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مهجرو عفرين: القوى الدولية مشاركة في 
جرائم تركيا والمقاومة خيارنا

يستفرد المحتل التركي بهجماته المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا، تارة بطائرات مسيرة، وتارة بطائرات 
حربية، فالمجال الجوي مفتوح، وال تحميه حكومة دمشق، فهي المسؤولة عن ذلك، وتقاعسها عن أداء مهمتها، 

يجعل تركيا تزيد جرائمها، فيتكرر تساؤل هامٌّ حول ما يحدث، لَم ال تحمي حكومة دمشق مجالها الجوي؟! 

ثّل يوم السابع والعشرين من تشرين الثاني  يمُ
من كل عام، يوم االنبعاث الوطني واالنعتاق من 
نير الرهبة واالستبداد الذي فمُِرض على الشعب 
التركي  النظام  جالوزة  ِقبل  من  الكردستاني 
تاريخية  مرحلة  وبداية  لكردستان،  الغاصب 
قدسة مّهدت لنهضة شعبية كردستانية،  ممُ
ابن الطبقة  القائد واملفكر األممي  مهندسها 
مع  متكن  الذي  أوجالن(  اهلل  )عبد  الكادحة 
اجلسد  عن  الغبار  نفض  من  املناضلني  رفاقه 
الكردي الذي أنهكته طعنات احملتل، واالنطالق 
بثبات نحو بناء وتشييد مرحلة استعادة الهوية 

املسحوقة واحلرية املسلوبة...8

استنكر اآلالف من آهالي عفرين والشهباء عبر مسيرة صباح األحد، هجمات االحتالل التركي 
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 2003 مواليد  من  عفدكي«  »فيرونا 
من ناحية سري كانيه احملتلة، درست 
واإلعدادية،  االبتدائية  مدارسها  في 
مدينة  في  اآلن  أسرتها  مع  وتسكن 
التركي  االحتالل  بعد  قامشلو 
لغة  كمترجمة  تعمل  كما  ملدينتها، 
إنكليزية في جلنة العالقات واالتفاقيات 

الديقراطية ملؤمتر ستار.

لم يدع االحتالل التركي فيرونا أن تمُكمل 
ناحية  مدارس  في  الثانوية  دراستها 
اآلالف  كحال  فحالها  كانيه،  سري 
مدينة  من  روا  جِّ همُ الذين  األهالي  من 
لهجمات  تعرضت  التي  كانيه،  سري 
دولة االحتالل التركي ومرتزقتها في 9 

تشرين األول/ أكتوبر2019.

فيرونا  أحبت  أظافرها  نعومة  منذ 
األلوان، وعلى إطالالت مدينتها احملتلة 

بدأت أناملها الرسم.

ذكرياتها  مسترجعة  فيرونا  قالت 
نعومة  »منذ  الرسم:  مع  وبداياتها 
كانت  الكرتون،  أفالم  أشاهد  أظفاري 
لدي رغبة كبيرة لرسمهم، ومع األيام 
وجدت نفسي أرسم، لم أكن بحاجة 
مُعّبر عما يجول في داخلي كثيراً، فقط  أل
قلم وقصاصة ورق وبضعة ألوان كانت 

كفيلة ألرسم أحالمي«.

لوحات لم تَِغب عنها املرأة

والقانون«  العدالة  »آلهة  تعني  فيرونا 
بالكردية، كبرت مع ثورة املرأة في روج 
محور  املرأة  لتكون  بها،  وتأثرت  آفا، 
رسوماتها: »عام 2016، حتول حب ثورة 
املرأة إلى رسالة بالنسبة لي، الرسم 
نفسي  عن  ألعّبر  طريقة  أصبح 
شابة،  كامرأة  ورسالتي  وأحالمي 
وأصبحت رسوماتي ذات معاني أعمق«.

وأضافت: »طبيعة مدينتي ساعدتني 
كثيراً وخصصت لها وللمرأة جزءاً في 

لوحاتي؛ لكونهما ال يتجزآن«.

احتلوا املرسم وحل الظالم على 
موطنها

إلى   2016 العام  من  رسمت  فيرونا 
2019 العشرات من اللوحات، وتتحسر 
على فقدانها لتلك اللوحات وملرسمها 

بوصفه »عاملي اخلاص«.

وقالت: »في سري كانيه رسمتمُ الكثير 
اجملهز  مرسمي  داخل  اللوحات،  من 
الرسم«،  وأدوات  مستلزمات  بكافة 
معبرةً: »كان مرسمي ملجأي الوحيد 
أرتاح  احلياة، كنت  للهروب من ضغط 

فيه جداً، كان عاملاً آخر بالنسبة لي«.

األول 2019 يوماً  تاريخ 9 تشرين  يعد 
أسوداً ملوطن فيرونا، فاأللوان والطبيعة 
فيرونا  تراه  كانت  ما  وكل  واحلب 
حوّلته  للوحاتها،  أساسية  محاور 
التركي إلى ظالم وقتل  دولة االحتالل 

وتهجير.

األسود:  اليوم  ذلك  عن  فيرونا  قالت 
مدينتي  على  والسواد  الظالم  »خّيم 
وسرق االحتالل األلوان في مرسمي، لم 
أستطع أخذ شيء معي، بقيت لوحاتي 

هناك، كان انكساراً بالنسبة لي«.

وتهجير  موطنها  احتالل  وبعد 
التركي  االحتالل  دولة  ِقبل  من  أهلها 
ومرتزقتها، عاشت أسرة فيرونا مع عدة 
هجرة من سري كانيه في منزل  أسر ممُ
واحد مبدينة احلسكة لعدة أشهر، وإثر 
ذلك ابتعدت فيرونا عن الرسم لفترة، 

  . محتفظًة مبوهبتها في داخلها

بعد  ما  ظروف  مواجهة  على  وأصرّت 
االحتالل  بعد  ما  فترة  »في  االحتالل: 
تركتمُ  وكبيرة،  عميقة  آالماً  عشنا 
الرسم لفترة، لكن هذا االحتالل ترك 

أثراً داخلي ألصبح قوية أكثر«.

قررت فيرونا أن تتحدى ظروفها وتعود 
من  ولِدت  أنها  مؤكدةً  الرسم،  إلى 
العام،  الثورة، وبإصرار وفي نفس  رحم 

استطاعت التفوق في دراستها على 
الرغم من التهجير.

ريشتها سترسم العدالة وحلم 
العودة

شاركت فيرونا عام 2021، بلوحتني في 
وكانت  قامشلو،  مدينة  في  معرض 
في  وشاركت  لوحتيها،  محور  املرأة 
ناحية  لتكون   ،2022 عام  ثاٍن  معرٍض 
سري كانيه مضمون لوحتها هذه املرة.

أنامل فيرونا اآلن ترسم لوحة الطفل 
»محمد » الذي احترق جسده باألسلحة 
الكيماوية في هجمات دولة االحتالل 
التركي على ناحية سري كانيه ومعالم 

الناحية احملتلة.

خالل  »من  ذلك:  عن  فيرونا  قالت 
سري  أهالي  آالم  عن  أعّبر  لوحتي 
كانيه املهجرين، وليرى العالم ماذا حل 
وأن  االحتالل،  بعد  خراب  من  باملدينة 
تبقى صرخة محمد مسموعة حّية 

في وجدان العالم برمته«.

واجبي كفنانة من سري كانيه  »ومن 
أن أمُعبِّر عن معاناة شعبي في لوحاتي، 
لبت الكثير من أحالمنا جراء  حيث سمُ

االحتالل«.

وعاهدت فيرونا: »ستبقى ريشتي في 
خدمة قضية املرأة وشعبي ولن نتخلى 

عن حلمنا بالعودة«.

                          وكالة هاوار

بالتجفيف  العنب  دبس  تصنيع 
الطبيعي عبر أشعة الشمس، خالفاً 
إلعداده  املعروفة  التقليدية  للطريقة 
بالغلي لساعات طويلة، طريقة وجدت 
فيها »لينا البني« فرصة للعمل املنزلي 
الصغر،  متناهي  كمشروع  املوسمي 
السويداء  بريف  الكفر  قريتها  ضمن 
اجلنوبي املعروفة بصناعة هذا احملصول.

بعد  الطريقة  لهذه  جلأت  التي  لينا 
أن  وجدت  سنوات،  منذ  بدأتها  جتربة 
الشمس  أشعة  حتت  العنب  جتفيف 
يعطي  املنزل،  في  الستهالكها 
نتيجة مميزة من حيث الطعم واللون 
والقوام، فقررت اعتماد هذه الطريقة، 
البستان  إنتاج  وتخصيص كمية من 
كل  الشمسي  للدبس  العنب  من 

موسم.

زيادة االعتماد على الطريقة 
اجلديدة

على  لينا  اعتماد  زاد  عام،  بعد  وعاماً 
العنب  طهي  من  بدالً  الطريقة  هذه 
على النار، وال سيما أنها توفر استهالك 
الوقود إذ يحتاج لغليه أكثر من ثالث 
ساعات متواصلة بالطريقة التقليدية، 
بغلي بسيط  تكتفي  أصبحت  حيث 
االعتماد  مع  ساعة،  نصف  يتجاوز  ال 
األكبر على أشعة الشمس لتجفيفه 
للدرجة التي يكن حفظه بها ملوسم 

الشتاء.

سنوياً  اعتادت  خمسينية  امرأة  لينا 
بيع كميات من الدبس الشمسي، مع 
ومذاقه  لطعمه  عليه  الطلب  ازدياد 
املميز، من خالل عصر العنب العصيري 
الناضج، الذي يتصف بحالوته وتصفية 
السائل الناجت عنه، بعد ركود العصير 
لفصله عن العكر، لتقوم بعدها بغليه 
وجتفيفه، كما أنها تساعد زوجها في 
من  ملنزلها  املؤونة  وحتضر  الزبيب  بيع 

منتجات األرض.

توفير كبير للوقت واجلهد

ما ينطبق على لينا تلجأ إليه بعض 
»وداد  ومنهن  منازلهن  ضمن  النساء 

هذه  تطّبق  أنها  ذكرت  التي  حمدان«، 
الطريقة منذ عامني كمؤونة منزلية 
وجدت  أنها  مبينًة  الدبس،  من  فقط 
فيها توفيراً للوقت واجلهد والتكاليف.

ومن اللواتي طبقن هذه الطريقة للمرة 
فيها  وجدت  التي  نكد«  »منوة  األولى 
فائدة كبيرة حيث حصلت على منتج 
ما  مميزاً،  ولوناً  وصفاوة  نقاوة  يحمل 
القادم،  املوسم  يشجعها لتطبيقها 
تأمني  على  االقتصار  دون  والتوسع 

املؤونة فحسب بل التحول للبيع.

الريفية  التنمية  دائرة  رئيسة  ووفق 
الزراعة  واألسرية في مديرية  الزراعية 
أبو  »محسنة  املهندسة  بالسويداء 
طريقة  العنب  جتفيف  فإن  سمرة«، 
كانت متبعة قدياً على نطاق محدود 

تزداد  وبدأت  قليلة،  بكميات  جداً 
تدريجياً لدى بعض النساء في منزلهن، 
لتوفير  االقتصادية  أهميتها  مؤكدةً 
احملروقات من جهة وفوائدها الصحية 
لكون التجفيف يحافظ على القيمة 
بالوقت  مبينًة  للمنتج،  الغذائية 
نفسه، أن تطبيقها للمنتجني الكبار، 
يتطلب وجود مساحات واسعة لديهم 

لفرش احملصول وجتفيفه.

خّيم الظالم والسواد على مدينتها، وسرق المحتلون بهجة ألوانها وذكرياتها ولوحاتها، لكن الشابة فيرونا التي ترسم حلم العودة إلى سري كانيه، 
وتعّبر عن إرادة المرأة الحرة من خالل لوحاتها، تؤكد "إنني امرأة وِلدت من رحم ثورة روج آفا ولن يستطيعوا كسر ريشتي".

احتلوا موطنها ومرسمها... 
لكن أناملها بقيت ترسم إرادة المرأة الحرة وحلم العودة

تصنيع دبس العنب بالتجفيف الطبيعي... تجارب منزلية تتوسع بالسويداء

أين حكومة دمشق 
من حماية مجالها الجوي؟

ثماني سنوات وال زالت 
المعتقلة  ابنتها  تنتظر 

من قبل متطرفي 
داعش...2

عصام عبد اهلل..... 
مسيرة حياٍة على درب 

الحقيقة...3
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سيبيليا اإلبراهيم 

كانت جالسة وتسند يدها على خدها 
شارع  على  املطل  منزلها  باب  أمام 
عام، وغير آبهة بالضجيج من حولها، 
كانت  ما  أعلم  ال  تنهمر  ودموعها 
تعانيه تلك املرأة، وما كانت تقاسيه، 
أنها  عينيها  في  شاهدته  الذي  لكن 

تعاني جرحاً عميقاً.

هذه  فشاهدت  للسوق  ذاهبة  كنت 
املرأة في تلك احلالة، والناس من حولها 
بكاؤها،  بالهم  يلفت  أن  دون  يسيرون 
وأجلس  أذهب،  أن  فكرة  داهمتني 
وأستمع  دموعها  وأمسح  بجوارها، 
لها، قلت بني نفسي يبدو أن أحدهم 
أنها تعاني من فقد عزيز،  أو  أزعجها، 
باب  أمام  وجلوسها  هدوءها  لكن 
منزلها دون أن تتحرك، ساكنًة، جعلني 

في حيرة من أمرها.

لم أعد أستطيع أن أحتمل رؤيتها بتلك 
أفكر،  أن  دون  نحوها  فاجتهت  احلالة، 
لم أجد نفسي إال وجلست بجوارها، 
ووضعت يدي على كتفها، نظرت إلّي 
يشعر  ما  أحداً  بأن  تخبرني،  وكأنها 

بأملي.

 لم أنطق ببنت شفة فقط حضنتها. 
وتبكي،  تشهق،  وباتت  بكاؤها  زاد 
أنطق  أن  وقبل  هدأت،  أنها  شعرت 
ملنزلها،  أدخل  بأن  أخبرتني  بشيء 
داعي دعينا جنلس هنا،  فقلت لها: ال 
لكنها أصرت عليّ أن ندخل فهممت 
بالدخول ملنزلها، وجلسنا على األريكة، 
رائحة  منه  تفوح  منزلها  كان  حيث 
الياسمني، ويعمه الهدوء، والسكينة 

التي لم أرها مبنازل كثيرة.

بشرتها،  وبياض  اجلميلة،  مالمحها 
شركسية،  امرأة  انها  تشير  كانت 
لكن كنت أظن أنني مخطئة، فبعد أن 
دخلت منزلها فمنزلها وترتيبه كانت 
ملفتاً وجمياًل، سألتها، أنت شركسية 

يا أماه؟ 

نظرت إلي وقالت نعم، أنا شركسية 
لكني  القنيطرة،  من  انحدر  األصل 
مدينة  من  شركسياً  رجالً  تزوجت 
منبج، وكان القدر أن آتي لهذه املدينة، 
وأكمل حياتي الزوجية في هذا البلد. 

بكائها،  أفكر في سبب  زلت  ال  كنت 
وأود لو أسألها، سألتني مسرعًة ماذا 
أضيفك قهوة، أم شاي، أخبرتها ال داعي 
سأذهب  لنتحدث  اجلسي  عزيزتي، 
سأجنزها  األعمال  بعض  لدي  بعدها 
لكنها  للمنزل،  وأذهب  بالسوق، 
متر  لم  مسرعة  ذهبت  مصرة  كانت 
القهوة  من  فنجاناً  لتجلب  حلظات 
السادة، ضيفتني وشكرتها، ابتسمت 
عميقاً،  حزناً  وراءها  تخفي  ابتسامة 
ما  تسألني  وبدأت  بجواري،  وجلست 
ردت  عائشة  أخبرتها  اسمك،  كان 

عاشت األسامي، اسمك جميل...

نطقت!!!!  لم تخبرني يا أماه ما سر 
أغضبك في  أحد  وبكائك، هل  حزنك 

هذا احلي، أو فقدت شخصاً؟

أخذت نفساً عميقاً، وأخبرتني ال ال أحد 
يزعجني هنا، ليت كل القصة غضب 

فقط...! 

قلت لها: اذاً ما القصة أخبريني؛ لعلني 
أستطيع ان أخفف عنك قليالً؟

كنتمُ أظن أن سبب حزنها مشكلة ما 
تواجهها مع أحد من عائلتها أو أقاربها، 
لم يخطر ببالي أن تكون قصة بهذه 

القساوة. 

عندما قالت: إن ابنتها بريعان شبابها 
َّ على فقدها  خطفت أمام عينيها، ومر
ثماني سنوات دون أن تعرف شيئاً، عنها 

توقف الدم في عروقي. 

قلت لها أخبريني القصة بتفاصيلها 
أود أن أعرف ما حدث لها؟

»اجليش  أنفسهم  يسمون  ما  كان 
احلر« يسيطرون على مدينة منبج في 

أي  نر  لم  زمنية  فترة  عام 2013 بعد 
منهم مبنبج فجأة، وجدنا فصيالً يدعى 
)جبهة النصرة( قد سيطر على كامل 
أسابيع  فبعد  طويالً،  يدم  لم  منبج، 
شروق  أزاحها  كاحلة  ليلة  في  قليلة 
الشمس صباحاً، استيقظنا على رؤية 
اهلل  )ال  عليها  مكتوب  سوداء  أعالم 
رسول اهلل( ومكتوب  اهلل محمد  اال 
أسفلها )الدولة االسالمية في العراق 

والشام(.

تساءلنا من هؤالء القوم؟ وكيف دخلوا 
منبج؟ باألمس كان ما يسمى جبهة 
مدينة  كامل  على  تسيطر  النصرة 

منبج ترى ماذا يحدث؟ 

األغلب كانوا يدعون أنفسهم »تنظيم 
والشام  العراق  في  االسالمية  الدولة 
نكن  )داعش( لم  بـ  معروفون  » وهم 
وإلى ماذا  أتوا،  أين  نعلم من هم ومن 

يسعون؟

لم متر أسابيع حتى بدأت أنياب هؤالء 
القتل  جرائم  وبدأت  تظهر  اإلرهابيني 
املدينة،  في  فظيع  بشكل  تنتشر 
كانت الرؤوس تعلق في األماكن العامة 

والساحات.

شاهدتها  بارتكابها  قاموا  جرية  أول 
بعد  لشراء  بالسوق  كنت  عيني  بأم 
في  لدوار  وصولي  أثناء  املستلزمات، 
منبج رأيتمُ ابن إحدى صديقاتي البالغ 
مقطوع  معلقاً،  14عاماً  العمر  من 

الرأس والناس متجمعة حوله.

إلهي،  يا  هذا  ما  مصدومة  وقفت 

رد  الطفل؟؟  هذا  جرية  ما  وتساءلت 
على  مكتوب  تهمته  أحدهم  علي 
الورق امللتصق جوراه؟ قلت إذاً أخبرني 
ما التهمة؟ مكتوب إنه حاول االعتداء 
منزلها،  سرقة  وحاول  امرأة،  على 
توقفت للحظة في ذهول مما شاهدته 
بهذه  الـ 14 يقتل  بعمر  كيف طفل 

الطريقة. 

ويتهم بتهمة أساسها كذبة وافتراء 
زرت والدتهمُ، أخبرتني »أنهم اعتقلوه دون 
سبب واضح واملرأة، التي اتهموا ابني 
االعتداء عليها لقد ذهبت  بأنه حاول 
على  احلكم  تنفيذ  قبل  مرات  عدة 
ابني، وأخبرتهم أنه لم يحاول االعتداء 
عليها، وإنه بريء، لكنهم لم يسمعوا 

ولم يرف لهم جفن وقتلوا طفلي«.

والدة الطفل كانت تراقب جثة طفلها، 
وحينما رأتهم يضعوه بسيارة راقبتهم 
حتى عرفت املكان، الذي رموا به اجلثة، 
شاهدتهمُ  مما  انصدمت  ذهبت  وعندما 
كان املكان مليئاً باجلثث ليست جثة 
من  العشرات  فهنالك  فقط  طفلها 

اجلثث املقطوعة الرأس، أو اليد.

بحثت الثكلى بني اجلثث بعد أن وجدت 
جثة طفلها أخذته، ودفنته،  

لقصة  مشابهة  قصتي  أيضا  وأنا 
هذه املرأة، لكن قصتي مؤملة ألنني لم 

أحضن جثة ابنتي كما فعلت تلك.

بحكم  مما سمعتهمُ  كنت في صدمة 
أنني لم أعش فترة سيطرة داعش في 
هذه املناطق، كنت خارج سوريا كنت 
أسمع قصصاً لكن من شدة فظاعتها 

أحيانا أظن أنني في حلم.

نظرت إلي املرأة الشركسية، وأخبرتني 
ما  )نيالك  العامية  العربية  باللغة 

شفتي هاإلرهابني الوحوش(. 

كررت سؤالي عليها أخبريني ما قصة 
ابنتك.. 

نطقت بأنها أم لثالث فتيات... وتابعت 
قائلًة: »زوجي توفي منذ عشرة أعوام، 
ابنتي الكبرى كانت تدرس في جامعة 
كلية  في  الثانية  السنة  بدمشق 
مرتزقة  سيطرة  بداية  أثناء  احلقوق، 
داعش، وفي كل فترة كانت تأتي لزيارتنا، 
إلينا وتذهب لتكمل دراستها اجلامعية، 
آخر مرة أتت وبعدها بيوميني وفي متام 
ألضع  قمت  صباحاً  الرابعة  الساعة 
الغسيل على املناشير، وفجأة سمعت 

صوت رن جرس املنزل رددت من هناك؟ 

أخبروني افتح الباب، أختي لدينا سؤال 
صوتهم،  سمعت  حينما  وسنذهب، 
أدركت أنهم داعش ال أعلم ماذا أصابني، 
فلم يكن هنالك أحد في منزلي غير 
بناتي، لم يكن أمامي خيار آخر غير أن 

أفتح الباب. 

أخبروني  املنزل  دخلوا  الباب  فتحت 
ريان، جاوبتهم ماذا  ابنتك املدعوة  أين 
تريدون من ابنتي؟ فقالوا ال نريد شيئاً 
أن  نود  سؤال  لدينا  هنا  إلى  فلتأتي 
نسألها وسنذهب بعدها، أخبرت ابنتي 

أن جتيبهم من خلف الباب.

قالوا لي فلتلبس، ولتأتي معنا جاوبته، 
بغضب وخوف ملاذا؟ فمنذ قليل كنت 
سؤاالً  عليها  ستطرح  بأنك  تقول: 

فقط، واآلن تقول إن تأتي معكم؟ 

ابنتي  ألخلص  حيلة  أملك  أكن  فلم 
من قبضتهم رجوتهم أن يأخذوني بدالً 

عنها، فلم يرضوا.

 اعتقلوا ابنتي بذاك اليوم األسود من 
/أكتوبر  األول  تشرين  من   2015 عام 
ركضت خلفهم، أقول لهم ما تهمة 
ابنتي رد علي أحد عناصر داعش ... اذا 
كنت تود معرفة ذلك فاقصدي مكتب 
»الدولة اإلسالمية« يوم غد، واسأليهم 

عن تهمة ابنتك يا امرأة!..

وقفت الشركسية عن احلديث وبكت 
كالطفلة ...

بأس  ال  وأخبرتها  لصدري،  ضممتها 
ستعود ابنتك الزال هنالك العديد من 
في  النساء  بعد  وهنالك  السجناء، 
عنها  تسمعي  لعلك  الهول  مخيم 

شيئاً يوماً ما ...

بعد أن مسحت لها دموعها وواسيتها 
ببعض الكلمات سألتها؟ 

هل حاولت بعد اعتقال ابنتك أن تسألي 
عنها وماذا أخبروك عنها!؟؟ 

أجلب  أن  يكنني  أنه  أخبروني  عندما 
لها الثياب وما يلزمها كسجينة، في 
يوم الثاني ذهبت مرة أخرى، وأخذت لها 
الثياب وما يلزمها استلموها مني، ولم 

يخبروني شيئاً آنذاك...

وبعد مرور أسبوعني ذهبت مرة أخرى، 
كان الشتاء على األبواب، فأخذت لها 
آخذ  كنت  الشتوية،  املالبس  بعض 
املالبس فقط؛ ألطمئن على أنها على 
قيد احلياة، فاستالمهم للمالبس مني 
في  موجودة  والزالت  حية،  أنها  يعني 
منبج، لكن هذه املرة لم يستلموا مني 
ابنتي  وأن  أغادر،  أن  أخبروني  املالبس، 
تعيش حياة أفضل من حياتي، وليست 

بحاجة لشيء.

سوداء،  أفكار  بدوامة  أعيش  كنت 
حتيطني من كل اجلوانب، وأسأل نفسي 
مراراً هل يقومون بتعذيبها اآلن، كيف 
وضعها يا ترى؟ حملت نفسي بعد أيام 
بأنهم  أخبرتهم  عنها،  أسال  وذهبت 
قالوا بأنهم اعتقلوها فقط ليسألوها 
سؤاالً، لكن ملاذا لم تطلقوا سراحها؟ 
أخبرني الداعشي بان أغادر وليأتي رجل 

يرون  إنهم كانوا  يسأل عنها، بحكم 
من  اخلروج  حقها  من  ليس  املرأة  بأن 
يرون  كانوا  الرجال،  ومناقشة  منزلها، 

املرأة سلعة، وعاراً فقط.

أحد  الثاني  اليوم  في  وأرسلت  ذهبت 
يخبرونا  أن  يودون  ما  ليفهم  أقربائي، 
به، وعندما ذهب الرجل، الذي أرسلته، 
وسألهم عن ابنتي أخبروه أنهم قتلوها، 
وعلى أمها أن تأتي لتأخذ أغراضها، جاء 

الرجل وأخبرني فانهارت قواي.

لكنني لم أمتالك نفسي وذهبت بعدها 
وسألتهم مرة أخرى... لكن لم يقل لي 
شيئاً، فقط أعطونا الهاتف الذي أخذوه 
من منزلي أثناء اعتقالهم البنتي، ولم 

يعطوني شيئاً يخص ابنتي.

وإلى هذا اليوم وقد مرٌت ثمانية أعوام 
ال زلت انتظر ابنتي بأن تعود، إلي يوماً 
اآلن، فأثناء حترير  إلى  ما لكن لم تعد 
مدينة منبج ب 15 آب من عام 2016 
حترير  بعد  ستعود  بأنها  أتأمل  كنت 

منبج.

أملي  أقطع  ولم  تعد،  لم  لكنها   
منبج  مناطق  حترير  بعد  بعودتها 
معاقل  آخر  وحتى  الزور  ودير  والرقة 
األمل  أقطع  لم  الباغوز  في  داعش 

بعودة ابنتي.

لكنها لم تعد إلي ولم أرها إلى اآلن..

ثمانية سنوات، وابنتي لم  وها قد مرٌ 
يوم  وكل  انتظرها  زلت  وال  إليّ،  تعد 
أجلس وأتذكر حلظات اعتقالها، وخوف 
ابنتي في تلك اللحظة فكانت ترجتف 
وتقول لي )ماما أنقذيني سيأخذونني 
هؤالء انقذيني(، صوتها ورجفة يداها 
ال زالت أمام عيني، وكلما تذكرت تلك 
ذاكرتي،  عن  تغيب  ال  التي  اللحظات 
بالبكاء  عارمة  ورغبة  الهلع  يصيبني 
والصراخ، لكن ال محال لو أنها ستعود 
وسنوات،  أيام  أبكي  لبقيت  بالبكاء 
أن  رغم  اآلن  إلى  تعد  لم  ابنتي  لكن 

داعش انتهى جغرافياً.

انتهى  داعش  بأن  حديثها  أنهت 
أخبرها  ماذا  أعلم  أكن  لم  جغرافياً، 
قلت لها ال تيأسي، فاألمل موجود دائما 
وال تقطعي األمل بعودة ابنتك فهنالك 
العديد من املعتقلني، عادوا بعد سنوات 

ولعل ابنتك تعود.

ردت يا ليت يا ليت...

اجلهاز  يصيب  عدي  ممُ مرض  اإلنفلونزا 
التنفسي، األنف واحللق، وأحياناً الرئتني، 
أشكال  من  البعض  يعاني  وبينما 
آخرون  سيواجه  املرض،  من  خفيفة 

أعراضاً حادة، تؤدي أحياناً إلى الوفاة.

وعلى غرار نزالت البرد، تصبح اإلنفلونزا 
أكثر انتشاراً في أشهر الشتاء، ويرجع 
إلى أن األشخاص يقضون  ذلك جزئياً 
يسمح  ما  الداخل،  في  أطول  وقتاً 
للفيروس باالنتشار، وأيضاً إلى حقيقة 
يمُضِعف  أن  يكن  البارد  الهواء  أن 

املقاومة.

ورغم أن أفضل حماية ضد اإلنفلونزا 
هي التطعيم، إال أن هناك خمس عادات 
بسيطة في منط احلياة يكنك اتباعها 
باإلنفلونزا هذا  لتقليل خطر اإلصابة 

الشتاء.

توضح مراكز السيطرة على األمراض 
»إن  اآلتي:   )CDC( منها  والوقاية 
اإلصابة  خطر  لتقليل  طريقة  أفضل 
ومضاعفاتها  املوسمية  باإلنفلونزا 
اخلطيرة احملتملة هي تلقي التطعيم 
كل عام، ولكن العادات الصحية اجليدة 

السعال  وتغطية  املرضى  جتنب  مثل 
وغسل اليدين كثيراً يكن أن تساعد 
والوقاية  اجلراثيم  انتشار  وقف  في 
مثل  التنفسي،  اجلهاز  أمراض  من 
اإلنفلونزا، وهناك أيضاً عقاقير مضادة 
للفيروسات يكن استخدامها لعالج 

اإلنفلونزا والوقاية منها«.

وحتدثت مراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية منها عن التغييرات البسيطة 
خطر  لتقليل  إجراؤها  يكن  التي 
اإلصابة باإلنفلونزا، بغض النظر عما إذا 

كنت تلقيت التطعيم أم ال:

- جتنب االتصال الوثيق.
- تغطية فمك وأنفك.

- تنظيف يديك.
- جتنب ملس عينيك وأنفك وفمك.

اجليدة  الصحية  بالعادات  - التمسك 
األخرى.

- جتنب االتصال الوثيق.
وتقول مراكز السيطرة على األمراض: 
املرضى،  مع  الوثيق  االتصال  »جتنب 
على  حافظ  مريضاً،  تكون  وعندما 

مسافة بينك وبني اآلخرين حلمايتهم 
من املرض أيضاً«.

»غطِّ  الصحية:  املؤسسة  وأضافت 
فمك وأنفك مبنديل ورقي عند السعال 
أو العطس، ما قد ينع عمن هم حولك 
اإلصابة باملرض، حيث تنتشر فيروسات 
طريق  عن  رئيسي  بشكٍل  اإلنفلونزا 
العطس  أو  السعال  عن  الناجت  الرذاذ 
املصابني  األشخاص  مع  التحدث  أو 

باإلنفلونزا«.

وتابعت: »غسل يديك كثيراً سيساعد 
حالة  اجلراثيم. وفي  من  حمايتك  في 
استخدم  والصابون،  املاء  توفر  عدم 
على  يحتوي  الذي  اليدين  منظف 

الكحول«.

وتعّلق مراكز السيطرة على األمراض: 
»يكن أن تنتشر اجلراثيم عندما يلمس 
ثم  باجلراثيم  ملوثاً  شيئاً  الشخص 

يلمس عينيه أو أنفه أو فمه«.

وتخلص املراكز إلى أنه يجب »تنظيف 
ملسها  يتم  التي  األسطح  وتعقيم 
أو  العمل  أو  املنزل  في  بشكٍل متكرر 

املدرسة، خاصًة عندما يكون شخص 
ما مريضاً، واحصل على قسط كاف 
بدنياً، وحتكم  النوم، وكن نشيطاً  من 
من  الكثير  واشرب  إجهادك،  في 

السوائل، وتناول طعاماً مغذياً«.

وتنصح الهيئة الصحية أيضاً بالبقاء 
ملنع  مريضاً  تكون  عندما  املنزل  في 

انتشار اإلنفلونزا إلى اآلخرين.

اإلنفلونزا  أعراض  تظهر  أن  ويكن 
بسرعة، وتشمل اآلتي:

- ارتفاع مفاجئ في درجة احلرارة.

- جسد مؤلم.
- الشعور بالتعب أو اإلرهاق.

- سعال جاف.
- التهاب احللق.

- صداع.
- صعوبة النوم.

- فقدان الشهية.
- اإلسهال أو آالم البطن.

- الشعور بالتوعك.

قادرة  األرض  أن  جديدة  دراسة  أكدت 
على ضبط وتنظيم درجة حرارتها على 
مدى مئات اآلالف من السنني إلبقائها 

ضمن نطاق ثابت.

ويحتوي الكوكب على آلية »ردود فعل 
درجات  احلفاظ على  ثابتة‹‹ قادرة على 
مستقر،  نطاق  ضمن  العاملية  احلرارة 
ومتنعها من التأرجح بعيداً في أي من 

االجتاهني عبر نطاقات زمنية طويلة.

وتشير الدراسة إلى أن األرض قادرة على 
تنظيم درجة حرارتها واستقرارها عبر 
نطاقات زمنية شاسعة، 100 ألف سنة 
أو نحو ذلك في املتوسط ، حتى بعد 
الناجمة  املناخ  في  الهائلة  التحوالت 
عن العصور اجلليدية، وحتوالت اإلشعاع 
الشمسي، والنشاط البركاني املكثف.

البحث  وراء  يقف  الذي  الفريق  ويقول 
اجلديد إن »ردود الفعل املؤدية لالستقرار‹‹ 

األرض  هذه، هي جزء من سبب متكن 
من احلفاظ على استمرار احلياة عليها 
على مدار الـ3.7 مليار سنة املاضية أو 
نحو ذلك، وقد مت طرح هذه النظريات 
من قبل، ولكن هناك اآلن بعض األدلة 

املباشرة عليها.

وللعثور على هذه األدلة، تعّمق الباحثون 
على  معت  جمُ والتي  املناخ،  بيانات  في 
املاضية،  سنة  مليون  الـ66  مدى 
وطبقوا منذجة رياضية لتحديد ما إذا 
درجات  متوسط  في  التقلبات  كانت 
حرارة األرض قد تكون محدودة بعامل 

واحد أو أكثر.

ويقول عالم املناخ: »لديك كوكب تعرّض 
مناخه للعديد من التغيرات اخلارجية 
الدراماتيكية، استقراراً للحفاظ على 
ولكن  للحياة،  املناسبة  احلرارة  درجات 
لم يتم إثبات ذلك من خالل البيانات، 
سيطرت  قد  اآللية  هذه  مثل  فإن 

باستمرار على مناخ األرض«.

خالل  من  يتم  هذا  أن  ويمُعتقد 

وهي  السيليكات‹،  بواسطة  التجوية 
التجوية  تتضمن  جيولوجية  عملية 
)االتكال( البطيئة واملستمرة لصخور 
السيليكات، والتي من خالل تفاعالت 
أكسيد  ثاني  تسحب  كيميائية 
الكربون من الغالف اجلوي إلى رواسب 
الصخور في احمليطات، وبالتالي حتبس 

الغاز في الصخور.

ووفقاً للنتائج وجد العلماء أنه يبدو أن 
هناك منطاً ثابتاً تتضاءل مبوجبه تقلبات 
درجة حرارة الكوكب على مدار مئات 
اآلالف من السنني، وهذه املدة مشابهة 
أن  يمُعتقد  التي  الزمنية  للمقاييس 

جتوية السيليكات تعمل خاللها.

الحظ  السابقة،  األبحاث  خالل  ومن 
وخارج  داخل  الكربون  حركة  العلماء 
متوازنة  للبقاء  األرض  سطح  بيئة 
نسبياً، على الرغم من تقلبات درجات 

احلرارة العاملية.

بفترة  حالياً  منر  أننا  العلماء  ويعتقد 
صانعي  وحثوا  احلرارة،  درجات  ارتفاع 

من  مجموعة  سن  على  السياسات 
التغييرات للحد من انبعاثات الكربون 

أو أن نصبح محايدين للكربون.

ونتيجة لذلك، وجدوا أن تقلبات درجات 
سنة  ألف   100 كل  تستقر  احلرارة 
تقريباً، وهي ظاهرة لن حتدث إذا لم تكن 
أظهروا  وباملثل،  أساسية،  آلية  هناك 
أن فترات االستقرار املناخي تتوافق مع 

فترات عملية التجوية بالسليكات.

واالستنتاجات التي مت احلصول عليها، 
هي األولى التي تدعم بناءً على حتليل 
تغذية  وجود عملية  امللموسة،  األدلة 
بامتصاص  مدفوعة  مثبتة،  مرتدة 

الكربون من صخور السيليكات.

كيفية  فهم  أن  العلماء  والحظ 
املقاييس  على  األرض  مناخ  استقرار 
الزمنية اجليولوجية هو قضية مهمة 
لتغير  املدى  الطويلة  العواقب  لفهم 
البشرية  األنشطة  عن  الناجم  املناخ 
وتأثيرها على قابلية الكوكب للسكن.

جامعة  أجرتها  دراسة  توصلت 
الثوم  أن  إلى  البريطانية  نوتنغهام 
الدم  ضغط  حتسني  على  يعمل 

ومستويات الكوليسترول واملناعة.
وأشارت الدراسة إلى أن فوائد الثوم 
الحتوائه  تعود  الصحة  حتسني  في 
على العديد من املركبات الطبيعية 
األليسني،  وخصوصا  املفيدة 

باإلضافة إلى مركبات الكبريت التي 
والتي  التربة،  من  النبات  يتصها 

تتحلل إلى نحو 50 مركباً مختلفاً.
من  لعدد  مراجعة  اكتشفت  كما 
املرضى  أن  والتجارب،  الدراسات 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، 
وتناولوا ما بني 600-900 ميليغرام من 
مكمالت الثوم ملدة 3 أشهر، شهدوا 

انخفاضاً في ضغط الدم مماثل لتأثير 
أدوية عديدة معروفة.

ووفقاً للمراجعة، فإن األليسني يمُحفز 
إنتاج أكسيد النيتريك الذي يوّسع 
األوعية الدموية، ويثبط نشاط اإلنزمي 
احملول لألجنيوتنسني املضّيق لألوعية، 

وهو ما يقلل من ضغط الدم. 

هذه قصة أخرى من معاناة شعوب شمال شرق سوريا، التي مارستها مرتزقة داعش عليهم، قصة انتظار دون جدوى، قصة اعتقال في ليلة كالحة 
 في سوق النخاسة.

ّ
قدت مثلها مثل النساء اإليزيديات اللواتي خطفن، وباعوهن

ُ
دون سبب، قصة الفتاة الشركسية ريان الجميلة، التي ف

خمس عادات صحّية لتجنب اإلصابة باإلنفلونزا هذا الشتاءثماني سنوات وال زالت تنتظر ابنتها المعتقلة من قبل متطرفي داعش

كيف تمكنت األرض من تثبيت تقّلبات درجات الحرارة على مدى مئات اآلالف من السنين؟

يطانية: الثوم يعمل على تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول دراسة بر
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االفتتاح مباراة  يخسر  للمونديال  ُمستضيف  منتخب  أول  قطر 

مدريد ريال  على  خدماته  يعرض  رونالدو  مفاجأة.. 

ولم يحدث في تاريخ كأس العالم أن 
كأس  استضافة  منتخب  أي  َخِسر 
االفتتاحية  مباراته  وخِسر  العالم 
تاريخ  مدار  في  وذلك  املونديال،  في 
البطولة التي انطلقت عام 1930، فقد 
 16 في  املستضيفة  املنتخبات  فازت 

مناسبة وتعادلت في ستة منها.

»سكواكا«  شبكة  وبحسب   
منتخب  أصبح  فقد  لإلحصائيات، 
اإلكوادور هو أول فريق في تاريخ كأس 
العالم املمتد 92 عاًما يهزم أصحاب 
االفتتاحية  مباراتهم  في  األرض 

بالبطولة.

املطلوب  للمستوى  املباراة  ترتِق  ولم 
وكانت  فنياً  األداء  متوسطة  وكانت 
سيطرة املنتخب اإلكوادوري أكثر طِوال 
مدة املباراة، بينما خّيب منتخب القطر 
الدولة  هي  وخاصًة  مشجعيه  آمال 

التي تستضيف املونديال هذا املرة.

الشوط األول

بدايًة الشوط األول صبَّ في مصلحة 
يجد  لم  الذي  اإلكوادوري  املنتخب 
على  السيطرة  في  تمُذكر  صعوبة  أي 
بكراً  ممُ امتلكها  التي  األمور  مجريات 
جداً من دون أي مقاومة ألصحاب األرض.

املنتخب  ظهر  اآلخر  اجلانب  على 
القطري بصورٍة متواضعة للغاية، ولم 
يقدم أي شيء خالل الدقائق األولى التي 
ألغاه  لألكوادور  مبكراً  هدفا  شهدت 
احلكم اإليطالي بداعي التسلل، وذلك 

بعد العودة لتقنية الفيديو.

ورغم أن الهدف اإلكوادوري امللغي كان 
إنذار  جرس  يمُشكل  أن  املفترض  من 
ألصحاب امللعب ، إال أن ذلك لم يحدث 
على  اإلكوادورية  السيطرة  واستمرت 

مجريات األمور. 

للمنتخب  الهجومي  الضغط  ومع 
الوصول  في  العبيه  جنح  اإلكوادورية 
للمرمى القطري ومتكن من التسجيل 

لهدفه األول عن طريق إينير فالنسيا في 
الدقيقة 16 من ركلة جزاء صحيحة.

أن  إال  هدف،  تلقيه  من  الرغم  وعلى 
حالته  على  بقي  القطري  املنتخب 
السيئة ولم يتحرك لتعديل النتيجة 
وترك الفرصة ملنافسه في السيطرة 
على مجريات األمور وتنظيم املزيد من 
التي شكلت خطورة على  الهجمات 
مرمى سعد الشيب حارس مرمى قطر 
الذي لم يكن في أفضل حاالته خالل 

هذا الشوط.

ومع تواصل السيطرة اإلكوادورية، كان 
من الطبيعي تسجيله في الدقيقة 31 
عبر نفس الالعب إينير فالنسيا هدفه 
الثاني الذي استقبل عرضية متقنة من 
الناحية اليمنى قابلها برأسه سكنت 

الزاوية اليمنى لسعد الشيب.

املنتخب  بدأ  الثاني،  الهدف  وبعد 
للمباراة  العودة  مبحاوالت  القطري 
ودون  خجولة  محاوالته  بقيت  ولكن 
أي خطوة تذكر باستثناء رأسية املعز 
علي مهاجم العنابي عندما استقبل 
الناحية  من  ميجيل  بيدرو  عرضية 
اليمنى ولكن الكرة خرجت على يني 
رد  دون  وبهدفني  اإلكوادوري،  احلارس 

انتهت مجريات الشوط األول.

الشوط الثاني

املنتخب  يكن  لم  الثاني  الشوط 
واجلمهور  األرض  صاحب  القطري 
أفضل حاالً واستمر بحالته املتواضعة، 
غّلته  زيادة  اإلكوادوري  املنتخب  وحاول 
من األهداف ولكنه لم يصل للشباك 
هي  ما  على  النتيجة  وبقية  مجدداً 
عليه هدفني دون رد وليحصل املنتخب 

اإلكوادوري على نقاط املباراة الثالث. 

آلمال  املمُيبة  النتيجة  هذه  وبسبب 
اجلماهير القطرية فقد بدأت اجلماهير 
قبل  مبكراً  االنصراف  في  القطرية 

حوالي 20 دقيقة من نهاية اللقاء.

وانصرفت مجموعة كبيرة من اجلماهير 
البيت،  ملعب  درجات  ممُ من  القطرية 
في ظل تراجع مستوى فريقها، وعدم 
تشكيل خطورة حقيقية على مرمى 

املنافس.

»أوبتا« لإلحصائيات،  وبحسب شبكة 
فإن هذه املرة هي األولى التي يأتي فيها 
الهدف االفتتاحي للمونديال من ركلة 

جزاء.

وسجل فالنسيا األهداف الـ5 األخيرة 
في  ويشاركه  املونديال،  في  لإلكوادور 
إيزيبيو في عام  »البرتغالي  الرقم  هذا 
1966، واإليطالي باولو روسي في عام 
في  سالينكو  أوليج  والروسي   ،1982
أهداف   6 سجلوا  حيث   ،»1994 عام 

متتالية لفرقهم.

 من جانبه عّبر األرجنتيني جوستافو 
اإلكوادور  ملنتخب  الفني  املدير  ألفارو، 
 )0/2( قطر  على  بالفوز  سعادته  عن 
كأس  ببطولة  املشوار  افتتاح  في 

العالم 2022.

الصحفي  املؤمتر  في  ألفارو  وأوضح 
عقب اللقاء، أن املنتخب اإلكوادوري قدم 
أول  في  الفوز  وكان  جيدة،  مستويات 
مباراة مهماً، مؤكداً أن فريقه يسعى 

للوصول إلى األدوار اإلقصائية.

وأشار إلى أن تقنية الفيديو لعبت دوراً 
هدفاً،  ألغت  بعدما  املباراة،  بداية  في 
ولكن الالعبني لم يستسلموا أو يعرفوا 
التي  األولى  املرة  أنها  اإلحباط، مؤكداً 
األرض  صاحب  منتخب  فيها  يخسر 

مباراة افتتاح املونديال.

وأكد أن العبي اإلكوادور لديهم الرغبة 
والطموح لتحقيق إجناز لهم ولوطنهم 

وأمام جماهيرهم.

وعن إلغاء هدف إينر فالنسيا بعد مرور 
»الالعبون  ألفارو:  قال  فقط،  دقائق   3
سألوني حني مت تأجيل احتساب الهدف 
كان  واجلميع  بالضبط؟  يحدث  ماذا 

يعتقدون أنه هدفاً«.

العبنا  احتاج  »رمبا  ساخراً:  وواصل 
ميشيل لتغيير شيء في أصابع قدمه 

لتجنب التسلل«.

وأكد أنه طالب العبي اإلكوادور باحترام 
املنتخب القطري، ألنه منافس ويجب 
أمر  وهو  كبير،  بشكٍل  دفاعه  اختراق 

كان مهماً لتحقيق الفوز.

لألدوار  نتأهل  أن  أردنا  »إن  وواصل: 
نستعمل  أن  علينا  اإلقصائية 
أفضل  بشكٍل  املعاكسة  الهجمات 

والتحّول سريعاً دفاعاً وهجوماً«.

اإلكوادوري  املنتخب  أن  إلى  وأشار 
أصبح حتت الضغط اآلن ألنه مطالب 
باالستمرار في حتقيق النتائج اإليجابية.

لديه  اإلكوادور  منتخب  أن  وأوضح 
أين  إلى  يعلم  وال  كبيرة  طموحات 
التي  البطولة،  في  يتقدم  أن  يكنه 
تضم أكبر منتخبات العالم، ويجب أن 

يؤمن الفريق بقدراته.

فيليكس  اإلسباني  اعترف  بينما 
سانشيز، املدير الفني ملنتخب قطر، بأن 
العبيه لم يقدموا أفضل مستوياتهم 
خالل الهزية أمام اإلكوادور )2-0(، في 

افتتاح مونديال 2022.

املؤمتر  خالل  العنابي،  مدرب  وأشار 
بد  ال  أنه  إلى  املباراة،  الصحفي عقب 
والتركيز  الهزية،  صفحة  غلق  من 
السنغال، ألنه  أمام  املقبل  اللقاء  في 

سيكون أصعب.

املقومات  لديه  قطر  »منتخب  وتابع: 
من  عانوا  الالعبني  لكن  للتحّسن، 
التمريرات،  في  الدقة  وافتقدوا  التوتر، 
بشكٍل  التعامل  يستطيعوا  ولم 

إيجابي مع هجوم املنافس«.

املنتخب  بأن  سانشيز  واعترف 
له  موجهاً  الفوز،  استحق  اإلكوادوري 

التهنئة.

»أخطاء البداية«
أخطاء  ارتكبنا  ألننا  »خسرنا  وأردف: 
يتعلق  فيما  خاصًة  املباراة،  بداية  في 
هجمات  مع  التعامل  أو  بالتمرير 
اإلكوادور، واستطاع املنافس استغالل 

األمر«.

واعتبر أنه كان هناك قدر من التحّسن 
على  ليس  لكن  الثاني،  الشوط  في 
»خضنا  مضيفاً:  املطلوب،  املستوى 
ما  وهو  املونديال،  في  مبارياتنا  أولى 
أرهب وأقلق الالعبني، اإلعداد كان جيداً، 
لكننا نلعب ألول مرة في كأس العالم«.

وعن مغادرة اجلماهير القطرية املباراة 
مبكراً، قال سانشيز: »كان لدي الكثير 
امللعب للتركيز عليه،  العمل في  من 
اجلميع،  من  كبيراً  دعماً  وجدنا  لكننا 

وعلينا أن نتحسن«.

وأكد أنه يتأسف ألن املنتخب القطري 
سن ظن اجلماهير، لكن  لم يكن عند حمُ

األهم هو أن يتعلم الفريق الدرس.

للمباراة  استعد  العنابي  بأن  وختم 
االفتتاحية بقوة، وذاكر منافسه »لكن 
التنافسية  تبقى  امللعب  أرض  على 

مطلوبة لتقدمي مستويات جيدة«.

األولى  النسخة  هي  هذه  بأن  ويذكر 
من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، 
التي تقام في الشرق األوسط والعالم 
العربي، وستستمر حتى 18 كانون األول 
املقبل، ومبشاركة 32 منتخباً عاملياً، مت 

تقسيمها على ثماني مجموعات.

الذين  الصحفيني،  من  الكثير  هناك 
إظهار  أجل  من  بأرواحهم  ضحوا 
أمثال  الوطن،  عن  دفاعاً  احلقيقة 
ودلوفان  ومحمد،  »هوكر  الشهداء 

ودليشان إيبش«.

وعلى خطاهم سار  مراسل وكالة أنباء 
الذي  اهلل«  عبد  حسن  »عصام  هاوار 
استشهد أثناء تغطيته لقصف جيش 
التركي، والذي أمضى ثماني  االحتالل 
إظهار  سبيل  في  عمره  من  سنواٍت 
حقيقة الثورة واحلياة احلرة الديقراطية 

وفضح سوء احملتلني.

موقعها  على  الوكالة  نشرت  حيث 

خبر استشهاد الزميل الشهيد عصام 
بالقول: »التزاماً بشعار أن احلقيقة لن 
رفيقنا  سار  الظالم،  حبيسة  تبقى 
درب  على  اهلل  عبد  حسن  عصام 
البحث عن احلقيقة«، مؤكدةً على أن 
ذهبية  صفحة  وراءه  »خّلف  الشهيد 

مليئة بالكفاح والنضال«.

مواليد  من  اهلل  عبد  حسن  عصام 
بلدة عابرة التابعة لناحية جل آغا في 
مقاطعة قامشلو1983، أنهى مرحلته 
تابع  ثم  ومن  القرية،  في  االبتدائية 
بلدة  في  والثانوية  اإلعدادية  مرحلتي 
رميالن، ودرس قسم اللغة العربية في 

جامعة دمشق.

عمل عصام مدرساً في دمشق لفترة 
آفا،  روج  ثورة  انطالق  ومع  الزمن،  من 
نشاطات  إلى  وانضم  دياره  إلى  عاد 

وفعاليات الثورة.

مسيرته الصحفية

عام  الصحافة  مجال  في  العمل  بدأ 
2013 مراسالً لصحيفة »روناهي«، وفي 
أنباء  إلى وكالة  متوز عام 2018 انضم 
هاوار، لنشر حقيقة الثورة للرأي العام 

احمللي والعاملي.

ساهم عصام من خالل قلمه وكاميرته، 
في فضح هجمات ومخططات األعداء، 
شعوب  مكتسبات  تستهدف  التي 
لم  مرضه  من  الرغم  وعلى  املنطقة، 
يتواَن في عمله، وأدى مهامه في سبيل 
وزمان،  احلقيقة في كل مكان  إيصال 

واستشهد أثناء أدائه ملهامه.

قصفت طائرات جيش االحتالل التركي، 
ليلة السبت 2022/11/19 مناطق في 
)كوباني والشهباء وكري سبي وزركان 

التابعة  بقل  تقل  قرية  وفي  وديرك(، 
جيش  طائرات  استهدفت  لديرك، 
االحتالل سيارة، ما أسفر عن استشهاد 
شخصني، وبعد الهجوم توجه عدد من 
األهالي برفقة الزميل الشهيد عصام 
ببيان،  لإلدالء  االستهداف  مكان  إلى 
وجتمع  القصف  آثار  تغطية  أجل  من 
ال  التي  االحتالل،  قوات  أن  إال  األهالي، 
أو أخالقية،  قيٍم إنسانية  بأيةِ  تعترف 
عاودت استهداف األهالي مرةً أخرى، ما 
أسفر عن استشهاد الصحفي عصام 

وستة مواطنني آخرين.

وشيع أهالي إقليم اجلزيرة جثامني 12 
الشهيد  مزار  إلى  وشهيدة  شهيداً 
التابعة  ديرك  بناحية  ديرك  خبات 
ملقاطعة قامشلو، االثنني2022/11/21 

الساعة 11:30صباحاً.

ولم يعرف بعد سجل أحد الشهداء، 
الذين  الشهداء،  أسماء  يلي  وفيما 
شيعوا )عصام عبد اهلل، حسني علي، 
جيجك هاروني، هالل قاسم، هدية عبد 
اهلل، عبيد خالد، محمود علي، فايز عبد 
اهلل، نوري جفتجي، حسني خلتو، مازن 

أوسي(.

مركز األخبارـ في اليوم العاملي للطفل 
االحتفال  يفترض  والذي  العام،  هذا 
الفرحة والبهجة في  زرع  به من أجل 
التركي  احملتل  استهدف  قلوبهم، 

املشفى اخلاص باألطفال في كوباني.

عالوة على اجلرائم، التي ترتكبها دولة 
االحتالل التركي بحق شعوب املنطقة 
تستهدف  ودمار،  وتخريب  قتل  من 
مشافي الطفولة في يومهم العاملي.

سوريا  وشرق  شمال  في  الطفولة 
تغتال بفعل احملتل التركي الذي ال ييز 
في قصفه بني طفل أو شيخ ناهيك 
عن استهداف املرافق اخلاصة باألطفال.

على  بقصفه  التركي  احملتل  ويستمر 
والذي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
ويعّد  األخيرة،  األيام  في  منه  صعد 
القصف التركي خرقاً واضحاً، وصريحاً 
لألعراف والقوانني واملعاهدات واملواثيق 

الدولية.

حرمان األطفال من حقوقهم

املناطق  االستهدافات األخيرة لبعض 

املدارس،  في  التعليم  عملية  أوقفت 
حيث أدلت هيئة التربية والتعليم بياناً 
بهذا الشأن: »بالتزامن مع اليوم العاملي 
للطفل املصادف 20تشرين الثاني من 
االحتالل  طائرات  قصفت   2022 عام 
شمال  من  واسعة  مناطق  التركي 
وشرق سوريا؛ ما أدى هذا القصف إلى 
معظم  في  التربوية  العملية  توقف 
يكون  أن  الطفل من  املدارس، وحرمان 
في مدرسته ويارس حقه في التعلم«.

وأدانت الهيئة: »وإننا في هيئة التربية 
والتعليم لشمال وشرق سوريا، ندين 
على  التركي  القصف  هذا  ونستنكر 
وندعو  سوريا،  وشرق  شمال  مدن 
األطراف الفاعلة في املنطقة للقيام مبا 
يترتب عليهم، وحماية حقوق الطفل 

في مناطقنا«.

إدانة الستهداف املرافق 
الصحية

الصّحة  هيئة  أدانت  آخر  جانب  ومن 
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
قبل  من  كوباني  مشفى  استهداف 
دولة االحتالل التركي والذي صادف يوم 
الطفل العاملي 20 تشرين الثاني اجلاري، 
املشافي  استهداف  أّن  إلى  مشيرةً 
دان بكل املقاييس  والنقاط الطّبية ممُ

واألعراف والقوانني الدولية.

»الرئيس  مصطفى،  جوان  أكّد  حيث 
اإلدارة  في  الصّحة  لهيئة  مُشترك  امل
ملوقع  سوريا«  وشرق  لشمال  الذاتية 
»مشفى  أنَّ  الرسمي،  الذاتية  اإلدارة 
مُستهدف كان سابقاً مركزاً  كوباني امل
حتويله  ومتّ  بكورونا،  للمصابني  خاصاً 

ملشفى أطفال«. 

جرية حرب

استهداف  مصطفى  جوان  وعدّ 
صارخ  واعتداء  حرب،  جرية  املشفى 
بوجه اإلنسانية، وغير مقبول بجميع 

املرّة  ليست  »هذه  وأضاف:  املقاييس، 
استهداف  فيها  يتم  التي  األولى، 

املشافي من قبل االحتالل التركي«. 

مُشترك لهيئة الصّحة  ودعا الرئيس امل
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 

سوريا اجملتمع الدولي، والدول الضامنة 
لوضع حدّ الستهداف النقاط الطبّية 
واملدنيني، واتخاذ موقف جاد جتاه هذه 
الدولة  ترتكبها  التي  االنتهاكات، 

التركية.

عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
مبستقبل  تتعلق  كبرى  مفاجأة 
جنم  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 

مانشستر يونايتد.

مع  طاحنة  أزمة  في  رونالدو  ودخل 
خلفية  على  يونايتد  مانشستر  إدارة 
تصريحاته األخيرة، التي هاجم خاللها 
مسؤولي النادي ومدربه إريك تني هاج.

»سبورت«  صحيفة  وبحسب 
عرضوا  رونالدو  ممثلي  فإن  الكتالونية، 

 6 ملدة  مدريد  ريال  إلى  الالعب  عودة 
أشهر تبدأ من كانون الثاني املقبل.

وأوضحت أن رحيل كريستيانو رونالدو 
الشتوية،  االنتقاالت  في  مؤكداً  بات 
نادٍ  إيجاد  في  تكمن  األزمة  لكن 

يستطيع دفع راتبه.

إلى  باالنتقال  رونالدو  اسم  وارتبط 
أكثر من نادٍ في انتقاالت كانون الثاني 
ونابولي  تشيلسي  أبزرهم  املقبلة، 

وسبورتنغ لشبونة.

إصابة  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
الفرنسي كرمي بنزيا واحتمالية غيابه 
مدريد  ريال  تدفع  قد  طويلة،  لفترة 

للتفكير في عودة رونالدو.

جتمع  التي  اجليدة  العالقة  ظل  وفي 
)ريال  امليرنغي  رئيس  بيريز،  فلورنتينو 
مدريد(، برونالدو، فإن عودة الالعب تبدو 
محتملة، على الرغم من املشاكل التي 
وإبعاد  بنزيا،  عودة  مع  حتدث  أن  يكن 

كريستيانو عن التشكيلة.

روناهي / قامشلو ـ أصبحت قطر أول منتخب مستضيف يخسر مباراته االفتتاحية في 
المونديال، وذلك بعد هزيمته من منتخب اإلكوادور بهدفين دون رد، في المباراة التي 
البيت في افتتاح  الثاني بإستاد  قيمت بينهما مساء السبت العشرين من شهر تشرين 

ُ
أ

مباريات المجموعة األولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.

مركز األخبارـ لإلعالم في مناطق شمال وشرق سوريا، دور كبير في كشف جرائم االحتالل التركي، وهناك الكثير من الصحفيين، الذين يخاطرون 
بأنفسهم من أجل فضح جرائم االحتالل وكشف الحقيقة والشهيد الصحفي عصام حسن عبدالله كان أحد الرموز النضالية في المسيرة اإلعالمية. 

عصام عبد هللا..... مسيرة حياٍة على درب الحقيقة

في اليوم العالمي للطفل... األطفال تحت القصف التركي
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للمجلس  املشترك  الرئيس  أكد 
الديقراطية  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي 
يونس،  طلعت  اجلزيرة،  إقليم  في 
شعب  مع  املقاومة  مواصلتهم 
املنطقة ضد هجمات اإلبادة واالحتالل.

جاء حديث الرئيس املشترك للمجلس 
الديقراطية  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي 
في إقليم اجلزيرة، طلعت يونس، تعليقاً 
على الهجمات اجلوية لدولة االحتالل 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي 

سوريا.

أهداف  إلى  االنتباه  يونس  لفت 
الهجمات التركّية على مناطق شمال 
وشرق سوريا، وقال: »تأتي هذه الهجمات 
الديقراطي في  بهدف ضرب املشروع 
املقاوم«،  إرادة شعبنا  املنطقة، وكسر 
بني  التركّية  الدولة  »تتذرع  مضيفاً: 
احلني واآلخر باحلجج ملواصلة هجماتها 

وارتكاب اجملازر ضد شعبنا«.

جتاه  الدولي  الصمت  يونس  وانتقد 
دولة  ترتكبها  التي  واجملازر  الهجمات 
االحتالل التركي بحق شعب املنطقة، 
توضيح  الدولي  اجملتمع  مبيناً: » على 

موقفه جتاه هذه السياسات واجملازر«.

للمجلس  املشترك  الرئيس  دعا  كما 
الديقراطية  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي 
يونس،  طلعت  اجلزيرة،  إقليم  في 
بواجبها  للقيام  دمشق  حكومة 
ومسؤولياتها جتاه سياسات االحتالل 
السورية،  األراضي  بحق  وخروقاته 

حلماية احلدود والشعب السوري.

الرئيس  العاصي  زيدان  شجب  كما 
املشترك ملكتب الدفاع باإلدارة الذاتية 
مواقف الدول التي تسيطر على أجواء 
شمال وشرق سوريا، وتساءل »هل هو 
ضوء أخضر أم هو استفزاز من قبل دولة 
االحتالل التركي لهذه الدول، ونترقّب رد 
أو  الساعات  الدولي في  التحالف  من 

األيام القادمة بهذا اخلصوص«.

لها  يكون  »إن  الدولية  القوى  وطالب 
موقف واضح وصريح يتناسب مع هذا 
االعتداء الكبير من مناطق ريف حلب 

حتى ديرك«.

كما حّمل مجلس سوريا الديقراطية 
العمليات  استمرار  أصدره،  بيان  في 
من  لكل  التركية  اجلوية  العسكرية 
واألمم  األمن  ومجلس  وأميركا  روسيا 

املتحدة واجلامعة العربية«.

»شعب سوريا  وطالب في ختام بيانه 
القوى  وعموم  دمشق  في  والسلطة 
الوطنية السورية بالذود عن سوريا في 
هذا اجلزء املهم منها، وفي هذه املرحلة 
املصيرية وضمن هذا املنعطف احلاسم 
شمال  »شعب  داعياً  اجلميع«،  على 
هذه  تفويت  عدم  إلى  سوريا  وشرق 
الفرصة مرةً أخرى على قوى االستبداد 
والفاشية العثمانية اجلديدة، وااللتفاف 

الديقراطية،  سوريا  قوات  حول  أكثر 
التي متت بفضل  وحماية املكتسبات 

وجرحى  شهداء  من  اآلالف  عشرات 
بنات وأبناء املنطقة«.

األمميون  املقاتلون  صرّح  األخبارـ  مركز 
الشعب  حماية  وحدات  صفوف  في 
كل  على  أنّه  املرأة،  حماية  ووحدات 
األشخاص الذين يؤيدون الديقراطية، 
روج  عن  الدفاع  املرأة  وحرية  املساواة، 
بالروح  الثورة  »سنحمي  مؤكدين  آفا، 

األممية«.

وقد أصدر املقاتلون األمميون في وحدات 
املرأة  ووحدات حماية  الشعب  حماية 
أن  خالله  من  وأفادوا  مشتركاً،  بياناً 
دولة االحتالل التركي تشن هجماتها 
الكثيفة على أقوى رمز للثورة ومقاومة 
الشعب من خالل الهجوم على مدينة 

كوباني.

»الهجوم  البيان:  مستهل  في  وجاء 
روح  على  اعتداء  هو  كوباني  على 
الثورة وقلبها«، وتابع قائالً: »هدف دولة 
االحتالل التركي من هذا الهجوم، ليس 
الديقراطية  سوريا  قوات  استهداف 
فحسب، بل استهداف اجملتمع بأكمله 
أيضاً، إنه هجوم على الشعب وحركته 
الديقراطية،  الذاتية  اإلدارة  أجل  من 
كما أنها تريد ترهيب اجملتمعات احمللية 
ألجل حتقيق سيطرتها على املنطقة، 
ومتارس سياسة اإلبادة اجلماعية، وبهذا 
الهدف شنت هجماتها على مناطق 
مدنية وقصفوا قرى مأهولة باملدنيني، 

صوامع القمح ومستشفى«.

وأكد األمميون في البيان أن دولة االحتالل 
إال  الهجوم  شن  يكنها  ال  التركي 
املتحدة  والواليات  روسيا  مبوافقة 

األمريكية، وقال: »لقد أظهرت الواليات 
في  متواجدة  أنها  أخرى  مرةً  املتحدة 
سوريا فقط من أجل مصاحلها اخلاصة، 
لم  بايدن  الرئيس  أن  من  الرغم  وعلى 
 2019 لعام  ترامب  قرار  من  يقترب 
بسحب القوات العسكرية، لكنه أيضاً 
السلبية  املوافقة  خالل  من  مسؤوالً 
على العدوان التركي، وستصبح نتائج 
قدمة  ممُ كهدية  التركي  االحتالل 

لتنظيم داعش اإلرهابي«.

وأشار البيان إلى أن روج آفا تواجه حرباً 
اإلنسانية  قوية في سبيل مستقبل 
ثّل  بنموذج احلرية، وقال: »هذه الثورة متمُ
وباسم  الفاشية،  ضد  عاملية  جبهة 
وسعنا  في  ما  كل  سنفعل  األمميني، 
هجمات  من  اخلط  هذا  حماية  ألجل 
بالروح  الثورة  عن  وسندافع  االحتالل، 
تقدمي  من  علينا  كان  مهما  األممية، 

تضحيات غالية في سبيلها«.

في  السلطات  ألغت  األخبارـ  مركز 
تركيا، حفال للمغنية الكردية روشان 
تشاليكار في بلدية شيشلي مبدينة 

إسطنبول دون أي مبرر كتابي.

وأبلغت بلدية شيشلي جمعية “زمن 
مكتب  أن  احلفل،  تنظم  التي  املرأة” 

رئيس املنطقة منع احلفل.

جمعية زمن املرأة، نشرت بيانًا مكتوبًا 
بشأن منع أنشطتها، وقالت: “مت حظر 
الذي  التضامني  املوسيقي  احلفل 
لبلدية  الثقافي  املركز  في  سنقيمه 

شيشلي في 19 تشرين الثاني 2022 
دون أي مبرر كتابي، مع إبالغنا شفهيًّا 

بأنه السبب هو )ظروف أمنية(”.

 25 من  نقترب  “بينما  البيان:  وأضاف 
تشرين الثاني -يوم القضاء على العنف 
أن كل مجال جنتمع  املرأة-، نعلم  ضد 
فيه يثل تهديدًا للعقلية التي تنتج 

سياسات معادية للمرأة”.

وأكد البيان أن اجلمعية، لن تتخلى عن 
التآزر والتضامن وحقوقها في تنظيم 
احلفالت املوسيقية، في الشوارع، وفي 

كل مكان. وشدد البيان على “مواصلة 
القتال من أجل احلرية”.

التركية  السلطات  ألغت  إن  وسبق 
حفالت مشابهة لفنانني كرد.

البرملانية  نددت  األخبارـ  مركز 
كاكاباوه،  أمينة  البارزة،  السويدية 
بالهجمات  االثنني2022/11/21 
سوريا،  وشرقي  شمال  على  التركّية 
كوباني  في  “داعش”  هزية  معتبرةً 
للرئيس  موجعة  ضربة  مبثابة  كانت 

التركي.

على  تعليقاً  البرملانية  حديث  جاء 
واملدفعية  اجلوية  التركّية  الهجمات 
على طول املناطق احلدودية في شمال 
وشرقي سوريا خالل اليومني الفائتني.

أمينة  السويدية  البرملانية  وقالت 
كاكاباوه في تصريح صوتي عبر تطبيق 
رمزية  يعلم  “اجلميع  إن  آب”،  “واتس 

نضال رجال ونساء الكرد الذين أصبحوا 
أبطاالً في احلرب ضد داعش”.

واعتبرت أمينة أن هزية “داعش” على 
ضربة  مبثابة  كانت  كوباني  أسوار 
طيب  رجب  التركي  للرئيس  موجعة 

أردوغان.

صوتي  أوِصل  أن  “أريد  أمينة:  وقالت 
إلى الشعب الكردي في تركيا والقوى 

أصواتهم  ينحوا  ال  بأن  الديقراطية 
حلزب أردوغان في االنتخابات املقبلة.”

وترى النائبة السويدية إن االستخبارات 
التركية هي َمنْ افتعلت التفجير في 
االنتخابات،  في  لتوّظفه  إسطنبول 
عملية  لشن  كذريعة  وتتخذه 
سوريا  شرقي  شمال  في  عسكرية 

وشمالي العراق.

كما أشارت إلى ما وصفته بالهجمات 
“الفاشية اإليرانية” ضد الكرد في غربي 
البالد “شرقي كردستان”، داعيًة العالم 
للنظر إلى احلقوق املشروعة للشعب 

الكردي.

 RONAHÎ TV فضائية  حققت   
قفزات نوعية متنوعة منذ تأسيسها، 
األمة  مشروع  لصوت  منبراً  لتصبح 
الديقراطية في شمال وشرق سوريا، 
آفا وشعبها  روج  لثورة  ولتكون صدى 
وشهادة معلنة لتفاصيلها وحقيقتها 

للرأي العام العاملي.

معظم  في  للفضائية  فروع  وتوجد 
على  وتعمل  سوريا،  وشرق  شمال 
والتطّورات  آفا،  روج  ثورة  إيصال صوت 
إلى  الشرق األوسط  واملستجدّات في 
وتقني  إعالمي  برمته، بطاقم  العالم 
في  شخص  من100  أكثر  إلى  يصل 

األقسام املتلفة للفضائية.

اإلداري في الفضائية، سردار كوي، قال 
في حديث لوكالة أنباء هاوار مبناسبة 
ست  مرور 11 عاماً على تأسيسها: »أمُسِّ
الفضائية في مرحلة، كان اجلميع يتجه 
نحو املعارضة، ويتمسك بها في سوريا؛ 
لذلك حاولت الفضائية في بداية بثها 
نقل احلقيقة واملستجدات وآراء شعب 
والطالع  للعالم؛  شمال وشرق سوريا 
شعب املنطقة على األحداث واحلقائق، 
في تلك املرحلة استطاعت الفضائية 
التأثير في احلركات السياسية للتعبير 

عن آرائها جتاه ثورة روج آفا«.

أن متهد  الفضائية  »متكنت  ونوه كوي 
طريقاً لشعب املنطقة ولثورة 19متوز، 

والتي بدأت من كوباني، وصوالً إلى إعالن 
املقاطعات في إقليم اجلزيرة وكوباني 
بثورة  برمته  العالم  وتعريف  وعفرين، 

روج آفا وحقيقتها«.

وأضاف: »كانت هناك جهات كثيرة حتاول 
تسييس آراء شعب املنطقة لصاحلها 
إعالمياً، لكن روناهي TV كانت تنظم 
التي  املرحلة،  متطلبات  وفق  نفسها 
بشتى  وحتاول  املنطقة،  تشهدها 
الوسائل إيصال حقائق الثورة والشعب 

للعالم، دون التحيز ألي جهة«

وجود  »مع  حديثه  في  أكد  كوي 
اليوم  نرى  مؤسسات إعالمية عديدة، 
أن الصوت احلقيقي لثورة روج آفا؛ هو 

صوت شعب املنطقة«.

التي  الصعوبات،  إلى  كوي  لفت  كما 
تأسيسها:  بداية  الفضائية  واجهت 
في  والصحفيني  اإلعالميني  قلة   «
الفضائية، لكن بوجود الراغبني للعمل 
لثورتهم،  واحملبني  اإلعالمي  اجملال  في 
متكنت الفضائية من خالل مراسليها 

نقل أحداث ثورة روج آفا بتفاصيلها«.

›بتضحيات مراسلينا بات اسم روناهي 
TV مصدراً حلقيقة املنطقة ومقاومة 

مقاتليها‹

وأشار كوي »عن طريق مراسلينا قمنا 
بتغطية احلمالت العسكرية لوحدات 
سوريا  وقوات  واملرأة  الشعب  حماية 
املقاومة  تلك  وإيصال  الديقراطية، 
التغطيات  تلك  نتيجة  للعالم؛ 
في  مراسلينا  من  عدد  استشهد 
أصبح  وبتضحياتهم  احلمالت،  تلك 
خبر  لكل  مصدراً   TV روناهي  اسم 
ينشر عن حقائق املنطقة على وسائل 

التواصل االفتراضي ».

آفا  روج  ثورة  وصدى  حقائق  وانتشرت 
العام  الرأي  على  تؤثر  وباتت  إعالمياً، 
القنوات  وتعرضت  والعاملي،  احمللي 
في  املوجودة  والوكاالت  اإلعالمية 
بينها  ومن  سوريا،  وشرق  شمال 
فضائية روناهي للتهديدات والهجمات 

اإللكترونية في محاولة إلغالقها.

تابع كوي: »عندما نتحدث عن وسيلة 
إعالمية لها تأثير على شعب املنطقة، 
جهات  سياسات  فضح  واستطاعت 
 TV روناهي  القول: إن  يكننا  عديدة، 
لذا  للحقيقة،  الطريق  كشفت 
حاولت جهات عديدة، استمالة شعب 
املنطقة بطرق مختلفة إعالمياً ومع 
لسياسات  جلأت  ذلك،  في  فشلها 
احلقيقة  صوت  إلسكات  مختلفة 
إغالق  خالل  من  الفضائية،  وصدى 
صفحات القناة الرسمية، وإنشاء منابر 

وهمية  وبأسماء  مختلفة  إعالمية 
لتزوير احلقائق التي جتري في املنطقة، 
وخاصة بعد توسع االحتالل التركي في 
هجماته واحتالله لبعض مناطق في 

شمال وشرق سوريا«.

التضحيات  لتلك  صوتاً  ›سنبقى 
وصوتاً حلقيقة الثورة وشعوبها‹

سردار  الفضائية،  في  اإلداري  واختتم 
روناهي  »فضائية  قائالً:  حديثه،  كوي 
بدأت ببثها األول بثالث ساعات يومية 
فقط واليوم تبث الفضائية برامجها 
متواصلة،  ساعة   24 مدار  على 
ومتمسكة بتلك األهداف؛ نقل حقيقة 
وصوتها  ومشروعها  املنطقة  شعب 
التي  الصعوبات،  العام في ظل  للرأي 
اك  تواجهها املنطقة واملؤامرات، التي حتمُ
سنبقى  أننا  اجلميع  ونعاهد  ضدها، 
صوتاً لتلك التضحيات، وصوتاً حلقيقة 

هذه الثورة وشعوبها«.

روناهي/ قامشلو بعد النجاح الالفت 
فعاليات  على  خيم  الذي  واملتميز، 
مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن، 
آفايي  روج  مثقفي  احتاد  نظمه  والذي 
من  واستمر  قامشلو،  في  كردستان 
وتضمن   ،2022-11-20 11-11ولغاية 
في  وغنية  منوعة  ثقافية  فعاليات 
العربية  باللغتني  والشعر  القصة 
والكردية، واملسرح والسينما، وعدداً من 
اختتم  الثقافية،  والندوات  احملاضرات 
ليعلن  الثقافية،  فعالياته  املهرجان 
االحتاد عن جائزته السنوية لإلبداع يوم 

السبت 20 -2022-11.

احتاد  عنها  أعلن،  وكما  اإلبداع،  جائزة 
بيان  آفايي كردستان في  روج  مثقفي 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، كان 
من املقرر، أن يتم اإلعالن عنها في مؤمتر 
صحفي في مقر االحتاد، غير إن املاوف 
والقصف  التركية  التهديدات  من 
مناطق  من  للعديد  واجلوي  املدفعي 

شمال وشرق سوريا حال دون ذلك. 

الهيئة  بيان  في  عنها  أعلن  اجلائزة، 

التواصل  وسائل  عبر  ونشرت  اإلدارية، 
االحتاد  صفحات  وعلى  االجتماعي، 
وحصلت  االنترنت،  عبر  الرسمية 

صحيفتنا على نسخة من البيان: 

»أمُّسست جائزة احتاد مثقفي روج آفايي 
كردستان لإلبداع والتميز في قامشلو 
عليها  تشرف  جائزة  وهي   ،2016 عام 
الهيئة اإلدارية لـ )HRRK( وقيمتها 
االحتاد،  درع  إلى  باإلضافة  دوالر،  ألف 
املبدعني  أحد  لتكرمي  اجلائزة  تسعى 
الكرد تقديراً لدوره في تغيير الساحة 
وهي  األفضل،  نحو  الكردية  الثقافية 
وتشجيعاً  واإلبداع،  التمّيز  مكافأة 
واملؤسسات  النشر  ودور  لألفراد 
مستوى  رفع  على  وحرصاً  الثقافية، 
والدقة  اجلودة،  أسس  على  اإلبداع 

والقيمة املعرفية والفكرية. 

على  ترتكز  الفائز  اختيار  معايير  إن 
على  وتأثيره  عام  بشكل  جتربته 
روج  في  واإلبداعية  الثقافية  الساحة 
آفا، ومناطق الوجود الكردي في سوريا 

بشكل عام. 

اجلائزة  من  األولى  النسخة  أن  علماً 
التشكيلي  الفنان  نصيب  من  كانت 
املانح  وكان   ،2018 عام  حسيب  زهير 

السيد أكرم كمو. 

كانت  اجلائزة،  من  الثانية  والنسخة 
رشيد  الفنان  من  كل  بني  مناصفة 
علي  محمد  الراحل  والفنان  صوفي، 
السيد  املانح  وكان   2019 عام  شاكر 

كاميران حسني حوران. 

والنسخة الثالثة، كانت مناصفة بني 
الفتاح،  عبد  دحام  الكاتبني  من  كل 
املانح  وكان   2020 عام  بركات  ومروان 

املعهد الكردي في بروكسل. 

أما النسخة الرابعة، فكانت لكل من 
الكاتبني الكرديني: صالح حيدو، وكوني 
رش عام 2021 وكان املانح رجل األعمال 

إبراهيم شاكر.

 )HRRK( جائزة  جاءت  السنة  وهذه 
مناصفة   2022 لعام  والتميز  لإلبداع 

بني مبدَعني كرديني:

األول: قدّم جهوداً كبيرة خلدمة اللغة 

الكردية  والثقافة  والتاريخ  والتراث 
لسنوات  واملمتد  املميز،  عطائه  خالل 
على  الواضحة  بصمته  له  طويلة، 
رفوف املكتبة الكردية، وثّق وكشف لنا 
القدمي،  الكردي  األدب  سحر ومضامني 
واحلديث وروح التراث بشكله العام، وقد 
أبدع أبحاثا قيمة بالكثير من الكتب 
هذا  واملعرفة  العلم  لطالب  كمصادر 
الباحث النبيل لكرديته قد وضع علوم 
احلديثة  اللغوية  واملدارس  اللسانيات 
في خدمة لغته األم مبدعاً بالكثير من 

الدراسات واألبحاث القيمة.

والثاني: فنانة مكتملة بشروط اإلبداع 
والنجاح تتمتع مبوهبة يسندها اإللهام 
والوعي والذكاء، ورؤية واضحة للغناء 
األوبرالي في دروب الوفاء للتراث الغنائي 

الكردي بنبل وشجاعة معاً.

فنانة تقوم بالتوزيع املوسيقي، وقيادة 
األوركسترا الكردية باحترافية مطلقة، 
وبوعي واضح وبشروط مشوار النجاح 
الصعب، وحتديات ومواجهة الكثير في 
أن  أرادت  واالجتماعي،  الثقافي  واقعنا 

تقول، إن األغاني الكردية كائنات حرة 
وبأن  الوطن،  سماء  تغادر  ال  طليقة 
الصوت مع اللحن رسائل حب ورسائل 

عشق أبدي وحرية وأمل.

لذا استحقا جائزة )HRRK( اإلبداعية 
السنوية لهذا العام. 

اجلائزة لكل من املبدعني: )برزو محمود، 
ومزكني طاهر( 

مبروك لهما هذه اجلائزة وهذا التكرمي. 
للدكتور: أحمد عبدو  اجلزيل  والشكر 

مانح جائزة هذا العام«.

مركز األخبارـ دعا مسؤولون في اإلدارة الذاتية وتنظيمات سياسية حكومة دمشق 
المقاومة ستستمر  أن  السورية، مؤكدين على  القيام بمهامها تجاه األراضي  إلى 

ست في مرحلة مفصلية من تاريخ ضد هجمات اإلبادة. سِّ
ُ
أحد عشر عاما يمر على تأسيس إحدى القنوات الفضائية البارزة من حيث المتابعة والمشاهدة، وبخاصة أنها أ

المنطقة، ففي 21 تشرين الثاني عام 2011، انطلق بث "فضائية روناهي "RONAHÎ TV " وبدأت نشراتها بساعات قليلة في اليوم، وخالل فترة 
 24 ساعة في اليوم.

ّ
 إلى عشر ساعات، وفي عام 2014 بدأت الفضائية البث

ّ
وجيزة وصلت ساعات البث

ية واجب على حكومة دمشق« »حماية األراضي السور

المقاتلون األمميون: 
علينا جميعاً الدفاع عن روج آفا

قبيل يوم مناهضة العنف ضد المرأة... تركيا تلغي 
حفل للمغنية الكردية روشان تشاليكار

برلمانية أوروبية: كوباني أوجعت أردوغان منذ أن 
دحرت “داعش”

فضائية روناهي 11 عاماً من التضحية إليصال صوت الثورة 
والحقيقة للعالم

اإلعالن عن جائزة اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان في قامشلو
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غاندي إسكندر

ثّل يوم السابع والعشرين من تشرين  يمُ
الثاني من كل عام، يوم االنبعاث الوطني 
واالستبداد  الرهبة  نير  من  واالنعتاق 
الذي فمُِرض على الشعب الكردستاني 
من ِقبل جالوزة النظام التركي الغاصب 
تاريخية  مرحلة  وبداية  لكردستان، 
شعبية  لنهضة  مّهدت  قدسة  ممُ
كردستانية، مهندسها القائد واملفكر 
األممي ابن الطبقة الكادحة )عبد اهلل 
أوجالن( الذي متكن مع رفاقه املناضلني 
من نفض الغبار عن اجلسد الكردي الذي 
أنهكته طعنات احملتل، واالنطالق بثبات 
استعادة  مرحلة  وتشييد  بناء  نحو 

الهوية املسحوقة واحلرية املسلوبة.

ملحمة االنبعاث

تمُعدُّ مدينة )رها( أورفة مدينة األنبياء؛ 
ولوط  )إبراهيم  فيها  عاش  حيث 
وشعيب(  وإلياس،  وأيوب,  ويعقوب 
الفكر  مدينة  فهي  السالم،  عليهم 
والفلسفة والتنوير منذ آالف السنني، 
لنشر  ومهدٌ  العصور،  مر  وعلى 
والطغيان  الظلم  ومقاومة  احلقيقة 
وإظهار الذات املتحررة، من رحم  هذه 
املدينة ولِد قائد الشعب الكردي عبد 
مشوار  أكمل  )آبو( الذي  أوجالن  اهلل 
األنبياء وأفكارهم التحررية من فارضي 
الشعوب  على  االستبداد  سلطة 
الساعية إلى التحرر، هذا القائد الذي 
شعلة  أن  أظفاره  نعومة  منذ  أدرك 
احلرية البدّ أن تنير كافة أرجاء املعمورة، 
نهاية،  له  يكون  أن  يجب  الظلم  وأن 
بنور  وتسّلح  الفكرية  العدة  فأعدَّ 
التحرر مع مجموعة صغيرة من رفاق 
دربه من الطلبة اجلامعيني، واجتمعوا 
مدينة  من  القريبة  )فيس(  قرية  في 
)آمد( قبل أربعة وأربعني عاماً، وأعلنوا 
الكردستانية  التحرر  حركة  والدة  عن 
)حزب العمال الكردستاني( في مرحلة 
عصيبة، حيث كانت القبضة األمنية 

التركية في أوجها، وفي وقت أحسَّ فيه 
أعداء الشعب الكردي بنشوة االنتصار، 
وصفحة  منسياً  بات  الكردي  وأن 
مطويّة، والسيما بعد وأدهم بآلة القتل 
والنحر جلميع محاوالت الثورة عليهم، 
التركّية  األحزاب  ساسة  حاول  كما 
)األيدولوجي  الفكر  أصحاب  والسيما 
الكمالي( منذ عشرينيات القرن املاضي 

إلى إظهار الشعب الكردي القاطن في 
باكور(  )كردستان  تركيا  شرق  جنوب 
واعتبروهم  اجلبال«  »أتراك  أنهم  على 
كان  فقد  متدينهم«،  يجب  »أتراكاً 
احلديث عن الكرد أو التلّفظ باسمهم 
جرية يمُحاِسب عليها القانون، وانطالقاً 
)أتراك اجلبال( في  تثبيت مفهوم  من 
العقل اجلمعي التركي تعرّض الكرد في 
)باكور كرستان( إلى سياسات تتريك 
تطبيقيها  مت  النطاق  واسعة  بشعة 
بقبضة أمنية حديدية، حيث جتعل من 
يتحدث بالكردية هدفاً للعقاب، فكيف 
مبن يقوم بأعمال سياسية أو تنظيمية 
أو يرفع عناوين مطلبية، ومن أجل رفع 
الغنب عن الشعوب املغلوبة على أمرها 
وإعادة بث الروح فيها وإفشال سياسات 
التتريك والسيما ضد الشعب الكردي، 
حتدّى القائد )عبد اهلل أوجالن ( والرفاق 
العمال  حزب  أسسوا  الذين  األوائل 
الكردستاني بروح مستمدة من صالبة 
جبال كردستان أساليب القمع الرهيبة 
التي مورست بحقهم، لتبدأ ملحمة 
نارها  زالت  ما  والفداء  البطولة  من 

تقِدة إلى يومنا هذا. ممُ

تضحيات ِجسام في ِمحراب 
احلرية

كثيرون هم من ذهبوا شامخني وضّحوا 
بأرواحهم رخيصة من أجل لثم جبني 
من  خاٍل  ديقراطٍي  وطٍن  وبناء  احلرية 

التشوهات، فقد قدمت حركة احلرية 
والتزال  انطالقتها  عند  الكردستانية 
احلرية،  محراب  في  ِجسام  تضحيات 
شباب ثوريني أظهروا مواقف بطولية 
الغاصب  التركي  النظام  لقنت  نادرة 
التضحية  في  قاسية  دروساً  وأزالمه 
الرفاق  من  شهيد  فكل  والفداء، 
الطالئع هزت حادثة استشهاده عرش 

الطغاة، فالشهيد حقي يمُعد قرار أحد 
الكردستانية  التحررية  احلركة  أركان 
مهدت  التي  اجملموعة  أعضاء  وأحد 
لكن  األول  التأسيسي  املؤمتر  لعقد 
يد الغدر طالته قبل أن يشاهد ميالد 
شهر  منتصف  في  اآلبوجية  احلركة 
أيار عام 1977لقد كان استشهاد حقي 
قرار الذي قال عنه القائد آبو »حقي قرار 
في  حتّول  نقطة  اخلفية« مبثابة  روحي 
الثائرين  وكل  الكردي،  الشعب  تاريخ 
استشهاده  فعقب  احلرية  دروب  على 
حزب  تأسيس  أوجالن  القائد  قرر 
على  فعل  كردة  الكردستاني  العمال 
له  وانتقاماً  النضال  رفيق  استشهاد 
لرفيقنا  »انتقامنا  القائد  قال  حيث 
منظمة  حلركة  بتأسيسنا  سيكون 
وحزب سياسي يقود جماهير الشعوب 
الكادحة نحو احلرية وحتقيق االنتصار 
على العدو وحترير كردستان« وبات شهر 
أيار الذي استشهد فيه حقي قرار شهر 
الشهداء لدى حركة حرية كردستان، 
قرار كانت صرخة   وعلى خطى حقي 
مظلوم دوغان أحد الكوادر املؤسسني 
حلزب العمال الكردستاني أمام احملكمة 
العسكرية التركية في ديار بكر)آمد(، 
»املقاومة حياة« وهو متكئ على كتفي 
جنديني تركيني حماله إلى قاعة احملكمة 
ثم  املظلمة، ومن  التعذيب  من غرفة 
بإحراق  النوروز  شعلة  بإشعال  قيامه 
آذار  من  والعشرين  احلادي  في  نفسه 
عام 1982انعطافة تاريخية في تاريخ 
مقاومات  أضحت  حيث  احلرية  حركة 
سجن ديار بكر وأسماء )مظلوم دوغان 
بير  وكمال  دورمش  خيري  ومحمد 
وعلي جيجك( عامالً  يلماظ  وعاكف 
أجزاء  كافة  في  احلرية  فكر  النتشار 
كردستان بقيادة القائد عبد اهلل أوجالن 
كما حتول يوم استشهاد مظلوم دوغان 
إلى أيقونة للمقاومة والفداء ورمز من 
رموز حتدي الطغمة التركية الفاشية 
وقد أطلق عليه رفيق دربه القائد عبد 
ومضت  العصر«،  »كاوا  أوجالن  اهلل 
وإصراراً  اتساعاً  تزداد  املقاومة  حركة 
في سبيل شحذ الهمم وإيقاظ املارد 
الكردي من بوتقة الرعب التي رسختها 
من  التركية  االستبدادية  احلكومات 
فسنوات  املقاومة«،   »عبثية  قبيل 
كاوا  استشهاد  أعقبت  التي  النضال 
العصر )مظلوم دوغان( وندائه بضرورة 
املقاومني)الكريال( قد  من  جيش  بناء 
أدخله حيز التنفيذ القائد العسكري 
االستثنائي معصوم قورقماز )عكيد( 
عام  آب  من  عشر  اخلامس  في 

الكفاح  مرحلة  انطلقت  1984حيث 
النوعية  العمليات  تنفيذ  ومت  املسلح 
وأينعت  التركي  اجليش  قوات  ضد 
بدماء عكيد عام 1986 زهور وورود جبل 
)كابار( بلون الدم واألمل ووالدة )جيش 

حترير الشعب الكردستاني(. 

ضربة موجعة لدول احلداثة 
الرأسمالية

حزب  تأسيس  فكرة  تبلورت  إن  منذ 
القائد  يكن  لم  الكردستاني  العمال 
نظرة  ذوي  ورفاقه  أوجالن  اهلل  عبد 
كردية بحتة، بل كانوا أصحاب مشروع 
شرق أوسطي يستند على مبدأ أخّوة 
لنيل  املشترك  والنضال  الشعوب 
احلرية، وحتقيق الديقراطية واملساواة، 
الديقراطي  األوسط  الشرق  فثقافة 
هي  الثقافات،  وحدة  على  املعتمدة 
فالتنوع  لديهم،  النضال  منطلق 
الثقافي الذي متيزت به املنطقة ككل 
على  ترتكز  ووحدة  قوة  عامل  كانت 
أسس حضارية موغلة في التاريخ، لذا 
كان اإلعالن عن تأسيس هكذا حركة 
الشعوب  لكافة  احلرية  لنيل  تسعى 
الدولة  مضجع  تقض  املضطهدة 
التنوع  يهاب  الذي  التركي،  والنظام 
والتعددية الثقافية لذلك يسعى احملتل 
التركي بكل جبروته القضاء على هذا 
املشروع النهضوي، فضراوة الهجمات 
التي يقوم بها اليوم والتي وصلت إلى 
حد استخدامه لألسلحة احملرمة دولياً 
سياسة  واتباع  مُسّيرة  امل والطائرات 
والوعيد  والتهديد  احملروقة  األرض 
املستمر بإبادة الشعب الكردي في أي 
املترامي  العالم  من  جغرافية  بقعة 
من  الهجمات  نفسها  هي  األطراف، 
حيث احلدة التي رافقت تأسيس احلزب 
في سنواته األولى، فتركيا ومعها دول 

وماتزال  عملت  الرأسمالية  احلداثة 
حلم  وأد  على  عاماً  وأربعني  أربع  منذ 
في  املستضعفة  والشعوب  الكرد 
حلمهم  ألن  وكرامة؛  بحرية  العيش 
مشروع  تطور  بعد  والسيما  حتقق  إن 
حزب العمال الكردستاني إلى مشروع 
األمة الديقراطية املعتمد على تآخي 
إلى  سيؤدي  املصير  ووحدة  الشعوب 
انهيار مشروع احلداثة الرأسمالية وهو 
من  اجلديد،  األوسط  الشرق  مشروع 

احلداثة  دول  آذانها  املنطلق تصم  هذا 
التي  الدول  ومعهم  الرأسمالية 
االحتالل  دولة  مع  مصاحلها  تتقاطع 
التي  املمنهجة  العزلة  عن  التركي 
العدالة  حزب  سلطات  تفرضها 
األممي  املفكر  على  احلاكم  والتنمية 
الديقراطية  األمة  مشروع  ومؤسس 

القائد عبد اهلل أوجالن.

إكسير احلياة

لقد كانت اخلطوة األولى من تأسيس 
حركة احلرية الكردستانية هي زرع فكرة 
الرفض ألساليب قمع الثقافات، وكبت 
احلريات من قبل دولة االحتالل التركي، 
ودول املنطقة التي تتبع نفس منهج 
اإلقصاء، لذلك ليس من باب املصادفة 
أن يكون أول شهيد قدّم روحه رخيصة 
والسيما  الشعوب  حترر  سبيل  في 
)حقي  الرفيق  هو  الكردي  الشعب 
من  وأول شهيد  األصل،  قرار( التركي 
روج آفا استشهد في باكور كردستان 
هو الشهيد )عزيز( العربي األصل، هذا 
فكرة  على  القائم  التحرري  املشروع 
للشعوب  املشترك  واملصير  األخّوة 
بات اليوم إكسير احلياة لكل راغب في 
العيش بكرامة، وأزال اخلوف من نفوس 
الشعوب التي كانت على شفير اإلبادة.

التركي،  االحتالل  في سلسلة جلرائم 
للمنطقة،  املتكرر  واستهدافه 
استهدف مساء السبت عدة مناطق 
في شمال وشرق سوريا، بدًءا من قرى 
ديرك،  إلى  وصوال  الشهباء،  مقاطعة 
باستشهاد  االستهداف  وتسبب 
مدنيني  من  العشرات  وإصابة 
وصحفيني وعسكرين، وتنديدا بذلك، 
-11-20 بتاريخ  األحد،  صباح  سارت 

عفرين  أهالي  من  اآلالف   ،2022
والشهباء، والعديد من مناطق شمال 

وشرق سوريا.

بدأت املسيرة في الشهباء من مفرق 
ساحة  صوب  وتوجهت  فافني  بلدة 

السواقة في الناحية.

صمتهم دليل على املشاركة في 
اجلرائم

وخالل املسيرة، التقت صحيفتنا حسن 
بركو/مهجر من عفرين/، استنكر بركو 
في مستهل حديثه هجمات االحتالل 
بأنها  وأكد  املنطقة،  على  التركي 
االحتالل  »إَن  الدولية:  للقوى  مؤامرة 
التركي يرتكب مجازر بحق اإلنسانية، 
أمام  اجملال  يفتح  الدولي  والصمت 
التي  كلها،  فاملناطق  األفعال،  هذه 

ضامنة،  قوى  فيها  توجد  استهدفت 
لكنهم يلتزمون الصمت في كل مرة، 
الشعوب،  إبادة  على  متفقون  ألنهم 
لكنني  أمريكا  وال  روسيا  أنادي  لن 
أنادي ضمير شعوب تلك الدول، كيف 
لهم أن يتقبلوا هذا، فقسد، ووحدات 
حماية املرأة ووحدات حماية الشعب، 
اإلنسانية  أنقذوا  من  وهم  أوالدنا  هم 
وبدون  واآلن  داعش،  خطر  من  جمعاء 
رحمة يستهدفون أطفالنا، لكننا لن 

نصمت«.

وجوب حظر جوي للطائرات 
التركية

وتابع بركو حديثه، مؤِكدا بضرورة فرض 
تركيا:  جرائم  من  للحد  جوي  حظر 
»إَن االحتالل التركي يعيش أزمة على 
الذي  التفجير  وبعد  كافة،  األصعدة 
الرأي  إشغال  يريد  تركيا،  في  حصل 
العام، بهجماته الوحشية على مناطق 

شمال وشرق سوريا، وبال شك قد أخذ 
الضامنة  القوى  من  األخضر  الضوء 
الطيران  الستخدامه  الدولية  والقوى 
حصل  ما  وإَن  املنطقة،  باستهداف 
األمس  مساء  وحشية  هجمات  من 
تركيا  فقط  ليست  مجازر،  وارتكاب 
نطالب  ذلك،  عن  ومسؤولة  مسببة 
بفرض حظر جوي على املنطقة للحد 

من جرائم االحتالل التركي«.

حرب الشعب الثورية خيارنا 
الوحيد

ومن جانب آخر أشارت املواطنة جيهان 
إسماعيل، على ضرورة التمسك بخيار 
املقاومة لصد العدوان التركي: »ال نؤمن 
بأي قوى أخرى، سوى مبقاومتنا وأبنائنا 
اإلنسانية  كرامة  عن  يدافعون  الذين 
في  متكاتفة  كلها  القوى  جمعاء، 
ونحن  وجودنا،  وإبادة  إبادتنا  سبيل 
وعلى  املقاومة،  بنهج  متمسكون 
الشعوب كلها تصعيد وتيرة النضال 

وفق مبدأ حرب الشعب الثورية«.

جل آغا/ مثنى احملمود-أكد أبناء بلدة جل 
آغا وبصوت واحد، إن السالح الكيميائي، 
لن يثني عزية الشعب الكردي، وتساءلوا 
إلى متى تضل حالة الصمت هي السائدة 
واملرافقة الستخدام تركيا لهذه األسلحة 

احملرمة دولياً؟

منذ أن أصبحت سياسية اإلنكار واإلبادة 
هي السياسية املركزية، واملتبعة من قبل 
الشوفونية  التركية  والسلطات  الدولة، 
جتاه الشعب الكردي، منذ ما يقارب مائة 
العمليات  من  املتلفة  وبالوسائل  عام 
احلصار  إلى  واألمنية  العسكرية، 
يخوض  الثقافية،  واإلبادة  االقتصادي 
املنطقة  الكردي ومعه شعوب  الشعب 
مشروعة  وأخالقية  مجتمعية  مقاومة 

ضد الدولة التركية وممارساتها. 

تاريخ من اإلجرام

أكدت مجموعة من مثقفي بلدة جل آغا، 
في  العسكري  أيلول  انقالب12  أن  على 
تركيا وقدوم فاشية عسكرية وسياسية، 
تزايدت املقاربة العسكرية القمعية بشدة 
للمجتمع الكردي، الذي يعيش على أرضه 
أكثر منذ 12 ألف سنة،  التاريخية منذ 
وكان البد للمجتمع الكردي من وسيلة 
سياسة  ظل  في  نفسه  عن  للدفاع 
فلسفة  خير  وكان  العرقي،  التطهير 
واألخوة  احلرية  على  واإلصرار  للحياة 
احلقيقي مع  والسالم  املشترك  والعيش 
املتنوعة  املقاومة  هي  املنطقة،  شعوب 
والهوية  الوجود  عن  والدفاع  واملشتركة 
واجملتمع، وبالعودة إلى تاريخ اإلجرام التركي 

تشكلت  التي  التركية،  الدولة  أن  جند 
لوزان 1923 استخدمت  اتفاقية  حسب 
بأي  املبررة  غير  املفرطة  والشدة  العنف 
شكل من األشكال، ضد الشعب الكردي 
وجغرافية موطنه ومسكنه الذي مت ضم 
املستحدثة،  لتركيا  منه  األكبر  القسم 
بعد  واليهودية،  البريطانية  الرغبة  وفق 
الدول  أنشأتها  دول  أربع  بني  تقسيمها 
العظمى ملصاحلها دون مصالح شعوب 

هذه الدول. 

السالح اجلبان

ألكثر  اليوم  منذ 23 نيسان2021 وحتى 
من ستة أشهر تستهدف الدولة التركية 
وزاب  متينا  في  املشروع  الدفاع  مناطق 
وخاكوركي  زاغروس  وكذلك  وآفاشني 
يومي  بشكل  وكاري،  وحفتانيني 
وتستخدم فيها أنواع األسلحة، مبا فيها 
األسلحة الكيماوية احملرمة، وقد أظهرت 
املركز  بثها  التي  املقاطع  من  العديد 
اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي وكذلك 
اجملتمع  منظومة  بيانات  من  العديد 
املشترك  الرئيس  ولقاءات  الكردستاني 
اجملتمع  ملنظومة  التنفيذي  للمجلس 
الكردستاني )KCK( جميل بايك وقادة حزب 
التركي  اجليش  أن  الكردستاني،  العمال 
ولفشله في احتالل املنطقة في فترة 15 

يوماً، واستمرار القتال لستة أشهر.

علي  املواطن  يتحدث  السياق  هذا   في 
يوسف قائال: »إن نتيجة صمود املقاومة 
أمام  الكريال  لقوات  التاريخية  امللحمية 
كل تقنيات اجليش التركي، والدعم الذي 

والهيمنة  الناتو  منظومة  من  يتلقاه 
العاملية، ولكي يتقدم في بعض املناطق 
إلى  عمد  الكريال،  أمام  فشله  وإلخفاء 
والغازات  الكيمياوي  السالح  استخدام 
في  تسببت  التي  املتلفة،  السامة 

استشهاد عدد من مقاتلي الكريال«. 

يضيف:  كذلك  املفتاح  رائد  املواطن 
استعمال  القول: إن  الصحيح  من  »إنه 
تركيا لألسلحة الكيمياوية هو استمرار 
لسياسة العزلة والتجريد، التي متارسها 
بحق القائد عبد اهلل أوجالن املسجون منذ 
ما يقارب 23 سنة ومقاربة تركيا للقائد 
الكردي  للشعب  نفسها  املقاربة  هي 

ولنضاله من أجل احلرية والديقراطية«.

تركيا  حصول  مصدر  معرفة  املهم  من 
تخزينها  وكيفية  األسلحة  هذه  على 
في  الكردي  الشعب  ضد  واستخدامها 
ظل وجود تركيا ضمن املنظومة الغربية 
أن  حيث  األطلسي،  احللف  ومنظومة 
ودولتها  واقتصادها  بجيشها  تركيا 
وسلطتها، أحد عناصر هذا النظام الدولي 
بدون أدنى شك، وهذا ما يفسر الصمت 
املنظمات  وكذلك  واإلقليمي  الدولي 
األسلحة  وحتى منظمة حظر  الدولية، 
جتاه  شيئاً  تفعل  لم  التي  الكيمياوية، 
ما يحدث في استعماالت تركيا األخيرة 
لألسلحة الكيمائية في باشور وشمالي 
سوريا، أو جنوب شرق تركيا ضد الشعب 

الكردي.

املوقف املطلوب

يرى جل أهالي جل أغا أن املوقف املطلوب 

والشعوب  اجملتمعات  من  والصحيح 
أن  والدول،  العالم  في  القوى  وكذلك 
الصوت  ورفع  موقفها  تبيان  إلى  تبادر 
والسلوكيات  لإلجراءات  ورفضها  عالياً 
التركية، واستعمالها السالح الكيمياوي 
ضد الشعب الكردي ومقاتليه، وطبيعة 
كردستان وغاباته، وهنا يتوجب على العالم 
الوقوف في صف الشعب الكردي، ونضال 
حريته ضد دولة اإلبادة والفاشية، أو دولة 
الكيمياوي اجلديدة أو تركيا الكيمياوية، 
ويرى أبناء البلدة أن ضرورة تأمني احلماية 
وشعوبها  ومجتمعاتها  للمنطقة 
واإلنسانية والبشرية والطبيعة، والكون، 
ملا لهذه األسلحة من أثار وتداعيات مؤكدة 
على البشر والطبيعة، بكل مكوناتها، وملا 
لتركيا وسلطتها الفاشية من تدخالت 
املنطقة  في  لإلرهاب  ودعم  واحتالالت 

والعالم.

يقول املواطن صالح حسني: »من الواجب 
والديقراطية  اجملتمعية  القوى  تبادر  أن 
حقيقة  فهم  إلى  احلر  العام  والرأي 
وتهيئة  وجرائمها،  التركية  املمارسات 
وتكامالت  وحتالفات  ملواقف  األرضية 
مختلفة سياسية واجتماعية وحقوقية، 

في  تركيا  استمرار  أمام  الطريق  تسد 
عليها  وحتاسبها  الكيمياوي  استخدام 
من  وكما  املتصة،  الدولية  احملاكم  في 
الصحيح أن تبادر منظمة حظر األسلحة 
حقوق  منظمات  وكذلك  الكيمياوية، 
إلى  الدولية  واألطر  واملؤسسات  اإلنسان 
العمل اجلاد، واملبادرة الفورية والعاجلة إلى 
التحقق بشكل فعلي وعلمي ودقيق من 
األدلة، التي لدى األطراف الكردية املعنية 
ومحاسبة تركيا على سلوكها اإلجرامي 
بحق كل البشرية وليس الكرد، ولتجاوزها 
القانون الدولي وللحفاظ على مصداقية 
الكيميائية  األسلحة  حظر  اتفاقية 
كانت  إن  الدولية،  الشرعية  ومصداقية 
سيادة  على  السافر  ولتعديها  موجودة 
سوريا والعراق واملنطقة وغيرها وكرامة 
واستخدامها  واحتاللها  فيها  الشعوب 
األسلحة وإال سنكون أمام حالة انتشار 
والفتاكة  احملرمة  األسلحة  واستخدام 
النزاعات  وأماكن  املناطق  مختلف  في 
تركيا  تغيير  وأمام  واحلروب،  والصراعات 
وشعوب  جملتمعات  تدميرها  لوسائل 
ودول املنطقة من اإلرهاب إلى استعمال 

األسلحة الكيمياوية«.

صباح  مسيرة  عبر  والشهباء  عفرين  آهالي  من  اآلالف  استنكر  عمر-  فريدة  الشهباء/ 
األحد، هجمات االحتالل التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدوا بأنها مؤامرة 

دولية إلبادة إرادة الشعوب.

ية أربٌع وأربعون عاماً مرَّ على ميالد الهوية والحر
ين:  مهجرو عفر

القوى الدولية مشاركة في جرائم تركيا والمقاومة خيارنا

يمة الكرد أهالي جل آغا: السالح الكيمياوي لن يثني عز

حسن بركوجيهان اسماعيل
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فؤاد حمادي

تزداد هجرة الشعب السوري يوماً بعد 
للهجرة،  املستقطبة  الدول  إلى  يوم 

فيما يبدو أنّها تتطّور ملحوظ بهدف 
واملاهرة،  العاملة  األيدي  استقطاب 
أنها  من  الرغم  على  الكفاءات  وذوي 
الدخل  مستوى  حتسني  في  تتلّخص 
املاديّ للفرد، والبحث عن مكان أفضل 
معيشّياً وعلمّياً، إلى جانب االستفادة 
وتكوين نهضة فكرية مبا متنحه هذه 

الدول من امتيازات للفرد املهاجر.

وبرغم أن الهجرة إلى البلدان املتطورة، 
من  جيداً  مدخوالً  الفرد  فيها  يحقق 
النقد األجنبي؛ ما يعود باألثر اإليجابي 
للوطن األم، وتخفيض مستوى الفقر 
وتقليل البطالة فيها، فإن آثارها على 
الفرد  شعور  منها؛  كثيرة  املهاجرين 
عن  والبعد  االستقرار،  بعدم  املهاجر 

وعدم  واألصدقاء،  واألقارب،  العائلة، 
الشعور باالنتماء واالطمئنان، والتخّلي 
والعادات  واملبادئ  القيم  بعض  عن 
والتقاليد للتأقلّم مع البيئة اجلديدة، 
فيما  األهم  أما  بالغربة،  واإلحساس 
يترتب على اجملتمع من هجرة العقول 
األيدي  مستوى  وخفض  العلمية، 
غير  املنازل  على  والقضاء  العاملة، 

الصاحلة للعيش.

وللحدّ من الهجرة، هناك بعض احللول 
املقترحة وهي كاآلتي: تشجيع الشباب 
السياسّية  األمور  في  املشاركة  على 
دون خوف، أو تهديد وتوفير فرص عمل 
حتفيز  واخلرّيجني،  العاملني  للشباب 
األم،  بوطنهم  التعلق  على  الشباب 

مهما  به  والتفريط  التخّلي  وعدم 
احملسوبية  على  والقضاء  حصل، 

والواسطات. 

 فينبغي على اجلهات املتصة النظر 
مؤهالت  الستثمار  أماكن  فتح  في 

الشباب مثال: اجلمعيات واملؤسسات 
مبؤهالت  واالهتمام  الثقافية،  والنوادي 
االمتيازات  توفير  طريق  عن  الشباب 
الصّحي،  التأمني  مثال:  الهامة 
وحتقيق  املواصالت،  ووسائل  واملسكن، 

مبدأ املساواة والعدل. 

اقتصـــادآراء 67

محمود العطية/ سياسي

 شعب يمُباد مبكوناته كلها، وبلد أصبح 
ولتجربة  الدولية  للصراعات  ساحة 
وأنواع  احملرمة،  وغير  احملرمة  األسلحة 
ففي  املباشرة،  وغير  املباشرة  احلروب 
شاهدت  أو  سمعت  إن  العصر  هذا 
في  أنها  فاعلم  السادية  فاق  إجراماً، 

سوريا.

أثارت  الغربية  املعايير  ازدواجية 
التساؤالت عما إذا كان العالم بحاجة 
ملشاهدة رعب جديد من مسلسل قتل 
الشعب السوري؟ لكي يعاقب النظام 
وداعميه، حيث سلط احتدام احلرب في 
االزدواجية،  هذه  على  الضوء  أوكرانيا 
فنشرت صحيفة الغارديان البريطانية 
الضابط  فيه  يظهر  مصوراً  تقريراً 
الفرع  ضباط  أحد  يوسف،  أمجد 
227 من املابرات العسكرية السورية، 
التقرير  يشير  األسد.  لنظام  التابعة 
التضامن  بحي  وقعت  مجزرة  أن  إلى 
بالعاصمة السورية دمشق، في أبريل 
أميال  عدة  بعد  على   2013 نيسان 
ولقى 41 رجالً  األسد،  بشار  مقر  من 
على األقل مصرعهم في تلك املقبرة 
الوقود  الضباط  سكب  ثم  اجلماعية، 
وهم  النيران  وأشعلوا  رفاتهم،  على 
الصحيفة  تقرير  اختتم  يتضاحكون، 
األمم  جلنة  رئيس  بتصريحات  باإلشارة 
املتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو 
أكثر من 100ألف شخص  بينيرو: »إن 
ال يزالون في عداد املفقودين أو املتفني 

قسراً«.

السوري  اجمللس  تقرير  أوضح  كذلك 
العاشرة  الذكرى  مبناسبة  البريطاني 
قوات  فيها  أقدمت  التي  داريا،  جملزرة 

قتل  على  وحلفاؤها  دمشق  حكومة 
عمداً،  داريا  في  مدني   700 من  أكثر 
قضى معظمهم جراء تنفيذ عمليات 
وجدت  كما  بحقهم،  ميدانية  إعدام 
العشرات من مقاطع الفيديو املسربة 
من تصوير مرتكبي اجلرائم من عناصر 
للرأي  طريقها  السوري،  النظام  قوات 
العام في مراحل مختلفة خالل النزاع، 
وكأن  األحيان،  بعض  في  األمر  وبدا 
تصوير مقاطع التعذيب أو اإلعدامات 
امليدانية ممارسات مرجتلة قد تندرج حتت 
بند )تباهي اجلناة( مبا اقترفته أيديهم، 
من  رفاقهم  بني  بشأنها  وتبجحهم 
اجلنود والضباط، أو أنها تأتي في سياق 
إثبات الوالء للنظام؛ ألن مقاطع الفيديو 
التوجه  ذلك  تخالف  احلالة  هذه  في 
ويظهر أن التصوير كأنه في هذه املرة 
حتديداً ضمن عملية ممنهجة لتصوير 
الواقعة بشكل مقصود، وبأوامر صادرة 
عن فرع املابرات العسكرية، وكشف 
املركز السوري للعدالة واملساءلة عن 
من  عناصر  ارتكبها  جديدة  مجزرة 
الفرقة التاسعة مبمارستهم للتعذيب 
 2012 املدنيني  بحق  امليداني  واإلعدام 
وذلك في مكان يقع بني قرية القنية، 
ومدينة الصنمني في محافظه درعا. 

تتوقف  لم   2011 الثورة  اندالع  منذ 
املدن  قصف  عن  دمشق  حكومة 
والقرى بالصواريخ واملدفعية الثقيلة، 
والقتلى  الضحايا  آالف  مئات  مخلفاً 
النزوح  على  املاليني  وأمُجِبر  واجلرحى، 
واللجوء، وإذا كان القصف بالصواريخ 
الكيميائية  والغازات  واملدفعية 
والبراميل املتفجرة وغيرها وسائل قتل 
معروفة لدى السوريني، فإن السجون 
عن  بعيدة  كانت  باملواطنني  املمتلئة 
األعني، لكن كان لقيصر كلمة أخرى 
إذا عمل على تسريب عشرات آالف من 
صور القتلى من ضحايا التعذيب، الذي 
تقوم به األفرع األمنية للنظام السوري، 
والذي تفضح ما يجري داخل السجون 
وتسلط الضوء على ما وصفت بأنها 
أكبر الفظاعات التي شهدتها البشرية 

في تاريخها.

البداية كانت بعيد اندالع الثورة السورية، 
وخروج الشعب هاتفاً بإسقاط النظام 

ومعاقبة اجملرمني بقتل األطفال حيث 
يقول قيصر: »إن عمليات القتل دمُشنت 
إذ  السلمية  درعا  مظاهرات  خالل 
نقلت إليهم األجهزة األمنية نحو 45 
جثة من جثث املتظاهرين السلميني 
لداخل املستشفى العسكري املعروف 
باسم 601، وقيل: إنها جثث املندسني 
اجلثث  عدد  بعدها  ليزداد  درعا؛  من 
للمدنيني السلميني في وقت قياسي 
األمر الذي دفع املسؤولني إللقاء اجلثث 
مواقف  بينها  مختلفة،  أماكن  في 
السيارات، وبعدها بثالثة أو أربعة أيام، 
الطبيب الشرعي ملعاينة اجلثث  يأتي 
التي تركت في العراء عرضة للقوارض 
واحلشرات، وبعد أن يتجاوز العدد 200 - 
300 جثة يتم جمعها وأخذها ألماكن 
سوى  جتمع  »ال  ويضيف:  مجهولة«، 
الشرعي  الطبيب  يأمر  التي  اجلثث، 
بجمعها بعد مراجعة بياناتها، ويكثر 
تتراوح  أطفال  القتلى  بني  يكون  أن 
قد  وشيوخ  بني 12-14 عاماً  أعمارهم 
تتجاوز أعمارهم 70 عاماً، وبعض هذه 

اجلثث تمُدفن في مقابر جماعية. 

النهاية  أو  البداية  هذه  تكن  لم 
لسلسلة إجرام حكومة دمشق فمنذ 
توليها احلكم، وهي متارس هوايتها في 

القتل واإلجرام ضد مكونات الشعب 
 1982 حماة  ففي  وإثنياته،  السوري، 
الدفاع  وسرايا  البرية  القوات  أطبقت 
على  بناء  حماة  مدينة  على  حصاراً 
يوماً   27 ملده  األسد  حافظ  من  أوامر 
رفعت  اللواء  بقيادة  مذبحة  لتنفيذ 
األسد، وحسب تقرير اللجنة السورية 
حلقوق اإلنسان: »إن حصيلة الضحايا 
أجزاء  دمرت  كما  40 ألف،  جتاوزت  قد 
كبيرة من املدينة«، أما في 2004 حيث 
سارعت احلكومة الستخدام الرصاص 
احلي ليعيد إحياء مجزرة حماه 1982 
لتلقني كرد سوريا وليس منطقة اجلزيرة 
يارسه  الفاشية،  في  درساً  وحدها 

الوريث من باب استئناف تراث أبيه في 
القامشلي، واحلسكة، وعامودا، وديرك، 

والدرباسية، وكوباني، وعفرين.

يبغض  نفسه  األب  األسد  كان 
معادية  ويعدّها  الشرقية،  احملافظات 
الدليل  وكان  شخصياً  وله  للنظام 
بعد  أنه  هذه،  مشاعره  على  األوضح 
أسابيع أعقبت انقالبه عام 1970 قام 
بسلسلة جوالت استعراضية شملت 
دير  ماعدا  السورية،  احملافظات  جميع 
املقابل  وفي  والرقة،  واحلسكة،  الزور، 
نحو  بتجريد  دمشق  حكومة  قامت 
اجلنسية،  من  كردي  200,000 مواطن 
وتسجيلهم في القيود بصفة أجنبي، 
كما جرد 80,000 آخرين، ولكن من دون 
تسجيلهم بالقيود هذه املرة، فجرائم 
النظام تدل أن املستهدف هو الشعب 
وتظاهرات  كلها،  مبكوناته  السوري 
إال  تكن  لم   2011 السوري  الشعب 
تركيا  النتفاضة 2004 لكن  استمراراً 
عمالئهما  إدخال  على  عمال  والنظام 
خلط  محاولني  املتظاهرين  لصفوف 
دمشق  حكومة  أفرجت  حيث  األوراق 
سجن  من  اإلسالميني  اجلهاديني  عن 
املتطرفني  تركيا  وأدخلت  صيدنايا، 
الشعب  وقع  ثم  العالم،  دول  من كل 
السوري املسالم ضحية لروسيا وإيران 
وكل ميليشياتهما، وميلشيات النظام 
مهما كثرت مسمياتها، حيث ارتكبوا 
الكثيرة  اجملازر  السوري  النظام  مع 
الفضل، ومجزرة  منها مجزرة جديدة 
الكيميائي في غوطة دمشق، ومجزرة 
علي الوحش واحلولة بحمص، واملقابر 
أنحاء سوريا  الزور، وغيرها في  دير  في 

بعد  يوماً  احلقيقة  وتتكشف  كلها، 
يوم.

الغالبية  بإن  القول:  في  مبالغة  ال   
قد  كانوا  السوريني  من  العظمى 
األسد  مصير  بشأن  أمرهم  حسموا 
وعلى  عليه،  الثورة  قرروا  عندما 
الذهنية، التي يفكر فيها، هذا النظام 
شرعيته  فقد   2011 آذار  مارس/  في 
املصطنعة مع مقتل أول طفل، وكل 
ما جرى ويجري بعد ذلك التاريخ حتى 
اليوم هو صراع على النفوذ واملصالح 
بني القوى اإلقليمية والدولية من خالل 
األسد، وليس عليه هذه عن الشرعية، 
ربط  ونظامه،  األسد  مصير  عن  أم 
الى سوريا  السابق  األمريكي  املبعوث 
النظام  رئيس  مصير  رايبورن  جويل 
في  بالتطورات  األسد  بشار  السوري 
أوكرانيا، واملنتصر النهائي فيها قائالً: 
في  سيتحدد  األسد  بشار  مصير  »إن 
خيرسون، وشبه جزيرة القرم إذا خسر 
فسيخسر  أوكرانيا  في  حربه  بوتني 
حربه  املطاف  نهاية  في  األسد  بشار 
بوتني  في سورية. وأضاف: »إذا سقط 
فسوف  موسكو  في  السلطة  في 
في  السلطة  في  األسد  يسقط 
دمشق«. واليوم نشهد انسحاب وهزية 
القوات الروسية من خيرسون، أما إيران 
فإيران  والعراق  لبنان  في  وميلشياتها 
اآلن تشهد اضطرابات داخلية ستنزف 
طاقاتها وجتعلها منغلقة حفاظاً على 
إلى  احلالية تشير  واملؤشرات  نفسها، 
قرب انهيار إيران أما روسيا تخسر يوماً 
بعد يوم في أوكرانيا، أنها مسألة وقت 

ليس إال.

بدأت بلدية الشعب في ناحية الشدادي 
بتزفيت املدخل الغربي للمدينة، والذي 
قرى  يربط  الذي  احليوي  الطريق  يعد 
الريف الغربي وأوتوستراد احلسكة- دير 
كم،   3 بطول  وذلك  بالشدادي،  الزور 
ويعد طريق الكانية الطريق الرئيسي 
الواصل ملشفى الشعب في الناحية. 

بالل«  »أمني  الفني  املكتب  مدير  وقال 

بلدية  »بدأت  روناهي:  لصحيفتنا 
األحد  يوم  الشدادي  في  الشعب 
الثاني، مبد طريق  املصادف 20 تشرين 
الكانية البالغ طوله 3 كم مبادة اجملبول 
األسفلتي، حيث أن الكمية املصصة 
د  متمُ مكعب،  م   2200 هي  للطريق 
بسماكة 7 سم وبعرض 7 م على طول 
اإلجمالية  التكلفة  وبلغت  الطريق، 

للمشروع 40000 دوالر أمريكي«.

هو  الكانية  طريق  »إن  بالل:  وأضاف 
الشدادي  لناحية  الغربي  املدخل 
والذي يعتبر طريق حيوي يربط املدينة 
من 60  أكثر  ويخدم  الغربية،  بأريافها 
للمدينة  الوصول  تعاني  كانت  قرية، 
خالل فترة الشتاء، باإلضافة إلى كونه 
يعد الطريق الرئيسي الذي يصل إلى 

مشفى الشعب في الشدادي، وكانت 
البلدية قد أنهت املراحل األولى للطريق 
قبل شهر، حيث مت فتحه وفرشه مبادة 

البقايا واحلجر املكسر، حتضيراً لفرشه 
مبادة األسفلت اجملبول«.

بعد جناحه في العام الفائت، أعادت جلنة 
املدني  الرقة  جمللس  التابعة  االقتصاد 
زراعة اخلضروات في 13 بيتاً بالستيكياً، 
من  التقليل  إلى  تهدف  خطوة  في 
االعتماد على االستيراد والتوجه نحو 

حتقيق االكتفاء الذاتي.

وتتوزع البيوت البالستيكية الـ 13 على 
مساحة أرض زراعية، تبلغ 60 دومناً في 

بلدة الكسرات بريف الرقة اجلنوبي.

مجلس  في  االقتصاد  جلنة  وكانت 
الرقة املدني قد نفذت مشروع البيوت 
البالستيكية العام املاضي، عبر إنشاء 
عدة  فيها  زرعت  بالستيكياً،  13 بيتاً 

أنواع اخلضروات.

املشروع  إطالق  أعادت  االقتصاد،  جلنة 
هذا العام بعدما أثبت جناحه في العام 
الفائت، بحسب ما أفاد به املشرف على 

املشروع.

البيوت  مشروع  على  املشرف 
في  قال  احلمد،  فراس  البالستكية، 
»اكتسبنا  هاوار:  أنباء  لوكالة  حديثه 
خبرات في مجال البيوت البالستيكية 
العام املاضي، وفي العام احلالي نعمل 
ريف  في  املشروع  تطبيق  إعادة  على 

الرقة اجلنوبي، واالستفادة من األخطاء 
التي صادفتنا العام املاضي«.

زراعة مختلف أنواع اخلضروات

اخلضروات  أنواع  مختلف  »زرعنا  وبني: 
والفليفلة،  واخليار،  )البندورة،  مثل 
سنتمكن  والكوسا(،  والباذجنان، 
احمللية  السوق  دعم  من  خاللها  من 
عن  ستخفف  وبدورها  باخلضروات، 

األهالي عبء استيرادها«.

حتقيق االكتفاء الذاتي من 
اخلضروات

الكثير  املشروع  هذا  جناح  وشجع 
البيوت  في  الزراعة  على  املزارعني  من 
»بعد  احلمد:  لـ  ووفقاً  البالستيكية، 
جناح هذا املشروع، تشجع الكثير من 
الرقة  ملدينة  اجلنوبي  الريف  مزارعي 
على إنشاء بيوت بالستيكية«، وأضاف: 
»بجوارنا اآلن 15 بيتاً بالستيكياً أنشأها 
أرياف  في  انتشرت  وكذلك  املزارعون، 
الرقة، وهذه البيوت ستحقق االكتفاء 

الذاتي من اخلضروات«.

حديثه:  ختام  في  احلمد  فراس  وأكد 
مشروعنا  توسيع  على  »سنعمل 
البيوت  عدد  من  ونزيد  املنطقة،  في 

البالستيكية العام املقبل«.

الدول املشاركة في مؤمتر األمم  اتفقت 
 ،)27 )كوب  باملناخ  املعني  املتحدة 
إنشاء  على   ،200 من  يقرب  وعددها 
لدعم  واألضرار«  »للخسائر  صندوق 
الدول الفقيرة املتضررة من تغّير املناخ.

ويضع االتفاق حداً ملقاومة أبدتها الدول 
في  انبعاثاتها  تسببت  التي  الغنية، 
إلنشاء  عقود  مدى  على  املناخ،  تغّير 

صندوق من هذا القبيل.

الباكستانية  املناخ  وزيرة  وأشادت 
»شيري رحمن«، التي ضمن حملة الدول 
على  االتفاق  هدف  لتحقيق  النامية، 
إنشاء الصندوق خالل قمة األمم املتحدة، 
مصر،  في  ألسبوعني  استمرت  التي 
»بداية  بأنه  ووصفته  التاريخي  بالقرار 

للعدالة املناخية«.

لكن نص االتفاق، لم يحسم عدداً من 
عليها  العمل  التي سيتم  التفاصيل 
ومنها  بعده،  وما  املقبل  العام  في 
ومن  الصندوق  في  سيساهم  من 

سيستفيد.

ما هي »اخلسائر واألضرار«؟

األمم  جتريها  التي  املناخ  محادثات  في 
املتحدة، تشير عبارة »اخلسائر واألضرار« 
إلى تكاليف اخلسائر التي تسببت فيها 
املتطرفة  املناخية  الظواهر  بالفعل 
مستويات  ارتفاع  مثل  تداعياتها،  أو 

سطح البحر. 

ويركز متويل املناخ حتى اآلن، على خفض 
في  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
مسعى للحد من ارتفاع درجات احلرارة 
على مستوى العالم، وذهب ما يقرب من 
ثلثه ملشاريع تهدف ملساعدة اجملتمعات 

على التكّيف مع آثاره مستقبالً. 

واألضرار  اخلسائر  متويل  وسيكون 
مختلفاً، خاصًة في تغطية التكاليف 
أو  جتنبها  الدول  تستطيع  ال  التي 

التكّيف معها. 

إال أنه ال يوجد اتفاق حتى اآلن بشأن ما 
الذي يجب تصنيفه »خسائر أو أضراراً« 

ناجمة عن تغّير املناخ -وهو ما قد يشمل 
املتضررة،  واملمتلكات  التحتية  البنية 
مثل  بثمن  تمُقدر  ال  أشياء  عن  فضالً 
األصول  أو  الطبيعية  البيئية  النظم 

الثقافية. 

اخلسائر  حزيران  في  صدر  تقرير  وقدّر 
مدار  على  باملناخ  املرتبطة  اجملمعة 
العقدين املاضيني في 55 دولة معرضة 
للخطر بنحو 525 مليار دوالر، متثل نحو 
20 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي لها 
أن  إلى  األبحاث  جميعاً. وتشير بعض 
مثل هذه اخلسائر قد تصل بحلول عام 

2030 إلى 580 مليار دوالر سنوياً. 

َمنْ َسيدفع؟ ومن سَيحصل على 
األموال؟

للخطر  املعرضة  الدول  تقول 
التي  الغنية  الدول  إن  والناشطون 
تسببت في اجلزء األكبر من تغير املناخ 
بانبعاثاتها على مدار التاريخ يجب أن 

تدفع اآلن.

رفضت الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 
هذا الطرح، خشية الدخول في دوامة 
األوروبي  االحتاد  وتراجع  االلتزامات،  من 
عن موقفه في مؤمتر كوب 27 وقال إنه 
شروط  مبوجب  صندوق  تأسيس  يؤيد 
معينة، من بينها أن تدفع فيه الصني، 
التي تصنفها األمم املتحدة دولة نامية، 
على  اقتصاد  أكبر  ثاني  أيضاً  لكنها 

مستوى العالم.

قدم عدد قليل من احلكومات التزامات 
من  ورمزية  نسبياً  محدودة  متويل 
الدمنارك  وهي  واألضرار،  اخلسائر  أجل 
وبلجيكا وأملانيا واسكتلندا إضافًة إلى 
االحتاد األوروبي، ولم تتعهد الصني بأي 

مدفوعات.

من  القائم  التمويل  بعض  يساعد 
األمم املتحدة وبنك التنمية الدول على 
مواجهة اخلسائر واألضرار، رغم أنه غير 

مخصص رسمياً لهذا الهدف.

يتبقى العمل على التفاصيل املتعلقة 

بالدول املؤهلة للحصول على تعويض 
أو الكوارث التي يجب التعويض عنها.

ماذا يقول اتفاق )كوب 27(؟

على  االتفاق  مت  الذي  الصندوق  هدف 
في  املتحدة  األمم  قمة  خالل  إنشائه 
النامية  البلدان  مساعدة  هو  مصر، 
»األكثر عرضة« لتغير املناخ، وهذه هي 
الغنية  الدول  تريدها  التي  الصياغة 
احلاالت  إلى  تذهب  األموال  أن  لضمان 
مجموعة  من  احلد  مع  إحلاحاً  األكثر 

املتلقني احملتملني.

يحدد االتفاق خارطة طريق التخاذ القرار 
ستمُقدم  توصيات  مع  املستقبل،  في 
العام  للمناخ  املتحدة  األمم  قمة  خالل 
مُقبل التخاذ قرارات منها من َسيمُشرف  امل
توزيع  سيتم  وكيف  الصندوق  على 

األموال واجلهات املستفيدة.

من  األموال  تأتي  أن  إلى  االتفاق  يدعو 
مجموعة متنوعة من املصادر املتاحة 
حالياً، ومنها مؤسسات مالية، بدالً من 

االعتماد على الدول الغنية للدفع.

اقترحت بعض الدول أن تكون صناديق 
أخرى قائمة حالياً مصدراً للنقد أيضاً، 
إن  يقولون  خبراء  أن  من  الرغم  على 
الطويل جتعل  التأخير  مشكالت مثل 
ملعاجلة  مناسبة  غير  األموال  هذه 

اخلسائر واألضرار.

تشمل األفكار األخرى دعوة األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش لفرض 
ضريبة عن األرباح االستثنائية لشركات 
الوقود األحفوري من أجل جمع التمويل.

وكاالت

في  الشعب  بلدية  باشرت   - الدخيل  حسام  الشدادي/ 
المدخل  ُيعدُّ  الذي  الكانية  طريق  بفرش  الشدادي،  ناحية 
بعرض  المجبول  األسفلت  بمادة  الشدادي،  لناحية  الغربي 
٧م وسماكة ٧سم وبطول ٣كم وبكلفة إجمالية لمادة 

المجبول الزفتي بلغت 40000 دوالر أمريكي.

اإلبادة الممنهجة أكبر مجازر العصر

الهجرة غير الشرعية باب ال نهاية له بانتظار الحلول

ية يق يخدم أكثر 60 قر بلدية الشدادي تعبد طر

مشروع زراعي ناجح ُيشّكل بداية النتشار 
واسع للبيوت البالستيكية في الرقة

كوب 27... من َسُيمّول صندوق »الخسائر واألضرار« المناخية؟


