
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة الحرية- الشارع العام 421360/ 
مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة 

األنوار شارع عامودا 438207.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

العدد  1182 -  الجمعة  2021/10/8م  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        100 ل.س  

العدد 1182  -  الجمعة  2021/10/8م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     100 ل.س

رئيسة التحرير:
سوزان علي 

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني: 

ديالن أحمد
حسن مراد

صحيفــــــــــــة روناهــــــــــــي
مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

Ronahi.net :يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي
rojnama ronahi

shrktronahi@gmail.com

من شنكال جوزة ونافين.. إيزيديتان 
حققتا الحلم رغم قسوة األيام

كويل حسن: تركيا تستخدم 
األسلحة الكيمياوية تحت أنظار 

المجتمع الدويل

إبادة، سبي، قتل، تهجير، كل ما 
ذُِكر لم يقف حاجزاً أمام فتاتين من 

شنكال لتحقيق حلمهما في االنضمام 
لمنتخب شابات العراق لكرة القدم، 

وبعد سنوات من المقاومة والتصميم 
وصلتا للهدف وتحقيق الحلم...«10

يستمر المجتمع الدولي بصمته 
تجاه جرائم االحتالل التركي 

وال سيما استخدامه لألسلحة 
الكيمياوية المحّرمة دولياً ضد 

أبناء الشعب الكردي وعلى وجه 
الخصوص في مناطق الدفاع 

المشروع؛ هذا ما أكدته عضوة 
اللجنة المركزية في الحزب 

اليساري الكردي السوري بإقليم 
الفرات كولي حسن...«4

المعتصمون يف سيمالكا َيِصفون عدم تسليم 
جثامين أبنائهم الشهداء بالعمل الالأخالقي

وصف المعتصمون بالقرب من 
معبر سيمالكا بأن عدم تسليم حزب 

الديمقراطي الكردستاني جثامين 
أبنائهم الشهداء بأنه عمل غير أخالقي 

وخيانة تكشف تعاونه مع االحتالل 
التركي...«2 

في يوم الصحفيات 
الكردستانيات.. صحفيات 

يؤكدَن على مواصلة النضال

هنأت صحفيات في شمال وشرق سوريا يوم »الصحفيات الكردستاني�ات«، 
وأشرن إلى أن الصحفيات خالل ثورة روج آفا أثبت�ن قدرتهن على الكفاح في سبي�ل 

 في المناطق المحتلة، وأكدن 
ً

إظهار الحقيقة، ونقل صوت المرأة ومعاناتها خاصة
أنهن سيواصلن المسيرة مهما بلغت التحديات...«3 

العالقات الخارجية ُتسلم 
أطفااًل ونساء لحكوميت 

الدانمارك وألمانيا

سلمت دائرة العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا 
دولتي ألمانيا والدانمارك، أطفاالً ونساء من عوائل داعش وعبّرت عن 

امتنانها لجهود اإلدارة في تسهيل المهمة اإلنسانية...«2

يف ذكرى العدوان الرتكي.. 
يجب إدانته وخيار العودة حتمي 

بمقاومة الشعوب السورية

التاسع من شهر تشرين األول من عام 2019 هو تاريخ ال يكاد يُفارق 
مهجري مخيم كري سبي كيف...؟، وهو ما سبب مأساتهم، ومآسي الشعوب 
السورية التي كادت أن تخرج من معاناتها بعد سنوات عجاف لوال العدوان 

األخير على مناطق شمال وشرق سوريا الذي فتح مرحلة من الصراعات 
والحروب بهدف تطبيق سياسته االستعمارية على األرض السوريّة...«6

مخيم المحمودلي.. توسعة جديدة وأوضاع إنسانية رّثة
مخيم  يستمر   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
مدينة  غرب  شمال  الواقع  المحمودلي 
تقريباً  الطبقة بحوالي عشرة كيلو مترات 
مما  عدة  مناطق  من  النازحين  باستقبال 
توسعة  إلى  مؤخراً  المخيم  إدارة  أجبر 
والدعم  اإلمكانات  قلة  مع  تزامناً  المخيم 
والمساعدات في ظل اقتراب فصل الشتاء 

وانتشار جائحة كورونا. 

يعتبر مخيم المحمودلي من أكثر المخيمات 
يقع  والذي  الرقة،  محافظة  في  المنظمة 
عشرة  بنحو  الطبقة  مدينة  غرب  شمال 
يقارب  ما  ويحتوي  تقريباً  مترات  كيلو 
متفرقة  مناطق  نازحي  من  نسمة   8536
من األراضي السورية مثل السلكية وريف 
وحلب،  وحمص  الزور  دير  وريف  حماة 

النازحة  العائالت  المخيم  يستقبل  حيث 
بشكل مستمر مما زاد من الضغط السكاني 
فيه ودفع إدارة المخيم إلى توسيع المخيم في 
بـ50  تقدر  بمساحة  الغربي  الشمالي  القسم 

متر مربع.
للتزايد  ونتيجة  المحمودلي  مخيم  أن  يذكر 
والمساعدات  اإلمكانات  وقلة  السكاني 
أوضاع  من  يعاني  األدوية  في  والنقص 
إنسانية صعبة وتخوف من انتشار فايروس 
أن  والسيما  السارية  واألمراض  كورونا 

فصل الشتاء هذا العام قد بدء.

توسعة املخيم

وللحديث أكثر أجرت صحيفتنا »روناهي« 
لقاء مع الرئيس المشترك لمخيم المحمودلي 
»نتيجة  قال:  والذي  العبد  الهادي  عبد 
الستمرار توافد العائالت النازحة إلى مخيم 
المحمودلي قمنا مؤخراً بتوسيع المخيم في 
 50 تقدر  بمساحة  الغربي  الشمالي  القسم 
متر مربع ضمت حوالي 50 عائلة نازحة 
جديدة، ونحن دوماً في صدد مشاريع جديدة 
من  المقبلة  الفترات  في  المخيم  لتوسيع 
بشكل  النازحة  للعائالت  مكان  تأمين  أجل 

مستمر«.

اقرتاب الشتاء

توجيه  ضرورة  إلى  مشيراً  العبد  وتابع 
قبل  من  اإلنسانية  والمساعدات  الدعم 
المخيم  إلى  اإلنسانية  والمنظمات  المعنيين 
المواد  في  حاد  نقص  من  يعاني  الذي 
واللباس  والبطانيات  والطبية  األساسية 
العائالت  حاجة  لتغطية  والخيام  الشتوي 
فصل  اقتراب  مع  ضروري  وذلك  الجدد، 
فيه األمراض والحاالت  يكثر  الذي  الشتاء 
نتيجة  الخيام  وتضرر  الصعبة  اإلنسانية 

العواصف واألمطار.

إجراءات للوقاية من كورونا

من  الوقائية  اإلجراءات  عن  العبد  وتحدث 
المخيم  إدارة  تتبعها  التي  كورونا  فايروس 
في  العاملة  المنظمات  مع  بالتنسيق  وذلك 
من  الحد  على  العمل  تم  حيث  المنطقة، 
قرار  تطبيق  بعد  المخيم  خارج  الحركة 
الحظر الكلي بالطبقة وتوقيف التعليم مؤقتاً 
مؤخراً  تم  أيضاً   ، التجمعات  من  للحد 
داخل  طبية  عيادات  وخيم  مواقع  تشييد 
المخيم للكشف عن أي حالة اشتباه أو حالة 
المخيم  إدارة  مرضية خطيرة، كما وقامت 

أجل  من  المنظمات  إحدى  مع  بالتنسيق 
توزيع المعقمات والمنظفات والمواد الفعالة 
تعتبر  حيث  المخيم،  داخل  األهالي  على 
هذِه اإلجراءات ضرورية للحد من انتشار 
فايروس كورونا الذي يعد األخطر بموجتِه 

الرابعة.

توجيه الدعم واملساعدات 
اإلنسانية

جميع  »نطالب  بقولِه:  حديثه  العبد  واختتم 
الطبقة  في  والعاملة  اإلنسانية  المنظمات 
الدعم  وتقديم  أياديهم  بتوجيه  والرقة 
المخيم  داخل  لألهالي  االزمة  والمساعدات 
وتأمين مستلزماتهم التي تتزايد مع استمرار 

تكثيف  على  والعمل  النازحين،  توافد 
والتعليمية  الطبية  والمشاريع  األعمال 
وزيادة مخصصات المواد الغذائية األساسية 
اليومية للعائالت مثل الخبز والشهرية مثل 
السالل الغذائية التي ال توزع إال مرة واحدة 

فقط كل شهر«.         

عدسة روناهي
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المعتصمون في سيمالكا َيِصفون عدم تسليم 
جثامين أبنائهم الشهداء بالعمل الالأخالقي

الحامل والقولون العصبي.. معلومات هامة

دراسة حديثة : كوكب المريخ ربما يكون أصغر من أن يحتضن مقومات الحياة

ال ضرر من تلقي لقاحي كورونا واإلنفلونزا في نفس الوقت

تشكيل لجنة لدراسة المشاكل 
المرورية في شمال وشرق سوريا

انتقادات في واشنطن للتطبيع مع حكومة دمشق

اجتماع افتراضي بين واشنطن وبكين نهاية العام الجاري

العالقات الخارجية ُتسلم أطفااًل ونساء 
لحكومتي الدانمارك وألمانيا

تكرار سيناريو االعتقال في هولير : أكثر من شهرين على 

اختطاف عضوة منظمة المرأة الحرة

مركز األخبار ـ وصف المعتصمون بالقرب من 
معبر سيمالكا بأن عدم تسليم حزب الديمقراطي 
الكردستاني جثامين أبنائهم الشهداء بأنه عمل 
غير أخالقي وخيانة تكشف تعاونه مع االحتالل 

التركي. 

بالقرب  االعتصام  الجزيرة  إقليم  أهالي  يواصل 
من معبر سيمالكا الفاصل بين روج آفا وباشور 
الديمقراطي  الحزب  خيانة  ضد  كردستان، 
قوات  شهداء  بجثامين  والمطالبة  الكردستاني 

الدفاع الشعبي.
قد  الكردستاني  الديمقراطي  قوات  وكانت 
مقاتلين  سبعة  من  مؤلفة  مجموعة  استهدفت 
ومقاتالت من قوات الكريال في الـ 28-29 من 
آب/ أغسطس الماضي، في منطقة خليفان، أثناء 
توجهها من منطقة قنديل إلى بهدينان، واستشهد 
أن  يعتقد  فيما  المقاتلين.  من  خمسة  إثره  على 

أحدهم قد أُسر بعد عودة مقاتل واحد إلى موقعه، 
اإلعالمي  المركز  من  بيان صدر  في  جاء  كما 

لقوات الدفاع الشعبي.
والتقت وكالة هاوار مع عدد من المشاركين في 
خيانة  عن  تحدث  رمضان،  حسين  االعتصام 
»إننا  قائالً  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بحاجة ماسة إلى التكاتف وتدمير هذه الخيانة التي 
ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعاونه 
أبناؤنا  لقد استشهد  التركي،  مع قوات االحتالل 
على أيديهم، وال يسلموننا جثامينهم، وهذا عمٌل 
الديمقراطي  يتحول  بأن  نقبل  ال  أخالقي،  غير 
الكريال  استهداف  بها  يتم  أداة  إلى  الكردستاني 

التي تمثل إرادتنا«.
الديمقراطي  يثبت  يوم  بعد  »يوماً  مضيفاً 
خالل  من  الكرد  بحق  خيانته  الكردستاني 
نناضل  سوف  مقبول  غير  وهذا  ممارساته، 
إلفشال مشاريعه، ونوّجه نداًء إلى عامة الشعب 

في جنوب كردستان باالنتفاض ضد هذه الخيانة 
وعدم قبول تلك الممارسات«.

أن  محمد  وسيلة  المواطنة  اعتبرت  جانبها  من 
وأن  الذروة،  بلغت  التركي  االحتالل  وحشية 
لكنهم  إرادة،  ذوي  فهم  كالسابق،  ليسوا  الكرد 
قبول  وعدم  واالتحاد،  التكاتف  إلى  بحاجة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني هو مطلب يجب 

أن يكون قبل كل شيء.
وتضيف قائلةً »استخدام األسلحة الكيماوية ضد 
أن  يعلموا  أن  عليهم  مقبول،  غير  أمٌر  أبنائنا 

المسألة هي تصفية الوجود الكردي«.
إقليم  في  الشهداء  عوائل  مؤسسة  ونصبت 
الجزيرة، خيمة االعتصام يوم الثالثاء المنصرم 
والتي  الشهداء؛  عوائل  من  المئات  بحضور 
الشهيدين  جثماني  تسليم  يتم  أن  إلى  ستستمر 

تولهلدان رامان وسردم جودي.

الحامل  عالقة  عن  معرفته  عليك  الذي  ما 
التعامل  تستطيعين  كيف  العصبي؟  والقولون 
مع األعراض المزعجة لهذا المرض بطرق لن 

تؤذي الجنين؟ أهم المعلومات فيما يأتي.

ما العالقة بني الحامل والقولون 
العصبي؟

أثناء الحمل تطرأ الكثير من التغييرات على جسم 
الحامل، ومن ضمن التغييرات المتوقع حدوثها 
بعض االضطرابات والمشاكل الهضمية، مثل: 

ـ اإلمساك.
ـ غثيان الصباح.

ـ حرقة المعدة.
االضطرابات  أن  إلى  التنويه  يجب  لكن 
بالضرورة  تعني  ال  الحمل  أثناء  الهضمية 
بعض  إن  إذ  دوًما،  العصبي  بالقولون  اإلصابة 
االضطرابات  من  هي  الهضمية  االضطرابات 
لها  عالقة  ال  والتي  الحمل  فترة  المعتادة خالل 

بالقولون العصبي.
ومع ذلك من الممكن أن يكون لهذه االضطرابات 
فقد يؤدي  العصبي،  بالقولون  ارتباًطاً  الهضمية 

الحمل إلى اآلتي:
لدى  العصبي  القولون  أعراض  حدة  تفاقم  ـ 
مثل  المرض،  بهذا  المصابات  الحوامل 
وألم  واإلمساك،  )اإلسهال،  اآلتية:  األعراض 

البطن، والنفخة والغازات(.
ـ تحفيز اإلصابة بالقولون العصبي لدى الحوامل 

غير المصابات بالمرض.

أسباب تهيج القولون العصبي 
عند الحامل

والقولون  الحامل  بين  العالقة  معرفة  بعد 
توضيح  من  بد  ال  التحديد  وجه  على  العصبي 
بشكل  للحامل  الهضمية  االضطرابات  أسباب 
القولون العصبي، حيث  عام والتي تسبب تهيج 
غالبًا  المذكورة  الهضمية  االضطرابات  تعزى 

لألسباب والعوامل اآلتية:
غذائية  مكمالت  بتناول  الحامل  المرأة  قيام  ـ 
تحتوي على الحديد والكالسيوم، فهذه المكمالت 

قد تسبب اإلمساك.
الحمل،  أثناء  المتزايدة  والقلق  التوتر  مشاعر  ـ 

والتي قد تسبب تهيج القولون العصبي.
ـ التغيرات الهرمونية.

ـ التوقف عن استخدام األدوية المخصصة لعالج 
القولون العصبي وأعراضه أثناء الحمل، األمر 
الذي قد يسبب تفاقم هذه األعراض لدى النساء 

المصابات بالقولون العصبي.

مضاعفات وأرضار

لدى  العصبي  القولون  تفاقم أعراض  يتسبب  قد 
الحامل بمجموعة من المضاعفات الصحية التي 
قد تؤثر على صحتها وعلى صحة جنينها، إليك 

قائمة بأهمها:
قد  إذ  الحاد:  باإلسهال  تتعلق  مضاعفات  ـ 
يؤدي اإلسهال إصابة الحامل بالجفاف أو سوء 

الهضمية،  القناة  في  الغذائية  المواد  امتصاص 
وهي أمور قد تنعكس سلبًا على الجنين.

قد  إذ  المطول:  باإلمساك  تتعلق  مضاعفات  ـ 
أن  الممكن  من  البطن  في  ألًما  اإلمساك  يسبب 
في  تلف  إلى  الحادة  الحاالت  بعض  في  يتطور 

أعصاب وعضالت منطقة البطن. 
أن  أولية  دراسة  أظهرت  أخرى:  مضاعفات  ـ 
إصابة المرأة بالقولون العصبي قد ترفع فرص 
الصحية  والمضاعفات  التعقيدات  بعض  ظهور 
خالل الحمل، مثل: اإلجهاض، أو الحمل المنتبذ.

تخفيف أعراض القولون العصبي أثناء الحمل

والقولون  الحامل  بين  العالقة  معرفة  بعد 
تستطيع  التي  الطرق  بعض  هذه  العصبي، 
أعراض  حدة  لتخفيف  بها  االستعانة  الحامل 

القولون العصبي لديها:

1ـ الطرق الطبية
يناقشها  قد  التي  العالجية  الخيارات  بعض  هذه 
بالقولون  المصابة  الحامل  المرأة  مع  الطبيب 

العصبي:
بعض أنواع األدوية الملينة لألمعاء للوقاية من 

اإلمساك
ـ مكمالت البروبيوتيك.

العصبي  للقولون  المخصصة  األدوية  بعض  ـ 
واالمنة خالل الحمل.

ـ مكمالت األلياف الغذائية.
ـ عند محاولة إيجاد حلول طبيبة للحامل والقولون 
يفضل عدم تناول أي دواء أثناء الحمل إال بعد 
استشارة الطبيب أواًل، فهناك الكثير من األدوية 

التي ال تالئم الحامل.
2ـ الطرق الطبيعية

هذه بعض النصائح التي قد يساعد التقيد بها على 

والقولون،  الحامل  للمرأة  محتملة  حلول  توفير 
القولون  أعراض  حدة  تخفيف  األقل  على  أو 

العصبي لدى الحامل، والتي تشمل:
ـ الحرص على اتباع حمية غذائية غنية باأللياف 

الغذائية.
الماء  من  كافية  كميات  تناول  إهمال  عدم  ـ 

والسوائل الصحية يوميًا.
الحرص على تجنب األصناف الغذائية اآلتية أو 

التقليل منها قدر اإلمكان:
ـ األطعمة التي قد تسبب النفخة والغازات، مثل: 
وكرنب  والقرنبيط،  والبروكلي،  )البقوليات، 

بروكسل(.
مثل:  الضارة،  بالدهون  الغنية  الوجبات  ـ 

الوجبات السريعة، والمقالي بأنواعها.
األنواع  سيما  ال  بالسكريات،  الغنية  األطعمة  ـ 
وسكر  الالكتوز،  سكر  السكر:  من  اآلتية 

الفركتوز.
ـ منتجات أخرى: كمنتجات الحليب واأللبان.

فعالة  تعد  التي  الطبيعية  الحلول  بعض  اتباع 
لمكافحة مشاكل المرأة الحامل والقولون، مثل:

لمكافحة  القراصيا  عصير  من  كوب  شرب  ـ 
اإلمساك.

ـ شرب ماء أو مشروبات دافئة صباًحا لمكافحة 
اإلمساك.

ـ ممارسة التمارين الرياضية التي تُعد آمنة لحالة 
الحامل الصحية، أو ببساطة المشي لمدة نصف 

ساعة يوميًا.
لتخفيف  مختلفة  وتقنيات  لطرق  اللجوء  ـ 

مستويات القلق والتوتر، مثل اليوغا، والتأمل.

كشفت دراسة أميركية حديثة أن كوكب المريخ 
حجمه،  لصغر  بالنظر  أبداً،  قادراً  يكون  ال  قد 
والمواد  المياه  من  كافية  بكمية  االحتفاظ  على 
مكاناً  ليصير  الضرورية  األخرى  العضوية 
الحياة، وفق  البشري وإيواء  لالستيطان  صالحاً 

ما نقلت مجلة لوبوان الفرنسية في تقرير.
على  القائمون  قام  الخالصة،  لهذه  وللوصول 
الدراسة التي نشرت بمجلة بروسينجس أوف ذا 
ناشونال أكاديمي أوف ساينس األميركية )بناس( 
وهم من جامعة واشنطن بقيادة البروفيسور كون 

وانغ، بتحليل تركيبة حوالي 20 نيزكا مريخياً.
نظائر  عن  البحث  على  ذلك  في  واعتمدوا 
العنصر  هذا  )ذرات  الصخور  في  البوتاسيوم 
تتميز فقط بعدد النيوترونات الخاصة بها( لتقييم 
وفرة المركبات المتطايرة التي تتغير بسهولة من 
الحالة السائلة إلى الغازية على الكوكب األحمر.
وزناً  األخف  النظائر  تكون  األمر،  واقع  وفي 

ألي عنصر، بما في ذلك تلك التي تحتوي على 
أقل عدد من النيوترونات، أكثر قابلية لالنتشار 
في الفضاء من النظائر األخرى، لذا فإن النظر 
إلى نسبة كل من هذه النظائر يسمح بتقييم قدرة 
أي كوكب على االحتفاظ بهذه العناصر السهلة 

التطاير.
عنصر  وهو  الماء،  أن  الدراسة  أظهرت  وقد 
على  يميل  جزيء  للحياة،  وأساسي  جداً  ثمين 
وجه التحديد بسهولة إلى التطاير واالختفاء في 
األحمر  الكوكب  منه  خسر  وقد  الفلكي،  الفراغ 
إلى  باإلضافة  بكثير من األرض(  )أكثر  الكثير 

عناصر أخرى الزمة لظهور الحياة.

حجم الكوكب وكتلته

وفي إطار تحقيقاتهم، قام الباحثون أيضاً بمقارنة 

مقياس نظائر المريخ هذا بمثيله بالنسبة لألرض، 
القمر وكويكب كبير يسمى  وصخور مصدرها 
)فيستا( تتوفر عينات له من خالل نيازك محددة 
بوضوح، وتوصلوا إلى أن هناك عالقة واضحة 
بين التركيب النظائري للبوتاسيوم وحجم النجم 

المعني.
هذه  كل  تكوين  بداية  أنه  على  فرضيتهم  وتقوم 
من  الكمية  نفس  على  تحتوي  كانت  األجسام 
نشأتها  بداية  أنه  باستثناء  المتطايرة،  العناصر 
حينما كانت في حالة اندماج كانت ذراتها األكثر 
بشكل  االحتفاظ  تم  حين  في  تبخرت  قد  تطايراً 
جيد إلى حد ما بما تبقى منها بفضل جاذبيتها، أي 

أنها تعتمد بشكل أساسي على كتلتها.
بهذه  االحتفاظ  في  المريخ  فشل  إذا  وباختصار: 
كوكباً  كان  ألنه  فذلك  واألساسية  الثمينة  المواد 

صغيراً جداً.
أيضاً  سيعني  فهذا  النظرية  هذه  تأكيد  تم  وإن   

حاسمان  أمران  طبعاً  وكتلته  الكوكب  حجم  أن 
الباب على  في تقييم قابليته للحياة، مما قد يفتح 
الكواكب  قائمة  وتصحيح  لمراجعة  مصراعيه 

إليواء  جيد  بشكل  المرشحة  الخارجية  األخرى 
مظاهر الحياة.

هناك  ليس  أنه  بريطانية حديثة  دراسة  أظهرت 
أي ضرر في تلقي لقاحي الوقاية من كوفيدـ 19 
ذلك ال  أن  التوقيت، حيث  نفس  في  واإلنفلونزا 
ينتجها  التي  المناعية  على االستجابة  يؤثر سلباً 

أي منهما.
الشمالي  الكرة  نصف  ودول  بريطانيا  وتستعد 
األخرى لشتاء صعب حيث من المحتمل أن تزيد 
حاالت اإلصابة باإلنفلونزا في ظل تخفيف قيود 

الوباء وتخفيف إجراءات التباعد االجتماعي.
ويتم إعطاء جرعات تنشيطية للوقاية من كوفيد 
األكثر عرضة  واألشخاص  السن  لكبار   19  –
للخطر والعاملين في مجال الصحة في بريطانيا، 
بوريس  الوزراء  رئيس  حكومة  وعدت  بينما 
جونسون أيضا بإطالق أكبر برنامج تطعيم ضد 

اإلنفلونزا في التاريخ هذا العام.
ووجدت الدراسة التي قادتها جامعة بريستول أن 
اآلثار الجانبية المبلغ عنها عادة ما تكون خفيفة 

بثالثة  أجريت  التي  االختبارات  في  معتدلة  إلى 
من  جرعة  أي  مع  لإلنفلونزا  مضادة  لقاحات 

أو  فايزر  إنتاج  لقاحات كوفيد – 19 سواء من 
أسترازينيكا.

)هذه  الزاروس  راجيكا  الباحثين  كبيرة  وقالت 
المواعيد  تقليص  تعني  قد  حقاً  إيجابية  خطوة 

للذين يحتاجون إلى اللقاحين(.
إلى  الدراسة  هذه  نتائج  تقديم  )تم  وأضافت 
للنظر  والتحصين  للتطعيم  المشتركة  اللجنة 
التخطيط  في  السياسات  وستساعد صانعي  فيها 

لمستقبل برامج التطعيم المهمة هذه(.
كال  في  اليوم  نفس  في  جرعات  إعطاء  وتم 

الذراعين.
من  إحداها  المجموعات جرعتين  إحدى  وتلقت 
لقاح  الوقاية من كوفيد – 19 والثانية من  لقاح 
دواء  إعطاء  مع  األولى،  الزيارة  في  اإلنفلونزا 
مجموعة  وتلقت  الثانية،  الزيارة  في  وهمي 
أخرى لقاح كوفيد – 19 وعالجاً وهمياً في نفس 

اليوم متبوعاً بلقاح اإلنفلونزا في اليوم الثاني.
مدى  لدراسة  المشاركين  دم من  وتُجمع عينات 

مناعي  فعل  رد  إحداث  في  اللقاحات  كفاءة 
لمقاومة الفايروس يكون في شكل أجسام مضادة 

وخاليا مناعية تائية.
ووجدت الدراسة أن 97 في المئة من المشاركين 
قالوا إنهم على استعداد للحصول على لقاحين في 

نفس الموعد في المستقبل.
 12 في  متطوعاً   679 على  الدراسة  وأجريت 

موقعاً عبر إنجلترا وويلز.
المملكة  في  كبرى  تجارب  مؤخراً  وتوسعت 
المتحدة تبحث في إمكانية خلط لقاحات كورونا، 
حيث يحصل األفراد على أنواع مختلفة منها في 

الجرعتين األولى والثانية.
وأطول  أقوى  مناعة  اللقاحات  خلط  يعطي  وقد 
الفايروس وتحوراته الجديدة، كما أنه  أمداً ضد 
إلمكانية  مرونة  أكثر  التطعيم  حمالت  سيجعل 

استخدام أكثر من لقاح.

مركز األخبار ـ شكلت هيئة الداخلية في اإلدارة 
ُمصغرة  لجنة  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
مناطق  كافة  في  المرورية  المشاكل  لدراسة 

شمال وشرق سوريا.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في اإلدارة 
لموقع  حجو  علي  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
الحاصل  المروري  نتيجة االزدحام  بأنه  اإلدارة 
في شمال وشرق سوريا، تم تشكيل لجنة مصغرة 
لدراسة المشاكل المرورية في كل إدارة ووضع 
مناطق  كافة  في  المرورية  األزمة  تنهي  حلول 

شمال وشرق سوريا.
األزمة هي  هذه  مسببات  أبرز  بأن  وذكر حجو 

عدم تحديد مواقف ركن المركبات، وسوء البنية 
الطرقات  تخطيط  النعدام  باإلضافة  التحتية، 

لتحديد ممرات المشاة أو لتوقف المركبات.
مقترح  على  بناًء  تشكلت  اللجنة  هذه  بأن  يذكر 
اإلدارة العامة للمرور في شمال وشرق سوريا 

لحل هذه األزمة.

في  جمهوريان  عضوان  انتقد  ـ  األخبار  مركز 
مع  التطبيع  مساعي  األميركي  الكونغرس 
حكومة دمشق، التي قامت بها دول عربية في 

الفترة األخيرة.

العالقات  لجنة  في  الجمهوريين  كبير  وأصدر 
الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، 
الموازية بمجلس  اللجنة  الجمهوريين في  وكبير 
بعنوان  اللهجة  شديد  بياناً  مكول،  مايك  النواب 
إلى  البيان  وأشار  خطأ«.  األسد  مع  »التطبيع 
للشعب  األسد  فيه  تسبب  الذي  الشديد  »العذاب 
السوري، عبر قتل مئات اآلالف من السوريين 

بمساعدة روسيا  اإلنسانية  وارتكاب جرائم ضد 
بـ »قانون  البارزان  وإيران«. وذّكر المشرعان 
الحزبين  بإجماع  الكونغرس  أقره  الذي  قيصر« 
والذي يهدف لمعاقبة كل من يساعد »حملة األسد 

للقتل«.
من  المشرعين  أمل  خيبة  عن  البيان  وأعرب 
بمن  المتحدة؛  الواليات  شركاء  »بعض  تخلي 
فيهم أعضاء في الجامعة العربية«، لكن من دون 
األسد، عبر  لـ »معاقبة  تسميتهم، عن مساعيهم 

خطوات تهدف إلى تطبيع العالقات معه«.
من  مجموعة  أصدرت  نفسه،  السياق  في 
مشتركاً  بياناً  السورية   - األميركية  المنظمات 
يندد بالخطوات التي اتخذها األردن لـ »التطبيع 

مع نظام األسد«.
األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  وكان 
لن  المتحدة  »الواليات  إن  لـ»رويترز«  قال  قد 
تطبع أو ترفع من مستوى العالقات الدبلوماسية 
أخرى  بلداناً  أنها ال تشجع  مع نظام األسد، كما 
على القيام بذلك، نظراً للفظائع التي ارتكبها نظام 

األسد بحق الشعب السوري«.
وكاالت

مركز األخبار ـ قال مسؤول أمريكي إن الواليات 
مبدئي  اتفاق  إلى  توصلتا  والصين  المتحدة 
يقضي بعقد الرئيس األمريكي جو بايدن والزعيم 
قبل  افتراضياً  اجتماعاً  بينغ  جين  الصيني شي 

نهاية العام.
وأدلى المسؤول بهذا التصريح للصحفيين عقب 
األمريكي  القومي  األمن  مستشار  بين  جيك سوليفان وكبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ اجتماع 

جيتشي في سويسرا.

مركز األخبار ـ سلمت دائرة العالقات الخارجية 
في اإلدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا دولتي 
عوائل  من  ونساء  أطفاالً  والدانمارك،  ألمانيا 
داعش وعبّرت عن امتنانها لجهود اإلدارة في 

تسهيل المهمة اإلنسانية.

وكما نشرت اإلدارة الذاتية على موقعها الخاص 
الزائر تضمن كورت جورج ستوكل  الوفد  فأن 
والهجرة  القنصلية  الشؤون  مدير  فريد  ستل 
رئيسة  كليس  ومانجا  األلمانية،  الخارجية  في 
الخارج  في  لأللمان  القنصلية  المساعدات  قسم 
وريستوفر فيفيك، رئيس قسم المساعدة القنصلية 

وإدارة األزمة.
وكان في استقبال الوفد كال من عبد الكريم عمر 
الرئيس المشترك لدائرة العالقات الخارجيّة في 
نائبا  أيليا  وعبير  كعيط  وفنر  الذاتية،  اإلدارة 
عن  ممثلة  أنس  وزوزان  المشتركة  الرئاسة 

YPJ مكتب عالقات
السياسي  الوضع  اللقاء  خالل  الجانبان  تبادل 
والحلول  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 

المطروحة لحل األزمة السوريّة.
عن  للوفدين  عمر  الكريم  عبد  الدكتور  وتحدث 
العقد االجتماعي المزمع تعديله في شمال وشرق 
من  شخص   160 من  لجنة  شكلنا  ”لقد  سوريا 
السياسية  واألحزاب  والمدنية  الذاتية  اإلدارات 
والمستقلين والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني 
إلى  باإلضافة  والنسائية  الشبابية  والحركات 
األكاديميين واألخصائيين ومن مختلف الشعوب 
لشمال  الجغرافية  المناطق  ومختلف  والمكونات 
االجتماعي  العقد  إعداد  وبعد  سوريا،  وشرق 

سيتم طرحه على المجلس العام وثم سنتوجه إلى 
إجراء االنتخابات”.

بأن  عمر  أوضح  الميداني  الوضع  وبخصوص 
اإلدارة الزالت بحاجة إلى التنسيق مع المجتمع 
الدولي لمواجهة خاليا داعش ألن القضاء عليه 
الخاليا  العشرات من  جغرافياً غير كافي فهناك 
إلى  باإلضافة  المنطقة،  في  الموجودة  النائمة 
مشكلة  لحل  الدولي  المجتمع  تعاون  ضرورة 
المعتقالت  في  الموجودين  داعش  مقاتلي 
وعوائلهم الموجودين في مخيمي الهول وروج، 
التركية الزالت مستمرة واالنتهاكات  التهديدات 
في المناطق المحتلة أيضاً مستمرة وتحدث بشكل 

يومي.
ظل  في  الصحي  النظام  اللقاء  في  ونوقش  كما 
انتشار فيروس كوفيد 19، وتأثير هذا الفيروس 
وضرورة  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 

إعادة النظر في فتح معبر تل كوجر )اليعربية( 
لتقديم المساعدات اإلنسانية والمستلزمات الطبية 

واللقاحات لتجنيب المنطقة كارثة إنسانية.
قضايا  تباحثوا حول  بأنهم  فيفيك  قال  جانبه  من 
مرتزقة  عودة  منع  إلى  الحاجة  وأبزرها  هامة 
وكذلك  سوريا  وشرق  شمال  في  داعش 
سوريا  وشرق  شمال  في  اإلنسانية  االحتياجات 
واإلشارة إلى إن دولة الدانمارك داعمة لتحقيق 

االستقرار في المنطقة.
وبدوره عبر كورت عن شكره وامتنانه لجهود 
اإلدارة الذاتية على تسهيل وتنفيذ المهمة اإلنسانية 
التي تضمنت إعادة أطفال ونساء ألمان وسعادته 

أيضاً بزيارة المنطقة مرة أخرى.
تسليم األطفال والنساء من  تم  الزيارة  نهاية  في 

عوائل داعش وفق البرتوكوالت الدوليّة.

إحدى عضوات  يزال مصير  ـ ال  األخبار  مركز 
 RJAK الكردستانية  الحرة  المرأة  منظمة 
الحزب  لدى  المعتقلة  القادر  عبد  جوانا 

الديمقراطي الكردستاني مجهوالً حتى اآلن.

حيث اعتقل أسايش الديمقراطي الكردستاني كالً 
من خولة محمد حسن وجوانا عبد القادر وسيران 
حسن، عضوات منظمة المرأة الحرة الكردستانية 
أثناء عودتهّن من إحياء ذكرى اإلبادة اإليزيدية 
التي وقّعت في الثالث من آب/ أغسطس 2014 

في شنكال، دون معرفة أسباب االعتقال.
من  وبقرار  شهر،  من  أكثر  دام  اعتقال  وبعد 
وسيران  محمد  خولة  عن  اإلفراج  تم  المحكمة 
الثالثة وهي  العضوة  يتم اإلفراج عن  أحمد ولم 
أو  معلومات  أي  دون ورود  القادر،  عبد  جوانا 

بيانات عن سبب استمرار اعتقالها.
هذا وال يزال مصير العضوة في منظمة المرأة 
مجهوالً  القادر،  عبد  جوانا  الكردستانية،  الحرة 
لإلفراج  المناشدات  من  العديد  رغم  اآلن  حتى 

عنها.
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في يوم الصحفيات الكردستانيات.. صحفيات يؤكدَن على مواصلة النضال

 - أحمد  هايستان  ـ  علي  هيلين  روناهي/ 
يوم  سوريا  وشرق  شمال  في  هنأت صحفيات 
أن  إلى  وأشرن  الكردستانيات«،  »الصحفيات 
أثبتن قدرتهن  آفا  الصحفيات خالل ثورة روج 
ونقل  الحقيقة،  إظهار  سبيل  في  الكفاح  على 
المناطق  في  خاصةً  ومعاناتها  المرأة  صوت 
المحتلة، وأكدن أنهن سيواصلن المسيرة مهما 

بلغت التحديات. 

يعد يوم السابع من تشرين األول يوم الصحفيات 
الكردستانيات، وهو ذكرى استشهاد أول رئيسة 
أرسوز  آلي  غربت  الحر،  اإلعالم  في  تحرير 
التي استشهدت بتاريخ السابع من تشرين األول 

عام 1997.
إقليم  من  كرديات  صحفيات  حدثتنا  هذا؛  حول 
أهمية  عن  سوريا،  وشرق  شمال  في  الجزيرة 
مجالهن  واقع  وعن  لهن  بالنسبة  اليوم  هذا 
اإلدارية  تحدّثت  إذ  عام،  بشكٍل  الصحفي 
مزكين  الحسكة  بمدينة  »خابور«  راديو  في 
وعن  الكردستانيات  الصحفيات  يوم  عن  حسن 
عملها  خالل  المرأة  بها  مّرت  التي  الصعوبات 
في المجال الصحفي، وتغطية هجمات االحتالل 
سوريا،  وشرق  شمال  على  ومرتزقته  التركي 
حيث قالت في بداية حديثها بأّن يوم الصحفيات 
هذا  في  والعامالت  لها  بالنسبة  الكردستانيات 
لعبن  الصحفيات   ألن  تاريخي،  يوم  المجال 
دوًرا بارًزا في إظهار حقيقة الدول والثورة في 
الثوري  الشعب  ومقاومة  سوريا  وشرق  شمال 
إلى الرأي العام العالمي، إلى جانب االنتهاكات 
بحق  ومرتزقتها  التركية  الدولة  مارستها  التي 
األهالي؛ ال سيما بحق المرأة واستهدافهم للمرأة 

الصحفية بشكل خاص.
»روناهي«:  لصحيفتنا  مزكين،  وبينت 

»الصحفيات الكرديات خالل ثورة شمال وشرق 
سبيل  في  الكفاح  على  قدرتهن  أثبتن  سوريا، 
ومعاناتها  المرأة  ونقلن صوت  الحقيقة،  إظهار 
الذهنية  رغم  المحتلة،  المناطق  في  خاصةً 
القمع  وسياسة  المجتمع  في  السائدة  الذكورية 

والضغط والنكران على المرأة«.
وأشارت إلى أنهّن يواجهن الكثير من المعيقات 
خاليا  وأحيانًا  التركي،  االحتالل  يفرضها  التي 

مرتزقة »داعش« في المنطقة.
وأضافت مزكين في حديثها، إنه خالل هجمات 
مناطق  التركي ومرتزقته على  االحتالل  جيش 
الصحفيات  لعبت  سوريا،  وشرق  شمال 
تلك  حقيقة  إظهار  في  ريادياً  دوراً  الكرديات 
الهجمات والمجازر التي ارتكبها االحتالل بحق 

شعوب المنطقة.
ليكونوا  العمل  سيواصلن  أنهن  مزكين  وأكدت 
تعانيها  التي  الصعبة  والظروف  للمرأة  صدى 
جانب  إلى  المحتلة،  المناطق  في  ومقاومتهن 
وشرق  شمال  في  بالمرأة  يتعلق  ما  كل  إيصال 
وأضافت: »سنواصل  العام،  الرأي  إلى  سوريا 
اللواتي  الكردستانيات  الصحفيات  مسيرة 

أصبحن نبراساً في هذا الدرب«.
  STERK TV مراسة  تحدثت  جانبها،  ومن 
الصحافة  في  المرأة  انخراط  عن  باور،  أمارا 
وواقعهن،  كردستان  وعموم  آفا  بروج  الكردية 
وما حققته خالل سنوات الثورة في شمال وشرق 
الكرديات  اإلعالميات  من  يتطلب  وما  سوريا، 

في الوقت الراهن.
وقالت أمارا: »في البداية نبارك يوم الصحفيات 
الكرد في  الكردستانيات على جميع الصحفيات 
الحر،  اإلعالم  شهيدات  جميع  ونستذكر  العالم 
الصحافة  في  اإلعالمية  المسيرة  قدن  اللواتي 
أرسوز،  آلي  الشهيدة غربت  من  بدءاً  الكردية، 

كوباني  آكري  فرات،  ودنيز  بنوجيان،  مروراً 
وأيلول نوهالت لتلتحق بدربهن كل من دلوفان 
كفر، روهندا ودليشان إيبش وغيرهن العشرات 
من الصحفيات الكرديات، في ثورة شمال وشرق 
في  ريادي  دور  لعب  استطعن  اللواتي  سوريا، 
المستمرة  الثورة  مسيرة  اإلعالم خالل  ساحات 

أكثر منذ عشر سنوات«.
وأشارت أمارا إلى انطالقة ثورة 19 تموز عام 
لعبت  حيث  سوريا،  وشرق  شمال  في   2012
المرأة دورها في تنظيم ذاتها وبشكل فعال وفي 
االجتماعية،  السياسية،  الحياة  مجاالت  كافة 
مجال  في  كبير  وبشكٍل  واالقتصادية  الثقافية 
في  اإلعالمي  نشاطها  مارست  حيث  اإلعالم، 
ساحات الحرب، وافتتحت العشرات من المكاتب 
الخاصة بالمرأة وإعالمها في مؤسسات اإلدارة 
اإلعالمية  المؤسسات  تلك  سيما  ال  الذاتية، 
 ،  Jin TV »فضائية  مثل  بالمرأة  الخاصة 

.»STAR وراديو NuJinha ووكالة
المؤسسات  كافة  أن  إلى  أمارا  نوهت  كما 
اإلعالمية في شمال وشرق سوريا تتميز بتمثيل 
شمال  في  »المرأة  وقالت:  كبيرة،  نسائية  نسبة 
خالل  من  معاناتها  أدركت  سوريا،  وشرق 

الصحافة«.
روج  في  المرأة  »استطاعت  أمارا:  وأضافت   
آفا، تدوين نضالها اإلعالمي في مسيرة الحرية، 
والفكر  المجتمع  نضالها ضمن  وتقوية  وتعزيز 
وإيصال  الحرية  في  لرغبتها  نظراً  الذكوري، 

والتهميش  لإلبادة  تعرض  الذي  شعبها  حقيقة 
من قبل أنظمة الدول القومية، لذلك أرادت أكثر 
من خالل دورها في الصحافة واإلعالم إظهار 
حقيقة تلك األنظمة، وتسليط الضوء على قضية 
تعرضت  وبذلك  المرأة،  مقاومة  وعلى  شعبها 

لقمع ومخططات االحتالل التركي أكثر«.
ويذكر أن أمارا باور تعرضت مع زمالئها في 
قناة ستيرك، بتاريخ 25 من شهر آب المنصرم، 
التركي على قرية  لعدة قذائف أطلقها االحتالل 
الدردارة الواقعة بين ناحية تل تمر وزركان في 
إلعداد  محاولتهم  خالل  وذلك  الجزيرة،  إقليم 
ممارسات  وتغطية  القرية  تلك  في  تقارير 

االحتالل هناك.
الكرد  الصحفيات  جميع  باور  أمارا  وناشدت 
بأن يكونوا صوتًا لنساء العالم والشرق األوسط 
منابرنا  خالل  »من  وأكدت:  وكردستان، 
العدو  مخططات  كسر  من  سنتمكن  اإلعالمية 

والضغوط القمعية على الشعب الكردي والمرأة 
الكردية بشكٍل خاص«.

كرس الصورة النمطّية

بدماء الشهيدات الصحفيات: أمل جلبي، روناهي، 
غربتلي، زينب، جاندا، ديدار، روجيندا، برفين، 
آردين،  أكين،  زيالن،  شيالن،  يلدز،  هبون، 
ساريا، نوجيان، دنيز، ودليشان، تتزين الساحة 
للعمل  الكردستانيات  للنساء  الكردية  اإلعالمية 
على نهجهن الحر، وال شك أنه من دون نضال 
الشهيدات لما كانت الصحافة الكردية »المرأة« 
كما هي عليه اآلن، فالمرأة الكردية تشغل جميع 
)تحرير  أشكاله  وبكافة  اإلعالمية  المناصب 
ـ مونتاج  ـ تصوير  ـ تصميم  تدقيق  ـ  ـ مراسلة 
هذا  حول  أكثر  وللحديث  تلفزيوني...(  تقديم  ـ 
المشتركة  الرئيسة  مع  لقاًء  لنا  كان  الموضوع 
»نور  سوريا  وشرق  لشمال  اإلعالم  لدائرة 
السعيد« التي بدأت حديثها عن الصعوبات التي 
بالمناطق  المجتمع  المرأة الصحفية في  واجهت 
القبلية  النزعة  عليها  تطغى  التي  العشائرية 
مسيرة  تُعيق  التي  البالية  والتقاليد  والعادات 
المرأة عملت من  أن  المرأة اإلعالمية، وأكدت 
أجل كسر هذه النظرة ونجحت في ذلك »واليوم 
المرأة«،  بفضل  متميزاً  الصحفي  العمل  نجد 
وتوسعت: »تشهد منطقتنا حاالت جديدة من قتٍل 
واغتصاب وجرائم بحق المرأة ولكن الصحفيات 

استطعن  الحر  وقلمهن  عدستهن  خالل  ومن 
جذب الرأي العام العالمي لقضايا حقوق المرأة 
ولم تغض النظر عن أي قضية منذ انطالق ثورة 
الضوء  تسليط  والهدف  الغاية  وكان  آفا،  روج 
في  دورها  وتمكين  ودعمها  المرأة  معاناة  على 

المجتمع«.

تغري فكر املجتمع

أكملت  اإلعالمي  المجال  في  المرأة  دور  وعن 
أقل  اإلعالميات  نسبة  العالم  جميع  »في  نور: 
وشرق  شمال  في  ولكن  اإلعالميين  من  بكثير 
في   %60 من  أكثر  نسبة  المرأة  تشكل  سوريا 

كسر  على  دليل  خير  وهذا  اإلعالمي  المجال 
اإلعالميات  وتبذل  الذكورية،  النمطية  الصورة 
بجهوٍد حثيثة لنقل صورة واقع المرأة والمجتمع 
بكل شفافية، وإخراج المرأة من الصورة النمطية 
التي شكلها المجتمع منذ آالف السنوات، وتغير 
المرأة في  السلبية حول  والمعتقدات  السلوكيات 
الذي  النساء  لدور  األولوية  وأعطت  المجتمع، 
تعزيز  على  والحث  المجتمع  في  مهمشاً  كان 

وجودها في كل مجاالت الحياة«.

ازدهار اللغة الكردية

قناة  عضوة  بدري«  »ليلوز  اإلعالمية  أما 
»اليوم« تحدثت عن أهمية اإلعالم ودور المرأة 
عبد  القائد  »بفكر  قائلةً:  مجتمعنا  في  اإلعالمية 
هللا أوجالن اليوم المرأة الكردية تمارس عملها 
الكرديات  فاإلعالميات  وبشفافية،  سلس  بشكٍل 
في  الشنيعة  داعش  أفعال  على  الضوء  سلطن 
خوف،  دون  األحداث  كل  وتابعن  المنطقة 
تقوم  أن  بقليلة  تكن  لم  داعش  مع  فالحرب 
دور  يبرز  ما  أحداثه، وهذا  بتغطية  الصحفيات 
الواقع  بنقل  اإلعالم  ودور  اإلعالمية،  المرأة 
المؤسسات  هذه  كل  وتأسيس  كله،  العالم  إلى 
لهي  ديمقراطي حر  وفكٍر  نهجٍ  على  اإلعالمية 

خطوة مباركة وكبيرة«.
وكان إلعالم المرأة دوٌر كبير في الحفاظ على 

اإلعالمية  المؤسسات  فجميع  الكردية،  اللغة 
األساسيتين  ولكن  أكثر  أو  لغتين  تحوي  تقريباً 
والصحفيات  والعربية«،  »الكردية  اللغتان  هما 
األم  بلغتهن  ينشرن  كمعلماٍت  كن  الكرديات 
األخبار المقاالت ويذعن التقارير وهذا ما جعل 
للمرأة اإلعالمية بصمة كبيرة في ازدهار اللغة 
اختتمت  األمر  هذا  المجتمع، وعن  في  الكردية 
حرة،  الكردية  اإلعالمية  »اليوم  حديثها:  ليلوز 
الكرد  تتقرب من قضايا مجتمعها وتتحاور مع 
اللغة واللباس والفكر، وهذا ما يزين حلة  بعين 
المرأة اإلعالمية الكردية في العالم، الذي أصبح 
يحب التعرف على الكرد وثقافتهم والتكلم بلغتهم 

من خالل عدسة المرأة الحرة«.

من شنكال جوزة ونافين.. إيزيديتان حققتا الحلم رغم قسوة األيام

ليلى فرنانديز: متحمسة للعودة بعد نصائح ماريا شارابوفا

منتخب سيدات تونس 
يهزم منتخب سيدات 

اإلمارات برباعية

إعداد/ جوان محمد ـ إبادة، سبي، قتل، تهجير، 
كل ما ذُِكر لم يقف حاجزاً أمام فتاتين من شنكال 
شابات  لمنتخب  االنضمام  في  حلمهما  لتحقيق 
المقاومة  القدم، وبعد سنوات من  لكرة  العراق 

والتصميم وصلتا للهدف وتحقيق الحلم.

بعد احتالل داعش لشنكال أجبر سكانها للخروج 
أخرى  مناطق  صوب  والذهاب  المدينة،  من 
أيضاً  وهناك  العراق،  وفي  كردستان  إقليم  في 
قبل  آمن من  فتح ممر  بعد  آفا  لروج  من وصل 
وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة عام 
قوات  حالياً ضمن  تعمل  2014، وهي وحدات 

سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
عشرات اآلالف من المدنيين من شنكال ُهجروا 
مرتزقة  وجرائم  بطش  بسبب  منازلهم  وتركوا 
داعش، الذين ارتبكوا إبادة جماعية بحق الشعب 
اإليزيدي، وكانت جوزة فرحان ونافين سعيد من 
بين الُمهجرات والنازحات إلى كركوك في إقليم 

كردستان.
تمسكت  القاسية،  النزوح  ظروف  ورغم 
كرة  رياضة  بممارسة  ونافين  جوزة  الالعبتان 
المدرب،  يد  على  المخيم  داخل  والتدرب  القدم، 
في  عديدة  نجاحات  حققوا  ومعاً  سمير صبري، 

المنافسات المحلية.
تقول، جوزة فرحان التي تعيش في مخيم خانكي، 
لـ«ارفع صوتك«: »واجهنا الكثير من التحديات 
بعد النزوح، لكنني وبمساعدة عائلتي تمكنت من 

اجتيازها«.
وفي  أسرتي  ألعيل  المخيم  داخل  أعمل  »كنت 
حلمي«،  لتحقيق  الرياضة  أمارس  الوقت  نفس 

تضيف جوزة فرحان.

وعدد  القدم،  لكرة  نسائيان  فريقان  المخيم  وفي 
كما  والميدان،  والساحة  الطائرة  كرة  فرق  من 
كردستان  إقليم  في  الواقعة  المخيمات  غالبية  أن 

تمتلك فرقاً رياضية مختلفة للذكور واإلناث.
عام  الفريقين  أحد  إلى  فرحان  جوزة  وانضمت 
2017، ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع عن التدريب 

والمشاركة في المباريات.

بعد معاناة تحقق الحلم

جوزة  اإليزيديتين،  الالعبتين  جهود  وتكللت 
فرحان، ونافين سعيد، ومدربهما بالنجاح، وتحقق 
الهدف بانضمام الفتاتين لمنتخب شابات العراق 
المباريات  من  العديد  بعد خوضهما  القدم،  لكرة 

خالل السنوات الماضية.

االختبار  في  لنجاحي  جداً  سعيدة  »أنا  وتؤكد 
تمكنت  لقد  العراق،  شابات  لمنتخب  واالنضمام 
قدم  كرة  العبة  أكون  بأن  حلمي  تحقيق  من 
وسأواصل الجهود لتحقيق المزيد من اإلنجازات 

في هذا المجال«.
الماضية  السنوات  خالل  فرحان  جوزة  ولعبت 
مستوى  على  سواًء  المباريات  من  مجموعة 
الممتاز،  الفرق الشعبية أو في الدوري العراقي 
ولعبت مع نادي »بالدي« في مباريات الدوري 
الممتاز، ومع نادي »دهوك« ضمن دوري إقليم 
أن  بعد  الدوري  كردستان، وحصلت على درع 

نال النادي المركز األول.

تشافت بسبب الرياضة من 
الصدمة

شنكال،  من  أيضاً  نزحت  التي  سعيد،  نافين  أما 
انقطعت مدة سنة كاملة، بعد اإلبادة، عن  كانت 
النفسية«  »الصدمة  بسبب  القدم،  كرة  ممارسة 

التي عانتها.
للشعب  يحصل  كان  ما  نسيان  بالسهل  وليس 
وسبي  قتل  من  داعش  مرتزقة  على  اإليزيدي 

واغتصاب النساء.
الفرمانات  بعشرات  مرَّ  الذي  الشعب  هذا  ولكن 
روحه  وفي  ُخِلق  فهو  يستسلم  ال  واإلبادات 
ظرف  ألي  ينحنوا  لن  بأنهم  واإليمان  المقاومة 

كان.
للمضي  وحماسها  عافيتها  استعادت  ذلك،  وبعد 
خمس  تتدرب  وظلت  حلمها،  تحقيق  نحو  قدماً 

سنوات، قبل أن تنضم لنادي »دهوك«.
وتشير نافين سعيد لـ«ارفع صوتك«، »ساعدتني 
التي  التحديات  على  التغلب  في  كثيراً  الرياضة 
تحسين  في  وأسهمت  النزوح،  بعد  شهدناها 

صحتي النفسية والجسدية«.
النتيجة واختياري ضمن  وتضيف »عند إعالن 
العبات المنتخب الوطني، شعرت بفرحة كبيرة 
في  وساعدني  شجعني  من  كل  وأشكر  جداً، 

الوصول لهذه المرحلة«. 
ونوهت نافين سعيد أنها واجهت عدداً من العوائق 
خالل السنوات الماضية، منها عدم موافقة والدها 
الرياضية  للنوادي  انضمامها  على  البداية  في 
الحكومي  الدعم  وانعدام  المجتمع،  قيود  بسبب 

للنوادي النسوية التي ال تتلقى االهتمام الكافي.

يُطلب الدعم وليس اإلهامل

المدرب  هو  الحلم  بتحقيق  الفتاتين  ساعد  ومن 
سمير صبري ابن شنكال الذي لم يكل ولم يمل 

في العمل على تدريبهما.
بمستوى  صبري،  سمير  المدرب،  ويشيد 
وبذل  التدريب  على  ومواظبتهما  الالعبتين 
للمنتخب  االنضمام  في  حلمهما  لتحقيق  الجهود 

رغم الظروف الصعبة التي يعيشانها.
يعيش في مخيم خانكي ويشرف على  وصبري 
تدريب كافة الفرق النسائية في مخيمه والمخيمات 

األخرى في دهوك.
صوتك«،  لـ«ارفع  حديث  في  صبري  ويعتبر 
خطوات  يعرقل  ما  أبرز  المادي  »العائق  أن 
الرياضيين في المشاركة في النشاطات الرياضية، 
صعبة  معيشية  أوضاعاً  تعيشان  ونافين  فجوزة 
دعم  على  الحصول  عدم  لذلك  النزوح،  بسبب 
مستقبلية  إنجازات  تحقيقهما  من  يحد  قد  مادي 

جديدة«.
والثروات  بالنفط  غنية  دول  في  المؤسف  ومن 
الشابة،  بالمواهب  يتم االهتمام  العراق ال  ومنها 
وخاصةً ممن هجروا من منازلهم ويقطنون في 
في  الساكنين  فدعم  العكس  على  النزوح،  خيم 
أهدافهم  تحقيق  يريدون  من  وخاصةً  الخيم  هذه 
بمستقبل  والتمسك  الماضي  ونسيان  الرياضية 
أفضل يعتبر متطلباً أساسياً، واإلهمال كما أردف 

المدرب سوف يحد من تطور أداء الالعبتين.
اختبارات  في  العبات  بست  صبري  وشارك 
االنضمام لمنتخب شابات العراق لكرة القدم التي 
نظمت في كركوك نهاية آب الماضي، لتنجح من 

بينهن جوزة ونافين.

خسرت  التي  فرنانديز،  ليلى  الكندية  قالت 
إنها  للتنس،  المفتوحة  أمريكا  بطولة  نهائي 
شارابوفا  ماريا  من  النصائح  بعض  تلقت 
البطوالت  في  ألقاب  خمسة  على  الحاصلة 
الكبرى، وال تطيق االنتظار من أجل  األربع 

العودة للملعب.
البريطانية  أمام  يوم واحد من خسارتها  وبعد 
الشهر  النهائي  في  رادوكانو  إيما  الشابة 
في  مناسبة  فرنانديز  حضرت  الماضي، 
نيويورك حيث سنحت لها فرصة التحدث إلى 

ماريا شارابوفا.
وأبلغت ليلى فرنانديز )19 عاماً( الصحفيين 
األسبوع  هذا  المنافسات  إلى  عودتها  قبل 

بعض  أعطتني  »لقد  ويلز  إنديان  بطولة  في 
النصائح الجيدة، ال أريد الكشف عن أي منها 
شخص  إنها  لي،  بالنسبة  جداً  شخصية  ألنها 
الخاصة  تجربتها  عن  أخبرتني  لقد  رائع، 
والطريقة التي تمكنت بها من استعادة توازنها، 

وهي مصدر إلهام كبير«.
مونتيري  ببطولة  فرنانديز  ليلى  وفازت 
المفتوحة في آذار الماضي لكن مستواها ارتفع 
بصورة ملحوظة في نيويورك، حيث هزمت 
وأنجليك  أوساكا  نعومي  اللقب  عن  المدافعة 
كيربر الحاصلة على ثالثة ألقاب كبرى وأرينا 
سبالينكا المصنفة الثانية عالمياً في طريقها إلى 

النهائي.

وأمام إيما رادوكانو، وهي العبة صاعدة من 
التصفيات يبلغ عمرها 18عاماً وكانت تشارك 
للمرة الثانية فقط في إحدى البطوالت األربع 
الكبرى، واجهت ليلى فرنانديز صعوبات في 
إرسالها خالل هزيمتها بمجموعتين متتاليتين، 
لكنها أظهرت ما يكفي لإلشارة إلى أنها يمكن 
أن تكون من القوى الكبرى في تنس السيدات.

في   28 المركز  إلى  الكندية  الالعبة  وقفزت 
في   23 المصنفة  وهي  العالمي  التصنيف 
خوض  القرعة  جنبتها  حيث  ويلز،  إنديان 
الدور األول في بطولة تعد على نطاق واسع 

بطولة كبرى خامسة.

حقق منتخب سيدات تونس، انتصاراً عريضاً 
على حساب نظيره اإلماراتي بنتيجة )0-4(، 
في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على 

ملعب االتحاد اإلماراتي.
الطرودي  إيمان  الالعبة  التسجيل  وافتتحت 
رمال  من  كل  تضيف  أن  قبل   ،7 الدقيقة  في 
عبود الهدف الثاني )51( ومريم حويج الهدف 
الثالث )63(، وأنهت صابرين ماماي مهرجان 

األهداف بهدف رابع )85(.
األندلسي،  تونس سمير  منتخب  وكان مدرب 

»نجالء  التالية  األساسية  التشكيلة  أشرك 
عباسي،  شيماء  علي،  بن  شيراز  حراثي، 
ياسمين  محفوظ،  ذكرى  حطاب،  أحالم 
عبود،  رمال  الطرودي،  إيمان  الجماعي، 

صابرين ماماي، مريم حويج وآية جدي«.
يذكر أن منتخب سيدات نسور قرطاج، كان قد 
فاز االثنين الماضي في المباراة الودية األولى 

على حساب الهند بهدف دون رد.
إطار  في  الودية  المقابالت  هذه  وتدخل 

استعدادات تونس لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

أمارا باور ليلوز بدريمزكين حسن
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9 اآلراءالسياسة 4

الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردّية

الوزيرة األولى أولى الرئيسات

سياسي : تدّخل تركيا في إقليم كردستان له جذور ممتدة إلى التاريخ

محامي ديميرتاش : موكلي بالسجن 
لمنعه من منافسة أردوغان

كولي حسن : تركيا تستخدم األسلحة الكيمياوية تحت 
أنظار المجتمع الدولي

أحمد شيخو )كاتب وباحث سياسي(

ومنها  العالقة  الوطنية  القضايا  يمكننا حل  كيف 
قوى  تدخل  عن  نتجت  التي  الكردية  القضية 
الدول  وإنشائها  المنطقة  في  الخارجية  الهيمنة 
ونماذج الحكم والسلطات وتفتيت المنطقة حسب 
ومجتمعات  شعوب  مصالح  دون  مصالحها 

المنطقة أقلها في القرنيين األخريين؟
الكردية  للقضية  الديمقراطي  الحل  هو  ما 
المنطقة  قوة  يعزز  الذي  الوطنية  والقضايا 
ويحافظ  للبلد  االنتماء  ويحقق  شعوبها  وتماسك 

على استقراره ووحدته وسيادته وتكامله؟
هل الحقوق الفردية والثقافية وكذلك سلك دروب 
أم  الكردية  للقضية  حالً  تعتبر  القومية  الدولتية 
للهيمنة  خدمةً  ليبرالية  ومقاربة  تسويف  أنها 
العالمية وتوابعها اإلقليمية مقابل إبعاد أو تحجيم 
الديمقراطية  المجتمعية  القوى  على  القضاء  أو 
وحلولها  المنطقة  وشعوب  ولمجتمعات  للكرد 

الديمقراطية إن أمكن؟
المجتمع  قبل  من  المطروح  المقترح  هو  ما 
منظومة  ضمن  تكويناته  وبكافة  الكردستاني 
الكردية  القضية  لحل  الكردستاني  المجتمع 
وإنجاز  الديمقراطي  التحول  لتحقيق  كطريق 
البلدان  في  الوطنية  القضايا  وحل  الديمقراطية 
عليها  وكردستان  الكرد  تقسيم  تم  التي  األربعة 

والمنطقة بشكل عام؟
الكيان  آخر  بمعنى  أو  الجوهرية  الذاتانية  إن 
والدفاعية  والسياسية  االجتماعية  بأبعاده  الذاتي 
للمجتمع  والثقافية  والحقوقية  واالقتصادية 
الكردستاني باسم منظومة المجتمع الكردستاني 
األمة  مقترح  عن  التعبير  يجسد  والذي   KCK
مطّهر  حّل  كنموذج  وممارستها  الديمقراطية 
بفعالية كبيرة ومنقّاة ومعّراة من الدولتية القومية 
القمعية والنهبية.  وذهنيتها األحادية وسلوكياتها 
األثنية  المجموعات  جميع  على  يسري  والذي 
والقومية والدينية المعنية بالقضية الكردية وليس 
الكرد فقط، أي المعني بالقضايا الوطنية المبنية 

على القضية الكردية.
والدولة  للقوموية  المتجاوز  الجديد  الحل  هذا 
القومية )بصفتهم الدين الجديد والمؤسسة التابعة 
بالفاشية  الذين يتصبغون  العالمي  النظام  لحداثة 
في مراحل تركز أزمة الرأسمالية العالمية( هو 
الذي يمكن أن يكون البديل المجتمعي الديمقراطي 
خارج  من  المفروضة  القومية  الدولتية  للحلول 
إرادة شعوب المنطقة ومصالحها وقيمها وثقافتها 
المفروضة  القومية  الدولتية  فالحلول  التكاملية، 
خالل مراحل القضايا الوطنية العالقة على مدار 

تاريخ حداثة النظام العالمي المهيمن الرأسمالية 
على أنها طريق الحل الوحيد، قد حّولت التاريخ 
إبادة وتطهير عرقي  إلى حّمامات دم وحمالت 
القوموية  والدويالت  التفتيت  إلى  والجغرافية 

والتغيير الديموغرافي.
ليست  القومية  الدولتية  فالحلول  آخر،  بمعنى 
طريق  هي  بل  الوطنية،  القضايا  لحل  سبيالً 
المعاناة  وزيادة  حدّتها،  ومضاعفة  لتجذيرها 
الربح  لتحقيق  وبالتالي  الحرب،  ولتصعيد 
الطبيعة  تحترم  ال  التي  والصناعوية  األعظمي 
السلطويين  وخدمة  ديمومتهما  ولتأمين  والبيئة 

وهيمنة النظام العالمي ونهبها.
 KCK بينما يجد منظومة المجتمع الكردستاني
واالستقرار  السالم  استتباب  إلى  الطريق  أّن 
من  يمّر  الديمقراطي  الحل  وتمكين  واألمن 
النظام  لحداثة  الثالثية  الركائز  تلك  عن  التخلي 
الربح  القومية،  )الدولة  الرأسمالية  العالمي 
مقومات  تصيير  ومن  والصناعوية(،  األعظم، 
)األمة  لها  بديالً  الديمقراطية  العصرانية 
الخالي  المجتمعّي  السوق  اقتصاد  الديمقراطية، 

من الربح، والصناعة األيكولوجية(.
الكردية  القضية  حل  وإيجاد  صياغة  إّن 
بالمقاربات السلمية والسياسية مع الدولة القومية 
اإليرانية  القومية  الدول  ومع  أوالً،  التركية 
شبه  مع  وحتى  بل  ثانياً،  والسورية  والعراقية 
الدويلة الفيدرالية الكردية أيضاً؛ أمر غير وارد 
إال باعترافها بحق الشعب الكردي في أن يكون 
أمةً ديمقراطية )ويسري هذا الحّق على الشعوب 
الذاتية  اإلدارة  بحالة  وبقبولها  أيضاً(،  األخرى 

الديمقراطيّة كثمرة طبيعية لهذا الحق.
موطن  هو  الذي  األوروبّي،  االتحاد  قيام  إن 
ومصدرها  القومية  الدولتية  الحلول  ومنشأ 
األبواب  بفتح  األوسط،  والشرق  للمنطقة 
يعدّ  سنوات،  منذ  الديمقراطية  األمة  حل  أمام 
ولكي  ضرورية.  وكانت  واعدة  إيجابيةً  خطوةً 
تحجيم  عليه  يتعين  الحّل،  هذا  دعائم  يُرسي 
المجتمع  آفاق  وتوسيع  القومية  الدولتية  حيز 
الدول  كانت  وإذا  تدريجياً.  الديمقراطي  المدني 
والسورية  والعراقية  واإليرانية  التركية  القومية 
فعليها  الكردية،  القضية  من  التخلص  فعالً  تودّ 
االتحاد  التي سلكها  للدرب  مماثلة  بولوج درب 
وفتح  الديمقراطي  بالتحول  والبدء  األوروبّي 
حيز أكبر للمجتمعات والشعوب للعمل والتعبير 
الحيز  وتضيق  تحجيم  مقابل  أشكاله  بمختلف 
الحياة أو على  المتدخل في  السلطوي والدولتي 
األقل اعتراف كل منهما باآلخر وحقه في الحياة 

والممارسة.
)بقيادة  الحر  الكردي  الشعب  تموقع  أن  نعتقد 
ومنظومة   PKK الكردستاني  العمال  حزب 
الفلسفي   KCK( الكردستاني  المجتمع 
والعالقاتي  والسياسي  المجتمعي  واألخالقي 
السلمي  الحل  على  يساعد  والديمقراطي 

والسياسي والديمقراطي تأسيساً على ذلك.
الحّل  به  يتعثر  الذي  الحجر  أن  التأكيد  مع 
السلمّي والسياسّي، فهو مشروع اإلبادة الثقافية 
تسلطه  الذي  المستور،  الثقافي  التطهير  أو 
وسياساته  الكرد،  على  األربعة  الدول  تلك 

وممارساته. وعليه، سيفتح الطريق أمام السالم 
المستدام والحل السياسي الراسخ في حال تخليهم 
عن ذلك، وقبولهم بإرفاق مرتكزات العصرانية 
واقتصاد  الديمقراطية،  )األمة  الديمقراطية 
الربح،  تحجيم  إلى  الهادف  المجتمعي  السوق 
تلك  في  القائم  بالنظام  األيكولوجية(  والصناعة 
الدول، وتضمينها بقانون )الدستور الديمقراطّي( 

الذي ال بد منه.
تدور المساعي التباع اتجاهين اثنين في تطبيق 
العالمية  الرأسمالية  الهيمنة  فرضته  الذي  الحل 
على الدول القومية الساهرة على تطبيق التطهير 
الشرق  “مشروع  إطار  ضمن  واإلبادة  الثقافي 

األوسط الكبير”.
القومية  الدويلة  كيان  هو  األول  1_االتجاه 
)أربيل(،  هولير  ومركزه  الكردية  الفيدرالية 
درب  على  للحل  خطوة  كأول  يطبّق  والذي 

الدولتية القومية طويلة المدى.
بناًء  الكردية  القضية  حّل  هو  الثاني  2_االتجاه 
آمد  ومركزه  والثقافية”  الفردية  “الحقوق  على 
أمريكا  تسعى  الذي  المشروع  هذا  بكر(.  )ديار 
كما  دعائمه،  إرساء  إلى  األوروبّي  واالتحاد 
سعوا سابقاً عبر حكومة AKP بصورة خاصة 
وفشلوا، إنما تبذل الجهود لتنفيذه بتعاون متكامل 
الكردية  الدويلة  شبه  مع  مباشر  أو غير  مباشر 

الفيدرالية التي مركزها أربيل.
هذا  االتجاهين  ذي  الخالص  طريق  فرض  يتم 
على الدول القومية الساهرة على اإلبادة الثقافية، 
األساسية  المجتمع  قوة  من  التخلص  مقابل 
والرائدة والمعبرة عن حقيقته وإرادته ومصالحه 
مثل  وحريته  وكرامته  وجوده  عن  والمدافعة 
حزب العمال الكردستاني PKK والقضاء عليه 
في  متجسداً  الديمقراطية  السياسة  حل  وعلى 
هذا  الحل  مشروع  نجاح  فرصة  لكّن   .KCK

متدنية.
إذ تفرضه الهيمنة الرأسمالية العالمية الفتقارها 
إلى المؤازرة الشعبية المجتمعية الالزمة ولرؤية 

االتجاهين  لهذين  الواضح  للفشل  الشعوب 
ولتمسكهم بقواهم المجتمعية الديمقراطية.

اآلن  منذ  معانيها  أحد  في  تحولت كردستان  لقد 
القرن  في  المضادة  والثورة  الثورة  بؤرة  إلى 
األوهن  الحلقة  بمثابة  فهي  والعشرين.  الحادي 
الشعب  قضايا  تفاقمت  وقد  العالمي.  للنظام 
درجة  إلى  واالجتماعية  الوطنية  الكردستاني 
أو  الليبرالية  بالوصفات  طمسها  فيها  يستحيل 

حجبها بديماغوجية الحقوق الفردية والثقافية.
عندما تكون القضية الكردية موضوع الحديث، 
فإّن الدولتية القومية، التي تسفر عن ممارسات 
تصل حدّ اإلبادة الثقافية، قد أمست منذ زمن بعيد 
مصدراً منتجاً للقضايا اإلشكالية بدالً من حلها؛ 

سواء على صعيد األمم الساحقة أو المسحوقة.
التخلخل  تعاني  القومية  الدولة  أصبحت  لذا، 
حتى  عضاالً  إشكاليةً  غدت  بعدما  والتحلّل، 
حين  في  المهيمن.  العالمي  النظام  إلى  بالنسبة 
تتصدر التحول الديمقراطي والتطورات الوطنية 
التطورات  الئحة  مرونة  األكثر  الديمقراطية 

المعاصرة الواعدة بالحل.
الديمقراطية تعبير نظرّي وتطبيق  والعصرانية 
أما  المنحى.  هذا  في  السائرة  للتطورات  عملّي 
بصفته   KCK الكردستاني  المجتمع  منظومة 
التعبير الملموس للتحوالت الوطنية الديمقراطية 
دول  في  الديمقراطي  وللتحول  كردستان  في 
الديمقراطي،  للدستور  ضمها  تم  إذا  المنطقة 
في  الديمقراطية  العصرانية  حل  درب  فينير 

المنطقة والشرق األوسط.
يقف المجتمع الكردستاني وبمنظومته السياسية 
واالجتماعية والدفاعية والثقافية في يومنا الحالي 

على مفترق طرق.
السالم  بتكريس  القضايا  حّل  يتحقق  أن  فإما 
والسياسة الديمقراطية واالستقرار عبر “الدستور 
الديمقراطّي”. وفي هذه الحالة لن تقتصر الدول 
في  سياساتها  عن  التخلي  على  المعنية  القومية 
اإلنكار واإلبادة والتطهير العرقي، بل وستعترف 

وستبحث  الكردية،  للقضية  الواقعي  بالتعريف 
العالمّي”،  الديمقراطي  “الدستور  في حله وفق 
الديمقراطي  الدستور  مضمون  وستتداول 
الذي  الحّل  وهذا  المعنية،  الجهات  مع  وأسلوبه 
دولةً  البالد  ويمّكن من وحدة  سيحافظ ويصون 
وأمةً، يقتضي التحوالت الديمقراطية الراديكالية 

والعميقة.
وإال، وفي حال اإلصرار على عرقلة هذا الطريق 
هو  سيتبقى  ما  فإّن  متقدمة،  بأولوية  المرغوب 
ومنظومته  الكردستاني  المجتمع  قيام  سبيل 
الديمقراطي  المجتمعي  اقتداره  وحماية  بإنشاء 
هذا  ويحتوي  الجانب.  أحادي  ثورّي  بنحو 
إلى  المؤدية  العوامل  من  الكثير  على  الطريق 
المضي فيه بنجاح. ذلك أّن الدليل األيديولوجّي 
كحزب  الكردستاني  المجتمع  لقيادة  والسياسّي 
تناهز  بخبرة  يتحلى  الذي  الكردستاني،  العمال 
التاريخي  التراكم  على  إضافة  عاماً  الخمسين 
القوية  الشعب  الكردي، وكذلك نصرة  النضالي 
له والممزوجة بالحرب الدفاعية الشعبية، وقوته 
التي   )YJA_STARو  )HPG العسكرية 
تؤهله لممارسة الدفاع الذاتي المشروع في جميع 
المجاالت، وشبكة دبلوماسيته وعالقاته الداخلية 
والخارجية الفسيحة؛ كّل ذلك يتيح المجال أمام 
األمة  ينشئ  كي  الكردستاني  المجتمع  منظومة 
ولن  عنها.  ويدافع  ويوجهها،  الديمقراطية، 
يتعرض هذا الطريق مرةً أخرى لالنسداد الذي 

عانى منه سابقاً.
الديمقراطية،  األمة  إلى  يطمح  لكونه  ونظراً 
فإنه  الدولة؛  دينوية  أو  الدولة  قوموية  إلى  ال 
الدولة  قوى  مع  والتفاوض  الحوار  على  منفتح 
وترسيخ  للحل  دائماً  مناصراً  بصفته  القومية 
السالم واالستقرار األمن. وفي حال فشله على 
هذا الصعيد، فسيتحصن بقواه الذاتية في السير 
قدماً على دربه األصلية، وسيواصل إنشاء األمة 
الديمقراطية، وتوجيهها، وحمايتها بنجاح موفق 

مهما كانت الظروف والتحديات.

سمير عطا هللا )كاتب(

لم يكن من الصعب في تونس العثور على سيدة 
كاملة  امرأة  على  وال  الدكتوراه،  شهادة  تحمل 
الحقوق السياسية في بالد الحبيب بورقيبة، لكن 
الرئيس  كان ال بد من مواجهة كالتي يخوضها 

قيس بن سعيد، كي تصبح المرأة التونسية رئيسة 
البالد،  في  الثاني  المنصب  وصاحبة  للوزراء 
وساكنة »دار الباي« التاريخية، وإلى جانب هذه 
»األوالت« صارت نجالء بودن رمضان، أول 
رئيسة وزراء عربية، وهو منصب كان محتمالً 
أن تسبق إليه مصر مع الدكتورة فايزة أبو النجا، 

أو في لبنان مع الدكتورة ريا حفار الحسن.
التاريخي  وهجه  من  شيئاً  الحدث  يفقد  طبعاً 
سعيد  الرئيس  بين  معركة  من  جزءاً  جاء  ألنه 
ومرحلة  هادئ  زمن  في  وليس  وخصومه، 
وجه  في  سيدة  واختيار  طبيعية،  برلمانية 
يثق  مدى  أي  إلى  يشير  اإلخوانية  المعارضة 
هذا  مثل  التونسيين  تأييد  وبمدى  بنفسه  الرئيس 
من  امرأة  ينتِق  لم  أنه  أيضاً  والالفت  القرار، 
في  الصوت  عاليات  أو  السياسيات،  الناشطات 
األكاديمية،  من  هادئة  سيدة  وإنما  البرلمان؛ 
أن  يريد  أنه  بها تالمذتها. والسبب  بالكاد يسمع 
يتحدى المعارضة، أو أن يهزمها، من دون أن 

يجزئ جبهته بين األحزاب.

العربي  الوضع  أهمية:  أكثر  ولعله  آخر،  شيء 
العام يتجاوز في دقته وخطورته، مسألة المرأة 
ودورها وموقعها إلى حالنا بصفتنا أمة تعصف 
بها شتى أنواع المخاوف والمخاطر، على نحو 
لم تشهده من قبل. وما يعبّر عن صورة السقوط 
باب  من  ولو  ويُقال،  يُكتب  ما  الخيبة،  ومدى 
عودة  تشتهي  أصبحت  الناس  أن  المّر،  الهزل 
ن بديهيات الحياة  االستعمار، ألن بعضه كان يؤّمِ

كالعمل واألمن.
االنشقاق  حالة  ولكن  االنتظار.  المرأة  تستطيع 
ؤ والفوضى وغياب الدولة، التي تضرب  والتََّهرُّ
والدول  األخيرة.  الحافة  قاربت  كثيرة،  مناطق 
التي من حولنا ال تعرض علينا سوى مزيد من 
أن  يعلن  إيران  خارجية  وزير  القتال.  وسائل 
بالده تلعب دوراً عسكرياً في ست دول عربية، 
والروادع  الحمايات  تفكك  المقابل  في  وأميركا 
تقدم  وروسيا  الحلفاء،  مواقع  من  االستراتيجية 
تشفعه  أن  دون  من  العسكري  الدعم  من  مزيداً 

بأي مسعى دبلوماسي حقيقي ذي أثر.

إننا  والمرأة،  الرجل  بين  سباق  مسألة  تعد  لم 
الصدق  بين  والتفكك،  الصمود  بين  سباق  في 
البناء  متعة  بين  والعمى،  الرؤية  بين  والخيانة، 
وسائر  والضرر  والهدم  الخراب  وعدمية 

العبثيات التي جعلتنا نتخلف مائة عام كلما تقدم 
اآلخرون عاماً. ولم يعد يعني لنا شيئاً أن مشاهد 
والمقاتلين  والمغارات  بالكهوف  مليئة  األخبار 

الذين أُعطوا أسلحة ولم يُعطوا ألبسة.

االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  قال 
بأن  حمو  بدران  حلب  لمدينة  الديمقراطي 
التدّخالت التركية في إقليم كردستان تزداد يوماً 
بعد يوم وتمتد جذورها إلى التاريخ بموافقة من 

سلطات اإلقليم.

لحزب  العام  المجلس  لعضو  خاص  حوار  في 
وكالة  مع  حمو،  بدران  الديمقراطي،  االتحاد 
كردستان  إقليم  أن  إلى  أشار  لألنباء،  فرات 
وذلك من  التركية  الدولة  قبل  من  أصبح محتالً 
من  وأيضاً  عسكرية  قواعد  عدة  بناء  خالل 
السياسية واالستخباراتية داخل  خالل تحركاتها 

أراضي إقليم كردستان.
بشؤون  التركية  التدخالت  بأن  حمو  ونوه  كما 
إقليم كردستان والدولة العراقية مخالف للشرعية 
الدولية والقانونية ألن الدولة العراقية تعتبر دولة 

ذات سيادة.
من  اليوم  نراه  »ما  بأن  أيضاً  حمو  وأكد  كما 
أحداث في إقليم كردستان لم تأِت صدفة وإنما لها 

جذور ممتدة إلى التاريخ حيث نرى كيف حكومة 
أمام دولة االحتالل  أبوابها  تفتح  إقليم كردستان 
بذلها اآلالف من  التي  التضحيات  التركي رغم 
الشهداء الكرد الذين وقفوا وناضلوا ضد سياسات 
الظلم واإلنكار، ولكن تدخالت االحتالل التركي 
ومنها  عديدة  أسباب  لها  كردستان  إقليم  في 
لها  التي  الكردستانية  التحرر  لحركة  محاربتها 
تاريخ مليء بالمقاومة والنضال وتمتلك مرجعية 
اليوم  ونرى  بأكمله  الكردستاني  الشعب  وهي 

أجزاء  جميع  وفي  الكردستاني  الشعب  كيف 
كردستان وهم يستمدون قوتهم من هذه الحركة 
التي دافعت عن مطالب الشعب وحرية الشعوب 

المضطهدة«.
كردستان  إقليم  في  التركية  »التدخالت  وأكمل 
تزداد يوماً بعد يوم والدولة التركية وصلت إلى 
تُفشل مخطط األمة  مرحلة تريد من خاللها أن 
حركة  بأن  العام  للرأي  تثبت  وأن  الديمقراطية 
وبأنها  شيئاً  منها  يتبقى  لم  الكردستانية  التحرر 
تستطيع إفشال هذه الحركة، ولكن نحن نرى بأنه 
ومنذ سنين طويلة فإن حركة التحرر الكردستانية 
ما زالت صامدة في جبال الحرية بكل جبروتها 
وبهذا  المقاومة  وبهذه  وإصرارها،  وقوتها 
الدولة  على  كبيراً  خطراً  تشكل  فهي  النضال 
التركية واليوم نرى ما يحصل في إقليم كردستان 
والهجمات التي تشنها الدولة التركية بذريعة انها 
تحارب اإلرهاب، ورغم كل ذلك فالدولة التركية 
الكردستانية  التحرر  حركة  محاربة  تستطيع  لم 
والكل  كما  كردستان،  إقليم  مع  وبتحالفها  حتى 

هذه  من  التركي  االحتالل  دولة  هدف  فأن  يعلم 
بين  واالقتتال  الفتنة  لزرع  هو  أيضاً  العمليات 
السابق  في  التي حصلت  التجربة  الكرد وإعادة 
بين حزب االتحاد الوطني الكردستاني والحزب 
ضحيتها  راح  والتي  الكردستاني  الديمقراطي 

اآلالف من البيشمركة من الطرفين«.
في  اآلن  تحصل  التي  »االغتياالت  وأضاف: 
العودة  أردنا  وإذا  بجديدة  ليست  كردستان  إقليم 
كردستان  إقليم  حكومة  أن  نرى  الماضي  إلى 
التي  االغتياالت  من  بالكثير  صلة  لها  كانت 
الشخصيات  أبرز  استهدفت  والتي  حصلت 
آلجي  سعيد  مثل  الكردستاني  العمال  حزب  في 
آخرها  وكان  األخرى  الشخصيات  من  والكثير 

المناضل شكري سرحد«.
التحرر  حركة  نشوء  ومنذ  »نرى  حمو  وأكمل 
الكردستانية بأنها مدت يد السالم للدولة التركية، 
مشروع  هو  الحركة  هذه  مشروع  وخاصة 
يدعو للسالم والعيش المشترك وأخّوة الشعوب 
القوميات  جميع  ضمن  المتساوية  والحقوق 

هذه  قامت  واليوم  المجتمع،  في  واألعراق 
بإثبات  ونضالها  مقاومتها  خالل  من  الحركة 
نجاح تجربتها من خالل اإلنجازات التي قامت 
لشمال شرق  الذاتية  اإلدارة  ومنها مشروع  بها 
الشعب  إدارة  خالل  من  تجسد  والذي  سوريا 
لنفسه بنفسه وتقبل جميع الشعوب دون أي تمييز 
مكتسبات  على  والمحافظة  طائفي  أو  عرقي 
الشعب وكل هذه التطورات كانت خطوة إيجابية 

تحتسب لكافة الشعوب«.
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  واختتم 
قائالً  بدران حمو حديثه  الديمقراطي في حلب، 
لجميع  الحل  هو  الديمقراطية  األمة  »مشروع 
األزمات في المنطقة، والخالفات الكردية يجب 
أن تُحل بالحوار بين األطراف الكردية ومحاربة 
أي دولة تعيق حل هذه الخالفات ويجب أن ندرك 
بأنه من الممكن أن تختلف أيديولوجية كل حزب 
عن اآلخر، لكن يجب أن ندرك بأننا نحن وجميع 
األحزاب لدينا ثقافة مشتركة ولغة واحدة وهدفنا 

هو تحرير كل شبر من أراضينا«.

الشعوب  لحزب  السابق  الرئيس  محامي  أفاد 
الدين  صالح  السياسي  الرهين  الديمقراطي، 
التركية  السلطات  أن  مولو  بنان  ديميرتاش 
داخل  موكله  على  اإلبقاء  خالل  من  تسعى 

السجن إلى منعه من الترشح باالنتخابات.

هو  الماضي  أيلول  سبتمبر/  من  الثالثين  كان 
التنفيذية  الخطة  الحكومة  لتقديم  النهائي  الموعد 
األوروبية  المحكمة  قرارات  تنفيذ  يخص  فيما 
لحقوق اإلنسان ولجنة وزراء المجلس األوروبي 
الثاني  تشرين  منذ  المعتقل  ديميرتاش  بشأن 

2016 بسجن أدرنة المغلق.
صالح  سبيل  إخالء  عن  السلطات  وتمتنع 
الدين ديميرتاش على الرغم من قرار المحكمة 

األوروبية لحقوق اإلنسان بإخالء سبيله.
إن  أفرنسال  لصحيفة  قال  ديميرتاش  محامي 
الثاني والعشرين من حزيران كان موعد تقديم 
الخطة التنفيذية غير أن الحكومة التركية لم تقدم 
أي خطط تنفيذية حتى هذا الموعد مما دفع لجنة 
مهلة  إلعطائها  األوروبي  بالمجلس  الوزراء 

أخيرة حتى الثالثين من أيلول المنصرم.
كانت  إن  ما  نعرف  ال  »حالياً  مولو:  وأضاف 

الحكومة قد أرسلت الخطة التنفيذية أم ال، لكننا 
لم نتلَق أي إشعار من اللجنة حتى اآلن«.

التركية  السلطات  تنفيذ  عدم  إلى  مولو  وتطرق 
للقرارات الصادرة لصالح موكله قائالً: »الهدف 
الفعلي من هذا هو مواصلة إبقائه داخل السجن. 
آخر قرار حبس صادر بحقه تضمن مدة حبس 
عليه  وصادقت  أشهر  وثمانية  سنوات  أربع 
المحكمة العليا في التاسع والعشرين من أبريل/ 
والتحقيقات  العقوبة  هذه  إلى  وبالنظر  نيسان، 
والمالحقات األخرى المتواصلة بل والرغبة في 
سياسي  حظر  وفرض  الكردي  الحزب  إغالق 
أن  يتبين  األمر  هذا  خالل  من  ديميرتاش  على 

السجن  داخل  موكلي  إبقاء  هو  الفعلي  الهدف 
ومنعه من الترشح في االنتخابات«.

وكان صالح الدين دميرتاش ترشح في انتخابات 
حزيران 2018 الرئاسية أمام أردوغان.

تترجم  التركية  »السلطات  أن  مولو  وأكد  هذا 
األحكام الصادرة حتى اآلن بشكٍل منافي لالتفاقية 
على  لإلبقاء  الطريقة  بهذه  وتستغلها  األوروبية 

موكلي داخل السجن«.

جرائم  تجاه  بصمته  الدولي  المجتمع  يستمر 
لألسلحة  استخدامه  وال سيما  التركي  االحتالل 
الشعب  أبناء  ضد  دولياً  المحّرمة  الكيمياوية 
مناطق  في  الخصوص  وجه  وعلى  الكردي 
اللجنة  أكدته عضوة  المشروع؛ هذا ما  الدفاع 
المركزية في الحزب اليساري الكردي السوري 

بإقليم الفرات كولي حسن.

تواصل دولة االحتالل التركي شن حرب اإلبادة 
ضد الشعب الكردي في أجزاء كردستان األربعة 

وأينما أتيحت الفرصة لها.
تستطع  لم  التركي  االحتالل  دولة  ألن  ونظراً 
منذ  ونضاله  الكردي  الشعب  إرادة  من  النيل 
مناطق  على  هجماتها  حدة  من  كثفت  زمن، 
الكيماوية  األسلحة  مستخدمة  كردستان  باشور 
كوسيلة إبادة ضد تلك اإلرادة الصلبة والمقاومة 

الشرسة.
في  أعلنت  قد  الشعبي  الدفاع  قوات  وكانت 
الحصيلة الشهرية للمعارك، والمنشورة في 23 
 157 نفذت  التركي  االحتالل  دولة  أن  أيلول، 
هجوماً كيماوياً ضد المقاتلين خالل شهر واحد 
على مناضلي حركة حرية كردستان في مناطق 

الدفاع المشروع بجبال كردستان.
وهذه ليست المرة األولى؛ فقد استخدمت الدولة 
ضد  الكيماوية  األسلحة  تاريخها  خالل  التركية 

حركة الحرية الكردية والشعب الكردي عشرات 
في  جديداً  قياسياً  رقماً  بذلك  محطمةً  المرات، 

وحشيتها.
األسلحة  المحتلة  التركية  الدولة  واستخدمت 
أيضاً  ولكن  الكريال،  ضد  فقط  ليس  الكيماوية 
ضد المدنيين الكرد خالل سنوات تأسيسها؛ ومع 
كردستان،  حرية  لحركة  المسلح  الكفاح  بداية 
الكيماوية  األسلحة  التركية  الدولة  استخدمت 

كوسيلة رئيسية للمجازر واإلبادة الجماعية.
المركزية  اللجنة  تقول عضوة  السياق  وفي هذا 
إقليم  في الحزب اليساري الكردي السوري في 
»الدولة  إن  كولي حسن،  هاوار  لوكالة  الفرات 
إبادة  في  تتردد  وال  الكرد  تستهدف  التركية 
الشعب الكردي أينما سنحت لها الفرصة بذلك، 
الكيماوية  وفي اآلونة األخيرة تستخدم األسلحة 
وبشكل خاص  الكردي  الشعب  حربها ضد  في 

في جبال كردستان«.

التركية  الدولة  تاريخ  إلى  حديثها  في  وتطرقت 
المليء بالجرائم مشددة على أن تركيا استخدمت 
وعفرين  كانيه  سري  في  الكيماوية  األسلحة 
وتصعّد  كردستان  جبال  في  تستخدمها  واآلن 

هجماتها إلبادة الكرد مراراً وتكراراً.
الفوسفور  التركي  االحتالل  دولة  واستخدمت 
خالل   2019 األول  تشرين   9 في  األبيض 
هجمات االحتالل التركي ومرتزقته على سريه 
كانيه وكري سبي/ تل أبيض، وعلى الرغم من 
األبيض  الفوسفور  استخدام  حول  جدل  وجود 
هذه  أن  إال  الكيماوية«،  األسلحة  »اتفاقية  في 
األسلحة يحظر استخدامها ضد المدنيين بموجب 

»اتفاقية األسلحة التقليدية« لعام 1980.
وتساءلت كولي عن سبب صمت المجتمع الدولي 
تجاه الجرائم التركية قائلة: »لَم المجتمع الدولي 
صامت حيال هذه الجرائم واالنتهاكات التركية؟ 

لَم الصمت والتنصل حيال إبادة الكرد؟«.
النظام  استخدم  عندما  »رأينا  قائلة:  وأضافت 
ردود  توالت  كيف  الكيماوية  األسلحة  السوري 
ولكن  إزائها،  كافة  الدولي  المجتمع  من  الفعل 
الكردي  الشعب  أصبح  الموضوع  أن  بما  اآلن 

فإن الجميع صامت حياله«.
التي استخدمتها  الكيماوية  هذا وشغلت األسلحة 
حكومات إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية 
ودمشق الرأي العام العالمي وتسببت في ردود 

فعل كبيرة من قبل المجتمع الدولي، ولكن على 
قد  الفاشية  التركية  الدولة  أن  حقيقة  من  الرغم 
استخدمت األسلحة الكيماوية مراراً وتكراراً في 
المجتمع  أن  إال  الكردي،  الشعب  هجماتها على 

الدولي نفسه لم يبِد أي ردة فعل.
الحزب  في  المركزية  اللجنة  عضوة  ونوهت 
الفرات،  إقليم  في  السوري  الكردي  اليساري 
صمت  أن  إلى  حديثها  ختام  في  حسن،  كولي 
إبادة  في  يد  لهم  أن  على  يدل  الدولي  المجتمع 

الشعب الكردي خاصة تلك اإلبادة التي تجريها 
تركيا.

وعلى الرغم من استخدام األسلحة الكيماوية ضد 
الشعب الكردي 157 مرة خالل شهر واحد، إال 
أنه وكما العادة، لم يُتخذ أي إجراء عقابي ضد 
الدولة التركية بالرغم من مناشدات المؤسسات 
الكردية، وخاصة منظومة المجتمع الكردستاني 
وقوات الدفاع الشعبي، إال أن المجتمع الدولي لم 
يتخذ أي إجراء إلثارة هذا الموضوع ومناقشته.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - رامان آزادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

سري كانيه وكري سبي... عامان على االحتالِل التركي ـ 1ـ
لم يكن دوُر تركيا وتدخلها في األزمِة السوريّة 
وتأجيجها  لتفجيرها  أساسيّاً  عامالً  بل  نتيجةً، 
االستقطاِب،  مذهبيّة  لتكوَن  توّجهاتها  وتغييِر 
لتستهدف عبر الكرِد في سوريا ومشروع الحل 
الديمقراطّي، وتحّول مسار األزمة، وعلى هذا 
لنقِل  التركّي  ـ  الروسّي  االتفاُق  األساِس جرى 
عوامِل األزمِة وحصرها على الحدوِد، ولتحتَل 
مستثمرةً  سوريا  شمال  من  مناطق  أنقرة 
تركيا  موقع  وكذلك  وأدواتها  األزمِة  ظروَف 
الجيوسياسّي وحالة التوتِر واختالف المصالح 

بين القوى الكبرى. 

الحداثة الرأساملّية تستهدُف 
الحداثة الدميقراطّية

ومرتزقتها  تركيا  احتالل  على  عامان  مّر 
لمدينتي سري كانيه وكري سبي، والتي لم يكن 
بقعة جغرافيٍّة صغيرةٍ من سوريا  تحتل  أن  لها 
لوال مواقف الموفقة من القوى المهيمنة، وليتبين 
األرض،  على  متداخلة  مخططات  جملة  أّن 
بين  صراعاً  تظهر  األوليّة  الصورة  كان  ففيما 
أطراف سوريّة، إال أنها في مستوى آخر كانت 
واستهداف  الكرِد  ضد  تركيا  لحرب  استمراراً 
الحرية،  تطلعات  على  والقضاء  الذاتيّة  اإلدارة 
مسارين  بين  تناقضاً  عكست  بالعمِق  أنها  إال 
الديمقراطيّة، وهذا  والحداثة  الرأسماليّة  الحداثة 
وتضمَن  تدخلها  مخطَط  لتنفّذَ  أنقرة  استغلته  ما 
العدوان  عمليات  إزاء  الدولّي  المجتمعِ  صمَت 

العسكريّة. 
األحداث  بوضعِ  إال  األبعاد  هذه  فهم  يمكن  ال 
التدخل  التي جرت في سوريا وبخاصة أهداف 
للتناقضات  بانورامّي  مشهٍد  سياق  في  التركّي 

الكبرى، فمن جهة  المشاريع  الدوليّة ومسارات 
مقابل  الناتو،  بحلف  المتمثلة  البحر  قوى  تقدم 
المعروف  الروسي  البرّي  التشبيك  مشروع 
باألوراسّي، فيما تمثل سوريا حلقة الوصِل في 
األبعاد  ذي  الصينّي  الحرير  طريق  مشروع 
يقود  أن  شأنه  من  والذي  الضخمة،  االقتصاديّة 
إلى متغير وتحالفاٍت سياسيّة كبيرة على أساٍس 
اقتصادّي، وفي المرتبة الثانية طموحات الدول 
اإلقليميّة مثل إيران وتركيا والسعودية ومصر، 
عالقاتها مع اإلطار األعلى. وكان طرح الحداثة 
الديمقراطيّة يمثل مشروعاً فكريّاً يتجاوز األبعاد 
عامَل  ليكوَن  الدول  وحدود  المتداولة  السياسيّة 
تغيير في حياةِ الشعوِب، وقد انعتق من القوالب 
القوميّة والتحالفات السياسيّة، تكون فيه العالقات 
الشعوِب  بين  وتعاوٍن  حواٍر  أقنيةَ  الدوِل  بين 
والصراع  للحروب  وسبباً  تأزيِم  عوامَل  وليس 

المسلحِ.
الجاري،  األول  تشرين  من   9 في  يصادف 
االحتالل  دولة  لعدواِن  الثانية  السنويّة  الذكرى 
سري  مدينة  من  الممتدة  المنطقة  على  التركّي 

كاني حتى كري سبي/ تل أبيض واحتاللها.
هناك جملة من التطورات والمتغيرات التي سبقِت 
الهجماِت التركيِّة على سري كانيه وكري سبي/ 
تل أبيض وكذلك ذرائع مكشوفة إلكماِل عمليِة 
ممارساُت  تؤّكده  السوريّة،  األراضي  احتالل 
االحتالِل ومرتزقته بحّقِ أهالي المناطِق المحتلة 
وأساليب التغيير الديمغرافّي والتهجيِر القسرّي، 
بالتوازي مع استمراِر األطماع التركيّة وما هو 

المطلوب من السوريّين لمواجهة ذلك.

تركيا وأطامعها العثامنّية يف سوريا

منذ بداية األزمة السوريّة، تدخل النظام التركّي 
البلدان  بقية  في  كما  سوريا  في  فاضح  بشكل 
العربيّة التي شهدت ثورات ربيع الشعوب، وذلك 
إلسقاط حكومة دمشق وإيصال جماعات اإلسالم 
جماعة  رأسها  وعلى  السلطة  إلى  السياسّي 

اإلخوان المسلمين.
وشكلت تركيا نقطة التقاء المرتزقة من مختلف 
أنحاء العالم ونقطة عبورهم إلى كل من سوريا 
والعراق التي نشطت فيها الجماعات المحسوبة 

على »القاعدة« وتنظيمات اإلسالم السياسّي.
ونقل  تجميع  كنقطة  التركّي  الدور  وزاد 
على  داعش  سيطرة  مع  العالميين  اإلرهابيّين 
مساحات شاسعة من العراق وسوريا وإعالن ما 

يسمى »دولة الخالفة«.
كان  أردوغان  بأن  المحللين  من  العديد  وأشار 
يسعى لتمكين داعش من السيطرة على المناطق 
للوصول  تركيا  إلى  يسعى لضمها  ما زال  التي 
الميثاق  إلى حدود ما يطلق االتراك عليه حدود 
الملي، ولذلك كان أردوغان وأنصاره يرّوجون 
المجتمع اإلسالمي على أن أردوغان خليفة  في 

المسلمين.
هذا  أفشلت  الكردّي  الشعب  مقاومة  ولكن 
الكردستانّي  الشعبّي  الدفاع  فقوات  المخطط، 
فيها  ارتكب  التي  إلى شنكال  توجهت  )الكريال( 
الحزب  مسلحي  هروب  بعد  المجازر  داعش 
تركيا  مع  تواطأ  الذي  الكردستانّي  الديمقراطّي 
لتنفيِذ مخططها هذا. وكذلك قطعت قوات الكريال 
مخمور  إلى  للوصوِل  »داعش«  أمام  الطريَق 
وبالتالي  كردستان،  باشور  مناطِق  من  وغيرها 
حصل  الذي  »داعش«  مرتزقة  زحَف  أوقفت 

على دعٍم إقليمّي ودولّي غير مباشر في البدايِة.
ومن جانبها قاتلت وحدات حماية الشعب والمرأة، 

سوريا،  وشرق  وشمال  آفا  روج  في  داعش 
تعتبُر  إذ  به،  هزيمٍة  أول  إلحاق  واستطاعت 
معركة كوباني )15 أيلول 2014– 26 كانون 
»داعش«  هزيمة  بداية  نقطةَ   )2015 الثاني 

وفشِل المخطِط التركّي.

بعد فشِل األدوات.. تدخٌل تريّك 
مبارٌش

عبر  مخططها  تطبيِق  في  تركيا  فشلت  أن  بعد 
المرتزقة  المجموعاِت  من  وغيرها  »داعش« 
واإلرهابيّة، وبخاصة بعد فشِل مسلحي ما تسّمى 

»المعارضة« تدخلت هي بنفسها.
بدأت تركيا باحتالل المناطق السوريّة في إطاِر 
احتالل  من  بدءاً  روسيا  مع  مباشرةٍ  تفاهماٍت 
جرابلس في 2016/8/24 ومن بعدها الباب عام 
2017، وكانِت التفاهماُت أقرَب لصيغِة الصفقِة، 
تُسّمى  ما  تركيا مع روسيا على حساِب  أجَرتها 
الخارجية  وزير  بذلك  أقرَّ  وقد  »المعارضة«، 
التركّي السابق أحمد داوود أوغلو وقال إّن ثمَن 
حلب  من  االنسحاب  كان  المناطق  هذه  احتالل 

وتسليمها إلى قواِت حكومة دمشق وروسيا.
في  تركيا  دخلت  المخطط  هذا  والستكمال 
»مسار  ُمسّمى  تحت  وإيران  روسيا  مع  تحالف 
وبدأت   ،2017 عام  بداية  من  اعتباراً  أستانا« 
بسحِب مرتزقتها من المناطِق السوريِّة المختلفِة 
الهادِف  لمخططها  خدمةً  إدلب  في  وتجميعهم 
إلى احتالِل المناطِق الحدوديِّة من سوريا والتي 

يقطنها غالبيّةٌ كرديّةٌ.
مقاطعة  تركيا  احتلت  روسيا،  مع  صفقٍة  وعبر 
إخراجِ  مقابل   ،2018 آذار   18 في  عفرين 

حمص  وريف  دمشق  غوطة  من  مرتزقتها 
وأجزاء من حماة.

حجُج تركيا الحتالِل املنطقة

على  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  قضت  أن  وبعد 
داعش جغرافيّاً في آخر معاقله بالباغوز في 23 
مجدداً  التركيّةُ  التهديداُت  بدأِت   ،2019 آذار 
ذاتها  والحجة  سوريا،  وشرق  شمال  لمناطق 
األمن القومّي. وبعد مباحثات بين تركيا وأمريكا 
لمدة ثالثة أيام، تمَّ اإلعالن في 7 آب 2019 عن 
التوصل إلى اتفاقية بإنشاِء ما يُسّمى »اتفاَق اآلليّة 

األمنيّة«.
ونصَّ التفاهم على إنشاِء منطقٍة أمنيٍّة، وتشكيل 
وتسييِر  الطرفين،  بين  مشتركٍة  عملياٍت  غرفِة 
في  تركيٍّة«،  ـ  »أمريكيٍّة  مشتركٍة  دورياٍت 
المنطقِة الممتدةِ من مدينة سري كانيه وكري سبي 
بعمٍق يصُل من 5 إلى 9 كم في بعض األحيان، 
وليدخل حيَّز التنفيذ في 8 أيلول 2019 بتسيير 
الريف  في  الطرفين  بين  مشتركٍة  دوريٍّة  أول 
الشمالّي الشرقّي لمدينة كري سبي بواسطة 12 

آلية عسكريّة أمريكيّة وتركية.
طرفي  بين  المستمرة  الدوريات  مع  وتزامناً 
الديمقراطيّة  سوريا  قوات  سحبت  االتفاق، 
الحدوديِّة،  المنطقِة  من  ومقاتليها  كافة،  أسلحتها 
المجالس  الدولّي، وبدأت  التحالُف  أّكده  ما  وهذا 
بردِم  حينها  تشّكلت  التي  المحليّة  العسكريّة 
المتاريس  وإزالة  الترابيّة،  والسواتر  الخنادق، 

العسكريّة.
كان الرئيس األمريكّي دونالد ترامب السابق قد 
بالده  قوات  سحب   ،2018/12/22 في  أعلن 
أثار  ما  داعش،  من  االنتهاء  أي  سوريا،  من 
األمريكيِّة  اإلدارةِ  ضمن  منددةٍ  أفعاٍل  ردودَ 
وأقدم العديدُ من المسؤولين على االستقالِة منهم 
ماكغورك  وبريت  ماتيس  جميس  الدفاع  وزير 
وفي  الدولّي.  التحالف  لدى  األمريكّي  الموفد 
2019/10/6 قال الرئيس األمريكّي: إنّه »حان 
الحروِب  من  المتحدة  الواليات  لتخرَج  الوقت 
السخيفِة التي ال نهاية لها في سوريا«. واستغل 
االحتالُل التركّي هذا القرار، وشنَّ هجوماً واسع 
النطاق في 9 تشرين األول 2019 على مناطَق 
متفرقٍة من شمال وشرق سوريا، استخدمت فيها 
الطائرات، المدافع، الدبابات، وكّل ما تمتلكه من 
آلياٍت عسكريٍّة متطورةٍ، معتمدةً على المرتزقة 
بينهم عناصر جبهة النصرة وداعش الذين تخفوا 
تحت اسم »الجيش الوطنّي السورّي« مدعومين 

بالجيش التركّي للتوغل بّراً.
وبعد مقاومة بطوليٍّة استمرت 14 يوماً من قبل 
قوات سوريا الديمقراطيّة استخدم فيها االحتالل 
دوليّاً  المحّرمة  الكيميائيّة  األسلحة  التركّي 

واحتلت مدينه سري كانيه، وكري سبي.

تاريٌخ واحٌد للحقد الرتيّك عىل 
الكرد

كبيٍر  صدًى  إلعطاِء  التركيّة  الدولةُ  تسعى 
وشعوب  الكرد  بحق  ترتكبها  التي  لجرائمها 

تاريخّي  بإطار  وتغليفها  عام،  بشكل  المنطقة 
باختياِر أياٍم تعتبرها تاريخيّة.

الحتالِل   2016 آب   24 يوم  أردوغان  فاختار 
المزيد من  منها الحتالل  انطلق  والتي  جرابلس 
تاريخ  اليوم  هذا  ويصادُف  السوريّة،  األراضي 
بداية  شّكلت  1516التي  دابق«  »مرج  معركة 
األوسط  الشرق  على  العثمانيّة  السلطنة  هيمنة 
وأجزاء واسعة من أوروبا. وجعل يوم اإلعالن 
متوافقاً   2018/3/18 في  عفرين  احتالل  عن 
ضد   1915 في  قلعة  جناق  معركة  تاريخ  مع 

األوربيين.
على سري  الهجوم  يوم  أردوغان  اختيار  وجاء 
العثمانيّة  األفكار  هذه  سبي ضمن  وكري  كانيه 
والذي  األول  تشرين   9 يوم  اختيار  تم  حيث 
يصادف هذا اليوم من عام 1998 بدء المؤامرة 
اوجالن  هللا  عبد  القائد  استهدفت  التي  الدوليّة 
الحداثة  في  المهيمنة  القوى  فيها  وشاركت 
سوريا  من  القائد  إخراج  فيها  وتمَّ  الرأسماليّة، 
حتى تم تسليمه لتركيا في 15 شباط عام 1999، 
األمة  مشروع  ضرب  تركيا  أرادت  وبهذا 
أسسه،  أوجالن  القائد  وضع  الذي  الديمقراطيّة 
وبدأت شعوب شمال وشرق سوريا تطبيقه على 

أرض الواقع.

ملاذا رسي كانيه؟

الديمقراطّي  المجتمع  لحركة  المشتركة  الرئيسة 
»عندما  قائلة:  ذلك  حول  تحدثت  جكر،  زالل 
فتختار  ما،  منطقة  على  هجوماً  ما  دولةٌ  تشنُّ 
التواريخ المحددة أو يوماً يرتبط بالمجتمع الذي 
يحاول استهدافه، فالهجمات على منطقة جرابلس 
هاجم  عندما  دابق  مرج  معركة  ذكرى  صادفت 
السلطان العثماني على منطقة حلب والجميع يعلم 
ذلك، واختياره ليوم 9 تشرين األول لشن هجماته 
على منطقتي كري سبي وسري كانيه هو مخطط 

مدبر«.
وأرجعت زالل جكر ذلك إلى »أن تركيا تعلم بأن 
لمنطقة سري كانيه مكانة تاريخية لنفوذ الشعب 
لذلك  الميتانيين،  عاصمة  كانت  كونها  الكردّي 
باختيارها لمدينة سري كانيه أرادت ضرب قيم 
المجتمع الكردّي، كما وفي هذا التاريخ بالتحديد 
القائد عبد هللا  عام 1998 هددت تركيا بإخراج 
بتوزيع  تركيا حينها  أوجالن من سوريا وقامت 
مدرعاتها على الحدود السوريّة لبدء بشن هجوما 
على سوريا في حال لم تنفذ مطالبها، والقائد عبد 
هللا اوجالن يقول ألصون صداقتي مع السوريّين 
على مدار 20 عاماً، قررت الخروج من سوريا، 
مالحم  بعد  التاريخ  هذا  نفس  في  هجمات  وشن 

بطولية سطرها أبناء المنطقة منذ11 عاماً«.

رسالة تركية لشعوب املنطقة

وأضافت زالل جكر »أرادت تركيا بشن هجماتها 
مناطق  لشعوب  رسالة  ترسل  أن  اليوم  هذا  في 
شمال وشرق سوريا إّن أردتم االنتصار في مكاٍن 
فاالحتالُل  انتصاراتكم،  وجه  في  فسأقف  ما، 
التركّي دائماً حاول النيل من انتصاراِت الشعِب 

الكردّي. وفي الوقِت ذاته عندما ننظر إلى توالي 
التواريخ في ظل ما نعيشه في حرب عالميٍّة ثالثٍة، 
وهي حرب أّي دولة تستطيع تحقيق مكتسباتها، 
وهذه الحرب هي حرب الصفقات التجاريّة وهذا 
ما يميّزها عن الحرِب العالميِّة األولى والثانية«.

في  تُدار  الثالثة  العالميّة  »الحرب  أنَّ  وترى 
سوريا  ومركزها  األوسط  الشرق  مناطق 
ومنطقة روج آفا، أي نستطيع القول في أراضي 
نستنتج  لذلك  الحرب،  هذه   تُدار  ميزوبوتاميا 
عن  عبارة  هي  الثالثة  العالميِّة  الحرِب  في  بأنَّ 
األيديولوجيا  وهما  إيديولوجيتين  تصارعِ 
وفكر  الرأسماليّة  الدول  تقودها  التي  السلطويّة 
وفلسفة األمة الديمقراطيّة التي طرحها القائد عبد 
هللا أوجالن التي تعتمد على صون وحدة الشعوب 
وحياة ندّية حرة، فعندما ننظر إلى هذا الصراع 
فنرى بأنَّ الدول المهيمنة تحاوُل إزالة المجتمعيّة 
بين مكونات شرق األوسط ومن ثم فرض النظام 
الرأسمالّي لذلك السياسة التي تطبقها تلك القوى 

هي سياسة فرق تسد«.
رأت  السلطويّة  »الدول  أن  إلى  زالل  وأشارت 
أنَّ فكَر األمِة الديمقراطيّة بات حاجزاً أمام تنفيِذ 
مخططاتهم، فالقائدُ أشار في تحليالته بأنَّ القرن 
الـ 21 سيكوُن قرَن حرية الشعوِب، بينما النظام 
في  يكوَن  أن  عليه  يجب  بأنّه  يصرُّ  الرأسمالّي 
تفتيت  على  الوسائل  بشتّى  يعمُل  لذلك  ذروته 

المجتمع وتقسيمه«.
اغتنام  تحاول  »تركيا  أّن  جكر  زالل  وأّكدت 
فرصتها واالستفادة من سياسات الدول المهيمنة 
ذريعة  تحت  العثمانيّة  السلطنة  إحياء  من خالل 
الملّي الذي يمتد من حلب إلى الموصل  الميثاق 
بيكو  سايكس  اتفاقية  خالل  ومن  كركوك،  وثم 
وتقسيم كردستان إلى قسمين ومن ثم في اتفاقية 

لوزان وتقسيم كردستان إلى أربعِة أجزاٍء«.
المجتمعِ  لحركِة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 

»يحاوُل  قائلة:  حديثها  جكر  زالل  الديمقراطّي 
على  للحفاِظ  السياسيّات  هذه  استغالَل  أردوغان 
عرش السلطة. تركيا تقوم باستهداف كّل كردّي 
خطر  بمثابة  يعدّ  كردّي  كّل  ووجود  وجد  أينما 
على بقائها، فإما القضاء عليه أو استخدامه عميالً 
لمصلحتها، لذلك يشنُّ االحتالُل التركّي هجماٍت 
كثيفٍة على مناطق كردستان بشكٍل عاٍم، فهجمات 
االحتالل التركّي مدبّرة وفق خطٍة مدروسٍة في 
ظل المرحلِة التي نمرُّ فيها ونعلُن فيها بأنّه يجُب 

القضاُء على االحتالل التركّي«.
وكالة هاوار

ليلة الحناء... عالمة فريدة وطقوس عريقة

وري إلياس نعمان... خيال ُمجّنح وذات تواقة ات السُّ النََّحّ

جل آغا/ أمل محمد - يمتلك التراث الكردي 
الثقافات،  باقي  عن  تميزه  فلكلورية  حصيلة 
خاصة  بصمة  خاللها  من  شكلَّ  فريدة  وعالمة 
وإرثاً منوعاً توارثته األجيال عبر الزمن ونجد 
للزواج وطقوساً  التراث شعائر خاصة  في هذا 

ال يكتمل إال بها ومن هذه الطقوس ليلة الحناء.
وشرق  شمال  في  األهالي  من  الكثير  يزال  ال 
وهذا  )الحنة(  الحناء  بليلة  يحتفلون  سوريا 
الطقس من العادات الكردية المتأصلة وال يكتمل 
خطوة  فهو  دونه  من  التقليدي  الكردي  الزفاف 
متعارف عليها منذ سنوات عدة حيث يتم وضع 
الحناء على اليد اليمنى للعريسين بحضور عدد 
من  أغاني  النساء  وتردد  واألصدقاء  األهل  من 

التراث الكردي الشعبي.
 جميلة سعد الدين التي تجاوز عمرها 73 عاماً 
عادت بذاكرتها للوراء حين كانت ال تزال فتاة 
يافعة تحدثت باستفاضة لصحيفتنا عن ليلة الحنة 

ومما جاء في حديثها: »حين كنا نسمع بأن هناك 
العروس حتى  لبيت  الحنة نُسرع مع ذوينا  ليلة 
من دون دعوى نشارك العروس فرحتها نرقص 
العروس  ونغني«. ووضع »الحناء« على كف 
التجميل  ومستحضرات  مواد  من  سواها  دون 
والزينة، يعود سببه بأن هذه النبتة مباركة ولها 
المحلي،  الموروث  في  يرد  كما  طبية  فوائد 

لتبارك هذا الزواج.

ليلة الوداع

البعض  عند  الوداع  بليلة  الحناء  ليلة  وتسمى 
قبل  األخير  اليوم  يوافق  بالعروس  احتفال  وهو 
حفل الزفاف تحضر عائلة وصديقات العروس 
ويستمر االحتفال حتى ساعات متأخرة من الليل 
وسط غناء ورقصات جماعية وزغاريد ودموع 

على فراق العروس وفي الجهة األخرى يحتفل 
العريس كذلك مع عائلته.

روائح ال تزال محفورة يف ذاكريت

العروس  كانت  »حين  حديثها  جميلة  وتابعت 
النساء  كانت  األحمر  بثوبها  وتتمايل  ترقص 
وعيدان  بالشموع  المزين  الحناء  يحملن صحن 
تمتزج  الحناء  رائحة  وكانت  المشتعلة  البخور 
أزال  ال  رائعاً  البخور فيعطي مزيجاً  مع دخان 

أحتفظ به في مخيلتي«.
كما وكانت النساء يقدمَن هدايا رمزية للعروس 
في ليلتها األخيرة في منزل ذويها فهناك من كان 
خشبي  صندوق  وأخرى  قماش  قطعة  لها  يقدم 
العطورات  لها بعض  ومنهنَّ من كانوا يقدمون 
مع  الهدايا  هذه  لتبقى  يدوي  بشكل  المصنوعة 

بساطتها ذكرى جميلة.

الثوب األحمر والصحن املُزين 
عنوان ليلة الحنة

كما يتوجب على العروس ارتداء مالبس باللون 
األحمر فهكذا جرت العادة قديماً ووضع الحناء 
الملونة  والمناديل  بالشموع  مزين  صحن  في 

والرقص على األهازيج الشعبية.

ليلة الحناء وموجة العرصنة

 اليوم ترى البعض في شمال وشرق سوريا تخلوا 
عن هذه العادة بسبب الوضع االقتصادي وغالباً 
ما يسعى الجيل الجديد إلى تنظيم أعراس تُجاري 

العصر ولكن تجد هناك كثيرين وخصوصاً من 
يرغبون  وال  العادة  بهذه  متمسكين  السن  كبار 
وللمحافظة  االندثار  من  لحمايتها  عنها  بالتخلي 
على األصالة الكردية وإبقائها حية، قلت طقوس 
ليلة الحناء في مناطقنا في نهاية التسعينات من 
القرن الماضي ولكن اليوم تعود صدى هذه العادة 
إقبال كبير ومع حدوث بعض  الواجهة مع  إلى 
التغيرات البسيطة عليها لتواكب العصر وتدخل 
عليها بعض التفاصيل التي لم تكن موجودة في 

السابق و تفقد القليل من بساطتها.

سكان الريف األكرث متسكاً بهذا 
الُعرف

بهذه  كما ونجد أن المناطق الريفية أكثر تمسكاً 
العادة عن المدن الكبرى التي لم تتأثر بالعصرنة 
اآلونة  في  األعراس  تشهده  الذي  والتحديث 
األخيرة حيث أن ليلة الحنة عصية على النسيان 
في الريف وتعد من التقاليد الرئيسية في الزواج 

لديهم ولها قدسيتها.

صبري يوسف )أديب وتشكيلي سوري(

تقنيّاته  في  ُمبدع  سوري  نّحات  نعمان  إلياس 
المدن  إحدى  يبرود،  مواليد  المدهشة،  الفنّيّة 
الّرؤية  عميق  فنّان  دمشق،  لياسمين  المتاخمة 
والخيال، مترهبن للنحت والفّنِ واإلبداع. يمتلُك 
خيااًل جامًحا وأفكاًرا جديدة في كّلِ عمٍل ينحتُه 
ببراعِة فائقة، مرّكًزا على إزميله ومطرقته دون 
استعمال أيّة أدواٍت كهربائيّة، مستوحيًا من ثقافته 
منحوتاته  أفكار  والتّاريخي  الحضاري  وإرثه 
وتجلّياته الشَّاهقة بحرفيّة وشغٍف عاليَين، ينظُر 
إلى النّحت كحلٍم مفتوح على مرافئ الدّنيا، حيُث 
األوبرا  إلى  يستمع  وهو  طوال  لساعاٍت  يعمُل 
النّظير، كأنّه يريد  برهافٍة عالية وصبٍر منقطع 
أن يدخل أنغام الموسيقى إلى تقاطيع ومنحنيات 
إزميله موائمة ألنغام  إيقاعات  فتأتي  منحوتاته، 
األوبرا، كأنّه في رحلِة فرحٍ وعشٍق إبداعي ال 

يُضاهى. 
ينحُت أعماله بمتعٍة ال مثيل لها، وهذا ما قاده أن 
دًا مبهًرا في  يحقَِّق نجاًحا وحضوًرا متميًّزا وتفرُّ
تقنيّاته الّتي ابتكرها خالل رحلته البديعة في عالم 
وتجاربه  رؤاه  فضاءات  من  مستلهًما  النّحت، 
الفّن  وتاريخ  الفّنِ  في  العميقة  وثقافته  وخبراته 
موغلتَين  ثقافتَين  يمتلُك  فهو  والغربي؛  الشَّرقي 
فاستمدَّ  الّرصين،  واإلبداع  الفّنِ  أعماِق  في 
الفّنِ  لتاريخ  دراساته  من  التَّجلِّيات  من  الكثير 
ووادي  الّرافدين  بالد  لفنون  العميق  واطالعه 
النِّيل واإلغريق وعصر النّهضة والفّنِ العالمي، 
فولدت منحوتاته من رحِم خياٍل مجنّحٍ نحَو أرقى 
منائر اإلبداع، كأنّه جاء للحياة خصيًصا ليترجم 
المتربّعة  تفّرعاتها  بكّلِ  الفنّيّة  الخصوبة  هذه 
مرامي  على  المرفرفة  أجنحته  مساحات  على 
طموحاته الممتدّة من دنيا الشَّرق بكّلِ حضارته 

الغربيّة  بالحضارة  مروًرا  وثقافته،  وتراثه 
والعالميّة بآفاقها الّرحبة، مرّكًزا ومتشّربًا بفنون 
عصر النّهضة، ومغذّيًا تدفّقاته من ثقافته العميقة 
مستخلًصا  العصور،  كافّة  عبر  الفّنِ  تاريخ  في 
وآفاق  وخياله  وبعالمه  به  ا  خاصًّ أسلوبًا  لنفسه 
وولدت  ل،  األوَّ هدفه  اإلنسان  فجاء  رؤاه، 
كأنّها  خاّلقة  بطريقة  الكبيرة  ونُصبه  منحوتاته 
تنطُق شموًخا باهًرا؛ لما يحمله من آفاق رهيفة 
ومدهشة للغاية. يعمل بصبٍر طويل واستمراريّة 
ٍد وعناٍق  العطاء، كأنّه في حالِة توحُّ غارقة في 
مع إيقاعِ مطرقته ورهافِة إزميله وهو يسمُع إلى 

موسيقى األوبرا بشغٍف كبير. 
مراًرا صعدَ إلى جباِل يبرود في طفولته ممعنًا 
في  تشّكلْت  الّتي  يبرود  جبال  سلسلِة  في  النّظر 
الجبال  هذه  ترّسَخت  التّاج،  يشبه  ما  مرتفعاتها 
في ذاكرته إلى أن ظهرت تكويراتها في شموخِ 
منحوتاته الّتي نحتها وهو في أوجِ حنينِه لياسمين 

وتكبُر  الفنّان  يكبُر  يبرود.  ومرتفعاِت  الّشام 
طموحاته، وانشغاله بالطَّبيعة، بجماِل األشجاِر، 
با والشَّباب، ويتنامى شغفه  بألعاِب الطُّفولِة والّصِ
بالكتلة من خالِل اشتغاله مَع والِدِه بالنّجارة في 
باكورةِ عمره، كان حلمه شاهقًا لمتابعة دراساته 
ُكلِّيَّة الفنون  العليا في إيطاليا، وبعد تخّرجه من 
الجميلة بدمشق، تابع تسجيل دراساته للماجستير، 
في  دراساته  لمتابعة  تقدَّم  نفسه  الوقت  وفي 
دراسة  على  الموافقة  وجاءته  إيطاليا،  جامعات 
فقطع  إيطاليا،  في  كرارة  جامعة  في  النّحت 
العليا  دراساته  ليتابع  الماجستير  في  دراساته 
العالمي  والفن  والنّحت  الفّنِ  بالد  إيطاليا؛  في 

يوٍم  ِل  أوَّ في  هّوِ  بالزُّ وشعَر  ه  سرَّ وكم  العريق، 
روما،  شوارعِ  في  ويتمشَّى  إيطاليا  إلى  يصُل 
عاصمة النّحت والفّنِ البديعِ ويشاهدُ المنحوتات 
في الّشارعِ وجًها لوجه، متسائاًل بفرحٍ كبير: هل 
تاريخِ  كتِب  في  قرأته  ما  أرى  أن  المعقول  من 

الفن بأّمِ عيني على أرض الواقع؟! 
درَس بهّمة عالية وطموحٍ يالمُس شموَخ الجبال، 
ونجح بتفّوٍق، وقدّم بحثًا حوَل رحلته في النّحِت 
من الّشام إلى إيطاليا، والبديع في األمر أنَّه أثناء 
تخّرجه قال له المشرف على مشروع التّخرج: 
هذا  ه  فسرَّ آشوري،  وجه  تشبه  إلياس  يا  إنََّك 
التّشبيه؛ ألنّه من حضارة آشور وسومر وأّكاد 
الّشام وآرام،  الّرافدين، حضارة  بالد  وحضارة 

صين. حضارة الحرف األّول واإلبداع الرَّ

متعة العمل الحقيقية والدفء 
الصادق يف النحت

غامرة  بمتعٍة  نعمان  إلياس  النّحات  يشتغُل 
وأزاميله،  يديه  مستخدًما  المرمر،  حجِر  على 
معتبًرا  الكهربائيّة،  اآلالت  نهائيًّا  يستخدم  وال 
العمل بالمطرقة واإلزميل هو اإلحساس الدّافئ 
الّصادق الّذي يجمعه بعمله النّحتي؛ لهذا، يعمل 
يشتغُل  كَمن  يُضاهى  ال  بعشٍق  منحوتاته  على 
على األلماِس والذّهِب الخالِص. تهدهدُ ضربات 
دون  ويعمل  األوبرا،  موسيقى  إيقاعات  إزميله 
النّعيِم،  محراِب  في  كأنّه  طويلة  ساعاٍت  كلٍل 
في  الغزيرة  ومراميه  اإلنسان  على  مرّكًزا 
موضوعه  هو  اإلنساَن  أن  يرى  ألنّه  الحياةِ؛ 
جوهر  هو  اإلنسان  ألنَّ  النّحِت؛  في  األساسي 
عمله  جوهر  اآلخر  هو  يكون  ال  فِلَم  الحياة، 
الفنّي؟! وال تستهويه األعمال التّجريديّة؛ ألنّها ال 
تعكس أهدافنا ومشاعرنا وتطلُّعاتنا مثلما تعكسها 
والّرجل  المرأة  ينحت  ما  وغالبًا  الّشخوص، 
واألطفال، واألسرة. وعندما ينظر المشاهد إلى 
لكّلِ  معيَّن  أمام موضوع  أنّه  يالحظ  منحوتاته، 
منحوتة؛ حيث يرسُم منحوتته ضمن سياق أفكار 
معيّنة ويترجمها بطريقة مدهشة، وأجمل ما في 
المنحوتة،  حجر  من  جزًءا  يترك  أنّه  أعماله، 

فتبدو المنحوتة محفورة في قلب المرمر وتبدو 
جميلة للغاية ككتلة فنِّيّة بما تبقّى من الحجر على 
أطراف المنحوتة وتصبح إطاًرا فنِّيًا للمنحوتة، 
من  عمٍل  كّلِ  من  ينتهي  عندما  هّوِ  بالزُّ ويشعُر 

أعماله. 
شاعًرا  يبدو  منحوتاته،  في  كبير  باٌع  للمرأةِ 
ينحتها بطريقٍة شاعريّة  المرأة،  نْحِت  بديعًا في 
كعاشقة،  كأٍُمّ،  كملكة،  تبدو  مبهرة،  رومانسيّة 
كحبيبة في أوج حنينها لحبيبها، كمبدعة، كإنسانة 
أشعُر  بهائها.  بكّلِ  الحياة  موسيقى  كأنّها  جميلة 
أمام عاشق شاعري  أنّني  منحوتاته  أشاهد  وأنا 
من  ويبدو  المرأة،  بهاء  تجاه  اإلحساس  رهيف 
فريدة من  لديه طاقات عشقيّة  أنَّ  أعماله  خالل 
والّتي  )المرأة(  الجميل  الكائن  هذا  تجاه  نوعها 
وهديّة  األرض  على  اإلنسان  جنّة  وكأنّها  تبدو 
بطريقٍة  بهائها  تفاصيل  ينحت  ولهذا  الهدايا؛ 

انسيابيّة متفّردة! 
عبر  يجدُ  ألنّهُ  ومشاعِرِه؛  جوارِحِه  بكّلِ  ينحُت 
إلى أقصى مرامي اإلبداع؛  التَّّواقة  ذاته  النّحت 
ألنَّ النّحَت هو هدفه األّول واألخير في الحياة، 
لهذا يصبُّ كّل تجلِّياته بلذّة ومتعة غير مسبوقة، 
في  وكأنّهُ  التّفاصيل  أدّقِ  في  غائًصا  نراهُ  لهذا 
في  انغماسه  خالَل  للروحِ  مبهجٍة  حلميٍّة  رحلٍة 
بكّلِ  طوياًل  فيستمرُّ  الفنّيّة،  منحوتاته  تشكيل 
ألنّهُ  ملٍل؛  أو  كلٍل  أي  يراوده  أن  دون  شغٍف 
يستمدُّ طاقاته باستمراريّة حاذقة كي ينفِّذَ برامجه 
أوجِ  في  وهو  عمله  ويواظب  الفنّيّة  ومشاريعه 
لياقته وصفاء ذهنِِه وقدراته في ترجمِة مشاعِرِه 

الخاّلقة. 
كونيّة  لغة  للفّنِ  أن  نعمان  إلياس  النّحات  يرى 
تقدُّم  مقياس  وهو  العالم،  فنون  بقيّة  مع  تتعانُق 
البالد واستنهاض الحضارات اإلنسانيّة في سائر 
أنحاء المعمورة، محاواًل أن يبدع أرقى ما لديه؛ 
كي يقدََّم األجمل، ويبيَِّن لآلخر أنّنا كنّا وما نزال 
أصحاب حضارات فنِّيّة وثقافيّة وفكريّة شاهقة، 
بالمشاركة  والفنّانات  بالفنّانين  اللِّقاء  إلى  ويميل 
يتبادلوا  كي  الدَّوليّة؛  والمعارض  الملتقيات  في 
على  بعضهم  ويطلع  والتِّقنيّة،  الفنّيّة  الخبرات 
أعمال بعض، وكل هذا يُسهم في رفع وتعميق 

مستوى الفنّان. 

شعَر ببهجة وفوز غير مسبوق وهو يشارك في 
دل  بينالي  في  باألرجنتين عام )2012(  ملتقى 
تشاكو ضمن مسابقة مباشرة، وكان يحضر آالف 
َت الجمهور على أجمل  المشاهدين يوميًّا، وصوَّ
الجمهور،  تصويت  بجائزة  ففاز  نحتي،  عمل 
ألنّها  الجوائز؛  أرقى  من  الجائزة  هذه  معتبًرا 
نبعت من الجمهور وهو يعمل المنحوتة أمامهم، 
كما حقََّق فوًزا آخر في متلقيات أخرى بتصويت 
الجمهور، وهذا يدلُّ على نجاحه الباهر، وتحقيق 
والمشاركات،  المشاركين  الفنّانين  بين  األجمل 
عن  وتقدًُّما  وحضوًرا  وفوًزا  نجاًحا  حقَّق  وقد 
معارضه  في  والفنّانات  الفنَّانين  من  الكثير 
الدَّوليّة،  الملتقيات  من  العديد  في  ومشاركاته 
والنّصب  الصُّروح  من  العديد  في  شارك  كما 
عواصم  من  الكثير  في  كبيٍر  بنجاحٍ  التّذكاريّة 

ومدن العالم.
يبرود،  ابن  نعمان  إلياس  المبدع  النّّحات  قدَّم 
ومعارضه  ملتقياته  في  عالميّة  نحتيّة  أعمااًل 
سجّلِ  في  اسمه  وخلَّد  والجماعيّة،  الفرديّة 
عاليًا  سوريا  اسم  ورفع  العالميِّين،  المبدعين 
كفنّان آٍت من معقل الفنون ومكمن الحضارات 
الّتي قدّمت عبر تاريخها الموغل في القدم، أبدع 
ترجم  قد  يكون  وبهذا  للعالم،  اإلنسان  يقدّمه  ما 
أمُّ  كانت وستبقى  أنَّ سوريا  الواقع  على أرض 
واللَّوِن  والنّحِت  اإلبداعِ  ومنبع  الحضاراِت، 
ترفرُف  والجماِل.  والحرِف  والّضوِء  واإليقاعِ 
نَحَت  وقد  المبدعين،  وخياِل  الحلِم  معراجِ  في 
باخضراِر  معبّقةً  منحوتةً  إبداعه  عبر  سوريا 
الحنطة والعطاءات الخاّلقة وهي تشمُخ بمبدعيها 

بمختلف تجلِّياتهم أمام العالم أجمع! 
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بدء تسليم بذار القمح للفالحين وقسم التشغيل والري 
يطالب الفالحين في االلتزام بالخطة الزراعية

ما أسباب تذبذب أسعار الفروج في قامشلو..؟!

»سياسة التجويع والحصار«.. لم ُتثِمر في الّنيل من إرادة الشعب المقاوم

في ذكرى العدوان التركي.. يجب إدانته وخيار العودة حتمي 
بمقاومة الشعوب السورية

حياتنا قنابل...شو عم يصير؟

إنجاح  في  للمساهمة   - عبد هللا  المهند  الرقة/ 
الزراعة  لجنة  القادم  الشتوي  الموسم  ودعم 
في  الزراعي  المجتمع  تطوير  وشركة  والري 
كبيرة  جهوًدا  يبذلون  المدني  الرقة  مجلس 
المنطقة، حيث بدأت  الزراعة في  في قطاعات 
البئر  لمرخصي  المدعوم  القمح  بذار  بتسليم 
الفالحية  والجمعيات  والمحركات  االرتوازي 

للموسم الزراعي الشتوي 2022 ـ 2021.

منذ بداية الشهر الماضي افتتحت لجنة الزراعة 
مع  بالتعاون  الفالحين  أمام  الترخيص  باب 
الجمعيات الفالحية التي تمثل الفالحين في الرقة 
المجتمع  تطوير  شركة  مع  وبالتنسيق  وريفها 

الزراعي بالرقة.
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد  هذا  وفي 
بالرئيس المشترك في شركة التطوير الزراعي 
التراخيص  منح  »بعد  قال:  الذي  العلي  أحمد 
لجنة  باشرت  الماضية،  األيام  خالل  للفالحين 
الفالحون بذار  الزراعي تسليم  المجتمع  تطوير 
رخصته  حسب  كل  والمعقم  المغربل  القمح 
سيستلمه  الذي  والمازوت  السماد  باستثناء 
طريق  عن  القادمة  الفترة  خالل  المزارعين 

مديرية المحروقات«.
وتابع العلي: »وضعت لجنة الزراعة في وقت 
سابق خطة لدعم الفالحين حسب الرخصة التي 
تشمل دعم أسعار األسمدة والبذور والمحروقات 
يسلم  حيث  رخصته  حسب  كل  للمزارعين 

دونم  لكل  القمح  بذار  من  كغ   35 المزارع 
وبسعر 1200 ليرة للكيلو الواحد، ودعم كل بئر 
الواحدة كأعلى  للرخصة  ارتوازي بخمسة طن 

سقف«.
سيتم  القادم  األسبوع  »خالل  العلي:  ونوه 
الفالحية،  للجمعيات  الفوسفاتي  السماد  توزيع 
ويوجد تأخير بتسليم الجمعيات بسبب إجراءات 
الزراعة  ولجنة  الفالحين  اتحاد  بين  التراخيص 
التطوير  وشركة  جماعية  الرخص  هذه  كون 
المستحقات  كافة  للتوزيع  وجاهزة  مستعدة 

للجمعيات والفالحين«.
وأشار العلي: »يمكن تسليم الفالح بشكل إفرادي 
الفالحية  الجمعية  من  المستلم  الجدول  حسب 
لشركة تطوير المجتمع الزراعي بحسب االسم 
للتجمعات  وتالفياً  للترخيص،  المحددة  والكمية 
كافة  تسليم  نحاول  كورونا  أزمة  ظل  في 
المستحقات للفالحين عبر الجمعيات الفالحية«.

التوزيع  ومراكز  الموجودة  األصناف  وعن 

الطري  البذار  من  صنفين  »يوجد  العلي:  بيّن 
والقاسي/ دوما، ودوما واحد، وشام أربعة، وشام 
مركز  من  تكون حصًر  التوزيع  ومراكز  ستة/ 
حال  وفي  الرقة،  غرب  شمال  كبش  مزرعة 
مركزين  فتح  يمكن  التسليم  على  ضغط  وجود 
شركة  في  ومركز  كبش  مركز  وتسليم  أستالم 

التطوير الزراعي«.
والجاهزة  المغربلة  »الكميات  العلي:  وأختتم 
للتسليم في مدينة الرقة تبلغ /5000/ طن، وفي 
حال حصول نقص في كمية البذار يمكن استيراد 
بذار القمح من مكتب إكثار البذار في الجزيرة، 
سماد  الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  وتدعم 

سوبر فوسفات والسماد اآلزوتي والبذار«.
مكتب  في  التشغيل  قسم  رئيس  جهته  ومن 
الزراعة والري التابع لمجلس الرقة المدني شيخ 
عقد  تم  يقارب شهر  ما  »منذ  قال:  الخليل  نبيل 
وطلبوا  المنطقة،  في  السدود  إدارة  مع  اجتماع 
بالعمل على تخفيض استهالك المياه لكل منطقة، 

متر   50 وريفها  الرقة  مدينة  إعطاء  تم  حيث 
مكعب بدالً من 81 متر مكعب«.

وأضاف الخليل: »هذه الكمية ال تكفي للمساحات 
الصيفية كون  الزراعية  بالمحاصيل  المزروعة 
المزارعين لم يتقيدوا بالخطة الزراعية«. مبيّناً 
نحو 92  تبلغ  الرقة  في  المروية  المساحات  أن 
المحافظة  أجل  من  خطة  وضعنا  هكتار،  ألف 
عن  خروجها  وعدم  البحيرات  مخزون  على 

الخدمة«.
باستنزاف  االستمرار  »وإن  الخليل:  ونّوه 
عن  الفرات  سد  بحيرة  بخروج  ينذر  المخزون 
الطبيعي  المخزون  وإن  شهر،  خالل  الخدمة 
واألساسي لبحيرة سد الفرات يبلغ 14 مليار متر 
 9.600 يبلغ  الحالي  المخزون  ولكن  مكعب، 

مليار متر مكعب، وفي حال استنزاف المخزون 
كارثة  وسنواجه  الخدمة،  عن  السد  سيخرج 

كبيرة«.
إلى  المعنية  والجهات  الفالحين  الخليل  ودعا 
القادم،  الشتوي  للموسم  الزراعية  بالخطة  التقيد 

وخاصةً موسم القمح االستراتيجي«.
وفي الختام ناشد الخليل المنظمات الدولية واألمم 
دولة  على  بالضغط  أجمع  العالم  ودول  المتحدة 
مستحقاتها  سوريا  إلعطاء  التركي  االحتالل 
إذا  ألنه  األزمة،  لهذه  حل  وإيجاد  المياه،  من 
كارثة  هناك  ستكون  العمل  لهذا  حد  يوضع  لم 

إنسانية وزراعية في سوريا عامة«.

أسعار  تذبذبت  - مؤخراً  هيبو  ريوان  قامشلو/ 
في  واالنخفاض  االرتفاع  بين  الفروج  لحم 
مدينة قامشلو ألسباب عديدة يوضحها بائعوها، 
السورية  الليرة  صرف  سعر  انخفاض  أبرزها 
الكلي  الحظر  وتأثير  األجنبية  العمالت  مقابل 

على العرض والطلب، وزيادة التكاليف. 

تشهد األسواق بشكٍل عام غالء في األسعار وال 
سيما سعر لحم الفروج ومن أحد أسباب ارتفاعه 
استمرار انخفاض سعر صرف الليرة السورية 
مقابل العمالت األجنبية، وأجور النقل والجمارك 
والعلف، وضعف اإلمكانات المادية ألصحابها، 
انتشار  في  تسببت  التي  األمطار  هطول  وقلة 
في  قل  ذلك  ونتيجة  المداجن،  في  األمراض 
اآلونة األخيرة إقبال األهالي على شراء الفروج 
بسبب االرتفاع الجنوني في األسعار، حتى بات 

حلماً للطبقة ذات الدخل المحدود، واآلن في ظل 
الفروج  سعر  في  انخفاضاً  نشهد  الكلي  الحظر 
حيث  الماضية،  بالفترة  مقارنةً  انخفض  الذي 
وصل سعره لـ 6000  آالف ل.س في األسبوع 
غرام 4700  الكيلو  فسعر  اآلن  أما  المنصرم، 
تجاوز  التراجع  نسبة  أن  لنالحظ  تقريباً  ل.س، 
الواحد، وهذه األسعار متفاوتة  للكيلو  ألف ليرة 

بين يوم وآخر.  
لحم  أسعار  وانخفاض  ارتفاع  أسباب  وحول 
محالت  أصحاب  بأحد  صحيفتنا  التقت  الفروج 
يملك  وأيضاً  محمد«  بشير  »فراس  الفروج 
الرئيسية  األسباب  قال: »إن  قامشلو  في  مدجنة 
في انخفاض سعر الفروج في اآلونة األخيرة هو 
الحظر الكلي على شمال وشرق سوريا وتوقف 
الطلب من قبل المطاعم، وزيادة العرض، كذلك 
الفروج  مربو  تدفع  لألعالف  الباهظة  التكلفة 

في  الخسارة  وحتى  التكلفة  بسعر  للبيع  أحياناً 
أحياناً أخرى«.

يزن  الذي  الواحد  الفروج  »إن  محمد:  وأكمل 
حوالي كيلوين ونصف يستهلك أربعة كيلو من 
حوالي  تستغرق  التي  تربيته  فترة  العلف خالل 
توثر  الجو  تقلبات  كذلك  يوماً،  وأربعين  خمسة 

على إنتاج المداجن المحلية«. 
تركيا  من  الفروج  استيراد  يتم  إنه  موضحاً   
تلك  في  األسعار  حسب  والرقة  ومنبج  والباب 
الجوية  الظروف  بحسب  تختلف  المناطق وهي 
التعرفة  وتكلفة  الجو،  وطبيعة  والموسمية 

الجمركية وأجور النقل.
فراس محمد أشار إلى الدعم المقدم لهم من قبل 
الفروج  وصيصان  المفاقس  من  الذاتية  اإلدارة 
هيمو  في  موجودة  وهي  الجزيرة  إقليم  في 
والحسكة، ولكن الكمية ال تغطي حاجة المنطقة، 

الفروج،  من   %20  ,  10 يقارب  ما  تغطي  بل 
ويتم بيع الصوص بـ/ 55 سنت/ أي ما يقارب 
1900ليرة، بينما يبلغ سعر الصوص المستورد 
بملغ  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  خارج  من 
والعلف  سورية،  ليرة   2800 أي  /80سنت/ 
المستورد يصل 530 دوالر بينما توفره اإلدارة 

بمبلغ 470 دوالر للطن الواحد وأيضاً ال تغطي 
حاجة المنطقة. 

مساعدة  أن  على  محمد  فراس  أكد  الختام  في 
اإلمكانات  ضمن  جيدة  للمربين  الذاتية  اإلدارة 
علف  من  المداجن  متطلبات  وتأمين  المتوفرة، 

وبيوض ومفاقس وتوفير مستلزماتها.

الحصار  الشهباء  في  عفرين  مهجرو  يقاوم 
فيما  دمشق،  حكومة  قبل  من  عليهم  المفروض 
يقول عضو في المجلس الرئاسي بمجلس سوريا 
الديمقراطية أن الحصار لم يكسر إرادة الشعب 
لغة  تغليب  إلى  دمشق  حكومة  داعيًا  المقاوم، 

الحوار بداًل عن الحصار.
االحتالل  جانب  إلى  دمشق  حكومة  تحاصر 
الجهات،  كافة  من  الشهباء  مقاطعة  التركي 
وتغلق جميع منافذ الحياة إلى المنطقة، حيث تمنع 
لحكومة دمشق، دخول  التابعة  األمنية  األجهزة 
إلى  والمحروقات  الطبية  والمستلزمات  األدوية 
أمام  الطرق  إغالق  إلى  باإلضافة  المنطقة، 

الحاالت اإلنسانية.
التي  االتحادية  وروسيا  دمشق  حكومة  وتسعى 
جعلت زمام األمور بيدها في سوريا، بشتى السبل 
إلى إلهاء األهالي وجعل تفكيرهم محصوًرا فقط 
بتأمين لقمة العيش، وكسر المقاومة التي يبدونها 
على الرغم من الظروف الصعبة في المخيمات 

والمنازل شبه المدمرة.

القوانني الدولية تحظر.. وحكومة 

دمشق تطبق

الدولي  القانون  يحظر  القانونية،  الناحية  ومن 
اإلنساني لعام 1977 تجويع المدنيين أو ممارسة 
اإلضافيين  البروتوكولين  في  التجويع  سياسة 
والبرتوكول   )1(  54 المادة  من   1977 لعام 
البروتوكول  من   14 المادة  األول،  اإلضافي 

اإلضافي الثاني.
وينص قانون روما األساسي على أن االستخدام 
من  أسلوبًا  باعتباره  المدنيين  لتجويع  المتعمد 

أساليب الحرب بل وجريمة حرب.

سياسة )قوت وال متوت(!

تموت(  )قوت وال  وتتّبع حكومة دمشق سياسة 
بحق مهّجري عفرين وأهالي عفرين، من خالل 
كل  مرة  الغذائية  والمواد  المحروقات  تمرير 
شهرين وبكميات ال تكفي حاجة األهالي، لجعلهم 

يرضخون لسياساتها الخبيثة.
المحروقات  لجنة  في  المسؤولين  وبحسب 

من  األهالي  احتياجات  فإن  عفرين،  إلقليم 
يوم 60  أو 15  أيام  كل 10  المحروقات  مواد 
صهريًجا، لكن حكومة دمشق ال تمرر سوى 20 

صهريًجا كل شهرين.
الشهباء  مقاطعة  في  المازوت  لتر  سعر  وبلغ 
وسعر   ،5000 بـ  والبنزين  ُوِجد،  إن   3500
ليرة سورية، ما شكل  ألف  الغاز 85  أسطوانة 

عبئًا كبيًرا على مهّجري عفرين.

سياسة التجويع والحصار لن 
تكرس إرادة الشعب املقاوم

سوريا  مجلس  في  الرئاسية  الهيئة  عضو 
سياسة  أن  أكد  حسين،  محمد  الديمقراطية 
بحق  دمشق  حكومة  تمارسها  التي  التجويع 
إرادة  تكسر  لن  الشهباء  في  عفرين  مهّجري 
السياسة  هذه  أن  إلى  مشيًرا  المقاوم،  الشعب 

»فشلت تاريخيًّا، في إركاع الشعوب«.
إن  هاوار  لوكالة  حديثه  في  حسين  وقال 
هو  عام  بشكل  سوريا  على  المطبق  »الحصار 

من قبل الدول الراعية لألزمة السورية، وعلى 
مناطق شمال وشرق سوريا وباألخص مناطق 

الشهباء من قبل حكومة دمشق«.
سوريا  وشرق  شمال  أهالي  أن  حسين  وأكد 
يتعرضون للكثير من سياسات التهميش، قائاًل: 
سياسة  ضمن  من  هي  التهميش  سياسة  »إن 
التجويع، وكذلك التهميش السياسي واالقتصادي 
ماليين  خمسة  قرار  فتهميش  واالجتماعي، 
الحوار  عن  سوريا  وشرق  شمال  في  مواطن 
السياسي يأتي ضمن سياسات التجويع للمنطقة«.
وأوضح حسين أن حكومة دمشق وداعميها، في 
أرادت،  إن  الحل  بيدها  التي  روسيا  إلى  إشارة 
المطبق  الحصار  من  دمشق  حكومة  »تهدف 
الشعب  قرار  سلب  إلى  المناطق  هذه  على 
السياسي وجعل تفكيره محصوًرا فقط في تأمين 

لقمة العيش«.
في  تأتي  التجويع  سياسة  أن  حسين  ويرى 
مآربها  لتنفيذ  الجهات  بعض  سياسات  خدمة 
في  كاماًل،  السياسي  القرار  على  الحصول  في 
عام  قبل  ما  إلى  الوضع  إعادة  منها  محاولة 
2011 وهذه السياسات ال تنسجم مع القرارات 

والقوانين الدولية والمجتمع الدولي«.

الحوار هو السبيل للخروج من 
األزمات

مجلس  في  الرئاسي  المجلس  عضو  وتطرق   
سوريا الديمقراطية محمد حسين في نهاية حديثه 
من  للخروج  الحوار  إلى  دمشق  حكومة  لدعوة 
أزمتها وقال »إن أرادت حكومة دمشق الخروج 
مع  الحوار  في  البدء  عليها  فيجب  أزمتها  من 
الشعب بداًل عن تطبيق الحصار، منوًها إلى أن 
الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من األزمات 

وليس الحصار والتجويع«.

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ التاسع من شهر 
تشرين األول من عام 2019 هو تاريخ ال يكاد 
يُفارق مهجري مخيم كري سبي كيف...؟، وهو 
السورية  الشعوب  ومآسي  مأساتهم،  سبب  ما 
التي كادت أن تخرج من معاناتها بعد سنوات 
عجاف لوال العدوان األخير على مناطق شمال 
وشرق سوريا الذي فتح مرحلة من الصراعات 
االستعمارية  سياسته  تطبيق  بهدف  والحروب 

على األرض السوريّة.

تل  مقاطعة  لمناطق  ومرتزقتها  تركيا  باحتالل 
أبيض/ كري سبي، وسري كانيه المحتلة حولتها 
لمالذ آمن للمرتزقة، وارتكاب أبشع الممارسات 
وبعد  األصليين،  سكانها  من  تبقى  من  بحق 
الجيش  شنه  الذي  التركي  العدوان  على  عامين 
مرأى  على  لها  التابعين  والمرتزقة  التركي 
حيال  الصمت  التزام  الذي  الدولي  المجتمع  من 
المستوى  على  كارثية  نتائج  خلّف  العدوان، 
اإلنساني واالقتصادي بالنسبة لألهالي المقاطعة 
ألف   100 الـ  يقارب  ما  ُهجر  حيث  المحتلة، 
طالتها  التي  الحبوب  مخازن  ونهبت  مواطن، 
أيادي المرتزقة كـصوامع )الدهليز ـ الصخرات 
صوامع  وإخراج  الجفجي(،  ـ   الشركراك  ـ 
الخدمة  عن  علي(  غز  ـ  عيسى  عين  )مشيرفة 
العسكرية  القواعد  من  المستمر  القصف  بسبب 
سبب  مما  والمرتزقة  المحتل  التركي  للجيش 
وتسرب  الصوامع،  خاليا  في  فادحة  أضرار 

الحبوب عبرها، وتعرضها للتلف نتيجة ذلك.
مدارس  أغلب  التعليمي خرجت  الصعيد  وعلى 
المقاطعة المحتلة عن الخدمة نتيجة االستهداف 
المباشر لها، فيما عمدت الدولة التركية المحتلة 
وما يُعرف بـ )المجلس المحلي( على افتتاح عدد 
التركية،  اللغة  تدريس  وفرض  المدارس،  من 
اتخذت من عدد  فيما  لها،  يتبع  تعليمي  ومنهاج 
خطوط  طول  على  المتواجدة  المدارس  من 

خاللها  من  تمارس  عسكرية  قواعد  التماس 
عدوانها شبه اليومي على قرى ريف كري سبي 
والطريق  عيسى،  عين  ناحية  وريف  الغربي، 
)مجزرة  كـ  المجازر  وارتكاب   ،m4 الدولي 
والثانية(،  األولى  الدبس  مجزرة  ـ  الصفاوية 

واستهداف القرى اآلهلة بالسكان. 
وبهذا الصدد جدد مهجرون بمخيم مهجري كري 
سبي التأكيد على خيار العودة اآلمنة إلى مناطقهم 
وقراهم التي ُهجروا منها بسبب العدوان التركي 
يقول المهجر محمد شكري )لروناهي(: »دخلت 
عقدي الثامن من العمر، ولم أترك بيتي وأرضي 
قط طوال فترة حياتي، ولكن بعد العدوان الذي 
التركي على مناطق شمال وشرق  المحتل  شنه 
سوريا اضطررت وعائلتي للخروج من ديارنا 
العودة  من  الزمان  وإن طال  بد  لذلك ال  عنوةً، 
بد  وال  منها،  ُهجرنا  التي  وقرانا  بيوتنا  إلى 

للمحتل من الخروج منها صاغراً«.
في  ينتابنا  ديارنا  إلى  العودة  »هاجس  وأردف: 
كل لحظة، وما تسعى اليه الدولة التركية المحتلة 
هو احتالل األراضي السورية، واقتطاع المزيد 
التآمر  بسبب  منها  أجزاء  اقتطعت  أن  بعد  منها 
ُمورست  التي  وشعوبنا  بالدنا  على  الدولي، 
بحقها أبشع الجرائم على يد أسالفهم العثمانيين، 
لذلك هناك تجديد لهذه السياسة، ونحن صامدون 
وسنقاوم ما بقينا أحياء، ومصّرون على العودة 

ال محالة«.
واختتم شكري حديثه بالتأكيد على خيار المقاومة 
وتكاتف كافة الشعوب السورية )عرب ـ كرد ـ 
أرمن ....( مع بعضهم البعض، لردع المحتل، 

وضمان العودة الحتمية.
من جانبها نددت المهجرة فاطم الموسى بالصمت 
الدولي حيال الوضع الراهن الذي فرضه المحتل 
التركي بترسانته العسكرية الهمجية على أهالي 
المناطق المحتلة كـ )كري سبي ـ سري كانيه( 
غير  وضع  بأنه  ُمؤكدةً  التهجير،  مخيمات  في 
طبيعي، والمواطن السوري مكانه الطبيعي هو 
أرضه وبيته، »بالتالي يجب أن يتحمل المجتمع 
األخضر  الضوء  أعطت  التي  والدول  الدولي 
مسؤولياتها،  األول  تشرين  من  التاسع  لعدوان 
وضمان العودة اآلمنة للمهجرين إلى ديارهم«.

المعنية  الجهات  كافة  فاطم  المهجرة  وحّضت 
التركية  الدولة  بمحاسبة  الدولي  المستوى  على 
السورية  الشعوب  بحق  جرائمها  على  المحتلة 
واإلقرار  المحتلة،  السورية  األراضي  كافة  في 

بالمجازر التي ارتكبتها.
خيار  على  بالتأكيد  حديثها  المهجرة  وأنهت 
المقاومة، والوقوف مع القوات التي دافعت عن 
الديمقراطية(،  سوريا  )قوات  المنطقة  شعوب 
من  إلخراجه  التركي  المحتل  ضد  والتصعيد 

األراضي السورية المحتلة. 

روناهي/ قامشلو ـ يبدو موضة القنابل باتت 
حكومة  سيطرة  مناطق  في  األيام  هذه  الدارجة 
أمور  قادرة لضبط  والتي أصبحت غير  دمشق 
المناطق التي تسيطر عليها، وبات كل من ينزعج 
يرمي قنبلة على اآلخر، في حوادث وأصبحت 

موضع سخرية واستهجان من السوريين.
منذ عام  مناطق سيطرة حكومة دمشق  وتعاني 
قتل  من  يومية  هذا حوادث  يومنا  وإلى   2011
النهب  عمليات  غير  هذا  واغتياالت  وانتقام 
والسلب، ولكن ما بات يقلق السوريين كثيراً في 
هذه األيام أن يكن الشخص ماشياً بأمان هللا ويجد 
االنزعاج بسبب خالف مع  تملكه  فجأةً شخصاً 

آخر ليرمي قنبلة ويتسبب بزهق أرواحهم.
في  الدحاديل  الماضي شهد حي  األربعاء  ويوم 
دمشق حادثة جديدة كانت عبر رمي قنبلة خلفت 

على أثرها جرح ثمانية أشخاص. 
التابعة لحكومة دمشق  الداخلية  وبحسب وزارة 
في منشور على فيسبوك إن المدعو /محمد. ب/ 
بالقرب  الدحاديل  بحي  قـنبلة  رمي  على  أقدم 
من جامع اإلصالح بدمشق، وذلك إثر خالفات 
ثمانية  نتج عنها إصابة  .غ/  /محمد  المدعو  مع 
ثم الذ  بالمكان، ومن  أشخاص كانوا متواجدين 

بالفرار مباشرةً خارج الحي إلى جهة مجهولة.
الساحل  في  طرطوس  مدينة  شهدت  أيام  وقبل 
نوعها  من  الثالثة  وهي  جديد  حادثة  السوري 
انطالق  محطة  في  وذلك  المدينة،  بنفس 
الشرطة  أفراد  بتهدد  قام شاب  الحافالت، حيث 
التابعة لحكومة دمشق بقنبلة، وذلك حين حاولوا 
القبض عليه بعد شكوى من فتاة تعرض لها مع 

زميله. 
ناطقة  رسمية  وكالة  وهي  سانا  وكالة  ونقلت 
باسم حكومة دمشق عن رئيس قسم الشرطة في 
فتاة  أن  الياس«  »فادي  بطرطوس  الكراجات 
وحين  وأزعجاها،  الحقاها  شابين  ضد  اشتكت 
أشهر  عليهما،  القبض  إلقاء  القسم  أفراد  حاول 

الكراج«،  في  بتفجيرها  »وهدد  قنبلة  أحدهما 
حاولوا  الشرطة  أفراد  أن  إلى  الياس  وأشار 
لحدوث  تالفياً  الكراج،  خارج  إلى  استدراجهما 

أي انفجار وسقوط ضحايا.
وخالل ذلك قام الشاب برمي القنبلة في األراضي 
الزراعية المجاورة للكراج فيما تمكن اآلخر من 

الفرار، حسب الوكالة.

الحوار بالقنابل

مؤخراً،  القنابل  استخدام  حوادث  أبرز  أما 
فكانت تلك التي حصلت أمام القصر العدلي في 
الماضي،  أيلول  شهر  من   23 في  طرطوس، 
وهدد  قنبلة  أمان  صمام  بنزع  رجل  قام  حين 
وتودي  تنفجر  أن  قبل  المحامي،  زوجته  شقيق 

بحياة ثالثة أشخاص، وجرح 13 آخرين.
في  العزيزية  منطقة  وفي  أيام،  بثالثة  وبعدها 
حلب، أشهر أحد المطلوبين بجرم السلب بالعنف 
التابعة  للشرطة  دورية  على  قنبلة  والسرقة 
أن  إال  أمانها،  صمام  ونزع  دمشق،  لحكومة 
الداخلية  وزارة  ذكرت  ما  وبحسب  الدورية، 
التابعة لحكومة دمشق في حينه، أنها تمكنت من 
يده،  من  القنبلة  وسحب  الموقف  على  السيطرة 

دون أن يسفر الحادث عن ضحايا.
منطقة  شهدت  المنصرم  أيلول  شهر   28 وفي 
إذ  جديدة  حادثة  دمشق،  ريف  في  عيشة  نهر 
قام شخص برمي قنبلة أمام منزل والد زوجته، 
ووالدتها،  شقيقتها  وإصابة  وفاتها،  إلى  أدى  ما 

إضافة إلى سبعة أشخاص كانوا في المكان.
شهدت  األول  تشرين  شهر  من  الثاني  وفي 
أب  أقدم  إذ  أخرى،  حادثة  طرطوس  محافظة 
عائلية«  خالفات  »إثر  قنبلتين  رمي  على 
منطقة  في  الجاش،  عين  قرية  في  منزله  على 
والثانية  النوم،  غرفة  األولى ضمن  الدريكيش، 
خارج المنزل، ما أدى إلى إصابة ابنه )20عاماً( 

وابنته )18عاماً(.

سخرية وامتعاض عىل ما يحصل

وبعد زيادة حاالت رمي القنابل واستخدمها في 
على  السوريين  تداول  والخالفات  المشاكل  حل 
شبكات التواصل االجتماعي ردود أفعال مختلفة 
ما  تستهجن  وأخرى  السخرية  من  بنوع  ومنها 

يحدث، ومنها:
)وزعولنا القنابل عبر »البطاقة الذكية«(.

»في إيطاليا نزعوا أسلحة الصيد من يد اإلنسان 
تنزع  متى  الحيوانات  تموت  ال  كي  وأتلفوها 
يموت  ال  كي  الحيوانات  أيدي  من  األسلحة 

اإلنسان«.
»صارت موضة«.

طرطوس  مع  المنافسة  تدخل  دمشق  »وأخيراً 
واأللقية برمي القنابل«.

عادي  بس  بشورت.  مؤسسة  ندخل  »ممنوع 
نحمل قنابل«.

»عندما يكون السالح متوفراً أكثر من الخبز هذه 
هي النتيجة«

بحل  الصواريخ  استخدام  نشهد  »ربما 
الخالفات«.

مؤرشات خطرية

تصاعد موجة الحوادث من هذا النوع توحي بأن 
الحياة  أصبحت  دمشق  حكومة  سيطرة  مناطق 
المرتبة  في  سوريا  جاءت  حيث  كارثية،  فيها 
األولى عربياً، والتاسعة عالمياً، في قائمة الدول 
 ،2021 لعام  الجريمة  معدل  بارتفاع  العربية 
حسبما ذكر موقع متخصص بمؤشرات الجريمة 

حول العالم في بداية )شباط( الماضي.
واحتلت دمشق العاصمة المرتبة الثانية بارتفاع 
ووفقاً  اآلسيوية،  الدول  في  الجريمة  معدل 
للموقع، بينما تعد سوريا من الدول التي يسجل 
سجلت  إذ  عالياً،  مستوى  الجريمة  مؤشر  فيها 
حين  في  نقطة،  أصل 120  من  نقطة   68.09

انخفض مؤشر األمان إلى %31.91.
وذكر رئيس الطبابة الشرعية في مناطق سيطرة 
محلية،  إلذاعة  حجو،  زاهر  دمشق،  حكومة 
أكثر من  أن  الماضي،  منتصف )حزيران(  في 
50 حالة وفاة سببها الجرائم ُسجلت في سوريا 
خالل 35 يوماً، بدءاً من أول وحتى 5 )تموز( 
الماضي، ووصف شهر تموز الماضي بـ«األكثر 

دموية من حيث عدد الجرائم المسجلة«.
بينما يذكر خبير اجتماعي، لـ»الشرق األوسط«، 
بإطالق  تحصل  ما  عادةً  القتل  جرائم  أن 
الخنق  أو  حادة  أدوات  باستخدام  أو  الرصاص 

والتسميم. 
بأنه  ارتكابها،  في  القنابل  استخدام  ويصف 
»تطور الفت ألساليب تنفيذ الجرائم، وهو أمر 
السالح  يمتلكون  من  انفالت  إلى  يشير  خطير 
واستهتارهم أكثر بأرواح الناس، في ظل عجز 
السالح«.  انتشار  ظاهرة  إنهاء  عن  الحكومة 
تسيطر  منها  مناطق  ثالث  إلى  سوريا  وتنقسم 
فيها  األمنية  واألوضاع  دمشق  حكومة  عليها 
مناطق  في  وخاصةً  أمني  فلتان  وسط  مزرية 
الساحل السوري والتي تكثر فيها تجارة السالح 
والمخدرات منذ عقود من الزمن، ومناطق محتلة 
من قبل الدولة التركية ومرتزقة المعارضة وهي 
تعيش حالة أمنية كارثية وسط حاالت قتل ونهب 
احتلت  التي  عفرين  مدينة  في  وخاصةً  وسرقة 
مصنعاً  أيام  قبل  فيها  واكتشف   ،2018 عام 
لصناعة الحبوب المخدرة في ناحية »جنديرس« 

كان يدار من قبل فصيل من المرتزقة.
بينما تدار مناطق من قبل اإلدارة الذاتية بشمال 
أفضل  أمنية  حالة  تعيش  وهي  سوريا  وشرق 
كثرت  ولكن  معها،  مقارنة  المناطق  باقي  من 
يتطلب  مما  السرقة  حاالت  األخيرة  اآلونة  في 
ليالً  بالخروج دوريات  الداخلي  من قوى األمن 
في أحياء المدن وبخاصةً قامشلو التي زاد فيها 

حوادث السرقة مؤخراً.

أحمد العلي شيخ نبيل الخليل فاطم الموسى محمد شكري


