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بعدسة: دارين سليأطفال مخيم واشو كاني

إبراهيم مسلم: "مؤتمر 
مدريد أوصل قضيتنا 
إلى 120 شعبًا وحزبًا"

حصاد المونديال:
 تعّثر المنتخبات العربية 

والديوك أول المتأهلين..10

عاون مع  أهالي قامشلو: التَّ
ولة التركية هو عداء لكل  الدَّ

الّشعوب

الحد من العنف الممارس ضد 
المرأة... مفتاح التغيير وحل 

العالمية القضايا 

جمهورية على أنقاض 
من الجماجم...8

عبدي: سنتحالف مع من يدعم حقوقنا 
المشروعة في إطار حل سوري وطني

في  الدميقراطي  االحتاد  حزب  ممثل  أكد 
مشاركته  بعد  مسلم،  إبراهيم  البلقان 
ملنظمة  والعشرين  السادس  املؤمتر  في 
االشتراكية الدولية املنعقد في مدريد، أن 
هذا املؤمتر يعد حدثاً دبلوماسياً، ومنصة 
مهمة، استطاعت من خاللها روج آفا أن 
وواضح،  صريح،  بشكل  موقفها  تعرض 
لتطرح قضيتها على أكثر من 120 حزباً 

وشعباً... 5

أكد أهالي قامشلو في مسيرة حاشدة بأن التعاون مع احملتل التركي 
هو عداء لكل الشعوب، مشددين على أن املقاومة ستستمر بنهج 

الشهداء... 4

أهم  من  هو  املرأة،  املمارس ضد  العنف  أن  قامشلو  نساء  أكدت 
العوائق واحلواجز التي تعترض مسيرة املرأة نحو العيش مبجتمع 
واٍع لقيم وكرامة املرأة، فيجب على النساء عامة مناهضة هذا 
العنف؛ لترسيخ دورها الفاعل في جتسيدها ملبادئ وقيم اجملتمع، 

ومشاركاتها في مجاالت العمل كافًة... 2

لتركي  ا لمحتل  ا يستهدف 
ليل  بدأ  الذي  األخير،  بعدوانه 
19 تشرين الثاني الجاري، الُبنى 
التحتية في شمال وشرق سوريا، 
اآلثم،  بعدوانه  خرجت،  وقد 
منشآت ومراكز صحية وتعليمية 
عديدة عن الخدمة، في إشارة 
لحرب معلنة تستهدف المجتمع 
كاماًل، األمر الذي يكشف نيته 
الهجوم، ال كما  الحقيقة من 
يدعيه، ويبرره في حماية أمنه، 
فأي خطر يهدد أمنه لمجتمع 
الديمقراطية  بمبادئ  يتمسك 

للجميع. والسالم 

قال القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية مظلوم عبدي »اخلطر التركي على سوریا أعمق وأخطر 
أنهم  مؤكداً  المنطقة«،  واستقرار  شعبنا  من اخلالفات السوریّة الداخلية، وأولویتنا ھي سالمة 

سيتحالفون مع من یدعم استقرار المنطقة وحقوقهم المشروعة في إطار حل سوري وطني... 4

خليل  يغلق  التصفح،  من  بُرهة  بعد 
هاتفهما  وزوجته  )65عاماً(  محمد 
النبي  »قلعة  دوار  إلى  سوياً  ويتجهان 
هوري« الذي بناه مصمم ُمهّجر من عفرين 
في مدينة قامشلو العام املاضي، جتسيداً 

حلضارة منطقته.

أمام رقم 58 الذي  املهجران  هناك يقف 
ُصمم كرمز على عدد أيام املقاومة التي 
أبداها األهالي لدى تعرض عفرين للقصف 
من قبل دولة االحتالل التركي ومرتزقتها 
عام 2018 ويقول األب: »هناك فقدت فلذة 

كبدي«.

فقدت االبنة البكر حياتها نتيجة قصف 
االحتالل التركي على قريتها بريف عفرين 
أثناء الهجمات العسكرية التركية ضد 

املنطقة عام 2018.

املهجران األم واألب حتدثا لوكالة نورث برس 
وتكرار  أبنائهم  بفقدان  معاناتهم  عن 

سيناريو التهجير بفعل اجملرم نفسه.

»دفنت ابنتي دون مراِسم عزاء«

يقول األب واصفاً فراقها األليم، »فقدانها 
وجع كبير لنا«، متأسفاً لعدم قدرته على 
إقامة خيمة عزاء البنته بسبب تصاعد 
املنطقة  على  التركي  القصف  وتيرة 

حينها، »دفنت ابنتي دون مراسم عزاء«.

وفي حديقة منزلهما والتي حوالها لشبه 
مشتل صغير، زرعا فيها شجيرات وأزهار 

كما منزلهما في عفرين، يجلس الزوجان 
اخلمسة  نزوحهما  محطات  ويرويان 
واملآسي التي تتالت عليهما، بينما يتردد 

دوي قصف تركي على أرياف قامشلو.

أثناء اشتداد احلرب ووصولها على مشارف 
برفقة  وجاء  منزله  محمد  ترك  قريته، 
إلى مدينة عفرين، وكان  عائلته متجهاً 
على أمل أن تضع احلرب أوزارها ويعود إلى 

القرية وأرضه وأمالكه.

ولكن األمور جرت نحو األسوأ، فمع اقتراب 

جيش االحتالل التركي واملرتزقة التابعني 
له من املدينة، اضطر لترك شقاء عمره 

كله خلفه والهجرة من عفرين كلياً.

اللحظات،  تلك  الستيني  الرجل  يتذكر 
»بصعوبة استطعنا اخلروج، ليومني بقينا 
عالقني بني عفرين وجبل األحالم، بسبب 

ازدحام الطريق بالنازحني«.

يشبهه،  ما  أو  محمد  لعائلة  جرى  وما 
كان مصير 300 ألف ُمهّجر من منطقته 
بعد الهجمات العسكرية التركية ضد 

عفرين.

رفعت  تل  بلدة  املرة  هذه  كانت  الوجهة 
ولوجود  ولكن  الشمالي  حلب  بريف 
جيش حكومة دمشق وخوفاً من التعرض 
للمضايقات، نزحت العائلة إلى ناحية تل 
متر شمالي احلسكة ومنها إلى قرية تل 

نصري اآلشورية.

فاجعة مرةً ثانية... بفقدان ابنها الوحيد

وبينما  االستقرار  من  عام  وبعد  وهناك 
كانت العائلة حتاول طي صفحة اخليبات 
التي عاشتها، ُفجعت مرةً ثانيًة بفقدان 

ابنها الوحيد.

أخرى  مرةً  احملمول  هاتفه  محمد  حمل 
صورة  إلى  وصل  حتى  الصور  في  وقّلب 
شاب صغير يبلغ من العمر 14 عاماً وقال 

»هذا ولدي«، وامتألت عينيه بالدموع.
بأدق  ابنه  فقدان  حادثة  األب  يصف 
التفاصيل، فهو لم ينَس ذلك اليوم الذي 
قدم إليه أطفال راكضني يخبرونه أن كاوا 

مات.

»جتمدت  يقول بصوٍت يغلب عليه احلزن، 
في مكاني، لم أقتنع أن كاوا مات، فهو 
من  نفسي  في  أقول  كنت  املسبح،  في 
في  متمرس  فهو  يغرق  أن  املستحيل 
السباحة وكل يوم يذهب، هذا مستحيل«.

لم يخطر على بال األب أن ابنه فقد حياته 
به  كانت  كهرباء  عامود  ملسه  نتيجة 
أكبال متضررة منذ أن شن مرتزقة داعش 

ولم   2015 عام  نصري  تل  على  هجوماً 
ينتبه لها أحد.

ذووه  وعّلق  العائلة،  عن  رحل  أيضاً  كاوا 
التي  شقيقته  صورة  بجانب  صورته 
سبقته في الرحيل على أحد جدران املنزل 

بينما يرقد هو في مقبرة بتل نصري.

»خيال ابني لم يُفارقني«

يروي األب أن زوجته لم تتقّبل وفاة ولدها 
الوحيد، »دائماً كانت تقول لي إن خيال كاوا 
ال يفارقني، يرافقني في كل أرجاء املنزل 

وتل نصري«.

وعلى وقع هذه املأساة، غادر محمد وزوجته 
القرية وتوجها إلى مدينة قامشلو.

يضيف: »أن ينزح املرء خمس مرات ليس 
باألمر الهنّي، إنه صعب جداً«.

ويزيد على كالمه، »يصبح النزوح أصعب 

يسكنون  آخرين  أناساً  أن  تعلم  عندما 
وجلبوا  أرضنا  من  حرمونا  منزلك، 

مستوطنني وأسكنوهم في منازلنا«.

ووسط تصعيد تركيا من ضرباتها اجلوية 
بشمال  متفرقة  مناطق  على  والبرية 
عملية  بشن  وتلويحها  سوريا  وشرق 
برية جديدة، ال تزال حياة العائلة معرضة 

للخطر وخوض رحلة نزوح جديدة.

ومنذ أيام، تقصف دولة االحتالل التركي 
مناطق في شمال وشرقي سوريا، أسفرت 
في  ومقاتلني  مدنيني  استشهاد  عن 
قوات سوريا الدميقراطية وجيش حكومة 

دمشق وإصابة آخرين.

وفي حيرة من أمره، وبينما يشاهد على 
التلفاز أخبار القصف التركي على كوباني 
املُهّجر  وريفي قامشلو واحلسكة، يقول 
الستيني: »هذه خامس مرة نُغّير مكاننا، 
إلى أين نلجأ في حال شنت تركيا هجوم 

عسكري جديد!«.

المبكر  رحيلهما  على  يبكيان  ولديهما،  صور  ِحَدة  على  كٌل  يتصفح  هاتفهما  على 
ني قبل أن ُيزِهر.

ُ
ويتحسران على شبابهما الذي ف

ين ين من عفر فقدان ولدين وخمس محطات نزوح والسادسة ُمحتملة... حال ُمهّجر

على مرأى العالم تركيا أعلنت الحرب على المجتمع
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طويل  تاريخ  له  املرأة  ضدَّ  العنف  إنَّ 
للغاية، ويَُعد أحد أكثر انتهاكات حقوق 
وعلى  واستمراراً،  انتشاراً  اإلنسان 
الرغم من أن حوادث، وشدّة هذا العنف 
لكنها  الوقت،  مرور  مع  تباينت  قد 
تختلف بني اجملتمعات، وغالباً ما يُنَظر 
َّه آلّية إلخضاع  إلى هذا العنف، على أن
النساء، سواًء في اجملتمع بشكل عام، 
أو في العالقات الشخصية، وقد ينشأ 
أو  باالستحقاق،  الشعور  من  العنف 

التفوق أو كره النساء.

املترتبة  الّسلبّية  العواقب  تؤثِّر  فيما 
صّحة  على  املرأة،  ضد  العنف  عن 

النساء النفسّية واجلنسّية واإلجنابية 
في مراحل حياتهنّ بشكل عام، على 
انعدام  سلبيات  متثل  ال  املثال،  سبيل 
حلق  الرئيسي  العائق  املبكر  التعليم 
الفتيات في التعليم، وتعميمه فقط، 
إلى  الوصول  تقّيد  النهاية  في  بل 
َّة  إلى محدودي وتؤدِّي  العالي،  التعليم 
خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق 

العمل.

دور املرأة الفعال في اجملتمع

أيضاً  مجتمعنا  في  اليوم  نرى  وكما 
التي  الظاهرة،  لهذه  الكبير  االنتشار 
دورها  وممارسة  املرأة  مشاركة  تعيق 
الفّعال في اجملتمع، سواءً في العمل، أو 
التعليم، أو في أخذ حقها من امليراث 
مثالً، أو حتى في بيتها، وذلك بسبب 
العادات والتقاليد البالية، التي يعاني 
أن  اليوم  نالحظ  ما  مجتمعنا،  منها 
في  تُعاَمل  النساء،  من  أيضاً  الكثير 
متخّلف،  أسلوب  باستخدام  بيتها 

فمثالً تُعاَمل، وكأنّها خادمًة، أو جاريًة 
عند ملك.

كانت  الذي  الزمان،  ذلك  انتهى  لقد 
بأعمال  قيامها  على  املرأة  فيه  جتبر 
وعقليتها،  رغبتها  مع  تتماشى  ال 
ظّل  في  العيش  على  وإرغامها 
استغاللها، وتطبيقه اليوم على أرض 
الواقع في مناطق شمال وشرق سوريا، 
وتطوير  تنمية  في  املرأة  فمشاركة 

اجملتمعات، ودورها الراسخ في املشاركة 
للعالم  أثبتت  وقد  احلروب،  في  حتى 

أجمع قّوتها وجبروتها الصارم.

وقد أفادت »غزالة املضحي« لصحيفتنا 
»روناهي« برأيها عن هذا الشيء قائلة: 
العوائق  إزالة  أشكال  أهم  من  »إنَّ 
واحلواجز عند املرأة، هو مناهضة العنف 
مجتمعنا  نساء  في  نر  فلم  ضدّها، 
في  والرّاسخ  الفاعل،  الدّور  سوى 
جتسيدها ملبادئ وقيم اجملتمع، ونالحظ 
أيضاً مشاركاتها في مجاالت العمل 
وقد  عدّة،  وواجبات  مبهام  تقوم  كافًة، 
اثبتت جدارتها وإرادتها القوية، التي ال 

تلني على األصعدة كلها«.

حترير املرأة من مبادئ العبودية 
واالستغالل

تعمل  التي  املرأة،  »فمثالً  وتابعت: 
بوظيفة في أي دائرة كانت، تقوم بإدارة 
عملها، ومن ثمَّ ترجع إلى البيت، وتدير 
بيتها وتدير شؤون أوالدها وزوجها عل 
العمل  إنها تستطيع  أي  أكمل وجه، 
داخل وخارج املنزل معاً وتنظم بينهما، 
فاملرأة إرادتها عظيمة صامدة، وحازمة 
في تدبير الكثير من األمور، التي يعجز 

الرجل عن القيام بها وتنظيمها«.

وأشارت غزالة إلى: »أنه يجب أن تتحرر 
املرأة من مبادئ العبوديّة واالستغالل، 
الذكوريّة،  السلطويّة  الذهنية  ومن 
فاملرأة حرّة تعيش في زمن حر، في زمن 

انتهى فيه التخّلف، وكُِسرَت فيه قيود 
تعمل،  فاملرأة  واالستغالل،  العبوديّة 

وتنجب، وتربي، وتدير بيتها، واجباتها«.

وأبدت رئيسة هيئة املرأة بإقليم اجلزيرة 
قائلًة:  الصدد  بهذا  باشو« رأيها  »أفني 
أزمات  محور  هي  املرأة  أزمة  »باعتبار 
العاملية،  واألزمات  األوسطية،  الشرق 
في  املوجودة  لألزمات  جذريٍّ  حلٍّ  فأيُّ 
العاملية،  واألزمات  األوسط،  الشرق 

يجب أن متر من حلِّ أزمة املرأة«.

حتقيق املساواة...

هذا  من  ذلك: »انطالقاً  على  وأضافت 
املبدأ، وكون أزمة املرأة هي احملور، وبحلها 
تتمكن مجتمعاتنا من أن تعيش بحياة 
ثورة  انطالق  مع  أثبت  وذلك  سليمة، 
19 متوز، والتي ُعِرفت بثورة املرأة، قامت 
مؤسسات وتنظيمات نسائية بتنظيم 
أنفسهنَّ لتحقيق املساواة احلقيقية 
بني اجلنسني، ولتجسيد مبدأ العدالة 
مجتمع  إلى  للوصول  اجملتمع  ضمن 
دميقراطي حر يسوده العدل واملساواة«.

إحدى احملطات  واستكملت أفني: »من 

مناهضة  هو  املرأة،  تاريخ  في  املهّمة 
حدثاً  يعدّ  والذي  املرأة،  ضد  العنف 
والتنظيمات  املؤسسات  تستذكره 
بتحرر  املنادية  العاملية  النسائية 
النساء  ونحن  حلقوقها،  ونيلها  املرأة، 
سوريا  وشرق  شمال  في  موجودات 
بكافة مؤسساتنا نستذكر هذا اليوم، 
حتت شعار jin jiyan Azadî-املرأة حياة 
حريّة( وضدّ كافة أشكال عنف الدولة 

وذهنية الرجل«.

الشعار  هذا  على  التركيز   َّ »مت وزادت: 
انطالقاً من االستهداف املمنهج، الذي 
وشرق  شمال  في  النساء  له  تتعرض 
والنساء  اخلصوص،  وجه  على  سوريا 
الرياديات على مستوى العالم بشكٍل 
عاملياً،  الشعار  هذا  أصبح  وقد  عام، 
العالم،  جهات  في  النساء  وتردده 
املنادية  التنظيمات  أيضاً  وتردده 

بالعدالة واملساواة«.

ال يزال العنف ضد املرأة يشكل حاجزاً 
والّتنمية  املساواة  حتقيق  سبيل  في 
احلقوق  استيفاء  وكذلك  والسالم، 
اإلنسانية للمرأة والفتاة، على األصعدة 

كافة.

يعرقل العنف على اإلنترنت املوجه ضد 
النساء في ليبيا املشاركة السياسية 
االنتخابية  العمليات  في  للنساء 
إسكات  في  يساهم  كما  اخملتلفة، 
صوتهن، ومنعهن من ممارسة حقوقهن 

السياسية كاملة.
لالنتخابات  املرشحات  تتعرض 
البرملانية، والرئاسية في ليبيا للعنف 
مثل  مختلفة،  بأشكال  اإللكتروني 
التنمر، والتعليقات واملعلومات الزائفة 
وأيضاً السخرية والتهديد، والضغوط 
االنتخابات،  من  لالنسحاب  العامة 
هؤالء  نشر  عند  العنف  وتيرة  وتزداد 
املرشحات لصورهن مرفقة ببرامجهن 

االنتخابية.
وحسب هيئة املرأة في األمم املتحدة فقد 
أخذ العنف ضد النساء والفتيات الذي 
املعلومات  وتقنيات  اإلنترنت  ييسره 
مشكلة  الظهور،  في  واالتصاالت 
عاملية ذات آثار خطيرة على اجملتمعات، 
مبينة في تقرير نشرته عام 2020 عن 
دول  ست  في  الرقمي  العنف  حجم 
النصيب األكبر  أن  ليبيا،  عربية منها 
للعنف، الذي تعرضت له النساء عبر 

يليه   %43 بنسبة  »فيسبوك«  موقع 
إنستغرام 16%، وواتساب %11.

آلية حلماية املرأة من مخاطر 
العنف

لهذا عملت وحدة دعم املرأة باملفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات خالل الفترة 
املاضية على توعية النساء، واملوظفات 
في القطاع العام واخلاص، واملرشحات 
من  والرئاسية  البرملانية  لالنتخابات 
واآلثار  اإللكتروني  العنف  مخاطر 
أنفسهن  وآلية حماية  املترتبة عليه، 
من مخاطر العنف، من خالل تنظيم 
داخل  وندوات  وتدريبات  عمل،  ورش 
البالد وخارجها للتوعية مبخاطر العنف 

الرقمي.
املرأة  دعم  وحدة  رئيسة  وقالت 
وفاء  لالنتخابات،  العليا  باملفوضية 
على  منها  وحرصاً  إن: »الوحدة  مكي 
من  لالنتخابات  املترشحات  توعية 
مخاطر العنف الرقمي، أطلقت منصة 
إلكترونية جتريبية، لرصد العنف على 

اإلنترنت املوجه ضد املرشحات«.

وأوضحت أن املنصة اإللكترونية، رصدت 
وقوع عنف إلكتروني عبر اإلنترنت على 
ما يقارب من 45% من النساء، اللواتي 
يتقلدن مناصب عليا في البالد، فيما 
املؤثرات  من   %17 من  أكثر  تتعرض 
االجتماعية  املنصات  على  واملدونات 
لعنف رقمي، بينما بلغ عدد املرشحات 
للعنف  تعرضن  واللواتي  لالنتخابات، 
حوالي  ترشحهن  عقب  اإللكتروني 
املدن  بكامل  املرشحات  عدد  من   %3

واألراضي الليبية.

أشكال العنف...

رصدها  مت  التي  العنف،  أشكال  وعن 
واستخدمت ضد املرشحات للعملية 
بينه  من  »كان  أوضحت:  االنتخابية، 
التهديد والسخرية والتنمر والتحرش 
باإلضافة  الكاذبة،  الشائعات  ونشر 
ألشكال أخرى متثلت بالتحريض على 
العنف ونشر صور خاصة للمرشحات 
هذا  وكل  وسلبية،  سيئة  وتعليقات 
احلد  هو  منه  الهدف  كان  العنف 
العملية  في  النساء  مشاركة  من 

االنتخابية«.
وبينت أن خالل الفترة املاضية نظمت 
التابعات  التوعية  سفيرات  من  عدد 
ورش  لالنتخابات،  العليا  للمفوضية 
املرأة  دعم  وحدة  إشراف  حتت  عمل 
بنغازي  مدينة  داخل  النساء  لتوعية 
التصدي  كيفية  حول  وضواحيها 

للعنف الرقمي ومواجهته.
مبفوضية  املرأة  دعم  وحدة  وعن 
مكي:  وفاء  قالت  العليا  االنتخابات 
ست عام 2017، بهدف  أُسِّ الوحدة  إن 
االنتخابية،  العملية  في  املرأة  دعم 
والعمل على تسهيل مشاركتها في 
منظمات  مع  والتنسيق  االنتخابات، 
اجملتمع املدني العاملة في مجال دعم 
موضوع  أي  في  معها  والعمل  املرأة، 

يتعلق باملرأة.
 وبدورها قالت سفيرة التوعية التابعة 
»من  إنه  اهلل  فضل  أسماء  للوحدة 
التي  العمل  وورش  التدريبات  خالل 
وخاصًة  ليبيا  في  النساء  استهدفت 
استطعنا  لالنتخابات  املرشحات 
نشر الوعي من مخاطر العنف وآلية 

التصدي له«.

وأضافت أنه من خالل التدريبات والبحث 
والسياسيات  الصحفيات  أن  تبني 
واملرشحات لالنتخابات من أكثر الفئات، 
اإللكتروني،  للعنف  تتعرض  التي 
خاصًة على مواقع التواصل االجتماعي 

اخملتلفة.
باالستجابة  سعادتها  عن  وعبرت 
الكبيرة التي تلقتها من النساء عقب 
الرقمي، من  بالعنف  التوعية  حمالت 
اإلجراءات  اتخاذ  على  حرصهن  خالل 
الالزمة للتصدي له بالطرق القانونية 

السليمة.
أنها  حديثها  ختام  في  وأوضحت 
مؤسسات  من  عدد  برفقة  »أطلقت 
حتت  إلكترونية  منصة  املدني  اجملتمع 
وسم »كوني آمنة« مختصة باستقبال 
الرقمي  العنف  من  الناجيات  قصص 
بكل أمان وسرية، العمل على تأهيلهن 
الذي  النفسي  األثر  ومعاجلة  نفسياً 

تركه هذا العنف داخلهن«.
وكالة أنباء املرأة

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن اإلصابة 
بالربو تُضاِعف من خطر التعرض ألزمة 

قلبية وسكتة دماغية.
يعود  ذلك  سبب  أن  الباحثون  ووجد 
يعانون  بالربو  املصابني  غالبية  أن  إلى 
الشرايني  في  الترسبات  تراكم  من 
ال  الذين  أولئك  من  أكثر  السباتية 

يعانون من املرض االلتهابي املزمن.
األوعية  هي  السباتية  والشرايني 
الدماغ  تزود  التي  الرئيسية  الدموية 
بالدم، وعادةً ما يرتبط تراكم اللويحات 
الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  بحاالت 

والسكري وحتى السمنة والتدخني.
في  املزمن  االلتهاب  فإن  ذلك،  ومع 
اآلثار  أحد  وهو  الهوائية،  الشعب 

مبرور  يتسبب  أن  ميكن  للربو،  اجلانبية 
الوقت أيضاً في تراكم الترسبات.

وعندما تتمزق اللويحات ميكن أن تؤدي 
إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

الذين  أولئك  أن  الباحثون  واكتشف 
يعانون من »الربو املستمر«، وهو شكل 
من أشكال الربو الذي يشتد أسبوعياً أو 
حتى يومياً، هم األكثر عرضة لإلصابة 
بأمراض القلب، وهذا باملقارنة مع أولئك 
الذين يعانون من »الربو املتقطع«، الذي 

يظهر مرة كل بضعة أشهر.
في  اللويحة  أن  أيضاً  الباحثون  ووجد 
في  موجودة  كانت  السباتي  الشريان 
بالربو  املصابني  املشاركني  من   %67
بالربو  املصابني  من  و%50  املستمر، 

املتقطع.
غير  نصف  كان  نفسه،  الوقت  وفي 
من  يعانون   )%50( بالربو  املصابني 

اللويحات السباتية.
في  املستمر  بالربو  املصابون  ويعاني 
املتوسط من ضعف كمية اللويحات، 
مقارنًة بأولئك الذين يعانون من الربو 
يعانون من  ال  اللذين  وأولئك  املتقطع 

الربو.
الذين  املشاركني  »إن  باحٌث:  وأوضح 
لديهم  املستمر  الربو  من  يعانون 
في  االلتهاب  من  عالية  مستويات 
الربو  عالج  من  الرغم  على  دمائهم، 
لديهم باألدوية، ما يسلط الضوء على 
السمات االلتهابية للربو، ونحن نعلم 

أن ارتفاع مستويات االلتهاب تؤدي إلى 
آثار سلبية على نظام القلب واألوعية 

الدموية«.
اخلطر  عوامل  إدارة  تكون  أن  وميكن 

تعديل  خالل  من  الوعائية،  القلبية 
منط احلياة والسلوك، أداة وقائية قوية 
للمرضى الذين يعانون من أشكال أكثر 

حدة من الربو.

ثاني  مستويات  ارتفاع  يؤدي  أن  ميكن 
اجلوي  الغالف  في  الكربون  أكسيد 
اجلهود  ملضاعفة  اللجوء  إلى  لألرض 
املزدحم  غالفنا  لتنظيف  املبذولة 
الفضائية  بالنفايات  متزايد  بشكٍل 

التي تدور في الفضاء.
ساهمت  جديدتني،  لدراستني  ووفقاً 
في  كبير  بشكٍل  الدفيئة  الغازات 
انكماش الغالف اجلوي العلوي، وهو ما 

افترضه العلماء منذ عقود، واآلن، وألول 
مرة، متت مالحظته بالفعل.

أمر  امللحوظ  االنكماش  هذا  بعض 
أخرى، لكن  مرةً  يرتد  طبيعي، وسوف 
التي  املساهمة  إن  يقولون  العلماء 
يقدمها ثاني أكسيد الكربون رمبا تكون 

دائمة.
وهذا يعني أن األقمار الصناعية البائدة، 
وغيرها من أجزاء التكنولوجيا القدمية 

في املدار األرضي املنخفض، من املرجح 
أن تظل في مكانها لفترة أطول بسبب 
ما  اجلوي،  الغالف  مقاومة  إضعافنا 
والتسبب  املنطقة  تشوش  إلى  يؤدي 
في مشاكل لألقمار الصناعية األحدث 

وعمليات رصد الفضاء.
ويوضح العلماء: »إحدى النتائج ستكون 
تعمل  ستظل  الصناعية  األقمار  أن 
لفترة أطول، وهو أمر رائع، ألن العلماء 
يريدون أن تظل أقمارهم الصناعية في 
أيضاً  سيبقى  احلطام  لكن  األعلى، 
من  يزيد  أن  احملتمل  ومن  أطول  لفترة 
الصناعية  األقمار  حتتاج  أن  احتمال 
الفضائية  األجسام  من  وغيرها 
لتجنب  مسارها  تعديل  إلى  القّيمة 

االصطدامات«.
لألرض  اجلوي  الغالف  أوصاف  وحتدد 
عموماً الطبقات على ارتفاعات محددة، 
الغازات  حجم  أن  هي  احلقيقة  ولكن 
احمليطة بعاملنا ليس ثابتاً، وهو يتوسع 
ويتقلص استجابًة لتأثيرات مختلفة، 

رمبا يكون أكبرها تأثير الشمس.

العالم يقرر إيقاف »الثواني 
الكبيسة« بحلول عام 2035

وكانت الدورة السابقة، رقم 24، خافتة 
بشكٍل غير عادي حتى في ذروة النشاط 
الباحثني  اهتمام  وتركز  الشمسي، 
باسم  معاً  تُعرفان  طبقتني،  على 
تبدأ  والتي  امليزوسفير،  MLT: طبقة 
على ارتفاع نحو 60 كيلومتراً، والغالف 
احلراري السفلي، والذي يبدأ عند نحو 

90 كيلومتراً.
الصناعي  القمر  من  بيانات  وقدّمت 
مرصد  وهو  لناسا،  التابع   ،TIMED
اجلوي  الغالف  عن  البيانات  يجمع 
العلوي، معلومات عن الضغط ودرجة 
احلرارة لـ MLT ملدة تقارب 20 عاماً، من 

2002 إلى 2021.
من  السفلى  الطبقات  بعض  وفي 
أكسيد  ثاني  يخلق  اجلوي،  الغالف 
الكربون تأثيراً دافئاً عن طريق امتصاص 

وإعادة إصدار األشعة حتت احلمراء في 
جميع االجتاهات، ما يؤدي إلى محاصرة 

جزء منه بشكٍل فعال.
حتت  األشعة  بعض  فإن  ذلك،  ومع 
أكسيد  ثاني  من  املنبعثة  احلمراء 
وحتمل  الفضاء،  إلى  تتسرب  الكربون 
احلرارة بشكٍل فعال وتبرّد الغالف اجلوي 
أكسيد  ثاني  ارتفع  وكلما  العلوي، 

الكربون، كان اجلو أكثر برودة.
والسحب اجلوي هو ما يساعد األقمار 
على  الصواريخ  ومراحل  الصناعية 
دخول املدار بعد انتهاء مهامها، فهذا 
االنخفاض في السحب ميكن أن يُطيل 
العمر املداري للخردة الفضائية البائدة 
بنسبة 30 في املائة بحلول عام 2070.

ومع إطالق املزيد من األقمار الصناعية 
ستتفاقم  منخفض،  أرضي  مدار  في 
تدابير  وجود  عدم  مع  املشكلة،  هذه 
تخفيف حقيقية في األفق، إما لتقليل 
عدد األقمار الصناعية، أو لتقليل كمية 

ثاني أكسيد الكربون.

االستوائية  الفواكه  إحدى  من  األناناس 
في  تدخل  أن  ميكن  والتي  املذاق،  حلوة 
صناعة العديد من األطباق اللذيذة، تعرف 

على فوائد األناناس في املقال اآلتي: 

فوائد األناناس

1ـ املساعدة على الهضم: يحوي األناناس 
املعروف  الهاضمة  اإلنزميات  إحدى  على 
هضم  في  دور  لها  التي  بروميلني  باسم 
الهضم  عمليات  يُسّهل  مما  البروتني 

وخاصًة في املعدة.
2ـ بشرة متوهجة وعظام قوية: من فوائد 
األناناس أنه يحتوي على كل من الفسفور 
واملنغنيز مما يجعل له دور كبير في عملية 

تكوين العظام وتقويتها.
ج،  فيتامني  على  أيًضا  األناناس  ويحتوي 

الكوالجني  إنتاج  عملية  في  يدخل  الذي 
وبناؤه مما يساعد في تعزيز صحة البشرة 
البروميلني  وإنزمي  نضارتها،  على  واحلفاظ 
خواص  له  أن  وِجد  األناناس  به  متتاز  الذي 
مضادة لاللتهابات ومن بينها اجللدية، كما 
وِجد له دور في تليني اجللد وتخفيف التورم.

معظم  مثل  باأللياف:  عالي  مصدر  3ـ 
الفواكه األناناس هو مصدر عالي لأللياف، 
إال أنه خالًفا للباقي فهو ميتاز بكونه مصدر 
عالي لأللياف القابلة للذوبان والغير قابلة 

للذوبان في املاء.
اخلصائص  لاللتهابات:  مضادة  مزايا  4ـ 
هي  األناناس  في  لاللتهابات  املضادة 
إنزمي  من  أساسي  بشكٍل  مستمدة 
البروميلني املوجود فيه، والذي قد مت ربطه 
التهابات  عالج  في  فعال  بكونه  مؤخرًا 

املفاصل واحلد من آالمها.
5ـ يُخفف آالم العضالت: يحتوي األناناس 

في  الفعال جدًا  البوتاسيوم  على عنصر 
تخفيف آالم العضالت وتشنجاتها، ومن 
على  األناناس  تناول  يساعدك  فقد  هنا 
تعزيز عملية شفاء العضالت خاصًة بعد 

التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة.
6ـ التخفيف من أعراض الدورة الشهرية: 
أعراض  من  يعانني  اللواتي  السيدات 
قد   )PMS( احليض  قبل  ما  متالزمة 
التخفيف  في  األناناس  تناول  يساعدهن 
محتواه  بفضل  وذلك  األعراض،  هذه  من 
من املنغنيز والكالسيوم والبوتاسيوم، األمر 
التهيجات  التقليل من  الذي يساعد في 
من  وغيرها  والصداع  املزاجية  والتقلبات 

أعراض تقلبات الهرمونات.
على  البروميلني  إنزمي  يساعد  قد  كما 
من  والتخفيف  العضالت  استرخاء 

التقلصات واآلالم.

المرأة، هو من أهم  الممارس ضد  العنف  روناهي/ قامشلو- أكدت نساء قامشلو أن 
العوائق والحواجز التي تعترض مسيرة المرأة نحو العيش بمجتمع واٍع لقيم وكرامة 
المرأة، فيجب على النساء عامة مناهضة هذا العنف؛ لترسيخ دورها الفاعل في تجسيدها 

.
ً

لمبادئ وقيم المجتمع، ومشاركاتها في مجاالت العمل كافة

ر باحثون من أن المصابين بالربو يعانون من زيادة خطر اإلصابة بحالتين "قاتلتين" في 
ّ
حذ

كثير من األحيان.

الحد من العنف الممارس ضد المرأة... مفتاح التغيير وحل القضايا العالمية

المرشحات لالنتخابات في ليبيا يتعرضن للعنف اإللكتروني

اكتشاف »قاتلين صامتين« يتربصان بمرضى الربو

علماء ُيحّذرون: الكربون يؤدي بال هوادة إلى انكماش الغالف الجوي العلوي لألرض

ست فوائد صحّية لألناناس

غزالة المضحيأفين باشو
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المتأهلين أول  والديوك  العربية  المنتخبات  تعّثر  المونديال:  حصاد 

ولم تكتمل فرحة العرب بتقدمي املنتخبات 
العربية عروضاً قوية في اجلولة األولى، ومع 
املفاجأة التاريخية التي حققها املنتخب 
السعودي بفوزه على املرشح لنيل كأس 
العام املنتخب األرجنتيني بقيادة ميسي 

وبهدفني لهدف.

السبت  املصادف  السبت  يوم  وفي 
2022/11/26، أُقيمت أربع مباريات، وتلقى 
منتظرة  غير  هزمية  التونسي  املنتخب 
إطار  في   ،)0-1( األسترالي  نظيره  أمام 
اجملموعة  منافسات  من  الثانية  اجلولة 

الرابعة لكأس العالم قطر2022.

التونسيني  أحالم  الهزمية  هذه  وقتلت 
لدور  للوصول  لهم  الطريق  فتح  في 
الـ16 ليدخلوا إلى حسابات معقدة في 

اجملموعة.

املنتخب  بدأ  البداية  ومنذ  املباراة  وفي 
التونسي  املنتخب  مبباغتة  االسترالي 
الدقيقة  حتى  وذلك  عليه،  والضغط 
19 من عمر الشوط األول، ولكن بعدها 
ظهر املنتخب التونسي في املباراة وقاد 
مرر  سريعاً  هجوماً  السخيري  إلياس 
خالله كرة في عمق دفاع أستراليا، باجتاه 
عصام اجلبالي، والذي بدوره وزع في اجتاه 
مكان  في  ووضعه  املساكني،  يوسف 
مناسب للتهديف، لكن األخير تباطأ في 

التصويب.

بعدها حاول من بعيد في الدقيقة الالعب 
محمد دراجر وسدد جتاه املرمى لكن الكرة 

مرت فوق مرمى احلارس ماتيو ريان.

ونّظم  عاد  االسترالي  املنتخب  ولكن 
كراج  وزع   ،23 الدقيقة  وفي  صفوفه 
دوك،  ميشال  اجتاه  في  كرة  جودوين 
مرياح،  ياسني  مراقبة  من  تخلص  الذي 
وبتصويبة رأسية غالط بها احلارس أمين 
دحمان، وافتتح النتيجة ألستراليا )0-1(. 

وبعدها بقيت احملاوالت الفردية هي حال 
املنتخب التونسي للحصول على التعادل، 
فقام يوسف املساكني في الدقيقة 37 
مبحاولة فردية، لكن تصويبته اصطدمت 
وتذهب  احملاولة،  لتضيع  أستراليا  بدفاع 

أدراج الرياح.

التعادل  هدف  ضاع   ،40 الدقيقة  وفي 
على تونس بعد متريرة رائعة من يوسف 
مرمى  أمام  دراجر  وضعت  املساكني، 
أمامها  تألق  التصويبة  لكن  أستراليا، 

الدفاع، وأنقذ مرماه من هدف ُمحقق.

وفي الدقيقة 43، كاد املنتخب االسترالي 
أن يضيف هدفه الثاني عبر ميشال دوك 

لوال تألق احلارس أمين دحمان.

في الدقيقة 44، قام على العابدي بخطأ 
أمام  وتأتي  الكرة،  منه  لتفلت  فادح، 
الالعب فرانك كراتيتش الذي صّوب بقوة 

لكن منتصر الطالبي أنقذ املوقف.

والشوط الثاني وفي الدقيقة 52 من عمر 
املباراة حاول نعيم السليتي بشكٍل جريء 
األسترالي  الدفاع  لكن  قوية،  بتسدية 

أنقذ املوقف.

دوك  ميشال  حاول   ،56 الدقيقة  وفي 
مباغتة احلارس أمين دحمان بتوزيع عرضية 
عند  وبعدها  باجلديد،  تأِت  لم  لكنها 
الدقيقة 59 راوغ يوسف املساكني الدفاع 
تغالط  أن  كادت  كرة  ووزع  األسترالي، 

احلارس ماتيو ريان. 

املنتخب  نظم   65 الدقيقة  في  بينما 
نعيم  عبر  منسقة  هجمة  التونسي 
ليصّوب  املساكني،  ويوسف  السليتي 
األخير فتصطدم الكرة بالدفاع األسترالي، 
مطالباً على أثرها املساكني بركلة جزاء، 

لكن احلكم األملاني دانيال لم يلتفت.

على  ضغطه  تونس  منتخب  وواصل 
مناطق أستراليا بحثاً عن التعديل الذي 
كاد أن يصل إليه يوسف املساكني في 
الدقيقة 72، لكن تصويبته تألق أمامها 
احلارس ماتيو ريان، وأنقذ مرماه من هدف 
للتصويبة  تصدى  كما  محققاً،  بدا 

الثانية للمساكني. 

ال  بأنه  التونسي  املنتخب  أدرك  أن  وبعد 

للضغط  حتول  حال  في  شيء  يخسر 
هناك  كان  لو  وحتى  أكثر  الهجومي 
التونسي  املنتخب  من  خطيرة  مرتدات 
في  الطالبي  منتصر  كاد  وبالفعل 
الدقيقة 83 أن يُباغت بتصويبة صاروخية 
من بعيد لكن احلارس ماتيو ريان كان في 

املكان املناسب القتناص الكرة.

وأعطت التغييرات التي قام بها القادري 
دفاع  جعل  ما  قوياً  هجومياً  نشاطاً 
املنتخب األسترالي مير بأوقات حرجة، أمام 
الهجمات التونسية، والتي كادت أن تأتي 
بالتعادل في الدقيقة 88، حني مرر وجدي 
اخلزري،  وهبي  نحو  ذهبية  كرة  كشريدة 
لكن تصويبة األخير تصدى لها احلارس 

األسترالي.

التعادل  إدراك  تونس  منتخب  وحاول 
ليخرجوا من اللقاء بهزمية شكّلت خيبة 
كبرى للكرة التونسية ولكل التونسيني.

األخضر يتوقف عن إكمال الفرحة

السعودية  اجلماهير  كانت  حني  وفي 
والعربية منتشية بالفوز على املنتخب 
وحتقيق  لهدف،  بهدفني  األرجنتيني 
العالم،  كأس  تاريخ  في  مفاجأة  أكبر 
املنتخب  أمام  السعودي  املنتخب  تعثر 
البولندي ولم يُكمل املسير وحتقيق الفوز 

والتأهل إلى دور الـ 16 مبكراً.

من  الهزمية  السعودي  املنتخب  وتلقى 
املنتخب البولندي بهدفني دون رد، وكانت 
بتوقيع كالً من بيوتر زيلينسكي وروبرت 

ليفاندوفسكي في الدقيقتني 39 و82.

املباراة حملت الكثير كضربة جزاء ضائعة 
روبرت  بولندا  قائد  وحتقيق  للسعودية، 
بتسجيل  حلمه،  أخيراً  ليفاندوفكسي 
تاريخ مشاركاته بكأس  هدفه األول في 
السعودي  احلارس  مرمى  في  العالم، 

محمد العويس.

املنتخب السعودي بدأ السيطرة وهاجم 
بقوة لكن الدفاع البولندي كان ُمنظماً 

ومتماسكاً.

البولندية  الهجومية  احملاوالت  وسط 
اخلجولة والتي تعامل معها دفاع األخضر 

واحلارس محمد العويس كما يجب.

السعودي  الهجومي  الضغط  وتواصل 
اخلطير لكن الدفاع البولندي أبعدوا الكرة 

من أمام احلارس فويتشيك تشيزني.

وكاد محمد كنو يسجل الهدف السعودي 
األول بتسديدة صاروخية مباغتة من على 
حدود منطقة اجلزاء، لكن احلارس تشيزني 

تألق وأبعدها للركنية في الدقيقة 13.

بعنف  بولندا  العبوا  تدّخل  بعدها 
وخشونة كبيرة على الالعبني السعوديني 
فأشهر احلكم البرازيلي ويلتون سامبايو 
بطاقتني صفراوين للثنائي جاكوب كيويور 

وماتي كاش في الدقيقتني 15 و16.

وفي الدقيقة 23 كانت أول هجمة خطرة 
للمنتخب البولندي ولكن تدّخل محمد 
البريك ومنع وصول الكرة إلى ميليك الذي 
املنتخب  حارس  بالعويس  سينفرد  كان 

السعودي.

صالح  املهاجم  أدى   26 الدقيقة  وفي 
أبعد  حني  مميزاً،  دفاعياً  دوراً  الشهري 
من  ميليك  من  خطيرة  بولندية  رأسية 
داخل منطقة الـ 6 ياردات، ووجهها برأسه 

للركنية.

خطرة  مبحاولة  السعودي  املنتخب  ورد 
 33 الدقيقة  في  األول  هدفه  لتسجيل 
بعد عدة متريرات انتهت بعدما مرت من 

رأس صالح الشهري.

خطورة  إحداث  ليفاندوفسكي  وحاول 
للمنتخب البولندي لكن علي البليهي 
كان في املوعد، قبل أن يحتسب احلكم 
خطأ على املهاجم البولندي بعدما دهس 

ذراع مدافع األخضر.

املباراة سجل املنتخب  وعكس مجريات 
 39 الدقيقة  في  األول  الهدف  البولندي 
ليفاندوفسكي  من  متقنة  متريرة  بعد 
بتسديدة  زيلينسكي  بيوتر  استقبلها 
سكنت  اجلزاء،  منطقة  داخل  من  قوية 

شباك العويس.

وفي الدقيقة 45+1احتسب احلكم ركلة 
جزاء للسعودية مستعيناً بتقنية الفار 
بعد إعاقة صالح الشهري داخل منطقة 

اجلزاء.

فتصدى  الركلة  الدوسري  سالم  ونفذ 
لها احلارس تشيزني، وارتدت حملمد البريك 
الذي سدد بقوة فلمسها تشيزني مجدداً 

بأطراف أصابعه لتخرج للركنية.

ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد رغم 

فانتهى  السعودي،  الهجومي  الضغط 
الشوط األول 0-1.

وفي الشوط الثاني كاد سالم الدوسري 
أن يُعدل النتيجة في الدقيقة 55، حينما 
بعد  اجلزاء  منطقة  داخل  كرة  وصلته 
ارتباك في الدفاع البولندي، لكن احلارس 

تشيزني أبعد تسديدة جنم األخضر.

تلّقى  املباراة  الدقيقة 59 من عمر  وفي 
فراس البريكان متريرة متقنة داخل منطقة 
وتبعها  العارضة،  فوق  سدد  ثم  اجلزاء 
األخضر بهجمة أخرى لكن محمد كنو 
فوق  برعونة  سدد  املرمى  من  القريب 

العارضة أيضاً.

أن  بولندا  كادت  ميليك  من  وبرأسية 
العارضة  ولكن  الثاني  الهدف  تضيف 
لكرة  األيسر  القائم  رد  كما  ردتها، 
ليفاندوفسكي في الدقيقة 66 من عمر 

املباراة.

لالعب  كرة  وصلت   69 الدقيقة  وفي 
الوسط عبد اإلله املالكي فسددة بقوة 

مبحاذاة القائم األيسر.

واستغل روبرت ليفاندوفسكي خطأ من 
املالكي فاستخلص الكرة وانفرد باحلارس 
العويس ووضعها مبهارة بيسراه مضيفاً 
الدقيقة 82،  في  لبولندا  الثاني  الهدف 
ليحقق حلمه أخيراً بوضع أول بصمة في 

تاريخه باملونديال.

ومنع تدّخل العويس احلارس السعودي من 
تسجيل ليفاندوفسكي تسجيل الهدف 
الثالث ملنتخبه وثم تدّخل سلطان الغنام 
املرمى  الكرة من على خط  الذي شتت 

وأبعدها للركنية.

ورغم احملاوالت الهجومية من الطرفني في 
الدقائق املتبقية، بقيت النتيجة بولندية 

.0-2

أبطال العالم أول املتأهلني

العالم  بطل  الفرنسي  املنتخب  وحجز 
للنسخة السابقة مقعده في دور الـ16 
املتأهلني  أول  وأصبح  قطر،  مبونديال 
 ،)1-2( عقب فوزه على نظيره الدمناركي 
ضمن منافسات اجلولة الثانية باجملموعة 

الرابعة.

 6 إلى  رصيده  الديوك  منتخب  ورفع 
نقاط في صدارة ترتيب اجملموعة الرابعة، 
 3 بفارق  ابتعاده  مع  الصعود  ليضمن 
صاحب  األسترالي  املنتخب  عن  نقاط 

املركز الثاني.

عند  الدمناركي  املنتخب  رصيد  وجتمد 

نقطة واحدة ليتشارك املركز األخير مع 
نظيره التونسي الذي سيواجه فرنسا في 
الدمنارك مع  تلعب  فيما  األخيرة،  اجلولة 

أستراليا.

ويدين املنتخب الفرنسي في الفوز لنجمه 
في  هدفني  سجل  الذي  مبابي  كيليان 
الدقيقتني )61 و86( فيما سجل أندرياس 
الوحيد في  الدمنارك  كريستنسن هدف 

الدقيقة 68.

وفك حامل اللقب عقدة الزمته 22 عاماً، 
على  للديوك  انتصار  آخر  يعود  حيث 
الدمنارك في مواجهة رسمية إلى بطولة 
بثالثية، وبعدها تفوق  يورو 2000 بالفوز 
تعادل  مقابل  3 مرات  الدمنارك  منتخب 
وحيد في مونديال 2002 و2018 والنسخة 

األخيرة من دوري أمم أوروبا.

لكن املنتخب الفرنسي طوال هذه الفترة 
حقق 3 انتصارات ولكن في مباريات ودية 

عامي 2006 و2015.

ميسي يُنِعش آمال منتخبه

للفوز  األرجنتني  منتخب  ميسي  وقاد 
على املكسيك بهدفني دون رد، وحافظت 
األرجنتني على آمالها في مونديال قطر، 
من  الثانية  اجلولة  ضمن  الفوز  بهذا 

اجملموعة الثالثة.

وسجل هدفي األرجنتني »ليونيل ميسي 
في  فيرنانديز  وإنزو   )64( الدقيقة  في 

الدقيقة )87(«.

ورفعت األرجنتني رصيدها إلى 3 نقاط في 
املركز الثاني، بينما جتمد رصيد املكسيك 

عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

واألخيرة احلاسمة  الثالثة  اجلولة  وتبقى 
أصبحت  بعدما  املنتخبات  ملعظم 
احلسابات معقدة في اجملموعات الثمانية 

ملونديال كأس العالم.

أروى أحمد الصالح 

كما يجب تعريف املرأة بالشكل الصحيح، 
وشرح دورها االجتماعي من أجل الوصول 
إلى احلياة الندية احلقيقية التي تعني حياة 
الشراكة، واملساواة بني املرأة والرجل، حيث 
ال يطغى أحدهما على اآلخر، وال يكون في 
هذه احلياة غالٌب أو مغلوب، وال ساحقٌ أو 
مسحوق، فيكون االبتعاد فيها كامالً عن 
املؤسسات التي تقوم على عبودية املرأة 
أنواع  إلى أشد  املرأة  فيها  تتعرض  حيث 
طويل،  لتاريخ  استمرت  التي  العبودية، 
فكانت ضمن مؤسسات حتت اسم الزواج 

واألسرة.

شربت  التي  العبودية،  أشكال  إدراك  إن 
منها حياة املرأة على مدى آالف السنني 
من يد الرجل وعقليته االستبدادية، هو أمر 
كان يتوجب اعتباره أول خطوة على درب 
سوسيولوجيا  احلقائق، ذلك ألن معالم 
اجتماعيتني،  واالستغالل  العبودية، 
احلرية  كفاح  أن  أي  صحيح،  والعكس 
في  واالستغالل  العبودية،  إزاء  واملساواة 
امليادين االجتماعية كلها، من هنا فالعجز 
وذهنيات  ملؤسسات  الكافي  الفهم  عن 
العبودية واالستغالل، والتي لّطخت حياة 
املرأة، ورسمت مالمحها بها، وعدم اتخاذ 
الكفاح ضدها يعد العامل األولي وراء عدم 
التمكن من تطوير النضال بخطا سديدة 
على درب احلرية واملساواة، ووراء العجز عن 
االنتهاء بذلك النضال إلى نصر مؤزر طيلة 
تاريخ املدينة عموماً، واحلداثة الرأسمالية 
قومية  األرضية  تكن  لم  وإن  خصوصاً، 
سينهار  كامل  بشكل  البناء  وسليمة 
مع أي اهتزاز بسيط، والواقع املعاش عبر 

التاريخ فيه الكثير من الدالئل على ذلك.

 فاملرأة، هي التي تتصدر نظام العالقات 
فقائمة  حولها،  املتشكل  والتناقضات 
الظواهر الواجب معاجلتها بشكل منفرد 
إلى جانب تكوين مضمون الدميقراطية؛ 
لذا بإمكاننا لدى تناول ظاهرة املرأة أن نرى 
بوضوح أكبر مدى تأخر، ونقصان معاجلة 
ومبا يضاهي ما  لها،  االجتماعية  العلوم 
السلوكيات  توازنات  مسألة  عليه  هي 
املشاعية، والدميقراطية، حيث ثمة إجماع 
واألخالقية،  العلمية،  املواقف  في  عام 
بأن  مسبقاً  يفترض  كافة،  والسياسية 
ما تعانيه املرأة هو من دواعي طبيعتها، 
واملؤسف أكثر أن املرأة أيضاً اعتادت على 
البراديغما طبيعياً، فطبيعة  قبول هذه 
وقدسية القوالب الثابتة املفروضة على 
الشعوب منذ آالف السنني، باتت محفورة 
في خاليا ذهنية املرأة، وتصرفاتها بأضعاف 
الشعوب،  تأنيث  مت  ما  وبقدر  مضاعفة، 
بالشعبوية، وعندما  اتسمت املرأة أيضاً 
قال هتلر »الشعوب كالنساء«، إمنا قصد 
املرأة  ظاهرة  تناولنا  لدى  احلقيقة،  هذه 

بعمق أكبر، سندرك أنها ُعِملت كَنَسب 
جنساً  كونها  لتتجاوز  ة،  وأُمَّ وطبقة 
ة  بيولوجياً، إنها النََّسب، والطبقة، واألُمَّ
األكثر انسحاقاً، من املهم اإلدراك أنه ما 
ة، أحُِلقت بعبودية  من نََسب، أو طبقة، أو أُمَّ

منتظمة بقدر األنوثة. 

أما  األنوثة،  عبودية  تاريخ  بعد  َّن  يُدو لم 
التدوين،  ينتظر  يزال  فال  احلرية،  تاريخ 
غياهب  في  املرأة  عبودية  ببقاء  ويرتبط 
الهرمية،  بالسلطة  الغائرة  الظالم 
حيث  اجملتمع،  في  املتصاعدة  والدولتية 
املقدسة  )اإلدارات  الهرميات  َست  أُسِّ
صاحبة االمتيازات(، وُفتَِحت درب العبودية 
أمام شرائح اجملتمع األخرى، مع تعويد املرأة 
على العبودية، حيث يأتي استعباد الرجل 
بعد استعباد املرأة، وثمة جوانب لعبودية 
ة،  اجلنس، تختلف عن عبودية الطبقة، واألُمَّ
الدقيقة  القمع  وسائل  إلى  فباإلضافة 
يتم  عليها،  املشروعية  إلضفاء  واملُرَكَّزة 
والتلفيقات  األكاذيب  عبر  ترسيخها 
املشحونة بالعواطف، وتُستثَمر الفوارق 
البيولوجية، وكأنها ذرائع للعبودية، وكل 
ما تقوم به املرأة يؤخذ بعني االستخفاف، 

وكأنه »عمل أنثوي« ال قيمة له. 

ويُطرَح تواجدها في ميادين اجملتمع العامة 
أخالقياً،  وُمعيب  دينياً  أنه محظور  على 
النشاطات  عن  تدريجياً  تُبَعد  هكذا 
االجتماعية املهمة كافة، ومع انفراد الرجل 
واالجتماعية  السياسية  بالنشاطات 
يتأّسس  مهيمنة،  كقوة  واالقتصادية 
ضعف املرأة وهزلها، ويتم تشاطر مفهوم 

»اجلنس الضعيف« كعقيدة راسخة. 
وموارد  إمكانات  كافة  تتكدس  أن  وبعد 
تغدو  الرجل،  بيد  واملعنوية  املادية  القوة 

املرأة كياناً ِمربَط رأسه بيد الرجل، ترجتيه 
وكرامتها  عزتها  على  وتدوس  أحياناً، 
من  وتغتاظ  آخر،  أحايني  بقدرها  لترضى 
رداء  لتتقمص  لها،  وتعَبس  دائماً  احلياة 
املعاني،  من  ومبعنى  العميق،  الصمت 

ميكننا وصفها بامليت احلي.

يجب البحث عن املصدر األولي للُملكية 
مرةً أخرى في العائلة، وفي التصرف باملرأة 
بكل عبودية، حيث تكمن املرأةُ املستعَبدة 
العبودية  فتتفشى  املُلكية،  مصدر  في 
واملُلكية في املرأة على موجات متتالية، 
هكذا  كله،  االجتماعي  املستوى  لتعم 
للُملكية  فكرة  أو  عاطفة  كلُّ  خ  تُرسَّ
والعبودية، في البنية الذهنيةِ والسلوكيِة 
للفرد واجملتمع. ويُؤقَلم اجملتمع مع أشكال 
البنى الهرمية والدولتية كافة، وهذا ما 
معناه بدوره سهولة سيرورة أنواع البنى 
املسماة بالطبقية كلها، بعد اكتسابها 
مشروعيتها، فهكذا ال تكون املرأةُ لوحدها 
خاسرة، بل واجملتمع برمته، عدا حفنة من 

القوة الهرمية والدولتية. 

فيما  اخلاصة  األزمات  ملراحل  أهمية  ال 

يتعلق باملرأة، فهي باألصل تعيش أزمات 
املتأزمة،  الهوية  تعني  فاملرأة  مستمرة، 
واملسألة الوحيدة الباعثة على األمل في 
خضم فوضى النظام الرأسمالي املعاشة 
ُسلِّط  قد  املرأة  ظاهرة  كون  هي:  اليوم 
عليها الضوء، ولو مبحدودية، فالفامينية 
ساهمت بشكل بارز في إظهار حقيقة 
األنوثة في الربع األخير من القرن األخير، 
وإن لم يكن بشكل مكتمل، ومبا أن فرصة 
تصاعد  مع  تتزايد  ظاهرة  لكل  التغيير 
التنوير العالي لها في الفوضى، فقد تنمُّ 
احلرية  التي سُتخطى لصالح  اخلطوات، 
عن انطالقات وثابة نوعية، وقد تَنُْفذُ حرية 
املرأة من األزمة احلالية مبكاسب عظمى. 

من الضروري أن جتد حرية املرأة إطاراً وأفقاً 
لتعريف الظاهرة، فقد ال تعني  مناسباً 
احلرية واملساواة االجتماعية العامة حرية 
ومساواة مباشرة فيما يتعلق باملرأة أيضاً، 
فاألساس هو املساعي والتنظيم اخلاص، 
العامة  الدمقرطة  مَتُد حركة  وأيضاً، قد 
ال  لكنها  وإمكانات،  فرص  ببضعة  املرأة 

جتلب لها الدميقراطية تلقائياً. 

وتؤسس  مساعيها  تبذل  أن  املرأة  على 
بها،  اخلاصة  أهدافها  وحتدد  تنظيمها، 
فثمة حاجة أولية لتعريف احلرية مبا يقابل 
حالة العبودية املعششة في املرأة، لقد 
اخلارقة  الرأسمالي  النظام  قدرة  تطورت 
والتصورات  واخلياالت  األدوار  تطوير  على 
الزائفة عوضاً عن احلقيقة، بحيث ساوى 
حطاً  األكثر  النشاطات  وبني  احلرية  بني 
من شأن املرأة )كاألدب والفن اإلباحي على 

سبيل املثال(.

رغم وجود العديد من العناصر املهمة في 
مساعي وجهود الفامينية، إال إنها ال تزال 
بعيدة عن تخطي آفاق الدميقراطيات ذات 
على  يصعب  وباألساس  الغربية،  النواة 
املرء القول: إنها استوعبت شكل احلياة، 
التي كونتها الرأسمالية بشكل كامل، 
يستذكرنا  إياها؟!  بتخطيها  بالك  فما 
االشتراكية  الثورة  مبفهوم  الوضع  هذا 
من  الهائل  الكم  هذا  فرغم  لينني،  لدى 
املواقع  العديد من  الدؤوبة، ورغم  اجلهود 
املكتسبة بعد صراع مرير، إال أن اللينينية 
لم تتخلص في احملصلة من تقدمي أثمن 
اجلانب  من  الرأسمالية  إلى  املساهمات 
أيضاً  الفامينية  تلقى  وقد  اليساري، 
عواقب مشابهة، فافتقار مناضلية املرأة 
إلى الدعامة التنظيمية املتينة، وعجزها 
عن تطوير فلسفتها بشكل تام، يثبط 
من عزمها على مواجهة املصاعب، ولرمبا 
»االشتراكية  تأسيس  إلى  حتى  يؤدي  ال 
املشيدة« جلبهة املرأة، مع ذلك، فمن األصح 
النظر إليها كخطوة حقيقية من ناحية 

لفت االنتباه إلى املشكلة القائمة. 

 
تتوجه  عندما  أنه  تعي،  أن  املرأة  على 
تكون  السياسي،  امليدان  صوب  حريتها 
حينئذ في مواجهة أشد جوانب الصراع 
حدة ومشقة، وبدون معرفة كيفية إحراز 
النصر في امليدان السياسي، ال ميكن أن 
يكون أي انتصار آخر راسخاً أو دائمياً، فال 
يعني االنتصارُ في هذا امليدان حركَة تدوُّل 
املرأة، بل وخالفاً لذلك، يعني الصراع مع 
والهرمية، وخلق كيانات  الدولتية  البنى 
سياسية ال تهدف إلى الدولة، بل تكون 
دميقراطية تهدف إلى حرية اجلنس، وبناء 
اجملتمع األيكولوجي، فالهرمية والدولتية 
مع  وتنافراً  تضارباً  الظواهر  أكثر  هما 
على  ذلك،  من  وانطالقاً  املرأة،  طبيعة 

الريادي  دورها  تؤدي  أن  املرأة  حرية  حركة 
في سبيل تأسيس الكيانات السياسية 
واملناِهضة  الدولة،  نطاق  عن  اخلارجة 
امليدان  في  العبودية  وانهيار  للهرمية، 
مبعرفة  مضمونه  في  يكون  السياسي، 
كيفية االنتصار في هذا امليدان، يستلزم 
النضاُل والصراع في هذا امليدان التنظيَم 
للمرأة،  الشامل  الدميقراطي  والنضاَل 
وحقوق  املدني  اجملتمع  منظمات  فأنواع 
الساحات  هي  احمللية،  واإلدارات  اإلنسان، 
وينتظم،  نضالها  فيها  سيتطور  التي 
وطبقاً ملا هي عليه احلال في االشتراكية، 
فالدرب املؤدية إلى حرية املرأة ومساواتها، 
املظفر  الدميقراطي  النضال  من  متر 
واألشمل على اإلطالق، لذا ال ميكن حلركة 
املرأة العاجزة عن كسب الدميقراطية، أن 

تظفر بحريتها ومساواتها.

املشكلة  والزواج  األسرة  واقع  يشكِّل 
امليدان  في  باحلرية  يتعلق  فيما  األهم 
االجتماعي، وهاتان املؤسستان الباديتان، 
ليستا  للمرأة،  اخلالص  سبيال  وكأنهما 
سوى انتقاالً من قفص إلى آخر، بسبب 
الذهنية االجتماعية احلالية، بل ويحصل 
ذلك باالضطرار لَترْك شباب املرأة احليوي 
ذكورية  ذهنية  لرحمة  والعنفواني 
مهيمنة، حيث من الضروري رؤية األسرة 
الفوقي  للمجتمع  )صورة(  كانعكاس 
الشعب،  داخل  السلطة(  )مجتمع 
وكمؤسسة عميلة له، فالرجل هو ممثل 
ضمن  اجملتمع،  داخل  املوجودة  السلطة 
العائلة، والتعبير املكثف لها، في احلقيقة 
عندما تتزوج املرأة فهي تُستعَبد، إذ من 
العصيب تصور وجود مؤسسة استعبادية 
أخرى، بقدر ما هي عليه مؤسسة الزواج، 

احلقيقي،  مبعناها  األشمل  والعبوديات 
تتأسس مع هذه املؤسسة، وتستمر في 

األسرة مع جتذرها فيها أكثر فأكثر. 

نحن ال نتكلم هنا عن احلياة املشتركة، 
معناها  تكسب  أن  ميكن  نقطة  فهذه 
احلرية  في  شخص  كل  ملفهوم  وفقاً 
واألسرة  الزواج  عن  نتكلم  بل  واملساواة، 
الكالسيكية  التقليدية  مبعانيهما 

التملُّك  املترسخة، والتي ال تعني سوى 
األكيد على حساب املرأة، وانسحابها من 
امليادين السياسية والذهنية واالجتماعية 
على  قدرتها  وعدم  كافة،  واالقتصادية 
مللملة أشالئها بالسهولة املتصوَّرة، قد 
تؤدي الزيجات والعالقات القائمة، والنابعة 
ومن  والغرائزية  الفردية  الضوائق  من 
مفهوم األسرة التقليدية، دوراً مياثل أخطر 
احلرة،  احلياة  درب  على  االنحرافات  أنواع 
املشتركة  احلياة  تتوطد مقومات  لم  ما 
حرية  إلى  الهادفة  واحلرة  الدميقراطية 
اجلنس، بعد مترير األشكال املوجودة منها 
من محاكمة راديكالية أساسية، تتمثل 
احلاجة املاسة في األمر في حتليل الذهنية 
بغرض  والسياسي،  الدميقراطي  وامليدان 
وإبراز  اجلنس،  حلرية  الكامل  الترسيخ 
لذلك،  املالئمة  املشتركة  احلياة  إرادات 

واملنسجمة وإياه.

املعجزوية  باحلياة  احلظي  يسعنا  لن 
البهية، التي هدمتها احلداثة الرأسمالية 
وال مشاطرتها، إال بحياة الشراكة الندية 
احلرة وبشخصيتها االشتراكية وكفاحها 
ينبغي  ذلك  من  فانطالقاً  االجتماعي، 
البنات  وباألخص  األطفال  تربية  اعتماد 
وتنشئتهم على ذهنية احلرية منذ الصغر 
داخل مؤسسات العصرانية الدميقراطية، 
وسوقهم بالكفاح االجتماعي االشتراكي 
منطاً  العملية  احلياة  إلى  الدميقراطي 
حلياتنا، وبالتالي علينا اكتسابه وإجناحه، 
أزمات  من  اليوم  نعيشه  ما  لكل  فاحلل 
وضيق موجود في البحث عن وطن قائم 
بني  التشاركية  الندية  واحلياة  املساواة 
إلى  الوصل  فان استطعنا  والرجل،  املرأة 
ذلك سوف يتحول هذا الوطن إلى جنة، 
املرأة  تخلص  خالل  من  إال  هذا  ميكن  وال 

السلطوية  الذكورية  الذهنية  قيود  من 
وأن  السنني،  آالف  منذ  عليها  املهيمنة 
التي  الذهنية،  هذه  من  الرجل  يتحرر 
كانت سبب احلروب والدمار واخلراب على 
مر عهود طويلة، فإن مت هذا سننتقل حلياة 
خالية من األزمات والضيق لنعيش حتت 

شمس احلرية.

 في قطر، 
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ّ
روناهي / قامشلو ـ تعث

بينما أصبح منتخب الديوك أول المتأهلين لدور الـ 16، كما أنعش ميسي آمال منتخب األرجنتين بعد الفوز على المكسيك.

بالدرجة  اجتماعية  المرأة والرجل، ال يمكن حل أي مشكلة  بين  العالقة  استيعاب  دون 
الكافية، إذ تتخفى وراء القضايا االجتماعية إشكالية العالقات بين الجنسين.

الحياة الندية التشاركية
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»الخطر  عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  قال  األخبارـ  مركز 
التركي على سوریا أعمق وأخطر من الخالفات السورّیة الداخلية، وأولویتنا هي سالمة 
شعبنا واستقرار المنطقة«، مؤكداً أنهم سيتحالفون مع من یدعم استقرار المنطقة 

وحقوقهم المشروعة في إطار حل سوري وطني.

»النهار  مع  حوار  في  عبدي  وأوضح 
على  هجماته  من  تركيا  أهداف  العربي« 
شمال وشرق سوريا: »هدف تركيا واضح 
الكردي  الوجود  على  القضاء  وهو  جداً 
وتدمير اإلدارة الذاتية التي تم تأسيسها بين 
كل أبناء منطقة شمال وشرق سوريا. تركيا 
للقضاء  السانحة  الفرص  عن  دائماً  تبحث 

على االستقرار الموجود في المنطقة«.
وأفاد بأن هناك ارتباط بين هجوم المحتل 
فكلتاهما  التركي اآلني وتفجير إسطنبول، 
ومن  أردوغان  سلطة  وتأليف  ترتيب  من 

بأنفسهم  حجة  خلقوا  لقد  أفكارها.  بناة 
يهاجمون  هم  وها  بأنفسهم  وصدقوها 
شعوب المنطقة والبنية التحتية في المنطقة.
توثق  لجان  تشكيل  إلى  عبدي  ودعا   
في  التركي  القصف  خلّفها  التي  األضرار 
إرهاب  من  بعد  تتعاَف  لم  التي  المنطقة 

»داعش«.
ويضيف: »إننا منفتحون على الحوار مع 
الجميع وال نهدد أمن أي من دول الجوار، 
بما في ذلك أنقرة شرط أال تقوم بمزيد من 
الكردية، وأن  للمناطق  الهجمات واحتالل 

يعود الُمهّجرون إلى مناطقهم مرةً ثانية«.
دمشق  حكومة  مع  تركيا  تقارب  وحول 
وطرف  قوة  »نحن  »عبدي«:  كشف 
سوري وطني ونسعى لحل داخلي مع كل 
دمشق،  رأسها  وعلى  السوريّة  األطراف 
الوجود  خطورة  مدى  تعرف  واألخيرة 
االنقالب  تريد  تركيا  سوريا.  في  التركي 
مرةً أخرى ودمشق تعرف ذلك، والخطر 
من  وأخطر  أعمق  سوريا  على  التركي 
هي  وأولويتنا  الداخلية،  السوريّة  خالفاتنا 
نحن  المنطقة،  واستقرار  شعبنا  سالمة 
المنطقة  استقرار  يدعم  من  مع  نتحالف 
في  المشروعة  وقضيتنا  حقوقنا  ويدعم 
إطار حل سوري وطني، ومنفتحون على 
يضمن  بما  األطراف  جميع  مع  الحوار 

حقوق وقضية شعبنا«.
سوريا  لقوات  العام  القائد  واختتم 
بالقول:  حديثه  عبدي  مظلوم  الديمقراطية 
ومطالبنا  في مشروعنا،  »نحن واضحون 
أولويتنا  المنطقة وأمن شعبنا هو  استقرار 
مع  مشاكلنا  لحل  مستعدون  نحن  وهدفنا. 
تركيا وخفض التصعيد، بشرط إنهاء حالة 
للسكان  اآلمنة  العودة  وضمان  االحتالل 

األصليين«. 

فريدة  القيادية  هنأت  األخبارـ  مركز 
الكردي،  الشعب  حديثها،  في  آلكان، 
شعوب  الكردستانية،  المرأة  المقاومة، 
انتفضوا  الذين  والعالم  األوسط،  الشرق 
والظلم،  القمع  مواجهة  في  الحرية  ألجل 
الشبيبة الثورية، العمال، والرأي العالمي 
الديمقراطي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 

44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني.
تنظيمياً  القوى  أكثر  »إن  فريدة  وقالت 
وفدائياً لحزب العمال الكردستاني هي قوى 
كردستان  وشعب  الكردي  الشعب  حماية 
من جميع أنواع الضغط والقمع على مدار 
الـ 38 الماضية،  38 عاماً، وفي األعوام 
على  قادرة  أنها  المرات  مئات  أظهرت 
الفاشي،  التركي  االحتالل  جيش  هزيمة 

وهو ثاني أكبر جيش في الناتو«.
المرأة  وحدات  في  القيادية  أكدت  كما 
حزب  أن  إلى  ألكان  فريدة  ستار  الحرة 
حرية  بحركة  بدأ  الكردستاني  العمال 
الذي  التاريخ  ضد  ثالث  كأساس  المرأة 
تسيطر عليه السلطة الذكورية، ضد الدولة 
الذكورية، ضد السياسة الذكورية ، ضد كل 
الذاتي  »التنظيم  وقالت:   ، الرجعية  أنواع 
المرأة،  حزبيّة  المرأة،  تجييش  للمرأة، 
النظام الفدرالي للمرأة، معرفة المرأة جلب 
معه علم المرأة، وطّور خط حرية المرأة 
الشيء  وبهذا  لها،  قائدة  وجعلها   ، وقوتها 

أثبت للجميع على أنها ليست حزب ثوري 
سياسي ، بل أنها من األساس حركة الثورة 
االجتماعية، وأصبح هذا الشيء قوة كبيرة 

في كردستان ».
وقالت فريدة ألكان في نهاية حديثها:«باسم 
 )PKK( مقاتلي حزب العمال الكردستاني
الكردستانية  المرأة  حرية  وحزب 
الشعبي  الدفاع  قوات  مقاتلي   ،)PAJK(
الحرة-ستار،  المرأة  ووحدات   )HPG(
نقاتل بهذا اإليمان، بهذا الوعي والتصميم 
الفاشي  واالستبداد  الذكورية  الدولة  ضد 
إرادة  وأصحاب  الرجعية،  أنواع  وجميع 
نُحيّي  أننا  النضال،  هذا  انتصار  أجل  من 
واألربعين  الرابعة  الذكرى  أخرى  مرة 
شعبنا  قائدنا،  على  العظيم  التأسيس  لهذا 
األوسط  الشرق  شعوب  النساء،  الوطني، 
إننا  ونقول  والعمال،  الشبيبة  والعالم، 

سننتصر بالتأكيد«.

في  قامشلو  أهالي  أكد  قامشلوـ  روناهي/ 
المحتل  مع  التعاون  بأن  حاشدة  مسيرة 
الشعوب، مشددين  لكل  التركي هو عداء 
على أن المقاومة ستستمر بنهج الشهداء.

على  التُّركي  العدوان  اعتداءات  ظّلِ  في 
وقتل  قصف  من  سوريا  وشرق  شمال 
التَّحتيَّة،  للبنى  وتدمير  واألطفال  المدنيين 
مسيرة  في  قامشلو  مدينة  أهالي  خرج 
ار سوني، في الساعة  حاشدة انطلقت من دوَّ
 /27 األحد  صباح  من  والنصف  العاشرة 

تشرين الثاني الجاري 2022.

صور  المسيرة  في  المشاركون  وحمل 
القصف  ضحيَّة  راحوا  الذين  الشهداء 
ومدنيِّين،  وأطفال  مقاتلين  من  التركي 
ح الدَّمار الذي خلَّفه العدوان  وصور توّضِ
التركي على المنشآت الخدميَّة في المنطقة، 
دعم  شعارات  عليها  يافطات  جانب  إلى 
سوريا  قوات  ومقاومة  الكريال  لمقاومة 
المتظاهرون  وهتف  الديمقراطيَّة، 
بشعارات تصف أردوغان بالفاشي والقاتل 

واإلرهابي.
شيخو  محمد  مركز  إلى  الوصول  وعند 
للثقافة والفن وقف المشاركون دقيقة صمت 

على أرواح الشُّهداء، ومن ثمَّ ألقى الرئيس 
إسحق  أفرام  قامشلو  لمقاطعة  المشترك 
قال:  حيث  الشعبية  المبادرة  باسم  كلمةً 
»باسم شهداء اإلنسانية والحرية والمقاومة، 
ات  قوَّ ونحيِّي  شهداؤنا  عوائل  كافَّة  نحيِّي 
قسد التي تدافع عن وجودنا وعن أرضنا، 
في البداية كان خيار شعوب وقوى شمال 
شرق سوريا هو الخط الثالث، خط الشعب، 
السياسية  البازارات  ولكن  المقاومة،  خطُّ 
أجل  من  جعلته ضحية  الدولية  والمصالح 
وأكثر  سنوات  عشرة  فمنذ  مصالحهم، 
ندافع عن شعبنا وأرضنا ووطننا، ولكنَّهم 

يبازرون عنا، فنحن ندافع عن شعبنا وهم 
من  تنا  قوَّ فنحن  مصالحهم،  عن  يدافعون 
شعبنا ومن فكرنا ومن أنَّنا موجودين على 
ل  نشّكِ أنَّنا  يدَّعون  فهم  التاريخية،  أرضنا 
عن  ندافع  أننا  والصواب  عليهم  خطراً 
القوى  هزمنا  من  نحن  وشعبنا،  أرضنا 
أرضنا  عن  دافع  من  ونحن  اإلرهابية، 
ل  يشّكِ ما  مناطقنا  في  يوجد  فال  وشعبنا، 

خطراً على الحدود«.
واختتم إسحق: »مشروعنا مشروع اإلدارة 
مشروع  الشَّعوب،  ة  أخوَّ مشروع  الذاتيَّة، 
ها  المشترك،  العيش  مشروع  التَّسامح، 

هو الذي يشكَُّل خطراً على الدَّولة التركية 
التي  األخيرة  الضربات  إنَّ  وأعوانها، 
كانت في عموم مدن شمال وشرق سوريا 
مدنيِّين،  استهدفت  وحشيَّة  ضربات  كانت 
يسكت  الَّذي  الدُّولي  المجتمع  على  فعاٌر 
عندما يكون الضَّحايَّا مدنيِّين، ولكن سنبقى 
أوفياء  نكون  بمشروعنا، سوف  ين  مستمّرِ
لشهدائنا، سوف ندافع عن بلدنا، والغريب 
مهما بقى سوف يخرج من بيننا، فحدودنا 
هم  وشهداؤنا  لنا  وشعبنا  لنا  وأرضنا  لنا 

قادتُنا المعنويِّين«.

التركية  األهداف  تغيرت  ـ  األخبار  مركز 
في قصفها في اآلونة األخيرة، فقد قصفت 
تحويل  ومحطات  والغاز  النفط  منابع 
في  الجزيرة  إقليم  ليعيش  الكهرباء، 
الكهربائي  للتيار  تامة  شبه  انقطاع  حالة 
األعمال  هذه  حول  األفعال  ردود  وتوالت 

اإلجرامية.    

ضمن هذا السياق أوضح القائد العام لقوات 
أن  عبدي«  »مظلوم  الديمقراطية،  سوريا 
سابقاتها  عن  تختلف  المرة  هذه  الهجمات 
األماكن،  من  عدد  استهداف  خالل  من 
لهذا  الرئيسية  المؤسسات  تعرضت  حيث 

اإلقليم إلى الهجوم، مثل الكهرباء، الغاز، 
اآلن،  حتى  مؤسسة   45 استهداف  وتم 
االجتماعية  الحياة  على  للقضاء  ويهدفون 
فإن هدف  باختصار  اإلقليم.  لهذا  اإلدارية 
تركيا يتمثل في القضاء على البنية التحتية 
لهذا اإلقليم، وتمهيد األرضية لتنفيذ عملية 

برية«.
الرئيس  المهباش«  »عبد  صّرح  كما 
اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس  المشترك 
الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه تم قصف 
وقصف  الدرباسية  في  الحبوب  صوامع 
والمستوصفات  الطبية  المراكز  من  عدد 
والمشافي مثل مشفى كوباني كما تم قصف 
والهدف  قامشلو  ريف  في  نفطية  منشآت 

من هذه العملية تدمير البنية التحتية، حيث 
لم تفرق بين المدنيين والمواقع العسكرية.

ببيان  الحسكة،  في  الشعب  بلدية  وأدلت 
طيران  ضربات  استمرار  فيه  استنكرت 
شمال  على  التركي  االحتالل  ومدفعيات 
التحتية  للبنية  واستهدافها  سوريا  وشرق 
االحتالل  دولة  »قامت  الخدمية  والمنشآت 
عدوان  بشن  متوقعاً  كان  وكما  التركي 
البنى  بذلك  مستهدفةً  مناطقنا  على  جديد 
للقوانين  تحٍد صارخ  في  والمدنية  التحتية 
ضحيتها  راح  حيث  الدولية  والمواثيق 
ذلك  كل  واألبرياء،  المدنيين  من  العديد 
الدول  وخاصةً  العالم  ومسمع  مرأى  أمام 
الملف  في  النار  إطالق  لوقف  الضامنة 

السوري والتي لم تُحرك ساكناً«.
ببيان  الرقة  عشائر  وجهاء  أدلى  كما 
»من  فيه  وجاء  االستهدافات  يستنكرون 
التركية  لالعتداءات  المبرر  إيجاد  أجل 
ق بين المدنيين والعسكريين بل  التي لم تُفّرِ
المدنية  المنشآت  على  أكبر  بشكٍل  ركزت 
الكهرباء  توليد  ومحطات  مشافي  من 
الحبوب، فقد اختلقت المسرحية  وصوامع 
كتب  من  حتى  بها  يقتنع  لم  التي  الهابطة 
السيناريو لها ومن قام بإخراجها، نعم إنها 
مسرحية أحالم البشير التي قامت بالتفجير 
في ميدان تقسيم في مدينة إسطنبول وهذا 
رئيس  سابقاً  به  أدلى  ما  على  دامغ  دليل 

المخابرات التركية كاهان فيدان«. 

المشترك  )الرئيس  رستم  زياد  كشف  كما 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الطاقة  لمكتب 
محطة  استهداف  عن  سوريا(  وشرق 
تقل  قرية  في  كراتشوك4  في  الكهرباء 
السويدية  في  الغاز  معمل  واستهداف  بقل 

وخروجه عن العمل.
وأداَن رستم القصف التركي للبنية التحتية 
النفطية  والمنشآت  الصناعية  والمنشآت 
من  كل  في  والمطاحن  المياه  ومحطات 
)عودة - زاربة - سعيدة - دجلة( والبعض 
من المحطات الفرعية، مؤكداً خروج هذه 

المحطات عن الخدمة.

وليس  داخله،  يرانا  أن  للمتلقي  »أقول 
من خالل ما يشوش عليه من اخلارج«، 
يقولها  حني  النوع،  ذلك  من  جملة 
ما  على  كثيرا  يراهن  ال  فإنه  رسام 
على  بل  الصورة،  سطح  على  يظهر 
وفكري  عاطفي  تأثير  من  يتحقق  ما 

من خالل النظر إلى الصورة.

عبد  السعودي  الرسام  يستعير  وإذ 
العزيز عاشور من محمد بن عبد اجلبار 
»كلما  مقولته:  النفري  احلسن  بن 
فإنه  العبارة«  ضاقت  الرؤية  اتسعت 
إلى  جلوئه  أسباب  يفسر  أن  يحاول 
األسلوب التقليلي؛ أشكال وأصباغ أقل 
في مقابل رؤية تنفتح على فكر تأملي 
هو ما يتبقى من ذلك اللقاء العاصف 

بني املتلقي واللوحة. 

ينتمي عاشور إلى سلسلة الرسامني 
الزاهدين؛ فهو لكي يصل إلى احملتوى 
لوحته  من  يحذف  العميق،  اجلمالي 
كل ما يراه نوعا من التزويق والزخرف، 
فتبدو لوحته عارية من وسائل الغواية 
البصرية، التي يستعملها الرسامون 
عيون  جذب  أجل  من  عالية  بحرفية 
املشاهدين إلى مواقع جمالها وترفها 

وبذخ ألوانها.

 1928« تومبلي  سي  األميركي  كان 
-2011« قد وصل بتقشفه إلى مرحلة 
وحده  اخلط  على  االعتماد  أو  البياض 
فكان  لوحاته،  سطوح  صناعة  في 
إيذان بوالدة حداثة جديدة،  فنه مبثابة 
كان تقليلّيا، ولكنه ال ينتسب بشكل 
تقليدي إلى املدرسة التقليلية؛ ذلك ألن 
الداخل كان يستثير  غنى لوحته من 
عاطفة عميقة، لم يكن التجريد البارد 

قادرا على استفزازها.

رسام تقليلي دون زخرف

وإن  الذي  وهو  عاشور  يفعله  ما  هذا 
كان يلجأ إلى تقنية »الكوالج« )القص 

فإنه  مراحله،  من  عدد  في  واللصق( 
أن  بعد  إال  التقنية  تلك  يستعمل  ال 
يتأكد من أنها ال تخترق عامله التأملي 
الصامت بثرثرة ميكن االستغناء عنها 

ما إن يرفع املتلقي بصره عن اللوحة.

مبسرحيات  أشبه  هي  عاشور  لوحات 
الصامت  اإليحائي  التمثيل 
قريبة  يجعلها  ما  وهو  )البانتوميم(، 
يرينا  فالرسام  املفاهيمي؛  الفن  من 
مضطرا  يكون  أن  دون  كلها  األلوان 
إلى استعمالها، وهو يوهمنا بأننا نرى 
أشكاال من غير أن يرسم تلك األشكال.

ويشعر املتلقي بأن هناك عذابا وشقاء 
الرسام وهو  األلم، عاشها  وجتربة في 
يسعى إلى جتريد لوحته من أسلحتها 
عن  تدافع  ال  عاشور  لوحة  الدفاعية، 
نفسها، ذلك ألنها حتضر مستسلمة 

لنقائها كالدعاء متاما.

لذلك يلجأ الفنان إلى اخلربشة أحيانا 
وحروف  بكلمات  اللوحة  سطح  على 
ليست  ولكنها  واضحة،  تكون  قد 
ليس  وعاشور  لذاتها،  مقصودة 
رساما حروفيا؛ مبعنى أنه لم ينشغل 

بجماليات احلرف العربي.

ال  رسام  بأنه  عاشور  يوصف  أن  ميكن 
شكلي، فهو ال يلتقط صوره من الواقع 
متأثرا  أعماله  ينتج  بل  الطبيعة  أو 
وفكرا  وموادّ  وتقنيات  حرفة  بالرسم، 
وخياال، وألنه زاهد في االستعراض، فإنه 

يتخلى عن الكثير مما تعلمه في مقابل 
حلظة إشراق، يجد نفسه من خاللها 
شعورية  عاطفة  لتدفق  مستسلما 

ستمأل روحه مسرة.

حفل بصري صامت

يسعدنا النظر إلى أعمال عاشور كما 
لو أننا نكتشف من خاللها كنزا روحيا، 
كنا قد فقدنا الطريق إليه، ولد عاشور 
في جدة عام 1963، لم يتعلم الرسم 
بطريقة مدرسية غير أنه أدرك في وقت 

مبكر من حياته أن الرسم هو قدره.

شخصي  بشكل  يتعلم  صار  لذلك 
كل ما يتعلق بالرسم؛ ليست تقنياته 
طرق  وأيضا  بل  وحدها  أساليبه  أو 
النظر إليه، وهو ما أهله لتأليف كتابه 
»تشكيليون سعوديون اآلن« الذي صدر 

عام 2009.

في ذلك الكتاب لم يرغب عاشور في 
أن يكون ناقدا أو مؤرخا فنيا، لقد كتب 
لـ18 فنانا  ونقدية  مختصرات سيرة، 
حرص  معاصرا،  سعوديا  تشكيليا 
على أن يكونوا مختلفني في األساليب 
الفنية، كما أنهم ينتمون إلى أجيال 
الشيخ  عبداهلل  من  بدءا  مختلفة 
مبنيرة  مرورا  جاسم  بزمان  وانتهاء 

موصلي.

أكان ذلك الكتاب تصفية حساب مع 
في  الرسام  لرغبة  أم جتسيدا  املاضي 
التعبير عن إعجابه بالرسامني، الذين 
أقام  لكتابه؟   مادة  ليكونوا  اختارهم 
أول معارضه الشخصية عام  عاشور 
عشرة  من  أكثر  أقام  بعده   ،1992
معارض، كما أنه شارك في العشرات 
اململكة  داخل  اجلماعية  املعارض  من 

وخارجها.

ونال عاشور العديد من اجلوائز في مجال 
اختصاصه الفني، منها اجلائزة الثانية 
بجدة  والفنون  الثقافة  جمعية  في 

مقتنيات  معرض  في  الثالثة  واجلائزة 
املسابقة  وجائزة   1988 عام  اململكة 
الثقافية للدول العربية بالقاهرة عام 
بجدة  للتراث  الدانة  وجائزة   1988
لدول  الدولية«  و«السعفة   1992 عام 
 1996 عام  اخلليجي  التعاون  مجلس 
اآلسيوي  بنغالديش  بينالي  وجائزة 
الدولي التاسع سنة 1999، وعام 2004 
نال اجلائزة الثالثة في سمبوزيوم إعمار 

الدولي للفنون بدبي.

ثقافي حي  منتدى  أول  عاشور  أسس 
مبدينة جدة عام 2003، ودأب في وقت 
مبكر من حياته الفنية على أن يكون 
الفني  املشهد  في  احلضور  مزدوج 

رساما وكاتبا في قضايا الفنز.

األدب باعتباره محرضا

يُطلق عاشور على كل معرض شخصي 
جديد عنوانا مثيرا من جهة إيحاءاته، 
عناوين تكشف عن نزعة أدبية متأصلة 
زادها الرسم أناقة ونقاء كما لو أن لغته 
البصرية، قد ألقت بظاللها على لغته 

األدبية والعكس صحيح أيضا.

التقليلي  بالرغم من تشدده  أسلوبه 
بارد  نوع  من  تعبيرية  على  ينفتح 
ومتقشف؛ فال يحتاج متلقي أعماله 
لكي  والشرح  اإليضاح  من  املزيد  إلى 
يقع على تفسير للتأثير العاطفي الذي 
تسببه تلك األعمال، وهو حني يبتكر 
تقنيات جديدة فإنه يزاوج بني املساحات 
والشذرات  بتوتر  املشدودة  اللونية 
األدبية التي تقع على طرف اللسان دون 

أن تخرج إلى العلن.

ورق«  من  و«أكثر  و«محظور«  »آثار« 
وقطرات«  و«أوراق  و«ممرات«  و«مقاربات« 
بعد«،  املا  و«قبل  ألـما،،،(«  و«جسد 
معارضه  من  عدد  عناوين  هي  تلك 
عتبة  العنوان  وألن  الشخصية، 
يبحث  أن  بد  ال  املشاهد  فإن  الدخول، 

عنه في اللوحات.

وهو ما يعني بالضرورة أن الرسام قد 
فكر مليا في ذلك العنوان أثناء الرسم 
داللة،  ذو  عنوان  صدفة،  يلتقطه  ولم 
سيبحث عنه املشاهد أثناء جتواله بني 
الفنان  اللوحات، وكما هو واضح، فإن 
قد حرص على أن يكتب بيان معرضه 
في عبارة واحدة تتألف من كلمة واحدة 

أو كلمتني.

العنوان  في  حاضرا  األدب  سيكون 
اللوحات، من غير  كما هو حاضر في 
طريق  خارطة  إلى  املتلقي  يحتاج  أن 
أدبية، وبالرغم من تعلقه باألدب، وهو 
كاتب أصال، فإن عاشور ال ينتمي بفنه 
إلى تيار األفكار، الذي وقعت السريالية 

على سبيل املثال ضحية له.

في  بل  فكرته  في  يقيم  ال  فالرسم 
النتائج التي تقع على سطح اللوحة، 
ومثلما هو شقاء رؤيوي بالنسبة إلى 
بالنسبة  بصرية  معاناة  فإنه  الرسام 
إلى املشاهد الذي ال ميكنه االستغناء 

عن اللوحة وهو يتحدث عنها.

ال ميكن احلديث عن فن عاشور إال من 
جيال  عاشور  ميثل  ذلك  وفي  خالله، 
من الرسامني السعوديني، الذين أداروا 
ظهورهم ملقوالت البيئة احمللية والتراث 
إلى  بأعمالهم  يصل  جسرا  ليقيموا 

الساحة العاملية.

وكاالت

د. ميسون حنا

بعيدا،  تدحرجت  كرة،  أحدهم  ضرب 
دون  بها  اإلمساك  الكثيرون  حاول 
وتوغلت  األنظار  عن  اختفت  جدوى، 
متهالك،  عجوز  ضحك  اجملهول،  في 
وقال: الكرة اآلن في بطن احمليط، نظروا 
في  نحن  أحدهم:  قال  بدهشة،  إليه 
إليه  نظروا  وضحك،  جرداء،  صحراء 
وشعر  الضحك  عن  كف  بصمت، 
بالتبلد، قال آخر موضحا: أين نحن من 
احمليط؟ قال شخص: هو هناك، وأشار 
أمام، نظروا حيث أشار، قال  إلى  بيده 

أحدهم: ليس أمامنا إال األفق املتصل 
بثقة:  العجوز  قال  هذه،  بصحرائنا 
تر احمليط، ضحكت  األفق،  أنظر خلف 
بينما  العجوز،  خيال  جلموح  اجلموع 
إلى  بنظره  وَشَخص  الشخص  وقف 
األمام، وقال: صدق العجوز، أراه مهيبا، 
واسعا، يبتلع الكرة، وينتفخ ويغضب 
الكرة  يغلف  ثم  ماءه،  وينفث  ويهدر 

األرضية بأكملها.

قال رجل: احمليط ال يغلف الكرة األرضية 
يا جاهل.

صرخ آخر: بل يغلفها.

احتد النقاش، وتضاربت اآلراء فيما إذا 

وتداخلت  يغلفها،  ال  أو  يغلفها  كان 
والعجوز  الشتائم،  وتبودلت  العبارات 
قابع في مكانه في صمت، والشخص 
يدور  ما  يترقبان  بهدوء،  قربه  يجلس 
مبتعة رمبا، أو مبكر، أو رمبا كانا عابثني، ال 
أحد يحزر، قال رجل: العجوز أثار الفنت، 
اجلموع: هذا  أيدت  نقمعه،  أن  وعلينا 

عجوز النحس.

لم  العجوز  مندفعا:  الشخص  قال 
يكذب، وقد رأيت احمليط بعني قلبي.

م  أحاطت اجلموع باإلثنني الشاذين، وكُمِّ
فاهاهما، وربطوهما معا، وتركوهما ثم 

غادروا باجتاه األفق. 

من  عارية  لوحاته  فتبدو  التقليلي؛  األسلوب  إلى  يعمد  عالية  بحرفية  سعودي  "رسام 
وسائل الغواية البصرية، رسام مخلص لمقولة -األقل هو األجمل دائما"

عبدي: سنتحالف مع من يدعم حقوقنا 
المشروعة في إطار حل سوري وطني

يدة آلكان: حزب العمال  فر
الكردستاني قضى على 

يخية للُكرد  المشكلة التار
يادية بخطوته الر

ولة التركية هو عداء لكل الّشعوب أهالي قامشلو: التَّعاون مع الدَّ

ية المحتل التركي يهدف للقضاء على الحياة االجتماعية اإلدار

ية جديدة في بالده يز عاشور رائد لغة بصر عبد العز

كــرة
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غاندي إسكندر

تشهد معظم مناطق شمال وشرق 
سوريا تصعيدا عسكريا خطيرا، حيث 
زادت دولة االحتالل التركي من قصفها، 
غير  الهمجي  عدوانها  وتيرة  ورفعت 
والشرائع  للقوانني  واخملالف  املشروع، 
التصعيد،  موجة  وخالل  الدولية، 
التي بدأت في منتصف ليلة السبت 
تشرين  شهر  من  عشر  التاسع  في 
الطيران  استخدام  عبر  اجلاري  الثاني 
احلربي العديد من الغارات اجلوية على 
)محطات  اخلدمية،  التحتية  البنى 
التغذية الكهربائية، وصوامع احلبوب، 
والغاز(  النفط  وحقول  واملشافي، 
سوريا  لقوات  استخدامها  بدعوى 
عدوانها  في  مخلفًة  الدميقراطية، 
شهيدا  ثالثني  من  أكثر  الالأخالقي 
من املدنيني العزل، ويأتي العدوان على 
محاولة  في  احليوية  األهداف  تلك 
ضرب  الفاشية،  أنقرة  سلطات  من 
مرتكزات احلياة الطبيعية، وخلق جو 
من التوتر والرعب بني املدنيني، وكسر 
أفشلت  التي  املنطقة،  شعوب  إرادة 
مشاريعها  في  اإلرهاب،  بصمودها 

االحتاللية والتوسعية.

استثمار اإلرهاب

تظهر  واألردوغانية،  الكمالية  تركيا 
ودميومة  والقتل  القمع  آلة  بقاء  في 
سيطرتها على العديد من امللفات في 
املنطقة، ورغبة منها في إحياء نفوذها، 

وأمنوذجها املتخلف في السلطة، ونهب 
إراداتها  واغتصاب  الشعوب،  خيرات 
كما كانت أيام السلطنة العثمانية، 
استخدام  إلى  هوادة  دون  تسعى 
مصاحلها  تخدم  التي  األدوات،  شتى 
الضيقة،  واحلزبية  العامة  التوسعية 
ويبقى أسلوب الترهيب وإرهاب الشارع 
إذا  فيما  الكرد،  من  وتخويفه  التركي 
ستتمزق  تركيا  فإن  حقوقهم،  نالوا 
على  خطر  بقعة  أي  وفي  ووجودهم 
األمن القومي لألمة التركية، لذلك فإن 
مباشر  وبإشراف  استخباراتها،  دوائر 
والتنمية  العدالة  حزب  رئيس  من 
احلاكم رجب طيب أردوغان؛ ومن أجل 
القائم  احلكم  كرسي  على  احلفاظ 
نهار  ليل  يعملون  اخملتلف،  إبادة  على 
على نسج السناريوهات واملسرحيات 

حساب  على  كانت  ولو  الفاشلة، 
عند  فالغاية  مواطنيها،  وأرواح  دماء 
التي  الوسيلة،  تبرر  وأنصاره  أردوغان 
يلجؤون إليها، وألن ساسة تركيا يرون 
تآخي  نبرة  تصاعد  في  ويستشعرون 
الشعوب وبروز الدميقراطية احلقيقية، 
إدارة  لكيفية  الشعوب  ورسم 
أنفسهم بأنفسهم دون االعتماد على 
ويستبدهم  يستغلهم  الذي  الغير، 
ستقوض من سلطتهم القائمة على 
ذهنية اإلحياء على حساب إلغاء اآلخر، 
يعتمد  العقلية،  هذه  من  فانطالقا 
بطرق  اإلرهاب  استثمار  على  أردوغان 
متنوعة، فقبل يوم من ذهاب أردوغان 
العشرين  دول  حلضور قمة مجموعة 
في مدينة بالي بإندونيسيا، حيث عقد 
دول  قادة  من  مجموعة  مع  لقاءات 
العالم ومنهم رئيس الواليات املتحدة 
شارع  شهد  بايدن  جو  األمريكية 
إسطنبول  مدينة  وسط  االستقالل، 
في الثالث عشر من هذا الشهر تفجيرا 
تسبب في سقوط ستة قتلى، وعدد 
انتظار  دون  الفور  وعلى  اجلرحى،  من 
الفاعل  ومعرفة  التحقيقي،  نتائج 
أصابع  التركية  السلطات  وجهت 
االتهام إلى حزب العمال الكردستاني 
ووحدات حماية الشعب، ولم متر سوى 
ساعات على التفجير، حتى نشر األمن 
التركي  صورة المرأة اتهمها بتنفيذ 
التفجير وتدعى )أحالم البشير(، وخرج 
التركي  الداخلية  وزير  اإلعالم  على 
القومية  احلركة  حزب  إلى  املنتمي 
إن   « قائال  صويلو  سليمان  املتطرف 
قد  االستقالل  شارع  تفجير  منفذة 

تلقت تدريبات على يد وحدات حماية 
الشعب، وأنها قد دخلت إلى تركيا من 
مدينة عفرين« وبعدها غّير الرواية قائال 
»إنها جاءت من منبج« وقد أدان التفجير 
الكردستاني،  العمال  حزب  من  كل 
وشرق سوريا،  الذاتية لشمال  واإلدارة 
وقوات سوريا الدميقراطية، حيث أكد 
قائد قوات سوريا الدميقراطية مظلوم 
عبدي في تغريدة له على موقع )تويتر(: 
بتفجير  لقواتنا  عالقة   أالَّ  نؤكد   «
إسطنبول ونرفض املزاعم التي تتهم 
قواتنا بذلك«، فأرادت تركيا من حادثة 
التفجير اإلرهابي املفبرك اقناع اجملتمع 
املتحدة  الواليات  والسيما  الدولي، 
األوروبي،  واالحتاد  وروسيا  األمريكية 
بتدخل  تركيا  قيام  يرفضون  الذين 
عسكري جديد في الشمال السوري، 

»أن لهم احلق في مالحقة اإلرهابيني« 
تهديدا  تواجه  و«أنها  زعمها،  حسب 
االنتخابات  وألن  القومي«؛  ألمنها 
البرملانية والرئاسية القادمة تستدعي 
خلط األوراق، والسيما أن حزب العدالة 
انحسار  من  يعاني  احلاكم  والتنمية 
شعبيته؛ لذا يقوم باستخدام أوراقه 
لضمان  اإلرهاب  ورقة  ومنها  أغلبها، 
استمرارية تدخله في الشأن السوري، 
وخلق الذرائع لشن املزيد من الهجمات 
سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  على 
الناخبني  أصوات  من  املزيد  وكسب 
األتراك، وفي حيثيات احلادثة نفت اإلدارة 
وجود  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
أي سجالت للمدعوة )أحالم البشير( 
املتهمة بالتفجير، كما كشف القائد 
الدميقراطية  سوريا  لقوات  العام 
املنصرم  األربعاء  يوم  عبدي  مظلوم 
التفجير  املونيتور هوية منفذة  ملوقع 
إلى مرتزقة  تنتمي  قائالً: »أن عائلتها 
قتلوا،  قد  أخوة  ثالثة  لها  وأن  داعش، 
وهم يقاتلون ضمن التنظيم، ولها أخ 
آخر قيادي في إحدى الفصائل املرتبطة 
بتركيا، وأن أسرتها تنتمي إلى حلب«، 
يستثمرها  التي  اإلرهاب  فشماعة 
أردوغان لتنفيذ أجنداته اخلاصة باتت 
عندما  والسيما  للجميع،  معروفة 
انتخابات  على  مقبلة  تركيا  تكون 
عشر  الثالث  ففي  وبرملانية،  رئاسية 
من آذار عام 2016 خلف تفجير إرهابي 
مدبر له في أنقرة أكثر من ثالثني قتيال، 
كما شهدت مدينة سروج في باكور 
وكعادتها  مماثال،  تفجيرا  كردستان 
املفبركة  التفجيرات  تركيا  استغلت 
وشرق  شمال  في  للتدخل  كذريعة 
محاربة  حجة  وباستخدام  سوريا، 
دخلت  هزلية  مسرحية  وعبر  داعش، 
وإعزاز،  والراعي،  جرابلس،  مدينة 
والباب دون قتال، وقد كانت الغاية من 
احتالل هذه املناطق هي قطع الطريق 
املوالني  املرتزقة  من  جبهة  وتشكيل 
لها أمام قوات سوريا الدميقراطية، بعد 
اجملتمع  وإيهام  منبج،  ملدينة  حتريرها 
الدولي أنها حتارب التنظيمات اإلرهابية، 
عن  أوغلو  داوود  أحمد  انشق  وعندما 
حزب العدالة والتنمية واتهمه أردوغان 
باخليانة، قال داوود أوغلو: » إن الكثير من 
دفاتر اإلرهاب إذا فتحت لن يستطيع 

الناس...  وجوه  في  النظر  أصحابها 
إنني أقول لكم احلقيقة«، وهي إشارة 
واضحة إلى العمليات اإلرهابية، التي 
مآرب  لتحقيق  احلاكم  احلزب  نفذها 

معينة.
     

اإلبادة مدخل لتعزيز النفوذ

أساليب البطش ومحو الشعوب عن 
وجه األرض، أسلوب اتبعته تركيا في 
باكور كردستان، قبل مائة عام، فتركيا 
تدرك جيدا أنها عندما أجهضت احلراك 
الكردي، وقضت على مليون أرمني قبل 
العثمانية  السلطنة  انهيار  بعد  و 
جمهوريتها  بنت  سنوات؛  ببضع 
شعوب  جماجم  على  احلديثة 
عندما  األساس،  هذا  وعلى  املنطقة، 
واليونانيني  األرمن  سحق  من  متكنت 
والكرد والكلدان واآلشوريني، رأى كيان 
حساب  على  النور  التركية  الدولة 
الشعوب األصيلة في املنطقة، ووفق 
الغير،  إبادة  في  املتمثلة  الرؤية  هذه 
يحافظ حكام أنقرة حسب تفكيرهم 
كجمهورية،  وجودهم  على  املريض 
لم  اإلقصائي  املشروع  هذا  ولألسف 
زالت  فما  اآلن،  وإلى  لوزان  منذ  يتغير 
العقلية الشوفونية نفسها، وجينات 
على  غالبة  واالستبداد،  السيطرة 
منذ  لذلك  التركي،  اجلمعي  العقل 
األرض  سياسة  متارس  عقود  أربعة 
احملروقة والقتل واالعتقال ضد الشعب 
معارضة  شخصية  وكل  الكردي، 
لتصرفات حكومة أنقرة، حتى إن كان 
تركيا، ففي الداخل التركي قضوا على 
الدميقراطية وأشكالها كلها،  منافذ 
يفتح  أن  املواطن  يستطيع  ال  بحيث 
فمه بطلب السلم، أو ينتقد السلطة 
فمن يتجرأ بكلمة يعتقل فورا، فنقيبة 
األطباء في تركيا مت اعتقالها الشهر 
السلطات  اتهمت  ألنها  املنصرم؛ 
باستخدام األسلحة احملرمة الدولية في 
قنديل، واتهموها بأنها تدعم اإلرهاب، 
فبهذه الذهنية االستبدادية، وافتعال 
احلروب، التي ال تنتهي يحافظ أردوغان 
على وجوده، ويعزز من نفوذه، وما حربه 
الشعوب  ضد  الالإنسانية  الضروس 
فصل  إال  سوريا  وشرق  شمال  في 

ومتتني جبهته  السيطرة،  من فصول 
الداخلية، وقاعدته الشعبية بني من 
والبسطاء من  أنصاره  يشبهونه من 

الشعب التركي.

أخوة الشعوب ووحدة املصير

الدولتني   مرأى ومسمع كل من  على 
لوقف  ضامنتني  بأنها  تدعيان  اللتان 
إطالق النار، روسيا وأمريكا، ينفذ أردوغان 
جرائمه ضد الشعوب في شمال وشرق 
سوريا، ويضرب البنية التحتية وُسبل 
العيش من مشافي وصوامع ومدارس 
ويهدد  والغاز  الكهرباء  ومحطات 
بأسلحة الناتو السلم واألمن العاملي، 
القانونية  والنصوص  املعايير  ويخرق 

واالتفاقات اإلنسانية، وعلى الرغم من 
تلك اجلرائم، يركن اجملتمع الدولي ومعه 
الصمت،  إلى  اإلنسانية  املنظمات 
ويلتزمون موقع التجاهل، وبصمتهم 
اخملزي يسببون القلق ألهالي املنطقة، 
ويؤكدون على شراكتهم فيما يجري 
شك  أدنى  ودون  اإلبادة،  حرب  من 
شيدوا  الذين  املنطقة  شعوب  إن 
وحققوا  احلقيقية،  الدميقراطية 
بتآخيهم  ورسموا  الذاتية،  إدارتهم 
املستقبل،  لسوريا  أمنوذجاً  أفضل 
سيواجهون اعتداءات االحتالل التركي 
بجبهة الدميقراطية، وأخوة الشعوب، 
ووحدة املصير، وسيتشبثون بأرضهم، 
كفلته  الوجود  فحق  يبرحوها  ولن 
الدولية  واألعراف  السماوية  الديانات 

جميعها.

شارك ممثَلون من حزب االحتاد الدميقراطي 
في املؤمتر السادس والعشرين، ملنظمة 
في  املنعقد  الدولية،  االشتراكية 
بحضور  مدريد،  اإلسبانية  العاصمة 
من  اشتراكيا  حزبا   120 من  أكثر 
مختلف دول العالم، وذلك حتت شعار 
استمر  والذي  قادمة«،  »االشتراكية 
والعشرين،  اخلامس  يومي  مدى  على 
الشهر  من  والعشرين  والسادس 

اجلاري.
واملمثالن هما الرئيسة املشتركة حلزب 
االحتاد الدميقراطي آسيا عبدهلل، وممثل 
البلقان  في  الدميقراطي  االحتاد  حزب 

إبراهيم مسلم.
الدولية  االشتراكية  منظمة  تعقد 
مت  وقد  سنوات،  خمس  كل  مؤمترها 
انتخاب رئيس جديد للمنظمة في هذا 
املؤمتر، وهو رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو 
إسبانية  استلمت  حيث  شانسيس، 
االشتراكية  منظمة  رئاسة  رسمياً 

الدولية. 
وملعرفة املزيد عن املؤمتر أجرت صحيفتنا 
لقاء مع ممثل حزب االحتاد الدميقراطي 
والذي  مسلم«،  »إبراهيم  البلقان  في 
قائالً:  املؤمتر  في  حدثنا عن مشاركته 
فيها  يشارك  التي  الثانية  املرة  »هذه 
مؤمتر  في  الدميقراطي  االحتاد  حزب 
ولكنه  الدولية،  االشتراكية  املنظمة 
 ،2016 عام  منذ  دوري  بشكل  يشارك 
التي  املنظمة،  اجتماعات  جميع  في 
أشهر  ستة  كل  دوري  بشكل  تعقد 
مرة في دول مختلفة من العالم، وعادة 
تعقد في مقر األمم املتحدة في جنيف 

أو في نيويورك«.

كردية  أحزاب  وجود  إلى  إبراهيم  أشار 
كثيرة، شاركت في املؤمتر بجانب حزب 
حزب  منها  وكان  الدميقراطي،  االحتاد 
الشعوب الدميقراطية، واالحتاد الوطني 
الدميقراطي  واحلزب  الكردستاني، 
من  كومله  وحزب  إيران،  الكردستاني 

أيران.

عرضت روج آفا قضيتها خالل 
املؤمتر

إلى  حديثه  خالل  إبراهيم  وتطرق 
عبدهلل،  أسيا  ألقتها  التي  الكلمة 
الهجمات،  فيها جميع  تناولت  والتي 
تعاني  التي  االحتاللية  والتهديدات 
وشرق  شمال  ومناطق  آفا،  روج  منها 
سوريا: »شرحت أسيا الوضع الذي متر 
به املنطقة، وبدأت كلمتها باحلديث عن 
حملة تاريخية لثورة روج آفا، والهجمات 
التي تتالت عليها من جبهة النصرة، 
ومرتزقة داعش، وتالها االحتالل التركي 

للمناطق«.
اليوم  آفا  روج  أن مناطق  إبراهيم  ونوه 
حتت تهديد العمليات اجلوية املستمرة 

منذ العشرين من الشهر اجلاري
كما بني إبراهيم أن كلمة آسيا عبدهلل 
لم تنِس النساء اللواتي حاربن مرتزقة 
داعش واإلرهاب، وقامت بذكر أسمائهن 
»هفرين  ذكرت  رأسهن  وعلى  جميعاً، 

خلف«.
وشدد إبراهيم على كلمات آسيا عبد 
اهلل التي قالت فيها: »في الوقت الذي 
حاربنا فيه داعش، وخلصنا العالم من 

الدولة  إلرهاب  نتعرض  مازلنا  إرهابه، 
التركية«.

وتطرقت أسيا إبراهيم إلى وجود أكثر 
من 12 ألف سجني في مخيم الهول، 
بشكل  استهدفت  التركية  والدولة 
حراسة  على  القائمة  القوات  مباشر 
إبراهيم  وزاد  واخمليم  السجناء،  هؤالء 
كان  القصف  هذا  »أن  كالمها:  على 
املرتزقة،  هؤالء  سراح  إطالق  بهدف 
جديد،  من  عملياتهم  لينظموا 

ويستمروا باإلرهاب العاملي«.

توطيد العالقات الدبلوماسية

هامش  وعلى  احلزب  ممثلو  أجرى   وقد 
وزراء  مع  اللقاءات  من  العديد  املؤمتر 
الراهن  الوضع  أجل  من  دول  ورؤساء 
للمنطقة، كما ذكر لنا إبراهيم: »كان لنا 
عدة لقاءات منها لقاء مع وزير اخلارجية 
لالحتاد األوروبي جوزيب بوريل، ومسؤول 
امللف التركي في االحتاد األوربي وكذلك 
مع رئيس جمهورية اجلبل األسود ميلو 
ديوكانوفيش، ومع رئيس الوزراء اليوناني 
السابق جورج باباندريو ومع عدد كبير 
من  املشاركة  واألحزاب  البرملانيني  من 

دول متعددة«.
كممثل  أنه  كذلك،  إبراهيم  ونوه 
البلقان،  في  الدميقراطي  االحتاد  حلزب 
استطاعوا إصدار بيانات إدانة من أغلب 
األحزاب اليونانية والقبرصية، وكذلك 
صدر بيان من مجموعة البرملانيني حلزب 
السيريزا اليوناني من االحتاد األوروبي.  

الدميقراطي  االحتاد  حزب  ممثل  واختتم 

مسلم« حديثه  »إبراهيم  البلقان  في 
مبيناً أهمية هذا املؤمتر لنقل القضية 
حدثاً  يعد  احلدث  هذا  »أن  الكردية: 
دبلوماسياً ومنصة مهمة حيث ميكن 
لروج أفا أن تعرض موقفها بشكل صريح 
وواضح، ومبا أن حزب االحتاد الدميقراطي 
جزء من املنظمة االشتراكية الدولية، 
إلى  الكردية  القضية  سنوصل  ومنه 
أكثر من 120دولة وشعباً، حيث تعتبر 
أكبر  الدولية  االشتراكية  منظمة 
منظمة سياسية في العالم بعد األمم 

املتحدة«.
والعشرين  السادس  املؤمتر  أن  يذكر 
أصدر  الدولية  االشتراكية  ملنظمة 
التصويت  مت  بيانا،  فعالياته  في ختام 

واملوافقة عليه باإلجماع جاء فيه: 
الشعب  ضد  املستمرة  احلرب  »دخلت 
الكردي في جميع أنحاء كردستان منذ 
عقود، مؤخرًا منعطًفا تاريخًيا خطيرًا 
ويقوض  الكردي،  الشعب  وجود  يهدد 
من  اجلزء  هذا  في  واالستقرار  األمن 

العالم.
هزمية  استطاعت  التي  األمة،  هذه   
أعنف تنظيم إرهابي في تاريخ البشرية 
)داعش( في كردستان العراق وروج آفا 

)اجلزء الكردي من سوريا( تواجه اليوم 
حرب انطالق، تهدف إلى تدمير اجملتمع 
الناحية  من  مكوناته،  بكل  الكردي 
فضال  احلضارية،  واجلوانب  الثقافية.  
عن تدمير البنية التحتية باإلضافة إلى 
إلى  تؤدي  التي  املستوطنات  سياسة 
يزيد  مما  املنطقة،  في  دميغرافي  تغيير 

من معاناة الشعب الكردي.
منظمة  هي  الدولية  االشتراكية 
السالم والدميقراطية في جميع أنحاء 
الشعب  مع  نتضامن  لذلك  العالم، 
حقوقه  أجل  من  نضاله  في  الكردي 
أنواع  املشروعة. نطالب بوقف جميع 
عسكرية  الكردية،  األمة  ضد  احلرب 
ال  أنه  ونؤكد  واقتصادية،  وثقافية 
القضية.  لهذه  عسكري  حل  يوجد 
العمليات  فوري جلميع  بوقف  نطالب 
من  يزيد  ألنه  التركية،  العسكرية 
جتميع  إلعادة  داعش  تنظيم  فرصة 
صفوفه. ال ميكن حل هذه القضية إال 
السياسي بني جميع  احلوار  من خالل 
األطراف. مثل هذا احلل سيجلب األمن 
بدوره  وهذا  املنطقة،  إلى  واالستقرار 
كله  العالم  على  إيجاباً  سينعكس 

بشكل عام وأوروبا بشكل خاص«.

مبناسبة  وطنية،  شخصيات  أوضحت 
واألربعني  الرابعة  السنوية  الذكرى 
الكردستاني  العمال  حزب  لتأسيس 
قاعدة  على  املبني  احلزب  أن   ،)PKK(
الكفاح،  من  طويلة  ومسيرة  فكرية 
تخّطى جميع احلدود حتى بات منقذاً لكل 
الشعوب، مؤكدين »يوم تأسيس احلزب هو 
لشعب  والوطنية  الذهنية  للثورة  يوم 

كردستان«.

يصف القائد عبد اهلل أوجالن احلزب الذي 
أسس في 27 تشرين الثاني 1978، قائالً 
حق  الكردستاني  العمال  حزب  »أعرف 
املعرفة، ال يهزم، حزب العمال الكردستاني 

رواية لن تنتهي«.

العديد من الشخصيات التي تعرفت على 
حركة حرية كردستان منذ بداية انطالق 
ضد  كفاحها  تواصل  تزال  ال  نضالها، 
الهجمات على ثورة 19 متوز وعلى أسس 
الشخصية  إحداها؛  احلركة،  هذه  ونهج 
الشهيد،  والد  خليل،  محمد  الوطنية، 
دليل، املقاتل في قوات سوريا الدميقراطية، 
اجمليد  )عبد  متني  الشهيد  وشقيق 
خليل( مقاتل الكريال الذي استشهد في 

التسعينات بجبال كردستان.

تعرّف الشخصية الوطنية محمد خليل 

على حركة حرية كردستان عن قرب في 
التي  االجتماعات  خالل  التسعينات، 
آفا  روج  احلركة لشعب  مناضلو  عقدها 
آنذاك، وعن ذلك قال خليل: »تعرّفت على 
شيء  أي  أعرف  أكن  لم  لكنني  احلركة، 
عن مضمون فكرها ونضالها؛ بعد فترة 
وجيزة تعرّفت على مناضلي احلركة عن 
قرب خالل االجتماعات التي كانت تُعقد 

آنذاك سراً«.

بأدق  املرحلة  تلك  أتذكر  زلت  »ال  وتابع 
جديدة  خطوة  كانت  ألنها  تفاصيلها، 
بالنسبة لنا، باألخص أننا كنا نرى حتليالت 
املرأة الكردية للتاريخ والواقع الكردي بكل 
اجملتمع  في  غريباً  شيئاً  كان  لقد  إتقان، 
الشكل،  بهذا  عامة،  واملنطقة  الكردي 
تأكدت حينها أننا على أمل جديد ومرحلة 
جديدة ملصير الكرد، عندها أيقنت متاماً 
أن النضال احلقيقي من أجل الكردياتية 
ومتسكت  احلركة،  هذه  ضمن  نضال  هو 

بفكرها أكثر حتى يومنا الراهن«.

الكفاح  بدء  مرحلة  إلى  خليل  وأشار 
املسلح ضد دولة االحتالل التركي في 15 
آب عام 1984 وبني: »نتيجة اخليبات املتتالية 
التي عاشها الكرد، وصلوا إلى مرحلة أنهم 
فقدوا الثقة بأي شيء إذا لم يروه بأعينهم، 

لذا فإن هذه احلركة التي أسست من أجل 
إنقاذ وخالص الكرد من سياسات الظلم 
مرحلة  أمام  الكرد  وضعت  واالضطهاد، 
ووجودهم،  تاريخهم  حماية  في  جديدة 
أنها أيديولوجية جديدة وكفاح بطريقة 
أخرى اجملتمع الكردي؛ شقيقي متني من 
الشهداء األوائل في هذه احلركة، وشارك 
في مراسم عزائه اآلالف من الكرد، على 
كانت  التي  القمع  سياسات  من  الرغم 
متارس بحقهم وانضم خالل املراسم عدد 

من الشبان إلى هذا النضال«.

وعن مدى تعلق خليل مببادئ ونهج حزب 
العمال الكردستاني، بني: »سماعي باسم 
حزب العمال الكردستاني يذكرني دائماً 
لدماء  واالنتقام  والوطنية  احلرية  بثورة 
كذلك،  مضمونها  في  ألنها  الشهداء، 
واجتماعية  ذهنية  ثورة  يعد  فتأسيسه 

ووطنية للكرد«.

مجيد  أحمد  الوطنية  الشخصية  أما 
)68 عاماً( الذي تعرّف على حزب العمال 
الكردستاني عام 1982، بعد قراءته ملنشور 
 ،)Berxwedan jiyane /حياة )املقاومة 
في  يقول محمد: »أنا أيضاً كنت عضواً 
احلزب الدميقراطي الكردي السوري، ولكن 
بعد قراءة املنشور والتعرف على مناضلي 

من  بالكفاح  بدأت  لوجه،  وجهاً  احلزب 
األخرى  الكردية  األحزاب  احلزب،  هذا  أجل 
ما  لكن  شيئاً،  تفعل  وال  تقول  كانت 
رأيناه ضمن حزب العمال الكردستاني أن 
نضاله وكفاحه من أجل شعبه ال حدود 
له، فمع تأسيسه انتشر فكر وفلسفة 
حر  مجتمع  بناء  في  الكرد  بني  جديدة 
ودميقراطي ومبادئ عميقة من الوطنية، 
واحلقيقة  التاريخ  على  تعرفنا  وأيضاً 

الكردية من جديد«.

»وفي كل  إلى نقطة هامة  محمد أشار 
حول  كردستان  شعوب  التّفت  مرحلة 
أكثر  بشكل  الكردستاني  العمال  حزب 
قوة؛ فهذا احلزب قد حمى الكردياتية من 
الصهر واإلبادة على الرغم من اإلمكانات 
القليلة آنذاك والسياسات القمعية التي 

كانت متارس ضدنا«.

وبنّي محمد أن »حزب العمال الكردستاني 
وفلسفية  فكرية  قاعدة  على  س  أُسِّ
من  وسنوات  أوجالن  اهلل  عبد  للقائد 
الكفاح والنضال؛ فمن مقولة »كردستان 
في  واسعة  ثورة  إلى  وصل  مستعمرة« 
لم  أيضاً  الثورة  وهذه  كردستان،  عموم 
لوال  اآلن  عليه  هي  ما  إلى  لتصل  تكن 
احلزب  خاضه  الذي  والنضال  املقاومة 
الكفاح  بدأ  من  تأسيسه  بداية  في 
املسلح ومقاومة السجون، حتى النضال 
التاريخي الذي يخوضه اآلن ضد هجمات 
جبال  في  التركي  االحتالل  لدولة  اإلبادة 
متكن  املقاومة  هذه  فبفضل  كردستان، 

الكرد من إثبات أنفسهم من جديد«.

وكالة هاوار

قامشلو/ دعاء يوسف- أكد ممثل حزب االتحاد الديمقراطي في البلقان إبراهيم مسلم، 
بعد مشاركته في المؤتمر السادس والعشرين لمنظمة االشتراكية الدولية المنعقد 
، ومنصة مهمة، استطاعت من خاللها 

ً
 دبلوماسيا

ً
في مدريد، أن هذا المؤتمر يعد حدثا

روج آفا أن تعرض موقفها بشكل صريح، وواضح، لتطرح قضيتها على أكثر من 120 
.
ً
 وشعبا

ً
حزبا

ية على أنقاض من الجماجم يد أوصل قضيتنا إلى 120 شعباً وحزباً«جمهور إبراهيم مسلم: »مؤتمر مدر

شخصيات وطنية: بفضل PKK تمكن الكرد من إثبات أنفسهم من جديد

محمد خليل أحمد مجيد
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الدكتور أمنار نزار الدروبي
/ كاتب وباحث سياسي

وكما قضى العنوان هناك أزمة فكرية 
قضية  في  فقهية  وحتى  وثقافية 
األزمة  هذه  أن  سيما  ال  )اجلهاد(، 
نفسه  املفهوم  توصيف  في  تكمن 
)اجلهاد( في شموليته وحتليل عناصره 
مفهوم  يقترن  ما  وكثيراً  ومكوناته، 
اجلهاد لدى جماعات اإلسالم الراديكالي 
الصاعدة موجتها في العقود األخيرة، 
مبفهوم التكفير أو ما يسمى )العنف 
التكفير  أو  اجلهاد  أن  بيدَ  التكفيري(، 
وهو  واحد  بشعار  اختصارهما  ممكن 
واإلسالم( بحسب  الدين  عن  )الدفاع 
جماعة  وحتديداً  اإلسالموية  األدبيات 
اإلخوان املسلمني، ال سيما أن اجلماعة 
تُبرر عنفها بدوافع دينية، ويبدو من واقع 
األحداث أن الدين هو ضحية من ضحايا 

اجلماعة.

اجلهاد  كلمة  أصبحت  هنا  من 
لدى  النفاق  أدبيات  في  األخطر  هي 
الواقع  إطار  في  خاصًة  اجلماعة، 
الواقع على  ومنعكسات هذا  العربي 
عليه  والعالم.  العربية  الشعوب 
سندخل في املساجالت بني اإلسالمية 
املتشددة وبني الليبرالية املتعددة وحتى 
متهمة  هي  أصالً  التي  العلمانية 
قبل طرح  االتهامات من  أنواع  بشتى 
نقد  في  اإلسالميني  املفكرين  بعض 
العلمانية وللعناصر املكونة ملفهومها 
انعدام  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على 
اإلسالم  وإن  للعلمانية،  الديني  اإلميان 
رأيهم، وهذا  وحده دين ودولة بحسب 
التوصيف للعلمانية كان مشتركاً بني 
كبار مفكري احلركات اإلسالمية وفي 
الذي  القرضاوي  يوسف  مقدمتهم 
يقول في كتابه )الصحوة اإلسالمية 
العلمانية  »إن  والتطرف(  اجلمود  بني 

مروق من الدين« ص112.

موضوعنا  في  احلقيقة  املشكلة  إن 

اإلخوان  جماعة  تأسيس  منذ  بدأت 
املسلمني على يد )حسن البنا( الذي 
يرى أن السلطة ركن من أركان اإلسالم، 
وهذا مخالف ملذهب أهل الُسنة الذين 
أعدُّوا السلطة فرعاً من فروع اإلسالم، 
وليست أصالً من أصوله. لكن الظاهرة 
اخلطيرة في أفكار البنا وتنظيراته التي 
أصبحت قاعدة أساسية يتوارثها قادة 
اجلماعة، ويعلمونها أتباَعهم، أنه جعل 
من جماعة اإلخوان املسلمني مجتمعاً 

اعتبرت  إذ  الشعب  باقي  عن  يختلف 
اجلماعة نفسها هي من مُيثل اإلسالم، 
وحكمت على باقي اجملتمع الذي خارج 
اجلماعة بأنه مجتمع جاهلي أو بعيد 
عن اإلسالم. وفي قضية اجلهاد يقول 
صناعة  حُتسن  التي  األمة  »إن  البنا: 
املوتة  متوت  كيف  وتعرف  املوت، 
الشريفة يهب لها اهلل احلياة العزيزة 
يبني  اآلخرة؟، فهو  اخلالد في  والنعيم 
سببه  األمة  يجتاح  الذي  الوهن  أّن 
حب الدنيا وكراهية املوت، ويدعو البنا 
جماعته للعمل واجلهاد حتى املوت، ألن 
املوت في سبيل اهلل ال بد منه، فاملوت 
ميثل السعادة والكرامة، وهو أيضاً ربٌح 
في الدنيا وثواٌب في اآلخرة« )من رسالة 

اجلهاد للبنا ص37(. 

قوة  لتأسيس  البنا  شرّع  عليه  وبناًء 
للقيام  اجلماعة  داخل  من  عسكرية 
يسمى  ما  أو  اإلرهابية  بالعمليات 
)باجلهاد( وهو ما أطلق عليه )التنظيم 
إرهابي  تنظيم  باألصل  وهو  اخلاص( 
على  دليل  وخير  اجلماعة،  داخل  سري 
أن التنظيم اخلاص كانت كل توجهاته 
للعنف واإلرهاب والقتل باسم اجلهاد. 
شهادة الشيخ )محمد الغزالي( وهو 

أحد دعاة الفكر اإلسالمي في العصر 
وكان  البنا،  حسن  وصديق  احلديث 
املسلمني،  اإلخوان  جماعة  ضمن  من 
اإلخوان  مجلة  في  بارز  وكاتب 
الغزالي«  يقول  إذ  حينها  املسلمني 
يضم  نظام  هو  اخلاص  التنظيم  إن 
شباباً ُمدربني على القتال، كان الغرض 
اإلنكليز  احملتلني  إعدادهم مقاتلة  من 
شراً  الشبان  هؤالء  كان  وقد  واليهود، 
وباالً على اجلماعة، فقد قتل بعُضهم 

بعضاً، وحتولوا إلى أداة تخريب وإرهاب 
في يد من ال فقه لهم في اإلسالم« )من 
كتاب محمد الغزالي: في معالم احلق 
في كفاحنا اإلسالمي احلديث ص264(.

أفكار  ومن خالل قراءة وحتليل لبعض 
اإلخوان  جماعة  ومفكري  ُمنظري 
طروحات  وخاصًة  وحتليلها  املسلمني 
سيد قطب، والذي مُيثل العالمة البارزة 
والتطرف  العنف  تاريخ  في  والرائدة 
ومؤصالً  مؤسساً  بصفته  اإلخواني، 
ألفكار العنف والتكفير واإلرهاب، فهو 
الرائد وامللهم لكل ما يُسمى باجلماعات 
التي  اإلسالمية  اجلهادية  والتيارات 
نلحظ  واإلرهاب،  العنف  نهج  تعتمد 
أثر كتابات قطب في جيل ما يُسمى 
الذي ظهر في سبعينيات  باجلهاديني 
ال  املثال  سبيل  على  املاضي.  القرن 
مثل  مؤلفاته  جسدت  فقد  احلصر 
)معالم في الطريق، في ظالل القرآن، 
فكره  احلضارة(  ومشكالت  اإلسالم 
املتشدد، وهو فكر احلاكمية، والطريق 
التي  األفكار  من  وغيرها  اجلهاد،  إلى 
املتطرف  التكفيري  للفكر  أسست 
الذي ينادي بتكفير اجملتمع، ويدعو إلى 
الَعالقة  وقطع  اجملتمع،  عن  العزلة 
مع اآلخرين، وإعالن اجلهاد على الناس 

ألنهم كفار بحسب رأيه. 

من هنا فقد اتخذ التكفير لدى قطب 
كان  وإن  جوهره،  في  سياسياً  طابعاً 
أنه  على  كثيرة  أحاينيَ  في  يظهر 
تكفير ديني، ألن قطب كان يدعو إلى 
السلطة الثيوقراطية وأسلمة اجملتمع 
بغض النظر عن أسلوبها حتى وإن كان 
بالعنف اإلرهابي وبشتى وسائله، وهنا 
تكمن خطورة اخلطاب التكفيري لسيد 
قطب. بالتالي فإن مفاهيم سيد قطب 
اإلخوان  جماعة  لدى  العنف  طورت 
من  كبير  عدد  في  وحتديداً  املسلمني، 
شباب اجلماعة، ونتيجًة لذلك فقد ولِد 
املسلمني  اإلخوان  تنظيم  داخل  تيار 
نفسه يُطلق عليه )القطبيون( نسبًة 
التيار  أفكار  تتركز  إذ  إلى سيد قطب 
املعاصرة  اجملتمعات  أن  في  القطبي، 
مجتمعات جاهلية مبا فيها اجملتمعات 
اإلسالمية، في الوقت نفسه فقد كفر 
التيار القطبي احلكومات القائمة في 
املشاركة  جواز  وعدم  املسلمني،  بالد 
في احلكم أو ممارسة العمل السياسي 
ودعوا  احلكومات،  أغلب  كفروا  ألنهم 

إلى اجلهاد ضدها. 

لكن املأزِق احلقيقي الذي يتمثل في أن 
أفكار سيد قطب، لم تعد ُملكاً جلماعة 
اإلخوان وحدها، بل إن معظم جماعات 
واليوم  السابقة  السياسي  اإلسالم 
متلك رصيداً من هذه األفكار وتتبناها، 
جماعة  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على 
شكري مصطفي )التكفير والهجرة( 
وتنظيم )الفنية العسكرية( الذي كان 
زعيمهم الدكتور صالح سرية، وصوالً 
إلى القاعدة وداعش. فهو املرجع الذي 
استندت عليه أفكارهم حينما شرّعت 
املسلح  اإلرهابي  للعمل  االنزالق  في 
باسم اجلهاد، ولهذا لم تنحصر أفكار 
الساحة  محيط  في  قطب  سيد 
أخرى  بقاع  إلى  امتدت  بل  املصرية 
كثيرة من العالم اإلسالمي وأوروبا، من 

ثم حتول التيار القطبي إلى تيار عاملي.

آمن  الذي  اآلخر  اإلخواني  التوجه  أما 
لقتل  ذريعة  اجلهاد  واتخذ  بالعنف 
الناس هو ما يُطلق عليه )السرورية( 
السوري  الدين  لرجل  نسبة  وهي 
ضمن  من  كان  الذي  سرور(  )محمد 
سوريا  في  املسلمني  اإلخوان  جماعة 
بزعامة مصطفى السباعي، إذ اتبعت 
وآمنوا  قطب،  سيد  منهج  السرورية 
لديه.  احلاكمية  مبقولة  تاماً  إمياناً 
رايات  »إن  الصدد:  بهذا  سرور  ويقول 
الكبير  اإلسالمي  عاملنا  في  الكفر 
الربوية،  البنوك  مباني  فوق  ترفرف 
وأوكار الرذيلة وفوق مباني املؤسسات 
التشريعية والقضائية التي ال يُسَمح 
فيها ملن يشاء من القضاة أن يساوي 
بني شريعة اهلل والشريعة التي سنّها 
زعيم الدولة، وليست املشكلة فيمن 
ولكن  واملعاصي،  الرذيلة  ميارسون 
املشكلة فيمن سنَّ القوانني التي تُبيح 
هذه املنكرات«)من كتاب محمد سرور: 

العلماء وأمانة الكلمة ص7(.

وبناًء على ما تقدم، اتخذ مفهوم اجلهاد 
بُعداً  املسلمني  اإلخوان  جماعة  لدى 
فكرياً ال يخلو من دالالت أيديولوجية، 
الفكري  العنف  إلى  ليتحّول 
)األيديولوجي( بعد أن تداولت اجلماعة 
املعنى  إلى  تؤدي  مصطلحات  عدة 
أو  اإلسالمية،  الصحوة  مثل:  نفسه، 
حركة التجديد اإلسالمي، أو االنبعاث 
النهضة  أو  اإلسالمي،  )البعث( 

اإلسالمية.
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خالل  التركي  االحتالل  دولة  تعّمدت 
وشرق  شمال  على  األخيرة  هجماتها 
اجلاري(،  الثاني  تشرين   20-19( سوريا 
استهداف البنية التحتية في مسعى 
اخلدمات،  من  الشعب  حلرمان  منها 
متهيداً  مناطقه  ترك  على  وإجباره 

الحتاللها.

هدف االحتالل التركي تدمير 
البنية التحتية

في هذا السياق، قال الرئيس املشترك 
الذاتية  اإلدارة  في  االقتصاد  لهيئة 
بارودو«،  »سلمان  لشمال وشرق سوريا 

»تتعرض مناطقنا منذ الـ 20 من شهر 
تشرين الثاني، لقصف مدفعي وجوي 
االحتالل  دولة  قبل  وعنيف من  ثقيل، 
التركي«، مضيفاً: »هذا القصف يجري 
الدولي،  اجملتمع  وصمت  أنظار  أمام 
من  التركي  االحتالل  هدف  ويتضح 
التحتية،  البنية  تدمير  القصف،  هذا 
وخلق  الذاتية،  اإلدارة  وإفشال مشروع 

بلبلة بني شعوب شمال وشرق سوريا«.

وبني بارودو، أن »القصف التركي ملناطقنا 
منشأة  مثل  احليوية،  املنشآت  طال 
النفط والغاز، وحتى املشافي وصوامع 
واخمليمات،  السجون  أن  كما  احلبوب، 
تسلم  لم  داعش  مرتزقة  تضم  التي 
سجن  وخاصة  التركي،  القصف  من 

جركني في قامشلو«.

تضرراً  األكثر  املنشأة  أن  بارودو،  ولفت 
هي منشأة الغاز في السويدية، هذه 
وشرق  شمال  تغذي  كانت  املنشأة 
سوريا بـ 16 آلف أسطوانة غاز بشكل 
يومي، باإلضافة إلى أنها كانت تغذي 
50% من التيار الكهربائي ألغلب قرى 

ومدن املقاطعة.

وأشار بارودو: »أن القصف التركي كان 
مناطقنا  على  جداً  سلبي  تأثير  له 
تغذي  أنها  خاصًة  احليوية،  واملنشآت 
وتأمني  الكهربائي،  بالتيار  املنطقة 
أسطوانات الغاز املنزلي لسكان شمال 

وشرق سوريا«.

اإلدارة الذاتية ستحاول بالسبل 
والوسائل كافة تأمني القطع

وقال الرئيس املشترك لهيئة االقتصاد 
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
سلمان بارودو »حسب إدارة هذه املنشأة 
أصبحت خارج اخلدمة، وهناك صعوبة 
في تأمني هذه القطع«، مؤكداً: »اإلدارة 
والوسائل  بالسبل  ستحاول  الذاتية 
هذه  وتفعيل  القطع،  تأمني  كافة 
املنشآت من أجل إعادة اخلدمة لشعوب 

شمال وشرق سوريا«.

من  للمرأة  االقتصادي  التمكني  يعدّ 
العنف  من  للحد  األساسية  الركائز 
املمارس ضدها، األمر الذي دفع اجملتمع 
املدني إلى التفكير بآليات تساعد املرأة 
إيجاد عمل يحمي كرامتها من  على 

االنتهاكات.

عندما تتوفر االستقاللية املالية للمرأة، 
نفقاتها،  تغطية  على  قادرة  وتكون 
تستطيع حفظ كرامتها وجتنب العنف 
املسلط ضدها، سواء من قبل الزوج، أو 
األب، أو األخ، والتمكني االقتصادي هو 
احملور، الذي تعمل عليه حالياً وزارة املرأة، 
واجملتمع املدني املهتم بالشأن النسائي.

قالت رئيسة جمعية صوت املرأة مبدينة 
سوسي« إن: »التمكني  »آمنة  املهدية 
من  للحد  مهمة  حلقة  االقتصادي 
عن  وهذا  املرأة،  ضد  املسلط  العنف 
جتربة، ولدينا في مدينة املهدية مركز 
إلى  فيه  نقوم  العنف،  ضحايا  إليواء 
تأمني مكان آمن للمعنّفات، ونقف إلى 

جانبهن، ونتابع قضاياهن«.

افتتاح ورشات للتمكني 
االقتصادي للمرأة

للتمكني  ورشة  »أنشأنا  وأضافت: 
ضحية  تقع  التي  للمرأة  االقتصادي 
عندما  املرأة  أن  الحظنا  ألننا  العنف، 
تصبح قادرة على توفير مصدر رزقها ال 

تعود إلى معنِّفها«.

يكون  أن  »يجب  أنه:  إلى  مشيرةً 
مواجهة  على  القدرة  املعنفة  للمرأة 
الصعوبات، التي سوف تواجهها، وأنها 
نفقتها،  على  احلصول  تستطيع  ال 
فتجد نفسها ضائعة، هي وأطفالها 

فتعود إلى معنفها«.

وبخصوص ورشة التمكني االقتصادي 
بتدريب  تهتم  الورشة  »هذه  تقول: 
مثل  االختصاصات  إحدى  في  النساء 
من  يتمكنَّ  حتى  احللويات،  إعداد 
على  البداية  في  ونحرص  املنتج،  بيع 
مساعدتهن في عملية الترويج؛ حتى 
يصبحن معروفات وقادرات على تغطية 

مصاريفهن«.

ساعدت  الورشة  أن  آمنة،  وأكدت 
إنشاء  على  املعنفات  من  العديد 
مشاريع، واستطعن اخلروج من أزماتهن 
تقوم  اجلمعية،  أن  إلى  اإلشارة  مع 
أيضاً باملعاجلة النفسية، واالجتماعية 
للنساء املعنفات حتى يخرجن من هذه 

الظاهرة.

وبدورها ذكرت رئيسة جمعية نساء من 
أجل املواطنة والتنمية، »هنية عشي« 
تتفاقم،  املرأة  ضد  العنف  ظاهرة  أن 
كبير  تواجد عدد  في ظل  وتستشري 
من القوانني، والتشريعات، رغم جهود 

العديد من املنظمات.

توفير االستقاللية املالية

التي نعمل  احللول،  وأضافت: »من بني 
للمرأة،  االقتصادي  للتمكني  عليها 
استجابًة الحتياجات املرأة املعنفة، ألنه 
كلما توفرت لديها االستقاللية املالية، 
تديره،  صغير،  مشروع  لديها  وكان 
تشعر بأن كرامتها محفوظة، وبأنها 

قادرة على أن تدافع عن نفسها«.

وأوضحت أن: »الكثير من النساء واعيات 
من  احلد  بطريقة  وعاملات  بحقوقهن، 
ال  لكنهن  ضدهن،  املسلط  العنف 
يستطعن القيام بذلك؛ بسبب احلاجة 

للمال، كما أنه عندما يتوفر املال للمرأة 
املعنفة، ميكنها التوجه إلى الهياكل، 
التي تدافع عنها والقدرة على التنقل 
ميكنها  وبالتالي  نقطة،  أبعد  إلى 

احلصول على حقها«.

أن  املمكن،  أنه من  إلى  وأشارت هنية 
اقتصادية  أزمات  إلى  املرأة  تتعرض 
كبيرة تؤثر على عملها وعلى حياتها 
االقتصادية بالدرجة األولى، مثل: أزمة 
جائحة كورونا، واألزمة املناخية، ولكن 
من  يعد  للمرأة  االقتصادي  التمكني 
األمور األساسية، التي تساعد النساء 
وجتاوز  حقوقهن  عن  يدافعن  أن  على 

هذه األزمات.

هذا  في  اجلمعية  بدور  يتعلق  وفيما 
اجملال، أوضحت: »عملنا كثيراً على دعم 
حقوق املرأة مبختلف الفئات، والشرائح، 
وساعدنا النساء على إنشاء مشاريع 
وتوفير  التوجيه  خالل  من  خاصة، 
املعدات، وبذلك تتمكن املرأة من حتسني 
العنف  من  واحلد  املعيشية،  ظروفها 

داخل األسرة«.

العنف أساسه املوروث الثقافي

ومن جانبها قالت عضوة في جمعية 
النساء الدميقراطيات، »منية قادري« إنه: 
»هناك ارتفاع في نسبة العنف ضد املرأة 
مقارنًة بالعام املاضي، وهو ما كشفته 
األرقام، التي أصدرتها وزارة األسرة واملرأة 
والطفولة وكبار السن، في تونس، في 
تقريرها السنوي لعام 2021، وبالتالي 
مازال هناك الكثير من العمل خاصًة 
العنف  أن  باعتبار  الوقاية،  مجال  في 

أساسه املوروث الثقافي«.

املدة،  هذه  خالل  »الحظنا  وأضافت: 
تزايد ظاهرة قتل النساء، وهو العنف 
األقصى الذي ميارس عليهن، والتمكني 
احلد  في  يساهم  أن  ميكن  االقتصادي 
من العنف ضدهن، باعتباره حلقة من 
منكن  عندما  أي  األساسية،  احللقات 
االستقاللية  مننحها  اقتصادياً  املرأة 
املالية الغائبة عند الكثير من النساء«.

تسعى  املرأة  وزارة  أن  منية،  وذكرت 
توفير  إلى  »رائدات«  برنامج  خالل  من 
التمكني االقتصادي للمرأة، ألنه كلما 
كانت املرأة هشة اقتصادياً، كانت أكثر 
عرضة للعنف، وال تستطيع اخلروج من 

دائرة العنف.

وكالة أنباء املرأة

أصبحت  أخرى،  نفطية  منشآت  وخمس  السويدية،  منشأة  أن  بارودو"  "سلمان  أوضح 
 أنها كانت تغذي المنطقة بـ 16 آلف أسطوانة غاز، و50% من التيار 

ً
خارج الخدمة، مبينا

القطع  تأمين  والوسائل كافة،  بالسبل  الذاتية ستحاول  اإلدارة  أن   
ً
الكهربائي، مؤكدا

وتفعيل هذه المنشآت من أجل خدمة الشعب.

بنى تحتية هامة خارج الخدمة بفعل المحتل التركي الجهاد: الكلمة الرجيمة في قاموس القتل اإلخواني!
واإلدارة الذاتية تسعى إلصالحها

التمكين االقتصادي للمرأة يساهم في الحد من ظاهرة العنف 

ثورة  أوّل  الزراعّية  الثورة  كانت 
عشرين  قبل  البشرّي،  التاريخ  في 
نشوء  حّتى  التقريب  وجه  على  عام  ألف 
عام  آالف  خمسة  قبل  السومرية  الدولة 
األثريّة  الكشوفات  أثبتته  ما  وهذا  ونّيف، 
فميزوبوتاميا  األركولوجّية،  والدراسات 
وقُبلة  املتباينة،  األربعة  الفصول  موطن 
اإلبراهيمّية  املتصارعتني  الديانتني 
املعيشّي  االستقرار  وموطن  والزرداشتّية، 
عبر العصر املطير والعصور اجلليديّة التي 
املتناثرة  البشريّة  التجّمعات  تستطع  لم 
على أرجاء املعمورة أن تصمد إاّل في الهالل 

اخلصيب.

رغم أّن التاريخ احلديث قد شّوَه هذه الثورة 
األولى في التاريخ وصّورها على أنّها موطن 
البرابرة واملتوّحشني، فال إنسانّية توّحدهم، 
كانوا  فقد  يجمعهم،  اجتماعّي  مبدأ  وال 
ميتلكون  ال  متحّضرين،  غيرَ  عراةً  حفاةً 
العلمي،  املقياس  هو  املقياس  وكان  فِكراً، 
وقد وقع املفكّرون االشتراكّيون في اللغط 
اجملتمع  صّور  عندما  ماركس  كارل  أمثال 
بدائّي،  مشاعّي  مجتمع  أنّه  على  الزراعي 

وكان مقياسه العلم وأدواته فحسب.

ظّل هذا التشويُه سائداً إلى أن خرج بعض 
وارلشتاين  أمثال  احلداثة  بعد  ما  دُعاة 
احلركات  وبعض  وبوكتشني  وبروديل 
بتوضيح  فقاموا  والبيئويّة،  الفامينّية 
الطبيعّي  اجملتمع  لهذا  احلقيقّية  الصورة 
اجملتمع  هذا  صّور  فقد  بوكتشني،  وخاّصًة 
البدائّية  األدوات  كّل  اخترع  الذي  الزراعي 
احتياجات  التي كانت تساعده في  األولى 
البشريّة،  اختراعات  وهي  االستقرار، 
استمرار  احلالية  االختراعات  هذه  وكّل 
في  نشأت  التي  العظيمة  لالختراعات 
العصر النيولوتي، والتي خرجت إلى الوجود 
النمطّي املدنّي املؤّسس ملدرسة االحتكار، 
الثالثّي:)املدينة،  املشتقِّ  خالل  من 
الطبقة، والدولة( ما بعد الثورة الزراعّية، 
إثر سرقة الثورة من قبل الدولة والسلطة 

والعسكر. 

إّن اإلرث الثقافّي املادّي واملعنوّي املتشكّل 
عشرة  يقارب  ما  خالل  الزراعية  الثورة  إثر 
النوعّية  نقلته  سيحّقق  كان  سنة،  آالف 
تلك  وعلى  املرحلة  تلك  في  اجلديدة 
األراضي في ميزوبوتاميا والهالل اخلصيب، 
لوال تدّخل اإلله الذكر وسرقة احلضارة من 
االشتراكّية  تصّور  كما  وليس  إنانا،  األّم 
حتمّية  أنّه  على  التاريخ  املاركسّية 
تاريخّية يكمن التقّدم والتطّور فيها وعلى 
واإلقطاعية  اجتماعية،  حالة  العبودية  أن 

كذلك وصوالً إلى االشتراكّية.

ما كان يشّد انتباهي منذ أمد هو تفكيري 
العربّية  القوموية  باملقولة  املتواصل 
الضيقة التي أطلقتها شعارات النهضة 
بأّن  تقول  كانت  التي  العربّية  القومويّة 
طوروس،  جبال  هي  الشمالية  حدودنا 
زاغروس،  جبال  هي  الشرقّية  وحدودنا 
أو  الهند  أو  بأفريقيا  يهتمون  ال  فلماذا 
الغزو  الصني؟! فلَم كّل هذا اإلصرار على 
املنطقة؟ فاإلسكندر كان  املتواصل لهذه 
يحلمون  البيزنطيون  وكان  ببابل،  يحلم 
اسم  وصار  زغروس،  جبال  بسلسلة 
املؤرّخني  أقالم  يفارق  اخلصيب( ال  )الهالل 
الهالل،  هذا  إلى  باالنتماء  يحلمون  الذين 
وهم يزوّرون احلقائق ليلحقوا دولتهم بها، 
الغزاة  مخيلة  يفارق  ال  الهالل  هذا  وصار 
والطامعني وكأنّه قبلة الكون، وأنا أقارن بني 
هذا الهالل اخلصيب وبني اجلبال الشاهقة 
في  الرائعة  والقمم  األلب  في  اجلميلة 
املنبسطة......  هولندا  وسهول  همااليا، 
مثلما  التاريخ  إليها  يلتفت  لم  فلماذا 

التفت إلى الهالل اخلصيب؟!

ال يستطيع أي شخص تخّيل كوكب األرض 
واالنسجام  واالقتتال  احلروب  من  خاٍل  وهو 
وعدم  بالطبيعة،  واجلميل  والكامل  التام 
واالجتماعّية  البيئّية  الكوارث  هذه  وجود 
اجملتمع  على  تنهال  التي  والنفسّية 
البشرّي، في املرحلة ما قبل السومريّة أي 
وجه  على  5000 ق.م  20000 حتى  بني  ما 

التقريب.

في الثورة الزراعية

صالح الدين 
مسلم

ومضات

آمنة سوسي منية قادري هنية عشي


