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احتفى محرك البحث غوغل بالشاعرة 
اإلماراتية »عوشة السويدي« املُلقبة بـ 

»فتاة العرب«.
السويدي«  »عوشة  الشاعرة  ألّفت 
مختلف  في  القصائد  من  العديد 
والنقد  كالغزل  الشعر  مجاالت 
واإلسالميات،  واملدح  االجتماعي 

وجالست كبار الشعراء.

يوم  »غوغل«،  البحث  محرك  يحتفي 
الثاني/نوفمبر،  تشرين   28 االثنني 
السويدي  اإلماراتية عوشة  بالشاعرة 
امللقبة بـ »فتاة العرب«، حيث مت وضع 
الصفحة  على  متثلها  تعبيرية  صورة 

الرئيسية للبحث.

»فتاة  بـ  امللقبة  اإلماراتية  الشاعرة 

العرب«، تُدعى عوشة بنت خليفة بن 
الشيخ أحمد بن خليفة السويدي، من 
مواليد العاصمة أبو ظبي عام 1920. 
عاشت معظم حياتها في إمارة العني، 
بينما عاشت 15 عاماً من عمرها في 
قطر، ثم عادت للعني مرةً أخرى وبعد 
ذلك انتقلت للعيش في دبي في أواخر 

ثمانينيات القرن املاضي.

نظمت 100قصيدة موزونة

في  وهي  الشعر  كتابة  في  بدأت 
100 قصيدة  ونظمت  12 عاماً،  عمر 
سن  وفي  تقريباً،  شهر  خالل  موزونة 
اعتراف  اكتسبت  عشرة،  اخلامسة 

القوية.  الشعرية  بقصائدها  بالدها 
وأدى جناحها في نوع أدبي يهيمن عليه 
الذكور إلى فتح الباب أمام اجليل القادم 
عوشة  تعتبر  حيث  الشاعرات،  من 
السويدي من روّاد الشعر النبطي في 

اإلمارات واملنطقة العربية.

من  العديد  في  قصائدها  ونشرت 
الصحف واجملالت، ولها دواوين مسموعة 
مت جمعها في ديوان »فتاة العرب« عام 
1990. اعتزلت عوشة الشعر في أواخر 
في   2018 في  وتوفيت  التسعينيات، 

دبي عن عمر يناهز 98 عاماً.

 ،2011 عام  من  اليوم  هذا  مثل  وفي 
األدب  في  بإسهاماتها  االعتراف  مت 
اجملتمع  أنشأ  كما  مرموق،  حدث  في 

للشاعرات  سنوية  جائزة  الشعري 
السويدي«.  »عوشة  باسم  اإلماراتيات 
ومت تكرميها بقسم خاص من متحف 

املرأة في دبي.

وكالة أنباء املرأة

مع تغّير املناخ العاملي، ميكن أن يكون 
املفتاح إلطعام العالم اآلن، مختبئاً في 
مجموعة متحفية عمرها 300 سنة. 
العلماء  تلك اجملموعة هي آمال  وتُعدّ 
ألف   12 متشيط  في  شرعوا  الذين 
عّينة من القمح وأصنافه املتواجدة في 
محفوظات متحف التاريخ الطبيعي، 

حسب »بي بي سي«.

وميكن للعّينات الواعدة التي متلك إجراء 
محاولة  بها  اخلاص  اجلينوم  تسلسل 
لتحديد األسرار الوراثية ألنواع القمح 
املناخي،  التغير  ويضع  صالبة.  األكثر 
احملصول حتت الضغوط املتزايدة.واآلفات النباتية، واألمراض األخرى هذا 

ويذكر أن أصناف القمح القدمية تُخزّن 

املقوى  الورق  ملفات  من  مئات  في 
في خزائن  بعناية  املصفوفة  القدمية، 

املتحف. ويحتوي كل واحد منها على 
احلبوب  من  آذان  أو  سيقان  أو  أوراق 
الثالثة معاً، منذ  على  وأحياناً  اجلافة، 
قرون مضت، ووضعت عليها امللصقات 
يدوي  بخط  منها  والعديد  بعناية، 
جميل على صفائح نحاسية، تفصل 
بالضبط مكان وزمان العثور عليها. مما 

يوفر معلومات مفيدة للغاية.

»الريسا ويلتون«، وهي عضو من  تقول 
من  للتمكن  األرشيف  رقمنة  فريق 
الوصول إليه عبر اإلنترنت: »إن اجملموعة 
متتدّ إلى القرن الـ 18، مبا في ذلك العينة 
للقبطان  رحلة  أول  في  جمعت  التي 

وتُعّد  أستراليا«.  إلى  كوك  جيمس 
عينة القبطان جيمس كوك عبارة عن 
وشبيهاً  رقيقاً  بري. ويبدو  نبات قمح 
عن  متاماً  مختلف  وهو  بالعشب، 
اليوم،  احلقول  في  تزرع  التي  األصناف 
يهتم  التي  االختالفات هي  لكن هذه 

بها الفريق.

تعود  عّينات  »لدينا  ويلتون:  وتضيف 
الزراعية  التقنيات  إدخال  قبل  ما  إلى 
زراعة  كيفية  عن  تخبرنا  إذ  اخملتلفة، 
القمح برياً، أو قبل أشياء حديثة مثل 

األسمدة الصناعية«.

وكاالت

محرك البحث غوغل َيحتفي بـ »فتاة العرب«

قمح من قرون قد ُيطِعم كوكب األرض

بعدسة: دارين سلي-أطفال مخيم روج

ثالث مدن سويدية 
تحتفل بالذكرى 27 
لتأسيس حزب العمال 

الكردستاني

سيدات عامودا 
يقِلبَن الطاولة على 

سيدات الهالل...10

ثنائية المرأة والرجل والحياة النّدية كوباني... قصٌف تركي يمنع 
األهالي الوصوَل إلى محاصيلهم 

وحراثة أراضيهم

نساء قامشلو: المقاومة 
خيارنا ... والنصر عنواننا..2

وحدة أبناء الطبقة في وجه المؤامرة التركية 
المتناغمة مع األهداف األمريكية الروسية

مت االحتفال بالذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس 
مدينة  في  الكردستاني  العمال  حزب 
ستوكهولم وغوتبورغ وبورالنغ في شمالي 
الدميقراطي  اجملتمع  مركز  برعاية  البالد، 
 (NCDK-( اسكندنافية،  في  الكردي  

Skandînav في ستوكهولم... 4

مع تسارع التطورات وتبادل األفكار بني األفراد من كال اجلنسني وبروز 
الصراع الفكري ورسالته من قبل التيارات التي تتبنى مصطلحات 
احلرية وحرية املرأة والصراع اإلقصائي من كال اجلنسني ولكي ال نقع 
في فخ حرب دونكي شودية )الالطائلة منها وفيها)، ارتأيت أن أكتب 
وأشارك القراءة مبنطق علمي يفرض معادلة هامة، للوصول إلى أي 
نتيجة صحيحة يتطلب إجراء التحليل أو التشريح الصائب للمادة 
أو احلالة املوجودة حتت أنظارنا، مبا يخص املرأة والرجل، علينا معرفة 
احلالة النفسية والبيولوجية لكليهما، لذا املطلوب منا في البداية 

طرح بعض األسئلة كمدخل ملقالنا:.. 6

على الرغم من حلول موعد حصادها، إال أن علي لم يستطع أن 
يحصد موسم الذرة في أرضه، في ظل تصاعد وتيرة القصف على 

ريفي كوباني الشرقي والغربي... 7

في االعتداءات التركية األخيرة 
على مختلف المناطق السورية، 
وقصفها مواقع لجيش حكومة 
دمشق، وسقوط عشرات القتلى 
منه، وتصريحات الحكومة، التي 
بالوقت  الرد  بحق  احتفظت 
ذلك كله  يتضح من  المناسب، 
أن تركيا حصلت على موافقة 
األخير،  عدوانها  في  روسية 
بالرغم من وجود اتفاقية لوقف 
إطالق النار، التي بموجبها يتم 
نشر جيش حكومة دمشق على 
الحدودي، حيث كانت  الشريط 
روسيا طرفا في االتفاقية تلك.

التنديدات  بأن   وأكدوا  املنطقة،  على  كبير  املؤامرة  حجم  بأن  الطبقة  أبناء  أوضح 
و«التحفظات« الدولية خجولة ال ترقى ملستوى اإلجرام التركي، مشددين إلى أن املقاومة 

ستستمر في وجه املؤامرة... 5

هل أعطت روسيا الضوء األخضر لتركيا بضرب جيش حكومة دمشق؟
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أمر شائع  الوقت  بالتعب طوال  الشعور 
هذا  في  الشمس  ضوء  قلة  ومع  جداً، 
الوقت من العام ميكن أن يكون هذا التعب 
هرمون  أجسامنا  تفرز  إذ  وضوحاً،  أكثر 
الظالم،  يحل  عندما  »امليالتونني«  النوم 
من  مبزيد  نشعر  أن  الطبيعي  من  لذلك 

اخلمول في أشهر الشتاء.

حلسن احلظ، فإن النظام الغذائي ميكن أن 
يساعد في محاربة هذا اخلمول من خالل 

ما يأتي:

1ـ احلديد:

ـ يعد فقر الدم الناجم عن نقص احلديد 
جانب  إلى  غالباً  لإلرهاق،  شائعاً  سبباً 

الصداع.

ـ إذا كنت تعاني من هذه األعراض، فيجدر 
إلى  دم، ألنك قد حتتاج  إجراء فحص  بك 

مكمالت.

األكثر  احلاالت  تصحيح  ميكن  لكن  ـ 

اعتداالً، عن طريق تناول املزيد من األطعمة 
الغنية باحلديد، مثل اخلضراوات ذات األوراق 
واحلبوب  اللفت،  مثل  الداكنة  اخلضراء 
واخلبز املدعم، واللحوم احلمراء، والفواكه 
والزبيب)،  واخلوخ  )املشمش  اجملففة 
والبقوليات )الفاصوليا والبازالء والعدس).

بفيتامني  الغنية  األطعمة  إضافة  ـ 
التوت  مثل  الغذائي،  نظامك  إلى  سي 
والطماطم والفلفل والفاكهة احلمضية، 

يساعد جسمك على امتصاص املزيد من 
احلديد.

2ـ املغنيسيوم:

ميكن أن يؤدي نقص املكسرات واخلضروات 
في النظام الغذائي إلى نقص املغنيسيوم، 
وضعف  باإلرهاق،  الشعور  يزيد  الذي 

العضالت وتشنجاتها.

هناك الكثير من األطعمة اللذيذة املليئة 
باملغنيسيوم، مثل احلبوب الكاملة )األرز 

واخلضروات  والشوفان)،  والقمح  البني 
واألفوكادو،  والبذور،  واملكسرات،  الورقية، 

واملوز، والشوكوالتة الداكنة.

فيروس  اكتشاف  مت  إنه  علماء  قال 
جنوبي  خفافيش  في  بكورونا،  شبيه 
من  »واحد  أنه  موضحني  الصني، 
خمسة فيروسات من احملتمل أن تنتقل 

إلى البشر من اخلفافيش«.

باسم  املعروف  الفيروس،  ويرتبط 
بفيروس  وثيقاً  ارتباطاً   ،»BtSY2«

»SARS-CoV-2«، املسبب لكوفيد.
خمسة  من  »واحد  إنه  علماء  وقال 
في  وجدت  للقلق«  مثيرة  فيروسات 
خفافيش بجميع أنحاء مقاطعة يونان 

تكون  أن  احملتمل  من  التي  الصينية، 
مسببة لألمراض لإلنسان أو للماشية.

الفريق  وقال  دراسًة،  الباحثون  وأجرى 
أنواع   5 »حددنا  البحثية:  الورقة  في 
فيروسية من احملتمل أن تكون مسببة 
لألمراض لإلنسان أو املاشية، مبا في ذلك 
بسارس،  شبيه  جديد  كورونا  فيروس 
SARS- واملرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل من

.»SARS-CoV 50 2 و-CoV
وجمع العلماء عّينات من 149 خفاشاً 
مقاطعات  ست  في  نوعاً   15 ميثلون 

استخراج  ومت  ليونان،  تابعة  مدن،  أو 
في  )املوجود  الريبي  النووي  احلمض 
اخلاليا احلية) وتسلسله بشكٍل فردي 

لكل خفاش على حدة.

ومما أثار القلق، أن العلماء الحظوا ارتفاع 
معدل انتشار فيروسات متعددة لدى 

اخلفاش الواحد، في وقٍت واحد.

وميكن أن يؤدي ذلك إلى »قيام الفيروسات 
شفرتها  من  أجزاء  بتبادل  املوجودة 
اجلينية - وهي عملية تُعرف باسم إعادة 
التركيب - لتشكيل مسببات أمراض 

جديدة.

الرسالة  »إن  الباحثني:  أحد  وأوضح 
)من  أخذها  ميكن  التي  الرئيسية 
اخلفافيش  أن  هي  الدراسة)،  هذه 
من  كبيراً  عدداً  تأوي  أن  الفردية ميكن 
الفيروسات اخملتلفة، وفي بعض األحيان 

تستضيفها بنفس الوقت.

املشتركة،  العدوى  هذه  »مثل  وتابع: 
خاصًة مع الفيروسات ذات الصلة مثل 
فرصة  الفيروس  متنح  كورونا،  فيروس 
املعلومات  من  مهمة  أجزاء  ملبادلة 

إلى  احلال  بطبيعة  يؤدي  مما  اجلينية، 
ظهور متغيرات جديدة«.

ناشئة  أمريكية  شركة  كشفت 
تدعى “كوايس إنيرجي”، أن االستفادة 
األرضية  احلرارية  الطاقة  إمدادات  من 
عن طريق التنقيب ملسافة 12.4 ميالً 
احتياجات  تلبية  من  أكثر  األرض  في 

البشرية من الطاقة.

املؤسس  الشريك  هودي،  مات  وقال، 
هذه  إن  الشركة،  في  املشروع  ومدير 
أن  ميكن  األرض  حتت  املوجودة  احلرارة 

النظيفة  الطاقة  من  يكفي  ما  توفر 
العاملي  الطلب  لتلبية  واملتجددة 
عن  بعيدًا  االنتقال  في  واملساعدة 

الوقود األحفوري.

محتوى  إجمالي  أن  هودي،  وأضاف 
الطاقة احلرارية اخملزنة حتت األرض يتجاوز 
طلبنا السنوي على الطاقة، موضحاً 
أنه يتم حالياً تطوير أداء منصة احلفر 
ألميال  األرضية  احلرارة  إلى  للوصول 

أسفل سطح األرض.

حفر  منصة  الشركة  وستستخدم 
خاصة لتبخير الصخور لالستفادة من 

الطاقة احلرارية األرضية.

وتهدف الشركة الناشئة إلى احلصول 
على أول منصة حفر مباشرة بحلول 
عام 2024، والتي ستنفذ أول آبار تنتج 
ما يصل إلى 100 ميغاواط من الطاقة 

احلرارية األرضية بحلول عام 2026.

متثلت فوائد الفراولة احملتملة في ما يأتي:

1ـ زيادة قوة اجلهاز املناعي: حتتوي الفراولة 
وهذا  ج،  فيتامني  من  جيدة  نسبة  على 
الفيتامني قادر على تعزيز وتقوية صحة 
اجلهاز املناعي، كما أنه يعمل على جعل 
بشكٍل  احلديد  ميتص  الهضمي  اجلهاز 
أفضل، وهذا يحد من اإلصابة بفقر الدم 

الناجت من نقص احلديد.

2ـ دعم عمل اجلهاز الهضمي: الفوسفور 
املتواجد في الفراولة يُساهم في حتسني 
اجلسم  ميد  أنه  كما  الهضم،  عملية 

بالطاقة.

اإلصابة  من  احلد  في  املساهمة  3ـ 
بالسرطان: الفراولة غنية باملواد املضادة 
لألكسدة التي حُتارب اجلذور احلرة، ومن هذا 
املنطلق قد يكون للفراولة دور في احلد من 

اإلصابة مبرض السرطان.

الدم:  في  السكر  مستويات  تنظيم  4ـ 
تُساهم  قد  أنها  الفراولة  فوائد  أبرز  من 
في  السكر  مستويات  تنظيم  في 
اجلسم، وذلك يعود بسبب احتوائها على 
احلد  في  تُساهم  التي  الغذائية  األلياف 

من الشعور باجلوع، وبتالي تناول كميات 
طعام أقل، وهذا ما يُساهم في تنظيم 

السكر في الدم.

5ـ تعزيز صحة القلب واألوعية الدموية: 
إحدى فوائد الفراولة تعزيز وحتسني صحة 
هذه  وتعزى  عموًما،  والشرايني  القلب 

الفائدة احملتملة إلى احتواء الفراولة على 
كل مما يأتي:

خفض  على  تساعد  قد  التي  األلياف  ـ 
في  السيئ  الكولسترول  مستويات 

اجلسم.

ـ البوتاسيوم، إذ يُعزز البوتاسيوم صحة 

األوعية الدموية، ومينع ارتفاع ضغط الدم، 
وهذا يؤدي إلى تعزيز صحة القلب.

ـ نسب معتدلة من حمض الفوليك الذي 
يُساعد على حتسني صحة القلب.

ـ مضادات األكسدة، مثل: األنثوسيانني، 
ومضادات االلتهاب، مثل: الفالفونويدات، 
والتي جميعها تساعد على خفض فرص 

اإلصابة بأمراض القلب.

تُعّد  الوزن:  خفض  في  املساهمة  6ـ 
الفراولة جيدة للحميات التي تختص في 
خفض الوزن، وذلك يعود للسببني اآلتيني:

الغذائية  األلياف  على  الفراولة  احتواء  ـ 
ذُكر  وهذا  باجلوع  الشعور  من  حتد  التي 

سابًقا.

السعرات  من  القليل  الفراولة  امتالك  ـ 
احلرارية، إذ إن كل 100 غرام من الفراولة 
الطازجة يحتوي على 32 سعرة حرارية 

فقط.

العناصر  من  بالعديد  اجلسم  امداد  7ـ 
الغذائية: الفراولة مصدر جيد لفيتامني 
الفوليك،  وحمض  واملنغنيز،  ك، 

ب،  اجملموعة  وفيتامينات  والبوتاسيوم، 
والنحاس، واملغنيسيوم، واألوميغا 3، وهذه 

عناصر جميعها هامة لصحة اجلسم.

أضرار الفراولة

قد  أنها  إال  الفراولة  فوائد  من  بالرغم 
للبعض،  احملتملة  األضرار  بعض  تُسبب 

ومن أبرز هذه األضرار اآلتي:

لألشخاص  بالنسبة  احلساسية:  1ـ 
تُسبب  أن  للفراولة  فُيمكن  احلساسني 

احلساسية الشديدة لهم.

2ـ إبطاء تخثر الدم: تناول كميات كبيرة 
من الفراولة قد يؤدي إلى إبطاء تخثر الدم 
قدرة  بسبب  وهذا  باجلروح،  اإلصابة  عند 

الفراولة على زيادة سيولة الدم.

3ـ اضطرابات في اجلهاز الهضمي: مُيكن 
أن تُسبب الفراولة املغص املعوي للبعض، 
الرئيس  السبب  تكون  قد  أنها  كما 
تناول  حال  في  يحدث  وهذا  لإلسهال، 

كميات كبيرة جدًا منها.

طرق طبيعية لمحاربة »التعب واإلعياء«

اكتشاف فيروس »يشبه كورونا« في خفافيش بالصين

ية النظيفة من أعماق األرض تقنية جديدة ستوفر الطاقة الحرار

فوائد وأضرار الفراولة

منذ بداية ثورة روج آفا في شمال وشرق 
سوريا، واالحتالل التركي ينتهك العهود، 
بحماية  املتعلقة  الدولية  واملواثيق 
والدول  الدائرة،  الصراعات  في  املدنيني 
الراعية للسالم في تلك املناطق تغض 
طرفها جراء ما يحدث، فحدثت مجازر 
ضحيتها  كان  جمة،  قتل  وحوادث 

السكان اآلمنني. 

تكثف  التركي  االحتالل  دولة  تزال  وال 
سوريا،  وشرق  شمال  على  هجماتها 
بحق  واالضطهاد  الظلم،  أنواع  ومتارس 
الشعوب، التي تريد العيش بأمان، بعد 
ونظام  حر،  مجتمع  قواعد  أرست  ما 

دميقراطي تسوده العدالة االجتماعية.

باملقابل كانت هناك ردود فعل شعبية 
رافضة لهذه الهجمات املستمرة على 
قامشلو  نساء  أكدت  حيث  املنطقة، 
للتصدي  املنطقة  أهالي  جاهزية 
لهجمات االحتالل، والوقوف إلى جانب 
مطالبات  الدميقراطية،  سوريا  قوات 

بوقف هجمات االحتالل التركي.

املقاومة خيارنا

لصحيفتنا  كان  اخلصوص،  هذا  وفي 
اجلاسم«،  »فاطمة  املواطنة  مع  لقاء 
التي قالت: »نقف فخورين، ومتضامنني 
مع مقاومة املقاتلني، وبطوالتهم بوجه 
احملتل التركي، وما قدموا من تضحيات 
عظيمة، ولن نسمح لالحتالل بتطبيق 
مشروعه العثماني على مناطقنا احملررة 

بدماء أبنائنا«.

وأشارت فاطمة: »كسرنا أوهام النظام 
من  داعش  إنعاش  إعادة  في  التركي 
جديد  بعدوان  جديد  من  ويعود  جديد، 
الشاملة  والهجمات  الطائرات  عبر 
آفا وأرضها، ألنه  مستبيًحا سماء روج 
على يقني أنه غير قادر على مواجهتنا«.

وعن الهجمات األخيرة، التي تشهدها 
املنطقة قالت فاطمة: »تعرضت مناطق 
عديدة في شمال وشرق سوريا لقصف 
وحشي همجي ممنهج من قبل طائرات 
الشهباء  من  كل  في  تركية،  حربية 
هزمت  التي  كوباني  ومدينة  وديرك، 
مرتزقة داعش، وحتررت بفضل دماء آالف 
أبنائها األبطال، فخلفت الطائرات  من 
احلربية وراءها أبشع اجملازر بحق اإلنسانية، 
وكأن تركيا تريد إعادة إباداتها اجلماعية 

بحق الشعوب«.

املقاومة  قيمة  على  فاطمة  وشددت 
رووا  الذين  الشهداء  نضال  وعلى 
بدمائهم األرض: »لن نسمح لالحتالل أن 
يكسر إرادة الشعوب، وإنهاء مقاومتنا 
أرواح  تذهب  فلم  صامدون،  فنحن 
أطفالنا وشهدائنا سدى، بل ستمجد 
األجيال  لتقرأها  التاريخ  سطور  في 
التضحية  منها  ويتعلموا  القادمة، 
وحب الوطن، فهم من قدموا دماءهم، 
وأرواحهم من أجل عزة الوطن، وكرامته 
في مواجهة مرتزقة داعش، وسيضيفون 

  . انتصاراً جديداً ضد االحتالل التركي«

تستر اجملتمع الدولي على 
االنتهاكات

»هيفني حسن:  قالت  ذاته  السياق  في 
التركي  اآلونة األخيرة كثف احملتل  »في 

مروراً  الشهباء  مقاطعة  من  هجماته 
مبنبج، عني عيسى، تل متر، وصوالً لديرك، 
ومخمور، وشنكال، وذلك عبر الطائرات 
في  األبرياء،  تستهدف  التي  التركية، 

انتقام معلن خلسارتها املتكررة«.

الدولي  اجملتمع  »تستر  هيفني:  وتابعت 
عبر  التركية،  االنتهاكات  هذه  على 
ومرتزقته  أردوغان،  جرائم  عن  تغاضيه 
لهذه  إذنا  ألردوغان  ذلك  أعطى  داعش، 
االنتهاكات، التي يقوم بها بحق املدنيني، 
أراضي  على  املشروع  غير  وهجومه 
روج آفا، وكذلك صمت اجملتمع الدولي، 
والقوى الضامنة كل ذلك يتطلب حالً 

لألزمة السورية، ووقف نزيف الدماء«.

خطا  على  السير  على  هيفني  أكدت 
دامت  ما  قريب  النصر  وأن  الشهداء، 
شعوب املنطقة تتسلح بالعزمية: »نحن 
أمهات الشهداء نعاهد الشهداء، وقوات 
الكريال أننا سنستمر على هذا الطريق، 
ولن نتراجع عن نهج القائد أوجالن حتى 

آخر قطرة دم في أجسادنا«. 

يظلون  الكرد  بأن  هيفني  واختتمت 
السور احلصني أمام مخططات أردوغان، 
ويؤكدون فشله في التخلص من الكرد: 

»ونحن من ينتصر في نهاية الطريق«.

اعتداء صارخ على األراضي اآلمنة

»ليلى  ستار  مؤمتر  إدارية  أدانت  كما 
الهمجية:  التركية  الهجمات  كلش 
عام  بداية  منذ  التركي  االحتالل  »إن 
2011 يرسل مرتزقته للتدخل العلني، 
وغير العلني في األزمة السورية، حيث 
في  لتصب  األزمة،  خيوط  تتشابك 
وسياساته  التركي،  االحتالل  صالح 
االستعمارية، محتال العديد من املناطق، 
السورية  األراضي  في  غاياته  لتحقيق 

على حساب اإلنسانية والعدالة«.

التركي،  االحتالل  أهداف  ليلى:  وبّينت 
وهجماته التعسفية على املنطقة: »إن 
هدف الدولة التركية احملتلة الفاشية هو 
مهاجمة، واستهداف الناس بالطائرات 
إخالء  بهدف  لترهيبهم  املسيرة، 
واستقرارها  أمنها،  وتدمير  املنطقة، 

إحياءً لسلطة الدولة العثمانية.«

أهالي شمال وشرق سوريا  ليلى  دعت 
إلى التمسك بأراضيهم، والتجمع حول 
قوات سوريا الدميقراطية، مؤكدة أن: »ما 
وتدمير،  وضرب،  هجمات  من  اآلن  يتم 
لألبرياء في شمال وشرق سوريا،  وقتل 
هو اعتداء صارخ على األراضي السورية 
عامة، وانتهاك للقوانني الدولية، وبالتالي 
سكوت حكومة دمشق، والدول األخرى، 
هو دليل على التواطؤ مع هذا النظام 
التركي الغاشم ضد شعوب املنطقة«.

بالهجمات  بالتنديد  ليلى  واختتمت 
مؤكدة على السير على خطا الشهداء 

طريق  على  ماضون  »إننا  بالقول: 
حتى  مقاومتنا  وسنواصل  الشهداء، 
تتحقق أهدافنا، هذا الهجوم لن يثنينا 
عن مواصلة العمل، والكفاح لتحقيق 

حياة كرمية«.

جرائم االحتالل لن تثني عشاق 
احلرية عن النضال

وفي السياق ذاته حدثتنا »صاحلة بهجة 
واملقاومة  احلرية،  شهداء  عن  كلش« 
التي سطروها في ساحات  التاريخية، 
من  اآلالف  »قدمنا  فقالت:  القتال، 
أرضنا،  حماية  سبيل  في  الشهداء 
التي  الغاية  عن  نتخلى  فلن  وشعبنا 
أرادها أبناؤنا؛ حتى يصلوا إلى مبتغاهم، 
فعشقوا احلرية التي تؤتى من ساحات 

القتال«.

وأشارت صاحلة إلى أطماع تركيا: »نحن 
األراضي،  لهذه  فداًء  أبناءه  قدم  شعب 
يعد  لم  لذا  االعتداءات؛  من  وحلمايتها 
ألجل  نتردد  أو  نخشاه،  شيء  هناك 

تنفيذه، سنحمي أرضنا وقضيتنا«.

حديثها  ختام  في  صاحلة  وطالبت 
بالكف عن هجماته،  التركي  االحتالل 
وعن اعتداءاته فنحن شعب مدافع عن 

حقوقه النبيلة في العيش بسالم.

هيفين حسنليلى كلشفاطمة جاسمصالحة بهجة كلش

قامشلو/ دعاء يوسف- حماية األرض، من دنس أي اعتداء سواء تركي أم غيره، والتشبث بها؛ ألنها أساس وجود لشعب حر، يبتغي العيش بها بسالم وأمن خالدين، بعيدا 
عن سياسات الترهيب، والعدوان، فاقتضت حماية األرض هذه، تضحيات عديدة لشهداء شباب قضوا في ساحات القتال، فمن الواجب واألكيد السير على خطاهم لنبلغ 

مرتبتهم المقدسة، بهذه المعاني السامية أشارت نساء من مدينة قامشلو التي عاهدن بالوقوف إلى جانب قوات الكريال وقوات سوريا الديمقراطية. 

نساء قامشلو: المقاومة خيارنا ... والنصر عنواننا

يا الديمقراطية: المرأة هي القوى  مكتب المرأة بمجلس سور
الحقيقية والفاعلة في أي مجتمع

مشروع اإلدارة الذاتية فتح للمرأة أبواب 
احلرية، والتطور والعمل لتكون موجودة 
القوى  املرأة هي  أن  منه،  إمياناً  وفاعلة 

احلقيقية والفاعلة في أي مجتمع.
أكدت اإلدارية في مكتب املرأة مبجلس 
وشرق  بشمال  الدميقراطية  سوريا 
سوريا ظبية الناصر في حديثها لوكالة 
أنباء املرأة: »أن اإلجنازات، التي حققتها 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  نساء 
التي  اإلجنازات،  سلسلة  في  حلقة 
   . حققتها النساء اللواتي سبقنهن«

شمال  في  النساء  إليه  وصلت  ما 
وشرق سوريا يستحق االعتزاز والفخر 
به، كإجناز مهم ضمن احلراك النسوي 
العاملي، عشر سنوات من الثورة على 
الظلم والعادات والتقاليد البالية وعلى 
إجنازات  أثمرت  األبوي،  واجملتمع  اإلرهاب 

لم تستطع حتقيقها احلركة النسوية 
العاملية على مدى تاريخها املمتد ألكثر 

من قرن من الزمن. 
تقول اإلدارية في مكتب املرأة مبجلس 
وشرق  بشمال  الدميقراطية  سوريا 
سوريا ظبية الناصر: »إن املرأة هي أساس 
في احلياة واجملتمع، وبالتالي تتأثر بكل ما 
يحدث في هذا اجملتمع من أمور سلبية 
املسؤولية،  من  وانطالقاً  إيجابية،  أو 
فهي  طبيعي،  بشكل  متتلكها  التي 

تشعر دائماً بواجب املشاركة في إنقاذ 
التاريخ،  عبر  قرأنا  فقد  مجتمعها، 
السوريات  من  الكثير  عن  وعرفنا 
حترير  في  مهم  دور  لهن  كان  اللواتي 
سوريا من االحتالل العثماني، وهنالك 
أسماء عديدة للنساء اللواتي شاركن 
ودحره،  العدو  ملواجهة  كثيرة  مبعارك 

والتحرر منه«.
»لم يقتصر دور النساء على  وأضافت 
اجملال العسكري، فبعد التحرير الكثير 
التغيير  عمليات  في  شاركن  منهن 
السياسي، واحلصول على حقوق أكثر، 
فنجد نضال العديد من النساء أدى إلى 
على  وحصولهن  سياسية،  تغييرات 
حقوق عديدة منها حق االنتخابات، أو 
الترشح ملواقع صنع القرار، ونشاطاتهن 
اجملاالت  في  تأثير  ولها  متعددة،  كانت 

احلياتية كلها«.

وأشارت إلى أنه »بقيام ثورة 2011 ثورة 
موجودة  السورية  املرأة  كانت  آفا  روج 
في املظاهرات، وعلى اخلطوط األمامية 
واجلبهات، وكانت من املناديات واحلامالت 
بالعدالة  تنادي  التي  احلرية  لشعارات 
واملساواة، ونرى كيف أن معظم النساء 
معتقالت بسبب مواقفهن ومطالبهن 
باحلرية، ولكن في شمال وشرق سوريا 
املميزة  بنشاطاتهن  النساء  لفتت 

أنظار العالم«.
وحدات  في  النساء  مشاركة  وعن 
حماية الشعب ـ املرأة بشمال وشرق 
مشاركة  املرأة  »كانت  قالت:  سوريا 
ظالم  من  وشعبها  أرضها  بتحرير 
والظالم  القيود  فرض  الذي  داعش، 
على النساء في املناطق التي سيطر 
املرأة تركت  عليها، وبالتالي مشاركة 
أن  حيث  داعش،  محاربة  في  بصمة 

هذه املشاركة لم تقتصر على ميدان 
القتال فقط، وإمنا ساهمت في تأسيس 
إدارات مدنية وذاتية في املنطقة، إليجاد 
نظام إدارة جديد، من خالل اعتماد نظام 
اإلدارة  هياكل  في  املشتركة  الرئاسة 
وفعال  مهم  عنصر  واملرأة  الذاتية، 
فيها، فهي موجودة في مجاالت احلياة، 
شمال  في  املرأة  األساس  هذا  وعلى 
شرق سوريا أخذت على عاتقها حتقيق 
طموحات الشعب السوري، التي بدأت 

مبطالب احلرية والعدالة واملساواة«.
حديثها  الناصر  ظبية  واختتمت 
فتح  الذاتية  اإلدارة  »مشروع  بالقول: 
والعمل  والتطور،  احلرية  أبواب  للمرأة 
منه: إن  إمياناً  وفاعلة  موجودة  لتكون 
املرأة هي القوى احلقيقية والفاعلة في 
أي مجتمع، وال بد من تفعيل هذه القوة 

املهمشة لعقود طويلة«.
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الهالل سيدات  على  الطاولة  يقِلبَن  عامودا  سيدات 

إسبانيا مع  بالتعادل  آمالها  على  ُتحافظ  ألمانيا 

تشيلسي نجم  استعارة  ينوي  يونايتد  مانشستر 

وعامودا  اجلهاد  أندية  سيدات  ودخلت 
والهالل إلى منافسات الدوري السوري 
لكرة القدم بنسخته الرابعة موسم 
هذه  لعب  عبر  وذلك   ،2023 ـ   2022
األندية مع بعضها البعض في ملعب 
احلسكة، ويتبع لعب هذه املباريات في 

دمشق لباقي املباريات لهذه األندية.

بني  جمع  وناري  مثير  لقاء  وفي 
أرضية  على  وعامودا  الهالل  سيدات 
املصادف  األحد  يوم  احلسكة  ملعب 
سيدات  استطاعت   ،2022/11/27
الهالل  أمام  خسارتهن  قلب  عامودا 
بهدف دون رد إلى الفوز بهدفني مقابل 

هدف واحد.

تقدمت سيدات الهالل أوالً عبر الالعبة 
آهني محمد صديق في الشوط األول، 
للمباراة  عامودا  سيدات  عادت  بينما 
النتيجة وسجلن هدفني  وقلنبَ  بقوة 

إمامة  أوغالن  إلهام  من  كالً  بتوقيع 
هدف  مقابل  بهدفني  ليفزن  عثمان 

واحد.

مع  تعادلن  عامودا  سيدات  بأن  يُذكر 
سيدات اجلهاد سلباً دون أهداف، بينما 
مباراة  القادم  األربعاء  يوم  ستقام 
الهالل  نادي  سيدات  بني  ستجمع 
ونادي اجلهاد، في ملعب احلسكة بتمام 

الساعة الثانية عشر ظهراً.

تنتقل  املباراة سوف  نهاية هذه  وبعد 
أندية اجلهاد والهالل وعامودا إلى مدينة 
الذهاب  مرحلة  الستكمال  دمشق 
السوري  الدوري  انطالقة  ومنذ  هناك، 
املكشوفة  املالعب  على  القدم  لكرة 
بنسخته األولى 2019 ـ 2020، لعبت 
إقليم  في  مقراتها  تقع  التي  األندية 
األندية  مع  مبارياتها  كامل  اجلزيرة 
التي هي خارج اإلقليم بشكٍل متتالي 

في دمشق، وتستمر ملدة حوالي شهر 
من الزمن، ويشكل ذلك ضغطاً كبيراً 
للتقليل  ذلك  ويأتي  الالعبات،  على 
أصبحت  والتي  األندية  مصاريف  من 
باهظة مع ارتفاع األسعار بشكٍل عام 

في سوريا.

للسيدات  السوري  الدوري  وفي سياق 
على  فيروزة  نادي  سيدات  فازت  فقد 
سيدات نادي السلمية بنتيجة ستة 
التعادل  سيطر  بينما  رد،  دون  أهداف 
اإليجابي بهدفني لهدفني على مباراة 
سيدات ناديي م.حمص والعربي، وبعد 
هذه النتائج أصبح ترتيب األندية على 

الشكل التالي:

1ـ فيروزة 10 نقطة +14.

2ـ محافظة حمص 8 نقاط +9.

3ـ العربي 7 نقاط +4.

4ـ عامودا 4 نقاط +01.

5ـ اجلهاد 1 نقطة +0.

6ـ عمال السويداء 1 نقطة -12.

7ـ السلمية 1 نقطة -15.

8ـ الهالل 0 نقطة -1.

حسم التعادل اإليجابي بنتيجة )1-1) 
مواجهة إسبانيا وأملانيا، مساء األحد 
املاضي، ضمن منافسات اجلولة الثانية 
باجملموعة اخلامسة، لنهائيات مونديال 

قطر 2022، في ملعب »استاد البيت«.

في  موراتا  ألفارو  إلسبانيا  وسجل 
نيكالس  سجل  بينما   ،62 الدقيقة 

فولكروج ألملانيا في الدقيقة 83.

املنتخب اإلسباني  التعادل رفع  وبهذا 
صدارة  في  نقاط  أربع  إلى  رصيده 
املنتخب  ورفع  اخلامسة،  اجملموعة 
األملاني رصيده إلى نقطة وتذيّل ترتيب 

اجملموعة.

بدأت املباراة بضغط من إسبانيا، وتلقى 
حدود  على  عرضية  كرة  أوملو  داني 
صاروخية  كرة  وسدد  اجلزاء،  منطقة 
ملسها مانويل نوير حارس مرمى أملانيا 
قبل أن ترتطم بالعارضة األفقية في 

الدقيقة 6.

في  إسبانيا  محاوالت  ثاني  وجاءت 
من  صاروخية  بتسديدة   ،21 الدقيقة 

خارج منطقة اجلزاء، ارتطمت بالشباك 
اخلارجية ملرمى مانويل نوير.

لتهديد  أملانيا  أولى محاوالت  وظهرت 
سيرج  من  بانطالقة  إسبانيا،  مرمى 
جنابري وسدد كرة أرضية مرت بجانب 
أوناي سيمون في  األمين ملرمى  القائم 

الدقيقة 24.

وعكس املتوقع جنح أنطونيو روديغر في 
حيث  ألملانيا،  التقدم  هدف  تسجيل 
تلقى كرة عرضية من ركلة حرة غير 
بالرأس أسفل يسار  مباشرة، وسجل 
احلارس أوناي سيمون، لكن حكم املباراة 
ألغاه بداعي التسلل على مدافع ريال 

مدريد في الدقيقة 40.

بتسديدة  األملان،  مفاجآت  واستمرت 
األمين  الطرف  من  بيدري  من  أخرى 
ملنطقة اجلزاء، تصدى لها احلارس أوناي 

سيمون على مرتني في الدقيقة 45.

وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي 
بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد منتخب 
أملانيا  أن يسجل هدف التقدم، بتمريرة 
سيمون  أوناي  احلارس  من  خاطئة 
تصل  أن  قبل  أملانيا  العبو  خطفها 
املرمى  على  سدد  الذي  ليكيمتش 
إلى  وحّولها  للكرة  سيمون  وتصدى 

الركنية في الدقيقة 56.

وحاول داني أوملو التسديد بكرة قوية من 
خارج منطقة اجلزاء، وصلت بسهولة 
نوير حارس مرمى  بني أحضان مانويل 

املنتخب األملاني في الدقيقة 58.

وجنح البديل ألفارو موراتا في تسجيل 
هدف التقدم إلسبانيا في الدقيقة 62، 
الطرف  من  عرضية  كرة  تلقى  حيث 
وبوجه  ألبا  جوردي  زميله  عبر  األيسر 

القدم سدد في شباك مانويل نوير.

وأهدر أسينسيو فرصة إضافة الهدف 
الثاني إلسبانيا في الدقيقة 64، حيث 
تلقى كرة عرضية على حدود منطقة 
أعلى  زائدة  بقوة  سدد  لكنه  اجلزاء، 

مرمى مانويل نوير.

وأضاع موسياال فرصة تسجيل هدف 
التعادل ألملانيا في الدقيقة 73، حيث 
باحلارس  لينفرد  بينية  متريرة  تلقى 
أوناي سيمون والذي تصدى لتسديدته 

ببراعة.

في تسجيل  فولكروج  نيكالس  وجنح 
هدف التعادل ألملانيا في الدقيقة 83، 
حيث تلقى متريرة بينية من موسياال 
داخل منطقة اجلزاء، وسدد أقصى ميني 

احلارس أوناي سيمون.

نحو  األملان  من  احملاوالت  واستمرت 
الصمود  لكن  االنتصار،  هدف  خطف 
املباراة  لتنتهي  حرمهم،  اإلسباني 

بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله.

األحد  مساء  صحفية  تقارير  ذكرت 
املنصرم، إن مانشستر يونايتد يتطلع 
إلى تقدمي عرض الستعارة أحد العبي 

تشيلسي.

بي  اس  »إي  شبكة  ذكرته  ملا  ووفقاً 
التقدم  يونايتد،  مانشستر  ينوي  ان«، 
بعرض لضم النجم الدولي األمريكي 
سبيل  على  بوليسيتش  كريستيان 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  في  اإلعارة 

املقبلة.  

سيواجه  يونايتد  مانشستر  لكن 
اآلرسنال  من  كل  من  منافسة 
مواصلة  الناديان  قرر  إذا  ونيوكاسل 

متابعتهما للنجم األمريكي.

ولفت جنم تشيلسي األنظار بأدائه مع 
منتخب الواليات املتحدة، في نهائيات 
العالم 2022 املقامة حالياً في  كأس 

قطر.

على الرغم من معاناته في تشيلسي 
تألق  فقد  البدالء،  مقاعد  يالزم  حيث 
البالغ من العمر 24 عاًما في  الالعب 

أمام  األمريكي  املنتخب  مع  مباراتني 
ويلز وإنكلترا.

احلاسمة  التمريرة  بوليسيتش  وقدّم 
لهدف تيموثي وياه في مباراة الواليات 
املتحدة أمام ويلز )1-1)، واختير أفضل 
العب في املباراة التي انتهت بالتعادل 

0-0 مع إنكلترا.
ودخل بوليسيتش املوسمني األخيرين 
من عقده، بعد انضمامه إلى تشيلسي 

مقابل 58 مليون جنيه إسترليني في 
العام 2019.

ومت اختيار بوليسيتش في التشكيلة 
األساسية ثالث مرات فقط في الدوري 
ولديه  املوسم،  هذا  املمتاز  اإلنكليزي 
بجميع  مباراة   18 في  واحد  هدف 
املسابقات منذ بداية املوسم احلالي مع 

تشيلسي.

يكابد األطفال في مخيمات إدلب حياة باتت 
أقسى، بعد أن تزاحمت عليهم أوجاع اإلعاقة 
ومرارة النزوح، وسط غياب اجلهات، التي تعنى 
بشؤونهم وتضمد جراحهم، ليكونوا ضحية 

حرب لم ترحم حقوقهم وبراءتهم.

وحسب وكالة أنباء املرأة، يواجه األطفال ذوو 
االحتياجات اخلاصة، حتديات وصعوبات كبيرة 
في مخيمات إدلب جراء التهميش واإلقصاء، 
على مناحي حياتهم،  ينعكس سلباً  الذي 
والطرقات  العالج  مراكز  غياب  عن  فضالً 

املعبدة، ودورات املياه اجملهزة حلاالتهم.

فعلى كرسي متحرك يجلس الطفل »وليد 
مدينة  من  النازح  سنوات)  )تسع  اجلبان« 
سراقب إلى مخيم في مدينة أطمة شمالي 
الذين  األطفال،  مبراقبة  ويكتفي  إدلب، 
يلعبون أمام باب خيمته، دون أن يتمكن من 

مشاركتهم اللعب واملرح.

وتعرض الطفل لشظية في ظهره منذ بداية 
عام 2020، ما تسبب له بشلل في األطراف، 
بشكل  والعيش  واحلركة،  املشي،  حرمه 

طبيعي كبقية األطفال.

وعن  الطفل،  مأساة  من  النزوح  وضاعف 
سبب ذلك تتحدث والدته سمية حاج أحمد 
)36 عاماً) قائلًة »الوضع في اخمليم مأساوي، 
حمامات  وال  طرقات،  وال  مجهزة  خيم  فال 
مناشدة  تكرار  من  الرغم  على  خاصة، 

املنظمات اإلنسانية، ولكن ال مجيب«.

وتلفت للوكالة، أن ولدها حصل على كرسي 
متحرك من متبرع، لكنه يجد صعوبة كبيرة 
الوعرة،  اخمليم  طرقات  في  واحلركة  بالتنقل 
كما أن اخليمة، التي تسكنها األسرة ال متنع 
تزيد  املوحلة  والطرقات  الشتاء،  برد  عنهم 
اخمليمات  »في هذه  التنقل  املعاناة، وتصّعب 
البائسة يصعب على األصحاء حتمل الظروف 
املعيشية القاسية، فكيف إذا كانوا من ذوي 

االحتياجات اخلاصة«.

الوضع املأساوي الذي يعيشه الطفل وليد 
ال يعكس إال جزءاً بسيطاً من العوائق، التي 
يعاني منها األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة 
في اخمليمات، حيث تشاطره املعاناة الطفلة 
بلدة  من  )12 سنوات) النازحة  العواد  مرمي 
من  وتشكو  اجلنوبي،  إدلب  بريف  جرجناز 
غياب مراكز العالج، وعن ذلك تقول: »تعرضت 

لشظية قذيفة في قدمي، ما أدى إلى تضررها 
جراحية  عمليات  ثالث  وبعد  كبير،  بشكل 
أخبرني الطبيب بأنني أحتاج جللسات عالج 

  . فيزيائي بشكل يومي«

وتشير »مرمي العواد« إلى وكالة أنباء املرأة إلى أن 
بعد اخمليم عن مراكز العالج الفيزيائي، وغياب 
وسائل النقل وغالء تكاليفها أدى إلى إهمال 
عالجها، وتدهور حالتها الصحية، وتبني أنها 
تفضل  لذا  احلركة،  في  بعكازين  تستعني 
اجللوس داخل اخليمة طوال الوقت، وعن سبب 
ذلك تقول: »ال أفضل التنقل خارج اخليمة، ألن 
محيط خيمتي مليء باحلفر واحلجارة، وهو ما 

يعرقل حركتي أثناء املشي«.

الصطوف« )33 عاماً) النازحة  »فاطمة  أما 
في مخيم الكرامة التابع ملدينة سرمدا هي 

تعاني  حيث  للوكالة  الوضع  شرحت  أيضاً 
من الفقر والعوز، وتضطر للخروج يومياً إلى 
االحتياجات  ذوي  تاركة طفليها من  العمل 
اخلاصة دون رعاية، لتؤمن معيشة أسرتها، 
تقول عن ذلك »بعد وفاة زوجي مبرض عضال، 
األربعة،  أوالدي  على  لإلنفاق  للعمل  أضطر 
االحتياجات  ذوي  من  منهم  اثنني  أن  علماً 

اخلاصة«.

ال خدمات خاصة ضمن اخمليمات

باءت بالفشل محاوالت خديجة العمر )40 
عاًما) في تأهيل ابنها، وائل )ثماني سنوات) 
الذي يشكو من إعاقة ذهنية وصعوبة في 
النطق، وفرط نشاط حركي، بعد فشل تدريبه 
واجملتمع،  األسرة  في  ودمجه  النطق  على 
خاصة مع عدم وجود أي مراكز تخصصية 
مساعدة في مخيمات »أطمة« حيث تعيش 
مع عائلتها املؤلفة من زوجها وثالثة أطفال.

»إنها  بلدي:  لعنب  خديجة  قالت  حيث 
في  املوجودة  املدرسة  ابنها  إدخال  حاولت 
اخمليم، لكنها لم تلحظ أي تطور أو تقدم في 
مستواه التعليمي، الفتقار املدرسة للكوادر 
واملعلمني القادرين على التعامل مع حالته، 
ما دفعها للتخلي عن فكرة تعليمه، حسب 

قولها«.

من جهتها، حتدثت »يسرى الربيع« )33 عاًما) 

املقيمة في مخيمات »دير حسان«، عن حالة 
ابنتها املصابة بإعاقة حركية نتيجة ضمور 
في الدماغ، والتي ال جتد أي اهتمام أو رعاية 

من أي جهة.

وقالت يسرى الربيع: »إن ابنتها أمل البالغة 
أعوام، تعاني صعوبة في  العمر عشرة  من 
املليئة  الوعرة  الطرق  ذي  باخمليم  التنقل 
حمامات  توفر  وعدم  واألتربة،  بالنفايات 
مناسبة إلعاقتها، يضاف إلى كل ذلك بعد 
املراكز الصحية واخلدمات الطبية اجملانية عن 

اخمليم.

وأضافت يسرى أن األطفال من ذوي اإلعاقة 

يعانون التهميش في اخمليمات، واحلرمان من 
واالندماج،  التعليم  في  حقوقهم  أبسط 
تضيع  ومواهب  قدرات  ميلكون  هم  بينما 
مع  تتناسب  تعليم  طرق  غياب  وسط 
احتياجاتهم، أو برامج تدريبية تطلق العنان 

ملواهبهم وقدراتهم. 

لقد سّبب جتدد العدوان التركي على 
خالل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
السنوات، التي تلت عدوانه األخير في 
على  كوارث   (2019 األول  )9/تشرين 
األصعدة كافة، حيث أدى لتهجير آالف 
)سري  في  مناطقهم  من  السوريني 
إلى  أبيض)،  تل  سبي/  وكري  كانيه 
جانب سلب ونهب وتدمير املمتلكات، 
وتقويض سبل العيش، وتدمير اقتصاد 
املناطق احملتلة، واتباع سياسة التتريك، 
والتغيير الدميغرافي على من تبقى من 

األهالي.
كما عملت الدولة التركية احملتلة إلى 
الفرات  نهر  مياه  مخصصات  سرقة 
ما  السورية؛  األراضي  إلى  املتدفقة 
سبب تهديداً مباشراً لألمن الغذائي، 
وخلق كارثة إنسانية وشيكة، وتهديد 
مناطق  في  واملدن  القرى  من  اآلالف 
العطش،  بخطر  شمال وشرق سوريا 

واجلفاف.
بشن  التركي  احملتل  وكشف 
تستهدف  جديدة  عدوانية  عملية 
بعد  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
حيث  املفبرك،  تفجير)إسطنبول) 
عموم  في  العدوانية  عملياته  صّعد 
مناطق شمال وشرق سوريا، ما سبب 
املدنيني،  من  العشرات  استشهاد 
أضرار  جانب  إلى  جرحى،  وسقوط 
جسيمة في البنى التحتية األساسية، 
ومصافي  واملدارس،  »كاملستشفيات 
تكرير النفط، وصوامع القمح وغيرها 

املرافق احليوية«، تبعها تصريحات  من 
رأسهم  وعلى  أتراك،  مسؤولني  من 
أردوغان، بنيته في شن عملية عدوانية 
وشرق  شمال  مناطق  على  جديدة 

سوريا. 

نقاوم مخططات احملتل مهما 
كلفنا األمر

وبهذا الصدد استنكر مهجرو مخيم 
العدوانية  العمليات  سبي  كري 
للمحتل التركي، وسياساته االحتاللية، 
التي سببت تهجيرهم من مناطقهم، 
مؤكدين على خيار الصمود وحترير األرض 
لقاءاٍت  وذلك خالل  النضال،  بتصعيد 
أجرتها صحيفتنا »روناهي« مع بعض 
»علي  املواطن  حتدث  حيث  املهجرين، 
اخللف« لصحيفتنا قائالً: »عملت الدولة 
السورية  األزمة  دخول  منذ  التركية 
األمن واالستقرار، ودعم  على تقويض 

البنية  لتدمير  املسلحة  اجلماعات 
التي بنيت بدماء السوريني؛  التحتية، 
لذا فهي تسعى بشتى الطرق إلذالل 
وإخضاع الشعوب لتطبيق سياستها 
األرض  على  والتوسعية  االستعمارية 

السورية«.
مخيمات  في  اآلن  هنا  »نحن  وأضاف: 
املمارسات  تلك  بسبب  التهجير 
للدولة  اإلجرامية  واألعمال  العدوانية 
خيمة،  في  أننا  رغم  نقاوم  التركية، 
وظلمه  نيره،  حتت  العيش  نقبل  ولم 
من  بقي  من  حال  وهذا  وتسلطه، 
كل  فهم  احملتلة،  املناطق  في  أهالينا 
املرتزقة  ممارسات  مع  موعد  على  يوم 
يضيق  الذي  احملتل،  التركي  واجليش 

عليهم، ويحاربهم بلقمة عيشهم«.
خيار  »ال  بالقول:  حديثه  واختتم 
باملقاومة،  إال  السورية  شعوبنا  أمام 
ومواجهة اجلرائم، واخملططات التركية، 
ووضعها عند حدها، والعمل على حترير 
املعتدي  من  كافة  السورية  األراضي 

التركي، واملرتزقة التابعني له«.

أساليب جديدة لتبرير العدوان

الشواخ«  »صالح  املهجر  أوضح  بدوره 
قائالً: »إن الدولة التركية تختلق الذرائع 
من جديد، القتطاع املزيد من األراضي 
التي  نفسها،  الذرائع  وهي  السورية، 
أعلنت عنها عندما بررت عدوانها على 
كانيه،  وسري  سبي،  كري  مقاطعة 
بأكاذيب حماية أمنها القومي، وترحيل 
السوريني من أراضيها لتطبيق سياسة 
التغيير الدميغرافي على حساب أراضي 

وممتلكات السوريني املهجرين«.
كما وحذر الشواخ من استمرار اجلرائم 
واملمارسات العدوانية للدولة التركية 
مبيناً  السورية،  الشعوب  ضد  احملتلة 
بأنهم كـ »مهجرين« عانوا نصيباً من 
العدوانية،  التركية  الدولة  سياسات 
حتى  والصبر  باإلرادة  وسيقاومونها 
بيوتهم  إلى  والعودة  النصر  حتقيق 

ومناطقهم، التي هجروا منها«.

استغالل الصمت الدولي للمضي 
مبخططاتها االحتاللية...!

من جانبها نددت املهجرة »مها الويس« 
متارسها  التي  اخلبيثة،  باألساليب 
الشعوب  جتاه  احملتلة  التركية  الدولة 
السورية، وتساءلت: »أين اجملتمع الدولي 
من  واإلنسانية  احلقوقية  واملنظمات 
وملاذا  ...؟!،  العدوانية  املمارسات  هذه 
يلتزمون الصمت حيال العدوان املتجدد 

من قبلها...؟«.
نر  لم  اآلن  »إلى  بالقول:  واختتمت 
من  واضحاً  موقفاً  أو  فعلياً  حتركاً 
مقاومة  لدعم  الدولية  األطراف 
وصمود الشعوب السورية بوجه اآللة 
العسكرية التركية، لذلك تعمل هذه 
الدولة من خالل أساليبها إذالل وجتويع 
الشعوب السورية، وهم يراهنون على 
واملقاومة  باإلرادة  ولكن  األمر،  هذا 
املمارسات،  هذه  سنقاوم  والصبر 

وسوف ننتصر في النهاية«.

منافسات  الهالل ضمن  الطاولة على سيدات  ـ قلبت سيدات عامودا  روناهي/ قامشلو 
الدوري السوري لكرة القدم للسيدات بنسخته الرابعة على أرضية ملعب الحسكة.

روناهي/ عين عيسى ـ سخط مهجرو مخيم كري سبي من نية المحتل التركي في شن 
عملية عدوانية جديدة على مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن هجرهم من بيوتهم، 
 تهدف الحتالل 

ً
 جديدة

ً
حربا ُيمارس  المحتل  أن  وبينوا:  الجرائم،  أبشع  بحقهم  ومارس 

المزيد من األراضي بتواطٍؤ وتآمٍر دولي.

مهجرو كري سبي... خيارنا المقاومة وردع االحتالل عن أرضنا

يد معاناة ذوي االحتياجات الخاصة في مخيمات إدلب اإلهمال يز

مها الويس صالح الشواخ
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د. محمد فتحي عبدالعال
كاتب وباحث مصري

احلكيم  كتابه  في  تعالى  اهلل  يقول 
ِمَن  اْشَترَىٰ   َ التوبة: )إنهَّ اهللهَّ في سورة 
امْلُؤِْمِننيَ أَنُفَسُهْم وَأَْمَواَلُهم بِأَنهَّ َلُهُم 
ِ َفَيْقُتُلوَن  اجْلَنهََّة  يَُقاتُِلوَن فِي َسِبيِل اهللهَّ
التهَّوْرَاِة  فِي  ا  َحقًّ َعَلْيهِ  وَْعدًا  وَيُْقَتُلوَن  
وَاإْلجِنِيِل وَالُْقرْآِن  وََمنْ أَوَْفىٰ بَِعْهِدِه ِمَن 
ِ  َفاْسَتبِْشرُوا بَِبْيِعكُُم الهَّذِي بَايَْعُتم  اهللهَّ

بِهِ وَذَٰلَِك ُهَو الَْفوْزُ الَْعِظيُم )111)

الذين ينطبق عليهم هذا  ومن هؤالء 
الوصف، ونحسبه عند اهلل كذلك، وال 
املسلم  القائد  أحدا؛  اهلل  على  نزكي 
عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط 
بن عامر بن أمية بن الظرب بن احلارث 
بن عامر بن فهر القرشي، أحد التابعني 
ممن أدركوا عهد النبي صلى اهلل عليه 
وسلم ولم يلقوه، وذلك حلداثة عمره 
وقتها إذ جاء مولده في أقرب الروايات 
بعام  النبوية  الهجرة  قبل  للمنطق 
باجلد  يلتقي  قرشي،  ونسبه  واحد 
العاشر للنبي صلى اهلل عليه وسلم 

فما بعده...

وجتمعه صلة قرابة بعمرو بن العاص 
داهية العرب، قيل أخوه من األم، وقيل 
ابن خالته وقيل ابن أخته، وعلى الرغم 

من القربى في النسب لكن شتان بني 
على  والقدرة  األمور  إدارة  في  الرجلني 

التنبؤ واحتواء اخلطر.

متيز عقبة بالشجاعة والقوة والبسالة 
والعبقرية العسكرية؛ ما جعل اخلليفة 
اجليوش  قيادة  يوليه  اخلطاب  بن  عمر 
بشكل  استثنائي، وقد كانت قاصرة 

على الصحابة..

شأنه  وعال  نافع  بن  عقبة  جنم  بزغ 
فتوحات  وفي  مصر  فتح  في  فشارك 
وزويلة  برقة  ففتح  العربي  املغرب 
وودان وجرمة  والواحات وسرت  والنوبة 

وفزان وشارك في فتح سبيطلة.

تولى عقبة بن نافع قيادة حامية برقة، 
في عهد عمر بن اخلطاب واستمر، على 
عهدي اخلليفتني عثمان بن عفان وعلي 
في  إفريقية  تولى  ثم   أبي طالب،  بن 
عهد اخلليفة معاوية بن أبي سفيان، 
فاستقر في القيروان )كلمة فارسية 
السالح)  ومكان  اجلند  محط  تعني 
وبنى مسجده الشهير هناك، وكانت 
منطقة كثيرة الوحوش والسباع، فدعا 
قائال:  فارحتلوا  عنها  ينصرفوا  أن  اهلل 
»أيتها احلشرات والسباع، نحن أصحاب 
وسلم؛  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
وجدناه  فمن  نازلون،  فإنا  عنا  فارحلوا 
وقد  اهلل  دعا  وحينما   « قتلناه  بعدُ 
أصابه وجيشه العطش الشديد وهو 
في طريقه إلى مدينة »خاوار« فانبجس 
املاء من حتت أقدام فرسه ببركة دعائه، 
اشتهر  هذا  ومن  فرس«  »ماء  وسمي 

عنه أنه كان مستجاب الدعاء.

لم يستتب األمر لعقبة طويال، حيث 
اجلديد  وإفريقيا  مصر،  والي  عزله 
وعني  األنصاري،  مخلد  بن  مسلمة 
مكانه أحد مواليه من األنصار ويدعى 
»أبا املهاجر دينار« على إفريقيا، ولم يكن 
ولكنها  منه،  تقصير  عن  عقبة  عزل 

مكافأة سياسية، منحها معاوية لكل 
من عاونوه، في فتنته مع اإلمام علي 
رضي اهلل عنه وبنيه، وهي الفتنة التي 
موقفاً  فيها  يبد  ولم  عقبة  اعتزلها 

سياسيا أو عسكريا واضحا.

العزل  خطاب  وقابل  ذلك  عقبة  كره 
أتى  املوالي، وعبد األنصار  شزرا، فأحد 
ليحل محله فلم يطق أبو املهاجر هذا 
منه، وأساء معاملته، وقيده في احلديد، 
وهنا أولى مالمح شخصية عقبة غير 
اآلخر  مع  تعامله  وعدم  السياسية 
على أساس املساواة بني الناس، بصرف 
النظر عن ماضيهم، ولنا في املصطفى 
األعلى،   املثل  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
صحيح  في  املشهور  احلديث  ففي 
ٍّ وَعليه ُحلهٌَّة، وعَلى  مسلم: »رَأَيُْت أَبَا ذَر
قاَل:  ذلَك،  َفَسأَلُْتهُ عن  ِمثُْلَها،  غاَُلِمهِ 
هَّهُ َسابهَّ رَُجاًل عَلى َعْهِد رَسوِل  َفذَكَرَ أن
َفَعيهَّرَُه  وََسلهََّم،  عليه   ُ اهللهَّ َصلهَّى  اهللِ 
 ُ هَُّجُل النبيهَّ َصلهَّى اهللهَّ هِ، قاَل: فأتَى الر بأُمِّ
عليه وََسلهََّم، َفذَكَرَ ذلَك له، َفقاَل النبيُّ 
هََّك اْمرُؤٌ فِيَك  ُ عليه وََسلهََّم: إن َصلهَّى اهللهَّ
َجاِهِليهٌَّة، إْخَوانُكُْم وََخَوُلكُْم، َجَعَلُهُم 
ُ حَتَْت أَيِْديكُْم، فَمن كاَن أَُخوهُ حَتَْت  اهللهَّ
هَّا  هَّا يَأْكُُل، وَلُْيلِْبْسهُ مم يَدَيْهِ، َفلُْيْطِعْمهُ مم
يَلَْبُس، واََل تُكَلُِّفوُهْم ما يَْغِلُبُهْم، فإْن 

كَلهَّْفُتُموُهْم فأِعيُنوُهْم عليه«.

ذهب عقبة غاضبا إلى اخلليفة معاوية 
معاتبا  دمشق،  في  سفيان  أبي  بن 
إياه على إساءة عزله، بعد ما قدم من 
لكن  األنصار«  »عبد  يد  وعلى  صنيع 
في  مخلد  بن  مبسلمة  معاوية  صلة 
زمن الفتنة، منعته من اتخاذ أي إجراء، 
لكنه وعد عقبة بأن يعيده مرة أخرى 
الحقا حلكم إفريقيا، وهو مالم يتحقق 

لوفاة معاوية.

ال  العسكرية  عقبة  القائد  عبقرية 
إمكاناته  بتواضع  االعتراف  من  متنع 

السياسية في بعض املواقف، وهو ما 
يدفعنا إلى االعتراف أن أبا املهاجر دينار 
السياسية،  الناحية  من  أفضل  كان 
انتصاره  من  الرغم  فعلى  عقبة،  من 
في  البربر  على  املدوي  العسكري 
بأميرهم  وظفره  تلمسان،  معركة 
زعيم  ملزم«  بن  »كسيلة  األمازيغي 
وكسر  عليه  والقبض  »أوربة«  قبيلة 
شوكته ومن واله من بقايا البيزنطيني 
الروم، إال أنه سعى لكسب ود كسيلة 
وعفا عنه وأطلق سراحه، وأفهمه أن 
الشعوب  الستعمار  يأت  لم  اإلسالم 
أتى  بل  ثرواتها،  ونهب  املستضعفة، 
وضمها  بقدرها،  واالرتفاع  لعزتها 
لراية التوحيد »َفِخيارُكُْم في اجلاهليِة 
َفِقهوا« كما  إذا  اإلسالِم  في  ِخيارُكُْم 
عليه  اهلل  صلى  املصطفى  علمنا 
اإلسالم  في  كسيلة  فدخل   وسلم، 
وتعلم اللغة العربية، وتبعه من البربر 
الكثير، وبدأت عالقات من الود وحسن 
شكك  وإن  وحتى  الطرفني،  بني  اجلوار 
كسيلة  إسالم  حقيقة  في  البعض 
هذا  في  االستمرار  أن  إال  ونواياه، 

العديد  بتحقيق  كفيال  كان  السبيل 
التحالف  كسر  منها  املكاسب،  من 
البربري البيزنطي، واالستفادة من قوة 
األقل  على  أو  لإلسالم،  كداعم  البربر 
حتييدهم وحتجيم نفوذهم، وقد متكن 
أبو املهاجر بفضل هذه السياسة من 
كما  »شريك«  وجزيرة  قرطاجنة  فتح 
بنى مسجد سيدي غامن، نسبة ألحد 

األولياء الصاحلني في هذه املنطقة.

ما انتهجه أبو املهاجر في التعامل مع 
القلوب،  تأليف  قبيل  من  يعدّ  البربر 
تؤتي  ناجعة  إسالمية  سياسة  وهي 
بقوة  يأتي  مما  بأفضل  غالبا  ثمارها 
وقد  القتال،  واستفحال  السالح، 
املصطفى صلى اهلل عليه  انتهجها 
وسلم في التعامل مع صناديد قريش 
أحمد  اإلمام  روى  فقد  العرب،  وقبائل 
»أعطاني  قال:  أمية  بن  صفوان  عن 
رسول اهلل )ص) يوم حنني، وإنه ألبغض 
الناس إليّ، فما زال يعطيني حتى صار، 
مسلم  ورواه  إليّ«،  الناس  ألحب  وإنه 

والترمذي....

يتبع...

عبد احلميد القائد/ البحرين

ذاك الواقُف في زاويةِ البيت العتيق، 
كيف يعرف عنِّي كل شيء.

أهيم  وأنا  فجأةً،  يدي  من   أمسكني 
الطريق،  انكسر  أن  بعد  وجهي  على 

ما  أعّوض  فرمبا  الوحوش  جري  أجري 
بقوة  قويتني  عادتا  ما  ورجالي  فاتني 
قال  عادةً.  السريعة  خطواتي  حتمل 
لي خفف الوطء، عش لنفسك قلياًل، 
كي  لتدفعك  الريح  غير  يتبقهَّ  لم 
الذين  حتى  أحد،  ينتشلك  وال  تقع، 
وضحيت  مهاويهم  من  انتشلتهم 
بالغالي والنفيس واملاضي واملستقبل 
من أجلهم، ال يعرفونك اآلن، يخبئون 
ورق  سلوفان،  ورق  في  عنك  وجوهم 
يا  النساء  واحذر  يحس.  وال  يلمع 
عاشق النساء فهن يشعلن النار في 
األرجاء كلها، في القلوب وفي األرواح، 
ثم يختفني في مغيب الشوق حينما 
سواء...إال  إليك...كلهن  احلاجة  تنتفي 
نادرًا ...إالّ نادرًا. تلك التي انتظرتها كانت 
تنتظرك أيًضا ...طال االنتظار حتى دبهَّ 
على  جاءت  هي  روحيكما،  في  اليأس 
املوعد وأنت أيًضا، لكن املأزق التاريخي 

أنكما انتظرمتا بعضكما في محطتني 
مختلفتني ...انطلق القطاران في طريق 
الرجوع بسرعة البرق لكن في اجتاهني 

متعاكسني ولن يعودا....

لكنه  عديدة،  مرات  أنَت؟  من  سألتهُ، 
كان ال يسمع سؤالي أو يتجاهله عن 
قصد أو دون قصد. نظر في عينيّ بعمق 
بحر، ربَت على كتفي بحنان غريب وقال: 
عش لنفسك ...عش لنفسك ما تبّقى 
من الهزيع األخير. الغريب أن مالمحه 
كانت  أنها  واألغرب  عادية  غير  كانت 

  . عصّية على احلفظ والتذكّر

غالية  وحيدة  ودمعة  الرجّل  مضى 
سقطت من عينيه، وهو يحاول كبتها، 
غاب مع هسهسة الريح، والريح ليس 

لها ذاكرة غير ذاكرة الوجع.

تسمرُت في مكاني بال حراك، وأنا في 
ذاك  من  وتساءلت  أمري...  من  حيرٍة 

الرجل، الذي يعرف عني كل شيء، هل 
كان أبي؟!  هل كان درويًشا متجّواًل يرى 
حاولت  نعرف؟!  ماال  ويعرف  نرى،  ماال 
روحي  ... عصرُت كل  أتنّبأ  أو  أعرف  أن 

ورأسي ودمي لكنني أخفقت، ولم أعد 
أتذكّر مالمح وجهه بعد رحيله بثوان، 
بقوة في  لكنني أحسسُت بحضوره 

داخلي وال أزال!

يخ اإلسالمي -1 صفحات من التار
يقيا« »فاتح إفر

القطارات

مبوجب االتفاقيات التي عقدها جيش 
الروسي  نظيره  مع  التركي  االحتالل 
مؤمتر  من  بدءاً  مناسبة  من  أكثر  في 
سوتشي  اتفاق  إلى  وصوالً  أستانة 
عام 2019 الذي نصهَّ على انتشار قوات 
احلدود  طول  على  دمشق  حكومة 
للقصف  تفادياً  التركية  السورية 
الرغم  وعلى  املنطقة،  على  التركي 
القصف  يزال  ال  االتفاقيات  تلك  من 
وأكثر  بل  قائمة،  التركية  والهجمات 
همجية، مما يطرح العديد من إشارات 
االستفهام على مدى مصداقية هذه 
االتفاقيات وحول جدية املوقف الروسي 
في الضغط على تركيا إلنهاء االحتالل 
لألراضي السوريّة أو وقف القصف الذي 
يومي على مناطق  يتوقف بشكٍل  ال 
شمال وشرق سوريا منذ 2019 وحتى 

اآلن والذي راح ضحيته مؤخراً العشرات 
من الشهداء املدنيني، إضافة إلى مقتل 
18 عنصراً من جيش حكومة دمشق 
حسب املرصد السوري حلقوق اإلنسان.

القوات  مرأى  أمام  ذلك  كل  ويحصل 
الروسية املنتشرة في مواقع متفرقة 
السؤال  وهنا  السوريّة،  األراضي  في 
الذي يطرح نفسه، هل أعطت روسيا 
الضوء األخضر جليش االحتالل التركي 
راح  وأن  حتى  املناطق  تلك  لقصف 
ضحيته جنود من حليفها في دمشق 
أم  الكواليس،  خلف  جرت  لتفاهمات 
غضت الطرف عن بعض االستهدافات 
التركي، بحكم  الغرور  احملدودة إلرضاء 
خصوصاً  لبعضهما  الدولتني  حاجة 
أوروبا  فرضتها  التي  القطيعة  بعد 
الروسية  احلرب  أثر  على  روسيا  على 

األوكرانية.

ويذكر أن القصف على قرية تنب أسفر 
عن فقدان 3 عناصر من جيش حكومة 
تشرين   27 بتاريخ  حلياتهم  دمشق 

الثاني اجلاري.

كما وأسفر القصف على نقطة جليش 
حكومة دمشق، بحي كانيا كردان في 
مدينة كوباني عن فقدان عنصر حلياته 
يدعى محمد هيثم نبيل وإصابة آخر 

بتاريخ 23 الشهر اجلاري.

حكومة  جيش  من  عنصران  وقتل 
دمشق وأصيب اثنان آخران في قصف 
التركي على مطار منغ في  لالحتالل 
مقاطعة الشهباء بتاريخ 22 تشرين 

الثاني اجلاري.

كما وأصيب جندي من جيش حكومة 
دمشق برصاص أثناء تواجده بنقطته 
بالقرب من معبر نصيبني الفاصلة بني 

شمال وشرق سوريا ومدينة نصيبني.

وأُصيب عنصر آخر يدعى غدير عدنان 
بقرية عرب خان جنوب ناحية زركان في 

التاسع من الشهر نفسه.

حكومة  جيش  من  عناصر   10 وقُتِل 
على  تركي  جوي  قصف  جراء  دمشق 
في  دمشق  حكومة  جليش  مواقع  
عني دقنة ومرعناز واملالكية وشواغرة 
ريف  في  رفعت  وتل  عيسى  وشيخ 

حلب الشمالي.

روناهي/ الشهباءـ أدلى صباح يوم االثنني، 
وجهاء العشائر في عفرين والشهباء بياناً، 
التركي  االحتالل  فيه هجمات  استنكروا 
مع  وقوفهم  على  وأكدوا  املنطقة،  على 
الشعوب  جميع  تكاتف  وضرورة  قسد، 

لصد الهجمات.

وشيوخ  وجهاء  من  العشرات  وجتّمع 
مقر  في  والشهباء،  عفرين  في  العشائر 
الشهباء،  مقاطعة  في  الوجهاء  ديوان 
 ،2022-11-28 بتاريخ  االثنني  صباح  وذلك 
على  التركي  االحتالل  بهجمات  للتنديد 

املنطقة عبر بيان لهم، والذي قُِرئ من ِقبل 
وجيه العشيرة ميعاز رسالن، هذا وقد جاء 

في نص البيان:

على  اعتداءاتها  التركية  الدولة  تواصل 
طول الشريط احلدودي مع الدولة السورية، 
فمنذ التاسع عشر من الشهر اجلاري إلى 
من  العدوان  أنواع  أبشع  تنفذ  وهي  اآلن 
األسلحة  أنواع  كافة  استخدامها  خالل 
وحتى الطيران احلربي واملُسّير، على القرى 

املكتظة باملدنيني.

إَن الهدف من هذه الضربات العدوانية هو 
استهداف البنى التحتية وتدمير املشافي 
جتويع  وبالتالي  والنفط  الغاز  ومحطات 

وقهر وظلم الشعب السوري ضمن هذه 
اجلغرافيا وتشريده وتهجيره«.

وجاء أيضاً في البيان: نحن وجهاء عشائر 
هذا  ونستنكر  نُدين  والشهباء  عفرين 
العدوان الغاشم من قبل الدولة التركية 
الُعزّل،  للمدنيني  واستهدافها  الفاشية، 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  جميع  في 
اإلنسانية  املنظمات  جميع  ندعو  كما 
لصد  واإلسالمية  واحلقوقية  واألخالقية 
البشر  يهدد  الذي  اإلجرامي  العمل  هذا 
والقيام  صمتها  عن  تخرج  وأن  واحلجر، 

مبسؤوليتها حيال ما يحدث. 

كما نناشد جميع الوجهاء والعقالء في 
سوريا وخارجها للوقوف معاً في هذه احملنة، 
والشهباء  عفرين  عشائر  كوجهاء  وإننا 
نعلن وقوفنا مع قوات سوريا الدميقراطية 
لتحرير كافة املناطق السورية احملتلة من 
أبشع  متارس  التي  التركية  الدولة  قبل 
اجلرائم بحق اإلنسانية جمعاء، كما نناشد 
جميع شعوب ومكونات املنطقة االلتفاف 
حول قواتها وإدارتها، لنكون يداً واحدة في 

وجه مخططات اإلبادة واالحتالل«.     

مركز األخبارـ مت االحتفال بالذكرى السنوية 
الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني 
في مدينة ستوكهولم وغوتبورغ وبورالنغ 
اجملتمع  مركز  برعاية  البالد،  شمالي  في 
اسكندنافية،  في  الكردي   الدميقراطي 
)NCDK-Skandînav)  في ستوكهولم.

أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
املشترك  الرئيس  حتدث  الشهداء، 
في  الكردي  الدميقراطي  اجملتمع  ملركز 
اسكندنافية)  )NCDKـ  اسكندنافية 
السنوية  الذكرى  هنأ  حيث  آمد،  حميد 

الكردستاني  العمال  حزب  لتأسيس 
بدايًة لعوائل الشهداء والقائد عبد اهلل 
أوجالن والكريال في خنادق القتال وعموم 

الشعب الكردي.   

العمال  حزب  تاريخ  »إن  آمد:  حميد  قال 
الثورات  كافة  يضم  الكردستاني 
أوجالن  القائد  فتح  لقد  الكردستانية، 
في  الكردي  للشعب  للحرية  طريقاً 
اليوم  عليه  يسير  والذي  العدو  عاصمة 
اليوم  الكردي  شعبنا  األشخاص،  ماليني 
كردستان،  مناطق  كافة  في  منتفض 

كردستان  وجنوب  آفا  وروج  روجهالت  في 
اليوم  ويقاوم  أوروبا  في  وحتى  وشمالها 
وفلسفته،  وبفكره  احلزب  بهذا  باإلميان 
والعالم  املنطقة  لشعوب  قدوة  وأصبح 

ورمزاً للمقاومة«.

حزب  في  البرملاني  االحتفال  في  وحتدث 
وقال:  ريازات  دانييل  السويدي  اليسار 
ذكرى  لكم  أبارك  وباسم حزبي  »باسمي 
الذين  األوروبيون  هؤالء  االنبعاث،  عيد 
ويبحثون  بأموالهم  اإلرهابيون  يرعون 
للشعب  ومعادون  عمالء  أشخاص  عن 

الكردي ولشعوب املنطقة والذين يلتزمون 
أردوغان، فليستحوا،  أمثال  أمام  الصمت 
مقاومة الشعب الكردي أثبتت أن مطالب 
السالم  وحتقيق  الشرعية  الكرد حلقوقه 
األوسط،  الشرق  في  مشروعة  أصبحت 
وأنا كشخص فارسي أقف حتى النهاية 

إلى جانب الشعب الكردي«.

في املدن الثالثة التي مت االحتفال فيها، مت 
الكردستاني  العمال  حزب  أعالم  تعليق 
وصور  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  وصور 

األبطال الكرد في صاالت االحتفال.

ملقاومة  باإلضافة  االحتفاالت  هذه  في 
الكريال مت إرسال حتية النتفاضة روجهالت 
كردستان، ومتت الدعوة لتصعيد ثورة روج 
آفا، كما مت عرض فيلم وثائقي حول تاريخ 

حزب العمال الكردستاني.

وانتهت االحتفاالت بشعار« حزب العمال 
الكردستاني هو الشعب، والشعب هنا« و 
»يعيش القائد آبو« و » حتيا مقاومة الكريال« 
الفنانون  وبتقدمي  احلرية«  احلياة،  »املرأة،  و 
للعديد من أغانيهم وعقد حلقات الدبكة.

مركز األخبارـ قالت إحدى املقاتالت في 
جودي  زنارين  احلرة-ستار،  املرأة  وحدات 
االحتالل  دولة  أن  استشهادها  قبل 
التركي ستندم على قدومها إلى زاب، 
وبأنهنّ لن يسمحنَ له باجمليء إلى زاب 

بسهولة.

حتدثت الشهيدة زنارين جودي لوكالة 
دولة  بدء  قبل   (ANF( لألنباء  فرات 
قائلًة:  بهجماتها  التركي  االحتالل 
»ميكننا فهم هذه الهجمات مثل تلك 
 2021 عام  حصلت  التي  الهجمات 
على كارى، أفاشني، متينا وزاب، حيث 
القضاء  التركي  االحتالل  دولة  تريد 
القتال  ساحات  الكريال،  حياة  على 
والتي بنيت بجهد عشرات اآلالف من 
وقد  كردستان،  جبال  في  الشهداء 
واجهت الكريال في كل مكان تتواجد 
تاريخي، وإن  فيه هذا الهجوم بنضال 
املقاومة التي قام بها رفاقنا تظهر لنا 

بأن دولة االحتالل التركي قد ُهزمت في 
مواجهة الكريال«.

وأكدت »تعرف حكومة حزبي العدالة 
االنهيار  وشك  على  بأنها  والتنمية 
أن  تريد  فهي  ولذلك  احلرب،  هذه  في 
ونرى  احلرب،  بهذه  إدارتها  عمر  تُطيل 
زاب ومستعدون ضد  الشيء في  هذا 
جاهزون  نحن  احملتملة،  الهجمات 
سوف  التركي!  االحتالل  جيش  جمليء 
لن  زاب،  إلى  قدومهم  على  يندمون 
نتخلى عن جبال كردستان بسهولة، 
التركي  االحتالل  جليش  نسمح  ولن 
باحتالل جبالنا حتى لو قاتلنا حتى آخر 
قطرة من دمائنا، وكل رفاقنا مصممون 
على االنتصار ومنع العدو من التقدم، 
تصميمنا هذا سيجعلنا ننتصر، ومن 
أجلنا ومن أجل الكريال ال توجد طريقة 
أو  أخرى سوى االنتصار، أما سننتصر 

سننتصر«. 

مركز األخبارـ يستمر جيش االحتالل التركي في قصف مناطق شمال وشرق سوريا منذ 
 في الحياة المدنية للسكان واستشهاد عشرات المدنيين، 

ً
 كبيرا

ً
 دمارا

ً
قرابة 10 أيام ُمخلفا

ولم يسلم من قصفه عناصر قوات حكومة دمشق المنتشرة في بعض مناطق التماس 
على الحدود السورية التركية.

تركيا تقصف جيش حكومة دمشق 
أمام أنظار حلفائه الروس

ين  قبل استشهادها زنار
جودي: سيندمون على 

قدومهم إلى زاب

ين والشهباء: على جميع الشعوب التكاتف في وجه مخططات االحتالل واإلبادة وجهاء العشائر لعفر

ثالث مدن سويدية تحتفل بالذكرى 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني
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د. محمود عباس

ألمريكا  خدماٍت  قدمت  التي  القوى 
والعالم مبستوياٍت، لم تقدمه جيوشها 
وأفغانستان،  العراق  في  اجلبارة 
والشعب الكردي، الذي حمى الشعوب 
من  والعالم،  بل  واألمريكية،  األوروبية 
اإلرهاب بسوية لم تستطع جيوشها 
ودبلوماسيوها، والقوى اإلقليمية معاً 
تقدميه، تتلقى الضربات من األبعاد كلها، 
ومنها ضحالة التعامل الدبلوماسي، 
أو  السياسي  العسكري  والدعم 
انعدامه، إلى التوافقات السرية، والتي 
وبني  بينها  املؤامرة  درجة  إلى  تصل 
الدول اإلقليمية، لئال يظهر الكرد على 
منافسة  قوى  السياسية  الساحات 
التحدث  السذاجة  فمن  حملتليهم، 
املظلومية،  مبنطق  الكبرى  القوى  مع 
فهم قادة الظلم كإمبراطوريات، ومن 
املساعدة  طلب  السياسية  اجلهالة 
من الواليات املتحدة األمريكية وغيرها 
وجه  في  الوقوف  الكبرى،  القوى  من 
أقرب  وهم  لكردستان؛  احملتلة  الدول 
حلفائهم، وال تسمح مصاحلهم بالرد 
الذي يتطلبه، وال مسهم بالقدر، الذي 
يجب تقدميه للشعب ،الذي دّمر اإلرهاب 
الداعشي ،وباملقابل، واملؤلم، عدم متكن 
احلراك الكردستاني وفي هذه اللحظات 
القامتة، من إقناع املسؤولني األمريكيني 
الصادرة  التصريحات  أن  على  والروس 
قبل  سياسي  خطأ  بعضهم،  من 
الشعوب،  حقوق  في  طعناً  يكون  أن 
خاصة تلك التي تساوي بني االعتداءات 
في  دولة  أقوى  ثاني  وهي  التركية، 
)الناتو)  األطلسي  الشمال  حلف 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  واإلدارة 
شعب  حلماية  الكثير  تعاني  التي 
املنطقة من اإلرهاب الداعشي ومرتزقة 
تركيا وإيران، الواليات املتحدة األمريكية 
لداعش على  املناهض  التحالف  ودول 
دراية أن العنجهية التركية ال تقل عن 
عداء إيران للغرب، وأن شعوبها ستدفع 
مواقفها  في  الضبابية  ثمن  ما  يوما 
جتاه ما تقوم به تركيا وإيران من اجلرائم 

في غرب وجنوب كردستان، وتعلم بأنه 
الساحة  عن  تزول  أو  تضعف  عندما 
القوى احلقيقية الرادعة لإلرهاب؛ وهي 
ستفتح  غيرها،  دون  الكردية  القوى 
تركيا وإيران األبواب ملرور الذئاب الضارة، 
ليدخلوا شوارع أوروبا وأمريكا، وينفذوا 

أجنداتهم القومية أو الدينية.

استراتيجية صراع األقطاب

لدى  واملصالح  املعرفة،  بني  ما  التردد 
الكرد،  مصاعب  أحد  وأوروبا،  أمريكا 
فخلف األبواب املؤصدة في وجه احلراك 
الكردستاني السياسي، والدبلوماسي، 
األقطاب،  صراع  استراتيجية  تقف 
املنطقة  بقاء  مصلحتها  من  والتي 
من  بدءاً  اآلن،  عليه  هي  ما  على 
الكردي،  الشعب  لقوى  استخدامهم 
املوارد  أفضل  كأحد  وجغرافيتهم 
إلى حاجة  الطرف اآلخر،  املالئمة ضد 
الكرد ألدنى درجات املساعدات اخلارجية، 
بسبب غياب األمل في تكوين جبهة 
داخلية متفقة، وهذا ما تدركه القوى 
لذا  كلها،  الكردية  بالقضية  املعنية 
يتطلب من احلراك الكردي العمل على 
والعمل  الكارثية،  املعادلة  تغيير هذه 
بذهنية عصرية على الساحة العاملية، 
لفرض الذات على قدر اإلمكانات اخلام 

الهائلة التي متلكه كردستان. 

ضبابية املواقف األمريكية

درج بني العامة، أن الصعود الكردي في 
العقدين األخيرين كان بفضل أمريكا، 
وعندما ال تدافع بشكل مباشر عنهم 
وال تردع اعتداءات الدول احملتلة عليهم، 
بعيدة  استراتيجية  رجحت  قد  تكون 
قالها  كلمة  إلى  مستندين  املدى؛ 
نائبا  كان  عندما  بايدن،  جو  الرئيس 
للسيد مسعود  أوباما،  باراك  للرئيس 
الكردستاني  اإلقليم  رئيس  البرزاني 
سنرى  معا  »إننا  على  الفيدرالي، 
بالقوى  تدفع  التي  وهي  كردستان«  
احملتلة على مضاعفة احلذر من الوجود 

األمريكي في كردستان،  ويرجح على 
أن ضبابية مواقف أمريكا وحلفائها ال 
تعني أنها ال تراقب أو تتناسى مجريات 
األحداث، والتي يحللها البعض على أن 
مصاحلها، وهي في حالة الصراع على 
جبهتني مع روسيا والصني ال تسمح 
لها بتوسيع حلقة األعداء، ومن بينها 
وهي  الناتو،  في  الثانية  الدولة  تركيا، 
هذه  وعلى  الصراعني،  في  دوراً  تلعب 
إلى  بها  وأدت  تركيا،  تتحرك  البنية 
دمشق،  حكومة  من   موقفها  تغيير 
السورية  املعارضة  أن  ترى  وأصبحت 
فيما يتعلق بها وبإيران مجرد تغيير في 
نظام احلكم، أما الصعود الكردي فهو 
قضية متس مصير الدولتني، ومستقبل 
دائم  حضور  ورمبا  املنطقة،  جغرافية 
كوردستان،  جغرافية  على  ألمريكا 
لذلك بدأت االستراتيجيات تتغير بني 
احلالتني، وتتقاطع أو تتعارض مصالح 

الدول الكبرى واحملتلة لكردستان. 

خبث سياسي وتقاطع مصالح

األمريكية  املصالح  أن  تدرك  تركيا 
في  بالتمادي  لها  تسمح  والروسية 
القصف اجلوي وامليداني قدر ما ترغب، 
فقط حتتاج إلى التبريرات، لذلك وقبل 
الدراماتيكية  املسرحية  تظهر  أن 
إسطنبول،  في  تقسيم  ساحة  في 
أن  املتوقعة  أدواتها  جهزت  بشهرين، 
مخططات  تنفيذ  على  قادرة  تكون 
الهجوم البري للمرة الرابعة على )روج 
آفايي كردستان )والتي على أثرها غيرت 
من أماكن سيطرتهم ما بني منطقة 
إمكانات  رفعت  وبها  وعفرين،  إدلب 
حترير  هيئة  النصرة)  )جهة  قوات  
الشام، مع التغيير في اسم فصائلها 
وإدراجها كفصائل ملا يسمى بـ )اجليش 
الوطني)، ليبدأ بعدها بالفصل الثالث 
القصف  وهو تصعيد  املسرحية،  من 
البنية  وتدمير  القرى  على  اإلرهابي 
إجرامي  بشكل  للمنطقة  التحتية 
سايرتها  داعش،  فعله  عما  تقل  ال 
البري، وفي  التحضير لالجتياح  دعاية 

جرائمها  على  تغطية  هذه  كثيره 
تزداد  اجلارية بقتلها للمدنيني؛ ولذلك 
الشكوك حول مصداقية أمريكا، إلى 
درجة احتمالية التخلي عن املنطقة، 
كما فعلها دونالد ترامب، لكن الظروف 
كما  ليس  اليوم  الدولي  والصراع 
أمريكي عن  تراجع  كانت حينها، فأي 
فقط  ليس  لروسيا  انتصار  املنطقة 
األوسط،  الشرق  وفي  بل  سوريا  في 
أن  األمريكيون  االستراتيجيون  ويدرك 
تركيا تقوم بهذه املهمة بشكل غير 
مباشر، عن طريق الطعن في عالقاتها 
وأي  الذاتية،  واإلدارة  قسد  قوات  مع 
تقدم تركي يعني خسارة لألمريكيني، 
لذلك فممارسة الضبابية؛ إلى درجة 
السماح لها خرق األجواء، التي تسيطر 
عليها القوى اجلوية األمريكية، للحفاظ 
على عالقاتها مع تركيا على خلفية 
استراتيجية الصراع مع الصني وروسيا، 
والقوى  الكردي  الشعب  بحق  جرمية 
التي قدمت أكثر مما توقعته أمريكا من 
أية قوة عاملية أثناء محاربتها لإلرهاب، 
األمريكيون  فاملسؤولون  ذلك  مع 
صرحوا على أن إدارة البيت األبيض لم 
ففيما  لتركيا،  األخضر  الضوء  تعط 
يتعلق بهم هذا التصريح كاٍف لتبيان 
استراتيجيتها وردع تركيا، ويدركون أنه 
هش فيما يتعلق بالكرد، يتخلله خبث 
ميكن  وال  مصالح  وتفضيل  سياسي 
مقارنته مع ما قدمته القوى الكردية 
مثلما  واألوروبي،  األمريكي  للشعب 
في  مواقفهم  ضبابية  أن  يعلمون 

املنطقة صعود لإلرهاب، إرهاب الدولة 
واملنظمات املدعومة منهم، وإذا كانت 
اليوم،  الثمن  تدفع  كردستان  شعوب 
وروسيا  شعوبهم،  ستدفعها  فغدا 
ضمناً، وبالتالي على القوى الكردية أن 
تدرك، أن مصالح أمريكا كإمبراطورية، 
ترجح التماهي على ما يجري اليوم من 
يستهدف  والتي  اإلجرامي  القصف 
املدنيني والبنية التحتية، وتبعد الدفاع 
تسمح  ال  لكنها  املباشر،  امليداني 
أردوغان  حصول  واحتمال  بالهجوم، 
على املوافقة األمريكية الروسية، شبه 
معدومة، علما أنه يستخدم إمكاناته 
حصل  التي  األهمية  ومنها  كلها، 
ثم  ومن  األوكرانية،  احلرب  في  عليها 
إلى  والعرقي،  اإلسالمي  تركيا  ثقل 
الصراع  بدأ  حال  في  األمريكي  اجلانب 
كانت  إن  أسيا،  شرق  في  الصني  مع 
مع  الشمالية،  كوريا  أو  تايوان  في 
ذلك وبدراسة لشخصية رجب طيب 
فالدميير  عن  تختلف  ال  والتي  أردوغان، 
بوتني، يُتوقع منه أن يقدم على اجملازفة 
بتركيا والسقوط في مستنقع الصراع 
من  أدواته  واستخدام  أمريكا،  مع 
املعارضة السورية، مثلما فعلها بوتني 
رمبا  هنا  ولكن  أوكرانيا،  في  أدواته  مع 
وليس  متأخرا  سيكون  األمريكي  الرد 
مباشرا كما حصل لبوتني في أوكرانيا، 
البحث  كردي  كل  من  يتطلب  لذلك 
سياسيا،  للدفاع،  كلها  الطرق  في 
دبلوماسيا، إعالميا، بالتحالف الكردي، 

وغيره.

املناهضة  الشعب  فعل  ردود  تستمر 
للعدوان التركي الذي صعد بهجماته 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
فئاته  بجميع  اجملتمع  مستهدفاً 
ومكوناته، إلى جانب استهداف البنية 

التحتية في املنطقة.

مدينة  أبناء  خرج  السياق  هذا  ضمن 
األحد2022-11-27  يوم  الطبقة 
فيها  شارك  شعبية،  مسيرة  في 
اخلدمية،  املؤسسات  وأعضاء  األهالي، 
استنكارا  املدني،  اجملتمع  ومنظمات 
للعدوان التركي، الذي استهدف أغلب 

مناطق شمال وشرق سوريا.

الثقافة  مركز  من  املسيرة  انطلقت 
بشارع  مرورا  الطبقة،  في  والفن 
الكورنيش في احلي الثاني، وصوالً إلى 
رفع  كوباني،  فيان  الشهيدة  مركز 
الشهداء،  وصور  األعالم  املتظاهرون 
األحداث  واقع  التي تصف  والشعارات 
للقصف  تعرضت  التي  األليمة، 
وجه  في  للوقوف  ودعت  التركي، 
املمارسات التركية وأفعالها اإلجرامية 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  بحق 
التحتية،  وبُنيتها  أبنائها،  واستهداف 

مبوافقة أمريكية روسية. 

كما عبر املشاركون فيها عن روح الوحدة 
بني مختلف مكونات أهالي الطبقة، 
وكشفت حقيقة املمارسات التركية، 
وبتوافق مع األمريكي والروسي، والتي 
سوريا  وشرق  شمال  أبناء  تستهدف 

ومنجزاتهم ومؤسساتهم.

تركيا في مفترق طرق

الرئيسة  أكدت  باملوضوع  وعلى صلة 
في  التنفيذي  اجمللس  في  املشتركة 

مبنطقة  الدميقراطية  املدنية  اإلدارة 
حتدثت  التي  العلي«  »هند  الطبقة 
طرق  مفترق  في  متر  تركيا  بإيجاز: »إن 
االعتداءات  بدأت  عندما  خطيرة، 
واحلربية،  املسيرة  بالطائرات  التركية 
التحتية، مثل:  البنى  التي تستهدف 
وحقول  والصوامع،  واملشافي  املدارس 
من  املنطقة  إلفراغ  واملدنيني،  النفط 
نطاق  لتوسيع  تسعى  كما  أهلها، 
إسطنبول،  بتفجير  متذرعة  وجودها 
حيث كشفت احلقائق أن لها عالقات 
بداعش؛ لتحصل على نصر جديد في 
حتقيق  وكذلك  القادمة،  االنتخابات 
معاهدة  نهاية  بقرب  جديدة  أهداف 
لوزان، وتعميق األزمة السورية، وحرمان 
املنطقة من مواردها، وبحكم أن تركيا 
تلعب دور الوسيط  بني روسيا، وأمريكا 

في امللف األوكراني«. 

 
وحدة موقف األهالي ضد املؤامرة 

التركية وأذيالها

»رجاء عبد  من جهتها قالت املواطنة 
الرحيم«: »إن مشاهد املسيرة هي لوحة 
وريفها،  الطبقة  ألبناء  فسيفسائية 
لقد شارك األهالي في املسيرة رفضا 
في  املمنهج  التركي  والتدمير  للقتل 
مناطق الشمال السوري، واالعتداءات 

والشيخ  واملرأة  الطفل،  قتلت  التي 
وهجرتهم إلى خارج قراهم وبيوتهم«.

واملنظمات  للدول  توجهت  رجاء 
املعنية: »ماذا عن قتل األطفال؟ وماذا 
حرق  عن  ماذا  التهجير؟  مشاهد  عن 
وغرقاً؟  جوعاً  املوت  عن  ماذا  البيوت؟ 
ماذا عن وفاة الشيوخ واألطفال جوعاً 

وبردا؟«.

وأشارت رجاء إلى أن الشعب السوري 
في مناطق شمال وشرق سوريا تعرض 
هجرهم  عندما  الظلم،  صور  ألبشع 
احملتل التركي من بيوتهم؛ ففتح أبوابه 
الذين  املتضررة،  مناطق  ألبناء  وبيوته 
بدايات  والنزوح في  تعرضوا للتهجير، 
من  الهاربني  سواء  السورية،  األزمة 
بطش حكومة دمشق، أو الفارين من 
إرهاب داعش، وإن روسيا، وأمريكا تتفق 
مصاحلهم مع العدوان التركي اجلاري، 
فيتعامون عن قتل أنباء سوريا وتدمير 

بنيته التحتية.

الذاكرة تعيد نفسها

الرئيسة  محمد  روشني  وأوضحت 
في  والفن  الثقافة  ملركز  املشتركة 
أن  املسيرة،  في  املشاركة  الطبقة 
النظام  عند  والتدمير  القتل  ثقافة 
التركي تعيد نفسها في كل عدوان، 

مدعوما من أمريكا وروسيا.

روشني أوضحت: »تركيا دعمت أمريكا 
الكثير  ودمرت  العراق،  اجتياحها  عند 
العراق  شعوب  فشردت  العراق،  أرض 
بينما  والعربية،  والسريانية،  الكردية، 
خروجه  نت  وأمهَّ داعش،  دعمت  تركيا 
أبناءه  وهّجر  قتل  أن  بعد  العراق،  من 
وقتلهم، الصورة اليوم ليست بعيدة 
اليوم نشاهد من قتل  والذاكرة حيهَّة، 
في  والقرى  املناطق  أبناء  واستهدف 
عفرين وكوباني ترعاهم تركيا، وتركيا 
التي حرمت اآلالف من أهالي احلسكة 
من  مناطق  واحتلت  الشرب،  مياه 
شمال سوريا، وهّجرت اآلالف وقصفت 
وقامت  اجلوية،  الغارات  مئات  وشنّت 
بعشرات االغتياالت، وذلك كله بدعم 
ودول  وأمريكا،  روسيا  من  وموافقة 
التغاضي  يتم  األقل  وعلى  التحالف، 
عنها، هل هذه الصور كانت خيالية أم 
حقيقة؟ يجب أن يوقف اجملتمع الدولي 
ومنظمات حقوق اإلنسان تلك املآسي 

فوراً«.

التصريحات السياسية والدولية 
ليست بحجم املسؤولية

شيخ  اجلدوع  الرحيم  عبد  الشيخ 
»إن  قال:  جهته  من  النعيم  عشيرة 

شمال  في  يواجه  السوري  الشعب 
وشرق سوريا االعتداءات املتكررة، التي 
تستهدف حياته ووجوده، بينما تظهر 
خجولة  دولية  و«حتفظات«  تنديدات 
من  التركي،  اإلجرام  ملستوى  ترقى  ال 
الدموية  املشاهد  تلك  الضروري وقف 
ضد شعوب املنطقة وأطفالها، وكأن 
تلك الدول تتلذذ برؤية األعمال العدائية 
لشعبنا  والتجويع  التهجير  وواقع 

السوري«.

باقون مهما كان حجم املؤامرة

ونّوه اجلدوع: »إن حجم املؤامرة كبير على 
االستقرار  تستهدف  التي  املنطقة، 
واألمن، لكن ال سبيل لنا إال أن نقف في 

وجه املؤامرة ونتحداها«.

اختتم  اجلدوع  الرحيم  عبد  الشيخ 
باألرض، ومها كان  حديثه: » نتمسك 
الـتآمر الدولي علينا كبيراً، نحن نقف 
في وجه كل محتل، سواء كان االحتالل 
أو  تسانده  التي  القوى  أو  التركي، 
تتغاضى عن جرائمه، فاملشهد الواضح 
والصفقات  امللفات،  تبادل  عن  يعبر 
السياسية، والعسكرية واالقتصادية 

على حساب الشعوب واألرض«.

مع تزايد رقعة العدوان التركي، وامتداده 
هذه  تداعيات  تزداد  وزمنيا،  جغرافيا 
الهجمات، وآثارها الوخيمة، التي تتضح 
للعيان، وبخاصة أن احملتل التركي صّعد 
التحتية،  للبنى  واستهدافه  عدوانه، 
التي تأوي مرتزقة  وللسجون واملعتقالت 

داعش، وعوائلهم.

التركية  الشؤون  في  األميركي  الباحث 
وايلدر،  كالفن  األميركي،  نيوالينز  مبعهد 
وفي حديث له مع وكالة أنباء هاوار، حذر 
التركي  االحتالل  جيش  هجمات  أن  من 
وشرق سوريا، سيؤثر سلباً  على شمال 

على املعركة ضد داعش.

دولة  صعدت  إسطنبول،  تفجير  فبعد 
هجماتها  حدة  من  التركي  االحتالل 
مستهدفة  سوريا؛  وشرق  شمال  على 
البنية التحتية، كما أن القصف املدفعي 

الذي  »جرنك«  سجن  محيط  استهدف 
داعش،  مرتزقة  من  معتقلني  يضم 
وقصفت مسيرات االحتالل نقاط احلماية 
األمنية في مخيم الهول، ليتيح ملرتزقة 

داعش فرصة االنتعاش من جديد.

مكافحة  لقوات  مركز  اُستهدف  كما 
اإلرهاب التابعة لقوات سوريا الدميقراطية؛ 
املسؤولة عن مالحقة خاليا مرتزقة داعش.

كالفن وايلدر، وفي حديثه عن الهجمات 
التركية، قال: »لدى تركيا هدفان أساسيان 
في هذه احلملة اجلوية األول؛ وضع األساس 
أراٍض  على  لالستيالء  بري محتمل  لغزو 
من قوات سوريا الدميقراطية – على األرجح 

بدءاً من مدينتي كوباني أو منبج«.

وبالرغم من الهجمات واجلرائم التركية، 
يرى الباحث األمريكي: أن »الواليات املتحدة 

وروسيا تعارضان هجوماً تركياً جديداً قد 
يحبط هذا اجلهد«.

وأضاف: » الهدف الثاني األكثر تواضعاً هو 
إضعاف قوات سوريا الدميقراطية تدريجياً 
حيث  ُمقامة،  حرب  بال  ولو  الوقت،  مبرور 
تستهدف الضربات اجلوية التركية القادة 
الرئيسيني،  والعسكريني  السياسيني، 
وتردع  املدنية،  التحتية  البنية  وتدمر 
التنمية  وعمال  األجانب  املستثمرين 
ومن  املنطقة«،  في  عملهم  توسيع  من 
وجهة نظره »كل هذا يترك قوات سوريا 
لشمال  الذاتية  واإلدارة  الدميقراطية 
وشرق سوريا في موقف أضعف سياسياً 

وعسكرياً واقتصادياً«.

التركي  االحتالل  قصف  وايلدر،  وعدهَّ 
»يضر مبقاومة  على شمال وشرق سوريا 
الدميقراطية  سوريا  قوات  ويجبر  داعش، 

على حتويل املوارد، التي ميكن استخدامها 
ملعركة  االستعداد  أجل  من  داعش  ضد 
قوات  في  توجد  تركيا،  ضد  محتملة 
سوريا الدميقراطية قوات ذات تدريب عاٍل 
وجيد )قوات مكافحة اإلرهاب) وتركز هذه 
املناهضة  العمليات  على  عادة  القوات 
لداعش، ولكن في حال حدوث غزو تركي، 
اخلطوط  في  نشرها  يعاد  أن  املرجح  من 

األمامية مع تركيا«.

وأوضح »رأينا هذا الشيء بالفعل من قبل، 
عام 2019 إبان  األول  تشرين  خالل شهر 
الهجوم التركي على شمال شرق سوريا، 
واضحة  الدميقراطية  قوات سوريا  كانت 
جداً في أنها ال تستطيع محاربة تركيا 
مع احلفاظ على مستويات أمنية كافية 
في السجون، التي تضم معتقلي داعش 
وارتفع خطر تفكك سجن داعش اجلديد 

بشكل كبير بسبب ذلك.«

على  الهجمات  هذه  من  الرغم  وعلى 
البنية التحتية في شمال وشرق سوريا 
وتأثير ذلك على احلرب ضد داعش، إال أنه 
لم تكن هناك إدانات غربية قوية للعدوان 
التركي على الشمال السوري، وعزا وايلدر 
ذلك إلى: »أن الواليات املتحدة ترى في تركيا 
ازدادت  وقد  رئيسياً،  استراتيجياً  حليفاً 
منذ  واشنطن  مع  العالقة  هذه  أهمية 
الغزو الروسي ألوكرانيا؛ لذلك هناك تردد 
أمريكي في الضغط الشديد على أنقرة 

بشأن سوريا.« 

في  آكيول  طه  التركي  احمللل  أكد 
تهمة  :أن  قرار  في صحيفة  له  مقال 
»إهانة الرئيس« أصبحت سيفاً قضائياً 
رقاب  على  السلطة  بيد  مسلطاً 
بحادثة  آكيول  واستشهد  املعارضني، 
اخلبز  منتجي  احتاد  رئيس  اعتقال 
األمة  »إهانة  بتهمة  كوليفار  جيهان 
التركية«، وكانت كلمات كوليفا: »اخلبز 
اجملتمعات  في  األساسي  العنصر  هو 
باخلبز،  مليء  مجتمعنا  ألن  الغبية، 
هناك حكام قضوا20عاًما في مثل هذا« 
لفت الكاتب إلى أنه ال ميكن التسامح 
هذه  إن  وقال  الكلمات،  هذه  مع 
الكلمات تستحق النقد، وحتى اإلدانة، 
ثم تساءل: لكن من الناحية القانونية 
هل هي جرمية؟، وذكر كذلك أن القاضي 
الكلمات،  بهذه  جرمية  أي  يجد  لم 
املادة299من  أن  على  آكيول  شدد 
تنظم  الذي  التركي،  العقوبات  قانون 
»إهانة الرئيس«، هي نتاج األوقات، التي 
كان الرؤساء فيها غير منحازين، إنها 
سمعة  على  احلفاظ  في  مكرسة 
الزعماء غير احلزبيني، الذين يعدون رأس 

غير  الرئيس  حماية  متت  كما  الدولة، 
»عالمات  كإحدى  اإلهانة  من  احلزبي 
واستدرك  وأجهزتها«،  الدولة  سيادة 

بالقول: لكن في النظام الرئاسي، يعّد 
من  يكافح  حزب  زعيم  أيًضا  الرئيس 
عن  بقسوة  ويتحدث  السلطة،  أجل 

للتوتر  هدفا  يجعله  وهذا  املعارضة، 
السياسية،  والعداوات  الفعل  وردود 
أكدنيز في شباط  ميان  بيان  وبحسب 

املاضي، »في السنوات الست املاضية، 
شخص  ألف   160 مع  التحقيق  مت 
بتهمة إهانة الرئيس، وحتول 35 ألًفا من 
دعاوى قضائية،  إلى  التحقيقات  هذه 
ال  شخًصا«،   12881 على  احلكم  ومت 
يوجد مثل هذا املثال في العالم، قبل 
الرؤساء  إهانة  قضايا  كانت  أردوغان 
تركيا  في  واإلدانات   500 عن  تزيد  ال 
أنه  على  الكاتب  أكد  تزيد عن230،  ال 
وقال:  اجلرمية،  تعريف  يتغير  أن  يجب 
تظهر كيف  الرهيبة  الصورة  هذه  إن 
مثل  العليا،  التنفيذية  السلطة  أن 
الرئاسة، التي يجب أن تكون موحدة، 
الرئاسي،  النظام  يتم تسييسها في 
كما تظهر أن فتح مثل هذه التحقيقات 
ضرورة  وعن  سياسيا،  ضغطاً  أصبح 
آكيول: »إنه  قال  دستورية،  دولة  وجود 
في قلب القضية تكمن املشاكل في 
مجال استقالل القضاء، ومن أهم هذه 
اجمللس  في  السياسة  تأثير  املشاكل 
القضاة  واستخدام  للدولة،  األعلى 
السلطة  بيد  أداة  العامني  واملدعني 

للتنكيل باخلصوم وباملعارضني.

الدولية خجولة ال ترقى  التنديدات و"التحفظات"  بأن   المنطقة، وأكدوا  المؤامرة كبير على  أبناء الطبقة بأن حجم  ـ أوضح  الطبقة/ ماهر زكريا 
لمستوى اإلجرام التركي، مشددين إلى أن المقاومة ستستمر في وجه المؤامرة

يكا على الجرائم التركية؟ لماذا ال ترد أمر

إهانة الرئيس سالح قضائي بيد السلطة لقمع المعارضين

باحث أميركي: الهجمات التركية تضر بمقاومة داعش

وحدة أبناء الطبقة في وجه المؤامرة التركية المتناغمة مع 
يكية الروسية األهداف األمر

هند العلي عبد الرحيم الجدوع روشين محمد رجاء عبد الرحيم
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الكاتبة ليلى خالد/ منتدى حلب الثقافي

األفراد  بني  األفكار  وتبادل  التطورات  تسارع  مع 

من كال اجلنسني وبروز الصراع الفكري ورسالته 

من قبل التيارات التي تتبنى مصطلحات احلرية 

وحرية املرأة والصراع اإلقصائي من كال اجلنسني 

شودية  دونكي  حرب  فخ  في  نقع  ال  ولكي 

)الالطائلة منها وفيها)، ارتأيت أن أكتب وأشارك 
هامة،  معادلة  يفرض  علمي  مبنطق  القراءة 

للوصول إلى أي نتيجة صحيحة يتطلب إجراء 

احلالة  أو  للمادة  الصائب  التشريح  أو  التحليل 

والرجل،  املرأة  يخص  مبا  أنظارنا،  حتت  املوجودة 

والبيولوجية  النفسية  احلالة  معرفة  علينا 

لكليهما، لذا املطلوب منا في البداية طرح بعض 

األسئلة كمدخل ملقالنا:

 ترى ما هي القواسم املشتركة بينهما خاصًة 
نفسه؟!  البشري  اجلنس  إلى  ينتميان  وكالهما 

األسس  وفق  والتباين  االختالف  أوجه  هي  وما 

كيف  اجلنسيني؟  بني  والبيولوجية  النفسية 

عاشا معاً في بداية نشوء البشرية دون صراع 

عداء،  إلى  العالقة  هذه  حتولت  كيف  واضح؟! 

وأين يكمن اخللل؟

االنتقام الذكوري السلطوي الزال مستمراً عبر 

التاريخ ابتداءً من عصر الفالسفة مروراً مبرحلة 

النهضة والتنوير، فكيف تعاطوا مع امليزوجينية 

)كره النساء)  في فلسفتهم عبر التاريخ إلى 
يومنا هذا؟ وملصلحة من؟

على  اإلجابة  سأحاول  ومكثفة  جدلية  أسئلة 

بعضها وإنعاش عقل فكر قرّاءنا الكرام. يخبرنا 

البيولوجية  املرأة  خصائص  أن  احلديث  العلم 

تعتمد على هرمون األستروجني والبروجسترون 

تعزز  الهرمونات  وهذه  واألكسيتوسني 

فهرمون  املرأة،  دماغ  في  األنثوية  السلوكيات 

األستروجني هو املسؤول عن الرحم ونضج جريبات 

املبيض وينظم إفراز غونادوتروبينات املسؤولة عن 

فهو  البروجسترون  هرمون  أما  اإلناث،  خصوبة 

مسؤول عن زيادة سماكة بطانة الرحم حتضيراً 

أخرى  بويضة  تخصيب  حصول  ومنع  للحمل 

أثناء احلمل ويقلل من تقلصات عضالت الرحم. 

األكسيتوسني هو الهرمون املسؤول عن مشاعر 

احلب والرضا والثقة بالنفس والنشاط اجلنسي 

واسمه الشائع »هرمون احلب« أي تزيد مستوياته 

عند املعانقة والعالقات احلميمية.

والهرمونات  البيولوجية  فاخلصائص  الذكر  أما 

املهيمنة له هي: 

الهرمون  وهو  التستوستيرون:  هرمونات    
اجلنسي املذكر املسؤول عن منو وتطور األعضاء 

عند  اجلنسية  والصفات  الثانوية  التناسلية 

الذكور كشعر الرأس وعمق الصوت والبروستات 

واحلويصالت املنوية ويبدأ هذا الهرمون بالنمو في 

األسبوع الثامن من احلمل.

وهرمون والفازوبريسني: يعمل على زيادة نفاذية 

املاء  زيادة إعادة امتصاص  إلى  الكليون مما يؤدي 

وبذلك مينع من فقدان كمية زائدة من املاء.

 وهرمون مضاد مولر: هو هرمون بروتيني سكري 
وله دوراً مهماً في التمايز اجلنسي أثناء التطور 

في  الذكورية  األجنة  من  إنتاجه  ويتم  اجلنيني 

ما  انحدار  إلى  ويؤدي  سيرتولي  اخلصية  خاليا 

يسمى بقناة مولر وهذا التطور الفيسيولوجي 

الرحم  بتكوين  الذكرية  التناسلية  الغدد  مينع 

وأنابيب املهبل. 

هذا االختالف الشاسع بني الهرمونات الذكرية 

واألنثوية بالرغم من أنهما جنسان من البشر إلى 

جانب االختالف في التكوين اجلسدي إال أن العقل 

البشري يكاد أن يكون متشابهاً لكن إذا متعنا 

كثيراً في هذه االختالفات نصل لنتيجة واحدة 

أن هذا االختالف فيما بينهما متمماً لبعضها 

البعض دون تفاوت في املستوى أو األفضلية ألي 

جنس منهما.

 في شرح خصائص كال اجلنسني جند أن الرجل 
القدرة  مع  مشاعره  بإخفاء  يقوم  ما  عادةً 

أو  للصمت  ومييل  بها  التحكم  على  الكبيرة 

في  ويتطور  جداً  مختصرة  بكلمات  التعبير 

ألدوات  يحتاج  طبعاً  وهذا  املغامرة  حب  داخله 

كيفية  في  والتفكير  للعقل  يحتاج  وتوفيرها 

اكتشاف واختراع ما يحتاجه في رحالته املَُغاِمرة 

صراع)  أدوات  حادة-  )أدوات  نفسه  عن  للدفاع 

وتأمني حاجاته اليومية.

وعما  مشاعرها  عن  للتعبير  متيل  املرأة  أما 

تفكر وما تشعر به وما يضايقها في مواجهة 

العقبات في حياتها فتكوين جسد املرأة مييل إلى 

الهدوء وحب االكتشافات وخلق احلياة )اإلجناب) 

وجتميلها بسبل الراحة واحلماية، لذا جند أن املرأة 

حياتها  صيرورة  في  والتضحية  للسالم  متيل 

يقول  والتاريخ  ذلك  لتحقيق  جاهدةً  وتسعى 

بهذا الشأن الكثير من خالل املعالم التاريخية 

)رسومات- متاثيل) في بالد ما بني النهرين والهند 
والصني وبالد اإلغريق بكثافة.

عالقة الرجل واملرأة منذ بداية 
احلياة البشرية

عملية  خالل  من  وتطورت  الطبيعة  تشكلت 

اخملتلفة  الغازات  تشكلت  حيث  دياليكتية 

وتَكّون املناخ والقشرة األرضية واملاء ونشأت أول 

حجرة »اخللية احلية« وكثرة انقساماتها بأعدادها 

الهائلة توفرت إمكانية التحول إلى أنواع خاليا 

أكثر تقدماً وبتزايد التكاثر احتدت اخلاليا املتراكمة 

بشكٍل معقد لينشأ منها جهازاً حيوياً معني، 

ُخِلقَ  واستمرارها  املتطورة  اخلاليا  هذه  وبزيادة 

النوع البشري.

سنكتفي  لكن  تطوره  مراحل  بشرح  أقوم  لن 

بالتطرق لعالقة اجلنسني الذكر واألنثى فاألنسنة 

والتاريخ  االجتماعي،  التحول  مع  بدأت  األولى 

باألنوثة  بدأت  اإلنسانية  احلياة  أن  لنا  يؤكد 

في  كبير  دور  والرجل  املرأة  ولعالقة  والذكورة 

تطورها حيث متحورت اجلماعات حول املرأة وهذه 

نتيجة تكوينها الهرموني املهيأ للوالدة واإلجناب 

وبالتالي تطور خصائص احلب واملشاعر والكدح و 

خلق احلياة من خالل تأمني سبل الراحة واحلماية 

وكل ما مت ذكره في بداية مقالنا هذا.

هرموناته  من  وبتوجيه  الرجل  توجه  بالتالي 

الذكرية وببنيته القوية وخصوصيته في املغامرة 

إلى الغوص في قيعان العشوائية دون أن يتحمل 

أية مسؤولية في اجملموعات املشكلة حول املرأة 

بل أصبح كائناً مسؤوالً عن نفسه فقط وعاش 

حياته في مصارعة الطبيعة القاسية وحماية 

دوراً  ما لعب  وهذا  احلياة  نفسه لالستمرار في 

حياة  فأسلوب  لديه  والفكر  العقل  تطور  في 

والتي  اللحوم  ألكل  األكبر  ميوله  وَّجه  الرجل 

طورت معها خصوصيته امليالة للقوة واملغامرة 

بأن  القول  ونكرر  نعود  وأيضاً  واملكيدة  واحلنكة 

الرئيسي  املوجه  كانت  البيولوجية  اخلصائص 

أتت  والتي  اختصاصهما  نحو  اجلنسني  لكال 

بشكٍل شبه طبيعي مع تطور الذكاء التحليلي.

واملغامرة  الصيد  مسلك  تتبع  لم  املرأة  لذا 

اللحوم  آكلي  جتاه  احملرمات  بعض  وضعت  بل 

وهذا  الغذاء  توفير  في  الصيد  على  والقائمني 

كان سبباً في توجه جنس الرجل إلى اجلماعات 

األمومية األولى واملنظمة وفق النسب األمومي 

وساهمت في عيش اجلنسني معاً والعمل على 

أفضل  ظروف  ضمن  واجلماعة  األطفال  حماية 

وأوسع كأول منط للحياة اجلماعية، إن هذا العقد 

الرجل  استقطب  األمومي  للنظام  اجلماعي 

وأنقذه من خطورة الطبيعة )البرد – الفيضانات- 

اجملموعة  إلى  ودخل  املفترسة)  احليوانات  احلر- 

دميومة  تأمني  في  دور  له  كفرد  فيها  ليعيش 

املوارد احلياتية املوجودة في الطبيعة وعقد حياة 

إلى حدوث حتول في منط حياته  أدت  مشتركة 

على  تعتمد  حياة  إلى  فقط  بذاته  املنحصرة 

قواعد ومتطلبات اجلماعة ليصل إلى منط احلياة 

التشاركية بني الرجل واملرأة والتي خلقت معها 

حتوالت قّيمة وبريادة املرأة.

النقطة املفصلية بني اجلنسني

األفكار هي التي تخلق التحوالت، واألفكار هي 

الذكر  لدى  املفكر  فعقل  والوعي،  العقل  نتاج 

كان  يتطور من خالل أسلوبه في الصيد وحتديه 

وأسلوب  يواجهها  التي  واألخطار  للطبيعة 

أكله )اللحوم) باستمرار والتي تولد العنف لدى 

اإلنسان باإلضافة للقوة العضلية التي تطورت 

لديه أكثر فيما بعد.

تنوعت اكتشافاته وطّور أدوات الصيد كما أتيت 

على ذكره ضمن املقال وبذلك تطورت أساليبه 

وهذا  وصيدها  بالفريسة  اإليقاع   في  وحيله 

ساهم في تطور القوة الفكرية لديه ليكتشف 

اإلجناب  وهو  أال  احلياة  في  األهم  دوره  بعد  فيما 

ليكون ذلك مصدراً في إحداث شرخاً كبيراً في 

عالقة اجلنسني ويصبح ذلك خرقاً للديناميكية 

وملحمة  شخص  في  ذلك  وجتسد  اجملتمعية 

ماردوخ  وتيامات- أنكي وإينانا، وبذلك بدأ العهد 

ويبدأ  رويداً  رويداً  القاع  نحو  يتهاوى  األمومي 

العضلية  بقوته  )األبوي)  البطريركي  العهد 

والفكرية وخصوصيته األنانية الساعية ملركزة 

االستيالء على خصائص  والربح عبر  السلطة 

اإلنتاج.

َمنْ املنتصر العاطفة أم العقل؟

في بداية مقالي البحثي أشرت ووضحت تكوين 

بنية اجلنسني والفروقات اجلنسية بينهما وأيضاً 

غرار  على  بينهما  التكاملية  العملية  كيفية 

ومتت  الوالدة  ذلك  عن  نتج  حيث  اختالفهما، 

احملافظة على استمرارية احلياة و الوجود.

أن  وهي  منها  مفر  ال  حقيقة  لنا  يوضح  وهذا 

العاطفة وحدها ال تكفي والعقل بدون عاطفة 

 + العاطفية  اخلصائص  أي:  يكفي  ال  أيضاً 

ومساواة.  وعدالة  حياة   = الفكرية  اخلصائص 

فكالهما يكتمل باآلخر، لكن تطور الفكر لدى 

ذكورة  إلى  حّوله   ( التحليلي  )الذكاء  الذكور 

سلطوية ليبرز القطب األحادي الذي أودى بإخالل 

الطبيعة وأحدث شرخاً كبيراً بينها وبني اإلنسان 

وأيضاً بني اجلنسني لتنزوي وتنطوي املرأة في زاوية 

منسية تعمل كآلة تفريخ صماء بكماء عمياء 

)كما يُقال في املثل الدارج لدى  ال تفقه شيئاً 

الشعوب) لدرجة أن بعضهن خرجن من جوهرهن 

وتخلنيَ عن ألوهيتهن وعملن في التيهور )امللهى 

الليلي) وأصبحت املرأة في املعابد عاهرة بعد أن 

الفحش في اجملتمع وتعددت  آلهة وساد  كانت 

واختلفت املمارسات املهينة للمرأة والتي حتط 

من شأنها وتصبح كائنة دون كينونة.

خنجر العقل موجه لقلب 
العاطفة

سأسرد بعض املواقف لكبار الفالسفة اإلغريق 

التعابير  فأولى  للبعض،  قد يشكل صدمة  مما 

التي تقلل وحتط من شأن املرأة كانت لسقراط 

حني قال: »النساء يولدن األجسادِ أما الفالسفة 

املهمة  هي  الوالدة  وكانت  األرواح«  فيولدون 

العامة  احلياة  وتَسيير  حينها  للمرأة  الوحيدة 

الرجل  اعتبر  أفالطون  أما  للرجال،  حكراً  كانت 

إلى  يسعى  »أن  فقط  وبإمكانه  كامل«  »كائن 
الكمال املطلق« أما املرأة فال ميكنها أن تسعى 

»لتصبح رجالً«. أما أرسطو استند في فلسفته 
»من جانب  املرأة  »الهيولى والصورة« واعتبر  إلى 

الهيولى« أي )املادة) فيما يقع الرجل إلى جانب 

املادة واملرأة أدنى من الرجل لكونها تنطوي على 

تقدم  أن  تستطيع  ال  أنها  وهو  طبيعي  نقص 

اإلنساني  الكائن  على  يحتوي  منوياً  حيواناً 

بأكمله، فالرجل واملرأة حني ميارسان اجلنس يقدم 

لهذا  الغذاء  تقدم  )الروح) واملرأة  اجلوهر  الرجل 

اجلوهر فقط، ويقول في كتاب ) السياسة): »إن 

طبيعة العالقة بني الذكر واألنثى هي أن الذكر 

متفوق واملرأة متدنية ما يجعل الذكر قائداً واملرأة 

تابعة«.

حتى  أن  السابقة  األسطر  فحوى  في  جند 

من  واحلط  لضرب  علمهم  سّخروا  الفالسفة 

وطورتها  احلياة  لهم  قدمت  التي  املرأة  شأن 

عرش  لبناء  وذلك  البشرية  تشكل  بداية  في 

سلطتهم على أنقاض املرأة املبعثرة.

طرح البديل إلعادة اكتشاف 
العالقة الثنائية إلحياء الوجود 

وجوهر الكينونة

والتخلص  البقاء  على  للحفاظ  أوالً  نحتاج 

واملرأة  الرجل  بني  واحلقد  والعداء  العبودية  من 

األخالق  ومبادئ  أسس  وفق  احلياة  الستمرارية 

واحملبة واملساواة والعدالة وبتشارك كال اجلنسني 

والطبيعة وكل الكائنات واإلنسان كلهم بحاجة 

للحرية التي لن تكون حكراً ألحد.

تَشكل الكون من احتاد ثنائية السالب واملوجب 

والتي  والطبيعة  والتربة  املاء  ليتشكل  وتطور 

تطورت بلقاح الذرات الذكرية واألنثوية، تطورت 

فعمليات  واألنثى.  الذكر  عالقة  من  احلياة 

)علم بحد ذاته وهناك قوانني لها  الديالكتيك 

حتدث  ما  )غالباً  الديالكتيك  بقوانني  تسمى 

تطوراً إيجابياً لكن خروج أي ثنائية عن طبيعتها 

حتماً سُيحِدث خلالً في طبيعة كل شيء.

حيث  من  اجملتمع  كينونة  هما  والرجل  املرأة 

هذا  لكن  للجنسني  الديالكتيكية  العملية 

وإضعاف  نصفي  شلل  من  يعاني  بات  اجملتمع 

الذكورة  وهيمنة  بجبروت  اآلخر  النصف 

السلطوية والالمحدودة وذلك من خالل ثقافة 

منهار  مجتمٍع  في  املستعبد  واحملكوم  احلاكم 

الضوء  يُسلط  ما  واجتماعياً  وأخالقياً  ثقافياً 

على الثنائية اخملالفة للطبيعة االجتماعية التي 

بدورها أودت باجملتمع نحو الهاوية وخلقت فجوة 

كبرى بني الطبيعة األولى والطبيعة الثانية.

ذاتها وطبيعتها  املرأة عن  أبعدت  الثقافة  هذه 

وخصائها اإلنسانية وعاشت اغتراباً عن ألوهيتها 

لذا عليها جتاوز هذه الثقافة التي ابتدعها الذكر 

السلطوي وأن حتطم كل املفاهيم التي حرّفت 

)املرأة مشعوذة-  األم  لإللهة  التاريخية  احلقائق 

الرجل  ضلع  من  مخلوقة  الشيطان-  رفيقة 

األعوج...إلخ) ومن الضروري أن متزق املرأة السترة 

التي ارتدتها مرغمًة واحملُاكة من العرف والتقاليد 

لتغيير  والسعي  واحلالل  احلرام  ومن  البالية 

)هذه  العادلة  وغير  اللون  الذكورية  القوانني 

املفاهيم لم تخدم سوى السلطة البطرياركية).

لكن هنا السؤال: إذا انتفضت املرأة وثارت  في 

أهدافها  األرض هل تستطيع حتقيق  بقاع  كل 

)املرأة)؟  واحد  احلياة من طرف  وتصحيح مسار 

فهي في البداية حتتاج لبرنامج تنظيمي مدروس 

القوقعة  من  خروجها  ليكون  عميق  بشكٍل 

فم  في  فريسة  تقع  ال  كي  منظماً  خروجاً 

حلظة  كل  في  مواجهتها  في  القابع  اللوياثان 

فقضية  لذا  لقضيتها،  لداعمني  حتتاج  وأيضاً 

هذه  حُتل  ولن  واحد  بطرف  تنجح  لن  املرأة  حترر 

املعضلة االجتماعية إال بإرادة وعزمية املرأة احلرة 

ودعم وقبول الرجل احلر لقضيتها فعلياً وليس 

شكلياً، أي قبولها في احلياة فكرياً وروحياً وليس 

جسدياً فقط.

طبيعياً  ثنائياً  تالزماً  تتطلب  املرأة  حترر  قضية 

)املرأة والرجل) لرعاية أولى بذور احلياة التي زرعتها 
املرأة والتي لن تثمر إال بالعملية الديالكتيكية 

التي سُتحّيي الطبيعة االجتماعية املتكاملة 

العقلية  في  تغيراً جذرياً  ويتطلب ذلك إحداث 

التخلص  خالل  من  التفكير  أنانية  أو  األحادية 

من مفهوم وأسلوب الضغط وثقافة السلطة 

على  )الطبقة  أو  اآلخر  على  الواحد  وسيطرة 

الطبقة األخرى أو سيطرة فئة على فئة أخرى)، 

وأن يتحرر الرجل من النظرة الدونية للمرأة وأاّل 

املضادة  احلرب  أنها  على  املرأة  ثورة  إلى  ينظر 

جلنسه وباملقابل أاّل تتقرب املرأة من ثورتها على 

أنها حرب انتقامية كما تنظر احلركة الفامينية 

للرجل وكأنه وراء كل ما أصاب البشرية من خراب 

ضمن الطبيعة األولى والثانية وبالتالي دعم ندّية 

املرأة والرجل، فكالهما يشكالن تكامالً طبيعياً 

سيكون قادراً وبدون شك على تصحيح مسار 

احلياة وإحداث التنمية االجتماعية، فثورتنا ثورة 

وثورة حياة لكال اجلنسني  ثورة وجود  و  أخالقية 

الثنائية نحافظ  واجملتمع والطبيعة ألننا بهذه 

على استمرارية احلياة الطبيعية.

اخلالصة:

البحث  دون  االجتماعية  القضايا  حل  ميكن  ال 

والرجل  املرأة  بني  العالقة  شكل  في  العميق 

فوقية  ملؤسسات  وأسست  تطورت  وكيف 

وعبودية وترسخت وجتذرت تاريخياً مدة خمسة 

متارس  ذلك  وفق  املرأة  وأصبحت  عام  آالف 

السلوك االمتثالي للمجتمع.

حقيقة الوجود للمرأة يُشكل محور قضية املرأة 

والنضال ومدى تعرف املرأة على نفسها سوف 

ما  وهذا  أيضاً  الرجل  تعريف  في  ذلك  يُساهم 

سوف ينقذ احلياة مع املرأة ويعطيها معنى أكثر 

ويحقق الضمان للحياة والشراكة الندية لكال 

اجلنسني.

ثنائية المرأة والرجل والحياة النّدية

لدى علي حرو )42 عاماً) من سكان قرية 
عدة  هكتارات  كوباني،  شرقي  كوران 
عرضة  تركها  الصفراء،  بالذرة  مزروعة 
لم  أنه  إذ  تأكلها،  وللطيور  لـ«العفن« 
من  خوفاً  أرضه  من  االقتراب  على  يجرؤ 

االستهداف التركي.

ويتخوف مزارعون في قرى كوباني املتاخمة 
مواسمهم  جني  من  احلدودي،  للشريط 
وزراعة أراضيهم؛ بسبب القصف التركي 
وكالة  أكدته  كما  قراهم،  على  املتكرر 
نورث برس أعدته في لقائها مع عدد من 

أهالي املنطقة.

»لكّن  ألرضه:  الوصول  مراراً  حرو  وحاول 
علينا«،  الرصاص  يُطلقون  مرة  كل  في 
لذلك عزف عن فكرة الذهاب إلى أرضه، 

واالنتظار ريثما يهدأ التصعيد.

ومنذ العشرين من الشهر اجلاري، تشهد 
قرى في ريفي كوباني الشرقي والغربي، 
متقطعاً، استهدف منازل  تركياً  قصفاً 
املدنيني، وبنى حتتية، وخّلف فيها أضراراً 

جسيمة.

ونتيجة لذلك، هجر سكان قرى متاخمة 
للحدود التركية باجتاه الداخل بعيداً عن 

مرمى االستهداف التركي.

وبينما يسرد قصة محصوله من الذرة، 

يتحسر الرجل على بذار القمح والسماد، 
كان قد اشتراهما في وقت سابق، حتضيراً 
لزراعة أرضه، لكن مع استمرار القصف 
يفسد  أن  ممكن  ما  ذلك،  عن  عاجزاً  بات 

القمح والسماد بسبب هطول األمطار.

يقول حرو: إن أي حترك ملدنيني أو آلياتهم 
يكون هدفاً للمدفعية التركية، األمر الذي 
منعه من حراثة أرضه، وحصاد محصوله 

من الذرة.

أشجار زيتون بال قطاف

وفجر األحد، استهدفت املدفعية التركية 
بعدد من القذائف نقاطاً جليش حكومة 

دمشق، في قرى غربي كوباني.

إلى ذلك، قصف جيش االحتالل التركي، 
السبت املاضي، بأربعة قذائف مدفعية تل 
شعير غرب كوباني، حسب ما أفاد مصدر 

عسكري لنورث برس.

االحتالل  قصف  وتيرة  تصاعد  وأمام 
التركي، وجد عمر نفسه مضطراً لترك 
الطرقات  على  مفروشاً  الذرة  محصول 
تأكله  لم  »إذا  حصاده:  بعد  العامة، 

احليوانات، فقد تعفن؛ نتيجة الرطوبة«.

من  )65عاماً)  خليل«  »عمر  ترك  كذلك 

كوباني،  شرقي  كولتب  قرية  سكان 
من  الرغم  على  األشجار  في  الزيتون 
االنتهاء،  القطاف على  مشارفة موسم 

وهجر القرية؛ لينجو بعائلته.

زيتون،  شجرة  آالف  أربعة  الرجل  ولدى 
تركها دون قطاف، يحن بالعودة إلى حقله 
إلى  تتوافد  القصف،  أخبار  لكن  وقريته، 
ذهنه؛ لكنه سرعان ما يبعد هذه الفكر 

إلى أن تهدأ األجواء.

ويعتمد سكان ريف كوباني على الزراعة 
كمصدر أساسي للدخل، وتغلب األشجار 
املثمرة على احملاصيل الزراعية في املنطقة، 

وكذلك الزراعة البعلية.

يقتصر  لم  األخير  التصعيد  وفي 
احلدودية  للمناطق  التركي  االستهداف 
ليشمل  اتسع  بل  التماس،  خط  وقرى 
مناطق جديدة في ريفي احلسكة وديرك، 
منحاً  وأخذ  الهول،  مخيم  حتى  ووصل 

أكثر عدائية.

من  عدداً  التركية  الطائرات  وقصفت 
والغاز  النفط  ومصادر  احليوية،  املنشآت 
والكهرباء، ما أدى إلى خروج العديد منها 
عن اخلدمة، وحرمان مئات آالف السكان 
تعاني  الذي  الوقت  في  الطاقة،  من 

املنطقة من بنى حتتية متهالكة.

أراٍض لم تزرع

املوسم  بهذا  خيراً  استبشر  أنه  ورغم 
الشتاء،  بداية  منذ  األمطار  وفرة  نتيجة 
إال أن أحمد لم يجد فرصة لزراعة أرضه، 
نتيجة القصف التركي، حيث ميلك الرجل 

أرضاً بعلية.

يقول أحمد شيخو )52عاماً) من سكان 
أن  »يبدو  كوباني:  غربي  جارقلي  قرية 
أن  إال  العام،  هذا  باخلير  يبشر  املوسم 
القصف التركي مينعنا من زراعة أراضينا، 

وسيحرمنا من االستفادة منها«.

وتتعرض قرى، بوبان، سفتك، سيلم، كور 
قراه  جارقلي،  دكمداش،  آشمة،  علي، 
جلغلي، زيارة، وزور مغار، املتاخمة للشريط 

ويتوقع  يومي،  للقصف بشكل  احلدودي 
بالنسبة لسكان  إنسانية  الرجل كارثة 
القصف على  إذا ما استمر  القرى،  هذه 

هذا املنوال.

ويشابه وضع سكان قرى، خان، كوبرلك، 
قرية  من  الشرقي  احلي  وسكان  كوران، 
قره مغ، حال سابقيهم، حيث منعوا من 
عرضة  تركوها  أو  محاصيلهم  قطاف 

للكساد والعفن.

االحتالل  جيش  أن  إلى  شيخو،  ويشير 
كل  من  القرى  تلك  سكان  مينع  التركي 
ما هو ضروري للحياة حتى مياه الشرب، 
حيث يوجد حوض املياه بالقرب من احلدود، 
وال يجرؤ العاملون في احلوض على ضخ 
القصف  بسبب  إليه؛  والذهاب  املياه 

واالستهداف املباشر.

أن  لبنان،  في  اقتصاديون  خبراء  أكد 
األزمات  في  تفاقم  إلى  متجهة  البالد 
االقتصادية وإضرابات وفوضى اجتماعية، 
الذي  األمر  الفقر واجملاعة؛  وارتفاع نسبة 

سينعكس فوضى في الشارع.
تتردد  باتت  التي  الكلمة،  »الفوضى« هي 
واملواطنني  السياسيني  ألسنة  على 
في  األمور،  مجريات  وصف  في  العاديني 
الفقر،  يعانون  بات 80% من سكانه  بلد 
أكثر  الوطنية  عملتهم  فقدت  بينما 
ممن  فيه  ويعجز  قيمتها،  من   %90 من 
ادّخروا جزءاً من جنى العمر في املصارف، 
عن احلصول ما يحتاجون إليه من أموال، 
لتأمني  أو  مريض،  معاجلة  أجل  من  إما 
في  سواءً  أبنائهم،  دراسة  مصاريف 
لبنان أو في اخلارج، أو لسداد ديون وإعالة 

أُسرهم.
لم تعد الفوضى في لبنان مجرد سيناريو 
يُحذر من الوصول إليه في بازار املزايدات 
السياسية والتحليالت األمنية، وعناوين 
في  املراقب  بإمكان  أصبح  إذ  الصحف، 
البالد، أن يرى الفوضى ويقيسها باألرقام، 
والنسب املئوية واألخبار العاجلة، بعدما 
املواطنون  يعيشه  ملموساً  واقعاً  باتت 

وينجون منه يومياً.
الشمس،  ضوء  على  البالد  تعيش 
بعد  دامسة  ظلمة  في  معها  وتغيب 
استفحال أزمة الكهرباء وانقطاع شبه 
املنازل،  داخل  كهرباء  ال  للمحروقات،  تام 
يغيب التكييف والتبريد، تغيب شاشات 
املنازل،  خارج  اإلنترنت  وينقطع  التلفاز، 
تغيب املستشفيات عن اخلدمة واحدة تلو 
األخرى، ومثلها معظم املرافق احليوية في 

البالد.
احلاجات  تلبي  السوداء  السوق  وحدها 
كلها، وتزدهر على هامش األزمات، بأسعار 

خيالية يتخطى معها ثمن علبة الدواء 
األدنى  احلد  بنزين  صفيحة  أو  املنقطع، 
وتكلفته  صعوبة،  التنقل  يزداد  لألجور، 
ستتخطى نصف األجور، وأكثر بعد رفع 
الدعم عن احملروقات، ما يهدد مؤسسات 
الدولة واملؤسسات اخلاصة بالشلل التام 
وتوقف املوظفني عن الذهاب إلى العمل، 

لعدم جدواه.

اقتصاد هش يقوم على نظام طائفي

»باتريك  االقتصادي،  واخلبير  الكاتب  ورأى 
مارديني«: »أن الفوضى هي مسار مستمر 
طاملا أن حلول األزمة لم تتحقق بعد، بل 
اجتماعياً،  تتعمق  األزمات  العكس  على 
هذا  ومعيشياً  واقتصادياً،  وسياسياً، 
النوع من األزمات، واستفحالها إلى هذه 
من  التي  الشرارة  اليوم  متثل  املستويات؛ 

شأنها أن تشعل الفوضى والعنف«.
النموذج  وأكد مارديني لوكالة هاوار: »أن 
يقوم  الذي  الهش،  اللبناني  االقتصادي 
على نظام طائفي من جهة، يصدر أزماته 
وتتبدل الهيمنة بني أركانه وطوائفه على 
سائد  اقتصادي  نظام  وعلى  احلكم، 
املنظومة  لهذه  يؤمن  أخرى؛  جهة  من 
النموذج  هذا  انهيار  مع  االستمرار، 
انتقلنا إلى منوذج آخر وهو مراحل انهيار 

الدولة، ومن ثم حتللها، وفي الوقت نفسه 
مرحلة  في  االجتماعي  الصعيد  دخلنا 
انهيار اجملتمع في لبنان، وقطاعاته اخلاصة، 
وانهيار  والصحي  التعليمي  كالقطاع 
اخلاص  القطاع  ومؤسسات  الشركات، 
موجه  غير  اقتصادي  نظام  في  كافة 
الفوضى  احلالة فكرة  وفي هذه  باألصل، 

والعنف األهلي تصبح هي القائمة«.
وأضاف مارديني: »ما نشهده من احتقان 
في الشارع؛ هو تعبير عن تفتت سلطة 
العنف،  احتكار  على  وقدرتها  الدولة، 
وبالتالي حتى لو لم نصل إلى حرب أهلية، 
لكننا قد نتجه إلى حالة من تفتت اجملتمع 

ومواجهات أهلية مستمرة«.

األزمة باألرقام

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادّة بدأت 
املالي  النظام  انهار  عندما   ،2019 عام 
والطرق غير  السيادية  الديون  حتت وطأة 
بينما  بها،  متول  كانت  التي  املستدامة، 
لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ، 
وفيما يأتي تداعيات االنهيار غير املسبوق 

باألرقام:
تراجع الناجت اإلجمالي احمللي إلى ما يقدر 
بنحو 20،5 مليار دوالر في 2021، من نحو 
من  نوع  وهو   ،2018 في  دوالر  مليار   55
االنكماش، الذي عادةً ما يصاحب احلروب 
على حد وصف البنك الدولي، الذي صنف 
في  األسوأ  من  بأنه  املالي  االنهيار  هذا 
العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
 %90 من  أكثر  اللبنانية  الليرة  ففقدت 
من قيمتها؛ ما رفع تكلفة كل شيء في 
الدولة املعتمدة اعتماداً قويّاً على الواردات، 
وراتب  للعملة،  الشرائية  القوة  وقوض 

اجلندي الشهري، الذي كان يعادل في يوم 
من األيام 900 دوالر، يساوي اآلن 50 دوالرا 

فقط.
االقتصادية  املتحدة  األمم  جلنة  وقالت 
إّن  )إسكوا)،  آسيا  لغربي  واالجتماعية 
تزايدت بشكل كبير بني  الفقر  معدالت 
السكان البالغ عددهم 6،5 مليون نسمة، 
إذ يصنف 80% منهم كفقراء. واملوقف 
يتفاقم، إذ قالت »اليونيسف«: إّن أكثر من 
نصف األُسر لديها على األقل طفل واحد 

ال يحصل على إحدى وجبات اليوم.
خسائر  اللبناني  املالي  النظام  تكّبد 
فادحة، مبا يشمل نحو 44 مليار دوالر في 
اجلهود  بإخفاق  تتعلق  املركزي،  املصرف 
الرامية لدعم العملة؛ وذلك وفقاً لبيانات 
هو  املعدل،  وهذا   .2020 في  حكومية 
االقتصادي  الناجت  حجم  مثال  بالتقريب 
واخلسائر اإلجمالية، التي تشمل تقليص 
القيمة االسمية املتوقع للدين السيادي 

تفوق ذلك أيضاً.
ُمنع  اللبنانية.  البنوك  في  شلل  هناك 
كما  بالدوالر،  حساباتهم  من  املودعون 
تطبق عمليات السحب بالعملة احمللية 

أسعار صرف متحو 80% من قيمتها.

يواجه لبنان املعتمد على استيراد الوقود 
أزمة أيضاً في الطاقة، وحتى قبل األزمة، 
كانت إمدادات الوقود، التي تستخدم في 
حتى  نقصاً  تشهد  الكهرباء،  محطات 
في العاصمة وحالّياً، تعد األسر نفسها 
محظوظة إن حظيت بأكثر من ساعة أو 
نحو ذلك من التيار الكهربائي يومّياً، كما 
ارتفعت أسعار الوقود ارتفاعاً حادّاً، وركوب 
سيارة أجرة مشتركة، وهي وسيلة نقل 
منتشرة هناك، كان يكلف ألفي ليرة قبل 
األزمة، أما اآلن فيكلف في الرحلة نحو 80 

ألف ليرة.
يهاجر اللبنانيون في موجة خروج جماعي 
هي األكبر منذ احلرب األهلية، التي دارت 
أّن  عامي 1975 و1990. ولقناعتهم  بني 
مدخراتهم تبّخرت، فال ينوي الكثير من 
بناء  بدؤوا  إذ  املرة  هذه  العودة  اللبنانيني 

حياتهم من الصفر.
وقالت منظمة الصحة العاملية، إّن أغلب 
املستشفيات تعمل بنصف طاقتها مع 
وأغلبهم  األطباء،  40%من  نحو  هجرة 
متخصصون، أو عملهم بدوام جزئي في 

اخلارج. 

على الرغم من حلول موعد حصادها، إال أن علي لم يستطع أن يحصد موسم الذرة 
في أرضه، في ظل تصاعد وتيرة القصف على ريفي كوباني الشرقي والغربي.

كوباني... قصٌف تركي يمنع األهالي الوصوَل إلى محاصيلهم وحراثة أراضيهم

ع لبنان... اقتصاد هش يعكس فوضى في الشار


