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تكثر الصعوبات والعوائق أمام تطور 
احلراك الثقافي ورفع السوية الثقافية 
قصدنا  إذا  عام،  بشكل  اجملتمعية 
بالثقافة واحلراك الثقافي ما نشهده 
وجتنبنا  فقط،  احلالية  املرحلة  في 
اخلوض في جذور وأساسات الثقافة 
العامة لشعوب املنطقة، فالثقافة 
التعريف  عن  الغنية  املشتركة 
واضحة املعالم، وخاصة إنها متعددة 

املوارد واملشارب.. 9

ما  أكثر  من  »الصبحة«،  وليمة  وتعد 
األعوام  في  اجلزراوي  العرس  ّيز  يمُ كان 
املندثرة، والصبحة هي وليمة تتكّفل 
الزفاف  تسبق  العريس،  عائلة  بها 
بساعات، تتألف من املرق وحلم الضأن 
»الثريد«،  وجبة  لِتمُشكل  الصاج،  وخبز 
التي تشتهر بها املنطقة، وعادةً تكون 
فيها الدعوة عامة يحضر إليها أبناء 
ويتم نصب  اجملاورة،  واملناطق  املنطقة 

خيم ضخمة لتتسع جلميع احلضور. 

عريق،  عربي  تقليد  الصبحة  وتعد 
مئات  منذ  العرب  عليه  حافظ 
العريقة  العادة  هذه  وتدل  السنوات، 
على كرم أهالي اجلزيرة، وتعزز الروابط 
وسميت  بعضهم.  بني  االجتماعية 
الصبحة بهذا االسم ألنها تكون عادةً 
في صباحية يوم العرس وتمُقدَم كوجبة 

غداء جلميع املدعوين.

احلومد  الباحث محمد موسى  وأشار 
الهامش  على  »أحاديث  كتابه  في 
»الصبحة« وهي وليمة يقدمها العريس 
قبل قدوم عروسه، مكونًة من »الثريد« 
بهذه  الريفيون  ويبالغ  الضأن،  وحلم 

الوليمة. 

واألهازيج  الشعر  أبيات  نظمت  كما 
التي تطلقها النساء في األعراس ويعد 
تتداوله  الذي  األشهر  الشعري  البيت 
النسوة في أهازيجهن »يا ذباح الصبحة 
أذبح عجاله... عيون على العروس عيون 

الغزالة«.

هذا  تأثر  سوريا  في  شيء  كل  وكما 
التقليد بعد بداية األزمة السوريّة التي 
الزمن،  امتدت منذ أكثر من عقد من 
االنهيار  إلى  انحسارها  سبب  ويعود 
في  البالد  عاشته  الذي  االقتصادي 
من  الرغم  على  ولكن  احلرب،  سنوات 
ذلك لم تندثر هذه العادة بشكٍل كلي، 
عليها  حتافظ  العوائل  بعض  وبقيت 
كنوع من التراث غير املادي الذي يمُشكل 

هوية املنطقة.

مدينة  في  الشاي  متحف  يستعرض 
بروجهالت  جيالن،  مبحافظة  الهيجان 
احتساء  وثقافة  زراعة  تاريخ  كردستان 
يمُعد  حيث  الشعبية،  طقوسه  الشاي 
مُفّضل  الشاي األحمر واألخضر، املشروب امل
لدى الشعب اإليراني وله مكانته اخلاصة 
في مختلف املناطق بحضوره في جميع 

املناسبات واالحتفاالت.

اإليرانية  الباحثة  وقالت ريحانة موسوي 
وكالة  مع  حوار  في  الثقافي،  التراث  في 
األنباء العمانية إن املتحف يروي كيفية 
حتضير الشاي وتقديه في املناسبات، كما 
إعداد  وعاء  تطوّر  مسيرة  للزائر  يوضح 
“سماور”  إيران  في  يسمى  الذي  الشاي 
املتحف  ويضم  مختلفة،  عصور  عبر 
أوعية “السماور” الفحمية والكهربائية 

والغازية.

الحتساء الشاي طقوس شعبّية

وأضافت أن هناك عدة أنواع من السماورات 
كما  والفارسي،  الروسي  أشهرها  لعل 
تتعدد أحجامها حسب احلاجة، فحجم 
“السماور” املستخدم في البيت يختلف 
عن السماور الذي يمُستخدم في املقاهي 

أو قاعات االجتماع الرسمية والشعبية.

وأشارت إلى وجود عّينات من أنواع حّبات 
الشاي اجملففة من مختلف أنحاء العالم، 
وسريالنكا  والهند  الصني  من  خاصًة 
الشاي  وحتضير  تقدمي  أدوات  إلى  إضافة 

األثرية املعروضة في املتحف.

وذكرت ريحانة أن الوثائق والطوابع البريدية 
من داخل إيران وخارجها، املتعلقة بتاريخ 
زراعة وجتفيف الشاي تمُشكل أيضاً حيزاً 

بارزاً من هذا املتحف.

العثور  يكن  الشاي  بيوت  أن  وأوضحت 
عليها في معظم األحياء اإليرانية القدية 
واملناطق التجارية، خاصًة البازار نظرًا إلى 
اإليرانيني،  والثقافة  اجملتمع  في  أهميته 
تسمى  التي  الشاي  بيوت  تمُقدّم  حيث 
من  عشرات  بالـ”شايخانه”  بالفارسية 
الساخنة  الشاي  تلفيقات  األصناف من 

والباردة على الطريقة اإليرانية.

وكاالت

الشدادي/ حسام الدخيل ـ كباقي المناطق السورّية، تمتلك منطقة الجزيرة السورّية 
الفرات تقاليد خاصة باألعراس، توارثتها األجيال عن بعضها على مرِّ العصور،  وحوض 
وعلى الرغم من ظروف الحرب التي تمر بها البالد منذ عقد من الزمن، إال أن الكثير من 
 من التراث 

ً
 عليها من االندثار، لتكون جزءا

ً
األهالي اليزال يحافظ على هذه العادات خوفا

غير المادي الخاص بأهل الجزيرة السورّية ومنطقة حوض الفرات بشكٍل عام. 

يّة يرة الّسور الصبــــــــحة.. تقليد أصيل للجز

ية القائد أوجالن ضمان الحل والسالم..  ية: حر المبادرة السور
»نحــــو تدويــل قضية القــــــــائد أوجــــالن«

بعدسة: أمل محمد
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وبهذا الصدد، أجرت صحيفتنا »روناهي« 
حواراً مع الكاتبة، روضة محمد، التي 
أدلت فيه اهمية أدب املرأة في األوساط 

الثقافية:

صحيفتنا  في  بك  وسهالً  أهالً  ـ 
افتتاحية  كلمة  من  هل  روناهي، 

ترحبني فيها بقرائك؟

هذه  على  وأشكرك  بك،  وسهال  أهال 
كلمة  أوجه  بداية،  اجلميلة،  اللفتة 
الصحيفة،  هذه  متابعي  لكل  شكر 
ومحبيه،  األدب  رواد  بالذكر  وأخص 
كل  في  والسالم  احلب  عن  الباحثني 

مكان.

النسوي  األدب  استنهض  كيف  ـ 
احلريات  وفق  األدبية  الساحة  ضمن 
املمنوحة له في شمال وشرق سوريا؟

يثير  أمرٌ  هو  باملرأة،  يرتبط  شيء  أي 
اجلدل، ومحال أن يجتمع اثنان على رأي 
واحد، عندما نقول: املرأة، وأدب املرأة، أو 

األدب النسوي هذا بحد ذاته يثير اجلدل.

مما ال شك فيه، عانت املرأة عبر العصور 
الظلم،  من  شتى  ألنواع  املاضية 
والتعذيب، واحلرمان مبختلف أشكاله؛ 
كاحلرمان من التعليم، وزواج القاصرات، 
صعيد  على  هذا  طبعاً  احليار،  وزواج 
يتعلق  فيمت  أما  االجتماعية،  احلياة 
باألدب والثقافة والفن، فكان دور املرأة 
مثل  في  تنخرط  التي  فاملرأة  ضئيالً، 
العادات  عن  خارجة  تعدّ  النوع،  هذا 

والتقاليد. 

ومع احملاوالت التحررية للمرأة، والنضال 
النسوي الطويل، متكنت من أخذ دورها، 
االجتماعية،  اجملاالت  في  واالنغماس 
والعسكرية، وقد أخذت  والسياسية، 
والفن  األدب  مجال  في  مهما  دورا 
تشهده  ما  وهذا  األخيرة،  الفترة  في 
ساحات األدب واحملافل األدبية من خالل 

مشاركاتها الفعالة.

ـ ماذا عن سيرتك الشخصية؟ وما 
آخر أعمالك األدبية؟ 

مدينة  مواليد  من  محمد  روضة 
قسم  اآلداب،  كلية  خريجة  حلب، 
اللغة العربية، وأقيم في منبج حالياً، 
وأعمل متابعة تربوية في اإلدارة العامة 

للمدارس.

مرتني،  البحتري  مبسابقة  شاركت 
املرتبة  على  األولى  املرة  في  وحصلت 
الثالثة عن قصة »آخر كلماتي«، واملرة 
األخيرة حصلت على املرتبة الثانية عن 

نص »زهاير«، ونشرت قصة مؤخراً لي 
من قبل مجلة نخيل عراقي اإللكترونية 
ويتم  اإليان«،  من  الوطن  »حب  بعنوان 
بالتعاون  التجهيز  على  حالياً  العمل 
مقيمة  وهي  جابي(  )رنا  أستاذة  مع 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  في 
إلصدار مجلة إلكترونية؛ الهدف منها 
شهرياً،  ستصدر  والتوعية،  التنمية 
اجلديد،  العام  بداية  منذ  اهلل،  إن شاء 
وسيكون لي جانب فيها إما في مجال 

القصة، أو في مجال املقالة.

األدب  تطور  مقارنة  يكن  كيف  ـ 
الوقت  وبني  مضى  فيما  النسوي، 

احلاضر؟

مما ال شك فيه، أن األدب يتطور بتطور 
الزمان، وبتغير البيئة، ال يبقى بقالبه 
ظهر  البدايات  في  لكن  القدمي،  وثوبه 
على استحياء، من قبل بعض النسوة، 
قوبل  وقد  قليلة،  نسبتهن  وكانت 
بالرفض من بعض املغرضني الرافضني 
لكل حركة حترر تطالب بحقوق املرأة، 
في  إمنا  األدب،  على  األمر  يقتصر  ولم 
جوانب احلياة كافة، حيث واجهت املرأة 
اجملتمع،  سببها  العراقيل؛  من  الكثير 
طبعاً  البالية،  والتقاليد  والعادات، 
حاربت املرأة العقلية االجتماعية، التي 
لنبذ  ودعت  الذكورة،  بلسان  تتحدث 
تشرّبها  التي  كلها،  التعصب  أفكار 
فالقضايا  جيل،  بعد  جيالً  األجيال 
اإلنسانية واحدة، سواء عند الرجل، أم 
املرأة، وبالنهاية الكتابة ليست حكراً 
على الرجل، إمنا طريقة العرض، وتناول 
اجلنسني  باختالف  تختلف،  القضايا 
)الرجل واملرأة( لكن هذا ال يضعف من 
فاملرأة  شأنه،  من  يقلل  أو  األدب،  نوع 
أكثر  املرأة  مشاعر  تصوير  على  قادرة 
من الرجل، وهذا أيضاً ال يعني أن املرأة 
إمنا  واملشاعر،  للعاطفة،  تكتب فقط 
أثبتت مقدرتها مبختلف اجلوانب األدبية؛ 

النقد، السياسة، التاريخ، وغيرها.

ومما ال شك فيه أن األدب في هذه املرحلة 
نقول  أن  يكن  واضحاً  أخذ شكالً  قد 

فيه إن املرأة أثبتت نفسها وبجدارة.

األدب  ابنة  نفسك  وجدت  هل  ـ 
الثوري؟ ما أبرز خصائص هذا األدب؟

يعتري  ما  يعتريه  بيئته،  ابن  الكاتب 
إنسان،  هو  بالنهاية  البشر،  من  غيره 

اهلل  أن  العاديني  البشر  عن  ييزه  وما 
منحه هذه املوهبة، فاألدب مرآة اجملتمع، 
وأحالمه،  آالمه،  على  الضوء  يسلط 
وتصورته، وطموحه، جنونه وجموحه، 
على  تثور  واملرأة  وانكساراته،  خيباته 
الظلم بأشكاله كافة، لكن لكل منا 

طريقته في التعبير.

أن  وغايتي  وأفكاري،  قلمي،  سالحي 
الظلم،  قضايا  على  الضوء  أسلط 
التي تتعرض لها املرأة في اجملتمع، من 
ابتزاز وحرمان ألبسط حقوقها، وأهم 
ما ييز املرأة احلرة، أنها تكتب بال قيود 
األخالقية،  على ضوابطنا  احلفاظ  مع 
فاحلرية  بها،  ونعتز  تربينا عليها  التي 
حرية الفكر والرأي، وليست احلرية، التي 
التفلت،  بها  ويراد  البعض،  بها  ينادي 

واالنحراف.

ـ ما أبرز السمات التي تخيف املرأة، 
لدخولها هذا اجملال، على الرغم أنها 

متتلك األدوات ذاتها مع الرجل؟

أكثر ما يخيف املرأة في مجتمعنا، هو 
أكتب  املرأة،  تقول  والتقاليد،  العادات 
والكتابة  سيقرأ؟  ومن  أكتب؟  ملاذا 
ليست لي؟ وهل سيتقبل اجملتمع ما 
أكتب؟ هذه األسئلة التي حتيط باملرأة 

فتقمع نفسها بنفسها. 

ثانياً: اإلرادة والرغبة: أي عمل يسبقه 
دون  تنجزه  أي عمل  وإرادة،  رغبة  دائماً 
ال محالة، كالطبخة،  ذلك سيفشل 
مصيرها  رغبة  دون  من  تنجز  التي 

الفشل.

إال  يتقنها  برأيي كالطبخ، ال  الكتابة 
صاحب نفس -كما يقال في العامية- 
لكن الزالت بعض النساء ترى نفسها 
فقط للمنزل والطبخ، ونحن ال ننكر 
اجملاالت  لكن  ذلك،  في  العظيم  دورها 
األخرى، عزيزتي، مفتوحة لك، بإمكانك 
أن تكوني مربية وأماً عظيمة، وكاتبة، 

آن  في  ومهندسة  وطبيبة،  وشاعرة، 
معاً.

ـ أال حتدثينا عن إنتاجك األدبي، ومباذا 
اختصت املرأة عندك؟

أكتب في مجال القصة والنثر، طبعاً 
أطمح بزيادة إنتاجي األدبي أكثر وأكثر، 
فيما  أما  حالياً،  إليه  أسعى  ما  وهذا 
فأنا  الثاني من سؤالك،  الشق  يخص 
وعقلها،  بقلبها،  املرأة  بلسان  أكتب 
كتبت لألم، واألخت، والصديقة، كتبت 
بروحها ومشاعرها، طبعاً هذا ال يعني 
قضايا  على  فقط  الضوء  أسلط  أني 
قضايا،  على  الضوء  أسلط  إمنا  املرأة، 
وهموم اجملتمع من منظور املرأة، فأنا ال 
أعيش مبعزل عما يجري حولي، بالنهاية 

نحن بشر.

األدب  ملستقبل  تنظرين  كيف  ـ 
النسوي في مدينة منبج؟

مؤخراً مت تسليط الضوء على أدب املرأة 
في منبج على وجه التحديد، وخاصة 
بعد حركات التحرر النسوية، وبعد أن 
اجملاالت  في  الفعال  دورها  املرأة  أثبتت 

كافة.

منبج كانت، والزالت مدينة الشعراء، 
وجود  اجملال  هذا  في  رفعة  يزيدها  وما 
املرأة الكاتبة، التي أخذت نصيبها كما 
والدليل على ذلك مشاركتها  الرجل، 
في الفعاليات، واملسابقات األدبية، وهي 

تنافس الرجل على املراكز األولى.

ـ هل من رسالة توجهينها لقرائك؟

في النهاية ال يسعني إال أن أقول للقراء 
كلهم، أمتنى أن نكون عند حسن الظن، 
وأن ينال ما نكتبه ونقدمه من أدب وفن، 
شعرا كان، أم نثرا، إعجابهم، ويالمس 
بشكل أو آخر همومهم، وقضاياهم. 

المرأة  "إن  محمد:  روضة  الكاتبة  بّينت  ـ  منبج  روناهي/ 
ذلك  في  بما  كلها،  والحرمان  الظلم  ألنواع  تعرضت 
المرأة الكاتبة اإلبداعية األدبية؛ نتيجة العادات والتقاليد 
على   

ً
حكرا ليست  الكتابة  "أن  إلى:  الفتة  االجتماعية"، 

تختلف،  القضايا  وتناول  العرض،  طريقة  إنما  الرجل، 
باختالف الجنسين"، مؤكدة، "أن أدب المرأة في منبج على 
وجه التحديد، وخاصة بعد حركات التحرر النسوية، وبعد 
قد  كافة  المجاالت  في  الفعال  دورها  المرأة  أثبتت  أن 

  ."
ً
تطور تطوًرا ملحوظا

روضة محمد: األدب النسوي من رحم المعاناة إلى ترانيم الثورة
استطاع علماء األحياء اجلزيئية تطوير 
أول اختبار دم بقدرة عالية جداً تتجاوز 
مرض  عالمات  عن  للكشف   ،%85
التشخيص  استخدام  دون  الزهاير 
السائل  من  عّينات  وأخذ  الوظيفي 
الدماغي النخاعي. وأشار العلماء، إلى 
ويقّلل  سيبسط  االكتشاف  هذا  أن 

تكلفة تشخيص مرض الزهاير.

»يتطلب  العلماء:  لبعض  ووفقاً 
حالياً  الزهاير  مرض  تشخيص 
بالرنني  التصوير  أنظمة  استخدام 
من  أخرى  وأشكال  املغناطيسي 
التشخيص الوظيفي، كل هذه األمور 
طويالً،  وقتاً  وتستغرق  الثمن  باهظة 
متاحة  غير  التقنيات  هذه  يجعل  مما 
للعديد من املرضى، لقد ابتكرنا بديالً 

رخيصاً وبأسعار معقولة«.

ملنظمة  احلالية  للتقديرات  ووفقاً 
الزهاير  مرض  فإن  العاملية،  الصحة 
وأشكال أخرى من خرف الشيخوخة، 

تؤثر على ما يقرب من 50 مليون شخص 
في جميع أنحاء العالم اليوم، وبحلول 
إلى 75  عددهم  يرتفع  قد  عام 2030، 
القلبية  النوبات  جانب  إلى  مليوناً، 
كانت  ولطاملا  الدماغية،  والسكتات 
هذه املشاكل أحد األسباب الرئيسية 

للوفاة في دول العالم األول.

لتحديد  جديداً  نهجاً  العلماء،  وطّور 
جداً  كبير  احتمال  مع  الزهاير  مرض 
بشكٍل  »تاو«  بروتني  جزيئات  لوجود 
غير منتظم في عّينات الدم، إنه أحد 
أنهما  يمُعتقد  ساميني  جزيئني  أهم 
يساهمان بشكٍل كبير في تطور اخلرف 

ومظاهر أخرى ملرض الزهاير.

»تاو«  ولطاملا اعتقد العلماء، أن بروتني 
اخلاليا  في  تدريجياً  يتراكم  التالف 
العصبية حلاملي مرض الزهاير، وبالكاد 
في  اخلاليا  هذه  تبدأ  أن  قبل  يتركهم 
املوت بشكٍل جماعي، ولهذا السبب، 
لم يعتبره علماء األحياء واألطباء في 

محتملة  بيولوجية  عالمة  السابق 
الكتشاف اخلرف في املراحل املبكرة من 

تطوره.

جديدة  تقنية  العلماء  وطّور  كما 
»تاو« عن األشكال  بروتني  متيز جزيئات 
األخرى من املادة التي قد تكون موجودة 
عالقة  ال  ألسباب  الدم  مجرى  في 
زيادة  إلى  وأدى هذا  الزهاير،  لها مبرض 
املؤشر  لهذا  التشخيصية  القيمة 
العلماء  دفع  مما  كبير،  بشكٍل  احليوي 
استخدامه  يكن  بأنه  االعتقاد  إلى 
للكشف عن اخلرف في جميع مراحل 

تطوره.

العلماء  قام  الفكرة،  هذه  على  وبناًء 
بقياس تركيز هذا النوع من بروتني »تاو« 
في 18 عّينة دم، مت احلصول عليها من 
ألشكال  ومصابني  أصحاء  متطوعني 
وأظهرت  الزهاير،  من مرض  مختلفة 
في  التباين  هذا  نسبة  أن  قياساتهم 
تختلف  التالفة  البروتني  سالسل 

اختالفاً كبيراً بني املشاركني األصحاء 
اخلرف  مرض  وحاملي  التجربة،  في 

اخلفيف والشديد.

الدم،  لعّينات  الالحق  التحليل  وأشار 
في  االختالف  نسبة  دراسة  أن  إلى 
العلماء  اكتشفها  التي  »تاو«  بروتني 
كشفت عن احتمال بنسبة 85% ملرض 

الزهاير، وهو رقم مرتفع للغاية، نظراً 
استخدام  الضروري  من  ليس  ألنه 
الثمن،  باهظ  الوظيفي  التشخيص 
الشوكي،  السائل  من  عّينات  أخذ  أو 
ويأمل العلماء أن النهج الذي ابتكروه 
متناول  في  اخلرف  اختبارات  سيجعل 

أوسع دائرة ممكنة من سكان العالم.

نفقد بشكٍل طبيعي ما بني 50 و100 
شعرة في اليوم دون أن ندرك ذلك، وغالباً 
ما يحدث هذا بسبب غسل الشعر أو 
مصدر  يمُشكّل  ال  أمر  وهو  متشيطه، 
قلق. ومع ذلك، فإن املاليني من الرجال 
الشعر  تساقط  من  يعانون  والنساء 
املفرط، الذي يصبح ملحوظاً. وقد يرجع 
تساقط الشعر املفرط هذا إلى أسباب 
مثل الصلع الذكوري أو حالة مثل داء 

الثعلبة. ولكن، حلسن احلظ، هناك طرق 
لتقليل تساقط شعرك، عندما يتعلق 

األمر بعادات العناية بشعرك.

لسنوات  عانت  خبيرةٌ  عرضت  وقد 
من تساقط الشعر وتساقط الشعر 
الكربي، وهو اضطراب جلدي يتسبب 
الرأس،  فروة  من  الشعر  تساقط  في 
مبنع  يتعّلق  ما  في  نصائحها  أهم 

تساقط الشعر.

كم مرة يجب أن أغسل شعري؟

قالت اخلبيرة: »نوصي باحلد من كمية 
غسل شعرك أسبوعياً، مرتني إلى ثالث 
مرات في األسبوع مثالي، وكلما كان 
شعرك كثيفاً وقلَّ الزيت، احتجتمُ إلى 
الشامبو، ويكن لبعض األشخاص ذوي 
الشعر اجلاف أو اجملعد أن يغسلوا مرات 

أقل بكثير دون أي مشكلة«.

شعرك  تغسل  ال  »عندما  وأضافت: 
للزيوت  تسمح  فإنك  الكافي،  بالقدر 
رأسك  فروة  على  بالتراكم  واألوساخ 
ّهد الطريق لتساقط  وتسد املسام، ما يمُ
الشعر الفعلي، وهذا هو السبب في 
غسل  جلدول  املثالي  الروتني  إيجاد  أن 
العناية  مفتاح  هو  بالشامبو  الشعر 
الشعر،  تساقط  وجتنب  رأسك  بفروة 
أمر  الرأس نظيفة  واحلفاظ على فروة 
هناك  يكون  ال  حتى  للغاية  ضروري 

يكن  التي  والشوائب  للدهون  تراكم 
أن تسبب تساقط الشعر«.

هل يكن أن يؤدي الغسل املفرط 
إلى تساقط الشعر؟

أنواع  »معظم  اخلبيرة:  أوضحت 
نسبياً،  معتدلة  احلديثة  الشامبو 
يوم لن يسبب تساقط  والغسل كل 
الشعر بحد ذاته، ومن الطبيعي فقدان 
القليل من الشعر يومياً، إنه جزء من 
دورة منو الشعر الطبيعية وفي أغلب 
نسبياً،  مالحظته  يكن  ال  األحيان، 
واإلفراط في غسل شعرك لن يتسبب 
اإلجراءات  ولكن جميع  في تساقطه، 
غسل  بعد  بها  تقوم  التي  اإلضافية 
تساقطه،  إلى  تؤدي  أن  يكن  شعرك 
باستخدام  املفرط  التصفيف  مثل 
كان  إذا  خاصًة  الساخنة،  األدوات 
شعرك جافاً جراء غسله كل يوم، وهو 

إلى  شعرك  إلتالف  الطرق  أسرع  أحد 
درجة يصبح فيها هشاً وسيسقط«.

كن أن تمُسبب  العادات األخرى التي يمُ
تساقط الشعر

- اإلفراط في تفتيح لون الشعر.
- االستحمام باملاء الساخن.

- اإلفراط في استخدام أدوات تصفيف 
الشعر.

- التعرّض املفرط للشمس.
- عدم غسل الشعر كثيراً.

- حك الرأس املسبب اللتهابات فطرية 
أو تهّيج.

- سوء التعامل مع الشعر املبلل.
العناصر  ونقص  الوجبات  تخطي   -

الغذائية األساسية.

جامعة  من  باحثون  اكتشف 
األمريكية،  سايد  ريفر  كاليفورنيا 
تقنية جديدة لتفكيك املواد السامة 
غير القابلة للتحلل، خالل 45 دقيقة 
بلغت  وبنسبة  املاء  باستخدام  فقط 

95 في املئة.

خالل  من  اجلديدة،  للتقنية  ويكن 
البنفسجية  فوق  األشعة  استخدام 
الروابط  تكسر  أن  الهيدروجني  وغاز 
الكيميائية في املواد السامة املدعوة 
مترير  على  تعتمد  إذ  إس«،  إيه  إف  »بي 
املياه  في  الهيدروجني  غاز  فقاعات 

شحنة  املاء  جزيئات  إلكساب  امللوثة 
كهربائية، ما يولّد إلكترونات مهدرجة 
املواد  في  القوية  الروابط  تهاجم 

السامة وتفككها.

واختبر الفريق البحثي التقنية اجلديدة 
على عّينات صغيرة بلغ حجمها 500 
ميلليمتر من املياه امللوثة، وجنحوا في 
تصل  بنسبة  السامة  املواد  تفكيك 
مع  عالية،  وبسرعة  املئة  إلى 95 في 
من  منخفضة  كميات  استهالك 

الكهرباء.

ويعمل الباحثون على حتسني التقنية 
املواد  تفكيك  على  كفاءتها  ورفع 
املستويات  إن  إذ  بالكامل،  السامة 

القليلة منها ضارة بالصحة.

بسهولتها  اجلديدة  التقنية  ومتتاز 
للطاقة،  استهالكها  وانخفاض 
فوق  األشعة  استخدام  خالل  من 
البنفسجية وغاز الهيدروجني لكسر 
الروابط الكيميائية في املواد السامة 
البيئة  على  كبيراً  ضرراً  تسبب  التي 

والصحة العامة.

علماء األحياء ُيطّورون اختباراً للدم بقدرة عالية على تشخيص مرض الزهايمر

خبيرة ُتقّدم نصائح صحّية لدرء مشكلة الشعر المتساقط

باحثون يكتشفون تقنية جديدة لتفكيك المواد السامة في الماء
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األبرز  الحدث  بالقرارات  والتخّبط  الطوارئ  حالة   :2022 بانوراما 

الجزيرة إقليم  في 

ومنذ بداية عام 2022 ظهرت التأجيالت 
سواء  البطوالت  خملتلف  والتوقفات 
وتارةً  الطائرة،  أو  القدم  لكرة  كانت  إن 
بسبب حالة الطقس من هطول الثلوج 
العبات  مشاركة  عن  ناهيك  واألمطار، 
اجلزيرة  إقليم  في  األندية  من  والعبني 
ببطوالت على مستوى سوريا التي تقام 
إلى  حتت مظلة حكومة دمشق، وصوالً 
اجلهات  بحسب  والتي  األمنية  األوضاع 
املعنية تسببت في إنهاء املوسم الرياضي 
العديد من  إقامة  ولتغّيب  قبل موعده، 
لكرة  السيدات  بطولة  منها  البطوالت 
من  والعديد  الطائرة،  والكرة  القدم 

البطوالت الفردية ولكال اجلنسني.

وبعد زيادة تهديدات دولة االحتالل التركي 
مبهاجمة مدينتي منبج وتل رفعت، وعدم 
املناطق  مختلف  قصف  عن  توقفها 
واملدن في شمال وشرق سوريا، والتي لم 
سن وعسكري  تمُفرّق بني طفل وامرأة وممُ
ومدني، أعلنت اإلدارة الذاتية في شمال 
وشرق سوريا في السادس من شهر متوز 
املاضي، عن حالة الطوارئ والعمل على 
من  املنطقة  في  الطوارئ  خطط  إعداد 

املدنّية  لها  التابعة  اجلهات  جميع  قبل 
“جميع  وضع  إلى  إضافًة  والعسكرية، 
هجوم  من  الشعب  حلماية  اإلمكانيات 
شرقي  شمال  مناطق  على  عدواني 

سوريا”.

كما أوعز البيان إلى جميع اجلهات واللجان 
التابعة لـ ”اإلدارة الذاتية” بإعطاء األولوية 

لتطبيق خطط الطوارئ في املنطقة.

هذا  مع  متاشياً  الرياضي  االحتاد  وبدوره 
بإيقاف  قام   ،2022/7/21 وبتاريخ  القرار 
كافة النشاطات الرياضية الرسمية من 

قبله للموسم الرياضي 2021ـ2022.

نهاية املوسم

وبعد انتظار لفترة على أمل انتهاء حالة 
الطوارئ، لكن وبسبب زيادة وتيرة هجمات 
وقصف احملتل التركي وارتكاب اجملازر ومنها 
على  ارتقى  حيث  قامشلو،  مدينة  في 
الشهادة من  إلى مرتبة  العديدين  أثرها 
املدنيني والعسكريني ومن بينهم الطفل 
األسايش  نادي  حارس  اجلميل  الشهيد 
عقد  حسني”  أكرم  “آهنك  لألشبال 
االحتاد الرياضي بإقليم اجلزيرة اجتماعاً مع 
ممثلي األندية الرياضية في إقليم اجلزيرة 
وبعد نقاشات من قبل احلاضرين متخض 

عن االجتماع القرارات التالية:

1- تتويج نادي سردم لفئة الرجال موسم 
.2022-2021

الشباب  لفئة  األسايش  نادي  تتويج   -2
موسم 2022-2021.

3- إلغاء الهبوط إلى الدرجة الثانية.
في  العمرية  الفئات  موسم  بداية   -4

الشهر التاسع من العام2022.

والرجال  الشباب  لفئة  املوسم  5- بداية 
الشهر الثالث من عام 2023 في حال مت 
إلغاء حالة الطوارئ من قبل اإلدارة الذاتية 

في شمال وشرق سوريا.

-2021 ملوسم  العقوبات  كافة  إلغاء   -6
.2022

7- تلعب كافة األندية درجة واحدة ضمن 
برنامج اجملموعتني، وتلغى الدرجتني األولى 

والثانية في املوسم القادم 2023-2022.

دوري الشباب

دوري الشباب للدرجة األولى انطلق بتاريخ 
2021/12/20، ومبشاركة 12 نادياً، وكانت 
شباب  بني  مستمرة  مازالت  املنافسة 
الذهاب  مرحة  تصدّر  الذي  األسايش 
ثالث جوالت  ولعبت  نادي سردم  وشباب 
فقط من مرحلة اإلياب، وليتم اإلعالن عن 
نهاية الدوري وتتويج شباب نادي األسايش 

باللقب.

العقوبات  كانت  الدوري  محطات  أهم 

إلى  األولى  الدرجة  من  األندية  وهبوط 
حيث  اإلياب،  مرحلة  بداية  قبل  الثانية 
قرر االحتاد الرياضي في فترات متفرقة من 
مرحلة الذهاب هبوط أندية دجلة واألخوة 
والسالم وجودي للدرجة الثانية، ولتبقى 
اجلدول  تعديل  ويتم  فقط  أندية  تسعة 
اإلعالن  ولكن بسبب  اإلياب،  مرحلة  في 
عن حالة الطوارئ مت إنهاء الدوري كما ذمُِكر 

آنفاً.

دوري الرجال

فقد  األولى  للدرجة  الرجال  دوري  أما 
شبح  من  وهروباً  مثيراً  تنافساً  َشِهد 
سردم  وتصدّر  الثانية  للدرجة  الهبوط 
مرحلة الذهاب بدون أية هزية، والنقطة 
مباراة  هي  الدوري  في  كانت  املفصلية 
اإلياب بني سردم واألسايش ومباراة ديرك 
واألسايش، وبعد حصول أحداث مؤسفة 
في مباراة سردم واألسايش والتي انتهت 
بفوز سردم بهدفني مقابل هدف واحد؛ قرر 
االحتاد خسارة سردم قانونياً بنتيجة 3×0، 
بذلك  ولتكون  خالفاً،  ممُ العباً  إلشراكه 
أول هزية لسردم، ولكن رغم تلك الهزية 
استمر في صدارة الدوري، وفي لقاء ديرك 
االحتاد  من  قراراً  والذي سبقه  واألسايش 
الرياضي بإقليم اجلزيرة والذي نصَّ بأن أي 
اعتداء على احلكّام سيتم شطب النادي 
وفي تلك املباراة وبعد نهايتها قام العب 
املباراة،  حكم  على  باالعتداء  ديرك  من 
النادي،  مبعاقبة  الرياضي  االحتاد  وليقوم 
بالهبوط  بل  بالشطب؟،  ليس  ولكن 
للدرجة الثانية لفئة الرجال، ونقل كافة 

مباريات فئة الشباب إلى خارج ديرك.

وأن معاقبة  واسعاً  اعتراضاً  القرار القى 
العبه  من  فردي  تصرف  بسبب  النادي 
املقابل  في  ظاملاً،  قراراً  يعتبر  وهبوطه 
بقراراته  االحتاد  بالتزام  البعض  طالب 
رف بأنه يتراجع عن الكثير منها  التي عمُ
ببيان  ديرك  نادي  إدارة  وردت  ينفذها،  وال 
تدخلت  بعدها  ومن  جماعية،  استقالة 
االحتاد  النادي  إدارة  ولتزور  واسطات، 
الرياضي مبقره في مدينة قامشلو ويعتذر 
فردياً  تصرفاً  كان  وأنه  حصل،  ما  عن 
من  وأعضاء  االحتاد  من  أعضاء  وبرفقة 
بزيارة  واألسايش قاموا  ناديي سردم  إدارة 
املعتدى  درويش  محمود  احلكم  لبيت 
نقاشات  وجرت  عليه،  لالطمئنان  عليه 
بخصوص تعديل عقوبة النادي، ولكن في 
وإلغاء  العقوبات  كافة  إلغاء  مت  احملصلة 
الهبوط لهذا املوسم، مما يعني استفادة 
ديرك من القرار وكل من ارتكبوا اخمللفات 
وعلى رأسهم من قاموا باالعتداءات على 

احلكم.

“راح احلكم من كيسه”

إلغاء العقوبات مجدداً أحبط الكثيرين، 
من  سيالً  تلقوا  الذين  احلمُكّام  وأولهم 
مُسبات واالعتداءات، وفي النهاية  التهم وامل
وكما تعودنا مرسوم من االحتاد الرياضي 
القرارات  وكل  القضية،  كل  يمُنهي 
عن  سابق  تقرير  في  وذكرنا  والعقوبات، 
وضع التحكيم بأنه يمُتطلب من احلكام 
بشر  وهم  الذات،  تطوير  على  العمل 
مثل  مثلهم  األخطاء  الرتكاب  وقابلني 
يجوز  وال  وإلخ…،  واملدرب  املرمى  حارس 

مهما كانت األسباب االعتداء عليهم.

وانطلق دوري الرجال بتاريخ 2021/12/10، 
مرحلة  واختمُتمت  نادياً،   12 مبشاركة 
وكان   ،2022/4/8 بتاريخ  منه  الذهاب 
ترتيب األندية الثالثة األوائل على الشكل 

التالي:

1ـ سردم 33 نقطة.

 2ـ دجلة 27 نقطة.
3ـ األسايش 26 نقطة.

مرحلة  انطلقت   ،2022/5/13 وبتاريخ 
وأمُقيمت تسع جوالت من الدوري،  اإلياب، 
وكان متبقياً فقط جولتني، وتصدّر سردم 
برصيد 54  له  مؤجلة  مباراة  مع  الدوري 
نقطة، ويليه في املركز الثاني األسايش 
برصيد 51 نقطة، ومن ثم ديرك في املركز 

الثالث برصيد 46 نقطة.

بينما كان هناك صراع كبير للهروب من 
في  األخيرة  األندية  بني  الهبوط  شبح 
إكمال  عن  اعتذر  الذي  قنديل  الترتيب، 
مرحلة اإلياب وكان متذيل الترتيب، فقد 
االحتاد  من  بقرار  الثانية  للدرجة  هبط 
في  مبارياته  لكافة  وخسارته  الرياضي 
 ،0×3 بنتيجة  قانونياً  اإلياب  مرحلة 
ثالثة  تهبط  أن  املقرر  من  وكان  كما 
كان  األندية  ترتيب  بينما  معه،  أندية 
على الشكل التالي قبل نهاية املوسم 
إعالن  بسبب  إنهاءه  مت  والذي  بجولتني، 

حالة الطوارئ وإلغاء الهبوط:

1ـ سردم 54 نقطة.

2ـ األسايش 51 نقطة.

3ـ ديرك 46 نقطة.

4ـ دجلة 42 نقطة.

5- الصناديد 33 نقطة.
6ـ سري كانيه 26 نقطة.

7ـ خبات 24 نقطة.

8ـ برخدان 18 نقطة.

9ـ االحتاد 17 نقطة.

10ـ شبيبة احلسكة 16 نقطة.

11ـ األخوة والسالم 14 نقطة.

ـ 12 قنديل نقطة واحدة.

َمنْ بطل الكأس؟

االحتاد  قبل  من  االجتماع  في  يمُحدد  ولم 
إقليم  الكأس في  واألندية من هو بطل 
اجلزيرة؟ وكانت املسابقة انطلقت بتاريخ 
2022/5/4، مبشاركة 12 نادياً من الدرجة 
نوادي،  ثماِن  الثاني  للدور  وتأّهل  األولى، 
وكان من املقرر أن تلعب األندية الثمانية 
ذهاباً وإياباً، ولكن لم يتطرق أحد ملسابقة 
املوسم  في  بطل  دون  ولتبقى  الكأس 

السابق 2021ـ  2022!.

دوري الدرجة الثانية

انطلقت   ،2021/11/26 بتاريخ  ـ 
الثانية  للدرجة  الرجال  دوري  منافسات 
إقليم اجلزيرة، مبشاركة  القدم في  بكرة 
خمسة نوادي: جوديـ  فدنكـ  جوانن بازـ  
آشتي، واشوكاني ولِعبوا ضمن مجموعة 
وتأّهل  وإياباً،  ذهاباً  واحدة على مرحلتني 
األول  املركز  أحرز  الذي  جودي  من  كالً 
برصيد 21 نقطة وجوانن باز الذي جاء في 
املركز الثاني برصيد 16 نقطة إلى مصاِف 
أن  املقرر  من  كان  والذي  األولى،  الدرجة 
أربعة  الثانية  الدرجة  إلى  منه  يهبط 

نوادي.

ـ بتاريخ 2021/11/29، انطلقت منافسات 
دوري الشباب لكرة القدم للدرجة الثانية 

مبشاركة:

جوانن بازـ  واشوكانيـ  االحتادـ  آشتي.

ـ تأّهل ناديان إلى دوري الدرجة األولى وهما: 
واشوكانيـ  آشتي.

بينما حقق نادي األسايش لقبي األشبال 
والناشئني لكرة القدم، وكان الدوري عبر 

نظام التجمعات املناطقية.

عدة توقفات

مرات  لعدة  التوقف  الدوري  شهد  كما 
وكذلك  دورها،  األمنية  األوضاع  ولعبت 
فصل الشتاء بهذا اخلصوص، ومشاركة 
شمال  ببطوالت  واألندية  املنتخبات 

تأجلت  ففي 2022/1/19،  وشرق سوريا، 
اجلزيرة  إقليم  في  الرياضية  النشاطات 
ضربت  التي  الثلجية  العاصفة  بسبب 
العديد من املناطق في اإلقليم، وبعدها 
الرياضي  االحتاد  وبتاريخ 2022/1/25 قرر 
النشاط  توقيف  اجلزيرة  إقليم  في 
إشعار  حتى  اجلزيرة  إقليم  في  الرياضي 
احلسكة،  سجن  أحداث  بسبب  آخر، 
وتصدت  داعش،  مرتزقة  هاجمه  والذي 
وبتاريخ  الديقراطية،  سوريا  قوات  لهم 
بإقليم  الرياضي  االحتاد  قرر   ،2022/2/3

اجلزيرة استئناف النشاطات مجدداً.

النشاطات  بدأت   ،2022/2/5 وبتاريخ 
الرسمية بانطالق أول دوري لناشئات كرة 
اجلزيرة مبشاركة ستة  إقليم  القدم في 
أندية هي: سردمـ  أهلي عامودا – األسايش 

– قنديل – بيمان – فدنك.
الرياضي  االحتاد  قرر  وبتاريخ 2022/2/10، 
في إقليم اجلزيرة تأجيل النشاط الرياضي 
في مدينة قامشلو واألندية الرياضية التي 
تتبع ملدينة قامشلو ولها نشاط رياضي، 
وذلك يومي اجلمعة والسبت املصادف لـ 

11-12-2-2022، دون ذكر األسباب؟.

كافة  أوِقفت   2022/3/25 وبتاريخ 
منتخب  ملشاركة  الرياضية  النشاطات 
اجلزيرة لألشبال والناشئني ببطولتي كرة 
القدم على مستوى شمال وشرق سوريا.

االحتاد  إعالن  مت   ،2022/7/21 بتاريخ   
كافة  إيقاف  اجلزيرة  بإقليم  الرياضي 
متاشياً  الرسمية  الرياضية  النشاطات 
مع إعالن حالة الطوارئ في شمال وشرق 
الذاتية  اإلدارة  عنها  أعلنت  التي  سوريا 
السادس  في  سوريا  وشرق  شمال  في 
من شهر متوز من عام 2022، وبتاريخ 10 
الرياضي  املوسم  إنهاء  مت   ،2022 من  آب 
األمنية  الظروف  وذلك بسبب  بالكامل، 
في املنطقة، ومتاشياً مع حالة الطوارئ 
املعلنة من قبل إدارة شمال وشرق سوريا.

كان  فقد  األمنية  األوضاع  عن  ناهيك 
بقضية  الرياضي  االحتاد  تخّبط  واضحاً 
القرارات والعقوبات التي تصدر وبعد فترة 
تمُلغى؟، كل ما ذمُِكر نشهده كل موسم 
وليس مبوسم 2021ـ  2022 فقط ومؤخراً 
ِقد اجتماع بني االحتاد الرياضي وممثلني  عمُ
عن ثمانية أندية فقط، ليتم االتفاق عن 
اإلعالن عن املوسم الرياضي اجلديد اعتباراً 
وستكون   ،2023/1/20 تاريخ  بعد  من 
بطولتي  انطالق  عبر  النشاطات  بدايات 
القدم،  لكرة  والناشئني  األشبال  فئتي 
في  تنطلقان  أن  املقرر  من  كانتا  والتي 
نهاية شهر آب املنصرم، ولكن لم يحصل 
أيلول  لشهر  البطولتان  وتأجلت  ذلك، 
املاضي، وهكذا استمر التأجيل، حيث لم 
يمُحدد بعد موعد رسمي النطالق هاتني 

البطولتني حتى اآلن.

الظروف  الرياضي قبل موعده بسبب  الموسم  إنهاء  ليتم  العام تأجيالت لعدة مرات  الجزيرة هذا  إقليم  ـ شهدت رياضة  قامشلو/ جوان محمد 
.
ً
 في التخّبط بقرارته؟ والتي وضعت رياضة إقليم الجزيرة على المحك مجددا

ً
األمنية، وإعالن حالة الطوارئ، وكما كان االتحاد الرياضي واضحا
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العالم  يودّع  ـ  محمد  أمل  آغا/  جل 
عاًما  معدودة،  قليلة  أيام  بعد  كّله 
املتواترة، ودخول عام  الكون  أعوام  من 
جديد، تأمله البشرية عاّمة، أن يكون 
ا آلمالهم في العديد  عاًما ممّيزًا، محققًّ
على  اجلميع  يعوِّل  التي  اجملاالت،  من 

حتقيقها في العام اجلديد املرتقب.

الكثيرون  يتوق  عام،  كل  بداية  مع   
لتحقيق أمانيهم، التي لم يسعفهم 
السابق،  في  بتحقيقها  الوقت 
شخص  من  األحالم  هذه  فتتفاوت 
النهاية  في  تبقى  ولكنها  آلخر، 
ترغب  نفوٍس  في  خفية  مطالب 
مضى،  آخر  فعاٌم  ما،  يوماً  حتقيقها 
وعاٌم جديد يستعد للقدوم، وبني هذا 
كثيرة  وخطط  األحالم،  تتجدد  وذاك 
آملني  األشخاص،  قبل  من  مرسومة 

متعة  أكثر  القادم  العام  يكون  بأن 
اخلير  طياته  في  يحمل  السابق،  من 

للجميع.

جتديد األمنيات

األمل،  يرتسم  األهالي  وجوه  على   
والذي ال يكن التخلي عنه في خوض 

غمار املستقبل، ومع االحتفاالت، التي 
جتوب الشوارع استعداداً للعام املقبل، 
وتتجدد  التوقعات،  سقف  ترتفع 
األمنيات، وحول ذلك، رصدت صحيفتنا 
»روناهي« آراء بعض الشبان في ناحية 
اجلديد،  للعام  ونظرتهم  آغا،  جل 
حتقيقها  في  يرغبون  التي  واألهداف 
متفائلة  فبروٍح  اجلديدة،  السنة  في 

تشع منها الكثير من الفرح حدثتنا 
»آهني شويش« بقولها: »سيرحل العام 
بعضها  وطموحاتمُ  وفرحه،  بحزنه 
أرغب بتحقيقها،  وأخرى  لم تتحقق، 
فأمُسدل الستار عن هذا العام بخيباته، 
وأمتنى أن يكون اجلديد مخالفاً متاماً عن 
سابقه، بأن يحمل السالم واألمان، وأن 
جنتاز الصعوبات، التي واجهتنا سابقاً«.

وتابعت آهني: »بغض النظر عن أحالمي 
الشخصية، هناك أمنيات عامة أمتنى 
وهي  العاجل،  القريب  في  تتحقق  أن 
حرية القائد »عبد اهلل أوجالن« وحرية 
إلى  الالجئني  وعودة  احملتل،  من  بالدنا 
ديارهم، فحلمنا جميعاً أاّل نرى احلروب، 
والعنف، والظلم في عامنا اجلديد، وأن 

يكون السالم هو رفيقنا«.

»محمد  الشاب  حدثنا  جهته  ومن 
العلي«: »أنا على ثقة بأن العام املقبل 
سيكون عاَم نصٍر وحرية لقائدنا »عبد 
اهلل أوجالن« ولبالدنا، فال نرغب باملزيد 
في  فقط  ليس  والعنف،  الدماء  من 
بالدنا بل في مختلف دول العالم، وأن 
نتخطى األزمة االقتصادية هذه، والتي 

تؤثر بشكل كبير على فئة الشباب«.

وأنهى الشاب »محمد العلي« حديثه 
السابق  عامنا  في  »شهدنا  قائالً: 
الكثير من الصعوبات، وعدم االستقرار 
التركي  احملتل  جلبه  الذي  واألمان، 
ملناطقنا، والهجرة للدول األخرى أثرت 
على نفوسنا بشكل كبير، فنتمنى أال 
يتكرر هذا السيناريو، وأن نعيش حياة 

آمنة، بعيدة عن اخلوف والقلق«.

محمد العليآهين شويش

تواصل حكومة دمشق منذ قرابة أربعة 
أعوام، سياسة احلصار على مقاطعة 
املواد  دخول  منع  خالل  من  الشهباء، 
إليها، والذي أثَر على األعمال اخلدمية 
في املنطقة، وتعطيل الدوام املدرسي، 
وترك اآلالف من األهالي محرومني من 
أثر  شك  وبال  التدفئة،  مخصصات 
احلصار بشكل كبير على عمل القطاع 
الصحي في املنطقة، مبا فيه مشفى 
»آفرين« الذي يقصده اآلالف من املرضى 
أدوية  نقص  إلى  أدى  كما  شهرياً، 
والتي  األمراض،  من  للعديد  ضرورية 
فيما  تأمينها،  األهالي  على  يصعب 
جدياً  أمراً  املشفى  إلى  الوصول  بات 
يعاني منه األهالي، نتيجة عدم توفر 
بتكلفة  تكون  وجدت  وإن  املواصالت، 

عالية؛ بسبب غالء احملروقات.

وحول ذلك، التقت صحيفتنا »روناهي« 
مبقاطعة  آفرين  مشفى  في  اإلداري 
استهل  والذي  رشو«،  »آزاد  الشهباء 
هذا  تداعيات  حول  حديثه  بداية 
عموماً،  املنطقة  أهالي  على  احلصار 
حتوي  الشهباء  مقاطعة  »إَن  بقوله: 
الذين  عفرين،  مهجري  من  اآلالف 

يواجهون صعوبات معيشية في ظل 
إلى  إضافًة  القسري،  التهجير  ظروف 
وأبرز هذه  األصليني،  املقاطعة  سكان 
تفرضه  الذي  احلصار،  الصعوبات، 
معاناة  تزيد  والتي  دمشق،  حكومة 
اإلدارة  على  ويصعب  أضعافاً،  األهالي 
تأمني املستلزمات الهامة في املنطقة، 
اجلوانب  من  العديد  على  أثر  كما 
وكهرباء،  )مياه  من  أيضاً،  اخلدمية 
واملواصالت(،  واملدارس،  األفران،  وعمل 
والقطاع الصحي بشكل أكبر، وذلك 
اليومية،  احلياتية  لألمور  يحدث  كله 
ضمن  األهالي  منها  يعاني  التي 

املنطقة بشكل كبير«.

تأثير احلصار على عمل مشفى 
آفرين

وأشار رشو خالل حديثه، إلى تداعيات 
بشكل  املشفى  عمل  على  احلصار 
خاص: »ال شك أن القطاع الصحي أيضاً 
املنطقة،  على  املفروض  باحلصار  تأثر 
القطاعات  من  العديد  توقفت  حيث 
املتواجدة  واملستوصفات  الصحية، 
تسبب  ما  العمل؛  عن  النواحي  في 
مشفى  في  العمل  مضاعفة  في 
آفرين من النواحي كافة، حيث كثفنا 
مناوبة املمرضني واملمرضات من ثماني 
ساعات إلى 24 ساعة؛ ما كلفهم بذل 
املزيد من اجلهود، إضافًة إلى نقص في 
السيرومات،  وخاصة  الهامة،  األدوية 
ومضادات االلتهاب، وأدوية العديد من 
األمراض، التي تظهر في فصل الشتاء، 
نتيجة البرد ودخان املدافئ، والذي يؤثر 
على األطفال بشكل كبير، ناهيك عن 

األمراض املزمنة، والتي تتطلب عالجاً 
صورة  شاهدنا  فكلنا  دقيقاً،  يومياً 
إلى  اضطر  الذي  »رشمال«،  الطفل 
في  املولدة  بطارية  على  جرعته  أخد 
املرضى،  العديد من  وهناك  البرد،  ظل 
واألطفال املشابهني لهذه احلالة، وقد 
يضطر املريض للبقاء في غرف املشفى 

دون تدفئة بالرغم من البرد القارس«.

على املنظمات اإلنسانية القيام 
بواجبها

»آزاد  آفرين  مشفى  في  اإلداري  طالب 
املنظمات  حديثه،  ختام  في  رشو« 
»إَن  قائالً:  بواجبها  للقيام  اإلنسانية 
سياسة  تكمل  احلصار،  سياسة 
تعرض  والتي  املنطقة،  في  االحتالل 

حياة اآلالف من املدنيني للخطر، نتيجة 
قصف االحتالل التركي على املنطقة، 
فرض  على  دمشق  حكومة  وتعمل 
حياة  واستغالل  التجويع،  سياسة 
اآلالف من املدنيني، فحقيقًة نحن أمام 
كارثة إنسانية، في حال استمرار هذا 
احلصار، لذا نطالب املنظمات اإلنسانية 
بشكل  بواجبها  للقيام  واحلقوقية، 
فوري، إلنقاذ أرواٍح من ال ذنب لهم سوى 

املطالبة بحياة آمنة«.

إدارة  إحصائية  وحسب  ذكره،  واجلدير 
املشفى، يقصد املشفى شهرياً أكثر 
ومريضة،  مريض  آالف  عشرة  من 
ويعمل في املشفى حوالي 220 عامالً 
املشفى  ويواجه  وممرضني،  أطباء  من 
وأبرزها  األدوية،  من  العديد  في  نقصاً 

املسكنات ومضادات االلتهاب. 

الشهباء/ فريدة عمرـ استمرار الحصار على مقاطعة الشهباء، تحذير من وقوع كارثة إنسانية، لما له من تداعيات على جوانب عدة، أبرزها القطاع 
الصحي؛ هذا ما أكده اإلداري في مشفى آفرين بمقاطعة الشهباء "آزاد رشو..

آزاد رشو: حصار حكومة دمشق.. تهديٌد لحياة اآلالف

عاٌم آخر وأمنيات تتجّدد
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أوالً – إحصائية انتهاكات االحتالل التركي:

عدد الهجمات واالنتهاكات التركية خالل 
عام 2022: بلغت 17,596 انتهاكاً، وكانت 

على الشكل التالي:

االحتالل:  أطلقها  التي  القذائف،   –  1
ثقيلة،  بني قذيفة مدفعّية  /17433/ ما 

وهاون ودبّابة.

مُسيَّر: /120/  2 – استهدافات بالطيران امل
استهدافاً، من بينها خمس استهدافات 

بالطائرات االنتحارية.

3ـ  الغارات بالطيران احلربيّ: /43/ غارة.
املتضررون: /263/ مدنّياً،  4 – األشخاص 

بينهم /59/ طفالً، و/44/ امرأة.

هداء املدنّيون: /59/ شهيداً، بينهم  5 – الشُّ
/12/ طفالً، وخمس نساء.

6-قتلى العدو في عمليات الردّ املشروع: 44 
جندياً لالحتالل و22 مرتزقاً.

– األضرار التي خلفتها الهجمات:
1 – تدمير مبنى بلدية الشعب في زركان.

2 – استهداف شبكة الكهرباء في تل متر 
“اخلط /66/ كيلو فولط.

3 – تدمير احملطة الرّابعة للكهرباء في قرية 
“تقل بقل” بريف ديرك.

4 – خراب ودمار املدرسة االبتدائّية في قرية 
هباء. “قرامل” مبناطق الشَّ

5-تدمير جزئي ملقابر اآلشوريني في قريتي 
تل جمعة، وتل شنان.

في  اإلنترنت  بشبكة  أحلقت  أضرار   –  6
زركان.

7-تدمير أجزاء من كنيسة” مارسوا” بريف 
تل متر في مدينة احلسكة.

“اجلات”  قرية  مبسجد  أحلقت  أضرار   –  8
مبنبج.

بقرية  املياه  َضّخ  محّطة  توقّف   –  9
نتيجة  عيسى؛  عني  بريف  “الفاطسة” 

االستهدافات املتكررة.

11 – أضرار مبعمل لإلسفنج في احلسكة 
نتيجة االستهدافات.

للفتيات  تعليميّ  مركز  في  دمار   –  12
باحلسكة.

13 – أضرار بشركة املطاحن بكوباني.

قرية  في  املياه  مبضّخة  أضرار   –  15
“الهيشة” بريف عني عيسى.

16 – أضرار بشبكة التوتُّر العالي في تل متر.

قرية  في  احلبوب  بصوامع  جزئي  17-دمار 
ظهر العرب بزركان.

في  الداخلي  األمن  قوى  مبنى  18-تدمير 
زركان.

19 – استهداف خطوط التوتُّر العالي، التي 
تغذّي محّطة حتويل تل متر.

في  كورونا  مشفى  20-استهداف 
القامشلي.

21 – انقطاع خّط التوتُّر العالي /66/ كيلو 
فولط املغذّي لبلدة تل متر.

سات املدنّية الّتابعة  22 – استهداف املؤسَّ
وعني  متر،  وتل  زركان،  في  الذّاتّية  لإلدارة 

عيسى.

قرية  مبسجد  حلق  ودمار  خراب،   –  23
“الفاطسة” جرّاء القصف.

دجلة  مبحّطة  حلقت  بالغة  أضرار   –  24
للنَّفط بريف جل آغا.

للغاز عن  الّسويديّة  25 – خروج منشأة 
اخلدمة؛ بسبب قصفها بالطيران احلربيّ، 

وإحلاق أضرار بالغة بها.

تي “سعيدة” و”زرابة”  26 – استهداف محطَّ
ماليّ. بريف تربه سبيه الشَّ

27 – استهداف محّطة جتميع النَّفط في 
قرية “معشوق”، وخزّان في محّطة “ميل 

حسناك” في تربه سبيه.

في  الكهرباء  محّطة  استهداف   –  28
ناحية تربه سبيه.

29 – استهداف احلقول النَّفطّية في ناحية 
تربه سبيه.

الّسويديّة للغاز  30 – استهداف منشأة 
َّة الثّانية. بريف ديرك للمر

31 – تدمير مستشفى كورونا في كوباني.

32 – تدمير مستوصف في قرية “قره موغ” 
بكوباني.

قرية  االتّصاالت في  برج  33 – استهداف 
“صالوك” بكوباني.

قرية  مبسجد  حلق  ودمار  خراب   –  34
“التروازيّة” بريف زركان.

َّبيعات” في  35 – استهداف فرن قرية “الر
زركان وخروجه عن اخلدمة.

الطرقات،  36-هجمات عديدة استهدفت 
وكذلك  املدنيون،  يستخدمها  التي 
للمزارع  واملتكرر  املتعمد،  االستهداف 

واآلليات الزراعية العائدة لألهالي.

داعش  تنظيم  هجمات  حصيلة  ثانياً: 
قواتنا  نفذتها  التي  والعمليات  اإلرهابي، 
خاليا  ضد  الدولي  التحالف  مبشاركة 

التنظيم اإلرهابي:

1-العملّيات التي نفذتها قواتنا، والتحالف 
الدولي ضد خاليا التنظيم اإلرهابي:

/113/ عملّية من ضمنها ثالث مناورات 
عسكريّة مع التحالف الدولي.

مناطق العملّيات:

من  وأريافها: /43/ عملّية،  – احلسكة  أ 
خيَّم  ضمنها ثماني عملّيات في محيط ممُ

الهول.

ب – مناطق دير الزور: /53/ عملّية.
من  عملّية،   /13/ وأريافها:  الرِّقَّة   – ج 

ضمنها عملّية واحدة في الطبقة.

ح – منبج: عملّية واحدة
سجن  الشعوب،  مطرقة  عملّية  2-في 

الصناعة:

َّ اعتقال /3500/ معتقٍل من عناصر  1 – مَت
تنظيم “داعش” اإلرهابيّ، وعلى دفعاٍت، من 
الذين حاولوا الفرار من السجن، حيث متّ 
يطرة على  فرض االستسالم عليهم، والسَّ

نون فيه. البناء، الذي كانوا يتحصَّ

2 – قمُتَِل /386/ إرهابّياً من املهاجمني على 
مع  اشتباكات  في  اخلارج  من  السجن 

قواتنا.

عدد املعتقلني من خاليا داعش:

اعتقالهم في عملّيات   َّ مَت – بلغ عدد من 
ٍم  متزعِّ بني  )ما  إرهابّياً،   /267/ متفرِّقة 

وعنصر ومتعاوٍن(.

عدد القتلى خالل العملّيات:

قتل /387/ إرهابّياً من بينهم /375/ إرهابّياً 
من املهاجمني على سجن الصناعة من 
اخلارج في اشتباكات مع قواتنا، و12 آخرين 

خالل عمليات متفرقة.

نفذها  التي  اإلرهابية،  العمليات  3-عدد 
)الهجمات  وشملت  اإلرهابي  التنظيم 
ابتزاز   – الناسفة  العبوات   – االنتحارية 

املدنيني(: 176.

ومن خالل الكفاح املشروع لقوات سوريا 
التزامها  يعكس  والذي  الديقراطية، 
ومكوناتها  املنطقة،  بحماية  املبدئي 
اإلرهابي،  داعش  تنظيم  هجمات  من 
واألطراف  ومرتزقته،  التركي  واالحتالل 
وضرب  األمن  زعزعة  حتاول  التي  كافة، 
االستقرار ارتقى /178/ من مقاتليها إلى 
)95 خالل  ضمنهم  من  الشهادة  مرتبة 
خالل   69 التركية،  للهجمات  التصدي 
الكفاح ضد خاليا تنظيم داعش اإلرهابي، 
14 بسبب املرض، وحوادث السير(، حيث 
كانت تضحياتهم حاجز الصدّ املنيع أمام 
االحتالل  لدولة  االستعمارية  اخملططات 

التركي، ومرتزقة داعش.

وعلى هذا األساس، فإن القوى األمنية في 
شمال وشرق سوريا جتدد العهد لشعبها 

مبواصلة النضال ضد الهجمات كافة«.

في  عفرين  احتالل  منذ  ـ  األخبار  مركز 
على  عفرين  حترير  قوات  أخذت   2018
التركي،  للمحتل  التصدي  عاتقها 
سوريا،  وشرق  شمال  لشعوب  واالنتقام 
عبر الهجمات النوعية ضد احملتل التركي 

ومرتزقته.

فقد أصدرت قوات حترير عفرين، بياناً حول 
التركي  االحتالل  التي شنها  الهجمات، 
بواسطة الطائرات احلربية على املنطقة 
أراضينا،  »على  الهجمات  أن  فيه،  أكد 

وشعبنا لن متر دون رد«

وقد جاء في البيان: »تواصل قواتنا الرد على 
انتقاماً  التركي  االحتالل  هجمات جيش 
لشهدائنا، الذين استشهدوا في الغارات 
اجلوية لالحتالل التركي بتاريخ 19 تشرين 
الثاني، حيث نفذت قواتنا عمليات خاصة 

في منطقتي الباب، وشيراوا.

األول  كانون  من  والعشرين  الثاني  في 
قاعدة  نوعية ضد  بعملية  قواتنا  قامت 
تويس  قرية  في  احملتل  التركي  للجيش 

عن  العملية  وأسفرت  الباب،  مبنطقة 
إصابة جنديني من جنود االحتالل التركي.

األول في  بتاريخ 26 كانون  السياق،  وفي 
ناحية شيراوا، نفذت قواتنا عملية اقتحام 
ضد أربعة قواعد جليش االحتالل التركي، 
حيث مت مراقبة هذه القواعد األربع من قبل 
الساعة  متام  وفي  الوقت،  لبعض  قواتنا 
هذه  مهاجمة  متت  ليالً،  عشرة  الثانية 
القواعد من أربعة محاور، وبعد فترة من 
الزمن، متت السيطرة على القواعد األربعة 

من قبل قواتنا.

بني  وقعت  التي  االشتباكات،  ونتيجة 
قمُتل  التركي  االحتالل  وجيش  قواتنا، 

األولى،  االشتباكات  في  مرتزقة  تسعة 
ومت تدمير خيمتني، وتفجير غرفتني، وأربع 
 ،12.5 دوشكا  وسالح  للحراسة،  دشم 
و  حراري،  مبنظار  مرفق   16  M وسالح 
كهربائية،  ومولدات  نارية،  دراجات  سبع 
إنترنت  وأجهزة   UPS و  وتلفاز 
متت  كما  املراقبة،   بكاميرات  مختصة 
 ،47-AK مصادرة خمس بنادق من طراز
وبندقية  واحد،   7-B و  واحد،   BKC و
قنص وبندقية هجومية، و أربعة أجهزة 
راديو، و خمسة  أربع أجهزة  و  السلكية، 
 47-AK طلقات  من  والعديد  هواتف، 
 ،7-B طلقات  من  والعديد   BKC و 
حيث مت استهداف عربة مصفحة كانت 
تدميرها  إلى  أدى  ما  للتعزيزات؛  مرسلة 
الحًقا عندما حاول العدو إخراج جثثهم، مت 
استهدافهم من قبل قواتنا مجددًا فقتل 

حينها ثالثة مرتزقة. 

نفذتها  التي  النوعية،  العملية  نتيجة 
العديد  وجرح  مرتزقاً،   12 قمُتل  قواتنا 

منهم«.

ميدانًيا  دورًا  إيران  لعبت  ـ  األخبار  مركز 
أكبر، في مساعدة حكومة دمشق، من 
جعل  ما  محدود؛  غير  دعم  تقدمي  خالل 

إيران الدولة األكثر نفوذًا في سوريا. 

األوسط،  الشرق  صحيفة  ذكرت   حيث 
أن طهران تضغط على دمشق للحصول 
ن  على »تنازالت سيادية«، واتفاقات تتضمَّ
قاسية،  وشروطاً  لإليرانيني  امتيازات 
األزمة  حل  في  املساهمة  مقابل 

االقتصادية اخلانقة في سوريا.

زيارتهم  بعد  غربيون  دبلوماسيون  وقال 
خالل  دمشق  فاجأت  طهران  إنَّ  دمشق، 
رئيسي،  إبراهيم  الرئيس  لزيارة  اإلعداد 
الثالثاء  األولي  موعدها  كان  التي 
اتفاقات،  مسودات  بتقدمي   ،2022/12/27
بينها واحدة تتضمن أن يعامل اإليرانيون 
في املستشفيات، واملؤسسات العلمية، 
يعامل  كما  ذلك،  وغير  امللكية،  وحقوق 
جرية  ارتكبوا  حال  في  َّه  وأن السوريون؛ 
اإليراني،  القضاء  أمام  يحاكمون  َّهم  فإن

وليس القضاء السوري.

السوري  الرئيس  وعدت  طهران  وكانت 

أيار  في  طهران  زيارته  لدى  األسد  بشار 
ثالث  بإرسال  احلالي،  العام  من  املاضي 
ومشتقات  خاماً،  نفطاً  تتضمن  سفن 
َّرت  كر َّها  أن كما  سوريا.  إلى  نفطية 
فيصل  اخلارجية  وزير  زيارة  خالل  وعودها 
تنفذ  لم  لكن  املاضي،  متوز  في  املقداد 
هذه الوعود بعد في إطار الضغوط على 

دمشق.

وقال مصدر دبلوماسي: »األزمة االقتصادية 
منذ  اإلطالق  على  األسوأ  هي  السورية، 
عقد، وإيران تريد اإلفادة من ذلك باحلصول 
على تنازالت سيادية كبيرة في أوج حاجة 
دمشق لها حالياً، وانشغال روسيا بحرب 
أوكرانيا، وتثبيت نفوذها ألمد طويل أمام 
اإلسرائيلي  العسكري  الضغط  تصاعد 

في سوريا«.

 لحصيلة عدوان المحتل التركي 
ً
 سنويا

ً
مركز األخبارـ  أصدرت قوات سوريا الديمقراطية األربعاء الثامن والعشرين من شهر كانون األول الجاري تقريرا

 مناطق شمال 
ّ

ومرتزقته وانتهاكاته في مناطق شمال وشرق سوريا، جاء فيه: "يقدم هذا التقرير إحصائية لمجمل انتهاكات االحتالل التركي بحق
 العمليات، التي نفذتها قواتنا بمشاركة التحالف الدولي ضد خاليا التنظيم اإلرهابي:

ً
وشرق سوريا، وحصيلة هجمات تنظيم داعش اإلرهابي، شامال

يراً حول حصيلة انتهاكات المحتل التركي ومرتزقته  قسد تصدر تقر
يا على مناطق شمال وشرق سور

ين:  ير عفر قوات تحر
تواصل قواتنا الرد واالنتقام

النفط مقابل امتيازات تمليك لإليرانيين 
في دمشق
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ولو عدنا ملا بدأنا به من صعوبات تعترض 
احلراك الثقافي، فإن من أهمها الوضع 
شمال  وفي  عامة،  سوريا  في  العام 
فاألزمة،  خاص،  بشكل  سوريا  وشرق 
الواقع  على  بظاللها  تلقي  زالت  ما 
يكاد  ال  مرير،  لواقع  لتحيله  املتردي 
يحتمل، بخاصة من الناحية األمنية، 
واالقتصادية، وهما من مقومات احلياة 
وأولوياتها، إذ بات االنصراف إلى التدابير 

األولويات،  من  واالقتصادية  األمنية 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  إن  مع 
ما  إذا  واستقرارا،  أمنا  األكثر  كانت 
سوريا،  من  األخرى  باملناطق  قيست 
االقتصادي،  اجملال  في  تكلفة  واأليسر 
إال إن التهديدات التركية على املنطقة 
احلركة  على  أثرت  مستمر  بشكل 
النشاطات  من  وحدَّت  الثقافية، 
الثقافية العامة زاد على ذلك جائحة 
على  بظاللها  ألقت  التي  كورونا، 
الواقع، ولو أنها تالشت إلى حد بعيد 

بعد النصف الثاني من العام احلالي.

 

معرض الشهيد هركول للكتاب... 
منبر للثقافة

أبرز  من  السنوي  الكتاب  بات معرض 
على  الثقافية  السنوية  النشاطات 
مستوى شمال وشرق سوريا، واملعرض، 
»هركول/  الشهيد  باسم  رف  عمُ الذي 
إلى  اليوم  حتول  شاويش«  حسني 
حدث ثقافي الفت، وهام في املنطقة، 
وبخاصة إنه بات يستقطب دور نشر 
من  ثقافية  ومؤسسات  ومكتبات 
الوطن العربي والعالم، كما حدث في 
انطلقت  والتي  السادسة،  النسخة 
»شهر  جديد  موعد  في  العام  هذا 
أن كان ينظم في  تشرين األول«، بعد 
الفرصة  أصبحت  وبذلك  متوز،  شهر 
للزيارة  املعرض  وعشاق  لرواد  متاحة 
وللمشاركة  أنسب  الوقت  ألن  أكثر؛ 

ويعد  اخلارج،  من  نشر  لدور  الواسعة 
املعرض تظاهرة  متنوعة للكثير من 
وعناوين  مختلفة،  مبواضيع  الكتب 
غنية، يصعب العثور عليها في األحوال 
الكتب،  أسعار  ارتفاع  رغم  العادية، 
إن  الكثيرون، كما  منه  اشتكى  الذي 
اللتقاء  ذهبية  فرصة  كان  املعرض 
األدباء والكتاب، وكافة شرائح املثقفني 
لتبادل وتالقح األفكار، وتضمن توقيع 

من  العديد  وإقامة  الكتب،  عشرات 
والتي  احلوارية،  والندوات  احملاضرات، 
كانت دون املستوى في هذه النسخة، 
كانت  املعروضة  الكتب  أن  والالفت 
والتركية،  والعربية،  الكردية،  باللغات 
ذلك  ويعد  والسريانية،  واإلنكليزية، 
ما  أن  ويذكر  للمعرض،  إجنازا يحسب 
ودار  مؤسسة،  خمسني  من  يقرب 
نشر شاركت في املعرض وبقرابة مائة 
ثالثة  زهاء  ضمت  كتاب،  ألف  وثالثني 

عشر ألف عنوان.

وال يفوتنا هنا اإلشادة مبعرض الكتب 
الكردية، الذي نظم ألول مرة هذا العام، 
وضم قرابة عشرة آالف كتاب، وشارك 
فيه أكثر من خمس عشرة مؤسسة، 
ودار نشر، وتزامن افتتاحه مع يوم اللغة 
الكردية املصادف لـ اخلامس عشر من 
في  هامة  خطوة  تكون  وبذلك  أيار، 
واحلفاظ  الكردية،  باللغة  االهتمام 

عليها.

مهرجان أوصمان صبري لألدب يفقد 
بريقه

تأسيس  ومنذ  الثقافة،  هيئة  دأبت 
باحلراك  الدفع  على  الذاتية  اإلدارة 
القراءة،  ثقافة  وخاصة  الثقافي، 
وللغاية ذاتها كان اإلعالن عن مهرجان 
سنوي لألدب بأجناسه كافة، منذ عام 
الوطنية  الشخصية  وباسم   ،2017
إلى  املهرجان  أوصمان صبري، يسعى 

تطوير القراءة وجعلها ثقافة راسخة 
الكردية  اللغة  وحماية  اجملتمع،  في 
املهرجان خالل  وقد القى  الصهر،  من 
واسعا،  صدى  األولى  األربع  الدورات 
وشرق  شمال  من  الفتة  ومشاركات 
في  وضم  كردستان  وأجزاء  سوريا، 
ومتنوعة  الفتة،  مشاركات  فعالياته 
في القصة القصيرة، واملقالة، والشعر، 
والعربية،  الكردية،  الثالث  وباللغات 
غابت  أن  لبث  ما  ثم  والسريانية، 
املشاركة باللغة السريانية، وبشكل 
املشاركة  كانت  أن  بعد  كامل  شبه 
الدورة  وفي  دورتني،  أول  في  خجولة 
اخلامسة مت تخصيص املهرجان جلنس 
أدبي واحد، وهو »أدب الثورة« وأن يكون 
النتاج  هذا  في  للمسابقة  التقدم 
فقط، فكانت املشاركة ضعيفة جدا، 
وخاصة أن املهرجان اقتصر على إعالن 
أسماء الفائزين في النسخة الرابعة، 
وخصصت  فعليا،  إقامته  لعدم 
ولوحظ  للرواية،  السادسة  النسخة 
بشكل جلي قلة املشاركة سواء في 
باملسابقة،  املشاركة  في  أو  احلضور، 
وغابت املشاركة بالسريانية للعامني 
السابقني، فيما حجبت اجلائزة األولى 
للرواية باللغة الكردية، ولم يتجاوز عدد 
املشاركات بالرواية الكردية أصابع اليد 
مشاركات  عشر  وناهزت  و  الواحدة، 

باللغة العربية.

العتب الذي وجهته األوساط املهتمة 
بهذا  مهرجان  تخصيص  في  كان 
وضعف  واحد،  أدبي  جلنس  الزخم 
إن  وخاصة  له،  واإلعداد  التحضير 
بدماء  تزود  لم  التحضيرية  اللجنة 
جديدة، وأعضاء جدد يكنها من تالفي 
بخطوات  والقيام  السابقة،  األخطاء 
وثقله  ألقه  للمهرجان  تعيد  جديدة 

الثقافي.

مهرجان »آرين.. جدائل السالم« 
خطوة نحو مسرح اجملتمع

القتهما  الذي  واإلقبال،  النجاح  بعد 
»آرين...  مهرجان  من  األولى  النسخة 
املنصرم،  العام  في  السالم«  جدائل 
في  املسرح  وعشاق  جماهير  كانت 
على  الفرات  إقليم  وسائر  كوباني 
وعروض  املميز،  املسرح  مع  موعد 
من  الفترة  خالل  متنوعة،  وفعاليات 
اخلامس، ولغاية الرابع عشر من تشرين 

األول 2022.

املهرجان شهد إقباال جماهيريا الفتا، 
وحضوراً جيدا للفعاليات، وكان فرصة 
للقاءات ثقافية وتبادل للخبرات واآلراء 
املسرحية،  العروض  هامش  على 

مدى  اجليد  االقبال  خالل  من  واتضح 
تالمس  التي  لألعمال،  اجلمهور  تقبل 
بدقائقها  اليومية  احلياة  تفاصيل 
املهرجان،  تاريخ  اختيار  وحتى  كلها، 
الذي تزامن مع ذكرى استشهاد أيقونة 

املقاومة في كوباني »آرين ميركان«. 

به  صرح  ما  خالل  ومن  املهرجان، 
القائمون عليه، والعروض التي قمُدمت 
يأتي في إطار املساعي احلثيثة، لتطوير 
بحاجة  بات  الذي  املسرحي،  احلراك 
املسرحية،  احلياة  تنعش  خلطوات 
جنح  وقد  باملسرح،  لالرتقاء  وتهدف 
جذب  في  كبير  حد  إلى  املهرجان 
من  املتنوعة  اجملتمعية  الشرائح 
املثقفني، والكادحني، واألطفال، واملرأة 
على وجه اخلصوص، ملا أوالها من أهمية 
لدورها من خالل األعمال، التي قدمت، 
وكان املهرجان حتديا واضحا للظروف، 
التي كانت حتيط باملنطقة، وقد جنح 
أحد  يصبح  أن  املأمول  ومن  ذلك،  في 

أبرز األنشطة الثقافية في املنطقة.

أيام الثقافة أبرز فعاليات احتاد 
املثقفني في إقليم اجلزيرة

النشاطات  كانت  وساق  قدم  على 
املدن،  من  العديد  في  تقام  الثقافية 
وشرق  شمال  امتداد  على  واملناطق 

وضعها  التي  اخلطوة،  وكانت  سوريا، 
احتاد املثقفني في إقليم اجلزيرة فكرة 
املهتمون  غاللها  حصد  صائبة، 
بالثقافة، واألدب بل وحتى الناشطون 
في مجال البيئة، واملنظمات احلقوقية 

واملدنية.

ثقافي في  إقامة نشاط  كانت فكرة 
يوم محدد من أيام األسبوع، وفي أغلب 
املدن، فكرة نالت استحسان الكثيرين، 
وخاصة بعد افتتاح حديقة القراءة في 
كل من قامشلو، واحلسكة، وكانت أيام 
األربعاء الثقافي في قامشلو، واخلميس 
األنشطة  من  احلسكة  في  الثقافي 
البارزة والهامة في املدينتني، وتنوعت 
محاضرات  بني  والفعاليات  األنشطة 
نوعية، وندوات حوارية وحفالت توقيع 
كتب، وأنشطة عن املسرح وسهرات 
فنية، وندوات خاصة عن البيئة وحقوق 
اإلنسان، وندوات حوارية مفتوحة في 

وأقيم  املرحلة،  وتداعيات  السياسة 
في حديقة القراءة في قامشلو أكثر 
متنوعة  ثقافية  فعالية  أربعني  من 
ومثلها  املثقفني،  احتاد  فعاليات  من 
عشرات  إلى  باإلضافة  احلسكة،  في 
مكاتبه  في  لالحتاد  األخرى  األنشطة 
وشمال  اجلزيرة،  إقليم  في  املنتشرة 
األنشطة  على  عالوة  سوريا،  وشرق 
القراءة  حديقة  باتت  التي  األخرى، 
وبذلك  املدينتني،  كلتا  في  تشهدها 
أصبحت حديقة القراءة من الوجهات 
يكن  ال  التي  الثقافية،  واملقاصد 

االستغناء عنها.

مهرجان روج آفا الثامن للثقافة 
والفن.. إبداع متجدد

واإلعداد  التحضير  صعوبات  رغم 
وقت  من  تتطلب  ملا  للمهرجانات، 
احتاد  إن  إال  مادية،  وإمكانات  وجهد 
مثقفي روج آفايي كردستان استطاع، 
املهرجان  إطالق  حثيثة  جهود  وبعد 
قامشلو،  في  واألدب  للثقافة  الثامن 
وكان الالفت هذا العام الزخم الثقافي 
التي  األنشطة،  في  واملميز  املتنوع، 
تنوعت بني القصة، والشعر، والندوات 
العربية  باللغتني  واحملاضرات  احلوارية، 
األنشطة  بعض  وكذلك  والكردية، 
السينمائية،  واألفالم  املسرحية 
وعلى مدى عشرة أيام، كانت متخمة 
بالكثير من التنوع، وقد أشبعت رغبة 
والفن،  الثقافة  عشاق  من  الكثيرين 
ثقافيا  عرسا  بحق  املهرجان  وكان 
متعدد  وجمهورا  واسعا  إقباال  شهد 
املذاهب، وامليول الثقافية، نظرا لتنوع 
من  الكثير  واستقطب  الفعاليات، 
املتعة  من  الكثير  وقدم  املهتمني، 
األدبية والفكرية، وتمُوج املهرجان بإعالن 
اختتم  فيما  لإلبداع،  االحتاد  جائزة 
منوع  ثقافي  ببرنامج  العام  فعاليات 
حتت عنوان »الشموع العشرة األخيرة 
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هكذا متضي أيام الثقافة والفن، والتي 
والعشق  واإلصرار،  بالتحدي  تتسم 
احلفاظ  ومواصلة  واحلرية،  للحياة 
تنهل  التي  املشتركة،  الثقافة  على 
واملذاهب،  والشرائح،  الشعوب،  منها 
فتعيدها رسائل محبة وسالم للعالم 
ما  باقون  »إننا  حالها  ولسان  أجمع، 

بقيت احلياة«.

الثقافية  السوية  ورفع  الثقافي  الحراك  تطور  أمام  والعوائق  الصعوبات  تكثر  ـ   محمد  الرحمن  عبد  قامشلو/ 
المجتمعية بشكل عام، إذا قصدنا بالثقافة والحراك الثقافي ما نشهده في المرحلة الحالية فقط، وتجنبنا الخوض 
المعالم،  التعريف واضحة  الغنية عن  المشتركة  المنطقة، فالثقافة  العامة لشعوب  الثقافة  في جذور وأساسات 
التنوع والتكامل بين مقوماتها، من ثقافة كردية،  الموارد والمشارب، ومن عظيم صفاتها  وخاصة إنها متعددة 
وعربية، وسريانية، وشركسية، وتركمانية، وسواها من الثقافات، التي تتكامل وتتنوع في ثقافة عريقة، تمتاز بها 

المنطقة عامة، وكذلك في كل ثقافة قائمة على حالها.

الثقافة المجتمعية.. ترانيم ماٍض وتحديات حاضر ـ2ـ
بانوراما الثقافة والفن 2022
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نذير صالح

عام  الثاني  كانون  من  العاشر  في 
2013م مت اغتيال ثالث ناشطات كرديات 
من باكور كردستان في الدائرة العاشرة 
املناضالت  وهن  باريس،  وسط  من 
ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان، وليلى 
شايلمز، وذلك بطلقات نارية في قلب 
املركز الثقافي الكردي في مدينة باريس 
)بلد اخلبز والنبيذ، واملنابر الديقراطية 
احلرة ؟؟؟(. وعلى إثر ذلك ألقت الشرطة 
على  القبض  باريس  في  الفرنسية 
إرهابي من أصحاب السوابق  شخص 
اإلجرامية، يدعى )عمر غوني( بتهمة 
لدى  عميل  اعتباره  على  قتلهن 
االستخبارات التركية، دون أن يصدر أي 
تعليق، أو توضيح من جانب املسؤولني 
األتراك في أنقرة، رغم الصدى الواسع 
ضمير  هزت  التي  النكراء،  للجرية 
اجملتمع اإلنساني، ووجدان أحرار العالم 
املتمدن، سيما أن ساكينة جانسيز هي 
العمال  املؤسسني حلزب  األعضاء  من 
سنينا  أمضت  والتي  الكردستاني، 
عجافاً في سجون وأقبية التعذيب في 

تركيا الفاشية بامتياز.

توقيت  في  جرى  االغتيال  أن  علما 
حساس جدا، حيث كانت عملية السالم 
واألتراك  الكرد  الساسة  بني  جارية 
إليجاد حل عادل للقضية الكردية في 
باكور كردستان، حيث كانت اللقاءات 
الديقراطي،  الشعوب  حزب  بني  جتري 
مكان  في  أوجالن  اهلل  عبد  واملفكر 

ادعت  وفجأة  إيرالي،  جزيرة  في  أسره 
أقاويل،  على  بناء  الفرنسية  احملكمة 
وافتراءات محامي الدفاع عن غوني أنه 
رجل مريض نفسيا، وقضية االغتيال 
مبوجب  ومت  شخصية،  مسألة  هي 
جميع  وأفادت  معاملها،  طمس  ذلك 
التحليالت أن االستخبارات الفرنسية، 
وخالف  الصواب،  جادة  عن  حادت  قد 
القاضي شرائط، ونزاهة القضاء حتت 
االستخبارات  وتبرئة  تركية،  ضغوط 
خيوط  ودبرت  نسجت  التي  التركية، 
املذبحة الوحشية، رغم بيانات اإلدانة 
العاملية لهذه العملية الدموية الغادرة 
بحق املناضالت الكرديات الثالث، وبينوا 
أن  وجالء،  وضوح،  بعده  ما  بوضوح 
استهداف  هو  الشهيدات  استهداف 
الشعب  حلقوق  ومبيت  مقصود، 
الكردي، والذي يشكل 40% من اجملتمع 

التركي.

بحق  وتتجدد  املأساة،  تتكرر  واليوم 
في12-23- باريس  في  الكردية  اجلالية 

وسط  العاشرة،  الدائرة  وفي  2022م 
الكردي،  الثقافي  املركز  داخل  باريس 
والذي أودى بحياة ثالثة من الكرد، وعدد 
عليهم  النار  إطالق  جراء  اجلرحى  من 
بشكل مقصود ومبيت من قبل مسلح 
له باع طويل في اإلجرام، وقتل األبرياء 
سائق  )69عاما( وهو  العمر  من  يبلغ 
تصريح  حسب  متقاعد  سابق  قطار 
)جيرالد  الفرنسية  الداخلية  وزير 
موسى دارمانان(، وقد استنكر الرئيس 
اجلرية  هذه  وأدان  ماكرون،  الفرنسي 

ودعا  بالشنيعة،  إياها  واصفا  اآلثمة 
إلى حماية اجلالية الكردية في فرنسا؛ 
كون املهاجم استهدف املركز بشكل 
واضح، وإن دل هذا على شيء، إمنا يدل 
على أن مسلسل استهداف الكرد من 
فلكل  صدفة،  ليس  ونشطاء  زعماء، 
تغذيها  سياسية  دوافع  اجلرائم  هذه 
وتشرف عليها االستخبارات التركية، 
وهي ضالعة في هذه اجلرائم اإلرهابية 
للحد من نشاط الساسة، والنشطاء 
أردوغان  الذين يقضون مضجع  الكرد، 

ومرتزقته من العنصريني البغاة.

األمريكي  اخلارجية  وزير  أدان  وقد  هذا 
أنتوني بلينكن هذا العمل الدنيء بحق 
ثلة من الشباب والشابات الكرد، وعبر 
مع  وتعاطفه  الصادق  تضامنه  عن 
ضحايا الهجوم العنصري الغادر، ويبدو 
استهدف  املهاجم  املسلح  أن  جليا 
وجه  على  الكرد  من  املركز  عناصر 
اخلصوص؛ كونه يدرك متام اإلدراك أن من 
يرتاد املركز هم على األغلب من الكرد 
املهتمني بالشأن السياسي، والكردي، 
ومن الفارين من الديكتاتورية التركية 
ييني  ناشط  فاملعتدي  وغيرها، 
متطرف، ومعروف، وله صالت وعالقات 
حدود  خارج  استخباراتية  دوائر  مع 
اجلمهورية الفرنسية، وقد توقع الكثير 
من احملللني، أن املهاجم على عالقة مع 
فهي  تركيا،  في  العنصرية  األوساط 
أو محض  عابرة،  عادية  حادثة  ليست 
لتركيا  الساعة، وطبعا  وليدة  صدفة 
باع طويل في اختفاء وقتل الصحفيني 

العالم،  في  والنشطاء  والسياسيني 
خاصة من الكرد، وهذا العمل الشنيع 
جزء ال يتجزأ من ثقافة القادة األتراك 
أردوغان،  الطاغية  إلى  أتاتورك  من 
الصفراء  خياشيمه  من  تفوح  الذي 
ومقابر  والسريان  األرمن  مجازر  روائح 
أقوام  فهم  الكرد  وجثث  األناضول، 
الهمجية،  درجات  بدائية، وفي أقصى 
ونحر  الدماء،  لسفك  الغريزي  وامليل 
البشر إن هذه األعمال اجلبانة، واجلرائم 
تعود  التاريخي  العمق  ذات  الدموية 
الغابر،  الزمن  من  قرنني  من  أكثر  إلى 
األتراك  أجداد  سياسة  من  جزء  وهذا 
حتاول  فتركيا  واإللغائية،  اإلقصائية، 
دوما وأبدا أن تصدر مشاكلها الداخلية 
شعوب  ساحات  إلى  املستعصية 
ودول أخرى، وعلى اعتبار أن العثمانيني 
الثقافي،  بالنقص  شعور  لديهم 
ويدركون  التاريخي،  الفكري  واجلذب 
متاما أنهم غرباء وافدون وطارئون على 

شعوب آسيا الصغرى، فهم يحاولون 
ومنذ أمد بعيد خلق وهم لدى األتراك 
محيط  وسط  في  يعيشون  بأنهم 
من األعداء املتربصني بالدولة التركية، 
بعيد،  حد  وإلى  ذلك،  في  جنحوا  وقد 
وما زالت جرائمهم الوحشية ترن في 
البلقان،  من  املنكوبة  الشعوب  آذان 
أما  والسريان،  واألرمن،  واليونانيني، 
قصة  فهي  الكرد  بحق  جرائمهم 
الدموية  فصولها  تستمر  تاريخية 
إلى اليوم في كردستان قاطبة، ويظن 
من  شاكلته  على  هم  ومن  أردوغان، 
األسلوب  بهذا  أنه  السامة  األفاعي 
لكنه  سينتصر  الدنيء،  الهمجي 
فإذا  املرة،  الهزية  بطعم  مؤقت  نصر 
كان للباطل جولة، فللحق كل جولة 
آتية، ولو بعد حني، وعلى  وإن العدالة 

الباغي تدور الدوائر.

بيريفان خليل

األزمة  يعيشون  السوريون  الزال 
االقتصادية بأبعادها كلها، بعد مرور 11 
عاماً على احلرب السورية، التي كان لها 
األثر األساسي في التدهور االقتصادي، 
ودخول سوريا في البلدان األكثر حاجة 
إلى دعم اقتصادين ومتويل عاملي، ناهيك 
عن العقوبات، التي فرضت عليها خالل 

هذه الفترة.

األخرى  تلو  مادة  يفقد  السوري  وبات 
ارتفاع  أو  فقدانها،  عند  مائدته،  على 
سعرها، وفكاهات كثيرة ترافقهم في 
تلك املراحل، فمثالً لدى فقدان السكر 
بها  كثيرة  وبوستات  مقاطع،  نشرت 
الشأن، من مثل »ال حتتار يا سوري، ما زال 
ما عندك مادة السكر، فيك تستخدم 
تبعك،  بالشاي  وحتطها  املصاصة، 
بتحلي  السكري،  حبوب  في  حتتار  ال 
شايك، وبتنزل السكري تبعك«، ولدى 
فقدان مادة اخلبز، كان لبعض املبدعني 
واخملترعني اكتشافات أخرى، »ما عندك 
خبز، أي اشتري صمون، ليش لتكتئب، 
يتغلب  مبعنى  خبز«،  ربطة  ع  تدور  أو 
السوري على املعاناة بأساليب ساخرة.

الهجرية  األعياد  املناسبات،  ظل  وفي 

الوضع  تأزم  يشتد  أيضاَ  وامليالدية 
السوري؛ ألن  الشعب  لدى  االقتصادي 
وحدها  ليست  ذكرناه  التي  العوامل 
املواد،  أغلب  سعر  غالء  في  الدور  لها 
بل يظهر جشع ومحتكر لبعض املواد، 
بعض  في  السعر  يتضاعف  وهكذا 

األحيان إلى ثالثة أضعاف وأكثر.

منصات  االقتصادية  األزمة  وشغلت 
يعبرون  كنافذة  االجتماعي،  التواصل 
من  أنفسهم  في  يجول  عما  فيها 
لعلها  واقتراحات  ومناشدات،  دعوات، 
جتد آذان صاغية، ولم ينحصر هذا الدور 
فجميع  فقط،  السوري  املواطن  على 
واملعاناة  ذاتها،  الغاية  لهم  الفئات 
إلى  انضمت  فئة  وأكثر  نفسها، 
صوت الشعب، هم املمثلون والكتاب 

وغيرهم.

املمثل واملمثلة السورية بالنتيجة هو 
صورة  تبدو  لذا  سوري،  مواطن  اآلخر 
الواقع أكثر شفافية، فمع اقتراب رأس 
السنة امليالدية اجلديدة، وجهت املمثلة 
كانون   25 األحد  يوم  البكري«،  »تولني 
للنظر  »إنسانية«  دعوة  اجلاري،  األول 
في حال احملتاجني والفقراء في سوريا، 
والظروف  املعيشية  األوضاع  ظل  في 
تعيشها  التي  الصعبة،  االقتصادية 

اللحمة من  »في ناس ما أكلت  البالد 
شهور«.

وشكت املمثلة من الوضع االقتصادي، 
نشرته  فيديو  عبر  مناشدة  وأطلقت 
على صفحتها الشخصية على موقع 
وصل  التي  احلال  وانتقدت  إنستغرام 
إليها الشعب السوري من ألم ومعاناة 

غير مسبوقة.

في  لألغنياء  عبرة  ملناشدتها  وكانت 
والفقراء،  العون للمحتاجني  يد  تقدم 
السوريني  نصف  من  أكثر  أن  علماً 
الطبقة  باتوا من  بأرضهم  املتشبثني 
الفقيرة، فأوضحت ذلك »دعونا اليوم أن 
نكون بابانويل بهاأليام املباركة، ونقوم 
واحملتاجني  جيراننا  مساعدة  بتقدمي 
يستطيع  من  كل  استطاعتنا،  بقدر 
يفعل«.  أن  لغيره  املساعدة  يمُقدم  أن 
خصص  إن  الفكر،  يراود  فالتساؤل 
فقط،  لسوريا  السنة  هذه  بابانويل 
كيف سيتحمل عبء وثقل اللوازم في 
كيسه، هل سيقوى على حملها؟ أما 

أن سيتغاضى النظر عن أغلبها.

السوريني  حال  بعباراتها  وكشفت 
يؤمن  ما  شراء  مبقدورهم  ليس  الذين 
لهم الدفء، أو التغذية املناسبة »هناك 
عوائل غير قادرة على شراء نصف كيلو 

تفاح أو موز، أو حتى ثياب تقيهم برد 
هذا الشتاء«.

الذي  الوقت  العبارات في  تتزامن هذه 
السورية  الليرة  قيمة  فيه  انخفضت 
أعلى  في  األمريكي  الدوالر  أمام 
حيث  احلرب،  بداية  منذ  مستوياتها 
الواحد  األمريكي  الدوالر  صرف  وصل 

أكثر من 6300 ليرة سورية.

وفي وقت وصل فيه سعر الكيلو فروج 
فإنها  سورية،  ليرة  آالف  عشرة  إلى 
من  العوائل  بعض  حرمان  إلى  لفتت 
هذه املادة املشبعة بالبروتني »أن سوريا 
متر بأصعب أيامها، أن هناك الكثير من 

العوائل لم تتناول اللحم منذ زمن«.

سوريا  أن  جتد  تولني  السورية  املمثلة 
من  عليها  حتسد  ال  ملرحلة  وصلت 
االنهيار االقتصادي، »بعمري ما شفت 
وصلت  سوريا  لألسف..  هيك  سوريا 
كل  على  بتزعل  بتزعل  جداً  ملرحلة 
األصعدة ما في وقود ما في تدفئة ما 

في كهرباء«.

سوء  عن  حتدثت  أن  للممثلة  وسبق 
بشدة  وانتقدتها  بالدها،  في  األوضاع 
كما في منشور سابق »أكثر بلد عايش 
باحلرية.. سكر حر، مازوت حر، بنزين حر، 

خبز حر، وإذا ما بدك أنت حر«.

 ومن هذا املنطلق مت عقد كونفرانس 
َّة القائد عبد اهلل  َّة حلري املبادرة السوري
بتاريخ  قامشلو،  مدينة  في  أوجالن 
األول  كانون  من  والعشرين  السابع 
آبو  القائد  َّة  »حري شعار  حتت  اجلاري، 
 175 مبشاركة  الم«،  والسَّ احلل  ضمان 
سات اإلدارة الذاتيَّة،  شخصية من مؤسَّ
هداء، وشخصيَّات  ومجلس عوائل الشمُ
دين  ورجال  فني،  مثقَّ اد  واحتِّ حقوقيَّة، 
ومجلس األعيان، واألحزاب السياسية، 
في شمال شرق سوريا، ملناقشة أزمة 
عوب،  رق األوسط، وحل قضايا الشُّ الشَّ
َّة القائد  واملؤامرة الدوليَّة، وأهميَّة حري
عبد اهلل أوجالن، وتدويل هذه القضية 

لتكون من األولويات.

إنَّ انعقاد مثل هذه املؤمترات، واملنتديات 
سيكون له تأثير على اخلريطة السورية 
وبالتالي  إيجابي  بشكل  السياسية، 
للشرق  ياسية  السِّ اخلارطة  على 
َّ عقد هذه املؤمترات،  األوسط، فرمبا إن مت
احلرية،  وإرساء مفهوم سيسيولوجيا 
الشرق  دول  في  املشترك  والعيش 
على  األمر  هذا  سينعكس  األوسط، 
بني  األهلي  الّسلم  وتوطيد  ترسيخ، 
الشعوب، واألعراق، واملذاهب، كذلك في 
تلك الدُّول، وهذا إن أمعنَّا النَّظر جيِّداً 
السورية،  األزمة  حلِّ  من  جزءاً  سنراه 

والتعقيدات التي تواجهها.

حرية القائد أوجالن حل أزمات 
املنطقة

الكونفرانس،  هذا  هامش  وعلى 
دينيَّة،  شخصيات  صحيفتنا  التقت 
شاركوا  عشائر،  وشيوخ  وحقوقية، 
حتدث  البداية  وفي  الكونفرانس،  في 
يخ محمد القادري، شيخ الطريقة  الشَّ
»أبتدئ  فقال:  سوريا  في  القادرية 
عبد  اسم  على  قرآنية  بآية  كالمي 
يدعوه  اهلل  عبد  قاَم  َّا  )ومل املبارك  اهلل 
كادوا يكونون عليه لَِبدًا(، هذه حقيقة 
اهلل  عبد  القائد  أنَّ  إليها  نظرنا  إذا 
باملنظور  اهلل،  إلى  يدعو  قام  أوجالن 

األديان  وبروح  احلقيقي،  وباملصطلح 
أنَّ  رأينا  لذلك  ادقة،  الصَّ اإلنسانية 
الدنيا كلها تآمرت عليه، فنحن هنا في 
هذه املنطقة نسير ضمن هذه النَّظرة 
التاريخية لعبقريّ وفيلسوف، ومفكِّر 
الثقافية،  األصعدة  على  ومجدِّد، 
ق في الدِّين  واجملتمعية، والدينية، فتعمَّ
حتى وصل إلى الرؤية احلقيقية لإلله، 
الكتب  لتفاسير  الصادق  واملفهوم 
األنبياء  ولسير  جميعها،  املقدسة 
واملرسلني، فلو رجعنا إلى »املانفيستو« 
من  لعرفنا  آبو  القائد  كلمات  وقرأنا 
تالمذته  ويمُحارَبمُ  يمُحارَْب،  وملاذا هو  هو، 

أيضاً؟«.

وأوضح القادري: »حينما جعلوا القائد 
وحينما  مستهدفاً،  إرهابيا  شخصاً 
الكردستاني  العمال  حزب  جعلوا 
ّد  عمُ العاملية،  اإلرهابية  القوى  بقائمة 
آبو،  القائد  شخص  على  حرباً  ذلك 
بنظرية  نعتز  أن  يجب  ونحن حقيقة 
ظلَّ  شعب  عن  املدافع  احلزب  هذا 
أن  نقبل  وال  السنني،  آالف  مظلوماً 
إرهابيا،  يعدونه  فالَّذين  إرهابياً،  يكون 
فحينما  احلقيقيون،  اإلرهابيون  هم 
أن  يجب  أوجالن،  القائد  عن  ندافع 
ندافع جميعاً عن منظومته الفكرية، 
والتنظيمية،  والدينية،  والعقائدية، 

وفلسفته«.

واختتم الشيخ محمد القادري حديثه: 
»نحن في هذه املنطقة نستهدي بآرائه، 
وقد أخذنا اخلطوات العملية أن جعلنا 
مجلساً لعلماء املسلمني، ثمَّ مجلس 
الشورى، ثم ملتقى األديان على مستوى 
ة املعتقدات الدينية،  روج آفا، ثم منصَّ
واألديان في ميزوبوتاميا، ولدينا مشاريع 
كثيرة لتطوير الفكر الديني، وإليصال 
أرادها  التي  الثورة،  إلى  املنطقة  هذه 
القائد أوجالن، حني قال: )من الواضح 
علينا أن نقوم بثورة ضدَّ األصنام، مثل 
الثورة، التي قام بها إبراهيم، وموسى، 
د، وذلك على مستوى  وعيسى، ومحمَّ

رة(«. الذهنيَّات املتحجِّ

االحتجاز والعزلة اعتداء على 
القوانني واملواثيق الدولية

وفي السياق ذاته، حتدث رئيس مجلس 
عشائر الشدادي سليمان درويش: »أتيت 
حلضور هذا الكونفرانس لنشارك في 
مطلبنا العادل حلرية القائد عبد اهلل 
أوجالن، وجعلها قضية دولية، ما تقوم 
به الدولة العثمانية اجملرمة من مجازر 
عوب في املنطقة، لها  على كافَّة الشُّ
تاريخ وباع طويل فيها، مجازر األرمن خير 
احتجاز وعزلة  به من  تقوم  وما  دليل، 
عمل  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  على 
غير قانوني، لكن ال توجد إنسانية في 
َّهم يدافعون  أن العالم، فالَّذين يدَّعون 
َّة  أي منهم  نرَ  لم  اإلنسان،  حقوق  عن 
إنسانية، ولو كانوا يحترمون القوانني 
هذا  لكان  اإلنسانية،  والقيم  الدولية 

املفكر والفيلسوف خارج السجن«.

حديثه  درويش  سليمان  واختتم 
وال  مجرماً،  القائد  يكن  »لم  بالقول: 
ارهابياً ليمُعاَمَل بهذه الطريقة، بل كان 
فيلسوفاً ومفكراً واستطاع أن يبدع في 
الكثير من النظريات لتحرير الشعوب، 
لذا ننادي اجملتمع الدولي بالضغط على 
هذه الدولة املارقة، واإلرهابية من أجل 

إطالق سراح القائد أوجالن«.

نسمع صوتنا وصوت شعوبنا 
للعالم أجمع

ومن جهتها حتدثت عضوة مبادرة نون 
أروى  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  حلرية 

بشكل  نعمل  َّنا  »إن الح:  الصَّ أحمد 
واملؤمترات،  املبادرات،  خالل  من  مكثَّف 
التي نعمل عليها، للمطالبة بكسر 
القائد عبد اهلل  والتجريد عن  العزلة 
أوجالن، وإذا ما أردنا حل قضية الشرق 
األوسط، علينا في البداية العمل على 
أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  إطالق سراح 
القائد  فكر  متاماً  نعي  كنساء  ونحن 
عبد اهلل أوجالن، وما يعنيه بحرية املرأة، 
لقد قمنا بتهيئة جلنة محامني إليصال 
صوتنا وصوت شعوبنا للخارج، وبعثنا 
اجمللس  إلى  الرسائل  من  مجموعة 
مت  اللواتي  املمثالت،  من خالل  األوروبي 
لبحث  األوروبي؛  اجمللس  إلى  إرسالهن 

هذه القضية معهم«.

العام  الرأي  إلى  ه  أروى: »نتوجَّ وتابعت 
األوروبي، ونندِّد بالصمت الدولي، حيال 
ما يجري في سجن إيرالي، ومن أجل 
واألوروبيني  الدولي  اجملتمع  مصاحلهم 
صامتون، من أجل إرضاء تركيا، واجلميع 
فكر  ألنه  أوجالن،  القائد  فكر  يعادون 
حر يحارب احلداثة الرأسمالية، والدول 
األوروبية هي املوطن احلقيقي للحداثة 

الرأسمالية، كما هو معلوم«. 

واختتمت أروى أحمد الصالح حديثها 
بالقول: »كلما اقتربنا من فكر القائد 
كنساء  ونحن  َّة،  احلري بطعم  نشعر 
من  مكان  كل  في  ونقاوم  سنناضل 
أجل رفع العزلة، وإطالق سراح القائد 
أوجالن، ألننا مدينون له، لذلك هدفنا 
في كل مرة احلرية للقائد أوجالن، ولن 
الهدف  حتقيق  حتى  الساحات  نترك 
القائد  قضية  وسنجعل  املنشود، 

أوجالن قضية دولية«. 

العشائر  تقف  ـ  زكريا  ماهر  الطبقة/ 
في شمال وشرق سوريا في وجه اإلرهاب 
للهجمات  وباإلضافة  ومرتزقته،  التركي 
املتعددة من قصف، وتدمير، واحتالل، وبث 
وضرب  املنطقة،  أبناء  نفوس  في  الذعر 
االستقرار واألمن في شمال وشرق سوريا، 
تقوم خاليا احملتل التركي النائمة بني احلني 
واألهالي،  األمن  قوات  باستهداف  واآلخر 
القوى  هاجمت  األخيرة  اآلونة  وفي 
الظالمية أحد سجون قوى األمن الداخلي 
بغية  اإلرهابي؛  داعش  مرتزقة  ملعتقلي 

إعادة إحياء داعش من جديد.

الرقة  منطقة  عشائر  عانت  حني  في 
داعش  عناصر  ظلم  من  باجململ  وريفها 
العيش  استهدفت  التي  اإلرهابي، 
كافة،  الشعوب  ومن  ألبنائها  املشترك 

بعد اتهام أغلبهم بالردة أو الكفر، وعملت 
والنساء،  واألطفال  الشيوخ  إرهاب  على 

  . وارتكبت بحقهم أفظع اجملازر

نحارب اإلرهاب حتى القضاء عليه

لصحيفتنا  حتدث  املوضوع  هذا  وحول 
أحد شيوخ قبيلة الولدة، وشيخ عشيرة 

الناصر الشيخ حامد الفرج، الذي حتدث: 
الذي  اإلرهابي،  الهجوم  بشدة  »ندين 
استهدف أحد مراكز األسايش في مدينة 
الرقة، منطقة الدرعية، مستهدفاً األمن 
اعتداء ممنهج  الهجوم هو  واألمان فيها، 
وقفت  التي  كافة،  الشعوب  يستهدف 
في وجه اإلرهاب التركي ومرتزقته، الدولة 
جرى،  ما  خلف  تقف  من  هي  التركية، 

والدالئل كلها تشير لذلك«. 

وتابع الفرج: أن »استهداف أحد مراكز األمن 
الداخلي في شمال وشرق سوريا، محاولة 
تركية جديدة لضرب األمن واالستقرار في 
املنطقة، وهو استهداف مباشر ملشروع 
األمة الديقراطية، والتعايش املشترك بني 
شعوب املنطقة، إن تكرار مشاهد اإلرهاب 
لن  جديدة،  بهجمات  وقيامه  الداعشي، 

ينال من ثبات، وعزية قوى األمن الداخلي، 
وشعوب  الديقراطية،  سوريا  وقوات 
شمال وشرق سوريا، ألنها عاهدت املضي 
في طريق احلرية حيث قدمت من أجلها 

اآلالف من الشهداء«. 

وأكد الفرج على صمود العشائر، وأبنائها 
في وجه اإلرهاب: أن »ما قامت به املرتزقة، 
يزيدنا مقاومة وإصراراً، على املضي قدماً 
والقضاء  الداعشي،  الفكر  محاربة  في 
العشائر  أبناء  ونحن  تام،  بشكل  عليه 
الديقراطية،  سنلتف حول قوات سوريا 

بتكويناتها ووحداتها كلها«.

وأشار الفرج: »نحن نأسف على ما جرى، 
ولكن نؤكد أن هؤالء الشهداء، سينيرون 
الدروب لنا جميعاً، لالستمرار في حماية 

مناطقنا، وأهلنا من إرهاب الدولة التركية، 
لن  األعمال  هذه  ومثل  داعش،  وربيبتها 
تنال من عزية رفاق دربهم املستمرين في 

النضال واملقاومة«.

قبيلة  شيخ  متنى  حديثه،  نهاية  وفي   
الشيخ  الناصر  عشيرة  وشيخ  الولدة، 
مشيراً  للجرحى  الشفاء  الفرج  حامد 
للغاية من استهداف السجون: »الهجوم 
في هذا التوقيت هدفه بث الرعب، واخلوف 
في نفوس أبناء املنطقة، وضرب التآخي، 
املنطقة،  في  الشعوب  تعيشه  الذي 
الديقراطية  األمة  مشروع  أن  وخاصة 
اآلن،  إلى  سوريا  في  األجنح  املشروع  يعد 
والسيما أن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا تعتمد هذا النموذج«. 

القوموي،  الطوراني  بمفهومها  المحتلة  التركية  الدولة   - خضير  علي  قامشلو/ 
عوب عامة، ليس في سوريا فقط بل في الشرق 

ُّ
 على الش

ً
ل خطرا

ِّ
كانت وال تزال تمث

ه، وهي تحاول إحياء خالفتها العثمانية المزعومة، التي 
ُّ
األوسط وإفريقيا والعالم كل

لم تجلب للعالم سوى الجهل، والفقر، والجوع، والتشريد، وانتهاك األعراض، واآلن ما 
تقوم به من سجن، وتجريد، وتعذيب لقائد هذا الشعب عبد الله أوجالن، هو اإلرهاب 

بعينه، ومناٍف للمواثيق والمعاهدات الدولية.

يس بحق النشطاء الكرد عود على بدء تجدد مسلسل العنف في وسط بار

يين عذرًا بابا نويل فجعبتك ال تسع هموم السور

رجال دين وشيوخ وحقوقيون: نجعل قضية القائد أوجالن قضية دولية

الشيخ حامد الفرج: استهداف السجن بالرقة مخطط تركي إلنعاش داعش

أروى أحمد الصالح سليمان درويش الشيخ محمد القادري
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من  أذكره  ما  لكتابة  أستعد  كنت 

سنوات  تسع  عن  ذاكرتي  مخزون 

هولير.  في  شبابي  في  أمضيتها  كاملة 

اجلرية  خبر  طّيرت  األنباء  وكاالت  أنه  إال 

عاصمة  باريس  في  جرت  والتي  البشعة 

من  مجموعة  رجالً  استهدف  النور حيث 

حيث  أنشطتهم،  في  وطاردهم  الكرد 

أنه  وضوح  بكل  وقال  منهم  ثالثة  قتل 

الكرد،  من  ألنهم  بالذات  يستهدفهم 

وكان من واجبي أن أمُنحي كل شيء جانباً 

إدراكي  به  يسمح  مبا  احلدة  هذا  وأتناول 

بالتحليل.  

يرى  لن  أكتبه  وما  األحد  يوم  في  اآلن  أنا 

أن  مبعنى  القادم،  اخلميس  يوم  إال  النور 

أنها  األغلب  في  التحقيقية  السلطات 

اجملرم،  لهذا  احلقيقي  الدافع  إلى  توصلت 

متزن  غير  اجملرم  أن  ذلك  يكون  أن  وأتوقع 

نفسياً وبالتالي يمُغلق املوضوع مع إحلاقه 

وهذا  النفسي،  العالج  مصحات  بأحد 

ليس من باب الرجم بالغيب ولكن كافة 

األوروبيني  ِقبل  من  ترتكب  التي  اجلرائم 

أما  كثيرة،  واألمثلة  ذلك  إلى  تنتهي 

)نحن  قبلنا  من  تمُرتكب  التي  اجلرائم 

إرهابية،  جرائم  التعيسة( هي  الشعوب 

فرمبا  األسئلة  بعض  سنطرح  لذلك 

الكرد  كان  ملاذا  إجابة،  أجوبتها  في  جند 

اجلرية؟  بهذه  املستهدفون  هم  وحدهم 

هل هناك عالقة بني ما يجري على احلدود 

هناك  كانت  وإن  وسوريا؟  تركيا  بني 

جتنيده  مت  القاتل  هذا  فهل  ما،  عالقة 

عالقة  هناك  هل  ارتكب؟  ما  يرتكب  كي 

استقبل  والتي  املغاربة  هتافات  بني 

إال  إله  )ال  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  بها 

ذلك  كان  اهلل(. وإن  رسول  محمد  اهلل، 

املغاربة  يستهدف  أن  له  البد  فكان  حقاً 

وافدة،  جنسية  أي  من  بكثير  أكثر  وهم 

هل هو التعصب األعمى الذي دفعه إلى 

فلماذا  علقاً،  ممُ السؤال  يظل  لكن  ذلك. 

وهنا  املستهدفون؟  هم  وحدهم  الكرد 

أن  إال إجابة واحدة، وهي  ال جند لتساؤلنا 

ذلك،  عن  أحد سواها مسؤولة  وال  تركيا 

تلك  على  ما  شخص  تدريب  أسهل  فما 

املرض  حماية  في  يرتكبها  ثم  األعمال 

متر  أن  يجب  ال  اجلرية  هذه  النفسي. إن 

روج  سلطات  على  الوجب  فمن  كغيرها، 

ومن  عاجل  دولي  بتحقيق  املطالبة  آفا 

لهؤالء  واألمان  األمن  مسألة  طرح  ثم 

والذين  اخليم  ساكني  من  التعساء 

التركي،  للقصف  يوم  كل  يتعرضون 

من  الضمائر  يمُحيى  احلادث  ذلك  فلعل 

نومها، والشيء بالشيء يمُذكر، فقد سبق 

البطل سليمان  رفات  عن  أن كتبت مراراً 

جمجمته  تقبع  والذي  العفريني،  احللبي 

مجرم.  كلمة  وحتتها  باريس  متحف  في 

هاله  فقد  يكن مجرماً  لم  أنه  واحلقيقة 

ما ارتكبه كليبر في حق األزهر ومشايخه 

على  إعدامه  ومت  بقتله  منه  باالنتقام 

بلد  في  )هكذا  يده  حرق  بعد  اخلازوق 

احلضارة باريس(، وألن لفرنسا سابقة هي 

تسليم رفات 12 من املناضلني إلى ذويهم، 

تعود  كي  باملثل،  نطالب  فنحن  لذلك 

جمجمة سليمان احللبي ويقام لها نصب 

التاريخية  اإلخوة  رمز  عنوانه  تستحقه، 

بني املصريني والكرد، الكرة اآلن في ملعب 

روج آفا، فماذا هم فاعلون؟

،،

جريمة بشعة في 
عاصمة النور

رجائي 
فايد

روناهي القاهرة...
ضياء روج آفا  

د. علي أبو اخلير 
)كاتب ومحلل سياسي(

ال تقتصر تأثيرات الهيمنة على ميادين 
والسلطة  واالدخار  واالقتصاد  اإلنتاج 
مالحظة،  السهل  من  وإمنا  فقط، 
وجود صراع كبير ومحتدم، يهدف إلى 
الهيمنة على ميادين املعرفة أيضاً، إذ 
ال يكن ألية بنية إنتاجية أو سلطوية 
تكريس  لالدخار،  مؤسسات  أو 
لم  ما  لزمن طويل،  وشرعنة وجودها 

حتقق شرعيتها في ميدان املعرفة.

حصيلة  هي  عامة،  بصفة  فاملعرفة 
مفردات ومعلومات تشكلت وجتمعت 
في بنى متكاملة ومتناسبة، قد تخص 
املواضيع،  وبتعدد  محدداً،  موضوعاً 
تتعدد البنى املعرفية وتتنوع أشكالها 

وأسماؤها ووظائفها.

العلوم  قدمت  التي  البنى  تلك 
الكيميائية  وكذلك  الفيزيائية 
على  مقتصرة  ليست  والبيولوجية، 
الفيزيائية  الطبيعة  في  حقولها، 
والبيولوجية فقط، وكذلك أيضاً اآلداب 
بالعلوم  املسماة  والسوسيولوجيا 
باجملتمع  فقط  معنية  اإلنسانية 

وطبيعته. 

جعل  أوجالن،  يقترح  ذلك  وألجل 
مبفهومه  االجتماع  علم  مصطلح 
بني  التقاء  نقطة  الواسعة،  ودالالته 
هذه العلوم مجتمعة، باعتبار، أن كل 
علم ال بد له من أن يكون اجتماعياً في 

جوهره وخلدمة اجملتمع.

هذا  على  االتفاق  مجرد  هل  لكن 
التعريف املوحد لعلم االجتماع، يمُنهي 
املسألة ويزيل كل املشاكل، بالطبع ال 
فهو يعتقد بأن األهم في القضية هو 
األصلية،  الوحدة  على  االتفاق  وجوب 
الذي  النموذج  وكيفية  نوعية  على 
يجب االتفاق عليه، أي تلك الوحدة التي 
يكن اتخاذها معياراً وأساساً لتحليل 
اجملتمع، هل هي الطبيعة االجتماعية 
كاملة، أم جزء أو عنصر منها أم هي 
مجموعة من العناصر املهمة من بني 
تلك العوامل، أو العالقات االجتماعية.

النموذج املاركسي

ملفهومي  أوجالن  القائد  باختيار 
وحدة  أو  مكوناً  واالقتصاد  الطبقة 
مهمة،  عيوباً   تضمن  أساسية، 
في  اإليجابية،  مساهمته  كل  رغم 
وللبنى  الرأسمالية،  وتفسير  شرح 
والطبقية  واالجتماعية  االقتصادية 
هذا  أصحاب  مواقف  لكن  تاريخياً، 

ومؤسساتها  الدولة  من  النموذج 
بقيت  الصدد،  بهذا  وحتليالتهم 
قاصرة وعاجزة عن الوصول إلى جوهر 
على  تركيزهم  خالل  من  التناقضات 
مصطلح البنية التحتية، وتقليلهم 
من شأن املؤسسات األخرى، باعتبارهم 
والسلطة،  كالدولة،  الفوقية،  البنية 
وفقاً  تنشأ  فوقية  بنية  واملعرفة، 
للبنية التحتية، أي االقتصاد واإلنتاج، 
ما مهد الطريق إلى فقدان الطبقات 
في  الالزمة  للحصانة  والشعوب، 
مقاومة االستغالل، وعمليات السحق 
التي  الكادحة،  للطبقات  املستمرة 
نضالها  كل  أن  املاركسية  زعمت 
موجه ألجلها، وذلك بإحجام أصحابها 
عن  القيام بالتعبئة املطلوبة وتقوية 
الوعي وتعريفها بالسياسة، وكيفية 
بالوعي  مدها  خالل  من  ممارستها 
تدري،  ال  حيث  ومن  لذلك،  املناسب 
للرأسمالية  جليلة  خدمات  قدمت 
أيديولوجيتها  بانتصار  وساهمت  
الليبرالية، والواقع الروسي والصيني، ال 
يحتاجان إلى مزيد من تقدمي الشروحات 

بهذا الصدد.

العالقة بني احلرية والديقراطية

تتميز  عالقة  أنها  أوجالن  القائد  يرى 
بالتعقيد في التمييز بني، من منهما 
أنهما  األمر  حقيقة  باآلخر،  يأتي 
في  البعض،  لبعضهما  مكمالن 
هذه العالقة، فبقدرِ ارتباط احلرية مع 
القدر  متتلك  اجملتمعية،  السياسة 
الديقراطية،  مع  الروابط  من  نفسه 
لتنفيذ  وطريقة   أسلوب  بوصفها 
وتعريف  اجملتمعية،  السياسة 
أنها فن  الديقراطية على  السياسة 
التحرر احلقيقي، يقودنا إلى استخالص 
ممارسة  توفر  أرضية  إيجاد  يقول  ما 
بوصفها  الديقراطية،  السياسة 
مدرسة حقيقية للتعليم واملمارسة، 
ذواتاً  السياسية  النشاطات  تخلق 
فالسياسة  القدر،  بذات  ديقراطية 
تسّيس  املعنى،  بهذا  الديقراطية 
اجملتمع وحترره، وإذا ما مت اإلجماع على أن 
التسييس، هو الشكل األولي للتحرر، 
الذي  هو  التسييس  هذا  أن  سندرك  
والعكس  اجملتمع،  بتحرير  سيقوم 
للمجتمع   حتريرنا  فبقدر  صحيح، 
إغفال  دون  أكثر.  نسيناه  قد  نكون 
حقيقة وجود عناصر اجتماعية أخرى، 

تغذي احلرية والسياسية.

املساواة  بني  اخللط  يتم  ما  كثيراً 
واحلرية، فاملساواة تتحقق أحياناً، إذا مت 
التقليل من مستويات احلرية، واحلرية 
تتحقق أحياناً بالتقليل من مستويات 
يلتقي  ال  األغلب  على  املساواة. لكن 
لم  إن  واحد،  مكان  في  املصطلحان 
يتم تقدمي التنازالت من اجلانبني، كون 
املساواة مصطلح قانوني، يقوم على 
مبدأ تقاسم احلقوق ذاتها بني األفراد 
لدى  نقصان  أو  زيادة  دون  واجلماعات، 
الطرفني، لكن كون االختالف خاصية 
للكون، فهذا االختالف يسم اجملتمعات 

أيضاً بتلك اخلاصية اجلمعية.

الليبرالية  الفردية  تشخيص  إن 
أنها مصدر أساسي  وتقييمها، على 
الستهالك السياسة واحلرية، سيوفر 
)الفردية  الذات  لتقييم  أرضية 
أو  الشخصية  وليس  اإليديولوجية(. 

الشخصانية السليمة.

 أما احلرية اجلمعية، فهي وإلى جانب 
اهتمامها بالشخصانية، هي حتافظ 
ووجود  هوية  على  ذاته  احلني  في 
شتى أنواع اجملموعات، القبلية، القوم، 
املهنية  اجملموعات  الطبقة،  األمة، 
وغيرها. عبر تأمني مصاحلها، والدفاع 
عن وجودها، بالنتيجة فاحلرية لن جتد 
معانيها إال من خالل هذه احملددات التي 
ومتوازن،  حر  مجتمع  نظام  عن  تعبر 
احلريات  بني،  ما  املوائمة  على  يقوم 

الفردية واجلمعية.

وأحداث  جتارب  إلى  العودة  خالل  من 
ثمة  بأن  سنجد  العشرين،  القرن 
أثارتها  التي  احلرية  بني  كبير  شبه 
تلك  وبني  الفردية،  مبعنى  الليبرالية، 
املشّيدة،  االشتراكية  أثارتها  التي 
من  فبالرغم  اجلماعية،  الروح  باسم 
إظهار نفسه  الطرفني  كل محاوالت 
على أنه املمثل للحرية احلقيقية وأن 
اخلصوص،  بهذا  متناقضان  الطرفان 
إال أن الفاحص بعني دقيقة، سيتبني 
له، بأن املصطلحان مولودان من رحم 

الليبرالية نفسه.

األرضية  كونه  الديقراطي،  اجملتمع 
التناسق  لتأمني  مالئمة  األكثر 
الفردية  احلريات  بني  والتناغم 
واجلماعية، وعلى أن اجملتمع الديقراطي 
األكثر مالئمة  السياسي  النسق  هو 
للشعوب واجملتمعات من حيث تطبيق 
التي  املساواة  وحتقيق  للديقراطية 

تقوم على االختالف أساساً ومبدأ.

موقف القائد أوجالن من.. الدين – 
الفلسفة

فكر  من  أكثر  االقتراب  استطعنا  إذا 
السيد أوجالن حول حرية الفرد وحرية 
اجملتمع، وعالقة كال الدين بتلك احلرية 
تتمحور  التي  السوسيولوجية  وهذه 
ما  عنده  جند  أن  ونحاول  احلرية،  حول 
يفيدنا في التعرف على فكره الديني.

بني  عالقة ضمير  هو  نراه  كما  الدين 
أن  في  الفرد  وحرية  واإلنسان،  اهلل 
يعتقد ما يريد اعتقاده، وتندرج حرية 
الفلسفة  مع  الدين،  حرية  مع  الفرد 
مثالً  فهو  أجالن،  القائد  يراها  التي 
يتحدث عن إذمُ َشكِّلمُ الدينمُ والفلسفة، 
اجملتمِع  ذاكرةَ  امليثولوجيا،  وحتى  بل 
وهويَته وقوةَ الدفاِع الذهنيِّ لديه. إنه 
ََّض  تََعر واقٌع سوسيولوجيٌّ، حتى ولو 
ناِقضاً  للتحريِف الزائِد، بحيث يَغدو ممُ

لذاته. 

الدين  أقواله حول عالقة  نأخذ بعض 
يقول:  العاملي،  الرأسمالي  بالنظام 
، وبالتالي ِعلممُ ذاك اجملتمِع  )أما اجملتمعمُ
املنقطعةِ أواصرمُه عن التاريِخ وذاكرتِه؛ 
فلن يَسعى إال للتهافت على خدمِة 
معناه  ما  وهذا  اليومية،  السلطةِ 

والدينمُ  فامليثولوجيا  الرأسمالية. 
خمسَة  تمُساوي  ال  غدت  والفلسفة، 
كتاب  »من  الرأسمالية(  في  قروٍش 
القضية الكردية بتصرف من صفحات 

الكتاب«.

الديني  التصور  أن  فهمناه  وما 
التصور  من  اقتراباً  أكثر  امليثولوجي 

الشعبي من التصور النخبوي، ملاذا؟ 

الديَن  ألّن  جداً.  صريٌح  اجلوابمُ 
األسطوريَة  واملالحَم  والفلسفَة 
بَِقَيت باملرصاد، وعلى َمرِّ آالِف السنني، 
مُرابنِي،  )امل الرأسمالية  العناصِر  جِتاهَ 
الفارِق  من  املستنفعني  واملضارِبني 
في  القابعةِ  اخملمَُتلَّة(  األسعارِ  بني 
كمائنها بني تصدعاِت اجملتمع وثغراته، 
تَعَتِرفمُ  وال  وتنبذها،  ها  تَدَحضمُ وظلت 

بشرعيتها.

الرأسماليةمُ  تََتَصدَّرَ  أنْ  احملال  ومن 
الدينمُ  داَم  ما  اجملتمع،  في  مكانَتها 
على  افِظمُ  حتمُ واألسطورةمُ  والفلسفةمُ 
داَم  وما  اجملتمع،  فكِر  في  منزلتِها 
الذكاءمُ العاطفي يَتَِّسممُ بَِوزنِه وَهيَبتِه 
ِكنمُها  يمُ بني صفوفه. وما ِمن سلطٍة 
ودمُه  شرعنةمُ الرأسماليةِ في وسٍط تَسمُ
هذه  وبالتالي  الذهنية،  هذه  مثلمُ 
ِكنمُها الدفاع عنها كنظاٍم  األخالق. وال يمُ

اجتماعيٍّ اقتصاديٍّ ترتكز إليه.

في  بالقول  أوجالن  القائد  ويسترسل 
قَوَلَبَة  )إّن  الكردية  القضية  كتاب 
امليثولوجيا تمَُولِّد الدين، حيث ال يكن 
ألّن  متاماً،  بالديِن  امليثولوجيا  نعتمُ 
الثابتَة  العقائدَ  يتطلبمُ  األخيرَ  هذا 
وأشكاَل العباداِت التي ال تتغير، وهو 
تصوريٌّ كلياً. أي أّن اإلياَن بالتصوراِت 
أساسمُ الدين. واجلانبمُ الوحيدمُ اإليجابيُّ 
فيه هو تََسبُّبمُه في بروزِ تصدعاٍت غائرٍة 
إلى  االنتقاِل  مرحلةِ  أثناَء  اجملتمِع  في 
الفكر اجملرد، ليمُرِغَمه على دخوِل الفكِر 

العلمي والفلسفي(.

أبمُ  امليثولوجيا  إن  مقولة  ينفي  هو 
وامليثولوجيا  سماوي  فالدين  الدين، 
أرضي، حسب املفهوم العالم للتصور 
الديني، هو لم يتحدث عن الورع الديني، 
وينصب اهتمامه على عالقة اإلنسان 
من  باآلخر  اهتمامه  بعالقة  األرضية 
بني اإلنسان... وهو أمر ال يبتعد كثيرا 
والدين  الفلسفة  التقارب ما بني  عن 
جهة  من  وامليثولوجيا  ناحية...  من 

أخرى.

اهلل  عبد  الزعيم  أفكار  بعض  تلك 
احلرية،  سوسيولوجيا  حول  أوجالن 
وعالقة الدين بالفلسفة لديه. نطالب 
اهلل  عبد  املناضل  للزعيم  باحلرية 
أجل شعبه  يناضل من  الذي  أوجالن، 

قبل حرية نفسه.

ية.. وتداخل الدين بالفلسفة ـ2ـ سوسيولوجيا الحر
دراسة في الفكر السياسي للقائد عبد هللا أوجالن

وأشار محمد، أن امللح اخلام يصلهم 
ويخضع  الزور،  ودير  الشدادي،  من 
أفضل  إلى  للوصول  مراحل  لعدة 
وّفر فرص  املعمل  أن  األنواع، منوهاً، 

عمل لـ 20 عامالً وعاملة.

ومعمل روشنا للملح يعدّ األول في 
باإلنتاج  وبدأ  سوريا،  وشرق  شمال 
في بداية شهر متوز من العام اجلاري 

.2022

احلسكة،  في  املوجود  املعمل  ويعدّ 
واحداً من أحد عشر معمالً خملتلف 
املعامل  إلدارة  تتبع  املنتجات، 
اإلنتاجية في اإلدارة الذاتية لشمال 

   . وشرق سوريا

فضائية روناهي

عام جديد ينتظره العالم لتجاوز أزماته 
ومراكز  اقتصاديني  أن  رغم  الراهنة، 
أبحاث دولية يتوقعون أن يشهد مزيداً 
من  عدد  انكماش  وسط  الركود،  من 
االقتصادات نتيجة لتكاليف االقتراض 
اجلديدة، التي مت االتفاق عليها ملواجهة 

معدالت التضخم.

وجتاوز الناجت احمللي اإلجمالي العاملي 100 
عام 2022،  في  مرة  ألول  دوالر  تريليون 
وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره مركز 
بحوث االقتصاد، واألعمال لالستشارات 
في بريطانيا، لكنه سيتوقف عن النمو 
صناع  استمرار  مع  اجلديد،  العام  في 
السياسات في معركتهم ضد ارتفاع 

األسعار.

أربعة مؤشرات لالقتصاد العاملي

مباشرة،  عوامل  أربعة  مراقبون  وحدد 
الوضع  على  بتداعياتها  ألقت 

االقتصادي العاملي، تشمل:

جائحة  منذ  املستمرة  التأثيرات 
من  الكثير  واضطرار  كوفيد-19 
»اإلغالق  قرارات  التخاذ  العالم  دول 
االقتصادي«؛ ما أدى لتراجع منو العديد 

من القطاعات.

واالنقسام  األوكرانية،  الروسية  احلرب 
إلقرار  الغرب  دفع  ما  الراهن؛  العاملي 
حزمة من العقوبات االقتصادية على 
العسكرية جتاه  آلتها  موسكو لشل 

كييف.

استمرار أزمة سالسل اإلمداد العاملية؛ 
نتيجة األوضاع اجليوسياسية الراهنة.

الصراع املمتد اقتصادياً، وسياسياً بني 
الواليات املتحدة وغريتها الصني.

مخاطر كبيرة

»هارفارد  مجلة  توقع  من  الرغم  على 
لتراجع  فرصة  بوجود  ريفيو«،  بزنس 

التضخم العاملي، إال أن هناك مخاطر 
وقتاً  األمر  سيستغرق  حيث  كبيرة، 
طويالً قبل أن ينخفض التضخم إلى 
املستويات املستهدفة للبنوك املركزية، 
خالفاً خملاطر أخرى، تتعلق بالتخلف عن 

سداد الديون السيادية لبعض الدول.

مركز  في  التنبؤ  قسم  رئيس  ورجح 
دانيال  أبحاث االقتصاد واألعمال، كاي 
العاملي  االقتصاد  يواجه  أن  نيوفيلد، 
ركوداً العام املقبل؛ نتيجة ارتفاع أسعار 

الفائدة استجابة الرتفاع التضخم.

التضخم  مبستوى  يتعلق  فيما  أما 

املالية  أستاذ  يقول  املتوقع في 2023، 
في كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد 
ميهير ديساي: »لقد مررنا بتغير زلزالي 
وفي  زلنا نستوعبها،  ما  في معدالت 
حني أن معدالت التضخم اجلامحة، قد 
حتسنت بعض الشيء، فإننا أقل بكثير 

من معدل التضخم املستدام«.

وأوضح أن توقعات الوصول إلى معدل 
تضخم يتراوح بني أربع، وخمس درجات 
 ،2023 مايو  بحلول  يحدث  قد  باملائة، 

حدود  في  التضخم  إلى  العودة  لكن 
وقتاً  يستغرق  باملائة،  ثالثة  إلى  اثنني 

أطول، ويكون أكثر إيالماً.

أن  الدولي،  النقد  صندوق  ويرى  هذا 
االحتمال بأن يتراجع النمو العاملي إلى 
أقل من اثنني باملائة العام املقبل يتزايد، 
بسبب استمرار آثار احلرب في أوكرانيا، 
والصني  أوروبا،  في  املتزامن  والتباطؤ 

والواليات املتحدة.

األول/  تشرين  في  الصندوق  وخفض 
لعام  العاملي  للنمو  توقعاته  أكتوبر 
2023 إلى 2.7 باملائة، مقارنًة بتوقعات 

في متوز/ يوليو بنمو 2.9 باملائة، وسط 
أسعار  وارتفاع  احلرب،  من  ضغوط 
التضخم،  وزيادة  والغذاء،  الطاقة، 

والزيادات احلادة في معدالت الفائدة.

ماذا نتوقع في 2023؟

يرى احمللل االقتصادي البارز، الزميل غير 
املقيم في مركز الطاقة العاملي التابع 
سوليفان«  »بول  األطلسي،  للمجلس 

من  الكثير  به  عام 2023 سيكون  أن 
مبا  العاملي،  االقتصاد  حول  الشكوك 
أوكرانيا،  في  احلرب  من  بذلك  يرتبط 
والضغوط االجتماعية في العديد من 
اقتصادية  قيادة  إلى  واالفتقار  الدول، 
عن  الناجم  واالضطراب  حقيقية، 

التغييرات بني الشرق والغرب.

وتشمل توقعاته:

يجري تفكيك العديد من أدوات التجارة، 
واالستثمارات، وسالسل التوريد، التي 

وتغييرها،  السابق  في  مهمة  كانت 
حتاول  إذ  »الرقائق«،  املثال  سبيل  وعلى 
الواليات املتحدة فصل سالسل التوريد 
اخلاصة بها عن الصني، في الوقت، الذي 
يحاول االحتاد األوروبي فك ارتباطه في 

مجال الطاقة بروسيا.

النمو،  في  العاملي  الدين  سيستمر 
وستتجاوز بعض الديون الوطنية بعض 
نقاط اخلطر، كما حدث في سريالنكا، 

وأماكن أخرى.

من  العديد  في  التضخم  سيستمر 

البنوك  جهود  جناح  رغم  األماكن، 
الدول  من  بعدد  الرئيسية  املركزية 
للسيطرة على التضخم جزئياً، لكن 
احلياة  جتعل  السياسات  هذه  بعض 
صعبة للغاية بالنسبة لبعض البلدان 
اقتصاداتها  ترتبط  التي  األصغر، 

باالقتصادات األكبر.

والثروة  الدخل  في  التفاوت  سينمو 
في عام 2023، وسيؤدي هذا إلى زيادة 
في  وغيرها  االجتماعية  الضغوط 

العديد من البلدان.

ستزداد أهمية االقتصاد في التغيرات 
السياسية والضغوط السياسية في 

عام 2023.

أسواق  في  اليقني  عدم  سيستمر 
النفط والغاز، خاصًة بالنسبة لالحتاد 
وكوريا  والصني،  واليابان،  األوروبي، 
اجلنوبية، واملستوردين اجلدد الرئيسيني 
من  العديد  إلى  باإلضافة  اآلخرين 
التي  فقراً،  األكثر  املستوردة  البلدان 
كل  في  اقتصادية  لصدمات  تتعرض 
مرة تتحول فيها أسواق الطاقة بقوة.

بأسواق  االضطرابات  ستستمر 
عدم  حالة  الستمرار  نظراً  األسهم 
اليقني العاملية، واحمللية، التي يكن أن 

تؤثر عليها.

التخلف  حاالت  من  املزيد  نشهد  قد 
عن سداد القروض في البلدان الفقيرة، 
ويبدو أننا أمام طلبات قروض متزايدة 
من البلدان الفقيرة إلى صندوق النقد 

الدولي، وهو املالذ األخير لهم.

ستشهد البلدان األكثر فقراً، واملعرضة 
األجور  في  أكبر  انخفاضاً  للتضخم 

واملداخيل احلقيقية لشعوبها.

سيمُنظر إلى برامج التحفيز الضخمة 
حتقيق  إلى  الهادفة  األخرى  والبرامج 
االستقرار في بعض أكبر االقتصادات 

على أنها أكثر تكلفة مما هو مقدم.

                                                                                  
وكاالت

سيدو  "شيروان  للملح،  "روشنا"  معمل  في  اإلداري  أكد 
شمال  في  والمطاحن  األفران  يزود  المعمل  أن  محمد"، 
المنظومة  في  األساسية  المادة  بهذه  سوريا،  وشرق 

.
ً
 يوميا

ً
الغذائية، بطاقة إنتاجية تصل إلى25 طنا

يا بـ 25 طناً  سعياً لالكتفاء الذاتي.. معمل روشنا يمد شمال وشرق سور
من الملح يومياً

وسط مخاطر جّمة... ما توقعات االقتصاد العالمي في 2023؟


