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تركيا ُمعتقل 
للصحفيين

مسد والوفد األمريكي 
الملف  يناقشان 

السوري ويشددان 
على أهمية الحوار 
السوري ـ السوري

خالل شهر اختطافات 
وإتاوات تصل لـ %65 
على موسم الزيتون  

ترسيم الحدود بين لبنان 
وإسرائيل إلى أين ومن 

المستفيد منها؟

ما بين ُيسر وُعسر 
قطاع الصحة ما هي 

القصة؟

شعار"Jin Jiyan Azadî" ميراث نضال 
المرأة الكردية

اقتصاد المرأة في كونفراسه 
الثالث يكشف المخططات 

المستقبلية والمشاريع 

اإلدارة الذاتية كابوس 
يقض المضجع التركي

هزاع محمد: "إدخال إرهابيين إلى المنطقة مخطط 
جديد الحتالل األراضي السورية"

أكَدت عضوة منسقية مؤمتر ستار لعفرين والشهباء، أن نضال 
املرأة في روج آفا، ينتمي إلى حقيقة نضال ثالثني عام لنضال املرأة 
 Jin Jiyan« الكردية، ودعت النساء لرفع وتيرة النضال، وأخد شعار

Azadî« أساساً لعملها.

استناداً إلى جهد األمهات 
املبذول منذ سنوات، والتي 
احلياة،  استمرار  حققت 
واستنادا لفكر القائد عبد 
يؤكد  الذي  أوجالن،  اهلل 
االقتصاد  حتقيق  على 
أبرز  من  كانت  اجملتمعي، 

مخرجات الكونفرانس الثالث القتصاد مؤمتر ستار لشمال وشرق 
سوريا، حتقيق االكتفاء الذاتي في املنطقة عبر اقتصادها اإلنتاجي، 

والهادف لتحقيق اقتصاد حرب الشعب الثورية.

في موقف حكومة السويد األخير الرافض الوقوف إلى جانب الكرد، ودعم قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب اإلرهاب 
في المنطقة، يشكل رضوخا للشروط التركية، التي وضعتها الحكومة التركية لقاء انضمامها إلى حلف الناتو، فظهرت 

حيال موقفها هذا ردود فعل رافضة ومستهجنة تاريخ السويد المشّرف في خدمة مصالح الشعوب المضطهدة. 

من  عنها  متخض  وما  آفا(،  )روج  ثورة  متثل 
مكتسبات المست وجدان وكيان الشعوب 
أهم  سوريا،  وشرق  شمال  في  السورية 
التاريخ احلديث لسوريا، حيث  املنجزات في 
منذ  السورية  الدولة  تاريخ  في  مرة  ألول 
وجوده  بأهمية  اإلنسان  يشعر  نشأتها، 

كإنسان فعال، وذي مكانة ورأي يأخذ به.

علَّق نائب الرئاسة املشتركة جمللس مقاطعة تل أبيض/ كري سبي على مساعي الدولة التركية احملتلة 
إعادة تدوير مرتزقتها، واستبدالهم مبرتزقة ما يسمى بـ )هيئة حترير الشام( اإلرهابية على أراضي املقاطعة 
احملتلة، بعد إدخال العشرات منهم خالل األيام القليلة املاضية، محذراً من مخططات الدولة التركية 

احملتلة، وسعيها الدؤوب الحتالل األراضي السورية، وتهديد األمن والسلم العامليني.

التحضيرية،  اللجنة  وبحسب 
في  الذي سيقام  املهرجان  سيستمر 
مركز احتاد مثقفي روج آفاي كردستان 
أسبوعني متواصلني، من 11 ولغاية 25 

تشرين الثاني.
الهيئة  الصدد، حتدث عضو  وفي هذا 
آفاي  روج  مثقفي  احتاد  في  اإلدارية 
الفعاليات،  جلنة  ومسؤول  كردستان 
هاوار،  أنباء  لوكالة  حسيني  أحمد 
سُتقام  التي  والعروض  البرامج  عن 
ضمن فعاليات مهرجان روج آفا الثامن 

للثقافة والفن، وقال: »نُظم املهرجان 
عام  بأملانيا  بوبرتال  مدينة  في  األول 
املهرجانات  بعده  واستمرت   ،2014
افتتاح  إلى  وصوالً  أوروبا،  في  سنوياً 
آفا كردستان  روج  مثقفي  احتاد  مركز 
لتنظم  سوريا،  وشرق  شمال  في 
املهرجانات السنوية في روج آفا، حيث 
مدينة  في  فقط  واحدة  مرة  نُظم 
قامشلو  في  األعوام  وباقي  كوباني، 

وإلى اآلن«.
وعن أهمية شعار املهرجان لهذا العام 
»باقون... آلخر قطرة حبر آلخر قطرة دم«، 
قال حسيني: »على الرغم من الظروف 
الصعبة التي منر بها في شمال وشرق 
سوريا، إال أننا نحاول أن نُثبت للعالم 
األشياء  وننتج  نُبدع  بأن  بأننا جديرون 
أو  شعراً  كان  إن  والرائعة،  اجلميلة 
أفالماً أو مهرجانات أو قصصاً قصيرة، 
خلق  يستطيع  اإلنسان  أن  نؤكد  وأن 

بأحسن  وتقدميها  الرائعة  األشياء 
صورة لإلنسانية«.

جامع لإلراث القدمي

مشيراً إلى أن املهرجانات التي تُنظم 
إلى  واضحة  بصورٍة  تهدف  سنوياً، 
القدمي  الثقافي  واإلرث  السمات  جمع 
وتقدميه للمجتمع، وتوسيع الساحات 
الكردي  الشعب  توحد  التي  الثقافية 
من خالل الثقافة واملعتقدات والعادات 
والصعوبات  اآلالم  ومعرفة  والتقاليد، 
التي يعانيها بشكٍل عام، وبذلك تقدمي 

روح موحدة للجغرافية التي يحيا فيها 
هذا الشعب.

ومن املقرر أن يشارك في املهرجان كّتاب 
مناطق  جميع  من  وفنانون  ومبدعون 
إلى  كوباني  من  وشرق سوريا،  شمال 
ديرك، أما عن املشاركات من اخلارج، فقال 
أحمد حسيني: »كان أحد مخططاتنا 
أن يضم املهرجان العديد من الكّتاب 
الكرد من باشور، إال أن الوضع القائم 
ال يسمح لهم باحلضور، نظراً للظروف 
السائدة في باشور، والعوائق احلدودية«.

وعن برنامج فعاليات املهرجان الثامن، 
أنه يتضمن إقامة  أشار حسيني إلى 

وعروضاً  وقصصية  شعرية  أمسيات 
كردية،  سينمائية  وأفالماً  مسرحية 
نحو  عرض  يتم  أن  املقرر  من  حيث 
للفن  ومعرضاً  قصيراً،  فيلماً   25
إلقاء  إلى  باإلضافة  التشكيلي، 

محاضرات حول جملة قضايا مهمة.
ومتنّى أحمد حسيني في ختام حديثه، 
لشرح  كافياً  املهرجان  هذا  يكون  أن 
املثقفني  عاتق  على  يقع  الذي  الدور 

حيال اجملتمع.
أُلغيت  املهرجات  فعاليات  أن  ويُذكر 
جائحة  ظروف  بسبب  املاضي  العام 

كورونا.

أبو  عزام  الفلسطيني  الفنان  يطمح 
السعود إلبقاء ذاكرة القدس حّية من خالل 
فن »األرابيسك« عبر اإلبقاء على هذا الفن 

ومنعه من االندثار.
وقال أبو السعود، متوسطاً مجموعة من 
رأس  بحي  منزله  في  األرابيسك  أعمال 
العامود في القدس الشرقية: »رسالتي هي 

اإلبقاء على هذا الفن ومنعه من االندثار«.
أيضاً  كاتب  هو  )73 عاماً(،  السعود  وأبو 
للغرفة  مديراً  طويلة  لسنوات  وعمل 
بتاريخ  خبير  وهو  القدس،  في  التجارية 
املدينة ما ساعده في محاكاة هذا التاريخ 

عبر لوحات فنية.
ويجمع فن الزخارف العربية »األرابيسك« ما 
بني اخلشب احملفور والزجاج امللون واملعدن 
لعمل  اجلميلة،  الهندسية  والرسومات 
واألماكن  املنازل  شبابيك  تزين  لوحات 

الدينية واملؤسسات.
وعلى مدى التاريخ اسُتخِدم هذا النوع من 
املنازل واملؤسسات،  الفن لتزيني شبابيك 
املساجد  فيها  مبا  الدينية  واألماكن 

والكنائس مبدينة القدس.

أنامل حتمي الفن من االندثار

ولكن هذا الفن تراجع على مدار السنني 
في  بقيَ  ولكنه  املقدسية،  املنازل  في 

املساجد والكنائس التاريخية باملدينة.
الصخرة  قبة  السعود: »مصلى  أبو  وقال 
في  موجود  أثر  أعظم  األقصى  باملسجد 

العالم لفن الزخارف العربية، وهو التعريف 
في  نراه  فما  أرابيسك،  لكلمة  الصحيح 
في  خصوصاً  اخلارج  من  الصخرة  قبة 
ترميم  هي  القرآن  وآيات  العليا  املداميك 
الفسيفساء  استبدال  مت  حيث  عثماني 

التالفة بالقيشاني املوجود حالياً«.
وأضاف: »اخلطوط العربية جزء من الزخارف 
والتي تطورت على مر الزمن، فنعرف أنه في 
العهد األموي لم يكن هناك تنقيط باللغة 
فكانت اآليات تكتب دون نقاط ومع تطور 
اخلط العربي أصبح هناك اخلط الزخرفي 
في  هذا  ومت  جميل،  خط  وهو  العربي 
مراحل، ففي العهد العباسي ظهر اخلط 
اخلطوط  وهذه  أخرى  وخطوط  الكوفي 
وأصبحت  الزخرفة  خطوط  في  دُمجت 

جزءاً من خط الزخرفة العربي«.
كانت  القدس  مدينة  في  »البيوت  وتابع: 
األثرياء  منازل  وفي  ملونة،  شبابيك  فيها 
ولكن  مكثفة  امللونة  الشبابيك  كانت 
التاريخ  عبر  عدة  لزالزل  تعرضت  القدس 
وهو ما أدى إلى تهدمي جزء كبير من الفنون 
القدس  منازل  تُزيّن  كانت  التي  اخلارجية، 
ومعظمها كان من اخلشب احملفور والزجاج 

امللون«.

وبدأ تعّلق أبو السعود بهذا الفن منذ أن 
خروجه  بعد  ملمارسته  وعاد  صغيراً،  كان 
يعمل  خالي  »كان  وقال:  التقاعد،  على 
العام 1967،  قبل  ما  باحلفر على اخلشب 
وأنا تعلمت منه ذلك عندما كان عمري 12 

عاماً«.
ترميم  جرى  الوقت  ذلك  »في  وأضاف: 
وجاء  املشرّفة  الصخرة  قبة  مسجد 
طاقم فنانني من إيطاليا لترميم شبابيك 

املسجد«.
وأردف: »كنت أنا واألطفال نلعب في املسجد 
األقصى، وفي حينه كنت أنظر إلى العمل 
معهم  عملت  ثم  ومن  به  يقومون  الذي 
باحلفر على اجلبص وتعلقت وأحببت هذه 

احلرفة«.
لم  والعمل،  التعليم  وقال: »لكن بسبب 
إلى حني خرجت على  أمارس هذه احلرفة 
التقاعد عام 2013 حيث رغبت بأن أجدد 
هواياتي، فعدت إلى األرابيسك بالتزامن مع 
استمراري بالكتابة للصحف احمللية وكتابة 
الروايات وللمسرح حيث ألّفت مجموعة 
من الروايات التي مصدرها التاريخ الشفوي 

ملدينة القدس«.
وانهمك الفنان الفلسطيني بدراسة فن 
واملشاهدة  القراءة  خالل  من  األرابيسك 
احلّية، قبل أن يبدأ بترجمة ذلك إلى لوحات.

وقال: »الدراسة جعلتني أحاكي فن الزخرف 
في  استخدمت  الصنع  حديثة  بلوحات 

معظمها اآللة وجهاز الكمبيوتر«.
اليدوي  العمل  يبقى  »ولكن  واستدرك: 
هو  الزجاج  وتلوين  بالتعشيق  اخلاص 

العنصر األساسي بعد التصميم وحتويله 
والكمبيوتر، ومن  اآللة  إلى لغة تفهمها 
ثم تعشيقه بالزجاج أو استخدام الزجاج 
امللون وإنارته داخلياً، علماً بأن اإلنارة كانت 
وكان  الشمس  خالل  من  التاريخ  عبر 
األساس بالزجاج إعطاء جمالية للمساجد 

والبيوت«.
والكنائس  املساجد  من  العديد  ومازالت 
بالقدس الشرقية تستخدم هذا الفن في 
تزيني شبابيكها، معتمدةً على انعكاس 
جمالية  إلضفاء  عليها  الشمس  أشعة 

كبيرة عليها.
وثمة بعض املنازل في املدينة التي مازالت 
حتتفظ بهذا النوع من الفن منذ سنوات 

طويلة.

زخارف الفضاءات الدينية

اإلسالمي  »التداخل  السعود:  أبو  وأوضح 
في  حتى  القدس،  في  موجود  املسيحي 
زخارفنا، ونعرف أنه في العام 1922 – 1924 
القدس  في  اجلثمانية  كنيسة  بناء  مت 
وتسمى كنيسة كل األمم، ألنه تشاركت 
دول عديدة في بنائها وجلبوا لها فنانني من 

كل أنحاء أوروبا«.
وأضاف: »الفنانون تأثروا بفن الشرق حتى 
في بنائهم وزخرفتهم للكنيسة، وعندما 
شاهد أهل القدس عملهم استخدموهم 
أثرياء فلسطينيني، وهذا ما  بيوت  لتزيني 
نشاهده مثالً في زخارف العديد من املنازل 

في الناصرة وعكا والرملة واملدن األخرى«.

الطابق  في  لوحاته  السعود  أبو  ويعرض 
البلدة  على  املطل  منزله  من  األرضي 
القدمية واألقصى، وفيه يعمل على لوحاته 
ويبيعها لتمويل عمل املزيد من اللوحات 
التي يقول إنه عمل ُمكلف مالياً بسبب 

األدوات اخلاصة املستخدمة فيه.
وقال: »مشروعي هو متحف يُعيد تعريف 
اإلسالمية  العربية  احلفر  بفنون  الزائرين 
أنه  مبيناً  سواء«،  حٍد  على  واملسيحية 
في هذا السياق أقام معارض في القدس 
ورام اهلل واخلليل، ُمعِرباً عن أمله أن ينقل 

معرضه إلى مناطق أخرى من العالم.
عدد  تدريب  يتم  »أن  السعود:  أبو  ويأمل 
وفلسطني  القدس  وفناني  شباب  من 
اإلسرائيليني  ألن  الفن،  هذا  على  لإلبقاء 
يحاولون تغيير املظهر العام ملدينة القدس 
املدينة  يهودية على  أكثر  وإطفاء مظهر 

وشوارعها«.
وشدد قائالً: »واجبنا أن نحافظ على املظهر 
العربي اإلسالمي واملسيحي في القدس، 
ومبعنى آخر أن نُعيد املشربيات أو الشبابيك 
امللونة إلى شوارع املدينة وهذا عمل ضخم، 
ولكن إن مت فسيشعر الزائر أنه في مدينة 

عربية إسالمية مسيحية«.

تشرين   11 في  كردستان  آفا  روج  مثقفي  اتحاد  يطلق 
للثقافة والفن،  الثامن  آفا  الثاني، فعاليات مهرجان روج 
بمشاركة مثقفين ومبدعين من مختلف مناطق روج آفا.

مهرجان روج آفا الثامن 
على األبواب

فلسطيني ُيحاِفظ على فِن األرابيسك في ذاكرِة القدس

التحول في الموقف السويدي 
رضوخ للنظام التركي

3»..

8»..

5»..

4»..

4»..

2»..

7»..

6»..

6»..



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1451 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1451

السنة الحادية عشرة - العدد 1451
الثالثاء  8 تشرين الثاني 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1451
الثالثاء  8 تشرين الثاني 2022 منوعاتاملــــرأة 211

باملرأة،  جاء تشكيل جيش خاص  لقد 
عموم  في  للمرأة  نوعية  انطالقة 
واالنخراط  إرادتها  إلظهار  كردستان، 
العسكري،  اجملال  ضمن  بفاعلية 
من  بدالً  واالجتماعي،  والسياسي، 
على  االعتماد  أو  الرجل،  خلف  السير 

قدراته. 
من  اآلالف  اجتهت  التسعينات،  ففي 
التحرر  حركة  إلى  الكرديات  النساء 
صفوف  إلى  وانضمت  الكردستانية، 
لكَنها  احلرية،  جبال  في  الكريال،  
نتيجة  الصعوبات؛  من  العديد  القت 
الذهنية الرجعية، التي تستصغر إرادة 
وقوتها  املرأة  إصرار  لكن  وقوتها،  املرأة 
سرعان ما انتفض على هذه الذهنية، 
تسطر  أن  الكردية  املرأة  واستطاعت 
مدار  على  بطولية  ومالحم  قصصاً 
أن  مرير، يستحق  ونضال  تاريخ عميق 
يكتب التاريخ عنه بحروف من ذهب، ومت 
تأسيس أول وحدة مقاتلة خاصة باملرأة، 
ضمن صفوف الكريال في العام 1993، 
جيش  إلى  التحول  نحو  خطوة  في 
جيش  تشكيل  جاء  وقد  باملرأة،  خاص 
خاص باملرأة، ضرورة ملحمة ورداً واضحاً 
لها،  املمارس  والظلم  القهر  لصنوف 

وذلك بعد استشهاد الشهيدة بريتان، 
رمز املرأة املقاومة، التي أبت االستسالم.

نضال املرأة مستمد من 
الفلسفة األوجالنية

عضوة  صحيفتنا،  التقت  ذلك،  وإلى 
منسقية مؤمتر ستار لعفرين والشهباء 
أمل إسماعيل، التي تطرقت إلى نضال 
فكر  من  واملستمد  املرأة،  ومقاومة 
وفلسفة القائد أوجالن في حرية املرأة: 
»في الذكرى الثالثني من ذكرى جتييش 
في  النساء  مقاومة  نحيي  إننا  املرأة، 
النساء  العالم،  أرجاء  وفي  كردستان، 
الرجعية،  الذهنية  ضد  املنتفضات 
الرأسمالية، التي تستصغر إرادة املرأة 

زالت في محاوالت  وسلب حريتها، وال 
إَن  فكريا،  املرأة  وجود  إلبادة  مستمرة 
املرأة استمدت إرادتها وقوتها ألن تكون 
الطليعية، بفضل فكر وفلسفة القائد 
مثاال  الكردية  املرأة  لتصبح  أوجالن، 

وقدوة لنساء العالم«.

مثال لثورات نساء العالم

وأشارت أمل في حديثها، إلى دور املرأة 
التي  املكتسبات،  وإلى  الطليعي، 
»ثورة  آفا:  روج  ثورة  ضمن  حققتها 
والتغيير،  البناء  ثورة  كانت  آفا،  روج 
هي  الثورة  هذه  مميزات  إحدى  وكان 
أن  استطاعت  بحيث  لها،  املرأة  ريادة 
تضيف لهذه الثورة بصمتها اخلاصة، 
والعسكرية،  السياسية  امليادين  في 
تشكيل  أهمها،  وكان  واالجتماعية، 
وحدات حماية املرأة، التي حاربت أعتى 
قوة ظالمية متمثلة بداعش، وحاربت 
األفكار الرجعية كافة، التي حتارب املرأة 
أيقونة  تكون  أن  واستطاعت  واجملتمع، 
ورمزا للمرأة املقاومة، ومثاال يحتذى بها 

نساء العالم«.

االلتفاف حول شعار 
»Jin Jiyan Azadî«

فيما دعت عضوة منسقية مؤمتر ستار 
اسماعيل،  أمل  والشهباء  لعفرين 
 Jin Jiyan« النساء لاللتفاف حول شعار
الفاشية  الذهنية  لتقاوم   »Azadî
أجمع:  للعالم  الدميقراطية  وحتقيق 
أعوام،  وعبر  الكردستانية  املرأة  »نضال 
القوى  موازين  يقلب  أن  استطاع 
 »Jin Jiyan Azadî« الرأسمالية، وشعار

األوجالنية،  الفلسفة  من  املستمد 
العالم  لنساء  شعارا  وأصبح  توسع 
أجمع، فانتفاضة النساء في روجهالت 
القمعي،  النظام  جتاه  وإيران  كردستان 
ففي  ذلك،  أظهر  الشعار  هذا  حتت 
بقاع األرض، تتعالى األصوات املطالبة 
وإنهاء  والسالم،  والدميقراطية  باحلرية 
األنظمة الفاشية والديكتاتورية، حان 
وقت احلرية، حرية املرأة، وحرية الشعوب 
املتطلعة نحو احلرية، معا نلون القرن 
وننهي  نتكاتف  معاً  املرأة،  بحرية 

   . االحتالل والفاشية«

زوج إلهام يصفعها على وجهها أحياناً، 
منى،  وزوج  بينهما،  النقاش  يحتد  حني 
يذيقها علقة ساخنة حني متطره باألسئلة 
من  عودته  عقب  والطلبات  واالتهامات، 
العمل آخر الليل منهكاً، وزوج أميرة فقد 
وقتها  ومن  كورونا،  ظروف  بسبب  عمله 
في  الدنيا  أظلمت  كلما  يضربها  وهو 
وجهه، أما زوج نرمني، فليس سعيداً في 
حياته األسرية والعاطفية، وال يجد مفراً 
نرمني كلما سألته عن سبب  من ضرب 
تكدره وعبوسه، وأبو أحمد عامل محارة، 
املقهى  على  مير  يومياً،  يعمل 14 ساعة 
قبل عودته ليرّفه عن نفسه قليالً، فحجرا 
األصدقاء  به  يجود  ما  وبعض  »شيشة« 
إلى  يعود  ثم  الكيف،  تضبط  مواد  من 
أم  ميطر  وهو  إال  بنفسه  يدري  وال  البيت 
أحمد بسيل من السباب، وما تيسر من 
مزاجه  إفساد  على  تصر  ألنها  لكمات؛ 

بشكواها املستمرة وغيرهن الكثيرات.

املشهد الدموي

ألقت أجهزة األمن في اإلسماعيلية قبل 
الذي  مها،  زوج  على  القبض  قليلة  أيام 
ضربها ضرباً مبرحاً في يوم الزفاف، ويومها 
قامت الدنيا في مصر واملنطقة العربية، 
ولم تقعد بعدما سجلت كاميرا هاتف 
بعض  واعتقد  الدموي،  املشهد  محمول 
من املاليني الرابضة أمام شاشات منصات 
سيلغى،  الزفاف  أن  االجتماعي  التواصل 
العروس  وأن  ستجهض  الزيجة  وأن 
البداية  هذه  من  بنفسها  ستنجو 
عاودت  حني  التوقع  خاب  لكن  الدموية، 
 25( محمد  مها  اإلسماعيلية«  »عروس 

سنة( الظهور على الـ«سوشيال ميديا«، 
لكن هذه املرة في أحضان العريس، الذي 
ما  عندنا،  العادي  »هذا  بأن:  فعله  ما  برر 
في  عروسه  على  بالضرب  )تعديه  حدث 
الزفاف  بفستان  خروجها  لدى  الشارع 
من الكوافير( ليس جديداً عندنا، العادي 
أني أضرب بنت عمي أو زوجتي، وحتى لو 
بنت عم، ومن حقي  زوجتي، هي  ليست 

أضربها عادي«.

انتهت  التي  الزيجة،  متت  »عادي«  وألنه 
وحبس  ونزيف  مبرح  إلى ضرب  احلال  بها 
النار  مباء  وجه  بتشويه  وتهديد  أسابيع، 
على  مساومة  إلى  إضافة  األقارب،  وقتل 
ألف   50 سداد  مقابل  في  الطالق  إبرام 
أميركياً( كلفة  )نحو 2540 دوالراً  جنيه 
حفل الزفاف والتنازل عن ممتلكات العروس 

كلها، مبا في ذلك مالبسها.

العروس املضروبة

الضارب،  والعريس  املضروبة،  العروس 
الضرب  مع  تعاملتا  اللتان  والعائلتان 
»وسواس  أو  غضب«  »حلظة  إما  باعتباره 
شيطان« أو أمراً عادياً يقوم به الذكر جتاه 
إناث األسرة، رمبا ميثلون منوذجاً مبالغاً فيه 
من حيث قبول العنف املمارس من الزوج 

على الزوجة.

استثناء،  أنهم  تعني  ال  املبالغة  لكن 
فالقاعدة املتنازع عليها في اجملتمع املصري 
حجم  حول  معظمها  في  تدور  حالياً 
الضرب، وأداته وأسبابه ومبرره وشرعيته 
الدينية، وإن كان من األصل سبباً يستدعي 

طلب االنفصال، والطالق أم أنه »عادي«؟!

بجرأتها  معروفة  مشهورة  محامية 
قبل  كثيرين  صدمت  املرأة،  عن  ودفاعها 
أيام، بقولها: إنها تصر على احلديث املطول 
قضية  لرفع  طلباً  تأتيها  موكلة  أي  مع 
أو  أو خلع على زوجها؛ ألنه ضربها  طالق 
شتمها، وتؤكد أن معظم طالبات الطالق 
عقب تعرضهن للضرب يهدأن بعد مرور 
بعض الوقت، وتعود الزوجة ومعها الزوج، 
الذي أطلب منه أن يراعيها، وتشير إلى أن 
األزواج كلهم، بينهم حلظات حلوة وغيرها 
مرة الفتة إلى أنها »ليست خرابة بيوت«، ال 
سيما أن عدداً من الزوجات ال مأوى لهن، أو 

مصدر دخل بعد الطالق.

ثالوث، الطالق والزواج والضرب

الطالق، والزواج والضرب، أو العنف ثالوث 
مجتمعي يأبى أن يزول، ضاربون ومضروبات 
مع  أقوالهم  تتضارب  احمليطني  وماليني 
اختياراتهم،  مع  ومعتقداتهم  أفعالهم 

وتتنافر هوامشهم بني مقبول ومرفوض.

أشكال  ممارسة  أو  الزوجة  ضرب  رفض 
ترددها  عبارة  ضدها  اخملتلفة  العنف 
وقت  لكن  مختلفة،  مبفردات  الغالبية 
مع  التسامح  هوامش  تتسع  التطبيق 
حتت  والقسوة  اإلهانة  وقبول  التعدي 
احلبيب  »ضرب  أبرزها  مختلفة  تسميات 

مثل أكل الزبيب«.

فوالد  وتناقض  جتاذب  محل  صار  الزبيب 
إلهام، الزوجة املتلقية صفعات الزوج، كلما 
احتدم النقاش يدخل في مواجهات عنيفة 
مع زوج ابنته عقب كل صفعة، ويطالبه 
إما بالتوقف عن ضرب ابنته، أو تطليقها، 
عن  تخرج  ال  األب  يرددها  التي  واجلمل، 

ابنتي  »كرامة  مرفوض«  »الضرب  إطار 
الشنعاء  فعلتك  كررت  لو  كرامتي،  من 
الشرطة«،  في  ضدك  محضراً  سأحرر 
لكن الواقع يشير إلى أن والد إلهام كان 
دائم التعدي على زوجته والدة إلهام، ولم 
يحدث في مرة أن وجه لنفسه اجلمل، التي 
ابنته املضروبة، واملفارقة أنه  يرددها لزوج 
عجز عن تقبل ما قبله واقترفه من قبل 

في حق زوجته.

دائرة العنف املغلقة

دائرة العنف املمارس ضد الزوجات في مصر 
كسر  فكرة  برزت  وكلما  مغلقة،  شبه 
الدائرة، أو الح في األفق توجه إلعادة الكيان 
للزوجات،  املستلبة  والكرامة  املنهوب 
أقسى  وتوجهات  أعتى  أفكار  سارعت 
الزوجة  على  واإلبقاء  الدائرة  إغالق  إلعادة 
أو  »اللطيف«  التأديب  خانة  في  املصرية 
أو  ربنا«،  »املمسك بتالبيب شرع  »املبرر« أو 
هرعت توجهات تستدعي عادات ذكورية 
بحيث  قدمية  منغلقة  وتقاليد  أصيلة، 
ليس فقط ضرب الزوجة »عادي«، بل ضرب 

األنثى في األسرة عادي ومقبول.

تختلط  حني  الكبرى  الورطة  وحتدث 
األفكار املستدعية لتفسيرات بعينها في 
العادات  في  شائعة  توجهات  مع  الدين، 
والتقاليد؛ ليتم تقدميها باعتبارها »شرع 
بالثقافة ذات اخلصوصية  اهلل« مختلطاً 

واملستوجبة االحترام والتبجيل.

فتاوى تواجه ثقافة

القليلة  األعوام  في  املصرية  اإلفتاء  دار 
أسئلة  عن  وجتيب  فتاوى،  تصدر  املاضية 
تردها من مواطنني أو عبر وسائل اإلعالم، 

حترد شرعا ضرب الزوجة.

من  كبيرة  نسبة  تظل  ذلك  رغم  وعلى 
الضرب،  مرمى  في  املصريات  الزوجات 
مع  تتعامل  الثقافة  أن  بحجة  سواء 
»تأديب« الزوجة بالضرب باعتباره أمراً عادياً، 
ظلت  دينية  تفسيرات  إلى  استناداً  أو 
مهيمنة، لعقود ونصوص قانونية تعترف 
»غير  الضرب  باب  وتفتح  التأديب،  مببدأ 
املبرح«، لكن ما هو مبرح لبعضهم يعدّه 
التأديب  يستحق  وما  مبرح،  غير  آخرون 
في عرف بعضهم رمبا مير مرور الكرام لدى 

آخرين.

 وبعيداً من هذا وذاك يتساءل خبثاء، ماذا 
على  تنفق  التي  املعيلة،  املرأة  ضرب  عن 
هل  العمل؟  من  العاطل  وزوجها  أبنائها 
ميكن ضربها ومن ثم رمبا إصابتها إصابة 
الزوج  على  واإلنفاق  العمل،  من  متنعها 

العاطل؟

أو  الوزيرة  املرأة  عن  آخرون  ويتساءل 
عميدة  أو  اجلامعة،  رئيسة  أو  السفيرة، 
الكلية أو مديرة البنك، وموقفهن وموقف 

أزواجهن من مسألة »التأديب«، والضرب.

دت عضوة منسقية مؤتمر ستار لعفرين والشهباء، أن نضال المرأة في روج آفا، ينتمي إلى حقيقة نضال ثالثين عام 
َ

الشهباء/ فريدة عمر ـ أك
 لعملها.

ً
لنضال المرأة الكردية، ودعت النساء لرفع وتيرة النضال، وأخد شعار "Jin Jiyan Azadî" أساسا

شعار«Jin Jiyan Azadî« ميراث نضال المرأة الكردية

ية وال قانون يحميها العنف يطارد الزوجة المصر

مدى   عن  األعصاب  علماء  بحث 
النوم على تكوين ذاكرة اخلوف  تأثير 

وتوحيدها في الذاكرة طويلة املدى.

وبلغ العلماء أن أخذ قيلولة قصيرة 
لألحداث  الذاكرة  يعزز  النهار  خالل 

املزعجة واخمليفة، ولكن لوِحظ كذلك 
أنها تؤدي إلى تقوية الذاكرة بعد فترة 

من اليقظة.

الدراسة  نتائج  تكون  أن  املرجح  من 
استراتيجيات  تطوير  في  مفيدة 

إلعادة تأهيل األشخاص الذين تعرضوا 
الكوارث  أثناء  نفسية  لصدمات 
العسكرية  والعمليات  الطبيعية 

وأعمال العنف.

وتوحيد الذاكرة هو انتقال الذكريات 
من الذاكرة قصيرة املدى إلى الذاكرة 
املقام  في  يحدث  وهو  املدى،  طويلة 
دراسات  وتكشف  النوم،  أثناء  األول 
مختلفة أن النوم بعد التعلم ميكن 
من  أكثر  إيجابي  تأثير  له  يكون  أن 

االستيقاظ السلبي.

تنشيط  إعادة  عبر  هذا  ويحدث 
الذكريات املهمة، والتي رمبا تنعكس 
مالحظة  وميكن  األحالم،  في  كذلك 
بعد  حتى  للنوم  اإليجابي  التأثير 
الراهن،  الوقت  في  توجد  ال  سنوات، 
دراسات حتقق فيما إذا كان النوم يعزز 

ذاكرة اخلوف.

الضوء  لتسليط  الدراسة  وسعت 
على سؤال حول ما يحدث لذكريات 
اخلوف بعد فترة من النوم واليقظة، 
ويشير الباحث املشارك في الدراسة 
التكنولوجيا:  مختبر  في  والباحث 

»إن فهم تأثير النوم في املواقف التي 
حتدث فيها صدمة عاطفية أمر مهم 
لتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل 
واألشخاص  الكوارث،  ضحايا  مع 
الذين يعانون من الهلع أو اضطراب ما 

بعد الصدمة«.

النوم  تأثير  أن  اكتشاف  مت  إذا  وأنه 
على ذاكرة اخلوف مشابه ألنواع أخرى 
العرضية  الذاكرة  مثل  الذاكرة،  من 
)ذاكرة أحداث احلياة(، فسيكون من 
املفيد أكثر للضحايا أال يناموا بعد 

الصدمة.«

»قرر  الدراسة،  جتارب  سياق  وفي 
ساعتني  ملدة  قيلولة  أن  الباحثون 
خالل النهار تعزز ذكريات اخلوف التي 
مت تعلمها قبل النوم مباشرةً، ولكن 
لوِحظ تأثير مماثل بعد اليقظة، مثل 
أو  عاطفًيا  محايد  فيلم  مشاهدة 
تعزز  باملثل  فإنها  كمبيوتر،  ألعاب 

ذكريات اخلوف«.

 َّ ويرى العلماء أنه قبل النوم وبعده، مر
املشاركون في جتارب الدراسة بنموذج 
تكييف اخلوف، حيث سمع املشاركون 

في التجربة أوالً نغمة محايدة، ثم مت 
إقرانها دائًما بضوضاء عالية، ولم يجِر 

إقران نغمة أخرى مع الضوضاء.

املقترنة  النغمات  بني  املقارنة  ولدى 
والنغمة  النفور  شديدة  بالضوضاء 
عمد  آمنة،  إشارة  تعد  التي  األخرى، 
العمليات  في  للتحقيق  الباحثون 
وتوضح  اخلوف،  تعلم  وراء  العصبية 
أن اإلشارات العصبية لتعلم اخلوف 
القدر  وبنفس  غفوة،  بعد  تتحسن 

بعد راحة قصيرة.

وجرت دراسة االستجابات املشروطة 
للخوف بواسطة تخطيط كهربية 
ملدة  قيلولة  وعقب  قبل  الدماغ 
ساعتني في النهار أو فترة استيقاظ 
يتمتعون  شاباً   18 في  متساوية 
الباحثون  ويسعى  جيدة،  بصحة 
كيفية  دراسة  إلى  الراهن  بالوقت 
القلق  مستويات  على  النوم  تأثير 
على البشر وتشكيل ذكريات اخلوف، 
مشددين على ضرورة أن يكون هناك 
فترة  تأثير  حول  األبحاث  من  مزيد 

النوم األطول على ذكريات اخلوف.

تُعدُّ فوائد الرمان كثيرة جتعله واحداً 
وهي  الصحية،  الفواكه  أكثر  من 
ثمرة من الثمرات املفيدة ملا فيها من 
الصحة والشفاء، حيث يكتمل منوها 

في فصل اخلريف.

يحتوى الرمان على كثير من مضادات 
األكسدة أكثر مبقدار ثالث مرات من 
الشاي األخضر أو العنب األحمر، فهو 
التي  والفيتامينات  باملركبات  غنى 
جتعل منه طعاماً صحياً للوقاية من 

العديد من األمراض،

فثمار الرمان غنية بفيتامينات عديدة 
 ,В2  ,В, В1 مثل  للجسم  ضرورية 
املعدنية  В, В ,В6 ,В5 ,В3 والعناصر 
والسيلينيوم  واحلديد  كالبوتاسيوم 

واملنغنيز وغيرها.

على  احتواؤه  هذا،  من  واألهم 
والبوليفينوالت  األكسدة  مضادات 
املضادة لاللتهابات والسرطان واحملفزة 
املناعي  اجلهاز  وتقوية  ملنظومة 
للجسم، وهي ميزة مهمة في ظل 

انتشار فيروس كورونا املستجد.

أبرز فوائد الرمان

كبير  بشكٍل  البشرة  تعتمد  1ـ 
تبقى  أن  أجل  من  الكوالجني  على 
يحتوي  والرمان  ومشرقة،  ناعمة 
اإلنزميات  متنع  معينة  مركبات  على 
من تكسير الكوالجني، وتضمن بقاء 

البشرة ناعمة ونضرة.

مادة  على  الرمان  بذور  حتتوي  2ـ 
مضادات  إحدى  البوليفينول، 
عصير  ويحتوي  القوية،  األكسدة 
من  أعلى  مستويات  على  الرمان 
مبعظم  مقارنًة  األكسدة  مضادات 

عصائر الفاكهة األخرى.

3ـ استخدام الرمان كعالج لإلسهال، 
قشور  مسحوق  استخدام  وميكن 
اإلسهال،  عالج  في  البيضاء  الرمان 
واألمعاء،  املعدة  عمل  حتّسن  فهي 
البكتيريا  منو  من  تعزز  أنها  كما 

املفيدة للجسم في األمعاء.

من  الوقاية  في  املساهمة  4ـ 
أن  أبحاث  أثبتت  حيث  السرطانات 
األورام  بعض  خاليا  منو  يعيق  الرمان 
الثدي  سرطان  مثل  السرطانية 
وسرطانات  والقولون  والبروستات 
الغدد الليمفاوية وسرطان الدم أيضاً 

الحتوائه على مضادات األكسدة.

5ـ حتسني القوى العقلية والوقاية من 
الزهامير الذي يحدث لدى كبار السن 
بسبب تراكمات من بروتني األميلويد 
أن  الدراسات  بعض  وتبني  املخ،  في 
الرمان يعمل على تقليل تراكم هذا 
البروتني، وبفضل مضادات األكسدة 
يتأخر  العالي  وتركيزها  عصيره  في 
تقدم الزهامير واخلرف وحُتفظ الذاكرة.

واليأس  لالكتئاب  مضاد  الرمان  6ـ 
النباتية  املركبات  إلى  ذلك  ويرجع 
القوية املوجودة فيه، ما يجعل تأثيره 

االستروجني  هرمون  على  إيجابياً 
ومستقبالت السيروتونني في الدماغ، 
اليأس  مشاعر  من  يخفف  وبالتالي 

واالكتئاب لدى اإلنسان.

7ـ احلفاظ على صحة اجلهاز الهضمي 
إذ يساعد عصير الرمان على حتسني 
من  والتخفيف  الهضم،  عملية 
االلتهابات املعوية، لذا ميكن أن يكون 
مفيدًا بالنسبة لألشخاص املصابني 
القولون  والتهاب  كرون،  مبرض 

التقرحي.

قوي  مضاد  الرمان  عصير  8ـ 
تكتسب  حيث  املزمنة  لاللتهابات 
حبات الرمان لونها األحمر من مركبات 
البوليفينول املضادة لألكسدة والتي 
من  التخلص  في  تساعد  أن  ميكن 
اجلذور احلرة مما يؤدي ملنع تلف اخلاليا 
املزمن  االلتهاب  من  والتخفيف 
القلب  أمراض  من  كالً  يشمل  الذي 

والسرطان والسكري.

على  الرمان  بذور  زيت  يحتوي  9ـ 
حمض البونيك، الذي يجعل الشعر 
قوياً وسميكاً وصحياً، ويساعد شرب 
بصيالت  تقوية  في  الرمان  عصير 
الدورة  يُحّسن  أنه  كما  الشعر، 

الدموية في فروة الرأس.

املفاصل  التهاب  آالم  تخفيف  10ـ 
املضادة  املواد  تساعد  حيث 
الفالفونول  ومركبات  لألكسدة 
املوجودة في عصير الرمان على منع 
الغضاريف،  وتلف  املفاصل  التهاب 

وهشاشة العظام والتهاب املفاصل 
الروماتويدي.

11ـ عصير الرمان يقلل أمراض القلب 
والحتوائه  الكوليسترول،  خفض  و 
على مواد قوية مضادة لألكسدة متنع 
من تراكم الصفائح الدموية وتخفف 

من ارتفاع ضغط الدم.

يحتوي  إذ  الشيخوخة  يكافح  12ـ 
»بونيكاجلني«  مركبات  على  أيضاً 
معروفة بقدرتها على حماية اجلسم 
املسببة  وامللوثات  اخلاليا  تلف  من 

للشيخوخة.

13ـ تعزيز صحة الفم واألسنان، من 

التي  البكتيريا  من  التخّلص  خالل 
في  يُساهم  وبذلك  اللثة  في  توجد 
بالتهاب  اإلصابة  خطر  من  التقليل 

اللثة.

إذابة  في  كبيرة  فائدة  للرمان  14ـ 
ال  فهو  باجلسم،  املوجودة  الدهون 
يحرقها لكنه يحفز اجلسم على حرق 
ضمن  يومياً  الرمان  وتناول  الدهون، 
حمية غذائية بها نسبة بروتني جيدة 
يساعد بشكٍل كبير في حرق الدهون 

والتخسيس.

احلمل  في  الرمان  عصير  يفيد  15ـ 
وبعد الوالدة.

يات األحداث دراسة: القيلولة قد ُتعّزز ذكر
 الُمزِعجة والُمخيفة

فوائد الرمان الطبّية
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وانسحاب! شغب  حوادث  الدولّي  السلة  سوبر  نهائي 

حلب  أهلي  نادي  رجال  وانسحب 
)االحتاد(، من نهائي كأس السوبر لكرة 
قبل  للرجال  )الودية(،  الدولية  السلة 
نهاية الربع الثالث، وذلك بسبب اعتداء 
جماهير الوحدة الدمشقي على العب 
)االحتاد( بحسب بيان  من أهلي حلب 
للنادي نشره على صفحته الرسمية.

حلب،  وأهلي  الوحدة  مباراة  وتوقفت 
الفيحاء  صالة  في  أُقيمت  التي 
بسبب  املاضية  اجلمعة  يوم  بدمشق 

أعمال شغب.

الثالث  ربعها  خالل  املباراة  وشهدت 
اشتباكات بني العبي الفريقني، امتدت 
إلى اجلمهور في املدرجات، الذي انهال 

بالسب على العبي أهلي حلب.

 ،18 ×18 بالتعادل  األول  الربع  وانتهى 
ومع نهاية الربع الثاني جنح أهلي حلب 
في التقدم بنتيجة 35×32، ولكن في 
الربع الثالث انسحب األهلي بعد رمي 
الوحدة  جماهير  قبل  من  مياه  علبة 

أصابت الالعب عبد الوهاب احلموي.

ورفض أهلي حلب )االحتاد( العودة إلى 
اللقاء خوفاً على العبيه، األمر الذي دفع 
طاقم املباراة إلى إعالن نهايتها وتثبيت 
النتيجة، ليتّوج الوحدة بلقب البطولة 

في نسختها الثانية.

وعقب املباراة أصدر نادي األهلي احللبي 
بياناً وجاء فيه:

الالعب عبد الوهاب احلموي ليس مجرد 
العب في نادي االحتاد، بل هو ثروة وطنية 
وما  عليها  واحلفاظ  حمايتها  يجب 
فعله جمهور الوحدة جتاه هذا الالعب 
منتخب  مصلحة  على  تعدي  هو 
الوطن، وبالرغم من ذلك مت االستمرار 
باإلساءة ورمي عبوات املياه باجتاه بنش 
املدرب  إحداها  وأصابت  االحتاد  نادي 
نادي  واضطر  بتراتشي  األرجنتيني 

االحتاد لالنسحاب حفاظاً على سالمة 
العبيه وكوادره ولكن بالرغم من ذلك 
بالهتافات  الوحدة  جمهور  استمر 

املسيئة دون أي رادع.

وتابع البيان: »إن كل ما حصل هو نتيجة 
لتصرفات  حد  وضع  لعدم  طبيعية 
نادي  جتاه  ليس  الوحدة  نادي  جمهور 
وإمنا في كل مباراة لهذا  االحتاد فقط 
هناك  وخارجها  دمشق  داخل  النادي 
إساءة للروح الرياضية قبل كل شيء«.

وأشار البيان: »تؤكد إدارة نادي االحتاد على 
اّن الرياضة حياة والروح الرياضية يجب 
أن تكون هي العليا وقبل أي اعتبارات، 
الوحدة  وقد حرمت تصرفات جماهير 
جماهيرنا  كالعادة  منضبطة  الغير 
العريضة الوفية والتي رافقت فريقها 
قاطعًة مئات الكيلومترات من متابعة 
كما  مثالي  يكون  أن  يفترض  نهائي 
حرمت املشاهدين على امتداد ساحة 
الرياضة  متعة  من  وخارجه  الوطن 

والرياضة فقط«.

ومنذ ليلة اجلمعة املاضية ومع نهاية 
والتي  التعليقات  حرب  بدأت  املباراة 

ناديي  جماهير  بني  مستمرة  مازالت 
احللبي،  واألهلي  الدمشقي  الوحدة 
حوادث  بخصوص  االتهامات  وتبادل 
والشتيمة،  بالسب  بدأ  ومن  الشغب 
ودخل على اخلط اجلماهير من الساحل 

وحمص.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير لم يُصِدر 
احتاد كرة السلة السوري التابع حلكومة 
دمشق أي تعقيب على األحداث التي 
بني  السوبر  كأس  نهائي  في  حصلت 

الوحدة وأهلي حلب )االحتاد(.

عضو  املاضي  األحد  يوم  أكد  كما 
فراس  حلب،  أهلي  نادي  إدارة  مجلس 
املصري، أن ما حدث خالل مباراة األهلي 
هو  بل  اللحظة  وليد  ليس  والوحدة 
نتاج سنوات، وقد زاد املوضوع عن حده 

لعدم وجود قرارات حاسمة.

إذاعية:  تصريحات  في  املصري  وقال 
الشتائم  ومرحلة  شيء  كل  »حدث 
ضرب  مرحلة  إلى  ووصلنا  جتاوزناها، 
ونحن  جرى  ما  املعيب  ومن  الالعبني، 

لسنا ضد فوز فريق الوحدة«.

أن  املسؤولني  على  »عرضنا  وأضاف: 
تؤجل  أو  جمهور  بدون  املباراة  نُكِمل 
الثاني دون أي حضور، انسحاب  لليوم 
فريق األهلي هدفه احلفاظ على سالمة 
الالعبني ولم يكن هناك ضمانات من 

أجل العودة«.

وتابع: »نحن ننتظر قراراً واضحاً وصريحاً 
طفح،  قد  الكيل  ألن  مواربة  ويكفي 
كعضو مجلس إدارة أنا أتبع ملنظمة و 
أتقّبل كل شيء، في حلب لم يحدث أي 
شيء، ولم يتعرض أحد لفريق الوحدة، 
املشهد  يتكرر  معهم  نلعب  وكلما 

ذاته«.

بينما عّبر عدي خباز، املدير الفني لفريق 
سلة الوحدة السوري، عن حزنه بسبب 

ناديه  مباراة  في  جرت  التي  األحداث 
مع أهلي حلب )االحتاد(، بنهائي كأس 

السوبر الدولية لكرة السلة.

وقال عدي خباز في تصريحات إلذاعة 
بني  تقام  مباراة  »أي   :»FM »صدى 
خصوصيتها،  لها  واألهلي  الوحدة 
بني  مشحون  فيها  اجلو  ويكون 
أن  نتمنى  كنا  الفريقني،  جماهير 

تكتمل املباراة«.

وأضاف: »أنا حزين لقرار انسحاب فريق 
األهم،  هي  الالعبني  وسالمة  األهلي، 
ال  وحتى  حدث،  مبا  نرضى  ال  نحن 
نضحك على أنفسنا ال أحد يستطيع 
ضبط جمهور كامل، والتصرف املسيء 
من شخص ال ميثل الغالبية، أنا أحترم 
فراس املصري ولكن كانت هناك مزايدة 

في هذا املوضوع«. 

وإصابة  الفيديو،  شاهد  »الكل  وتابع: 
في  حتدث  لم  احلموي  الوهاب  عبد 
أمر  وهو  ذلك،  أبرر  ولست  الوجه، 
لهذا  مثله  يتعرض العب  أن  مرفوض 
جمهور  في  ليست  واملشكلة  األمر، 
معظم  في  بل  فقط  الوحدة  نادي 

اجلماهير«.

بدأ  »عندما  الوحدة:  سلة  مدرب  وزاد 
االنسحاب مت رمي زجاجة ماء من قبل 
جمهور نادي األهلي، ووصلت إلى طاولة 

احلكّام، والقصة ليست العني بالعني، 
الذي  الشحن  عن  مسؤول  واجلميع 

يحدث«.

واختتم املدير الفني لفريق سلة الوحدة 
»اجلمهور  حديثه:  خباز  عدي  السوري 
ثقافات وبيئات مختلفة، وال ميكن وجود 
توافق بني اجلميع، لكن يجب التوعية 
فوز  مسألة  وهي  مضمون،  شيء  وال 
حدث،  ما  كل  مع  لست  وخسارة، 
حالة  وهي  أحد،  جتاه  شيء  يرمى  وأن 
ومت  االنسحاب،  تستدعي  وال  حدثت 

نزع جو البطولة بشكٍل عام.

التلفزيونية  البرامج  إحدى  في  بينما 
صرّح رئيس احتاد كرة السلة السوري 
السوبر  كأس  قوطرش: مباراة  طريف 
والوحدة  حلب  أهلي  بني  الرسمية 
ستكون مبلعب محايد وبدون جماهير، 
بطوبة  هي  الدولية  السوبر  وبطولة 

وديّة.

لقاءات  شهدت  أن  سبق  ذكره  اجلدير 
”الوحدة”  و  ”الكرامة”  و  “الوحدة” 
املوسم   23 حتت  دوري  في  ”اجلالء”  و 
قيام  عبر  مشابهة  أحداثاً  الفائت 
على  باالعتداء  “للوحدة”  مشجعني 
مشجعني “للجالء” و ”الكرامة” وفقاً 

إلدارات الناديني.

روناهي / قامشلوـ  باتت المشاكل والخالفات تعصف بالكثير من األلعاب الرياضية التي تدار من ِقبل االتحادات الرياضية التابعة لحكومة دمشق، 
وآخرها كانت في نهائي السوبر الدولي لكرة السلة، والذي جمع بين الوحدة الدمشقي واألهلي الحلبي وأدى إلى انسحاب األخير من المباراة بعد 

حصول شغب جماهيري على المدرجات.

آسيا بغرب  الرجال  بطوالت  في  النسوي  للتحكيم  ُمتجدد  دعم 
عاد احتاد غرب آسيا لكرة القدم ليؤكد 
النسوي  التحكيم  لقطاع  دعمه 
بشكٍل عام، من خالل اختيار احلكمتني 
الدوليتني املساعدتني صابرين العبادي 
من األردن وربى زرقه من سوريا ضمن 
بإدارة  املكلفة  التحكيمية  الطواقم 
مباريات بطولة حتت 23 عاماً املقامة 

بضيافة االحتاد السعودي. 

ويأتي هذا األمر انطالقاً من مسؤولية 
قدرات  وتنمية  تطوير  جتاه  االحتاد 
النسوي  التحكيم  بقطاع  العامالت 
والعمل على توسيع قاعدة انتشاره، 
واسعة  مساحة  توفير  عبر  سواًء 
والتثقيفية  التدريبية  الدورات  من 
والتطويرية، أو إفساح اجملال للحكمات 

بطوالته  إدارة  مهام  لتولي  اإلناث 
النسوية. 

العربية  اململكة  أيضاً،  بذلك  وباتت 
عاماً   23 حتت  وبطولة  السعودية 
للرجال املقامة حتت ضيافتها، محطة 
أخرى ورائدة ضمن العديد من محطات 
وكرة  النسوي  التحكيم  قطاع  دعم 
ما  وهو  عام،  النسوية بشكٍل  القدم 
احتاد  بني  املشتركة  األهداف  يحقق 
غرب آسيا واالحتادات األهلية الساعية 

للتطوير. 

آسيا  غرب  الحتاد  العام  األمني  واعتبر 
خليل السالم أن هذه اخلطوة اجلديدة 
نحو  حقيقية  انطالق  كنقطة  تأتي 
في  النسوي  التحكيم  كفاءة  رفع 

يحتل  أصالً  بات  الذي  آسيا  غرب 
بداللة  القارة،  في  مرموقة  مكانة 
األهلية  االحتادات  لدى  تواجده  حجم 
ونسبة مشاركته في إدارة البطوالت 
اآلسيوية على مستوى التصفيات أو 

النهائيات. 

إدارة  إسناد مهمة  السالم: »إن  وتابع 
للحكمات  الرجال  بطوالت  مباريات 
لتعزيز  إضافياً  عامالً  سيكون  اإلناث 
اخلبرات،  املزيد من  واكتساب  القدرات 
كما سيشكل حافزاً لدى العامالت في 
التحكيم النسوي لتطوير أنفسهن 
والتدرج نحو نيل فرص احلصول على 
تكليفات إلدارة مباريات بطوالت الرجال 

في املستقبل«. 

السعودي  االحتاد  دور  السالم  وثّمن 
الداعم للعديد من اخلطط التطويرية، 
ودخوله كشريك مهم في هذه اخلطوة 

الرائدة واحملفزة واملهمة. 

صابرين  سجلت  السياق،  هذا  وفي 
الثاني  تشرين   6 األحد  يوم  العبادي 
2022 حضورها ضمن طاقم حتكيم 
مباراة لبنان وعمان، لتكون بذلك أول 
الرجال  بإدارة بطوالت  حكمة تشارك 

على مستوى احتاد غرب آسيا. 

ويشار إلى أن منطقة غرب آسيا تشهد 
النسوي  التحكيم  في  كبيراً  تطوراً 
بالتزامن مع ارتفاع عدد العامالت في 
هذا اجملال، وهو ما يدفع احتاد غرب آسيا 
الستمرارية دعمه للحكمات من اإلناث 

أسوةً باحلكام عبر تطوير قدراتهن في 
بطوالته، إلى جانب الدورات التطويرية 
بإشراف  ينظمها  التي  والتثقيفية 

مقّيمي حكّام آسيويني ودوليني. 

وكانت العديد من احلكمات من مناطق 
احملافل  أكبر  في  شاركن  آسيا  غرب 
اآلسيوية والدولية وسط إشادة كبيرة 

من املسؤولني. 

االحتالل  دولة  شن  خلفية  على 
باألسلحة  هجماتها  التركي 
الدفاع  مناطق  على  الكيماوية 
املشروع في باشور كردستان، اعتقلت 
تشرين   25 في  التركية  السلطات 
الصحفيني  من  عدداً  املنصرم،  األول 
تضليل  بهدف  كردستان،  باكور  في 
دالئل هجماتها وانتهاكاتها الصارخة 
من خالل قيامها بحملة االعتقاالت 
ملف  لفتح  يسعى  من  كل  بحق 
جرائم تركيا والصحفيني على وجه 

اخلصوص. 

املركز  كشف  من  الرغم  وعلى 
الشعبي  الدفاع  لقوات  اإلعالمي 
التي  والوثائق  الدالئل  من  العديد 
احملتل  جيش  استخدام  تُثبت 
في  الكيماوية  األسلحة  التركي 
دولة  إن  إال  املشروع،  الدفاع  مناطق 
االحتالل التركي حتاول عبر حمالتها 
والنشطاء،  الصحفيني  العتقال 
تضليل وإخفاء للحقائق الدالة على 
استخدامها لألسلحة احملُرّمة دولياً، 
محاولًة اعتقال كل من يسعى لفتح 
أي حتقيق حول اجلرائم التي ترتكبها 
وخارج  داخل  التركّية  السلطات 
دولتها، كمناطق شمال وشرق سوريا 

ومناطق الدفاع املشروع. 

فاملعتقلون هم كل من إدارية شؤون 
مكتب وكالة ميزبوتاميا )MA( »ديرين 

فرات  وكالة  ومراسلو  يورتسفر«، 
بيريفان  نازلم،  لألنباء ،)ANF( »دنيز 
ألتان، سلمان كوزليوز، أمر اهلل أكار، 
وجيالن شاهينلي«، ومراسالت وكالة 
وأزنور  إرين  املرأة )Jin news( »حبيبة 
اجلمعية  رئيسة  إلى  إضافًة  ديغر(، 
»شبنم   ،)TTB( التركية  الطبية 

في  اعتقلت  التي  فينجاجني  كورور 
27 تشرين األول املنصرم.

والقت حملة االعتقاالت التي قامت 
في  صحفي/ة   11 بحق  تركيا  بها 
باكور كردستان، ردود فعل لدى بعض 
شمال  في  واإلعالميني  الصحفيني 
وشرق سوريا، حيث استنكروا حملة 
االعتقاالت التي طالت زمالئهم في 
باكور بهدف كبتهم للحقيقة هناك.

االعتقال والقتل مصري كل من 
يخالف السلطات

»جمعة  الصحفي  وحول ذلك حتدّث 
محمد« عبر لقاٍء خاص لصحيفتنا 
»روناهي« قائالً: »إن اعتقال الصحفيني 
في تركيا يُعّبر بشكٍل واضح وصريح 
للسلطات  املتسلطة  العقلية  عن 
الديكتاتوري  النهج  وعن  التركّية، 
والقمع الذي تعيشه تركيا في ظل 
وحزب  والتنمية  العدالة  حكومة 

احلركة القومية«.

وتطرق محمد خالل حديثه: »صحيح 
الكرد  تعادي  التركية  السلطات  إن 
بالقضية  يتعلق  ما  كل  وتقمع 
والهوية الكردية، لكن بشكل عام في 
تركيا هنالك قمع لكل من يُبدي رأياً 

مخالفاً ألردوغان وحكومته«. 

نظاماً  بنى  أردوغان  »إن  وأضاف:    
األنظمة  عن  يختلف  ال  ديكتاتورياً 
التي قامت ضدها الثورات في الدول 
العربية، فهنالك جترد عن قيم احلرية 
فإن  لذا  والعدالة،  والدميقراطية 
والقتل هو مصير كل من  االعتقال 

يدعو خالف ما تفرضه السلطات«.

يؤدي  الصحفيني  بأن: »اعتقال  وأكد 

بنا إلى فهم حقيقة أن نظام أردوغان 
في أضعف حاالته، واخلوف من كشف 
يظهر  بعالنية  والتحدث  احلقيقة 
صوب  تسير  أردوغان   سلطات  بأن 
نهايتها«، وقال أيضاً: »هذا األمر يظهر 
بأن تركيا تعيش أياماً صعبة، وأردوغان 
يسعى إلخفاء ما يحدث داخل دولته، 
إجراءات  تابعنا  احلال نحن  وبطبيعة 
السنوات  في  النشر  حرية  تقييد 
اإلجراءات  هذه  كل  فإن  لذا  األخيرة، 
تهدف إلى عزل الشعب التركي عن 

احلقيقة.

بأن  أعتقد  »لكنني  بالقول:  وأضاف 
العصر  ففي  معه،  ينجح  لن  األمر 
احلالي لم يعد بإمكان أي جهة حجز 
املعلومات واحلقائق، والشعب التركي 
سنرى  ورمبا  يجري،  مبا  دراية  على 
نتائج سياسة أردوغان القمعية في 
االنتخابات املقبلة التي من املتوقع أن 

تشهد تغييرات تاريخية في تركيا«.

الصحفي  قال  حديثه  ختام  وفي 
جميع  »على  محمد:  جمعة 
املؤسسات الدولية املعنية بالتدّخل، 
من  الصحفيني  حماية  ويجب 
يجب  كما  السلطات،  وقمع  بطش 
أنها  على  احلكومة  مع  التعامل 
عدم  بالتالي  وطاغية،  استبدادية 
ارتكاب  على  وتشجيعها  دعمها 
اجلرائم، كما ويجب إيقاف انتهاكات 

التعبير  وحرية  اإلنسان  حقوق 
وسياسة  والعنصرية  والدميقراطية 
تركّية  الغير  الشعوب  بحق  اإلبادة 
على الفور«، مضيفاً: »إن السؤال الذي 
املنظمات  هل  هو:  األذهان  في  يدور 
وغيرها،  حدود  بال  مراسلون  مثل 
ال  السبب  ولهذا  تركيا  من  تخشى 

جرائمها  تدرج  وال  عنها  تتحدث 
وانتهاكاتها على جدول أعمالها؟.

تركيا ذائعة الصيت يف مجال كتم 
الحقائق

وبدورها حتدثت أيضاً الصحفية »ليلى 
نُدين   « قائلًة:  لصحيفتنا  عبدي« 
التي  االعتقاالت  حملة  ونستنكر 
قامت بها السلطات التركية بحق 11 
صحفياً، كانت غالبيتهم من النساء 

الصحفيات في باكور كردستان«. 

»إن  قائلًة:  حديثها  في  واستمرت 
االنتهاكات  على  شاهداً  التاريخ 
اجلسيمة التي ارتكبتها تركيا بحق 
اإلعالميني في باكور كردستان، إذ إن 
هناك تقارير وجلان مت إغالقها، إضافًة 
إلى توقيف مئات الصحفيني بحجٍج 
حتت  منهم  العشرات  ووضع  واهية، 
من  عائالتهم  ومنع  اجلبرية،  اإلقامة 
ذائعة  فتركيا  البالد،  خارج  السفر 
احلقائق  كتم  مجال  في  الصيت 
وكسر األقالم احلرة وإغالق العدسات 
التي تفضح جرائمها، أما عن حملتها 
صحفي/ة   ال11  العتقالها  األخيرة 
فهذا دليل كاٍف على منافاته لألخالق 

والقيم وحرية الصحافة«.

الصحفيني  »جميع  قائلًة:  وأشارت 
حزب  قبل  من  اعتقالهم  مت  الذين 
هم  االستبدادي  والتنمية  العدالة 
هذا  أجهزة  يكافحون  أشخاص 
احلقائق،  إظهار  سبيل  في  النظام 
واجبهم  لتأدية  اخملاطر  ويتحدون 
اإلعالمي، ومن املؤسف أن يعتبر اليوم 
إعداد خبر أو التقاط صورة جرماً في 
الصحفيني  عليه  حتاسب  إذ  تركيا، 
وتعتقلهم بشكٍل تعسفي، وتضرب 
بذلك حقوق الصحفيني واإلعالميني 

عرض احلائط«.

وأضافت »عندما يقرر أحداً أن يصبح 
االعتبار إظهار  يتخذ بعني  صحفياً، 
في حل  املساهمة  و  اجملتمع  معاناة 
مشاكله، ويحاول االقتراب من جميع 
فئات اجملتمع والوقوف ضد االستبداد 
تعتبر  تركيا  في  ولكن  والعنصرية، 
حرية التعبير خيانة، وتستولي األقالم 
العدالة  حزب  من  القريبة  الصفراء 
معظم  على  احلاكم  والتنمية 
متويلها  ويتم  اإلعالمية،  املساحات 

مكونات  بني  الفنت  لبث  وتوجيهها 
العدالة  حزب  رأس  وإظهار  الشعب، 
والتنمية أردوغان بهيئة عادلة، بعيدة 
كل البعد عن شخصيته النرجسية 
احلرة  األقالم  بينما  واالستبدادية، 
الصحفيني  بشخص  تتمثل  والتي 

املعتقلني حُتارب بعنف دون رادع«.

استطاعت  »إذا  قائلًة:  وأوضحت 
الصحفيني  رفاقنا  احتجاز  تركيا 
أصواتهم  وكبت  أقالمهم  وكسر 
الفاشية،  سجونها  أسوار  داخل 
فنحن بدورنا كرفاق لدربهم وعاهدين 
ملسيرتهم بأننا سنعمل وسنكافح 
جرائم  جميع  فضح  سبيل  في 
وانتهاكات الدولة التركية الصارخة 
بحق شعوب املنطقة، وإننا سنكون 
بأقالمنا وكاميراتنا لهم في املرصاد«.

رئيس  صرّح  ذاته  السياق  وضمن 
الكردي،  الدميقراطي  الشعوب  حزب 
»مدحت سنجار«، خالل مشاركته في 
حدث »التضامن« الذي نظمته شعبة 
احلزب في والية أنقرة، إن حزب العدالة 
إن  وقال  للحريات«،  »عدو  والتنمية 
شيء  أكثر  هي  الصحافة  حرية 

يخيف احلكومة.

أضاف سنجار: »اآلن، مع قانون الرقابة 
على الصحافة، النظام الذي أسسته 
كيفية  عن  يبحث  احلكومة،  هذه 
اقتراب  مع  ككل  اجملتمع  إسكات 
يخيف  ما  أكثر  االنتخابات،  موعد 
الصحافة،  حرية  هو  احلكومة  هذه 
أسابيع  منذ  قاموا  السبب،  لهذا 
العاملني  واعتقال عدد من  باحتجاز 
في الصحافة احلرة في ديار بكر، في 
األسبوع املاضي، حيث داهموا مكاتب 
وقاموا  نيوز،  وجني  مازبوتيا  وكاالت 
باعتقال الصحفيني، والهدف هنا هو 

إسكات الصحافة احلرة«.

احلرة  الصحافة  أن  سنجار  وأكد 
عملها،  مواصلة  على  مصممة 

والنضال من أجل احلرية.

أيًضا  سنجار  تناول  خطابه،  وفي 
الطبية  اجلمعية  رئيس  اعتقال 
فينجاجني«  كورور  »شبنم  التركية، 
وقال: »يبدو أن العمليات ضد املنظمات 
تعمقت،  قد  واملهنية  العمالية 
يريدون  سياسية،  رهينة  فينجاجني 
املهنية  املنظمات  جميع  ترهيب 

وتعيني أوصياء هنا إذا استطاعوا«.

ليلى عبدي جمعة محمد

للسلطات  الُمتسلطة  العقلية  يعّبر بشكٍل واضح وصريح عن  باكور كردستان  الصحفيين في  اعتقال  إن  أحمدـ  كوباني/ سالفا 
سوريا  وشرق  شمال  في  الصحفيين  أكد  الصدد  وبهذا  االحتالل،  دولة  تتبعه  الذي  والقمع  الديكتاتوري  النهج  وعن  التركّية، 
على مواكبتهم لفضح الجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها الدولة التركّية، حتى وإن حاولوا اعتقال زمالئهم وكسر أقالمهم 

وكاميراتهم.

تركيا ُمعتقل للصحفيين
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ويستمر القصف واالستهدافات باآللة 
مناطق  على  يومي  بشكل  التركية 
أحصى  وكما  سوريا،  وشرق  شمال 
االستهدافات  وعدد  مواقع  املرصد 
وتوزعت  اجلاري،  العام  بداية  منذ 

االستهدافات على النحو التالي:

األول، 3 استهدافات تسبب  – الشهر 
 13 وجرح  أشخاص   3 باستشهاد 

شخص.

استهدافات   10 الثاني،  الشهر   –
أشخاص    8 باستشهاد   تسببت 
مقاتلة،  وشابة  طفلني  بينهم 

بجراح  آخرين   21 إلصابة  باإلضافة 
متفاوتة.

اثنني،  استهدافني  الثالث،  الشهر   –
تسببا بإصابة اثنني بجراح.

– الشهر الرابع، 11 استهداف، تسبب 
 3 بينهم  أشخاص   6 باستشهاد 
آخرين   19 إلصابة  باإلضافة  نساء، 

بجراح متفاوتة.

استهدافات،   4 اخلامس،  الشهر   –
أشخاص   3 باستشهاد  تسببت 

بينهم امرأة، وجرح 7 آخرون.

استهدافات،   3 السادس،  الشهر   –
تسببت باستشهاد عسكري وإصابة 

5 آخرين بجراح.
استهدافات،   9 السابع،  الشهر   –
و13  مدني  باستشهاد  تسببت 
عسكريني بينهم 7 مقاتالت، وإصابة 

10 آخرين بجراح

-الشهر الثامن، 8 استهدافات، تسببت 
باستشهاد طفلني اثنني و استشهاد 
7 من العسكريني باإلضافة إلصابة 6 

بجراح.

ـ الشهر التاسع 3 استهدافات.

ـ الشهر العاشر 4 استهدافات

 1 احلالي  عشر  احلادي  الشهر  ـ 
مقاتل  خاللها  استشهد  استهداف، 
الدميقراطية  في صفوف قوات سوريا 

وجرح مواطنني اثنني.

وبذلك يرتفع تعداد االستهدافات إلى 
مناطق  في  استهداف   58 من  أكثر 

متفرقة من شمال وشرق سوريا.

اجمللس  رئيسة  التقت  ـ  األخبار  مركز 
الدميقراطية  سوريا  جمللس  التنفيذي 
وأعضاء من الهيئة الرئاسية للمجلس، 
بوفد من احلكومة األمريكية برئاسة نائب 
مساعد وزير اخلارجية األمريكية لشؤون 
وتباحث  غولدريتش،  إيثن  األدنى  الشرق 
الساحة  على  املستجدات  الطرفان 

السوريّة.
سوريا  جمللس  الرسمي  املوقع  ونشر 
أن  اللقاء، وخالله جاء  الدميقراطية، خبر 
وزير  مساعد  نائب  ضم  األمريكي  الوفد 
اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى 
ممثلني عن وزارة اخلارجية ومتخصصني في 
شؤون مكافحة اإلرهاب، في حني حضر 
الهيئة  أعضاء  أحمد  إلهام  جانب  إلى 
الرئاسية جمللس سوريا الدميقراطية، جاندا 

محمد وإفرام إسحاق وثابت اجلوهر.
الوفد األمريكي أكد في مستهل زيارته 

مع  للشراكة  الكبير  تثمينهم  على 
األطراف السياسية والعسكرية واإلدارية 
العاملة في شمال وشرق سوريا، مشدداً 
على مواصلة اجلهود املشتركة ملكافحة 

مرتزقة داعش.
كذلك تباحث الطرفان حول املستجدات 
واستمرار  السوريّة،  الساحة  على 
غولدريتش  وشدد  التركّية،  التهديدات 
السوريّة  السياسية  احلوارات  دعم  على 
– السوريّة، وأهمية متثيل كافة األطراف 

قرار  وفق  حلل  التوصل  بهدف  السوريّة، 
مجلس األمن الدولي 2254.

تثبيت  بأن  غولدريتش  أضاف  حني  في 
هو  سوريا  وشرق  شمال  في  االستقرار 
ودول  األمريكية  املتحدة  للواليات  أولوية 
مع  جنب  إلى  جنباً  الدولي،  التحالف 
اإلنساني  الدعم  لتقدمي  األخيرة  سعي 
املنظمات  مع  والعمل  واملساعدات 
الدولية لتحقيق ذلك، إضافة لتركيزهم 
على خفض التصعيد ووقف إطالق النار.

أن  على  أحمد  إلهام  أكدت  جانبها  من 
دولية تتطلب  داعش هي قضية  قضية 
جهوداً دولية، في الوقت الذي حتتاج فيه 
دعم  إلى  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
مشيرةً  االستقرار،  وتثبيت  التنمية 
ألهمية الدعم الدولي للحوارات السوريّة 
– السوريّة، إلنهاء معاناة السوريني ومتهيد 

األرضية حلل سياسي شامل.

باسم  الناطق  كشف  األخبارـ  مركز 
سوريا  عفرين-  اإلنسان  حقوق  منظمة 
االحتالل  ارتكبها  التي  اجلرائم  حصيلة 
احملتلة،  عفرين  مقاطعة  في  ومرتزقته 
خالل شهر تشرين األول املنصرم، مؤكداً 
أن االحتالل التركي اختطفوا 20 مواطناً 
امرأتني،  بينهم  األصليني  السكان  من 
الزيتون  مواسم  على  اإلتاوات  وفرضوا 

لألهالي بنسبة %65.

خالل  احملتلة  عفرين  مقاطعة  شهدت 
سلسلة  املنصرم  األول  تشرين  شهر 
جرائم ارتكبها االحتالل التركي ومرتزقته 
بحق املواطنني والطبيعة في ظل حلول 
الزيتون، وانتشار  موسم جني محصول 
مرتزقة »هيئة حترير الشام« في املقاطعة.

باسم  الناطق  حتدث  السياق  هذا  في 
عفرين- سوريا،  اإلنسان  حقوق  منظمة 
هاوار  أنباء  لوكالة  شيخو  إبراهيم 
آذار  في  عفرين  مقاطعة  احتالل  »بعد 
عبر  التركي  االحتالل  مارس   ،2018 عام 
مرتزقته واستخباراته، كافة أنواع اجلرائم 
التي تستهدف اإلنسان بشكل مباشر 
عبر اخلطف والقتل واالبتزاز، واجلرائم التي 
الغابات  حرق  عبر  الطبيعة  تستهدف 
االحتالل  وسياسة  األشجار،  وقطع 
املنطقة  دميغرافية  تغيير  إلى  الهادفة 
مبساعدة عدة جهات حتمل أسماء خيرية«.

االحتالل  مرتزقة  أن  شيخو  كشف 
األول  تشرين  شهر  وخالل  التركي 
بينهم  مواطناً   20 اختطفوا  املنصرم، 
امرأتني من أهالي مقاطعة عفرين، وذلك 
شهر  بداية  »مع  واهية  وحجج  بتهم 
التركي  االحتالل  اختطف  األول  تشرين 
 20 ومرتزقته  االستخباراتي  جهازه  عبر 
ترهيبهم  بغية  امرأتني  بينهم  مواطناً 

وحتصيل فديات مالية منهم«.

كما أشار إلى أن مرتزقة االحتالل فرضوا 

اإلتاوات على مواسم زيتون في املقاطعة، 
كروم  من  العديد  على  استولوا  كما 

الزيتون في ناحيتي راجو وبلبلة.

حترير  »هيئة  انتشار  إلى  شيخو  تطرق 
في  سابقاً(«  النصرة  )جبهة  الشام 
مقاطعة عفرين احملتلة، وعدّها »مسرحية 
هزلية« متت بأوامر مباشرة من االحتالل 

التركي.

ارتكبها  التي  اجلرائم  إلى  شيخو  لفت 
مرتزقة »هيئة حترير الشام« بعد دخولهم 
ما  »يفرضون  إنهم  وقال  عفرين،  إلى 
مواسم  على  زكاة«  »ضريبة  يسمى 
كما  أخرى،  فدى  إلى  باإلضافة  األهالي، 
املوجودة في  الدينية  املزارات  أنهم دمروا 

املقاطعة«.

بداية موسم جني  أنه مع  وبنّي شيخو 
املرتزقة  من  فصيل  كل  »يفرض  الزيتون 
نسبة من اإلتاوات، حيث تتراوح نسبتها 

بني 40% إلى %65«.

شرا،  ناحية  قرى  بعض  »في  أنه  وذكر 
امتنع األهالي عن جني محصولهم إال 
أن املرتزقة أجبروهم على جنيه وفرضوا 
عليهم إتاوات بنسبة 65%، وفي قرية علي 
جارو التابعة لناحية بلبلة سمحوا بجني 
محصول الزيتون وحتويل املوسم ملرتزقة 
ومزاعم  بحجج  وذلك  الشمال،  صقور 
واهية، حيث يسعون من خاللها إلى نهب 
مواسم األهالي«. منوهاً إلى »زيادة نسبة 

اإلتاوات واالستيالء على األراضي«. 

الشام  حترير  هيئة  »إلغاء  إلى  وأشار 
عفرين  أهالي  وكالت  االحتالل  ومرتزقة 

املهجرين قسراً«.

العالقات  دائرة  عّبرت  ـ  األخبار  مركز 
اخلارجية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا عن أسفها من تصريح وزير اخلارجية 
السويدي اجلديد توبياس بيلستروم حول 
عدم دعم الكرد في سوريا؛ وقالت: نأمل 
موقعها  على  حتافظ  أن  احلكومة  من 

ومواقفها املشرفة في اجملتمع الدولي.

أصدرت دائرة العالقات اخلارجية في اإلدارة 
حول  بياناً  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
اجلديد  السويدي  اخلارجية  وزير  تصريح 
توبياس بيلستروم عن عدم دعم الكرد في 

سوريا، جاء في مستهله:
وشرق  شمال  ومكونات  شعوب  »نحن 
ذاتية  وكإدارة  مكوناتها  بكل  سوريا 

واملدنية  العسكرية  ومؤسساتها 
بالشراكة  اإلرهاب  ضد  ناضلنا  واألمنية 
اإلطار  هذا  وفي  الدولي  التحالف  مع 
قدمنا تضحياتاً ِجساماً من أبناء شعبنا 
حيث على هذه األسس تطورت عالقاتنا 
الدول  فيها  مبا  الدول  من  الكثير  مع 
النضال  هذا  وضمن  االسكندنافية 
مع  دولي  تعاطف  حصل  والتضحيات 
على  واضح  تأكيد  هذا  حيث  شعبنا؛ 
أجل  من  هو  به  نقوم  الذي  النضال  أن 
وأيضاً  العالم،  عن  ونيابًة  اإلنسانية 
نضال من أجل االستقرار وحتقيق السالم 
اإلطار تطورت عالقة  واألمان. ضمن هذا 
السويدية  احلكومة  مع  وتعاون  صداقة 
وكذلك الشعب السويدي كان سّباقاً في 

املبني  النضال  ذات  سياق  ضمن  الدعم 
على التحديات املشتركة.

حكومة  من  »نأمل  البيان  واختتم   
وتقاليدها  قيمها  تنتهك  أال  السويد 
السياسية الدميقراطية وأن حتافظ على 
اجملتمع  في  املشرفة  ومواقفها  موقعها 
يكون  فلن  ذلك  حصل  وإن  الدولي، 
وال  وال بشعبها  السويد  بحكومة  الئقاً 
السويدي  الشعب  بني  العالقة  بتاريخ 
من  السويد  تخرج  بأال  نأمل  وشعبنا. 
موقعها املهم وقيمها ومبادئها الداعمة 
للشعوب املظلومة واملضطهدة، وحتافظ 
وفق  للشعوب  الداعمة  عالقاتها  على 

تاريخها املعروف«.

خالل  الجوية،  بالضربات   
ً
تصعيدا سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شهدت  ـ  األخبار  مركز 

العام الجاري، حيث نفذت طائرات ُمسّيرة تابعة لسالح الجو التركي استهدافات عدة 
مستهدفة آليات ومواقع وسوق شعبي، جميعها ضمن مناطق اإلدارة الذاتية.

أكثر من 58 استهداف بالُمسّيرات التركّية على مناطق 
اإلدارة الذاتية« في إطار التصعيد الجوي الكبير

يكي يناقشان الملف السوري  مسد والوفد األمر
ويشددان على أهمية الحوار السوري ـ السوري

خالل شهر اختطافات وإتاوات تصل 
يتون   لـ 65% على موسم الز

ير الخارجية ونأمل من  يح وز اإلدارة الذاتية: نأسف لتصر
الحكومة السويديّة أن ُتحافظ على مواقفها الُمشّرفة

د. محمد فتحي عبدالعال
 )كاتب وباحث مصري(

من كتاب نوستاجليا الواقع واألوهام-
احللقة اخلامسة

العملية  إلى  أخرى  مرة  نعود 
التعليمية، ولكن مع اقتراب أكثر من 
خصائص الطالب املصري، ومقوماته 
في العهود املنصرمة، ولكن هذه املرة 
كلية  وحتديدا  اجلامعة  محيط  من 

الطب.

في  ألبورت(  سيسيل  )آرثر  يقول 
..الكتاب  واحدة  عدل  )ساعة  كتابه 
املستشفيات  أحوال  عن  األسود 
يحكي  وكأنه   )1943-1937 املصرية 
الطلبة  إن  حالياً،  الطالب  واقع  عن 
كأنها  االمتحانات  »يعدون  املصريني 

ويعلل  العالم«،  ونهاية  بداية  هي 
ذلك بالكثير منهم في »فقر مدقع« 
في  بالغة  »صعوبة  يجد  وبعضهم 
تدبير مصروفات االمتحانات« ثم يضع 
يديه على علة العلل، وهي أن الشق 
النظري يأخذ من وقت الطالب أكثر 
العملي  بالتحصيل  اهتمامه  من 
تواجه  التي  املتاعب  فيقول: »أقسى 
طالب الطب املصري في االمتحانات، 
منزله  في  نفسه  حبس  عادة  هي 
ويعيد  يقرأ  املتوالية،  الليالي  ساهرا 
ويزيد بدال من أن يركز جهده وانتباهه، 
األقسام  في  عينيه  أمام  يحدث  ملا 

اخلارجية«. 

ال ينكر آرثر أن إجابات الطلبة املصريني، 
أفضل كثيرا من نظرائهم في إجنلترا 
املمتحنني  بشهادة  أفريقيا،  وجنوب 
املصري  الطالب  وأن  الدولتني،  من 
ميتاز عن األوروبي بذاكرة ممتازة، ويدلل 
على ذلك بقدرة املصري على احلفظ 
»شفاهة وعن ظهر قلب«، لكنه يرى 
دون  احلفظ  عند  تتوقف  املوهبة  أن 
وتطوير  لها،  العملي  االستخدام 
املعلومات والبناء عليها  فيقول: »يبدو 
الطالب  ذهن  في  الذاكرة  مركز  أن 
املصري، قد منا على حساب قدرته على 
حتكيم املنطق، وكيفية االستخدام 
العملي للمعلومة التي استظهرها 
مثاال  ويضرب  العجيبة«،  ذاكرته  في 
على ذلك، بأنه حينما يسأل الطالب 
فنظره يتجه صوب السقف، ثم يعيد 

ما اشتملت  وبعدها يسرد  السؤال، 
عليه »صفحة كاملة من مرجع طبي، 
طبعت كلماتها في تالفيف ذاكرته 
شتان  لكن  املستمر«   التكرار  من 
فالطالب في  والعملي،  النظري  بني 
»يعتمد  االكلينيكي  الطب  امتحان 
على نفسه وعلى قدرته في املالحظة 

واإلدراك«.

في  ذلك  على  ترتب  ماذا  ولكن   
األمر  هذا  أن  آرثر،  ؟! يرى  آرثر  تقييم 
من الصعوبات، التي تواجه األستاذ، 
الطالب  يسقي  أن  األستاذ  فعلى 
على  ليحصلوا  بامللعقة،  العلم 
القدر األكبر من املعلومات بأقل قدر 

من اجلهد.

ستبهج  نقطة  عن  آرثر  يتحدث 
»الطالبة  أن  وهي،  جداً،  الطالبات 
املصرية تبدي اهتماما أكبر بدراسة 
الطلبة،  من  أكثر  احلاالت«  وتقصي 
الذي ينتظرون في أماكنهم »متوقعني 
أن يحضر إليهم املدرس ليسقيهم 

العلم«.

معنا  آرثر  عزيزي  يا  قاس  أنت  كم 
معشر الرجال!!

ألف  أنه  طريفة،  قصة  آرثر  يحكي 
تدوين  أسلوب  فيه  يشرح  كتيباً 
املرضي،  والتاريخ  املرضية،  احلاالت 
الروتينية،  املعملية  التحاليل  وأنواع 

باملناطق  اخلاصة  االختبارات  خاصة 
احلارة، ألنه الحظ قصوراً لدى الطلبة 
وطلب  املسألة،  هذه  في  املصريني 
أن يكون الكتاب باجملان مراعاة حلالة 
الطلبة، لكن اجلامعة فرضت رسوما 
الكتاب،  خمسة قروش؛ نظير شراء 
أراد  حينما  دفعها  نفسه  آرثر  وأن 
مغادرته  قبل  الكتاب  من  نسخة 

مصر لالحتفاظ بها!

املصري  الداء  إلى  أيضا  آرثر  يشير 

)الكوسة  الوساطة  وهو  العضال، 
والرسوب،  النجاح  في  املصرية( 
املمتحنني  تدخل  عن  فيتحدث 
لتعديل  األجانب،  لدى  املصريني 
النتائج، ويذكر واقعة »رسوب طالب 
في امتحان اجلراحة العامة في مادة 
التوليد« وثورة أستاذ أمراض النساء 
جناح  على  وإصراره  بالكلية  والوالدة، 
الطالب مهددا باالستقالة؛ ليتضح 

بعد ذلك أن الطالب ابن أخ األستاذ!

حسن مدن

 منطلق »رسالة الغفران« ألبي العالء 
من  إليه  وصلت  رسالة،  كان  املعري 
الشيخ علي بن منصور األريب احللبي، 
في  ولد  الذي  القارح،  بابن  واملعروف 
الذي  املكان،  عن  بعيداً  ليس  حلب، 
النعمان،  معرّة  أي  املعري،  فيه  ولد 
ولم  حلب،  أعمال  من  تعدّ  التي 
تكن رسالة ابن القارح حتمل عنواناً، 
ابن  »رسالة  فقيل  باسمه،  فعرفت 
القارح«، وينسب إلى الشيخ عبد اهلل 
ليس  القارح  ابن  إن  قوله:  العاليلي 
منصور،  بن  لعلي  احلقيقي  االسم 

ولكنه لقب أطلقه عليه املعري.

حفلت رسالة ابن القارح إلى املعري 
بعدّة شكاوى: »من أهل عصره، ومن 
هرمه  ومن  زمانه،  وسالطني  وزراء 
محفوظاته،  نسيان  ومن  وشيبه، 
قضاها  التي  الشباب،  سنوات  ومن 
في مصر في اتباع هوى نفسه، ومن 
الهموم واألحزان، ومن فقد أصحابه 

في حلب«.

لم يُكتب لرسالة ابن القارح الشهرة، 
التي نالتها »رسالة الغفران«، وليس 

للدهشة، فشّتان  يدعو  في هذا ما 
في احملتوى واألسلوب بني الرسالتني، 
كانت  ما  القارح،  ابن  رسالة  إن  بل 
املعري  منها  يجعل  لم  لو  سُتعرف 
التي  الغفران«،  »رسالة  لـ  منطلقاً 
الطيب  األثر  بذكر  املعري  استهلها 
القارح في نفسه، قبل  ابن  لرسالة 
أن يطلق العنان خمليلته جاعالً من ابن 
خيالية  لرحلة  بطالً  نفسه  القارح 
األدباء  فيها  يحاور  عجيبة،  أدبية 
والشعراء واللغويني في العالم اآلخر، 
اجلنة،  ودخوله  للسماء  بلوغه  حتى 
مباهجها،  وصف  في  أسهب  التي 
القرآن  من  آيات  من  ذلك  مستوحياً 

الكرمي، ومطعماً إياه بأشعار بليغة.

أكان  سؤال:  البال  على  يخطر  وقد 
الغفران«،  »رسالة  سيكتب  املعري 
وقد  إليه،  القارح  ابن  رسالة  لوال 
إال  يحتاج  ال  اإلبداع  أن  اجلواب  يكون 
إلى ما يقدح شرارته، وهذا ما فعلته 
املعري،  نفس  في  القارح  ابن  رسالة 
حني ألهمته بكتابة ما كان ناضجاً 
في عقله، ونفسه من أفكار متوثبة 

لالنطالق.

في كتاب قّيم صدر قبل نحو ربع قرن 

لباحثني من تونس، هما عبد الوهاب 
بعنوان  صالح،  بن  وهند  الرقيق، 
الغفران«،  رسالة  في  الرحلة  »أدبّية 
املعري  املقدمة: إن  في  املؤلفان  قال 
كتب الرسالة في غمرة عزلته، التي 
اختارها طوعاً، ال ألنه ال يحب احلياة، 
أيضاً  وأشارا  يهابها،  كان  ألنه  وإمنا 
إلى أنه ال ميكن دراسة الرسالة مبعزل 
وعامله  الفكرية،  كاتبها  مبادئ  عن 

اخليالي، وجتربته الذاتية.

على ضفاف نهر دجلة في حدائق “أبي 
نواس” وسط العاصمة بغداد، انطلق 
والذي  اقرأ”  أنا  عراقي  “أنا  مهرجان 
مختلف  من  الفتا  حضورا  شهد 

أطياف الشعب العراقي.

مراسل “وكالة روج نيوز”، التقى عدداً 
الذين  املهرجان،  في  املشاركني  من 
عدّوه: “رسالة حتدي، مفادها أن بغداد 
واألزمات،  الظروف،  رغم  تقرأ  التزال 

التي متر بها البالد”.

وانتقد املشاركون “دور وزارة الثقافة 
هكذا  مثل  مبراعاة  الضعيف 
القراءة،  على  حتث  مهرجانات، 
اجلمهور  بني  العالقة  بتقوية  وتقوم 
“العراقيني  إن  مؤكدين  والكتاب”، 
الذين حضروا في هذا املهرجان، عدّوه 
رسالة لإلرهاب، واجلماعات املتشددة”.

‘أنا  مهرجان  فعاليات  وانطلقت 
عراقي... أنا أقرأ، يوم السبت املنصرم، 
إلى  إضافة  بغداد،  العاصمة  وسط 
جنوبية،  أخرى  محافظات  ست 

ووسطى، وشمالية.  

من  اخلامس  يوم  املهرجان،  وانطلق 
حدائق  في   ،2022 الثاني  تشرين 
كورنيش أبو نواس على ضفاف نهر 
دجلة، وسط بغداد، مبشاركة واسعة 
وكبيرة من مختلف األعمار والفئات، 
وزادت أعداد احلاضرين على املهرجان 

السابق.  

وشهدت محافظات البصرة وميسان 
ونينوى،  واألنبار  وديالى  والديوانية، 

  . ً إقامة فعاليات املهرجان أيضا

وأقيمت النسخة األولى من مهرجان 
العام 2013  أقرأ’ في  ‘أنا عراقي... أنا 
مببادرة من كتاب، ومثقفني، وناشطني 
نواس  أبو  مدنيني شباب في حدائق 

وسط بغداد.  

فعاليات  احلني  ذلك  منذ  وتكررت 
حيث  نشر،  دور  مبشاركة  املهرجان 
مختلف  الكتب  من  بعدد  تتبرع 

  . العناوين لديها

ومثقفون  مواطنون  يتبرع  كما 
زوار  يقتنيها  التي  أيضاً،  بالكتب 
املهرجان مجاناً، والهدف من ذلك هو 
احلفاظ على القراءة الورقية، بعد أن 
تأثرت بشكل واضح؛ بسبب القراءة 

اإللكترونية.

التعليم وخصائص الطالب المصري
-كلية الطب نموذجا-

»أنا عراقي أنا اقرأ« رسالة إلى اإلرهابالرسالة التي ألهمت المعري
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أوجالن  اهلل  عبد  القائد  يتمكن  لم 
من اللقاء مبحاميه، وذويه منذ أيار عام 
احلقوقي  العصر  مكتب  وأكد   .2019
املعني بالدفاع عن القائد أوجالن، في 
السابع من آب املنصرم، أن القائد عبد 
حقوقه  من  يستفد  لم  أوجالن  اهلل 
احملدّدة في القوانني احمللية والدولية منذ 
اللقاء  طلبات  جميع  وأّن  أعوام،  ثالثة 
التي قُدّمت بعد اللقاءات، التي أجراها 
احملامون مع القائد في 27 متوز عام 2011 
رُفضت بشكل  و2 أيار عام 2019، قد 

غير قانوني.

أكدت محامية القائد عبد اهلل أوجالن، 
نوروز أويسال، في تصريح سابق لوكالة 
أوجالن  القائد  اعتقال  »منذ  هاوار: أنه 
اللقاءات عبر  إجراء  يتم  اآلن، لم  وإلى 
تركيا،  في  سارٍ  هو  كما  القوانني 
قيام  بعد  متت  اللقاءات  فمعظم 
مناهضة  نشاطات  بعدة  اجملتمع 
أو  الطعام،  عن  كاإلضراب  للعزلة، 
عندما نشب حريق في إميرالي، أو ورود 

معلومات حول تدهور صحة القائد«.

باشرت السلطات التركية، منذ أيلول 
عام 2018 وإلى اليوم، بفرض عقوبات 
انضباطية بحق القائد عبد اهلل أوجالن 
ومتنع  مرة،  أشهر  ثالثة  كل  وزمالئه 
قرارات  عبر  به،  اللقاء  من  محاميهم 
وتؤكد  مرة،  أشهر  ستة  كل  حظر 
نوروز أويسال عدم وجود شيء من هذا 

القبيل في القوانني التركية.

إلهامي  املصري  والصحفي  الكاتب 
عن  هاوار  لوكالة  حتدث  املليجي، 
السلطات  »تنتهج  وقال:  املوضوع، 
املشددة  العزلة  سياسة  التركية 
بحق القائد عبد اهلل أوجالن؛ إلدراكها 
أي  وإن  الكرد،  لدى  القيادية  مكانته 
أوجالن  اهلل  عبد  القائد  عن  انفراجة 
ستمثل دفعة قوية للكرد في نضالهم 
األجزاء  في  السليبة  حقوقهم  لنيل 

الكردستانية األربعة«.

الهوة سحيقة بينها وبني 
الدميقراطية

أوضح املليجي أن »العديد من اإلجراءات، 
التركية  السلطات  تنتهجها  التي 
على  تعمل  التي  بطبيعتها  تشي 
املنطقة،  في  االضطرابات  من  مزيد 
أو  واألمنية،  العسكرية  أجهزتها  عبر 
من خالل أدواتها اإلرهابية املتمثلة في 
التنظيمات اإلرهابية، وقال »وهذا يفسر 
الكثير من ممارساتها، وخاصة املتعلقة 
أوجالن  اهلل  عبد  واملفكر  بالقائد 

عن  فضالً  نضالية،  رمزية  ميثل  الذي 
يجعله  ما  وهذا  الفكرية،  إمكاناته 
حل  في  فاعل  بدور  للقيام  مؤهالً 
وإيقاف  املنطقة  في  العالقة  األزمات 

الصراعات العسكرية«.

السلطات  »تكشف  املليجي  أكد 
التركية، من خالل ممارساتها الفاشية 
جتاه القائد عبد اهلل أوجالن، عن عدائها 
سحيقة  الهوة  وأن  للحريات،  الدفني 
الرغم  على  الدميقراطية،  وبني  بينها 
بشعارات  نهار  ليل  تشدقها  من 
براء،  منها  وهي  واحلرية،  الدميقراطية 
تنتهج  التي  األحزاب  نهج  »وهذا  ونوّه 
اإلسالم السياسي، حيث ترفع شعارات 
إلى  وصلت  إذا  حتى  دميقراطية 
كرسي الرئاسة، تكشف عن وجهها 

الديكتاتوري ونهجها القمعي«.

يجب تعرية النظام التركي

العديدة  املبادرات  إلى  املليجي  تطرق 
العزلة  كسر  أجل  من  أطلقت  التي 
املشددة املفروضة على القائد أوجالن، 
وحتقيق احلرية اجلسدية له »إن املبادرات 
املطالبة بحرية القائد كلها، تستحق 
التحية والتقدير، ولكن مطلوب منها 
املزيد من التحركات واألفكار لكشف 
إلى  والتوجه  التركي،  النظام  وتعرية 
املنظمات الدولية ذات العالقة بحقوق 

اإلنسان، وخاصة األوروبية منها بالوثائق 
التركي  النظام  ممارسات  تثبت  التي 

الفاشي«.

كتابة  ضرورة  على  املليجي  وشدد 
أوجالن،  القائد  تدعم  التي  املقاالت 
وتكشف إبداعاته الفكرية التي ميكن 
في  االستقرار  حتقيق  في  تسهم  أن 
منطقة الشرق األوسط التي تشهد 
العمل على  وأيضاً  اضطرابات دموية، 
متزامنة  احتجاجية  بوقفات  القيام 
الدولية  واللقاءات  االجتماعات  مع 
ورفع شعارات حتمل بعضاً من أفكاره، 
وكذلك إنتاج األفالم التسجيلية التي 
توثق مسيرة القائد وأفكاره، فضالً عن 
نضاالت الكرد وتترجم تلك األفالم إلى 
العمل  وكذلك  احلية،  اللغات  جميع 
تبث  قنوات  في  برامج  إنتاج  على 
باللغات التركية والعربية واإلنكليزية 
خاللها  من  تكشف  والفرنسية، 

أوجالن  القائد  لفكر  الفاعل  احلضور 
أن  الكردي، وكيف  أوساط شعبه  في 
هذا الشعب لن يتوقف نضاالته حتى 
ينال حقوقه املشروعة وحتقيق احلرية 

اجلسدية للقائد عبد اهلل أوجالن.

ونّوه الكاتب والصحفي املصري إلهامي 
الدولية  املنظمات  نفاق  إلى  املليجي، 
التي تدّعي الدفاع عن حقوق اإلنسان 
واملعتقلني، كلجنة مناهضة التعذيب، 
املنظمات  هذه  من  »الكثير  وقال 
مع  مصاحلها  وتراعي  بالنفاق  تتسم 
سياسية  العتبارات  األنظمة  بعض 
واقتصادية وأقصد هنا مصادر متويلها، 
ومن هنا الرهان عليها ليس مفيداً، بل 
يجب تأسيس منظمات موازية تُعنى 
اإلنسان  وحقوق  التعذيب  مبناهضة 
قبل  من  املنتهكة  الشعوب  وحقوق 
التركي  )النظام  السلطات  بعض 

منوذجاً(«.

ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عني 
جمللس  املشتركة  الرئاسة  نائب  علَّق 
أبيض/ كري سبي على  تل  مقاطعة 
إعادة  احملتلة  التركية  الدولة  مساعي 
مبرتزقة  واستبدالهم  مرتزقتها،  تدوير 
الشام(  حترير  )هيئة  بـ  يسمى  ما 
اإلرهابية على أراضي املقاطعة احملتلة، 
بعد إدخال العشرات منهم خالل األيام 
القليلة املاضية، محذراً من مخططات 
الدولة التركية احملتلة، وسعيها الدؤوب 
وتهديد  السورية،  األراضي  الحتالل 

األمن والسلم العامليني.

حديث نائب الرئاسة املشتركة جمللس 
مقاطعة تل أبيض/ كري سبي هزاع 
محمد، جاء خالل لقاء أجرته صحيفتنا 
العشرات من  بدء دخول  على  تعقيباً 
عناصر مرتزقة ما يسمى بـ )هيئة حترير 
بتاريخ 30/ تشرين  الشام( اإلرهابية، 
األول املنصرم، عقب اقتتال مع فصائل 
احملتلة،  عفرين  مقاطعة  في  املرتزقة 
ودخولها مركز عفرين احملتلة، وعدداً من 
املدن والقرى في مخطط جديد تديره 
الدولة التركية احملتلة لغربلة مرتزقتها، 
يهدد  وتشكيل كيان عسكري جديد 

أهدافها  ويحقق  السورية،  األراضي 
االستعمارية.

جتديد املنهج االحتاللي بعد 
فشله ...!

املشتركة  الرئاسة  نائب  وافتتح 
جمللس مقاطعة تل أبيض/ كري سبي 
حديثه بالقول:« الفشل االستراتيجي، 
التركية  السياسة  به  منيت  الذي 
على األصعدة كافة منذ بداية األزمة 
السورية في 2011، وحتى اآلن، والعمل 
العسكرية  الكيانات  تشكيل  على 
من  الدعم  تتلقى  التي  والسياسية، 
قبلها هو باعتقادي وراء إعطاء الضوء 
األخضر ملرتزقتها احملتشدين على تخوم 
حترير  هيئة   ( بـ  يعرفون  ممن  حدودها 
الفصائل  على  لالنقضاض  الشام( 

املرتزقة املتواجدين في مقاطعة عفرين 
احملتلة، والذين امتهنوا السلب والنهب 
إلى  الناس  حياة  وحولوا  واالقتتال، 
جحيم ال يطاق، لذلك فشل اخملطط 
التركي في تلك املناطق مهد الطريق 
أمام فصل جديد، ومخطط أخر يعمل 
على استبدال املرتزقة أو إعادة تدويرهم 

من جديد خدمة للمخطط التركي ».

وأردف محمد »اعتقد أن دخول مرتزقة ما 
يسمى بـ )هيئة حترير الشام( اإلرهابية 
أبيض/ كري  تل  أراضي مقاطعة  إلى 
تعميم  بدء  على  احملتلة مؤشر  سبي 
االستراتيجية اجلديدة للدولة التركية 
احملتلة، وتأتي في إطار اخملطط املعروف، 
وهو العمل على تهديد مناطق شمال 
وشرق سوريا، وزعزعة االستقرار واألمان، 
أن  بعد  املنطقة،  هذه  تعيشه  الذي 
تشكله  ما  والوقائع  املواقف  أثبتت 
مناطقنا من درع حصني خالل السنوات 
اإلبادة  سياسة  مبواجهة  املاضية 
واملتكرر  املستمر  والقصف  والعدوان، 
على  الواقعة  واملناطق  القرى  على 
التركي  العدو  مع  املواجهة  خطوط 
بعد احتالله األخير ألراضي املقاطعة 
2019؛  األول  تشرين  من  التاسع  في 

الزج مبرتزقة  تنوي فعله هو  لذلك ما 
املدافعة  القوات  مع  )الهيئة( مبعارك 
عن الشعوب السورية املتمثلة بقوات 
سوريا الدميقراطية بغية احلصول على 
مكاسب ميدانية جديدة، بعد الفشل 
املتكرر الذي منيت به خالل السنوات 
املتعاقبة من االحتالل والعدوان املتكرر«.

نشر للفكر املتطرف عبر األدجلة 

التركية  الدولة  أن  إلى  احملمد  ولفت 
احملتلة تعمل بالتوازي مع استراتيجيتها 
العسكرية، إلى جعل أراضي مقاطعة 
إرهابية  بؤرة  سبي  كري  أبيض/  تل 
برعاية  واالستمرار  األدجلة،  خالل  من 
املتطرفة،  اإلرهابية  الشخصيات 
من  تبث  ومعاهد  مدارس  وتفعيل 
وشرعنة  املتطرفة،  األفكار  خاللها 
القتل، إلى جانب سياسة التتريك في 
املدارس، والسعي إلى كسب شعبية 
لدى من تبقى من األهالي الستدامة 
احتاللها، وضمان تطبيق مخططاتها 

الحتالل األراضي السورية«.

حترير األراضي السورية يستدعي 
دعماً أممياً

الدولي  اجملتمع  محمد  هزاع  وحمل 
إزاء  املسؤولية  الدولية  والقوى 
سياسات الدولة التركية احملتلة على 
اراضي املقاطعة احملتلة، وتبعاتها من 
وجعل  جديد،  من  اإلرهاب  بعث  إعادة 
لتهديد  منطلقاً  السورية  األراضي 
جهوداً  يستدعي  ما  العاملي؛  السلم 
ومساعي من قبل املنظومات الدولية 
ومساندة  بوجهها  للوقوف  واألممية 
الشعوب السورية ملواجهة مخططات 
لتحرير  والسعي  التركية،  الدولة 

األراضي احملتلة.

الرئاسة املشتركة جمللس  نائب  وختم 
سبي  كري  ابيض/  تل  مقاطعة 
حديثه بالتأكيد على التمسك، بنهج 
به  تتسلح  الذي  والثبات  املقاومة، 
عن  أثمر  والذي  السورية،  الشعوب 
اقتالع اإلرهاب بعد انتشاره في عموم 
االنتصارات  وكانت  السورية،  األراضي 
تتوالى بفضل تكاتف شعوب شمال 

وشرق سوريا لتحرير مناطقها.

عدائها  عن  أوجالن،  الله  عبد  القائد  تجاه  الفاشية  بممارساتها  تكشف  التركية  السلطات  أن  المليجي،  إلهامي  المصري  والصحفي  الكاتب،  أكد 
ّدر له الخروج، 

ُ
 للشك، خشيتها المستمرة منه ومن فكره، حتى وهو بين جدران االعتقال، وقال "ما بالك إذا ق

ً
الدفين للحريات، وتؤكد بما ال يدع مجاال

 بداية النهاية لهذا النظام الفاشي القمعي".
ً
فسيكون هذا قطعا

ية الجسدية للقائد أوجالن بداية النهاية للنظام الفاشي القمعي فك العزلة والحر

ية« هزاع محمد: »إدخال إرهابيين إلى المنطقة مخطط جديد الحتالل األراضي السور

 غاندي إسكندر 

التي  الشعوب،  استطاعت  فقد 
حالة  صيانة   مبدأ  على  حتالفت 
التآخي، والعيش املشترك إلى بلورة 
جديدة  جتربة  دميقراطية،  ذاتية  إدارة 
واالقتصادية،  السياسية،  باملعايير 
خارطة  امتداد  على  واالجتماعية 
املصاعب  رغم  األوسط،  الشرق 
دولة  السيما  الكثيرة،  والعراقيل 
سخرت  التي  التركي،  االحتالل 
كلها،  اإلرهابية  أدواتها  إلفشالها 
مختلف  على  نهار  ليل  وتعمل 
األصعدة؛ إلحداث شرخ بني الشرائح 
اإلرهاب،  على  املنتصرة  االجتماعية 
واملكونة لإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا.

الفكر األخواين القشة التي 
قصمت ظهر الثورة السورية

الشعبي  االنفجار  حالة  أن  الشك، 
قبل عقد  وجه حكومة دمشق  في 
الذهني  الشتات  وحالة  الزمان،  من 
للمجتمع السوري مرتبطة بعقلية 
واحلزب  القومية،  الدولة  وذهنية 

الشعوب  على  املفروض  الواحد 
السورية كلها منذ عشرات السنني؛ 
أمنوذج  من  اخلالص  أجل  ومن  لذلك 
جتلب  لم  التي  القومية،  الدولة 
وأودت  األخرى،  تلو  األزمات  سوى 
باجملتمع السوري إلى الغرق في بحر 
املذهبية،  والصراعات  اخلالفات  من 
والقبائلية والقومية، فمفهوم الدولة 
املستند على املركزية في إدارة شؤون 
واالستقالل،  احلرية،  يناهض  البالد 
وال يهب سوى الفساد، والسيما في 
تطبيقا  بها  املرتبطة  املؤسسات 
الدولة  زرعتها  التي  األحادية،  ملبدأ 
بيديها في عقول مواطنيها، والسيما 
ينتمون  الذين  السوريون،  املواطنون 

إلى قوميات وأعراق ومذاهب مختلفة؛ 
السورية  الشعوب  ورغبة من  لذلك 
في تصحيح مسار احلياة السياسية 
اجلماهير  انتفضت،  للحرية  املكبلة 
لكن  املسلوبة،  بحريتها  وطالبت 
سرعان ما اُغتصبت عدوة الشعوب 
احلراك السوري في املنطقة املتمثلة 
العربية  األنظمة  وبعض  بتركيا 
مطالب  وحولوا  كقطر،  اخلليجية 
مطالب  إلى  احلرية  في  السوريني 
بعد  فيما  أدت  سلفية؛  إخوانية 
وتقطيع  السوري  اجملتمع  تدمير  إلى 
الذي  أنطاليا  مؤمتر  فمنذ  أوصاله، 
ُعقد في تركيا في 2011ظهر الفيتو 
فيه  قرار  بأي  اخلروج،  على  التركي 
تركيز على مبدأ التعددية السياسية 
والالمركزية حتسبا لظهور القضية 
أكده  ما  وهو  سوريا،  في  الكردية 
)كمال  الفاعلني  املؤمتر  أعضاء  أحد 
اللبواني(، وكان مؤمتر )أنطاليا( وبعده 
بشهر مؤمتر )بروكسل(، الذي سيطر 
بداية  على  مؤشرا  األخوان  عليه 
وتدخل  السورية  املعارضة  تفكك 
األيادي التركية، والقطرية فالسيطرة 
القشة،  مبثابة  كانت  اإلخوانية 
السورية،  الثورة  ظهر  قصمت  التي 
اإلخوان  طريق  عن  بدأت  وحينذاك 

من  والذمم  الوالءات،  شراء  مرحلة 
العسكريني املنشقني والشخصيات 
املدنية الفاعلة لتنفيذ مآرب معينة، 
وتفرعاته  اإلخواني  التيار  خالل  ومن 
من  ( خطفت كل  والنصرة  )داعش 
تركيا وقطر الثورة السورية، وحتول من 
الكرد،  حملاربة  أدوات  إلى  باحلرية  نادوا 

ومشروعهم النهضوي.

التسرت خلف عاممة السنة

تركيا، التي حتركها النزعة العنصرية 
الكمالية، والقومية الطورانية تستتر 
خلف الستار اإلسالمي منذ تسلم 
والتنمية احلاكم، هذا  العدالة  حزب 

تتحكم  خالله  من  الذي  الستار 
بعض  وإرادة  بعقول  القومية  تلك 
بدور  القيام  أتقنت  حيث  السذج، 
السنة( من خالل شخصية  )ُحماة 
دموع  وذرف  تباكى  الذي  )أردوغان(، 
في  القدس  على  التماسيح 
فلسطني والسنة في سوريا، فوضع 
السنة  حلماية  حمراء  خطوط  عدة 
في )حماه وحلب وحمص(، والتي مت 
جتاوزها بسرعة البرق عند أول اجتماع 
املقايضات،  مرحلة  وبدء  بوتني  مع 
مع  والسيما  اخلضراء،  والباصات 
تبلور حالة التعايش والتآخي، وتبني 
شعوب شمال وشرق سوريا ملشروع 
الذي  الدميقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
مزركشة  ومنصة  لبنة  يشكل 
بكامل األلوان السورية، وباقة طيف 
تتنافر مع  التي  األلوان،  تلك  جميلة 
وعقلية  التركي،  الطوراني  التفكير 
الواحد،  والعرق  الواحدة  القومية 
الواحدة،  واللغة  الواحد،  والعلم 
التركية،  العقلية  نظر  وجهة  فمن 
السوريون  فيه  يشارك  مشروع  أي 
القومية  مشاربهم  اختالف  على 
األخير،  املسمار  مبثابة  هو  والدينية، 
الدولة القومية  الذي يُدق في نعش 
الكمالية التركية، وألن أصحاب هذا 
على  القائم  الدميقراطي  املشروع 
التنوع والتعددية، ومبدأ التشاركية 
)كوباني( في  من  انطلق  اإلدارة  في 
يد  متوز 2012على  التاسع عشر من 
بشكل  وانتشر  الكردي،  الشعب 
مدوي في جميع مدن وقرى ) روج آفا( 
من عني ديوار إلى راجو، وحينذاك عّد 
أردوغان وحكومته أن الشعب الكردي 
على  وتهديد  خطر،  هو  سوريا  في 
العمل  وبدأ  التركي،  القومي  األمن 
أشد  ودعم  املؤامرات  نسج  على 
داعش  تطرفا)  اإلسالمية  التيارات 
والنصرة(، واستخدمتهم في احلرب 
ضد الشعب الكردي لغرض إبادتهم 
التي  الذاتية،  اإلدارة  على  والقضاء 
دعما شعبيا من شعوب  اكتسبت 
املنطقة كافة، كونها األمنوذج، الذي 
اجملتمع  وتطلعات  رؤية  عن  يعبر 
السوري املتنوع في سوريا املستقبل.

أدوات القمع الرتكية

األزمة السورية، وما رافقها من خراب 
ال  وجلوء،  وتشريد  وذبح  وقتل  ودمار 
فقط  دمشق  حكومة  وزره  تتحمل 
خرابا  عاثت  التي  تركيا، هي  أن  بل   ،
وفسادا في اجلسد السوري أكثر من 
هي  فتركيا  آخر،  إقليمي  طرف  أي 
باملعارضة  يسمى  ما  جمعت  من 
بالباصات  ونقلتهم  املسلحة، 
اخلضراء إلى )إدلب(، وهي من سلمت 
متصدري املشهد العسكري املعارض 
للحكومة السورية في بداية احلراك 
اجلماهيري إلى السلطات في دمشق، 

كقائد ما سمي بـ )اجليش السوري 
من  وهي  الهرموش(،  )حسني  احلر( 
معارضا  سياسيا  جسما  شكلت 
وينفذ  بأمرها  ويأمتر  أجنداتها،  ينفذ 
تعليماتها مقابل حفنة من الدوالرات 
من  وهي  السوري(،  )االئتالف  كـ 
ترسم  خطوط السيطرة العسكرية 
ملرتزقتها بالتنسيق مع روسيا وإيران 
)أستانا(،  وتفاهمات  ضمن جلسات 
أن جميع  الذي ال خالف عليه  واألمر 
وحراكها  العسكرية،  حتركاتها 
أمر  لتحقيق  تندرج  الدبلوماسي 
األدوات،  من  االستفادة  وهو  واحد 
وفق هواها  وتسير  بأمرها  تأمتر  التي 
املشاركة  والشعوب  الكرد  لضرب 
الدميقراطي،  مشروعهم  في  معها 
في  التاريخية  أطماعها  وحتقيق 
ذلك   أجل  ومن  املنطقة؛  احتالل 
سوريا  مع  الدولية  حدودها  فتحت 
على مصراعيها لدخول وخروج أكثر 
)مرتزقة  تطرفا  اإلسالمية  العناصر 
شكلوا  أن  بعد  ووجهتم  داعش(، 
على  وسيطروا  القتلة  من  جيشا 
املوصل  العراقي في  اجليش  أسلحة 
انطالقة  شهد  الذي  املكان،  إلى 
متوز)كوباني(  التاسع عشر من  ثورة 
حكومة  من  مسعى  2014في  عام 
الثورة  مهد  على  القضاء  أردوغان 
بعد  فيما  منها  واالنطالق  الكردية، 
صوب املدن الكردية في )روج آفا( لكن 
أبداها  التي  األسطورية،  املقاومة 
الشعب،  حماية  وحدات  مقاتلو 
واملرأة أفشلت خطط أردوغان، وخرج 
الشعب الكردي من معركة كوباني 
مكلالً بالنصر، وبدأت مرحلة التحرير 
البناء والتشارك مع   مرافقة مبرحلة 
شعوب شمال وشرق سوريا، في صنع 
السورية،  اجلماهير  إليه  ما طمحت 
وبعد فشل ما خططت له عبر مرتزقة 
داعش بدأت عن طريق جيشها، تنفيذ 
مدن  بغزو  االحتاللية  طموحاتها 
مستخدمة  سوريا  وشرق  شمال 
)اجليش  بقايا  من  عسكرياً  جسماً 
احلر، وداعش، والنصرة(، حتت مسمى 
فاحتلت  السوري(؛  الوطني  )اجليش 
والراعي  والباب  )جرابلس  مدن 

وإعزاز( دون مقاومة تذكر من جانب 
نتيجة   ،2018 وفي  داعش،  مرتزقة 
بنادقها  وجهت  الروس  مع  مؤامرة 
صوب مدينة عفرين؛ فاحتلتها بعد 
مقاومة تاريخية من قبل قوات سوريا 
الدميقراطية، دامت ثمانية وخمسني 
أدواتها  بها  قامت  وأول خطوة  يوما، 
الذي  احلداد(،  )كاوا  متثال  هدم  هي 
يرمز إلى االنبعاث الكردي، والشعوب 
املضطهدة في مواجهة املستعبدين 
، لكن احتالل عفرين، ومن ثم احتالل 
على  سبي(  وكري  كانيه  )سري 
الرغم من قساوة اجلرح واأللم، إال أنها 
زادت من متسك شعوب شمال وشرق 
سوريا بإرادتهم احلرة املتمثلة باإلدارة 
اجلماهيري  االلتفاف  وزادت  الذاتية، 
بعضهم،  حول  املنطقة  لشعوب 
حتققت  التي  مكتسباتهم،  وحول 

بدماء أبنائهم.

ما يجمعهم أكرث ما يفرقهم

شعوب  هي  ميزوبوتاميا  شعوب 
شقيقة ومتعايشة مع بعضها منذ 
مئات السنني، وأن ما يجمعهم أكثر، 
هو ما يفرقهم وسيبقون كذلك رغم 
أنف الشوفونيني، واملستبدين والطغاة 
أحفاد أرطغرل الغازي، وليعلم أردوغان 
وحاشيته ومرتزقته من قطاع الطرق 
وشذاذ اآلفاق، الذين ال ميتلكون سوى 
بالسالح،  والتشهير  العنف  ثقافة 
وقواعد حياتية قائمة على السرقة 
والنهب وجز األعناق، أن قافلة تشييد 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ومبادئ 
التعايش املشترك، وتنمية الثقافات 
املشتركة ستسير نحو التقدم أكثر، 
التي ترمز  الزيتون،  وأكثر وأن أغصان 
أردوغان   وضعها  التي  السالم،  إلى 
على فوهة بنادقه ودبابته، ستزرع من 
جديد في أرض )عفرين وسري كانيه 
وكري سبي(، واملدن السورية احملتلة، 
عثمان  بني  مشروع  وسيتالشى 
على  أحالمه  وسترتطم  االحتاللي، 
املنطقة،  لشعوب  املقاومة  صخور 
مرة  بالعيش  وتقبل  ترضى  لن  التي 

أخرى حتت ظل الطربوش العثماني.

تمثل ثورة )روج آفا(، وما تمخض عنها من مكتسبات المست وجدان وكيان الشعوب السورية في شمال وشرق سوريا، أهم المنجزات في التاريخ 
الحديث لسوريا، حيث ألول مرة في تاريخ الدولة السورية منذ نشأتها، يشعر اإلنسان بأهمية وجوده كإنسان فعال، وذي مكانة ورأي يأخذ به.

اإلدارة الذاتية كابوس يقض المضجع التركي
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القصة ال تكمن في حدود بني دولتني 
احلدود  ترسيم  فقضية  متنازعتني، 
البحرية بني لبنان وإسرائيل تأخذ صدى 
والسلم. تبدأ  احلرب  في سياق  أوسع 
صخري  منحدر  حول  البحرية  احلدود 
يطل على البحر املتوسط حيث يوجد 
مقر لقوة حفظ السالم التابعة لألمم 

املتحدة.
ووفقاً ملسؤولني إسرائيليني فإن االقتراح 
إلى  البحرية  احلدود  يقسم  األمريكي 
خمسة  أول  تعيني  وسيتم  قسمني 
طول  على  الشاطئ  من  كيلومترات 
اخلط الذي حددته إسرائيل كحدود لها 
منذ سنوات وحددته بالفعل بصف من 
العوامات، وبذلك ستتبع احلدود اخلط 
البداية  من  اللبنانيون  اقترحه  الذي 
هذا  وعلى   23 باخلط  إليه  واملشار 
املنطقة  حدود  ترسيم  يتم  األساس 

االقتصادية.
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  فإدارة   
امللف  إلدارة  خاصاً  وسيطاً  عينت 
في  كثيرة  قضايا  وجود  من  بالرغم 
الشرق األوسط من ضمنها القضية 
لها  تُعنّي  لم  التي  الفلسطينية 
مبعوثاً خاصاً فلماذا؟ األهمية تكمن 
إذا سوّيت بني  بأنها  املسالة  في هذه 
الطرفني فستفضي إلى توريد غاز شرق 
نقاطاً  تربح  وبذلك  ألوروبا،  املتوسط 

كثيرة:
_أولها إسرائيل التي تتمكن من بيع 
غازها الذي تصل صادراته بحسب وزارة 
مليار   340 نحو  اإلسرائيلية  الطاقة 
متر مكعب ملستهلك متعطش للغاز 
بذلك  فيه  وتتّوج  األوروبية  كالقارة 
بذلت  الذي  ميد  إيست  خط  مشروع 
طويلة،  لعقود  والنفيس  الغالي  فيه 
ففي منتصف يونيو/ حزيران املاضي، 
زارت وزيرة الطاقة اإلسرائيلية القاهرة 

الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  والتقت 
ووقّعت  املال  طارق  ونظيره  السيسي 
اتفاقاً مع مصر يضمن به احلفاظ على 
أمن الطاقة جلميع األطراف وحماية أمن 
إلى  نقله  ومتهيد  اإلسرائيلي  الطاقة 
أوروبا حتى تالشت اخملاوف اإلسرائيلية 
التي كانت قد استبعدت مصر سابقاً 
حتّول  من  خوفاً  ميد  إيست  خط  من 
للطاقة  إقليمي  مركز  إلى  القاهرة 
يفضي إليجادها الطريق لنقل الغاز إلى 
أوروبا لكن التطمينات املصرية أفضت 
توقيعها  تاريخ  من  تسري  التفاقية 
وملدة ثالث سنوات تتجدد تلقائياً عامني 
صاحبة   مصر  تكون  وبذلك  آخرين 
حقول الغاز األكبر في شرق املتوسط 
قد سّوقت غازها وكسبت ود جارتها 

املتنفذة إقليمياً ودولياً. 
أدى هذا التحوّل حتديداً في ظل وجود 
مستهلك شره كأوروبا يخشى حلول 
الشتاء لظهور مستفيدين من خارج 
بني  احلدود  اتفاق  من  املتوسط  حوض 
اإلمارات  وضعت  إذ  وإسرائيل  لبنان 
املتوسط  شرق  في  لها  قدم  موطئ 
عبر توقيع شركة االستثمار اإلماراتية 
يقضي  إسرائيل  مع  اتفاق  مبادلة 
بشرائها 22% من بئر تامار اإلسرائيلي 
حيفا  شواطئ  من  الغرب  إلى  الواقع 
يتبدل  املتحدة  الواليات  أن  شك  وال 
موقفها من غاز شرق املتوسط بتبدل 
إدارتها بني جمهوريني ودميقراطيني ففي 
حني قللت إدارة الرئيس السابق دونالد 
ميد،  إيست  مشروع  شأن  من  ترامب 
واصفًة إياه بأنه: »مصدر رئيسي للتوتر 
بحسب  املنطقة،  استقرار  وزعزعة 
صحيفة ميدل ايست آي«. بينما ترى 
وسريعاً  ضرورياً  بديالً  بايدن  إدارة  فيه 
أكثر من غيره للغاز الروسي فمن جهة 
حلف  في  لشركائها  الغاز  سيوصل 
الناتو ومن جهة ثانية ال تقل أهميته 
بأنه سيعمق االصطفاف العاملي ضد 
الوقت  في  الروسي- الصيني  القطب 
الصينية  الطائرات  فيه  حتّلق  الذي 
تايوان وهو ملف  املقاتلة فوق مضيق 
حتتاجه الواليات املتحدة إلزالة ملفات 
عن  بديل  كتوفير  الطاولة  عن  كثيرة 
الغاز الروسي ألوروبا من أجل االلتفاف 

إليه. 

مراوغة هوكشتاين

بشأن  األمريكي  الوسيط  اعتمد 
هوكشتاين  آنوي  احلدود  ترسيم 

أسلوب اإلبليس الكامن في التفاصيل 
االقتصادية وذلك عبر:

ربط  عبر  الكهرباء  مللف  1-االبتزاز 
بترسيم  كهربائية  تغذية  ساعتي 

احلدود. 
التفاوض  خالل  لبنان  جر  2-محاولة 
إسرائيل  مع  االقتصادي  التطبيع  إلى 
املشترك  االستخراج  طرح  خالل  من 

وصندوق االستثمار املشترك.
3- اإلصرار على  التنازل املتبادل مع األخذ 
في االعتبار مصلحة إسرائيل أوالً في 

البلوك الثامن والتاسع.
االقتصادية  األزمة  من  اخلروج   4-طرح 
املطالبة  وعدم  املتطور  والتفكير 
باحلقوق ومن أجل ذلك حول استخدام 
تنازالت،  لتقدمي  االقتصادي  اإلخضاع 
بايدن:  الرئيس األمريكي جو  كما عّبر 
وإسرائيل  للبنان  وتهنئته  فخره  »عن 
طال  بحري  نزاع  حلل  اتفاقهما  بإبرام 
االتفاق  واصفاً  تعبيره،  حسب  أمده 
بالتاريخي ألنه يضمن مصالح البلدين 
وميهد الطريق ملنطقة أكثر استقراراً«.

وأعلن بو حبيب وزير اخلارجية اللبناني 
في  العمل  ستبدأ  توتال  شركة  أن 
حقل قانا للتنقيب عن الغاز بعد توقيع 
اللبنانيني  لدى  أن  إلى  مشيراً  االتفاق 
نفطياً،  بلداً  لبنان  أن يصبح  في  أمالً 
املشغلة  إنرجني  شركة  بدأت  وقد 
باستخراج  اإلسرائيلي  كاريش  حلقل 
بعد  احلقل  هذا  من  الطبيعي  الغاز 
لترسيم  لبنان  مع  التفاق  التوصل 
احلدود البحرية بينهما، ومت التوقيع على 
اتفاق ترسيم احلدود بني لبنان وإسرائيل 
رئيس اجلمهورية ميشال عون  ن قبل 
فماذا  الفراغ،  ليحل  أكتوبر   31 في 
ملرحلة  سينتقل  كيف  لبنان؟  بعد 
لبنان  في  نشهده  ما  فكل  التنفيذ؟ 
التاريخي  اإلجناز  لهذا  التهليل  أعداء 
اخلالف  تصعيد  من  سيزيد  ما  وهو 
التعطيل  حقول  وتنامي  السياسي 
بألغام مصالح األطراف على  املزروعة 
نفسه  يصنف  من  مع  احلكم  تركة 
وريثاً شرعياً للرئاسة ومع من يعتبر أن 
دوره قد حان بعد ما أخذ على الطرف 

تنقيب  أي  واستنفذها  فرصة  اآلخر 
سوف يحصل في ظل دولة مشلولة 
دولة  تديره  حزب  يديرها  مؤسساتها 
بنفوذها  وتتباهى  إمالءاتها  تفرض 
من  لذا  عربية،  عواصم  أربعة  على 
سيعقد االتفاقات الضرورية للمباشرة 
في استخراج الثروة النفطية في حال 
رئيس  النتخاب  الوصول  استعصى 

جديد للجمهورية؟

حكومة أصلية أم حكومة 
تصريف أعمال؟

وهل ميكن التوصل لتشكيل حكومة 
أيام  النواب خالل  ثقه مجلس  ونيلها 
إذا لم يتم التشكيل، هل ميكن للبنان 
عنها  يفرج  أن  يفترض  فوائد  حتصيل 
الترسيم؟ وكيف تستوي دعوة األمني 
خطابه  في  اللبناني  اهلل  حلزب  العام 
واتفاق  لبنان  بإجناز  لالحتفال  األخير 
ترسيم حدوده البحرية مع اجلار اللدود؟ 
وقوله  الوجود  من  محوه  يريد  أكان 
وال  أتوعد  ولن  أهدد  لن  الليلة  باحلرف 
أريد أن أقول أي شيء ميكن أن يستفيد 
منه العدو وبالتالي هذه الليلة ليست 
للتصعيد أو لرفع السقف إمنا للفرح 

والبقاء في حالة هدوء واسترخاء؟
يحصل  ما  فكل  غرابًة  يزداد  املشهد 
من  فهناك  االحتفال،  يستدعي  ال 
يحذّر من مغبة اإلطاحة بكل الثوابت 
تنجز  أن  يجب  التي  واالستحقاقات 
وقف  سكة  على  البالد  وضع  إلعادة 
االنهيار ومحاولة النهوض االقتصادي 
التفاق  التوصل  أن  يعتبر  من  وهناك 
من  للتشفي  فرصة  هو  الترسيم 
إرادته  وفرض  الوطن  في  اخلصوم 
عليهم في مسالة رئاسة اجلمهورية 
وتشكيل احلكومة ويدعو إلعادة النظر 
بالصيغة اللبنانية ودستور البالد واتفاق 

الوفاق الوطني في الطائف.
قدرة  هو  االنفصام  من حدة  يزيد   ما 
والذي  العسكري  بشقيه  اهلل  حزب 
به  يتباهى  الذي  واالقتصادي  يتواله 

حليفها وصهر الرئيس احلالم بوراثته 
جبران باسيل على إجناز الترسيم مقابل 
عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس 
الدستورية  املهلة  ضمن  للجمهورية 
العمل  عجلة  وتدور  األمور  لتستوي 
أصحاب  ألن  املشلولة  الدولة  في 
عقد  فرط  على  القدرة  ميلكون  اإلجناز 
جلسات االنتخاب من خالل االنسحاب 
وتقويض النصاب، وهذا الواقع يعني أن 
اللبنانيون  أرغم  الذي  الترسيم  اتفاق 
االنهيار  من  ينقذهم  لن  قبوله  على 
ارتفاع  جنوني  ترافق مع  إذا  املتواصل 
اللبنانية  بالليرة  الدوالر  صرف  لسعر 
عن  بعيد  االستقرار  أن  على  يدل  ما 

لبنان.
 لعل املطلوب إشارات تقاطع املصالح 
للبنان  عالقة  وال  األمريكية  اإليرانية- 
ومصاحله بهذا الترسيم، فالظاهر أن 
حتقق  قد  اهلل  حلزب  بالنسبة  املهم 
ويناسب مشغله اإليراني وسوف حتمل 
األيام املقبلة اجلواب بالتأكيد فاملطلوب 
عن  بعيداً  ما  انتظام  فرض  هو  حالياً 
التجاذبات املعهودة بني احلزب وإسرائيل، 
ضمان  اهلل  حزب  سيتولى  وبالطبع 
هذا االنتظام مبا يتطلبه من استقرار 
أمني في اجلنوب اللبناني وباألخص في 
من  الرغم  على  الناقورة  رأس  محيط 
بعض االلتباسات التي شابت االتفاق.

 واحلال إن مثل هذه االلتباسات تكون 
الداخل  يحض  الذي  للحزب  مفيدة 
اللبناني في خطاب على ضرورة بقاء 
ال  لكن  إسرائيل  ملواجهة  السالح 
قدمها  التي  بالضمانات  لها  عالقة 
إلى عدوه الغاشم عبر الواليات املتحدة 
لبنان  حقوق  عن  للتنازالت  باإلضافة 
في غازه ونفطه إذا ما جرت كل األمور 
كل  أن  وتبنّي  عراقيل  ودون  بسالسة 
فسيكون  باالتفاق  ملتزمة  األطراف 
أربع  إلى  ثالث  تقدير  بأقل  لبنان  أمام 
سنوات الستخراج الغاز يضاف لذلك 
قضايا كثيرة على لبنان حسمها وهي 
كيفية التعاطي مع أي ثروات باطنية 

وما تدرّه من أموال.
اتفاق  يُشكل  ال  مختصر  وبشكٍل 
الترسيم مدخالً حلل أزمات لبنان املالية 
يعّول  من  هناك  أن  إال  واالقتصادية 
على مفاعيل إيجابية جانبية لالتفاق 
اخلارجية  الضغوط  من  تخفف  قد 
املتحدة  الواليات   أن  والسيما  عليه 
األمريكية هي الراعي الضامن لالتفاق 
نقطة مهمة من خالل  وقد سجلت 

التوسط إلبرامه.

القطاع  عن  نتحدث  حني  شك  ال 
الصحي في مدينة منبج فهو شديد 
هذه  في  ألهميته  نظراً  احلساسية 
يعيشها  التي  املضطربة  املرحلة 
الشعب في خضم تضخم اقتصادي 

من   80 عن  يزيد  ما  يقبع  إذ  رهيب 
الشعب السوري حتت خط الفقر.

اخلاصة  للمشافي  األليم  فالواقع 
من  يبدأ  منبج  مدينة  في  والعامة 
التي  اجلراحية  العمليات  أجور  ارتفاع 
الشعب  على جميع  أكبر عبء  باتت 
أم  الذاتية  اإلدارة  في  موظفني  سواًء 
عاملني في القطاعات العامة األخرى 
أم من الغالبية العظمى من الشعب 
الذين ال يتجاوز دخلهم دوالر، ومن  100 
أي  ينتشل  أن  ميكن  ال  ذلك  أن  املؤكد 
عائلة من أزمتها االقتصادية في ظل 

 .هذه الظروف الصعبة     
يعاني القطاع العام من ضغط وازدحام 

من  الهائل  الكم  يستوعب  ال  شديد 
الذهاب  يستطيعون  ال  الذين  الناس 
إلى العيادات واملشافي اخلاصة إضافة 
إلى ارتفاع أسعار األدوية وغياب الرقابة 
عن الصيدليات التي تتضارب أسعارها 
من صيدلية إلى أخرى بحجة أن بعض 
األدوية مستوردة من دول أجنبية أو عدم 
الدواء  أن  الدواء املطلوب بحجة  وجود 

البديل غالي الثمن.
لقطاع  يُحسب  الذي  الوحيد  األمر 
املركزية  الصيدلية  الصحة هو وجود 
التي تعتبر القشة التي يتمسك بها 
يعاني  الفرات  مشفى  بينما  الغريق 
وإدراك  وعي  عدم  أن  عدا  ازدحام  من 

أغلبية الشعب للحفاظ على النظام 
واالنضباط بالنسبة لتنظيم األدوار أو 
احلفاظ على ممتلكات العامة وأثاثه أو 
االلتزام بالتعليمات التي تنص عليها 
كبير  بقدرٍ  يساهم  املشفى  قوانني 
ومن  الصحي،   اخلدمي  الدور  بتراجع 
اخلاص  الصحي  القطاع  أن  املالحظ 
بعض  واستغالل  تشهير  من  يعاني 
النفوس الضعيفة التي تستغل هذا 
التواصل  الواقع على صفحات مواقع 
التركي  لالحتالل  التابعة  االجتماعي 
من أجل تأجيج الشعب بني بعضهم 
البعض ولو أن هذه الصفحات وطنية 
لتمكنت من مخاطبة اجلهات املعنية 

يقوم  من  محاسبة  عن  املسؤولة 
بأخطاء سواء كانت مقصودة أم غير 

مقصودة. 
وبتكثيف ينبغي تأهيل املشافي العامة 
مبا  احلاالت  من  الكثير  تستقبل  لكي 
فيها استقرار الكادر الصحي بشكٍل 
تدريبية  دورات  إقامة  خالل  من  كامل 
وتنمية  الكافية  اخلبرة  لزيادة  كافية 

الكفاءات النوعية.

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى أين ومن المستفيد منها؟

ما بين ُيسر وُعسر قطاع الصحة ما هي القصة؟

»حتت شعار بريادة املرأة احلرة سنطور 
انتصار  ونضمن  اجملتمعي،  االقتصاد 
يوم  بتاريخ  الثورية«،  الشعب  حرب 
السادس من تشرين  املصادف  األحد 
عقد  مت   ،2022 لعام  اجلاري  الثاني 
مؤمتر  القتصاد  الثالث  الكونفرانس 
صالة  في  احلسكة  مبدينة  ستار 
سرد، بحضور )350( عضوة، وممثلية 
العام،  واالقتصاد  املرأة  اقتصاد  عن 
اللجان،  من  مخاطبات  جانب  إلى 

واألحزاب واملؤسسات األخرى.

التقارير  قراءة  مت  الكونفرانس  ضمن 
 ،2022 2021ـ  لعام  املنجزة  لألعمال 
والنقاش حول  األعمال  تلك  وتقييم 
الصعوبات والعراقيل التي حدت من 

التقدم أكثر.

الكونفرانس  مخرجات  أبرز  وكانت 
الثالث القتصاد مؤمتر ستار في شمال 

وشرق سوريا:

1ـ تنظم أعمال جلنة اقتصاد مؤمتر 
ستار، وفق أهداف بناء اقتصاد حرب 

الشعب الثورية، االقتصاد اجملتمعي، 
لنشاطات  الذاتي  االكتفاء  وحتقيق 

وأعمال مؤمتر ستار. 

2ـ النضال ضد اإلبادة الثقافية، وضد 
األعمال  وتنظيم  الزراعية  محاربة 
االقتصادية على مبدأ الدفاع اجلوهري.

اقتصاد مؤمتر  أعمال جلنة  3- تنظم 
القائد  توجيهات  أساس  على  ستار 
تعاوني،  كومني  كل  في   *  APO
االقتصادية،  املرأة  كومينات  وإنشاء 
وتنظيم مجموعات املرأة االقتصادية 

ضمن القرى.

للنهوض  الالزمة  الضرورة  وفق   -4
باالقتصاد، تنظيم وعقد االجتماعات 
والكونفرانسات  الورشات  املوسعة، 

على األسس النظرية والعملية. 

اقتصاد  ذهنية  كسب  أجل  من   -5
ومن  اإليكولوجي  االقتصاد  اجملتمع، 
أجل معرفة تاريخ االقتصاد، يتوجب 
االقتصاد،  جلنة  عضوات  تدريب 

والنساء العامالت ضمن االقتصاد.

6- من أجل تدريب عضوات االقتصاد، 

وتطوير السياسات االقتصادية، يجب 
املرأة  اقتصاد  أكادميية  فتح  يتم  أن 

باسم الشهيدة )دالل نورهاق(.

7- بناء مركز أبحاث اقتصاد املرأة ضمن 
أكادميية الشهيدة )دالل نورهاق(.

دالل  الشهيدة  أكادميية  ضمن   -8
املسلكية  األقسام  فتح  نورهاق، 
اخلاصة ب )الزراعية، الثروة احليوانية، 
الصناعية،  التجارية،  التعاونيات، 

انشاء املشاريع، التسويق...إلخ(.

9- على مبدأ وتوجيهات تغيير ذهنية 
ما  فتح  يجب  سنتني،  خالل  الرجل، 
ال يقل عن أربع دورات تدريب للرجال 

العاملني ضمن ساحة االقتصاد.

التي  املشاريع  قسم  يخص  وفيما 
سيتم العمل عليها:

ستار  مؤمتر  اقتصاد  جلنة  بريادة  1ـ 
العمل على تأسيس مجلس اقتصاد.

كونفرانس  عقد  على  العمل   -2
التعاونيات.

السوق  مصطلح«  أساس  على   -3

 APO الشعبية« التي يسلط القائد
الضوء عليها، تطوير ورشات النقاش 

حولها.

البديلة  الطاقات  بتطوير  األخذ   -4
ومشاريع  أعمال  في  )الشمسية( 
تطوير أساليب  املرأة، وأيضاً  اقتصاد 

الري احلديثة.

مصل  استخراج  مشروع  تطوير   -5
العقارب )دواء(.

6- من أجل النساء العامالت تطوير 
املشاريع والتعاونيات. 

املشاريع  تطوير  اخمليمات  ضمن   -7
االقتصادية من أجل النساء. 

ألكبر  عمل  فرص  تأمني  بهدف   -8
عدد ممكن من النساء العاطالت عن 
العمل، تطوير املشاريع اجلديدة ضمن 

اجملاالت اخملتلفة.

حيث يتضمن تنفيذ وحتقيق، إنشاء 
هذه املشاريع والتعاونيات في املناطق، 
املناطق  إلى  وصوالً  ديريك  من  بدءاً 
احملررة )الطبقة، الرقة، منبج، دير الزور، 

حلب الشهباء، كوباني(.

مع اقتراب نهاية جني محصول الرمان 
في ريف درعا، بدأ بعض املزارعني ممن 
لم يتمكنوا من سقاية محاصيلهم 
واقتالعها،  الرمان،  أشجار  بقص 
واستبدال أشجار الزيتون بها، إذ يعّد 

أكثر حتماًل للعطش مقارنة بالرمان.

الواقع  مع  متاشياً  تأتي  اخلطوة  هذه 
احلالي في شح مياه الري، إثر جفاف 
وتراجع  درعا،  في  الينابيع  معظم 
التكلفة  جانب  إلى  اآلبار،  منسوب 
املالية املترتبة على سقاية احملاصيل 
بسبب غالء احملروقات، والزيوت، وقطع 

تبديل احملركات آلبار الري.

العطش بوابة لـ »التحطيب«

من  عاماً(   30( ماهر  يتمكن  لم 
سقاية أشجار الرمان لديه بالكامل، 
بعد  وذلك  الغربي،  درعا  ريف  في 
جفاف البئر، التي كان يعتمد عليها 
العديد  جفت  كما  حقله،  لسقاية 
الفوار  في  واآلبار مؤخراً  الينابيع  من 

واملزيريب وزيزون.

وأعطى ماهر حقل الرمان بعد جني 
احملصول لتاجر حطب، تكّفل بقصه 
يبلغ سعر كل  إذ  وبيعه،  وتقطيعه 
ليرة  مليون  الرمان  حطب  من  طن 
سورية، وهو حطب سريع االشتعال، 

ومناسب للمدافئ، وفق ما ذكره.

وأعرب ماهر عن حزنه لقص األشجار، 
كونها مصدر رزقه الوحيد، ومتتد في 
مساحة 14 دومناً، لكن قلة مياه الري 

دفعته التخاذ هذا القرار.

حقله  زراعة  ماهر  قرر  الرمان،  وبعد 
أكثر تكيفاً  الزيتون، كونها  بأشجار 

مع العطش، وال حتتاج إلى الري أكثر 
مرتني خالل فصل الصيف، في الوقت 
الري  الرمان  شجر  به  يتطلب  الذي 
والسقاية ألكثر من عشر مرات خالل 
املوسم، والتأخير في موعد الري يعني 
جودة  على  سلبياً  تأثيراً  بالضرورة 
الثمار من جهة، وعمر األشجار من 

جهة أخرى.

وإذا كانت أسعار احلطب مناسبة من 
وجهة نظر البائعني، فإن مستهلكي 
املادة ال يبدون ترحيباً بتلك األسعار، 
إذ قالت نعمة )30 عاماً( من سكان 
بسعر  حتكموا  التجار  إن  درعا،  ريف 
من  الواحد  الطن  ثمن  وإن  احلطب، 
حطب الرمان يبلغ مليون ليرة سورية، 
والطن من حطب الزيتون مبليون و200 

ألف.

ناعمة  أغصاناً  أنها جتمع  وأوضحت 
لفصل  وتخزنها  الرمان  شجر  من 
على  قدرتها  عدم  بسبب  الشتاء، 

شراء احلطب للتدفئة.

في  احملروقات  أسعار  ارتفاع  ويدفع 
عليها،  احلصول  وصعوبة  سوريا، 
بديلة،  خيارات  عن  للبحث  األهالي 
فصل  مع  للتعامل  مبتكرة  وحلول 
الشتاء، واحلطب جزء من هذه البدائل.

املازوت في السوق  ووصل سعر ليتر 
احمللية »السوداء« إلى ستة آالف و500 
ليرة سورية، بينما يبلغ سعر الليتر 
من املازوت »املدعوم« 500 ليرة سورية.

خصصت،  دمشق  حكومة  وكانت 
مازوت  ليتر   200 كمية   ،2021 في 
للتدفئة لكل عائلة على أربع دفعات 
توزيع  نسبة  لكن  الشتاء،  خالل 
الدفعة الثانية لم تتجاوز 30%، وفق 

تصريحات حكومية.

ساعة املياه بـ20 ألًفا

جابر )45 عاماً(، مزارع ميتلك حقلني 
اقتلع بعض أشجارهما،  الرمان،  من 
كحطب،  الستخدامها  وقصها 
يتبني من  اآلخر،  بالقسم  محتفًظا 
ما  على  الوضع  استمرار  ومع  ذلك 
هو عليه من جفاف خالل السنوات 
من  أخرى  مساحات  فإن  املقبلة، 
حقول الرمان ستخرج من حسابات 

املزارعني.

وأضاف أن تكلفة ساعة مياه الري من 
بعض اآلبار ميكن أن تصل إلى 20 ألف 

ليرة سورية.

الرمان  تكلفة  ارتفاع  جابر  وربط 
الزراعية،  واألدوية  األسمدة  بغالء 
إلى  مشيراً  العاملة،  األيدي  وأجور 
ضيق هامش الربح بالنظر إلى هذه 

التكاليف.

الرمان  من  إنتاجه  جابر  املزارع  يبيع 
برادات  في  يخزنونه  الذين  للتجار، 
هذا  اضطر  لكنه  تبريد،  ووحدات 
»الهال«  لسوق  اإلنتاج  لبيع  املوسم 
بسعر  الزراعية(  املنتجات  )سوق 
من  أن نسبة جيدة  منخفض، كما 

الرمان تشققت بسبب نقص املياه.

من  واحد  كيلوغرام  سعر  ويتراوح 
بني  ما  احمللية  السوق  ضمن  الرمان 
ألفني و400 ليرة سورية، من الصنف 
ليرة  و700  وألف  املمتاز،  الفرنسي 

لألصناف األقل جودة.

للعطش  تعرض  الذي  الرمان،  ويُباع 
ولم تنضج ثماره بشكل جيد للسوق 
احمللية بسعر 900 ليرة للكيلوغرام، 
للعصر  املتشقق  الرمان  يُباع  بينما 

بسعر 200 ليرة للكيلوغرام.

في  مقيم  زراعي  مهندس  وذكر 
درعا، أن قلة مياه الري تؤدي إلضعاف 
فعطش  الثمار،  وتشقق  األشجار 
احملصول يسبب ضموراً في الثمرة، ما 
يجعلها غير صاحلة للتخزين ضمن 

برادات.

وقدّرت مديرية الزراعة في درعا إنتاج 
 15 بنحو  الرمان  من  احلالي  املوسم 
املساحة  تبلغ  كما  و250 طنًا،  ألًفا 
هكتاراً،  و21  ألفاً  بالرمان  املزروعة 
مرحلة  في  شجرة  ألف   445 تضم 

اإلنتاج.

و40   30 بني  الشجرة  إنتاج  ويتراوح 
كيلوغراماً، وفق ما ذكره رئيس دائرة 
اإلنتاج النباتي، وائل األحمد، للوكالة 
السورية الرسمية لألنباء )سانا( في 
20 من متوز املاضي. مديرية زراعة درعا

مخاوف من تصحر الريف الغريب

درعا  ريف  في  ينابيع  عدة  شهدت 
املياه وصل إلى مرحلة  انحساراً في 
وزيزون،  املزيريب،  بحيرات  في  اجلفاف 
وكذلك  درعا،  غربي  العبد،  وعيون 

تراجع منسوب مياه عيون الساخنة، 
والصافوقية، واألشعري.

من  الفائض  كان  بعدما  ذلك  ويأتي 
هذه الينابيع يُستخدم ملياه الري، في 
السكان  حاجة  تلبي  تعد  لم  حني 

مبياه الشرب.

اجلفاف  شمل  الينابيع،  جانب  وإلى 
سبب  ما  السطحية،  اآلبار  بعض 

سرعة جفاف الينابيع والبحيرات.

يعتمد  الطبيعي،  الوضع  وفي 
املزارعون على فائض املياه من الينابيع، 
إلى  للجوء  دفعهم  تراجعها  لكن 
مياه اآلبار، التي جف كثير منها منذ 
الصيف املاضي، باإلضافة إلى تراجع 
منسوب بعضها اآلخر، في بلدات تل 

شهاب وزيزون والعجمي.

املوارد  مدير  أرجع   ،2020 متوز  وفي 
جفاف  العودة«،  »منير  بدرعا،  املائية 
من  أكثر  وجود  »املزيريب« إلى  بحيرة 
100 بئر في احلرَم املائي للبحيرة، وفق 

ما نقلته »سانا« حينها.

في  اخملالفة  اآلبار  عدد  العودة  وقدّر 
محافظة درعا بحوالي أربعة آالف بئر، 
أسهمت في جفاف 13 نبعاً باملدينة.

وكاالت

 إلى جهد األمهات المبذول منذ سنوات، والتي حققت استمرار الحياة، واستنادا لفكر القائد عبد الله أوجالن، الذي يؤكد على 
ً
استنادا روناهي / قامشلو – 

تحقيق االقتصاد المجتمعي، كانت من أبرز مخرجات الكونفرانس الثالث القتصاد مؤتمر ستار لشمال وشرق سوريا، تحقيق االكتفاء الذاتي في المنطقة 
عبر اقتصادها اإلنتاجي، والهادف لتحقيق اقتصاد حرب الشعب الثورية.

يع المستقبلية اقتصاد المرأة في كونفراسه الثالث يكشف المخططات والمشار

درعا... قلة المياه تجبر مزارعين على اقتالع الرمان وبيعه حطباً

محمود العطية

فؤاد حمادي


