبمارسات احملتل وجرائمه، ناهيك 
عن املمارسات، التي يقوم بها احملتل في 
سيناريوهات  خالل  من  احملتلة  املناطق 
وابتزاز  واخلطف  والتهجير  القتل، 
األهالي، فبعد أن توضحت اخملططات، 
اتخاذ  وجب  للعلن،  التركية  واألطماع 
التركية  الدولة  لوقف  وأممي  دولي  قرار 

عند حدها«.

َّ الساير: »أن خيار املقاومة والتكاتف  وبني
االجتماعي، ومساندة قواتنا العسكرية، 
هو الطريق األكثر فعالية للوصول إلى 
أهالي  فقدها  التي  والكرامة،  احلرية 

بأرضهم،  املتمسكني  احملتلة  املناطق 
وممارساته  احملتل  والصابرين على ظلم 
ينتفضوا  أن  عليهم،  ووجب  وجرائمه، 
لعزتهم وكرامتهم، وأال يسكتوا على 

ظلم وجور احملتل مهما كان«.

وطالب في نهاية حديثه اجملتمع الدولي 
كافة  واجلهات  الروسي،  والضامن 
حازم  موقف  التأثير( التخاذ  )صاحبة 
وسياسات  التركية،  اخملططات  من 
التغير الدميغرافي، والتتريك املتبعة في 

املناطق احملتلة.

استهداف البنية اجملتمعية غاية 
احملتل

فقال:  اهلل  عبد  محمود  املواطن  أما 
»هنالك حرب نفسية موجهة من قبل 
يومي،  بشكل  متارس  التركي  العدو 
احلياتية  األوضاع  الستغالل  ومستمر 
واملعيشية كافة، لبث التذمر والكراهية 

بني مكونات الشعوب السورية«. 

وأوضح، أنَّ اخلاليا، التي مت إلقاء القبض 
قوى  قبل  من  وجيزة  فترة  قبل  عليها 
أثبتت  )األسايش(،  الداخلي  األمن 
خاصة  حرباً  يدير  التركي  العدو  بأن 
تستهدف البنية اجملتمعية؛ لتفريغ ثورة 
وشرق  شمال  في  السورية  الشعوب 
سوريا من مضمونها إلى جانب تفكيك 

النسيج االجتماعي«.

وختم املواطن محمود بالقول: »العمالء 
تستهدف  للمحتل  التابعة  واخلاليا 
شرائح اجملتمع كافة، مبا فيهم الشباب، 
وشبكات  واملمنوعات،  اخملدرات  وتروج 
مجتمعنا  إلفساد  وغيرها،  الدعارة 
التسلح  يجب  لذلك  داخلياً،  وتدميره 
ملواجهة  والعلم  واإلرادة  بالوعي 
اخملططات التركية اخلبيثة، التي حتاول 
شعوبها  جلعل  مجتمعاتنا،  تدمير 
عبيداً مسلوبي احلرية، وأدوات رخيصة 

تخدم احملتل وتنفذ ما يصبو له«.

عام  من  أكثر  الدرباسية-بعد  روناهي/ 
السياسية،  والتناحرات  التجاذبات،  من 
رئيس  انتخاب  العراقي  البرملان  استطاع 
محمد  كلف  بدوره  والذي  للجمهورية، 
شياع السوداني بتشكل احلكومة، ولكن 
يبقى السؤال: هل يعاني العراق من أزمة 

تشكيل احلكومة فقط؟

 على الرغم من خطو هاتني اخلطوتني، إال 
إن العراق لم يستطع بعد التخلص من 
عنق الزجاجة، فمحمد شياع السوداني، 
املكلف بتشكل احلكومة خالل 30 يوما، 
طريقه،  في  العقبات  من  العديد  يواجه 
النظام  طبيعة  هي  العقبات  تلك  أبرز 
السياسي في العراق، القائم على أساس 
احملاصصة الطائفية، ال سيما، وإن الفرقاء 
العراقيني، لم يتفقوا بشكل كامل على 
جاءت  حيث  للوزراء،  رئيساً  تسميته 
األطراف،  من  عدد  بني  باتفاق  تسميته 
في  قوي  تأثير  ذات  أخرى  أطراف  وبغياب 
األراضي  إلى ذلك،  العراقي، ضف  الشارع 
االحتالل  دولة  قبل  من  احملتلة  العراقية 
التركي، وتعامل بعض األطراف العراقية 
مع هذا االحتالل، هذه األمور كلها تضع 
العراقي،  املستقبل  دواليب  في  العصي 

فكيف ميكن التخلص منها؟

جذر املشكلة

حول هذا املوضوع، التقت صحيفتنا اإلداري 
في حزب االحتاد الدميقراطي في الدرباسية، 
األزمة  جذور  قال:  حيث  كرم،  تل  محمد 
العراقية تعود إلى شكل الدولة القومية 
وقتذاك  متمثال  كان  والذي  السائد، 
بشخص صدام حسني، وقد حاولوا فيما 
وذلك  املشكلة،  هذه  من  التخلص  بعد 
من خالل اإلعالن عن فدرلة العراق، ولكن 
الذي حصل، هو أن املشكلة ازدادت تعقيدا، 
مت  التي  الفدرالية،  أن  ذلك،  في  والسبب 
اإلعالن عنها ليست فدرالية دميقراطية، 
العراق  فتحول  قومية،  فدرالية  إنها  بل 
بذلك من دولة قومية واحدة إلى ثالث دول 
داعش،  ظهور  ذلك  عن  نتج  وقد  قومية، 

وأخواتها في العراق.

الفدرلة  هذه  سبب  أضاف:  محمد 
املنطقة  دول  تدخل  إلى  يعود  القومية 
في الشأن العراقي، وال سيما إيران ودولة 
التدخل  هذا  وقد عمق  التركي،  االحتالل 
من الشرخ العراقي، وسبب هذا التدخل 

يعود إلى محاولة هاتني الدولتني لتصدير 
أزماتهما الداخلية إلى اخلارج، حيث إن كال 
تكاد  داخلية  أزمات  من  تعانيان  الدولتني 
بشتى  تسعيان  لذلك  بوجودهما،  تودي 
السبل إلى تصدير تلك األزمات الداخلية 
إلى اخلارج، وال يخفى على أحد، أن معبدي 
البرزاني،  عائلة  هم  التدخل  هذا  طريق 
وذلك من خالل نهج اخليانة، الذي اتبعته 

تلك العائلة.

احلل يكمن في شنكال

محمد تل كرم تابع بالقول: اليوم نرى منوذجا 
شنكال،  في  وحتديدا  العراق،  في  جديدا 
حيث مت اإلعالن عن إدارة ذاتية دميقراطية 
في قضاء شنكال، وعلى إثرها، استطاع 
شعب شنكال، أن يُدير نفسه بنفسه، أي 
أننا نستطيع القول، إن اإلدارة في شنكال 
حقيقية  دميقراطية  فدرالية  نواة  تعد 
العراقية  احلكومة  فإن  لذلك  العراق،  في 
اجلديدة، إذا ما كانت جادة في سعيها حلل 
املشاكل في العراق، عليها أن تقيم حوارا 
جديا مع اإلدارة الذاتية في شنكال، وذلك 
احلقيقية  اإلرادة  عن  تعبر  اإلدارة  تلك  ألن 
القومية  العقلية  عن  بعيدا  للشعب، 

السائدة في العراق، واملنطقة بشكل عام.

يجب  احلكومة  هذه  أن  نعتقد  لذلك   
وبناء  العراق،  أن تكون مفتاحا للحل في 
عليه، فإن دولة االحتالل التركي ستصعد 
هجماتها  ومن  العراق،  في  تدخلها  من 
شنكال،  على  سيما  وال  أراضيه،  على 
للعراق، وذلك ملنع  نواة حل  ألنها تشكل 
حدوث أي حل هناك، ألن أي حل دميقراطي 
إلى  حكما  سيؤدي  العراق،  في  حقيقي 
أنهاء عصر الهيمنة البرزانية على مقاليد 
فإن  لذلك،  كردستان،  باشور  في  احلكم 
عائلة البرزاني أيضا ستعمق نهج اخليانة 
وليس  عامة،  العراق  شعوب  ضد  املوجه 
الشعب الكردي فحسب، وذلك من خالل 
مد يد العون أكثر لدولة االحتالل التركي.

ترابط امللفني السوري والعراقي

محمد تل كرم ربط بني األزمتني السورية 
إن  قال:  حيث  حلهما،  وطريق  والعراقية 
امللفني السوري والعراقي مترابطان بشكل 
وثيق؛ وذلك بسبب هيمنة شكل الدولة 
الدولتني،  هاتني  في  احلكم  على  القومي 
كما إن طرق حل هاتني األزمتني متطابقة 

إلى حد بعيد، فكما ذكرنا، احلل العراقي 
الشعب  إدارة  حيث  شنكال،  في  يكمن 
نفسه بنفسه، وبالوقت نفسه، فإن احلل 
وشرق  شمال  في  يكمن  أيضا  السوري 
سوريا، حيث يدير الشعب نفسه بنفسه، 
وبناء عليه، فإن اإلدارات الذاتية املعلنة في 
قضاء شنكال، وشمال وشرق سوريا، حيث 
األزمتني  حل  نواة  تشكل  الشعب،  إرادة 

العراقية والسورية.

الدميقراطي  االحتاد  حزب  في  اإلداري 
بالدرباسية، محمد تل كرم، اختتم حديثه 
بالقول: نرى أن األرضية اليوم باتت مهيأة 
التفاق احلكومة العراقية مع اإلدارة الذاتية 
في شنكال، ومن غير املستبعد االعتراف 
كان  سواء  شنكال،  في  الذاتية  باإلدارة 
ذلك االعتراف اعترافا عراقيا أو دوليا، وذلك 
للوصول بالعراق إلى بر األمان، وهذا األمر 
وجه  في  الباب  يغلق  فإنه  حدث،  ما  إذا 
ويجبرها  التركي،  االحتالل  دولة  تدخالت 
على اخلروج من األراضي، التي حتتلها في 

       . العراق وسوريا

روناهي/ عين عيسى ـ لفت أهالي مقاطعة تل أبيض/ كري سبي، إلى أن المحتل التركي يعمل على تقويض حالة االستقرار واألمان بمناطق شمال 
وشرق سوريا، من خالل الحرب الخاصة الممارسة، وتجنيد ضعاف النفوس بمختلف األساليب لتحقيق ذلك.

يخ ال تحتاج إلى برهان مواطنو كري سبي: »المحتل التركي يستغل ضعاف النفوس في خيانة التار
ية« حربه الخاصة ضد الشعوب السور

هل كانت أزمة العراق أزمة تشكيل الحكومة؟

غاندي إسكندر

ممدوح منصور محمود عبد اهلل أحمد الساير
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والشرق  العاملي،  السياسي  الوضع  إن 
من  الكثير  فيه  والسوري  األوسطي 
ليلٍة  بني  تتغير  واملتغيرات،  التعقيدات 
وضحاها؛ بسبب املصالح اخلاصة للدول 

االستعمارية.

من  وغيرها  سوريا  في  الدائرة  فاحلرب 
املناطق ذات الصلة باملصالح االقتصادية، 
واملنافع التجارية، ال عالقة لها بالتغييرات 
فالدول  احلاكمة،  لألنظمة  السياسية 
تريد  الصناعية  وخاصًة  الرأسمالية 
الشرق  جعل  أجل  من  احلرب  استمرار 
بيع  وخاصًة  لها،  جتارياً  األوسط، سوقاً 
مستودعاتها،  في  املكدسة  األسلحة 
األوسط،  الشرق  من  اخلام  املواد  ونهب 
خاصًة من كردستان، فالهيمنة ال تبالي 
ويالت  من  املنطقة  شعوب  تعانيه  مبا 

احلروب. 

الشرق  منطقة  في  املقامة  فاألنظمة 
األوسط هي أنظمة عشائرية سالالتية 
طائفية ملكية مشبعة باإليديولوجية 
االستغالل،  الوحيد  همها  الليبرالية، 
ضمن  الغير،  وإبادة  والسلب  والنهب، 
خاصًة  اجلغرافية،  مجتمعاتها  نسيج 
وإيران،  تركيا،  في  احلال  كما  الكرد، 
وسوريا، والعراق؛ بسبب غنى مناطقهم 
بالثروات احليوية واالقتصادية، وموقعها 

االستراتيجي.

الدائرة منذ سنوات خلت في  إن احلرب 
حرٌب  هي  األوسط،  الشرق  منطقة 
احلرب  هذه  اندلعت  حيث  ثالثُة  عامليٌة 
مركزها  أن  إال  املناطق،  من  العديد  في 
كان العراق وسوريا، ومن املعروف أن مركز 
هذه احلرب يتوسع أكثر فأكثر، ليشمل 
دوالً وقارات أخرى، كالقارة السوداء ودول 
وليبيا،  تونس،  مثل  املتوسط،  حوض 
ومصر، كذلك أفغانستان ودول البلقان 
وشرق أوربا، لتمتد إلى أخطر نقطة في 
أوربا، وهي مركز الغذاء العاملي أي السلة 

الغذائية العاملية.

أن هذه  التصريحات يتضح،  ومن خالل 
احلرب تستهدف إيران أوالً للتأمني على 
أمن إسرائيل، وما أحداث إيران احلالية إال 
دليل على ذلك، واملعروف أن إيران قائمة 
على قنبلٍة موقوتٍة قابلٍة لالنفجار في 
إن  أجزاء،  عدة  إلى  وستتجزأ  وقت،  أي 
لم يكن هناك نظام ودستور دميقراطي 
تتساوى فيه املكونات العرقية واملذهبية. 

بل  تنتهي  لن  احلرب،  هذه  أن  واملعلوم 
اخلارجي  فالتدخل  متاماً،  بالعكس 
الدولي جاء لعدم إيجاد الدولة السورية 
والتي  تعاني منها،  التي  للقضايا،  حالً 
سوريا  أدركت  ولو  فأكثر،  أكثر  تعقدت 
البداية،  منذ  ثالثٌة  عامليٌة  حرٌب  أنها 
وقامت باتخاذ التدابير الالزمة، ملا وصلت 
احلرب إلى ما وصلت إليه اآلن، وما كان 
في  التدخل  اخلارجية  الدول  مبقدور 
كان  العكس  على  واستغاللها،  سوريا 
دميقراطي  نظام  حتقيق  النظام  مبقدور 
من  املوجودة  كلها  املكونات  تستطيع 
عن  التعبير  وغيرها  وأرمٍن،  وعرٍب  كردٍ 
ذاتها، وملا حتولت سوريا إلى مركٍز للحرب 
الدائرة في الشرق األوسط، لكن النظام 
لم يقم بأي تغيير من أجل احلفاظ على 
املعارضة  دفع  ما  وشعباً؛  أرضاً  سوريا 
على  واالعتماد  اخلارج  إلى  اللجوء  إلى 
القوى اخلارجية، التي حرفت مسار الثورة 
وتوسيع  األزمة  تفاقم  زاد  ما  السورية، 

مناقشة  النظام  على  كان  فما  احلرب، 
من  اخلارجية  القوى  مع  قضاياهم 
من  وغيرها  وآستانا  وجنيف  سوتشي 
وكانت  السرية،  واللقاءات  االتفاقيات، 

دون جدوى.

بل كان وما زال السبيل مفتوحاً لعقد 
املعارضة  مع  واحلوارات  االتفاقات 
فيما  القضايا  ومناقشة  الداخلية، 
للقضية  حٍل  إيجاد  وأولها  بينهم، 
الكردية والتفاهم مع قوى املعارضة في 
شمال وشرق سوريا من كردٍ وعرٍب وأشور 
املشاكل  حل  إلى  للوصول  وسريان، 
املوجودة بدل التفكير بحكم سوريا كما 

كان في السابق.

كان األجدر على النظام االعتراف بحقوق 
والدينية  واملذهبية،  العرقية،  املكونات 
لسوريا،  دميقراطي  دستورٍ  أساس  على 
حقوق  تضمن  ودساتير،  قوانني  وسن 
اجلميع ضمن سوريا موحدة قادرة على 

تعرضها  وعدم  وشعباً،  أرضاً  وحدتها 
كافة،  النواحي  من  والدمار  للتجزئة 
الرأسمالية  الدول  تدخل  عن  بعيداً 
في  والدينوقومية  واإلقليمية  العاملية، 

سوريا.

وبشكل تقليدي ما زاد في تعقيد األزمة 
ساهمت  التي  الدول  تدخل  السورية، 
في تعقيد األوضاع السورية، وأشهرها 
وحرفت  سرقت  والتي  التركية،  الدولة 
مسار الثورة السورية، وحولت أصحاب 
الثورة إلى مرتزقة على املستوى اإلقليمي 

والعاملي.

بدعم  تقوم  التركية  الفاشية  إن 
واجملاميع  املرتزقة  الفصائل  ومساندة 
داعش  مثل  املسلحة،  السلفية 
العسكرية،  املستويات  على  وأخواتها 
والتنظيمية، واللوجستية كافة، وزجها 
باإلضافة  سوريا،  في  حربها  آتون  في 
إلى دعم هذه اجملاميع من قبل الواليات 
وروسيا،  والناتو  األمريكية  املتحدة 
لالستفادة من املرتزقة اإلرهابية بشكل 
تركيا  جرائم  رغم  مصاحلهم،  يخدم 
املعروفة، ال يوجد حتى اآلن موقف واضح 
وأوروبا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من 
وروسيا جتاهها فاستراتيجيتهم، حتى 
مشروع  أي  يقدموا  ولم  غامضة،  اآلن 
للحل بشأن القضايا في الشرق األوسط 
احلرية،  عن  الفضفاض  الكالم  سوى 

واملساواة، والدميقراطية.

هذه  في  املشاركة  الدول  مواقف  إن 
فالواليات  مصاحلها  حسب  احلرب 
املتحدة األمريكية، رغم ممارستها بعض 
الضغوط على تركيا، فهي تريد احلفاظ 

على توازنها معها لتنفيذ مصاحلها.

أما املوقف األوربي خاصة أملانيا وانكلترا، 
برلني،  بقيت  أردوغان،  حماقات  ورغم 

ولندن، وباريس صامتات ال حترك ساكناً، 
على  تعول  فهي  االحتادية  وروسيا 
اتفاقياتها وتفاهمتها مع النظام، لكن 
مت ضرب روسيا في عقر دارها بأوكرانيا؛ 
ما سبب نزيفاً روسياً داخلياً، والذي قد 

يقضي على النظام الروسي برمته.

تكتيكية،  تركيا  مع  فعالقاتها  وإيران 
فهي تريد من خاللها حتييد قوات سوريا 
الدميقراطية )قسد( وإدارتها السياسية 
)مسد(، واإلدارة الذاتية الدميقراطية، عن 
تخدم  دميقراطية  سياسية  حلوٍل  أية 

سوريا أرضاً وشعباً.

بالهجمات  تامٍة  درايٍة  على  روسيا 
اإلدارات  مناطق  على  وجواً  براً  التركية 
الكردية الدميقراطية، إن تكتيك روسيا 
يغض الطرف عن أعمال تركيا العدوانية، 
والسبب  للكرد،  معاداة  هي  التي 
الرئيسي في عداء الكرد، هو سعي الكُرد 
إلى دميقراطية فيدرالية، فالدور الروسي 

واضح وعواقبه وخيمة وسيسرع وتيرة 
يسلم  بأن  وتتخيله،  البالد،  تقسيم 
وعلى  خطأ  للنظام  أنفسهم  الكرد 
الروس معرفة سقوطهم، وفشلهم هو 

بسقوط وفشل النظام معاً.

وللفاشية التركية دور بارز في التخريب 
سوريا،  في  والسلب  والنهب  والدمار 
فهي تهدف للسيطرة على اجلغرافية 
والعراق،  سوريا  من  املناطق  بعض  في 
وشك  على  كانت  املرتزقة  أن  واملعروف 
االنتهاء، إال أن ومبساعدة روسيا، قامت 
بجمع تلك اجملاميع من أنحاء سوريا في 
مناطق جرا بلس والباب وعفرين وإدلب، 
تهدد  عسكريٍة،  قوٍة  تشكيل  بهدف 
بها حتى النظام نفسه، كما تستخدم 
السوريني  الالجئني  الفاشية  تركيا 
على  للحصول  الغرب،  ضد  كورقة 
هذا  جتارية،  صفقات  وعقد  التنازالت، 
من الناحية السياسية والدبلوماسية 
باإلضافة إلى حصولها على أمواٍل من 

الدول األوروبية بحجة إيواء الالجئني.

قامت  العسكرية  الناحية  من  أما   
بتحضير قوٍة عسكرية، باالستناد على 
الكلمة  صاحبة  لتكون  اجملاميع  هذه 
هيمنتها  وفرض  السورية،  احلرب  في 
على منطقة الشرق األوسط، وإضعاف 

دور إيران في سوريا واملنطقة.

كانت تركيا تسير سياساتها عن طريق 
ملف الناتو في فترة احلرب الباردة، وخاصًة 
وفرض  ضدهم  اإلبادة  ومتارس  الكرد 
واآلن  األوسط،  الشرق  على  هيمنتها 
أمريكا وحلف الناتو يسعيان لتشكيل 
قوٍة عربيٍة في املنطقة، وخلق توازن ضد 

تركيا في املنطقة.

التي  العربية  الدول  بعض  وبوجود 
تتناقض مع إيران، مثل السعودية ومصر 

فهي تريد تنظيم العرب ضد إيران، ومن 
ضد  عربي  توازن  خلق  تريد  ثانية  جهٍة 
ولتقوية  أردوغان،  يثير غضب  تركيا؛ ما 
فعل  وتليني  سوريا  في  احللف  مكانة 
الدول العربية اجتاهها تريد اجمليء بالقوة 

العربية املزمع تشكيلها إلى سوريا.

أما الكرد فقد لعبوا دوراً ريادياً في املشروع 
الدميقراطي، بعد أن شكلوا مساراً ثالثاً 
اخلط  وهو  أال  السورية،  الثورة  ضمن 
الوطني، جوهره إنساني، وقوامه العيش 
املشترك، حيُث شكلوا قوة الدفاع الذاتي 
حلماية مناطقهم، واإلعالن عن اإلدارات 
 2014/1/21 في  الدميقراطية  الذاتية 
لتنظيم اجملتمع، ذلك لعب الكرد محورياً 
اإلداري  والبرنامج  السياسي  اجملال  في 
رد  في  وصمدوا  املقاومة،  مع  بالتوازن 
فتوالت  كوباني،  في  واالنتصار  العدوان 
املواقف الدولية التي تقر، بأن الكرد قوة 
يجب  اإلرهاب،  مواجهة  في  ميدانية 
دعمها وخاصًة بعد حتول سوريا إلى بؤرٍة 
لإلرهاب واجلهاديني من كل أنحاء العالم 
/شيشان – آفغان – أتراك – أفارقة – مينني 
– مصريني – سودانيني – وأمريكا الالتينية 
والدول األوربية، والذي تتعدى أخطارهم 
والسلم  األمن  تهديد  إلى  سوريا، 
وتفجيرات  باريس   – وأحداث  العامليني، 
لهذا  أمثلة  وبرشلونة  ولندن  بروكسل 

اخلطر ضد احلكومات الغربية.

األوسط،  الشرق  في  قضية  أي  حل  إن 
بل  اآلخرين،  مناذج  يبني  أن  ميكن  ال 
يجب البحث في تاريخ وثقافة شعوب 
املنطقة إليجاد احلل في ثنايا آهات هذه 
كان  املاضية  العصور  ففي  الشعوب، 
لكنه  والوئام،  والسالم  القوة  مصدره 
للطامعني  السباق  حالة  تعيش  اليوم 
فصرخات  العاملي  النظام  قوى  من 
األبناء،  واستشهاد  ومقاومة  األحفاد، 
هي مرآة وجهنا احلقيقي وحتاول بقوتها 
الدميقراطية الوصول إلى جتربة ريادية في 

العصرانية.

ناجعٍة  حلوٍل  وضع  الغرب  حاول  لقد 
للشرق األوسط، عن طريق املستشرقني 
يخرجون  علهم  الدواء  لها  ووضعوا 
تلك  لكن  املزرية،  حالتها  من  املنطقة 
أفكارٍ  عن  عبارة  كانت  التشخيصات 
بعيدٍة عن واقع وحقيقة وثقافة املنطقة، 
ذهنية  وال  القومية،  الدولة  عقلية  فال 
اإلسالم السياسي كانت الدواء الناجع 
الذي وضعه من قبل مهندس التقسيم 
)اتفاقية  العشرين  القرن  بداية  في 
الوصفات  هذه   ،)1916 بيكو  سايكس 
بني  واملرض  الضعف  حالة  من  زادت 
أصبحت  والتي  املنطقة،  شعوب 

الضحية للعقلية االستشرافية.

فال الدولة القومية متكنت من حل قضايا 
الشرق األوسط، وال الذهنية اإلسالمية 
لشعوب  وسالماً  برداً  كانت  املعتدلة 
املنطقة، وأخذت الشعوب تُكوى بنيران 
هذين الدواءين، حتى وصلت املنطقة إلى 

حالٍة مزرية ال حول وال قوة لها.

اللبنة  هي  الدميقراطية،  فاألمة 
األساسية للحياة االجتماعية املشتركة 
والتي  األوسط،  الشرق  شعوب  بني 
واالختالف،  التنوع  في  الوحدة  جوهرها 
وثقافته عن  بلغته  ذاته  وكٌل يعبر عن 
إمالءات األخ األكبر للتعايش األخوي بني 

الشعوب.

سجل سعر غرام الذهب مستوى غير 
في  مسبقاً  يسجله  ولم  مسبوق، 
إذ أكد رئيس اجلمعية احلرفية  سوريا، 
للصياغة وصنع اجملوهرات في مناطق 
أن  جزماتي:«  »غسان  دمشق  حكومة 
سعر األونصة عاملياً يرتفع نهاية كل 
األوربية  الشركات  ميزانية  كون  عام، 
العام،  نهاية  في  فائضاً  متلك  كافة 
ليشتروا ذهباً باألرباح، الفتاً إلى أنه في 
بالذهب،  يستبدلوه  الدوالر  توفر  حال 
بداية  في  لالنخفاض  يعود  أنه  علماً 

كل عام.

الذهب  غرام  سعر  ارتفاع  أن  وأوضح 
ارتفاع  بسبب  وهمياً،  وليس  حقيقي 
الرتفاع  وليس  عاملياً  األونصة  سعر 
سعر الصرف، إذ زاد سعر غرام الذهب 
سجلت  حيث  ليرة،   9000 يقارب  ما 
أمريكياً،  دوالراً   1684 سعر  األونصة 

الفائت  اخلميس  انخفض  أنه  علماً 
في  الفائدة  الرتفاع  دوالراً   1630 إلى 
أمريكا، وكانت التوقعات العاملية تشير 
ولكن  أكثر،  األونصة  سعر  النخفاض 

اجلمعة ارتفع فجأة إلى 1684 دوالراً.

وبحسبه، فإن سعر غرام الذهب عيار 
21 قيراطاً سجل سعر 239000 ليرة 
كما  للشراء،  و238500 ل.س  للمبيع، 
بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 204857 
قائالً:  و204357 للشراء،  للمبيع،  ليرة 
»ألول مرة في تاريخ سوريا وصل الذهب 
إلى هذا احلد من االرتفاع«، منّوهاً بأن أي 
توتر بني أوكرانيا وروسيا سيرفع سعر 

األونصة أكثر.

وفي نهاية عام 2021 وصل سعر غرام 
إلى 176 ألف  الذهب عيار 21 قيراطاً 
ليرة، على حني بلغ سعر غرام الذهب 

عيار 18 قيراطاً 150 ألف ليرة.

الذهب واملستقبل

األحوال  من  حال  بأي  الذهب  يعد  لم 
مادة  اليوم  فهو  للنقد،  آمنا  مالذا 
الطلب،  من  نوعان  وعليه  للتجارة، 
الذهب  يعد  ولم  واستثماري،  صناعي 
ولو  األسعار، حتى  تكوين  يشارك في 
بشكل غير مباشر، فاألسعار تعيش 

عاملها، بينما يعيش الذهب عامله.

النقدي، ال يعني  الذهب لدوره  فقدان 
كلياً  حتّول  بساطة  وبكل  أنه  بالتالي 
يزال  ما  فالذهب  السلع،  عالم  الى 
وسوف يبقى »سلعة من نوع خاص« وما 
يجعله كذلك، صناعته االستخراجية 
وتسويقه عبر آلية السوق، واستخدامه 

باإلضافة  البورصات،  في  جتارة  كمادة 
إلى ما يتمتع به من صفات تقنية.

الناس  سلوك  في  يزال  ما  والذهب 
مبيزات  محاطاً  ووعيهم  وعاداتهم 
عنها  التخلي  الصعب  من  خاصة، 

هذا  توقف  أن  بعد  وحتى  بسهولة، 
املعدن عن أن يكون نقوداً، من الواضح 
أن له من خالل العادات والتقاليد قوة 
االستمرار النفسية واالجتماعية في 

كل مكان وزمان.

من حق الشعب السوري احلصول على 
حصته من مياه نهر الفرات، وما ميارسه 
للقوانني  مخالف  التركي  االحتالل 

واملواثيق الدولية.

أدى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات 
إلى  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
وتراجع  وبيئية،  بشرية  كوارث  ظهور 
وجفاف  الزراعية،  األراضي  مساحات 
املياه اجلوفية، والذي أثر بشكل سلبي 

على احلياة االقتصادية في املنطقة.

منذ بداية نيسان من العام املنصرم، قل 
الوارد املائي لنهر الفرات ملستوى أربعة 
أمتار ونصف شاقوليا، ونتيجة لذلك 
تأثرت السدود الثالثة املقامة على النهر، 
الفرات، وسد  وهي سد تشرين، وسد 
نواحي  على  خطراً  يشكل  ما  احلرية؛ 
احلياة االقتصادية واالجتماعية، وبذلك 
يعمل السد ملدة ست ساعات فقط؛ 
الشرب  مياه  ضخ  ساعات  يقلل  ما 
بانخفاض  يتسبب  ما  وهذا  أيضاً، 

ساعات الكهرباء واملياه. 

الثاني/  كانون   27 في  تركيا  وبدأت 
يناير عام 2021 حبس مياه نهر الفرات 
بذلك  ليصل  السورية،  األراضي  عن 
منسوب املياه الواردة إلى أقل من 200 
تنص  بينما  الثانية،  في  مكعب  متر 
اتفاقية بني النظامني السوري والتركي 
على أن حتصل سوريا على ما ال يقل عن 
500 متر مكعب في الثانية من مياه 

نهر الفرات.

وتراجع منسوب املياه في نهر الفرات، 
من  كبيرة  مساحات  خروج  إلى  أدى 
األراضي الزراعية عن اخلدمة؛ ما يهدد 

سبل معيشة نسبة كبيرة من أهالي 
يعتمدون  الذين  سوريا،  وشرق  شمال 
من  العديد  وتوقفت  الزراعة،  على 
بالشرب  اخلاصة  املياه  ضخ  محطات 
أو الري في العديد من املناطق، بسبب 
ابتعاد مجرى النهر عنها، باإلضافة إلى 
املساحات  وقلة  اجلوفية،  املياه  جفاف 
بالنهر،  احمليطة  املناطق  في  اخلضراء 
وتقليل عدد ساعات الكهرباء، وتأثيرها 

السلبي على البيئة.

وفي مقاطعة كوباني، والقرى الشرقية 
من  العديد  يعتمد  الفرات،  لنهر 
األهالي في تدبير أمورهم االقتصادية 
واملعيشية على الزراعة، لذا أثر انقطاع 
مياه نهر الفرات على احلياة االقتصادية، 

الزراعية والبيئة بشكل عام.

تقول »عليا أصالن« العاملة في قسم 
سالمة األغذية في هيئة البيئة بإقليم 
الفرات: »إن انخفاض حصة سوريا لتدفق 
االتفاقيات  حسب  الفرات،  نهر  مياه 
أهم  أحد  على  تركي  اعتداء  الدولية، 
حقوق الشعوب، وقد أثر بشكل كبير 
على املنطقة من الناحية االقتصادية، 
أدى  وقد  والصحية،  والبيئة  والزراعية 
إلى  األخيرة  اآلونة  االنخفاض في  هذا 
كالكوليرا  املعدية  األمراض  انتشار 
انتشار  بسبب  ظهرت  والتي  مؤخراً، 
التلوث في املياه، باإلضافة إلى تقليل 
املساحات الزراعية اخلضراء في املناطق 

احمليطة بالنهر«.

نقص في اإلنتاج الزراعي

املنطقة  أهالي  معظم  أن  مضيفًة، 
يعتمدون  النهر،  من  القريبة  والقرى 
في معيشتهم على الزراعة والري من 
نهر الفرات: »يواجه املزارعون حتديات في 
احملاصيل  لزراعة  الكافية  املياه  تأمني 
ومنو  وزراعة  بساتينهم،  وسقاية 
األشجار املثمرة، التي يعتمدون عليها 

في تدبر أمورهم االقتصادية«.

عام في  الزراعة بشكل  أن  وأوضحت، 
من  الري  على  تعتمد  الفرات،  إقليم 
إنتاج  قل  عامني  »خالل  الفرات:  نهر 
من  املنطقة،  في  الزراعية  املواسم 
بسبب  واخلضروات،  والشعير  القمح 
نقص مياه نهر الفرات، باإلضافة إلى 
قلة هطول األمطار، لذا كان املزارعون 
بشكل  الفرات  مياه  على  يعتمدون 
خاص، كما جفت املياه اجلوفية كاآلبار 

بسبب حبس املياه«.

مشيرةً إلى سياسة االحتالل التركي 
جتاه شعوب املنطقة: »االحتالل التركي 
باألساليب  املنطقة،  شعوب  يحارب 
وتهجير،  قتل  من  كافة،  الوحشية 
إلى  باإلضافة  عليهم،  احلصار  وفرض 
قطع مياه الفرات، الذي يشكل شريان 
احلياة في مناطق شمال وشرق سوريا«.

كوارث بشرية وبيئية

عن  املياه  حبس  استمرار  أن  وأكدت، 
املنطقة، سوف يؤدي إلى كارثة بشرية 
التركي  االحتالل  »استمرار  وبيئية: 
بقطع مياه نهر الفرات، سيؤدي النتشار 
األراضي  مساحة  وقلة  األمراض، 

الزراعية واحلراجية، وما لذلك من تأثير 
على احليوانات أيضاً«.

ودعت عليا املنظمات الدولية للضغط 
على االحتالل التركي، من أجل االلتزام 
التي  واالتفاقية  الدولية  باالتفاقيات 
جتمع الدول بشأن مياه نهر الفرات: »على 
التدخل  والدولية  احلقوقية  املنظمات 
املياه،  قطع  مشكلة  حلل  السريع 
العنصرية  سياستها  عن  تركيا  وردع 
جتاه شعوب شمال وشرق سوريا، من 
على  احلصول  السوري  الشعب  حق 
حصته من مياه نهر الفرات، وما يفعله 
مخالف للقوانني، وللمواثيق الدولية«.

ومن جهتها قالت »غزالة محو« إحدى 
االحتالل  فشل  »بعد  املنطقة:  نساء 
التركي بشن عمليات عسكرية جديدة 
أخرى  أساليب  إلى  جلأ  املنطقة،  على 
حملاربة الشعب السوري، من خالل لقمة 
عيشه، وقطع مياه نهر الفرات، وبناء 
السدود الكبيرة وخرق القوانني واملواثيق 
على  كبير  بشكل  يؤثر  ما  الدولية؛ 
حياتنا املعيشية من الزراعة واالقتصاد، 
ألن قلة إنتاج املوسم الزراعي ستدفعنا 
للهجرة الداخلية واخلارجية، فمعظم 

سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  شعوب 
يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة 

وتربية احليوانات«.

وبينت، أنه إلى جانب الزراعة واالقتصاد، 
أدى نقص مياه نهر الفرات إلى تقنني 
كبير في ساعات الكهرباء أيضاً: »قلة 
للشرب  يكفي  ال  والذي  املائي،  الوارد 
احلالي  الواقع  على  انعكست  والري، 
املنطقة،  واقتصاد  والزراعة  للكهرباء 
وكهربائية  فنية  مشاكل  وظهرت 
وتوقف  الكهرباء،  توليد  في محطات 
املعامل التي تعتمد على الكهرباء في 

عملها واحملالت الصناعية«.

وقالت غزالة: »في السنوات السابقة 
كان املوسم الزراعي وفيراً في املناطق 
القريبة من نهر الفرات، أما اليوم قل 
اآلبار  مياه  وجفت  ملحوظ،  بشكل 
أن  جند  ذلك،  من  وبالرغم  اجلوفية، 
املنظمات الدولية ما زالت صامتة، وال 
مآٍس  من  املنطقة  به  متر  ما  يعنيها 
التركي  االحتالل  يرتكبها  وكوراث، 

بحقنا«.

وكالة أنباء املرأة

مركز األخبار -الذهب إلى مزيد من التوهج، وأسعاره في أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، وأي توتر بين أوكرانيا وروسيا سيرفع سعر األونصة 
 ليصل إلى أعلى مستوى له، بينما يشعر الكثير من المستهلكين والمستثمرين بالقلق من تصاعد 

ً
 جديدا

ً
، حيث سجل سعر الذهب ارتفاعا

ً
أكثر عالميا

النزاع بين روسيا واوكرانيا.

يا الذهب في أعلى مستوياته ُأفق الحل في سور

وأي توتر بين أوكرانيا وروسيا سيرفع سعر األونصة أكثر

ية وبيئية جراء حبس مياه الفرات على المنظمات الدولية التدخل لمنع حدوث كوارث بشر

القتلى  عن  احلديث  أضحى 

حديثاً  السوريّة  احلرب  في 

وكأنّك  روتينّياً،  اخلبر  وصار  عابراً، 

قطعة  في  حريق  عن  تتحّدث 

لقد  موسم،  هناك  عاد  وما  أرض، 

حدثاً  لشعبه  أردوغان  قصف  بات 

بجرائم  قام  من  فهناك  اعتياديّاً، 

في  والدمار  القتل  وكأّن  أفظع، 

حاكم  أّي  ليفعل  مبرّرٌ  سوريا 

أردوغان  استطاع  لقد  يريده،  ما 

أيّة  أّن  على  حّياً  دليالً  يعطي  أن 

الشرق  في  دولتّية  دميقراطّية 

وهذا  السقوط،  مآلها  األوسط 

لدى  تعقيداً  أكثر  األمر  جعل  ما 

أّي  فعن  القومّية،  الدولة  منّظري 

عنه  حتّدث  للدميقراطّية  استقرار 

هذه  استطاعت  وهل  فوكوياما؟ 

النظام  تؤّمن  أن  القومّية  الدولة 

يا  صّورَْت  كما  اجملتمعات  في 

الدولة  جعلَت  الذي  هنتغتون 

الوضعّية  هذه  جعلْت  لقد  إلهاً؟ 

يعيش  األوسط  الشرق  املمقتة 

لقد  العمياء،  الفوضى  حالَة 

الشعارات  مردّدي  بعض  جعلت 

يرفعون الفتات تقول فيها: سنبذل 

الفيدرالّية،  وقف  أجل  من  دماءنا 

يعرف  ال  وكأنّه ميضي في مجهول 

الشعارات  هذه  كم  من  يريد  ماذا 

يعيش  أن  ويريد  به؟  تعصف  التي 

دون  عليه  ويقتات  ينهبه  الذي  مع 

العيش  في  مصلحته  يدرك  أن 

املركز  ذاك  والالمركزيّة،  املشترك 

العمل،  عن  عاطالً  جعله  الذي 

جعله ال يعرف ما له وما عليه.

في  أوجالن  اهلل  عبد  املفكّر  يقول 

بقوِل  أَكتِف  )َلم  السياق:  هذا 

أَرَض  وَلم  نيتشه،  مثلما  الصحِّ 

بإعالِن موتي على صعيِد اإلنسانيِة 

كما ميشيل فوكو، وَلم أَقُل »علينا 

قََدرِيٍّ  بنحٍو  بنا«  يَُحلُّ  ما  ُل  حتمُّ

وكإنسان ُمستاٍء مثلما أدورنو، وَلم 

عن  البحِث  شعارِ  إلى  اللَّوذَ  أَِجد 

االختالف« كافياً  ضمن  »الوحدة 
على  بل  فرانك،  غوندر  آندريه  كما 

عكِس إميانويل والرشتاين، َلم أؤمنْ 

املهامِّ  أهميِة  إلى  اإلشارِة  بكفايِة 

الفكريِة واألخالقية والسياسية، ال 

ريب أّن املفكرين وأصحاَب الفضيلِة 

هؤالء كانت لهم مساهماٌت هامٌة 

وأنهم  هذه،  جتربتي  خوِض  في 

خلوِضها.  الالزمِة  باجلرأِة  َمّدوني 

ال  اخلاطئُة  »احلياةُ  مقولَة  لكّن 

تُعاش بصواب« املصيريَة ال حَتتمُل 

اجلدَل أو السجاَل بالنسبة لي، ذلك 

أنه َلم تَُك لي أيُة حياٍة حسَب هذه 

ال  لكن  كثيراً،  َجرَيُت  لقد  املقولة، 

قوتي، وال إمياني كانا كافَيني لبلوِغ 

احلياِة الرأسماليِة العصرية، واألمرُ 

اإلنسان  نداَء  كان  حرجاً  األشّد 

»ال  الذي في داخلي، وقوله  املتمردِ 

ضالَّتك  ِجدْ  بل  بنا،  تَُفرِّْط  أو  تَِبْعنا 

ُِّن مترداتي. في نفسك«. إني أُدَو
،،

في ماهية الشرق والغرب، 
الثامن، واألخير

صالح الدين 
مسلم

ومضات

أكرم باكير


