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للنشر والتوزيع
ارتقاء ثالث قيادّيات إلى مرتبة الشهادة العظمى في طريق النضــــال التحـــّرري مؤسسة روناهي

والقيادة العامة لوحدات حماية المرأة تعاهد باالنتقام
عبدي: لن نلتزم الصمت 

لشهدائنا وسننتقم 

هيفين رشيد: ثورة التاسع 
عشر من تموز عشرة أعوام 
حافلة باإلنجازات واالنتصارات

النشاطات  إيقاف 
الرياضية الرسمية في 

الجزيرة إقليم 

استمرارًا للمسيرات التركية القاتلة للمدنيين، والعسكريين دون تمييز؛ أكد اآلالف من المشاركين في حملة المطالبة بفرض حظر جوي، بأن 
نضالهم ضد آلة القتل التركية مستمر، مشددين على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اإلنسانية...«3

قرر االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة إيقاف النشاطات الرياضية تماشيًا 
مع حالة الطوارئ التي ُأعِلنت مؤخرًا من ِقبل اإلدارة الذاتية في 
شمال وشرق سوريا؛ وذلك بسبب استمرار هجمات الدولة التركية 
على المنطقة وتهديدها باحتالل مدينتي منبج وتل رفعت...«10

أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم 
جيان  للمقاتالت  تركيا  استهداف  أن  األحد،  عبدي 
وروج وبارين عن طريق مسيرة، انتهاك يقوض الحرب 

على داعش...«4

التركي في  المحتل  استهدف  األوسط،  الشرق  المرأة في  لثورة  األول  الملتقى  تنظيم  على خلفية 
الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ثالث قياديات في مدينة قامشلو عن طريق طائرة مسيرة، هذا 
بوجه  للوقوف  األوسطية؛  والشرق  السورية،  المرأة  توحيد، وحشد قوة  الملتقى  الهدف من  وكان 

االعتداءات، والحروب المتتالية، التي تستهدف المرأة...«2

ورشات التين المجفف تؤّمن فرص عمل لنساء ُمعيالت في إدلب

»خابية وقطران وخنشة« مغاربة يواجهون الحر بعادات األجداد

»ناتونيا«.. المدينة الملكية المفقودة في باشور كردستان

ذو  التين  بمواسم  إدلب  ريف  مناطق  تشتهر 
الجودة العالية، مما أدى النتشار ورشات كبس 
التين في مختلف المناطق تحضيراً لتصديره، 
وذلك ضمن مراحل عديدة، وقد ساهمت ورش 

التين المنتشرة في إدلب بتأمين مصادر دخل 
األرامل  خاصةً  عمل،  عن  الباحثات  للنساء 
وفاقدات المعيل. رنا المطر )36( عاماً نازحة 
من بلدة خان السبل في ريف إدلب إلى مدينة 

العمر 14  البالغة من  ابنتها  أريحا، تعمل مع 
المجفف، وعن  التين  لتعليب  في ورشة  عاماً 
عام  بداية  زوجي  »أصيب  تقول:  معاناتها 
ومنذ  العمل،  عن  عاطالً  وأصبح   ،2020
أية  للبحث عن  الحين أصبحت مضطرة  ذلك 
فرصة عمل تمكنني من كسب العيش واإلنفاق 
على أوالدي الخمسة«. وأشارت إلى أن عملها 
مع نساء أخريات يبدأ في الورشة عند الساعة 
مساًء،  الرابعة  حتى  ويستمر  صباحاً  الثامنة 
مقابل أجر زهيد، األمر الذي يدفعها إلرسال 
في  للعمل  عاماً   11 العمر  من  البالغ  ابنها 
تأمين  لمساعدتها في  السيارات  لغسيل  ورشة 
زهيد  األجر  أن  المنزل: »صحيح  مصروف 
المساعدات  الحاجة، وانتظار  لكنه أفضل من 
في  العمل  أن  إلى  ولفتت  اآلخرين«،  من 
الصيف  فصل  من  سنوياً  يبدأ  التين  ورشات 

ويستمر حتى منتصف فصل الشتاء.

مراحل العمل

عن آلية العمل في الورشة تقول سلمى الحسين 
)40( عاماً وهي إحدى المشرفات على العمل 
في ورشة لتعليب التين، أن »الورشة تضم ما 
يقارب 60 امرأة تتوزعن العمل فيما بينهن، 
علماً أن التين اليابس يمر بعدة مراحل، حيث 
حجم  حسب  بالفرز  األولى  المرحلة  تكون 
الثمرة وجودتها، لتبدأ مرحلة الغسيل للتخلص 
مرحلة  تتبعها  بالثمار،  العالقة  الشوائب  من 
التجفيف والتعقيم من خالل وضعها في غرف 
بضم  النساء  تقوم  ثم  لمدة 24 ساعة،  خاصة 
بأشكال  قوالب  في  كبسه  أو  قالئد  في  التين 
األخيرة  المراحل  وفي  مختلفة،  وأوزان 
خاصة  صناديق  في  والتعبئة  التغليف  تكون 
وتحضيرها لطرحها في األسواق أو تصديرها 

خارج البالد«.
إدلب،  في  أنواع  عدة  للتين  أن  إلى  وأشارت 

ويباع  جودة،  األكثر  التين  وهو  األبيض  منه 
واألحمر  األسود  جانب  إلى  مرتفعة،  بأسعار 
التي  األنواع  من  الكثير  وهناك  واألخضر، 
تعود تسميتها للمناطق التي تزرع فيها، فهناك 
لقرية كرسعة، والحيشاوي  نسبة  الكرسعاوي 

نسبة لبلدة حيش وغيرها.
المجفف  التين  تعبئة  مجال  في  العمل  ويعد 
من أكثر المهن المنتشرة في ريف إدلب، وال 
الصغيرة،  الورشات  على  فيه  العمل  يقتصر 
بل تفضل كثيرات مزاولة العمل في منازلهن 
بشكٍل فردي، وبمساعدة أفراد أسرهن، منهن 
بلدة  نازحة من  الحامض )36( عاماً،  إسراء 
المعيل  أصبحت  التي  إدلب  مدينة  إلى  احسم 
زوجها،  فقدان  بعد  الثالثة  ألوالدها  الوحيد 
وتولت مهمة اإلنفاق عليهم في ظروف بالغة 

الصعوبة.

وكالة أنباء املرأة

التي  المفرطة  الحرارة  موجة  خضم  في 
الصيف  فصل  بداية  منذ  المغرب  يشهدها 
الحالي، عادت أسر كثيرة إلى إحياء »عادات 
قديمة« لمواجهة القيظ والعطش، على الرغم 
على  التغلب  تتيح  حديثة  أجهزة  وجود  من 
إنذارية  نشرات  وتتوالى  والظمأ،  الحرارة 
تصدرها المديرية العامة لألرصاد الجوية من 
مستوى حر مرتفع )برتقالي أو أحمر(، تحذر 
من تداعيات موجة حرارة مفرطة في عدد من 

مناطق البالد، تصل أحياناً إلى 47 درجة.
عادت  التي  القديمة«  »العادات  هذه  ومن 
إلى  اللجوء  الشديد،  الحر  مع  الواجهة  إلى 
وتمنحه  الماء  تخزن  التي  الطينية  »الخابية« 
أو  »القطران«،  مادة  بإضافة  جميالً  مذاقاً 
الفواكه  إلقاء  أو  واألغطية،  الفراش  تبريد 
طراوتها  على  لتحافظ  البئر  في  سطل  داخل 
واألرياف،  البوادي  في  وبرودتها، خصوصاً 

وغيرها من العادات و«الحيل الصيفية«.

الطني والخابية

آنية خزفية طينية  ويُقبل المغاربة على شراء 

في الصيف من أجل وضع الماء فيها لمواجهة 
أجهزة  وجود  من  الرغم  على  الحرارة، 
كهربائية حديثة وانتشار المبردات والثالجات، 
غير أن لآلنية الطينية مذاقاً خاصاً يتيح التغلب 

على الظمأ بـ«ألذ الطرق«.
الفخار  بصناعة  المغرب  في  مناطق  وتشتهر 
مدن  خصوصاً  الطينية،  واآلنية  والخزف 
آسفي وسال وفاس ومكناس أيضاً، حيث تنتشر 
التركيبة  إلى  نظراً  الخزف  لصناعة  ورشات 

األركيولوجية لهذه المناطق.

القطران و«الخنشة«

وتلتقط خيط الحديث وردية جامي، في عقدها 
لصحيفة  تصريح  في  قالت  التي  السادس، 
عن  تستغني  ال  إنها  عربية«  »اندبندنت 
الخابية لتخزين الماء وتبريده، كما أنها تحافظ 
أعوام  في  عاشتها  قديمة  قروية  عادات  على 

الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
وأضافت أنها تحرص على طالء الخابية بمادة 
القطران، وأيضاً الكأس الطيني الذي تشتريه، 
الجسم  يبرد  خاص  مذاق  ذا  الماء  فيصبح 

ويطفئ العطش أفضل من الثالجة التي تحول 
الماء إلى ثلج من دون أدنى مذاق في الصيف.
وال تتوقف وردية عند وضع القطران، بل تلجأ 
وأجدادها،  آبائها  ورثتها عن  قديمة  عادة  إلى 
ألياف  الخابية بكيس مصنوع من  وهي كساء 
القنب الطبيعي يباع مع قوالب السكر، يُسّمى 

بـ«الخيش« أو »الخنشة«.
يأخذون »خنشة«  كانوا  المغاربة  أن  وتشرح 
قوالب السكر تلك ويكسون بها الخابية ليصبح 
الماء أكثر برودة، في غياب أجهزة التبريد أيام 
زالوا  ما  األسر  من  عدداً  أن  مضيفةً  زمان، 
يعتمدون هذه الطريقة حتى في وقتنا هذا، على 
الرغم من اندثار »خيش القنب« ووجوده في 

مناطق قليلة بالبالد.
ومثل الخابية، هناك »الجرة« المصنوعة من 
حجماً،  أصغر  العادة  في  تكون  التي  الطين، 
والتي تصلح لألسرة قليلة األفراد، وهي أيضاً 
تقوم بدور الخابية في مواجهة العطش بمذاق 
الثالجات  من  بكثير  أفضل  وطازج  منعش 

المعاصرة.
وتتجاوز عادة االستعانة بالخابية التي تتحدى 
المنزل،  أو  المطبخ  حدود  والعطش  الحر 

لتصبح إناء يؤثث حتى الفضاء العام واألزقة 
األمس  في  المغاربة  كان  حيث  والحواري، 
ملتقى  في  الخابيات  يضعون  اليوم  وإلى 
السبيل  عابري  لفائدة  واألحياء  الشوارع 

العطشى.

دلو البرئ

ومن العادات القديمة التي ال يزال سكان البادية 
الصيف،  فصل  حلول  عند  عليها  محافظين 
وضع الفواكه في دلو يتم رميه إلى قاع البئر 
لكسب شيء من البرودة والحفاظ على الطابع 
بسبب  تفسد  قد  التي  الفواكه،  لهذه  الطازج 

الحرارة وغياب أجهزة التبريد.
وال تزال األسر في القرى والبوادي تستعمل 
هذه الطريقة في تبريد الفواكه والخضر، على 
اقتناء  وإمكانية  الكهرباء  وجود  من  الرغم 
طريقة  ألنها  وذلك  تبريد،  وأجهزة  ثالجات 
الدلو  الفاكهة في  فيكفي وضع  ال تكلف ماالً، 
المساء  في  ويستخرج  البئر  قاع  إلى  لينزل 

لتناول الفاكهة منعشة وطازجة وباردة.
المدن  أهل  يستخدمها  أخرى  طرق  وهناك 

أغطية  وضع  منها  الليل،  في  الحر  لمواجهة 
في  وتركها  بالستيكي  كيس  داخل  السرير 
جهاز التبريد ساعات قبل استعمالها قبل النوم، 
جوارب  داخل  المجمد  األرز  وضع  وأيضاً 
السرير  وغطاء  الفراش  بين  وذلك  قطنية، 

بهدف خفض درجة حرارة الجسم.
وكاالت

 2000 عمرها  قلعة  أن  آثار  علماء  أوضح 
عام بُنيت على سفح جبل في باشور كردستان 
يمكن أن تكون جزًءا من مدينة ملكية مفقودة 
تسمى »ناتونيا«، وفقاً لما ذكرت شبكة »سي 

أن أن« اإلخبارية.
هذا  أن  إلى  الجديدة  األبحاث  وأشارت 
اإلقليمية  المراكز  أحد  بمثابة  كانت  القلعة 
أيًضا  والمعروفة  البارثية،  لإلمبراطورية 
ملكها  ساد  حيث  أراسيد،  إمبراطورية  باسم 
بين عامي 247 قبل الميالد و224 ميالدي، 
إذ كان الفرثيون أعداء لدودين لإلمبراطورية 
ضدهم  مختلفة  معارك  وخاضوا  الرومانية، 

ألكثر من قرنين ونصف من الزمان.

هايدلبرغ  جامعة  في  العلمي  الباحث  ونوه 
أسماء  أحد  أن  إلى  براون  مايكل  األلمانية 
»ناتونيساروكيرتا«،  هو  المفقودة  المدينة 
»ناتونيسار«  الملك  اسم  من  مزيج  اسم  وهو 
وتسمية القلعة باللغة الفارسية القديمة، مضيفاً: 
التي  المدينة  مع  تماماً  تتوافق  التسمية  »هذه 

درسناها«.
القلعة  المنحوتات عند مدخل  إن  وقال براون 
شبه  قديمة  )مملكة  حدياب  من  ملًكا  تصور 
لباس  إلى  استنادًا  للبارثيين(،  موالية  مستقلة 
الشخصية، والسيما قبعته التي تشبه األشكال 
التي  تلك  والسيما  حديابين،  لملوك  األخرى 
وجدت على بعد 143 ميالً )230 كيلومتًرا( 

في موقع مدينة قديمة تسمى »الحضر«.
براون  يعتقد  تكهنات،  مسألة  أنها  حين  وفي 
أن القلعة كانت المدينة الملكية المعروفة باسم 
»ناتونيا« قائالً: »ناتونيا معروفة حقًا فقط من 
هناك  وليس  النادرة،  المعدنية  عمالتها  خالل 

أّي مراجع تاريخية مفصلة«.
الموقع  تربط  كلها  الملكية  »المنحوتات  وتابع 
من  استنتاجه  يمكننا  الذي  بالوصف  األثري 

العمالت المعدنية«.
ربما  التي  النقوش،  بعض  إلى  وباإلضافة 
تصور مؤسس المدينة ناتونيسار، فقد استخدم 
الستكشاف  طيار  دون  طائرات  الباحثون 

التحصينات التي تبلغ مساحتها حوالى 2.5 ميل 
)4 كيلومترات( جنبًا إلى جنب مع مستوطنتين 
قريبتين هما »رابانة« و«مارغولي«، واللتين 

يقع الموقع فيهما.

ليس  مارغولي   – »رابانا  براون:  وأضاف 
حد  إلى  هي  المفقودة،  للمدينة  المؤكد  المكان 
بعيد الموقع األكبر واألكثر إثارة للتعجب في 
الوحيد  والموقع  بالمنطقة،  البارثي  العصر 
الذي يحتوي على أيقونات ملكية؛ لذا فهو إلى 

حد بعيد أفضل مرشح ألن يكون ناتونيا«.
ولفتت الدراسة إلى أن هذا االكتشاف يضيف 
البارثيين،  والتاريخ  اآلثار  بعلم  معرفتنا  إلى 
ملحوظ،  بشكل  مكتملة  غير  تزال  ال  والتي 
على الرغم من أهميتها الواضحة كقوة رئيسية 

في الشرق األدنى القديم.

االتحاد األوربي يوّجه 
األنظار إلى القارة السوداء؛ 

للحصول على إمداد الغاز

قال ماثيو بالدوين، نائب المدير العام إلدارة 
الطاقة بالمفوضية األوروبية، يوم السبت: 
إن االتحاد األوروبي يسعى للحصول على 
إمدادات غاز إضافية من نيجيريا، في الوقت 
لخفض محتمل  االتحاد  فيه  يستعد  الذي 

لإلمدادات الروسية...«7

ثنائية المخاوف والحوافز.. 
ومثلث الهواجس التركّي

مطالبة اآلالف بفرض حظر جوي، 
)#NoFlyZone4Rojava( في ظل ازدياد 
المجازر التركية، والصمت الدولي الُمطبق

أردوغان من طهران  التركّي  الرئيس  عاد 
خالي الوفاض، ليترأس اجتماَع مجلس األمن 
القومّي ويخرج ببياٍن يؤّكُد فيه على مثلِث 
المخاوِف الكالسيكّي، )حزب العمال، فتح 
المخاوف  أجندة  ألّن  اليونان(،  اهلل غولن، 
األتراك  يعّول عليها في دفِع  التي  هي 
إلى صناديِق االقتراِع والتصويت لصالحه، 
أساسّيًة  ضمانًة  وحزبه  نفسه  يقّدم  إذ 
جملة  عنها  تنبثُق  التي  المخاوف،  لكّل 
من التفاصيِل المتعلقة بالوضِع االقتصادّي 
باستحضاِر  السوريين، مشفوعًة  والالجئين 
الملّي  بالميثاق  ممثاًل  العثمانّي  التاريِخ 
واكتمال  التركّية  الجمهورّية  وتأسيس 

مئويتها...«8 
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روناهي/ قامشلو ـ على خلفية تنظيم الملتقى األول لثورة المرأة في الشرق األوسط، استهدف المحتل التركي في الثاني والعشرين من الشهر 
الجاري، ثالث قياديات في مدينة قامشلو عن طريق طائرة مسيرة، هذا وكان الهدف من الملتقى توحيد، وحشد قوة المرأة السورية، والشرق 

األوسطية؛ للوقوف بوجه االعتداءات، والحروب المتتالية، التي تستهدف المرأة.

ارتقاء ثالث قيادّيات إلى مرتبة الشهادة العظمى في 
طريق النضال التحّرري والقيادة العامة لوحدات حماية 

المرأة تعاهد باالنتقام

تسعى دولة االحتالل التركي إلى كسر مشروع 
األمة الديمقراطية، واإلدارة الذاتية في شمال 
تارة  تهدد  فهي  الطرق،  بشتى  وشرق سوريا 
وتستهدف  أخرى،  تارة  وبالهجوم  بالغزو، 
المدنيين العزل، ضاربة قوانين حقوق اإلنسان 
الدولة  بال هذه  يشغل  والذي  الحائط،  عرض 
المحتلة الغاشمة، ويخيفها إرادة، وقوة المرأة 
ثورة  بعد  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
أصبحت  فالمرأة  تموز،  من  عشر  التاسع 
بوجه  والمقاومة  والنضال،  الحرية،  أيقونة 
كل غاصٍب معتٍد، فالمجازر واالنتهاكات، ال 
البقعة  هذه  في  النساء  بحق  تُحصى  وال  تعد، 
من سوريا، والمرأة تعاني في المناطق المحتلة 
إلى  عامة،  واالغتصاب  العنف  وسائل  من 
اآلمنة؛  المناطق  في  المرأة  استهداف  جانب 
الذكر  بين األهالي، وعلى سبيل  الرعب  لبث 
ال الحصر، نذكر صور الشهيدة هفرين خلف، 
تركيا  مرتزقة  أيدي  على  استشهدت  التي 
التي  حلنج،  ومجزرة  منها،  وبأمٍر  أيضاً، 
بركل،  زهرة  الثالث  الشهيدات  بحياة  أودت 
الثالث  في  ويسي،  وأمينة  خليل،  مال  هبون 
والعشرين من حزيران من عام 2020، حيث 
حلنج  قرية  التركي  االحتالل  دولة  استهدفت 
جنوب شرق مدينة كوباني بطائرة ُمسيّرة؛ ما 
تكررت  المجزرة  هذه  استشهادهن،  إلى  أدى 
مسيرة  طائرة  استهدفت  حيث  قامشلو،  في 
والعشرين  الثاني  في  التركي  لالحتالل  تابعة 
من تموز الجاري سيارة على طريق قامشلو، 
واستشهدت ثالث شهيدات؛ جراء هذا الهجوم. 
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن استشهاد 
جيان  اإلرهاب،  مكافحة  وحدات  في  القيادية 
وعضوة  خابور،  روج  والقيادية،  تولهدان، 
مكافحة اإلرهاب بارين بوطان، خالل هجوم 
على  التركي  لالحتالل  تابعة  مسيرة  لطائرة 

طريق قامشلو.

القصاص للقتلة وللجواسيس

المرأة  حماية  لوحدات  العامة  القيادة  وأكدت 
اللواتي  القياديات،  للشهيدات  االنتقام  على 
»لن  وقالت:  التركي،  االحتالل  استهدفهن 
يتمّكن هذا الهجوم من جعلنا نتراجع بأي شكٍل 
تجاه  حقدنا  التركي  الهجوم  سيعّزز  بل  كان، 
وشرق  شمال  نساء  داعية  التركية«،  الدولة 

سوريا، لالنضمام إلى صفوف النضال.
حماية  لوحدات  العامة  القيادة  وأصدرت 
بخصوص  العام،  الرأي  إلى  بياناً  المرأة، 
المرأة،  القياديات في وحدات حماية  استشهاد 
تولهدان،  جيان  الديمقراطية،  سوريا  وقوات 
في  وجاء  بوطان،  وبارين  خابور،  وروج 
البيان: »يسعى نظام أردوغان الفاشي، وحليفه 
داعش، وجواسيسه، الذين يعادون ثورة روج 
إلى  الرائدات،  النساء  من  ومؤسسيها  آفا، 
إنجاح مشروع اإلبادة، التي يتبنّاها، والقضاء 

على المرأة بالهجمات اليومية التي يشنّها، إنّه 
يسعى باستهدافه للثورة إلى القضاء على قوة 

المرأة، التي تقود نضال الحرية الكردية. 
ورغم أّن هذه الهجمات تقع أمام أنظار قوات 
التحالف، والقوات الروسية في المنطقة، إاّل أّن 
هذه القوى تغّض الطرف عنها، وال تبدي أي 
التي  القوى،  إّن  فعل حيالها، ولهذا نقول:  ردّ 
وتتجاهلها  الهجمات،  الطرف عن هذه  تغّض 

مسؤولةٌ عنها، وشريكة فيها«.
في  التركي  االحتالل  دولة  »استهدفت  وتابع: 
سيارة  الجاري،  تموز  من  والعشرين  الثاني 
على طريق قامشلو، بطائرة مسيّرة؛ ما أسفر 
عن استشهاد القيادية في وحدات حماية المرأة، 
تولهلدان،  جيان  الديمقراطية،  سوريا  وقوات 
العامة  القائدة  نفسه  الوقت  في  كانت  والتي 
روج  والقيادية  اإلرهاب،  مكافحة  لوحدات 
خابور، ورفيقتنا بارين بوتان عضوة وحدات 
حماية اإلرهاب، أثناء مغادرتهن لقامشلو بعد 
المشاركة في الملتقى، الذي ُعقد فيها بمناسبة 
الذكرى السنوية العاشرة للثورة، نقدّم تعازينا 
شمال  ولمكونات  بأسره،  الكردي  للشعب 
الديمقراطية  سوريا  وقوات  سوريا،  وشرق 
باالنتقام  ونعد  ورفيقاتنا،  قيادياتنا  باستشهاد 
وتعزيزها،  الثورة  عن  بالدفاع  لشهيداتنا 
التركي،  االحتالل  دولة  على  والقضاء 
آفا،  روج  تحرير  وضمان  داعش  ومرتزقة 

وشمال وشرق سوريا«.

الدور املنظّم لنضال الشهيدات

مكافحة  وحدات  قائدة  »شهدت  البيان:  وتابع 
اإلرهاب جيان تولهلدان، االسم الحقيقي سلوى 
يوسف على مصاعب الثورة ولحظاتها كلها، 
وعملت منذ بداية الثورة على تنظيم الشعب، 
تشكيل YXG وتجييش وحدات حماية المرأة، 
ومهام وحدات مكافحة اإلرهاب بجهٍد وبتفاٍن 
بجهود  آفا  روج  ثورة  أصبحت  كبيرين، 
ونضال الرفيقة، والقيادية جيان ثورة للمرأة، 
لحرية  أمالً  وأصبحت  واسعاً،  صدًى  ولقت 

جميع النساء، واإلنسانية بأسرها. 
بجهود  العاشر  لعامها  الثورة  هذه  وصلت 
قوة  وخلقت  والقياديات،  الرفيقات،  هؤالء 
الحّرة،  بالحياة  اإليمان  جيان  القيادية  وإرادة 

وآمن  بأسره،  والمجتمع  كلهن،  النساء  لدى 
المكونات  جميع  من  والشبيبة  النساء  من  كل 
ومن  سوريا  وشرق  وشمال  آفا،  روج  في 
العالم أجمع بهذه الثورة، لتصبح روج آفا هي 

المركز الرئيسي للثورة«. 

الشهيدة جيان أيقونة النضال

جيان  القيادية  »أصبحت  البيان:  وأضاف 
ذات  آفا  روج  وثورة  الحرة،  بالحياة  بشغفها 
آالف  دّربت  وقد  كبيرة،  وخبرةٍ  معرفٍة، 
وسيعزز  هذه،  وخبرتها  بمعرفتها،  المقاتلين 
الذي  النضال،  ميراث  اليوم  المقاتلون  هؤالء 
الحر. شاركت  الوطن  لهم، ويضمنون  تركته 
حمالت  في  جيان  الرائدة،  وقائدتنا  رفيقتنا 
سوريا  وشرق  وشمال  آفا،  روج  تحرير 
فخاضت  الحرة.  للمرأة  المقاومة  بالروح 
 2013 عام  كانيه  سري  في  جيان  القيادية 
كانوا  الذين  داعش،  مرتزقة  ضد  القتال 
مرتزقة جبهة  للبشرية جمعاء، وضد  كابوساً 
منبج،  الشدادي،  مقصود،  الشيخ  في  النصرة 
وشاركت  جبهة،  إلى  جبهة  من  الزور  ودير 
ضد داعش مع التحالف في حمالت التحرير، 
أمل  تولهلدان  جيان  القيادية  نضال  وأصبح 

الحياة الحرة للبشرية جمعاء«.  
في  المرأة  ثورة  ملتقى  انعقاد  هامش  وعلى 
عشر  مضي  بمناسبة  سوريا،  وشرق  شمال 
سنوات على ثورة روج آفا، كانت قد تحدثت 
هامة،  مواضيع  عن  تولهلدان  جيان  الشهيدة 
استهداف  منها،  النقاط  من  العديد  وتناولت 
للحديث  إضافةً  للنساء،  المرتزقة  الجماعات 
جراء  النساء  ومعاناة  النسوي،  الحراك  عن 
في  حدث  كما  والدفاع،  الحماية  نظام  انعدام 
مناطق  وفي  اإليزيديات،  النساء  بحق  شنكال 
مرتزقة  سيطرة  خالل  سوريا  وشرق  شمال 
داعش، والجيش الوطني، منتقدةً وضع المرأة 
قائلةً:  الديمقراطية،  تدعي  التي  األنظمة  في 
قد  وكانت  المرأة،  حقيقة  إلى  تصل  لم  »إنها 
أكدت على أن ثورة روج آفا كانت محط أنظار 
األمميات  الرفيقات  عدد  أن  »رغم  العالم: 
أن  إال  بالكثير،  ليس  معنا،  للدفاع  المنضمات 
هذا الحضور تأكيد واضح على وصول ثورتنا 

إلى العالمية«.
وفي إحدى المداخالت ردت على سؤال، حول 
كيف يمكن للنساء حماية مكتسباتهن؟ باإلشارة 
إلى أن النساء قبل ثورة روج آفا كانت تنتظر 
أن يأتي الرجال للدفاع عنهن، أما اليوم فهناك 
أهمية  على  وأكدت  خاص،  نسوي  تنظيم 
بدون  يعيش  ال  »اإلنسان  إن:  بالقول  الحماية 
بدون  العيش  يمكنه  ال  وكذلك  وماء،  طعام، 
أكثر  هن  »النساء  أن:  على  مشددةً  حماية«، 

من يتأثرن بالحروب«.
وكانت آخر كلماتها توجيه رسالة للنساء عبر 
يعبرن  أن  النساء  »على  المرأة:  أنباء  وكالة 
عن رفضهن للهجوم عليهن، والحماية واجب 
في  لثقافتها  تعود  أن  فعليها  المرأة،  على  يقع 

الحماية«.

الشهيدة روج روح املقاومة

وجاء في البيان أيضاً: »الرفيقة روج، االسم 
عائلٍة  كنف  في  تربّت  حسو  جوانا  الحقيقي، 
تجربة  ذات  وأصبحت  الدرباسية،  في  وطنية 
في  انخراطها  من  قصير  وقت  خالل  وخبرة 
حرية  بفلسفة  وأصبحت  الثورة،  صفوف 
وقد  وقوة،  إرادة  ذات  ثورية  امرأة  المرأة؛ 
هذه،  المرأة  حرية  وفلسفة  نهج  وفق  سارت 

حتّى اللحظة األخيرة، وتولّت مهامها الثورية، 
والوطنية بمسؤولية.

النضال  في  حياتها  من  لحظٍة  كّل  وقضت 
قوات  مع  وشاركت  الحر،  الوطن  سبيل  في 
داعش،  من  التحرير  حمالت  في  التحالف 
وشجاعة  بقيادة،  داعش  من  البشرية  وأُنقذت 
الرفيقة، والقيادية جيان وروج«. وأيضاً كانت 
المرأة،  عن  خابور  روج  الشهيدة  تحدثت  قد 
سوريا،  وشرق  شمال  في  »النساء  ونضالها: 
 YPJ اللواتي انضممن لوحدات حماية المرأة
ودافعن عن كرامتهن قبل أرواحهن، أصبحت 

العديد  انضمام  إلى  مشيرةً  مثاالً«،  مقاومتهن 
على  الشعوب، مؤكدةً  النساء من مختلف  من 
وعسكرياً،  فكرياً،  النساء  اتحاد  ضرورة 
تركيا  تنوي  التي  الهجمات،  لدرء  ومجتمعياً 

شنها على المنطقة.

النضال بإرصار

بوتان،  بارين  الرفيقة  »تأثّرت  البيان:  وأكمل 
االسم الحقيقي، رها بشار، التي ترعرعت في 
كنف عائلة وطنية في عفرين، بثورة روج آفا 
في بحثها عن الحرية، وهي في سن الشباب، 
وانضّمت إلى صفوف وحدات حماية المرأة، 
عاشت رفيقتنا بارين بغضب وحقٍد شديد تجاه 
بإصرار  وناضلت  المحتلة،  التركية  الدولة 

كبير لدحر االحتالل«. 
قالت:  المرأة  حماية  لوحدات  العامة  القيادة 
الشعبية أُسست في شمال وشرق  الثورة  »إن 
سوريا بجهوٍد وتضحيات كبيرة من الرفيقات 
المرأة،  حرية  أساس  وعلى  المستشهدات، 
وأصبحت أمل الحرية لجميع نساء المجتمعات 
حرية  وضمان  الثورة  عن  الدفاع  إّن  الحرة، 
آفا وشمال وشرق سوريا، هي وظيفتنا  روج 
الشعب، ووعدنا  في وحدات حماية  األساسية 

الذي قدّمناه لقيادياتنا«.
االنتقام،  على  بالتأكيد  البيان  القيادة  واختتمت 
سوريا  وشرق  شمال  في  النساء  ودعوة 
أخرى  »مرةً  النضال:  إلى صوف  لالنضمام 
وقوات  بأسره،  الكردي  للشعب  تعازينا  نقدّم 
سوريا  وقوات  الشعب،  حماية  وحدات 

الديمقراطية.
 سننتقم لرفيقاتنا من قوات االحتالل التركي، 
من  الهجوم  هذا  يتمّكن  ولن  جواسيسه،  ومن 

جعلنا نتراجع بأي شكٍل كان، بل سيعّزز من 
في  أكثر،  التركية  الدولة  تجاه  وحقدنا  كرهنا 
وقياديوها  ثورتنا  فيها  تقع  التي  المرحلة  هذه 
هدفاً لهجمات اإلبادة نقول لجميع نساء شمال 
وشرق سوريا، انضّموا إلى صفوف النضال«.

 »نعاهد الشهيدات جيان، 
وروج، وبارين يف مواصلة مسرية 

نضالهن«

االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة  عاهدت 
باسم  هللا،  عبد  آسيا   )PYD( الديمقراطي 
في شمال وشرق سوريا،  المرأة  ثورة  ملتقى 
كن  اللواتي  وبارين(  )جيان، روج  الشهيدات 
قد شاركن في اليوم األول من الملتقى، وجرى 
استهدافهن بمسيّرة تركية على طريق قامشلو، 

على مواصلة مسيرتهن النضالية.
جاء ذلك خالل كلمة لها في ختام فعاليات اليوم 
المرأة،  لثورة  األول  للملتقى  واألخير  الثاني، 
الذي أقيم تحت شعار »بتكاتف المرأة سنحمي 
مدينة  في  ونطورها«  الثورة،  مكتسبات 

قامشلو.
وبيّنت، أن الشهيدات الثالث كن من الطليعيات 
في مقاومة شمال وشرق سوريا، وشاركن في 
لمرتزقة داعش، وناضلن في جميع  التصدي 
األمامية  الجبهات  في  شاركن  كما  الساحات، 

بإرادة وقوة متواصلة.
 ،2012 عام  منذ  أنهن  أكدت  هللا  عبد  آسيا 
جبهات  في  شاركن  الراهن  اليوم  وإلى 
نظام  وبناء  المرأة،  حرية  أجل  من  المقاومة 
ديمقراطية،  سوريا  وبناء  الديمقراطية،  األمة 
تطالها،  التي  الهجمات،  من  المنطقة  وحماية 
القيادية جيان في جميع  إلى: مشاركة  مشيرة 
أبدت  حيث  األمامية،  والجبهات  الحروب، 
مقاومة ال مثيل لها في مقاومة الشيخ مقصود 
ضد جميع الهجمات، واألسلحة الثقيلة، وكانت 
االحتالل  دولة  هجمات  لصد  الطليعة  في 

التركي، ومرتزقته.
استهدف  الوحشي  الهجوم  »هذا  وأضافت: 
ثالث قياديات شاركن في الملتقى األول لثورة 
المرأة، وقيمن معنا ثورة المرأة، القيادية جيان 
النضال  وتيرة  رفع  على  الملتقى  في  عاهدت 

بشكل أكبر«.
االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة  وعاهدت 
كلمتها،  ختام  في  عبد هللا،  آسيا  الديمقراطي، 
مسيرتهن  مواصلة  على  الثالث  الشهيدات 
ملتقى  باسم  عهدها  جددت  كما  النضالية، 
الشهيدات  مسيرة  »بمواصلة  المرأة:  ثورة 
النضال  جيان، وروج، وبارين، ورفع وتيرة 
والمقاومة ضد جميع الهجمات، التي تستهدف 
النساء،  لجميع  بالعزاء  متقدمة  المنطقة«، 

.)YPJ( ولوحدات حماية المرأة

البروتين في الحمية ُيعّزز فقدان الدهون

احذر هذه المادة في معجون 
أسنان األطفال

باحثون أمريكيون يطورون مادة بيولوجية 
هجينة لتحل محل الغضروف التالف

اتباع  خالل  البروتين  من  المزيد  تناول  إن 
كتلة  على  الحفاظ  في  يساعد  غذائية  حمية 
الجسم دون الدهون أثناء فقدان الوزن، وهذا 
كتلة  وتُحسب  صحي.  وزن  فقدان  يعني 
الجسم دون الدهون عن طريق طرح وزن 
الدهون في الجسم من إجمالي وزن الجسم.

العضالت  الدهون  دون  الجسم  كتلة  تشمل 
مهم،  عليها  والحفاظ  واألعضاء،  والعظام 
إذ إن الهدف من الحمية الصحية هو حرق 

الدهون، وليس حرق العضالت.
خالل  العضالت  كتلة  على  الحفاظ  ويعني 
الحمية، احتمالية كبرى للحفاظ على الوزن 
أقل  وخطراً  أفضل  عضلية  وقوة  المفقود، 

للترهالت والضعف.

فوائد الربوتني

ومعظم الناس يأكلون ما يكفي من البروتين 
سيكونون  األفراد  بعض  لكن  النقص،  لمنع 

أفضل إذا تناولوا كمية أكبر من البروتين.
له  البروتين  عالي  الغذائي  النظام  أن  حيث 
التمثيل  وصحة  الوزن  لفقدان  كبيرة  فوائد 

الغذائي.

عرشة أسباب لتناول املزيد من 
الربوتني

ومستويات  الشهية  من  يقلل  البروتين  ـ 
الجوع:

تؤثر المغذيات من الدهون والكربوهيدرات 
مختلفة،  بطرق  جسمك  على  والبروتين، 
إلى  إشباعاً  األكثر  هو  البروتين  أن  حيث 
بالشبع  الشعور  على  ويساعدك  بعيد،  حد 
مستوى  من  البروتين  ويقلل  أقل.  مع طعام 
)الببتيد  مستويات  ويعزز  الجوع  هرمون 
تشعر  يجعلك  هرمون  وهو  واي(،  واي 

بالشبع.
الشهية  على  التأثيرات  هذه  تكون  أن  يمكن 

قوية، فتؤدي زيادة تناول البروتين من %15 
إلى 30% من السعرات الحرارية إلى جعل 
النساء ذوات الوزن الزائد يأكلن 441 سعراً 
حرارياً أقل كل يوم دون تقييد أي شيء عن 

قصد.
ـ البروتين يزيد من كتلة العضالت وقوتها:

لبنة بناء عضالتك، لذلك فإن  البروتين هو 
تناول كميات كافية منه يساعدك في الحفاظ 
على كتلة عضالتك ويعزز نموها عند القيام 

بتمارين القوة.
إن تناول الكثير من البروتين يمكن أن يساعد 
في زيادة كتلة العضالت وقوتها، فإذا كنت 
تحاول  أو  األثقال،  ترفع  أو  بدنياً،  نشيطاً 
اكتساب العضالت، فأنت بحاجة إلى التأكد 

من حصولك على ما يكفي من البروتين.
البروتين يساعد في منع فقدان العضالت  ـ 

أثناء الحمية:
يمكن أن يساعد الحفاظ على تناول البروتين 
بكميات كبيرة أيضاً في منع فقدان العضالت 

أثناء فقدان الوزن.
ـ البروتين جيد للعظام:

البروتين  ذلك  في  بما  البروتين،  إن 
العظام.  لصحة  كبيرة  فوائد  له  الحيواني، 
ويميل األشخاص الذين يتناولون المزيد من 
البروتين إلى الحفاظ على كتلة العظام بشكٍل 
لديهم  ويكون  السن  في  تقدمهم  مع  أفضل 
العظام  بهشاشة  لإلصابة  بكثير  أقل  خطر 

والكسور.
البروتين يقلل من الرغبة الشديدة في تناول 
الوجبات الخفيفة والرغبة في تناولها بوقت 

متأخر من الليل.
ـ البروتين يعزز التمثيل الغذائي ويزيد من 

حرق الدهون:
زيادة  إلى  الطعام  تناول  يؤدي  أن  يمكن 
جسمك  ألن  قصيرة،  لفترة  الغذائي  التمثيل 
للهضم  الحرارية  السعرات  يستخدم 
الموجودة  الغذائية  العناصر  من  واالستفادة 
التأثير  باسم  هذا  إلى  ويشار  األطعمة،  في 

الحراري للغذاء.

ويختلف التأثير حسب األطعمة، وللبروتين 
أو  الدهون  من  بكثير  أعلى  حراري  تأثير 
مقارنةً   %35 إلى   %20 الكربوهيدرات، 

بـ%15-5.
البروتين  تناول كميات كبيرة من  وثبت أن 
الغذائي  التمثيل  عملية  كبير  بشكٍل  يعزز 
التي  الحرارية  السعرات  عدد  من  ويزيد 
تحرقها، ويمكن أن يصل هذا إلى 100-80 

سعر حراري يتم حرقها في كل مرة.
فقدان  على  الحفاظ  في  يساعد  البروتين  ـ 

الوزن:
بالبروتين  الغني  الغذائي  النظام  ألن  نظراً 
ويؤدي  الغذائي  التمثيل  عملية  يعزز 
السعرات  تناول  في  تلقائي  انخفاض  إلى 
الحرارية والرغبة الشديدة في تناول الطعام، 
يزيدون  الذين  األشخاص  من  العديد  فإن 
الوزن  فقدان  إلى  يميلون  للبروتين  تناولهم 

على الفور تقريباً. 
الدهون  فقدان  في  فوائد  أيضاً  للبروتين  ـ 

أثناء تقليل السعرات الحرارية:
على 130  شهرا   12 استمرت  دراسة  في 
ممن  الوزن  زيادة  من  يعانون  شخصاً 

بالسعرات  مقيداً  غذائياً  نظاماً  يتبعون 
الحرارية، فقدت المجموعة عالية البروتين 
دهون الجسم بنسبة 53% أكثر من مجموعة 
العدد  نفس  تتناول  التي  الطبيعي  البروتين 

من السعرات الحرارية.
تناول  في  المتواضعة  الزيادة  أن  وثبت 
الوزن،  على  الحفاظ  في  تساعد  البروتين 
البروتين  الدراسات، أدت زيادة  ففي إحدى 
من 15% إلى 18% من السعرات الحرارية 

إلى تقليل استعادة الوزن بنسبة %50.
ـ البروتين يساعد جسمك على إصالح نفسه 

بعد اإلصابة:
على  جسمك  البروتين  يساعد  أن  يمكن 
اإلصالح بعد إصابته، وهذا منطقي تماماً، 
ألنسجتك  األساسية  اللبنات  يشكل  ألنه 
وأعضائك. وتظهر دراسات عديدة أن تناول 
أن  يمكن  بعد اإلصابة  البروتين  المزيد من 

يساعد في تسريع الشفاء.
ـ البروتين يساعدك في الحفاظ على لياقتك 

مع تقدمك في العمر:
من عواقب الشيخوخة أن عضالتك تضعف 
شدة  األكثر  الحاالت  إلى  ويشار  تدريجياً، 

باسم )ساركوبينيا المرتبطة بالعمر(، والتي 
تعد أحد األسباب الرئيسية للضعف وكسور 
العظام وتدني نوعية الحياة بين كبار السن.

ويعد تناول المزيد من البروتين أحد أفضل 
المرتبط  العضالت  تدهور  لتقليل  الطرق 
الحفاظ  أن  كما  ساركوبينيا،  ومنع  بالعمر 
البدني أمر مهم أيضاً، ويمكن  على النشاط 
أن يؤدي رفع األثقال أو القيام ببعض تمارين 

المقاومة إلى إحداث فرق كبير.

كم تحتاج من الربوتني يومياً؟

على  بالحصول  البالغون  يوصى  عموماً 
0.8 غرام من البروتين يومياً لكل كيلوغرام 

من الجسم.

أمثلة عىل مصادر جيدة 
للربوتني

سمك  أو  التونا  سمك  من  أونصات  ثالث 
السلمون أو سمك الحدوق أو سمك السلمون 

المرقط يعطي 21 غراماً من البروتين.
ثالث أونصات من الديك الرومي أو الدجاج 

المطبوخ يعطي 19 غراماً من البروتين.
ست أونصات زبادي تعطي 17 غراماً من 

البروتين.
من  غراماً   14 تعطي  جبن  كوب  نصف 

البروتين.
نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة تعطي 

8 غرامات من البروتين.
من  غرامات   8 يعطي  الحليب  من  كوب 

البروتين.
كوب معكرونة مطبوخة تعطي 8 غرامات 

من البروتين.
غرامات   7 تعطي  المكسرات  من  أونصة 

من البروتين.
بيضة واحدة تعطي 6 غرامات من البروتين.

كورنيل  جامعة  في  باحثون  طّور 
جديدة  هجينة  بيولوجية  مادة  األمريكية 
كوالجين  ألياف  من  تتكّون  تجريبية 
طبيعية، وهي مادة مرنة وناعمة يمكنها 
ما  يوماً  الغضاريف  محل  تحل  أن 

لتعزيز نمو غضروف طبيعي جديد.
المادة  إن  البحثي،  الفريق  وقال 
الهيدروجيل  من  خليط  وهي  الجديدة 
تلك  كبير  بشكٍل  تشبه  والكوالجين، 
الطبيعي،  الكوالجين  في  الموجودة 
مشيرين إلى أنها صلبة ومرنة وناعمة 

في ذات الوقت.
متانة  لقياس  المعملية  االختبارات  وفي 
المادة الجديدة، تبيّن أنها تقترب من أداء 
غضروف المفصل الطبيعي، باإلضافة 

إلى امتالكها 11 ضعف طاقة الكسر.
متوافقة  الجديدة  المادة  ألن  ونظراً 
دور  تلعب  أن  يمكن  فإنها  حيوياً، 
المجاورة  الغضاريف  لخاليا  المضيف 

التي تهاجر إليها وتتكاثر.
نيكوالوس  الباحث،  قال  جانبه،  ومن 
بوكالس، الذي أجرى الدراسة بالتعاون 

في  بوناسار:  لورانس  بروفيسور  مع 
إلى تحقيق  المطاف، نحن نسعى  نهاية 
خطوة تخدم أغراض الطب التجديدي، 

من خالل تكوين قطعة من سقالة يمكنها 
تحمل بعض األحمال األولية حتى يتثنى 

تجدد األنسجة بالكامل.

حذّرت هيئة اختبار السلع األلمانية من 
 استعمال معجون أسنان لألطفال يحتوي 
على مادة )ثاني أكسيد  التيتانيوم(، نظراً 
تتسبب في  قد  الصبغية  المادة  هذه  ألن 

إتالف المادة  الوراثية.                     
معجون  استعمال  أهمية  الهيئة   وأكدت 
مادة  )الفلورايد(،  على  يحتوي  أسنان 
لدورها في حماية األسنان من التسوس.           

محتوى  يكون  أن  أيضاً  المهم  ومن 
مع  مراعاة  لألطفال  مناسباً  الفلورايد 
استخدام الكمية المناسبة أيضاً، فبالنسبة 
لألطفال حتى سن عامين  ينبغي وضع 
الفرشاة،  على  األرز  حبة  بحجم  كمية 
إلى  عمر  سنتين  من  لألطفال  وبالنسبة 
ينبغي وضع كمية بحجم  ست سنوات، 

حبة البازالء على الفرشاة.                              
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روناهي/ قامشلوـ  قرر االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة إيقاف النشاطات الرياضية تماشيًا 
مع حالة الطوارئ التي ُأعلِنت مؤخراً من ِقبل اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا؛ 
وذلك بسبب استمرار هجمات الدولة التركية على المنطقة وتهديدها باحتالل مدينتي 

منبج وتل رفعت.
كروب روناهي ـ استمراراً للمسيرات التركية القاتلة للمدنيين، والعسكريين دون تمييز؛ أكد اآلالف من المشاركين في حملة المطالبة بفرض حظر 

جوي، بأن نضالهم ضد آلة القتل التركية مستمر، مشددين على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اإلنسانية.

إيقاف النشاطات الرياضية الرسمية في إقليم الجزيرة

سفينا هوث تطالب باستغالل صاروخ رافينيا يحسم الكالسيكو الودي لبرشلونة
نجاح ألمانيا باليورو في دعم 

كرة السيدات

لندن ُتخطط للترشح الستضافة أولمبياد 2036

  )NoFlyZone4Rojava#(،مطالبة اآلالف بفرض حظر جوي
في ظل ازدياد المجازر التركية، والصمت الدولي الُمطبق

شبيبة إقليم عفرين: الدفاع عن أرضنا واجب كل مواطن، 
وليس على القوات العسكرية وحدها

البطوالت  فقط  القرار  أثر  على  وتتوقف 
الرياضي  االتحاد  برعاية  تقام  التي  الرسمية 
روزنامة  ضمن  وتأتي  الجزيرة،  بإقليم 
الموسم الرياضي 2021 ـ 2022، وال تشمل 
المغطاة  المالعب  في  تقام  التي  البطوالت 
الخاصة أو تمارين األندية والمدارس الكروية 

الخاصة لمختلف األلعاب  التدريبية  والمراكز 
الفردية والجماعية في إقليم الجزيرة.

الرجال  دوري  هي  توقفت  التي  والبطوالت 
الشباب  ودوري  األولى،  للدرجة  القدم  لكرة 
بطوالت  هناك  كان  كما  األولى،  للدرجة 
ولكنها  بإقامتها  التجهيز  يتم  الفردية  لأللعاب 

آخر  بينما  آخر،  إشعار  حتى  تأجلت  جميعاً 
بطولة رسمية أُقيمت كانت للمدارس الكروية 
األسايش  مدرسة  فيها  حققت  والتي  األنثوية 
بيمان  مدرسة  على  الفوز  بعد  البطولة  لقب 
ملعب  أرضية  على  رد  دون  أهداف  بخمسة 
روهالت بحي قناة السويس في مدينة قامشلو.

على   )0-1( بنتيجة  االنتصار  برشلونة  حقق 
غريمه التقليدي لاير مدريد، ضمن تحضيرات 
الفريقين للموسم الجديد، على ملعب »كشمان 
فيلد« بوالية الس فيغاس في الواليات المتحدة 

األمريكية.
سجل البرازيلي رافينيا، هدف الفوز لبرشلونة 

في الدقيقة 27.

تهديد مبكر

بدأت المباراة بتهديد من برشلونة، حيث مرر 
واجه  الذي  لليفاندوفسكي  العمق  في  كرة  ألبا 
لاير  مرمى  حارس  كورتوا  من  جيداً  تصدياً 

مدريد في الدقيقة 5.
في  مدريد  لاير  من  حقيقي  تهديد  أول  وجاء 
خارج  من  صاروخية  بتصويبة   ،18 الدقيقة 
فالفيردي العب  فيدي  قدم  الجزاء من  منطقة 
بالعارضة  ارتطمت  كرته  لكن  الميرنغي، 

األفقية لمرمى تير شتيغن حارس برشلونة.
في  خطأ  برشلونة،  العب  بيدري  واستغل 
لاير  وسط  خط  العب  كامافينغا  من  التمرير 
مدريد، وأرسل الكرة لزميله أنسو فاتي الذي 
انفرد بالحارس تيبو كورتوا لكنه سدد بجانب 

القائم، في الدقيقة 20.
وأرسل روديغر مدافع لاير مدريد تسديدة قوية 
من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى 

تير شتيغن في الدقيقة 26.

صاروخ رافينيا

في  لبرشلونة،  الجديد  الوافد  رافينيا  ونجح 
بالدقيقة  اللقاء،  في  االفتتاحي  الهدف  تسجيل 
27، إذ تلقى تمريرة بالخطأ من ميليتاو مدافع 
لاير مدريد على حدود منطقة الجزاء، وسدد 
كورتوا.  تيبو  الحارس  يسار  أقصى  بقوة 
لكن  الفريقين،  المحاوالت من كال  واستمرت 
دون أي خطورة حقيقية، لينتهي الشوط األول 

بتقدم برشلونة بهدف دون رد.
لوكا مودريتش  قام  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
وصلت  األيمن،  الطرف  من  كرة  بتسديد 
مرمى  حارس  شتيغن  تير  األلماني  يدي  بين 

برشلونة في الدقيقة 49.
واحتسب حكم المباراة خطأ لصالح لاير مدريد 
على حدود منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذ الركلة 
صوب  الذي  كروس  توني  المباشرة  الحرة 
أعلى مرمى الفريق الكتالوني في الدقيقة 53.

هجامت متبادلة

مدريد،  لاير  جناح  أسينسيو  ماركو  وأهدر 
مدريد  لريال  التعادل  هدف  تسجيل  فرصة 
زميله  مع  الكرة  تبادل  حيث  الدقيقة 59،  في 
أرضية  كرة  يسدد  أن  قبل  فاسكيز،  لوكاس 
قوية داخل المنطقة مرت بجانب القائم األيمن 

لتير شتيغن.
وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى لاير مدريد، 
فرانك  قوية من  أرضية  لتسديدة  التصدي  في 
كيسي العب خط وسط برشلونة، داخل منطقة 

الجزاء في الدقيقة 72.
وواصل كورتوا حارس مرمى الميرنغي تألقه 
ديمبلي  عثمان  من  قوية  لتصويبة  بالتصدي 
الدقيقة 85 ثم أخرى في  مهاجم برشلونة في 
البلوغرانا  بفوز  المباراة  لتنتهي   ،87 الدقيقة 

بهدف دون رد.

عن  هوث،  سفينا  األلمانية  المهاجمة  أعربت 
في  بالدها  منتخب  نجاح  يساهم  أن  في  أملها 
بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات المقامة حالياً 
في إنكلترا، في تعزيز كرة القدم النسائية في 

بالدها.
تلك  بلقب  الفائز  األلماني،  المنتخب  ووصل 
البطولة ثماني مرات من قبل في رقم قياسي، 
بعد  الحالية،  النسخة  من  النهائي  قبل  للدور 
وسط  النمساوي  نظيره  على   )0-2( فوزه 
األلمانية  التليفزيونية  للقنوات  عالية  تقييمات 

طوال البطولة.
وقالت سفينا هوث: »إنها فرصة عظيمة لدفع 
كرة القدم للسيدات إلى األمام وأن نلقي مزيدًا 
ألمانيا. هذا األمر يحدث  من االهتمام بها في 

حينما تحقق النجاح«.
بطل  فولفسبورغ  فريق  العبة  واعتبرت 
يحتذى به  إنكلترا مثاالً  الدوري األلماني، أن 
في التسويق لكرة القدم للسيدات هناك، مبديةً 

أملها في حدوث ذلك بألمانيا
إذا  رائعة  فرصة  تلك  »ستكون  وأوضحت: 
ما نجحنا في توفير تلك الفرص مثل األجواء 

والمالعب المليئة بالجماهير في ألمانيا«.
نواصل  أن  »أتمنى  هوث:  سفينا  وتابعت 
كانت  البطولة.  تلك  بعد  كبير  بشكٍل  التركيز 
كانت  أنها  األلمانية  السيدات  كرة  مشكلة 
تتواجد دائماً بالبطوالت الكبرى ثم تراجعت«.
إال  الدولي،  المستوى  على  التفوق  ورغم 
جذب  عن  بعيداً  الزال  األلماني  الدوري  أن 
األنظار من خالل حضور جماهيري محدود 
معدل  إلى  الحضور  وصل  حيث  للغاية، 
1000 مشجع فقط في موسم 2022-2021.

وينطلق الموسم المقبل بمواجهة بين آينتراخت 
أيلول   16 يوم  ميونخ  وبايرن  فرانكفورت 

يتسع  الذي  فرانكفورت  ملعب  في  المقبل 
لـ50 ألف مشجع ويخوض فيه فريق الرجال 

مبارياته.
وقال سيجي ديتريتش، مسؤول بفرانكفورت، 
النطالق  رائعة  فرصة  ستكون  المباراة  إن 
الدوري بطريقة صحيحة عقب نهاية منافسات 
من  ودعم  رائعة  ظروف  وفي  أوروبا  أمم 

العديد من الجماهير«.
من   27 في  األلماني  المنتخب  سيلعب  بينما 
وذلك  الفرنسي،  المنتخب  مع  الجاري  تموز 
في  والسويد،  إنكلترا  مواجهة  من  يوم  بعد 
أمم  كأس  بطولة  من  النهائي  نصف  الدور 

أوروبا للسيدات.

للترشح  الحالي  بالوقت  لندن  تخطط 
الستضافة دورة األلعاب األوليمبية نسخة 
2036، كما كشف الجمعة، عمدة المدينة 

الحالي صادق خان.
لندن  فيها  استضافت  مرة  آخر  وكانت 
يمكن  ال  لذا   ،2012 عام  في  األولمبياد 
 .2036 حتى  أخرى  مرة  تترشح  أن 
»سكاي  لشبكة  تصريحات  في  خان  وأكد 
سبورتس«، أن إحدى أعظم نقاط قوة ملف 
لندن الستضافة األولمبياد مرة أخرى يكمن 
البنية  غالبية  استخدام  إعادة  إمكانية  في 

التحتية، لذلك سيكون التأثير البيئي أقل.

على  نعمل  »نحن  قال  الصدد،  هذا  وفي 
في  األولمبياد  استضافة  إلعادة  خطة 
لندن وسأخبركم لماذا، خالل األيام القليلة 
في  المناخ،  تغير  عواقب  رأينا  الماضية 
ظل موجات الحرارة والحرائق. ما نحتاجه 
هو التأكد من أن الدورات القادمة ستكون 
الدورات  أكثر  لتنظيم  وسنخطط  خضراء 

استدامة في التاريخ«.
األوليمبي  المركز  البلدية من  رئيس  وقال 
الواقع في غرب العاصمة البريطانية: »من 
أفضل األشياء في لندن أنه لن تكون هناك 
استادات  ببناء  التلوث  من  لمزيد  حاجة 

كل  ألن  شيء،  ال  مقابل  جديدة  ومراكز 
شيء موجود بالفعل«.

المقبلة  األوليمبية  األلعاب  وستقام 
 ،2024 في  باريس  الفرنسية  بالعاصمة 
بالواليات  أنجلوس  قبل تنظيمها في لوس 
بأستراليا  بريزبين  ثم   ،2028 المتحدة 

.)2032(
يشار إلى أن لندن استضافت دورة األلعاب 
تاريخها؛  في  مرات  ثالث  األوليمبية 

1908، و1944، و2012.

ماليين  خمسة  سالمة  أجل  »من  شعار  تحت 
نشطاء،  أطلق  المنطقة«،  في  يعيشون  نسمة، 
حملة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  ورواد 
 ،)NoFlyZone4Rojava#( هاشتاغ، 
بفرض حظر جوي  الدولي،  المجتمع  تطالب 
إثر  والحربية،  المسيرة  التركية  للطائرات 
انتهاكات، وهجمات المسيرات التركية »بدون 

طيار«، وتهديد أمن هذه المناطق عامة.
مطالبات  بعد  الحملة،  في  المشاركة  وجاءت 
حزباً   33 أصدر  حيث  الشأن،  بهذا  سياسية 
سياسياً في شمال وشرق سوريا، في السادس 
عشر من تموز/ يوليو الجاري، بياناً مشتركاً، 
أعلنوا فيه إطالق حملة )هاشتاغ( عبر الفضاء 

الرقمي.
يبذلون  أنهم  السياسية،  األحزاب  بيان  وذكر   
منع  حملة  وأطلقوا  دبلوماسية،  جهوداً 
من  التركية  والمسيرات  الحربية  الطائرات 

التحليق في سماء شمال وشرق سوريا.
ثم نشط األمر إلى حد ازدياد المطالب الشعبية 
حظر  بفرض  سوريا،  وشرق  شمال  بمناطق 
جوي، فتضامن نشطاء، ورواد مواقع التواصل 
االجتماعي مع المطالب الشعبية، فأطلقوا حملة 
 ،)NoFlyZone4Rojava#(( هاشتاغ 
تطالب بفرض حظر جوي في سماء المنطقة؛ 
لحماية أبناء المنطقة من قصف طيران المسير 

التركي، بالتزامن مع التصعيد التركي.

الرسالة واضحة

السبت،  مساء  الثامنة  الساعة  عند  وانطلقت 
التواصل  مواقع  عبر  الهاشتاغ،  حملة 
مواقع  رواد  من  اآلالف  فشارك  االجتماعي، 
وسياسيين،  مثقفين،  من  االجتماعي  التواصل 
هاشتاغ  الذاتية،  اإلدارة  في  ومسؤولين 
وطالب   .“NoFlyZone4Rojava#“
بفرض  الدولي  المجتمع  بالحملة،  المشاركون 
وشرق  شمال  مناطق  على  جوي  حظر 
مدنيين،  استشهاد  حاالت  ازدياد  بعد  سوريا، 

وعسكريين جراء قصف المسيرات التركية.
اختلفت العبارات المشاركة مع الهاشتاغ، إال 

آلة  ذاتها »أوقفوا  كانت  والرسالة  الهدف،  أن 
القتل التركية... نطالب بإغالق المجال الجوي 
في شمال وشرق سوريا، أمام حركة طائرات 
التي  المنطقة،  الغاشم...  التركي  المحتل 
تحررت من إرهاب داعش، يستحق لها العيش 
يجب  ثانية،  اإلرهاب  يعود  كيال  بسالم... 
شمال  أجواء  وإغالق  طيران،  حظر  فرض 
وشرق سوريا، أمام الطائرات التركية... يجب 

قطع دابر تهديدات االحتالل التركي، وعدوانه 
المستمر ضد الشعب السوري بفرض منطقة 
حظر الطيران في شمال وشرق سوريا... ال 
الموت  من  للحماية  آفا  روج  على  للطيران 
التركي  العدوان  يتسبب  كيال  والالإنسانية.... 
مطالب  الدولي  المجتمع  إنسانية،  بكارثة 
وشرق  شمال  طيران  حظر  منطقة  بفرض 
سوريا«، وغيرها من العبارات، التي تمحور 
مطالبهم  تنفيذ  في  واإلسراع  المطالبة،  حول 

من قبل المجتمع الدولي المنادي باإلنسانية.

مشاركون يف الحملة

اتسع نطاق المشاركة في الحملة على المستوى 
العالمي، وبمختلف األجناس، والقوميات على 
صوت  إعالء  إلى  دعا  الجميع  سواء،  حد 
الحق، والوقوف على االنتهاكات التي يرتكبها 
المحتل في مناطق شمال وشرق وسوريا تحت 

صمت دولي.
ثالثة علوم سياسية،  بيري سنة  الطالبة هيشتا 
بفرنسا،  باريس  جامعة  في  دولية  وعالقات 
شاركت عبر مقطع فيديو بالحملة قائلة: »أيها 
بالطائرات  اليوم  تقصف  مدننا  الحر  العالم 
تقتل  تهدأ  ال  التي  الطائرات،  هذه  التركية 
فقط،  حق  وجه  دون  يومياً  ونساءنا  أطفالنا، 

ألنهم كرد«.
أن  والحق  اإلنسانية،  يعي  إنسان  كل  ودعت 
يشارك في الحملة؛ لفرض الحظر الجوي على 
أهلها  ليعيش  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق 
بأمان وبدون خوف؛ مؤكدة أن المحتل التركي 

ال يردعه إال الصوت الحر.
وطالبت، »نريد أن نوقف الحرب، أن نوقف 

قتل أطفالنا«.
سوريا  ـ  الكرد  شباب  تيار  قيادة  لجنة  ومن 
بصوته  الحملة  في  خليل  الوهاب  عبد  شارك 
من  كغيره  آفا،  روج  شعوب  حق  »من 
وعلى  وسالم،  بأمن  يعيش  أن  الشعوب، 
والقوى  الدولي  المجتمع  نناشد  األساس  هذه 
الديمقراطية، بفرض حظر جوي على المنطقة 
ضد مسيرات، وهجمات االحتالل التركي«. 

في  الشعب  لمجلس  المشتركة  والرئيسة 
فليز  مخمور،  في  جودي  رستم  الشهيد  مخيم 
بوداك أيضاً دعمت الحملة بصوتها »المحتل 
روج  في  عدة  جبهات  على  يقصف  التركي 
الدفاع  مناطق  وعلى  وشنكال  ومخمور،  آفا، 
الهمجية  هذه  إيقاف  أجل  ومن  المشروع، 
ونقول،  الحملة  في  نشارك  واحد،  بصوت 
األمة  بفكر  وسننتصر  الفاشية  سنهزم 

الديمقراطية«.
عفرين،  لمهجري  مشاركة  هناك  وكان  كما 
وهجرتهم  التركية،  الحرب  آلة  طالتهم  الذين 

قسراً من موطنهم؛ شيرين حسن من مهجري 
على  االحتالل  هجمات  استنكرت  عفرين، 
مناطق شمال وشرق سوريا، وهي أيضا كانت 
جوي  حظر  فرض  وهو  نفسه،  المطلب  لها 
يقتل  التركي  »المحتل  المنطقة، مضيفة  على 

أطفالنا، ونسائنا ومسنينا«.
أما المواطن إدريس خليل من قرية كرباوي، 
التابعة لمدينة قامشلو فشارك بموقفه في الحملة 
بالتشديد على أن نضالهم مستمر، وسيثأرون 
سنستمر  لمسيراتكم...  »ال  جميعاً  للمناضلين 
حتى النهاية، ولن نخاف منكم يوماً، وسنستمر 
حتى نيل الحرية، وأخذ الثائر منكم... ال يمكننا 
أن ننسى العظماء، مثل العم، والجد، واألب، 

يوسف كلو ورفاقه«.

الهاشتاغ تصدر املراتب األوىل 
عاملياً

ونشر المشاركون في الحملة صوراً، تتضمن 
المجتمع  يتخذ  أن  ضرورة،  مفاداها  رسالة 
الدولي دوره، ويقوم بواجبه في إعالء صوت 
على  جوي  حظر  بفرض  والحق  اإلنسانية، 
مناطق  في  والمدنيين  واألطفال،  النساء  قاتل 
تكثر،  فالمجازر  سوريا،  وشرق  شمال 

والصمت يستمر.

كشف  آغا  أحمد  دجوار  الحملة  في  المشارك 
لصحيفتنا أن األصوات في حملة، ال للطيران 
وسوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  التركي 
تجاوزت سقف 125 ألف صوتاً، عبر تويتر 
حتى لحظة إعدادنا لهذا التقرير، فيما تجاوزت 
المشاركة على صفحات الفيس بوك، وغيرها 
من المنصات االجتماعية، المئات من اآلالف 

من األصوات.
حيث  بداياتها،  في  الحملة  نجاح  إلى  ولفت 
 »NoFlyZone4Rojava  « هاشتاغ  احتل 
ثالثين  مستوى  على  الثالث  األولى  المراتب 

دولة أوروبية، وعالمية.
وأوضح أن المشاركات كانت واسعة من أنحاء 
دانمارك«  سويسرا،  بلجيكا،  »ألمانيا،  العالم 
المرتبة  في  الهاشتاغ  جاء  البلدان  هذه  في 
من  جيدة  مشاركة  هناك  كانت  كما  األولى، 
روسيا،  سلوفاكيا،  سوفينيا،  رومانيا  النروج، 

أذربيجحان، وجورجيا«.
وأفاد، أن مشاركتهم هذه جاءت دعماً لمبادرة 
طالبوا  الذي  سياسياً،  حزباً  وثالثين  ثالثة 
وشرق  شمال  على  جوي  حظر  بفرض 
مبيناً  التركي،  القتل  آلة  إليقاف  وسوريا، 
للمسيرات،  استخدامهم  من  يكثر  المحتل  أن 
ثالث  استهداف  الجاري  تموز   22 فبتاريخ 
قياديات، ممن يحاربن ضد اإلرهاب، األمر، 
بدعمه  التركي  المحتل  حقيقة  يكشف  الذي 

لإلرهاب.

إقليم  شبيبة  شَددت  ـ  عمر  فريدة  الشهباء/ 
الشعوب  جميع  تكاتف  على ضرورة  عفرين 
الشعب  حرب  أساس  على  واالستعداد  معاً، 
لمقاومة  العسكرية  القوات  ودعم  الثورية، 
االحتالل التركي، مؤكدين أن هذه الثورة كان 
شعلة أمل لجميع الشعوب، باألخص المرأة، 
الثورة  هذه  مكتسبات  حماية  وبأن  والشبيبة 

واجب على الجميع.
تهديداته،  خالل  من  التركي  االحتالل  يسعى 
رقعته  توسيع  إلى  العدوانية،  وأعماله 
األراضي،  من  المزيد  واقتطاع  االحتاللية، 
احتالل  بعد  التركية  الخريطة  إلى  وضمها 
سبي/  وكري  كانيه،  وسري  عفرين،  منطقة 
حققتها  التي  المكتسبات،  أبيض، وضرب  تل 
اإلدارة الذاتية على مدى عشر سنوات، وإحياء 
مرتزقة داعش من جديد، وارتكاب المزيد من 

الجرائم بحق شعوب المنطقة.

»الدولة الرتكية دولة عنرصية، 

وترفض الهويات املختلفة«

حركة  في  اإلدارية  تحدثت  السياق  هذا  وفي 
فاستهلت  عبدو،  حج  أمينة  الثورية،  الشبيبة 
في بداية حديثها: »الدولة التركية دولة فاشية، 
عدوة  فهي  ديكتاتوري،  نظام  قبل  من  وتحكم 
وترفض  والمعتقدات،  واألديان،  للشعوب 

الهويات المختلفة؛ ألنها عنصرية«.
ثورة  يرى  التركي  االحتالل  »إن  وتابعت: 
الذاتية الديمقراطية خطراً  روج آفا، واإلدارة 
عليها، ألنها ترى الديمقراطية، وحرية المرأة، 
على  الشعوب خطراً  بين  المشترك  والتعايش 

نظامها االستبدادي«.

»ستنترص ثورتنا ألنها ثورة الحق 
والحرية«

تحققت  والمكتسبات  الثورة،  »هذه  وشددت 

بتضحيات آالف الشهداء من بنات، وأبناء هذه 
األرض من أجل أن نعيش حياة تليق بنا، لذلك 
يجب  وطموحاتهم،  وآلمالهم  لهم،  منا  ووفاء 
نتمسك  وأن  القيم،  هذه  أنفسنا  في  نجّسد  أن 
بأهدافهم، ولن نسمح أن تطال يد األوغاد هذه 
ألنها  ثورتنا؛  ستنتصر  وحتما  المكتسبات، 

ثورة الحق والحرية«.

»االحتالل الرتيك يحارب اإلرادة 
الحرة«

حركة  في  اإلداري  نَوه  آخر،  جانب  ومن 
االحتالل  »إن  خالد:  خالد  الثورية  الشبيبة 
وسريه  عفرين،  باحتالل  يكتف  لم  التركي 
إلى  مرارا  يسعى  فهو  سبي،  وكري  كانيه، 

احتالل المزيد من األراضي السورية«.
اإلرادة  يحارب  التركي  »االحتالل  وتابع: 
والفاشية  للسلطة،  نهاية  ستكون  التي  الحرة، 
في العالم أجمع، فمقاومة شعوب شمال وشرق 

سوريا، ومقاومة الكريال في جبال الحرية غير 
على  رأسا  وقلبها  التركية  الدولة  موازين  كل 

عقب«.

»الدفاع عن األرض واجب عىل 
الجميع«

وعرضنا،  أرضنا،  عن  »الدفاع  خالد  وأكد 
من  وكل  وطني،  إنسان  كل  على  واجب  هو 
يريد العيش بحرية وكرامة، وهو ليس واجباً 
على القوات العسكرية فقط، من أجل ردع هذا 
العدوان، يجب أن يكون ردنا قوياً، ويمكن أن 

يتحقق ذلك بإبداء المقاومة«.

تعزيز روح املقاومة يف مبدأ 
حرب الشعب الثورية

الثورية  الشبيبة  حركة  في  العضو  أشار  فيما 
نعيشه  الذي  الوضع،  »إن  بالل:  محمد 
لالحتالل  المستمر  والقصف  والتهديدات 
التركي على مناطقنا، يستوجب أن نقوم بتنظيم 

حياتنا وفق ظروف الحرب«.
وواصل بالل »فثورتنا تحققت بقوة الشعوب، 
كبيرة،  وتضحيات  عالية،  مقاومة  وبروح 
علينا أن نعزز روح المقاومة، وفق مبدأ حرب 
الشعب الثورية، وأن نرسخها في أنفسنا لنحقق 

االنتصار على المحتل التركي«.
إال  أمامنا  خيار  »ال  حديثه:  ختام  في  وأكدَ 
التركي،  العدوان  ضد  الشعبية  المقاومة 
هذه  في  العسكرية  القوات  مع  والتكاتف 
وحماية  التركي،  العدوان  لصد  المرحلة، 

أرضنا«.
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بالقرب  انفجار  حدث  ـ  األخبار  مركز 
منطقة  في  ميلينيوم”،  “غراند  فندق  من 
إقليم  في  السليمانية  مدينة  وسط  بختياري 
كردستان، دون وقوع أية خسائر بشرية أو 

أضرار مادية كبيرة.
االنفجار  بأن  محلية،  إعالم  وسائل  وقالت 
ارتفاع  بسبب  خالية،  مساحة  في  وقع 
درجات الحرارة التي أدت إلى انفجار مواد 

كهربائية مهملة هناك.
وأضاف اإلعالم المحلي، بأن االنفجار لم 
يتسبب بأي أضرار مادية كبيرة وال خسائر 

بشرية.
سيارة  في  حريق  اندلع  ذاته  السياق  وفي 
الذي  البنزين،  نوعية  رداءة  بسبب  أجرة 
على  وأتى  الحرارة  ارتفاع  جراء  اشتعل 

كامل السيارة.
هذا وذكر شهود عيان لإلعالم المحلي، بأن 
الحريق اندلع بالقرب من جسر خضرو خال 
النيران  شبت  حيث  السليمانية،  مدينة  في 
بالقرب من  السيارة  الخلفي من  في الجزء 
السيارة  باحتراق  تسبب  ما  الوقود،  خزان 

بأكملها.

مركز األخبار ـ اقتحمت ما تسمى بـ”هيئة 
سابقاً(  النصرة  )جبهة  الشام”  تحرير 
»الفيلق  يسمى  ما  لمرتزقة  تابعة  مقرات 

الثالث« في مدينة عفرين وقراها.
وانتشرت مؤخراً “هيئة تحرير الشام” في 

عفرين،  مدينة  جنوب  شيراوا  ناحية  قرى 
قوات  مع  التماس  خطوط  على  وتحديداً 

الحكومة السوريّة.
التركية،  االستخبارات  قبل  وبتعليمات من 
عدة  في  الشام”  تحرير  “هيئة  انتشرت 
قرى في عفرين، بعد اشتباكات مع مرتزقة 

الجبهة الشامية في الفيلق الثالث.
نحو  فإن  المنطقة،  من  مصادر  وبحسب 
أكثر من 1000 عنصر من “هيئة تحرير 
انتشروا في ناحية شيراوا، وتنوي  الشام” 

شن هجوم على مدينة حلب”.
وتعد ناحية جندريسه والتي تقع على تخوم 
والتي  إدارياً  إدلب  لمدينة  التابعة  القرى 
الشام”  “تحرير  مرتزقة  عليها  تسيطر 

بوابة النتشارها في مدينة عفرين.

حزب الشعوب الديمقراطي يندد بانتهاكات 
المحتل التركي وارتكابه مجزرة زاخو 

وفد أمريكي رفيع يزور كييف ويتعهد 
باستمرار دعمها 

انفجار يهزُّ وسط مدينة 
بباشور كردستان السليمانية 

هيئة تحرير الشام تقتحم مقرات 
للمجموعات المرتزقة في عفرين

مركز األخبار ـ ندد الرئيس المشترك لحزب 
مدحت   ”HDP“ الديمقراطي  الشعوب 
الجيش  ارتكبها  التي  بالمجزرة  سنجار، 
مدينة  في  المدنيين  بحق  المحتل  التركي 
زاخو الكردية بباشور كردستان، داعياً على 
ضرورة تغيير النظام القائم في تركيا والذي 
تسبب بالحروب والمعاناة وسقوط الضحايا.
في  “برخ”  قرية  مجزرة  سنجار،  وشبه 
مدينة زاخو، بمذبحة روبوسكي، ودعا على 

ضرورة تغيير من يسببون المعاناة.
وقال في تصريحات له تعليقاً على مجزرة 
العقلية  هذه  تغيير  الضروري  “من  زاخو: 
نحن  أخرى،  مرة  اآلالم  نفس  تسبب  التي 
بحاجة إلى النمو، وأن نصبح أقوى، ونسج 
الحل  إلى  الوصول  أجل  من  مشترك  كفاح 

لهذا البلد”.
وأضاف سنجار: “يجب أن تكون هناك قوة 
شعبية بحيث ال يمكن للنظام أن يستمر ضد 
فإننا  الحل(،  )نحن  نقول  عندما  القوة،  هذه 

السياسة  عن  ندافع 
ضد  الديمقراطية 
واإلنكار،  التدمير 
لتحقيق  القوة  ونحن 

ذلك”.
على،  سنجار  وشدد 
أنهم سيعملون لكشف 
مذبحة  في  الحقيقة 
ومحاسبة  زاخو 
متابعاً:  المسؤولين، 
التفكير  ينبغي  “ال 
اليوم  حكام  أن  في 

وأنهم  الجناة،  ضد  وقائيًا  درًعا  أصبحوا 
الجراح  تلتئم هذه  لم  ما  الملف،  هذا  أغلقوا 
اجتماعي  سالم  إقامة  يمكننا  ال  وتُشفى، 
جديدة  بداية  إلى  نحتاج  لهذا  البلد،  هذا  في 
حاجة  هناك  الحرب،  سياسات  عن  تتخلى 
لتشكيل أكبر وحدة ضد الحرب، الحل ليس 
والسياسة  السالم  في  ولكن  الحرب،  في 

الديمقراطية”.
في  العراقي  النواب  مجلس  وطالب  هذا 
التركي وإغالق  السفير  جلسة طارئة طرد 
تركيا،  مع  الحدودية  والمعابر  المنافذ  كافة 
وتقديم الدعم الالزم لوزارة الدفاع لمواجهة 
المتكررة  وانتهاكاتها  التركية  االعتداءات 

لسيادة العراق.

من  رفيع  وفد  اجتمع  ـ  االخبار  مركز 
الكونغرس األمريكي مع الرئيس األوكراني 
ووعد  كييف،  في  زيلينسكي،  فولوديمير 

بمحاولة ضمان استمرار الدعم في الحرب 
آدم سميث رئيس  الوفد  ضد روسيا، وضم 
النواب،  بمجلس  المسلحة  القوات  لجنة 

ويعد هذا األحدث ضمن سلسلة من الزوار 
حسب  أوكرانيا،  إلى  البارزين  األمريكيين 

ما نقلته وكالة »رويترز« لألنباء.
وقال الوفد، في بيان، إن »الواليات المتحدة، 
جميع  في  وشركائها  حلفائها  جانب  إلى 
أنحاء العالم، وقفت إلى جانب أوكرانيا من 
اقتصادية وعسكرية  تقديم مساعدات  خالل 
البحث  »سنواصل  وأضاف:  وإنسانية«، 
والشعب  الرئيس زيلينسكي  لدعم  عن سبل 
األوكراني بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع 

مواصلتهما موقفهما الشجاع.«
إلى  محدد  بشكل  الوفد  بيان  يِشر  ولم 
نُقل  أخرى  ناحية  من  أسلحة،  نقل  عمليات 
الحرة/  »أوروبا  إلذاعة  قوله  سميث  عن 
الواليات  من  المدعومة  ليبرتي«،  راديو 
مستعدون  وحلفاءها  واشنطن  أن  المتحدة، 
لتسليم المزيد من أنظمة إطالق الصواريخ 

المتعددة.

عبدي: لن نلتزم الصمت 
لشهدائنا وسننتقم 

الجيش التركي المحتل 
يستهدف ريفي عفرين 

والشهباء
لقوات  العام  القائد  أكد  ـ  األخبار  مركز 
األحد،  عبدي  مظلوم  الديمقراطية،  سوريا 
وروج  جيان  للمقاتالت  تركيا  استهداف  أن 
يقوض  انتهاك  مسيرة،  طريق  عن  وبارين 

الحرب على داعش.
منصة  على  حسابه  عبر  العام  القائد  ونشر 
العمليات  “قائدة  فيها:  قال  تغريدة  )تويتر( 
عفرين  جيان  الدولي  التحالف  مع  المشتركة 
في  شاركن  بطالٌت  وبارين،  روج  ورفيقاتنا 
من  البشرية  وإنقاذ  داعش  تنظيم  الحرب ضد 

براثنه”.
انتهاٌك  لهن،  تركيا  “استهداف  أن  إلى  وأشار 

يقوض الحرب على داعش”.
وأوضح عبدي: بأن على الشركاء بذل المزيد 

من الجهود إليقاف هذه االعتداءات.
وسننتقم  الصمت  نلتزم  “لن  عبدي:  وأكد 

لشهدائنا”.

الجيش  استهدف  ـ  األخبار  مركز 
عفرين  ريفي  ومرتزقته  التركي 
والشهباء، وأفادت مصادر من موقع 
االستهداف بأن الجيش التركي المحتل 

قرية  المرتزقة قصفوا  والمجموعات 
بينه / آبين في ريف عفرين بأكثر من 

عشر قذائف.
المصادر  أفادت  متصل،  سياق  وفي 
بأنهم قصفوا أيضاً كل من قرية )تل 
انطون،  كفر  مرعش،  تات  عجار، 
 20 من  بأكثر  شوارغة(  مالكية، 

قذيفة.
التركي  الجيش  أن  بالذكر  والجدير 
المرتزقة  والمجموعات  المحتل 
يستهدفون بشكٍل يومي مناطق شمال 
وشرق سوريا وسط صمت دولي تام.

كتاب المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية 
)حقائق، وشهادات( لألديبة عائشة بنور

»األمهات الموهوبات «  ورشات تخرج النساء من عزلتهن، وتفتح 
أمامهن آفاقًا واسعة     

د. حسين علي غالب/ بريطانيا

مسيرتها  عبر  الجزائرية  المرأة  ساهمت 
للدولة  الحضاري  البناء  في  التاريخية 
نضالية،  بمواقف  وعرفت  الجزائرية، 
سجل  في  اسمها  دّونت  بطولية،  وبأعمال 
المرأة  نضال  ذهب،  من  بحروف  الخالدين 
في  مضيئة  شعلة  وسيبقى  كان  الجزائرية، 
ذاكرة الجزائريين، والشعوب العربية والعالم.

الثورة  في  الجزائرية  ”المرأة  فكتاب 
والصادر  وشهادات-“  حقائق   – التحريرية 
مساهمات  يرصد  للنشر،  ومضة  دار  عن 
في  التاريخ  عبر  ونضالها  الجزائرية،  المرأة 
نساء  عن  حيّة  نماذج  ويقدم  السياسية،  الحياة 
جزائريات، كان لهن دور كبير في ذلك مثل 
الملكة تينهينان الفياللية، ملكة قبائل الطوارق، 

المعروفة بالحكمة والدهاء.
كذلك الملكة تهيا، أو َضميا، أو داهية الملقبة 
بالكاهنة، فارسة البربــر، وهي ملكــــــــة من 
الجنوب  في  األوراس  جبال  في  جراوة  قبيلة 
ابنة زعيم  األوربية  وكنزة  للجزائر،  الشرقي 
من  تزوجت  التي  األمازيغية،  أوربة  قبيلة 
هاما  دورا  لعبت  وقد  العلوي،  األول  إدريس 
في إرساء قواعد الدولة اإلدريسية خاصة بعد 

وفاة زوجها إدريس األول.
هوارة  قبيلة  من  تانفزاويت  زينب  واألميرة 
األمازيغية، كانت أرملة أمير أغمات، وتزوج 
بها األمير أبو بكر اللمتوني، وقد لعبت دوراً 
بارزاً وحاسماً على مسرح األحداث السياسية 

للدولة المرابطية.
باي  ابنة  العرب  شيخة  هاني  أم  واألميرة 
وزوجة  -1672م،  1666م  رجب  قسنطينة 
بوعكاز،  السخري  بن  أحمد  العرب  شيخ 
في  حكمت  والتي  1637م،  ثورة  صاحب 
الفترة نفسها من القرن 18م، معظم الصحراء 
من  القرن  نصف  من  أكثر  للجزائر  الشرقية 

حوالي سنةـ 1724م.
والدايخة بنت محمد بن قانة زوجة الباي عبد 
قسنطينة(،  )بايلك  1807م(  )1804ـ  هللا 
السعدي،  المالك  عبد  أم  الرحمانية،  وسحابة 
وعلجية بنت بوعزيز ابنة شيخ قبيلة النمامشة، 

وزعيم الحدود الشرقية لبايلك قسنطينة.
وفي مجال العلم والمعرفة، يتضمن المخطوط 
الدور  لهن  كان  نساء جزائريات،  حقائق عن 
حقل  في  والمعرفة  العلم  نشر  في  الكبير 
التربية، والتعليم واإلصالح، مثل – الال زينب 
)زاوية  الزاوية  شؤون  تّولت  التي  القاسمي 
أحد  يحيى  بن  محمد  بنت  وذهبية  الهامل(، 
شيوخ زاوية “اليلولي”، وكذلك زوجة الشيخ 
أحمد حسان،  بنت  )بيه(  باية  الخنقي  عاشور 
عائشة بنت عمارة بن يحي بن عمارة الشريف 
الحسني، وعادلة بيهم الجزائري زوجة مختار 
بن محمد بن األمير عبد القادر الجزائري، التي 
أسست مدرسة دوحة األدب الخاصة باإلناث 
وكانت بينها وبين الشيخ عبد الحميد بن باديس 
مراسالت لتعليم فتيات جزائريات، كما يتحدث 
المخطوط عن نشاط تلميذات ومعلمات جمعية 
العلماء المسلمين، أمثال زهور ونيسي، زبيدة 
قدور زوجة المناضل سليمان عميرات، أمينة 

سعدون شريف، وخديجة لصفر خيار،خديجة 
ختير وآمنة زعنان وفتيحة زموشي.

من  ممكن  عدد  أكبر  حياة  يرصد  الكتاب 
هامة  بصمات  لهن  كان  اللّواتي  المناضالت، 
أمثال:  الجزائـــرية  المقاومة  مسيرة  في 
التحريـــر:  ثورة  وخالل  نسومر(،  )فاطمة 
حسيبة بن بوعلي، مليكة قايد، مريم بوعتورة، 
أوداي  يمينة  شرشال  وسيدة  سعدان،  فضيلة 
سامية  قابلية،  ولد  وصليحة  )الزليخة(، 
بوباشا،  جميلة  بوحيرد،  جميلة  لخضاري، 
اغيل  لويزة  ظريف،  زهرة  بوعزة،  جميلة 
سليمة  زيراري،  زهور  قرن،  خيرة  احريز، 
الحفاف زوجة بن يوسف بن خدة، باية الكحلة، 
مامية شنتوف، نفيسة حمود، جانين بلخوجة، 
زليخة بقدور، مريم بلميهوب زوجة زرداني، 
السكرتيرة  حبالل  نسيمة  موساوي،  ليلى 
الشخصية للبطل عبان رمضان، باإلضافة إلى 

دور المرأة في حياة األمير عبد القادر.
كما يصور الكتاب همجية االستعمار الفرنسي 
ضد  الوحشية  العنف  وسائل  استعمال  في 
تاريخية  لحظات  وفي  الجزائرية،  المرأة 
السادي من طرف  التعذيب  فيها  تعاظم  نادرة 
الجالدين، وتسامى فيها حب الجزائـر، رسمت 
التوهج  اإلنسانة  رمز  الجزائرية  المرأة  فيها 
والتمجيد والتحـدي، فمنحتها الثورة الجزائرية 

التحرر والمصير المشترك.
في  الجزائرية  المرأة  كتاب  يضم  كذلك 
لألديبة  وشهادات(  )حقائق  التحريرية  الثورة 
الجزائـر،  بصديقات  التعريف  بنور  عائشة 
المناضالت  أمثال  الباهـرة  مواقفهن  وذكر 
المجاهدة  قروج،  نيتر  جاكلين  ستينـــر،  آني 
التي  المرأة  الزهراء  فاطمة  أو  لو”  “ايليات 
الفاليت،  ايفلين  الجزائر،  أجل  من  أسلمت 

جاكلين اورانغو، ريموند بيتشارد.
الجزائـرية  المرأة  إلى  الكتاب  يتطرق  كما 
كتبوا عنها، وعن  الذين  الرحالة،  كتابات  في 
الشأن  هذا  في  كتبا  وألفوا  وعاداتها،  لباسها 
اإلنجليزي  والرحالة  دوماس  يوجين  أمثال 
زار  الذي   ،Shaw. Dr الدكتور”شــو” 
الفترة ما بين 1720و 1732م،  الجزائر في 
والفرنسيان “بيسونال” Peyssonel الذي أقام 
و1725م،”   1724 بين  الجزائري  بالشرق 
دوبارادي” Paradis .V الذي زار الجزائر 
بقوة  أُبهروا  ممن  وغيرهم  1789م،  سنة 
الريفية،  خاصة  الجزائرية  المرأة  وشجاعة 
الكتاب،  كبار  من  كل  زيارات  تركت  كذلك 
واألدباء” فرومنتان، وت.غوتتيه، وقونكور، 
وموباسان،  بوردو،  وبول  ودودييه،  فلوبير، 
 Daudet دودي  ألفونس  لوران،  جان 
والرحالة  موباسان”،  دو  كي   ،Alphonse
وميخائييل   ،Audel Paul أودال  “بول 
اإلسباني في رواية دون كيشوت  سيرفانتاس 
من  الجزائرية، متخذاً  المرأة  وانطباعاته عن 
زريد نموذجاً في الذوق واالرتقاء بالحضارة 
في مختلف مناحي الحياة، شكل ذلك أثراً كبيراً 
من  ذلك  وتجّسد  كتاباتهم  وفي  نفوسهم،  في 
انطباعات  خالل ما سطروه في مؤلفاتهم من 
عن حياة أهلها ومالبسهم وعاداتهم وتقاليدهم. 
وذاكرتهـم،  مؤلفاتهم  بها  امتألت  صفحات 
للمرأة  كان  ومميزاً  كبيراً  أدبياً  تراثاً  فشكّل 

الجزائرية الجانب األكبر فيه.

وفي النهاية يتحدث الكتاب عن نضال المرأة 
به  جادت  وما  العربي،  األدب  في  الجزائرية 
جميالت  على  القبض  أثناء  الشعراء  قــرائح 
من  إعدامهــن  وقرار  ومحاكمتهن  الجزائر، 

طرف المحاكم العسكرية الفرنسية.
فالمناضلة جميلــة بوحيرد، مثالً كتب عنها ما 
شاعراً   171 )كتبها  قصيدة   450 من  يقرب 
الوطن  في  الشعراء  أشهر  كتبها  عربياً(، 
العربي مثل نزار قباني، صالح عبد الصبور، 

السياب،  شاكر  بدر  حجازي،  المعطي  عبد 
والجواهري، وعشرات آخرين، حتى تحّولت 

إلى أسطورة تاريخية.
لمناضالت  وشهادات  أقـــوال  إلى  باإلضافة 
في  كتبت  أشعار  وكذا  الحياة،  قيد  على 
السجون مثل أشعار باية حسين، كذلك يتضمن 
وبعض  فدائيات،  بأسماء  قوائم  المخطوط 
مناضالت المناطق، ورسائل شهداء كتبت في 
السجون أمثال رسالة الشهـيـد زبـانـة إلى أمه.
الحيَّة  بالشهادات  الكتاب يلخص  فإن  وختاماً، 
الرافضة  الجزائرية  المرأة  نضال  والوثائق 
الذي  النضال،  وهذا  الفرنسي،  لالستعمار 
الثورة  مسار  في  متجددة  ورؤى  حافزا  كان 
الجزائرية ونموذجاً للمجتمعات المتطلعة نحو 

المستقبـل.

أكدت مديرة مؤسسة  « دار بالرج «  مها المادي، 
لم  الموهوبات«  »األمهات  ورشات  أن  على 
بحثن  اللواتي  النساء،  إرادة  لوال  تتحقق  تكن 
عن منفذ للخروج من منازلهن لتحقيق مشاريع 

تعود عليهن بالنفع.           
تحتضن مؤسسة  «دار بالرج « لرعاية الثقافة 
من  األمهات  عشرات  مراكش  في  والتراث 
الطبخ،  فنون  ورشات  في  تأطيرهن  خالل 
لـ  «األمهات  ورشات  والمسرح،  والخياطة 
الموهوبات « أخرجتهن من عزلتهن، وفتحت 
وخلق  مواهبهن،  إلبراز  واسعة  آفاقاً  أمامهن 
مشاريع حياة جديدة بعيداً عن األدوار التقليدية .               
الثقافة  لرعاية  بالرج «  أُسست مؤسسة  «دار 
تدعى  سويسرية،  امرأة  يد  على  والتراث 

ديكور،  مهندسة  وهي  بيديرمان ،   سوزان 
عام 2007  وفي  للمغرب ،  زيارة  في  جاءت 
المدينة  في  عريق  أثري  بيت  على  عثرت 
العتيقة، اشترته ورممته ثم حولته لفضاء ثقافي 
مؤسسة  «دار  فيه  تنشئ  أن  قبل  البداية،  في 

بالرج «.                     
ورشة  ومهندسة  المؤسسة،  مديرة  وقالت 
لوكالة  المادي  مها  الموهوبات «  »األمهات 
بمثابة  بيديرمان   المرأة:  «كانت سوزان  أنباء 
في  الفضل  لها  ويرجع  للثقافة،  الراعية  األم 
ميالد هذه المؤسسة «، مضيفةً »هويتنا الثقافية 
ممزقة، حيث المالحظ، أن هناك فجوة كبيرة 
بين الجيل السابق، والحالي الذي لم تعد تربطه 
أية عالقة بالتقاليد والتراث، وال أحد يمكنه أن 

يرمم هذا التمزق ويخيطه إال األم، باعتبارها 
الراعي الوحيد للثقافة الشعبية، التي ينبغي أن 
تبقى حاضرة في حياتنا، وإذا فّرطنا في هذه 
األم سوف نكون قد قطعنا آخر شعرة تربطنا 

بالتراث «.               
 

ميالد »األمهات املوهوبات«

األمهات  لبعض  دعوة  المادي  مها  وجهت 
أصابع  عددهن  يتعدى  ال  البيوت،  ربات  من 
فعله  يمكن  ماذا  بعد  تعرف  ال  وهي  اليد، 
بما  تفاجأت  مجيئهن،  يوم  حل  ولما  معهن، 
تقول  ذلك  وعن  أمامها ،  امرأة  أربعين  يناهز 
لم  فارتبكت ،  المكثف،  حضورهن  »فاجأني 
أعد أعرف ما الذي يمكنني فعله معهن ، فقمت 
أمامهن، وطلبت منهن  وأقالماً  بوضع أوراقاً 
رسوماتهن  فكانت  به ،  يفكرن  ما  يرسمن  أن 

تعكس أحالمهن وتطلعاتهن «.               
وأشارت إلى أن »في اللقاء الثاني عقدنا جلسة 
لتتحدث كل واحدة مننا عن مشاكلها وهمومها، 
وهكذا توالت اللقاءات حتى أصبح العدد يكبر 
في  بجدية  التفكير  في  ألبدأ  يتزايد،  واإلقبال 
إنشاء ورشات تكون أكثر إفادة، ومن هنا جاء 

ميالد ورشات  األمهات الموهوبات «.      
سواًء  بالفطرة ،  موهوبة  أم  كل  أن  وأضافت 
تلك، التي أنجبت أو التي ربت، فكل األمهات 
لمن  تحتاج  فقط  مضمرة،  مواهب  لديهن 

يخرجها ويكشف عنها.   
المواهب  »هذه  أن  المادي،  مها  وأوضحت 
من  هي  األمهات  أظهرتها  التي  المتعددة، 
عليهن،  بالنفع  تعود  ورشات  خلق  فرضت 

تتحقق  أن  السهل،  من  يكن  لم  ورشات  وهي 
انخرطن  اللواتي  النساء،  هؤالء  إرادة  لوال 
بحثاً  العزلة  في كسر جدار  بجدية ومسؤولية 
عن منفذ للخروج من بيوتهن لتحقيق مشاريع 
استعدن من خاللها بعض األمل، الذي ضاع 

منهن في الحياة«.
وأكدت، على أن اسم »األمهات الموهوبات« 
لم يكن اعتباطياً بالنسبة لها، بل جاء نظراً ألن 
كل أم موهوبة بالفطرة، حيث األم هي المنبع، 
والجدة  والعمة،  فالخالة  والوطن،  والثقافة، 
أمهات موهوبات، فقط هن بحاجة لمن  كلهن 
الفتةً  مواهبهن،  إلبراز  أمل  فسحة  يمنحهن 
إلى أن من رحم هذه الورشات خرجت نساء 
ومحترفات،  صانعات  ممثالت،  رسامات، 
حتى أن بعضهن قدمن عروضاً بلغة فصيحة، 
أن بعضهن ال يتوفرن إال على مستوى  علماً 

تعليمي محدود .    

تعطش لتحقيق الذات

وأشارت إلى أن أكثر من 200 امرأة متعطشة 
كورشة  متعددة،  ورشات  في  لالنخراط 
الحضرة التي نظمتها  «اللة خالة « وهي امرأة 
األمهات  تلقن  عمرها،  من  الثامن  العقد  في 
توفيت  قديم  الحضرة  )طقس  فن  الموهوبات 
أغلب رائداته (، وورشة لتعلم قواعد الموسيقا 
األمية  لمناهضة  وورشة   «الصولفيج «، 
لتعلم  وورشة  والفرنسية،  العربية  باللغتين 
واألعمال  للخياطة  وورشة  العربي،  الخط 

اليدوية، وأخرى للرقص.                  
باب  فُتح  أن: »كلما  المادي على  مها  وأكدت 

أخرى  أبواب  عن  وبحثن  إال  للتعلم  أمامهن 
للتعلم،  متعطشات  فإنهن  المزيد ،  لطلب 
واكتساب المهارات العديدة في عدة مجاالت «، 
بيت  وربة  أماً،  أن  يصدق  كان  »من  مضيفةً 

تؤدي دوراً في مسرحية على أكمل وجه«.      
ال يقتصر دور الورشات، التي انخرطت فيها 
النساء بكل عزيمة وإرادة على تحريرهن فقط 
تعدى  بل  يعشنها،  التي كن  الحياة،  من رتابة 
عن  التعبير  على  القدرة  اكتساب  إلى  ذلك 

رغباتهن ومشاكلهن بكل شجاعة وجرأة.

عروض خارج املغرب

استطاعت العديد من النساء، أن تجتاز الحدود، 
في  دولية  مسارح  في  مسرحياتهن  وتعرض 
فرنسا، وسويسرا وغيرها من الدول ، وبفضل 
التحرر، استطعن أن  إرادتهن، ورغبتهن في 
لم  بيت،  ربات  من  ليتحولن  القيود،  يكسرن 
نساء  إلى  للتبضع،  إال  منازلهن  يبرحن  يكن 
في  يوماً  يتجرأن  لم  موهوبات يصلّن ألماكن 

التفكير فيها.    
وفي عام 2014 شاركن في ورشة تشاركية 
الفرنسية،  تور  بمدينة  التقليدية،  الصناعة  في 
خاللها  جابت  فنية،  عروض  إلى  باإلضافة 
مدناً مغربية، ومنذ 2009 حتى 2015 تسافر 
ثالث أمهات سنوياً لتمثل المغرب في أسواق 
رأس السنة، التي تقام في مدينة تور الفرنسية، 
كما قدمن عروضاً، وشاركن في لقاءات عبر 

العديد من المدن المغربية.
وكالة أنباء المرأة
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ثنائية المخاوف والحوافز.. ومثلث الهواجس التركّي
رامان آزاد

طهران  من  أردوغان  التركّي  الرئيس  عاد 
خالي الوفاض، ليترأس اجتماَع مجلس األمن 
مثلِث  على  فيه  يؤّكدُ  ببياٍن  ويخرج  القومّي 
فتح  العمال،  )حزب  الكالسيكّي،  المخاوِف 
المخاوف  أجندة  ألّن  اليونان(،  غولن،  هللا 
إلى  األتراك  دفعِ  في  عليها  يعّول  التي  هي 
صناديِق االقتراعِ والتصويت لصالحه، إذ يقدّم 
المخاوف،  لكّل  أساسيّةً  ضمانةً  وحزبه  نفسه 
المتعلقة  التفاصيِل  من  جملة  عنها  تنبثُق  التي 
السوريين،  والالجئين  االقتصادّي  بالوضعِ 
ممثالً  العثمانّي  التاريخِ  باستحضاِر  مشفوعةً 
التركيّة  الجمهوريّة  وتأسيس  الملّي  بالميثاق 

واكتمال مئويتها. 

مثلث الهواجس الرتيّك

األمن  مجلس  أّن  األناضول  وكالة  نقلت 
التركّي عقد جلسة برئاسة أردوغان،  القومّي 
في  قُدماً  اليونان  مضي  رفضه  على  وشدد 
زيادة انتهاكاتها للمياه اإلقليميّة للبالد ومجالها 
اطلع  المجلَس  أّن  إلى  البيان  وأشار  الجوّي، 
العملياِت  معلوماٍت عن  االجتماع على  خالل 
المتواصلِة بحزٍم ونجاح داخل البالد وخارجها 
وحدة  تجاه  والمخاطر  التهديدات  كافة  ضد 
إلى  البيان  أشار  العادة  وكما  وبقائها،  البالد 
المتمثلة  االفتراضيّة  التركيّة  الهواجس  مثلث 
بالعمال الكردستانّي ووحدات الحماية وتنظيم 
الخدمة التابع للداعية التركّي »فتح هللا غولن« 

والجارة القريبة اليونان. 
ولفت البيان إلى أّن االجتماع قيّم المرحلة التي 
وصلت إليها مكافحة تنظيم »غولن« اإلرهابّي 
المرتكب لمحاولة االنقالب في 2016/7/15، 
وأكد المجلس مواصلة تركيا جهودها المبذولة 
بحزم للقضاء التام على شبكة الخيانة »غولن« 
المتعاونة مع التنظيمات اإلرهابيّة والبؤر التي 
البيان  ودعا  وأمنها،  تركيا  استقرار  تستهدف 
أنقرة  بجانِب  للوقوِف  الناتو  في  تركيا  حلفاء 

وتقديم الدعم لها.
بموقفها  بإصرار  تتمسك  »اليونان  وأضاف: 
والتحالف  الجوار  ُحسن  لعالقاِت  المخالف 
المقبول  غير  ومن  الدولّي،  القانون  متجاهلةً 
للمياه  انتهاكاتها  زيادة  في  قدماً  تمضي  أن 
إلى  إضافة  الجوّي،  ومجالها  لتركيا  اإلقليميّة 
اليونان  البيان  ودعا  االستفزازيّة«،  أعمالها 
للقانون  المخالفة  أنشطتها  إنهاء  إلى  مجدداً 
اإلنسانّي وحقوق اإلنسان، التي تعرض حياة 

المهاجرين غير النظاميين للخطر، وأكد دعم 
أساس  على  الدولتين  حل  لرؤية  القوي  تركيا 
المتساوي  الدولي  والوضع  السيادية  المساواة 

لجمهورية شمال قبرص التركيّة.
ببساطٍة الدافُع وراء هذا البيان الذي يعدُّ استئنافاً 
هو  األطلسّي،  النادي  ضمن  التركيِّة  للعربدةِ 
نفسه  يمنّي  كان  ما  يحّصل  لم  أردوغان  أّن 
 ،2022/7/19 في  طهران  قمة  خالل  به 
وقد  واإليرانّي،  الروسّي  بالموقفين  واصطدم 
وقّع الجانبان اتفاقات متقدمة في مجال مشاريع 
الطاقِة والغاز قيمتها 40 مليار دوالر، وأبديا 
رفضهما لمواصلِة تركيا للعمل العسكرّي في 
سوريا، وكذلك تأكيدُ رفض المرشد اإليرانّي 
انكفأ  وبذلك  التركية،  للهجمات  خامئني  علي 
ما  إلى  اللعبة  ويعيد  للعربدة  وعاد  أردوغان، 
قبل قمة مدريد في 2022/6/28، ويلمح بعدم 
الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. 

تهديد بتجميد انضامم السويد 

وفنلندا للناتو

ما جاء في بيان مجلس األمن القومّي، هو تكراٌر 
 ،2022/7/18 االثنين  وّجهه  الذي  للتهديد 
انضماِم  بتجميِد  طهران  قمة  حضوره  قبيل 
األطلسي  شمال  حلف  إلى  وفنلندا  السويد 
)الناتو(، في حال عدم امتثالهما لشروط أنقرة. 
جداً  واضحاً  موقفاً  »اتخذنا  أردوغان  وقال 
أُذكر  أن  وأود  الناتو،  توسيع  استمرار  بشأن 
مرة أخرى بأننا سنجّمد العملية إذا لم تتخذ هذه 
الدول اإلجراءات الالزمة لإليفاء بشروطنا«، 
وأضاف »ال نرى مؤشراٍت جيدة من السويد 
على وجه الخصوص حول تعهداتها لتركيا في 
هذا الشأن«، وجاء ذلك في خطاب وجهه إلى 
الشعب التركي عقب ترأسه اجتماعاً للحكومة 

في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
السويد  انضمام  بتجميد  التهديد  توقيت  وأما 
السترضاء،  محاولة  فهو  الناتو،  إلى  وفنلندا 
بالرئيس  أردوغان  اجتماع  قبل  موسكو، 
زال  ال  القول:  يريد  وكأنّه  بوتين،  الروسّي 
الثمن  الناتو، ولكننا نريد  باإلمكاِن منع توسع 
مقابل ذلك! رغم أّن تركيا وقعت رسميّاً مذكرة 
تفاهم تمّهد النضمام هلسنكي وستوكهولم إلى 
الناتو، بعد تعهدهما باالستجابِة لمطالِب أنقرة 

وتبديد مخاوفها األمنيّة.
وكشف وزير العدل التركّي بكر بوزداغ عن 
أن أنقرة ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 
شخصاً ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني 
أّن  الحقيقة  فيما  غولن،  هللا  فتح  وجماعة 
الحكومة السويديّة أكدت على التزامها بقانونها 
والقوانين األوروبيّة، والتي تقضي بعدم بتسليم 

رعاياها.
ولكن أردوغان ليس بوسعه أن يواصل العربدة، 
إذ سيرضخ بالنهاية للمطلب األمريكّي، ولكن 
ثمة حسابات انتخابيّة ال يمكن أن يغفل عنها، 
فمساحة أصوات الكرد في تركيا تتجاوز ستة 
بمعاداة  طويالً  واستغراقه  صوت،  ماليين 
األصوات  هذه  معظم  تحريض  يعني  الكرد، 

لتدلي لصالح خصومه.

مجزرة برخ

يُبدد،  أمنيّة لن  أنقرة مخاوَف  ولكن ما تسميه 
سياسيّةٌ  أجندةٌ  هي  بل  واقعيّة،  ليست  ألنها 
والعدوان،  الجوار  دول  شؤون  في  للتدخِل 
أطر  خارج  بوقاحٍة  عنها  الحديَث  وستواصُل 
التركّي  القصِف  فبعد  السياسيّة،  الدبلوماسيِّة 
لمنتجع سياحّي في قرية برخ بناحية دركاري 
راح  الذي  دهوك،  بمحافظة  زاخو  قضاء  في 
ضحيته تسعة شهداء من العراقيين وأكثر من 
التركّي  الخارجية  وزير  تجاهل  إصابة،   20
مولود تشاوش أوغلو، المسؤوليّة عن ارتكاب 
ليكون  بسفاهة،  يستثمرها  راح  بل  المجزرة، 
جريمٍة  أّي  فاعل  ألّن  االعتراِف،  بمقام  ذلك 
يكتِف  المباشر من وقوعها، ولم  المستفيد  هو 
الوزير التركّي بالتجاهل وقال: إّن »تركيا ال 
تطلُب اإلذن مطلقاً من أّي أحٍد قبل شّنِ عمليٍّة 

عسكريٍّة في سوريا«، وأضاف »يمكننا تبادل 
لعملياتنا  إذناً  لم ولن نطلب مطلقاً  لكننا  أفكار 
أنّه  أوغلو  وأّكد  اإلرهاب«،  ضد  العسكريّة 
وضحاها،  عشية  بين  ذلك  يحدث  أن  »يمكن 

بشكل غير متوقع«.
ما قاله أوغلو يكرره كل المسؤولون األتراك، 
للتسويق  اإلعالميّة  األجندة  من  جزٌء  وهو 
االنتخابّي، والحقيقة أنّه ما كان ألنقرة أن تتدّخل 
في شبر واحد من األراضي السوريّة لوال أنّها 
أدنى  وفي  األخضر،  الضوء  على  حصلت 
طائراتها  اعتراضها  عدم  ضمان  المستويات 
السورّي  الجوّي  الدفاع  أّن  ويُذكر  المغيرة، 
أسقط طائرة تركيّة في 2012/6/22، وارتفع 
الرئيس  وقال  التركّي،  اإلعالمّي  الصخب 
مع  تتواصُل  أنقرة  إنَّ  غل  هللا  عبد  التركّي 
تحقيٍق  بإجراء  ووعد  الحادِث،  حوَل  دمشق 
في  سقطت  قد  الطائرة  كانت  إذا  ما  لمعرفِة 
أنَّ  وأضاف  التركيّة،  أو  السوريّة  األجواِء 
خرَق الحدودَ الدوليّة من قبل طائرات بسرعٍة 
عاليٍة »شيء روتينّي«، وأنَّ الحادَث »لم يكن 
ما عليها ولن  تركيا ستفعُل  وأّن  نية«،  بسوء 
في  انتهى  الحادَث  ولكن  الموضوع،  تتجاهَل 

حدوِد التصريحاِت واإلعالِم!
االغتيال  حاالت  وكّل  برخ  منتجع  ومجزرة 
أنقرة  أّن  لوال  لتحدث  كانت  ما  والقصف 
العالم  وأّن  المساءلة،  من  اإلفالت  ضمنت 
لتُعقدَ  الشعوب،  مصير  على  مصالحه  يرّجح 

التسوياُت واالتفاقاُت على أساسها. 

ثنائية املخاوف والحوافز

ينبع  التركيّة،  ــ  الروسيّة  العالقة  في  األصل 
المبادرة  صاحبة  فهي  الكرملين،  إرادة  من 
الحتواء الدور التركّي بالمنطقة، الذي لطالما 
عقوٍد،  مدى  وعلى  الناتو  حلف  لصالح  كان 
على  تركيا  استقطاب  في  موسكو  واعتمدت 
والمخاوف،  الحوافز  هما  أساسيين  ركنين 
في  التركيّة  األطماع  على  وانعكاساتهما 

المرحلة الحالية.
كان حادث إسقاط القاذفة الروسيّة سو ــ 24 
للتغييرات، حينها  في 2015/11/24 منطلقاً 
الحدود،  أقصى  الجانبين  بين  التوتر  وصل 
بالمخاوف  بالتالعب  بدأت  موسكو  ولكن 
التركيّة، ومعلوٌم أّن سالح الجو الروسّي قدّم 
الغطاَء النارّي لتقدِم وحداِت حماية الشعب يوم 
المدفعية  قصفت  فيما  رفعت،  تل  بلدة  دخلت 
عفرين،  قرى  في  المواقع  من  العديدَ  التركيّة 
مع  الروسّي  التنسيق  مدى  أنقرة  تدرك  ولم 
عن  اإلعالن  صدمها  حتى  وأبعاده،  الكرد 
مع  يتوافق  والذي  ــ الفروف،  كيري  دستور 
اسم جمعية  ويعتمد  فيدرالية سوريا،  مشروع 
إلى  إضافة  الشعب،  مجلس  من  بدالً  الشعب 
جمعيات المناطق، كما يضم مادة جديدة وهي 
“استخدام أجهزة الحكم الذاتّي الثقافّي الكردّي 
كلغتين  والكردية  العربية  اللغتين  ومنظماته 
تستخدم  أن  منطقة  لكل  يحق  كما  متساويتين، 
باإلضافة إلى اللغة الرسميّة لغة أكثريّة السكان 

إن كان موافقًا عليها في االستفتاِء المحلي”. 

لقاء  إلى  ويهرول  العكسّي  أردوغان  ليبدأ 
الرئيس الروسّي، ويعتذر عن إسقاط الطائرة، 
االنقالب  فرصة  موسكو  اقتنصت  بعدما 
التنسيق  مرحلة  وتبدأ   ،2016/7/15 في 
مقدمها  وفي  الروسيِّة  والحوافِز  والتعاون 
الطاقة، والتدّخل العسكرّي في سوريا باحتالل 
مدينة جرابلس في 2016/8/24، ثم االتفاق 
كان  ما  وهو  الباب،  ــ  حلب  صيغة  على 
مناطق  وإنشاء  أستانة،  لوالدة  مباشراً  مدخالً 
خفض التصعيد التي أسفرت عن نقل عوامل 
األزمة إلى الشمال، مقابل احتالل عفرين في 
مدى  على  همجي  عدوان  بعد   2018/3/18
عراء  إلى  عفرين  أهل  دفع  فيما  شهرين، 
التهجير،ـ وليتكرر المشهد في 2019/10/9 
سبي،  كري  أبيض/  تل  مدينتي  واحتالل 
لوقف  اتفاق سوتشي  كان  فيما  كانيه،  وسري 

إطالق النار تثبيتاً لالحتالِل.
على  جديدة  هجمات  بشن  الجديِد  التهديِد  مع 
شمال سوريا تكرُر أنقرة السيناريوهات ذاتها، 
أكثر  بدا  واإليرانّي  الروسّي  الموقف  أّن  إال 
تصريحاتهما  توافق  فرغم  المرة،  هذه  حزماً 
بتفهم المخاوِف األمنيّة التركيّة، ولكن ليس من 
التركيّة، بل عبر صيغة تضمن  النظر  وجهة 
التماس  على خطوط  السورّي  الجيش  انتشار 
وإسقاط الذريعة التركيّة، وهي صيغة وافقت 
من  انطالقاً  الديمقراطيّة،  قوات سوريا  عليها 

كون توصيف المعركة بأنّها وجوديّة.        

عالقة يحكمها املعطى 
الجيوبوليتييّك

من  أنقرة  مع  عالقاتها  في  موسكو  انطلقت 
اعتبارات جيوبوليتيكيّة، واألمر نفسه بالنسبة 
ال  ركنان  وتركيا(  )إيران  فهما  لطهران، 
المشروعِ  سياِق  في  عنهما  االستغناء  يمكن 
األوراسّي الروسّي )التشبيك البرّي( الذي نّظر 
سياسةً  موسكو  وتتبنى  دوغين،  ألكسندر  له 

التركيّة،  السياسِة  احتواُء  مضمونها  حذرةً 
رغم  كبيرةٍ،  إقليميٍّة  شراكة  إطار  في  لزّجها 
أخرى  وبعبارة  للناتو،  أنقرة  والَء  إدراكها 
هي محاولةٌ إلحداِث خرٍق في صفوِف الناتو، 
وباألخذ باالعتبار توافق المشروعِ األوراسّي 
الحزام  »مبادرة  في  الصيني  المشروع  مع 
العابرة  »بريكس«  دول  وكتلة  والطريق، 
إليها  تتطلع  التي  األبعاِد  فهُم  يمكن  للقارات، 

موسكو عبر استقطاب تركيا.  
ذلك  نفسه،  فرض  األوكرانّي  المتغيَّر  أّن  إال 

ألّن حلَف األطلسّي بات على مشارِف روسيا، 
في مسعًى لضّمِ أوكرانيا، وإذا كانت موسكو 
حريصةً في جذِب تركيا على الضفة المقابلة 
للبحر األسود، فإّن مشروع »أطلسة« أوكرانيا 
خطٌر داهٌم يحرمها اإلطاللة البحريّة وهو ما 
القرم،  المباشر لضّمِ شبه جزيرة  السبَب  كان 
وهددت  القوى،  موازيين  غيّر  المعطى  وهذا 
دول أوروبا التي تعتمدُ في إمداداتها األساسيّة 

على الغاِز الروسّي.
فراحت  أنقرة،  أحرجت  أوكرانيا  في  الحرب 
متظاهرة  الدولّي،  التناقض  هوةِ  في  تتالعُب 
بدور حيادّي، لتتبنّى مساعي الحّل بين موسكو 
كانت  متضاربةً،  مواقَف  وتتخذ  وكييف، 
إلى جانِب  وقفت  لصالح روسيا وطوراً  تارةً 
أوكرانيا، ولكن بدرجة أقل، إال أّن اإلجراءاِت 
كبيرةٍ  ضغوٍط  عن  تسفر  لم  لروسيا  المناوئة 
على موسكو التي حّضرت للحرِب جيداً على 
وفنلندا  السويد  طلب  وكان  مستوياٍت،  عدةِ 
باالنضمام إلى حلف الناتو إقراراً غير مباشر 
روسيا  بقوةِ  أوروبيتين  دولتين  جانِب  من 

وانتصارها. 
لتفعيله  موسكو  تسعى  الذي  اآلخر  المحوُر 
تضم  والتي  بريكس،  دول  مجموعة  هو 
األمريكيّة  المتحدة  للواليات  منافسي  أقوى 
وهما الصين والهند إضافة للبرازيل وجنوب 

إفريقيا، وهذا بصدد ضم إيران وتركيا.
منها  تتخّوُف  قوة  أوراق  تركيا  تملك  بالمقابل 
القوميّة  التداعيات  روسيا وإيران معاً، ومنها 
من  العديِد  قيادةِ  إمكانيّة  ولديها  والدينيّة، 
التي  الساحات  الجهاديّة وزجها في  الحركات 
تدخال  لن  أّن موسكو وطهران  مدركة  تشاء، 
في مواجهة مباشرة معها، وكما تدرك حاجة 
موسكو وطهران لكسر العقوباِت الغربية التي 

يُراد من خاللها فرض العزلة.

مساٌر تصالحّي

التوقيت االنتخابّي يحاصر أردوغان والحزب 
مناطق  على  العدواِن  شأِن  ومن  الحاكم، 
الشعبّي  الوضع  يرمَم  أن  سوريا  في  جديدة 
واالقتصادّي وارتفاع معدالت التضخم، وعلى 
الميدان  في  الطيران  وقصف  المدفعية  إيقاع 
ّمشروَع  التركي  الرئيُس  طرح  األوكرانّي 
األراضي  من  سورّي  الجئ  مليون  عودةِ 
يِد  من  الشائك  الملف  هذا  ليسحَب  التركيّة، 

المعارضِة التركيّة...
لم يكن من المتوقع أّن قمة طهران ستسفر عن 
القمة  إنَّ  بل  جديٍد،  تركّي  هجوم  حول  اتفاق 
وزير  مقدمته  طرح  آخر،  مسار  بغايِة  كانت 
اللهيان  عبد  أمير  حسين  اإليرانّي  الخارجيّة 
في دمشق في 2022/7/2، بعد أن أعلن تفهم 
إلى  زيارته  التركيّة خالل  للمخاوف  حكومته 
أنقرة في 2022/6/26، ولكن هذا التفهم من 
وجهة نظر إيرانيّة يصّب في مصلحة الحليف 
بين  تصالحيّاً  مساراً  طرح  ولذلك  السورّي، 
حتميّةٌ  ضرورةٌ  المساُر  وهذا  وأنقرة،  دمشق 
ترتيِب  إعادةِ  أجِل  من  لموسكو،  بالنسبِة 
المنطقِة، إذ ال يمكن تجاهل سوريا وتركيا في 

أيّة صيغة قادمة للمنطقِة.
دفعة  التراجُع  أردوغان  بوسع  ليس  مبدئياً 
واحدةً عن سقِف تهديداته المرتفع، وإن كانت 
هي   1998 أضنة  اتفاقية  أنَّ  تعتبر  موسكو 
اإلطار األنسب لتلك المصالحة، إال أّن دمشق 
في  التركّي  الدور  عن  تتجاوَز  أن  يمكنها  ال 
العسكرّي  وتدخلها  السوريّة  األزمِة  تعقيِد 
واحتاللها مناطق سوريّة، عالوةً على وجود 
أراضيها،  على  سورّي  ماليين   3.5 نحو 
في  آخرين  ماليين  أربعة  نحو  إليهم  يُضاف 
فيها،  مباشٌر  نفوذٌ  لها  وأخرى  تحتلها  مناطق 
»الجوالنّي«  مسعى  عند  التوقُف  يجُب  ولهذا 
المناطق  في  مذهبّي  دينّي  سياسّي  كياٍن  لبناِء 
التي تسيطر عليها »هيئة تحرير الشام/ جبهة 
النصرة«، مع التهديد بفتح جبهات حلب والتي 
تتزامن مباشرةً مع التهديد التركّي األخير، إال 
أّن موسكو تعّول على الدوافع األمنيّة نفسها، 
وتأمل أن تّشّكَل أرضيّةً لمساٍر تصالحّي وهو 
ما يستغرق وقتاً قد يصُل إلى انتخاباٍت 2023 
ألّن  أنقرة  به  ترغب  ال  ما  وهو  المفصليّة، 

الزمن ليس في صالحها.

الشهباء/ فريدة عمر - إن ثورة روج آفا، التي انطلقت في 19 تموز من عام 2012، والتي أصبحت منارة األمل لإلنسانية جمعاء في القرن الحادي والعشرين، 
ومنهال للحرية، دخلت عامها الحادي عشر، أعوامًا حافلة باالنتصارات، واإلنجازات، التي تحققت بدماء أبناء، وبنات هذه األرض الغالية، فثورة روج آفا، التي 
انطلقت شرارتها من مدينة المقاومة كوباني، فكانت ثورة الحرية بكل معناها، ثورة الشعوب، ثورة المرأة الحرة واإلرادة الحرة للشباب، وهي خالص من 

العبودية والظلم، استطاعت أن تكون ثورة حقيقية في مجاالت الحياة عامة. 

هيفين رشيد: ثورة التاسع عشر من تموز عشرة أعوام 
حافلة باإلنجازات واالنتصارات

نوري الخليل: جاهزون للتصدي ألي هجمة تطال أرضنا وشعبنا

ثورة شاملة ملناحي الحياة

المشتركة  الرئيسة  تحدثت  ذاته،  السياق  وفي 
رشيد  هيفين  والزراعة،  االقتصاد  لهيئة 
شهداء  استذكر  »بالبداية  فقالت:  لصحيفتنا 
بطولية،  قدموا تضحيات  الذين  كلهم،  الحرية 
شعبهم  ليعيش  االستبدادية؛  األنظمة  وجه  في 
بكرامة على أرضهم، كما أبارك ذكرى ثورة 
روج آفا للشعوب الساعية نحو الحرية عامة، 
وشعوب شمال وشرق سوريا خاصة، وللنساء 

المناضالت من أجل الحرية«.
الثورة  اندالع  بداية  »مع  هيفين:  وتابعت 
بداية  في  كانت  البعثي  النظام  ضد  السورية، 
مسيرتها ثورة معارضة للنظام الحاكم، وكانت 
مطالبه عادلة، وهي الحرية، والعيش بكرامة، 
مسارها،  عن  خرجت  ما  سرعان  أنها  إال 
المنادي،  للشعب  تكون صوتاً  أن  تستطع  ولم 
مسارها،  عن  وانحرفت  بحريته،  والمطالب 
ولم تتكمن من خدمة مصالح الشعب السوري، 
وال بأي شكل من األشكال، حيث انحازت هذه 
من  شخصية  ومصالح  أطراف،  إلى  الثورة 
أجل السلطة، وتحولت إلى عصا بأيدي بعض 
الدول اإلقليمية؛ لتكون كالدمية، تستخدمها تلك 
الدول متى ما شاءت؛ من أجل تحقيق أجنداتها 
ومصالحها، وقد ذكر القائد عبد هللا أوجالن في 
عام 2004 في مرافعته »الدفاع عن الشعب«، 
أنه وبعد عام 2010، سيحدث ربيع الشعوب، 

وكلنا شاهدنا ما حدث بعد هذه األعوام«.
حول  حقيقة  مشكلة  »هناك  هيفين:  وأضافت 
األوسط،  الشرق  دول  في  والمساواة  الحرية، 
وخاصة أن الدول العربية تواجه مشكلة جادة 
هذا  وكان  والمجتمع،  الدولة  إدارة  كيفية  في 
العربي،  الربيع  ثورة  وراء  الحقيقي  السبب 
الشعوب؛  بربيع  تسميته  األفضل  من  ولكن 
ألنها كانت ثورة إرادة الشعوب تجاه األنظمة 
السورية،  الحكومة  على  كان  وقد  المستبدة، 
حين قامت األحداث في سوريا، أخذ مصلحة 
لكنها عملت  الحسبان،  بعين  السوري  الشعب 
وكانت  بالسلطة،  وتشبثت  العكس،  على 
الدمار، والقتل، والتهجير، كما أن ما  النتيجة 

يسمى بالمعارضة أيضاً كان لها حصة األسد 
في الدمار، وخراب البلد«. 

وتابعت هيفين: »ألول مرة في تاريخ الشعب 
الكردي في روج آفا، تحدث مثل هذه الثورة، 
فيما  السائدة،  المفاهيم  الكثير من  التي غيرت 
المنطقة،  شعوب  وبجميع  بالكرد،  يتعلق 
وبديلة  مختلفة،  ثورة  تكون  أن  واستطاعت 
عن الثورات، التي سبقتها، فكانت ثورة البناء، 
لمقاومة  استمراراً  لتكون  الجذري،  والتغيير 

الرابع عشر من تموز ثورة الحرية«.

ثورة إثبات لحقوق املرأة

لم  إن  تحدث،  ثورة  أي  »إَن  هيفين:  ونوهت 
ثورة،  تعدّ  ال  إيجابية،  تغييرات  معها  تحقق 
وثورة روج آفا، كانت ضد الذهنية السلطوية، 
وهدفها األساسي، هو بناء مجتمع ديمقراطي 
الثقافات، واللغات لتكون لشعوب  حر، متعدد 

المنطقة بصمتها الخاصة«.
وأكدت هيفين: بال شك مشاركة المرأة في هذه 
الثورة ميّزتها عن غيرها، كان لثورة روج آفا 
تغير  أن  استطاعت  حيث  للمرأة،  كبير  تأثير 
الكثير من المفاهيم الخاطئة المفروضة عليها 
من قبل النظام الذكوري الحاكم، فكانت القيادية 
في الثورة، واستطاعت المرأة في روج آفا، أن 
تكون مثاال للمرأة المقاومة، وأن تضع بصمتها 
على صفحات القرن الواحد والعشرين الحافل 

باالنتصارات، واإلنجازات، التي حققتها«.
وواصلت هيفين: »المرأة في هذه الثورة، كان 

السياسية،  المجاالت  في  الريادي  الدور  لها 
ثورة  فكانت  واالجتماعية،  والعسكرية، 
المرأة بامتياز، ثورة الشباب، وثورة الشعوب 
المطالبة بالحرية، وسرعان ما التف الماليين 
حولها، إيمانا منهم بأنها الثورة، التي ستحقق 

مطالبهم، وتحقق لهم الحرية والديمقراطية«.

اإلدارة الذاتية الدميقراطية إنجاز 
قّيم للثورة

الذاتية،  اإلدارة  »مشروع  هيفين:  وأوضحت 
هو إحدى منجزات ثورة روج آفا، المشروع 
الديمقراطي، الذي يحوي الشعوب، والثقافات، 
نفسه،  إدارة  على  الشعب  إرادة  يمثل  والذي 
استطاعت المرأة، أن تثبت نفسها ضمن اإلدارة 
الذاتية، وأن تكون موجودة بهويتها، وطابعها 
خمسين  بنسبة  كلها  المجاالت  في  الخاص 
بالمائة إضافة إلى نظام الرئاسة المشتركة في 
المجاالت اإلدارية، والمؤسسات، واستطاعت 
التي  القيادية،  القيود، وإظهار خاصيتها  كسر 

تمتاز بها«.
هيفين:  قالت  العمل،  في  تجربتها  وعن 
كان عملي  المجتمع،  هذا  امرأة ضمن  »إنني 
منحصراً ضمن أعمال المنزل وخدمة األسرة 
تفوقها  بمدى  المرأة  يقيّم  فقط، ومجتمعنا كان 
في أعمال المنزل، وجلي الصحون، والطهي، 
أقيم  كنت  الثورة،  اندالع  بداية  ومع  والطبخ، 
عائلة  كنف  في  فترعرعت  حلب،  مدينة  في 
وطنية محبة، ومخلصة لوطنها، ولقد ربيت، 
المبدأ، عندما  وعلمت أطفالي أيضا على هذا 
بداية  في  والتظاهرات  المسيرات،  أرى  كنت 
الثورة، كانت تشعل بداخلي الرغبة واإلصرار 

للقيام بأي شيء يخدم الثورة والوطن«.
وبينت هيفين: »كنا نريد التعلم بلغتنا، ومعرفة 
حَرمنا  الذي  وتاريخنا  هويتنا،  عن  الكثير 
نتكلم  أن  نخشى  كنا  الشوفوني،  النظام  منه 
باقي  مثل  مثلنا  بأننا كرد  نعترف  بلغتنا، وأن 
األرض،  هذه  على  تعيش  التي  الشعوب، 
الكتب،  اقرأ  كنت  السورية،  الجنسية  وتحمل 

كانت  التي  التدريب،  ساعات  في  وأشارك 
تعطى لمجموعات النساء ضمن حيينا، وكنت 
ضمن  مني  يتطلب  عمل،  ألي  دائماً  مستعدة 

الحي«.

وحدتنا الوطنية هي الكفيلة 
لنرصنا

العمل  في  تجاربها  أولى  عن  هيفين  وتحدثت 
مؤتمر  أول  »حضرت  وقالت:  السياسي، 
اقتراحي  وتم  الديمقراطي،  االتحاد  لحزب 
للعمل ضمن مجلس الحزب في حلب، حقيقة 
كنت مترددة مسبقا؛ كون العمل السياسي كان 
العمر،  كبار  وخاصة  الرجال،  على  حكراً 
المجتمع  بمصير  يتحكمون  كانوا  الذين 
والشعب، لكن قرار اإلصرار والمقاومة تغلبا 
على الخوف، الذي بداخلي، واستطعت العمل 
ضمن المجال السياسي لعدة سنوات، وكان له 
واستطعنا  إيجابي جدا على شخصيتي،  تأثير 
على  حكراً  السياسة  يعد  الذي  المفهوم  كسر 

الرجال دون النساء«.
مشتركة  رئيسة  »عملت  هيفين:  وأكملت 
بداية  مع  عفرين،  إلقليم  التشريعي  للمجلس 
مجال  في  وخاصة  الذاتية،  اإلدارة  تأسيس 
المرأة، وإمكانية  وضع قوانين، تحمي حقوق 
تعزيز دور المرأة في الميادين كلها، وخاصة 
المرأة  لتكون  الذاتية؛  اإلدارة  نظام  ضمن 
االقتراح، وفي  الحق في  صاحبة قرار، ولها 

المشاركة بصنع القرار«.
»هناك  قائلة:  حديثها  رشيد  هيفين  واختتمت 
رمزا،  أصبحن  اللواتي  النساء،  من  اآلالف 
وأناروا لنا درب الحرية، كبيريفان، وزيالن، 
وآرين، وبارين وساكينة، حيث لم يقبلن العيش 
أسيرات للظلم، واالستسالم، وبروح شهيدات 
الحرية اللواتي هن آلهة المقاومة، وبروح ثورة 
تأكيد سننتصر،  بكل  تموز،  التاسع عشر من 
على  تقع  الثورة،  هذه  مكتسبات  حماية  إَن 
المؤامرات  سنفشل  وبوحدتنا  جميعا،  عاتقنا 
على  القضاء  تهدف  التي  كلها،  والمخططات 
هذه الثورة؛ ألن إرادة الشعوب، والمرأة هي 

التي ستنتصر حتماً«.

الزور  دير  مجلس  في  القيادي  أوضح 
على  قواتهم  أن  الخليل،  نوري  العسكري، 
االحتالل  لهجمات  للتصدي  تامة؛  جاهزية 
وعموم  سوريا،  وشرق  شمال  في  التركي 

سوريا، مؤكداً أن »النصر يكون حليفنا«.

بشن  تهديداتها  التركي  االحتالل  دولة  جددت 
واحتالل  سوريا،  وشرق  شمال  على  هجوم 
سوريا  قوات  تؤكد  فيما  السورية،  األراضي 
المنطقة،  عن  للدفاع  استعدادها؛  الديمقراطية 
لمواجهة  واالستعداد  للتأهب،  شعبها  وتدعو 

المحتل التركي.

التصدي للعدو منهاجنا ومبدؤنا

وبهذا الصدد تحدث لوكالة هاوار القيادي في 
الخليل:  نوري  العسكري،  الزور  دير  مجلس 
شمال  عن  والدفاع  للقتال  جاهزة  »قواتنا 
وشرق سوريا، ضد أي اعتداء غاشم، وخاصة 
االحتالل التركي، ومثلما دحرنا داعش سندحر 

االحتالل التركي، ومرتزقته«.
دير  مجلس  قوات  »شاركت  الخليل:  وبيّن 
الزور العسكري في التصدي لمرتزقة داعش، 

وضد االحتالل التركي عندما شن هجماته على 
منطقة سلوك، وكري سبي/ تل أبيض، واآلن 

أيضاً نحن جاهزون للتصدي لالحتالل«.
الزور  دير  مجلس  جاهزية  الخليل  وأكد 
أراضي شمال وشرق  للدفاع عن  العسكري؛ 
سوريا فقال: »لدينا قوات في الجبهة األمامية، 
ومرتزقته  التركي،  االحتالل  تجرأ  حال  وفي 
فستكون  مناطقنا،  على  الهجمات  شن  على 
وشرق  شمال  ألبناء  تاريخية،  معركة  هناك 

سوريا«.
التركي  لالحتالل  »نقول  الخليل:  وأضاف 
نحن حاربناكم سابقاً، وسنحاربكم اآلن، نحن 
دخول  ينوي  محتل  ألي  للتصدي  مستعدون 
أراضينا، والنصر سيكون حليفنا، نحن جزء 

وشرق  شمال  ومن  سوريا،  من  يتجزأ  ال 
والحسكة،  الزور،  الرقة، ودير  أبناء  سوريا، 
ومنبج، وكوباني شعب واحد، ولن يُقهر؛ ألنه 

يدافع عن أرضه، وعن عرضه«.

وأكد القيادي في مجلس دير الزور العسكري 
في ختام حديثه: »نحن سنقاتل  الخليل  نوري 
السورية  األراضي  يهدد  احتالل،  أي  ضد 
بشكل  سوريا  وشرق  وشمال  عام،  بشكل 

دير  ومجلس  الزور،  دير  أبناء  نحن  خاص، 
لنداء  وملبية  جاهزة،  قواتنا  العسكري  الزور 

الوطن في أي وقت كان«.
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يوم  األوروبية،  بالمفوضية  الطاقة  إلدارة  العام  المدير  نائب  بالدوين،  ماثيو  قال 
السبت: إن االتحاد األوروبي يسعى للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا، في 

الوقت الذي يستعد فيه االتحاد لخفض محتمل لإلمدادات الروسية.

االتحاد األوربي يوّجه األنظار إلى القارة السوداء؛ 
للحصول على إمداد الغاز

ثالثة عشر مليون برميل يوميًّا... 
إعالن السعودية عن حدها األقصى إلنتاج النفط

خفض سعر الفائدة في روسيا لمستوى ما قبل الحرب األوكرانية

مجزرة الدولة التركية في زاخو

خيبة أمل المجرم

نيجيريا،  من  بالدوين  ماثيو  ذلك  عن  تحدث 
حيث عقد اجتماعات مع أكبر مسؤولي منتجي 
النفط في أفريقيا خالل األيام الماضية، وتعمل 
محطة إلنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة 

بوني النيجيرية بنسبة 60 بالمائة من طاقتها.
إن  الهاتف:  عبر  لرويترز  بالدوين  وقال 
من  بالمائة   14 يستورد  األوروبي  االتحاد 
المسال  الطبيعي  الغاز  من  إمداداته  إجمالي 
إلى  ذلك  لزيادة  احتمال  وهناك  نيجيريا،  من 

المثلين.
رفع  الممكن  من  كان  »إذا  بالدوين:  وأضاف 

)الطاقة اإلنتاجية( إلى أكثر من 80 بالمائة... 
الغاز  شحنات  من  المزيد  إتاحة  يمكن  ربما 
معامالت  في  أوروبا  إلى  المسال  الطبيعي 

فورية«.
النيجيرية  الحكومة  أعطت  سابق،  وقت  وفي 
شركة البترول الوطنية النيجيرية »إن إن بي 
األخضر  الضوء  الدولة،  تديرها  التي  سي« 
لتنفيذ صفقة مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا 

عبر المغرب.
وبرزت موارد الغاز األفريقية في دائرة الضوء 
بشكل متزايد، مع تطلع االتحاد األوروبي إلى 

غزو  بعد  الروسية  اإلمدادات  عن  االستغناء 
موسكو ألوكرانيا في فبراير/ شباط.

تيميبرى  النيجيري،  البترول  وزير  وصرح 
متأخر  وقت  في  أبوجا  في  للصحفيين  سيلفا، 
على  وافقت  الحكومة  أن  األربعاء،  يوم  من 
الكتلة  مع  الغاز  مشروع  بشأن  تفاهم  مذكرة 
اإلقليمية لغرب أفريقيا )إيكواس(، بعد اجتماع 
المشروع في  الوزراء، وأضاف، أن  لمجلس 
ذلك  في  بما  التفاصيل  وأن  التصميم،  مرحلة 

التكلفة والتمويل، ما تزال قيد اإلعداد.
وتعد نيجيريا من أكبر منتجي النفط، ومورداً 

في  المسال  الطبيعي  والغاز  للغاز،  رئيسياً 
أفريقيا. ولطالما نوقشت خطط مد خط أنابيب؛ 
لنقل موارد الغاز النيجيرية إلى شمال إفريقيا، 

نيجيريا،  مع  محادثات  الجزائر  أجرت  كما 
بشأن مشروع مماثل يعبر منطقة الساحل.

»بلومبيرغ«  وكالة  على  منشور  تحليل  أكد 
األمريكية، أن قدرة السعودية على إنتاج مزيد 
األمريكية،  اإلدارة  توقعت  مما  أقل  النفط  من 
بل وربما أقل مما توقعه السعوديون أنفسهم؛ 
ما قد يكون إشارة الستمرار مشكالت الطاقة 

العالمية لفترات طويلة مستقبال. 
اإلجابة  ترفض  السعودية  كانت  حين  وفي 
بوضوح عن سؤال »ما أعلى حد إلنتاج النفط 
تستطيع المملكة ضخه«، أو على األقل تبقي 
اإلجابة سراً، فإن ولي العهد السعودي، محمد 
الحد هو  بن سلمان، قد أجاب أخيرا، أن هذا 

ثالثة عشر مليون برميل يومياً. 
وتكشف اإلحصائيات، أن متوسط إنتاج الخام 
يوميًا  برميل  مليون   10.7 بلغ  قد  السعودي 
ضخ  مستوى  أعلى  وهو   ،2021 عام  في 
تصريحات  مع  ذلك  ويتزامن  اإلطالق،  على 
ولي العهد السعودي أن العالم كله، وليس فقط 
المملكة العربية، يحتاج إلى االستثمار في إنتاج 
المقبلين،  العقدين  خالل  األحفوري  الوقود 
نقص  المتزايد، وتجنب  العالمي  الطلب  لتلبية 

الطاقة. 
ويرى التحليل، أن لجوء أكبر منتج نفط للعالم 

لمثل هذا اإلعالن، عالمة مقلقة. 
وكانت الرياض، قد أصدرت تعليماتها في العام 
المملوكة  العمالقة  النفط  شركة  إلى   ،2020
في  للشروع  السعودية«  »أرامكو  للدولة 
برنامج متعدد السنوات، بمليارات الدوالرات 
ثالثة  إلى  القصوى  اإلنتاجية  طاقتها  لزيادة 

عشر مليون برميل بحلول العام 2027.

سابقة  طموحات  عن  تختلف  الخطة  وهذه 
أعلنها السعوديون برغبتهم في توسيع الطاقة 

اإلنتاجية لتصل إلى 15 مليون برميل يومياً.
عن  جذرياً،  تختلف  كلها  التقديرات  وهذه 
أرقام سابقة، أعلنها المسؤولون التنفيذيون في 
واشنطن  في   CSIS األبحاث  لمركز  أرامكو 
يمكنها  الشركة  أن  أكدوا  حين   ،2004 عام 
الحفاظ على مستويات إنتاج تبلغ 10، و12، 
إذا  عاًما   50 لمدة  يوميًا  برميل  مليون  و15 

لزم األمر.
وفي ذلك الوقت، كانت الرياض تحارب آراء 
سيمونز،  مات  الراحل  االقتصادي  الخبير 
وعنوانه  كثيًرا  نوقش  الذي  الكتاب،  مؤلف 
»الشفق في الصحراء: صدمة النفط السعودي 
جادل  وفيه  العالمي«،  واالقتصاد  القادمة 
الوصول  وشك  على  السعودية  بأن  سيمونز 

لذروة إنتاجها النفطي. 

أسباب اإلعالن

وضع  أسباب  أحد  يكون  قد  التحليل  وحسب 
إنتاج  لسقف  اآلن،  السعودية  العربية  المملكة 
منخفض هو التغير المناخي، وأنها غير متأكدة 
المستقبل،  في  النفط  على  الطلب  نمو  من 
وبالتالي قد يرى صناع القرار في الرياض، أنه 
من الحماقة بإمكان إنفاق مليارات الدوالرات 

في طاقة إنتاجية جديدة قد ال تكون مطلوبة.
وشدد ولي العهد في خطابه على »أهمية طمأنة 
المستثمرين« بأن السياسات »ال تشكل خطراً 

»إحجامهم  تجنب  بهدف  استثماراتهم«؛  على 
عن االستثمار«، وهنا يقول كاتب التحليل، »ال 
أعتقد أن األمير محمد كان يتحدث عن أموال، 
ذكر  عندما  التحوط  وصناديق  ستريت،  وول 
يغطي  مصطلح  ألنه  )مستثمرون(،  مصطلح 

أيًضا مصالح المملكة العربية السعودية«.
الطاقة  وزير  قال  الزمان،  من  عقد  وقبل 
المملكة  إن  النعيمي،  علي  آنذاك،  السعودي 
العربية السعودية ستكون »محظوظة« لضخ 
عام  أوائل  بحلول  ماليين  تسعة  من  أكثر 
الواقعية،  الناحية  »من  موضحا:   ،2020
استنادًا إلى جميع التوقعات، التي رأيتها، بما 
في ذلك توقعاتنا، ال توجد دعوة لنا لتجاوز 11 
مليون برميل بحلول عام 2030، أو 2040«.
ذلك  توقعه  مما  إيجابية  أكثر  الواقع  ولكن 
المقبل،  الشهر  ففي  المخضرم،  المسؤول 
يزيد  ما  إلى  اليومي  اإلنتاج  أرامكو  سترفع 

قليالً عن 11 مليون برميل.
خططها  تراجع  قد  السعودية،  أن  حين  وفي 
االستثمارية في ظل زيادة الطلب، فإن إعالن 
ولي العهد عن الحد األقصى ربما يشير إلى أن 
هناك سبب آخر لوضع هذا الحد: الجيولوجيا. 
تعلن  السعودية  المملكة  كانت  فلسنوات 
االستنفاذ  لتعويض  جديدة  نفطية  حقول  عن 
الطبيعي لخزاناتها القديمة، وسمحت السلطات 
لحقل الغوار، أكبر حقل نفط في العالم، بالعمل 
إلى  تسعى  أنها  حيث  منخفضة،  بمعدالت 
تعويض  فقط  وليس  اإلنتاجية،  الطاقة  زيادة 

االنخفاضات الطبيعية.

أرامكو  اضطرت  السنوات،  مدار  وعلى 
البحرية  الحقول  على  متزايد  بشكل  لالعتماد 
األكثر كلفة، وربما كانت الرياض أقل ثقة في 
قدرتها على إضافة حقول نفطية جديدة، فحقل 
يفترضه  مما  بكثير  أقل  يضخ  نفسه  الغوار 
حوالي  المتوقع  اإلنتاج  كان  أن  فبعد  السوق، 
أن  أرامكو،  كشفت  برميل،  ماليين  خمسة 
ماليين  ثمانية  فاصلة  ثالثة  يتجاوز  لم  إنتاجه 

برميل يومياً.
زيادة  عقبة  كانت  »إذا  المقال:  كاتب  ويتابع 
بشأن  التشاؤم  وليس  الجيولوجيا،  اإلنتاج هي 
الطلب المستقبلي على النفط، فإن العالم يواجه 
مما  أقوى  االستهالك  إذا أصبح  فترة صعبة، 

هو متوقع حاليًا«.
ففي الوقت الحالي، تعد ذروة اإلنتاج السعودي 
أمًرا بعيد المنال نسبيًا خالل األعوام الخمسة 
تساؤالت  تقدير، وذلك وفق  أقل  القادمة على 
قادرة  ستكون  الرياض  كانت  إذا  فيما  ملحة، 
 11 البالغ  الحالي  إنتاجها  على  الحفاظ  على 
في  فقط  مرتين  حققته  شيء  وهو  مليونًا، 

تاريخها، ولفترة وجيزة.
ويعتمد العالم بشكل كبير على ثالث دول للنفط 
العربية  والمملكة  المتحدة،  الواليات  الخام: 

السعودية، وروسيا، وهم يشكلون معًا ما يقرب 
من 45 % من إجمالي إمدادات النفط العالمية. 
في  األمريكيين  المستثمرين  رغبة  عدم  ومع 
إنتاج  نمو  فإن  أكثر،  االستثمارات  تمويل 
كان عليه  مما  أبطأ  المتحدة أضحى  الواليات 
في العقد األول من القرن الحادي والعشرين، 
أكثر  نظرة  روسيا  تواجه  أخرى  جهة  ومن 
قتامة؛ ألن تأثير العقوبات الغربية ال يحد من 
أيًضا  ويعيق  بل  فحسب،  الحالية  اإلمدادات 

قدرتها على التوسع في المستقبل.
كاتب  وحسب  المناخي،  التغير  عصر  في 
السعودي  النفط  إنتاج  زيادة  سيكون  التحليل، 
أكثر أهمية، ولكن في حال لم تتمكن الرياض 
من تجاوز الحد، الذي وضعته لطاقتها اإلنتاجية 
مجبرة  تكون  سوف  الدول  من  الكثير  فإن 
مثل  الكربون  منخفضة  الطاقة  في  لالستثمار 
الخضوع  أو  الرياح،  وطاقة  النووية،  الطاقة 
الرتفاعات مستمرة في أسعار النفط، وحدوث 
ولذلك  أبطأ،  اقتصادي  ونمو  أسرع،  تضخم 
ال  حتى  األول؛  المسار  بسلك  الكاتب  ينصح 
نضطر مكرهين للخضوع إلى الخيار الثاني.

وكاالت

خفّض بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة إلى 
وبأكثر  أوكرانيا،  قبل غزو  مستواها  دون  ما 
للمحافظة  خطواته  متلمساً  متوقعاً،  كان  مما 
التضخم  مخاطر  وسط  االقتصاد،  على 

والعقوبات.
السياسة  صانعو  خفض  اجتماعهم  ختام  في 
إلى  القياسي  الفائدة  سعر  البنك  في  النقدية 
بالمائة، كان  بالمائة من تسعة ونصف  ثمانية 
الخفض الخامس على التوالي أكبر مما توقعه 
أي من االقتصاديين، الذين استطلعت بلومبرغ 

آراءهم.

استفادت دورة التيسير النقدي، التي بدأت في 
أبريل من تباطؤ التضخم بعد المكاسب السريعة 
للروبل وهدوء كبير للنشاط االقتصادي، على 
الرغم من أن محافظي البنوك المركزية حول 
للسياسة  تشديد  ألشد  العنان  يطلقون  العالم، 
عن  روسيا  عزلة  فإن  عقود،  منذ  النقدية 
أمام  حصانة  أكثر  تجعلها  العالمية  األسواق 

تضييق فارق األسعار.
لركود  الصحيح  المسار  على  االقتصاد  يبدو 
أقل بكثير مما كان متوقعاً، مدعوماً بالحوافز 
من  خففت  التي  النفط،  إنتاج  وزيادة  المالية، 
على  واألوروبية  األمريكية،  العقوبات  تأثير 

روسيا؛ بسبب حربها في أوكرانيا.
األسابيع  في  اإلقراض  في  االنتعاش  يعد 
روسيا  أن  على  الدالئل  بين  من  األخيرة 
تتحول إلى منعطف في أعقاب انهيار اإلنفاق 
االستهالكي، في غضون ذلك، تعثر االرتفاع 
العملة  ارتفعت  حيث  الروبل،  في  الكبير 
الروسية بنحو اثنين بالمائة فقط، منذ أن خفض 

البنك المركزي أسعار الفائدة مؤخراً.
الواليات  فرضتها  التي  العقوبات،  بسبب 
إلى  الواردات  انهارت  وحلفاؤها،  المتحدة 
روسيا تقريباً، ما ساهم في تحقيق فائض قياسي 

االختالالت  زيادة  مع  الجاري،  الحساب  في 
إلى  الفائدة  أسعار  يؤدي خفض  قد  التجارية، 
في  والمساعدة  للمستهلكين  الراحة  بعض 

إنعاش الطلب المحلي.
من  المزيد  أن  إلى  سابقاً،  نابيولينا  أشارت 

بشكل  ويعتمد  أكثر،  تدريجياً  سيكون  التيسير 
التضخم  معدالت  تحرك  كيفية  على  أكبر 
يستعد  العقوبات،  مع  االقتصاد  يتكيف  بينما 
بعضهم  توقع  الذين  موسكو،  في  المسؤولون 
هذا  إلى %12  تصل  بنسبة  اقتصادياً  انكماشاً 
نصف  من  أقل  إلى  توقعاتهم  لتحسين  العام، 

ذلك.
 %15.4 إلى  السنوي  التضخم  معدل  تراجع 
حوالي  من  انخفاضاً  تموز،   15 من  اعتباراً 
18% في أبريل، كما تراجعت توقعات التضخم 
المقبل إلى مستويات شوهدت آخر مرة  للعام 

في آذار 2021.

رؤوف قره قوجان

وجه  زاخو  في  وقعت  التي  األحداث  كشفت 
اإلبادة للدولة التركية مرةً أخرى. نحن نواجه 
دولةً ذات خلفيةً سيئة بمثل هذه المجازر سواء 
عدد  تظهر،  لم  أم  العام  الرأي  في  ظهرت 
الكردي كبيٌر  المرتكبة بحّق الشعب  المجازر 
وقعت  لما  السابقة  المجازر  ُمنعت  ولو  جداً 
هذه المجزرة اآلن. جميع القوى التي تتجاهل 
سياسياً  وتدعمها  التركية  الدولة  مجازر 
وعسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً مسؤولةٌ عن 

هذه المجازر.
يجب تسليط الضوء على مجزرة زاخو من كل 
الجهات، وحتّى هذا ال يكفي، يجب الردّ على 
هذه  التركية،  الدولة  ومعاقبة  المجزرة  هذه 
المجزرة ليست حدثاً عادياً، صحيح أّن الدولة 
التركية هي من ارتكبت هذه المجزرة لكننا نعلم 
أن لها شركاٌء فيها، فال يمكن للقوى المسؤولة 
عن مجزرة زاخو أن تتجاهل مسؤوليتها هذه 
حيث فقد عشرات األبرياء حياتهم إثر هجمات 
وقد  المسيّرة،  بالطائرات  التركية  الدولة 
شنكال،  مخمور،  في  عديدة  مجازر  ارتكبت 
من  مختلفة  ومناطق  المشروع  الدفاع  مناطق 
باشور كردستان وروج آفا، وقد أسفرت تلك 
المجازر عن مقتل العديد من النساء، األطفال 
والمسنين، إضافةً إلى ضباط الجيش العراقي.
يلفظ مسؤولو الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بخصوص  التماسيح  دموع  ذرفوا  الذين 
الكردستاني  العمال  اسم حزب  مجزرة زاخو 
هذه  في  السبب  ذاتهم  لكنهم  خجل  أي  بال 
مجزرة  هناك  السبب،  كان  مهما  المجزرة، 
التركية  الدولة  هي  عنها  والمسؤول  وقعت 
لكّن مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني 
يفعلون ما بوسعهم لعدم إدانة الدولة التركية، 
عن  بالبحث  تقوم  أن  كبير،  لعاٌر  أنّه  كما 
األعذار بدالً من محاسبة مرتكبي المجزرة في 
الوقت الذي ال تزال فيها دماء أولئك الرّضع 
واألطفال المقتولين على األرض. إّن هذا نفاق 
فإّن  أعذار  أو  ذرائع  أي  عن  النظر  وبغّض 
دور الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه 
العمليات  ألّن  وذلك  صغيراً،  ليس  الهجمات 
ذاته ينطبق على  تُنفّذ بشكٍل مشترك، واألمر 
الحكومة العراقية المركزية، إذ أنّها ورغم مقتل 
العشرات من األشخاص في الهجمات التركية 
بحقّها  تتخذ  لم  العراقية  الحدود  داخل  اليومية 
تحت  الواقعة  األراضي  على  إجراءات  أي 
كدولة،  المطلوب  الفعل  رد  تبِد  ولم  سيادتها، 
العسكرية  القواعد  عشرات  تفعله  الذي  فما 
على  الردّ  عليهم  ينبغي  العراق؟  في  التركية 

بالردّ  العراقية  الحكومة  تقم  ولم  السؤال،  هذا 
العسكرية  القواعد  هذه  استخدام  رغم  الالزم 
من  العديد  بمقتل  وتسبّبها  هجومية  ألغراض 
عن  مسؤولة  فهي  لهذا  العراقيين،  المواطنين 
إلى  المجزرة  تؤدّي هذه  أن  المجزرة، ونأمل 
استنفار الحكومة العراقية المركزية وأن تغلق 
مجالها الجوي أمام الهجمات، وتطرد القواعد 
وتفرض  العراق  في  الموجودة  العسكرية 
ويُقطع  الهجمات  هذه  تُمنع  لم  فإن  العقوبات، 
إلى  جديدة  مجازر  ستُضاف  أمامها  الطريق 

مجزرة زاخو.
األمم  هو  الهجمات  لهذه  اآلخر  الشريك 
في  المتحدة  األمم  ممثلو  بذل  إذ  المتحدة، 
اتفاقية  تطبيق  لشرعنة  جهودهم  كل  العراق 
تُشّن  التي  والهجمات  شنكال  بشأن  الخيانة 
عندما  صوت  أي  يصدرون  ال  لكنّهم  عليها 
يُقتل قادة المجتمع اإليزيدي، لقد انحرفت األمم 
المتحدة عن أداء مهمتها وهي تعطي الضوء 
األخضر الرتكاب المجازر بحّق اإليزيديين، 
وتلتزم الصمت حيال العداء تجاه الكرد، وقد 
حيال  الصمت  أيضاً  المتحدة  األمم  التزمت 
قدّمها  التي  المشاريع والمخططات االحتاللية 
في  خارطة  مع  أردوغان  الفاشي  الدكتاتور 

اجتماعها وسمحت له بارتكاب المجازر.
كل  في  إرهابها  المحتلة  التركية  الدولة  تنشر 

أين  لمنعها.  محاولٍة  أي  توجد  وال  مكان، 
القانون الدولي، الضمير اإلنساني والمسؤولية 
األخالقية؟ ترتكب تركيا جرائم أكبر في روج 
آفا بسياستها الخارجية العدوانية. إنّهم يلعبون 
دور القردة الثالثة عندما يتعّرض الكرد للقتل، 
وهذا نهج منافق رغم احتالل أراضي روج آفا 
فإنّه عندما تسعى الدولة التركية لشّن هجماٍت 
احتاللية جديدة ال تقف أي قوة ضدها، وتستغّل 
الدولة التركية الفاشية هذا والشّك أنّها ستستمر 
بارتكاب المجازر ما لم يتمّكن داعش من القيام 
به في شنكال وروج آفا تقوم به الدولة التركية 
عبر  هجماته  بتصعيد  داعش  وقيام  اآلن، 
فلوله الباقية وارتكابه المجازر والجرائم ضد 
معارضٍة  عدم  بسبب  هو  تردد  بال  اإلنسانية 

أحد له.
إن لم ترفع الدول والمنظمات الدولية المسؤولة 
عن الدولة التركية الفاشية صوتها عالياً فعلى 
شيالدز  في  وكما جرى  رفع صوته،  الشعب 
يجب على األهالي مهاجمة القواعد العسكرية 
العسكري  للوجود  حدّاً  ويضعوا  التركية 
التركي في العراق ويستخدموا حقّهم في الدفاع 
المشروع بكل قوتهم. يجب عليهم كشف القوى 

المسؤولة عن هذه المجزرة. 
التركية  الدولة  مع  المتعاونة  األطراف  كل 
والتي لعبت دوراً في المجزرة بما فيه الحزب 

هذه  عن  مسؤولة  الكردستاني  الديمقراطي 
الدولة  ارتكبتها  التي  فالمجزرة  المجزرة، 
مجزرةٌ  إنّها  مستقاّلً،  حدثاً  ليست  التركية 
فهم  كبير،  بشكٍل  واستخباراتية  لها  مخطط 
خالل  من  السكان  من  القرى  إخالء  يريدون 
بهذه  االحتالل  وإدامة  المدنيين  استهداف 
هجماتهم  حدّة  يصعّدون  إنّهم  الطريقة، 
االحتاللية في العراق وضد الكرد في سوريا 

ويشنّون حرباً بال هوادة.   
تسعى الدولة التركية إلى تصفية حركة التحرر 
الكيماوية،  األسلحة  باستخدام  الكردستانية 
وترتكب الجرائم المعّرفة في القوانين الدولية 
من  جعلت  لقد  الدولية(،  )الجرائم  يوم  كل 
مجزرةٍ  كل  تعتبر  وهي  لها،  عادةً  المجازر 
بحّق  ارتكبتها  التي  بالمجازر  بدءاً  بها  قامت 
األرمن وانتهاًء بمجزرة زاخو مكسباً لها ولم 

تتحاسب عليها.
شراكةً  زاخو  مجزرة  حيال  الصمت  يعدّ 
التحرر  حركة  أعربت  الجريمة،  هذه  في 
المجزرة  لهذه  استنكارها  عن  الكردستانية 
المجزرة«،  هذه  على  »سنحاسب  قولها  عبر 
وعلى الشعوب في العراق الوفاء بمسؤوليتها 
واألخالقية  الوجدانية  اإلنسانية،  القانونية، 
المسؤولين  تحاسب  وأن  المجزرة  هذه  حيال 

عنها.

محمد أمين عليكو

الذكرى  صادفت  والتي  انتهت،  طهران  قمة 
وشرق  شمال  في  آفا  روج  لثورة  العاشرة 
أردوغان  وخرج  19تموز“،  ثورة  سوريا” 
يمنِّي  المجرم  وكان  الوفاض،  خاوي  منها 
نفسه بالخروج من طهران وبيده كرت العبور 
الشعب  بحق  جديدة  إبادة  حرب  ارتكاب  إلى 
الكردي والمكونات األخرى في شمال وشرق 
سوريا، كما فعل في 2018 عفرين و2019 
كانيه  وسري  سبي“،  “كري  أبيض  تل  في 
“رأس العين”، ولكنه لن يتوقف عن التهديدات 
وشن هجمات عبر المسيَّرات أو عبر الخاليا 

اإلرهابية وتجنيد العمالء.
وفي ضوء المتغيرات اإلقليمية والدولية التي 
تشهد بناء تحالفات جديدة في المنطقة وآخرها 
بايدن  جون  األمريكي  الرئيس  زيارة  كانت 
في  اللقاءات  وإجراء  األوسط  الشرق  إلى 
المملكة العربية السعودية، ومع رؤساء الدول 
بتشكيل  إليها  البعض  ذهب  التي  والتخمينات 

مسمى “الناتو العربي”.
المستويات  كافة  على  التطورات  ظل  في  إذاً 
استغالل  أردوغان  حاول  العادة،  هي  وكما 
وأن  المنطقة  في  مشروعه  لتمرير  األوضاع 
المنطقة  الملي،  الميثاق  المسميات”  تغيير 

القومي  األمن  اإلرهاب،  محاربة  اآلمنة، 
التركي، القضية الفلسطينية…”، هدفها إعادة 
أمجاد العثمانيين الحالمين في الشرق األوسط، 
اإليرانية  القيادات  تصريحات  كانت  ولكن 
وعلى رأسهم الخامنئي الذي أكد على السيادة 
بمثابة  السورية  األراضي  ووحدة  السورية 

خيبة أمل كبرى له.
إن االلتزام الروسي واإليراني بسيادة ووحدة 
الالجئين  عودة  وقضية  السورية  األراضي 
وإيجاد الحل السياسي، لم يسر خاطر السلطان 
جاءت  بل  مكانه،  في  الوضع  وبقي  التركي، 
اليوم تصريحات وزير الخارجية والمغتربين 
السوري فيصل المقداد من طهران خالل لقائه 
مع وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد 
اللهيان، حيث أكد المقداد “إن ما يسمى بالمنطقة 
األمن  يزعزع  أردوغان  يزعمها  التي  اآلمنة 
سياسات  ونرفض  المنطقة،  في  واالستقرار 
التتريك والتدخالت التركية في شؤون سوريا، 
وعليها الخروج من األراضي السورية، وأننا 
سوريا  أصدقاء  بذلها  التي  للجهود  مرتاحون 
على  يؤكد  متوازن  ببيان  للخروج  إيران  في 

وحدة سوريا وسيادتها واستقاللها.
األصدقاء  أن  نؤمن  أن  نستطيع  ال  ذلك  ومع 
بل  للسوريين،  واألمان  الحل  عن  يبحثون 
وال  األولى،  بالدرجة  مصالحهم  عن  يبحثون 
أبيض وسري  ننسى غزو مدينة عفرين وتل 

المهم  ومن  األصليين،  سكانها  وتهجير  كانيه 
في  أنفسنا  على  االعتماد  جداً  والضروري 
القائد  أكد  وكما  التركية،  الفاشية  مواجهة 
قدرات  ي  ونقِوّ أنفسنا  »ننظم  عبدي  مظلوم 
التي  المكتسبات  على  الحفاظ  أجل  من  قواتنا 

نكون  أن  علينا  شهدائنا،  دماء  بفضل  تحققت 
عن  والدفاع  للمقاومة  االستعداد  أهبة  على 
بالضوء  يحَظ  لم  أردوغان  العزيز«.  وطننا 
األخضر بَعْد، ولكن يبحث عن الفرصة وتهيئة 

األجواء لشن العدوان على أرضنا وتاريخنا.

 في
 االقتصاد
المجتمعّي

اقتصاد  أوّل  اجملتمعّي  االقتصاد  يعتبر 
حقيقّي، فال فائض في اإلنتاج زيادة عن 
حاجة اإلنسان، وال تعّدي على الطبيعة، 
عالقة  والطبيعة  اجملتمع  بني  فالعالقة 
يقضي  وال  عليها،  يعتدي  فال  تكاملّية، 
إلى  حاجة  وال  أخرى،  دون  فصيلة  على 
كّل هذا الطعام، فالطعام هو للعيش، 

وليس العيش من أجل الطعام.

ملكّية  دون  بشريّا  مجتمعاً  تصّوروا 
امللكّية  فكرة  وجود  دون  بل  فرديّة، 
لك،  وهذا  لي  هذا  وفكرة  واالستحواذ، 
خالل  من  األديان  معظم  حاولْت  فقد 
ووصفه  الطبيعّي  اجملتمع  إلى  احلنني 
امللكّية  تلغي مفهوم  أن  اجلنّة  مبجتمع 
فالسفة  حاول  وقد  اهلل،  إلى  ونسبه 
ال  فاضلة  جمهوريات  يتخّيلوا  أن  عّدة 
استغالل فيه، كإفالطون الذي حاول أن 
يصف لنا مجتمع اجلنة في جمهوريته 
فكرة  من  يتخّلص  لم  لكنّه  الفاضلة، 
وفي  حينها،  توجد  لم  التي  الطبقات 
يقظان  بن  حي  لقّصة  متأنّية  قراءة 
إنسانا  فيها  يصّور  التي  طفيل  البن 
ينشأ في الغابات ال حتكمه السلطوية 
كذلك  والتفرّد،  التمّلك  وحّب  واجلشع 
الذي  اإلنسان  كروزو(  )روبنسون  رواية 
قذفته  أن  بعد  وحيداً  األدغال  بني  عاش 
اإلعالمية  املاكينة  حّتى صارت  األمواج، 
أداة الرأسمالية العاملية أن تصنّف هذا 
البند  حتت  وتضعه  التفكير  من  النوع 
األفالم  هذه  وأّن  املاورائي  امليتافيزيقي 
والرايات هي حتت بند املغامرات واخليال، 
خيالّية  أنكيدو  شخصية  تكن  فلم 
بل  الرأسمالية،  احلداثة  صّورتها  كما 
هي شخصية قدمية منذ آالف السنني، 
الطبيعة  سرّ  ميتلك  كان  الذي  أنكيدو 
ملؤها  حياةً  يعيش  كان  والذي  وقّوتها، 
احملّبة وعدم التطّلع إلى اجملد واخللود كما 
الذي  قصره  في  جلجامش  يفعل  كان 
أنكيدو حرّاً  الناس، بل كان  يحجبه عن 
جميالً يعيش في البراري، حتّبه احليوانات 
وميتلك من القّوة ما يجعل هذه الطبيعة 
مهابة ال يستطيع من كان أن يدنّسها، 
لكّن مكر جلجامش جعل أنكيدو يهرب 
من الطبيعة األّم إلى أن تصبح قدماها 
ثقيلتان ال يستطيع حملهما، وذلك ألنّه 
الطبيعة  على  دخيل  شيء  على  تعرّف 
الصّماء  احلمقاء  الشهوة  وهو  أال  األّم 
وهرب  الطبيعة،  من جمال  جرّدته  التي 
اإلنسان  بناها  التي  األسوار  إلى  منها 

لتحجزه عن الوطن األّم.

لم يعرف اجملتمع الزراعي معنى السطو 
وقمع  واإلرهاب  واإلبادة  واحلرق  والسلب 
االجتماعي  العقد  كان  حيث  املرأة، 
ولم يكن هناك فائض  املرأة،  بيد  عفويًّا 
يأخذ حسب  فالكّل  له،  وتكديس  إنتاج 
بل  احتكار،  هناك  يكن  ولم  حاجته، 
مع  لكن  للشتاء،  املواد  لبعض  تخزين 
والتصنيفات  والطبقات  املدنية  نشوء 
والتجار  واحلضر  املدينة  مع  جاءت  التي 
ولدت حاالت العنف واإلرهاب، حيث بدأت 
املدن تكبر وتتضخم على حساب القرى، 
طبيعية،  غير  حالة  إلى  وصلت  أن  إلى 
الريف،  على  تقتات  القز  كدودة  وباتت 
فصار هناك فائض للمال، وبدأ االقتصاد 
االقتصاد  كان  حني  في  بالدولة،  يرتبط 
وكالنية،  وعائلية  أسروية  خاصّية 
األهرامات  شيدت  قليلة  سنوات  ففي 
حتى  العمرانية،  واملعجزات  والقصور 
والبروج  السحاب  ناطحات  إلى  وصلت 
املشّيدة، وبات القروّي جائًعا ال سبيل له 
املصانع  في  العمل  حيث  املدينة  سوى 
وراحت  مضٍن،  وعمل  زهيدة  بأجور  وإن 
مفقودًا،  فردوًسا  وصارت  القريّة  أحالم 
أنّها املكان الذي  لقد صّورت اجلنّة على 
العنف  عوالم  من  اإلنسان  فيه  يهرب 
والقّوة والتسّلط، وصارت املدينة مكانًا 
واحلقد  التذمر  فنشأ  والشرور،  للمآثم 
الثروات،  تقسيم  في  الظلم  هذا  على 

وهذه الطبقات الغريبة.

ومضات

صالح الدين مسلم


