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حل سياسي يعيد إحياء االقتصاد السوري 
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استشهد عضو 
حركة التحرر 
الكردستانية 
»محمد نوري« 

واسمه احلركي 
»بوطان هركول« 
في جبل قنديل 
عام 1998، بعد 

أن انضمَّ للحزب 
في عام 1991... 3

عدت نساء منبج أن االحتالل التركي ينتهك القوانني، واألعراف الدولية في سجن إميرالي، 
وميارس عزلة قاسية على القائد عبد اهلل أوجالن، داعيات منظمات حقوق اإلنسان القيام 

بواجبها حيال ما يفعله االحتالل التركي باملعتقلني السياسيني... 2

مبادرة قامت بها نساء قامشلو إلدخال 
ورسم  احملتاجني،  قلوب  إلى  الفرحة 
البسمة على وجوههم، فتحولت من 
احلب،  توزع  مجموعة  إلى  شخصني 
وتنشر ثقافة املساعدة، ومد يد العون 
ألي  االنحياز  أو  األديان  بني  تفرقة  دون 
طرف، وتساعد بقدر إمكاناتها املتاحة.

للمحتاجني  املساعدة  تقدمي  إن 
وأصحاب الدخل احملدود، ليس فضيلة 
اجملتمع،  أفراد  على  واجب  هو  ما  بقدر 
على  ليس  كثيرة  فوائد  وللمساعدة 
ومقدم  املُتبرع،  على  إمنا  فقط  احملتاج 
الوعي  زيادة  وأبرزها  أيضاً،  املساعدة 
مع  الناس  وقوف  عبر  اجملتمعات  في 
التكافل  لتحقيق  البعض  بعضهم 
أي  إزالة  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 
مالي،  أو  طبقي  أساس  على  تفرقة 
واعيني  األطفال  من  جيل  وتنمية 
يكبرون ضمن ثقافة املساعدة وحتقيق 

التكافل االجتماعي ضمن اجملتمع.

وملعرفة املزيد عن هذه املبادرات السامية 
التي أطلقتها نساء مدينة قامشلو، 
إحدى  »روناهي« مع  التقت صحيفتنا 
املسؤوالت عن املبادرات »سهام أحمد« 
بداية  منذ  عام  بشكل  حدثتنا  والتي 
اخليرية:  وأعمالهن  مبادراتهن  انطالق 
»إننا كنساء متطوعات أردنا أن نطلق 
هذه احلملة، نتيجة للظروف الصعبة 
شهدنا  إذ  املنطقة،  بها  متر  التي 

الظروف املعيشية املتردية للكثير من 
أن  حملتنا  خالل  من  وأردنا  العوائل، 
نساعد هذه العوائل، ونخفف املعاناة، 
واآلالم عنهم، وكانت فكرة احلملة أن 
جنمع األغراض املستعملة من النساء 
املتطوعات لتقدميها للعوائل احملتاجة 

في املنطقة«.

مبادرات إنسانية

من  بأكثر  قمنا  سهام: »لقد  وتابعت 
مع  منا  مبادرة  أول  وتزامنت  مبادرة، 
افتتاح املدارس، ليساعدنا زوجي »سراج 
على  الفرحة  برسم  أحمد«  حسني 
للحالقة  سراج  فقام  األطفال،  وجوه 
بقص شعر 35 طفالً مجاناً، حتت عنوان 

)بسمة طفل(«.
لسراج  األولى  املبادرة  هذه  تكن  ولم 
أخرى  مببادرة  قام  فقد  أحمد،  حسني 
ليوم كامل، وحلق لـ 25 طفل مجاناً. 
وأردفت سهام: »وعن املبادرة الثانية التي 

قرطاسية  توزيع  والتي هي  بها،  قمنَ 
ألطفال املدارس، مع غالء القرطاسية، 
االقتصادية  والظروف  املدرسة،  ولوازم 
مبادرة  بدء  قررنا  األهالي،  بها  مير  التي 
»فرحة طالب« التي ساعدت 150 طالباً، 
املبادرة  مددنا  الطالب  عدد  ازدياد  ومع 
ألكثر من 15 يوماً لتساعد 200 طالب، 
حقائب  من  مستلزماتهم  وتؤمن 
بتحصيلهم  ليستمروا  وقرطاسية 

العلمي سعداء«.

النساء  من  معها  ومن  سهام  أن  إال 
لينشرَن  احلد،  هذا  عند  يتوقفنَ  لم 
حب املساعدة لدى اجلميع مع انطالق 
مبادرتهن اجلديدة، »بنقل ما ال حتتاجه 
ملن يحتاجه«، ففي فصل الشتاء، ومع 
الكثير،  يتجمد  البرد،  موجات  ازدياد 

والسيما من ال يجد ما يدفئه.

سهام  بدأت  املنطلق  هذا  ومن 
بجمع  املتطوعات  من  وصديقاتها 
األغراض املستعملة واملالبس القدمية، 
من  إلى  لينقلنها  الشتوية،  والستر 
هو بأمسِّ احلاجة إليها، وقالت سهام 
عن هذه املبادرة: »جنمع الستر واملالبس 
في  يحتاجها،  ملن  لننقلها  القدمية، 
عمن  نبحث  القرى  وحتى  قامشلو 
هم حقاً بأمسِّ احلاجة لنمد لهم يد 

املساعدة ولو بالقليل«.

يطمحنَ ملساعدة اجلميع

جمعية  لسنا  »نحن  سهام:  وزادت 
العطاء  خيرية، بل نحن مبادرة لنشر 
يوجد  احملتاجني،  وجوه  على  والبسمة 
الكثير من السيدات اللواتي ساهمن 
معنا حلبهن للمساعدة، فما زال هناك 
من يريد نشر اخلير لكنه ال يعرف من هم 
بحاجة للمساعدة بصدق، فنكون نحن 
أسماء  عليهم  ونطرح  خير،  واسطة 
أن  بأماكنهم  رَِغبوا  وأن  العوائل،  هذه 

يتواصلوا معهم مباشرةً«. 

بالسعادة  تشعر  أنها  سهام  وبينت 
ملساعدة الغير كغيرها من املُشارِكات 
أنها تشعر  ونوهت  املبادرات،  في هذه 

يد  تقدمي  تستطيع  ال  عندما  باألسى 
بقدر  »نساعد  يحتاجها:  ملن  العون 
فإمكانياتنا  اخلير  أهل  من  يصلنا  ما 
صوتنا  يصل  أن  ونتمنى  محدودة، 
للمنظمات واجلمعيات لتساعدنا في 

مساعدة اجلميع«.

واختتمت »سهام أحمد« حديثها قائلًة: 
طريق  في  االستمرارية  إلى  »نطمح 
املساعدة الذي سلكناه، والوصول إلى 
أكبر عدد من العوائل احملتاجة، نشكر 
كل امرأة متطوعة وكل العوائل التي 
تقدمي  على  مساعدتنا  في  ساهمت 
واحملتاجة،  الفقيرة  للعوائل  املساعدة 
حصلت  التي  واملراكز  اجلمعيات  وكل 

على ثقتنا وعملت على مساعدتنا«.

الذي  املهرجان  في  املشاركات  أكدت 
مهرجانات  أن  السليمانية،  في  أُقيم 
املشغوالت اليدوية النسائية تساهم 
واحملافظة  الكردية  الثقافة  إحياء  في 

عليها.

في  شتوي  مهرجان  أكبر  افتتاح  مت 
مدينة السليمانية بإقليم كردستان، 

والذي سيستمر ملدة ستة أيام، من 22 
إلى 27 كانون األول/ ديسمبر اجلاري.

شارك في املهرجان الشتوي الذي افُتتِح 
كانون   22 لـ  املصادف  اخلميس  يوم 
األول/ ديسمبر، في مدينة السليمانية 
رائدات  من  العديد  كردستان،  بإقليم 
ونساء  كردستان  إقليم  من  األعمال 

روجهالت كردستان بعرض منتجاتهن 
مواطنون  وزار  اليدوية،  ومشغوالتهن 
املهرجان  كردستان  إقليم  مدن  من 

لشراء منتجاتهن.

يجب أن تعتمد املرأة على قدراتها 
اخلاصة

في  املشاركات  إحدى  أوضحت  فيما 
املهرجان باخان جمال: »أصنع الكعك 
يشتريها  التي  تلك  خاصًة  واحللويات 
الناس في رأس السنة اجلديدة، وهذا هو 
املهرجان الرابع الذي أشارك فيه، وأمتنى 
املهرجانات  هذه  مثل  تنظيم  يتم  أن 
سنوياً حتى نتمكن من بيع منتجاتنا«.

على  امرأة  كل  جمال  باخان  وحتث 

االعتماد على قدراتها اخلاصة إلنشاء 
لديها  امرأة  كل  ألن  بها،  خاص  عمل 
موهبة ميكنها تطويرها والعمل عليها.

»تتمتع املرأة مبهارات جيدة في 
احِلرف اليدوية«

وهي  محمد«  »غونا  املشاركة  وقالت 
إنها  كردستان  روجهالت  من  امرأة 
شاركت في هذا املهرجان من أجل عرض 
منتجاتها: »جميع منتجاتي مصنوعة 
روجهالت  في  نساء  ِقبل  من  يدوياً 
من  مصنوعة  منتجاتنا  كردستان. 
واملالعق«،  الساعات  مثل  اخلشب 
مضيفًة »تتمتع املرأة الكردية مبهارات 

جيدة في صناعة احِلرف اليدوية«.

»مثل هذه املهرجانات مهمة 
إلبقاء الثقافة الكرديّة على قيد 

احلياة«

وبدورها أوضحت »أفيستا محمد« التي 
زيارة  أرغب في  شاركت كزائرة: »كنُت 
هذا املهرجان ألنه ميكننا من خالله أن 
النسائية  اليدوية  احلرف  على  نتعرّف 
التي تُظِهر قدراتهن ومهاراتهن. ويجب 
سنوياً  املهرجانات  هذه  مثل  تقام  أن 
ألن املنتجات تخص النساء اجملتهدات، 
إلبقاء  مهمة  املهرجانات  هذه  فمثل 

الثقافة الكردية على قيد احلياة«.

وكالة أنباء املرأة

قامشلو/ دعاء يوسف - أطلقت مجموعة من نساء مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا، 
حملة ومبادرة إنسانية، بهدف تقديم المساعدة بعدة أشكال للعوائل الفقيرة وذوي 

 من مناطقهم المحتلة.
ً
الدخل المحدود، والعوائل الُمهّجرة قسرا

مبادرات نسائية في مدينة قامشلو تحتفي بروح الخير والعطاء 
لرسم البسمة على وجوه المحتاجين

مهرجان شتوي في السليمانية يعرض مشغوالت يدوية نسائية

أكد أهالي تل كوجر أن حرب الشعب الثورية 
هي خيار املقاومة، وهي الضمان احلقيقي لدحر 
سياسة االحتالل في محاربة الشعوب احلرة، 
وأوضحوا أنه بحرب الشعب الثورية سيخلقون 
احلرية  إلى  الوصول  أجل  من  مستمرة  ثورة 

والدميقراطية... 5
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يتعرض القائد عبد اهلل أوجالن، الذي 
عام 1999، من  اعتقل في 15 شباط 
خالل مؤامرة دولية شاركت فيها دول 
إلى  والذي ُسلم  ورأسمالية،  إقليمية 
االحتالل التركي، واحتجزته في جزيرة 
ألدنى  تفتقد  والتي  املعزولة،  إميرالي 
ألبشع  واالحتجاز  االعتقال،  شروط 
أنواع الضغوطات، وفي مقدمتها فرض 
العزلة بحقه، ومنع محاميه وذويه من 

اللقاء به.

اهلل  عبد  القائد  محامو  يقدم  ومراراً 
أوجالن طلبات إلى النيابة العامة في 
بورصة التركية، ومديرية سجن إميرالي، 
للقاء موكلهم، إال أن الطلبات تبقى 
معلقة دون أي رد، فيما يؤكد احملامون أن 
العزلة املشددة املفروضة على القائد 

تعدّ خرقاً للقوانني واملواثيق الدولية.

 )CPT( زارت جلنة مناهضة التعذيب
مر  على  إميرالي  سجن  مرة  من  أكثر 
تغيير  تستطع  لم  لكنها  عقدين، 
وضع وظروف العزلة املشددة املفروضة 
تقاريرها  وتُركت  أوجالن،  القائد  على 
دولة  تنفذ  لم  جدوى،  دون  الرف  على 

االحتالل التركي أياً منها.

مدينة  في  الشابة  املرأة  احتاد  وكان 
منبج وريفها، قد أقامت خيمة اعتصام 
للقائد  اجلسدية  باحلرية  للمطالبة 

عبد اهلل أوجالن، باإلضافة إلى افتتاح 
معرض لكتب، وصور القائد حتت اخليمة 

بتاريخ 21 كانون األول اجلاري. 

أجرت  االعتصام  خيمة  حتت  ومن 
للرأي  استطالعاً  »روناهي«  صحيفتنا 
على  املفروضة  بالعزلة  رأيهن  حول 

القائد عبد اهلل أوجالن.

القائد أعطى أثمن ما ميلك

وقالت شيرين األحمد: »إن نساء منبج 
أوجالن، وهو  القائد  استفدن من فكر 
وكرس  شيء  كل  للمرأة  أعطى  الذي 
املرأة  نالت  وجهده،  وقته  كل  لها 
لها،  القائد  أعطى  ما  أثمن  املنبجية 
وهي حريتها بعدما كانت حتت سلطة 

الرجل واجملتمع«.

أن  تعلمن  منبج  »نساء  وتابعت: 
ما  وهو  خانعات،  يكنّ  وأال  ينتفضن، 
كرسته اإليرانيات في احتاجتهن ضد 
نساء  في  حلال  وكذلك  املاللي،  نظام 
منبج أصبحن ميلكن جذوة الثورة ال بل 

قيادتها كما حدث في ثورة املرأة«. 

ودعت شيرين: »من واجبنا رفض العزلة 
للقائد؛  اجلسدية  باحلرية  واملطالبة 
الدولية،  القوانني  تنتهك  كونها 

تقدم  لم  الدولية  احلقوقية  واجلهات 
منذ  الصحية  حالته  حول  إيضاحات 
قرابة سنة ونيف ما جعلنا منضي قدماً 
حتى اإلفراج عنه جسدياً، حيث متارس 
الدولة التركية عليه عزلة مشددة منذ 

سنني طوال«.

استقرار املنطقة مرتبط بفك 
العزلة

من جانبها، رأت روال احلسني: »إن مؤامرات 
ومخططات االحتالل التركي، لن تثبط 
من موقف النساء في منبج املتمسك 
بأفكار القائد عبد اهلل أوجالن، مهما 
فعلوا ومهما سعوا، فما طرحه القائد 
حتت  يجمع  دميقراطي  مشروع  من 
سقفه الشعوب، التي تكون أقوى من 

مؤامراتهم«.

ضد  نفسها  املتآمرة  »الدول  وذكرت: 
جتدد  اليوم  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد 
سوريا،  وشرق  شمال  على  مؤامرتها 
وذلك عبر ضرب االستقرار في املنطقة، 
واستهداف املواطنني واألطفال، بهدف 
إبعاد الشعب عن فكر وفلسفة القائد 

أوجالن«.

القائد عبد  أن منزلة  روال  فيما أكدت 
اهلل أوجالن كبيرة »في قلوب الشعوب 

عند  وباألخص  للحرية،  املتطلعة 
النساء«.

»سندافع عن القائد بتمسكنا 
بالفكر«

دفاع  »أن  احلموي:  هاجر  عدت  بدورها، 
أوجالن  اهلل  عبد  القائد  عن  الشعب 
قضية أخالقية«، وأن النساء في منبج 
سيواصلن السير وفق نهجه وفلسفته، 
وأن مؤامرات االحتالل التركي الوحشية 
بتشديد العزلة على القائد أوجالن لن 
تغير من مبادئنا الثابتة في اتباع هذا 

الفكر الذي ينادي باحلرية«.

اإلنسانية  املنظمات  هاجر  وطالبت 
الدولي،  اجملتمع  فيها  مبا  واحلقوقية 
بضرورة التدخل وحتقيق احلرية اجلسدية 
للقائد أوجالن، و«أن السياسة التركية 
دعمها  على  تقتصر  لم  الفاشية 
السوري،  الشعب  إرادة  ضد  لإلرهاب 
ال بل تعدى ذلك بتشديد العزلة على 
واملعتقلني  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 

السياسيني«.

حديثها:  احلموي  هاجر  واختتمت 
أنحاء  الفكر في  »سنواصل نشر هذا 
بدخول  نسمح  ولن  كافة،  العالم 
وسنكون  أرضنا،  التركي  االحتالل 
وأطفاالً  نساءً  األمامية  اجلبهات  في 
وشيوخاً وشباباً للدفاع عن أرضنا وفكر 

القائد أوجالن«.

مركز األخبارـ  في ظل استمرار االنتفاضة 
الشعبية وثورة املرأة في إيران وروجهالت 
كردستان؛ تصعد السلطة احلاكمة من 
قمعها بحق املنتفضات هناك، بإصدار 
وجلد،  سجن  من  تعسفية  إحكام 
وحرمان من حقوق بحق العشرات منهن.

وتستمر االنتفاضة الشعبية في الثورة 
الوطنية بإيران وروجهالت على الرغم من 
يزيد من قمعهم بحق  أن نظام املاللي 
املنتفضني، وإصدار أحكام مجحفة غير 

آبهة باإلدانات الدولية. 
أحكاماً  إيران  في  احملكمة  وأصدرت 
باري  هما  منتفضتني،  بحق  بالسجن 
أغاي وشقايق خادمي، اللتني اعتقلتا لدى 
مشاركتهما في االنتفاضة الثورية، التي 
اندلعت بعد استشهاد جينا أميني في 

أيلول املاضي.
تعدت  اإليرانية  السلطات  أحكام 
وخاصة  الدولية،  اإلدانات  رغم  املنطق، 
الشخصيات  وذوات  الناشطات،  بحق 
املنطقة، حيث حكم على  في  املهمة 
محاسبة ومستشارة تسجيل مبدرسة 
في العاصمة اإليرانية طهران، باري أغاي، 
بالسجن 12 عاماً »ثماني سنوات بتهمة 
بتهمة  سنوات  وأربع  الفساد،  إثارة 
التواطؤ ضد األمن«، كما حرمت سنتني 
من العمل، ومنعت من استخدام مواقع 

التواصل االجتماعي، ومغادرة البالد ملدة 
عامني.

ووفقاً للتقارير املنشورة، مت اعتقال باري 
أغاي في 16 تشرين األول/ أكتوبر املاضي، 
شهر  وبعد  األخيرة،  االنتفاضات  خالل 
من االعتقال أفرج عنها بكفالة في 15 
كانون األول/ ديسمبر اجلاري، حتى إصدار 

احلكم.
التي  خادمي  شقايق  على  حكم  كما 
إحدى  )23 عاماً( وهي  العمر  من  تبلغ 
معتقلي االنتفاضة؛ بالسجن 16 عاماً 
من قبل محكمة الثورة في طهران. ولم 
تسمح احملكمة لشقايق خادمي بتوكيل 

محام.

اعتقلت  قد  خادمي  شقايق  أن  ويذكر 
هاجمت  عندما  املاضي،  أيلول   22 في 
املاللي  للنظام  التابعة  األمن  قوات 
منزل عائلتها في الرابعة فجراً، ونقلت 
إلى سجن إيفني، ومن ثم مت نقلها إلى 
وصدر  كما  ورامني،  في  قرتشك  سجن 
احلكم عن محكمة الثورة في زاهدان، ومت 
إبالغهما به، وقد ُحكم على سارا بلوش 
“الدعاية  بتهمة  بالسجن ستة أشهر 
ضد النظام“، وُحكم على فاطمة بلوش 
بالتهمة  أشهر  ثالثة  بالسجن  كاري 
نفسها، كما ُحكم على كل واحدة من 

هاتني املواطنتني باجللد 74 جلدة.
ومن جانب آخر ُحكم على »ساناز رضوي 
فرد« من أهالي بهبهان غيابياً بالسجن 
من  جلدة  و34  أشهر  أربعة  التنفيذي 
اجلنايات  حملكمة   102 الشعبة  قبل 
مبدينة بهبهان بتهمة “اإلخالل بالنظام 
العام من خالل منع اجلمهور من ممارسة 
من  اجلمهور  وحرمان  التجارية،  األعمال 

الراحة واالعتداء على األشخاص”.
بداية  في  اعُتقلت  قد  ساناز  وكانت 
االنتفاضة 22 أيلول 2022 خالل أحداث 
بادئ  في  ونُقلت  الوطنية،  االنتفاضات 
األمر إلى سجن سبيدار في األهواز، ومن 

ثم إلى سجن بهبهان.
أفكاري«  »إلهام  على  ُحكم  شيراز  وفي 

الوطنية  االنتفاضات  معتقلي  إحدى 
األخيرة بالسجن خمس سنوات، ومنعها 
من مغادرة البالد من قبل محكمة الثورة، 
وممارسة النشاط في الفضاء اإللكتروني 

ملدة عامني.
في  اُعُتقلت  قد  أفكاري  إلهام  وكانت 
الثاني  تشرين  من  العاشر  في  شيراز 
2022، وقد أضربت عن الطعام بعد نقلها 

إلى معتقل وزارة اخملابرات في شيراز.
نويد  شقيقة  هي  إلهام  املنتفضة 
السياسي  والسجني  املصارع،  أفكاري 
السابق، الذي اُعدم قبل نحو عامني في 

شيراز.
فنانة غرافيك  زنكنه وهي  بري  وجيهة 
الوطنية  االنتفاضة  معتقالت  وإحدى 
حكمت عليها بالسجن التنفيذي ست 
االستئناف  محكمة  قبل  من  سنوات 

مبحافظة أصفهان.
ُحكم  قد  زنكنه،  بري  وجيهة  وكانت 
عليها بداية بالسجن ملدة 15 عاما وتأكد 
احلكم عليها بـست سنوات في جلسة 

محكمة االستئناف.
وكان تطريز عبارة “على الدم أن يبكي” 
االتهامات  على  مثاالً  مالبسها  على 
القبض  مت  وقد  هذا  إليها،  املوجهة 
عليها في األول من تشرين األول 2022 

بخصوص االنتفاضة الوطنية. 

هاجر الحمويروال الحسينشيرين األحمد

حتديات   2022 خالل  املرأة  واجهت 
حدة  تصاعد  نتيجة  وذلك  كبيرة 
والدولية،  اإلقليمية  والصراعات  احلروب 
األمر الذي فاقم من معاناة املرأة في كافة 
إنسانية  أزمات  وباتت تعاني  العالم،  أنحاء 
واقتصادية واجتماعية.  ظاهرة العنف ضد 
اجملتمع  على  مرعباً  كابوساً  أصبحت  املرأة 
ككل، فمنذ بداية العام اجلاري وحتى يومنا 
في  طبيعي  غير  تصاعداً  الحظنا  هذا، 
الرجال  يد  على  النساء  قتل  جرائم  عدد 
اجلنسي  االعتداء  جرائم  إلى  باإلضافة 
ذويهن،  يد  على  واحلرق  واخلطف  والتحرش 
املتدهور  االقتصادي  الوضع  على  عالوة 
وأعاق  اجملتمعات،  من  الكثير  أوهن  الذي 
سبل حياتها، فكان للمرأة النصيب األكبر 
خلطٍف  وتهجيٍر  نزوٍح  من  املدمرة  آثاره  من 
وقتٍل وابتزازٍ وعنف.. كل ذلك بفعل احلروب 
املستمرة التي تشهدها أغلب دول املنطقة 
على العموم. ففي سوريا تعاني النساء في 
املناطق اخلاضعة لسيطرة االحتالل التركي 
شتى  من  له  التابعة  اإلرهابية  والفصائل 
حقوق  لقوانني  املنافية  االنتهاكات  أنواع 
اإلنسان، فال يكاد مير يوم دون أن تتعرض فيه 
وأبشعها...  االنتهاكات  ألفظع  النساء 
اجلنسي،  واالعتداء  واخلطف  فالضرب 
يقع  من  كل  بحق  منهجهم  بات  والقتل 
إلى  هناك  احلياة  رحمتهم.. لتتحول  حتت 
مناطق  في  يطاق.   أما  ال  وكابوس  سواد 
احلكومة السورية فوضع املرأة ليس ببعيد 
احملتلة.  املناطق  في  النساء  أوضاع  عن 
فالعديد من النساء اللواتي فقدن معيلهن 
حياتهن  متطلبات  تأمني  يستطعن  ال 
أزمة  من  تعاني  املناطق  هذه  أن  وخاصة 
اقتصادية خانقة وصلت بها إلى حد املوت 
اإلقصاء  من  معانتهن  إلى  إضافة  جوعاً، 
وفق  متعمد  بشكل  احلكومية  املراكز  في 
منهجية السلطة الذكورية القائمة بقوة 
في تلك املناطق.. فال متثيل أو مشاركة لهن 
في املشهد السياسي في البالد إال ما ندر.  
لكن الوضع في مناطق شمال وشرق سوريا 
التي تقودها املؤسسات النسوية في اإلدارة 
ضمائرنا  أوجع  عما  متاماً  مختلفاً  الذاتية 
وأدمى قلوبنا في غيرها من املناطق، فعلى 
التي  املتواصلة  احلرب  حالة  من  الرغم 
يشنها جيش االحتالل التركي ضد شعوب 
املنطقة خاصة املرأة واحلصار املفروض على 
املرأة هنا  أن  إال  املنطقة من كافة اجلهات، 
التنظيمي  نضالها  مواصلة  استطاعت 
وحققت  والدبلوماسي  والسياسي 
قدمت  أن  بعد  حقيقية  مكتسبات 
العشرات من الرفيقات الشهيدات حياتهن 
من أجل حماية املنطقة والدفاع عنها من 
استهداف  حتاول  التي  الهجمات  كافة 
وجودها وإرادتها، ليثبنت للعالم أجمع مدى 
املكتسبات  على  احلفاظ  على  إصرارهن 
شعوب  ثورة  خالل  حققنها  التي 
وللحد  هنا  من  سوريا.    وشرق  شمال 
لها  تتعرض  التي  املأسوية  األوضاع  من 
سوريا  في  ليس  األماكن  كافة  في  املرأة 
فحسب، يجب عليها النضال بشكل أكثر 
فعالية وتنظيم ذاتها واملطالبة بحقوقها 
صعبة  واإلمكانات  الظروف  كانت  مهما 
بالعلم  تسلحت  ما  إذ  سيما  ال  وضئيلة 
لكافة  ونهاية  حد  وضع  وأرادت  واملعرفة 
أينما حلت  املرأة  ترافق  التي  واملعاناة  اآلالم 
إلى  اإليجابية  طاقتها  فتحويل  وارحتلت.. 
قوة حقيقة على األرض. واإلبداء عن رأيها 
وإرادتها احلقيقة في احلياة ولعب دور فعال 
كافة  في  الروح  وبعث  اجملتمع  في  وبارز 
مفاصله، هو جل ما تتمناه النساء في كل 
األطراف  املترامي  العالم  هذا  من  بقعة 
ويسود  والظالم،  الشر  قوى  تندحر  حتى 

األمن واألمان كل مكان.

المرأة السورية 
والتحديات التي 

واجهتها عام 2022

هيفيدار 
خالد

مرآة المرأة 

روناهي/ منبج ـ عدت نساء منبج أن االحتالل التركي ينتهك القوانين، واألعراف الدولية 
في سجن إيمرالي، ويمارس عزلة قاسية على القائد عبد الله أوجالن، داعيات منظمات 

حقوق اإلنسان القيام بواجبها حيال ما يفعله االحتالل التركي بالمعتقلين السياسيين.

نساء منبج: تغافل الجهات الحقوقية الدولية عن وضع القائد أوجالن
                                                  دفعنا لتصعيد النضال

الجلد والسجن.. من أساليب نظام الماللي إلخماد ثورة المرأة

عدوى  أعراض  من  اآلباء  أطباء  حذّر 
الصغار  أن  وأبرزها  األطفال،  تُصيب 
يكافحون من أجل التنفس، مما يُعرّض 
التهاب  فإن  الوفاة،  خلطر  بعضهم 

القصيبات عدوى شائعة بني الرُّضع.

وليس هذا فحسب، بل إن هذه العدوى 
تصيب األطفال الصغار أيضاً، موضحًة 
في  واحتقاناً  التهاباً  تسبب  أنها 
الشعب الهوائية الصغيرة )القصيبات 

الهوائية( في الرئة.

القصيبات  التهاب  يحدث  ما  وعادةً 
وقت  ويكون  فيروس،  بسبب  الهوائية 
خالل  عادةً  املشكلة  لهذه  الذروة 
أشهر الشتاء. ويبدأ التهاب القصيبات 
ألعراض  مشابهة  بأعراض  الهوائية 
نزالت البرد، ولكن بعد ذلك تتطور في 
بعض األحيان إلى صعوبة في التنفس. 
وقد تستمر أعراض التهاب الُقَصيبات 

أسابيع.  لعدة  أو  أيام  لعدة  الهوائية 
فإن هذه املشكلة الصحية تكون عادةً 
خفيفة وميكن عالجها في املنزل، لكن 
للحياة.  مهددة  تصبح  احلاالت  بعض 
وحتدث هذه املشكلة نتيجة الفيروس 
الذي  في«  سي  »آر  التنفسي  اخمللوي 

يرتفع حالياً بني األطفال.

هذا  حاالت  أن  إلى  األرقام  وتشير 
الطبيعي،  املعدل  من  أعلى  الفيروس 
إغالقات  مرده  األمر  أن  اخلبراء  ويعتقد 
بال  األطفال  تركت  التي  »كوفيد-19«، 

مناعة.

التهاب  فإن  األطباء،  وبحسب 
تصيب  فيروسية  عدوى  القصيبات 
الرّضع  على  العدوى  هذه  تؤثر  الرئة، 
يتعرضون  عامني  سن  حتت  واألطفال 
الذين  باألطفال  مقارنًة  أكبر  خلطر 
يكبرونهم، خاصًة إن ولدوا قبل أوانهم 

أو لديهم مشكالت في نظام املناعة. 
وإن غالبية األطفال يعانوني من أعراض 
خفيفة مثل السعال اجلاف، وصعوبة 

التنفس.

إضافًة إلى أنه في حال كانت األعراض 
خفيفة ميكن لآلباء االعتناء بأبنائهم 
خالل  يتعافون  وسوف  املنزل،  في 

خمسة أيام تقريباً، لكن إن كانت هناك 
احلديث  فعليهم  هؤالء  لدى  مخاوف 
مع األطباء، ومع ذلك، يعاني األطفال 

من أعراض أكثر حدة.

األعراض التي تستدعي االنتباه

ـ إذا أصبح تنفس الطفل عمالً شاقاً 

بالنسبة إليه.

بالنعاس  يشعر  الطفل  أصبح  إذا  ـ 
أكثر وتقل يقظته في املقابل.

ـ حرارة جسهم تظل فوق 37.5 درجة 
مئوية.

ـ وبحسب هيئة اخلدمات الصحية في 
تشمل  األعراض  قائمة  فإن  بريطانيا، 

أيضاً:

صعوبة  أو  الطفل  إطعام  صعوبة  ـ 
تناوله لطعامه.

الوضع  عن  يزيد  بسرعة  التنفس  ـ 
الطبيعي.

ـ التنفس الصاخب )الصفير(.

ـ سريع الغضب.

ثالثة  بني  األعراض  تسوء  ما  وعادةً 
يخف  السعال  لكن  أيام،  وخمسة 

تدريجياً خالل ثالثة أسابيع.

تتيح  مبتكرة  لطريقة  علماء  توّصل 
إنتاج أنسجة العني باستخدام اخلاليا 
اجلذعية والطباعة ثالثية األبعاد، األمر 
من  مجموعة  عالج  سُيتيح  الذي 
أمراض العني التنكسية في املستقبل.

بطباعة  الباحثني  من  فريق  وجنح 
تُشكّل  التي  اخلاليا  من  مجموعة 
احلاجز الدموي اخلارجي لشبكية العني، 
الشبكية  مستقبالت  يدعم  والذي 

الضوئية املستشعرة للضوء. وستوفر 
األنسجة ملن  من  إمداداً  التقنية  هذه 
التنكسية  الشبكية  أمراض  يُعاني 

مثل الضمور البقعي املرتبط بالعمر.

وتعليقاً على دراسة حديثة، قال رئيس 
قسم أبحاث اخلاليا العينية واجلذعية 
للعيون:  األميركي  الوطني  باملعهد 
»آليات اإلصابة بالضمور البقعي ال تزال 
غير مفهومة، في هذا املرض تتشكل 

غشاء  خارج  دهنية  بروتينية  رواسب 
ال  يجعلها  الذي  األمر  الشبكية، 

تعمل بشكٍل صحيح«.

اختراع ثوري

قام اخلبراء بدمج ثالثة أنواع من اخلاليا 
مادة  في  الناضجة  غير  املشيمية 
»هيدروجيل«، متثل مكونات الشعيرات 

الدموية واألنسجة.

على  اجلل  بطباعة  قاموا  ذلك،  بعد 
غضون  وفي  للتحلل،  قابلة  شريحة 
أيام قليلة، بدأت اخلاليا تنضج لتشكّل 
شبكة شعرية كثيفة. بحلول اليوم 
الصبغية  اخلاليا  العلماء  زرع  التاسع، 
من  اآلخر  اجلانب  على  للشبكية 
الشريحة، وبعد أكثر من شهر بقليل، 
النضج  مرحلة  إلى  األنسجة  وصلت 

الكامل. بدت األنسجة املطبوعة تعمل 
اخلارجي  الدم  حلاجز  مشابه  بشكٍل 

األصلي في شبكية العني.

بالصداع،  يومه  يبدأ  أن  يريد  أحد  ال 
جرّاء  حتدث  أن  ميكن  احلالة  هذه  لكن 
مجموعة كاملة من األسباب، بعضها 

ال ميكن عالجه بالباراسيتامول.

أن  وميكن  شائع  الصباحي  والصداع 
يحدث لعدة أسباب، كثير منها ليس 
خطيراً، وتقول هيئة اخلدمات الصحية 
املذنبني  أكثر  بني  من  إن  الوطنية 
بالصداع الصباحي شيوعاً نزلة البرد أو 

اإلنفلونزا أو حتى اإلجهاد.

وفي كثير من األحيان ال داعي للقلق، 
نتيجة  مجرد  الصداع  يكون  حيث 
من  الكثير  شرب  بعد  أو  للجفاف 
لكن  السابقة.  الليلة  في  الكحول 
فترات  معظم  في  املستمر  األلم 
الصباح ميكن أن يكون مؤشراً محتمالً 

على وجود مشكلة كامنة.

ومن األفضل معرفة ما ميكن أن يعنيه 
الصداع الصباحي ومعرفة ما إذا كنت 
بحاجة إلى التحدث إلى خبير حول هذا 

املوضوع.

ما هي أعراض الصداع؟

هي  الصداع  أعراض  تكون  ما  عادةً 
نفسها في جميع أنواع املرض اخملتلفة، 
ومع ذلك، ميكن أن تختلف قليالً حسب 

النوع الذي تعاني منه وشدة األلم.

وغالباً ما يوصف الصداع النصفي بأنه 
ألم نابض، وغالباً ما يضطر البعض إلى 
تناول األدوية املوصوفة. ويبدو الصداع 
العنقودي أشبه بحرقة شديدة، أحياناً 
الناس  يترك  أن  وميكن  العينني،  حول 
على  قادرين  غير  وكأنهم  يشعرون 
اجليوب  صداع  وينتج  عيونهم.  فتح 
مرض،  أو  عدوى  بسبب  عادةً  األنفية 
أو  األنف  حول  عام  بشكٍل  ويتركز 

العينني أو اجلبني.

ما هي أنواع الصداع املوجودة؟

نوع   300 نحو  هناك  إن  اخلبراء  يقول 

مختلف من الصداع.

بني  عادةً  الصباحي  الصداع  ويبدأ 
والتاسعة  صباحاً  الرابعة  الساعة 
نوم  إلى قطع  مييل  ما  وغالباً  صباحاً، 
يقع  أن  وميكن  األلم.  بسبب  املريض 
األلم في عدد من الفئات ما يجعله إما 
صداعاً عنقودياً أو صداع توتٍر، أو حتى 
صداعاً نصفياً. وميكن أن تشمل األنواع 
األخرى من الصداع الصباحي الصداع 
االنتيابي واإلفراط في استخدام األدوية.

ووجدت الدراسات أن معظم األشخاص 
الصباحي  الصداع  من  يعانون  الذين 

يعانون أيضاً من اضطرابات النوم.

ملاذا يحدث الصداع؟

يحدث الصداع لعدد من األسباب وهنا 
اخملتلفة،  األسباب  على  نظرة  نلقي 
بنظام  والعمل  النوم  مثل اضطرابات 

الورديات.

العمل بنظام الورديات

في  الصداع  أن  إلى  األبحاث  توصلت 
أيضاً  سببه  يكون  أن  ميكن  الصباح 

اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، 
اجلسم«  »ساعة  تكون  عندما  وهي 
مثل  متوقفة،  اجلسم  في  الطبيعية 

العمل بنظام الورديات.

وبسبب االختالل بني ساعة جسمك 
الطبيعية، وعندما تكون نائماً بالفعل، 
قد ال حتصل على قسٍط كاٍف من النوم 
عند  صداع  حدوث  إلى  يؤدي  قد  ما 
املواد  إلى  باإلضافة  االستيقاظ. وهذا 
املسببة للحساسية في غرفة النوم أو 
النوم في غرفة شديدة البرودة، كل ذلك 

ميكن أن يؤدي إلى تدهور نوعية النوم.

اضطرابات النوم

ألن  النوم،  اضطرابات  املرض  يشمل 
يتحكم  الذي  الدماغ  من  اجلزء  نفس 
في النوم واملزاج يتحكم أيضاً في األلم 
أحد  هو  واألرق  منه.  تستيقظ  الذي 
الرئيسية للصداع النصفي  األسباب 

في الصباح.

وميكن أن متنعك هذه احلالة من احلصول 
على قسط كاف من الراحة عن طريق 
إبقائك مستيقظاً عندما حتاول النوم، 
في  والتسبب  النوم،  مبجرد  وإيقاظك 

نوم مضطرب.

األخرى،  النوم  مشكالت  تساهم  وقد 
مثل النوم القهري، والسير أثناء النوم، 
والتغيرات  اخلاطئة،  بالوسادة  والنوم 
النوم  مثل  النوم،  جدول  في  املفاجئة 

الزائد أو قلة النوم في حدوث الصداع.

أنهم  أيضاً  العديد من املصابني  وأفاد 
النوم  حركة  اضطرابات  من  يعانون 
مثل صرير األسنان )حيث يقوم الناس 
غير  عن  أسنانهم  ضغط  أو  بطحن 
متلمل  ومتالزمة  النوم(  أثناء  قصد 
من  األشخاص  يعاني  )حيث  الساق 
إبر«  »بوخز  للغاية  إحساس غير مريح 
النوم،  أثناء  السفلية  أطرافهم  في 
يصاحبه من خالل الرغبة الشديدة في 
حتريكها من أجل احلصول على الراحة(.

عالمة  أيضاً  الصباحي  الصداع  ويعد 
التنفس  توقف  حلالة  رئيسية  حتذير 
من  الكثير  يدرك  ال  والتي  النوم،  أثناء 

الناس أنهم يعانون منها.

الشعب  انقباض  في  احلالة  وتتسبب 
الهوائية أثناء الليل، ما يؤدي إلى توقف 
الصداع  وهذا يسبب  التنفس مؤقتاً، 
وكذلك  التالي  اليوم  في  والتعب 

الشخير أثناء الليل.

تحذير لآلباء.. عدوى تجعل التنفس صعباً على أطفالكم

اختراع ثوري.. علماء ُينِتجون خاليا العين بطابعة ثالثية األبعاد

لماذا يستيقظ الكثيرون وينتابهم شعور بالصداع؟
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الجديد الكروي  للموسم  تحضيراً  تحكيم  دورة 

التطوير طريق  تختصر  بالسعودية  النسائية  القدم  كرة 

وبرشلونة مدريد  لريال  سهل  اختبار  إسبانيا..  كأس  قرعة 

وكان املستوى التحكيمي في املوسم 
الوقت  وبنفس  املطلوب،  دون  املنصرم 
هناك نقص في عدد احلكّام، فالعديد 
تدني  بسبب  اجملال  هذا  تركوا  منهم 
رادعة  قانونني  وجود  وعدم  األجور 
حلمايتهم، حيث يتعرّض في كل موسم 
العديد من احلكام للضرب، وهذا غير 
حاالت السب والشتم أثناء املباراة وعلى 
أيضاً،  االجتماعي  التواصل  شبكات 
يأتي ذلك رغم أن االحتاد الرياضي كان 
أصدر قراراً في املوسم املاضي، بشطب 
كل نادي يقوم باالعتداء على أي حكم 
وإن كان هذا الفعل من جماهيره، ولكن 
االحتاد لم يُطّبق هذا البند حرفياً بعدما 
تعرّض احلكم محمود درويش للضرب 
من قبل أحد الالعبني من نادي ديرك في 
اإلياب  مباراة ضمن منافسات مرحلة 

من دوري الرجال للدرجة األولى.

وقتها  الرياضي  االحتاد  اكتفى  فقد 
وبعد  الثانية،  للدرجة  النادي  بهبوط 
بعض  قبل  من  واسطات  تدّخل 
قبل  من  االعتذار  وتقدمي  الرياضيني 
فقد  الرياضي  ولالحتاد  للحكم  النادي 
عام  عفو  وأُصِدر  العقوبة،  ُشطبت 
الرياضية وعن كل  العقوبات  عن كل 
املعاقبني، وهذا ما يزعج احلكام ألنهم 
يتعرضون للغنب، ففي كل مرة عندما 
يتعرضون للضرب يخرج عفو وتنتهي 
القصة، ولذلك تكرار االعتداءات على 

احلكّام مستمر حتى اآلن. 

لدورات  يخضعون  ال  احلكام  أن  كما 
مكثفة ال نظرية وال عملية؟ والكثير 
الذاتي  بالتدريب  يقومون  ال  منهم 
بسبب  معلوماتهم  زيادة  بخصوص 
االنشغال بتأمني لقمة عيشهم وسط 

الظروف املادية الصعبة في املنطقة، 
وخاصًة بعد إقرار األمم املتحدة بأن هناك 
نسبة عشرة ماليني نسمة من سكان 

سوريا يعيشون حتت خط الفقر.

قدمنا نبذة عن بعض أوضاع التحكيم 
واضحة  األمور  تكون  حتى  واحلكام 
للمتابعني، وهذه الدورة التي بدأت في 
الصالة  ضمن  الرياضي  االحتاد  مقر 
فقد  قامشلو  مدينة  في  الرياضية 
من  متدرباً   20 حوالي  إليها  انضم 
نظرية  دروس  وتناولت  اجلنسني،  كال 
التي  والقوانني  القدم  كرة  قوانني  عن 
تعدلت مؤخراً من الفيفا وشخصية 
احلكّام في امللعب وأثناء إدارة املباريات، 
كان  الذي  العملي  للجانب  باإلضافة 
مبلعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.

جمعة،  يوم  كل  ستكون  الدورة 

وستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً 
وستنتهي في الساعة الواحدة ظهراً، 
أي  تقريباً؛  وقد تكون على مدار شهر 

حصص،  أربع  حوالي  الدورة  ستكون 
نظرية  اختبارات  بإجراء  وسُتختتم 

وعملية للمتدربني.

النسائية  القدم  كرة  ساحة  تواصل 
الفوائد  كسب  في  بالسعودية 
النسخة  تأسيس  منذ  واإليجابيات 
دوري  وأيًضا  املمتاز،  الدوري  من  األولى 

الدرجة األولى للسيدات، والتي وصلت 
منافساتها إلى املنتصف.

مبختلف  األجنبيات  الالعبات  تواجد 
الدرجتني ساهم في  جنسياتهن في 

اختصار طريق تطوير الكرة النسائية 
بالسعودية، حيث حتقق هذا األمر بعد 
أن سمح االحتاد السعودي لكرة القدم 
نظام  إلى  بالدخول  النسائية  للفرق 
نظام  عبر  محلًيا  الالعبات  تسجيل 
نظام  خالل  من  ودولًيا   )MySAFF(

.)TMS(
أولى تلك الفوائد هو تطور أداء الالعبات 
البدنية،  السعوديات في االحتكاكات 
من  تدريجًيا  االرتفاع  في  بدأت  والتي 
أسبوع آلخر، حيث استفدن من وجود 
الالتي  اجلنوبية  أمريكا  من  العبات 
كالبرازيلية  البدنية  بالقوة  يتميزن 
إيزابيال أجوير من النصر، والكولومبية 

سارة تورو من شعلة الشرقية.

وفي لقاء االحتاد والهالل 10 كانون األول 
احلالي، شهد صراًعا بدنًيا طوال فترة 
املباراة بني املهاجمة العراقية شوخان 

صاحلي والظهيرة األمين السعودية بيان 
صدقة، لينتهي الصراع بانتصار صدقة 
التي جنحت في إيقاف خطورة شوخان، 
وإنهاء املباراة بفوز االحتاد بنتيجة )1-3(.

في  ظهرت  التي  الثانية  والفائدة 
حتّسن  هو  الدرجتني،  دوري  منافسات 
أداء حارسات املرمى، بعد أن استعانت 
بعض الفرق بحارسات خارج السعودية 
مع  اجلبراني  سليمة  كالتونسية 
األهلي، واألردنية ملك شنك مع االحتاد، 
مع  السنوسي  رقية  والسودانية 

الترجي بدوري الدرجة األولى.

الفرق  مع  األجنبية  احلارسة  وجود 
سيساعد  السعودية  النسائية 
على  السعوديات  املرمى  حارسات 
كسب اخلبرة، وحتديدًا خبرة احلارسات 
الدوليات الالتي خضنَ منافسات قارية 
كاألردنية ملك شنك التي شاركت مع 

منتخب بالدها في كأس آسيا 2018.

الفائدة  يُعتبر  الدولية  اخلبرة  كسب 
الالعبة  تكسبها  التي  الثالثة 
بالدوري،  األجنبيات  من  السعودية 
ابتسام  املغربية  املهاجمة  كتواجد 
ساهمت  والتي  األهلي،  مع  جرايدي 
في فوز فريقها السابق اجليش امللكي 
املغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022، 
برصيد  الهدافة  جائزة  حصدها  مع 

ستة أهداف.

النسائية  الفرق  أغلب  ومتكنت 
العبات  مع  التعاقد  من  السعودية 
أجل  من  مميزًا  دولًيا  سجالً  ميتلكن 
حتقيق النتائج اإليجابية لفرقهم التي 
وأيًضا  االنتصارات،  لتحقيق  تسعى 
حتقيق الفائدة الفنية لالعبات احملليات 
بصفوفهم عبر اللعب بجوار الالعبات 

األجنبيات الدوليات.

ملك  لكأس   32 دور  قرعة  أسفرت 
نظريًا  مواجهات سهلة  عن  إسبانيا، 
وبرشلونة.  مدريد  ريال  للعمالقني 
في  الليغا  عمالقي  القرعة،  وأوقعت 
اختبارات سهلة أمام أندية مغمورة من 
الدرجات األدنى، حيث يحل ريال مدريد 
أمام  ضيفاً على كاسيرنو، وبرشلونة 

مضيفه إنترسيتي.

في املقابل، توجد مواجهة واحدة فقط 
يلعب  عندما  الليغا،  من  فريقني  بني 
سيلتا فيغو في معقل إسبانيول. ومن 

املرحلة  تقام منافسات هذه  أن  املقرر 
أيام 3 و4 و5 كانون الثاني املقبل.

وأسفرت نتائج القرعة عن 15 مواجهة 
كالتالي:  

ريال مدريد × كاسيرنو

برشلونة × إنترسيتي 

إيبيزا × ريال بيتيس

ال نوسيا × فالنسيا

لوجرونيس × ريال سوسييداد

إلدنسي × أتلتيك بيلباو

ناستيك تاراغونا × أوساسونا

بونتيفيدرا × مايوركا

ليناريس × إشبيلية

أتلتيكو سبتة × إلتشي

ديبورتيفو آالفيس × بلد الوليد

ليفانتي × خيتافي

ريال أوفيدو × أتلتيكو مدريد

قرطاجنة × فياريال

سبورتنغ خيخون × رايو فاييكانو

روناهي/ قامشلوـ  بهدف التحضير للموسم الكروي 2022ـ  2023، والذي من المقرر أن ينطلق بدوري فئتي األشبال والناشئين بعد تاريخ 2023/1/20، 
 من كال الجنسين.

ً
انطلقت دورة تحكيم )تنسيب( بإشراف من الُمحاضر الحكم الدولي عبد الرحمن رشو، وبانضمام حوالي 20 متدربا

بفك  املطالبة  والنشاطات  يوٍم،  كل 
أوجالن«  اهلل  »عبد  القائد  عن  العزلة 
تزداد وتيرتها، وقد أقسم الشعب منذ 
أيقونة  فيها  اُعتقل  التي  اللحظة، 
ويركنوا  يستكينوا،  لن  أنهم  احلرية، 
يتحرر  حتى  والصمت،  للسكون 
القائد، ويصبح حراً طليقاً، وفي مكانه 

الطبيعي بني شعبه.

وبهذا الصدد قامت صحيفتنا »روناهي« 
وقد  الشبيبة  مع  لقاءاٍت  عدة  بإجراء 
الشبيبة  حركة  في  إداري  إلينا  حتدث 
ضياء  الطبقة«  مدينة  في  الثورية 
الدين«، والذي أكد على أن »هناك دوافع 
التظاهرات  في  املشاركة  وراء  عديدة 
»أوجالن«،  القائد  على  بالعزلة  املنددة 
املنطقة حول  التفاف شباب  وأهمها 
فكر يحمله قائدٌ مضى على اعتقاله 
مناطق  لتعرض  باإلضافة  عاماً،   23
من  للقصف  سوريا  وشرق  شمال 
بفرض  قام  الذي  التركي  احملتل  قبل 
أوجالن«  »عبد اهلل  القائد  العزلة على 
حقيقة  واتضحت  إميرالي،  سجن  في 
مشروع االحتالل التركي، إلبادة شعبنا 

احلر على أرضه«.

في  »نخرج  قائالً:  الدين  ضياء  وتابع 
التظاهرات لنثبت مدى قوة الشبيبة 
بإصرار  مطالبني  املعتدي،  وجه  في 

السجان التركي فك أسر القائد »عبد 
املفروضة  عزلته  من  أوجالن«  اهلل 
واملشددة عليه، ألن الشبيبة وأجيالها 
قضية  على  تآمر  َمن  أبداً  ينسيا  لن 

قائدها«.

حريتنا من حرية القائد

حركة  في  عضو  مع  آخر  لقاء  وفي 
أحمد  »محمد  الثورية  الشبيبة 
تربت  »شبيبتنا  قال:  والذي  األحمد«، 
على فكر القائد »عبد اهلل أوجالن« وهو 
الشعوب،  بأخوة  العالم  يطالب  من 
وتعاضد الشعوب فيما بينها، واحترام 
حق كل شعب على حدا، لكن تأخير 
خافياً  يعد  لم  »أوجالن«  القائد  حرية 
على أحد، بأن السجان التركي يحاول  
طويلة،  لفترة  القائد  عزل  استمرار 
قد تصل لسنوات أخرى، ووصف ذلك 
باستمرار املؤامرة الدولية على شعوب 
أن  حني  في  قائدها،  وعلى  املنطقة 
تظاهراتنا احلرة تتضامن مع فكر وحرية 
القائد »أوجالن«، فليس جرمية أن تنادي 
القائد  وحريتنا من حرية  احلرية،  مببدأ 

أوجالن«.

وتابع حديثه قائالً: »إن حرية الشبيبة 

اهلل  »عبد  القائد  حرية  من  تنبثق 
هي  يرغبون  أينما  أوجالن« وتواجدهم 

رؤية األحرار في العالم«.

الغربال يظهر املؤامرة

بينما أشارت بدورها عضوةٌ جلنة التدريب 
في احتاد املرأة الشابة مبنطقة الطبقة 
املعلومات،  سليمان« بقولها: »إن  »آية 
التي ظهرت للعلن من خالل تصريح 
القائد  بأن  التعذيب،  مناهضة  جلنة 
الرغبة  لديه  ليس  أوجالن«  »عبداهلل 
باللقاء حتى رفع العزلة املفروضة عليه، 
لذلك كان البد من مساندة الشبيبة 
إميرالي،  سجن  في  للقائد  الثورية 
التظاهرة  موقع  من  معه،  والوقوف 

يقول  شعار  الثورية  الشبيبة  رفعت 
»لن  أوجالن«:  اهلل  »عبد  القائد  فدائيو 
تستطيعوا حجب شمسنا بالغربال، 
ألن فكر القائد ساطع كالشمس، وهي 
لذلك سيفضح خططهم،  حقيقة، 
ولن حتجب احلقيقة مهما كان التآمر 

على شعوب املنطقة«.

واجلدير ذكره، وحتت شعار »الشبيبة هم 
ولن  أوجالن«،  اهلل  عبد  القائد  فدائيو 
تستطيعوا حجب شمسنا بالغربال«، 
نظم احتاد املرأة الشابة، وحركة الطلبة 
نهاية  الطبقة،  في  الدميقراطيني 
طالبت  تظاهرة،  املاضي،  األسبوع 
»أوجالن«، حيث شاركت  القائد  بحرية 
الدميقراطية،  املدنية  اإلدارة  جلان  فيها 

وأبناء أهالي املنطقة.

 علماً بأن التظاهرة انطلقت من أمام 
»هفرين خلف« في  الشهيدة  حديقة 
الفرقان،  شارع  وجابت  الثالث،  احلي 
لتصل إلى أمام مركز الشهيدة »فيان 
الدميقراطيني  الطلبة  كوباني« حلركة 
في منطقة الطبقة وريفها في احلي 

الثاني.

جل آغا/ أمل محمد - استشهد عضو 
»محمد  الكردستانية  التحرر  حركة 
نوري« واسمه احلركي »بوطان هركول« 
أن  بعد   ،1998 عام  قنديل  جبل  في 

انضمَّ للحزب في عام 1991.
والد  علي«  إبراهيم  »محمد  أكد 
شهادة  أن  هركول«  »بوطان  الشهيد 
الكردستاني  العمال  حزب  مع  ولده 
مشيراً  له،  واالعتزاز  للفخر،  مصدر 
إلى أن الشهادة تاج يضعه األبناء على 

رؤوس ذويهم. 
علي«  »محمد  والده  حدثنا  حيث 
قائالً: » ثالثون عاماً مرت، منذ آخر مرة 
ببداية  رحل  الذي  ولدي،  فيها  رأيت 
مختلفاً  كان  عمره،  من  العشرينات 
عن بقية أوالدي، كان شاباً وطنياً حاملاً 
وثائراً، يطمح بتحقيق حلم كل كردي، 
وهو حترير كردستان، لذا حمل سالحه 
وغادر املنزل، وكان آخر جملة قالها لي: 
في  مكان  لك  يكون  أن  أبي  يا  »أريد 

كردستان«.

الشهادة تاج فوق رؤوس اآلباء

كنت  األمر  بداية  في   « قائالً:  وأضاف 
ولدي  انضمام  موضوع  حول  متردداً 
سيترك  أنه  فكرة  من  فقط  للحزب، 
ارتقى  حينما  ولكن  إال،  ليس  املنزل 
بالعنفوان  صغيري للشهادة، شعرت 

وأن أحد أفراد عائلتي ساهم في احللم 
اليوم نحيا بحرية على  الكردي، نحن 
الذين  شهدائنا،  دماء  بفضل  أرضنا 
ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نعيش 

حياة حرة كرمية«.

وتابع: »كلمة الشهيد التي تسبق اسم 
ولدي، كافية في إزالة احلزن من قلبي 
على رحيله، شهداؤنا هم قاداتنا ومنابر 
وامتام  النضال،  في  للفخر، سنستمر 
الدرب الذي سار عليه أبناؤنا، فال ميكننا 
أن نحقق حلمنا، وحلم كل ثائر بدون 
أن نضحي بشيء، ووطننا يستحق أن 
نضحي من أجله بدمائنا وأرواحنا، وما 
رأيناه من أبناء بلدنا هو شيء مشرف 
في أزمتنا األخيرة، فشبابنا بالرغم من 
صغر أعمارهم، لم يتخلوا عن أرضهم 

والدفاع عن كرامتهم«.
كما وأشار علي إلى أن قوافل الشهداء 
الشهادة  روح  زرعوا  من  هم  األوائل، 
والنضال في نفوس أبناء الوطن اليوم. 
هركول  بوطان  الشهيد  والد  وأنهى 
بقوله:  إبراهيم علي« حديثه  »محمد 
الشهداء  مينحها  الشهادة  »راية 
لبعضهم، فكل شهيد ينتظر ميعاد 
هم  والشهداء  عزمية،  بكل  شهادته 
من علموا بني قومنا معنى أن تضحي 
حياة  وأن  أرضك،  سبيل  في  بحياتك 
ال  حياةٌ  العدو  وطأة  حتت  العبودية 

تستحق العيش«.

اية سليمانمحمد أحمد األحمد ضياء الدين

هرمون احلليب أو البروالكْتني هو هورمون بروتيني 
النُّخامية  للُغدَّة  األمامي  اجلزء  من  إفرازه  يتم 
النساء  لدى  َِّحِميَّة  الر الِبطانة  من  وكذلك 
في  موجودًا  يكون  ما  عادةً  فإنه  لذلك  احلوامل، 

السائل السلوي.
من  باحلليب  الشبيهة  اإلفرازات  تكون  أحيانًا 
مرتبطة  الرضاعة  فترة  نطاق  خارج  الثديني 

بارتفاع مستويات البْروالكْتني في الدم.

إفراز هرمون احلليب
يتم إفراز هورمون البروالكْتني على دفعات مبعدل 
مرة كل 95 دقيقة، وترتبط قوة الدفعة بساعة 
اإلفراز خالل النهار، فالدفعات القوية والكثيفة 
النوم  فترة  بشكل خاص متت مالحظتها خالل 

وخاصًة الن وم العميق.
من  كبيرة  كميات  إفراز  مالحظة  ميكن  كما 
عند  النفسي  الضغط  حاالت  في  البْروالكْتني 
التخدير  عند  أو  الكبير،  اجلسدي  اجلهد  بذل 
العام أو خالل عملية جراحية، بشكل عام تكون 
مستويات البْروالكْتني لدى الرجال أقل منها لدى 

النساء.
يكون مستوى البْروالكْتني في دم النساء احلوامل 
مرتفًعا منذ بداية احلمل، بل قد يصل إلى عشرة 
الوالدة  وبعد  احلمل،  قبل  ما  املستوى  أضعاف 
ولكن  الدم،  في  البْروالكْتني  مستوى  ينخفض 
مستوى  يرتفع  ابنها  األم  تُرِْضُع  مرة  كل  في 
املستوى  أضعاف  ثمانية  نحو  إلى  الهورمون 
ساعتني  بعد  الطبيعية  للحالة  ويعود  العادي، 

إلى ثالث ساعات من االنتهاء من الرضاعة.
يكون إفراز البْروالكْتني من الغدة النُّخامية حتت 
تأثير عوامل عديدة، لكن أهم هذه العوامل هو 
هورمون الدوبامني، الذي يتم إفرازه في منطقة 
إفراز  تثبيط  هي  ووظيفته  الدماغ،  من  معينة 

البْروالكْتني واحملافظة على مستواه السليم.
يكون  الدَّرَِقيَّة  قصور  مثل:  احلاالت،  بعض  في 
َهِة  مِلَُوجِّ املطلق  للهورمون  زائد  إفراز  هنالك 
لزيادة كبيرة في  يؤدي  الذي  الدماغ،  الدَّرَِقيَّ من 
الدم،  بْروالكْتني  فرط  ويسبب  البْروالكْتني،  إفراز 
لذلك تكون هنالك حاجة لعالج الغدة الدَّرَِقيَّة 

من أجل موازنة مستويات البْروالكْتني.
وظيفة هرمون احلليب

إن الوظيفة األساسية، التي يؤديها البْروالكْتني 
حيث  التناسلي،  باجلهاز  مرتبطة  البشر  لدى 
في  كبيرًا  دورًا  الرجال  لدى  البروالكتني  يلعب 
هورمون  من  سليمة  مستويات  على  احملافظة 
في  مفتاح  يشكل  الذي  التيستوستيرون، 

القدرة اجلنسية لدى الرجال وإلنتاج املني.
أعراض ارتفاع هرمون احلليب

املعروف  الثدي  من  للحليب  التلقائي  التدفق  ـ 
لدى  وأيًضا  النساء  لدى  يظهر  حيث  اللَّنب،   ِّ بثَر
من  جدًّا  عالية  لديهم مستويات  الذين  الرجال 
هورمون البْروالكْتني الذي تفرزه الُغدَّة النُّخامية.

ـ عدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.
ـ اإلصابة مبرض تخلخل العظام لدى اجلنسني.

ـ انخفاض اخلصوبة.
ـ صداع وصعوبات بالرؤية.

ـ منو الثدي لدى الرجال.
أسباب وعوامل خطر ارتفاع هرمون احلليب

هي  انتشارًا  الدم  بْروالكْتني  َفرِْط  أسباب  أكثر 
وبعض  البْروالكْتني  تفرز  التي  احلميدة،  األورام 

أنواع األدوية.
مضاعفات ارتفاع هرمون احلليب

حدوث  ومينع  املَبيَضنْي،  في  اجلُرَيْبات  منو  يُعيق  ـ 
احلمل مجددًا لدى النساء املرضعات.

النساء  لدى  البروالكتني  إفراز  فرط  يؤثر  قد  ـ 
على العمليات السليمة املرتبطة باإلباضة، وقد 

يتحول لسبب لعدم اخلصوبة.
ـ ميكن أن تتمثل التأثيرات السلبية بإعاقة إفراز 
الُبَويَْضة  خروج  عن  املسؤول  الـملوتن  هورمون 

من اجلُرَيْب الناضج في املبيض.
ـ قد يتمثل بخفض إنتاج الهورمونات املَبيِضيَّة 

كاإلستروجني والبروجيستيرون.
عالج ارتفاع هرمون احلليب

معرفة  خالل  من  احلليب  هرمون  عالج  يتم 
شيوًعا،  األكثر  الدم  بْروالكْتني  َفرِْط  أسباب 
البْروالكْتني،  تفرز  التي  احلميدة،  األورام  منها: 
وبعض أنواع األدوية، هذا اإلفراز الزائد سيتوقف 
املشتقة  األدوية  بعض  بواسطة  تثبيطه  حال 
تناول  عن  التوقف  عند  أو  البروموكريبتني،  من 

األدوية التي سببت َفرَْط إفراز البْروالكْتني.
كذلك في معظم احلاالت باإلمكان عالج األورام 
عالج  خالل  من  البْروالكْتني  تفرز  التي  احلميدة، 

دوائي دون احلاجة إلجراء عمليات جراحية.
الوقاية من ارتفاع هرمون احلليب

مستويات  تقليل  مع  الغذائي  النظام  تعديل  ـ 
مستويات  انخفاض  على  احلفاظ  في  التوتر 

البروالكتني.
عالية  األنشطة  أو  التدريبات  عن  التوقف  ـ 
الكثافة، التي تزيد من الضغط وعدم الراحة في 

الصدر.

ارتفاع هرمون الحليب

د.غزالةشويش

طبيب روناهي

الطبقة/ ماهر زكريا ـ مهما سارعت دولة االحتالل التركي في ممارسة العنف، وزادت من عزلتها على القائد والمفكر 
"عبد الله أوجالن"، فلن تستطيع حجب شمسه، وأفكاره وفلسفته عن الشعوب المؤمنة به، فتطلعاته النيرة، وفلسفته 

 لإلشعاع الفكري، والحضاري، واإلنساني.
ً
 تجاوز جدران السجن الصماء، وغدت جزيرة )إيمرالي( مصدرا

ً
 فكريا

ً
باتت منهال

ية القائد أوجالن يتنا تنبثق من حر ية: حر الشبيبة الثور

والد الشهيد بوطان هركول: شهداؤنا سبب بقائنا على أرضنا
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سوريا  لقوات  العام  القائد  وأداَن  هذا 
اجملزرة،  عبدي  مظلوم  الدميقراطية 
وجاء ذلك في منت تغريدة نشرها على 
التواصل  موقع  في  الرسمي  حسابه 
االفتراضي تويتر، وجاء فيها: »الهجوم 
في  الكردية  اجلمعية  استهدف  الذي 
الكردية،  القضية  يستهدف  باريس 
أن  ثقة  على  نحن  مدان،  هجوم  وهو 
ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس 
واملؤسسات القضائية سوف تكشف 
عن املهاجمني، يجب أن نوّسع شراكتنا 
بالتعازي  نتوجه  اإلرهاب،  محاربة  في 

لذوي الضحايا«.

كما أدانت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا االعتداء وجاء ذلك عبر بيان جاء 
الذي نستنكر ونُندد  الوقت  فيه: »في 
اإلرهابي  واالعتداء  اجلرمية  هذه  بشدة 

نُطالب  فإننا  اجلمعية؛  مقر  على 
احلكومة الفرنسية بالكشف العاجل 
عن املسؤولني وراء هذا العمل اإلرهابي 
نتائجه  ومشاركة  بتحقيق  البدء  مع 

مع الرأي العام الكردي والعاملي«.

وعّبر »بلينكن« وزير اخلارجية األمريكي 
الكردي،  الشعب  مع  تعاطفه  عن 
تويتر  تغريدة على  بلينكن في  وكتب 
الهجوم  ضحايا  مع  التعاطف  »كل 
على املركز الثقافي الكردي في باريس«.

وأضاف »أفكاري مع أبناء اجلالية الكردية 
وشعب فرنسا في هذا اليوم احلزين«.

إميانويل  الفرنسي  الرئيس  غرّد  كما 
كانوا  الكرد  إن  وقال  مندداً،  ماكرون 
»هدفاً العتداء كريه«. وبدورها، اعتبرت 
ما  أن  بورن  إليزابيث  احلكومة  رئيسة 

نددت  كما  بغيض«.  »عمل  حصل 
هيدالغو  آن  باريس  بلدية  رئيسة 
الكردية  اجلالية  أن  معتبرةً  باالعتداء، 

كانت املستهدفة.

كردستان،  باشور  حكومة  أدانت  كما 
الهجوم الذي استهدف املركز الثقافي 
الكردي في العاصمة الفرنسية باريس. 
وقالت احلكومة في بيان »ندين بشدة 
في  الكردية  اجلالية  على  الهجوم 
باريس ونعزّي عوائل الضحايا ونتمنى 

الشفاء العاجل للجرحى«.

ودعت حكومة اإلقليم اجلالية الكردية 
في أوروبا إلى »الهدوء وضبط النفس«. 
اإلقليم  »حكومة  إن  البيان  وأضاف 
باملؤسسات  الكاملة  الثقة  لديها 
في  الفرنسَيني  والقضاء  احلكومية 
للحفاظ  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

ومعاقبة  الكردستانية  اجلالية  على 
املهاجمني واملتورطني«.

الوطني  املؤمتر  مجلس  أصدر  كما 
الهجوم  بخصوص  بياناً  الكردستاني 
الدولة  فترة طويلة، تشن  وقال: »منذ 
الشعب  ضد  شاملة  حرباً  التركية 
الكردي، في كردستان وخارجها. تهدد 
التركي كل املؤسسات  دولة االحتالل 

وجميع الكرد في أوروبا«.

هذا وكشف الرئيسان املشتركان ملؤمتر 
في  الكردستاني  الدميقراطي  اجملتمع 
ويوكسل  جوكسنكور  فاتوش  أوروبا، 
هوية  صحفي  مؤمتر  عبر  كوتش 
الهجوم  في  ارتقوا  الذين  الشهداء 
وقالوا: »إّن األشخاص الذين استشهدوا 
حركة  رياديات  من  كارا(  )أمينة  هم 
املرأة الكردية، ومير برور، وعبد الرحمن 

كزل من احلركة الثقافية«.

28 سجنًا  تُدير  »قسد  األخبارـ  مركز 
يُنذر بكارثة  ألسرى مرتزقة داعش، مما 
كبيرة جداً في حال أقدمت تركيا على 
قسد  ستتوجه  إذ  عسكرية،  عملية 
بهؤالء  يدفع  مما  أراضيها،  عن  للدفاع 
السجناء للهروب«؛ هذا ما أكده قائد 

القيادة املركزية للقوات األمريكية.

للقوات  املركزية  القيادة  قائد  قال 
قوات  إن  كوريال،  مايكل  األمريكية، 
سجنًا   28 تدير  الدميقراطية  سوريا 
ألسرى مرتزقة داعش في شمال وشرق 
سوريا، ُمعربًا عن قلقه جتاه العملية 

التركية احملتملة. 

ميكننا  شيء  »أي  أن  كوريال  وأضاف 
القيام به لتهدئة املوقف ومنع العملية 
مهًما«،  سيكون  التركية  العسكرية 
مؤمتر  في  سؤال  على  رده  خالل  وذلك 
صحفي عبر الهاتف، في 23 من كانون 

األول احلالي. 

احملتملة،  التركية  الهجمات  أن  وذكر 
استقرار  زعزعة  إلى  تؤدي  أن  ميكن 
في  األمن  وتعرّض  بأكملها،  املنطقة 
مخيم الهول شرقي احلسكة للخطر، 
من  »لالنسحاب  »قسد  ويضطر 

السجون التي تسيطر عليها. 

وصنّف اجلنرال األمريكي، مرتزقة داعش 
تشمل  وهي  وأجيال،  فئات  ثالث  إلى 
والعناصر  الطلقاء،  واملقاتلني  القادة 

األطفال في  آالف  إلى  األسرى، إضافة 
مخيم الهول. 

املروعة  الظروف  »أن  إلى  ولفت كوريال 
في اخمليم جتعلهم أكثر عرضة لفكر 
ألف   56 من  يقارب  ما  مع  التنظيم، 
من  منهم   %90 من  وأكثر  ساكن، 
األهداف  أحد  وأن  واألطفال،  النساء 
قصيرة املدى للتحالف هو جعل اخمليم 
أكثر أمانًا جلميع السكان وتقليل تأثير 

التنظيم عليهم«. 

الطويل  املدى  على  الهدف  أن  وذكر 
هو اإلعادة الناجحة إلى الوطن وإعادة 
اخمليم  اإلدماج لسكان  وإعادة  التأهيل 

في بلدهم األصلي.  

املركزية  القيادة  أوضحت  أن  وسبق 
اخمليم  أن  املاضي،  أيلول  األمريكية في 
ميثّل تهديدًا حقيقًيا للمنطقة، وكارثة 
إنسانية، وسط ارتفاع شديد لدرجات 
احلرارة، وشح كبير في املياه، وذكرت أن 
كل  اخمليم  في  حوالي 80 والدة  هناك 
هم  السكان  أن 70% من  رغم  شهر، 

حتت سن 12 عاًما. 

سوريا  قوات  أن  بالذكر  واجلدير 
عمليات  تطلق  ما  دائًما  الدميقراطية 
أمنية، ملالحقة خاليا املرتزقة في مخيم 
الدولي  التحالف  من  بدعم  الهول، 
الواليات األمريكية، خاصًة مع  بقيادة 
وجود جرائم قتل داخله تظهر كل فترة.

حكومة  فشل  بعد  ـ  األخبار  مركز 
الشعب  معاناة  إنهاء  في  دمشق 
السوري التي استمرت 11 عاماً، زادت 
في  البالد  إدخال  عبر  املعاناة  تلك  من 
نفق مظلم عبر جتارة اخملدرات التي باتت 

الدخل األساسي ألمراء احلرب.

 دخل قانون محاربة كبتاغون احلكومة 
مصادقة  بعد  التنفيذ،  حيز  السوريّة 
الرئيس األمريكي، جو بايدن عليه، في 

.2022/12/23

موازنة  على  األمريكي  الرئيس  ووقّع 
محاربة  قانون  تضمنت  التي  الدفاع 
احلكومة  تصنعه  التي  الكبتاغون 
عقب  التنفيذ  حّيز  ودخل  السوريّة، 

التوقيع مباشرةً.

الكونغرس   َّ أقر األول،  كانون   15 وفي 

األمريكي مشروع قانون مكافحة جتارة 
للرئيس  إرساله  ومت  بسوريا  اخملدرات 
األمريكي للتوقيع عليه، وبحسب بيان 
صادر عن الكونغرس فقد اعُتمد قانون 
يقودها  التي  اخملدرات  جتارة  مكافحة 
بشار األسد ضمن موازنة الدفاع لعام 
مجلسي  قبل  من  أُقرت  التي   2023

الشيوخ والنواب.

 َّ وبتاريخ 10 من كانون األول اجلاري، أقر
مشروع  األمريكي  النواب  مجلس 
قانون ميزانية الدفاع عن البالد للسنة 

املالية القادمة 2023، مببلغ 858 مليار 
مشروعاً  القانون  ويتضمن  دوالر، 
لتفكيك إنتاج احلكومة السورية خملدر 

الكبتاغون.

جتارة  فإن  القانون،  مشروع  ووفق 
السورية  باحلكومة  املرتبطة  اخملدرات 
ويطالب  عابراً”،  أمنياً  “تهديداً  تعتبر 
الوكاالت األمريكية بوضع استراتيجية 
مكتوبة خالل مدة أقصاها 180 يوماً، 
لتعطيل وتفكيك إنتاج اخملدرات واالجتار 
باحلكومة  املرتبطة  والشبكات  بها، 

السوريّة والدول اجملاورة.

الدعم  القانون  مشروع  يقدم  كما 
في  املتحدة  للواليات  احلليفة  للدول 
اخملدرات  تهريب  تواجه  التي  املنطقة، 
إلى أراضيها، وبشكٍل خاص األردن ودول 

اخلليج.

شخصاً   43 يواجه  ـ  األخبار  مركز 
بينهم العب كرة القدم الشهير أمير 
اإلعدام  عقوبة  احتمال  آزاداني  ناصر 
قريباً في إيران، بحسب تقرير حصري 

لشبكة »سي إن إن«.

الشهود  إن شهادات  الشبكة  وقالت 
ووثائق رسمية اّطلع عليها، وّفرت أدلة 
يُعجل  اإليراني  النظام  أن  إلى  تشير 
وإن األحكام في  الثوار،  احملاكمات ضد 
بعض التهم التي قد تؤدي إلى اإلعدام 

يتم إصدارها غالباً في جلسة واحدة.

يقل  ال  ما  أعدم  اإليراني  النظام  وكان 
صلة  على  األقل  على  شخصني  عن 
املاضي،  الشهر  إيران  في  باملظاهرات 

أحدهما ُشنق علناً.

اإلنسان  حقوق  منظمة  أن  ويذكر 
اإليرانية أعلنت األسبوع املاضي ارتفاع 
أيدي  على  االحتجاجات  شهداء  عدد 
منذ  شخصاً   469 إلى  األمن  قوات 
سبتمبر  منتصف  املظاهرات  انطالق 

املاضي.

 63 يشمل  العدد  إن  املنظمة  وقالت 
بسبب  استشهدوا  امرأة  و32  طفالً 
التي  االحتجاجات  النظام  قمع 
تشهدها البالد منذ استشهاد الشابة 

جينا أميني.

كما أضافت أن 39 متظاهراً على األقل 
فيما  اإلعدام،  خطر  حالياً  يواجهون 
حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في 

البالد على »نطاق واسع«.

بعد  شعبية  احتجاجات  واندلعت 
عاماً،   22 أميني  جينا  الشابة  وفاة 
بعد  طهران،  في  الفائت  16أيلول  في 
األخالق«  »شرطة  قبل  من  احتجازها 

الرتدائها »مالبس غير الئقة«.

حتدي  أجرأ  االحتجاجات  هذه  وتعتبر 
واجهها  وقد  ثورة 1979،  للنظام منذ 
بالعنف والقمع مما أدى ملقتل وإصابة 
املئات، وبحملة اعتقاالت طالت اآلالف، 
وصدر على أثرها أحكام باإلعدام نُفذت 
مما  اآلن  حتى  اثنني  منها  طهران  في 

أثار موجة إدانات غربية وحقوقية.

عامي  في  بوطان  فرقة  ست  أُسِّ
1984و 1985م، ونالت إعجاب اجلمهور 
ادقة واحلماسيَّة، بدءاً  مبوسيقاها الصَّ
والعزف،  الغناء  في  األول  عملها  من 
وكان الهدف األول من تأسيسها إحياء 
الثقافة األصيلة، والتُّراث الثقافي في 
حيث  فيه،  نعيش  الذي  مجتمعنا، 
تضم هذه الفرقة العريقة املوسيقا، 
وقد  املسرحي،  والرقص  والفلكلور، 
ت مشاركات باللغات كافة، ولها  ضمَّ
فروع في مناطق شمال وشرق سوريا، 
ست  أسِّ فقد  مختلفة،  وبتسميات 
مدينة  في  بوطان  باسم  عام 1987م، 
قامشلو، وفي مدينة ديرك فرقة جودي، 
وفي  خبات،  فرقة  سبيه  تربه  وفي 
احلسكة  وفي  زيالن،  فرقة  الدرباسية 

فرقة توهلدان.

الشهداء يلهموننا الفن واللحن

املواهب  من  الكثير  الفرقة  ت  وضمَّ
منذ  والعزف  الغناء،  في  املتفردة 
قدمت  بانها  تفتخر  وهي  انطالقتها، 
حوالي 41 شهيداً منذ تأسيسها إلى 
قبل  الفرقة  وجدت  حيث  هذا،  يومنا 
الثورة، وكانت املشاركات تقتصر ضمن 
أعياد  مثل  محدَّدة،  وفعاليات  أماكن، 
ومناسبات  ة،  خاصَّ منازل  وفي  نوروز، 
وحذرا  محدودا  عملها  فكان  صغيرة، 
حلكومة  األمنيَّة  املالحقات  بسبب 
دمشق، ولم تكن الفرقة تأخذ مجالها 
الفني، والثقافي الواسع، إالَّ إنِّها قاومت، 
وطوَّرت  مرادها  ونالت  َّرت،  حتر حتَّى 
نفسها، فقد أنتجت أربعة كاسيتات، 
األعوام  في  َّة،  الكردي باألغاني  وألبوماً 
ألبوما  وقدمت  1992 و1996 و2000م، 
العربية  باألغاني  1998م  عام  غنائياً 
آفا  روج  ثورة  قيام  في  وألبوماً  َّة،  الثوري

عام 2015م.

ثورة روج آفا فتحت اآلفاق أمام 
فرقة بوطان

فمنذ انطالق ثورة روج آفا؛ افُتتِح اجملال 
في  تعمل  وأخذت  بوطان،  فرقة  أمام 
ممارسة دورها الفني والثقافي الفاعل، 
حيث انطلقت الفرقة مع انطالق هذه 
الثورة، وشاركت في األغاني، والكليبات 
الواسعة  اآلفاق  وُفتَِحت  َّة،  الثوري
عت  توسَّ وقد  بوطان،  فرقة  لطريق 
مشاركاتها إلى خارج مناطق روج آفا، 
في  الغنائية  عروضها  قدمت  حتى 
مدينة السليمانية بباشور كردستان، 
ومخمور، وبيروت، وشاركت في األغاني 
املدن،  هذه  في  والتراثية  الفلكلورية 
وقد أصبح هناك تطور تكنيكي منذ 
أكادمييات،  افتتاح  ومت  الثورة،  انطالق 
واملسرح  باملوسيقا،  خاصة  ومدارس 
متارس  كانت  بعدما  والغناء  والرقص 

َّة وكتمان. بسري
يتم الّتدريب فيها بالعازفني على اآلالت 
الطنبور،  مثل  العديدة،  املوسيقية 
والكمان، والعود، والصولفيج، والقانون، 
اآلالت  والكثير من  والدربكة،  والطبل، 
املوسيقية، ويوجد مشاريع مستقبلية 
أوركيش،  مهرجان  مثل  للفرقة 
َّة  وفلكلوري ثورية  وأغاني  وكونسرتات، 

باللغة العربية.
عبي والعضو  وفي لقاء مع الفنَّان الشَّ
في فرقة بوطان »دانيش بوطان« أوضح 
وشرق  شمال  فنَّاني  »نحن  قائالً:  لنا 
سوريا كرداً، وعرباً، نتعاون مع بعضنا 
َّة الثقافية في  لتقدمي األغاني الفلكلوري
اجملتمع، فقد شاركنا األهالي باألغاني 
اخملتلفة من مدينة قامشلو، والّطبقة، 
اندمج  حيث  حميس،  وتل  َّة،  والرق
والعربي  الكردي  والفلكلور  الفكر 
َّاً، وشاركنا أيضاً في الفترة األخيرة  سوي
بست لغات، وهي األرمنية، والسريانية، 

التركمانية،  الشركسية،  العربية، 
الكردية، وقمنا بعمل غنائي ممنهج على 
مبشاركة  الدميقراطية  ة  األمَّ أساس 

الشعوب املوجودة ضمن املنطقة«.

هدف الفرقة تأصيل التراث 
وحفظه

 الفنان بوطان أشار في حديثه لهدف 
الفرقة املتمثل بحماية، ونشر الثقافة، 
والفن املشترك للمنطقة: »كلنا نعلم 
بخطورة الدَّولة التُّركيَّة على مناطق 
شمال وشرق سوريا، والَّتي تطال تراث 
وثقافة هذا اجملتمع، وتريد محوهما عن 
الثقافة،  محاربة  طريق  عن  الوجود، 
وشرق  شمال  جملتمع  العريق  والتَّاريخ 
سوريا، فنحن بدورنا لن نسمح للدولة 
التركية إقصاء وتشتيت تاريخ وثقافة 
أهلنا في املنطقة، هدفنا في املسيرة 
وكسب  الشهرة،  ألجل  ليس  الفنية 
األموال والتميُّز، فمن الواجب، أن يتمّيز 
الفنان بالروح الوطنية من خالل وقوفه 

والوقوف  وأهله  مع شعبه،  وتضامنه 
ضد أشكال االحتالل كافة، التي يريد 
وتاريخ  وعادات  عرف  من  االنتقاص 
شعبنا  مع  الوقفة  وتعدّ  مناطقنا، 
دعمه  خالل  من  االً  فعَّ سالحاً  أيضاً 
طريق  عن  لديهم  املعنوية  الرُّوح 
واجب  الشيء  فهذا  َّة،  الثوري األغاني 
على كل من يعيش على هذه األرض بأن 
وتقاليده  تاريخه  أصالة  على  يحافظ 

األساسيَّة«.
حديثة  اختتم  بوطان  دانيش  الفنان 
َّة والعربية،  بالقول: »إنَّ املوسيقا الكردي
كانتا بداية انطالقة التدوين املوسيقي، 
لكن محاوالت طمس الهوية الثقافيَّة، 
التراثية  املوسيقا  على  والقضاء 
جعل  سوريا  وشرق  شمال  لشعوب 
الهوية  هذه  يحاربون  الشعب  أعداء 
األلفة  في  يعيشون  جتعلهم  التي 
تطوير  جاعلني  اجملتمعي،  واألمان 
املوسيقا غايتهم في االنتماء إلى هذه 
عصية  تظل  التي  اجلغرافية  البقعة 

عن األعداء واالندثار«.

نافورة  نافورة تريفي Trevi Fountain أو 
إن لم  بروما  النوافير  العشاق من أشهر 
معالم  أجمل  أحد  فهي  بالعالم،  تكن 
السياح  جذب  مناطق  أهم  ومن  روما، 
اجملانية، إذ جتذب نحو 1200 شخص كل 

ساعة. 

التاريخي،  روما  مركز  في  النافورة  تقع 
بالقرب من تقاطعات  تريفي  في ساحة 
 Via di S.و  Via della Stamperia
Vincenzo وVia del Lavatore، ويشتق 
الطرق  ثالثة  اسم النافورة من tre via أو 
عند  النافورة  تقع  حيث  باإليطالية، 

تقاطع ثالثة طرق.

بهذا  سميت  أنها  آخر،  احتمال  وهناك 
االسم؛ كونها كانت متر عبر بلدة صغيرة 
خارج روما القدمية، تسمى Trebium، كما 
يعتقد البعض، إنها سميت تريفي نسبة 
عليها  يطلق  كان  )كما  تريفيا  أو  لديانا 
الرومانية،  الطرق  مفترق  آلهة  أحيانًا( 

والتي كانت تظهر بثالثة رؤوس.

أنواع  )أحد  الترافرتني  النافورة من  بناء  مت 
احلجر  نفسه  وهو  املسامية(،  األحجار 
وتقدر  الكولوسيوم،  بناء  في  املستخدم 
لالرتفاع  مترًا،   26 من  يقرب  مبا  أبعادها 
تقع  التي  والساحة  للعرض،  مترًا  و49 
فيها النافورة ليست كبيرة، وتكاد تغطي 

النافورة اجلزء األكبر من مساحتها.

االستثنائي  بشكلها  الساحة  وتتميز 
لعدد  يسمح  مما  املسرح،  تشبه  حيث 
بها،  باالستمتاع  األشخاص  من  كبير 
ومشاهدتها من الزوايا كلها في الوقت 

نفسه.

على الرغم من أن انتهاء العمل بالنافورة، 
التي نراها اليوم كان في القرن الثامن عشر، 
فإن تاريخها يعود ألكثر من 2000 سنة، 
فيبسانيوس  ماركوس  اجلنرال  قام  حيث 
أغريبا )اليد اليمنى لإلمبراطور الروماني 
عام  في  مائية  قناة  ببناء  أغسطس( 
19 قبل امليالد، جللب املياه إلى احلمامات 
وحتولت  البانثيون.  من  بالقرب  احلرارية 

القناة إلى نافورة صغيرة بسيطة حيث 
توجد كنيسة القديس إغناطيوس اليوم.

 ،Aqua Virgo اسم  القناة  على  وأطلق 
حيث تقول األسطورة: إنها سميت بهذا 
اجلنود  دلت  شابة  لفتاة  نسبة  االسم 
الرومان على مكان النبع، واألرجح أن كلمة 

Virgo أو عذراء تشير إلى نقاء املاء.
ولكن عندما استولى القوط الشرقيون 
على املدينة دمروا تقريًبا جميع القنوات، 
الدمار  القناة، وأدى هذا  مبا في ذلك هذه 
إلى وجهته  املياه  أنبوب  إلى عدم وصول 
األصلية )احلمامات(، وبداًل من ذلك خرج 
ثالثة شوارع  تقاطع  عند  أنبوب  من  املاء 

وهو املكان املوجودة فيه النافورة اآلن.

من  األخيرة  املرحلة  النافورة  تدخل  ولم 
فهي  لذلك  1732م،  عام  حتى  إنشائها 
بالعديد من  تعد حديثة نسبًيا، مقارنة 
البابا  أعلن  روما، حيث  في  القدمية  اآلثار 
كليمنت الثاني عشر عن مسابقة للعثور 

على مهندس معماري مناسب لتصميم 
نافورة جديدة.

الفلورنسي  الفنان  الرغم من فوز  وعلى 
أليساندرو جاليلي باملسابقة، فقد كلفت 
نيكوال  احمللي  املعماري  املهندس  اللجنة 
سالفي بتصميم نافورة تريفي، وقد شّيد 
الباروكي  الطراز  النافورة الضخمة على 
يُنفذ  الذي لم  بيرنيني،  متأثرًا بتصميم 

مطلًقا.

بعد وفاة سالفي في عام 1751م، استلم 
آخر  معماري  مهندس  بالنافورة  العمل 
بانيني، وانتهى العمل بها  هو جيوفاني 
مّولت  عام 2014م  وفي  عام 1762م،  في 
وأعيد  النافورة،  ترميم  فيندي  األزياء  دار 

افتتاحها في 2015.

وكاالت

 لهجوم عنصري؛ أسفر عن استشهاد 
ً
 هدفا

ً
رد في باريس مجددا

ُ
مركز األخبار ـ أصبح الك

ثالثة أشخاص وإصابة ثالثة آخرين بجروح وذلك بتاريخ الثالث والعشرين من شهر كانون 
األول الجاري. 

متمرسون  ومغنون  ماهرون،  وعازفون  فنانون  يؤديها  بمعزوفاٍت،  تمّيزت   
ٌ

ة موسيقيَّ  
ٌ

فرقة ـ  خضير  علي  قامشلو/ 
باللحن الشجي لتراث مشترك أصيل وعريق لمناطق شمال وشرق سوريا، منتقية األصيل والمبدع والجيد من األلحان 

قافّي المتوارث لشعوب المنطقة.
َّ
ّي، والث

ِّ
اريخ الفن

َّ
الموروثة المبدعة، ساعية للحفاظ على الت

يس إدانات دولّية غاضبة للهجوم على المركز الثقافي الكردي في بار

يكا: القلق من هجمات تركّية موجود قانون محاربة كبتاغون األسد يدخل حّيز التنفيذأمر

43 إيرانّياً بينهم العب كرة قدم شهير قد يواجهون اإلعدام
أسطورة Trevi أشهر نوافير العالم

فرقة بوطان.. ثالثون عاماً من مسيرة »المقاومة بالفن«

بل  مجرداً،  فناً  ليس  املسرح 
ورسالة  وفكري،  فني  منهاج 
من  الكثير  لذلك  وإصالحية،  تربوية 
التحتية  البنية  في  أدخلته  قد  الدول 
في  املثال  سبيل  فعلى  للمجتمع، 
العام«  »املفتش  بعنوان  عرض  روسيا 
ما زال يقدم على خشبات املسرح، منذ 
هذه  من  والهدف  عام،  مائة  من  أكثر 
بأشكاله،  الفساد  مكافحة  املسرحية 
حتى  مستمراً  زال  وما  كلها،  وألوانه 
غويال:  أوغست  ويقول  اللحظة،  هذه 
بنهايتها  حكاية  ليس  املسرح  بأن 
نعقد  عابراً  حدثاً  وليس  األبطال،  يتزوج 
أسلوب  هو  بل  مناقشة،  جلسات  له 
هو  الذي  اإلنسان  يبني  فهو  للحياة، 
للتطور  مقياس  وهو  للحضارة،  خالق 

الفكري لدى اجملتمعات اإلنسانية.

النقاط  نضع  أن  نستطيع  سبق  مما   
على احلروف، ونقول: إن املسرح مشروع 
يحمل  ما  بكل  اإلنسان  هدفه  حضاري 
من خصائص، لذلك فاملسرح ال ميكن أن 
يكون تابعاً لسلطة ما، أو حزب أو تنظيم 
أو دين ما، ألن املسرح هو مؤسسة بحد 
تستمد  وشعابها،  أجندتها  لها  ذاتها، 
أساس  متثل  والتي  احلرية،  من  حيويتها 
واإلبداعي  واالجتماعي،  الفني  عملها 
والنقدي، املسرح في بداية تكوينه كان 
ظاهرة اجتماعية احتفالية، على سبيل 
يقيمها  كان  التي  االحتفاالت،  املثال 
اإلغريق مبناسبة قطاف العنب باحلقول، 
التي جتري  واخلطابات،  الصلوات  طقوس 
في الكنائس واجلوامع، ظاهرة مسرحية، 
واحتفاالت »مذهبية« عديدة ما يجري 
باملسرح،  عالقة  له  أمور  من  خاللها 
مفهوم  تغير  احلاضر  الوقت  في  ولكن 
املسرح ليصبح أداة لتطوير اجملتمع نحو 
وغيرها  التربوية،  اجملاالت  وفي  األفضل، 
السائدة،  للمفاهيم  وتغير  إصالح  من 
والتي حتتوي على الكثير من السلبيات، 
الشعب  نحو  الدفة  توجيه  علينا  وهنا 
بكل أطيافه وألوانه، والوقوف إلى جانب 

قضاياه وتقدمي السند والعون له.

املهرجانات  إحدى  في  التقيت   
نضال  اللبنانية  باخملرجة  املسرحية 
»ملن  حول  حديث  لنا  وكان  أشقر 
أم  املثقفة  للنخبة  املسرح،  نقدم 
وباحلرف  فقالت  الشعب؟«  فئات  لكل 
الواحد وباللهجة اللبنانية »يا خي شو 
فهمهم هدول الناس باملسرح«، وتقصد 
الطبقة البسيطة، والتي ال متلك ثقافة 
من  عليه  تتعرف  لم  رمبا  أو  مسرحية، 
املسرح  أقصد  تشاهده،  لم  ورمبا  قبل، 
للمجتمع،  املسرح  لها  فقلت  قبل،  من 
وحاجة الطبقة الشعبية للمسرح أكثر 
الريادية  املسرح  أهداف  ومن  غيرها،  من 
هو تطوير وتعليم هذه الطبقة بالذات، 
النهم  إليهم،  الذهاب  املسرح  وعلى 
الشعب  من  باملائة  ثمانني  يشكلون 
للطبقة  يخلق  لم  فاملسرح  اكثر،  أو 
األرستقراطية، بل للطبقات املتوسطة 
والفقيرة، وهنا سيكون له دور هام جداً 
كون  لها،  اجلمالي  احلس  ورفع  لتوعية 
الفنون  أكثر  من  اتصال  وسيلة  املسرح 
هو  خشبته،  على  يجري  ما  ألن  مثالية، 
أن  وعلينا  أمامهم،  احلاضرة  احلقيقة 
نبدأ باملسرحيات الشعبية والكوميدية، 
لتقريب اجلمهور من املسرح، ولكي يزداد 
حبه للمسرح، يجب أن نقدم املتعة أوالً، 
وبعدها مباشرة الفائدة، وكل ذلك بلغة 
القول  ونستطيع  ومفهومه،  مبسطة 
اعتبارية  شخصية  املسرح  إن  اآلن: 
عليها  احلفاظ  جميعاً  وعلينا  بامتياز، 

وتقدميها بأجمل صورة. 
،،

المسرح شخصية

 اعتبارية بامتياز

وليد عمر

إضاءات مسرحية
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عدّ مثقفون في مدينة الطبقة تنّصَل 
التعذيب  ملناهضة  األوروبية  اللجنة 
املوكلة  الواجبات  أداء  عن   )CPT(
الدولية  للمؤامرة  استمراراً  إليها 
صمت  أن  وأكدوا  أوجالن،  القائد  بحق 
جتاه  واحلقوقية  اإلنسانية  املنظمات 
شريكة  يجعلها  القائد  على  العزلة 

في هذه اجلرمية.

للعزلة  الرافضة  الفعل  ردود  تتواصل 
املشددة املفروضة على القائد أوجالن، 
واملستنكرة  عاماً،   23 من  أكثر  منذ 
دولة  تنتهجها  التي  للسياسات 

االحتالل التركي بحق القائد أوجالن.

وفي أيلول من العام اجلاري، زارت اللجنة 
سجن  التعذيب  ملناهضة  األوروبية 
إمرالي، دون أن تكشف عن أي معلومات 
وضع  عن  احلقوقي  العصر  ملكتب 
القائد. في هذا السياق، أدانت الرئيسة 
املشتركة الحتاد املثقفني في الطبقة، 
تفرضها  التي  العزلة  احلسني،  شذى 
القائد  على  التركي  االحتالل  دولة 
الطلبات  »رفض  واستنكرت  أوجالن، 
املقدمة من قبل محاميي وذوي القائد 

للقاء به خالل 21 شهراً املاضية«.

ووصفت زيارة اللجنة األوروبية ملناهضة 
شهر  خالل  إمرالي  لسجن  التعذيب 
أيلول املنصرم دون تزويد مكتب العصر 
احلقوقي بأي معلومات عن وضع القائد، 
بـ »املؤامرة املستمرة على أرض الواقع 

بحق شخص القائد أوجالن«.

الحتاد  املشتركة  الرئيسة  وأكدت 
احلسني،  الطبقة، شذى  في  املثقفني 
»القوى  أن  حديثها،  ختام  في 
العزلة  تشديد  تتعّمد  الرأسمالية، 

وتغييب احلقيقة«.

املثقفني في  احتاد  في حني قال عضو 
»مضى  العيسى،  محمود  الطبقة، 
وآن  على عزلة القائد أوجالن 23 عاماً 
األوان للوقوف بأخالق وبحق، حيال هذه 

القضية اإلنسانية«.

أن  طويالً  »انتظرنا  العيسى  وأشار 
ملناهضة  األوروبية  اللجنة  تكشف 
التعذيب عن حقيقة الوضع في عزلة 
القائد أوجالن، لكن هذه اللجنة لم تبِد 
تزود مكتب العصر  رد إيجابي ولم  أي 

احلقوقي بأي معلومات عن القائد«.

اللجنة  استمرت  إذا  العيسى  وأكد 

بهذا  التعذيب  ملناهضة  األوروبية 
هذه  في  شريكة  ستكون  األسلوب، 
املنظمات  تتحرك  لم  وإن  اجلرمية، 
سنعتبرها  واإلنسانية  احلقوقية 

شريكة في هذا اجلُرم أيضاً«.

ووصف العيسى العزلة املفروضة على 

»أن  »الظاملة«، وأوضح  بـ  القائد أوجالن 
أوجالن  القائد  وقامة  بقيمة  شخصاً 
يُختطف جملرد أفكاره ومبادئه، هذا أمرٌ 

ظالم«.

أوجالن  القائد  مسألة  إن  وقال 
إمنا  فقط،  قانونية  مسألة  ليست 

ثقافية وفكرية، لذلك تعمدت القوى 
»الدولة  مقدمتها  وفي  الرأسمالية 
العزلة  تشديد  التركية«  الوظيفية 
عن  أوجالن  القائد  جسد  وتغييب 

شعوب املنطقة.

وكالة هاوار

في  املناخي  التغير  تأثيرات  تتفاقم 
العراق، وسط دعوات دولية إلى تطويق 
في  النفط  وزير  كشف  فيما  الوضع، 
العراق  أن  الغني،  عبد  حيان  البالد، 
الطبيعي  الغاز  حرق  ملنع  يسعى 
أربع  خالل  نهائي،  بشكل  املصاحب 

سنوات.

الغاز  بعض  يحرق  العراق  زال  وما 
اخلام،  النفط  جانب  إلى  املستخرج 
الالزمة  املنشآت  توفر  عدم  بسبب 
ملعاجلته وحتويله إلى وقود لالستهالك 

احمللي أو للتصدير.

التنوع البيولوجي يضع حدا للتغير 
املناخي؟

أن  على  شدد  قد  الدولي  البنك  وكان 
العراق يواجه حتديا مناخيا طارئا ينبغي 
التصدي له، والتوجه نحو منوذج تنمية 
أكثر اخضرارا ومراعاة للبيئة، ال سيما 
اعتماده  وتقليل  اقتصاده  تنويع  عبر 

على الكربون.

وأكد ممثل البنك الدولي، ريتشارد عبد 
النور، قبل أيام، في تصريحات لوكالة 
ثاني  يعد  العراق  أن  العراقية،  األنباء 
الغاز،  احتراق  حيث  من  العالم  بلدان 
انبعاثات  خلفض  حلوال  طرح  فيما 

النفط واالحتراق الغازي.

وقال إن »التقرير بشأن التحول املناخي 
والتنمية في العراق، أشار إلى تأثر البالد 
بالتغيير املناخي وارتفاع درجات احلرارة 
تعتمد  التي  املائية  املوارد  وانخفاض 

الشرب  ألغراض  ليس  البالد  عليها 
االقتصادي  اجلانب  في  وإمنا  فقط، 

والزراعي واألمن الغذائي«.

وأضاف أن »العراق ميتلك موارد نفطية 
كبيرة ومهمة، وبالتالي لديه انبعاثات 
وهناك  عال،  مستوى  على  كربونية 
في  االنبعاثات  خلفض  كبيرة  حلول 
اجلانب النفطي واالحتراق الغازي«، مبيناً 
أن »العراق يعد ثاني بلد في العالم لديه 

نسبة عالية الحتراق الغاز«.

وأشار ممثل البنك الدولي إلى أن »احللول 
تتضمن االستفادة من الغاز في إنتاج 
الكهرباء، وخلق فرص عمل، فضال عن 
استعمال الطاقة املتجددة والنظيفة«، 
الفتا إلى »وجود فرص كبيرة في العراق 
سيؤدي  والذي  القطاع  هذا  لتنمية 

منو قطاع  وخلق  االنبعاثات  النخفاض 
غير نفطي ومهم القتصاد العراق«.

يرى خبراء بيئيون أن تشخيص البنك 
اخلطر  لتدارك  ومقترحاته  الدولي 
ببالد  العاصف  واملناخي  البيئي 
الرافدين، يقدم فرصة لتضافر اجلهدين 
احمللي والدولي ملكافحة تأثيرات التغير 
والتي  العراق،  على  الشديدة  املناخي 
تهدد مختلف قطاعات احلياة واإلنتاج 

في البالد.

وضع النقاط على احلروف

أمين  العراقي  واملناخي  البيئي  اخلبير 
هيثم قدوري، قال في حديث مع موقع 
»سكاي نيوز عربية«: البنك الدولي وضع 

النقاط على احلروف وأكد احلقائق املثبتة 
حول التدهور البيئي واملناخي العراقي، 
من خالل تقرير املناخ والتنمية الصادر 

عنه في نوفمبر املاضي.

متعددة  تنمية  أزمة  يعاني  العراق 
األوجه، أخطرها األزمة املناخية احلادة 
والسلم  الغذائي  األمن  تهدد  التي 
اجملتمعي فيه، وظهور  والتنوع  األهلي 
حركة تنمية غير مستقرة ترتكز على 
بنسبة 98 في  نفطي  ريعي  اقتصاد 

املئة.

ضمور قطاعات إنتاجية أخرى كالزراعة، 
بسبب شح املياه وانعدام السياسات 
بسبب  وكالصناعة  املتوازنة،  املائية 
إهمال اجلانب الصناعي على مستوى 

القطاعني اخلاص واحلكومي.

النفط،  يقوده  العراقي  النمو  منوذج 
وطاملا شكل ذلك مصدرا للهشاشة 
والبيئي  االقتصادي  والتقلب 
البشرية  فالطاقات  واالجتماعي. 
الشابة التي تشكل أكثر من 60 في 
املئة من السكان، باتت شبه مهدورة 
التي  التنمية  حركة  تدهور  وقع  على 
انعكست سلبا على مستوى التعليم 

واإلنتاج.

التحول نحو الطاقة املتجددة

يسير العالم بشكل حثيث نحو هجر 
والتحول  الثقيلة،  النفطية  املنتجات 
التدريجي نحو الطاقة النظيفة، بغية 
التقليل من انبعاثات الكربون للوصول 
ملستويات حتد من ظاهرة التسارع في 
املدى  على  احلراري  االحتباس  عملية 

الطويل.

الطاقة  نحو  التوجه  هذا  يحصل 
النظيفة بالرغم من متنع بعض الدول 
سرعان  لكنها  الكبرى،  الصناعية 
والقوانني  للمقررات  ستستجيب  ما 
الدولية، ألن التغير املناخي خطر وجودي 

يهدد الكوكب برمته.

وميتلك العراق من االمكانات ما ميكنه 
الطاقة  نحو  التدريجي  التحول  من 
أزماته  بحلحلة  شرع  ما  إذا  اخلضراء، 
املتراكمة عبر استحصال احلقوق املائية 
هيكلة  إلعادة  وصوال  املنبع،  دول  من 
وتعظيم  املنتجة  الدولة  مؤسسات 

االستثمارات منخفضة الكربون.

وكاالت

الثقافية  اجلمعية  تعرّضت  قد  وكان 
في  دينيسي  سانت  حيّ  في  الكرديّة 
لهجوٍم  باريس  الفرنسيَّة  العاصمة 
مسّلح، استهدف مدنيِّني كرد. وحسب 
هود عيان من مكان اجملزرة، فقد جاء  شُّ
الشارع،  إلى  سيارٍة  يستقّل  شخٌص 
بإطالق  وبدأ  اجلمعية،  فيه  تقع  الذي 
املهاجم  أطلق  كما  عليها،  الرصاص 
كردي،  مطعم  على  احليّ  الرصاص 
ذاته،  الشارع  في  للحالقة  وصالون 
نقلت  فرنسّية  إعالم  وحسب وسائل 
أسفر  فقد  الشرطة،  في  مصادر  عن 
ثالثة  استشهاد  عن  الهجوم  هذا 

اشخاص، وإصابة ثالثة آخرين بجروح.

الهدف إبادة الكرد أينما كانوا

صحيفتنا  التقت  اخلصوص  وبهذا 
بعض املتظاهرين، وفي البداية حتدثت 
فقالت:  إسماعيل  سلمى  املواطنة 
»ندين بشدة هذا العمل اإلرهابي اجلبان 
الكرد املساملني، ونحن  املواطنني  بحق 
التركية  الدولة الفاشية  أن  متأكدون 
تقف خلف هذا العمل اإلرهابي، فهي 
العالم  مناطق  في  الكرد  تستهدف 
َّل  كلها، إن استهداف مواطنني كرد عز
على  القضاء  هو  هدفه  باريس،  في 
إن  يهمهم  وال  مكان،  كل  في  الكرد 
كانوا من باشور، أو روج آفا، أو روجهالت 

أو باكور كردستان«.

َّاً  وتابعت سلمى: »مجرد أن تكون كردي
بخصوص  أما  الستهدافك،  يكفي 
فهي  املوجودة  اإلنسانيَّة  مات  املنظَّ

التي  التركية،  اجلرائم  عن  تتغاضى 
حتدث كل يوم، ومع ذلك نواصل الثورة 
أسف  ومع كل  األهداف،  حتى حتقيق 
الكردي  كل ما يحصل بحق الشعب 
اجملتمع  ومسمع  مرأى،  على  يجري 

الدولي الصامت«.

واختتمت سلمى إسماعيل حديثها: 
مهما  وسنقاوم  صامدون،  »نحن 
من  احملتلة  التركية  الدَّولة  ارتكبت 
مجازر واغتياالت بحقِّ الكرد، سنبقى 
طريق  على  وسنسير  واحدة،  يداً 
ق مطالبنا وحقوقنا  النِّضال، وسنحقِّ
من  ذلك  كلف  مهما  املغتصبة، 

تضحيات«.

اجملزرة استمرار جملزرة باريس األولى

ومن جانبه حتدث املواطن صالح الدِّين 
بشدة  ونستنكر  »ندين  قائالً:  حلو 
الفاشية،  التركية  الدَّولة  انتهاكات 
الَّتي تستهدف الكرد في دول العالم 
كلها، وبخاصة ما حدث في العاصمة 
الفرنسية باريس، وهذه اجملزرة، ما هي 
التي  األولى،  باريس  جملزرة  استمرار  إال 

نحن  وما  بعد،  خيوطها  تتوضح  لم 
متأكدون منه، بأن الدولة التركية وراء 

هذا العمل اإلرهابي«.

 وأوضح حلو: »مجزرة باريس دليل على 
وحشية االحتالل التُّركي وحقده على 
مات  الكرد، لذلك نطالب العالم ومنظَّ
حقوق االنسان، واألمم املتحدة ومجلس 
ومحاسبة  بواجبهم  القيام  األمن، 
االجرامية،  األعمال  هذه  على  تركيا 
وإظهار احلقيقة كاملًة فمجزرة باريس 
األولى، لم تظهر حقائقها حتى اآلن، 

وهذا أمر غير مقبول«.

واختتم صالح الدين حلو حديثه بالقول: 
َّئيس الفرنسي واحلكومة  »نتمنَّى من الر
وإظهار  اجلناة،  محاسبة  الفرنسية 
املتَّحدة  األمم  وعلى  كلها،  احلقيقة 
مات حقوق اإلنسان، أن تضع حدَّاً  ومنظَّ
للفاشي واإلرهابي أردوغان وحكومته، 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  ونحن 
الذاتية،  وإدارتنا  سنلتف خلف قواتنا، 
وسندافع عن أرضنا ومكتسباتنا ولن 

نتركها للعمحتل الغاصب«.

تل كوجر/ مثنى احملمودـ  أكد أهالي تل 
كوجر أن حرب الشعب الثورية هي خيار 
املقاومة، وهي الضمان احلقيقي لدحر 
سياسة االحتالل في محاربة الشعوب 
الشعب  بحرب  أنه  وأوضحوا  احلرة، 
ثورة مستمرة من  الثورية سيخلقون 
أجل الوصول إلى احلرية والدميقراطية.

حرُب الشعبِ الثوريّة، هي حرٌب شعبّيٌة 
بقيادة  الشعوُب  بها  تقوُم  شاملٌة 
الوصوِل  أجل  من  الثوريّة،  طليعتها 
إلى حريتها السياسّية، واالقتصاديّة، 
واالجتماعّية، هي حرُب تعبئٍة شعبّيٍة 
وحمايِة  والتنظيِم  التوعيةِ  من خالِل 
مكتسباِت الشعوِب، وتهدُف إلى خلِق 
إلى  الثورِة املستمرِّة، وصوالً  حالٍة من 
حتقيِق األهداِف السامية، التي تسعى 
العيُش  وهي  الشعوِب،  سائرُ  إليها 
أوطانها،  تراِب  فوق  وكرامٍة  بحريٍّة 
والتمتُع بخيراِت وطنها والتمكِّن من 
إدارة نفسها بنفسها مستفيدةً من 
معيشتها  حتسنِي  في  وطنها  ثرواِت 

نحو األفضل.
دائما ما كانت احلرب بشكل عام هي 
اختالف باآلراء واألهداف، وتكون غايتها 
ورأي طرف على طرف  فرض سياسة، 
ومصطلح  واإلكراه،  بالضغط  آخر 
الشعب يدل إلى مجموعة من األفراد، 
أو األقوام يعيشون في إطار واحد من 
الثقافة، والعادات ضمن مجتمع واحد، 
أرض واحدة، وينطبق مصطلح  وعلى 
سوريا،  وشرق  شمال  على  الشعب 
هي  شعب  لكل  املميزة  األمور  ومن 
العالقات  وشكل  تعاملهم،  طريقة 
االجتماعية، التي تتكون في اجملتمعات.

والتجديد  التغير  إحداث  هي   والثورة 
حتى  أو  املعاش،  والواقع  احلياة  في 
املمكنة،   والُسبل  بالوسائل  املفروض 
وتغييره  الراهن،  الوضع  عن  واخلروج 
باندفاع يحركه عدم الرضا، أو التطلع 
الى   للوصول  والعمل  األفضل،  إلى 
حرب  والعدالة،  والدميقراطية  احلرية 
الشعب الثورية هي احلرب، التي تخلق 
بإرادة الشعب نفسه، من أجل الوصول 
تبدأ  املشروعة،  وحقوقه  حريته  الى 
بأكمله،  بأشخاص حتى تعم اجملتمع 
وهي احلرب التي ال ميكن ألحد أن يتدخل 
الذي  ألن  مسارها،  من  ويغير  فيها، 
يديرها هو الشعب نفسه، وباإلمكانات 
يقاوم  يديه  بني  املوجودة  البسيطة 
ويناضل للوصول الى غايته التي تتمثل 

في حقوقه املشروعة.

الشعب الثوري يضحي في سبيل 
بقائه

وحول املوضوع ذاته حتدث لصحيفتنا 
املواطن راغب الفهد، الذي وصف حرب 
فكر  من  باقتباسات  الثورية  الشعب 
وفلسفة القائد عبد اهلل أوجالن: »حرب 
الشعب الثورية هي احلرب، التي يشارك 
فيها اجلميع كباراً وصغاراً، رجاالً ونساء، 
حتى تبقى الثورة واقفة على قدمها، 
بتأمني  املستهدف  الشعب  ويقوم 
ويعمل  يديه،  بني  املوجودة  االمكانات 
على إيجاد اإلمكانات أساساً لالعتماد 
الطبية،  احتياجاته  وتأمني  عليها، 
واألكل، والشرب، وأخذ التدابير الالزمة 
بد  ال  الذي  األمر،  اجلوهرية  للحماية 

الشعب،  هو  الثوري  الشعب  منه، 
الذي يضحي بكل شيء للوصول الى 
غايته وهدفه، ويتحمل الصعوبات التي 
تعترضه، والعيش بأسوأ األحوال فداء 
ألهدافه، التي يؤمن بها، ويعمل على 
إنشاء نظام حماية خاص به، واجملتمع 
النظام،  هذا  من  جزءاً  يكون  بأكمله 
حماية  في  دوره  واحد  لكل  ليكون 

نفسه، ومن ثم أرضه وشعبه«.
بالقول:  حديثه  الفهد  راغب  واختتم 
»دائما ما يرتبط الشعب بوطنه، وقائده 
صفات  الى  الثوري  الشعب  ويحتاج 
ووطنه،  بأرضه  االرتباط  في  تتمثل 
ويفعل كل شيء فداٍء لألرض فيضحي 
وعزته،  كرامته  ليحمي  وروحه  بأوالده 
الذي  الشعب،  هو  الثوري  الشعب 
عندما يحس بخطر يهدد وطنه يفديه 
جانباً  شيء  كل  ويدع  نداءه،  ويلبي 
تنظيم مجتمعه  لينشغل في طرق 
والداخلية،  اخلارجية  التهديدات  أمام 
بزرع  وذلك  عليه،  خطراً  تشكل  التي 
روح  في  الوطني  االجتماعي  الوعي 
االعتماد  وأيضاً  اجملتمع،  في  فرد  كل 
استطاعوا  الذين  اآلخرين،  جتارب  على 

الوصول للحرية واالستقالل«.

بطليعة املرأة والشبيبة جنحت ثورة 
19 متوز

مرت عدة سنوات على ثورة 19 متوز في 
شمال وشرق سوريا، وهي نقلة نوعية 
والسريان،  والعرب  الكرد  تاريخ  في 
الذين  املنطقة،  شعوب  وجميع 
يعيشون معاً منذ مئات السنني، وبهذا 

اخلصوص حتدث املواطن إبراهيم احملمود 
بتغييرات  ثورة 19 متوز  وقال: » قامت 
العنصرية  الذهنية  في  جذرية 
والشبيبة،  املرأة  بطليعة  والذكورية، 
في  الريادي  الدور  للمرأة  كانت  حيث 
التغيير، وأصبح للمرأة كيان خاص بها، 
وأصبح لها لونها اخلاص بها، وكان لها 
دورها في جميع الساحات السياسية، 
أيضاً،  واالجتماعية  والعسكرية، 

وساهمت بتحرير األرض من اإلرهاب«.
إبراهيم  أكد  حديثه  نهاية  وفي   
والشعب:  األرض،  وحدة  على  احملمود 
»جنباً إلى جنب حررنا أرضنا، وشعبنا 
صفوفنا  ووحدنا  داعش،  براثن  من 
النعرات  احملتلني، وجتاوزنا كل  في وجه 
الكرد  وأصبح  والطائفية،  العنصرية 
الشعوب  وبقية  والسريان  العرب  مع 
يداً واحدة للدفاع عن قضيتنا العادلة، 
بقائنا  سر  باتت  والتكاتف  والوحدة 
واستمرارنا، نحن مؤمنون بالنصر ونثق 
التصدي  في  قواتنا  وقدرات  بقدراتنا 
جلميع اخملاطر، التي تهددنا، وهي املبادئ 

األساسية الستمرار جناح أي ثورة«.

البقاء والتشبث باألرض سر الوجود 
والتضحية

ومن جهتها حتدث عضوة حزب االحتاد 
فريدة  تل كوجر  بلدة  الدميقراطي في 
علي بقولها: »رمبا أن أغلبية األهالي ال 
الثورية،  الشعب  يعرفون معنى حرب 
ألنه مبجرد سماع كلمة حرب ينتشر 
اخلوف بني الشعب، ولكن لدينا جتارب 
الشعب  حرب  في  كبيرة  سابقة 
هما  باألرض  والتعلق  البقاء  الثورية، 

إحدى مبادئ حرب الشعب الثورية«.
 وأشارت فريدة إلى أن القائد عبد اهلل 
االستراتيجية،  هذه  على  ركز  أوجالن 
ألنها سر البقاء واالستمرار، فالشعب 
تدريباً  ومدرباً  واعياً  يكن  لم  إن 
دائماً،  للخطر  جيداً، سيكون معرضاً 
جزء  هو  والتوعية  فالتدريب  لذلك 
حرب  مقومات  من  وأساسي  هام 
الشعب الثورية، فعلى اجلميع معرفة 
التي  الوسائل  ومعرفة  جيداً،  احملتل 
يستخدمها ضدنا، وإن لم نعرف عدونا 
بوجهه  الوقوف  نستطيع  لن  جيداً، 

وإحلاق الهزمية به«.
قائلة:  حديثها  علي  فريدة  واختتمت 
»علينا جميعاً أن نكون حريصني على 
أرضنا  حلماية  الكافي  بالوعي  التمتع 
ومكتسباتنا، ومن واجبنا التعبئة حلرب 
الشعب الثورية، ألنها الضمان من أجل 
إفشال مخططات العدو، نحن جميعاً 
شعبنا  حماية  أجل  من  مسؤولون 
وأرضنا، وسنعمل املستحيل من أجل 
والوصول  وجناحها،  الثورة  استمرار 
للغاية املنشودة واحلصول على حريتنا 
وحرب  نقصان،  أية  دون  من  وحقوقنا 
الشعب الثورة كفيلة بهزمية األعداء، 

وحتقيق النصر«. 

 بمجزرة باريس، التي استهدفت 
ً
ة، مظاهرة جماهيرية تنديدا وريَّ

َّ
بيبة الث

ِّ
نسيق مع حركة الش

َّ
م مكتب حزب االتحاد الديمقراطي بالت

َّ
روناهي/ قامشلو - نظ

يمقراطي في  حاد الدِّ
ِّ
ة، انطلقت المظاهرة ف صباح يوم السبت 24 من شهر كانون األول الجاري، من أمام مركز مكتب حزب االت قافية الكرديَّ

َّ
الجمعية الث

حي البشيرية، وتخلل المظاهرة ترديد الشعارات المنددة بالمجزرة، وفي نهاية المظاهرة تجمع المتظاهرون أمام دوار سوني، وألقيت بعض الكلمات.

يكة في العزلة المطبقة على القائد أوجالن مثقفون: CPT شر

تغير المناخ يربك العراق.. وتوصيات من البنك الدولي

يس مؤامرة جديدة بحق الكرد أهالي قامشلو: ما جرى في بار

يمة األعداء وتحقيق النصر ية كفيلة بهز أهالي تل كوجر: حرب الشعب الثور

صالح الدين حلوسلمى اسماعيل
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محمد أمني

القادة  بها  يّتسم  سمات  ثّمة 
تتوافر  وقد  التاريخ،  عبر  الدِكتاتوريّون 
كّلها أو بعضها في سلوك الِدكتاتور 
سلطته  ميارس  الذي  النظام  حسب 
املكانّية  في ظّله، وحسب السياقات 
العالمات  أبرز  هذه  إجماالً،  والزمانّية. 
وأردوغان  الدكتاتور،  بها  يُعرف  التي 
دّمر  الذي  األسود  اإلرهاب  رموز  أحد 
والبشر،  واحلجر  الشجر  وأحرق  البلد 
ليس فقط في تركيا بل في كردستان 
إلى دول اجلوار  بجميع أجزائها، وصوالً 
العالم،  بلدان  وأغلب  أوروبا  إلى  وحتى 
صفات  تكون  كيف  أكثر  نعرف  حتى 
قاتل  خصائص  عن  سنبحث  أردوغان 

الطبيعة واحلياة.

من هو أردوغان؟

رجب طيب أردوغان، الداعم األول على 
عبر  املنظم  لإلرهاب  العالم  مستوى 
تنظيمات،  مؤسسات،  أو  جماعات 
رئيس  بصفة  يعمل  وشخصيات. 
تركيا، هو الرئيس الثاني عشر وأكثرهم 
املنطقة،  شعوب  بحق  وإرهاباً  دموية 
خاص،  بشكٍل  والكردي  عام  بشكٍل 
بوحشيته،  أيضاً  أتاتورك  كمال  جتاوز 
الكراهية  على  احملرضني  أحد  هو 
في  سجنه  ومت  والطائفية،  الدينية 
أردوغان  أشهر،  عام 1998 ملدة عشرة 
هو أحد تالميذ جنم الدين أربكان زعيم 
انقلب  لكنه  الوطني  اخلالص  حزب 
عليه أيضاً، وبعد االنقالب العسكري 

1980 مت حظر جميع األحزاب.

بدايات 1983 بعد  في  مسيرته  بدأت 
عودة احلياة احلزبية إلى تركيا، وعاد نشاط 
أردوغان عبر حزب الوفاء اإلسالمي، من 
فرصة  اغتنم  اإلرهابي،  خالل مشواره 
حظر حزب الفضيلة لينشق ويؤسس 
حزب العدالة والتنمية 2001، صاحب 
الكلمة األولى واألخير في دعم اإلرهاب 
في تركيا والعالم وتاريخه يشهد على 
برملانيني  من  واالغتياالت  االعتقاالت 
شخص  وأي  وإعالميني،  وسياسيني 
يتم تصفيته من  بكلمة عنه  يتفوّه 
قبله وقبل وحاشيته املأجورين وحتى 
ال نبالغ في وصفه وتسميته، سنقوم 

بعرض بعض خصائصه:

 
1-أردوغان والتفرّد في السلطة:

»السلطة املطلقة مفسدة مطلقة«، 
البريطاني  السياسي  قال  كما 
عشر،  التاسع  القرن  في  آكنت  لورد 
الرحمن  عبد  السوري،  املفكّر  ويصف 
احلكم  من  النوع  هذا  الكواكبي، 
الرعية... بال  »في شؤون  التصرّف  بأنه 
خشية حساب، وال عقاب محققني«، 
فالدكتاتور »يتحكّم في شؤون الناس 
بهواه  ويحكمهم  بإرادتهم،  ال  بإرادته 
أنّه  ال بشريعتهم، ويعلم من نفسه 
الغاصب املتعدّي، فيضع كعب رجله 
ذلك  يفعل  وهو  املاليني«،  أفواه  على 
درّاً  كالغنم  رعيته  تكون  أن  »يودّ  ألنّه 

وطاعة«، ولهذا، كان االستبداد، حسب 
دائٌم  »أعظم بالء؛ ألنّه وباءٌ  الكواكبي، 
بتعطيل  مستمرٌّ  وَجدٌْب  بالفنت، 
بالسلب  متواصٌل  وحريقٌ  األعمال، 
والغصب، وسيٌل جارف للعمران، وخوٌف 
األبصار،  يُعمي  القلوب، وظالٌم  يُقّطع 

وألٌم ال يفتر، وقّصة سوء ال تنتهي«.

2- أردوغان والدّين:

أردوغان »اإلخوجني« أكثر من أي دِكتاتور 
يستغل الدين، ويعمل بأدق التفاصيل 
يُظهر  اإلسالمي،  الشارع  لكسب 
نفسه على أنه تقي يخاف اهلل، ويؤدّي 
الصالة، ويرفع يديه إلى السماء داعياً 
ويحّج  عيناه،  تذرف  وقد  بخشوع، 
ويعتمر، وينظر في املصحف، ويحضر 
له  تُلتقط  أن  بدّ  وال  العلم،  مجالس 
أو  فقهاء،  إلى  يتحدث  وهو  الّصور 
ورمّبا  القرآن،  حفظة  على  جوائز  يوزّع 
استشهد بنصوص شرعّية أو أحداث 
أو  برامج  أو  سياسات  لتبرير  تاريخّية 
خير  عفرين  مدينة  احتالل  مواقف، 
يستغل  وهو  أسلوبه  على  مثال 
ومن  تركيا  مفتي  مشهد  الدين، 
يدعون  وهم  املرتزقة  الشيوخ  حوله 
على  بعد خسارة كبيرة جداً  للجنود 
الزيتون، ونالحظ كيف قامت  أبناء  يد 
املساجد على كافة اجلغرافية التركية 
بقراءة صورة الفتح، ما يهم أردوغان هو 
تضليل اجلماهير عن حقيقة ما يجري.

3- تضليل اجملتمع وحجب املعلومات 
عنه:

السالم  مدينة  احتالل  حرب  في   
حملة  أردوغان  قاد  عفرين،  واحملبة 
دعائية ضخمة بنفسه، ألنه ال يريد أن 
الذي يحصل  يرى الشعب ويفهم ما 
سيّمكنه  ذلك  ألّن  الواقع،  أرض  على 
ومخططه  إرهابه،  حقيقة  إدراك  من 
ضد الشعوب املنطقة، ومن هنا يدرك 
أردوغان جيداً أّن قبضته على السلطة 
ستستمر فقط إذا بقي الشعب في 
يلجأ  ولذا  واقعه،  عن  الغياب  سبات 
دعاية  مباكينة  وجتهيله  تضليله  إلى 
ضخمة جتعله أكثر جتانساً وتناغماً مع 

سياساته اإلرهابية، وتزدهر الدعاية في 
أجواء القمع التي حتصل اليوم في ظل 
وطرق  والتنمية،  العدالة  حزب  وجود 
ال  جماعة  بوصفهم  النّاس  تخاطب 
أفراداً، فهي تستميل الروح اجلماعية، 
وتتجنّب مناشدة الفرد. الدعاية »آلية 
على  تعتمد  فهي  اجتماعي«،  ضبط 

العاطفة ال املنطق.

في  ألردوغان  الدعاية  آلة  تعمل  حيث 
»احملُّب  أنه  إظهاره  على  الراهن  يومنا 
اإلنسان  حقوق  يحمي  للسالم« الذي 
جلعل  ويسعى  واحليوان،  والطبيعة 
العالم أكثر أماناً، يبني هذا السلطان 
العثماني احلالم، سياسته على كذبة 
مؤداها أن جماعة ما إرهابية، وتدريجاً 
تصبح الكذبة جزءاً من اخلطاب العاملي 
العبث،  من  ضرباً  مساءلتها  وتصبح 
ومن يعترض عليه يكون مصيره على 
أنه خائن، أو يدعم اإلرهاب، ويبدأ حملة 
الشعوب  حزب  حال  هو  كما  تخوين 
صالح  السابق  ورئيسه  الدميقراطي 
سجون  في  املعتقل  دميرتاش  الدين 

أردوغان.

4- الكذب:

 أردوغان واحد من أكثر الرؤساء الذين 
وأيام  احلديث  تركيا  تاريخ  على  مروا 
يكذب  كذباً،  العثمانيني  السالطني 
وحتى  الدولي  واجملتمع  الشعب  على 
يلجأ  أيضاً،  ورسوله  اهلل  على  يكذب 
أردوغان إلى الكذب حتى عند مواجهته 
باحلقائق. في الواقع، يعتقد أردوغان أّن 
الكذب وسيلة ناجعة لتحسني صورته، 
أنّها حماية لألمن  أو لتحقيق ما يرى 
القبول  لصناعة  أو  للبلد،  القومي 
وسياساته  العسكريّة،  بالهجمات 
القمعّية. أصبح هذا السلوك الكاذب 
السياسة.  لوازم  من  أردوغان  لدى 
احلمالت االنتخابية سوق رائجة للكذب، 
الوعود  أّن  الناخبني  علم  من  وبالرغم 
نفسه  على  أردوغان  يقطعها  التي 
إال وسيلة  احلمالت ليست  في سياق 

لكسب األصوات عبر الكذب.

الكذب  بتكرار  أنّه  أردوغان  يعتقد 
إلى  اجلمهور  من  قطاعاً  يدفع  سوف 
التشكّيك في احلقيقة، واعتناق اخلرافة 

التي تدعم أهدافه اإلرهابية.

5- املرتزقة املأجورين خلدمة أردوغان:
يلجأ أردوغان إلى متكني موالني دعائّيني 
في مواقع حّساسة من أجل الترويج 
سياساته  عن  والدفاع  ألفكاره، 
على  ويحرص  واخلارجّية،  الداخلّية 
خطابّية  بقدرات  هؤالء  يتمّتع  أن 
مثالً،  )كاريزما(.  آسرة  وشخصيات 
فيعيدون  املرتزقة  على  يؤثر  كذبته 
ثم  تصديقها،  إلى  منتهني  حديثه، 
تبرير تِبعاتها، ألنّها ليست مجرّد كالم، 
لتصبح األفعال القمعّية، واحملاكمات 
الصوريّة، واالنتهاكات واسعة النّطاق 
ضروريّة أو مفهومة على األقل. أنهم 
من  ومنهم  أردوغان،  ومرتزقة  حاشية 

داخل البلد وخارجه.

6- الهروب وكبش الفداء:
 

يلجأ أردوغان دائماً إلى إلقاء مسؤولية 
إخفاقاته على جماعة أو دولة أو شخص 
اللوم  لتخفيف  للتهرب،  في محاولة 
عنه أو إخفاء الفشل عن الشعب، أو 
لتوجيه مشاعر اإلحباط الشعبي إلى 
جهة أخرى غيره: املهاجرين، النازحني، 
إلى  واللجوء  االنفصاليني،  اإلرهابيني، 
»كبش فداء« سياسة ال أخالقية يتبعها 

األبرياء  هم  عادةً  وضحاياها  أردوغان، 
ممن يسهل استهدافهم، لسوء احلظ، 
في  سيما  ال  السياسة  هذه  تنجح 
املشاعر  وغليان  الدعاية،  ظّل سطوة 
العنصرية، وتخّلي اجملتمع الدولي عن 

واجبه األخالقي جتاه اإلنسانية.

7- أردوغان ال يعترف بإرهابه:
 

دكتاتوريّته  عن  الدكتاتور  يتوقف 
يدّمر  شيء  فال  بخطأه،  اعترف  إذا 
بالرأي  االهتمام  من  أكثر  الدكتاتورية 
رحم  من  الدكتاتوريّة  وُلِدْت  العام. 
العنف، ولذا، فهي تسمح بوالدة ثقافة 
والنظام  للقانون  تتنكّر  التي  العنف 

والتسامح واحملاسبة. 

الدميقراطية«  »أبو  أنّه  أردوغان  يعتقد 
الذي يجب أن يكون مبنأى عن األخطاء، 
ومبنأى حتى عن النصح. أردوغان ال يُِحّب 
السلطة  إلى  ينظر  ألنّه  النّاصحني، 
بوصفها غاية ال وسيلة، إذا قُدِّر لك أن 
تكون زعيماً ذات يوم، فاحذر أن تقع في 
تضرب  أن  وحاول  العادات،  هذه  إحدى 
مثالً في العدالة، قد يعيش الدكتاتور 
حتماً  سيلعنه  التاريخ  لكن  طويالً، 
وأردوغان سيكون مصيره كما مصير 

من قبله من دِكتاتوريي العالم.

أردوغان وممارساته اإلرهابية 

االقتصادية  السكان  أوضاع  تستمر 
في مناطق سيطرة حكومة دمشق، 
باالنحدار بوتيرة متسارعة يوم بعد يوم، 
دون أن يكون هناك أي أمل للوصول إلى 
القاع، الذي ال قاع دونه، حيث أن األسعار 
أي  دون  الساعة  مدار  على  حتلق  باتت 
رقابة عليها، كما أن اخلدمات األخرى، 
إلخ،  ومحروقات...  ومياه  كهرباء  من 
هي أيضاً باتت فيما يتعلق بالسوريني 
في تلك املنطقة مبثابة أضغاث أحالم، 
التي  اجلائرة،  القرارات  مرده  وذلك كله 
متس  والتي  دمشق،  حكومة  تتخذها 
جيبة املواطن بشكل مباشر، كقرارات 
الكهرباء  مثل  حيوية  قطاعات  في 

واحملروقات وغيرها.
احلكومة،  هذه  أن  واضح  إعالن  في   
أمراء  لصالح  زمن  منذ  تعمل  باتت 
الذين  الكبيرة،  الفساد  وقوى  احلرب، 
لدى  احلكم  مفاصل  في  توغلوا 

حكومة دمشق.
جيش  سيطرة  مناطق  وفي  باملقابل، 
حال  فإن  ومرتزقته،  التركي  االحتالل 
السكان هناك ليس أفضل من أحوال 
سكان مناطق حكومة دمشق، حيث 
الغالء الكبير في األسعار، وندرة املواد 

األولية، ناهيك عن »السلبطة« واآلتاوات 
التي تفرض بشكل علني على السكان 

ما يثقل كاهلهم أكثر فأكثر. 
على الضفة األخرى، وحتديداً في شمال 
وشرق سوريا، يعيش األهالي حالة من 
وذلك  النسبي،  االقتصادي  االستقرار 
بالرغم من كل أشكال احلصار واالحتالل 
الذاتية  اإلدارة  أن  إال  والهجمات، 
الدميقراطية ال تزال تعمل باإلمكانات 
هذه  أهالي  مجنبًة  لديها،  املتوفرة 

املنطقة من أزمات اقتصادية خانقة.

هل من حلول؟

األزمة  هذه  ونتائج  أسباب  وحول 
االقتصادية اخلانقة، التي متر بها مناطق 
ومرتزقة  دمشق،  حكومة  من  كال 
صحيفتنا  التقت  التركي،  االحتالل 
»روناهي« مع االقتصادي »محمد خليل« 
احملاضر في جامعة روج آفا، حيث أشار 
حل  »إمكانية  إلى:  حديثه  بداية  في 
غير  املناطق  لهذه  االقتصادية  األزمة 
أن  أي  األخرى،  املناطق  بدون  ممكنة، 
لكل  شامل  حل  هو  االقتصادي  احلل 
اجلغرافية السورية، وال ميكن التخفيف 
عن بعض املناطق على حساب املناطق 
احلل  أن  كما  خيراتها،  وسلب  األخرى، 
احلل  مع  بالتوازي  يأتي  االقتصادي 
السياسي  احلل  وبدون  السياسي، 
للمشهد السوري، لن يكون هناك حل 

لالزمات االقتصادية«.
وأضاف: »ال بد من إيجاد نقاط تقاطع 
ملصالح املؤثرين على الواقع السياسي، 
ومحلية  وإقليمية  دولية  أطراف  من 
يحاولون  وهؤالء  السورية،  واحلكومة 
األطراف  على  الضغط  باستمرار 
األخرى، من خالل خلق أزمات اقتصادية 

هو  هذا  من  الوحيد  واملتضرر  ومالية، 
املواطن ويدفع الثمن غالياً«.

سيطرة  مناطق  أن  »كما  قائالً:  وتابع 
حكومة دمشق، تتأثر بالقرارات الدولية، 
األطراف  من  عليها  العقوبات  وفرض 
واحلرب  العقوبات  وهذه  الدولية، 
األوكرانية الروسية، والتضخم العاملي، 
واألزمات االقتصادية اإلقليمية، وخاصًة 
في لبنان واألزمة االقتصادية اإليرانية«.

تشنها  التي  »احلرب  إلى:  لفت  فيما 
خارجة  مناطق  على  دمشق  حكومة 
نضوب  إلى  أدى  ذلك  كل  نفوذها،  عن 
املوارد االقتصادية لديها، من احتياطي 
النقدية  األدوات  وشلل  أجنبي  نقد 
للحفاظ  قرارتها  جدوى  وعدم  لديها، 

على قيمة العملة الوطنية«.
املناطق  في  املواطنني  أوضاع  وعن 
التركي  االحتالل  جيش  يحتلها  التي 
املؤثرين  »أهم  خليل:  بني  ومرتزقته 
التركي،  االحتالل  هو  سلبي  بشكل 
من  تعاني  يحتلها  التي  فاملناطق 
أزمة خانقة جداً، كما يحاول االحتالل 
التركي، باستخدام مختلف األساليب 
القمعية تعميق واستدامة هذه األزمة، 
للضغط على الشعب لعدم مواجهة 
االحتالل، من خالل توجيه كل جهوده 

نحو تأمني حاجاته اليومية فقط«.

إمكانات اإلدارة الذاتية
لست  »أنا  حديثه:  خليل  واستكمل 
ولكن  الذاتية،  اإلدارة  باسم  ناطقاً 
موارد  متتلك  اإلدارة  مناطق  بالعموم 
القوة  تعطي  استراتيجية  طبيعية 
لإلدارة، بالرغم من الصعوبات ومواجهة 
دولة  رأسها  وعلى  اإلقليمية  الدول 
االحتالل التركي، التي تسعى الحتالل 
هذه  واستخراج  الستثمار  املنطقة 

املوارد«.
اجلزئي  االستخراج  من  ونوه: »وبالرغم 
الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  قبل  من 
لهذه املوارد، إال أنها أعطت اإلدارة القوة 
جزئي،  بشكل  األزمة  مواجهة  في 
والتخفيف من تأثيرها على الشعب، 
الوضع  أن  املناطق  باقي  مع  ومقارنًة 
أفضل،  الذاتية  لإلدارة  االقتصادي 
التهديدات  من  بالرغم  ويتحسن 
إلى  تؤدي  التي  التركية،  والهجمات 
التضخم  وزيادة  اإلنتاج  تباطؤ عملية 

في األسعار«.
»محمد  االقتصادي  اخلبير  واختتم 
الوحيد  السبيل  »إن  حديثه:  خليل« 
هو  السوري،  الشعب  معاناة  إلنهاء 
اإلسراع في حل سياسي حقيقي، يؤدي 
مقدمتها  وفي  االحتالالت،  إنهاء  إلى 
االحتالل التركي، وكذلك إعادة توحيد 

األراضي السورية«.

منبج/ آزاد كردي - قال الرئيس املشترك 
لشركة كهرباء منبج وريفها، »محمد 
في  الكهربائية  »التغذية  شبلي: »إن 
في  حاالتها  أسوأ  في  منبج  مدينة 
الوقت الراهن، بسبب ازدياد احلموالت 
بشكل كبير«؛ الفتاً إلى أن »ما يحدث 
من نقص في التغذية الكهربائية إمنا 
القادم من  املائي  الوارد  هو نقص في 

تركيا«.  
كميات  التركي  االحتالل  ويحبس 
من  سوريا  مخصصات  من  كبيرة 
على  ذلك  ويؤثر  الفرات،  نهر  مياه 
توليد الطاقة الكهربائية، وعلى عمل 

احملوالت الرئيسية لتوريد الكهرباء.

ضغوط حموالت ونقص تغذية 
كهربائية

صحيفتنا  التقت  الصدد،  هذا  في 
لشركة  املشترك  الرئيس  »روناهي« 
»محمد  وريفها،  منبج  كهرباء 
تعاني  منبج  »إن  قال:  حيث  شبلي« 
من انقطاعات متواصلة من التغذية 
الكهربائية من اخلامسة إلى العاشرة 
ليالً، وهي فترة تشغيل بواقع 48 ميجا 
أن احلاجة الفعلية تتجاوز 160  علماً 

ميجا«.
وأضاف: »هنالك نقص كبير في إنتاج 
الكهرباء، وارتفاع احلموالت األمر، الذي 
بواقع  الريف  تغذية خطوط  به  تتأثر 
1-2 ساعة يومياً؛ ما يؤدي إلى استجرار 
كبير بالطاقة الكهربائية لالستفادة 
الكهربائية  األدوات  كافة  بتشغيل 
دفعة واحدة، خاصًة التدفئة احلرارية 
في فصل الشتاء، ومما ال شك فيه أن 
وجود  عدم  ذلك  في  الرئيس  السبب 
وارد مائي القادم من تركيا، مما يؤثر على 

ساعات التشغيل«.
الكهرباء  الشبلي أوضح: »أن شركة 
مشروعني  اجلاري  العام  في  أجنزت 
ضمن  فولت  20 كيلو  اثنني  كبيرين 
مخارج،  ألربعة  مخفض   20 مخارج 
وذلك في منطقة قره قوزاق - كوباني. 
ومشروع آخر االحتاد – الفارات، والذي ال 
وتقدر  نهاياته،  التنفيذ في  قيد  يزال 
 400 للمشروعني  التقديرية  الكلفة 

ألف دوالر«.
 

ترشيد الطاقة دميومتها

كهرباء  فشركة  الشبلي،  لـ  ووفقاً 
احلاضر على  الوقت  منبج تعمل في 

سبل ترشيد للطاقة الكهربائية، وجزء 
في  األمبيرات  بخطوط  يتعلق  منها 
منبج البلد ويشغل من 4-10 أمبيرات، 
وهي في حاالت قليلة جداً وذلك عائد 

بحسب التغذية الكهربائية.
»اقترح مكتب الطاقة تركيب عدادات 
مبناطق  الدفع  مسبقة  كهربائية 
بدأ  حيث  سوريا،  وشرق  شمال 
اجلرنية،  منطقة  في  املشروع  هذا 
وأيضاً  واجلزيرة،  والرقة،  والطبقة، 
العدادات  وبلغ عدد  في مدينة منبج 
املمنوحة للمدينة 300 عداد، وسيتم 
خطوط  على  العدادات  هذه  تركيب 
إمكانية  لها  ليس  التي   24 على 
حتويلها إلى اخلطوط العادية«، بحسب 

الشبلي.
فيما أضاف إلى حديثه: »تتسم هذه 
طريق  عن  كهرباء  بشحن  العدادات 
يرفق  حيث  العداد،  هذا  بداخل  كود 

العدادات بكود يشحن  طلب تركيب 
بـ  السعر  احتساب  ويتم  بالكهرباء، 
25 ليرة سورية للكيلو الواط الواحد، 
في  مجانياً  سيكون  التركيب  وهذا 
الوقت الراهن، حيث ركب 50 عداداً في 
إحدى القرى من ضمن ست قرى جار 
فيها  العدادات  تركيب  على  العمل 

في املستقبل القريب«.
لشركة  املشترك  الرئيس  واختتم 
كهرباء منبج، »محمد شبلي« حديثه 
على   2023 عام  في  »نعمل  بالقول: 
تركيب محولة باستطاعة 30 ميجا 
في مدينة منبج، التي ستضاف إلى 
فعلياً،  موجودة  أخرى  محوالت  ثالث 
والتي من شأنها أن تزيد من ساعات 
التشغيل املوجودة للخدمات املنزلية 

واملنشئات الصناعية«.
الطاقة؛  مكتب  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
التابع للمجلس التنفيذي في اإلدارة 
أمت  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
تركيب  مشروع  ودراسة  التحضير 
من  أكثر  منذ  الكهربائية  العدادات 
الذاتية  اإلدارة  أخذ موافقة  وأنه  عام، 
كهربائي  عداد  ألف   30 الستيراد 
مدن  كافة  على  ستوزع  إلكتروني، 

وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا.

روناهي/ الدرباسية - رأى الخبير االقتصادي "محمد خليل" أن ما يعيشه السكان في مناطق سيطرة حكومة دمشق، 
من أزمات اقتصادية واجتماعية، ناتج عن تمسك الحكومة بالعقلية القديمة في التعامل مع األمور، وأشار إلى أنه ال 
يمكن حل المشاكل االقتصادية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، و االحتالل التركي ومرتزقته، دون حل سياسي 

يعيد إحياء االقتصاد السوري من جديد.

خبير اقتصادي: األزمة االقتصادية في مناطق حكومة دمشق حلها سياسي

تأرجح التغذية الكهربائية في منبج وشركة الكهرباء تعد بحلول جيدة

ويعني  االقتصاد،  من  فرع  هو 
وهيكلية  أداء  وتغيير  بتقييم 
ما،  بلد  في  ككل  اإلنتاجية  العملية 
ويقوم بتطوير نظم حتدد العالقة ما بني 
ارتفاع  البطالة،  احمللي،  الناجت  إجمالي 
االستثمار  نسب  األسعار)التضخم(، 
األموال(،  احتياط  )زيادة  واالدخار 

باإلضافة إلى التجارة الدولية.
االقتصادية  السياسات  أن  آخر  مبعنى 
على  التركيز  تستهدف  ال  الكلية، 
بعينه،  اقتصادي  قطاع  إنتاجية 
العوامل  أو  مثالً  البطاطا  كزراعة 
املساعدة على حتسني إنتاجية القطاع 
إجمالي  تستهدف  بقدر  السياحي 
في  املؤثرة  واألنشطة  القطاعات 
وبالتالي  ما،  لبلد  اإلنتاجية  العملية 
واألفراد  األسر  مداخيل  في  تؤثر  فهي 
من خالل تأثيرها على مدخول اقتصاد 

البالد بشكل عام.
اقتصادي  قطاع  إنتاجية  في  وتؤثر 
لألطر  حتديدها  خالل  من  بنفسه، 
وكيفية  االقتصادي،  للنمو  العامة 
مختلف  على  النمو  هذا  توزيع 

القطاعات واألنشطة.

تركز سياسات االقتصاد الكلي 
على أربع مكونات رئيسية:

بغض  األفراد،  متثل  )وهي  1-األسر 
من  أو  العاملني  من  كانوا  أن  النظر 
املتعطلني عن العمل أو غير الناشطني 

اقتصادياً(.
هذان  )يشكل  واألفراد  2-الشركات 

املكونان ما يعرف بالقطاع اخلاص(.
3-احلكومات )القطاع العام(.

أو  الدولي  )البعد  العالم  4-بقية 
التجارة الدولية(.

تتمحور العالقة بني مختلف هذه 
املكونات حول ثالثة أسواق رئيسية:

تعرض  واخلدمات:  السلع  1-سوق 
إجمالي  السوق  هذه  في  الشركات 
في  تنتجها،  التي  واخلدمات،  السلع 
احلكومات  قبل  من  الطلب  يأتي  حني 
سلعاً  الشركات  وتشتري  واألسر، 
لعملياتها  )حتتاجها  أولية  وخدمات 
اإلنتاجية( من شركات أخرى قد تكون 

داخلية أو خارجية.
2-سوق العمل: تعرض األسر إجمالي 
في  املشاركة  على  القادرين  األفراد 
تقبل  حني  في  اإلنتاجية،  العملية 
طلب  على  والشركات  احلكومات 
والذين  واالجراء،  العمال  من  حاجاتها 
الناشطني  األفراد  شريحة  يشكلون 
الباقي  يشكل  حني  في  اقتصادياً، 
وقد  العمل،  عن  املتعطلني  شريحة 
الطلب  ضعف  نتيجة  التعطل  يكون 
عدم  أو  يوفرها  التي  اخلدمات،  على 
طبيعة  العمر،  )احلرفية،  مالءمتها 
التركيز  من  البد  هنا  املهن...إلخ( 
العمالة  بني  ما  املواجهة،  تفادي  على 

املهاجرة والعمالة احمللية.
إجمالي  )املال(: ومتثل  النقد  2-سوق 
أما  وهي  لالستثمار،  املتوفرة  األموال 
أسهم  شاكلة  على  أو  نقوداً  تكون 
في شركات كبرى، أو سندات تصدرها 
تصدرها  إيداع  شهادات  أو  احلكومات، 
عام  بشكل  يعرف  ما  وهذا  البنوك، 

بالسلع املالية.

االقتصاد الكلي

د. هاجار 
عبد الفتاح

البوصلة


