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للنشر والتوزيع
أهالي كركي لكي: قفزة الخامس عشر من آب مؤسسة روناهي

س لمرحلة االنتقال إلى الحرية منعطف تاريخي ُأسِّ
لماذا تحتاج اإلدارة الذاتّية 
إلى عقٍد اجتماعّي جديد؟

فيان حبابي: وحدات المرأة 
في شنكال هــي ضمـــــان 

حماية المجتمع اإليزيدي

قفزة الخامس عشر من آب 
هدمت جدار الخوف الـــذي 

المحتل بناه 

بالواقــــع  النهوض  بهدف 
الزراعي.. انعقـاد المؤتمـر 
األول التحاد الفالحين فــي 

دير الزور...«7

الهـــوائية  الدراجــــات  سبــــاق 
إنجـــــاز  للفتيــــات في كوباني 

وتمّيز كبير

في  المرأة  وحدات  في  القيادية  أكدت 
شنكال، فيان حبابي على أن دور وحدات 
يقتصر على  لم   YJŞ المرأة في شنكال 
حماية المرأة اإليزيدية وشنكال فقط، بل 
شاركت في العديد من المعارك ضد مرتزقة 

داعش في الرقة، ومنبج...«2

أن  الوطنية،  الشخصية  أحمد  خليل  أكد 
قفزة الخامس عشر من آب هدمت جدار 
الخوف، الذي بناه العدو، وخلقت الثقة في 
ويقاوم  ليناضل،  الكردي،  الشعب  نفوس 
من  والتحرر  والديمقراطية،  الحرية  نحو 

العبودية...«3

ُأقيم سباق للدراجات الهوائية لألندية بإقليم الفرات لفئة الناشئات في مدينة كوباني 
التي  والتقاليد  العادات  ظل  في  كبيرًا  إنجازًا  ذلك  ويعتبر  متسابقة،   22 وبمشاركة 
مازالت تناهض فكرة ركوب الفتاة الدراجات الهوائية في الكثير من المناطق ومنها 

كوباني...«10

والسياسّي  االجتماعّي  االستقرار  تقويُض  يشّكُل 
ضغط  وفرض  الناشئة،  الذاتية  لإلدارة  والقانوني 
نفسّي هائل على السكان المحليين، عاماًل مهمًا 
المستمرة  العسكرّية  التركّية  التهديدات  وراء 
شرق  شمال  على  المسيّرة  بالطائرات  والهجوم 
سوريا؛ الهادفة إلضعاِف إرادِة المواطنين، وإحداث 
شرخ بين المؤسسات والواقع االجتماعّي، وتبديد 
اآلمال المعقودة على بناء نموذٍج إدارّي يخالُف في 
القومّية  “الدول  والعملية صيغة  النظرّية  مبادئه 
التركّية-  المراهنة  -حسب  والنتيجة  المتطرفة”، 
بفعل  والفساد،  والالمباالة  الذاتّي  الخلل  ستكون 
الحّط من المعنويات وحالة اإلرباك بالرؤية السياسّية 
في  المفارقة  وتكمن  والمؤسساتّية،  واألخالقّية 
اإلقليم،  السورّي، وحلفائه في  النظام  أّن  حقيقة 
يطيب لهم هذا السيناريو بطريقٍة أو بأخرى...«8

أوضح أهالي كركي لكي، بأن المنجزات والمكاسب، التي تحققت في شمال وشرق سوريا، وانكسار 
هيبة االحتالل التركي في معارك المقاومة في زاب، ومتينا، وقامشلو، وعفرين، ما هي إال نتاج 

الروح الفدائية، التي انطلقت شرارتها في الخامس عشر من آب قبل ثمان وثالثين عاما...«5 

فستق سوريا الذهبي يعاني الحرب والجفاف والعقوبات

إطالق أول أكاديمية قيادية للشابات 
»هي تقود« في فلسطين سيدات إيران 

للرماية يظفرَن 
بميداليات ملونة

دارت  حرب  بعد  بساتينهم  إلى  عودتهم  مع 
رحاها أعواماً، تبددت أحالم مزارعي الفستق 
بإحياء  األمل  يحدوهم  كان  الذين  السوريين 
احتراق  بسبب  وذلك  الثمين،  محصولهم 
األشجار واألضرار الناجمة عن تغير المناخ.

شجرة الفستق التي تزينها عناقيد من الحبوب 
كستنائية اللون، ويجري حصادها في الصيف، 
فقيرة«،  بأنها »شجرة ذهبية في تربة  تعرف 
ما يعكس قيمة هذا المحصول الذي يُصدّر منذ 

أمد طويل إلى الشرق األوسط وأوروبا.

فستق الرصاعات

المزارعين  إن  إبراهيم  نايف  المزارع  يقول 
قرية معان شمال غربي سوريا،  بالقرب من 
يحصدون ربع المحصول الذي كانوا يجمعونه 

قبل اندالع الحرب.
عندما  مزارعهم  عائلته  وأفراد  إبراهيم  ترك 
الذي  الصراع  المنطقة خالل  إلى  القتال  امتد 
نشب عام 2011، وعادوا فيما بعد في 2019.
الفستق  أشجار  وجدوا  أنهم  أكد  إبراهيم 
مقطوعة أو محترقة بسبب الصراع، وتحتاج 
األشجار الجديدة التي غرسوها إلى 12 عاماً 

لتؤتي ثمارها.
مزرعته  من  وفير  حصاد  جني  أن  ويوضح 
ظل  في  األرجح  على  أطول  وقتاً  سيستغرق 

مع  األمطار  »قلة  بسبب:  االنتعاش،  تباطؤ 
المواد  ونقص  عام،  بشكٍل  المناخي  التغير 
أسمدة  من  الفالح  إليها  يحتاج  التي  األساسية 

وأدوية ومبيدات«.

جفاف املحصول

ما  في  جفاف  موجة  أسوأ  سوريا  وشهدت 
يربو على 70 عاماً خالل السنة الماضية، إذ 
البالد  أنحاء  جميع  في  المحاصيل  تضررت 

بشدة، وفقاً للجنة اإلنقاذ الدولية.
كمية  نصف  شهدت  حقوله  أن  إبراهيم  وقدر 
األمطار التي كانت تسقط في األعوام السابقة، 
وليس لديه أي خيار آخر في ظل ارتفاع كلف 

الوقود المطلوب لضخ المياه.
وقال إن التربة الغنية بالمغذيات التي يمكن أن 
متوافرة  غير  إما  اإلنتاج  زيادة  على  تساعده 

»أحتاج  وأضاف:  كبيرة.  كلفة  إلى  تحتاج  أو 
إلى سماد، لكن ال يوجد أي شيء، وأحتاج إلى 

الماء، وال يوجد أيضاً«.

حصاد الفجر

تعطل استيراد الوقود واألسمدة والمستلزمات 
الزراعية األخرى في سوريا بسبب العقوبات 
عقد  من  يقرب  ما  منذ  المفروضة  الغربية 
الصراع  واآلن  المحلية،  العملة  وانهيار 
ارتفاع  إلى  أدت  عوامل  كلها  أوكرانيا،  في 

األسعار العالمية.
وشدد الغرب عقوباته على الحكومة السوريّة 
منذ اندالع الصراع في 2011 بسبب انتهاكات 
السوريين  من  عدداً  لكن  اإلنسان،  حقوق 
يقولون إن المواطنين العاديين هم من تحّملوا 

وطأة هذه العقوبات.
وقال إبراهيم: »اليوم ليست لدّي مبيدات، فمن 
الصعب تأمينها بسبب الحصار االقتصادي«.

حاول بعض المزارعين إيجاد حلول بديلة عن 
بساتين  أحد  في  شمسية  ألواح  تركيب  طريق 
حصاد  ويتم  الري.  آالت  لتشغيل  الفستق 
وهو  الشمس،  وغروب  الفجر  عند  الفستق 
الوقت الذي تنفصل فيه قشرته بشكٍل طبيعي، 
إلى  المزارعين  يرشد  قرقعة  صوت  لتصدر 

الثمار التي حان وقت قطافها.

وتصنفه  لتقشره  آالت  في  الفستق  يوضع 
بحسب الحجم قبل تعبئته في أجولة بوزن 50 
الحلبي«،  »الفستق  عليها  مكتوب  كيلوغراماً 
أنحاء  معظم  في  به  يشتهر  الذي  االسم  وهو 

الشرق األوسط.

خيبة أمل

يمسك  بينما  إبراهيم  يوسف  المزارع  يقول 

يشعر  إنه  يده،  في  الطازج  الفستق  بحفنة من 
بخيبة أمل من حجم الحبوب، فـ: »هذا العنقود 
لو كان هناك ري كاٍف من المفروض أن تكون 

حبته أكبر من ذلك«.
يعاني المزارعون في جميع أنحاء سوريا من 
إلى ضعف  مشكالت مماثلة، وسط مؤشرات 
محصول القمح، مما يزيد المخاوف في شأن 
اإلمدادات الغذائية في بلد تقول األمم المتحدة 
إن عدد من يحتاجون إلى مساعدات فيه أصبح 

أكبر من أي وقت مضى منذ عام 2011.

في  المسيحية  الشابات  جمعيات  اتحاد  احتفل 
الجاري  األسبوع  من  السبت  يوم  فلسطين، 
بإطالق أكاديمية القيادة للشابات »هي تقود«، 

في مقر االتحاد برام هللا.
ترزي  أمل  لالتحاد  العامة  السكرتيرة  وقالت 
تطوير  إن  اإلطالق،  حفل  خالل  كلمتها  في 
المشاركة  برنامج  يأتي ضمن  األكاديمية  هذه 
فلسطين  في  للشباب  والمدنية  السياسية 
»الشباب يقود«، موضحةً أن البرنامج يهدف 
إلى تمكين الشبان والشابات للعب دور مشارك 
خالل  من  المجتمع،  في  ومساهم  وفاعل 
التي  المختلفة  والحوافز  بالمهارات  تزويدهم 

تؤهلهم لذلك.
جديد  نموذج  هي  األكاديمية  أن  وأضافت 
الشابات  لجمعيات  عالمية  تجارب  مبني على 
أنه  إلى  الفتةً  تقود«،  بعنوان »هي  المسيحية 
فلسطين  في  وتطويره  النموذج  هذا  بناء  يتم 
نمطي  ال  تعلم  بنهج  قيادي  شبابي  كبرنامج 
للشابات للفئة العمرية ما بين 23 و29 عاماً، 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  من  وبدعم 

.UNFPA
بدوره، قال مدير مشروع »الشباب يقود« في 
صندوق األمم المتحدة للسكان سالم نصر، إن 
هذه األكاديمية تمثل موردًا ومحطة مهمة في 
دعم الشابات وتمكينهن في إطارهن الوظيفي، 
المناسبة  القرارات  باتخاذ  مهاراتهن  وتعزيز 

في حياتهن الشخصية والمهنية.

إكساب مهارات عديدة

برنامج  خالل  ومن  الصندوق  أن  وأضاف، 
المؤسسات  مع  عديدة  شراكات  ينفذ  الشباب، 
رفاهية  تعزيز  بهدف  والحكومة  الفلسطينية 
الشباب وتمكينهم صحيًا واجتماعيًا وسياسيًا، 

معربًا عن اعتزازه بالشراكة مع اتحاد جمعيات 
الشابات المسيحية في فلسطين لتحقيق أهداف 
هذه األكاديمية التي تنفذ ضمن أنشطة مشروع 
»الشباب يقود« الممول من االتحاد األوروبي 

ولمدة ثالث سنوات.
األكاديمية،  في  التدريب  فريق  كلمة  وفي 
معاذ  األوروبية  العربية  المؤسسة  مدير  قال 
موقدي: »إن البرنامج التدريبي في األكاديمية 
سيقدمه مجموعة من الخبراء والمتخصصين 
في  المشاركات  الشابات  قدرات  بناء  بهدف 
المهارات  مختلف  وإكسابهن  القيادة  مجال 

الالزمة«.
وفي كلمة الشابات المشاركات في األكاديمية، 
باألكاديمية  التحقن  »إنهن  تفاحة:  دعاء  قالت 
على  الفلسطينية  المرأة  بقدرة  منهن  إيماناً 
وبهدف  الفعّالة،  والمشاركة  واإلنجاز  القيادة 
تتضمنه  وما  القيادة  بمجال  الخبرات  اكتساب 
وتنمية  الشابات  لتمكين  وبرامج  مشاريع  من 

قدراتهن ومهاراتهن«.

توحيد الجهود

النوع  لقضايا  االبتكار  منتدى  كلمة  وفي 
األمم  لهيئة  التابع   AGORA االجتماعي 
صهيب  أكد  فلسطين،  في  للمرأة  المتحدة 
كل  في  الشابات  تقود  أن  أهمية  عبدات 

المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
وبكل نواحي الحياة، مشددًا على أهمية توحيد 
الجهود إلشراك الشباب )اإلناث والذكور( في 
كل نواحي الحياة وفي تحقيق العدالة الجندرية.
وتمتد األكاديمية لفترة خمسة أشهر من آب إلى 
تم  شابة   20 بمشاركة  األول 2022،  كانون 
األكاديمية  وتشمل  محددة.  بمعايير  اختيارهن 
القدرات،  وبناء  تدريب  منها  أنشطة  عدة 
ولقاءات  عالقات،  وبناء  تشبيك  وزيارات 
تبادل خبرات، ومحاضرات ألصحاب الخبرة 
والتميّز  بالقيادة  متعلقة  متنوعة  مواضيع  في 
مجتمعية،  مبادرات  أفكار  وتطوير  والريادة، 
وجوالت دراسية استكشافية، وفرص تدريب 

وظيفي.
وتهدف األكاديمية إلى تمكين الشابات ليصبحن 
المجتمع  في  ومساِهمات  فاعالت  مشاركات 
بالمفاهيم  معارفهن  وتطوير  الفلسطيني، 
االجتماعية  القضايا  لفهم  الالزمة  األساسية 
بالمشاركة  المتعلقة  تلك  فيها  بما  المعاصرة، 
السياسية والقيادة، وتقييم االحتياجات وتحليل 
وتنفيذ  وضع  مسار  تعترض  التي  العقبات 
السياسات والبرامج المرتبطة بالقيادة للشابات، 
مع  والصالت  والمهارات  المعرفة  وتقوية 
للشابات،  الحكومية  وغير  الحكومية  الفرص 
المنظمة والحوارات مع  التدريبات  من خالل 

المؤسسات.
وكاالت

للرماية  إيران  سيدات  فريق  فاز 
ملونة  بميداليات  وبالسهام  بالقوس 

في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي.
حصلت كل من فرزانه عسكري على 
ياوربور  ومريم  الفضية  الميدالية 
على الميدالية البرونزية في منافسات 
فئة  والسهم  للقوس  السيدات  فردي 

)الكمباوند(.
آب/  الماضي 9  الثالثاء  يوم  افتتحت 
التضامن  ألعاب  دورة  أغسطس، 
التي  الخامسة  نسختها  في  اإلسالمي 
تستضيفها مدينة قونيا في تركيا 18 

آب/ أغسطس الجاري.
وتمكنت الرياضيات ذوات االحتياجات 
ميداليات، حيث  بعدة  بالفوز  الخاصة 
الميدالية  عسكري  فرزانه  تقلدت 
ياوربور  مريم  حصلت  فيما  الفضية 
على الميدالية البرونزية في منافسات 
فئة  والسهم  للقوس  السيدات  فردي 

)الكمباوند(.
رياضي  آالف  ستة  نحو  ويشارك 
ورياضية من 56 دولة في منافسات 
الدورة التي تشمل 27 لعبة رياضية 

مختلفة.

قفزة الخامس عشر من آب.. 
حولت إبادة الكرد إلى مسار الحرية 

والديمقراطية
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أكدت القيادية في وحدات المرأة في شنكال، فيان حبابي على أن دور وحدات المرأة في شنكال 
YJŞ لم يقتصر على حماية المرأة اإليزيدية وشنكال فقط، بل شاركت في العديد من المعارك ضد 

مرتزقة داعش في الرقة، ومنبج.

فيان حبابي: وحدات المرأة في شنكال هي ضمان حماية 
اإليزيدي المجتمع 

تزايد ظاهرة العنف المسلط على النساء واألطفال في تونس

»عىل اإليزيديني حامية 
أنفسهم«

في  المرأة  وحدات  في  القيادية  أوضحت 
المجتمع  »تاريخ  أن:  حبابي  فيان  شنكال، 
اإليزيدي مليء بالمجازر من جهة، والمقاومة 
عظماء  أبطال  هناك  كان  أخرى،  جهة  من 
اإليزيدي  المجتمع  يقبل  ولم  مجزرة،  كل  في 
على  القضاء  أرادوا  لطالما  أبداً،  االستسالم 
أن  أرادوا  أنهم  خاصة  اإليزيدي،  المعتقد 
يسلبوا جبالنا، التي وثقنا بها منذ آالف السنين، 
النفس  عن  للدفاع  استعدادات  هناك  كانت  لو 
قبل المجزرة، لما تم تنفيذ المجزرة على هذا 
المستوى، لكن رغم ذلك حدثت مقاومة كبيرة، 
ليست  هذه  المجزرة،  استمرار  من  الحد  وتم 
المرة األولى، التي يتم فيها خداع اإليزيديين، 
حيث كانوا يقولون، إننا لن نتخلى عنكم وسوف 
ندافع عنكم، كان ينبغي أن نستخلص الدروس 
االستنتاج  هذا  إلى  توصلنا  لكننا  التاريخ،  من 
بعد مجزرة 2014، بغض النظر عما يحدث 
اآلن، يحتاج اإليزيديون إلى حماية أنفسهم، تم 
تنفيذ 74 مجزرة بحق المجتمع اإليزيدي، لكن 
المجتمع ال يزال موجوداً، فالسياسة، التي يتم 
تنفيذها كلها  يتم  اليوم  اتباعها ضد اإليزيديين 
خاصة  اإليزيديين،  وإيمان  إرادة  إلضعاف 
الشباب اإليزيدي، ومن هم في مخيمات إقليم 
كردستان، لكن بالنسبة لإليزيديين، فإن الموت 
من أجل أرضهم، ودينهم أسهل من التخلي عن 
عقيدتهم«                                                    

وقوف األهايل مع القوات 
املدافعة

المجتمع  بقاء  على  حبابي  فيان  وشددت 
المجزرة  »قبل  شنكال:  جبال  في  اإليزيدي 

والديمقراطية  الحرية  حركة  هناك  كانت 
اإليزيدية، لقد التف حولها المجتمع اإليزيدي، 
وتلقوا  والشابات،  الشباب  من  والعديد 
الدفاع  قوات  مقاتلي  قدوم  ومع  التدريبات، 
قاتل  ستار،  ـ  المرأة  حرية  ووحدات  الشعبي 
هؤالء الشباب إلى جانبهم، ألنه في ذلك الوقت 
هنا،  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  كان 
وكانت هناك ضغوطات من قبله على حركة 
 ،TEVDA اإليزيدية  والديمقراطية  الحرية 
فلم يسمحوا بمواصلة النضال، أثناء المجزرة، 
قوات  جانب  إلى  األشخاص  من  العديد  قاتل 
الدفاع الشعبي، وحدة المرأة الحرة - ستار كل 

بحسب إمكانياته«.

»الكريال منحت روحاً جديدة 
للمجتمع اإليزيدي«

مقاتلي  وصول  أن  إلى  حبابي،  فيان  ونوهت 
المجتمع  يتنفس  أن  في  السبب  كان  الكريال 
مقاتلي  وصول  ومع  أخرى،  مرة  اإليزيدي 
الكريال انبعثت حياة جديدة في شنكال: »أولئك 
الذين تصدوا للمجزرة قبل الجميع، هم تالمذة 
الدفاع  قوات  القائد عبد هللا أوجالن، ومقاتلي 
كنا  ستار،   - الحرة  المرأة  ووحدات  الشعبي، 
ولكن  المقاتلين،  عن  األشياء  بعض  نعرف 
عبد هللا  بالقائد  معرفة  هناك  يكن  لم  كمجتمع 

بعد  الكردستاني،  العمال  وبحزب  أوجالن، 
وصولهم، تعرفنا على بعضنا، وألن المجزرة 
قتل  جرائم  هناك  كانت  جداً،  خطيرة  كانت 
كل  في  داعش  أيدي  على  واختطاف  وجثث 
السير،  المسنات  األمهات  تستطع  لم  مكان، 
وكان األطفال يختنقون، لقد كانت خطة تهدف 
وصول  اإليزيديين،  اسم  على  القضاء  إلى 
مقاتلي الكريال منح المجتمع اإليزيدي فرصة 
األمل،  فقدوا  قد  األهالي  كان  للحياة،  جديدة 
تم  الجبل،  منطقة  كامل  ومحاصرة  إغالق  تم 
كسر هذا الحصار بقيادة 12 مقاتالً، لكن ثقة 
األهالي لم تترسخ بسرعة، ألن تخلي الحزب 
وعدم  شنكال،  عن  الكردستاني  الديمقراطي 
العراقي،  الجيش  جانب  من  شنكال  حماية 
ذلك،  وبسبب  اليأس،  من  حالة  خلق  قد  كان 
أتت  قد  قوة  أن  أعينهم  بأم  الناس  عندما رأى 
آمالهم من  انتعشت  داعش،  وتقاتل  أجلهم  من 
جديد، المجتمع اإليزيدي لم يكن يعرف حتى 
الكردستاني،  العمال  حزب  اسم  ينطق  كيف 
لكنهم عرفوا أنهم أتوا إلنقاذهم، نحن مدينون 
لهم، لقد ضحوا بالكثير من الشهداء في سبيلنا، 
ولن ننسى نضالهم أبداً، ما فعله حزب العمال 
الكردستاني من أجل اإليزيديين، لم يفعله أي 
جيش أو شخص من قبل، لقد ضحوا بأنفسهم 

من أجلنا«.

»عهد باالنتقام للمرأة 
اإليزيدية«

تأسيس  مرحلة  إلى  حبابي،  فيان  وتطرقت 
وحدات المرأة في شنكال، وذكرت أن وحدات 
االنتقام  أجل  من  ست  أُّسِ شنكال،  في  المرأة 
استهداف  »تم  داعش:  من  اإليزيديات  آلالف 
المجزرة،  خالل  والنساء  المقدسة،  األماكن 
األماكن  بدون  وعقيدة  إيمان  يوجد  ال  ألنه 

المقدسة، وال حياة بدون النساء، تم استهداف 
اإليزيديات في جميع المجازر، في المجتمع، 
يُنظر إلى النساء على أنهن جاهالت وعديمات 
اإلرادة، ال يعرفون قيمتهن ودورهن في قيادة 
قدرها  كتابة  وتم  برأيهن،  واألخذ  المجتمع، 
بهذا الشكل، وفرضت عليها هذه الحياة، ولكن 
ستار،  ـ  الحرة  المرأة  وحدات  وصول  مع 
لقد  يقاتلّن أيضاً ضد عدو شرس،  أنهن  رأينا 
استلهمنا قوتنا وإرادتنا منهن، قلنا نحن أيضاً 
نحتاج إلى تغيير مصيرنا، إن تأسيس وحدات 
المرأة في شنكال YJŞ هو عهد باالنتقام للمرأة 
اإليزيدية، لم يقتصر نضال YJŞ على شنكال، 
داعش،  وحاربوا  ومنبج  الرقة  إلى  ذهبوا  بل 
تم تشكيل جيش نسائي في المجتمع اإليزيدي 
ألول مرة، عندما تم تأسيس YJŞ كان هناك 
عدم ثقة بقدرة النساء على القتال، وكيفية حمل 
كانت  التوجه،  هذا  مثل  هناك  كان  السالح، 
هناك محاوالت من قبل البعض لتدمير وحدات 
المرأة في شنكال، والقضاء على إرادة المرأة، 
بعد انضمام YJŞ إلى حمالت تحرير شنكال، 
واألمل،  الثقة  وترسخت  الموقف  هذا  تغير 
تعرف النساء اإليزيديات اآلن أن لديهن مكاناً 
يلجأن إليه، تم اتخاذ خطوات كبيرة مع تأسيس 

وحدات المرأة في شنكال«.

                                            
»عدم االعرتاف باملجزرة«

وأشارت إلى أن عدم اعتراف العراق باإلبادة 
الجماعية، هذا يعني عدم االعتراف بالمجتمع 
اإليزيدي نفسه: »إذا رأى العراق أن اإليزيديين 
هم جزء من الشعب العراقي، لكان قد اعترف 
باإلبادة الجماعية قبل كل الدول األخرى، في 
تاريخ العراق هناك مئات الشهداء اإليزيديين، 
الذين ضحوا بأرواحهم من أجل العراق، حتى 
شيء  أي  العراقية  الحكومة  تفعل  لم  اآلن، 
دولة  ليس  نفسه  العراق  اإليزيدي،  للمجتمع 
بل  فقط،  اإليزيديون  ليس  اآلن،  حكومة  وال 
سائر الشعب العراقي، ال يقبل هذه الحكومة، 
لكن  قسوة،  األكثر  كانت مجزرة 2014 هي 
ولم  بعد،  المجزرة  هذه  في  يحقق  لم  العراق 
تلطخت  الذين  داعش،  مرتزقة  بمحاسبة  يقم 
أياديهم بدماء اإليزيديين، هذه مسؤولية الدولة 
الحكومة  اإليزيدي،  المجتمع  تجاه  العراقية 
ال  الشعب  الزوال،  إلى  طريقها  في  اآلن 
بجد،  نعمل  إيزيدي،  كمجتمع  الحكومة،  يقبل 
ونناضل من أجل االعتراف باإلبادة الجماعية، 
هذا،  ونكافح ضد  نعزز من وحدتنا  أن  يجب 
باألمور  ليست  العراقية  الدولة  من  المطلوب 
بحقوقنا،  نطالب  فقط  نحن  والصعبة،  الكبيرة 
نطالب باالعتراف بنا، واالعتراف بمعتقداتنا، 
واالعتراف باإلبادة الجماعية، وأن تعترف بنا 
كجزء من شعب العراق، لذلك على المجتمع 

اإليزيدي أن يناضل من أجل هذه الحقوق«.
وكالة انباء المرأة

النساء  على  المسلط  العنف  منسوب  تزايد 
وزارة  أرقام  حسب  تونس،  في  واألطفال 
التساؤالت  من  جملة  طرح  ما  المرأة، 
استفحال  وراء  تقف  التي  األسباب،  حول 
الظاهرة، فضالً عن مدى جدية هياكل الدولة 
لها،  حدّ  ووضع  معالجتها  في  ومؤسساتها 
العنف  مقاومة  حول  الوطني  التقرير  وكشف 
ضدّ المرأة لسنة 2021، الذي أصدرته وزارة 
هياكل  أّن  الجاري،  األسبوع  بداية  المرأة 
الشؤون  لوزارة  التابعة  االجتماعي  النهوض 
بـ 2633 ضحية عنف،  تعهدت  االجتماعية، 

منها 1758 إناثاً، و875 ذكورا.
أكثر شكل من  الذي يعد  المادي  العنف  ومثّل 
المعنوي،  العنف  يليه  الشائعة،  العنف  أشكال 
التقرير،  وبيّن  االقتصادي،  ثّم  الجنسي،  ثّم 
استقبل سنة 2021،  قد  الرازي  مستشفى  أّن 
لإلحاطة  عنف  و40 طفالً ضحيّة  امرأة   19
النفسية، وفّسر مراقبون تنامي الظاهرة بانهيار 
التعليم، فضالً  دور  وتراجع  المجتمعية،  القيم 
واالستراتيجيات،  التنموية  الرؤى  غياب  عن 
معالجة  إلى  وتهدف  الدولة  تضعها  التي 

الظاهرة في أبعادها العميقة.

العنف األرسي خطر متواصل 
تواجهه نساء تونس

المنظمة  عام  كاتب  الجريدي،  عامر  وتحدث 
للتربية واألسرة لصحيفة »العرب«  التونسية 

الشرائح  من  يعدان  واألطفال  »النساء  أن: 
هذه  استفحال  من  تضّرراً  األكثر  المجتمعية 
الظاهرة، خصوصاً في مجتمع ال زال يعاني 

من رواسب العقلية الذكورية«.
ترقيعية  العاجلة  الحلول  كانت  »لئن  وتابع: 
أن  يعدو  ال  الجذري  الحّل  فإن  وموِضعيّة، 
مستوى  على  أي  البدء،  في  سياسيّاً  يكون 
 - اجتماعية  سياسة  عبر وضع  وذلك  الدولة، 
تنموية  رؤية  مع  بالتوازي  وتعليمية  تربوية 
فيها  تجد  -بيئة(  -اقتصاد  )مجتمع  جديدة 
عموما،  االجتماعية  والبرامج  االستراتيجيات 
العنف،  ظاهرة  على  القضاء  إلى  والهادفة 
دواءها الناجع؛ أي ال بدّ من تمّش استراتيجي 
على  باالمتداد  وينتهي  والعاجل،  باآلني،  يبدأ 

مستوى الزمن«.
وعلى الرغم من ترسانة التشريعات والقوانين 
في تونس، إال إن ذلك لم يوقف مسلسل العنف 
ضد المرأة، وهو ما يضاعف المخاوف بشأن 
وانتقدت  البالد،  في  المرأة  مكاسب  ضرب 
الدولة  تقصير  وسياسية  حقوقية  شخصيات 
في معالجة الظاهرة، وغياب اآلليات الالزمة 
مستوى  ارتفاع  إلى  أشارت  لكنها  لذلك، 
النساء  على  المسلط  العنف  بوجود  اإلشعار 

واألطفال.
بالحاج  بشرى  الحقوقية،  الناشطة  وأفادت 
هياكل  لديها  مجتمعات  »هناك  إن:  حميدة، 
في  ارتفاعا  والحظوا  العنف،  ظاهرة  لرصد 
لدينا  ليس  تونس  وفي  العنف،  حاالت  كشف 

مرصد العنف الذي يشتغل وفق آليات«.

وأضافت: »عندما نسّن قانونا ضد العنف في 
2017، ال يمكن أن يعطي نتائج منتظرة بهذه 
ظاهرة  على  يقضي  أن  يمكن  وال  السرعة، 
على  تقوم  ال  الدولة  أن  إلى  مشيرة  العنف«، 

التربية لحقوق اإلنسان.
ظاهرة  »العنف  الحقوقية:  الناشطة  وأردفت 
األطفال  ضد  العنف  يعد  لم  ولكن  قديمة، 
ظاهرة عادية، وأصبح هنالك وعي بأن العنف 
غير معقول، والتشهير به أصبح واضحاً، ولم 

يعد هناك تسطيح للظاهرة«.
فيعني  تمييز  هناك  دام  »ما  واستطردت: 

من  واضح  تقصير  وهناك  عنف،  يوجد  أنه 
الدولة«، متسائلة »أين دور وزارة المرأة في 
الجهوية  واإلدارات  الوزارات،  بين  التنسيق 

حول ظاهرة العنف؟«.
الحجر  فترة  خالل  التونسي  المجتمع  وشهد 
الصحي تزايدا في عدد حاالت العنف الموجه 
منظمة  رئيسة  أكدت  بدورها،  النساء.  ضد 
الديمقراطيات يسرى فراوس، تسجيل  النساء 
خالل  النساء  ضد  العنف  حاالت  في  ارتفاع 

فترة الحجر الصحي الشامل،

العنف تزايد يف الحظر

المنظمة  إن  صحافية:  تصريحات  في  وقالت 
نساء ضحايا عنف زوجي  من  شكاوى  تلقت 
في فترة الحجر الصحي، لم يحظين بمساعدة 
وطني«،  والحرس  األمن  مراكز  بعض  من 
بالمباالة  معهن  التعامل  »تم  أنه:  إلى  مشيرة 
القضايا  بهذه  األمن  رجال  اهتمام  عدم  بحجة 

حاليا«.
لألسرة  الوطني  الديوان  أجراه  مسح  وحسب 
تواجه   ،2010 عام  في  البشري  والعمران 
في  مرتفعة  بمعدالت  األسري  العنف  النساء 
المائة على األقل  إذ تتعرض 47 في  تونس، 

من النساء للعنف األسري.
الرقم  على  الواردة  المكالمات  عدد  وبلغ 
 ،2018 خالل   3468  )1899( األخضر 
وارتفع إلى 3500 سنة 2019، وبلغ ذروته 
 15000 إلى  وصل  إذ   ،2020 سنة  خالل 

مكالمة، وانخفض إلى 7588 سنة 2021.
وكاالت

أعراض  العشى الليلي وأسبابه     

أعراض خمول الغدة 
الدرقية لدى األطفال

عجينة ُمِشعة تشفي من سرطان الجلد الفاتح

شبكية  يصيب  مرض  الليلي  إن  العشى 
نقص  فيتامين  بسبب  يحدث  حيث  العين، 
)A( أو بسبب الغلوكوما )المياه الزرقاء( أو 

الكاتاراكت )المياه  البيضاء(.               
  أعراض العشى الليلي تتمثل في:     

ـ تدهور الرؤية ليالً أو في  الضوء الخافت.     
ـ االرتعاش الالإرادي في العين.

ـ الحساسية للوهج.
ـ االحمرار.

ـ التهاب  العين المتكرر.     
ـ جفاف قرنية العين.

بياض  على  اللون  رمادية  فقاقيع  ظهور  ـ 
 العين.     

نقص  عن  ناجماً  الليلي  العشى  كان   وإذا 
على  إمداد  يقوم  العالج  فإن  )أ(،  فيتامين 
مثل  به  الغنية  األغذية  من خالل  به  الجسم 

الجزر والبطاطا  والخوخ والمشمش.               
الغلوكوما  إلى  يرجع  السبب  كان  إذا   أما 
عالج  المرض  فينبغي  الكاتاراكت،  أو 

األساسي.          

فيتامني )أ(

فيتامين )أ( ليس مادة واحدة، بل هو مجموعة 

قابلة  كاملة مما تسمى )ريتينويدات(، وهي 
للذوبان في الدهون وتؤدي العديد من المهام 
الحيوية في جسم اإلنسان، وهذا هو السبب 
يؤدي  أن  يمكن  الفيتامين  هذا  نقص  أن  في 

إلى عواقب خطرة.
الصبغة  في  مهم  عنصر  )أ(  وفيتامين 
نقصه  ويؤدي  العين،  شبكية  في  البصرية 
الغسق  في  الرؤية  تردّي  إلى  الصبغة 
على  تنبه  تحذيرية  إشارة  وهذه  والظالم، 
نقص هذا الفيتامين أو )بيتا-كاروتين( الذي 

يتحول إلى فيتامين )أ( في الجسم.
في  ا  مهمًّ دوًرا  أيًضا  )أ(  فيتامين  ويلعب 
)حمض  يسمى  ما  في  لدينا  المناعة  جهاز 
الخاليا  وظيفة  ينظم  حيث  الريتينويك(، 
الغريبة،  األجسام  على  تتعرف  التي  التائية 
والخاليا البائية التي تنتج أجسامنا المضادة. 
فضالً عن ذلك، فإن فيتامين )أ( مهم لألغشية 
من  الحماية  في  يساعد  ثم  ومن  المخاطية، 
فقد  بسهولة  مرضت  إذا  ولذلك  االلتهابات، 

يكون ذلك عالمة على نقص هذا الفيتامين.

من أين تحصل عىل فيتامني 
)أ(؟

يجب عدم تناول مكمالت فيتامين )أ( إال بعد 

مراجعة الطبيب المتخصص، إذ قد تكون لها 
تناول  فإن  المدخنين،  أضرار، وبخصوص 
مكمالت فيتامين )أ( يؤدي إلى زيادة خطر 
دراسات،  حسب  الرئة  بسرطان  اإلصابة 
المكمالت  تناول  تجنب  يجب  السبب  ولهذا 

الغذائية إال تحت إشراف وتوجيه طبي.

أين نجد فيتامني )أ(؟

نباتات  تحتوي  الجزر،  إلى  باإلضافة 
ومنتجات حيوانية على فيتامين )أ( أو )بيتا-

كاروتين(، مثل:
ـ البطاطا الحلوة

ـ القرع
ـ البندورة

ـ الفاصوليا الخضراء
ـ البروكلي

ـ السبانخ
ـ البيض
ـ الكبدة

ـ الكاتاراكت
الكاتاراكت، مرض يحدث فيه إعتام لعدسة 
العين، يؤدي إلى تراجع القدرة على الرؤية، 
المياه  أو  )الساد(  اسم  أيضاً  عليه  ويُطلق 

العين، وفي معظم  البيضاء أو إعتام عدسة 
حاالته يكون )الكاتاراكت( مرتبط بالتقدم في 

العمر.
ال  إنه  أي  معدياً،  ليس مرضاً  والكاتاراكت 
ينتقل من شخص إلى آخر، كما ال ينتقل من 
في  يحدث  قد  فإنه  ولذلك  أخرى،  إلى  عين 
عين واحدة أو في كلتا العينين، فإذا أصيبت 
إلى  ذلك  يؤدي  بالساد ال  اليمنى مثالً  العين 

)عدوى( العين اليسرى.
العين  عدسة  تفقد  العمر،  في  التقدم  ومع 
مرونتها وتصبح أقل شفافية وأكثر سماكة، 
الداخل  الضوء  تشتت  إلى  يؤدي  وذلك 
على  مالئم  بشكٍل  تركيزه  بدل  العدسة  إلى 

الشبكية، فتنتج الصورة مشوشة.

الغلوكوما

العيون  أمراض  أكثر  من  )الغلوكوما(  تعدّ 
العين  عصب  يصيب  مرض  وهو  شيوعاً، 
ويؤدي إلى تلف تدريجي في أنسجة العصب 
ويعدّ  اإلبصار،  مجال  انحسار  في  يتسبب 
في  رئيسياً  العين عامالً  ارتفاع الضغط في 

ذلك.
على  الرؤية  أن  يعني  البصر  وانحسار 
تقدم  ومع  تضعف،  البصر  مجال  أطراف 

المرض يمتد ذلك إلى مركز مجال الرؤية.
)الغلوكوما(  الزرقاء  المياه  تسمية  وسبب 
يرى  المريض  أن  إلى  تعود  باإلغريقي 

هاالت زرقاء حول مصدر الضوء.
حسب  تختلف  الغلوكوما  مرض  وأسباب 
نوعها، فارتفاع الضغط في العين يعدّ مسبباً 
التوازن  انعدام  نتيجة  يحدث  وهذا  رئيسياً، 
العين  داخل  يُفرز  الذي  السائل  كمية  بين 

وتصريفه.

يُصيب  قد  الدرقية  قصور  الغدة  إن 
الطفل في أي مرحلة عمرية، مشيرةً 
ولم  الطفل صغيراً  أنه كلما  كان  إلى 
يتم عالج هذا القصور زادت خطورة 
قد  حيث  لها  يتعرض  التي   العواقب 
باضطرابات  مثالً  الرضيع  يصاب 

في النمو  وفي التطور الذهني.                    
بقصور  اإلصابة  أعراض  أن   حيث 

 الغدة الدرقية تتمثل في:          
ـ التعب

ـ الخمول
ـ انتفاخ الوجه
ـ تورم العينين
ـ بحة  الصوت     

ـ برودة الجلد وجفافه وسهولة تقشره
ـ زيادة الوزن دون  أسباب واضحة           

أعراض قصور الغدة الدرقية 
لدى املراهقني:

ـ تأخر البلوغ
ـ الشعور  باالكتئاب     

عدم  الشهرية  أو  الدورة  تأخر  ـ 
انتظامها    . 

طبيب  على  الطفل  عرض   يجب 
حالة  مالحظة  في  فوراً  مختص 
ظهور مثل هذه األعراض، حيث أنه 
اإلصابة  بقصور  من  التحقق  يمكن 
عيّنة  تحليل  خالل  من  الدرقية  الغدة 
من  خالل  عالجه  يمكن  كما  الدم، 

تناول نوعيات معينة من األدوية.                    

نجح باحثون من جامعة روستوك األلمانية في 
عالج سرطان الجلد الفاتح الذي من بين أسبابه 
التعرض الشديد ألشعة الشمس واألشعة فوق 

البنفسجية. 
أعلنت كلية الطب في جامعة روستوك أنه تم 
في  الفاتح  الجلد  بسرطان  مصاباً   22 عالج 
األمراض  طبيب  وقال  علمية.  دراسة  إطار 
جميع  استجاب  قوله:  إميرت  ستيفين  الجلدية 
على  معظمهم  وُشفي  المشاركين،  المرضى 

المدى الطويل.
وعقّب رالف غوتزمر، رئيس مجموعة العمل 
المعنية بأورام األمراض الجلدية: إنها طريقة 

جديدة تحتاج إلى مزيد من التقييم.
وسرطان الجلد الفاتح هو مصطلح عام لبعض 
الجلد  سرطان  عن  تختلف  التي  الجلد  أورام 
أشعة  وتعتبر  الميالنيني(،  )الورم  األسود 
أهم  من  البنفسجية  فوق  األشعة  أو  الشمس 

العوامل المسببة للورم.

عجينة عىل موقع الورم

تقوم طريقة العالج الجديدة على تطبيق عجينة 
خاصة بجهاز خاص على موضع الورم على 
برقائق  المحيطة  األنسجة  وتغطى  الجلد، 
اإلشعاع  يقتل  بحيث  اإلشعاع،  من  لحمايتها 
الخاليا  يؤذي  وال  فقط  السرطانية  الخاليا 

السليمة.
وحسب القائمين على البحث ال تتطلب الطريقة 
العيادة  في  تتم  بل  المستشفى،  دخول  الجديدة 
ساعة  من  وتستغرق  واحدة  ولمرة  الخارجية 

إلى ساعتين.
التالية  األسابيع  في  الجانبية  األعراض  ومن 
ذلك  بعد  ولكن  والحرقان،  والحكة  االلتهاب 
سرطان  ويزول  طبيعتها  إلى  البشرة  تعود 
إذا  العالج ال ينجح إال  فإن  الجلد، ومع ذلك، 
إلى  يتغلغل  ولم  مبكراً  السرطان  اكتشاف  تم 

أعماق الجلد.
يبقى أن يتم تقييم التكنولوجيا الجديدة من حيث 
بالمقارنة  والفعالية  الجانبية  واآلثار  التكاليف 
الجراحة  مثل  األخرى  العالج  طرق  مع 

والعالج اإلشعاعي.
أن  روستوك  جامعة  في  الطب  كلية  وأعلنت 
هذه الطريقة سيتم عرضها في مؤتمر سرطان 

الجلد األلماني في أيلول المقبل.
التأثيرات  ضوء  وفي  متصل  سياق  وفي 

الوكالة  طالبت  المناخي،  للتغير  المتزايدة 
االتحادية األلمانية للحماية من اإلشعاع باتخاذ 
مزيد من اإلجراءات للحماية من األشعة فوق 

البنفسجية، المسببة لسرطان الجلد. 
 2000 عام  منذ  تضاعف  للبيانات،  ووفقاً 
إصابتهم  تشخيص  تم  الذين  األشخاص  عدد 

بسرطان الجلد.

رسطان الجلد

وسرطان الجلد هو نمو غير طبيعي في خاليا 
ألشعة  التعرض  نتيجة  عادةً  يحدث  الجلد 
التي ال  الشمس، ولكنه قد يحدث في األماكن 
تتعرض للشمس، وتوجد 3 أنواع من سرطان 
الجلد وفق نوع الخاليا التي ينشأ فيها الورم، 
وتعد الوقاية والكشف المبكر للمرض في حال 
حدوثه مفتاح الحماية وزيادة احتمالية الشفاء.

أنواع رسطان الجلد 

ـ سرطان الخاليا القاعدية.
ـ سرطان الخاليا الحرشفية.

ـ سرطان الخاليا الصبغية )الميالنوما(.
نوعين  أول  على  يطلق  األحيان،  بعض  في 
الجلد  سرطان  اسم  والحرشفية(  )القاعدية 
تحتوي  ال  بهما  المصابة  الخاليا  ألن  الفاتح، 
يصيب  أنه  ذلك  يعني  وال  أصباغ،  على 
أصحاب البشرة الفاتحة فقط. بينما يطلق على 
)الميالنوما( اسم سرطان الجلد الغامق، وذلك 

ألن الخاليا الصبغية هي المسؤولة عن إنتاج 
لونه  للجلد  تعطي  التي  )الميالنين(  صبغة 
الغامق، وال يعني ذلك أيضاً أنه يصيب ذوي 

البشرة الغامقة فقط.
سرطان الخاليا القاعدية:

ـ هو أكثر سرطانات الجلد انتشاراً.
ـ يبدأ عادةً كحبيبة أو بثرة غير مؤلمة.

ـ تنمو هذه الحبيبة ببطء.
صلبة  مفتوحة  قرحة  إلى  تتحول  فترة  بعد  ـ 

الحواف.
سرطان الخاليا الحرشفية:

ـ نتوء أحمر اللون صغير وغير مؤلم.
ـ قد يتحّول إلى قرحة.

ـ سرطان الخاليا الصبغية )الميالنوما(:
ـ أكثر سرطانات الجلد تسبباً في الموت.

ـ قد يبدأ بقعة بنية اللون.
ـ ظهور شامة جديدة.

ـ وجود شامة قديمة ولكن تغير شكلها أو لونها 
أو حجمها.

ـ رقعة صغيرة الحجم غير منتظمة الحواف، 
وقد يكون لونها أبيض أو أحمر أو أزرق أو 

أسود.
أو  القدم  أو  الكف  باطن  على  سوداء  بقع  ـ 
أو  المهبل  أو  األنف  أو  الفم  وكذلك  األصابع 

الشرج.
مليمترات، وهو  يزيد قطرها على 6  ـ رقعة 
قد  ولكنها  الرصاص،  ممحاة  قطر  يساوي 

تكون أصغر من ذلك.
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قامشلو/ جوان محمد ـ ُأقيم سباق للدراجات الهوائية لألندية بإقليم الفرات لفئة الناشئات في مدينة كوباني وبمشاركة 22 متسابقة، ويعتبر 
ذلك إنجازاً كبيراً في ظل العادات والتقاليد التي مازالت تناهض فكرة ركوب الفتاة الدراجات الهوائية في الكثير من المناطق ومنها كوباني.

كوباني/ سالفا أحمد ـ أكد خليل أحمد الشخصية الوطنية، أن قفزة الخامس عشر من آب هدمت جدار الخوف، الذي بناه العدو، وخلقت الثقة 
في نفوس الشعب الكردي، ليناضل، ويقاوم نحو الحرية والديمقراطية، والتحرر من العبودية.

سباق الدراجات الهوائية للفتيات في كوباني إنجاز 
وتمّيز كبير

فوز مانشستر سيتي يكتفي برباعية في شباك بورنموث
السلوفينية 
يانيا جارنبرت 
بالذهب في 

منافسات 
التسّلق

قفزة الخامس عشر من آب هدمت جدار الخوف الذي 
المحتل بناه 

مجزرة تل عزير.. قصة شاب ارتقى شهيدًا قبيل عرسه بيوم واحد

الشؤون االجتماعية والعمل تفتتح دورة 
محو األمّية لنساء مخيمات منبج

كانت  التي  الرياضة  هذه  الهوائية  الدراجات 
شبه منسيّة حتى أعلن فريق »بدي بسكليت« 
غانم  ميديا  المدربة  بقيادة  قامشلو  مدينة  من 
للقضاء  الدولي  اليوم  في  وذلك   ،2020 عام 
على العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 من 
باسم »بدي  بحملة  البدء  الثاني،  تشرين  شهر 
الفتاة  ركوب  لجعل  هدفت  والتي  بسكليت« 
للدراجة الهوائية أمراً مألوفاً، وليس حكراً على 
جنس معين، كما هدفت الحملة إلقامة سباقات 
بشمال  المناطق  كافة  في  الهوائية  للدراجات 
وشرق سوريا، وحتى خارج هذه المناطق في 
الجوار والعالم، ولكن  سوريا وحتى في دول 
بسبب قلة الدعم ونقص اإلمكانيات للفريق فقد 
توقف ألشهر في العام الماضي، ومن ثم عاد 

مجدداً ولكن مازال يعاني من قلة الدعم.
فريق  أول  عن  اإلعالن  الحملة  وتضمنت 
للسيدات في شمال وشرق سوريا بشكٍل رسمي 
في 16 من شهر كانون الثاني من عام 2021، 
للفريق،  ماراثون  أول  إقامة  أثناء  ذلك  وكان 
وكان في عامودا بإقليم الجزيرة، وشهد تغطية 

فتيات  وبمشاركة  واسعة،  وعالمية  محلية 
وعفرين  كانيه  وسري  وعامودا  قامشلو  من 

المحتلة، وبلغ عددهن أكثر من عشرين فتاة.
تنتشي  الهوائية  الدراجات  بدأت  وبعدها 
رياضتها وممارستها وشرائها من قبل الفتيات 
في مدينة قامشلو ومناطق أخرى، أما في مدينة 
وأُقيم  هوائية  دراجات  جلب  تم  فقد  كوباني 
سباق في العام المنصرم، وقبل أيام أقيم سباق 
آخر وكان بمشاركة تعتبر مميزة، وذلك تحت 
إشراف مكتب المرأة ومكتب األلعاب الفردية 
لالتحاد الرياضي بإقليم الفرات لفئة الناِشئات 
كوباني  مدينة  في  وذلك  الفرات،  إقليم  ألندية 

كما ذُِكر آنفاً، وكان بمشاركة )22( متسابقة.
مجتمعات  وسط  كبير  إنجازاً  يعتبر  السباق 
مازالت تسيطر عليها العادات والتقاليد بشكٍل 
عدم  والمرأة  الفتاة  على  تُحتم  والتي  كبير 
الفتيات  بمقاومة  ولكن  الرياضة،  ممارسة 
ومساعدة أهاليهن وأنديتهن وتأثير ثورة روج 
آفا والتي كانت المرأة الريادة فيها استطاعت 
كسر الكثير من الحواجز ومنها ممارسة الفتاة 
لكرة  نسائية  فرق  لتشكيل  ووصلت  للرياضة 
الثانية  بنسخته  دوري  أقيم  ومؤخراً  القدم، 

وحققت سيدات روشين اللقب.
للدراجات  مسابقات  في  الفتيات  مشاركة  إن 
ذلك  يأِت  ولم  كبيراً،  إنجازاً  يعتبر  الهوائية 
الفتيات  من  وجهد  تعب  نتيجة  بل  عبث،  من 
ثمار  يقطفون  هم  وها  واألندية  واألهالي 
كوباني،  مدينة  في  السباق  هذا  بإقامة  تعبهم 
ونتيجة انطالق حملة »بدي بسكليت من مدينة 

قامشلو«.
وبعد التسابق بين المشاركات فقد كانت النتائج 

على الشكل التالي:

ـ المركز األول: ماريا أفندي من نادي َحلنج.
ـ المركز الثاني: ديالرا حمي من نادي نسرين.
نادي  من  محمد  كولشين  الثالث:  المركز  ـ   

العمال.
وتم تكريمهن بجوائز ودروع من قبل الجهات 

المشرفة على السباق.

أي  سيتي،  مانشستر  اللقب  حامل  يجد  لم 
برباعية  بورنموث  صعوبة في تجاوز ضيفه 
الدوري  من  الثانية  الجولة  ضمن  نظيفة 

اإلنكليزي الممتاز.
في  جوندوجان  إلكاي  السيتي  أهداف  وأحرز 
وفيل   )31( بروين  دي  وكيفن   )19( الدقيقة 
بالخطأ   79( ليرما  وجيفرسون   )37( فودين 

في مرمى فريقه(.
ست  إلى  رصيده  سيتي  مانشستر  ورفع 
رصيد  تجمد  فيما  متتاليين،  فوزين  من  نقاط 
مدرب  وأجرى  نقاط.  ثالث  عند  بورنموث 
تعديالً  غوارديوال  جوسيب  سيتي  مانشستر 
هزمت  التي  األساسية  التشكيلة  على  وحيداً 
حيث  األولى،  الجولة  في  يونايتد  هام  وست 
أشرك رياض محرز في الثلث الهجومي إلى 
من  بدالً  فودين،  وفيل  هاالند  إرلينج  جانب 

جاك جريليش، ضمن طريقة 3-3-4.
عمق  في  دياز  روبن  مع  أكي  ناثان  وتعاون 
ووكر  كايل  الظهيرين  من  بإسناد  الدفاع، 
وجواو كانسيلو، وأدى اإلسباني رودري دور 
الوسط  ثنائي  أمامه  العب االرتكاز، وتحرك 

جوندوجان ودي بروين.
في الجهة المقابلة، لجأ بورنموث إلى طريقة 
الخلفي من  اللعب 3-4-3، حيث يكون الخط 

جيفرسون ليرما وكريس مافام ولويد كيلي.
وجاك  سميث  آدم  الطرفين  على  ولعب 
لويس  مع  بيرسون  بين  وتمركز  ستايسي، 
كوك في منتصف الملعب، وراء ثالثي الهجوم 
مور  وكيفر  تافرنييه  ماركوس  من  المكون 

وريان كريستي.
ترافيرس،  مارك  بورنموث  حارس  وأبعد 
السابعة،  الدقيقة  ركلة حرة سددها محرز في 
الدفاع،  في  بروين  دي  سدد  بدقيقتين  وبعدها 
لتعود الكرة إليه، فمرر إلى فودين الذي سدد 
الحارس  فتصدى  مريح،  غير  موقف  من 

لكرته.
وسرعان ما أثمر ضغط مانشستر سيتي عن 
هدف السبق في الدقيقة 19، عندما مرر هاالند 
الذي  جوندوجان  إلى  بالغة  بصعوبة  الكرة 

انفرد وسدد في المرمى بعيداً عن الحارس.
الدقيقة 21،  تقدمه في  السيتي يضاعف  وكاد 

هاالند،  محاولة  أبعد  ترافيرس  الحارس  لكن 
ورد بورنموث بعد لحظات، لكن بيرسون سدد 

في مكان وقوف الحارس إيدرسون.
في  الثاني  الهدف  سيتي  مانشستر  وسجل 
على  بروين  دي  حصل  عندما   ،31 الدقيقة 
الكرة في الناحية اليمنى، ليتقدم ويراوغ، قبل 
أن يسدد بوجه القدم الخارجي بأناقة على يمين 

الحارس.
ولم يتوقف هجوم السيتي، فجاء الهدف الثالث 
كرة  بروين  دي  مرر  عندما  الدقيقة 37،  في 
بينية أنيقة، وصلت إلى فودين الذي سدد نحو 

الشباك رغم محاولة الحارس إليقافها.
وفي الدقيقة األخيرة من الزمن األصلي للشوط 
األول، حرم الحارس ترافيرس، مهاجم السيتي 
هاالند من التسجيل، عندما أبعد محاولته فوق 

المرمى.
ودخل جريليش عوضاً عن فودين بين شوطي 
مجريات  على  مسيطراً  السيتي  وبقي  اللقاء، 
إلى  للوصول  بروين  دي  اللقاء، حيث سارع 
ترافيرس  الحارس  لكن  جوندوجان،  تمريرة 

عاد لينقذ مرماه في الدقيقة 55.
وعاد دي بروين في الدقيقة 58، ليهدد مرمى 
نحو  قريب  موقف  من  سدد  لكنه  بورنموث، 
المدرجات، وبعدها بأربع دقائق، عجز هاالند 
فوصلت  ووكر،  عرضية  إلى  الوصول  عن 

الكرة إلى كانسيلو الذي سدد في الدفاع.
وأشرك السيتي كال من جون ستونز وبرناردو 
تعرض  ثم  وجوندوجان،  دياز  مكان  سيلفا 
قبل  التسديد،  محاولته  أثناء  جريليش إلصابة 

20 دقيقة من النهاية.
الناحية  في  جريليش  إلى  الكرة  ووصلت 
هاالند  نحو  المرمى  أمام  فمرر  اليسرى، 
الدقيقة  في  القريب  القائم  بجانب  سددها  الذي 
73، قبل أن يخرج من الملعب ويدخل مكانه 

جوليان ألفاريز.
في  الرابع  الهدف  سيتي  مانشستر  وأضاف 
الدقيقة 79، عندما وصلت الكرة إلى كانسيلو 
مميزة  بطريقة  فراوغ  اليسرى،  الناحية  في 
ومّوه ليتخلص من المدافع، قبل أن يوّجه كرة 
حّولها ليرما بالخطأ في مرمى فريقه، ثم مرت 
على  السيتي  ليوقّع  بهدوء،  المتبقية  الدقائق 

فوزه الثاني.

برينتفورد يُهني كربياء مانشسرت 
يونايتد برباعية

حقق  حيث  اإلنكليزي  الدوري  ضمن  ونبقى 
مانشستر  ضيفه  على  كبيراً  فوزاً  برينتفورد 
يونايتد برباعية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت 

على ملعب جريفين بارك.
بيليندا  من  كل  برينتفورد،  رباعية  وسجل 
جوشوا داسيلفا )10(، ماثياس يانسين )18(، 

بن مي )30( وبريان مبيومو )35(.
وبتلك النتيجة رفع برينتفورد رصيده إلى أربع 
تذيل  بينما  الثالث،  المركز  إلى  ليرتقي  نقاط 
دون رصيد  الترتيب  جدول  يونايتد  مانشستر 

من النقاط.
لصالح  المباراة  في  األولى  المحاولة  أتت 
اليونايتد، بتسديدة قوية من رونالدو من خارج 
بها  أمسك  الثالثة،  الدقيقة  في  الجزاء  منطقة 

رايا.
وجاء الرد من برينتفورد في الدقيقة السادسة، 
بعدما تابع هنري كرة مبعدة من دفاع اليونايتد 
بعيداً  ذهبت  كرة  مسدداً  المنطقة،  على حدود 

عن المرمى.

أخطاء فادحة

العاشرة  الدقيقة  في  التسجيل  برايتون  وافتتح 
بعد خطأ فادح من قبل دي خيا، بعدما سدد دا 
منطقة  خارج  من  ضعيفة  أرضية  كرة  سيلفا 
الحارس  يد  أسفل  من  بغرابة  مرت  الجزاء، 

اإلسباني وسكنت الشباك.
مهد  بعدما  سريعاً،  الرد  اليونايتد  وحاول 
المنطقة  حدود  على  لفيرنانديز  الكرة  سانشو 
ذهبت  كرة  البرتغالي  ليسدد   ،11 الدقيقة  في 

بعيداً عن المرمى.
حدود  على  مخالفة  على  برينتفورد  وتحّصل 
يانسين مسدداً  نفذها  الدقيقة 17،  في  المنطقة 

كرة ذهبت بقليل أعلى العارضة.
الثاني،  الهدف  إضافة  من  برايتون  وتمكن 
تحت  إريكسن  إلى  كرة  خيا  دي  مرر  بعدما 
يانسين  ليفتكها  المنطقة،  حدود  على  الضغط 

ويسدد بسهولة في الشباك في الدقيقة 18.

مهرجان أهداف

خارج  من  يائسة  كرة  رونالدو  بعدها  وسدد 
عن  بعيداً  ذهبت   ،20 الدقيقة  في  المنطقة 

المرمى.
برينتفورد  بإضافة  اليونايتد  انهيار  تواصل 
الهدف الثالث في الدقيقة 30، بعدما تابع توني 
عرضية من ركلة ركنية، ممرراً كرة بالرأس 
أمام المرمى لمي، الذي سدد بسهولة بالرأس 

في الشباك.
بإضافة  برينتفورد  أهداف  وتواصل مهرجان 
الهدف الرابع في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة 
الجانب  في  توني  خاللها  من  انطلق  سريعة، 
انفرد  الذي  إلى مبيومو  بينية  األيسر، مرسالً 

بدي خيا، وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.
الفارق،  تقليص  لمحاولة  مانشستر  وعاد 
المنطقة في  فيرنانديز من خارج  بتسديدة من 
لينتهي  العارضة،  أعلى  ذهبت   ،44 الدقيقة 
الشوط األول بتقدم برينتفورد برباعية نظيفة.

محاوالت رونالدو

بدأ اليونايتد الشوط الثاني بارتقاء من رونالدو 
مسدداً   ،51 الدقيقة  في  دالوت  من  لعرضية 
رأسية مرت إلى جوار القائم. ومن جديد ارتقى 
رونالدو لعرضية أخرى من دالوت في الدقيقة 
العارضة  أعلى  ذهبت  رأسية  مسدداً   ،52
هذه المرة. وفي الدقيقة 67، أرسل راشفورد 
إريكسن  تابعها  األيمن  الجانب  من  عرضية 
برأسية ضعيفة، أمسك بها رايا بسهولة. وعاد 
 ،73 الدقيقة  في  جديد  من  للمحاولة  رونالدو 
بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيداً 

عن المرمى.

فرص ضائعة

وكاد برينتفورد أن يسجل الهدف الخامس في 
من  الطائر  على  قوية  بتسديدة   ،80 الدقيقة 
هنري من على حدود المنطقة، تألق دي خيا 

في التصدي لها.
بعدها  الفارق  تقليص  فرصة  إريكسن  وأهدر 
من  تمريرة  الدنماركي  تابع  بعدما  مباشرةً، 
مرت  كرة  مسدداً  المنطقة،  داخل  راشفورد 

بقليل إلى جوار القائم.
وسدد رونالدو كرة قوية من على حدود المنطقة 
في الدقيقة 86، أمسك بها رايا، لينتهي اللقاء 

بفوز برينتفورد برباعية نظيفة.

جارنبرت،  يانيا  السلوفينية  فازت 
بالميدالية الذهبية لمسابقة التسلق 
الرياضات  متعددة  أوروبا  ببطولة 

»ميونخ 2022«.
الفائزة  جارنبرت  يانيا  وحصدت 
بعدة ألقاب في األولمبياد وبطوالت 
متفوقة  الذهبية  الميدالية  العالم، 
بيلز  جيسكيا  النمساوية  على 
أن  بعد  هيلي،  مانون  والفرنسية 

سجلت أعلى معدل نقاط.
تجاوز  الرجال  منافسات  وفي 
إصابة  أوزنيك  نيكوالي  النمساوي 
بعدوى  األيسر وإصابة  الذراع  في 
الميدالية  ليحصد  مؤخراً،  كورونا 
الذهبية لمسابقة البولدرينغ، ضمن 

منافسات تسلّق الصخور.
وتفوق أوزنيك على الفرنسي سام 
في  أوندرا  آدم  والتشيكي  افيزو 

طريقه لحصد الذهب.

آب  من  عشر  الخامس  الكردي  الشعب  يعدّ 
هذا  في  حيث  لهم،  وعظيماً  تاريخياً  يوماً 
مرة  وألول  تمكن،  المقدس  والتاريخ  اليوم 
دفنت  التي  جذورهم،  إحياء  من  التاريخ،  في 
الدول  بين  والمواثيق  والعهود  باالتفاقيات 
الوجود  على  للقضاء  الساعية  الدكتاتورية، 
ينهض  بأن  كفيالً  اليوم  هذا  وكان  الكردي، 
مقاومتهم  إن  ويثبتوا  أخرى،  مرة  الكرد 
الزالت حية ومستمرة، وبأنهم مصرون على 
من  وطنهم  ويحرروا  حريتهم،  يحققوا  أن 

الطغاة والفاشين. 
السلطات  من  الويالت  ذاق  الذي  الشعب 
العصور،  مر  على  والدكتاتورية  التعسفية، 
كانت قفزة 15 آب ميالداً جديداً لهم، ففي أول 
عكيد  المناضل  بندقية  من  خرجت  نار  طلقة 
في  التركية  الفاشية  بوجه  قورقماز(  )مظلوم 
1984م،  عام  آب  من  عشر  الخامس  يوم 
الكردستاني،  للشعب  جديد  تاريخ  معه  انطلق 
فيها  يطالب  عارمة،  لثورة  بداية  كانت  حيث 
األربعة  كردستان  أجزاء  في  الكردي  الشعب 
هذا،  ليومنا  مستمرة  الزالت  والتي  بالحرية، 
وكانت كفيلة بتحقيق مساعي ومطالب الشعب 
شمال  شعوب  كانت  وأولها  الكردستاني، 
مقاومتها  استمدت روح  التي  وشرق سوريا، 
والمقدسة،  العظيمة،  القفزة  تلك  من  ونضالها 
للمقاومة  األقوى  المثال  تصبح  أن  وباتت 
ثورتها  في  والمساواة  والحرية،  والنضال، 

الحرة. 
التركي  المحتل  محاوالت  تزال  ال  فيما 
متواصلة،  الكردي  الشعب  بقضية  المتربصة 
على  متسمرة  الزالت  وهجماتها  فتهديداتها 
عبر  سواًء  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
مرتزقتها، أو بطائراتها المسيرة، التي تستهدف 

المدنيين العزل، والقياديين في المنطقة.

سطرت تاريخ الشعب الكردي

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد  وبهذا 
والد  أحمد«  »خليل  الوطنية  الشخصية  مع 
في  أشار  الذي  ساموراي«  »شورش  الشهيد 
عكيد  الشهيد  المناضل  شخصية  »في  حديثه: 
األعظم  المثال  كان  الذي  قورقماز(،  )مظلوم 
شهداء  جميع  نستذكر  والمقاومة،  للنضال 
بإكمال  عهدنا  لهم  ونجدد  والمقاومة،  الحرية 

مسيرتهم النضالية، وتحقيق أحالمهم الساعية 
لتحقيق حرية الشعب الكردي وتحرير أجزاء 

كردستان األربعة«. 
خطوة  بأنها  آب:   15 قفزة  أحمد  وعّرف 
هدفها  كان  وتنظيمية،  وأيديولوجية  سياسية 
الهوية الكردية، والتي تم إنكارها عبر  تمتين 

التاريخ من قبل المستبدين والدكتاتوريين.
آب  من  عشر  الخامس  »قفزة  أحمد:  وأردف 
جديد،  من  الكردي  الشعب  تاريخ  سطرت 
حيث مع انطالق أول طلقة من بندقية الشهيد 
عكيد انبعثت حياة جديدة للشعب الكردستاني، 
أن  الكردي،  الشعب  أعداء  لجميع  أثبت  الذي 
مهما  واالستسالم  الرضوخ  يقبل  لن  الشعب 
المقاومة  تلك  واستمرت  باهظاً،  الثمن  كان 
والروح النضالية بالشعب الكردي على مدار 
كردستان  ألجزاء  وصلت  حتى  عاماً،   38

األربعة«. 
المحتل  وأضاف في حديثه: »التزال محاولة 
ومقاومتنا  إرادتنا  من  للنيل  مستمرة  التركي 
الحرة، محاوال بشتى الوسائل والطرق القضاء 

على شرارة نضالنا، ومقاومتنا«. 
وحول هدف االحتالل التركي من المؤامرات 
والمخططات على الشعب الكردي أكد أحمد، 
ألنه  وتهديداته،  مخططاته،  من  الهدف  بأن 
يرى قضية الشعب الكردي الحر، خطراً على 

مشروعه الدكتاتوري والفاشي.

»بروح مقاومة قفزة 15 آب 
سننترص«

الثورية،  الشعبية  المقاومة  مدى  وأوضح 
واإلرادة القوية، التي ال تلين لشعوب المنطقة 
والشعب الكردي خاصةً: »بروح تلك المقاومة 
التي انطلقت من قفزة 15 آب، وبروح الشعب 

المخططات،  جميع  ونجابه  سنردع  الثورية 
والهجمات االحتاللية، وكردستان ستكون حرة 

مهما كانت النتائج مكلفة«. 
واختتم »خليل أحمد« حديثه: »نبارك هذا اليوم 
العظيم، والمقدس للشعب الكردستاني، ولقواتنا 
المناضلة كافة، والمقاومة بوجه النظام التركي 
الفاشي، ونؤكد أن يوم 15 آب، أرشد الشعب 
الكردي على طريق المقاومة والحرية، وبتلك 
مخططات،  ونجابه  سنردع  المناضلة  الروح 

وهجمات االحتالل التركي الفاشي عامة«.

تعرضت »تل عزير ومجمع سيبا شيخ خضر« 
وفقد  قبل 15 عاماً،  مفخخة  بسيارات  لهجوم 
واآلباء  واألحبة،  العشاق،  من  الكثير  نتيجتها 
واألمهات حياتهم، كان »صباح ميرزا« يجهز 
لعرسه حين أصبح ضحية في هذه المجزرة، 
فنصبوا خيمة العزاء له بدل االحتفال بعرسه.

تعرضت ناحية تل عزير، ومجمع سيبا شيخ 
خضر التابع لشنكال في 14 آب عام 2007 
نتج  ما  أربع سيارات مفخخة؛  بتفجير  لهجوم 
رسمياً  الكشف  يتم  ولم  كبيرة،  مجزرة  عنه 
وفقاً  لكن  فيها،  والجرحى  الشهداء  عدد  عن 
خاللها  استشهد  فقد  رسمية،  غير  لمعلومات 
600 شخص وأصيب 700 آخرون، وال يزال 

مصير الكثير من المواطنين هناك مجهوالً.
ال  التي  المؤلمة،  القصص  من  الكثير  هناك 
اآلن،  حتى  يروونها  عزير  تل  أهالي  يزال 
الكبيرة،  واألضرار  الضحايا  إلى  باإلضافة 
حيث  حينها،  الهجمات  هذه  عن  نجمت  التي 
فقد فيها الكثير من النساء واألطفال، والفتيات 
والعشاق حياتهم  والشباب واألمهات، واآلباء 

وتفرقوا عن بعض، إحدى هذه القصص هي 
مع  يستعد  كان  الذي  ميرزا«  »صباح  قصة 
خطيبته إلقامة عرسهم بحفل كبير، كان سيقام 
المشتركة  حياتهما  لبدء   2007 آب   15 يوم 
معاً. يوم 14 آب كانوا يقومون بالتحضيرات 
النهائية لعرس صباح ميرزا، حيث توجه إلى 

لشرب  مقهى  إلى  وبعدها  عزير،  تل  سوق 
انفجار  وقع   19:20 الساعة  وعند  الشاي، 
كبير، فارتقى صباح ومئات األشخاص شهداء 
في تلك المجزرة؛ فتحولت تلك التحضيرات، 
التي أقاموها للعرس إلى مأتم، وتحولت خيمة 
»ميرزا  يروي  العزاء.  خيمة  إلى  العرس 

قائالً:  ابنه  قصة  ميرزا،  صباح  والد  ماتو«، 
»كان ابني يبلغ من العمر 18 عاماً، خطبنا له 
فتاة، وكنا نحضر لعرسه، حيث كنا سنحضر 
الحفل،  إلقامة  آب   14 يوم  بيتنا  إلى  خطيبته 
لهذا  معداً  شيء  وكل  والشراب  الطعام  كان 

اليوم«.

»رأيت ابني مرمياً عىل األرض«

االنفجار،  يوم  السوق  في  ووالده  كان صباح 
يروي  بعضهما،  عن  بعيدين  كانا  ولكنهما 
بالقول:  االنفجار  لحظة  تفاصيل  ماتو  ميرزا 
للسوق  وتوجه  ووجهه،  يديه  صباح  »غسل 
كنت  للعرس،  األخيرة  تحضيراته  ليكمل 
عنه،  بعيداً  كنت  ولكن  السوق،  في  حينها 
سمعت صوت االنفجار فجأة، ورأيت الجميع 
يركضون بكل صمت، ال يعلمون ما حصل، 
سألت مراراً، ماذا حصل دون أن ألقى رداً من 
أحد، فتوجهت للبيت لم أر أحداً بالبيت، فعدت 

على  ممداً  ابني صباح  ألرى  مجدداً،  للسوق 
ظهره، أمام المقهى مفارقاً الحياة«.

رؤية العروس عريسها جثة 
هامدة

لم يسمح ميرزا ماتو بدفن ابنه، حتى وصول 
خطيبته،  وصلت  »عندما  متابعاً:  خطيبته، 
بكى  والصراخ،  بالبكاء  بدأت  جثته  ورأت 
الجميع معها، ثم تم دفنه، لم أذق الطعام لثالثة 
أيام؛ ألن قلبي كان يعتصر ألماً، استخدمنا كل 

ما أعددناه للعرس في عزاء ابني«.
فقد من عائلة العم ميرزا ثالثون شخصاً حياتهم 
في  األلم واضحاً  هذا  كان  المجزرة،  هذه  في 
معالم وجه العم ميرزا، الذي يضيف: »لم أكن 
مبكراً،  أهرم  جعلني  عائلتي  ألم  لكن  عجوزاً 

ألمي على صباح ال يفارق قلبي«.
وكاالت

الرئاسة  نائبة  بشماف«  »منتهى  حت  صرَّ
والعمل  االجتماعية  الشؤون  للجنة  المشتركة 
لمنبج وريفها  الديمقراطية  المدنية  في اإلدارة 
اللجنة  بأنَّ  الرسمي،  الذاتية  اإلدارة  لموقع 
افتتحت  والتعليم  التربية  لجنة  مع  بالتعاون 
في  األميَّة  لمحو  نوعها؛  من  األولى  الدورة 

مخيمي الرسم القديم، والجديد في منبج.

القاطنات  من  متدربة   250 الدورة  وتُضم 
تتلقى  أشهر،  ثالثة  ومدتها  المخيمين،  في 
خاللها المتدربات دروًسا في القراءة، الكتابة، 

والحساب البسيط.
للجنة  المشتركة  الرئيسة  أوضحت  ختاًما، 
من  الهدف  أّن  والعمل  االجتماعية،  الشؤون 

الدورة، هو زيادة مهارات نساء المخيمات.
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مسؤول  رّجح  ـ  األخبار  مركز 
أمريكي سابق عن احتمالية حرب قد 
تشتعل بين الواليات المتحدة وروسيا 
الخالفات  ظل  في  خاصةً  والصين 

المحتدمة بينها.
وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية 
كيسنجر  هنري  األسبق  األمريكي 
إن الواليات المتحدة تقف “على شفا 
حرب مع موسكو وبكين بشأن قضايا 
عن  جزئياً  مسؤولون  نحن  خالفية 

ظهورها”.
منصب  شغل  الذي  كيسنجر  وقال 
وزير الخارجية من عام 1973 إلى 
عام 1977 خالل مقابلة مع صحيفة 
على  “نحن  جورنال:  ستريت  وول 
روسيا  مع  حرب  في  الدخول  وشك 
والصين بشأن قضايا نحن مسؤولون 
جزئياً عن ظهورها، دون أي يكون 
أو  إنهائها،  أية فكرة عن كيفية  لدينا 

ما الذي ستؤدي إليه”.
األمريكي  الخارجية  وزير  وأشار 

فعله  يمكن  ما  “كل  أن  إلى  األسبق 
خلق  ثم  ومن  التوتر  تصعيد  ليس 
يجب  البداية  منذ  وإنما  خيارات، 
هذا  وراء  من  هناك هدف  يكون  أن 

التصعيد”.
أشار  أوكرانيا،  عن  حديثه  وفي 
وقت  في  اعتبر  أنه  إلى  كيسنجر 
سابق أن أفضل دور يمكن لهذا البلد 
بفنلندا”  شبيه  “دور  هو  يلعبه  أن 
شمال  حلف  في  عضواً  ليست  التي 
دور”  “أفضل  حين  في  األطلسي، 
التي  العملية  وبعد  اآلن،  البلد  لهذا 
تنفذها روسيا، أعتقد أنه يجب معاملة 
هذا  الناتو،  في  كبلد عضو  أوكرانيا 
بأخرى،  أو  بطريقة  يتم  أن  ينبغي 

سواء بشكٍل رسمي أم ال”.
يشار إلى أن التصعيد بلغ أوجه بين 
والصين  جهة  من  المتحدة  الواليات 
بعد  وروسيا من جهة أخرى خاصةً 
تعتبر  والتي  لتايوان  بيلوسي  زيارة 

بؤرة التوتر بين الطرفين.

غضب أوروبي وأمريكي من التقارب 
الروسي التركي

مسؤول أمريكي ُيرجح حربًا بين 
بالده وروسيا والصين

البوكر  لعبة  تبدو  ـ  األخبار  مركز 
أردوغان  يلعبها  التي  الجيوسياسية 
بتقاربه مع روسيا ستحمل تبعات قد تفجر 
واألمريكي  األوروبي  الغضب  بركان 
ضد تركيا السيما وأن أردوغان يحاول 
استثمار األزمة األوكرانية .ففي تقييمها 
الروسي  والرئيس  أردوغان  بين  للقاء 
والرسائل  سوتشي  في  بوتين  فالديمير 
صحيفة  قالت  ذلك،  بعد  أُرسلت  التي 
يلعب  “أردوغان  إن  تايمز  فاينانشيال 

لعبة محفوفة بالمخاطر”.
وموسكو  أنقرة  أن  إلى  المقال  وأشار 
“على  وقال:  عالقاتهما”،  “عمقتا 
البوكر  لعبة  في  الحذر  توخي  أردوغان 
الجيوسياسية ألنه ربما يعتمد كثيًرا على 

األوراق التي في يده”.
رأس  يريده  ما  أحد  على  يخفى  وال 
ذكرت  فقد  االتفاقية  من  التركي  النظام 
إلى جذب  الصحيفة أن أردوغان يهدف 
رؤوس األموال الروسيّة إلى تركيا قبل 
لكن  بها،  الفوز  يريد  التي  االنتخابات 
يدفع  الوثيق مع موسكو قد  أنقرة  تعاون 

الواليات المتحدة إلى االنتقام.
ذلك،  “ومع  بالقول:  الصحيفة  وتابعت 

فإن أردوغان حريص على الحفاظ على 
موسكو،  مع  مهمة  اقتصادية  عالقات 
ساعات  أربع  استمر  الذي  واجتماعه 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  مع 
العواصم  قلق  يثير  الماضية  األيام  في 
الغربية ألن أردوغان يعّمق عالقاته مع 
موسكو، عالوةً على ذلك، فإن حلفاءه في 
يبحث  بينما  ذلك  العكس من  الناتو على 
العقوبات  لتجاوز  طرق  عن  الكرملين 

الغربية “.
لم  تركيا  أن  تايمز  الفاينانشيال  وتذكر 
فرضتها  التي  العقوبات  في  تشارك 
األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات 
في  العسكرية  عملياتها  بعد  على روسيا 
النفط  شراء  في  واستمرت  أوكرانيا، 
والغاز من روسيا، وأبقت مجالها الجوي 
مفتوًحا أمام الطائرات التجارية الروسيّة.

الواضح ما  وقالت الصحيفة: “ليس من 
أردوغان  عليها  اتفق  التي  القضايا  هي 
وبوتين في سوتشي”، وتتذكر الصحيفة 
أعلن  اجتماعهما،  بعد  بهما  أدلى  بيانين 
ألكسندر  الروسي  الوزراء  رئيس  نائب 
بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  تم  أنه  نوفاك 
االنتقال الجزئي إلى الروبل في مدفوعات 
تجارة الغاز الطبيعي بين تركيا وروسيا.

على  االتفاق  تم  أنه  أردوغان  أكد  كما 
قال  بالروبل،  الطبيعي  الغاز  مدفوعات 
يسهل  الذي  “مير”  البطاقة  نظام  عن 
على السائحين الروس تسديد المدفوعات 
في تركيا، “حاليًا، تعمل بنوكنا الخمسة 

على ذلك”.
في  تايمز،  فاينانشيال  لصحيفة  وفقًا 
الوقت الذي تعلقان فيه فيزا وماستركارد 
الدول  تشعر  روسيا،  في  عملياتهما 
مير  اتصال  استخدام  من  بالقلق  الغربية 

لتحييد العقوبات.
قبل  قام  أردوغان  إن  الصحيفة:  وكتبت 
في  التعاون  بتعميق  روسيا  اقتراحات 
سربتها  والتي  والطاقة،  البنوك  مجالي 
من  الرغم  على  األوكرانيّة،  المخابرات 
اآلن،  حتى  ذلك  على  دليل  وجود  عدم 
في  موسكو  يساعد  قد  هذا  أن  وأضافت 

االلتفاف على العقوبات الغربية.
إلى  مشيرةً  تايمز  الفاينانشيال  واختتمت 
االنتخابات  في  الفوز  يريد  أردوغان  أن 
المقبل  العام  تركيا  في  إجراؤها  المقرر 

وبأي وسيلة كانت.
وعلى الرغم من كونها عضًوة في الناتو، 
فإن تركيا ليست ملزمة قانونًا بالمشاركة 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  عقوبات  في 
من  ذلك،  ومع  روسيا،  ضد  األوروبي 
العالقات  تعميق  يؤدي  أن  المرجح 
مع  احتكاك  إلى  موسكو  مع  االقتصادية 
تركيا  الخصوص،  وجه  وعلى  الغرب، 
والسويد وتركيا وفنلندا بعدما تم منحهما 

عضوية الناتو.
وقال مسؤول كبير إنه إذا فعل أردوغان 
فقد  بوتين  مع  لقائه  في  إليه  أشار  ما 
تطالب الدول الغربية الشركات والبنوك 
من  باالنسحاب  واألمريكية  األوروبية 
تركيا، إضافة إلجراءات أخرى قد تشل 
االقتصاد التركي، مما يدعو للتساؤل هل 
بداية  ستكون  األخيرة  أردوغان  سياسة 
تركيا في  وإدخال  النهاية النهيار حكمه 

أزمات أعمق.

مركز األخبار ـ استهدف جيش االحتالل التركي ومرتزقته صباح األحد ريفي زركان وتل تمر 
من  يستهدف  المحتل  التركي  الجيش  بأن  المنطقة  من  ُمطلع  وأفاد مصدر  القذائف،  بعشرات 
خالل هذه الهجمات المدنيين العّزل باألسلحة الثقيلة بهدف ترويع وتهجير األهالي من بيوتهم.

الجيش التركي المحتل 
المدنيين  يستهدف 

بناحيتي تل تمر وزركان

عمليات انتقامية تركّية ضد المتظاهرين 
في المناطق المحتلة

هذه  خلّفتها  التي  الخسائر  حجم  وعن   
هناك  ليس  بأنه  المصدر  قال  الهجمات 
البشرية  الخسائر  حجم  عن  معلومات 
والمادية.ويذكر بأن الجيش التركي المحتل 

على  يومي  بشكل  العزل  المدنيين  يقصف 
جميع مناطق شمال وشرق سوريا، وسط 
صمت دولي وبخاصٍة الضامنين الروسي 

واألمريكي.

التركي  االحتالل  جيش  ألقى  ـ  األخبار  مركز 
ومخابراته بالتعاون مع مواليه من المجموعات 
المحتلة  المناطق  في  المتواجدين  المرتزقة 
السوريين  المواطنين  من  عدد  على  القبض 
االحتجاجية  التظاهرات  في  شاركوا  الذين 
حرق  بذريعة  الماضية،  األيام  في  الغاضبة 
سوريا  قوات  من  بتحريض  التركي  العلم 
الديمقراطية وحكومة دمشق بحسب ادعاءات 

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.
وفي تغريدة له يوم السبت في الثالث عشر من 

آب الجاري قال صويلو: »إن مخابرات بالده 
بالتعاون مع مديرية أمن والية كلس وما تسمى 
ألقت  إعزاز،  مدينة  في  العسكرية  الشرطة 
القبض على شخصين ضالعين في إحراق العلم 
التركي بهدف التحريض واالستفزاز في مدينة 

إعزاز«.
وأشار الوزير التركي إلى أنه تم القبض على 
التركي  العلم  إحراق  في  الضالع  ه”  ي.  “أ. 
ساعده،  الذي  ه”  و“م.  إعزاز،  في  مؤخراً 

بهدف التحريض واالستفزاز.

بهم  المشتبه  بتحديد  سنستمر  صويلو:  وتابع 
اآلخرين والقبض عليهم لينالوا جزائهم.

على  تركية  محكمة  قضت  أخرى  جهة  من 
إسطنبول،  مدينة  في  مقيم  سوري  مواطن 
وهو  له،  فيديو  مقطع  بتسجيل  قام  أنه  ادعت 
في  ونشره  بقدميه  التركي  العلم  على  يدوس 

حسابه بأحد مواقع التواصل االجتماعي.
ونقلت وكالة األناضول عن مصادر أمنية، إن 
فرق تابعة لمديرية أمن إسطنبول ألقت القبض 
على السوري “إ.أ.ب” في قضاء “باغجالر” 

عقب رصد مقطع الفيديو.
إطار  في  المذكور  الشخص  توقيف  وجرى 
سيادة  عالمات  إهانة  بتهمة  قضائي  تحقيق 
الحقًا  وأحيل  زعمها،  حسب  التركية  الدولة 
إلى القصر العدلي، ليصدر بحقه قرار بالحبس 

بحسب وكالة األناضول.
اآلن  حتى  أنه  المنطقة  من  نشطاء  وذكر  هذا 
مدينة  في  شخصاً   ”15“ من  أكثر  اعتقال  تم 
شهدت  التي  األخرى  والمناطق  إعزاز 
وزير  تصريحات  ضد  غاضبة  احتجاجات 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بزعم 

حرق العلم التركي.

»كوستا برافا« ينقل أزمة النفايات إلى السينما
إلى منطقة معزولة عن العالم، قرر »وليد« 
أن يصطحب أسرته بعيداً عن ضجيج المدينة 
والعائلة  مرت،  سنوات  ثماني  وملوثاتها، 
تعيش بعيداً عن المدينة، ولكن التلوث وجد 
جديد  مطمر  افتتاح  تم  حيث  طريقاً  إليهم 

للنفايات أُطلق عليه اسم »كوستا برافا«.
دول  أغلب  جال  الذي  برافا«  »كوستا  فيلم 
تنطلق  جائزة،   14 نحو  وحاز  العالم، 
في  اللبنانية  السينما  صاالت  في  عروضه 

األول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

»كوستا برافا - لبنان عنوان 
ساخر«

العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم في غراند 
سينما في الـABC في منطقة األشرفية في 
بيروت يوم االثنين الثامن من آب/أغسطس، 
حضره نجوم العمل ومخرجة، ومؤلفة الفيلم 

منية عقل.
الطويل  الروائي  الفيلم  برافا«  »كوستا  يعد 
بطولته  في  وتشارك  عقل،  لمنية  األول 
لبكي،  نادين  اللبنانية  والمخرجة  الممثلة 
نادية  بكري،  صالح  الفلسطيني  الممثل 
شربل، وللمرة األولى ليليان خوري، وجيانا 

وسيانا رستم.
األول  العرض  المرأة  أنباء  وكالة  واكبت 
المخرجة  مع  لقاءات  وأجرت  للفيلم، 

وبطالت الفيلم.
أطلقت المخرجة منية عقل على فيلمها اسم 
الكوستا  مطمر  إلى  نسبةً  برافا«  »كوستا 
ولكنها  بيروت،  مدينة  في  الموجود  برافا 
هذا  إطالق  تم  أنه  إلى  أيضاً  السبب  تعزو 
االسم على المنطقة منذ البداية، نظراً لجمالها 

المشابه لمدينة »كوستا برافا« في إسبانيا.
الفيلم الذي يتناول أزمة النفايات ليس األول 
عقل،  منية  والكاتبة  المخرجة،  رصيد  في 
أزمة  اشتداد  مع   2015 عام  في  كتبت  بل 
فيلم  وهو   Submarine فيلمها  النفايات 

قصير.
إن  المرأة:  أنباء  لوكالة  عقل  منية  تقول 
»الفيلم ال يتناول فقط أزمة النفايات، بل هي 
بالفساد،  مرتبطة  أزمة  بكثير،  أبعد  أزمة 
البلد على مختلف األصعدة؛  وتعكس وضع 
لذلك »كوستا برافا لبنان« هو عنوان ساخر 
لفيلم يسلط الضوء على كل ما نحبه يتدهور، 
المكان،  أن  نجد  عندما  نفعل  أن  وما عسانا 
الذي نعيش فيه لم يعد يسمح لنا بأن نتنشق 

الهواء«.
 Submarine فيلم  كتبت  »عندما  وتتابع: 
 ،2030 العام  في  لبنان  أتخيل  أن  حاولت 
عندما  ولكن  األسوأ،  السيناريو  ووضعت 
تدهور  برافا«  »كوستا  فيلم  بكتابة  بدأت 
وضع البلد أكثر من الصورة المأساوية التي 

.»Submarine تخيلتها لفيلم

»الفيلم جزء مني ومن كل 

شخصية يف العمل«

التي تعرض  المرة األولى،  أنها  ولفتت إلى 
فيها فيلم »كوستا برافا« في لبنان بعدما جال 
العالم، موضحةً: »إن  دول  من  كبيراً  عدداً 
عرض الفيلم في لبنان مهم جداً بالنسبة لي، 
آب/أغسطس  شهر  في  أطلقناه  أننا  والسيما 
مرفأ  انفجار  فيه  وقع  الذي  الشهر،  في  أي 
األهم  ألنها  للكتابة؛  وقتاً  أعطيت  بيروت، 
شخصية  كل  أفهم  أن  حاولت  لي.  بالنسبة 
شخص  كل  لماذا  أفكر  وأن  العمل،  في 
افتتاح  يتم  وعندما  الطريقة،  بهذه  يتصرف 
مطمر النفايات تتغير تصرفات، وأفكار كل 
ألن  اآلخر،  عن  العائلة  أفراد  من  شخص 
كل شخصية في الفيلم، تكتشف شيئاً لم تكن 

تعرفه عن نفسها«.
وعن اختيار فريق العمل، تعبّر عن فرحتها 
وبأنهم  العمل،  شاركوها  الذي  بالممثلين، 
في  رسمتها  التي  العائلة،  حلم  لها  حققوا 
مخيلتها، مشيرةً إلى أن الممثلين الجدد، وهم 
ليليان خوري، وجيانا وسيانا رستم استفدن 
بكري،  وصالح  لبكي،  نادين  خبرة  من 

والعكس صحيح.

وعن سبب تقديم سيانا وجيانا رستم شخصية 
شاهدت  »عندما  تقول:  ريم،  وهي  واحدة 
الكاستينغ  إدارة  شركة  علّي  عرضته  فيديو 
إلحدى  هو  بيروت،  جينجر  شركة  في 
الفتاتين التوأم، أعجبت بأداء الطفلة، وطلبت 
منهم أن تكون معنا، وعندما أخبروني أنهما 
توأم، طلبت منهم أن يأتوا بالفتاتين، عملت 
قدمنا  وهكذا  شخصيتهما،  ودرست  معهما 
شخصية ريم«، مشيرةً إلى أن كل شخصية 
أشخاص  من  أو  مني  »فيها جزء  الفيلم  في 

الممثلين وضعوا  أن  وأحبهم، حتى  أعرفهم 
من شخصياتهم في العمل«.

»كوستا برافا تكريم لكل 
لبناين«

أفالمها  آخر  قدمت  التي  لبكي،  نادين 
العام  في  وإخراجاً  كتابةً  »كفرناحوم« 
في  تحكيم  لجنة  ترأست  وبعدها   ،2018
 ،2019 العام  في  السينمائي  كان  مهرجان 
»ثريا  دور  برافا«  »كوستا  في  تلعب 
حياتها  تركت  وموسيقية،  أم  هي  مروان« 

الفنية لعدة أسباب.
تقول:  برافا  كوستا  فيلم  في  دورها  وعن 
»اعتبرت أن الفيلم بمثابة تحية وتكريم لكل 
أن  الرحيل،  أو  البقاء  صراع  يعيش  لبناني 
التغيير  من  جزءاً  ونكون  لبنان،  في  نبقى 
والمقاومة الثقافية، أو نرحل ألننا نشعر بأن 
هناك خطراً علينا، وعلى أوالدنا ومن نحب، 
هذا الصراع أثّر بي كثيراً وهو صراع كل 

لبناني«.
الصراع،  هذا  تعيش  كانت  إن  ما  وحول 
هذا  أعش  »لم  تقول:  بالرحيل  وتفكر 
متمسكة  زلت  ما  اليوم  لغاية  بعد،  الصراع 

بلبنان والحياة هنا، وأشعر بأن مهمتنا، نحن 
العاملين في الفن، أن نبقى ونكون جزءاً من 
تكون«،  أن  يجب  التي  الثقافية،  المقاومة 
أما »ثريا« التي تؤدي دورها »فتعيش هذا 
التناقض«، كما أوضحت نادين لبكي«، هي 
لكي  ضجيجها؛  وعن  المدينة،  عن  ابتعدت 
تعيش حياةً هادئة ومتصلة بالطبيعة، تعيش 
في  التناقض  ذاتي،  اكتفاء  فيها  ربما  حياة 

الشخصية أكثر ما جذبني إلى هذا الدور«.
فيه  تشارك  فيلم  في  كمخرجة  دورها  وعن 

كممثلة فقط، توضح »أحاول أن أنسى أنني 
مخرجة ألنني أحب التمثيل، وأحب أن أضع 
ولطريقة  للدور  وبنظرته  بالمخرج،  ثقتي 
ال  أنني  حتى  تلقائية،  بطريقة  أنسى  األداء، 
أتنبه لإلضاءة مثالً، أشعر بأنها فرصة لي؛ 
كي أرتاح من هذه المسؤولية، ألن المخرج 
عندما يصور فيلماً ينتابه الخوف والقلق، من 

األهمية أن يمنح الممثلون الثقة للمخرج، ما 
أعطي  أن  أحاول  لذلك  إبداعاً؛  أكثر  يجعله 
المخرج كامل الثقة، عندما ألعب دور ممثلة 

وهذا ما حصل مع منية«.

»نعيش تحت وطأة الصدمة«

الذي صدر عام 2018  فيلم كفرناحوم  منذ 
غابت نادين لبكي عن السينما، وعن األسباب 
مثل  غائبة  »أنا  تقول:  غيابها  وراء  الكامنة 
كثر نعيش في حالة صدمة، بعد كل ما مر به 
لبنان، وال زلنا نعيش تحت وطأة الصدمة، 

نحتاج إلى وقت لكي نلملم أفكارنا«.
جديداً،  فيلماً  تكتب  أن  قررت،  حال  في 
تؤكد  المرفأ  النفجار  ستتطرق  كانت  وإن 
يحتاج  »إنه  كبيرة  مسؤولية  الموضوع  أن 
لوقت وبُعد، وحكمة حتى نستطيع أن نختار 
الزاوية، التي سننطلق منها ونتناولها، نحن 
نتحدث عن ألم كبير، وال يمكننا أن نستخف 
بالكالم عن هذا الموضوع؛ ألن ذلك يحتاج 

إلى نضوج للحديث عما حصل«.

»تجربتي األوىل«

يمنعها  أن  لعمرها  خوري  ليليان  تسمح  لم 
التي  هي  التمثيل،  في  حلمها  تحقيق  من 
المرة  أنها  تؤكد  »زينة«،  الجدة  دور  تلعب 
األولى، التي تمثل فيها، وتقول: »انضممت 

عن  منية  إلى  تعرفت  بالصدفة،  الفيلم  إلى 
طريق ابنتي شيرين خوري فهي صديقتها، 
ووجدوا بأن شخصية »الجدة زينة« تتناسب 
مع شخصيتي؛ علماً أن مواصفات »زينة« 
ال تتطابق مع شخصيتي، لكنني أحب التمثيل 

وكانت التجربة رائعة«.
مني  تُخرج  أن  منية  »استطاعت  وأضافت 
وتتابع  التمثيل«،  في  أحبها  التي  األشياء، 
»أحب التمثيل منذ الصغر، ولكنني لم أجرب 
أبداً، كان لدي اهتمامات أخرى، ورأيت في 
تعاني  لبنانية،  وجدة  أم  كل  قصة  »زينة« 
البيئة  ومن  الرئة  في  مشاكل  من  صحياً 
المحيطة بها، ما دفعها مع عائلتها إلى ترك 
منزلها في المدينة والذهاب إلى الجبل؛ لذلك 
أبدو ناقمة على ابني في الفيلم، الذي أبعدني 
أننا  من  الرغم  على  وجيراني،  حياتي  عن 
تركنا بيروت، ولكنهم لحقوا بنا حيث قرروا 
ما  للنفايات؛  ومحرقة  لمطمر  يؤسسوا  أن 
أجبر ابني وعائلته على العودة إلى بيروت«.
تم تصوير الفيلم في مرحلة انتشار كورونا 
نفسها  حماية  كيفية  عن  البالد،  وإقفال 
تقول: »عندما تعرفت إلى منية والمنتجين، 
شجعوني كثيراً، ولكن أكثر ما كان يخيفني 
لسنا  وزوجي  ألنني  بكورونا،  اإلصابة  هو 
بالفيروس،  اإلصابة  نتحمل  أن  يمكن  بسن 
األمر الذي جعلني أتردد، ولكن كانت هناك 

إجراءات وقائية صارمة«.
جالت  التي  بالتجربة،  سعادتها  عن  وتعبّر 
في  ما  أجمل  أن  إلى  الفتةً  العالم،  فيها 
كأنهم  الجميع  مع  أنها شعرت  التجربة، هو 
كبير  عدد  على  حصل  الفيلم  واحدة،  عائلة 
من الجوائز؛ ألن كل فرد في هذا العمل بذل 
المشتركة  القواسم  وعن  قلبه«،  من  جهداً 
نحب  وزينة  »أنا  تقول:  زينة  وبين  بينها 
ابنها، هو ما  الحياة، ومحبتها البنها وأوالد 

أشعر به اتجاه عائلتي«.

»سيانا وجيانا رستم«

التوأم  للفيلم،  األول  العرض  في  التقينا  كما 
سيانا وجيانا رستم، البالغتين من العمر عشر 
سنوات، تقول سيانا رستم، التي ترغب بأن 
عن  هوب،  الهيب  رقص  وتدرب  تمثل، 
ألننا  جداً  جميلة  كانت  »التجربة  تجربتها 
نعمل مع مجموعة نحبها، وهي المرة األولى 

التي نمثل فيها بفيلم«.
من جانبها تقول جيانا رستم، التي تحلم بأن 
تصبح ممثلة ومغنية عندما تكبر »كنا سعداء 
جداً، وساعدتنا منية كثيراً، أما عن أصعب 
حمام  في  نسبح  كنا  عندما  فكان  مشهد، 

السباحة، عندما كان الطقس بارداً«.
األشياء،  أصعب  من  كانت  الطقس  برودة 
الفيلم،  في  أيضاً  رستم  سيانا  عايشتها  التي 
المشهد  فكان  الفيلم،  في  أحبته  ما  أكثر  أما 
إلى  والدها  فيه  يصطحبها  الذي  األخير، 
المشهد،  أن  رستم  جيانا  وتعتبر  بيروت، 
الذي جمعها مع العائلة على طاولة العشاء، 

كان من أكثر المشاهد التي استمتعت بها.
وكالة أنباء املرأة
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كركي لكي / غاندي إسكندر - أوضح أهالي كركي لكي، بأن المنجزات والمكاسب، التي 
تحققت في شمال وشرق سوريا، وانكسار هيبة االحتالل التركي في معارك المقاومة 
انطلقت  التي  الفدائية،  الروح  نتاج  إال  هي  ما  وعفرين،  وقامشلو،  ومتينا،  زاب،  في 

شرارتها في الخامس عشر من آب قبل ثمان وثالثين عاما. 

أهالي كركي لكي: قفزة الخامس عشر من آب 
س لمرحلة االنتقال إلى الحرية منعطف تاريخي ُأسِّ

أهالي الدرباسية: نتعّهد بمواجهة الطورانية 
التوسعية ووعدنا للشعب تحرير أرضنا من دنسهم

عندما أخمدت الدولة التركية الفاشية الثورات 
المدنيين  بحق  مجازر  ارتكابها  بعد  الكردية، 
في النصف األول من القرن العشرين، كثورة 
رضا(،  )سيد  وثورة  بيران(،  )سعيد  الشيخ 
ظنت أنها نالت من روح الثورة لدى الشعوب 
المطالبة بالحرية، والسيما الشعب الكردي في 
باتت  الكردية  القضية  وأن  كردستان،  باكور 
ملفا منسيا ومن الصعوبة أن تقوم للكرد قائمة، 
وقد تم دفنهم في التراب، واقتلعت أحالمهم من 
الممارس  القساوة والظلم  جذورها، لكن رغم 
انبعث  الكرد، وفي أشد الظروف تعقيداً  على 
بقيادة  تحرري  فكر  الرماد،  أكوام  بين  من 
القائد عبد هللا أوجالن، الذي واجه فكر اإلبادة، 
الخامس  وفي  التركية،  الدولة  تمارسه  الذي 
الرصاصة  مثلت  عام 1984،  آب  من  عشر 
الشهيد  القائد  بندقية  فوهة  من  خرجت  التي 
في  جديدة  مرحلة  بداية  قوقماز(  )معصوم 
النضال التحرري الكردي؛ ونحن اآلن نعيش 

نتائج نجاحه في أجزاء كردستان كلها.

اعتناق الحرية أقوى من 
االستكانة إلرادة املحتل

وثالثين  ثمان  وبمناسبة مرور  الصدد،  وبهذا 
عاماً على انطالقة قفزة الخامس عشر من آب 
التاريخية، بينت عضوة حماية المجتمع فرحة 
مراد، لصحيفتنا: »لقد عانى الكرد، والشعوب 
التي عاشت في كنف الدولة التركية العنصرية 
الكثير من اآلالم والمآسي، فالظلم التركي نال 
تسمية  وحتى  كردستان،  في  والحجر  البشر 
الشعب الكردي في باكور كردستان، قد نالها 

التركية  والذهنية  العقل  لدى  فهم  التشويه، 
الشعوب األصلية مهما  لكن  الجبال(،  )أتراك 
إلرادة  تنصاع  لن  ظلم،  من  عليها  مورس 
المحتل، ألن الرغبة في اعتناق الحرية أقوى 
من االستكانة لرغبات األعداء، وهذا ما أكدته 
قوة،  إحياء  بداية  كانت  التي  )أروه(،  عملية 
التركي  المحتل  وجه  في  الشعوب  وطاقات 

الغاصب«.
)الحرية  مصطلحات  »إن  فرحة:  وأضافت   
والمقاومة، والشهادة، والفداء بالنفس من أجل 
والمسلمات  البديهيات،  من  باتت  القضية( 
لمعتنقي فكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن، فلم 
ندرك معنى المقاومة الحقيقية، وعشق الحرية 
الروح  أعيننا  بأم  ورؤيتنا  معايشتنا  بعد  إال 
الخامس  قفزة  مهندس  تالمذة  عند  الفدائية، 
الروح،  هذه  )عكيد(،  الشهيد  آب  من  عشر 
التي باتت فيما يتعلق بنا، والسيما المرأة، التي 
عانت من الذهنية الذكورية االقصائية منطلقا 

لنا لتحقيق ذاتنا الحرة«.
 وأكدت فرحة في نهاية حديثها: »أنا كامرأة 
المرأة،  ـ  المجتمع  حماية  قوات  إلى  منتمية 
سأسير على درب المقاومة، الذي شيده الرفيق 

)عكيد( فهو الطريق الوحيد، الذي سيصل بنا 
إلى مرافئ الحرية، ويفشل مآرب ومخططات 

المحتل التركي الفاشي«.

تنظيم الشعوب الحرة يف حرب 
الشعب الثورية

كركي  )مسعود  الشهيد  والد  بارك  جانبه  من 
الثامنة  الذكرى  حلول  سامي  حسين  لكي( 
على  آب  من  عشر  الخامس  لقفزة  والثالثين 
وقوات  الشهداء،  وعوائل  أوجالن،  القائد 
الكريال، وكل شعوب وأحرار العالم بمختلف 
التي  الفترة،  عايشت  »لقد  قائالً:  قومياتهم 
باكور  في  المسلح  الكفاح  انطالقة  شهدت 
العامرة  الفرحة  مدى  والمست  كردستان 
لدى  الوطن  أجل  من  التضحية  فكرة  ونشوء 
قد  كان  الذي  آفا،  روج  في  الكرد  الشباب 
األحزاب  أداء  سوء  نتيجة  باإلحباط؛  أصيب 
الكردية الكالسيكية في سوريا، فهنيئا لنا هذه 
الفدائية  الروح  أيقظت  التي  التاريخية،  القفزة 
التي أعادت للشعب الكردي هيبته، وهنيئا لكل 

التي  النضالية،  القيم  في  ضالته  وجد  شعب 
أسسها القائد الشهيد )عكيد( ورفاقه«.

اليوم  نعيشه  ما  إن  »ال شك  سامي:  وأضاف 
من انجازات، ومكاسب متحققة على األرض 
في شمال وشرق سوريا، واستمراريتها متعلقة 
بالدرجة األولى بروح المقاومة، التي اشتعلت 
جبال  في  عاما  وثالثين  ثمان  قبل  شرارتها 

بوطان«.
الذي  »الشعب  حديثه:  سامي  حسين  واختتم 
كل  تركيا  قبل  من  المنظم  اإلرهاب  يواجه 
يوم في روج آفا، وشنكال وباشور كردستان، 
الثورية،  الشعب  حرب  ضمن  نفسه  وينظم 
التصدي  معركة  في  أجمع  العالم  ويبهر 
لإلرهاب الممول تركياً، ما هو إال نتاج بذرة 
المقاومة، التي زرعها مظلوم دوغان، وكمال 

بير، ومعصوم قورقماز«. 

نعيش يف كل آن إنجاز قفزة 15 
آب

وبدوره شبه عبد السالم علي قفزة الخامس عشر 
والمنعطف  الكردي،  النهوض  بيوم  آب،  من 
االنتقال  مرحلة  لبداية  أسس  الذي  التاريخي، 
إلى الحرية وقال: »نحن نحيا يوميا قفزة 15 

مخططات  نفشل  فعندما  معانيها،  بكل  آب 
نقدم  وعندما  االحتاللية،  ومساعيه  أردوغان 
القرابين في معركة التصدي للمرتزقة، وحين 
)زاب  في  الموجعة  الضربات  العدو  نلقن 
كانيه(،  وسري  وعفرين،  وقامشو  وآفاشين، 
التي  الفدائية  الروح  فإننا دون أدنى شك نحيا 

انطلقت قبل ثمان وثالثين عاما«.
التفاف  »إن  السالم علي حديثه:  عبد  وأنهى   
األربعة  األجزاء  في  الكردستانية  الجماهير 
لقيود  وكسرهم  األوجالني،  الفكر  حول 
وتوحد  الرأسمالية،  والحداثة  االستعمار 
وتخندقهم  في شمال وشرق سوريا،  الشعوب 
خالل  من  الوجود  معركة  في  بعضهم  مع 
التشبث باألرض، وتبني فكر المقاومة مرتبط 
ارتباطا وثيقا بقفزة الخامس عشر من آب«.    

دائرة  -اتسعت  الدرباسية  روناهي/ 
الهجمات الوحشية، التي تشنها دولة االحتالل 
سوريا،  وشرق  شمال  أهالي  ضد  التركي 
ألول  تُقصف  مناطق  المرة  هذه  لتشمل 
عامودا،  لناحيتي  التابعة  القرى  مثل  مرة، 
والدرباسية، ففي سابقة هي األولى من نوعها 
استيقظ أهالي تلك القرى يوم االثنين في الثامن 
دولة  مدفعية  صوت  على  الجاري  آب  من 
عدداً  تقصف  كانت  حيث  التركي،  االحتالل 
من قراهم، وال سيما على القرى الواقعة على 

طريق الدرباسية ـ عامودا.
وكما هو معلوم، فإن هذا القصف كان قد سبقه 
أخرى  مناطق  على  ومستمر  وحشي  قصف 
من شمال وشرق سوريا، وخاصة على قرى 
زركان، وتل تمر، ومنبج، وتل رفعت، فأتى 
تقدم  القصف األخير كخطوة تصعيدية جديدة 
بعد  وليها  وقد  التركي،  االحتالل  دولة  عليها 
ذلك تصريح جديد لرأس النظام التركي، يعيد 
تأكيد عزم نظامه على شن هجمات جديدة ضد 

مناطق شمال وشرق سوريا.
التصعيد التركي األخير عده أهالي الدرباسية 
الدولي، لشن  المجتمع  تركيا على رفض  رداً 
وشرق  شمال  مناطق  على  جديد  هجوم  أي 

سوريا. 

توسيع الهجامت دليل وحشية 

املحتل الرتيك

وفي هذا الصدد، تحدث لصحيفتنا محمد شامي 
التركي،  االحتالل  دولة  هجمات  »إن  قائال: 
المرة  هذه  اختلف  الذي  ولكن  بجديدة،  ليست 
مكان االستهداف، حيث إن الدرباسية وقراها 

لم تتعرضا للقصف قبل هذه المرة، وهذا إن دل 
على شيء، فإنه يدل على مدى وحشية دولة 
االحتالل التركي، حيث يحاول قدر المستطاع 
كامل  ليشمل  الوحشية،  هجماته  دائرة  توسيع 
بعد  وذلك  سوريا،  وشرق  شمال  جغرافيا 
دولي  أخضر  على ضوء  الحصول  في  فشله 
لشن هجوم احتاللي مزمع ضد شمال وشرق 

سوريا«.
التركي  المحتل  هدف  »إن  شامي:  وأضاف 
من  المنطقة  إفراغ  هو  الهجمات،  هذه  من 

باحتالل  جديدة  خطوة  على  لإلقدام  سكانها، 
ظناً  السورية،  األراضي  من  أخرى  مناطق 
منه بأن أهالي المنطقة، سيتخلون عن أرضهم 
تُعيد  سوريا  شمال وشرق  وشعوب  وترابهم، 
تتخلى عن  لن  أنها  التأكيد في كل مرة، على 
عن  تدافع  ستبقى  فهي  حصل،  مهما  أرضها 
هذه األرض، حتى آخر نفس، وهذا الصمود، 
الذي يبديه أهالي المنطقة يشكل حجرة العثرة 
االحتاللي  أردوغان  مشروع  في  الرئيسية 

التوسعي«.
كشعوب  »إننا  حديثه:  شامي  محمد  واختتم 
للدفاع  دائما  مستعدون  سوريا،  وشرق  شمال 
ألردوغان  ال  عنها  نتنازل  ولن  أرضنا،  عن 
أسودنا  دماء  بفضل  حققناه  فما  لغيره،  وال 

ولبواتنا، سنحافظ عليه ونحميه بدمائنا«. 

شعوب املنطقة اختاروا النضال 
والدفاع عن أرضهم

التي  حسن،  حج  زهرة  تحدثت  جانبها  ومن 
في  والوقوف  للنضال  استعدادها  على  أكدت 
وقالت:  النهاية،  حتى  التركي،  المحتل  وجه 
هذه  على  يعيشون  وأجدادنا  األزل  »منذ 
األرض، يعيشون من خيراتها ويدافعون عنها، 
هذه  المسيرة،  إكمال  عن  نتوانى  لن  ونحن 
األرض التي احتضنتهم، ونحن من بعدهم كل 

هذه السنين، لن نتخلى عنها بين ليلة وضحاها، 
عند  عنها  ندافع  لكي  احتضنتنا  األرض  هذه 
الضرورة، واليوم ومع وجود طورانية بحجم 
هذه  فإن  التركي،  االحتالل  دولة  طورانية 
الضرورة تحققت اليوم، وال يمكننا أن نتهرب 
من مسئولياتنا؛ ألن التاريخ وأحفادنا من بعدنا 
يعني عمليا  األرض  فالتخلي عن  سينتقدوننا، 

التخلي عن العرض، والشرف واألخالق«.
وأخيرا،  أوال  تعويلنا  »إن  زهرة:  وأوضحت 

ألننا  قواتنا،  وبطوالت  شعبنا  إرادة  على  هو 
تتخذ  الدولية  القوى  كل  بأن  أعيننا  بأم  نشاهد 
موقف المتفرج، عند ما يتطلب األمر التحرك؛ 
لذلك فإن كل االتفاقات التي وقعت بضمانات 
مصداقيتها،  وفقدت  باطلة،  اآلن  هي  دولية 
إطالق  بوقف  المرتبطة  االتفاقيات  وجميع 
اختراقها  تم  سوريا،  وشرق  شمال  في  النار 
منذ لحظة توقيعها، وهذا االختراق جاء على 
يد دولة االحتالل التركي ومرتزقتها، لذلك ال 
من  باالتفاقيات  االلتزام  منا  يُطلب  أن  يمكن 
بكافة  نقوم  فإننا  عليه،  وبناء  واحد،  طرف 
دولة  وصد  حمايتنا  شأنها  من  التي  التدابير، 

االحتالل التركي«.
واختتمت زهرة حج حسن حديثها: »نحن لسنا 
لو فرضت علينا فال شك  ولكن  دعاة حرب، 
النهاية،  أنفسنا، ونقاوم حتى  بأننا سندافع عن 
التركي  النظام  يدفع  كي  الوقت؛  حان  ألنه 
الفاشي فاتورة الدماء، التي اريقت على أرض 

وطننا«.

فرحة المراد

محمد شامي

حسن سامي

زهرة حج حسن

عبد السالم علي

لماذا تحتاج اإلدارة الذاتّية إلى عقٍد اجتماعّي جديد؟
االجتماعّي  االستقرار  تقويُض  يشّكُل 
الناشئة،  الذاتية  لإلدارة  والقانوني  والسياسّي 
السكان  على  هائل  نفسّي  ضغط  وفرض 
المحليين، عامالً مهماً وراء التهديدات التركيّة 
بالطائرات  والهجوم  المستمرة  العسكريّة 
الهادفة  سوريا؛  شرق  شمال  على  المسيّرة 
شرخ  وإحداث  المواطنين،  إرادةِ  إلضعاِف 
وتبديد  االجتماعّي،  والواقع  المؤسسات  بين 
إدارّي  نموذجٍ  بناء  على  المعقودة  اآلمال 
صيغة  والعملية  النظريّة  مبادئه  في  يخالُف 
-حسب  والنتيجة  المتطرفة”،  القوميّة  “الدول 
الذاتّي  الخلل  ستكون  التركيّة-  المراهنة 
والالمباالة والفساد، بفعل الحّط من المعنويات 
واألخالقيّة  السياسيّة  بالرؤية  اإلرباك  وحالة 
أّن  حقيقة  في  المفارقة  وتكمن  والمؤسساتيّة، 
يطيب  اإلقليم،  في  وحلفائه  السورّي،  النظام 

لهم هذا السيناريو بطريقٍة أو بأخرى.
تُعرف  التي  االستراتيجية  هذه  من  بالضد 
الحرِب  مع  الموازية  النفسية”  بـ”الحرب 
العمُل  ينصبَّ  أن  منطقيّاً  ينبغي  الفعليّة، 
السياسّي والمجتمعّي في شمال وشرق سوريا 
تعزيز  خالل  من  عكسّي،  مقاوٍم  فعٍل  على 
على  المبني  والفردّي  االجتماعّي  التضامن 
سن  أهميّة  تأتي  هنا  ومن  الحياتيّة،  المبادئ 
وشرق  شمال  في  جديٍد«  اجتماعّي  »عقٍد 
)كما  االستقراِر  عدم  حالة  من  ينقلها  سوريا 

مدنّي  نظام  إلى  المعادية(  األطراف  ترغب 
إلى  استناداً  والواجبات،  الحقوق  يصوُن 
الشرائع الدوليّة وتماشياً مع الظروِف المحليّة 

)كما تنشد الحالة االجتماعيّة المحليّة(.
لفتٍة  في  باديو،  آالن  الفرنسّي  المفكر  يكشف 
مما  يأتي  »شرنا  الشهير  كتابه  في  بارعة، 
أو  الثالث  العالِم  بلدان  تفكيك  أبعد« سياق  هو 
يعد  لم  لباديو،  وتبعاً  األطراف،  المجتمعات 
اإلمبراطوريات  سيادة  انهيار  يشبهُ  األمر 
العثمانيّة،  اإلمبراطورية  مثل  التقليديّة، 
أنقاضها،  على  قوميّة  دوٍل  تأسيس  ثم  ومن 
القوى  تخوضها  التي  الدوليّة  فالصراعاُت 
الكبرى بالوقت الراهن تدفُع إلى تفكيِك الدول 
سوريا  في  يجري  مثلما  وسيادتها،  القوميّة 
سيادةٍ  بال  وتركها  وغيرها،  واليمن  وليبيا 
وعرضةً لحروٍب أهليٍّة طويلِة األمد، مسنودة 
من الجهات اإلقليميّة والدوليّة، وجعلها بعد ذلك 
حقالً لتجفيِف الموارد وممارسة شتّى األعمال 
تظهر  السوداء.  السوق  في  المشروعة  غير 
مؤشراُت هذه العملية من خالل مبادرات مثل 
ومفاوضات  مؤقتة،  وُهدن  التصعيد،  خفض 
متبادلة،  تفاهمات  وخرق  عقيمة،  سياسيّة 
المتدهور،  الوضع اإلنسانّي  والالمباالة حيال 
هذه  الديمغرافّي،  التغيير  سياسة  وتجاهل 
سياسة  مسّمى  تحت  إدراجها  يمكن  السياسة 
الدولّي،  المجتمع  قبِل  من  األزمة«  »إطالة 
بخالِف إضفاِء حلوٍل سياديٍّة مبنية على قواعد 

قانونيّة وأخالقيّة مستدامة.
تسري  التي  الوجوديّة  المخاطر  لهذه  تجنباً 
سوريا  وشرق  وشمال  عموماً،  سوريا  على 
على وجه الخصوص، تسعى اإلدارة الذاتية، 
االجتماعّي  العقد  مسّودةِ  طرحِ  خالل  من 
إعادةِ  إلى  العام،  الرأي  على  الثالث  بنسخها 
والثقافيّة  واألخالقيّة  السياسيّة  الحياة  ترتيب 
واالقتصاديّة والدفاعيّة. في ضوء ذلك، يمكن 
اعتباُر العقِد االجتماعّي بوصفه حامي مصيِر 

المجتمع من االندثار والفوضى العارمة.

اإلطار االصطالحّي

التقليديين-  االجتماعّي  العقد  منظرّي  بخالف 
توماس هوبز وجان لوك وجان جاك روسو- 

مصطلح  هيغل  األلماني  الفيلسوف  يقدّم 
محوريّاً  مفتاحاً  )األخالق(   Sittlichkeit
الستيعاب مفهوِم العقد االجتماعّي، فهو يعني 
مشتركة  وقانونيّة  أخالقيّة  رابطة  إنشاء  بذلك 
تجمع األفراد والمجتمعات على قواعد حياتية 
 Police سياسيِّة  هيئٍة  خالل  من  جوهرية 
إلى  السياسّي  المجتمع  فكرة  تظهر  وبذلك، 
الوجوِد، فالنقد الذي وجهه هيغل بحق منظرّي 
يتمثل في أخذ إرادة األفراد  العقِد االجتماعّي 
يعتبر  بينما  السيادة،  لتشريع  كمصدر  فقط 
أخالقيات  من  نابعاً  السيادة  مصدر  هيغل 
سياسيّة  هيئة  خالل  من  والجماعات  األفراد 
مفهوم  مع  نسبياً  تتماهى  المقاربة  هذه  عليا. 
سوريا،  وشرق  شمال  في  االجتماعّي  العقد 
مع  المواطنة  فكرة  تكريس  إلى  تسعى  التي 
ويخالف  بالتوازي،  الجماعات  حقوق  احترام 
العنصرية لدى كل  النزعة  ذلك في مضمونه 
المعارضة،  والكيانات  السورّي  النظام  من 
الهوية  تكوين  في  اإلقصاء  إلى  تميل  التي 

االجتماعيّة والسياسيّة.

اإلطار النظرّي

المشتركة  الرابطة  فكرة  تظهر  كيف  لكن 
المؤكد  الوجود؟ من  إلى  االجتماعّي«  »العقد 

أنها ال تظهر من المقوالت الفلسفية والقانونية 
األهلية  الصراعات  من  بل  الصورية، 
داخل  القوى  بين  السلطة  وحروب  والطبقية 
المجتمعات، مثلما يشدد عليه ميشيل فوكو في 
معرض تحليله لنظرية السيادة لدى هوبز في 
فالميثاق  المجتمع«،  عن  الدفاع  »يجب  كتابه 
النضال  معركة  يعكس  الرمزي  االجتماعّي 
السياسّي االجتماعّي في نهاية المطاف، وتالياً 
إظهار مالمح السيادة والشرعية في شكل عقد 
وألن  البائدة،  األنظمة  أنقاض  على  اجتماعّي 
تحارب  مكوناتها  بكل  سوريا  وشرق  شمال 
إلى  العودة  وترفض  سنوات،  منذ  اإلرهاب 
وتقاوم   ،2011 عام  قبل  ما  السياسيّة  الحياة 
العقد  فإن  يومي،  بشكٍل  التركيّة  الغزوات 
انعكاساً  يفترض أن يكون  الحالي  االجتماعّي 
لهذه اإلرادة بكل مكوناتها االجتماعيّة، ويستمد 
المقام  في  السياسّي  النضال  هذا  من  شرعيته 

األول.
العقد  عن  الشهير  كتابه  في  روسو  يخبرنا 
إال  تبالي  ال  العامة  “اإلرادة  بأن  االجتماعّي 
الرابطة  وفكرة  وعمومي“،  مشترك  هو  بما 
روسو،  وفق  تتعارض،  المشتركة  العمومية 
األحزاب  فمثالً،  الخاصة،  اإلرادة  فكرة  مع 
تزعم  التي  المدنية،  والجمعيات  السياسيّة 
تحمي  قد  العام،  الخير  أجل  من  تعمل  أنها 
الخاصة ألفرادها فحسب، ولتجاوز  المصالح 
هذه المعضلة، يقترح روسو بوجوب االكثار 
من مشاركة الجمعيات والنقابات والمؤسسات 
لإلرادة  مرآة  لتكون  المستطاع،  قدر  المدنية 
العامة وحماية المجتمع من الضالل والحيل، 
بفكرة  روسو  تمسك  يفسر  ما  هذا  ولعل 
الديمقراطية  بجوار  المباشرة  الديمقراطية 
في  أُدرجت  فكرة  وهي  والتوافقية،  التمثيلية 
متن مسودة العقد االجتماعّي في شمال وشرق 

سوريا من خالل بنودها العامة أيضاً.

عراقيل التطبيق

بمدى  مناطاً  النهائّي  الحكم  يبقى  ذلك،  ومع 
تجانِس الظروف العمليّة مع وثيقِة العقِد، ومن 
يستوجُب  الخصوص،  وجه  على  ذلك  أجل 
والصعوبات بصورةٍ حاسمٍة  التحدياِت  إبراَز 

ورٍق  قصاصِة  إلى  العقدُ  ينتهَي  لكيال  ودقيقٍة 
فحسب، ومن أبرز تلك التحديات، التي تعاني 
األمِن  انعداُم  سوريا،  وشرق  شمال  منها 
من  المستمرة  التهديدات  نتيجة  واالستقراِر 
إضافةً  السورّي،  والنظام  تركيا  من  كّلٍ  قبل 
وتضارب  اإلرهابيّة،  »داعش«  عملياِت  إلى 
والتحالف  روسيا  بين  الجيوسياسيّة  المصالح 
الحصار  حالة  ذلك،  على  معطوفاً  الدولّي. 
الفقر  وانتشار  االقتصادّي  الوضع  وتدهور 
واحتدام  الجماعيّة،  الهجرة  ونزيف  والبطالة 
السياسيّة بين الفرقاء على األرض،  المصالحِ 
من  ثلة  فساد  جراء  االجتماعّي  والتفاوت 
االستهتار  خالل  من  سواء  النفوِس،  ضعاِف 
المنظمات  تسخير  أو من خالل  العاِم،  بالماِل 
غير الحكوميّة وعقلية السمسرة التي تفرضها 
القوى الخارجيّة مع البؤر الطفيليّة المستفيدة من 
اإلدارة العامة. ناهيك عن انتشاِر المحسوبيات 
على حساِب سيادةِ القانون، والقضايا الخاصة 

بالتدهور البيئّي واألمن الغذائّي.
تُسفر هذه األسباب عن حالٍة نفسيٍّة مضطربٍة 
وسط العاملين في الشأن العام، الذين يجنحون 
ضمنياً إلى عدم قبول سلطة قانونيّة وأخالقيّة 
أهواء  أمام  وكأننا  الخاصة،  مصالحهم  تفوق 
يتغلب  وبذلك  حسيب،  وال  رقيب  بال  حرةٍ 
الوفاق  على  النفوِذ  واحتكاِر  القوةِ  منطُق 
العقالنّي والسلمّي، وهذه المعضلة تقُف حجرة 
عثرة أمام تطبيق فكرة العقد االجتماعّي نسبياً.
ما أشير إليه من تلك العوامل المذكورة آنفاً، ليس 
االجتماعّي  فالعقد  التشاؤميّة،  للنزعة  مبرراً 
أساساً هو االنتقال من أهواء حرة بال قيد إلى 
باسم  الجميعِ  على  القيد  يفرض  الذي  العقل 
الصالح العام، فالذي يخسره اإلنسان من تبني 
في  المطلق  الطبيعّي  حقه  هو  المدنيّة  الحالة 
كل ما يحاول أن يحصَل عليه أو يكسبه دون 
قيٍد من الثروةِ االجتماعيّة. فالحرية، كما يقول 
والميثاق  العامِة.  اإلرادةِ  إطاعةُ  هي  روسو، 
لآلخرين.  القوة  يمنُح  ما  وحده  االجتماعّي 
إلى  العامة  اإلرادة  هذه  بدوره  هيغل  يحيل 
شمال  في  الذاتية  )اإلدارة  عليا  سياسيٍّة  دائرةِ 
وشرق سوريا(، والتي من المسلّم بها، وبحكم 
العائليّة  األهواَء  تتجاوَز  أّن  العقليّة،  طبيعتها 
والعصبيات الضيّقة والمصالح الماديّة للفئات 
االجتماعيّة النافذة، فالقيدُ األخالقّي والقانونّي، 
تحمي  التي  الحرية  فكرةَ  يجّسدُ  هيغل،  وفق 
المتطرفِة  النزعاِت  من  والجماعاِت  األفرادَ 
والالهثة وراء المنافع الخاصة غير المحدودةِ.

أَذِعن للقوة أو العدمّية 
السياسّية

يشهد  لم  السياسّي،  التاريخ  مستوى  على 
العقود  من  شكل  أي  السورّي  المجتمع 
االجتماعيّة التشاورية الجادة. بل تشكلت الدولة 
 ،1920 عام  دستور  منذ  الحديثة،  السوريّة 
نخبوية  مجموعات  مع  المستعمر  إرادة  عبر 
مفروض  عسكرّي  عمل  عبر  تارةً  ضيقة. 
مؤامرات  خالل  من  وأخرى  األعلى،  من 
كان  ما  غالباً  داخلية.  عسكريّة  وانقالبات 
يواجه التنوع السورّي بعبارة “أذِعن للقوة“، 
فقد حّول قانون الطوارئ الدساتير والمنظومة 
بينما  معنى.  بال  صورية  حالة  إلى  الحقوقية 
كان التنوع السورّي يُهرس دوماً تحت قبضة 
واالبتزاز  للحرب  كوسيلة  األمنية  األجهزة 
القانوني  الحق  ممارسة  من  ويُحرم  والنهب، 
بينما  الداخلية،  العنف والحرب  آلة  من خالل 
لم يستطع التمرد االجتماعّي األخير في البالد 
اختراق بنية هذا النظام وإحداث القطيعة معها. 
نتيجة لذلك، تالشت فكرة العمومية المشتركة 
التي تجمع األفراد والجماعات. فداللة مفردات 
الواجب،  الحق،  السيادة،  العام،  الخير  مثل: 
رت لخدمة فئة  لبست كلها الزي البعثي، وُسِخّ
محددة داخل البالد. في حين استنسخ الطرف 
الخاصية كردة فعل معكوس،  المعارض هذه 
إرهابية  تنظيمات  جوفها  من  أخرجت  بما 
والمصير  العام  للخير  يوماً  تأبه  لم  متطرفة 
والجماعات،  المواطنين  لعموم  المشترك 
وكأن مقولة هوبز الشهيرة “حرب الكل ضد 
البالد. وما تبقى من  الكل” باتت لسان الحال 
شكل الدولة، بات كياناً مفتتاً يقوم على العنف 
نطاق  على  قسري  بشكٍل  األمن  وفرض 
هذه  حتى  عبثاً  تجاهر  وإن  محددة،  جغرافيا 

اللحظة، بطريقة دونكيشوتية، التشبث بالسيادة 
التقليدية.

مما ال شك فيه، هو فشل األطياِف المعارضة 
حلوٍل  إنتاج  في  بدمشق  المركزّي  والنظام 
شروط  وخلق  السوريّين  لتراجيديا  جذريّة 
منهما  كّل  خطاُب  ظّل  إذ  االنتقاليّة.  للعدالة 
حبيس  والدستور  االجتماعّي  العقد  حيال 
جلساٍت تفاوضيٍّة عقيمة، وصالونات حواريّة 
وقت  في  مجردة،  نظرية  وكتابات  فارغة، 
تستنزف البالد بشريّاً وماديّاً وتسبُح في دائرةِ 
لم  األصعدةِ.  كافِة  على  والتشّظي  الفوضى 
يتوقِف األمر عند هذا الحدِّ فقط، بل أصبحِت 
العام،  الشأن  احتكرِت  التي  السوريّة،  النخُب 
ترّوُج لخدعِة إيديولوجيّة مفادها: دعنا ننتظر 
خالفاتها  لتحسَم  واإلقليميّة  الدوليّة  القوى 
الجيوسياسيّة في البالد، ومن ثم، وبقدرة العصا 
السحريّة، ستُحل كافة القضايا من تلقاء نفسها، 
الجديد  العقِد االجتماعّي  وفي مقدمتها، قضية 
المرحلة  وشروط  والدستور  الوطنيّة  والهوية 
تعتاُش  أعاله  المذكورة  الحجة  االنتقاليّة. 
واقعّي  سند  بال  رؤيٍة  على  واضحة  بصورة 
المقاربة  هذه  بأنَّ  المفارقةُ  وتكمُن  وعقالنّي، 
تطرُح صيغة عدميّة تشير إلى الفكرة التالية: 
لطالما هذه الشروط غائبة في الوقت الراهن، 
المقترحة ستكون هدراً  السياسيّة  الحلول  فكلُّ 
رصاصةَ  تطلُق  وبذلك  والطاقاِت،  للوقِت 
الرحمة على اإلرادة السياسيّة والقدرة الذاتية، 
يسمى  ما  إلى  المجتمعِ  قدِر  تسليم  وبالنتيجة، 

“السياسة التشاؤميّة”.

ميثاق اجتامعّي واجب

يقيناً أّن شمال وشرق سوريا، من خالل مسودةِ 
بمنأى عن  العقِد االجتماعّي، ال تطرُح ميوالً 
السيادةِ السوريّة مستقبالً، لكنها تشترط وجوَب 
الصفحِ  صيغِة  وفق  االنتقاليّة  العدالِة  تحقيِق 
يحترم  ديمقراطّي  دستور  وإنجاِز  والتعّهِد، 
الفاعلة، وريثما يتحقق  إرادة جميع األطراف 
الذاتيّة إلى رسِم  هذا الشرط، ستسعى االدارة 
كضرورةٍ  والحقوقيّة  األخالقيّة  منظومتها 
تواجهُ  التي  القضايا  نوعيٍّة  أّن  سيما  ملّحٍة، 
مقاربة  خالل  من  عالجها  يمكن  ال  المجتمَع 
“إنقاذ اليوم“، أي عبر مراسيم وقوانين طارئة 
وأنظمة داخليّة للمؤسسات فحسب، بل تتطلب 
يوفّق  الذي  االجتماعّي  العقِد  من  شيئاً  أيضاً 
بين القوى المدنيّة والسياسيّة للتصدّي للقضايا 
العامة،  الحقوقيّة  المبادئ  واحترام  البنيويّة 
الحقِل  تنشيَط  بالضرورة  يشترط  أمر  وهو 
بالقدرات  اإليمان  خاصيّة  وتفعيَل  السياسّي 
الذاتيّة لدى المجتمع، مع الضغط على الجهاِت 
والمساعدة  الدعم  لتقديم  المعنيِّة  الدوليِّة 
المجتمع  طبيعة  مع  مشروطاً  الالزمتين، 

وأهدافه المصيريّة.
وعليه، تبدو أهداف العقد االجتماعّي في شمال 
بذرة ترّصف األرضية  بمثابة  وشرق سوريا 
لفكرة عقد اجتماعّي جامع للسوريين عموماً، 
القضايا  من  الكثير  صياغة  إعادة  وتلزم 
للمواطنين  العامة  اإلرادة  توحيد  مثل  البنيوية 
عملية  في  المجتمع  شرائح  كافة  إشراك  عبر 
الديني  بالتنوع  واالعتراف  والبناء  الحوار 
والقومّي ضمن هوية وطنية جامعة وحل كافة 
عام،  مئة  من  أكثر  خالل  المتراكمة  القضايا 
فالعقد االجتماعّي في شمال وشرق سوريا، قد 
يؤسس لحل وتوافق تاريخي بين السوريّين في 
السالم  لتحقيق  المطاف، ويشكل مدخالً  نهاية 
الدائم والمشّرف، بعد ما شهدت المنطقة الكثير 

من الحروب وصراعات محليّة مدمرة.

يُحسب لمسودة مبادئ العقد، إنها استطاعت، 
تضمين  إلى  مقصودة،  غير  بصورةٍ  ولو 
حقوق  منظومة  من  األربعة  األجيال  مبادئ 
المبادئ  هذه  تشمل  النص.  في  اإلنسان 
األربعة: الحقوق السياسيّة والمدنية، والحقوق 
والحقوق  والثقافية،  واالقتصادية  االجتماعيّة 
الجماعية والفردية، وحقوق البيئة، وهي بذلك 
المعارضة  أطروحات  غالبية  على  تقدمت 
والنظام، التي عادةً تقتصر على الجيل األول 
الثاني  والجيل  والمدنية”  السياسيّة  “الحقوق 
“الحقوق االجتماعيّة واالقتصادية والثقافية”. 
في  المتفجرة  القضايا  نوعية  أن  على  ناهيك 
“األجيال  صيغة  بالضرورة  تفرض  المنطقة 

األربعة من حقوق اإلنسان”.
أن  الُملّح  من  أنه  يبدو  سبق،  ما  على  بناًء 
يتعامل العقد مع مفاهيم األمة والهوية والوطن 
إنشاؤه  المزمع  اإلداري  والنظام  المشترك 
والجماعية  الفردية  والحقوق  والدستور 
الدفاع ومبادئ  وحماية المرأة والبيئة وقضية 
تستوعب  مرنة  بعقلية  االنتقالية،  العدالة 
قاعدة  على  االختالف“،  في  “الوحدة  صيغة 
قائمة  مشتركة  وذهنية  المتبادل،  االعتراف 
على مبادئ رئيسية تُغلّب األهداف العامة على 
احترام  نزعات هوياتية ومناطقية ضيقة، مع 
في  والجماعية  الفردية  الخصوصيات  وقبول 

آن معاً.
العقد،  ماهية  بخصوص  أخرى  مالحظة  ثمة 
بالحقوق،  طبيعتها  في  فقط  تقر  ال  أنها  على 
بل بالواجبات أيضاً. إذ أن العقد ال يشير إلى 
بل  فحسب،  وحقوقهم  اآلخرين  احتياجات 
إلى استدامة الروابط مع اآلخرين على  أيضاً 
مدى الزمن. ذلك أن حقوق المرأة على سبيل 
المثال تُحدَد عادةً في استقالل هويتها الذاتية، 
ويشمل  اآلخرين،  تجاه  التزاماتها  في  وليس 
حيال  واألديان  القوميّات  عالقة  أيضاً  هذا 
التعهد  فالواجب يعني ضمناً  البعض،  بعضها 
لحظة  في  اآلخر  مع  االجتماعّي  بالتضامن 
الحاضر والمستقبل، خاصة أّن الحالة السوريّة 
برهنت على انقالب التفاهمات اللحظية بسبب 

الجنوح نحو المصالح الذاتية األنانية.
إجرائياً، ينبغي مناقشة مسودة العقد وفق مفهوم 
المداولة أو ما يسمى بـ “ديمقراطية الحوار” 
كأفضل أسلوب لخلق تضامن اجتماعّي حول 
على  التأكيد  يعني  ما  المصيرية.  القضايا 
الطريقة التي يجري بها الحوار الصريح ليشمل 
جميع وجهات النظر، واالستماع إليها لضمان 
أنها  للمتحاورين  يظهر  حين  النتيجة  شرعية 
تعكس حوارهم فيما مضى، كما يقول المفكر 
البريطاني الشهير، أنطوني غيدنز. على نفس 
اإلدارة  مع مؤسسات  التحاور  يجدر  المسار، 
واألحزاب  والكومينات  والمجالس  الذاتية 
الجادة،  المدني  المجتمع  ومؤسسات  السياسيّة 
بقضايا  الناس  يستفتي  أن  اليوم  كافياً  يعد  فلم 
التصويت،  ورقة  من خالل  مصيرهم  تخص 
لتنظيم  نشطة  ثقة  يخلق  اآلخر  مع  فالحوار 
والمكان،  الزمان  في  االجتماعيّة  العالقات 
ويسمح لألفراد والجماعات أن ينعموا بحياتهم 
اآلخر،  مع  اجتماعيّة  في عالقة  وجودهم  مع 
خاصةً إذا كان هذا الحوار يعبر عن مصيرهم 

من خالل عقد اجتماعّي.
محصلة القول، تُعتبُر الثقة والواجب المتبادل 
المبني على االختالف  والتضامن االجتماعّي 
والتمايز الموّجه لتقييم الوحدة التكاملية، بمثابة 
لب ماهية العقد االجتماعّي المنشود في شمال 
المقاومة  بنيان  وترصف  سوريا،  وشرق 

الوجوديّة ضد سياسات الجهات المعادية.
المركز الكردّي للدراسات
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بهدف النهوض بالواقع الزراعي.. انعقاد المؤتمر 
األول التحاد الفالحين في دير الزور

التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط... 
وإجراءات أوروبية للحد من استخدام الطاقة

األمم المتحدة 
تحدد إجراءات للحد من 

»مخاطر« العمالت المشفرة

العراق يوافق على تمديد تزويد لبنان 
بالوقود لمدة سنة

15 آب.. العملية التي غّيرت مجرى التاريخ

اللحظة اإليرانية الفاصلة

بهدف النهوض بالواقع الزراعي، عقدت لجنة 
الزراعة واتحاد الفالحين في ريف دير الزور 
في  الفالحين  التحاد  األول  المؤتمر  الشرقي، 

بلدة هجين.
وحضر المؤتمر شيوخ ووجهاء العشائر بريف 
المؤسسات  وأعضاء  الشرقي،  الزور  دير 

المدنية والفالحون.
إجالالً  صمت  دقيقة  بالوقوف  المؤتمر  وبدأ 
المشترك  الرئيس  ثم رّحب  الشهداء،  ألرواح 
التحاد الفالحين في مجلس المنطقة الشرقية، 
ضرورة  على  وأكد  بالحضور،  السالم  أحمد 
دعم القطاع الزراعي لتحسين اقتصاد المنطقة.

الزراعة  للجنة  المشترك  الرئيس  بعدها  وقرأ 
اإلنجازات  الزايد،  خليفة  هجين،  بلدة  في 
الزراعة  لجنة  بها  قامت  التي  واألعمال 
من  المقدمة  والكميات  الماضية،  الفترة  في 
مازوت، وبذار، وأسمدة من قبل هيئة الزراعة 
الشرقي،  الزور  دير  ريف  في  للمزارعين 

ليفتتح بعدها باب النقاش أمام المشاركين.
بزيادة  مداخالتهم  خالل  المزارعون  وطالب 
كميات البذار المحسنة والسماد، باإلضافة إلى 
الرقعة  وتوسيع  المعطلة،  المحركات  إصالح 
اآلبار  طريق  عن  ريها  يتم  التي  المروية، 

لضمان اإلنتاج الجيد.
تضمنت،  مقترحات  بعدة  المؤتمر  واختتم 

العمل  سيرورة  لضمان  مراقبة  لجنة  تشكيل 
زراعية  إرشاديات  وافتتاح  جيد،  بشكل 
العبء  لتخفيف  البعيدة  المناطق  في  جديدة 
جديدة  ري  قنوات  وإنشاء  الفالحين،  على 
وتوفيرها  األسمدة  واستيراد  المنطقة،  في 
بمادة  دعمهم  إلى  باإلضافة  للمزارعين، 
على  للمحافظة  جودتها  وتحسين  المازوت 
مراكز  وفتح  الزراعية،  المحركات  سالمة 
إلى  وتوريدها  الزراعية  المحاصيل  الستالم 
دير  بريف  متر  كيلو  سبعة  منطقة  مخازن 

الزور الغربي.
وكالة هاوار

الطلب  »تعزيز  الدولية  الطاقة  وكالة  كشفت 
أسعار  ارتفاع  لمواجهة  النفط«  استخدام  على 
الغاز، بينما لجأت دول أوروبية إلى »إجراءات 

استثنائية« للحد من استخدام الطاقة.
درجات  إن  الدولية،  الطاقة  وكالة  وقالت 
الحرارة المرتفعة في الصيف، وارتفاع أسعار 
الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة؛ 
لكنه يخفي مواطن ضعف في  الطلب  ما زاد 
الركود.  التي تعاني من مخاوف  االقتصادات 
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى 
من  التحول  حفز  ما  جديدة؛  قياسية  مستويات 
لما  وفقاً  البلدان،  بعض  في  النفط  إلى  الغاز 

ذكرته الوكالة.
في  باريس،  في  تقع  التي  الوكالة،  ورفعت 
للطلب  توقعاتها  النفط،  الشهري عن  تقريرها 
برميل  ألف   380 بمقدار   2022 عام  في 

يومياً، وفقا لـ«رويترز«.
المكاسب  »هذه  أن  من  الوكالة  وحذرت 
االستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق 
في  نسبياً  ضعفاً  تخفي  وأوروبا،  األوسط 
قطاعات أخرى«، مشيرة إلى تراجع استخدام 
المتقدمة  البلدان  في  البري  النقل  في  الوقود 

وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام.
تموز  في  العالمية  النفط  إمدادات  وتجاوزت 
مدعومة  الجائحة،  قبل  المرتفعة  مستوياتها 

بإنتاج أعلى من المتوقع لروسيا.
وأشارت الوكالة إلى تراجع صادرات روسيا 
بواقع 115 ألف برميل يومياً، في تموز إلى 
قدره  بانخفاض  يومياً،  برميل  مليون   7.4

600 ألف برميل يومياً فقط منذ بداية العام.
الروسي  النفط  تصدير  عائدات  وتراجعت 

بواقع ملياري دوالر في تموز إلى 19 مليار 
األول النخفاض  المقام  في  يرجع  فيما  دوالر 

األسعار. 
وأشارت وكالة الطاقة، إلى أن الصين تفوقت 
رئيسية  كوجهة  األولى  للمرة  أوروبا  على 

للخام الروسي، حسب »رويترز«.
الحكومات  تضغط  كلها،  أوروبا  أنحاء  وفي 
للحد من استخدام الطاقة مع قيام روسيا بقطع 
على  رداً  أوروبية،  دول  عن  الغاز  شحنات 
»العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو« 
لـ«وول  لتقرير  وفقاً  أوكرانيا،  غزو  بسبب 

ستريت جورنال«.
إطفاء  إلى  األلمانية  الحكومة  واتجهت 
المعالم  من  العديد  تنير  التي  األضواء، 
األثرية في العاصمة برلين، وعدداً من المدن 
األخرى، وحث المسؤولون في هولندا السكان 
فرض  وسيتم  أقصر،  لفترة  االستحمام  على 

في  الهواء  مكيفات  استخدام  على  جديدة  قيود 
إسبانيا، وفقاً للصحيفة.

وتركز تلك الخطوات حتى اآلن على األماكن 
الطاقة  على  »الحفاظ  إلى  وتهدف  العامة، 
والمساعدة في تخزين االحتياطيات«، في ظل 
توقعات باتخاذ »إجراءات أكثر تشدداً« خالل 

األشهر المقبلة.
الجديدة مع االستراتيجية،  الخطوات  وتتوافق 
التي وافقت عليها حكومات االتحاد األوروبي 

البالغ عددها 27 حكومة، الشهر الماضي. 
ووسط مخاوف من أن توقف إمدادات الطاقة 
الروسية، وافق االتحاد األوروبي على خطة 
بنسبة  الغاز  استهالك  من  للحد  ملزمة  غير 
15 في المائة، على مدى ثمانية أشهر ووضع 
األكثر  الصناعية  القطاعات  لتحديد  أولويات 

تضررا، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال«.
وكاالت

للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  صدر 
»يحدد  جديد  تقرير  »األونكتاد«،  والتنمية 
المشفرة  العمالت  للحد من مخاطر  إجراءات 

في البلدان النامية«.
غير  مالية  »أصوالً  المشفرة  العمالت  وتعدّ 
مستقرة، يمكن أن تؤدي إلى مخاطر وتكاليف 

اجتماعية«، وفقاً لألمم المتحدة.
المخاطر  هذه  على  األونكتاد  تقرير  ويركز 
العمالت  تهديدات  ذلك  في  »بما  والتكاليف 
األنظمة  وأمن  المالي  لالستقرار  المشفرة 
النقدية والتكلفة العالية لترك العمالت المشفرة 

غير منظمة«.
وأوضح أن »الصدمات األخيرة التي تعرضت 
أسعارها(،  )انخفاض  المشفرة  العمالت  لها 
لالحتفاظ  خاصة  مخاطر  وجود  إلى  تشير 

بها«.
النقدية  السيادة  »تعريض  من  التقرير  وحذر 
في هذه البلدان للخطر، إذا أصبحت العمالت 
محل  وحلت  منتشرة،  دفع  وسيلة  المشفرة 

العمالت المحلية بشكل غير رسمي«.
ويشير إلى أنه »في البلدان النامية ذات الطلب 
االحتياطية،  العمالت  على  المستوفى  غير 

تشكل العمالت المشفرة مخاطر خاصة«.
»وجهة  عن،  الدولي  النقد  صندوق  وأعرب 
تشكل  المشفرة  العمالت  بأن  مفادها،  نظر 

مخاطر كعملة قانونية«.

أنظمة املدفوعات

للعمالت  للتقرير، فإن هناك »تداعيات  ووفقاً 
المشفرة على استقرار وأمن األنظمة النقدية، 

وعلى االستقرار المالي«.
ويشير إلى أن »نظام الدفع الرقمي« يمكن أن 
يحد من استخدام العمالت المشفرة في البلدان 

النامية.

القدرات  على  »اعتماداً  إنه  التقرير:  ويقول 
واالحتياجات الوطنية، يمكن للسلطات النقدية 
نظام  أو  المركزي،  للبنك  رقمية  عملة  توفير 
زيادة  لخطر  ونظراً  بالتجزئة،  سريع  دفع 
يحث  النامية،  البلدان  في  الرقمية  الفجوة 
األونكتاد السلطات على مواصلة إصدار النقد 

وتوزيعه«.
المشفرة  العمالت  »تأثير  في  التقرير  ويبحث 
على الموارد المحلية في البلدان النامية، ورغم 
تؤدي  فقد  التحويالت،  تسهل  أن  يمكن  أنها 

أيضاً إلى التهرب الضريبي«.

إجراءات

اتخاذ  على  السلطات  األونكتاد  ويحث 
العمالت  توسع  من  للحد  التالية  اإلجراءات 

المشفرة في البلدان النامية:
المشفرة،  العمالت  تبادل  عمليات  تنظيم  ـ 
الالمركزي،  والتمويل  الرقمية،  والمحافظ 
من  المنظمة  المالية  المؤسسات  وحظر 

االحتفاظ بالعمالت المشفرة.
ـ تقييد اإلعالنات المتعلقة بالعمالت المشفرة، 
كما هو الحال بالنسبة لألصول المالية األخرى 

عالية المخاطر.
ـ توفير نظام دفع عام آمن، وموثوق وميسور 

التكلفة، ومتكيف مع العصر الرقمي.
ـ الموافقة على تنسيق ضريبي عالمي، وتنفيذه 
للعمالت  الضريبية  بالمعامالت  يتعلق  فيما 
المعلومات  ومشاركة  وتنظيمها  المشفرة، 

الخاصة بها.
لتأخذ  الرأسمالية  الضوابط  تصميم  إعادة  ـ 
للعمالت  الالمركزية  الميزات  االعتبار  في 

المشفرة.
وكاالت

أعلنت الحكومة اللبنانية، أن العراق وافق على 
وذكر  سنة.  لمدة  بالوقود  لبنان  تزويد  تمديد 
تصريف  حكومة  لرئيس  اإلعالمي  المكتب 
األعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن الحكومة 
العراقية وافقت في اجتماعها، الخميس، على 
الطلب الذي »تقدم به الرئيس ميقاتي من أجل 
كهرباء  لمؤسسة  بالوقود  لبنان  تزويد  تمديد 
كانت  التي  نفسها،  بالشروط  سنة  لمدة  لبنان، 

متّبعة حتى اآلن«.
ميقاتي  شكر  اللبنانية،  الحكومة  وحسب 
على  العراقي  ونظيره  العراقية،  الحكومة 
الظروف  لتجاوز  ودعمه  بلبنان  اهتمامهما 

الصعبة التي يمّر بها.
قدرة  الماضية،  األشهر  خالل  وتراجعت 
مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة 

المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين.

تأمين  على  قادرة  الخاصة  المولدات  تعد  ولم 
انقطاع  ساعات  لتغطية  الالزم  المازوت 
الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع 
تعرفتها بشكل كبير جراء شراء المازوت من 

السوق السوداء.
لبنان، منذ خريف 2019، واحدة من  ويشهد 
منذ عام  العالم  في  االقتصادية  األزمات  أسوأ 
نتجت  الدولي،  البنك  تصنيف  وفق   1850
منطق  وتغليب  اإلدارة  سوء  من  عقود  عن 
اإلصالحات  على  والصفقات  المحاصصة 

البنيوية.
في  المحروقات  أسعار  السلطات  رفعت  وقد 
إطار سياسة رفع الدعم تدريجاً عن الوقود مع 
نضوب احتياطي الدوالر لدى مصرف لبنان، 
إال أن ترشيد الدعم لم يخفف من األزمة، وال 
لساعات  طوابير  في  ينتظرون  السكان  يزال 

طويلة لشراء البنزين لسياراتهم.
للمرة   2020 عام  تخلّف  الذي  لبنان  ويعاني 
األولى في تاريخه عن سداد ديونه الخارجية، 
جعل  ما  الدوالر؛  احتياطي  تضاؤل  من 
الخدمات  أبسط  توفير  عن  عاجزة  السلطات 
الرئيسية من وقود وطبابة وكهرباء، على وقع 

تردي خدمات مرافق الدولة.
وكاالت

علي ديلوك

من المهم جداً لنا تقييم وتعريف قفزة 15 آب 
التي نحتفل بذكراها السنوية الـ 38، ربما قيل 
كل ما يمكن قوله بشأن هذا االنتصار، ونتيجة 
الدور الذي لعبته في تاريخ كردستان وتاريخ 
من  واحدة  فهي  الكردستانية؛  التحرر  حركة 
التي  المراحل  في  أثّرت  التي  الحركات  أهم 
أنها  حتى  إطالقها  تم  التي  والعمليات  تلتها 
الكردستانية،  التحرر  حركة  أسلوب  أّسست 
واليأس  الغموض  فيها  ساد  مرحلة  ظل  وفي 
في  كردستان  ثوار  سار  النواحي،  جميع  من 
على  قدرتهم  وأظهروا  لها  المعاكس  االتجاه 
مهمتهم وأبرز مثال على ذلك؛ أنه في مثل هذه 
األجواء التي كان ينتشر فيها داعش في الشرق 
األوسط، مثل كابوس مرعب وعدم قدرة أي 
دولة على الوقوف في وجهها وهروب الجميع 
منها؛ وقفت كريال حركة التحرر الكردستانية 
للعالم  وأظهروا  تردد؛  بدون  القوى  هذه  ضد 

أنه يمكن هزيمة هذه القوة، وهزموها فعالً. 

قفزة شجاعة املقاومة

شجاعة  قفزة  هي  آب   15 قفزة  فإن  ولهذا، 
وعزيمة  هيبة  عن  كشفت  فلقد  المقاومة، 
وإمكانية والمناخ النفسي للقوى المعارضة لها 
كانت  ومهما  شجاعة  كإرادة  وظهرت  جانباً؛ 
الظروف؛ فإن هذه اإلرادة قد أصبحت أعظم 
إطار  في  الكردستانية  التحرر  لحركة  ميزة 

الوعود التي قطعناها لشعبنا.
مستقبل  تحديد  في  كبيرة  أهمية  تحمل  إنها 
والتاريخ  المكان  في  والتنظيمات،  الشعب 
المناسبين والموقع المناسب واتخاذ الخطوات، 
ويصف المفكر النمساوي ستيفان زويغ هذا بـ 
»عندما يسطع نجمه«. إن القيام بها متأخراً أو 
القيام  لكن  الخسارة  يعني  لحظة واحدة  مبكراً 
وتظهر  التاريخ  يغيّر  المناسب  وقتها  في  بها 
اللحظة  تلك  وإيجاد  حينها؛  المعايير  جميع 
المناسبة هو دليل على وجود البصيرة والقيام 
بما يلزم في تلك اللحظة يعّزز قوة الشخص، 

تتطلّب  اللحظة  هذه  أّن  واألهم  تنظيم  والقوة 
وإن  هذا،  من  أي  يتحقق  لم  وإن  الشجاعة، 
التاريخية  الفرص  فإن  اللحظة،  تلك  تنجح  لم 

أيضاً تذهب هباًء.

القفزة التي انطلقت يف أكرث 
املراحل حرجاً

تركيا  في  تسود  كانت  الذي  الوقت  في 
هناك  كانت  أيلول،   12 فاشية  وكردستان 
التحليالت  يجرون  وأشخاص  تنظيمات  دائماً 
نتيجة  ولكن  قراراتهم  واتخذوا  الصحيحة 
عدم وجود الشجاعة الالزمة التخاذ خطوات 
وقراراتهم  أقوالهم  متطلبات  وتوفير  عملية 
هباًء.  وقراراتهم  أقوالهم  جميع  كانت  فقد 
األشخاص  عشرات  توّجه  المرحلة؛  تلك  في 
توّجهت حركة  فيما  أوروبا،  إلى  والتنظيمات 
الوطن،  إلى  والقائد  الكردستانية  التحرر 
أرادت القيام بهذا بأقوى مشاركة، ولكن عندما 
الشجاعة  اتّخذت  المرجوة،  النتيجة  تحقق  لم 
وبالفعل  وإمكاناتها،  بقوتها  القفزة  بهذه  للقيام 
وبعد جهود ومحاوالت طويلة، توّجهت بعض 
المجموعات إلى جبال كردستان الحّرة وبدأت 
فيه  كان  الذي  الوقت  وفي  هناك،  االستعداد 
الجميع يائساً، ويتذّرع بالظروف ويشّجع على 
الهروب؛ برز في االتجاه المعاكس لكل ذلك، 
التحرر  لحركة  خاصٍة  كميّزةٍ  القفزات  اتّخاذ 
في  مماثلة  عملية  ظهرت  كما  الكردستانية، 
الظروف،  أسوأ  تسودها  كانت  التي  السجون 

في مقاومة 14 تموز.

مباذا تختلف الحركة اآلبوجية 
عن الحركات األخرى؟

مثاليين  وأبناء  أنفسهم  من  واثقين  أبناء  كانوا 
وكان  وعداً؛  قطعوا  لقد  والفقراء،  للكادحين 
الوفاء به بالنسبة لهم هو المعنى الوحيد للحياة، 
كانوا  عندما  الدرجة  هذه  إلى  شجعاناً  كانوا 
يفقدون حياتهم، وكانوا يقولون: »اكتبوا على 

لشعبهم« و«نحن  مدينون  إنّهم  قبورنا  شواهد 
سبيلها«،  في  نموت  أنّنا  لدرجة  الحياة  نحّب 
وعندما اجتمع رفاق هؤالء القياديين المثاليين 
ومعهم  الحّرة  كردستان  جبال  في  والشجعان 
أهم  هي  التي  آب   15 قفزة  وقعت  أسلحتهم، 
خطوة لتنفيذ برنامج حزب العمال الكردستاني 

في الميدان.  
أنها  أي  جديداً،  انبعاثاً  القفزة  هذه  حقّقت  لقد 
الكردي  الشعب  وصل  حيث  هدفها،  حقّقت 
يعترف  حقيقة،  وأصبح  الوطنية  وعي  إلى 
وحقيقة  صديقاً،  أم  كان  عدواً  الجميع؛  بها 
أجمع  العالم  أجندات  على  اليوم  موجود  أنّه 
وحقّق منجزاته في أجزاء كردستان األربعة، 
بشجاعة  انطلقت  التي  العملية  تلك  نتاج  هي 
بدران  والشهيد  عكيد،  الشهيد  العظيم؛  القائد 
ورفاقهما في 15 آب عام 1984، إذ تجّرأوا 

على خوض حرب الشعب الثوريّة.

هناك حاجة ملثل هذه القفزة 
اليوم أيضاً

وتحقيق  التحرير  طريق  يخوض  الذي  شعبنا 
سيما  ال  خطيراً،  تهديداً  يواجه  المنجزات 
اإلقليميين  وحلفائها  المحتلة،  القوى  قبل  من 
والدوليين. إن الظروف لصالحنا أكثر من أي 
خبرة  ولدينا  منظمون  أنّنا  كما  مضى؛  وقت 
لذا  آخر،  وقت  أي  من  أكثر  أيضاً  وتجربة 
وتتخلص  االحتالل  تدحر  جادة  لحركة  يمكن 
من التوترات، وال تقع في فخ الحفاظ على ما 
نتائج عظيمة  وتحقيق  اليد،  متناول  في  يوجد 
على مستوى النتائج التي حققتها قفزة 15 آب. 
نتيجة  لتحقيق  التحرير  عملية  نقود  أن  يمكننا 
نكون  ألن  نحتاج  نحن  ذلك  ولتحقيق  ناجحة 
بشجاعة الرفيق عكيد ومن يحملون الشجاعة 
يالن  قره  مراد  الرفيق  قال  وكما  ذاتها، 
)جمال(: »يمكننا تلقين الدولة التركية درساً«.
الذكرى  بمناسبة  تهانينا  نقدّم  أخرى،  مّرةً 
في  ونستذكر  آب،   15 لقفزة   38 السنوية 
جميع  عكيد  الرفيق  العظيم؛  القائد  شخص 

شهدائنا بإجالل.

محمد سيد الرصاص

في يوم االثنين الماضي، قدم جوزيب بوريل، 
االتحاد  في  الخارجية  الشؤون  مفوض 
االتفاق  إلحياء  اتفاق  مسودة  األوروبي، 
الطرفين  إلى   2015 لعام  اإليراني  النووي 
غير  محادثات  بعد  واإليراني،  األمريكي 
فندقين  بين  متنقالً  بوريل  فيها  توسط  مباشرة 
الوسيط  قال  فيينا، وقد  في  الوفدان  فيهما  أقام 
األوروبي الحقاً الكلمات التالية، إنه “عرض 
الرزمة الكاملة الواحدة… ال تستطيع الموافقة 
على الصفحة كذا وترفض الصفحة كذا.. يجب 

عليك أن تقول )نعم أو ال(”.
من خالل مؤشرات عديدة، يبدو أن واشنطن 
تسريبات  هناك  فيما  المسودة،  على  موافقة 
من  قريبة  إلكترونية  مواقع  عبر  إعالمية 
اإليراني،  األعلى”  القومي  األمن  “مجلس 
عليه  الموافقة  يقرر  الذي  المرجع  هو  الذي 
بالموافقة  الخامنئي  أو ينصح “المرشد” علي 
“تعديالت  تريد  طهران  أن  عن  ال،  أو  عليه 
وهناك  نهائي”،  كنص  معه  تتعامل  ولن 
موقعي  من  موسكو  باعتبار  تلميحات روسية 
تقول   ،″1+5“ اتفاق  المسمى   2015 اتفاق 
يحصل  عندما  تستأنف  “المفاوضات  بأن 
بوريل  قال  الذي  النص”،  على  اعتراضات 
بأن اإلجابة عليه هي فقط في حدود “أسابيع”.
هنا، يجب استذكار قول الرئيس األمريكي جو 
بايدن، أثناء زيارته إلسرائيل الشهر الماضي، 
عن “إننا لن نتفاوض مع إيران لألبد”، ويبدو 
أن هناك استعجاالً أمريكياً لالتفاق، الذي بدأت 
نيسان 2021 في  محاوالت إحيائه منذ شهر 
فيينا مع جولة يتيمة في الدوحة، في ظل أزمة 
الطاقة العالمية عقب الحرب في أوكرانيا من 
ماليين  تقديم  على  قادرة  إيران  كون  حيث 
وهو  للسوق  الجديد  النفط  من  يومياً  البراميل 

ما يساعد على تخفيض األسعار ما يؤثر على 
في  النصفية  األمريكي  الكونغرس  انتخابات 
تشرين الثاني القادم، ومن حيث أن هذا يحرم 
الرئيس الروسي من مليارات الدوالرات التي 
تصب اآلن في الخزينة الروسية منذ االرتفاع 
الكبير ألسعار النفط مع الحرب في أوكرانيا، 
هذا إذا لم نذكر أن إيران “متفًق معها غربياً” 
هي البديل األقوى عن الغاز الروسي لالتحاد 
عند  بقوة  كان موجوداً  تفكير  األوروبي وهو 
مع   2015 اتفاق  عقد  عندما  أوباما  باراك 
فالديمير  تشجع  أن  األرجح  وعلى  طهران، 
في  الروسي  العسكري  الوجود  على  بوتين 
بعد  أي   2015 أيلول   30 يوم  منذ  سوريا 
هو   ”1+5“ اتفاق  عقد  من  ونصف  شهرين 
في أحد أهدافه الرئيسية من أجل منع أن تكون 
إلى  اإليراني  الغاز  ألنابيب  معبراً  سوريا 
القديم  القطري  المشروع  لمنع  إضافة  أوروبا 
عبر  السوريّة  باألراضي  يمر  أن  من  للغاز 

البحر أو عبر تركيا ألوروبا.
تتطلب  فاصلة،  إيرانية  لحظة  هناك  اآلن، 
طهران.  في  القيادة  من  استراتيجياً  قراراً 

كمال  بكالم  التذكر  يجب  الصدد،  هذا  في 
خرازي، مستشار “المرشد” اإليراني لمحطة 
“الجزيرة” عقب أيام من زيارة بايدن للمنطقة، 
عن أن إيران قد “أصبحت دولة عتبة نووية”، 
مثلما كانت باكستان والتي عندما قامت الهند 
شهر  من  األخير  األسبوع  في  نووية  بتجربة 
بتجربة  آباد  إسالم  عليها  ردت   1998 أيار 
نووية مماثلة بعد أيام قليلة لتقول: “إننا نملك 
نريد”  عندما  نووية  قنبلة  صنع  على  القدرة 
ما  وهو  ذلك”،  من  العتبة  “على  نقف  ولكننا 
ستدرس  طهران  في  جديدة  بخيارات  يوحي 
بجدية بكل ما تعنيه هذه الخيارات من رفض 
وبالتالي  بوريل،  قدمها  التي  الجديدة  المسودة 
مع  النووي  االتفاق  إحياء  إلى  العودة  عدم 
واشنطن، في وضع سيجعل إيران في وضعية 
قبل سنوات عبر  أعلنت  التي  الشمالية  كوريا 
تجربة نووية بأنها قد أصبحت دولة نووية من 
دون اتفاق، ال ضمني مثل إسرائيل وباكستان 
النووية،  والهند، وال صريح مثل باقي الدول 
القيادة  في  أصواتاً  هناك  أن  األرجح  وعلى 
اإليرانية ترى أن هذا سيجعل طهران في وضع 

أقوى دولياً وإقليمياً من الوضعية التي سينتجها 
هناك  والذي  بوريل  من  المقترح  االتفاق 
أمريكية،  صناعة  أنه  على  كثيرة  مؤشرات 
لطهران  األخيرة  بوتين  زيارة  أن  ويبدو 
عدم  على  اإليرانيين  تشجيع  أجل  من  كانت 
توقيع االتفاق في ظل اتجاه أمريكي لمجابهة 
والصينيين،  الروس  مع  كبرى  استراتيجية 
وتركيا  والهند  إيران  مثل  دول  فيها  ستكون 
من  الكثير  تحديد  في  أساسية  أفريقيا  وجنوب 
ثالوث  صراع  في  الدولي  التوازن  تفاصيل 
اليابان  األوروبي،  االتحاد  المتحدة،  الواليات 
أن  ويمكن  الروسي،  الصيني-  الثنائي  ضد 
يكون هناك في طهران من سيقول بأن اللعب 
كهذا سيجعل طهران في وضع  على صراع 
يجلب  اتفاق  توقيع  بأن  سيقول  ومن  أقوى، 
الغرب  على  واجتماعياً  اقتصادياً  انفتاحاً 
منجذبة  اإليراني  المجتمع  في  غالبية  سيجعل 
بالنمط الحضاري الغربي، مما سيجعلها تتجه 
جديد  سياسي  نظام  أجل  من  الضغط  نحو 
األوروبي،  األمريكي-  الغرب  مع  متصالح 
بعهد  السوفياتي  االتحاد  في  جرى  كما  تماماً 
قليلة  سنوات  بعد  بالثمانينيات  البيريسترويكا 
المحافظ  الشيوعي  بريجنيف  ليونيد  وفاة  من 
مع  السلمي  التعايش  اتفاقيات  عقد  الذي 

واشنطن بالسبعينيات.
مخترعو  وهم  اإليرانيون،  سيفكر  بالتأكيد، 
أي من  في  بدقة  السجاد،  الشطرنج وصانعي 
الخيارين هو األربح، وعلى األرجح هم اآلن 
أمام لحظة فاصلة لن يستطيعوا المناورة كثيراً 
أمامها للعب على الوقت، وهي بالتأكيد أصعب 
وأدق لحظة واجهتها القيادة اإليرانية منذ يوم 
11 شباط 1979عندما وصل الخميني للسلطة 
في طهران، وهذا القرار اإليراني، سواء كان 
سيحدد  برفضه،  أم  بوريل  عرض  بقبول 

مستقبل الشرق األوسط وربما العالم.

 في
 اإلرهاب

 الرأسمالّي
ـ2ـ

صناعة  الدن  بن  أسامة  أّن  املعروف  من 
وقد  السوفيتي،  االحتاد  ضّد  أمريكية 
انقلب السحر على الساحر، أو باألحرى 
الواليات  نحو  اإلرهاب  دّفة  توجيه  متّ 
املّتحدة، فابن الدن لم يكن إرهابيًّا عندما 
كان  بل  السوفيتي،  االحتاد  يحارب  كان 
األمريكية  والذخائر  باألسلحة  مدعوًما 
السوفيتي  االحتاد  أسلحة  ضّد 
االحتاد  نظر  في  إرهابّيا  فكان  آنذاك، 
أحداث  بعد  لكن  حينها،  السوفيتّي 
أيلول )سبتمبر( أصبح إرهابيًّا في نظر 
في  إرهابيًّا  يعد  ولم  املتحدة،  الواليات 
الدول  معظم  كانت  بل  روسيا،  نظر 
اجلديد؛  البطل  مع  تتعاطف  العربّية 
طارق بن زياد اجلديد الذي فتح أمريكا. 

يقول الكاتب األمريكّي توماس فريدمان 
اإلرهاب:  عصر  في  العالم  كتابه  في 
وواشنطن،  نيويورك  في  ما حدث  »بعد 
مخيف  سرطان  هذا  أّن  اجلميع  يعلم 
دولة  كّل  على  يتوّجب  ممّا  جميًعا،  لنا 
لإلرهاب  معادية  تكون  أن  إّما  تختار  أن 
هذه  هي  هنا  املشكلة  له.«  داعمة  أو 
أن  الكّل  على  فيجب  األحادية،  اللغة 
يعرّف اإلرهاب حسب مفهوم فريدمان، 
على  األمريكية،  الزاوية  حسب  أو 
العالم أن يختار محور اخلير وهو أمريكا 
فابن  أمريكا،  ضّد  وهو  الشرّ  محور  أو 
الواليات  إذا هاجم مصالح  إرهابّي  الدن 
هذا  قبل  إرهابيًّا  ليس  وهو  املّتحدة، 
إرهابيًّا  حسني  صدام  يكن  فلم  احلدث، 
عندما قصف مدينة حلبجة باألسلحة 
الكيماوية، وأبادها عن بكرة أبيها، وبعد 
سنوات عّدة بات إرهابيًّا ويجب محاربته، 
حلبجة؟  في  الكردي  سيفعل  ماذا  إذًا 
الواليات  أردوغان  يهاجم  أن  ينتظر  هل 
يتعاطف  حّتى  األمريكية  املتحدة 
سبيل  على  الكرد  مع  فريدمان  السيد 
محور  في  الكرد  يكون  وبالتالي  املثال؟ 

اخلير؟!

اإلرهابّية  احلركات  »إّن  فريدمان:  يقول 
الفاشلة،  الدول  في  وتقوى  تنمو 
حلكومة  والفاقدة  الضعيفة،  الراكدة، 
املتقّدمة.«  الدول  في  وليس  شرعّية، 
فقيرة؟  الدول  هذه  جعل  الذي  من  إذًا 
أليست الدول الفقيرة كانت ترزح حتت 
وما  كانت  كّلها  فأفريقيا  االحتالل؟ 
تزال محتّلة من العالم األوّل )بريطانيا 
إسبانيا...(   – البرتغال   – فرنسا   –
نتاج  هي  الفقيرة  الدول  هذه  أليست 
املوز  فسعر  العاملّية؟  الرأسمالية 
هونغ  في  البورصات  حتدده  الصومالي 
الدول  ولوال  ستريت...  وول  كونغ، 
غنّية،  دول  هناك  كانت  ملا  الفقيرة 
وعندما تريد دولة ما أن تنهض فتختلق 
في  جتعلها  داخلّية  حربًا  الغنية  الدول 
أسفل السافلني لعقود من الزمن كما 
تقودها  الدول  وصارت  سوريا،  في  احلال 
تضخمت  التي  العمالقة  الشركات 
الشركات  تبتلع  كاحلوت  وصارت 
في  للصغار  مكان  ال  حيث  الصغيرة، 
ألّن  نعم  العاملّي،  الرأسمالي  املركز 
اإلرهاب ينمو في الفقر لكن من يغذّي 
التي  الشركات  تلك  أليست  اإلرهاب؟ 

باتت تقود العالم؟ 

أيًضا  املالية  املضاربات  وصلت  لقد 
املؤسسات  سيطرة  عن  تخرج  حدٍّ  إلى 
مثل  الرقابة،  وهيئات  الكبرى  املالية 
يندلع  العنف  وبدأ  املركزيّة،  البنوك 
بدرجات كبيرة في كّل مكان، ولم يعد 
القيود  اندالع  على  القضاء  أحد  بوسع 
اجملتمعية  نتاج  كانت  التي  األخالقّية 
انفلتت  واآلن  الدولتية،  سرقتها  ثّم 
)االقتصاد  السوق  انفالت  بعد  األخالق 

الرأسمالي احلرّ( وخرج من عقاله.
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