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السياسة المثالية عند 
الزعيم عبد اهلل أوجالن 
من كهنة السومريين 
إلى حرية الشعوب )1(

فعاليات منوعة في 
اليوم الثاني من 

مهرجان روج آفا الثامن 
للثقافة والفن

ترشيدًا الستهالك 
الطاقة... تركيب 

عدادات كهربائية ذكية 
في ريف الطبقة

نادي الشمال ُينهي 
قمة دوري الرقة 

لمصلحته

حسو إبراهيم: 
هجمات تركيا على شنكال 

استكماٌل لهجمات داعش

تركيا المالذ اآلمن لداعش وأخواتها

اهتمامي بالقضية الكردية يعود لزمٍن 
بعيد، عندما عشُت بالعراق عدة سنوات، 
»أربيل ودهوك«، ولي أخوة  وزرت مدينتي 
وأصدقاء منذ ذاك الزمن البعيد، وتعرفت 
على القضية الكردية بإجمالها، والظلم 
من  الكردي  الشعب  له  تعرّض  الذي 
القوى الكبرى في القرن العشرين وفي 

عام 1923 بالتحديد.

شاركت مئات اآلالف من شعوب إقليم الجزيرة في مظاهرة، أدانوا فيها استخدام تركيا األسلحة الكيماوية ضد قوات 
الدفاع الشعبي، واستنكروا الصمت الدولي حيال ذلك، فكانت الشعارات تؤكد استمرار المقاومة، ودعم مناضلي قوات 
قتلنا  تكونوا شركاء في  ال  والخيانة«...  االحتالل  وندحر  الكيماوية،  األسلحة  الشعوب سنقاوم ضد  »بإرادة  الكريال، 

واحتالل أرضنا«.

وجه الرئيس املشترك للمجلس التنفيذي 
لشنكال، حسو إبراهيم، شكره ملقاتلي احلرية 

في الذكرى السابعة لتحرير شنكال وقال: 
»نفذ الدميقراطي الكردستاني اخليانة إبان 

اإلبادة وأثناء عملية حترير شنكال. لقد حتررت 
شنكال ببطولة 
عظيمة، بقيادة 

املناضلني 
ومقاومة 

شعبنا، كما 
وتستمر 

املقاومة حتى 
اآلن«.

رغبة من تركيا احلاملة بالعثمانية اجلديدة، وحتقيق بنود امليثاق امللي، سعت والتزال  سلطات 
حزب العدالة والتنمية، بالتوافق مع مجموعة الذئاب الرمادية اإلرهابية، إلى تعزيز نفوذها 
اإلقليمي من بوابة دعم التنظيمات املسلحة املتطرفة في أكثر من منطقة، ولو على 

حساب أمن واستقرار الدول احمليطة بها.

يحتوي معرض الشارقة الدولي للكتاب 
في نسخته احلادية واألربعني عدداً من 
التي  املُبهرة،  التاريخية  اخملطوطات 
تعود إلى عصور قدمية تصل إلى القرون 
ِّنت  الوسطى وما قبلها أيضاً، حيث دُو
بخط اليد ومازالت محتفظة برونقها 

حتى اآلن.

»اإلجنيل  اخملطوطات  تلك  بني  ومن 
»بيتر  دار  جناح  في  املعروض  العربي« 
رقم 6 للمعرض  هارينغتون« بالقاعة 

بسعر يبلغ 135 ألف جنيه إسترليني، 
نظراً للقيمة التاريخية للمخطوطة 
عشر  الثاني  القرن  إلى  تعود  التي 
املنطقة  في  عليها  ُعثر  وقد  امليالدي 

العربية.

وقال مدير مبيعات الدار بني هوستون، 
إن هذه اخملطوطة تُعد إحدى أقدم وأندر 
منقطع  نصي  تقليد  على  الشهود 
بتأثيرات سريانية والتي يُرّجح نسخها 

واستخدامها داخل األديرة.

وأكد أن هذه اخملطوطة كُتبت باللغة 
الروم  طائفة  إلى  وتنتمي  العربية 
القلمون  منطقة  في  األرثوذكس 
بسوريا، وحتديداً حول مدينة دير عطية.

اإلجنيلية  اخملطوطة  هذه  أن  وأضاف، 
األول سنكساري  إلى جزأين،  تنقسم 
للسنة  يومية  قراءات  يحوي  أي 
بعيد  تبدأ  )الطقسية(  الليتورجية 
املقدس،  باألسبوع  وتنتهي  الفصح 
أناجيل  وهي  »اإليوثينا«  يضم  والثاني 

الصباحية،  األحد عشر  القيامة  آحاد 
الكتاب  فإن  اإلجنيل  قراءات  وبجانب 
التفسير  نصوص  قراءات  يتضمن 

أناجيل  فصول  بعد  تُقرأ  التي  اآلبائي 
األحد والعيد.

متجره  في  املصري  محمد  ينهمك 
املتواضع بأحد أحياء دمشق القدمية، في 
لُينتج  زجاجية  قوارير  في  الزيوت  خلط 
عن  تختلف  ال  إنها  يقول  عطوراً  منها 

العالمات العاملية، لكنها أرخص بكثير.

ينحدر املصري )50 عاماً ( من عائلة عملت 
عقوداً طويلة في تصنيع العطور، ويعد 
أخواله األكثر شهرة في دمشق في تلك 
 35 منذ  املصري  ميارسها  التي  الصنعة 
عاماً. ويقول: »ال توجد لديّ أجهزة ضخمة، 
وليست لدي سوى ورشتي الصغيرة وهذا 
األنف الذي دربته منذ كان عمري 15 عاماً 

.«

كل  من  به  الزجاجية  القوارير  حتيط 
يتسع سوى  ال  في متجر  ناحية وصوب 
وعّلق  تقدير،  أبعد  لثالثة أشخاص على 
من  عطر  لزجاجات  صوراً  جدرانه  على 
أشهر العالمات، ويشدد على أن منتجاته 
»مطابقة للنسخة األصلية« من العطور 

العاملية.

حتدي العطر املُركّب

العطر  بني  أحد  مييز  أن  »أحتدى  ويقول: 
لدي«.  املركّب  العطر  وبني  األصلي 
من  مختلفة  أنواعاً  املصري  ويستخدم 
من  املستخرجة  تلك  ومنها  الزيوت، 

الياسمني والورد الشامي واملسك.

املصري  متجر  يقع  القدمية،  دمشق  في 
الذي  البزورية  سوق  بني  ضيق  شارع  في 
واألعشاب  البهارات  رائحة  منه  تفوح 
الذي  املسكية  وبني سوق  اجملفف،  والورد 
يعبق برائحة البخور واملسك، ويكاد متجر 
املصري ال يخلو من الزبائن الذين وجدوا فيه 
البديل األمثل لعطور بات شراؤها شبه 
االقتصادية  األزمة  وقع  على  مستحيل 
احلادة الناجتة عن النزاع املستمر في البالد 

منذ عام 2011.

ويفوق سعر زجاجات العطر العاملية 100 
الطبقات  على  حكراً  يجعلها  مما  دوالر، 
في  الرواتب  متوسط  ويبلغ  الغنية، 
 130 نحو  واخلاصة  احلكومية  الوظائف 
سعر  حسب  دوالراً،   25 )نحو  ليرة  ألف 

الصرف في السوق السوداء(.

أُقدم عطراً  أن  ويقول املصري: »أستطيع 
قريباً للغاية من الرائحة األصلية بأقل من 
30 ألف ليرة« )6 دوالرات( فقط. ويضيف: 
»ال يوجد فارق في اجلودة فالعطور املركبة 

تناسب معظم طبقات السوريني«.

»على ذوقه«

ويقضي زبائن املصري بعض الوقت لديه 
يراقبونه  أو  املتعددة،  القوارير  يشمون 
دقة  بكل  الزيوت  خلطه  أثناء  بذهول 
وسرعة. اضطرت شام الفالح )24 عاماً( 
لديها  املفضل  الصنف  عن  تتخلى  ألن 
تدهور  جراء  شرائه  على  قدرتها  لعدم 
املصري:  زبونة  وتقول  املعيشي،  الوضع 
»كنت أشتري عطوراً أجنبية في السابق، 
أن:  وتضيف  مستحيالً«.  األمر  بات  واآلن 
»راتب موظف اليوم ال يكفي لشراء زجاجة 

عطر من املاركات األجنبية«.

عائلة  )أي  الغبرة  أسرة  وتخصصت 
مهنة  في  الوالدة(  جهة  من  املصري 
العطارة منذ أكثر من 100 عام، على حد 
وإن  القدمية،  املهن  من  والعطارة  قوله. 
كانت قبل عقود مضت ال تقتصر فقط 
أيضاً  تتضمن  بل  العطور،  على صناعة 

املداواة باألعشاب.

دمشق  أهل  من  ليسوا  املصري  وزبائن 
فقط، إذ قضى أحمد درة )60 عاماً( نحو 
الزبداني  الطريق من مدينة  ساعة على 
في ريف العاصمة لشراء خمس زجاجات 

عطر من املصري، امللقب بـ«أبو النور«.

بأسماء  خبيراً  »لسُت  الرجل:  ويقول 
املاركات األجنبية، لكنني أثق بأنف » أبو 
النور«، وأقصده خصوصاً ليعطيني عطراً 

على حسب ذوقه«.

استطاع  شخصي  بجهد 
جمع  احلروب  إسحاق  الفلسطيني 
أثرية، ليؤسس  نحو 10 آالف قطعة 
أكبر متحف فلسطيني يضم حقباً 

زمنية متعددة.

احلروب، معلم متقاعد، شغفه دفعه 
ألن ميضي عمره وينفق ماله في جمع 
والتي  النادرة،  األثرية  القطع  تلك 

تشكل هوية وتاريخ شعبه.

ومخيمات  فلسطني  جاب  حيث   
واألردن  ولبنان  سوريا  في  الالجئني 
لشراء املقتنيات األثرية، ويحتفظ مبا 
هو مميز ويبيع ما هو دون ذلك لتوفير 

قوت عائلته.

وخالل السنوات املاضية استطاع بناء 
متحف يغطي فلسطني ال مثيل له.

وتلك  املتحف  فأن  نظره  ومن وجهة 
الرواية  على  يحافظان  القطع 
الرواية  ملواجهة  الفلسطينية 
تاريخ  التي حتاول سرقة  اإلسرائيلية 

وحضارة الشعب الفلسطيني.

تلك  الفلسطيني  العجوز  وقّسم 
أبرزها  القطع على متاحف متعددة 
املتحف الوطني التراثي الفلسطيني 

في مدينة بيت حلم.

تلك  على  يحافظ  أن  احلروب  يريد 
لذلك  والسرقة،  االندثار  من  القطع 
وضعها في عدة متاحف منها في رام 
في  والقليل  وبيت حلم،  وأريحا،  اهلل، 

بيته.

احلروب وقع اتفاقية مع وزارة السياحة 
كل  تضم  الفلسطينية  واآلثار 
تفاصيل تلك القطع التاريخية بهدف 

احلفاظ عليها وعدم بيعها أو إهدائها 
أو التفريط فيها بأي شكل كان.

التراثي 2570  الوطني  يضم متحف 
قطعة وهو األكبر في فلسطني ويقام 
مبوقع قلعة مراد العثمانية في مدينة 

بيت حلم.

من  كبيرا  عددا  املوقع  ويستقطب 
مدارس  وطلبة  األجانب  السياح 

وجامعات ومختصني في التاريخ.

عدة  بيت حلم خصص  وفي متحف 
أقسام لها، منها قسم أدوات الزراعة 
وأدوات  محاريث  من  مكوناتها  بكل 
وإنتاج  واملطاحن  الزيتون  ثمار  لعصر 

عسل النحل وأدوات حفظ احلبوب.

احلرفية  باملهن  خاص  قسم  وهناك 
واإلسكافي  واحلدادة،  كالنجارة 
احلالقة  وأدوات  األحذية(،  )صناعة 

وغيرها.

باملنزل  خاصا  قسما  وأقام 
الفلسطيني من أدوات مطبخ، وبيت 
الزوجية، واملالبس التقليدية والزينية.

ولم يكتف احلروب بجمع تلك القطع، 
توثيقها في كتاب  حيث عمل على 
الريفي  التراث  “أطلس  سمي  خاص 

الفلسطيني”.

»اإلنجيل العريب« 
مخطوطة في معرض الشارقة للكتاب

في دمشق القديمة.. أجود أنواع العطور في 
ير »أبو النور« قوار

فلسطيين 

ية يجمع 10 آالف قطعة أثر

يرة  شعوب إقليم الجز
يال تنتفض ضد الكيماوي التركي بحق الكر

"بشعار Jin Jiyan Azadî نقضي 
على ظاهرة العنف ضد المرأة"

شهيد آخر يصبح نجمة تتألأل في 
سماء كردستان

يحتفل العالم في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام باليوم العاملي 
ملناهضة العنف ضد املرأة، وبهذه املناسبة تطلق هيئة األمم املتحدة 
نظرية املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة حملة الستة عشر يوماً 

العاملية، ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي.

ال  احلياة  مشاهد  كانت 
زالت طبيعية، لغاية الثاني 
والعشرين من شهر كانون 
الثاني املنصرم، الذي خطف 
أو  الشقيق،  أو  الصديق، 

االبن، أو الزوج، أو األب .... 
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أن  ميكن  باإلبر  الوخز  استخدام  إن 
يؤدي إلى انتقال أمراض ُمعدية وتلف 

األعصاب واألوعية الدموية.

فالوخز باإلبر: هو نوع من الطب البديل، 
في  معقمة  إبر  إدخال  على  يعتمد 
النقاط  هذه  باجلسم،  خاصة  نقاط 
ُمرتبة وفقاً لقواعد »خاصة« ُمشِكلة 
خطوطاً طولية، تدور فيها طاقة احلياة، 
وإدخال اإلبر فيها »يحفز العملية« في 

جسم اإلنسان«.

خطرة،  غير  العملية  هذه  وكقاعدة 
ولكن في حاالت معينة قد تؤدي إلى 

مضاعفات.

انتقال  املضاعفات  لهذه  وتنسب 
اإلبرة  من  جزء  بقاء  املعدية،  األمراض 
واألوعية  األعصاب  تلف  اجلسم،  في 
الدموية ونادراً جداً االسترواح الصدري 
األعضاء  وثقب  الرئتني(  )انكماش 
القلبي(   )الدكاك  القلبي  واالندحاس 

والتهاب العظم والنقي.

النزيف،  احمللية  املضاعفات  وتشمل 

وحروق الوخز باإلبر الكهربائية، والتهاب 
اجللد التماسي، وآالم وتشوه اإلحساس 
- الشعور باحلرقة، والوخز، والقشعريرة 

وغيرها.

إذ ال ينصح باستخدام الوخز باإلبر في 
حاالت انتشار عدوى مرضية أو اإلصابة 
بالسرطان ومختلف أمراض الدم واجللد 

وكذلك بعد العالج الكيميائي.

فاحلمل ليس من املوانع املطلقة، ولكن 
وفقاً لنظرية الوخز باإلبر، ميكن أن حتفز 
بعض النقاط اخملاض، لذلك يجب إبالغ 

أخصائي الوخز باإلبر باحلمل. 

كما أن اضطرابات تخثر الدم واستخدام 
موانع  من  ليست  التخثر  مضادات 
العالج بالوخز باإلبر، ومع ذلك، يجب أن 
يكون أخصائي الوخز باإلبر على علم 
بأي مخاطر، كما ال يوصى باستخدام 
تزيد  الذين  لألشخاص  باإلبر  الوخز 
أعمارهم عن 70 عاماً واألطفال الذين 

عمرهم دون عام.

من املرجح أنك تدرك بالفعل مخاطر 
التدخني واستنشاق دخان شخص آخر، 
وأصبح من الواضح أن اخملاطر متتد أيضاً 
إلى جزيئات التبغ احملترقة التي تستقر 
)ما يسمى بدخان من  على األسطح 

جهة ثالثة(.

الصحية  اآلثار  أن  من  الرغم  وعلى 
ثالثة،  جهة  من  للدخان  للتعرض 
حظيت باهتمام الباحثني مؤخراً، فقد 
البقايا  هذه  أن  إلى  الدراسات  أشارت 
املعرضة  املالبس  على  تبقى  أن  ميكن 
ومن  سنوات،  إلى  ألشهر  للدخان 
احملتمل أن تعود إلى الهواء حيث ميكن 
أن تبقى، خاصة في البيئات الداخلية.

على  أجريت  التي  االختبارات  وتشير 
احليوانات إلى وجود سبب للقلق بشأن 
هذه امللوثات الثابتة، واآلن وجدت دراسة 
أشخاص   10 شملت  صغيرة  جديدة 
أن بقايا دخان التبغ على املالبس ميكن 
املرتبطة  احليوية  املؤشرات  ترفع  أن 
األمراض  آليات  وحتاكي  بااللتهاب، 

اجللدية.

من  أي  إصابة  عدم  من  الرغم  وعلى 
املتطوعني بأمراض جلدية مثل التهاب 
يقول  والصدفية،  التماسي  اجللد 
الفريق الذي يقف وراء الدراسة اجلديدة 
أن الضرر الذي يلحق باجللد قد يؤدي إلى 

مشاكل صحية أخرى.

»كان  تقريرهم:  في  الباحثون  وكتب 
تعرضنا للدخان من جهة ثالثة لفترة 
للجلد،  تهيجاً  يسبب  ولم  وجيزة، 
اإلصابة  إلى  يؤدي  أن  املرجح  غير  ومن 
بأمراض جلدية، ومع ذلك فإن العالمات 
املرتبطة بتنشيط املرحلة املبكرة من 
والصدفية  التماسي  اجللد  التهاب 

وأمراض جلدية أخرى كانت مرتفعة«.

ودرس الباحثون 10 أشخاص أصحاء من 
أعمارهم بني 22  تتراوح  املدخنني  غير 
و45 عاماً، وُطلب من كل منهم ارتداء 
ملدة  السلبي  بالتدخني  تتأثر  مالبس 
ثالث ساعات، كما ُطلب منهم قضاء 
15 دقيقة في جهاز اجلري كل ساعة، 
بحيث يتم امتصاص املزيد من جزيئات 
الدخان من جهة أخرى عبر اجللد عن 

طريق العرق.

وجد  والبول،  الدم  عّينات  أخذ  وبعد 
الفريق أن املؤشرات احليوية التي تشير 
إلى الضرر التأكسدي للحمض النووي 

كانت مرتفعة. 

في  التغيرات  عن  كشف  كما 
الدم، وعالوةً على  بروتينات  مستويات 
 22 حتى  التغييرات  استمرت  ذلك، 
ساعة بعد التعرض، ولم تتم مالحظة 
مثل هذه التغييرات عندما ارتدى نفس 
املشاركني العشرة مالبس نظيفة أثناء 

التمرين، في جلسة اختبار أخرى.

وأفاد الباحثون أن النتائج تشير إلى أن 
التعرض للدخان السلبي يعكس نوع 
املناعية  االستجابات  وتفعيل  الضرر 
التي مت قياسها لدى مدخني السجائر.

املشاركني  من  أي  يُظهر  لم  وبينما 
بشرتهم  في  تغيرات  الدراسة  في 
املبكرة  املؤشرات  فإن  صحتهم،  أو 
البحث  من  مزيد  إلى  وحتتاج  موجودة 
عدد  سوى  إجراء  يتم  لم  اآلن  حتى 
قليل جداً من الدراسات حول كيفية 
للدخان  للتعرض  البشر  استجابة 
أي  إجراء  يتم  ولم  خارجية،  جهة  من 

دراسات على التعرض من خالل اجللد.

ويقول العلماء: »هناك نقص عام في 
اإلنسان  صحة  استجابات  معرفة 
خارجية،  جهة  من  للدخان  للتعرض 

وإذا اشتريت سيارة مستعملة مملوكة 
نفسك  تعرض  فأنت  ملدخن،  سابقاً 

لبعض اخملاطر الصحية«.

يكون  قد  اجللد  أن  الباحثون  ويقترح 
أكثر عرضة خلطر التعرض لدخان جهة 
خارجية ألنه أكبر عضو لدينا، لذا من 
الصعب حماية كل جزء من أجسامنا 

من األسطح والهواء الذي نالمسه.

إجراء  في  الباحثون  يأمل  ذلك،  وبعد 
من  أكبر  مجموعات  تشمل  دراسات 
زمنية  فترة  مدى  على  األشخاص 
التأثيرات  دراسة  أيضا  ويريدون  أطول، 
التي حتدثها السجائر اإللكترونية على 

البيئة احمليطة والسكان.

تكون  أن  يجب  ذلك،  غضون  وفي 
نتائج هذه الدراسة مفيدة في إضافة 
التدخني  املوجودة حول مخاطر  األدلة 
السلبي، وتوعية الناس باخملاطر والعمل 

على إيجاد طرق لتخفيفها.

ويقول العلماء أيضاً: »ميكن أن تساعد 
النتائج التي توصلنا إليها األطباء في 
للتدخني  املعرضني  املرضى  تشخيص 
تطوير  في  واملساعدة  املباشر  غير 
سياسات تنظيمية تتعامل مع معاجلة 
بالدخان من  امللوثة  الداخلية  البيئات 

جهة أخرى«.
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في عام 1999، صدر قرار من اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة باعتبار 25 تشرين 
يوماً  عام  كل  من  نوفمبر  الثاني/ 
جميعها  العنف  بأشكال  للتوعية 
ضد املرأة، املتمثل باالغتصاب، والعنف 
أسري، والزواج القسري، وأي شكل من 
النفسي،  أو  اجلسدي،  الضرر  أشكال 
الذي يقع على عاتق املرأة، كما يشمل 
واملراقبة  واإلجبار  اإلكراه  أشكال  ذلك 

كلها، سواء داخل األسرة، أو خارجها.

ليكون  اليوم؛  هذا  اختيار  ويعود 
بعد  للمرأة  والروح  احلياة  إلعادة  يوماً 
وهن  الثالثة  ميرابال  األخوات  مقتل 
)باتريسيا، وماريا، وأنطونيا( الناشطات 
السياسيات والنسويات في جمهورية 

الدومينيكان وكان ذلك عام 1960.

»بتوعية النساء نقضي على 
ظاهرة العنف ضد املرأة«

ملناهضة  العاملي  اليوم  أهمية  وحول 
املرأة، قالت رئيسة هيئة  العنف ضد 
جيهان  كوباني  مقاطعة  في  املرأة 

درويش: »مع انطالقة ثورة املرأة في 19 متوز 
2012 في مناطق روج آفا، استطاعت 
أن تواجه العنف املمارس ضدها  املرأة 
من  استمدتها  التي  واإلرادة،  بالقوة 
وتلك  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  فكر 
التي  السلطوية؛  الدول  أخافت  القوة 
واملمارسات،  الهجمات،  بزيادة  قامت 
واالنتهاكات بحق املرأة، وأكثر املناطق، 
هي  النساء  العنف ضد  تشهد  التي 
املناطق التي احتلتها الدولة التركية 
العني،  رأس  كانيه/  وسري  كعفرين، 
تعيش  فهي  أيبض،  سبي/ تل  وكري 

مظلومة منكرة في هذه املناطق«.

األخوات  أنه: »بعد مقتل  إلى  وأشارت 
ملناهضة  يوم  للنساء  أصبح  ميرابال 
اليوم  هذا  ويعد  املرأة،  ضد  العنف 
لهن،  وله خاصية  هاماً،  يوماً  للنساء 
ولذلك يحتفل العالم أجمع بهذا اليوم، 
وفي مناطق شمال وشرق سوريا حتتفل 
تنطلق  مختلفة،  بفعاليات  النساء 
واملرأة   ،Jin Jiyan Azadî( شعار  حتت 
حياة ال تقتلوا احلياة(«، مؤكدة: »إلنهاء 
علينا  يجب  املرأة  ضد  العنف  ظاهرة 
املساواة  نحقق  لكي  النساء؛  توعية 

بني اجلنسني، وبالتالي سنحصل على 
مبنطلق  نفسه  ينظم  واٍع،  مجتمع 
الرجل  بني  التشاركية  الندية  احلياة 

واملرأة«.

»انتفاضة روجهالت كردستان 
جاءت من ميراث األخوات 

ميرابال«

مقبولة  املعلمة  قالت  جهتها  ومن 
ممارسة  من  املرأة  عانت  »لطاملا  بكي: 
مع  ولكن  كافة،  بأشكاله  العنف 
استطاعت  احلرية،  حركة  تأسيس 
االنتصار  نحو  خطوات  بعدة  تبدأ  أن 
ميارس  الذي  العنف،  بوجه  والوقوف 
بحقها، وعلى أساس احلرية واملساواة 
بدأت املرأة بالبحث عن حقها وهوتيها 
ودورها، وفي مناطقنا كانت املرأة دائماً 
والعمل،  املنزل،  تتحمل عبء  هي من 
واألطفال، لكن بعد ثورة املرأة، حاربت 
وأصبحت  ضدها،  املمارس  العنف 
قادرة على إظهار ذاتها، وحمايتها من 
الذهنية الذكورية، التي كانت تسيطر 

عليها«.

من  العديد  املرأة  »حققت  وأضافت: 
اإلجنازات، وأصبح لها دور رئيسي وريادي 
في اجملاالت احلياتية كافة، واستطاعت 
في  املشتركة  الرئاسة  إلى  الوصول 
مؤسسات اإلدارة الذاتية الدميقراطية، 
لذلك يجب على النساء في مناطقنا 
العنف  حملاربة  بالنضال  االستمرار 
على  واحملافظة  بحقهن،  املمارسة 

مكتسباتهن«.

التكاتف للقضاء على العنف 
ضد املرأة

وأبحاث  دراسات  مركز  عضوة  وقالت 
اجلنولوجيا بإقليم الفرات صديقة خلو: 
»يعد هذا اليوم يوماً لرفع الوتيرة واإلرادة 
للمرأة في العالم، لتقول: كفى للظلم 
والعنف«، مؤكدةً: »نستمر بفعالياتنا 
لدعم النساء وتوعية األجيال القادمة 
للقضاء على ظاهرة العنف ضد املرأة، 
وهذا واجب يقع على عاتق كل امرأة«، 
أنفسهن،  ينظمن  بأن  النساء،  وأدعو 
اليوم  هذا  في  للفعاليات  وينضممن 
على  املعنفات  حتصل  أن  أجل  من 

حقوقهن«.

وكالة أنباء املرأة

النضال والتضحية في سبيل الوطن 
في  النضال  أنواع  وأرقى  أسمى،  من 
األساسي  الشعار  هو  هذا  احلياة، 
للمناضلني واملناضالت، الذين سلكوا 
سياسة  ضد  وقاموا  احلرية،  طريق 

القمع واالستبداد.
واملناضلة أيلول نوهالت »روناهي عمر« 
إن  النضالية،  مسيرتها  عبر  أثبتت 
طريق  عن  يتجسد  للوطن  االنتماء 
االنغماس في حمايته والتضحية من 
أجل سالمه وكرامته، فاختارت طريق 
النضال عن قناعة ذاتية، ولم تتخاذل 
يوماً عن كفاحها حتى نالت الشهادة.

منطقة  من  نوهالت  أيلول  وترعرعت 
ديريك التابعة لقامشلو، في كنف أسرة 
كردية وطنية تأمن بالقضية الكردية، 

وتنتهج الفكر احلر، واستشهدت في 
تشرين   20 بتاريخ  الشهباء  مناطق 
ومقاتلة،  مقاتالً   21 مع   ،2016 األول 
أثناء تغطية قصف الطائرات التركية 
لنقاط مقاتلي ومقاتالت قوات جبهة 
املشتركة  الثورية  والقوات  األكراد، 
بعد حترير العشرات من قرى مقاطعة 

الشهباء.
وانضمت املناضلة أيلول إلى ثورة روج 
آفا منذ بدايتها، وقبل انضمامها إلعالم 
وحدات حماية الشعب، كانت مقاتلة 
وشاركت  املرأة،  حماية  وحدات  في 
في العديد من احلمالت، وكان لها دور 

بطولي في جبهات احلرب
نوهالت  أيلول  املناضلة  ووضعت 
اإلعالمي،  اجملال  في  اخلاصة  بصمتها 

وحدات  في  مقاتلة  دورها  أخذت  كما 
العام  لإلعالم  وعضو  املرأة،  حماية 
دور  لها  وكان  املرأة  حماية  لوحدات 
مثالي في حملة حترير مناطق الشهباء، 
وقاومت بروحها الثورية بكل شجاعة 
تراجع،  دون  وبسالحها  بكاميرتها، 
لتوثيق وإظهار اجلوهر احلقيقي ملقاومة 
املرأة، وجبهة  مقاتالت وحدات حماية 

حماية املرأة في الشهباء.

مصداقية نقل األحداث

ورصدت اإلعالمية أيلول عبر كاميرتها 
أرض  على  احلقيقة  املقاومة  صورة 
واملقاتالت  املقاتلني  وانتصارات  الواقع، 
جاهدة  وسعت  احلرب،  جبهات  في 
إلظهار تضحيات الشهداء والتعريف 
تنقل  وكانت  وبطوالتهم،  بنضالهم 
األحداث، والوقائع بشفافية إليصالها 

مبصداقية للرأي العام.
نوهالت  أيلول  اإلعالمية  ومتيزت 
بخصالها احلميدة، وفكرها احلر املنفتح، 
واملسؤولية،  الرفاقية  بروح  وتتمتع 
وامتلكت روحاً نضالية مفعمة باإلصرار 

والتحدي، وكانت تنفرد بأسلوب خاص 
في طريقة تعاملها مع احمليطني بها، 
وحرصت على تأدية مهامها كمقاتلة، 

وإعالمية بكل إرادة.
»أيلول  املقاتلة  اإلعالمية  واختارت 
أجل  من  النضال  »طريق  نوهالت 
وقاومت  املرأة،  وحرية  شعبها  حرية 
تسعى  التي  الذكورية،  الذهنية  ضد 
هوية  لطمس  والطرق  بالوسائل 
وبعد  وجودها،  على  والقضاء  املرأة 
أصبحت  أيلول  املناضلة  استشهاد 
قدوة للمرأة احلرة، وتأثرت بنهج نضالها 
اللواتي  اإلعالميات،  النساء  املئات من 
يواصلن النضال بروح الشهيدة أيلول، 
انتهاكات  لكشف  احلرية؛  وشهيدات 

وجرائم دولة االحتالل التركي.

الطموح وحتقيق الذات ال يعرف الفرق 
اإلرادة  ميلك  فمن  وامرأة،  رجل  بني 
بهذه  هدفه،  إلى  سيصل  والعزمية 
النسائي  التحكيم  سّطر  الكلمات 
وكتب  تطوره،  القدم  كرة  عالم  في 
فصالً جديداً من النجاح بحضوره في 

مونديال قطر.
تسعة  نحو  انتظاره  طال  حدث  وفي 
إدارة  في  احلق  للمرأة  أصبح  عقود، 
مباريات كأس العالم للمرة األولى في 
التاريخ، بعد اختيار االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( ثالثة نساء حكام ساحة، 
للمشاركة  احلكم  ملساعدة  ومثلهن 

في مونديال قطر.
تاريخ  في  سبقاً  يُعد  التطور  هذا 
سيكون  الذي  النسائي،  التحكيم 
فرصة مهمة للتعبير عن مدى تطوره، 
فضالً عن التأكيد أن مجال التحكيم 
على  حكراً  يعد  لم  القدم  كرة  في 

الرجال فقط.
مشاركته  خالل  النسائي  التحكيم 
عاماً   92 بعد  املونديال،  في  األولى 
الكروية  التظاهرة  انطالقة هذه  على 
األقوى  املعترك  سيدخل  العاملية، 
شهادة  بتقدمي  مطالباً  وسيكون  له، 
كرة  عشاق  من  املاليني  أمام  اعتماده 

القدم، والتي قد جتعله ضيفاً دائماً في 
النسخ املقبلة، أو تبعده عن املشهد.

في  مساعد  حكم  سيدات،  ثالث 
مونديال قطر

في  للتحكيم  سيدات  ست  اختيار 
أصبحت  بعدما  جاء  قطر،  مونديال 
الفيفا  في  الدوليني  احلكام  قائمة 
جعل  ما  اجلنسني؛  بني  جتمع  موحدة 
جلنة احلكام تختار حكاماً من السيدات 
للمشاركة في احلدث العاملي، ال سيما 

أنها ال تفرّق بني اجلنسني.

الثالث،  الساحة  حكمات  جانب  وإلى 
هذا  في  عليهن  سنتعرف  اللواتي 
حكمات  ثالثة  أيضاً  هناك  التقرير، 
هن:  قطر،  مونديال  في  مساعدات 
واملكسيكية  باك،  نويزا  البرازيلية 
واألميركية كاثرين  دياز ميدينا،  كارين 

نيسبيت.
هن:  الثالث  الساحة  وحكمات 
الفرنسية ستيفاني فرابارت، والرواندية 
سليمة موكاساجنا، واليابانية يوشيمي 
ياماشيتا. وجتمع السيدات الثالث على 
أنهن ال يردن أن يكون جنسهن مجاالً 
وأن  األضواء،  إلى  يسعني  وال  للنقاش، 

وإمنا  باجلنس  يتعلق  يعد  لم  االختيار 
بالقدرة.

اختيار الثالثي للمشاركة في مونديال 
منهن  فلكل  فراغ،  من  يأت  لم  قطر، 
األخضر،  املستطيل  على  جناح  قصة 
فالفرنسية فرابارت تعد األكثر شهرة، 
بعد  احلكمات  بني  مكانة  واألعلى 

إدارتها كبرى البطوالت النسائية.

يوجد نحو 140 غراماً من البوتاسيوم 
بجسم الشخص البالغ، وتتضمن تلك 
نظير  من  نحو 16 مليغراماً  الكمية 
أكثر  يجعلك  مما  املشع،  البوتاسيوم 

إشعاعاً مبقدار 280 مرة من املوز.

كل شيء مشع تقريباً

يعرَّف اإلشعاع بأنه كمية من الطاقة 
إما على  إلى أخرى،  تنتقل من نقطة 
شكل  على  وإما  جسيمات  شكل 
أشكاالً  يتخذ  أنه  عن  فضالً  موجات، 
عدة، منها الطبيعي والصناعي املتأين 

وغير املتأين.

ونتعرض نحن البشر يومياً خملتلف أنواع 
متفاوتة،  بدرجات  الطبيعي  اإلشعاع 
فالشمس )على سبيل املثال( تنبعث 

»يو  البنفسجية  فوق  األشعة  منها 
في« )UV(، التي ميكن أن تتسبب في 
بعض األضرار إذا ما تعرض لها اإلنسان 

بنسبٍ عالية وبشكٍل مفرط.

)مثل  الصخور  من  اإلشعاع  ويُعد 
الغرانيت( واإلشعاع من التربة، وكذلك 
واملاء  الهواء  في  اإلشعاعي  النشاط 
اإلشعاع  مصادر  ضمن  طعامنا،  وفي 

الطبيعي.

مستوى  ارتفع  كلما  عام،  وبشكل 
طاقة اإلشعاع، زاد احتمال التضرر منه.

املوز املُشع

باحلديث عن الطعام املُشع، فاملوز يعتبر 
هذه  حتتوي  إذ  شيوعاً،  األكثر  املثال 
من  عالية  مستويات  على  الفاكهة 
عنصر البوتاسيوم، باإلضافة إلى كميٍة 

ضئيلة من نظير البوتاسيوم املشع.

لكن هذه الكمية ليست من األهمية 
مبكان لتدفعنا للتخلي عن عصير املوز 
القهوة  مع  املوز  ثمرة  حتى  أو  احملبب 

قبل ممارسة الرياضة، فكمية اإلشعاع 
ضئيلة وأقل بكثير من مقدار اإلشعاع 

الطبيعي الذي نتعرّض له كل يوم.

 0.1 حوالي  الواحدة  املوزة  تشع 
هو  والـ«زيفرت«  تقريباً،  مايكروزيفرت 
وحدة قياس جرعة اإلشعاع املكافئة، 
تناول  إلى  ستحتاج  أنك  يعني  وهذا 
100 موزة لتتعرض للقدر نفسه من 
اإلشعاع الذي ميكن أن تتعرض له يومياً 

بشكٍل طبيعي من محيطك البيئي.

وحتتوي املكسرات البرازيلية أيضاً على 
املوز،  مثل  مثلها  البوتاسيوم  عنصر 
من  صغيرة  كمية  على  حتتوي  كما 
عنصر الراديوم املشع الذي متتصه من 

التربة خالل االستزراع.

من املهم هنا أال نخلط بني اإلشعاع 
الطبيعي في الغذاء ومعاجلة الطعام 
عملية  هي  فاألخيرة  باإلشعاع، 
يستخدم فيها اإلشعاع املؤين للوقاية 
حتلل  ومنع  الغذائي  التسمم  من 
لقتل  الطعام  يُعالج  حيث  األغذية، 

البكتيريا والعفن واآلفات األخرى.

أنت أكثر إشعاعاً من املوز

يوجد حوالي 140 غراماً من البوتاسيوم 
في جسم الشخص البالغ، وتتضمن 
تلك الكمية حوالي 16 مليغراماً من 
يجعلك  مما  املشع،  البوتاسيوم  نظير 

أكثر إشعاعاً مبقدار 280 مرة من املوز.

واحدة ستزيد  موز  ثمرة  تناولك  وعند 
البوتاسيوم  من  اإلجمالية  الكمية 
املشع بنسبة 0.4%، التي ميكن رصدها 
بسهولة باستخدام »عداد غايغر«، غير 
أن اخلبر السار هنا أن هذا التأثير مؤقت، 
ما  سرعان  الغذائي  التمثيل  أن  ذلك 
ينظم كمية البوتاسيوم في جسمك، 
ويتخلص من الفائض في غضون بضع 

ساعات.

إذاً، فأجسامنا مشعة أيضاً مثل كل 
شيء حولنا، لذلك ال داعي للقلق، فقد 
ُصممت أجسامنا للتعامل مع كميات 
صغيرة من اإلشعاع، ولهذا السبب فال 
لها  نتعرض  التي  الكميات  خطر من 

في حياتنا اليومية العادية.

يحتفل العالم في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وبهذه المناسبة تطلق هيئة األمم المتحدة 
 العالمية، لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي.

ً
نظرية المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة حملة الستة عشر يوما

»بشعار Jin Jiyan Azadî نقضي على ظاهرة العنف ضد المرأة«

أيلول نوهالت »ناضلت بكاميرتها بكل إرادة إلبراز الجوهر الحقيقي لمقاومة المرأة«

يخ كأس العالم... المرأة حكم في مونديال قطر للمرة األولى في تار

جسم اإلنسان أكثر إشعاعاً من الموز...

العلماء ُيحّذرون من خطر »غير متوقع« للدخان من جهة ثالثة!عواقب الوخز باإلبر
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سيبيليا اإلبراهيم

كانت مشاهد احلياة ال زالت طبيعية، 
شهر  من  والعشرين  الثاني  لغاية 
خطف  الذي  املنصرم،  الثاني  كانون 
الصديق، أو الشقيق، أو االبن، أو الزوج، 

أو األب .... 

العصيان،  بعد  عامودا  مدينة  زرت 
الذي حدث في سجن غويران بأشهر 
قليلة، حيث كنت أسير بشوارع وأزقة 
عامودا، وإذ بامرأةً مسنة، وقد بلغ احلزن 
بها  تأملت  لو  الذي  للحد  وجهها، 
جيداً لرأيت خطوطاً رسمت من شدة 

حزنها على عزيٍز قد فقدته.

فوقفت حلظة أتأملها، وأسأل نفسي، 
أن  أحتاول  املرأة؟  هذه  تفعل  ماذا  ترى 
تتمرد على القدر؟ أم حدث لها مكروه؟ 

...!!
وهي  عميق،  حزن  عليها  يبدو  كان 
ودموعها  بعمق  هاتفها  إلى  تنظر 
كنت  قليالً  منها  اقتربت  تنهمر، 
محاولًة معرفة قصة هذه األم، وملاذا 

جتلس مبفردها وتبكي بصمت. 

ما قصتها؟؟

تشغل  لنساٍء  املشاهد  هذه  مثل 
أستطع  فلم  فضولي،  وتثير  فكري 
الذهاب، وتركها دون معرفة قصتها، 
فاقتربت منها، وألقيت عليها السالم، 
فردت السالم، وقامت مبسح دموعها 
من جهة بخفاء، فسألتها عن حالها 
وصحتها؟ فردت شاكرة، وإنها على ما 

يرام. 

أود طرح سؤالي  كنت  قليالً  توقفت 
فلم  أماه؟،  يا  قصتك  ما  عليها، 
أفتح  أنني  آنذاك  شعرت  أستطع، 
جروحا هي بغنى عنها، فكل شخص 
حزين لو سألته عن سبب حزنه لبكى، 
وأبقى  شيئاً،  أسألها  أاّل  قررت  لذا 
طريقي،  أكمل  ثم  قليالً،  بصحبتها 
أقربائها  أو  جاراتها،  من  أحداً  وأسأل 

عن قصتها. 

فقلت لها يا أماه: قد مررت من هنا 
مبفردك،  جلوسك  ولفتني  صدفًة، 
أردت أن ألقي عليِك السالم وأستأذن 
منك اآلن، فهل توصيني بشيء، ردت 
ال يا ابنتي تفضلي لنشرب كوبني من 
الشاي معاً، ألتعرف على هذه اجلميلة 
من تكون؟ قلت لها يشرفني أن أجالس 
الشاي معك،  امرأة مثلك، وأحتسي 
لكن قد داهمني الوقت، ولدي بعض 
اليوم،  أكملها  أن  عليَّ  األشغال، 
إن شاء  القادمة  املرات  في  سنلتقي 
نظرت  عامودا،  أزور  ما  فغالباً  اهلل، 
املقبلة  املرة  ستزورينني  وقالت:  إليَّ 
أليس كذلك؟ قلت لها نعم بالتأكيد، 
سأزورك ها قد عرفت منزلِك، وسآتي 
لزيارتك بأقرب وقت، ابتسمت وقالت 
اتفقنا إذاً، أمتنى لك التوفيق، وسأنتظر 
عليها  ألقيت  الصبر،  بفارغ  زيارتك 
كانت  بهدوء،  املكان  وغادرت  السالم 

السيارة تنتظرني بالقرب من منزلها، 
نحو  وانطلقنا  السيارة  ركبت  حيث 
قامشلو، كان لدي بعض االجتماعات، 
فانضممُت  أحضرها،  أن  يجب  التي 
إلى  عدت  انتهائه  وبعد  لالجتماع، 
عامودا، حيث كان هنالك منزل إحدى 
صديقاتي، ذهبت إليها ألقيم عندها 

في تلك الليلة. 

صديقتي  منزل  وصولي  ولدى 
ودار  فجلسنا  بترحيب،  استقبلتني 
األعمال،  مختلف  عن  بيننا  احلديث 
التي قمنا بها خالل السنوات املاضية 
أسالها  أن  أردت  أخيراً  اإلعالم،  ضمن 
عن تلك األم؟ فأجابت، ال أعرفها جيداً، 

لكن أظن أن ولدها شهيد. 

الشهيد  والدة  إنها  نعم  شهيد؟ 
حملة  في  استشهد  الذي  حسني، 
مطرقة الشعوب، إن لم يخب ظني، 
أما إذا كنت تتحدثني عن امرأة أخرى 

فال أعلم. 

أعرف  أن  أستطيع  وكيف  هممت! 
بتفاصيله؟  الشهيد  ولدها  قصة 
ردت، أن لديها صديق، كان برفقة ابنها 

الشهيد حسني ... 

وكيف لي أن أصل لذلك الشخص؟ 
أجابت: لدي رقم هاتفه، أعطيك إياه، 

وتواصلي معه،

فقلت أعطني إياه إذاً. 

قمت باالتصال مع الشاب، وتواصلت 
راما،  صديقة  أنني  أخبرته،  معه، 
بي  فرحب  الرقم،  أعطتني  من  وهي 
وسألني، ما إذا كنت أحتاج ملساعدة، 
فأخبرته، أنني أريد فقط أن تروي لي 

قصة صديقك الشهيد حسني. 

أجاب: ال مشكلة، لكن لو نستطيع 
اللقاء وجهاً لوجه سيكون أفضل.

قلت له: ال مشكلة، والتقينا في اليوم 
وبدأ  راما،  وصديقتنا  وهو  أنا  الثاني، 

يسرد لنا القصة بتفاصيلها.

في العشرين من شهر كانون الثاني 
قام مرتزقة داعش بعصيان في سجن 
الذي  السجون  أكبر  أحد  الصناعة، 
تضمن معتقلي »داعش« الذين سلموا 
الزور  دير  في  الباغوز  في  أنفسهم 
شرق  شمال  في  داعش  معاقل  آخر 

سوريا.

يشهد  السجن  »إن  الرفاق:  أخبرنا 
أهبة  على  نكون  أن  ويجب  عصياناً، 
االستعداد لتلبية أي نداء، قلنا ال بأس 
نحن دائماً مستعدون بحكم إننا كنا 

ضمن قوات الكوماندوس. 

هجوم  مع  وتزامناً  العصيان  ازداد 
السجن،  على  داعش  ملرتزقة  خلية 
احلسكة  القياديون  رفاقنا  غادر 
األحياء  في  املدنيني  حلماية  مباشرةً 
السكنية القريبة من السجن، ومنع 
عناصر داعش من الفرار، وبعد مضي 
وآياز،  حسني،  خرج  تقريباً  ساعة 
القيادي،  الرفيق  عن  يسألون  وكانوا 
أنه غادر بسبب األوضاع  فأخبرناهم، 
السجن،  يشهده  الذي  والعصيان، 
أن  وطلب  السيارة  مفتاح  آياز  جلب 

وحسني  أنا  فحملنا  معه،  نذهب  
سالحنا وركبنا السيارة وذهبنا معه، 
وكان هنالك برفقتنا مقاتلون آخرون، 
أحدهم ركب خلف سيارة »املكزمني« 

واآلخر في املقعد اخللفي للسيارة. 

كممرض  أعمل  كنت  إنني  وبحكم 
في قوات الكوماندوس، أخذونا معهم 
مع  معركتنا  أثناء  املصابني  ملعاجلة 
لسوء  لكن  داعش،  مرتزقة  عناصر 
نضع  لم  آياز  سرعة  شدة  من  احلظ 
نظامي  بشكل  الدوشكا  سالح 
فوق السيارة، وسرنا بسرعه خاطفة 

كالبرق.

أخيراً وصلنا إلى احلسكة، وعند دوار 
مغلقاً  كان  الطريق  رأينا  »البانورما«، 
كان  بطريق  وسرنا  اخللف  إلى  عدنا 

واضحاً إنهُ دارت فيه املعركة. 

ولدى وصولنا ملكان حاجز للقوى األمن 
فوقنا،  الرصاص  أزيز  سمعنا  سابقاً 
ضد  تكن  لم  السيارة  احلظ  ولسوء 
الرصاص، وفجأةً سمعت صوت آياز قد 
إليه، حيث وقع فوق  أصيب، فنظرت 
املقود، لقد أصيب آياز، وراح شهيداً يا 

رباه! 
ومبا إنه كان يقود السيارة بعد إصابته 
السيطرة،  حتت  من  السيارة  خرجت 
احلاجز،  مبكان  السيارة  واصطدمت 
الذي كان يضم عشرات من عناصر 

داعش اخملتبئني خلفهُ. 

لم أعلم ماذا أفعل؟ رأيت حسني خرج 
من السيارة برفقة سالحهِ، واملقاتلون 
كل  وخرجوا،  أنفسهم  رموا  اآلخرون 
واحٍد منهم ذهب إلى مكان، فبقيت 
اخلروج  أستطيع  أكن  لم  وحدي، 
بسهولة ألنهُ أثناء اصطدام السيارة 
باحلاجز، الذي كان عبارة عن ساتر من 
السيارة  بصندوق  رأسي  ضرب  تراب 
لكنني  بدوار،  أشعر  جعلني  اخللفي 
نهضت، حيث كان عليَّ أن أخرج، فلم 
أكن أريد االستشهاد هنا دون أن أبدي 
أقتل داعشياً على  أن  أو  أي مقاومة، 
األقل، فخرجت من السيارة زحفاً، ال 
تدور  الدنيا  كانت  الوقوف،  أستطيع 
أخرى  مرة  النهوض  حاولت  حولي، 

وكان الرصاص يتطاير من فوقي، لم 
أكن أملك سالحاً ألدافع عن نفسي، أو 
عن أصدقائي، كنت  فقط أشاهد ماذا 

يحدث حولي، وأنا أنزف من رأسي. 

كان في تلك اللحظة حسني يقاوم، 
حاول التقدم واستهداف العديد من 
بقضبته  ينادي  وكان  داعش،  عناصر 
)رفاق  )رفاق أمن... نحن كوماندوس(، 
حسني  بقي  كوماندوس(،  نحن  أمن 
مرة،  من  أكثر  اجلملة  هذه  يكرر 
ويخبر  الدعم،  يطلب  أن  يحاول  كان 
الرفاق، إننا هنا لكيال يتم استهدافنا 
نعطي  أن  دون  خرجنا  ألننا  باخلطأ، 
تكميل، بأننا ذاهبون لسجن غويران، 
لكن لم يستجيب أحد مازال ميسك 
من  نفسه  ويحاول حماية  القبضة، 

الرصاص رأيتهُ فجأةً وقع أرضاً.

ماذا حدث يا إلهي!!!!!

رصاصًة اخترقت فكهُ السفلي، كان 
ينادي وصوته تغير، لم أكن أفهم ماذا 
أرضاً  وقع  صديقي  رأيت  عندما  قال، 
نحوه،  تتقدم  كانت  داعش  وعناصر 
أملك  ال  لكن  بُعد،  من  أراه  كنت 
هؤالء  وأقتل  صديقي،  ألنقذ  سالحاً 

اجملرمني.

يروني،  لكيال  آخر،  اجتاه  في   ركضت 
أشاهد  كنت  نحونا  يتقدمون  كانوا 
ماذا يفعلون، وقف أحدهم على جثة 
بدمائه،  غارٌق  مرميٌ  وهو  حسني، 
اخترقت  بالرصاص،  رمياً  وضربهُ 
رصاصات صدرهُ، ذلك املشهد كل ما 
يكن  ولم  أنا،  إنني  لو  متنيت  تذكرتهُ 

حسني.

مني،  بالقرب  كان  فصديقي حسني 
لكني لم أستطع أن أنقذهُ، في تلك 
اللحظة لم أكن أعلم إنني سأخرج 
الذي  الشيء  حياً،  املكان  ذاك  من 
أتذكرهُ بعد أن رموا حسني بالرصاص، 
سرت دون توقف لغاية وصولي ملكان 
وهنالك  الرفاق،  به  يوجد  كان  آمن 
إنني  أخبروني  حيث  شيئاً،  أتذكر  ال 

فقدت الوعي، وكنت بالعناية املشددة 
لثالثة أيام متتالية.

بعد أن فتحت عيني سألت أحد الرفاق 
عن حسني، وآياز أين هم؟ حيث كان 
رفاقي بجواري وأخبروني بأنهم ارتقوا 

ملرتبة الشهادة.

حسني وآياز استشهدوا...!!

الشهيد حسني، حسني  هذه قصة 
طلب  وحاول  مبفردهُ،  قاوم  الذي 
التعزيزات لكن قدر اهلل ما شاء فعل، 
أعظم  الشهادة  ملرتبة  ارتقى  لقد 
بتفاصيل  أخبرنا  أن  بعد  املراتب، 
مقاومة الشهيد حسني سألتهُ عن 
والدة الشهيد، كيف حالها، ماذا حل 
بها، بعد أن سمعت نبأ شهادة والدها 
حسني؟ فأريد أن أعرف تفاصيل قصة 

هذا الشهيد، ووالدتهُ أكثر.

وكل  ذويه،  بعون  الرب  فليكن  رد: 
روت  والدتهُ،  لزيارة  ذهب  فقدهُ  من 
وفي  الليلة  تلك  في  إحساسها  لنا 
الساعة الذي فقد به حسني حياتهُ، 
لقد كانت تشعر مبا حدث مع حسني 
في الساعة التاسعة تقريباً حسني 
برميه  قاموا  بدقائق  وبعدها  أصيب، 
الشهيد  والدة  كانت  بالرصاص، 
واقفة  نفسه  التوقيت  في  حسني 
إنه  أخبرتنا  الصالة،  سجادة  على 
شعرت  التاسعة  الساعة  بحدود 
بغصة في قلبها، وإنها تخيلت صورة 
حسني، وهو مبتسم بعينني ذابلتني 

ميألهما األمل واحلب.

أخبرتني أيضاً: إنها كانت تشعر بأن 
حسني،  مع  حدث  قد  ما  مكروهاً، 
نفسه  التوقيت  في  إن  أخبرها،  لم 
حسني  الغصة  بتلك  شعرت  الذي 
افتح  أن  أود  أكن  ولم  استشهد، 

جروحها فما فيها يكفي...

11ألف  لقافلة  انضم  أيضاً  حسني 
سماء  في  جنمة  وأصبح  شهيد، 

كردستان.

3 10 جمتمــــعرياضــــة

لمصلحته الرقة  دوري  قمة  ُينهي  الشمال  نادي 

آسيا غرب  بطولة  لنهائي  الوصول  في  يفشل  األولمبي  السوري  المنتخب 

تنتشي السعودية  في  النسائية  والكرة  عددي  تفّوق 

من  نخبة  الناديني  تشكيلة  وتضم 
مباراة  وبعد  الرقة  في  الكرة  جنوم 
قمة  انتهت  الطرفني  من  ماراثونية 
نادي  بفوز  الرجال  ألندية  الرقة  دوري 
الشمال بهدفني مقابل هدف واحد 

لقوى األمن الداخلي. 

الدوري انطلق في العاشر من شهر 
تشرين الثاني اجلاري مبشاركة أندية:

األمن الداخلي ـ فرات الرقة ـ شباب 
الرقةـ  العمالـ  اخلابورـ  الشمال.

وجمعت مباراة االفتتاح بني نادي فرات 
الرقة ونادي العمال، وذلك في ملعب 
الشهيدة هفرين خلف، وانتهت بفوز 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  العمال 

واحد في مباراة مثيرة من الطرفني.

وفي املباراة الثانية من الدوري أمطر 
نادي شباب الرقة ِشباك نادي اخلابور 
كانت  مباراة  في  نظيفة  برباعية 

السيطرة واضحة لشباب الرقة.

نظام الدوري سيكون عن طريق لعب 
البعض  بعضها  مع  األندية  جميع 
وإياب وصاحب  ذهاب  على مرحلتني 
يتّوج  سوف  النقاط  من  عدد  أكبر 

بلقب الدوري.

ومت جتهيز املالعب الغير مؤهلة قبل 
مباريات  بحيث  الدوري،  انطالقة 
نادي  ملعب  على  ستكون  الدوري 
الشمال وملعب نادي األمن الداخلي، 

الشهيدة  وملعب  البلدي،  واملعلب 
هفرين خلف.

وكانت جلنة الشباب والرياضة واالحتاد 
دورة  اختتما  قد  الرقة  في  الرياضي 
 16 مبشاركة  للدوري  جتهيزاً  حتكيم 
حكماً من املدينة والريف، وخضعوا 
لدورة مكثفة حوالي الشهر تناولت 
لقوانني  وعملية  نظرية  دروس 
مت  الدورة  نهاية  وفي  القدم،  كرة 
أصبح  وعليه  لهم،  اختبارات  إجراء 
في  التحكيم  مزاولة  مبقدورهم 
الدوري والبطوالت لكرة القدم التي 

تقام في مدينة الرقة وريفها.

السوري  املنتخب  ـ  قامشلو   / روناهي 
أعتاب  على  كان  القدم  لكرة  األوملبي 
آسيا حتت  لنهائي بطولة غرب  الوصول 
23 عاماً، بنسخته الثالثة، ولكن ركالت 
الترجيح حرمته من ذلك، وودع البطولة 

أثر اخلسارة من املنتخب القطري.

لكرة  السوري  املنتخب  جماهير  فرحة 
دور  إلى  األوملبي  املنتخب  بتأّهل  القدم 
نصف النهائي من بطولة غرب آسيا لكرة 
القدم املقامة في السعودية لم تكتمل 
من  الترجيح  ركالت  بفارق  اخلسارة  بعد 
منتخب قطر بنتيجة 6×5، بعد التعادل 
الوقت  في  لهدف  بهدف  اإليجابي 

األصلي.

وسجل منتخب سوريا بدايًة في الدقيقة 
53 لكن املنتخب القطري عاد سريعاً بعد 

دقيقتني وسجل هدف التعادل.

وكان املنتخب السوري قريباً من الفوز في 
الوقت األصلي بعد تسديدة من الالعب 

السوري محمد ريحانية ولكن ردها القائم، 
ولتتحول املباراة إلى ركالت الترجيح التي 

فاز فيها منتخب قطر.

السوري  األوملبي  للمنتخب  الفني  املدير 
خلروج  أمله  خيبة  عن  عّبر  فوته  مارك 
املنتخب من الدور نصف النهائي لبطولة 

غرب آسيا بركالت الترجيح أمام قطر.

وقال فوته: »أعتقد أننا كنا نستحق الفوز 
أُتيحت  التي  الفرص  مع  مقارنًة  باملباراة 
لنا وخاصًة في شوط املباراة األول حيث 
للريحانية  فرصة  من  أكثر  لنا  أُتيحت 
واألسود، في الشوط الثاني سجلنا هدفاً 
خط  في  الدفاعي  واجبنا  نسينا  لكننا 
ذلك  على  فعوِقبنا  واحدة  ملرة  الوسط 
بتسديدة سجل منها املنتخب القطري 

هدف التعادل.

حسم  في  ذلك  بعد  »بحثنا  وأضاف: 
اللقاء بالوقت األصلي من خالل تبديالت 
هجومية، وأُتيحت لنا فرص للتسجيل، 

لم  نكن محظوظني، وكذلك  لم  لكننا 
الترجيح  ركالت  في  محظوظني  نكن 
أهدروا  الذين  الالعبني  لوم  ميكنني  ال 
الترجيح ألنهم كانوا جيدين في  ركالت 

التمرينات«.

األوملبي  السوري  املنتخب  واختتم مدرب 
مارك فوته حديثه قائالً: »حول مباراة حتديد 
املركزين الثالث والرابع سنحاول التحضير 
بأفضل طريقة ممكنة ألننا  املباراة  لهذه 
بطولة  في  مشاركتنا  إنهاء  في  نرغب 
غرب آسيا بانتصار، وأعتذر باسمي وباسم 
إهدائهم  من  نتمكن  لم  ألننا  الالعبني 

الفوز«.

الرقم 11 بني  اللقاء حمل  أن هذا  يُذكر 

الفئة  في  والقطري  السوري  املنتخبني 
العام 1983  منذ  حتت 23 عاماً  األوملبية 
بحسب بيانات موقع “كورة” فكيف كانت 

أبرز نتائج املواجهات العشرة السابقة؟.

منتخب سوريا انتصر فقط في مناسبتني 
منذ ذلك التاريخ فيما خسر في 3 مباريات 
وانتهت بقية املباريات اخلمسة بالتعادل 

بني الطرفني.

وسجل منتخب سوريا خالل مواجهاته 
الشباك  استقبلت  فيما  11هدفاً  تلك 
منها  أربعة  قطرياً،  هدفاً   12 السورية 
سجلها منتخب قطر في آخر انتصار له 

على سوريا سنة 2016 بنتيجة 4×2.

جمعت  مباريات  ثالث  آخر  وانتهت 
املنتخبني بالتعادل اإليجابي مرتني بنتيجة 
1×1 ومرة بنتيجة 2×2 علماً أن آخر مباراة 
آسيا  كأس  تصفيات  في  كانت  بينهما 

العام الفائت.

أما آخر فوز لسوريا فكان في العام 2015 

ضمن بطولة غرب آسيا وفي الدور نصف 
الفريق  انتصر  حيث  حتديداً  النهائي 

بنتيجة 2×0.

أربعة  لعب  قد  كان  العشرة  املواجهات 
في  اثنني  و  األوملبياد  تصفيات  في  منها 
تصفيات كأس آسيا واثنني في نهائيات 

كأس آسيا واثنني في غرب آسيا.

يشار إلى أن منتخب سوريا األوملبي كان 
آسيا  النهائي من غرب  الدور نصف  بلغ 
2022 بعد حلوله وصيفاً في مجموعة 
ضمت السعودية والبحرين مستفيداً من 
فارق محصالت األهداف بينه وبني البحرين 

بعد تعادل جميع فرق اجملموعة بالنقاط.

أمام  َخِسر  السوري  املنتخب  وكان 
 1×2 السعودية  على  وفاز   ،1×2 البحرين 
فيما خسرت البحرين 2×0 من السعودية 
بني  سوريا  منتخب  محصلة  لتكون 
األهداف املسجلة والتي تلقاها +0 بينما 

كانت محصلة البحرين -1.

للسيدات  األولى  الدرجة  دوري  ساهم 
قبل  مرة  ألوّل  انطلق  الذي   ،2022/2023
كرة  بساحة  السعودية  تفوق  في  أيام، 
جيرانها  مستوى  على  النسائية  القدم 
في  الفرق  عدد  ناحية  من  اإلقليميني، 

املنافسات الرسمية.

ويشارك في دوري الدرجة األولى للسيدات 
17 نادياً مبجموعات مناطقية، يتأهل منها 
فريق واحد إلى الدوري املمتاز 2023/2024، 

والذي تتواجد فيه ثمانية أندية.

نادياً  ب25  السعودي  االحتاد  وتفوّق   
رسمياً، على مختلف جيرانه اإلقليميني، 
في  املشاركة  األندية  بعدد  يتعلق  فيما 

مسابقات الكرة النسائية.

وتخوض 5 أندية منافسات الدوري األردني 
واألهلي  »االحتاد  وهي   ،2022 للمحترفات 

واألرثوذكسي والنصر واالستقالل«.

وشهد دوري الدرجة األولى مشاركة أندية 
أردنية، هي »عجلون، الراية، شباب بشرى، 

إف  عمان  بدران،  شفاء  البتراء،  العروبة، 
سي«، ليصبح اجملموع 12 نادياً نسائياً.

وفي اإلمارات، شاركت ثمانية أندية بدوري 
في  اخُتتم  الذي   ،2021/2022 السيدات 
هي:  أكادمييات،  وأغلبها  املاضي،  نيسان 
»أكادميية جو برو سبورتس، ال ليغا اتش بي 
وولفهاوندز،  سي،  إف  إي  أكادميية  سي، 
أونكس، نادي العني، نادي أبوظبي الرياضي 

الذي فاز بلقب الدوري«.

جميعها  أندية  ثمانية  لبنان  ومتتلك 
 ،2021/2022 املمتاز  الدوري  في  شاركت 
الذي اخُتتم في متوز املاضي، وفاز باللقب 
على  تفوّق  الذي  الرياضة،  جنوم  فريق 

أكادميية  برو،  فوتبول  ايليفن  »الصفاء، 
التعاضد  بيريتوس،  جيرلز،  سوبر  بيروت، 

مزرعة الشوف، يونايتد«.

في  املشاركة  الثمانية  األندية   أن  يُذكر 
»اليمامة،  هي  املمتاز،  السعودي  الدوري 
الهالل،  النصر،  سما،  الشرقية،  شعلة 

االحتاد، األهلي، الشباب«.

أمام أندية دوري الدرجة األولى الـ17، فهي: 
جنمة  التهامي،  األبيض،  الليث  »النورس، 
الغربية،  مجد  جدة،  فخر  سهم،  جدة، 
فليج،  الترجي،  عكاظ،  العنقاء،  األمل، 
الهمة،  النسور،  احتاد  النسائي،  املتحد 

الرياض، النسور الذهبية«.

من جانبه يواصل اجلهاز الفني باملنتخب 
النسائي في متابعة مباريات  السعودي 
 ،2022/2023 للسيدات  املمتاز  الدوري 
للسيدات  األولى  الدرجة  دوري  وأيضاً 
2022/2023، من أجل البحث عن املواهب 

اجلديدة.

ويُشرف على املنتخب السعودي النسائي 
املُدرِبة األملانية مونيكا ستاب، التي أعلنت 
في  حديثها  ضمن  املاضي،  الشهر  في 
في  أُقيم  الذي  األول 2022،  الفني  املؤمتر 
لكرة  السعودي  االحتاد  بتنظيم  الرياض 
القدم، بأن االحتاد سيؤسس منتخبي حتت 

15 و17 عاماً.

بني  املاضية،  اجلمعة  مباراة  وشهدت 
األهلي والنصر، ضمن منافسات األسبوع 
الرابع من الدوري املمتاز للسيدات، تواجد 
السعودي  باملنتخب  املدربة  مساعدة 
النسائي، دنى رجب، في ُمدرجات امللعب 
الرديف مبدينة امللك عبداهلل الرياضية في 

جدة، ملتابعة أداء العبات الفريقني.

املدربة  تواجد  اليوم  نفس  شهد  كما 
السعودية، ولكن بفترة الظهيرة بامللعب 
امللك عبداهلل  الرديف الثاني )A( مبدينة 
الرياضية في جدة، ملتابعة مباراة فريقي 
دوري  منافسات  والتهامي، ضمن  سهم 

الدرجة األولى للسيدات، من أجل متابعة 
املنتظرة  النسائية  املواهب  من  املزيد 

لتمثيل البالد باملستقبل القريب.

الرخصة  رجب  دنى  السعودية  ومتتلك 
لكرة  األوروبي  االحتاد  من   )B( التدريبة 
أكادميية  في  كمدربة  وعملت  القدم، 
الرياضة السعودية،  التابعة لوزارة  مهد، 
ستاب  مونيكا  األملانية  تختارها  أن  قبل 
في منتصف العام املاضي لتكون معها 
السعودي  املنتخب  في  كمساعدة 

النسائي.

وكانت مباريات األسبوع األولى من الدوري 
حضور  شهدت  قد  للسيدات  املمتاز 
ملالعب  ستاب  مونيكا  األملانية  املدربة 
مختلف املباريات، بهدف تطوير املنتخب 
في  سيخوض  الذي  النسائي  السعودي 
العام املقبل املزيد من املباريات الودية من 
أجل الدخول للتصنيف الدولي »فيفا«، إذ 

تأسس املنتخب في هذا العام.

روناهي / قامشلو ـ انتهت مباراة القمة في دوري أندية الرجال بكرة القدم في مدينة الرقة للموسم 2022 ـ 2023، بين ناديي الشمال 
وقوى األمن الداخلي بفوز الشمال بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ُمثيرة من الطرفين.

شهيد آخر يصبح نجمة تتألأل في سماء كردستان



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1455 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1455

السنة الحادية عشرة - العدد 1455
اإلثنين  14 تشرين الثاني 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1455
اإلثنين  14 تشرين الثاني 2022

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أو  وليلة”  ليلة  “ألف  كتاب  يُنسب 
“الليالي العربية” إلى مؤلف مجهول، 
أو مجموعة من املؤلفني اجملهولني، لكن 
لَم ال يكون ذلك املؤلف امرأة مجهولة، 

أو مجموعة من النساء اجملهوالت؟

ال ألنه لوال شهرزاد ما كان ذلك الكتاب 
املرأة  ألن  وأيضا  بل  فحسب،  لُيكتب 
حتتل مكانا بارزا فيه، وهو ما لم يكن 
في  فاملرأة  العربي،  األدب  في  معهودا 
الليالي هي سلطانة، وساحرة، وجارية، 
ولصة ماكرة، وعاشقة فاتنة، وشاعرة 
ومتآمرة،  ودسائس،  مكائد،  وصانعة 

وعاملة بالغيب.

بالطول  كلها  احلكايات  تخترق  املرأة 
من  وما  أنوثتها،  بعصف  وبالعرض 
كتاب شامل في األدب العاملي حظيت 

املرأة فيه بتلك املكانة العالية مثله.

قد  بازوليني  اإليطالي  اخملرج  كان  رمبا 
انتبه إلى تلك املسألة، فهو حني قدم 
فيلمه املستلهم من الليالي العربية، 
وصل باألنوثة إلى مرحلة من التوحش 
الفاتن، بالرغم من أنه لم يكن معنيا 
بتقدمي  عنايته  بقدر  كثيرا،  باحلكاية 

حتفة سينمائية.

عام 1969 غنت أم كلثوم من كلمات 
مرسي جميل عزيز، وأحلان بليغ حمدي 

أغنيتها “ألف ليلة وليلة”.

بليغ  أدخل  بالذات،  األغنية  تلك  في 
من  مستلهمة  شعبية  موسيقا 
األفراح  حفالت  من  النسائي  اجلانب 
“وال عمر بستانه طرح/ غير  املصرية، 
خطابا  ذلك  كان  الفرح”،  وغير  الهنا 

شعبيا نسويا.

غوستاف  الفرنسي  الروائي  يقول 
فلوبير، صاحب رائعة مدام بوفاري، “لم 
أصبح قاصاً إال بعد أن قرأت ‘ألف ليلة 
وليلة’ أربع عشرة مرة”، السندباد، وعالء 

واألربعون  بابا  وعلي  الدين ومصباحه، 
أبطاال لقصص  حرامي، كلهم صاروا 
من  أجيال  أيدي  تداولتها  مصورة 

األطفال.

وكان كورساكوف قد كتب مقطوعته 
املوسيقية العذبة، والشهيرة “شهرزاد” 
بعد أن قرأ متأمال ذلك الكتاب املمتع 

القادم من الشرق.

سعاد  العربية  الشاشة  سندريال  أما 
دور  بتمثيل  حسني، فقد كانت حتلم 
ُحرمت  وحني  الشاشة،  على  شهرزاد 
مسلسل  مثلت  بذلك  القيام  من 
“هي وهو”، وَمن أتيحت له فرصة رؤية 
يستحضر  أن  بد  ال  املسلسل،  ذلك 

شخصية شهرزاد.

الليالي  أن  أن هناك قناعة تؤكد،  غير 
العربية كانت قد كُتبت في مصر، وإن 
وقعت أحداثها في العراق، وهو ما حدا 
ببليغ حمدي إلى أن يُضفي على حلنه 

طابعا شعبيا مصريا.

في  كلثوم  أم  تعهده  لم  ما  ذلك 
التي غالبا ما جعلها زكريا  أغنياتها، 
ورياض  القصبجي،  ومحمد  أحمد، 

السنباطي حقال من اآلهات.

كانت أغنية “ألف ليلة وليلة” مناسبة 
بليغ  خاللها  من  استطاع  للبهجة، 
حمدي أن يهبط بأم كلثوم من عليائها، 
الشعبي،  احلس  من  قريبة  لتكون 
وباألخص حني انتهت األغنية بالدعاء، 
الذي ميكن أن يردده الناس العاديون في 
“يا رب/ ال عمر كاس  احلواري املصرية، 
احلزن  يعرف  وال  يسقينا/  املر  الفراق 
مطرحنا وال يجينا/ وغير شموع الفرح 

متشوف ليالينا”.

ثقـــافةأخبـــــار 49

مبختلف  األهالي  املظاهرة  في  شارك 
مكوناتهم من نواحي وبلدات مقاطعة 
قامشلو )ديرك، ورميالن، وكركي لكي، 
وتربه سبيه، وجل آغا، وتل كوجر، وتل 
براك، وتل حميس، وعامودا، وقامشلو(، 
ومن نواحي وبلدات مقاطعة احلسكة 
)الشدادي، والهول، وتل متر، والدرباسية، 
وزركان، واحلسكة( مبختلف مكوناتهم 
الكردية والعربية والسريانية واآلشورية 

واألرمنية.

أماكن  ثالثة  من  املتظاهرون  انطلق 
السياحي،  حي  دوار  وهي  مختلفة، 
في  قاسمو  وجامع  فرمان،  ومشفى 
احلي الغربي باجتاه ملعب شهداء 12 آذار 
وسط مدينة قامشلو، رافعني األعالم 
بهجمات  املنددة  بالشعارات  هاتفني 

االحتالل التركي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح 
12 آذار،  شهداء  ملعب  في  الشهداء 
أُلقيت عدة كلمات باسم حزب االحتاد 
ومجلس  العربي  واملكون  السرياني 

اجلزيرة،  إقليم  في  الشهداء  عوائل 
وكلمة باسم حزب االحتاد الدميقراطي.

حلزب  الرئاسية  الهيئة  عضوة  ألقت 
االحتاد الدميقراطي فوزة يوسف كلمة 
أشارت فيها إلى أن نظام صدام حسني 
حاول إبادة الشعب الكردي باستخدام 
يريد  وأردوغان  حلبجة،  في  الكيماوي 
اليوم تكرار هذه اجملازر لكنه سيفشل 

أمام إرادة الشعوب احلرة.

استنكرت فوزة صمت القوى الدولّية 
التركّية  اجملازر  حيال  اخملزي  وموقفها 
وقالت:  املنطقة،  شعوب  أبناء  بحق 
الهجمات  يحلل  اخملزي  موقفكم  »إن 
التركّية ضد شعبنا، نحن شعوب تريد 
وتسعى  أرضها،  على  بحرية  العيش 
صمتكم  وأرضها،  حقوقها  حلماية 
هذا ال أخالقي، ونُدين صمتكم وغض 

الطرف عن أفعال الفاشية التركية«.

وفي ختام كلمتها نوهت فوزة يوسف 
التي  النظير  منقطعة  املقاومة  إلى 
جبال  في  الكريال  مقاتلو  يبديها 

كردستان، كما أضافت أن قوات الكريال 
املواجهة  ساحة  في  لوحدها  ليست 
ضد االحتالل التركي: »شعبنا في روج 
آفا، وشمال وشرق سوريا، ومن جميع 
املكونات سيكونون دائماً في الساحات 
احلرية  أجل  من  العام  النفير  بروح 
والكرامة واملساواة، وسنصّعد النضال 

مع الكريال«.

تالها كلمة باسم املكون العربي ألقاها 
شعوب  فيها  وطالب  العبد،  حمدان 
العالم بأن تنظر إلى إرادة الشعوب ال 
إرادة احلُكام، وتطرّق بحديثه إلى الدولة 
التي  الفارسية  العثمانية  التركّية 
تستخدم أبشع الوسائل لكسر إرادة 

شعوب املنطقة. 

وزاد العبد: »من حمى شنكال وكوباني، 
في  انتشر  الذي  اإلرهاب  حارب  ومن 
بجميع  شعبنا  أبناء  هم  مناطقنا؛ 
االحتالل،  يتواجد  فعندما  مكوناته، 
واحدة  يد  وسنكون  املقاومة،  تتواجد 

ضد تركيا«.

نوه العبد إلى أنهم دُعاة سالم ال دُعاة 
قتل، ولكن أردوغان بحّلته العثمانية، 
للحرب  يسعى  اإلخوانية  وعباءة 
إلرهابه  سيكونون  وبأنهم  والقتل، 
أو  ليبيا  نقاتل في  لم  باملرصاد: »نحن 
عن  دفاعاً  نقاتل  نحن  قطر  أو  اجلزائر 
للوطن  فداءً  أرواحنا  ونقدم  أرضنا، 

واحلرية«.

إلى  حديثه  ختام  في  العبد  وتوجه 
منظمة حقوق اإلنسان، ومجلس األمن، 
واألمم املتحدة: »أين قوانينكم لقد طويت 
ها  ورق،  على  وبقيت حبراً  الدروج،  في 
هي الدالئل أمامكم فمحمد في سري 
كانيه، والكريال التي يستخدم ضدها 
أنظاركم،  أمام  دولّياً  احملُرّمة  األسلحة 

فأي دالئل تنتظرون لتتحركوا«.

املكون  باسم  أخرى  كلمة  وألقت 

»إن  فيها:  جاء  حنا  نورة  السرياني 
انقالب  منذ  التركي  االحتالل  جيش 
يسعى  اليوم،  حتى   1980 أيلول   12
بكافة الوسائل إلبادة شعوب املنطقة، 
وفي  احلريات،  تقييد  موطن  فأصبح 
الكثير من األحيان استخدم األسلحة 
الكيمياوية، واحملرّمة دولياً ضد شعوب 

املنطقة وقوات الكريال«. 

األمم  داعيًة  حديثها  نورة  واختتمت 
واملنظمات  األوروبي،  واالحتاد  املتحدة، 
باستخدام  حتقيق  لفتح  اإلنسانية، 
الكيمياوية،  لألسلحة  تركيا 
ضد  جرائمها  على  ومحاسبتها 

اإلنسانية. 

جيا«  »أوازي  فرقة  قدمت  اخلتام  وفي 
فقرة غنائية.

حقوق  منظمة  ذكرت  األخبارـ  مركز 
اإلنسان اإليرانية أن 326 شخصاً قتل 
خالل 54 يوماً من االحتجاجات القائمة 

في روجهالت كردستان وإيران.

 jın“ انطلقت االحتجاجات حتت شعار
jıyan azadı.. املرأة، احلياة، احلرية” في 
مدن روجهالت كردستان وإيران بقيادة 
جينا  الكردية  املرأة  مقتل  ضد  املرأة 

أميني.

اإلنسان  حقوق  منظمة  أعلنت 
اإليرانية عن حصيلة جديدة وذكرت أن 
326 شخصاً قُتِلوا خالل 54 يوماً من 
كردستان  روجهالت  أهالي   انتفاضة 

تقل  األقل  على  منهم   43 وإيران، 
أعمارهم عن 18 سنة وتسع نساء.

دعت منظمة حقوق اإلنسان اإليرانية 
وقف  إلى  الدولي  اجملتمع  أخرى  مرة 
قتل السكان املدنيني من ِقبل النظام 

اإليراني.

اإلنسان  حقوق  منظمة  ذكرت 

من  اآلن  حتى  متكنت  أنها  اإليرانية 
تسجيل معلومات في 22 محافظة 
وإيران.  كردستان  روجهالت  في 
حصيلة  أخطر  فإن  البيان،  وبحسب 
وطهران  بلوشستان  محافظات  في 
وأضافت:  وجيالن،  وسنه  ومازاندران 
»بحسب األخبار التي تناقلتها وسائل 
اإلعالم الرسمية، مت اعتقال العديد من 
األشخاص في االحتجاجات حتى اآلن، 
وهذا  والفساد”،  األمن  »إخالل  بتهم 
باإلعدام  حكم  إصدار  إلى  يؤدي  قد 

بحقهم«.

ال  ما  مقتل  عن  أُعِلن  األخبارـ  مركز 
يقل عن 36 امرأة من ِقبل الرجال في 
شهر تشرين األول، كما فقدت 21 امرأة 

حلياتهن بطريقة غامضة.

اإلخبارية  املرأة  وكالة  نشرت 
)JINNEWS( حصيلة العنف لشهر 
كردستان  باكور  في  األول  تشرين 
مت  فقد  احلصيلة  وبحسب  وتركيا، 
تشرين  شهر  في  امرأة   36 مقتل 
حملاوالت  منهن  ستة  وتعرضت  األول، 
وسبعة  21 امرأة  فقدت  كما  القتل، 
غامضة،  ظروف  في  حلياتهم  أطفال 
حيث قُتلت 21 امرأة من قبل زوجها، 
وخمسة  أقاربهم،  ِقبل  من  وخمسة 
من ِقبل رجال يعرفونهم، ومن النساء 
اللواتي قُتِلنَ، 20 منهن بالسالح، وستة 
بأدوات حادة، وثمانية أخريات بالتعذيب 

وأساليب أخرى، وقُتِلت امرأة بالسالح 
وبأداة حادة أيضاً.

ومن النساء اللواتي مت قتلهن، سبعة 
في إسطنبول، ثمانية في أنقرة، ثالثة 
في خاربيت، واحدة في أيدن، واحدة في 
في  واحدة  موغال،  في  واحدة  دينيزل، 
أضنة، واحدة في أزمير، واحدة في أرض 
الروم،  واحدة في إسبارطة، واحدة في 
ميردين، واحدة في كوجايلي، واحدة في 
سيواس، واحدة في كركالريل،  واحدة 
في أنطاليا، واحدة في قيصري،  واحدة 
في يوزغات، واحدة في رها وواحدة في 

جناك قلعة. 

الرجال  بإبعاد  قرار  هناك  وكان  كما 
الذين قتلوا أربع نساء، وذلك لم مينع من 

ارتكابهم جلرائم القتل مرة ثانية.

الدميقراطي  احلزب  منع  األخبارـ  مركز 
الكردستاني، يوم األحد 2022/11/12، 
مطبوعات دار شلير للطباعة والنشر 
من دخول باشور للمشاركة في معرض 

السليمانية الدولي للكتاب.

للنشر  شلير  دار  في  إداريون  وأكد 
احلزب  أن  الهاتف،  عبر  والطباعة 
معبر  وإدارة  الكردستاني  الدميقراطي 
فيش خابور منعوا دخول 1200 نسخة 
من النتاجات املطبوعة في روج آفا إلى 
باشور كردستان ومنعهن من املشاركة 
في معرض السليمانية الدولي الرابع 

17 من  الـ  في  إقامته  املقرر  للكتاب 
تشرين الثاني اجلاري.

فإن  اإلداريون،  به  أفاد  ما  وحسب 
النتاجات هي قصص وروايات ودراسات 
كوباني  مقاومة  عن  شعرية  ودواوين 
في  الكُرد  وعن  واملرأة  آفا  روج  وثورة 

سوريا.

هذه  فإن  الدار  في  لإلداريني  ووفقاً 
الدميقراطي  منع  التي  نتاجاتهم 
الكردستاني دخولها إلى باشور هي 35 
عنوان كلها مطبوع في 1200 نسخة.

مركز األخبارـ توقع حتليل قدمته وكالة 
“رويترز” اإلخبارية، أن يلجأ مجلس أوروبا 
لطرد تركيا من عضويته لعدم امتثالها 
احملكمة  عن  سنوات  منذ  صادر  لقرار 
بخصوص  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية 
االجتماعي  الناشط  سراح  إطالق 

عثمان كافاال.

وبحسب حتليل رويترز، فإن تركيا، التي 
أصبحت عضًوا في اجمللس عام 1949 
عندما تأسس، قد تُطرد بسبب فشلها 
في تنفيذ قرار احملكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان لعام 2019، باإلفراج عن رجل 

األعمال املعتقل عثمان كافاال.

إن  لرويترز  اجمللس  من  مسؤول  وقال 

توقيت العملية متروك للجنة الوزراء.

الذي  أوروبا،  مجلس  أن  رويترز  وكتبت 
حلقوق  األوروبية  احملكمة  إليه  تنتمي 
اإلنسان، قد يزيل تركيا من العضوية 

ألنها ال تنفذ قرارات احملكمة.

كانت جلنة وزراء مجلس أوروبا اتخذت 
إجراءات عقابية ضد أنقرة بسبب هذه 

القضية.

وأشار املسؤول إلى أنه حتى الثامن من 
تشرين الثاني، لم تنفذ تركيا حتى اآلن 
521 حكماً من أحكام احملكمة األوروبية 

حلقوق اإلنسان.

من ناحية أخرى، قدّر مصدر دبلوماسي 

من تركيا أن تركيا تعتمد على الهيكل 
املؤسسي جمللس أوروبا وأن اجمللس يسرع 
في عملية التفتيش قبل إغالق قنوات 

احلوار.

ووفًقا لبيانات احملكمة األوروبية حلقوق 
قرارًا   3820 احملكمة  أصدرت  اإلنسان، 
1959 و2021،  عامي  بني  تركيا  بشأن 
تعرضوا  قد  بأن 3385 منهم  وقضت 
للحقوق،  األقل  على  واحد  النتهاك 
وأشارت وكالة رويترز إلى أنه بهذا الرقم، 
أصبحت تركيا الدولة التي تشهد أكبر 
نسبة من انتهاكات احلقوق في احملكمة 

األوروبية حلقوق اإلنسان.

وكاالت

يستمر مهرجان روج آفا الثامن للثقافة 
 11 اجلمعة  يوم  انطلق  الذي  والفن 
»باقون آلخر  تشرين الثاني حتت شعار 
قطرة حبر... آلخر قطرة دم« بفعالياته 

الثقافية املتنوعة. 

وفي الفترة الصباحية من اليوم الثاني 
محاضرة  هناك  كانت  املهرجان  من 
قيمة بعنوان: »سمات الثقافة الكردية 
احلادية عشرة،  الساعة  املعاصرة« في 
واحملاضر ملفان رسول،  الكاتب  ألقاها 
املثقفني  من  الفت  حضور  وسط 
الثقافي  بالشأن  واملهتمني  والكتاب، 
عامة، والكردي خاصة، أعقبها مداوالت 
موضوع،  في  آراء  وتبادل  ونقاشات 

ومضمون املوضوع واحملاضرة.

أما الفترة املسائية، والتي تضم اجلانب 
والفعاليات  النشاطات،  من  األكبر 
مساًء  الرابعة  الساعة  من  فكانت 
بندوة حوارية بعنوان »دور وتأثير اخلطاب 
أدارها  الكردي«  اجملتمع  على  الثقافي 
د.  فيها  وشارك  جولي،  وليد  الكاتب 

سليمان إلياس، ود.آزاد علي، و د. فريد 
وضع  ومناقشة  طرح  مت  سعدون، 
الثقافي،  واخلطاب  الكردي،  املثقف 
الكردية  الثقافة  بني  التبادل  وتأثير 
الثقافات  وبخاصة  األخرى،  والثقافات 
التي تؤثر على الثقافة الكردية بثقافات 
الشعوب اجملاورة، وقد مت إغناء احملاضرة 

مبداخالت من قبل احلاضرين.

وتلتها أمسية قصصية شارك فيها 
فيها  قرؤوا  القاصني،  من  مجموعة 
قبل  من  كانت  مميزة،  قصيرة  قصصاً 
وعدنان  عكيد  قادر  عفدال،  » وجواني 

مصطفى، ولقمان يوسف«.

د. حسن مدن

الذاتي«  »التثقيف  املهم  كتابه  في 
بتعريف،  موسى  سالمة  استشهد 
األسبق  األمريكي  الرئيس  وضعه 
ويلسون )1856 1924( للمثقف، وقد 
يسأل سائل: ما عالقة رجل سياسة 
بالثقافة  املتحدة  للواليات  ورئيس 
رؤساء  على  شهود  ونحن  واملثقفني، 
تعاقبوا على البيت األبيض، هم أبعد 
ما يكونون عن ذلك؛ بل إن بعضهم كان 
جاهالً بكثير من املعطيات، التي تتصل 

بعمله.

سالمة  يُنبِّهنا  السؤال  هذا  على  رداً 
موسى في بداية مقاله »من هو الرجل 
املثقف؟« الذي حواه الكتاب املذكور، إلى 
أن ويلسون كان في األصل رجالً مثقفاً، 

ومديراً جلامعة برنستون، قبل أن يصبح 
رئيساً ألمريكا في سني احلرب العاملية 

األولى.

وضع  بالثقافة  اهتمامه  موقع  من 
الرجل أربعة شروط ملا وصفه ب »الرجل 
موسى  سالمة  يرى  الذي  املهذب«، 
أساساً،  املثقف  للرجل  وصف  أنه 
والشروط األربعة حسب ويلسون هي 
على التوالي: أن يعرف تاريخ العالم منذ 
بداية الكون، منذ نشأة احلضارة إلى اآلن، 
ثم أن يعرف تاريخ األفكار السائدة، التي 
ذلك  يلي  يسير عصرنا على مبادئها، 
 ،)Science( أن يعرف علماً من العلوم

وأخيراً أن يعرف لغة ما.

وكي ال تنصرف األنظار هنا إلى معرفة 
ويلسون  فإن  بالتحديد،  أجنبية  لغة 
التي يتعني على  اللغات  »خير  أن  أكد 

املثقف معرفتها هي لغته«.

تناول سالمة موسى الشروط األربعة، 
يعدّها وحدها كافية لوصف  ال لكي 
شخص ما، بأنه مثقف؛ ألنه يرى أنها 
شروط  فهناك  كافية،  غير  وحدها 
أخرى ال بد من توّفرها، قبل أن يستدرك 
األهم  اختار  قد  ويلسون  إن  بالقول، 
يرى  التي  الشروط  ومن  املهم،  قبل 
موسى أن ويلسون أغفلها، هي معرفة 
الفنون اجلميلة، لكأنه »ال يبالي باألدب 
والنحت«،  والرسم  والشعر  واملوسيقا 
واالستمتاع  النفسي  الرقي  أن  مع 
الفنون  توفرهما  اللذين  العاطفي، 
واآلداب، ضرورة لتكوين ثقافة عاملة في 

اجملتمعات اخملتلفة.

شروط ويلسون األربعة على أهميتها، 
العمومية،  يخلو من  ال  بقدر  صيغت 

إلى  يحتاج  منها  واحد  كل  إن  حيث 
املراد  على  نقف  كي  وتفصيل،  شرح 
منه، فاملعارف وحدها ال تصنع مثقفاً، 
إن لم يتوفر من ميتلك هذه املعارف على 
املثقف،  رؤية وموقف، فال مكان حلياد 

مبنظومة  األمر  يتصل  حني  جترّده  أو 
واحلرية،  للعدالة  املنتصرة  القيم  من 
وصون  البشر  بني  واملساواة  والتقدّم 

احلقوق ونبذ العنف.

 للمقاومة البطولية التي تقوم بها قوات الكريال ضد الفاشية 
ً
قامشلو/ دعاء يوسف- دعما

باشور  المشروع  الدفاع  مناطق  في  الكيمياوية  األسلحة  باستخدام   
ً
وتنديدا التركّية، 

كردستان، والهجمات المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، خرجت شعوب إقليم 
الجزيرة في مظاهرة مركزية في مدينة قامشلو تحت شعار "بإرادة الشعوب، والكريال 
سنقاوم األسلحة الكيماوية، وندحر االحتالل والخيانة" يوم األحد 13 تشرين الثاني الجاري.

قامشلو/ روناهي-استمرت فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان بقامشلو لليوم الثاني، 
وبفعاليات متنوعة، تضمنت ندوات حوارية وأمسية قصصية، واختتمت الفعاليات بعرض فيلم سينمائي، ليكون يوما ثقافيا بامتياز.

يال يرة دعماً لقوات الكر ية في إقليم الجز مظاهرة جماهير

مقتل 326 شخصاً منذ اندالع االحتجاجات 
في المدن اإليرانّية

ين األول... مقتل 36 امرأة من  خالل تشر
ِقبل الرجال 

الديمقراطي الكردستاني يمنع دار شلير للطباعة 
والنشر من المشاركة في معرض السليمانية الدولي

رويترز: مجلس أوروبا يستعد لطرد تركيا

فعاليات منوعة في اليوم الثاني من مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن

ية ليلة فرح مصر

من هو المثقف؟
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غاندي إسكندر  
       

بالعثمانية  احلاملة  تركيا  من  رغبة 
امللي،  امليثاق  بنود  وحتقيق  اجلديدة، 
سعت والتزال  سلطات حزب العدالة 
مجموعة  مع  بالتوافق  والتنمية، 
تعزيز  إلى  اإلرهابية،  الرمادية  الذئاب 
دعم  بوابة  من  اإلقليمي  نفوذها 
في  املتطرفة  املسلحة  التنظيمات 
أكثر من منطقة، ولو على حساب أمن 

واستقرار الدول احمليطة بها.

ركاما  خلف  والعتاد،  بالسالح  دعٌم 
نتائج  إلى  وأفضى  وحطاماً،  وأطالل 
املنطقة  شعوب  رؤوس  على  كارثية 
امتأل  وليبيا، حيث  والعراق  في سوريا 
بشرية  وأشالء  بأجساد  األرض  باطن 
ممزقة ومهشمة، ذلك األلم كله فقط 
إلعالء كلمة اهلل، من أناس ال يعرفون 
اهلل، وتنفيذا لتعليمات أردوغان بهتك 
)الكرد،  الكفرة  يعتبرونهم  ما  أرواح 

والنصيرية، واإلرهاب السني(.

دعم من رأس هرم السلطة 
التركية

بلسان فصيح أوضح )بريت ماكفورك(، 
السابق  اخلاص  الرئاسي  املبعوث 
داعش،  ملكافحة  الدولي  للتحالف 
العالقة التي تربط تركيا مبرتزقة داعش 
رئيسا  سببا  كانت  تركيا  »إن  قائالً: 
لتنامي نفوذ داعش في سوريا قبل أن 
»أن  الدولي« مضيفاً  التحالف  يهزمه 
أربعني ألف مقاتل أجنبي متطرف من 
مائة وعشر دول، دخلوا سوريا للقتال 
فيها، وقد عبروا جميعهم من تركيا، 
احلدود  على  كانت  الداعشية  اخلالفة 
مع تركيا، ونحن عملنا مع تركيا، وقد 
وأكثر  مرة،  من  أكثر  تركيا  إلى  ذهبُت 
منهم  وطلبت  أخرى،  دولة  أي  من 
ذلك،  يفعلوا  ولم  حدودهم،  إغالق 
قالوا، أنهم ال يستطيعون، ولكن حني 
احلدود،  من  أجزاء  على  الكرد  سيطر 
أغلق األتراك حدودهم« فدعم رأس هرم 
السلطة التركية رجب طيب أردوغان 
املصاب بجنون العظمة، بدأ من اليوم 
األول لبدء األزمة السورية، فمنذ العام 
حتت  التركية  اخملابرات  قامت   2012
إشراف أردوغان شخصيا بتوفير املوارد 
واملساعدات املادية والتدريب، والتسليح 
املرتزقة  سيطر  فحني  داعش،  ملرتزقة 
الدماء  بسفك  وقاموا  املوصل،  على 

كان  الناس،  نفوس  في  الرعب  لبث 
أعضاء القنصلية التركية في املوصل 
املعززين  الضيوف  معاملة  يعاملون 
)حرييت(  جريدة  وكشفت  املكرمني، 
األسلحة،  من  شحنات  عن  التركية 
اخملابرات  إشراف  حتت  تُنقل  كانت 
لكن  سوريا،  في  داعش  إلى  التركية 
الصحيفة،  مصادرة  الفور  على  جرى 
ورمي كتابها في غياهب السجون، كما 
بوست،  نيويورك  صحيفة  كشفت 
مقاتلي  من  عددا  »أن  لها،  تقرير  في 
وقادة داعش السابقني قد انضموا إلى 
تركيا  شكلته  الذي  املرتزقة،  جيش 
وكانت   ،2018 في  عفرين  غزت  حني 
التطهير  عملية  في  مشاركة  لهم 
العرقي ضد الكرد في عفرين« وأشارت 
كانوا  داعش  مرتزقة  أن  الصحيفة، 
شخصيا  أردوغان  من  الدعم  يتلقون 

موقع  نشره  أرشيف  إلى  استنادا 
)ويكيليكس( مكون من 5800رسالة 
تورط  توثق   ،2016 عام  الكتروني  بريد 
في  البيرق(  )بيرات  أردوغان  صهر 
مساعدة التنظيم في تسويق نفطه 
وتأكيدا  والعراق،  سوريا  من  املسروق 
على العالقة بني داعش وأسرة أردوغان، 
فقد عرضت السلطات الروسية  في 
عام 2015صورا ألقمار صناعية  لقوافل 
النفط  تنقل  الصهاريج  مئات  تضم 
املنهوب إلى تركيا عبر املعابر التركية 
سقوط  وبعد  داعش،  مع  املشتركة 
الباغوز آخر معاقل املرتزقة عرضت قوات 
سوريا الدميقراطية آالف وثائق السفر 
املمهورة بأختام تركية، وكشف أسرى 
كانت  كيف  اعترافاتهم  في  داعش 
جرحى  تستقبل  التركية  املشافي 
داعش املصابني في املعارك اجلارية على 
األرض السورية، فعلى الرغم من ادعاء 
تركيا أنها حتارب مرتزقة داعش، وأنها 
لكن  له،  املناهض  التحالف  من  جزء 

الوثائق واألدلة والتصرفات كلها على 
جميع  بني  الودودة  احلالة  تثبت  األرض 
في  واحلكومة  املتطرفة،  التنظيمات 
أنقرة، و لم يكن مرتزقة داعش وحدهم 
لتحقيق  أردوغان  عليهم  راهن  من 
تركيا  وأهداف  الشخصية  أهدافه 
اإلقليمية على طريق جتسيد احللم بـ 
النصرة،  فجبهة  جديدة(،  )عثمانية 
التي تعيث فسادا في إدلب واملصنفة 
إرهابيا من قبل اجملتمع الدولي، تعمل 
حتميها  بل  تركيا  ومسمع  مرأى  حتت 
تركيا من خالل قواعدها املنتشرة في 
األخيرة  اآلونة  في  وحتولت  املنطقة، 
إلى جيش لتأديب اخلارجني عن الطاعة 
اإلرهابية  الفصائل  وكذلك  التركية، 
الوطني  )اجليش  االخرى حتت مسمى 
وزارة  من  مباشرة  املشكل  السوري( 
تركيا  وتستخدمهم  التركية،  الدفاع 

مقاتلني حتت الطلب، حيث ترسلهم 
ومت  واليمن  وأذربيجان،  ليبيا  إلى 
توكيلهم مبمارسة املوبقات، والنهب، 
في  واالغتصاب  والقتل  والسلب، 
سبي  وكري  كانيه،  وسري  عفرين، 
وحراس  والنصرة  فداعش  وغيرها، 
أدوات  كلهم  الوطني  واجليش  الدين، 

طيعة لالستخبارات التركية.

ومتويل  دعم  في  األردوغانية  فاملآثر   
ألنه  تنتهي  ال  واإلرهابيني  املتطرفني 
ولدواٍع  نفسها،  البيئة  إلى  ينتمي 
ألردوغان  املقربني  أبرز  أملح  انتخابية 
انشقاقه  قبل  الشخصي  وصديقه 
داوود  )أحمد  والتنمية  العدالة  عن 
التفجيرات  يتعلق مبلف  أوغلو( فيما 
االنتحارية، التي نفذها مرتزقة داعش 
عام 2015 في سياق الصراع السياسي 
االنتخابات  خلفية  على  التركي 
تفاصيل  كشفت  قائال: » لو  البلدية 
العمليات والتفجيرات اإلرهابية، التي 
الكثير  كان  ملا  داعش  عناصر  نفذها 
إلى  من املسؤولني قادرين على اخلروج 
الشارع«، في إشارة واضحة إلى تورط 
الرئاسة التركية في تلك التفجيرات، 
حدوثها  من  الغاية  كانت  والتي 
كي  أردوغان؛  قبل  من  استثمارها 
يظهر للناخب أنه الوحيد القادر على 
حماية البلد من املتطرفني، واإلرهابيني 

وبالتالي كسب املزيد من األصوات.

)باريشا وأطمة(

ادعاءات حكومة حزب العدالة والتنمية، 
في محاربة داعش والنصرة، ما هي إال 

ضحك على الذقون وسمفونية مقرفة 
مملة ال يصدقها إال السذج والبسطاء 
من الناس، لقد قتلت الواليات املتحدة 
األمريكية بعملية خاصة زعيم مرتزقة 
داعش املدعو أبو بكر البغدادي في قرية 
والتزال  كانت  منطقة  وهي  )باريشا(، 
التركية  االستخبارات  عليها  تشرف 
مباشرة منذ سنوات، األمر الذي يدعو 
أجهزة  دور  عن  والتساؤل  لالستغراب 
اخملابرات التركية في تقدمي املالذ اآلمن 
دول  من  املطلوبة  الشخصيات  ألكثر 
تواجد  بالغريب  ليس  لكن  العالم، 
البغدادي وخليفته )عبد اهلل قرداش(، 
ملقتل  نفسها  بالطريقة  قتل  الذي 
بالقرب من  مخيمات)أطمة(  سلفه 
لالجئني، التي تقع ضمن احلدود اإلدارية 
إلدلب، والتي تبتعد عن احلدود التركية 
وبجانبها  واحد،  متر  كيلو  مسافة 
نقاط مراقبة للجيش التركي، فالشيء 
يحتاج  وال  الشك  إلى  يدعو  ال  الذي 
زعماء  أن  واستنتاجات،  حتليالت  إلى 
داعش، كانوا يتلقون الدعم واملساندة 
واملساعدة واإليواء من الراعي الرسمي 

لهم أردوغان وحاشيته، واليزال معظم 
قيادات الصف األول لداعش يسرحون 
وميرحون في مناطق السيطرة التركية، 
والتنظيمات  والفصائل  داعش  فورقة 
املشابهة لها، هي فيما يتعلق بأردوغان 
جهة  فمن  الرابحة،  األوراق  أهم  من 
يظهر نفسه أمام األتراك الشوفونيني 
وشريحة من املسلمني املدارين جلماعة 
األخوان، أنه سلطان  املسلمني املوعود، 
ومجدد هذا القرن، الذي سيحيى اهلل 
اخلالفة  يديه  على  وتعالى  سبحانه 
ال  أردوغان  السنة  فأسد  اإلسالمية، 
ضير إن أباد السنة الكرد؛ ألنهم كفرة 
على  ومتمردون  القانون  عن  وخارجون 
الضرورات  قاعدة  وعلى  األمر،  أولي 
تبيح احملظورات أحياناً، فعندما يقيم 
أردوغان العالقة مع إسرائيل ويستقبل 

زعماء الصهاينة مغتصبي فلسطني 
السنية، في أنقرة فمصلحة املسلمني 
يريد  أخرى  جهة  ومن  ذلك!  تقتضي 
دعمهم  خالل  من  وحزبه  أردوغان 
للمتطرفني والراديكاليني استخدامهم 
رأس حربة لتحقيق أهدافهم املتمثلة 
بضم  القاضي  امللي،  امليثاق  بتطبيق 
أجزاء واسعة من أراضي سوريا والعراق.

)صٌم، بكٌم، عميٌ(

سوريا  وشرق  شمال  أبناء  قدم  لقد 
آالف الشهداء نيابة عن العالم أجمع، 
في حروب الدفاع املشروع عن النفس 
بأوامر  واملؤمترين  املمولني  املرتزقة  ضد 
أنقرة، وال تزال تكتوي بنارها من خالل 
بها  تقوم  التي  اإلرهابية،  العمليات 
وحدها  وتتحمل  النائمة،  خالياها 
اآلالف  عشرات  حماية  مسؤولية 
وأسرهم  داعش  مرتزقة  أسرى  من 
)الهول  مخيمي  وفي  سجونها،  في 
وروج(، فاجملتمع الدولي وعلى الرغم من 

النداءات الكثيرة املوجهة لدول العالم 
الذاتية لشمال وشرق  اإلدارة  من قبل 
الدميقراطية،  سوريا  وقوات  سوريا، 
الرامية إلى أخذ دول العالم مواطنيها؛ 
لتحاكمهم على أراضيها، لكن ال حياة 
ال  وعميٌ  وبكٌم  »صٌم  فهم  تنادي  ملن 
العالم  دول  أغلب  أن  كما  يفقهون«، 
إدانة شكلية  ال يبدون أي موقف، ولو 
التركي من  االحتالل  دولة  به  تقوم  ملا 
انتهاكات حلقوق اإلنسان في معظم 
سوريا،  وشرق  وشمال  آفا،  روج  مدن 
تهم  التي  هي  املصالح  لغة  وألن 
التي  والدول  الرأسمالية،  احلداثة  دول 
تتقاطع مصاحلهم مع احملتل التركي ، 
فغض الطرف عما ترتكبه آلة القتل 
التركية، وأدواتها ضد شعوب املنطقة 

مبرر. 

على صلة باملوضوع وفي تصريح له قال 
القيادي السابق في احلزب الدميقراطي 
الكردستاني )PDK(، إسماعيل علي 
وحشية  على  الصمت  إن  إسماعيل، 
األسلحة الكيماوية لالحتالل التركي، 
على  هجوم  نفسه  الوقت  في  هو 

مكتسبات وإجنازات باشور كردستان.

البيشمركة  في  السابق  القيادي 
التابعة حلزب الدميقراطي الكردستاني، 
إنه  أكد  إسماعيل،  علي  إسماعيل 
تصعيد  كردستان  باشور  أهالي  على 
ضد  ونشاطاتهم  نضالهم  وتيرة 
عقبات وضغوطات احلزب الدميقراطي 
تواطؤ  ضد  يقفوا  وأن  الكردستاني، 

السلطات احمللية.

للحزب  السابق  واإلداري   البيشمركة 
إسماعيل  الكردستاني،  الدميقراطي 
األشخاص  أحد  هو  إسماعيل،  علي 
السياسة  ضد  موقفاً  اتخذوا  الذين 
وشعبها،  آفا  روج  تستهدف  التي 

وانتقل إلى روج آفا بشكل غير رسمي 
خالل  إسماعيل،  وذكر   ،2019 عام 
 ،)ANF( لألنباء  فرات  لوكالة  حديثه 
أن أعداء الشعب الكردي يستخدمون 
الكردي  الشعب  ضد  األسلحة  أنواع 
ومقاتلي الكريال في باشور كردستان 
»إن  وقال:  أشهر،  ستة  من  أكثر  منذ 
العديد  استخدموا  قد  األعداء  هؤالء 
من األسلحة احملظورة دولياً كاألسلحة 
على  الكريال،  قوات  ضد  الكيماوية 
اإلجرامية،  الهجمات  هذه  من  الرغم 
إال أنهم ال يستطيعون كسر مقاومة 
الكريال، فإن هذا العدو الوحشي، الذي 
ال يلتزم باملعايير األخالقية، ال يستخدم 
بل  فقط،  الكريال  األسلحة ضد  هذه 

أيضاً ضد شعب وطبيعة كردستان«.

القضاء على الكريال قضاء على 
باشور كردستان أيضاً

وسلط إسماعيل الضوء على صمت 
حيال  كردستان  إقليم  حكومة 
وأضاف  هذه،  الوحشية  الهجمات 
الكريال  على  القضاء  مت  »إذا  قائالً: 
باشور  بقاء  الصعب  من  سيكون 
أن  الكردي،  للشعب  ملكاً  كردستان 
يساعد  احملتلني،  تدعم  احلكومة  هذه 
هذا  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
العدو منذ البداية، منذ فترة، كان يتم 
إرسال األقنعة الواقية للغازات السامة 
ملقاتلي الكريال، لكن احلزب الدميقراطي 
الكردستاني استولى على هذه األقنعة، 
لقد استشهد 44 مقاتالً جراء هجمات 
األسلحة الكيماوية خالل ستة أشهر، 
لكن حكومة الدميقراطي الكردستاني 
بهذا  تصريح  وأي  بيان،  بأي  تدِل  لم 
الصدد، كان هؤالء الشهداء جميعهم 
الكردية،  الثورة  ويخدمون  الكرد،  أبناء 
وأن أهالي باشور كردستان الذين تأثروا 
بالهجمات الكيماوية للعدو موجودون 
تلقي  ألجل  املستشفيات  في  اآلن 

العالج، لكن حتى اآلن ال يوجد تفسير 
حول هذه القضية«.

ال يسمحون للشعب اتخاذ 
خطوة ضد العدو

الدميقراطي  إن احلزب  وذكر إسماعيل، 
الكردستاني ميثل عقبة أمام الشعب، 
االحتالل،  مواجهة  في  يناضل  الذي 
وقال: »كما أنهم ال يسمحون للشعب 
باتخاذ خطوة ضد وحشية العدو، وهذا 
الدعم  يقدمون  أنهم  يوضح  الوضع 

لالحتالل«.

ونوه إسماعيل علي إسماعيل في ختام 
حديثه، أنه يجب على شعوب باشور 
الضغوطات  من  بالرغم  كردستان، 
تقدمي  يواجهونها،  التي  والعقبات 
الكريال،  ملقاتلي  واملساعدة  الدعم 
الذين يخدمون شعب كردستان، وقال: 
»يقاوم مقاتلو الكريال بروح فدائية ألجل 
الدفاع عن أجزاء كردستان األربعة، وعلى 
هذا األساس، يجب أن يصعد شعبنا 
االحتالل  ضد  وفعالياته  نشاطاته 
والهجمات الكيماوية التي يشنها، وأن 

يوقفوا السلطات عن تواطئها«.

للمجلس  املشترك  الرئيس  وجه 
إبراهيم،  حسو  لشنكال،  التنفيذي 
الذكرى  في  احلرية  ملقاتلي  شكره 
وقال: »نفذ  شنكال  لتحرير  السابعة 
إبان  اخليانة  الكردستاني  الدميقراطي 
شنكال.  حترير  عملية  وأثناء  اإلبادة 
لقد حتررت شنكال ببطولة عظيمة، 
بقيادة املناضلني ومقاومة شعبنا، كما 

وتستمر املقاومة حتى اآلن«.

هاجم  عندما   ،2014 عام  بحلول 
القرى  جميع  احتل  شنكال  داعش 
اإليزيدي  اجملتمع  واعتمد  والتجمعات، 
مع مقاتلي احلرية على جبل شنكال 

وبدؤوا باملقاومة.

واحلماية  املقاومة  هذه  قوة  ازدادت 
تدريجياً، وفي 13 تشرين الثاني 2015 مت 
حترير مركز شنكال من مرتزقة داعش 
توسيع  ومت  كبيرة،  عسكرية  بحملة 
مجموعات  قيادة  حتت  احلملة  هذه 
املرأة  ووحدات  الشعبي  الدفاع  قوات 
– ستار، ومقاتلي وحدات حماية  احلرة 
مقاومة  ووحدات  واملرأة  الشعب 
شارك  ذلك،  إلى  باإلضافة  شنكال، 
اجملتمع اإليزيدي وخاصة مجلس البناء 

وشنكال في هذه اخلطوة التاريخية.

وفي الذكرى السابعة لتحرير شنكال، 
للمجلس  املشترك  الرئيس  قّيم 
إبراهيم،  حسو  لشنكال،  التنفيذي 
هذه  األيام،  تلك  بنفسه  شهد  الذي 
لوكالة ونتائجها  التاريخية  اخلطوة 

  ROJNEWS
إبراهيم قال في بداية تقييمه: إنه إلى 

جانب املناضلني من أجل احلرية، لعب 
التأسيسي  اجمللس  ومكونات  أعضاء 
دورا كبيرا وبني ذلك: كان لهذا التجمع 
دور كبير في حترير مركز شنكال، وقد 
اجلمعية  هذه  في  عضو  كل  أظهر 
مدينة  حترير  في  عظيمة  بطولة 

شنكال.”

خيانة احلزب الدميقراطي

الذي  اخليانة  خط  إلى  إبراهيم  ولفت 
يتعارض مع خط املقاومة وقائال: »منذ 
هناك  كان  اآلن،  وحتى  التاريخ  بداية 
يدرك  اخليانة،  وخط  املقاومة  خط 
الذي  هذا  اخليانة  خط  جيدا  اجلميع 
عام  في  داعش  إلى  شنكال  سّلم 
2014، انسحب بيشمركة الدميقراطي 
إطالق  دون  شنكال  من  الكردستاني 
رصاصة واحدة، لقد بدؤوا خط اخليانة 
وأرادوا  شنكال،  حترير  عملية  في 
مواصلة هذا اخلط من اخليانة، متاما كما 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  سلم 
العديد من األماكن لداعش بالترتيب، 
في عملية حترير شنكال، استسلمت 

القرى  وسلمت  داعش  مرتزقة 
والتجمعات في شمال جبل شنكال 

للحزب الدميقراطي الكردستاني«.

احلرية  ملقاتلي  شكره  إبراهيم  ووجه 
اخلطوة  هذه  في  شاركوا  الذين 
التاريخية ببطولة عظيمة وحتدث عن 
مدينة  حتررت  “لقد  وقال:  مقاومتهم 
شنكال ببطولة عظيمة، أظهر مقاتلو 
الكريال في ذلك الوقت مقاومة كبيرة 
وقدموا العديد من الشهداء للمجتمع 
املقاومة  تعزيز  مت  أخرى،  اإليزيدي. مرة 
حتت قيادة الشهداء سعيد حسن ومم 

ذكي”.

»الذين باعوا شنكال يواصلون 
اخليانة«

ذلك  منذ  أنه  إلى  إبراهيم  وأشار 
تغيرات  حدثت  اليوم  وحتى  الوقت 
كبيرة في شنكال، وأشار إلى النقاط 
التالية على خط اخليانة: »اخلونة أرادوا 
لكنهم  اإليزيديني،  من  شنكال  إفراغ 
فشلوا في هذا الهدف. شهداؤنا من 
الذاتية  اإلدارة  ثم  التأسيسي  اجمللس 
مبؤسساتهم منعوا هذه اخليانة، لكن 
خط اخليانة ال يزال مستمرا. في اآلونة 
األول  تشرين  من  التاسع  في  األخيرة، 
احلزب  بني  حتالف  تشكيل  مت   ،2020
وحكومة  الكردستاني  الدميقراطي 
العودة  ملنع  محاولة  في  الكاظمي 
باعوا شنكال  الذين  لشنكال. أولئك 
شنكال  يخونون  يزالون  ال  لداعش 

واجملتمع اإليزيدي. لكن كل خططهم 
أحبطها العمل اجلاد لشعبنا«.

“على العراق حماية وجود اإليزيديني“
كما قيم الرئيس املشترك جمللس اإلدارة 
الهجمات  إبراهيم،  حسو  الذاتية، 
املستمرة على شنكال وصمت الدولة 
العراقية  احلكومة  ودعا  العراقية، 
اجلديدة قائالً: »نحن بصفتنا أقدم ديانة 
اجلديدة  احلكومة  ندعو  العراق،  في 
حلماية الوجود اإليزيدي في أرض العراق 
من الضروري االعتراف باإلبادة اجلماعية 
ضد  اجلماعية  اإلبادة  خطط  ومنع 
مشروع  إن  نقول:  كما  اإليزيديني. 
أفضل مشروع حلل  هو  الذاتية  اإلدارة 
شنكال  يدير  لم  إذا  العراق.  مشاكل 
على  مجازر  سيواجه  فإنه  نفسه، 
الدوام، إن عالج جرح شنكال هو اإلدارة 

الذاتية«.

»ارتباط وثيق بني مهاجمة 
الكريال وشنكال«

باألسلحة  الهجمات  أن  إبراهيم  وعدّ 
احلرية  مقاتلي  على  الكيماوية 
خطة  شنكال  على  والهجمات 
وقال:  التركية،  للدولة  مشتركة 
»الدولة التركية تريد استكمال العمل 
الذي فشل مرتزقة داعش في تنفيذه. 
تهاجم الدولة التركية كالً من اجملتمع 
سعيد  وكان  احلرية.  وقوى  اإليزيدي 
شنكال  في  قاوموا  الذين  من  حسن 

ولم يغادروا جبل شنكال ووقفوا أمام 
مرتزقة داعش.

آزاد  زردشت،  زكي،  مام  سعيد حسن، 
وحترير  حلماية  ومقاتلني  قادة  كانوا 
التركية،  الدولة  واغتالتهم  شنكال 
املقاتلون من أجل احلرية في كردستان 
كانوا الدواء جلرح شنكال. في عام 2014، 
دافع مقاتلو احلرية عن اإليزيديني، واليوم 
تهاجمهم الدولة التركية باألسلحة 
الكيماوية، واآلن القوى احمللية والعاملية 
أن  الضروري  ومن  هذا،  بشأن  صامتة 
يقول العالم إن “هذه القوات قد حمت 

البشرية وأن تعارض الهجمات”.

»الرد املناسب هو العودة 
لشنكال«

للمجلس  املشترك  الرئيس  ودعا 
إبراهيم،  حسو  لشنكال،  التنفيذي 
إلى  للعودة  اإليزيدي  اجملتمع  مؤخراً 
شنكال، وقال: »ال تريد الدولة التركية 
أن  الكردستاني  الدميقراطي  واحلزب 
تعود  عندما  أرضه،  إلى  شعبنا  يعود 
عدة عائالت إلى شنكال فإنها تتعرض 
للقصف، يجب أال مينع هذا شعبنا من 
العودة، فأكبر رد على العدو هو العودة 

إلى شنكال«.

يتكرر سيناريو استخدام المحتل التركي األسلحة الكيمياوية مرات عديدة، ورغم تغير 
المكان والزمان، إال المجتمع الدولي وعبر الجهات المعنية، ما زال صامتا بشكل مريب، 

وبصمته هذا يعد مشاركا ومساندا العدو في أفعاله.

قيادي سابق في PDK: الصمت هو بمثابة الهجوم على باشور كردستانتركيا المالذ اآلمن لداعش وأخواتها

حسو إبراهيم: هجمات تركيا على شنكال استكماٌل لهجمات داعش
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علي أبو اخلير

يعود  الكردية  بالقضية  اهتمامي 
لزمٍن بعيد، عندما عشُت بالعراق عدة 
ودهوك«،  »أربيل  وزرت مدينتي  سنوات، 
الزمن  ذاك  منذ  وأصدقاء  أخوة  ولي 
البعيد، وتعرفت على القضية الكردية 
له  تعرّض  الذي  والظلم  بإجمالها، 
الكبرى  القوى  من  الكردي  الشعب 
 1923 عام  وفي  العشرين  القرن  في 

بالتحديد.
عام  منذ  األكبر  اهتمامي  زاد  ولكن 
1999 عندما مت أسر القائد »عبد اهلل 
القضية  وعن  عنه  فكتبُت  أوجالن«، 
»الوفد  جرائد  في  مقاالت  الكردية 
وألن  مصر،  في  والدستور«  واألحرار 
القضية مازالت قائمة، يظل االهتمام 
مشحوناً بالواقع الثقافي والسياسي، 
فاألشقاُء الكرد لهم حلمهم الطويل 
أوالً،  احللم  احترام  وعلينا  الزمن،  طول 
والدفاع عنه بالقلم دائماً وأبداً، وعموماً 
الكلمة تُعتبر أقوى رأس حرب في تاريخ 

الشعوب.
كثيراً  نفسي  ألوم  أنني  واحلقيقة 
القائد  فكر  على  أتعرف  لم  ألنني 
نعم  أوجالن«،  اهلل  »عبد  والزعيم 
تعرّفت عليه من خالل وسائل اإلعالم 
اخملتلفة، وتعاطفت معه على املستوى 
الشخصي، ولكن كم كانت دهشتي 
الرجل، فهو  عندما تعرفت على فكر 
الرجل األسير جسدياً؛ احلر في عقله 
والذي  أمته  من  املاليني  وقلوب  وقلبه 
األسر  يقلل  وال  أجلهم،  من  يناضل 
يتميز  إذ  ووجدته  وقامته،  قيمته  من 
املعنوية  وبالروح  الثقافية  بالتلقائية 
ليس  إذن  فهو  التعقيد،  من  اخلالية 
ولكنه  فقط،  سياسي  زعيم  مجرد 
أيضاً فيلسوف وباحث تاريخي، وهو رمز 
لطموحات الشعب الكردي بأسره في 
داخل األوطان حيث يعيش ويستفيق 

احللم. 
في  رسالته  اهتمامي  شدّ  وقد 
مانيفستو احلضارة الدميقراطية- املدنية 
سوسيولوجيا  املدنية-  الرأسمالية- 
بالنظام  يتعلق  ما  وخاصًة  احلرية، 
وكذلك في كتاب  القبلي،  العشائري 
اجملتمع  نفسر  كيف  حول  )املدنية( 
السومري، ثم رؤيته »من دولة الكهنة 
السومرية نحو احلضارة الدميقراطية« 
املتمدن؛  احلوار  موقع  في  املنشورة 

العدد: 1774 بتاريخ 12/24/ 2006 . 

بداية القول؛ البحث العادل عن 
السالم

الشعب الكردي شعب مسالم، وإن كان 
يرفض أي نوع من الهيمنة، سياسية 
كانت أم عسكرية، ويشهد له التاريخ 
بثورات ممتدة ضد الظلم واالحتالل، وفي 

الشعوب،  حرية  نحو  الدؤوب  سعيه 
أوجالن«:  اهلل  »عبد  الزعيم  يقول 
له  يوجه  أن  يجب  الذي  إن  »احلقيقة 
وضعي  هو  بل  سورية،  ليست  النقد 
أنني تركت الساحة  أنا فحسب، فلو 
العربية في بداية التسعينيات أو في 
بداية الثمانينيات لتغير مجرى التاريخ، 
أستقر  أن  هو  األفضل  اخليار  وكان 
يلوم  هنا  وهو  زاغروس«.  جبال  في 
املاضي،  على  يندم  ال  ولكنه  نفسه، 
آفاق  ليحدد  األحداث  يسترجع  ولكن 
املستقبل، ولو أنه اتخذ قاعدة كردية 
من  يناله  رمبا  العربية،  املنطقة  خارج 
العرب وتركيا وإيران ما يناله، والتاريخ 
بالفعل قد يتغير مساره، ولكن التاريخ 
وعاه  ما  وهو  نفسه،  يُعيد  ال  أيضاً 
»أوجالن«، فيستمر يقول: »ولكن لم يكن 
ممكناً أن نتوقع ما الذي ميكن أن ينجم 
عن القرب من اإليرانيني والعمالء الكرد، 
أن  ميكن  رفاق  هناك  يوجد  كان  وثانياً 
يلعبوا هذا الدور بكل راحة وبكل جناح... 
وكان يسيطر علينا انتظار أن يستخدم 
الدور،  هذا  في  حقهم  الرفاق  هؤالء 
لكنهم كانوا بسطاء جداً وتبني أنهم 
أقزام ميكن أن يغرقوا في شبر ماء، ولن 
يفهموا أبداً اخلدمة والفرصة التاريخية 
على  وألقيت  بها  لهم  اعترفت  التي 
تنفيذها...استغلوا  مهمة  عاتقهم 
هذه اإلمكانيات كمن ورث املاليني وراح 
أيضاً،  أنفسهم  واستخدموا  يبددها، 
والعمل  واجلهد  الكبرى  القيم  مع 
الذي أُعطي لهم، وكذلك استخدموا 
صبري بغفلة كبيرة، وهذا هو املوضوع 
احلقيقي الذي يجب أن يتم التوجه إليه 

بالنقد والنقد الذاتي«.
يتميز  »أوجالن«  من  ثقافي  جهد  وهو 
والعمق  النادرة  والصراحة  بالوضوح 
عندما  ذلك جلياً  ويتضح  السياسي، 
بصحة  مؤمناً  زلت  ما  »لكنني  قال: 
عدم خروجي إلى هناك في 9 تشرين 
كانت  عندها  احلرب  ألن   ،1998 األول 
ستتحول إلى حرب شخصّية، وتصبح 
مجرد عملية انتقام، وسيتم القضاء 
متاماً على أية فرصة للسالم أو ألخّوة 
محتملة ... وبالرغم من أن اخلروج إلى 
مدى  على  مخيلتي  داعب  قد  اجلبل 
أربعني عاماً، فإن السبب الوحيد الذي 
إذا  أنه  أتأسف وأتفجرُ حزناً،  يجعلني 
وجدت إمكانية سالم، ولو بحجم رأس 
أن  فعليه  اإلنسان  وحرية  دبوس حلياة 
يجربها...والسبب الوحيد الذي جعلني 
عندما  حتى  عالية  معنويات  أمتلك 
كنت في تابوتي هو أنه ال يوجد أي شيء 
أكثر قيمة من حرب جعلت حياتي أكثر 

نبالً من أجل سالم ُمشرّف«.
 وهو ال يصف األقزام بالعمالة واخليانة، 
ولكنه فقط أشار إليهم ووصفهم مبن 
يُبدد ثروته التي لم يتعب في جمعها، 
وأيضاً  والرأي،  القيمة  سفهاء  فهم 
يخرج  لم  أنه  السالم  عن  بحث  في 
للجبال، ولكنه يريد السالم، ولو كان 
مقداره رأس دبوس في عالم ال يعترف 
بحقوق اآلخرين، وهي مثالية سياسية 
نبيلة نحسد »أوجالن« عليها، ولكنها 
في عالم السياسة العاملية، ال جتلب 
حقاً وال متنع ضرراً، ولكن أيضاً ليس من 
الصواب تخطئة اآلخرين الذين اختاروا 
املثالية في عالم الزيف، على األقل جند 

من ميثّل صوت احلق.

دور الغرب الرأسمالي

الغرب الرأسمالي قام على نهب ثروات 
الدور  »أوجالن«  القائد  يرى  الشعوب، 
الرأسمالي املتوحش، يراه وهو يحاربه 
في جبهات متعددة، ويراه وهو يتملص 
األقدر  تركيا  ويرى  عليه،  ويكذب  منه 
املساعدة  وليت  مساعدتها،  على 
موقف  ولكنه  مشروع،  حق  أجل  من 
والزعيم  الكردي  للشعب  استغاللي 
أوجالن، فيقول: »من األهمية البالغة أن 
نفهم جوهر موقف حكومة ُسميت 
ألن  احتمال  هناك  أن  إذ  أملانيا،  في 
صادقت  ما  ضمن  املوقف  هذا  يكون 
األمريكية  املتحدة  الواليات  عليه 
وكذلك  أملانيا،  وحتى  بل  وبريطانيا 
التي  بالدعوة  بادوباس  التزام  فإن عدم 
كان  الشكوك، حيث  يثير  لي  قدمها 
أن  فال ميكن  يدعوني،  أال  باستطاعته 
يكون هذا موقفاً يتخذه شخص شغَل 
أن  هو  األكبر  واالحتمال  وزير،  منصب 
هي  البريطانية  االستخبارات  تكون 
التي لعبت دوراً أساسياً في مغادرتي 
للشرق األوسط، وليس بعيداً أن تكون 
قوى مختلفة قد دخلت على املسار...«، 
يقول ليس بعيداً، ثم سنراه يؤكد الدور 
والتركية  الرأسمالي،  للغرب  املشبوه 
مع  تتحالف  املتأسلمة،  العثمانية 
واإلسالم،  الدين  شقيق  ضد  الغرب 
والدولة  بالصهيونية  تركيا  تعترف 
اإلسرائيلية، ولكنها ضد رغبة الشعب 

الكردي لنيل حقوقه املشروعة.
ولذلك يؤكد في أن التطورات الالحقة 
التالية: من احملتمل أن  بينت احلقيقة 
يكون قد وضع خطة لسحبي إلى أوروبا 
ألجل حتطيم شخصيتي وشرفي، وبعد 
ذلك استخدامي في معادالت الشرق 
األوسط وفي مقدمتها تركيا كوسيلة 
في أيديهم ... فما أن وضعت قدمي في 
اليونان، حتى أدركت أن احلقوق وقواعد 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطي  اجملتمع 
أثناء  االعتماد  مت  فقد  تخصني،  ال 
التعامل معي على السياسة القاسية 
واملصالح االقتصادية، ولم يكن املوقف 
الذي بدأ مع اليونان ناجم عن خوف من 
تركيا أو أنه مت اتخاذه باالتفاق معها، بل 
على العكس من ذلك فأنا على قناعة 
تامة بأن النظام الغربي وفي مقدمته 
الرئيس كلينتون كان قد درس املوقف 
وعلى  دقيق  وبشكٍل  ُمسبقاً  التركي 

أعلى املستويات...«.
ويجب أن أوضح بأنهم كانوا مدركني 
العمال  حزب  ظاهرة  لتفجير  جيداً، 
الكردستاني وأوجد اآلن على رأس تركيا 
واستخدامها بشكٍل واٍع جداً في سبيل 
استراتيجيتهم  كانت  مصاحلهم، 
مني  االستفادة  تتضمن  وتكتيكهم 
العمال  حزب  استخدام  أجل  من 
واألتراك،  وتركيا  والكرد  الكردستاني 
لكي يعملوا على خلق حرب تستمر 
خمسني عاماً إذا لزم األمر، ومن املمكن 
تقييم األجزاء الرئيسية لالستراتيجية 
التي مت اتباعها، إذ أن الوصول إلى درجة 
يجعلون فيها تركيا تنفذ عملية القتل 
بيدها أو على األقل تنفيذها بواسطة 
الرجعيني الشوفينيني التابعني لهم، 
سيؤدي إلى تبعية تركيا لهم، وحتويل 
الكرد إلى الجئني أذالء محتاجني لهم، 
استمرت  التي  املؤامرة  أكدت  لقد 
هذه  صحة  أوروبا  في  أشهر  أربعة 

التوجهات، كنت أعلن دائماً عن نزعتي 
طباعي  مزايا  فإحدى  الصداقة،  نحو 
أثق  صديق  على  أتعرف  عندما  أنني 
وإن كان طفالً  النهاية، حتى  به حتى 
هذا  يكون  ورمبا  عمره خمس سنوات، 
النوع من الثقة الزائدة هو إحدى نقاط 
ضعفي »أنا ال أؤمن بذلك وبعدم خرق 
والصداقة،  الرفاقية  في  الثقة  شرط 
عقيدة  هو  اخلرق  بأن  أعتقد  زلت  وال 
استخدام  مت  أنه  متاماً  وأعرف  باطلة، 
هذا اجلانب باسم الصداقة والرفاقية 
بشكٍل رهيب، ولكنني واثق من أن هذه 
أساسية،  إنسانية  قيمة  هي  الثقة 
عنها،  التراجع  عدم  بضرورة  ومؤمن 
بالصداقة  التالعب  فإن  ذلك  وحسب 
والرفاقية هو أمر يشبه قيام املرء ببيع 

أمه أو زوجته...«. 
الدول  أن  جيداً  يعي  قرأنا  كما  وهو 
األوروبية، تريد استغالله، ليس إلخضاع 
تركيا متاماً، فهي في النهاية عضو في 
ويستغلون  األطلسي،  شمال  حلف 
حسابات  لتصفية  الكردية  القضية 
تاريخية قدمية، مثل ما قامت به اليونان، 
العدو التاريخي لتركيا. ومستغرب أن 
تقوم أجهزة مخابرات الدول العظمى 
والكبيرة للتحالف ضد قائد شعب ال 
ميلك سالحاً ولم يقتل أو يسجن أحد.. 
أوجالن  شخص  على  املؤامرة  ولكن 

كانت أكبر مما نتخّيل. 
نقرأ ما بني السطور جند أن اليونان تريد 
نيابًة عن أوروبا االنتقام من املسلمني 
القضية  واستغالل  عام،  بشكٍل 
الكردية لنسف أيّة عالقات طيبة بني 
الشعوب، وشجعوا تركيا منذ الدولة 
ومنعت  الكرد،  باضطهاد  العثمانية 
عليهم  وأطلقت  احلقيقي،  اسمهم 
»أتراك اجلبل«، لم يشذ رئيس تركي عن 
أتاتورك،  مثل  العلماني  يستوي  ذلك، 
مندريس«  »عدنان  مثل  واإلسالمي 
سواء  كلهم  أردوغان«،  طيب  و«رجب 
في العداء التاريخي للشعب الكردي، 
اخلمسني  يُقارب  ما  األتراك  قتل  فقد 
جنوه،  ذنب  أيّ  بدون  البشر،  من  ألفاً 
مناضالً  شعباً  خلقهم  اهلل  أن  إال 
الشعوب  به  تتمتع  ما  يطلب  حيوياً، 
على  الثروات  وصرف  استقالل  من 
أنفسهم ومساعدة غيرهم، وكل هذا 
معلوم عند الزعيم »أوجالن«، وما ميكن 

تسميته بفلسفة التاريخ.

 ,12  24( أوجالن.  عبداهلل  -املراجع: 
السومرية  الكهنة  دولة  من   .)2006
نحو احلضارة الدميقراطية اجلزء الثاني 
الفصل السابع أن تكون محارب احلرية

املؤامرة 17 -1   ألجل شعب في طوق 
من   ،2022  ,11  12 االسترداد  تاريخ   .

احلوار املتمدن.
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التابع  الطاقة  مكتب  في  اإلداري  قال 
الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس 
هاوار،  لوكالة  سوريا،  وشرق  لشمال 
العدّاد  تركيب  إن: »مشروع  رستم«،  »زياد 
وحفاظاً  حماية  جاء  الذكي،  اإللكتروني 
للمنظومة الكهربائية، التي تتغذى من 
مجموعات التوليد بعنفات سد الفرات، 
ومحطات التحويل الكهربائية، وخطوط 
أصاب  الذي  التهالك  بعد  القدرة،  نقل 
الكهربائية،  للطاقة  التحتية  البنية 
عام  منذ  لها  حتديث  أي  يُجرَ  لم  والتي 

.»2011

الهدف الرئيسي هو حماية 
الشبكات الكهربائية

ودراسة  التحضير  مت  »أنه  رستم:  وأشار 
مشروع تركيب العدادات الكهربائية منذ 
الشبكات  حماية  بهدف  عام،  من  أكثر 

املشروع،  االستجرار غير  الكهربائية من 
الكهربائية  الطاقة  استهالك  وترشيد 
األهالي  على  عادل  وبشكل  إلزامياً، 

واملستفيدين«.

مرحلته  في  حالياً  »املشروع  موضحاً: 
عداد  آالف  أربعة  توريد  ومت  التجريبية، 
الطاقة  مكتب  قبل  من  ذكي  إلكتروني 
وشرق  شمال  في  الذاتية  لإلدارة  التابع 
سوريا، ومت تركيبها في بلدة اجلرنية و18 
قرية تابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جلنة 
منذ مطلع  الطبقة  مدينة  في  الطاقة 

شهر تشرين األول الفائت«.

آلية العدادات الكهربائية

الكهربائية  العدادات  عمل  آلية  وعن 
مسبق  »العداد  رستم:  قال  الذكية، 
الدفع، يتم شحنه للمرة األولى بشريحة 
في  واط  كيلو   300 بكمية  إلكترونية 
من  مقدّم  مجاني،  وبشكل  الساعة، 
كافية  الكمية  وهذه  الطاقة،  مكتب 
متوسطة  أسرة  واستهالك  الحتياجات 

الدخل«.

وتابع: »قبل انتهاء الشحن، يصدر العداد 
إشارة ضوئية، وصوت إنذار لتنبيه املشترك 
بأن الكمية أصبحت قليلة، ويجب عليه 
التيار عن  إعادة شحنها تالفياً النقطاع 

املشترك«.

وأردف: »في املرة الثانية يتم شحن العداد 

الكهرباء  مركز  إلى  التوجه  عبر  الذكي 
في املدينة، ويُزوّد املشترك بالكمية التي 
يحتاجها، على أن يتم استهالكها بفترة 
غير محدودة، وذلك بهدف إزالة الضغط 

عن احملطات والشبكات الكهربائية«.

وذكر رستم أن: »قيمة اجلباية هي 25 ل.س 
يعادل 7500 لكل  أي ما  واط  لكل كيلو 
مبلغ  وهو  الساعة،  في  واط  كيلو   300
رمزي مقارنة مع ساعات التشغيل للتيار 
الكهربائي، والتي ارتفعت في بلدة اجلرنية 
أربع  من  اإللكتروني  العداد  تركيب  بعد 

ساعات إلى 12 ساعة«.

ميزاتها...

ونّوه رستم: »العدادات اإللكترونية الذكية 
عملية  في  تساعد  أخرى،  ميزات  لها 
وضبط  الكهربائي،  الفاقد  تخفيف 

عمليات التعدي والسرقة غير املشروعة 
وسيلمس  الكهربائية،  الشبكات  على 
واخلدمات  املزايا  من  االستفادة  املشترك 

التي يوفرها العداد الذكي تدريجياً«.

املرحلة  من  االنتهاء  »بعد  أشار:  كما 
التجريبية للمشروع، سيتم تقييم عمل 
العيوب  ومالحظة  اإللكترونية  العدادات 
التي  الكميات،  في  لتالفيها  والنواقص 

سُتورّد في الفترات املقبلة«.

وفي ختام حديثه، أكد اإلداري في مكتب 
في  التنفيذي  للمجلس  التابع  الطاقة 
زياد  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
رستم: »أنه مت النقاش وأخذ موافقة اإلدارة 
الذاتية الستيراد 30 ألف عداد كهربائي 
إلكتروني، ستوزع على مدن وبلدات وقرى 
شمال وشرق سوريا، ونطمح أن يكون عام 
2023 مركزاً على تركيب العدادات، وذلك 
للطاقة  التحتية  البنية  على  للحفاظ 

الكهربائية«.

على أبواب الشتاء، يعود معظم اللبنانيني 
التزوّد  إلى  اجلبلّية  املناطق  في  القاطنني 
املازوت  من  بدالً  للتدفئة،  الزيتون  بجفت 
ليس حدثاً  اجلفت  أن  بالرغم من  واحلطب، 
أسعار  حتليق  لكن  حياتنا،  في  استثنائياً 
عودة  كرّس  ضوابط  دون  واملازوت  احلطب 
أن  السّيما  للتدفئة،  بديلة  كمادة  اجلفت 
العادة درجت في املناطق الغنية بالزيتون، أن 

تستعمل هذه املادة في شتاءاتها الباردة.

زيادة الطلب عليه هذا العام

يشتدّ الطلب على جفت الزيتون هذه األيام 
كثيراً، و »قد ما بدك«، يقول »ميشال احلاج«، 

املنصورية  في  األهلّية  املعصرة  صاحب 
يستخدمونه  الناس  أّن  وصحيح  )املنت(، 
منذ وقت طويل للتدفئة، لكنّهم يطلبونه 
الهائل  االرتفاع  العام؛ بسبب  بكثافة هذا 
في أسعار احملروقات، ال سيما املازوت، الذي 
وصل سعر الطن منه إلى نحو 1200 دوالر، 

واحلطب متره بلغ 120 دوالراً.

جفت  التّجار  يشتري  أن  العادة  جرت  وقد 
املناطق  في  لبيعه  املعاصر  من  الزيتون 
من  اجلفت  لكون  نفسها،  للغاية  اجلبلّية 
الزيتون،  محصول  بخالف  املعصرة،  حّصة 

الذي يعود ألصحابه.

مع  الزيتون  بقايا  الزيتون  جفت  يحتوي   
إلشعال  الناس  ويستخدمه  الزيت،  بعض 

املوقد والبابور. لكنّه بحسب احلاج يحتاج 
األخرى  واملواد  احلطب،  بعض  )اجلفت( إلى 

ملساعدته على االشتعال.

 تبلغ تكلفة الطن من اجلفت ما يقرب من 
50 دوالراً في املعصرة، يُضاف إليها تكلفة 
التعليب والتغليف، والنقل واليد العاملة 
وتكلفة أكياس اجلنفيص، ليصل سعر 50 

كيلوغراماً إلى نحو 120 ألف ليرة. 

كذلك، يؤكّد »إيلي الشيخ« صاحب معصرة 
الشيخ احلديثة في الكورة، أّن الطلب هائل 
أسعار  ارتفاع  بسبب  الزيتون؛  جفت  على 
احملروقات اجلنوني: »فبدالً من أن يحصل املرء 
املازوت،  بواسطة  الدفء  على  دوالراً   11 بـ 
بـ 3  نفسه  الدفء  أن يحصل على  ميكنه 

دوالرات من خالل اجلفت«.

مسحوق،  بشكل  يُنتج  اجلفت  أّن  ويشرح 
وهو مؤلَّف من لّب الزيتون، وبقاياه الصلبة، 
خالل  وكبسه  بتنشيفه،  املعصرة  وتقوم 

فصل الصيف حتت أشعة الشمس.

يعد صديقاً للبيئة

املاضيني  العامني  في  اجلفت  سعر  ارتفع 
بسبب ارتفاع أسعار احملروقات، وزاد الطلب 
عليه لكونه صديقاً للبيئة، وحرارته مرتفعة، 
ملدّة  ومستدامة  قوية  حرارة  يُنتج  ولكونه 
تصل إلى ست ساعات، في الوقت الذي ال 
واللطيف  واملازوت،  كاحلطب  تلّوثاً  يُسّبب 

في اجلفت أنّه ال يؤثّر على اجلهاز التنفسّي 
من  أكثر  صحّياً  لكونه  الشيخ،  بحسب 
املازوت؛ وكمّية اجلفت املنَتجة على امتداد 
األراضي اللبنانية تكفي السوق اللبنانية، 

وفق الشيخ.

ويؤكّد أّن طن اجلفت املكبوس يُباع هذا العام 
ما بني 260 إلى 300 دوالر، وقد يحتاج املنزل 
اجلبليّ إلى ما بني طن إلى اثنني من اجلفت 
أيضاً  خالل فصل الشتاء، لكن األمر يعود 

إلى االستهالك وحاجة كّل فرد.

إفريقيا  قارة  عن  ممثلون  مشاركون  طالب 
في  املنعقدة   »27 »كوب  املناخ  قمة  في 
مدينة شرم الشيخ املصرية، املتسببني في 
االنبعاثات احلرارية، واملشاكل التي أدت لتغير 

املناخ، بتحمل فاتورة هذا األمر.

األشخاص  »حماية  بعنوان  جلسة  وفي 
املتنقلني وسط أزمة املناخ« خالل فعاليات 
»يوم العدالة« على هامش قمة املناخ، قالت 
املتحدثة الرئيسية، منيرة جنم، مديرة املرصد 
اإلفريقي للهجرة باملغرب: »هنا في كوب 27 
يجب أال نحيد عن هذا الهدف«، وأنه »نأمل 
الشعوب  ومعاناة  اإلنساني  الوجه  نرى  أن 
أجندة  على  املناخية  التغيرات  بسبب 

القمة«.

ومخاطبة من عدّتهم مسؤولني عن هذه 
املعاناة، قالت: »على كبار الالعبني املتسببني 
في الضرر الناجت عن تغيير املناخ في كوكب 
األرض، أن يتحملوا األعباء الناجمة عن ذلك، 
ودفع فاتورة أفعالهم؛ حتى ميكن لنا حتقيق 

التنمية«.

ويعد هذا من أكثر املطالب تردداً في جنبات 
قاعات جلسات قمة املناخ املنعقدة في شرم 
الشيخ في الفترة من 6-18 تشرين الثاني/

إفريقيا  دول  معظم  تقول  حيث  نوفمبر؛ 
وآسيا، إنها ال تساهم إال بالقليل جداً في 
احلراري،  االنبعاث  لزيادة  أدت  التي  األسباب، 
تأثيراته  من  تضرراً  األكثر  فهي  هذا  ورغم 
اخلاصة بالفيضانات واجلفاف وارتفاع احلرارة.

الهجرة املناخية

لتغير  اخلطيرة  التداعيات  صور  أحد  وعن 
خالل  منيرة  قالت  الهجرة،  وهي  املناخ، 
اجللسة، التي نظمها املركز العاملي للتنقل 
كولومبيا  جلامعة  التابع  املناخ  أجل  من 
بنيويورك وشريك األمم املتحدة: »وإلى اآلن إذا 
ما حتدثنا إلى اإلعالم حول الهجرة املناخية، 

عدد كبير منهم ال يعرف عنها رمبا شيئاً«.

وإشارة إلحدى مشكالت إحصاء املهاجرين 
نتيجة تغير املناخ، وهي أنه: »حتى اآلن تشير 
التقارير  إلى أن الهجرة ال حتدث فقط بسبب 
ألسباب  أيضاً  ولكن  املناخية،  التغيرات 
واألوضاع  الداخلية،  النزاعات  منها  عدة 
االقتصادية املتردية؛  وبالتالي يصعب حتديد 
األعداد بدقة التي تهاجر بسبب التغيرات 

املناخية فقط«.

القدرات  ببناء  منيرة  طالبت  هذا،  وعلى 
حول  فيها  موثوق  بيانات  جلمع  الالزمة 
الهجرة املناخية وتصنيف أنواعها وأسبابها 

في إفريقيا.

وهذا النقص في املعلومات، هو أحد أسباب 
»املرصد اإلفريقي للهجرة« من أجل  إنشاء 
جمع  في  األفريقي  االحتاد  دول  وبناء  دعم 
البيانات وحتليلها، ووضع النتائج أمام متخذ 
في  السياسات  صنع  اجهزة  داخل  القرار 

االحتاد اإلفريقي، بحسب املتحدثة.

فيضان،  يحدث  حني  بأنه  مثاالً  وضربت 
إعصار، أو جفاف حتدث هجرة داخلية، ولكن 
يصعب حتديد إذا ما كانت مؤقتة أم دائمة: 
»وهو أمر سيتضح حينما يكون لدينا قاعدة 
بيانات متكاملة حول كافة أنواع الهجرة؛ ما 
املواطنني  حلماية  التخطيط  في  يساعدنا 

املعرضني للخطر«.

وقف الهجرة أفضل احللول

ونفت مديرة املرصد األفريقي للهجرة صحة 
ما يتردد عن هجرة األفارقة، هي سبب أزمة 

الهجرة في دول الشمال )أوروبا(، قائلًة: »إن 
أغلب الهجرة اإلفريقية داخلية في اإلقليم 
القارة،  داخل  اجملاورة  األقاليم  في  أو  ذاته، 

فأغلب األفارقة ال يزالون في إفريقيا«.

للخسارة  أن: »أفضل حل  السفيرة  وعدّت 
واألَضرار هو وقف النزوح والهجرة املناخية«، 
وفي وقت سابق، توقع تقرير للمركز العاملي 
للتنقل من أجل املناخ، أن جتبر تأثيرات تغير 
املناخ خمسة باملائة من سكان قارة إفريقيا، 
النزوح  أي 113 مليوناً من األشخاص على 

والهجرة بحلول 2050. 

خارجية  وزير  بوكارو،  ماريو  اجللسة  حضر 
جواتيماال، وممثل الهيئة احلكومية الدولية 
املفوضية  هاربر،  أندرو  بالتنمية،  املعنية 
الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
وممثل اليونيسف، مارك تيلي، وأدارتها سارة 
واملمارسات  املعرفة  قائدة  روزينجارتنر، 

.GCCM العاملية

أشار مكتب الطاقة التابع لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إلى أن أعماله ومشاريعه الهادفة لحماية البنية التحتية للطاقة الكهربائية، 
وترشيد استهالكها تسير على قدٍم وساق، وذلك عبر تركيب العدادات الكهربائية الذكية في ريف مدينة الطبقة الشمالي.

السياسة المثالية عند الزعيم عبد هللا أوجالن من 
ية الشعوب )1( يين إلى حر ترشيداً الستهالك الطاقة... كهنة السومر

يف الطبقة تركيب عدادات كهربائية ذكية في ر

يتون يتصّدر مواّد التدفئة هذا العام في لبنان جفت الز

مشاركون في »كوب 27«: على المتسبب في تغير المناخ دفع الفاتورة

تقسيم  على  النيوليبرالّية  تعتمد 

الطبقة  طبقات؛  ثالث  إلى  اجملتمع 

وهي  اجملتمع  هامش  على  تعيش  التي  الُعليا 

وحتتكر  املال،  تكّدس  التي  وهي  العالة عليه، 

والطبقة  اجملتمع،  من   %5 ومتثّل  شيء،  كّل 

في  الدولة  جنود  تعتبر  التي  الوسطى 

الدفاع عن ماهّيتها والتسويق لها على أنّها 

تشكّل  التي  الدنيا  والطبقة  النهائّي،  احلّل 

الطبقة  مبعّية  تُخدَّر  والتي  اجملتمع  غالبّية 

إاّل  املثّقفون  وما  باألساس،  اخملُدَّرة  الوسطى 

في  بأقالمهم  يناضلون  فهم  بيدهم،  أداة 

سبيل ترسيخ هذا اجلّو الذي يُعّد املالذ الذي ال 

مالذ سواه، أّما الطبقة الُدنيا التي خرجوا من 

رحمها، فال يهتّمون بها البّتة؛ من خالل احلريّة 

الفرديّة التي يسَعون إليها.

السلطويّة  الليبرالّية  لهذه  البديل  طرح  إّن 

اجملتمع  مهام  من  واضح  بشكٍل  الطبقّية 

السلطة  حول  املصطلحات  فهذه  املتحرّر، 

ورأس  واجملتمع  والدولة  والدميقراطّية  واإلدارة 

وبذل  توضيح  إلى  بحاجة  واالقتصاد  املال 

ليتضح  اجملتمع  أفراد  بني  احملاورات  في  اجلهود 

أي مفهوم جديد تخلقه الرأسمالّية.

طريق  عن  والشرقّي  الغربّي  اجملتمع  يزال  ما 

املعلوماتّية  نير  حتت  يعيشون  املستشرقني 

الليبرالّية، وينظرون إليها على أنّها الفردوس 

ناطحات  في  السعادة  يرون  حيث  املفقود، 

السحاب التي جتنّد اجملتمع في خدمة طبقة 

كدح  على  عالة  تعيش  أن  تريد  جّداً،  قليلة 

اجملتمع، وتريد أن تسيطر على فائض اإلنتاج، 

ُشيدْت  ملا  لواله  الذي  الكادح  حساب  على 

أسوار هذه املدن الطفيلّية التي تقتات على 

القرى اإليكولوجّية.

منهجّية  وفق  الشرقّية  الذهنّية  لبرلة  إّن 

واضحة؛ يكمن في تذئيب أيّة عملية نهضويّة 

إصالحية كانت أم ثوريّة وحتويلها إلى سلطة، 

وحتويل اجملتمع من جديد إلى خرفان يُساقون 

في  يكمن  الليبرالّية  فهدف  حتفهم،  إلى 

وحتويل  ذئاب،  إلى  اجملتمع  من   %1 جعل 

اجملتمع إلى قطيع يساق نحو هاوية االنقياد، 

فالليبرالّية دين من ال دين له، وعقيدة من ال 

عقيدة له، ومنهج من ال منهج له.

التسّلل  عن  الليبرالّية  أذرع  تتوقّف  لم 

اإلعالم،  خالل  من  اجملتمعّية،  الذهنّية  إلى 

يخطر  ال  ما  وكّل  والرياضة  والفّن  والثقافة 

هذا  جامعات  في  تعّلم  مهما  الفرد،  ببال 

)النسق  يعّد  ما  أو  اجلديد  العاملي  النظام 

العاملي احلديث( فال بديل إاّل السلطة والدولة 

احلديث  العاملي  »فالنسق  مخّيلتهم.  في 

على  الكوكب  هذا  من  جزء  في  القائم، 

الطويل، هو  السادس عشر  القرن  األقّل منذ 

اقتصاد عاملّي رأسمالّي، ويعني ذلك عّدة أمور، 

الدينامية  إذا كانت  رأسمالّياً  فالنظام يكون 

على  قائمة  االجتماعّي  للنشاط  األساسّية 

شيء  »أي  املال.  لرأس  الالمتناهي  التراكم 

فروح  مكانه،  عن  وروّاده  النظام  هذا  يزحزح 

الربح املضاعف والالنهائّي جعل هذا النظام 

مجنوناً، وبات الربح قيمة، بل إلهاً يُعَبد.

في  نفعاً  جُتدي  حّل  الال  سياسة  كانت  لقد 

هذا النظام املالّي فائق الليبرالّية، ويبدو أنّها 

تستفيد من هذه السياسة، فلقد ظّلت هذه 

السياسة موجودة منذ نشوء الرأسمالّية أي 

احلروب  تكون  فعندما  السابَقني،  القرنني  في 

يرى  الرأسمالّي  والنظام  االحتكار،  يكون 

لغة  باتت  وبالتالي  لوجوده،  مبرّراً  االحتكار 

الصيد«  يا كلب  به  أمِسْك  أرنب،  يا  »اهرُْب 
دول  مع  التعامل  في  الوحيدة  اللغة  هي 

النظام  قادة  اضطرّ  لذلك  األوسط،  الشرق 

الفوضى  نظام  إنتاج  إعادة  إلى  الرأسمالّي 

والال حّل. 
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