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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

العميد علي الحسن: 
ما زلنا في حالة تأهب 

قصوى 

ناشط حقوقي: على لجنة مناهضة التعذيب األوروبية احترام إرادة الشعوب

أربعة وعشرون عاماً مرّت على املؤامرة الدولية، التي استهدفت القائد األممي عبد اهلل أوجالن، ومنذ اخلامس عشر من شباط 
1999يتعرض أيقونة احلرية وقائد الشعوب احلرة عبد اهلل أوجالن، لعزلة مشددة وإجراءات استثنائية، في سجن جزيرة إميرالي في بحر 
مرمرة، وعلى الرغم من املناشدات واملطالب الشعبية واحلقوقية إال أن دولة االحتالل التركي تصر على انتهاك معايير حقوق اإلنسان 

القيادة املتعلقة بقضية القائد عبد اهلل أوجالن... 5 عضو  أكد 
األمن  لقوى  العامة 
لشمال  الداخلي 
وشرق سوريا العميد 
علي احلسن أن حملة 
ملالحقة  التمشيط 
في  النائمة  اخلاليا 

أبدوا  وأنهم  مستمرة،  بالرقة  الدرعية  حي 
بسالة بالتنسيق مع قوات سوريا الدميقراطية 
أنهم  إلى  وأشار  داعش،  مخطط  إحباط  في 
مستعدون للتصدي ألي هجوم مباغت للخاليا 

على املراكز األمنية... 4 

عني روناهي

منتصف  منذ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
شهر كانون األول اجلاري لعام 2022، 
القادم  اجلديد  العام  بداية  ولغاية 
2023، مت حظر حركة الدراجات النارية 
هذه  وتأتي  امليالد،  أعياد  قدوم  مع 
اخلطوة من قبل هيئة الداخلية في 
أمني،  إقليم اجلزيرة كإجراء احترازي 
في  الدراجات  هذه  تُستخدم  حيث 
حصل  مثلما  اإلرهابية  الهجمات 
اإلزعاج  حلاالت  وصوالً  السابق،  في 
التي  الكثيرة  واحلوادث  للمواطنني 
منذ  الدراجات  هذه  بها  تسببت 
دخولها للبالد منذ عقود من الزمن، 
الدراجات  هذه  املقابل  في  ولكن 

ن  النارية باتت وسيلة نقل للفقراء وملمِ
وبخاصًة  فارهة،  سيارة  ميتلكون  ال 
يستخدمونها  الذين  القرى  أهالي 
للوصول ألعمالهم وقضاء حاجاتهم 
تستخدم  املدينة  وضمن  اليومية، 
وسط  للمدارس،  األطفال  إليصال 
واألجرة  »السرافيس«  أسعار  غالء 

اخملتلفة في مدينة قامشلو.

ُمسبقة  نقاشات  حصول  ومع 
استخدام  كلياً  يحظر  قرار  بإصدار 
قامشلو،  مدينة  في  الدراجات  هذه 
كبيرة  شائعات  انتشار  مع  وخاصًة 
من  تكبر  اخملاوف  باتت  الصدد،  بهذا 
قبل أصحاب هذه الدراجات في حال 

ُطبِّق هذا القرار، ويطالبون باإلنصاف 
في  يستخدموها  عمن  وإبعادهم 
املراهقني  وبخاصًة  املواطنني،  أذى 
دون  هم  ومن  برعونة  يقودون  الذين 
أصحاب  ويتأمل  القانوني،  السن 
قيادة  ظاهرة  بصد  الدراجات  هذه 
وأال  النارية،  للدراجات  املراهقني 
الطبقة  وخاصًة  هؤالء،  بنار  يكتووا 
تعتمد  ذكرنا  كما  والتي  الفقيرة، 
على الدراجات النارية كوسيلة نقل 
وليست  اليومية،  احلاجات  وقضاء 
وسيلة إزعاج أو ما شابه ذلك؛ فهل 

من إنصاف قادم لهم؟.

ين.. فهل من إنصاف؟ ية نار تكوي الكثير حظر الدراجات النار

السوق  المحال في  صور لشوارع قامشلو وواجهات بعض 
الرئيسي احتفاالً بأعياد الميالد ورأس السنة الميالدية 2023، 
حيث الزينة واألضواء الجميلة كما كل عام أنارت عتمة بعض 

األحياء بنور الميالد وأجراس العيد.
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يتم  لم  مستقلباً  العلماء  اكتشف 
العثور عليه سابقاً في الثدييات، وميكن 
بول يكشف  الطريق الختبار  أن ميهد 

عن نوع من سرطان الكبد ألول مرة.

نهائي  بول  اختبار  حالياً  يوجد  وال 
من  شكل  أي  لتشخيص  يُستخدم 
أشكال السرطان، حيث يتم تشخيص 
حالة معظم املرضى من خالل اجلراحة 
الصوتية  فوق  باملوجات  الفحص  أو 
عادةً  تتطلب  التي  الدم  اختبارات  أو 
أو جراحة عند  املستشفى  إلى  رحلة 

الطبيب.

جديد  بول  اختبار  تطوير  ميكن  ولكن 
لبيتا  املتحور  الشكل  الكتشاف 
أن وجد  بعد  الكبد  كاتينني لسرطان 
باحثون في معهد أبحاث السرطان في 
اململكة املتحدة بيتسون في غالسكو 

مستقلباً في الفئران.

املشروع،  في  الرئيسي  الباحث  وقال 

من  الكبد  بسرطان  املصابني  عدد  إن 
املتوقع أن يرتفع وأن هناك حاجة إلى 
في  وعالجه  الكتشافه  جديدة  أدوات 

وقت مبكر.

الكتشاف  متحمسني  »كنا  وأوضح: 
يتم  لم  الذي  اجلديد  املستقلب  هذا 
وهو  الثدييات،  في  قبل  من  وصفه 
مرشح جيد لالختبار التشخيصي ألنه 
الكبد،  بنوع معني من سرطان  خاص 
البول،  في  بسهولة  اكتشافه  وميكن 
وميكن استخدامه على األرجح عالمة 

ملراقبة منو األورام«.

من  االختبار  إمكانية  اكتشاف  ومت 
الفريق العلمي عن طريق بروتني  قمِبل 
معروف بأنه منتشر في سرطان الكبد 

»مخلقة الغلوتامني«.
أنسجة  في  اإلنزمي  هذا  دراسة  وأثناء 
الكبد الطبيعية في الفئران، اكتشف 
الفريق مستقلباً جديداً لم يتم حتديده 

اإلنزمي.  ينتجه  الثدييات،  في  مسبقاً 
وظهر في مستويات عالية في الفئران 
الكبد  ورم  من  معني  بنوع  املصابة 

وارتفعت مستوياته مع منو الورم.

وأظهر فريق من الباحثني، أن املستقلب، 
 ،methylglutamine-N5 املسمى 
يظهر أيضاً في البول عند وجود طفرة 
اجلني بيتا كاتينني املعززة للورم، ما يعني 
أنه ميكن استخدامه لتحديد املرضى 
النوع احملدد من  يعانون من هذا  الذين 

السرطان.

ملزيد  اآلن  األطباء: »نخطط  أحد  وقال 
من الدراسات للتحقيق في مدى ظهور 
املستقلب في وقٍت مبكر من سرطان 
اختبار  سرعة  مدى  لتحديد  الكبد، 
بشكٍل  املرض  تشخيص  في  البول 

موثوق«.

ويشار إلى أنه غالباً ما يتأخر تشخيص 
تشخيص  يتم  حيث  الكبد،  سرطان 

حالة العديد من املرضى فقط عندما 
يتلقون أصالً العالج من أمراض موجودة 
الكبد  مرض  أو  الكبد  تليف  مثل 

الدهني.

اجلراحية  غير  املبكرة  االختبارات  لكن 
املرض  اكتشاف  في  تساعد  أن  ميكن 
في وقٍت مبكر، وزيادة فعالية العالجات 

احلالية وتعزيز تطوير عالجات جديدة.

ميكن تقسيم التهاب املفاصل إلى عدة 
النقرس،  إيالماً  أكثرها  ومن  أشكال، 
وحتدث هذه احلالة الناجتة عن املستويات 
املرتفعة من حمض اليوريك عند ظهور 

بلورات حادة تشبه اإلبرة في املفاصل.

يؤدي  قد  الدراسات،  لبعض  ووفقاً 
نوبات  إلى  غير محلى  فاكهة  عصير 
مؤملة تستمر أليام أو أسابيع. وربطت 

بعض األبحاث بني عصير الفاكهة من 
وزيادة خطر اإلصابة  والبرتقال  التفاح 

بهذه الهجمات.

الرجال  كان  الدراسات،  إحدى  وفي 
الذين شربوا كأسني أو أكثر من عصير 
لإلصابة  عرضة  أكثر  يومياً  الفاكهة 
بأولئك  مقارنًة  امللوك(،  )داء  بالنقرس 
الذين شربوا أقل من كوب واحد يومياً، 
كلتا  حذف  يجب  أنه  يعني  ال  وهذا 
وأوضح  الغذائي.  نظامك  من  الثمار 
البروفيسور أن األمر األكثر أهمية هو 

إدارة كمية تناول الفاكهة.

املفاصل  التهاب  مؤسسة  وتضيف 
بشكٍل خاص  املهم  البريطانية: »من 
يتعلق  عندما  حصتك  حجم  مراقبة 
األمر بعصير الفاكهة«، وذلك ألن عصير 
أكثر  كمية  على  يحتوي  الفاكهة 

تركيزاً من الفركتوز، ما قد يتسبب في 
حدوث مضاعفات ألي شخص معرض 

خلطر اإلصابة بالنقرس.

وينتشر النقرس أكثر بني الرجال الذين 
تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، ويرجع ذلك 
أساساً إلى انخفاض مستويات حمض 
البوليك لديهم عن النساء. ووفقاً ملراكز 
السيطرة على األمراض والوقاية منها، 
يزداد خطر اإلصابة باملرض بشكٍل كبير 

مع زيادة تناول الكحول.

اتباع  »إن  الصحي:  اجلسم  ويضيف 
والذي  بالبيورينات،  غني  غذائي  نظام 
البوليك«،  أحماض  إلى  اجلسم  يحلل 
هو عامل خطر آخر.  وباملثل، قد يكون 
الفرد في خطر متزايد إذا كان يعاني من 

زيادة الوزن، أو كان في سن اليأس«.

وعلى الرغم من أن احلالة ميكن أن تكون 

مؤملة للغاية وُمنهكة، إال أن العالجات 
تخفيف  في  للمساعدة  متاحة 

األعراض ومنع املزيد من النوبات.

ويحدث النقرس عندما يتراكم حمض 
البوليك ويُشكل بلورات في املفاصل، 

ما يؤدي إلى استجابة التهابية مؤملة.

وبشكل أكثر حتديداً، تتشكل البلورات 
في  للكالسيوم  تراكم  يوجد  حيث 
مؤملة  نقرس  نوبة  وحتدث  الغضروف، 
في  البلورات  هذه  تتساقط  عندما 
نوبة مفاجئة  والنتيجة هي  املفصل، 
أكثر،  أو  واحد  مفصل  في  األلم  من 
عادةً في إصبع القدم الكبير، والتي قد 

تشعر باحلرارة الشديدة واأللم.

حول  أيضاً  واضحاً  التورم  يكون  وقد 
قادر  غير  يكون  وقد  املصاب،  املفصل 

على حتمل أي شيء يلمسه.

طّور باحثون من جامعة »نورث كارولينا 
على  قادرًا  روبوتًا  األمريكية،  ستيت« 
فرز احلفريات البحرية اجملهرية وحتليلها 
احمليطات،  أعماق  في  معها  والتعامل 
مبساعدة برنامج حاسوبي يعتمد على 

الذكاء الصناعي.

وتتألف التقنية املسماة »فورابوت« من 
روبوتات وذكاء صناعي يتحكم فيزيائًيا 
ببقايا اجلسيمات احلية واملستحاثات، 
لعزلها وتصويرها وحتديد أنواعها، حيث 
يسمح الروبوت بأمتتة عملية البحث 
املتكررة، ما يتيح دراسة تغيرات املناخ.

الروبوت  أن  البحثي،  الفريق  وأوضح 
عالية  تصوير  أجهزة  على  يعتمد 
الدقة، اللتقاط صور لألوليات وحتليلها 
ملعرفة  الصناعي،  الذكاء  بواسطة 

نوعها وبنيتها.

لوباتون،  إيدغار  الدكتور  األستاذ  وقال 
»يستطيع  الدراسة:  في  املشارك 
الروبوت حالًيا حتديد ستة أنواع مختلفة 
في  27 صدفة  ومعاجلة  األوليات،  من 
الساعة، وفي حني أن التقنية املتوافرة 
فإننا  فقط،  أولي  منوذج  هي  حالًيا 
القابلة  األنواع  عدد  زيادة  إلى  نسعى 

للتحديد من قبل الروبوت«.

وأضاف لوباتون، تبلغ دقة الروبوت حالًيا 
األوليات،  أنواع  املئة في حتديد  79 في 
ما يتفوق على دقة البشر في حتديدها، 
وميكن إدخال فورابوت في مجال البحث 
على  وجهدًا  وقًتا  يوفر  ما  العلمي، 

دارسي مستحاثات احمليطات.

األوليات  دراسة  التقنية  وتستطيع 
التي كانت منتشرة في احمليطات قبل 
من  وجودها  ويُعرَف  عام،  مليون   100
خالل أصداف تتركها وراءها، إذ تسمح 
التي  البيئة  صفات  مبعرفة  األصداف 

كانت تعيش فيها األوليات.

يق الختبار يكشف مبكراً عن  اكتشاف ُمذهل قد ُيمّهد الطر
سرطان الكبد

عصير فاكهة قد ُيثير نوبات »داء الملوك«

يات في أعماق المحيطات روبوتات معززة بالذكاء االصطناعي تدرس الحفر

استهداف تركيا إرادة املرأة

لسنة  البانوراما  ملف  في  وسنسرد 
2022 أبرز احملطات، التي صنعتها املرأة 
والتي كان لها صدىً كبيراً، ولن ننسى 
اللواتي  احلرية،  شهيدات  نذكر  أن 
محاولة  في  االحتالل  أيدي  طالتهم 
احلرة في  املرأة  غاشمة لكسر صورة 
مناطق شمال وشرق سوريا وكردستان 
احلدود،  جتاوزت  املرأة  ثورة  ألن  مجمالً، 
وأصبحت ثورة عاملية حتتذي بها نساء 
العالم أجمع، وهذا ما يهابه االحتالل 

والقوى الرأسمالية.

جميعنا يعلم أن ثورة »روج آفا« ألهمت 
حتدت  آفا  روج  بثورة  فاملرأة  العالم، 
القوانني واألنظمة املستبدة، وخلعت 
املنطقة  أخذت  أن  بعد  الذل،  ثوب 
سريان  عن  وأُعلن  باحلرية،  تتحلى 
روج  شريان  في  الذاتية  اإلدارة  نظام 
آفا، فشرارة شعلة الثورة في كوباني 
حملتها املرأة املقاتلة جنباً إلى جنب 
دربها  رفيق  مع  لتكون  الرجل،  مع 
السالح أجمل مقاتلة تتزين بالعزمية 
واإلصرار للتحدي ألقوى إرهاب عرفته 
رصاصاتها  لتكون  »داعش«  البشرية 
صوت احلق، الذي ال يخطئ، وبعد دحر 
لتعود   ،2015 عام  كوباني  من  داعش 
أن  صديقاتها  تخبر  منتصرة  املرأة 
درب احلرية املنشود يبدأ من املرأة أوالً، 
وانطالقاً من هذا أخذت املرأة الكردية 
على عاتقها ضرورة حترير املرأة من قيود 
وشرق  بشمال  املرأة  لتصبح  اجملتمع، 
سوريا تنتهج الفكر الدميقراطي احلر، 
الذي نادى به القائد عبد اهلل أوجالن، 
وحقيقة املرأة احلرة ومتثيلها جملتمعها 
حيث  التركي،  االحتالل  غضب  أثارت 
بقصص  مليئاً   2022 عام  كان 
استهدفتها  اللواتي  الشهيدات، 

طائرات تركيا املسيرة، ومنها: 

املقاتالت  استشهاد  نيسان،   20 ـ 
املرأة  حماية  وحدات  في  الثالثة 
)دالر حلب االسم احلقيقي   ،)YPJ(
االسم  كوباني  روناهي  حنان،  رانيا 
محمد،  القادر  عبد  رودين  احلقيقي 
جيهان  احلقيقي  االسم  وكوباني 
نضال علي( باستهداف طائرة مسّيرة 
تابعة لالحتالل التركي سيارتهن في 

كوباني.

في  املقاتلة  استشهاد  أيار،   30 ـ 
وحدات حماية املرأة )YPJ(، مزكني 
بوتان، االسم احلقيقي رحيمة غزالي، 
والشخصية الوطنية كسرى ملك؛ إثر 
استهداف سيارتهما بطائرة مسّيرة 
شرقي  سيكركا  قرية  طريق  على 

مدينة قامشلو.

مسّيرة  طائرة  استهدفت  ـ 22 متوز، 
التركي، سيارة  تابعة لدولة االحتالل 
على طريق قامشلو - تربه سبيه؛ ما 
أدى إلى استشهاد القيادية في وحدات 
تولهلدان،  جيان  اإلرهاب،  مكافحة 
والقيادية في وحدات حماية املرأة روج 
خابور، واملقاتلة في وحدات مكافحة 

اإلرهاب، بارين بوتان.

االحتالل  دولة  استهدفت  متوز،   28 ـ 
التركي بطائرة مسّيرة، سيارة لقوى 
األمن الداخلي في عني عيسى؛ أدى إلى 
استشهاد أربعة من أعضاء وعضوات 
قوى األمن الداخلي، وهم )بشار محمد 
علي بوزان، جيهان محمد مصطفى، 
علي  سلمى  احلسني،  محمد  سارة 

مصطفى(.

دولة  استهدفت  آب،  من  التاسع  ـ 
االحتالل التركي، نقطة لقوات الدفاع 
الذاتي؛ كانت مهمتها حماية املشافي 
في قامشلو، ما أدى إلى ارتقاء أربعة 
من املقاتلني شهداًء، بينهم الشهيدة 

دلسوز تربه سبيه.

االحتالل  دولة  استهدفت  آب،   18 ـ 
التركي بطائرة مسّيرة، مركزاً تعليمياً 
شموكة  بقرية  بالفتيات  خاصاً 
إلى  أدى  ما  احلسكة،  مقاطعة  في 
استشهاد ست فتيات وإصابة عشر 

أخريات.

الرئاسة  استشهاد  أيلول،   27 ـ 
العدل  شؤون  ملكتب  املشتركة 
إلقليم  الذاتية  اإلدارة  في  واإلصالح 
رشو(  ويلماز  محمد،  )زينب  اجلزيرة 
لدولة  تابعة  مسّيرة  طائرة  بهجوم 
ريف  في  لسيارتها  التركي  االحتالل 

ناحية كركي لكي.

عام حرية املرأة

آفا  روج  ثورة  عن  احلديث  يسعنا  وال 
إلى  املمتد  فرعها  فكان  املباركة، 
اجلدائل،  ثورة  عامة  وإيران  روجهالت 
 Jin Jiyan« التي جعلت من شعار
Azadî« قوت يومها لتكمل املرأة 
خطا  على  واإليرانية  الروجهالتية 
لتكون  آفا،  روج  ثورة  ضمن  رفيقاتها 
»جينا  الكردية  الشابة  مقتل  حادثة 
»شرطة  لدى  احتجازها  أميني« أثناء 
األخالق« بزعم عدم تطبيقها »قوانني 
فجرت  واقعة  في  اإلجباري  احلجاب« 
وروجهالت  إيران  في  شعبياً  غضباً 
كردستان والعالم في الـ16 من أيلول، 
وقبل أيام قليلة أمتت ثورة اجلدائل مائة 

يوم على التظاهر املستمر، وكانت هذه 
اإليرانيات،  حياة  في  منعطفاً  الثورة 
رأي  قضية  أصبحت  ما  فسرعان 
عام، ليخرج الشعب في احتجاجات 
ومظاهرات دامية، وحمالت مقاطعة 
رقعتها  تتسع  العمل،  عن  وإضرابات 
يوماً بعد آخر، وشكلت النساء عصب 
االنتفاضة، التي جاءت في ظل استياء 
االقتصادية،  املصاعب  من  شعبي 
واتهامات بالفساد تسببت في خروج 
األشهر  في  منفصلة  تظاهرات 
االنتفاضة  ميز  ما  وهو  املاضية، 
تختلف  فهي  عن سابقاتها،  احلالية 
املقاومة  وتركيبة  احلجم  حيث  من 
اجملتمع  شرائح  وانضمام  الداخلية، 
مثقفني،  من  لالنتفاضة،  اخملتلفة 
ورياضيني، ومحامني، وطالب، ومتحورت 
التي  املرأة،  قضايا  حول  االحتجاجات 
هي منبع القضايا اجملتمعية، وانتهاك 
مبختلف  الشعب  حلقوق  السلطات 

أطيافه وقطاعاته.

التمسك باحلرية رغم القمع

اإليرانية  املرأة  موقف  صالبة  ورغم 
في  حقوقها  عن  التنازل  عدم  على 
التظاهر لتصل إلى احلرية املنشودة، إال 
أن النظام القمعي هناك لم يتوقف 
يوماً عن ارتكاب أبشع اجلرائم، ومارس 
أقسى أنواع العنف ضد املرأة ليمنعها 

من التظاهر إال أنه لم ينجح.

كما أدلت ناشطات إيرانيات باعتقال 
أكثر من 70 ناشطة مبجال حقوق املرأة 
خالل االنتفاضة، في إشارة إلى سجن 
آالف النساء وسجل منهن 577 حالة 

اعتقال، من بينهن 100 طالبة.

للمرأة  املنهجي  القمع  ظل  وفي 
األخيرة  االنتفاضة  خالل  وخاصة 
االقتصادي  املتحدة  األمم  جرد مجلس 
األول/ الـ 14 كانون  في  واالجتماعي 
في  عضويتها  من  إيران  ديسمبر، 
اللجنة املعنية بحقوق املرأة بتأييد 29 

عضواً في اللجنة.

وفي إشارة إلى دور املرأة اإليرانية الكبير 
في االنتفاضة الشعبية املستمرة منذ 
مجلة  أعلنت  أشهر،  ثالثة  من  أكثر 
بطالت  هن  اإليرانيات  النساء  أن  تامي 
 jin»شعار وصفت  كما  عام 2022، 
ملن  رمز  بأنه   »jiyan azadî

يريدون التغيير.

ملهمة،  100 امرأة  قائمة  وعكست 
ومؤثرة التي تعلنها وكالة بي بي سي 
سنوياً دور املرأة في قلب النزاعات حول 
العالم خالل عام 2022، ومن بني هذه 
القائمة أسماء العديد من املتظاهرات 
اللواتي يطالنب بشجاعة بالتغيير في 

إيران.

كما منحت وزيرتا خارجية أملانيا أنالينا 
بيربوك، وفرنسا كاترين كولونا جائزة 
2022 حلقوق اإلنسان وسيادة القانون، 
جلينا أميني والنساء اإليرانيات، اللواتي 
اإلنسان  حقوق  أجل  من  يناضلن 

واحلرية.

نشاطات وفعاليات هامة

احتضنت تونس املؤمتر العاملي الثالث 
إلى  الرابع  من  القاعديات  للنساء 
سبتمبر،  أيلول/  شهر  من  العاشر 
دولة   50 من  امرأة   300 مبشاركة 
شعار  حتت  وأوروبية،  وأفريقية  عربية 
»تضامن... تضامن مع النساء«، والذي 
عقد بهدف توحيد صوت النساء وجمع 
قضاياهن على طاولة واحدة، وأكدت 
مختلف اللوائح التي صدرت في ختام 
املؤمتر على أن مشاكل النساء واحدة 
ومتشابهة، وتتركز أساساً في العنف 
واقتصادياً،  جنسياً،  ضدهن  املسلط 
واجتماعياً، وأسرياً، واتفقت املنسقات 
من القارات كافة على ضرورة مواصلة 
للنهوض  مستمر،  بشكل  العمل 
من  تضرراً  األكثر  الكادحات  بواقع 
احلروب واألزمات، وخالل املؤمتر كان هناك 
إقبال كبير على الالئحة الكردية، التي 
تضمنت ضرورة االعتراف بثورة روج آفا 
حرة،  نسائية  ثورة  كونها  وحمايتها 
من  الكثير  النساء  متنح  فتجربتهن 
املنسقات  وشددت  للمقاومة،  القوة 
قرن  سيصبح  احلالي  القرن  إن  على 
أجل  من  بنضاالتهن  النساء  كفاح 
بني  التامة  املساواة  وحتقيق  التحرر، 

اجلنسني.

ومواطنة  مشترك  عيش  »نحو 
متساوية« انطلق مؤمتر احلوار اللبناني 
في  األولى  للمرة  عقد  الذي  الكردي 
العاصمة اللبنانية بيروت، في الـ 29 
أيار/مايو، للنقاش حول أهمية تفعيل 
الشعوب،  بني  احلوار  وأسلوب  منطق 
وتسليط الضوء على القضية الكردية 
الذي  الكردي،  الشعب  معاناة  وواقع 
والعنصرية، وشدد  االضطهاد  يواجه 
القبول  ثقافة  تكريس  أهمية  على 
وأكد  القومية،  بالهويات  واالعتراف 
الكردية  املرأة  دور  أن  على  املشاركون 
جدي  منوذج  سوريا  وشرق  شمال  في 

للمساواة بني اجلنسني.

وفي الذكرى السنوية الثامنة لإلبادة 
التي تعرض لها اإليزيديون في شنكال 
املؤمتر  عقد  داعش،  مرتزقة  يد  على 
النسائي العراقي الدولي في 30 متوز/ 
النسوية  »باإلرادة  شعار  حتت  يوليو 

في  اجلماعية  اإلبادة  نتحدى  احلرة 
ضرورة  على  أكد  والذي  شنكال«، 
االعتراف باجملزرة، التي ارتكبها داعش 
في شنكال عام 2014 كإبادة جماعية.

اإليزيدية  املرأة  حرية  حركة  وعقدت 
امللتقى التشاوري األول للمرأة العربية 
واإليزيدية في الـ 29 من كانون الثاني/ 
يناير في شنكال حتت شعار »الوحدة 
املرأة«،  حماية  سيكفالن  والنضال 
من أجل التعريف بالنساء اإليزيديات 
ومستوى تنظيمهن بعد اإلبادة الـ 74 
من ناحية احلماية الذاتية، والسياسية، 

واالجتماعية، واالقتصادية.

كما عقدت املرأة الشابة في شنكال 
نهج  »على  شعار  حتت  األول  مؤمترها 
زيالن وبيريفان؛ التنظيم ودحر اخليانة 
وضمان حرية شنكال« في 30 حزيران/ 
كردستان،  بإقليم  شنكال  في  يونيو 
شددن خاللها على أن تنظيم النساء 
ضرورة ملحة ومطلوبة اآلن أكثر من 

أي وقت مضى.

وفي الـ 18 من أيار/مايو، عقد التجمع 
الدميقراطي  الشعوب  النسائي حلزب 
مؤمتراً نسائياً إقليمياً في آمد بباكور 
كردستان، حيث مت خالل املؤمتر تقييم 
بحق  املتزايدة  والعنف  القتل  جرائم 
النساء، والضغوط على حزب الشعوب 
على  املشاركات  وأكدت  الدميقراطي، 
ضد  تنظيمهن  سيوسعن  أنهن 
أنواع الهجمات »لن نتوقف سننجح 

والنصر لنا«.

انطالق  الثاني،  تشرين   12 الـ  وفي 
ملناهضة  العاملي  اليوم  فعاليات 
وشرق  شمال  في  املرأة  ضد  العنف 
سوريا، واستمرت لغاية 25 من الشهر 

نفسه.

الكونفرانس  انعقاد  الـ 24 آذار،  وفي 
وشرق  شمال  في  املرأة  جمللس  األول 

سوريا مبدينة قامشلو.

انعقاد  األول،  تشرين  الـ11  في 
الكونفرانس الثاني الحتاد املرأة الشابة 
في الرقة، والطبقة، ودير الزور ومنبج، 

في مدينة الرقة.

في الـ 28 تشرين األول، انعقاد املؤمتر 
في  السرياني  النسائي  لالحتاد  الرابع 

سوريا مبدينة قامشلو.

في الـ30 آب، إعالن تأسيس احتاد املرأة 
األرمنية في شمال وشرق سوريا.

ضد  احلمالت  خالل  أنه  ذكره  واجلدير 
اخلاليا النائمة في مخيم الهول الواقع 
سوريا  وشرق  شمال  في  باحلسكة 
شاركت املرأة احلمالت، وكان من نتائج 
احلملة على صعيد املرأة حترير وحدات 
حماية املرأة سبع إيزيديات من قبضة 

داعش خالل هذا العام.

طلقت على 
ُ
روناهي/ قامشلو ـ "ثورة المرأة" "ثورة الجدائل" "Jin Jiyan Azadî.. المرأة.. الحياة.. الحرية" والكثير من العبارات واألسماء أ

قوة إرادة وصمود المرأة بشمال وشرق سوريا عامة، وعلى ثورة المرأة الكردية بأجزاء كردستان األربعة خاصة، هذه الشعارات التي كانت نتاج 
 وثورات هزت الكيان العالمي.

ً
عام 2022 الذي تكلل بإرادة المرأة الحرة، حيث شهد هذا العام أحداثا

2022 عام آخر ُيضاف إلى صفحات كتاب ثورة المرأة الحرة
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وشرق  شمال  مناطق  في  تُدرس 
التربية  سوريا مناهج أصدرتها هيئة 
ـ  »الكردية  الثالث  باللغات  والتعليم 
العربيةـ  السريانية«، هذا وكان تدريس 
هذه املناهج يقتصر في البداية فقط 
اآلن  ولكن  االبتدائية،  املرحلة  على 
لكافة  الذاتية  اإلدارة  مناهج  تُدرس 
املراحل الدراسية »االبتدائيةـ  اإلعدادية 
ـ الثانوية ـ اجلامعية«، واملناهج يعتمد 
على تبسيط املعلومات للطلبة ضمن 

برنامٍج تدريسي مختلف.

إجنازات عدة

عام  خالل  حتقيقها  مت  عديدة  إجنازات 
2022م، حيث مت إدخال مناهج جديدة 
العملية  وتطوير  املناهج،  لتوحيد 
في  احملررة  املناطق  ضمن  التربوية 
وذلك  الزور،  ودير  والرقة،  الطبقة، 
السنوي  االجتماع  مخرجات  وفق 
لهيئة التربية والتعليم واملؤمتر العام، 
وعقد  عمل،  ورشات  لبدأ  باإلضافة 
اجتماعات موسعة للمكاتب واللجان 
والهيئات، وذلك بهدف تطوير العملية 
وشرق  شمال  مناطق  ضمن  التربوية 
اتباع   2022 عام  خالل  مت  كما  سوريا، 
االختبار  بدل  للطالب،  التقييم  نظام 
عن طريق امتحانات كتابية، ويتم هذا 
باإلضافة  سنوات،  ثالث  كل  النظام 
تخول  التي  الثانوية  الشهادات  إلى 
الطالب لدخول جامعات اإلدارة الذاتية، 
يُدرس  كما  والفرات«،  الشرق  »جامعة 
منهاج،  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في 
»اليونيسف ويدرس في املناطق احملررة، 
باإلضافة إلى املواد العلمية واألدبية من 
قبل منهاج اإلدارة الذاتية، أما مناطق 

فيها  فيدرس  والفرات  اجلزيرة  إقليمي 
مناهج  ويعدّ  الذاتية،  اإلدارة  منهاج 
اليونيسف إسعافياً، ولتقوية املنهاج 
في  واألدبية  العلمية  املواد  إضافة  مت 
بعض املناطق، إلى جانب مادة التربية 
اإلسالمية »الديانة«، من الصف الرابع 
اإلعدادي  الثالث  الصف  إلى  االبتدائي 
في املناطق كافة، ويدرس بثالث ديانات 

»اإلسالمية واإليزيدية، واملسيحية«.
على  التربية  هيئة  وأخذت  كما 
عاتقها ترميم وتأهيل املدارس املدمرة، 
عام  خالل  مدارس  أربع  واستحداث 
اجتماعات  عقد  إلى  إضافًة   .2022
ومجموعات  منظمات  مع  موسعة 
التربوية،  للعملية  داعمة  تعليمية 
اجملال  في  مختصة  ورشات  وتنظيم 
التربوي للمعلمني واإلداريني، بالتنسيق 
العملية  لتطوير   ،NRC مع منظمة 

التربوية ضمن املدارس والروضات.

أيضاً  والتعليم  التربية  وعملت هيئة 
الروضات اخلاصة،  على قانون ترخيص 
حال  في  الدراسة،  قيد  القانون  وهذا 
ضمن  إدراجه  سيتم  عليه  التصديق 
إلى عقد  باإلضافة  التربوية،  العملية 
عدة اجتماعات لتطوير العمل اإلداري 
والهيئات  اللجان  ضمن  للمكاتب 
اجتماعات  مت عقد  املناطق، حيث  في 
مت  واملالية، وأيضاً  مع مكتب اإلحصاء 
إضافة نظام التقييم للطالب كل ثالث 
هذا  طرح  ومت  املدارس،  ضمن  سنوات 
النظام بعد إجراء بحوث على املناهج 

األوربية والعربية.

إغالق املدارس في مناطق شمال 
وشرق سوريا

احملتل  وقصف  الهجمات،  بسبب 
سوريا،  وشرق  شمال  ملناطق  التركي 
رت العديد من املدارس بشكل كامل  دُمِّ
فيما تضرر بعضها اآلخر بشكل جزئي؛ 
ما أدى إلى حرمان الطفولة من حقهم 

في التعليم.

املدارس  إغالق  مت  وجيزة  فترة  ومنذ 
بشكل عام في مناطق شمال وشرق 
سوريا، بسبب الهجمات التركية، وهذا 
التعليم بشكل عام،  على  أثر سلبياً 

وعلى الطالب بشكل خاص.

فبسبب القصف التركي ملناطق شمال 
وشرق سوريا، وخاصة املناطق احلدودية 
منها، مت إغالق املدراس احلدودية بشكل 
كامل، كمدارس كوباني مثالً، ومدارس 
مدة  إغالقها  مت  أيضاً  اجلزيرة  إقليم 
ذاته،  للسبب  التوالي،  على  أياٍم  ثالثة 
لكنها عادت لفتح أبوابها لطالبها من 
جديد، لكن ال يزال اخلوف موجوداً، ألن 
الوضع األمني الزال غير مستقٍر حتى 
اللحظة، وهذا كله يلعب دوراً سلبياً 
دراسته،  وعلى  الطالب،  على نفسية 
وعلى املنهاج بشكل عام، فاملنهاج له 
نظام محدد، ويجب العمل ضمن هذا 
النظام متاماً، وفي وقٍت محدد، فتأخير 
وعلى  التدريس،  على  يؤثر  املنهاج 

املدرسني والطالب عامة.

وقد أدى حصار حكومة دمشق ملقاطعة 
من  فيها  احملروقات  لفقدان  الشهباء 
التركية  التهديدات  واستمرار  جهة، 
تأثير مباشر  إلى  أخرى،  لها من جهة 
التربية  هيئة  أن  التعليم، حيث  على 
والتعليم اضطرت إلغالق 70 مدرسة، 
يقارب 15 ألف طالب  ما  بذلك  وحرم 
باإلضافة  التعليم،  حق  من  وطالبة 
إلغالق أبواب املعهد الصحي، ومعهد 

الشهيدة »فيان أمارا« في املقاطعة.

الدوام  تعليق  مت  آخر  جانب  ومن   
واملعاهد،  املدارس،  في  املدرسي 
الرقة  في  والعامة  اخلاصة،  والروضات 
اجلوية  ًللظروف  نظرا  أسبوع،  ملدة 
وانتشار اإلنفلونزا )الكريب( بني طالب 
املدارس، حيث بدأ تعليق الدوام هناك 
اعتباراً من 2022/12/18 حتى 12/24/ 

2022 ضمناً.

للمدارس  التركي  احملتل  تدمير  وأن   
مقاطعة  في  )كوران(  مدرسة  مثل 
الفرات، أدى إلى حرمان غالبية الطالب 

من التعليم.

اإلحصائيات النهائية لعام 2022

وافتنا  التي  األخيرة  اإلحصائيات  وعن 
لشمال  والتعليم  التربية  هيئة  بها 

وشرق سوريا، فهي كالتالي:

املعلمني  عدد  وصل  الطبقة  ففي 
لـ  وصل  الطالب  وعدد   ،)1751( إلى 

)54946(، أما عدد املدارس املغلقة فهي 
املعلمني  فعدد  الرقة  في  أما   ،)239(
أما   ،)124435( الطالب  وعدد   ،)5391(
وفي   ،)389( املغلقة  املدارس  عدد  عن 
منبج فقد وصل عدد املعلمني هناك 
أما   ،)121999( طالبها  وعدد   ،)4531(
عدد املدراس املغلقة )349(، وفي إقليم 
الفرات، فعدد املعلمني هناك )3185(، 
واملدارس   ،)69026( الطالب  وعدد 
اجلزيرة،  إقليم  في  أما   ،)561( املغلقة 
والطالب   ،)17751( املعلمني  عدد 
 ،)1870( املغلقة  واملدارس   ،)203884(
 ،)7623( املعلمني  فعدد  الزور  دير  وفي 
املغلقة  واملدارس   ،)245160( والطالب 
)678(، وفي إقليم عفرين، عدد املعلمني 
واملدارس   ،)15251( والطالب   ،)950(

املغلقة )70(.

فإن اجملموع الكلي لعدد املعلمني في 
وعدد   ،)41182( سوريا  وشرق  شمال 
فيما   ،)834691( املدارس  في  الطالب 

عدد املدارس املغلقة )4356(. 

تأمني  بهدف  ـ  أحمد  كوباني/ سالفا 
اخلدمات الطبية بشكل مجاني آلالف 
أعلنت  الفرات،  إقليم  في  املواطنني 
هيئة الصحة في إقليم الفرات عن بناء 
مشفى عام جديد في كوباني، بقدرة 
استيعابية تصل ألكثر من 180 سريرا. 

وبعد نحو عامني ونصف أنهت هيئة 
دراسة  الفرات  إقليم  في  الصحة 
جديد  عام  مشفى  ببناء  مشروعها 
في كوباني، وكشفت ذلك عبر مؤمتر 
صحفي أقامته الهيئة في موقع بناء 
املشفى، في العشرين من كانون األول 
األساس  حجز  وضع  مت  حيث  احلالي، 
لبناء املشفى، وفق مرحلتني »اإلنشاء، 
خالل  منها  االنتهاء  ليتم  واإلكساء« 
األمنية  التطورات  مراعاة  مع  عامني، 

في املنطقة. 

في  مشاٍف  ستة  وجود  من  وبالرغم 
من: مشفى  كل  وهي  الفرات،  إقليم 

العام، ومشفى األمل احلديث  كوباني 
بتوليد  اخلاص  آيكور  ومشفى  اخلاص، 
اخلاص،  احلياة  ومشفى  النساء، 
عمر  ومشفى  العسكري  واملشفى 
علوش، إال إن اإلقليم يفتقر للخدمات 
الذي  األمر  احلديثة،  واألجهزة  الطبية 
يدفع العديد من األهالي لقصد مشاف 
والرقة  كمنبج،  الفرات،  إقليم  خارج 
وقامشلو؛ ما يزيد العبء على كاهل 
واملشقة  السفر،  أجرة  من  املرضى 

والتكاليف الباهظة للعالج.

الطبية  االحتياجات  ولتأمني  لذا 
الصحية كافة، ألهالي املنطقة بشكل 

مجاني، قررت هيئة الصحة في إقليم 
الفرات ببناء مشفى جديد في كوباني. 
وحسب مخطط الهيئة، فإن مساحة 
املشروع تبلغ أحد عشر ألف متر مربع، 
ويتألف بناء املشفى من خمسة طوابق 
وقبو، بقدرة استيعابية 180 سريرا في 
األوضاع املستقرة، أما طاقته القصوى 
فتبلغ 220 سريراً، وهو واقع على طريق 

حلب جنوبي مدينة كوباني. 

قسم  أقسام:  عدة  املشفى  ويضم 
العيادات اخلارجية، وقسم اإلسعافات، 
القسطرة  وقسم  الداخلية،  وقسم 
املغناطيسي،  الرنني  وقسم  القلبية، 
التحاليل،  وقسم  األشعة،  وقسم 
الراعية  وقسم  الصيدلية،  وقسم 
قسم  يضم  الذي  التخصيصية، 
القلبية والعني والكلى، فيما أضافت 
أقسام  إلى  األطفال  قسم  الهيئة 
املشفى اخملصصة، بعد تدمير مشفى 
قصف  نتيجة  كوباني  في  األطفال 

االحتالل التركي. 

وفي ليلة 19 -20 تشرين الثاني املاضي، 
في  ألطفال  اخملصص  املشفى  تعرض 
قصف  جراء  كلي  لتدمير  كوباني، 
مع  تزامنا  التركية،  احلربية  الطائرات 
التركي  االحتالل  وتكثيف  تصعيد، 
هجماته الغاشمة على مناطق شمال 

وشرق سوريا.

متكامالً  سيكون  اجلديد  املشفى 
الطبية  وخدمات  كافة،  بأقسامه 
على  تقريباً  نسمة  ليخدم 500 ألف 
الفرات. وتعليقا على  إقليم  مستوى 
لهيئة  املشترك  الرئيس  قال  ذلك؛ 
الصحة في إقليم الفرات أحمد محمود 
خالل لقاء خاص لصحيفتنا: »إن الهدف 
من بناء مشفى عام جديد في كوباني 
هو توفير املساعدات الطبية الصحية 
األهالي  من  لآلالف  مجاني،  بشكل 
العبء على  والتخفيف  املنطقة،  في 

املرضى من مصاريف السفر للعالج«.

البدء  عامني  منذ  »أعلنا  أيضاً:  وذكر 
مبشروع بناء مشفى جديد في كوباني، 
التي متر  لكن بسبب األوضاع األمنية 
تركيا  هجمات  نتيجة  املنطقة  بها 
على  أجبرنا  املنطقة،  على  الغاشمة 

تأجيل أعمال البناء«. 

ولفت محمود: »مدينة كوباني عانت، 
املشافي،  قلة  من  تعاني  ومازالت 
كانت  حيث  الطبية،  اخلدمات  وسوء 
هذه املدينة تعاني سابقاً، وحتى قبل 
األزمة السورية، من عدم وجود مشاف 
حكومية، وسوء اخلدمات الطبية، لذا 
نعمل، وبشكل جدي احلد من النواقص 
واإلقليم  خاصة،  املدينة  في  الطبية 

عامة«.

بأن  حديثه  ختام  في  محمود  وأوضح 
من املقرر أن يفتح املشفى أبوابه أمام 

املرضى، واألهالي في بداية عام 2025.

روناهي/ قامشلو ـ هيئة التربية بشمال وشرق سوريا كما كل عام سعت وبذلت جهودها إلكمال سير العملية التربوية وفق ما يجب في مناطق 
شمال وشرق سوريا، حيث رممت العديد من المدارس المتضررة هذا العام، إلى جانب انجاز العديد من المشاريع لتنمية التعليم وتطويره.

واقع التعليم هذا العام بين التطوير والتحديات

بناء صرح صحيٍّ في كوباني يخدم 500 ألف نسمة

ُيكَتب  تاريخ  القدم..  كرة  لسيدات  بطولة  أول   :2022 بانوراما 

ذهب من  بحروف 

هذه البطولة ستبقى خالدة في ذاكرة 
بإقامة  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
في  القدم  كرة  لسيدات  بطولة  أول 
مناطق مازالت تتأثر باحلرب والهجمات 
عالوة  هذا  يومي،  بشكٍل  املستمرة 
على أن الفتاة مازالت تتعرض للتنّمر 
للعبة  ممارستها  من  واملضايقات 
من  يختلف  األمر  وطبعاً  القدم،  كرة 
منطقة إلى أخرى، ولكن إقامة بطولة 
في مدينة الرقة بحد ذاته كان رسالة 

ذات معان كثيرة.

وشهدت البطولة األولى لسيدات كرة 
القدم في شمال وشرق سوريا الكثير 
من النقاط اإليجابية والسلبية، كما 
بأن  البطولة  قبل  التوقعات  وَصدقت 
اللقب سيكون من حصة منتخب من 
منتخبات إقليم اجلزيرة لسيدات كرة 
والذي شارك بثالثة منتخبات،  القدم، 
وذلك بسبب عامل اخلبرة واللياقة مع 
ألقاب  وإحرازهن  األخرى،  املنتخبات 
على مستوى سوريا، وامتالكهن جتربة 
املدن  منتخبات  باقي  من  أكبر  تعد 

األخرى التي شاركت في البطولة.

الشباب  هيئة  برعاية  وانطلقت 
سوريا  وشرق  شمال  في  والرياضة 
أول  منافسات   ،2022/9/26 بتاريخ 
بطولة لسيدات كرة القدم، ومبشاركة 
مت على الشكل  ستة منتخبات قُسِّ

التالي:

اجملموعة األولى:

كري سبي/ تل أبيض ـ كوباني ـ املرأة 
الشابة من إقليم اجلزيرة.

كي  سوياً  لعبت  املنتخبات  هذه 
نصف  للدور  منتخبني  منها  يتأهل 
 )1( الصداقة  النهائي، وشهد ملعب 
وتصدّرت  كافة،  اجملموعة  مباريات 
فوزهن  بعد  اجملموعة  سيدات كوباني 
أبيض  تل  سبي/  كري  سيدات  على 
أهداف  تسعة  بلغت  كبيرة  بنتيجة 
دون رد، كما فازت سيدات املرأة الشابة 
كري  سيدات  على  اجلزيرة  إقليم  من 
دون  أهداف  بثمانية  أبيض  سبي/ تل 
رد، وفازت سيدات كوباني على سيدات 
هدف  مقابل  بهدفني  الشابة  املرأة 

واحد، لتتأهل سيدات املنتخبني للدور 
نصف النهائي من البطولة.

اجملموعة الثانية:

منتخب  ـ  )أ(  اجلزيرة  إقليم  منتخب 
إقليم اجلزيرة )ب(ـ  منتخب الرقة.

لهذه  النتائج  صعيد  على  بينما 
إقليم  سيدات  فازت  فقد  اجملموعة 
منتخب  سيدات  على  )ب(  اجلزيرة 
كما  رد،  دون  أهداف  بخمسة  الرقة 
فازت سيدات منتخب إقليم اجلزيرة )أ( 
بنتيجة  الرقة  منتخب  سيدات  على 
سيدات  فازت  كما  رد،  دون  هدف   12
إقليم  )أ( على سيدات  اجلزيرة  إقليم 
اجلزيرة )ب( بنتيجة ثالثة أهداف دون رد، 
وعلى ضوء هذه النتائج تأهل كالً من 

منتخبي إقليم اجلزيرة )أ( و )ب(.

النهائي استطاعت  الدور نصف  وفي 
وقف  )ب(  اجلزيرة  إقليم  سيدات 
انتفاضة سيدات كوباني وفزن عليهن 
ليتأهلن  واحد،  هدف  مقابل  بهدفني 
للمباراة النهائية في مباراة مثيرة من 
إقليم  سيدات  فازت  كما  الطرفني، 
بهدفني  الشابة  املرأة  )أ( على  اجلزيرة 
للمباراة  بدورهن  وتـأهلن  رد،  دون 

النهائية أيضاً.

وفي املباراة النهائية التي كانت مثيرة 
بني سيدات إقليم اجلزيرة )أ( وسيدات 
إقليم اجلزيرة )ب( والتي انتهت بوقتها 
األصلي بهدف لهدف، فتحولت العبات 
املنتخبني إلى ركالت الترجيح أو كما 
يقال عنها ركالت احلظ، والتي ابتسمت 
)ب(  اجلزيرة  إقليم  منتخب  لسيدات 
لقب  بذلك  وحققن   ،2×3 بنتيجة 
بطولة شمال وشرق سوريا لكرة القدم 

للسيدات بنسختها األولى.

ونالت الالعبة آهني محمد من منتخب 
العبة،  أفضل  لقب  )أ(  اجلزيرة  إقليم 
واحلارسة بيلني مصطفى األحمد من 
منتخب إقليم اجلزيرة )أ( لقب أفضل 
منال  والالعبة  البطولة،  في  حارسة 
حاجي من منتخب إقليم اجلزيرة )ب( 

لقب هدافة البطولة.

نقاط هامة عن البطولة

لكم  نذكرها  أن  نود  هامة  نقاط 
بطولة  إقامة  وأولها  البطولة،  عن 
للسيدات على مستوى شمال وشرق 
في  نوعها  من  األولى  وهي  سوريا 
داعش  مرتزقة  عاصمة  الرقة  مدينة 
كما كانوا يسمونها، يعتبر ذلك إجنازاً 
كبيراً، وكانت مبشاركة ستة منتخبات 
هناك  كان  املنتخبات  هذه  بني  ومن 
بطوالت  في  األولى  للمرة  يشارك  من 
وكري  الرقة  سيدات  مثل  رسمية 
كوباني،  وسيدات  أبيض،  تل  سبي/ 
ترجيح  في  هاماً  دوراً  لعب  ذلك  كل 
كفة منتخبات إقليم اجلزيرة للمباراة 
النهائية، وبالفعل كان كذلك، بسبب 
التي  والتجربة  واللياقة  اخلبرة  فارق 

كتبنا عنها في سياق التقرير.

ولكن عكست عملية ضغط املباريات 
حيث  املنتخبات،  أداء  على  كبيراً  دوراً 
كانت هناك مباريات بشكٍل يومي أي 
كل منتخب يلعب كل يوم مباراة، وهذا 
الالعبات  على  كبيراً  مجهوداً  شكّل 
خاصًة  معاناةً  وخلق  عام،  بشكٍل 
كنَّ  فقد  كوباني  سيدات  ملنتخب 
والعكس  للرقة  كوباني  من  يسافرَن 
كل يوم، ورغم ذلك فقد قدّمت العبات 
ومجرد  بطولياً،  أداًء  كوباني  منتخب 
املشاركة بالبطولة يعتبر إجنازاً كبيراً 

لالعبات في كوباني في ظل مجتمع 
مازال يعارض لعب الفتاة لرياضة كرة 

القدم.

اإلعالمي  اجلانب  يظهر  لم  كما 
الطاسة  وضاعت  املطلوب،  بالشكل 
العدد  بسبب  املباريات  نتائج  ببعض 
الكبير من األهداف التي كانت تُسجل، 
مما دعا نشر نتائج مختلفة عن بعضها 
بعض  عبر  املباراة  ولنفس  البعض 

الصفحات الرياضية.

القضية  هذه  على  نوهنا  أننا  رغم 
سابقاً عبر تقارير لصحيفتنا »روناهي« 
مستوى  على  البطوالت  انطالق  قبل 
عام  بداية  في  سوريا  وشرق  شمال 
وجود  يتطلب  بأنه  وذكرنا   ،2022
منسق إعالمي أو جلنة إعالمية خاصة 
بالبطوالت بشمال وشرق سوريا، ولكن 

ال حياة ملن تنادي؟.

عامل اخلبرة

اجلزيرة  إقليم  سيدات  خبرة  وتفوقت 
بسبب  األخرى  املنتخبات  على 
اإلقليم  في  الرسمية  البطوالت 
ضمن املالعب املغطاة منذ عام 2017 
“السداسيات” واللعب في الدوري على 
كبيرة  مالعب  أي  املكشوفة  املالعب 
وبـ 11 العبة في املوسم 2021/2020، 
هذا غير العبات هذه املنتخبات الثالثة 
لم يتوقفنَ عن املران منذ فترة طويلة، 
الفرق  سمات  أهم  من  واالستمرارية 

الناجحة.

وكانت العبات من أندية إقليم اجلزيرة 
األول  السوري  الدوري  قد حققن لقب 
باسم سيدات عامودا للموسم 2019ـ  
2020، وباسم اخلابور للموسم 2020ـ  
2021، كما حققن مؤخراً باسم الهالل 
سوريا،  في  الناشئات  دوري  بطولة 
وجاءت ناشئات عامودا في املركز الثاني 

وناشئات اجلهاد في املركز الثالث.

وفي الوقت نفسه؛ تشارك العبات من 
أندية إقليم اجلزيرة حالياً باسم أندية 
للسيدات  السوري  الدوري  في  تلعب 

وهي:  الرابعة  بنخسته  القدم  بكرة 
وبحسب  وعامودا،  والهالل  اجلهاد 
من  األندية  هذه  ستكون  التوقعات 
املراتب  ستحتل  التي  النوادي  ضمن 
األولى في الدوري وهو للموسم 2022 

ـ 2023.

تل  سبي/  وكري  الرقة  سيدات  أما 
أبيض، فقد قدّمن عرضاً جيداً، وتعتبر 
ظل  في  إجنازاً  ذاتها  بحد  املشاركة 
قلة اإلمكانات، باإلضافة إلى استمرار 
في  الكثيرات  قبل  من  اخلوف  هاجس 
وذلك  القدم،  كرة  بلعب  االنخراط 
بسبب تواجد خاليا داعش النائمة في 
املنطقة، وحتى عدم تقّبل فكرة فتاة 
تلعب كرة القدم في اجملتمع. وسيدات 
ويُبّشر  ممتعاً  أداءً  قدمنَ  كوباني 
مبستقبل أفضل للكرة النسائية في 

السنوات القادمة.

وذات  هامة  البطولة  اعتبرت  إجماالً 
سيدات  كانت  وخاصًة  كبيرة  فائدة 
الرقة وكري سبي/ تل أبيض، وكوباني 
من  بطولة  في  للمشاركة  بحاجة 
على  يحصلن  حتى  القبيل  هذا 
إنها  إلى  باإلضافة  واخلبرة،  االحتكاك 
لالعبات  استعدادياً  معسكراً  مثّلت 
منتخبات إقليم اجلزيرة لالستحقاقات 
صعيد  على  تنتظرهن  كانت  التي 
البطولة  وإقامة  السوري،  الدوري 
بحد ذاتها يعتبر إجنازاً تاريخياً في ظل 
مناطق تشهد هجمات لدولة االحتالل 
للخاليا  باإلضافة  ومرتزقته،  التركي 

النائمة لداعش.

ووصوالً باألزمة االقتصادية التي تضرب 
سوريا بشكٍل عام، وكما ذكرنا األهم 
وجود الكثيرين ممن يدّعون بأن لعبة كرة 
القدم هي حكر على الشباب والرجال 
حرام،  الفتاة  قمِبل  من  ولعبها  فقط 
وأن املرأة مكانها املطبخ فقط، ولكن 
كرة  لعبة  في  الشابة  والفتاة  املرأة 
املعّوقات  هذه  عند  تتوقف  لم  القدم 
ومازالت تكافح وحتقق اإلجناز تلو اآلخر 
سوريا،  وشرق  شمال  صعيد  على 

وسوريا بشكٍل عام.

قامشلو/ جوان محمد ـ اجتمعت العبات شمال وشرق سوريا لكرة القدم للمرة األولى في بطولة لسيدات كرة القدم بمدينة الرقة، وتعد هذه 
الخطوة نقلة تاريخية في ظل مجتمعات مازال هناك من ُيحّرم فيها ممارسة الفتاة للعب كرة القدم.
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هاجمت خاليا داعش مركز قوى األمن 
الداخلي في حي الدرعّية مبدينة الرقة 
وسجن لتوقيف معتقلي املرتزقة؛ ما 
أسفر عن ارتقاء عدداً من األعضاء إلى 

الشهادة.

لصحيفتنا  صرّح  الهجوم  هذا  حول 
القيادة  عضو  احلسن  علي  العميد 
لشمال  الداخلي  األمن  لقوى  العامة 
صباح  »في  وقال:  سوريا«  وشرق 
املركز  على  الهجوم  مت   2022/12/26
الغربي في مدينة الرقة من قمِبل خاليا 
استهداف  محاولًة  اإلرهابية  داعش 
هناك  وبالطبع  إليه،  للوصول  املركز 

سجن ملعتقلي »داعش«، ولكن ببسالة 
اخملطط  أُفشل  عناصرنا  وشجاعة 

اإلرهابي«.

احلسن:  قال  الهجوم  تفاصيل  وفي 
قوى  عناصر  بني  اشتباكات  »حدثت 
»األسايش« وبني اخللية  األمن الداخلي 
مقتل  عنها  نتج  املُهاجمِمة  اإلرهابية 
أحد العناصر املهاجمة، وإلقاء القبض 
على شخص يحمل حزام ناسف، فيما 
الذ بالفرار بقية أفراد اخللية املهاجمة 

إلى األحياء اجملاومِرة«.

الهجوم  هذا  »نتيجة  العميد:  وتابع 

األحياء  في  متشيط  عملية  انطلقت 
عن  أسفرت  األسايش،  ملركز  اجملاورة 
إلقاء القبض على عنصرين آخرين من 
العناصر التي هربت، وقد مت إصدار حظر 
كلي في مدينة الرقة من أجل مالحقة 
أن تُهاجم  النائمة، والتي ميكن  اخلاليا 

املراكز األمنية«.

القوات  تصدي  خالل  »من  وأردف: 
األمنية للهجوم واالشتباك مع اخللية 
املهاجمة، ارتقى للشهادة أربعة أعضاء 
)األسايش(،  الداخلي  األمن  قوى  من 
وعضوان من قوات سوريا الدميقراطية، 
ألي  قصوى  تأهب  حالة  في  زلنا  وما 

هجوم ُمحتمل من قبل اخلاليا الفارّة«.

وأكد العميد علي احلسن عضو القيادة 
لشمال  الداخلي  األمن  لقوى  العامة 
حديثه: »كما  ختام  في  سوريا  وشرق 
قوى  ستبقى  دائماً،  شعبنا  عاهدنا 

والعني  احلصني،  الدرع  الداخلي  األمن 
واألمان في  األمن  الساهرة في بسط 
كافة ربوع الرقة وشمال وشرق سوريا 

كاملًة«.

َّة  »حري روناهي/ قامشلو ـ حتت شعار 
الم« أقامت  القائد آبو ضمان احلل والسَّ
َّة القائد عبد اهلل  َّة حلري املبادرة السوري
من   27 الثُّالثاء  كونفرانسها  أوجالن 
َّل اجلاري في صالة زانا مبدينة  كانون األو
سات  قامشلو، مبشاركة 175 من مؤسَّ
اإلدارة الذاتيَّة ومجلس عوائل الُشهداء 
فني  مثقَّ اد  واحتِّ حقوقيَّة  وشخصيَّات 
أعيان في شمال  ومجلس  دين  ورجال 
رق  الشَّ أزمة  ملناقشة  سوريا،  وشرق 
عوب، واملؤامرة  األوسط وحل قضايا الشُّ

َّة القائد أوجالن. الدوليَّة وأهميَّة حري

دقيقة  بالوقوف  الكونفرانس  بدأ  وقد 

صمت على أرواح الشهداء، ألقى بعدها 
َّة حلرية القائد عبد  عضو املبادرة السوري
أحمد«  عيسى  »سليمان  أوجالن  اهلل 
حلرية  السوريّة  املبادرة  باسم  كلمًة 
فيها:  قال  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
األوسط  الشرق  بأنَّ  يؤكِّد  »التاريخ 
أهدى البشرية الكثير من القيم املادية 
ِّراعة وثورة اللغة  واملعنوية، مثل ثورة الز
كبرى  تطوُّرات  إجناز  ومت  العلم،  وثورة 
في الدِّين، الفن، العلم والتقنية، وكان 
بأنَّ  نعتقد  اً.  مهمَّ دوراً  للمرأة  فيها 
الدَّولة القوميَّة كانت وال تزال تُشكّل 
والدَّمار  للتشتُّت  والنتيجة  السبب 
الذي تعيشه املنطقة بسبب إقصائها 

للهويات القومية والعقائدية والثقافية 
واالجتماعية األخرى مع أسباب أخرى، 
لذلك ومن أجل أن نستعيد ما فقدناه، 
ثورة  بتحقيق  يأمرنا  وحاضرنا  تاريخنا 
ذهنية، ثورة وجدانية ثورة أخالقية وثورة 

علمية«.

القائد  لوضع  »وبالنسبة  وأضاف:   
عبد اهلل أوجالن، فهو ُمفكّر ومناضل 
نفس  في  أوسطي  شرق  وفيلسوف 
الوقت، وأنَّ اختطافه كان مبؤامرة دولّية 
تناهز  مدة  منذ  االنفرادي  والسجن 
الثالثة والعشرين عاماً، وفرض العزلة 
املشدَّدة عليه في السجن ومنع أفراد 
معه  التواصل  من  ومحاميه  عائلته 
هو انتهاك صارخ حلقوق اإلنسان وأمر 
ُمناٍف لكلِّ املواثيق واملعاهدات الدولية 
املعنية بحقوق اإلنسان عموماً وبحقوق 
خصوصاً،  السياسيني  السجناء 
نعتقد بأنَّ حرية القائد عبد اهلل أوجالن 
ستساهم بدور كبير في حل القضية 
في  الدميقراطي  والتحوُّل  َّة  الكردي
الشرق األوسط، وسيلعب ذلك دوراً ال 
يُستهان به في حلِّ القضايا البشرية 
ملا ما ميتلكه من أفكار ورؤى وطروحات 

فريدة وطراز مبدع لتطبيقها«.

األول  محورين؛  الكونفرانس  وتناول 
أزمة الشرق األوسط وقضايا الشعوب 
والثاني املؤامرة الدولية وأهمية احلرية 

اجلسدية للقائد أوجالن.

في  الشهداء  قافلة  ـ  األخبار  مركز 
منذ  تتوقف  لم  سوريا  وشرق  شمال 
أخذَ أبناء املنطقة عل عاتقهم، الدفاع 
عن شعوب شمال وشرق سوريا سواء 
ضد عناصر الظالم أو ضد احملتل التركي 

حتى اليوم. 

فقد استذكر مجلس عوائل الشهداء 
شهيداً   134 احلسكة  مدينة  في 
أماكن  في  للشهادة  ارتقوا  وشهيدةً 
متفرقة من ثورة روج آفا، وضمن صفوف 
خالل  الكردستانية  التحرر  حركة 
شهري تشرين الثاني وكانون األول، من 
عام 2022م، مجدداً عهده مبواصلة درب 

الشهداء حتى حترير كافة األراضي. 

حضر مراسم االستذكار التي نُظمت 
التابع  بحي مشيرفة  رشو  في صالة 
أُسر  من  العشرات  احلسكة،  ملدينة 
الشهداء وأعضاء وعضوات املؤسسات 

املدنية والعسكرية.

دقيقة صمت  بالوقوف  م  املراسمِ بدأت 
ألقت  ثم  الشهداء،  ألرواح  إجالالً 
الشهداء  عوائل  مجلس  عضوة 
كلمًة،  أحمد  روجدا  احلسكة،  مبدينة 

الشهداء،  جميع  فيها  استذكرت 
مليئاً  عاماً  كان   2022« وقالت: 
بالتحديات، واستطعنا جتاوزها بصمود 
ومقاومة القوات العسكرية وشهدائنا 

الذين نستذكمِرهم«.

أن  تستطيع  لن  »تركيا  أن  مؤكدةً 
تنجح في مخططاتها مهما صّعدت 

هجماتها«.

العسكري  اجمللس  عضو  ألقى  كما 
إلقليم اجلزيرة، عبد الستار أحمد، كلمة 
تطرق فيها إلى دور هؤالء الشهداء في 
الشهداء  »هؤالء  وقال:  اإلرهاب،  دحر 
من  ميلكون  ما  بأغلى  ضحوا  األبطال 
أجل أن نحيا بحياة حرة وننعم بسالم«. 
حتى  الشهداء  درب  مبواصلة  معاهداً 
قبل  من  احملتلة  األراضي  كافة  حترير 

االحتالل التركي.

سنفزيون  بعرض  املراسم  لتختتم 
وشهيدة  شهيداً   134 صور  يتضمن 
ووحدات  الشعبي،  الدفاع  قوات  من 
حماية الشعب، ووحدات حماية املرأة، 
وقوات سوريا الدميقراطية، وقوى األمن 

الداخلي، وقوات الدفاع الذاتي.

قامشلو/ علوان العباس ـ أكد عضو القيادة العامة لقوى األمن الداخلي لشمال وشرق 
سوريا العميد علي الحسن أن حملة التمشيط لمالحقة الخاليا النائمة في حي الدرعية 
بالرقة مستمرة، وأنهم أبدوا بسالة بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية في إحباط 
على  للخاليا  مباغت  هجوم  ألي  للتصدي  مستعدون  أنهم  إلى  وأشار  داعش،  مخطط 

المراكز األمنية. 

العميد علي الحسن: ما زلنا في حالة تأهب قصوى 

يَّة  يَّة لحر انعقاد كونفرانس المبادرة الّسور
القائد عبد هللا أوجالن في قامشلو

استذكار 134 شهيداً وشهيدًة
 في الحسكة

عبد الرحمن محمد

هيئة الثقافة.. رعاية احلراك الثقافي 
اجملتمعي

الذاتية  اإلدارة  في  الثقافة  هيئة  دأبت 
هيئة  وكذلك  سوريا،  وشرق  لشمال 
الثقافة في إقليم اجلزيرة، كل عام على 
وضع خطط مدروسة للقيام بفعاليات 
متنوعة، وأنشطه هامة، كان من شأنها 
الدفع باحلراك الثقافي والفني إلى اإلمام، 
الذي ساهم في دعم الثقافة املشتركة، 

وسبل تطوير الفنون كافة.

الفني  اجلانب  في  النشاطات  وتركزت 
مدرسة  من  وطالبة  بتخريج 63 طالباً 
الرسم، وتخريج طالب ورشة إعداد املمثل، 
وإقامة معرض الفن التشكيلي بعنوان 
وبرعاية  شباط،  شهر  فنية« في  »جتارب 
سوريا  وشرق  شمال  في  الثقافة  هيئة 
إقليم  في  الثقافة  هيئة  مع  وبالتعاون 
اجلزيرة افتتح املعرض السنوي السادس 
للفن التشكيلي في صالة املعارض مبركز 
محمد شيخو للثقافة والفن، وأقيمت 

حركة  ومبشاركة  عدة،  فنية  حفالت 
الدميقراطي  والفن  ميزوبوتاميا للثقافة 
وأعياد  عدة،  استذكار  مناسبات  في 
ويوم  واجتماعية،  وطنية  ومناسبات 
ترفيهية  ثقافية  ومسابقات  املسرح، 
وإقامة  وقامشلو،  عامودا  في  لألطفال 

الورشة التدريبية لرقص الباليه.

السابع،  املرأة  وأدب  فن  مهرجان  فأقيم 
الثقافة«،  ربيع  زهرة  »املرأة  شعار  حتت 
وكذلك القيام بزيارات خارجية في لبنان، 
والقيام بنشاطات عدة منها لقاءات في 
رابطة نوروز في لبنان، واجتماعات مع فرق 
وشخصيات ثقافية وفنية، وزيارة بعض 

عوائل الشهداء املقيمة في لبنان.

كما أن االهتمام بالكتاب كان من أولويات 
اهتمام الهيئة، فقد أقيم املعرض األول 
الثقافة  وبرعاية هيئة  الكردية،  للكتب 
األدب،  وديوان  سوريا،  وشرق  شمال  في 
وهيئة الثقافة في إقليم اجلزيرة، وأقيم 
في  للكتاب  هركول  الشهيد  معرض 
نسخته السادسة، وأقيمت عدة حفالت 
كتاب  ومنها  اجلديدة،  لإلصدارات  توقيع 
النجوم املبتسمة اخلاص مبسابقة كاتب 
كاتب  مسابقة  ومتابعة  املستقبل، 
الفائزين  وتكرمي   ،2022 لعام  املستقبل 
فيها، بينما أقيمت في قامشلو الدورة 
السادسة ملهرجان أوصمان صبري لألدب 

املسرحية  العروض  من  للعديد  إضافة 
والفنية األخرى، ومنها تقدمي جوائز، ودروع 
ملؤسسات، وأفراد تشجيعا ودفعا للمزيد 

من التميز واإلبداع.

حركة »ميزوبوتاميا«.. نحو التطوير 
األكادميي في الثقافة والفن

للثقافة  ميزوبوتاميا  حركة  اتخذت 
الدميقراطي قرارات هامة، للقيام  والفن 
بخطوات من شأنها دعم احلراك الثقافي، 
والفني في شمال وشرق سوريا، وبالتعاون 
مع املؤسسات املعنية، رغبة في التكامل 
إعادة  القرارات  تلك  أهم  ومن  بالعمل، 
الفكرية،  األكادمييات  وهيكلة  تنظيم 
وإيالء املهرجانات واملؤمترات اهتماما كبيراً، 
وإقامة أسابيع ثقافية في مدن وبلدات 
شمال وشرق سوريا، باإلضافة إلى دعم 
التي  واملوسيقية،  املسرحية  األنشطة 
وفق  العمل  اخلطوات،  أبرز  من  كانت 
»املوسيقا،  في  متخصصة  كومينات 
والنحت،  والرسم،  والرقص،  واملسرح، 
والسينما« رغم الظروف الصعبة واحلاالت 
الطارئة. وتضمنت أعمال احلركة العديد 

من الدورات التدريبية الفكرية في مركز 
الشهيد والت، لألعضاء ولرؤساء املراكز 

والكومينات.

 ومت العمل في قسم السينما »كومني 
عرض  ومت  أفالم،  عدة  إنتاج  سينما« في 
 TAVA« التلفزيوني  املسلسل 
على  حلقة   16 من  املكون   »SOR
فيلم  وأُنتج   ،Stêrk TV قناة 
كوباني الذي ُعرض في العديد من مدن 
وبعض  سوريا،  وشرق  شمال  وبلدات 
عدد  إلنتاج  إضافة  العاملية،  العواصم 
من األفالم، وتصويرها في شمال وشرق 
»كوباني«  وثائقي  فيلم  وُعرض  سوريا، 
ومؤسسات  شخصيات  مع  بالتعاون 
ثقافية مصرية، وعرضه على عدة قنوات 
»ملحمة  فيلم  من  واالنتهاء  عربية، 
 »PKK. DESTSNS PKK
خمس  قرابة  عليه  العمل  مت  الذي 
سنوات، وعرضه في الذكرى 44 لتأسيس 
واملشاركة  الكردستاني،  العمال  حزب 
/ للسينما  عاملية  مهرجانات  عدة  في 

كومني  سينتهي  بينما  وأملانيا/،  الهند 
مسلسل  تصوير  من  قريبا  السينما 

.»KURDISH LOVE«
هناك  كانت  املسرح  يخص  وفيما 
مبناسبة  مسرحية  وعروض  احتفاليات 
بينما  للمسرح،  والكردي  العاملي  اليوم 

كان مهرجان آرين الثاني عرسا للمسرح، 
كركوك،  في  مسرحيتان  وشاركت 
وعرضت املسرحية املوسيقية »عبدالي 
للعمل  ورشتني  من  واالنتهاء  زينكي«، 
العروض  من  العديد  وتقدمي  املسرحي، 

املسرحية.

وفي مجال فن املوسيقا، مت إنتاج وإصدار 
العام،  هذا  واملقاطع  األغاني  عشرات 
اآلن  وأصبحت  كردستان  جتاوز  بعضها 
تصويرية  ومقاطع  وكليبات  عاملية، 
 kilîpa AWAZÊN منها   ، عديدة 
 WINDAYÎ, HEY ZAPÊ,
 ،SERÊKANIYÊ Û AVAŞÎN
أكثر   Hunergeha Welat وأنتجت 
من 20 عمالً، بتسجيالت ومقاطع  في 
عشرات  ونشر  إنتاج  مت  كما  العام،  هذا 
وعفرين،  كوباني،  في  واملقاطع  األغاني، 
فرقة  ومع  والرقة،  والطبقة،  والشهباء، 
العمل  إنتاج  AWAZÊ ÇIYA، مت 
 70 ومدته   ،DESTANA ME
دقيقة، بعد العمل عليه لثالث سنوات، 
أسابيع  عدة  إقامة  إلى  وباإلضافة 
مناطق  في  فنية  وفعاليات  وسهرات 
وعادات  فعاليات،  تضمنت  متعددة 

وتقاليد، وموروثاً شعبياً للمنطقة.

فقد  والرقص  الدبكات  كومني  أما 
بالرقص،  خاصة  كليبات  أربعة  أنتجت 
عشرات  الفنية  والفرق  الفنانون  وأقام 
احلفالت الفنية وشاركوا في املناسبات 

االجتماعية والقومية.

افتتاح  مت  والنحت  الرسم  مجال  وفي 
املراكز،  من  الكثير  في  تدريبية  دورات 
كما أقيمت عشرات املعارض في جميع 
مناطق شمال وشرق سوريا، باإلضافة إلى 
املعارض املوازية للمهرجانات والنشاطات 
الثقافية، كما تخطط حركة ميزوبوتاميا 
للثقافة والفن الدميقراطي وخالل الفترة 

القادمة ألعمال منها:

- مهرجان التصوير الدولي، الذي سيقام 
 Yekta في روج آفا، مهرجان الشهيد
املوسيقى  أوركيش  مهرجان  للمسرح، 
والدبكات،  الرقص  مهرجان  والغنائي، 

مهرجان السينما.

حركة الهالل الذهبي .. دعم وارتقاء 
بثقافة املرأة

الذهبي  الهالل  حركة  استمرت 
بفعالياتها الثقافية والفنية والثقافية، 
التي قامت وتقوم بها املرأة، وفي جميع 

املدن والبلدات على مستوى شمال وشرق 
الفعاليات  بعض  لها  وكانت  سوريا، 
اخلاصة، والبعض منها كان باملشاركة مع 
وكانت  أخرى،  وفنية  ثقافية  مؤسسات 
املناسبات  في  الواضحة  بصمتها  لها 
اخلاصة واألعياد، كيوم املرأة، وميالد القائد 
أوجالن، وعيد نوروز، وقفزة اخلامس عشر 
من آب، وثورة التاسع عشر من آب وغيرها، 
التركي  احملتل  تهديدات  الرغم من  على 

للمنطقة وظروف حالة الطوارئ.

بها  قامت  التي  الفعاليات،  أبرز  ومن 
احلركة كانت: افتتاح مركز كزوان حلركة 
الهالل الذهبي في احلسكة، إقامة خمس 
سهرات فنية، إقامة ست حفالت خاصة 
فنية  حفالت  ثالث  وإقامة  باألطفال، 
وقد  العامة،  الساحات  في  جماهيرية 
استذكر في احلفالت العدد من الشهداء 
فيلم  وأنتج  وفجني«،  بارين  »الشهيدات 
وإقامة  »نوجيان«،  الشهيدة  عن  وثائقي 
مهرجان الشهيدة برجم في حلب لثالثة 
أيام، ومت إعداد أربعة كليبات خاصة باملرأة 
مسرحية  عروض  عدة  وإقامة  والطفل، 

وتنظيم معرضي رسم لألطفال.

بإقامة حفل خاصة  كما قامت احلركة 
للتضامن مع مقاومة »حفتانني« وكذلك 
إقامة معرض فن تشكيلي خاص باملرأة 
كليبات  ثالثة  وتصوير  مشاركة/،   14/
عن العناية واالهتمام بالطبيعة، وثالثة 

مسرحيات عن قوانني املرأة.

زنوبيا  »فرقة  بتأسيس  احلركة  قامت 
احملررة،  املناطق  مستوى  على  الغنائية« 
اخلاصة  األيام  في  كذلك  وشاركت 
وإقامة  والطبقة، ومنبج،  الرقة،  بتحرير 
والطبقة،  الرقة،  في  فنية  معارض 
والعديد من العروض املسرحية، وإقامة 
معرض »زهور«، ومعرض الفلكلور، وصور 
الشهداء، وأعمال يدوية، وصور الشهداء، 
وإنتاج أغنية خاصة لألطفال في منبج، 
الطفولة  حماية  مركز  مع  املشاركة 
مخيم  في  السنة  رأس  حفلة  بإقامة 
مع  والتنسيق  واملشاركة  واشوكاني، 
إقامة  املثقفني،  واحتاد  املرأة،  مجلس 
أمسية ثقافية في حديقة القراءة، كما 
مت إقامة احتفالية خاصة بفضائية املرأة، 
عامودا،  في  القائد  صور  معرض  إقامة 
تلفزيونية  سلسلة  لتصوير  إضافة 
قصصية من خمسني حلقة، واالستمرار 
عامودا،  في  األدب  صالون  فعاليات  في 
مع  أحمد  الشهيد  عن  كليب  وتصوير 

فرقة »الفتريا«. 

اللون ذاك الساحر، الذي مينح األشياء 
بصمت،  لغته  ميارس  حقيقتها، 
وبكثير من احلميمية يتغلغل في حواسنا 

البصرية دافقاً بعيداً عن أي حيادية. 

الطبيعة،  ألوان  معاشرته  وخالل  اإلنسان، 
وتعابيره،  وصفاته،  وقاره  لون  لكل  منح 
واألبيض  الوقور،  احملتشم  فاألسود  ورموزه، 
الثائر،  املارق  واألحمر  النقي،  الواضح 
واألزرق  األنيق،  والبنفسج  الغيور،  واألصفر 
املتحفظ، والزهري املتيقظ. ليس ثمة لون 

أنيق، وليس ثمة لون حزين، أو خالفه. 

تلك احلالة من التضاد اللوني، وذاك اخللط 
أو املزج، وتلك املعادالت التي أنشأها البشر 
بني األلوان، ما هي إال جزء من تاريخ اللون، 
تاريخ  بالكلي  وهو  فلسفته،  من  وجزء 

للفن، وفلسفة الفن أيضاً. 

ملونة  إبداعية  حالة  باران  شيرين  متارس 
باملطر،  الطافحة  السوري  الشمال  بألوان 

والعشب، والقداسة، ودماء القرابني. 

إلى  تأخذنا  صياغتها  في  األلوان  تنويعات 
بكينونتها،  واإلحساس  املرأة،  أغوار  سبر 
التي لم تفتقد قسوة احلياة، فألوانها تتميز 
األنثوية  أشكالها  فيما  والنعومة؛  بالرقة 
وتدرجاته،  األرجواني  من  تنحدر  ساكنة، 
تلك  الرمادي،  إلى  خافتة  زرقاء  ظالل  ومن 
والدهشة،  الدفء،  عن  الباحثة  الظالل 
في  نشاهد  مختلفة  جتارب  وفي  واإلثارة، 
البنفسج  بني  املزج  من  حالة  أعمالها 
الطاغي، واألزرق املفتوح في دالالت للصراع 
وخلق  احلوار،  روح  إضفاء  ومحاولة  والتوتر، 
مسارب التالقي للصعود نحو عتبات أكثر 

بهاًء، وروعة. 

عمق  ومن  الثالثية،  اللونية  وللتيمة 
إشراقات األحمر، واألصفر، واألخضر املولدة 
في  متجذرة  وطنية  حياتية  ورؤى  لعناصر 
عمق األسطورة والتاريخ، فالوطن كرنفال، 
في  الشمس  بزوغ  إنه  ساحر،  ومهرجان 
تيمتها  باران  شيرين  تعلن  »نوروز«  يوم 
شامخة،  راية  الطبيعة،  بألوان  املزركشة 
الشمس  قدس  لشعب  رمزية  مشرقة، 
تلك  ومن  األربعة،  بعناصرها  والطبيعة 
مخاض  من  غائبة  أرواح  تنبثق  العناصر 
لونية  متوجات  وأخيلة  ظالل  عبر  ألوان 
ومن  اللوحة،  مساحة  على  تتوزع  بديعة، 
اللون  باران  شيرين  متارس  الطبيعة   عمق 
اللون  وانتماء، مبا ميلك  فلسفة، ومنهجية 
موغل  مكاني  زمني  وعمق  تاريخ،  من 
تساوم  ال  حرائق  فاألحمر  التعبير،  في 
العاطفي،  احلب  لون  فهو  البيادر،  على 
وتركز  والغضب،  واخلطر،  والعنف،  واإلغراء، 
ارتباطاته  من  النابعة  األحمر  رمزية  على 
واللون  الدم  لون  كونه  املاضي  في  القوية 
أطواره  أكثر  في  العشق  ولون  األسطوري، 

هذياناً.

والتجدد،  واألخضر قمر طاعن في احلكمة 
وهو  العشب،  ومروج  القمح،  حقول  هو 
احليوي  ودفقها  احلياة  استمرار  في  الرمز 
واألصفر مهرجان للعشق، للضوء للرقص 
استحقت  هنا  ومن  الشمس،  أشعة  حتت 
قدمي  كإله  الشمس  الشمس،  ابنة  لقب 
متجدد في عقائد أسالفها الكرد، وللضوء 
بوابة  الضوء  وكأن  أعمالها،  في  مكانته 
باران  شيرين  تصر  العتمة،  على  مفتوحة 

على اقتحامه، وكشف خباياه وخفاياه. 

من البياض النقي متضي نحو األسود الوقور 
ومؤشراته  رموزه،  وبكل  وسطوته،  بحزنه 
من حزن وموت وظلم، وتستخدمه شيرين 
وداللة  كرمزية،  لوحة  من  أكثر  في  باران 
إلى  ترتكزان  اللتني  والسلطة،  للسيطرة 
والبذخ،  والهيبة  الفردية،  والقوة  الطاقة، 
وفي  اللون،  مع  وتعاملها  باستخدامها 
سياقات تبدو غريبة املسار، تعمل وبإصرار 
على جمع عناصر عديدة في لوحة واحدة، 
لتثبيت وجهة نظرها أو بيان رؤاها التأملية 
الالمباالة  من  بكثير  متعاملة  احلياة،  في 
حول أهمية التصنيف املدرسي، أو النقدي 
صلة  قضية  تشغلها  فال  ألعمالها، 
فني  مذهب  أو  ما،  مدرسة  إلى  االنتماءات 

دون سواه.

شيرين باران "ابنة 
الشمس"

فنانة التضاد اللوني.. 
والوضوح

آراس 
بيراني

قراءات في اآلدب والفن

ورمز  حياتها  والفن عصب  الثانية،  الشعوب وهويتها  مرآة  الثقافة  أن  ذلك  بأسرها،  أمة  نهوض  والفن،  بالثقافة  النهوض 
وجودها، وصدى خلجات الحياة فيها؛ ولهذا كانت المؤسسات المعنية بالثقافة والفن، واألفراد كذلك، في حركة دائبة منذ 

االنطالقة األولى لثورة روج آفا، التي نهضت وتنهض بالحراك الثقافي والفني؛ فهو صرخة الثورة، وصوت الشعوب.  

الثقافة المجتمعية.. ترانيم ماض وتحديات حاضر ـ1ـ
بانوراما الثقافة والفن 2022
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الطبقة/ ماهر زكرياـ  تتعدد السياسيات 
الدولية في مناطق شمال وشرق سوريا، 
بانتهاكات متكررة يقوم بها احملتل التركي 
مبوافقة روسيةـ  أمريكية، بعد فرض الدول 
املنطقة  ضد  جديدة  مشاريع  الكبرى 
خدمة ملصاحلها العسكرية واالقتصادية.

 
احملتل التركي يهاجم اجلميع دون متييز

وللوقوف على اجلرائم، واالنتهاكات التركية 
بحق شعوب شمال وشرق سوريا، حتدث 
مجلس   رئيس  اخللف  أحمد  لصحيفتنا 
»في  املستقبل:  سوريا  حلزب  الطبقة 
الفترة األخيرة قامت دولة االحتالل التركي 

واالنتهاكات  اجلرائم  من  املزيد  بارتكاب 
ضد مناطق وشعوب شمال شرق سوريا، 
األزمة  بداية  منذ  مارستها  اجلرائم  هذه 
السورية، حيث تدخلت بالشأن السوري، 
العشائر في سوريا، بحكم  واستهدفت 
منطقة  هي  املستهدفة  املنطقة  إن 

عشائرية«.

التركي  االحتالل  »دولة  اخللف:  وتابع   
ارتهنت  التي  املرتزقة،  اجملموعات  دعمت 
من  بيدها،  طيعة  أداة  وأصبحت  لها، 
استطاعت  املرتزقة  اجملاميع  تلك  خالل 
الشريط  على  دميغرافي  تغيير  إحداث 
احلدودي، وتهجير مئات اآلالف من السكان 
بعفرين  ومروراً  الباب  من  بدءًا  األصليني، 
ووصوالً إلدلب، وتلك املناطق تطغى عليها 

سكانها  فهجرت  العشائرية،  الصبغة 
قسراً، ونهبت أموالهم، وارتكبت بحقهم 

أفظع اجلرائم«.

االحتالل  دولة  قامت  2022/11/20م  وفي 
التركي، بهجمات جديدة استهدفت فيها 
احلدودي  الشريط  كامل  احلربي  بالطيران 
في سوريا، استهدفت من خاللها البنى 
التحتية وسبل عيش املواطنني، فضربت 
آبار النفط، ومعمل الغاز املنزلي وخطوط 
لتفريغ  محاولة  في  الكهرباء،  توليد 
املنطقة من سكانها وتهجيرهم؛ وحول 
ذلك قال اخللف: »نحن نعلم بأن الهجمات 
املرة  هذه  ولكن  تتوقف،  لم  التركية 
كانت أشد، واستهدفت مناطق واسعة 
أهداف عدة،  لها  وكان  احلدود،  على طول 
من  التحتية  البنى  ضرب  األول  الهدف 
أجل إفراغ املنطقة، والثاني خلق الفوضى 
والثالثة  الذاتية،  اإلدارة  مشروع  إلفشال 
ببعض،  بعضه  املنطقة  شعوب  ضرب 
والسيطرة على املزيد من األراضي السورية 
واحتاللها، ولكنها لم حتقق ما أرادت نظراً 

لتشبث أهالي املنطقة بأرضهم، بحكم 
الوطنية،  واللحمة  العشائري،  االمتداد 
خالل  من  التركي  االحتالل  دولة  وحتاول 
هذه الهجمات حتقيق مكاسب انتخابية، 
وبخاصة أن الذكرى املئوية لتأسيس دولة 
االحتالل التركي على األبواب، حيث أعلن 
أردوغان  والتنمية  العدالة  حزب  رئيس 
بأنه خالل الذكرى املئوية سيقدم إجنازات 
جديدة للشعب التركي، وإحداها احتالل 
حلب  من  بدًءا  احلدودي  الشريط  كامل 
في سوريا، وصوالً إلى املوصل في العراق، 
به  تتبجح  الذي  امللي،  امليثاق  وحتقيق 

احلكومة الفاشية التركية«. 

احلجج التركية لم تعد تنطلي على 
أحد

تركيا  في  االنتخابات  »قرب  اخللف:  وبني 
تدك مضجع أردوغان وحزبه، لذلك يحاول 
بالوسائل كلها لفت الرأي العام التركي 
ملا سيقوم به، ضد مناطق شمال وشرق 
الذاتية  اإلدارة  يهدد مشروع  فهو  سوريا، 
املنطقة  أهالي  أن  وبخاصة  نهار،  ليل 
الدميقراطي،  املشروع  هذا  حول  يلتفون 
الدميقراطية،  قواتهم قوات سوريا  وحول 
حتت حجج واهية باتهامها باخلطر على 
أمنها القومي، والذرائع التركية، لم تعد 

تنطلي على أحد«.

وأشار اخللف: »العشائر في شمال وشرق 
واستقرار  أمن  في  كبير  دور  لها  سوريا 
جتسيده  من  بد  ال  الدور  وهذا  املنطقة، 
الواقع، والعشائر في املنطقة  على أرض 
آرائها بحرية، وتعلن على  دائماً عن  تعبر 
املأل دعمها ووقوفها خلف اإلدارة الذاتية، 
األمثل  النموذج  أنه  أثبت  الذي  املشروع، 
حلل األزمة السورية، التي تزداد تعقيداً يوماً 
بعد يوم، وأبناء العشائر العربية والكردية 
دعمهم  عن  يعبرون  األخرى  والشعوب 
ينبثق  والذي  الذاتية،  اإلدارة  ملشروع 
وأخوة  الدميقراطية  األمة  فلسفة  عن 

الشعوب«.

واختتم رئيس مجلس  الطبقة حلزب سوريا 
املستقبل أحمد اخللف حديثه بالقول: »ما 
حدث من عدوان أخير ضد مناطقنا اآلمنة، 
ما  وهذا  روسية  أمريكية  مبوافقة  حدث 
على  تركيا  حصلت  حيث  فيه،  شك  ال 
الضوء األخضر من هاتني الدولتني، بهدف 
البلبلة بني األهالي،  وإثارة  خلق الفوضى 
انتهاك صارخ حلقوق  األخيرة  والهجمات 
اإلنسان وحرية التعبير عن الرأي، ألنه من 
سوريا،  شرق  شمال  وشعوب  أبناء  حق 
وعشائرها املطالبة بحقوقها في احلرية، 
والعدالة، واملساواة من خالل مشروع األمة 
الشعوب،  أخوة  مشروع  الدميقراطية، 

والتعايش املشترك«. 

ناشط حقوقي: على لجنة مناهضة التعذيب األوروبية 
احترام إرادة الشعوب

رامان آزاد

كانون الثاني

عن  الفرات  بإقليم  املدفعيّ  القصف  أسفر 
مواطناً   39 وإصابة  مواطنني،  خمسة  استشهادمِ 
بينهم ثالثة أطفال، وفقد عنصرٌ من قوات حكومة 
دمشق حياته وأصيب آخر. وفي إقليم اجلزيرة إصابة 

مواطَنني اثنني.

محمد  مسعود  الشاب  استشهد   ،2022/1/1
إبراهيم )29 عاماً( من أهالي قرية »زرافيك« جنوب 
جراء  البليغة  بإصابته  متأثراً  كوباني  مدينة 
التركّي  لالحتالل  تابعة  ُمسّيرة  طائرة  استهداف 
في 2021/12/25 ملنزٍل في حي باميان مبدينة كوباني. 
وإصابة  أشخاص  خمسة  استشهادمِ  عن  وأسفر 

أربعة آخرين.

2022/1/8 تعرضت مدينة كوباني وقراها لقصٍف 
املواطن  استشهادمِ  عن  أسفر  عشوائيّ،  مدفعيّ 
 11 وإصابة  خان  بندر  قرية  مختار  شريف  إبراهيم 
آخرين، بينهم الطفل عبدو حنيفي الذي بُترت ساقه 

أثناء لعبه أمام منزله في قرية قرموغ.

2022/1/20 إصابة الطفلة صديقة لقمان بقصف 
مدفعيّ تركيّ على قرية آقيبه بناحية شيراوا.

شباط

أسفر القصف املدفعيّ في إقليم اجلزيرة عن إصابة 
خمسة مواطنني وخمسة عناصر من قوات حكومة 
مواطن  اُستشهد  الفرات  إقليم  وفي  دمشق. 
أُصيب  عفرين  إقليم  وفي  آخرين.  ثالثة  وأصيب 
أربعة مواطنني، وسبعة عناصر من قوات حكومة 
قرية  على  بالقصف  أُصيبوا  منهم  ثالثة  دمشق، 

مرعناز بناحية شيراوا.

وأسفر قصف الطائرات املسّيرة بإقليم اجلزيرة عن 
عاماً(   11( كالح  علي  محمد  الطفل  استشهاد 
بقرية بهيرة غرب عامودا في 2022/2/9، باستهداف 
سيارة وأصيب ثالثة أشخاص كانوا داخلها. وأصيبت 
مواطنتان بقصف مدفعّية جيش االحتالل التركّي 
قرية الصيادة شمال غرب منطقة منبج وقرية عرب 
بينهم  مواطنني  وثمانية  مقاتالن  وأصيب  حسن، 

طفل.

حج  الدين  محي  املواطن  استشهد   2022/2/13
)35 عاماً(، من أهالي قرية بغديك،  إبراهيم  أحمد 
 M4 وأصيب ثالثة آخرين جراء القصف التركيّ على

غرب ناحية عني عيسى.

قاسم  عارف  زيالن  الطفلة  إصابة   2022/2/15
بقصف مدفعيّ تركيّ على بلدة تل رفعت.

آذار

أسفر القصف املدفعيّ في إقليم الفرات عن إصابة 
أربعة  أصيب  عفرين  إقليم  وفي  أطفال.  خمسة 
 ،2022/4/7 في  دمشق  حكومة  قوات  من  عناصر 
بصاروخ موّجه لسيارتهم في قرية حربل بريف حلب 

الشماليّ.

قرية  على  بالقصفمِ  طفلني  إصابة   2022/3/22
عيسى  عني  ومخيم  عيسى  عني  بريف  املعلق 

.M4 والطريق الدولي

2022/3/26 استشهاد طفل وشاب من أبناء قرية 
بانفجار لغم أرضيّ من  بينه/ إبني بناحية شيراوا 

ُمخلفات احلرب.

وإصابة  مواطنات  ثالث  استشهاد   ،2022/3/30
ثمانية آخرين من مهّجري عفرين في تفجير قرية 

األحداث، ضمن مبنى كومني رقم “7”.

نيسان

عن  اجلزيرة  بإقليم  املدفعيّ  القصف  أسفر   
أعضاء  وثالثة  مقاتل  وإصابة  مقاتل  استشهاد 
من القوى األمنية، و15 مواطناً، وفي إقليم الفرات 

استشهد مواطن وأصيب ثالثة آخرين.

في  تركّية  مسّيرة  طائرة  استهدفت   2022/4/1
2022/4/1، سيارة على طريق تربه سبيه ما أسفر 
عن استشهاد السائق ضرار جمعة حمزة وإصابة 

الشاعر الكرديّ فرهاد مردي، ومرافقه.

2022/4/3 أصيب عضو اجمللس العسكريّ السريانّي 
أورم ماروكي ببلدة تل متر باستهداف مسّيرة تركّية. 

2022/4/13 استشهاد مقاتل من قوات حترير عفرين: 
جالل يعقوب علي )جيلو عفرين(.

2022/4/17 استشهد املقاتل بقوات حرس اخلابور 
اآلشوري زيا تل متر بقصف االحتالل التركيّ على قرية 

تل شنان بتل متر.

2022/4/23، استشهاد املواطن املسن بيرم معمو 
إصابته  بعد أسبوعني من  بلبله  ناحية  أهالي  من 

جراء اشتباكات بني املرتزقة.

  
أيار

أسفر القصف املدفعيّ بإقليم الفرات عن إصابة 12 
مواطناً بينهم طفل في منبج. وفي إقليم اجلزيرة 

إصابة مقاتل وستة مواطنني. 

2022/5/11 اُستشهدت الشخصية الوطنّية من 
باكور كردستان أكرم أوسَتك بقصف طائرة تركّية 

مدينة كوباني وأطرافها اجلنوبية )طريق حلب(.

عن   2022/5/30 في  مسّيرة  طائرة  قصُف  أسفر 
استشهاد املقاتلة في وحدات حماية املرأة، رحمة 
والشخصية  بوتان(،  )مزكني  غزالي  إسماعيل 
الوطنية كسرى ملك، وإصابة املقاتلتني في وحدات 
حماية املرأة دجلة جودي وهيفيدار درباسية بجروح 

بليغة.

 
حزيران

التركي يقصف معمل الفارج  2022/6/1 االحتالل 
الفرنسي لإلسمنت في كوباني.

أسفر القصف املدفعيّ بإقليم الفرات عن استشهاد 
طفلني، وإصابة تسعة مواطنني، وفي إقليم اجلزيرة 
وستة  طفل،  بينهم  مواطنني  ثالثة  إصابة  عن 
عناصر من قوات حكومة دمشق. وفي إقليم عفرين 
اُستشهد مواطن وأصيب طفل وامرأة وعنصرين من 
القصف اجلوّي  قوات حكومة دمشق. فيما أسفر 
إصابة  عن  اجلزيرة  إقليم  على  املسّيرة  بالطائرات 

خمسة مواطنني.

متوز

أسفر القصف املدفعيّ بإقليم اجلزيرة الستشهاد 
مواطناً   44 وإصابة  طفل،  بينهم  مواطنني  أربعة 
بينهم أربعة أطفال، إضافة إلصابة ثالثة مقاتلني 
دمشق  حكومة  قوات  من  عناصر  ثالثة  وفقدان 
عن  الفرات  إقليم  وفي  عنصر.  وإصابة  حلياتهم 
وإصابة  طفل،  بينهم  مواطنني  أربعة  استشهاد 
ستة مواطنني بينهم طفلني. وفي إقليم عفرين عن 
استشهاد طفل وإصابة 18 مواطناً وعنصرَين من 

قوات حكومة دمشق.

وبرخدان  آفا  روج  كندال  استشهاد   2022/7/20
كوباني، باستهداف طائرة ُمسّيرة تركّية للسّيارة 

التي يستقّلونها.

على  املسّيرة  الطائرات  قصف  أسفر   ،2022/7/22
بوحدات  القياديّة  استشهاد  عن  اجلزيرة  إقليم 
يوسف  حسني  سلوى   YAT اإلرهاب  مكافحة 
املرأة  حماية  بوحدات  والقياديّة  تولهلدان(،  )جيان 
وحدات  وعضوة  خابور(،  )روج  حّسو  حسن  جوانا 

مكافحة اإلرهاب رُها مروان بّشار )بارين بوطان(.

واستشهدت القياديّة بوحدات حماية املرأة؛ مزكني 
كوباني وأسفر قصف الطائرات املُسّيرة على إقليم 
عفرين عن إصابة أربعة عناصر من قوات حكومة 

دمشق.

2022/7/26 قصف جيش االحتالل التركيّ بلدة تل 
أربعة مواطنات من مهّجري  أدى إلصابة  رفعت ما 
 2022/8/1 وفي   ،14 الكومني  مقر  قرب  عفرين 
استشهدت الفتاة الكرديّة فهيمة فوزي رشو )17 
سنة( من أهالي قرية رمضانه بناحية جنديرس، بعد 

ستة أيام من اإلصابة.

2022/7/28 استشهد أربعة عناصر من قوى األمن 
لسيارة  ُمسّيرة  تركّية  طائرة  بقصف  الداخلي 
عيسى  عني  بلدة  جنوب  السمن  تل  مخيم  قرب 
جيهان  بوزان،  علي  محمد  بشار  هم:  والشهداء 
سلمى  احلسني،  محمد  سارة  مصطفى،  محمد 

علي مصطفى(.

آب

أسفر القصف املدفعيّ التركيّ بإقليم اجلزيرة عن 
تسعة  وإصابة  ومواطن،  اثنني  مقاتَلنينْ  استشهاد 
مواطنني بينهم خمسة أطفال، وخمسة عناصر 
اجلوّي  القصف  دمشق. وأسفر  حكومة  قوات  من 
على إقليم اجلزيرة بالطائرات املسّيرة، عن استشهاد 
13 مقاتالً وسبعة أطفال ومواطن، وإصابة عشرة 
أطفال ومواطن وثالثة مقاتلني. وفي إقليم عفرين 

وإصابة 15 مواطناً  أربعة مواطنني  عن استشهاد 
بينهم سبعة أطفال. 

قّوات  من  مقاتلني  أربعة  استشهاد   2022/8/9
االحتالل  جليش  مسّيرة  بقصف  الذّاتّية  احلماية 
السلماسة  قرية  في  مواطن  واستشهاد  التركيّ، 

بريف تل متر بقصف مدفعيّ لالحتالل التركيّ.

عثمان  إبراهيم  املواطن  استشهد   2022/8/4
الغنم  يرعى  كان  بينما  سنة(   27( مصطفى، 
كوباني.  مدينة  شرق  كوران  قرية  في  احلدود  قرب 
واستهدفت طائرة مسّيرة انتحارية بلدة تل رفعت، 
ما أسفر عن إصابة تسعة مواطنني ستة منهم 

أطفال.

2022/8/16 استشهاد الطفل عبد محمد حجي 
كوباني،  غرب  زورآفا  قرية  أهالي  من  سنة(   12(
جراء  طفل  بينهم  أشخاص  خمسة  وأصيب 
القصف التركيّ على مدينة كوباني وقرية سفتك، 
وأسفر القصف على ناحية زركان عن إصابة طفل 
تركّية  جوية  غارات  ثالث  وأسفرت  بليغة.  بجروح 
دمشق  حكومة  قوات  من  عنصراً   16 فقدان  عن 
حياتهم استهدفت تلة جارقلي غرب كوباني. وأسفر 
القصف املدفعيّ والصاروخيّ التركيّ عن استشهاد 

طفل وجرح أربعة مواطنني آخرين بينهم امرأة.

قرية  من  مواطنني  أربعة  اُستشهد   2022/8/17
على قرية  التركيّ  االحتالل  طوبس بقصٍف جليش 
اجلنوبي. والشهداء  عامودا  بريف  سعدون  سنجق 
هم: 1- وليد حميد، 2- أحمد حمه قافور، 3- سعد 

ريزان، 4- ماهر راكان.

قصف  جراء  وطفلة  امرأة  إصابة   2022/8/19
الشهباء،  في  غرناطة  قرية  على  التركيّ  االحتالل 
 13( خلف«  حسني  »أميرة  الطفلة  واستشهدت 

سنة( في 2022/8/20.

مجزرة  ترتكب  التركي  االحتالل  دولة   2022/8/24
أدّى  ما  مسّيرة  طائرة  بقصف  رفعت  بلدة  في 
آخرين،  سبعة  وإصابة  مواطنني  ثالثة  الستشهاد 
أربعة.  إلى  الشهداء  عدد  ارتفع   2022/8/26 وفي 
رشيد  )21عاماً(،  برمي  إيبو  حمزة  هم:  والشهداء 
عليكو )28 عاماً(، فاطمة عثمان معمو )21 عاماً(، 

زهير عبد الرحمن محمد )36 عاماً(.

أيلول

2022/9/5 استشهاد مقاتل من قوات حترير عفرين، 
جراء استهداف قوات االحتالل التركيّ، قرية مياسة 

بناحية شيراوا

2022/9/7 إصابة أربعة أطفال جراء انفجار لغم من 
ُمخلفات داعش في قرية ايدقي بريف عني عيسى 

الغربيّ.

د مقاتالن باشتباٍك مسلح مع  2022/9/8 اُستشهمِ
خلية ملرتزقة »داعش« كانت ترتدي زيّ النساء مبخيم 

الهول.

2022/9/16 أسفر قصف الطائرات املُسّيرة في عني 
حماية  بوحدات  القياديني  استشهاد  عن  عيسى 
الشعب روجهات كاراكوجان ودوغان آمانوس وثالثة 

مقاتلني.

حكومة  قوات  من  عنصرين  إصابة   2022/9/18
دمشق بقصف تركي على قرية قره موغ. 

2022/9/27 استشهاد الرئيسني املشتركني ملكتب 
شرو،  ويلماز  محمد  زينب  واإلصالح  العدل  شؤون 
باستهدافهم مبسّيرة لالحتالل التركي بريف ناحية 
كركي لكي. واستشهد املواطنان: نايف عبد القادر 
حياوي ورميا أحمد إسماعيل حياوي بقصف مدفعّي 
بريف  مشيرفة  قرية  على  التركيّ  االحتالل  جليش 
بينهم  آخرين  خمسة  وأُصيب  عن  الغربي  زركان 

أطفال.

تشرين األول

2022/10/3 إصابة أربعة مواطنني بقصف لالحتالل 
التركيّ على قرية تل اللنب غرب تل متر.

بناحية  مبنازل  وأضرار  مواطن  إصابة   2022/10/4
زركان جراء القصف العنيف لالحتالل التركيّ.

حترير  قوات  من  مقاتلني  استشهاد   2022/10/7
عفرين، متأثرين بجراحهما في مشفى آفرين، جراء 
اشتباكات عنيفة على محور عبلة بريف الباب شرق 
حلب. وأُصيب طفالن بقصف االحتالل التركيّ على 

قرية آقيبه بناحية شيراوا.

حنيفة  املسنة  املواطنة  استشهاد   2022/10/13
موسى )80 سنة(، متأثرة بإصابتها البليغة، أثناء 
بني  العنيفة  االشتباكات  جراء  الزيتون،  قطاف 
مرتزقة “اجلبهة الشامية” و«هيئة حترير الشام« بقرية 

كرزيليه بريف عفرين احملتل.

عن  اجلزيرة  بإقليم  ُمسّيرة  طائرة  قصف  أسفر 
- السوتورو  الداخلي  األمن  لقوى  استشهاد عضو 
ومواطَننينْ اثنني. وأسفر القصف املدفعيّ في إقليم 
اجلزيرة عن فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق 

حلياته وإصابة خمسة عناصر وسبعة مواطنني.

تشرين الثاني

على  احلربيّ  الطيران  قصف  أسفر   2022/11/19
إقليم اجلزيرة عن استشهاد اثنني من حراس صوامع 
القمح وفقدان ثالثة عناصر من قوات حكومة دمشق 
حلياتهم وإصابة ثالثة عناصر آخرين، واستشهد 13 
مواطناً وأصيب 16 آخرين وبدأ العدوان ليالً مبجزرٍة 
مروعة بغارات جويّة على منطقة ديرك على دفعتني 
في قرية تقل بقل وأسفرت الغارات عن استشهاد 
اهلل  عبد  عصام  الصحفي  هم:  مواطناً   11
ـ جيجك  أنباء هاوار( حسني علي  وكالة  )مراسل 
عبيد  ـ  اهلل  عبد  هدية  ـ  قاسم  هالل  ـ  هاروني 
خالد ـ محمود علي ـ فايز عبد اهلل ـ نوري جفتجي 
آخرين  وأصيب ستة  أوسي  مازن  ـ  خلتو  ـ حسني 

بجروح متفاوتة.

واستشهد خمسة مقاتلني من قوات حترير عفرين 
وأصيب اثنان آخران ومدنيان بغارات جويّة لالحتالل 
التركيّ استهدفت قرى الشهباء. وفقد 25 عنصراً 

من قوات حكومة دمشق حلياتهم وأصيب آخرون.

محمد   Sterk TV فضائّية  مراسل  وأصيب 
وثالثة  أشخاص  وإصابة ستة  و10 مقاتلني  اجلرادة 

مقاتلني.

حكومة  قوات  من  عنصرين  إصابة   2022/11/20
التركيّ على  دمشق بقصف جويّ جليش االحتالل 

قرية قزعلي بريف كري سبي الغربيّ.

2022/11/21 إصابة شاب بقصفمِ ُمسّيرة لالحتالل 
التركيّ لسيارة في حي احلمرة في مركز ناحية تل متر.

وحدات  من  مقاتلني  استشهاد   ،2022/11/22
مكافحة اإلرهاب YAT وإصابة ثالثة آخرين بينهم 
لقاعدة  التركيّ  لالحتالل  مسّيرة  بقصف  قياديّ 

مشتركة للتحالف الدولي شمال احلسكة.

2022/11/23 استشهاد ثمانية مقاتلني من حامية 
مخيم الهول بقصف جويّ تركيّ، وفقدان عنصر من 
قوات حكومة دمشق حلياته وأُصيب آخر في قصف 
االحتالل التركيّ لنقطة لهم في حي كانيا كردان 
النفط  حلقول  واسع  واستهداف  كوباني.  مبدينة 
ومنشآت الغاز بالتزامن مع انعقاد جولة أستانة 19. 
واستهدفت ُمسّيرة تركّية سيارة عند دوار قرموطّي 
ما أدى إلصابة القيادي ريزان كلو واستشهاد مرافقه.

الكهرباء،  محطات  اجلويّ  القصف  واستهدف 
وصوامع احلبوب في تربه سبيه، ديرك، قامشلو وجل 
آغا جويّاً عن اخلدمة، واستهدفت صوامع القمح في 

زركان.

2022/11/27 فقدان ثالثة عناصر من قوات حكومة 
دمشق حياتهم بقصف لالحتالل التركيّ على قرية 

تنب بناحية شرا بعفرين.

املركز  التركيّ  القصف  استهدف   2022/11/28
الصحي في قرية قره موغ.

قريتي  مسجدي  التركي  االحتالل  دولة  دّمرت 
تل  قرية  في  مارساوا  وكنيسة  والدردارة  الطويلة 
طويل اآلشورية ومقبرتي قريتي تل شنان وتل جمعة 
اآلشوريتني. ومسجد قرية األسدية واملسجد الكبير 
في زركان. إضافًة لتدمير مسجد في عني عيسى 
ومسجد قرية اجلات في منبج، وطال القصف البري 
واجلوي التركي أيضاً مبنى مجلس الشعب والبلدية 
في  الكهرباء  حتويل  ومحطة  الكهرباء  وخطوط 
تل متر. كما اُستهدفت شبكات الكهرباء في عني 
وشبكات  زركان  ناحية  في  الشعب  ودار  عيسى، 

االتصال فيها.

مدرسة   16 تدمير  عن  الهجمات  هذه  أسفرت 
وفي  وزركان،  متر  تل  في  مدارس  وتسع  كوباني  في 

مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تعرّضت مدارس 
قرى أم احلوش والنيربية والرضية وقرامل للقصف 
املدفعيّ، ما أدّى لتوقّف التعليم وخروج املدارس عن 

اخلدمة.

طبّية  عيادةً  انتحاريّة  مسّيرة  طائرة  استهدفت 
انهيار  إلى  التركي  القصف  وأدّى  رفعت.  تل  في 
مستشفى كورونا وتدمير مستوصف قره موغ في 
كوباني، إضافًة لتدمير املركز الصّحي وتدمير مخبز 

في زركان

أسفر قصف طائرٍة ُمسّيرة في إقليم الفرات عن 
إصابة عنصٍر من قوات حكومة دمشق. واستشهاد 
مقاتل في إقليم اجلزيرة وإصابة خمسة مواطنني. 
عن  اجلزيرة  بإقليم  املدفعيّ  القصف  وأسفر 
استشهاد مقاتل وإصابة ثالثة آخرين ومواطن. وفي 
حكومة  قوات  من  عناصر   10 فقد  عفرين  إقليم 

دمشق حياتهم وأُصيب خمسة عناصر ومواطن.

 
كانون األول

أسفر القصف اجلويّ على إقليم اجلزيرة بالطائرات 
املُسّيرة املسّلحة عن استشهاد مقاتَلني.

الصحّية  املراكز  املدارس،  اخلدمّية،  املرافق  تعرُّضنْ 
 ،222/12/1 في  التروازية  جامع  ومنها  واملساجد 

واملعابد الدينّية لالستهداف.

2022/12/5 إصابة مواطن بانفجار سيارة في ساحة 
مبنى هيئة التربية والتعليم مبدينة قامشلو.

2022/12/14، استشهاد الطفلة جيالن حسني علي 
شوتي باستهداف مدفعيّ لقوات حكومة دمشق 

في قرية فافرتني بناحية شيراوا.

 2022/12/16 دّمر مرتزقة االحتالل مقبرة اإليزيديني 
بقرية باصوفان بناحية شيراوا.

بينهم  مواطنني  ثالثة  استشهاد   2022/12/17
الطفل ويسي محمد ويس في قرية الرقاص بناحية 

جلبية، بطائرة مسّيرة تركية. وأصيب مواطن.

حترير  قوات  من  مقاتلني  استشهاد   2022/12/20
عفرين بقصف تركيّ وهما جوان رشيد )جان فدا( 

وحمودة عثمان )زينال راجو(.

األسلحة احملظورة

استخدم جيش االحتالل التركيّ في 2022/11/22 
شيراوا. وفي  على  القصف  في  فوسفوريّة  قنابل 
2022/11/23 استخدم قنابل فراغّية في مخيم عني 

عيسى.

استشهاد بسبب التعذيب

)42 عاماً(  خليل  ريزان  الكرديّ  املواطن  استشهد 
من أهالي قرية جقال وسطاني بناحية شيه/ شيخ 
بعد  بتركيا  مشفى  في   ،2022/1/31 في  احلديد، 
على  ضربه  خلفّية  على  الصحّية  حالته  تدهور 
قد  وكان  التركي،  االحتالل  مرتزقة  قمِبل  من  رأسه 
اُختطف بسبب مطالبته باإلفراج عن ابن شقيقه 
مطالبته  بسبب  اخملتطف  خليل  عصمت  آزاد 
بإخالء منزل مستولى عليه من قبل مرتزقة »أحرار 

الشرقّية«.

حنان حتت  لقمان  احملامي  2022/12/22 استشهاد 
التعذيب في سجون ميليشيا أحرار الشرقية مبدينة 

عفرين احملتلة بعد يوم من اختطافه.

حوادث دهس

رشيد  الكرديّ  املواطن  استشهد   2022/6/20
صبحي محك بحادثة دهس مبدرعة لالحتالل التركّي 

وسط السوق التجاريّ في بلدة راجو.

جيُش االحتالل التركّي.. اعتداءاٌت وقصٌف على مدار العام

ســـياســـةتقارير وحتقيقات 85

الجوّي والمدفعّي عن استشهاد 119  التركّي ومرتزقته على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا طيلة عام 2022، وأسفر القصف   االحتالل 
ُ

لم يتوقف قصف جيش
 

ُ
ستهدفت المدارس والمراكز الصحّية ودور العبادة والعشرات من منشآت وخزانات النفط والغاز ومحطات الكهرباء وشبكات

ُ
، كما ا

ً
 و58 مقاتال

ً
 بينهم 15 طفال

ً
مواطنا

ستخدمت األسلحة المحظورة.
ُ
االتصاِل والمرافق الخدمّية، كما ا

القائد،  على  املفروضة  العزلة  وحول 
للجنة  السلبي  والدور  وأسبابها 
أجرت  األوروبية،  التعذيب  مناهضة 
صحيفتنا حواراً مع الناشط احلقوقي 

ماهر شكاكي، وفيما يلي نص احلوار:

 
ـ  برأيكم ملاذا تستمر دولة 

االحتالل التركي بفرض العزلة على 
القائد أوجالن؟

دولة  وممارسات  لسياسات  املتتبع   إن 
االحتالل التركي، والبحث في تاريخها، 
من  والكثير  واجملازر  اجلرائم  سيرى 
ترتكبها  التي  البشعة،  املمارسات 
بحق الشعوب، وخاصة بحق أي صوت 
والدميقراطية،  باحلرية،  يطالب  حر 
الدولة  ذهنية  إن  واإلنسانية،  والعدل، 
واالستعمارية،  الديكتاتورية،  التركية 
بظهور  أبدا  تقبل  ال  والتوسعية، 
وما  نشرها  كالتي  وفلسفة،  أفكار 
أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  ينشرها  زال 
لردع  كافية  كانت  التي  األفكار  هذه 
سياستهم الفاشية، ولهذا نرى الدولة 
على  العزلة  بتشديد  تقوم  التركية 
أفكاره  في  ترى  ألنها  أوجالن،  القائد 
مشاريعها  على  خطرا  الدميقراطية 

االستعمارية، واالستبدادية.

ـ أال تعدّ العزلة املفروضة على 
القائد عبد اهلل أوجالن انتهاكاً 
للمواثيق واملعاهدات الدولية؟ 

أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  أسر  إن   
يعّد  اخلارجي،  العالم  عن  وعزله 
وكذلك  واألصول،  للعادات  مخالفاً 
فاعتقال  الدولية،  واملعاهدات  املواثيق 
دون  أوجالن،  اهلل  عبد  األممي  القائد 
توقيف  مذكرة  دون  ومن  إنذار،  سابق 
مقدمة بحقه ومن دون جرم منسوب 
ومن  الدولي،  االنتربول  عن طريق  إليه 
التركي،  االحتالل  لدولة  تسليمه  ثم 
مناٍف لألعراف القانونية على مستوى 
العالم، القائد عبد اهلل أوجالن، يتعرض 
ومت  التعذيب،  ألساليب  سنني  ومنذ 
وضعه في السجن االنفرادي لسنوات 
قبل  من  الزيارات  عنه  ومنعت  عدة، 

تقدمي  منع  بهدف  ومحاميه،  ذويه 
له، رغم وجود  القانونية  االستشارات 
مادة في القانون التركي نفسه تنص 
وكان  اعتقل شخص،  ما  إذا  إنه  على 
له عالقة بواقعة دولية تنطبق عليه 
أحكام القانون الدولي، إال أن السلطات 
القوانني  هذه  تطبيق  متنع  التركية 
العالم  قوانني  أغلب  وكذلك  بحقه، 
السجني  يبلغ  عندما  إنه،  على  تنص 
عمر الـ70 عاماً، وأيضا من قضى داخل 
السجن 20 سنة، يتم إطالق سراحه، 
دولياً،  عليه  معترف  القانون  وهذا 
ورغم ذلك متتنع دولة االحتالل التركي 
عن تطبيق هذه القوانني بحق القائد 

أوجالن.

ـ  ما تقييمكم لعمل جلنة 
مناهضة التعذيب األوروبية 

بخصوص قضية القائد أوجالن؟
 

ملناهضة  األوروبية  اللجنة  زيارة  بعد 
تظهر  إميرالي،  سجن  إلى  التعذيب 
التصريحات واملعلومات، التي مت نشرها 
جدي  إميرالي  سجن  في  الوضع  أن 
األوروبية  اللجنة  إن  برأيي  وخطير، 
في  مسؤولة  هي  التعذيب  ملناهضة 
القائد عبد اهلل  املقام األول عن وضع 
أوجالن، وإن تصريحاتها حول ما يجري 

أن  كما  متناقضة،  إميرالي  سجن  في 
مسؤولية  بال  تعمل  املؤسسة  هذه 
حول هذه القضية، وهذا الوضع، كما 
لم  املاضية،  السنني  مدى  وعلى  أنها 
اهلل  عبد  القائد  حيال  بواجبها  تقم 
أوجالن، وال غيره من السجناء اآلخرين، 
قانوني،  ونهج  بأسلوب  تتعامل  ولم 
أوجالن  اهلل  عبد  القائد  مع  وأخالقي 
تتعامل  كانت  بل  إميرالي،  سجن  في 
الدوام،  على  سياسية  بطريقة  معه 
سياسات  وفق  تصرفت  إنها  حيث 
ومصالح القوى احلاكمة ووفق فاشية 

رئيس النظام التركي أردوغان.

ـ ما السبل املمكنة لكسر العزلة 
عن القائد أوجالن، وحتقيق حريته 

اجلسدية؟

 يجب على شعوب املنطقة تصعيد 
الساحات  وفي  والتظاهرات،  احلمالت 
اجلسدية  احلرية  تتحقق  حتى  كلها، 
أوجالن،  والفيلسوف عبد اهلل  للقائد 
املنظمات  مع  العمل  يجب  كذلك 
احلقوقية داخل الوطن وخارجه، لكشف 
الغاشم،  التركي  االحتالل  انتهاكات 
دبلوماسية  عالقات  بناء  يتحتم  كما 
احلرية  حتقيق  ألجل  العالم؛  أحرار  مع 
اجلسدية للقائد أوجالن، الذي حتول إلى 
أيقونة للنضال من أجل احلرية، وحتقيق 
السلم العاملي، كما إن جلنة مناهضة 
املسؤولية  تتحمل  األوربية  التعذيب 
القائد عبد اهلل  الكاملة عن سالمة 
أوجالن، وعليها القيام بدورها اإلنساني، 
واألخالقي جتاهه، وأن حتترم هذه اللجنة 
إرادة الشعوب، التي تطالب بحريته من 

أنحاء العالم كافة.

 مّرت على المؤامرة الدولية، التي استهدفت القائد األممي عبد الله أوجالن، ومنذ الخامس عشر 
ً
كركي لكي/ غاندي إسكندر - أربعة وعشرون عاما

من شباط 1999يتعرض أيقونة الحرية وقائد الشعوب الحرة عبد الله أوجالن، لعزلة مشددة وإجراءات استثنائية، في سجن جزيرة إيمرالي في بحر 
مرمرة، وعلى الرغم من المناشدات والمطالب الشعبية والحقوقية إال أن دولة االحتالل التركي تصر على انتهاك معايير حقوق اإلنسان المتعلقة 

بقضية القائد عبد الله أوجالن.

أحمد الخلف: من حقنا الدفاع عن أرضنا والمطالبة بحقوقنا
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شمال  اقتصاد  عصب  الزراعة  تعدّ 
وشرق سوريا، ويعتمد عليها معظم 
سكانها، وفي السنوات األخيرة نتيجة 
تضرر  اجلفاف،  وموجات  األمطار  قلة 
القطاع الزراعي بشكل كبير وقل إنتاج 
من  تعدّ  التي  االستراتيجية  احملاصيل 
مقومات األمن الغذائي لشمال وشرق 

سوريا. 

الذي  القطاع،  هذا  ألهمية  ونظراً 
يعد مبثابة العمود الفقري في شمال 
الذاتية  اإلدارة  سعت  سوريا،  وشرق 
مبؤسساتها الزراعية من أجل حتسني 
القطاع الزراعي من خالل تقدمي الدعم 
مبختلف  الزراعية  احملاصيل  إلنتاج 
أنواعها، ومن أهم احملاصيل في شمال 
وشرق سوريا القمح، الشعير، القطن 

والذرة. 

االهتمام بالقطاع الزراعي

اإلدارة  في  والري  الزراعة  هيئة  تواصل 
الزراعي،  بالقطاع  االهتمام  الذاتية 
هذا  وتنمية  تطوير  على  والعمل 
القطاع كل عام من خالل وضع خطط 
مستقبلية، وتنفيذ املشاريع اخملططة 
لها، ومن أبرز أعمال هيئة الزراعة، والري 
في اإلدارة الذاتية خالل عام 2022، كان 
وذلك  الزراعي،  القطاع  هيكلة  إعادة 
بعد فصل هيئة الزراعة والري عن هيئة 

االقتصاد خالل الربع األول من العام.

مبوسم  والري  الزراعة  هيئة  واهتمت 
القمح بشكل كبير، وكان إنتاج القمح 
في شمال وشرق سوريا جيداً هذا العام 
انتهاء  وبعد  املاضية،  باألعوام  مقارنًة 
موسم القمح اجّتهت الهيئة ملوسم 
 َّ القطن، وأيضاً كان موسماً جّيداً، ومت
للقطن  اخلام  البذار  وتعقيم  غربلة 
وحتويله لبذار قابل للزراعة، واستطاعت 
الهيئة تأمني كمّيات كافّية من البذار، 
باإلضافة  املزارعني،  على  البذار  وتوزيع 
بطور  الزراعة  هيئة  لتكون  للسماد 

تأمني مستلزمات اإلنتاج كافة.

بهيئة  املتمثلة  الذاتية  اإلدارة  وتقوم 
شمال  مستوى  على  والري  الزراعة 

بوضع  عام،  كل  في  سوريا  وشرق 
خطة زراعية سنوية، يتم من خاللها 
دراسة احتياجات املنطقة من احملاصيل 
األساسية، وخاصًة محصول القمح، 
اخلطة  وضع  يتم  األساس  هذا  وعلى 

السنوية مبا يحقق االكتفاء الذاتي. 

وقامت هيئة الزراعة والري بوضع خطة 
البدء  ومت   2023-2022 ملوسم  زراعية 
بتطبيقها اعتباراً من منتصف شهر 
حالة  سيطرة  وبسبب  الفائت،  أيلول 
املساحات  على  التركيز  مت  اجلفاف، 
الري،  املروية، كونها تعتمد على مياه 
األمطار  كمية  عن  النظر  بغض 
توزيع  مت  األساس  وعلى هذا  الهاطلة، 

نسب احملاصيل الزراعية.

خطة الزراعة لعام 2022 -2023 

وحول اخلطة الزراعية، ونسبة احملاصيل 
فيما  الزراعية،  األراضي  على  املوزعة 
نسبة  فإن  املروية،  باملساحات  يتعلق 
والبقوليات   ،%70 القمح  محصول 
اثنان%،  الشتوية  واخلضار   ،% عشرة 
الصيفية  واخلضار   ،%15 والقطن 
مساحة  اعتماد  مت  كما   ،% ثالثة 
التي  التكثيفية،  للمحاصيل   %20
حيث  األساسية،  احملاصيل  بعد  تزرع 
بتوزيع  الزراعة  ومراكز  مديريات  تقوم 
مستلزمات اإلنتاج من البذار بصنفيه 
األسمدة  وكذلك  والقاسي،  الطري 
بأنواعها السوبر فوسفات واليوريا على 
املزارعني باالعتماد على نسبة احملاصيل 

املزروعة.

العام  من  العاشر  الشهر  أوائل  وفي 
اجلاري كانت هيئة الزراعة والري لشمال 
وشرق سوريا، قد أعلنت عن توزيع البذار 
واألسمدة على املزارعني على مستوى 
مقاطعة،  كل  في  الزراعة  قطاعات 
لتامني حاجة املزارعني للموسم املقبل، 
بالقمح  املزروعة  األراضي  وتغطية 
الزراعية  املستلزمات  تقدمي  خالل  من 

للمزارعني.

وال تزال شركة تطوير اجملتمع الزراعي 
على  القمح  بذار  بتوزيع  مستمرة 

املزارعني، حيث يكون للدومن الواحد من 
للدومن،  غرام  السقي 30 كيلو  أراضي 
أما  للدومن،   32 القاسي  البذار  ومن 
األراضي البعلية 18 كيلو غرام للدومن 

الواحد.

السماد  بتوزيع  الشركة  تقوم  كما 
بنوعيه اليوريا، والسوبر فوسفات وفقاً 
للتراخيص الزراعية، والتي من خاللها 
يحصل املزارعون على مازوت الفالحة 
والسقاية، وبخصوص كمية األسمدة 
التي يأخذها املزارع فهي 30 كيلو غرام 
كيلو  و20  الواحد،  للدومن  يوريا  سماد 
للدومن  فوسفات  سوبر  سماد  غرام 
الواحد، و للقمح البعل 20 كيلو غرام 
سماد يوريا، وعشرة كيلو غرامات سوبر 

فوسفات للدومن الواحد، وللمحاصيل 
األخرى كاخلضار الشتوية، والصيفية 
تخصيص 25 كيلو  مت  فقد  والقطن، 
غرام سماد يوريا للدومن الواحد، وعشرين 
كيلو غرام سماد سوبر فوسفات للدومن 

الواحد.

وقد مت حتديد سعر الكيلو الغرام الواحد 
من البذار بـ 2300 ليرة سورية للكيلو 
املتوفرة،  األسمدة  أما  الواحد،  الغرام 
الروسي  فوسفات  السوبر  فالسماد 
والسوبر  دوالر،   700 الطن  سعر  يبلغ 
للطن  دوالراً   550 السوري  فوسفات 
بلغ  فقد  اليوريا  سماد  وأما  الواحد، 

سعره 730 دوالراً للطن الواحد.

42 ألف طن من البذار في املراحل 
األولية

إلكثار  العامة  املؤسسة  وأنهت 
اخلاصة  األولية  املراحل  بذار  البذار 
مستودعات  طريق  عن  اإلكثار  بعقود 
كميات  إجمالي  وبلغت  املؤسسة، 
طن  ألف   /42/ بحدود  املوزعة  البذار 
من  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
البذار احملسن منها /20/ ألف طن بذار 

إقليم  في  آالف طن  وثمانية  محسن 
اجلزيرة، وبحدود الـ /15/ ألف طن من 

البذار احملسن في إقليم الفرات.

ووفقاً للمؤسسة العامة إلكثار البذار، 
أنها أبلغت فروع املؤسسة في كامل 
بإعداد  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
وفق  للمتعاقدين  اسمية  جداول 
املتعاقد  واملساحة  واملرحلة  الصنف 
اللجان  على  توزيعها  ليتم  عليها، 
احلقلية، وفق املناطق احملددة لكل جلنة 
الكشوفات  عمليات  على  لإلشراف 

احلقلية ومطابقة حقول اإلكثار.

أما آلية توزيع مادة املازوت على املزارعني، 
فبدأ توزيع املازوت على املزارعني حملصول 
بناًء   2022/11/15 من  اعتباراً  القمح 
املقدمة من مديرية  اآلبار  على رخص 
لآلبار،  الروائية  والقدرة  املائية،  املوارد 
حيث مت تخصيص كميات املازوت بناًء 
على عمق البئر، وتوزع الكمية عشرة 
لترات، لعمق املضخة 49 متراً، وللعمق 
من 50-99 توزع 20 لتراً من املازوت، ومن 
100 إلى 149 متراً يوزع ثالثون لتراً من 
املازوت، ومن 150 وما فوق مت تخصيص 
والتزال  الواحد،  للدومن  لتراً   34 كمية 
كامل  في  مستمرة  التوزيع  عملية 

نواحي مناطق شمال وشرق سوريا.

أبرز املعوقات

يعاني  التي  املعوقات،  أبرز  من  أما 
منها القطاع الزراعي لهذا العام تعّد 
مادة املازوت أكبر املعوقات؛ نظراً لقلة 
كمية األمطار، وزيادة املساحات املروية، 
واالعتماد األساسي على الزراعة املروية 
ما  املياه؛  واستجرار  الزراعية  واآلبار 
الكميات  وزيادة  الطلب،  زيادة  إلى  أدى 
هذه  لتغطية  املازوت،  من  الالزمة 
املساحات  مع  يتناسب  مبا  املساحات 

املزروعة بشكل عام.

يواجهها  التي  املشاكل  من  وأيضاً 
القطاع الزراعي، خروج مساحات كبيرة 
من األراضي في مناطق شمال وشرق 
مخاوف  بسبب  الزراعة،  عن  سوريا 
املزارعني من التكاليف وتداعيات احلصار 
على املنطقة، فيما تتعرض املساحات 
بدء  قبل  وخاصًة  احلرائق  إلى  املزروعة 
نتيجة قصف  احملصول،  موسم جني 
احلدودية  القرى  على  التركي  االحتالل 

التي تقع فيها هذه األراضي.

وبخصوص األمراض األكثر انتشاراً في 
القطاع الزراعي مبناطق شمال وشرق 
ضرر  لها  أمراضاً  هناك  فإن  سوريا، 
اقتصادي كبير، ومن جهتها تقوم اإلدارة 
والري،  الزراعة  بهيئة  املتمثلة  الذاتية 
تضر  التي  األمراض،  بعض  مبكافحة 
باالقتصاد، ومنها حشرة السونة، والتي 
تُكافح بداية الربيع برش املبيدات، على 
كردستان  باكور  مع  احلدودي  الشريط 
»شمال كردستان« دون أي تكلفة على 
املزارعني، ملا لها من ضرر اقتصادي على 

محصول القمح.

أما بخصوص مساحة األراضي الزراعية 
املرخصة على مستوى شمال وشرق 
سوريا، فلم يتم حتديدها إلى وقت إعداد 
هذا التقرير، والتي من املؤكد حتديدها، 
إلى حني االنتهاء من التنظيم الزراعي 
أواخر  حتى  مستمراً  يزال  ال  والذي 

شهر كانون األول اجلاري.

اخلطط املستقبلية...

العام  لهذا  املستقبلية  اخلطط  وعن 
في سبيل تطوير القطاع الزراعي أكثر 
بحوث  مركز  تفعيل   2023 عام  في 
شمال  مستوى  على  إضافي  زراعي 
بذار  وحتسني  وتطوير  سوريا،  وشرق 
القطن والذرة، والقمح أيضاً فسيتم 

العمل على حتسينه وتطويره.

أخرى  أقسام  تفعيل  إلى  باإلضافة 
الغذائي  القسم  العام،  اخملبر  ألقسام 
والري،  الزراعة  لهيئة  العام  باخملبر 
وكذلك تفعيل أقسام املُبيدات الزراعية 
والبيطرية واجلرثومية، باإلضافة للعمل 
على قسم املُبيدات الزراعية واألسمدة 
البيطرية  واألدوية  واملياه  والتربة 
لتفعيل  الوصول  بهدف  والبشرية 
اخملبر  ليكون   ،)DNA(الـ قسم 

متكامالً.

لشمال  والري  الزراعة  هيئة  وحسب 
والري  الزراعة  هيئة  أن  سوريا،  وشرق 
وتأمني  القمح  تسويق  من  متكنت 
حاجة اجملتمع بنسبة 60% في موسم 
عدم  من  بالرغم   ،2022 بعام  احلصاد 
هطول األمطار الكافية وانقطاع مياه 

نهر الفرات من قبل احملتل التركي.

 
ً
روناهي/ قامشلوـ  بذلت هيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا في عام 2022 جهودا

كبيرة، في سبيل تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق االكتفاء الذاتي وتخفيف آثار األزمة 
أنجزت  المنطقة،  المفروض على  الهجمات والحصار  االقتصادية. وبالرغم من استمرار 

الهيئة مشاريعها السنوية وحققت نتائج إيجابية.

يا بين التحديات والسعي  واقع الزراعة في شمال وشرق سور
لتحقيق األفضل

د. علي أبو اخلير 
)كاتب وباحث سياسي(

بتعريف  أقوم  أن  نفسي  على  آليت 
بفكر  والعرب،  املصريني  املثقفني 
لثالثة  أوجالن«،  اهلل  »عبد  الزعيم 
أسباب، األول هو صعوبة العثور على 
هو  الثاني  والسبب  الرجل،  مؤلفات 
املتشابكة  القضايا  فهم  صعوبة 
املطبوعة،  كتبه  في  يطرحها  التي 
عن  يحدثك  الثقافة،  فهو موسوعي 
نقد  في  فيأخذ  الكردية،  القضية 
وعندما  العاملي،  الرأسمالي  النظام 
رؤيته  يطرح  فهو  الثورة،  عن  يكتب 
الدولة  تلك  فيقارن  املدنية،  للدولة 
بروح الدميقراطية، ثم جنده يتحدث عن 
الفلسفة والدين واالجتماع والتاريخ، 
التشويه  حملة  هو  الثالث  والسبب 
املنظم ضد الرجل احلر الذي يعيش وراء 
األسوار في تركيا، حملة تشويه ليس 

لها نظير في التاريخ.

ولذلك آثرنا الكتابة عن بعض فكره، 
معرفة  الرجل  يعرف  ملن  رؤية  لنكّون 
سطحية أو لم يعرفه، إال قليالً، ألنه 
لم  شعبه،  لتحرير  سبيله  في  وهو 
ينَس حرية باقي الشعوب، بل نراه وهو 
واحليوانات  الطيور  حرية  عن  يتحدث 

وباقي مخلوقات اهلل.

لذلك نكتب هذا املقال للحديث عن 
عنوان  وهو  احلرية«،  »سوسيولوجيا 
احلضارة  »مانيفستو  جمللد  فرعي 
الدميقراطية« – اجمللد الثالث – الطباعة 
نظرته  بسرعة  ونرصد  الثالثة، 
الديني  وتصوّره  اجملتمعية،  للسلطة 

كما يراه ويعتقده كل الكُرد.

مفهوم احلرية

احلرية من أهم احلقوق، التي يجب أن 
ثابت  وهي حق  إنسان،  أيّ  بها  يتمتع 
يتجرّأ  أن  ألحٍد  فليس  البشر؛  جلميع 
على حرمان آخر منها، أو إنقاصها، أو 
للتصرّف،  قابلة  غير  فهي  حتديدها 
بأهمّية  الفرد  ر  تُشعمِ احلرية  أّن  كما 
واكتمال  وجوده،  بفعلية  بل  دوره، 
اإلنسان  اختيار  ويُعتبر  إنسانّيته، 
لباسه،  وطبيعة  ومشربه،  ملأكله، 
ومكان عمله؛ من أبسط مظاهر احلرية 

التي مُيكن التحدّث عنها.

الفكر  حرية  املظاهر  هذه  وتشمل 
والتعبير عن الرأي، واحلق في االختالف، 
احلريات.  وأشكال  صور  من  وغيرها 
غير  لكنها  احلرية،  تعريفات  وتتعدد 
تعريف  أو  معّينة  بجملة  محصورة 
التي يستطيع  الكلمة  بعينه؛ فهي 

باملمارسة  بها  الشعور  إنسان  كّل 
العملية في احلياة.

أو  إجباره،  دون  الفرد  قدرة  هي  احلرية 
خارجي،  ضغط  أو  بشرط  مساومته 
من  خيار  حتديد  أو  قرار،  اتخاذ  على 
جملة خيارات ُمتاحة. هي التحرر من 
الضغوط أو القيود التي تكبت طاقة 
اإلنسان وقدراته، وهي عكس العبودية 
لشخص أو جماعة ما، أو التخّلص من 
والتحكّم،  أنواع وأشكال اإلجبار،  كّل 

واإلكراه.

مفهوم احلرية عند الزعيم أوجالن

من ضمن تعريفه للحرية، يقول الزعيم 
عبد اهلل أوجالن في ص 39 – 41 »حسب 
رأيي، فمن املهم عدم سلوك األنانية 
السقوط  وعند  احلرية،  موضوع  في 
في اختزالية، جتعل احلرية حكراً على 
اإلنسان، أو ميكن إنكار أن تخبط احليوان 
احملبوس في القفص هو من أجل احلرية، 
حقيقة احلرية في تغريدة البلبل... كما 
أن احلرية اجملتمعية لها عمق مجتمعي 
املال  فإن  املثال،  سبيل  وفردي... وعلى 

يعرقل احلرية املكتسبة«... 

داخل  ليس  الطبقي،  الصراع  يحدث 
مستوى  على  ولكن  الواحدة،  الدولة 
الدول، فيحدث صراع طبقي بني الدول 
الغنية والدول الفقيرة، وتشتعل احلروب 
الرأسمالي  والنظام  األبرياء،  وميوت 
احلراك  مفهوم  يرسخ  عامة  بصورة 
ولكنه  مكتوماً،  يكون  قد  الطبقي، 

سينفجر في يوم من األيام.

»أنا  احلرية:  مفهوم  حول  أوجالن  قال 
لست من رأيكم ولكنني سأصارع من 
أجل قدرتكم على القول بحرية« وهذا 
يوّضح أّن مفهوم احلرية أيضاً، قد يتعّلق 
بالرأي والتعبير عنه، وإتاحة الفرصة، 
وبذل اجلهد حتى يتمكّن اآلخرون من 

أيضاً. االستقالل  آرائهم  عن  التعبير 
من  التخّلص  أو  اآلخرين،  خيارات  عن 
التبعية جلماعة أو عشيرة؛ حيُث تُقّيد 
الفرد  حرية  القبلية  العادات  بعض 
عالقته  طبيعة  أو  الزوج،  اختياره  في 
وفق  القبيلة  حتددها  التي  اآلخر  مع 

عالقاتها مع القبائل األخرى.

أو  إنساني طبيعيّ،   احلرية هي فعل 
االمتناع  أو  الفعل،  على  القدرة  هي 
نحو  األولى  اخلطوة  هي  الفعل.  عن 
ال  لدولة  فكيف  املسؤولية؛  حتّمل 
تقرير مصيره  في  الفرد  بحرية  تؤمن 
أن تطالبه بدفع الضرائب. احلرية إحدى 
في  للشعوب  احملُرّكة  العوامل  أهم 
ثوراتها ضد أنظمة احلكم الشمولية، 
وهي إحدى القضايا العادلة التي تنادي 
بها الشعوب على مدار احلقب الزمنية.

تعني  أنها  على  احلرية  وتعريف 
التكاثر والتنوع واالختالف في الكون، 
يُسّهل مهمتنا حول توضيح األخالق 
والتنوع  فالتكاثر  أيضاً،  اجملتمعية 
واالختالف، مصادر باعثة على التفكير، 
تكن  لم  وإن  حتى  ذكي،  كائن  بوجود 
أحاسيسنا بذلك مباشرة، فالبحوث 
العلمية تُقدّم لنا دالئل، على أن احليوان 
والنبات ميتلكان ذكاًء يسعى إلى التنوع، 
كآلية حتافظ على الوجود ومتماشية 
الطارئة  التغيرات  بفعل  التطور،  مع 
ستكون  لكن  البيئة،  وعلى  عليه 

أحكامنا في استبعاد وجود كيان آخر 
شبيه بالذكاء اإلنساني داخل الكون، 
وإال فكيف  وهراء وخرافة،  مجرد قول 
دون  لنا شرح االختالف، من  سيمكن 
الذهاب إلى اإلقرار بوجود ذكاء ينظم 
هذا االختالف والتكاثر والتنوع، إن لم 
تتوفر لهذه العملية احلرية املطلوبة، 
أقررنا  فإذا  مخفي،  ذكاء  ورائها  ومن 
هو  اإلنسان  بأن  يقول،  الذي  باملبدأ 
أذكى اخمللوقات املوجودة واملعروفة حتى 
ويحتاج  محقاً  سؤالنا  يكون  أال  اآلن، 
إلى جواب يناسبه، إن قلنا كيف لهذا 
اإلنسان امتالك هذا الذكاء الذي نقر به، 
ونستبعد أو ننفي إمكانية توافر هذا 
أو  الكون،  من  آخر  مكان  في  الذكاء 
في الكون نفسه. أفال تكون تعريفات 
لإلنسان  الفلسفية  املدارس  بعض 
دقيقة  الكون  بأنه: منوذج مصغر عن 
حصيلة  بوصفه  وصائبة.  ومحقة 
تراكم ذكاء كوني على أصعدة الفيزياء 

والكيمياء والنفس واالجتماع.

فاألخالق اجملتمعية وفق هذا السياق، 
ال ميكن حتصيلها، إال عن طريق احلرية 
آخر،  مبعنى  أو  للكون،  غاية  بوصفها 
ومصدرها.  األخالق  منبع  هي  احلرية 
احلرية  عن  املنبثق  األخالقي  فاخليار 
يستوجب منا في هذه احلالة، تعريف 
للمجتمع،  اجلمعي  بالوعي  األخالق، 
اجلمعي  الضمير  مصطلح  إطار  في 

للمجتمع.

سوسيولوجيا احلرية

يرى الزعيم أوجالن أن البنية املعرفية 
تشهد  العاملي  الرأسمالي  للنظام 
كما  عليه،  احلال  هو  ملا  مماثلة  أزمة 
يقول األستاذ يوسف اخلالدي – دراسة 
موقع  في  احلرية  سوسيولوجيا  في 
 https://pydrojava.org
في أجهزة السلطة واإلنتاج، حيث أن 
للتداول  قابلية  أكثر  املعرفية  البنى 
احلر واالنتشار، بحكم طبيعتها، لذلك 
بالقدرة  مدنا  على  قابلية  أكثر  فهي 
األزمة  ألبعاد  الشامل  التفسير  على 
التي يعاني منها كل من العلم ودور 
االجتماعية  البنى  بني  وما  املعرفة، 
من  السلطوية  والبنى  جهة،  من 
جهة أخرى، فالتطور الكبير واملتسارع 
الواسع  وانتشارها  املعرفة،  ألجهزة 
في  ثورة  يشكل  اجملتمع،  ثنايا  بني 
التاريخ، حيث مراحل الثورة في التاريخ، 
دور البحث عن احلقيقة  متارس أحياناً 

وأنساقها. 

من ص 164 – ص 311 ببعض التصرف.

ية.. وتداخل الدين بالفلسفة دراسة في الفكر السياسي  سوسيولوجيا الحر
للقائد عبد هللا أوجالن

بعقدة  غالباً  يتعلق  لسبب 
النقص،  ومركبات  الدونية 
شوارعهم،  في  دمائنا  تُهرق  كلما 
الڤيري  )النشتاء  علينا  يخرج 
كيوت( ويتخوفون من االحتجاجات 
أن  شأنها  من  التي  الصاخبة 
الغربي،  )صورتنا( في اخمليال  تشوه 
كلوحة  يتصورنا  اخمليال  هذا  وكأن 
في  نخدشها  أال  ويجب  املوناليزا، 
الصامت  النحيب  ونلتزم  ذاكرته، 

كلما أراق لنا دم في شوارعه.
باريس التي يحاول البعض تصويرها 
حقيقًة  هي  مالئكة،  كمدينة 
وسجالتها  واخملازي،  اجملازر  من  تاريخ 
تبدأ  لم  التي  بالدماء  متخمة 
تنتهي  ولن  كومونتها،  بشهداء 
بيتهم  في  الكرد  الضحايا  بدماء 

الثقافي.
بني  مُتّيز  لم  هذه  األنوار(  )مدينة 
كانت  والقومية  ضحاياها  دماء 
الكبرى،  االستثمارية  أكذوبتها 
هو  قلبه  بأغاني  يجهر  من  فكل 
به،  متربص  واملوت  يتهددها،  خطر 
إال  األنوار  وما  دائماً،  كانت  هكذا 

لإلغشاء.
قتلت  التي  ميرابو  جسر  مجزرة 
جسر  فوق  اجلزائريني  عشرات 
احلرية  ثّوار  أهم  اسم  عليه  أُطلق 
تتاجر  مثلما  متاماً  الفرنسيني، 
بصورة  اليوم  األلبسة  شركات 
الشركات  تلك  قاتل  الذي  غيفارا 
يعلم  أن  دون  األخير،  نَفسه  حتى 
لتلك  جتارية،  عالمة  سيصبح  أنه 
فائض  خزائنها  على  تدر  الشركات 
التي  الطبقات  وجهد  كد  قيمة 

ضحى بنفسه ألجلها.
من  الكثير  ابتلعت  التي  باريس 
القادة والثوار إما قتالً كالشهيدات 
ورفيقاتها،  جانسيز  ساكينة 
سجناً  أو  كايا،  كأحمد  قهراً  أو 
بيال  بن  أحمد  أو  الباستيل،  كنزالء 
تكن  لم  وهي  اخلمسة،  ورفاقه 
وفية لبودليرها، فلن تكون وفية لـ 
عنها. فمن  برورنا« الغريب  »مير 
يرغب أن يتعرّف على الدبلوماسية 
الفرنسية عليه أن ينبش في تاريخ 
واجملازر  الفجائع  ليرى  كلونياليتها 
في  خلفها،  فرنسا  خّلفتها  التي 
شعوباً  مسحت  والتي  مكان  كل 

كاملة من مسرح التاريخ.
في  الكرد  سمعة  على  للحريصني 
أروقة السياسة الغربية، هدؤوا من 
هذه  الغربية  السياسة  روعكم، 
مختلف  ومع  طالبان  مع  تتفاوض 
هؤالء  ألن  اإلرهابية  احلركات 
ويقضون  عيشهم  في  يهددونهم 

مضاجعهم، فقط ال غير.
عدم  على  حترصون  الذين  وهؤالء 
يد  أطلقوا  الذين  هم  إزعاجهم، 
كل هذه األنظمة لتولغ وتوغل في 
تهتز  أن  دون  كامل  قرن  منذ  دمائنا 

لهم قصبة.
السلطات  اعتبرت  احلريصون،  أيُّها 
من  يعاني  اجملرم،  أن  الفرنسية، 
عنه،  وأفرجت  سلوكية  اضطرابات 
وعليه لنعتبر أن بعضنا يعاني من 
نُصاب  أن  لنا  يحق  أال  املرض،  نفس 
يستخدمه  الذي  املرض  بنفس 

عدونا ضدنا؟؟؟

باريس لم تكن نورًا 
في أّي يوم

مصطفى بالي

آخر الكالم


