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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

الكريال توجه ضربة قوية 
لالحتالل التركي: مقتل 49 

جنديا وتدمير 17 موقعًا

قائمة الشهيدات في 
االنتفاضة اإليرانية عام 2022

حصاد المونديال: 
تأّلق للمنتخبات اإلفريقية 
وتأّهل البرازيل والبرتغال...10

تزامنًا مع الهجوم التركي... 
تحركات لداعش ومساعي قوى 

األمن الداخلي لضبطها...4
حزب سوريا المستقبل: 

جنبًا إلى جنب مع قواتنا لحماية أرضنا

العدوان التركّي... 
وضعف الموقف الدولّي

رئيسة اتحاد المرأة األرمنية: 
حرب الشعب الثورية مفتاح النصر ضد سياسات أردوغان 

أكد املشاركون في خيمة االعتصام التي نَصبها حزب سوريا املستقبل 
في الطبقة، أنهم جنباً إلى جنب مع قواتهم العسكرية )قسد( في 
صد العدوان، مشددين على ضرورة التكاتف والتعاضد ضد الهجمات 

االحتاللية التركية... 5

في 26ـ 27 تشرين الثاني، واستمراراً النتصاراتها في 
مناطق الدفاع املشروع وجهت قوات الدفاع الشعبي 
ضربة قوية للمحتل التركي في ساحات املقاومة؛ 
انتقاماً لرفاقهم وذلك مبقتل 49 جنديا، وتدمير 17 

موقعاً... 4

الوطنية  واالنتفاضة  اإليرانية،  الثورة  النساء  تقود 
للشعب اإليراني، التي قامت في 16 أيلول/سبتمبر 
2022 بعد استشهاد الشابة الكردية » جينا أميني« 

في حجز دورية اإلرشاد )شرطة األخالق(... 2

أعربت رئيسة احتاد املرأة األرمنية »أناهيد قصبيان« عن رفضها للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق 
سوريا، منوهًة أن هدف االحتالل إبادة شعوب املنطقة، وتشتيت أفكارهم، الستباحة أرضهم، وسط صمت دولي، 
كما لفتت إلى أن حرب الشعب الثورية، والتفاف شعوب املنطقة حول قواتهم العسكرية احلل األمثل إليقاف 

سياسات أردوغان في املنطقة... 2

إلى  االستخباراتية  المرحلة  لتنتقل من  وأنقرة؛  بين حكومة دمشق  التقارب  يزيد  السوري،  الدم  على حساب 
الدبلوماسية، في داللة واضحة على أن اللقاءات المرتقبة بين الطرفين، ستفتح المجال أكثر لتركيا الحتالل 

المزيد من األراضي السورية. 

أنَّ  أجمع  للعالم  بدا 
شعوَب مناطق شمال 
وقوات  سوريا،  وشرق 
الدميقراطية  سوريا 
)قسد( من أبرز القوى 

التي حاربت  السوريّة،  الساحة  الفاعلة على 
داعش، وهزمته جغرافّياً في ظلِّ عجز معظم 
القوى املوجودة عن القيام بهذه املهمة، ليس 
فقط حلماية شمال وشرق سوريا، بل حلماية 
العالم أجمع، وبالنيابةِ عنه، ولكن نرى اليوم 
ردَّ اجملتمع الدولي لذلك اجلميل، بصمٍت مخٍز 
ومبوافقٍة ضمنّية، ملا تقوم به الدولة التركّية في 
عدوانها األخير، الذي استهدف مناحي احلياة 

املعيشّية كلها... 8 

اللقاءات المرتقبة... 
ية جديدة إذعان الحتالل أراٍض سور

يب بيانات 500 الشرطة األوروبية تعتقل عصابة دولّية “خارقة” للمخدرات اختراق »واتساب« وتسر
مليون مستخدم.. دولة عربية تتصّدر

املؤسسات  أهم  من  األكادمييات  تُعدُّ 
التي تساعد على نقل ونشر فكر األمة 
ثورة 19 متوز  انطالقة  ومع  الدميقراطية، 
2012 في شمال وشرق سوريا، وتأسيس 
اإلدارة الذاتية، افتتح أول مركز ألكادميية 
رميالن  ناحية  في  الدميقراطي  اجملتمع 

باسم »الدكتور نوري ديرسمي«.
باملرأة  خاصة  13أكادميية  وافتتحت 
 8 سوريا،  شرق  شمال  مستوى  على 
باسم  تُعرف  ستار  مبؤمتر  خاصة  منها 
بحركة  خاصتان  وأكادمييتان  »ستار«، 
هما   )TEV-DEM( الدميقراطي  اجملتمع 
)أكادميية الشهيدة روجبني عرب في تل 
عرب  زيالن  الشهيدة  وأكادميية  حميس، 
حماية  لوحدات  ومثلهما  منبج(،  في 
خاصة  واحدة  وأكادميية   ،)YPJ( املرأة 
)أكادميية  املرأة   – الداخلي  األمن  بقوى 

الشهيدة هيرا(.
وتختص هذه األكادمييات بتغيير الذهنية 
عبر  اجملتمع،  ذهنية  في  ترسخت  التي 
)كردستان،  تاريخ  عن  تدريبات  إعطاء 
الشرق  الكردستانية،  املرأة  املرأة،  سوريا، 
األوسط(، باإلضافة إلى )اجملتمع الطبيعي، 
األمة  السماوية،  التوحيدية  الديانات 
الدميقراطية، السلطة املهيمنة املركزية، 
السلطة واإلدارة الدميقراطية، االشتراكية 
والرأسمالية، احلياة الندية احلرة، الثقافة، 
الصهر،  الدميقراطية،  القانون،  األخالق، 
الشعب  حرب  جتربة  السياسة،  اإلبادة، 
الكردية  القضية  اخلاصة،  احلرب  الثورية، 
الشرق  في  القومية  الدولة  وتوازنات 
األوسط، ثقافة األمة الدميقراطية، نظام 
الدميقراطية،  األمة  في  الذاتي  الدفاع 

احلداثة الرأسمالية(.

أمام  أبوابها  األكادمييات  هذه  وفتحت 
تطوير  في  الراغبني  واملتدربني  املتدربات 
)املغلقة  الدورات  عدد  بلغ  فقد  ذواتهم، 
25 دورة تلقت خاللها 403 امرأة التدريب، 
بينما بلغ عدد الدورات املفتوحة 94 دورة، 

تلقت خاللها 1830 امرأة التدريب(.
بينما بلغ عدد الدورات )املغلقة للرجل 4 
دورات تلقى خاللها 76 رجالً التدريب، أما 
الدورات املفتوحة فبلغت 9 دورات للرجال 
تلقى خاللها 149 رجالً للتدريب(. كما مت 
افتتاح 21 دورة مفتوحة، انضم إليها 535 

امرأة ورجل.
 45  -15 بني  الدورات  هذه  مدة  وتتراوح 
متخصصني  كوادر  عليها  يشرف  يوماً، 
)من مؤمتر ستار، عضوات وأعضاء حركة 
اجملتمع الدميقراطي(. اجلدير ذكره أن هذه 

اإلحصائية هي لعام 2022-2021.
ثورة فكرية

مؤمتر  في  التدريب  جلنة  باسم  الناطقة 
ستار، بيريفان يونس، أوضحت أهمية هذه 
التدريبات التي يُشِرف عليها مؤمتر ستار، 
قائلًة: »من شأنها تغيير الذهنية املوجودة 
املشاكل  جميع  وحل  اجملتمع،  ضمن 
آالف  منذ  تراكمت  والتي  فيه  العالقة 
السنني في اجملتمعات التي تأسست على 

أسس طبقي«.
ومع  فكرية،  ثورة  »ثورتنا  وأضافت 
وشرق  وشمال  آفا  روج  في  انطالقتها 
سوريا، سعينا إلى بناء شخصية جديدة 
الدميقراطية،  األمة  ومبادئ  أسس  على 

ينطبق األمر ذاته على مؤسسات اإلدارة 
املضمون  ليكون  الدميقراطية،  الذاتية 

واجلوهر متالحمني«.
األمة  نظام  أن  إلى  بيريفان  أشارت 
»تعريفه  الكومني  من  يبدأ  الدميقراطية 
كان يتطلب جهداً ونضاالً كبيرين، حيث 
متجذرة  كانت  السلطوية  الذهنية  أن 
بعمق في اجملتمع؛ لذلك بدأنا بنشر الفكر 
اهلل  عبد  القائد  نهج  وفق  الدميقراطي 

أوجالن«.
النظرة  لتغيير  أيضاً  »سعينا  وأضافت: 
الدونية التي كان يُنظر بها إلى املرأة بأن 
املنزل، والقضاء على  ال مكان لها سوى 
الذهنية الرأسمالية التي استغلت املرأة 
وجعلت منها أداة للترويج واإلعالن، وذلك 
وجوهرها  بهويتها  تعريفها  خالل  من 
وصقل شخصيتها«، مشيدةً في حديثها 
بنضال ومقاومة املرأة الكردية رائدة ثورة 

روج آفا وشمال وشرق سوريا.
في  تدريبات  تلقوا  الذين  املتدربني  أحد 
خليل  عرب،  روجبني  الشهيدة  أكادميية 
في  حميس  تل  ناحية  من  العمري 
التدريبات  »عبر  بنّي  قامشلو،  مقاطعة 
ميكن تغيير الذهنية الذكورية السلطوية 
كافة  على  بسيطرتها  أحكمت  التي 
ميادين احلياة، كما تستعيد املرأة حقوقها 

املسلوبة«.
ذكر العمري أن النظرة الدونية التي كان 
ينظر  »كان  سابقاً  املرأة  إلى  فيها  يُنظر 
تهتم فقط  ناقص،  فرد  أنها  إليها على 
التعلم  لها  يحق  ال  العائلة،  بشؤون 

والتعليم«.
تغيير جذري على  »يطرأ  بيريفان  وأكدت 
إلى  ينضمون  الذين  والرجال  النساء 
التدريب سواء على الصعيد الشخصي أو 
الفكري، إذ نحصل على نتائج إيجابية من 

هذه التدريبات«.
›معرفة الذات‹

اختزلت رهام العلي، وهي إحدى النساء 
جلنة  وعضوة  التدريب،  تلقني  اللواتي 
التدريب مبؤمتر ستار منذ 5 أعوام، نتائج 
تدريس  مجال  »اخترت  بقولها  التدريب، 
نتيجة  لهن؛  وإعطاء محاضرات  النساء 
للتدريب  خضوعي  بعد  الوعي  امتالكي 
ومعرفتي بحقيقتي وذاتي، لذلك أرى أنه 
من واجبي نقل هذه املعرفة إليهن أيضاً«.

مبؤمتر  التدريب  جلنة  باسم  الناطقة  أما 
كوجر  احلسكة،  مقاطعة  في  ستار 
حسني، أكدت أن جلنة التدريب؛ تعد إحدى 
اللجان الرئيسة في مؤمتر ستار، التي ميكن 
من خاللها كسر الذهنية الذكورية التي 
السنني،  آالف  منذ  اجملتمع  في  ترسخت 
وبراديغما  الدميقراطية  األمة  فكر  ونشر 

القائد عبد اهلل أوجالن«.
املعوقات  إلى  حديثها  ختام  في  أشارت 
بالقول: »لتغيير  اللجنة،  تواجهها  التي 
ذلك  يتطلب  ما،  مجتمع  ضمن  ذهنية 
جهد كبير وعدم االستسالم، مهما كانت 

الصعوبات والتحديات«.
وكالة / هاوار

أعلنت الشرطة األوربية )يوروبول(، االثنني 
املاضي، إلقاء القبض على عصابة كبرى 
في دبي وعدد من الدول األوروبية، وضبط 

عشرات األطنان من اخملدرات.

قامت  الشرطة  إن  يوروبول،  وأفادت 
بتفكيك عصابة كبيرة للمخدرات كانت 
في  الكوكايني  جتارة  ثلث  على  تسيطر 

أوروبا.

كما أعلنت اعتقال 49 شخصاً في دول 
مختلفة، من بينهم ستة مشتبه بهم 

رئيسيني في دبي باإلمارات العربية.

األوروبي  التابعة لالحتاد  الشرطة  وقالت 
في بيان، إن العملية الدولية “الضخمة” 
إلى  وأدت  اخملدرات  من  طناً   30 صادرت 
وهولندا  وفرنسا  بلجيكا  في  اعتقاالت 

وإسبانيا.

واستهدفت احلملة التي شملت عصابة 
دبي،  في  ومقرها  هولندا  من  كبيرة 
الكوكايني القادم من أميركا اجلنوبية عبر 

موانئ روتردام وأنتويرب.

اجتمعت  “لقد  يوروبول:  وأوضحت 
شركات اخملدرات، التي اعتبرتها يوروبول 
كأهداف عالية القيمة، لتشكيل ما كان 
اخلارق”،  )امليثاق(  “الكارتل  باسم  يُعرف 
جتارة  ثلث  حوالي  على  سيطر  الذي 

الكوكايني في أوروبا.

من  اثنني  اعتقلت  دبي  أن  وأضافت 
املشتبه بهم مرتبطني بفرنسا، إضافة 
إلى اثنني على صلة بهولندا واثنني آخرين 

على صلة بإسبانيا.

أشخاص  عشرة  الشرطة  واعتقلت 
و13 في  فرنسا  في  بلجيكا وستة  في 

إسبانيا.

الهاي  من  تتخذ  التي  الشرطة  وقالت 
مقراً لها، إن 14 شخصاً آخرين اُعُتِقلوا 
نفس  إطار  في  هولندا  في   2021 في 

العملية.

هجمة  ألكبر  واتساب  تطبيق  تعرّض 
إلكترونية واختراق للبيانات قد مرّت على 
تاريخه، حيث يتم عرض أرقام هواتف ما 
يقرب من 500 مليون مستخدم للبيع عبر 

اإلنترنت.
عن  صادر  حديث  تقرير  وأفاد 
على  إعالن  نشر  مت   ،»Cybernews«
هاكرز،  بجماعة  خاص  مجتمع  منتدى 
بيانات 2022 من  يبيع قاعدة  أنه  مدعًيا 
487 مليون رقم هاتف ذكي ملستخدمي 

واتساب.
وفي 16 تشرين الثاني نشر أحد املشاركني 
القرصنة  مجتمع  منتدى  على  إعالنًا 
قاعدة  يبيعون  أنهم  زاعًما  املعروف، 
بيانات 2022 تضم 487 مليون رقم هاتف 

محمول ملستخدمي واتساب.
أن  بالتهديد  قام  الذي  الشخص  ويدّعي 
هناك أكثر من 32 مليون سجل مستخدم 
أرقام  أميركي مدرج، وجزء كبير آخر من 
 45( مصر  مواطني  تخص  الهواتف 
مليونًا(، وإيطاليا )35 مليونًا(، واململكة 
العربية السعودية )29 مليونًا(، وفرنسا 
)20 مليونًا( وتركيا )20 مليونًا(، واململكة 

املتحدة )11 مليونًا(، وروسيا )10 ماليني(.
كانوا  إنهم   »Cybernews« لـ  وأضاف 
األميركية  البيانات  مجموعة  يبيعون 
املتحدة  واململكة  دوالر،  آالف   7 مقابل 

مقابل 2500 دوالر، وأملانيا بـ 2000 دوالر.
ويستخدم املهاجمون مثل هذه املعلومات 
في الغالب لهجمات التصّيد االحتيالي، 
البقاء  املستخدمني  على  يجب  لذلك 
غير  أرقام  من  مكاملات  أي  من  حذرين 
مرغوب  غير  ورسائل  ومكاملات  معروفة 

فيها.
ملياري  من  أكثر  لديه  واتساب  أن  يُذكر 
مستوى  على  شهريًا  نَِشط  مستخدم 

العالم.

إحداث نقلة فكرية في المجتمعات، يبدأ من األكاديميات التي تعتبر الجهة الرئيسة في نشر وتطوير أساليب البحث وتحقيق أهداف الثورة، فقد 
 خالل عدة دورات تدريبية مغلقة ومفتوحة.

ً
خّرجت 13أكاديمية خاصة بالمرأة في شمال وشرق سوريا 2233 امرأة و225رجال

األكاديميات.. إحدى ركائز التطوير الفكري
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بشعوبها  سوريا،  وشرق  شمال  إن 
اليوم معرضة لهجمات اإلبادة من قبل 
حفيد العثمانيني، وسط خرق واضح، 
الدولية،  والقوانني  لألعراف  وصريح 
حيال  الدولي  الصمت  غياب  ظل  في 
هذه اجلرائم، وقد تعرضت العديد من 
املناطق منذ )ليل 19-20 تشرين الثاني 
املسّيرة  الطائرات  الستهداف  اجلاري( 
واحلربية، والقصف لم يفرق بني املدنيني 
استشهاد  إلى  أدى  ما  والعسكريني؛ 
عدد من املدنيني، وإصابة العشرات؛ في 
محاولة منها لضرب األمن واالستقرار 

في املنطقة.

لصحيفتنا  حتدثت  اخلصوص،  وبهذا 
األرمنية  املرأة  احتاد  رئيسة  »روناهي« 
عن  حدثتنا  والتي  قصبيان«  »أناهيد 
األخيرة  والهجمات  التهديدات، 
املنطقة،  على  التركي  لالحتالل 
التركي  االحتالل  »إن  حديثها:  فبدأت 
يستهدف الشعوب مبختلف أطيافها، 
هجماته  وتعارض  ضده  تقف  التي 
لعملية  هدفاً  لتصبح  الوحشية، 

اإلبادة التي يقوم بها االحتالل«.

سياسات ممنهجة لعمليات اإلبادة

نهاية  اقتراب  »مع  أناهيد:  وزادت 
الدولة  »معاهدة لوزان« التي تسميها 
حلب،  والية  امللي  »بامليثاق  االحتالل 
كركوك، املوصل، وشمال العراق«، تزيد 
على  عسكرية  هجمات  تصعيد  من 
املنطقة، ألنه بعد انتهاء معاهدة لوزان 
أهدافها  تركيا من حتقيق  تتمكن  لن 
على  والقضاء  املنطقة،  احتالل  في 

شعوبها«.

تركيا  بحث  إلى  أناهيد  تطرقت  كما 
عن حجة ألجل أخذها الضوء األخضر، 
على  العسكري  هجومها  لتجديد 
الذي  االنفجار،  بتدبير  وذلك  املنطقة، 
حدث في إسطنبول، فيما أعلنت في 
وسائطها اإلعالمية أنه مدبر من الكرد: 
االستخبارات  يد  على  كان  »االنفجار 
التركية، ليكون ذريعة لالحتالل التركي 
في شن إبادة جماعية للمنطقة، وقد 

املناطق  االحتالل  طائرات  استهدفت 
العسكرية، واملنشأة اخلدمية واملناطق 
إحراق،  بهدف  بالسكان،  األهلة 
وتدمير املنطقة، ورفع وتيرة اخلوف بني 

الشعوب«.

في  اخلفية  االحتالل  دولة  غايات  وعن 
واملنشآت  التحتية،  البنية  قصف 
هجمات  »إن  أناهيد:  ذكرت  اخلدمية، 
تركيا مدروسة بدقة، فهي تستهدف 
سبل  تقطع  لكي  معينة،  أهدافا 
إلفراغ  الهجرة،  باب  وفتح  العيش، 
املنطقة، ولكن شعوب املنطقة الكرد 
واإليزيديني  السريان  واألرمن  والعرب 
بدؤوا يدركون أهداف، ومساعي الدولة 
سوريا،  وشرق  شمال  في  التركية 
متمسكني  اليوم  فنجدهم  آفا،  وروج 
بأرضهم، وممتلكاتهم، وهذا بحد ذاته 

بداية للنصر«.

الضوء األخضر الستباحة األراضي

نوهت أناهيد، أن صمت اجملتمع الدولي، 
ومنظمات حقوق اإلنسان، كان الضوء 
آفا،  روج  أراضي  الستباحة  األخضر 
وشمال وشرق سوريا، ولفتت إلى: »أننا 

احلوار،  عن  ونبحث  للسلم،  نسعى 
الدميقراطية(  سوريا  )قوات  فقسد 
ليست ضد احلوار مع روسيا أو حكومة 
دمشق، إمنا هي ضد تسليم مكتسبات 
بدماء  حتررت  التي  الشعوب،  وحرية 

الشهداء على طبق من فضة«. 

وتابعت أناهيد حديثها: »لقد كان إعطاء 
روسيا الضوء األخضر لتركيا للضغط 
أن  كما  الذاتية،  واإلدارة  قسد  على 
موافقتها  على  يدل  أمريكا  صمت 
على هذه الهجمات، ورغبتها في وضع 
قسد، واإلدارة الذاتية حتت الضغوطات، 
ملصالح  وفقاً  الذاتية  اإلدارة  لتعمل 

أمريكا، ورغباتها فقط«.

نتائج  »إن  إلى:  أناهيد  أشارت  فيما 
االتفاقيات واضحة، الدولة التركية من 
طرف، وإيران، والدول الداعمة لهم من 
يستطيعوا  لم  آخر، جميعهم  طرف 
كسر إرادة شعوب ذاقوا طعم احلرية«.

حرب الشعب الثورية مفتاح 
النصر

إلى  حديثها  خالل  أناهيد  وشددت 
وتكاتفها  الشعوب،  استعداد  ضرورة 

حرب  أن  مبينًة  الهجمات،  هذه  ضد 
في  املنتصرة  هي  الثورية،  الشعب 
النهاية وأكدت على ذلك: »يجب علينا 
تركيا  تشنها  هجمات  ألي  التحضير 
أعوام  هي  القادمة  فاألعوام  وغيرها، 
من االنتصارات للشعوب، الذي سارت 
الشعوب،  وأخوة  احلرية  نهج  على 
على  تنتهجها  التي  تركيا،  وسياسة 
الدولة  املنطقة ستكون خانقة على 

التركية فقط«.

األرمنية  املرأة  احتاد  رئيسة  وطالبت 
حديثها  ختام  في  قصبان«  »أناهيد 
حول  بااللتفاف  املنطقة  شعوب 
قواتها العسكرية، للمشاركة بحرب 
الشعب الثورية، التي ستحفظ حرية 
ومكتسبات ثورة روج آفا منوهًة على 
من  »املطلوب  الشعبية:  املقاومة 
االلتفاف  جميعها  املنطقة  شعوب 
حلماية  الذاتية،  واإلدارة  قسد،  حول 
باألرض،  والتشبث  الشعب،  ممتلكات 
بل  املنطقة،  وإفراغ  الهروب  وعدم 
حمايتها من رجس العدوان، وإذا تطلب 
في  سنكون  وكلنا  قسد  كلنا  منا، 
بحرية  العيش  فأما  القتال،  صفوف 

وكرامة أو الشهادة بعزة ومقاومة«.

يعرف العنف ضد النساء والفتيات أحد 
أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان في العالم، 
وفي مدينة دير الزور بشمال وشرق سوريا، 
العنف  النساء تتعرض ألشكال  زالت  ال 

كافة.

مدينة  في  زنوبيا  نساء  جتمع  يسعى 
هجني بدير الزور في شمال وشرق سوريا 
تواجه  التي  والقضايا  املشاكل  حل  إلى 
املرأة، بهدف حفظ حقوقها ومكانتها في 

اجملتمع.

للعنف تأثير كبير على فكر وحرية املرأة، 
لكن حال النساء تغير في ريف دير الزور 
بعد التحرير عام 2019 وافتتاح مؤسسات 
أبرز  وأحد  عليه،  للقضاء  تعمل  نسوية 
هذه املؤسسات مكتب جتميع نساء زنوبيا 
الشرقي  الزور  دير  ريف  في  افتتح  الذي 
عام  الثاني/نوفمبر  تشرين   11 بتاريخ 
2019، بهدف تقدمي الدعم املعنوي واملادي 
قضاياهن  حل  على  والعمل  للنساء، 
اجملاالت  في  دورهن  إثبات  من  ومتكينهن 

كافة. 

للمكتب  ترد  التي  العنف،  وحول قضايا 
العضوة في جلنة  قالت  وعملهم حللها 
»نحاول  عويد:  منى  زنوبيا  نساء  جتمع 
نشر الوعي بهدف القضاء على العنف 
التي  فالقضايا  النساء،  بحق  املمارس 
حيث  أسرية،  قضايا  كلها  إلينا  تأتي 
زوجها  للعنف من قبل  تتعرض  املرأة  أن 
إلى  باإلضافة  عائلتها،  أفراد  أحد  أو 
النساء  جتبر  التي  االقتصادية  القضايا 
مستلزمات  تؤمن  لكي  العمل  على 
منازلهن وأطفالهن، وأيضا زواج القاصرات 
خارج  مسؤوليات  حمل  على  وإجبارهن 

حل  يحاولون  أنهم  مبينًة  قدرتهن«، 
واالستماع  الطرفني  بجمع  القضية 

إليهم وفق الطرق القانونية.

التحديات والصعوبات...

وعن التحديات التي تواجه عمل مكتب 
عدة  »واجهتنا  قالت:  زنوبيا  نساء  جتمع 
وقمنا  القضايا  بعض  في  صعوبات 
العامة،  والنيابة  احملكمة  إلى  بإحالتها 
بعض  رفض  هو  األسباب  أحد  وكان 
املدعني وجود امرأة حتل القضية أو تعمل 
لتمسكهم  نظراً  املكتب،  في  كإدارية 
بالعادات والتقاليد والذهنية السلطوية، 
مستمرات  وبقينا  نستسلم  لم  لكننا 
األيام  في  وسنواصل  علمنا  رأس  على 
القادمة مكافحة هذه الظاهرة باألساليب 
نضال  بتصعيد  سنقوم  كما  املمكنة، 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  املرأة 
عن  منها  محاضرات  خالل  من  كافًة، 

مناهضة العنف ضد املرأة، وأهمية دورها 
في اجملتمع«.

التي  اإلحصائيات،  عدد  أن  إلى  وأشارت 
قدمت لهم خالل هذه السنة، من قضايا 
حوالي  كانت  األطفال  وحضانة  أسرية 

313 قضية.

»بدؤوا بضربي أنا وطفلتي«

ومن القضايا التي وفدت إلى مكتب جتمع 
بقيت  )ص، م( التي  زنوبيا قضية  نساء 
اجملتمع،  من  للوم  تتعرض  لكيال  صامتة 
ملعاناتها  حالً  جتد  لم  النهاية  في  لكن 
التي  األولى  املرة  ليست  »هذه  وتقول: 
اتعرض فيها لالعتداء من قبل أبناء زوجي، 
والتجأت إلى جلنة جتمع نساء زنوبيا، ألنه 
لم يعد بإمكاني حتمل الضرب واإلهانة، 
حيث وصلت بهم األمور إلى االعتداء على 

طفلتي الصغيرة«.

مشيرةً إلى أنها اشتكت بعد أن: »قاموا 
أي  بدون  غرفتي  في  وأنا  علي،  بالهجوم 
أنا وطفلتي حتى  وبدؤوا بضربي  أسباب 
كنت  عني،  وأبعدوهم  اجليران،  تدخل 
وخوفاً  اجملتمع  من  خجالً  أصمت  سابقاً 
من إلقاء اللوم عند تقدميي شكوى لكن 

طفح الكيل«.

للعنف  تتعرض  فهي  ح(  )ل،  وأما 
االقتصادي من قبل زوجها بني احلني واألخر 
إذا لم تقم بإعطائه املال، الذي حتصل عليه 
من عملها وهي أم لثمانية أبناء، عن ذلك 
تقول: »أعمل أنا وابنتي الشابة لنستطيع 
لكن  اليومية،  املنزل  مستلزمات  تأمني 
زوجي يأخذها كلها وال ينفق منها شيئا 
علينا، فعندما أصبحت أرفض أن أعطيه 
املنزل،  خارج  وطردي  بضربي  قام  شيئا، 
فلجأت إلى مكتب جتمع نساء زنوبيا الذي 

قام بحل اخلالف بيننا«.

وكالة أنباء املرأة

تقود النساء الثورة اإليرانية، واالنتفاضة 
الوطنية للشعب اإليراني، التي قامت في 
16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد استشهاد 
الشابة الكردية » جينا أميني« في حجز 

دورية اإلرشاد )شرطة األخالق(.

في اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد 
املرأة نشرت جلنة املرأة التابعة للمجلس 

قائمة  اإليرانية،  للمقاومة  الوطني 
بالنساء والفتيات، الالئي استشهدن في 
النضال من  انتفاضة 2022 أثناء أحداث 

أجل احلرية، واملساواة في إيران.

قتلت القوات األمنية، وقوات احلرس ما ال 
االنتفاضة  خالل  660 شخصاً  عن  يقل 
أكثر  قيامها  على  مضى  التي  اجلارية، 

من 70 يوماً بجميع أنحاء البالد، هذا وقد 
اإليرانية  خلق  مجاهدي  منظمة  أكدت 
ضحوا  شخصاً   528 هوية  اآلن  حتى 

بأرواحهم من أجل حرية إيران.

ورجل  امرأة  ألف   30 اعُتِقلت  وقد  هذا 
خالل  عاماً   25 الـ  سن  دون  معظمهم 
االنتفاضة وُسِجنوا في سجون مكتظة 

والزالوا  إنسانية،  غير  ظروف  ظل  في 
على  إلجبارهم  للتعذيب  يتعرضون 
االعتراف حتى وقت نشر هذه القائمة، وقد 
حكم نظام املاللي على ستة متظاهرين 

على األقل باإلعدام حتى اآلن.

والفتيات  النساء  من  العديد  لقي   وقد 
القائمة،  في  أسماؤهن  دُرِجت  الالئي 

أو  وتنكيل  مبرح  ضرب  إثر  حتفهن 
تلقيهن ضربات عنيفة على الرأس، ومن 
التي أجج  أميني« نفسها  »جينا  بينهن 

قتلها االنتفاضة احلالية.

 
ً

قامشلو/ دعاء يوسف -أعربت رئيسة اتحاد المرأة األرمنية "أناهيد قصبيان" عن رفضها للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، منوهة
الثورية،  الشعب  أن حرب  إلى  لفتت  دولي، كما  أرضهم، وسط صمت  أفكارهم، الستباحة  وتشتيت  المنطقة،  إبادة شعوب  االحتالل  أن هدف 

والتفاف شعوب المنطقة حول قواتهم العسكرية الحل األمثل إليقاف سياسات أردوغان في المنطقة.

ية مفتاح  رئيسة اتحاد المرأة األرمنية: حرب الشعب الثور
النصر ضد سياسات أردوغان 

تجمع نساء زنوبيا... سعي متواصل لحل قضايا المعنفات

قائمة الشهيدات في االنتفاضة اإليرانية عام 2022

حدد الباحثون البكتيريا األكثر شيوعاً 
ويأمل  الشديدة،  الفم  التهابات  في 
الفريق اآلن أن توفر الدراسة نظرة أعمق 
واألمراض  الفم  بكتيريا  بني  للعالقة 

األخرى.

وجود  السابقة  الدراسات  أظهرت 
الفم  صحة  بني  واضحة  روابط 
للحياة،  املهددة  الشائعة  واألمراض 
مثل السرطان وأمراض القلب واألوعية 
الدموية والسكري ومرض الزهامير، ومع 
ذلك، كان هناك عدد قليل من الدراسات 
املطّولة التي حتدد البكتيريا التي حتدث 
في املناطق املصابة من الفم والوجه 

والفكني.

ألول  هنا،  نبلغ  »إننا  اخلبراء:  حسب 

للعدوى  امليكروبي  التركيب  عن  مرة، 
ُجِمعت  التي  العّينات  من  البكتيرية 
على مدى عشر سنوات في مقاطعة 
ستوكهولم، وتظهر النتائج أن العديد 
مرتبطة  البكتيرية  اإلصابات  من 
زاد  وبعضها  مزمنة  جهازية  بأمراض 
خالل العقد املاضي في ستوكهولم«.

كما تقدم نتائجنا نظرة جديدة إلى تنوع 
وانتشار امليكروبات الضارة في العدوى 
الفموية، واالكتشاف ليس مهماً فقط 
لطب األسنان، بل يساعدنا أيضاً على 
املرضى  في  األسنان  عدوى  دور  فهم 
وإذا  كامنة،  أمراض  من  يعانون  الذين 
أصابت بكتيريا معينة الفم وتسببت 
في تلفه، فمن احملتمل جداً أنها ميكن 

أماكن  في  لألنسجة  ضارة  تكون  أن 
أخرى من اجلسم مع انتشار العدوى«.

وسبق جملموعة البحث ذاتها أن أظهرت 
أن وجود بكتيريا الفم في البنكرياس 

يعكس شدة أورام البنكرياس.

 1014 باستخدام  الدراسة  وأجريت 
عّينة من املرضى، 469 امرأة و545 رجالً، 
الكتلة،  طيف  قياس  طريقة  وحددت 
بسرعة   ،MALDI-TOF املسماة 
العينات،  في  الفردية  احلية  البكتيريا 
ولكن نادراً ما تستخدم هذه الطريقة 

في رعاية األسنان.

قال أحد اخلبراء: »كانت دراستنا عبارة عن 
دراسة وبائية مركزية واحدة ولضمان 

صحة النتائج، نحتاج إلى إجراء املزيد 
من الدراسات األكبر حجماً، ونأمل اآلن 
أن يتعاون أطباء األسنان مع مختبرات 
األحياء الدقيقة السريرية بشكٍل أكبر 

الكتساب فهم أفضل للبكتيريا التي 
لتحسني  األسنان،  التهابات  تسبب 
التشخيص واإلدارة العالجية للعدوى 

الفموية«.

جديدة  دراسة  إن  الباحثون  يقول 
لسرطان الكلى تبعث األمل في عالج 

للمرض باستخدام األدوية املوجودة.

فقد اكتشفت دراسة السرطان على 
محتمالً  دواًء  الواحدة  اخللية  مستوى 
وهو  الكلوية،  اخلاليا  سرطان  لعالج 
إذ  مرتفع  وفيات  معدل  ذو  سرطان 

يصعب اكتشافه.

املناعية  اخلاليا  فإن  للباحثني،  ووفقاً 
التي  الضامة،  اخلاليا  باسم  املعروفة 
لتطور  ضرورية   IL1B اجلني  عن  تعّبر 

الورم.

الضامة  اخلاليا  أن  إلى  النتائج  وتشير 
عالجياً  هدفاً  تكون  أن  ميكن   IL1B

واعداً لعالج سرطان الكلى، نظراً ألن 
هذا النوع من اخلاليا قد مت استهدافه 
املوجودة،  األدوية  باستخدام  بالفعل 

التي متنع اإلصابة بسرطان الرئة.

للباحثني،  التالية  اخلطوة  وستكون 
هي  بالفعل،  استكشافها  يتم  التي 
التجارب السريرية إلثبات أن استهداف 
سرطان  ملنع  استخدامه  IL1B ميكن 
من  فّعال  بشكٍل  الكلوية  اخلاليا 

التكون أو التقدم.

الوفيات  معدل  إن  الباحثون  ويقول 
جزئياً  ذلك  ويرجع   ،%50 يبلغ  باملرض 
إلى أن ثالثة من كل خمسة مرضى ال 
تظهر عليهم أي أعراض حتى يصبح 

السرطان في مرحلة متقدمة.

املتخصصون:  األطباء  بعض  وصرّح 
»إننا متفائلون بأن استهداف البالعم 

لنا  يوفر  البلعمية( IL1B قد  )اخلاليا 
طريقة لعالج سرطان اخلاليا الكلوية 
دون اللجوء إلى اجلراحة، وسيكون هذا 
الذين  للمرضى  خاص  بشكل  مهماً 
هيبل  فون  )داء   VHL من  يعانون 
قادرين  نكون  أن  يجب  ألننا  لينداو( 
على منع تكّون األورام في املقام األول، 
من خالل التركيز على جذورها اجلينية، 
بدالً من انتظار منوها وإزالتها، وكما هو 
احلال بالنسبة جلميع أنواع السرطان، 
كلما استطعنا التدّخل في وقٍت مبكر 

كان ذلك أفضل«.

سرطان  أورام  من  العديد  وتتشكل 
إيقاف  يتم  عندما  الكلوية  اخلاليا 

.VHL نسختني من جني

وقد ورثت مجموعة فرعية من املرضى 
فون  داء  ذلك  في  مبا  الكلى،  سرطان 
هيبل لينداو. وهو حالة وراثية يتم فيها 

 VHL جني  من  واحدة  نسخة  إيقاف 
منذ الوالدة.

وعادةً ما يتم إيقاف تشغيل النسخة 
وراثي  نتيجة حلدث   VHL من  الثانية 
مبكر  وقت  في  غالباً  يحدث  شائع 
من العمر، ما يؤدي إلى تكوين عدد ال 

يحصى من األورام.

الباحثون  نظر  اجلديدة،  الدراسة  وفي 
في أكثر من 270 ألف خلية مفردة من 

12 مريضاً يعانون من أورام الكلى.

مختلفة  أجزاء  من  عّينات  حتليل  ومت 
الكلى  أنسجة  من  وكذلك  الورم  من 

الطبيعية.

وسّلط التحليل الضوء على نوع معني 
من اخلاليا املناعية، وهي البالعم التي 
تُعّبر عن اجلني IL1B، على أنها وفيرة 

في أطراف األورام.

يعتبر القرنبيط نوعاً من اخلضار التي 
تنتمي لعائلة اخلضار الصليبية، وهو 
من  والعديد  األكسدة  مبضادات  غني 
العناصر الغذائية الهامة األخرى التي 
جتعل للقرنبيط فوائد صحية عديدة 

ومتنوعة.
فوائد القرنبيط

إن استهالك اخلضار والفواكه عموماً 
يعتبر أمراً يعود على الصحة بالعديد 
يتعلق  عندما  خاصًة  الفوائد،  من 
بالعديد  اإلصابة  فرص  بخفض  األمر 
والسكري  السمنة  األمراض مثل  من 

وأمراض القلب.
القرنبيط  يحتوي  الهضم:  تعزيز   -1
على كميات كبيرة من األلياف الغذائية 

واملاء، واللذان يعتبران مهمني في:
ـ الوقاية من اإلمساك.

ـ احلفاظ على صحة اجلهاز الهضمي 
على وجه العموم.

بسرطان  اإلصابة  فرص  خفض  ـ 
القولون.

ـ مرض القلب التاجي.
ـ اجللطات.

ـ ارتفاع ضغط الدم.
ـ السكري.
ـ السمنة.

ـ أمراض اجلهاز الهضمي اخملتلفة.
ـ كما يعمل تناول جرعات كبيرة من 
الكولسترول  خفض  على  األلياف 

وخفض ضغط الدم املرتفع.
2- مكافحة السرطان: ويعود السبب 

في ذلك إلى األمور التالية:
مضادات  على  القرنبيط  يحتوي  ـ 
حدوث  منع  على  تساعد  أكسدة 
طفرات في اخلاليا وتقلل من أي أكسدة 

ضارة فيها قد تسببها الشوارد احلرة.
ـ يحتوي القرنبيط على نوع خاص من 
مضادات األكسدة، يتواجد في خضار 
والقرنبيط،  والبروكولي  امللفوف  مثل 
ووجد أنه يقلل فرص اإلصابة بسرطان 
الثدي وسرطانات األعضاء التناسلية.

يحتوي  الذهنية:  القدرات  تعزيز   -3
القرنبيط على عنصر غذائي هام هو 

الكولني، والذي يساعد على حتسني:
ـ جودة النوم.

ـ حركة العضالت.
ـ املهارات التعليمية والذاكرة.

ـ نقل اإلشارات العصبية.
ـ امتصاص الدهون.

ـ التخفيف من االلتهابات املزمنة.
القرنبيط  يحتوي  العظام:  تقوية   -4
على فيتامني ك، والذي يرتبط نقصه 
يزيد  فقد  عموماً،  العظام  مبشاكل 
هذا من فرص اإلصابة بكسور العظام 
يساعد  بينما  العظام.  وهشاشة 
استهالك فيتامني ك بكميات كافية 

على تقوية العظام عبر:
البروتينات  مصفوفة  تصحيح  ـ 

املتواجدة في العظام.
الكالسيوم  امتصاص  حتسني  ـ 
والتقليل من تصريفه من خالل البول.

يعتبر  الدموية:  الدورة  حتسني   -5
الغذائية،  باأللياف  غنياً  القرنبيط 
والتي تساعد عموماً، على التقليل من 
فرص حدوث مشاكل في جهاز الدوران 

والدورة الدموية.
ومن اجلدير بالذكر أن األشخاص الذين 
يتناولون مكمالت الكالسيوم الغذائية 
قد يكونون عرضة لتجمع الكالسيوم 
يتم  لم  ما  الدموية،  األوعية  في 
يعتبر  والذي  معها،  فيتامني ك  تناول 

القرنبيط مصدراً له.

محاذير ومخاطر حول القرنبيط

قد يكون لتناول القرنبيط آثار جانبية 
تناوله  عند  خاصًة  بها،  مرغوب  غير 

بإفراط، مثل:
ـ النفخة والغازات، لذا ينصح من بدأ 
بتناول القرنبيط أو أي نوع من اخلضار 
منها  جرعته  بزيادة  باأللياف  الغنية 
الهضمي  جهازه  يعتاد  كي  بالتدريج 

عليها.
جلطات،  تكون  أو  الدموي  التخثر  ـ 
فقد يتسبب تناول جرعات كبيرة من 
فيتامني ك مبشاكل لألشخاص الذين 
يتناولون أدوية مميعة للدم، ألن فيتامني 
تخثر  على  طبيعي  بشكٍل  يعمل  ك 

الدم.

يا الفم الشائعة  دراسة جديدة ُتقدم نظرة أعمق للعالقة بين بكتير
واألمراض المهددة للحياة

أدوية متاحة تبعث أماًل جديداً في عالج سرطان الكلى

القرنبيط: فوائد وقيم غذائية خارقة



 النسخة الورقية العدد:   1124   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1467  النسخة الورقية العدد:   1124   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1467 

السنة الحادية عشرة - العدد 1124
األربعاء  30 تشرين الثاني 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1124
األربعاء  30 تشرين الثاني 2022 3 10 جمتمــــعرياضـــة

السماوية  والقوانني  الشرائع  في 
اخليانة  تعّد  عامة،  واألرضية 
ألنه  اإلنسان،  بها  يقوم  جرمية  أكبر 
يعيش  من  مع  وعهده  اهلل  بعهد  يغدر 
لكن  وصادٌق،  وفيٌ  بأنه  ويتظاهر  معهم، 
يكون عكس ذلك متاماً، حيث يكون كاذباً 
سبحانه  اهلل  فيقول  لعهده،  ناكساً 
ٰٓأَيَُّها  »يَ الكرمي:  كتابه  في  وتعالى 
َُّسوَل  وَٱلر  َ ٱهللَّ تَُخونُواْ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذيَن 
تَْعَلُموَن«  وَأَنُتْم  َنٰتِكُْم  أََمٰ وَتَُخونُٓواْ 
أن  يجب  أمانة  هو  بالعهد  الوفاء 
جرمية  بالعهد  والغدر  اإلنسان،  يؤديها 
بالطرد  اإلنسان  عليها  يعاقب  كبرى 
الذي  الوطن،  في  العيش  من  واحلرمان، 
خان فيه أصدقاءه وأهله، ونرى في تاريخ  
وثيقه  خانوا  اليهود  أن  كيف  اإلسالم 
األعداء  املشركني  مع  وتواطؤوا  املدينة، 
وطنهم،  حلماية  معهم،  حتالف  ممن 
لذلك كان احلكم عليهم باجلالء والنفي 
والطرد من وطنهم، ألنهم خانوا الوثيقة 
كانت  اإلسالمي،  التاريخ  وعبر  واألمانة، 
هناك صور من اخليانات، أدت إلى سقوط 
في  اجليوش  وتقويض  اإلسالمية،  القالع 
وذنب  اسم  اخليانة  فإن  لذا  مواقع؛  عدة 
وخطيئة عظيمة، حيث قال اهلل فيهم: 
يجب  اخلائنني« لذلك  يحب  ال  اهلل  »إن 
إلى  االنتباه  علينا ونحن في حالة احلرب 
مستوى  على  نكون  وأن  اخليانة،  حالة 
شخص،  أي  عن  البالغ  في  املسؤولية 
املال،  أجل حفنة من  يبيع وطنه من  قد 
هذا  أبناء  وتدمير  قتل  في  سبباً  ويكون 
من  اآلالف  قدم  الذي  العظيم،  الشعب 
واإلنسانية،  احلق  طريق  في  الشهداء 
كما ويجب أن نربي أجيالنا على الصدق 
اخليانة  وعدم  واألمانة،  بالعهد  والوفاء 

على اإلطالق.

،،

الخيانة في االسالم

محمد 
القادري

الدين والحياة

وتأّهل  اإلفريقية  للمنتخبات  تأّلق  المونديال:  حصاد    

والبرتغال البرازيل 

وكان يوم االثنني 2022/11/28 من 
أكثر األيام إثارة في مونديال قطر 
ومثيرة،  نارية  مباريات  خالل  من 
ظنت  بعدما  التوقعات،  وعكس 
على  قضت  صربيا  بأن  اجلماهير 
املباراة، ولكن  آمال الكاميرون في 
كما  التعادل،  وحقق  عاد  األخير 
كسر  الغاني  املنتخب  استطاع 
اجلنوبية  كوريا  أمام  التعادل 
من  كالً  حجز  بينما  عليها،  وفاز 
وبانتصارين  والبرتغال  البرازيل 
مثيرين مقعدهما في الدور الـ 16.

الكاميرون وصربيا

وتقابل منتخبا الكاميرون وصربيا 
على ملعب اجلنوب، ضمن اجلولة 
السابعة  اجملموعة  من  الثانية 

مبونديال قطر. 
انطالقة  على  دقائق  متِض  ولم 
املباراة حتى وصل منتخب صريبا 
وذلك  الكاميرون  جزاء  ملنطقة 
برأسية من ألكسندر ميتروفيتش 
لكنها علت العارضة، وزاد الضغط 

فيما بعد ولكن دون نتيجة.
بعدها ظهر املنتخب الكاميروني 
عبر  بقوة  وسدد  الهجوم  في 
كوندي إلى شباك صربيا ولكنها 
سافيتش  تألق  بعد  تصلها  لم 
إبعادها  في  صربيا  مرمى  حارس 

إلى ركلة ركنية.
وافتتحت الكاميرون التسجيل في 
الدقيقة 29، بعدما أرسل كوندي 
ارتقى  ركنية،  ركلة  من  عرضية 
كاستيليتو  وتابعها  نكولو  لها 

بتسديدة سكنت الشباك.
لم  الصربي  املنتخب  ولكن 
في  التعادل  وأدرك  يستسلم 
بدل  الوقت  من  األولى  الدقيقة 
بافلوفيتش  من  بارتقاء  الضائع، 
نفذها  مخالفة  من  لعرضية 
سكنت  رأسية  مسدداً  تاديتش، 

الشباك.

صربيا  أضافت  ما  وسرعان 
الدقيقة  في  الثاني  الهدف 
من  أرضية  بتسديدة   ،)3+45(
ميلينكوفيتش سافيتش، لينتهي 
الشوط األول بتقدم صربيا )1-2(.

وفي الشوط الثاني وصل الصربيون 
وذلك  الكاميرون  لشباك  مجدداً 
في الدقيقة 53 بعد سلسلة من 
التمريرات املتقنة داخل املنطقة، 
ليسجل ميتروفيتش في الشباك 

اخلالية بسهولة.
ومع مضي الوقت ظنت اجلماهير 
بأن صربيا ستزيد من غلتها من 
العكس  حدث  ولكنه  األهداف، 
فقد جنحت الكاميرون في إضافة 
الهدف الثاني بالفعل في الدقيقة 
64 عبر أبو بكر، الذي تلقى بينية 
لينفرد بحارس صربيا وسدد كرة 

ساقطة سكنت الشباك.
وأكملت الكاميرون العودة بتعديل 
حني   ،66 الدقيقة  في  النتيجة 
لشوبو  عرضية  بكر  أبو  أرسل 
متاماً  الرقابة  من  اخلالي  موتينغ 

ليسجل بسهولة في الشباك.
وبعدها عادت صربيا للمباراة وسط 
الفوز  فقدان  من  العبيها  ذهول 
وحتقيق التعادل من قبل الكاميرون 
بحارس  ميتروفيتش  انفرد  حيث 
الكاميرون وسدد كرة أرضية ولكن 
إيباسي  الكاميروني  املدافع  تألق 

في التصدي لها.
وكادت صربيا أن تصعق الكاميرون، 
الكرة  تاديتش  مهد  بعدما 
مليتروفيتش داخل املنطقة، ليسدد 
بقليل  مرت  مقوسة  كرة  األخير 

إلى جوار القائم.
وحتصلت الكاميرون على مخالفة 
نكودو  نفذها  األيسر  اجلانب  في 
بتسديدة قوية مباشرة أمسكها 
اللقاء  لينتهي  صربيا،  حارس 

بالتعادل )3-3(.

غانا وكوريا اجلنوبية

وأكمل املنتخب الغاني يوم السعد 
للمنتخبات األفريقية فبعد حتقيق 
في  الكاميرون  قبل  من  التعادل 
استطاعت  صربيا،  مع  مباراتها 
املنتخب  رميونتادا  إحباط  غانا 
الكوري اجلنوبي وفازت عليه بثالثة 

أهداف لهدفني.
وضغط املنتخب الكوري مع بداية 
املباراة وسدد جيونغ وو ييونغ، من 
على حدود منطقة اجلزاء ارتطمت 
بدفاعات غانا ومرت لركلة ركنية.

اجلنوبي  الكوري  املنتخب  ومنح 
سبع ركنيات ولكنه لم يستغلها.
السوداء  لنجوم  فرصة  أول  ومع 
استطاع املنتخب الغاني الوصول 
محمد  طريق  عن  للشباك 
ساليسو، فقد تابع ساليسو ركلة 
اليسرى، نفذها  الناحية  حرة من 
جوردان أيو عرضية، فشل منتخب 
الكرة  لتتهيأ  إبعادها،  في  كوريا 
أمام  املتواجد  ساليسو،  أمام 
املرمى، ليسدد مباشرةً من داخل 
داخل  الكرة  واضعاً  املنطقة، 

الشباك.
غانا  العبي  معنويات  وارتفعت 
ساد  فيما  التقدم،  هدف  عقب 
املنتخب  عناصر  بني  اإلحباط 
 34 الدقيقة  لتشهد  الكوري، 
القادم  للمنتخب  الثاني  الهدف 
طريق  عن  األفريقية  القارة  من 

محمد قدوس.
الكوري  املنتخب  أحس  بعدها 
فنظم  املوقف  بإحراج  اجلنوبي 
صفوفه وقام ببناء هجمة ليطلق 
مقوسة  تسديدة  ونغ  ووي  جونغ 
الدقيقة  في  املنطقة  خارج  من 
بدالً  احملتسب  الوقت  من  األولى 
من الضائع، لكن الكرة مرت بجوار 

القائم األيسر.
هاجم  الثاني  الشوط  بداية  ومع 
في  فسجل  الكوري  املنتخب 
الدقيقة 58 تشو جوي سانغ، الذي 
لي  زميله  تلقى كرة عرضية من 
كانغ إن، ليحّولها بضربة رأس في 

الشباك.
حتى  أخرى،  دقائق  ثالث  متر  ولم 
اجلنوبي  الكوري  املنتخب  سجل 
هدف التعادل عن طريق تشو جوي 
طريقة  وبنفس  مجدداً،  سانغ 
الهدف األول بضربة رأس ليتعادل 

فريقه.
لم  الغاني  املنتخب  ولكن 

يستسلم واستطاع تدارك املوقف 
وسجل هدفه الثالث عبر محمد 

قدوس في الدقيقة 68.
الكوري  املنتخب  كثيراً  وضغط 
ولكنه  التعادل  لتحقيق  اجلنوبي 
لم ينجح وانتهت املباراة بفوز غانا 

بثالثة أهداف مقابل هدفني.

البرازيل وسويسرا

من جانبه التحق منتخب السامبا 
ثاني  وأصبح  الفرنسي  بنظيره 
املنتخبات املتأهلة لدور الـ 16 بعد 
فوزه الصعب في مباراة مثيرة على 
املنتخب السويسري بهدف دون رد.
هذه  بخصوص  التوقعات  وزادت 
املباراة وخاصًة أن املونديال يعيش 
مفاجأت كثيرة، فقد رشح البعض 
سويسرا،  من  البرازيل  خسارة 
التي  الغيابات  ظل  في  وخاصًة 
وعلى  البرازيلي،  املنتخب  تضرب 
رأسهم نيمار الذي تعرض إلصابة 
مباراة  الكاحل في  على مستوى 

اجلولة األولى مع صربيا.
كالم  السامبا  لنجوم  كان  ولكن 
عبر  االنتصار  حققوا  فقد  آخر 
في  كاسميرو  لكارلوس  صاروخ 
الدقيقة 83 من عمر املباراة والتي 

انتهت بهذا الهدف.
وانتهى الشوط األول، الذي شهد 
انقطاعاً للكهرباء عن أرض امللعب 
لثواني عدة، بالتعادل السلبي بني 

املنتخبني.
وأحرز هدف الفوز لراقصي السامبا 
العب الوسط، بعد أن ألغى احلكم 
الالعب  سجله  للبرازيل  هدفاً 
فينيسيوس جونيور في الدقيقة 

65 بعد الرجوع لتقنية الفار. 
التأهل  البرازيلي  املنتخب  وَضِمن 
بغض  البطولة،  من  الـ16  لدور 
الثالثة  املباراة  نتيجة  عن  النظر 
ليصبح  الكاميرون،  مع  واألخيرة 
خروج  لدور  يتأهل  منتخب  ثاني 

القلب  املغلوب، حيث كان حامل 
أول  )الديوك(  فرنسا  منتخب 
عن  وذلك  الدور  لهذا  املتأهلني 

اجملموعة الرابعة. 
للمجموعة  األولى  اجلولة  وكانت 
السابعة قد شهدت فوز سويسرا 
نظيف،  بهدف  الكاميرون  على 
بثنائية  على صربيا  البرازيل  وفوز 

نظيفة.
تعادل  الثانية  اجلولة  وشهدت 
وصربيا  الكاميرون  بني  إيجابي 

بنتيجة 3-3.
وينفرد املنتخب البرازيلي بصدارة 
بكأس  تتويجاً  األكثر  املنتخبات 
ويعد  مرات(،  )خمس  العالم 
املنتخب الوحيد الذي لم يَِغب عن 
البطولة منذ النسخة األولى عام 

.1930

البرتغال واألوروغواي

املنتخب  فيرنانديز  برونو  قاد  كما 
االنتصار  لتحقيق  البرتغالي 
مواجهة  خالل   )0-2( بنتيجة 

األوروغواي، ضمن منافسات اجلولة 
قطر  مونديال  لنهائيات  الثانية، 

2022، في استاد لوسيل.
هدفي  فيرنانديز  برونو  وسجل 
البرتغال في املباراة في الدقائق 54 

و)3+90(.
منتخب  رفع  االنتصار  وبهذا 
إلى 6 نقاط في  البرتغال رصيده 
صدارة اجملموعة، بينما جتمد رصيد 
في  وحيدة  نقطة  عند  أوروغواي 

ذيل الترتيب.
الندّية والضغط  املباراة  وشهدت 
أن  إال  املنتخبني  من  الهجومي 
الدون  البرتغالي وبقيادة  املنتخب 
استطاع  رونالدو  كريستيانو 
بهدفني  ملصلحته  اللقاء  حسم 

دون رد.

أنشأت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
تنتشر  نظامياً،  مخيماً   16 سوريا 
اإلحصائية  وحسب  مناطقها  في 
التي قدمها مكتب شؤون النازحني 
والالجئني، فإن هذه اخمليمات تضم 146 
ألف نازح والجئ ومهّجر، غالبيتهم 
إلى  باإلضافة  السورية،  املناطق  من 
وجود مخيمات عشوائية تنتشر في 
ريف الرقة ومنبج والطبقة ودير الزور، 
النازحني  من  اآلالف  عشرات  وتضم 
السوريني، باإلضافة إلى اآلالف الذين 

يسكنون القرى والبلدات واملدن.

حسابات سياسية على 
حساب القضايا اإلنسانية

الالجئني  مسألة  خضعت  لطاملا 
اخلارج  في  السوريني  والنازحني 
والداخل للتالعب السياسي من قبل 
األطراف املتدّخلة في الشأن السوري، 
االحتالل  دولة  جانب  من  سيما  ال 

التركي وروسيا.

والذي  قسوة،  األكثر  اإلجراء  لكن 
كشف ازدواجية املعايير لدى القوى 
الشأن  في  املؤثرة  واألطراف  الدولية 
معبر  إغالق  كان  خاصة،  السوري 
دخول  أمام  كوجر)اليعربية(،  تل 
ترسلها  التي  اإلنسانية  املساعدات 
وحصر  احلدود،  عبر  املتحدة  األمم 
في  دمشق،  حكومة  عبر  إرسالها 
شمال  في  النازحني  حرمت  خطوة 
املساعدات  من  سوريا  وشرق 
حد  إلى  وقّلصت  األممية،  اإلنسانية 
األمر،  املساعدات،  هذه  حجم  كبير 

الواقع  على  بظالله  ألقى  الذي 
اإلنساني في املنطقة.

النازحني  شؤون  مكتب  رئيس  وقال 
والالجئني في اإلدارة الذاتية، لشمال 
أحمد«:  »شيخموس  سوريا  وشرق 
»هناك حصار مفروض على مناطق 
اإلدارة الذاتية من قبل الدول اإلقليمية 
حق  باستخدامها  روسيا،  وحتى 
النقض )الفيتو( في مجلس األمن، 
إلغالق معبر تل كوجر، الذي يشكل 
الشريان الرئيسي لدخول املساعدات 
وباقي  الهول،  إلى مخيم  اإلنسانية 

اخمليمات«.

االحتالل  دولة  احتالل  »بعد  وأضاف: 
كانيه،  سري  مدينة  التركي، 
 ،2019 عام  سبي  كري  ومقاطعة 
اإلدارة  أنشأت  أهلهما،  وتهجيره 
اجلزيرة  إقليم  في  مخيمات  الذاتية 
والرقة، وشكل إغالق معبر تل كوجر 
عبئاً ثقيالً عليها، من حيث منع دخول 
املساعدات وخروج عدد من املنظمات 
اإلنسانية من املنطقة، لذلك طالبنا 
مجلس  وخاصة  الدولية،  اجلهات 
األمن واألمم املتحدة، باتخاذ قرار بفتح 

املعبر«.

مجلس  سمح   ،2014 عام  وفي 
األمن الدولي بإيصال املساعدات إلى 
العراق واألردن،  سوريا عبر احلدود مع 
وتركيا لتصل إلى مناطق خارجة عن 
سيطرة حكومة دمشق، عبر أربعة 
معابر حدودية دون موافقة احلكومة، 
واستمر العمل بهذه اآللية حتى عام 
2020، عندما استخدمت روسيا حق 
النقض ضد متديد هذه اآللية، وأُغِلق 
بنتيجتها معبر تل كوجر، الذي يربط 

شمال وشرق سوريا بالعراق.

ُحصرت  وصينية،  روسية  وبضغوط 
واحد  معبر  عبر  املساعدات  إيصال 
فقط عام 2022، وهو معبر باب الهوى 
في منطقة إدلب، التي حتلتها تركيا 
ومرتزقة »هيئة حترير الشام« )جبهة 
النصرة سابقاً( املصنفة على قوائم 

»اإلرهاب«.

عبء كبير على اإلدارة الذاتية

قال أحمد: »هناك 16 مخيماً نظامياً، 
 146 تضم  الذاتية،  اإلدارة  أنشأتها 
عشرات  جانب  إلى  شخص،  ألف 
في  املنتشرة  العشوائية  اخمليمات 
والطبقة  والرقة  الزور  دير  أرياف 
ومنبج، باإلضافة إلى إنشاء مخيمات 
الشهباء  منطقة  في  إيواء  ومراكز 

للمهجرين من مناطق عفرين«.

وأضاف: »حسب اإلحصائيات، هناك 

مئات اآلالف الذين جلؤوا إلى مناطق 
الصراع  مناطق  من  الذاتية،  اإلدارة 
يشكل  ما  السوري،  الداخل  في 
في  الذاتية،  اإلدارة  على  كبيراً  عبئاً 
وخاصة  الدولية،  القوى  جتاهل  ظل 
األمم املتحدة، ملعاناة النازحني واإلدارة 

الذاتية في تأمني املستلزمات«.

لدخول  آلية  توجد  »ال  أحمد:  وأشار 
املساعدات عبر احلدود؛ كون معبر تل 
كوجر مغلقاً، ومساعدات مفوضية 
الالجئني تأتي عبر حكومة دمشق؛ وأن 
هذه املؤسسات تتعامل مع دمشق، 
وهذه املساعدات ضئيلة جداً، مقارنة 
باألعداد الكبيرة للنازحني املوجودين، 
تلك  في  املوجود  الفساد  جانب  إلى 

اجلهات«.

وأكد أحمد: »إن اإلدارة الذاتية فقط، 
احلكومية  غير  املنظمات  وبعض 
املساعدات  بتأمني  تقوم  واحمللية 

للنازحني املوجودين في اخمليمات«.

حر الصيف وبرد الشتاء

تتابع وكالة أنباء هاوار الوضع اإلنساني 
مدار  على  سوريا  وشرق  شمال  في 
ومع  املنصرم  الصيف  ففي  السنة، 
احلرارة،  درجات  في  الكبير  االرتفاع 
من  اخمليمات  في  النازحون  عانى 
احلصول على املياه النقية، لضعف 
املساعدات الدولية، وأيضاً حبس مياه 
نهر الفرات من قبل االحتالل التركي، 
ما أدى إلى انتشار العديد من األمراض 

واألوبئة، مثل الكوليرا وغيرها.

ومع دخول فصل الشتاء، الكثير من 
اخليم التي يقطن فيها النازحون غير 
صاحلة للسكن، ولن حتميهم من برد 
الشتاء ومياه األمطار، باإلضافة إلى 
أن وسائل التدفئة ليست في أحسن 

أحوالها.

هذه  إنشاء  »منذ  أحمد:  قال  حيث 

روناهي / قامشلو ـ في يوٍم مجنون ومثير كان أبطالُه المنتخبات اإلفريقية التي قّدمت أداًء ُممّيز والفت، الكاميرون رّدت على ريمونتادا صربيا، 
وغانا أحبطت ريمونتادا كوريا الجنوبية، كما تأّهل منتخبا البرازيل والبرتغال إلى الدور الـ 16.

يزيد استمرار إغالق معبر تل كوجر من المعاناة، التي يعيشها مئات اآلالف من النازحين والمهّجرين في شمال وشرق 
 من صعوبة في الحصول على المساعدات اإلنسانية في ظل 

ً
سوريا مع دخول فصل الشتاء، والذين يعانون أساسا

تجاهل القوى الدولية، وخاصة األمم المتحدة.

تداعيات استمرار إغالق معبر تل كوجر على النازحين 
يا ين في شمال وشرق سور والمهّجر

اخمليمات قبل أعوام، لم تتغّير اخليم، 
واملهّجرون،  النازحون  يقطنها  التي 
مع أن برامج األمم املتحدة تنص على 
ضرورة تغيير البطانيات، واإلسفنجات 
وتقدمي  النازحون،  يستخدمها  التي 
وأدوية  لألطفال  واحلليب  األلبسة 
األمراض املزمنة، مثل أمراض القلب 

والسكر وتقدمي حليب األطفال«.

من  تعاني  اخمليمات  غالبية  أن  كما 
فأرضية  التحتية،  البنية  ضعف 
الكثير منها حتتاج إلى الفرش مبادة 
املياه  جتمع  أن  إذ  املكسر،  احلجر 
معاناة  تضاعف  اخليم  بني  واألوحال 

ساكنيها.

وأمام ضعف وصول املساعدات، تقدم 
املساعدة  مبفردها،  الذاتية  اإلدارة 
في  ينتشرون  الذين  للنازحني 
املتزايد يفوق  العدد  مناطقها، لكن 

قدرتها على تقدمي كل املساعدات.

وحول اعتراف األمم املتحدة باملهجرين 
أحمد:  قال  احملتلة،  املناطق  ضمن 
»إن األمم املتحدة لم تدخل مخيمات 
دولة  هّجرتهم  الذين  املهّجرين، 
االحتالل التركي من املناطق احملتلة، 
ولم  بهم،  تعترف  أو  تتبناهم  ولم 

تقدم لهم أي مساعدات«.
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 أحمد ديبو

»نحن خسرنا من حياتنا وأنفسنا إلى 
أو  للشعر  نكترث  نعد  لم  أننا  درجة 

للموسيقا«

في11/23/ 1941 ولِد ممدوح عدوان في 
بلدة »دير ماما« قضاء مصياف، وفي عام 
2004/12/9 كانت وفاته، تاركاً لنا قرابة 
واملسرح،  الشعر،  في  كتاباً  اخلمسني 
والكتب  الهامة،  والترجمات  والدراما، 

اإلشكالية، واملقاالت.

من ُحسن حظي أنني التقيته مرتني: 
العالي  املعهد  في  األولى،  كانت 
أستاذاً  كان  حيث  املسرحية،  للفنون 
فيه، أهديته ديواني »املاء البارد« الصادر 
حديثاً عن دار »النهار« اللبنانية، وكذلك 
عرضت عليه نصاً مسرحياً كنت قد 
فيه،  األكادميي  رأيه  يُبدي  كي  كتبته، 
طلب  حتى  القهوة  احتسينا  أن  وما 
مني مرافقته، خرجنا دون أن أستفسر 

منه عن الوجهة.

خرجنا من املعهد ليسبقني متجهاً 
حمراء  »فولغسفاغن«  سيارة  صوب 
قدمية، موديل اخلمسينات.. فتح بابها 

ضاحكاً وقال: اصعد إلى حتفتي؟!!.

وقتها ذهبنا إلى ساحة املرجة، حيث 
كان يريد شراء براد جديد له.

وبعض  النكات  تبادلنا  الطريق،  في 
كانت  التي  حتفته  على  التعليقات 
تقفز بنا.. رمى بكل احلواجز بيننا، وكان 

ميازحني كأنه يعرفني من زمٍن بعيد.

كانت  بها،  التقيته  التي  الثانية  املرة 
أيضاً في »كافيتريا املعهد«، وقتها قال 
لي رأيه بنصي املسرحي محاوالً انتقاء 
كلماته، لكنه كان رأياً واضحاً وصريحاً، 
عرفت بعدها أنني لسُت مسرحياً... أما 
رأيه بديواني فقد أشاد به وأبدى إعجابه 
وبتلك  الشعر،  بشخصية  الشديد 

احلساسية األنثوية للقصائد.

أذكر أنني سألته في تلك اجللسة عن 
سرِّ غياب املرأة في أشعاره؟، فضحك 
احلياة  ابن  أنا  الشارع،  ابن  أنا  وقال: 
اليومية املغبرّة، احملطمة، التي وقعت 
الدكتاتوريات...  هزائم  كل  عليها 
والناس تريد منا أن نكتب عن همومها، 
واستطرد قائالً: شو رأيك أنو إلي ديوان 
سيصدر حديثاً عنوانه »وهذا أنا أيضاً« 

أذكر فيه املرأة وأقول فيه:

»في فمي دُم أمي
ولن يصبَح الدُم ماء«.

فقلت له مازحاً: ولكن هذا عن أمك، 
ضحك قائالً: يعني أمي ليست امرأة!.

وعن أزمة الشعر، وما وصل إليه احلال 
من تراجع الناس عنه؟، قال: 

كم نحن نخسر وخسرنا من حياتنا، 
وأنفسنا إلى درجة أننا لم نعد نهتم 
كيف  مستنكراً  وباغّته  بالشعر!!. 
أنه أفنى حياته وهو يكتب عن هزمية 
حزيران عام 1967، ألم تشبع من نكئ 

اجلراح؟!.

 تنهد وقال بألم: ألنها قصمت ظهورنا، 
الصرخات،  تلو  الصرخات  وأطلقت 
أنها أضحت صدمة متكرّرة،  الكارثة، 
وراء  الهزائم  إال  نِعش  لم  فبعدها 
هزائم، سأبقى أكتب عنها ألن حيلتنا 
هنا، وليست هناك، ضارباً بكفه على 

الطاولة من شدة انفعاله.

العام  في  أي  بعام،  اللقاء  هذا  بعد 
»2003« صدر له كتابه الشهير »حيونة 
اإلنسان«، الذي أثار ضجة وأقبل عليه 
كتاب  أنه  واحلقيقة  لقراءته،  الناس 
صادم، ففيه يقول ممدوح: »نحن ال نتعّود 

إذا مات فينا شيء. فعندما  إال  أبي  يا 
تسكن في مكان فيه رائحة تزعجك 
في البداية، ثم ال تلبث أن تتعوّد عليها، 
ويخف تدريجياً انزعاجك منها، بل يكاد 
التحسس  شعيرات  أن  تأكد  ينتهي، 
في أنفك التي كانت تنبه دماغك لكره 

الرائحة قد ماتت«.

ويأتي في مكان آخر من الكتاب، كيف 
أن اإلنسان بسبب املمارسات القمعية 
بحقه والتي تؤدي إلى موت الكثير من 
القيم اإلنسانية واألخالقية لديه، حتى 
دون  حوله  يجري  ما  كل  على  يتعّود 
نعلم،  أن  علينا  وقتها  فيه،  تؤثر  أن 
كرامته،  من  اإلنسان  هذا  فقد  كم 
وإحساسه  اإلنساني،  وتضامنه 
بكرامته حتى صار متعوداً على اإلذالل 
صار  وحتى  وبغيره،  به  يحيط  الذي 
يقبل هذا العنف الال إنساني املمارس 

عليه وعلى غيره.

هذا هو مضمون كتاب »حيونة اإلنسان« 
الذي غّير كل إنسان قرأه.

وإذا كان شعره ال يعنيني كثيراً، فهذا 
ال يعني أنه كان مسرحياً موهوباً، وكان 
كاتباً درامياً من الطراز األوّل، وكذلك هو 

صحافياً ال يُشق له غبار.

وأخيراً ال بد لي أن أقول عن ممدوح عدوان، 
ومن خالله لكل مبدع ما يلي: إن الكتاب 
والشعراء وكل مبدع في هذا العالم، 
أقول كّلما غاب واحدٌ منهم، سقطت 
شجرة من غابة قلبي، كّلما استيقظ 
شاعرٌ، كّلما كتب واحد منهم قصيدة، 
ارتفعت  أو كتاب فكري،  أو مسرحية، 

شجرة دفينة في غابة قلبي.

موتاً أموت، موتاً أحيا، كّلما مات أديب، 
أكثف،  وال  أعمق،  فال  استفاق،  وكّلما 
وال أضنى، وال ألذّ من قلبٍ يصبح هو 
الغابة، كّلما فاز قلبي بشجرٍة. كلهم 
في الغابة، كّلهم في قلبي، من امرئ 
إلى  دانتي  ومن  إليوت،  إلى  القيس، 
شكسبير، إلى ريلكه إلى آنا أخماتوفا، 
إلى  اخلاني،  وأحمد  بيسو  فرناندو  إلى 

ومحمد  احلاج،  أنسي  إلى  هيدغر 
ومحمود  بركات  وسليم  املاغوط 
درويش... عندما أقول غابة، فإني أعني 

ما أقول.

ال  التي  تلك  بل  غابة،  أي  ليس  لكن 
املوتى  يحضر  انتهاء.  وال  لها  ابتداء 
الشعراء، جميعهم بال استثناء، وكلٌّ 
في موضعه ومرتبته، فال يضيُع واحدٌ 
أشجار  من  غصن  ييبس  وال  منهم، 
قصائدهم أو إبداعاتهم، قلبي يحضن 
ومسرحياتهم،  ورواياتهم،  أشعارهم، 
أقول  ثم  وأفكارهم،  وقصصهم، 
أيضاً  هم  األحياء،  والكّتاب  للشعراء 
الغابة، فما أجمل أعمارهم، وأشعارهم 
في قلبي، أحبهم كثيراً لكي يُعمروا 
كثيراً، فال يهرموا كي تبقى إبداعاتهم 
القحط،  من  اجلفاف،  من  منأى  في 

والذل، واإلرهاب، وغدر الزمان.

األرغفة لهم، والزيت والزيتون، والزعتر 
حبر  من  إليه  احتاجوا  وما  البريّ، 

وكلمات.

تسمية  باب  من  شعراء  أُسميهم 
الكل باجلزء، وأقول للناس وللسلطات 
يكون  عالم  أي  ُمحذراً:  الغاشمة 
العالم إذا خال من الشعر، من الشعراء 

واألدباء.... وأيّ حياة.

قرن  ربع  مؤسسة  منتسبو  جنح 
واملبتكرين في حشد  القادة  لصناعة 
اجلمهور املكسيكي من عّشاق املسرح 
والفنون البصرية واألدائية، حيث اكتظ 
مسرح فيفيان بلو مينفال في مدينة 
جواداالهارا، باجلمهور ملشاهدة العرض 
األرض حتت  »فوق  العرائسي  املسرحي 
السماء« الذي تقدمه »ربع قرن« ضمن 
الشارقة  فعاليات  في  مشاركتها 
»معرض  ضيف شرف الدورة ال36 من 

جواداالهارا الدولي للكتاب«.
تقدميه  جاء  الذي  العرض  وحضر 
باالعتماد على احلركة والتعبير اجلسدي 
من دون استخدام اللغة، الشيخ فاهم 
القاسمي، رئيس وفد الشارقة املشارك 
في املعرض، وأحمد بن ركاض العامري، 
وعدد  للكتاب،  الشارقة  هيئة  رئيس 
في  الثقافية  املؤسسات  ممثلي  من 

من  ليروي جانباً  واملكسيك،  الشارقة 
واقع األطفال الالجئني حول العالم.

معاناة  فلك  في  العرض  فكرة  وتدور 
من  االنتقال  عبر  الالجئني  األطفال 
احلياة الطبيعية إلى تأثير احلروب، وما 

حُتدثه من تدمير لبيوتهم ومدارسهم 
على  الضوء  وإلقاء  وثقافتهم، 
البيضاء  األيادي  أصحاب  إسهامات 
العون  يد  وتقدمي  والتعليم  البناء  في 
لألطفال إلعادة البسمة إلى وجوههم 

البريئة.
من  نُخبة  العرض  تقدمي  في  وشارك 
املتميزين في املسرح وفنون العرض من 
والشارقة  الشارقة  ناشئة  منتسبي 
ملؤسسة  التابعتني  القدرات،  لتطوير 
ربع قرن لصناعة القادة واملبتكرين، ووفد 
من مؤسسة ربع قرن برئاسة أسماء 
سجايا  مدير  نائبة  حّسوني،  محمد 
الدكتور  وعضوية  الشارقة،  فتيات 
عدنان سلوم، خبير الفنون املسرحية 
وشهاب  قرن،  ربع  مؤسسة  في 
املراكز  شؤون  قسم  رئيس  العوضي، 
في ناشئة الشارقة، وعبداهلل الشاعر، 
وعلي  واخملازن،  املشتريات  رئيس قسم 
املازمي إداري مسرح وفنون العرض في 

ناشئة الشارقة.
وكاالت 

     ممدوح عدوان... أنت بيننا في ذكرى رحيلك             

مسرح ربع قرن يجذب جمهور معرض الكتاب في المكسيك

القسم األخير: 

لعابهم  اجلميلة  البالد  تخوم  على 
سيوفهم،  ترتدي  القتل  رغبة  يسيل، 
اجلراد  أسراب  مثل  القامتة  سحنتهم 
كالغربان  األرض،  جهات  من  حملوها 
والدم  الغزوات  من  موحل  تاريخ  اليائسة، 
خيول  سنابك  حتت  السقوط  مصيره  كان 
ما عرفت اخلنوع، ويصرُّ الشاعر في قصائده 
فإننا  ولهذا  درامية  مواقف  توليد  على 
املاضي  خيوط  ويشبك  نصه  ينسج  جنده 
النص فرصة جديدة  ليمنح  احلاضر  بخيط 
مختصراً كل األزمنة، مما يعني أن هذا اخملاض 
اآلني قد سبقته اجتراحات دامية مصحوبة 
واالغتيال،  والنزوح  والقهر،  بالعذابات، 
ويستمر في سرد تفاصيل السواد في حربه 
ضد النقاء، يرسم صورة التوحش في بشر 
خيوط  تراقص  كانت  ظباء  دماء  يشربون 
ويغتالون  الورد،  يقطفون  بشر  الشمس، 
القصائد واألغنيات، ومن هنا مينح الشاعر 
الكردية  املرأة  رمزية  »هفرين«  شخصية 
والزهر  املاء  أناقة  األنيقة  النقية،  املساملة 
إزاء وحشية الغزاة الذين ال يتقنون إال القتل 
النعيم  وخرافة  اجلسد  بشهوات  محمولة 

األزلي في فراديس اهلل.

ومكاشفاته،  وحتوالته  انثياالته،  للنص 
وعيناه  وروحه  جسده،  للنص  مرماه، 
وأجنحته، وموسيقاه، هناك في قعر النص 
غايته  املوت  يشبه  هدوء  أو  ما  صخب 

التعبير.

من بساطة تلك التعابير اليومية نستشف 
نرفع  ما،  من جملة شعرية  الواقع،  تعقيد 
عقيرتنا، نردد مع الشاعر مواالً رعوياً خارجاً 
وعويل  املعارك،  صخب  حامالً  الزمن،  من 

الثكالى، وصهيل اخليل. 

حيث  الذاهل  الشاسع  املكان  ذاك  ففي 
ايائل تخوض جغرافيته، وقصص قدمية عن 
وبواريد  وخناجر  تاريخه..  تزركش  العشق 
القرويني  بيادر  هشيم  في  صخبها  تعلن 
الزملكان،  العني حاستها فيعبره في  متنح 
حضارة  االختالف  حيث  اآلخر،  متوازية  في 
سمة  االختالف  في  والتنوع  أزلي،  وقانون 
حقيقة  الشمس  وتبقى  للجمال،  صانعة 
النسيان  حتدي  األقدام،  آثار  خداع  والرمل 
والريح ذاكرة من رمل تتحرك في املكان، ضد 

القنوط، ومتحي األثر..  

والشاعر  وبناء،  هدم،  لغة  الشعر  لغة 
وحكمته  بعباراته،  وتصاويره،  لغته  له 
يصارع  ومحموالته،  وتكراراته،  وتناصاته، 
يوازن بني  املتلقني،  املاضي نحو جمهرة من 
صور  في  وينفخ  واللغة،  الكالم  ثقافة 
على  ربيعاً  أو  رمبا،  طاغوتاً  يجعله  الرمل، 
يستحق  ما  عليها  فاألرض  األرض  هذي 

احلياة حسب تعبير درويش. 

وهل ثمة شيء سوى السالم والعشق، هذه 
التي  الكلمات اجملبولة بنسغ لغة الشاعر، 
يفكك  صغيرة  تفاصيل  الشاعر  مينحها 
اجملزأ  إلى  الكلي  من  يتخلص  املكان،  بنية 
أنثى واحدة لها  األحادي، يختصر الكل في 
بحراً  صخبها  بكل  يسمعها  قدسيتها، 
هادراً ال يهدأ، اللغة دلو ماء يسكبه الشاعر 
على حياة جافة، ال يأبه بطولها أو قصرها 
فاخللود حلظة تستمر، ومن هنا يعلن النص 
املوسيقي،  جرسه  ورنة  ومتّيزه  فرادته،  عن 
ومينح لقمان عبدالرحمن نصه الشعري كل 
بالدماء،  املتشرّب  التاريخ  ذاك  التاريخ،  ثراء 

تاريخاً يلوكه الغبار. 

دفتيه  بني  يضم  رمل« كتاب  من  »حروف 
بحوراَ من اخليبة، وأمكنة بهّية، وشخوصاً 
تائهني  وبشراً  منهوبة،  قرى  تخوم  يعبرون 
في حقول القصب، يرتلون أناشيد صوفية 
أزلية  وجبة  للتراب  قلبه  منح  شاعر  عن 
في فضاءات مزركشة  مازال ممجداً  لعشق 
جنوماً  وكانت  ناراً،  اتقدت  رمل  بحبات 

وشمساً تراقب دواخلنا في السر والعلن.

،،

حروف الرمل...أوجاع 
نامت على وجِه الماء

آراس 
بيراني

قراءات في اآلدب والفن

سلسلة  الكريال  مقاتلو  ونفذ 
عمليات ناجحة ضد جيش االحتالل 
تشرين  و27   26 تاريخ  بني  التركي 
الدفاع  مناطق  في  اجلاري  الثاني 
املشروع، أسفرت عن مقتل 49 من 
جنود االحتالل التركي، وإصابة اثنني 
آخرين باإلضافة إلى تدمير 17 موقعاً، 
لقوات  اإلعالمي  املركز  أكده  كما 

.)HPG( الدفاع الشعبي
حيث أطلقت القوات عملية ثورية 
في  هكاري  تلة  املقامة  ساحة  في 
بداية  إلحياء  وذلك  متينا،  منطقة 
العام الـ 45 لتأسيس حلزب العمال 
الكردستاني PKk، وانتقاما لرفاقهم 
باألسلحة  استشهدوا  الذين 
الكيمياوية واحملظورة، نفذت القوات 

الهجوم،  بأساليب  عملياتها 
وباألسلحة  والقنص،  واملداهمات، 
املتحركة  الفرق  هاجمت  الثقيلة، 
احملترفة التابعة للقوات العديد من 
مواقع جيش االحتالل التركي بالروح 

الفدائية األبوجية وقضت عليهم.
وكشف املركز عن نتائج انتصاراته 
خالل  التركي  االحتالل  جيش  على 
»نتيجة  آنفاً:  ذكره  مت  التي  التاريخ 
للعمليات الثورية التي نفذتها قواتنا، 
مت قتل 49 من جنود االحتالل التركي 
اثنني  وجرح  قادة،  ضباط  بينهم 
آخرين، كما دمرت قواتنا 17 موقعاً، 
قنابل،  وقاذفة   ،A4 نوع  وسالحني 
كاميرا  ونظامي  إمداد،  ومستودع 
موبيس، ونظامي استشعار احلركة، 

األسلحة  من  العديد  الى  إضافة 
واستولت  العسكرية،  واملعدات 
-MPT قواتنا على أربعة أسلحة نوع

قاذفة   ،55-MPT 55، أربعة مناظير
قنص  وسالح  إشارة،  جهاز  قنابل، 
وهاتف،  حراري،  ومنظار  خاص، 
وساطور عليه اسم أوكوزهان ألب، 

وثالثة مصادر لتوليد الطاقة«.
االحتالل  جيش  قصف  حني  في 
أربع  املقاومة  ساحات  التركي 
ومرتني  احملظورة،  بالقنابل  مرات 
مرة  و16  الكيمياوية،  باألسلحة 
وعشرات  الهجومية،  باملروحيات 
والهاون  املدفعية  بالقذائف  املرات 

واألسلحة الثقيلة«.
االحتالل  جيش  هزمية  أن  ويذكر 

الدفاع املشروع  التركي في مناطق 
بوحشية  الهجوم  إلى  يدفعه 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
مستهدفاً اجملتمع، والبنى التحتية 
التي  اخلسارة،  لتعويض  كوسيلة 

الدفاع  قوات  قبل  من  به  أحلقت 
الشعبي في ساحات املقاومة منذ 
نيسان املنصرم، علماً أنه يستخدم 
احملظورة  حتى  واألسلحة،  الوسائل 

الدولية جتاه تلك القوات.

الدم  حساب  على  األخبارـ   مركز 
بني حكومة  التقارب  يزيد  السوري، 
املرحلة  من  لتنتقل  وأنقرة؛  دمشق 
الدبلوماسية،  إلى  االستخباراتية 
اللقاءات  أن  واضحة على  داللة  في 
ستفتح  الطرفني،  بني  املرتقبة 
اجملال أكثر لتركيا الحتالل املزيد من 

األراضي السورية. 
السورية  الردود  من  الرغم  على 
الرافضة للتقارب بني أنقرة ودمشق؛ 
السوريني  من  اآلالف  مقتل  نتيجة 
الطرف  أن  إال  األول  الطرف  يد  على 

أكدت  حيث  بذلك،  آبه  غير  الثاني 
التي  الرسمية،  التصريحات 
الطرفني  من  مسؤولون  كشفها 
للقاء  تستعدان  ودمشق  أنقرة  بأن 
وذلك  الطرفني،  بني  الروابط  لزيادة 
التركي  القصف  مع  بالتزامن 
الهمجي على مناطق سورية عدة 
هادفة إلى احتالل املزيد من األراضي.

اخلارجية  العالقات  جلنة  رئيس  ونوه 
في البرملان السوري، بطرس مرجانه، 
إلى إمكانية نقل االتصاالت التركية 
وهي  الثانية  املرحلة  إلى  السورية 

احملادثات الدبلوماسية.
حكومة  رئيس  علق  جانبه،  من 
إعالن  على  األسد،  بشار  دمشق، 
العالقات  تطبيع  في  رغبتها  تركيا 

مع دمشق
مستعدة  تركيا  أن  أفاد:  األسد 
إلى  لتلبية مطالب سوريا، مشيرًا 
ترقّب دمشق تعزيز أنقرة إلجراءاتها 
العملية، وتطبيق التصريحات على 

أرض الواقع.
االحتالل  دولة  رئيس  صرح  فيما 

التركي رجب طيب أردوغان في عدة 
عن  األخير،  األسبوع  خالل  لقاءات 

رغبته في لقاء بشار األسد.
مع  لقاء  في  قال  قد  أردوغان  وكان 
على  تعليًقا  قونية  بوالية  الشباب 
لقائه مع الرئيس املصري عبد الفتاح 
الفترة  “في  قطر،  في  السيسي 
نفسه  املسار  اتباع  ميكن  القادمة، 
مصر،  مع  مت  كما  متاًما  سوريا،  مع 
أن يكون هناك استياء في  ال يجب 
“ميكننا  أنه  على  وأكد  السياسة”، 

لقاء األسد عندما يحني الوقت”.

تكشف  وأنقرة  دمشق  تصريحات 
العالقات  تطبيع  في  الطرفني  نية 
الذين  السوريني،  دماء  حساب  على 
عقد  من  أكثر  مدار  على  يناضلون 
من الزمن من أجل أن يعيشوا بسلم 

وأمان.

مركز األخبارـ يصعد احملتل التركي 
وعفرين،  الشهباء  على  هجومه 
احملتل  قصف  فقط  يومني  وخالل 
قذيفة   672 ب  املنطقتني  التركي 
األسلحة  أنواع  بذلك  مستخدما 

الثقيلة كافة.
قرى  التركي،  االحتالل  وقصف 
 277 ب  وشيراوا  وشرا  الشهباء 
األسلحة  أنواع  باستخدام  قذيفة، 

خالل 24 ساعة املاضية.
القصف استهدف كل من قرى تات 
مراش، مرعناز التابعني لناحية شرا، 
باإلضافة إلى قرى مياسه، شوارغه، 
والطريق ما بني قرية كشتعار وبينه، 
صوغانكه،  في  احلراجية  واملنطقة 
شيراوا،  ناحية  في  وأقيبه  بينه، 
وشيخ عيسى، وسد الشهباء، رادار، 
رفعت  وتل  بيلونيه،  منغ،  ومطار 
التابعني ملقاطعة الشهباء، وتزامن 
القرى حتليق مكثف  القصف على 
التابع  واملسير  احلربي،  للطيران 

لالحتالل التركي.
قد قصف  التركي،  احملتل  أن  ويذكر 
وعفرين خالل 24  الشهباء  مناطق 

املاضية،  الليلة  سبق  مما  ساعة، 
بحوالي 445 قذيفة بكافة أسلحته، 
وطال  وأوبيس،  والدبابات،  الهاون، 
عفرين  ومناطق  قرى  القصف 
والشهباء مع حتليق مكثف للطيران 

احلربي واملسير.
قرى  من  كل  استهدف  القصف 
تات  علقميه،  مرعناز،  شوراغه، 
مراش، مالكيه، مرعناز، تنب التابعة 
على  القصف  وأدى  شرا،  لناحية 
تنب لفقدان حياة ثالثة عناصر من 

حكومة دمشق.
بينه،  مياسة،  قرية  قصف  وكما 
لناحية  التابعة  اقيبه  صوغانكه، 
شعاله،  زيوان،  من  وكل  شيراوا، 
عيسى،  شيخ  بيلونيه،  دقنه،  عني 
ملقاطعة  التابعة  تل مضيق  ورديه، 

الشهباء.

تصعيد  ظل  في  األخبارـ  مركز 
الهجوم التركي على مناطق شمال 
مرتزقة  نشاط  يتزايد  سوريا  وشرق 
ألقت  حيث  املنطقة،  في  داعش 
على  القبض  الداخلي  األمن  قوى 
خلية مكونة من عشرة مرتزقني من 
عناصر داعش في ريف دير الزور، فيما 
أحبط محاولة هجوم على مخيم 

الهول.
في  الداخلي  األمن  قوى  وتستمر 
شمال وشرق سوريا مبتابعة اخلاليا، 
ظل  في  حتركاتها  من  تزيد  التي 
ودعمه  التركي،  احملتل  هجمات 
عن  أعلنت  حيث  لها،  املستمر 
لداعش  خلية  على  القبض  إلقاء 
مكونة من عشرة عناصر في بلدة 
الزور وضبطت  أبو خشب بريف دير 
كمية من األسلحة والذخيرة التي 

كانت بحوزتهم.
إن  بيانها،  في  القوى  وأكدت 
الهجمات التي تتعرض لها شمال 
وشرق سوريا من قبل دولة االحتالل 
حتركات  تزايد  »مع  تزامنت  التركي، 
التنظيمات اإلرهابية واخلاليا التابعة 

لها«.
متابعة  بعد  حصلت  العملية 
ورصد حتركات إحدى اخلاليا املتورطة 
ليتم  مسلحة،  إرهابية  بعمليات 
أفرادها  كافة  على  القبض  إلقاء 
ما  وضبِْط  ُمحكمة  ُمداهمٍة،  في 
وذخائر  أسلحة  من  حوزتهم  في 
سالح  كي،  بي  آر  قذيفتان  وهي: 
كالشنكوف عدد 18، مخازن عدد 45، 
يدوية،  أربع قنابل  عبوتان ناسفتان، 

خمس بنادق صيد، ستة صواعق.
أنها  بيانها  في  القوى  وأفادت 
تستكمل التحقيق مع أفراد اخللية 
النيابة  لهيئة  حتوليهم  ليتم 
اإلجراءات  الستكمال  العامة، 
القانونية الالزمة، كما تستمر قواتنا 
تزيد  التي  اإلرهابية،  اخلاليا  مبتابعة 
ظل  في  وعملياتها  حتركاتها  من 
الهجمات والتعديات، التي يقوم بها 
املُستمر  ودعمه  التركي  االحتالل 
الفوضى  ليثير  التنظيمات  لهذه 
وسالمة  أمن  ُمستهدفاً  والفتنة 

شعوب املنطقة.
يستقلون  مجهولني  أن  ويذكر 

دراجتني ناريتني حاولوا الهجوم على 
انطالقاً  األحد،  أمس  الهول  مخيم 
لكن  اخمليم،  جنوب  اخلان  قرية  من 
حدث  نار  وإطالق  كالمية،  مشادة 
تنفيذ  دون  حال  القرية  سكان  مع 
أن  قبل  املسلحني،  وفرار  الهجوم، 
في  الداخلي  األمن  قوى  تتدخل 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 

وتبدأ بعمليات البحث عن الفارين.
قوات  في  خاصة  وحدات  وتعرضت 
عن  مسؤولة  الدميقراطية  سوريا 
األسبوع  الهول  مخيم  حماية 
املاضي، لقصف جوي تركي بالطيران 
استشهاد  عن  أسفر  ما  احلربي، 
محاوالت  تبعها  مقاتلني،  ثمانية 
صفوف  في  عوائل  لفرار  فاشلة 
مرتزقة داعش، ما يشير لتنسيق بني 

أنقرة ومرتزقة داعش.

الدفاع  مناطق  في  النتصاراتها   
ً
واستمرارا الثاني،  تشرين   27 26ـ  في  األخبارـ  مركز 

ساحات  في  التركي  للمحتل  قوية  ضربة  الشعبي  الدفاع  قوات  وجهت  المشروع 
.
ً
 لرفاقهم وذلك بمقتل 49 جنديا، وتدمير 17 موقعا

ً
المقاومة؛ انتقاما

يال توجه ضربة قوية لالحتالل التركي: مقتل 49 جنديا وتدمير 17 موقعاً الكر

ية جديدة اللقاءات المرتقبة... إذعان الحتالل أراٍض سور

خالل 48 ساعة فقط االحتالل التركي يقصف 
ين بـ 672 قذيفة على الشهباء وعفر

تزامناً مع الهجوم التركي... تحركات لداعش ومساعي قوى األمن 
الداخلي لضبطها
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محمد اجلعابي 

الضمنّية،  واملوافقة  الصمت  هذا 
لسياستها  آمناً  تركيا طريقاً  عدتها 
العدائّية، فقد كثفت من غاراتها على 
السبت  يوم  من  املستهدفة  املناطق 
على  اجلويّ  بالقصف   ،2022/11/19
حيث  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
العمال  حزب  ملواقع  القصف  تزامن 
الكردستاني في جبال قنديل شمالي 
العراق، واستهدفت مواقع على عمق 
140 كم عن احلدود، في عملية أُطِلق 
السيف-اجلوية(  )مخلب  اسم  عليها 
بحقّ  جرائم  الهجوم  بذلك  مرتكبة 
إلى جرائم احلرب، فيما  ترقى  املدنيني، 
كان الهدف من الغارات كما اتضحت 
نتائجه، البنية التحتّية، واملرافق العامة 

واستهداف  الطبّية،  واملؤسسات 
املدنيني، وقد ارتقى إثر ذلك استشهاد 
مدنيون ومقاتلون، وجرح العشرات من 

سكاِن املناطق املستهدفة.

استخدمه  ملا  أولّية  إحصائّية  وفي 
االحتالل التركيّ في غاراته األخيرة من 
الغارات  عدد  بلغ  فقد  عسكريّة  قوة 
50 غارة جوية، خّلفت 45 شهيداً، و26 
استهدافاً بالطائرات املسّيرة خّلف 31 
شهيداً، باإلضافة الى مئات القذائف 
املدفعّية، التي طالت 65 منطقة، األمر 
املدنيني،  السكان  حياة  على  أثر  الذي 
وتراجع حركة األسواق، ومغادرة البعض 
بيوتهم في القرى احلدوديّة خوفاً على 

حياتهم من القصف التركيّ. 

اجلويّ،  التركيّ  العدوان  بداية  فمنذ 
وشرق  شمال  مناطق  على  واملدفعيّ 
التركي  النظام  رئيس  وضع  سوريا، 
إقامة  أهدافه،  قمة  على  أردوغان 
التركّية  احلدود  على  عازلة  منطقة 
السوريّة، تشمل  مناطق: كوباني، تل 
ما  إقامة  الستكمال  منبج؛  رفعت، 
 30 بعمق  األمنية  املنطقة  يسميه 
كم، ولكن مت تركيز الهدف األساسّي 
من خالل تصريحات أردوغان، ومسؤولي 
حكومته على كوباني )عني العرب(، ملا 
حتمله من رمزيّة للكرد خاصًة، ولشمال 

شرق سوريا بشكٍل عام، التي مت حتريرها 
ومقاتالت  يد مقاتلي  على  داعش  من 
في 26  واملرأة  الشعب  وحدات حماية 
قوات  من  وبدعم  الثاني 2015،  كانون 
التحالف الدوليّ، الذي تتزعمه الواليات 
في  أردوغان  وقال  األمريكية،  املتحدة 
هذه  إجناز  على  )نعمل  له:  كلمة 
املنطقة على طول حدودنا بأكملها من 
الغرب الى الشرق في أقرب وقت ممكن(.

ازدواجية املواقف

وزير  بني  اتصاالت  هناك  كانت  وقد 
مع  أكار،  خلوصي  التركيّ  الدفاع 
والروسيّ،  األمريكيّ،  الدفاع  وزيري 
للتباحث حول العدوان التركيّ األخير 
سوريا،  شرق  شمال  مناطق  على 

إلى  تركيا  بدورهما  دعيا  واللذين 
وكانت  عدوانها،  في  النفس  ضبط 
األمريكّية  املتحدة  الواليات  دعت  قد 
في شمال  للتصعيد  فوريّ  وقف  إلى 
جداً  قلقة  أنّها  )مؤكّدةً  سوريا  شرق 
التي  األخيرة،  العسكريّة  األعمال  من 
تزعزع استقرار املنطقة، وتهدد الهدف 
املشترك املتمثل في مكافحة داعش، 

وتعرض األفراد، واملدنيني للخطر(.

كما قال متحدث باسم وزارة اخلارجية 
املتحدة  الواليات  إّن  األمريكّية: 
عسكرّي  عمٍل  أيَّ  تعارُض  األمريكّية 
سوريا،  في  الوضع  استقرارَ  يزعزُع 
أنقرة  أبلغت  واشنطن  أنَّ  مضيفاً: 
قلقها الشديد من تأثير هذا الهجوم 
وقال  »داعش«،  محاربة  طبيعة  على 
املتحدث: طالبنا تركيا عدم القيام مبثل 
هذه العمليات، مثلما طالبنا شركاءنا 
عدم شنّ هجمات أو تصعيد، وأضاف 
املتحدث: أنّنا نواصل معارضة أيّ عمل 
في  الوضع  استقرار  يزعزع  عسكريّ 
من  العراق  سيادة  ينتهك  أو  سوريا، 
خالل أعمال عسكرية غير منّسقة مع 

احلكومة العراقّية.

املتحدة  الواليات  تعلنه  ما  وبخالف 
بتأكيدها  تصويره  وحتاول  األمريكّية، 
على متانة التحالف بينها، وبني قوات 

حليف  بصفتها  الدميقراطّية  سوريا 
ودحره؛  داعش،  محاربة  في  أساسيّ 
ملنعه من أن يشكَّل خطراً يهدد األمن 
وفي  الواقع،  في  هناك  ولكنّ  العامليّ، 
الوقت نفسه، حتالفاً من نوع آخر مع 
تركيا بحكم أنها منضوية معها، ضمن 
تركيا  مع  تشترك  التي  الناتو،  حلف 
باتفاقات، ومعاهدات،  الدولة املعتدية 
يُفهم منها مبوافقة أمريكية بالعملية 

التركّية األخيرة.

إلى  تركيا  روسيا  دعت  فقد  كذلك 
االمتناع عن استخدام القوة )املفرطة(، 
اخلاص  روسيا  مبعوث  صرّح  وقد 
إّن  الفرنتييف:  ألكسندر  سوريا  إلى 
موسكو تعتقد أنَّ على تركيا االمتناع 
العسكريّة  القوة  استخدام  عن 
حاجة  هناك  وأّن  سوريا،  في  املفرطة 
للقضية  سلميّ  حل  عن  للبحث 
سندعو  الفرنتييف،  وأضاف  الكرديّة، 
من  بقدر  التحلي  إلى  األتراك  زمالءنا 
أجل منع تصعيد  النفس، من  ضبط 
التوتر، ليس فقط في مناطق شمال 
شرق سوريا، ولكن في أنحاء املنطقة، 
روسيا  تبلغ  لم  تركيا  أّن  أكّد،  كما 
مسبقاً بضرباتها على سوريا، والعراق، 
وأضاف: نأمل في إقناع شركائنا األتراك 
باالمتناع عن استخدام القوة املفرطة 
على األراضي السوريّة، مشيراً إلى أن 
املعنية  األطراف  مع  ستعمل  روسيا 
)للقضية  سلميّ  حل  إيجاد  على 
الكرديّة(، كما قال: إّن انسحاب القوات 
األمريكّية من شمال شرق سوريا من 

شأنه أن يساهَم في استقرار الوضع.

يظهر  التطورات،  هذه  خضم  وفي 
حلكومة  املساند  الروسيّ  الدور 
يجري ملصلحته  ما  دمشق، مستغالً 
سوريا  قوات  بدفع  منه  محاولة  وفي 
باجتاه  أكثر  لالستدارة  الدميقراطية 
دمشق، واالتفاق معها على تفاهمات 
ذلك  ويعزز  سلطتها،  عودة  لصالح 
القصف،  باستمرار  التركّية  املطالب 
وبالتالي  املنطقة،  على  عدوان  وشنّ 
حكومة  لقوات  املنطقة  تسليم 

دمشق. 

كذلك تعد إيران هي األخرى من أشّد 
وهنالك  دمشق،  حكومة  حلفاء 
تنسيق بينها، وبني روسيا بشأن سوريا، 
كما تربطها عالقات وثيقة مع تركيا، 
مناطق  حول  بينهما  اتفاقات  ويوجد 
وحتدث  سوريا،  في  التصعيد  خفض 
لقاءات دوريّة بني روسيا، وتركيا، وإيران 
للبحث في الشأن السوريّ، كان آخرها 
االجتماع، الذي حصل في إطار منصة 
يتم  ولم   ،2022  /11/23 في  أستانه 
التركّية على  التطرق فيه للهجمات 
إدانتها،  حتى  وال  سوريا،  شرق  شمال 
الذي  البيان  صيغة  في  واضحاً  وكان 
تعمد توجيه االتهام إلى اإلدارة الذاتّية، 

مرات  أربع  »االنفصالّية«  تعبير  وذكر 
واخلامسة عبر مصطلح احلكم الذاتيّ، 
وأنّه  النفط  إلى  البيان  أشار  وفيما 
احلربّية  الطائرات  ملٌك لسوريا، كانت 
التركّية واملسّيرة تقصف العديد من 
حقول النفط ومنشآت الغاز ومحطات 
حتويل الطاقة، ليكوَن العدوان التركّي 
عليه  االتفاق  مت  ملا  مباشراً  تطبيقاً 
ضمناً، وعلى هذا األساس كانت أستانة 
اجتماعاً لشرعنة العدوان، واملفارقة أّن 
أشار  احلكوميّ  السوريّ  الوفدِ  رئيس 
تطلعاِت  يلّبي  اخلتاميّ  البياَن  أّن  إلى 
العدوان  ضحايا  وكأّن  السوريني، 

التركيّ ليسوا سوريني! 

األرض،  على  يجري  ما  األحوال  بكل 
يتوافق مع اخلطة الروسّية بدفع قوات 
حكومة  نحو  الذاتّية  واإلدارة  »قسد« 
دمشق، وقد يحقق اجلانب اإليرانيّ من 
األمريكي؛ ما  الدور  إضعاف  أيضاً  هذا 
في  السوريّة  األراضي  مبغادرة  يدفعه 

املنطقة. 

واملواقف  األحداث،  سير  خالل  ومن   
املتحدة  للواليات  نسبّياً  الباردة 
وروسيا، وضبابّية موقف دمشق، على 
هي  تسلم  لم  قواتها  أن  من  الرغم 
فقد  إذ  األتراك،  هجمات  من  األخيرة 
18 من قوات حكومة دمشق حياتهم 

بالقصف التركيّ ملواقعهم.

التوافق  من  صيغة  هناك  أّن  يتضح 
ضمنّياً  ولو  وتركيا  األطراف،  تلك  بني 
املتحدة  فالواليات  ما،  صيغة  على 
لديها رغبة كبيرة في مغادرة املنطقة، 
ضمناً  التركّية  التحركات  وتدعم 
خللق واقع ما؛ ميأل الفراغ الذي ميكن أن 
يكوَن بانسحاٍب أمريكيّ من املنطقة، 

دائماً،  ليس  وجودها  أنَّ  بحكم  وذلك 
أن  األمريكّية  التصريحات  وتؤكد 
محاربة  إطار  في  ينحصر  تعاونها 
إلى  ذلك  يتعدى  وال  فقط،  اإلرهاب 
القيام بجهودِ إضافّية أو اتباع سياسة 
إطار  في  احلليف  لتركيا  معارضة 
الناتو، فيما يؤكد مسؤولون أمريكيون 
شركاء  على  التركيّ  العدوان  منع  أّن 
باملصداقّية  يتعلق  اإلرهاب  محاربة 
األمريكّية، وتلك هي حقيقة السياسة 

البراغماتّية األمريكّية.

املطلوب ملواجهة العدوان التركي

ملواجهة العدوان التركيّ يتطلب األمر 
تعزيزَ وحدة وصمود اجلبهة الشعبّية 
املقاومة  نهج  وتفعيل  الداخلّية، 
املنطقة  شعوب  وتكاتف  الشعبّية 
وجه  في  العسكرية  التشكيالت  مع 
مناطق  على  التركية  الهجمات 
القائد  وقد صرّح  شمال شرق سوريا، 
الدميقراطية  سوريا  لقوات  العام 
)نحن  االجتاه:  هذا  في  عبدي  مظلوم 
قوات عسكريّة مستعدون لصد هذه 
الهجمات وقد أثبتت قواتنا ذلك خالل 
»إّن  إلى  اجلنرال  املاضية( وتطرق  األيام 
وميكننا  مشرفاً  كان  شعبنا  موقف 
مباركته اليوم، فمنذ اليوم األول شعبنا 
وتابع  عنه«،  يتراجع  ولم  موقفه  حدد 
قائالً: »سنستمر باملقاومة العسكريّة 
ألّي  ومستعدون  نضالنا  وسنصّعد 
هجوم وكذلك مستعدون مع أصدقائنا 
على الصعيد الدبلوماسيّ والسياسّي 
والعسكريّ للحدِّ من الهجوِم التركيّ(.

خالل  من  الفكر  هذا  القائد  جّسد 
إلى  ينتمي  ثوري  تنظيمي  هيكل 
الشعب، وينتفض في وجه أعداءه، هذا 
اسم  حمل  بحزب  يتجسد  التنظيم 
حزب العمال الكردستاني، الذي تأسس 
والقائد  عاماً  أربعني  من  أكثر  منذ 

عبداهلل أوجالن أول وأبرز مؤسسيه.

الرابعة  تأسيسه  ذكرى  وفي  اليوم، 
العمال  حزب  تعّهد  واألربعني، 
اجلديد  العام  يكون  أن  الكردستاني 
عاماً للحرية اجلسدية للقائد عبداهلل 
أوجالن، وقد استند احلزب في هدفه هذا 
إلى قوة وإرادة الشعوب الكردستانية، 
املدافعة عن قيم العدالة والدميقراطية 

التي وضعها القائد أوجالن.

 
مطلب احلركة والشعب

إلى جانب حركة حرية كردستان، فإن 
حرية القائد عبداهلل أوجالن هي هدف 
الكردستانية،  واألحزاب  القوى  خملتلف 
الكردستانية  الشعوب  عن  فضالً 

نفسها.

وحول هذا املوضوع، حتدثت لصحيفتنا 
جيهان محمد، اإلدارية في حزب االحتاد 
الدميقراطي في الدرباسية، وقالت: »إن 
العزلة املفروضة على القائد عبداهلل 
أوجالن هي استكمال للمؤامرة الدولية 
والهدف  القائد،  على  ُحيكت  التي 
منها هو القضاء على فكر وفلسفة 
القائد آبو، وأيضاً القضاء على حركة 
بقوات  متمثلة  كردستان،  حرية 
لذلك،  كردستان،  جبال  في  الكريال 
تستخدم  التركي  االحتالل  دولة  فأن 
أعتى صنوف األسلحة في حربها ضد 

الكريال، وجميع مناطق كردستان«.

االحتالل  دولة  »إن  جيهان:  وأضافت 
إمرالي  بأن  اليقني  التركي تعلم علم 
اإلنسانية  في  مدرسة  حتتضن  اليوم 
احلرية  شرارة  بأن  تعلم  احلر،  والفكر 
واخلالص تتقد من إمرالي، لذلك فهي 
على  القضاء  السبل  بشتى  حتاول 
من  إمرالي  في  تُخاض  التي  املقاومة 
قبل القائد أوجالن، والهدف من ذلك هو 
التخلص من العقبة املوجودة في طريق 
تنفيذ مخططاتها االستعمارية، حيث 

أن فكر القائد آبو يُعتبر عقبة في طريق 
اخملططات االستعمارية لدولة االحتالل 

التركي«.

اإلدارية في حزب االحتاد الدميقراطي في 
اختتمت  محمد،  جيهان  الدرباسية، 
الفاشية  »تعتقد  بالقول:  حديثها 
وممارسة  القائد  اعتقال  بأن  التركية 
إبعاد  في  سيساهم  عليه  العزلة 
إبعاد  وبالتالي  شعبه،  عن  القائد 
تدركه  أن ما ال  إال  ثورته،  الشعب عن 
الفاشية التركية، هو أن هذا الشعب 
يزداد التفافاً ومتسكاً بفكر قائده يوماً 
بعد يوم، وال ميكن ملمارسات الفاشية 
ويجب  قائدنا،  عن  تُبِعدنا  أن  التركية 
أن تدرك بأن الشعب سيبقى مسانداً 
لقائده ولقواته، ويجب على اجلميع أن 
يفهم بأن وحشية الدولة التركية لن 

تُثني من عزميتنا.

مسؤولية اجملتمع الدولي

لصحيفتنا  حتدث  ذاته،  السياق   في 
عبد  القرمانية،  بلدة  مجلس  عضو 

العزلة  »إن  قال:  الذي  سلو،  الباقي 
املفروضة على القائد عبداهلل أوجالن 
تتم أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، 
يزال  ال  الدولي  اجملتمع  فأن  ذلك  ومع 
له  يتعرّض  ما  حيال  الصمت  يلتزم 
نكن  لم  إننا  على  إثبات  وهذا  القائد، 
مخطئني عندما قلنا بأن املؤامرة على 
القائد ليست مؤامرة تركية فقط، وإمنا 
هي مؤامرة دولية تشترك فيها كافة 
ملصاحلهم  خدمًة  العظمى،  الدول 
وأجنداتهم االستعمارية التي هي ضد 

أجندات الشعوب.

اجملتمع  من  اليوم  املطلوب  »إن  وتابع: 
الدولي، هو التحرك فوراً والضغط على 
الفاشية التركية إلطالق سراح القائد 
يتعرّض  ما  ألن  وذلك  أوجالن،  عبداهلل 

له القائد من عزلة وجتريد، يتنافى مع 
املرتبطة  الدولية  والعهود  القيم  كل 
املعتقلني،  وحقوق  اإلنسان  بحقوق 
من  ُمجرد  اليوم  أوجالن  عبد  القائد 
التي  احلقوق  تلك  املشروعة،  حقوقه 
يكفلها له القانون الدولي الذي تخترقه 

الفاشية التركية في كل حلظة«.

عبد  القرمانية،  بلدة  مجلس  عضو 
قائالً: »أقل  أنهى حديثه  الباقي سلو، 
الفاشية  بحق  يُتخذ  أن  ميكن  إجراء 
هو  أردوغان،  بالفاشي  ممثلة  التركية، 
تقدميه للمحاكم الدولية لينال جزاء 
دموية،  مجازر  من  يداه  اقترفت  ما 
وجتريد وحشي بحق معتقلي الرأي وفي 

مقدمتهم القائد عبداهلل أوجالن«.

نّصب حزب سوريا املستقبل في مقره 
في الطبقة يوم الثالثاء 2022/11/29م 
سوريا  لقوات  تأييداً  اعتصام،  خيمة 
األرض  حتمي  التي  الدميقراطية، 
والشعب من الهجمات التركية على 
مناطق شمال وشرق سوريا، واستمرت 
بدأت  واحد فقط حيث  يوم  الفعالية 
الساعة التاسعة صباحاً وانتهت في 

الساعة الثالثة بعد الظهر.

الطبقة  أهالي  الفعالية  في  وشارك 
وكافة جلان اإلدارة املدنية الدميقراطية 
في الطبقة وريفها، وتوافد إلى اخليمة 
ممثلني وأعضاء جملالس وكومينات وجلنة 
منظمات  من  ومشاركني  البلديات، 
الدينية،   واملؤسسة  املدني  اجملتمع 
ووقف  زنوبيا  نساء  جتّمع  وفود  وأيضاً 
املرأة واجلنولوجيا، وبعدها جلنة الشباب 
واملرأة  الثورية،  والشبيبة  والرياضة 
الشابة، وحركة الطلبة الدميقراطيني، 
ثم املشاركون من املنطقة الوسطى، 
واألحزاب السياسية واجلمارك واملعابر 
واملشفى  الصحة  جلنة  وكذلك 
العسكري وبيت اجلرحى وجلنة االقتصاد 
وجلنة الطاقة وما يتبع لها وجلنة الزراعة 
والري ومكتب االتصاالت وجلنة الرقابة 
العالقات  ومكتب  الفن  وجلنة  العامة 
التشريعي  واجمللس  األعيان  ومجلس 
وما  االجتماعية  العدالة  ومجلس 
يتبع له، وجلنة الداخلية وما يتبع لها، 
واإلعالم،  املنظمات  شؤون  ومكتب 
أمالك  ومكتب  التخطيط  ومكتب 
وعوائل  القانوني  والقسم  الغائب، 

ومديرية  الدفاع  ومكتب  الشهداء 
احملروقات وجلنة املرأة وما يتبع لها وجلنة 

  . التربية وما يتبع لها

وصور  األعالم  املعتصمون  ورفع 
تصف  التي  والشعارات  الشهداء، 
املناطق  في  األليمة  األحداث  واقع 
ودعا  التركي،  للقصف  تعرضت  التي 
املعتصمون في خيمة االعتصام العالم 
التركية  املمارسات  وجه  في  للوقوف 
شعوب  بحق  اإلجرامية  وأفعالها 
شمال وشرق سوريا واستهداف أبناءها 

مبوافقة أمريكية روسّية. 

في حني عّبر املشاركون في الفعالية 
عن وقوف حزب سوريا املستقبل ومن 
اإلدارات واألهالي في وجه  وراءه جميع 
لقتل  العدائية،  التركية  املمارسات 
وتهجير أبناء شمال وشرق سوريا من 

مناطقهم وإبعادهم عن أرضهم.

الوقوف إلى جانب حق الدفاع 
املشروع

»روناهي«  صحيفتنا  أجرته  لقاء  وفي 

حلزب  الطبقة  مجلس  رئيس  مع 
سوريا املستقبل أحمد اخللف، قال: »إن 
شمال  قصف  يُعيد  التركي  االحتالل 
الطيران  باستخدام  سوريا،  وشرق 
احلربي واملسّير واملدفعية، حتت مسمى 
مستهدفاً  السيف«،  »مخلب  عملية 
الصحية  واملرافق  التحتية  البنى 
واملدارس وسبل العيش، بدءاً من مناطق 
الشهباء وصوالً إلى ديرك ومناطق دير 
الزور، مروراً بالهول حيث مخيم الهول 
تسبب  ما  داعش،  مرتزقة  يضم  الذي 
األهالي  من  العشرات  باستشهاد 
وحتت  لذلك،  العسكرية،  والقوات 
شعار »حزب سوريا املستقبل جنباً إلى 
جنب مع قواتنا حلماية أرضنا« وتعبيراً 
عن الرفض املطلق خملططات وهجمات 
االحتالل التركي الدموية على مناطق 
شمال وشرق سوريا، وموافقة أمريكية 
وروسية، ليؤكد شعبنا وأهلنا وقوفهم 
مع  املشروع،  الدفاع  حق  جانب  إلى 
الدميقراطية،  سوريا  قوات  قواتنا، 
للدفاع عن أرضنا، وندعو أبناء الشعب 
وأطيافه  مكوناته  بكافة  السوري، 
الهجمات  ضد  والتعاضد  للتكاتف 

االحتاللية التركية«.

نهج القتل للمحتل التركي ليس 
بجديد

في حزب  الناطقة  قالت  من جهتها، 
سوريا املستقبل في منطقة الطبقة 
والتدمير  القتل  »نهج  محمد:  ناديا 
بجديد،  ليس  التركي،  االحتالل  لدى 
واملواقف األمريكية والروسية املتخاذلة 
تدمير  ورائه  من  والهدف  والداعمة،  
شمال  مدن  في  احلياة  وسبل  اجملتمع 
وشرق سوريا، وجعله مجتمع ضعيف 
يرتهن للضغوطات التي ميارسها احملتل 
القاصي  يرفضها  قواعد جديدة،  وفق 
السوري،  الشعب  أبناء  من  والداني 
حيث أن االعتداءات املتكررة تستهدف 

مواقف  تظهر  بينما  ووجوده،  حياته 
احملتل  يفعله  ما  جتاه  خجولة،  رفض 
األبرياء،  للمواطنني  قتل  من  التركي 

وتدمير للبنى التحتية«

ناديا محمد أضافت: »ال سبيل لنا إال أن 
نقف في وجه املؤامرة، ونتحداها، بقوتنا 
التي  وبأجسادنا  عتاد،  من  منلكه  وما 
الـتآمر  كان  ومهما  باألرض،  تتمسك 
الدولي علينا نحن نقف في وجه كل 
التركي  االحتالل  من  انطالقاً  محتل، 
أمريكّياً  واملدعوم  املغطى  ألراضينا 
جتويع  في  يشاركانه  وهما  وروسّياً 
أن  أجل  من  وقتله،  السوري  الشعب 
نركب قوارب التشتت دون قوة جتمعنا، 
قوات  قواتنا  أن نقف مع  لذلك علينا 
والدفاع  حلمايتنا  الدميقراطية  سوريا 

عن أرضنا ووجودنا«.

 شعوَب مناطق شمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( من أبرز القوى الفاعلة على الساحة السورّية، التي 
َّ

بدا للعالم أجمع أن
 في ظلِّ عجز معظم القوى الموجودة عن القيام بهذه المهمة، ليس فقط لحماية شمال وشرق سوريا، بل لحماية 

ً
حاربت داعش، وهزمته جغرافّيا

العالم أجمع، وبالنيابِة عنه، ولكن نرى اليوم ردَّ المجتمع الدولي لذلك الجميل، بصمٍت مخٍز وبموافقٍة ضمنّية، لما تقوم به الدولة التركّية في 
عدوانها األخير، الذي استهدف مناحي الحياة المعيشّية كلها. 

روناهي/ الدرباسية- على مدى قرابة عقدين ونّيف، ال يزال القائد عبد الله أوجالن يعاني من فرض عزلة وتجريد قاسيين من قبل دولة االحتالل التركي، هذه العزلة 

 على فكر وفلسفة القائد القائمة على أساس األمة الديمقراطية وأخّوة الشعوب، وعلى إثر ذلك ازدادت المطالب الشعبية في ذكرى تأسيس حزب العمال 
ً
تأتي ردا

.
ً
الكردستاني بتحرير القائد جسديا

ية القائد الهدف األسمىالعدوان التركّي... وضعف الموقف الدولّي في ذكرى تأسيس pkk... حر

يا المستقبل: جنباً إلى جنب مع قواتنا لحماية أرضنا حزب سور

جيهان محمد

نادية محمد

عبد الباقي سلو

احمد الخلف
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أحمد بيرهات/ 
كاتب وباحث- منتدى حلب الثقافي

القضية املهمة هي بناء اإلنسان من 
الشكلية،  وليس  اجلوهرية  الناحية 
ويبدو أن الشرق األوسط يعيش حالة 
في  فالثورة  عسير،  ومخاض  ثورية 
جوهرها تعني التغير اجلذري الشامل 
ويبدأ ذلك بالفكر والذهنية الفلسفية-

العلمية.
نداً  باتت  الكردستانية  احلرية  حركة 
لها  ملا  الرأسمالية؛  احلداثة  لقطب 
ومت  الفكري،  الطرح  وقوة  جرأة،  من 
مرحلية،  كرؤية  الثالث  اخلط  جتاوز 
في  القابعون  يخيف  بات  ما  وهذا 
الغرف املظلمة، )االنطالق نحو الطرح 
فئات  من  يتخذ  الذي  الدميقراطي 
اجملتمع قطباً مضاداً للسلطة، والدولة 

بشكلها الدكتاتوري(.
باتت جتربة اإلدارات الذاتية الدميقراطية 
)القومية  املركزية  لألنظمة  بديالً 
جتربة  ونتائج  ونضال  -الرأسمالية(، 
حركة حرية كردستان وبراديغما القائد 
واضح  بشكل  تظهر  باتت  أوجالن 

ضمن جتربة ثورة روج آفا. 
وبالتأكيد ثورة روج آفا سوف تؤثر كما 
والروسية  الفرنسية  الثورتان  أثرت 
وخلق  أجمع،  والعالم  املنطقة،  على 
جدية  ومعادالت  ومصطلحات  رؤى 
الذاتية  اإلدارات  ترسيخ  عبر  وجديدة 
الدميقراطية؛ كونها اإلدارة التي تعمل 
التوافقي،  االجتماعي  العقد  وفق 
الذي وُضع مبشاركة شعوب ومكونات 

املنطقة كلها.
ما ذكرناه آنفاً يجعل من هذه التجربة 
الهيمنة  قوى  وحتاول  مستهدفة، 
الثورة،  هذه  على  السيطرة  العاملية 
وخاصًة أمريكا والرأسمال العاملي، هذا 
الدميقراطية(  الذاتية  )اإلدارة  املشروع 
للمشروع  الكبير  املنافس  أصبح 

القومي البريطاني للقضية الكردية.
والتنمية  العدالة  حزب  تضخيم   مت 
قبل  من  أردوغان  وزعيمه   AKP
اإلعالم األمريكي، واألوروبي، واخلليجي 
بهدف تطبيق مشروع احلزام األخضر 
وإبراز  املعتدل(،  )اإلسالم  األمريكي 
شخصية »السلطان أردوغان« وتهيئته 
في  الرئاسة  ثم  احلكومة،  الستالم 
يفضح  اآلن،  وحتى  منذ 2003،  تركيا 
ينار  التركي  الكاتب  السياسة  هذه 
 Akp« بعنوان  له  داغ في كتاب  مردان 
القائد  نصح  وقد  أمريكي«  مشروع 
أوجالن املهتمني بقراءته منذ أكثر من 
بعمق  للتعرف  عاماً،  عشر  خمسة 
ورئيسه  احلزب،  هذا  حقيقة  على 

أردوغان.
قُلبت »اآلية« منذ ثالث سنوات، حيث 
يتم الكشف عن حقيقة هؤالء عبر 
الداخلي  التركي  واالنقالب  اإلعالم، 
وانحيازه للمشروع األوراسي، وكشف 
وجهه احلقيقي األناني الفاشي القائل: 
وجب  لذلك  العالم«؛  يساوي  »تركي 
العمل وفق توازن صحيح على الصعد 
كافة، واالبتعاد عن األساليب، التي ال 

تؤتي نتائج إيجابية.
نحن نعيش في زمن التفكير العلمي 
الضروري  ومن  والتقني  والفلسفي 
خلدمة  منه  واالستفادة  استخدامه، 
واإلنسانية  واجملتمع  الفرد،  قضايا 
عامًة، قوة احلداثة الرأسمالية تكمن 
في التقسيم، وجتزئة املقسم بحجج 
الدوغمائية  وتستخدم  جاهزة، 
والشعبوية في ذلك؛ بغية السيطرة 
عليها، وترسيخ الفردية على حساب 
املبدأ  وإقصاء  املشترك  التعايش 
»الوحدة  الفلسفي، ألوغست كومت 
الطبيعة  حقيقة  االختالف« عن  في 

الثانية )اجملتمع(.
التركية،  الفاشية  ممارسات وأساليب 
التعذيب،  وممارسة  االعتقال،  مثل، 
والقتل، والتهجير، كلها مؤشرات على 
رفضها احللول السياسية أي الال حل، 
بالسلطة،  التمسك  على  وإصرارها 
جتارب الشعوب تؤكد أنها ال تنكسر 
احلل  على  وتصر  السياسات،  بهذه 

الوجودي.
جديدة،  أشكال  من  بد  ال  لذلك 
وخالقة من املقاومة إلى جانب القوات 
العسكرية، املوجودة )سواء في أجزاء 
الدفاعية  املقاومة  قوى  أم  كردستان، 
في املنطقة عامة من الكريال، ووحدات 
مشروع  تواجد  أماكن  في  احلماية 
كلها،  الدميقراطية(  الذاتية  اإلدارات 
والدبلوماسي  احلقوقي  النضال  أي 
للتوصل إلى حل سياسي، وبالتالي حل 
القضية الكردية، وحل هذه القضية 
سوف يشكل األساس في حل القضايا 

في منطقة الشرق األوسط.
ثورة روج آفا أنعشت األممية من جديد

التحرر  حركة  وفلسفة  سياسة 
جتاوز  ومازالت  كانت  الكردستانية، 
سياسات  حسب  املصطنعة،  احلدود 
الدول الكبرى، التي تعمل على تكريس 
الفردانية والليبرالية، وعزل اجملتمعات 
عن بعضها، ومت تأكيد ذلك في مقاومة 
والسعدية  وشنكال جلوالء،  كوباني، 
والباغوز  عفرين،  ومقاومة  مخمور، 
وشرق  شمال  مناطق  في  واملعارك 
سوريا منذ عدة سنوات، وهي مستمرة 
كلها  تلك  فاملقاومات  اآلن،  حتى 

شكلت فوبيا للعقلية التركياتية.
في  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  جتربة 
أفراد  وبانضمام  سوريا،  وشرق  شمال 
وجتمعات وقوى من املكونات املتعايشة 
إلى  األوسط،  الشرق  جغرافية  في 
وحدات حماية الشعب واملرأة، وبريادة 
والترك  والسريان  العرب  من  كردية 
البعيدة  والفرس وحتى من الشعوب 
من  متعددة  ومن جنسيات  جغرافيا، 
وأمريكا  والدمنارك  وبريطانيا،  أملانيا 
وكندا، واألرجنتني قد أنعشت مفهوم 
األممية إلى سابق عهدها، وبشكل أكثر 

رسوخاً وفاعلية.
حول  مناطق  عدة  من  أفراد  انضمام 
الشعب  حماية  وحدات  إلى  العالم 
واملرأة، وقوات سوريا الدميقراطية الحقاً 
باألمميني  خاصة  كتائب  تشكيل  عبر 
واستشهاد الكثير منهم في مواجهة 
هامة  سابقة  تشكل  الظالم،  قوى 
األخالقي  الترابط  لفكرة  قوي  ودفع 
اإلنساني، وكذلك اإلحساس، والشعور 
املرهف|، والعالقة الروحية بني اإلنسان 
األممية  مفهوم  كون  اإلنسان؛  وأخيه 

يعني بجوهره ما مت ذكره.
اخلرائط  ورسم  التقسيم  فسياسة 
تخدم بجوهرها حفنة من املنفعيني، 
احلركة  يدعو  ما  وهذا  واملتسلطني، 

الكردية  وليست  العاملية،  التحررية 
ودفع  اجلهود،  تكثيف  إلى  فقط 
وتضامنهم  واجملتمعات،  الشعوب 
السنني  آالف  وجهل  تخلف  ملواجهة 

املتمثل بإرهاب داعش.
كردية،  بريادة  تتميز  األممية  احلداثة 
بذلك،  الكرد  يُطالب  التاريخ  ورمبا 
وكذلك براديغما وفكر القائد أوجالن، 
للتاريخ  دراساته  في كل  يعمل  الذي 
التاريخ  )إعادة  بشعار  والفلسفة 
مفردات  بثالث  الطبيعي(  ملساره 
مجتمعة  رئيسية  ومصطلحات 
بكينونة: سياسية، وأخالقية، وبيئية 
ثالث  جوهره  وبفهم  )أيكولوجيا( 
بعد  رئيسية  ومصطلحات  مفردات 
املكثف: الفرد-اجملتمع-احلداثة  التعمق 
وليست  )كسلطة  الرأسمالية 

اقتصاد(.
لقد أعيدت األممية إلى جوهرها بتجاوز 
احلدود املرسومة من قبل لصوص كدح 
احلداثة  وحوش«  ولوياثانات«  اإلنسان، 
الرأسمالية باإلرادة الصلبة للمؤمنني 
باليوتوبيا اإلنسانية في ساحة الشرق 
وبراديغما  وبفكر  والعالم،  األوسط، 
بإنعاش  الكامن  وسره  أوجالن  القائد 
وإبراز قوة اجملتمع، بفئاتها كلها، وإبراز 
جمال الطبيعة فقد أكد يوماً: »إنني 
أفضل العيش في حجرتي االنفرادية 
أن  على  لي،  رمق  آخر  حتى  لوحدي 
أخرجتهم  الذين  الناس  مع  أعيش 
أي  الطريق  عن  الرأسمالية  احلداثة 
قوى  فحرب  احلقيقة«،  طريق  عن 
قوى  ومقاومة  الرأسمالية  احلداثة 
اجملتمع والطبيعة واحلركات الفامينية 
واملنظمات اخلضراء )املهتمة بالبيئة( 

لها يفرض:
كردستاني،  وطني  مؤمتر  1-عقد 
العليا  للمصلحة  قرارات  وإصدار 
الكردية، والشعوب املتعايشة معها، 
وإظهارها كقوة حل، وليس كما يتم 
أن  الشعوب،  أعداء  قبل  من  ترويجه 
ومرتبطون  خطرون  وحلفاءهم  الكرد 
لإلدارة  مؤهلني  وغير  الغير  بأجندات 
فوبيا  ومبثابة  الدميقراطية،  الذاتية 
ويجب القضاء عليهم، وهذا بالضبط 
ما تعمل عليها الدولة التركية مؤخراً 

بشكل مكثف.
ملمثلي  دولي  إقليمي  مؤمتر  2-انعقاد 
ونقابات  وأحزاب،  قوى،  من  الشعوب 
وجهات  لتبادل  مؤثرة؛  وقوى  عمالية، 
بعضهم  على  والتعارف  النظر 
وأقالمهم،  وألسنتهم  بأسلوبهم، 
ووضع آليات للعمل املشترك، وتطوير 
املنطقة  تركيا على  منوذج HDP في 
للشرق  الدميقراطية  الشعوب  )حزب 
السقفية  واحلركات  األوسط( 
وإبراز  الدميقراطية،  سوريا  كمجلس 
املشتركة،  عليها  املتفقة  القضايا 
كثقافة  ترسيخها  على  والعمل 
بني  دائمة  سياسية-اجتماعية 

الشعوب.

أعلى؛  وسوية  مبستوى  3-السير 
لتعريف العالم بجوهر مشروع اإلدارة 
الذاتية الدميقراطية بديناميكية عالية 
و)الفرصة مواتية(، وذلك بتهيئة كوادر 
أيديولوجية ومؤسساتية قوية، وخلق 
إرادة  تفرض  ومواصفات  إمكانات 
أصحاب  على  املنطقة  في  الشعوب 
السلطات، وحفنتهم العفنة وجتربة 

شمال وشرق سوريا واضحة جداً. 
يؤكد القائد أوجالن في إحدى رسائله 
جذري  حتول  أن: »أي  إميرالي  جزيرة  من 

يحتاج إلى دفع الثمن، واملهم أن يكون 
الثمن معروفاً، وما يتم احلصول عليه 
كل  من  واألهم  معروفاً،  ذلك  مبقابل 
على  مبنية  املكاسب  تكون  أن  ذلك 
أرضية صلبة، وإيجابية ومعرفة كيفية 
اتخاذها قاعدة للقفز منها إلى األمام«.

تاريخية  حتمية  الدميقراطي  التحول 
في الشرق األوسط

من الصعوبة كسر إرادة شعب يعرف 
نفسه، وعدوه، وثقافته، ويعرف كيف 
يعيش ويقاوم بإميان وعقيدة وببراديغما 
فلسفية -علمية واضحة املعالم، تسير 
وفق جدلية فهم التاريخ واستخالص 
جديدة  نظرية  وبناء  منها،  الدروس 
األمة  كنظرية  القدمية،  أنقاض  على 
العصرانية  وحداثتها  الدميقراطية، 
الدميقراطية، ومشروعها على األرض« 

اإلدارات الذاتية الدميقراطية«.
ووفق ما أشرنا إليه كله، سوف جتلب 
املكاسب للشعوب، واملكونات عامة، 
الفجة  الربح  لعقلية  الهزمية  وجتلب 
وقواها املتلونة باأللوان واألقنعة كلها.

التحول  على  مجبرة  املنطقة  فدول 
ابتداًء من سوريا، وتركيا،  الدميقراطي 
والعراق، وإيران، وثورة روج آفا، هي املفتاح، 
البشرية  على  سيؤثر  التحول  وهذا 
أجمع، فثورة الدميقراطية تقودها املرأة 
والشبيبة األوجالنية »مباءات »وبراديغما 
خالصة، فال مكان لهيمنة إيديولوجية 

قومية، أو طائفية، أو دينية.
الهويات  هي  آفا  روج  ثورة  فحقيقة 
بخصوصية  وتعايشها  املتنوعة، 
دستور  ووفق  وجغرافيته،  مكون  كل 
خريطة  اجتماعي،  وعقد  دميقراطي 
الطريق حلركة حرية كردستان، تكمن 
هنا وفق معادلة الدولة + الدميقراطية. 
ديالكتيك املرحلة تفرض نفسها، وما 
والتنظيم  للمقاومة  إضافة  قلناه 
احلقوقي  والنضال  اجلماهيري، 
ملا  فعلية  ترجمة  إلى  والسلمي 
نقصده من مصطلح احلداثة األممية، 
للفاشية  هجمات  من  نشهده  وما 
التركية ومرتزقتها على مناطق اإلدارة 
مروراً  الشهباء  من  ابتدءاً  الذاتية 
كلها،  سوريا  وشرق  شمال  مبناطق 
ومناطق حماية ميديا، ومبباركة من دول 
واملوقف  وأستانة،  سوتشي،  اتفاقية 
السلبي حلكومة دمشق، ودول حلف 
الناتو، إال تأكيد على عدم نضوج احللول 
لديهم، ما لم يتخذوا من الكرد وإدارة 
شمال شرق سوريا طرفاً رئيسياً للحل 

في سوريا. 
في  الشعوب  وثورة  الكردية  القضية 
مركزية  قضية  إلى  حتولت  آفا  روج 
في منطقة الشرق األوسط، وهذا ما 
أستانة  لقاء  بعد  روسيا  إليه  أشارت 

في 2022/11/23.
الروحية  الواعية حلقيقتها  الشعوب 
شراسة  كانت  مهما  والطبيعية 
على  بناء  ستنتصر  حتماً  الهجمات 
ذلك حترير عفرين وسري كانيه وكريه 
أو  قوسني  قاب  املناطق  وباقي  سبي 

أدنى.
ثورة روج آفايه كردستان وجتربة شمال 
األحرار  قبلة  أصبحت  سوريا  وشرق 
بحياة  واحلاملني  والكادحني  املهمشني 

حرة وكرمية.
حماية ثورة روج آفا وجتربتها في اإلدارات 
الذاتية الدميوقراطية في شمال وشرق 
سوريا واجب ومسؤولية على عاتق كل 

حر في العالم مهما كان جنسيته. 

العمل مبشروع  الطاقة  وباشرت جلنة 
في  إلكتروني  كهربائي  نظام  وضع 
عدد  وصل  حيث  اجلرنية،  منطقة 
حوالي  فيها  اإللكترونية  العدادات 
1150 عدادا، وبعد شهرين تقريباً من 
عملية  الطاقة  جلنة  تتابع  به  البدء 
تركيب العدادات في مناطق أخرى منها 

الطبقة وريفها.

من مشاريع عام 2023

تركيب  مشروع  عن  أكثر  وملعرفة 
النظام اإللكتروني مسبق الدفع، الذي 
الطبقة  في  الطاقة  جلنة  تعتمده 
التقت صحيفتنا »روناهي« مع الرئيس 
»لورانس  الطاقة  للجنة  املشترك 

جلنة  أن  لورانس،  أكد  حيث  اجلاسم« 
الطاقة تعد هذا املشروع هو مشروع 
من  احلد  منه  والهدف  2023م،  سنة 
االستجرار العشوائي، ومنع التجاوزات 
على الشبكات الكهربائية، وخصوصاً 
بعد بدء فصل الشتاء وحدوث العديد 

من األعطال في مراكز الكهرباء.

اعتماد نظام الشريحة مسبقة 
الدفع

الشريحة  نظام  أن  لورانس:  وأشار 
مسبقة الدفع، نظام جديد في ضبط 
الكهربائية،  للطاقة  االستهالك 
وضمان طريقة الدفع من أجل استيفاء 
صرف الطاقة دون عشوائية، في حني 

الساعي  الواط  الكيلو  تسعير  مت  أنه 
من  وذلك  سورية،  ليرة   25 بقيمة 
مكتب الطاقة في شمال وشرق سوريا 

مبا يتناسب مع دخل املواطن.

الشريحة حتفظ حقوق املشترك 

مع  التقينا  أيضاً  السياق  هذا  وفي 
»محمد جمال السعيد« حيث  الفني 
بالشريحة،  العمل  طريقة  أن  أوضح 
التي تعمل مببدأ الكود، حيث يتضمن 

20 فئة مرقمة.

وزاد على ذلك بقوله: »تسمى الشريحة 
ببطاقة الشحن عليها رقم الشاصيه، 
يخص  الذي  املركب،  العداد  كود  أو 
املشترك صاحب العداد ضماناً له من 
عدم سرقتها أو استعمالها من قبل 
تكون  العداد  عمل  بداية  وفي  الغير، 
300كيلو  بقيمة  مشحونة  البطاقة 
األهالي  واط ساعي، حيث كان جتاوب 
عملية  أثناء  واضحاً  اإلجراء  لهذا 
التركيب، وأملهم من ذلك احلفاظ على 
الطاقة وتخفيف احلمل على الشبكة 

الكهربائية«.

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  افتتحت 
إلى  الوصول  بغية  معمالً؛   11 سوريا 
االكتفاء الذاتي في بعض الصناعات، في 
ظل احلصار املفروض على املنطقة، حيث 
دعمت اليد العاملة ووفرت فرص العمل 

ألكثر من ألفي عامل وعاملة.
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  تستمر 
بتنفيذ خطوات جديدة في إطار  سوريا، 
خطة اقتصادية متكاملة؛ تهدف إلى رفع 
سويتها والوصول إلى االكتفاء الذاتي في 

املنطقة.
واستطاعت اإلدارة الذاتية، التي أسست 
على  باالعتماد   ،2018 عام  أيلول  في 
مناطقها،  إدارة  في  وطاقاتها  إمكاناتها 
تتعرض  التي  والتحديات،  الظروف  في 
لها شمال وشرق سوريا، من هجمات من 
قبل احملتل التركي ومرتزقته، باإلضافة إلى 
ضرب  ومحاوالت  عليه،  املفروض  احلصار 
أمن واستقرار املنطقة، افتتاح العديد من 
املعامل واملصانع، وتأمني الكثير من فرص 

العمل.
إدارة  في  اإلداري  قال  السياق،  هذا  وفي 
منصور  سوريا،  وشرق  بشمال  املعامل 
عصفت  التي  األزمة  »بعد  محمود: 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  بدأت  باملنطقة، 
في  القطاعات  بدعم  سوريا،  وشرق 
املنطقة، ومنها القطاع الصناعي، على 

الرغم من الركود االقتصادي العاملي«.
وأضاف: »بدأت اإلدارة الذاتية بعد نقاشات 
إنتاجية،  معامل  ببناء  ودراسات،  كثيرة 
للتخفيف من آثار األزمة االقتصادية في 
سوريا ككل، وبفضل ذلك لم تتأثر شمال 
بقدر  االقتصادية  باألزمة  سوريا  وشرق 

املناطق األخرى«.

ودعمت اإلدارة الذاتية الكثير من املشاريع 
في شمال وشرق سوريا مالياً، وتخصيص 
أماكن مناسبة لها، وإعادة ترميم مبانيها 
مشاريع  وافتتاح  اآلخر،  البعض  وتطوير 
وخطوط إنتاج جديدة كانت غير متوفرة 

في املنطقة سابقاً.

أحد عشر معمالً بصناعات 
مختلفة

املعامل  إلدارة  التابعة  املعامل  عدد  وبلغ 
اإلنتاجية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا 11 معمالً، ومنها معمل زوزان لأللبان 
اجلزيرة  ديرك، ومعمل علف  واألجبان في 
)1(، ومعمل علف اجلزيرة)2( في قامشلو، 
ومعمل العلف في الرقة، ومعمل الزيوت 
النباتية في قامشلو، ومعمل الغزل في 
احلسكة، ومعمل النسيج املؤلف من عدة 
والطباعة  والنسج،  »السكولير،  أقسام 
للخياطة«،  مشاغل  وتتبعه  والصباغة، 
احلسكة،  في  الكرتون  صناعة  ومعمل 
في  الزراعية  اخلراطيم  صناعة  ومعمل 
احلسكة  في  امللح  ومعمل  احلسكة، 

واحمللج.

أكثر من 2000 عامل

ويعمل في هذه املعامل ما يقارب 2,335 
شخصا، في مناطق شمال وشرق سوريا، 

كل حسب اختصاصه.
على  املعامل  وإدارة  الذاتية  اإلدارة  وتركز 
واالستراتيجية،  األساسية  املنتجات 
كاملنتجات الغذائية وامللبوسات؛ بسبب 

غالء أسعارها في اخلارج عند االستيراد.
من  يستفيد  »املزارع  أن:  محمود  ونّوه 
ومحاصيله من خالل  منتجاته  تصريف 
بيعها لإلدارة الذاتية، ويقوم احمللج بحلج 

تلك األقطان وفرزها«.
وأردف محمود: »فيما يتعلق ببذرة القطن، 
الزيت،  معمل  في  منها  االستفادة  يتم 
للحد  الزيت منها؛  استخراج  يتم  حيث 
باإلضافة  اخلارجية،  الزيوت  استيراد  من 
حيث  أخرى،  علفية  مواد  استخراج  إلى 
تعود هذه املادة بالفائدة على مربي الثروة 

احليوانية«.
وتعاني اإلدارة الذاتية من صعوبة استيراد 
املواد ومواجهتها الكثير من العقبات من 
دول اجلوار، وتابع: »نقوم باستيراد املواد غير 
املتوفرة في املنطقة كاملواد اخلام وبعض 
األولية،  املواد  وبعض  واملكنات  األجهزة 
السياسات  إلى  العقبات  تلك  وتعود 

املمنهجة ضد اإلدارة الذاتية«.

تفعيل إدارة جودة املنتج للحصول 
على نخب منافسة

املعامل،  إدارة  وأوضح محمود: »نحن في 
قمنا بتفعيل إدارة جودة املنتج من أجل 
املنتجات  ينافس  نخب  على  احلصول 

اخلارجية، لتصدير املواد إلى معظم الدول 
وستؤثر  عاملية،  ومقاييس  عالية  بجودة 
جودة املنتج على سعر السلع مع مراعاة 
وشرق  شمال  ألهالي  الشرائية  القدرة 

سوريا«.

مشاريع مستقبلية

املعامل في شمال  إدارة  في  اإلداري  وقال 
وشرق سوريا »منصور محمود« في ختام 
حديثه: »لدينا بعض املشاريع املطروحة، 
لدراستها  املعنية  للجهات  قدمناها 
سوف  الذاتية،  اإلدارة  ميزانية  على  وبناء 
املشاريع،  هذه  بعض  على  املوافقة  تتم 
خيوط  لصناعة  خاصة  معامل  ومنها 
الكتان والصوف من أجل االستفادة من 
الصوف املوجود لدى مربي الثروة احليوانية، 
هذا  تصريف  في  معاناتهم  وتخفيف 
إلى خيوط  املنتج، حيث سيتم حتويلها 

صيفية«.
دعم  ساعد  املعامل،  هذه  جانب  وإلى 
افتتاح  على  الذاتية،  اإلدارة  وتشجيع 
معامل أخرى ضمن عمل القطاع اخلاص 
في شمال وشرق سوريا، تعنى بالصناعات 

الغذائية والدوائية واأللبسة.
وكالة/ هاوار

ية كردستان وتحول اليوتوبيا إلى حقيقة الحداثة األممية للحد من استجرار الكهرباء.... وضع نظام إلكتروني مسبق حركة حر
الدفع في الطبقة 

يا لتحقيق االكتفاء الذاتي وتخفيف آثار الحصار 11 معماًل في شمال وشرق سور

السنة،  من  األيام  هذه  في  تكثر 

اخلضرة  عموماً،  الشتاء  فصل  وفي 

في  أوراقها  تستخدم  )التي  الورقية 

والبقدونس  واخلس،  كامللفوف،  التغذية( 

األنواع،  من  الكثير  وغيرها  والهندباء، 

وكذلك بعض أنواع اخلضرة التي يكون اجلزء 

جذرها  هو  التغذية  في  منها  املستخدم 

كاجلزر، والفجل، وغيرها.

بدون  نيئة  اخلضرة  هذه  تؤكل  الغالب  وفي 

غسلها  عملية  تكون  وبذلك  تطبخ،  أن 

من  للتخلص  كافية،  غير  تكون  قد  جيداً 

مسببات األمراض وامللوثات، التي رمبا تكون 

لذلك  النباتات،  هذه  أنسجة  في  موجودة 

مصدر  معرفة  أدق،  بعبارة  أو  االنتباه  يجب 

املستخدمة  املياه  ونوعية  اخلضرة،  هذه 

الري  مياه  ومصدر  النباتات،  هذه  ري  في 

للري،  وصاحلة  نظيفة  مياه  تكون  أن  يجب 

هذه  تكون  وبذلك  البشري،  ولالستخدام 

النباتات نظيفة وال حتمل مسببات األمراض، 

ويكون استخدامها في التغذية يعود على 

اإلنسان بالطاقة والصحة.

أكل  أو  استهالك  وعدم  االنتباه،  ويجب 

مياه  على  ريها  في  يُعتمد  التي  النباتات 

الصرف الصحي غير املعاجلة، وذلك بسبب 

أمراض  ملسببات  النباتات،  هذه  حمل 

اإلنسان  تصيب  كثيرة،  صحية  ومشاكل 

مبياه  املروية  النباتات  هذه  على  املغذي 

أن هذه  بالرغم من  وذلك  الصحي،  الصرف 

مسببات  أن  إال  مطبوخة،  تؤكل  النباتات 

حرارة  درجة  إلى  حتتاج  األمراض،  بعض 

أعلى بكثير من درجة حرارة طهي الطعام 

العادية، التي يحتاجها نوع نباتي معني.

الصحي  الصرف  مبياه  السقاية  مخاطر  إن 

فحسب  األمراض،  من  العديد  في  تتمثل 

م،   2019 لعام  العاملية  الصحة  منظمة 

وفاة،  )432000(  حالة  من  يقارب  ما  فإن 

والتيفوئيد،  والكوليرا،  باإلسهال،  مرتبطة 

والتهاب  األطفال،  وشلل  والدسنطاريا، 

سببها  األمراض  وهذه  الوبائي،  الكبد 

في  واستخدامه  الصحي،  بالصرف  التلوث 

بعض  هناك  وكذلك  معاجلة،  بدون  الري 

بعض  حتول  نتيجة  حتدث  التي  السموم 

عناصر  مع  تفاعلها  أو  الذائبة  العناصر 

كاألوكسجني  للسموم  وإنتاجها  أخرى، 

تختزنه  نترات  إلى  يتأكسد  الذي  الذائب 

بعض النباتات في أنسجتها بنسب عالية، 

تظهر  والتي  والسبانخ«  واخلس  »كاجلزر 
أعراض هذا التسمم على النباتات املذكورة، 

بفقدان للطعم وتغير اللون والرائحة، والتي 

في  تؤدي  لإلنسان  خطيرة  أمراض  تسبب 

  . بعض احلاالت املتقدمة إلى موت الشخص

الفالحني  استخدام  أن  إلى  التنويه،  ويجب 

قلة  سببه  يكون  ال  الصحي،  الصرف  ملياه 

ولكن  النظيفة،  الري  مياه  أو  املائية،  املوارد 

في كثير من األحيان بغية حتقيق ربح مادي 

التكاليف  تقليل  طريق  عن  وذلك  أكبر، 

املضار،  قصد  عن  متجاهالً  كبير،  بشكل 

هذه  استخدام  عن  ستنجم  التي  واخملاطر، 

املياه امللوثة واملسمومة.

إن معرفة مصدر الغذاء، أمر هام بالنسبة 

لإلنسان، ليحافظ على حياته وحياة أسرته، 

ويساهم في اختياره لنوعية خضروات ذات 

غذائية  فائدة  وذات  وسليمة،  مميزة  نكهة 

مبياه  تروى  خضروات  ًمع  مقارنة  عالية، 

يحتوي  الذي  املعالج،  غير  الصحي  الصرف 

على نسب عالية جداً من امللوثات والسموم 

التي تودي بحياة اإلنسان. 

،،

مخاطر ري الخضار بمياه 
الصرف الصحي

محمد 
سعيد

في الميزان

ُسعارها  من  ترفع  وتركيا  أيام،  منذ 
سوريا،  شرق  وشمال  آفا  روج  ضد 
فاحلقد  احلياة،  ضد  جديدة  غزوة  أطلقت 
الذي هو العجينة التي بُنيت بها مداميك 
الدولة التركية منذ أرطغرل، وحتى تاريخه 
ال ميكن بأي حال من األحوال أن يتقبل اآلخر 
في  حتى  أو  دولتها،  داخل  سواء  اخملتلف، 
التاريخ  تقول كل صفحات  جوارها، هكذا 
هذه  قواميس  في  تسامح  ال  إذ  التركي، 
خيول  صهوات  على  أسست  التي  الدولة، 
النساء  وتقدمي  والنهب  والسلب،  الغزو، 
هدايا للسالطني حتى استحقق التمكني.

على  القدر  فرضه  الذي  اجلوار  هذا  في 
وعرب،  كرد  من  األصلية  املنطقة  شعوب 
سريان وآشور وأرمن، سيبقى حلم الطفل 
إذ  مستحيالً،  حلماً  السياب  قصيدة  في 
ههنا ال سماء ال تطير فيها قاذفات املنايا، 
فطاملا أنه هناك دولة اسمها تركيا، تعيش 
رهاب االختالف، وفوبيا التنوع، فإن السماء 
كما األرض، ستبقى مصدراً لقاذفات املنايا، 
وحصد أعمار الطفولة ودك مراتع ألعابها 

وتدمير أحالمها.

يحاول  التي  العنصرية  هذه  احلقيقة  في 
شخص  في  حصرها  الناس  من  الكثير 
ممنهجة  عنصرية  هي  حزبه،  أو  أردوغان، 
التركية،  الدولة  وعصب  فكر  تشكل 
ولذلك يقال )يكاد يولد التركي عسكرياً( 
أقاصي  الذي جاء من  املهاجر،  أن هذا  ذلك 
ثقافة  زالت  ما  مطروداً،  هارباً،  منغوليا 
واإلجرام،  القتل  والنهب،  والسلب،  الغزو 
على  قائمة  عقيدته  زالت  وما  تتملكه، 

تشريع، وقانون السلب والنهب.

أطلقوا  ونظامه  أردوغان  أن  جداً  ملفت 
)اخمللب- اسم  العملية/الغزوة  هذه  على 

زالت  ما  الذي  التركي،  والسيف  السيف(، 
من  املنطقة  شعوب  دماء  منه  تتقطر 
وقفقازيا،  األوسط  الشرق  حتى  البلقان 
في  نصله  مستمراً  زال  وما  بعد،  يرتو  لم 
تقطع أوصال الشعوب بأبشع صور احلقد 

والكراهية.

تسمية  ليست   ) السيف  )اخمللب 
أردوغان  قال  سنوات  فقبل  اعتباطية، 
خارجها: )إنهم  و  تركيا  في  السريان  عن 
تفاخر  السيف( في  من  نفذوا  الذي  بقايا 
أن  املستحيل  من  إذ  أجداده،  بجرائم  وقح 
جتد إنسانا في العالم، كل العالم ، يتفاخر 
إذا  باخلجل،  تشعر  الشعوب  إن  بل  باجملازر، 
لكن  تاريخها،  في  شائناً  جرماً  وجدت 
بكل  يتفاخر  التركي  السياسي  العقل 
ارتكبها  التي  واإلبادات  باجلرائم  صفاته 
أسماء  يطلقون  تراهم  ولذلك  أجداده، 
في  املسجلة  وأجدادهم  آبائهم  جرائم 
جرائمهم  على  اجملرم  تاريخهم  سجالت 
احلديثة، التي يسطرها التاريخ اآلن لتضاف 

إلى التاريخ السيء لهذه الدولة املارقة.

على  )األرمن(  صفة  يطلق  الذي  أردوغان 
كل من يخالف الدولة التركية، أو يطالب 
من  ذلك  يفعل  ال  إثنية،  أو  قومية  بحقوق 
وعبر  الدولة  فهذه  عبث،  أو  جهل  أو  غباء 
التركي  الفرد  عقل  قولبت  السنني  مئات 
وبالتالي  اآلخر  من  والرعب  اخلوف،  على 
جهزته ليكون قاتالً مجرماً دون أدنى شعور 
العشرين  القرن  في  و  الضمير،  بتأنيب 
وضعت منوذج األرمني كمثال عن هذا اآلخر، 
الذي يجب أن يقتله التركي ال لشيء، فقط 
ألنه أرمني، وألن هذه الدولة ال وقت لديها 
بأن  للتركي  وتشرح  جديداً  جهداً  لتصرف 
األرمني،  عن  ومختلف  آخر،  مكون  الكردي 
استنهاض  في  القضية  تختصر  فإنها 
بقص  ويبدأ  سيفه،  ليجرد  التركي  همة 
أرمناً  بصفتهم  كلهم،  اخملتلفني  رقاب 
أعداء يشكلون خطراً على الوجود التركي 

وتركيا.

الوديع،  احلمل  عباءة  يلبس  الذي  أردوغان 
أنه  ويدعي  اخلطابة،  منبر  على  ويجلس 
في  املسلمة  األقليات  حقوق  عن  املدافع 
في  البالد،  من  وغيرها  والصني  البلقان، 
األربعة  أصابعه  يرفع  كلها،  خطاباته 
العنصري  الشمولي  لفكره  نهجاً   ً شعاراً 
اجملرم، إذ تشير أصابعه إلى الدولة الواحدة، 
والعلم  الواحد،  الشعب  الواحدة  واللغة 
هذه- دائرته  خارج  يفكر  من  وكل  الواحد، 
سواء في الداخل أو اخلارج-سيكون أرمنياً 

ومن بقايا السيف العثماني.

السيف-بقايا السيف

مصطفى بالي

آخر الكالم
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الزائدة على الشبكة الكهربائية من قبل األهالي.


