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حّيت عضوة منسقية مؤمتر ستار في 
إقليم الفرات »أمينة بكر« مقاومة املرأة 
وشددت  العالم،  في  واملناضلة  احلرة 
لديهنَّ،  اليوم  هذا  أهمية  ضرورة  على 
الذي تعده النساء يوماً لتتكاتف املرأة 
فيها ضد أنواع الظلم والعنف ضدها، 
مؤكدة ضرورة الرفع من وتيرة نضالهن 
ومقاومتهن بوجه الفاشية حتى حترير 

نساء العالم كافة... 2 
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»أستير أنطون مراد«، أنَّ عام 2022 كان 
عاماً ممّيزاً فيما يتعلق بإجناز املشاريع 
اخلدمّية، على الرغم من الهجمات 
إجناز  نسبة  وبلغت  والصعوبات، 
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في خضم نضال املرأة في روج آفا، 
أجل  ومن  سوريا،  وشرق  وشمال 
الوصول إلى كامل احلقوق، واحلريات، 
في  كرمية  حرة  بحياة  والعيش 
مجتمع خاٍل من العنف، في اليوم 
العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة، 
التي  النساء أبشع اجلرائم،  تواجه 
نكران  من  النساء  بحق  تُرتكب 
الريّادي  لدورهنّ  وتهميش  للوجود، 
إلى  يهدف  الذي  اجملتمع  قيادة  في 
تعريف املرأة بحقوقها، واعتمادها 
في  ومساعدتها  ذاتها،  على 

التخلص من العنف... 3  

بينما تستقبل شعوب العالم املونديال بسهرات 
ِقبل  من  واملنازل  املقاهي  في  وجتمعات  عائلية 
األصدقاء واجليران، تستقبل شعوب شمال وشرق 
االحتالل  دولة  من  بإشراف  الدم  مونديال  سوريا 

التركي... 10

قالت أمهات الشهداء في كركي لكي، أنه مع تأسيس حزب العمال الكردستاني بدأت 
مرحلة جديدة من التحرر الفكري والسياسي، وأن احلزب الذي آمن به أبناؤهنَّ الشهداء هو 

صورة السالم احلقيقية.... 5

أكدت الرئيسة المشتركة 
لحزب االتحاد الديمقراطي 
خالل  اهلل  عبد  آسيا 
لمؤتمر  با ركتها  مشا
أن  المنعقد في مدريد 
المجتمع الدولي مسؤول 
المحتل  هجمات  عن 
شمال  على  لتركي  ا
مشددًة  سوريا،  وشرق 
»لسنا مع الحرب بل مع 
الحل السياسي على نهج 
الديمقراطية والعدالة«.

فرارِ  إلى  تؤدي  أو  تخدُم  محاولٍة  أيُّ  تتوافقُ 
الهول،  »داعش« أو عوائله من مخيِم  سجناء 
مع استراتيجية »هدم األسوار أو اجلدران«، التي 
يتبناها »داعش« أساساً له، والتي ساهمت في 
ظهوره، وهي اليوم سبيٌل إلحيائه، وتأتي خطورةُ 
حتريِر  على  تنطوي  ألنّها  االستراتيجية  هذه 
عناصر على قدرٍ كبيٍر من التدريبِ واالحترافّية 
بتنفيذِ الهجماِت اإلرهابّيةِ، ومتمرسة بالقتاِل، 
وحتمُل نزعًة انتقامّيًة بعد الهزميةِ اجلغرافّية في 
الباغوز، ويعدُّ استهداُف جيِش االحتالِل التركّي 
الهول  مخيم  وحامية  جركني،  سجن  حمليط 

مسعىً متعمداً يخدُم تلك االستراتيجيةِ.... 8

يد:  آسيا عبد هللا في مؤتمر مدر
المجتمع الدولي مسؤول عن حرب 

اإلبادة ضد شعوب المنطقة

رأت الفنانة داليا عبد الرحمن من خالل 
قطاع  في  النساء  لواقع  معايشتها 
غزة، أنهن محاطات بعدة قيود، فقررت 
أن تُبِرز من خالل أعمالها قيود اجملتمع 

الذي يحرم املرأة من أبسط حقوقها.

تنظر الفنانة التشكيلية داليا إلحدى 
لوحاتها املُعّلقة وتقول: »إن لكل عنصر 
في تلك اللوحات املنتجة داللة معينة، 
الفلسطيني  اجملتمع  متثل  فالدائرة 

املغلق الذي تعيش املرأة داخله«.

طفولتها،  في  كانت  إنها  وأوضحت 
قدرتها  لعدم  اجملسمات  تلك  تُنشئ 
على التنقل، وألن هذا الواقع لم يتغير 
أبقت تلك العناصر في لوحتها لكن 
مع جسد امرأة شابة، مشيرةً إلى أنها 
جسدت احلالة السياسية التي تعاني 
رسم  عبر  الفلسطينية  املرأة  منها 
منحنيات شكّلت جسداً مكبالً تعبيراً 
عن االنعكاسات السلبية التي حلقت 

بها.

اإلصرار سر النجاح

من  الكثير  تلقت  أنها  وأضافت 
االنتقادات حول تلك الرسومات بذريعة 
الفتًة  اجملتمع،  تناسب  وال  جريئة  أنها 
إلى أنها ُمِنعت من عرض لوحاتها في 
أحد املراكز الثقافية الدولية في قطاع 
غزة، بحجة أن الرسومات بها ُعري وال 
يجوز أن تُعرض للعامة هكذا، لكنها 
متسكت برأيها إلى أن استجاب املركز 

لطلبها ومت عرضها.

رئيسي  سبب  اإلصرار  أن  وأكدت 
رأت  ملا  محاوالتها  فلوال  للنجاح، 
لوحاتها النور، خاصًة أن بعض األفكار 
ال يستطيع التعبير عنها سوى الفنان، 
لهذا قد تُقابل فكرتها بالرفض، إال أنها 

حتاول عبر الرسم األولي على الورق مد 
الفنية،  ورؤيتها  املنتقد  بني  ما  جسر 
مشيرةً إلى أنها تتعامل مع االنتقادات 
البناءة  تلك  فتأخذ  إيجابي  بشكٍل 
لتطوير أعمالها وتترك البقية لتصبح 

طي النسيان.

جُتّسد متثيالت احلرب

أن لديها طريقة مختلفة في  وبينت 
في  تعيش  فكونها  األفكار،  تناول 
التي  باملتغيرات  تتأثر  احلرب  منطقة 
تطرأ، لذلك قررت الرسم مببدأ الشيء 
وعكسه، أي أنها تتناول قضايا احلرب 
اللوحة  على  لتنقلها  واملرأة  واجملتمع 
بألوان زاهية تداعب العني والقلب عند 
حتى  أنه  مؤمنة  كونها  إليها،  النظر 
البؤس واملشكالت، من املمكن أن تصل 
ومبهجة،  جميلة  بطريقة  للجمهور 

مع تأدية ذات الرسالة املراد إيصالها.

دون  الرسم  حُتبذ  أنها  إلى  وأشارت 
للفنانني  ُملِزم  معني  توقيت  حتديد 
في  املشاركة  لهم  يتسنى  حتى 
موضوعاته،  حتديد  يتم  معني  معرض 
وأنها تسعى في كل عام إلى حتضير 
مع  متواجدة  لتكون  مميزة  سلسلة 
الدولية،  املعارض  بعض  في  لوحاتها 
وإن سمحت لها ظروف املعبر السيئة 
اخلروج من القطاع احملاصر حُتضر تلك 

املناسبات لتتواصل مع العالم.

االستمرار في إظهار احلقيقة رغم 
املشكالت

من  العديد  تخصص  أنها  وأوضحت 
الذي  العنف  عن  للحديث  اللوحات، 
اجملاالت،  في شتى  النساء  له  تتعرض 

كما أنها تسعى لتمكينهن من خالل 
عدة دورات تقوم بها متعلقة بالرسم 
جيدة  طريقة  بذلك  موفرةً  والنحت، 
لهن كي يُفرغن عن أنفسهن ويتعلمن 
مجاالت  في  جديدة  فنية  أساليب 

شتى.

من  العديد  تواجه  أنها  وأضافت 
اخلام  املواد  توفر  املشكالت منها عدم 
رديئة  أنواع  توريد  أو  باأللوان،  اخلاصة 
من  كأسلوب  احملاصرة،  للمدينة 
ال  الفنانني  كون  االستغالل،  أساليب 
للرسم  أخرى  طريقة  لديهم  يوجد 
سوى التعامل مع ما يوجد في السوق.

وكالة أنباء املرأة

إيجاد  نحو  احلديثة  الدراسات  تتجه 
البدائل النظيفة للطاقة الكهربائية، 
بأقل  عليها  املتزايد  الطلب  وتأمني 
التكاليف، وهو أساس مشروع »اخلاليا 
الذي  الكهرباء«  لتوليد  الشمسية 
)الهندسة  بكلية  الطالبتان  قدمته 
التقنية قسم تقانات الهندسة البيئية 
خانطوماني«  »بيان  حلب(  بجامعة 
و«شهد شامية« خالل مشاركتهما في 

امليكانيكية  الهندسة  كلية  معرض 
والكهربائية للمشاريع.

العالية  التكلفة  أن  بيان  وأوضحت 
من  املصنوعة  الشمسية  لأللواح 
خاليا السليكون، دفعتهما لتصميم 
تقنية  عبر  صبغية  شمسية  خاليا 
اجليل  أنواع  أحد  تعد  والتي  النانو، 
مكونة  الشمسية،  للخاليا  الثالث 

من ثالثة أجزاء، وهي اإللكترود الضوئي 
واإللكترود املضاد واإللكتروليت.

اخلاليا  من  النوع  هذا  أهمية  وتأتي 
ال  أنها  شهد  حسب  الشمسية 
لتصنيعها،  دقيقة  أجهزة  إلى  حتتاج 
وتستخدم فيها مواد متوافرة محلياً، 
ما ميثل خطوة مهمة في طريق صناعة 
وطنية،  بخبرات  الشمسية  اخلاليا 
إنتاجها،  تكلفة  بانخفاض  تتميز 

وسهولة تصنيعها، وتعمل في ظروف 
إضاءة بسيطة، وتتحمل درجات حرارة 

عالية.

عنوان  حمل  الذي  املشروع  وشارك 
)االستفادة من تقنية النانو، واألصبغة 
الطبيعية في حتضير خاليا شمسية 
الهندسة  كلية  مبعرض  صبغية( 
للمشاريع  والكهربائية  امليكانيكية 
بجامعة  املاضي  الشهر  أُقيمت  التي 

من  مشروعاً   195 مبشاركة  دمشق، 
في  واخلاصة  احلكومية  اجلامعات 

سورية. 

 من حرية الرأي 
ً

تأمل الفنانة "داليا عبد الرحمن" أن تصل رسالتها عن القيود التي يفرضها المجتمع على النساء بداية
 لحرية التنقل والعمل عبر لوحاتها.

ً
والتعبير وصوال

تجسيد معاناة النساء بألوان ُمفعمة بالحياة

طالبتان ُتصممان خاليا شمسية لتوليد الكهرباء سهلة التصنيع ومنخفضة التكاليف
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يحتفل العالم في 25 تشرين الثاني من 
كل عام باليوم العاملي ملناهضة العنف 
اليوم؛  هذا  اختيار  ويعود  املرأة،  ضد 
ليكون يوماً إلعادة احلياة والروح للمرأة 
بعد مقتل األخوات ميرابال الثالثة وهن 
)باتريسيا، وماريا، وأنطونيا( الناشطات 
السياسيات والنسويات في جمهورية 

الدومينيكان وكان ذلك عام 1960.

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

داخل األسرة، أو خارجها.

هذا  سوريا  وشرق  شمال  نساء  وتعدّ 
من  بالتصعيد  لهن،  مميزاً  يوماً  اليوم 
فيها،  الباسلة  ومقاومتهن  نضالهن 
ونضال  للمقاومة  يوم  بأنه  ويعتبرنه 

بوجه الطغاة والفاشية. 

وحول أهمية هذا اليوم املميز لدى نساء 

شمال وشرق سوريا؛ التقت صحيفتنا 
في  مؤمتر ستار  منسقية  عضوة  مع 
حّيت  التي  بكر،  أمينة  الفرات  إقليم 
في  احلرة  املرأة  بداية حديثها مقاومة 
ضد  العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم 
والعشرين  اخلامس  ليوم  وقالت  املرأة، 
لنا  كبيرة  أهمية  الثاني  تشرين  من 
نحن نساء املنطقة، كوننا نعدّه يوماً 
العنف  أنواع  ضد  فيه  املرأة  لتكاتف 

والظلم. 

مع  الدكتاتورية  »السلطات  وقالت: 
فاشي  نظام  بناء  أرادت  اجملتمع  تطور 
جديد لهم، لذا حاولوا التحكم باجملتمع 
عبر سلب املرأة دورها الريادي في احلياة 
هي  كونها  حقوقها،  منها  وسرقوا 
احلقيقي  املدبر  العقل  كانت  التي 
للمجتمعات حينها، لكن مع األسف 
الفاشية  وأنظمتهم  مبخططاتهم 
حقوقها  من  املرأة  جتريد  من  متكنوا 
وأبعادها عن حقيقتها احلرة وحتويلها 

  . لسعلة لتلبية احتياجاتهم«

وأضافت »لقد متكنت تلك السلطات 
بعد  العالم  في  املهيمنة  والقوى 
فرض  من  لعبوديتهم  املرأة  خضوع 
في  اجملتمع  على  الكاملة  العبودية 
شخصية املرأة، كون املرأة هي من تلد 
نصف اجملتمع وتربي النصف اآلخر، فإذا 
بإن  محال  فال  لهم  عبدة  املرأة  كانت 
يكون اجملتمع أيضا عبدا لسلطاتهم«. 

وأشارت قائلة: »إن راجعنا التاريخ سنرى 
اللواتي  النساء  من  اآلالف  هنالك  بأن 
تلك  لكسر  جاهدة  وسعت  ناضلت 

وأصبحت  عليها،  الفاشية  القوقعة 
احلرة  األيقونة  بنضالهن  النساء  نلك 
من  وكان  املناضلة،  املرأة  ملسيرة 
كانت  التي  الكردية  املرأة  ضمنهم 
بفكر القائد عبد اهلل أوجالن املرأة احلرة 
الريادية في اجملاالت احلياتية، وأصبحت 
بتلك املقاومة العظيمة املثال األعظم 

الذي حتتذي بها نساء العالم أجمع«. 

واستكملت حديثها قائلة: »ولكن مع 
األسف تلك االنتصارات التي حققتها 
املرأة في شمال وشرق سوريا سواء في 
اجملال األيديولوجي أو العسكري، لم تكن 
تروق للسطات احلاكمة واملستبدة على 
داعش  أرادوا عبر مرتزقة  لذا  املنطقة، 
االنتصارات وسحقها،  تلك  النيل من 
وكان الشاهد األعظم على ذلك نساء 
شنكال اللواتي أصبحن الطعم ملرتزقة 
ونضال  مقاومة  لكن  حينها،  داعش 
النساء كانا لهم باملرصاد، ومتكنت املرأة 
من إفشال مخططاتهم ومساعيهم 
وثورة  نضال  على  للقضاء  الرامية 
تلك  واستطاعت  املنطقة،  في  املرأة 
إفشال  بالفعل من  املقاومات  النساء 
مخططاتهم الذي أرادوا تنفيذها عبر 
مرتزقتها اإلرهابية، وإخماد ثورة املرأة«. 

التي  »احلقيقة  أضافت:  بكر  أمينة 
بأن  ونراها  احلالي،  يومنا  في  نعيشها 
ثورة روج آفا، التي عرفت بثورة املرأة احلرة، 
كان لها صدى كبير وقوي في األوسط 
العاملية؛ ما أجبر العالم على االعتراف 
الكبير  صداها  لها  وكان  بنضالها، 
نساء  لدى  وخاصة  أجمع  العالم  في 

العالم، التي أكدت لهم مقاومة املرأة 
ونضالها املقدس بأن مقاومة املرأة، لن 
يستطيع أحد احلد منها، وإن تلك الروح 
الفدائية واملقاومة لن تستطيع أي قوة 
إخمادها، وكانت تلك الثورة واملقاومة 

مثاالً ورمزاً لنساء العالم«. 

حالياً  نراه  ما  »لكن  أمينة  وأكملت 
املكثفة،  واخملططات  الهجمات  من 
في  املرأة  ونضال  ثورة  تستهدف  التي 
دولة  قبل  من  سوريا،  وشرق  شمال 
االحتالل التركي، التي ال تروق لها هذه 
أحرزتها  التي  العظيمة  االنتصارات 
روج  ثورة  ضمن  التاريخ  مر  على  املرأة 
تركيا  هجمات  أغلب  ولذلك  أفا، 
املرأة  استهداف  على  عملت  األخيرة 
سوريا،  وشرق  شمال  في  املناضلة 
أنهم  الهجمات،  تلك  رسالة  وكانت 
حترر  فكرة  كان  شكل  بأي  يقبلوا  لن 
ثورتهم  إلخماد  سعوا  وإنهم  املرأة، 
املرأة  األمر، كون حرية  مهما كلفهم 
وإن  بأكملها،  اجملتمعات  حرية  تعتبر 
حتررت اجملتمعات من قوقعة ذهنيتهم 
لن  والدكتاتورية  والفاشية  الذكورية 

يبقى مجال لسلطاتهم على احلكم«. 

 وأكدت أمينة »مع أي استهداف أو شن 
هجوم تركي على مناطقنا فإن عزميتنا 
وإصرارنا على املقاومة والنضال يزيدان، 
كردستان  روجهالت  مقاومة  وكانت 
مثاال على ذلك، فباستشهاد املناضلة 
أرجاء  في  املرأة  ثارت  أميني  جينا 
روجهالت كردستان وإيران، وكانت لهم 
لتحرير  ومقاومة  لثورة  شرارة  مبثابة 
املرأة من قيود العبودية في روجهالت«. 

واختتمت أمينة بكر حديثها بالقول: 
العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم  »في 
وشرق  شمال  كنساء  نحن  املرأة  ضد 
سوريا نناشد النسوة باالنتفاضة أمام 
وعدم  والدكتاتوريني  احملتلني  ممارسات 
التكتم على ممارساته، وأن نعلن في 25 
تشرين الثاني لهذا العام يوما النتفاض 
واحلرية واملقاومة لنساء العالم كافة، 
ونصعد فيها مقاومتنا ونضالنا بوجه 
في  امرأة  آخر  حترير  حتى  املستبدين 
العالم من الظلم والعنف والعبودية 
بتلك  املرأة  تكون  وأن  والدكتاتورية، 

الروح احلرة احلقيقية«. 

تعدّ فعالية حملة الـ 16 يوماً ملناهضة 
العنف ضد املرأة فعالية سنوية عاملية 
هامة للتذكير مبا تعانيه املرأة في كل 
املرأة  وخاصة  عنف  من  العالم  أنحاء 
السورية زمن احلرب، التي كانت وماتزال 

الضحية للعنف بأشكاله.

وال تزال املرأة في إدلب ضمن دائرة من 
أشكال العنف املنتشر، سواء العنف 
االجتماعي أو اجلنسي أو االقتصادي أو 
النفسي، وال سبيل للخروج منها في 

ظل جتاهلها.

أمام استيفاء  العنف حاجزاً  ويشكل 
اجملتمع،  في  اإلنسانية  حلقوقها  املرأة 
وهو ظاهرة دولية حتاول احلكومات في 
العالم تبني استراتيجيات حتد منها، 
ومن تأثيراته التي تقف في وجه حتقيق 
النهضة والسالم في العالم، فيما ال 
عن  غائبة  االستراتيجيات  تلك  تزال 

إدلب.

ماجدة  املدنية  الناشطة  وقالت 

الشماسو البالغة من العمر 33 عاماً، 
املرأة، أن مناطق إدلب ما  أنباء  لوكالة 
التي  املدنية،  للفعاليات  تفتقر  تزال 
املمارس  العنف  من  احلد  شأنها  من 
ضد النساء، والذي زادت وتيرته مؤخراً 
أن  مضيفًة  مسبوق،  غير  بشكل 
وما  العنف،  تبعات  يتحملن  النساء 
يعكسه من سلبيات على صحتهن 
اجلسدية والنفسية، واستقرار حياتهن 
األسرية دون وجود حلول تلوح في األفق 

للحد من الظاهرة.

مدنية  فعاليات  إطالق  إن  وأوضحت، 
حقوقية من شأنها التأكيد على رفض 
وأنواعه  مبفهومه  والتعريف  العنف 
ومناقشة األسباب واآلثار الناجتة عنه، 
واقتراح حلول للحد منه والتأكيد على 
له،  التعرض  حال  في  اإلبالغ  أهمية 
للوصول باملرأة إلى األمان واملساواة في 

املنزل والعمل وكل مكان.

وأكدت على ضرورة إنشاء فرق للعمل 
ملناهضة  يوماً   16 الـ  فعالية  خالل 

بجلسات  تقوم  املرأة،  ضدّ  العنف 
التحرش  مواضيع  تتناول  توعوية 
املبكر،  والزواج  اجلنسي،  واالعتداء 
وإضافة جللسات توعية حول مفهوم 
عنف الشريك، وأهمية التعليم للفتاة، 
متكني  وأهمية  العمل  في  املرأة  وحق 

املرأة في مختلف جوانب احلياة.

علوم  في  اجملازة  قالت  جانبها  ومن 
التربية صفاء البكور البالغة من العمر 
للوكالة نفسها، إن مسألة  27 عاماً 
العنف ضد املرأة مشكلة متجذرة في 
تتصدر  وأصبحت  العربية،  اجملتمعات 
املشاكل  املرأة  ضد  العنف  أعمال 
املستعرة،  احلرب  وسط  اجملتمعية 

وغياب األمن واألمان وسيادة القانون.

وأكدت على أن احللول تكمن في تنفيذ 
مستوى  رفع  منها  الهدف  أنشطة، 
واليافعات  اليافعني  فئة  لدى  الوعي 
اجلنسني  بني  التمييز  مفهوم  حول 
واملرأة من  الرجل  وأهمية املساواة بني 
األولى،  االجتماعية  املؤسسة  خالل 

توعوية  ندوات  عبر  األسرة  وهي 
التأكيد  حول  مجتمعية  وتدريبات 
وأهمية  العمل  في  املرأة  حقوق  على 
املساواة بينها وبني الرجل في الفرص 

واخلدمات واملوارد املقدمة واملتاحة.

مجال  في  الناشطة  قالت  بينما   
الدفاع عن حقوق اإلنسان فرح العبدو 
األمر  أن  عاماً،   41 العمر  من  البالغة 
الكل  وحسب،  األسرة  عند  يقف  ال 
شركاء في إيجاد احللول لقضايا العنف 
اإلغاثية  املنظمات  سواء  املرأة  ضد 
واإلنسانية احمللية والدولية أو اجلمعيات 
في تسليط الضوء على قضايا العنف 
التي متارس ضد النساء والفتيات، ورفع 
الوعي ونشر املعرفة حول العنف املبني 
الذي  والدور  االجتماعي،  النوع  على 
ميكن أن تقوم به النساء لتحقيق حياة 

أكثر أماناً.

املرأة:  أنباء  لوكالة  ودعت في حديثها 
»اجلهات املعنية في املنطقة لالهتمام 
أكثر بهذا اجلانب الهام ليس في حياة 

اجملتمع  حياة  في  وإمنا  وحسب  املرأة 
ككل على اعتبار أن املرأة متثل نصف 
اجملتمع، والعمود الفقري داخل األسرة، 

من خالل دمج. 

العنف  ملناهضة  الـ 16 يوماً  وحملة 
ضد املرأة، هي حملة عاملية أطلقتها 
منظمة األمم املتحدة عام 1991، بهدف 
مناهضة أشكال العنف ضد النساء 
 25 من  تبدأ  العالم،  حول  والفتيات 
العاملي  اليوم  وهو  الثاني  تشرين 
املرأة،  ضد  العنف  على  للقضاء 
وتستمر حتى العاشر من كانون األول، 

وهو اليوم العاملي حلقوق اإلنسان.

يزال في مرحلة  ما  الذي  اللقاح  وهذا 
جتريبية، ألنه لم يخضع للتجربة وسط 
البشر حتى اآلن، أظهر حماية من نحو 
20 نوعاً من اإلنفلونزا، إلى جانب أنواع 

أخرى فرعية.

ميل«  »ديلي  صحيفة  وبحسب 
الواقي  اللقاح  هذا  فإن  البريطانية، 
احليوان  جتريبه وسط  مت  اإلنفلونزا  من 
من قبل علماء في جامعة بنسلفانيا 
مشجعة  النتائج  فكانت  األميركية، 

للغاية.

ضد  اللقاح  بهذا  التطعيم  وميكن 

اثنتني،  جرعتني  طريق  عن  اإلنفلونزا 
النووي  احلمض  تقنية  من  مستفيداً 
اللقاح  في  استخدمت  التي  الريبوزي 
الذي طرحته كل من »فايزر« و«بايونتيك« 

إلى جانب موديرنا.

خالل  من  عمله  اللقاح  هذا  ويؤدي 
تصبح  حتى  وتدريبها  اخلاليا  تعليم 
من  مشابهة  نسخ  إنتاج  على  قادرة 
كافة  على  تظهر  التي  البروتينات 

أسطح فيروسات اإلنفلونزا.

جتعل  أنها  العملية  هذه  مزايا  ومن 
نفسه  تنظيم  على  قادراً  اجلسم 

ألي  التصدي  على  قادراً  يكون  حتى 
جسم يحمل ذلك البروتني املؤذي من 

الفيروسات في املستقبل.

وإذا تكلل هذا املشروع الطبي بالنجاح، 
لن تكون ثمة حاجة إلى تطوير جرعات 
قبل  سنوي،  بشكٍل  اإلنفلونزا،  لقاح 
أشهر من بدء التطعيم ضد اإلنفلونزا.

وفي حال جرى تعميم هذا اللقاح على 
األمر  شأن  من  فإنه  الدول،  مختلف 
املرضى  عدد  خفض  على  يساعد  أن 
والوفيات بسبب اإلنفلونزا التي تتحول 
إلى هاجس صحي لدى كثيرين مبجرد 

حلول فصل اخلريف.

في الوقت احلالي، يجري اتخاذ قرار بشأن 
استخدامه،  سيجري  الذي  اللقاح 

التي  الفيروسات  نوع  إلى  استناداً 
في  ذلك  ويتم  الناس،  مرض  تسبب 

العادة، قبل بدء املوسم.

أعلن خبراء من رابطة القلب األمريكية، 
بالدم،  الدسمة  املواد  حتاليل  إجراء  أن 
الثالثية، لم  كالكوليسترول والدهون 
السريرية لدى  للمتابعة  رئيسياً  يعد 

مرضى القلب.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الظروف 

الصحّية تتحكم بإجراء تلك االختبارات 
أو  الصيام،  يجعل  مما  املرضى،  لدى 
االنقطاع عن تناول الطعام لساعات، 
غير  أمراً  االختبارات،  تلك  إجراء  قبل 

ضروري.

االختالفات  إن  البحثي،  الفريق  وقال 
البسيطة بني مستويات الكوليسترول 
إن  عشوائية،  دم  عّينات  في  اخلفيف 

ال  صيام،  دون  من  أو  بالصيام  أُخذت 
املستويات  تلك  بني  العالقة  تُضِعف 
واحتمال اإلصابة مستقبالً مبشكالت 
سكتة  أو  قلبية  كنوبات  صحّية 

دماغية.

مستويات  أن  األطباء  بعض  ويرى 
الدهون بالدم، ميكن أن تعزز قدرة التنبؤ 
الطبي مبخاطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية، وتنبع هذه املالحظة 
من أن معظم الناس يتناولون العديد 
أن  يعني  مما  اليوم،  الوجبات خالل  من 
معظم وقت اإلنسان في حالة تغذية 

وليس في حالة صيام.

الدم  اختبارات  فإن  للباحثني،  ووفقاً 
من غير الصيام ميكن أن تُقّيم اخملاطر 
في الوقاية األولية من اإلصابة بارتفاع 
مستويات الكوليسترول أو دهون الدم، 
الدقة  من  مزيد  إلى  احلاجة  دعت  وإذا 

ميكن إعادة االختبار مع الصيام.

ميكن أن تكون نباتات القنب هي الالعب 
تغير  ضد  اإلنسان  كفاح  في  املفقود 
املناخ، حيث ميكن للقنب أن ميتص ثاني 
من  أكثر  الهواء  من  الكربون  أكسيد 

ضعف امتصاص األشجار له.

وأظهر العديد من الدراسات أن القنب 
يلتقط ما يصل إلى 16 طناً من غازات 
االحتباس احلراري سنويا، بينما متتص 

األشجار حوالي ستة أطنان.

أيضاً  الكربون  أكسيد  ثاني  ويصبح 
القنب  بألياف  دائم  بشكل  مغلفاً 
املستخدمة في مجموعة من املنتجات 

إلى األدوية وقطع غيار السيارات.

مزروعاً  واحداً  فداناً  أن  العلماء،  ووجد 
بنبات القنب ميكنه تخزين ما يصل إلى 
ثالثة أطنان من الكربون، وإزالة أكثر من 
سبعة أطنان من الغالف اجلوي، وبينما 
باملائة  خمسة  املتحدة  الواليات  متثل 
فقط من سكان العالم، فإن هذه األمة 
مسؤولة عن 28% من انبعاثات الكربون 

في العالم.

ويُعرف القنب، أو القنب الصناعي، بأنه 
القنب  نبات  من  متنوعة  مجموعة 
الزراعي )ساتيفا( ولكنه يحتوي على 
رباعي  مركب  من  ناقصة  مستويات 
مقارنًة   )THC( هيدروكانابينول 

باملاريجوانا، وهي نوع آخر.

ويعتبر النبات »مطهراً للطبيعة‹‹، حيث 
يسحب السموم من الهواء ويحبسها 

بشكٍل دائم داخل أليافه.

الهواء  من  الكربون  ميتص  أنه  كما 
أثناء منوه، مما يجعله محصوالً سالباً 

للكربون.

مثل  أخرى  محاصيل  حتتاج  وفيما 
األقل  على  غالون   1500 إلى  القطن 
من املاء لكل باوند يتم إنتاجه، يتطلب 
القنب أقل من نصف هذه الكمية من 
200% من  من  أكثر  ينتج  ولكنه  املاء 

األلياف على األرض نفسها.

كما أن القنب أيضاً نبات سريع النمو 
أربعة  ويستغرق  يُصدق،  ال  بشكٍل 
مرحلة  إلى  للوصول  فقط  أشهر 
النضج، وأصبح النبات مصدراً مهماً 
والوقود  والبناء  احليوي  للبالستيك 

احليوي.

غازات  من  الهواء  تنقية  جانب  وإلى 
االحتباس احلراري، متتص نباتات القنب 
املعادن الثقيلة املسببة للسرطان مثل 
الرصاص والزئبق والكادميوم من التربة، 
وهو مناسب للمحاصيل املستخدمة 

في الغذاء.

وأجرى الباحثون »حتليالً تلوياً« للدراسات 
القنب  نبات  قدرة  لفحص  السابقة 

على امتصاص املعادن الثقيلة.

القنب قد مت  أن بعض سالالت  وأفادوا 
»املعاجلة  أجل  من  خصيصاً  تربيتها 
النباتية«، زراعة النباتات إلزالة امللوثات 

من التربة.

املعادن  بتسرب  يخاطر  هذا  لكن 
التي  القنب  محاصيل  إلى  الثقيلة 
من  الحقاً  وتدخينها  حصادها  يتم 
قبل البشر، ما قد يتسبب في اإلصابة 

بالسرطان ومشاكل عصبية.

ميشيغان  جامعتي  في  علماء  حذّر 
تناول  من  األمريكيتني  وفرجينيا 
املصنعة  األطعمة  من  مجموعة 
واملنتشرة على نطاق واسع، واعتبروها 
مضرّة مثل السجائر، وتسبب اإلدمان.

األطعمة  إن  البحثي،  الفريق  وقال 
املعاجلة للغاية، مثل الوجبات السريعة، 
تسبب اإلدمان، ومن بني هذه املنتجات 
رقائق البطاطس وبعض أنواع اخملبوزات 
والبيتزا والدوناتس وغيرها من األطعمة 

املعاجلة.

االستنتاج  هذا  إلى  الباحثون  وتوصل 

ميكن  إذ  اإلدمان،  مبعايير  مسترشدين 
أن يؤدي االستهالك املنتظم لألطعمة 
اإلفراط  إلى  الصحية  غير  املصنعة 
تلك  حتدث  حيث  الطعام،  تناول  في 
األطعمة مثلها مثل النيكوتني تأثيرات 
سلبية على احلالة املزاجية والصحية.

أشلي  الدكتورة،  أوضحت  بدورها، 
في  النفس  علم  أستاذة  جيرهاردت، 
على  واملشرفة  ميشيغان  جامعة 
الفريق البحثي، أن هذه األطعمة تشبه 
إلى حٍد كبير السجائر واملواد املسببة 
املذاق  في  بعدها  بسبب  لإلدمان 

والهيكل عن األطعمة الطبيعية.

إعادة  ضرورة  إلى  العلماء  وأشار 
تصنيف األطعمة عالية املعاجلة على 
أنها مسببة لإلدمان وضارة وتؤثر على 
مكونات  أو  خصائص  ومتتلك  الدماغ، 

تسبب اإلدمان.

هذه  تسويق  تقييد  الباحثون  ويريد 
الطريقة  بنفس  لألطفال،  األطعمة 
من  السجائر  إعالنات  منع  يتم  التي 

مخاطبة األطفال.

كوباني/ سالفا أحمد- حّيت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات "أمينة بكر" مقاومة المرأة الحرة والمناضلة في العالم، وشددت على 
 لتتكاتف المرأة فيها ضد أنواع الظلم والعنف ضدها، مؤكدة ضرورة الرفع من وتيرة 

ً
، الذي تعده النساء يوما

َّ
ضرورة أهمية هذا اليوم لديهن

نضالهن ومقاومتهن بوجه الفاشية حتى تحرير نساء العالم كافة. 

ذكرت تقارير طبية، أن باحثين تمكنوا من تطوير لقاح ُوِصف بـ"الخارق"، ألنه يستطيع 
 في ذلك على تقنية جرى استخدامها 

ً
التصدي ألي ساللة معروفة من اإلنفلونزا، معتمدا

في التطعيم ضد فيروس كورونا.

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة... 
مناشدات برفع وتيرة النضال

إدلب... تفتقر للفعاليات المدنية للحد من العنف الممارس ضد النساء

رون بـ«لقاح ثوري« يتصدى لكل أنواع اإلنفلونزا علماء ُيبشِّ

خبراء يؤكدون عدم الحاجة للصيام في بعض 
تحاليل الدم

ية  القنب من مخدر إلى منقذ للبشر
من كارثة مناخية!

مثل السجائر… علماء ُيصِنفون رقائق البطاطس 
والبيتزا بالمسببة لإلدمان
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سوريا وشرق  شمال  في  الدم  مونديال 

الليبي الدوري  في  مبكراً  تظهر  المدربين  تبادل  لعبة 

المجموعات دور  خارج  السيليساو  ثنائي  برازيلية..  صدمة 

قدميك  من  السفلى  املنطقة  ألن  نظرًا 
منطقة  أكثر  تكون  قد  وساقيك، 
يومك من جهازك  تستخدمها بشكل فعال خالل 

الهيكلي، فإن أي ألم فيها قد يكون مزعًجا جًدا.

أسباب ألم أسفل الساق

حالة  تصيب  أن  املمكن  العضالت: من  تشنج  1ـ 
خالل  أو  نومه،  أثناء  الشخص  العضالت  تشنج 
تقلص  شكل  على  وتكون  اليوم،  من  آخر  وقت  أي 
عضلي مفاجئ ومؤلم في أسفل الساق، وحال بدء 

التشنجات يصبح من الصعب التخلص منها.

يشعر  طبية  حالة  وهي  الظنبوب:  عظم  ألم  2ـ 
عضلة  مقدمة  في  شديد  بألم  املريض  فيها 
الساق، إذ تصاب العضالت املالمسة لعظم الساق 
بالتهابات، ما يجعل السير على القدم املصابة أمرًا 

صعًبا جًدا ومؤملًا كذلك.

وهناك عدة عوامل قد تسبب اإلصابة، مثل:

ـ القيام مبمارسة أنشطة متنوعة مع التكرار أثناء 
غير  أو  جًدا،  وخشنة  صلبة  أسطح  على  الوقوف 

مستوية.

ـ اإلصابة بالقدم املسطحة أو فرط تقوس القدم.

ـ ارتداء األحذية غير املناسبة أو البالية.

3ـ التهاب الوتر: أحد أكثر أعراض حالة التهاب الوتر 
القدم  كعب  خلف  الساق  أسفل  ألم  هو  وضوًحا 
حتديًدا، وهنا قد يصاب الوتر بانتفاخات وتورم، ومتدد 

أو حتى قد يتمزق.

4ـ كسور العظام أو االلتواء: إن كسر العظام الناجت 
عن اإلجهاد هو أمر شائع في أسفل الساق، وخاصة 
على  متكررًا  ضغًطا  تضع  التي  الرياضات،  في 

الساق، مثل: رياضة اجلري، والقفز.

5. خثرة دموية: قد تتكون خثرة دموية دون أن يُعرف 
سببها، وهذه قد تتسبب لك بالعديد من املشاكل 

الصحية مبا في ذلك ألم أسفل الساق.

وهناك أسباب عدة محتملة لإلصابة، مثل:

ـ االبتعاد عن النشاط البدني لفترة طويلة نسبًيا، 
مثل: اجللوس في الطائرة.

ـ التدخني.

ـ اإلصابة بالسمنة.

ـ تناول أدوية معينة.

مألوفة  حالة  هذه  تكون  قد  الساقني:  دوالي  6ـ 
لديك، إذ تستطيع رؤية األوعية الدموية بوضوح في 
القدمني، وتبدو هذه داكنة ومتعرجة، وقد تتسبب 

ببعض األلم خاصة عند الوقوف لفترات طويلة.

نصائح لعالج ألم أسفل الساق

1ـ تشنج العضالت: ينصح باألمور اآلتية:

ـ شرب كميات أكبر من املاء في حال كنت عرضة 
لتشنجات القدم.

وحتمية  التمدد،  بتمارين  القيام  على  احلرص  ـ 
العضالت جيًدا قبل ممارسة الرياضة.

ـ عالج أي حالة كامنة سببت هذا التشنج.

اآلتية  باألمور  ينصح  الظنبوب:  عظم  ألم  2ـ 
لتخفيف ألم أسفل الساق الناجم عنه:

في  القدمني  وضع  مع  أطول  لفترات  اجللوس  ـ 
وضعية مريحة.

ـ وضع كمادات الثلج على املنطقة املصابة ملدة 20 
دقيقة عدة مرات في اليوم.

بعد  للشفاء  التماثل  عند  اآلتية  النصائح  اتباع  ـ 
احلصول على العالج الطبي الالزم:

ـ البدء مبمارسة متارين التمدد.

ممارسة  أثناء  املريحة  الرياضية  األحذية  ارتداء  ـ 
الرياضة.

ـ جتنب الركض على األسطح اخلشنة جًدا.

3ـ التهاب الوتر: وقد تشمل خطوات العالج اآلتي:

ـ تطبيق الثلج موضعًيا على منطقة األلم.

ـ جتنب القيام بأنشطة وممارسات قد تسبب األلم.

ـ تناول مسكنات األلم.

ممزق  الوتر  أن  يعني  قد  فهذا  حادًا  األلم  كان  وإذا  ـ 
متاًما، ويجب اللجوء للطبيب فورًا.

بألم  االلتواء: إذا كنت تشعر  أو  العظام  4ـ كسور 
تستطيع  مثاًل،  الكاحل  التواء  عن  ناجت  طفيف 
مع  اإلصابة  موضع  على  الثلج  من  كمادة  تطبيق 

الضغط، فهذا كفيل بالتخفيف من حدة األلم.

الذي  األمر  جلبيرة،  حتتاج  قد  الكسور  حاالت  وفي 
سوف يحرمك من املشي الطبيعي لفترة من الوقت 

إلى أن يشفى الكسر متاًما.

دموية  خثرة  بوجود  الشك  حال  دموية:  خثرة  5ـ 
يفضل استشارة الطبيب فورًا، فهذه حالة طارئة.

6ـ دوالي الساقني: ينصح باألمور اآلتية:

ـ ارتداء اجلوارب الضاغطة للتخفيف من األلم.

ـ املراوحة بني الوقوف واجللوس خالل فترة النهار.

الالزم،  العالج  على  للحصول  للطبيب  اللجوء  ـ 
خاصة عندما تصبح احلالة مؤملة جًدا.

،،

ألم أسفل الساق

د. الزكين 
حسن

طبيب روناهي

جوان محمد 

لم يسلم البشر وال احلجر وال الشجر 
الغارات  من  النفط  وال  القمح  وال 
لالحتالل  املدفعي  والقصف  اجلوية 
التركي على مختلف املناطق والقرى 
في شمال وشرق سوريا، حيث كانت 
السعودية تفوز على األرجنتني والعالم 
أصوات  نعايش  كنا  الصدمة،  يعيش 
االنفجارات والقصف وغير مصدومني 
خلذالن العالم لنا ونسيانه إلنسانيته 
التي ال تفوق حجم قلق وإدانة شفهية 

وورقية.

مع دخولنا الستقبال مونديال العالم 
في   2022/11/20 في  انطلق  والذي 
التركي  االحتالل  دولة  بدأت  قطر، 
بقصف مدينة كوباني وأرياف العديد 
سوريا،  وشرق  شمال  في  املناطق  من 

وارتقى على أثرها كوكبة من الشهداء 
والعشرات من اجلرحى.

في  التركي  االحتالل  دولة  واستمرت 
قصف القرى وبعض املدن في شمال 
وقامشلو،  كوباني  مثل  سوريا  وشرق 
بالتطورات  الشعب  عموم  ولينشغل 
امليدانية التي كانت حتصل، طبعاً لم 
يخلو األمر من متابعة املونديال ولكن 
كانت لغة الدم في املونديال اآلخر هي 
طاغية أكثر على طقوس ساعات وأيام 

شعوب مناطقنا.

منذ  روناهي  صحيفتنا  عملت  لقد 
كاملة  صفحة  منح  ومع   2015 عام 
للشأن الرياضي احمللي والعاملي باالبتعاد 
عن إقحام السياسة مثل الكثير من 
الوسائل اإلعالمية في الرياضة، ولكن 
في  السياسة  إدخال  نشهد  اليوم 
الرياضية  املنظمات  قبل  الرياضة من 

التي يُفترض أن تقف مع اجلميع وقفة 
املنظمات  هذه  وأكبر  وحيادية،  واحدة 
القدم،  لكرة  الدولي  االحتاد  »الفيفا« 
وبحيث مت  حرمان روسيا من مونديال 
مهاجمتها  بسبب  العالم  كأس 
ومعاقبتها  تركيا  وتناست  ألوكرانيا 
من  للعديد  واحتاللها  جرائمها  على 
وهذه  سوريا،  وشرق  شمال  في  املدن 
السياسة واالزدواجية في التعامل مع 

القضايا باتت واضحة، وذكر الكثيرون 
ومنهم محللني رياضيني بأنه لو كانت 
وحتتلها  دولة  تهاجم  من  هي  أمريكا 
مثلما فعلت روسيا، ملا كان هناك أي 
وهذا  »الفيفا« جتاهها،  قبل  من  حترك 
هناك  كانت  فطاملا  حقيقي،  الكالم 
تكون  أن  يتطلب  روسيا  جتاه  خطوات 
على  تعتدي  دولة  كل  جتاه  اخلطوات 
شعوب وأراضي دول أخرى ومنها تركيا.

ونكرر القول ما سردناه آنفاً ليس من 
باب إقحام السياسة في لرياضة ال أبداً، 
تستقبل  وهي  مدننا  أجواء  نقلنا  بل 
أربعة  يقام كل  الذي  العالم  مونديال 
بأنه  ننسى  وال  واحدة،  مرة  سنوات 
مازال أردوغان وجيشه يحاولون زعزعة 
أمن واستقرار مدننا في شمال وشرق 
سوريا، ولم يتوقف عن القصف حتى 

ساعة إعداد هذا التقرير.

من  فقط  جوالت  أربع  مرور  رغم 
املمتاز لكرة  الليبي  الدوري  منافسات 
القدم إال أن تغيير املدربني وإقالتهم كان 
األولى شاهدنا  اجلوالت  مبكرًا.. فبعد 

التبديل يطال ستة مدربني.

انطلق وسط  الليبي قد  الدوري  وكان 
وثمانية  بلدان  أربع  من  مدربني  تواجد 
بنغازي،  )األهلي  تونس:  من  منهم 
واخلمس،  وأساريا،  والتحدي،  واألخضر، 
وأبو سليم، واألهلي طرابلس، والهالل(، 
ليبيا:  من  مدربني  سبعة  إلى  إضافة 
والصقور،  اجلبل،  وشباب  )التعاون، 
االحتاد(،  والسويحلي  املدينة،  واحمللة، 
ومدرب واحد  من مصر )دارنس(، ومدرب 

بلجيكي  ومدرب  )النصر(،  صربيا  من 
)االحتاد املصراتي(.

إقاالت مبكرة

جاءت أول اإلقاالت باستبعاد البلجيكي 
االحتاد املصراتي،  تدريب  إمييل من  لوك 
بعد جولتني بسبب سوء النتائج، حيث 
خسر أمام أبو سليم وأمام السويحلي 
التونسي  مكانه  ليحل  الديربي،  في 

جمال بن سالم.

استغناء  بعد  اإلقاالت  ثاني  وجاءت 
الهالل عن مدربه التونسي أنيس الباز؛ 

الليبي،  الهالل  نادي  إدارة  قررت  حيث 
سوء  بسبب  خدماته  عن  االستغناء 
خسر  إذ  الليبي..  الدوري  في  النتائج 
 ،)0-1( دارنس  أمام  األولى  اجلولة  في 
بنغازي  األهلي  أمام  الثانية  وباجلولة 
بنتيجة )3-1(، وتعادل في اجلولة الثالثة 
مع التعاون )1-1(، وحل املصري محمد 

عودة بديالً منه.

عطية  رضا  الوطني  املدرب  وأعلن 
استقالته من تدريب املدينة بعد ثالث 
املدينة  ليتعاقد  املسابقة  من  جوالت 

مع املدرب حمدي بطاو بديالً عنه.

املدربني،  مستوى  على  التبديالت  رابع 

إقالة  األوملبي  نادي  أعلن  حني  كانت 
أربع  بعد  ثابت  طارق  التونسي  املدرب 
فشل  بعد  القرار  هذا  وجاء  جوالت، 
انطالق  منذ  الفوز  حتقيق  في  الفريق 
شاكر  مواطنه  محله  ليحل  الدوري، 

مفتاح بدايًة من اجلولة املقبلة.

وبسبب الظروف الصحية قدم املدرب 
تدريب  من  استقالة  الككلي  محمد 
نادي الصداقة بعد أربع جوالت سجل 
محله  ليحل  التعادل،  جميعها  في 
من  إقالته  بعد  ثابت،  طارق  التونسي 
التجربة  هذه  لتكون  األوملبي،  تدريب 
في  ليبي  فريق  مع  له  الثانية  هي 

نفس املوسم.

آخر االستقاالت كانت من جانب مدرب 
الصقور صالح رحيل، والذي قرر الرحيل 
بعد 4 جوالت  فريق مدينة طبرق  عن 
من املسابقة سجل فيها فوز وخسارة 
عبد  يصل  أن  املنتظر  ومن  وتعادلني، 
باقي  في  الصقور  لقيادة  احلفيظ 

مشوار الدوري املمتاز.

سيلفا،  دا  نيمار  من  كل  غياب  تأكد 
ودانيلو، عن املباريات املتبقية ملنتخب 
البرازيل في مرحلة دور اجملموعات بكأس 
خالل  إصابتهما  بعد   ،2022 العالم 

مواجهة صربيا.

وبحسب الصحفي الشهير جيانلوكا 
البرازيل،  مدرب  تيتي،  فإن  مارزيو،  دي 
حيث  للغاية؛  سيئة  أنباءً  تلقى 
سيضطر لالستغناء عن نيمار، ودانيلو، 
في املباراتني املقبلتني بدور اجملموعات، 

بسبب إصابتهما في الكاحل.

الشوط  في  أصيب  نيمار  أن  وأضاف 
الدقيقة  في  وخرج  املباراة،  من  الثاني 
80، بينما ظل الظهير األمين على أرض 

امللعب حتى النهاية.

عن  سيغيبان  الثنائي  أن  إلى  ولفت 
باجلولة  والكاميرون  سويسرا  مباراتي 

الثانية والثالثة مبرحلة اجملموعات.

وأعلن طبيب املنتخب رودريغو السمار، 
اجلمعة، في فيديو بثه االحتاد البرازيلي 

للعبة، أن نيمار يعاني من »إصابة في 
الرباط اجلانبي« للكاحل، بينما أصيب 
املدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل.

في  متاحني  الالعبان  يكون  »لن  وأمت: 
يواصالن  لكنهما  املقبلة،  مباراتنا 
عالجهما بهدف استعادة خدماتهما 
بقية  خلوض  املناسب،  الوقت  في 

البطولة«.

يشار إلى أن املنتخب البرازيلي فاز على 
نظيره الصربي، بنتيجة )2-0(، ليتصدّر 
السابعة  اجملموعة  ترتيب  جدول 

بالتساوي مع سويسرا.

بينما أبدى نيمار دا سيلفا، جنم منتخب 
البرازيل، حزنه من اإلصابة التي تعرض 

لها خالل مباراة السامبا أمام صربيا، 
والتي ستبعده عن املباراتني املتبقيتني 

بدور اجملموعات لكأس العالم.

سان  باريس  جنم  يغيب  أن  املقرر  ومن 
جيرمان الذي أُصيب قبل نهاية املباراة 
سويسرا  مباراتي  عن  دقائق،  بـ10 
والكاميرون، فيما لم يتم الكشف عن 
حلاقه مبباريات دور الـ 16، في حال تأهل 

املنتخب من عدمه.

الرسمي  حسابه  عبر  نيمار،  وكتب 
مبوقع التواصل االجتماعي »إنستغرام«: 
عند  به  أشعر  الذي  واحلب  »الفخر 
ارتداء هذا القميص )البرازيل( ليس له 
تفسير، إذا منحني اهلل فرصة اختيار 

البلد التي أولد فيها فستكون البرازيل«.

حياتي  في  شيء  يوجد  »ال  وأضاف: 
سهل، كان علي دائماً أن أطارد أحالمي 
وأهدافي، ولم أمتنى الشر ألي شخص 
بحاجة  الذين  أساعد  كنت  لكنني 

للمساعدة«.

كانت  لقد   « قائالً:  كلماته  واختتم 
إحدى أصعب حلظات مسيرتي الكروية، 
ومجدداً جاءت إلى كأس العالم، نعم، 
ومؤلم،  ممل  األمر  إصابة،  من  أعاني 
لدي  سيكون  أنه  من  واثق  لكنني 
ما  سأفعل  ألنني  للعودة  الفرصة 
منتخب  مساعدة  أجل  من  بوسعي 
بلدي وزمالئي ونفسي، إمياني ال ينتهي«.

املرأة،  ضد  للعنف  العاملي  اليوم  في 
ملناهضة  سارا  منظمة  تسعى 
العدالة  إلى حتقيق  املرأة،  العنف ضد 
االجتماعية، ونيل املرأة لكامل حقوقها، 
في ظل مجتمع يطغى عليه الطابع 
املرأة  فيه  تتعرض  حيث  الذكوري، 
لشتى أنواع العنف، والتعذيب اجلسدي 
والنفسي، وممارسة السلطة املفجعة 
عليها في مجاالت احلياة كافة، بشرائع 
تسنّها الذهنية الذكورية سواء أكان 
اجلانب  في  يقابله  زوجاً،  أو  أخاً،  أو  أباً، 
حتت  البالية،  اجملتمعية  القيود  اآلخر 
والتي  والتقاليد،  العادات  مسمى 
حترمهن من التعليم واخلوض في دروب 
التوعية، والتثقيف والبقاء في مرحلة 

متدنية من اإلدراك.

العنف يكبل حرية املرأة

ضد  للعنف  العاملي  اليوم  مبناسبة 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  املرأة، 
منظمة  باسم  الرسمية  الناطقة 
في  املرأة  ضد  العنف  ملناهضة  سارا 
والتي  متو«،  »أرزو  سوريا  وشرق  شمال 
حدثتنا عن أهدافها وسعيها للقضاء 
على الذهنية الذكورية، في اجملتمعات: 
وتنظيم  تفعيل  املنظمة  هدف  »إن 
كسر  إلى  السعي  وكذلك  املرأة،  دور 
والتقاليد  والعادات،  القدمية،  الذهنيَّة 
وكبلتها  املرأة  أرهقت  التي  البالية، 
ممارسة  في  سبباً  وكانت  لعقود، 
حلقوقها،  وسلبها  بحقها،  العنف 
عدم  تفسير  أسباب  من  سبب  وهذا 
قُدرة مجتمعنا وشعبنا على التقدم 

في اجملاالت كافًة«.

وأضافت أرزو: »إن إعاقة دور املرأة يكون 
بتكبيلها بالعادات والتقاليد اخلاطئة، 
واختطاف دورها في اجملتمع، ثم ممارسة 
العنف بحقها، وكبت الطاقة الهائلة 
الداخلية، التي متتلكها، وتستطيع من 
خاللها الدفع بعجلة تطور اجملتمع الى 

األمام«.

ونوهت أرزو: »إنه بالرغم من اجلهد، الذي 

تقوم به منظمة سارا بجانب املنظمات 
النسائية األخرى، لم تستطع التخلص 
من العنف املطبق على املرأة، مشيرة 
راسخ  الذكوري  الفكر  »إن  أن:  إلى 
تغييره  ميكن  وال  اجملتمع،  عقل  في 

بسهولة«. 

وبيَّنت أرزو إن عقليَّة الرجل بدأت تتغير 
كمنظمة  »دورنا  األخيرة:  اآلونة  في 
نسائية، هو إعادة حقوق املرأة، وإيقاف 
مبختلف  بحقها  املمارس  العنف 
أشكاله، ونسعى أن يكون هنالك جتاوب 
منهنَّ، ومن الرجال على حٍد سواء عند 
مواجهتهم باحلقائق، والوقائع من خالل 

القضايا اجملتمعية«.

والعنف  اجملتمعية،  اجلرائم  أرزو  وأدانت 
فقالت: »نتعهد  النساء  املمارس ضد 
بتصعيد النضال ضد ذهنية التملك، 
واالستبداد، والظلم النابع من الذهنية 
التي  املريضة،  السلطوية  الذكورية 
جسد  ومزقت  والقتل،  العنف  أفرزت 
فيها  يتم  لطبقات  وحولته  اجملتمع 
الرجل،  دون  إنها  على  املرأة  معاملة 
وإنها مجرد سلعة يبقيها، أو يلغيها 

إذا استوفى منها مراده«.

اخلوف من الذهنية الذكورية

اجلهود  زيادة  ضرورة  إلى  أرزو  ولفتت 
للوقاية من العنف ضد املرأة، وخاصًة 
املنظمات  »على  الفرات:  إقليم  في 
النساء،  توعية  حمالت  زيادة  كافًة، 
الكثير  تعرف  ال  اللحظة  فحتى هذه 
في  وخاصة  حقوقها،  النساء  من 
مناطق إقليم الفرات، التي تكثر فيها 
العادات  بسبب  النساء،  بحق  اجلرائم 
املبنية  اخلاطئة  العشائرية  واألعراف 
تكون  التي  الذكورية،  الذهنية  على 

ضحيتها املرأة«.

املنظمات  دور  ضعف  استنكرت  كما 

وغياب  الفرات،  إقليم  في  النسائية 
قائلة:  املناطق  من  الكثير  في  دورها 
كافة،  العنف  أنواع  املرأة  على  »متارس 
الذي تُقتل وتُدفن دون أن يعلم  للحد 
دون  انتحرت  أنها  أو يشاع  بذلك،  أحد 

رقابة من املنظمات املدنية«.

تطال  التي  اجلرائم،  إلى  أرزو  وتطرقت 
النساء  »إن  فقالت:  بصمتها  املرأة 
والعادات  اجملتمع  من  خائفة  الزالت 
والتقاليد البالية التي تقيدها، والتزال 
ترضخ لرغبات وأوامر الرجل، فالكثيرات 

ما زلن يعدنَّ أنفسهن مبكانٍة دونية«.

كما أكّدت أرزو: »إنه يجب أن متتلك املرأة 
شخصية قوية تستطيع من خاللها 
التغلب على الصعوبات، التي تعترض 
مسيرة حياتها، وأن جتد نفسها أمام 
هذه املسؤولية التاريخية، وهذا أغلى 
وأسمى من أن تخضع حياتها جملرد أي 
أو عرفي مهما كان  سبب مجتمعي 

قاسي األثر.

الكفاح من أجل حرية  إن  أرزو،  وأفادت 
وقًتا  ويستغرق  األمد،  طويل  املرأة 

وجهدًا.

النساء  على  يجب  أيضاً: »إنه  وذكرت 
ضد  احلرية  أجل  من  الكفاح  اختيار 
القنوت  وليس  الرجال،  اضطهاد 

واالستسالم«.

إحصائيات عام 2022

وثقتها  التي  اإلحصائيات،  حسب 
 2022/1/1 تاريخ  من  سارا  منظمة 
لغاية 2022/6/1 كانت جرائم القتل، 
التي حصلت هي:« 27 حالة قتل، وسبع 
االنتحار«،  محاولة  و21  انتحار،  حاالت 
ولتصل حاالت الضرب واإليذاء لـ » 84 
حاالت،  ست  بالقتل  والشروع  حالة، 
والتحرش  حالة،   39 الزوجات  وتعدد 
50 حالة، وتزويج للقاصرات 27 حالة، 
ثالث  سجلت  غصباً  احليارى  وحاالت 
خمس  لالغتصاب  والتعرض  حاالت، 
الزوج 220  والطالق 28، اخلالف  حاالت، 

حالة«. 

وبينت لنا أرزو كيف تتعامل منظمة 
يتعرضن  اللواتي  النساء  مع  سارا 
النفسي،  الدعم  للعنف: »نقدم لهن 
كافًة،  حقوقهن  ملعرفة  ونساعدهن 
وذكرت، أن الكثير من محاوالت االنتحار 
األسري،  العنف  عن  ناجمة  كانت 
والفكر الذكوري املتحجر، حيث أعطت 
للعنف  تتعرض  »امرأة  فقالت:  مثاالً 
من زوجها تلجأ إلى عائلتها لتعيدها 
أمرين  بني  نفسها  فتجد  زوجها،  إلى 
أحالهما مرّ، واألمر من ذلك ال تستطيع 
فكرة  األهل  يتقبل  وال  أوالدها،  ترك 
أسوار  من  اخلالص  لتحاول  طالقها 
جحيم احلياة إلى املوت أو الهرب بعيداً«. 

وطلبت الناطقة باسم منظمة سارا 
»أرزو متو« في ختام حديثها من النساء، 
الالتي يتعرضن للعنف أو لضغوطات 
املنظمات  إلى  يتوجهن  أن  نفسية، 
النسائية لتلقي املساعدة: »ال تنظرَنَّ 
للحياة بسوداوية، فأننت أكثر قوةً على 
املواجهة، وقادرات على تغيير حياتكن 
لألفضل، وعندما تعانني وجتدنَّ اجلميع 
وعوناً  يقف ضدكنَّ، ستجدننا سنداً 
وكنَّ  بحريتكنّ،  متسكن  لذا  لكُنَّ، 
قادراٍت في التغلب على املعوقات، التي 
تقف في طريقكنّ حتى نيل مرادكنّ«.

عائلية  المونديال بسهرات  العالم  بينما تستقبل شعوب 
األصدقاء  ِقبل  من  والمنازل  المقاهي  في  وتجمعات 
والجيران، تستقبل شعوب شمال وشرق سوريا مونديال 

الدم بإشراف من دولة االحتالل التركي.

إلى كامل  الوصول  أجل  آفا، وشمال وشرق سوريا، ومن  المرأة في روج  قامشلو/ دعاء يوسف - في خضم نضال 
الحقوق، والحريات، والعيش بحياة حرة كريمة في مجتمع خاٍل من العنف، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
 الرّيادي في قيادة 

ّ
رتكب بحق النساء من نكران للوجود، وتهميش لدورهن

ُ
المرأة، تواجه النساء أبشع الجرائم، التي ت

المجتمع الذي يهدف إلى تعريف المرأة بحقوقها، واعتمادها على ذاتها، ومساعدتها في التخلص من العنف.  

منظمة سارا تستنكر العنف ضد المرأة 
وتتعهد بتصعيد النضال
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»إن  الروس،  املفكرين  أحد  يقول 
تفسد  الصنع  سيء  بناء  واجهة 
أهمية  تكمن  هنا  كامل«  جيل  ذوق 
النقد للتطوير الفني واألدبي، والشكلي، 
أعلى  إلى  العام  الذوق  رفع  إلى  لنصل 
املستويات وفيما يتعلق باملسرح، فالنقد 
مسرحيات  حضور  للجمهور  سيتيح 
وإخراجاً  متثيالً  ورائعة،  مميزة،  نوعية 
النقد  وسيساهم  وسينوغرافياً،  ونصاً 
ال  التي  الرديئة،  املسرحيات  انهيار  في 
فكراً  فنية،  جمالية  قيمة  أي  على  حتوي 
وموضوعاً وأداًء، فالنقد املسرحي سيفرز 
تلك املسرحيات اجليدة والساذجة *فليس 
من املعيب أن يحترم اخملرج النقد، ويطور 
من أدواته إليصال العرض إلى مستويات 
مثالية، وإمنا العيب هو في تقدمي عروض 
تطور  وال  بصلة،  للمسرح  متت  ال  هزيلة 
تؤدي  بل  مطلقاً،  املشاهد  وعقلية  ذوق 

لتحجيم ذلك.

الناقد  وأما  باخملرج،  يتعلق  فيما  هذا   
في  كبيرة  خبرة  ذا  يكون  أن  فيجب 
خريجاً  يكون  أو  واألدب،  املسرح،  مجال 
النقد املسرحي، ففي املعاهد  من قسم 
هو:  النقد  والثقافة:  للمسرح  العليا 
ثم  أوالً،  القوة  نقاط  الضوء على  »إلقاء 
في  الضعف  نقاط  على  الضوء  إلقاء 
بني  كبير  فرق  املسرحي« وهناك  العمل 
على  التركيز  هو  الذي  واالنتقاد،  النقد 
السلبيات فقط، أما فيما يتعلق بالناقد 
بعناصر  أن يكون ملماً  املسرحي، فيجب 

العرض.

املسرحي/  النص  عناصر  كتحليل  أدبياً 
فكرة، موضوع، شخصيات، حوار، حقبة، 
العرض  عناصر  كتحليل  وفنياً  صراع/ 
إكسسوار،  ديكور،  متثيل،   / املسرحي 
إخراج،  موسيقا،  مالبس،  إضاءة، 
سينوغرافيا/ لذلك فاألمور، التي حتدثنا 
لديهم  نقاد  إلى  حتتاج  قليل  قبل  بها 
الفنية  األمور  لتقومي  الالزمة  اخلبرة 
مييلوا  وال  حياديني  يكونوا  وأن  واألدبية، 
ألحد على حساب أحد، وأمتنى من اخملرجني 
واملمثلني والفنني جميعا، وكتاب املسرح 
أن يتابعوا آراء اجلمهور، وبعروضهم وفتح 
نقاط  الكتشاف  والنقد،  احلوار  جلسات 
تطوير  من  يتمكنوا  لكي  ضعفهم، 
أدواتهم والبحث عن مكامن الصراع في 
النصوص املسرحية، وإجراء عملية إعداد 
من أجل تهيئة النص املسرحي، لتقدمية 
على اخلشبة، واحترام عقلية املشاهد. 

أدوات  البحث عن  واملمثلني  اخملرجني  على 
وحلول إخراجية، لكي يكون إيقاع العرض 
التي  امللل،  حالة  من  للهروب  سليماً 
البحث  اخملرجني  وعلى  املشاهدين،  تنتاب 
الضوء  تلقي  مسرحية  نصوص  عن 
وإن  الشعوب(  )معاناة  معاناتهم  على 
العالقات  في  اخللل  نقاط  إلى  يشيروا 
محبة  وبكل  والسلطوية،  اجملتمعية، 
وتقدير للعاملني في املسرح، من الواجب 
عملهم،  في  يجتهدوا  أن  جداً  والهام 
النقد  يعدوا  وأن  الغرور،  عن  يبتعدوا  وأن 
إال طريق  هو  ما  لهم كمخرجني،  املوجه 
عام،  بشكل  والفنون  املسرح  لتطوير 
وهنا نستطيع القول: »يوجد النقد متى 
وجد اإلبداع« لذلك يجب أن يكون هناك 
املسرحي  العرض  بعد  نقدية  جلسة 

مباشرة وبشفافية.

بأن  الروس،  اخملرجني  كبار  أحد  يقول 
بروفات  هي  األولى،  اخلمسني  العروض 
فرصة  وهي  للمسرحية،  حقيقية 
اجلمهور  أفعال  ردود  يشاهد  أن  للمخرج 
لذلك  املسرحي،  باإلصالح  ويبدأ  والنقاد، 
نستطيع القول، وبكل شفافية: النقد... 

ال مسرح متطور.
،،

ال نقد... 
ال مسرح متطور

وليد عمر

إضاءات مسرحية

االحتاد  حزب  من  ممثلون  شارك 
السادس  املؤمتر  في  الدميقراطي 
والعشرين ملنظمة االشتراكية الدولية 
»االشتراكية  شعار  حتت  املنعقد 
قادمة« في العاصمة اإلسبانية مدريد 
والذي استمر على مدى يومي اخلامس 
من  والعشرين  والسادس  والعشرين 
الشهر اجلاري، بحضور ممثلني أكثر من 

120 حزب اشتراكي.
املمثالن هم كل من الرئيسة املشتركة 
عبد  آسيا  الدميقراطية  االحتاد  حلزب 
هلل وإبراهيم مسلم ممثل حزب االحتاد 

الدميقراطي في البلقان.
وألقت آسيا عبد اهلل كلمة في املؤمتر 
الدميقراطي  االحتاد  حزب  بأن  مؤكدةً 
أساس  على  يناضل  تأسيسه  ومنذ 
احلياة املشتركة وأخّوة الشعوب ونهج 
حقوق  لضمان  الدميقراطية  األمة 

جميع الشعوب. 
وأشارت إلى  أن احلزب يناضل من أجل 
أين تعيش شعوب شمال وشرق سوريا 

بأمان وسالم ودميقراطية.
ماليني  خمسة  من  أكثر  بأن  وأفادت 
نسمة يعيشون في شمال وشرق سوريا 
في مواجهة هجمات وحشية من عدة 
أطراف  كاجليش احلر، وجبهة النصرة 
وداعش، واستشهد في املقاومة التي 
بذلوها ضد تلك اجملموعات من املرتزقة 

11 ألف شهيد.
على  داعش  حرب  بعد  بأنه  وذكرت 
اآلمنة  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
بدأ العدوان التركي بالقصف ليحتل 
سبي،  وكري  كانيه  وسري  عفرين 
شعوب  جميع  بهجماته  واستهدف 
ومكونات شمال وشرق سوريا، وجميع 

استهدف  حيث  اجملتمعية  الفئات 
في  ليعيشوا  اآلالف  وهّجر  النساء 
اخمليمات، ناهيك عن اغتيال واختطاف 

آالف النساء.
ولفتت الرئيسة املشتركة حلزب االحتاد 
األخيرة  الهجمات  إلى  الدميقراطي 
للمحتل التركي والذي صّعد بقصفه 
منذ ليلة 19 الشهر اجلاري مستخدماً 
ُمسّيرة  طائرة  و20  حربية  طائرة   50

على املنطقة.
وأشارت: »جميع مناطقنا حتت قصف 
إثر  العشرات  واستشهد  همجي، 
الهمجي، كما مت استهداف  القصف 
والبنية  املنشآت  جانب  إلى  اإلعالم، 

التحتية«.
مواجهة  في  »شعوبنا  آسيا  وشددت 
حرب اإلبادة، فقط ألننا كُرد نواجه مثل 

هذه الوحشية«.
ينعش حركة  القصف  »هذا  وأضافت 
داعش في املنطقة لينظموا حركتهم 
املنظمات  حتمي  فتركيا  جديد،  من 
يكافح  من  كل  وتستهدف  اإلرهابية 

ضدها«.
وحثت اجملتمع الدولي مبسؤولياتها جتاه 
اإلنسانية: »اجملتمع الدولي مسؤول عن 
هذه الهجمات، نحن لسنا مع احلرب 

نحن مع احلل السياسي 
هدفنا حل األزمة السوريّة على أساس 
ألجل  وسنناضل  الدميقراطية،  نهج 
حرية املرأة وجميع الشعوب املضطهدة

حلزب  املشتركة  الرئيسة  واختتمت 
اهلل  عبد  آسيا  الدميقراطي  االحتاد 
كلمتها في املؤمتر: »ألجل السالم يجب 
جوي  حظر  وضع  يجب  احلرب،  إيقاف 
لإلبادة نعم للسالم  املنطقة، ال  على 

والدميقراطية«.
يُذكر أن حزب االحتاد الدميقراطي عضو 
في منظمة االشتراكية الدولية منذ 

عام 2016.
الدولية  االشتراكية  منظمة  وتعتبر 
بالعالم  سياسية  منظمة  أكبر 
حزب   120 وتضمن  املتحدة  األمم  بعد 

اشتراكي.

املركزية  اللجنة  أصدرت  األخبارـ  مركز 
حلزب العمال الكردستاني بياناً إلى الرأي 
 44 الـ  السنوية  الذكرى  مبناسبة  العام 
لتأسيس حزبها، دعت خالله إلى تصعيد 
جميع  في  وتقويته  احلرية  نضال  وتيرة 
اإلبادة  هجمات  مواجهة  في  الساحات 
اجلماعية التي تستهدف الشعب الكردي.

العمال  حلزب  الكتابي  البيان  وهنأ 
الثاني  تشرين   27 في  الكردستاني 
مبناسبة يوم االنبعاث الوطني وعيد احلزب، 
وقال: »ندعو كل شعبنا الوطني والقوى 
الدميقراطية لالحتفال مبناسبة تأسيس 
من  يصّعدوا  وأن  كبير  بحماٍس  حزبنا 
وتيرة نضالهم من أجل احلرية في جميع 
اجلماعية  اإلبادة  الساحات ضد هجمات 
ضد  هوادة  بال  الفاشية  تشنها  التي 

شعبنا«.

جميع  »نستذكر  اللجنة:  واستذكرت 

الثوري  بدأوا مع  الذين  األبطال  شهدائنا 
الكبير واألممي الرفيق حقي قرار وشهداء 
مقاومة زاب وآفاشني ومتينا بكل احترام 
بتحقيق  عهدنا  وجندد  وامتنان،  وحب 
أحياء،  ذكراهم  على  واحلفاظ  أهدافهم 
 45 الـ  الذكرى  في  النصر  ونتمنى 
الكردستاني  العمال  حزب  لتأسيس 
احلرية  أجل  من  يناضلون  الذين  جلميع 

والدميقراطية«. 

البيان: »أصبح  خالل  من  اللجنة  وأفادت 
جلميع  قيادياً  الكردستاني  العمال  حزب 

الشعوب املضطهدة

العمال  حزب  بأن  معروف  هو  كما 
الكردستاني هو حزب القيادة والشهداء، 
حيث قاد على مدار 44 عاماً، واحدة من أكبر 
نضاالت احلرية وأكثرها أهمية في تاريخ 
الشعب  ووالدة  إحياء  وحقق  اإلنسانية، 
التركية  الدولة  ضد  جديد  من  الكردي 

وضد  واملستبدة،  االستعمارية  الفاشية 
ومن  العاملية،  الرأسمالية  احلداثة  نظام 
خالل نضال احلرية املقدس بقيادة القائد 
القائم  أوجالن وعلى أساس قوة شعبنا 
الفدائية، حطم ذهنية  الروح  على نهج 
وأضاء  واالستبداد،  االستعمار  ونظام 
في كل حلظة ويوم وشهر وسنة الطريق 
واملضطهدين،  الشعوب  جميع  لتحرير 
وباألخص املرأة والشبيبة، من خالل نضاٍل 
فالشعب  قبل،  ذي  من  وجناحاً  قوةً  أكثر 
وطنه  من  ونُسي  ُحرم  الذي  الكردي 
نفسه  وأنكر  وهويته،  واسمه  وشعبه 
حتت وطأة اإلبادة اجلماعية األكثر وحشية 
وجميع  املرأة  اليوم  يُلهم  التاريخ،  في 
الشعوب املضطهدة ويتبوأ القيادة لهم، 
حزب  اسم  أصبح  األساس  هذا  وعلى 
للكردياتية  مرادفاً  الكردستاني  العمال 

والكردستانية«.

مليون  خمسة  من  أكثر  األخبارـ  مركز 
نسمة على حافة كارثة إنسانية نتيجة 
عنيفة  وبرّية  جوية  قصف  عمليات 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تستهدف 

منذ أسبوع.
التركي  االحتالل  جيش  واستخدم 
جانب  إلى  احلربية  والطائرات  املُسّيرات 
املدفعية الثقيلة والصواريخ مستهدفًة 
عشرات القرى والبلدات املأهولة بالسكان 
والرقة  وحلب  الزور  ودير  احلسكة  بأرياف 
والدرباسية  وعامودا  وقامشلو  وكوباني 

وزركان والشهباء وغيرها من املناطق.
غير  التركية  الهجمات  طالت  كما 
احليوية  واملرافق  املنشآت  املسبوقة 
إلى  باإلضافة  النفط  وآبار  واملشافي 
محطات توليد الكهرباء ومنازل املدنيني 
الشهداء  11من  سقوط  إلى  أدى  مما 
ريف  في  بغارة  صحفي  بينهم  املدنيني 
يأتي هذا كله  البالد  ديريك شمال شرق 
كوباني  في  كورونا  مشفى  تعرض  بعد 
السويدية  غاز  منشأة  وكذلك  للتدمير، 
في  ديريك   ريف  في  الكهرباء  لتوليد 
احلسكة إلى جانب حقل عوده النفطي 
في تربسبيه، كما مت استهداف محطتا 
سعيدة وزاربة ثاني أكبر محطات جتميع 

واملُسّير  احلربي  الطيران  عبر  النفط  
وخرجت جميع هذه املنشآت عن اخلدمة 
التركي إليقاف  العدوان  في مسعى من 

شريان احلياة باملنطقة.
الرئيس  املهباش،  حامد  عبد  وعّلق 
اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس  املشترك 
الذاتية على تصعيد الهجمات التركية 
في  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
حديثه لنورث برس: »إن القصف التركي 
القوات  على  استهدافه  يقتصر  لم 
العسكرية واملدنيني بل استهدف البنى 

التحتية بشكٍل كبير.
القصف  املهباش استهداف  واستهجن 
التركي للبنية التحتية، ووصف العملية 

بـ “الهمجية والشعواء”.
من  تهدف  تركيا  أن  إلى  املهباش  وأشار 
خالل ضرب البنى التحتية إلى خلق حالة 
فوضى وإجبار سكان شمال شرقي سوريا 
إنسانية،  مأساة  وخلق  الهجرة،  على 

لتسهيل “احتالل املنطقة”.
كل هذه األحداث املتسارعة تنذر بكارثة 
السوريني  ماليني  تصيب  قد  إنسانية 
استمرت  ما  إذا  البالد  وشرق  شمال  في 

الهجمات التركية دون تدّخل دولي.

وكّتاب  مثقفو  وّجه  قامشلوـ  روناهي/ 
إلى  مفتوحة  رسالة  قامشلو  مدينة 
اجملتمع الدولي عبر وقفة احتجاجية أمام 
ضرورة  على  مشددين  املتحدة  األمم  مقر 
إيقاف العدوان التركي على مناطق شمال 

وشرق سوريا.

َم مجموعة من املثقفني والكتَّاب في  نظَّ
مدينة قامشلو وقفًة احتجاجيًَّة تنديداً 
مناطق  على  التركية  الدولة  باعتداءات 
شمال وشرق سوريا خاصًة على املنشآت 

الصناعية واخلدميَّة.

األمم  مقر  أمام  والكّتاب  املثقفون  وجتّمع 

مبدينة  السياحي  الشارع  في  املتحدة 
يوم  11:00 صباح  الساعة  في  قامشلو 
الثاني اجلاري، حاملني  السبت 26تشرين 
اإلرهاب  »أوقفوا  يافطات عليها شعارات 
التُّركي، نريد أن نعيش بسالم ال تقتلونا، 
تذكَّروا بأنَّ الكرد حموا اإلنسانيَّة فاحموا 

الكُرد« مكتوبة باللغة اإلنكليزية.

مفتوحة  رسالة  املثقفون  ه  وجَّ وقد 
بقراءة  قامت  حيث  الدُّولي  اجملتمع  إلى 
الِرسالة الكاتبة »شبال سعيد يوسف« 
َّا جاء فيها: »نحن مجموعة من الكتَّاب  ومم
آفا كردستان وشمال  روج  في  واملثقفني 

هجمات  ونستنكر  ندين  سوريا،  شرق 
الدولة التركية على مناطقنا اآلمنة والتي 
تستهدف البنية التحتية من )املنشآت 
ومنشآت  احلبوب،  وصوامع  الصحية، 
املنشآت  من  وغيرها  واملياه  الطاقة، 
اخلدمية(، والتي أودت بحياة العشرات من 
األبرياء من أبناء شعبنا حتى اآلن بذريعة 
األساسي  الهدف  أنَّ  إالَّ  اإلرهاب  محاربة 
في  وهويته  الكردي  الوجود  محاربة  هو 
الدُّولي  اجملتمع  نناشد  َّنا  إن املنطقة، 
للوقوف بحزم ضد العدوان والضغط على 

السلطات التركية إليقافه«.

الهوسة في أصلها أغنية وأهزوجة، تهدف 
وعواطف  وأحاسيس  انفعاالت،  إثارة  إلى 
دون  للقتال  وإلثارته  احلرب،  جتاه  اإلنسان 
عدم  إلى  يصل  حتى  أعدائه،  ضد  خوف 
تستخدم  ما  وأكثر  باملوت،  التفكير 
وهي  القتالي،  التالحم  عند  الهوسة 
النفوس،  في  النخوة  تثير  احلدث  وليدة 
التي  الهزة،  هي  الشعبي  املفهوم  وفي 
فينتفض،  ما،  موقف  في  الرجل  تعتري 
لصد  واجلسدية،  النفسية  قواه  وتثير 
فيمتلئ  الكرامة،  عن  والدفاع  العدوان 
ثقة وقدرة على التحدي واملواجهة مهما 

بلغت قوة املعتدي.
 والفراتيون هم مبتدعو هذا الفن، وكل 
بحدث  مرتبطة  الهوسة  من  مقطوعة 
معني في الغالب، ولذلك فإن الهوسات 

جزء من تاريخ سكان وادي الفرات.
             

»هوسات« قيلت إبان االستعمار 
وساهمت في جالئه

استخدمتها  التي  الهوسات،  ومن 
الشعوب الثائرة بوجه احملتلني واجلالدين:

الهوسة  غيري: هذه  هز  باجلو  ترعد  »يل 

إحدى  مخاطباً  الفرات  ثوار  أحد  قالها 
طائرات اإلنكليز.

هذه  توقظ  وحارسها:  بكاعي  همدان 
وتدفع  والصمود،  املقاومة  روح  الهوسة 
اإلنسان على التمسك بتراب األرض التي 
له  وتؤكد  سيموت،  وعليها  وُلد  عليها 

بالدفاع عن أرضه، وبه يكون اجلالء.
ابداً معطيها إال أرضيها: يقول »املهوس« 
ترضى  حتى  ألحد  أسلمها  ال  البالد  إن 
عني، والذي يجلب رضاءها دمي ودماء أبناء 

وطني.
)حرشة  األخرى...  الهوسات  ومن 
طوابك  تهاب  ما  الشر،  تريد  وعطشانة 
والعسكرـ ما من مزيونة تهلهلي املوت 
البارود متار جللدي عج  ـ  الذلي  وال مشي 
يزيحون  دوم  ربعي  ـ  ليه  كرنفال  اخليل 

الشر، مسجني العدوان من املر(.  
على  األشهر  والهوسات  األهازيج  ومن 

اإلطالق:
»وإن هلهلتي هلهلنالج

صبينا البارود كبالج
والعفن املاهو من رجالج

حرم ما يريد مكابلنا
كل يوم تغيم واش جاها

لو متطر 
دان احنا لكاها

ست تشهر نشرب
مراها 

للهوسات ولكوات الشر
حمود اجلاعد بالاليج

جم ضابط 
من جفو طايح

افرح يا ذيب الصوايح 
ومعشاك بروس العسكر« 

الهوسة... لغة حتدث بها اجلميع...!

وترددت األهازيج كثيراً في عصرنا، وخاصة 
لفساد  املنتقدون  العراقيون  املتظاهرون 
تدخالت  واستمرار  املتعاقبة،  احلكومات 
الدولة  مفاصل  في  إيران  ماللي  نظام 
في  ترديداً  األكثر  كافة...وكان  العراقية 
ميادين التظاهر هي الهوسات واألهازيج 
نظام  يد  بكف  تطالب  التي  احلماسية، 
الفاسدة  احلكومات  وإقالة  املاللي، 
باملستحدثتني،  ليستا  وهما  املتتالية، 
أنتجت  املتواصلة  االحتجاجات  أن  إال 

لألحداث  املواكبة  األهازيج  عشرات 
البالد...منها  في  السياسية  والتحركات 
هوسة )أخوان سنة وشيعة هذا الوطن 
ما نبيعه(، )شلع قلع كلكم حرامية(...

وغيرها من الهوسات.
»نظراتچ  نذكر  األخرى  األهازيج  ومن   
شاف  متظاهر  كل  سلمية...  تنبض 
عيونچ... حتماً يؤمن باحلرية... نص الدنيا 
بنية«،  يَ  املوقف  كملتي  وقائد،  وأم 
في  املشاركات  بالشابات  تتغنى  وهي 
املشاركة  هذه  أن  خصوصاً  التظاهرات، 
مقارنة  استثنائية  لهن  الواسعة 

بالسنوات الفائتة.
واالعتداءات  التدخالت  استمرار  ومع   
شعوب  على  الفاشية  النظم  قبل  من 
جديدة  أهازيج  من  مناص  ال  املنطقة، 
وتصبح  الحقاً،  سنشهدها  مواكبة، 
وهذه  القادم،  للجيل  تاريخية  وثيقة 
بالنساء  التغني  من  األخيرة  األهزوجة 
أيضاً، قد ال تكون ختام هذا الوعي املتنامي 
بني اجلنسني، بأهمية الشراكة معاً من 
أجل التغيير، لكنها قد تكون املقدمة... 
مفتاح  صوجت  عورة...  صوجت  يكول  »اللي 

للثورة«.

يقدم فلم » Destana PKK« الكثير من 
الرسائل، ويجيب على الكثير من األسئلة 
الواقع،  ويعكسها  اخليال،  تراود  التي 
الذكوري  النظام  ضد  املرأة  ثورة  فمن 
اهلل  عبد  القائد  وحقيقة  والسلطوي، 
األنظمة  ضد  عاماً   50 ونضاله  أوجالن 
بتسليط  مرورا  واالستبدادية،  احملتلة 
الضوء على املراحل، التي مرت بها حركة 

احلرية الكردستانية حتى يومنا هذا، وثورة 
وفلسفة  بفكر  انتهاء  وليس  آفا،  روج 
كحل  جاءت  التي  الدميقراطية،  األمة 
هي  كافة،  اإلنسانية  وقضايا  ملشاكل 
رسائل متتالية وإجابات جوهرية في فلم. 
»«Destana PKK على شكل موسيقا 

ملحمية«.
الفلم يحاكي فيلم يبرز حقيقة القائد 
حزب  ورسالة  وفكره  أوجالن،  اهلل  عبد 
على  اإلنسانية،  الكردستاني  العمال 
وقصصية،  ملحمية  موسيقا  شكل 
 44 السنوية  الذكرى  في  وسيعرض 

لتأسيس حركة احلرية الكردستانية.
ديار حسو، أحد أفراد طاقم الفيلم، وفي 
قال:  هاوار  لوكالة  الفيلم  عن  حديث 
ملحمية  موسيقا  عن  عبارة  »الفيلم 
نضال  من  عاماً   50 حتاكي  وقصصية، 
احلركة، والبطوالت واملالحم والتضحيات، 
حركة  ومقاتالت  مقاتلو  قدمها  التي 
احلرية خالل 50 عاماً املاضية، واملستمرة 
الشعب  بُِعث  بفضلها  والتي  اآلن،  إلى 

الكردي من املوت«.
واملوسيقا  الفيلم  فكرة  أن  حسو،  أكد 
واملالحم الغنائية هي نتاج أعوام من عمل 

ظل  في  تعمل  التي   ”Awazê Çiya“
»هو  وأضاف  صفقان،  الشهيد  أكادميية 
tev-و  ،Awazê Çiya بني  عمل مشترك 
Çand sine Çiya، وكومني فيلم روج آفا، 
ومؤسسة Bargin، واستغرق العمل على 
أكثر  األغاني،  وكتابة  واملوسيقا  الصوت 
من خمسة أعوام، فيما استغرق التصوير، 
الذي مت أغلبه في روج آفا خمسة أشهر«.

الفيلم  خالل  من  »نريد  حديثه:  وختم 
هي  التي   PKKو القائد  رسالة  إيصال 
واحلب  واألمل  والثورة،  اإلنسانية  انبعاث 

واحلياة، والقيم اجلميلة واإلنسانية«.

غادة الصباغ 

يضحكون علينا
يذبحوننا
واملاء غدار

واملطر محنة 
في هذي البالد

والندى أخت املطر
أي عذر لنا
أي وجع 

هذا الذي كان ينقصنا
نحن مترعون بالغرق

والبحر مالح

كدموع السوريات
السرداب مظلم جداً

والزنازين أيضاً.
خمسة وعشرين ربيعاً

من الشمشير
وألف قمر من ياسمني

هوى
و«ندى«
تغرق 

في فساد أرباب احلروب
تذبل في متاهات املوت

وحيدة
ما أوجع عويلها

تنادي احلياة
تغادرنا

بال صدى
معذورون نحن يا ندى

ليتنا كنا »سدة مجرور«
ليته اهلل ما أفاض ببالدنا 

ً مطرا
ليتها ما فاضت أرضنا 

ببالد كائنات 
من ذوات الدم البارد

كائنات تتقن قراءة الفاحتة
بارعون 

بأداء أدوارهم املراسيمية.
وذرف الدموع

يلفون معاطفهم الدافئة 
على كروشهم، 

ويغيبون في دفء سياراتهم 
الفارهة.
ميضون

ودموع األمهات
حار

والعويل أخرس
كاحلقيقة.

وكم من »ندى« مرهقة
وكم من مجرور

كم من زمن جار 
في عتمات هذي البالد

ينتظرنا...
ننتظر نحن

وهم يضحكون علينا
ينطفئون

ونشتعل نحن
نتضور حزناً

أواه
يا أبي
يا أماه

»اِنّا حمَلَزُونون«
إننا هنا

كّلنا “ندى“
______

والعشرين من  الـخامسة  *ندى: شابة في 
عمرها قضت غرقاً في مجرور صرف صحي 

بأحد شوارع مدينة الالذقية.

قامشلو/ بيريفان خليل ـ أكدت الرئيسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي آسيا عبد 
عن  مسؤول  الدولي  المجتمع  أن  مدريد  في  المنعقد  بالمؤتمر  مشاركتها  خالل  الله 
 "لسنا مع الحرب بل مع الحل 

ً
هجمات المحتل التركي على شمال وشرق سوريا، مشددة

السياسي على نهج الديمقراطية والعدالة".

في   
ً
فعاال  

ً
إسهاما الحماسية  الشعبية  "الهوسات"  أسهمت  ـ  إسماعيل  حسام  إعداد/ 

باإلنكليزي،   
ً
مرورا العثماني  االحتالل  بدًءا من  بكافة مسمياته،  االستعمار  النضال ضد 

وحتى نهاية االحتالل الفرنسي عندما صنعت الشعوب السورية ملحمة الجالء في نيسان 
عام 1946، والهوسة الشعبية هي الترجمة الحقيقية النفعاالت الثورة، والغضب في 

المعارك ضد الغزاة.

يد: المجتمع الدولي مسؤول  آسيا عبد هللا في مؤتمر مدر
عن حرب اإلبادة ضد شعوب المنطقة

ية   في ذكراه الـ 44: يجب تصعيد وتيرة نضال الحر
في جميع الساحات ضد هجمات اإلبادة

أكثر من خمسة مليون نسمة 
في مواجهة كارثة إنسانية 

بفعل العدوان التركي

وقفة احتجاجيَّة لُمثقفي وكّتاب مدينة قامشلو 
أمام مقر األمم المتَّحدة

الهوسة الشعبية: 
»أهزوجة تحفيز الشعوب لمواجهة ولمقارعة المحتلين«

»Destana PKK« خمسون عاماً من النضال... موسيقا ملحمية في فيلم

صرخات... بال صدى
)إلى روح ندى*(
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رامان آزاد

قصٌف متعمد على اخمليم والسجن

»داعش«  مرتزقة  من  مجموعة  متكنت 
اجلمعة  الهول  مخيم  من  الهرب  من 
2022/11/25، مستغلًة حالَة اضطراٍب فيه، 
تزامنت مع حتليٍق مكثٍف للمسّيراِت التركّية 
فوق املنطقة، وهو أمرٌ شّجع بعض العوائل 
لالستمرار في االستعصاِء، إال أّن أنّه مت إلقاء 

القبِض على الهاربني بعد فترة قصيرة. 

جيش  قصَف   ،2022/11/23 األربعاء  ويوم 
االحتالل التركيّ موقعاً لقوات حماية مخيم 
عناصر،  سبعة  الستشهاد  أدّى  ما  الهول، 
للهروب،  الظرف  باخمليـم  عوائٌل  واستغلت 
َّ قصُف محيط سجن  مت نفسه  اليوم  وفي 
جركني قرب مدينة قامشلو، والذي يحتجز 

فيه آالف من عناصر »داعش«. 

ومن الواضحِ أّن القصَف التركيّ يستهدُف 
خلقَ بيئٍة من الفوضى واالضطراب، تساعُد 
على هروِب املعتقلني أو عوائلهم، ويُنظر إلى 
أو  »داعش«  معتقلي  لتهريبِ  محاولٍة  كّل 
عوائلهم، على أنّها مسعى إلحيائه ليتمكَن 
من االنتقاِل من طورِ الكموِن )اخلاليا النائمة( 
إلى الظهور )السيطرة اجلغرافّية(، عبر إخراج 

آالف املعتقلني من السجن. 

وهي  متعمدة،  بل  صدفة،  ليست  املسألة 
»داعش«،  خلليفة  سابٍق  ملطلبٍ  استجابة 
فبعد هزمية »داعش« آخر معاقله في »الباغوز« 
كانت   2019/3/23 في  للعراق،  احلدود  قرب 

والذين  »داعش«،  ملرتزقة  اجلغرافّية  النهاية 
حترير  إجنازاِت  مع  تباعاً  فلولهم  انقسمت 
املناطق، واملدن إلى ثالثِة أقسام، البعض جلأ 
إلى البادية السوريّة، وآخرون عبروا إلى مناطق 
سيطرِة االحتالِل التركيّ، فيما حتول القسم 
الثالث إلى خاليا نائمة، متدّ برأسها من حني 

آلخر لتنّفذ عملية إرهابّية.

 2019/10/9 في  للنداء  االستجابة  وجاءت 
كانيه  سري  على  التركيّ  العدوان  أيام  أول 
أقل من  بعد  وذلك  أبيض/ كري سبي،  وتل 
شهر من صوتية »البغداديّ« والتي دعا فيها 
واستهدف  واخمليمات،  السجون  ملهاجمة 
»جركني«،  سجن  محيط  التركيّ  القصف 
الذي يحتوي بداخله أخطر اجملرمني من أكثر 
سجناء  خمسة  ومتكن  جنسية،   60 من 
من  املئات  الفرار. وفي 2019/10/13 فرّ  من 
عوائل »داعش« من مخيم عني عيسى بسبب 
القصف التركيّ، وكان واضحاً خالل العدوان 
التركيّ على شمال سوريا املسعى لتحرير 
معتقلي »داعش« وإنهاِء حالةِ اخمليماِت، ومتت 
تصفية »البغدادي« دون حتقق مطلبه، وبعد 
إجناز  حتقيق  من  »داعش«،  يتمكن  لم  غيابه 

كبيرٍ.

ثالثِة  إلى  حالياً  »داعش«  معضلُة  تنقسُم 
املعتقلني  بآالِف  يتعلق  األول  مستويات، 
املعضلُة  وتكمن  متعددة،  جنسيات  من 
بالتجاهِل الدوليّ إليجادِ آلّيٍة قانونّيٍة حملاكمِة 
الذي  الهول،  يتمثُل مبخيِم  والثاني  املرتزقة، 
يضمُّ آالفاً من أفراد عوائل املرتزقة، واإلشكال 
من  منوذجاً  شكلن  اللواتي  بالنساء  يتعلقُ 

»احلسبة« ويصدرن أحكام القتِل والقصاص، 
قتل،  جرائَم  آلخر  وقٍت  من  اخمليم  ويشهد 
وحرٍق للخيم، وأما الوجه الثالث للمعضلة 
فيتعلق باألطفال أو ما يُعرف باسم »أشبال 
اخلالفة«، وستبقى املشكلة قائمة ما دامت 
من  رعاياها  استالِم  عن  متتنُع  العالم  دوُل 

النساء واألطفال. 

سجن أبو غريب والتاجي

أولويات  أهم  أحد  األسرى  تعدُّ قضية حترير 
“داعش”، وال يخلو خطابات قياداته ومتحدثيه 
تلك  محوريّة  إلى  اإلشارة  من  اإلعالميني 
القضية، واستمر بالتعويل على استراتيجّية 
الزرقاوي”  “أبي مصعب  األسوار” منذ  “هدم 
الذي أسس جماعة “التوحيـد واجلهاد” والتي 
وبدأ  »داعش«،  لتأسيس  األولى  النواة  كانت 
أيلول 2004  في  االستراتيجية  تلك  تطبيق 
الشامي«  أنس  أبو  جمعة/  »عمر  قيام  مع 
في  غريب«  »أبو  سجن  استهداف  مبحاولةِ 

العراق.

في 22 متوز 2012 وّجه متزعم »داعش« »أبو بكر 
البغدادي« خطاباً ملا يعرف بـ«مجلس شورى 
اجملاهدين« دعاهم فيه إلى »هدم األسوار« على 
املدى املنظور القريب إلخالِء القيادات، وخاصٍة 
املعتقلون في السجون العراقّية، في خطوة 
التمكني«  »أرض  تأسيس  إلى  منه  متهيدية 
املوعودة في أدبيات ما سّمي »دولة اخلالفة في 
العراق والشام«، واألرجح أّن تلك التوجيهات 
لم تؤخذ على محمل اجلد حينها، ولم تتخذ 
اإلجراءات الالزمة حيال السجون لتحصينها، 
يذكر  هجوم  حصول  دون  أشهر  عدة  وملرور 
على أي منها، وال حتى ورود األمر في التقارير 

االستخبارية الرسمية لألجهزة األمنية.

أن  احتماِل  إلى  حينها  أمنّية  آراءٌ  وأشارت 
على  للتغطيةِ  متويهاً  التوجيهات  تكون 
عمليات أخرى مغايرة، وحينها كان »داعش« 
اإلسالمّية«  العراق  »دولة  باسم  يُعرف 
»أبو أنس« حسب زعمهم،  يتزعمها املكنى 
 2013/7/22 في  وحتديداً  كامل  عام  وبعد 
غرب  غريب«  »أبو  سجنيّ  إرهابيون  هاجم 
العاصمة،  شمال  »التاجي«  وسجن  بغداد 
بعاصفٍة قتالّية كبيرة، واستخدموا أكثر من 
100 قذيفة هاون، وعشراِت القذائف احملمولة، 
وعبوات  انتحاريني،  وستة  متوسطة  وبنادق 
ناسفة ومتكنوا من تهريب وإطالق سراح نحو 
600 معتقل بينهم قيادات من »القاعدة« ممن 
انتقلوا إلى سوريا، وعززوا نشاط “داعش” على 

الساحتني العراقّية والسوريّة.

تأكيد على استهداف السجون

ومع زيادة الضغط العسكريّ على »داعش«، 
وخسارة معاقله الرئيسّيةِ، والقبِض على عددٍ 
كبير من قياداته في سوريا والعراق؛ تصاعد 
خطاب »داعش« احملرِّض على حترير األسرى، وبرز 
البغداديّ”  بكر  “ألبي  خطاب  آخر  في  ذلك 
 2019/9/15 في  اعملوا«،  »وقل  بعنوان 
أصدرت مؤسسة الفرقان اإلعالمّية )إحدى 
صوتياً  الرسمية( تسجيالً  داعش  منصات 
قبل  اعملوا« وذلك  »قل  »للبغداديّ« بعنوان 
كان   ،2019/10/27 في  مقتله  من  أشهر 
االنكسار  بعد  لعناصره  موّجهاً  اخلطاب 
على  التأكيد  التسجيل  وتضّمن  والهزمية، 
العاني«،  و«فك  األسوار«  »هدم  استراتيجية 
العراقّية  السجون  في  املعتقلني  حترير  أي 
والسورية، وقال فيه: »السجون، السجون.. يا 
»إخوانكم وأخواتكم  جنود اخلالفة«. وأضاف 
املكبلة  جدّوا في استنقاذهم، ودكِّ األسوارِ 

لهم، فكّوا العاني )…( واقعدوا جلزاريهم من 
احملققني، وقضاة التحقيق ومن آذاهم«. وتوعد 
رجال  الستهداف  ودعا  بـ«الثأر«،  »البغدادي« 
األمن واحملققني والقضاة في السجون التي 

يقبع فيها عناصره.

»إبراهيم  »البغدادي«، كان خلفه  بعد مقتل 
كبيٍر،  بإجناز  مطالباً  القرشي«،  الهاشمي 
الهزمية  محنة  وجتاوز  االستمرار  لتأكيد 
الكبيرة، وبذلك جلأ إلى تأكيد محوريّة قضية 
املتحدث  أكد  كما  احملوريّة  األسرى«  »حترير 
الرسميّ باسم »داعش« »أبو حمزة القرشي« 
»داعش« وبعد  على ضرورة حترير أسرى  مراراً 
نعى  الذي   ،2019/10/31 في  األول  خطابه 
الثاني  خطابه  في  طالب  »البغدادي«،  فيه 
“دمر  عنوان  حتت  جاء  في 2020/1/27 الذي 
عناصر  أمثالها”  وللكافرين  عليهم  اهلل 
بالثبات،  السجون  في  القابعني  »داعش« 
ودعا أنصاره لتحريرهم. كما أكد أيضاً في 
جاء  الذي   2020/5/28 في  الثالث  خطابه 
حتت عنوان “وسيعلم الكفار ملن ُعقبى الدار” 
لإلفراج  اجلهود  أقصى  يبذلون  أنّهم  على 
عن معتقليهم في كل مكان، وفي خطابه 
الرابع في 2020/10/18 الذي جاء حتت عنوان 
يتفكرون” دعا  القصص لعلهم  “فاقصص 
عبر  »داعش« بالقوة  أسرى  لتحرير  عناصره 
اقتحام السجون التي يُحتجزون فيها، وكرر 
بعنوان  صوتّية  في  مناشدته  »القرشي« 
نشرت  مؤمنني”  كنتم  إن  األعلون  »وأنتم 
في 2021/6/22 لإلفراج عن السجناء، وأكد 

للمعتقلني أنّهم سينقذون من األسر.

اقتحام سجون في أفغانستان 
والكونغو

على  هجوماً  »داعش«  شن   2020/8/2 في 
ننغرهار  إقليم  في  آباد  مدينة جالل  سجن 
 1793 يُحتجز  كان  حيث  أفغانستان  شرق 
شخصاً من عناصر القاعدة وداعش، وأسفر 

الهجوم عن مقتل 29 شخصا على األقل، 
وأصيب أكثر من 50 بجروح«.

وجاء الهجوم في آخر أيام هدنة عيد األضحى، 
أعلن  بينما  طالبان،  حركة  أعلنتها  التي 
في  »داعش« مسؤوليته عن هجوم  تنظيم 
مدينة جالل آباد األفغانية، وفّجر املهاجمون 
سيارة مفخخة، ثم أطلقوا النار في الهجوم، 

الذي استمر لنحو 17 ساعة.

القوات  إعالن  من  يوم  بعد  الهجوم  ووقع 
األفغانية عن مقتل قائد استخبارات تنظيم 
أوروكازاي  أفغانستان أسد اهلل  »داعش« في 
آباد، ونفت حركة طالبان تورطها  في جالل 
في احلادث، الذي وقع أثناء وقف إلطالق النار 

متفق عليه.

باستدعاء  متت  العملية  هذه  أنَّ  الالفت، 
قيادات »داعشّية« عراقّية محلّية، قد تكون 
اقتحام  في  احلربة  رأس  أو  املشرفة  هي 
املركبة  الصورة  هي  هذه  املعتقلني،  وإخالء 
لعملية »هدم األسوار أو فك العاني«، ولكن 
املفاهيم،  هذه  من  أكبر  الكواليس  تبقى 
ويحتمل وجود عالقة تخادم مع جهات أمنية 

وسياسّية. 

كما َشنّ »داعش« هجوماً، في 2020/10/20، 
في منطقة  “كاجنباي” املركزيّ  على سجن 
إطالق  عن  أسفر  ما  الكونغو،  “بيني” شرق 
سراح حوالي 900 سجني، وعاود شن الهجوم 
»كاكواجنورا«  سجن  القتحام  الكونغو  في 
املركزيّ في مدينة بومتبو، شمال شرق البالد 
 800 تهريب  من  ومتكن   ،2022/8/10 في 

سجني.

وبالعودة إلى أبرز األدبيات املعاصرة لـ«داعش« 
وأهدافه، فإّن تنظيم »القاعدة« أطلق منصة 
 Inspire على شبكة املعلومات حملت عنوان
انسباير أي اإللهام، أشرف عليها األمريكّي 
ذو األصوِل اليمنّية )أنور العولقي( وخاطب 
في  املتطرف  الشباب  من  معينة  شرائح 
الواليات املتحدة وبريطانيا، محاوالً التجنيد 
عبر اإللهام، وتنفيذ العمليات اإلرهابّية، ولو 
تطلب تنفيذها بالسالح األبيض، أو الدهس 

باملركبات. 

الهجوم على سجن غويران

االستجابة الثالثة والكبيرة خلطبة »البغدادي« 
»أبو  كانت في 2022/1/20، في عهد خلفه 
إبراهيم القرشيّ« أي بعد ثماني سنني من 
عملية »أبو غريب والتاجي« العراقّية، وأقل من 

سنتني على عملية »ننغرهار« األفغانّية. 

يصّعُب  واملكانيّ  الزمانيّ  التباعد  هذا 
التوقعات االستخباريّة، والتكهن بعمليات 
استخباراتّية  تقارير  أنَّ  ورغم  »داعش«، 
أشارت  أشهر  ستة  قبل  الدوليّ  للتحالف 
إلى احتماِل اقتحام، وإخالء معتقلي »داعش« 
في سجن »غويران« باملنطقة الصناعّية في 
احلسكة، واُتخذت بعض اإلجراءات االحترازيّة، 
إال أنّها لم تكن كافية للحيلولة دون وقوعه 
واحتوائه مباشرة،  إحباطه حلظة وقوعه  أو 
مرتزقة  من  عددٍ  اعتقال  عملية  ومنحت 
باالطمئنان  شعوراً  الهجوم  قبل  »داعش« 
النسبيّ، فكان وقوعه مفاجئاً، ومتت عملية 
عنصر   200 من  أمثر  بوساطة  الهجوم 
سيارات  ثماني  على  »داعش« واعتمدت  من 
مفخخة، مت اإلعداد لها قبل ستة أشهر من 
الهجوم، وكان املنطلق من منطقتي »سري 
اخلاضعتني  أبيض«  تل  سبي/  وكري  كانيه 
لالحتالل التركيّ، وكان الهدف وصل احلسكة 
مبناطق االحتالل التركيّ، التي قدم عدد من 
املرتزقة املهاجمني، واعترف أسرى فعالً بأنّهم 

قدموا من رأس العني احملتلة.

اإلقليمّي  االستثمارِ  عن  النظِر  وبصرِف 
بحاجٍة  كان  نفسه  »داعش«  فإّن  للحدِث، 
لعمليٍة كبيرٍة لكسِر روتنِي عملياِت االغتيال، 
بعد االنهيارِ الكبيِر، لتكون أوالً مبقاِم االنتقام 
أمام  ثقته  فيستعيد  الكبيرة،  لهزميته 
مرتزقته، ويؤّكد امتالكه قدرةَ االنبعاث وحترير 
معتقليه، وبالوقِت نفسه يسترجَع هيبته 
هذه  مع  ويتداخُل  وأهميته،  فقدها  التي 
الذين  باملعتقلني  يتعلقُ  آخر،  هدٌف  الغايةِ 
يتجاوزُ عددهم أربعة آالف، وهؤالء سيشكّلون 

فرقًة عسكريًّة ضاربًة مبجردِ حصولهم على 
السالِح، ومتكينهم من اخلروِج من السجن، 
وهو ما كان يُعّوُل عليه في السيطرِة على 

األحياِء القريبةِ والتوّسِع منها إلى املدينة. 

املفاجأة،  عنصِر  على  املهاجمون  اعتمد 
والتفجيِر املفخخ واالنتحاريني، وهي عوامٌل 
من شأنها إرباُك حاميةِ السجِن لفترٍة من 
بسرعٍة  للعمِل  استغاللها  ميكنُ  الوقِت 
وتأمنِي  السجِن،  داخِل  إلى  للوصوِل  كبيرٍة 
إلى  إضافًة  املعتقلني،  إلى  السالِح  وصوِل 

الضغِط عبر أخذِ رهائن.

 َّ املفاجئ سرعان ما مت أّن عامَل الصدمةِ  إال 
استيعابه، في أقل من حدودِ الزمِن اخملطط 
إلى  والعسكريُّة  األمنّيُة  القوى  وبادرِت  له، 
وتدخلت  املنطقةِ،  حوَل  أمنيّ  طوٍق  ضرِب 
في  العمليُة  لتفشَل  التحالِف،  حواماُت 
أهدافها األساسّيُة، وحتولت إلى اشتباكاٍت 
في بقعٍة محدودٍة، وفيما أثبتِت العملّيُة، أّن 
مرتزقة »داعش« افتقدوا إلى دقةِ التخطيط 
والعقائدّي  املعنويّ  العامِل  على  واعتمدوا 
فإّن  املوت،  على  باملبايعني  يسّمون  ومن 
الدميقراطّية  سوريا  قوات  مع  املواجهَة 
صعبٌة، وهي التي راكمت خبراٍت عسكريًّة 
والبلدات،  املدن  حتريِر  معارِك  في  وميدانّيًة 
لتبدو العمليُة بالنتيجةِ أقرَب إلى االنتحارِ، 
لن  املستثمرَ  فإّن  الكواليس،  وراء  ما  وأما 
بل  املغامرة،  بحال فشلِت  أيَّ شيٍء  يخسر 
املناطق  توسيع جغرافيا  في  سيستثمرها 

احملتلة.    

املبشرون بداعش

عن  التلفزيونّية  األقنية  إحدى  تتورع  لم   
وضّجت  غويران«،  »ملحمة  وصف  إطالق 
مبعلوماٍت  االجتماعيّ  التواصل  صفحاُت 
كلمة  واستخدمت  فيها،  مبالغ  مفبركٍة 
»قادمون« للداللة على خروج »املارد« من قمقم 
والظهور  السيطرة،  ليستعيد  االعتقال 
العلنيّ على األرِض، ويرفع رايته السوداء على 

األحياء.

القدمي  السؤال  طرَح  أعاد  »قادمون«،  شعارِ 
»داعش«؟ لتعود الذاكرة بنا إلى  من أين جاء 
وكذلك  والتاجي،  غريب  أبو  العراق  سجون 
سجن »بوكا«، وحكاية »أبي مصعب الزرقاويّ« 
»أبو  بعد  ومن  والتوحيد«،  »اجلهاد  وجماعة 
»الدولة  ُسّمي  ما  وإعالن  البغداديّ«  عمر 
اإلسالمّية«، وليعلن »أبو بكر البغداديّ« على 
منبر جامع النور باملوصل ما سّماه »الدولة 
فالسجون  والشام«،  العراق  في  اإلسالمّية 
كانت أولى اخملتبرات لوالدة نواة »داعش« األولى، 
ومن ثم ضمَّ في صفوفه آالفاً من جنسياٍت 
متعددٍة، قدموا عبر األراضي التركّية، إضافًة 
التي  املناطق،  أبناء  من  كبيرٍة  أعدادٍ  إلى 
يعني  ال  فالقدوُم  وبذلك  عليها،  سيطروا 
بالضرورِة االنتقاَل املكانيّ بل سيطرةَ الفكر 

املتطرف والسلوك اإلرهابيّ الدمويّ.

أربعة وأربعون عاماً من النضال

حزب  تأسيس  ذكرى  مع  بالتزامن 
العمال الكردستاني الرابعة واألربعني، 
س في 27 تشرين الثاني من  والذي أُسِّ
عام  1978 التقت صحيفتنا »روناهي« 
لكي  كركي  في  الشهداء  أمهات 
واللواتي  قامشلو،  ملقاطعة  التابعة 
تأسيس  ذكرى  بأسره  للعالم  باركن 
صوت  بإيصال  تكفل  الذي  احلزب، 
اجملتمع  وفئات  احلرائر،  وصوت  النساء 
حتقيق  على  بالعمل  وتعهد  كافة، 

العدالة والوصول للحرية املنشود.

منيفة سليمان والدة الشهيد قهرمان 
صحيفتنا  خالل  من  حتدثت  زاغروس 
الكردستاني هو  العمال  قائلًة: »حزب 
صوتنا، وماهيتنا هو مرآة لكل شخص 
حر يرفض العبودية ويطالب بحقوقه، 
هو ال ميثل فئة معينة أو عرق واحد، أو 
حكر على جماعة ما، إمنا جاء وأُسس 
خالله  من  نوصل  الذي  املنبر  ليكون 

صوتنا ومطالبنا«.

شهداؤنا إكليل فخر على رؤوسنا

حديثها  سليمان  منيفة  وتابعت 

بالقول: » أنا أخت لشهيد وأم لشهيد، 
عائلتي  انضمام  على  يوماً  أندم  لم 
للحركة، بل أشعر بالفخر حيال األمر، 
استشهد ولدي وهو في ريعان شبابه 
بعمر الثامنة عشرة فقط، ولكن عمره 
مع  فرداً  يكون  بأن  مينعه  لم  الصغير 

قواتنا األبطال«.

وأكدت منيفة أنها ستسير على طريق 
الشهداء، وستدافع عن مكتسباتهم 
وهذا حقٌ وواجب في الوقت عينه لكل 

امرأة.

اإلرهاب،  صفة  إن  منيفة،  وبينت 
العمال  حزب  بها  تركيا  وصفت  التي 
تلك  بيان  على  وعملت  الكردستاني، 
مساعيها  باءت  العالم  أمام  الصفة 
بالفشل بقولها: »لعدة سنوات رافقت 
بعد  وذلك  احلزب  اسم  اإلرهاب  صفة 
اليوم  ولكن  تركيا،  من  محاوالت  عدة 
احلزب  عرف  من  وخاصًة  الكل  يعلم 

عن قرب أنه منبع للسالم وليس على 
وأن  تركيا،  أشاعت  كما  ذلك  عكس 
ثوار  هم  احلركة  صفوف  في  املقاتلني 
على  ويعملون  اإلرهاب  يرفضون  أحرار 

بتره«.

حزب املساواة واحلرية

والدة  عارف  سكينة  جهتها  ومن 
»نحن  قالت:  زيد  أبو  صابر  الشهيد 
أمهات الشهداء، سواء من استشهد 
قوات  مع  أو  الكريال،  قوات  مع  أبناؤها 
سوريا الدميقراطية، نشعر بالفخر ألننا 
أجنبنا أبناءً يقاتلون من أجل احلرية، نحن 
من قمنا بزرع محبة النضال في نفوس 
طريقه،  في  ساروا  ولهذا  شهدائنا، 
ونحمل  رسالتهم  بإكمال  نتعهد 

شعار احلرية الذي لطاملا رفعوه«.

وأضافت قائلًة: »أبناؤنا وأخواتنا قاوموا 
ودماؤهم  واحلرية،  الدميقراطية  لبلوغ 
مطالبهم  ألن  سدى،  تذهب  لن 
سبيل  في  أرواحهم  وقدموا  شرعية 
مستقلة  بحياة  اآلخرون  ينعم  أن 
الذل،  ملؤها  أو  العبودية  عن  بعيدة 
حلزب  األولى  الرصاصة  انطالق  مع 
العالم  عرف  الكردستاني  العمال 
وفئات  طبقات  بني  املساواة  معنى 
اجملتمع، علمت النساء مكانتهنَّ، حارب 
اجملتمع  في  املتجذرة  الصراعات  احلزب 
فرد  لكل  أن  مبدأ  ويعمل على  وعمل 
مكانته ودوره وال فرق بني شرائح وفئات 

الشعب«.

حركة التحرر... منارة الشعوب

العمال  أن حزب  هذا وأكدت سكينة، 
للشعوب،  إلهام  هو  الكردستاني 

بحقوقهم  للمطالبة  وللمجتمعات 
الطائفية  محاربة  على  والعمل 
مضيفًة:  واالستبداد  والعنصرية 
الطالب،  بعض  يد  على  حزبنا  »أُسس 
النير،  فكرهم  ميلكوا سوى  لم  الذين 
شيئاً فشيئاً حتول احلزب للمنارة، التي 
يقتدي بها الكثيرون، وسفينة النجاة 
للشعوب، ولكن لم يرق األمر للطغاة 
واملستبدين والذين يحاربون احلزب إلى 
يومنا هذا حتى باألسلحة الكيماوية 
علينا  النقطة  هذه  ومن  منه،  للنيل 
ملواجهة  واحدة  يداً  ونكون  نقف  أن 
االستبداد ونساند حزبنا في وجه أعداء 

احلرية«.

أمهات  »نحن  سكينة:  واختتمت 
العمال  حزب  بتأسيس  نبارك  األحرار 
الكردستاني حزب احلقيقة، وبر األمان 
لشعوب العالم، ونعاهد بالعمل حتى 
يحقق احلزب كافة أهدافه، ولن نبخل 

عليه بدمائنا وال دماء أبنائنا«.

-أكد  أحمد  سالفا  كوباني/ 
صحفيون مت استهدافهم من قبل 
رصدهم  أثناء  التركية،  الطائرات 
خلفه  الذي  والدمار  لالنتهاكات 
كوفيد-19  ملشفى  تركيا  قصف 
من  تركيا  هدف  أن  كوباني،  في 
قمع  هو  الصحفيني  استهداف 

احلقيقة ومن ينقلها. 
وتستمر استهدافات دولة االحتالل 
التوالي،  على  أيام  خمسة  ومنذ 
بهجماتها العدوانية على مناطق 
بالطائرات  سوريا  وشرق  شمال 
احلربية، واملسّيرات واملدفعيات منذ 
ليلة 19 والـ 20 من هذا الشهر، 
مستهدفة عبرها املرافق واملراكز 
واملشافي  والصحية  اخلدمية 
عنها  ونتج  واملدارس،  العامة 
من  العشرات  وجرح  استشهاد 
مناطق  مختلف  من  املواطنني 

شمال وشرق سوريا. 
إلى  أيضا  الهجوم  أدى  فيما 
أنباء  وكالة  مراسل  استشهاد 
هاوار عصام عبد اهلل، أثناء قيامه 
لهجمات  إعالمية  بتغطية 
في  التركي  احملتل  واستهدافات 
و20   19 ليلة  في  ديرك،  مدينة 
تشرين الثاني اجلاري، وجرح مراسل 
محمد   STÊRK TV فضائية 

جرادة في كوباني. 
وفي صباح يوم األحد، 20 تشرين 
الثاني اجلاري، أثناء قيام مجموعة 
من الصحفيني في مدينة كوباني 
الذي  الدمار،  آثار  وتوثيق  برصد 
التركي  االحتالل  قصف  أحلقه 
على  الواقع  كوفيد-19  ملشفى 
اجلنوبية،  كوباني  مدينة  أطراف 
التركية بقصف  الطائرات  قامت 
تلك اجملموعة الصحفية؛ ما أصيب 
على أثرها الصحفي واملراسل في 
محمد   STÊRK TV فضائية 

جرادة. 

جرائم تركيا لن تثنيهم على 
مواصلة النضال

صحيفتنا  قامت  ذلك؛  وإلى 
أولئك  مع  خاصة  لقاءات  بإجراء 
تعرضوا  الذين  الصحفيني، 
للهجوم التركي الفاشي، ويتحدث 
 STÊRK TV فضائية  املراسل 
من  الغاية  عن  جرادة  محمد 
نتيجة  كان  أنه  استهدافهم، 
الذي  للدمار  ورصدهم  توثيقهم 
خلفه هجوم تركيا الغاشمة على 

مشفى كوفيد 19.

بأنها  حديثه،  عبر  جرادة  ويؤكد 
يتم  التي  األولى  املرة  ليست 
فيها استهداف الصحفيني أثناء 
التي  واجملازر  لالنتهاكات  رصدهم 

تقوم بها تركيا في املنطقة. 
عبر  حتاول  »تركيا  بأن:  ويشير 
على  املستمرة  استهدافاتها 
الصحفيني كتم صوت احلقيقة، 
التي  واجلرائم  االنتهاكات  وإخفاء 
ويضيف  املنطقة«،  في  بها  تقوم 
محمد: » في ليلة 19 و20 تشرين 
الثاني، أثناء تغطية الهجمات، التي 
تقوم بها تركيا احملتلة في املنطقة، 
استهدفت طائرات تركيا اإلرهابية 
زملينا في وكالة أبناء هاوار عصام 
عبداهلل، ما أدى الستشهاده،  وفي 
اليوم التالي أثناء قيامنا أنا واثنان 
روناهي،  فضائية  في  زمالئي  من 
في  التركية  االنتهاكات  برصد 
التركية  الطائرات  قامت  كوباني، 
أثره  على  وأصبت  باستهدافنا، 
بجروح في رأسي ومت إسعافي إلى 

مشفى كوباني«. 
بأن:  املراسل محمد جرادة  ويؤكد 
لن  التركي  االحتالل  دولة  »أفعال 
تثنيهم عن مواكبة عملهم في 
تركيا  وحشية  حقيقة  إظهار 
العام،  والرأي  للعالم  اإلرهابية 

مواكبة  سيواصلون  وبأنهم 
مسيرتهم النضالية على ميراث 
غُربت، ومصطفى ودليشان أيبش«. 
ختام  في  جرادة  محمد  ويوضح 
حديثه، بأن دولة االحتالل التركي 
وذرائع  فرص،  عن  تبحث  دائما 
ملهاجمة الشعب الكردي للقضاء 
على قضيته، »في هذه املرة كانت 
ذريعتها ملهاجمة مناطق شمال 
وشرق سوريا هو انفجار إسطنبول 
تركيا،  به  قامت  الذي  األخير، 
وذلك  به،  الكرد مباشرة  واتهمت 
خللق حجج وذرائع ملهاجمة مناطق 

شمال وشرق سوريا«.

لن تتمكن تركيا من وأد احلقيقة

روناهي  فضائية  مراسل  وأما 
كان  الذي  مصطفى،  محمد 
من  املستهدفة  اجملموعة  في 
كوباني،  مدينة  في  الصحفيني 
يتحدث قائالً: »لن تتمكن تركيا من 
واالنتهاكات،  اجلرائم  حقيقة  وأد 
التي تقوم بها في املنطقة، حتاول 
للصحفيني  استهدافها  عبر 
ذلك  وكان  احلقيقة،  تلك  بكتم 
واضحا في مناطق شمال وشرق 

تركيا  استهدافات  عبر  سوريا 
مر  على  للصحفيني  املستمرة 

األعوام املنصرمة«.
»دولة  بالقول:  حديثه  في  وأشار 
تسعى  دائماً  التركي  االحتالل 
عبر هجماتها وارتكاب مجازر في 
املنطقة النيل من إرادتهم احلرة«. 

اختتم حديثه  محمد مصطفى 
بالقول: »سنواصل إظهار حقيقة 
شعوب  بحق  التركية  الوحشية 
كاميراتنا  عبر  للعالم  املنطقة 
زمالءه  معاهدا  احلرة«،  وأقالمنا 
ورفاق دربه، الذين ضحوا بأنفسهم 
في سبيل إظهار احلقيقة وجرائم 
بأغلى  سيناضلون  بأنهم  تركيا 
إيصال  سبيل  في  لديهم  ما 
للعالم  النضالية  مسيرتهم 
تركيا  جرائم  وإظهار  أجمع، 

اإلرهابية للرأي العام. 

 أيُّ محاولٍة تخدُم أو تؤدي إلى فراِر سجناء "داعش" أو عوائله من مخيِم الهول، مع استراتيجية "هدم األسوار أو الجدران"، التي يتبناها 
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قدٍر كبيٍر من التدريِب واالحترافّية بتنفيِذ الهجماِت اإلرهابّيِة، ومتمرسة بالقتاِل، وتحمُل نزعة
 يخدُم تلك االستراتيجيِة.

ً
 جيِش االحتالِل التركّي لمحيط سجن جركين، وحامية مخيم الهول مسعًى متعمدا
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استهداف

حزب  تأسيس  مع  أنه  لكي،  كركي  في  الشهداء  أمهات  -قالت  محمد  أمل  آغا/  جل 
العمال الكردستاني بدأت مرحلة جديدة من التحرر الفكري والسياسي، وأن الحزب الذي 

 الشهداء هو صورة السالم الحقيقية.
َّ

آمن به أبناؤهن

هدُم األسواِر... وصيُة الخليفِة ينفذها السلطان
أمهات الشهداء: »حزب العمال الكردستاني صورة السالم الحقيقة«

صحفيون تم استهدافهم: »ماضون في مسيرتنا إلظهار الحقيقة«

منيفة سليمانسكينة عارف
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روشني موسى 

 PKK في ميالد حزب العمال الكردستاني 
الوطنية  الشخصية  بناء  عن  التحدث  أو   ،
الكردية،  «الطاعة ليست فضيلة، بل رذيلة؛ 
الطاعة صفة العبيد. اإلنسان احلر ال يُطيع، 

بل يُناقش«.

هو  احلرية  مفهوم  أن  تاريخياً  الواضح  ومن 
له  كان  وإن  فهو  نسبياً،  حديث  مفهوم 
املالحظ  من  أنه  إال  قدمياً،  احلضور  من  نوع 

اإلنساني  للنشاط  عديدة  مجاالٍت  ثمة  أن 
األخالقي. نعم ونحن على أبواب ميالد الـ 45 
 PKK ) Partiya حلزب العمال الكردستاني

.)Karkerên Kurdistan
استطاعت  الكردستانية  التحرر  حركة  إن 
بناء الشخصية احلرة، وترسيخ معنى احلرية 
والدميقراطية بعيداً عن األحزاب السياسية 
الكالسيكية في كردستان، هذه الشخصية 
واألكبر فيها  األول  الدور  احلرة كان  الوطنية 

للقائد واملفكر عبد اهلل أوجالن.

ميكن القول وبعباراٍت بسيطة إن شخصية 
فردية  شخصية  تكن  لم    APO القائد 
فآالف  الذاتية،  احلرية  من  فضاٍء  عن  باحثة 
الشهداء على دروب احلرية، وآالف املعتقلني 
اجلماهير  من  واملاليني  االستبداد،  زنازين  في 
أرجاء  وفي  كردستان  في  والثائرة  املناضلة 
ميكن  ال  هذا  كل  وأوروبا،  األوسط  الشرق 
إال من خالل جملة  أن نفهمه  أو  أن نغفله 
في  احلرة هي  القيادية  )الشخصية  واحدة، 
بناء مجتمٍع حٍر يثورُ على مستبديهِ ويعيد 
مسارها  إلى  ويعيدها  قيمتها،  لإلنسانيةِ 
الطبيعي، وفي هذا الفضاء الثوري اإلنساني 

آفا  روج  الثورة في  أن نستشف نبض  ميكن 
والتي تنضب بالروح اإلنسانية.(

والشعب  الشعب  حينما نقول ) PKK هو 
( ندرك معنى اجلملة ألن في احلقيقة  هنا 
الكردستاني  العمال  حزب  ميالد  ظل  في 
موجودون  إننا  ثقة  وبكل  القول  نستطيع 
لم  اإلبادة  حرب  إن  من  وبرغم  التاريخ،  في 
أنواع  كافة  تُستخدم  بل  حلظة،  تتوقف 
علينا  القضاء  ألجل  دولياً  احملرمة  األسلحة 

من قبل االحتالل التركي و مرتزقته. 

فلسفة  أبناء  إرادة  كسر  يستطيعوا  لم 
األمة الدميقراطية واحلياة الندية احلرة، على 
العكس متاماً كل يوم نقوى أكثر من اليوم 
الذي قبله، فمنذ الطلقة األولى 1984 بقيادة 
وبروح  عكيد  الشهيد  احلرة  الشخصية 
مقاومة السجون من مظلوم دوغان وكمال 
التي  بريتان  البطلة  إلى  دربهم  ورفاق  بير 
قالت للعالم أجمع ال مكان للخيانة بيننا، 
أصبحت  التي  الكردستانية  والشخصيات 
جانسيز  )ساكينة  الكردي  للتاريخ  ميراث 
وجيهان  وشيالن  هفرين  و  ميركان  وآرين 
وزينب وزيالن والكثير من النجمات في سماء 

وطني...(. 

حتّول تاريخ الشعب الكردي وشعوب املنطقة 
للحياة،  املعطاءة  احلرة  اإلرادة  لدينا  وأصبح 
للكرد  أصبح   45 الـ    PKK بفضل ميالد
أدق  مبعنى  احلرة  الوطنية  الشخصية 

)اإلنسان احلر(. 

ونحن في مرحلة جديدة جداً من تاريخ شعبنا 
إذ نستقبل ميالد حزب اإلنسانية  العظيم 
جمعاء، واليوم جندد إصرار الشبيبة للسير 
على خطا األبطال بروح املسؤولية الكاملة 

وباملعنويات العالية نحو بناء اإلنسان احلر.
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محمد أمني

عندما نقرأ تواريخ الشعوب وأمم العالم أجمع، 
منذ بدء البشرية إلى يومنا هذا عن مسألة 

اخليانة والتخوين، ال جند اختالفاً كثيراً. 

هي  والتعاريف،  األعراف  كل  في  اخليانة  إن 
انتهاك أو خرق لعهٍد أو أمانٍة واإلخالف بهما، 
الساحة  على  الصفة  هذه  أسقطنا  ولو 
الكردية؛ نرى أن تاريخ الشعب الكردي مليء 
بالبطوالت على الرغم من أن قلم املستبد 
َّفه في  وحر التاريخ  تار على هذا  السِّ أسدل 

الكثير من املواضع.

واالنتفاضات  البطوالت  في  احلقيقة  وتلك 
التي مألت صفحات الشعب الكردي، كان دوماً 
اخليانة  يوازيها ويشوُِّش على مسارها خط 
والتخوين في محاولة إلطفاء شعلة احلرية 
في صدور الساعني إلى احلياة. لقد زرع العدو 
الشخصية  في  بالنفس  الثقة  عدم  حالَة 
الكردية، وقد حتول الكُردي إلى مجرد »عسكر 
أو عميل« في ذهنية هذا العدو، وخاصًة في 
حتى  كردستان،  جغرافية  حتتل  التي  الدول 
من  الكثير  الكُرد  أوساط  بني  يتردد  بات  أنه 
وتفرقهم  اختالفهم  تنتقد  التي  املقوالت 
وتعاملهم احلاد فيما بينهم وانقساماتهم 

وعدم قدرتهم على العمل اجلماعي. 

املشكالت  حلل  صحية  بيئة  إلى  وللوصول 
بسهولة وتطبيق التعاون واحلوار؛ قمنا بجمع 
آراء شريحة من الشخصيات اخملتلفة حول 

املوضوع املطروح »اخليانة والتخوين«.

علماء  اتفاق  عدم  رغم  اخليانة:  مفهوم 
للخيانة،  محدد  تعريف  وضع  على  النفس 
مفهومها  في  اخليانة  إن  القول  ميكن  لكنْ 
البسيط تعني: تصرف ال أخالقي لدى جميع 
األديان وجميع الثقافات، وينعكس ذلك سلباً 
على احمليطني بالشخص اخلائن؛ ألنه يعتبر 
شخصاً غير جدير بالثقة واألمانة، واخلائن هو 

شخص أناني ال يراعي مشاعر غيره ويتصرف 
تبعاً ملصلحته التي يفضلها. 

اجملتمعات  جميع  في  تظهر  ظاهرة  اخليانة 
إلى  ينتمي  واإلنسان  مختلفة،  وبأشكال 
لذا  متعددة  حياة  وأمناط  مختلفة  بيئات 
مختلفة  وأفكار  آراء  لديهم  يتكون  أن  البد 
وهذا يؤثر على نفسية الفرد وتتشكل لديه 
صفات متيزه عن غيره سواء إيجاباً أم سلباً 

في اجملتمعات.

ََّض  أما بالنسبة للمجتمع الكردي الذي تعر
والصهر  اإلبادة  لسياسة  التاريِخ  مرِّ  وعلى 
وجتزئتها  االجتماعية  هويته  عن  واالغتراب 
بني أربع دول لكلٍّ منها سياستها اخلاصة في 
ممارسة احلرب اخلاصة لقمعه، كل ذلك أدى 
إلى أن يعيش الشعب الكردي حياة البساطة 
واملعرفة  الوعي  عدم  نتيجة  معاً  والغفلة 

الكافية ملا يجري حوله من النظام العاملي.

يلجأ  الغير  ِقبل  من  تقبلهم  ونتيجة عدم 
البعض من الكرد إلى تقدمي التنازالت وإنكار 
ذاتهم وهويتهم وخيانة مبادئهم، فالغفلة 
البعض وبينها  هي حالة خيانة عابرة عند 
وبني اخليانة خيط رفيع. أما »اخليانة والتخوين« 
فهما حالة ظاهرة وممتدة مبنية على تلبية 
إلخ.  والسياسية.....  االقتصادية  املصالح 
بينما لدى الكرد على وجه اخلصوص لهما 

عدة أوجه.

اجملتمع  في  األهم  وهو  االجتماعي  االغتراب 
الكردي أكثر من غيره ويأتي نتيجة الصهر 
واللغة  القومية  وإنكار  الثقافية  واإلبادة 
لدى  يخلق  مما  عليه؛  املمارس  والتاريخ 
البعض التالؤم مع سياسة الصهر واإلبادة 
املقاومة  وعن  واملعرفة  الوعي  عن  واالبتعاد 
وذاكرته  هويته  وإنكار  أرضه  وعن  واحلرية 

االجتماعية؛ حيث:

عن  بعيداً  مادياً  شخصاً  منه  يخلق   -
وهويته،  مجتمعه  عن  مغترباً  املعنوية، 
بسيطة  أشياء  ألجل  يحارب  ضعيفاً، 
الذي  اجملتمع  بحق  خيانة  ويرتكب  وتافهة 
اجملتمع  لدى  ظاهرة  أهم  وهي  إليه  ينتمي 

الكردي على وجه اخلصوص.

2- حالة الغفلة الشائعة بني اجملتمع الكردي. 

البعض  عند  املتذبذبة  القرارات  اتخاذ   -3
وهي إلرضاء الغير ومترير مصاحله وفرض آراء 

مرتبطة بالعدو.

وهي  والعظمى  املتعمدة  املادية   4- اخليانة 
التنازل عن جميع املبادئ اإلنسانية للحفاظ 
التي  والسياسة  االقتصادية  املصالح  على 

تخدم العدو وتضرب مصالح الشعب عرض 
احلائط.

جيدة،  ِسمة  األحزاب  بني  االختالف  حاالت 
على  يؤثر  حيث  ذلك  عكس  اخِلالف  بينما 
اخليانة،  ارتكاب  إلى  ويؤدي  اجملتمع  مصالح 
فاحلياة دائماً مبنية على خطني: خط اخليانة 
املقاومة  نقول  لذلك  املقاومة  خط  يقابله 
الكرد  لدى  املقاومة  خط  أن  حيث  حياة، 
وهذا ما  األقوى،  اخلط  وهو  استراتيجية  هو 
جعل الكرد باقني رغم القساوة التي عانوها 
الثالثة«  العاملية  احلرب  ظل  »وفي  اآلن  وهم 
السياسي  الدميقراطي  املشروع  أصحاب 
األخالقي اإلنساني النابع من فلسفة القائد 
عبد اهلل أوجالن، لذلك نستطيع القول بأن 
عند  سواء  مجتمعية  ظاهرة  هي  اخليانة 

الكرد أم غيرهم.

والتقت هذه اآلراء في قواسم مشتركة وهي: 
عندما نتحدث عن هذين املصطلحني اللذين 
من  عانيناه  وما  الزمن  مرِّ  على  الكرد  رافقا 
هاتني الصفتني، نالحظ أنهما كانتا السبب 
مكونات  أكبر  أننا  رغم  بإقصائنا؛  دائماً 
أصحاب  نحن  بل  األوسط،  الشرق  منطقة 
لذلك  التاريخ؛  يكتبها  لم  التي  احلضارة 
نتعجب عند طرح هذا السؤال هل »اخليانة 

والتخوين حالة عابرة أم ظاهرة؟« 

أنا أراها باتت ظاهرة وحالة عابرة وتصرفات 
عملت  حيث  واحد،  آٍن  في  وجماعية  فردية 
كردستان  جغرافية  استعمرت  التي  القوى 
على فرض هذه الظاهرة التي حتولت إلى حالة؛ 
فالكُرد الذين ُمزِّقت أرضهم إلى أربعة أجزاء 
شمولياً،  يكون  أن  من  أكثر  تفكيرهم  بات 
وبحكم فشل كل الثورات التي كانت مبنية 
على أساس إما جزئي أو عشائري أو مناطقي 
وديني، وكانت أولى اخليانات لدى الكرد عندما 

تركوا دينهم ووقفوا مع األعداء ضد دينهم، 
أفتى  اخلطي« الذي  »قاضي  شخصية  وفي 
السلطان  محاربة  بحرمة  الكرد  للقادة 

العثماني، واتسع الشرخ من الداخل.

عمل املغتصب على كسب حفنة من الكرد 
لضرب تلك الثورات؛ لذلك مشكلتنا ككُرد 
ال  الذي  الضيق  التفكير  منطق  في  تكمن 
أو  نخون  بتنا  لذا  العشيرة؛  حدود  يتخطى 
نخوِّن بعضنا البعض. وأؤكد أن احلالة كانت 
عابرة لكنها اآلن تغلغلت في عمق الكرد، وما 
نحن عليه اآلن وخاصًة بعد أن حصل إقليم 
كردستان على نوع من أنواع االستقالل بات 
يخون باقي األجزاء؛ رغم أن اخلطورة متربصة 
به قبل باقي األجزاء، وكما كان للشخصية 

الكردية الدور الذي أوصلنا إلى هذه احلالة.

ميكن توصيف ذهنية اإلنسان الكردي املقهور 

بعدة صفات، منها: عدم القدرة على الفهم، 
مواجهة  في  الذات  توكيد  عن  والعجز 
األخطر، والتردد واخلوف من االختبار والفشل، 
وامليل للتعسف في األحكام هرباً من العجز، 
املتسرعة،  واآلراء  املسبقة  األحكام  وإطالق 
وضعف الثقة بالنفس. انعكس كل ذلك على 
ترسيخ ذهنية التخوين وبشكٍل ُمخٍز وقاٍس 
بني الكرد وعلى مرِّ املراحل الزمنية، فالكثير 
منا جلأ إلى إقصاء اآلخر اخملتلف بالعقيدة أو 
السياسي  التوجه  أو  األيديولوجيا  أو  اإلميان 
املباشر؛  غير  أو  املباشر  التخوين  طريق  عن 
أو عبر وسائل  لوجه  النقاش وجهاً  إما عبر 
التواصل  مواقع  عبر  وبشكٍل خاص  اإلعالم 
االجتماعي، وصار من السهولة مبكان إلصاق 
وَْصِف اخلائن بأي شخص نختلف معه بأي 
شيء، وقد بلغت تداعيات هذه الذهنية حد 
تدمير مختلف العالقات اإلنسانية، وهذا ما 
يسعى إليه االحتالل لضرب الشعب الكردي 

ببعضهم البعض.

مستقالً  وطناً  للكرد  لكان  اخليانة  ولوال 
اخليانة  ولهذه  العالم،  شعوب  سائر  مثل 
أصبحت  حتى  كبير  أثر  الكرد  صفوف  بني 
واقَع حاٍل ومشكلة حقيقية جعلت اجملتمع 

الكردي في شتات ودون وطن.

أما التخوين فيمكن اعتباره حالة عابرة ميكن 
إصالح حال من يلجأ إليه، حيث ميكن أن يكون 

من بني الذين يتم تخوينهم أبرياء.

اخلالصة:

أحداثها  بحسب  اخليانة  كلمة  تختلف 
وشخوصها وأماكنها، لكنها تتفق على أمر 
واحد وهو أن اخلائن يبيع قيمته كإنسان من 
أجِل ُمقابٍِل ما، وفي أغلب األحوال ما يبيعه 

اخلائن إما »شرف أو ذمة أو دين أو وطن«.

ما تعرَّض له الشعب الكردي عبر التاريخ من 
الثقافة  وإمحاء  اجلماعية  اإلبادة  سياسات 
لكردستان  اجلغرافية  التقسيمات  نتيجة 
على يد القوى اإلمبريالية ومترير سياساتها 
وجتريد الكرد من ثقافتهم ولغتهم، أصبح 
الكرد أداة بيد األعداء يستخدمونهم لتنفيذ 
الكردي عبر  الدم  مشاريعهم على حساب 

ضرب الكرد بعضهم ببعض.  

الشرخ  حالة  إلى  أدت  التي  األسباب  ومن 
وتعميق »اخليانة والتخوين« داخل اجملتمعات 

الكردية في جميع أجزاء كردستان هي:

التي  بالتغيرات  تتعلق  داخلية  أسباب  1ــ 
الى  تاريخه  عبر  الكردي  اجملتمع  طرأت على 

اليوم الراهن.

2- غياب األمن االجتماعي.

3- ضعف الثقة بالنفس وحالة اخلوف »ذهنية 
اإلنسان املقهور واملضطهد«.

4- االحتالالت واالتفاقيات.

تغيرات  الكردي،  اجملتمع  خارج  أسباب   -5  
ثقافية وفكرية ونفسية »التهجير والهجرة«.

الرأي  تشكيل  في  التواصل  مواقع  6- تأثير 
العام عبر دوائر احلرب اخلاصة.

ما ذكرناه هي بعض جوانب املشكلة حسب 
اآلراء، ولكن يبقى اجلانب األهم، وهو كيفية 
املعاجلة واحلل وعدم الوقوع في األخطاء قدر 

املُستطاع. 

الثقة  بناء  إعادة  إلى  نحتاج  ككرد  إننا 
كقومية  شعبنا  مصلحة  حول  وااللتفاف 
تتعرض لإلبادة واالنصهار؛ لذلك ال حل سوى 
جميع  لنبذ  كردستاني  قومي  مؤمتر  إقامة 

اخلالفات. 

مع بداية األزمة السوريّة وتأسيس اإلدارة 
َّ تأسيُس  الذاتّية لشمال وشرق سوريا، مت
إقليم  في  والبيئة  احمللّية  اإلدارة  هيئة 
اجلزيرة، وتضم الهيئة البلديات واملديريات 
واللجان التابعة لها، وهي ترسم السياسة 
العامة، واخلطط والبرامج، التي حتدد نهج 

وعمل املشاريع العامة.

اإلدارة  هيئة  ومشاريع  أعمال  وملعرفة 
لهذه  اجلزيرة  إقليم  في  والبيئية  احمللية 
مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت  السنة، 

املشتركة  الرئيسة  موسى«  »أستير 
إقليم  في  والبيئة  احمللية  اإلدارة  لهيئة 
اجلزيرة، حيث أشارت أستير إلى أنه مت إجناز 
نسبة 90 باملائة من املشاريع، التي كانت 
مقررة لعام 2022، وبأنها نسبة عالية، ومت 
العمل ليل نهار من أجل إجناز أكبر عدد 
اجملتمَع  يخدُم  ومبا  اخلدمية،  املشاريع  من 
بأطيافه وشعوبه، وفي الظروِف واألوقات 
قصيرة  إلى  املشاريع  وتنقسم  كافة، 
األمد، وأخرى طويلة األمد، والهيئة منوط 
على  للمشاريع  اخملططات  وضع  بها 

مستوى اإلقليم واملدن والبلديات.

مشاريع قيد التنفيذ

وقيد  إجنازها  مت  التي  املشاريع،  وحول 
التنفيذ، نوهت أستير قائلًة: »من املشاريع 
تعبيد   ،2022 عام  في  إجنازها  مت  التي 
دعم  مشروع  -احلسكة(،  )عامودا  طريق 
اآلن  وهو  املرأة،  الطفولة، مشروع سكن 
اخملبر  استحداث  مشروع  التنفيذ،  قيد 
محطة  ومشروع  قامشلو،  في  البيئي 
نقل نفايات مدينة احلسكة، وهو مشروع 

مهم«. 

طريق  فتح  »مشروع  حديثها:  وتابعت 
عمبارة، وهو مشروع تابع لشمال وشرق 
بلديات  جلنة  عليه  وتشرف  سوريا، 
قامشلو، ومازال العمل فيه قائماً، مشروع 
استجرار نهر الفرات إلى مدينة احلسكة، 
التنفيذ،  قيد  ومازال  مهم  مشروع  وهو 
أن  حيث  كبيرة،  ميزانية  إلى  ويحتاج 
في  مستمرة  زالت  ما  كلها،  البلديات 
والبقايا  الصحي  الصرف  مشاريع 

وللحجر املكسر«.

كانت  التي  املشاريع،  بعض  »إن  وزادت: 
مقررة لعام 2021، ومت إجنازها في عام 2022، 

هما مشروعا الصرف الصحي في أحياء 
قامشلو،  مدينة  في  وعنترية(  )حلكو 
وبأنهما كانا مشروعني كبيرين، والبلديات 
وأن  أعمالها،  تنفيذ  في  مستمرة  كلها 
هيئة اإلدارة احمللية والبيئة بإقليم اجلزيرة 
تعطي األهمية نفسها جلميع املشاريع 

اخلدمية في املنطقة«.

صعوبات ومعوقات العمل...

وعن الصعوبات واملشاكل، التي واجهتهم 
صعوبات  واجهوا  بأنهم  أستير  أكدت 
عام  آخر  في  كورونا  وباء  بسبب  كثيرة؛ 
2021 وبداية 2022، وأن القيود التي فرضت 
بسببها أدت إلى تأخر امليزانية، وبالتالي 
تأخر إجناز بعض املشاريع اخلدمية، وزادت 
على ذلك قائلًة: »إن احلصار املفروض على 
التركي،  االحتالل  وهجمات  املنطقة، 
صعوبة  شكلت  الطوارئ،  حالة  وإعالن 
أمام تنفيذ بعض املشاريع أو تأخر إجنازها، 
كانت الظروف في العام 2021 صعبة نوعاً 
ما بسبب وباء كورونا، أما في عام 2022 مت 
إجناز عدد أكبر من املشاريع، كما أن أكثر 
البلديات أصبحت لديها خبرة في تنفيذ 

املشاريع«.

 2022 لعام  امليزانية  بأن  لفتت،  فيما 
مياه  مشاريع  بسبب  كافية،  تكن  لم 
احلسكة، والبنية التحتية والعدد الكبير 

للمشاريع اخلدمية. 

كما نوهت: أن تنفيذ املشاريع في املناطق، 
التي حتتاج إلى اخلدمات، تكون لها األولوية، 
ليس  وبأنه  الشعب،  احتياجات  وحسب 

هنالك مناطق أهم من املناطق األخرى. 

العمل  في  مستمرون  »نحن  وأضافت: 
وإجناز اخلدمات للمواطنني ضمن اإلمكانات 
املتاحة، وانعقاد االجتماعات الشعبية مع 
هيئة اإلدارة احمللية والبيئة، كانت مهمة 
للغاية ألن الشعب شارك من خالل هذه 
بشأن  القرارات  احتاذ  في  االجتماعات، 
املشاريع وأعمال البلديات، وحتدد املشاريع 

التي يجب إجنازها«.

إجناز نسبة 90 باملائة

املشاريع،  بعض  هناك  أن  إلى  وتطرقت، 
التي لم تنجز في عام 2021، مت إجنازها هذا 
العام، في هذا العام مثل مشاريع الصرف 
الصحي، كما أشارت بأن بعض مشاريع 
عام 2022 التي لم تنفذ سيتم تنفيذها 
في عام 2023، وضحت أستير: »امليزانية، 
التي وضعت لهذا العام لم تكن كافية 
أجنزنا 90  أننا  كما  كلها،  املشاريع  إلجناز 
باملائة من املشاريع هذا العام، والتي منها 

استكمال ملشاريع عام 2021«.

الرئيسة  موسى«  »أستير  اختتمت 
املشتركة لهيئة اإلدارة احمللية والبيئة في 
إقليم اجلزيرة حديثها: »يتم اقتطاع عشرة 
باملائة من امليزانية من أجل مشاريع املرأة، 
مشاريع  أهم  من  وغيرها،  احلدائق  مثل 
املرأة هو مشروع سكن املرأة في قامشلو، 

وهو قيد التنفيذ«.

بدء  مع   - الدخيل  حسام   / الشدادي 
الثروة  مربو  يتأمل  املطرية،  الهطوالت 
بعد  خيراً  احلسكة  جنوب  في  احليوانية 
سنني عجاف، أرهقت املربني واملواشي على 
الفعاليات  استمرار  متأملني  سواء،  حٍد 
املاطرة إلنبات النباتات الرعوية، التي من 
في  شأنها تغذية مواشيهم وخصوصاً 

ظل موجة الغالء التي طالت األعالف.

طالت  التي  اجلفاف  موجة  وتسببت 
املنطقة، إلى انحسار املساحات الرعوية 
بشكل كبير؛ ما اضطر غالبية املربني إلى 
التخلص من جزء من مواشيهم، لسد 

متطلبات ما تبقى لديهم من ماشية. 

وفي هذا السياق بني لصحيفتنا »روناهي« 
بلدة  من  املنحدر  احملمد«  »إبراهيم  املربي 
احلدادية جنوب احلسكة: »منذ قرابة عامني 
خسرت أكثر من ثالثة أرباع املواشي، التي 
كنت أقوم بتربيتها، حيث لم يبقَ لدي اآلن 
إال خمسون رأساً من الغنم فقط، وتعاني 
معظمها من اجلوع املفرط، حتى لم تعد 

تقوى على التحرك«.

»ارتفاع سعر العلف«

ويضيف: »قمت بالتخلي عن جزء كبير من 
املاشية، ألني لم أعد أقوى على تربيتها 
املنطقة،  طال  الذي  اجلفاف،  بسبب 
وانعدام املساحات الرعوية من جهة، ومن 
أجل تأمني ثمن العلف ملا تبقى لدي من 
رؤوس ماشية من جهة أخرى، وخصوصاً 

مع االرتفاع الكبير في ثمن األعالف«.

ويبلغ سعر الكيلوغرام من النخالة في 
السوق السوداء 1400 ليرة سورية، فيما 
يباع الكيلوغرام من الشعير بـ 2800 ليرة، 
بينما الكيلوغرام من التنب يتراوح بني الـ 

400 والـ 500 ليرة. 

من  أيضاً  نتمكن  لم  العام  ويتابع: »هذا 
زراعة أي جزء من األرض الواقعة على نهر 
اخلابور، بسبب جفاف نهر اخلابور بشكل 

سد  في  املياه  كميات  وانخفاض  كلي، 
احلسكة اجلنوبي املغذي للنهر«.

ويعتاد مربو الثروة احليوانية، ممن ميتلكون 
هذا  من  وقت  كل  في  زراعية،  أراضي 
العام بزراعة جزء من أراضيهم مبحصول 
الشعير، والذي يطلق عليه محلياً اسم 
»الچاير«، والذي يعتمدون عليه في تغذية 

مواشيهم في هذا الوقت.

مطالب جلهات املعنية بدعم مربي 
الثروة احليوانية

وزاد احملمد في حديثه: »عالوة على ذلك لم 
يستلم غالبية مربي املواشي األعالف من 
جلنة الثروة احليوانية، وسط غالء ثمنها في 

السوق السوداء، وعجز املربني عن تأمينها، 
دعم  بضرورة  املعنية،  اجلهات  وطالب 
املربني، وخصوصاً بعد فقدان املنطقة جلزء 

كبير من الثروة احليوانية«. 

وتأمل احملمد في ختام حديثه، أن تستمر 
الفعاليات املاطرة هذا املوسم، على أمل 
أضناها  التي  املاشية،  حال  يتحسن  أن 

اجلوع على مدار عامني من الزمن. 

عملية التوزيع تتم حسب 
اإلمكانات

الثروة  جلنة  في  اإلداري  قال  جهته،  ومن 
»محمد اجلمعة«: إن  احليوانية بالشدادي 
عملية توزيع األعالف ملربي املاشية تكون 
حسب اإلمكانات املتاحة وأكد على ذلك 
األرياف،  على  التوزيع  يتم  »حيث  بقوله: 
للقرى،  األبجدي  الترتيب  حسب  والقرى 

وسيتم استهداف املناطق كافة«. 

كيلو  عشرة  الذاتية  اإلدارة  وتخصص 
غرامات لكل رأس من الغنم بسعر 750 
ليرة، بعد أن قامت برفع سعرة، حيث كان 

يوزع بـ 450 ليرة سورية.

روناهي / قامشلو -أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة 
 فيما يتعلق بإنجاز المشاريع الخدمّية، على 

ً
 ممّيزا

ً
 عام 2022 كان عاما

َّ
"أستير أنطون مراد"، أن

الرغم من الهجمات والصعوبات، وبلغت نسبة إنجاز المشاريع، التي تخدم المجتمع %90.

اإلنسان الحر

الخيانة والتخوين عند الُكرد

يع قيد التنفيذ لهيئة  أعمال منجزة بنسبة 90% ومشار
يرة اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم الجز

بشائر خير لموسم مطري ينتظرها مربو الثروة الحيوانية جنوب الحسكة

مجموعة  هو،  الدولي  االقتصاد 
املتعلقة  االقتصادية،  االرتباطات 
باحلركات املالية، والبشرية، والتكنولوجية، 
بني  تربط  واخلدمية...التي  والسلعية، 

الدول اخملتلفة.

املواضيع التي يشملها االقتصاد الدولي:

الدولية  التجارة  نظريات   -1
واحلديثة(. الكالسيكية  )التجارة 

الدولية  التجارية  السياسات   -2
التجارية(. واحلرية  التجارية  )احلماية 

املالية الدولية )ميزان املدفوعات   -3
وأسواق الصرف(.

الدولية  النقدية  األنظمة   -4
الدولية(. املدفوعات  )تسوية 

واالقتصاد  الدولي  االقتصاد  بني  االختالف 
القومي:

إن عملية التبادل السلعي واخلدمي سواًء 
كان هذا التبادل يجري داخل حدود الدولة 
إال  اخملتلفة،  الدول  بني  يجري  أم  الواحدة، 
األساسية،  االعتبارات  من  عدداً  هناك  أن 
العالقات  دراسة  باالعتبار عند  تؤخذ  التي 
في  وجودها  وعدم  الدول،  بني  االقتصادية 

عمليات التبادل السلعي الداخلي منها.

دولياً: تعّد حركة  اإلنتاج  1-حركة عوامل 
عوامل اإلنتاج )العمل رأس املال(، وانتقالها 
داخلياً بحرية من األمور البديهية، التي ال 
حتتاج إلى كثير من التنظير والتحقيق، إال 
في حاالت نادرة، عندما يتعلق األمر بالوضع 
احلساسية  بالغ  السياسي  أو  األمني 
بعض  تكتنفها  احلركة  هذه  أن  إال  مثالً، 
الصعوبات، بل تصل في بعض األحيان، إلى 
حاالت االمتناع عن حدوث عمليات االنتقال 

بني الدول. 

في  املستخدمة  العمالت  2-اختالف 
الدول: عندما كانت  بني  اخلارجية  التجارة 
التجارة الداخلية تتم عن طريق املقايضة، 
لم يكن هناك مشكلة بني الدول، لكن هذا 
املشكالت،  من  العديد  واجه  قد  األسلوب 
اإلنتاج،  وسائل  تطور  مع  تطورت  التي 
أوجد  ما  معاً؛  والدولي  احمللي،  والتبادل 
لتقييم  وسيلة  خلق  إلى  ماسة  حاجة 
لهذه  مخزناً  وتكون  واخلدمات،  السلع 
اجلميع،  من  واسع  بقبول  وحتظى  القيمة، 
فكانت النقود بأشكالها اخملتلفة تاريخياً، 
والسبائك  واملعدنية،  السلعية  كالنقود 
اإللكترونية... والنقود  الورقية،  والنقود 

إلخ.

إال إن املشكلة لم تتوقف عند هذا احلد، وإمنا 
باختالف  تتعلق  جديدة،  مشكالت  تولدت 
هذه العمالت من دولة إلى أخرى، وتغيرات 
قيمة هذه العمالت بداللة العمالت األخرى 
)أسعار صرفها(، واألسباب التي تؤدي إلى 
ذلك  على  يترتب  ما  التغيرات؛  هذه  مثل 
كله عدم سالسة التعامل االقتصادي بني 

الدول بشكل عام. 

بني  االقتصادية  السياسات  3-اختالف 
أو  التجارية،  احلرية  كسياسة  الدول: 
احلماية التجارية، ودرجة هذه احلماية فيما 
إذا كانت كاملة أو نسبية، وأن قوة االقتصاد 
املوارد  وطبيعة  السياسي  الدولة  ونظام 
كبير،  تأثير  لها  شابه،  وما  االقتصادية، 
السلعي واخلدمي بني  التدفق  على حركة 

الدول اخملتلفة سلباً أو إيجاباً.

الدولية:  األسواق  طبيعة  في  4-االختالف 
يعد هذا االختالف عامالً مهماً، في اختالف 
بني  التجاري  التبادل  عمليات  واجتاه  حجم 
الطبيعة  اختالف  وأسبابها:  العالم،  دول 
السكانية، والظروف املناخية، واجلغرافية، 
واستقالل دول العالم بعضها عن البعض 
العلمي،  التطور  درجات  واختالف  اآلخر، 
كبيراً  تأثيراً  يؤثر  كله  ذلك  والتكنولوجي، 

على عملية التجارة وأدواتها.

،،

االقتصاد الدولي

د. هاجار 
عبد الفتاح

البوصلة

محمد جمعة إبراهيم المحمد


