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ستار.. نظرة المرأة نحو 

النضال والحرية

طارق فهمي: فحوى تقارب النظامين السوري 
والتركي مصالح وغايات

عكف كثير من األهالي في أغلب املناطق 
تأمني  في  بديلة  طرق  إلى  السورية 
ندرة  أو  إثر فقدان،  الضرورية،  حاجاتهم 
الكهرباء،  في  املتمثلة  الطاقة،  مصادر 
أو الغاز املستخدم في املطابخ، أو مواد 
الشتوي،  املناخ  قساوة  في  التدفئة 
وغيرها من وسائل العيش، حيث تعد تلك 
املصادر ضرورية في العيش اآلمن، وال ميكن 
التخلي عنها، ولهذا اضطر الكثيرون إلى 
البديلة،  البدائية  الطرق  على  االعتماد 
أو  اليدوية،  املدفأة  الكثير منهم  فوجد 
التي تعمل على روث احليوانات، أو موقد 
ا لتسخني املياه،  الكاز القدمي ملجأً مهمًّ

أو لطهو الطعام... 3

كشفت الرئيسة 
املشتركة ملديرية املياه 

في احلسكة »نوار صبري«، 
عن تنفيذ مشروع 

الستجرار مياه الشرب 
من ريف عامودا إلى 

مدينة احلسكة بكلفة 
تقدر بأربعني مليون دوالر 

أمريكي... 7

لم تُترجم عملّياً على األرِض أيٌّ من 
َّ االتفاق  اخلطوات التي يُفترض أن مت
في اجتماع موسكو بني وزراء دفاع 
تركيا وسوريا وروسيا، وتبادل اجلانبان 
ففيما  املتناقضة،  التصريحات 

تروّج أنقرة النطالِق فعليّ للمسارِ التصاحليّ شددت دمشق على 
االنسحاِب التركيّ، ليبقى موقف طهران محّل التحوِل الواضح، 
أّن  إنّها تستشعر  إذ  بعدما كانِت املبادرةَ للحديِث عن التصالح، 

املسار احلالي يستهدُف حتجيم دورها في سوريا... 8

أكد األستاذ في العلوم السياسية طارق فهمي، أن التقارب التركي السوري هدفه ليس التطبيع، ولكنه 
محاولة لتحريك املياه الراكدة في العالقات، التي ساءت بني أنقرة ودمشق، وأشار إلى أن تركيا هدفها 
إفشال  السورية حول  التركية  الرؤية  في  تطابقاً  أن هناك  وأوضح،  ذلك،  حتقيق مصاحلها من خالل 

مشروع اإلدارة الذاتية... 5
بروح ثورية جتمعت النساء حتت راية مؤمتر ستار، 
التاسع  املؤمتر  فكان  املرأة،  حترر  إلى  الساعي 
السنوية  الذكرى  املرأة  جتمع  صادف  وقد  له، 
للنساء في تصعيد  لتأسيسه؛ ليكون دفعاً 
نضالهنّ حتت شعار Jin Jiyan Azadî« فصار 

عام 2023 عام حرية املرأة... 2

على  آفا  روج  فيلم  كومني  شارف 
االنتهاء من تصوير حلقات مسلسل 
الكردي(  )العشق   «  Evina Kurd«
مسلسل  بعد  مسلسل  ثاني  وهو 

TAVA SOR )الغيمة احلمراء(.
 15 من  املؤلف  املسلسل  يحكي  ال 
كالسيكية  عشق  قصة  عن  حلقة 
العشق  يعكس  إمنا  وامرأة  رجل  بني 
من منظور آخر ويربط العشق ارتباطاً 

وثيقاً بالوطن.
نومان  للمخرجني   »Evina Kurd«
الضوء  يسلط  آيدمر  وهاشم  غيت 
 2017 عام  بني  املمتدة  الفترة  على 
على  أعوام  ستة  نحو  بعد  و2018 
عام  آفا  روج  في  متوز   19 ثورة  انطالق 

.2012
روني  أكني  املسلسل،  سيناريو  كاتب 
أراد من خالل عمله نقل رسالة مفادها 
أن ثورة 19 متوز ال تقتصر على التطورات 
بل  وحسب،  املنطقة  في  العسكرية 

للثورة  يسعى إلظهار اجلوانب األخرى 
والفكرية  االجتماعية  الصعد  على 
في  للمرأة  البارز  والدور  السياسية 
قيادة الثورة محاوالً بذلك كسر الصورة 
من  الكثير  حاولت  التي  النمطية 
وسائل اإلعالم األجنبية ترسيخها في 
الرأي العام العاملي وهي إظهار اجلانب 
ثورة مجتمعية  العسكري فقط من 
تتخذ من التغيير الشامل في جميع 
واحلفاظ  املرأة  وحرية  اجملتمعية  البنى 
النسيج  في  والتنوّع  البيئة  على 

االجتماعي أساساً لها.
املسلسل الذي يشارك في أدائه نحو 
يقرب من  وما  20 شخصية محورية 
إلى  يسعى  الكومبارس  من   1000
تسليط  عبر  الرسائل  تلك  إيصال 
الضوء على قصة عائلة متتد جذورها 
 )1925( أيام الشيخ سعيد بيران  إلى 

إلى يومنا هذا.
وتقول عضوة كومني فيلم روج آفا جيا 

هجران جيجك: »إننا نقترب من االنتهاء 
من مسلسلنا الذي يسلط الضوء على 
العديد من القضايا االجتماعية، أي ماذا 
املؤسسات  ماهي  الثورة؟  بعد  حدث 
الثورة«، وتضيف:  التي تشكلت وبنت 
أرض  حترير  عن  عبارة  ليست  »فالثورة 
من الناحية العسكرية، بل أيضاً هناك 
الناحية األيدولوجية والثقافية أردنا أن 
نُسلط الضوء على هذه املواضيع، كون 
ثورة روج آفا ذاع صيتها في العالم من 

الناحية العسكرية«.
وتابعت: »كما يحكي املسلسل أيضاً 
خالل  من  الشعب  على  العدو  تأثير 
التي  النفسية  واحلرب  اخلاصة  احلرب 

يّتبعها«.
منوهًة بأن العشق الكردي ال يربط بني 
شابة وشاب فقط، إمنا حب الوطن وحب 
التراب وهذه حقيقة الكرد وانتماءهم 
وارتباطهم بالوطن، فحقيقة الكرد إن 
لم يتحرروا فال يستطيع أن ميارس احلب 

أيضاً.
عن دور املرأة في إنتاج املسلسل ودورها 
في هذا العمل أضافت جيا: »املرأة لعبت 
دورها في ثورة روج آفا وقمنا بتسليط 
للثورة  قيادتها  كيفية  على  الضوء 
بالوطن وعشقها  ارتباطها  من خالل 

للحرية«.
جليش  املتكررة  الهجمات  وأثرت 
االحتالل التركي على مجريات تصوير 
املسلسل، وصوّرت مشاهده في أماكن 
عدة مبناطق روج آفا من بينها مدينة 
إلى  باإلضافة  قامشلو  ومدينة  ديرك 

ناحية الشدادي ومدينة احلسكة.
آفا،  روج  فيلم  كومني  في  العضو 

مسعود كراد والذي يعمل على تصوير 
املسلسل قال: »اضطررنا لتغيير أماكن 
التصوير بني فترة وأخرى، حيث انتقلنا 
إلى  ثم  ومن  قامشلو  إلى  ديرك  من 
أطول  زمنية  مدة  أخذ  وهذا  احلسكة 
نوقف  لم  ذلك  ورغم  أكبر  وجهوداً 

عملنا«.
بعد  آفا  روج  فيلم  كومني  يحدد  ولم 

تاريخاً محدداً لعرض املسلسل.
مسلسل  ثاني  املسلسل  هذا  ويعد 
كردي يصّور في روج آفا بعد مسلسل 
احلمراء( التي  TAVA SOR )الغيمة 

بثت حلقاته في شهر حزيران 2022.
وكالة هاوار

متكّن علماء من توجيه صواعق البرق 
من خالل نبضات ليزر قوية على سحب 
رعدية ألوّل مرة، مما ميهد الطريق حلماية 
ما  بحسب  احلرائق،  خطر  من  املباني 
أعلن معهد »بولي تكنيك« في باريس، 

االثنني.
التي تضمنت إطالق  التجربة،  وجاءت 
نبضات ليزر قوية على سحابة رعدية 
على مدى عدة أشهر العام املاضي، من 

على قمة جبل سويسري. 
التجارب،  هذه  جناح  أن  العلماء  وأشار 
احلماية  أنظمة  لتطوير  الطريق  ميهد 
من الصواعق، القائمة على الليزر، في 
واملباني  اإلطالق  ومنصات  املطارات 

الشاهقة.
املعدنية  القضبان  تستخدم  وبينما 

العديد  في  الصواعق  من  للحماية 
من األماكن، إال أن املنطقة التي ميكن 
حمايتها تقتصر على بضعة أمتار أو 

عشرات األمتار. 
»بولي  في  الفيزيائي  العالم  ويأمل 
هذه  متديد  في  هوارد،  أورلني  تكنيك«، 
احلماية إلى بضع مئات من األمتار من 

خالل استخدام الليزر. 
البرق  صواعق  تضرب  ما  وكثيراً 
املصاحبة للعواصف الرعدية مناطق 
مختلفة في العالم، وتودي بالعديد من 

األشخاص كل عام.
صاعقة  مليار  من  أكثر  وتضرب 
األرض كل عام، مما يتسبب في مقتل 
اآلالف، وإصابات أكبر بعشرة أضعاف، 
وأضرار تصل إلى عشرات املليارات من 

الدوالرات، بحسب صحيفة »الغارديان«.
في  االثنني،  نشرت،  بحثية،  ورقة  وفي 
وصف  فوتونيكس«،  »نيتشر  مجلة 
هوارد كيف قام وزمالءه باالنتقال إلى 
قمة جبل سانتيس في شمال شرق 
برج  من  بالقرب  ووضعوه  سويسرا، 
اتصاالت يبلغ ارتفاعه 124 متراً، يضربه 
البرق حوالي 100 مرة في العام الواحد.

العواصف  جتمع  العلماء  انتظر 

وسبتمبر  يوليو  شهري  بني  وأطلقوا، 
من العام املاضي، نبضات ليزر سريعة 
مجموعه  ملا  الرعدية  السحب  على 

أكثر من ست ساعات. 
إعدادها  مت  التي  األدوات  أظهرت 
الليزر  أن  الصواعق  ضربات  لتسجيل 
مدار  على  صواعق  أربعة  مسار  حّول 
ملسار  البرق  تتبع  خالل  من  التجارب، 

الليزر حلوالي 50 متراً. 
املرور  حركة  إغالق  مت  التجارب،  خالل 
الليزر  ألن  االختبار،  موقع  فوق  اجلوية 
كان قوياً مبا يكفي لتشكيل خطر على 

أعني الطيارين. 
لكن العلماء يعتقدون أن هذه التقنية 
املطارات  أن  إذ  مفيدة،  تظل  أن  ميكن 
محددة  مناطق  على  حتتوي  ما  غالباً 

تنطبق عليها قيود حظر الطيران.
الذي  قوة  األكثر  الليزر  إن  هواراد  وقال 
يعمل بأطوال موجية مختلفة ميكن أن 

يوجه البرق ملسافات أطول. 

في  بوتي  مورغان  مختبر  مدير  ويرى 
نظام  تكلفة  أن  كارديف،  جامعة 
بتكلفة  مقارنًة  جداً  مرتفعة  الليزر 
مع  لكنه  بسيط،  معدني  قضيب 
الليزر ميكن  أن تقنية  إلى  ذلك، يشير 
أن تكون وسيلة أكثر موثوقية لتوجيه 
تفريغ الشحنة الكهربائية للصواعق، 
األرضية  واملعدات  التركيبات  وحلماية 

احلساسة. 
وكاالت

كومين فيلم روج آفا ُيشارِف على االنتهاء 
Evina Kurd من تصوير مسلسل

للمرة األولى.. علماء يوجهون صواعق البرق باستخدام الليزر

دعاء يوسف بعدسة: 
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في املؤمتر التاسع ملؤمتر ستار في شمال 
يوم  صباح  ُعقد  والذي  سوريا،  وشرق 
األحد املوافق لـ 2023/1/15، في مركز 
احلسكة،  في  والفن  للثقافة  سردم 
من  مندوبة  ألف  من  أكثر  بحضور 
وشرق  شمال  وأقاليم  مقاطعات، 
سوريا، باإلضافة لكوكبة من الضيوف 
من مدن، ونواحي شمال وشرق سوريا، 
وقد كان للنساء حضور مميز فيه، حيث 
رأيهن حتت سقف واحد، فأكدت  احتد 
املرأة  حرية  أن  املؤمتر،  في  املشاركات 
في أنحاء العالم، هي الغاية األسمى، 
والهدف األساسي لهن، متخذات من 
نضال املرأة في روج آفا، وشمال وشرق 
سوريا أساساً لهن، لتشمل روجهالت 

كردستان والعالم أجمع. 

من  األحرار  الثوريات  النساء  بروح 
لـ  خلف،  وهفرين  جانسيز،  ساكينة 
وصوالً  صاروخان،  وزينب  أميني،  جينا 
لـ أفني غويي صدحت حناجر أكثر من 
بشعار  املؤمتر  في  امرأة، شاركت  ألف 
شعاراً  ليكون   »Jin Jiyan Azadî«
أجمع؛  العالم  نساء  به  تنادي  عاملياً 

للوصول إلى حرية املرأة.

توسيع أعمال املؤمتر

النساء  أشارت  االجتماع  وخالل 
في  اجلوهري  املرأة  دور  إلى  املشاركات 
خلق مجتمع دميقراطي حر، يتبنى حرية 
له، حيث حتدثت عضوة  أساساً  املرأة 
منسقية مؤمتر ستار في شمال وشرق 
سوريا والتي كانت عضوة في اللجنة 
التحضيرية »ريحان لوقو« على هامش 
املؤمتر  املؤمتر لصحيفتنا عن مجريات 
والتقييم العام لهنّ على مدار سنتني، 
فبينت بداية بأن املؤمتر التاسع انعقد 
لتوحيد صفوف نساء العالم، وليكون 
بداية لرفع وتيرة النضال في ظل حرب 
االحتالل التركي، الذي يسعى لكسر 

إرادة النساء خاصًة.

وذكَّرت ريحان لوقو: »إن مؤمتر ستار اتسع 
بأعماله، ونشاطاته في مناطق شمال 
وشرق سوريا، كما وصلت أعماله إلى 
أوروبا، ولبنان، وإيران، وغيرها من الدول 
ثورة  »بعد  حديثها:  وتابعت  العاملية«، 
روج آفا، افتتح مؤمتر ستار مؤسساته، 
ومراكزه في أنحاء شمال وشرق سوريا، 
فيه،  املتواجدة  املناطق  نساء  ليدعم 
قوقعة  تكسر  التي  املطرقة،  ويكون 
التخلف، والعادات البالية، لتخرج املرأة 
من أسوار سجنها، حيث يكون مؤمتر 
التواقات  العالم  لنساء  الداعم  ستار 

للحرية«.

وعن أعمال مؤمتر ستار، التي لم تتوقف 
ظل  في  املنصرمني  العامني  خالل 
واستهدافه  التركي،  احملتل  هجمات 
الرغم  »على  ريحان:  أوضحت  النساء 
الوحشية  والهجمات  االعتداءات،  من 
لالحتالل التركي، واستهدافه العديد 
نتوقف،  لم  النسائيات  القياديات  من 

إصراراً  االستهدافات  هذه  زادتنا  بل 
على نيل احلرية، والسعي على الطريق، 
الذي رسمه لنا القائد عبد اهلل أوجالن، 
واليوم وفي هذا املؤمتر أظهرنا للعالم 

قوتنا، لنصبح أيقونة احلرية«.

املؤمتر التاسع منبر لصوت املرأة

ولفتت ريحان االنتباه إلى رسالة املؤمتر 
التاسع، والتي وجهت إلى نساء العالم: 
»بصفتنا مؤمتر ستار، سنساند نساء 

العالم، وكل امرأة تواقة للحرية«.

وتطرقت ريحان في حديثها إلى أهمية 
هذا املؤمتر بالنسبة ملؤمتر ستار، ونساء 
شمال وشرق سوريا: »نهدف إلى معرفة 
العقبات، وكيفية تخطيها في اجملتمع 
النقاشات،  خالل  ومن  عام،  بشكل 
واالقتراحات نسعى للوصول إلى حرية 
النساء، وحترير أجزاء كردستان احملتلة، 
ألن  ومقاومتنا؛  نضالنا،  وتيرة  ورفع 

ثورتنا هي أكثر الثورات الناجحة على 
مستوى العالم«.

مؤمتر  واجهت  التي  الصعوبات،  وعن 
ستار قالت ريحان لوقو: »ألن مؤمتر ستار 
له دور كبير في تطوير اجملتمع، وحمايته، 
الصعوبات،  من  العديد  واجهنا  وقد 
التركي  االحتالل  هجمات  منها 
تهدف  كانت  التي  كافة،  بالوسائل 
الدميقراطية،  األمة  مشروع  إلفشال 
وكسر إرادة نساء العالم كافة عن طريق 
يومي،  بشكل  القياديات  استهدافه 

اجملتمع،  على  اخلاصة  احلرب  وممارسة 
لتهجيره من أرضه، وتغيير دميغرافية 
أن  يستطيعوا  لن  لكنهم  املنطقة، 
يكسروا إرادتنا، ويقفوا أمام مقاومتنا، 
فنحن نزداد قوة بدماء شهدائنا، وعلى 

هذا األساس نرفع وتيرة نضالنا«.

واختتمت عضو منسقية مؤمتر ستار 
لوقو  ريحان  سوريا  وشرق  شمال  في 
حديثها بالقول: إن املؤمتر العام التاسع 
ملؤمتر ستار جعل صدى صوت النساء 
وأهدت  العالم«،  أنحاء  في  مسموعاً 
هذا املؤمتر إلى ثورة النساء في روجهالت 
»بروحهن  مضيفة  وإيران،  كردستان 
سنرفع من وتيرة نضالنا أكثر لتحقيق 

احلرية النساء عامة«. 

صدى ثورة املرأة يتعالى

 وكان لنا لقاء مع الرئيسة املشتركة 
الدميقراطي دالل خليل،  ملؤمتر اإلسالم 

في  احلاضرات  إحدى  كانت  والتي 
املؤمتر:  هذا  عن  حدثتنا  والتي  املؤمتر، 
»لقد شاركت في املؤمتر بصفتي امرأة 
ما  وأكثر  سوريا،  وشرق  شمال  من 
أسعدني هو مشاركة نساء من خارج 
شمال وشرق سوريا، وذلك عبر رسائل 
املعاني،  من  الكثير  حملت  مصورة، 
ومن خاللها تيقنت أن صدى ثورة املرأة 
النساء،  تكاتف  وأن  العالم،  جاب  قد 

ونيلهن للحرية أصبح قريباً جداً«.

وعن احلضور الالفت في املؤمتر قالت دالل: 

»بالرغم من التهديدات، واالستهدافات 
املتكررة للنساء، إال أننا اليوم اجتمعنا 
أكثر من ألف امرأة من أقاليم مختلفة، 
والشهباء،  الرقة،  من  جاء  من  فمنا 
املقاطعات،  من  وغيرها  وعفرين، 
لنبرهن  املؤمتر،  هذا  حلضور  واألقاليم، 
ال  أننا  الفاشية،  من  وغيره  لالحتالل 
نخاف من أساليبه امللتوية، لتفريقنا 
بل نحن كنا، وما زلنا يداً واحدة، وتنضم 
لنا العديد من النساء كل يوم حتت راية 

احلرية«.

ملؤمتر  املشتركة  الرئيسة  واختتمت 
اإلسالم الدميقراطي دالل خليل حديثها 
بتسليط الضوء على ضرورة تصعيد 
حرية  عام 2023 عام  ليكون  النضال؛ 
وضع  تقييم  مت  املؤمتر  هذا  »في  املرأة: 
لتطوير،  جديدة  قرارات  واتخاذ  املرأة، 
وتعزيز مكانتها، وأيضاً مت تقدمي العديد 

خالل  بالنساء،  اخلاصة  املشاريع  من 
مؤمتر  يضع  وبهذا  املاضيني،  العامني 
ستار بصمته اخلاصة في اجملتمع، وعام 
بالنجاح،  مكلالً  عاماً  سيكون   2023
هذه  على  سرنا  إذا  للمرأة،  واحلرية 

الوتيرة ».

أعمال مؤمتر ستار خالل السنتني 
املنصرمتني

عاتقه  على  وضع  ستار  مؤمتر  وألن 
التقرب من املرأة، واألخذ بيدها، ودعمها 

سوريا،  وشرق  شمال  مستوى  على 
حضور  لها  كان  فقد  أجمع  والعالم 
في أغلب البيوت، واألحياء إضافة إلى 
توطيد عالقاتها مع نساء العالم، كما 
واملصورة  الكتابية  البرقيات  برهنته 
ذلك  في  ستار  ملؤمتر  تهنئة  املرسلة، 

املؤمتر.

وكما جاء في اإلحصائية، التي كشف 
عنها مؤمتر ستار خالل مؤمتره، فإن لهم 
العديد من الزيارات واالجتماعات، فعدد 
االجتماعات في قامشلو بلغت 1646، 
 187 أُلِقي  كما   ،10994 الزيارة  وعدد 

بياناً عن قضايا مختلفة تخص املرأة.

وفيما يتعلق مبقاطعة احلسكة، فقد 
كان عدد االجتماعات 530، وقام مؤمتر 
وإلقاء 302 بيان،  بـ 8000 زيارة،  ستار 
وفي منطقة حلب، و42103 زيارة، و821 

اجتماعاً مع النساء واملواطنني. 

الزيارات  الفرات وصل عدد  إقليم  وفي 
إلى 22000 زيارة، و12500 اجتماع، وأكثر 
املناطق، التي كان للمؤمتر متاس مباشر 
الشهباء،  مقاطعتي  من  النساء  مع 
 ،126344 الزيارات  عدد  فكان  وعفرين، 
املؤمتر،  بها  قام  التي  واالجتماعات، 
هناك  كان  كما   ،11871 إلى  وصلت 
نقاشات مع النساء، وصلت إلى 2351 
نقاشاً، و38 نقاشاً مع الرجال. كما كان 
توعية  في  خاصة  بصمة  ستار  ملؤمتر 
العامني  مدار  على  والرجال  النساء 
املنصرمني، حيث عقدت العشرات من 
التدريبية  الدورات  وافتتحت  الندوات، 
خالل العامني املنصرمني، فوصل عدد 
ندوة،   1925 لـ  قامشلو  في  الندوات 
أما في احلسكة فكان هناك 25 تدريباً 
مفتوحاً ومغلقاً، وفي إقليم الفرات 60 
ندوة حوارية، وفي منطقة حلب أقيمت 

15 ندوة حوارية.

في منطقتي الشهباء، وعفرين، وصل 
إليها  انضم  1457؛  إلى  الندوات  عدد 
 32 هناك  وكان  4500 امرأة،  من  أكثر 
تدريًبا مفتوًحا، شاركت فيه 531 امرأة، 
تدريبية  دورات  سبع  إلى  باإلضافة 
امرأة،   159 فيها  شاركت  مغلقة، 
ولم تقتصر الدورات التدريبية املغلقة 
على النساء فقط، بل كان هناك ثالث 
دورات تدريبية للرجال، وشارك فيها 55 

رجالً.

ملؤمتر  التاسع  املؤمتر  أن  بالذكر  واجلدير 
ستار في شمال شرق سوريا انعقد في 
الذكرى السنوية الـ 18 لتأسيس مؤمتر 

ستار 2005.

العلكة،  مبضع  الناس  يقوم  عندما 
فإنهم يفعلون ذلك من باب التسلية 
في الغالب، لكنهم قّلما ينتِبهون إلى 
في  مضرة  تصبح  قد  العادة  هذه  أن 
بعض األحيان، فتؤدي لإلصابة بالصداع 

ومشكالت في مفصل الفك.

وبحسب اجملموعة اخملتصة في صحة 
عدة  له  العلكة  مضع  فإن  األسنان، 
فوائد، ألنه يزيد من إنتاج اللعاب، وهذا 
لصحة  ومفيد  حيوي  مكون  األخير 

الفم.

التخلص  اللعاب على  ويساعد تدفق 
من السكريات وجزيئات الطعام، وهذا 
األمر مينع البكتيريا املؤذية من التكاثر 
في الفم، وبالتالي، حماية األسنان من 

التسوس.

يتم  أن  يجب  العلكة  مضع  لكن 
باعتدال، ودون إكثار، حتى ال يؤدي لعدة 
في  العالج  تستوجب  صحّية  أضرار 

بعض األحيان.

وبحسب توصيات العلماء، فإن مضع 
ومن  اخملاطر،  من  بعدد  يُنذر  العلكة 

بينها:

ـ نشوء اضطراب في املفصل الفكي 
الصدغي من جراء تكرار عملية املضغ.

باملضغ  القيام  على  معتاد  اإلنسان  ـ 
ألجل تفتيت الطعام في الفم ثم بلعه 
بعد ذلك، لكن العلكة يجري مضغها 
بشكٍل متكرر، ملدة قد تكون طويلة في 

بعض األحيان.

ـ الصداع من جراء كثرة حتريك الفك.

ـ حصول كسور في األسنان.

ـ مضغ العلكة ينبغي أن يتم في مدة 
ال تزيد عن 15 دقيقة في اليوم الواحد.

في  باضطراب  املصابون  األشخاص  ـ 
أن  عليهم  الصدغي  الفكي  املفصل 
اإلقدام على مضغ  قبل  يفكروا جيداً 

العلكة.

ـ احتواء العلكة على نسبة مهمة من 
مسببات  من  سبباً  يجعلها  السكر 

التسوّس.

ـ يحصل التسوّس ألن البكتيريا تقوم 
بتحويل السكر املوجود في الفم إلى 
أحماض، وهذه األخيرة تؤدي إلى تآكل 

طبقة »اإليناميل« التي تعلو األسنان.

اإلنسان في عمره، فهو  يفكر  عندما 
لكن  ميالده،  تاريخ  على  فقط  يركز 
خبراء الصحة ينبهون إلى أن الفرد قد 
احلياة  منط  بسبب  األوان،  قبل  يشيخ 
أعضاء  بعض  فتكون  يّتبعه،  الذي 
اجلسم منهكة ومعرضة بشكٍل كبير 

لالضطرابات واألمراض املزمنة.

بحسب اخلبراء، فإن اختباراً موجوداً على 
على  الفرد  يساعد  أن  ميكن  اإلنترنت 
القلب  لعضلة  الفعلي  العمر  قياس 
على  يحصل  أن  الفرد  وبوسع  لديه. 
تقدير بشأن العمر الفعلي للقلب، بعد 
اإلجابة على عدد من األسئلة الضرورية 

بشأن حالته الصحية.

في  كبيراً  قلقاً  القلب  أمراض  وتثير 
مثالً،  املتحدة،  الواليات  ففي  العالم، 
من  باملئة   40 أن  إلى  البيانات  تشير 
في  اضطرابات  سيعانون  السكان 

القلب، بدرجات متفاوتة، في عام 2030.

األمريكية  املراكز  إحصاءات  وتشير 
ملراقبة األمراض والوقاية منها، إلى أن 
أمراض القلب مسؤولة عن حالة وفاة 
في  وفيات  خمس  كل  بني  من  واحدة 

الواليات املتحدة.

وإلجراء هذا االختبار اإللكتروني، يكفي 

 ،»MyHealthCheckup« موقع  ارتياد 
على  يحصل  أن  للفرد  ميكن  وعندئذ، 

معلومات مفيدة بشكٍل مجاني.

وفي حال لم يستطع الفرد أن يجيب 
معدل  مثل  األسئلة  بعض  على 
يؤثر  ال  ذلك  فإن  لديه،  الكوليسترول 
بوسعه  إذ  عام،  االختبار بشكٍل  على 
أن ينقر على خانة »ال أعرف«، فيمضي 

قُدماً نحو أسئلة أخرى.

من  عدد  قياس  على  املوقع  ويعتمد 
املؤشرات الصحية، من بينها:

ـ العمر.

ـ الوزن والطول.

ـ قياس اخلاصرة.

ـ معدل ضغط الدم

ـ السكري

ـ معدالت الكوليسترول.

يُقدم  األسئلة،  على  اإلجابة  وعند 
للفرد  فيعرض  مفصالً،  تقريراً  املوقع 
لديه،  القلب  لعضلة  الفعلي  العمر 
اخلامسة  في  الشخص  يكون  قد  إذ 
والعشرين من عمره، لكنه يُفاجأ بأن 
من  حالة  في  لديه،  احليوية  العضلة 

وصل إلى الثالثني.

املئوية  بالنسبة  تقديراً  املوقع  ويُقدم 

الحتمال التعرّض للنوبة القلبية خالل 
السنوات املوالية، فيما يوصي ببعض 

اخلطوات ألجل تقليل اخملاطر.

وتنصح املنصة باتباع نظام حياة صحي 
من خالل ممارسة الرياضة واإلقالع عن 
التدخني، ألجل تقليل عرضة اإلصابة 

بأمراض خطيرة في القلب.

اخلطوات التي تُعزّز صحة القلب

الفينة  بني  الكوليسترول  فحص  ـ 
واألخرى.

ـ مراقبة ضغط الدم باستمرار.

ـ االنتباه إلى النظام الغذائي، وتفادي 
من  العالية  النسبة  ذات  األطعمة 

السكر والدهون.

ـ ممارسة الرياضة.

ـ تفادي التدخني.

يحتاج من يربون حيوانات أليفة داخل 
بيوتهم إلى مراعاة عدد من القواعد، 
باضطرابات  اإلصابة  يتفادوا  حتى 
يعانون  من  سيما  ال  خطيرة،  صحية 

احلساسية والربو.

ويعاني بعض األشخاص من حساسية 
مثالً،  القطط  فرو  ضد  مفرطة 
فيالحظون تهيجاً على مستوى اجللد 

عندما يالمسون احليوان.

أن  األشخاص  بعض  يختار  ورمبا 
يتخلصوا بشكٍل نهائي من احليوانات، 
حرصاً على صحتهم، لكن آخرين قد 
يفضلون االحتفاظ بها رغم املشكالت 

الصحية.

احلساسية  إثارة  القطط  وتستطيع 

والربو لدى الشخص الذي يربيها، من 
خالل ما تطرحه من قشرة اجللد امليت 

واللعاب والبول في أرجاء البيت.

بجانب  ينام  القط  كان  حال  وفي 
الشخص الذي يربيه، فذلك يعني أن 
طويلة،  ملدة  املكان  في  سيعلق  فروه 
البطانيات  غسل  جرى  وإن  حتى 

والشراشف بعناية.

ملراقبة  األمريكية  املراكز  وبحسب 
األمراض والوقاية منها، فإن هناك طرقاً 
واالضطرابات  للربو  العرضة  لتقليل 
في  حيوان  وجود  عن  الناجمة  األخرى 

البيت:

ـ عدم السماح للحيوان بدخول غرفة 
على  وينام  يستلقي  ألن  تفادياً  النوم 

على  اإلبقاء  خالل  من  وذلك  الفراش، 
هذه الغرفة مغلقة.

ـ غسل فرو القطط أو احليوانات األليفة 
من أجل إزالة الشوائب التي تعلق به، ال 
سيما في حال كان احليوان يقضي فترة 
اليوم في اخلارج، فضالً عن كنس  من 

البيت.

ـ استخدام أجهزة تنقية الهواء أو ما 
يعرف بـ«الفلترات« القادرة على التقاط 
اجلزيئات الصغيرة املتناثرة من احليوان 

في الهواء.

مضادة  أسرة  مرتبات  استخدام  ـ 
تأثير  خفض  أجل  من  للحساسية 

احليوانات األليفة قدر اإلمكان.

ـ األشخاص الذين يعانون الربو وال تكون 
عندهم حساسية جتاه فرو احليوان، ال 
داعي ألن يستعينوا بحالق حتى يقص 

من  يساعدهم  لن  ذلك  ألن  شعرها، 
الناحية الصحية.

قامشلو/ دعاء يوسف - بروح ثورية تجمعت النساء تحت راية مؤتمر ستار، الساعي إلى تحرر المرأة، فكان المؤتمر التاسع له، وقد صادف تجمع 
 تحت شعار Jin Jiyan Azadî" فصار عام 2023 عام حرية المرأة.

ّ
 للنساء في تصعيد نضالهن

ً
المرأة الذكرى السنوية لتأسيسه؛ ليكون دفعا

ية »مخاطر بالجملة«.. تحذير طبي لمن ُيكِثرون من مضِغ العلكةالمؤتمر التاسع لمؤتمر ستار.. نظرة المرأة نحو النضال والحر

يع يكشف العمر الفعلي لعضلة قلبك بأرقام دقيقة.. اختبار سر

تفادياً لمرض صعب.. نصيحة طبّية لمن ُيربون حيواناً أليفاً

ريحان لوقودالل خليل
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»القلعة«  دورة  من  الثاني  للدور  المتأهلين  عقد  اكتمال 

األولى الكروّية 

25 خليجي  نهائي  يبلغان  والعراق  عمان 

ويُشارك في الدورة التي تقام في ملعب 
»القلعة« الواقع بعد حاجز قوى األمن 
في   هيمو  قرية  مدخل  قبل  الداخلي 
قامشلو 32 فريقاً، قُّسموا على  ثماني 
مجموعات، وبعد انتهاء الدور األول ودع 
16 فريقاً هذا الدورـ وتأّهل 16 فريقاً آخر 

للدور الثاني.

من  األخيرة  اجلولة  منافسات  وضمن 
اجملموعة األولى فاز فريق ميديا عامودا 
أربعة  بنتيجة  أومري  جود  فريق  على 
وبهذه  واحد،  هدف  مقابل  أهداف 
النتيجة تأهل من هذه اجملموعة للدور 
الثاني فريق برفو عاكولة باملركز األول 
لنفس  ورافقه  نقاط،  تسع  برصيد 
الدور فريق ميديا عامودا باملركز الثاني 
برصيد أربع نقاط، بينما ودّع الدورة كالً 

من فريقي جود أومري وخاني.

كالً  الثانية  اجملموعة  عن  تأهل  بينما 
األول  باملركز  جميل  شركة  فريق  من 
برصيد سبع نقاط وبفارق األهداف عن 
فريق شباب آفدار الذي جاء في املركز 
ودّع  بينما  النقاط،  بنفس عدد  الثاني 
كالً من فريقي نوروز وآرارات. وفي ختام 
فريق  فاز  الثالثة  اجملموعة  منافسات 
حجي كرباوي على فريق جنوم الكورنيش 

بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف واحد، 
وليتأهل فريق حجي كرباوي متصدّراً 
للمجموعة برصيد تسع نقاط ورافقه 
في املركز الثاني جنوم الكورنيش بست 
نقاط إلى الدور الثاني، بينما ودع الدورة 
الصباحية  اجملموعة  فريقي  من  كالً 

وبراتي.

قناة  فريق  على  آشتي  فريق  فاز  كما 
السويس بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 
عن  تأهل  النتيجة  وبهذه  هدفني، 
اجملموعة الرابعة فريق بافي كال باملركز 
األول برصيد تسع نقاط، ورافقه فريق 
ست  برصيد  الثاني  باملركز  آشتي 
قناة  فريقي  من  ودع كالً  بينما  نقاط، 

السويس وأصدقاء فارس الدورة.

على  البيطرية  األسرة  فريق  وتغلب 
فريق حترير كرباوي بنتيجة ستة أهداف 
مقابل أربعة، وبهذه النتيجة تأهل فريق 
للمجموعة  البيطرية كبطل  األسرة 
ورافقه  نقاط،  سبع  برصيد  اخلامسة 
باملركز الثاني للدور القادم، فريق سوق 
حطني بخمس نقاط، بينما ودّع كالً من 

فريقي آزادي كيل وحترير كرباوي.

فاز  السادسة،  اجملموعة  حلساب  أما 
فريق دينيز على فريق هيز بنتيجة ثالثة 

فاز فريق  بينما  أهداف مقابل هدفني، 
جني سبور على فريق أخوية مار يعقوب 
مقابل هدف  أهداف  بنتيجة خمسة 
واحد، وبعد هذه النتائج تأهل من هذه 
اجملموعة للدور الثاني فريق دينيز باملركز 
األول بست نقاط، ورافقه لنفس الدور 
فريق هيز بأربع نقاط، وبفارق األهداف 
تساوى  والذي  سبور  جني  فريق  عن 
معه بنفس عدد النقاط، وليودع الدورة 

برفقة فريق أخويّة مار يعقوب.

وضمن منافسات اجملموعة السابعة فاز 
فريق روج آفا على فريق االحتاد بنتيجة 
4-3، وفاز فريق هفال قدور بك على فريق 
روج بنتيجة 6×2، وبهذه النتائج تأّهل 
للدور الثاني باملركز األول روج آفا برصيد 
سبع نقاط، ورافقه لنفس الدور فريق 
هفال قدور بك برصيد أربع نقاط، بينما 

ودّع الدورة كالً من فريقي االحتاد وروج.

فون على  فريق مستقبل  تغلب  كما 
فريق آزادي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، 
وفاز فريق ماف على فريق آفدار بنتيجة 
وبعد هذه  واحد،  هدفني مقابل هدف 
األوّل  الدور  منافسات  ضمن  النتائج 
للدور  تأهل  الثامنة  اجملموعة  حلساب 
باملركز األول برصيد  الثاني فريق آفدار 

ست نقاط والذي تقدّم بفارق األهداف 
على فريق مستقبل فون الذي جاء في 
املركز الثاني بنفس عدد النقاط ورافقه 
لنفس الدور، ويُذكر بأن فريق ماف أيضاً 
كان ميتلك ست نقاط ولكنه جاء في 
املركز الثالث متأخراً بفارق األهداف عن 
مستقبل فون، وودّع الدورة برفقة فريق 

آزادي.

الثاني  الدور  منافسات  تنطلق  بينما 
 ،2023/1/18 لـ  املصادف  األربعاء  يوم 

وعلى الشكل التالي:

ـ  عامودا  ميديا   × كرباوي  حجي  ـ 
الساعة السابعة مساءً.

الساعة  ـ  آشتي   × جميل  شركة  ـ 
الثامنة مساءً.

اخلميس 2023/1/19:

ـ األسرة البيطرية × هفال قدور بك ـ 
الساعة السابعة مساءً.

الساعة  ـ  آفدار  × شباب  بافي كال  ـ 
الثامنة مساءً.

اجلمعة 2023/1/20:

الساعة  ـ  فون  مستقبل   × دينيز  ـ 
السابعة مساءً.

الساعة  ـ  حطني  سوق   × آفا  روج  ـ 
الثامنة مساءً.

ـ السبت 2023/1/21:

ـ آفدار × هيزـ  الساعة السابعة مساءً.

ـ  الكورنيش  جنوم   × عاكولة  برفو  ـ 
الساعة الثامنة مساءً.

تأّهل املنتخب العراقي لنهائي بطولة 
خليجي 25 بعد تغّلبه على املنتخب 
البصرة  ملعب  في   ،)1-2( القطري 
الدولي، أمام أكثر من 70 ألف متفرج 

عراقي.

إبراهيم  طريق  عن  أوالً  العراق  تقدّم 
عمرو  ومتكّن   ،19 الدقيقة  في  بايش 
للعنابي  النتيجة  معادلة  من  سراج 
في الدقيقة 29، قبل أن يضاعف أمين 
حسني النتيجة ألسود الرافدين بإحراز 

الهدف الثاني في الدقيقة 43.

أسلوبه  العراقي  املنتخب  فرض 
ثالثي  إشراك  بعد  املباراة،  بداية  منذ 
املنتصف أمجد عطوان وأمير العماري 
ومحمد علي عبود، الذين صنعوا أكثر 

من محاولة على املرمى القطري.

احملاوالت  أولى  حسني  أمين  وأهدر 
العراقية، بعد رأسية تصدى لها ببراعة 
املنتخب  دفاع  وظهر  برسم.  مشعل 
تواجد  بفضل  جيدة  بصورة  القطري 
طارق سلمان الذي أحكم رقابته على 

مهاجم العراق أمين حسني.

العماري،  أمير  نفذها  ثابتة  كرة  ومن 
برأسية  ناظم  مصطفى  استقبلها 
جميلة أبعدها احلارس القطري مشعل 
إبراهيم  بهدوء  تابعها  ثم  برشم، 
بايش ليهز الشباك بهدف أول ألسود 

الرافدين.

ومتكّن املنتخب القطري من استغالل 
الهفوة الدفاعية للحارس جالل حسن 

ليتابع عمرو سراج  فائز،  علي  وزميله 
شباك  في  ويضعها  املرتدة  الكرة 
املنتخب العراقي، معلناً تسجيل هدف 

التعادل للعنابي.

إشهار  وكثرة  احملاوالت  تبادل  ومع 
احلكم  ِقبل  من  الصفراء  البطاقات 
الفريقني  مانينغ ضد العبي  الصيني 

ومدرب قطر برونو.

دفاع  خطأ  حسني  أمين  واستغل 
الهدف  ومتكن من تسجيل  الضيوف، 
فرحة  وسط  جميلة،  بطريقة  الثاني 
عارمة من اجلماهير العراقية الغفيرة، 
عراقي  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 

بنتيجة )1-2(.

فرص  عدة  القطري  للفريق  وسنحت 
أخطرها  الثاني،  الشوط  بداية  في 
ردتها  التي  سراج  عمرو  محاولة 
إسماعيل  ضرغام  أهدر  العارضة. ثم 
في  تألق  النتيجة  ملضاعفة  فرصة 
إبعادها احلارس القطري مشعل برشم.

وكاد أمجد عطوان أن يضاعف النتيجة 
في اللحظات األخيرة لوال غياب التركيز 

لتمر كرته بجوار القائم األيسر..

ثماني  الصيني  اللقاء  حكم  وأضاف 
دقائق لم تكن كافية للضيوف ملعادلة 
الرافدين  أسود  ليتأهل  النتيجة، 

للمباراة النهائية بعد االنتصار )1-2(.

عمان تُقصي حامل اللقب

بطاقة  عمان  منتخب  اقتنص  بينما 
العربي  اخلليج  كأس  لنهائي  التأهل 
»خليجي 25«، بعد الفوز على البحرين 
حامل اللقب، بنتيجة 1-0، على ملعب 

امليناء األوملبي، في نصف النهائي.

في  لعمان  الوحيد  اللقاء  هدف  وجاء 
الدقيقة 83، عن طريق جميل اليحمدي، 
العراقي،  بنظيره  املنتخب  ليصطدم 

في النهائي، يوم اخلميس املُقبل.

وبدأت املباراة بضغط متقدم من العبي 
البحرين، في أول خمس دقائق، وحتصل 
على ركنية نفذت بشكل جيد، أبعدها 
اخمليني حارس عمان إلى وسط امللعب.

اجلهة  من  بهجمة  عمان  منتخب  رد 
الذي  زاهر األغبري،  اليسرى عن طريق 
ضربة  إلى  بعيدة  عرضية  كرة  أرسل 

مرمى.

وأهدر عصام الصبحي فرصة محققة 
للتهديف، بعد متريرة عرضية رائعة من 
ركنية،  إلى  لتتحول  اليحيائي،  صالح 
تذهب  ثم  األول،  القائم  على  نفذت 

سهلة حلارس البحرين. 

ركنية  ركلة  الشيخ  جاسم  ونفذ 
إبعادها،  في  اخمليني  أخطأ  للبحرين، 
وكاد مهدي آل حميدان، أن يسدد لكن 

الكرة مرت فوق قدمه.

وأنقذ اخمليني منتخب عمان من هدف 
من  آل حميدان  تسديدة  بعد  محقق 
املنطقة،  دخوله  بعد  اليسرى،  اجلهة 
حارس  لها  تصدى  قوية  كرة  وسدد 

عمان ببراعة.

عمان  مدافع  دوربني  فهمي  وأبعد 
كرة خطرة من أمام عبد اهلل يوسف 
مهاجم البحرين، إلى ركنية تصدى لها 

اخمليني.

من  األخيرة  بالدقائق  اللعب  وانحصر 
الشوط األول، في وسط امللعب دون أي 
خطورة على املرميني، واحتسب احلكم 
لينتهي  ضائع،  بدل  وقت  دقيقتني 

بتعادل سلبي.

انتهى  حيث  من  الثاني  الشوط  بدأ 
األول، بتمريرات في وسط امللعب، دون 
خطورة على مرمى الفريقني، مع تألق 

في الواجبات الدفاعية.

وأجرى سوزا أولى تبديالت البحرين في 
األسود  كميل  بدخول   ،63 الدقيقة 
وخروج عبد الوهاب عبد الرحمن. وتوغّل 
داخل  عمان  العب  اليحيائي  صالح 
اليسرى،  اجلهة  من  البحرين  منطقة 
الذي  املنذر،  قدم  وأرسل عرضية على 

سقط مطالباً بركلة جزاء، لكن احلكم 
احتسب اخلطأ عليه بتأكيد من حكم 

الفيديو.

البحرين،  مدافع  عدي  بن  أمني  وجنح 
أمام عصام  من  كرة خطرة  إبعاد  في 
وسط  املرمى،  إلى  املتجه  الصبحي، 

مطالب بركلة جزاء لعمان. 

وكاد جميل اليحمدي أن يفتتح أهداف 
متريرة عرضية من  بعد  لعمان،  اللقاء 
املنذر العلوي، ثم ردت البحرين بهجمة، 
على  صاروخية  جعفر  علي  ليسدد 

يسار اخمليني، لكن بجوار القائم.

الدقيقة 83، سجل عمان هدف  وفي 
طريق  عن  تُصد  ال  بصاروخية  الفوز، 
املنطقة،  خارج  من  اليحمدي  جميل 

بعد كرة هيأها له اليحيائي.

آل  مهدي  البحرين،  مدرب  وأخرج   
ثم  مرهون،  مبحمد  ودفع  حميدان 
إبراهيم  وأدخل  حرم،  علي  سحب 
الشيخ  جاسم  خرج  كما  اخلتال، 

ودخل مهدي عبد اللطيف.

وردَّ عليه الكرواتي برانكو مدرب عمان 
بتبديلني، حيث غادر املنذر العلوي وزاهر 
وخالد  العلوي  أرشد  ودخل  األغبري، 

البريكي.

لكن  العودة،  في  البحرين  حاول  ثم 
وجد دفاع عمان القوي وحارسه اخمليني، 
ثم احتسب احلكم 5 دقائق وقت بدل 

ضائع، و أخيراً صافرة النهاية.

"القلعة" الكروّية األولى،  تمت منافسات الدور األّول من دورة 
ُ
ـ اخت روناهي/ قامشلو 

، بينما 
ً
وذلك باكتمال عقد المتأهلين للدور الثاني من الفرق، حيث بلغ عددهم 16 فريقا

 آخر.
ً
وّدع الدورة 16 فريقا

يوازن  كيف  نظرنا  إذا 
املسلم  حياة  اإلسالم 
إنه  نرى  واآلخرة،  الدنيا  بني 
ويظهر  احلياتني،  يهمل  ال 
ذلك جلياً في قوله تعالى 
قومه:  له  يقول  حني 
ُ الدَّارَ  »وَابَْتِغ فِيَما آتَاَك اهللَّ
نَِصيَبَك  تَنَْس  واََل   ۖ اآْلِخرَةَ 
كََما  وَأَْحِسنْ   ۖ الدُّنَْيا  ِمَن 
تَبِْغ  واََل   ۖ ِإَلْيَك   ُ اهللَّ أَْحَسَن 
ِإنَّ   ۖ اأْلَرِْض  فِي  الَْفَسادَ 
امْلُْفِسِديَن«،  يُِحبُّ  اَل   َ اهللَّ
لإلنسان  واضٌح  بياٌن  هذا 
يعيش  إنه  كيف  املسلم، 
بالعمل  الدنيا  في  حياته 
الرزق،  وطلب  واالجتهاد، 
الدنيوية  حياته  يحيا  وأن 
كما  ألنه  طبيعي،  بشكل 
رسول اهلل صلى اهلل  قال 
عليه وآله وصحبه وسلم: 
يترُْك  لم  من  »خيرُكم 
دنياُه  وال  لدنياُه  آخرتَه 
يَكن كالًّ على  ولم  آلخرتِه 
النَّاِس«                 وهذا 
في  وصريح  واضٌح  ميزان 
كيفية تعامل اإلنسان مع 
في  فالدنيا  واآلخرة،  الدنيا 
نظر اإلسالم مزرعة اآلخرة، 
مبعنى ماذا تزرع هنا حتصد 
هناك، ومن اخلطأ الكبير أن 
يترك بعض الناس حياتهم 
وأعمالهم،  االجتماعية، 
لآلخرة،  فقط  ويشتغل 
وكذلك من يشتغل للدنيا 
يبيع  إنه  حتى  فقط، 
يقول  دنياه،  ألجل  دينه 
وسلم:  عليه  اهلل  صلى 
باع  من  الناس  »أشقى 
وأشقى  بدنياه،  آخرته 
بدنيا  آخرته  باع  من  منه 
أن  يجب  لذلك؛  غيره«. 
قلوبنا،  في  الدين  يكون 
والدنيا بني أيدينا، ال نهمل 
اآلخر،  ألجل  الطرفني  أحد 
في  السعادة  تكون  هكذا 

اآلخرة.

اإلسالم بين الدنيا 
واآلخرة

محمد 
القادري

الدين والحياة

مع  والعمل  الشؤون  هيئة  ست  أُسِّ
بداية تأسيس اإلدارة الذاتية في شمال 
وشرق سوريا، بتاريخ 2012/1/21؛ بهدف 
تأمني فرصة عمل مناسبة للراغبني في 
العمل ضمن مؤسسات اإلدارة الذاتية 
بآلية  وذلك  سوريا،  وشرق  شمال  في 
ترشيح األسماء للمؤسسات، مرفقة 
وخبرة  وشهادة  العلمية،  بالشهادات 
وحسب  الطلب،  صاحب  من  ُمقدّمة 
وتسعى  املتوفرة،  املؤسسة  شواغر 
أيضا الهيئة إلى تأمني احتياجات عوائل 
ما  الهمم؛  وذوي  والالجئني،  الشهداء، 
التي  الصعاب  جتاوز  على  يساعدهم 

ميرون بها.

مهام وأهداف الهيئة

الهيئة،  أهداف  عن  احلديث  وحول 
نائب  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
الشؤون  لهيئة  املشتركة  الرئاسة 
االجتماعية والعمل »جميل عبد الرزاق 
ضاهر« الذي حدثنا: »إن هدفنا هو إيجاد 
عمل لكل من يرغب في العمل ضمن 
مؤسساتنا في اإلدارة الذاتية، ومتابعة 
يواجهون  ما  حول  العاملني  شكاوى 
املتمثلة  العمل  في  مشاكل  من 
بفصلهم من العمل أو ما شابه ذلك، 

إضافة إلى متابعة وتأمني االحتياجات 
كافة املتعلقة بعوائل الشهداء، فيما 
يخص »املسكن، والصحة، والتعليم«، 

سواء لزوجات الشهداء، أو ألوالدهم، أو 
لذويهم«.

وتابع ضاهر حديثه: »ال تقتصر مهامنا 
في الهيئة على ذلك فقط، إمنا نعمل 
في  املنظمات  بعض  مع  بالتنسيق 
تأمني احتياجات، ومستلزمات الالجئني 
إدارات  لدينا  يوجد  اخمليمات، حيث  في 
جاهدين  ونسعى  كافة،  اخمليمات  في 
االحتياجات  ذوي  مستلزمات  بتأمني 
املتوفرة،  اإلمكانات  حسب  اخلاصة، 
من  لألطفال  السماعات  تأمني  مثل 
عمر سنة حتى عمر ثمانية عشر عاًما، 
ممن لديهم مشاكل في السمع، كما 

نسعى لتوفير كراسي للمقعدين«. 

مشاريع نفذت وأخرى مؤجلة

في  ومشاريعهم  أعمالهم  وحول 
العام املنصرم؛ أضاف ضاهر: »كان من 
اخملطط له أن تقوم الهيئة بتنفيذ عدة 
مشاريع في العام املاضي، ومنها »بناء 
ثمانية مراكٍز لذوي االحتياجات اخلاصة 
مستودعني،  وبناء  اجلزيرة،  إقليم  في 

باإلضافة إلى بناء مخبز آلي، ومعمل 
لكن بسبب  الهول،  للبوز في مخيم 
تنفيذ  نستطع  لم  امليزانية  حتديد 
بعض املشاريع، حيث مت تنفيذ بعض 
املشاريع حسب امليزانية اخملصصة، ومت 

إلغاء املشاريع الكبرى«.

وأضاف: » لم نستطع القيام بتنفيذ 
أرضا  جند  لم  ألننا  املشروعني،  بناء 
كانت  حيث  عليها  للبناء  مناسبة 
هيئة االقتصاد قد منحتنا قطعة من 
تراجعت  لكن  ذلك،  بخصوص  األرض 
فيما بعد، لذا مت تأجيل بناء املشروعني 

في العام املنصرم«.

إحصائيات املتقدمني للعمل في عام 
2022

املتقدمني  إحصائيات  يخص  وفيما 
ضاهر:  أكد   2022 عام  خالل  للعمل 
من  متقدماً   6744 استقبلنا  لقد   «
مناطق مختلفة خالل العام املنصرم، 
للتسجيل ممن هم راغبون في العمل 
ضمن مؤسساتنا، وقد مت تعيني 1169 

منهم حسب خبراتهم وشهاداتهم«.

مخططات العام اجلاري
اخملطط  باملشاريع  يتعلق  فيما  أما 
بني  فقد  اجلاري  العام  خالل  تنفيذها 
ضاهر: »من املقرر في هذا العام، تنفيذ 
اخلاصة  االحتياجات  لذوي  مركز  بناء 
في  رنكني«  »الشهيدة  مركز  باسم 
ملقاطعة  التابعة  الصاحلية  ناحية 
احلسكة، حيث كان من اخملطط بناؤها 
ذلك  من  نتمكن  لم  لكن   ،2017 عام 
بسبب عدم توفر مكان مناسب لها، 
حتى متت املوافقة من بلدية احلسكة 

مبنحنا أرضاً لبناء املركز هناك«.

واختتم نائب الرئاسة املشتركة لهيئة 
»جميل  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
»من  قائالً:  حديثه  ضاهر«  الرزاق  عبد 
ومعمل  آلي،  مخبز  بناء  أيضاً  املقرر 

للبوز في مخيم الهول هذا العام«.

جل آغا/ أمل محمد - عكف كثير من 
السورية  املناطق  أغلب  في  األهالي 
حاجاتهم  تأمني  في  بديلة  طرق  إلى 
مصادر  ندرة  أو  فقدان،  إثر  الضرورية، 
أو  الكهرباء،  في  املتمثلة  الطاقة، 
أو مواد  املطابخ،  املستخدم في  الغاز 
الشتوي،  املناخ  قساوة  في  التدفئة 
وغيرها من وسائل العيش، حيث تعد 
تلك املصادر ضرورية في العيش اآلمن، 
وال ميكن التخلي عنها، ولهذا اضطر 
الطرق  على  االعتماد  إلى  الكثيرون 
البدائية البديلة، فوجد الكثير منهم 
على  تعمل  التي  أو  اليدوية،  املدفأة 
القدمي  الكاز  موقد  أو  احليوانات،  روث 
ا لتسخني املياه، أو لطهو  ملجأً مهمًّ

الطعام.

فال تزال البالد تتأثر باألزمة االقتصادية 
املواطنني  كاهل  تثقل  والتي  اخلانقة، 
مرور  مع  وتيرتها  وتزداد  بشكل كبير، 
شمال  في  املناطق  فغالبية  الوقت، 
التيار  قلة  من  تعاني  سوريا،  وشرق 
من  الكثير  لقلة  إضافًة  الكهربائي، 
مشتقات  على  تعتمد  التي  املوارد، 
ففي  الغاز،  مقدمتها  وفي  النفط، 
ناحية جل آغا عاد بعض األهالي إلى 
الطرق القدمية في احلصول على املياه 
الساخنة، والتي يكثر الطلب عليها 
في فصل الشتاء، من خالل استخدام 

املدفأة اليدوية، والتي تُصنع من الطني 
األحمر غالباً، أو تقوم على وضع بعض 
اخلشبية  العيدان  وإشعال  احلجارة، 
حتت القدر، ناهيك عن استخدام هذه 
تطلب  إن  الطعام؛  طهو  في  املدفأة 

األمر.

طرق بديلة

املواطنة »مديحة عزو« امرأة ستينية، 
املدفأة  تعتمد منذ فترة طويلة على 
املياه،  وتسخني  للطهو،  اليدوية؛ 
وعن هذا املوضوع حدثتنا قائلة: »كنا 
زمٍن  منذ  اليدوية  املدفأة  نستخدم 
بعيد، ولكن تخلينا عنها بعد التطور 
واحلضارة، وتوفر مقومات احلياة، ونظراً 
الذي  الصعب،  املعيشي  للوضع 
لبعض  عدنا  علينا،  احلرب  فرضته 
الطرق القدمية في إدارة شؤون حياتنا«.

تشهد ناحية جل آغا زيادة في ساعات 
أشهر،  خمسة  قرابة  منذ  التقنني 
وحول ذلك قالت مديحة: »كنا نعتمد 
الطعام،  طهو  في  الكهرباء  على 
توفير  على  قليالً  يساعدنا  كان  وهذا 
عليه،  احلصول  يصعب  والذي  الغاز، 
نعود  جعلنا  الكهرباء  واقع  ولكن 
بالزمن للوراء، بأسلوبه القدمي وطرقه 

البدائية، كاملدفأة اليدوية، التي تعمل 
ال  والعصي،  والعيدان،  اخلشب،  على 
ميكن اإلنكار أنها أسرع وأكثر فاعلية، 
ألنه  الشيء،  بعض  متعبة  ولكنها 
وبشكل  بكثرة  الوقود  توفير  يتوجب 
املنزلي«  »الببور  ونستخدم  مستمر، 

أيضاً لتخفيف الضغط على الغاز«.

وأنهت »مديحة عزو« حديثها مبطالبة 
املعيشي،  الواقع  في  النظر  املعنيني 
للمواطن:  االقتصادية  والظروف 
وإننا  بالدنا،  في  يحدث  ما  »نتفهم 
فقط  ليس  عدة،  جهات  من  نُحارب 
ولكن  أيضاً،  اقتصادياً  وإمنا  سياسياً، 
نتمنى  لذا  للغاية،  متعباً  األمر  بات 
احللول،  إيجاد  واملعنيني،  القائمني  من 

لتحسني واقعنا املعيشي«.

 قامشلو/ سيدار رشيدـ  تعمل هيئة الشؤون االجتماعية والعمل في اإلدارة الذاتية، على متابعة تأمين مستلزمات عوائل 
الشهداء، والالجئين، وذوي االحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع المنظمات المعنية، إضافة إلى استقبال طلبات التسجيل، 

للراغبين في العمل ضمن مؤسسات اإلدارة الذاتية.

يع هيئة الشؤون االجتماعية والعمل لعام 2023 الجاري مشار

الطرق البديلة للتحايل على الواقع الُمعاش
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الشاب  استشهد  السياق  هذا  وفي 
بجسده  النار  أضرم  آكار« الذي  »محمد 
يوم اإلثنني الفائت، تنديداً بالعزلة املشددة 
وعدم  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  على 
اإلفصاح عن وضع أوجالن الصحي، رغم 
كلها.  والدولية  اإلنسانية  املناشدات 
النار  أضرم  الذي  آكار،  محمد  الشاب 
التابعة ملدينة  ناحية سور  بجسده، في 
آمد الكردستانية، ونقل على إثر ذلك إلى 
في مشفى  الثالثاء  استشهد  املشفى، 
كلية الطب بجامعة دجلة، ونقل جثمانه 
وسينقل  الشرعي،  الطب  مشرحة  إلى 
من هناك إلى قريته »أخمشات« التابعة 
جيش  حولها  فرض  والتي  سور،  لناحية 

  . االحتالل التركي طوقا أمنيا مشددا

التعذيب  على  احتجاجا  ذكره،  واجلدير 
الوحشي، واملعاملة السيئة في السجون 
التركية، قام املعتقل »يعقوب برو كانلي« 
بإضرام النار في جسده، بعد تزايد العنف، 
االنسان  حقوق  وانتهاكات  والتعذيب، 
ليكون  التركية،  السجون  في  املتكررة 
وجه  »في  للعالم  رسالة  هذا  عمله 
التعديات على حقوق اإلنسان واملعتقلني، 

فعلى املرء أن يدافع عن هويته وكرامته«.

برو كانلي كان معتقالً في سجن »أرغلي« 
الشديد احلراسة في قونيا، وتعرض لعزلة 
شديدة، وانتهاكات حقوقية، فأضرم النار 
بجسده في 28 تشرين األول 2022، وفي 

سجن  في  للسجينات  بعثها  رسالة 
سينجان النسائي، حتدث عما تعرض له. 
من انتهاكات حلقوق اإلنسان، التي تعرض 
االحتجاج  أجل  من  بعضها  وذكر  لها، 
عليها، ومما جاء في رسالته، »في آذار 2022 
مت ترحيلي من ديلوك إلى سجن أرغلي ذي 
احلرف ) T(، ومكثت هناك قرابة  خمسة 
أو ستة أشهر، وكما في األماكن كلها، 
قضيت فيها أياما صعابا، لقد جئنا إلى 
هنا مع 15 رفيقا، مت وضعنا جميعاً في 

أطلقوا  ألنهم  الغرف،  اسم  حتت  زنازين، 
عليها اسم »الغرفة«، فإن النظام بأكمله 
زنزانات في  النحو، هناك ست  على هذا 
الزنزانة  في  جميعاً  وضعنا  مت  ممر،  كل 
إننا ال  الطابق، ولكي نقول،  نفسها في 
نقبل هذا الوضع، التقينا مبدير السجن، 
املؤسسات  مع  مطالب  عريضة  وكتبا 
ذات الصلة، بعد فشلنا في احلصول على 
لوزارة  إيجابي، كتبنا عريضة مطالب  رد 

العدل، وأضربنا عن الطعام«.  

رسالته:  في  كانلي«  برو  »يعقوب  يتابع 
املعاملة  هذه  عن  اجلميع  غفل  أن  »بعد 

التعسفية، وغير القانونية، ومن أجل أن 
أكسر هذه العقلية الصدأة، وجدت هذه 
املوقف  هذا  الصحيحة،  هي  الطريقة 
يعتمد على حالة املعرفة، كيف تطورت 
االجتماعية،  بالقيم  الشخص  معرفة 
لذلك،  وفًقا  العملي  موقفه  يحدد  فإنه 
أعتقد أن كل من يقول: »أنا أنا« يجب أن 
ضد  وكرامته  ومجتمعه،  هويته  يحمي 

أنواع االضطهاد كلها«.

حالته  بشرح  رسالته  بروكانلي  واختتم 
الصحية بعد مداوته أليام في املشفى، 
وإصابته بحروق بني الدرجة األولى، والثالثة.

منظمات  ملناشدة   - قامشلو  روناهي/ 
مبنع  الفوري  بالتدّخل  الدولي  اجملتمع 
دولّياً  احملُرمة  األسلحة  استخدام 
على  التركّية  الدولة  ومحاسبة 
استخدامها األسلحة الكيماوية، أدلت 
عوائل مقاتلي الدفاع الشعبي ووحدات 
استشهدوا  الذين  ستار،  ـ  احلرة  املرأة 
الكيماوية  األسلحة  استخدام  َّاء  جر
مناطق  في  التركية  الدولة  ِقبل  من 
الدفاع املشروع بياناً أمام مبنى العدالة 
يوم  قامشلو  مدينة  في  االجتماعية 
الثالثاء في السابع عشر من شهر كانون 

الثاني اجلاري.

مجلس  عضو  البيان،  بقراءة  قام  حيث 
درويش،  الرحمن  عبد  الشهداء  عوائل 
املتتالية  الهزائم  البيان: »بعد  وجاء في 
التي ُمني بها اجليش التركي في جبال 

التي  الكريال  مقاومة  أمام  كردستان، 
سّطرت أروع آيات النصر بدماء الشهداء، 
أردوغان وبكافة أصناف األسلحة  حاول 
وتقنيات الناتو احلديثة، اجلوية واألرضية، 
أمام  الصمود  يستطع  لم  وبالنتيجة 

مقاومة الكريال التاريخية«.

البيان: »وحتى يحقق نصر سريع  وتابع 
استعمال  إلى  جلأ  االنتخابية  لغاياته 
أماكن  عدة  في  دولياً  احملُرمة  األسلحة 
والتي  املشروع،  الدفاع  مناطق  من 
الشهداء  من  العشرات  ضحيتها  راح 
للدفاع عن كرامة  اجلبال  الذين قصدوا 

اإلنسانية جمعاء، وإنهاء ظلم الطورانية 
التركّية واستبدادها«.

وأوضح البيان: »الغريب في األمر ما يحدث 
ومسمع  مرأى  أمام  يجري  جرائم  من 
حيث  األبكم،  األخرس  األصّم  العالم 
تقوم تركيا بقتلنا بأسلحة الناتو وأموال 
العدالة  دار  خالل  ومن  هنا  من  أوروبا، 
الشهداء،  أبنائنا  وباسم  قامشلو،  في 
ومؤسساته  الدولي  اجملتمع  نناشد 
املعنية بالتدّخل الفوري ملنع استخدام 
جلان  وإرسال  احملُرمة،  األسلحة  هذه 
مختصة إلى جبال كردستان للتحقيق 

في استخدامها، والكف عن تزويد تركيا 
بهذه األسلحة احملُرّمة الستخدامها ضد 

إرادة شعبنا«.

 واختتم البيان بالقول: »ما تقوم به تركيا 
ُمناف جلميع األعراف واألديان وقوانني األمم 
اإلنسان،  حقوق  حتفظ  التي  املتحدة، 
بأننا  القمعي  ونظامه  ألردوغان  ونقول 
راية شهدائنا، ولن يهدأ  سنظل خلف 
لنا بال، ولن يستطيع شيء كسر عزميتنا 
قيود  من  اإلنساني  اجملتمع  يتحرر  حتى 
الظلم والعبودية، املوت ألردوغان ونظامه 

القمعي النصر إلرادة الكريال«.

الذاتية  اإلدارة  أكدت   - األخبار  مركز 
لشمال وشرق سوريا أنه ال استقرار في 
سوريا دون حترير عفرين واملناطق احملتلة 
على  وشددت  التركي،  احملتل  قبل  من 
رفضها التام ألي صفقات تُعقد على 

حساب السوريني.

لشمال  الذاتية  اإلدارة  أصدرت  حيث 
أن  فيه  أكدت  بياناً  سوريا،  وشرق 
الهجوم االحتاللي استهدف املشروع 
الدميقراطي، وكان بداية انطالقة تركّية 
علنّية وواضحة الحتالل سوريا سعياً 
نحو إحياء دورها املزعوم تاريخياً. ونوه 
البيان: إن »الهجوم على عفرين احملتلة 
جاء عبر صفقة واضحة املعالم، مشيراً 
إلى أن تلك الصفقات ال تزال مستمرة 
أن احلديث عن خدمة  وأكد  اآلن،  حتى 
ممارسة  مع  بالتوازي  السوري  الشعب 
والتغيير  املرتزقة  ودعم  االحتالل 
كبر  مدى  على  يدل  الدميوغرافي، 
االحتالل  دولة  متارسها  التي  الكذبة 
التي  اجلهات  من  معها  ومن  التركي 

وافقوا على صفقاتها في سوريا«.

جرائم  إيقاف  الذاتية  اإلدارة  وطالبت 
االحتالل التركي وإنهاء االحتالل، وتقدمي 
املسؤولني عن كل االنتهاكات واجلرائم 
للعدالة ومحاسبتهم على جرائمهم، 
والتغاضي  الصمت  أن  من  وحذّرت 
اجملرمني  يزيد  املطلب  هذا  عن  الدولي 

إصراراً على أفعالهم.

وعّبرت اإلدارة في بيانها عن اليقني التام 
بأنه ال استقرار وال حل في سوريا دون 
قبل  احملتلة من  واملناطق  حترير عفرين 
احلديث عن صفقات  أن  وبينت  تركيا، 
ومخططات بني أطراف وقوى واستبدال 
الدور التركي في املناطق احملتلة بأدوار 
وأهلها  أبنائها  إرادة  أخرى، خارجة عن 

فإنه غير مقبول ومرفوض بشدة.

في  الذاتية  اإلدارة  واستذكرت 
والقوات  عفرين  أهل  مقاومة  بيانها 
متثل  »عفرين  وأكدت: بأن  العسكرية، 
األخرى  احملتلة  املناطق  كسائر  اليوم 
جميع  في  بقوة  احلاضرة”  “القضية 

مساعيها وأنها مستمرة في نضالها 
لشعبها  آمنة  عودة  حتقيق  حتى 
املُهّجر، وإعادة عفرين كما كانت ألهلها 

وشعبها التاريخي«.

وحّيا البيان نضال الشعب في مخيمات 
الذين  األخرى،  واملناطق  الشهباء، 
التاريخي من  يستمرون في نضالهم 
خالل متسكهم بخيار العودة والتحرير.

اإلدارة  توجهت  بيانها  ختام  وفي 
سوريا  في  القوى  كل  إلى  الذاتية 
وباحتاللها  اليوم  »تركيا  إن  بالقول: 
وباستمرار  األخرى،  ومناطقنا  لعفرين 
تهديداتها ضد شعبنا متارس اإلرهاب 
من  الصمت  حيث  مسمياته،  بكل 
قبل هذه القوى دليل مؤكد على هناك 
مصالح وخطوط تداخل مع االحتالل 
الشعب  مصلحة  على  التركي 
االلتزام  أن  على  وأكدت  السوري«، 
مسؤولية  املرحلة  هذه  في  األخالقي 

تاريخية بالدرجة األولى.

النظام  قوات  حصار  ـ  األخبار  مركز 
مقصود  الشيخ  حليي  السوري 
غالبية  يقطنهما  حيث  واألشرفية 
حليب  لنفاذ  أدى  حلب،  في  كردية 
عدد  حياة  يهدد  مما  فيهما،  األطفال 

كبير من األطفال في احليني.

الشيخ مقصود  أهالي  وقال عدد من 
يشترون  أنهم  هاوار  أنباء  لوكالة 
مستلزماتهم من حليب األطفال من 
وسطاء  عبر  دمشق  حكومة  مناطق 
وبأسعار باهظة تفوق بكثير طاقتهم 

الشرائية.

مقصود  الشيخ  حيي  أهالي  يعاني 
تفرضه  خانق  حصار  من  واألشرفية 
تفرض  حيث  دمشق،  حكومة  قوات 
الفرقة الرابعة حصاراً على احلي منذ 
شهور وذلك مبنع دخول املواد الغذائية 
واألدوية واحملروقات، ونتيجة هذا احلصار 

اخلانق والبرد القارس توفي طفالن.

كومني  عضوة  أكدت  السياق،  وفي 
الشيخ  بحي  شيالن  الشهيدة 

»احلصار  بأن  حسن،  لورين  مقصود، 
هدفه إخضاع الشعوب«، وأشارت بأن 
األحياء احملاصرة تعاني من نقص كافة 

مستلزمات احلياة.

خليل  سلوى  املواطنة  أكدت  بدورها 
لتنفيذ  تسعى  دمشق  »حكومة  بأن 
أجنداتها عبر هذه السياسة، وشددت 
هذا  بوجه  نضالهم  استمرار  على 
حماية  يدّعي  من  على  وأن  احلصار، 
حقوق اإلنسان من املنظمات الدولية 
ومجلس األمن الدولي التدّخل وإنهاء 

هذه اإلبادة بحقنا«.

أهالي  من  حيدر  فيروز  نددت  فيما 
غير  باملعاملة  مقصود  الشيخ  حي 
اإلنسانية جتاههم متسائلًة: »ألسنا 
سوريني ملاذا يُفرض هذا احلصار علينا 
إلى  منوهًة  سيستمر؟«،  متى  وإلى 
استغالل التجار لهذا احلصار ورفعهم 
ألسعار املواد الغذائية، مشيرةً إلى عدم 
حياة  عليها  تقف  مهمة  أدوية  توفر 

العديد من األشخاص.

أحمد ديبو

في  الهائل  التراجع  نفسر  كيف 
»مستوى« السعادة بني البشر عموماً، 
إلى  بعضهم  لدى  األعمى  واالنقياد 
إذا  أو املوت فحسب،  اليأس، واالنتحار، 
حقوق  انتهاك  بسبب  ذلك  يكن  لم 
الطبيعة،  أسرار  وانتهاك  اإلنسان، 
أو  بكيميائيتها،  واالخالل  والكون، 
بسبب ما آل إليه العقل البشري من 
تقدّم، يضع احلياة أمام اجلدار املسدود، 
أو بسبب انهيار اآلمال، واألحالم، التي 
التوازنات  من  سريّة  أحواالً  تنسج 
البشرية،  النفس  أعماق  في  العفوية 
وجتعل الوجود سعيداً، وقابالً للعيش، 

وجميالً.

يضحي  املرء  كان  القدمي،  املاضي  في 
واحلّب  للبطوالت،  إكراماً  بحياته 
اخملتلفة،  التصعيد  وحلظات  العنيف، 
وكان املوت يعدّ في تلك األحوال مأثرة 

بطولية.

البطوالت  ظل  وفي  اليوم،  أّما 
ومشاعر  اخلائبة،  واألحالم  املنحسرة، 
احلّب املعقلنة، واخلافتة، فلم يعد ثمة 
أسباب جوهرية تبرّر هذا العدد املرتفع 
جداً من حاالت اليأس، واالنتحار القاتلة، 

فلماذا ييأس الناس، وينتحرون إذاً؟

هذا الكالم ليس استنتاجاً شخصياً؛ 
لسان  على  جاء  كما  أورده  لكني 
املفكّر والفيلسوف والشاعر اإليطالي، 
جياكومو ليوباردي، والذي يضيف عن 
طريق التساؤل، أن إنكلترا تشهد أكثر 
حاالت  من  خصبة  نسبة  غيرها  من 
أن  إلى  ذلك  أسباب  مرجعاً  االنتحار، 
»التفكير« في هذا البلد، هو أعلى منه 

في أيّ بلد آخر في العالم.

يكون  هل  املعرفة،  تكون  هل  ترى، 
التفكير، هل يكون العقل، الذي يخترع، 

ويكشف  واالنتصار،  التقدّم،  ويحرز 
نفسه  هو  املستعصية،  األسرار 
العصور  في  لالنتحار  سيكون مدعاةً 
احلديثة، مثلما كان احلّب، والبطوالت، 
والوهمية،  الروحية،  والتصعيدات 
والتخييلية، هي سبب وضع حد للحياة 

في األزمنة الغابرة؟

العقلي... مضّيعاً  التفكير  يؤدي  هل 
واحلماسة،  والوهم،  واخليال،  احلب، 
واالندفاع، إلى كراهية احلياة، واإلجهاز 
عليها؟، هل معرفة األشياء، واحلقائق 
تولّد الرغبة في املوت؟ وهل أن وصول 
ميكن  ال  التي  احلدود،  إلى  اإلدراك 
األمر  تفسيرها، هل هذا  أو  اختراقها، 
أسباب  اغتيال  على  اإلنسان  يحمل 

العيش والسعادة؟

اجلمال،  احلب،  الوهم،  اخليال،  مات  هل 
اليوم  الذات  نسيان  بات  هل  األحالم؟، 
بيتاً  األرض  صارت  وهل  مستحيالً، 
في  عوسجة  رمبا  واحلياة  لليائسني، 

صحراء؟

املعاصرة  حضارتنا  في  نشهد  هل 
املصّعدة،  املشاعر  مقتلة  واحلديثة 
القلبي  الوجدان  هل  العليا؟  واألوهام 

أسلَم الروح، وهل ُلفظت حلظات اجلنون 
اخليالي، والشغف املتطرف، وهل نُبذت 
بحيث  املتلجلجة،  العاشقني  أنفاس 
أعماق  يعد من مكان فسيح في  لم 
العقل،  وحلسابات  للمادة،  إال  النفس 

والتفكير، الباردة، واخلسيسة؟

شيء  كل  يكون  أن  املعقول،  من  هل 
والشرّ  األلم،  معدن  من  »موجودُ« هو 
األنظمة،  الطبيعية،  الكون  مسيرة 
الدول، القوانني، التشريعات اجملتمعية؟، 
هل هذه كّلها ال تتطّلع إال إلى األلم 

والشرّ؟

في  فقط  موجود  احلََسن  الشيء  هل 
ليست  التي  األشياء  في  الالوجود؟، 

أشياء؟

اإلنسان  أخّل  هل  آخراً،  وليس  وأخيراً 
»الطبيعة«  بنظام  واحلديث  املعاصر، 
السعادة  يجعل سبل  الذي  احلدّ،  إلى 
بالغة الهشاشة، وسريعة العطب، بل 
مستحيلة، بحيث صار الضجر النهائي 
وإكليل  لها،  وصنواً  للحياة،  مرادفاً 

شوك يُضفر به رأسها، وكرامتها؟  

هل ما تشهده اجملتمعات األكثر حداثة، 
فردية  انتحارية  حاالت  من  وتطوراً 

وجماعية، ومن تعدّ دموي ومعنوي على 
احلياة البشرية، والطبيعة اإلنسانية... 

هو بسبب العلم، واملعرفة، والعقل؟

هل هذا كّله نتيجة اخلروج على »قوانني 
املاضي« وتوازنات العيش فيه؟

وإال ملاذا تغيب السعادة احلقيقية عن 
عاملنا هذا؟

التداعيات  هذه  أكتب  إذ  أني  أعرف 
»أرتكب«  فإمنا  اللئيمة،  ورمبا  اليائسة، 
حق  في  النكراء  اجلرمية  يشبه  ما 
»الطبيعة«، التي لم يتغّير فيها شيء 
-ولن يتغّير- في كيانها، وجوهرها، وفي 

حقيقتها، على قول ليوباردي نفسه.

لكن، إذا كانت »الطبيعة« ال تتغير، هل 
استطاع اإلنسان احلديث، في املقابل، 
وذكية  جديدة،  أشكاالً  »يخترع«  أن 
احتضان حتّوالت  للسعادة من شأنها 
وامتصاص  اجملتمعات،  في  العيش 
هذه  لها  تتعرّض  التي  االنتهاكات، 
»الطبيعة«، و«اإلنسان« على حد سواء، 
تزال  ال  وهل  بنظامها؟،  تخل  بحيث 
الفلسفة، األديان، الشعر، الرواية، الفن، 
 .............. الرسم،  املسرح،  املوسيقى، 

تستطيع أن تفعل ذلك؟

في مجتمعاتنا احلديثة، يرى ليوباردي 
أن احلياة نفسها، هي التي باتت تقتل 
اإلنسان، في حني أن هذا اإلنسان كان 
في  حتى  القدمية،  األزمنة  في  يحيا 
وكوننا،  بحياتنا،  فعلنا  فلماذا  املوت، 

وطبيعتنا ما فعلناه؟

والعلوم،  األفكار،  برسم  سؤال  إنه 
واألديان، واآلداب، والفنون اخملتلفة، التي 
بعبقريتها،  تتباهى  أال  لها  ينبغي 
وتتبجح بإحرازها أيّ جناح، بل عليها أن 
تخجل من نفسها، مادامت عاجزة عن 
االنتقال باإلنسان إلى حال السعادة... يا 
خلجل الفلسفة! يا خلجل الشعر أيضاً.

ُعرف »البزق« من أكثر اآلالت املوسيقية 
الكردي،  اجملتمع  بني  انتشارا  الشرقية 
من  بالكثير  يحظى  يزال  وما  وكان 
االهتمام؛ ملا له من قابلية على التناغم 
وحزن،  فرح،  من  العازف  حاالت  مع 
والصوت املمزوج بطبيعة الكرد اخلالبة، 
الغني،  وتراثها  بطبيعتها،  والغنية 

وفلكلورها العابق باألصالة.

عبدو رسول شاب كردي من قرية زيارة، 
التابعة ملنطقة شيراوا، يواصل مهنة 
لقمة  يكسب  وأيضاً  وأجداده،  آبائه، 

عيشه بصناعة آلة البزق.

عبدو رسول ينحدر من ناحية جنديرس 
في مقاطعة عفرين، وبعد احتالل دولة 
لقريته،  ومرتزقتها  التركي،  االحتالل 
مبنطقة  زيارة  قرية  الى  قسراً  هجر 

شيراوا.

اآلباء  ملهنة  ومواصلة  زيارة،  قرية  في 
ولكسب  البزق،  صناعة  في  واألجداد 
إلى  رسول  عبدو  عاد  العيش،  لقمة 
في  اليوم  رسول  ويرى  البزق،  صناعة 
وملهنة  للفن،  مواصلة  البزق  صناعة 

عريقة في اجملتمع الكردي، يقول في لقاء 
لوكالة أنباء الفرات: »ألن صناعة البزق 
فن مجتمعي، ومهني ألسالفنا، نحاول 
والظروف  الشروط  حسب  مواصلتها 
احلالية، فكل شخص يعمل مبهنة ما 
من أجل كسب لقمة عيشه، وأنا أيضاً 
قمت باختيار هذه املهنة، عندما يقوم 
بال  خشب  قطعة  بجلب  الشخص 
شكل، ويعمل عليها إلعطائها شكالً، 
يخلق  متحمساً،  يصبح  بالتأكيد 

شعوراً باإلنتاجية داخل الشخص«.

طريقة ومراحل صنع البزق

البزق،  صناعة  طريقة  رسول  وبني 
ومراحلها باختصار: »لكي يكون عمر 
البزق طويالً، وصوته جميالً، هناك نوع 
معني من األشجار، مثل أشجار اللوز، 
فبسبب  استخدامها،  يتم  والتوت 
وحسب  واحلرب،  النزوح  ظروف 
مت  التي  األشجار،  وتوفر  اإلمكانات، 
البزق،  بصناعة  نقوم  قدمياً،  قطعها 

بداية تقطع الشجرة عند النجار إلى 
على  إخراجها  يتم  ذلك  بعد  قطع، 
يتم  ولكي  مقوسة،  ألواح  شكل 
قطعها،  مت  التي  األلواح،  تلك  تليني 
ثم  معينة،  فترة  املاء  في  وتبقى 
قوالبها  على  منظم  بشكل  توضع 
القالب،  شكل  تأخذ  حتى  وتسخن، 
يتم  وبعدها  وتتصّلب،  جتف،  عندما 
املقوسة  الرفيعة  األلواح  هذه  لصق 
اقتصاص  يتم  وبالتالي  بعضها،  مع 
األجزاء الطويلة؛ كي تتوافق مع اآللة، 
في النهاية تلصق تلك األلواح املتراصة 
بالصمغ والالصق املناسب، وبذلك يتم 

صنع اجلسم األساسي للبزق«.

إن  حديثه،  في  أضاف  رسول  عبدو 
ال  والنزوح  القسري،  التهجير  ظروف 
متكنه من احلصول على اخلشب اجليد 
املناسب واألفضل لصنع البزق، وكذلك 
الظروف واإلمكانات املادية املتاحة، في 
تأمني باقي املواد، مؤكدا إنه سيستمر 
بالظروف  يعشقها  التي  مهنته،  في 

وباإلمكانات املتاحة.

وكالة فرات لألنباء

مركز األخبار ـ ما زالت السجون، والمعتقالت التركية، وعلى رأسها سجن إمرالي، وسجن 
آمد يحتفظان بسمعتهما السيئة، وافتقارهما ألبسط حقوق اإلنسان، بل إنهما أصبحا 
التجريم، وخاصة ما  إلى مرتبة  التي ترتقي  المنهجي، والتجاوزات،  التعذيب  أمثلة في 
تمارسه السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجالن، في عقوبات انضباطية واهية، 
وفي التعتيم المتعّمد لوضعه ولحالته الصحية، رغم المطالبات اإلنسانية، والقانونية 

الكردية منها، والدولية.

الكرد ينيرون عتمة إمرالي بإضرام النار بأجسادهم

يال أفشل مخطط إبادة الُكرد عوائل الشهداء: صمود ومقاومة الكر

ير  يا دون تحر اإلدارة الذاتية تؤكد بأن ال حل في سور
المدن المحتلة

فقدان حليب األطفال في حّيي الشيخ 
ين مقصود واألشرفية الُمحاصر

يا َلخجِل الفلسفة يا َلخجل الشعر!

صناعة البزق .. موروث األجداد لألحفاد

خالل  فمن  كبيرة،  أهمية  للفخار 
على  التعرف  مُيكننا  دراسته 
والفخار،  التاريخية،  والثقافات  احلضارات، 
تشكيله  يتم  الذي  املفخور  الطني  هو 
حياته،  في  اإلنسان  يستخدمها  أواٍن  إلى 
يستخدمها  التي  الفخارية،  املفردات  وهذه 
قدمية  تراثية  أدوات  عن  عبارة  هي  اإلنسان، 
احلرف،  أقدم  من  الفخار  صناعة  وتعّد  جداً، 
في  موغلة  أزمنة  إلى  تاريخها  يعود  التي 
إن  واملؤرخون:  اآلثار  علماء  ويقول  القدم، 
حتت  وجتفيفه  الطني،  تشكيل  عميلة 
عرفت  النار  باستخدام  أو  الشمس،  أشعة 
الفخار  أعمال  وتعّد  احلجرية،  العصور  منذ 
احلضارية في منطقة »املريبط« السورية، 
هي أقدم أنواع الفخار املعروفة في املشرق، 

والتي تعود إلى عام /7000/ قبل امليالد.

إلى  حتتاج  الفخار  صناعة   مهنة  إن   
إلى  يحتاج  الفخار  فصانع  عالية،  تقنية 
رسم التصميم قبل بداية التصنيع، ثم أن 
عدة  على  تتم  الفخارية،  القطعة  صناعة 
املطلوب  الشكل  يتم تصنيع  مراحل، حتى 
من املنتج الفخاري، وكثيراً ما تُطرح أسئلة 
في  الطني  استخدام  سبب  عن  موجبة 
السؤال،  هذا  عن  واإلجابة  الفخار،  صناعة 
الطني  لبنية  ذلك  يعود  اآلثار،  علماء  يقول 
وسهل  مطواعاً،  جتعله  التي  الداخلية، 
على  حتتوي  الطني  مادة  وأن  التشكيل، 
حبيبات ناعمة، جتعله صلباً بعد التجفيف، 
أشكاله خطوات  بجميع  الفخار  ولصناعة 
فنية معروفة، ففي مفاخر موقع »هرقلة« 
األثري في »الرقة«، جند أمنوذجاً ملبدأ صناعة 
الفخار  صناعة  كيفية  عن  أما  الفخار، 
باخلطوات  تتضح  الفخارية( فهي  )األواني 

التالية:

من  وخلطها  الطينية،  العجينة  َجبْْل  ـ 
اخلطوة  وهي  وناعمة،  نظيفة  زراعية  تربة 
هذه  وتعني  الفخار،  صناعة  في  األولى 
وعجنها،  الطني  إلى  املاء،  إضافة  اخللطة 
باستخدام  الفخار  صانع  يقوم  ذلك  بعد 
الزائد في  املاء  امتصاص  فالتر تساعد على 
بوضع  الصانع  يقوم  ثم  الطينية،  العجينة 
الدوالب  يقوم  الدوالب، حيث  العجينة على 
تشكيل  من  احلرفي  يتمكن  حتى  بالدوران، 
الطني، وتصنيع األواني الفخارية بسهولة.

خطوة  وهي  التقعير،  أو  التجويف،  ـ 
مخصصة  آلة  فيها  الصانع  يستخدم 
لتجويف الفخار في صناعة األواني اجملوفة، 
الدوالب،  دوران  من خالل  الطريقة  هذه  تتم 
بالسرعة،  وتتميز  فوقها،  موضوع  والطني 

ومجهود أقل.

وقوالب  اجلبس،  قوالب  في  الصب  ـ طريقة 
مستعملة  كانت  طريقة  وهي  الفخار، 
تل  »أكالتا«  مملكة  في  واسع  بشكل 
في  األوسط  »الفرات«  على  )املمباقة( 
على  حتتوي  القوالب  هذه  وكانت  »الرقة«، 
ليأخذ  الفخار،  فيها  يجف  حيث  الزخارف، 
شكل الزخارف املوجودة في قوالب اجلبس.

بعد  الطريقة  تتم هذه  التزجيج،  - طريقة 
بعدها جاهزاً،  الفخار، حيث يصبح  جتفيف 

وقابالً للتلوين، والطالء.

مخصصة  بأفران  احلرق  أو  الفخر،  طريقة  ـ 
تكسب  الطريقة  وهذه  الفخار،  لصناعة 

اآلنية صالبة ومتانة.

احلرفي  يقوم  حيث  البدائية،  الطريقة   -
يقوم  ثم  الطينية،  العجينة  بتحضير 
بعصا  طرقها  أو  اليدين،  بواسطة  بدلكها 
تساعد  التي  القصار«  »عصا  تسمى 
مناسباً  ليكون  العجني؛  تنعيم  على 
ثم  الفخارية،  القطعة  وتشكيل  للعجن، 
التربة  ذات  العجائن،  خلط  مرحلة  تأتي 
بعد  خاص،  حوض  في  وخلطها  امللونة، 
تصفية الطني بـ »املشخال« ويقوم احلرفي 
يقوم  ثم  بيديه،  اجلاهز  الطني  بتشكيل 
ذلك  بعد  يريد،  حسبما  الطني  بتشكيل 
يعرض الفخار ألشعة الشمس حتى يجف، 
أفران  في  الفخارية  األواني  توضع  ذلك  بعد 
درجة  على  كامل  يوم  ملدة  املنزل  في  يدوية 
حرارة تتجاوز 1200 درجة مئوية، حيث يُعّد، 
في هذا احلديث، موقع تل »براك« من أكثر 

التالل إنتاجاً للفخار.

،،

صناعة األواني الفخارية 
في العصور القديمة

محمد عزو

نافذة على التاريخ
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رامان آزاد

رد تركيّ على دمشق

»العدالة  حزب  باسم  املتحدُث  قال 
والتنمية« احلاكم بتركيا عمر تشيليك، 
اإلثنني 2023/1/16: إنَّ بالده »ليست قوةَ 
احتالٍل في سوريا«، وذلك ردّاً على مطالبِة 
التركّي  االحتالل  بإنهاء  ألنقرة  دمشق 
في سوريا«. وأضاف في مؤمتر صحفيّ، 
للجانبِ  واحلقيقيّ  األول  »التهديدَ  أنَّ 
السوريّ، هو املنظمات اإلرهابّية وليس 
البداية  »منذ  بالده  أّن  وزعم  تركيا«، 
السوريّة«.  الدولة  وسالمة  وحدة  حتترم 
خارجية  لوزيري  املرتقب  اللقاء  وحول 
البلدين، قال املتحدث تشيليك: »عندما 
تستكمُل التحضيراُت الالزمة سيلتقي 
وزراء خارجية البلدين، الستئناِف احملادثاِت 

الدبلوماسّية والسياسّية«.

وشدد تشيليك على ضرورِة »التمسك 
باملسار السياسيّ« وأنَّ ما يجب القيام 
به في سوريا هو »املضيّ قدماً في مسار 
فعلّي  وإنشاء  السياسّية،  العملية 
آللّية العمل املشترك بني تركيا وسوريا 
وروسيا حملاربة املنظمات اإلرهابّية التي 

تهدّد وحدةَ األراضي السوريّة«.

السورية  »الوطن«  صحيفة  وكانت 
املقربة من احلكومة السوريّة قد ذكرت 
في 2023/1/9 أنّه لم يتم حتديد موعد 
تعلق  ولم  الثالثيّ.  لالجتماع  محدد 
االجتماع.  عقد  خطط  على  موسكو 
 2023/1/13 اخلميس  »امليادين«  وذكرت 
سوريّة  مصادر  سّمته  عمن  نقالً 
رفضت  دمشق  أّن  املستوى  رفيعة 
السورّي  اخلارجية  وزيري  اجتماع  حتديد 
التركّي  اجليش  انسحاب  قبل  والتركيّ 
أّن  األراضي السورية، وأكّدت  من كامِل 
الورقة  دمشق غير معنية بتقدمي هذه 
حالياً. وأضافت نقالً عن املصادر ذاتها أّن 
بعد لـ«عدم  لقاء الوزيرين ليس محدداً 

موافقة دمشق حتى اآلن على عقده«.

انسحاباً  اشترطت  قد  كانت  دمشق 
تركّياً ملواصلة التفاوض مع أنقرة، ففي 
تصريح سوريّ غير مسبوق وعلى أعلى 
تكون  أن  دمشق  اشترطت  مستوى 
اللقاءات مع اجلانب التركيّ مبنية على 
إنهاء الوجود العسكريّ التركيّ. جاء ذلك 
خالل استقبال الرئيس السوريّ اخلميس 
الروسّي  الرئيس  مبعوث   2023/1/13
ألكسندر الفرنتييف، ووفقاً لوكالة سانا 
احلكومّية فقد اعتبر الرئيس السوري أّن 
هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة، فإنّها 
وتخطيط  تنسيق  على  تُبنى  أن  يجب 
أجل  من  وروسيا  سوريا  بني  مسبق 
الوصول إلى األهداف والنتائج امللموسة 
اللقاءات،  هذه  من  سوريا  تريدها  التي 
ومبنية على إنهاء االحتالل ووقف دعم 
املوقف  السوريّ  الرئيس  اإلرهاب. وجدد 
ذاته خالل لقائه بوزير لقائه وزير اخلارجية 
أنَّ  اللهيان،  عبد  أمير  حسني  اإليرانيّ 
دمشق لن تواصَل احلوار مع تركيا إال إذا 
دعم  ووقف  االحتالل،  إنهاء  هدفه  كان 
عبد  أكّد  فيما  اإلرهابّية.  التنظيمات 
اللهيان أن بالده ترى أن أي حوار بني سوريا 
وتركيا إذا كان جاداً فهو خطوةٌ إيجابّيٌة 

لصالح البلدين واملنطقة.

وجاءت زيارة وزير اخلارجية اإليرانيّ حسني 
أمير عبد اللهيان، متزامنًة مع املرحلة 

الثانية للمسار التصاحليّ، فيما يعتقد 
قرارها  تداعيات  يستبق  أنّه  مراقبون 
املرسل  النفط  تسعير  بإعادة  اخلاص 
إلى سوريا، بالتأكيد على ُعمِق حتالفها 
مع دمشق، وأما ترحيبها بالتقارب بني 
املناورِة  قبيل  من  فهو  وأنقرة،  دمشق 
السياسّية، إذ لم تتم اإلشارة إلى التدخل 
العسكريّ التركيّ واحتالله مناطق من 
شمال سوريا، ومعلوٌم أّن أنقرة تقف في 
امليدان  في  لطهران  املعاكسةِ  اجلبهةِ 
السوريّ منذ بداية األزمة السوريّة، بل 
إّن كّل شعاراِت املعارضةِ السوريّة على 
ليس  إليران  مناهضٌة  سنة   12 مدى 
بل العقائدّي  على املستوى السياسيّ 
أنقرة  واستثمرت  ذلك.  قبل  املذهبيّ 
مبكراً اخلالف العقائديّ املزمن لتتحكم 
السوريّة.  األرض  على  املرتزقة  بفصائل 
والثالثاء 2023/1/17 وصل اللهيان إلى 
اإليرانّي  الرئيس  زيارة  مستبقاً  أنقرة 

إبراهيم رئيسيّ إليها.

النفط اإليرانيّ وتناقض معلومات

رسمّية  سوريّة  إعالم  وسائل  نفت 
إيران  رفَع   2023/1/16 اإلثنني  وإيرانية، 
سعر النفط املصدّر إلى سوريا، وأكّدت 
وكالة »سانا« احلكومّية أّن اجلانبني اتفقا 
على جتديد وثيقة التعاون االستراتيجّي 
طويل األمد بني البلدين للتوقيع عليها 
وكالة  وحتدثت  القريب،  املستقبل  في 
مناقشة  عن  اإليرانّية  الرسمّية  »إرنا« 
إنتاج  محطات  إلنشاء  يهدف  مشروع 

الطاقة احلراريّة في سوريا.

»الوطن« السوريّة عن  ونقلت صحيفة 
املباحثات  أنَّ  تأكيدها  إيرانية،  مصادر 
اخلارجية  وزير  زيارة  خالل  جرت  التي 
اإليرانيّ حسني أمير عبد اللهيان متّيزت 
باإليجابّية واجلدية، وخاصة أنَّ هذه الزيارة 
تأتي في ظل تطورات جديدة ومتسارعة 
تشهدها املنطقة وازدياد الضغوط على 

البلدين.

وحول رفع سعر النفط وتأخير الفترة بني 
اإليرانية  املصادر  كّل شحنتني، تضيف 
»إيران تعرف ما  أّن  للصحيفة السوريّة 
احلصار  جراء  السوريّ  الشعب  يعانيه 
قراراً  اتخذت  وهي  اخلارجّية،  والضغوط 
بالوقوف إلى جانبه في احلرب االقتصاديّة 
التي تُشن عليه، وال تطالب باملقابل بأّي 
ثمن«. وأكّد وزير اخلارجية اإليرانيّ، أكد في 
بني  أجريت  مباحثات  أّن  مؤمتر صحفيّ 
دمشق وطهران تتعلق بإنشاء محطات 
أنَّ  على  مشدداً  سوريا،  في  للكهرباء 
التعاون بني طهران ودمشق مستمر في 
اجملاالت كافة وسيما في مجال الطاقة.

وفي إشارة إلى ما نشرته صحيفة »وول 
مضاعفة  عن  األحد  جورنال«،  ستريت 
قالت:  لدمشق  النفط  سعر  إيران 
»موضوع املعروض النفطيّ منسق بني 
معلومة  وأيّ  للبلدين،  العليا  القيادات 
تنشر خارج قيادة البلدين خاطئة وغير 
نفسه  بالوقت  مشيرة  صحيحة«، 
إلى نية البلدين اجلادة »بتوقيع اتفاقية 
األمد،  طويلة  االستراتيجيّ  التعاون 
إيران مع  مماثلة لالتفاقية التي وقّعتها 

بعض القوى العاملّية«.

وكانت الصحيفة األمريكّية قد ذكرت 
املعروض  زيادة  رفضت  إيران  أّن  األحد 
بل  سوريا،  في  املتزايد  الطلب  لتلبية 

على  احلصول  مقابل  السعر  ضاعفت 
الوقود  بنقص  تسبب  ما  اخلام،  النفط 
أرسلته  الذي  النفط  ألّن حجم  احلالي، 
طهران إلى دمشق في الربع األخير من 

عام 2022 مماثل للعام السابق.

وبحسب »وول ستريت جورنال«، فإنَّ خط 
االئتمان الذي سمح لسوريا في السابق 
بالدفع الحقاً سرعان ما استنفد بعدما 
رفعت إيران السعر من معدل 30 دوالراً 
للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم 
مسبقة مقابل التزويد بالنفط، مشيرة 
إلى تصريح املتحدث باسم احتاد مصدّري 
النفط والغاز والبتروكيماويات في طهران 
إيران نفسها حتت  حميد حسيني: »إن 
الضغط، وال يوجد سبب للبيع لسوريا 
الصحيفة  بأسعار منخفضة«. وتقول 
أبلغوا  إيرانيني  مسؤولني  إّن  األمريكية 
األسابيع  في  السوريني،  نظراءهم 
إضافّية  مبالغ  دفع  عليهم  أنَّ  األخيرة، 
مقابل شحنات النفط مع بلوغ الطلب 
يُضاعف  ما  الشتاء،  فصل  في  ذروته 
السعر احلالي إلى مستوى سعر السوق 
للبرميل.  دوالراً   70 على  يزيد  الذي 
ثمن  كما طلبت طهران دمشق سدادَ 
النفط ُمقدماً، رافضة الطلبات اجلديدة 

لتسليمه »على أساس االئتمان«.

إعالم قالت  تداولتها وسائل  معلومات 
إنّه بالفعل مت طرح تقنني النفط اإليرانّي 
وأّن  لدمشق،  الشحنات  إرسال  وتأخير 
النفط  كامل  من  تستفيد  ال  سوريا 
تكريره  يتم  بل  إيران،  من  القادم  اخلام 
في مصفاة بانياس، ويصدّر بعضه من 

سوريا لصالح طهران. 

شحناِت  تراجِع  بني  مراقبون  وربط 
املاضي  العام  خالل  اإليرانّيةِ  النفط 
واملسار التفاوضيّ برعاية موسكو والذي 
دورها  وحتجيم  إيران  إقصاء  شأنه  من 
وبخاصٍة بعد حديث أنقرة عن دورٍ تركّي 
محتمٍل بإعادة إعمار حلب، ما دفع إيران 
واملطالبة  النفطّية  الشحنات  لتأخير 
بأموال خطوط االئتمان التي وُقّعت في 
 70 بسعر  طهران  وتطالُب   ،2022/5/8
دوالراً للبرميل فيما كانت تورده لسوريا 
بنحو 40 دوالراً«. وآخر الشحنات املعلنة 
في  كانت  بانياس  ميناء  وصلت  التي 
2023/1/10، وقُدّرت بنحو مليون برميل، 
كما وصلت ناقلتا غاز حمولتهما نحو 
وفد  زيارة  بعد  وذلك  طن.  آالف  أربعة 
»هيئة الصداقة السوريّة اإليرانّية« إلى 
دمشق واالتفاق على عودة توريد النفط 
والغاز، قبل زيارة الرئيس اإليرانيّ املرتقبة 

إلى دمشق.

منذ  جتاوزت  السوريّة  األزمة  باجململ 
بدايتها اجلغرافيا الوطنّية، لتكوَن خط 
الدولّية  القوى  بني  املباشرة  املواجهة 
الواضحة  مظاهرها  ومن  واإلقليمّية، 
االستهدافات  وكذلك  الوكالة«،  »حرب 
وجود  ملواقع  املتكررة  اإلسرائيلّية 
السالح  ومستودعات  اإليرانّية  القوات 
امليدان  وألّن  السوريّة.  األراضي  على 
األهمّيِة  بغايةِ  مرتبة  يحتل  السوريّ 
منه  خروجها  فإّن  لطهران،  بالنسبة 
يعني االنكفاَء السياسيّ وحتجيم دورها 
ليست  وهي  املنطقة،  مستوى  على 

مستعدةً لذلك.  

طهران واملسار التصاحلّي

موسكو  اجتماع  انعقاد  يقدم  لم 
في  وسوريا  وروسيا  تركيا  دفاع  لوزراء 
ملسار  النهائّية  الصيغَة   ،2022/12/28
أنقرة  ترويج  رغم  السوريّة،  األزمة 
بسقِف  واملبالغة  اجلديّة  النطالقته 
التوافقات فيه ألهداٍف انتخابّية. لتبدو 
أّن اإلدارةَ الذاتّية دخلت في مرحلةِ العدِّ 
العكسيّ في إطار تعاوٍن مشترٍك تركّي 

ــ سوريّ.

من املؤكد أّن مناطقَ شمال وشرق سوريا 
ليس  وهذا  كبيٍر،  ضغٍط  حتت  تعيش 
بجديٍد، بل يعودُ ذلك إلى بداية تأسيس 
اإلدارة الذاتية وقد تعايشت معه لدرجٍة 
جداً،  خطرة  مفاصل  وجتاوزت  كبيرٍة 
والتناقض التركيّ الكرديّ ميتد زمنّياً إلى 

عقودٍ طويلٍة تتجاوز األزمة السوريّة.

أستانة  منصة  رؤساء  قمة  بعد 
في  طهران  في  وإيران(  وتركيا  )روسيا 
2022/7/19 ومن بعدها القمة الروسّية 
ــ التركّية في سوتشي في 2022/8/5 
ساد االعتقادُ بأّن ثّمة توافقاً أمنّياً ناجزاً 
بني طهران وأنقرة برعاية روسّية، فيما 
لم تبدِ واشنطن موقفاً واضحاً حياله، 
التفاٍق  التوّصل  التوافقُ  ويستهدُف 
املسائل  حّل  شأنه  من  استراتيجيّ 
اخلالفّية، وأحدها القضية الكرديّة على 
مستوى املنطقة، ليكون ذلك منطلق 

حّل القضايا األخرى. 

في الوقت الذي صّعدت أنقرة تهديدها 
بشنِّ هجمات جديدة، قام وزير اخلارجية 
إلى  بزيارة  اللهيان  اإليرانيّ حسني عبد 
أنقرة في 2022/6/26، ثم إلى دمشق في 
2022/7/2. وقال أّن هدف الزيارتني »إحالل 
سوريا  بني  باملنطقة  واألمن  السالم 
تربطهما  دولتني  باعتبارهما  وتركيا 

عالقات مهمة مع إيران«.

االنتفاضة  بدأّت   2022/9/16 في 
إيرانّية  وبلدن  مدن  في  الشعبّية 
استشهاد  خلفّية  على  مختلفة 
الشابة جينا أمينيّ، وردت طهران بربط 
االنتفاضة بقوى خارجّية واتهمت أحزاباً 
كرديّة إيرانّية في إقليم كردستان العراق 
بدور مباشر فيها، وقصفت مواقع في 
 ،2022/9/28 في  عديدة  مرات  اإلقليم، 
في  قصفت  كما   ،2022/11/14 وفي 

.2022/11/21

وفي 2022/11/19 بدأت أنقرة ما سّمته 
واستهدفت  السيف«  »مخلب  عملّية 
والعراق،  سوريا  شمال  املواقع  عشرات 
وزعمت أّن ذلك ردٌ على تفجير اسطنبول 
في 2022/11/13، وبلغ القصف التركّي 
أقصى درجات التصعيد في 2022/11/23 
أي اليوم الذي عقدت فيه اجتماع اجلولة 

19 ملنصة أستانه.

هذه املعطيات فتحت اجملال التفاٍق بني 
طهران وأنقرة، يتضمن حتسني العالقات 
ـ السورية برعاية إيرانّية، وتعاوناً  التركّيةـ 
األحزاب  الستهداف  وعسكريّاً،  أمنّياً 
كردستان  إقليم  في  اإليرانية  الكرديّة 
بحملة  املرحلة  تلك  وتزامنت  العراق، 
التركّي  اإلعالم  من  مركزة  إعالمّية 
كرديّة  قوى  اتهام  مضمونها  واإليرانيّ، 
مسؤولّية مشكالت املنطقة، في إيران 
التصاحلّي  املسار  وسوريا. لكن  وتركيا، 
أخذ مسار آخر يخالف توجهات طهران 
إرهاصات  واستشعرت  روسّية،  برعاية 

حتجيم دورها في سوريا.

متغيرٌ طارئٌ وخالفاٌت عميقٌة

ثّمة متغير مهم طرأ على املشهِد في 
بافل  بزيارِة  ومتثل  سوريا  وشرق  شمال 
الوطني  »االحتاد  حزب  رئيس  طالباني 
لم  الذي  قامشلو،  إلى  الكردستانيّ« 
عابراً،  العسكريّ  الزي  ارتداؤه  يكن 
الزيارةَ  وتضمنِت   .2022/12/20 في 
رسائل عدة، فهي أول زيارة لرئيس حزب 
السوريّة.  األزمة  بدء  منذ  كردستانيّ 
واألهم في املسألة الثقُل الذي ميثل بافل 
السياسّية مع  عالقاته  طالباني جلهةِ 

طهران، مبقابل عالقة هولير مع أنقرة.

ـ  تفيدُ املعطياُت بتحوِّل التقارب السوريـّ 
التركيّ املوعود من منصة لتحالف تركّي 
جديدة،  خالفّية  مسألة  إلى  إيرانيّ،  ــ 
تثقُل األجندة اخلالفّية بني الطرفني، ومن 
ذلك التوتر بني أذربيجان وإيران، إذ تتهُم 
طهران بدورٍ تركيّ فيه، وسبق لطهران 
متهمة   ،2020/12/11 في  احتجت  أن 
أنقرة بتعزيز النوايا االنفصالّية لألذريني 
الرئيس  حديِث  على  ردٍ  في  اإليرانيني 
التركيّ عن تقسيم األذريني بني روسيا 
وإيران في القرن التاسع عشر. ومجدداً 
علييف  إلهام  األذربيجانيّ  الرئيس  قال 
في 2022/11/26: »يجب على من لديهم 
خطط خبيثة ضد أذربيجان أو تركيا أن 
وحده.  ليس  التركيّ  اجليَش  أنَّ  يعلموا 
اجليُش التركيّ ليس جيش تركيا فقط، 
إنّه جيشنا، وبنفِس الوقت، جيشنا هو 
يخططون  »من  وأضاف:  تركيا«.  جيش 
يهاجموننا  حدودنا  على  لالستفزاز 
ينسوا  أن  يجب  تخويفهم  يريد  ومن 
اتهاُم  ذلك  إلى  يضاف  مخططاتهم«. 
شؤونها  في  بالتدخل  ألنقرة  طهران 
الداخلّية والتواصل مع اإليرانيني اآلذريني 
ممن  العديد  ونقل  والتركمان،  واألتراك 
األراضي  إلى  التركّية  األراضي  دخلوا 

السوريّة، باسم الهجرة.

وتبدي طهران امتعاضاً من سماح أنقرة 
قاعدة  بإنشاء   2021 في  الناتو  حللف 
بوالية  الواقعة  العسكريّة  »كورجيك« 
واإليرانّية  العراقية  مالطية قرب احلدود 
وجمع  املراقبة  ألنظمةِ  واخملصصة 
على  واحتوائها  والدفاع،  املعلومات 
الصواريخ  اعتراض  ونظام  متقدم  رادار 

الباليستّية.

عن  أنقرة  حديث  اخلالفّية  النقاط  من 
دورٍ في إعادِة إعمارِ مدينة حلب، بتلزمي 
تعتبره  ما  بامللف،  التركّية  الشركات 
طهران تهديداً جلهودها طيلة عقٍد في 

حلب.

من املؤكد أّن العالقات التركّية - اإليرانّية 
وصلت منتهى درجات احلساسّية، بسبب 
حجم القضايا املتناقضة بينهما، ومن 
اإليرانيّ من لقاء  االنزعاج  بني مؤشرات 
اإليرانّي  الرئيس  زيارة  تأجيُل  موسكو 
وتأجيل  دمشق،  إلى  رئيسي  ابراهيم 
ولكن  أنقرة.  إلى  لرئيسي  أخرى  زيارة 
تغييراً  تفضالن  ال  وطهران  موسكو 
سياسّياً تركياً في االنتخاباِت القادمة. 
والتنمية  العدالة  حكومة  واعتمدت 
إبداء املرونة في املرحلة القادمة الجتياز 
االختالفات  واحتواء  االنتخابيّ  االختبار 
مرحلّياً. وميكن ربط مجمل هذه األحداث 
بدفع  املستعجل  غير  دمشق  مبوقف 
مسار التصالح واستثمار ذلك لتحقيق 
مكاسب سياسّية هي بحاجة ماّسة 

إليها.

حوار/ رفيق ابراهيم

وقد أجرت صحيفة روناهي حوارا معه، 
حيث أننا نقدم هذا احلوار كامالً:

 
-في اآلونة األخيرة كثر احلديث عن 

التقارب بني النظامني السوري 
والتركي، وخاصة بعد لقاء وزراء 

الدفاع في موسكو، كيف تنظرون 
إلى نتائج هذه اللقاءات؟

التقارب بني سوريا وتركيا هدفه ليس 
محاولة  هو  ولكن  فقط،  التطبيع 
العالقات،  في  الراكدة  املياه  لتحريك 
التي ساءت بني دمشق وأنقرة، فتدخلت 
بعض الدول العربية، ومن بينها اإلمارات 
النظر  وجهات  لتقريب  محاولة  في 
بني اجلانبني، وعلى مستوى املعلومات 
عديدة،  لقاءات  هناك  االستخباراتية، 
ومن ثم التقى وزراء الدفاع في موسكو، 
الشهر  في  لقاء  عن  حديث  وهناك 

املقبل بني وزير خارجية الدولتني.
ومع ذلك فمن املبكر، أن نؤكد أن هذه 
إيجابية  بنتائج  تأتي  قد  اللقاءات 
في  احلوارات  زالت  وما  ومباشرة، 
أمام  طويالً  املشوار  يزال  وال  بدايتها، 
اللقاءات  اجلانبني للتوصل لنتائج في 
اجلارية، النظام السوري يريد أن يعوض 
يتعامل  أن  وعليه  اخلاسرة،  حساباته 
أردوغان  أما  بواقعية،  الظروف  مع 
على  والعمل  االستفادة  يحاول  فهو 

مسألة  في  وخاصة  املصالح،  حتقيق 
وله  تركيا،  في  القادمة  االنتخابات 

حساباته اخلاصة أيضاً.
والنظام السوري يسعى ليكون له دور 
من  للواجهة  ويعود  ودولي،  إقليمي، 
جديد، وروسيا من خالل ضغطها حتاول 
وإقامة حتالفات جديدة  النظام،  تعومي 
وتركيا،  إليران،  يكون  املنطقة،  في 

وسوريا الدور األبرز فيها.
 

-ملاذا تصر موسكو على تناغم 
العالقات بني احلكومة السورية، 
والنظام التركي احملتل لألراضي 
السورية، وما هدفها من ذلك؟

منها  وجزء  املساومة،  حتاول  موسكو 
مرتبط برؤية اجلانبني السوري والتركي، 
حيث أن بني النظامني رؤيا مشتركة في 
محاربة قوات سوريا الدميقراطية، حيث 
وقد  اإلرهاب،  بأنها حتارب  تركيا  تدعي 
تتوافق رؤية النظام السوري في ذلك، 
الطرفني،  ولكن هناك هوة كبيرة بني 
ومدناً  مساحات  حتتل  تركيا  أن  حيث 
سورية، وتختلف رؤية النظام السوري 

دمشق  في  فالنظام  اجلانب،  هذا  في 
األراضي،  من  باخلروج  تركيا  يطالب 
االئتالف  هناك  وأيضاً  السورية،  واملدن 
ومقرها  املؤقتة،  واحلكومة  السوري، 
في تركيا، ولديهم مجموعات مرتزقة، 
هؤالء،  عن  بالتخلي  دمشق  وتطالب 
الذين يتلقون الدعم املباشر من تركيا، 
وهذه األمور ال بد من إيجاد حلول لها 
للتعامل مع املشهد، لذلك باعتقادي 
فإن التقارب بني أنقرة ودمشق، ما زال 
بعيد املنال، واألطراف املتحاورة يقدمون 
من  وجلها  الغريبة،  املقاربات  بعض 
أقل،  وال  أكثر،  ال  املصالح  أجل حتقيق 
ومنوذج تطبيع العالقات مع إسرائيل، ال 
ميكن تطبيقه مع سوريا، أو حتى  مع 
مصر، وإن كان الطرفان يريدان التقارب 
فعال، فيجب عليهما تصفير املشاكل 

بينهما.
ـ في حال حدوث أي تقارب بني أنقرة 
ودمشق، ولو فرضنا هدفه الرئيسي 
محاربة مشروع اإلدارة الذاتية، وقوات 

سوريا الدميقراطية، فما مصير 
عشرات اآلالف من مرتزقة داعش في 

مخيمات، وسجون اإلدارة الذاتية؟

هذا السؤال افتراضي، لكن باعتقادي 
أنه سيكون هناك نقاشات حول الكثير 
من املشاكل العالقة، لن يكون حلها 
سهالً، وستأخذ وقتاً طويالً، ومن هذه 
في  ووجودها  داعش  مسألة  املسائل 
سوريا، أو في مخيمات وسجون اإلدارة 

الذاتية، وبكل تأكيد النقاشات ستدور 
حول كيفية تفكيك الترابط التركي، 
أن  أرى  لكنني  املرتزقة،  مع  وعالقاته 
الهدف الرئيسي من التقارب التركي ـ 
السوري، كما قلت سابقاً، حتريك املياه 
قد  ثم  ومن  أوالً  اجلانبني  بني  الراكدة 
تستمر اللقاءات؛ ملناقشة الكثير من 

املشاكل العالقة.

-ما أوجه التوافق بني احلكومة 
السورية، والنظام التركي فيما 

يتعلق باإلدارة الذاتية، وهل 
ستستجيب أنقرة ملطالب دمشق 

باخلروج من املناطق، واملدن احملتلة، ما 
مدى إمكانية حتقيق ذلك برأيكم؟

فيما يخص أوجه التوافق بني النظامني 
الذاتية،  اإلدارة  حول  والسوري  التركي 
التركية  الرؤية  في  تطابق  هناك 
الذاتية،  اإلدارة  مشروع  جتاه  والسورية 
وبكل تأكيد إذا توافق الطرفان، سيكون 
املطالب  لبعض  استجابة  هناك 
تكون  وقد  اجلانب،  هذا  في  التركية 
جديدة،  وتفاهمات  مقايضات،  هناك 
هذا إن توافق الطرفان السوري، والتركي، 
وهناك عوائق ومصاعب تعترض عملية 
التقارب، ومنها إيران، التي، وإن لم حتقق 
مصاحلها، ستكون عائقاً، وستعطل، 

وتقف حجر عثرة أمام أي تقارب، وهناك 
قد  السوري،  اجلنوب  في  إيراني  تواجد 
تعمل  التي  كلها،  احلسابات  يخلط 
السوري،  والنظامان  روسيا،  عليها 

والتركي.

ـالتقارب واالتفاق املرتقب يخلط 
الكثير من األوراق خاصة في العالقات 
األمريكية التركية، ومن ثم األمريكية 
اإليرانية، في ظل بروز الروسي العباً 
رئيسياً، هل ستكون هناك مواقف، 

وتقاربات مميزة جديدة؟

بجدية،  املشهد  يراقبون  األمريكان 
وكما هو معلوم لهم دور أساسي في 
املقاربات كلها، وهم يفشلون أي تقارب 
سوري، تركي، العتبارات كثيرة، ومنها 
التحرك الروسي، الذي ال حتبذه أمريكا 
في هذا اإلطار، وهي لديها حساباتها، 
ولكن ما أنا واثق منه، هو احلدود، التي 
الكبيرة  والتضحيات  بالدم،  رسمت 
التسويات  ألن  هي،  كما  ستبقى 
ليست مرتبطة بامللف الكردي فقط، 
وتقاربات  مبواقف  مرتبطة  لكنها 
على  تأثيرها  لها  ستكون  عديدة، 
التطبيع  أن  وباعتقادي  احللول،  جميع 
بني دمشق وأنقرة ال زال بعيد املنال، ألن 

كل طرف له حساباته اخلاصة.

وأزمة  كارثة،  ـ  أحمد  كوباني/ سالفا 
إنسانية يعيشها املاليني من السوريني؛ 
ألكثر من ثالثة أعوام، وسط مواصلة 
دولة االحتالل التركي سرقة حصتهم 
من مياه نهر الفرات وحبسها، وسط 
تركيا  به  تقوم  ملا  مخز؛  دولي  صمت 

من اعتداءات وخروقات.
فمنذ مطلع شهر شباط لعام 2021، 
سرقة  تواصل  التركي  االحتالل  ودولة 
حصة السوريني من مياه نهر الفرات، 
األمر الذي أدى إلى خلق أزمة إنسانية 
مخزون  تراجع  نتيجة  املنطقة،  في 
البحيرات في السدود، والصعوبة في 
توفير الكهرباء، وإرواء األراضي الزراعية، 
الفرات  نهر  منسوب  انخفض  حيث 
مرة  ألول  ونصف،  أمتار  ستة  مبعدل 
في تاريخ املنطقة، وظهور العديد من 
مسبقاً  كانت  التي  اجلافة،  املناطق 
جزءاً من هذا النهر، حيث انخفض إلى 
أقل من 200 متر مكعب، أي وصل إلى 
والذي  الثانية،  في  مكعباً  متراً   160
من املفترض أن تبلغ حصة سوريا من 
املياه القادمة من اجلانب التركي بنحو 

500 متر مكعب في الثانية الواحدة.
من  الفرات  نهر  مياه  حبس  ويعد 
جانب احملتل التركي خرقاً لالتفاقيات، 
على  تنص  التي  الدولية،  واملعاهدات 

»حماية توزيع املياه للدول الواقعة على 
السوريني  بحرمان  وذلك  الفرات«،  نهر 
حصتهم من مياه نهر الفرات، وهناك 
اتفاقية موقعة، بني سوريا وتركيا عام 

1987، في هذا الشأن.
حبس  في  تركيا  محاوالت  وتأتي 
من  املاليني  وحرمان  الفرات،  نهر  مياه 
السوريني من مياه نهر الفرات، في إطار 
محاولتها، ومساعيها الرامية لزعزعة 
وشرق  شمال  مناطق  واستقرار  أمان 
سوريا، لتهجير سكان املنطقة، وذلك 
ومساعيها  محاولتها،  فشل  نتيجة 
الرامية للنيل من إرادة شعوب شمال 

وشرق سوريا.

كارثة حقيقية تواجه شعوب 
املنطقة

اإلداري  لصحيفتنا  حتدث  ذلك  حول 

لسد روج آفا )تشرين( حمود احلمادين، 
إلى  الفرات وصل  قائالً: »منسوب نهر 
الذي  األمر  جداً،  متدنية  مستويات 
اخلدمة  من  السد  خروج  إلى  يشير 
بشكل نهائي، إذا استمر الوضع على 
منسوب  فمستوى  اآلن،  عليه  هو  ما 
نهر الفرات هبط ألكثر من ستة أمتار 
ونصف؛ ما يؤدي إلى عجزنا في تغطية 
ومياه  الكهرباء،  من  املنطقة  حاجة 

الشرب«. 
»يواجهون كارثة  وأكد احلمادين: أنهم 
انخفاض  حيال  حقيقية  إنسانية 
فقط  عنفتان  هناك  املياه،  منسوب 
قلة  بسبب  تعمالن  ستة،  أصل  من 
منسوب املياه، حيث مت استنزاف اخملزون 
املائي في البحيرات، وبلغت الطاقة أدنى 
مستوياتها، ما أثر بشكل كبير على 

توليد الكهرباء، والري، ومياه الشرب«.
املياه  منسوب  »قلة  احلمادين:  وتابع 
ذلك  ويدرك  حقيقية،  كارثة  يسبب 
الدولي،  والتحالف  الدولي،  اجملتمع 
ولكنهما ال يتدخالن من أجل مصاحلها 
بحاجة  اآلن  ونحن  التركي،  احملتل  مع 
نهر  مياه  ضخ  إعادة  إلى  ماسة 
الطبيعي،  لوضعها  لتصل  الفرات 
حتى نستطيع القيام بتوليد الطاقة 
الكهربائية، وري املزروعات، والوقوف في 

وجه الكارثة البيئية احملتملة، األوضاع 
اآلن سيئة للغاية، وخاصة أن األمطار 
كبرى  مشكلة  سبب  ما  تأخرت؛ 

للمزارعني«. 
وأوضح احلمادين: »إن انخفاض منسوب 
املياه أدى إلى إيقاف املضخات عن العمل، 

االعتماد  إلى  باألهالي  دفع  الذي  األمر 
مضخاتهم  أو  الصهاريج،  مياه  على 
مباشرة  النهر  في  ووضعها  املؤقتة، 
لتأمني مياه الشرب ما ينعكس سلباً 
على صحتهم، ويزيد من انتشار حاالت 
استخدامهم  جراء  لديهم  التسمم 

ملياه غير صاحلة للشرب«.

قلة املياه تعطل عمل العنفات

)تشرين(  آفا  روج  احلمادين: »سد  وبني 
عند  ميغا   630 توليد  على  قادر  غير 
تشغيل ست عنفات، لكن التشغيل 

نقوم  اآلن  الثلث،  عن  يقل  احلالي 
الكهرباء  لتوليد  عنفتني  بتشغيل 
لكل  ميغات  ثماني  توليد  مبقدورها 
عصراً،  اخلامسة  الساعة  من  عنفة 
وحتى الساعة العاشرة، تستفيد منها 
مناطق شمال وشرق سوريا، العنفات 
بطاقة وجاهزية جيدة، ولكن األمر الذي 

  . ينقصنا هو الوارد املائي«
تركيا  »حرمان  أن  إلى  احلمادين  ولفت 
السوريني من حصتهم من نهر الفرات 
أمر غير مبرر وخطير، فتركيا حتارب أبناء 
بحرمان  اخلاصة  حربها  عبر  املنطقة، 
املنطقة من حصتها من نهر الفرات، 
فيها،  خانقة  وأزمة  جتويع  حالة  خللق 
بالهجرة، لكننا نأسف من  والتفكير 
الصمت الدولي اخملزي، وصمتهم هذا 
غريب، وال تفسير له حيال االنتهاكات 
واالتفاقيات،  للمعاهدات،  تركيا  وخرق 
التي تنص على حماية حقوق اإلنسان 

وسيادة الدول«. 
واختتم اإلداري لسد روج آفا )تشرين( 
حمود احلمادين حديثه بالقول: »نناشد 
املنظمات اإلنسانية، ومنظمات اجملتمع 
املدني، واملنظمات احلقوقية، بالضغط 
لضخ  التركي  االحتالل  دولة  على 
نهر  مياه  من  املقررة  سوريا  حصة 

الفرات«.  

 على األرِض أيٌّ من الخطوات التي ُيفترض أن تمَّ االتفاق في اجتماع موسكو بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا، وتبادل الجانبان التصريحات 
ً
ترجم عملّيا

ُ
لم ت

المتناقضة، ففيما ترّوج أنقرة النطالِق فعلّي للمساِر التصالحّي شددت دمشق على االنسحاِب التركّي، ليبقى موقف طهران محّل التحوِل الواضح، بعدما كانِت 
 تحجيم دورها في سوريا.

ُ
 المسار الحالي يستهدف

ّ
ها تستشعر أن

ّ
 للحديِث عن التصالح، إذ إن

َ
المبادرة

ليس  السوري هدفه  التركي  التقارب  أن  السياسية طارق فهمي،  العلوم  األستاذ في  أكد 
التطبيع، ولكنه محاولة لتحريك المياه الراكدة في العالقات، التي ساءت بين أنقرة ودمشق، 
 في 

ً
تطابقا هناك  أن  وأوضح،  ذلك،  من خالل  تحقيق مصالحها  تركيا هدفها  أن  إلى  وأشار 

الرؤية التركية السورية حول إفشال مشروع اإلدارة الذاتية.

طارق فهمي: فحوى تقارب النظامين السوري والتركي مصالح وغاياتالمسار التصالحّي.. حماسة تركّية وحساسية إيرانّية

حمود الحمادين: قطع المياه حرب أخرى لدولة االحتالل التركي تجاه شعوب شمال 
يا وشرق سور
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رفيق إبراهيم

بات من املعلوم لنا جميعاً بأن الروس 
املمكنة  الوسائل  وبشتى  يحاولون 
السوري  النظامني  بني  تقارب  إحداث 
والتركي، ولكن روسيا يبدو أنها تتغابى 
أي  النظام في سوريا ال ميتلك  أن  عن 
قرار ألنه  أي  احلرية إلصدار  هامش من 
مصادرة  قراراته  ألن  أصالً،  ميلكه  ال 
حتماً من إيران التي فعلت فعلتها في 
األزمة السوريّة، شأنها شأن تركيا التي 
عصفت مبطالب الشعب السوري في 

احلرية والعيش الكرمي.

قرار حكومة دمشق ُمصادر من 
ِقبل طهران وموسكو

اإليرانيون وحتى ما قبل األزمة السوريّة 
وواردة  شاردة  كل  في  يتدّخلون  كانوا 
بسوريا، ولكنهم بعد عام 2011 باتوا 
بالوقوف  السوري  املشهد  يتصدّرون 
مع نظام دمشق في كل ما جرى على 
السوري  والنظام  السوريّة،  الساحة 
حتى  إذنه  دون  من  التحرك  ميكنه  ال 
فإن  لذلك  الصغيرة،  التفاصيل  في 
محاوالتها  من  الرغم  على  موسكو 
والسوري،  التركي  الطرفني  بني  اجلمع 
التفاهم بني  إيجاد نوع من  ال ميكنها 
بإمكاننا  به روسيا  اجلانبني، وما تقوم 
والطرف  الضائع،  بالوقت  تسميته 
وعبر  ولكنه  متاماً،  ذلك  يُدرك  التركي 
هذه اللقاءات التي قد يطول أمدها على 

أمل أنها ستؤثر على الشارع التركي 
إلحداث تعاطف وكسب األصوات في 

االنتخابات القادمة. 

مع  الروس  تشارك   2015 عام  وبعد 
القرارات  السيطرة على  اإليرانيني في 
شريكاً  لتصبح  دمشق،  من  الصادرة 
فعلياً مع إيران، وهي التي ساهمت في 
بقاء النظام بعدما كان أقرب للهزمية 
والسقوط، فأنشأ قاعدة ضخمة في 
حميميم مبحافظة الالذقية مسقط 
رأس الرئيس السوري بشار األسد، وكان 
الهدف من ذلك ملنع سقوط الساحل 
الشيء  للنظام  يعني  الذي  السوري 

الكثير.

النظام التركي يُراوغ لكسب 
املزيد من الوقت

عن  عاجز  تركيا  في  احلاكم  النظام 
املعضلة  حل  في  جديد  أي  تقدمي 
السوريّة، حتى في التأثير على النظام 
 2254 األممي  القرار  وقبول  السوري 
أواخر  في  األمن  مجلس  عن  الصادر 
من  الكثير  هناك  وكانت   ،2015 عام 
بنود  السوري  النظام  بقبول  احملاوالت 
احملاوالت  تلك  كل  ولكن  القرار،  ذاك 
كانت تبوء بالفشل، نتيجة رفضه ملا 
تضمن القرار جملًة وتفصيالً، وما هو 
أمرٌ مفروغ منه بأن النظام في دمشق 
حكم  في  أحد  مشاركة  يقبل  ال 
سوريا. أردوغان لديه حساباته اخلاصة 
وليس  األبواب،  على  باتت  واالنتخابات 
وإضاعة  واملناورة  املراوغة  أمامه سوى 
األمنية،  اللقاءات  من  فكثّف  الوقت، 
وكان اللقاء األخير على مستوى وزراء 
لقاءات على  تكون هناك  وقد  الدفاع، 
على  ثم  ومن  اخلارجية،  وزراء  مستوى 
مستوى الرئاسة، ويسعى أردوغان من 
الوصول  الوقت حلني  إلطالة  ذلك  كل 
وأيضاً  القادمة،  التركّية  لالنتخابات 
يحاول أردوغان أن يلعب دوراً في احلرب 
لتلميع  وإنهائها  الروسية  األوكرانية 
مواقفه  نتيجة  ساءت  التي  صورته 
السلبية من جميع القضايا في العالم 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحاول 

مع  مميزة  عالقات  إقامة  عبر  أردوغان 
روسيا الضغط على واشنطن، إلعادة 
املتحدة  الواليات  مع  اجليدة  العالقات 
األمريكية، واحملاولة في قطع العالقات 
وقوات  الذاتية  اإلدارة  مع  األمريكية 
ضد  حربهم  في  الدميقراطية،  سوريا 
أجل  من  تركيا  تدعمه  الذي  اإلرهاب، 
وهذا  املنطقة،  في  مصاحلها  حتقيق 

األمر ال يقبل القسمة على اثنني. 

األزمات الداخلية ستؤدي خلسارة 
أردوغان وحزبه االنتخابات

تركيا لديها العديد من األزمات الداخلية 
وعلى رأسها األزمة االقتصادية، وهذه 
األزمة قد تكون القشة التي قصمت 
املُقبلة،  االنتخابات  في  البعير  ظهر 
في  وحزبه  أردوغان  خلسارة  تؤدي  قد 
أمريكا  بأن  يعلم  وأردوغان  االنتخابات، 
رفع  في  املساهمة  بإمكانها  وحدها 
وإيقاف  بتركيا،  االقتصادية  السوية 
وأردوغان  التركّية،  الليرة  تراجع  نزيف 
يعلم أيضاً بأن بوابة العبور إلى أمريكا 
هي إسرائيل، لذلك قام بخطوات أولها 
تل  مع  الدبلوماسية  العالقات  إعادة 
السفيرة  أوراق  اعتماد  قبول  ومت  أبيب، 

اإلسرائيلّية اجلديدة في أنقرة.

صدمته  وبعد  بوتني  الروسي  الرئيس 
بأوكرانيا يحاول اإليحاء بأن لديه بعض 
خاللها،  من  اللعب  وبإمكانه  األوراق 
ومنها الضغط باجتاه التوصل إلى اتفاق 

بأن  أنقرة ودمشق، ليقول للعالم  بني 
روسيا ما زالت قوية، في حني أن العالم 
أجمع بات يعلم بأن جميع أوراق بوتني 
قد احترقت حتى في سوريا، والتي باتت 
ورقة إيرانية بامتياز، وبخاصٍة أن بوتني 
اضطر إلى التوسل لإليرانيني للحصول 
على املُسّيرات الستخدامها في احلرب 

على أوكرانيا.

 

التطبيع بني النظامني لن يأتي 
بشيء جديد

بني  التقارب  من  اإليراني  املوقف 
احلكومة السورية والنظام التركي قد 
مشروعها  بتمرير  لتركيا  يسمح  ال 
في سوريا، ألن أي اتفاق بني النظامني 
لتركيا  سيسمح  والسوري،  التركي 
سوريا،  في  نفوذها  مناطق  بتوسيع 
وإيران ال حُتبذ ذلك، ألنها ومنذ دخولها 
األراضي السوريّة عملت على التغيير 
الدميغرافي في مناطق سيطرتها، ولن 
مناطق سيطرتها  نازحي  إعادة  تقبل 
الذي  ما  هنا  والسؤال  إليها،  بالعودة 
ستقدمه تركيا وهي بحالة اقتصادية 
يُرثى لها حلكومة دمشق؟ وبخاصٍة أن 
أمريكا والدول الغربية ترفض التطبيع 

مع النظام السوري. 

بني  تطبيع  أي  أن  هذه  واحلال  األرجح 
النظامني السوري والتركي لن يتمكن 
من تغيير األوضاع الصعبة في سوريا، 
من جميع النواحي االقتصادية وإعادة 
السوريني  الالجئني  وعودة  اإلعمار 
املنتشرين في دول العالم، كما أنها لن 
السوريّة،  لألزمة  إيجاد حل  تستطيع 
مصاحلها  حتقيق  حتاول  تركيا  ألن 
واالستفادة من التقارب للحصول على 
أصوات انتخابية، وعلى حكومة دمشق 

أن تُدرك ذلك جيداً.

الرئيس  سعي  جداً  الغريب  ومن 
الروسي لتطبيع العالقات بني دمشق 
على  يجري  ما  يتناسى  وهو  وأنقرة، 
اجلادة  احملاولة  األوكرانية، وعليه  األرض 
في إيجاد مخرج للخروج من أوكرانيا 
أن  وبخاصٍة  املمكنة،  اخلسائر  بأقل 
لم  روسيا  بأن  املاضية كشفت  األيام 
تعد تتحمل مآالت احلرب في أوكرانيا، 
وباتت كما يبدو بأنها عاجزة عن حتقيق 
األهداف التي عزّت أوكرانيا من أجلها. 

ترتيب األوراق بين دمشق وأنقرة محاولة روسّية في 
التي األوقات الضائعة العجاف  هذه  من  عشر  قبل 

أعمارنا  ربيع  وابتعلت  بنا،  مرت 
وأجمل أحالمها، كان الرئيس التركي املتورم 
حد التخمة بأضغاث أحالمه االمبراطورية، 
جنوبا  متفحصا  أمانيه  روابي  على  يقف 
مستطلعاً أقصر الطرق إلى األموي، ليؤدي 
شريف(  )شام  رحاب  في  صالته  فيها 
ليعلن  فقط،  وقت  مسألة  املسألة  وكأن 
صهوة  ويعتلي  اإلمبراطوري  الصفر  ساعة 
ويتقدم  وهناك  هنا  املقبورين  أجداده  جواد 
إنكشاريته فاحتا البالد فارضا فروض الطاعة 

على العباد.

العجاف،  العشر  انقضاء  وبعد  اليوم، 
القيصر  أردوغان هنا وهناك، متملقا  يترنح 
رحلة  بطاقة  متنحه  جناة،  بقشة  ميده  لكي 
سياحية إلى دمشق، يقدم فيها ما تتطلبه 
املصاحلة من أوراق وثبوتيات تبرؤه من اجلرائم 

املرتكبة قبل تاريخ صدور العفو الرئاسي.

شاشات  نتابع  جميعا  ونحن  املفارقة 
إخباريات  بينها  ومن  املتنوعة،  اإلخباريات 
نالحظ  فإننا  والتركي  السوري  النظامني 
كال  ميارسه  الذي  والرياء  الكذب  حجم 
خلفية  على  شعبيهما،  على  النظامني 
النظامني،  بني  )التاريخية(  املصاحلة  هذه 
الهرولة  هذه  دمشق  نظام  يعتبر  فبينما 
مثل  متاماً  تاريخيا،  نصرا  نحوه  التركية 
القرى  كل  )التاريخية( ضد  انتصاراته  كل 
وأهاليها  سوريا  مناطق  كل  في  والبلدات 
التي  الكرامة،  احلرية  أماني  من  إال  العزل 
فإن  حلم،  ليلة  ذات  مشاعره  دغدغت 
بأنه  يعتقد  وباملثل  أيضا  أردوغان  نظام 
اجللوس  مبجرد  تاريخيا  نصرا  سيحقق 
نصر  أيضا  وهو  السوري،  النظام  رأس  مع 
السابقة  أردوغان  انتصارات  لكل  شبيه 
تركيا،  داخل  املعارضة  الشرائح  كل  ضد 
جماجم  على  جاء  تاريخي  نصر  هو  قل  أو 
نتيجة  نحبه  قضى  سوري  إنسان  مليون 
كل  سيحول  بأنه  ملرتزقته  أردوغان،  خداع 
حمراء  خطوط  إلى  السورية  اجلغرافية 
فتحولت كل سوريا إلى أرض حمراء مروية 
مثلما  ومرتزقته،  أردوغان  أكاذيب  بضحايا 
سروج  مدينة  شباب  على  أردوغان  انتصر 
من  وغيرها  روبوسكي  قرية  في  والفقراء 
كما  حلمت  التي  الكردية  والبلدات  املدن 
الكرامة.  و  باحلرية  الفقراء  السوريني  كل 
حلضن  والعودة  )التاريخية(  املصاحلة 
أنقاض  على  املفلسني  اتفاق  )الوطن( هي 
الذي نفذ  جتارتهما اخلاسرة، فنظام دمشق 
لن  البلد(،  نحرق  أو  )األسد  مقولة  حرفيا 
النجاة  قشة  األحوال  من  حال  بأي  يكون 
مطالب  بدعم  يتبجح  كان  الذي  للنظام 
الشعب السوري ليال نهارا، حتى وصل إلى 
مشارف الهاوية وأخذ جنمه باألفول بشكل 
فعلي، واحلقيقة الساطعة على صدر الزمن 
وبالتالي  يعطيه،  ال  الشيء  فاقد  أن  تقول 
كال النظامني املفتقدين لعوامل االستقرار 
البعض  بعضهما  يفيدا  لن  االستمرار  أو 
عوامل  من  عامل  أي  نفسيهما  منح  في 
أسس  بنى  من  ألن  االستمرار،  أو  االستقرار 
من  الفقراء  وجماجم  هياكل  على  حكمه 
في  سيغرق  بأنه  يعلم  عليه  شعبه  أبناء 
بركة دماء ضحاياه، هذا منطق التاريخ وهذا 

برد اليقني.

قد  اللحظية  واحلسابات  التوازنات  بعض 
تطيل في عمر هذا النظام أو ذاك، والتاريخ 
سيكون  احملتم  املوت  لكن  باألمثلة،  ذاخر 
مصير كل نظام فقد مشروعيته الوطنية 
السقوط  مصيره  وسيكون  والشعبية، 
حتى  القوة،  عوامل  عليه  ظهرت  مهما 
ال  فإنها  اجلامحة،  القوة  مالمح  ظهرت  إذا 
هذا  املوت،  قبل  ما  صحوة  كونها  تتعدى 
قانون ثابت ال أحد قادر على تغييره أو النفاذ 
تفاحة  الذي جعل  كالقانون  متاما  إنه  منه، 

نيوتن تسقط وال تطير.

أردوغان إذ يعود إلى 
حضن )الوطن(

مصطفى بالي

آخر الكالم

أكثر من مليون شخص  يعاني  حيث 
في مدينة احلسكة وريفها أزمة خانقة 
في احلصول على املياه، وال سيما بعد 
احتالل تركيا مدينة سري كانيه التي 
املياه  إلى قطع  واآلخر  احلني  بني  تلجأ 
املصدر  تعدّ  التي  علوك،  محطة  من 
الرئيسي، الذي يغذي املنطقة، بهدف 
إلى  يؤدي  ما  املنطقة؛  استقرار  ضرب 
أزمة إنسانية كبيرة، ويحرم األهالي في 
احلصول على مياه شرب نظيفة وآمنة.

مشروع استجرار املياه إلى خزانات 
احلمة

إن اإلدارة الذاتية بصدد تنفيذ مشروع 
للشرب  الصاحلة  املياه  جلر  جديد 
املشروع  هذا  وبخصوص  للمدينة، 
حتدثت صحيفتنا »روناهي« مع الرئيسة 
احلسكة  في  املياه  ملديرية  املشتركة 
بداية  في  أشارت  التي  صبري«،  »نوار 
حديثها إلى: »أن املشروع هو حفر 20 

بئراً جنوب مدينة عامودا في سنجق 
سعدون، وكندور، بهدف استجرار املياه 
توزيعها  ثّم  ومن  احلّمة،  خزانات  إلى 
حسب  احلسكة  مدينة  أحياء  على 
يتجاوز  ال  وسطي  بواقع  القطاعات، 

أسبوعاً لكل قطاع ».

احلسكة  إلى  املياه  جر  مشروع  ويعدّ 
تنفذه  الذي  الثالث،  هو  عامودا،  من 
اإلدارة الذاتية، بدائل عن محطة علوك 
اخلاضعة لسيطرة احملتل التركي بريف 

مدينة سري كانيه.

احلّمة  آبار  مشروع  كان  األول،  البديل 

وكان  احلسكة،  مدينة  غربي  شمال 
من املقرر أن يؤمن نحو 50 باملائة من 
حاجة احلسكة ملياه الشرب. أما البديل 
مشروع  على  العمل  فكان  الثاني، 
استجرار مياه الفرات، من ريف دير الزور 

إلى احلسكة.

ولكن مشروع مياه الفرات يغطي 15 
– 20% فقط من حاجة املدينة، بسبب 
ضعف واردها املائي إلى جانب خزاناتها، 
التي حتتاج إلى تعديل، باإلضافة لبعض 

أعمال صيانة وتأهيل.

ً طول االستجرار ستون كيلو مترا

وعن آلية استجرار املياه وطول املشروع، 
املشروع هو بحدود  نوار: »مسار  بينت 
60 كم، وسيتم نقل املياه عن طريق 
وفق  الشرب  مياه  لنقل  قساطل، 

املعايير الدولية إلى احلسكة«.

وأضافت نوار: »املشروع سينهي معاناة 
التقنني،  بقاء  مع  احلسكة،  في  أهلنا 

التي  علوك،  مياه  حملطة  بديل  وهو 
وليس  إسعافياً،  حالً  باألساس  كانت 
قد  االستراتيجي  فاحلل  استراتيجياً، 
نهر  مياه  استجرار  مشروع  في  كان 
له،  األساس  حجر  وضع  الذي  دجلة، 
ومدته عشر سنوات، وكان مدعوماً من 

جهات خارجية«.

وتابعت: »إن املشروع ال يؤثر على املياه 
اجلوفية؛ ألن احلوض املوجود في عامودا 
هو احلوض نفسه، في منطقة علوك، 
بالرغم  املياه  مستوى  يتأثر  لم  حيث 

من استخدام آبار علوك منذ 15 سنة 
املياه  منسوب  ينخفض  ولم  تقريباً، 

اجلوفية«.

واجلهات  املشروع،  تكلفة  عن  أما 
»املشروع  نوار:  تؤكد  له  الداعمة 
تتحمله اإلدارة الذاتية بشكل كامل، 
دون وجود أي دعم مقدم من املنظمات 
الدولية اإلغاثية العاملة في املنطقة، 
وتقدر التكلفة حسب نوع القساطل، 
 40 إلى   20 من  تكلفة  األعلى  ألنها 

مليون دوالر«.

»فريال  - حولت  محمد  آغا/ أمل  جل 
التابعة  آغا  جل  ناحية  في  عباس« 
بور  أرض  قطعة  قامشلو،  ملقاطعة 
خاصة بعائلتها إلى أرض زراعية، تزرع 
االكتفاء  من  كنوع  اخلضروات  فيها 
االقتصادية  األوضاع  ظل  في  الذاتي، 
للسلع  الكبير  واالرتفاع  املتدهورة، 

مبختلف أنواعها.

فال تزال البالد تتأثر بشكل سلبي باألزمة 
االقتصادية، ولم تتعاَف بعد من احلرب، 
واحلصار، وما خلفته من واقع معيشي 
صعب، وتشهد املنطقة كباقي مناطق 
سوريا ارتفاعاً في املواد كافة وخاصًة 
الغذائية منها، والتي ال ميكن للمواطن 
االستغناء عنها، لذا يلجأ الكثيرون إلى 
االعتماد  أو  التقشف،  سياسة  اتباع 
بعض  على  احلصول  في  الذات  على 
احلاجيات الرئيسية، إما بتربية املاشية، 
والدواجن، أو بزراعة اخلضار، وهذا حال 

الريفية،  املناطق  في  وخاصًة  الكثير، 
الرئيسية،  األسس  فيها  تتوفر  والتي 

التي تقوم عليها هذه املهن.

ال سبيل سوى استغالل ما هو 
موجود

غالبية  يعتمد  آغا،  جل  ناحية  في 
املواطنني إلى استغالل ما هو موجود، 
فرضها  التي  التكاليف،  تخفيف  في 
زراعة،  من  املتذبذب،  املعيشي  الوضع 
املرأة  عباس«  »فريال  املواشي،  وتربية 

من  والثالثني  اخلامسة  تخطت  التي 
دفع  أطفال،  ألربعة  أم  وهي  عمرها، 
املعيشة،  صعوبة  نتيجة  األمر  بها 
صغيرة  أرض  قطعة  استغالل  إلى 
متتلكها، وزراعة اخلضار بأنواعها لسد 

رمق العيش والتخفيف من التكاليف، 
التي أصبحت تثقل كاهلها، وعن هذا 
قالت فريال: »يعمل زوجي  عامالً وعلى 
الرغم من أنه يسعى جاهداً إلعالتنا، 
إال أن صعوبة املعيشة، وارتفاع األسعار 
بتحويل  قمت  لذا  ذلك،  دون  حالت 
قطعة األرض، والتي لم نكن نستفيد 

منها، وزرعها بأنواع اخلضروات كافة«.

األرض املعطاء

وتابعت فريال: »منذ زراعتي هذه األرض، 
أي قبل ثالث سنوات من اآلن، لم أجلأ إلى 
معدودة،  مرات  سوى  اخلضرة  محالت 
ألني أزرع كل شيء في موسمه، اخليار، 
اخلس،  وحتى  والباذجنان،  وامللفوف، 
أقدم  أني  وحتى  اخلضار،  من  وغيرها 
مبادرة  في  واجليران  لألهل،  الفائض 
سمعنا  طاملا  كرمية  األرض  إنسانية، 
العبارة، وبالفعل هي تدر علينا  بهذه 
اخليرات على الرغم من مساحتها، التي 

ال تتجاوز عشرة أمتار«.

تقضي فريال في أرضها ساعات، فهي 

حترث، وتسقي: »ال ميكن أن حتصل على 
أن  دون  مجال  أي  في  مرضية  نتيجة 
تبذل اجلهد، عليَّ العمل لساعات في 
احلقل ألجني في األخير اخليرات املرجوة، 
السنوات  وفي  املنطقة،  في  اجلميع 
إلى  جلأ  قد  األزمة  نتيجة  املاضية 
الزراعة، وتربية املاشية، وخاصًة كوننا 
األساليب  إحدى  هذه  الريف،  سكان 
نحصل  أننا  عدا  الواقع،  نواجه  كي 
على كفايتنا من احملاصيل، فإن العمل 
يعطي دفعاً معنوياً لإلنسان، ويجعل 
في  منتج  فرد  أنه  على  مكانة  له 

اجملتمع«.

املرأة الريفية واالقتصاد احمللي

وعن أهمية املرأة الريفية في االقتصاد 
أساس  هي  »املرأة  فريال:  قالت  احمللي 
غالبية  عاتقها  على  ويقع  الريف، 
الرجل،  دور  ننكر  ال  الريفية،  األعمال 
ولكن للمرأة مكانة مهمة، وأساسية 
في االقتصاد احمللي، وبجهودها وعملها 
املواشي،  تربية  االقتصاد،  هذا  يزدهر 
أمور  جلها  األراضي،  وزراعة  والدواجن، 
دلَّ  وإن  يومنا هذا،  إلى  املرأة  بها  تقوم 
هذا على شيء، فإنه يدل على عظمة 

وجودها، وخبرتها«.

"نوار  الحسكة  في  المياه  لمديرية  المشتركة  الرئيسة  كشفت   - قامشلو  روناهي/ 
صبري"، عن تنفيذ مشروع الستجرار مياه الشرب من ريف عامودا إلى مدينة الحسكة 

بكلفة تقدر بأربعين مليون دوالر أمريكي.

اإلدارة الذاتية تعمل على استجرار مياه الشرب 
يف عامودا إلى الحسكة من ر

في مواجهة الواقع االقتصادي تصبح زراعة الخضروات المحلية 
سنداً للعيش


