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لجنة الصحة بالرقة: المتحور الجديد 

يصل لألطفال ويتوجب أخذ الحذر

الرقة/ المهند عبد هللا - بحسب هيئة الصحة في 
مدينة الرقة يشهد تطور فيروس كوفيد 19 إلى 
دلتا ودلتا بلس شديد العودة وسريع االنتشار، 
إلى األطفال دون سن  المتحور  وقد وصل هذا 

15 من العمر.
المضادة في جسم اإلنسان  ونظًرا ألن األجسام 
ضد  الهامة  الدفاعية  المناعة  خطوط  أحد  هي 
فيروس كورونا المستجد، فإن انخفاض أعدادها 
على  يحتم  القادمة  األشهر  خالل  الجسم  في 
كورونا  فيروس  اللقاحات ضد  تلقي  المواطنين 

المستجد لمن لم يأخذ اللقاح ضد هذه الجائحة. 
صحيفتنا  التقت   19 كوفيد  تطور  وعن 
الصحة  للجنة  المشتركة  بالرئيسة  »روناهي« 
بالرقة الدكتورة زينة الحسن التي قالت: »يشهد 
هذا المرض تطوراً للمتحور دلتا الموجة الرابعة 
األخيرة،  اآلونة  في  ينتشر  الذي  بلس  ودلتا 
وتتنوع الحاالت من البسيطة إلى المتوسطة إلى 
النفس  خالل  من  الموجة  هذه  وتنتشر  الشديدة 

االعتيادي«.

رسعة االنتقال واالنتشار

بلس  ودلتا  دلتا  الموجة  وتابعت: »وفيما يخص 
ضمن  وتنتقل  والعدوى  االنتقال  بسرعة  تتميز 
ثالثة  من  التباعد  بوجود  حتى  الواحدة  الغرفة 
والنفس  المتطاير  ذات  عبر  أمتار  أربعة  إلى 
اإلصابات  من  الموجة  هذه  وتتميز  االعتيادي 

بفيروس دلتا من خفيفة إلى متوسطة«.
مبينةً بأنه فيما يخص مركز كورونا التخصصي 
الموجودة  المرضية  والحاالت  الرقة  مدينة  في 
فيه بين 30-32 مريض مقيمين في جناح العناية 
الفائقة بكوفيد19 وتختلف درجات المرض لدى 

المصابين. 
العالج  المرضى  هؤالء  »ويتلقى  وتابعت: 
التهابية  أدوية  من  الجائحة  لهذه  المخصص 
وأدوية منشطات وفيتامينات وسوائل مضبوطة 
خطة  ضمن  المحددة  والشوارد  بالفيتامينات 

والمنافس  األوكسجين  إلى  باإلضافة  العالج، 
المرضى  بعض  يحتاجها  قد  التي  االصطناعية 
تحدث  التي  الحرجة  اإلصابة  درجات  حسب 

خالل اليوم«.
قد  حالياً  بالس  ودلتا  دلتا  الموجة  بأن  منوهةً 
وصلت لألطفال، حيث أن طفل بعمر 12 سنة 
وطفله،  األب  قليلة  أيام  منذ  المركز  إلى  وصل 
متأثراً  األب  توفي  ساعة   24 مرور  وبعد 
بالفيروس، ويتلقى الطفل حالياً العالج المناسب 
الوقت  في  الطفل  أكسجة  ووصلت  لإلصابة، 
الحالي إلى 76 موضوع على المنفسة الصناعية 
لعدم  له  شعاعية  صدر  صورة  إجراء  يتم  ولم 

توفر األجهزة الالزمة«. 
خالل  الشديد  الحرص  يجب  بأنه  زينة  وأكدت 
هذه الفترات ولمن لم يأخذ اللقاح يجب أن يتلقى 
اللقاح »بالذهاب إلى المراكز الصحية المختصة 
لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد19 فيلقح 

نفسه ضد هذه الجائحة الخطيرة«.
موضحةً أهم عوامل الوقاية والتصدي لفيروس 
كورونا بالقول: »يجب ارتداء الكمامة واالبتعاد 
االجتماعي  والتباعد  السكاني  االزدحام  عن 
األول  االحترازي  اإلجراء  يعتبر  والتعقيم 
للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره بين 

األهالي بشكل كبير جداً«.

االلتزام باإلجراءات الوقائية

باإلجراءات  االلتزام  في  األهالي  زينة  وطالبت 
الوقائية واالحترازية واتباع اإلرشادات الصحية 
»هذه  وقالت:  الجديد،  دلتا  متحور  تفشي  لمنع 
الموجة عالمية ُحددت منذ شهرين ونرجو عدم 

التهاون من األهالي وااللتزام بالوقاية«.
»فيما  بالقول:  حديثها  الحسن  زينة  واختتمت 
يخص المرضى الموجودين حالياً في قسم العناية 
قبل  من  جيد  بشكل  معهم  التعامل  يتم  بالمركز 
الفريق الطبي من خالل جرعات األدوية بشكل 
دوري وال يوجد أي نقص في األدوية والمواد«. 

بعدسة ميديا غانم

حبًا لمهنتها.. األم كيبار تواصل ممارسة
 مهنتها لعقود

كوباني/ سالفا أحمد - حبها وشغفها لمهنتها 
دفعها لممارسة حرفتها بصنع السجاد اليدوي 
وتعليمها  العمل  ومواصلة  عقود،  مر  على 
لبناتها أيضاً، إنها األم كيبار شاهين التي ال 
زالت متمسكة بتراثها الذي ورثتها من أمها 

وجدتها. 
يحافظن  الكوبانيات  النساء  الكثير من  التزال 
الحفاظ  خالل  من  االندثار  من  تراثهن  على 
من  ورثنها  التي  التراثية  أدواتهن  على 

أسالفهن، وممارسة حرفهن إلى يومنا هذا.
الرفيع  بذوقهن  الكرديات  النساء  تشتهر 
وتفننهن  المختلطة  اليدوية  الحرف  بصناعة 
كالصناعات  بإتقان  هوايتهن  فيمارسن  بها، 
النساء  مواهب  تعكس  التي  القديمة  اليدوية 
الكرديات بذوقهن الرفيع في العمل المتوارث 

من األمهات والجدات. 
إحدى  واحدة من  السجاد  مهنة حياكة  وتعتبر 
المهن التراثية القديمة التي تميزت بها المرأة 
أن  إال  بمهارتها وذوقها في صنعها،  الكردية 
هذه المهنة باتت تتبدد في يومنا الحالي، ولكن 
ال يزال البعض منهن يمارسنه لوقتنا هذا، في 
ظل اعتماد األهالي على الصناعات الجاهزة، 

ومثاالً على ذلك األم كيبار شاهين. 
األم كيبار شاهين بالغة من العمر 45 مهجرة 
كوبانية،  أصول  ذات  كانيه  سري  مدينة  من 
اليدوي  السجاد  صناعة  في  تعمل  زالت  ال 
لسجاد  الجاهزة  الصناعات  توفر  الرغم  على 

في األسواق، »إال إنها تصر على أن تواصل 
حرفة أمها وجداتها في صنع الحرف اليدوية 

والعمل على تعليمها لبناتها«. 

التي  وأدواتها  منزلها  تركت  إنها  من  بالرغم 
كانت تصنع بها السجاد في سري كانيه، ولكن 
أخرى  مرة  حاولت  لمهنتها،  وشغفها  لحبها 

أقربائها،  من  السجاد  حياكة  أدوات  تأمين 
السجاد.  لصنع  بحرفتها  مجدداً  العمل  وبدأت 
منذ  أمها  السجاد من  كبيار صنع  األم  تعلمت 
فتياتها،  تعلم  اآلن  وهي  أظافرها،  نعومة 

ليحافظن على تراثها ومهنتها من االندثار. 
فمنذ ساعات الصباح الباكر تجلس كيبار داخل 
منزلها المحاط بسور والكائن في حي الشهيد 
لتستظل  زيتون  شجرة  تحت  بكوباني،  بيمان 
من أشعة الشمس، واضعةً أمامها كافة أدواتها 
ومستلزماتها التي تستخدمها في حياكة السجاد 
 şivik-والتي تتألف بحسب اللغة الكردية من
 dargûr- hepî- darpişt- tevin-quc«
على  وتعمل   -»masûr- befiş- pijik

صناعة السجاد لساعات طويلة يومياً.
سجادة  كل  صناعة  فإن  كيبار؛  وبحسب 
على  يوماً  تستغرق معها من سبعة حتى 20 
التوالي، بحسب طول السجادة التي تصنعها. 

وشغفها  حبها  بأن  شاهين  كيبار  األم  وتقول 
لحرفة صناعة السجاد اليدوي دفعها لممارسة 
مهنتها حتى الوقت الحالي، وبالرغم من إنها 
قد تركت في منزلها بسري كانيه جميع أدواتها 
أدوات  وأمنت  تستسلم  لم  لكنها  وخيوطها، 
حياكة السجاد لتمارس مرة أخرى مهنتها التي 
كما  عليها  فحافظت  وجدتها  أمها  من  ورثتها 

حافظت على جذورها المتعلقة بأرضها. 
وعبرت كيبار عن مدى عشقها لنسيج السجاد 
وعاهدت بالحفاظ على التراث الذي ورثته من 
أمها وجدتها كما حافظت عليه على مر العقود 

المنصرمة.

نساء منبج؛ يؤكدَن فشل 
المؤامرة ويدعوَن إىل 
حرية القائد الجسدية

شالش: السالح 
الكيميايئ هو 
المفضل لدى 

أردوغان

 نددت نساء مدينة منبج 
بالمؤامرة الدولية التي 
استهدفت القائد عبد هللا 

أوجالن، وأوضحن بأن هدف 
المؤامرة هو إفشال فكره، 
هذا الفكر الذي استطاعت 
النساء من خالله إدراك 

حقيقتهن...«3

 أكد المحامي علي 
شالش أن 
الهجمات 

التركية على 
مناطق شمال 

وشرق سوريا، 
تُعيد إلى األذهان 

تلك الهجمات التي كانت تشنها 
إمبراطورية االحتالل العثماني 

على شعوب المنطقة على مدى 
أربعة قرون، ولكن هجمات اليوم 

تتم بشكل أكثر وحشية...«4

َسبّب العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا بعد احتاللها لكري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه في التاسع من 
شهر تشرين األول من عام 2019، كوارث بالنسبة ألهالي المنطقة، حيث هّجر آالف السوريين من مناطقهم، إلى جانب 

سلب ونهب وتدمير ممتلكاتهم، واتباع سياسة التتريك، والتغيير الديمغرافي...«6

كان الحديث صعباً عن فتاة تلعب كرة القدم بكوباني، ولكن بالمثابرة والتصميم 
من قِبل الالعبات وصلن في النهاية لمبتغاهن، وهو إقامة دوري لكرة القدم 

للسيدات أسوةً بالعبات إقليم الجزيرة...«10
 يتوافد إليه اآلالف من المحبين والمريدين يومياً من منبج واألرياف ومن 
الخارج أمالً فيما يسمى »التبرك« وقضاء وقت بجوار أحد أشهر مقامات 

أولياء هللا الصالحين، وهو مقام الشيخ »عقيل منبجي«...«8

االتحاد الديمقراطي يحث الكرد عىل مواصلة 
النضال حىت تحقيق حرية القائد أوجالن

المدافعين  الكرد وجميع   )PYD( الديمقراطي العام لحزب االتحاد  المجلس   حّث 
عن الحرية على مواصلة النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد هللا 

أوجالن، معتبراً هذا النضال السبيل الوحيد إلنهاء المؤامرة...«2

محاوالت االحتالل.. امتداد للمؤامرة 
الدولية على القائد أوجالن

األضرحة الدينية بين الحقيقة 
التاريخية والحفاوة الشعبية

الذهب األبيض.. مصدر دخٍل 
ة وسط طقوس  للمرأة الرقاويَّ

خاصة...«7

ُمسنون بمخيم كري سيب: بالمقاومة 
والصمود َسُيدحر المحتل وال مناص من العودة

دوري السيدات بإقليم الفرات... إنجاز لم يأِت بسهولة

نوبل لآلداب.. بعيدًا عن 
«8األبارتيد الثقايف

آراس بيراني

نجالء بودن بارقة 
«3أمل للنساء

هيفيدار خالد

لم تستطع دولة االحتالل التركي إبادة الشعب الكردي عبر فرض العزلة على القائد عبد 
هللا أوجالن بعد المؤامرة الدولية عليه في التاسع من شهر تشرين األول عام 1998م. 
نفسه  التاريخ  في  سوريا  وشرق  بشمال  كاني�ه  وسري  سبي  كري  احتالل  إلى  سعت  لذا؛ 
وتتريك  أوجالن  القائد  طرحه  الذي  الديمقراطية  األمة  مشروع  إلفشال  2019م  عام  من 

المنطقة وتغيير ديمغرافيتها...
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إعالنات االتحاد الديمقراطي يحث الكرد على مواصلة النضال 
حتى تحقيق حرية القائد أوجالن

دلتا أكثر عدوى من الجدري ومن ساللة كورونا األصلية 
التي ظهرت في الصين

اتحاد المجتمعات الكردستانية في 
ألمانيا: بالمقاومة المتواصلة سنحطم 

عزلة القائد أوجالن

انتهاء توزيع المحروقات ببلدة كرباوي

بايدن يؤكد أن الهجمات التركية على شمال وشرق 
سوريا تقوض حملة دحر داعش

لحزب  العام  المجلس  حّث   - األخبار  مركز 
وجميع  الكرد   )PYD( الديمقراطي  االتحاد 
النضال  مواصلة  على  الحرية  عن  المدافعين 
عبد  للقائد  الجسدية  الحرية  تحقيق  أجل  من 
هللا أوجالن، معتبراً هذا النضال السبيل الوحيد 

إلنهاء المؤامرة.
وأصدر المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
كتابياً في الذكرى الـ 23 للمؤامرة الدولية  بياناً 
في  وجاء  أوجالن  هللا  عبد  القائد  طالت  التي 
استهدفت  التي  الدولية  المؤامرة  »تدخل  البيان: 
آبو  القائد  شخص  خالل  من  الكردي  الشعب 
ورغم  األيام،  هذه  في  والعشرين  الرابع  عامها 
أن  إال  وأطرافها  أبعادها  من  كثير  عن  الكشف 
زال  وال  مجهوالً،  الزال  جوانبها  من  كثيراً 
األوسط  الشرق  وشعوب  بل  الكردي  الشعب 
تشعر بالظلم واإلجحاف الذي لحق بها وتناضل 

من أجل فك أسره.
الشرق  ترتيب  إعادة  إطار  المؤامرة جاءت في 

األوسط بهدف صنع الشرق األوسط الجديد الذي 
يتناسب مع مصالح قوى الهيمنة العالمية أو قوى 
الحداثة الرأسمالية حسب تسمية القائد آبو. فتلك 
القوى لم تعط مكاناً للشعب الكردي فيما ترسم، 
ووجود قائد بهذه اإلمكانيات من أسباب القوة من 
رؤية ثاقبة وتنظيم منيع سيفسد عليها ما خططت 
له، ولهذا رأت أن تبدأ بإزالة هذه العقبة بفصل 
الرأس عن الجسد ثم تقوم بتقطيع وتشتيت الجسد 

لتستفيد من بعض أعضائها فيما ترسم«.
بالرغم  للقائد  التاريخية  بالمقاومة  البيان  وأشاد 
من الظروف الصعبة في إمرالي »رغم كل تلك 
تطوير  القائد  استطاع  الالأخالقية  الممارسات 
أمام  الطريق  أضاءت  التي  وفلسفته  أفكاره 
شقائها،  أسباب  على  للتعرف  المنطقة  شعوب 
األمة  باراديغما  قضاياها من خالل  وكيفية حل 
قوى  أرادت  الذي  الجسد  بينما  الديموقراطية، 
وحدته  على  حافظ  وتشتيته  تقطيعه  الهيمنة 
الشعب  عن  تدافع  قوة  إلى  ليتحول  وصموده 

بأشد  الهزيمة  وإلحاق  بل  ومصالحه،  الكردي 
فأصبح  ووحشية،  فتكاً  الهيمنة  قوى  أدوات 
تعاني من  المظلومة والتي  الشعوب  آمال  محط 
اإلقليمية وجدت في هذه  القوى  بينما  اإلرهاب. 
الشعب  على  للقضاء  سانحة  فرصة  المؤامرة 
والديموقراطية،  للحرية  وتطلعاته  الكردي 

فحاولت تمرير مخططاتها بشتى الوسائل«.
مقاومة الشعب الكردي في مواجهة هذه المؤامرة 
من  الكردية  القضية  نقلت  الظالمية  وأدواتها 
تتطلب  عالمية  قضية  إلى  اإلقليمي  النطاق 
الحل، وباتت القوى الديموقراطية والرأي العام 
العالمي إلى جانب نضال الشعب الكردي ويرى 
والحرية  اإلنسانية  القيم  عن  مدافعاً  شريكاً  فيه 

والديموقراطية«.
للقائد  الجسدية  الحرية  تحقيق  أن  البيان  واعتبر 
العام  المجلس  في  »إننا  المؤامرة  نهاية  ستعني 
لحزب االتحاد الديمقراطي PYD نرى أن هذه 
المؤامرة التي أكملت عامها الثالث والعشرين ال 

زالت مستمرة رغم كل ما تحقق بفضل مقاومة 
الشعب الكردي وأصدقائه. والمؤامرة لن تنتهي 
أسر  بفك  أي  بدأت  حيثما  إلى  بالعودة  سوى 
القائد آبو وعودته إلى القيام بدوره التاريخي في 
قيادة شعبه ليكون طليعة للحرية والديموقراطية 
الشعوب  أخوة  وتحقيق  اإلنسانية  القيم  وحماية 

األمة  باراديغما  ضمن  المشتركة  والحياة 
الديموقراطية«.

القوى  وكافة  الكردي  الشعب  البيان  وناشد 
إلى  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  عن  المدافعة 
أبو  القائد  أسر  فك  حتى  كفاحها  في  االستمرار 

وتحقيق حريته الجسدية.

»دلتا«  ساللة  قدرة  أو  قوة  بين  الفرق  ما 
الفيروس  وقوة  كورونا  فيروس  من   )Delta(

األصلي الذي ظهر أول مرة في الصين؟
انتقاله  بقابلية  دلتا  »متغير«  ساللة  تتميز 
المستقبل  بخاليا  األفضل  وارتباطه  المتزايدة، 
بسهولة  المناعة  من  والتهرب  البشر(،  )خاليا 

أكبر.
إيجابي  اختبار  ألول  الفيروسي  الحمل  وكان 
من  مرة   1260 بنحو  أعلى  دلتا  لعدوى 
السالالت التي تسببت في الوباء في أوائل عام 
2020 في الصين، وهذا يشير إلى معدل تكاثر 
العدوى  من  ومزيد  للفيروس  وشيك  أسرع 

لمتغير دلتا في المرحلة األولية من العدوى.
لساللة  األساسي  التكاثر  رقم  قيمة  كانت 
ووهان  في  الموجودة  األصلية  »كوفيد-19« 
-رمزه  األساسي  التكاثر  ورقم   ،2.6-2.4
أو   )R-naught( نات«  »آر  وينطق   )R0(
»آر زيرو«- يشير إلى متوسط عدد األشخاص 
الذين يتوقع أن ينقل الشخص المصاب المرض 
إليهم؛ فإذا إذا كان لفيروس معين )R0( يساوي 
سينقل  مريض  شخص  كل  أن  يعني  فهذا   ،3

المرض إلى ثالثة أشخاص آخرين.
أظهرت البيانات الصادرة أن قيمة رقم التكاثر 
 )Alpha( »لساللة »ألفا )األساسي هي )4-5
الشخص  أن  يعني  وهذا  دلتا؛  لساللة  و)8-5( 
يمكنه  »كوفيد-19«  من  دلتا  بمتغير  المصاب 
يشير  كما  أشخاص،  ثمانية  إلى  العدوى  نقل 
قاباًل  يكون  أن  يمكن  دلتا  متغير  أن  إلى  أيضا 
»كوفيد-19«  ساللة  من  أكثر  مرتين  لالنتقال 

األصلية.
كورنا  من  دلتا  متغير  أن  البيانات  هذه  تعني 
أكثر عدوى من الجدري الذي قيمة رقم التكاثر 

األساسي له من 3.5 إلى 4.6.
لماذا تتحور الفيروسات؟

الوقت،  بمرور  تتغير  ما  كثيرا  الفيروسات 
بخاصة تلك التي تحتوي على الحمض النووي 
وتتوافق  وراثية،  كمادة   )RNA( الريبي 
المستجد  كورونا  فيروس  مثل  فيروسات 
SARS-( »2 واسمه العلمي »سارس كوف-

Cov-2(- واإلنفلونزا مع المعايير.
واسع  نطاق  على  الفيروس  ينتشر  عندما 
الفيروس  احتمال تحور  فإن  المرض،  ويسبب 
يزيد؛ فكلما زادت فرص انتشار الفيروس زاد 
للتغييرات،  تعرضه  فرص  وزادت  تكاثره، 

هذه،  النسخ  عملية  أثناء  خطأ  يحدث  وعندما 
فإنه يؤدي إلى حدوث طفرة، وأغلب الطفرات 
الفيروسية لها تأثير ضئيل أو معدوم في قدرة 

الفيروس على تفاقم المرض. ومع ذلك، فأماكن 
للفيروس  الوراثية  المادة  في  الطفرات  وجود 
الهرب  مثل  الفيروس،  في خصائص  تؤثر  قد 

المناعي أو االنتقال.
أن  يمكن  »كوفيد-19«  فيروس  أن  ويقدر 
يصنع أكثر من مليار إلى 100 مليار نسخة من 

نفسه عندما يصيب الفرد، وخالل هذه العملية 
بعض  هناك  ستكون  المتماثل،  للنسخ  السريعة 
داخل  طفرات  شكل  في  تتجلى  التي  األخطاء 

المادة الجينية للفيروس.
هل اللقاحات المستخدمة حاليا فعالة ضد متغير 

دلتا من »كوفيد-19″؟
فعالية  في  متواضعة  اختالفات  يمكن مالحظة 
بعد  ألفا  بمتغير  مقارنة  دلتا  متغير  مع  اللقاح 

إعطاء جرعتين من اللقاح.

من األهمية بمكان أن نذكر أن األفراد الذين تم 
تطعيمهم بالكامل ال يزالون قادرين على حمل 
متغير دلتا، ويمكن أن ينقلوه إلى األفراد غير 
األشخاص  يتبع  أن  المهم  من  لذلك  الملقحين، 

الذين تم تطعيمهم التدابير االحترازية.
كيف يمكننا منع ظهور المتغيرات الجديدة؟

ال يزال وقف االنتشار من المصدر أمرا أساسيا، 
فيجب اتباع االحتياطات المستخدمة بانتظام منذ 
التباعد  التدابير  بدقة؛ وتشمل هذه  الوباء  بداية 
الزحام،  أو  المغلقة  األماكن  وتجنب  الجسدي، 
اليدين  وتنظيف  للوجه  واق  أو  قناع  وارتداء 

بنحو متكرر.
ما رسالتكم؟

المتزايدة  انتقاله  بقابلية  دلتا  متغير  يتميز 
وبتقليل  المناعة،  لجهاز  المحتمل  والتجنب 
كمية قابلية انتقال الفيروس، ستكون احتماالت 
لقاح  توفير  إن  منخفضة.  جديد  متغير  ظهور 
»كوفيد-19« لسكان العالم أمر بالغ األهمية في 

ضمان مناعة القطيع.
هو  رحال  حندوس  عطا  محمد  والدكتور 
األطفال  طب  في  وكبير  أول  استشاري 
أيضا  وهو  للطب،  سدرة  في  العام  األكاديمي 
رئيس لجنة الصيدلة والعالجات ونائب رئيس 

مراجعة المجلس المؤسسي في سدرة للطب.
المجالت  في  الدراسات  من  العديد  نشر 
المؤتمرات  أكثر  في  عمله  تقديم  وتم  الطبية، 
المؤتمر  مثل  األطفال  لطب  المرموقة  الدولية 
والمعرض الوطني لألكاديمية األميركية لطب 
الكندية،  األطفال  طب  جمعية  وكذلك  األطفال 
شيكاغو  بكلية  إلينوي  جامعة  في  تدريبه  تلقى 
وحصل  سيناي،  ماونت  ومستشفى  الطبية 
األطفال  لطب  األميركي  البورد  شهادة  على 

والمجلس األميركي للتخصصات الطبية.

المجتمعات  اتحاد  دعا   - األخبار  مركز 
 )KON-MED( ألمانيا  في  الكردستانية 
الجميع إلى المشاركة في الفعاليات واألنشطة 
التي ستقام في مدن ألمانيا في ذكرى المؤامرة 
الدولية التي نفذت ضد القائد عبد هللا أوجالن.
في  الكردستانية  المجتمعات  اتحاد  أصدر 
ألمانيا )KON-MED( بياناً إلى الرأي العام، 
بمناسبة الذكرى الـ 23 للمؤامرة الدولية ضد 

القائد عبد هللا أوجالن.
الكردي  الشعب  أن  بيانه،  في  االتحاد  وذكر 
إلحاق  يمكنه  مكان  كل  في  قوية  وبمقاومة 

الهزيمة بقوى المؤامرة، وقال: »سنفعل كل ما 
هو ضروري من أجل حرية قائدنا«.

ونوه البيان إلى إن الشعب الكردي لم يعد قادراً 
على كبح غضبه حيال نظام إمرالي الممارس، 
هوادة إلزالة  بال  أن »نضالنا سيستمر  وقال، 

العقبات أمام حرية قائدنا وإطالق سراحه«.
وأصدقائها  الكردستانية  الجالية  البيان  ودعا 
ستقام  التي  واألنشطة  الفعاليات  في  للمشاركة 
في عدة المدن األلمانية تحت شعار » الحرية 
وقت  حان  أوجالن،  للقائد  الحرية  ستنتصر، 

الحرية«.

روناهي/ قامشلو - أنهت مديرية المحروقات 
توزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين 

في بلدة كرباوي لشتاء 2022/2021م.
مديرية  تعمل  الشتاء،  فصل  اقتراب  مع 
مادة  من  المواطنين  حاجة  لسد  المحروقات 
المازوت منذ  بتوزيع  باشرت  التدفئة، حيث 
مناطق  عدة  انهت  وقد  تاريخ 2021/7/1، 

وكان منها بلدة كرباوي.
لقاء مع رئيس لجنة  لنا  في هذا الصدد كان 
لبلدية كرباوي فايق خليل الذي  المحروقات 
المنطقة  في  التوزيع  آلية  عن  بدوره  حدثنا 
مادة  بتوزيع  »بدأنا  فقال:  تمت  وكيف 
 2021/7/15 في  شهرين  منذ  المحروقات 
 39 تحوي  بلدتنا  حيث  البلدة،  سكان  على 

بسالسة  لهم  التوزيع  عملية  وتمت  كوميناً، 
دون أي مشاكل فكان عدد البيوت الحاصلة 

على مادة المازوت 4800 بيت«. 
عائلة  كل  حصة  بأن  الخليل  لنا  بين  وقد 

أنهم  إال  دفعتين  على  توزع  لتر  هي440 
واحدة  دفعة  على  العام  هذا  بتوزيعها  قاموا 
بسعر تم وضعته من قبل اإلدارة الذاتية وهو 

75 ليرة للتر الواحد.

كان  السنة  هذه  التوزيع  أن  الخليل  لنا  وبين 
مادة  بطاقات  »إن  إلكترونية:  ببطاقات 
نظام  تحمل  كانت  السنة  هذه  المحروقات 
باركود )وهو شيفرة لحفظ المعلومات وعدد 
العائالت وكمية المازوت والمستحقات التي 
إلكترونياً  يفعل  والكود  المواطن(  استلمها 
جميع  حقوق  لحفظ  النظام  هذا  ووضع 

المواطنين«. 
 وبين لنا الخليل أنه ليس جميع المواطنين قد 
فحدثنا  المازوت  من  حصتهم  على  حصلوا 
بقيت  العائالت  »بعض  قائالً:  األمر  عن 
بدون مادة التدفئة كالنازحين ومن لم يمتلكوا 
ألف  لدينا  تبقى  فتقريباً  إلكترونية،  بطاقات 
نعمل  اآلن  ونحن  مازوت،  دون  من  عائلة 
المرحلة  بعد  تكميلية  جداول  صنع  على 

التدفئة  بمادة  تزويدهم  أجل  من  األولى 
)المازوت( لهذا الشتاء«. 

وفي سياق آخر تحدث الخليل أيضاً عن الغاز 
بتوزيع  »نقوم  فقال:  بالبلدة  توزيعه  وآلية 
إال  المواطنين،  على  شهر  كل  الغاز  قناني 
أن الكمية كانت قليلة فيصل الكومين 1500 
قنينة   3000 الكومينات  وتوزع  فقط،  جرة 
غاز، فتحصل كل عائلة على قنينة واحد كل 

شهر«. 
والجدير بالذكر ما زالت مديرية المحروقات 
مادة  بتوزيع  مستمرة  الجزيرة  بإقليم 
المحروقات على مناطقها ونواحيها، وإن لم 

تكفي الكمية سيوزعون الدفعة الثالثة.

أن  األبيض  البيت  أعلن   - األخبار  مركز 
حالة  مدد  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 

وانتقد  سوريا،  بشأن  الوطنية  الطوارئ 
شمال شرق سوريا  على  التركية  الهجمات 

مشدداً على أنها تقّوض عملية دحر داعش 
وتعّرض المدنيين للخطر.

بيان  في  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  وقال 
األبيض:  البيت  صفحة  على  نشر  صحفي 
بها،  المتعلق  والوضع  سوريا  في  »الوضع 
وخاصة أعمال الحكومة التركية المتمثلة في 
العسكري على شمال شرقي سوريا  الهجوم 

تقوض الحملة لدحر مرتزقة داعش«.
تزال  ال  المستمرة  »األزمة  أن  البيان  وذكر 
أكبر  بشكل  وتهدد  للخطر  المدنيين  تعّرض 
في  واالستقرار  واألمن  السالم  بتقويض 
غير  تهديداً  تشكل  تزال  ال  بينما  المنطقة 
الخارجية  والسياسة  القومي  لألمن  عادي 

للواليات المتحدة«.
وجاء في البيان »ولهذا السبب يجب أن تبقى 
حالة الطوارئ المعلنة بموجب األمر التنفيذي 
رقم 13894 الصادر في 14 تشرين األول 
 14 بعد  ما  إلى  المفعول  سارية   ،2019
حالة  سأمدد  وبالتالي  األول 2021.  تشرين 
األمر  بموجب  المعلنة  الوطنية  الطوارئ 

التنفيذي العام«.
دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  أن  ويذكر 
ترامب أصدر في 14 تشرين األول 2019 
أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على تركيا بسبب 

عمليتها العسكرية في شمال وشرق سوريا.

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1586م 

اسم المطلوب تبليغه: إبراهيم الحمزة بن حسن  
عنوانه بالتفصيل: جريدة رسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك رمضان 
الحسين، بطلب/ بجرم تثبت، 

هو يوم االثنين الواقع 2021/10/11م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة  

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
......................................................................

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس 2021/1362م 

اسم المطلوب تبليغه: حسن األحمد بن مصطفى   
عنوانه بالتفصيل: جريدة رسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك أحمد حسن 
كوردده، بطلب/بجرم تثبيت بيع، 

هو يوم األحد الواقع 2021/10/10م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة  

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

.....................................................................

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 2249 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: خالدية عبد الجبار الجاسم  
والجهة المدعى عليها: مهدي محمد الشحود                      

بدعوى: تفرق تاريخ الجلسة 2021/10/25م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1300م 

اسم المطلوب تبليغه: خليل محمد نور محمد 
عنوانه بالتفصيل: جريدة رسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك حمود بن زيدان، 
بطلب/بجرم تثبيت بيع، 

هو يوم االثنين الواقع 2021/10/11م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة  

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
.....................................................................

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 18640 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سالف مطر الجاسم  
والجهة المدعى عليها: سامر جابلي العلي بن عبد الكريم                      

بدعوى: تفرق تاريخ الجلسة 2021/10/25م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

......................................................................

مذكرة إخطار  
في الدعوى رقم أساس 380 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الحميد العويهي   
والجهة المدعى عليها: عبد الفتاح العويهي                       

بدعوى: إعادة محاكمة تاريخ الجلسة 2021/10/25م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

مذكرة اخطار  
في الدعوى رقم أساس 2084 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: اماني فرج الفرج  
والجهة المدعى عليها: وليد علي الفرج                      

بدعوى: طالق   تاريخ الجلسة 2021/10/25م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

..........................................................

ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر
مذكرة إخطار صادرة عن محكمة الشعب في تل تمر 

رقم أساس الدعوى 2021/9/21م  431
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد القادر كامل الجبان     

عنوانه بالتفصيل: مجهول اإلقامة 
إخطار من ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر لحضور 

جلسة في الساعة 10 صباحاً يوم الخميس الواقع في 
2021/10/21م 

للنظر في الدعوى المقامة عليك من قبل : عايد جابر الدواره      
بطلب: تثبيت بيع سيارة تحمل الرقم 371528 قامشلو.

..........................................................

مذكرة دعوة صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1550م 

اسم المطلوب تبليغه: عبد هللا الخرفان بن عبد الحميد
عنوانه بالتفصيل: 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك ياسين ياسين، 
بطلب/ بجرم تثبيت بيع، 

هو يوم االثنين الواقع 2021/10/11م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة  

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/519 

طالب التنفيذ: علي حسن العلي  
المنفذ عليه: عطية خلف السليم  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 544 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
....................................................................

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1602م 

اسم المطلوب تبليغه: مصطفى حاميش    
عنوانه بالتفصيل: جريدة رسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها عليك  بوزان  
مصطفى مامو،  بطلب/ بجرم تثبيت بيع،

هو يوم األحد الواقع 2021/10/17م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة الثانية  

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
..........................................................................

  
       تبليغ اإلخطار تنفيذي عن طريق الصحف 

تقرر لدى هيئة التنفيذ المدني بمحكمة كوباني )في مقاطعة 
كوباني ( في الملف التنفيذي رقم )166( لعام 2021م 

والمتكون بين:
طالب التنفيذ: يازي جاويش بنت بوزان  

المنفذ ضده: محمد علو رشو 
تقرر تبليغ المنفذ ضده اإلخطار التنفيذي عن طريق النشر 

بإحدى الصحف اليومية وذلك بسبب جهالة موطنه ومكان 
إقامته الحالية.

مضمون التبليغ هو تنفيذ القرار القضائي في الدعوى أساس 
)8(

رقم )100( والمتضمن من النتيجة:
1-إلزام المنفذ ضده: محمد علو رشو بإعادة مبلغ وقدره/ 

10,000/$ عشرة آالف دوالر أمريكي لطالبة التنفيذ يازي 
بوزان جاويش  وإلزامه بدفع تعويض مادي لها عما أصابها 

من ضرر مادي ومعنوي . تضمينه الرسوم والمصاريف.
...........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/512 

طالب التنفيذ: مصطفى مجمد الحيدر   
المنفذ عليه: زكريا محمد علي المحمد   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 53 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
..................................................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان هيئة العدالة –الغرفة األولى 
رقم الملف 1099 لعام 201م 
طالب التبليغ: محمود شيخ علي 

المطلوب تبليغه: زينب تيتو
عنوانه بالتفصيل: مقيمة في لبنان  
مضمون القرار واألوراق المرفقة: 

1-التفريق بين المدعي محمود شيخ علي والمدعي عليها زينب 
تيتو سنداً لنص المال /14/ من قانون المرأة 

قابل لالستئناف.
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103 المرأةالرياضة

 نجالء بودن
 بارقة أمل
  للنساء

قبل نحو أسبوع عيَّن الرئيس التونسي 
قيس سعيّد المهندسة نجالء بودن رئيسة 
تشغل هذا  امرأة  أول  لتصبح  للوزراء 
أن  منها  وطلب  تونس،  في  المنصب 
الفساد  مكافحة  حكومتها  أولوية  تكون 
وإعادة األمل للتونسيين. وبحسب قيس 
سعيّد؛ فإن تعيين امرأة رئيسة للوزراء 
هو تكريم للمرأة التونسية وشرف لها، 
يحدث  تاريخياً  أمًرا  كونه  عن  فضالً 
ألول مّرة في بالده والمنطقة.   ونجالء 
 63 العمر  من  البالغة  رمضان  بودن 
القيروان،  والية  أصول  من  عاًما، 
وهي أستاذة التعليم العالي في المدرسة 
ومختصة  بتونس،  للمهندسين  الوطنية 
مكلفة  وكانت  الجيولوجيا،  علوم  في 
بوزارة  الدولي  البنك  برامج  بتنفيذ 
التعليم العالي والبحث العلمي. معروفة 
الذين  فجميع  العمل  على  بمثابرتها 
جهودها  على  يثنون  معها  عملوا 
وجودة عملها، ما جعلها تكتسب سمعة 
األكاديمي.   المجال  في  سيما  ال  قوية 
ما  غالبًا  والتي  الشائعة  فالمقولة  نعم 
نتطرق لها في أحاديثنا كثيراً »الرجال 
يصنعن  والنساء  الحروب  يصنعون 
السالم« تجسدت اليوم تجسيدًا حياً في 
وأزمة  صراع  فبعد  التونسي،  المشهد 
بين  فترة  منذ  البالد  شهدتهما  سياسية 
امرأة  تونس  اختارت  السلطة،  رموز 
الفوضى  من  وإنقاذها  البالد  إلدارة 
تعيين  قرار  أن  ذلك  بها.     تمر  التي 
رئيسة  بودن  نجالء  التونسية  المرأة 
ودولياً  محلياً  ترحيباً  القى  للوزراء 
نسائية  جمعيات  رحبت  حيث  كبير، 
حقيقيا  انتصاراً  واعتبرته  به،  تونسية 
أن  بعد  وخاصةً  التونسية،  للمرأة 
عاشت سنوات من التهميش واإلقصاء 
بالطبع  الحياة.    مجاالت  كافة  في 
الحكومة  إلدارة  نجالء  تكليف  بعد 
الفرصة  ستتيح  وأنها  بد  ال  الجديدة، 
للمشاركة  أعظم  بشكل  للنساء  الكبيرة 
والدبلوماسي  السياسي  العمل  في 
القرار،  صنع  مراكز  في  واالنخراط 
التونسية  المرأة  أولويات  بتحديد  ذلك 
أوالً وتحقيق أهدافها في األيادم القادمة 
وتلبية كافة مطالبهن التي حرمن منها 
دورها  وتمكين  السابقة،  الفترات  في 
على  مثال  وخير  أكثر.  فعال  بشكل 
على  لها  تدوينة  في  نجالء  كتبت  ذلك 
موقع »فيسبوك« قبل أيام أن الحكومة 
وشباب  نسائية  كفاءات  من  ستتكون 
هذه  في  الفارق  إحداث  على  قادرين 
البالد.   بها  تمر  التي  العصيبة  الفترة 
دور  بلعب  التونسية  المرأة  وبشرت 
الدولة،  ومؤسسات  الحكومة  في  فعال 
وال سيما بعد إعالنها أن المرأةَ ستحصل 
الحقائب  من  النصَف  يتجاوز  ما  على 
الحكومة  بالمئة في  الوزارية، أي 50 
د  نؤّكِ أن  نستطيع  هنا  ومن  الجديدة.   
تستطيع  من  وحدها  المرأة  أن  فكرة 
التي  األزمات  من  المجتمعات  إنقاذ 
وتعيين  اختيار  وما  اليوم،  بها  تمرها 
للحكومة،  رئيسة  التونسية  نجالء 
في  النساء  وجهود  نضال  نتاج  إال 
المنطقة والعالم أجمع، ونتائج نضالهن 
المشترك من أجل تحرير المجتمع من 
تخلق  التي  الذكورية  الذهنية  براثن 
الحروب والصراعات وتعقد األزمات 
المرأة  بينما  السلمية،  الحلول  وتعرقل 
كافة  حلحلة  في  والقابلية  القدرة  لها 
األزمات الخانقة التي تعصف بمنطقتنا 
هو  نفسه  الوقت  وفي  سنوات.  منذ 
من  التونسيات  النساء  لنضال  تتويج 
أجل المساواة ونيل الحقول في ظل تلك 

»البارقة«.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

ربيعة عثمان سيدان حنوش شيرين أحمد

نوال المحمد روان الشواخ

نساء منبج؛ يؤكدَن فشل المؤامرة ويدعوَن إلى 
حرية القائد الجسدية

المرأة الشابة بالطبقة: المؤامرة لم تستهدف القائد 
أوجالن فقط إنما استهدفت نساء العالم أجمع

منبج  مدينة  نساء  نددت   - منبج  روناهي/ 
عبد  القائد  استهدفت  التي  الدولية  بالمؤامرة 
هللا أوجالن، وأوضحن بأن هدف المؤامرة هو 
إفشال فكره، هذا الفكر الذي استطاعت النساء 

من خالله إدراك حقيقتهن. 

من  التاسع  في  أوجالن  هللا  عبد  القائد  تعرض 
دولية،  لمؤامرة  1998م  عام  األول  تشرين 
شاركت فيها قوى الهيمنة في الحداثة الرأسمالية 
التي  المنطقة  في  القومية  الدول  من  وأجنداتها 
المنطقة.  في  العظمى  القوى  سياسات  تطبق 
القائد عبد هللا  هذه المؤامرة التي بدأت بإخراج 
أوجالن من سوريا حتى اعتقاله في 15 شباط 

عام 1999م.
»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  الصدد،  وبهذا 
منبج  مدينة  من  نساء  مع  للرأي  استطالعاً 
وكيف  المؤامرة،  بهذه  آراءهن  عن  للحديث 
القائد عبد  المرأة من االستفادة من فكر  تمكنت 
هللا أوجالن، وما هو تقييمهن لوضع المرأة في 

الوقت الراهن. 

من  المغزى  إن  حنوش  سيدان  تقول  بدايةً، 
القائد  شخص  استهدفت  التي  الدولية  المؤامرة 
عبد هللا أوجالن هو إفشال فكره بكل مكان وذلك 
للحيلولة دون نشره على نطاق أوسع ألن ذلك 
سيؤدي إلى معرفة المجتمع لذاته وبالتالي يؤدي 

إلى نهوضه ومقاومته للقوى الرأسمالية.
وتشير إلى كتب القائد وتحليالته لمشاكل المجتمع 
الكادحة  الطبقة  بين  الصراع  لجوهر  وشرحه 
والرأسمالية، ومن األهمية بمكان االطالع على 
حقيقته وتطبيقه. وتطرق أيضاً إلى قضايا المرأة 
وأهمية وجودها بطليعة المجتمع وإظهاره لكل 
بدورها  النهوض  دون  تحول  التي  التحديات 
المجتمع منذ 5000 سنة ومسيرتها  البارز في 
التي تعرضت بها للتهميش واالنكسارات، مبيناً 
بتقييد  ساهمت  التي  والدولة  السلطة  إشكاليات 

دور المرأة.
وأكدت سيدان أن الفترة القادمة ستشهد نشر فكر 
القائد عبد هللا أوجالن إلى مناطق التي لم يصلها 
هذا  نشر  بهدف  البعيدة  باألماكن  حتى  قبل  من 
الفكر التحرري وتوعية المجتمع من جهة وإلى 

في  الشابة  المرأة  أكدت   - الطبقة  روناهي/ 
القائد  وفلسفة  فكر  دور  أهمية  على  الطبقة 
بالمرأة  للنهوض  تهدف  التي  أوجالن  عبد هللا 
الشابة، ودعت إلى ضرورة تكثيف النضال حتى 

تحريره.

نادى مشروع األمة الديمقراطية الذي أكد عليه 
أهمية  على  أوجالن  عبد هللا  القائد  وفلسفة  فكر 
العالم  في  حريتها  ونيلها  تهميشها  وعدم  المرأة 
وتغيير  والعبودية  الظلم  براثن  من  وتحريرها 
النظرة الدونية التي كانت مالصقة لحريتها والتي 
المجتمعات،  من  العديد  في  دورها  من  قلصت 
القائد  بيّن  الشرقية، حيث  المجتمعات  وال سيما 
من  الشابة  المرأة  طاقة  أهمية  أوجالن  عبد هللا 
خالل توجيه طريقها وتدريبها ومنحها الفرص 
والمشاركات التي تساعدها في تطوير مهاراتها 
المجتمعية  أدوارها  وتمثيل  وجودها  في  وحقها 

والقيادية.

توجيه طاقات املرأة الشابة

نالت المرأة الشابة حقوقها ضمن مشروع األمة 
الديمقراطية في شمال وشرق سوريا ونيلها دورها 
المخصصة  واللجان  االتحادات  ضمن  الفعال 
المكثفة  بالتدريبات  وتوعيتها  وإنصافها  لعملها 
قدراتها  ونمت  ذاتها  اكتشفت  خاللها  من  التي 
الفرص  ومنحها  مجتمعها،  ضمن  العطاء  في 
جميع  لخوض  تؤهلها  التي  والجرأة  واإلرادة 
مجاالت الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

والسياسية التي لم يسبق لها أن عملت فيها.

حرية املرأة عاملياً

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  السياق  هذا  ضمن 
باإلدارية في اتحاد المرأة الشابة بالطبقة »روان 
الشواخ« التي قالت: »القائد عبد هللا أوجالن لم 
المرأة  حرية  أجل  من  وفلسفتِه  بفكره  يحارب 
الكردية فقط، وإنما سعى جاهداً إلنصاف المرأة 
ونيلها حريتها عالمياً من جميع الشعوب مؤكداً 
الديمقراطية  األمة  في أسس مشروع  ذلك  على 
التي  ومؤلفاته  كتبهُ  خالل  ومن  به  نادى  الذي 
الفعال في  المرأة ودورها  إلى أهمية  فيها  أشار 

المجتمع«.

مؤامرة دولّية

وتابعت روان بقولها: »المؤامرة التي استهدفت 
لم  سجنِه  خالل  من  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
استهدفت  وإنما  فقط  القائد  شخصية  تستهدف 
الحر  فكرهُ  تقييد  خالل  من  العالم  نساء  جميع 
وإرادة  عزيمة  ضرب  بذلك  محاولين  وعزله 
في  عليه  أكد  الذي  الديمقراطي  والفكر  المرأة 
والشابة  الفتية  الطاقات  وتمكين  المرأة  نصرة 

مهنياً وعملياً.....«.

تدريب املرأة ودورها

هللا  عبد  القائد  أن  الشواخ  روان  وأردفت 

وحلم  الزمن  من  عقود  منذ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
كأس  مونديال  إلى  منتخبهم  وصول  السوريين 
األمر  هذا  فاسدة  اتحادات  ظل  في  ولكن  العالم، 
لالتحاد  مدوية  فضحية  بعد  وخاصةً  ممكن  غير 
بعدم  ذلك  وتسبب  إدارياً  أخطأ  عندما  السوري، 
عثمان  ومحمد  آياز  المحترفين  النجمين  التحاق 
لبعثة المنتخب السوري، الذي خسر أمام المنتخب 

الكوري الجنوبي بهدفين لهدف.
النجمين  لوصول  تتجه  األنظار  كانت  الوقت  وفي 
الجنوبية  كوريا  إلى  عثمان  ومحمد  عثمان  آياز 
ضمن  بمباراته  السوري  المنتخب  مع  للمشاركة 
المؤهلة  آسيا  تصفيات  من  ذهاباً  الثالثة  الجولة 
لكأس العالم 2022، تفاجئ الجميع بخبر عدم قدرة 

وصول الالعبين إلى كوريا.
لعب  قبل  والالعبين  الجماهير  معنويات  لتنكسر 
الفني  المدير  المحروس  خرج  ولكن  المباراة، 
للمنتخب السوري والنجم السوري السومة وحاولوا 
منح السوريين جرعة أمل بتصريحات بأنهم واثقون 

بالالعبين، ويتأملون بالخروج بنتيجة إيجابية.
املباراة

محمد  العبيه  أبرز  بغياب  تأثر  السوري  المنتخب 
عثمان وآياز عثمان، بسبب خطأ إداري، ومحمود 
البحر لإلصابة، ورغم ذلك قدم المنتخب السوري 
المنتخب  وأهدر  نسبياً  مقبول  بشكل  األول  الشوط 
عالمة،  إبراهيم  مرمى  أمام  فرص  ثالث  الكوري 
نجم  الويس  الرحمن  عبد  كان  منافس  وبدون 
لم  فيما  وسرعته،  بتحركاته  السوري  المنتخب 

يظهر السومة كما كان متوقعاً. 
بتركيز  الكوري  المنتخب  فيه  ظهر  الثاني  الشوط 
بيوم  فسجل  الملعب،  وسط  في  وخاصةً  أفضل، 
الدفاع  من  تهاون  وسط  التقدم،  هدف  هوانغ 

السوري.
الدفاعية  للمواقع  يتراجع  لم  الكوري  المنتخب 
السوري على  المنتخب  اعتمد  فيما  وبقي مهاجماً، 
أخطرها  كان  والتي  السريعة  المرتدة  الهجمات 
أنقذ  فيما  المواس،  محمود  تمريرة  من  للسومة 

العالمة مرماه من فرصتين.
الدالي  عالء  أشرك  سوريا  مدرب  محروس  نزار 
فنجح  أحمد،  لسعد  بديالً  الهجومية،  القوة  لتعزيز 
المنتخب  ليرد  رائع،  هدف  تسجيل  في  خريبين 
سوء  من  سون،  مين  هيونغ  عبر  سريعاً  الكوري 
بإبعادها  العالمة  فشل  الجزاء  منطقة  داخل  تغطية 

ليتقدم أصحاب األرض مجدداً بهدفين لهدف.
قاسيون خطف  نسور  األخيرة حاول  الدقائق  وفي 
هدف مباغت، ولكنهم فشلوا في اختراق الدفاعات 

الكورية القوية.
بكوا  ومنهم  السوريين  الحزن  تملك  المباراة  بعد 
وأصبحوا  المباراة  نهاية  عقب  دمشق  ساحات  في 
وحتى  للمونديال  بالتأهل  األمل  لفقدان  يتجهون 
أصبحت  أنها  التعليقات  بحسب  الملحق  بطاقة 
صعبة المنال. وعاد الجماهير والوسائل اإلعالمية 
الرياضية بانتقاد االتحاد »العربي« السوري لكرة 
على  بحله  وطلبوا  دمشق،  لحكومة  التابع  القدم 
الكبيرة  والفضيحة  الكارثي  الخطأ  بعد  الفور، 

والتسبب بغياب آياز عثمان ومحمد عثمان.
احتاد كاذب

النجمين  غياب  برر  كان  الذي  السوري  االتحاد 
لبنان  في  الجنوبية  الكورية  السفارة  بتحميل 
المسؤولية ببيان صحفي، باإلضافة لتعطل شبكات 
خلق  مما  الماضي،  االثنين  االجتماعي  التواصل 
جماهير  قبل  من  واالستياء  السخرية  من  حالة 

المنتخب السوري. 
»العربي«  االتحاد  بيان  على  الرد  جاء  ولكن 
السوري لكرة القدم، بيبان من قبل االتحاد الكوري 
لكرة القدم، وأوضح في البيان الذي نشرته صحيفة 

“شو سن” الكورية الجنوبية:
أن “الالعبان اللذان يلعبان في أوروبا، ولم يسمح 

لهما بالدخول، يحمالن جنسية مزدوجة”.
وتابع البيان: “الجواز الذي طلبه االتحاد السوري 
لكرة القدم للحصول على تأشيرة وإعفاء من الحجر 
سوري،  سفر  جواز  هو  الالعبين  لكال  الصحي 
التأشيرة،  اإلدارية وحصال على  العملية  واكتملت 

على جوازهما السوري، دون أي مشاكل”.
إلى  جاء  السوري  ”المنتخب  البيان:  وأضاف 
لالعبين  السورية  السفر  بجوازات  أوالً  كوريا 
الحجر  وإعفاءات  التأشيرات  لهما  صدرت  اللذين 
آياز  بحوزة  يكونا  لم  الجوازين  أن  أي  الصحي، 

ومحمد عثمان”.
العثمانين  سفر  رفضت  “الطائرة  البيان:  وأكمل 

التأشيرة واإلعفاء من الحجر الصحي  لعدم وجود 
على جوازهما األوروبيين، بل ظلت موجودة في 
حوزة البعثة السورية على جوازي السفر الخاصين 

بالعثمانين“.
وختم البيان: “نوضح مرة أخرى أن الموقف كان 
سفر  أو طلب جواز  إدارة  في  إداري  بسبب خطأ 
قبل  من  إدارية  مشكلة  وليس   ، السوري  المنتخب 

القنصلية الكورية أو االتحاد الكوري لكرة القدم”.
لوسيلة  الالعبين  من  مقرب  مصدر  ذكر  بينما 
بمقدورهما  كان  “العثمانين  أن  محلية  إعالمية 
الجوازات  القدم  كرة  اتحاد  أرسل  لو  السفر، 
وباإلعفاء  الفيزا،  بختم  والممهورة  لهما،  السورية 

من الحجر الصحي”.
وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: 
أصدر  لماذا  بتبرير  المعني  هو  القدم  كرة  “اتحاد 
ولم  السورية،  الالعبين  جوازات  على  دخول  فيز 
توجها  فالالعبان  عثمان،  ومحمد  آلياز  يرسلهما 
االتحاد،  تأكيد  على  بناء  األوروبية،  بجوازاتهما 

بإمكانية دخولهما بهما”.
وبعد نهاية المباراة صّرح المحروس المدير الفني 
للمنتخب السوري: »خسرنا المباراة بأخطاء فردية، 
بالطبع منتخب كوريا الجنوبية كانت سيطرته أكبر 

على الكرة«.
جداً  منظم  الجنوبي  الكوري  »المنتخب  وأشار: 
الالعب  هو  الفارقة  والعالمة  سريعة  كرة  ويلعب 
التي  والمساحات  وخبرته  بتحركاته  »سون« 

صنعها لزمالئه وسجل هدف الفوز أيضاً«.
المساحات  بإغالق  كانت  »استراتيجيتنا  ونوه: 
جداً  خطير  الكوري  المنتخب  ألن  وتضييقها 

واعتمدنا على الهجمات المرتدة«.
نزار  السوري  للمنتخب  الفني  المدير  واختتم 
وفكر  بإيقاع  لعب  »منتخبنا  حديثه:  محروس 
كرة  هي  وهذه  للتعادل  أقرب  وكنا  جيد  تكتيكي 
التعويض  هللا  شاء  وإن  باألخطاء،  تُحسم  القدم 
بينما  اللبناني«.  المنتخب  أمام  القادمة  المباراة  في 
فساد  نشرت صفحات رياضية سورية عن وجود 
في  وخاصةً  السوري  المنتخب  بعثة  ضمن  كبير 
الكادر الفني واإلداري، حيث ذكروا بأنه سافر مع 
دمشق  حكومة  من  مسؤولين  وبنات  أوالد  البعثة 
للسياحة والسفر بمهمات وهمية على أنهم إداريين، 
إبعاد  محاولة  يتم  بأنه  الفني  الكادر  ضمن  وكذلك 
التشكيلة  في  محلين  العبين  زج  مقابل  المحرفتين 

بعد تلقي رشاوي ومبالغ مالية لقاء ذلك.
مطالب بحل االحتاد

كبيرة  ضغوط  ظهرت  وبعدها  المباراة  وقبل 
لكرة  السوري  »العربي«  االتحاد  بحل  ومطالب 
القدم بعد الخطأ المرتكب بعدم التحاق آياز عثمان 
ومحمد عثمان، ولكن القضية ال تكمن في حل اتحاد 
وجلب اتحاد آخر بداله فالمعضلة مستمرة منذ عقود 
الفساد  جذور  اقتالع  جذري  حل  المطلب  وبات 
المناصب  في  عسكريين  وضع  بعدم  تكمن  والتي 
حيث  دمشق  لحكومة  التابعة  السورية  الرياضية 
حتى اآلن حزب البعث »العربي« االشتراكي ومنذ 
توليه السلطة منذ عقود وإلى اآلن يتحكم بمفاصل 
والمنتخبات  األندية  إدارات  بوضع  الرياضة 

الوطنية. 
وبعد خسارة سوريا أمام الشمشون الكوري استقر 
المنتخب في زيل الترتيب بنقطة وحيدة من تعادل 
باإلضافة لخسارتين، ولحسب نفس المجموعة في 
الجولة الثالثة من التصفيات اآلسيوية المؤهلة لكأس 
اإلمارات  على  إيران  فازت   ،2022 قطر  العالم 
دون  من  السلبي  التعادل  وسيطر  رد  بدون  بهدف 
وبات  ولبنان  العراق  منتخبي  لقاء  على  أهداف 

ترتيب المنتخبات على الشكل التالي:
1ـ إيران 9 نقاط.

2ـ كوريا الجنوبية 7 نقاط.
3ـ اإلمارات 2 نقطة.

4ـ لبنان 2 نقطة.
5ـ العراق 2 نقطة.
6ـ سوريا 1 نقطة.

دوري السيدات بإقليم الفرات... إنجاز
 لم يأِت بسهولة

حلم السوريين يتبدد باتحاد فاسد وفاشل... 
الشمشون الكوري يهزم المنتخب السوري

قامشلو/ جوان محمد ـ كان الحديث صعباً عن 
فتاة تلعب كرة القدم بكوباني، ولكن بالمثابرة 

والتصميم من قِبل الالعبات وصلن في النهاية 
لمبتغاهن، وهو إقامة دوري لكرة القدم 

للسيدات أسوةً بالعبات إقليم الجزيرة.
وأُطلق دوري في إقليم الفرات لكرة القدم 

للسيدات بمشاركة سبعة نوادي، وأقيمت كامل 
منافساته في مدينة كوباني بشمال وشرق 

سوريا، ولكن لم يقام هذا الدوري هكذا، بدون 
جهود وتعب ومقاومة الظروف والمعوقات 

الكثيرة.
ففي عام 2017 حاولت الالعبة المحترفة في 
الدوري السوري وإقليم الجزيرة فريال أحمد 

تشكيل فريق، وبالفعل استطاعت تحقيق ذلك، 
ولكن بعد جهود دامت ألشهر إلقناع أهالي 

الفتيات في اللعب بكرة القدم، وسط مجتمع ما 
زال يتقيد بعادات مجتمعية تحكم الفتاة بعدم 
االنخراط في الرياضة وخاصةً هي حسب 

نظرتهم حكراً على الشباب فقط.
 بعد تشكيل الفريق من قبل فريال وآخرين معها 

انتقلت للعب في صفوف نادي قامشلو وتحرز 
معه لقب الدوري الثاني في إقليم الجزيرة عام 

2018 ولقب هدافة الدوري، كما نالت مع 
النادي العديد من األلقاب على صعيد الدوري 
والكأس باإلضافة إلحرازها الدوري السوري 

لموسمين متتالين األول مع سيدات عامودا 
والثاني مع سيدات الخابور.

في الشهر السادس انطلقت منافسات الدوري 
األول للسيدات بإقليم الفرات وبمشاركة سبعة 
نوادي، لعبوا بطريقة الدوري على مرحلتين 

ذهاباً وإياباً، وحققت سيدات برخدان اللقب بعد 
تنافس مثير مع سيدات الوحدة اللواتي احتلن 

المركز الثاني والتربية 
اللواتي أخذن المركز 

الثالث فريال أحمد كانت 
تلعب مع نادي التربية 

في الدوري.
سيدات برخدان أمنن 

اللقب في الجولة الخامسة 
وفي المباراة الختامية 

لهن في الجولة السابعة 
واألخيرة مع سيدات 

روشين أكدن أنهن 
مستحقات للقب وفزن 

بثالثة أهداف لهدف.
وبعد نهاية مرحلتي 

الذهاب واإلياب كان 
ترتيب األندية على 

الشكل التالي:
1ـ برخدان 33نقطة +37.
2ـ الوحدة 28 نقطة + 14.

 3ـ التربية 25 نقطة + 41.
4ـ روشين 15 نقاط -10.

5ـ العمال 8 نقاط -6.
6ـ نسرين 5 نقاط -40.
7ـ الفرات 5 نقاط -27.

وكرمت األندية الفائزة بالمراكز األولى، بينما 
كانت مراسم التكريم الفردية على الشكل التالي:

هدافة الدوري:
مناصفةً بين العبة نادي برخدان: وضحة 

حمزة.
والعبة نادي التربية: فريال أحمد برصيد )18( 

هدفاً.
أفضل العبة بالدوري العبة نادي روشين: 

فاطمة حسين.
أفضل موهبة صاعدة العبة نادي الوحدة: 

تيليناز علي.
أفضل حارسة مرمى حارسة نادي برخدان: 

جيهان حسي.
الجدير ذكره هو الدوري األول من نوعه 

على صعيد منطقة الفرات للسيدات وأقيمت 
المنافسات بمدينة كوباني، في ملعب صداقة 

كوباني والنرويج )1(، بمشاركة سبعة نوادي 
وهو عدد جيد جداً مقارنة بظروف اللعبة 

واالنخراط فيها من قبل الفتيات وسط التمسك 
بعادات وتقاليد ما زالت ال تمنح الفتاة حق اللعب 

بالرياضة بشكٍل عام وكرة القدم بشكٍل خاص.
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ أديب كردي راحل – اسم صغير الغزال.2- من جبال كردستان- 
يخفي)م(.3- موجع- صغارالنعاج.4- الثروات الباطنية- ثغره)م(- 
نجدها في كلمة هسار.5- حرف جر – بسط- أنثى الذئب.6- تقفز- 
االشارة- أفترض)م(.7- ذنب- جر)م(- ضمير متصل.8- مسرحية 

لشكسبير.9- صوت البومة- شوك.10- عاصمة  عربية- يملك المال 
بعد وفاة صاحبها- حيزة.11- در- االناث من االبل- ريفي.

12- االزدهار- صائب.13- ملحمة كردية.

1ـ نزير ياوز ـ قم.
2ـ جرير ـ روبل )م(ـ زجل.

3ـ يد ـ عادل امام)م(.
4ـ بر ـ مرا ـ حللة.

5ـ الزعيم)م( ـ جيفري)م(.
6ـ حبارـ هلع.

7ـ فايزة ـ اه )م( ـ بي.
8ـ دو ـ السقنقور.
9ـ ظاهرة بيبرس.

10ـ يسران.
11ـ عباس بن فرناس.

12ـ لو ـ واط .
13ـ علي بن ابي طالب.

1ـ نجيب محفوظ.
2ـ زر ـ ريبا ـ البطل.

3ـ ي ي ي ـ عايده.
4ـ درر)م( ـ زرزور ـ سلب.

5ـ مل ـ بون.
6ـ المراح ـ اب.

7ـ وباا ـ فضيلة .
8ـ موز ـ راسب ـ رقي.

9ـ ار)م( ـ قرين.
10ـ رحل)م( ـ اسسنا)م(.

11ـ مزدلفة ـ رسول.
12ـ جاليليو ـ اب.

13ـ قلعة جعبر ـ نفط.

1ـ استيحاء احداثها من قصة أخرى بالجمع- هزيل ونحيف.2- 
اشتاق- مرتفع- العب كرة قدم الماني سابق.3- مسارات- شاعر 

عراقي راحل.4- اسم علم مذكر)م(- نسحب نتقدم.5- شاعر لبناني 
– من االطراف.6- مطرود من الرحمة.7- غير مطبوخ- دولة 

امريكية جنوبية.8- خط السومرية )م(- صوت الضفدع.9- شاعر 
اموي- بين االثنين.10- من الفواكه- من االعشاب- يرن )م(.11- 
ممثلة مصرية- من جبال كردستان.12- في الفم- من االديان.13- 

رواية لكاتب امريكي )دان بروان(.

ضمان حرية القائد الجسدية من جهة أخرى.
من جانبها، وضحت ربيعة عثمان أن المؤامرة 
استهدفت  إنما  1998م،  عام  في  حصلت  التي 
فكر القائد عبد هللا أوجالن وأيضاً كل الثورات 
الشعبية التي قامت باسم الكرد سواء قبل المؤامرة 
أم بعدها أو ضمن أقسام كردستان وحتى خارج 

كردستان.
المرأة  القائد هو  المستفيد من فكر  أن  ووصفت 
الذي  الفكر  هذا  عن  تدافع  أن  حقها  من  التي 
لها حقوقها وصان كرامتها وبين أخالقها  حقق 
الذكوري.  المجتمع  سياق  ضمن  المفترضة 
شعوبها  عن  تدافع  الديمقراطية  باألمة  المرأة 
ليس لدواعٍ شخصية، بل لمصلحة المجتمع ضد 
االحتالل، وبيّن دور المرأة الطبيعي بالدفاع عن 
سبيل  في  ستقاوم  أنها  سيعني  ذلك  ألن  أرضها 

تحقيق هذا الهدف السامي.
ونوهت ربيعة عثمان أن المرأة أثبتت قدرتها في 
جبال كردستان على مقاومة انتهاكات االحتالل 
التركي، وتمكنت بمناطق شمال وشرق سوريا 
المدنية  اإلدارة  مؤسسات  كافة  دخول  من 
والعسكرية خاصةً بقدرتها الجبارة في الحروب 

على مقارعة مرتزقة داعش.

أن  على  أحمد  محمد  شيرين  أعربت  بدورها، 
لم يكن لها أي دور في ظل هيمنة  المرأة سابقاً 
كل  المرأة  وفقدت  والمجتمع.  الدولة  سلطة 
طاقاتها الكامنة أمام استطالة النظرة الدونية لها 
التي تحصر عملها فقط بالمنزل وتربية األطفال 
أو  إدارية  مناصب  تبوأ  من  تتمكن  أن  دون 

سياسية أو عسكرية.
أن  بيّن  أوجالن  القائد عبد هللا  فكر  أن  وذكرت 
تمكنت  إذا  فقط  بها  يستهان  ال  قدرات  للمرأة 
وانتهاًء  لذاتها  معرفتها  من  بدءاً  تنميتها  من 
بحضورها الطليعي. ومن هنا ينبغي على النساء 
التنديد  على  وقوة  حزماً  أكثر  موقف  إظهار 
القائد  عن  اإلفراج  ضرورة  وعلى  بالمؤامرة 

بشكل فوري وعاجل.
بالقول:  حديثها  أحمد  محمد  شيرين  واختتمت 
»لقد فشلت المؤامرة الدولية على القائد عبد هللا 
أوجالن حيث كل يوم تزهر وردة من جذور فكر 
القائد، وما تبوأها مناصب سياسية أو عسكرية 
وقد  أو إدارية إال غيض من فيض ذلك خاصةً 
وصل تمثيلها ضمن مجاالت العمل المختلفة إلى 

60 % خالل السنوات األربع الماضية«.

الشابة  المرأة  ارتباط  على  كثيراً  ركز  أوجالن 
بالحياة من خالل قدرتها على العطاء والنضال 
الشابة  للفئات  التدريب  وأهمية  المجتمع،  في 
أجل  من  وذلك  والعطاء  بالحيوية  تتميز  التي 
من  واالستفادة  وجودها  حقيقة  إلى  الوصول 
تكوينها الفكري الذي يميزها، حيث تمكنت من 
خالله إدارة حياتها بصورة أفضل لذلك أعطى 
مشروع األمة الديمقراطية األحقية للمرأة باتخاذ 
القرارات واإلدارة من خالل تفعيل نظام الرئاسة 
ضمن  والرجل  المرأة  بين  مناصفةَ  المشتركة 

المؤسسات اإلدارية. 
وفي لقاء آخر مع إدارية ثانية في اتحاد المرأة 
لنا  أشارت  المحمد«  »نوال  بالطبقة:  الشابة 
هللا  عبد  القائد  طالت  التي  المؤامرة  إلى  فيه 
أوجالن حيث تم في عام 1999 بمؤامرة دولية 
للقانون  مخالف  بشكٍل  تركيا  إلى  لتسليمه  بشعة 
واالتفاقيات والمعايير اإلنسانية، وتابعت: »ذلك 
األمة  مشروع  نجاح  أجمع  للعالم  أثبت  أن  بعد 
الديمقراطية الذي نادى بتوحيد الشعوب ووحدة 
المرأة  وحرية  والـتأخي  المشترك  المصير 

حيث  تاريخياً،  طورها  التي  السالم  ومبادرات 
كان مشروع األمة الديمقراطية هو مفتاح الحل 
في  والدول  الشعوب  بين  والتعايش  واالستقرار 

الشرق األوسط«.

مناشدات دولّية وإنسانية

اإلنسانية  المنظمات  المحمد  نوال  وناشدت 
الشابة  المرأة  ممثالت  »نحن  بقولها:  والدولية 
الحمالت  دعم  أهمية  على  نؤكد  الطبقة  في 
الدولية التي تنادي بحرية وإطالق سراح القائد 
عن  يعبّر  القائد  تحرير  ألن  أوجالن  هللا  عبد 
القائد في نيل  تحريرنا كنساء واستكمال ما بدأهُ 
حرية المرأة وتمكين طاقاتها، لذلك نحن نطالب 
وجميع  الدولية  والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات 
يطالبوا  أن  والديمقراطيين  بالحقوق  المنادين 
سراحهُ  وإطالق  أوجالن  هللا  عبد  القائد  بحرية 
تدعو  التي  والشعوب  المرأة  حرية  يعتبر  الذي 

للحرية أجمع«. 
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حاَن وقت الحرية..

رأي غربي ليبرالي ُيحّذر من استبداد فيسبوك

درار: الجلوس إلى طاولة التفاوض الحل الوحيد واألكيد

شالش: السالح الكيميائي هو المفضل لدى أردوغان

بإرادتنا سنحمي أرضنا وسنحافظ على إرث الشهداء

دجوار أحمد آغا

بعد مرور ثالثة وعشرين عاماً على بدأ المؤامرة 
األممي  الكردي  والمفكر  القائد  بحق  الدولية 
تشرين  من  التاسع  في  أوجالن  هللا  عبد  الكبير 
األول سنة 1998 عبر الضغوطات الكبيرة التي 
قامت بها قوى الهيمنة العالمية عن طريق النظام 
حافظ  الراحل  السوري  الرئيس  على  التركي 
األسد من أجل إخراج القائد أوجالن من ساحة 
الشرق األوسط، هذه المؤامرة التي شاركت بها 
أعلى  وعلى  ودولية  إقليمية  استخباراتية  قوى 
 C المستويات والتي ُحبكت ونسجت خيوطها ال
 M Iوال اإلسرائيلي  والموساد  األمريكية   I A
T  التركي بشكل رئيسي إلى جانب المخابرات 
والتي  وقتها،  والمصرية  والروسية  اليونانية 
أوجالن  القائد  بأسر  المطاف  نهاية  في  انتهت 
واختطافه من نيروبي عاصمة كينيا بأفريقيا التي 
واألمريكية  الغربية  األمن  ألجهزة  وكراً  تُعتبر 
مستمرة  زالت  ما  المؤامرة  هذه  خاص.  بشكٍل 
المفكر  لهذا  الجسدية  الحرية  حجز  خالل  من 
اإلنسانية  مكتبة  رفد  الذي  الكبير  والفيلسوف 
المشترك  العيش  ثقافة  إلى  تدعو  بنظرية حديثة 
وأخّوة الشعوب وإقرار حرية ممارسة الشعائر 
شفافية  بكل  والمذهبية  القومية  والحقوق  الدينية 
في ظل األمة الديمقراطية التي تُعطي كل ذي حق 
حقه. هذه المؤامرة التي بدأت في 1998/10/9 
إلى  التركي  النظام  دفع  طريق  عن  أسلفنا  كما 
التهديد باجتياح سوريا واحتاللها في حال لم تنفذ 
المطالب التي طرحتها هذه القوى العالمية وفي 
مقدمتها إخراج القائد أوجالن من ساحة الشرق 
التاسع من تشرين  األوسط، لم يأِت اختيار يوم 

األول من فراغ أو عن عبث، ففي مثل هذا اليوم 
من عام 1967 قامت نفس هذه القوى العالمية 
واألممي  األرجنتيني  والثائر  المناضل  بتصفية 
الكبير أرنستو تشي غيفارا )1928 / 1967(. 
يقول القائد أوجالن بهذا الصدد: »إن 9 تشرين 
األول هو يوم استشهاد تشي غيفارا، اختيار هذا 
ملفت للنظر، أغلب الظن إنهم اختاروا هذا اليوم 
فرأوا  الكبير،  الثوري  ذلك  وبين  بيني  للجمع 
كهذا«.  يوم  في  مني  التخلص  مصلحتهم  من 
وهم كانوا مقررين أساساً أن يُشارك القائد عبر 
بث مباشر على تلفزيون MED TV  لكي يتم 
إغالقها فيما بعد. يذكر القائد تلك المرحلة على 
الشكل التالي: »... لو أنجزت الحملة بنجاح، لن 
سيقومون  كانوا  الكرد،  باسم  يُذكر  شيء  يبقى 
القناة الفضائية الكردية تحت  بوقف إرسال بث 
هذه  الحرب،  لهذه  معارض  أنها صوت  ذريعة 
القضية وحدها دليل ومعطى كاٍف لتنفيذ مآربهم 
يوم  الكردية  الفضائية  بتعتيم  قاموا  فلماذا  وإال 

التاسع من أكتوبر دون سواه«.
بل  بالصدفة،  يكون  لم  اليوم  اختيار هذا  أن  أي 
كان مخططاً له منذ وقت طويل. وفيما بعد اختار 
النظام الفاشي التركي نفس اليوم للقيام بالعدوان 
من  أبيض(  )تل  سبي  كانيه وكري  على سري 
عام 2019 وذلك إمعاناً في زيادة األلم والمعاناة 
اليوم  هذا  من  الخصوص  وجه  على  الكردية 

المشؤوم. 
وقت  ومنذ  بإتقان،  المخططة  المؤامرة  هذه 
طويل والتي شاركت عدة أوساط ودول وقوى 
رجعية في العالم، تشابكت خيوطها لتتركز في 
نقطة أساسية أال وهي العمل على القضاء على 
خط المقاومة الثورية للشعب الكردي وتصفيته 
وإنهائه من خالل تصفية قائد هذه المقاومة. كان 
اعتقادهم أنه بمجرد أسر واعتقال القائد أوجالن 
لكنهم  األبد،  إلى  الكردية  القضية  تنتهي  سوف 
نسوا بأن القائد أوجالن قد جعل القضية الكردية 
قضية مصير، قضية نكون أو ال نكون لدى مئات 
اآلالف والماليين من أبناء الشعب الكردي ال بل 
زاد على ذلك بجعلها قضية كافة الشعوب التي 

تتطلع إلى الحرية واالنعتاق من نير العبودية.
الدنيئة  المؤامرة  لهذه  أوجالن  القائد  يستسلم  لم 
وإرادة  وعزم  قوة  بكل  واجهها  بل  والقذرة 

الرئيسي  الهدف  تحطم  أن  استطاعت  صلبة 
الحركة  على  القضاء  وهو  أال  منها  واألساسي 
ذلك،  من  العكس  على  بل  ال  الكردية  الثورية 
منبر  إلى  إيمرالي  جزيرة  سجن  القائد  حول 
ومركز للحضارة العالمية من خالل المرافعات 
األوروبية  المحكمة  إلى  أرسلها  التي  التاريخية 
النظام  فيها جوهر  لحقوق اإلنسان والتي شرح 
البديل  وطرح  االستغاللي  العالمي  اإلمبريالي 
العصرانية  الحضارة  وهو  للشعوب  والحل 

الديمقراطية في مواجهة الحداثة الرأسمالية. 
العالم  يسعى  الذي  الوقت  في  أنه  للنظر  الملفت 
من أجل إطالق سراح القائد أوجالن من خالل 
الحاشدة،  الشعبية  والمسيّرات  الدولية  الحمالت 
يبقى البعض من الكرد أسيري الفكر اإلصالحي 
والتابع الستراتيجية العدو األزلي للشعب الكردي 
على وجه الخصوص ونعني بذلك وبكل وضوح 
موقف الجزب الديمقراطي الكردستاني- العراق 
والذي ال يكتفي بمنع تحقيق وحدة الصف الكردي 
في باشور كردستان من خالل فرض سيطرته 
الكردستانية  األطراف  بقية  على  وسلطته 

وقوفه  جانب  إلى  وتقسيمها  تفريقها  ومحاولته 
االحتالل  جيش  مع  وواضح  علني  وبشكٍل 
باشور  الحتالل  العدواني  هجومها  في  التركي 
كردستان من خالل تضييقها الخناق على قوات 
المحتل  التركي  العدو  يواجهون  الذين  الكيريال 
استهداف  إلى  األمر  بهم  وصل  الذي  الحد  إلى 
)الكريال(؛  الشعبي  الدفاع  قوات  من  مجموعة 
مما أدى إلى استشهاد ستة مقاتلين. وفي الطرف 
اآلخر يقوم بإرسال ما يسمى بـ«لشكري روج« 
المقاومة  قوات  بين  الدائرة  الحرب  مناطق  إلى 
إلزالة  وذلك  التركي  االحتالل  وجنود  الثورية 
تقدم  لمنع  الحرية  مقاتلو  زرعها  التي  األلغام 
بأحدهم،  لغم  انفجر  حال  وفي  االحتالل،  جيش 

فالمتهم هو قوات الكريال.
على أبناء الشعب الكردي عموماً التنبه لخطورة 
المرحلة التي نمر بها، فنحن في مفترق طرق، 
مواجهة جيش  بالحرية من خالل  نظفر  أن  إما 
على  الوقت  بنفس  والضغط  التركي  االحتالل 
سراح  إطالق  أجل  من  العالمية  الهيمنة  قوى 
ألن  األوان  آن  قد  بالفعل  ألنه  أوجالن  القائد 

يخرج من المعتقل.
الحرية  وقت  حان  نعم  الحرية..  وقت  حان 
األمر  حقيقة  في  ألنه  أوجالن؛  للقائد  الجسدية 
أكثر شخص حر في هذا العالم رغم أنه محجوز 
بالمياه  محاطة  جزيرة  وفي  جدران  أربعة  بين 
ومعزول عن العالم الخارجي من خالل التجريد 
الالإنساني المفروض عليه منذ سنوات، إال أنه 
يبقى اإلنسان األكثر حرية على وجه هذا الكون، 
وقريباً سيكون حراً جسدياً أيضاً بيننا ألنه أصبح 
جامعات  في  يُدّرس  ففكره  قاطبة  للبشرية  ملكاً 
وقيمه  ومبادئه  العالم  دول  من  الكثير  ومعاهد 
أصبحت ُملكاً لإلنسانية، وما الحملة األخيرة التي 
أطلقها ناشطون ومثقفون وأكاديميون وسياسيون 
من مختلف بقاع العالم للمطالبة بالحرية الجسدية 
آخر  دليل  إال  أوجالن  القائد  العصر  لفيلسوف 
على هذا التوجه األممي في اإلسراع بإنهاء هذه 
عبد  القائد  سراح  وإطالق  الالإنسانية  المعاملة 
هللا أوجالن ليقود مسيرة الحرية وإحقاق حقوق 
الشعوب في كردستان والشرق األوسط عموماً.   

مشاري الذايدي )كاتب(

وتوابعها  فيسبوك  »جلطة«  قل  أو  صدمة 
آثارها  زالت  ما  ساعات،  سبع  لزهاء  العالمية 
الرقمية  االقتصاديات  مستوى  على  ظاهرة، 
على  وأخيراً  السايبرانية،  األمنية  واالعتبارات 
مستوى السياسة والتحكم في الرأي العام وأيضاً 
ترسيخها  المراد  التربوية  القيم  مستوى  على 
من  أيضاً  والقديم  بل  الجديد..  النشء  نسيج  في 
حبوب  ومتعاطي  ميديا  السوشيال  »مدمني« 

الفيسبوك وغيرها من صنوف الحبوب.
ساحات  في  حتى  ينتِه،  لم  »العالمي«  النقاش 
الرأي الغربي نفسه، بل في أقدم الديمقراطيات 
صحيفة  نشرت  فقد  بريطانيا،  الغربية، 
جون  كتبه  مقاالً  البريطانية  تايمز«  »فاينانشال 
ثورنهيل تحت عنوان »حان الوقت للتفكير في 

عالم ما بعد فيسبوك«.
مستخدم  مليار   2.8 وجود  مع  إنه  قال  الكاتب 
من  المائة  في   60 حوالي  يمثلون  لفيسبوك، 
أصبحت  باإلنترنت،  المتصلين  العالم  سكان 
ناهيك  إدارتها،  يصعب  بحيث  »كبيرة  الشركة 

عن تحديد لوائح تنظم عملها«.
التي  المؤلمة«  »الشهادة  أن  الكاتب  واعتبر 
فيسبوك،  شركة  في  السابقة  المسؤولة  قدمتها 
فرانسيس هوغن، أمام مجلس الشيوخ األميركي 
تضر  الشركة  أن  على  إضافي  »دليل  مؤخراً 

المجتمع، وهو ما يحتاج إلى الرد«.
أعضاء  على  »يجب  إنه  على  شدّد  ثورنهيل 
زوكربيرغ  مارك  استدعاء  الشيوخ  مجلس 
على  للرد  فيسبوك  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

شهادة هوغن«.
كان من المثير وصف مقالة الصحيفة البريطانية 
السوشيال  عمالقة  عمالق  فيسبوك،  لمحتوى 
لدى  »ليس  وبأنه:  ساّم«  »محتوى  بأنه  ميديا 
فيسبوك أي فرصة للتعامل بشكٍل كامل مع هذا 

المحتوى«.
الكاتب  طرحها  التي  الوجيهة  األسئلة  من 
على  قدرتها  حول  فيسبوك  بروبوغاندا  على 
المحتوى  من  وتنظيفه  فيسبوك  محتوى  ضبط 
مباشر  سؤال  قانونياً،  أو  أخالقياً  المحظور، 

وسهل وهو:
طوفان  يراقب  أن  لفيسبوك  يمكن  »كيف 
المحتوى الضار بعشرات اللغات والثقافات التي 

ال يفهمها؟«.
زوكربيرغ،  مارك  دعوى  الكاتب  فنّد  أيضاً 
الحاكم بأمره في الشركة العمالقة، بأن محتوى 
يفضلون  ال  وأنهم  أبداً،  ضار  غير  فيسبوك 
العامة  المصلحة  حساب  على  والتوسع  الربح 
وصون األطفال والمراهقين، خاصة في منصة 
بأن  األميركية  األمة  نواب  مذكراً  انستغرام، 

شركات التبغ طيلة عقود وبجيوش من المحامين 
كون  تنفي  كانت  العامة،  العالقات  وشركات 
منتجاتها ضارة بالناس، لكن بمزيج من إصرار 
النواب والساسة والصحافيين وغيرهم على عدم 
الخضوع لسطوة هذه الشركات، صارت مضار 

منتجات شركات التبغ من المسلّمات.
لكن أهم فكرة بدأت تنتشر إثر »صدمة فيسبوك« 
بدائل  صنع  لوجوب  المتكررة  الدعوات  هي 
إقليمية  تحالفات  أو  التواصل،  لشبكات  محلية 
الصحيفة  بعضه  نشرت  مما  وهذا  أكبر،  بشكٍل 

البريطانية المرموقة في المادة المومأ إليها هنا.
مرةً أخرى نقول، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
من  خيٌر  النعاس  من  توقظ  وصفعةٌ  لكم،  خير 

طلقة تنهي كل شيء.

سوريا  لمجلس  المشترك  الرئيس  اعتبر 
الديمقراطية رياض درار، تصريحات مسؤولي 
للفهم  »تجاوٌز  واتهاماتها  دمشق  حكومة 
يشقّوا  أن  منهم  العقالء  داعياً  والحقيقة«، 
وطحن«  جعجعات  دون  السياسي  الحل  طريق 

واالبتعاد عن التصعيد الكالمي.
عبر  هاوار  وكالة  مع  لقاء  في  درار  وعلق 
الهاتف، على تصريحات مسؤولين في حكومة 
مواقع  على  ونُشرت  الخميس  أُطِلقت  دمشق 
خارجية  وزير  خاللها  اتهم  الرسمية،  الحكومة 
سوريا  قوات  المقداد  فيصل  دمشق  حكومة 

الديمقراطية بمحاوالت االنفصال.
وقال درار إن »هناك أكثر من طريقة لمكافحة 
الذي  النظام  أسلوب  معالجة  أهمها  اإلرهاب؛ 
اتبع الحل العسكري األمني، والذي أدى لصعود 
قوى متطرفة مارست أنواعاً من اإلرهاب، كان 
التي  الخاليا  إطالق  عبر  لها،  مؤسساً  النظام 

كانت تمثّل هذا الجانب في سجونه«.
الوحيدة  والمكافحة  الوحيد  »والحل  وأضاف: 

جميع  عليه  يتوافق  الذي  السياسي  الحل  هو 
عن  وليس  التفاوض،  طاولة  على  السوريين 
نسمعه  مازلنا  الذي  الكالمي  التصعيد  طريق 
باستمرار من ممثلي النظام، ولوال وجود إيران 
وروسيا، يعلم النظام ماذا كان مصيره، لذلك فإن 
الحل الوحيد هو الجلوس إلى طاولة التفاوض، 
عندها نستطيع مواجهة اإلرهاب بكل أشكاله«.

العمل من أجل سوريا
 واجب الجميع

واإلقليمي  الدولي  الوجود  أن  إلى  درار  وأشار 
ال  أو  شرعي  وجود  نتيجة  ليس  سوريا  في 
تدخلت  دولية  مصالح  مسألة  هي  إنما  شرعي، 
الدولة  وهشاشة  السورية  الحالة  ضعف  بسبب 

واألسلوب المتبع.
في  العالمي  »التدخل  السياق:  هذا  في  وقال 

أن  كما  السياسات،  في  خلل  عن  ناتج  سوريا 
أو  إقليمي  طرف  لصالح  طرف  بعمالة  التهديد 
على  يجب  األزمة،  حل  في  يساعد  ال  دولي 
الجميع أن يعترف بسوريته وأن يعمل من أجل 
األراضي  بيع  على  ويساعد  يعمل  وال  سوريا، 
لهذا  ومؤسساتها  السورية  والمصالح  السورية 
الطرف أو ذاك، ليساعده على االستناد والوقوف 

والمواجهة«.
وأضاف: »ما يجري اآلن هو نوع من التصعيد 
السياسي  الحل  أن  مع  جديد،  من  نبدأ  وكأننا 
يشقّوا  أن  العقالء  وعلى  أمامنا،  مفتوح  طريقه 

هذا الطريق دون جعجعات«.
عبر  كان  التركي  الوجود  أن  إلى  درار  ولفت 
اتفاقات أستانا مع شريكي النظام وتحت علمه؛ 
تركيا  الروسية واإليرانيين. وأن مطالبة  الدولة 
الوسيط  ذلك  عبر  تكون  أن  يجب  بالخروج، 
الذي سمح لتركيا دخولها، وتخلى لها عن جزء 
من األرض لصالح أجزاء أخرى سلمت للنظام 

تحت اسم مناطق »خفض التصعيد«.

أمريكا ستغادر سوريا حال
 إنهاء مهمتها

وفي السياق ذاته، رد رياض درار أيضاً قائالً: 
داعش،  لقتال  فهو  األمريكي  الوجود  »أما 
ونضمن  مهمتها،  إنهاء  عند  ستخرج  وأمريكا 
وعلى  السوريون،  يتفق  عندما  ستخرج  بأنها 
اللعبة خطيرة  أن هذه  يدركوا  أن  النظام  ممثلي 
على الجميع، وعليهم أن يتفقوا مع شعبهم حتى 

يخرج المحتل«.
وفي ختام حديثه، أكد الرئيس المشترك لمجلس 
سوريا الديمقراطية رياض درار أن »في شمال 
يمارس  ولم  إرهاب  يوجد  ال  سوريا  وشرق 
العكس،  على  بل  السوريين؛  على  إرهاب 
اإلرهاب  ضد  وشرس  عنيف  قتال  هناك  كان 
مناطق  من  النظام،  منه  انسحب  الذي  الحقيقي 
الرقة. وبالتالي  )الخالفة( وعاصمتها  ما تسمى 
في  كانت  حقيقي  بشكٍل  اإلرهاب  محاربة  فإن 

بواسطة  األرض،  على  سوريا  وشرق  شمال 
قوات نهضت لمواجهة مرتزقة داعش من أبناء 
حماية  وحدات  شكلوا  ما  بعد  نفسها،  المنطقة 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  والمرأة  الشعب 
الحقاً، التي تضم كل أبناء الشعب السوري بكل 
ليسوا  وهم  المنطقة،  هذه  في  الموجودة  أطيافه 
بحقهم،  التهمة  هذه  إطالق  يجوز  وال  إرهابيين 

ألنه تجاوٌز للفهم والحقيقة«.

روناهي/ الدرباسية - أكد المحامي علي شالش 
أن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق 
التي  الهجمات  تلك  األذهان  إلى  تُعيد  سوريا، 
العثماني  االحتالل  إمبراطورية  تشنها  كانت 
قرون،  أربعة  مدى  المنطقة على  على شعوب 

ولكن هجمات اليوم تتم بشكل أكثر وحشية.
تعتبر دولة االحتالل التركي أي مبادرة ال تتوافق 
مع أطماعها التوسعية في المنطقة بأنها »خطر 
على أمنها القومي«. وبناًء عليه، يحق لها –من 
ومحاولة  المبادرة  هذه  مالحقة  نظرها-  وجهة 
القضاء عليها حتى لو كانت تلك المبادرة خارج 

حدودها.
التي تشنها  الهجمات  تندرج كل  في هذ اإلطار 
دولة االحتالل التركي على مناطق شمال وشرق 
المدن  لبعض  احتاللها  إلى  إضافة  سوريا، 

والبلدات.

هذا الخلف لذاك السلف

حول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا »روناهي« 

الذي قال: »السياسية  المحامي علي شالش  مع 
التركي  االحتالل  دولة  تنتهجها  التي  العدائية 
هذه  ورثت  عملياً  فهي  جديدة،  بسياسة  ليست 
دماء  على  القائم  العثماني  السلف  عن  السياسة 
لمشروع  التركي  االحتالل  رؤية  إن  الشعوب. 
الديمقراطية  األمة  مبدأ  على  قائم  ديمقراطي 
بد  ال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مشروع  مثل 
أن يكون سبباً في أن تكشر دولة االحتالل عن 
ما  وهذا  الهجمات،  أشرس  بشن  فتقوم  أنيابها 

نشهده اليوم في مناطق شمال وشرق سوريا«.
االحتالل  دولة  وحشية  »إن  شالش:  وأضاف 
الجنونية،  الهيستيرية  حد  بها  وصلت  التركي 
صنوف  أكثر  استخدام  إلى  دفعها  الذي  األمر 
األسلحة فتكاً، إضافة إلى تلك األسلحة المحّرمة 
يوضح  الذي  األمر  األبيض.  كالفوسفور  دولياً 

جلياً وحشية هذا االحتالل«.

َمْن يقف وراء أردوغان؟

بل  الدولي  العام  الرأي  تقاعس وسكوت  وحول 

وغيابه الكامل في الكثير من األحيان، تابع علي 
دائرة  نوسع  أن  بد  »ال  بالقول:  حديثه  شالش 
يقوم  أن  له  يمكن  ال  فأردوغان  قليالً،  النظر 
تمنحه  دولية  االنتهاكات دون حاضنة  هذه  بكل 
الضوء األخضر في كل المجازر التي يرتكبها. 
فحرق األطفال بالفوسفور األبيض كما حدث في 
سرى كانيه دون أي ردة فعل من قبل المجتمع 
هذا  تواطئ  على  صارخ  دليل  لهو  الدولي، 
مواقف  أن  حيث  التركي.  االحتالل  مع  األخير 
بيانات  بعض  على  اقتصرت  الدولي  المجتمع 
يكون  عملية  خطوة  أي  دون  الخجولة،  اإلدانة 

من شأنها وضع حد لعنجهية النظام التركي«.

العقلية القومية الشوفينية

»طبيعة  بالقول:  حديثه  إلى  أضاف  شالش 
على  قائمة  منطقتنا  في  المستعمرة  األنظمة 
أن  نستطيع  مثال  وخير  الشوفينية،  القومية 
نأخذه هو نظام أردوغان اليوم، ضف إلى ذلك 
نظام صدام حسين الذي كان في األمس، حيث 
ال  اليوم،  أردوغان  يرتكبها  التي  المجازر  أن 
تختلف عن المجازر التي ارتكبها صدام حسين 
ضد الكرد، حيث أن العقليتين قائمتين على إبادة 
الكرد، ولم تكن صدفة عندما استخدم النظامان 
األسلحة الُمحرمة دولياً في سعيهم للوصول إلى 

الهدف المنشود أال وهو إبادة الكرد«.

الضغط عىل املجتمع الدويل

علي شالش بيّن في حديثه الدور الهام للمجتمع 
قائالً:  وأكمل حديثه  غائباً  ما زال  الذي  الدولي 

الدولي ال يمكن  المجتمع  قبل  »دون ضغط من 
أن يكف عن وحشيته، ولكن ضغط  ألردوغان 
المجتمع الدولي على أردوغان ال يمكن أن يكون 
نفسه،  المجتمع  ذلك  على  يمارس  دون ضغطاً 
الدولي  المجتمع  على  للضغط  الوحيد  والسبيل 
يمر حكماً عبر وحدة الصف الكردي، حيث أن 
أوسع  صدًى  لصوتهم  سيكون  بوحدتهم  الكرد 
على الساحة الدولية، وبغير هذه الوحدة ال يمكننا 
شأنه  من  يكون  حقيقياً  دولياً  اعترافاً  ننتزع  أن 

ردع هجمات الفاشية التركية على مناطقنا«.
المحامي علي شالش اختتم حديثه بالقول: »يبدو 
بأن عدونا يجيد اللعب على نقاط الضعف لدينا، 
التشرذم  بحالة  تتجلى  اليوم  نقاط ضعفنا  وأكبر 
األسف  ومع  الكردي.  الصف  بها  المصاب 
وال  للعيان  واضحة  هي  هذه  الضعف  نقطة 
نعمل  أن  علينا  يجب  لذلك  عليها.  التستر  يمكن 
على التخلص من نقاط ضعفنا. وذلك من خالل 
وحدة حقيقية نابعة من المصالح العميقة للشعب 

الكردي«.

الشبيبة  ـ أكد عضو  ليكرين خاني  كركي لكي/ 
هجمات  أن  هردم  كابار  السورية  الثورية 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل 
سوريا والتعتيم اإلعالمي المستمر بشكٍل متكرر 
أجل  من  أنفسهم  تنظيم  الشبيبة  على  يتوجب 
التصدي لهذه الهجمات والتدريب هو الوظيفة 

األساسية التي ينبغي علينا القيام بها.
ويقع  للمجتمع  الديناميكية  القوة  هي  الشبيبة 
المنظمة  فالشبيبة  المجتمع  بناء  عاتقها  على 
تبني مجتمع ديمقراطي على األخالق والسياسة 
تنظيم  بمدى  متعلق  المجتمع  وتقدم  السليمة، 
وتوعية الشبيبة وتصحيح مسارهم من خالل ما 
يقومون به من فعاليات لتنظيم الشبيبة وتوعيتهم 
التوعية  هدفها  فترة  كل  في  حمالت  كإطالق 
والصمود  المقاومة  على  والحث  والتنظيم 
لتشتيت  ومحاوالته  العدو  سياسات  وجه  في 

الصفوف.

يجب علينا أن نُضاعف جهودنا

هذه  في  سيما  وال  للغاية  هام  الشبيبة  دور  »إن 
نفسية  من حرب  بها  نمر  التي  الحساسة  الفترة 

الصفوف  تشتيت  إلى  تهدف  خاصة  وحرب 
وشرق  شمال  شعوب  أبناء  بين  الفتن  وزرع 
سوريا« بهذه الكلمات بدأ عضو حركة الشبيبة 
معنا،  حديثة  هردم  كابار  السورية  الثورية 
وأضاف: »يجب أن نكون يقظين حيال سياسات 
العدو لهذا يجب أن نقوي أساس الشبيبة ونرسخ 
كافة  من  للشبيبة  أساس  وبناء  لتقوية  مبادئنا، 
وتنظيم  وفكرياً،  وسياسياً  عسكرياً  النواحي 
الشبيبة والتدريب الفكري المستمر الذي يتطلب 
منا أن نضاعف جهودنا لتحقيقه وضم أكبر قدر 
من الشبيبة لبناء مجتمع سليم وديمقراطي حر، 
أراضينا  تحرير  أجل  من  الجهود  أقصى  وبذل 
الحثيث  والسعي  التركي،  المحتل  رجس  من 

لتحرير القائد عبد هللا أوجالن«.
مدى  األهمية  ذات  األمور  »ومن  وأضاف: 
التواصل االجتماعي  الشبيبة على مواقع  فعالية 
وعدم  العدو  سياسات  فهم  على  قدرتها  ومدى 
الرضوخ لسياساته الالأخالقية والحرب النفسية 
التي تشنها على الشبيبة في الوقت الحالي وأيضاً 
الشباب  هجرة  لظاهرة  التطرق  علينا  يجب 
باألرض من خالل  التشبث  الشبيبة على  وحث 
وحماية  والوطنية  الوطن  عن  الفكري  التدريب 

إرث الشهداء«.

حان الوقت أن تُظِهر الشبيبة 
مدى ارتباطها بالقضية

وتابع كابار بقوله: »الدولة الفاشية واالستعمارية 
بأساليبهم  معها  المتعاونة  والقوات  التركية 
إبعاد  يريدون  ومعنوية  نفسية  وبطرق  الماكرة 
شبابنا عن خط النضال وتجريدهم من إرادتهم، 

وقد حان الوقت أن تُظِهر الشبيبة الثورية مدى 
سياسات  وجه  في  والوقوف  بالقضية  ارتباطهم 

العدو بأقصى اإلمكانات«.
كابار  السورية  الثورية  الشبيبة  عضو  واختتم 
هردم حديثه بقوله: »يجب على الشبيبة أن تكون 
وبذل  المجتمع  تجاه  المسؤولية  من  قدر  على 
بنضاله  المرحلة  هذه  تخطي  أجل  من  الجهود 

إلى  وإرادتهم  الشبيبة  وإيصال صوت  المستمر 
نرضخ  لن  أننا  المحتل  يعلم  لكي  العام،  الرأي 
لسياساته ولن نقبل االحتالل واالضطهاد وسوف 
نحمي إرث شهدائنا وأرضنا وسوف نكثف من 
والقضية  باألرض  للتمسك  الداعية  حمالتنا 

وتحرير القائد عبد هللا أوجالن«.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

نوبل لآلداب.. 
بعيداً عن 

األبارتيد الثقافي

حصل الكاتب التنزاني )من دول شرق أفريقيا( 
لآلداب،  نوبل  جائزة  على  قرنح  الرزاق  عبد 
تستكشف  التي  ألعماله  تكريماً   ،2021 لعام 
المقتلعين  األفراد  على  االستعمار  موروثات 
التي  األولى  المرة  ليست  وهي  مواطنهم.  من 
الجائزة األرفع  أفريقي على هذه  فيها  يحصل 
النيجيري  من:  كل  إليها  سبقه  فقد  عالمياً، 
محفوظ  نجيب  والمصري  سوينكا”  “وول 
غورديمر،  نادين  إفريقية  الجنوب  والروائية 
اإلنسانية  خدمة  “على  أعمالها  حازت  والتي 
المتميزة”، بجائزة نوبل لألدب. وقد استخدمت 
قلمها إلدانة نظام الفصل العنصري. والكاتب 
الجنوب أفريقي جون ماكسويل كوتزي “الذي 
االستقصاء  عمليات  من  العديد  في  كشف 
ويعتبر  التبعية”.  في  للغرابة  المثير  التواطؤ 
قرنج الخامس أفريقيا من الفائزين بجائزة نوبل 

لآلداب منذ إعالنها إلى اآلن. 
عام  زنجبار  في  ولد  قرنح  الرزاق  عبد 
أستاذ  وهو  إنكلترا،  في  ويعيش   ،1948
روايات،  لعشر  مؤلف  وهو  كنت.  بجامعة 
بينها روايته »الجنة« التي أدرجت في القائمة 
القصيرة لجائزة البوكر عام 1994، ومن بين 
إصداراته األدبية أيضاً رواية »قلب الحصى«، 
و»ذاكرة  الموت«،  و»بعد  و»الهجران«، 
الحاج«،  و»طريق  و»دوتي«،  الرحيل«، 
و»صمت  البحر«،  و»عبر  و»جنان«، 
مدهش«، و»فرار«، والالفت من األمر ورغم 
شهرته ككاتب روائي فأننا ال نكاد نعثر على 
الكردية.   أو  للعربية  مترجمة  رواياته  من  أي 
الجائزة جاءت  إن  السويدية  األكاديمية  وقالت 
والعاطفي  المتهاون  غير  »الختراقه  تقديراً 
الخليج  في  الالجئ  االستعمار، ومصير  آلثار 

بين الثقافات والقارات«.
نوبل  لجنة  رئيس  أولسون،  أندرس  ووصفه 
لألدب، بأنه »أحد أبرز الكتّاب في العالم في فترة 
المرموقة  الجائزة  وتأتي  االستعمار«.  بعد  ما 
مع ميدالية ذهبية و10 ماليين كرونة سويدية 
دوالر(. وسلطت إصداراته  مليون  )أكثر من 
على  وانعكاساته  الشتات  على  الضوء  األدبية 
رواياته  عالجت  كما  الهوية،  تشكيل  إعادة 
وأكد  والعنصرية.   والتاريخ  الهجرة  قضايا 
تنقلب  قرنح  الرزاق  عبد  روايات  أن  خبراء 
على  األعين  وتفتح  النمطية  األوصاف  على 
إفريقيا  بشرق  المتنوعة  الثقافية  األنماط 
وهو  العالم.  حول  للكثيرين  المألوفة  وغير 
روائي عصامي يمتلك حساسية التشويق وهو 
الروائي  بركات  سليم  عوالم  من  يقترب  بذلك 
يكاد  ال  والذي  جدالً  واألكثر  العصامي، 
ومع  العالم،  في  الكتّاب  من  أحد  فيه  يباريه 
اختالف الجغرافية أو المكانية الروائية أال إن 
المعيشة  أنماط  بطبيعة  المتعلقة  الموضوعات 
قرنج  بين  مشتركاً  عامالً  تكون  تكاد  والحياة 
أيضاً  المقيم  الكردي  بركات  وسليم  األفريقي 
في أوروبا منذ سنوات طويلة والذي كان أبرز 
المرشحين لنوبل اآلداب في هذه الدورة، كان 
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا  يمنع 
األفارقة من دخول شوارع محددة كانت حكراً 
كمبوشتاتو  فشارع  البيض،  األوروبيين  على 
حكراً  كان  أرتيريا،  عاصمة  أسمرا  في  مثالً 
االستعمار  حقبة  في  البيض  اإليطاليين  على 
اإليطالي، ولم يكن مسموحاً للجزائريين  فترة 
الجزائر  العاصمة  دخول  الفرنسي  االستعمار 
شهدت  والتي  دخول  تصاريح  بواسطة  إال 
دبلوماسية  مشادات  الماضي  األسبوع  خالل 
بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي، 
شعر معها الجزائريون باإلهانة، وهو أمر يعيد 
التي مارسها  المقيتة  لألذهان سياسة األبارتيد 
االستعمار وقوى االحتالل في أكثر من مكان 
بقعة  أي  منه  تسلم  لم  وتكاد  العالم،  حول 
االستعمار،  أو  لالحتالل  تعرضت  جغرافية 
وما زال العالم يعيش هذه السياسة وإن كانت 
الثقافية،  أو  الفكرية  الممارسات  الصعيد  على 
زالت  ما  العالم  من  لشعوب  الدونية  فالنظرة 
سائدة، ولجنة نوبل تحاول تحطيم هذه النظرة 
واألدب،  العام  حقيقة  احترام  قواعد  وإرساء 
من  لشخصيات  الجائزة  هذه  تمنح  أن  ونأمل 
التنزاني  والروائي  تستحقها.  الثالث  العالم 
يستحقها وحصوله عليها هو خطوة في االتجاه 

الصحيح.

ِقراءات أدبية

آراس بيراني

حرب الشعب الثورية... ثورة جمهورية جنوب أفريقيا
دجوار أحمد آغا

التي  ولكل وطن ظروفه  لكل شعب خصائصه 
هذه  وفي  التحررية  بحربه  للقيام  القوة  تمنحه 
ومختلف  مغاير  نموذج  عن  سنتحدث  الحلقة 
مختلف.  مكان  ومن  الثورية  الشعب  حرب  من 
سنخصص هذه الحلقة للحديث عن حرب الشعب 
ضد  أوالً  أفريقيا  جنوب  جمهورية  في  الثورية 
ضد  وثانياً  األوربيين،  والمستعمرين  المحتلين 
نظام الفصل العنصري السيء الصيت والمنافي 
البداية  لكن دعونا في  للمبادئ والقيم اإلنسانية. 
نتعرف على جمهورية جنوب أفريقيا وتاريخها.  

املوقع والحدود واملساحة

أقصى جنوب  أفريقيا في  تقع جمهورية جنوب 
أفريقيا حيث تمتد سواحلها الشرقية على المحيط 
الهندي بينما تطل الغربية على المحيط األطلسي، 
في  بينما  ناميبيا،  الغربي  الشمال  من  تحدها 
أما  بتسوانا وزيمبابوي،  من  الشمال تحدها كالً 
بقية  بينما  موزمبيق.  تقع  الشرقي  الشمال  في 
المحيطين  مع  فهي  والغربية  الجنوبية  حدودها 
أراضيها  داخل  تقع  كما  واألطلسي.  الهندي 

مملكتان هما »سوازيالند« و«ليزوتو«. 
العالمي  ويكيبيديا  موقع  حسب  مساحتها  تبلغ 
واليات  أربع  على  تتوزع  كم2،   1,221,037

هي: 
721914كم2 إقليم الكاب 
129103كم2 إقليم أورنج 
285955كم2 إقليم الترانسفال 
86933كم2  إقليم ناتال   

الرئيسية  المدن  أهم  ومن  بريتوريا  عاصمتها 
فيها: كيب تاون، جوهانسبورغ، بورت اليزبيث.

السكان والتنوع العرقي
يبلغ عدد سكان جنوب أفريقيا اليوم حوالي 60 
إحصاء  مليون   )59,622,350( نسمة  مليون 
عام 2020. يتكونون من قسمين رئيسيين هما:

- السكان األصليون
- األوروبيون البيض. 

إذ  األغلبية  وهم  األصليون  للسكان  بالنسبة 
وهم  السكان  من   %  80 من  أكثر  يشكلون 
ينحدرون من عدة قبائل أفريقية أهمها »البانتو« 
شعب  إليها  وينتمي  األغلبية  يشكلون  الذين 
إلى  والشجاعة،  بالمقاومة  المشهور  »الزولو« 

جانب السوتو والفندا.
إلى  هاجروا  الذين  فهم  البيض  األوروبيون  أما 
إحتالل  فترة  أثناء  فيها  واستوطنوا  البالد  هذه 
واأللمان  الهولنديون  من  خليط  فهم  لها،  دولهم 
والفرنسيون والبريطانيون حيث شكلوا فيما بينهم 
مجموعة عرقية متجانسة تحت اسم »أفريكانو« 

وهم يشكلون حوالي 8,5% من السكان.    

كما يوجد بعد اآلسيويين الذين هاجروا إلى هذه 
والحياة  للعمل  جديدة  فرصة  عن  بحثاً  البالد 
وأصبحوا من مواطنيها وهم يشكلون حوالي %5 
من السكان معظمهم هنود وصينيون وماليزيون 

وغيرهم.

تاريخ جنوب أفريقيا

تُعتبر منطقة جنوب أفريقيا من المناطق المأهولة 
التاريخ  القديم وهي عريقة عراقة  منذ  بالسكان 
البشري. نعلم جميعاً بأن اإلنسان العاقل قد ظهر 
وانطلق  سنة  ألف  حوالي 300  منذ  أفريقيا  في 
منها منتشراً في سائر بقاع العالم مما يؤكد على 
أن أفريقيا هي مكان تواجد اإلنسان األول ومنها 
أظهرت  الذات.  عن  البحث  رحلة  في  انطلق 
بأنه  األثرية  واإلكتشافات  واألبحاث  الدراسات 
يوجد كهوف نهر كالسيس آثار للتواجد البشري. 
وفي العصر الحديث؛ فإن أول من سكن المنطقة 
من  هاجروا  الذين  البانتو  وقبائل  شعوب  هم 
وسط غرب أفريقيا باتجاه الجنوب خالل بدايات 

القرون الميالدية األولى.
السان  قبائل  أن  العلمية  الدراسات  تُشير  كما 
مزارعون  وهم  »الخويسان«  خوي  والخوي 
العصر  بداية  المنطقة  في  استقروا  قد  رعويون 
في  الماشية  لعظام  آثار  حيث ظهرت  الميالدي 
شبه جزيرة كيب مما يٌثبت ذلك. بعد ذلك سكنت 
هذه القبائل وانتشرت في مناطق جنوب أفريقيا 
المختلفة وتُعتبر من السكان األصليين في البالد 

كما أسلفنا سابقاً. 

بداية االستعامر األورويب

من  يتم  البداية  في  كان  األوروبي  االستعمار 
على  تجري  التي  البحرية  االكتشافات  خالل 
سبيل المثال ال الحصر )كريستوف كولومبوس 
واكتشافه  غاما  دي  فاسكو  ألمريكا،  وإكتشافه 
الرجاء  لرأس  وإكتشافه  دياز  بارتولومو  للهند، 
الصالح« كيب تاون« في جنوب أفريقيا( ومعظم 
البحارة والرحالة كانوا إما برتغاليين أو إسبانيين 
الدولة  فيها  نشأت  التي  هولندا  هولنديين.  أو 
القومية قبل كل الدول األوروبية األخرى، كانت 
السبّاقة في استعمار أفريقيا والهولنديون هم أول 
من وضع حجر األساس لمدينة »كيب تاون« في 
أنشأوا  عندما  عام 1652  أفريقيا خالل  جنوب 
بالتوسع  وبدأوا  الهولندية  الشرقية  الهند  شركة 
لهم  األلمان  إنضمام  مع  خاصة  الشمال  باتجاه 
واستغالل  لهم  مزارع  بناء  على  عملوا  حيث 
من  وطردهم  البناء  هذا  في  األصليين  السكان 
أراضيهم. في عام 1652 كان عدد الهولنديون 
وخالل  فقط،  شخصاً   90 أفريقيا  جنوب  في 
فترة 143 سنة فقط وصل عددهم إلى 16 ألف 

مستوطن.    
استخدمت هولندا جنوب إفريقيا كمركز لتجارة 
األصليين  السكان  إرسال  يتم  كان  العبيد، حيث 

كعبيد من كيب تاون بالسفن إلى أمريكا وأوروبا.
 

التدخل واالحتالل الربيطاين

تأخر التدخل البريطاني في جنوب أفريقيا بسبب 
كندا  الشمالية وكذلك  أمريكا  باستعمار  إنشغالها 
إسكوتلندا  مع  مشاكلها  إلى  باإلضافة  وأستراليا 
التي أخضعتها بقوة للتاج البريطاني، لكن ذلك لم 
يمنع بريطانيا من إرسال بعض المستوطنين إلى 
هذه المنطقة. وفي عام 1795 احتلت بريطانيا 
كيب تاون وأصبحت المنطقة المحيطة بها جزءاً 
 .  1806 سنة  البريطانية  اإلمبراطورية  من 
البريطانيين  بين  مباشر  تصادم  يحدث  ال  لكي 
الذين هم السكان من أصل هولندي  و«البوير« 
نحو  التوجه  هؤالء  قرر  وفرنسي،  وألماني 
وبين  بينهم  حرب  نشوء  إلى  أدى  مما  الشمال 
التي  »الكافير«  اسم حروب  تحت  البانتو  قبائل 
أدت إلى الهجرة الكبرى نحو الداخل أكثر فأكثر.   
بشكل  بدأ  فقد  البريطاني  اإلسعمار  إلى  بالعودة 
ميناء  إلى  مهاجر   5000 وصول  في  فعلي 
قسم  انطلق  ومنها  عام 1820  إليزابيت  بورت 
مستعمرة  اعتبروها  حيث  ناتال  باتجاه  منهم 
انقسم  التاريخ  ذلك  ومن   1856 عام  إنكليزية 
منهم   %40 اإلنكليز  قسمين  إلى  المستوطنون 

و60% البوير.
والحقوه  أفريقيا  جنوب  إتحاد  البريطانيون  أقام 
بالتاج البريطاني في 31 أيار 1910 وفي عام 
1960 ولكي تُضفي بريطانيا شرعية على نظام 
الحكم أجرت إستفتاء عام غيرت بموجبه صيغة 

اإلتحاد إلى جمهورية جنوب أفريقيا.     
نظام األبارتيد العنصري

عام  خالل  البالد  في  عامة  انتخابات  جرت 
1948، انتصر فيها الحزب القومي العنصري 
شكل  والذي  المستوطنون  ويترأسه  يُديره  الذي 
التي  المستوطنة  األقلية  من  حكومة  بعد  فيما 
إستندت في حكمها وسياستها على مبادئ التمييز 
الحاكمين  البيض  المستوطنين  بين  العنصري 
وتفضيل  األصليين،  األرض  أصحاب  وبين 

المستوطنين على السكان األصليين. 
يرتكز نظام التميز العنصري »األبارتيد« على 

األسس التالية:
كولونيالي  مشروع  ضمن  استيطاني  شاط   -

انفصل عن الدولة أو الدول االستعمارية األم.
- تشكل جماعة قومية من خالل هذا االستيطان 
تؤكد على تميزها “العرقي األرقى” عن السكان 
هذه  سعي  عن  الدولة  تعبر  بحيث  األصليين، 
أنها  رغم  واالستقالل،  الحرية  إلى  الجماعة 

تشكل أقلية من ضمن سكان هذه الدولة.
يبقي  العنصري  الفصل  من  حقوقي  نظام   -  
»العرق األدنى« في نطاق الدولة، ولكنه يحرمه 
من حرية التنقل، ومن حق االقتراع، فأبناء العرق 
مواطنون  نظرياً  هم  األصليون  السكان  األدنى 
لها،  خاضعون  الدولة  رعايا  الواقع  في  ولكنهم 
والدولة ال تُعبًر عن تطلعاتهم، ثقافتهم، بل هي 

أداة للسيطرة عليهم »العرق األرقى«.
- سيطرة نخب »العرق األرقى« على مقدرات 
البالد االقتصادية وثرواتها، بما في ذلك األرض. 

أثمن الثروات إطالقاً.
على  ترتكز  منتشرة  ودينية  سياسية  ثقافة   -
نظريات عرقية تتبناها الدولة والكنيسة، وتشكل 
تبريرا نظريا وأخالقيا لنظام الفصل العنصري.

املؤمتر الوطني األفريقي

اجتمع   1912 الثاني  كانون  من  الثامن  يوم 
والمجتمع  المقاومة  وقادة  ومناضلون  مثقفون 
في  األصليون  السكان  القبائل  وزعماء  المدني 
تأسيس  وأعلنوا  بلومفونتين  مدينة  في  البالد 
»المؤتمر الوطني األفريقي« للدفاع عن حقوق 
السيطرة  مواجهة  في  للبالد  األصليين  السكان 

الفعلية لألقلية المستوطنة البيضاء.
دوبي،  النغالي  جون  كان  للمنظمة  رئيس  أول 
ايساكا  با  البارزين بيكسلي  ومعه من األعضاء 
بين  بالتيي.  سول  والمؤلف  والشاعر  سيمي 
المؤتمر  قيادة  تولى  و1958   1951 أعوام 
قاد  حيث  لوثولي  ألبرت  هي  متمكنة  شخصية 
العنصري  التمييز  قانون  ضد  شعبية  انتفاضة 

الذي سنته حكومة األقلية البيضاء.
بلدة  في  مجزرة  حدثت   1960 عام  في   
»شاربفيل« في مقاطعة ترانسفال عندما توجهت 
البيضاء  للشرطة  مركز  نحو  جماهيرية  حشود 
القانون  هذا  »االجتياز«  قانون  على  احتجاجاً 
الذي كان يمنع األفارقة من دخول المدن البيضاء 
أو المرور على الطرق المخصصة للمستعمرين 
الشرطة  لكان  سلمياً  االحتجاج  كان  البيض. 
مما  الغفيرة  الجمع  على  عشوائياً  النار  أطلقت 
بينهم  لحياتهم  شخصاً   289 فقدان  في  تسبب 
السلطات  قررت  األحداث  هذه  بعد  طفالً.   69
»المؤتمر  حزب  مراكز  إغالق  العنصرية 
الوطني األفريقي« وحظر كافة نشاطاته. وعلى 
خلفية هذه األحداث الدامية أسس نيلسون مانديال 
لحزب  عسكرياً  جناحاً   )2013  /  1918(
المؤتمر أطلق عليه اسم »رمح األمة« حيث بدأ 
بالكفاح المسلح حيث تم اعتقاله مع مجموعة من 
وغوفان  تامبو  وأوليفر  سلوفو  جو  منهم  رفاقه 
مبيكي وغيرهم في عام 1962 وفي عام 1964 
بتهمة  الحياة  مدى  بالسجن  مانديال  على  ُحكم 

التخطيط لعمل مسلح ضد الدولة والسلطات. 
نضال نيلسون مانديال

من  الرغم  فعلى  أبداً  لليأس  مانديال  يستسلم  لم 
أنه استمر  الحياة، إال  بالسجن مدى  الحكم على 
في المقاومة من داخل السجن وهو السجين الذي 
عاماً   18 قضى  حيث   64/466 الرقم  يحمل 
روبن،  بجزيرة  زنزانة  في  األولى  فترته  من 
بالسمور  سجن  إلى   1982 عام  في  بعدها  نقل 
المشدّدة ونقل بعدها إلى  حيث الحراسة األمنية 
سجن فيكتور فيرستر الذي بقي فيه لغاية إطالق 
سراحه سنة 1990. كل يوم كانت تصله مئات 
ضد  ونشاطه  نضاله  مع  المتضامنة  الرسائل 
ممثالً  أصبح  حيث  العنصري  الفصل  سياسة 
الرأي  نظر  في  العنصرية  ضد  للكفاح  ورمزاً 
مانديال  للدفاع عن  لجان  تشكلت  العالمي.  العام 
وكذلك  وحقوقية  إنسانية  منظمات  وضغطت 
الدول  في  وخاصة  العالمي  العام  الرأي  نشط 
الدولي  الضغط  هذا  وأمام  وأمريكا،  األوروبية 
الكبير إضطرت سلطات نظام الفصل العنصري 
إلى إطالق سراحه بعد قضائه 27 عاماً مسجوناً 

سنة 1990.

وتُدمر،  تُكسر  أن  السهل  »من  مانديال:  يقول   
ويصنعون  يبنون  الذين  أولئك  هم  األبطال  لكن 
السالم«، ويبدو أن مانديال كان يقصد نفسه بهذا 
كمال  مصطفى  جائزة  رفض  أنه  يُذكر  القول. 
»أتاتورك« سنة 1992 وذلك دفاعاً عن الكرد 
واحد  ليوم  كردياً  تكون  أن  »حاول  قال:  حين 
وستعلم لماذا رفضت الجائزة..« . رداً على هذا 
لم يُشارك أردوغان في  النبيل والرائع  الموقف 
جنازة الرئيس الراحل في عام 2013 والتي لها 
ضد  الدفين  والحقد  العداء  على  داللة  من  أكثر 

الكرد وأصدقائهم أينما ُوجدوا.
 

التخلص من التمييز العنرصي

هو   1995 عام  حتى  أفريقيا  جنوب  تاريخ  إن 
السكان  مارسه  الذي  العنصري  التمييز  تاريخ 
من  الغالبية  بحق  أوروبي  أصل  من  البيض 
سكان جنوب أفريقيا األصليين األفارقة من قبائل 
أسلفنا سابقاً حيث  والبانتو وغيرهم كما  الزولو 
البغيضة. لكنه بنفس الوقت،  العنصرية  التفرقة 
قادها  التي  الباسلة  والمقاومة  الكفاح  تاريخ 
المؤتمر الوطني األفريقي بقيادة نيلسون مانديال 
من أجل القضاء على هذا النظام الجائر والبدء 

بفتح صفحة جديدة في تاريخ جنوب إفريقيا. 
إستعاب  على  قدرته  في  مانديال  عظمة  تكمن 
من  ومنعه  الكبير  الجماهيري  الغضب  وضبط 
العكس  أهلية، على  إلى حرب  والتحول  الفلتان 
من ذلك إستطاع أن يحول هذه الغضب العارم 
المشترك  الوطنية والعيش  المصالحة  إلى روح 
التي  العجيبة  القدرة  بهذه  االنتقام.  فكرة  ونبذ 
المؤتمر  قادة  من  ورفاقه  مانديال  امتلكها 
المفاوضات مع نظام دي  قاد  الوطني األفريقي 
بإجراء  اتفاق  إلى  الوصول  واستطاعوا  كليرك 
 27 في  بالفعل  جرت  التي  العامة  االنتخابات 
المؤتمر  حزب  بها  فاز  والتي   1994 نيسان 
األصوات  من   %62 ساحقة  بأغلبية  الوطني 
والتي مكنته من إيصال رئيسه إلى سدة الرئاسة 
في  استمر  والتي  أفريقيا  جنوب  جمهورية  في 

رئاستها لغاية عام 1999.

جنوب أفريقيا اآلن

النظام  ذات  أفريقيا  جنوب  جمهورية  تُعتبر 
اإلنسان  لحقوق  الداعمة  الدول  من  البرلماني 
وكانت  العادلة،  الشعوب  لقضايا  والمساندة 
هللا  عبد  القائد  لذهاب  المرشحة  الدول  بين  من 
اإلمبريالية  الدول  تكالب  لكن  إليها،  أوجالن 
تسمح  لم  القائد  بحق  الدولية  المؤامرة  في حبك 
بطولة  وبنجاح  نظمت  أنها  كما  إليها.  بوصوله 
كأس العالم لكرة القدم سنة 2010 وتُعتبر بذلك 

أول دولة أفريقية نظمت هذه البطولة العالمية.
والوطني  المشّرف  بالموقف  الحلقة  هذه  نختتم 
عندما  أفريقيا  جنوب  شعب  اتخذه  الذي  الكبير 
كما  مستقلة،  دولة  وتكوين  االنفصال  يُقرر  لم 
التي مارست  البيضاء  ولم يُطالب بطرد األقلية 
كانت ضد  فمعركته  العنصري.  الفصل  سياسة 
هذه السياسة وبرأيه ال يمكن لالنفصال أن يكون 
عندما  اإلقصائية.  السياسة  لهذه  وحالً  عالجاً 
نال مانديال جائزة نوبل للسالم مناصفة مع دي 
كليرك قال: ».. عندما خرجت من السجن كانت 
مهمتي تتمثل في تحرير الظالم والمظلوم معاً«.   

األضرحة الدينية بين الحقيقة التاريخية والحفاوة الشعبية

الحاصل والباكة.. مناهل الخير ومفاتيح
 الذاكرة الشعبية

من  اآلالف  إليه  يتوافد   - كردي  آزاد  منبج/ 
واألرياف  منبج  من  يومياً  والمريدين  المحبين 
ومن الخارج أمالً فيما يسمى »التبرك« وقضاء 
هللا  أولياء  مقامات  أشهر  أحد  بجوار  وقت 

الصالحين، وهو مقام الشيخ »عقيل منبجي«.
للسياحة  قبلة  قليلة  سنوات  منذ  المقام  ويشهد 
الدينية من مختلف المناطق السورية، حيث تقام 
يقيمون  الذين  الصوفية  الطرق  من  مشيخة  فيه 
إال  عام  واالبتهاالت كل  الذكر  الموالد وحلقات 
أن فيروس كورونا حرم المريدين والمحبين من 

االحتفال بإقامة الموالد وأوراد الذكر.

بطاقة تعريفية

الدين  شهاب  الشيخ  بن  المنبجي  عقيل  »الشيخ 
بن  عمر  الخليفة  إلى  نسبه  المتصل  البطايحي 
الخطاب، والمتوفى سنة 550هـ، والمدفون في 

مدينة منبج من أقضية حلب«. )1(
وتتضارب اآلراء حول مكان والدة الشيخ عقيل 
في  ولد  إنه  تقول  المصادر  فبعض  المنبجي، 
إليه ال في  لم تشر  المراجع  منبج، ولكن معظم 
تاريخ والدته وال تذكر الشيء الكثير عنه، غير 
القدوة  الشيخ  »ومنهم  بقوله:  ذكره  البعض  أن 
عقيل المنبجي رضي هللا عنه كان شيخ مشايخ 
الشام في ذاك الوقت. سكن رضي هللا عنه منبج 
وقد  بها  ومات  سنة  وأربعين  تسعاً  واستوطنها 
علت سنه وقبره بها ظاهر يُزار إلى اآلن«. )2(

إقامته يف منبج

وهذا يعني أن »علت سنه«، أي أنه توفي وهو 
سنة  وفاته  كانت  وإذا  السن،  في  طاعن  شيخ 
550هـ، ومدة إقامته في منبج تسعاً وأربعين سنة 
وهو  جاءها  عقيل  الشيخ  أن  يعني  وفاته،  حتى 
ومنهم  الخطباء  بعض  ويذكر  العمر.  مقتبل  في 
الشيخ محمود القطان في إحدى خطبه المسجلة 
المنبجي  الكاسيت أن الشيخ عقيل  على أشرطة 
كان بدمشق ومن تالميذه ومريديه الشيخ رسالن 

الدمشقي وغيره.
كما يمكن القول إن وصول الشيخ عقيل إلى منبج 
كان سنة 501هـ وقد عاصر فيها أحداثاً هامة. 
تاريخه سنة 749هـ،  الفداء« في  ويذكره »أبو 
ذلك  سنورد  كما  عاماً،   199 بـ  وفاته  بعد  أي 

في حينه.

صانع فن السامح

كلمة رقص السماح بحد ذاتها تثير بعض النفور 
عند البعض، خاصة وللحديث عن الشيخ عقيل 
المنبجي مهابة خاصة وللحديث عن الشيخ عقيل 
المنبجي مهابة خاصة ال سيما ونحن أقرب إليه 
بحكم المكان من غيرنا، ويرجع الفضل األول له 

في ابتكار هذا النوع من الرقص.
ورقص السماح هو رقص إيقاعي جماعي رزين 
رتيب محتشم يمتاز بأصالة ظاهرة في خطواته 

وحركاته وتشكيالته ووصالته. )3(

ورقص السماح يخلو من استخدام الدف أو النأي 
في المساجد، وذكر آخر رقص سماح في منبج 
عام 1971م حيث كان المشهد آسراً. الحركات 
في البداية رتيبة جداً والحركات لليدين وفق رتم 
ليصل  يظل  تسارع  وفق  اإليقاع  ويسير  رتيب 
إلى الذروة وحينها تبلغ الرقصة أوجهها ويقوم 
»اسِق  أن  ويبدو  أكثر  أو  رجل  الحلقة  وسط 
في هذا المضمار  العطاش« هي األكثر شيوعاً 
بل  األيدي  حركات  على  الرقص  يقتصر  وال 

األرجل أيضاً«.
وقد ذكره الباحث األستاذ عدنان بن ذريل: »لقد 
هو  الجماعي  السماح  رقص  مبتكر  أن  تحقق 
الشيخ عقيل المنبجي، وقد دونه بوضعه الحالي 
السماح  بصاحب  الملقب  عقيل  أحمد  المرحوم 

وتلقاه أهل الفن عنه في حلب«. 
رقص  هو  ذاته،  السماح  رقص  في  الحقيقة 
الذين  المريدين  أو  الحال  أهل  أن  أي  جماعي، 
يحتاجون  طوال  لساعات  الشيخ  لدى  يجتمعون 
إلى الحركة، وهذه الحركة ضرورية لهم لسببين 
األول طرد الخمول الناجم عن الجلوس الطويل 
والثاني بث روح الحركة والروحانية من خالل 

رقص السماح.

وصف املقام

ومن المؤكد أن من زار منبج فإنه ستقع أنظاره 

في القسم الجنوبي الشرقي من منبج القديمة على 
مقام الشيخ عقيل الذي يقع في المسجد المسمى 

باسمه، بل في الحي الذي يحمل ذات االسم«.
القبة  تطالعه  المسجد  إلى  الزائر  يدخل  وعندما 
المسجد  جدار  المقام  ويالصق  الخضراء، 
وعلى  الداخل  وفي  مستقل،  باب  له  الشرقي، 
بالمخمل  المجلل  الضريح  يشاهد  اليمين 
منه ضريح  الجنوب  إلى  ثم  القرآنية  واللوحات 
آخر يدل على طفل أو يافع، وهناك لوحة تحمل 
بواجهة  معزول  عنه  هللا  رضي  أقواله  بعض 
للصالة  محراب  وهناك  المحكم،  الزجاج  من 
آخر  وضريح  عقيل  الشيخ  ضريح  بين  يفصل 
على اليسار هو ضريح نجله: الشيخ جمعة عقيل 
الشيخ  قبر  تجاور  األضرحة  وبعض  المنبجي 
توجد  ونجله  عقيل  الشيخ  وبين ضريح  جمعة، 

فسحة ألداء الصالة. 
يشار أن مرتزقة داعش قاموا في 2014/3/6م 
بتفجير مقام الشيخ »عقيل المنبجي« من خالل 
الموجود  بالمقام  ناسفة  عبوات  ثالث  زرع 
داخل مسجد الشيخ عقيل الذي يعتبر أقدم جامع 

تاريخي في المدينة.
المراجع

1-معجم رقص السماح: عدنان بن ذريل.
التادفي  يحيى  بن  محمد  الجواهر:  2-قالئد 

الحنبلي.
3-منبج سيرة ومسيرة: حسين علي البكار.

من  المبنية  حوران«  في«  القديمة  المباني  تعدّ 
عليها  يُطلق  التي  و«اللبن«،  األزرق  الحجر 
من  الفالح  إلنتاج  رئيسة  حافظة  »الحاصل«، 
الحبوب و«التبن«، وتخزين نتاجه طوال السنة 
إليها  يحتاج  التي  الحبوب  وبعض  الغالل،  من 

كمؤونة لعياله وضيوفه.
تتميز قرى »حوران« بتخصيص غرف لحفظ 
»التبن« والقمح بعد الموسم، ومنها »الحاصل«، 
ال  الذي  »التبن«  لـ  مخزناً  تعدّ  غرفة  وهي 
يستخدم  بل  للمواشي،  علفاً  كونه  على  يقتصر 
كوسيلة لحفظ بعض مقتنياتهم، والمحافظة عليها 
والقرع،  المجففة،  اللحوم  مثل  مدة،  ألطول 
وبيض الدجاج الذي يُغمر وسط »التبن«، الذي 
يحفظ  حيث  الرطوبة،  امتصاص  في  يساهم 
المناطق،  من  العديد  في  أشهر  لبضعة  القرع 
المنطقة الغربية القريبة من األودية  وخصوصاً 
المخازن  نجد  حيث  المياه،  تجّمع  وأماكن 
من  شبابيك  لها  الشكل  مربعة  وهي  الحجرية، 
الخشب و«السلك« مسقوفة بالقش و«المشمع«، 
التهوية،  جيد  بمكان  المنزل  في  تكون  وعادةً 

حيث توضع فيها الغلّة.
»الحواصل« مفردها »حاصل«؛ وهو بناء من 
الحجر، وسقفه من القناطر الحجرية و«الربد«، 
سميكة  طبقة  وفوقها  مسطحة،  بحجارة  مغطى 
الحاجة.  حسب  تختلف  ومساحته  التراب،  من 
وقد يكون لدى الفالح أكثر من »حاصل«. وهو 
المؤونة  مؤلف من عدة »كواير« لتحتوي قمح 
الحبوب  وبعض  والبرغل،  للطحن،  المعدّة 
لعياله، وكذلك  الفالح كمؤونة  إليها  التي يحتاج 

»كواير« البذار التي يخزن فيها كميات من القمح 
والشعير والحّمص والعدس والكرسنة، وغيرها، 
حيث تتناسب كمياتها مع مساحة أرض الفالح. 
المؤن  لالحتفاظ ببعض  مناسباً  وقد يكون مكاناً 
وأكياس  والزبدة،  السمن  »بياطس  كـ  الغذائية 
أنواعه«؛  بمختلف  والبرغل  والكثي،  الكشك، 
أي إنه يجمع بين صفة المستودع وبيت المؤونة.
القطاني«،  »األبيض،  بنوعيه  »التبن«  أما 
»الحاصل«،  يشبه  بناء  وهي  )الباكة(،  فمكانه 
إال أّن مساحته أكبر، ويعتمد ذلك على ما يملكه 

الفالح من أراٍض زراعية.
 وتعدّ )الباكة( مستودعاً لـ«التبن« ومكاناً لمبيت 
يخزن  البناء،  من  ذلك حاجز  يحدد  الحيوانات، 
كبيرة  أكياس  ضمن  البيدر  من  بنقله  »التبن« 
يرافقها  الحمار  ظهر  على  وتحمل  القنّب،  من 
شخص إلى باب »الباكة«، ثم ينزلها عن ظهر 
الحمار على حجر مستدير معدّ لذلك، ثم يحملها 
حتى  وهكذا  المقصود،  المكان  إلى  ظهره  على 
يمتلئ القسم المخصص لـ«التبن«، وبذلك يكون 
لسهولة  الحيوانات  مربط  جوار  إلى  »التبن« 
إلى  إضافة  المخصصة،  المعالف  في  وضعه 
يقتطع  قد  )الباكة(  وداخل  الشعير،  من  كميات 
»البلة«  تسمى  صغيرة  أخرى  أقساماً  الفالح 
وغيرها؛  والجلبانة،  والكرسنة  الشعير  لتخزين 
التي تكّون مع »التبن« علفاً مدعوماً. وفي بيوت 
الفالحين ال غنى عن »الحاصل والباكة«؛ فهما 
»الحاصل«  يستوعب  وقد  منها.  بدّ  ال  متممات 
كـ  الفالحة،  أدوات  بعض  سبق  ما  إلى  إضافة 
والكرابيل«.  والغرابيل  والمذاري  »الشواعيب 

الحراثة  أدوات  فيها  فتوضع  »الباكة«  أما 
»الكدش«،  أو  البغال  تلبسها  التي  و«الدراس« 
الِجمال،  األصيلة و«شواغر«  الخيول  وسروج 

وغيرها.
الخير  زمان  الزمان،  ذاك  جيداً  المرء  يتذكر 
واألجداد  اآلباء  خبرة  إنها  والعطاء،  والبركة 
المفتولة  بسواعدهم  استطاعوا  الذين  العظماء 
وصفاء قلوبهم وسداد تفكيرهم وإيمانهم، إغراق 
فقد  الخير؛  فتدفق  الزرع،  بالماء وإنبات  التربة 
كانوا يحصدون تلك الغالت الزراعية وينقلونها 

إلى البيدر ليعزلوا الحبوب، ثم يتم تخزينها في 
الحبوب  لجمع  المهيأ  المكان  ذاك  »الحاصل« 
بشتى أنواعها، فتراهم يقسمون »الحاصل« إلى 
وفي  حّمص،  وهناك  عدس،  فهنا  أقسام؛  عدة 
مكان آخر القمح والشعير، وكان هذا »الحاصل« 
حافظاً وراعياً لتلك الغاّلت، فال يصيبها العفن أو 
كانت  وبيعت  الغالل  تلك  أخرت  فإذا  التسّوس، 
العامر  والفرح  السعيدة  والحياة  والنقود  الوفرة 

الذي يغمر القلوب المؤمنة بقداسة الحياة.
وكاالت
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ة وسط طقوس خاصة الذهب األبيض.. مصدر دخٍل للمرأة الرقاويَّ

بعد توقف طويل مصانع غزة تعود ببطء للعمل

مشروع الدلتا الجديدة.. مساحات واسعة ومحاصيل استراتيجية

ُمسنون بمخيم كري سبي: بالمقاومة والصمود َسُيدحر 
المحتل وال مناص من العودة

بين كسر شوكة النساء وقوة إرادة األفغانيات.. من سينتصر؟

في  المرأة  يتخذ عمل   - روناهي/ عين عيسى 
طابعاً  الشمالي  الرقة  بريف  الزراعية  الحقول 
خاصاً كونه مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، وخاصةً 
الذي  األبيض  الذهب  قطاف  موسم  بداية  مع 
يشكل  فيما  لجنيه،  المرأة  جهد  على  يعتمد 
بالنسبة لفئة اخرى منهنَّ فرصة لكسب مبالغ 

. جيدة لقاء أتعابهنَّ
بشكل  الصيفية  المروية  المزروعات  وتنشر 
العمل  ويجلب  للرقة،  الشمالي  الريف  في  كبير 
دخالً  فيه  للنساء  بالنسبة  الزراعية  الحقول  في 
بالنسبة لعامالت المياومة، أو  أو موسمياً  يومياً 

في مواسم جني القطن والخضروات الصيفية.

أسباب عمل املرأة يف
 الحقول الزراعية

من  واضطرار  العمل،  صعوبات  من  وبالرغم 
أو  لمساعدة  يومها  قوت  لتحصيل  جهدها  تملك 
إعالة اسرتها فال تجد بداً من التوجه إلى الحقول 
لتحصيل  الباكر  الصباح  ساعات  منذ  الزراعية 

أجرتها اليومية. 

الحقول  في  المرأة  عمل  أسباب  وتختلف 
قطاف  موسم  دخول  مع  وخاصةً  الزراعية، 
ال  حيث  فيه  األساسية  النساء  ومشاركة  القطن 
للقطاف  وزن  أعلى  لتحقيق  المنافسة  من  يخلو 
تشجع  حماسية  شعبية  أغاني  تخلله  اليومي 
من  المزيد  جني  على  وتحفزها  »الالقوطة« 

القطن للتقلب على الُمنافِسة المحتملة.
نساء  مع  لقاءات  أجرت  »روناهي«  صحيفتنا 
الخصوص،  بهذا  الشمالي  الرقة  ريف  من 
في  المرأة  عمل  طبيعة  على  أكثر  والتعرف 
علي  زهرة  العاملة  تقول  حيث  القطن،  موسم 
حيال هذا الموضوع: »ال شك بأن موسم قطاف 
القطن موسم جيد بالنسبة لي على األقل لتأمين ما 
تيسر لبيتي مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وغالء 
المواد االساسية والضرورية، وهو فرصة جيدة 
لمساعدة زوجي الذي يعمل ولكن ال يكفينا المبلغ 
الشهري )الراتب( الذي يتقاضاه لعائلتنا المؤلفة 
من ستة أشخاص، لذلك أتحين الفرصة المناسبة 
للعمل في القطن وفي المواسم الزراعية األخرى 

لهذا الغرض«.
وعن صعوبة العمل تضيف: »العمل في قطاف 
التي  ساعاته  لعدد  بالنسبة  للغاية  متعب  القطن 
غياب  وحتى  األولى،  الفجر  ساعات  منذ  تبدأ 

شمس اليوم، وقلة ساعات الراحة التي ال تتعدى 
ساعة ونصف أو ساعتين ألن هنالك على الدوام 
منافسة عادلة بين العامالت /من التي تجني أكثر 

الترفيه  من  نوع  هنالك  بالتالي  زميلتها/،  من 
القطن،  من  المزيد  لجني  والتحفيز  النفس،  عن 

وتحقيق اليومية األكبر«.

بدورها عللت العاملة عنود المحمد سبب عملها 
الصعوبات  رغم  األبيض  الذهب  قطاف  في 
المرافقة له بأنها بالعادة ال تخرج لعمل المياومة 
في غير أوقات قطاف القطن، بسبب أشغالها في 
هذا  في  تندرج  أخرى  وأعمال  المنزلي،  العمل 
اإلطار إال أن اقتراب فصل الشتاء، وما يرافقه 
الموسمي  العمل  انتهاء  بعد  متعددة  من حاجات 
إلى  الخروج  على  يحضها  العام  لهذا  الزراعي 

العمل ولو في قطاف القطن على األقل.

العمل الجامعي واألجواء 
املرافقة للقطاف

واألجواء  الجماعي  بالعمل  عنود  وتشيد 
كالعرس  بأنّها  وتصفها  للقطاف،  المرافقة 
والشعبية  التراثية  واألغاني  باألهازيج،  المليء 
األجواء  هذه  »لذلك  وزادت:  والمعاصرة، 
الشاقة  العمل  طبيعة  من  الكثير  تختصر 
الغذاء  استراحة  فترة  فمثالً  الطويلة  والساعات 
نتناول الطعام سويةً، ونتبادل النكات واألحاديث 

المضحكة والفكاهية«.

اإلنتاجية  غزة  قطاع  ومنشآت  مصانع  بدأت 
استمر  توقف  بعد  تدريجيا  العمل  إلى  بالعودة 
األخيرة،  اإلسرائيلية  الحرب  إثر  أشهًرا، 
إدخال  ومنع  للحصار  إسرائيل  تشديد  وتبعات 
المواد الخام، األمر الذي أثّر على آالف العمال 

في غزة الذين تُركوا في وجه العوز والحاجة.
مصنع »عودة« لخياطة المالبس، استأنف عمله 
بعد توقف طويل إثر منع إسرائيل إدخال المواد 
الخام إلى قطاع غزة. يقول مالك المصنع محمد 
عودة )42 عاًما( خالل حديثه مع وكالة هاوار 
إن »إغالق المصنع لفترات طويلة، كبّده خسائر 
فادحة، إلى جانب أن األمر طال رزق عشرات 
العمال، الذين يشكل عملهم في المصنع مصدر 

دخلهم الوحيد«.
وبيّن أنه »جرى استئناف العمل داخل المصنع، 
المواد  ومنع  المعابر  إغالق  نتيجة  توقفه،  بعد 

الخام، بعد الحرب األخيرة على غزة«.
وبحسب عودة، يراوح عدد العمال في المصنع 
بين 30 إلى 40 عاماًل، مبينًا أن العدد يتضاعف 
العمل  فيها  يزداد  التي  والفترات  المواسم  في 

كاألعياد والمناسبات.
تدريجيًّا  يعود  بدأ  المصنع  أن  الرغم من  وعلى 
إلى الحياة، إال أن )عودة( يخشى من تجدد توقف 

لحظة،  أي  في  الخام  والمواد  األقمشة  إدخال 
البالد«،  هذه  في  أبدًا  مضمون  »غير  فاألمر 
لتسهيل  ضرورة  »هناك  ويضيف:  يقول.  كما 
تصدير المالبس إلى الضفة الغربية وغيرها من 

األسواق، لزيادة دافعية ومعدل العمل«.
ستينيات  منذ  يعمل  الذي  عودة  مصنع  وينتج 
القرن الماضي وترث إدارته األسرة، جياًل بعد 
جيل، من 700 إلى 800 قطعة مالبس يوميًّا. 

حسب الطلب، وتفاصيل العمل.
مصنع  عاد  عودة،  مصنع  عن  ببعيد  وليس 
»فينتانا« للمشروبات الغازية في غزة إلى العمل 
يضم  فينتانا  ومصنع  الخام.  المواد  بعد وصول 
عشرات األيدي العاملة. حيث تعّطل العمال إثر 
إغالق المصنع، وجرى تسريح جميع العاملين، 

البالغ عددهم 115 عاماًل لمدة طويلة.
وقال مدير العالقات العامة في مصنع »فينتانا« 
األخيرة  الحرب  إن  هاوار  لوكالة  مهدي  عاهد 
عمل  على  كبير  بشكل  أثر  الحصار،  وتشديد 
نفاد  إلى  المعابر أدى  المصنع، مبينًا أن إغالق 
لفترة  لإلنتاج  الالزمة  الخام  المواد  مخزون 

طويلة.
وكذلك، عادت بعض منشآت المواد الغذائية في 
غزة إلى العمل مع دخول احتياجاتها الضرورية 

أحد  الغول وهو عامل في  يقول زكريا  لعملها. 
»المعلم  أن  يصدق  لم  إنه  الغذائية،  المصانع 
هاتفته قبل أياٍم، ليخبره بعودة العمل بعد توقف 
لنحو أربعة أشهر«. مضيفًا »إن إغالق  وصل 
ودون  العوز  وجه  في  وأسرته  تركه  المصنع 

دخل طوال األربعة أشهر«.
ويشير الغول )32 عاًما( وهو أب لخمسة أوالد، 

من  فيها  أتمكن  »لم  أياًما صعبة  عاش  أنه  إلى 
علي،  الديون  تراكمت  أوالدي.  لقمة  توفير 
يعني الحرب علينا لم تتوقف، بل وصلت ألدق 

تفاصيل حياتنا«.
أعلنت  الماضي،  الشهر  من  سابق  وقت  وفي 
التسهيالت  من  سلسلة  بدء  إسرائيلية،  مصادر 
بينها السماح بإدخال  اإلنسانية إلى قطاع غزة، 

بعض المواد الخام بشكل تدريجي. وإثر الحرب 
أغلقت  غزة،  قطاع  على  األخيرة  اإلسرائيلية 
الصناعية  غزة  قطاع  ومنشآت  مصانع  كبرى 
تعرضها  إثر  أبوابها،  العمال،  آالف  تضم  التي 
الخام  المواد  إدخال إسرائيل  إثر منع  أو  للدمار 
إلى غزة في إطار تشديد حصارها على القطاع. 
غزة،  في  ملحوظا  انعكاًسا  له  كان  الذي  األمر 
عن  العاطلين  والعمال  البطالة  نسب  بزيادة 
القطاع  أزمات  تعقيد  في  ومساهمة  العمل، 

المعيشية واإلنسانية.
االقتصاد  وزارة  في  المعابر  عام  مدير  ويقول 
بغزة رامي أبو الريش، إن ما سمحت إسرائيل 
متعلقات  من  وغيره  خام  مواد  من  بدخوله 
المصانع والمنشآت اإلنتاجية في غزة، محدود، 
وال يزال رفض إدخال المواد الكيميائية وغيرها 
من المواد التي تصنفها على أنها ذات استخدام 

ا. مزدوج )عسكري/ مدني( إلى غزة، مستمرًّ
الذي  الوحيد  التجاري  المعبر  أن »حركة  وبيّن 
تسيطر عليه إسرائيل، ال تزال مشددة، وال تشبه 
الحالة التي كانت عليها قبل الحرب األخيرة في 

10مايو/ أيار الماضي«.  

طموحا  قوميا  مشروعا  المصرية  الدولة  تنفذ 
عبر  البالد  في  المزورعة  المساحة  لزيادة 
مشروع »الدلتا الجديدة«، والذي يتضمن حسب 
مشروعي  الجمهورية  لرئاسة  الرسمي  الموقع 
محور  »جنوب  ومشروع  مصر«،  »مستقبل 
الضبعة«، والذي عرض تفاصيل مشروع الدلتا 
أجرتها  التي  الدراسات  أثبتت  والتي  الجديدة، 
لزراعة  أراضيها  صالحية  الرسمية  الجهات 

عدد من المحاصيل االستراتيجية الهامة.

تفاصيل مرشوع الدلتا الجديدة

»الدلتا  مشروع  يضمها  التي  المشروعات  أول 
الذي يبعد عن  الجديدة« هو »مستقبل مصر«، 
مدينة / 6 أكتوبر/ نحو نصف ساعة فقط، ويقع 
على امتداد أحد المشروعات التي أنشأتها الدولة 
للطرق،  القومي  المشروع  ضمن  المصرية 
والذي بدأ تنفيذه عقب تولي الرئيس عبد الفتاح 

طريق  امتداد  وهو  البالد،  حكم  مقاليد  السيسي 
محور »روض الفرج – الضبعة« الجديد.

مرشوع مستقبل مرص 

مساحة  على  مصر«،  »مستقبل  مشروع  يقع 
نصف مليون فدان، حسبما أفاد الموقع الرسمي 
لرئاسة الجمهورية، وهو المشروع الذي جرى 
عبر  فيه،  بالفعل  فدان  ألف   200 استزراع 
المشروع.  بمنطقة  الموجودة  الجوفية  المياه 
العمل على  حاليًا على  المصرية  الدولة  وتعمل 
استزراع مساحات إضافية من المشروع، والتي 
ألف  لنحو 350  الُمقرر أن تصل مساحتها  من 
وسيتم  المقبل.  الميالدي  العام  بداية  مع  فدان 
بحيث  سنويًا،  مرتين  المشروع  أرض  زراعة 
الشتوي، ومرة  الموسم  فيها خالل  الزراعة  يتم 

أخرى خالل الموسم الصيفي.
مصر«،  »مستقبل  مشروع  استثمارات  وتبلغ 

نحو خمسة مليارات جنيه مصري، ويتم استخدام 
قرابة 1600 جهاز »بيفوت«، وهي أجهزة ري 

محوري مطورة توفر استهالك المياه.
أما الجزء الثاني من مشروع »الدلتا الجديدة«؛ 
وهو  الضبعة«،  محور  »جنوب  مشروع  فهو 
»مستقبل  مشروع  غرب  ينفذ  الذي  المشروع 
من  بالقرب  المتواجد  المشروع  وهو  مصر«، 
شبكات طرق تسهل انتقال المحاصيل إلى داخل 

للخارج،  للتصدير  إتاحتها  عن  فضالً  البالد، 
وجوية  بحرية  موانئ  أو  مطارات  كانت  سواء 

وطرق.
في  الضبعة«،  محور  »جنوب  مشروع  ويقع 
نطاق ثالث محافظات داخل حدودها اإلدارية، 
وهي كل من مطروح، والبحيرة، والجيزة. ومن 
نصف  نحو  المشروع  مساحة  تبلغ  أن  المنتظر 
عدد  سيضم  الذي  المشروع  وهو  فدان،  مليون 

تحتاجها  التي  االستراتيجية  المحاصيل  من 
الدولة.

دراسات مرشوع زراعة أرايض 
جنوب محور الضبعة

دراسات  الدولة  في  المسؤولة  الجهات  وأجرت 
على نحو 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل 
مصر، وانتهت الدراسة إلى أن أكثر من %90 
من مساحة تلك األراضي صالحة للزراعة، ومن 
المقرر أن يتم استغالل مياه الصرف الزراعي 
للمشروع،  الالزمة  المياه  توفير  في  الُمعالجة 
عبر إنشاء محطة عمالقة بطاقة /6مليون/ متر 

مكعب يومياً.
وتشير الدراسات إلى إمكانية زراعة محاصيل 
متعددة في »الدلتا الجديدة«، منها كٌل من الخضر 
والفواكه، والقمح، والبقوليات، والذرة الصفراء.
وكاالت

العدوان  َسبّب  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
بعد  مناطق شمال وشرق سوريا  على  التركي 
احتاللها لكري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه 
عام  من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في 
2019، كوارث بالنسبة ألهالي المنطقة، حيث 
هّجر آالف السوريين من مناطقهم، إلى جانب 
سلب ونهب وتدمير ممتلكاتهم، واتباع سياسة 

التتريك، والتغيير الديمغرافي.

يروي مسنون هّجرتهم آلة العدوان التركي من 
مقاطعة كري سبي تفاصيل عاشوها بعد دخول 
لمناطقهم،  ومرتزقته  المحتل  التركي  الجيش 
تطبيق  على  وعملوا  فساداً،  عاثوا  وكيف 
على  عامين  مرور  بعد  العدوانية  سياستهم 
لدحر  المقاومة  خيار  على  مؤكدين  العدوان، 

المحتل، والعودة إلى الديار حتماً.

ديدنهم القتل والنهب..

ناحية  من  ُهّجر  الذي  العلو  عبيد  المسن  يقول 
»مرتزقة  سبي:  كري  لمقاطعة  التابعة  سلوك 
المحتل التركي عندما دخلوا إلى قريتي )خربة 
علو( التابعة لناحية سلوك عاثوا فساداً، وقاموا 

بأعمال انتقامية ضد أهالي المنطقة وممتلكاتهم، 
وحتى  وأحرقوها،  البيوت،  ونهبوا  فسلبوا 
سرقتها  على  عمدوا  الزراعية  المحاصيل 
عفرين  في  فعلوه  فالذي  أصحابها،  بيوت  من 
المحتلة  األخرى  والمناطق  والباب  وجرابلس 

طبقوه في مناطقنا تحت تسمية )نبع السالم(«.
للدولة  خبيثة  مخططات  »هنالك  وأردف: 
التركية المحتلة على األراضي السورية، وهي 
تنكشف يوماً بعد يوم فعندما دخلوا إلى مناطقنا 
بالسالم... وحماية مدنيي  بأنهم جاؤوا  صّرحوا 
والكاذبة،  الواهية  الذرائع  من  وغيرها  المنطقة 
وسرقوا  السورية،  األراضي  إلى  دخلوا  ولكن 
أهالينا  حياة  وصيّروا  ...ونهبوا...،  ...وخربوا 

فيها جحيماً ال يُطاق«. 
ويوضح العم عبيد بأن الممارسات التي تُرتكب 
ووصل  تُحتمل،  تعد  لم  المحتلة  المناطق  في 
األخيرة،  اآلونة  في  النساء  اعتقال  حد  إلى  بهم 
وزاد: »هذا األمر قمة اإلذالل الذي يعاني منه 
سبيل  لذلك ال  المناطق،  تلك  في  أهلنا وشعوبنا 
والنهوض  المذلة،  الممارسات  هذه  مقاومة  إال 
من جديد السترداد األرضي المحتلة، والتكاتف 
من  التركي  االحتالل  إنهاء  حتى  والتعاضد 

األراضي السورية«.
واستنكر في نهاية حديثه صمت المجتمع الدولي 

يحصل  ما  حيال  واإلسالمية  العربية  والدول 
للسوريين بالقول: »السوريون اآلن يعيشون في 
البراري والمناطق الخالية نتيجة تخاذل المجتمع 
الدولي وصمته«، متسائالً: »أين الدول العربية 
للسوريون...؟!«،  يحصل  ما  حيال  واإلسالمية 
ودعم  ومساندة  مسؤولياتهم،  بتحمل  وطالبهم 
العدوانية  الممارسات  بوجه  السورية  الشعوب 

للدولة التركية المحتلة.

املجتمع الدويل يتحّمل املسؤولية 
وال مناص من العودة

بدوره أبدى الُمهجر المسن علي الحسن سخطه 
المحتلة  التركية  للدولة  العدوانية  السياسات  من 
تجاه الشعوب السورية بعد أن هجرته من بيته، 
ومارست بحقه كما هو حال المهجرين السوريين 
الدولي،  المجتمع  في ظل صمت  الجرائم  أبشع 
تطبيق  بهدف  جديدة  حرباً  تُمارس  بأنها  وبينَّ 

سياستها االستعمارية في المنطقة.
منذ  التركية  »الدولة  الحسن:  الُمهّجر  يقول   
احتاللها لألراضي السورية عملت على تقويض 
المسلحة  الجماعات  ودعم  واالستقرار،  األمن 
لتدمير البنية التحتية التي بُنيت بدماء السوريين 

لذلك هي تسعى بشتى الطرق إلذالل وإخضاع 
الشعوب السورية لتطبيق سياستها االستعمارية 

والتوسعية على األرض السورية«.
التهجير  مخيمات  في  اآلن  هنا  »نحن  وأردف: 
واألعمال  العدوانية  الممارسات  تلك  بسبب 
في  أننا  رغم  نقاوم  التركية،  للدولة  اإلجرامية 
وظلمها  نيرها  تحت  العيش  نقبل  ولم  خيمة، 
في  أهالينا  من  بقي  من  حال  وهذا  وتسلطها، 
مع  موعد  على  يوم  كل  فهم  المحتلة  المناطق 
المحتل  التركي  الجيش  أو  المرتزقة  ممارسات 

عيشهم،  بلقمة  ويحاربهم  عليهم،  يُضيق  الذي 
بقوتنا  المحتل  فيه  ندحر  الذي  اليوم  وسيأتي 
التي  وممتلكاتنا  بيوتنا  إلى  والعودة  وتالحمنا، 
دنسها المحتل التركي وأعوانه من المرتزقة في 

القريب العاجل«.
وختم حديثه بالقول: »لذلك ال خيار أمام شعوبنا 
الجرائم،  ومواجهة  بالمقاومة،  إال  السورية 
حدها،  عند  ووضعها  التركية،  والمخططات 
والعمل على تحرير كافة األراضي السورية من 

المعتدي التركي والمرتزقة التابعين له«.

إعداد/ كروب روناهي

تميزت فترة حكم طالبان قبل عشرين عاماً بين عامي 
مثل  النساء  ضد  وحشية  بأعمال   ،2001 و   1996
قطع الرأس والرجم حتى الموت واإلجبار على ارتداء 
البرقع. وبعد اإلطاحة بالحركة، حققت المرأة األفغانية 
وزيرات  مثل  مهمة  مناصب  وشغلت  كبيراً،  تقدماً 
شرطة.  وضابطات  وقاضيات  البلديات  ورئيسات 
واليوم ال يمكن للمرأة األفغانية التنبؤ بالمستقبل الذي 

ينتظرها بعد عودة طالبان مجدداً إلى السلطة. 
في  الحكم  على  طالبان  حركة  استحواذ  أطلق 
آب   15 يوم  كابول  العاصمة  سقوط  بعد  أفغانستان 
المرأة  بوضع  يتعلق  فيما  اإلنذار  جرس  الماضي 
عاماً  العشرين  في  اكتسبتها  التي  وحقوقها  األفغانية 
الماضية. فسجل حركة طالبان وتاريخها في التعامل 
مع المرأة والفتيات، حافل باالنتهاكات والمساوئ بدءاً 
من حرمانها من حقها في التعليم مروراً باستبقائها في 
المنازل ومنعها من الخروج إال برفقة أحد محارمها 

وانتهاًء بإغالق أبواب العمل في وجهها.

مراحل املقاومة

رحلتها  في  عدة  بمراحل  األفغانية  المرأة  مرت 
وحقوقها  حريتها  على  الحصول  أجل  من  وكفاحها 
األساسية وإنهاء سيطرة الرجل عليها في أفغانستان، 
الذي يشهد منذ أربعة عقود حروباً وثورات ال تتوقف 

وغالباً ما تكون النساء والفتيات هن وقودها األول. 
بعد سقوط حكم طالبان عام 2001 على يد قوات حلف 
مصراعيها  على  األبواب  انفتحت  األطلسي،  شمال 
من  وافر  قسط  على  للحصول  والفتيات  النساء  أمام 
بل  والتوظيف  العمل  سوق  إلى  والخروج  التعليم 
إدارة األعمال الخاصة. عشرون عاماً حققت  وحتى 
وعياً  أكثر  باتت  التي  األفغانية  للمرأة  الكثير  فيها 
بموقفها ووضعها وبما تريد تحقيقه في الحياة، ولكن 
أفغانستان،  أراضي  معظم  على  طالبان  سيطرة  بعد 
مدار  على  تتشكل  كانت  التي  الحياة  مالمح  بدت 
من  الكثير  أحالم  ومعها  تتبخر  الماضيين  العقدين 
البرقع  ستار  يهددهن  بات  اللواتي  األفغانيات  النساء 

والحرمان من التعليم والعمل.

املرأة ُمغيبة عن الهيكل الحكومي

يتم  األفغاني،  البرلمان  في  مقعداً   250 أصل  من 
حجز 27 في المئة للنساء، وحالياً، ثمة 69 نائبة في 
البرلمان، ولكن طالبان غير هذه الصورة وال يوجد 
ما  بعد  نساء في هياكل وتركيبة طالبان، ولم يتضح 
الجنسين.  تشمل  شاملة  حكومة  سيشكلون  كانوا  إذا 
وقالت فرزانه كوتشاي، وهي نائبة برلمانية لصحيفة 
ما  أجنداتهم،  عن  شيئاً  نعرف  »ال  »اإلندبندنت«: 
النساء  عن  الحديث  إلى  يتطرقون  ال  أنهم  هو  يقلقنا 
النساء،  من  تخلو  التي  الحكومة  إن  وتقول  إطالقاً«. 
لن ينظر إليها المجتمع الدولي والمجتمع المدني على 
أنها حكومة مسؤولة، وتكمل: »ال ينبغي إبعادنا عن 
المجتمع، يجب أن نواصل عملنا ونظل في الحكومة 

وفي أي مكان نريد«.
شهدتها  التي  الجذرية  للتغييرات  مرتاحة  غير  لكنها 
بالفعل، مثل انخفاض عدد النساء في الشوارع، على 
العمل  إلى  النساء  بعض  بعودة  اعترافها  من  الرغم 

والدراسة.
فرزانه  كانت  األمور،  زمام  طالبان  تولي  قبل  حتى 
تواجه تهديدات من قبل الجماعات المسلحة. العديد من 
اآلن.  توارين  التطرف  ينتقدن  الالتي كن  السياسيات 
عمدة  كأصغر  ُعينت  التي  غفاري،  ظريفة  أن  حتى 
للبالد في سن الـ 26، قالت إنها تترقب مقتلها على يد 
»أنا  »اإلندبندنت«:  لصحيفة  ظريفة  وقالت  طالبان، 
يساعد  أو  يساعدني  أحد  ال  بانتظارهم،  هنا  جالسة 

عائلتي، سيأتون لقتل أمثالي«.

»األجواء تغريت بعد طالبان«

جلوس صحفية مع مسؤول رفيع من حركة طالبان 
أن  يستحق  الذي  بالخبر  ليس  معه  مقابلة  وإجراء 
إلى  بالنظر  العالمية، ولكن  يُذكر في وسائل اإلعالم 
تاريخ طالبان الوحشي في قمع النساء والفتيات، تفاجأ 
مولوي  مسؤوليها،  كبار  أحد  وافق  عندما  الكثيرون 
قناة  مذيعة  قبل  من  محاورته  على  حمد،  الحق  عبد 

»تولو نيوز« األفغانية بهشتا أرغند.
المرة  هي  هذه  كانت  آخر  تقليداً  المقابلة  وكسرت 
في  بذلك  طالبان  من  مسؤول  فيها  يقوم  التي  األولى 
استديو تلفزيوني. لكن على الرغم من هذه التنازالت 
الواضحة، ال يزال لدى بهشتا شكوك: »منذ ذلك الحين 
األفغانيات  النساء  مع  مشكلة  أي  لدينا  ليس  يقولون، 

وندعم عملهن، لكنني خائفة«.

الذي  كابل  استوديو  وبيئة  أجواء  إن  بهشتا  وتقول 
لم تعد تتحدث بحرية  فيه والمدينة قد تغيرت،  تعمل 
الخالفية، وتختار كلماتها  القضايا  مع ضيوفها حول 
لدى  سيكون  شهرين  أو  شهر  »بعد  وعناية:  بحذر 
أنهم  أعتقد  القوانين بخصوص عملنا،  بعض  طالبان 
لن يسمحوا لنا بالقيام بما نريد، سيكون من الصعب 
أن نظل مستقلين، وحالياً، لم يظهروا أي رد فعل لكن 
أواخر  في  جداً«.  حذرة  أنا  حذرين،  نكون  أن  يجب 
التسعينيات من القرن الماضي وأوائل القرن الحادي 
والعشرين، حكمت الجماعة أفغانستان بموجب تفسير 
التلفزيون  وحظرت  اإلسالمية،  للشريعة  متزمت 
والموسيقى والسينما. وفي السنوات التي تلت اإلطاحة 
بها، تشكلت عشرات الشبكات التلفزيونية وأكثر من 

170 محطة إذاعية على موجة إف إم.
بعض  قامت  السلطة،  إلى  طالبان  عودة  أعقاب  في 
عن  األخبار  مذيعات  بإبعاد  التلفزيونية  القنوات 
بمناقشات  السياسية  البرامج  واستبدلت  بل  عملهن، 
عندما  العالم  ما شهده  وهذا  اإلسالمية،  العقيدة  حول 
التلفاز  على  طالبان  سيطرة  بعد  اإلعالمية  ظهرت 
وهي متردية الحجاب األسود لتقدم النشرة االخبارية، 
وما صَّرح به طالبان كان وفي حوار سابق للمتحدث 
حقوق  عن  سأل  شاهين  سهيل  طالبان،  حركة  باسم 
النساء والفتيات ووضعن في ظل سيطرة طالبان قال 
لم  إذا  فقط  شاهين، ليكون جوابه: »لن تخسرن شيئاً 
تتمتع  أن  يجب  الحجاب..  ستلبسن  الحجاب،  تلبسن 
التي تتمتع بها في بلدك، ولكن  المرأة بنفس الحقوق 

بالحجاب«.

حرمان النساء من العمل

مؤخراً،  طالبان  قادة  عقده  صحفي  مؤتمر  وفي 
مليون   39 من  أكثر  اآلن  تحكم  التي  الحركة  قالت 
شخص إنه سيسمح للنساء بالعمل والتعلم »في إطار 
الشريعة اإلسالمية«، لكن في العديد من األماكن، منع 
مسلحوها النساء من الذهاب إلى العمل. وقالت بعض 

النساء إنهن يفضلن البقاء بعيداً خوفاً على حياتهن.
عادت بهشتا أرغند إلى العمل ألنها شعرت أنها بحاجة 
منعطف حرج  في  التحرير  غرفة  في  تكون  أن  إلى 
إنه  أذهب،  أن  يجب  لنفسي  »قلت  وتضيف:  للغاية، 
وقت مهم للغاية بالنسبة للمرأة األفغانية«. في طريقها 
إلى المكتب، أوقفها مقاتلو طالبان وسألوها عن سبب 
سفرها بمفردها دون مرافقة أخ أو زوج أو أب أو أي 
محرم، وتقول: »لسنا في وضع جيد، خصوصاً لنساء 

أفغانستان، يجب أن يكون هناك نضال وتضحية من 
أجل األجيال القادمة«.

»لن أثق بهم«

اإلنسان،  حقوق  مجال  في  والناشطة  المدّرسة  تقول 
أقوال حركة طالبان حول حقوق  باشتانا دوراني إن 
وقالت  يجمعهما شيء،  الواقع ال  في  وأفعالها  المرأة 
المرأة  حقوق  بتوضيح  الجماعة  هذه  تطالب  إنها 
في  النساء  طالبان  أجبرت  فقد  نظرها،  في  المقبولة 
الفتيات  ارتياد  ومنعت  البرقع  ارتداء  على  الماضي 

فوق سّن عشر سنوات المدارس.
في  المتخصصة  بوالرد،  روث  الصحفية  تقول 
تقرير  في  األوسط،  بالشرق  الصراعات  تغطية 
طالبان  دخول  مع  إنه  لألنباء  بلومبرغ  وكالة  نشرته 
 ،)2021 آب   15 )األحد  كابول  األفغانية  العاصمة 
جمع المحاضرون في الجامعات طالباتهم في طقوس 
للشابات  المحاضرون  وقال  النهائي.  بالوداع  أشبه 
المصدومات »قد ال نلتقي مرة أخرى«. وقد تم إجالء 
جميع المحاضرين، كما أُغلقت الجامعات إلى جانب 

المدارس والمكاتب والمحالت التجارية. 

انهيار نظام التعليم

الهاتف  عبر  تحدثت  إنها  بوالرد  روث  أوضحت 
تبددت  اللواتي  الطالبات  إحدى  خورام،  عائشة  مع 
اآلالف.  ومثلها  األكاديمية،  الدراسة  في  أحالمهن 
عاما   22 العمر  من  البالغة  الطالبة  عائشة  وكانت 
في  دراستها  األخير من  الدراسي  الفصل  في  تدرس 

العالقات الدولية في جامعة كابول.

محارصة النساء من كل الجهات

تتسرب التقارير من عمليات القتل االنتقامية القبيحة، 
عملهن  أماكن  مغادرة  منهن  يطلب  اللواتي  والنساء 
منهم  يطلب  الذين  والرجال  منازلهن،  إلى  والعودة 
إلى  الذهاب  من  الممنوعات  والفتيات  اللحى  إطالق 
أفضل  بمستقبل  األفغان  أحالم  وباتت  المدارس. 
التسعينيات.  عهد  إلى  مباشرةً  ليعودوا  اآلن  تتبخر 
العديد  يزال  ال  الحقيقية،  المخاطر  من  الرغم  وعلى 
من األفغان يتحدثون بصراحة، حيث يتعامل بعضهم 

مباشرة مع المتحدثين باسم طالبان على تويتر، مثل 
األمريكية  الجامعة  في  المحاضر  داستاجير،  موسكا 

في أفغانستان ومقرها كابول.

التعليم

الفتيات  منعت  أفغانستان،  طالبان  حكمت  عندما 
فوق سن الثامنة من تلقي التعليم. ارتفع عدد الفتيات 
إلى  أفغانستان  في  االبتدائية  بالمدارس  الملتحقات 
بالمائة عام  بالمائة عام 2017 من أقل من 10   33
 39 الثانوية  بالمدارس  التحاقهن  بلغ  بينما   ،2003
بالمائة عام 2017، بعدما كان 6 بالمائة عام 2003. 
في  الماجستير  تدريس درجة  كابل  بدأت جامعة  كما 

دراسات النوع االجتماعي والمرأة عام 2015.

العمل

 22 إلى  العامالت  األفغانيات  النساء  عدد  ارتفع 
بالمائة عام 2019 من 15 بالمائة عام 2001، حيث 
افتتحت النساء مشاريع خاصة في الموضة والجمال 
المرأة  وظهرت  الكهربائية.  والهندسة  المحاسبة  إلى 
بشكل متزايد في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك 
الصحافة والرعاية الصحية وإنفاذ القانون. ولكن منذ 
صور  العمال  أزال  كابل  على  طالبان  سيطرت  أن 
النساء من واجهات المحالت التجارية والصالونات.  
في ظل نظام طالبان األول، كان على النساء ارتداء 
الوجه  على  واحدة  قطعة  من  حجاب  وهو  البرقع، 

والجسم، وأن يرافقهن قريب ذكر خارج منازلهن.
اعتداالً  أكثر  وجه  لتقديم  المجموعة  سعي  مع  بينما 
سيرتدين  النساء  إن  قالت  السلطة،  إلى  عادت  بعدما 
والشعر  الرأس  الحجاب  يغطي  ما  )عادةً  الحجاب 

ولكنه يسمح برؤية الوجه(.


