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تحت شعار »السالم يحلو باألطفال«... 
انطالق مهرجان األطفال في الشهباء

عفرين  إقليم  في  الذهبي  الهالل  حركة  نظمت 
بمقاطعة الشهباء مهرجان األطفال يوم الجمعة 
يومين،  مدار  على  واستمر  األول  تشرين   23
وعرض خالله األطفال مواهبهم الفنية المتنوعة 
والمختلفة من رسم وغناء وعروض مسرحية 

وإلقاء مقتطفات شعرية.
قالت  تنظيمه  وكيفية  المهرجان  أهداف  وحول 
اإلدارية في كومين الرسم صباح علي: »ننظم 
الشهباء«،  في  المقاومة  أرض  على  المهرجان 
عفرين،  أطفال  من  القوة  نجد  »إننا  وأضافت: 
وهم يظهرون بابتسامتهم وأصواتهم إصرارهم 
بسمة  ويزرعون  عفرين  ألرض  العودة  على 
األمل والمقاومة في كل مكان يتواجدون فيه«.  
في  المشاركين  األطفال  أن  صباح  وذكرت 
المهرجان أظهروا بأغانيهم، ولوحاتهم المعبرة 
وبسمتهم، المقاومة ألطفال العالم أجمع، وتمنت 
قريباً  والعودة  والنجاح  التوفيق  من  المزيد  لهم 

لعفرين محررة.

التشجيع لتنمية املواهب

الذهبي  الهالل  حركة  عضوة  قالت  حين  في 
في  األطفال  مهرجان  »تنظيم  رشيد:  شيرين 
جداً،  هام  الراهنة  واألوضاع  الظروف  ظل 
فاألطفال وعلى مدار أربع سنوات من التهجير 
يعانون من قلة الفرص لتنمية وإظهار مواهبهم 
للمحيط«، وأضافت: »حاولنا أن نكون مصدراً 
الثقافة  لممارسة  وتشجيعهم  معنوياتهم  لرفع 
في  ويعقد  موسمياً  سيكون  المهرجان  والفن، 
التي  القرارات  أهداف، ومن  وله عدة  كل عام 
اتخذناها خالل اجتماع هذا العام تنظيم مهرجان 
المهرجان  ويحمل  دائم،  سنوي  بشكٍل  لألطفال 
شعار السالم يحلو بزينة األطفال، وأطفالنا هم 

فلذة أكبادنا«.
تنظيمه  وكيفية  للمهرجان  تحضيراتهم  وعن 
التحضير  بدأ  شهرين  »منذ  شيرين:  بيَّنت 
جميع  وتهيئة  التدريب،  خالل  من  للمهرجان 

الفرق المتواجدة في الشهباء للمشاركة«. 
أن  إلى  باإلشارة  حديثها  رشيد  شيرين  وأنهت 
والعدو:  للعالم  سامية  رسالٍة  يحمل  المهرجان 
أنه  للعدو  رسالة  يحمل  المهرجان  من  »جانب 
هويتنا  ويطمس  إرادتنا  يكسر  أن  حاول  مهما 
إال أن أطفال هذا الشعب يحملون ثقافة وعادات 

وتقاليد أمهاتهم وأجدادهم«. 

»العودة لطفولتنا«

وبدورها قالت الطفلة مزكين محمد )12( عاماً 
وهي من أهالي منطقة الباب وتقطن في الشهباء: 
»بعد تهجيرنا من منطقتنا نزحنا صوب عفرين 
وبعد قصف وتهجير أهالي عفرين تشردنا في 
الكثير من المناطق إلى أن عدنا لنقطن اآلن في 

الشهباء«. 
وأضافت: »نحن أطفال الشهباء وعفرين أخوة 
ورفاق ويداً واحدة، وهذا المهرجان دليالً على 
فالعروض  المشاركة  بهذه  سعداء  نحن  ذلك، 
والمواهب  األفكار  من  الكثير  تحمل  المقدمة 
المختلفة والمميزة«، وتشير إلى أن أكثر ما لفت 

انتباهها هو العروض المسرحية.
استطاع المهرجان الوصول لهدفه عبر تحسين 
مزكين:  أكملت  حيث  لألطفال  النفسية  الحالة 

العودة  من  المهرجان  هذا  وبفضل  »تمكننا 
من  عايشناه  ما  كل  بعد  وبراءتها  لطفولتنا 
في  علينا  المستمرة  والحرب  مرعبة،  مشاهد 
الشهباء وقُتل أصدقائنا أمامنا بقصف االحتالل 

التركي«. 
التي  عاماً   )11( الرفاعي  ديانا  الطفلة  أما 
شعري  مقتطف  بإلقاء  المهرجان  في  شاركت 
قالت: »ممتنة للقائمين على تنظيم هذا المهرجان 
الذي كان طريقاً للتعبير عما نعيشه كأطفال في 
المنطقة واإلبداع في مواهبنا وعرضها للعالم، 
المهرجان  في  وألقيته  كتبته  الذي  الشعر  وكان 
جزءاً بسيطاً مما يواجهه أطفال عفرين والشهباء 

وسط المهجر والقصف التركي المستمر«.
يذكر أنه نُظم مهرجان األطفال بموسمه األول 
في مقاطعة عفرين من قِبل مركز الثقافة والفن 

عام 2013.

وكالة أنباء المرأة

الناطقة باسم الساحة االجتماعية لمؤتمر ستار: 
»الخيانة ستسقط باتباع نهج الشهيدة برييتان«

 في ذكرى شهادة المناضلة بيريتان؛ بيَّنت الناطقة باسم الساحة االجتماعية لمؤتمر ستار كليستان علي بأن 
شهادتها لم تكن اعتيادية بل كانت رسالة كالسيف وهي ذات حدين أولهما بأن على المرأة أن تناضل من أجل 
نهج الحق والحياة الحرة الكريمة، وثانيهما أن مقاومة بيريتان كانت رسالة قوية تفضح خزي نهج الخيانة 

المستمر إلى يومنا هذا...«3

سوتيش اتفاُق وقِف إطالِق الناِر أم 
تثبيٌت لالحتالل؟

مشاركة واسعة يف فعاليات المهرجان 
الرياضي األول باسم الشهيد »باران ماوا«

على مداِر األزمِة السوريِّة، كان كّل تصعيٍد ميدانّي يعقبُه اتفاٌق لوقِف إطالِق 
يتمُّ  ما  وسرعان  الميداِن،  خريطِة  على  المتغيِّر  تثبيُت  بموجبه  يتمُّ  النار، 
خرُق االتفاِق، لتندلَع موجةٌ عنٍف جديدٍة، وهذه القاعدةُ ال تنطبُق على إدلب 
وحسب، إذ إّن اتفاَق سوتشي الخاص بوقِف إطالِق الناِر في مناطق شمال 
العدوان،  يتوقِف االحتالُل عن  فلم  فقط،  وإعالميّاً  وشرق سوريا كان هّشاً 
فيما تغاضت موسكو عن تطبيقه، واليوم تهدُد أنقرة بغزٍو جديٍد، لكنها حتى 

اليوم لم تحصل على موافقٍة بسبِب اختالِف المعطياِت السياسيّة...«5

انطلقت فعاليات المهرجان 
الرياضي األول باسم 

الشهيد »باران ماوا« في 
مدينة قامشلو، والذي يُقام 

برعاية الشبيبة الثورية 
وبالتنسيق مع االتحاد 

الرياضي بإقليم الجزيرة، 
وبمشاركة واسعة من 

الرياضيين...«10

المؤتمر القويم الكردستاين: 
استخدام األسلحة الكيماوية ضد 

الشعب الكردي ُمدان
أدان المؤتمر القومي الكردستاني استخدام دولة االحتالل التركي لألسلحة الكيماوية 
ضد الشعب الكردي وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال الجرائم التي 

ترتكب بحق الكرد...«2

أهالي كري سبي: الّصمت الروسي حيال 
ممارسات المحتّل التركّي محّل استهجان 

استنكر أهالي مقاطعة 
كري سبي استمرار 

ل 
َّ
تعّرض المدنيي�ن الُعز

لالستهداف من قبل 
مسيرات المحتّل 

التركي، وأمام مرأى 
من الضامن الرويس، 

والمجتمع الدولي الذي 
يلتزم الصمت حيال ما 

يتعّرضون له، وجّدد 
مجلس مقاطعة كري 
سبي موقفه الرافض 

الستهداف المدنيي�ن، 
بعد استهداف 

المدنيي�ن في )كوباني( 
 بإيقافها...«4

ً
مطالبا

بعدسة دارين سلي

ما وراء صورة العام.. حياة 

بال أطراف ألب سوري وابنه
خالل  رجله  فقد  سوري  ألب  صورة  فازت 
دون  من  المولود  ابنه  يحمل  وهو  الحرب 
 2021 لعام  صورة  أفضل  بجائزة  أطراف، 
في مسابقة سيينا الدولية للصور الفوتوغرافية 
.)Siena International Photo Awards(
واختيرت الصورة المؤثرة التي تحمل عنوان 
التركي  المصور  والتقطها  الحياة«  »مشقة 
محمد أصالن، من بين آالف الصور المشاركة 
في المسابقة من مختلف أصقاع العالم، لتكون 

صورة العام الجاري.
فإن  العالمية  الصحفية  للتصريحات  ووفقاً 
منذر  السوري  للمواطن  هي  الفائزة  الصورة 
أحد  على  قصف  في  رجله  فقد  الذي  النزال 
األسواق السورية، قبل أن يفر هو وأسرته إلى 
البالغ  مصطفى  وابنه  اآلن،  يقيم  حيث  تركيا 
دون  من  وِلد  والذي  سنوات  العمر خمس  من 
المشي،  في  صعوبة  يعاني  واآلن  أطراف. 
للنظام السوري، أنه  بسبب إصابته في قصف 
ال يتمكن من العثور على عمل بسبب إصابته. 
ويلفت إلى أنه رغم إصابته يحاول جاهداً تأمين 
الحليب واألدوية لنجله في ظل ارتفاع األسعار. 
ونقلت الصحيفة عن المصور التركي أصالن 
المعاناة،  تلك  إلى  االنتباه  لفت  أراد  إنه  القول 
حاجة  على  الضوء  الصورة  تسلط  أن  ويأمل 
أنه  مضيفاً  صناعية،  ألطراف  الالجئ  الطفل 
الحظ إن: »الطفل لديه الكثير من الطاقة دائماً. 

)لكن( يبدو أن األب قد استسلم«.

الحصول عىل املساعدة

التقى األب  إنه  وقال أصالن لواشنطن بوست 
الجنوب  بلدات  إحدى  في  الثالثة  وأطفاله 
كانوا  حيث  السورية،  الحدود  قرب  التركي 
يعيشون في متجر. وقد تنقلت األسرة كثيراً منذ 
ذلك الوقت في محاولة للحصول على مساعدة 
البنها األكبر مصطفى، الذي يحتاج إلى عالج 
طبي ال تملك تكاليفه وأطراف صناعية خاصة 

لم تستطع العثور عليها في تركيا.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن ما يؤرق النزال 
إصابته،  منذ  بمسؤولياته  للقيام  يكافح  الذي 
منذ  الخيرية  المعونات  على  وأسرته  ويعيش 
فراره من إدلب قبل ثالث سنوات، ليست رجله 
التي فقدها في القصف بل مستقبل ابنه الذي وِلد 

من دون أطراف.
قال  بوست،  لواشنطن  به  أدلى  تصريح  وفي 
مستشفى  من  انتقلت  أنني  »أقسم  الطفل:  والد 
إلى آخر، ولم تبَق جهة لم أسأل فيها عن ذلك 

)عالج ابنه(، لكن ذلك لم يثمر شيئاً«.
لجنة  وصفتها  التي  الصورة  عرض  وسيتم 
التحكيم بأنها »قوية عاطفياً«، مع بقية الصور 
إيطاليا  في  بمعرض  المسابقة  في  المشاركة 
خالل الشهر الجاري، بحسب واشنطن بوست.
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الُكرد في كازاخستان: تعليم اللغة الكردية من األولويات

طرد سفراء عشر دول من تركيا والواليات المتحدة ُتعّلق 
على تصريحات أردوغان

محررة الصفحة - سيدار  رشيد محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

المؤتمر القومي الكردستاني: استخدام األسلحة 
الكيماوية ضد الشعب الكردي ُمدان

بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بالربو

ظهور متحورة جديدة من فايروس كورونا ُيثير القلق

بياناً  الكردستاني  القومي  المؤتمر  أصدر 
االحتالل  استخدام  ضد  هولير  في  السبت 
التركي لألسلحة الكيماوية، وقُرئ البيان من 
أمين،  محمد  هللا  شكر  المؤتمر  عضو  قبل 
تشن حرباً  التركي  االحتالل  دولة  فيه:  جاء 
عنيفة ضد شعبنا وتنتهك في هذه الحرب كل 
وصلت  لقد  والقانونية،  األخالقية  المعايير 
اآلن إلى مستوى استخدام األسلحة الكيميائية 
المحظورة دولياً، والتي هدفها القضاء على 

شعبنا. 
المحتل التركي ينتهك حقوق الشعب الكردي

 وأوضح البيان: بأن االحتالل التركي ينتهك 
ويهاجم  كردستان  باكور  في  شعبنا  حقوق 
باشور وروج آفا كل يوم، هدف االحتالل من 
هذه الهجمات تدمير منجزات شعبنا واحتالل 

جميع أراضي كردستان.«

التركي  االحتالل  دولة  إن  البيان:  وتابع 
في  وتتمادى  يوم  كل  الكردي  الشعب  تقتل 
استخدام  مرحلة  إلى  وصلت  حتى  هجماتها 
األسلحة المحظورة دولياً بشكل متكرر نتيجة 
صمت المجتمع الدولي، إذا لم تتوقف سياسة 
ندعو  كارثة،  ستحدث  العدائية  أردوغان 
وأوروبا  المتحدة  والواليات  المتحدة  األمم 
عدم  إلى  العربية  والدول  وروسيا  والصين 
من  هذه  الحرب  جريمة  عن  الطرف  غض 

أجل مصالحها االقتصادية.«
بإرسال  ننادي  قائالً:  البيان  وأضاف 
في  والتحقيق  المنطقة  لزيارة  خاص  وفد 
المحظورة  الكيميائية  األسلحة  استخدام 
الدولة  دولياً، واالطالع على كيفية استخدام 
الضغط  يجب  الكيميائية،  لألسلحة  التركية 
واتخاذ  الحرب  هذه  وإنهاء  أردوغان  الحكومة على  ندعو  السالم،  أجل  من  عدم خطوات  إلى  كردستان  إقليم  وحكومة  العراقية 

السماح للدولة االحتالل التركي بهدم السيادة 
العراقية وحرق الطبيعة.

القومي  المؤتمر  دعا  البيان  ختام  وفي 
السياسية  األطراف  جميع  الكردستاني 
والمنظمات الدولية والقادة الدينيين والمثقفين 
وجميع  الحرية  أجل  من  والمناضلين 
اإلنسانية  مسؤولياتهم  تحّمل  إلى  المواطنين 
أردوغان  اعتداءات  وجه  في  والوقوف 

والدولة التركية االحتاللية.
يشار إلى أن االحتالل التركي يشن منذ ستة 
الدفاع  مناطق  على  عنيفة  هجمات  أشهر 
أن  آفاشين ومتينا وزاب دون  المشروع في 
من  الرغم  على  المناضلين،  مقاومة  يكسر 
دولياً  المحّرمة  الكيماوية  استخدامه األسلحة 

ضدهم وسط صمت دولي ُمخٍز.

روسالن  المعلم  دعا  ـ  األخبار  مركز 
أوالدها  إلرسال  العائالت  جميع  دوريشوف 
والحفاظ  الكردية  اللغة  لتعلم  المدرسة  إلى 
آالف  ستة  حوالي  يعيش  حيث  عليها، 
كردي في كازاخستان كما أن اللغة الكردية 
ويحاول  التعليمي،  نظامهم  ضمن  مدرجة 
أبناء الشعب الكردي في كازاخستان حماية 

الهوية الكردية. 
البلدان  من  العديد  إلى  قسرياً  الكرد  نزح 
كانت  حيث  التركية،  الفاشية  ظلم  من  هرباً 
سنة  فمنذ  وجهاتهم،  إحدى  كازاخستان 
1926 هاجر العديد من أبناء الشعب الكردي 
الواقعة  ناخجيفانا  إلى  كردستان  باكور  في 
كانت  والتي  السوفيتي  االتحاد  حدود  ضمن 
نفيهم  في سنة 1937تم  لكن  مستقلة حينها، 
السوفيتي،  االتحاد  قبل  من  كازاخستان  إلى 
في  كردي  آالف  ستة  حوالي  اآلن  ويعيش 

مدن مختلفة في كازاخستان.

تدريس اللغة الكردية يف
 املدارس رسمياً

لغتهم  حماية  الكرد  حاول  الوقت  مرور  مع 

حسب  التعليم  يتلقوا  ألن  وسعوا  وثقافتهم 
عام  وفي  حين،  كل  في  المتاحة  الظروف 
2000 طلبوا من الدولة إدراج اللغة الكردية 
ضمن النظام التعليمي وتدريسها، حيث تمت 
الموافقة على طلبهم خالل نفس العام، فالمادة 
كدرس  المدارس  في  تُعطى  كانت  الكردية 

اختياري.
اللغة  أساتذة  أحد  هو  دوريشوف  روسالن 
الكردية في منطقة جامبول في كازاخستان، 
باكور  في  وان  مدينة  من  أصوله  وتنحدر 
سنة  منذ  كازاخستان  إلى  ونزح  كردستان، 
عن  نيوز  روج  لوكالة  وتحدث   ،1996
فقال:  كازاخستان  في  الكردية  باللغة  التعليم 
 30 فيها  يوجد  التي  قاسقابوالق  قرية  في 
الروسية  باللغات  يدرسون  ومعلمة  معلماً 
ومدير  والكردية،  والكازاخية  واإلنكليزية 
األوالد  يُدّرس  أيضاً،  كردٌي  هو  المدرسة 

بمساعدة اإلنترنت والكتب الموجودة.
الدولة  مقاربة  إن  دوريشوف:  وأكد 
للكرد،  بالنسبة  جداً  جيدة  الكازاخستانية 
ويوجد نائب كردي ممثل عنهم في البرلمان 
أيضاً، موضًحا أن الحكومة في كازاخستان 
تسمح بالتعليم باللغة األم في حال وجود نسبة 

كبيرة من األقليات.

 وأضاف: في البداية لم تكن الكتب متوفرة، 
االتحاد  انهيار  وبعد  حينها،  نعاني  كنا  لذلك 
المشهور  الكردي  البروفيسور  قام  السوفيتي 
بإعداد  إبراهيم،  كنياس  كازاخستان  في 
الكتب، ُكتبت جميع حقائق وتاريخ الكرد في 
الكازاخستانية  الدولة  وسمحت  الكتب،  تلك 

بطبعها ونشرها.

عىل الكُرد االتحاد للحصول
 عىل حقوقهم

وأشار روسالن دوريشوف بقوله: نحن نعلم 
الحيوانات  أسماء  دروسهم  خالل  الطالب 
الكردية،  باللغة  كلها  واألشياء  والطبيعة 
للغاية  مهمة  لألجيال  الكردية  اللغة  تدريس 
كي ال تمحى الهوية الكردية، ونحن كمعلمون 
لم يدرس جميعنا باللغة الكردية، فنحن أيضاً 
واآلن  والروسية،  الكازاخية  باللغة  درسنا 
عدد  لألجيال،  ونعلمها  الكردية  اللغة  نتعلم 
الطالب كان 300 طالباً وطالبة ولكن اآلن 
وعدم  العائالت  بطالة  بسبب   ،115 بقي 
توفر فرص العمل هنا، تهاجر العائالت من 
القرى إلى المدن التي تدرس فيها أيًضا اللغة 

الكردية.
وأشار دوريشوف إلى التعليم باللغة الكردية 
في مخيم مخمور بالقول: ُسعدنا جداً بوجود 
الكردية في مخمور حيث شاهدنا عدة  اللغة 
فيديوهات عن المخيم وُسعدنا جداً بأن اللغة 
الكردية محمية ومصانة في مخمور، تُعطى 
األحياء  وعلم  والفيزياء  الكيمياء  دروس 
الكردية،  باللغة  جميعها  األخرى  والمواد 
واألطفال في مخمور محظوظون جداً لتوفر 
األم  بلغتهم  يدرسوا  بأن  لهم  الفرصة  هذه 
الكردية، ونحن أيضاً نريد مستقبالً أن نكون 

ونعلمها  جيداً  لغتنا  نتعلم  مخمور حيث  مثل 
ونحميها، نريد أن نطّور أنفسنا مثل معلمي 
كل  يعلم  أن  يجب  أوالدنا،  ونعلم  مخمور 

كردي أن لغتنا هي األفضل”.
ختام  في  دوريشوف  روسالن  المعلم  ودعا 
حديثه جميع الشباب ألن يتبنوا لغتهم وقال: 
أوالدهم  يعلموا  أن  العائالت  جميع  أدعوا 
باللغة الكردية ويتحدثوا بها، أملنا وطلبنا هو 
أن نتحد ككرد جميعاً ونحرر وطننا بوحدتنا 

هذه.

مركز األخبار ـ وجه الرئيس التركي رجب 
عشر  سفراء  بطرد  تهديدا  أردوغان  طيب 
والواليات  وألمانيا  فرنسا  بينها  من  دول 
المعارض  عن  لإلفراج  دعوة  بعد  المتحدة 
حسبما  الدول،  هذه  أطلقتها  كافاال  عثمان 

ذكرت وسائل اإلعالم التركية.

قوله  أردوغان  األناضول عن  وكالة  ونقلت 
الخارجية  وزير  إلى  تعليمات  “أصدرت 
غير  أشخاصاً  العشرة  السفراء  إلعالن 
مرغوب بهم وترحيلهم بأسرع وقت”، وذلك 
رجل  سراح  بإطالق  مطالبتهم  خلفية  على 

المتهم  كافاال  عثمان  األعمال 
بالتورط بمحاولة انقالب.

التركية  الخارجية  وكانت 
الماضي  الثالثاء  استدعت 
هي   – دول  عشرة  سفراء 
وألمانيا  المتحدة  الواليات 
وفرنسا  وفنلندا  والدنمارك 
وكندا  والسويد  وهولندا 
 – ونيوزيلندا  والنرويج 
بسبب ما وصفته ببيان “غير 
حل  إلى  يدعو  مسؤول” 
كافاال  لقضية  وسريع  عادل 

التهامه   2017 عام  أواخر  منذ  المسجون 
انقالب  في  والمشاركة  احتجاجات  بتمويل 

فاشل وهو ما ينفيه كافاال.
الخارجية  وزارة  علّقت  جانبها؛  ومن 
الرئيس  تصريحات  على  األحد  األمريكية 
طرد  بشأن  أردوغان  طيب  رجب  التركي 
سفراء عشرة دول غربية من بينها الواليات 

المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
األمريكية نيد برايس في تصريحات لوكالة 
التصريحات  تلك  رأينا  »لقد  سبوتنيك«،   «
وزارة  من  فورياً  توضيحاً  نطلب  ونحن 

الخارجية التركية حول القضية.
كان سفراء كل من كندا والدنمارك وفرنسا 
وفنلندا  والسويد  والنرويج  وهولندا  وألمانيا 
في  دعوا  المتحدة  والواليات  ونيوزيلندا 
بيان مشترك صدر يوم 18 أكتوبر/ تشرين 
األول، إلى حل عادل وسريع لقضية كافاال 

وإلى »إطالق سراحه فوراً«.
البرلمان  رئيس  قال  الصدد،  ذات  في 
األوروبي ديفيد ساسولي على تويتر إن طرد 
استبدادي  اندفاع  على  دليل  سفراء  عشرة 
من الحكومة التركية لن نخاف ونُِصر على 

الحرية لعثمان كافاال.

أن  من  األلمانية  الرئة  مؤسسة  حذّرت 
بالربو،  األطفال  إصابة  خطر  ترفع  البدانة 
صلة  وجود  الطبية  الدراسات  أثبتت  حيث 
مباشرة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وخطر 

اإلصابة بالربو لدى األطفال.
الجسم  كتلة  مؤشر  أن  المؤسسة  وأوضحت 
يكون مرتفعاً إذا كان يزيد على 25، مشيرةً 
إلى أنه مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ترتفع 
يُكثّف  الذي  الدهني  النسيج  نسبة  أيضاً 
عمليات االلتهاب داخل الجسم ويزيد الحمل 
الواقع على الشعب الهوائية، وبالتالي يرتفع 

خطر اإلصابة بالربو.
وللحيلولة دون حدوث ذلك شددت المؤسسة 
من  الطفل  لدى  البدانة  محاربة  أهمية  على 
خالل تعديل نظامه الغذائي، أي اإلكثار من 
الحبوب  ومنتجات  والخضروات  الفواكه 

والسكريات  الدهون  من  واإلقالل  الكاملة 
رياضات  ممارسة  مع  الجاهزة،  والوجبات 
والجري  المشي  مثل  باعتدال  التحمل  قوة 

وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.
وتُعد الِسمنة في مرحلة الطفولة من الحاالت 
األطفال  بها  يصاب  التي  الخطيرة  الطبية 

والمراهقون.
 فهي بالتحديد مقلقة ألن الوزن الزائد يضع 
المشكالت  طريق  بداية  على  عادةً  األطفال 
الصحية التي كانت تُعد في ما سبق مشكالت 
وارتفاع  السكري  مثل  بالبالغين،  خاصة 

ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.
مرحلة  في  الِسمنة  تؤدي  أن  يمكن  كما   

الطفولة إلى عدم تقدير الذات واالكتئاب.
ومن أفضل االستراتيجيات للتقليل من الِسمنة 
األكل  عادات  تحسين  الطفولة  مرحلة  في 

والتمارين الرياضية.
على  ومنعها  الِسمنة  معالجة  تساعد  كما 
حماية صحة الطفل في مرحلة الطفولة وفي 

بقية مراحل حياته.
ذوي  األطفال  كل  يكون  أن  شرًطاً  وليس 
فبعض  بالسمنة،  مصابين  الزائد  الوزن 
من  أكبر  الجسدية  بنيتهم  تكون  األطفال 
ما يكتسب األطفال كميات  المتوسط. وعادةً 
مختلفة من دهون الجسم في مختلف مراحل 

النمو.
 لذلك قد ال تعرف بمجرد النظر إلى طفلك ما 
إذا كان الوزن مصدًرا للقلق على صحته أم 

أنه ال يثير القلق.
ر كتلة الجسم، الذي يُوفِّر معياًرا  ويعتبر ُمؤّشِ
للوزن بالنسبة إلى الطول، المقياس المقبول 

لزيادة الوزن والسمنة.

 ويمكن أن يستخدم طبيب األطفال مخطَّطات 
النمو ومؤشر كتلة الجسم ويجري فحوصات 
على  الوالدين  ليُساعد  األمر  لزم  إذا  أخرى 

له  يَُسبِّب  طفلهما  وزن  كان  إذا  ما  معرفة 
مشكالت صحية أم ال.

سجل عدد من دول العالم، من بينها المملكة 
ساللة  من  جديدة  متحورة  ظهور  المتحدة، 
دلتا المتحورة بدورها عن فايروس كورونا.

 وتشعر تلك الدول بالقلق جراء ذلك وتتساءل 
عن مدى قابلية )أي واي.4( لالنتقال وقدرتها 

على اإلفالت من الدفاعات المناعية.
الجامعية  األستاذة  صمود،  سمر  وأفادت 
بمعهد  المناعة  في  المبرزة  االستشفائية 
)أي  المتحورة  بأن  تونس،   – باستور 
واي.2.4( المتفرعة عن الساللة دلتا والتي 
ظهرت في عدد قليل من الدول بأعداد ضعيفة 
انتشارها  لتبيان حدّة  الدراسة  ال تزال تحت 
وخطورتها، غير أن ظهورها يؤكد ضرورة 
لمنع حدوث حاالت خطرة  بالتلقيح  االلتزام 

وإمكانية اإليواء بالمستشفيات.
أفريقيا  لوكالة تونس  واعتبرت في تصريح 
المتفرعة  المتغيرة  هذه  أن  )وات(  لألنباء 
عن ساللة دلتا ظهرت في حالتين أو ثالث 
في  منعزلة  وحاالت  المتحدة  الواليات  في 
المملكة  أن  إال  للشفاء،  تماثلت  الدنمارك 
الفايروس  النتشار  عودة  شهدت  المتحدة 
مما  يومياً  حالة  ألف   40 من  أكثر  بتسجيل 
خلف تباينا في اآلراء حول فرضيات عودة 
االنتشار، ولم يربط العلماء ذلك بهذه المتغيرة 

التي ال تزال تحت الدرس.
انتشار  حدة  حول  العلمية  اآلراء  وتباينت 
وخطورة هذه المتغيرة مقارنة بمتحورة دلتا 
الساللة األصلية لها والتي تعد بدورها أكثر 
انتشاراً بـ65 في المئة من ساللة ألفا، فهناك 
وآخرون  دلتا  من  فتكا  أكثر  يعتبرها  من 
يتوقعون أنها أقل خطورة وحدة، وفق محدثة 

)وات(.
هذه  أن  المتحدة  المملكة  في  العلماء  ويرى 
انتشار  عودة  في  السبب  ليست  المتغيرة 
لذلك،  فرضيات  ثالث  واضعين  الجائحة، 
الملقحين  السن  كبار  مناعة  تراجع  أوالها 
اإلصابات  انتشار  وثانيتها  طويلة،  مدة  منذ 
العمرية األقل  الفئة  الشباب من  في صفوف 
تلقيحا، وثالثة الفرضيات تخلي المملكة عن 

اإلجراءات الوقائية، وفق ما بينته صمود.
الخدمات  هيئة  رئيس  بريور،  ديفيد  وقال 
المحتمل  من  البريطانية،  الوطنية  الصحية 
كبار  المدرسة  سن  في  األطفال  يصيب  أن 
أكسبهم  التي  مناعتهم  تتضاءل  الذين  السن 
تطوراً  أن  من  مخاوف  وسط  إياها،  اللقاح 
ارتفاع  يكون سبب  قد  دلتا  في ساللة  جديداً 

كورونا  بفايروس  الحالية  اإلصابة  حاالت 
في المملكة المتحدة، حسب ما ذكرته وكالة 

بلومبرغ لألنباء.
وذكر بريور في مقابلة خالل فعاليات مؤتمر 
حول الصحة في بوسطن )من السابق ألوانه 
قول ذلك، لكن هذا ما نعتقد أنه التفسير األكثر 

ترجيحاً(.
السابق  المفوض  جوتليب،  سكوت  وكتب 
إلدارة الغذاء والدواء األميركية، عبر تويتر 
أن هناك حاجة إلى )بحث عاجل( لتحديد ما 
واي.4(  )أي  الجديدة  دلتا  ساللة  كانت  إذا 
التي  الحاالت  من  المئة  في   8 تمثل  -التي 
المتحدة-  المملكة  في  مؤخراً  تسلسلها  ظهر 
أكثر قابلية لالنتقال وأكثر قدرة على اإلفالت 

من الدفاعات المناعية.
ونقلت وكالة اإلعالم عن كاميل خافيزوف، 
المستهلك  حماية  هيئة  في  الباحثين  كبير 
تنتشر  أن  المحتمل  من  قوله:  )حكومية(، 

الساللة )أي واي.4( على نطاق واسع.
اإلصابات  ارتفاع  في  ذلك  يتسبب  وقد   
بالفعل  بلغت  التي   19  – بكوفيد  الجديدة 

مستويات قياسية في روسيا.
روسيا  إن  الروسية  اإلعالم  وكالة  وقالت 
بساللة  اإلصابة  حاالت  بعض  سجلت 
يُعتقد  كورونا  فايروس  من  جديدة  متحورة 

أنها أكثر عدوى من المتحورة دلتا.
إلى  الدول  بعض  دلتا  المتحورة  ودفعت 
قيود  ووضع  الحدود  إغالق  فرض  إعادة 
على السفر، فيما قررت بعض الدول إعطاء 
لمواجهة  اللقاحات  من  معززة  ثالثة  جرعة 

هذه المتحورة.
متحورة  العالمية  الصحة  منظمة  ووصفت 
بسبب  القلق،  على  الباعثة  بالمتحورة  دلتا 
في  والتسبب  االنتشار  على  قدرتها  ارتفاع 
ظهور شكل حاد من المرض، مشيرة إلى أن 
خالل  الهند  في  ظهرت  التي  السالسة،  هذه 
أكتوبر 2020 تحتوي على 3 طفرات، وهو 
ما يمكنها من الهروب من ردة الفعل المناعية 

وما يتسبب في سرعة االنتشار.
وذكرت سمر صمود أن خاصية متحورة دلتا 
فايروس  ساللة  من  خطورة  أكثر  أنها  هي 

كورونا األصلية بـ133 في المئة.
االنخراط  أكدت على ضرورة  المقابل  وفي 
استكمال  أن  إلى  الفتةً  التلقيح،  عملية  في 
التلقيح يحمي بنسبة 90 في المئة من الساللة 
المئة  في   90 إلى  المئة  في  و80  األصلية 
والحاالت  بالمستشفيات  اإليواء  إمكانية  من 

الخطرة حتى مع وجود ساللة دلتا.
واستعرضت النتائج العلمية لدراسة فرنسية 
أجريت على 22 مليون شخص من الملقحين 

العمرية  للفئة  كورونا  ضد  الملقحين  وغير 
التي تجاوزت 50 سنة خالل الفترة الممتدة 
 20 إلى   2020 األول  كانون   27 من 

تموز2021.
استكمال  أن  أثبتت  الدراسة  أن  إلى  ولفتت 
الثانية(  الجرعة  تلقي  بعد  يوماً  التلقيح )14 
من  المئة  في  الـ90  تفوق  بنسبة  يحمي 
إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  الخطرة  الحاالت 

الوفاة حتى مع وجود متحورة دلتا.
بين  المتراوحة  الفترة  خالل  النتائج  وبينت 
من  والعشرين   2021 يونيو  من  العشرين 
هي  المئة  في   84 أن  السنة  نفس  من  يوليو 
وأن  الفايروس،  ضد  التلقيح  نجاعة  نسبة 
بالمستشفيات  اإليواء  من  يحمي  التلقيح  هذا 
والحاالت الخطرة بالنسبة إلى الفئة العمرية 

التي تجاوزت 75 سنة.
أنه يحمي بنسبة 92  وأضافت سمر صمود 
واإليواء  الخطرة  الحاالت  من  المئة  في 
بالمستشفيات للفئة العمرية من 50 إلى 74 

سنة.
ويراقب خبراء بريطانيون عن كثب الساللة 
من  دلتا  للمتحورة  ُرصدت  التي  الجديدة 

فايروس كورونا.
المملكة  في  السائدة  المتحورة  دلتا  وتعد 
اإلذاعة  هيئة  ذكرته  ما  وفق  المتحدة، 

أحدث  أن  بيد  سي(،  بي  )بي  البريطانية 
المئة  في   6 أن  إلى  تشير  الرسمية  البيانات 
من حاالت اإلصابة بكوفيد – 19 متسلسلة 

وراثياً من نوع جديد.
يسميه  الذي  واي.2.4(،  )أي  النوع  ويضم 
تساعد  قد  تحورات  بلس(،  )دلتا  البعض 

الفايروس على البقاء.
العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وقال 
السبب  لهذا  أدهانوم غيبرييسوس،  تيدروس 
من الضروري أن يكون تلقيح المتخصصين 

في الرعاية الصحية أولوية.
 وتشير بيانات 119 بلداً إلى أن معدل اثنين 
الرعاية  مجال  في  عاملين  خمسة  كل  من 
اللقاح  تلقوا  العالم  أنحاء  كل  في  الصحية 

بالكامل.
وتابع: ولكن يخفي هذا المعدّل فروقات كبيرة 

بين المناطق والمجموعات االقتصادية.
المئة من  أقل من 10 في  تلقّى  أفريقيا   في 
العاملين الصحيين اللقاح بشكل كامل، مقابل 
أكثر من 80 في المئة من العاملين الصحيين 

في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع.
ودعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان 
إلى الحرص على أولوية تلقّي جميع العاملين 
لخطر  ُعرضة  األكثر  والفئات  الصحيين 

اإلصابة بكوفيد - 19 اللقاح.
 وشدّد رئيس منظمة الصحة العالمية على أن 
كون الماليين من العاملين الصحيين لم يتلقوا 
بعد اللقاح ضد كوفيد - 19 بعد عشرة أشهر 
على الموافقة على استخدام اللقاحات هو بحدِّ 
ذاته إدانة للبلدان والشركات التي تتحكم في 

اإلمداد باللقاح.
في  المساواة  عدم  إدانة  تيدروس  ويواصل 
اللقاحات ويدعو البلدان التي تمتلك جرعات 
أن  حين  في  غيرها  مع  لمشاركتها  كافية 
مبادرة كوفاكس الدولية تتراجع بسبب نقص 

اللقاحات الكافية.
العشرين  مجموعة  دول  تعهدت  وأضاف: 
من  جرعة  مليار   1.2 من  بأكثر  بالتبرع 

اللقاح لكوفاكس.
وأضافت المنظمة في بيان أن )هذه التقديرات 
مبنية على الـ3.45 مليون وفاة بسبب كوفيد 
– 19 الُمعلن عنها لمنظمة الصحة العالمية 
بحلول مايو 2021، وهو رقم أقل من عدد 

الوفيات الحقيقي.

مركز األخبار ـ أدان المؤتمر القومي الكردستاني استخدام دولة االحتالل التركي لألسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي وطالب المجتمع الدولي بالخروج 
عن صمته حيال الجرائم التي ترتكب بحق الكرد.
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الناطقة باسم الساحة االجتماعية لمؤتمر ستار: »الخيانة 
ستسقط باتباع نهج الشهيدة بيريتان«

قادة  يظهر  الطويل  البشرية  تاريخ  مدى  على 
محررون، يقودون المجتمع والبشرية إلى طريق 
فينيرون  العبودية والظلم  الحرية واالنعتاق من 
لهم الطريق ويهدونهم إلى جادة الصواب، ومن 
اليوم  نستذكر  المقاومون  القادة  هؤالء  أبرز 
الشهيدة بيريتان التي أعادت ثقافة اآللهة األم إلى 

األذهان.

َمْن هَي برييتان؟

التي  المقاومة  ديرسم  مدينة  ابنة  البطلة  تلك 
فقد  والبطولة،  بالمقاومة  حافل  بتاريخ  امتازت 
اللغة  قسم  اآلداب  كلية  في  كانت طالبة جامعية 
الكتب  قراءة  تعشق  كانت  التي  تلك  اإلنكليزية، 
إلى  باإلضافة  قوية  وذاكرة  حاد  بذكاء  وتمتاز 
كانت  كما  الالفت،  وحضورها  شخصيتها  قوة 
تتصف بفراسة قوية تميّز من خاللها بين الخائن 

والشريف المخلص بكل سهولة ودون عناء.
الشهيدة بيريتان اسمها الحقيقي كلناز قره تاش« 
ولدت عام 1971 في قرية سولهان التابعة لجولك 
كردستان،  باكور  من  ديرسم  من  بأصلها  وهي 
ُعرفت بحبها للمطالعة وقوة شخصيتها وذكائها 
الحاد وروحها الحيوية المفعمة بالنشاط، وكانت 
العمال  حزب  إلى  انضمت  ألعمالها؛  متقنة 
بقوة  تمتاز  بدايتها  منذ  فكانت  الكردستاني، 
كانت  كما  تلين،  ال  التي  وإرادتها  شخصيتها 

تمتاز بقدرتها العالية على القيادة واإلدارة.
 فقد كانت الفتاة األولى التي استطاعت أن تتحرر 
دور  لها  وكان  السلطوية  والعقلية  العبودية  من 
الحر  الفكر  أساس  المرأة على  توعية  بارز في 
النقي من الشوائب والعبودية. لم تكن تخاف من 
الموت أبداً وكانت تُزيل الخوف من قلوب رفاقها 
ورفيقاتها وتزرع فيهم روح المقاومة والنضال 

باإلضافة زرع المحبة وقوة اإلرادة.

القدرة العالية عىل القيادة

العالية  بقدرتها  معروفة  بيريتان  الشهيدة  كانت 
األم  دور  تلعب  كانت  حلت  وأينما  القيادة  على 
المرأة في  بها  التي اتصفت  الصفة  اآللهة، هذه 
الذكورية.  الذهنية  القديمة قبل سيطرة  العصور 
العمال  حزب  بين  دارت  التي  الحرب  ففي 
الكردستاني  الديمقراطي  والحزب  الكردستاني 
األطراف  بين  تمت  التي  لالتفاقية  نتيجة 
والحزب  وإيران  التركية  الدولة  وهم:  الثالثة 
بهدف  كانت  حيث  الكردستاني،  الديمقراطي 
تم في  الكردستاني،  العمال  القضاء على حزب 
الثقيل والمتطور،  السالح  استخدام  الحرب  هذه 
التي  الوحيدة  بيريتان هي  الشهيدة  كتيبة  فكانت 
قاتلت دون تقديم أي شهيد أو أسير حيث كانت 

تمتاز بقوة خططها وتكتيكاتها العسكرية.

شهادتها..

صعود  على  العالية  بقدرتها  تمتاز  كانت  كما 
الجبال. ولكن لألسف فقد نفدت ذخيرتها وانتهت، 
تقع  كي  ليمسكها  منها  يقترب  العدو  أن  ورأت 
لهذه  هيهات  هيهات،  ولكن  أيديهم،  بين  أسيرة 
البطلة أن تقع أسيرة بين يدي أعدائها. في تلك 
اللحظة الحاسمة وبعد مسيرة نضالية حققت فيها 
التي  المرأة الحرة  البطوالت ليكون نهجها نهج 
أال  قررت  واالستسالم  والخنوع  الذل  تقبل  لم 
تلمس جسدها الطاهر الخونة من قوات الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الذين تآمروا مع العدو 
ورفعت  بندقيتها  فكسرت  جلدتهم،  أبناء  على 
بصوتها  هللت  ثم  السماء  إلى  الذهبيتين  يديها 
بصوتها  فمألت  البالبل…  كصوت  الشجي 
ينادي  الذي كان  الصوت  جبال كردستان، ذلك 

بالحرية وبحياة حرة كريمة ثم رمت بنفسها من 
صخرة عالية من صخور جبال كردستان األبيّة، 
الحرة  والمرأة  للمقاومة  رمزاً  بذلك  فأصبحت 
القديمة  العصور  في  اآللهة  بمثابة  كانت  التي 
الحرية  طالباً  السماء  من  يهوي  طير  كأنها 
ورافضاً حياة الذل والعبودية، فدخلت إلى قلب 
الفدائية  وبعمليتها  بريتان  أبيّة،  حرة  امرأةٍ  كل 
باإلرادة  بأن  أجمع  العالم  لنساء  رسالة  أرسلت 
الحرية؛  شهيدة  فكانت  النصر  سيتحقق  وحدها 

استشهدت بتاريخ 1992/10/25.

مثاالً للمقاومة

المقاومة والروح  بهذه  بيريتان صنعت  الشهيدة 
وعلى  أمثالها.  من  البيريتانات  آالف  البطولية 
الكردستانية  المرأة  سارت  والنهج  األساس  هذا 

وناضلت. وخير مثال على هذا النهج هي قوات 
الـ YPJ )وحدات حماية المرأة( التي تأسست في 
روج آفا، وعبّدت طريق الحرية بالدماء الطاهرة 
الزكية وأصبحت كل واحدة منهن بمثابة الشهيدة 
للحرية  التّواقة  الحنجرة  بتلك  تنادي  بيريتان 
الذي  النهج  نفس  على  وتسير  الكريمة  والحياة 

سارت عليه وبدأت به الشهيدة بيريتان.
لقد أصبحت الشهيدة بيريتان مثاالً ناصعاً للمرأة 
تقبل  ال  والتي  دوماً  الرأس  المرفوعة  المقاومة 
الذّل والخنوع ولو كلّف ذلك حياتها. مثالها في 
من  بنفسها  رمت  التي  بسي  الشهيدة  مثل  ذلك 
أسيرة  تقع  ال  كي  ديرسم  جبال  صخور  أحد 
احتضنتها  الفاشي، حيث  التركي  الجيش  يد  في 
النهر  هذا  في  كسمكة  لتصبح  منذر  نهر  مياه 
الجاري. وكذلك مثلها كمثل الشهيدة زريفا التي 
الجماعية  الوحشية  المجازر  ورفضت  أدانت 
إلى جنب مع  قاتلت جنباً  التركي والتي  للجيش 

وكلناز  قازي  إلى  باإلضافة  شير.  علي  البطل 
بطوالت  أبدين  اللواتي  األخريات  والعشرات 
خارقة فسابقن الزمن والتاريخ وسّجلن أسماءهن 

بحروف من ذهب في سجل الخالدين.
تاريخية  مرحلة  بيريتان  الشهيدة  كانت  لقد  نعم 
حركة  في  النضال  مراحل  من  ذاتها  بحد 
جسدت  التي  البطلة  هذه  الكردستانية.  التحرر 
المرأة  تاريخ  وحقيقة  القيادة  شخصيتها  في 
الكردستانية عبر مراحل التاريخ وبشكل خاص 
فكانت  المقاومة  ديرسم  في  المرأة  تاريخ  حقيقة 
الكردستانية  المرأة  وحدة  في  سبباً  الشهيدة  هذه 

وسبباً في وحدة الشعب الكردستاني.

»ال للخيانة«

ال  للتسلط…  ال  صوتها  بأعلى  نادت  لقد 

النقطة  تلك  من  المرأة.  إلبادة  ال  للخيانة… 
الهامة والعظيمة بدأت المناضلة بيريتان تناضل 
وتنادي بحرية المرأة ودورها في قيادة المجتمع. 
فهي نادت المرأة الحرة غير المستعبدة وفتحت 

الطريق أمامها.
لقد كانت الشهيدة بيريتان ملحمة تاريخية قالت 
الحرية.  أرادوا تصفية  الذين  للخونة  فيها… ال 
الثورة  قيم  جسدت  البطولية  الروح  بهذه  نعم 

وحققت المكاسب الكبيرة للمرأة.
وتذكيراً لشهادة المناضلة بيريتان حدثتنا الناطقة 
الساحة االجتماعية لمؤتمر ستار كليستان  باسم 
علي قائلةً: »في البداية نستذكر ونمجد شهادات 
تشرين  شهر  في  استشهدن  اللواتي  رفيقاتنا 
األول، تلك المناضالت استشهدن من أجل حرية 
فكر المرأة وقاومن وما زال نضالهن مستمر إلى 

يومنا هذا«.
وتابعت: »الشهيدة بيريتان أضحت رمزاً للمرأة 
رسالتها  ووصلت  الخيانة  تقبل  لم  فهي  الحرة 
الطلقة  حتى  الخيانة  تقاوم  وظلت  أجمع،  للعالم 
هجمات  فكانت  لألعداء،  تستسلم  ولم  األخيرة 
تم  مستمرة،  الكردي  الشعب  على  األعداء 
والحزب  الكردي  الشعب  أعداء  بين  االتفاق 
من   1992 عام  في  الكردستاني  الديمقراطي 
أجل الهجوم على جبال كردستان وتصفية حركة 
حرية كردية، وتم الهجوم على جبال كردستان، 
المقاومة الخالدة للشهيدة بيريتان كانت أسطورية 

فهي قاومت حتى آخر قطرة من دمها«.

»الخيانة ستسقط
 وسيلعنهم التاريخ«

»استشهدت  كليستان:  قالت  الخيانة  نهج  وحول 
مناضلة مثل بيريتان على يد الحزب الديمقراطي 
لم  الحزب  هذا  األسف سياسة  مع  الكردستاتي، 
تتغير ودائماً تكون خادمة لسياسة أعداء الشعب 
نعم  الكردي،  للشعب  مؤلم  أمر  وهو  الكردي، 
شيء مؤلم عندما تتحدث عن حزب ينادي باسم 
كردستان ولكنه يخدم األعداء ويهاجم األحرار 

الكرد«.
كردستان  جبال  الخونة  هاجم  »حين  وأردفت: 
قاومت الشهيدة بيريتان ورفاقها حتى استشهدت 
بيريتان وآخر كلمة نطقتها كانت لتسقط الخيانة، 
لعدم  العالم  نساء  لجميع  رسالة  هذه  فكانت 
تكن  لم  بيريتان  مقاومة  لألعداء،  االستسالم 
التي  للخيانة  قوية  رسالة  كانت  لقد  اعتيادية 
الخيانة  هذه  نهج  ونفس  هذا،  يومنا  إلى  تستمر 
تعيد نفسها إلى يومنا هذا، حيث نجد هذه الخيانة 
أجل  من  التركي  العدو  مع  اتفاقهم  نرى  عندما 
تدمير اإلدارة الذاتية وحركة المرأة الحرة التي 
الحزب  يتفق  أخرى  مرة  ولكن  نفسها،  تنظم 
من  التركي  العدو  مع  الكردستاني  الديمقراطي 
أجل تدمير اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا 
وذلك عبر وكالئها من المجلس الوطني الكردي 
المكتسبات  تدمير  أجل  من  هذا  ENKS، وكل 

التي تهدد نهج خيانتهم«.
ستار  لمؤتمر  االجتماعية  الساحة  باسم  الناطقة 
بالقول:  مشددةً  حديثها  اختتمت  علي  كليستان 
»سنبقى سائرات على ُخطى بيريتان.. والخيانة 

ستسقط وسيلعنهم التاريخ«.

لن تدافع آشلي بارتي، المصنفة األولى عالميا، 
التنس  لموسم  الختامية  البطولة  في  لقبها  عن 
بعدما  المقبل،  الشهر  المكسيك،  في  للسيدات 
الحالي  إنهاء موسمها  ويمبلدون  بطلة  قررت 

بشكل مبكر.
الختامية،  البطولة  بلقب  بارتي  آشلي  وفازت 
شينتشين  في  منها  نسخة  آخر  أقيمت  التي 
بالصين، في تشرين الثاني 2019، لكنها لن 
لقبها،  عن  للدفاع  الحجارة  وادي  إلى  تسافر 

خالل الفترة 10-17 تشرين الثاني.
وقالت آشلي بارتي، في بيان »أريد أن يعرف 
بطوالت  أي  في  أشارك  لن  أنني  الجميع، 
البطولة  ذلك  ويتضمن   ،2021 في  أخرى 

الختامية في المكسيك«.
وأضافت »هذا قرار صعب، لكني أريد منح 
األولوية لجسدي، ولمرحلة التعافي من موسم 
2021، والتركيز على االستعداد بأقصى قوة 

للصيف في أستراليا«.
وعادت آشلي بارتي إلى أستراليا في سبتمبر 
الدور  من  الخروج  عقب  الماضي،  أيلول 
الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة، لينتهي تقريباً 
أهمها  ألقاب  خمسة  أحرزت  بعدما  موسمها، 

لقب ويمبلدون.
على  اآلن  بارتي  آشلي  تركيز  وسينصب 
المفتوحة،  ألستراليا  اإلعدادية  البطوالت 
المقررة في يناير كانون الثاني المقبل، حيث 
ستتطلع إلى تحقيق نتيجة أفضل في ملبورن، 

من بلوغها دور الثمانية في 2021.
اآلن  تركيزي  »ينصب  بارتي  آشلي  وقالت 
على )بطوالت( الصيف في أستراليا، والقيام 
ببطولة  الفوز  أستطيع  بكل شيء ممكن حتى 
أستراليا المفتوحة.. ال أستطيع االنتظار حتى 

ألعب مرة أخرى في بالدي«.

تراجع نادي نيوكاسل 
اإلنكليزي، عن موقفه 

السابق، وأبلغ الجماهير 
بأنه ال يمانع ارتداء 

جماهيره مالبس ذات 
طابع عربي خالل 

المباريات.
وذكرت وكالة األنباء 

البريطانية »بي.ايه.
ميديا«، أنه بعد أن 

قام بعض المشجعين 
بارتداء الجلباب 

وأغطية الرأس في 
مباراة الفريق األخيرة 

التي خسرها أمام 
توتنهام، بعد استحواذ 

السعودية على النادي، 
أصدر النادي بياناً 

يطلب فيه من الجماهير 
االمتناع عن مثل هذه 

األمور.
وقام النادي بتغيير 
موقفه وأصدر بياناً 

آخر ذكر فيه: »تأثر 
المالك الجدد بترحيب 
المجتمع المحلي بهم، 
عقب االستحواذ على 
النادي قبل أسبوعين«.

وأضاف البيان: »المشجعون الذين احتفلوا 
من خالل ارتداء المالبس العربية التقليدية، 
بما في ذلك أغطية الرأس، كانوا جزءاً من 

هذا الترحيب«.
وتابع: »هؤالء الذين يريدون دعم النادي 

من خالل ارتداء المالبس المناسبة 
المستوحاة من الثقافة العربية، ينبغي عليهم 

أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو 
الذي يرونه مناسبا. نحن نضم تحت شملنا 

الجميع«.
وأردف: »نادي نيوكاسل ومالكه الجدد 
يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري 

اإلنجليزي الممتاز، بشان التنوع والشمول 
بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية«.

مشاركة واسعة في فعاليات المهرجان 

الرياضي األول باسم الشهيد »باران ماوا«

الجهاد يبدأ مشواره في الدوري
 بفوز ثمين

آشلي بارتي ُتعِلن انسحابها 
من البطولة الختامية

نيوكاسل: بإمكان الجماهير
 ارتداء المالبس العربية

المهرجان  فعاليات  انطلقت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
ماوا«  »باران  الشهيد  باسم  األول  الرياضي 
في مدينة قامشلو، والذي يُقام برعاية الشبيبة 
بإقليم  الثورية وبالتنسيق مع االتحاد الرياضي 

الجزيرة، وبمشاركة واسعة من الرياضيين. 
والتي  الكاراتيه  للعبة  ببطولة  الفعاليات  وبدأت 
السيدات  بلقب بطولة  فيها سيدات سردم  تّوجت 
وكانت  الرجال،  بطولة  بلقب  األسايش  ورجال 
في  وأقيمت  الجنسين،  واسعة من كال  بمشاركة 
القتالية بمقر  صالة الشهيدة زالل منذر لأللعاب 

االتحاد الرياضي بقامشلو.
جان  الالعب  وحقق  األجسام  بناء  بطولة  تلتها 
بطولة  أقيمت  بعدها  اللقب  عامودا  من  جوان 
بالمراكز  سردم  سيدات  وتوجت  الطاولة  للكرة 
بالمركز  نادي سردم  توج  بينما  األولى،  الثالث 
والمركز  الرجال  منافسات  في  والثالث  األول 

الثاني كان من نصيب نادي برخدان.
بين  القدم  لكرة  كرنفالية  مباراة  أقيمت  وكما 
الغريمين التقليدين رجال ناديي سردم واألسايش، 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  وذلك 

بقامشلو، وانتهت بفوز سردم بهدفين دون رد في 
مباراة كانت الخشونة فيها طاغية بكثرة.

أن  علماً  األول  اليوم  فعاليات  اختتمت  وهكذا 
المهرجان سوف يختتم بتاريخ 2021/10/29، 
بمدينة الحسكة والذي سيكون لمدة ثالثة أيام في 

قامشلو ويومين في ديرك ويومين في الحسكة.
هي:  المهرجان  في  المشاركة  واأللعاب 
القدم  كرة  ـ  التايكواندو  ـ  الهوائية  »الدراجات 
بناء  ـ  الشطرنج  ـ  الطاولة  كرة  ـ  السلة  كرة  ـ 
األجسام ـ الكيك بوكسينغ ـ تسلق جدار رياضي ـ 
الجريـ  الكرة الطائرة، باإلضافة أللعاب شعبية، 
ومواد ثقافية مثل الرسم والمسرح وحفالت فنية. 
المهرجان أقيم بهدف تعزيز لغة المحبة والسالم 
على  الشبيبة  وتشجيع  المنطقة  شعوب  بين 
ممارسة الرياضة، وتنظيم أنفسهم ضمن مجتمع 

حر وثوري. 
ماوا،  باران  الشهيد  مهرجان  انطالق  وبمناسبة 
عفواً  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  أصدر 
اتُخذت بحق  التي  الرياضية  العقوبات  كافة  عن 
ومدربين،  وإداريين  العبين  من  الرياضيين 
االتحاد  أسرة  من  فصله  تم  من  كالً  باستثناء 

الرياضي.
في  قيادياً  كان  ماوا  باران  الشهيد  بأن  يُذكر 
حركة الشبيبة ضمن حركة التحرر الكردستانية 
على  التركي  االحتالل  لطيران  بغارة  واستشهد 
من  تموز  شهر  من  السابع  في  كردستان  جبال 

عام 2018.

روناهي/ قامشلو ـ مازالت الحناجر التي كانت 
الجهاد،  نادي  ملعب  عن  غائبة  جهادية  تصدح 
حوالي  منذ  أرضه  خارج  يلعب  أصبح  والذي 
عقب  النادي  معاقبة  بسبب  الزمن  من  عقدين 
اندالع  ثم  ومن   ،2004 عام  قامشلو  انتفاضة 
الجهاد  وبدأ   ،2011 عام  سوريا  في  الثورة 
مشواره في الدوري السوري للدرجة األولى بفوز 

ثمين على عامودا رغم ضعف االستعدادات.
عدم  قضية  من  سنوات  منذ  الجهاد  نادي  يعاني 
اللعب على أرضه، وبات األمر متعلقاً بالتسوية 
الذاتية  اإلدارة  بين  وخاصةً  البالد  في  السياسية 
فما  دمشق،  وحكومة  سوريا  وشرق  بشمال 
وبين  أرضه  على  للعب  قادر  غير  الجهاد  زال 

جمهوره.
وضمن منافسات دوري الدرجة األولى للرجال 
بكرة القدم ذهاباً استطاع الجهاد كسب ثالث نقاط 
على  فوزه  بعد  البلدي  الحسكة  ملعب  في  ثمينة 
للجهاد  سجل  واحد  هدف  مقابل  بهدفين  عامودا 

الثنائية أحمد الشيخ ولعامودا مظلوم موال.
ولكن  يتمرن  شهر  من  أكثر  حوالي  منذ  الجهاد 
ليس بالشكل المطلوب، والنادي يعاني من قضية 
الجزيرة  إقليم  في  النوادي  بعض  سماح  عدم 
مختلفة،  وألسباب  الجهاد،  نادي  مع  لالعبيها 
الالعبين  بعض  لضم  قادر  الجهاد غير  وأصبح 
إال في حال سماح إدارة ناديه في إقليم الجزيرة 
وبحسب  األمر  هذا  تمنع  األندية  وبعض  بذلك 

آخر المعلومات بأن القضية ُحلّت حالياً.
تبرعات  عبر  أموره  ويدير  يعاني  مادياً  الجهاد 
وبعض  والمهجر  الداخل  في  النادي  محبي  من 
من شخصيات اإلدارة من الجيب الشخصي لهم، 
تقديم أي  في وقت تشتكي كافة األندية من عدم 
دعم من االتحاد العربي السوري لكرة القدم وال 

االتحاد العام الرياضي التابعين لحكومة دمشق.

بدأت  المجموعة  مباريات  بأن  ذكره  الجدير 
الجزيرة  ناديي  رجال  بين  جمعت  بمباراة 
وعامودا وفاز فيها رجال الجزيرة بهدفين دون 
بثالث  المجموعة  الجزيرة  بذلك  ويتصدر  رد 
النقاط  عدد  بنفس  الجهاد  معه  ويتساوى  نقاط 
في  ويأتي  األهداف  بفارق  عليه  يتقدم  ولكنه 

المركز الثالث واألخير عامودا بدون نقاط.

قامشلو/ ميديا غانم - في ذكرى شهادة المناضلة بيريتان؛ بيَّنت الناطقة باسم الساحة االجتماعية لمؤتمر ستار كليستان علي بأن شهادتها لم تكن 
اعتيادية بل كانت رسالة كالسيف وهي ذات حدين أولهما بأن على المرأة أن تناضل من أجل نهج الحق والحياة الحرة الكريمة، وثانيهما أن مقاومة 

بيريتان كانت رسالة قوية تفضح خزي نهج الخيانة المستمر إلى يومنا هذا.
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أحمد الكردو قيس ذياب

ماهّية محركات الدور التركي قبل األزمة السورّية؟ أهالي كري سبي: الّصمت الروسي حيال ممارسات 
المحتّل التركّي محّل استهجان 

محمود: سندافع عن شعوبنا وأرضنا على أساس الحقوق المشروعة

حيان جابر )كاتب(

لعبت تركيا دوراً محورياً وسلبياً في الكثير من 
عقدين  قرابة  منذ  السوري  الشأن  في  األحيان 
من الزمن، أي منذ المرحلة التي سبقت الموجة 
الثورية األولى، حيث كانت تركيا حليفاً رئيسياً 
الثورة،  سبقت  التي  المرحلة  في  األسد  لنظام 
بينما أصبحت بعد األشهر األولى من األحداث 
نظام  تعارض  التي  الدول  أهم  أحد  سوريا  في 
األسد حسب زعمها، وهو ما يجعلنا أمام مسار 
الشأن  في  التركية  التدخالت  من  ومعقد  طويل 
السوري، مسار يبدو للوهلة األولى متعرجاً بين 
التدقيق  يكشف  حين  في  و)المعارضة(،  النظام 
به عن حقيقته المباشرة وربما الفجة أيضاً وهو 
ما سوف نحاول تسليط الضوء عليه، من خالل 
التدقيق أوالً في توجهات الدور التركي قبل وبعد 

ما حدث في سوريا.
مرحلة التقارب بين النظامين السوري والتركي

النظام  بين  تقارباً  شهدت  التي  السنوات  حملت 
التركي والسوري العديد من المتغيرات السياسية 
أمام  األسواق  كفتح  واالجتماعية،  واالقتصادية 
األسواق  غزت  التي  التركية  السلع  مختلف 
المحلية بسرعة البرق حتى تمكنت من اإلطاحة 
الخشبية  سيما  وال  السورية  الصناعات  بأعرق 

“الموبيليا” والقماشية.
 إذ بلغ حجم التبادل التجاري السوري - التركي 
كان  والذي   ،2010 عام  في  دوالر  ملياري 
حتى  سنوات  بضعة  خالل  االرتفاع  له  متوقعاً 
وفق  الدوالرات  من  مليارات  إلى خمسة  يصل 
تصريحات أردوغان آنذاك في حين بلغ التبادل 
التجاري السوري اإليراني عام 2010 أقل من 
صعيد  على  نجد  وكذلك  دوالر،  مليون   600
عام  في  إيران  مشاركة  الخارجي  االستثمار 
2010 كثالث أكبر مستثمر في سوريا بعد كل 

من السعودية وتركيا األكثر استثماراً.
كما ساهمت تركيا في رسم العالقات والسياسة 
االتحاد  تجاه  سيما  ال  السورية  الخارجية 
األوروبي وأيضاً مع إسرائيل التي لها عالقات 
مع  وسيطاً  دوراً  تركيا  لعبت  إذ  معها،  جيدة 
النظام  مع  تطوير عالقاتهما  بغرض  منهما  كل 
شراكة  اتفاق  توقيع  إلى  السعي  عبر  السوري 
سوريّة أوروبية مع األول )االتحاد األوروبي(، 
والتوصل إلى اتفاق سالم مع الثانية )إسرائيل(.

التدّخل التركي في الشأن الداخلي السوري
والسياسي  االقتصادي  تركيا  تأثير  فتح  طبعاً 
التشريعات  في  أيضاً  للتدخل  أمامها  الباب 
بالشأن  المتعلقة  التشريعات  في  كما  السورية، 
السياسية  التأثير على أهداف  االقتصادي وذات 
الخارجية السورية والتركية، مثل إقرار ضريبة 
األماكن  في  التدخين  حظر  وقانون  الرفاهية 

العامة وصوالً إلى تغيير دور الدولة االجتماعي 
والتنموي من خالل تحرير األسواق ورفع الدعم 
رفعه  وشبه  النفطية،  المشتقات  عن  الحكومي 
عن المواد التموينية األساسية من خالل تقليص 
البدء في  إلى  توزيعها، وصوالً  كمياتها وتقنين 
التي كانت  الطبي والتعليمي  القطاع  خصخصة 

جارية على قدم وساق.
أما بخصوص سياسات النظام الداخلية لم تؤثر 
على  األحداث  سبقت  التي  المرحلة  في  تركيا 
سياسات األسد الداخلية من حيث الحريات العامة 
والمناخ الديمقراطي، وإن لعبت دوراً وسيط بين 
تداول  وتم  المسلمين  اإلخوان  وتنظيم  النظام 
تقدم واضح في هذا  تحقيق  األنباء حول  بعض 
الشأن، تقدم قد يفتح المجال أمام تنظيم مشاركة 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  في  اإلخوان 

واالجتماعية السورية. 
بعض  السورية  الداخلية  الساحة  شهدت  كما 
زيادة  خالل  من  ذلك  على  الدالة  التحوالت 
المجاالت  دور مؤسسات وشخصيات دينية في 
الخطاب  مجال  في  وأحياناً  والخيرية  التوعوية 

والحضور السياسي الهامشي كما في االنتخابات 
رسم  على  غالبيتها  عملت  إذ  مثالً،  البرلمانية 
عالقة جديدة وتحالفية بين تيار اإلسالم السياسي 
زمام  على  المسيطر  األسد  ونظام  سوريا  في 

الحكم منذ سبعينات القرن المنصرم.
رسم خيوط المؤامرة ضد المفكر أوجالن

طبعا لم يخُل النفوذ التركي في سوريا من مظاهر 
وفي  الجغرافية  سوريا  حدود  رسم  في  التدخل 
والتي  االجتماعية،  بنيتها  تماسك  على  التأثير 
بدأت منذ انصياع نظام األسد للضغوط التركية 
المطالبة بتسليم القائد الكردي عبد هللا أوجالن، 
من  العشرين  في  وسوريا  تركيا  وقّعت  حيث 
أكتوبر 1998 اتفاق أضنه الجديدة، الذي أجبر 
المؤامرة  خيوط  رسم  خاللها  من  األسد  حافظ 
الكردي عبد  القائد  بخروج  بدأت  والتي  الدولية 
مساعدة  في  ساهم  ما  سوريا،  من  أوجالن  هللا 
تركيا على اعتقاله في كينيا في شباط من العام 

التالي. 
لم تقتصر اتفاقية أضنة على ذلك فقط بل  طبعاً 
الطرفان  الثالث على ”يعتبر  نصت في ملحقها 

أياً  وأن  منتهية،  بينهما  الحدودية  الخالفات  أن 
مستحقة  حقوق  أو  مطالب  أية  له  ليس  منهما 
تنازل  يمثل  ما  اآلخر”،  الطرف  أراضي  في 
صريح عن جزء من األراضي السوريّة لصالح 
إسكندرونة،  وخليج  لواء  عن  وبالتحديد  تركيا 
األمر الذي ترافق مع تعديل خرائط سورية بما 
التعليمية  المناهج  في  كما  االتفاق،  مع  يتوافق 
لواء  اقتطاع  بعد  أي  الرسمية  والمطبوعات 

وخليج إسكندرونة منها.
في حين نص الُمحلق الرابع على أن يفهم الجانب 
السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات 
يعطي  االتفاق،  في  عليها  المنصوص  األمنية 
األمنية  اإلجراءات  جميع  باتخاذ  الحق  تركيا 
عمق  حتى  السورية  األراضي  داخل  الالزمة 
خمسة كيلومترات، وهو ما منح الحكومة التركية 
العسكرية  حمالتها  لشن  قانونية  ذريعة  اليوم 
العدوانية، وقضم مزيد من األراضي السوريّة، 
بل وتهديد السلم االجتماعي السوري عبر انتهاك 
السورية  االجتماعية  البنية  من  جزء  حقوق 
مصالح  من  انطالقاً  سوريا؛  كرد  التاريخية 
الطبقة المسيطرة في تركيا األمنية واالقتصادية 
والسياسية ودون أي اعتبار لمصالح وتطلعات 

الشعب السوري بكافة تنوعاته وأديانه ولغاته.
اتفاق أضنة والدور التركي الُمخّرب في سوريا

في  التركي  الدور  بدايات  أن  نجد  ذلك  كل  من 
سوريا تعود إلى نهاية القرن المنصرم وبالتحديد 
إلى ما بعد اتفاق أضنة، الذي مهد لتوغل تركي 
في السنوات القليلة التي أعقبته بعد توقيع اتفاق 
من  ونالحظ   ،2004 عام  في  الحرة  التجارة 
هذه  في  تركيا  لعبته  الذي  الدور  في  التدقيق 
من  األصعدة،  جميع  على  السلبية  تبعاته  الفترة 
آثاره االقتصادية التي وجهت ضربة قوية ألهم 
القطاعات اإلنتاجية السورية كصناعة األنسجة 
والصناعة  الزراعة  إلى  المنزلي،  واألثاث 
المحروقات،  عن  الدعم  رفع  بعد  السيما  عامة 
األمر الذي ساهم في إغالق العديد من الورش 
عدد  وبالتالي  إنتاجها  تقليص  إلى  أو  والمعامل 
الصادرات  تراجع  في  ساهم  كما  بها،  العاملين 
وتزايد  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  نتيجة  الزراعية 

الهجرة نحو المدن.

السياسية  التركي  التدخل  آثار  إلى  وصوالً 
والسيما على الصعيد الخارجي، إذ رعت تركية 
توجهات النظام السوري الساعية إلى االنخراط 
في النظام العالمي، وسعيه من أجل توقيع اتفاق 
مصالح  حساب  على  إسرائيل  مع  شاملة  سالم 
الشعب السوري، وتحقيق التقارب والتماهي مع 
واالجتماعية  االقتصادية  األوروبية  التوجهات 
األمر  طبعاً،  التركية  البوابة  عبر  والسياسية 
السورية  االجتماعية  التناقضات  فاقم  الذي 
لالحتجاج  ومحرضاً  دافعاً  باتت  حتى  وراكمها 
واالحتقان االجتماعي والسياسي داخل سوريا، 
الحركة  انفجار  أمام  الطريق  مهد  الذي  األمر 
جغرافية  مساحات  على  وامتدادها  الثورية 
لم  إن  وازنة  اجتماعية  كتلة  وبمشاركة  واسعة 

تكن الكتلة األكبر.
من  السوري  النظام  إعفاء  ذلك  يعني  ال  طبعا 
بل  الكارثية،  سوريا  أوضاع  تجاه  مسؤولياته 
ما  لكن  عنها،  والرئيسي  األول  المسؤول  هو 
الدور  ومعطيات  حقائق  استعراض  من  يعنينا 
هو  الثوري،  االنفجار  قبل  سوريا  في  التركي 
مصالح  تحقيق  إلى  الساعية  وأهدافها  مسارها 
الطبقة المسيطرة في تركية على حساب مصالح 
تكترث  لم  أي  التركي،  وربما  السوري  الشعب 
تركيا بمصالح الشعب السوري قبل 2011 بل 
واشتراطاتها  توجهاتها  ساهمت  العكس  على 
السياسية واالقتصادية في تأزيم الوضع السوري 
ومضاعفة المشاكل واألزمات الداخلية، ما سرع 
انفجر  وبالنتيجة  الشعبية،  الكتلة  انفجار  من 
الوضع المتأزم في سوريا وكان لألتراك الدور 

السلبي الكبير فيما حدث ويحدث حتى اآلن. 
وهذا ما يدفعنا للسؤال عما إذا كانت تركيا وفي 
غيّرت  ولماذا  موقفها  غيّرت  قد  األزمة  بداية 
هذا الموقف؟ أظن أن الجواب يعرفه الكثيرون، 
ولم تطبقه  وهو أن تركيا غيّرت مواقفها شكلياً 
على أرض الواقع وكل ما حدث حتى اآلن خالل 
من  األزمة  عمر  من  الماضية  العشر  السنوات 
تدّخالت تركية، أّزمت الوضع في سوريا وأدت 
وكانت  سوريّة،  وأراضي  مدن  احتالل  إلى 

المصالح التركية فيها فوق كل شيء.

أعاد المحتّل التركي استخدام الطائرات المسيرة 
ل، بعد استهدافهم في  كسالح ضد المدنيين العُزَّ
للمناطق  المتاخمة  والمناطق  قامشلو  من  كّل 
المحتلّة )سري كانيهـ  كري سبي(، بارتكاب عدّة 
مجازر بنيران أسلحته المتنوعة في عين عيسى، 
)مجزرة  بينها  من  كان  سبي؛  كري  ومقاطعة 
والثانية(،  األولى  الدبس،  ومجزرة  الصفاوية، 
في  المسيرة  بالطائرات  أخرى  وتكرار مجزرة 
)كوباني(؛ راح ضحيّتها ثالثة مدنين، وعدد من 

الجرحى.
من  مرأى  أمام  ل  العُزَّ المدنيين  استهداف  ويتّم 
في  المتواجدة  الروسية  العسكرية  الدوريات 
كري  ومقاطعة  كوباني  مثل:  المنطقة  عموم 
جرى  الّتي  األخرى  المناطق  وباقي  سبي، 

بموجب  السورية  الحكومة  قوات  مع  انتشارها 
اتفاق 22 تشرين األول من عام 2019.

املحتّل الرتيّك مستمرٌّ بسياساته 
اإلجرامية بغطاء دويلٍّ

مقاطعة  مجلس  أدان  العام«  »للرأي  بيان  في 
كري سبي يوم السبت 2021/10/23 استمرار 
المجزرة  خلفية  على  ل  العُزَّ المدنيين  استهداف 
التي أقدمت على ارتكابها الدولة التركية المحتلّة 
من  العشرات  بحضور  أيام  منذ  )كوباني(  في 
أهالي ناحية عين عيسى، ومقاطعة كري سبي، 
مقاطعة  لمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  تالها 

كري سبي، هزاع محمد.
ماٍض  التركّي  المحتّل  أّن  الى  البيان  وأشار 
السوريين،  المدنيين  تجاه  العدوانية  سياسته  في 
جرائمه-  تنفيذ  في  كافّة  األسلحة  واستخدام 
المدفعية  والقذائف  المسير  الطيران  فيها  بما 

والصاروخية-.
وجّرم البيان الصمت الدولي والضامن الروسي 
المرتكبة، مؤّكداً على تحّمل  حيال هذه الجرائم 
مسؤولياتها في هذا اإلطار، ووضع حدٍّ لجرائم 
بإدانة  لها  التابعين  والمرتزقة،  التركّي  المحتّل 

دولية واضحة وعلنيّة رادعة.

إىل متى سيتّم استهداف
 املدنيني بدٍم بارٍد

سبي  كري  مقاطعة  أهالي  طالب  جهتهم  ومن 
إخراج  حتّى  السوريين  المواطنين  مع  الوقوف 
المحتّل التركّي ومرتزقته من األراضي السورية 
استمرار  الذياب:  قيس  المواطن  يقول  المحتلّة، 
أهالينا  بحّق  المحتلّة  التركية  الدولة  جرائم 
يمكن  وال  مقبول،  غير  أمراً  أصبح  ومواطنينا 
الصمت  انتهى  لطالما  اآلن،  بعد  عنه  السكوت 
المتخاذلة  األخرى  الدولية  والمواقف  الدولي 
حيال دماء السوريين دون أي فائدة، ولكن اآلن 
مطلقة  التركية  الدولة  يطاق،  ال  أصبح  األمر 
يلتزم  والجميع  السورية،  األرض  على  اليد 
المدنيين  فإلى متى سيستمّر استهداف  الصمت، 

نوري  الشعب،  باسم وحدات حماية  الناطق  أكد   
ضد  تهديداٍت  تشّن  التركية  الدولة  أّن  محمود، 
منطقة  لتشكيل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
تكون  لن  الحرب  هذه  إّن  وأشار:  لإلرهاب، 
لما حدث في عفرين وسري كانيه، قواتنا  مشابه 
ستدافع عن الشعب واألرض على أساس الحقوق 

المشروعة.
وكالة  معه  أجرته  الذي  الحوار  خالل  ذلك  جاء 

فرات لألنباء، وهذا نّص الحوار: 
مناطق  ضّد  تهديداٍت  التركية  الدولة  -تطلق 
شمال وشرق سوريا؛ في الوقت الذي تخوضون 
حول  نقاشات  وهناك  داعش،  ضد  معارك  فيه 
هذه  تقيمون  كيف  سوريا،  في  االستقرار 

التهديدات؟
الجميع يدرك بأن داعش قد انتهى جغرافياً خالل 
ثورتنا، وفي اآلونة األخيرة نخوض نضاالً كبيراً 
لداعش،  النائمة  الخاليا  الدولي ضد  التحالف  مع 
خاصة فيما يتعلّق بحّل قضية )مخيم الهول( الذي 
لقواتنا  استسلموا  الذين  داعش  عناصر  يحوي 
إنّنا نسيطر على عناصر داعش  وعائالتهم، كما 
المعتقلين لدينا، وبهذا أظهرنا للعالم أجمع، كيفيّة 

قدرتنا على النضال ضدّ االرهاب والتصدي له.
فقبل اآلن سعى داعش االرهابي لتنشيط عصاباته 
في كّل من )الهجين، وباغوز، ودير الزور( أثناء 
التركي ضدّ  االحتالل  دولة  التي شنتها  الهجمات 
)عفرين، وسري كانيه، وكري سبي(، في الواقع 
لقد أطالت هذه المساعي فترة بقاء داعش؛ من جهة 
أخرى يدعي المسؤولون االتراك: أنّهم يتعّرضون 
لالعتداءات؛ لهذا يطلقون التهديدات بشّن هجماٍت 

ضد المنطقة.
حيث يزعم الرئيس التركي )رجب طيب أردوغان، 
ووزيره خلوصي أكار( أنهم تعّرضوا لهجوٍم من 
منطقتنا، هذه أكاذيب كلّها، لكن عكس ذلك؛ ففي 
األشهر الستة الماضية شنّت الدولة التركية 306 
الهاوتزر وقذائف الهاون واألوبس  هجمة بمدافع 
في  الحرب  جبهات  ضد  الحربية،  والطائرات 

)عين عيسى، وكري سبي ،وتل تمر، وزركان،( 
الدولة  نفذت  كما  األخرى،  المناطق  من  والعديد 
داعش  تنظيم  من  المرتزقة  وعصاباتها  التركية 
األخوان  وجماعة  والنصرة  والقاعدة  اإلرهابي 
إالّ  المحتلة،  المناطق  من  هجوماً  المسلمين  16 
أّن هجماتهم جميعها قد أفشلها مقاتلونا، وُهزمت 

جميعها.
وثالث  أطفال  أربعة  منهم  مدنيين  ثمانية  أُصيب 
نساء، ورجل في االعتداءات التي شنّتها العصابات 
االرهابية في األشهر الستة الماضية، كما أُجبرت 
وفي  مناطقهم،  من  النزوح  على  العائالت  مئات 
العصابات  شنّت  العام،  هذا  من  أيلول  شهر 
االرهابية 194 هجمة ضد مناطقنا، مّما أسفر عن 
استشهاد خمسة مدنيين، وإصابة ستة آخرين، وهذا 
خير دليل على أن ما يدعيه اردوغان ووزيره، ال 
يتطابق مع ما يحدث في المنطقة، فدولة االحتالل 
التركي هي من تشّن هجمات ضد مناطقنا وتزهق 

أرواح المدنيين العُّزل.
-التوقيع على وقف إلطالق النار في 17 تشرين 
االول 2019 بضمانة من الواليات المتحدة، وفي 
روسيا؛  من  بضمانة  االول 2019  تشرين   22
السؤال أال ترى الدول الضامنة هذه االنتهاكات؟

النار،  إطالق  وقف  لشروط  وفقا  نتصّرف  نحن 
لكن الدولة التركية وفلول داعش والقاعدة تخرق 
هذه الشروط، وتصرفاتهم هذه تجري أمام مرأى 
عندما  لكن  المتحدة،  والواليات  روسيا  ومسمع 
يرى  فإنه  حقّاً،  القضية  هذه  إلى  المرء  ينظر 
والجهاد،  للشوفينية  يرّوج  الذي  أردوغان،  أن 
الحركة  العدالة والتنمية، وحزب  وحكومة حزب 
القومية، ال يتبعان قوانين تركيا، والقانون الدولي، 
وحلف شمال األطلسي، كما ال يتبعان حتى قوانين 

التحالف الدولي.
هذه  تركيا، وعلى رأس  في  -هناك قضايا جديّة 
تزال  ما  إنّها  غير  االقتصادية،  األزمة  القضايا 
وتواصل  اإلرهابية،  للجماعات  تمويلها  تواصل 
عملياتها عبر الحدود، ماذا تريد الحكومة التركية 

الحالية أن تفعل؟ وما الدور الذي يجب أن يلعبه 
الرأي العام التركّي في هذا الّصدد؟

االمبراطورية  احياء  إعادة  في  أردوغان  يرغب 
العثمانية، لقد قلنا في العديد من المحافل الدولية، 
أردوغان  ورئيسها  التركية  الدولة  صلة  وأّكدنا 
واإلخوان  داعش  أمثال  اإلرهابية  بالجماعات 
مخيماتهم  من  العديد  وجود  وعن  المسلمين 
تركيا،  في  الجماعات  بهذه  الخاصة  العسكرية 
الجماعات في عفرين وإدلب  تّم توطين هذه  وقد 
)أبو  بالفعل تحديد هويّة  تّم  وإعزاز والباب، وقد 
بكر البغدادي(في المنطقة؛ الرئيس التركي ال يقبل 
رسم  وقد  المسلمين،  واإلخوان  داعش  خريطة 
خريطة أخرى لسلطنته، حيث يهدف إلى هذا؛ أن 
يكون قّوة في تلك المنطقة، ويتصّرف وفقاً لذلك.

في  التركية  الدولة  أن طموحات  من  الرغم  على 
الشرق األوسط قد تبدّدت، وإن خططها قد فشلت 
تركيا  في  وبقيت محصورة  األوسط،  الشرق  في 
في  التخبّط  من  كبيراً  قدراً  نرى  إنّنا  إال  فقط، 
التركية بشكل  الليرة  تركيا؛ حيث انخفضت قيمة 
قاسية؛  لضربة  التركي  االقتصاد  وتعّرض  حادّ 
قويّة  لضربة  التركية  الدبلوماسية  تعّرضت  كما 
على الساحة الدولية، والسياسة الداخلية قد انتهت، 
بال شّك لن يقبل الشعب التركي هذا القدر الكبير 
من االضطرابات في تركيا، وسيحاول جلب قّوة 

بديلة.
غير أّن الرئيس التركي أردوغان وسلطة حزبي 
ترّوج  الّتي  القومية  والحركة  والتنمية  العدالة 
ال  حرب  نحو  تركيا  تقودان  والجهاد،  للشوفينية 
الدولة  شنّت  حيث  تحمله؛  التركي  للشعب  طاقة 
في  تدخلت  كما  العراق،  في  هجمات  التركية 
أرمينيا، ليبيا، البحر االبيض المتوسط واليونان، 
تهديدات ضد  تطلق  كما  قبرص  احتالل  وتحاول 
سوريا؛ نحن نرى أّن هذه الحكومة ال تعرف لغة 

سوى لغة الحرب.
-من المستفيد في حال وقوع حرب في المنطقة، 

وما التأثيرات التي ستحدث؟
هذه الحرب لن تكون في مصلحة أّي أحد، ليس في 
والتحالف  الناتو  التركي، وحلف  الشعب  مصلحة 
أردوغان  طموحات  ستخدم  بل  وروسيا،  الدولي 
قبل  كانت  التي  بالطريقة  بالحكم  وآماله  العثمانية 

آالف السنين.
الماضية  القليلة  السنوات  في  أردوغان  حاول 
فهو  ذريعاً؛  فشالً  القى  لكنّه  طموحاته،  بتحقيق 
الهجمات  هذه  خالل  حكمه  مدّة  إطالة  يريد 
يجب  لهذا  المنطقة؛  في  يشنّها  التي  والتدخالت 
هذه  حقيقة  يدرك  أن  أجمع-  شعبنا-والعالم  على 
البشرية،  خدمة  في  تصّب  ال  ألنّها  المخّططات، 

أجمع  العالم  اإلرهاب،  خدمة  في  تصّب  هي  بل 
يتحدّث عن تمويل أردوغان لإلرهاب والجماعات 
بالده،  في  يحتضنهم  كيف  ويرون  اإلرهابية، 

ويمولهم، ويستخدمهم كورقة رابحة.
الشعب  يتعّرض  فلن  الحرب  هذه  مثل  وقعت  إذا 
للخطر  سوريا  وشرق  شمال  وشعب  الكردّي، 
اإلرهابية  للجماعات  األمل  ستعطي  بل  فحسب، 
مثل داعش والقاعدة واإلخوان المسلمين جميعها 
الدعم  أن  يدرك  كلّنا  أوكارهم؛  من  الخروج  من 
الى  يصل  واالستراتيجي،  واللوجستي  المعنوي 
من  داعش وغيرها  أمثال  اإلرهابية  المجموعات 

األراضي التي تحتلّها تركيا.
المحتجزين  وعائالتهم  داعش  عناصر  يرغب 
حيث  أردوغان،  لحضن  الذهاب  المخيّمات  في 
يأملون في إقامة دولة إرهابية هناك مرة أخرى؛ 
لهذا نقول: إنّه إذا ما حدثت مثل هذه الحرب، فإّن 

إرهاب داعش سيظهر تحت اسم آخر.
-ما المفهوم النضالي الذي ستنتهجونه تجاه أيِّ 

حرب محتملة؟
كما هو معتاد عليه ستناضل قواتنا في إطار الدفاع 
)عفرين  في  الحرب  مثل  تكون  لن  المشروع، 
وسري كانيه(، قواتنا هذه المّرة، ستزيد من دفاعها 
ضد أي هجوم؛ العالم أجمع يدرك أننا لم نشن أية 
هجمات ضد أحد، لكن إذا كان هناك اعتداء على 
على  ثورتنا،  هدف  على  اعتداء  وشعبنا،  قواتنا 
إطار  في  بقسوة  ستردّ  قواتنا  فإن  شعبنا،  آمال 
وهذه  الشعب  هذا  وستحمي  المشروعة،  الحقوق 

األراضي.
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مشروع  إن  شك  بال 
لكّل  مهّماً  مشروعاً  يعد  سوريا،  وشرق  وشمال 
المشروع؛  هذا  في  األمل  يجدون  ألنّهم  سوريا، 
المشروع  هذا  أن  وحزبه  التركي  الرئيس  يرى 
يشّكل تهديداً لسلطنتهم وبالتالي يشنون الهجمات، 
وخلق  بالكامل  المشروع  هذا  تدمير  هو  وهدفهم 

إرهاب مثل داعش تحت اسم آخر.

عين عيسى/ حسام اسماعيل ـ استنكر أهالي مقاطعة كري سبي استمرار تعّرض المدنيين الُعزَّل لالستهداف من قبل مسيرات المحتّل التركي، وأمام 
مرأى من الضامن الروسي، والمجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال ما يتعّرضون له، وجّدد مجلس مقاطعة كري سبي موقفه الرافض الستهداف 

المدنيين، بعد استهداف المدنيين في )كوباني( مطالبًا بإيقافها.

بدٍم بارد؟!«.
واختتم الذياب بحديثه بالقول: ليس من المعقول 
وفي  أرضهم  على  اآلمنين  المدنيين  استهداف 
كافة  واألسلحة  بالطيران،  ومناطقهم  بيوتهم 
العالم شيئاً، أو أن يحرك ساكناً!  دون أن يفعل 
الحقوقية  والمنّظمات  الدولية  المصداقية  لذلك 

واإلنسانية على المحّك في هذا اإلطار.

املطلب إخراج املحتّل من
 أراضينا فوراً

دور  الكردو  أحمد  المواطن  أدان  جانبه  من 
المدنيين،  حماية  إطار  في  الروسي،  الضامن 
سالمة  وضمان  العدائية،  األعمال  ووقف 
للتواجد  المعلن  الهدف  هو  أنّه  مبيّناً:  المدنيين، 
دخولها  بعد  المنطقة  في  الروسي  العسكري 

تشرين   22 الدولي  االتفاق  بموجب  المنطقة 
األول 2019، بعد عدوان الدولة التركية المحتلّة 

على مناطق شمال وشرق سوريا. 
وأضاف الكردو: ال يمكن أن تنعم شعوبنا السورية 
باألمان واالستقرار، دون إخراج المحتّل التركي 
يتعّهد  أن  ويجب  كافّة،  السورية  األراضي  من 
المجتمع الدولي بمساعدة السوريين على تحقيق 
المجازر  ارتكاب  يستمّر  ال  حتّى  المطلب،  هذا 

بحق السوريين أمام العالم أجمع.
أهالي  إّن  نهاية حديثه:  الكردو في  وحذّر أحمد 
المنطقة ضاقوا ذرعاً بالموقف الروسي المتخاذل 
المحتلة،  التركية  للدولة  المستمّر  التهديد  إزاء 
واستمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين، لذلك 
األهالي ضدّ  قبل  من  معاكسة  فعل  ردّة  جاءت 
التواجد الروسي، وفائدته في المنطقة، دون أن 
والمجازر  والجرائم  لالعتداءات،  رادعاً  يكون 

التركية المستمّرة بحّق المواطنين السوريين. 
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

سوتشي اتفاُق وقِف إطالِق الناِر أم تثبيٌت لالحتالل؟
رامان آزاد

تصعيٍد  كّل  كان  السوريِّة،  األزمِة  مداِر  على 
يتمُّ  النار،  إطالِق  لوقِف  اتفاٌق  يعقبُه  ميدانّي 
الميداِن،  خريطِة  على  المتغيِّر  تثبيُت  بموجبه 
موجةٌ  لتندلَع  االتفاِق،  خرُق  يتمُّ  ما  وسرعان 
عنٍف جديدةٍ، وهذه القاعدةُ ال تنطبُق على إدلب 
بوقِف  الخاص  سوتشي  اتفاَق  إّن  إذ  وحسب، 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  الناِر  إطالِق 
االحتالُل  يتوقِف  فلم  فقط،  وإعالميّاً  هّشاً  كان 
عن العدوان، فيما تغاضت موسكو عن تطبيقه، 
أنقرة بغزٍو جديٍد، لكنها حتى اليوم  واليوم تهددُ 
لم تحصل على موافقٍة بسبِب اختالِف المعطياِت 

السياسيّة.
على  الدوِل  بين  تُعقدُ  االتفاقاِت  أنَّ  المعلوم  من 
أساِس قانوِن المبادلِة، إما عبر مصالَح متقابلٍة، 
تستمرَّ  أن  ويُفترُض  تقابله ضماناٌت،  التزاٌم  أو 
صالحيّةُ االتفاِق إال إذا تمَّ خرقه من أحد الجانبين، 
واتفاُق سوتشي لوقِف إطالق الناِر الذي ُعقد بين 
بين بوتين وأردوغان في 2019/10/22، بعد 
لمنطقتي  له  الموالين  والمرتزقة  التركّي  الغزو 
سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي، ولم يتجاوز 
كونه تثبيتاً لالحتالِل التركّي. وفيما استمرَّ جيُش 
االحتالِل التركّي ومرتزقته بممارسِة كّلِ أنواعِ 

االنتهاكاِت، التزمت موسكو الصمَت حيالها.
عمليٍة  عن  رسميّاً  تعلن  لم  أنقرة  أّن  صحيٌح 
عسكريٍّة جديدةٍ، ألنَّ المناَخ السياسّي ال يساعدها 
أنها  إال  النطاِق،  واسعِة  بريٍّة  عمليٍة  شّنِ  على 
القصِف  الماضيين عن  العامين  تتوقف طيلة  لم 
وشرق  شمال  من  مختلفة  مواقع  في  المدفعّي 
تكتيٍك  على  أساسّي  بشكٍل  واعتمدت  سوريا، 
الطائرات  باستخدام  تمثل  فتاك  وسالحٍ  جديٍد 

المسيّرة لتنفيذ عمليات االغتيال الممنهجة.   
في  عضًوا   27 أعرب   2021/8/10 في 
الخارجية  وزير  إلى  برسالٍة  الكونغرس 
بشأن  قلقهم  عن  بلينكين،  أنتوني  األمريكّي 
بدون  الطائرات  صناعِة  لتطوير  تركيا  خطط 
طيّار المسلحة. وطلبوا تعليق تراخيص تصدير 
األمريكيّة  طيّار  بدون  الطائرات  تكنولوجيا 
الدوِر  في  رسمّي  تحقيٍق  وإجراَء  تركيا،  إلى 
بدون  الطائراِت  لبرامجِ  لالستقراِر  المزعزع 
وزير  من  النواب  وطلب  التركيّة،  طيّار 
صناعة  تداعيات  عن  تقرير  إصدار  الخارجيّة 
الطائرات بدون طيار في تركيا مع إيالء اهتمام 
أمريكيّة  تقنيات  تتضمن  كانت  إذا  لما  خاص 

تنتهك العقوباِت األمريكيّة.

عملياُت االغتيال باملُسرّيات

االحتالل  لجيِش  تابعةٌ  مسيّرةٌ  طائرةٌ  قصفت 
سيارة   2021/10/23 السبت  يوم  التركّي 
مدنيّة على طريق كوباني ــ حلب ما أسفر عن 
وكلي  قامشلو  )هوزان  مقاتلين  ثالثة  استشهاِد 
جلسة  من  عائدين  كانوا  عفرين(  وآمد  حلب 
عالجٍ في بلدة صرين، واحتراق السيارة. وجاء 
مسيّرة  استهداف  على  ساعاٍت  بعد  االغتياُل 
المتزعم  الحميد المطر«  المدعو »عبد  أمريكيّة 
شمالي  سلوك  منطقة  في  »القاعدة«  تنظيِم  في 
بريف  التركي  لالحتالل  الخاضعة  سوريا، 

الرقة، وسط حشود كردية وتركية في المنطقة، 
ويوم األربعاء الماضي استهدفت طائرةٌ مسيّرةٌ 
تركيّةٌ سيارةٌ مدنيّة في مدينة كوباني ما أدّى إلى 
استشهاِد مدنيين اثنين أحدهما الرئيس المشترك 
لمجلس »العدالة االجتماعيّة وإصابة 3 آخرين. 
مسيّرة  طائرة  استهدفت   2021/8/26 في 
تركيّة سيارة مدنيّة في قرية بهرافا قرب مجمع 
خانصور بقضاء سنجار غرب الموصل ما أدّى 

إلى استشهاد مواطنين.
تستهدف  مسيرة  تركية  طائرة   2021/8/16
سيارة دفع رباعي في مدينة سنجار، واستشهد 
عيسى  المقاتل  شقيقه  وابن  سعيد  حسن  سعيد 
في  مشفى  تعرض  التالي  اليوم  وفي  خوديدا، 
قضاء سنجار لقصٍف جوّي ما أسفر عن ارتقاء 

شهداء وعدد من اإلصابات.
المسيّرة  الطائرات  استهدفت  في 2021/8/19 
التركيّة مقرَّ »مجلس تل تمر العسكرّي« في بلدة 
تل تمر ما أدى الستشهاد سوسن بيرهات عضو 
 YPJ ”المجلس العسكرّي لوحدات حماية المرأة
والمجلس العسكرّي لـقسد”، وعكيد كركي لكي 
القيادّي بمجلس تل تمر العسكرّي”، والمقاتلين 
استهدفت  كما  أحمد.  هللا  وسيف  حسكة  روبار 
وفي  عامودا،  ــ  قامشلو  طريق  على  سيارة 
مدينة  في  سيارة  استهداف  تم   2021/8/22

قامشلو وأسفر عن استشهاد ريناس روج.
مسيّرة  طائرة  استهدفت   2021/7/30 في 
في  مدنيتين على طريق حلب،  تركيّة سيارتين 
قرية قومجي )23 كم جنوب كوباني( ما أسفر 
أّي  دون  بالسيارتين،  ماديّة  أضرار  إلحاق  عن 

إصابات بشريّة.
2021/6/13 استشهد أربعة مدنيين على األقل 
استهدف  تركي،  جوي  قصف  في  مصرعهم، 
عربة مدنية شمال غربي محافظة السليمانية في 

إقليم كردستان.
تركّي  جوّي  قصٌف  أدّى   2020/6/23 في 
إلى استشهاد ثالث مواطنات كرديات في قرية 
حلنج قرب مدينة كوباني، وقبل الحادث بأسابيع 
تعّرض المركز العام لقوى األمن الداخلّي وسط 

مدينة كوباني لقصف بطائرة مسيّرة.
في تموز 2020 استهدفت طائرة ُمسيّرة تركيّة 
ستة  إلصابة  أدى  ما  الدرباسيّة  بلدة  في  موقعاً 
بلدة  في  روس  جنوٍد  ثالثة  بينهم  أشخاص 

الدرباسية، ومن بعد ها تم بأسابيع اُستهدفت قرية 
مزري قرب من مدينة ديرك ما أدّى الستشهاد 

مواطنين اثنين.
في 2019/11/19، قصفت مسيرة تركيّة منزالً 
بالكامِل  سيارةٍ  الحتراِق  أدّى  ما  خانصور  في 
واستشهاد خمسة مواطنين. وفي 2018/8/15 
زكي  مام  مسيرة  طائرة  عبر  تركيا  اغتالت 

شنكالي باستهداف سيارته في قضاء شنكال.

قصف مدفعّي وتصعيد ميدايّن

سوريا  قوات  في  عسكريّة  مصادر  تفيد 
الديمقراطيّة بأّن جيش االحتالل التركّي نفّذ نحو 
450 هجوٍم باألسلحِة الثقيلة، باإلضافة إلى نحو 
90 عمليّة تسلٍل قامت بها مجموعات المرتزقة 
المناطق  في  عامين؛  خالل  لتركيا  التابعة 
ورصد   .M4 الدولّي  الطريق  على  الواقعِة 
تل  ناحيتي  في  قرية   48 تعرض  هاوار  وكالة 
ومنبج،  الشهباء  ومنطقتي  عيسى  وعين  تمر 
التركّي، وكذلك  المدفعّي والصاروخّي  للقصِف 
القنابل العنقوديّة التي استخدمتها قوات االحتالل 

التركّي في عدوانها.
وأنشأ جيش االحتالل التركّي 12 قاعدة عسكريّة 
جديدة خالل تسعة أشهر في منطقتي سري كانيه 
العسكريّة  القواعد  ليصبح مجموع  وكري سبي 
 M4 الدولّي  الطريق  بمحاذاة  قاعدة  عشرين 

ومحيط بلدتي تل تمر وعين عيسى.

وتزامنِت الهجماُت التركيّة مع انسحاب القواِت 
من  العسكريّة  قواعدها  وإخالئها  الروسيّة 

المناطق التي شهدت عدواناً تركيّاً.
وهدد أردوغان في 2021/10/11 في مؤتمٍر 
ببدِء عدواٍن جديٍد  أنقرة،  العاصمة  صحفّي من 
يستهدُف مناطَق آمنة في شمال وشرق سوريا. 
أربع  تحديد  تم  خريطة  التركّي  اإلعالم  ونشر 
العملية  لتنفيذ  سوريا  وشرق  شمال  في  مواقع 

المزمعة.
ان  أّن  التركيّة  الدفاع  وزارة  ادّعت  وفيما 
قوات سوريا  مقاتلو  شنّه  لهجوٍم  تصدّت  قواتها 
الديمقراطيّة على قواعدها العسكريّة وأّن تسعة 
المركز  بيان  نفى  استشهدوا،  المقاتلين  من 
اإلعالمّي التابع لقوات سوريا الديمقراطيّة الخبر 
في 2021/10/22، وجاء االدعاء التركّي في 

سياق فبركة مبررات للعدوان. 

تثبيت االحتالل باتفاق وقف 
إطالق النار

ضمن  بعملياتها  تقوُم  أنقرة  أّن  المعلوم  من 
تفاهٌم  وهناك  موسكو،  مع  مباشٍر  دولّي  تنسيق 
وجاء  الزمنّي،  والسقف  العمليّة  حدود  حول 
االنسحاُب األمريكّي بصورة مشابهة النسحاب 
قواِت المراقبة الروسيّة من عفرين، وتم بتنسيٍق 
يُعلن  التي  التصريحات  وأما  روسّي،  أمريكّي 
إلى  األمنيّة، واإلشارة  أنقرة  تفهم هواجس  فيها 
ينطوي  متوازٍن  غير  فهو خطاٌب  النفس  ضبط 
على تهرٍب من مسؤوليّة إدانة الطرف المعتدي، 
عليها  المتفِق  الحدوِد  إلى  العدواِن  وبوصوِل 
إطالق  إليقاف  الداعية  األصوات  ترتفع  مسبقاً 
النار وعقد اتفاٍق يتم بموجبه تثبيت ما تّم احتالله.

اآللية  على  االتفاق  تم  الذرائع  نزع  سياق  في 
األمنيّة مع الجانب األمريكّي على أن يكون ذلك 
سبيل منع الحرِب، إال أنَّ أنقرة شنّت العدوان بعد 
ووقعت  وترامب،  أردوغان  بين  هاتفيٍّة  مكالمٍة 
األبيض،  الفوسفور  واُستخدم  مرّوعة  حوادث 
الحرِب  وقَف  اتفاَق  وتعقدَ  واشنطن  لتتدخل 
إلزاماً  يتضمن  أن  دون   ،2019/10/17 في 
المناطق  من  االنسحاب  على  الغازية  للقوات 
في  سوتشي  اتفاق  ُعقد  ثم  ومن  احتلتها،  التي 
التركّي  االتفاق  على  ليصادق   2021/10/23
األمريكّي، وبموجب االتفاقين تم تثبيت احتالل 
كري  حتى  كانيه  سري  من  الممتدة  المنطقة 
أبيض بعمق 30 كم داخل األراضي  تل  سبي/ 

السوريّة.
روسّي  عسكرّي  وجود  عن  االتفاِق  نتائج  من 
وتنظيم دوريات مشتركة روسيّة تركيّة لضمان 
تنفيذ االتفاق، إال أّن المفارقِة أّن الجانب الروسّي 
يلتزم الصمت إزاء كّل االختراقات التفاِق كان 
طرفاً فيه، من عمليات تتريك وتغيير ديمغرافّي 
وصوالً  األمنيّة  والفوضى  لألهالي  واختطاف 
إلى ظهور علنّي في مدينة سري كانيه لعناصر 
داعش، والسؤال الذي يُطرح، إّن لم تكن موسكو 
تملك إمكانيّة ضمان تنفيذ االتفاق فما الفائدة من 
في  مختلفاً  روسيّاً  موقفاً  نجد  بالمقابل  عقده؟ 
التصعيد  الروسيّة  القوات  تواصل  إذ  إدلب، 
وقصف مواقع المسلحين وتؤكد إصرارها على 

السيطرة على المحافظة.
الكبيرة  اإلنجازاِت  التركّي  العدوان  استهدف 
التي تحققت في معارك حرِب اإلرهاب، وأطاح 
بالبيئة اآلمنة في المناطق المحتلة، وحّولها إلى 
عامل  وكانت  »داعش«  لعناصِر  آمنٍة  جيوٍب 
بزيادة  مباشٍر  بشكٍل  أسهم  ما  لهم،  استقطاب 
نشاطه وعمليات االغتيال، بالمقابل دفعت بعدٍد 
كبيٍر من أهالي المنطقِة للهجرةِ، كما تم استقدام 
عوائل لعناصر داعش ليكوَن ذلك عامالً إضافياً 
التركّي  الديمغرافّي. وزاد االحتالل  التغيير  في 
األزمة  تعقيِد  من  عنها  أسفر  التي  النتائج  مع 

وعّطل مسار الحّلِ السياسّي.
أنقرة  التزام  لعدِم  تمتعض  لم  موسكو  لعلَّ 
وواصلت  النار،  إطالق  وقف  اتفاِق  بمضموِن 
القصَف المدفعّي واالستهداف المركز بطائرات 
ما  أّن  إال  االغتيال،  علميات  وتنفيذ  المسيّرة 
حدود  تجاوز  أنقرة  محاولة  هو  حفيظتها،  يثير 
االتفاقات في الميدان وشّن عملية جديدة الحتالِل 
المتغيّر  سبَب  ذلك  وكان  إضافيّة،  جغرافيا 
نبرة خطاب دمشق وموسكو، ونقل  الحالي في 
إلى  والسوريّة  اإليرانيّة  العسكريّة  التعزيزات 
حلب  ريف  في  التماس  خطوط  قرب  مواقع 

الشمالّي.
ومعلوم أّن انفراد موسكو بإدارة األزمة السوريّة 
الجانب  مع  لقاءات  لعدةِ  مباشرة  نتيجة  كان 
العشرين  قمة  اجتماع  من  اعتباراً  األمريكّي، 
في تموز 2017 وقمة هلسنكي 2018/7/16، 
واجتماع القدس األمنّي في 2019/6/25، وقمة 
أفضت  فقد   ،2021/6/16 في  وبايدن  بوتين 
توافق حول  إلى صيغة  االجتماعات  هذه  جملة 
دون  األدوار،  وتقاسم  الخالفيّة  المسائل  أهم 
تحديد سقٍف زمنّي لألزمة السوريّة، وإنّما على 
تبادِل المواقِف بضمان أمن إسرائيل عبر تحجيم 
الوجود اإليرانّي مقابل تمكين دمشق من استعادة 
السيطرة على الجغرافيا السوريّة. والدفع باتجاِه 

رسائل  اتسّمت  ولذلك  لدمشق،  عربّي  احتواٍء 
دمشق بعلو سقفها وِحدّتها، ولم تبِد المرونة في 
الذاتيّة  بما في ذلك موقفها من اإلدارة  الحواِر، 

في شمال وشرق سوريا.
االتفاِق  مضموُن  اليوم  حتى  الواضح  غير  من 
الروسّي التركّي، وال حجُم التفويِض الذي منحته 
موسكو ألنقرة، إال أنّه من المؤكد أنها تقصدُ من 
وراء ذلك الضغط على اإلدارة الذاتيّة في شمال 
وشرق سوريا، لتجني دمشق عوائد ذلك. والتي 

تفترُض موسكو أنّها ستكوُن خياراً إلزاميّاً.

تعدٌد يف وسائِل الحرِب

بالمجمِل كثّف جيش االحتالِل التركّي في اآلونة 
اآلهلة  المناطق  في  الجويّة  غاراته  األخيرة 
قواعد  وأقام  كردستان  إقليم  داخل  بالمدنيين 
ولم  مسلحة.  مسيّرة  طائرات  ونشر  عسكريّة، 
أنظار  أمام  االستفزازات  عن  تركيا  تتوقف 
عديدة  مرات  فاستهدفت  الروسّي«،  »الضامِن 
الداخلّي،  األمن  قوى  ومراكز  األهالي  منازل 
أهدافها  تحقق  التي  المسيّرةٍ،  الطائراِت  بقصِف 

دون أن يرتقي توصيفها إلى الحرِب الشاملِة. 
ُهّجَر أهالي 12 قرية بعد تدميرها بشكٍل ممنهجٍ 
على أطراف الطريق الدولّي الـ M4 في مقاطعة 
كري سبي/تل أبيض، وفقد 30 مواطناً لحياتهم 
بينهم نساٌء وأطفاٌل خالل الهجماِت التركيّة على 
»الدبس  قريتي  مجزرتا  وآخرها  عامين،  مدى 

والصفاويّة«.
رّوجوا  التركّي  اإلعالم  ومعه  التركّي  الرئيس 
المحتلِة،  المناطِق  في  كبيٍر  استيطانّي  لمشروع 
على أن تستدرج تمويالً غربيّاً لصالح المشروع، 
السوريين  الالجئين  آالف  مئات  بتوطين  وتقوم 
الديمغرافّي  التغيير  مشروع  سياق  ضمن  فيه، 
أكثر  مصير  تجاهل  فيما  الحدود،  طول  على 
في  قسراً  تهجيرهم  تم  مواطن  ألف   650 من 
عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ 

تل أبيض.
لدفع األهالي  المياه سالحاً  أنقرة  كما استخدمت 
لترك مناطقهم، عبر التحكم بالوارد المائّي لنهر 
لتستهدف  م3/ثا   200 من  أقل  ليكون  الفرات، 
اقتصاد المنطقة، وتهدد بنتائج بيئيّة كارثيّة، في 
ونقص  المزروعة  المساحات  تراجع  مقدمها 
وزيادة  التسمم  ومخاطر  والتلوث  الشرب  مياه 
ساعات انقطاع الكهرباء، ليصل منسوب المياه 
في بحيرة سد الطبقة وتشرين نحو خمسة أمتار. 
وفي الوقت نفسه تعمدت قطع المياه من محطة 

ضّخِ علوك التي تغذي مدينة الحسكة.
قناة  وفتحت  عفرين  نهر  مياه  سرقت  بالمثِل 
مباشرة من سد ميدانكي إلى سد الريحانية داخل 
رافد  على  سداً  أقامت  فيما  التركيّة،  األراضي 

النهر الذي ينبع من األراضي التركيّة.       
تتحمُل  الذي  سوتشي  اتفاُق  يغيّر  لم  بالمجمِل، 
موسكو مسؤوليّة تطبيقه، من واقعِ العدواِن، بل 
لعله أجاز ألنقرة االستمراَر فيه بوسائل أخرى، 
التغييِر  من  اعتباراً  االنتهاكاِت  مع  بالتوازي 
االختطاف  وعمليات  والتتريك  الديمغرافّي 
وربط المناطق إداريّاً واقتصادياً بتركيا، وحتى 
نقل مواطنين سوريين ومحاكمتهم أمام القضاء 
واحٍد  جانٍب  من  االتفاِق  تطبيق  فكان  التركّي، 

وعلى حساِب أهالي شمال وشرق سوريا. 

مسرحّية »تجربة أداء، كاستنيغ«.. عمٌق في التمثيل، 
ومعالجٌة واقعية

رواية »أحمر« في زمن الحرب والحّب

كريم حمزة

في  السورية  للحياة  الواقعية  المقاربة  تتعذّر 
زمن أصبح الواقع يفوق الخيال كلَّه في الخراب 
إلى زوايا  لذات اإلنسان، ودفع حياته  اإلنساني 
فيه،  وانغماسها  المادي،  الخراب  في  قصيّة 
المهدّدة  حياته  على  الحفاظ  ه  همُّ أصبح  حيث 
قادرين على االستمرار في  الوجود، كبشر  في 
الواقع  هذا  أمام  استمراريته،  وتأمين  الحياة، 
الفن  إلى األسوأ، ويقدّمه  السيئ  الذي يسير من 
المنصة  على  تقف  شخصيّات  عبر  المسرحي 
المسرحية السورية في مسرح أبي خليل القباني، 
وإخراج  تأليف  من  كاستينغ«  أداء،  »تجربة  بـ 
سامر محمد إسماعيل، وأداء« عامر العلي، دلع 

نادر، ومجد نعيم«

حكاية العرض

والرسام  »المخرج  شخصية  من  الحكاية  تبدأ 
جهاد« التي يجسدها عامر العلي، وهي شخصية 
هذا  يكشف  )وال  النفسي  باالنفصام  مريضة 
المرض إالّ في مشهد الختام(، بينما يتعامل على 
أنه »مخرج؛ ورسام«؛ ويريد اختيار فريق عمل 
في  أنّه  ويبدو  تصويره؛  في  يرغب  الذي  لفلمه 
وضع االختيار النهائي لبطلة الفيلم، خاصة أنّه 
ها،  لمقّرِ واستدعاءه  المنتجة،  بالشركة  اتصل 
يوحي أنّه في اللحظات األخيرة من تشكيل فريق 

التمثيل في الفيلم. 
الممثلة  تدخل  للخروج  حقيبته  ترتيب  وعند 
من  محافظة  من  القادمة  نادر«  دلع  »جوليا، 
لالمتحان،  دقائق  خمس  منه  وتطلب  أخرى، 
الزمن  في  ليدخل  يعود  لكنّه  البداية  في  ويعتذر 
المتاح إلجراء االمتحان من خالل طلبه منها أن 
تعّرف بذاتها، وماذا عملت في مجال التمثيل؟!.

 وعند نهاية ذلك، يتقدّم نحوها ويخلع عن رأسها 
المكياج،  مسح  ويطلب  الشقراء«،  »الباروكة 
وجهها  لكشف  ويدعوها  الرموش.  ونزع 

الحقيقي.
ويسألها عما إذا كانت قد عملت في السينما؟!، 
السينما،  في  حباً  تموت  لكنها  بالنفي،  فتُجيب 
حضرته  فيلم  عن  له  تتحدث  أن  منها  فيطلب 
وتحبه، وتسرد له حكاية فيلم حضرته مع خطيبها 
تحترق السينما به، ويُعاد بناؤها، وال تعرف اسم 
الفيلم، ويجيبها إن هذا الفيلم هو سينما باراديسو.
ويطلب منها الحديث إلى الكاميرا مباشرة بدون 
عبر  السمكة«،  تّم  »بوزات  الفنانين،  »بوزات 

منزلها،  مطبخ  في  تغني  مثلما  استرخاء،  حالة 
فتقول إنّها شاركت في عمل مسرحي »جثة على 
ويصّحح  وّسوف«  سعد هللا  للكاتب  الرصيف« 
لها االسم » سعد هللا ونوس«. وتذكر أن دورها 

كان الجثة. 
الحالة  مع  وتتعايش  »تحّس  أن  ويدعوها 
وأن  معايشة«،  فالتمثيل  تمثل،  وأال  المطلوبة، 

تحكي عن خطيبها. 
وتردّ أّن اسمه جهاد، وهو فنان تشكيلي، استغلّها 
لكي تصبح موديل عاري ليرسمه على لوحاته 
بالريشة والفرشاة.  الكانسون، وليس  في أطباق 
وتُصاب  الجاحظ،  حديقة  في  لتفجير  وتتعّرض 
سوريا،  جهاد  يُغادر  عندها  المؤقّت،  بالعمى 

ويتركها لمواجهة أقدارها.
 ويطالبها بالبوح أكثر عن معاناتها كلّها، وتشبِّه 
ذاتها بماسورة األلوان التي أفرغها في لوحاته، 
الشديد  الواقع  هذا  المهمالت،  سلّة  في  وألقاها 
التاريخ  في  أقدم مهنة  في  للعمل  دفعها  القسوة، 
هي« بيع الجسد، الدعارة«، لتكون قادرة على 

العيش.
لمدّة  تمثيل  دورة  في  مشاركتها  عن  وتكشف   
)ستانيسالفسكي(  منهج  فيها  درست  شهرين، 
في التمثيل واإلخراج المسرحّي؛ لتصبح ممثلة 
جريح  وتعالج  وسيارةً،  بيتاً  تمتلك  مشهورة 

حرب فقد يده، وتُركَّب له يدان اصطناعيتان.
والكون  الوجود  حول  حوار  في  ويدخالن 
المخرج  زوجة  تدخل  الحد  هذا  عند  والحّب، 
قيد  نفسّي  مريض  أنّه  لتوضح  نعيم(  )مجد 
العالج، ويأخذ دواءه، وأن كل ما شاهدناه مجرد 
ويرميه  دواءه،  وتعطيه  ورسام،  مخرج  وهم، 
في سلّة المهمالت بعد أن يمثّل أنّه أخذه، وتبوح 
بمعاناتها معه في ظل األوضاع السورية القائمة. 
وأن اللجنة الفكرية في المؤسسة العامة للسينما، 
من  ألكثر  يكتبه  الذي  الفيلم  سيناريو  رفضت 

مّرة، وتطالبه بسيناريو لفيلم جديد.
وتحكي الزوجة عن أحالمهما المشتركة في بداية 
والمشاركة  الفيلم،  وتمثيل  الزوجية،  حياتهما 
له  بمنولوج  العرض  ليختتم  المهرجانات،  في 
المهرجانات  بها  سيقوم  التي  المشاركات  عن 
والمقابالت  العالمية، والطيران فوق األطلسي، 

والحوارات اإلعالمية حول الفلم.

اضطهاد املرأة

إسماعيل  سامر  والمخرج  الكاتب  يعرض 
اضطهاد المرأة السورية في حالة مجتمعية تقوم 
السورية،  للمرأة  كافة  االستغالل  على صنوف 

جوليا،  العرض«  شخصيتي  خالل  من  مجّسدة 
والزوجة«.

سواء  المهني  اإلخراجي  الشكل  مركزية  إّن   
من  جزءاً  توّضح  المسرح،  أو  السينما  في 
جوليا،  له  تتعّرض  الذي  االضطهاد  عملية 
الشكل  نزع  هذا االضطهاد عبر عملية  ويزداد 
الخارجي كلّه، الذي أحبّت جوليا أن تقدم ذاتها 
إلى  مشابه  النسوية  الشخصية  فتركيبة  به، 
التي  األيّام،  هذه  ممثاّلت  من  العديد  كبير  حدٍّ 
والعلم  الدراسة  دون  الشكل  على  أساساً  تعتمد 
على  والحصول  العمل  في  فالرغبة  والمعرفة، 
والعلم،  والدراسة  المعرفة  عدم  يبرر  ال  المال 
وعدم التدقيق في المعلومات التي تعد ذاتها أنها 
ويُضاف  بارديسو«،  »سينما  فيلم  مثل  تمتلك 
ويسخر  الكاميرا،  أمام  يوجهها  عندما  ذلك  إلى 
أمام  يتصّورَن  الّلواتي  والفنّانات  الممثاّلت  من 
الكاميرا في«بوزات تّم السمكة«، لذلك يطالبها 
في االسترخاء، والحديث للكاميرا أن تكون في 
والتمثيل  االصطناع  عن  بعيداً  الطبيعية  غاية 
في  والتعايش  والعيش  اإلحساس،  من  قريباً 
الحاالت المطلوبة. ومع التجلّي في عملية البوح، 
يظهر االضطهاد األكبر لجوليا من خالل معاملة 

صديقها الرسام جهاد لها. 
جسدها  يتشوه  عندما  الكبرى،  والمفاجأة 
مباشرة،  ويهاجر  يستقبلها،  ال  أنه  ووجهها، 
الجسدي،  والتشوه  العمى  مع  لمعاناتها  يتركها 
العمى  من  جديدة  حاالت  في  جوليا  وتدخل 
الشخصي والعام- خاّصة- عندما لم يبق لها من 
معيل في مرحلة عدم قدرتها على قضاء حاجتها 

الشخصية بذاتها.
باإلضافة لذلك حديثها عن حاالت برودة الشام 
المعيل  فقدان  نتيجة  بها  تشعر  التي  وعتمتها 
والمحّب، ودخولها مرحلة التعافي من المرض 

والحالة نتيجة مقاومة الجسد والحالة النفسية.
أهلها  بمواجهة  عنها  تخلّى  كيف  وتتذّكر 
الذي  العرّي  معرض  بعد  المحيط  ومجتمعها 
أقامه؟ وتهديدات أهلها في العقاب برّش وجهها 

بماء النار لتشويهه.
نجد  الفصام،  ومرض  والوهم  الحقيقة  وبين   
تحافظ  لكي  يلزم،  ما  بكّل  تقوم  التي  الزوجة 
على زوجها وبيتها، ومحاوالت العالج والشفاء 
فاالضطهاد  الزوج.  يعيشها  التي  الحالة  من 
جوليا،  عند  االبتزاز  حاالت  في  ظهر  للمرأة 
الزوجة  بها  تقوم  التي  اليومية  الواجبات  وعند 
من تأمين الطعام والعالج النفسي، والتقدم نحو 
تجاوز حاالت الوهم الفصامي بذكر حضور هذه 

الشخصية في بدايات الحياة الزوجية.

األداء واإلخراج

الحياة  تجسيد  إلى  يهدف  المسرحي  العمل  إن 
في حاالت الصدام بتناقضاتها المتبادلة؛ لتحقيق 
عليه  عمل  ما  وهذا  اإلنسانية،  الطموحات 
المخرج، سامر محمد إسماعيل، في نبش دواخل 
الكليشات  تحطيم  عبر  كلِّهم  ممثليه  ومعاناة 
الحاالت  عن  التعبير  في  الجاهزة  والبوزات 
انهيار مجتمعي  لحظات  في  النّص  يقدمها  التي 
سوري، يعاني منه اإلنسان الفرد على الصعيد 
الشخصي والعام، وهذا ما نجد مادته األساسية 
مّما  طويالً  عانت  التي  »جوليا«  شخصية  في 
الذي  )جهاد(  حبيبها  استغالل  من  له  تعّرضت 
بكّل  الحاالت  هذه  تقديم  واستطاعت  بها،  غدر 
عن  بعيداً  إنسانية،  وأمانة  بصدق  لحظاتها 
االدعاء التمثيلي، فالصدق والواقعية في األداء؛ 
منسجمة  جرعة  المسرحي  العرض  من  جعلت 
من األداء المتواصل بين جوليا وجهاد والرسام 
والمخرج في تعدد أدوار العلي؛ لكي يصل إلى 
المتلقي المسرحي عبر عفوية وبساطة نابعة من 
عمق الممثلين بعيداً عن الشكالنية والتكلّف في 

التمثيل. 
وهذا ما جعل المتلقي يتعاطف كثيراً وطويالً مع 
الحاالت التي عبّرت عنها )جوليا( من لحظات 
االغتصاب إلى االنفجار الذي تسبّب لها بالعمى 
والنفسي،  الجسدي  الصعيدين  على  والتشوه 

الشخصيات  أداء  في  المخرج  توريط  وعملية 
المقابلة لها في التعذّيب الجسدي الذي تعّرضت 
له، والنفسي عبر ارتدائه القناع في رسم مالمح 
غير محدّدة للمغتصب والمعذّب، وشرح إهمال 
كِلّها  بقيمه  المجتمع  انهيار  نتيجة  المجتمع 

المتعارف عليها في مرحلة ما قبل الحرب.
بأن  الزوجة  شخصية  تفجرها  التي  والمفاجأة   
)الزوج، المخرج( هو مريض نفسي باالنفصام، 
الداخلي العميق(؛  وهذا ما يعّزز عمليّة )النبش 
رسمها  وكذلك  قدمها،  التي  الشخصيات  لتعدّد 
على  لها  تعّوِ كانت  التي  الكبيرة  للطموحات 
زوجها في بدايات الحب والزواج بحياة رغيدة 
من  أكثر  على  متداعٍ  واقع  ظّل  في  ومرفّهة 
والشهرة  بالسفر  األحالم  جانب  إلى  صعيد، 
والتمثيل؛ لكونها قريبة من الحاالت التي يرغبها 
الزوج في التمثيل، ذلك كلّه تبّخر أمام المرض 
الذي أصاب الزوج، فتحّولت إلى ممّرضة تتابع 
وخارجه،  الزوجية  عّش  داخل  كلَّها  شؤونه 
وخاّصة تقديم السيناريوهات التي يكتبها مع كّل 
مؤّسسة  في  الفكرية  للجنة  السيناريو  في  تغير 

السينما.
محمد  سامر  والمؤلّف  المخرج  استطاع  أخيراً 
لذلك  متكامل؛  مسرحّيٍ  عمل  تقديم  إسماعيل، 
نادراً ما كان يوجد مقعد فارغ في مسرح القبّاني 

من متلٍق، يرغب بمشاهدة ممتعة وعميقة.

العاطفة  الحياة  من  جوانب  حول  الرواية  تدور 
فيها جرائم  بما  األحداث  تسرد سلسلة من  التي 
القتل وسفك الدماء، لكنّها في المجمل ترّكز على 
وتشّكل  عموماً.  الرواية  يشمل  الذي  الشعور 
الحّب  عالقات  لمصائر   ًّ ونهائيا جذريّاً  تحواًل 
المنال،  قريب  يزال  ال  حلم  عن  تبحث  التي 
فتؤول أحداثها الدموية خالل الحرب إلى مسوخٍ 

ال تشبه بداياتها أبداً.
إنّها رواية عن هؤالء الذين عاشوا في المصير 
ذاته بين الحرب والحّب على مسافة واحدة من 
المشهد رأساً  تقلُب  واحدة  بحادثة  فإذا  الشعور، 

على عِقب.
عليها  التوقيع  جرى  الرواية  إّن  ذكره،  الجدير 
محمد  مكتبة،  في  الروائية  قبل  من  مؤّخراً 
الكتّاب  من  جمهرة  وسط حضور  غزيل،  منال 

والمثقّفين.

روناهي/ منبج - صدرت حديثًا عن منشورات دار استنبولي للطباعة والنشر والتوزيع، رواية »أحمر« الحّب والحرب« للروائية: أمينة محمد الّشّواخ.
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7 االقتصاد والبيئةالمجتمع 6

أهمية االقتصاد في المجتمعات

منبج... ازدهار اقتصادي وتقدم وتطور صناعي

أهالي كوباني: روسيا ملزمة بتنفيذ عهودها أو عليها 
الخروج من المنطقة

المؤّسسة الدينية بالطبقة... زرع المفاهيم الصحيحة 
للدِّين في المجتمع

دجوار أحمد آغا

من  البد  كان  اإلنسان  وتكاثر  لتزايد  نتيجة 
المأكل  تأمين  بكيفية  خاص  علم  وإنشاء  ابتكار 
بعد أن سيطر  والمشرب لهؤالء البشر، خاصةً 
يد  الحياة وأخرجها من  »الذكر« على مقدرات 
التحكم  خالل  من  سلطة  صاحب  وأصبح  األم 
بهذه المقدرات والموارد التي كانت بدائية تشمل 
غلة الصيد وكذلك اإلنتاج الزراعي والحيواني. 
لذا وضع هؤالء نظاماً لهم من خالله يستطيعون 
بالبشر ويسيرونهم وفق مشيئتهم كونهم  التحكم 
بعد  فيما  األمر  هذا  تطور  بحياتهم.  يتحكمون 
إلى أن أصبح علماً قائماً بذاته. هذا العلم أصبح 
مهماً في حياة الشعوب والمجتمعات كما هو مهم 

للدول القائمة. 

تعريف االقتصاد وماهيته

إن مصطلح »االقتصاد« يوناني األصل ويعني 
إعاشة  بمعنى  المنزل(  قانون  أو  العائلة  )قانون 
ناموس   – أكو  مقطعين  من  يتكون  وهو  البيت 
أي عمل البيت. معلوم لنا جميعاً أن أعمال البيت 
جميعها تعود إلى المرأة أي أن عمل المرأة الذي 
يعتمد على اإلنتاج هو االقتصاد، كون المرأة هي 
النشاط  شكل  فإذاً  الزراعية.  الثورة  في  األولى 
االجتماعي الذي تؤدي فيه المرأة الدور األساسي 
والرئيسي منذ البداية هو االقتصاد. كما إنه ذو 
معاني مصيرية بالنسبة للمرأة بحكم مسؤولياتها 
في إدارة أمور العائلة وتأمين احتياجاتهم وتنشئة 

األطفال وتربيتهم فهي إذاً مركز ثقله.  
الليبرالية  القائد أوجالن فيتحدث عن تشويه  أما 
مناقضة  إلى كل ظاهرة  تنظر  بحيث  لالقتصاد 

باإلمكان  أنه  لكنه يوضح  اقتصاد.  أنها  له على 
تلبية  »عملية  أنه  على  العام  بالمعنى  تعريفه 
الضرورية  المادية  األساسية  احتياجات 
الضيق  بالمعنى  تعريفه  يمكن  كما  للمجتمع«، 
على أنه عملية تبادل االحتياجات بين الناس في 
المقايضة بدالً عن قيمة  في ظل  السوق خاصةً 

االستخدام. 

أهمية علم االقتصاد

أهم  أحد  يعتبر  فهو  كبيرة  أهمية  االقتصاد  لعلم 
اإلنسان  حياة  تدرس  التي  االجتماعية  العلوم 
وكيفية تكيفه مع الموارد المتاحة ومدى استخدامه 
لتلك الموارد في تحقيق أهدافه وتعويض النقص 
في احتياجاته األساسية. إلى جانب ما يظهره من 
أثر إيجابي على المجتمع؛ حيث إنّه من الممكن 
الجماعية  والبطالة  التضخم  مشاكل  نرى  أن 
الممكن  فمن  له؛  ومدمرة  المجتمع  في  متفشية 
لعلم االقتصاد تفادي هذه المشاكل من خالل سّن 
من  الحد  كسياسات  مناسبة  اقتصادية  سياسات 
وانتهاج  التضخم،  تخفيض  وسياسات  البطالة؛ 
هذا السبيل من الممكن أن يحقق تعافياً كبيراً في 

الوضع االقتصادي للمجتمع. 
خطط  إلى  تحتاج  االجتماعية  اإلنسان  حياة  إن 
ولتحقيق  بها  للنهوض  تشاركية  ومشاريع 
االكتفاء الذاتي وتأمين متطلبات الحياة المعيشية 
سواء للفرد أو للمجتمع ككل. وهي تعتبر إحدى 
بفهمها  الفرد  قام  إذا  التي  األساسية  الركائز 
فسيكون على أول درجات تحقيق مفهوم التكامل 
في  هاًما  دوًرا  االقتصاد  علم  يقدم  االجتماعي. 
رقي المجتمعات والشعوب التي تستخدم هذا العلم 
مجتمعاتها  تواجها  التي  للمشاكل  حلول  إليجاد 
والموارد  الثروات  توزيع  وكيفية  عام.  بشكٍل 

يقتصر علم  بشكٍل خاص. ال  المتاحة  األساسية 
تقديم  في  يدخل  بل  فقط  المال  على  االقتصاد 
والثقافية  السياسية  المجاالت  في  المساهمات 
واالجتماعية ويؤثر عليها بشكل كبير. كما يلعب 
دور أساسي في نشاطات الحياة الفعلية للفرد مثل 
تقديم  في  النشاطات  تلك  وتنظيم  والشراء  البيع 

أفضل حلول تنفع حياة الفرد االجتماعية. 

املرأة القضية األساسية لالقتصاد

بدأت القضيةُ الرئيسية لالقتصاد مع تجريد المرأة 
من ثمار كدحها وإنتاجها، وتم تحويله إلى جملة 
من المشاكل واألزمات التي يتالعب بها الرجال 
االنتهازيون إلى جانب بسط سيطرتهم والتحكم 
بالموارد الطبيعية والبشرية وُمقدرات المجتمع. 
إخضاع  على  بالعمل  القوى  هذه  وشرعت 
المجتمع لسيطرته وعلى وجه الخصوص المرأة 
حيث الطمع بالربح األعظم واألرخص مما أدى 
في نهاية المطاف إلى تضخم في مختلف أنواع 
السرطاني  كالورم  وأضحت  السلطوية  القوى 

على ظهر المجتمع.
عام  بشكٍل  باالقتصاد  لحقت  ضربة  أكبر  إن 
المرأة  يد  من  إخراجه  في  تكمن  تاريخه  في 
الذين  المناصب  أصحاب  إلى  وتسليمه 
وأصبح  والنفوذ  القوة  كأصحاب  يتصرفون 
التجار والمستثمرين وأصحاب  يُدار من جانب 
لتحقيق مصالحها  المال والسلطة والدولة  رأس 
على  السريع  الربح  إلى  والوصول  الشخصية 
إلى  تحويله  تم  االقتصاد  هذا  الشعب.  حساب 
والنزاعات  الحروب  نشوب  في  رئيسي  عامل 
القوى  جانب  من  له  مثيل  ال  بشكٍل  واألزمات 

المهيمنة والحداثة الرأسمالية.
مهنتها  من  »األم«  المرأة  تجريد  تم  أن  بعد 

والمجتمع  األسرة  احتياجات  تأمين  في  المقدسة 
ككل والتي أصبحت ميداناً للصراعات والتنافس 
من  األعظمي  الربح  تحقيق  سبيل  في  الوحشي 
خالل إنتاج األسلحة الفتاكة والمنتوجات الكمالية 
األساسية  اإلنسان  بحاجات  لها  عالقة  ال  التي 
وسائل  إلى  باإلضافة  اإلنسان  كدح  من  وتقلل 
سوى  منها  نفع  وال  بالبيئة  تضر  مواصالت 

تحقيق المزيد من األرباح لهذه القوى.  
بذاته ومحققاً  لكن األصح لجعل االقتصاد قائماً 
االعتبار  إعادة  في  يكمن  منه  األساسي  الهدف 
في  فاعلة  أساسية ورئيسية  كقوة  وبقائها  للمرأة 
هذا الميدان، فما دامت تحمل الجنين وتغذيه في 
بطنها وتهتم بتربيته وتنشئته ومأكله ومشربه بعد 
مخاض الوالدة العسير إلى أن تجعله قادراً على 
الوقوف على قدميه وما دامت المرأة هي المدبرة 
لشؤون المنزل وتأمين احتياجات األسرة فال بد 
أن تكون هي األساس في قيادة االقتصاد الحقيقي 

للمجتمعات.

االقتصاد واملجتمع
 األخالقي السيايس

أنه  على  االقتصاد  موضوع  في  التفكير  يمكن 
والسياسي  األخالقّيِ  للمجتمع  أوليةٌ  ممارسةٌ 
التاريخي، ما من نشاط اجتماعي يكون أخالقي 
وسياسي بقدر االقتصاد، كون االقتصاد الحقيقي 
الكادح  يد  التقاء  »هو  أوجالن  القائد  يقول  كما 
باألرض« أي هي نتيجة طبيعية لكدح اإلنسان 
مأكل  من  األساسية  احتياجاته  وتأمين  وتلبية 
السياسي  ومشرب ومسكن. فالمجتمع األخالقي 
يمارس  له  أساساً  المرأة  حرية  من  يتخذ  الذي 
سياسة اقتصادية تشاركية مجتمعية تهدف لتلبية 
حاجات الفرد والمجتمع بعيداً عن الربح والطمع 

والجشع، مستنداً في ذلك إلى أخالق المجتمع.

االقتصادي  والتطور  االزدهار  عجلة  تواصل 
والصناعي والخدمي في منبج الدوران، وتخطو 
باستمرار نحو مزيد من التقدم، بعد تحريرها من 
دنس مرتزقة داعش، فعلى الصعيد االقتصادي 
والمصانع  المنشآت  مئات  تحوي  منبج  باتت 
والمعامل الصناعية التي تساهم في تطوير واقع 

المنطقة، وسد حاجتها من بضائع مختلفة.
وتوفر  منبج  لمدينة  الجغرافية  االستراتيجية 
حظوًظا  المدينة  منحت  عوامل  واألمان  األمن 
في تحقيق التطور على عدة صعد، من أبرزها 
ما  والصناعي  االقتصادي  المجال  في  يتجلى 
وشرق  شمال  مناطق  واقع  تحسين  في  يساهم 
سوريا ككل. إذ أن معامل ومصانع عدة في منبج 
االكتفاء  تحقيق  عملية  في  مؤثًرا  دوًرا  تلعب 

الذاتي.

مئات املنشآت الصناعية

المدنية  لإلدارة  التابعة  الصناعة  مديرية 
 510 رخصت  وريفها،  منبج  في  الديمقراطية 
مكبس   150 غذائية،  200منشأة  منها  منشأة 
صناعيًّا،  معماًل   150 حجر،  ومناشر  بلوك 
الحديد  وصهر  األوكسجين  معمل  بينها  من 
و10معامل  والبالستيك،  الدهان  وصناعات 

أعالف، وما تزال التراخيص مستمرة.
لغرفة  المشترك  الرئيس  يقول  هذا،  حول 
في  العلي  إبراهيم  منبج  مدينة  في  الصناعة 
حديث لوكالة أنباء هاوار: »أصبحت مدينة منبج 
المنشآت  لعمل  مناسبة  بيئة  األخيرة  الفترة  في 
الصناعية؛ وذلك لتوفر عامل االستقرار والدعم 
مثل  الطاقة  وسائل  من  المنشآت  لهذه  الالزم 

الديزل والكهرباء«.
في  المنشآت  هذه  قيام  »ساهم  العلي:  وأضاف 
المنتجات،  من  للمنطقة  الذاتي  االكتفاء  تحقيق 
كمعمل البطاريات. حيث أصبح عدد المعامل في 
المدينة ما يقارب الـ 15 معماًل، وكذلك معامل 
خراطيم  أو  النايلون  أكياس  سواًء  البالستيك 

زراعية«.
تقدمها  التي  التسهيالت  عن  حديثه  العلي  وتابع 
منح  »يتم  المنشآت:  لهذه  الصناعة  غرفة 
المطلوبة  للمواصفات  مطابقتها  بعد  الرخصة 
تقوم  الرخصة  منح  وبعد  المحدودة،  والشروط 
ببرنامج  المنشأة  هذه  بدعم  الصناعة  مديرية 
تقديم  على  والعمل  المديرية،  تحدده  معين 
المنشأة  ومتابعة  المنشآت  التسهيالت ألصحاب 

للتأكد من  بعد منح الترخيص الصناعي، وذلك 
جودة المنتج«.

المنتجة  الغذائية  »المواد  أن  إلى  العلي  وأشار 
أكثر  من  وهي  األسواق،  في  حاليًّا  تتوفر 
مديرية  من  ومرخصة  الموجودة  المنشآت 
المواد  معامل  ومنها  المدينة،  في  الصناعة 
والمحامص،  الحالوة،  ومعامل  الغذائية، 
الزراعية،  الغرابيل  الثلج، والمطاحن،  ومعامل 

األجبان،  آليات  والفواكه،  الخضار  وبرادات 
وكذلك  والحلويات،  والمعجنات  والطحينة، 

معامل األعالف«.
المنشآت  أهم  من  األوكسجين  معمل  ويعد 
الصناعية الموجودة في منبج، حيث تبلغ الطاقة 
نقاوة  ودرجة  أسطوانة   200 للمعمل  اإلنتاجية 
االكتفاء  وتحقق  بالمئة،   99,8 األوكسجين 
شمال  مناطق  في  أخرى  ومدن  لمبنج  الذاتي 

وشرق سوريا من مادة األوكسجين.
يقول إبراهيم العلي إن »معمل األوكسجين يعد 
أهم معمل في الوقت الراهن لما تمر به المنطقة 
طلب  زيادة  وهناك  كورونا  لوباء  انتشار  من 

عليه«.
أكبر  وتدويره من  الحديد  يعد معمل صهر  كما 
المنشآت في مناطق شمال وشرق سوريا، وله 
أهمية كبيرة بتوفير الحديد لمنبج والمنطقة بشكٍل 
عام وخاصة في ظل توفر األمن واألمان واتجاه 

المنطقة نحو حركة عمرانية نشطة.
لسد  الجودة  عالية  بمواصفات  المعمل  ويعمل 
إنتاجية  بطاقة  وذلك  المنطقة،  حاجة  من  جزء 
من 10 إلى20 طنًّا من الحديد في اليوم الواحد، 

وحسب المواصفات السورية.
أما الدكتور حسن العبادي صاحب معمل فارما 
فقال: »في ظل  منبج  في  األدوية  لصناعة  الند 
األمن واألمان الذي توفره اإلدارة الذاتية لمناطق 
شمال وشرق سوريا وباإلمكانات المحدودة تقوم 
عن  تغنيها  المنطقة  في  صناعية  منشآت  عدة 

االستيراد من الخارج«.
تأمين  إلى  »نسعى  العبادي  حسن  وأضاف 
األدوية من خالل  المحلي من  السوق  متطلبات 
إنشائنا لمعمل األدوية وهي المنشأة الوحيدة في 
شمال  مناطق  مستوى  على  األولى  وتعد  منبج 

وشرق سوريا«.
سعر  تخفيض  في  يساهم  »المعمل  أن  وأكد 
المستوردة  باألدوية  مقارنةً  المنطقة  في  الدواء 
من خارج المنطقة، ويتم استخدام األدوية ضمن 
لتخفيف االستيراد  مناطق شمال وشرق سوريا 

من الخارج«. 
هذا وتقدم لجنة االقتصاد للمنشآت كل التسهيالت 
من  المازوت  مادة  من  الالزمة  والمستلزمات 
المنشأة  في  للمحرك  المعايرة  عملية  خالل 
وتتفاوت الكمية من 1500 إلى 2000 لتر، كل 
15 يوًما، وبالسعر المدعوم 125 ليرة سورية 

للتر الواحد.

هجماتها  بشّن  التركي  االحتالل  دولة  تستمّر 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على  الفاشية 
آخر  في  ارتكبت  إذ  كافّة،  الوحشية  بأساليبها 
خالل  كوباني  مدينة  في  مجزرة  هجماتها 
أسفر  مدنيين،  سيارتين  بمسيرتها  استهدافها 
أشخاص  أربعة  وجرح  شابّين  استشهاد  عن 
العدالة  المشترك لمجلس  الرئيس  بينهم  أخرين، 

االجتماعية في إقليم الفرات »بكر جرادة«. 
خالل  -من  التركي  االحتالل  دولة  وتخترق 
اتفاقية  بنود  المنطقة-  على  المتواصلة  هجماتها 
في  وتركيا  روسيا  إليها  توّصلت  التي  سوتشي 
على  ونّصت   ،2019 عام  األول  تشرين   22
سوريا  قوات  انسحاب  ضمنها  من  بنود  عشرة 
الديمقراطية إلى ما بعد 30 كيلومتراً عن الحدود 

إضافةٌ  النار،  إطالق  ووقف  السورية،  التركية 
إلى تسيير دوريات تركية روسية مشتركة بعمق 
10 كم في المناطق الحدودية مع تركيا، ونشر 
الحدود،  على  جنودها  سورية  الحكومة  قوات 
لتلك  الضامن  خاللها  من  روسيا  عدّت  والتي 

االتفاقية في المنطقة. 
التركي  االحتالل  دولة  إن  من  الرغم  وعلى 
تخترق بنود اتفاقية سوتشي من خالل مواصلة 
انتهاكاتها وهجماتها سواء عبر الطيران المسيّر، 
أو عمليات القصف اليومية على المنطقة بشكل 
الدولي  والمجتمع  العام  الرأي  أّن  مستمّر، غير 
وعلى رأسه الضامن الروسي، يكتفيان بمشاهدة 
وقوانين  لحقوق  الصارخة  االنتهاكات  تلك 

الدولية واإلنسانية دون تحريك ساكن. 

»روسيا رشيكة تركيا يف
 الجرائم بصمتها«

صمت الضامن الروسي تجاه استمرار انتهاكات 
التركية في المنطقة، حيث خلق استياًء وغضباً 
التزام  بعدم  مندّدين  المنطقة،  في  واسعاً  شعبياً 
روسيا التفاقياتها، وعليها رصدت صحيفتنا آراء 
وشجبت  ندّدت  حيث  األمر،  هذا  حول  األهالي 
الضامن  صمت  عمر«  محمد  »زالل  الشابّة 
الروسي حيال الهجمات المستمّرة لدولة التركيا 
على شعوب المنطقة. وأشارت إلى إن روسيا ال 
تلتزم بواجبتها كضامن في االتفاقية التي أبرمت 
بينها وبين تركيا لوقف إطالق النار في المنطقة 

وإعالنها كمنطقة أمنة. 
على  داللة  الروسي  الصمت  إّن  وأضافت: 
وقالت:  المنطقة،  في  تركيا  شراكتها مع جرائم 
»روسيا تلتزم الصمت أمام انتهاكات وهجمات 
على  بمصالحها  تتاجر  ألنّها  التركي؛  االحتالل 

حساب أرواح شعوب المنطقة«. 
وأوضحت: »إن استمّرت روسيا بصمتها هذا، 
من  مباشرة  الخروج  عليها  لزاما  يكون  فقد 
مناطقنا  إلى  دخولها  يوم  ومنذ  روسيا  مناطقنا، 
بحّق  جرائم  الرتكاب  تركيا  أمام  المجال  تسنح 
اليوم ال نسمح لروسيا بحماية  شعبنا، ومن هذا 
مصالحها على حسابنا، أو أن تخرج من مناطقنا، 

أو تقوم بواجباتها تجاه شعوب المنطقة«. 

تعد المساجد المنابر األولى للدعوة وغرس الدين 
الصحيح والخلق السليم بعيداً عن مأرب السياسة 
والفكر المتطرف والمتشدد، الذي غرَس في عهد 
الحقيقية  الصورة  شوهوا  الذين  داعش  مرتزقة 
القرآن  قراءة  األطفال  وتعليم  اإلسالمي،  للدين 

وفق أحكام التجويد الخاصة بِه. 
وشرق  شمال  في  الدينية  المؤّسسات  تهدف 
سوريا إلى إيصال الصورة الصحيحة لتصحيح 
المفاهيم الخاطئة عبر منابرها من خالل الدورات 
والندوات الحوارية التي تُنظَّم بين الحين واألخر 

في جميع المناطق.

محارضات توعويّة وإحياء 
الشعائر الدينية

صحيفتنا  ألتقت  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
»روناهي« رئيس مكتب الوقف التابع للمؤّسسة 
الدينية في مدينة الطبقة الشيخ )عدنان العليوي( 
حيث حدّثنا: »تعمل المؤّسسة الدينية على إحياء 
مولد  عيد  أخرها  كان  والتي  الدينية،  الشعائر 
نبي هللا محمد- صلى هللا عليه - هذا النبي الذي 
وتعمل  كما  أجمع،  للعالمين  وهداية  نوراً  جاء 
اإلسالمي  المؤتمر  من  وبدعم  الدينية  المؤسسة 
عدّة  تنظيم  على  سوريا  وشرق  شمال  في 
محاضرات وندوات فكريّة حواريّة مع مختلف 
المفاهيم  تصحيح  بهدف  وذلك  المجتمع،  فئات 
في  ُغرست  التي  السلبية  األفكار  ونبذ  الخاطئة 
نفوس بعض الشباب في فترات سابقة، والسيّما 
في قضايا التحريم وقضايا البدعة وقضايا النسب 
وغيرها من األمور، التي بيّنها الدين اإلسالمي 
وفق شرع هللا -عز وجل- وسنّة رسولِه الكريم 

محمد صلى هللا عليه وسلم«.

حلقات تحفيظ القرآن

يعملون  إنهم  العليوي:  عدنان  الشيخ  وتابع 
في  الكريم  القرآن  تحفيظ  دورات  تفعيل  على 
األطفال  لفئة  وذلك  المدينة،  في  المساجد  معظم 
الدروس  تُعطى  حيث  واإلناث،  الذكور  من 
محبة  لغرس  وذلك  يومي؛  بشكٍل  المساجد  في 
كتاب هللا -عز وجل- في نفوس األطفال وإيجاد 
األجوبة ألسئلة األطفال في األمور الدينية وتدبُّر 

الصحيحة  القراءة  أصول  ومعرفة  هللا  كتاب 
أحكام  أسس  على  تقوم  التي  الكريم  للقرآن 

التجويد والقواعد اللُّغويّة الصحيحة في اللفظ«.

طرق تحفيظ القرآن

الطرق  بعض  إلى  العليوي  عدنان  الشيخ  ونّوه 
يشرف  التي  الدورات  هذه  تعليم  في  المتّبعة 
عليها عدد من الشيوخ وأصحاب العلم الشرعي 
طرق  بإتباع  وذلك  المجال،  بهذا  المختصين 

مجموعة،  كّل  يميّز  الذي  المستوى  حسب  عدّة 
يقرؤون  الذين  لألطفال  العرض  طريقة  مثل 
يقرؤون  ال  للذين  التلقين  وطريقة  ويكتبون، 
ويكتبون، وطريقة الحفظ العادية بتحديد عدد من 
يومياً.. وغيرها  تُحفظ  القصيرة  القرآنية  السور 

من الطرق.

أهمّية الدروس الدينية

أشار الشيخ عدنان العليوي إلى أهمية استمرار 

الفكرية  والندوات  الدورات  هذه  مثل  تنظيم 
ع األطفال على السؤال  والمحاضرات التي تشّجِ
مّما  والتحليل،  والمناقشة  والجرأة  واالستفسار 
يزيد من ثقافتهم الدينية، ويعّزز من محبّة كتاب 
هللا في قلوبهم، فمن المعروف عن الطفل محبّة 
ع  نشّجِ نحن  »وأخيراً  واختتم:  القصص،  سماع 
لدينا  أطفالهم  لتسجيل  جميعهم  المدينة  أهالي 
ضمن هذه الدورات المثمرة، من أجل الحصول 
النبيلة  األخالق  على  مبنّيٍ  سوّيٍ  مجتمع  على 

والفكر الصحيح ومحبّة الشعائر الدينية«.

زالل محمد عمر صديقة كردو فرحان حسين

الصمت  تلتزم  روسيا  إن  إلى  المنطقة، وأشاروا  تركيا في  المخزي حيال جرائم  الروسي  الصمت  أبناء مقاطعة كوباني  نّدد  ـ  كوباني/ سالفا أحمد 
لمصالحها على حساب أبناء المنطقة، مطالبين الضامن الروسي القيام بواجبه في المنطقة، أو الخروج منها فوراً. 

الطبقة/ عمر الفارسـ  نّظمت المؤّسسة الدينية في مدينة الطبقة عّدة دورات توعوّية تضم فئة األطفال، وذلك في معظم مساجد المدينة، إضافة 
لدروس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والتي تندرج ضمن أسس عمل المؤّسسة في األسلوب الدعوي وممارسة دورها في نشر األخالق والدين الصحيح.

»حجج واهية«

صمت  حسين«  »فرحان  استنكر  وبدوره 
المجتمع الدولي حيال انتهاكات االحتالل التركي 
التي يقوم بها بحّق شعوب شمال وشرق سوريا. 
اإلرهابية  الهجمات  هذه  تركيا  نلوم  »ال  وقال: 
والوحشية بحّق شعبنا، فتركيا لها تاريخ عريق 
بجرائم اإلرهاب، اللوم يقع على روسيا التي تُعدّ 

أنّها ضامنة في المنطقة«. 
وهجماتها  انتهاكاتها  تواصل  »تركيا  وأضاف: 
الغاشمة على أبناء المنطقة بشكل يومي، برغم 
إن المنطقة خالية من القوات العسكرية، إال إنها 

تواكب جرائمها بحق شعبنا«. 
أبناء المنطقة،  إّن تركيا تحارب  وأشار حسين: 
أمنه  وحامية  اإلرهاب  تحارب  إنّها  بحجج 
القومي، وقال: »تركيا هي من صنعت اإلرهاب 

بحجة  تحاربنا  أنّها  وتدّعي  العالم،  في  ونشرته 
داعش،  حاربنا  من  نحن  إرهابيّون،  أنّنا 
رجسه  من  أجمع  العالم  وحمينا  عليه،  وقضينا 
هجماتها  خالل  من  تحاول  تركيا  لذا  وإرهابه، 
ونضالنا  مقاومتنا  إلفشال  واهية  بحجج  االنتقام 
من  بتنفيذها  سعت  التي  اإلرهابية  لمخّططاتها 

خالل مرتزقة داعش«. 
القوات  طالبت  كردو«:  »صديقة  المواطنة  أما 
لمعاير  المنافي  صمتها  عن  الخروج  الروسية 
الضامن  على  »يجب  وقالت:  دولية،  وبنود 
الروسي القيام بواجباته في المنطقة، فنحن لسنا 

بحاجة ألحد لحماية مناطقنا من العدو«. 
وناشدت صديقة خالل حديثها أبناء شمال وشرق 
سوريا برفع من وتيرة نضالهم في وجه الفاشية 
التركية، وعدم سنح المجال أمام الخونة والعمالء 

بتنفيذ مساعيهم التخريبية في المنطقة. 


