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للنشر والتوزيع
نساء مقاطعة الحسكة: استهداف المرأة استهداف مؤسسة روناهي

لإلرادة الحرة لشعوب شمال وشرق سوريا
قمة طهران وأجــــــندة 

المشاركين فيها

نضـــــــــالنا  فيدان حسكة: 
الركيزة األساسية لمقاومة 

صنوف العدوان كلها

زهرات الكاراتيه بالرقة.. لوحة جميلة وحزينة في الوقت نفسه!

تمديد فترة شراء القمـــح 
في شمال وشرق سوريا

اإلدارة المدنّية بمنبج تكشف 
الجماعية..«4  المقبرة  تفاصيل 

تتسارع وتيرة األحداث العاصفة في المنطقة 
والعالم، حيث نشهد تطورات مفصلية تحدث 
بين يوم وآخر على الصعد كافة، السياسة 
واالقتصادية، والعسكرية، وال يزال النزاع 
العسكري في أوكرانيا يلقى بظالله على 
الجوانب االقتصادية، والسياسة العالمية، 
تغيير  إلى  الدول  من  الكثير  سعت  فقد 
خارطة عالقاتها الدولية لتنتقل من ضفة 
إلى أخرى، كما هرولت بعض الدول لتغيير 
قواعد االشتباك في المنطقة، محاولة حجز 
مقعد في قاطرة التطورات العسكرية...«2

يتكرر سيناريو اإلبادة الجماعية، التي يرتكبها المحتل التركي بحق شعوب باشور كردستان بدءًا من مجزرة زاركله، وحتى مجزرة 
برخ بزاخو ليقابل هذه الدموية صمت للحكومتين المعنيتين؛ حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق، ليتساءل الشعب: هل وضعوا 

ستارًا على ظلم الدولة التركية؟!..«3

الكاراتيه،  لعبة  يتدربَن على  الرقة  الزهور في مدينة  بعمر  فتيات 
فقط،  للذكور  يحتكرها  الكثير  مازال  والتي  القتالية  اللعبة  هذه 
ورغم جمالية الصورة بوجود مجموعة تمارس هذه اللعبة، ولكنها 
تعتبر إنجازًا مقياسًا بظروف المنطقة، بينما بنفس الوقت تعتبر تلك 
الصور المنشورة للتدريبات لوحة حزينة بعدم ارتداء كل المتدربات 
اللباس  لباسًا رياضيًا على األقل في المران، وحتى لو لم يكن ذلك 

خاص بلعبة الكاراتيه...«10 

مددت شركة تطوير المجتمع الزراعي في 
مادة  استالم  فترة  سوريا  وشرق  شمال 
القمح من الفالحين إلى الرابع من شهر 
آب، وذلك لإلقبال الكبير من الفالحين لتوريد 
محاصيلهم إلى مراكز اإلدارة الذاتية...«7

عن  الكرملين  أعلن 
زيارة بوتين لطهران 
في/19/ تموز الفائت، 
وبالفعل تمت الزيارة 
حسب الموعد المحدد 

وقد التقى مع أردوغان، وشكلوا مع إبراهيم رئيسي 
في طهران لقاء ثالثياً لضامني مسار األستانة، وعلى 
هامش االجتماع تم عقد لقاءات ثنائية بين األطراف 
الثالث، وتصدر الملف السوري المشهد والجزء األكبر 
تموز  األخير من  الثلث  وبذلك يشهد  النقاش.  من 
عنوان عريض مفاده ”بايدن في السعودية وبوتين 
الحالة مواجهة  تبدو في هذه  وقد  إيران”  في 
على الضفتين، وللمرة األولى منذ زمن يكون للدول 
القوى  لصوت  موازيًا  يكون  ربما  صوت  اإلقليمية 

العظمى في هذه المواجهة...«8

سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  ضد  الشعواء  حربها  في  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
وتستخدم لهذا الهدف أكثر أنواع األسلحة تطورا، وفتكا، كما أنها ال تفرق بين كبير، 
يعلو في  تستهدف كل صوت  انها  بل  وامرأة،  رجل  وبين  وبين شاب، ومسن،  وصغير، 

وجهها طالبا الحرية...«5

بأحواض المطبخ.. بريطانيات يتسلقَن جباًل في إنكلترا

ياسمين.. كفيفة تتحدى اإلعاقة وتتفّوق في الثانوية العامة

قصر ابن وردان بين حقيقة سّطرها التاريخ وخرافة رائحة الورد

البريطانيات  المعلمات  من  مجموعة  قررت 
عاما،  و40   36 بين  أعمارهم  تتراوح 
وحملت  بإنجلترا.  بايك  سكافيل  جبل  تسلق 
المطبخ،  على ظهورهن حوض  البريطانيات 
اعتراضاً على مقولة »المرأة مكانها المطبخ«.
للتخلص  الطريقة  تلك  إلى  المعلمات  ولجأت 
المجتمعات  مختلف  في  النمطية  الصور  من 
وذلك  والمرأة،  الرجل  بين  المساواة  وتحقيق 
ميل«  »ديلي  صحيفة  في  جاء  لما  وفقاً 

البريطانية.

أحواض املطبخ

البريطانيات  المعلمات  من  مجموعة  تسلقت 
وهن إيما وودهول 36 عاًما من كو دورهام، 
والممرضة  عاًما،   40 ويلسون  وإبريل 
بايك،  سكافيل  جبل  عاًما،   40 كالرك  زينة 
مكانها  المرأة  أن  مقولة  على  لالعتراض 

المطبخ.
بايك«  »سكافيل  تسلقن  الالتي  الناشطات 
بإنكلترا، هدفهن من هذه المحاولة أيضاً جمع 
الخاصة   Harbour مؤسسة  لصالح  األموال 

بالعنف المنزلي في شمال شرق البالد.

وقام الثالثي برش األحواض بعبارات كراهية 
تُردد على مسامع  ما  دائماً  النساء والتي  ضد 

الكثيرات هناك، وذلك للمطالبة بالكف عنها.
وتعتبر مؤسسة »هاربور« من المؤسسات التي 
المتضررين  واألفراد  العائالت  لصالح  تعمل 
النساء  مثل  المنزل،  داخل  المعاملة  سوء  من 
الالتي يتعرضن للعنف المنزلي من أزواجهن 

أو آبائهن أو حتى أشقائهن.
العنف ضد المرأة: هو مصطلح يستخدم بشكل 
عام لإلشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكٍل 
ومثله  النساء،  تجاه  استثنائي  بشكل  أو  متعمد 
العنف  من  النوع  هذا  فإن  الكراهية،  كجرائم 
وقد  رئيسي  كدافع  الضحية  جنس  إلى  يستند 

يكون جسمي أو نفسي.
إن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، 
ويُعد أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشاراً 
حوادث  أن  من  الرغم  وعلى  واستمراراً، 
الوقت  تباينت مع مرور  قد  العنف  وشدة هذا 

وحتى اليوم تختلف بين المجتمعات، غالبًا ما 
آلية إلخضاع  أنه  على  العنف  هذا  إلى  يُنظر 
في  أو  عام  بشكٍل  المجتمع  في  سواء  النساء، 
من  العنف  هذا  ينشأ  قد  الشخصية،  العالقات 

شعور باالستحقاق أو التفوق أو كره النساء أو 
المواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعته 

العنيفة، وخاصةً ضد النساء.
وكاالت

لم تقف اإلعاقة حجر عثرة أمام إرادة وطموح 
من  النجار،  سعيد  ياسمين  الطالبة  وإصرار 
التي  غزة،  قطاع  جنوب  خانيونس  مدينة 
منذ  كفيفة  كونها  في  تتمثل  تحديات  واجهت 
الباهر  والنجاح  للتفوق  قادتها  بل  والدتها، 
األدبي  الفرع  في  العامة  الثانوية  امتحان  في 

وحصلت على معدل %90.8.
تفوقي  في  يعود  »الفضل  ياسمين:  وقالت 
إليه من  اللذان قدما لي كل ما أحتاج  لوالداي 
دعم ومساعدة، ولم يبخال بأي مجهود ألتمكن 

من النجاح والتفوق«.
منزلها  صدح  الذي  الوقت  في  وأوضحت 
فقدت  أنها  الفرح،  وأهازيج  زغاريد  بصوت 
البصيرة،  تفقد  لم  لكنها  والدتها  منذ  بصرها 
مؤكدةً أنه رغم معاناتها الشديدة إال أنها تمكنت 
من إتقان وفهم لغة المبصرين، وتفوقت على 

أربعة مدارس لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين 
في منطقتها.

في  العامة  الثانوية  لدراسة  »انتقلت  وتابعت: 
حينها  وواجهت  اآلغا،  الرحمن  عبد  مدرسة 
صعوبة كبيرة جدًا ألسباب متعددة من أبرزها 
عدم االهتمام بطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، 
استفادتي  لعدم  البيت محبطةً  إلى  فكنت أعود 
من الدروس، لكن باإلرادة تمكنت من التغلب 

على كافة الِصعاب«.

طموح وإرصار

الحصول  توقعت  أنها  إلى  ياسمين  وأشارت 
كان  حققته  ما  أن  مبينةً   ،%80 معدل  على 
مفاجأة لها وأن سر النجاح والتفوق الذي حققته 

هو المتابعة واالجتهاد والمثابرة، ألنها سارت 
على قاعدة »لكّلِ مجتهٍد نصيب«، وأن األزمة 
وتحديًا  قويًا  دافعًا  أعطتها  منها  تعاني  التي 

الستكمال مسيرتها التعليمية.
وقالت: »لم يكن إلعاقتي البصرية عائق أمام 
رسالة  موجهةً  مطلقًا«،  وأهدافي  طموحاتي 
لذوي اإلعاقة أن يواجهوا هذا العجز وأال يكون 

هناك عائق أمام تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
وتابعت: »أقول للمجتمعات أن الكفيف وذوي 
هو  بل  القدرة  معاق  ليس  عام  بشكٍل  اإلعاقة 
معاق اإلرادة، ونحن نملك اإلرادة بحمد هللا، 
ولذلك نحن لسنا ذوي إعاقة وسنبقى مستمرين 
كل  نري  حتى  تفّوق  إلى  تفّوق  من  وسنظل 
الخير  وسننشر  سنعّمرها  أننا  المجتمعات 

فيها«.

إرادة صلبة

من جانبه، أكد والدها سعيد النجار أن اإلرادة 
كل  من  أقوى  كانت  ياسمين  بها  تتمتع  التي 
المنزل،  إلى  تعود  »كانت  قائالً:  الصعاب، 
عبر  فتدرس  تتفوق،  أن  أجل  من  وتكافح 
وحققت  التخصصات،  كل  اآللي  الحاسوب 

النجاح«.
الصغيرة  غرفتها  داخل  »كانت  وأضاف: 
وعلى مكتب دراستها تجلس وتكتب دروسها 
مدرستها،  في  تلقتها  التي  المواد  وتلخيصات 
عالية  همة  في  والدتها،  عليها  تُمليها  أن  بعد 
على  وتتعالى  إعاقتها  تتحدى  قوية  وعزيمة 

صعوباتها من أجل التفّوق والنجاح«.
ياسمين  فقدت  والدتها  »منذ  النجار:  وتابع 

كفيفة  حياتها  سنوات  طوال  وعاشت  بصرها 
عاجزة عن الرؤية، ولكنها ليست عاجزة عن 
اإلرادة والتحدي واإلصرار، ال ترى األشياء 
قمة  ببصيرتها  تُبصر  ولكنها  حولها؛  من 
التفّوق واألهداف العالية التي تصبو للوصول 

إليها في حياتها«.
وكاالت

منبسطة  فوجدتها  الصحراء  »تطلعت صوب 
التي  البساتين  حتى  ميل   1500 نحو  تمتد 
تحيط بدمشق، وهبت نسمة صحراوية حولي 
سوريا  في  المهجور  القصر  ذلك  لي  فتراءى 
أن  يعتقدون  العرب  كان  لورنس.  زاره  الذي 
أميراً بناه ليكون القصر الصحراوي لمملكته، 

وزعموا أن طينه معجون بعصير الزهر«.
العربية«  »الرمال  كتاب  من  االقتباس  هذا 
للرحالة البريطاني ويلفريد ثيسيغر يقدم مدخالً 
وردان،  ابن  بقصر  المحيطة  لألجواء  حسياً 
تجربة  خوض  على  كلها  الحواس  ويحرض 
المنطقة  إذ يروى على لسان أهل  الصحراء، 
قصة شعبية متوارثة تتحدث عن رؤيا راودت 

أحد الملوك عن نهاية حياة ابنه الوحيد بلدغة 
حكمائه  استشارة  بعد  الملك  ليقوم  عقرب، 
المشوي،  اآلجر  من  القصر  ببناء  ووزرائه 
بعد جبل طينته بماء الورد المخلوط بالمسك، 
طرد  على  المادة  هذه  بقدرة  منه  اعتقاداً 
مازالت  طيبة  رائحة  أن  ويروى  العقارب، 
تفوح من المكان في فصل الشتاء وعند هطول 

األمطار.

حصن دفاعي

ويقترب بناؤه كثيراً من طرز المباني الملوكية 
اإلمبراطور  عهد  في  القسطنطينية  في 
البيزنطي يوستنيانوس )جستنيان األول( الذي 
إيزيدور  اليوناني  المعمار  كلف  أنه  يرجح 
من  واحداً  القصر  هذا  وكان  ببنائها،  ميليتس 
كجزء  اإلمبراطور  بناها  التي  الحصون 
اإلمبراطورية  مكانة  الستعادة  محاولته  من 
حصون  ببناء  فأمر  كبرى،  كقوة  الرومانية 
حدودية للدفاع عن إمبراطوريته، فكان قصر 
ابن وردان جزءاً من خط دفاعي مع الرصافة 

وحلبية ضد اإلمبراطورية الساسانية.
ولم يرد ذكر القصر في أي من المراجع القديمة 
مثل معجم ياقوت الحموي وغيره، ولكن ورد 
أول وصف للقصر في المجلة األثرية الكتابية 
األلمانية المطبوعة في النمسا عام 1884 على 
موردتمان،  جوهان  األلماني  المستشرق  يد 
بنشر صوره  السياح  من  مجموعة  بعده  لتبدأ 
وأوصافه، ثم جاء الوصف الواسع المستوفي 
منشورات  في  وغيرها  وتصاوير  نقوش  مع 
عام  برنستون  جامعة  في  األميركية  البعثة 

.1920

دير األقواس

ُسّمَي  دير  عن  عبارة  قديماً  القصر  وكان 
ل إلى قصر في العهد  »دير األقواس«، ثم حّوِ
العثماني، وتشكل جدرانه الخارجية صفوفاً من 
األحجار المتباينة األلوان على طريقة األبلق، 
األحجار  من  مداميك  ثالثة  تتناوب  بحيث 
ألواح  من  صفوف  مجموعة  تعلوها  السوداء 
والمدعمة  للصفرة  الضاربة  الكبيرة  اآلجر 

الميزة  جانب  إلى  البناء  أكسبت  قوي،  بمالط 
الجمالية صالبة وجودة.

األحجار  من  فبنيت  الداخلية  جدرانه  أما 
الرخامية،  باألعمدة  وزينت  البيضاء  الجيرية 
من  بعضها  المبنية  أقواسه  كثرة  وتميزه 
الحجارة البازلتية وبعضها اآلخر من القرميد، 
إذ جلب البازلت من مناطق بعيدة في الشمال 
قد  الرخامية  األعمدة  أن  ويعتقد  الجنوب،  أو 

أُحضرت من أفاميا.

باب يدخلُه كل األبرار

القصر  غرب  أطاللها  فتتوضع  الكنيسة  أما 
مباشرةً، ويستقبلنا على باب مدخلها الجنوبي 
بنائها،  البازلت منقوش عليه تاريخ  عتب من 
وعلى المدخل اآلخر عبارة »هذا الباب صنعه 
هللا يدخله كل األبرار«، وعليه عدد كبير من 

الرموز والخطوط ذات الدالالت الدينية.
على  يحتوي  وكان  مربع  شكل  على  وبُنَي 
وتعلوها  جانبين،  وممرين  مركزي  صحن 
قبة كبيرة تتركز فوق قناطر تستند إلى دعائم 

القبة  بناء  تقنيات  على  مثاالً  وتقدم  ضخمة 
اليوم  منها  يتبَق  لم  لكن  الباكرة،  البيزنطية 
الكنيسة  صحن  وجاء  متهدمة،  أجزاء  سوى 
بشكٍل متطاول ينتهي بحنية مدورة، وكان ثمة 

صحون تالية تمتد في كل جانب.
وللكنيسة رواق علوي ذو ثالث قناطر يشرف 
على داخلها، وال تزال جدران طابقها السفلي 
القبة  نصف  من  وقسم  العلوي  والرواق 
بينها  تشابه  ويظهر  ماثلة،  الكبرى  وقنطرتها 
وبين القصر من الناحية المعمارية ولكن بشكٍل 
مصغر أكثر، وتشبه الكنيسة العديد من األبنية 
التي بنيت في الفترة ذاتها بعهد يوستنيانوس، 
مثل كنيسة آية صوفيا في القسطنطينية وكنيسة 

سان فيتال في إيطاليا.
أما الثكنة فتقع جنوب شرقي القصر والكنيسة، 
وكان لها سوران بينهما غرف ذات قبب وفي 
ذو  عاٍل  بناء  وسطه  في  رحب  فناء  داخلها 
طابقين وقبب عدة، لم يتبَق منها سوى أجزائها 
العلوية وباب مدخلها الكبير في الشمال وبعض 

األجزاء المتفرقة.
وكاالت

من مجزرة زاركله إلى برخ.... إراقـــــة 
دماء األبرياء خزي على جبين المعنـيين
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روناهي/ الدرباسية - تتسارع وتيرة األحداث العاصفة في المنطقة والعالم، حيث نشهد تطورات مفصلية تحدث بين يوم وآخر على الصعد كافة، السياسة واالقتصادية، 
والعسكرية، وال يزال النزاع العسكري في أوكرانيا يلقى بظالله على الجوانب االقتصادية، والسياسة العالمية، فقد سعت الكثير من الدول إلى تغيير خارطة عالقاتها 

الدولية لتنتقل من ضفة إلى أخرى، كما هرولت بعض الدول لتغيير قواعد االشتباك في المنطقة، محاولة حجز مقعد في قاطرة التطورات العسكرية.

فيدان حسكة: نضالنا الركيزة األساسية لمقاومة صنوف 
العدوان كلها

سلسبيل حسونة تبتكر صنع المعادن بأشكال متعددة ومميزة

شعوب  على  تفرض  الذكر،  آنفة  المتغيرات 
نفسها  حماية  شأنها  من  تدابير  اتخاذ  المنطقة 
في وجه المخاطر المحدقة بها، والتي تستغل 
العاصفة الدولية للقضاء على الشعوب التواقة 

للحرية.
وكذلك  وغيرها،  التطورات،  هذه  ولمناقشة 
التي يمكن أن تخلفها  التأثيرات،  للحديث عن 
فيدان  مع  صحيفتنا  التقت  مناطقنا،  على 
حسكة، اإلدارية في مجلس مقاطعة الحسكة، 
يجري  ما  فهم  نستطيع  »لكي  قالت:  حيث 
اليوم، علينا أن نلقي نظرة على التاريخ، وال 
هذه  ونضاالته،  الكردي  شعبنا  تاريخ  سيما 
النضاالت، التي تعود إلى قرابة النصف قرن، 
باهظة؛  أثماناً  الكردي  الشعب  خاللها  دفع 
ليُعّرف العالم بحقيقته كشعب، النضاالت التي 
نتحدث عنها، خاضها بالدرجة األولى مؤسسو 
رأسهم  وعلى  الكردستانية،  التحرر  حركة 

القائد عبد هللا أوجالن«.
الماضي،  القرن  سبعينات  »في  وأضافت: 
بدأ  مستعمرة«  »كردستان  شعار  وتحت 
نتيجة  انطلق  والذي  األوائل،  رفاقنا  نضال 
هللا  عبد  القائد  طرحها  التي  التساؤالت، 
األولى،  بالدرجة  تمحورت  والتي  أوجالن، 

حول سبب ما يتعرض له الشعب الكردي من 
ظلم واضطهاد، كذلك عدم قدرة الكردي العيش 
بهويته الكردية، وعلى أرضه التاريخية، هذه 
التساؤالت دفعت بالقائد إلى التعمق فكرياً في 
الواقع، الذي يعيشه الشعب الكردي، ونتيجة هذا 
التعمق، وضع القائد أبجدية علم تحرر الشعب 
الكردي، والذي تمثل بفكر األمة الديمقراطية، 
يكسب  وما  الشعوب.  أخوة  أساس  القائم على 
فكر القائد أوجالن فرادة، أنه موجه للشعوب 
المستضعفة كافة، التي تهدف للخالص، وغير 
إنه  أي  واحد،  أو شعب  قومية،  في  محصور 
بعيد كل البعد عن التعصب القومي، الذي كان 

طاغياً على المنطقة تاريخياً«.
بأشكال  بالقول: »نضاالنا تجلى  تابعت  فيدان 
عج  حيث  آمد،  سجن  مقاومة  أهمها  عديدة، 
الذين اعتقلتهم دولة  بالمناضلين،  السجن  ذلك 
صوت  إسكات  محاولة  التركية  االحتالل 
بأن  القول  نستطيع  لذلك  الصاخب،  الحرية 
األساسية  الركيزة  األوائل  رفاقنا  نضال 
حتى  نقاوم  نزال  وال  عشناها  التي  للمقاومة 

يومنا هذا«.

الرصاع بني معسكرين

المراحل  »في  بالقول:  زادت  حسكة  فيدان 
النضال  هذا  نخوض  كنا  نضالنا،  من  األولى 
في آتون حرب بارة، كانت مستعرة في حينه، 
معسكرين  بين  رحاها  تدور  كانت  والتي 
عالميين، األولى هو المعسكر اإلمبريالي بقيادة 
الواليات المتحدة األمريكية، والمعسكر الثاني 
باالتحاد  المتمثل  االشتراكي  المعسكر  كان 
السوفييتي آنذاك، هذه الحرب الباردة فرضت 
علينا التخندق مع إحدى القوتين؛ وألننا حركة 
ثورية مولودة من رحم شعب مستضعف، فقد 
االشتراكي،  المعسكر  مع  حينه  في  اصطفينا 
من  الشعوب  تحرر  إلى  يهدف  كان  الذي 
أن  أي  والحديث،  القديم  االستعمار  أشكال 
التحرر الكردستانية قامت على أساس  حركة 
ثوري، وبنت تنظيمها على الفكر األممي، وقد 
اخترناها إيديولوجية لنا، وانطلقنا منها، وعلى 
العمال  حزب  لصفوف  انضم  األساس  هذا 
الكردستانية،  التحرر  وحركة  الكردستاني، 
العديد من المناضلين غير الكرد، ومناضلون 

ال ينتمون إلى الشرق األوسط«.

نضالنا بني املايض والحارض

فيدان حسكة استكملت حديثها بالقول: »اعتمدنا 
الذاتية، ولم نعتمد يوماً  البداية على قوانا  منذ 
استمر حتى  األمر  وهذا  دولية،  قوة  أي  على 
وشرق  شمال  شعوب  تعيشه  فما  هذا،  يومنا 
نضال،  من  تخوضه  وما  األيام،  هذه  سوريا 
ذاتها، وعلى  األولى على  بالدرجة  فيه  تعتمد 
تحقيق  إلى  وصلنا  لذلك  العسكرية؛  قواتها 
قواتنا  بفضل  واستطعنا  المكتسبات،  هذه  كل 

العالم  أنظار  ولفتنا  صوتنا،  العالم  نُسمع  أن 
أجمع، كما أننا وبفضل فكر وفلسفة القائد عبد 
أجل  من  النضال  كيفية  تعلمنا  أوجالن،  هللا 
كل  اليوم  نرى  لذلك  حقوقنا؛  على  الحصول 
هذا الهجوم على شعوب شمال وشرق سوريا، 
وال سيما من قبل دولة االحتالل التركي، التي 
تخشى صوت الحرية للشعوب، فنراها تسعى 

دائماً إلى وأد صوت هذه الشعوب«.
واستكملت: »الهجمات التي يتعرض لها شعبنا 
اليوم ليست بجديدة، بل أن شعبنا يتعرض على 
إلى  الساعية  والمؤامرات  للهجمات،  الدوام 
إسكات صوته، لذلك فإننا تعودنا على التعامل 
مع أعدائنا، ولم يعد من الممكن هزيمتنا؛ ألننا 
يشمل  انقطاع  دون  متواصالً  نضاالً  نخوض 
كافة أجزاء كردستان، إضافة إلى أن نضالنا 
السجون  داخل  كافة،  الجبهات  على  متزامن 

وهذه  وخارجه،  الوطن  داخل  وخارجها، 
في  قوة  تكسبنا  التي  هي  النضالية،  السياسة 

وجه األعداء«.
»لسنا  بالقول:  حديثها  اختتمت  حسكة  فيدان 
به  نتأثر  فإننا  بالعالم،  يجري  عما  بعيدين 
على  بناء  استراتيجيتنا  نبني  أننا  كما  كثيراً، 
المتمثل  عدونا  وكذلك  العالمية،  التطورات 
بدولة االحتالل التركي، فأنه يسعى دائماً إلى 
لتوسيع  الناشئ،  الدولي  الوضع  االستفادة من 
رقعته االستعمارية، وتسانده في ذلك كل دول 
حلف الناتو، لذلك فإننا ال نقاوم دولة واحدة، بل 
بالكامل، بناء عليه،  نقاوم حلفاً عسكرياً دولياً 
فإن مقاومتنا ستتصاعد يوماً بعد يوم، مع كل 
النضال  وهذا  العدو،  لعدوانية  جديد  تصعيد 

يكون كفيالً في إحباط مخططات العدو«.

تصنع الفلسطينية سلسبيل حسونة مجسمات 
متعددة  بأشكال  يدوية  ومشغوالت  معدنية، 

ومميزة، تحارب بها شبح البطالة والفقر.
القدرة  وعدم  االقتصادي،  الوضع  سوء 
على تسديد الرسوم الجامعية للحصول على 
يجعل سلسبيل حسونة  لم  التعليمية،  الشهادة 
لها  يلتفت  أن  تنتظر  األيدي،  مكتوفة  تقف 
إلى  الظالم  بقعة  من  بل خرجت  اآلخرون، 
اإلبداع،  من  آخر  عالماً  لتلقى  األمل؛  حي 

غير الذي درسته.
سلسبيل  التمريض  كلية  خريجة  تستطع  لم 
حسونة )23( عاماً، الحصول على شهادتها 
المادية  األوضاع  سوء  نتيجة  الجامعية؛ 
على  حصولي  »عدم  قالت:  كما  األسرية 

في  فرصة عمل  إضاعة  في  تسبب  الشهادة 
مجال دراستي بالتمريض، نظراً ألن سياسة 
التوظيف في البالد تعتمد على تقديم الشهادة 

الجامعية«.
اليأس على  أنه: »بعد أن سيطر  وأوضحت 
طريقي اضطررت لتغيير المطاف، واقتناء 
سوق  في  التواجد  من  تمكنني  جديدة  مهارة 
العمل، فعندما أعلن االتحاد العام للصناعات 
في  بالتسجيل  بادرت  تدريبية  دورات  عن 
دورة صنع المعادن بأشكاٍل متعددة، وال شك 
أنني أبدعت، وتمكنت من صناعة العديد من 
اليدوية، ومن هنا  المجسمات، والمشغوالت 

بدأت افتتاح مشروعي الخاص«.
مشروعها  افتتاح  تم  أنه  إلى،  وأشارت 

الخاص منذ شهر ونصف، وأنشأت صفحات 
اسم  تحت  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
إعجاب  القت  أن  بعد  ستور«،  »سلسبيل 
مشغوالت  من  تصنعه  بما  كبير  جمهور 

يدوية، ومجسمات معدنية مبهرة.

عراقيل وتحديات

حال  كبيراً  مجهود  تبذل  أنها  على  وأكدت 
تقوم  حيث  المعدنية،  القوالب  صناعتها 
صندوق  على  المطلوب  المعدن  بوضع 
بالشكل  عليه  النقش  مرحلة  ثم  ومن  النشر، 
المراد، وصوالً لمرحلة برده وتلميعه، حتى 
رائعاً  إقباالً  »القيت  وبيعه:  عرضه  يمكن 
خارطة  نقش  على  الزبائن  قبل  من  وكبيراً 
فلسطين، وتوثيق المناسبات على المجسمات 
أواصل  جعلني  الذي  األمر،  ذلك  المعدنية، 

العمل دون كلل، أو ملل«.
أفراد  »معظم  حسونة:  سلسبيل  وأضافت 
عائلتي، يعملون في مجال التطريز، وصناعة 
حفزني  ما  أعوام؛  منذ  اليدوية  المشغوالت 
التدريبية، التي أعلن  على االلتحاق بالدورة 

عنها االتحاد العام للصناعات«، مشيرةً إلى 
أن والدتها تحترف صناعة التطريز التراثي 
وحياكته، حيث يعرضا مشغوالتهن سوياً في 

المعرض نفسه.
تحديات،  عدة  واجهت  أنها  إلى  ولفتت 
انقطاع  ضمنها  من  عملها  أثناء  وعراقيل 
التيار الكهربائي لساعات طويلة؛ ما يجعلها 
وقت  في  الطلبيات  لتنفيذ  أحياناً  تضطر 
متأخر من الليل تزامناً مع موعد الكهرباء، 
المعدات  بعض  توفر  »عدم  إلى:  باإلضافة 
بالمشروع  والخاصة  الرئيسية،  واآلالت 
سعرها،  الرتفاع  نظراً  غزة،  قطاع  داخل 
ومحدودية تواجدها نتيجة استمرار الحصار 
ما  حسب  االحتالل«،  قبل  من  المتواصل 

أوضحته.
ووقفت  دعمتها  عائلتها  أن  إلى  وأشارت 
بجانبها لمواصلة عملها وتطويره، موضحةً 
أن والدتها حاولت جمع بعض المال لتشتري 
حتى  بالمشروع،  خاصاً  أساسياً  جهازاً  لها 

تستطيع مواصلة العمل بشكل أفضل.
ال تزال سلسبيل حسونة مستمرة في تطوير 
تستطيع  حتى  دخلها؛  وتحسين  عملها، 
تحصيل الرسوم الجامعية، وتقتني شهادتها، 
المعارض  في  للمشاركة  جاهدة  وتسعى 
بعملها،  تتوسع  حتى  والدولية،  المحلية 

ويصبح لها نقاط بيع في أماكن مختلفة.
وكالة أنباء المرأة

شرب الماء مع األكل.. هل مضر بالصحة؟

دراسة حديثة: البوتاسيوم جيد للصحة ويعالج تأثير الملح ومفيد 
للنساء أكثر 

هل يمكن لألطفال في سن السادسة أن ُيصابوا بـ)القاتل الصامت(؟بحث يكشف عن سبب آخر للخرف!

ال بد أنك سمعت بالنصيحة القائلة بعدم شرب 
ألنه  بقليل،  األكل  قبل  أو  األكل،  أثناء  الماء 

مضر بعملية الهضم، فهل هذا صحيح؟
ـ من أين أتت نصيحة عدم شرب الماء أثناء 

تناول الطعام؟
النظرية وراء هذا االدعاء هي أن شرب الماء 
قبل فترة وجيزة أو أثناء تناول الطعام يخفف 
من عصارة الجهاز الهضمي، ويزعم أن هذا 
بدوره يتعارض مع الهضم السليم للغذاء، مما 
المفترض  من  المغذيات.  امتصاص  يضعف 
يتركك  مما  المعدة،  إفراغ  يبطئ  أنه  أيضاً 

منتفخاً بشكٍل غير مريح. 
العصارة  من  األكل  مع  الماء  يخفف  هل  ـ 

الهضمية؟
من  يخفف  أن  شأنه  من  الماء  أن  فكرة  ال، 
العصارات الهضمية في المعدة غير صحيحة، 
حيث يتم امتصاص الماء في المعدة، وبسرعة 
إلى حد ما، عادةً في غضون 20 دقيقة تقريباً، 
هذا يعني أن أي تخفيف محتمل سيكون عابراً.
إنزيمات  نشاط  األكل  مع  الماء  يعيق  هل  ـ 

الهضم؟
ال، فاإلنزيمات تلتصق بجزيئات الطعام بغض 

النظر عن وجود الماء.
أحماض  على  األكل  مع  الماء  يؤثر  هل  ـ 

المعدة؟
ال، فإن الماء لن يؤثر على حموضة المعدة، في 
حين أن أي شيء تستهلكه )طعاماً أو شراباً( 
سيجعل المعدة أقل حمضية مؤقتاً، إذ تستجيب 
التي  األحماض  من  الكثير  إنتاج  طريق  عن 

تحتاجها لهضم تلك الوجبة.
ـ هل يُبطئ الماء مع األكل حركة الطعام من 

المعدة إلى األمعاء؟
ال، إن االعتقاد بأن الماء يبطئ وتيرة خروج 
الطعام من المعدة إلى األمعاء الدقيقة يتعارض 
مع العلم، حيث أن شرب الماء مع الوجبة ال 
يؤثر على معدل إفراغ المعدة، كما أن معدتك 
مثل  للشرب  الصالحة  الوجبة  بين  تفرق  ال 
تناولها  يتم  التي  المكونات  ونفس  العصائر 
كاملة مع السوائل التي تشرب بجانب الوجبة، 
وكالهما  جبن،  شطيرة  مع  عصير  مثل 

يستغرق نفس الوقت للهضم.
ـ هل يسبب شرب الماء مع األكل النفخة؟

ال يوجد بحث يظهر أن شرب الماء أثناء تناول 
الطعام مضر، وقالت إنه يمكن في الواقع أن 

أن  كما  الهضم،  في  ويساعد  االنتفاخ  يمنع 
األكل  عملية  إبطاء  على  يساعد  الماء  شرب 
وخلق عملية هضم أكثر سالسة، كما أن تناول 
رشفات من السوائل أثناء تناول الطعام يمكن 
اإلفراط  عدم  في  األشخاص  أيضاً  يساعد  أن 

في تناول الطعام.
ـ هل شرب السوائل يسبب مشاكل في الجهاز 

الهضمي؟
يقدم شرب كمية كافية من السوائل يومياً العديد 
من الفوائد، وتساعد السوائل على تكسير قطع 
االنزالق  عليها  يسهل  مما  الكبيرة،  الطعام 
تساعد  أنها  كما  معدتك،  وإلى  المريء  إلى 
في تحريك الطعام بسالسة، مما يمنع االنتفاخ 

واإلمساك.

إلى  الماء،  معدتك  تفرز  ذلك،  على  عالوةً 
الهاضمة،  واإلنزيمات  المعدة  حمض  جانب 
لتعزيز  ضروري  الماء  وهذا  الهضم،  أثناء 

الوظيفة المناسبة لهذه اإلنزيمات.
على  األكل  مع  الماء  شرب  يؤثر  هل  ـ 

امتصاص المغذيات؟
يساعد شرب الماء أثناء الوجبة أو بعدها على 
تكسير الطعام وهضمه حتى يتمكن جسمك من 

امتصاص العناصر الغذائية.

فائدة أخرى للامء

الماء يجعل البراز أكثر ليونة، مما يساعد على 
منع اإلمساك، ولذلك اختر الماء إن أمكن بدالً 

من المشروبات المليئة بالسكر.
في الخالصة، على عكس النصيحة فإن شرب 
الماء أثناء الوجبات يمكن أن يساعد في الواقع 
على الهضم، وال سيما أثناء مرحلتي المضغ 
والبلع، حيث يمكن أن يساعد في تليين الطعام 
بشكل  الترطيب  أن  كما  المريء،  إلى  ونقله 
عام يساعد على إبقاء البراز لينا ويتحرك عبر 

األمعاء.

كشفت دراسة حديثة أن تناول األطعمة الغنية 
بفوائد  اإلنسان  صحة  على  يعود  بالبوتاسيوم 
مذهلة، كما تطرقت إلى أطعمة معينة تحتوي 

عليه.
األشخاص  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
غنية  أطعمة  بانتظام  يتناولون  الذين  البالغين 
بالبوتاسيوم هم أقل عرضة لإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
وأشارت الدراسة إلى أن األطعمة التي تحتوي 
كاألفوكادو  البوتاسيوم،  من  عالية  نسبة  على 
تأثير  تخفيف  يمكنها  والسلمون،  والموز 
االستهالك الكثير للملح ومن ثم خفض ضغط 
الدم، وأضافت أن تناول األطعمة ذات النسب 

أكبر  صحية  فوائد  له  البوتاسيوم  من  العالية 
لدى النساء بالمقارنة مع الرجال.

تناولن  الالتي  النساء  أن  الدراسة  ووجدت 
عرضة  أقل  البوتاسيوم  من  كمية  أعلى 
مقابل   ،%11 بنسبة  القلب  بأمراض  لإلصابة 

7% للرجال.

ضغط الدم

ألفاً  النتائج على دراسة شملت 11  واعتمدت 
و267 رجاًل و13 ألفاً و696 امرأة، أعمارهم 
بين 40 و79 عاًما، في المملكة المتحدة، حيث 
أكملوا جميعا استبيانًا عن نمط الحياة، وقيس 

ضغط دمهم وجمعت منهم عينات بول، وحلل 
الخبراء العالقة بين تناول البوتاسيوم وضغط 

الدم.
كما تشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد في 
النساء تستفيد  القلب، لكن  الحفاظ على صحة 
منه أكثر من الرجال، حيث من المعروف أن 
الملح يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر 

اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وركزت النصائح الصحية على الحد من تناول 
عندما  ذلك  تحقيق  الصعب  من  ولكن  الملح، 

تشمل وجباتنا الغذائية األطعمة المصنعة.
الغذائي  البوتاسيوم  بين  ربطت  دراستنا 

النساء..  لدى  الكبرى  الصحية  والمكاسب 
القلب  لحماية  أخرى  طرق  له  البوتاسيوم 
باإلضافة إلى زيادة إفراز الصوديوم. لذا فإن 
على  تحتوي  التي  األطعمة  من  مزيد  تناول 
أكثر  لقلب  يكون وصفة  أن  يمكن  البوتاسيوم 

صحة.
تناول  البوتاسيوم  لزيادة  السهلة  الطرق  ومن 
خمس حصص من الفاكهة والخضراوات كل 
البقول  مثل  األخرى  األطعمة  أن  كما  يوم، 
والحليب  والبذور  والمكسرات  واألسماك 
تحتوي أيضاً على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يوصف تلوث الهواء بأنه سبب محتمل للخرف 
العام لدى كبار السن. من  والتدهور المعرفي 
تراجع  في  الهواء  تلوث  يساهم  أن  المحتمل 
القدرة العقلية والخرف لدى كبار السن، حيث 
هي  ذلك  لحدوث  احتماالً  األكثر  الطريقة  أن 
المعروف أن  الدموية، فمن  الدورة  من خالل 
ملوثات الهواء، وخاصةً الجزيئات الصغيرة، 
الدموية،  القلب واألوعية  يمكن أن تؤثر على 

بما في ذلك الدماغ.
إن الدليل الذي يربط التعرض لملوثات الهواء 
خالل  أقوى  أصبح  الدماغ  على  بالتأثيرات 
الماضية،  عاماً  العشرين  إلى  عشر  الخمسة 
ومن بين اآلليات المحتملة إلحداث تأثير سلبي 
على نشاط الدماغ )انتقال الجزيئات الصغيرة 
من الرئة إلى مجرى الدم وبالتالي إلى الدماغ(.
الخاليا  أيضاً  يحفز  قد  الهواء  تلوث  أن  كما 
الضرر  تلحق  قد  التي  الدماغ  في  المناعية 

بالخاليا العصبية، على الرغم من أنه من غير 
الواضح ما إذا كان عامالً مهماً في مستويات 

التلوث الحالية في المملكة المتحدة.
الخرف  بين  صلة  هناك  نفسه،  الوقت  وفي 

وتلوث الهواء.
من  يزيد  الهواء  تلوث  أن  على  دليالً  وهناك 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 
الدموية، بما في ذلك أمراض األوعية الدموية 
تأثيراً  لها  أن  المعروف  من  والتي  الدماغية، 

سلبياً على القدرات العقلية.
يعاني أكثر من 850 ألف شخص في بريطانيا 
من الخرف، ويعتبر كبار السن الفئة السكانية 
األكثر تعرضاً.  ويُعتقد أن واحداً من كل 14 
فوق سن 65 عاماً مصاب بالخرف،  شخصاً 
وتؤثر الحالة على واحد من كل ستة أشخاص 

فوق سن 80.

صحية  عواقب  الخامل  الحياة  لنمط  يكون  ال 
سلبية على البالغين فقط، بل إن األطفال، من 
نمط  جراء  أيضاً،  معرضون  السادسة،  سن 
ضغط  بارتفاع  اإلصابة  لخطر  هذا،  الحياة 

الدم. 
وقتاً  األطفال  من  السابقة  األجيال  وأمضت 
أو  الشوارع  في  اللعب  في  بكثير  أطول 
طويل  وقت  قبل  أصدقائهم،  مع  المتنزهات 
التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  ظهور  من 
غيّرت األولويات وفرضت نمط حياة مستقر.

الوزن  زيادة  من  يعانون  الذين  األطفال  إن 
يقضون الكثير من الوقت وهم مستلقون على 
في  يقضونه  الذي  بالوقت  مقارنةً  األريكة، 

اللعب بالحديقة.
ما  غالباً  السمنة  ألن  المسؤولون،  هم  فاآلباء 
تكون متوارثة في العائالت. ويتسبب الخمول، 
وتناول الكثير من األطعمة السكرية والمالحة 
ارتفاع  من  حاالت  تسع  في  الزائد  والوزن 

ضغط الدم لدى األطفال والمراهقين.
وتشمل التوصيات الغذائية لعالج الحالة زيادة 
الطازجة  والخضروات  الفاكهة  استهالك 
وتقليل  األخرى،  باأللياف  الغنية  واألطعمة 
والدهون  الغازية  المشروبات  وتجنب  الملح 
فائقة  األطعمة  في  تتواجد  والتي  المشبعة، 
المعالجة مثل البرغر والبيتزا وشرائح الدجاج 

والوجبات الجاهزة.
ويجب أن يمارس الصغار ما ال يقل عن ساعة 
كل  الشديدة  إلى  المعتدلة  التمارين  من  واحدة 
أو  الدراجات  ركوب  أو  الركض  مثل  يوم 
في  ساعتين  من  أكثر  يقضوا  وأال  السباحة، 

اليوم في النمط المستقر.
الوقت  مقدار  مراقبة  اآلباء  على  يجب  لذا 
الذي يقضيه أطفالهم في مشاهدة التلفزيون أو 
استخدام الهواتف الذكية واقتراح بدائل نشطة.
والنظام  للوزن  واقعية  أهداف  وضع  ويجب 
على  تركز  التي  البدني  والنشاط  الغذائي 
من  قدر  أقصى  إلى  تحتاج  التي  الجوانب 

التحسين.
األطفال  لدى  الدم  ضغط  وارتفاع  السمنة  إن 
حيث  تشكل خطراً صحياً،  تدريجياً  أصبحت 
بالنوبات  اإلصابة  إمكانية  من  تزيد  أن  يمكن 
القلبية والسكتات الدماغية في وقت الحق من 
عن  الدم  إمدادات  قطع  إلى  يؤدي  ما  الحياة، 

األعضاء الرئيسية.
الطفولة  مرحلة  في  الدم  ضغط  ارتفاع  فإن 
أصبح أكثر شيوعاً وأن هذا الجزء من الزيادة 
في  السمنة  وخاصةً  بالسمنة،  تفسيره  يمكن 
منطقة البطن، حيث أن أقل من 2% من األطفال 
ذوي الوزن الطبيعي يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم، مقارنةً بـ 5% من األطفال الذين يعانون 
الذين  األطفال  من  و%15  الوزن  زيادة  من 

يعانون من السمنة المفرطة.
وارتفاع ضغط الدم في مرحلة الطفولة يُشكل 
مصدر قلق كبير ألنه يرتبط باستمرار بارتفاع 
الدموية  واألوعية  القلب  ومشاكل  الدم  ضغط 

األخرى خالل مرحلة البلوغ.
الدم  ضغط  الرتفاع  المبكر  التشخيص  ويعد 
أمراً بالغ األهمية حتى يمكن إدارته من خالل 

نمط الحياة واألدوية إذا لزم األمر.

الرعاية  أماكن  في  الفحص  إجراء  يجب  لذا 
عن  النظر  بغض  األقل،  على  سنوياً  األولية 
األعراض، وهذا ألن ارتفاع ضغط الدم عند 
األطفال، كما هو الحال في البالغين، عادةً ما 

يكون دون أعراض.
)القاتل  باسم  الدم  ضغط  ارتفاع  ويُعرف 
الدم  قياسات ضغط  تشير  الصامت(، وعندما 
الطبي  التاريخ  فإن  الدم،  ضغط  ارتفاع  إلى 
األسباب  لتحديد  ضروريان  البدني  والفحص 
يمكن  التي  السلوكيات  وتحديد  المحتملة 

تعديلها.
العائلي الرتفاع  التاريخ  المعلومات  وتتضمن 
ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية 
وتفاصيل  الحمل،  وسن  الوالدة  عند  والوزن 
الملح  وتناول  التدخين  مثل  الحياة،  نمط  عن 
واستهالك الكحول وممارسة الرياضة البدنية 
وأنشطة أوقات الفراغ، واألعراض المحتملة 
والدوار  األنف  ونزيف  الصداع  ذلك  في  بما 
المنخفض  المدرسي  واألداء  البصر  وضعف 
الصدر  وألم  التنفس  االنتباه وضيق  وصعوبة 

والخفقان واإلغماء.
وفي المراحل المبكرة، يجب أن يركز عالج 
تغيير  على  األطفال  لدى  الدم  ضغط  ارتفاع 
تكون  أن  يُحتمل  التي  الحياة  نمط  عادات 
الوجبات  وتناول  النشاط  عدم  مثل  ضارة، 

السريعة.
فيجب  الدم،  أهداف ضغط  تحقيق  يتم  لم  وإذا 
إذا كان  الجرعة،  إدخال دواء واحد منخفض 
أحد األدوية غير فعال، فقد تكون هناك حاجة 

لجرعات صغيرة من دواءين.
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قامشلو/ بيريفان خليل ـ يتكرر سيناريو اإلبادة الجماعية، التي يرتكبها المحتل التركي 
ليقابل  بزاخو  برخ  زاركله، وحتى مجزرة  باشور كردستان بدءاً من مجزرة  بحق شعوب 
هذه الدموية صمت للحكومتين المعنيتين؛ حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق، 

ليتساءل الشعب: هل وضعوا ستاراً على ظلم الدولة التركية؟!

زهرات الكاراتيه بالرقة.. لوحة جميلة وحزينة في 
الوقت نفسه!

ما مدى خطورة “الكرات الرأسّية” في 
مباريات كرة القدم، وهل يجب إيقافها؟

من مجزرة زاركله إلى برخ.... إراقة دماء األبرياء خزي 
على جبين المعنيين

حد الجوع في تركيا يفوق الحد األدنى 
لألجور بمقدار 1341 ليرة تركية

روناهي/ قامشلو ـ فتيات بعمر الزهور في 
الكاراتيه، هذه  لعبة  يتدربَن على  الرقة  مدينة 
يحتكرها  الكثير  مازال  والتي  القتالية  اللعبة 
بوجود  الصورة  جمالية  ورغم  فقط،  للذكور 
تعتبر  ولكنها  اللعبة،  هذه  تمارس  مجموعة 
بنفس  بينما  المنطقة،  بظروف  مقياساً  إنجازاً 
الوقت تعتبر تلك الصور المنشورة للتدريبات 
لوحة حزينة بعدم ارتداء كل المتدربات لباساً 
لم  لو  وحتى  المران،  في  األقل  على  رياضياً 
يكن ذلك اللباس خاص بلعبة الكاراتيه. مدينة 
والتي   2017 عام  في  رت  ُحّرِ التي  الرقة 
الرياضة،  عجلة  فيها  الفور  على  دارات 
ونشاطها  رونقها  تستعيد  المدينة  وباتت 
األوضاع  واآلن  آخر،  وراء  يوماً  الرياضي 
مستمر  والعمل  السابق،  من  بكثير  أفضل 
الخطوات  وستبقى  واألندية،  االتحاد  قبل  من 
الجميع،  يتعاون  لم  لو  تأكيد  بكل  كاملة  غير 

وخاصةً ما يتطلب بالدرجة األولى من اإلدارة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا بمد االتحادات 
الرياضية بالميزانية الكافية، طبعاً كالمنا قبل 
لخدمة  وتحويلها  العام،  لهذا  الميزانية  إيقاف 
التركي  المحتل  تهديدات  بعد  الطوارئ  حالة 

بمهاجمة مدينتي منبج وتل رفعت.
االتحاد  من  التدريبية  المراكز  خطوة  إن 
ويتطلب  مباركة  خطوة  الرقة  في  الرياضي 
العاملة  المنظمات  ومن  المعنية  الجهات  من 

ومحبي  التجارية  والشخصيات  المنطقة  في 
من  وخاصةً  المراكز  هذه  مساعدة  الرياضة 
والتركيز  الرياضية  المستلزمات  تقديم  جهة 
الرياضي(،  )اللباس  الهندام  جانب  على 
للتدريبات، ويشجع  جميالً  يمنح رونقاً  والذي 
إننا نشهد  الرياضة، وخاصةً  المتدربات على 
وفرحة  األنثوية  الكاراتيه  لعبة  على  إقباالً 

األطفال بممارسة هذه اللعبة ال توصف.
صفحة  في  نُشرت  صور  ضمن  والحظنا 
على  يتدربن  لفتيات  بالرقة  الرياضي  االتحاد 
لعبة الكاراتيه ولكن لباس الكثيرات منهن غير 
رياضي بمنظر محزن في الوقت الذي نفرح 
فيه بهذا االنفراج على صعيد األلعاب األنثوية 

بشكٍل عام في المدينة.
وبشكٍل  الرقة  في  البلدي  الملعب  صالة  في 
يومي ومن الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة 
مساًء تتدرب فتيات بأعمار مختلفة على لعبة 

أبو  نجوى  المدربة  إشراف  تحت  الكاراتيه 
رز، وكل ما هو مطلوب تقديم اللباس الخاص 
أكثر  بهن  واالهتمام  الفتيات  لهذه  باللعبة 

المجتمع  أبناء  كل  ومن  المعنية  الجهات  من 
الفتيات وعدم  تدريب  استمرار  والحفاظ على 

تركهن وإهمالهن في الفترة القادمة.

مؤخراً  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  حصل 
على إذن من مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم 
)IFAB(، إلجراء تجربة ال يُسمح من خاللها 
عاماً   12 عن  أعمارهم  تقل  الذين  لالعبين 
باستخدام »الكرات الرأسية« خالل التدريبات، 
بمنع  الخبراء  مطالبة  خلفية  على  ذلك  ويأتي 
لخطورتها  المباريات  خالل  الرأس  استخدام 

على الدماغ.
ما الذي تسببه الكرات الرأسية لدماغ الالعب، 
وهل فعالً هناك مخاطر شديدة تهدد سالمتهم؟

هل يجب منع الكرات الرأسية 
يف مباريات كرة القدم؟

ألبرت  كلية  أجرتها  حديثة  دراسة  أكدت 
في  الرأسية  الضربات  أن  للطب،  أينشتاين 
ارتجاج  أعراض  تسبب  أن  يمكن  القدم  كرة 

وعواقب طويلة المدى.
 The Indian ووفقاً للدراسة التي نقلها موقع
يستخدمون  الذين  الالعبين  فإن   ،Express
التدريبات  في  متكرر  بشكل  الرأس  ضربات 
مرات  بثالث  عرضة  أكثر  والمباريات 
ودوخة(  )ألم  معتدلة  بأعراض  لإلصابة 
من  الالعب(،  خروج  إلى  )تؤدي  شديدة  إلى 
الالعبين الذين ال يلجؤون إلى هذه التقنية مثل 

حارس المرمى مثالً.
دورية  نشرتها  حديثة  أمريكية  دراسة  ذكرت 
أن »ضربات  العام 2016،  في   Frontiers
رأس« العبي كرة القدم قد يكون لها أثر على 
وظيفة اإلدراك اليومي أكبر بكثير من خبطات 

الرأس العرضية.
على  الرأس  ضربات  تأثير  الدراسة  وتابعت 
التصوير  تقنيات  باستخدام  الدماغ،  بنية 
العصبي، وبالمثل كانت هناك بعض الدراسات 
الحديثة التي تبحث في العالمات البيوكيميائية 
إلصابة الدماغ لدى العبي كرة القدم، وقد تبين 
أّن هناك دليالً على وجود ارتباط بين الرأس 

وبنية الدماغ غير الطبيعية.
بسبب  الدماغ  تأثر  أنَّ  إلى  الدراسة  لفتت  كما 
ضعفاً  يسبب  أن  يُمكن  بالكرة،  االرتطام 
من   %22 إلى  يصل  ما  أن  مؤكدةً  إدراكياً، 
إصابات كرة القدم هي ارتجاجات في الدماغ.

ما املخاطر املحتملة الستخدام 
رضبات الرأس يف املباريات؟

مهارة  يعتبر  الرأس  استخدام  أن  في  شكَّ  ال 
لكنها  القدم،  كرة  في  األساسية  المهارات  من 

في الوقت ذاته تمثّل خطراً في إصابة الرأس 
يكفي  بما  شديداً  بعضها  يكون  قد  والدماغ، 
إلحداث مشاكل على الفور أو بعد عدّة سنوات، 
األعراض  تظهر  أن  أيضاً  الممكن  من  لكن 

ببطء بعد تكرار اإلصابات الصغيرة.
ويمكن أن تحدث هذه اإلصابات بسبب مالمسة 
أثناء  في  أيضاً  تحدث  قد  أو  للرأس،  الكرة 
اإلصابات  وتشمل  ببعضهما،  رأسين  ارتطام 
 Health Line المحتملة وفقاً لما ذكره موقع

الطبي األمريكي، ما يلي:

ارتجاج الدماغ

يحدث ارتجاج في المخ عندما تضرب رأسك 
بشدة، ويسمى ارتجاج الدماغ الرضخي.

بعد حدوث االرتجاج، قد تظل مستيقظاً مثلما 
لوريس  السابق  ليفربول  حارس  مع  حصل 
أبطال أوروبا، أو  كاريوس في نهائي دوري 
قد تفقد وعيك كما حدث مع العديد من الالعبين 
األعراض  تشمل  فيما  التاريخ،  مر  على 

المحتملة األخرى ما يلي:
    ـ صداع الرأس.

    ـ صعوبة في التركيز.
    ـ فقدان الذاكرة.

    ـ ارتباك.
    ـ رؤية ضبابية.

    ـ دوخة.
   ـ مشاكل التوازن.

   ـ غثيان.
  ـ حساسية للضوء أو الضوضاء.

إصابات تحت االرتجاج

عندما  أيضاً  االرتجاج  تحت  اإلصابة  تحدث 
ولكن  شديدة،  بقوة  الشخص  رأس  يُضرب 
يكفي  بما  شديداً  ليس  فهو  االرتجاج،  عكس 

إلحداث أعراض واضحة.
بعض  تسبب  اإلصابة  تزال  ال  ذلك،  ومع 
التلف للدماغ، وبمرور الوقت يمكن أن تتراكم 
إلى  وتؤدي  المتكررة  االرتجاج  إصابات 

أضرار أكثر خطورة.
الرأس  إصابات  من  النوع  هذا  يرتبط 
الرضحي  الدماغي  باالعتالل  المتكررة 
المزمن )CTE(، وهو مرض تنكسي عصبي 

تدريجي.
الدماغي  باالعتالل  اإلصابة  خطر  يكون 
الرضحي المزمن أعلى عندما يعاني شخص 

ما من إصابات دماغية ارتجاجية وارتجاجية 
على مدى سنوات عديدة.

لم يتم فهم االعتالل الدماغي الرضحي المزمن 
من  العديد  تؤثر  وقد  اآلن،  حتى  كامل  بشكل 
الغذائي،  والنظام  الجينات  مثل  العوامل، 
الرأس في اإلصابة  تسبُّب صدمة  كيفية  على 

باالعتالل الدماغي الرضحي المزمن.
تختلف األعراض أيضاً من شخص آلخر.
تشمل العالمات المبكرة المحتملة ما يلي:

ـ ضعف ضبط النفس.
ـ سلوك مندفع.

ـ مشاكل الذاكرة.
ـ ضعف االنتباه.

)الخلل  بالمهام  والقيام  التخطيط  مشكلة  ـ 
التنفيذي(.

إضافة إلى كرة القدم، شوهد االعتالل الدماغي 
الذين  الرياضيين  في  المزمن  الرضحي 
المصارعة  مثل  أخرى  رياضات  يمارسون 
وكرة القدم وهوكي الجليد، ولكن هناك حاجة 
إلى مزيد من البحث المحدد لفهم كيفية ارتباط 
الرضحي  الدماغي  باالعتالل  القدم  كرة 

المزمن.

هل هناك العبون تأثروا 
بالرضبات الرأسية؟

السابق  اإلنكليزي  المنتخب  مهاجم  وفاة  عند 
الذي توفي في عام 2002 عن  جيف أستول 
عمر ناهز 59 عاماً، أكد الطبيب الشرعي أنه 
الرأس  بضربات  مرتبط  مرض  بسبب  توفي 
بعد  ُوجد  كما  القدم،  بكرة  المتعلقة  المتكررة 
الدماغي  االعتالل  من  يعاني  كان  أنه  وفاته 

الرضحي المزمن.
العبين  خمسة  أّكد  التالية،  السنوات  وفي 
العالم  بكأس  المتّوج  اإلنكليزي  المنتخب  من 
بسبب  الخرف  من  يعانون  أنهم   ،1966
الكرات الرأسية، وجميعهم توفوا فيما بعد عدا 
بوبي تشارلتون الذي ال يزال على قيد الحياة.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت في عام 
 ،Deccan Herald 2019، ونقلتها صحيفة
أن العبي كرة القدم، باستثناء حراس المرمى، 
التنكس  بأمراض  لإلصابة  عرضة  أكثر 
العصبي ثالث مرات ونصف من عامة الناس.
أن  مشابه  بحث  وجد  بعامين،  ذلك  وبعد 
خطر  لديهم  الخصوص  وجه  على  المدافعين 
بحالة  أو  والزهايمر  بالخرف  لإلصابة  أكبر 

مشابهة.
العبون آخرون توفوا بعد اإلصابة بالخرف أو 

أمراض أخرى بسبب الكرات الرأسية.
مدافع  توفي   :)2020-1942( كارول  تومي 
السابق في آب عن  إيرلندا  منتخب جمهورية 
الذي  كارول،  وكان  عاماً،   77 يناهز  عمر 
خاض 17 مباراة دولية، مصاباً بالخرف قبل 

وفاته.
ستيفي تشالمرز )1935-2019(: توفي هداف 
فريق سيلتيك عندما تغلب على إنترناسيونالي 
ليفوز بكأس أوروبا عام 1967، بعد أسبوع 
بالضبط من وفاة زميله في لشبونة بيلي مكنيل.
كان تشالمرز يبلغ من العمر 83 عاماً، ومثل 

ماكنيل، كان يعاني من الخرف أيضاً.
الرجل   :)2020-1935( تشارلتون  جاك 
نهائيات كأس  إلى  إيرلندا  قاد جمهورية  الذي 
فاز  أن  بعد  التسعينيات  خالل  كمدرب  العالم 
 ،1966 عام  في  كالعب  إنكلترا  مع  باللقب 
عاماً،   85 يناهز  عمر  عن  تموز  في  توفي 
الغدد  بسرطان  إصابته  تشخيص  تم  أن  بعد 

الليمفاوية وكذلك كان يعاني من الخرف.
جيمي كونواي )1946-2020(: توفي العب 
خط وسط جمهورية إيرلندا السابق في شباط 

عن 73 عاماً.
دولية  مباراة   20 خاض  الذي  كونواي،  كان 
وأكثر من 300 مباراة في الدوري مع فولهام، 

مصاباً بالخرف منذ الخمسينيات من عمره.
آالن جارفيس )1943-2019(: توفي العب 
السابق في كانون األول 2019  الدولي  ويلز 

عن عمر يناهز 76 عاماً.
وفاته  بأن  التحقيق  قاضي  قضى  وفاته  وبعد 
عن  الناجم  الرئوي  االلتهاب  نتيجة  كانت 
مرض الزهايمر، وأن مهنته السابقة- وتحديداً 
كونه العب كرة قدم محترفاً- كانت »عامالً« 

في انحدار صحته.
قائد  توفي   :)2019-1940( ماكنيل  بيلي 
الفائز بكأس أوروبا، عن عمر  فريق سلتيك، 
تولى  الذي  المدافع،  وكان  عاماً،   79 يناهز 
مناسبتين  في  مرتين  سلتيك  فريق  تدريب 

منفصلتين، مصاباً بالخرف منذ عام 2010.
آخر  عضو   :)2019-1943( بيترز  مارتن 
العالم، سجل  بكأس  الفائز  إنكلترا  في منتخب 

النهائية  المباراة  في  األخير«  »الهدف  بيترز 
ضد ألمانيا الغربية، توفي عن عمر يناهز 76 
عاماً، بعد أن أعلن تشخيصه بمرض الزهايمر 

في عام 2016.
العب  توفي   :)2020-1941( تيندال  مايك 
خط وسط أستون فيال السابق في آب، بعد فترة 

طويلة مع الخرف ومرض الزهايمر.
الظهير   :)2018-1934( ويلسون  راي 
األيسر في كأس العالم 1966 بإنكلترا. توفي 
ويلسون في أيار 2018 عن عمر يناهز 83 

عاماً وبعد 14 عاماً مع مرض الزهايمر.

بلع اللسان!

الدماغ،  على  تؤثر  التي  األمراض  عن  بعيداً 
ال  حالة  أيضاً  تسبب  الرأسية  الضربات  فإن 
المباشرة، مثل  الوفاة  تقل خطورة وقد تسبب 
حاالت بلع اللسان التي تحدث بشكٍل كبير في 

مباريات كرة القدم.

ماذا تقول اإلرشادات؟

االتحاد  عن  الصادرة  لإلرشادات  وفقاً 
يخضع  أن  يجب  عام 2015،  في  اإلنكليزي 
جميع العبي الدوري اإلنكليزي الممتاز لتقييم 
عصبي قبل الموسم كجزء من الفحص الطبي 

السنوي.
إصابة  من  يعاني  العب  أي  على  ويجب 
يقرر  أن  ويجب  الملعب،  مغادرة  الرأس  في 
على  قادراً  الالعب  كان  إذا  ما  النادي  طبيب 

االستمرار، وليس مدير الفريق أو المدربين.
تمنع  لم  أنها  يبدو  اإلرشادات  هذه  لكن 
الرأس  في  يعانون من إصابة  الذين  الالعبين 
يتم  ما  دائماً  كان  لكن  المباراة،  استئناف  من 
حدث  كما  اإلصابة  من  دقائق  بعد  استبدالهم 
مانشستر  مباراة  خالل  مارسيال  أنتوني  مع 
يونايتد ضد واتفورد في ذهاب مسابقة الدوري 

اإلنكليزي في العام 2017.

يحصل  ما  تجاه  الشعبية  االنتقادات  تتزايد 
فالقصف  كردستان،  باشور  في  الساحة  على 
يحصل  المجازر  وارتكاب  يستمر،  التركي 
اإلقليم،  حكومة  من  المسؤولين  مرأى  أمام 
وحكومة العراق ضاربة سيادة الدولة عرض 
حية  أمثلة  وبرخ،  زاركله،  الحائط، ومجزرة 
على تكرار المشهد، وسط صمت، وعدم اتخاذ 

مواقف جدية تجاه المحتل.
وفي الذكرى السابعة لمجزرة زاركله ومرور 
تتعرض  برخ،  مجزرة  على  يوماً  عشر  أحد 
المناطق الحدودية من باشور كردستان لقصف 
تركي، لم يتوقف حتى بعد االنتقادات الشعبية، 
واألممية تجاه هذا اإلجرام، ففي األول من آب، 
استهدفت طائرة مسيرة تابعة لالحتالل التركي 
التابعة  جارقورنا،  ناحية  في  مدنية  سيارة 
وكإحصائية  كردستان،  بإقليم  رانيا  لقضاء 
أولية فقد تم الكشف عن إصابة شخص واحد، 

وتم نقله إلى المشفى.

مجزرة زاركله الدموية

في األول من آب من عام 2015 سالت دماء 
في  يعيشون  كانوا  أرض  أصحاب  أبرياء، 
قريتهم بسالم، لتطالهم يد الغدر وهمجية دولة 
وتحقيقاً  لها،  ملذة  المجازر  ارتكاب  في  تجد 

ألطماعها.
في ذلك التاريخ قصف المحتل التركي إحدى 

قنديل »قرية زاركله« مرتين، بوساطة  قرى 
استشهاد  عنه  وأسفر  حربية،  طائرات  أربع 
مصطفى،  أحمد  )عائشة  مواطنين  ثمانية 
رسول  وصالح  أمين،  حمه  رسول  وهيبت 
حمه أمين، وكاروخ حمه أمين خضر، وعبد 
كما  نفسها،  العائلة  من  أحمد  بكر  أبو  قادر 
استشهد عضوان من بلدية قنديل، ومواطن من 
روجهالت كردستان( وأصيب ما ال يقل عن 
المادية،  األضرار  ناهيك عن  مدنيين،  عشرة 
التي لحقت ببيوت، كانت تأوي ساكنيها ومسجد 

يؤدي فيها أهالي القرية طقوسهم الدينية.

صمت دويل مخز يؤمل ذوي 
الضحايا

المجازر  إحدى  كانت  زاركله  مجزرة 
في  التركي  المحتل  ارتكبها  التي  المتكررة، 
نتيجة  صفحتها،  وقلبت  كردستان،  باشور 
سبع  مرور  فبعد  المعنية،  الجهات  صمت 
إقليم  تظهر حكومة  لم  المجزرة  على  سنوات 
هذه  تجاه  موقف  أي  اآلن  حتى  كردستان، 
شهداء،  المجزرة  ضحايا  تعدّ  ولم  المجزرة، 
وحكومة  العراقية،  الحكومة  موقف  وبقي 
للفاعل  إدانة  دون  إقليم كردستان خجولة جداً 

)المحتل التركي(.
وعقب المجزرة الدموية، قام وفد من مفوضية 
كردستان،  إقليم  برلمان  في  اإلنسان  حقوق 

مجزرة  فيها  حصلت  التي  القرية،  بزيارة 
زاركله، بناء على طلب رئيس مجلس النواب، 
التحقيق، تم إعداد تقرير ورفعه  وبعد إرسال 
إلى مجلس النواب، ووصف التقرير استشهاد 
وطالب  الجماعي،  بالقتل  مواطنين  ثمانية 
بتعويضات لذوي الشهداء، الذين فقدوا فلذات 
أكبادهم، وكذلك تعويض أهالي القرية، ولكن 
فحتى  ورق،  على  حبراً  المطالب  هذه  بقيت 
اليوم لم يتم تعويضهم، ولم يتم اعتبار من فقدوا 

أرواحهم في الهجوم شهداء.

شهود عىل املجزرة يزيلون 
الغبار عن الحقائق

المجزرة،  لهذه  السابعة  السنوية  الذكرى  في 
يروي الشهود، وممن فقد ذووهم في المجزرة، 
القتل  حيثيات  إلى  مشيرين  التفاصيل  بعض 
حامد   .ROJNEWS لوكالة  الجماعي 
الذي  صالح،  الشهيد  نجل  وهو  رسول، 
استشهد في القصف، كان ألمه كبيراً ألنه فقد 
أكثر من شخص، حيث استشهد والده، وخالته، 
وزوجته، وثالثة من أبناء عمومته في الهجوم.
الشهداء  من  الحكومة  موقف  رسول  يوضح 
أحد  يأِت  لم  اآلن  »حتى  قائالً:  عائلته  من 
ألجلنا، حتى العمة هيبيت، التي استشهدت في 
القصف، تم قطع راتبها الذي كان 250 ألف 
بقضية  أبداً  مبالية  اإلقليم غير  دينار، حكومة 

الشهداء وحقوقهم«.
من  ألكثر  فقدانه  بعد  رسول  معاناة  زاد  وما 
شخص من عائلته، هو تزييف الحقائق »ظلم 
النعي،  أن  وهو  الشهداء،  على  وقع  آخر 
أنهم  يذكر  لم  للشهداء،  الطبي  والتقرير 
الحربية  الطائرات  قصف  جراء  استشهدوا 
نتيجة  فقدوا حياتهم  أنهم  التركية، كتبوا عنهم 
أخرى  وأسباب  القلبية،  األزمات  أو  السقوط، 

مختلفة، هذا ما جعلنا قلقين أيضاً«.
الشرعي،  الطب  أن  وشدد حامد رسول على 
مجزرة  على  يغطي  أن  له  ينبغي  كان  ما 
تحقيق،  هو  الشرعي  »الطب  التركية:  الدولة 
الشهداء  ظلموا  لذلك  سياسة،  وليس  وبحث 
الدولة  ظلم  على  ستاراً  وضعوا  وذويهم، 
ضد  وسلطتها  السياسي  ونظامها  التركية، 
فإنهم  كردي  يوجد  وحيثما  الكردي،  الشعب 

بالتوحد  الكردي  الشعب  أدعو  ضده،  يقفون 
انقسامات  خلق  وعدم  والمحتلين  الظلم،  ضد 

بينهم«.

الحكومة طامعة براتب زوجة 
الشهيد

مصطفى،  الدين  نصر  المواطن  تحدث  كما 
المجزرة،  خالل  لإلصابة  تعرض  والذي 
القصف:  بعد  المعاناة  استمرار  إلى  مشيراً 
إذن  على  حصلت  وقد  طبي،  تقرير  “لدي 
بعدم االستمرار في البيشمركة، لكن بعد ذلك 
عمل مسؤولو وزارة البيشمركة على تقريري 
اسمي  وحذفوا  التصريح،  هذا  وألغوا  الطبي، 

من قائمة البيشمركة«.
المحتل،  دموية  على  أعوام  سبعة  وبمرور 
وصمت الحكومتين المعنيتين، يشكو مصطفى 
خدمة  أي  تقدم  لم  الحكومة،  أن  الحقيقة  »في 
على  كبير  عار  والجرحى،  الضحايا  لذوي 
دينار  ألف   250 راتب  تقطع  أن  الحكومة، 
كتعويض شهيد المرأة ولديها طفلة من ذوي 
االحتياجات الخاصة، الحكومة طامعة براتب 

زوجة شهيد استشهد بدون ذنب«.

املجازر املتكررة متشابهة

وليست  األولى،  تكن  لم  زاركله  مجزرة 
في  التركي  المحتل  ارتكبها  التي  الوحيدة، 
باشور كردستان، فاإلبادة الشعبية تتكرر حتى 
يومنا هذا، والهجمات التركية الجوية، والبرية 
مستمرة،  الزالت  الحدودية  المناطق  على 
والمجزرة التي حصلت قبل بضعة أيام بتاريخ 
20 تموز كانت خير مثال على إن إراقة الدماء 

بفعل الفاعل نفسه مستمر.
ووصلت اإلحصائية، التي كشفت عنها الوكالة 

األشهر  خالل  استشهدوا  شخصاً،   28 إلى 
باإلضافة  الجاري،  العام  من  األولى  السبعة 
قرية  في  استشهدوا  عرب،  سياح  تسعة  إلى 
برخ بقضاء زاخو مؤخراً، ليصل عددهم إلى 

37 شهيداً.
بين  المشترك  القاسم  التركي  المحتل  يكن  لم 
تلك المجازر فقط، بل موقف الحكومتين أيضاً 
كانت نفسها؛ حكومة اإلقليم وحكومة العراق، 
ارتكبها  مجزرة  آخر  في  األخيرة  أن  غير 
من  استفاقت  قد  زاخو،  في  التركي  المحتل 
سباتها، واستنكرت الفعل اإلجرامي، الذي قام 
به المحتل، واعتبر استهداف السياح في قرية 
برخ خطر، يهدد أمن ارضها، وطالبت بإلزام 
تركيا على سحب جيشها العسكري، وقواعدها 

من العراق.
مجلس  أمام  كلمته  في  الخارجية  وزير  وأكد 
برخ  بعد مجزرة  طارئاً  اجتماعاً  األمن، عقد 
إنه »منذ عام 2018، تم توجيه )296( مذكرة 
الخارجية  وزارة  عن  صادرة  ثنائية  رسمية 
هذه  على  لالحتجاج  تركيا،  إلى  العراقية 
 22,742 مجموعها  بلَغ  والتي  االنتهاكات، 
انتهاكا حتى اآلن، والموثقة بموجب الرسائل 

المتطابقة البالغ عددها ثمانية«.
فبقيت  كردستان،  إقليم  لحكومة  بالنسبة  أما 
متحفظة بصمتها مثل المجازر األخرى، التي 
يكن  فلم  المحتل،  يرتكبها  والزال  ارتكبها، 
هناك إدانة واضحة، أو موقف جدي يثبت أن 
الحكومة، لن تقبل أن يمس شعبها ضرراً، بل 
اتهمت حزب  أنها  تأسفاً،  موقفها  على  زادت 
العمال الكردستاني، واعتبرته سبباً في حدوث 
تجاه  الشعبي  الغضب  زاد  ما  المجزرة؛  تلك 
موقفها، الشعب الذي بات على معرفة بحقائق 

تصمت عليها الحكومة.
ويزيد مأساة الشعب لدى تحريف الحقائق في 
سبب  بأن  واالدعاء،  الشرعي،  الطب  تقرير 
أو  قلبية،  أزمة  أو  سقوط  هو  الشهداء  وفاة 

أسباب أخرى.

عن  مسح،  نتائج  كشفت  ـ  األخبار  مركز 
أربعة  من  مكونة  ألسرة  الجوع  حد  ارتفاع 
أفراد إلى 6840 ليرة، بما يفوق الحد األدنى 

لألجور، بـ 1341 ليرة.

التركية  العمالية  النقابات  اتحاد  أجراه  المسح 
لشهر  والفقر  الجوع  لحد   )TÜRK-İŞ(

تموز.
من  مكونة  ألسرة  الجوع  حد  ارتفع  وعليه، 
بمقدار  أي  ليرة،   6840 إلى  أفراد  أربعة 
1341 ليرة فوق الحد األدنى لألجور، وبذلك 
ارتفع خط الفقر ألسرة مكونة من أربعة أفراد 

إلى 22 ألفًا و279 ليرة.
المعيشة”  “تكلفة  ارتفعت  المسح،  وبحسب 

للموظف الواحد إلى ثمانية آالف و930 ليرة 
في الشهر.

ووفقًا للمسح، ارتفع الحد األدنى لمبلغ اإلنفاق 
أفراد،  أربعة  من  مكونة  لعائلة  الطعام  على 
 7.01 بنسبة  تموز  في  أنقرة  في  يعيشون 
من  اعتباًرا  السابق،  بالشهر  مقارنة  بالمائة 
آخر 12 شهًرا، تم حساب معدل الزيادة بنسبة 

128.4 بالمائة.
وكشف مسح اتحاد النقابات العمالية ـ ارتفاع 
ظل  بينما  تموز،  في  والجبن  الحليب،  أسعار 
سعر الزبادي مستقًرا، كانت زيادة الجبن لمدة 

شهر عشرة بالمائة.
وزاد لحم الضأن بنسبة عشرة بالمائة، ولحوم 
بنسبة  والبيض  بالمائة،   12 بنسبة  األسماك 

بالمائة،   14 بنسبة  والحمص  بالمائة،   26
والفاصوليا الجافة بنسبة 12 بالمائة، والعدس 

األخضر بنسبة ثمانية بالمائة.
والدجاج  األحمر  العدس  أسعار  وارتفعت 
الزيتية  البذور  بقي سعر  بينما  بشكل طفيف، 
دون تغيير، وانخفض سعر اللحم البقري بنسبة 
اثنين في المائة بسبب عيد األضحى، وارتفعت 
وارتفع  والسميد،  والطحين  البرغل  أسعار 
 %10 بنسبة  ارتفع  الذي  المعكرونة،  سعر 
وفي  نفسه،  بالمعدل  الماضي،  الشهر  و%14 
العادي  الخبز  من  جرام   200 أصبح  أنقرة، 
أربع ليرات بزيادة 33 في المائة، في حين بدأ 

بيع كعك أنقرة بخمس ليرات هذا الشهر.
للخضروات  الكيلوغرام  سعر  متوسط  وكان 

14.17 ليرة، وكان متوسط سعر الكيلوجرام 
الغاز  زيادة  ومع  ليرة.   16.95 بالفاكهة 
 30 بنسبة  المنازل  في  المستخدمة  الطبيعي 

في المائة هذا الشهر، تم تحقيق زيادة إجمالية 
قدرها 75.5 في المائة منذ بداية العام.
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عن الدراما العربية وقتل النساء في بالد البؤس

»أومالولو« فيلم يسلط الضوء على دور المرأة المغربية في الميدان

شهدت األسابيع القليلة الماضية سلسلة جرائم 
العربية،  المنطقة  من  شابات  ضد  متفرقة، 
بنيرة  ابتداء  وسوريا،  واألردن،  مصر،  في 
أشرف، وما تالها من جرائم ضد شابات كان 
مجرمين  قرار  لوال  كله،  المستقبل  أمامهن 

إنهاء حياتهن.
ومن المذهل، التبريرات الواردة في التعليقات 
حول  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
بالقتل”،  القاتل  بـ”حق  وصفه  يمكن  ما 
وذكورية  أوال  دينية  مختلفة،  مبررات  تحت 
من  الكم  بهذا  األمر  نعم  ثالثا،  ومتخلفة  ثانيا، 
التوصيفات  أقل  هي  هنا  والبشاعة  البشاعة، 
حدّة، والتي يمكن إطالقها تجاه هذه التعليقات، 

وإلى أصحابها.
على  التعليقات  من  الكثير  أن  أيضا  الالفت 
السينما  حّملت  المتتالية،  الجرائم  سلسلة 
والدراما ما ال طاقة لها به، وحّملتها مسؤولية 
النساء  أحوال  إليه  وصلت  عما  مباشرة، 
العربيات مع أزواجهن، وعائالتهن في العالم 
“للدراما  أن  اعتبار،  على  عموماً،  العربي 
واألفالم تأثيراً كبيراً على الحياة االجتماعية”، 

كما يقولون ويصفون.
لعدة  االتهام،  هذا  أمام  مطوال  الوقوف  يجب 
أسباب سأشرحها في السطور التالية، لكن علّي 
الدفاع  بصدد  هنا  لست  أنني  مسبقا،  أؤكد  أن 
مهاجمتها،  وال  العربية،  الفنية  األعمال  عن 
بقدر ما أريد نقاش هذا االتهام الموجه لألعمال 
المساهمة  حول  السورية  فيها  بما  العربية، 
سلسلة  إلى  يضاف  والذي  المرأة،  بظلم 
صعود  مع  ازدادت  أخرى،  طويلة  اتهامات 
األجنبية،  اإللكترونية  العرض  منصات  نجم 
للمشاهدين،  أكبر  سهولة  بالتالي  توفر  والتي 

بالوصول إلى المسلسالت، واألفالم الجديدة.
قبل كل شيء، يجب االعتراف، أن المسلسالت 
خصوصا،  والمصرية  والسورية،  العربية، 
واأللفاظ  التصرفات،  من  كبيرا  كماً  تحمل 
الذكورية، بل يمكن أن نجد كذلك أحداثا درامية 
كاملة، تُبنى على تصرف لشابة أو امرأة، أو 
كلمة، وتصرف ذكوري من أحد الشخصيات، 
أو  والزكرتية”  “الجدعنة،  شعارات  تحت 
“الرجولية”، وإلى ما هنالك من صفات يمكن 
بسهولة حشرها بين األقواس، نعم هذا موجود 
المدافعين،  قبل  من  المباشر  االتهام  ويستحق 
بالقضية  والمؤمنات  والمؤمنين،  والمدافعات، 
ببساطة  تكون  أن  في  المرأة  وحق  النسوية، 

“حّرة”، )طبعا ال تختزل قضية بحجم القضية 
المقال  هذا  ليس  لكن  حّرية،  بكلمة  النسوية 
أيضا يجب  الحال(.  بطبيعة  األمر  لنقاش هذا 
االعتراف، أن األعمال الدرامية أو السينمائية، 
عنها،  ودافعت  المرأة  حقوق  ناقشت  التي 
)أتحدث هنا في الفترة منذ بداية إنتاج السينما 
العربية خالل الربع األول من القرن العشرين، 
وصوال إلى اليوم(، هي أعمال قليلة، ونادرة 
بالمقارنة بكم اإلنتاج على مدى هذه السنوات، 
بل  والمسلسالت،  األفالم،  بآالف  والمقدّر 
الماضية،  السنوات  تكاد تكون معدومة خالل 
أو  مدافع  عمل  أي  تسمية  إلى  تصل  لمرحلة 
داعم لحقوق المرأة، بأنه عمل استثنائي بخرقه 
الصعيد  على  سيئا  العمل  كان  مهما  للقاعدة، 

الفني.
هذه النقطة األخيرة، التي أتحدث عنها، تضعنا 
ونقاداً،  ومنتجين  ومخرجين،  كتاباً  جميعا، 
ومشاهدين أيضاً، أمام حقيقة واقعة، فال يمكن 
الحديث عن عمل سيء، بأنه جيد لمجرد أنه 
يدافع عن قضية ما، وذلك أن هذا العمل، وفي 

هذه الحالة سيضّر القضية ولن يفيدها أصال.
وجدت أفالم قليلة مثل: “أحلى األوقات”، أو 
سنوات  خالل  أُنتجت  سراباً”  “ليس  مسلسل 
عن  وتتحدث  المرأة،  عن  تدافع  طويلة، 
هو  مما  كثيراً  وأقل  القليل،  أقل  نعم  حقوقها، 

مطلوب، وواجب وضروري.
إنتاج  قلّة  هي  لدينا  التي  المشاكل  فأول  إذاً.. 
كما  الضرورية،  األعمال  من  النوع  هذا 
أسلفت، أما ثاني المشاكل، التي يجب الوقوف 
أمامها، والتفكير بها مطوالً هو ما دور الدراما 

والسينما في هذا األمر؟
للسينما،  األساسي  الدور  فإن  البداية،  في 
وثالثاً،  وثانياً  أوالً  الترفيه  هو  والتلفزيون 
لمشاهدة  األولى  للمرة  الناس  دخل  عندما 
هو  الغرض  كان  )السينما(،  الزمان  أعجوبة 
الترفيه، ولم يكن للقطار الظاهر على الشاشة 
أكبر من الترفيه،  في المقهى، أن يلعب دوراً 
التي  تلك  قضية  أي  هنا،  نسأل  أن  ويمكن 

يحملها فيلم “أكشن” مثالً؟ ال شيء!
أنا هنا ال أسخف، أو أقلل من دور السينما في 
التأثير،  صناعة  على  وقدرتها  الناس،  حياة 
هو  الترفيه  ألصلها،  الوظيفة  أرجع  لكنني 
يعني  ال  وهذا  والمسلسالت،  السينما  أصل 
والرسائل، وال  القضايا  من  تخلو  أن  بالطبع، 
يتوقف  أن  يجب  دورها  أن  شخصياً،  أعتقد 
على الترفيه، ولكن لنفهم المشكلة علينا العودة 
إلى األصل، ولمناقشة االتهام الموجه لألعمال 
ودورها  ماهيتها،  نعرف  أن  علينا  الفنية، 
األصلي، )وللعلم، الترفيه شيء صعب للغاية 

وال يمكن االستهانة به(.
لصناع  اتضح  السينما،  تقنيات  تطور  مع 
وفلسفتهم  رسائلهم  تضمين  إمكانية  األفالم 
الخاصة، والحديث عن مشاكل الحياة والناس، 
نفسه،  الوقت  أدركوا في  لكنهم  والمجتمعات، 
أن دورهم ليس حل هذه المشاكل، وهذه نقطة 
هامة للغاية؛ لتوضيح دور األعمال الفنية في 

حياة الناس.
ويمكن هنا أن أنتقل ألطرح األسئلة التالية: هل 
يمكن أن تلعب السينما والمسلسالت دوراً في 
حياة الناس، أكبر من العلم والقانون؟ أال تملك 
السينما والدراما تأثيراً كبيراً على حياة الناس 
والمجتمعات، وعلى فئة الشباب تحديداً؟ نعم، 
إنكاره،  تأثيرا كبيرا، وال يمكن  بالتأكيد تملك 
لكنها في المقابل ال تملك قوةً أكبر من التعليم 
والقانون والقناعات االجتماعية السائدة، ربما 
تساهم في تغييرها، لكنها ليست أكبر، وأنا هنا 
ال أنكر ال قوة، وال تأثير سحر السينما، لكنني 

أتحدث ضمن إطار المنطق.
هو  مجتمع  أي  مشاكل  أكبر  مصدر  إن 
والصحي  االجتماعي،  األمان  األمان،  غياب 
أفراد  بين  والعدالة  القانون  غياب  والغذائي، 
المجتمع، ومحاباة شرائح وأفراد على حساب 
وقدرتهم  األفراد،  كرامة  وغياب  اآلخرين، 
على اإلحساس بالكرامة اإلنسانية في بالدهم، 
بالضرورة،  األخالقية  القيم  غياب  وبالتالي 
وهو ما يعني غياب القانون والتوعية بأهميته، 
سواء عبر إلغاء دور منظمات المجتمع المدني 
األماكن  أكثر  في  الفساد  تفشي  أو  والنقابات، 
جهة  ومن  جهة،  من  هذا  القضاء،  حساسية، 
للقدرة  المالك  الجيد،  التعليم  غياب  أخرى، 
باإلنسان،  الوعي  وصناعة  التأثير،  على 
تدجينه في منظومات  ودوره وقدراته، وعدم 
البقاء على  واألخير  األول  همها  ديكتاتورية، 

إراقة  من  األمر  تطلب  مهما  الحكم،  كرسي 
للدماء، والتهجير، وارتكاب جرائم الحرب!

ال  بالد  في  نعيش  استثناء،  دون  جميعاً،  إننا 
ببالد  أحوالها سوى  أفضل  تسميتها في  يمكن 
وصحية  تعليمية،  منظومة  تملك  وال  البؤس، 
لهذه  دور  وال  األدنى،  بالحدّ  جيدة  وقانونية 
فهل  أصالً،  حياتنا  في  جميعها  المنظومات 
يمكننا أن نقول حينها “نعم الدراما، والسينما 
النساء؟”  بحّق  والقتل  الشرف،  بجرائم  سبب 
أو  السينما،  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  ما 
المسلسالت في حياة مجتمعات، مصنّفة ضمن 

قوائم األسوأ تقريباً؟
ثم.. هل كان المجتمع السوري، أو المصري، 
أو  األردني،  أو  التونسي،  أو  المغربي،  أو 
العربية،  المجتمعات  من  إلخ  العراقي.. 
فيه  ونالت  المرأة،  تقدّس  مثالية  مجتمعات 
األخيرة جميع حقوقها، وما تريده، وما تتمناه؟ 
ثم جاء عمل مسلسل” باب الحارة” على سبيل 
معتز  كم  المكتسبات؟  هذه  كل  ودّمر  المثال، 
لدينا، أو أبو شهاب، أو غيرهم من “األبوات 
أصحاب الشوارب العريضة” لدينا في سوريا 

قبل ظهور “باب الحارة” وغيره؟
)نسبة  سوريا”  “عصامات  جميع  خلق  هل 
لعصام ابن أبو عصام في باب الحارة صاحب 
خلقت  العمل(  في  للمرأة  األكبر  اإلساءة 
بين  لنجدها  فجأة  وصحونا  العدم،  من  جميعاً 
ظهرانينا تعبث بقيمنا الرفيعة، التي يسعى كل 
مجتمع طامح للتقدم والرفاه، والرقي اإلنساني 
لتقليدها؟ ألم تقتل زهرة العزو على يد شقيقها، 
وهي في عمر 16 عاماً في عام 2007؟ قبل 

أن يحظى باب الحارة، وأشباهه بهذا الكم من 
الشهرة؟

يمكنني  بل  الحارة،  باب  عن  قطعاً  أدافع  ال 
لسوريا،  المسيئة  األفكار  مئات  استخراج 
نعم  أجزائه،  سيناريوهات  سطور  بين  كلها 
الشخصي  رأيي  حسب  مسيء،  عمل  هو 
لكنني  كذلك،  وللمرأة  وللسوريين،  لسوريا 
أبتغي سوى طرح سؤال واحد: ماذا تفعل  ال 
الدراما، واألفالم أمام العقد االجتماعية الكثيرة 
أحوال  قوانين  أمام  تفعل  ماذا  مجتمعنا؟  في 
شخصية قاسية بحق المرأة والطفل؟ ماذا تفعل 
العواطف  الالعبين على  الشيوخ  أمام جحافل 
الدينية، كارهي المرأة، وصوتها وحضورها؟ 
عليها  عفا  مهترئة  منظومات  أمام  تفعل  ماذا 

الزمن؟

وطرح  إصالحها،  تحاول  بسيطة:  اإلجابة 
خطابها  في  الذكورية  من  وتلغي  مشاكلها، 
الصحيح  إطارها  في  وتضعها  وأحداثها، 
درامياً، وتمنح الفرصة ألصوات مختلفة تكسر 
التابوهات من مخرجين وُكتّاب، وتقاتل ألجل 
“العلم  جانب  إلى  ذلك،  يمكنها  نعم  قضايا، 
والقانون” كما قال “ميشيل” في مسلسل “ليس 
سراباً”، وتناضل إلى جانب المجتمع المدني، 

وقواه، والنقابات المختلفة.
فشلنا،  مسؤولية  وحدها  تتحمل  ال  لكنها 
شماعات  وال  وضعفنا،  وُعقدنا،  وعجزنا، 

أخطائنا، التي نلجأ إليها لدى كل فشل ذريع!
وكاالت

حياة  على  الضوء  »أومالولو«  فيلم  يسلط 
الخمسينيات،  فترة  خالل  المغربية  المرأة 
على  الحصول  أجل  من  الميدان  في  ودورها 

الحرية واالستقالل.
من  لمكيمل  مونية  المغربية  الفنانة  انتهت 
السينمائي »أومالولو«،  الفيلم  تصوير أحداث 
الذي ينتظر أن يعرض في القاعات السينمائية 
المغربية،  المرأة  حياة  يصور  الذي  قريباً، 
انتزاع  أجل  من  المقاومة  ميدان  في  ودورها 

الحرية واالستقالل.
دور  الفيلم  في  لمكيمل  مونية  الممثلة  تجسد 
ربة منزل، تدعى »زهرة« تسهر على تربية 
أطفالها، وتشارك في إعالة أسرتها من خالل 
الصناعة التقليدية، »طرز الصم«، ومن خالل 
هذه الشخصية، تنقل الفنانة مونية لمكيمل حياة 
الخمسينيات،  فترة  خالل  المغربية  المرأة 
الدفاع  في  آنذاك  النساء  لعبته  الذي  والدور، 

عن قضية بلدهن.
إن  المرأة:  أنباء  لوكالة  لمكيمل  مونية  وتقول 
للمرأة  مثال  هي  أجسدها  التي  »الشخصية، 
الخمسينيات،  فترة  في  التقليدية  المغربية 
على  زوجها  وتساعد  بأطفالها،  تعتني  التي 
لحرفة  امتهانها  خالل  من  الحياة  أعباء 
فترة  خالل  أنه  إلى  مشيرةً  الصم«،  الطرز 
ضيقاً  الخناق  كان  واالستعمار  الخمسينيات، 
على المرأة المغربية، حيث أن التقاليد آنذاك لم 
تكن تسمح لها بالخروج، وبالتجول خارجاً إال 
أو  العمومي،  للحمام  كالذهاب  للضروريات، 

زيارة أهلها شريطة ارتداء النقاب.

»زهرة«  زوج  فيه  يعيش  الذي  الوقت،  وفي 
السياسية،  آرائه  إبداء  من  الخوف  بعض 
التي  القضايا،  في  بالحياد  االلتزام  ويفضل 
يراها ستجلب له، وألسرته المتاعب، تتعايش 
سافرت،  التي  جيرانهم،  ابنة  مع  »زهرة« 
ودرست، وَخبرت الحياة، هنا ترى »زهرة« 
فرقاً كبيراً بين طريقة الجارة في مسألة الدفاع 
عن حقوقها، في حين هي ألفت أن ترى مدينة 
وتقضي  المنزل،  سطح  فوق  من  فقط،  فاس 
والتطريز،  األبناء  وتربية  المطبخ  في  يومها 
وهكذا تفتحت عيناها على واقع آخر غير ذاك 
المفروض عليها، وعلى طفلتها، التي ُحرمت 

من الدراسة.
نفي  تلت  التي  المرحلة،  خالل  أنه  وتوضح: 
الراحل الملك محمد الخامس، واألحداث التي 
عايشتها شخصية »زهرة« ستحصل ثورة في 
حياتها، وسيحدث تغيير جذري في شخصيتها، 
ثورية؛  امرأة  إلى  بسيطة  امرأة  من  لتتحول 
تثور على العادات والتقاليد آنذاك، من خالل 
الدفاع عن حق ابنتها في الدراسة، والخروج 

في مظاهرات للدفاع عن بالدها.
خالل  من  حرص  المخرج  أن  إلى  وتشير 
المرأة  تحرر  إبراز  على  »زهرة«  شخصية 
العادات  وجه  في  وانتفاضتها  المغربية، 
والتقاليد، بحثاً عن الحرية والدفاع عن قضيتها 
وحقوقها، إلى جانب تسليط الضوء على العديد 

من العادات المرتبطة بالموروث الثقافي.
في  العمل  على  رّغبتها  التي  األشياء،  وعن 
التاريخية  »الحمولة  إن  فتقول:  الفيلم،  هذا 

واالجتماعية للفيلم، الذي يسرد وقائع تاريخية، 
ويسلط الضوء على دور المرأة المغربية في 
الحرية،  انتزاع  أجل  من  المقاومة،  ميدان 
واالستقالل، كلها دوافع شّجعتني لتجسيد دور 
فنانين أعتز،  زهرة، وأن يكون اسمي ضمن 

وأفتخر أني أشارك معهم العمل نفسه«.
وإلى جانب هذه األحداث، يسلط الفيلم الضوء 
الذي  واالقتصادي  االجتماعي،  الوضع  على 
وكذلك  الفترة،  هذه  خالل  المغاربة  عاشه 
االجتماعية،  والعالقات  وتقاليدهم،  عاداتهم، 

ورصد  األسري،  التالحم  يطبعها  التي 
مستوى  على  المغربي  والتراث  الحضارة 
األمور  من  وغيرها  والطبخ،  والزي،  البناء، 

التي تبرز الهوية المغربية.
نقل  في  نجحت  السينمائية  الدراما  كانت  وإن 
واقع المرأة المغربية؛ أوضحت مونية لمكيمل 
نماذج  على  الضوء  يسلط  عموماً  الفن  إن 
ومعالجة  محاربة  يتم  حتى  بها،  يشاد  ناجحة 

الظواهر السلبية في المجتمع.
وأشارت، إلى أن »وضعية المرأة مقارنة مع 
السنوات السابقة تحسنت بشكل كبير، وأكيد أن 
الذي  المحيط،  من  بالثقة  تحظى  التي  المرأة، 
وتصبح  قوية،  شخصيتها  تكون  فيه  تعيش 
لديها حرية االختيار، ولديها قناعة على تحمل 
مسؤولية اختياراتها سواء كانت النتائج سلبية 
لم تحَظ  التي  المرأة،  إيجابية، في حين أن  أو 
في  تتخبط  تظل  فإنها  بها،  المحيطين  بثقة 
مدى  تعاني  وتظل  المشاكل،  من  مجموعة 

الحياة«.
الذين  األشخاص،  كل  »أدين  وأضافت 
كائن  وأنها  الجسد،  في  المرأة  يحصرون 
تستطيع  ال  وأنها  العاطفة،  تحكمه  ضعيف، 
أمور  في  البت  وال  مصيرية،  قرارات  أخذ 
المرأة  أن  »صحيح  أنه  إلى  الفتةً  مهمة«، 
عاطفية بحكم تكوينها، إال أنها تستخدم المنطق 
وتكون صارمة عندما توضع في موقع اتخاذ 

القرار«.
وكالة أنباء املرأة

الخارجية  وزيرة  التقت  ـ  األخبار   مركز 
لحزب  وفد  مع  بيربوك،  أنالينا  األلمانية، 
خالل   ،”HDP“ الديمقراطي  الشعوب 
وبحثت  تركيا،  إلى  الرسمية  زيارتها 
الهجمات العسكرية التركية ضد الكرد في 

العراق وسوريا.
وقال الحزب في بيان له، أن الطرفان ناقشا 
دعوى حل الحزب وقضية كوباني المعتقل 
الحزب،  قيادات  من  عدد  إثرها  على 
باشور كردستان،  التركية على  والهجمات 
والتهديدات بالقيام بهجوم جديد على شمال 
استمر  الذي  اللقاء  خالل  سوريا،  وشرق 

نحو 35 دقيقة.
من  عدد  مع  األلمانية  الوزيرة  التقت  كما 
ممثلي وقيادات أحزاب المعارضة التركية 
حزب  ويواجه  البالد.  إلى  زيارتها  خالل 
من  قضائية  دعوى  الديمقراطي  الشعوب 
جانب  إلى  لحله  التركية  السلطات  قبل 
أعضائه  ضد  األمنية  الحملة  استمرارا 
على  للقضاء  باطلة  تهم  بموجب  وأنصاره 

العدالة  حزب  لحكومة  المعارض  نشاطه 
والتنمية الحاكم.

هذا وتستمر الدولة التركية في حربها ضد 
محاولة  في  أردوغان  إصرار  مع  الكرد، 
سوريا  قوات  ضد  جديدة  هجمات  شن 
الديمقراطية ومناطق شمال وشرق سوريا، 

األلمانية  الخارجية  وزيرة  أكدت  حين  في 
هذا  لمثل  الرافض  بالدها  موقف  على 
تُبرر  ال  أنقرة  ذرائع  بأن  مؤكدةً  اإلجراء، 
الدولية وشن هجمات  القوانين  بانتهاك  لها 
أخرى على مناطق شمال وشرق سوريا.  

التنسيقي  اإلطار  دعا  ـ  األخبار  مركز 
أسوار  أمام  التظاهر  إلى  أنصاره  الشيعي 
على  رداً  بغداد،  وسط  الخضراء  المنطقة 
اقتحام أنصار التيار الصدري مقر البرلمان 
الصدر  مقتدى  عن  واإلعالن  العراقي، 

حاكماً عاماً للبالد.
الشرعية  لدعم  التنظيمية  اللجنة  وقالت 
التابعة  الدولة  مؤسسات  على  والحفاظ 
أبناء  “ندعو  بيان،  في  التنسيقي  لإلطار 
وفعالياتهم  أطيافهم  بكافة  العراقي  شعبنا 
أن  إلى  والثقافية  واألكاديمية  العشائرية 
يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم التي 
بوجه  الشهداء  آالف  دماء  أركانها  ثبتت 
والطائفية  واالحتالل  الدكتاتوري  الطغيان 
واإلرهاب الداعشي، ومستقبل أبنائهم الذي 
على  األمنية  وقواته  العراق  حشد  حرص 

ضمانه”.
األخيرة  “التطورات  البيان:  وأضاف 
واختطاف  مشبوه  النقالب  بالتخطيط  تنذر 
مؤسساتها  وإهانة  شرعيتها  وإلغاء  للدولة 

الديمقراطية  العملية  وإلغاء  الدستورية 
فيها”.

وتابعت اللجنة المذكورة في بيانها، “كونوا 
الذلة”،  منا  وهيهات  والوعد،  العهد  على 
الدعوة، رداً على إعالن زعيم  وتأتي هذه 
التيار الصدري مقتدى الصدر، ما وصفه بـ 
“تحرير” المنطقة الخضراء، ودعوته كافة 
اإلصالح”  “ثورة  مساندة  إلى  العراقيين 

المتظاهرين  من  أتباعه  إلى  إشارة  في 
والمعتصمين داخل مبنى البرلمان والمنطقة 
مطالبين  يومين  من  أكثر  منذ  الخضراء، 

بطرد الفاسدين حسب وصفهم.
المعتصمون  أعلن  جديد  تصعيد  وفي  هذا 
بيانها  تشكيل لجنة تنسيقية والتي أصدرت 
حاكما  للصدر  التصويت  وأعلنت  األول، 

عاماً للعراق.

مواطنون ُكرد يواجهون 
أحكام قاسية في عفرين 

بينها اإلعدام 

الخارجية األلمانية ووفد من حزب الشعوب 
التركّية  الديمقراطي يناقشان الهجمات 

المنطقة الخضراء في بغداد تتحّول لصراع بين 
الشيعية األطراف 

المحاكم  إحدى  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
مدينة  في  المرتزقة  للمجموعات  التابعة 
عدد  بحق  قاسية  أحكام  المحتلة،  عفرين 
من المواطنين الكرد تتراوح ما بين حكم 
اإلعدام إلى سجن لمدة 12 عاماً، بموجب 
هت إليهم وهي دعم  تهم واهية وكاذبة وّجِ
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  ومساندة 

سوريا.
ـ  عفرين  اإلنسان  حقوق  منظمة  وقالت 
التابعة  الجنائية  “المحكمة  بأن  سوريا: 
عفرين  مدينة  في  التركي  لالحتالل 
من  عدد  ضد  قضائية  أحكام  أصدرت 
المواطنين الكرد من أهالي شيه بعد اعتقال 

دام أكثر من سنة”.
أن  إلى  الحقوقية  المنظمة  وأشارت 
شيه  بلدة  أهالي  من  الُكرد  المواطنين 
المقيمين في مدينة عفرين حي المحمودية، 
تموز  كم   27 األربعاء  يومي  واجهوا 
أحكاماً   2022 تموز   30 في  والسبت 
بالتعامل مع اإلدارة  اتهامهم  بعد  قضائية، 
الواهية،  والذرائع  التهم  من  وهي  الذاتية 
بعد تعرضهم للضرب والتعذيب و انتزاع 

اعترافاتهم باإلكراه والضغط .
وكشفت، بأن األحكام شملت كل من:

1ـ حسين مصطفى حسين بن يوسف 20 
عاماً، اعتُِقل بتاريخ 28 4 2021 وُحِكم 
عليه باإلعدام يوم األربعاء تاريخ 27 /7 

.2022/
2ـ يوسف مصطفى حسين حكم عليه يوم 
بالسجن   2022  /7/  27 تاريخ  األربعاء 
 /  5  /1 بتاريخ   اعتقل  سنوات،  ثالث 

.2021
3ـ مصطفى بن محمد مصطفى حسين 28 
عاماً، اعتُِقل في المرة األولى عام 2019 
آذار 2021  شهر  سراحه خالل  أُطِلق  و 
دون  اختطافه  أُعيد  واحد  أسبوع  وبعد 
معرفة مصيره لغاية ظهوره في المحكمة، 
و قد ُحِكم عليه يوم السبت بتاريخ 30 /7 

/2022 بالسجن لمدة ثالثة عشر عاماً.
حسين  يوسف مصطفى  بن  الدين  عز  4ـ 
 2021  /5/  5 بتاريخ  اعتُِقل  عاماً،   17
والذي اعترف تحت التعذيب بعالقة أقربائه 
و والديه مع اإلدارة الذاتية السابقة، وُحكم 
 2022/  7/  30 بتاريخ  السبت  يوم  عليه 

بالسجن لمدة ثالثة عشر عاماً.
5ـ زينب محمد أوالشلي 27 عاماً زوجة 
 6/  12 بتاريخ  اعتُقلت  حسين  مصطفى 
تاريخ  األربعاء  يوم  عليها  وُحكم   2021/
عشر  اثنا  لمدة  بالسجن   2022/  7/  27

عاماً.
بالقول:  تقريرها  المنظمة  واختتمت 
»وبدورنا كمنظمة حقوق اإلنسان عفرين 
نناشد مجلس حقوق اإلنسان الدولي ولجان 
تقّصي الحقائق الدولية والمفوضية السامية 
اليونيسيف  ومنظمة  اإلنسان  لحقوق 
ومنظمة العفو الدولية، بأن يتدخلوا سريعاً 
التركي  االحتالل  سلطات  على  للضغط 
وخاصةً  الجائرة  األحكام  هذه  إللغاء 
المحكمة  قبل  من  الصادرة  ‘اإلعدام” 
التركي  التابعة لسلطات االحتالل  الجنائية 
بتهم  الُكرد  المواطنين  ضد  عفرين  في 
لم  المواطنين  هؤالء  كون  واهية،  وحجج 
السلطات  ضد  جرم  أي  بارتكاب  يقوموا 
المواطنين األتراك وعلى  التركية أو ضد 
في  بقوا  أنهم  الوحيد  بل جرمهم  أراضيها 
ولم  بترابها  وتشبثوا  “عفرين”  مدينتهم 
سلطات  أزعج  ما  وهذا  منازلهم،  يتركوا 
االحتالل التركي كي يستكملوا مشروعهم 
المحتلة،  عفرين  ديمغرافية  تغيير  في 
الكرد”   ” األصليين  السكان  من  وألنهم 
عليه  تعاقب  جرم  يُشكل  ذاته  بحد  وهذا 

القوانين التركية والقضاء الموالي لها«.

مركز األخبار  ـ قالت اإلدارة المدنّية في مدينة منبج، أن المقبرة الجماعية التي ُعثِر عليها قبل 
أيام قليلة، ضمت “29” جثة ألشخاص تتراوح أعمارهم ما بين الـ 16 إلى 60 عامًا، ُقتِلوا عن طريق 

إطالق النار بالرأس من قبل مرتزقة داعش خالل سيطرته على المنطقة.

اإلدارة المدنّية بمنبج تكشف تفاصيل 
الجماعية  المقبرة 

المدنية  اإلدارة  أصدرته  بيان  في  ذلك  جاء 
بمنبج، قال فيه: “عانى شعبنا في شمال وشرق 
سوريا وما زال يعاني من اإلرهاب التكفيري 
الظالمي وقدم الضحايا من خيرة أبنائه جراء 
اقترابنا  ومع  الحدود،  وراء  من  اإلرهاب  هذا 
وريفها  منبج  لتحرير  السادسة  الذكرى  من 
جرائمه  تتكشف  تزال  ال  اإلرهاب،  هذا  من 
مقبرة  على  العثور  خالل  من  وذلك  وفظائعه 
مدينة  في  البلديات  لجنة  عمل  أثناء  جماعية 
منبج بعمليات الحفر لصيانة وتنظيف الصرف 

الصحي في المدينة”.
يوم  العثور صباح  تم  “حيث  البيان:  وأضاف 
منبج  فندق  من  بالقرب  تموز   27 األربعاء 
كسجن  سابقاً  يستخدم  كان  الذي  المدينة  وسط 
لدى مرتزقة داعش، على ثالثة هياكل عظمية 

لجثث تم دفنها من قبل المرتزقة إبان سيطرتهم 
على المدينة بين أعوام 2014ـ2016”.

الحفر  استكمال  تم  ذلك  “بعد  البيان:  وأشار 
 29 إجمالي  على  العثور  تم  التالي  اليوم  في 
الـ18والـ60عاماً،  بين  أعمارهم  تتراوح  جثة 
سوى  منها  يتبَق  لم  الجثث  أن  تبين  كما 
المتعلقات  وبعض  والمالبس  العظمية  الهياكل 
عن  تصفيتها  تم  الجثث  وجميع  الشخصية، 
كانت  وأغلبها  الرأس  في  ناري  طلق  طريق 

مكبلة األيادي ومعصوبة األعين”.
الدعوى  نجدد  ذلك  “بناًء على  البيان:  وطالب 
للمجتمع الدولي إلى تصويب السياسات الخاطئة 
وااللتزام بمكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله وفق 
قدمت  التي  الدول  ومساءلة  الدولية،  الشرعية 
وما تزال تقدم مختلف أشكال الدعم للمجموعات 

الماضية، حيث  السنوات  اإلرهابية على مدى 
كان وال يزال شعبنا وبكافة مكوناته وانتماءاته 
هو أكثر من يدفع ثمن جرائم اإلرهاب من دم 

أبنائه ومن أمنه واستقراره ولقمة عيشه”.
بأن  يقيناً  يعلم  الجميع  “بات  البيان:  وأكد 
اإلرهاب في بلدنا لم يكن لينتشر ويتوسع لوال 
للقاصي  معروفة  دول  من  الخارجي  الدعم 
المرتزقة  آالف  إرسال  حيث  من  والداني 

المسلحين بأحدث األسلحة”.
أمام  حدودها  فتحت  “تركيا  بأن  البيان:  ونوه 
قدموا  الذين  اإلرهابيين  من  اآلالف  عشرات 
من مختلف أصقاع األرض وقدمت لهم الدعم 
بإشراف  التدريب  ومعسكرات  اللوجستي 
من  كل  وأن  والغربية،  التركية  االستخبارات 
يسعى لتشويه هذه الحقيقة يتحّمل أيضاً انتشار 

اإلرهاب واستمرار سقوط هؤالء الضحايا”.
الشعب في مدينة منبج  بلدية  هذا وعثر عمال 
الصرف  قنوات  في  حفر  بأعمال  القيام  أثناء 
الصحي بجانب مبنى اإلدارة الذي كان يُعرف 

األربعاء،  يوم  صباح  منبج”  بـ”فندق  سابقاً 
28 تموز على مقبرة جماعية لمختطفين لدى 
منذ  منبج  مدينة  احتل  الذي  داعش  مرتزقة 

مطلع عام 2014 ولغاية آب عام 2016.
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قمة طهران وأجندة المشاركين فيها
لطهران  بوتين  زيارة  عن  الكرملين  أعلن 
في/19/ تموز الفائت، وبالفعل تمت الزيارة 
حسب الموعد المحدد وقد التقى مع أردوغان، 
لقاء  إبراهيم رئيسي في طهران  وشكلوا مع 
ثالثياً لضامني مسار األستانة، وعلى هامش 
االجتماع تم عقد لقاءات ثنائية بين األطراف 
المشهد  السوري  الملف  وتصدر  الثالث، 
والجزء األكبر من النقاش. وبذلك يشهد الثلث 
األخير من تموز عنوان عريض مفاده ”بايدن 
في السعودية وبوتين في إيران” وقد تبدو في 
وللمرة  الضفتين،  على  مواجهة  الحالة  هذه 
األولى منذ زمن يكون للدول اإلقليمية صوت 
ربما يكون موازياً لصوت القوى العظمى في 

هذه المواجهة.
وبالمرور على زيارة بايدن الشرق أوسطية 
معين  تحالف  إلنشاء  األرضية  تُهيئ  التي 
أن  رغم  السابقين،  الحلفاء  تبعية  ضمان  أو 
جاء  ما  تلبية  في  مماطلة  أظهرت  السعودية 
قبل إعطاء  انتهاء واليته  أمل  بايدن على  به 
تفضل  كونها  األمد  طويلة  التزامات  أي 
الرئيسي  والسبب  الجمهوريين  مع  التعامل 
تقرب الرؤساء الديمقراطيين الدائم من إيران 
وبذات  السعودية،  المملكة  تعارضه  الذي 
المتحدة تبذل ما في وسعها  السياق الواليات 
إلعطاء التطمينات لنفسها ولحلفائها بالحد من 
وحتى  واإليراني  الروسي  النفوذ  تحجيم  أو 
التركي في الشرق األوسط في ظل التغيرات 

عسكرة  إلى  اللجوء  أن  وخاصةً  الدولية، 
قد  من قبل، وما  أكثر وروداً  القضايا أصبح 
طهران  في  الثالثية  القمة  على  بظالله  ألقى 
الموقّع  القدس”  هو”إعالن  بايدن  زيارة  من 
وإسرائيل  األمريكية  المتحدة  الواليات  بين 
االستراتيجية  الشراكة  إلعالن  والمتضمن 
بين البلدين ومن أبرز بنوده ”التزام أمريكي 
نووي  سالح  بامتالك  إليران  السماح  بعدم 
واستخدام القوة لضمان ذلك”، هذا ما قد يفتح 
الباب أمام روسيا وإيران لتوقيع اتفاقية الدفاع 
المشتركة الساعية إليها إيران وهذا يمثل أحد 
 ”S400« منظومة  شراء  وأيضاً  أهدافها 
اللقاء  مواضيع  أحد  هذا  ليكون  الروسية، 
قمة  أن  علماً  ورئيسي،  بوتين  بين  الثنائي 
طهران ليست عقد تحالف بين الدول الثالث 
ليست  تركيا  ألن  بايدن  جولة  مواجهة  في 
المضاد  والروسي  اإليراني  النهج  ضمن 
توسعية  بأنها  معهما  تتشارك  وإنما  للغرب 
المستطاع،  قدر  نفوذها  بسط  في  وراغبة 
ما  بحسب  للنقاش  كانت  الثالثية  القمة  إذاً 
على  الثالث وخاصةً  الدول  تفرضه مصالح 
صعيد الملف السوري، وقد يكون لقاء بوتين 
ورئيسي يحمل في طياته بوادر لتحالف يُعلن 

الحقاً.
المسؤولين  إلعالن  وفقاً  التركي  الجانب  من 

األتراك أنهم انتهوا من التحضيرات العسكرية 
شمال  على  جديد  بعدوان  للبدء  واللوجستية 
سوريا ولكن المؤكد والذي يتسبب بالمناورة 
المؤشرات  على  يحصلوا  لم  أنهم  التركية 
يربط  ولذلك  الفاعلة،  القوى  من  السياسية 
واإليراني  التركي  الروسي  اللقاء  المراقبون 
حيث  العسكرية  بالعملية  تسمى  بما  التركي 
تسعى تركيا للخروج بتفاهمات مع األطراف 
المذكورة وإن لم يكن ضوء أخضر قد تكون 
التي  األهداف  من  جزئية  أخرى  مكاسب 
الثالثة  األطراف  ويتفق  تركيا،  إليها  ترمي 
الضغط  من  المزيد  فرض  في  الرغبة  على 
على اإلدارة الذاتية وقوات سوريا ديمقراطية 
التي أصبحت قوى فاعلة في األزمة السوريّة 
وفاجأت الجميع بمرونتها وإصرارها بالحفاظ 
المنطقة،  مجتمعات  وحماية  مكتسباتها  على 
وتصعيد يواكب اللهجة التي تستخدمها القوى 

األخرى.
حربها  تُشكل  حيث  الروسي  الجانب  في  أما 
حاولت  لها،  الرئيسي  الشاغل  أوكرانيا  في 
مع  تفاهمات  لبلورة  نقاشاتها  كل  حصر 
تركيا حول تأمين الطريق التجاري، كما أنها 
على  للضغط  السوري  الملف  ورقة  تستخدم 
وبذات  أوكرانيا،  في  تريده  ما  لتحقيق  تركيا 
على  رضاها  عدم  روسيا  تخفي  ال  السياق 
إلى  وفنلندا  السويد  النضمام  تركيا  موافقة 
حلف الناتو، وترجمة ذلك بعدة ضربات في 

لنقاط  أخرى  وضربات  الزاوية  وجبل  إدلب 
المرتزقة في ريف سري كانيه الشرقي، ورغم 
كل التقارب الُمعلن في المؤتمرات الصحفية 
المؤصدة  األبواب  وخلف  الكواليس  في  لكن 
قواعد  تفرضه  الذي  الحوار  ذات  يحدث  ال 
الدبلوماسية أمام اإلعالم وإنما نقاشات ولهجة 
مسؤولون  ذكره  أن  سبق  ما  هذا  حدة  أكثر 
سياسيون سابقون في مذكراتهم، لذلك يتوجب 
على  البناء  وعدم  التحليل  في  أكثر  التعمق 
على  الترجمة  إنما  للصحافة  تقديمه  يتم  ما 
األرض هي األصدق، هذا ما يفتح الباب على 
مصراعيه أمام كل االحتماالت من نتائج هذا 
إلى  االنتقال  أو  تهدئة  اللقاء في وضع حجر 
بين تركيا من  السياسي والعسكري  التصعيد 

جهة وروسيا وإيران من جهة.
بدرجة  كهذا  للقاء  احتاجت  فقد  إيران  أما 
للرد  األقل  على  وذلك  نظيراتها،  من  أكبر 
على جولة بايدن اإلسرائيلية الخليجية الوليدة 
إلعالن القدس، وأيضاً إرسال الرسائل بأنها 
لها  يضمن  حلف  إلى  االنضمام  على  قادرة 
روسيا  يضم  الذي  المحور  وهو  المواجهة، 
وإلى جانبها الصين والهند وكوريا الشمالية، 
كل هذه القوى تحمل مؤشر واحد وهو االنتقال 
من  األقطاب،  متعدد  جديد  عالمي  نظام  إلى 
بناء  محاولة  الى  إيران  تسعى  أخرى  جهة 

قنوات تقارب بين النظام السوري وتركيا.
الصحفي  المؤتمر  يحمل  لم  الحال  بطبيعة 
تفاهمات  أو  اتفاقيات  الثالثية  للقمة  الختامي 
تُعلن، إنما المرجح أن تبقى التفاهمات خلف 

األبواب أو إن تكون بذور التفاقيات تنمو في 
الخارطة  قادمة توضح مالمحها  فترة زمنية 

العسكرية التي تلي هذه القمة.
هو  اللقاء  هذا  نتائج  من  األولى  المؤشرات 
منح  رفض  على  وروسيا  إيران  إصرار 

الرفض،  هذا  يكون  وقد  األخضر  الضوء 
تركيا  ترضي  التي  الدبلوماسية  بالطريقة 
وهي االشتراك بعدة أهداف أهمها المزيد من 
سوريا  وقوات  الذاتية  اإلدارة  على  الضغط 
المستهدفة  المدن  جميع  لتسليم  الديمقراطية 
الضغط  موازي  وبخٍط  السوري  للنظام 
لتوقيع اتفاقيات تقدم من خاللها قوات سوريا 
أخرى  مناطق  في  تنازالت  الديمقراطية 
التركية،  التهديدات  ضغطها  في  وتستخدم 
وهذا ما يوضح نوع من التنسيق االستخباراتي 
والنظام  وإيران  روسيا  بين  تقدير  أقل  على 
تركيا  أخرى  جهة  ومن  وتركيا،  السوري 
آخر  إلى  حين  من  التصعيد  تعتمد  الزالت 
يعد  مكثفاً  قصفاً  التماس  شهدت خطوط  وقد 
ذلك  التهدئة حيث ذهب ضحية  منذ  األعنف 
لم  أن تركيا  يلمح  مدنيين وتدمير منازل، ما 
ولكن  لحظة  أي  في  جديد  بعدوان  القيام  تلغِ 
روسيا  من  الوعود  بعض  أخذت  أنها  يبدو 
تتناسب مع حصولها  لتهيئة ظروف  وإيران 
على مكاسب بدون عدوان عسكري أو على 
وتسليم  السوري  للجيش  قوات  نشر  األقل 
أنه  بدا  الذي  هذا  السوري  للنظام  المنطقة 
ُمرضي لتركيا لتأجل عدوانها ولكن ال يمكن 
الديمقراطية  لقوات سوريا  يكون مرضياً  أن 
حين يتعلق األمر بالمساس بمكتسبات الثورة 
الجهات  تلك  من  وكل  الشهداء  وتضحيات 
وتمسك  الموقف  هذا  حساسية  مدى  تعرف 
ما  على  ولكن  به  الديمقراطية  سوريا  قوات 
يبدو أن روسيا وإيران متفقتان على المناورة 
العسكرية  الخارطة  للمحافظة على  السياسية 

مستقرة على ماهي عليه حالياً خاصةً في ظل 
انشغال كل منهما في حرب خاصة بها.

الالفت أيضاً أن روسيا وإيران استطاعتا إقناع 
المهم اإلدالء بتصريحات  بأنه من  أردوغان 
مناهضة لتواجد القوات األمريكية في شمال 
من  كل  تشارك  يكشف  الذي  سوريا  وشرق 
الذي  الفراغ  لتعبئة  وتركيا  وإيران  روسيا 
يطمحون لحدوثه بانسحاب الواليات األمريكية 
ليكون ساحة توسيع نفوذ، وهذا التصريح كان 
مفاجئاً نوعاً ما كونه من المفترض أن تكون 
المتحدة األمريكية من  للواليات  أقرب  تركيا 
الناتو  بحلف  الجهتين  لتواجد  وإيران  روسيا 
السياسي  العجز  يوضح  سبق  ما  كل  ولكن 
عن  اإلعالن  في  نفسه  وتوريط  ألردوغان 
وتضارب  للجميع  مرضي  غير  عدوان 
المصالح بين جميع الجهات، في ظل ذلك كله 
يتضح أن مجلس سوريا الديمقراطية وقوات 
الشعب  تمثل  كجهة  الديمقراطية  سوريا 
وعسكرياً  سياسياً  سوريا  وشرق  شمال  في 
خضم  في  وعسكرية  سياسية  مكانة  حجزت 

األزمة السورية كقوة وطنية.
ما  بمناورة  ستقوم  بالتأكيد  المتحدة  الواليات 
طهران  لقاء  بعد  تيارها  إلى  تركيا  إلعادة 
والتصريحات األخيرة، كما أن زيادة التصعيد 
التماس  نقاط  شتى  في  جداً  وارد  العسكري 
العدوانية  العمليات  في  جلياً  ذلك  ويظهر 
المدنيين  بحق  التركية  الدولة  ترتكبها  التي 
والقيادات السياسية والعسكرية لشمال وشرق 

سوريا.
مركز روج آفا للدراسات االستراتيجية

نجمة خليل ميسر حسكة

روناهي/ الدرباسية - تستمر دولة االحتالل التركي في حربها الشعواء ضد شعوب شمال وشرق سوريا، وتستخدم لهذا الهدف أكثر أنواع األسلحة تطورا، 
وفتكا، كما أنها ال تفرق بين كبير، وصغير، وبين شاب، ومسن، وبين رجل وامرأة، بل انها تستهدف كل صوت يعلو في وجهها طالبا الحرية.

نساء مقاطعة الحسكة: استهداف المرأة استهداف 
لإلرادة الحرة لشعوب شمال وشرق سوريا

فراس قصاص: التحول الديمقراطي، وحل القضية الكردية طريق 
الحل في سوريا

بشكل  تتجلى  التركي،  االحتالل  دولة  وحشية 
تشنها  التي  الوحشية،  الهجمات  في  واضح 
هجماتها  تشن  حيث  المنطقة،  سكان  على 
بطائراتها المسيرة بشكل يومي على المناطق 

اآلهلة بالسكان.
ومن جهة أخرى تتعمد دولة االحتالل التركي 
وشرق  شمال  في  الحرة  المرأة  استهداف 
في  جدارتها  اثبتت  التي  المرأة،  سوريا، 
ارتكبتها  التي  المجازر،  آخر  وكانت  الحياة، 
دولة االحتالل التركي بحق المرأة الحرة، هي 
سوريا  قوات  في  الثالث  للقياديات  استهدافها 
ورفيقاتها،  تولهلدان،  جيان  الديمقراطية، 
األمر الذي أثار غضب شعوب شمال وشرق 
العاملة  النسوية  المنظمات  سيما  وال  سوريا، 
المجازر  هذه  استنكار  إلى  دفعهم  ما  فيها؛ 
الوقوف  الدولي  المجتمع  ومطالبة  الوحشية، 

في وجهها.

نضال املرأة والشعب يكمالن 
بعضهام

في  اإلدارية  لنا  تحدثت  ذاته،  السياق  وضمن 
حسكة  ميسر  الحسكة،  بمقاطعة  ستار  مؤتمر 
دولة  تستهدف  التاريخ  مر  »على  قائلة: 
المرأة الحرة، محاولة كسر  التركي  االحتالل 
إرادتها في الحياة، وذلك لكون إرادة المجتمع 

مرتبطة بشكل عضوي بإرادة المرأة، فإذا ما 
المجتمع،  إرادة  تنكسر  المرأة،  إرادة  ُكسرت 
من  يصبح  مجتمع  أي  إرادة  انكسرت  واذا 
إلى  يصل  أن  المجتمع،  ذلك  على  الصعب 
لذلك  أرعبهم،  المرأة  نضال  أن  كما  حريته، 
نرى بأن الدول الشوفونية، وعلى رأسها دولة 
صوت  إلسكات  تسعى  التركي،  االحتالل 
المرأة الحرة هو سالحها  المرأة، ألن صوت 

في وجه أعداء الشعوب«.
االحتالل  دولة  هجمات  إن  ميسر:  وأضافت 
الدولة  هذه  مصالح  كون  من  نابعة  التركي 
المال  رأس  بمصالح  وثيق  بشكل  مرتبطة 
األمة  مشروع  في  يرى  والذي  العالمي، 
المشروع  الشعوب  وأخوة  الديمقراطية، 
عبوديتهم،  من  المنطقة  لشعوب  المخلص 
لذلك نرى هذه الهجمات الوحشية ضد مناطق 
شمال وشرق سوريا عامة، وضد المرأة الحرة 
انطلقت  التي  تموز،   19 ثورة  كون  خاصة، 

عليها  أطلق  والتي  سوريا،  شمال وشرق  في 
اسم ثورة المرأة، تبنت فكر وفلسفة القائد عبد 
هللا أوجالن، القائم على أساس أخوة الشعوب 

واألمة الديمقراطية«.

حرب الشعب الثورية سبيل 
الخالص والنجاة

المرأة  لجنة  في  اإلدارية  تحدثت  جانبها  ومن 
ببلدية الشعب في مقاطعة الحسكة، نجمة خليل 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  »نضال  قائلة: 
استطعنا  العقد،  هذا  عقد وخالل  منذ  مستمر، 
ان نحقق مكتسبات كبيرة بفضل دماء شهدائنا، 
ألننا أصحاب حق، وال يمكن التنازل عنه، كما 
المتمثل  العدو  دفع  الشهداء  بخط  التمسك  إن 
هجمات  شن  إلى  التركي  االحتالل  بدولة 

وحشية ضدنا«.
خضنا  كشعب  »إننا  بالقول:  نجمة  وتابعت 
نضاال على مستويات عدة، وتصعيد نضاالتنا 
االعتداءات  تصعيد  مع  متماشيا  يكون  دائما 
من  علينا  الهجمات  ازدياد  مع  اليوم  علينا، 
نحن  صعدنا  التركي،  االحتالل  دولة  قبل 
حرب  مرحلة  دخلنا  حيث  نضالنا،  من  أيضا 
تعني  التي  المرحلة،  تلك  الثورية،  الشعب 
في  للوقوف  كافة؛  الشعب  طاقات  تسخير 
االستعداد  أهبة  على  والوقوف  المحتل،  وجه 
أننا ومن  للتصدي ألي عدوان محتمل، حيث 
النضال  في  بها  مررنا  التي  المراحل،  خالل 

التركي  المحتل  لمقاومة  سبيل  ال  بأن  رأينا 
سوى حرب الشعب الثورية، وخاصة بعد أن 
تجلى بشكل واضح تواطؤ المجتمع الدولي مع 

دولة االحتالل التركي في هذه الهجمات«.
واختتمت نجمة خليل حديثها بالقول: »ال يمكن 
يتعرض  وشعبنا  األيدي،  مكتوفي  نقف  أن 
لإلبادة، لذلك سنبقى دائما في ساحات النضال 
وسنعلن على المأل استعدادنا لصد أي عدوان، 
مع  سنتواصل  مناطقنا،  على  يُشن  أن  يمكن 
والدولية  اإلقليمية،  المحلية  القوى  جميع 
لمساندتنا في صد هذه الحرب الضروس، التي 

تشنها دولة االحتالل التركي علينا«.

مؤامراتها  للهيمنة  الساعية  القوى  كثفت 
على شعوب المنطقة عامة، والكرد بخاصة، 
اجتماعي  خالل  المؤامرات  هذه  وتجددت 
الخالفات  من  الرغم  وعلى  وطهران،  مدريد 
والتناقضات بين هذه القوى، إال أن المصالح 
تطغى على المبادئ«، هذا ما قاله المعارض 
ال  بأنه  أكد،  الذي  قصاص،  فراس  السوري 
التحول  دون  األوسط  الشرق  ألزمات  حل 

الديمقراطي، وحل القضية الكردية.
المنطقة،  المؤامرات على شعوب  تتزايد حدة 
الذاتية  واإلدارة  الكردي  الشعب  وخاصة 
على  الهيمنة  بهدف  سوريا  وشرق  لشمال 
شعبها،  إرادة  وكسر  وثرواتها  المنطقة، 
وخالل هذه الفترة كثفت دولة االحتالل التركي 
من محاوالتها تصفية الكرد سياسياً وجغرافياً، 
حيث سعت إلى استغالل حاجة القوى العالمية 

لها في تحقيق ذلك.
هذه  ابتزاز  بين  التركية  المساعي  وراوحت 
القوى الدولية تارة، ومقايضاتها تارة أخرى، 
شن  أجل  من  األخضر  الضوء  أخذ  بهدف 
عدوان جديد على اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا.
الذي  مدريد،  اجتماع  خالل  من  ذلك  وتبيّن 
التركي  االحتالل  دولة  خالله،  من  قايضت 
الدول الغربية؛ للسماح لكل من فنلندا والسويد 
بالدخول إلى حلف الناتو، مقابل االتفاق على 
معاداة الكرد، ومالحقة ناشطين كرد في هاتين 

الدولتين.
اجتماع  خالل  من  جاءت  الثانية،  المرحلة 
السورية، وجمع  األزمة  ناقش  الذي  طهران، 
كل من قادة روسيا، وإيران، ودولة االحتالل 
األخيرة  خالله  من  سعت  والذي  التركي، 
لشن عدوان  األخضر  الضوء  الحصول على 
جديد على شمال وشرق سوريا، إال أنه وعلى 
تعارض  بسبب  يحصل؛  لم  ذلك  بأن  يبدو  ما 
وكالعادة  لكن  الدول،  هذه  بين  المصالح 
غير  بشكل  كان  وإن  االتهامات،  استمرت 

مباشر للكرد باالنفصال.
المعارض  تحدث  طهران،  اجتماع  وحول 
السوري، ورئيس حزب الحداثة والديمقراطية 
فقال:  هاوار  لوكالة  قصاص  فراس  لسوريا 
دوافع  وروسيا  وإيران  تركيا  من  »لكل 
الذاتية  اإلدارة  تجربة  لتعادي  مختلفة، 
الكرد،  القلب منها روادها  الديمقراطية، وفي 
فإن كانت رغبة إيران إنهاء الحدث السوري، 
لمصلحة النظام بشكل تام، ومنع التجربة من 
من  الخوف  وربما  ومفاهيمها،  سقوفها،  نقل 
ديناميت محتملة لها، في روجهالت كردستان، 
هي من تجعل اإليرانيين يعادون قوى اإلدارة 
الذاتية، ويقفون إلى جانب تركيا وروسيا، فإن 
دوافع األخيرة تصب في توظيف ورقة شمال 
السوري،  للحدث  إنهائها  في  سوريا  وشرق 
للشاكلة، التي تصب في مسار محاولتها  وفقاً 
دولياً  يعيدها قطباً  بما  الدولي،  النظام  لتشكيل 

في مواجهة الواليات المتحدة«.
وأوضح قصاص: »ال تحمل روسيا االتحادية 
موقفاً جوهرياً، وذا طبيعة أيديولوجية، يعادي 
الذاتية، وال  اإلدارة  الكرد، وال نظرية  قضية 
متعلق  الموضوع  الفيدرالي،  المنطق  حتى 
بما  السوري  الوضع  على  هيمنة  بصياغة 
أثناء  مبادلتها  يمكن  دولية،  ورقة  إلى  يحوله 
وفي  الغرب،  مع  الجيوستراتيجي  الصراع 
األمن  وقضايا  وأوكرانيا  الناتو،  موضوع 
القومي الروسي، وموقعها من النظام الدولي«.

وأضاف قصاص: »المسألة في تركيا مختلفة، 
هي ذات طبيعة أيديولوجية بنيوية راسخة في 
قطاع واسع من الطبقة السياسية التركية عموماً، 
وما  والتنمية خصوصاً،  العدالة  حكومة  وفي 
في  توظيفها  هو  الطبيعة،  هذه  ويعقد  يضيف 
بل  والعرجاء  المشوهة،  الديمقراطية  سياق 
حريص  أردوغان  التركية،  الصندوقراطية 
لموقف  واستمالته  السلطة،  في  بقائه  على 
تركيا  في  واسع  نطاق  على  منتشر  طوراني 
ويحاول  القادمة،  االنتخابات  في  منه  لإلفادة 
تغطية ذلك بإعالن حرب على مناطق اإلدارة، 
األيديولوجي  الطابع  يعقد  ما  هو  واستعداؤها 
يستهدف  حربة  رأس  تركيا  ويجعل  البنيوي، 
تجربة اإلدارة، ويستهدف نواتها الفاعلة، التي 

بلورها، وجّسدها المكون الكردي«.
الدوافع،  تختلف  »نعم  قصاص:  وأردف 
شمال  لمعاداة  الثالث  الدول  لدى  والرهانات 
وشرق سوريا، لكنها تتفق وتراهن جميعاً على 
وذلك  منها،  كل  تحرك  التي  الهيمنة،  إرادة 
تماماً هو ما يجعلها تتآمر على تجربة اإلدارة 

الذاتية، والكرد في صلبها«.
وبين قصاص: »ينتقدون تركيا، وهم شركاؤها 
بل  السوري،  الوضع  الهيمنة على  في عملية 
عن  رضاها  وعدم  التوسعية،  تطلعاتها  وفي 
ينتقدونها،  كيف  والدولي،  اإلقليمي  وضعها 
وتتقاطع  بعالقات  ترتبط  دولة  ذلك  قبل  وهي 
معهما في مواقف، وتجتمع معها على مصالح، 
ومن الصعوبة بمكان أن يعلو مستوى المبادئ 
في صناعة السياسات على مستوى المصالح، 
هذا إن كانت هناك ثمة مبادئ حاسمة لدى كل 
من إيران، وروسيا تجعلهما تبتعدان، وتتخذان 
بخصوص  التركية  السياسة  من  مسافة 
منطقتنا، وهو أقل من انتقادها، وانتقاد إرهابها 
وتوظيفها إلرهاب داعش ضد تجربتنا، ناهيك 
من  متشابهون،  الثالث  الدول  قادة  أن  عن 
حيث التركيبة النفسية والشخصية، ومن حيث 

إشكالية عالقة كل منهم مع الديمقراطية«. 

اتخاذ  نتوقع  لن  »بالتأكيد  قصاص:  وأوضح 
مبدئياً  كل من إيران وروسيا االتحادية موقفاً 
من  النقيض  على  تصبحا  لم  إذا  تركيا،  من 
الملفات،  لتبادل  قابلتين  وغير  مصالحها، 
والمصالح ولمساحات الهيمنة معها في الملف 
السوري وفي سواه، هذا لألسف أمر مستبعد 

للغاية إن لم يكن متعذراً تماماً«.
قضايا  حل  يمكن  »ال  أنه  قصاص:  ورأى 
شعوب  تنعم  أن  يمكن  وال  األوسط،  الشرق 
القضية  تحل  أن  دون  العالم  من  المنطقة  هذه 
ويلبي  وديمقراطي  عادل،  بشكل  الكردية 
سقف إرادة الكردي، ويشبع روحه النهمة إلى 
مع سواه  المساواة  قدم  الحرية، ويضعه على 
من شعوب المنطقة، من حيث حقه في تقرير 
مصيره واحترام إرادته، ونمط إدارته لشؤونه 

التي يختارها«.
لقضية  العادل  »الحل  أن  قصاص،  واعتبر 
الكرد في منطقة الشرق األوسط، هو المدخل 
مع  سيتيح  الذي  الرئيس  والشرط  األهم، 
توافر حلول لقضايا أخرى كاألمن، والسالم، 
وفعالية  وتأثير  عال،  تنمية  منسوب  وتحقيق 
للمنطقة في قضايا العالم والحضارة اإلنسانية، 

من يقف ضد إرادة الشعب الكردي، ال يعمل 
يمثلهم،  إنه  يقول  من  لمصلحة  الحقيقة  في 
األتراك،  أو  اإليرانيين،  أو  العرب  من  سواء 
حل  إقرار  يرفضون  الذين  القادة  هؤالء  كل 
الكردي،  يريده  لما  موافقا  الكردية  للقضية 
الواقع ضد مصالح شعوبهم، وال  يعملون في 

يعكسون إرادتها بل يعاكسونها«.
وتابع قصاص: »الشعوب العربية، والتركية، 
والتشويه  السلطوي،  التحكم  لوال  واإليرانية، 
الذي  والقمع،  واإلكراه  األيديولوجي، 
يتعرضون له على نحو مباشر، وغير مباشر، 
المساواة  ومع  الكرد،  حقوق  مع  جميعهم 

والتفاعل الغني معهم«. 
حل  »ال  حديثه:  قصاص  فراس  واختتم 
وتنمية،  وعدالة،  ديمقراطية،  وال  بالتأكيد، 
حل  دون  األوسط  الشرق  منطقة  في  ورفاه 
القضية الكردية حالً عادالً، يستجيب لتطلعات 
الكردي، ويحقق أهدافه، وكل ما عدا ذلك، لن 
يقود إال للخراب، والتأخر عن ركب الحضارة 
الفشل،  إنتاج  دورة  في  والوقوع  والحياة، 

والحرب والمآسي«.
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روناهي/ قامشلو ـ مددت شركة تطوير المجتمع الزراعي في شمال وشرق سوريا فترة 
الكبير من  الرابع من شهر آب، وذلك لإلقبال  الفالحين إلى  القمح من  استالم مادة 

الفالحين لتوريد محاصيلهم إلى مراكز اإلدارة الذاتية.

تمديد فترة شراء القمح في شمال وشرق سوريا

االقتصاد التركي... ترجيحات بانهيار اقتصادي سريع

ارتفاع سعر أسطوانة الغاز 
الفارغة لـ700 ألف ليرة سورية

تضخم أم ركود... أيهما أخطر؟

األدب والفنُّ الثوري كقيمة وجدانية مجتمعية راسخة

في  القمح  من  طن(   391000( استالم  وتم 
فترة  تمديد  أثره  شمال وشرق سوريا، وعلى 
القادم،  الخميس  يوم  حتى  الشراء  عمليات 
بحسب ما تم نشره من قبل المركز اإلعالمي 

لالقتصاد. 
وأضاف المركز أنه كان من المقرر أن تغلق 
المنصرم  السبت  يوم  أبوابها  االستالم  مراكز 
على  بناًء   ،2022/7/30 لتاريخ  المصادف 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  من  الصادر  التعميم 

شرق سوريا.
تطوير  لشركة  المشترك  الرئيس  وذكر 

المجتمع الزراعي مصطفى ابراهيم، إن عملية 
االستالم مستمرة حتى يوم الخميس المقبل.

وأكد إبراهيم: إن الشركة استلمت )391000 
في  المزارعين  القمح من  مادة  طن( طن من 
مناطق شمال وشرق سوريا، وما زال  كامل 

التوريد مستمراً.
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  وأوضحت 
موعد  آخر  سيكون  تموز   30 أن  سوريا 
الستالم القمح في المراكز المعتمدة لها، ولكن 
بسبب اإلقبال الكبير على بيع المحاصيل من 

قبل الفالحين تم تمديد هذه الفترة.

ومؤخراً كانت قد حذرت اإلدارة الذاتية لشمال 
تسويق  عن  التخلف  من  التجار  سوريا  شرق 
في  المعتمدة  الشراء،  مراكز  إلى  القمح  مادة 
طائلة  تحت  والمدنية،  الذاتية  اإلدارات  كافة 
المنصوص  والعقوبات  القانونية،  المساءلة 

عليها وفق القوانين.
بمصادرة  ستقوم  أنها  إلى  اإلدارة  وأشارت 
هذا  بعد  التجار،  لدى  المخزنة  القمح  كميات 
التاريخ، وتسويقها إلى مراكز الشراء أصوالً.

بالده  تعرض  بارز  تركي  أكاديمي  خمن 
في  حصل  مثلما  سريع،  اقتصادي  النهيار 
بترجيحاته هذه إلى ارتفاع  سريالنكا، مستنداً 
نبّه منه  أن  أمر سبق  التضخم، وهو  معدالت 
أزمة  تعاني  التي  تركيا،  في  آخرون  محليون 
اقتصادية منذ سنوات، فاقمتها الحرب الروسية 

ـ األوكرانية أكثر فأكثر.
وعالم  التركي،  البروفيسور  يستبعد  ولم 
حصول  بوراتاف،  كوركوت  االقتصاد 
حصل  لما  مشابه  تركيا  في  اقتصادي  المحلية انهيار  العملة  أن  السيما  سريالنكا،  في 

األمر  األجنبية،  العمالت  أمام  مجدداً  تتراجع 

وفق  أخرى،  أشهر  لبضعة  ستواصل  الذي 
البروفيسور التركي.

التركية  الليرة  تتقلص  أن  بوراتاف،  ورجح 
أمام الدوالر األمريكي، لتتجاوز عتبة الـ 25 
المقبلة،  الواحد في األشهر  الدوالر  أمام  ليرة 
رغم توقعاته بتسجيل تعويض جزئي في عجز 
التجارة الخارجية بفضل عائدات السياحة في 

فصل الصيف.
المالي  الخبير  ذكر  ذلك،  على  وتعقيباً 
إن  يلدان،  آرينتش  التركي،  واالقتصادي 

تتراجع  أن  المحتمل  من  التركية  »الليرة 
التوقعات  خلفية  على  المقبلة  الفترة  في  أكثر 
العالمي،  االقتصاد  تباطؤ  بشأن  الضعيفة، 
وسوء إدارة االقتصاد التركي، وهو ما يعني 

تفاقم األزمة االقتصادية الحالية«.
وأردف لـ »العربية. نت« أن »البنك المركزي 
التركي شارك توقعاته للتضخم اليوم، وتظهر 
استمرار التضخم المرتفع في نطاق %85-80 
هذه  وتبدو  المقبل،  أكتوبر  شهر  أواخر  حتى 
للغاية،  ومتشائمة  هشة،  الرسمية  التقديرات 

األمر الذي ينذر باحتمال المزيد من الفوضى 
المالية«.

واالقتصادي  المالي  الخبير  يستبعد  ولم 
األزمة  مواصلة  حال  أمنية،  مشاكل  حصول 
تركيا، وذكر في هذا  الراهنة في  االقتصادية 
السياق، إن »تكرار ما حصل في سريالنكا في 
تركيا، هو أمر من الصعب تنبؤه، إال أنه يمكن 
الستمرار األزمة االقتصادية، أن تتيح الفرص 

أمام حدوث مشاكل أمنية«.

في ظل انتظار األهالي أشهراً عديدة للحصول 
مناطق  في  المدعوم  الغاز  أسطوانة  على 
مؤخراً  ظهرت  دمشق،  حكومة  سيطرة 
على  الحصول  بصعوبة  تتمثل  جديدة  أزمة 
في  سعرها،  وارتفاع  الفارغة  األسطوانات 

حال التمكن من الحصول عليها.
“البعث”،  صحيفة  نشرته  تقرير  وبحسب 
سعر  وصل  فقد  دمشق،  لحكومة  التابعة 
األسطوانة الفارغة في سوريا إلى 700 ألف 
الرسمي  سعرها  أن  حين  في  سورية،  ليرة 
بحسب شركة محروقات هو 117 ألف ليرة، 
لكنها ال تتوفر في الشركة، ما يضطر األهالي 
بأسعار  السوداء  السوق  من  عليها  للحصول 

مرتفعة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة النفط 
في حكومة دمشق، قوله: “إن الجهة المسؤولة 
تأمينها  في  فشلت  األسطوانات  توفير  عن 
بسبب الحصار، وهي جهة ال تتبع للوزارة”، 
إلى أن الوزارة، وشركة المحروقات،  مشيراً 
دون  من  األسطوانات  استيراد  يمكنهما  ال 
تفويض من تلك الجهة، التي تمتنع عن منحه 
األسطوانات  تصنيع  يؤخر  ما  وهو  لهما، 

الجديدة.
ووفق التقرير، ازداد مؤخراً عدد األسطوانات 
التالفة، في ظل توقف عمليات الصيانة من قبل 
الشركات المعنية، فيما تؤكد وزارة النفط، أن 

“تكلفة صيانة األسطوانة اليوم تضاهي تكلفة 
الجديدة بفعل عوامل كثيرة”.

االنتظار  فترات  وبعد  فإنه  التقرير،  وبحسب 
من  دفعة  وصول  المتوقع  من  الطويلة 
الصمامات إلصالح األسطوانات المتضررة، 
الستمرار  الالزمة،  األسطوانات  وتأمين 
مزيد  إضافة  دون  من  بسالسة  المادة  توزيع 

من العقبات.
يذكر أن مدة انتظار البعض لرسائل الحصول 
إلى  وصلت  الغاز،  مادة  من  للمخصصات 
يوم  مائة  ونحو  دمشق،  ريف  في  يوماً   130
بارتفاع  تسبب  الذي  األمر  دمشق،  مدينة  في 
ما  إلى  ليصل  السوداء،  السوق  في  األسعار 
الغاز  ألسطوانة  ليرة  ألف  و175   150 بين 
الصناعي، و100 و125 ألفاً ألسطوانة الغاز 

المنزلي.
فإن  دمشق،  في  األسعار  لجنة  قرار  وحسب 
التسعيرة األخيرة ألسطوانات الغاز الصناعي 
تبلغ  اإللكترونية  البطاقة  على  والمنزلي، 
الغاز  ألسطوانة  سورية،  ليرة   43800
أسطوانة  وسعر  كغ،   16 سعة  الصناعي 
اإللكترونية،  البطاقة  على  المنزلي  البوتان 
ليرة   10700 بـ  غرامات  كيلو  عشرة  سعة 

سورية.
وكاالت

في  األكبر  األمريكي،  االقتصاد  يبدو  بينما 
ثان  سنوي  ربع  بعد  ركود  حافة  على  العالم، 
مختلطة،  مؤشرات  تسود  النشاط،  تقلص  من 
سواء  المستقبل،  بشأن  اليقين  عدم  ويسيطر 

للدول أو األفراد.
وفي خضم الجدل بين االقتصاديين، وصانعي 
نفسه،  يفرض  أساسي  سؤال  ثمة  السياسة، 
يمكن أن تكون له تداعيات هائلة على مستقبل 
أسوأ- أيهما  العالم:  وربما  المتحدة،  الواليات 

التضخم، أم الركود؟
ومن خالل رفعه أسعار الفائدة بشكل متتالي، 
على  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  يراهن 
المستهلكين،  معاناة  لرفع  هي  األولوية،  أن 
وتحجيم األسعار، التي ترتفع بأسرع وتيرة لها 

منذ أربعة عقود.
والمشرعين  االقتصاديين،  من  العديد  لكن 
يرفضون هذه الفكرة، بحجة أن مخاطر حدوث 
ركود، ستكون أسوأ بكثير من مشكلة التضخم.

ومن المؤكد أن االحتياطي الفيدرالي يود تجنب 
ناعم«،  »هبوط  إلى  ويهدف  األمرين،  كال 
يرفع خالله أسعار الفائدة بشكل كاٍف؛ إلبطاء 
الطلب، دون خنقه تماًما، ويرى أنه هذه ستكون 
النتيجة المثالية، رغم أن االحتياطي الفيدرالي 
نفسه، يعترف بأن حدوث ذلك يزداد صعوبة.

في  تناولت  األميركية  إن«  إن  »سي  شبكة 
البعض  يريد  لماذا   « بعنوان  موسع  تقرير 
البعض اآلخر( إن هذا  الركود؟ )ولماذا يقول 
بين  والفارق  المحتملة،  التأثيرات  جنون«.. 

مساوئ الركود والتضخم.
معهد  في  األبحاث  مدير  بيفنز،  جوش  وكتب 
من  سابق  وقت  في  االقتصادية،  السياسة 
االحتياطي  بنك  إجراءات  »إن  الشهر:  هذا 
الفيدرالي حتى اآلن، ال تضمن حدوث ركود، 

لكنها جعلت حدوث الركود أكثر احتمالية«.
وهذا األمر يترك لنا نتيجتين محتملتين: المزيد 
خالل  شهدناه  الذي  النوع،  من  التضخم  من 
إلى  يؤدي  الذي  الركود،  أو  الماضي،  العام 
البطالة،  زيادة  احتمال  مع  األسعار،  انخفاض 

وتقليص نمو األجور.
أن  يرى  معسكر،  إلى  بقوة  بيفنز  وينتمي 
الركود  ولكن  سيء،  أمر  المرتفع  »التضخم 
أسوأ«، وهذا إلى حد كبير من جراء ما يفعله 

الركود في سوق العمل.
على  بالسلب  يؤثر  التضخم  أن  الواضح  ومن 
أجور الناس، وهذا أمر سيء، )ارتفعت أسعار 
المستهلكين بنحو تسعة بالمائة الشهر الماضي 

على أساس سنوي، بينما ارتفعت األجور بنسبة 
»الشيء  بيفنز،  يقول  وكما  ولكن،   .)%5.3
أنها  الركود،  فترات  نعرفه عن  الذي  الوحيد، 
تؤدي إلى خفض األجور بشكل أكثر موثوقية 

من التضخم«.
يطرحها  التي  الرئيسية،  الحجج  وإحدى 
معارضو بيفنز، أن التضخم يأتي رفقة مشكلة 
»نفسية« معقدة، فمجرد سيطرة فكرة االرتفاع 
الدائم في األسعار على نفسية المستهلك، تخلق 
ليس  أمر  وهو  كسرها،  الصعب  من  دورة 
إلى  نصل  لم  ولكننا  بيفنز،  يقول  كما  بسيطا، 

هذه المرحلة بعد، بحسب تقديره.
في الواليات المتحدة، ظل التضخم ثابتًا بنحو 
الفترات  خالل  سنويا،  بالمائة  اثنين  نسبة 
وفق  ذلك،  وبسبب  عقود،  أربعة  من  األفضل 
أن  الغالب،  في  المستهلكون،  يتوقع  ال  بيفنز، 
تسعة  حوالي  البالغ  األخير  التضخم  يستمر 
من  نستفيد  أن  »يجب  أنه  يرى  وهو  بالمائة، 

تلك التوقعات وهذه المصداقية«.
آخر  بارز  صوت  وارين  إليزابيث  السناتور 
الجذري  السبب  أن  وترى  المعسكر،  هذا  في 
سلسلة  فوضى  ذلك  في  بما  الحالي،  للتضخم 
التوريد، التي أحدثها فيروس كورونا، والحرب 
في أوكرانيا - خارج نطاق سلطة االحتياطي 

الفيدرالي.
»وول  في  افتتاحي  مقال  في  وارين  وكتبت 
أن  الماضي،  األسبوع  جورنال«  ستريت 
أسعار الفائدة المرتفعة لن تصلح أسعار الطاقة 

المرتفعة«.
وعندما يرفع بنك االحتياطي الفيدرالي أسعار 
الفائدة، فإنه يجعل اقتراض األموال أكثر تكلفة 
على األفراد والشركات، هذا يدفع الجميع إلى 
تقلل  أو  التوظيف  الشركات  تبطئ  أقل،  إنفاق 
تقلص  مع  العمال  تسرح  أو  العمل،  ساعات 

الطلب.
ماليين  »سيترك  ذلك،  أن  وارين  وترى 
المنخفضة،  األجور  ذوي  -العمال  األشخاص 
والعمال الملونين -برواتب أقل، أو بال رواتب 

على اإلطالق.«
الركود،  فترات  أن  المقابل يرى آخرون  وفي 
تكون  ال  قد  أيًضا،  مثالية  ليست  أنها  رغم 

بالضرورة كارثية.
الماضي،  القرن  سبعينيات  إلى  هؤالء  ويشير 
عندما ارتفع التضخم الجامح، وبلغ ذروته عند 
زيادات  األمر  تطلب  وقد   ،1980 عام   %14
الحقة  ركود  وفترة  الفائدة،  أسعار  في  مؤلمة 

في أوائل الثمانينات، حتى تم أخيرا كسر دورة 
التضخم.

أن:  سميث  نوح  االقتصادي  الخبير  واعتبر 
»الركود المعتدل اآلن أفضل بكثير من الركود 
والذي  الفترة،  بتلك  كان  ما  يشبه  الذي  الحاد، 
إذا ترسخت  التضخم  لتهدئة  سيكون ضروريًا 

التوقعات«.
وليست كل فترات الركود متساوية، فقد مرت 
عام  منذ  ركود  حالة   34 بـ  المتحدة  الواليات 
واحدة  ركود  حالة  من  يقرب  ما  -أو   1857
كل خمس سنوات في المتوسط ، وفقًا لبيانات 
وفي  االقتصادية.  للبحوث  الوطني  المكتب 

المتوسط ، استمر كل منها حوالي 17 شهًرا.
تجاوزت  المتحدة  الواليات  أن  يعني  وهذا 

الكثير من فترات االنكماش.
وكتب سميث مؤخراً: »نعم، نحن على األرجح 

في حالة ركود، وهذا جيد«.
لكن هل يمكن أن يكون الركود شيئًا جيدًا حقًا؟ 
يقول الكشمان  ما  األحيان، بحسب  في بعض 
أبحاث  لمعهد  المشارك  المؤسس  أكوثان، 
الدورة االقتصادية، الذي يحدد تواريخ الركود 

لـ 22 اقتصادًا حول العالم.
إن  إن  »سي  إلى  رسالة  في  أكوثان  ويوضح 
الركود  فترات  تكون  أن  »يمكن  بيزنس«: 
إلى  يؤدي  ما  ككل؛  لالقتصاد  تطهير  بمثابة 
عن  الفعالة  غير  العمالقة  الشركات  إبعاد 
أكثر  منافسين  أمام  المجال  وإفساح  العمل، 
بشكل  العمالء  احتياجات  تلبية  يمكنهم  ذكاًء، 
بدرجة  االقتصاد  تغير  المرة،  »هذه  أفضل«. 
تفتح  أن  بد  بحيث ال  الوباء،  أعقاب  كافية في 

فرص عمل جديدة.«
ومع كل ذلك، يبقى التساؤل بشأن ما إذا كانت 
ال؟  أم  اآلن  ركود  حالة  في  المتحدة  الواليات 
»برودة  على  الحالية  المؤشرات  تؤكد  إذ 
اقتصادية«، وأن الطلب على اإلسكان آخذ في 

التراجع، وثقة المستهلك آخذة في االنحدار.
التحفيز  يعد  الركود،  فترات  معظم  وفي 
االقتصاد،  لتحفيز  نموذجية  طريقة  الفيدرالي 

واستعادة ثقة المستهلكين.

ياسر خلف

متى يغدو الفن ثورةً في زمن أمسى )النشاز( 
ل كقدر أسود، أو تُسرق ثقافة الشعوب وفنَّها  يُبجَّ
المحبطين  أصحابها  أنظار  أمام  وحضارتها 
الفنَّ لغة  المستبدُّون أنَّ  المتخبَّطين؟! أال يعلم 
إنشادها  العاشقون ويحسنون  يتقنها  التي  األلم 
وترنيمها بلغتها األصيلة دونما زيف أو شذوذ؛ 
لصغارهن  بها  يهدلن  التي  هات  األمَّ لغة  فهي 
آناء الليل؛ الحقيقة التي أتقنتها فطرتها األزلية 
د  المتهّجِ فؤادها  بنور  الظالم  تقارع  وهي 
وبارود  بالنار  المخفيَّة  االستقامة  لصراط 

اللصوص المستعمرين والمحتلَّين.
الثقافة  في  الثوري  والفنُّ  األدب  يكن  لم 
واألدبيات الكردية حالة طارئة أو وليدة فترات 
ثورية،  حالة  تزال  وال  كانت  لكنَّها  مرحلية، 
تعبِّر عن الشخصية والتكوين النضالي لشعب 
ت معه إلى وقتنا  مقاوم آلالف السنين واستمرَّ
الراهن؛ فقد حاولت وال تزال الدول المهيمنة 
والمستعمرة لكردستان النيل من إرادة الشعب 
الكردي، من خالل محو ثقافته وفنَّه. فكما هو 
معلوم في ثقافة الغزاة والمحتلَّين أنَّهم يسعون 
واستعبادهم  هيمنتهم  فرض  إلى  السبل  بشتى 
وأدبها  ثقافتها  الشعوب؛ من خالل محو  على 
بالسياسات  بوتقتهم  في  وصهرها  وفنَّها 
العنصرية والقوانين االستثنائية التي من شأنها 
إبقاء الشعب الكردي في عوالم الجهل الثقافي 
ن  المهجَّ الفني  والتعبير  األدبي،  واالغتراب 
ذهنيَّاتهم  تناسب  قوالب  حسب  والمستنسخ 
سلطتهم  استمرار  على  وتبقي  اإلقصائية، 
الشعب  أٌرِغم  حيث  اإلنكارية؛  االستعمارية 
على انتهال األدب والفّنِ من مستنقعات ثقافة 
التتريك والتعريب و)التفريس: أي السعي إلى 
ترسيخ الثقافة الفارسية(، وذلك حسب مناهج 
أسس  على  مبنية  ومفاهيم  وأيديولوجيات 
ومبادئ ومعطيات تاريخية غير صادقة، تفتقر 

إلى حقيقة جذورها وتكوينها.

تعريف األدب والفّن

كلَّها؛  الحياة  يشمل  واسعاً  بحراً  األدب  يعدُّ   
النفس  وعلم  والفلسفة  والجغرافية  التاريخ 
ٌم لها.  وعلم االجتماع؛ فهو مرادف للثقافة ومتّمِ
ويُعدُّ  الحياة،  في  والسمّو  التمايز  عن  ويعبِّر 
غذاًء للروح ومنهالً للرقّيِ واإلبداع اإلنساني 
األفكار  وهو  للشعوب،  التكوينية  والهوية 
بصورتها  والمشاعر  والعواطف  واألحاسيس 
هو  الفن  إنَّ  القول:  يمكن  كما  اإلبداعية. 
انعكاس لجميع جوانب الحياة الجمالية والقيمية 
التي تتناول الواقع وتسعى إلى تغييره نحو ما 
هو أحسن وأفضل وأجمل وكذلك األدب. يقول 
تعريفه  في  )هركول(  شاويش  حسين  الشهيد 
: »يقوم الفنُّ بإعطاء الشكل واللون للحياة؛  للفّنِ
األزهار  بدون  بالربيع  ر  نفّكِ أن  يمكننا  فال 
ر في الطعام بدون  والورود، وال يمكننا أن نفّكِ
الحياة  في  ر  نفّكِ أن  يمكننا  ال  إذاً؛  وطعم؛  لذَّة 

بدون فّن«.

ماهيَّة األدب والفنِّ الثوري

فاألدب والفن عبر لغتهما التعبيرية من أعظم 
وأبرز  واقعه  مع  التعامل  في  اإلنسان  وسائل 
أدواته للتغلُّب على صعوباته ومشقَّاته، وخاصَّة 
األدب والفنُّ الثوري الذي يُعدُّ المتنفَّس الوحيد 
الذي من شأنه أن يُعبِّر عن حالة الظلم والقهر 
المهيمنة  النظم  سعت  والذي  واالستبداد، 
السلطوية  لمنعه وكبحه عبر سياساتها  جاهدة 
وذهنيَّاتها اإلقصائية. وفي هذا المنظور يقول 
»يبذل  أوجالن:  الكردي عبد هللا  الشعب  قائد 
النظام السائد محاوالت دؤوبة مضنية وخارقة 

في سبيل إطالة عمره عبر العلم والفّنِ ليس – 
كما يَُظن – من أجل تطوير العلم والفن )بما 
مواصلة  سبيل  في  بل  أيضاً(،  التقنية  فيهما 
رة بشكل مذهل. إنَّه  ته المتطّوِ حالته الفانية بقوَّ
رنا بالعناية المشدَّدة التي يُلَجأ إليها بوساطة  يذّكِ
العلمية والتقنية؛ بغرض معالجة  كّلِ الوسائل 
مريض أصبح على شفا حفرة من الموت. حيث 
استغناء  ال  مصيرياً  دوراً  والعلم  الفنُّ  يلعب 
األنظمة؛  سياق  من  المراحل  هذه  في  عنه 
للتمكُّن  الخانقة،  األزمات  فترات  في  أي 
جديدة  أنظمة  وتكوين  ثانية  البناء  إعادة  من 
احتكار  يؤول  فيها.  والعيش  إحياؤها  يمكن 
الهيمنة  ة فظيعة من  قوَّ إلى بروز  العلم والفّنِ 
تشكيل  بإمكانية  د  تزّوِ بحيث  واالستعمار؛ 
الفرد واالنتفاع منها كما تشاء. وهي ال تقف 
عند حدِّ تحويل البنية الذهنية والبراديغمائيات 
بل  الخاص؛  وعالَمها  يتوافق  بما  األساسية 
وتقوم بصنع الفرد صاحب »نظارة الحصان 
والقلب الصفيحة«. وبهذه العيون واألفئدة يُبلَغ 
من  قصوى  حالة  في  موجودات  إلى  بالناس 
الال  األنانية،  المنفعية،  والسطحية،  الضحالة 
التجريد، واآللية  الال إحساس،  الظلم،  مباالة، 
األكبر  الفرَق  الرأسماليةُ  تضع  الروبوتية. 
بالنسبة لمفهوم الجنسية في النظام؛ بحيث يكاد 
ال يبقى أيُّ عضو في المرأة إال ويُبَضَّع، وهي 
اآلداب  عبر  الفّنِ  من  بغطاء  بزخرفته  تقوم 

والروايات«.
ن في سيرة وتاريخ النظم االستبدادية   إنَّ المتمعِّ
بشعوبها،  أحلَّتها  التي  الكارثة  حجم  يدرك 
)الحالة  هي  تجلِّياً  أكثر صورها  تكون  وربَّما 
وسائل  أبسط  من  ُحرَمت  التي  الكردية(؛ 
، لتصل إلى حدِّ  التعبير: كاللغة واألدب والفّنِ
المنطلق  هذا  ومن  ونشوئها.  وجودها  إنكار 
أساسية  وقيمة  مبدأً  الثوري  والفنُّ  األدب  يُّعدُّ 
للنضال والمقاومة ضدَّ جميع أشكال االستبداد 
والذهنيات السلطوية، وأحد أهّمِ وسائل التعبير 
خة لقيم  األخالقي السياسي األيديولوجي المرّسِ
الحرية والعدالة والديمقراطية في المجتمعات، 
ج له النظم الديكتاتورية في  على عكس ما تُرّوِ
جعل الفّنِ واألدب أداة لتمجيد سلطانها وبُوقاً 
لشرعنة ظلمها واستبدادها. فاألدب والفنُّ الذي 
ينبت من رحم النظم التسلطية ويترعرع على 
)ماكياج(  كونه  ينفكُّ عن  ال  وجورها  بهتانها 
لتجميل قبحها، ومادَّة جوفاء خالية من المبادئ 
الشرَّ  يستثمر  مخدرات  كتاجر  تماماً  والقيم، 

لبناء دار أيتام وهو من ساهم في يُتمهم.

األدب والفنُّ الثوري كقيمة 
وجدانية مجتمعية راسخة

 يُعدُّ االختيار بين األدب والفّنِ كقيمة مجتمعية 
بين  الفاصل  الحدُّ  هو  جوفاء  ماديَّة  أداة  أو 
هنا  االختيار  عملية  وإنَّ  والثورية.  التسلطية 
وثيق  بشكل  مرتبطة  كونها  سهلة؛  ليست 
بالوجدان والضمير، وهنا يمكننا سوق مقولة 
الملح  ثورة  لقائد  اإلنساني  الضمير  في  خالدة 
قال: »كثيرون  المهاتما غاندي عندما  الهندية 
فليس  الوطن«.  حول  قليلون  السُّلطة،  حول 
روحك  س  وتكّرِ الوطن  تختار  أن  السهل  من 
في  وقلمك  وفكرك  ومشاعرك  وأحاسيسك 
وربَّما  وشعبك،  مجتمعك  ورقّيِ  رفعة  سبيل 
كردستان  آفا  روج  في  الثورية  الحالة  تكون 
هذا  على  مثال  خير  ة،  عامَّ وسوريا  خاصَّة، 
كقيمة  الوطن  اختيار  بين  الفظيع  التناقض 
مربحة؛   ومادة  كسلعة  اختياره  وبين  ومبدأ 
سوريا  في  المأساوية  األحداث  انطالق  فمنذ 
نشاهد  ونحن  سنة،   12 يقارب  ما  منذ 
والحالة  الثورية  الحالة  بين  الخلط  من  الكثير 

ج في الكثير من الوسائل  التسلطية؛ حيث يُروَّ
الفكري  التسلُّط  حاالت  المأجورة  اإلعالمية 
واألدبي على أنَّها ثورة، على الرغم من كونها 
الذهني  والنشوء  التكوين  تختلف من حيث  ال 
عن النظام التي ثارت عليه، والتي كانت في 
أ من هذا النظام  األمس القريب ُجزءاً ال يتجزَّ
كنفه،  في  وترعرعت  االستبدادي،  السلطوي 
واألدبية  والفنية  الفكرية  أدواته  أحد  وكانت 
الشعب  بحّقِ  واإلقصاء  اإلنكار  مارست  التي 
الكردي، وما زالت تُمارسه بشكل أكثَر تسلُّطاً 
إلى  البعثي  القناع  بدَّلت  أن  بعد  واستبداداً 
األردوغاني؛  اإلخواني  اإلسالموي  القناع 
ل إلى أحد أكثر وجوه االستبداد واإلنكار  ليتحوَّ
القومية الدينية فظاعة وإرهاباً، ربَّما ال يختلف 
الكردية  الساحة  في  المنظور  هذا  المشهد من 
في روج آفا كثيراً عن الحالة السورية بشكل 
واأللقاب  السلطة  حول  االلتفاف  فهذا  عام؛ 
والمناصب أصاب الكثير من أصحاب ودعاة 
أبسط  عند  تخلُّوا  الذين  والقومية؛  الوطنية 
نادوا  التي  الشعارات  لهم عن  فرصة سنحت 
إلى مهرولين ومنبطحين  لوا  ليتحوَّ سابقاً،  بها 
معادية  وأجندات  إلمالءات  صاغرين 
لشعبهم ووطنهم، ومنخرطين في مخطَّطاتهم 

الجوفاء  والفنية  واألدبية  اإلعالمية  ومنابرهم 
الحالة  عن  تعبّر  ال  عروشها؛  على  الخاوية 
الثورية والفكرية واألدبية والفنية التي تعيشها 
روج آفا وشمال شرق سوريا، وال يحملون أيَّ 
مشروع فكري أو وطني، عقيمون وعاجزون 
تُباع  الرنانة  عن اإلبداع، مبادئهم وشعاراتهم 
وتسقط في أقرب جولة ومفترق وطني، هوس 
سرطان  المناصب  على  واالستحواذ  السلطة 

خبيث نخر ضمائرهم وعقولهم.
السقطة  هذه  من  النقيض  الجانب  على  ا  أمَّ
فنجد  والسلطة،  المنافع  ألصحاب  األخالقية 
وفنَّهم  أرواحهم  سوا  كرَّ حقيقيين  اراً  ثوَّ هناك 
وأصالة  لعراقة  والفكري  األدبي  وإبداعهم 
ووطنهم،  مجتمعهم  معاناة  من  نسجوها 
والفكري  واألدبي  الفني  إبداعهم  من  وجعلوا 
والمقاومة،  والبطولة  للنضال  ومنبعاً  جسراً 
شاويش  وحسين  بيمان،  )فيان  الشهداء  أمثال 
وآرين،  وأرشين،  وزردشت، وعيسى حسو، 

وعثمان ...(. 
حبِّك  بمدى  مرتبطاً  النضال  يكون  قد 
ولكن  وشعبك،  وطنك  أجل  من  وتضحيتك 
حينما تغدو الروح واألحاسيس مفعمة بسالح 
ر مالحم الجمال والبطولة باألدب  الفكر ستُسّطِ
ثورة  أنَّ  التأكُّد  يمكننا  حينها  الثوري،  والفن 
المبهر  الفني  العمل  من  نوع  )الموزاييك: 
الدمشقية  البيوت  في  ويكثر  الخشب،  على 
الفّنِ  بأوردة  المترابطة  الثقافة  من  القديمة(، 
أو  سمعناها  كما  تماماً،  الثوري  واألدب 
كـ  بطولية  وأدبية  فنية  مالحم  من  ورثناها 
وزيني،  وممو  عبدي،  ودرويش  )عدولي 
وسيامند وخجي، وشيرين وفرهاد…(. ولكن 
حينما يصبح رواد الفّنِ واألدب الثوري ذاتهم 
إلى  مآثرهم  ل  وتتحوَّ لشعبهم  ومنهالً  ميراثاً 
حينها  بالمعنى،  ُمفعمة  جمعية  قيمية  ذاكرة 
يمكن الجزم أنَّهم أصبحوا أيقونات ال تنطفئ، 
قبسها كُملهٍم مستمّرٍ للحقيقة المجردَّة دون شّكٍ 

والتباس. 
اد القادة الخالدون، والذين نسجوا  فهؤالء الروَّ
بأدبهم وفنِّهم الثوري وأبدعوا وأغنوا بدمائهم 
الذاكرة الجمعية لشعب يسير على هدى أدبهم 
من  استمرارية آلالف  ليكونوا  الثوري  وفنِّهم 
ل  الشهداء الذين سبقوهم، ومن لحقوا بهم ليتحوَّ
فكرهم وأدبهم وفنُّهم ومالحمهم ومآثرهم إلى 
ميراٍث ومنهٍل لإلبداع والرقّيِ المجتمعي، ليس 
فحسب،  سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج  في 
العالمي، ولتصبح بطوالتهم  الصعيد  بل على 
مصدر  الثوري  وفنُّهم  وأدبهم  فكرهم  ومنابع 
الحرية  إلى  اقة  التوَّ الشعوب  لجميع  إلهام 

واالنعتاق من نير الظلم واالستبداد.


