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للنشر والتوزيع
إداريات بعين عيسى: »األنظمة االستبدادية تتربص مؤسسة روناهي

بثورة المرأة الحرة، وتعمل على إفشالها«
زيارة إيمرالي وحدها 

خطوة غير كافية

7 سنوات.. 
قسد أمان في السلم ودفاع في الحرب

بعد مناقشة وتقييم... 
اختتام المؤتمر الخامس 

التحاد المحامين في 
الجزيرة إقليم 

نهر جقجق: ري ملوث 
وإجراءات حماية خجولة

اإلرهاب نتيجة اليأس..«6

نظام الدولة ُيعادي جميع 
الشعوب..«6

توسيع رقعة انتفاضة 
»المرأة، الحياة، الحرية« بانضمام السجناء

رياضة الرقة تنتشي بعد التحرير

المنجزة وتقييمها  بعد مناقشة األعمال 
والمعايير  الداخلي  النظام  ومناقشة 
تنظيم مهنة  قانون  المهنية و«مشروع 
المحاماة اختتم اتحاد المحامين في إقليم 
بانتخاب هيئة  الخامس  الجزيرة، مؤتمره 

إدارية...«4

المياه شريان الحياة، بل هي الحياة برمتها، 
فال حياة دون ماء، حيث عمدت بعض الدول 
كتركيا المحتلة إلى استخدام الماء سالحاً، 
من  الماء  يمثله  لما  التامة  فلمعرفتها 
أساسي  كركن  وأهميته  للحياة،  ضرورة 
في الحياة االقتصادية واالجتماعية...«3

تتوسع رقعة المظاهرات في روجهالت كردستان مع مرور الوقت، ووصلت 
موجة االنتفاضة إلى سجن أفين، أحد أكبر السجون في إيران، حيث ُيحتجز 
السجناء السياسيون، وهناك مخاوف من تعّرض العديد من السجناء للقتل...«4

تنتشي الرياضة بأنواعها كافة في مدينة الرقة بعد التحرير من مرتزقة 
الرقة مدينة  بالدوران، فغدت  الرياضة  وبدأت عجلة   ،2017 عام  داعش 
رياضية هامة، تستقطب البطوالت على مستوى شمال وشرق سوريا...«10

زارت اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب-CPT سجن 
بأي تصريح حتى تمنحها  تدِل  إيمرالي، لكنها لم 
تركيا اإلذن. وصرحت الرئيسة المشتركة في مكتب 
إسطنبول لحاالت الطوارئ، المحامية إسراء بيلن، أن 
لجنة مناهضة التعذيب قد تدلي ببيان، ألن الظروف 

لم تتغير منذ عام 2019...«5

خاضت المرأة السورية خالل السنوات الماضية تجارب عدة، وتخطت عقبات كبيرة لتحقيق الحرية المنشودة، 
ومحاربة العنف الممارس بحقها، والعمل على االنفكاك من عقدة العادات والتقاليد البالية، التي لطالما كبلتها، 
وحالت دون تحقيقها لذاتها في إطار هيمنة الفكر السلطوي الذكوري، واألنظمة الفاشية الحاكمة...«2

سوء المعاملة يقود مواطنًا مصرّيًا إلضرام النار بجسده 
في دائرة حكومية

الميكانيكي المتجّول... شاب سوري لم يستسلم إلعاقته وصار قدوة لغيره

أشعل مواطن مصري، السبت المنصرم، النار 
بسبب  مبنى حكومي،  في  أثناء وجوده  بنفسه 
أثناء تسجيل طفله في  التي واجهها  الضغوط 
إلى  ونقله  إسعافه  جرى  حيث  التعليم،  إدارة 

المستشفى.
التحريات  حسب  الواقعة،  تفاصيل  وبدأت 
األولية لألجهزة األمنية في محافظة البحيرة، 
أشرف،  يدعى  مواطن  وتضرر  بشكوى 
الكتب  تسليم  في  المدرسة  إدارة  تعنت  من 
مادة  مالبسه  على  ليسكب  لنجله،  المدرسية 
في  النار  ويشعل  “سبرت”  لالشتعال  معجلة 

نفسه احتجاجاً على سوء معاملة المديرة.
وتدّخل بعض الموظفين على الفور، وتمكنوا 
جسد  في  نشبت  التي  النيران،  إخماد  من 
المواطن المصري، ثم نقلوه إلى مستشفى كفر 

الدوار العام لتقديم الرعاية الطبية له.

أشرف،  المواطن  أوضحت زوجة  وبدورها، 
سوء  هو  نفسه  في  النار  إلشعال  السبب  إن 
تعرض  كما  باإلهانة،  شعر  حيث  المعاملة، 
التعليمية،  اإلدارة  أمن  أيدي  على  للضرب 
باإلضافة إلى ضياع ملف ابنهم من السجالت 

الرسمية.
وأضافت الزو

الذي تعرض له زوجها  الحادث  أنه بعد  جة، 
جاءت موظفة من المدرسة، وأحضرت معها 
الكتب، وقالت “إنه تم دفع المصاريف والعثور 

على الملف وتسجيله في المدرسة”.

وقالت مديرية التربية والتعليم في المنطقة، في 
بيان عبر حسابها في فيسبوك، إنه تم استبعاد 

مديرة المدرسة وإحالتها للتحقيق.
وكاالت

حياة  يقلب  أن  في  كفيالً  كان  صغير  موقف 
من  ويحّوله  عقب،  على  رأساً  دحام،  الشاب 
وقدوة  أمٍل  مصدر  إلى  يائس  قنوٍط  شخص 

لغيره.
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  شاب  دحام   
وِلد بتشوٍه خلقي في ساقه وأُصيب بعدها بشلل 

أطفال، يعيش مع عائلته في ريف قامشلو.
واجه دحام في طفولته صعوبات كثيرة استسلم 
لها، في البداية، كما اعتكف منزله خجالً من 

إصابته ووضعه الصحي.
ترك دحام المدرسة بسبب حالته المادية، وهو 
في الصف التاسع، ولم يستطع أن يُكِمل تعليمه 

فيما بعد.
استمر به الحال حتى مّر بموقف غيّر نظرته 
للحياة، موقٌف بدأ بعده دحام بحياة جديدة خلقها 

بإرادته وعزمه ومثابرته.
طلع  »رحت  العامية:  بلهجته  الشاب  يقول 
الخدمة  من  التسريح  شان  من  إعاقة  بطاقة 
اإللزامية فلم وصلت إلى شعبة التجنيد فوتونا 
اللحظة  كانت  وهنا  المعوقين«،  مشفى  على 

التي أيقظت دحام، من يأسه وألمه.
يضيف: »عندما دخلت المشفى وجدت نفسي 
ناس  في  الموجودين.  جميع  من  حاالً  أفضل 

كتير وضعهم أضرب من حالتي«.
مرَّ  التي  المرحلة  تجاوز  دحام  قرر  وحينها 
وهو  أصدقائي  أحد  إلى  أذهب  »كنت  فيها، 
مقّرب من العائلة وكان لديه محل “ميكانيك” 

لتصليح الموتورات ومولدات البتر«.
يجلس  دحام  كان  الوقت،  تضييع  باب  ومن 
لدى صديقه كل يوم ويذهب معه على دراجته 
النارية حتى ينتهي اليوم ليعود بعدها إلى بيته.
في هذا الوقت »كنت أراقب صديقي كيف يقوم 
الوقت  مع  والمولدات«.  الموتورات  بصيانة 
معه  العمل  يبدأ  أن  عليه  دحام  اقترح صديق 

من باب المساعدة والتسلية مقابل مبلغ بسيط.
»وافقت على الفكرة وبدأت العمل معه، كنت 
أذهب مع صديقي إلى تصليح أعطال المولدات 

في القرى«، يقول دحام.
ومع الوقت أتقن دحام عمليات الصيانة بأكمها 
بسيطة،  بمعدات  الخاص،  مشروعه  وبدأ 
وأطلق على نفسه لقب »الميكانيكي المتجول«.
ومن خالل عمله جمع دحام بعض النقود، كما 
ساعدته عائلته بمبلغٍ آخر، استطاع من خالله 

الزواج، ولديه اآلن أطفال صغار.
يقول دحام: »كان لزوجتي الفضل األكبر في 
العمل  وعدة  أغراضي  بترتيب  تقوم  دعمي. 
وتجهيزها قبل أن أذهب للعمل أو حتى إن كان 

العمل في المنزل«.

يتواصل سكان القرى مع دحام على الموبايل، 
التي  اآللية  في  والمشكلة  العطل  له  يشرحون 
السبب  عن  يخبرهم  وهو  للصيانة،  تحتاج 

وحجم المشكلة ثم يذهب إليهم.
بواسطة الموتور الخاص به، كان “الميكانيكي 
المتجول” يذهب لصيانه األعطال لألشخاص 
القريبين عليه، لكن أصحاب األعطال البعيدين 

عن منزل دحام، كانوا يصحبونه بسيارتهم أو 
موتوراتهم لصيانة العطل لديهم.

يقول الشاب: “هذا العمل كان متعباً لي بسبب 
مع  تأقلمت  هلل  الحمد  لكن  الصحي،  وضعي 
المهنة  ممارسة  بعد  عليه  وتعودت  الوضع 

ومحبتي لها”.
نفسياً من عائلته وأصدقائه  تلقى الشاب دعماً 
االحتياجات  ذويي  ألهمت  نجاح  قصة  ليحقق 
الخاصة، “كثير من أصدقائي ساعدتهم، وهم 

اآلن يعملون”.

إصابة  بسبب  قدمه  قُِطعت  صديق  لدحام 
“الميكانيكي  كان  األيام،  أحد  في  لها  تعّرض 
ويواسيه  إليه  يذهب  ما  دائماً  المتجول”، 

ويشرح له أن وضعهما الصحي متشابه.
ويخبره بأن »الحياة لن تتوقف عندي وعندك. 
لم  أو  المنزل  الحياة ستسير، سواء جلسنا في 

نجلس، فال أحد يعرف أين نحن«.
 ولم يكتِف دحام بذلك، ففي كل مرة كان يذهب 
بها إلى صديقه يعزف فيها على وتر األطفال 
الظروف  ظل  في  لمعيل  والحاجة  والعائلة 

الصعبة.

وفعالً تمكن دحام، من إقناع صديقه “لديه اآلن 
دكان صغير ويعمل به ويقود دراجته النارية”.
لم تنتِه قصة تغلب دحام على وضعه الصحي 
هنا، فالشاب الثالثيني ُمغرم بالخيل وركوبها 

وهي هوايته المفضلة.
وهي  جنوني  بشكٍل  الخيل  »أعشق  يقول: 
ركوبها  أستطيع  ال  كنت  أوالدي،  بمنزلة 

وبالتدريج تدربت على ركوبها«.
من  عليَّ  تخشى  كانت  »عائلتي  ويضيف: 
مخاطرها  من  ويحذرونني  الخيل  ركوب 
ويقولون لي: »إذا انكسرت رجلك الثانية رح 
في  الصحي  ووضعك  باألرض  تقعد  تضطر 

األساس ال يسمح لك بركوبها«.

دون  الخيل  مع  بالسير  يكتفي  بأن  ونصحوه 
ركوبه، لكن دحام كان مصمماً على تحدي كل 
شيء يعتبر بالنسبة لوضعه الصحي مستحيل، 

“كنت أستطيع تحقيق كل ذلك”.
الخيل  على  أركب  هلل  الحمد  »واآلن  ويقول: 
وأذهب بها وأعود إلى المنزل وكأنه ليس لدي 

أي إعاقة«.
وكالة نورث برس

بعدسة: دعاء يوسف

سوريا  قوات  تأسيس  على  مضت  سنوات  سبع 
وجه  في  الوقوف  خاللها  تمكّنت  الديمقراطية، 
اإلرهاب، واالحتالل التركّي، وإفالسهما في محاولتهما 
سوريا،  في  كبيرة  جغرافّية  رقعة  على  السيطرة 
فقد هزمت داعش ومرتزقته، التي أرهبت العالم، 
فحّررت 30 بالمائة من األراضي السورية، وبذلك أثبتت 
بجدارة، أّنها األمان في السلم، والدفاع وقت الحرب. 



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1435 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1435

السنة الحادية عشرة - العدد1435
اإلثنين  17 تشرين األول 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد1435
اإلثنين  17 تشرين األول 2022 صحــــةاملــــرأة 211

روناهي/ عين عيسىـ  خاضت المرأة السورية خالل السنوات الماضية تجارب عدة، وتخطت 
عقبات كبيرة لتحقيق الحرية المنشودة، ومحاربة العنف الممارس بحقها، والعمل على 
االنفكاك من عقدة العادات والتقاليد البالية، التي لطالما كبلتها، وحالت دون تحقيقها 

لذاتها في إطار هيمنة الفكر السلطوي الذكوري، واألنظمة الفاشية الحاكمة.

عدم انتظام ضربات القلب، هو اضطراب عابر أو منتظم في ضربات القلب، وتعتمد 
شّدته على نوعه، إذا كان بعضها طبيعيًا وحميداً؛ فالبعض اآلخر يستدعي استشارة 

الطبيب من دون تأخير.

إداريات بعين عيسى: »األنظمة االستبدادية تتربص 
بثورة المرأة الحرة، وتعمل على إفشالها«

بحثًا عن عوائلهن المشتتة... نساء في إدلب يواجهن مخاطر 
الهجرة إلى أوروبا

عدم انتظام ضربات القلب... بعض األعراض تستدعي 
الفورية االستشارة 

C و B و A الفرق بين التهاب الكبد

تموز   19 في  آفا  روج  ثورة  انطالق  وبعد 
شمال  في  السورية  للمرأة  كان  التي   2012
وشرق سوريا الريادة فيها، وأصبحت نموذجاً 
لغيرها من نساء العالم؛ لما حققته من إنجازات 
وشرق  شمال  مناطق  عموم  في  وانتصارات 
من  خاللها  جنسهن  بنات  وحررت  سوريا، 
بهنَّ  حل  الذي  والسواد،  والعنف  االستغالل 

إبان سيطرة الجماعات المسلحة والمرتزقة.
التحدي، والمقاومة  المرأة في ميدان  وبرزت 
أنواع  ومناهضة  الفاشية،  األنظمة  لمواجهة 
للسير  لدورها،  كافة،  والتهميش  االضطهاد 
شمال  مناطق  في  الريادية  المرأة  خطا  على 
اندلعت عدة مظاهرات  وشرق سوريا، حيث 
حادثة  بعد  اإليراني،  النظام  ضد  احتجاجية 
شعبي  غضب  وحالة  أميني(،  )جينا  مقتل 
أكارسال(  )ناكهان  الناشطة  الستهداف  عارم 
بعدما تكشفت عالمات ودالالت تورط النظام 

التركي واضحة في حادثة استهدافها.

املرأة السورية »ريادية« وقائدة 
ثورة التغيري

وبهذا الصدد أكدت اإلدارية بدار المرأة بناحية 
عين عيسى صالحة محمد، أن المرأة السورية 

تجاوزت  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
أشواطاً عدة ذهنياً، وعملياً بسبب جنيها ثمار 
روج  ثورة  قادتها  التي  والمقاومة،  النضال 
تغييرات مهمة في  أن تحقق  آفا، واستطاعت 
 ، صفوف بنات جنسهنَّ للتعرف على حقوقهنَّ

، وطاقاتهنَّ الكامنة. ومكامن قوتهنَّ
في  المرأة  بدخول  »صالحة«  واستشهدت 
العمل  بمجاالت  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
العسكري  حتى  كافة،  والسياسي  الخدمي 
منها، ومشاركتها الرجل في إدارة العمل من 
اإلدارات،  في  المشتركة  الرئاسة  نظام  خالل 
بالمقاومة،  الجبهات  في  العسكرية  والقوات 
المزيد  احتالل  في  الطامع  للمحتل  والتصدي 
من األراضي السورية، وكان لها الدور البارز 
المتمثل  اإلرهاب  من  المناطق  تحرير  في 

بمرتزقة داعش.

المرأة  أن  على  حديثها  نهاية  في  وشددت 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  السورية 
العالم  في  النساء  من  لغيرها  ملهمة  أصبحت 
المرأة  نضال  يكون  أن  نسعى  لذلك  أجمع، 
السورية مقدمة للخالص من األنظمة الفاشية، 
وتحاول  المرأة،  تحرر  خطورة  تعي  التي 
من  بد  فال  التحرر؛  هذا  أمام  العراقيل  وضع 
تصعيد النضال والمقاومة، حتى تحقيق أهداف 

ثورة المرأة الحرة في أنحاء العالم كلها.

مواجهة العنف املامرس بحق 
املرأة يتطلب التسلح بالوعي

من جهتها لفتت عضوة منظمة سارة لمناهضة 

العنف ضد المرأة »شريفة جاسم«، أن نضال 
أوكله  يؤتي  بدأ  قيودها  من  وتحررها  المرأة 
بعد اندالع المظاهرات االحتجاجية في عموم 
)جينا  استشهاد  خلفية  على  اإليرانية،  المدن 
أميني( التي القت مصيراً شنيعاً على يد أجهزة 
النظام اإليراني األمنية، وهذا الغضب العارم، 
ثورة  من  جزء  هو  المناطق  تلك  عم  الذي 
في  السورية  المرأة  اآلن  تقودها  التي  المرأة، 
مناطق شمال وشرق سوريا، ومقدمات إلنهاء 
حكم األنظمة المتسلطة، التي تمارس العنف، 
وتستهدف المرأة بالذرائع والحجج المختلفة«.

أن  أجمع،  العالم  على  »يجب  وأضافت: 
الوحشية  الممارسات  هذه  خطورة  إلى  يلتفت 
بحق النساء في أنحاء العالم كافة، فكل امرأة 
كما  استهدافها  يتم  وحريتها  بحقوقها  تطالب 
فعلت األيادي الخفية التابعة للنظام التركي في 

مناطق باشور كردستان مؤخراً من استهداف 
الناشطة  قتل  وحادثة  النسائيات،  الناشطات 
فقط؛  استُهدفت  التي  أكارسال(،  )ناكهان 
وتفضح  جنسها  بنات  بحقوق  تُطالب  ألنها 
ومن  السلطة،  بها  تقوم  التي  الممارسات، 

ورائها الذهنية الذكورية الحاكمة«.
وختمت العضوة بمنظمة سارة )شريفة جاسم( 
كافة  بمواجهة  االستمرار  بوجوب  حديثها 
والتخلص  النساء،  بحق  الوحشية  الحوادث 
تعمل على  التي  البالية،  والتقاليد  العادات  من 
نشرها الذهنية السلطوية لألنظمة لوأد الثورة 
من  المرأة  تقودها  التي  والشعبية،  الحقيقية، 
بشكل  الحقائق  وإدراك  بالوعي  التسلح  خالل 
جيد، ومحاربة مكامن الجهل، الذي من الممكن 
استخدام المرأة من خالله كبيدق لتغييب دورها 

وإفشال نضالها األسطوري«.

لم تعد تقتصر الهجرة على الرجال في إدلب، 
العيش  حرمن  اللواتي  النساء،  شملت  إنما 
ضمن أجواء أسرية طبيعية بعد هجرة معظم 
أفراد عوائلهن إلى الدول المجاورة مع امتداد 

رقعة الحرب السورية.
الهجرة  مخاطر  إدلب،  في  نساء  تواجه 
واللجوء إلى الدول األوروبية؛ بهدف االلتحاق 
الحرب  شردتهم  الذين  وأبنائهن،  بأزواجهن 

منذ سنوات.
 48( العزيز  عبد  فاطمة  محاوالت  تفلح  لم 
شيخون  خان  مدينة  من  نازحة  وهي  عاماً( 
جنوب إدلب، بالدخول إلى األراضي التركية 
عشر  من  أكثر  بعد  )التهريب(  بطريقة 
محاوالت فاشلة تعرضت من خاللها لمختلف 
من  والمضايقات  النفسية،  الضغوطات  أنواع 

حرس الحدود التركي.
لدخول  العزيز  عبد  فاطمة  محاوالت  وتأتي 
إلى  وصولها  أمل  على  التركية  األراضي 
أوالدها المقيمين في ألمانيا منذ ست سنوات، 
عن  ونزحت  زوجها،  فقدت  أن  بعد  خاصة 
مواجهة  في  وحيدة  لتبقى  ومنزلها،  مدينتها 

أعباء ومصاعب الحياة.
غدت  أن  بعد  جاء  باللجوء  قرارها  إن  تقول: 
وحيدة دون سند، وحاجتها الملحة لمن يرعاها 
مزمنة  بأمراض  إصابتها  بعد  بها  ويعتني 
أي  وجود  عدم  ظل  في  والسكري،  كالضغط 

أقارب لها في إدلب.
لم  األتراك،  والجنود  العناصر  أن  وأضافت 
على  واستخدموها  إال  تعذيب  وسيلة  يدخروا 
األراضي  إلى  بالعبور  الراغبين  المهاجرين 
يتعرضن  اللواتي  النساء،  فيهم  بما  التركية، 
لوسائل تعذيب ممنهجة ومنها »نزع الحجاب، 

عدم  لضمان  وذلك  والتحرش«  والضرب، 
عودتهن مرة أخرى.

كانت  المستمرة،  وتطميناتهم  المهربين  كالم 
المآسي  لنسيان  العزيز  عبد  فاطمة  تدفع 
السابقة، وخوض مخاطر جديدة على أمل لقاء 
أبنائها الثالث، الذين آثرت هجرتهم وابتعادهم 
دائمة،  صراع  منطقة  في  بقائهم  على  عنها، 
األهالي  من  العديد  أرواح  ومستمرة حصدت 

والسكان، الذي كان زوجها واحد منهم.
األخيرة،  محاولتها  وفي  أنه  إلى  وأشارت 
أطلق حرس الحدود التركي النار عليهم بشكل 
مباشر، ما أدى إلصابة طفل وامرأة بجروح 
متفاوتة الخطورة، األمر الذي دفعها لالمتناع 
من  يأسها  بعد  أخرى،  مرة  المخاطرة  عن 
والوصول  الحدودي،  الجدار  عبور  إمكانية 

إلى الجانب التركي.
ومنذ العام 2018 وثقت منظمة هيومن رايتس 
الجندرمة  إطالق  لها،  تقرير  في  ووتش، 
اللجوء  طالبي  على  عشوائياً  النار  التركية 

السوريين في مناطق حدودية مع إدلب.
واتهمت المنظمة الجندرمة بإطالق النار على 
الدخول  محاولتهم  عند  السوريين، وضربهم، 
إلى تركيا، ما تسبب بمقتل وإصابة عدد منهم 
بجروح خطيرة، داعية السلطات التركية إلى 
السوريين،  اللجوء  طالبي  صد  عن  التوقف 
قبل  المفرطة من  القوة  والتحقيق في استخدام 

الحرس.
ألعداد  ودقيقة  رسمية  إحصائية  توجد  وال 
إلى  إدلب  العبور من  يحاولن  اللواتي  النساء، 
في  أوروبا،  إلى  ومنها  التركية،  األراضي 
بشكل  أعدادهن  ازدياد  ناشطات،  أكدت  حين 
ملحوظ في اآلونة األخيرة، مع كثرة الحديث 

عن قوافل وموجات هجرة جديدة.
وبعد أن تمكنت، هي وطفلها من الوصول إلى 
األراضي التركية، عادت نصرة الشيخ أحمد 
)28 عاماً( أدراجها إلى إدلب، بعد أن رحلتها 
السلطات التركية أثناء توجهها إلى مدينة لواء 
إسكندرون للعبور إلى قبرص اليونانية، حيث 

يقطن زوجها.
تقول: إنها نجحت بعد محاوالت شاقة وعديدة 
ولكن  التركية،  األراضي  إلى  الوصول  في 
لجهاز  التابعة  الحواجز  اعتقلتها  ما  سرعان 

األمن التركي بحجة عدم حيازتها على بطاقة 
إلى  توجهها  أثناء  سفر«  وإذن  كيمليك  »الـ 
منطقة  في  المهربين  أحد  مع  االنطالق  نقطة 

إسكندرون جنوبي تركيا.
احتجزتها  التركية  السلطات  إن  وأضافت، 
التوقيع  على  تجبرها  أن  قبل  ساعة   72 مدة 
على ورقة العودة الطوعية، ليتم ترحيلها عبر 
معبر باب الهوى الحدودي إلى إدلب، ما أدى 
لخسارتها خسارة تصفها » بالكبيرة« بعد أن 
للوصول  أمريكي  دوالر   1500 مبلغ  دفعت 

إلى األراضي التركية.

أحد  بمساعدة  هاجر  أن زوجها  إلى  وأشارت 
أقربائه إلى قبرص، أواخر عام 2019، بسبب 
المزرية،  واالقتصادية  المعيشية  األوضاع 
التي حاصرتهم غداة نزوحهم من مدينة معرة 
أنها ال تمتلك أي خيارات أخرى  إذ  النعمان، 

سوى المخاطرة، والمجازفة للحاق بزوجها.
من جانبها تطالب روان قدور، وهي مستشارة 
النساء،  حماية  بضرورة  واجتماعية  أسرية 
واللجوء  الهجرة  عليهن  فرضت  اللواتي 
كخيار وحيد للحفاظ على أسرهن من التشتت 

والضياع.
وتقول: إن الهجرة لم تعد تقتصر على الرجال 
حرمن  اللواتي  النساء  شملت  إنما  إدلب،  في 
العيش ضمن أجواء أسرية طبيعية بعد هجرة 
معظم أفراد عوائلهن إلى الدول المجاورة مع 

امتداد رقعة الحرب السورية.
وأضافت، أن هؤالء النساء يتعرضن لمختلف 
أنواع المخاطر خالل رحالتهن، التي فرضتها 
هذه  وأن  خاصة  الدائرة،  الحرب  عليهم 
بشر،  وتجار  »مهربين  عبر  تتم  الرحالت 
همهم الوحيد هو الحصول على األموال دون 

االكتراث لسالمتهن وأمنهن«.
وأشارت إلى ضرورة تحمل المنظمات الدولية 
مسؤولياتها تجاه النساء، اللواتي فقدن عوائلهن 
آليات  إيجاد  خالل  من  الشتات،  أو  بالهجرة 
معاناتهن  من  تخفف  وقانونية  آمنة  وطرق 
الفقد والحرمان، دون تعريضهن  الناتجة عن 

للمخاطر وطمع المهربين.
JINHA وكالة

معدل  يتراوح  الراحة،  حالة  في  البالغين  عند 
و100   50 بين  الطبيعي  القلب  ضربات 
نبضة في الدقيقة، ويختلف من شخص آلخر؛ 
اعتماداً على النشاط وشدّته أو درجة الحرارة 

أو عوامل أخرى؛ فيزيد أو ينقص.

ما هو عدم انتظام رضبات 
القلب؟

عدم انتظام ضربات القلب، هو تغيُّر في معدل 
ومع  واضح،  سبب  دون  من  القلب  ضربات 
معين،  شخص  لدى  انتظامها  عدم  فإن  ذلك؛ 
قد يمثّل إيقاعاً طبيعياً لقلب شخص آخر، وقد 
تكون هذه االختالفات مجرد مبالغة بسيطة في 

اإليقاع المعتاد.
فهو  واضح؛  سبب  هناك  يكون  ال  عندما 

اضطراب في ضربات القلب، أو عدم انتظام 
ضربات القلب، إذا تعدّت نبضات القلب، عند 
الراحة، الـ100 نبضة في الدقيقة، نتحدث عن 
عدم انتظام دقات القلب؛ وأقل من 50 نبضة 
كانت  وإذا  بطيئاً،  القلب  يُعتبر  الدقيقة،  في 
االنقباضات غيَر منتظمة؛ فإنها تسّمى ببساطة 

عدم انتظام ضربات القلب.

أنواع مختلفة من عدم انتظام 
رضبات القلب

غير  األذينين  تقلصات  األذيني:  الرجفان 
ملء  في ضمان  يجعل صعوبة  مما  منتظمة؛ 

البطينين.
بسرعٍة  البطينان  ينبض  البطيني:  الرجفان 
في  مرة   250 من  أكثر  إلى  تصل  كبيرة، 

االنقباض  بإمكانهما  يعد  لم  بحيث  الدقيقة؛ 
السكتة  يعادل  ما  تحقيق  وبالتالي  ميكانيكياً، 
ضربات  انتظام  عدم  يتوقف  لم  إذا  القلبية، 
يؤدي  فإنه  بسرعة؛  المستوى  هذا  عند  القلب 
الوفاة في غضون دقائق، هذا هو أخطر  إلى 

عدم انتظام ضربات القلب.
النبض البطيء يعني بطء القلب: ينبض القلب 
كمية  توزيع  يستطيع  ال  بحيث  شديد؛  ببطء 
يمكن  الجسم،  احتياجات  لتلبية  الدم  من  كافية 
أن يؤدي بطء القلب إلى حاالت مثل: مرض 
العقدة الجيبية، أو انسداد القلب، يمكن لجهاز 
يساعد  أن  اإللكتروني،  القلب  تنظيم ضربات 

القلب على الخفقان بشكٍل طبيعي.
أسرع:  النبضات  تكون  بحيث  القلب؛  تسّرع 

هناك نوعان رئيسيان منه:
من  النوع  هذا  ويشبه  الجيبي،  القلب  تسّرع 
التمرين،  أثناء  الناتج  القلب  تسارَع  التسرع 
تكون النبضات أكثر من 100 مرة في الدقيقة، 
ما يكون سبب تسّرع  بطريقة متزامنة، غالباً 
واإلجهاد  المجهود  هو  الحميد،  الجيبي  القلب 
)القهوة  المحفزة  للمواد  المفرط  واالستهالك 
بعض  أو  الحمى،  أو  ذلك(،  إلى  وما  والتبغ 
فرط  أو  الجفاف،  أو  الدم،  فقر  أو  األدوية، 

نشاط الغدة الدرقية، على سبيل المثال.
النبض  يتراوح  البطيني:  فوق  القلب  تسّرع 
بين 160 و200 نبضة في الدقيقة، من بضع 
دقائق إلى بضع ساعات، لوِحظ باألحرى عند 
الِخلقية،  التشّوهات  من  يعانون  الذين  الشباب 
وأكثرها شيوعاً هو مرض بوفيريه، ومتالزمة 

وولف باركنسون وايت.
االنقباضات: تولّد الخاليا غير تلك التي تنتمي 
ثم  الجيبية أيضاً، نبضة كهربائية،  العقدة  إلى 
ينبض القلب قبل األوان، ثم يتوقف ويستأنف 

نبضاته الطبيعية.

أعراض عدم انتظام رضبات 
القلب

بعض أنواع عدم انتظام ضربات القلب، ليس 
بعضها  تحذيرية،  عالمات  أو  أعراض  لها 
سبيل  على  العمر  في  تقدمنا  فمع  جاد؛  غير 
من  بالخفقان  يشعر  أن  للجميع  يمكن  المثال، 
المقابل،  في  جدّية  أيّة  هناك  يكون  أن  دون 
ضربات  انتظام  عدم  حاالت  تكون  أن  يمكن 

دة للحياة. القلب األخرى، ُمهدِّ
القلب  ضربات  انتظام  عدم  أعراض  تختلف 
يمكن  وشدّته،  ونوعه  القلب  صحة  باختالف 
والتوصيل،  القلب  تؤدي اضطرابات نظم  أن 
إلى إبطاء تدفق الدم إلى الدماغ وبقية الجسم، 
والدوخة،  القلب،  خفقان  إلى  يؤدي  قد  مما 

واإلغماء، والموت في أشد الحاالت.
قد يشعر الشخص الذي يعاني من بطء القلب 
أو  الدوار،  أو  التنفس،  ضيق  أو  بالتعب، 

اإلغماء.
انتظام  عدم  من  يعاني  الذي  الشخص  يشعر 
في  قوي  كنبض  قلبه  بضربات  القلب،  دقات 

الرقبة، أو ضربات سريعة وغير منتظمة في 
الصدر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب في حالة ضربات القلب 
أو  المنتظمة  غير  أو  المتسارعة  أو  الشديدة 
الخفقان؛ خاصةً إذا كانت األعراض المذكورة 

أعاله مصاحبةً لها.
مرور  مع  ويشتد  متكرراً،  الخفقان  كان  إذا 
الوقت، ويرتبط بأعراض أخرى مثل: ضيق 
أو  ق،  التعرُّ أو  بالضيق،  الشعور  أو  التنفس، 
فتجب  الدُوار؛  أو  الصدر،  ألم  أو  الضعف، 

االستشارة من دون تأخير.
أيضاً، إذا كان لدى الشخص تاريخ من مشاكل 
القلب؛  أمراض  مع  عائلي  تاريخ  أو  القلب، 
من  يعاني  كان  إذا  االستشارة  األفضل  فمن 

خفقان القلب.
كان  إذا  العاجلة؟  المساعدة  طلب  يجب  متى 
الصدر،  في  ضيق  أو  بألم  مصحوباً  الخفقان 
وأيّة عالمات تشير إلى احتشاء عضلة القلب.

بما  الكبد،  التهاب  من  مختلفة  سالالت  توجد 
في ذلك التهاب الكبد A و B وC، وعادةً ما 
يكون التهاب الكبد A عدوى قصيرة المدى، 
بينما يمكن أن يتسبب التهاب الكبد B و C في 

التهابات طويلة األمد أو مزمنة.
بالتهاب  ويمكن ألي شخص أن يكون مصاباً 
الوقت،  نفس  في   C الكبد  والتهاب   B الكبد 
في  بينهما  أهمية  األكثر  االختالف  ويتمثل 
 B الكبد  بالتهاب  يصابون  قد  األشخاص  أن 

المصاب  للشخص  الجسم  من مالمسة سوائل 
بالعدوى، وعادةً ما ينتشر التهاب الكبد الوبائي 

C فقط من خالل الدم.
خالل  من   Cو  B الكبد  التهاب  ينتشر  وال 
السعال أو حليب الثدي أو مشاركة الطعام أو 
عناق الشخص المصاب بالعدوى. إليك الفرق 

:C و B و A بين التهاب الكبد

A التهاب الكبد

بسبب   A الوبائي  الكبدي  االلتهاب  يحدث 
فيروس يُسبب التهاب الكبد، ويمكن أن يوجد 
فيروس االلتهاب الكبدي الوبائي ألف في براز 
ينتقل  حيث  بالفيروس،  مصاب  شخص  ودم 
الفموي،  الطريق  خالل  من  أساسي  بشكٍل 
والذي يتضمن تناول فيروس موجود في براز 

شخص مصاب بالتهاب الكبد أ.
 ،A وهناك عدة طرق لإلصابة بالتهاب الكبد
أو  بالفيروس،  االعتناء بشخص مريض  مثل 
مثل  الملوثة  المشروبات  أو  األطعمة  تناول 
مصاب  شخص  أعده  الذي  الطعام  تناول 
بالتهاب الكبد A ولم يغسل يديه بعد استخدام 
الحمام، أو شرب المياه الملوثة غير المعالجة 
أو الطعام الذي تمَّ غسله أو تحضيره باستخدام 
الملوثة،  مياه غير معالجة، ومالمسة األشياء 
مثل المراحيض ومناطق تغيير الحفاضات ثم 
عدم غسل اليدين، كما يمكن انتقاله أيضاً خالل 

العالقة الزوجية.
 A يمكن أن تتراوح فترة حضانة التهاب الكبد
بين 15 و50 يوماً )المتوسط 28 يوماً(، وبعد 
هذا الوقت، قد تظهر بعض األعراض، وعلى 
عكس التهاب الكبد B وC، يسبب التهاب الكبد 

A مرضاً حاداً أو قصير األمد فقط.

B التهاب الكبد

يمكن أن يتسبب التعّرض لفيروس التهاب الكبد 
B في حدوث عدوى حادّة خالل األشهر الستة 
األولى، ويتسبب هذا المرض قصير األمد في 

ظهور أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا.
وعلى الرغم من إمكانية اإلصابة بالتهاب الكبد 
B من خالل مالمسة الدم المصاب بالفيروس، 
عن طريق سوائل  غالباً  يحدث  انتقاله  أن  إال 
الجسم، فقد يحدث انتقال التهاب الكبد B عن 
طريق العالقة الزوجية، كما يمكن للمرأة أن 

تنقل العدوى إلى الطفل أثناء الوالدة.

وأحياناً يتخلص بعض األشخاص من الفيروس 
البعض  يعاني  قد  حين  في  أجهزتهم،  من 
أفادت  وقد  المزمن،  الكبد  التهاب  من  اآلخر 
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
سناً  أصغر  الشخص  كان  كلما  أنه   )CDC(
كلما   ،  B الكبد  التهاب  بعدوى  عندما يصاب 
فعلى  مزمنة،  بعدوى  إصابته  احتمال  زاد 
سبيل المثال، ما يقدر بنحو 90 في المائة من 
يصابون  سوف  بالفيروس  المصابين  الرضع 

بعدوى مزمنة.

C التهاب الكبد

يمكن أن يتسبب التهاب الكبد الوبائي C أيضاً 
في حدوث عدوى حادّة، ووفقاً للمعهد الوطني 
والكلى  الهضمي  الجهاز  وأمراض  للسكري 
)NIDDK(، فإنَّ ما يقدر بنحو 75 إلى 85 
في المائة من المصابين بالتهاب الكبد الوبائي 
الوبائي  الكبد  بالتهاب  أيضاً  سيصابون   C

المزمن.
وال يعرف حوالي 50 بالمائة من األشخاص 
المصابين بالتهاب الكبد C أنهم مصابون به، 
وتحدث العدوى بالفيروس بسبب التعّرض لدم 
خالل  من  يحدث  أن  يمكن  والذي  المصاب، 
على  السيطرة  ضعف  أو  اإلبر،  مشاركة 

العدوى أو الوالدة. 

شريفة جاسمصالحة محمد
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قامشلو / جوان محمد ـ تنتشي الرياضة بأنواعها كافة في مدينة الرقة بعد التحرير من مرتزقة داعش عام 2017، وبدأت عجلة الرياضة بالدوران، 
فغدت الرقة مدينة رياضية هامة، تستقطب البطوالت على مستوى شمال وشرق سوريا.

رياضة الرقة تنتشي بعد التحرير

سوبر هاتريك يضع شوخان صالحي على 
قائمة هدافات الدوري السعودي

فالهوفيتش يقود يوفنتوس 
لحسم ديربي تورينو

بربارا ريتنر تتوقع مستقباًل مشرقًا لتنس 
األلماني السيدات 

افتتاح مشفى الشعب في الشدادي يلقى ترحيبًا 
واسعًا بين األهالي

نهر جقجق: ري ملوث وإجراءات حماية خجولة

تشجيعًا للقراءة... عرض الكتب بأسعار 
رمزية في الشيخ مقصود 

وقد نفضت مدينة الرقة غبار داعش الظالمي، 
شهر  من  العشرين  يوم  الرسمي  اإلعالن  في 
قوات  يد  على   ،2017 عام  األول  تشرين 
لجنة  عملت  وبعدها  الديمقراطية،  سوريا 
على  الرياضي  واالتحاد  والرياضة،  الشباب 
وللمنشآت  للمدينة  والحياة  الرياضة،  إعادة 
الروح  عادت  رويداً  ورويداً  الرياضية، 
الويالت  عانت  التي  المدينة،  هذه  لرياضة 

لسنوات.
آمناً إلقامة البطوالت  مدينة الرقة باتت مالذاً 
الرياضية على مستوى شمال وشرق سوريا، 
للمرة  يُقام  تاريخياً،  حدثاً  استقبلت  ومؤخراً 
سوريا،  وشرق  شمال  مستوى  على  األولى 
توجت  وقد  للسيدات،  قدم  كرة  بطولة  وكانت 
باللقب،  )ب(  الجزيرة  إقليم  منتخب  سيدات 
في  الرياضي  للتحول  األبرز  الحدث  فكان 

الرقة مشاركة المرأة في األحداث الرياضية، 
فبعد  داعش،  زمن  في  تسحق  كانت  التي 
مختلف  تمارس  أن  استطاعت  التحرير، 
الرياضات، والحدث األبرز في تلك األحداث 
القدم،  كرة  لسيدات  فريق  تشكيل  الرياضية، 
وقد شاركن في البطولة، التي أقيمت بمدينتهن 
مؤخراً، ورغم عدم تخطيهن الدور األول من 
في  الالعبات  مشاركة  شرف  ولكن  البطولة، 
للتحول  كبيراً،  إنجازاً  يعدّ  المقامة،  البطولة 
الرياضي،  تاريخها  في  المرأة  أحرزته  الذي 

بعد القمع الداعشي، الذي ظلمها كثيراً.
قياسي،  األلعاب في زمن  العديد من  وانتشت 
اتحادات  الرقة،  في  الرياضي  االتحاد  وسبق 
ألعاب  تنشيط  في  الجزيرة  إقليم  مثل  أخرى 
جيدة،  قاعدة  وهناك  اليد،  وكرة  كالمالكمة 
لمختلف  العمرية  الفئات  من  عليها  يُعتمد 
رياضية  تدريبية  مراكز  وهناك  األلعاب، 
مجانية رغم قلة اإلمكانات، ولكنها تلعب دوراً 
الرياضات  مختلف  األطفال  تعليم  في  هاماً 

الجماعية والفردية.
المدنية،  المنظمات  بعض  مع  وبالتعاون 
مختلفة،  رياضية  ومنشآت  مالعب  بناء  تم 
المدن  بعض  من  أفضل  المدينة  ظهرت  وقد 
األخرى بالفعاليات الرياضية، حيث تقام فيها 
بطوالت سنوياً لمختلف األلعاب من كرة القدم 

إلى ألعاب القوى، وللجنسين كليهما.
الماضية،  الجمعة  يوم  البطوالت كانت  وآخر 
وذلك بإقامة مهرجان الشهيد »فرهاد ديرك« 
وذلك  بالرقة،  الفروسية  مدينة  في  للفروسية 
اآلباء  فخر  الفروسية  »رياضة  شعار  تحت 

واألجداد يحييها األبناء«.
كما كانت لمنتخبات الرقة، وألنديتها، وخاصةً 

القدم  كرة  لعبتي  وفي  الفردية،  البطوالت  في 
على صعيد  مميزة  بصمة  للرجال،  والطائرة 
ذلك  وكل  سوريا،  وشرق  شمال  بطوالت 
في  الخبرات  بعض  وعمل  جهد  نتيجة  يأتي 
الرياضي  واالتحاد  والرياضة،  الشباب  لجنة 
بإخالص وضمير، وال يخلو األمر من تواجد 
تتحرر  لم  مازالت  والذين  الفاسدين،  بعض 

الرياضة،  في  السلطوية  الذهنية  من  عقولهم 
األخطاء  تتعالج  سوف  الشرفاء  بتدخل  ولكن 
كافة، مهما كان حجمها، والبد لرياضة الرقة، 
كما  وخاصةً  دائم،  بشكٍل  لألفضل  تتقدم  أن 
العمرية  الفئات  من  قاعدة  تتملك  باتت  ذكرنا 

لمختلف األلعاب، ومن الجنسين.

صالحي،  شوخان  العراقية  المهاجمة  دخلت 
في سباق صدارة الهدافات بالدوري السعودي 
الممتاز للسيدات 2022/2023، بعد خوضها 
فريقها  مع  مبارياتها  أولى  الماضية  الجمعة 

الجديد الهالل.
وسجلت أربعة أهداف بمرمى فريق الشباب، 
بالملعب الرديف في مدينة عبد هللا الرياضية 
لتنهي  األول،  بالشوط  أهداف  ثالثة  في جدة، 
وصعوده   ،2-4 بنتيجة  فريقها  بفوز  المباراة 
للمركز الثاني بجدول الترتيب، خلف المتصدر 

النصر بفارق األهداف.
وأصبحت شوخان في صدارة ترتيب الهدافات 
حصة  البحرينية  المهاجمة  مع  بالتساوي 
العيسى، من فريق النصر، لتواصل المهاجمة 
العراقية سلسلة تسجيل األهداف في المالعب 

السعودية.
مدينة عبد  في  الشباك  لشوخان هز  وقد سبق 
الرياضية، ولكن على مستوى الصاالت،  هللا 
حينما استضافت مدينة جدة في شهر حزيران 
الماضي منافسات بطولة غرب آسيا للسيدات، 

في الصاالت 2022.
وساهمت المهاجمة العراقية في فوز منتخبها 
اإلقليمي، بجانب فوزها بجائزة هدافة  باللقب 
بمرمى  هدف  أهداف،  سبعة  برصيد  البطولة 
أهداف  وأربعة  المجموعات،  بدور  فلسطين 
وهدفين  النهائي،  بالنصف  الكويت  بمرمى 

بمرمى السعودية بالمباراة النهائية.
الدوري  للهالل من  المقبلة  المباراة  يذكر، أن 
الممتاز للسيدات، ستكون يوم الجمعة المقبل، 

بمواجهة فريق اليمامة في الرياض.

لصالحه،  الديربي  مباراة  يوفنتوس  حسم 
وتغلب على مضيفه تورينو بصعوبة )0-1(، 
تشرين  شهر  من   15 المصادف  السبت  يوم 
الدوري  من  العاشرة  بالمرحلة  الجاري،  أول 

اإليطالي.
أحرز  تورينو،  دي  أولمبيكو  ملعب  وعلى 
هدف  فالهوفيتش  دوشان  الصربي  المهاجم 

الفوز ليوفنتوس في الدقيقة )74(.
الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة في 
عند  تورينو  رصيد  وتوقف  السابع،  المركز 

11 نقطة في المركز الحادي عشر.
وأطلق ميرانشوك تسديدة قوية من على حدود 
تشيزني،  لكن  اليسرى،  بقدمه  الجزاء  منطقة 

كان لها بالمرصاد، ونجح في التصدي لها.
مرتدة، وصلت  تنفيذ هجمة  في  لينيتي  ونجح 
من  القادم  للوكيتش  مرر  الذي  لفالسيتش، 
فوق  مرت  قوية  تسديدة  ليطلق  الخلف، 

عارضة تشيزني.
وهدد رادونجيش مرمى يوفنتوس بعدما استلم 
الكرة من جهة اليسار، ليطلق تسديدة أرضية 
األيمن  القائم  بجوار  مرت  لكنها  زاحفة، 

لتشيزني.
دوسان  مهاجمه  خالل  من  يوفنتوس  وسدد 
تورينو،  تسديدة على مرمى  أول  فالهوفيتش 
لكنها مرت سهلة أليدي الحارس ميلينكوفيتش 

سافيتش.
فيها  تألق  تسديدة  وأطلق  فالهوفيتش  وانفرد 
بتسديدة  لوكاتيلي  ويتابعها  لترتد،  سافيتش، 
لكن  رابيو،  سدد  ثم  الحارس،  أبعدها  أخرى 

الحارس تصدى لها.
الكرة  الثالثية، مرت  الفرصة  وبعد دقيقة من 
من  قوية  تسديدة  أطلق  الذي  كوادرادو،  إلى 
القائم  بجوار  مرت  الجزاء،  منطقة  خارج 

األيسر لسافيتش.
تسديدة  ليطلق  لوكاتيلي  إلى  الكرة  ووصلت 
كادت أن تخدع الحارس، بعدما ذهبت لزاوية 

صعبة، لكن سافيتش أبعدها إلى ركنية.
الفني  المدير  أليجري  ماسيمليانو  وأجرى 

بخروج  اضطرارياً،  أول  تبديل  لليوفي، 
بليوناردو  ودفع  لإلصابة،  بريمر  جليسون 

بونوتشي ليحل محله.
وكاد فالسيتش، أن يتقدم لتورينو بهدف أول، 
بعدما استلم تمريرة من الناحية اليمنى ليطلق 

تسديدة أرضية تصدى لها الحارس تشيزني.
وأطلق  كوادرادو،  من  ببراعة  الزارو  ومر 
ومتر  دانيلو،  المدافع  بجسد  ضربت  تسديدة 
أبعدها  الذي  تشيزني،  لوال  للشباك  بطريقها 

بأطراف أصابعه لركنية.
وأضاع مويس كين فرصة مؤكدة، بعد مرور 
لكين  عرضية  أرسل  ثم  كوستيتش  من  مميز 
القائم في أخطر  بجوار  الذي سدد كرة مرت 

فرص اليوفي.
لها  ارتقى  كوستيتش  عرضية  ومن 
الشباك  باتجاه  برأسية  وحولها  فالهوفيتش، 
أصابعه  بأطراف  وأبعدها  الحارس  فيها  تألق 

لركنية جديدة لليوفي.
تسجيل  من  فالهوفيتش  تمكن  الركنية  وفي 
العرضية،  دانيلو  قابل  بعدما  األول،  الهدف 
في  بتسديدة  دوسان  تابعها  برأسية  وحولها 

الشباك.

قالت مدربة التنس األلمانية بربارا ريتنر، إنها 
تتوقع مستقبالً مشرقاً لتنس السيدات األلماني، 
وتاتيانا  نيمير،  جولي  مثل  العبتين  بتواجد 

ماريا.
لمجلة  تصريحات  في  ريتنر  بربارا  وقالت 
»تنس«: إن الجيل الذهبي األخير أصبح فعلياً 
جورجيس،  جوليا  اعتزال  مع  الماضي،  من 
ضمن  كانتا  اللتين  بيتكوفيتش،  وأندريا 
المصنفات العشر األوليات على العالم سابقا، 
وكذلك مع حمل أنجليك كيربر المصنفة األولى 
في  ألقاب  بثالثة  والمتوجة  العالم سابقاً،  على 

بطوالت »غراند سالم« األربع الكبرى.
من  الكثير  »لدينا  قالت:  ريتنر  بربارا  لكن 
نحو  األضواء  سلطت  حيث  اإلمكانات«، 

التي  عاماً(،   35( ماريا  تاتيانا  المخضرمة 
ببطولة  النهائي  قبل  الدور  إلى  وصلت 
 23( نيمير  جولي  إلى  وكذلك  ويمبلدون، 
عاماً(، التي وصلت إلى دور الثمانية ببطولة 
أمريكا  ببطولة  الست عشر  ويمبلدون، ودور 

المفتوحة، )فالشينغ ميدوز(.
وأثنت بربارا ريتنر على تاتيانا ماريا؛ كونها 
ظهرت بأفضل مستوياتها في وقت متأخر من 
نجحت  نيمير  جولي  أن  وأضافت  مسيرتها، 
في سد الفجوة »بطريقة رائعة«، وأثبتت أنها 

العبة من الطراز األول.
لكنها أشارت إلى أن جولي نيمير، ال يمكنها 
»هذا  ألن  وحدها؛  والتوقعات  اآلمال  تحمل 

سيشكل ضغطاً وتوتراً كبيراً عليها«.

يقدم مشفى الشعب في ناحية الشدادي، خدماته 
ألكثر من 350 ألف نسمة في الريف الجنوبي 
ترحيباً  القت  خطوة  في  الحسكة،  لمقاطعة 
افتتاح  عليهم  وفّر  الذين  األهالي،  بين  واسعاً 
المدن  باتجاه  طويلة  مسافات  قطع  المشفى 

الرئيسية في إقليم الجزيرة.
قد  الجزيرة،  إقليم  في  الصحة  هيئة  وكانت 
األول  تشرين  من  السادس  بتاريخ  افتتحت 
الشدادي،  ناحية  في  الشعب  مشفى  الجاري، 
الطبية  الخدمات  تقدم  رئيسة،  أقسام  بأربعة 

والصحية للمواطنين.
يعدّ المشفى المركز الطبي الوحيد في المنطقة 
الجنوبية للحسكة، ويخدم أكثر من 500 قرية 

وبلدة، يقطنها حوالي 350 ألف نسمة.
هذا وتمت أعمال تأهيل المشفى، بعد تعرض 
مرتزقة  يد  على  للخراب  منه  كبيرة  أجزاء 
على  ومعداته،  أجهزته  وسرقة  داعش، 
تكلفته  وبلغت  والتجهيز،  الترميم  مرحلتين، 

مليون و514 ألف دوالر أمريكي.
»اإلسعاف  أقسام  حالياً،  المشفى  ويضم 
والعيادات  والنسائية  المخبرية  والتحاليل 
قبل  من  األعمال  تستمر  في حين  الخارجية« 

هيئة الصحة الفتتاح أقسام أخرى.
فرحان الخلف، تبعد قريته 15 كم غرب مركز 
المشاريع  هذه  »مثل  قال  الشدادي،  ناحية 
الخدمية تبعث األمل في نفوسنا وحاجتنا كبيرة 

للمشفى، إذ كنّا نضطر لنقل مرضانا إلى المدن 
عبئاً  يشكل  ما  وقامشلو  كالحسكة،  المجاورة 
مادياً كبيراً علينا، فضالً عن المسافة الطويلة 
الواجب قطعها للوصول إلى المشافي هناك«.

»إن  األسعد:  حسام  المواطن  قال  جهته،  من 
للحسكة  الجنوبية  المنطقة  في  مشفى  وجود 
الخطوات  أهم  من  وافتتاحه  ملّحة،  ضرورة 
اإلدارة  قدمتها  التي  والخدمية،  اإلنشائية، 
الذاتية لألهالي، حيث كان المريض يتكبد عناء 

الحاالت  وخصوصاً  طويلة،  مسافات  السفر 
الحرجة، التي تستدعي دخولها غرف العناية 
المركزة أو ما شابه، وهذا ما يزيد من تعرضه 

للخطر«.

البلدات  المشفى  هذا  يخدم  »اليوم،  وأضاف 
والنواحي في المنطقة الجنوبية للحسكة، وعلى 
أنه  الرغم من عدم تجهيزه، بشكل كامل، إال 
بخدمة  يتعلق  فيما  جيد  صحي  بواقع  يبشر 

األهالي«.
الجدي  العمل  الصحة  هيئة  األسعد  وناشد 
الطبية،  بالمعدات  المشفى  تزويد  متابعة  على 
واستقطاب الكوادر إليه؛ كون المنطقة واسعة، 
الصحي،  الواقع  لتحسين  التخديم  وتحتاج 

وتخفيف العبء عن األهالي.
المدير  أشار  المرضى،  استقبال  بدء  وعن 
اإلداري لمشفى الشعب بالشدادي حسام العلي، 
للمرضى  استقبالهم  بدء  إلى  هاوار،  لوكالة 
تقتصر  ولكن  لالفتتاح،  األول  اليوم  منذ 
الخدمات على أربعة أقسام، وهي؛ اإلسعاف، 
النسائية  وقسم  ساعة،   24 مدار  على  ويعمل 
والوالدات، وأكد استقبال أول حالة والدة في 
المشفى، باإلضافة إلى قسم المخبر والعيادات 

الخارجية.
هيئة  من  وعوداً  تلقوا  أنهم  العلي،  وأوضح 
الصحة في إقليم الجزيرة بتجهيز قسم األشعة.
في  الشعب  لمشفى  اإلداري  المدير  واختتم 
الشدادي حسام العلي حديثه، بالقول: »نترقب 
قادم  في  الصحة  هيئة  قبل  من  المشفى  دعم 
الستقبال  كامل  بشكل  وتجهيزه  األيام، 

األهالي«.

برمتها،  الحياة  هي  بل  الحياة،  شريان  المياه 
فال حياة دون ماء، حيث عمدت بعض الدول 
سالحاً،  الماء  استخدام  إلى  المحتلة  كتركيا 
الماء من ضرورة  يمثله  لما  التامة  فلمعرفتها 
الحياة  في  أساسي  كركن  وأهميته  للحياة، 

االقتصادية واالجتماعية.
البشيرية  حي  في  تسكن  التي  شمعون  يلدز 
المجاور لنهر جقجق بمدينة قامشلو منذ قرابة 
وخاصة  الخضراوات  بتنقيع  تقوم  عاماً،   50
في  السوق،  من  شرائها  بعد  منها،  الورقية 
“الرائحة  من  للتخلص  محاولٍة  في  الماء، 
تقول  وتعقيمها،  منها  تفوح  التي  الكريهة” 
شرائك  “عند  برس:  نورث  لمراسلة  يلدز 
الخضروات من السوق، يمكنك معرفة طبيعة 

الماء، الذي سقيت منه من خالل رائحتها”.

البقدونس  نشتري  عندما  “أحياناً  وتضيف: 
والنعناع تفوح منها رائحة جقجق”، في إشارة 

منها إلى سقايتها بمياه النهر الملوث.
سوريا  وشرقي  شمال  تسجيل  إثر  وعلى 
شرب  عن  الناتج  الكوليرا  بمرض  إصابات 
مياه أو أطعمة ملوثة، تتخوف األم الستينية من 
المرض، وخاصة أن هناك مزارعين يسقون 
التي  الصحي،  الصرف  بمياه  مزروعاتهم 

تصب في نهر جقجق.
في  التلوث  مصادر  أهم  من  جقجق  ويعد 
المنازل، وأصحاب  بعد رمي سكان  قامشلو، 
إلى  إضافة  فيه،  نفاياتهم  المجاورة  المحال 
ذلك، أن حبس تركيا مياهه في أراضيها، وفتح 
قنوات الصرف الصحي عليه يساهم بانبعاث 

روائح كريهة منه.

التنفيذي  وحسب مهدي عقيل، عضو المكتب 
فإنهم  برس،  نورث  لوكالة  قامشلو  بلدية  في 
مؤخراً خالفوا أربعة مزارعين، كانوا يسقون 

مزروعاتهم بمياه جقجق.
ويشير إلى أنهم، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة 
بمخالفة كل  البلدية، أصدروا قراراً  وضابطة 

مزارع يسقي محاصيله من مياه النهر.
ولكن يبدو أن تلك اإلجراءات غير مجدية، مع 
منطقة  في  أراضيهم  تقع  مزارعين  استمرار 
مياه  من  محاصيلهم  بسقاية  األمني،  المربع 
الوصول  من  البلدية  تتمكن  ال  حيث  النهر، 

إليهم ومخالفتهم، وفقاً لبعض السكان.
ولم تتمكن نورث برس من الوصول لمزارعين 
يسقون أراضيهم من النهر، ولكن شوهد على 
وغطاسات  محّركات،  النهر  مجرى  جانبي 

تسحب المياه من المجرى.
تركيب  على  الّصحي،  الّصرف  مياه  وتؤثّر 
لالستثمار  وصالحيتها  الزراعية،  التربة 
الصحة  على  لخطرها  إضافة  الزراعي، 
انتشار  على  مساعدتها  خالل  من  العامة، 
على  األكبر  خطرها  ويظّل  األمراض، 

الخضار النيئة.
حي  من  مزارع  صبري،  يعقوب  ويؤكد 
السريان المجاور لنهر جقجق، تجنبه استخدام 

مياه النهر في سقاية محاصيلهم.
ويقول المزارع بينما يشغل مولدته الستخراج 
من  أرضي  قرب  “رغم  بئره،  من  المياه 

النهر، أتجنب استخدام مياهه خوفاً من نقل أي 
مرض”.

بير  مي  “عندنا  المحلية،  بلهجته  ويضيف 
نضيف لشو استعمل مي نهر الوسخة!”.

المشكلة  هي  النهر  مياه  من  السقاية  وليست 
الوحيدة، إذ يشكو سكان المنازل المجاورة من 
تَكثُر  التي  والحشرات  الكريهة،  النهر  رائحة 

بسبب المياه اآلسنة.
وتتذمر ماغي يوسف )68 عاماً(، التي تسكن 
الذباب  مشكلة  من  بقامشلو  البشيرية  حي  في 

المنتشر في منزلها المطل على النهر.
نهر  بسبب رائحة  لبيتي  أحد  يأتي  تقول: »ال 
ضيف  أي  وجود  حال  في  المزعجة،  جقجق 
الرائحة  بسبب  أدراجه؛  يعود  ما  سرعان 

القوية، والذباب الكثيف«.
وال تتمكن الستينية من ترك أي أطعمة مكشوفة 
منزلها،  حديقة  في  الجلوس  أو  مطبخها،  في 
وأسراب  للحشرات  الكبير  االنتشار  بسبب 
النهر  مجرى  طول  على  والذباب  البعوض، 

في المدينة.

وتتخوف هي األخرى من نقل تلك الحشرات 
كثرة  معاناتها  إلى  ويضاف  لها،  أمراضاً 
النهر،  قرب  واألفاعي  والجواميس،  الكالب 
عن  »يتحدثون  غضب،  بنبرة  وتضيف 

الكوليرا... هذه المياه هي الكوليرا«.

وفي الوقت، الذي ينتقد سكان وأصحاب محال 
لتقصيرها  البلدية  جقجق،  من  قريبة  تجارية 
النهر، ويحملونها مسؤولية تلوث  في تنظيف 
النهر، لكن األخيرة تلقي جانباً من المسؤولية 
على السكان، الذين »ال يتعاونون« ويستمرون 

في رمي النفايات.
وخالل الفترة الماضية، قامت البلدية بتنظيف 
منه،  بالقرب  حاويات  ووضع  النهر،  مجرى 
المجاورة  المحال  ألصحاب  إنذاراً  ووجهت 
للنهر، لمنعهم من رمي النفايات، “تحت طائلة 

المخالفة المالية”.
سكان  عاود  إذا  بالغرض،  يِف  لم  ذلك  لكن 
األوساخ  من  التخلص  المحال  وأصحاب 
في  برميها  بمحالتهم  الموجودة  والنفايات 

جقجق، ما أدى إلى تراكمها في النهر.
ويعد عضو المكتب التنفيذي في بلدية قامشلو 
حاويات  ووضع  أخرى،  مرة  النهر  بتنظيف 
لن  السابقة  المرات  كما  ذلك  ولكن  إضافية، 
يجدي نفعاً، إذ أن األمر يتطلب بحسب سكان 
يرمون  الذين  بحق  صارمة«  »إجراءات 

نفاياتهم في النهر.
في ظروف كهذه ال يجدي إال التعاون المتبادل 
سبيل  في  والمواطنين  البلدية  بين  والمشترك 
الخاطئة،  الثقافة  هذه  مثل  انتشار  من  الحد 
واألوبئة،  األمراض  انتشار  من  تكثر  والتي 
والعمل على ايجاد بيئة نظيفة، وإنتاج غذائي، 

ومحيط نظيف خال من األمراض.

الديمقراطي  المجتمع  أكاديمية  تستمر 
لمكتبة  العائدة  الكتب  بعرض  حلب  في 
بأسعار رمزية؛ لحث  أوصمان صبري 
العلم  ونهل  القراءة  على  المجتمع  أبناء 

والمعرفة.
الديمقراطي  المجتمع  أكاديمية  وباشرت 
العائدة  للكتب  بافتتاح معرض  في حلب 

السبت  يوم  صبري  أوصمان  لمكتبة 
الواقعة  الجبانات  ساحة  في  المنصرم، 
في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود 
عضوات  بإشراف  حلب،  مدينة  في 

أكاديمية المجتمع الديمقراطي.
وتم عرض العشرات من الكتب العلمية، 
لفئات  والدينية  والثقافية،  واألدبية 

تتناسب  رمزية  بأسعار  كافة،  المجتمع 
مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتبدأ ساعات العرض من الساعة الرابعة 
عصراً حتى الثامنة مساًء، ومن المقرر 
الخميس  يوم  حتى  العرض،  يستمر  أن 

المقبل 2022-10-20
وكالة هاوار
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السوري لحقوق  المرصد  أفاد  مركز األخبارـ 
اإلنسان، أن تسعة وعشرين استهدافاً مختلفاً 
جرت في محافظة درعا جنوبي سوريا، أودت 
مطلع  منذ  شخصاً،  وعشرين  أربعة  بحياة 
تشرين األول/أكتوبر الجاري، وسط استفحال 

ظاهرة الفلتان األمني في المنطقة.
االستهدافات  أن  السوري،  المرصد  وأوضح 
الناسفة، وحدوث  العبوات  وانفجار  المباشرة، 
جرائم القتل المتعمد، جميعها جرت على أيدي 

وبلدات ومناطق  في مدن  مسلحين مجهولين، 
مختلفة من درعا، حيث راح ضحيتها العشرات 

من المدنيين وعناصر بقوات الحكومة.
وبلغت حصيلة االستهدافات في درعا جنوبي 
أربعمئة  الجاري،  العام  مطلع  منذ  سوريا، 
وثالثة وثالثين استهدافاً، جميعها جرت بطرق 
ثالثمئة  بمقتل  وتسببت  مختلفة،  وأساليب 
وخمسة وستين شخصاً، وفقاً لتوثيقات المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان.

أن  األوروبي  االتحاد  اعتبر  األخبارـ  مركز 
على  الرقابة  يوّسع  تركيا،  في  قانوناً  إصدار 
وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي، 

بمثابة محاولة جديدة إلسكات المعارضة.
على  تعديالً  البرلمان  إقرار  عقب  ذلك  جاء 
ينشر  من  على  يفرض  الصحافة  قانون 
“معلومات كاذبة أو مضللة” عقوبة تصل إلى 
السجن لمدة ثالث سنوات، وهو يُعرف إعالمياً 

باسم “قانون الرقابة”.
المتحدث  ستانو،  بيتر  القانون، صّرح  وحول 
األوروبي  لالتحاد  األعلى  الممثل  باسم 
للعالقات الخارجية والسياسة األمنية، جوزيب 
بوريل، أنه ال ينبغي استخدام القانون الجنائي 

إلسكات األصوات المعارضة.
المعني  القانون  أن  يخشون  إنهم  ستانو  وقال 
واإلعالم  التعبير  حرية  تقييد  من  “سيزيد 

المستقل في تركيا”.
المنصوص  السجن  أحكام  إلى  إشارة  وفي 
عليها في القانون، صّرح ستانو أن تركيا، التي 
ال تزال واحدة من الدول المرشحة لالنضمام 
على  تحافظ  أن  يجب  األوروبي،  االتحاد  إلى 

أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية.
المنصرم،  الخميس  يوم  التركي  البرلمان  أقرَّ 
قانوناً لمكافحة التضليل اإلعالمي يفرض على 
من ينشر “معلومات كاذبة أو مضللة” عقوبة 

تصل إلى السجن ثالث سنوات.
وباإلضافة إلى الصحف واإلذاعات والقنوات 
التواصل  القانون شبكات  التلفزيونية يستهدف 
االجتماعي والمواقع اإللكترونية التي ستصبح 
عن  باإلبالغ  أحكامه،  بموجب  ملزمة، 
أو  مضللة  أخباراً  ينشرون  الذين  مستخدميها 

كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.

مركز األخبارـ ُعثِر على كيس تحوي عظاماً 
وذكر   ،Cûrnê Reş منطقة  في  بشرية 
مكان  في  بالتحقيق  بدأ  الذي  العام  المدعي 
أقاربهم  فقدوا  الذين  األشخاص  أن  الحادثة 
في  المنطقة  في  وقعت  التي  األحداث  في 
أعوام التسعينيات ، سيتقدمون إلجراء اختبار 

. )DNA( الحمض النووي
وجدت عظام يعتقد بأنها بشرية في بستان في 
حي هشكك في ناحية Cûrnê Reş في رها، 
حيث أراد مواطن أن يزرع شجرة في بستانه، 
من  كيس  في  عظام  على  عثر  إثرها  وعلى 
السماد أثناء حفر األرض ، وتم حضور الرئيس 
السابق لنقابة المحامين في رها المحامي محمد 
فالت إيزول، والرئيس المشترك لفرع رابطة 
لفرع   ،OHD( الحرية)   أجل  من  الحقوقيين 
رها إبراهيم أويكي، واإلداري في فرع رابطة 
الحقوقيين من أجل الحرية )OHD ( سيدات 

ألتونداغ أثناء البحث والتحقيق.
على  لشخص  تعود  العظام  هذه  أن  ويعتقد 
األقل ، كما ويقال أن هذه العظام ليست عظام 
وصلت  كما  الجسم،  عظام  هي  بل  الجمجمة 
الفرق إلى مكان الحادث وأرسلت العظام إلى 
مديرية الطب العدلي في رها ، وأشار المدعي 
الحادث،  مكان  في  بالتحقيق  بدأ  الذي  العام، 
إن  وقال  العظام ألشخاص،  هذه  تكون  قد  إنه 
حوادث  في  أقاربهم   فقدوا  الذين  األشخاص 
التسعينيات،  أعوام  في  المنطقة  في  مختلفة 
يمكنهم التقدّم إلجراء اختبار الحمض النووي.

وِجد،  الذي  العظام  أن كيس  بعد  فيما  وعرف 
الذي  باإلسكندرون،  هاتاي  في  لمعمل  يعود 
العظام  إن  ويقال   ، عام 2000  إنتاجه  توقف 
أعوام  في  قسراً  اختفوا  ألشخاص  تعود 

التسعينيات.

توسيع رقعة انتفاضة 
»المرأة، الحياة، الحرية« بانضمام السجناء

تصريحات إعالمية: هيئة تحرير الشام دخلت 
عفرين بأوامر تركّية

المرصد السوري: مقتل 24 شخصًا باستهدافات 
في درعا منذ مطلع العام الجاري

االتحاد األوروبي يدعو تركيا للتوقف عن إصدار 
قوانين إلسكات المعارضة

العثور على ِعظام بشرية داخل كيس في رها

المظاهرات  رقعة  تتوسع  األخبارـ  مركز 
في روجهالت كردستان مع مرور الوقت، 
ووصلت موجة االنتفاضة إلى سجن أفين، 
أحد أكبر السجون في إيران، حيث يُحتجز 
من  مخاوف  وهناك  السياسيون،  السجناء 

تعّرض العديد من السجناء للقتل.
يوم،  بعد  يوماً  االحتجاجات  حدة  ازدادت 
حيث انضم الطلبة أيضاً في اآلونة األخيرة 
األنشطة  ويقودون  االحتجاجات،  إلى 

االحتجاجية في العديد من األماكن.
الميادين  ففي مدينة سنه، نزل الطالب إلى 

ورددوا شعار »المرأة ، الحياة ، الحرية«.
ونزل الشعب في أورميا وكرمانشان وسنه 
مدن  من  والعديد  ومهاباد  وسقز  وإيالم 
روجهالت كردستان الشرقية، إلى الشوارع 
للنظام  الرافض  موقفهم  عن  وعبّروا 

اإليراني.
أيضاً،  إيران  في  مظاهرات  وخرجت 
مدن  في  طهران،  العاصمة  في  خاصةً 
ورشت  وهمدان  وأصفهان  وأردبيل  كيش 

قوات  هاجمت  حيث  أخرى،  مدن  وعدة 
النظام المتظاهرين بشكٍل مفرط، تحديداً في 
مدينة أردبيل، وحاولت تفريقهم، وأدت هذه 
التعذيب  نتيجة  إلى وقوع ضحايا  الهجمات 

واالعتداءات.
الشوارع،  من  انطلقت  التي  االحتجاجات 
وأبواب  الجدران  وراء  ما  إلى  وصلت 
في  االحتجاجات  وبدأت  المغلقة،  السجون 
يُحتجز  حيث  طهران،  بشمال  آفين  سجن 

آالف السجناء السياسيين.
من  الدخان  ألسنة  ارتفعت  البداية،  في 
الحياة   ، السجن، وتعالت شعارات »المرأة 

، الحرية« من السجن.

والقت مشاهد الحريق المتصاعد من السجن 
وترديد الشعارات للمعتقلين السياسيين مكانة 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  كبيرة 
التواصل  وسائل  على  أيضاً  نُشرت  كما 
سماع أصوات إطالق الرصاص من داخل 
القوات  هاجمت  لألنباء،  ووفقاً  السجن، 
األمنية السجناء باستخدام العنف واألسلحة، 
حيث لجأت القوات األمنية في هذه الهجمات 
المسيّل  الغاز  عبر  السجناء  مهاجمة  إلى 

للدموع والعنف الشديد.
من  العديد  وقوع  من  مخاوف  وهنالك 
وسماع  الهجوم  بعد  السجناء  بين  الضحايا 

أصوات األعيرة النارية.

وخرائط  جديدة  ترتيبات  األخبارـ  مركز 
على  التركي  االحتالل  يعمل  للسيطرة 
المحتلة  المناطق  في  جديد  من  رسمها 
تحرير  هيئة  باستخدام  سوريا،  شمالي 
لتنظيم  السوري  الذراع  اإلرهابية  الشام 
القاعدة، التي أكدت تقارير إعالمية صلتها 

الوثيقة بأنقرة.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  مدير 
لوكالة  حديث  في  أكد  الرحمن،  عبد  رامي 
“نورث برس” أن دخول هيئة تحرير الشام 
غربي  شمال  عفرين  منطقة  إلى  اإلرهابية 
من  أخضر  وضوء  بأوامر  جاء  سوريا، 
إلى أن األخير يريد  النظام التركي، مشيراً 
هيئة  طريق  عن  اإلرهابية  الفصائل  ضبط 

مع  تطبيع  حصل  حال  في  الشام،  تحرير 
حكومة دمشق.

أن  إلى  أشار  السوري،  المرصد  مدير 
بعض  إقصاء  يحاول  التركي  االحتالل 
سيطرته،  مناطق  من  اإلرهابية  الفصائل 
الهيئة  داخل  تسريبات  هناك  أن  مشيراً 
اإلرهابية بمساعٍ تركيّة أن يكون لها سيطرة 
المناطق  كامل  على  معلنة”،  “غير  فعلية 

المحتلة في ريف حلب.
سوريا  قوات  أعربت  متصل،  سياق  وفي 
األحداث  حيال  موقفها  عن  الديمقراطية 
عفرين  في  حدثت  التي  األخيرة  اإلرهابية 
المحتلة، مشيرةً إلى أن ما حدث تم بمباركٍة 
ومنبعٍ  مالٍذ  إلى  المنطقة  لتحويل  تركيّة 

لإلرهاب.
مدير المركز اإلعالمي لقسد فرهاد شامي، 
إنه  توتير،  على  تغريدات  سلسلة  في  قال 
غيرها  أو  النصرة  سيطرة  بين  فرق  ال 
وباقي  اإلرهابية على عفرين  الفصائل  من 
سوريا  قوات  أن  مؤكداً  السوريّة،  المناطق 
الديمقراطية تنظر إلى تلك المناطق كمناطق 

محتلة يجب تحريرها.
المعارك  من  الغاية  أن  شامي  وأوضح 
محاولة  إال  هي  ما  عفرين،  في  األخيرة 
في  التركي  النظام  دور  على  للتغطية 
منطقة ومالذ  إلى  المحتلة،  المنطقة  تحويل 
إلى  مجدداً  منها  واالنطالق  لإلرهابيين، 

الداخل السوري.

الداخلي  النظام  ومناقشة  وتقييمها  المنجزة  األعمال  مناقشة  بعد  األخبارـ  مركز 
والمعايير المهنية و«مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة اختتم اتحاد المحامين في 

إقليم الجزيرة، مؤتمره الخامس بانتخاب هيئة إدارية.

بعد مناقشة وتقييم... اختتام المؤتمر الخامس التحاد 
المحامين في إقليم الجزيرة

في  المحامين  التحاد  الخامس  المؤتمر  انعقد 
حماية  »المحاماة  شعار  تحت  الجزيرة،  إقليم 
للثقافة  شيخو  محمد  قاعة  في  والعدالة«  الحق 
تشرين  السبت 15  يوم  قامشلو،  بمدينة  والفن 
بمشاركة 210 محامي  وذلك  الجاري،  األول 
والحسكة،  قامشلو  مقاطعتي  من  ومحامية 
باإلضافة إلى ممثلين وممثالت عن مؤسسات 
الجزيرة،  إلقليم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
 )TEV-DEM( وحركة المجتمع الديمقراطي

ومنظمات المجتمع المدني.
المحامين  دور  على  شدد  المؤتمر  وضمن 
والحقوقيين  المحامين  دور  على  وشددوا 

المجتمعية،  والقيم  الحقوق  وحماية  حفظ  في 
في  دورهم  إلى  باإلضافة  العدالة،  وترسيخ 
توثيق انتهاكات وجرائم دولة االحتالل التركي 
شمال  مناطق  على  هجماتهم  ومرتزقته خالل 
الحقوق واألمن  وشرق سوريا، والتي تقوض 
كما  االجتماعية  والعدالة  السلمي  والتعايش 
العالمية  القوى  ونفاق  ازدواجية  انتقدوا  وتم 
وقوانينها حيال انتهاكات دولة االحتالل التركي 
القائد عبد هللا أوجالن،  من فرض عزلة على 
واستخدامها لألسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً 

بحق شعوب المنطقة«.
وتم قراءة التقرير العام وتقييم الوضع التنظيمي 
فرع  قامشلو،  )فرع  األربعة  االتحاد  لفروع 
كانيه(، وتم  الحسكة، فرع ديرك، فرع سري 
المطلوبة  اإلجراءات  التخاذ  المقترحات  تقديم 

لتالفيها في األيام القادمة.
كما تم مناقشة النظام الداخلي التحاد المحامين 
مادة،   86 من  والمتكون  الجزيرة،  إقليم  في 
النظام  مع  يتالءم  عليه  التعديالت  إلجراء 

وشرق  شمال  في  المحامين  التحاد  الداخلي 
وشوريا، وعليه تم تشكيل لجنة مؤلفة من 11 
األربعة،  االتحاد  فروع  من  ومحامية  محامي 

إلجراء هذه التعديالت خالل 30 يوم.
ناقش المؤتمر أيضاً المعايير المهنية و«مشروع 
قانون تنظيم مهنة المحاماة« المتكون من 51 

مادة، والصادر في عام 2018.
للمحاماة،  األساسية  المبادئ  قراءة  تم  كما 
واجب  تشرح  مبدأً   51 من  تتكون  والتي 
المؤسسات  مع  وعالقته  المحامي،  وحقوق 
ومجالس العدالة االجتماعية، وعالقة المحامي 
والعالقة  »الموكلين«،  العمل  أصحاب  مع 
هذه  ومناقشة  أنفسهم،  المحامين  بين  والتعاون 

المبادئ عبر المداخالت.
مقترحاتهم  المشاركون  طرح  جانبهم  من 
نظام  حول  المؤتمر،  ديوان  على  وآرائهم 
عليها  التصويت  ليتم  الحقوقي  العمل  وأسس 

بشكٍل ديمقراطي ضمن المؤتمر.

الهيئة  انتخاب  إلى  بعدها  المؤتمر  ليتجه 
اإلدارية التحاد المحامين في إقليم الجزيرة، إذ 
تم انتخاب ديوان جديد للمؤتمر لإلشراف على 
اإلدارية«  »الهيئة  النتخاب  الترشح  طلبات 
بينهم  من  أعضاء،   7 من  والمؤلفة  لالتحاد 

الرئيسين المشتركين لالتحاد.
انتخب  األصوات،  وفرز  االقتراع  بعد 

عثمان،  نسرين  شيخي،  )سمير  المحامون 
جوان محمد، حسن مسطو، حمزة ملكي، هيفاء 
حسن، دانييل عثمان(، أعضاًء للهيئة اإلدارية 
أن  على  الجزيرة،  إقليم  في  المحامين  التحاد 
بين  من  لالتحاد  المشتركين  الرئيسين  انتخاب 
األعضاء الـ 7 المنتخبين، خالل أيام، وذلك في 

أول اجتماع لهم.

في ِخضمِّ الحرب والدمار واألزمات التي تشهدها المنطقة، يعتبر الفن صلة التواصل وأهم وسيلة تعبير بين مختلف الشعوب والحضارات، إذ تحاول 
األوساط الفنية في شمال وشرق سوريا على اختالف ألوانها، إفشال المخططات التي ُتحاك ضد أبنائها.

واقع الجواسيس والخونة في
»Kurmê dare« فيلم 

حوادث وقضايا الماضي الغير سعيد!!

خالل  من  التركي  االحتالل  يسعى  حيث 
احتالل  إلى  يمارسها  التي  الخاصة  الحرب 
والدمار  الهالك  إلى  وجرهم  المنطقة  شعوب 

واالنحالل وصهر لغاتهم وثقافاتهم األصيلة.
الكرد  بعض  التركي  االحتالل  استدرج  وقد 
لضرب  وجواسيس  كخونة  معه  للعمل 
اإلدارة  حققتها  التي  والمكتسبات  اإلنجازات 
األوضاع  مستغالً  الداخل،  في  الذاتية 
والمنطقة  العالم  يعيشها  التي  االقتصادية 

خصوصاً.

إال أن األوساط الفنية تعمل جاهدةً على توعية 
المجتمع، ليدرك ما يصبو إليه أعداؤه، وذلك 
من خالل إعداد أعمال فنية تكشف مخططات 
 Kurmê dare األعداء وتفضحها، ويعد فيلم

واحداً من هذه األعمال.
طيار  )بافي  أوصمان  الشهيد  فرقة  وتستعد 
 )Kurmê darê( باسم  فيلم  لعرض  سابقاً( 
الذي يعني بالعربية )دودة الشجرة(، في مركز 
سردم للثقافة والفن التابع لقوات الحماية الذاتية 

بإقليم الجزيرة.

الفنانين  من  مجموعة  الفيلم  في  ويشارك 
)بافي  محمد  جمعة  من:  كل  وهم  والممثلين 
بيريفان  رمو،  هجار  أوسو،  عيسى  طيار(، 
سينو،  عاصم  الدين،  خير  زينب  أوسو، 

واألطفال جودي لوند، نوبل لوند.
وأخرجه  لوند،  بهجت  العمل  سيناريو  كتب 
قرابة  عليه  العمل  استمر  فيما  عيسى،  مهدي 

شهر.
استغالل  كيفية  حول  الفيلم  أحداث  تدور 
الكردية  األطراف  لبعض  التركي  االحتالل 
خلف  واالختباء  المال  كسب  إلى  تسعى  التي 
القضية الكردية، ومدى تعاون هذه األطراف 
الشبان من خالل  التركي وإغراء  المحتل  مع 
عرض المال عليهم مقابل استهداف شخصيات 
وشرق  شمال  ثورة  في  بصمة  لها  اعتبارية 
سوريا، وكيفية خلق الخونة والعمالء من أجل 
النيل من قضية شعوب عانت من االضطهاد.

أجرت  وتفاصيله،  الفيلم  عن  أكثر  وللحديث 
محمد،  جمعة  الممثل  مع  لقاء  هاوار  وكالة 
العمل،  في  الرئيسة  الشخصيات  أحد  وهو 
وقال: »نحن نصنع األفالم بشكٍل مستمر عن 
األحداث التي تجري في المنطقة، ونعمل على 
إعداد أفالم ذات معنى، انطالقاً من أن فرقتنا 
في  ومحبة  ولها صدًى  الشعب  قبل  من  تُتابع 
في  الفيلم  هذا  مثل  إعداد  أن  ونرى  قلوبهم، 
مثل هذا الوقت ضرورة ملحة، نظراً النتشار 

ضمن  كثيراً  والجواسيس  والعمالء  الخونة 
المجتمع«.

الضوء  تسليط  نود  كنا  ما  »أبرز  محمد  تابع 
عليه هو؛ بعض األحزاب السياسية التي تدّعي 
سعيها من أجل القضية الكردية وعملها من أجل 
ثانية أردنا فضح  مصلحة الشعب، ومن جهة 
باستشهاد  تسببوا  الذين  والجواسيس  الخونة 
الكثير من القادة العسكريين والمواطنين دون 
أن يرف لهم جفن، ولكي يتعرف الشعب على 
حقيقة هؤالء الخونة وفضح أعمالهم والجهات 
ما  فضح  كذلك  التعليمات،  منها  يتلقون  التي 
)أيدي  بأيديهم  الكردي  الشعب  بحق  يجري 

الخونة(«.
ونوه محمد إلى أن الهدف من الفيلم هو »إيقاظ 
األجداد  فعدو  التركي،  المحتل  المتعاونين مع 
األبناء.  صديق  يصبح  أن  يمكن  ال  واآلباء 
جلدتك.  وأبناء  شعبك  سوى  لك  صديق  فال 
والقضاء  التنكيل  واألخير  األول  هدفه  العدو 
على الشعب الكردي، وقد رأينا كيف تعاونت 
بعض األحزاب مع المحتل التركي في احتالل 
سري كانيه، كري سبي، عفرين، واليوم نرى 
مكان  لكم  يوجد  ال  لهم  يقول  التركي  المحتل 
بيننا، لذلك سلطنا الضوء من خالل فلمنا على 
يطالبون  أنهم  يدّعون  الذين  األشخاص  أولئك 
بحقوق الشعب، ولكن في النهاية يتخلى العدو 

التركي عنهم«.

مع  للمتعاونين  رسالة  محمد  جمعة  ووجه 
المحتل التركي والذين يخونون وطنهم وأبناء 
جلدتهم من دون حياء من أجل حفنة من المال، 
عن  ويتراجعوا  صوابهم  إلى  يعودوا  »أن 
الذل  ألنه طريق  فيه؛  يمضون  الذي  الطريق 

والمهانة ونهايتهم وخيمة«.
بالتعاون  الجميع  على  محمد  جمعة  وتمنى 
لوضع  والعسكرية  المدنية  المؤسسات  مع 
حول  وبااللتفاف  والعمالء،  للخونة  حد 
التي  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
على  والحفاظ  الشهداء،  دماء  بفضل  تأسست 
كل  على  »يجب  قائالً:  وأضاف  مكتسباتها، 
حماية  على  الساهرة  العين  يكون  أن  شخص 

وطنه وشعبه«.

تخلي  تبين  الفيلم  »نهاية  بأن  محمد  أوضح 
قتل  في  معه  المتعاونين  عن  التركي  المحتل 

أبناء جلدتهم بعد وصوله إلى مآربه«.
وفي ختام حديثه قال جمعة محمد: »منذ زمن 
من  عظامه  نخر  على  الشعب  اعتاد  طويل 
الكرد  بها  مر  التي  المريرة  والتجارب  داخله 
لن  التركي  والمحتل  عبرة،  تصبح  أن  يجب 
يستطيع إضعافنا فمع كل شهيد نقدمه يتصاعد 
النصر  على  واإلصرار  المقاومة  حس  لدينا 
التي  الهجمات  أشكال  كافة  ضد  والنضال 

نتعرض لها«.

د. محمد فتحي عبدالعال

من كتاب/ نوستالجيا الواقع واألوهام ـ الحلقة 
األولى

لو عادت  التي  الوحيد  البلد  أن مصر  يقولون 
إلى الماضي لتقدمت، والحقيقة أننا البلد الوحيد 
بأننا أمة  أننا آمنا  التي لم تغادر الماضي ولو 
الماضي  مثالية  وهجرنا  التقدم  سلم  في  تحبو 
الواهم واعتمدنا على سواعدنا كاألمم الناشئة 
الوحيدة  األمة  ...إننا  لتقدمنا  تاريخ  بال  التي 
مرضي  بشكٍل  كثيراً  الماضي  في  تتكلم  التي 
مشاكله  بؤر  واستئصال  لواقعها  تنظر  وال 
مناحي  لكل  التقدم  عوامل  وجلب  المتوارثة 
واقتصادياً  وصحياً  اجتماعياً  فيها  الحياة 

وتعليمياً .
أوراق  بين  معاً  سنُبِحر  المبحث  هذا  في 
الصحف القديمة نقرأ قضايا الماضي المنعوت 
بالجميل لنكتشف أن قضايانا وقضاياهم واحدة 

و إن اختلفت المسميات وبعدت السنوات ..
في  مرة خاصةً  ولو  حذائه  يُسرق  لم  منا  من 
حتى  تطال  مسألة  ؟!إنها  األعياد  مناسبات 
»مني  دارفور  حاكم  وآخرها  األمر  أولياء 
أركو مناوي« أثناء أداء صالة الجمعة بمسجد 
السلطان بالفاشر، ومن منا لم يُنشل ولو مرة 

في حياته؟! لقد نُِشل هاتفي اللوحي قبل سفري 
بأيام.. في محيط عملي، بحكم كوني  للخارج 
ما أجد موظفي األمن في  صيدلي كنت دائماً 
دخول  خشية  المرضى  لمالحظة  الطرقات 
متعلقاتهم،  على  لالستيالء  وسطهم  النشالين 
نقودهم  ُسِرقت  من  صرخات  أسمع  وكنت 
إليه مستعطفاً  لما وصلنا  وأنا حزين  البسيطة 
صور الماضي لتزيح الحاضر الحزين ولكن 
هيهات...لقد ظننت أن هذه الحوادث حديثة لكن 
 1927 الداخلية  وزارة  نشرة  طالعت  حينما 
جرائم  عن  بوليسيه(  )غازتيه  تسمى  والتي 
وجدت  القاهرة(  )المقصود  مصر  محافظة 
العجب العُجاب فمثالً سرقة فردة أسوارة ذهب 
وثمنها 15  انجيلى  ماريا  مدام  »مفتولة« من 
حال  وذلك  عليها  المجني  يد  من  نهاراً  جنيه 
»وسط  في  الملك  جاللة  بمستشفى  وجودها 

االزدحام لزيارة المرضى« )تصور!!(.
له نظرة في زبونه وهو ما  النشال  أن  الشك 
الذي  العجوز  النشال  محمد  الشيخ  به  يُخبرنا 
أمضى 38 سنة في السجن وإذا به يعود إليه 
ثالثة  لسرقته  أخرى  سنين  بعشر  جديد  من 
ملفقة  أنها  يصرُّ  التي  السرقة  وهي  قروش 
وبحسب  النشل  عالم  في  سجله  مع  تتفق  وال 
ما نشرته صحيفة البالغ في الثاني من تموز 
مظهره«  من  زبونه  »يعرف  فهو   1952
معاه«  اللي  »الفلوس  بالتقريب  يُقدّر  وبعدها 
أتعبشي  وال  أسيبه  فالصو  مظهره  »كان  فإن 

نفسي«.
 1927 عام  وإلى  أخرى  مرةً  للنشرة  نعود   
ومن السرقات الطريفة  سرقة »زوجين جزم 
جيفرى  المالزم  من  وأسود«  غامق  أحمر 
ثمنهما  اإلنجليزي  الجيش  بمعسكر  برايت 
اإلنجليز  لماذا خرج  )بالتأكيد عرفت  جنيهان 
من مصر !!(  وسرقة  بيانو صغير من الخشب 
األسمر غير صالح لالستعمال ثمنه ثالثة جنيه 
من مدرسة األرمن بشارع فم الترعة البوالقية 

وذلك بالتسلق وكسر النافذة بالقوة.
األزمنة  هذه  في  الطبقي  التفاوت  أن  بالتأكيد 
نمو  في  بارز  تأثير  لهما  كان  الفقر  وانتشار 
لبعض  العمد  القتل  وفي  الناقمة  السرقات 
عام 1917  ونختار  وانتقاماً  ابتزازاً  األعيان 

المصورة  اللطائف  مجلة  بحسب  حافل  وهو 
التي سنعتمد عليها في هذا الجزء فإن »الذي 
يتصفح الجرائد المصرية في هذه األيام ال يكاد 
يأتي على آخر ما فيها من األخبار حتى يشعر 
الكآبة  عليه  واستحوذت  انقبض  صدره  أن 
»المرحوم  مقتل  الحوادث  هذه  ومن  والغم«  
في  عزبته  أراضي  في  ليال  جدي«  جورج 
كنز  سرقة  بخبر  المجلة  وتطالعنا  اشمون 
نصفها  جنيهاً  آالف  ستة  إلى  )خمسة  كبير 
من  نقدية!!(  وأوراق  وفضية  ذهبية  نقود 
حيث  بك«  سرى  إبراهيم  المرحوم  »سراي 
ليلة  للقرافه  كريمتاه  ذهاب  اللصوص  استغل 
العيد وربطوا البستاني بجذع نخلة حتى فارق 

الحياة.
يُشاهد  لم  منا  َمْن  سؤاالً  لنسأل  هنا  نتوقف 
اآلونة  هذه  مصر  في  اليومية  القتل  حوادث 
العنف  عن  المسؤولية  يحّمل  ولم  األخيرة، 
التي  والبلطجة  العنف  لمسلسالت  المستشري 
يمثلها  بعض الممثلين، وتغزو كل بيت وتحث 
الشباب على استخدام العنف؟! بالتأكيد الجميع 
المسلسالت إال أصحاب  متفق على دور هذه 
القارئ أن  المصلحة منها. أتدري يا عزيزي 
في  صفحاتها  وعلى  المصورة(  )اللطائف 
للسينما  االتهام ولكن  نفس هذا  1917 ساقت 
وقتها فلم يكن وقتها ال تليفزيون وال مسلسالت.
أقدم  أفندي«  يزبك  »اميل  أن  المجلة  تحكي 
خليل  المعروف  المحامي  مكتب  سرقة  على 
أفندى أورفلى مقلداً في ذلك أفالم السينما، فلما 
قاومه المحامي أصابه بضربٍة من حديد على 
رأسه واستولى على مبلغ 230 جنيهاً. وضعت 
هذه  في  الداء  موطن  على  يدها  الصحيفة 
السينما  المتهم على دور  القضية وهو »تردد 
توغراف المفسدة لألخالق« التي تمثل »أدوار 
تنصرف  وال  السري«  والبوليس  اللصوص 
عنا المجلة دون أن تُرِشدنا للعالج، وهو دور 
الوالدين في التنشئة والتربية والرقابة فتقول : 
»لو عنى والداه في إصالح خلقه الفاسد« لما 

بدرت منه هذه »الجناية الفظيعة« 
السنوي  التقرير  ففي  المخدرات  جرائم  وعن 
المخدرة  للمواد  العام  المخابرات  مكتب  عن 
1935 نجد قضايا مثل »قضية شحات ماجد 

»عصا  داخل  مخفي  وأفيون  مصطفى« 
سليمان  أحمد  الرازق  عبد  وقضية  مقلوظة« 
الشهير »بدقه« وأفيون مخفي داخل »كوز ذرة 
الجهة عام 1933  لنفس  تقرير  شامي« وفي 
رصد طرق تهريب الحشيش، وأطرفها وضع 
الحشيش داخل كيس مشمع به ثقاالت ليغطس 
على  للداللة  بعوامة  متصل  وحبل  الماء  في 
محل الكيس تحت الماء وحيل أخرى مثل كنكة 
بلدي ذات يد مجوفة لتخبئة المخدرات وألطفها 

»بانتوفلي الحشيش«!.
تحدثت  فقد  المسلح  السطو  حوادث  وعن 
لصوص  عن   1920 المصورة(  )اللطائف 
بين  الصعيدي  الحديد  سكة  »خط  قطعوا 
بوش واشمنت )قرى تابعة لمركز ناصر في 
محافظة بني سويف( وعطلوا سير أكسبريس 
الصعيد »وهجموا عليه بقواتهم المسلحة وكان 
منها  يسلبوا  لم  جنيه  ألف  القطار خمسين  في 
سوى 3750 جنيه مصري!! حيث شاء القدر 
الجنود  من  مجموعة  القطار  على  يكون  أن 
لحراسة بعض المساجين وأثناء نقلهم تصدوا 
حامل  امرأة  والدة  هو  والطريف  للصوص 
فرط  من  الركاب  بين  من  كانت  األوان   قبل 

الهلع!!.
المأذونين  فساد  عن  أيضاً  الكتاب  ويحكي 
من  سيدة  تزويج  قبل  أحدهم  وأن  الشرعيين 
سراً!!!  األمر  وبقاء  الحلوان  مقابل  رجلين 

وأن آخر عقد لرجل على امرأة بعد أن طلق 
ابنتها !.

نأتي لقضايا اآلداب ..وقد ارتبط شارع الهرم 
الثمانينات  في  اآلداب  قضايا  من  بالعديد 
به  الليلية  المالهي  لكثرة  وذلك  والتسعينيات 
ولكن ماذا عن الشارع وارتباطه باآلداب في 
البالغ  صحيفة  من  الجميل؟!  اآلداب  زمن 
العزة  صاحب  ضبط  عن  وخبر   1952
بك  المصري  الجواد  عبد  محمود  األميراالي 
بوزارة  العامة  اآلداب  حماية  مكتب  مدير 
عمرها،  من  العشرين  نحو  في  لفتاة  الداخلية 
بصحبة  المستشفيات  أحد  في  حكيمة  وتعمل 
إحدى  في  فني  موظف  ويعمل  الشبان  أحد 
المصالح، وهما »يتسكعان« في شارع الهرم 
تحرير  عدم  قرر  الفتاة  سمعة  على  وحفاظاً 
محضر ضدها واالكتفاء بإخبار ولي أمر الفتاة 
لحمايتها والمستشفى الذي تعمل به فضالً عن 

المصلحة التي يعمل بها الشاب.
لنا  حملت   1952 المصري  صحيفة  وفي 
الصحيفة خبر القبض على ما اسمته »أخطر 
بالقاهرة«  األعراض  سوق  في  للداللة  شبكة 
دكتور  صفة  انتحل  األول  شخصان  يتزعمه 
وأسمى نفسه بذلك والثاني تلميذه التابع »عبده 
المقاهي  بأحد  محالً  لنشاطهما  واتخذا   « بك 
الواقعة بميدان محمد علي الكبير، والكثير من 

القصص المشابهة.
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بعد 7 أعوام على تأسيسها، أثبتت قوات سوريا الديمقراطية كفاءتها ببسالتها، وأكدت أنها أكثر القوى تأثيراً وتنظيمًا في سوريا وركيزة أساسية 
ونواة لتشكيل الجيش الوطني السوري ولديها القدرة على ردع المرتزقة وجيش االحتالل التركي معًا، وفق منظور حرب الشعب الثورّية.

قوات سوريا الديمقراطية درع سوريا الحامي والرادع لالحتالل

في  واالستعمارية  القومية  األنظمة  لجأت 
اإلنكار  سياسات  اتباع  إلى  األوسط  الشرق 
وإقصاء الشعوب لفرض بقائها في قمة الهرم، 
والثقافية  االجتماعية  الشعوب  قضايا  وتعميق 

من خالل استخدام القوة المفرطة.
العالمية  الرأسمالية  قامت  التي  النماذج  أمام 
مثاالً؛  تركيا  األوسط،  الشرق  في  بتطويرها 
أساس  والقومي  الديني  التطرف  الستخدامها 
طائفي في الحروب التي تخوضها، كان ال بد 
هذه  مع  للتعامل  الذاتي  الدفاع  مبدأ  تفعيل  من 
المخاطر المحدقة القادمة كبركان هائج يتسبب 

بحرق وغرق الجميع.
دمشق  حكومة  ضد  قامشلو  انتفاضة  كانت 
لبناء  قد هيّأت األرضية  القمعية عام 2004، 
انطالق  ومع  المجتمع،  لحماية  دفاعية،  قوة 
شرارة ثورة 19 تموز، أُعلن عن تأسيس أول 
في   )YXK( الشعبية  الحماية  لوحدات  كتيبة 

14 أيلول 2012 في مدينة كوباني.
كان يوم الـ 19 من تموز 2012 يوم االنطالقة 
واإلعالن عن الوجه الحقيقي للثورة في سوريا، 
وأعلن في اليوم ذاته عن تأسيس وحدات حماية 
الشعب )YPG(، ومن ثم وحدات حماية المرأة 

)YPJ( في 4 نيسان من عام 2013.
هزائم  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  ألحقت 

دينياً  المتطرفة  المرتزقة  بالمجموعات  متتالية 
والتي هاجمت روج آفا وحاربت بالوكالة نيابة 
الوحدات  أن  إال  التركي،  االحتالل  دولة  عن 
بالمرصاد  لهم  كانت  حديثاً  تأسست  التي 

وردّتهم على أعقابهم.
بعد فشل مخططات هذه المجموعات في احتالل 
المنطقة، أعلن عن تأسيس ما تسمى »الخالفة 
اإلسالمية في العراق والشام )داعش(« أواخر 
بكر  أبو  ومبايعة   ،2014 يونيو  حزيران/ 

البغدادي، بنية إقامة خالفة عالمية.
في الوقت الذي كانت فيه الجيوش تتقهقر أمام 
وقفت  والعراق،  سوريا  في  داعش  مرتزقة 
وجههم،  في  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
ملحمة  في  شرسة  مقاومة  المرتزقة  واجه  إذ 
في  للمقاومة  أيقونة  إلى  تحولت  التي  كوباني 
نهاية  بداية  المقاتلون  كتب  وبالدماء  العالم، 
المدعوم  و«اإلرهاب«  االستبداد  مشروع 

تركياً والذي شّكل خطراً على العالم بأسره.
أعلن عن أول انتصار ضد مرتزقة داعش في 
عندما  يناير  الثاني/  كانون  في  كوباني  مدينة 
رفعت وحدات حماية الشعب رايتها عالياً فوق 
تلة )كانيا كردا(، هذا االنتصار أربك حسابات 
سقطت  حينذاك  يقول  كان  الذي  أردوغان 

كوباني، ها هي تسقط.
الشعب  حماية  وحدات  قوة  وتعاظم  تنامي  مع 
إليها،  الفصائل  من  العديد  وانضمام  والمرأة 
تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتحرير بقية 
المناطق السوريّة المحتلة من قبل داعش باسم 

)غرفة عمليات بركان الفرات(.
وتوسع  العسكرية  االنتصارات  تحقيق  وبعد 
رقعة المساحات المحررة من داعش، كان ال 
قيادة  تحت  منتظمة  دفاعية  قوة  تشكيل  من  بد 
عسكرية وسياسية واحدة تمثل كافة المكونات.

تأسيس قوات سوريا الدميقراطية

تأسست قوات سوريا الديمقراطية )قسد( وهي 
أيلول   15 في  سوريّة،  وطنية  عسكرية  قوة 
المشروع  الدفاع  مبدأ  على  معتمدةً   ،2015
للدفاع عن المنطقة وحماية مكتسبات ثورة 19 
وتقاتل  الخارجية،  اإلمالءات  وترفض  تموز، 
تضمن  مركزية  ال  ديمقراطية  سوريا  لبناء 

وتكفل حقوق جميع المكونات.

 %30 نحو  الديمقراطية  سوريا  قوات  حررت 
من إجمالي المساحة السوريّة والمحتلة من قبل 
داعش وجبهة النصرة )التي غيّرت اسمها إلى 
أكثر من 11 ألف  هيئة تحرير الشام(، مقدمةً 

شهيد وضعف هذا العدد من الجرحى.
باقي  عن  الديمقراطية  سوريا  قوات  يميز  ما 
القوى في العالم، أنها تحتضن الكرد والعرب 
والشركس  والتركمان  والشيشان  والسريان 
مجموعات  من  تتكون  أنها  ذلك  واألرمن، 

عسكرية مختلفة الدين والقومية والمذهب.

قوات سوريا الدميقراطية حالة 
فريدة يف الرصاع السوري

تالحم عدة قوى في جسم واحد )قوات سوريا 
الصراع  في  فريدة  حالة  شّكل  الديمقراطية( 
هذه  لكل  الجامعة  الهيكلية  لجهة  السوري 
االختالفات التي لطالما سعت األنظمة المتعاقبة 
حيث  طائفي،  أساس  على  بينها  لخلق صراع 
التنوع  خصوصيات  القوات  هذه  تراعي 
اإلرهاب  وتحارب  والديني،  واالثني  الجنسي 
الشعب  تستهدف  التي  االعتداءات  كل  وتجابه 

السوري.

الديمقراطية هدفاً  لذلك أصبحت قوات سوريا 
النموذج  تخشى  التي  األطراف  من  للكثير 
التعددية  على  يعتمد  الذي  الديمقراطي 
في  الشعوب  وحقوق  والمجتمعية  التاريخية 

تقرير مصيرها.

تأييد شعبي

شعبياً  تأييداً  الديمقراطية  سوريا  قوات  كسبت 
لها  يكنّون  إذ  المنطقة،  سكان  من  كبيراً 
بعد  سيما  ال  طيبة  بسمعة  وتتمتع  االحترام، 
تحريرها لمناطقهم، إذ عملت هذه القوات على 
حل الكثير من القضايا االجتماعية العالقة منذ 

عشرات السنين بين أهالي المنطقة.

املرأة يف صفوف قوات سوريا 
الدميقراطية

سوريا  قوات  صفوف  في  قيادي  دور  للمرأة 
الديمقراطية وتنظم نفسها تحت مظلة وحدات 
حماية المرأة )YPJ( التي تعد إحدى المكونات 
خليطاً  وتضم  قسد،  صفوف  ضمن  األساسية 
والعربيات،  الكرديات،  المقاتالت  من 

والسريانيات، واآلشوريات.
تنبذ  قسد  عليها  أسست  التي  الثوابت  أن  حيث 
العيش  في  المرأة  حق  وتؤكد  التطرف  عقلية 
العقلية  ضد  نفسها  عن  والدفاع  الكريم  الحر 

الذكورية المناهضة لحرية المرأة.
المرأة  حماية  وحدات  مقاتالت  أثبتت  وقد 
وقدرتهن  داعش  ضد  الحرب  في  جدارتهن 
المرتزقة  المجموعات  مقارعة  على  الكبيرة 

وغدت نموذجاً يُحتذى به في العالم.

نضال قوات سوريا الدميقراطية 
ضد مرتزقة داعش

حربها ضد  الديمقراطية  سوريا  قوات  أكملت 
من  الشعوب  لخالص  والشر  الظالم  قوى 
إذ  عليهم،  خيّم  قد  كان  الذي  واالستبداد  الظلم 
في  داعش  بمرتزقة  قوية  ضربة  قسد  ألحقت 
إطالقها  بعد   ،2015 عام  من  الثاني  تشرين 
حملة »غضب الخابور« والتي شملت تحرير 
المناطق الجنوبية من إقليم الجزيرة، في ريف 

مدينتي الحسكة وقامشلو وتل تمر وصوالً إلى 
جبل كزوان.

تحرير الهول والشدادي

سوريا  قوات  به  قامت  عسكري  إنجاز  ثاني 
»غضب  عمليات  ضمن  الديمقراطية 
في  الشدادي  ناحية  تحريرها  هو  الخابور«، 
االستراتيجية  األهمية  ذات  عام 2016  شباط 
الثاني  تشرين  في  الهول  تحرير  بعد  الكبيرة، 
الهول صلة  ناحية  كانت  إذ   ،2015 عام  من 
والرقة  شرقاً  والعراق  شنكال  بين  الوصل 
ضمن  تقع  الشدادي  ناحية  كانت  بينما  غرباً، 
مثلث العراق شرقاً، والرقة غرباً ودير الزور 
في  عسكرية  انطالق  نقطة  يجعلها  ما  جنوباً، 

اتجاهات عديدة، مما قلّص معاقل المرتزقة.

تحرير منبج وقطع رشايني 
مرتزقة داعش

في نفس العام )في عام 2016( حررت قوات 
سوريا الديمقراطية مدينة منبج، هذه المعركة 
كان لها منعطف كبير في الحرب ضد الخطر 
الرئيس  الشريان  وأوقفت  داعش،  العالمي 
بالسالح من  لمرتزقة داعش ودعمهم  المغذي 
حيث  التركي،  االحتالل  دولة  حدود  خالل 
بين  بالتشاركية  تم  أفضى تحرير منبج والذي 
المباشر  الدعم  قطع  إلى  السوريّة،  المكونات 

الذي كان يتلقاه مرتزقة داعش من تركيا.
سوريا  قوات  سقف  وتحت  السوريون  نجح 
منبج  أبناء  وتحرير  تخليص  من  الديمقراطية 
التي  الخبيثة  والدولية  اإلقليمية  السياسات  من 
كانت تلّوح في األفق في 15 آب 2016، وقطع 
أوصال مرتزقة داعش بمعقلهم األساسي الرقة 
التي تواجه اليوم خطر االحتالل من قبل دولة 
االحتالل التركي عبر تطبيق مخططات َعِجز 

وكيلها )داعش( عن تطبيقها.

تحرير الطبقة وأول عملية إنزال 
جوي لقوات سوريا الدميقراطية

الديمقراطية  سوريا  قوات  معركة  تتوقف  لم 
في مقارعة »اإلرهاب« هنا، ففي الـ 21 من 
الديمقراطية  آذار 2017، نفذت قوات سوريا 
إنزال  عملية  أول  الدولي  التحالف  من  وبدعم 
العملية  هذه  كانت  الطبقة  ريف  في  جوي 
تُسمى  ما  على  الحصار  فرض  طريق  بداية 
الطبقة  وتحرير  الرقة،  الخالفة«  »عاصمة 
أكبر  الفرات  سد  تضم  التي  الفرات(  )حسناء 

سدود سوريا.
بين  لتوسطها  أهمية  الطبقة  لمدينة  وكانت 
مدينتي حلب والرقة، كما تُعد ملتقى الطرق بين 
شمال سوريا والعمق السوري حتى العاصمة 
بتحريرها  داعش  مرتزقة  تلقى  حيث  دمشق، 
ضربة موجعة أخرى، وخسر نقطة العبور بين 
غرب وشرق الفرات وكسر خط الدفاع األول 

عن ما تسمى »عاصمة الخالفة« الرقة.

تحرير الرقة معقل مرتزقة 
داعش

غضب  عمليات  وضمن   2016 أواخر  في 
الديمقراطية  سوريا  قوات  قادت  الفرات 
أخطر  ضد  خاضتها  معركة  وأكبر  أصعب 
معقل وعاصمة مرتزقة داعش المزعومة في 
السوريين  رؤوس  ُعلِّقت  التي  الرقة  سوريا، 
وحشيتهم  على  الشاهدة  أسوارها  سياج  على 

وهمجيتهم.
إلعداد  داعش  مرتزقة  معقل  الرقة  وكانت 
في  عنيفة  هجمات  لتنفيذ  وإبرامها  الخطط 
بعض  لتذهب  العالم،  ودول  األوسط  الشرق 
التقارير وتتحدث أن قوات سوريا الديمقراطية 
ورغم خبرتها وممارستها في القتال إال أنها لن 
حررت  أنها  إال  الرقة،  معركة  حسم  تستطيع 
المدينة في 17 تشرين األول 2017 وطردت 

الرقة  تحرير  وأعلنت  منها،  داعش  مرتزقة 
ذات  في  األول  تشرين  الـ 20 من  في  رسمياً 

العام.

االحتالل الرتيك يُعيق نضال قسد 
ضد داعش

بالتزامن مع معركة الرقة كانت قوات سوريا 
الديمقراطية قد أطلقت معركة عاصفة الجزيرة 
لتحرير شرق الفرات وريف الحسكة الجنوبي، 
سير  الديمقراطية  سوريا  قوات  وأوقفت 
عملياتها 3 مرات لردع هجمات دولة االحتالل 
أنهت  حتى  واستأنفتها  المنطقة،  على  التركي 
آخر جيب لداعش في بلدة الباغوز بريف دير 
الزور الشرقي ضمن حملة دحر »اإلرهاب« 

في 23 آذار 2019.

عداء االحتالل الرتيك لقسد 
ودعمه لطفله املدلل داعش

لم تُخِف دولة االحتالل التركي عداءها لقوات 
لم  كذلك  تأسيسها،  منذ  الديمقراطية  سوريا 
يخَف على العالم الدعم والمساندة التي قدمتها 
تركيا لطفلها المدلل داعش وكيلها في الحرب 

السوريّة ضد مشروع شعوب المنطقة.
أمام  يتقهقرون  داعش  مرتزقة  كان  وقت  في 
جاءت  الديمقراطية،  سوريا  قوات  ضربات 
لهم، وهاجمت  لالنتقام  التركي  دولة االحتالل 
بغية  عفرين  في  الديمقراطية  سوريا  قوات 
ضخ  بمثابة  كانت  التي  الهجمات  احتاللها، 
الدم في قلب داعش المتوقف، ما دعا قسد إلى 

إيقاف سير عملياتها ضده.

ماذا بعد انتهاء داعش جغرافياً؟

الديمقراطية  سوريا  قوات  أعلنت  بعدما 
نعش  في  األخير  المسمار  ودقت  نصرها 
مرتزقة داعش، حّركت دولة االحتالل التركي 
من  المرة  هذه  انطلقت  والتي  داعش  خاليا 
المناطق المحتلة تركيّاً لضرب أمن واستقرار 
التفجيرات  خالل  من  سوريا  وشرق  شمال 

واالغتياالت وارتكاب عمليات القتل.

مقتل أبو بكر البغدادي

سوريا  قوات  مع  االستخباراتي  بالتعاون 
غارة  األمريكية  القوات  نفذت  الديمقراطية، 
شمال غرب سوريا على بعد 5 كم عن الحدود 
مرتزقة  زعيم  مقتل  عن  أسفرت  التركية، 
داعش أبو بكر البغدادي في المناطق السورية 
تورطها في دعم  يؤكد  تركيا مما  تحتلها  التي 
 ،2019 األول  تشرين   26 في  وذلك  داعش 

األمر الذي أثار غيظ دولة االحتالل التركي.

محاوالت االحتالل الرتيك إلثارة 
الفنت

بل  داعش  مرتزقة  دعم  عند  األمر  يتوقف  لم 
حاولت دولة االحتالل التركي زرع الفتن بين 
خبيثة؛  ومشاريع  بمخططات  والعرب  الكرد 
لضرب النسيج االجتماعي في المنطقة إال أن 

وعي أهالي المنطقة حال دون ذلك.

مهاجمة سجن الصناعة الذي 
يأوي أخطر املرتزقة

المتكرر عبر  التركي  مع فشل دولة االحتالل 
سوريا  قوات  صفوف  اختراق  في  وكالئها 
المرتزقة،  ضد  نضالها  وإعاقة  الديمقراطية 
المحتلة  المناطق  من  داعش  خاليا  انطلقت 
في 20 كانون الثاني الماضي لمهاجمة سجن 
يأوي  كان  والذي  الحسكة  مدينة  في  الصناعة 
وتهريب  عليها  للسيطرة  المرتزقة،  أخطر 

محاوالت  إلى  باإلضافة  فيها  المحتجزين 
تهريب أسرهم من مخيم الهول إلثارة الفوضى 
في المنطقة إال أنها باءت بالفشل بعد استعادة 
قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على السجن 

ضمن إطار حملة »مطرقة الشعوب«.

مقتل أبو إبراهيم القريش 
متزعم داعش الثاين

الديمقراطية  سوريا  قوات  كفاءة  ظهور  مع 
أكثر وقدرتها على إحباط أخطر المخططات، 
مع  مشتركة  عملية  األمريكية  القوت  نفذت 
قوات سوريا الديمقراطية، في 3 شباط/فبراير 
أبو  داعش  مرتزقة  متزعم  فيها  قُتِل   ،2022
وبالقرب  السورية  إدلب  في  القرشي  إبراهيم 
على  آخر  دليالً  ليكون  التركية،  القواعد  من 
لمرتزقة  التركي  االحتالل  دولة  ودعم  إيواء 
المالذ  أصبحت  المحتلة  المناطق  وأن  داعش 

اآلمن لهم.

زرع شبكات العمالء 
والجواسيس

بمحاوالت  التركي  االحتالل  دولة  تكتِف  لم 
المنطقة،  في  وتنشيطهم  داعش  إحياء مرتزقة 
سوريا  قوات  تفكيك  سياسة  إلى  لجأت  بل 
العمالء  شبكات  زرع  عبر  الديمقراطية 
عن  معلومات  إلعطاء  بينها  واالستخبارات 
الستهدافهم  البارزين  القياديين  وجود  أماكن 

بالطائرات المسيّرة.

عملية الَقسم

الديمقراطية  سوريا  قوات  أطلقت  إثرها  على 
والعمالء  الجواسيس  لمالحقة  »القسم«  عملية 
القبض  التركي، وألقت  لصالح دولة االحتالل 
على 36 جاسوساً وعميالً كانوا يتلقون األوامر 

والتعليمات من استخبارات االحتالل التركي.

الهول.. والدة داعش الجديدة

السهولة  بهذه  ينتهي  لن  داعش  مرتزقة  خطر 
طالما أن دولة االحتالل التركي تحتل مناطق 
الديمقراطية  سوريا  قوات  قضت  سوريا.  في 
أفكارهم  لكن  جغرافياً،  داعش  مرتزقة  على 
التي أصبحت أرضية  الهول  تتجذر في مخيم 
يهدد  تطرفاً  أكثر  جديدة  لوالدة  مهيأة  خصبة 
سوريا  قوات  عثور  وما  جديد،  من  العالم 
أسلحة  مخبأ  أكبر  ثاني  على  الديمقراطية 
لمرتزقة داعش بعد مخبأ الباغوز عام 2019، 
الجنوبي  بالريف  القيروان  قرية  في  وذلك 
لناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، في 
28 أيلول المنصرم إال دليل على أن خطرهم 

ال يزال قائماً.

قوات سوريا الدميقراطية تواجه 
اإلرهاب واالحتالل معاً

في ظل توجه أنظار قوات سوريا الديمقراطية 
على  وداعميها  داعش  خاليا  خطر  درء  إلى 
االحتالل  دولة  تأتي  السورية،  األراضي 
الحدودية  المناطق  باحتالل  لتهدد  التركي 

وتقصفها؛ إلشغال المقاتلين عن نضالهم.
بالتزامن مع كل ما يجري في المنطقة، تتقارب 
دمشق  حكومة  مع  التركي  االحتالل  دولة 
تطلق  والسيادة وال  الحدود  تدّعي حماية  التي 
أي  من  أراضيها  لحماية  واحدة  رصاصة 
غزو تركي؛ كل ذلك على حساب السوريين، 
التي  الديمقراطية  سوريا  قوات  تثبت  بالمقابل 
الدرع  أنها  معاً  واالحتالل  اإلرهاب  تواجه 
الحامي لسوريا والسوريين، وتنظم اآلن نفسها 
المناطق  لتحرير  الثورية  الشعب  حرب  وفق 
المحتلة التي هي قضية استراتيجية بالنسبة لها.

وكالة أنباء هاوار

والبيانات  والتنبؤات  التصريحات،  تتوالى 
عن  أخرى  تارة  والصريحة  تارة،  الخجولة 
عدم  وسط  ودمشق،  أنقرة  نظامي  تقارب 
ارتياح شعبي، واستهجان في بعض األحيان، 
ذات  إصالح  أنقرة  ومحاوالت  جهة،  من 

يسمى  ما  وبين  دمشق،  حكومة  بين  البين 
بالمعارضة، من جهة أخرى.

دولة  خلفتها  التي  والفوضى،  الخراب  رغم 
االحتالل التركي منذ بداية تدخلها في األزمة 
السورية واستغاللها، والتي كانت أهم أسباب 

امتدادها حتى الوقت الحاضر، تسعى حكومة 
لضرب  االحتالل  دولة  مع  للتقارب  دمشق 

وإفشال مشروع اإلدارة الذاتية.
مواطنون  أوضح  صلة  ذي  موضوع  في 
أنباء  لوكالة  األرمني  المكون  من  سوريون 

هاوار، أن التقارب بين حكومة دمشق، ودولة 
أمد  إطالة  الرئيس  هدفه  التركي  االحتالل 
األزمة السورية، معربين عن رفضهم القاطع 

لهذا التقارب.

التدخل الرتيك يف سوريا أطال 
أزمة البالد

إبراهيم  المواطن  شجب  اإلطار  هذا  وفي 
والقاطن  األرمني،  المكون  من  بلدي  جورج 
في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، تقارب 
التركي  االحتالل  دولة  مع  دمشق  حكومة 
وقال: »نرفض هذا التقارب بشكل قطعي وال 

نريده بتاتاً«.
التركي،  االحتالل  دولة  أن  إلى  بلدي  أشار 
وألحقت  األزمة،  تعميق  في  »ساهمت 
وارتكبت  اقتصادها  بالبالد، وضربت  الدمار 
المجازر، والقتل والنهب بحق أهلها ونشرت 

الفوضى«.
ونوه بلدي إلى أنه »ال توجد أسرة في سوريا 
منذ  بدأت  معانتنا  أكثر،  أو  وقدمت شهيداً  إال 
اإلرهابي  الفكر  ذي  التركي،  االحتالل  تدخل 
يدي  أمدَّ  »لن  وشدد  أراضينا«  في  اإلخواني 
ثرواته  ونهب  بلدي،  بتدمير  تسبب  لمن  يوماً 

وقتل أرواحاً بريئة«.

التعايش املشرتك بسالم

أما المواطنة مريانا ديلمان دولسيام، فأعربت 
بدورها عن رفضها القاطع لالحتالل التركي 
لألراضي السورية، وقالت: »ال أقبل بالتدخل 
حياتنا  دمر  لقد  بتاتاً،  سوريا  في  التركي 

ومنازلنا، حتى أنه تسبّب باستشهاد ولدي«.

وأكدت، »على أردوغان أن يدرك من نحن، 
ويد  بعضنا  مع  متضامنون  والكرد  فنحن 

واحدة«.
التركي هجرنا  التدخل  مريانا »بسبب  وبيّنت 
بين  بالسالم  ننعم  اآلن  لكننا  منازلنا،  من 
إخوتنا الكرد من جديد، ال نريد الحرب مجدداً 
إخوتنا  السالم جانب  نريد  التقارب،  عبر هذا 

الكرد«.

الكردستاني  الوطني  االتحاد  لجنة  مدير  دعا 
خالد،  شهيد  هجار  رواندوز،  قضاء  في 
الخيانة  عن  الكف  إلى  الكردية  األحزاب 
وحدة  أجل  من  النضال  وتصعيد  واالنقسام، 

الشعب الكردي وعقد المؤتمر الوطني.

وتحدث مدير لجنة االتحاد الوطني الكردستاني 
حول   Rojnews لـ  رواندوز،  قضاء  في 
الشعب  على  المنطقة  دول  وهجمات  ضغوط 

الكردي في أنحاء كردستان األربعة.
تحت  كانت  كردستان  أن  خالد،  وأوضح 

“نحن  وقال:  العصور،  جميع  في  االحتالل 
نعرف هذا االحتالل ضد الشعب الكردي على 
أنه احتالل قمعي؛ ألنه حسب القوانين الدولية 
وانتهاك  للقانون،  انتهاك  هو  اآلن  يحدث  ما 

لسيادة أراضي العراق وإقليم كردستان”.
أفاد  الوطني  المؤتمر  عقد  أهمية  وعن 
ولم  الماضي  من  يتعلموا  لم  »الكرد  هجار: 
الكرد،  بين  خيانة  هناك  كانت  لطالما  يتفقوا، 
لكن  تخريب،  عمليات  هناك  كانت  ولهذا 
الخارجية  القوة  إقصاء  اآلن  الضروري  من 
وإبعاد حزبهم عن دول  إقليم كردستان  داخل 

المنطقة. إذا تحقق ذلك، فسيكون الكرد قادرين 
على تحقيق حقوقهم، اآلن أكثر من أي وقت 
مضى، الكرد بحاجة إلى الوحدة، حققت جميع 
ولكي  الوحدة،  خالل  من  استقاللها  البلدان 

يحقق الكرد هدفهم يجب أن يبنوا وحدتهم«.
وفي الختام أضاف هجار: »القوى السياسية، 
قوات  وتدخل  شعبها  تخون  التي  واألحزاب، 
أجنبية الى كردستان، يجب أن تحاكم وتعاقب 
بأقسى العقوبات، وألن هذه القوى تفعل ذلك، 

فهم ال يؤمنون باألهداف الوطنية لشعبنا«.

مريانا ديلمان دولسيام ابراهيم جورج

زيارة إيمرالي وحدها خطوة غير كافية

األرمن: أي تقارب بين دولة االحتالل التركي
 وحكومة دمشق مرفوض

قيادي في االتحاد الوطني: هناك حاجة لتوحيد
 الكرد وعقد مؤتمر وطني

التعذيب- لمناهضة  األوروبية  اللجنة  زارت 
بأي  تدِل  لم  لكنها  إيمرالي،  سجن   CPT
تصريح حتى تمنحها تركيا اإلذن. وصرحت 
الرئيسة المشتركة في مكتب إسطنبول لحاالت 
لجنة  أن  بيلن،  إسراء  المحامية  الطوارئ، 
مناهضة التعذيب قد تدلي ببيان، ألن الظروف 

لم تتغير منذ عام 2019.
مكتب  في  المشتركة  الرئيسة  وتحدثت 
فرات  لوكالة  الطوارئ،  لحاالت  اسطنبول 
التعذيب  مناهضة  لجنة  »إن   :  ANF-لألنباء
تعتمد على مبدأ السرية، وبسبب ذلك لن تتمكن 

من الكشف عن التقرير«.
لم  الظروف  ألن  نظراً  أنه  إسراء  وتوضح 
تسمح  ال  تركيا  وأن   ،2019 عام  منذ  تتغير 
األوروبية  للجنة  يمكن  التقرير،  عن  بالكشف 

لمناهضة التعذيب أن تأخذ زمام المبادرة.
لجنة  بزيارة  يتعلق  »فيما  إسراء:  وقالت 
الواقع،  »في  إيمرالي  إلى  التعذيب  مناهضة 
لم تقم اللجنة بزيارة إيمرالي منذ فترة طويلة، 
ذكرت  وكما  اللجنة،  لوجود  مخالف  وهذا 
السجناء  فإن  السابقة،  تقاريرها  في  اللجنة 
بالعالم  االتصال  من  ممنوعون  إيمرالي  في 
من  نوع  أي  من  محرومون  وهم  الخارجي، 
الحماية القانونية، هذه النتيجة تعني أيضاً في 

األحوال كلها انتهاك لحظر التعذيب، فواجب 
من  المحرومين  األشخاص  زيارة  هو  اللجنة 
لفترة  بزيارتها  تقم  لم  اللجنة  لكن  حريتهم، 
انتهاك  الموافقة على  أيضاً  يعني  طويلة، هذا 

الحقوق«.
ضرورة  إلى  مشيرة  حديثها  تابعت  إسراء 
عبدهللا  القائد  حال  وبيان  الحقائق،  تقصي 
الزيارة  هذه  إلى  النظر  »يمكن  أوجالن:  
حيث  من  إيجابي  تطور  أنها  على  الجديدة 
اآلليات الدولية، ولكن الزيارة وحدها ال تكفي 
اللجنة  تدلي  أن  يجب  كما  المرحلة،  هذه  في 
أن  حقيقة  أيضاً  هناك  الزيارة،  بشأن  ببيان 
الحكومات  وإجابات  اللجنة،  وتقارير  نتائج 
مخفية وسرية من حيث القواعد، قد ال تسمح 
ففي  المأل،  على  تقاريرها  بنشر  للجنة  الدول 
تسمح  لم  الدولة  أن  اللجنة،  تعلن  الحالة،  هذه 
لم  إذا  ولكن  تقريرها،  عن  باإلفصاح  لها 
اللجنة،  لتوصيات  وفقاً  الوضع  الدولة  تحسن 
يمكن للجنة أن تقرر اإلدالء ببيان، لقد ذهبت 
ورأت  إيمرالي،  إلى  التعذيب  مناهضة  لجنة 
الخارج،  مع  التواصل  عدم  وضع  استمرار 
رأت  لقد  الوضع،  تحسين  موضع  من  دعونا 
اآلن  قبل،  أكثر  ُشددت  قد  العزلة  أن  اللجنة، 
يجب عليها أن تدلي ببيان دون أخذ اإلذن من 

تركيا.«

وأوضحت المحامية إسراء، أن لجنة مناهضة 
في  الزيارة  تقرير  عن  تفصح  لم  التعذيب 
لم  لكنها  بذلك،  تسمح  لم  تركيا  ألن   ،2019
»يمكن  وقالت:  اآلن.  حتى  الظروف  تغير 
للجنة األوروبية لمناهضة التعذيب أن تستخدم 
وسنرى  تقريرها،  وتنشر  الخاصة  مبادرتها 
مناهضة  لجنة  موقف  المقبلة  األشهر  في 

التعذيب«.
وأضافت إسراء بشأن رد تركيا، »ال يختلف 
رد تركيا على اللجنة عن رد السجون ووزير 
العدل، هنا يركزون على سياسة عدم التعذيب 
منظمات  تقارير  إن  برأيي،  اإلطالق،  على 
لتقول  تركيا،  رد  من  أهم  المدني،  المجتمع 
تركيا ليالً نهاراً: أنه ال يوجد تعذيب، هل هذا 

صحيح؟ ال، هذا ليس صحيحاً.
التعذيب  بارتكاب  المزاعم  من  العديد  هناك 
في السجون في تقاريرنا، وتقارير المنظمات 
هذه  ورفض  تجاهل  وإن  والعدالة،  الحقوقية 
لجنة  تقارير  وإن  تختفي،  يجعلها  ال  األشياء 
مناهضة التعذيب وتقارير المؤسسات الحقوقية 

والعدالة أكثر أهمية من رد تركيا«.
نهجاً  سيكون  أنه  بيلن:  إسراء  وذكرت 
بموجب  إيمرالي  في  العزلة  لشرح  خاطئاً 
العقوبات  فرض  »إن  وقالت:  الفني،  القانون 

أوجالن،  بالسيد  اللقاءات  تعرقل  االنضباطية 
فبسبب هذه العقوبات، منذ 27 تموز 2011 ، 
تمكن المحامون من إجراء اللقاء خمس مرات 
فقط  خالل 11 عاماً، ومنذ عام 2014 وحتى 
مرات  خمس  اللقاء  إلى  العائلة  ذهبت  اآلن، 
فقط، في السابق ، كان اللقاء مع المحامين مرة 
واحدة في األسبوع لمدة ساعة، لكن تم عرقلة 
وحتى   1999 عام  فمنذ  أيضاً،  األمر  هذا 
اآلن تم تقييد االتصال بالعالم الخارجي، فهل 
نوضح ذلك من خالل العقوبات االنضباطية؟ 

قبل التطرق إلى هذا األمر، يجب أن نتحدث 
اإلنسان  وحقوق  السجناء،  حقوق  عن 
األساسية، فمثالً مسألة منع التعذيب هو ممنوع 
بالتأكيد، وال يتم انتهاكها في ظروف مثل حالة 
لجنة  ذكرت  كما  ولكن  والحرب،  الطوارئ 
مناهضة التعذيب والمحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان، فإن هذه العزلة تعني انتهاكاً للحظر، 
خالل  من  األساسية  الحقوق  إزالة  يمكن  ال 

فرض العقوبات االنضباطية«.
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قامت المديرية العامة للبحوث العلمية الزراعية في شمال وشرق سوريا، بتحضير بذور 
السالالت، واألصناف للقمح القاسي والطري، والبقوليات الغذائية / العدس والحمص/ 
المشاهدة،  االنعزالية، وخطوط  األجيال  المختلفة من  بمراحلها  التربية  برامج  لتنفيذ 

والكفاءة اإلنتاجية والحقول االختبارية، والحقول الموسعة.

اإلجراءات والتحضيرات لتنفيذ الخطة الزراعية في 
المديرية العامة للبحوث العلمية الزراعية

اإلدارات المحلّية والبيئة في اإلدارة الذاتية، 
ُتنهي مشروع طريق معبر أم جلود بمنبج

»الفاو«: قضية تغير المناخ األهم بالعالم، وجهود مصر ملفتة

اإلرهاب نتيجة اليأس

نظام الدولة ُيعادي جميع الشعوب

تتضمن  التي  لألبحاث،  البذور  تحضير 
الدراسات في المقاومة المرضية، والحشرات، 
األصناف،  هذه  وسلوك  اإلنتاجية،  والغلة 
عن  الناجمة  المناخية  للتغيرات  والسالالت 
السنوات  في  الحراري  االحتباس  ظاهرة 
والغلة  النمو  بأطوار  يتعلق  فيما  األخيرة، 
والحشرات  المرضية  والمقاومة  اإلنتاجية، 
على  الحافظة  الزراعة  تطبيق  تأثير  ومنها: 
والكيميائية،  الفيزيائية،  التربة  خواص 
ظروف  في  اإلنتاجية،  والغلة  والخصوبة، 

مناطق االستقرار األولى.

دراسة الكفاءة لألصناف

دراسة الكفاءة لألصناف، والسالالت المبشرة 
الغلة  حيث  من  والطري  القاسي،  القمح  من 
في  والحشرات  المرضية،  المقاومة  في 
ظروف الزراعة المروية، والبعلية في مناطق 

االستقرار األولى.

دراسة الكفاءة لألصناف، والسالالت المبشرة، 
من العدس والحمص، من حيث الغلة اإلنتاجية 
والمقاومة المرضية، والحشرات، وخصوصاً 
على  واألسكوكيتا  العدس،  ذبول  مرض 

الحمص.
في  القمح  على  التكميلي  الري  تأثير  دراسة 
ندرة  ظروف  في  األولى  االستقرار  منطقة 

للهطوالت المطرية.
األخيرة،  المواسم  في  المناخية  للتقلبات  نظراً 
يُعمل على دراسة العالقة بين العوامل المناخية 

البيئية  واالجهادات  الزراعة،  ومواعيد 
الزراعية،  والدورات  العضوية،  واألسمدة 
المرضية  والمقاومة  اإلنتاجية  والغلة 

والحشرات.
ونظراً لخدمة وإعداد األرض للزراعة، والتي 
تعمل على  جيدة  تربة  بناء  تكوين  إلى  تهدف 
وبانتظام،  سريعاً  الخروج  البادرات  تشجيع 
على  بالحصول  الصغيرة  للنباتات  ويسمح 
الغذائية،  العناصر  الضرورية من  احتياجاتها 

والماء واألوكسجين.

عملية الحراثة العميقة

العلمية  للبحوث  العامة  المديرية  تعمل  لذلك 
الزراعية، على إعطاء التربة بعد نهاية موسم 
تتم عملية  ثم  السابق رية،  المحصول  زراعة 
إزالة  بهدف  المتوسطة،  أو  العميقة،  الحراثة 
التربة  في  ودفنها  السابق،  المحصول  بقايا 
التربة،  نفاذية  لتحسين  باإلضافة  تحلل  كي 

واحتفاظها بالماء.
والثالثة  األمطار،  قبل هطول  ثانية  حراثة  ثم 
قبل الزراعة، وتسويتها، ثم تقسميها إلى حقول 

لتسهيل عملية الخدمة.
التربة قبل الزراعة، بحيث يجب  أخذ عينات 
أن  يجب  كما  الحقل،  واقع  العينة  تعكس  أن 
واإلجراءات  المستخدمة،  المحاليل  تتضمن 
العناصر  جميع  كمية  قياس  على  المعتمدة 
العناصر  من  محدودة  أجزاء  أو  التربة،  في 

هذه  تكون  أن  ويجب  النبات،  بنمو  المرتبطة 
الغذائية،  العناصر  واقع  إلى  تشير  القياسات 
هل من نقص فيها أو زيادة، أو موجودة بشكل 
المرتبطة  السمادية  التوصية  إعطاء  ثم  كاف، 
الغلة،  حيث  من  اإلنتاجية  العملية  بأهداف 
وطرق  التربة  ونموذج  المحصول،  وإدارة 
العامة  المديرية  بحسب  األسمدة،  استخدام 
وشرق  لشمال  الزراعية  العلمية  للبحوث 

سوريا.
االقتصاد اجملتمعي

في  والبيئة  المحلية  اإلدارات  هيئة  أنهت 
لشمال وشرق سوريا مشروع  الذاتية  اإلدارة 
طريق معبر أم جلود التجاري في مدينة منبج، 
والذي يُعدّ من أهم المعابر التجارية بين منبج 

وجرابلس.
على  )مشرف  الحامض  إيهاب  م.  كشف 
مشروع طريق أم جلود( لموقع اإلدارة الذاتية 
طول  »يبلغ  المشروع  تفاصيل  عن  الرسمي 

الطريق 14 كم، بعرض 7 م، بسماكة طبقة 
تكلفة  بلغت  وقد  سم،   12 اإلسفلتي  المجبول 

المشروع 268 ألف دوالر أمريكي«.
وأوضح الحامض: »الطريق كان في السابق 
طريقاً زراعياً يربط بين القُرى، لكن تّم تأهيله 
م اآلليات، التي تنقل  ليُصبح طريقاً تجارياً، يُخدِّ

البضائع«.

وتابع: »عملنا في العام الماضي على تجهيزه 
وخالل  واألمسيزيرو،  والغرابيا،  بالبقايا 
الُمتضررة،  المقاطع  معالجة  تّم  الحالي  العام 

وتزفيت الطريق بشكل كامل«.
خّطة  ضمن  الطريق  تأهيل  مشروع  ويُدرج 
اإلدارة  في  والبيئة  المحليّة  اإلدارات  هيئة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ لتتفّرغ البلديات 

للعمل ضمن الُمدن واألرياف.

العام  المدير  الواعر«،  الحكيم  »عبد  قال 
األدنى  للشرق  اإلقليمي  والممثل  المساعد، 
والزراعة  األغذية  لمنظمة  إفريقيا  وشمال 
المناخية  التغيرات  إّن  »فاو«  المتحدة،  لألمم 
صارت واقعاً، وهناك جهود كبيرة وملموسة 
تبذل لمواجهة تداعياتها  دولياً وإقليمياً ومحلياً 
على قطاع الزراعة، واألمن الغذائي، والعديد 

من القطاعات األخرى.
وتابع الواعر في حديثه مع موقع »سكاي نيوز 
عربية« أّن: »من المؤكد أن تداعيات الحرب 

إمدادات  على  وتأثيرها  األوكرانية،  الروسية 
ستكون  الدول  ببعض  يتعلق  فيما  الطاقة 
مؤتمر  أجندة  على  بظاللها  وستُلقى  حاضرة 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  يعقد  الذي  المناخ، 
الرئيسية،  القضية  ولكن  الشيخ،  بشرم  المقبل 
والعربية  األفريقية،  الدول  ستحاول  التي 
تدفعها  أن  يجب  التي  الفاتورة  هي  طرحها 

الدول المسؤولة عن تغيرات المناخ«.
مجتمعة  األفريقية  الدول  مسؤولية  أن  وأكد، 
المناخ،  تغير  في  المتسببة  االنبعاثات  عن 

فإن  وبالتالي  بالمائة،  الـ4،5  تتجاوز  ال 
تضطلع  أن  يجب  الكبرى،  الصناعية  الدول 
بمسئوليتها في مساعدة الدول على التكيف مع 
التغيرات، وإصالح ما أفسدته تلك التغيرات، 
وما  والتصحر،  المياه  شح  في  تسببت  التي 
على  اقتصادية  ضغوط  من  ذلك  على  ترتب 

بعض الفئات، مثل صغار المزارعين.
على  مصر  عمل  بشدة  »ملموس  وأوضح: 
تعزيز الجهود المشتركة بين األطراف، ذات 
الدولية،  والمؤسسات  الحكومات  من  الصلة 
لدفع  الخاص  والقطاع  المدني،  والمجتمع 
العمل المناخي والتحّول من التعهدات المناخية 
حشد  ذلك  من  القلب  وفي  الفعلي،  التنفيذ  إلى 
في  األخضر  التحول  لتعزيز  الدولية  الجهود 

قارة أفريقيا والدول النامية«.

أهم قضية يف العامل... التغريات 
املناخية 

تعد  لم  المناخ  تغيرات  قضية  أن  إلى  ولفت 
بدليل  العالم،  في  قضية  أهم  وأصبحت  ترفاً، 
الشيخ  شرم  في  سيجتمعون  العالم  زعماء  أن 
قضية  ليست  المناخية،  فالتغيرات  أجلها،  من 
بيئية فقط، ولكنها قضية اقتصادية، واجتماعية 

في األساس.

إلى  المناخية  التغيرات  أدت  قائالً:  وأكمل 
جفاف بعض المناطق، مثل ما حدث في شرق 
أفريقيا وفي المغرب، وفيضانات كالتي حدثت 
كالتي شهدتها  باكستان، وحرائق غابات،  في 
حول  المناطق  من  والعديد  والجزائر،  لبنان 

العالم«.
يدركون  المصريون  »المزارعون  وتابع: 
معها  ويتعاملون  مشكلة،  هناك  أن  تماماً، 
بخبراتهم المتراكمة، فقد يكون مصطلح تغير 
ولكنهم  بهم،  يتعلق  فيما  معتاد  غير  المناخ 
األخيرة،  الخمس  السنوات  في  أنه  يعرفون 
في  واضح  تغير  وحدث  آثاره،  ظهرت 
درجات الحرارة، تسبب في التأثير مثالً على 
المحاصيل  في عدد من  اآلفات  ظهور بعض 

الزراعية«.
مؤخراً  مصر  في  ينتشر  »بدأ  واستطرد: 
مصطلح الزراعة الذكية المناخية، وهو يتعلق 
المزارع  يُجريها  التي  الجديدة،  بالمعامالت 

للتجاوب مع تداعيات التغيرات المناخية«.
ونّوه الواعر: »نسعى في الفاو باالشتراك مع 
وزارة الزراعة، ووزارة البيئة في مصر إلى 
تقديم الدعم للمزارعين من أصحاب الحيازات 
على  المناخ  تغير  آثار  لمواجهة  الصغيرة، 
البرامج  من  عدد  عبر  الزراعي،  اإلنتاج 

والمشاريع«.

مرشوع دعم قطاعات األغذية 
الزراعية

قطاعات  لدعم  مشروع  بعمل  »نقوم  وأكد: 
األغذية الزراعية في الشرق األدنى، وشمال 
المتحدة  األمم  اتفاقية  في  للمشاركة  أفريقيا 
اإلطارية، بشأن تغير المناخ COP27، الذي 
يهدف إلى دعم الدول األعضاء في المنطقة؛ 
لتعزيز القدرات، وتسهيل زيادة المشاركة في 
على  التركيز  مع  األطراف  مؤتمر  عمليات 
الدور الهام للممارسات الزراعية في الحد من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز تدابير 
التكيف لمعالجة تأثير تغير المناخ على القطاع 

الزراعي«.
الطموح  نطاق  توسيع  برنامج  »لدينا  وأكمل: 
المناخي، بشأن استخدام األراضي والزراعة 
إفريقيا،  في  دولة   12 يدعم  الذي  )سكاال(، 
على  قدراتها  لبناء  الالتينية؛  وأميركا  وآسيا 
البرنامج  ويضع  المناخي،  التغير  مع  التكيّف 
صغار المزارعين على رأس أولوياته، إن لم 
من  أكثر  ينتجون  وهؤالء  في صميمها،  يكن 
70 بالمائة من غذاء العالم، وال يتلقون سوى 
المخصص  التمويل  بالمائة من  اثنين  أقل من 

للتكيف مع المناخ«.
وكاالت

کاوە نادر قادر  

المعروفة  التركية  المخابرات  وكالة  ترتكز 
أنشطتها  األخيرة  اآلونة  METفي  باسم 
كردستان  جنوب  في  إرهابية  أعمال  بتنفيذ 
الواقعة  السليمانية،  محافظة  في  وخصوصاً 

قرب الحدود اإليرانية وجبل قنديل.
لم يتم التعامل مع هذه األعمال والجرائم على 
كردستان.  إقليم  حكومة  قبل  من  الجد  محمل 
ما  أشبه  أصبحت  حتى  الساحة  تطورت 
»الشماليين  الوطنيين  لمعاقبة  موقعاً  يكون 
إلى  سعوا  الذين  الكردستانيين  والغربيين« 
المالذ هنا، واستشهد منذ العام الماضي سبعة 
كوادر من كوادرهم من قبل MET التركي، 

بينهم أربعة في داخل مدينة السليمانية: 
اغتيل   2021 سبتمبر  أيلول/   17 1_في 
شمال  من  ناشط  وهو  سرهد«  »شكري 

كردستان داخل مدينة السليمانية.
محمد  اغتيل   2021 مايو  أيار/   19 في   _2
ناشط  وهو  دنيز  مطعم  صاحب  شلبي  زكي 
في  سياسي من شمال كردستان، وكان الجئاً 
في  وهو  سنوات  عدة  منذ  السليمانية  مدينة 

طريقه إلى منزله في داخل مدينة السليمانية.
اغتيل   ،  2022 يونيو  حزيران/   2 _3في 
دلحز  كردستان،  شمال  من  السياسي  الناشط 
گابار، في مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية.
في كالر  اغتيل  يونيو  4 _في 17 حزيران/ 
نائب  شبلي«  »فرهاد  الملقب  شبلي  حسين 

لإلدارة  التنفيذي  للمجلس  المشارك  الرئيس 
الذاتية الديمقراطية.

اغتيلت   ،2013 يوليو  تموز/   28 في   _5
خديجة هزار، والمعروفة أيضاً باسم بيريفان 

زيالن، من مناضلي كردستان الشمالية.
اغتيل   2020 أغسطس  آب/   28-6 6_في 
»ماموستا  بـ  المعروف  خورشيد«؛  »سهيل 
آزادي«  تفگهری  من  البارز  القيادي  شمال« 
/ جنوب كردستان من مدينة كفري بمحافظة 
كركوك، أمام منزله على يد عدد من العناصر 
ميت  التركي  المخابرات  لجهاز  التابعة 

»MET».
اغتيلت   ،2013 األول  تشرين   4 7_في 
أكاسار  آغان  النسائية  والناشطة  الصحافية 
بإحدى عشرة رصاصة من طراز كالشنيكوف 

أمام منزلها في حي بختياري.

وهنا يمكن أن نقول عن الذين اغتيلوا في هذه 
الفترة:

ـ جميعهم ينتمون إلى نفس التيار السياسي في 
كردستان، األمر الذي ال يدع مجاالً للشك في 

»MET».  تورط وكالة التجسس التركية
من  ويهربون  يختفون  المجرمون  هؤالء  ـ 
المالحقة القضائية الجادة التي هي في حد ذاتها 

وصمة عار على حكومة وقوانين كردستان.
بها  يرتبط  التي  األطراف  أنصار  يسأل 
السليمانية  تكن  لم  إذا  األصدقاء  أو  الضحايا 
يتم  لماذا  حمايتهم!  يستطيعون  وال  آمناً  مكاناً 

إرسالهم إلى مكان غير آمن؟

تواجه هذه القوى خيارين فقط:
ووقف  الجواسيس  هؤالء  معاقبة  يجب  ـ 

أنشطتهم الشائنة بكل الطرق. 
ـ إذا تركوا هذه المناطق لعناصرMET ، فإن 
مشاكل  ستسبب  اإليرانية  الهيمنة  مع  منافسة 
لسكان  وصداع  السليمانية  إلدارة  خطيرة 

المنطقة.
لكن دماء مقاتلي االتحاد الوطني الكردستاني، 
الذين تحملوا حروباً ال تُعد وال تحصى ودفعوا 
ثمناً باهظاً لدعمهم مناضلي أجزاء أخرى من 
اإلرهابية  األعمال  تعتبر مثل هذه  كردستان، 
بمثابة مؤامرة على حاضر الحزب ومستقبله، 

قبل أن تكون تآمراً ضد هؤالء الضحايا.

مامد سردار

تاريخ بناء الدول جاء من الدولة السومرية التي 
واإلنسانية،  الشعوب  هذا  يومنا  تعادي وحتى 
جاءت  الدول  بها  تمتاز  التي  المركزية  وهذه 
المئات  وحتى  األولى  الدولة  الحين.  ذلك  منذ 
من  بناؤها  كان  اآلن،  نراها  التي  الدول  من 
أجل الهدف ذاته، حتى ولو كان هناك فرقاً بين 
تتعرض  وعندما  أنها  إال  الدول،  تلك  أساليب 
ألي خطر تتفق فيما بينها لمحاربة ذاك الخطر 
لقد عرف  جانبا،.  األخرى  األمور  كل  وتدع 
قائد الشعوب عبد هللا أوجالن هذه الدول بشكٍل 
الطبقة  لنقارن،  نأتي  عندما  ذلك  ومع  معمق، 
بنت  مصالحها  حماية  أجل  ومن  الحاكمة 
المؤسسات التي تستطيع التحكم باألمور وهي 

نظام الدولة.
وبالنتيجة علينا أن نعلم بأن الدول تكذب على 
كل  بأن  معناه  ما  وهذا  لتهدئتهم،  مجتمعاتهم 
لتنفيذ  إنما  الشعب  أجل  من  ليس  يقولونه  ما 
أن  األساسية  مهامها  من  والدولة  أجنداتهم، 
تستخدم الشعب كالعمال والعسكريين من أجل 
تحقيق بقائهم في السلطة، هم يقولون بأن بناء 

هذه المؤسسات جاءت لتحقيق ذلك.
إن نظرنا إلى هذا األمر من هذا الجانب، معنى 
ذلك أن ما يطلبه الشعب سيفرغ من محتواه، 
يعاني  الشعب  بإن  يقول  الشارع  أن  حيث 
الدولة  تتخذ  ال  ولماذا  النواقص،  من  الكثير 
التدابير الالزمة للتخلص من هذه الصعوبات؟ 
بأمور  لكن الدولة وفي الحقيقة ال تفكر كثيراً 
بكيفية  فقط  تفكر  السلطوية  والدول  الشعب، 
تتطلب  ما  حسب  وتديرها  حكمها  تثبيت 

الستمرار حكمها، ألنها ال تفكر إال بتحقيق ما 
تهدف إليه الستمراريتها.

اآلن علينا أن ننظر إلى الدول المجاورة وما 
التركية  الدولة  فأن  يقولون،  وكما  تعيشه، 
المحتلة تعيش هذه األيام مشاكل كبيرة داخلياً 
الماليين  وهناك  االقتصاد،  في  وبخاصٍة 
أن  كما  والجوع،  الفقر  خط  تحت  يعيشون 
تركيا  يغادرون  الشباب  من  الماليين  هناك 
باتجاه الخارج، ومع ذلك فالنظام التركي غير 
عما  اإلعالم  سؤال  وعند  يجري،  بما  مهتم 
لدينا  ليس  بأنه  أردوغان  الفاشي  يرد  يجري، 

أية مشكلة.
الطبقة التي تمثلهم هؤالء قد تكون أوضاعهم 
جيدة، ولكن الشعب يبحث بين القمامة عن لقمة 
تعيش  سوريا  أن  كما  جوعه،  به  يسد  العيش 
هذا الواقع، ففي سوريا الدوالر يرتفع كل يوم 

والبنك  السوريّة،  لليرة  استقرار  عدم  وهناك 
المركزي ال يتدخل لحل هذه المعضلة، ألنها 
تمثل الطبقة التي تعيش حالة من الرفاهية، لكن 
بالرواتب  العيش  يستطيع  السوري ال  الشعب 
دمشق  حكومة  أيام،  ثالثة  لمدة  يقبضها  التي 
األوضاع  بإن  تقول  أحد  يسألها  عندما  أيضاً 

جيدة وليست هناك مشاكل.
من  الكثير  لديهما  القديمتان  الدولتان  هاتان 
حالة  يعيشان  أنهما  كما  داخلياً،  المشاكل 
فيما  كثيرة  مشاكل  ولديهما  داخلية،  حرب 
خلق  أجل  من  نهار  ليل  ويعملون  بينهم، 
ولكن  البعض،  لبعضهما  الداخلية  المشاكل 
تتنافى  النظام  حول  للخطر  يتعرضان  عندما 
القادم  الخطر  حول  ويتفقان  المشاكل،  جميع 
وكيفية التخلص منه، العداء بين هذا األنظمة 
والشعوب واألخالق واإلنسانية عداء تاريخي 
تقنيات  هناك  يكن  لم  وألن  عام،  لمئة  يمتد 

بما  القيام  يستطيعون  كانوا  اآلن،  كما  حديثة 
يحول لهم.

بات  الحديثة،  التقنيات  تطور  ومع  األيام  هذه 
جميع العالم يعلم كل ما يجري حتى في الخفاء. 
الرغم من  السوري والتركي وعلى  النظامان 
على  أعلنا  بينهما،  التي  والخالفات  المشاكل 
المأل بأن هناك العديد من االجتماعات بينهما، 
وكلنا يعلم بأن النظامين وقفا بكّلِ حزم وقمع 
لتتغير  حدث  ماذا  والسؤال  شعوبهما،  ضد 
سياستهما على حين غرة، ليجتمعا حول طاولة 

واحدة؟ 
خطراً  هناك  بأن  أحسوا  أنهم  يبدو  هنا  ومن 
أدى  ما  القمعية، وهذا  أنظمتهما  ينتظر  كبيراً 
إلى اجتماعهما حول طاولة واحدة، والنظامان 
اجتمعا  بأنهم  سيعلنان  هم  والسوري  التركي 
نعلم  نحن  الهدف؟  هو  ما  واحد،  وهدفهما 
عندما  مرة،  كل  وفي  هناك  بأن  التاريخ  عبر 
يتعلق األمر بالشعب الكردي، يجتمع األعداء 

ويخططان لمؤامرات جديدة تستهدف الكرد.
شعوب  وجميع  الكردي  الشعب  على  لذلك 
المؤامرات  وجه  في  الوقوف  المنطقة، 
وعلى  األعداء،  يُحيكها  التي  والمخططات 
األعداء الذين يخططون للقيام بمؤامرة جديدة 
بأن  يعلموا  أن  شعوبهم  وعلى  شعوبنا،  ضد 
شعوب  من  التقّرب  فصاعداً  اآلن  من  عليهم 
والوقوف  احترام،  بكل  وجيرانهم  المنطقة 
في وجه المخططات التي تستهدف الشعوب، 
األنظمة  وبين  بينهم  الوصل  صلة  وقطع 
اآلن  نفسه  يراجع  أن  الجميع  وعلى  الفاشية، 

قبل فوات األوان.

في ماهيّة 
الشرق 
والغرب 

)5(

بالطغاة  اإلطاحة  أّن  التجارب  أثبتت  لقد 
خصوصاً  الدميقراطية،  إلى  ُحكماً  تؤدّي  ال 
التي  اجملتمعّية  املؤسسات  غياب  ظّل  في 
عمليًة  الَدَمقرطة  من  جتعل  أن  شأنها  من 
مستدامة، وبفعل التدّخالت اخلارجية، تكون 
مآالت هذه االنتفاضات إّما حرباً أهلية - كما 
هو احلال في سوريا والعراق وليبيا واليمن... 
سبقه،  من  يشبه  ديكتاتورياً  نظاماً  أو   -
بالوكالة  احلرب  وما  مصر،  شأن  هو  كما 
إاّل نتاج هذه الفوضى  التي جتري في سوريا 
طائفية  حرب  إلى  أدّت  التي  العارمة، 

مباشرة بني الدول.

املسموعة  غير  نيتشه  نداءات  كانت  لقد 
اإلنسانّية  من  احلداثوّي  اإلنسان  جترّد  حول 
البشريّة،  بحياة  ستودي  التي  هي  واألخالق 
بتاريخ  ومسيرته  اإلنسان  قرأ  الذي  نيتشه 
مستقيم وحلزونّي وبذكاء حتليلّي وعاطفّي 
من  احلقيقة  إلى  يومئ  أن  استطاع  معاً، 
العلم،  )الفلسفة،  الرباعّية  النظر  وجهة 
إليه  افتقر  ما  وهذا  الدين(  امليتافيزيقا، 
الوضعيني،  العلميني  االجتماع  علماء 
واستطاع أن يصرخ صرخته املدويّة القائلة: 
)لقد مات اإلله ونحن نريد أن يحيا اإلنسان 
األعلى؛  باإلنسان  قصده  يكون  قد  األعلى( 
النخبة، العرق، الطراز، األوليغارشّية... وهو 
تقّلده  الذي  األعلى  األرستقراطّي  الوجود 
الطبقة الوسطى التي ترى الكمال في هذا 
األمنوذج األعلى، فيكدُّ باحثاً عن اجملد األكيلّي 
مستنزفاً كّل طاقاته للوصول إلى ناطحات 
األعلى،  اإلنسان  إلى  والوصول  السحاب، 
وكّل فرد يتسّلق ظهر اآلخر ليصل إلى ذاك 
أحد  يتسّلق  أن  ويرتضي  األعلى  اإلنسان 
الفرديّة  املصلحة  تقتضي  كانت  إن  كتفه، 
مخيلته  حسب  النهاية  في  ليصل  ذلك، 

إلى اجملد الالنهائّي. 

يبحث  النهاية  في  جلجامش  هو  فرد  وكّل 
تفسيره  هو  بتصّوري  هذا  اخللود،  نبتة  عن 
الكثيرين  مع  تتناقض  وقد  األعلى  لإلنسان 
ممّن ادّعوا أنّهم فهموا معنى اإلنسان األعلى 
أّن  صّوروا  لكنّهم  نيتشه،  يقصده  الذي 
اإلنسان األعلى هو اخلالص من هذه املعمعة 
مبعنى  األعلى  لإلنسان  آخر  تفسير  هو 

اخملّلص.

لقد استطاع أن يصف احلداثوّي أنّه )احليوان 
وينتقد  احليوانات(  سائر  بني  مرضاً  األكثر 
التمثيل باألخالق لدى الفرد احلداثوّي )حتّبون 
متى  لكن  لطفلها؛  أّم  محّبة  فضيلتكم 
هو  حّبها؟(  على  أجراً  تبتغي  بأم  سمعتم 
سعداء  أفراداً  أنتج  الذي  األجرّي  النظام 
الرأسمالّي  البيروقراطّي  النظام  هذا  في 
وهذا  العمل،  عن  عاطلني  عبيداً  وأفراداً 
في  قال  كما  جديداً  صنماً  غدا  الرأسمالّي 
ذلك  شيء  كل  )سيمنحكم  السياق:  هذا 
الصنم اجلديد إن أنتم عبدمتوه: هكذا يبتاع 
الفخورة.(  أعينكم  ونظرة  بريق فضيلتكم 
إنسانيته كما  عن  مبتعداً  الفرد  هذا  وصار 
اآلن  وإلى  يوم  ذات  قردة  بقوله: )كنتم  عّبر 
قرد(  أي  من  قردية  أكثر  اإلنسان  يزال  ما 
تريده  الذي  اإلنسان  هو  املسخ  القرد  ذاك 
أولئك  جيداً  )أعرفهم  الرأسمالّية؛  احلداثة 
الناس  يؤمن  أن  يريدون  باآللهة،  الشبيهون 
بهم، وأن يكون الشك خطيئة، وفي احلقيقة 
هم ال يؤمنون ال بالعوالم املاورائية وال بشيء 
جسدهم  وحتى  باجلسد،  إميانهم  من  أكثر 
لو  وبودهم  إليهم،  بالنسبة  مريض  شيء 
إلى  استمعوا  لذا  جلدتهم..  من  يخرجون 

اجلسد املعافى يا أخوتي(.

هذه الطريقة التي عرضتها في البحث عن 
احللول النيتشويّة ستفيدنا كثيراً في قراءة 
تستحوذ  أن  تريد  التي  الرأسمالّية  احلداثة 
على  تسيطر  أن  وتريد  شيء،  كّل  على 
حمورابي.  نفسه  يصّور  كان  كما  الزمكان 
أن  تريد  ال  الزمكانّية  الرأسمالّية  فاحلداثة 
وجه  وعلى  العالم،  في  فراغ  هناك  يكون 
اخلصوص الشرق األوسط، تريد أن تزرع هذا 
املسخ احلداثوّي الفردّي في الشرق األوسط 
بوتقة  في  تتموضع  مازالت  ولكنّها  أيضاً، 
هذه  تلفظ  التي  أوسطّية  الشرق  الثورة 
في  تباعاً  تتساقط  التي  اجلاهزة،  الوصفة 

الغرب أيضاً. 

ومضات
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