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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

عبد الحنان الحسين: 
سنصعد من النضال حتى تحرير 

عفرين والمناطق المحتلة

الموسم الزراعي بجنوب 
الحسكة مهدد بالتلف 

ها لندرة المياه وشحِّ

الهواتف 
المحمولة 
خطر يالحق 

األطفال

االنتهاء من 
مرحلة تركيب 
سقف صالة 

قامشلو 
الرياضّية

نساء جل آغا: انتهاكات تركيا 
تنافي القوانين الدولية وهي 

الوجه اآلخر لإلرهاب

اعتقال 79 صحفّيًا منذ بدء 
االنتفاضة الشعبية في روجهالت 

كردستان وإيران

قال اإلداري بلجنة وافدي الشهباء، وعفرين في مدينة 
منبج وريفها، عبد احلنان احلسني: »إن االحتالل التركي 
الدميغرافي،  التغيير  وهدفه  عفرين  مقاطعة  احتل 
بعد استخدامه األسلحة الفتاكة«، وأكد بأنه مارس 
بأن  واجلرائم، وشدد  االنتهاكات  أشكال  أهلها  بحق 
بيد  يداً  ستتكاتف  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 

لتحرير عفرين، واملدن احملتلة كافة... 5

يواجه مزارعو املوسم الشتوي، على سرير نهر اخلابور 
جنوب احلسكة، مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى إتالف 
اخلابور،  نهر  نتيجة جفاف مياه  الزراعي،  موسمهم 
املصدر،  من  لقطعه  اجلنوبي،  السد  مياه  وانحسار 
الرئيسي  الشريان  يعد  والذي  اخلابور،  نهر  وتوقف 

لزراعتهم... 7 

تف  ا لهو ا صبحت  أ
احملمولة مبختلف فئاتها 
واألجهزة اللوحية، جزءاً 
تنا  حيا من  سياً  سا أ
يقضي  و  ، مية ليو ا
تاً  قا و أ منا  ن  و لكثير ا
أمام شاشاتها،  طويلة 
 ، ل طفا أل ا يكن  لم  و
واملراهقني ببعيدين عن 

هذا األمر... 3

الرياضي  االحتاد  انتهى 
من  اجلزيرة  إقليم  في 
سقف  تركيب  مرحلة 
في  الرياضية  الصالة 
وذلك  قامشلو،  مدينة 
ملوعد  ا عن  ّخر  تأ بعد 
احملدد إلنهائه حلوالي 25 

يوماً... 10

آغا،  ناحية جل  نسوة  أكدت 
في  التركية  االنتهاكات  أن 
يجب  سوريا  وشرق  شمال 
دولة  تُعاقب  وأن  تنتهي،  أن 
االحتالل التركي جراء ما تقوم 
الشعب  بحق  جرائم  من  به 
مطالبات  املناطق،  هذه  في 
املنظمات الدولية، وجمعيات 
حقوق اإلنسان النظر لعواقب 
املواطنني  على  اجلرائم  هذه 
واملدنيني، مبينات أن تركيا هي 

الوجه اآلخر لإلرهاب... 2

االنتفاضة  بدء  منذ  وصحفيًة  صحفياً   79 تعرّض 
الشعبية في شرق كردستان »روجهالت كردستان« وإيران، 
منتصف أيلول العام املنصرم وحتى اآلن، لالعتقال على 
يد النظام اإليراني في إطار القمع املتواصل لكافة أشكال 

االحتجاج ضد سياساتها... 4

ربـــــع قـــــــــرن من العزلة 
بمؤامرة دولية وأداة تركــية

وتعاني أغلب املستشفيات في مدينة 
في  حاد  نقٍص  من  وريفها  منبج 
األمراض  انتشار  نتيجة  الدم،  كميات 
واألوبئة وأيضاً العمليات اجلراحية التي 

تستنزف مخزون بنك الدم. 

وقال عضو مجلس شباب حزب سوريا 
الواوي، لصحيفتنا  املستقبل محمد 
»روناهي«: ”قمنا بهذه احلملة من جانب 
اعتبار معرفتنا  إنساني محض، على 
بالنقص احلاد لزمر الدم في منبج كافة. 
كونهم  األطفال  اختيار  مت  شك  وال 

شريحة ضعيفة ومهمشة، وهي من 
أكثرها حاجة للدم“.

”الواوي“ بأن: ”حملة التبرم بالدم  وعدّ 
بأن  تشعرنا  كونها  جيدة،  خطوة 
هناك مرضى وهم بحاجة للمساعدة 
والعون، وأمتنى من األشخاص األصحاء 
ألن  االنتظار  وعدم  بالدم  التبرع  على 

هناك باملثل أناس مرضى“.

وطالب ”الواوي“ جميع شرائح اجملتمع 
حذوهم بهذه اخلطوة: ”سأتبرع بالدم 
في كل مرة من موقع مسؤوليتي جتاه 

مجتمعي“.

في  منبج  مدينة  وسط  في  ويرصد 
أوقات كثيرة، أن تنادي مكبرات مسجد 
اجلامع القدمي بأن أحداً ما بحاجة للتبرع 
الصحية  املراكز  بأحد  معينة،  بزمرة 
إلى  االستغراب  إلى  يدعو  ما  القريبة 

هذا النقص بالدم في بنك الدم.

وقال اإلداري في بنك الدم مبدينة منبج 
وريفها ”علي خالد“ بأن: ”حملة التبرع 
بالدم تعتبر مبادرة جميلة، ونثّمن هذه 
اخلطوة، كونها على األقل - ترفد بنك 
الدم  زمر  من  النقص  ببعض  الدم 
اخملتلفة ألن هناك مرضى التالسيميا 

والكلية والسرطان“.

”خالد“ أفراد اجملتمع إلى: ”التبرع  ودعا 
ملا له من فوائد عديدة منها؛ تنظيف 
والدخان  السموم  من  الدموية  الدورة 
وضغط  اجللطة  أمراض  من  ويخفف 

  . الدم، وأيضاً إلى فوائد أخرى كثيرة“

املذكورة  األمراض  جميع  بأن  وأوضح 
مرض  خاصًة  للدم  بحاجة  أعاله 
التالسيميا الذي يحتاج إلى 20 كيس 
بني  ما  الدم  بنك  وأن حاجة  يومياً،  دم 
صادر ووارد إلى 50 متبرع يومياً ال سيما 

من الزمر اإليجابية.

مبدينة  الدم  بنك  في  اإلداري  واختتم 
حديثه  خالد“  ”علي  وريفها  منبج 
بالقول: ”إن بنك الدم بحاجة ماّسة إلى 
التبرع بالدم من زمر الدم كافة، ولذا ال 
بأس من كل شخص أن يتبرع بالدم من 

حني إلى آخر“. 

حملة نظافة عامة في ناحية جل آغا 
لتعزيز مفهوم النظافة وأهمية حماية 

البيئة لدى املواطنني.

حتت إشراف بلدية الشعب في ناحية 
كافة  عن  ممثلني  ومبشاركة  آغا،  جل 
في  واملدنية  العسكرية  املؤسسات 
الناحية، بدأت حملة نظافة عامة في 
البيئي،  الوعي  لتعزيز  الناحية  ربوع 
وشارع  البلدية  شارع  احلملة  شملت 
الناحية  وسوق  معصوم،  الشهيد 
لكراج  وصوالً  الرصافة،  حي  وشارع 
الناحية هذا وسيستمر برنامج احلملة 
وشوارع  أزقة  كافة  يشمل  حتى 
األحد  يوم  واحلملة مستمرة  الناحية، 

الشعب  لتشجيع  أسبوع  كل  من 
وتوعيته على النظافة وأهمية احلفاظ 

على البيئة.

هذا وقام مكتب املرأة في بلدية الشعب 
بترميم ودهن دوار »الدلة« و«دوار الناعورة« 

العام،  في سوق جل آغا على الشارع 
وجتهيز آرمات تضم عبارات تخص املرأة 
وتُزيّنها باإلنارة إلظهار مظهر يعكس 

جمال الناحية.

وكاالت

قبقاب  »طرطقة«  بوقع  املكان  يستقبلك 
خشبي على أرض رخامية تستحضر معها 
ذكريات الزمن اجلميل مبشية »غوار الطوشة«، 
صبي احلمام املشاكس في مسلسل حمام 
الهنا الكوميدي، حيث أمتع متابعي العالم 
شامية  حارة  حمام  داخل  مبقالبه  العربي 

عتيقة.

ومن حال الكوميديا في زمن األبيض واألسود 
الراهنة  املعيشية  احلياة  تراجيديا  حال  إلى 
للمواطن السوري، ذات اللون الكاحل السواد 
بأيامه الباردة، فقد بلغ به الواقع مبلغاً أليماً 
من ضنك العيش في الغذاء والدواء، وصوالً 
لنيل قسط من الدفء املنعدم عقب انقطاع 
مواد التدفئة كاملازوت املنزلي عنه، وغالء ثمنه 
)السوق  تسمى  ما  أو  املوازية  األسواق  في 
السوداء( جعله بعيد املنال، ومقتصراً على 
تُسيطر  التي  احملافظات  احلال في  ميسوري 

عليها حكومة دمشق.

معركة بني البرد والدفء

السوري  الشارع  يجترح  ذلك  غضون  في 
يخوضون  وكأنهم  مرير،  واقع  من  حلوله 
معركة بني احلياة واملوت، مدافئ بيوت دمشق 
اخمليمات،  ساكني  إلى  وصوالً  األخرى  واملدن 
البدائل  فكل  لها،  املشغلة  املواد  من  خوت 
اخلضراء  أو  اليابسة  األشجار  من  كاحلطب 

ارتفعت أثمانها.

وفي وقت لم يعدم أرباب البيوت أيّة وسائل 
حلشو مدافئ تعمل على املازوت وكل ما تصل 
أياديهم إليه، ليس وحده خشب أثاث املنزل، 
وأقمشة  النايلون  وأكياس  وكرتون  أوراق  بل 
ينفع  شيء  أي  وغيرها،  قدمية  ومالبس 
املتحلقة  العائلة  ترى  أن  لالشتعال، يكفي 
نافذة  من  يخرج  وهجاً  الباردة  املدفأة  حول 
يعيشون  ببصيص  ولو  الزجاجية،  املدفأة 
أوهام الدفء لبرهة في مشهد يقترب كثيراً 
من قصة الطفلة الشهيرة »بائعة الكبريت«.

 
تزايد نسبة زبائنهم

وبالعودة إلى »حمام السوق« بكل ما يحمله 
من شكل تراثي وتقليد شعبي معروف لدى 
في  مطلباً  اليوم  بات  واألجداد،  اآلباء  جيل 
األيام الباردة، بعد أن ألغى معظم الناس من 
قاموس حياتهم إشعال مدفأة حمام البيت، 

وزادت نسبة إقبالهم على تلك األماكن.

ويجزم مالكو عدد من احلمامات في دمشق 
وحلب، بتزايد نسبة زبائنهم على رغم اعتبار 
من  كنوع  سنوياً  موسماً  الشتاء  فصل 
فإن  العادة  درجت  كما  الشتوية  السياحة 

ارتفاعاً ملحوظاً بدا عن احلد املعتاد.

يرجع صاحب حمام النحاسني بحلب، إبراهيم 
حمامات  نحو  الزبائن  نسبة  ارتفاع  قطان، 
األخيرة  اآلونة  خالل  شكّل  لكونه  السوق 
االقتصادية  العوامل  بسبب  لكثيرين  مالذاً 
مبثابة  فهو  أخرى  جهة  ومن  واملعيشية، 
اإلقبال  زيادة  نسبة  ُمقدراً  شعبي،  تقليد 
بـ25 في املئة، وقال: »في حني يطلبون السفر 
لالستجمام  واملزارع  البحر  إلى  برحالتهم 

صيفاً، سيكون احلمام مطلبهم شتاءً«.

»نعيماً« بعد طول انتظار

مسامع  على  صداها  يتردد  »نعيماً« كلمة 
زبائن احلمام املتحلقني حول نافورة تتوسط 
املكان في قسم منه يطلق عليه »البراني« 
داخل حمام سوق يقع شمال سوريا مبدينة 

ُعرفت بحماماتها التراثية الشهيرة.

حمام النحاسني مبدينة حلب يلجُّ املغتسلون 
إليه أفواجاً، فال متعة للحمام إال بالصحبة 
أو )الشلة( كما يعتقد الشاب فيصل، لكن 
الوضع الراهن فرض زيادة القدوم إليه مرة أو 

مرتني طوال فصل الشتاء.

مع  الشاي  احتساء  أثناء  الشاب  ويحكي 
أن  الدافئة،  باملياه  االغتسال  بعد  أصدقائه 
كلفة احلصول على ليترات قليلة من املازوت 
غير متوفرة، فالليتر الواحد يناهز 15 ألف ليرة 
ما يعادل دوالرين: »وإلشعال موقد حمام املنزل 
يعني استهالك بني ثالثة إلى أربعة ليترات 
من املازوت ما يكلفني 60 ألف ليرة، أي أربعة 
دوالرات، بينما الذهاب إلى احلمام ال يتعدى ما 
االجتماع  إلى  دوالرين ونصف، إضافًة  يعادل 

مع األصحاب«.

عامل احلمام امللقب أبو مهر متخصص منذ 
عقود مبهنة »املكيس«، حيث تتعامل يده التي 
حتمل ما يسمى »كيس التفريك والتلييف« 
بعد اغتسال الزبائن، ويرى أن نشاطاً ملحوظاً 
بل  فحسب،  اجتماعياً  ليس  للحمام 
واقتصادياً: »جميعنا نالحظ عودة الناس إلى 
حمام السوق كما كان سابقاً، بعد أن كان 
احلمام قبل ذلك تقليداً يقتصر على حمام 

العرس«.

ويرى القطان صاحب احلمام أنه: »قبل وصول 
احلمامات إلى املنازل كان الناس يتوافدون إلينا 
في أوقات خاصة بالنساء أو أخرى للرجال، مرة 
خالل األسبوع طلباً لالستحمام، يحملون ما 

لذَّ وطاب«.

بني احلاجة والترفيه

وإزاء ذلك لم يعد حمام السوق طقساً تراثياً 
يتقاطر إليه الناس في املناسبات االجتماعية 
ومتعة  املكان،  رفاهية  ألجل  أو  كاألعراس 
الوصول إلى مكان تفوح منه روائح صابون 
الغار احللبي والعطور وأبخرة تتصاعد تنعش 
بل  االجتماعية،  اللقاءات  لقصد  أو  الرئة، 
حتوّل إلى حاجة كما يراها أبو زيد، وهو رجل 
ستيني يواظب على احلضور إلى احلمام مرة 

كل شهر.

وقال أحد الزبائن في احلمام: »كم كان لهذا 
املكان ذكريات في مخيلة الطفولة، لكننا 
املصاريف  وضغط  االلتفاف  نحاول  اليوم 
الزائدة، إذ مع عدم توفر املازوت وزيادة التقنني 
الكهربائي الذي يصل إلى ساعتني في اليوم 
الكامل ال يوجد لدينا حل إال القدوم إلى هنا«.

في  السوق  تثير حمامات  ذاته،  السياق  في 
يدخلها،  من  كل  إعجاب  السوريّة  املدن 
ال  املعمارية،  وبنيتها  تصميمها  بطريقة 
واحللبية في  اجلنوب  في  الدمشقية  سيما 
القدماء  املعماريون  بناها  حيث  الشمال، 
وأضافوا فنون زخرفتهم وإكساًء مميزاً لهم، 
خصوصاً في العهدين األموي واأليوبي، كما 

يوثّق املؤرخون.

يتكئ  ُمعتقة  وعلى كتف جدران خشبية 
املغتسلون بعد ارتداء مالبسهم، يشربون ما 
تيسر من قهوة أو شاي أو زهورات، كما جرت 
العادة، أو ينفثون األرجيلة وينظرون إلى فناء 
بحال  يفكرون  سقفه،  فضاء  وإلى  احلمام 
الشهيرة  الكلمة  ويتذكرون  معيشتهم، 
االستماع  ويتابعون  يفرجها«  »اهلل  لديهم 
إلى صوت مطرب احلمام، ولسان حال اجلميع 

يسأل، متى تعود املياه إلى مجاريها ثانيًة؟

وكاالت

مجلس  م 
ّ

نظ المجتمع«،  سالمة  ضمان  أطفالنا  »صحة  شعار  تحت  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
شباب حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، حملة تبرع بالدم لدعم األطفال الذين 

يعانون من مرض التالسيميا في بنك الدم الكائن في مشفى الفرات.

يا المستقبل ُينّظم حملة  مجلس شباب حزب سور
ع بالدم لصالح أطفال التالسيميا بالتبر

يز  حملة نظافة عامة في ناحية جل آغا لتعز
مفهوم حماية البيئة

يا مالذ األهـــــــــالي من  حمــامات ســــور
الشتـــــاء صقيـــــع 

محمد الواويعلي خالد

مهجرو كري سبي: 
تسييس ملف المعابر 
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ال تزال دولة االحتالل التركي تقدم بأبشع 
اجلرائم في مناطق شمال وشرق سوريا، 
للقوانني  إصغاء  وال  ألحد،  اكتراث  دون 
الدولية، وكانت آخر جرائم هذا احملتل، هو 
قصفه نقطة عسكرية في مدينة رميالن؛ 
بريعان  شاب  استشهاد  عن  أسفر  ما 
شبابه، واستهداف سيارة مدنية أدى إلى 
يتجاوز  لم  آخرهم طفل  ارتقاء شهداء، 
أحد عشر عاماً، إرهاب تركيا الذي يطال 
وشباباً  وأطفاالً،  العزل، شيوخاً،  املدنيني 
لم يحرك الرأي العام العاملي البتة، ولم 
طيلة  اجلرائم،  هذه  جتاه  فعل  ردة  أي  نرَ 
األعوام السابقة، وتستمر الرواية باجلناة، 

والضحايا، ويستمر الصمت الدولي.

أعداء السالم

حيال  الرفض  يبقى  آغا  جل  ناحية  في 
اجلرائم التركية سيد املوقف، وال يتوانى 

األهالي باستنكارهم ورفضهم ملا يحدث 
التقت  الصدد  هذا  وفي  املنطقة،  في 
الناحية،  من  نساء  عدة  »صحيفتنا« 
عن  من خالل صحيفتنا  واللواتي حتدثنَّ 
رفضهنّ التام لهذه اجلرائم واالنتهاكات، 
قائلة:  حدثتنا؛  الدين«  سيف  »نزهة 
هو  تركيا،  على  بجديد  ليس  »اإلرهاب 
امتداد لإلرهاب العثماني، القتل والذبح، 
والدهشة  اعتدناها،  صورة  والتهجير، 
التي كانت مصاحبة ألولى جرائم تركيا 
يزال  ال  موجودة،  تعد  لم  شعبنا  بحق 
معنى  تعرف  ال  دولة  من  يعاني  شعبنا 
وذرائع ال متت  السالم، بل وحتاربه بحجج 

للحقيقة بصلة«.

اإلرهاب  ضحايا  »آخر  نزهة:  وأضافت 
إلعالة  يعمل  كان  صغير  طفل  التركي 
عائلته، هل هذا الطفل هو اإلرهاب، الذي 
حتاربه تركيا؟ أين اجملتمع الدولي من هذا؟ 
هذا  لتواجه  بالدنا  في  الطفولة  ذنب  ما 

العدو؟ تركيا تزعزع األمن واالستقرار في 
املنطقة، وهذا يشكل خطراً على األمن 

العام«.

استمرار  أن  قسوم«  »فريال  ترى  وبدورها 
دليل  هو  الشعب،  ضد  بجرائمها  تركيا 
واضح على أنها تلقت الضوء األخضر من 
بعض الدول الكبرى: »يرى العالم ما يحدث 
املؤكد  من  ذلك،  ينكر  ولكنه  بالدنا،  في 
على  تتقاضى  الكبرى  الدول  بعض  أن 
فاقداً  شعبنا  ويبقى  الكثير،  سكوتها 
لألمان ضمن هذه املسرحية، التي تكتب 
فصولها تركيا، ويلعب اجملتمع الدولي دور 

األعمى«.

يد بيد لدحر احملتل

دليل  التركية  فريال: »الهجمات  وتابعت 
واضح على ضعف هذه الدولة، التي تفتقد 
التماسك والتوحد بني الشعب واحلكومة، 

في  االستقرار  بزعزعة  ترغب  هنا  ومن 
وأطماعها،  أهدافها  لتحقيق  مناطقنا 
على عكس روج آفا التي أعطت للعالم 
مثاالً ملعنى العيش املشترك بني الشعوب 
وهذا  والسريان،  والكرد،  العرب،  اخملتلفة 
األمر ال يخدم مصلحة تركيا لذا تعمل 
في  األمان  وزعزعة  البلبلة  نشر  على 

املنطقة«.

هذا وطالبت فريال الشعوب في شمال 
تركيا:  وجه  في  بالوقوف  سوريا  وشرق 
نسمح  لن  وسنصمد،  كثيراً  »صمدنا 
لتركيا بتحقيق أهدافها والسيطرة على 
ما  هذا  وتهجيرنا،  خيراتها  ونهب  بالدنا، 
ترغب به، ولكن لن تنال ذلك نحن شعب 
تركيا  سنهزم  املعاناة  رحم  من  ولدنا 

والداعمني لها، وهذا اليوم بات قريباً«.

في  موجوداً  النساء  ضد  التمييز  يزال  ال 
فرنسا، رغم التوعية احلاصلة بعد موجة 
»مي تو«، خصوصاً مع سلوكيات »ذكورية« 
لدى الذكور الشباب، على ما ورد في تقرير 
نشره اجمللس الفرنسي األعلى للمساواة 

يطلب »تنظيم احملتويات الرقمية«.

ولفتت هذه الهيئة االستشارية املستقلة 
في تقريرها إلى أن: “التمييز على أساس 
اجلنس ال يتراجع في فرنسا، على العكس 
من ذلك، بعض جتلياته األكثر عنفا تتفاقم 

وتطال بالدرجة األولى األجيال الشابة”.

وأضاف التقرير: “بعد خمس سنوات على 
الفرنسي  اجملتمع  يزال  ال  تو’،  ‘مي  موجة 
يعاني من التمييز على أساس اجلنس في 
مختلف دوائره”، العامة واخلاصة، واملهنية، 

واإلعالمية.

يقر،  العام  “الرأي  أن:  إلى  اجمللس  وأشار 
اجلنس،  أساس  على  متييز  وجود  وينتقد 
العملية،  املمارسة  في  ينبذه  ال  لكنه 
بشكل أساسي لدى الرجال”، وفق التقرير 
وإلى  الرسمية  األرقام  إلى  يستند  الذي 
مؤشر تابع ملعهد “فيا فويس” يتناول 2500 
شخص من فئات متثل الشعب الفرنسي.

نسب مرتفعة

األعلى  الفرنسي  اجمللس  ويشارك 
للمساواة هذا األسبوع في حملة توعية، 
وسيطلق األربعاء 2023/1/24 “محاكمة 
ضد التمييز على أساس اجلنس” تقيمها 
أساس  على  التمييز  ضد  “معا  جمعية 
الفرنسية  الوزيرة  وتختتمها  اجلنس” 

إيزابيل روم للمساواة بني اجلنسني.

النساء انطباعا  املائة من  وتبدي 80 في 
بأنهن تلقني خالل حياتهن معاملة أدنى 
نوعهن  بسبب  الذكور؛  نظرائهن  من 

االجتماعي، وفق التقرير.

كما أن 14 في املائة من الفرنسيات، يبنيّ: 
عن  خارج  جنسي  بـ”عمل  قمن  إنهن 
إرادتهن”، و37 في املائة يقلن: إنهن واجهن 
أوضاعا بغير رضاهن في 14 في املائة من 
إقامة عالقات  بينها  اجلنسية،  العالقات 
من دون وسائل وقاية بسبب إحلاح الشريك 
)12 في املائة(، أو من دون تراض حتت تأثير 

الكحول، أو اخملدرات )7 في املائة(.

تسع  اجلنس  أساس  التمييز على  ويقود 
نساء من كل عشرة، شملهنّ التقرير إلى 
التخلي عن أمور معينة، بينهنّ النصف 
أنشطة  ممارسة  أو  اخلروج  عن  يتخلني 
يرغنب  التي  املالبس  ارتداء  أو  مبفردهنّ، 
بها، وتخشى ثماني نساء من كل عشرة 

العودة مبفردهن إلى املنزل خالل الليل.

“غير  بأنهم  انطباعا،  الرجال  ويبدي 
أنهم  يشعرون  إذ  باملوضوع،  معنيني” 
ليسوا شخصيا مسؤولني عن سلوكيات 
ما  أن  يرون  هؤالء  ربع  أن  حتى  جنسية، 
“مبالغ  اجلنسية  االعتداءات  عن  يحكى 

فيه”.

وحذر اجمللس من: “تفاقم الوضع مع بروز 
ظواهر جديدة بينها العنف عبر اإلنترنت، 
على  متزايد  بشكل  العنيف  واخلطاب 
في  والهمجية  االجتماعية  الشبكات 
إنتاجات كثيرة في صناعة األفالم اإلباحية، 
للنسوية”.  معادية  ذكورية  دائرة  وتوسع 

وأشار إلى أن السلطات العامة “ال تُظهر 
بهذه  املرتبطة  التحديات  مبستوى  أداء 

املسائل”.

ضحايا الذكورية

ودعا اجمللس في تقريره إلى “تدابير رئيسية” 
القطاع  في  احملتويات  “تنظيم  تشمل 
الرقمي ملكافحة الصور النمطية، وطرق 
التمثيل التي تنطوي على ازدراء ومشاهد 
عادٍ  أمر  كأنها  تُصوّر  باتت  التي  العنف، 

خصوصا في املقاطع املصورة اإلباحية”.

ودعا اجمللس أيضاً إلى إنشاء “هيئة عليا 
أساس  على  العنف  ملكافحة  مستقلة 

اجلنس في السياسة”.

املالية  “املوارد  بتعزيز  التقرير  وأوصى 
والبشرية القضائية على صعيد الهيئات 
مسائل  مبعاجلة  املكلفة  التشريعية 
العائالت، على غرار اجلهود  داخل  العنف 
احلكومة  أوكلت  حيث  إسبانيا”،  في 
للبرملان إطالق تشكيل جلنة للبحث في 

مثل هذه القضايا املتخصصة.

ولتغيير العقليات، أوصى اجمللس الفرنسي 
األعلى للمساواة مبنع اإلعالنات لأللعاب 
املوجهة إلى جنس معني، وربط املساعدات 
بني  باملساواة  مرتبطة  بشروط  العامة 

اجلنسني في املؤسسات.

في  التمييز  فرنسا  في  النساء  وتعاني 
 2016 عام  وفي  بالرجال،  مقارنة  العمل 
نّظمت جمعيات حقوق املرأة في فرنسا 
ضد  التمييز  على  احتجاجية  مظاهرة 
مقارنة  العمل  في  النساء  أجور  تدني 

بالرجال.

وشاركت باملظاهرة، التي جرت في ميدان 
من  املئات  باريس  بالعاصمة  اجلمهورية 

النساء، وقد أعربن، في الالفتات املرفوعة 
رفضهن  عن  ردّدنها،  التي  والشعارات، 
قيامهن  الرغم من  أجورهن على  لتدني 

بأداء نفس العمل.

وأكدت  فرنسا،  في  أجري  بحث  ووفق 
البالد،  في  املرأة  حقوق  وزارة  صحته 
تتقاضى النساء أجورا أقل بنسبة 15 في 
املائة من الرجال على الرغم من قيامهن 

بالعمل نفسه.

قانون  إقرار   2014 عام  فرنسا  وشهدت 
النساء  أجور  بني  املساواة  لتحقيق 
والرجال، وقد أدينت 94 شركة حتى اليوم 

مبخالفته.

إجراء  أن  اإلنسان  حقوق  جمعيات  وترى 
النساء  أجور  للمطالبة مبساواة  حمالت 
أكثر  العمل  أرباب  سيجعل  الرجال  مع 
إلى  عليهم  ضغطا  وسيمثل  تفهما، 

جانب القانون.

تفاقما  فرنسا  تشهد  أخرى  جهة  ومن 
أكثر  النساء  وتُعد  األسري،  للعنف 
“فرانس برس” عن أرقام  ضحاياه. ونقلت 
أن عدد جرائم  الفرنسية  الداخلية  وزارة 
قتل النساء في إطار العنف األسري ارتفع 
عام 2021 مقارنة  املائة  بنسبة 20 في 

بالعام السابق.

في  النساء  قتل  جرائم  عدد  ارتفع  وقد 
الذي  األسري  العنف  جراء  من  فرنسا، 
سابق،  أو  حالي  زوج  الغالب  في  يرتكبه 
بحسب أرقام حكومية. وقتلت 122 امرأة 
جراء عنف أسري على يد الزوج احلالي أو 

السابق.

إجمالي  من  املائة  85 في  النساء  ومتثل 
ضحايا الوفيات الناجمة عن العنف بني 
الزوجني خالل عام 2021 )143 حالة وفاة 
من بينها 122 امرأة و21 رجال( مقابل 82 
في املائة في عام 2020، وهي نسبة ثابتة 

منذ عام 2006.

وفي السنوات السابقة كانت النساء هن 
الضحايا الرئيسيات: إذ فقدَت 102 منهن 
حياتهن في عام 2020، مقارنة بـ146 حالة 

قتل لإلناث في عام 2019.

وتؤكد األرقام أن: “الصفات األكثر شيوعا 
لدى املرتكبني لم تتغير، فهم في الغالب 
من الذكور، وغالبا ما يكونون متزوجني، من 
اجلنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهم بني 
30 و49 أو 70 وما فوق، وال ميارسون نشاطا 

مهنيا”.

وتعرضت واحدة من كل ثالث نساء تقريبا 
)32 في املائة( للعنف في السابق، وأبلغت 
64 في املائة منهن سلطات إنفاذ القانون 
قدمت 84 في  بني هؤالء،  ومن  ذلك،  عن 

املائة شكوى.

املائة(، لوحظ  )33 في  احلاالت  ثلث  وفي 
وجود مادة واحدة على األقل من احملتمل أن 
تغير قدرة املرتكب، أو الضحية )الكحول، 
واخملدرات، واملؤثرات العقلية( على التمييز 

وقت وقوع األحداث.

وحدثت الغالبية العظمى )78 في املائة( 
من الوقائع في منزل الزوجني أو الضحية 

أو اجلاني.

كانت  السابقة  السنوات  في  أنه  كما 
بغير  االنفصال  أو  حالة(،   31( اخلالفات 
الرئيسية  )27 حالة( األسباب  التراضي 
لهذه اجلرائم )41 في املائة(، وتتبعهما عن 
كثب الغيرة )25 حالة( ومرض الضحية 

)21 حالة(.

وفاة  حالة  تسجيل  مت  املتوسط،  وفي 
واحدة كل يومني ونصف اليوم خالل عام 
2021، مقارنة بحالة وفاة واحدة كل ثالثة 

أيام في عام 2020.

وكاالت

التركية في شمال  االنتهاكات  أن  آغا،  ناحية جل  نسوة  أكدت   - أمل محمد  آغا/  جل 
عاقب دولة االحتالل التركي جراء ما تقوم به من 

ُ
وشرق سوريا يجب أن تنتهي، وأن ت

جرائم بحق الشعب في هذه المناطق، مطالبات المنظمات الدولية، وجمعيات حقوق 
اإلنسان النظر لعواقب هذه الجرائم على المواطنين والمدنيين، مبينات أن تركيا هي 

الوجه اآلخر لإلرهاب.

نساء جل آغا: انتهاكات تركيا تنافي القوانين الدولية وهي الوجه اآلخر لإلرهاب

التمييز ضد المرأة في فرنسا ظاهرة مستفحلة في مفاصل الدولة

كيميائي  مركب  إلى  باحثون  توّصل 
وعالج  منع  في  يُسهم  قد  جديد 
االكتشاف  وهذا  العظام،  هشاشة 
الذي قد يُسهم في إيجاد عالج مريح 
هشاشة  يعانون  الذين  للمرضى 

العظام، أو قد مينع حدوثه.

جارة  الغدة  من  املُفرز  الهرمون  يقوم 
ومت  العظام،  تكّون  بتحفيز  الدرقية 
استخدام نظائر مصنعة لهذا الهرمون 
لعالج مرضى هشاشة العظام، ولكن 
إذا  إال  فّعالة  تكون  ال  النظائر  هذه 
وبشكٍل  حقن  شكل  على  أعطيت 

يومي.

يوجد  ال  »إنه  الباحثني:  أحد  ويقول 
تعطى من عن طريق  أدوية  اآلن  حتى 
الفم لعالج هشاشة العظام، وإنهم 
الدواء  من  النوع  هذا  تطوير  يحاولون 

ملعاجلة هذا املرض«.

ويعمل هرمون الغدة جارة الدرقية على 
زيادة تكوين العظام، واخلطوة املفتاحية 
إلمتام مهمة الهرمون في تثبيط بروتني 
كيناز إيه، تكون من خالل تثبيط نظائره 
وهذه  والثالث،  الثاني  بامللح  احملفزة 
بناء  تنظيم  على  تعمل  البروتينات 

العظام وهدمها.

وقد قام الباحثون ببناء أمنوذج هيكلي 
باستخدام  ذلك  وبعد  اإلنزميات،  لهذه 
تصميم  تتضمن  متقدمة  تقنيات 
والكيمياء  الهيكل  على  بناًء  األدوية 
مركب  وبإيجاد  التكرارية،  الطبية 
كيميائي يقوم بتثبيط هذين اإلنزميني، 
وقد أظهر املركب اجلديد »إس كيه -124«، 

الذي يظهره  التأثير  تأثيراً يشبه ذلك 
عندما  الدرقية  جارة  الغدة  هرمون 
إعطاؤه  مت  وعندما  اخلاليا،  به  عوجلت 
يومًيا  عوجلت  والتي  بالفم،  للفئران 
لديها  زاد  ملدة 3 أسابيع  املركب  بهذا 
تركيز فيتامني »د« وتركيز الكالسيوم، 
وتعزز لديها تكون العظام دون أن تظهر 

عالمات سمية على املدى القصير.

وبناءً على هذه النتائج، فإنه من احملتمل 
أن يُشكل املركب »إس كيه -124« وما 
شابهه اجليل اجلديد من األدوية املعطاة 
للعظام  والبانية  الفم  طريق  عن 

واملعاجلة ملشكلة هشاشتها.

هشاشة العظام

يصيب  داء  هو  العظام:  هشاشة 
وجعله  إضعافه،  إلى  ويؤدي  العظم 
هشاً وأكثر عرضًة للكسر، وهو مرض 
إلى  ويؤدي  والنساء  الرجال  يصيب 
الرسغ  في  بكسور  الشخص  إصابة 
والورك وفقرات العمود الفقري وأماكن 
أخرى، وهو غير معٍد ولكن تلعب عوامل 

معينة دوراً في اإلصابة به.

عوامل اخلطورة لإلصابة بهشاشة 
العظام

ـ التقدم في العمر.

من  للمرض  عرضة  أكثر  النساء  ـ 
الرجال.

ـ أن يكون الشخص نحيالً أو ضعيف 
البنية.

خطر  يرتفع  إذ  العائلي،  التاريخ  ـ 
أفراد  أحد  كان  إذا  للمرض  التعرض 

العائلة قد أصيب به.

ـ أخذ بعض األدوية مثل السترويدات.

ـ اإلصابة ببعض األمراض مثل ضعف 
العظام.

ال  غير صحية  غذائية  تناول حمية  ـ 
توفر كمية مالئمة من الكالسيوم.

ـ عدم احلصول على مقدار مناسب من 
فيتامني »د« سواء عن طريق الغذاء أو 
التعرض ألشعة الشمس، إذ إنه يلعب 
اجلسم  امتصاص  في  أساسياً  دوراً 

لعنصر الكالسيوم وصحة العظام.

ـ قّلة النشاط البدني واخلمول.

ـ التدخني.

الوقاية من هشاشة العظام

من  كافية  كمية  على  احلصول  ـ 
الكالسيوم.

من  كافية  كمية  على  احلصول  ـ 
فيتامني »د«.

ـ ممارسة الرياضة.

يستيقظ البعض من النوم في الصباح 
على  يؤثر  ما  وهو  ومرهقني،  ُمتعبني 
البسيطة  اليومية  املمارسات  سير 
استشاريٌة  وشاركت  العمل.  وحتى 
في علم النفس الصحي، اخلطأ الذي 
والذي يسبب  تعديله بسهولة  ميكن 
التعب بعد االستيقاظ، وقالت: »عندما 
نكون ُمجبرين على االستيقاظ على 
وقع جرس إنذار، تكون أدمغتنا أساساً 
في حالة ما بني عدم اليقظة الكاملة، 
وعدم النوم متاماً، وينتج عن هذا الشعور 
أن يستمر  الذي ميكن  واإلرهاق  بالدوار 
من بضع دقائق إلى عدة ساعات )وهو 

ما يُعرف باسم خمول النوم(«.

وأضافت: »الضغط على زر الغفوة بني 
كل إنذار إيقاظ ميكن أن يزيد من حدة 

مستويات التعب لدينا«.

وللمساعدة في تقليل مخاطر الترنح 
في الصباح، تنصح االستشارية، بعدم 
قائلًة:  وأوصت  الغفوة،  زر  استخدام 
وضع  على  املنبه  وضع  جتنب  »يجب 
السرير  من  النهوض  وجرب  الغفوة، 
مبجرد استيقاظك، في النهاية ستدرّب 
نفسك على النهوض من السرير على 

الفور«.

كما وصت بدخول الضوء إلى الغرفة 
»الغرف  قائلًة:  أمكن،  إن  الصباح  في 
املظلمة واملعتمة تدعو للنوم، لكنها 

متثل مشكلة إذا كنت تكافح من أجل 
النهوض من السرير في الظالم«.

شّغل  استيقاظك،  »مبجرد  وتابعت: 
لدعوة  الستائر  افتح  أو  املصابيح 
الضوء الساطع إلى غرفتك، وميكن أن 
يساعدك ذلك على الشعور مبزيد من 

اليقظة واالستيقاظ«.

عند  باالنتعاش  للشعور  نصائح 
االستيقاظ في الصباح

تناول  في  النصائح  إحدى  وتتمثل  ـ 
والتي  )د( اليومية،  فيتامني  مكمالت 
على  احلفاظ  في  تُساعد  أن  ميكن 

مستويات الطاقة لديك.

»االلتزام  أيضاً  املفيد  من  يكون  وقد  ـ 

بروتني التمارين«، والذي ميكن أن يشمل 
املشي في اخلارج، ما قد »يُحّسن نوعية 
نوم  على  احلصول  خالل  ومن  النوم«، 
أفضل، يتم تعزيز احتمالية االستيقاظ 

والشعور باالنتعاش.

وتتمثل النصيحة األخيرة في »تقليل 
وقت النظر إلى الشاشات قبل النوم«، 
ألن الضوء األزرق املنبعث من هواتفنا 
وأجهزة الكمبيوتر احملمولة ميكن أن يؤثر 

على دورة النوم واالستيقاظ لدينا«.

استخدام  جتنب  حتاول  أن  املهم  ومن 
قبل  األقل  على  ساعة  ملدة  أجهزتك 
وسيساعدك  الفراش،  إلى  الذهاب 
لفترة  أفضل  بشكٍل  النوم  على  هذا 
أطول وستشعر مبزيد من االنتعاش في 

الصباح.

رجح علماء أن يكون باطن األرض حالياً 
بسطحها،  مقارنة  دورانه  اجتاه  يغير 
مجلة  نشرتها  لدراسة  وفقاً  وذلك 

»نيتشر جيوساينس« العلمية.
األرض  لب  أن  الدراسة،  وأوضحت 
الداخلي يغير اجتاه دورانه رمبا مرة كل 
بضعة عقود، مشيرة إلى أنه في الوقت 
احلالي قد يكون أحد هذه التغيرات قيد 

التنفيذ.

وبشكل أبسط، فإن الدراسة تشير إلى 
تكون  رمبا  اآلن  األرض  أن حركة قشرة 
باطنها.  حلركة  املعاكس  االجتاه  في 

الطرح  يثير هذا  رمبا  وقال علماء: »إنه 
على  مدمرة  تكون  قد  آثار  من  القلق 
سطح األرض، لكن الدراسة تؤكد أنه 
ال داعي للقلق، فلن ينتج عن هذا أي 
شيء مخيف، كما أن الدراسة تنوه إلى 
أزمان  منذ  رمبا حتدث  الظاهرة  هذه  أن 

بعيدة«.

ويسعى الباحثون من خالل دراستهم 
إلى تعزيز فهم أعماق األرض وعالقتها 
تكهنات  وسط  اخلارجي،  بسطحها 
سطح  دوران  اجتاه  تغير  تأثير  بشأن 
في  األيام  طول  على  األرض  وباطن 

كوكبنا.

عالج جديد لمرض هشاشة العظام

نصائح هامة لالستيقاظ صباحاً 
بهمة ونشاط

دراسة تكشف عن ظاهرة في باطن 
األرض تحدث كل بضعة عقود
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وتعرف  خصوصية،  لها  أيام  هناك 

املسلمني،  عند  القمرية  باألشهر 

وهو  فيه،  دخلنا  الذي  الشهر،  هذا  منها 

من  »رجب« يأتي  وكلمه  »رجب«،  شهر 

الرجوب، أي »التعظيم«، حيث كان العرب 

وكان  الشهر،  هذا  يعظمون  اجلاهلية،  في 

منعوا  حيث  عندهم،  احلرم  األشهر  من 

فأقر  اإلسالم،  جاء  ثم  والغزو،  القتال  فيه 

بأنه من أشهر احلرم، حيث قال النبي صلى 

استدار  قد  »الزمان  وسلم:  عليه  اهلل 

كهيئة يوم خلق السموات واألرض، السنة 

ثالثة  حرم:  أربعة  منها  شهرا  عشر  اثنا 

واحملرم،  احلجة،  وذو  القعدة،  ذو  متواليات: 

وشعبان«.        جمادى  بني  الذي  مضر،  ورجب 

األصم«،  بـ«رجب  يلقب  الشهر  وهذا 

طبول  صوت  فيه  يسمع  ال  كان  حيث 

املقاتلني  وصرخات  السيوف،  وتقارع  احلرب، 

وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  سمى  وقد 

والصحابة شهر رجب بـ الشهر األصب، ألن 

اهلل يصب فيه من الرزق واخلير صبا، فكانوا 

يجدون أرزاقهم تزيد في رجب.        

صيام  فضل  في  كثيرةٌ  أحاديٌث  وهناك   
أول  أحاديث في فضل  شهر رجب، وكذلك 

اهلل  خلق  »فيه  إنه  ذكر  حيث  الشهر، 

نوح  جنا  وفيه  األرض،  على  أنزله  وفيه  آدم، 

النار«،  إبراهيم من  وفيه جنا  من سفينته، 

محمد  النبي  »خلق  بدايته  كانت  وأيضاً 

أمه«،  بطن  في  وسلم  عليه  اهلل  صلى 

الشهر،  هذا  تقدر  اإلسالمية  األمة  لذلك 

املسلمون  كان  الكردي،  مجتمعنا  وفي 

األشهر  يصومون  قريب  وقت  منذ 

ورمضان«،  وشعبان،  »رجب،  الثالثة، 

صيام  بـ«  الصيام  هذا  يسمون  وكانوا 

السن  كبار  بعض  يزال  وال  سيمهكا«، 

ميزة  له  الشهر  هذا  لذلك  يصومونه، 

املنكرات  البعد عن  فيه  يتم  خاصة، حيث 

والفواحش، وحترمي القتل، والقتال فيه.

،،

فضل شهر رجب عند 
المسلمين

محمد 
القادري

الدين والحياة

طالب مهجرو كري سبي، بافتتاح معبر تل 
األعباء  من  للتخفيف  )اليعربية(؛  كوجر 
االقتصادية واإلنسانية، التي ميرون بها، بعد 
ديارهم،  التركي ومرتزقته من  تهجير احملتل 
الدولي  القرار  الدولي  األمن  مجلس  ومدد 
اخلاص بتمرير املساعدات اإلغاثية واإلنسانية، 
)باب  مبعبر  وحصرها  جديدة،  أشهٍر  لستةِ 
احملتل  الواقع حتت سيطرة  الهوى( احلدودي، 
التركي و)هيئة حترير الشام( النصرة سابقاً، 
واجملدولة على الئحة اإلرهاب بعد إغالق املعابر 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  مع  احلدودية 
بسبب الفيتو )الروسيـ  الصيني(، وبضغط 

من احملتل التركي. 

ويحاول احملتل التركي استخدام هذه الورقة 
الشمال  في  عدة  مناطق  احتالله  بعد 
السوري، ومناطق شمال وشرق سوريا، بهدف 
التضييق على اآلالف من املهجرين املتواجدين 
في اخمليمات اإلنسانية، والواقعة حتت إشراف 
حيث  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
مع  بالتعاون  املساعدات  توفير  على  تعمل 

العاملة،  واإلغاثية  اإلنسانية  املنظمات 
وبحسب اإلمكانات املتوفرة، فيما عدت اإلدارة 
رسالة  خالل  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
وجهتها إلى األمني العام لألمم املتحدة، القرار 
قراراً مجحفاً، واستمراراً للحصارِ اجلائِر على 
مناطقها من قبل عدة أطراٍف متارس سياسة 
بإطار إنساني، محذرةً من  االبتزاز، وتغلفها 
القاطنني  املدنيني،  تأثيراته بحق املاليني من 
الذين  واملهجرين  مناطقها،  جغرافية  في 
هجرهم احملتل التركي بعد احتاللها ملدنهم 
اخمليمات،  حالياً  يقطنون  واللذين  وقراهم، 
ويعانون ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة.

االبتزاز وتسييس املعابر مرفوض

الرحمن  »عبد  املهجر  قال  الصدد؛  وبهذا 
احلمد« خالل لقاٍء أجرته صحيفتنا »روناهي«: 
مناطقنا،  ابتزاز  على  التركي  احملتل  »يعمل 
واستغالل القرارات الدولية حلرمان املهجرين، 

واألهالي القاطنني في مناطق شمال وشرق 
سوريا من املساعدات األممية واإلغاثية، بعد 
بتهجير  احملتلة  التركية  الدولة  تسببت  أن 
ماليني السوريني عقب تدخلها في األراضي 

السورية«. 

وأضاف احلمد: »هنالك مسؤولياٌت كبيرةٌ تقع 
على عاتق اجلهات الدولية، بصدد مساعدتنا 
االقتصادية  الظروف  ظل  في  كمهجرين 
الصعبة التي نعيشها، بعد استغالل تركيا 
السبل كافة حلصار املناطق، التي جلأنا إليها، 
»روسيا  لدولتي  الدولي  التآمر  بعد  وخاصة 
والصني« على إغالق املعبر اإلنساني الوحيد 

في تل كوجر«.

 

وقف املتاجرة الدولية باألوضاع اإلنسانية

فيما طالب املهجر »فضل الشبلي« بتعديل 
قرار إغالق املعابر اإلنسانية في مناطق شمال 
وشرق سوريا، نظراً لفقدان مصادر دخلهم 
احتالل  عقب  ديارهم  من  تهجيرهم  بعد 
الدولة التركية لها في التاسع من تشرين 
من  املعبر  لهذا  وملا  2019م،  عام  من  األول 

أهمية في استمرار عمل املنظمات اإلغاثية 
اخمليمات  إلى  املساعدات  وتدفق  العاملة، 

املنشرة في عموم املنطقة.

ونوه الشبلي إلى: »ضرورة الكف عن املتاجرة 
بورقة املهجرين السوريني، واستغاللهم من 
التي تستخدمها  االستعمارية،  الدول  قبل 
تبنت  والتي  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  ضد 
الفارين  السورين  والالجئني  املهجرين، 
في  الدائرة  والصراعات  احلرب،  ويالت  من 
مناطقهم، وتعمل على تأمني احتياجاتهم«.

في  الشبلي«  »فضل  املهجر  طالب  كما   
واملنظمات  الدولي،  اجملتمع  حديثه  ختام 
بفتح  باملساهمة  واإلنسانية  احلقوقية 
املعابر اإلنسانية: »يجب على اجملتمع الدولي، 
فتح  في  املساهمة  اإلنسانية،  واملنظمات 
اإلنسانية كافًة، ومن ضمنها معبر  املعابر 
)تل كوجر(، وذلك لتخفيف األعباء اإلنسانية 
واملعيشية، وفصل الوضع اإلنساني الصعب 
الدول  قبل  من  واالستغالل  التسييس  عن 
املتآمرة، والقيام بواجباتها املنصوصة عليها 
مناطق  في  الدولية  والقرارات  باملواثيق 

النزاعات املسلحة«.

أصبحت  ـ  رشيد  سيدار  قامشلو/ 
الهواتف احملمولة مبختلف فئاتها واألجهزة 
اللوحية، جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، 
ويقضي الكثيرون منا أوقاتاً طويلة أمام 
شاشاتها، ولم يكن األطفال، واملراهقني 

ببعيدين عن هذا األمر.
أصبحت رؤية طفل دون اخلامسة، وهو يلهو 
غير مستغرب؛  أمراً  الهواتف  بأحد هذه 
إلهاء  إلى  يلجأن  األمهات  بعض  إن  بل 
السحري،  اجلهاز  بهذا  ع  الرُّضَّ أطفالهنّ 
حيث ألقى هذا األمر بتداعيات عدة على 
اجلسدية،  األضرار  إلى  فإضافًة  األطفال، 
التي يصابون بها، والتي تظهر أعراضها 
على البعض منهم، وتبدأ بأضرار للعني 
والعظام، هناك أضرار نفسية وسلوكية 
أيضاً، رمبا لن تظهر أعراضها بشكل كبير 

أو في وقت قريب.
يستمتعون  األطفال  كان  األمس،  ففي 
بتقليب صفحات الكتب املليئة بالصور 
إلى حكايات  امللوَّنة، واالستماع بشغف 
أصبح  فقد  اليوم  أما  واجلدات،  األمهات، 
الهاتف  شاشات  على  ينقرون  األطفال 
احملمول، وميضون الساعات في صحبتها، 
ال شك أنه تطور تكنولوجي، لكن األطباء، 
الذين يتابعون صحة الطفل، يؤكدون، أنه 
يشكل ناقوس خطٍر على صحتهم، واآلباء 
في حالة من القلق والغضب، تخوفاً من 

تأثير ذلك على أطفالهم جسدياً ونفسياً، 
االجتماعية  وعالقاتهم  دراستهم  وفي 

أيضاً.
 

قلق األهالي من استخدام األطفال 
للهواتف احملمولة

يعاني الكثير من اآلباء واألمهات بقضاء 
شاشة  أمام  الوقت  من  املزيد  األطفال 
في  يطرح  ما  الكمبيوتر،  أو  املوبايل، 
أذهانهم العديد من التساؤالت عن تأثير 
هذه األجهزة على أطفالهم، وحول ذلك 
التقت صحيفتنا »روناهي« املواطنة »رشا 
وهي  العمر 27 عاماً،  من  علي« البالغة 
أم لطفلتني، والتي حدثتنا حول خطورة 
األطفال:  صحة  على  احملمولة  الهواتف 
»إن الهواتف احملمولة لها تأثيرات سلبية، 
اجلسدية  أطفالنا  صحة  على  وخطيرة 
األسباب  أحد  تكون  وقد  والنفسية، 
بالتوحد،  األطفال  إصابة  وراء  الرئيسية 
احلركة  وقلة  التعلم،  في  وصعوبات 
يُصاب  بأن  األمر  يتفاقم  ورمبا  والنشاط، 
رشا:  وأضافت  الصرع«.  بنوبات  الطفل 
للهاتف  املفرط  االستهالك  أن  »كما 
احملمول لدى األطفال، يبطئ تطور اللغة، 
وله صلة كذلك باضطراب نقص االنتباه 

مع فرط النشاط«.
أٌب  وهو  العيسى«  »محمد  قال  وبدوره 
لطفلني، والبالغ من العمر 40 عاماً: »يعاني 
األطفال، واملراهقون حالًة فوضى، بسبب 
بالهواتف  واملستمر  الدائم  اتصالهم 
احملمولة، فأصبحت تقريباً النوع الوحيد، 
الذي من خالله يتصلون بالعالم اخلارجي«.
ناجتة  عديدة  مخاطر  »هناك  مضيفاً: 
احملمولة،  الهواتف  استخدام  كثرة  من 
وقد  واملراهقني«،  األطفال  على  والسيما 
أعرب عن قلقه حيال استخدام األطفال 
املفرط للهواتف احملمولة، وتأثيره السلبي 
إنه  ومستقبلهم، حيث  على صحتهم 
النفسية،  املشكالت  من  الكثير  سبب 
مثل االكتئاب، والتوحد، والشك بالنفس، 
ورمبا تودي إلى انتحار بعض املراهقني جراء 

ذلك.

أضرار ونصائح 

وكان لنا زيارة خاصة مع الطبيب اإلخصائي 
في طب األطفال »هاكوب قرنفليان« والذي 
بنّي عن أضرار الهاتف احملمول على صحة 
األطفال، وقدم بعض النصائح لآلباء حول 
ذلك: »إن استخدام الهاتف احملمول، وجعله 
في متناول األطفال، واملراهقني لساعات 

طويلة، له أخطار وأضرار جسيمة، وهذه 
قسمني  إلى  تقسم  األضرار  أو  األخطار 
جسدية، ونفسية في املدى القريب قبل 
الهاتف  من  املنبعث  فاإلشعاع  البعيد، 
هذا  ألن  بالعيون،  الضرر  يُلِْحق  احملمول، 
الشيخوخة  إلى  العني  يعرِّض  الضوء 
تؤدي  أن  ميكنها  كما  ويجهدها،  املبكرة 
املرتبط  البقعي،  بالضمور  اإلصابة  إلى 
أن يتسبب  بالعمر، والذي ميكن  بالتقدم 
استخدام  يؤثر  وكذلك  البصر،  فقدان 
الهاتف احملمول بشكٍل كبير في شبكية 
العني، ويَُسبِّب مشكالت في النوم كاألرق، 
خاصًة إذا لعب األطفال باألجهزة الذكية 
خالل  األطفال  أعني  وحلماية  النوم،  قبل 
يريح  أن  ل  يفضَّ األجهزة  بهذه  اللعب 
الطفل عينه بالنظر بعيداً عن اجلهاز ملدة 
عشرين ثانيٍة، كلَّ عشرين دقيقة، ويجب 
أن تُفحص أعني األطفال بشكل دوري ما 

بني عمري خمس سنواٍت و13 عاماً«.
وتابع قرنفليان حديثه: »في عصرنا احلالي 

مشكالت  من  يعانون  األطفال  أصبَح 
استخدام  بسبب  وذلك  أيضاً،  العظام 
األجهزة اخللوية، واللوحية لفتراٍت طويلٍة 
من الزمن، ما يزيد الضغط على األعصاب، 
العمود  وأقراص  وعضالت  واألربطة، 
العمود  ألم  احلال  وبطبيعة  الفقري، 
الظهر،  بوجع  الشعور،  يزيد  الفقري 
والرقبة، والصداع، وقد يُعرِّض الطفل إلى 
اإلصابة بالتهاب األوتار، أو اإلصابة مبتالزمة 
النفق الرسغي، لذا يُنصح بوضع وسائد 

حتت الساعدين لرفع يدَي الطفل«.
وأنهى الطبيب اخملتص بأمراض األطفال 
»هاكوب قرنفليان« بتقدمي بعض النصائح 
لآلباء، واألمهات قائالً: »ينصح اآلباء الذين 
يستشيروا  أن  صغار،  أطفاٌل  لديهم 
اإللكتروني،  اإلدمان  بشأن  املعنيني 
فحوصاتهم،  خالل  من  يظهر  والذي 
يفحصون،  األطباء  أما  يالحظون،  فاآلباء 
ويسجلون أرقاماً تشير إلى أمراٍض يعاني 
منها الطفل، تأثراً مبالزمة الهاتف احملمول«.

ـ أدان مهجرو مخيم كري  عين عيسى/ حسام إسماعيل 
سبي، التواطؤ الدولي حيال تمرير المساعدات اإلنسانية، 
 
ً
تشجيعا وعدوها  المحتلة،  المناطق  بمنافذ  وحصرها 

المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا في  للحصار 
ظل األوضاع االقتصادية الصعبة، التي تمر بها.

مهجرو كري سبي: تسييس ملف المعابر 
يد معاناتنا اإلنسانية يز

الهواتف المحمولة خطر يالحق األطفال

محمد العيسى رشا علي

الرياضّية قامشلو  صالة  سقف  تركيب  مرحلة  من  االنتهاء 

إسبانية ونكهة  »لندني«  صدام  السعودي..  السوبر  قصة 

السلة لسيدات  مصر  منتخب  قائمة  إعالن 

وكان من املفترض االنتهاء من أعمال 
في  الرياضية  الصالة  سقف  تركيب 
 ،2022/12/27 بتاريخ  قامشلو  مدينة 
التي  الصوفي  شركة  طلبت  ولكن 
تقوم بأعمال تركيب السقف منحها 
توفر  عدم  بسبب  وذلك  أخرى،  مهلة 
بعض املواد وبرودة األجواء في املنطقة، 
حيث أن أعمال تركيب السقف كانت 

قد بدأت بتاريخ 2022/9/27.

الرياضية في  وسقط سقف الصالة 
مدينة قامشلو نتيجة عاصفة ثلجية 
ضربت املدينة في عام 2013، وفي عام 
2018 جرت محاوالت لتركيب السقف 
امليزانية  ولكن  الصالة،  تأهيل  وإعادة 
اجمللس  قبل  من  تتوفر  لم  املطلوبة 
لالحتاد  اجلزيرة  إقليم  في  التنفيذي 
الرياضي وقتها، وذلك بحسب املعنيني 
وقتها واآلن أيضاً، حيث الكلفة احلالية 

للسقف فقط بلغت بحسب العقد 
املُبرم بني هيئة الشباب واالحتاد الرياضي 
في إقليم اجلزيرة وشركة الصوفي هو 

98 ألف دوالر أمريكي.

وبعدها في حال وصلت ميزانية أخرى 
وإزالتها  األرضية  تنظيف  سيتم 
وممارسة النشاطات في الصالة مؤقتاً 
حلني وصول ميزانية خاصة تسد تكلفة 
وضع أرضية جديدة للصالة. والصالة 
والسلة  الطائرة  ألعاب  تستوعب 
والتايكواندو والكاراتيه وكرة اليد وكرة 

القدم للصاالت وألعاب أخرى.

بشكٍل  اجلزيرة  إقليم  مناطق  وتعاني 
عام من قلة الصاالت املؤهلة بالشكل 
الرياضية  النشاطات  إلقامة  املطلوب 
فيها وخاصًة لعبتي الطائرة والسلة 
سبيه  تربه  صالة  املثال  سبيل  على 

الستيعاب  قادرة  وغير  ضيقة  فهي 
نشاط  كبير للعبة الكرة الطائرة، ففي 
وأثناء  السابق 2021 ـ 2022،  املوسم 

واضحاً  كان  واألسايش،  سردم  مباراة 
بأن الصالة ضّيقة الستيعاب حضور 
جماهيري كبير وفي الوقت نفسه هي 

التصاق  بسبب  لالعبني  مريحة  غير 
اجلماهير بخط اللعب متاماً.

تنطلق بطولة كأس السوبر السعودي 
بنظامها اجلديد، مساء اخلميس املُقبل، 
في العاصمة الرياض، مبشاركة أربعة 

فرق.

 24 بني  الفترة  خالل  البطولة  وتقام 
مبشاركة  اجلاري،  الثاني  كانون  و29 
والفيحاء«،  واالحتاد  والنصر  »الهالل 
بنظام التجمع من ثالث مباريات، بواقع 
ومباراة  النهائي،  نصف  في  مباراتني 

نهائية.

للدوري  الهالل بصفته بطال  ويشارك 
املوسم املاضي، والفيحاء بطالً لكأس 
جاء  بينما  الشريفني،  احلرمني  خادم 
النصر  مع  للدوري،  كوصيف  االحتاد 
)ثالث الدوري(، بدالً من وصيف الكأس 

)الهالل(.
في  السعودي  السوبر  نظام  وكان 
مباراة  عن  عبارة  املاضية،  السنوات 
والكأس،  الدوري  بطلي  جتمع  واحدة، 

لكن نظامها اجلديد سيكون بنكهة 
اإلسباني  السوبر  غرار  على  إسبانية 
مؤخراً  اململكة  احتضنته  الذي 

مبشاركة أربعة فرق.

تاريخ السوبر

تعود فكرة إنشاء السوبر السعودي إلى 
عام 1979، حيث اصطدم الهالل بطل 
الدوري آنذاك، باألهلي بطل كأس امللك، 
وأُقيمت مباراة الذهاب في ملعب عبد 
اهلل الفيصل بجدة وانتهت بالتعادل 
2-2، بينما جاء اإلياب في الرياض على 
ملعب فيصل بن فهد، وحسمه الهالل 
4-1، وذهب دخل املباراة اجلماهيري إلى 

اجلمعيات اخليرية.

افتتاحية  مباراة  أُقيمت   ،1999 وفي 
لبطولة كأس املؤسس، بني بطل الدوري 

السعودي آنذاك، الهالل، وبطل الكأس، 
في  الدولي  فهد  ملعب  على  األهلي، 

الرياض، وتفوق الزعيم 2-5.

القدم،  لكرة  السعودي  االحتاد  وقرر 
اعتماد كأس السوبر بشكل رسمي في 
2012، على أن يصطدم الشباب )بطل 
الدوري( باألهلي )بطل كأس امللك(، إال 
أن املباراة ألغيت بسبب »ضيق الوقت«.

كأس  مباراة  أول  أُقيمت   ،2013 وفي 
سوبر، بعد اعتمادها بشكٍل رسمي بني 
الفتح )بطل الدوري( واحتاد جدة )بطل 

العزيز  عبد  مدينة  امللك( على  كأس 
املكرمة،  مكة  مدينة  في  الرياضية 

وانتهت بفوز الفتح 2-3.

للمرة  السعودي  السوبر  كأس  وأُقيم 
وذلك  اململكة في 2015،  األولى خارج 
بالعاصمة البريطانية لندن، وجمعت 
لوفتس  ملعب  على  والهالل  النصر 
رود، وحسمها الزعيم لصاحله بهدف 

سجله البرازيلي كارلوس إدواردو.

وفي 2016، واجه األهلي نظيره الهالل 
بلندن،  كوتيج  كرافن  ملعب  على 
الترجيحية بعد  بالركالت  الراقي  وفاز 
تعادلهما اإليجابي 1-1 بالوقت األصلي.

استضاف   ،2017 نسخة  إلغاء  وبعد 
في 2018 نسخة  رود  لوفتس  ملعب 
واالحتاد،  الهالل  جمع  الذي  السوبر 

وانتصر الزعيم 1-2.

 2019 في  اململكة  إلى  السوبر  وعاد 

والتعاون على ملعب  النصر  مبواجهة 
العاملي  وفاز  بجدة،  املشعة  اجلوهرة 
بالركالت الترجيحية 5-4، بعد التعادل 

1-1 بالوقت األصلي.
ديربي  مبباراة   ،2020 نسخة  وتلتها 
جمعت الهالل والنصر، وتفوق العاملي 

3-0 على ملعب فهد الدولي بالرياض.
واستضاف ملعب األمير فيصل بن فهد 
القدمي  بالنظام  نسخة  آخر  بالرياض 
الفيصلي  على  الهالل  وفاز   ،)2021(
بركالت الترجيح 4-3، بعد التعادل 2-2 

بالوقت األصلي.

تتويجاً  األكثر  األندية  الهالل  ويتصدر 
بالسوبر السعودي بثالثة ألقاب )2015 
بلقبني  النصر  ويليه  و2021(،  و2018 
)2019 و2020(، ويأتي خلفهما الفتح 
واألهلي   )2014( والشباب   )2013(

.)2016(

الفني  املدير  األلفي  إيهاب  أعلن 
كرة  لسيدات  املصري  للمنتخب 
لهن  املقرر  الالعبات  قائمة  السلة، 
الدخول في معسكر مغلق استعدادًا 
اخلامسة  املنطقة  تصفيات  لبطولة 
املقرر إقامتها في أوغندا في الفترة من 

14 لـ 19 شباط املقبل.

معسكرًا  الفراعنة  منتخب  ويدخل 
حسن  صاالت  مجمع  في  مغلًقا 
مصطفى مبدينة السادس من أكتوبر 
في الفترة من 24 يناير/ كانون الثاني 

إلى  السفر  قبل  شباط   12 وحتى 
أوغندا.

وضمت قائمة املنتخب 20 العبة جاءت 
كالتالي:

خالد  - آية  صالح  - إجني  ماجد  أسرار 
الفقي - ثريا محمد - جنا األلفي - حبيبة 
بيكو - حبيبة حامت - رضوى سالم - رنيم 
اجلداوي - رمي أوسامة - رمي موسى - فاطمة 
هاني - فاطيمة محمد - فريدة شريف - 
فريدة مسعد - مايا سيد - ميرال أشرف 
-  نورهان  - نها شتا  - نادين السلعاوي 

فؤاد – يارا أسامة.

ويتكون اجلهاز الفني واإلداري والطبي 
للمنتخب كالتالي:

إيهاب األلفي )مدير فني(

أحمد إبراهيم )مدرب عام( 

أحمد عبد املطلب )مدرب مساعد( 

آالء مصطفى )إدارية(

جيرمني عوني )طبيبة(

فريد سمير )مخطط أحمال(

محمد جابر )محلل أداء(

إقليم  في  الرياضي  االتحاد  انتهى  ـ  قامشلو  روناهي/ 
في  الرياضية  الصالة  سقف  تركيب  مرحلة  من  الجزيرة 
ر عن الموعد المحدد إلنهائه 

ّ
مدينة قامشلو، وذلك بعد تأخ

.
ً
لحوالي 25 يوما
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باختالف  واحلضارات  الشعوب  تتميز 
اللغات واللهجات إال أن املوسيقا هي 
لغة عاملية، تعبر عما يجول في مكنون 
املوسيقا  وبتميز  واملشاعر،  النفس، 
مكنونها  املوسيقية  الفرق  تطور 

التراثي.

وملعرفة جوانب من الثقافة املوسيقية 
في منطقة الفرات، التقت صحيفتنا 
عضو  الشتيوي  ممدوح  مع  »روناهي« 
الثقافة  مركز  في  املوسيقا  مكتب 
والفن مبنطقة الطبقة، ومختص في 

قسم املوسيقا. 

خاصية املوسيقا

معرض  في  الشتيوي  ممدوح  يقول 
حديثه عن مالزمة املوسيقا وتعبيرها 
عن الذات واحلالة: »املوسيقا تعبر عن 
مختلفة،  ومشاعر  وغضب،  حزن، 
تستخدم باألغاني الثورية، أو العاطفية 
الوجدانية، فكانت غذاء للروح أو تعبيراً 
عن  عبرت  وقد  وحديثا،  قدميا  عنها، 
ظلم االحتالل، وفرحة النصر والتحرير 

واألعراس، واألفراح، واألتراح«. 

ويتابع: »املهم أن ندرك قيمة املوسيقا، 
وأن ندرك كيف ميكننا التعبير عما يدور 
لوجود  تكون  احلاجة  وألن  دواخلنا،  في 
آالت، ووسائل لنعبر عبرها عن حالنا، 
آالت  عدة  املوسيقا  مكتب  في  يوجد 
واإليقاع،  والكمان،  واألورغ،  البزق،  مثل 
املوهوبني  من  وعدد  والربابة،  والدف، 
من  البعض  وهناك  املوسيقا،  في 
هؤالء يتقنون العزف على أكثر من آلة 
واحدة، يضم مكتب املوسيقا عدداً من 
املواهب منهم سبعة شباب، وفتاتان، 
وموهبته  خصوصية  له  منهم  وكل 

اخلاصة«.

يضيف الشتيوي في حديثه عن التطور 

املركز  وعمل  املوسيقا  في  والتجديد 
بشكل عام: »املوسيقا لها اخلصوصية 
القابلية للتطوير والتحديث دون تغيير 
في مضمونها التراثي وقابلة للتجدد، 
فاألصوات  واللحن،  الكلمات  ومثلها 
السياسي  الوضع  يفرزها  احلماسية 
موسيقا  وأيضاً  والتراثي،  والشعبي 
تتأثر  الفرات  منطقة  وأغاني  الفرات 
التي يرعاها  بالوضع احمليط، واملواهب، 
املركز تتنوع في اهتماماتها ومتيزها في 
العويد متميز في  لون معني، ففراس 
لون املوليه، وممدوح الشتيوي في التراث 
غناء مختلف،  زبيدي  الفراتي، وشادي 
الكردية  باألغاني  متميز  آرام  وخليل 

وغيرهم«.

املوسيقا الفراتية

الفراتية  أما عن خصوصية املوسيقا 
املوسيقا  الشتيوي:  ممدوح  فيقول 
الشعبية  باألغنية  مرتبطة  الفراتية 
الفراتية، موسيقا املاء وإيقاع األمواج، 
الريفية،  اجملتمعات  تراث  تعدّ  حيث 
حافلة  وهي  أبنائها،  متنفس  ألنها 
باملشاعر والصور واأللوان اخملتلفة، تنم 
عن املشاعر واحلياة، كتدفق الفرات في 
الفراتية  املوسيقا  متتاز  حيث  أرضه، 
اجلميلة،  والفكرة  العذب  باللحن 
أصالة  حتمل  التي  اللحنية  واملقاطع 
أحلانها،  مع  منسجمة  وهي  التراث، 
والتعبير  بالبساطة  يتميز  وايقاعها 
واملشاعر اجلياشة من حب وحزن وفرح 

وألم وغربة«.

موروث  الفراتية  »املوسيقا  وأضاف: 
شعبي يرافق األفراح، واألحزان وتشتهر 
فيها اآلالت الربابة والشالوخة، في حني 
املقام،  في  الفراتية  املوسيقا  تصنف 
أو  صعبة،  قصيرة  أو  طويلة،  وهي 
احلجاز  أو  الصبا  إما  وااليقاع  سهلة 
مقامات  وهي  البيات،  أو  السيكاه  أو 

عربية وشجية وبهيجة«.

وأشار الشتيوي إلى أن ما مييز املوسيقا 
يختلف  الذي  املوال،  هو  الفراتية، 
األغاني  يرافق  كما  العشائر  باختالف 
الشعبية مظاهر من الدبكة واألفراح.

املوسيقا حتتاج لثقافة ولعلم

الشتيوي أشار إلى أن املوسيقا حتتاج 
معرفي  وتعمق  وتعلم،  دراسة،  إلى 
كما سائر العلوم، وإنها ال تقتصر على 
روحياً  عاطفياً  وحساً  هواية  كونها 
معرفة  إلى  حتتاج  »املوسيقا  فقط: 
ملفهوم املقامات املوسيقية الغنائية، 
وتتنوع  املقامات،  بتعدد  تتعدد  التي 
مبناهج تصنيفها، حيث وصل عددها 
إلى سبع مقامات جمعت في جملة 
)صنع بسحر(، أو ثماني مقامات )صنع 
إلى  البعض  صنفها  كما  بسحرك( 

تسع مقامات أساسية مختلفة«.

كما  واملعلومة  التذكير  وعلى سبيل 
املوسيقي  »السلم  الشتيوي:  يقول 
سي،  هي/  درجات  سبع  من  يتألف 
ال، صول ، فا، مي ، ري ، دو/ وأما املقام 
الصوتي فهو سلم موسيقي، أو سمة 
بالدرجة  تبدأ  /ديوان/  تسمى  حلنية 
/دو/  درجة  أو  )القرار(  املنخفضة 
)اجلواب(  املرتفعة  بالدرجة  وتنتهي 
مسافات  حتكمها  /سي/  درجة  أو 
النشاز.  يسمى  عنها  واخلروج  وأبعاد، 
السبعة  األساسية  املقامات  أما 
للموسيقا الغنائية فهي مقام الصبا، 
والنهاوند، والعجم، والبيات، والسيكاه، 
جملة  في  وجتمع  والراست،  واحلجاز، 
)صنع بسحر(. ويضاف مقام الكرد )ك( 
بسحرك(.  )صنع  جملة  في  لتجمع 
وهناك مقام يعرف مقام النو اثر. كما 

توجد مقامات فرعية عديدة«.

املقارنة بني املقامات

وتشابهها  املقامات،  عن  حديثه  وفي 
واختالفها يقول الشتيوي شارحا ذلك: 
عن  يعبر  شعرية،  رسالة  هو  »املقام 

واحلزن  الفرح،  مثل  محدودة  مشاعر 
والشوق واأللم واحلب، واختالف املقامات 
واملسافات  األبعاد،  باختالف  هي 
مثال  املوسيقا.  درجات  بني  الصوتية 
الفرح  يبعث على  احلجاز مقام  مقام 
أغنية  موسيقا  في  معروف  والدفء 
)فوق النخل( للمطرب ناظم الغزالي / 

فوق النخل/«.

الشتيوي  دعا ممدوح  في ختام حديثه 
مركز  في  املوسيقا  مكتب  عضو 
مواهب  بالطبقة،  والفن  الثقافة 
والكلمات  والتلحني،  والعزف،  الغناء، 
املركز  في  املوسيقا  مكتب  زيارة 
الثقافي في منطقة الطبقة وريفها، 
فرق  إيجاد  العمل على  يتم  أنه  علماً 
أوكسترا من األطفال، وعازفني سيتم 
تدريبهم لتكون هذه احلالة هي أشبه 
أكادميي،  معهد  بتأسيس  يكون  ما 
نسيج  من  وكورال  أوكسترا  لتخريج 
املنطقة، وسيسعى مكتب املوسيقا 
إلقامة  املناسبة  التدريبات  إلجراء 
حفل موسيقي بإشراف جلنة الثقافة 
والفن، وإدارة مكتب املوسيقا في مركز 
الثقافة والفن مبنطقة الطبقة، وذلك 
وفق  االستعدادات  من  االنتهاء  بعد 

اخلطة التدريبية املقررة له.

لعبد  األمثال  قصص  كتاب  »من 
الرحمن أومري«

األمثال  بعض  تأريخ  يختلف  قد 
احلقيقي،  املوقف  وتوضيح  الشعبية، 

املثل  وُلدت منه، ومع ذلك يظل  الذي 
قويًا صامدًا يتم تداوله بني عامة الناس، 
ولعّل من أبرز األمثال املتداولة هو املثل 

القائل: “كلٌّ يرى الناس بعني طبعه”.

وتباينت  اآلراء،  املثل: اختلفت   قصة 
املثل،  لهذا  احلقيقي  املوقف  حول 
كانت  أنه  هو  األشهر،  املوقف  ولكن 
كان  حيث  جدًا،  غريبة  مدينة  توجد 
رؤية  يستطيعون  ال  فيها  الناس 
ولكنهم  عميان،  وكأنهم  بعضهم 
السمع  حاسة  يستخدمون  كانوا 
وكانوا  بعضهم،  مع  التعامل  في 
يتحركون عن طريق صدى الصوت مثل 
منطقة  هناك  كانت  وقد  الوطاويط، 
أي  إليها  املدينة ال يذهب  صغيرة في 
إنسان؛ وذلك ألنها ُعرفت أنها بال صدى 
من  الناس  يخشى  كان  لذلك  صوت، 
فيها،  يتيهون  ال  حتى  إليها،  الذهاب 

وذات يوم قرر مجموعة من الشباب أن 
يقوموا بالذهاب إلى تلك املنطقة؛ كي 

يعرفوا سرها. 

اجتمع الشباب ومشوا مع بعضهم، 
وهم يتحدثون دائًما إلى بعضهم، وذلك 
حتى يتأكدوا أنهم الزالوا مع بعضهم، 
تلك  إلى  وصلوا  وحينما  يتيهوا،  ولم 

شيًئا  اكتشفوا  املزعومة  املنطقة 
أنهم  اكتشفوا  لقد  وغريًبا،  خيالًيا، 
حيث  بأعينهم،  يروا  أن  يستطيعون 
رأى جميعهم األشخاص، وتعرفوا على 
املكان، وهم في قمة ذهولهم، وبينما 
هم كذلك في دهشتهم ظهر إليهم 
في  بكم  “أهاًل  قائالً:  حدثهم  شيخ 

عني طبعه”، ومنذ ذلك احلني ُعرف املثل 
الشهير “كلٌّ يرى الناس بعني طبعه”. 
قصة أخرى للمثل: ومن املواقف، التي 
عبرّت عن ذلك املثل أيًضا موقف ثالثة 
طريقهم،  في  ميشون  كانوا  رجال، 
والوقت ليل، والظالم يخيم، فشاهدوا 
جوانب  أحد  في  باحلفر  يقوم  رجاًل 
الطريق، فتحدث األول قائال: البد أن هذا 
أثناء  دفنه  ويريد  أحداً،  الرجل قد قتل 
هذا الظالم، بينما أبدى الثاني رأيه قائال: 
ال... فيما يبدو أنه ليس قاتالً، ولكنه ال 
يأمتن أحد على ممتلكاته؛ فيخبئها هنا، 
ثم حتدث الثالث قائال: ال... فيما يبدو، ال 
هذا، وال ذاك؛ إنه رجل صالح يحفر بئرًا 
من أجل املاء، ومن هنا تأتي العبرة، أن 
الناس صاحلني،  يرى غيره من  الصالح 
فيراهم فاسدين، وهكذا  الفاسد  أما 
بعني  الناس  يرى  “كلٌّ  املثل  يأتي 

طبعه”.

 تألفه الشعوب وإن اختلفت لغاتهم ولهجاتهم، في حين يعمل مكتب الموسيقا 
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ً
الطبقة/ ماهر زكريا ـ تحمل الموسيقا طابعا

في مركز الثقافة والفن في منطقة الطبقة على تجديدها عبر تدريب المواهب للحفاظ على خصوصية الموسيقا الفراتية، التي حملت اسم منطقة 
الفرات لترسم صور مجتمعها المتجدد. 

الموسيقا الفراتية.. تراث مميز يجددها مكتب الموسيقا بالطبقة

كلٌّ يرى الناس بعين طبعه

استهدفت  التي  الدولية  املؤامرة   
القائد عبد اهلل أوجالن، تدخل عامها 
تهدف  وهي  والعشرين،  اخلامس 
حّل  محاوالت  على  كّلياً  القضاء 
وإجراء  األوسط،  الشرق  في  األزمات 
تغييرات دميقراطية حقيقية في بنية 

مجتمعاتها.

نُحّيي مقاومة القائد أوجالن في 
سجن إمرالي

اللجنة  عضو  شارك  الصدد  وبهذا 
التنفيذية حلزب العمال الكردستاني، 
بثّته  خاص  برنامج  في  كالكان  دوران 
)االثنني(  مساء  خبر  َمديا  فضائية 

بالتركّية، حّيا فيها املقاومة التاريخية 
التي يبديها القائد أوجالن في سجن 
إمرالي، وأكد أنّه بعد أن فشلت أمريكا 
ونظام احلداثة الرأسمالية في القضاء 
على القائد وفكره عبر املؤامرة الدولّية، 
عبر  باملؤامرة  االستمرار  على  عملتا 
تشديد العزلة عليه في سجن إمرالي.

وبنّي كالكان: بأن »الظلم واالنتهاكات 
قساوة  مدى  تُثِبت  املشدّدة،  والعزلة 
نظام اإلبادة واإلمحاء الذي يتم فرضه 
على القائد أوجالن في سجن إمرالي«.

استشهاد  إلى  كالكان  وتطرّق 
النار  أضرما  اللذان  وآكار  تاش  ويسي 
»إّن  قائالً:  للعزلة  رفضاً  بجسديهما 
حتالف حزبا العدالة والتنمية واحلركة 

واإلنسانية  الكرد  أوصال  القومية، 
النار  إضرام  على  يجبرهم  وضٍع  إلى 
املؤامرة  قوى  فعلت  كما  بأجسادهم، 
الدولية حني اعتقالهم للقائد أوجالن، 
إّن العملية التي قام بها ويسي تاش 
وآكار كبيرة وقّيمة ورسالة لنا جميعاً، 
ملا  العميق  فهمهم  مدى  عن  وتعبير 
من  أوجالن،  والقائد  الكرد  له  يتعرّض 

سياسات اإلبادة وهجماتها«.

جلنة مناهضة التعذيب تتحرّك وفق 
املصالح

مناهضة  جلنة  مواقف  يخص  وفيما 
التعذيب األوروبية قال كالكان: إّن »جلنة 

مناهضة التعذيب التي تُبدي مواقف 
حيال االنتهاكات في بعض الدول، نرى 
إنّها تلتزم الصمت حينما يكون الكرد 
يتعرضون  من  هم  أوجالن،  والقائد 
لالنتهاكات والتعذيب، إنها تتقرّب وفقاً 

للقرارات واملصالح السياسية«.

كحركة  بأنّهم  كالكان،  دوران  ونّوه 
مبرحلة  ميرّون  املنطقة  وشعوب 

املنطقة  خاللها  ستشهد  مصيرية، 
هناك  أن  إلى  مشيراً  جذرية،  تغّيرات 
مبسؤولياتهم  اجلميع  قام  إن  فرص 
نيل  سيتم  إذ  عاتقهم،  على  املُلقاة 
احلرية اجلسدية للقائد أوجالن في العام 
اخلامس والعشرين، الفتاً إلى أن هناك 
الكثير من اخملاطر التي حتملها املرحلة 

القادمة في طياتها.

وفي اخلتام دعا عضو اللجنة التنفيذية 
دوران  الكردستاني  العمال  حلزب 
كردستان  أجزاء  في  الكُرد  كالكان، 
والقيام  التحرك  إلى  والعالم،  األربعة 
بالفعاليات املتنوعة، وبشّتى األساليب 
لتحطيم العزلة، ونيل احلرية اجلسدية 

للقائد أوجالن.

الشدادي/ حسام الدخيل ـ قال وجيه 
عشيرة اجلبور ميزر السلطان إن اإلدارة 
والوحيد  الشرعي  املمثل  هي  الذاتية 
سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  جلميع 
وأكد بأن مشروعها الدميقراطي سيأتي 

باحلل للسوريني. 

اجلزيرة،  بإقليم  الذاتية  اإلدارة  احتفت 
التاسعة  بالذكرى  املاضي،  السبت 
احلسكة،  مدينة  في  لتأسيسها 
ممثلني  بحضور  سوريا،  وشرق  بشمال 
عن أحزاب »مجلس سوريا الدميقراطية« 
الذاتية«  »اإلدارة  ومؤسسات  )مسد(، 
وممثلني عن العشائر واملنظمات املدنية 

والنسائية. 

مشروع وطني بامتياز

فخذ  وجيه  قال  الصدد  هذا  وفي 

الشيخ  اجلبور  عشيرة  من  امللحم 
ميزر السلطان لصحيفتنا: »مبناسبة 
اإلدارة  لتأسيس  التاسعة  الذكرى 
هذا  نبارك  اجلزيرة،  إقليم  في  الذاتية 
املنطقة،  أهالي  جميع  على  اليوم 
ونعتبر هذا اإلجناز مكسباً جلميع أهالي 

وشعوب شمال وشرق سوريا«.

وأضاف السلطان: »رغم كل ما يجري 
لإلدارة  القليلة  واإلمكانات  من حصار 
البنى  وضرب  املعابر  وإغالق  الذاتية، 
إثارة  ومحاولة  للمنطقة،  التحتية 

الفتنة بني الشعوب والعشائر، أجنزت 
اإلدارة الذاتية مشاريع تنموية، وأعادت 
تأهيل قسم كبير من البنى التحتية، 
مثل تأهيل املدارس واملشافي واألفران، 
وقوفنا  نعلن  نحن  املنطلق  هذا  ومن 
واحداً،  صفاً  الذاتية  إدارتنا  جانب  إلى 
كرامتنا،  لنيل  الوحيد  السبيل  ألن 
والوقوف ضد اإلرهاب والقوى الظالمية 
واملؤامرات الدولية والهجمات التركّية 

املستمرة«.

واختتم الشيخ وجيه فخذ امللحم من 
عشيرة اجلبور الشيخ ميزر السلطان 
حديثه قائالً: »اإلدارة الذاتية هي املمثل 
املنطقة،  لشعوب  والوحيد  الشرعي 
ضدها،  حتاك  التي  املؤامرات  كل  رغم 
واإلدارة مشروع وطني بامتياز، يقودها 
ومختلف  والسريان  والكرد  العرب 

شعوبها«.

شؤون  مسؤول  أكد   - األخبار  مركز 

الفرنسية  احلكومة  في  األزمات 

ستيفان روماتيه، أّن فرنسا ستواصل 

دعمها لشعوب شمال وشرق سوريا، 

مشدداً على بقاء احلكومة الفرنسية 

انتهاء  حتى  سيستمر  املنطقة  في 

عمليات مكافحة اإلرهاب.

زيارة أجراها  روماتيه جاء خالل  حديث 

برفقة وفد فرنسي إلى دائرة العالقات 

الرئيس  اخلارجية، استعرض فيها مع 

املشترك للدائرة بدران جيا كرد، وعدد 

املستجدات  الدائرة  مسؤولي  من 

واألوضاع األخيرة في املنطقة.

ونوّه الرئيس املشترك لدائرة العالقات 

اخلارجية بدران جيا كرد، إلى أّن عمليات 

الدولة  تشنها  التي  االستهداف 

ممنهج،  بشكٍل  أصبحت  التركّية 

التحتية إلى جانب  البنى  وتستهدف 

استهدافها املباشر للمدن واملدنيني.

وعن التقارب بني حكومة دمشق ودولة 

إلى  كرد،  جيا  أشار  التركي،  االحتالل 

مصالح  مع  يتعارض  التقارب  هذا  أّن 

بأكمله،  السوري  الشعب  وتطلعات 

يأتي في سياق محاربة شريحة  كما 

من الشعب السوري.

قبل  من  بالتأكيد  االجتماع  واخُتتم 

جهود  استمرار  ضرورة  على  اجلانبني 

تخطي  وضرورة  اإلرهاب،  مكافحة 

جهود مكافحة اإلرهاب على املستوى 

مجاالت  ليشمل  واألمني،  العسكري 

املنطقة،  إلى  واألمن  االستقرار  إعادة 

في  للعيش  املناسب  املناخ  وتهيئة 

املناطق التي مت حتريرها من داعش.

صحفياً   79 تعرّض   - األخبار  مركز 
وصحفيًة منذ بدء االنتفاضة الشعبية 
في شرق كردستان »روجهالت كردستان« 
املنصرم  العام  أيلول  منتصف  وإيران، 

النظام  يد  على  لالعتقال  اآلن،  وحتى 
اإليراني في إطار القمع املتواصل لكافة 

أشكال االحتجاج ضد سياساتها.

الصحفيتني  تعرّض  بعد  ذلك  ويأتي 
زارعي  ومهرنوش  شافعي،  سعيدة 
لالعتقال في العاصمة طهران. وأكدت 
وكالة هرانا حلقوق اإلنسان، أن سعيدة 
شافعي، نُقلت إلى مكان مجهول، وال 
توجد معلومات عن أسباب اعتقالها 
أما  اآلن،  احتجزتها حتى  التي  واجلهة 
مهرنوش زارعي فقد نُقلت إلى سجن 

أفني.

وعلى الرغم من حمالت االعتقال التي 
يشنها النظام اإليراني بحق املشاركني 
التي  اإلعدام  وأحكام  التظاهرات،  في 
أصدرتها ونفذتها، إال أن االنتفاضة ال 
تزال مستمرة في عموم إيران وروجهالت 

كردستان.

مركز األخبار - في زيارة هي األولى من 
الشيوعي  احلزب  من  وفد  زار  نوعها، 
سوريا  مجلس  املوحد،  السوري 

الدميقراطية في مدينة احلسكة.

السياسي  املكتب  الوفد عضو  وضم 
املنطقية  اللجنة  وسكرتير  للحزب 
وعضوي  احلسني،  ملول  اجلزيرة،  في 
اللجنة املركزية للحزب محمد خليل 
الطرفان  وناقش  حاج،  وراغب  رمدان 
القضايا املصيرية التي تهم السوريني 

والتحديات التي تواجه البالد.

مشتركة،  نقاط  إلى  اجلانبان  وتوّصل 
مثل هذه  استمرار  وأكدا على ضرورة 
اللقاءات وتوسعتها وفق األطر الوطنية 

الدميقراطية في سوريا.

وقال سكرتير اللجنة املنطقية للحزب 

اجلزيرة  في  املوّحد  السوري  الشيوعي 
ال  السوريّة  األزمة  »إن  حسني:  ملول 
ميكن حلها إال عبر حوار أو مؤمتر وطني 
سوري ـ سوري، وتبادل اآلراء والرؤى حلل 

األزمة ومعاناة الشعب السوري«.

احلوارات  هذه  استمرار  ضرورة  مؤكداً 
وتوسعتها، لتضم قوى أخرى لإلسراع 
وإنهاء  السوري  الشعب  معاناة  بحل 

األزمة السوريّة.

 أمريكا ونظام الحداثة الرأسمالية العالمي، بعد فشلهما 
ّ

د عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان، بأن
ّ

مركز األخبار - أك
والعالم،  أجزاء كردستان  الشعب في كّل   

ً
داعيا العزلة عليه،  بها عبر تشديد  استمرا  الدولّية،  بالمؤامرة  أوجالن وفكره  القائد  القضاء على  في 

لتصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد في العام الخامس والعشرين من المؤامرة.

دوران كالكان: العزلة الُمشددة على القائد أوجالن استمرار للمؤامرة الدولّية

وجيه عشيرة عربية: اإلدارة الذاتية الُممثل الشرعي 
لشعوب المنطقة

وفد رسمي فرنسي يزور دائرة 
العالقات الخارجية

اعتقال 79 صحفّياً منذ بدء االنتفاضة الشعبية 
في روجهالت كردستان وإيران

يا الديمقراطية يلتقي بوفد  مجلس سور
من الحزب الشيوعي السوري الموّحد
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تتضامن  ـ  زكريا  ماهر  الطبقة/ 
العشائر في شمال وشرق سوريا مع 
بعد  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  قضية 
مرور أكثر من 24 عاماً على أسره، وفرض 
العزلة عليه من قبل النظام التركي، 
األمة  فكر  انتشار  إفشال  وهدفه 
الدميقراطية، وفلسفة أخوة الشعوب، 
والعيش املشترك بني الشعوب، وأيضاً 
وإفراغها  الذاتية  اإلدارة  جتربة  إفشال 
من مضمونها احلقيقي واالستراتيجي. 
وشرق  شمال  وعشائر  شعوب،  أن  إال 
األولى  املستهدفة  هي  كانت  سوريا، 
القائد  على  العزلة  فرض  وراء  من 
السعي  ومحاولة  أوجالن،  اهلل  عبد 
يهدف  الذي  النضالي،  فكره  إلفشال 
لرص الصفوف، وتوحيد الشعوب ضد 
مقاومة  على  واإلصرار  الرأسمالية، 

الشعوب، والسعي النتصارها.

أفكار القائد أوجالن تدعو ألخوة 
الشعوب

الستمرار  العشائر  موقف  وملعرفة 
العزلة  فرض  في  التركي  النظام 
املشددة على القائد عبد اهلل أوجالن، 
التقت صحيفتنا شيخ قبيلة الولدة 
الفرج:  حامد  الشيخ  الطبقة؛  في 
»ما يجري في جزيرة إميرالي من سجن 
ال  أوجالن،  القائد  على  وعزلة مشددة 

ودولة  بصلة،  واإلنسانية  لألخالق  ميت 
إلى  بذلك  تسعى  التركي  االحتالل 
قطع صلة الوصل بني فيلسوف فكر 
اهلل  عبد  القائد  الدميقراطية  األمة 
أوجالن، وشعوب املنطقة بشكل عام. 
أوجالن  القائد  طرحها  التي  واألفكار 
منذ بداية الثورة تدعو ألخوة الشعوب 

والتعايش املشترك«.

 وتابع الفرج: »فكر األمة الدميقراطية 
للشعوب،  جامعة  فلسفة  هي 
ومهمة جداً لنشر الفكر الدميقراطي 
بني شعوب املنطقة، والشرق األوسط، 
واحملتل  بخاصة،  وشمال وشرق سوريا 
املنطقة  إبعاد شعوب  التركي يحاول 
عن هذا الفكر الدميقراطي، هذا الفكر، 
فكر  العالم،  وعرفه  عنه،  حتدث  الذي 
احلرية  لنشر  يسعى  أوجالن  القائد 
والدميقراطية بني الشعوب، ويدافع عن 

املظلومني في كل مكان«. 

الذاتية  اإلدارة  الفرج: »مشروع  وأضاف 
القائد  وفلسفة  فكر  على  يعتمد 
حتقيق  استطاع  الفكر  وهذا  أوجالن، 

الكثير من األهداف لشعوب املنطقة، 
وشعوب شمال وشرق سوريا تشبعت 
اعتماد  ونتيجة  النير،  الفكر  بهذا 
شعوبنا على فكر األمة الدميقراطية، 
من  الكثير  حتقيق  استطاعت 
اخملططات،  اآلن  تقاوم  وهي  املكاسب، 
التي تستهدفنا من خالل تطبيق هذا 

الفكر«.

العزلة املشددة جرمية بحق 
شعوب املنطقة

وأوضح الفرج: »جدار سجن إميرالي لم 
يستطع إيقاف انتشار فكر وفلسفة 
املنطقة،  شعوب  بني  أوجالن،  القائد 
اهلل  عبد  القائد  على  العزلة  وفرض 
احملبة  الشعوب  بحق  جرمية  أوجالن 
للسالم واحلرية، لذلك تطالب شعوب 
وعشائر شمال وشرق سوريا واملنطقة 
واملنظمات  الدولي  اجملتمع  عموماً، 
القائد  عن  لإلفراج  املعنية،  احلقوقية 
أوجالن، وبشكل فوري ومن دون شروط«.

 وأشار الفرج: »لقد مضى على سجن 
سنة،   24 أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
يُخلى  أن  املفروض  من  كان  حيث 
السجن،  مدة  لتجاوزه نصف  سبيله 
في شمال وشرق  لهذا علينا جميعاً 
سوريا واملنطقة، االستمرار باملطالبة 

بإطالق سراح القائد أوجالن، ومن واجب 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
اآلن تشكيل جلنة من أجل الدفاع عن 
سبيله  إخالء  ليتم  أوجالن،  القائد 
مبساعدة جلنة من القانونيني، واحملامني 

في املنطقة، والعالم وفي أوروبا«.

وأكد الفرج: »مستمرون في الدفاع عن 
القائد أوجالن حيث أن قضيته ليست 
قضية شخص، بل هي قضية شعوب 
بأكمها، فالقائد عبد اهلل أوجالن تبنى 
الفكر احلر، الذي يدافع عن املظلومني 
األولى  اللبنة  ووضع  مكان،  كل  في 
في طريق حتقيق احلرية والدميقراطية، 
واإلدارة الذاتية الدميقراطية، ما هي إال 
األمة  ملبدأ  وتطبيق  دؤوب  عمل  نتاج 
عزلته  من  الرغم  وعلى  الدميقراطية، 
املشددة، تخطى فكره حدود السجن 
أرجاء  في  احلرة  الشعوب  إلى  ليصل 

املعمورة كافة«.

شيخ  الفرج؛  حامد  الشيخ  واختتم 
قبيلة الولدة في الطبقة حديثه بالقول: 
»مطلبنا، نحن العشائر في املنطقة، 
العشائر،  به  تتوجه  جماعي  مطلب 
اإلنسانية،  واملنظمات  الدول  إلى 
لضرورة اإلسراع في إطالق سراح القائد 
التي  عزلته  وكسر  أوجالن،  اهلل  عبد 
فرضها النظام القمعي التركي، وعلى 
التركي،  النظام  على  الضغط  الدول 
بزيارة  احملامني  ملطالب  يستجيب  كي 
القائد أوجالن في سجنه، واالطمئنان 
داخل  واملعنوي  الصحي،  وضعه  على 
السجن، والعمل على إطالق سراحه، 
وهدفنا السعي حلرية القائد عبد اهلل 
أوجالن، ألن شخصاً مثله يستحق أن 
يكون حراً بني شعبه، ونحن مؤمنون بأن 
املقاومة  شعوب شمال وشرق سوريا 

ستحقق النصر واحلرية«.

بلجنة  اإلداري  - قال  كردي  منبج/ آزاد 
مدينة  في  وعفرين  الشهباء،  وافدي 
احلسني:  احلنان  عبد  وريفها،  منبج 
مقاطعة  احتل  التركي  االحتالل  »إن 
الدميغرافي،  التغيير  وهدفه  عفرين 
الفتاكة«،  األسلحة  استخدامه  بعد 
أشكال  أهلها  بحق  مارس  بأنه  وأكد 
االنتهاكات واجلرائم، وشدد بأن شعوب 
شمال وشرق سوريا، ستتكاتف يداً بيد 

لتحرير عفرين، واملدن احملتلة كافة.

تستمر جرائم وانتهاكات ومجازر جيش 
من  بحق  ومرتزقته،  التركي  االحتالل 
تبقى من السكان األصليني في عفرين 
عام  احتاللها في 18 آذار  منذ  احملتلة، 
2018، واحملتل التركي ميارس شتى أنواع 
ويرتكب  والنفسي  اجلسدي  التعذيب 
خطف،  من  اجلرائم  أفظع  بحقهم 
وقتل، وتهجير، وحتولت مقاطعة عفرين 
للتعذيب،  وأوكار  أقبية  إلى  احملتلة 
واالغتصاب خالل األعوام اخلمسة من 

االحتالل. 

تنتشر في مقاطعة عفرين، بنواحيها 
وقراها، العشرات من السجون ومراكز 
التعذيب، والوثائق تؤكد كل ما يجري 
بحق أهالي عفرين احملتلة، حيث أكدت 
وجود 26 مركزا، وسجناً يحويان 8644 
مواطناً بينهم نساء ومسنوّن، ناهيك 

عن األطفال.

احتالل عفرين هدفه التغيير 
الدميغرافي

صحيفتنا  التقت  الصدد،  هذا  في 
الشهباء،  وافدي  جلنة  في  اإلداري 
وعفرين في مدينة منبج وريفها، عبد 
احلنان احلسني، والذي حدثنا عن احتالل 
قال:  حيث  احملتلة  عفرين  مقاطعة 
»شهد تاريخ 2018/1/20 احتالل مدينة 
عفرين من قبل احملتل التركي، وعصابات 
املرتزقة التابعة له، وتصدى املقاومون 
ملدة 58 يوماً،  الغاشم  العدوان  لذلك 
ومرتزقتهم  احملتلني  لقنوا من خاللها 

دروساً في التضحية والفداء«.

احتالل  مت  »لقد  احلسني:  وأضاف 
مقاطعة عفرين بعد أن قصفت قرى 
ناحية بلبلة من اجلهة الشمالية، ومن 
الغربية،  اجلهة  في  جنديرس  ناحية 
الفتاكة،  األسلحة  أنواع  بأحدث 
دولياً، مبشاركة 72  واحملرمة  واملتطورة، 

طائرة حربية وهيلوكوبتر، ولم يسلم 
والشجر،  احلجر،  وحشيتهم  من 
واألطفال، والنساء، والشيوخ وسقط 
الكثير من الشهداء املدنيني في هذا 

الهجوم الوحشي«.

وعزا احلسني احتالل مقاطعة عفرين 
دولة  هجوم  بوحشية  سماه  ما  إلى 
االحتالل التركي ومرتزقته، واستخدام 
األسلحة احلديثة بصنوفها كافة، ومن 
الكيمياوية احملرمة  ضمنها األسلحة 
دولياً، والصمت الدولي الفظيع وتواطؤ 
في  مباشراً  سبباً  كان  الذي  روسيا، 

احتالل مدينة السالم.

ووصف احلسني، مرحلة ما بعد االحتالل 
املمنهج  القسري  التهجير  برحلة 
ونسائها  وأطفالها،  بشيبها  ألهلها؛ 
وقال: »هجر 300 ألف من سكان عفرين 
األصليني باجتاه منطقة الشهباء، و60 
ألف إلى مدينة منبج، احملررة من داعش 

وأخواتها«.

االحتالل مت بصمت دولي وتواطؤ 
روسي

وأوضح احلسني: »توجه املهجرين قسراً 
من عفرين إلى الشهباء وريفها، التي 
فقدت مقومات احلياة نتيجة احلرب، التي 
دارت في املنطقة، ولكن اإلدارة الذاتية 

قدمت كل ما بوسعها لتمكنهم من 
العيش، وهم اآلن يعيشون حتت حصار 

قوات حكومة دمشق اجلائر«.

قام  التركي  »االحتالل  احلسني:  وبني 
بالتغيير الدميغرافي من خالل تهجير 
الغرباء  وتوطني  األصليني،  السكان 
قام  وأيضاً  بيوتهم،  املرتزقة في  وأسر 
التركية، كلغة رسمية  اللغة  بفرض 
وفرضت  واملؤسسات،  املدارس  في 
وغيرت  املدينة،  في  التركية  العملة 
الشوارع،  أسماء  من  املدينة  معالم 

واملشافي، واحلدائق وغيرها«.

اخملزي  الصمت  احلسني  واستغرب 
يرتكب  »أردوغان  الدولي:  للمجتمع 
مع  بالتوافق  واجلرائم  االنتهاكات، 

اجملاورة،  والعربية  األوروبية  الدول 
وبخاصة حكومة دمشق، نبارك صمود، 
ومقاومة شعب مقاطعة عفرين في 
والقصف  اليومية،  التهديدات  وجه 
املستمر للفاشية التركية، ومرتزقتها، 
واحلصار اخلانق من قبل النظام السوري 

للمنطقة بني حني وآخر«.

واختتم اإلداري بلجنة وافدي الشهباء 
وريفها،  منبج  مدينة  في  وعفرين 
بالقول:  حديثه  احلسني،  احلنان  عبد 
»ندعو السوريني كلهم، للتكاتف يداً 
احملتلة،  عفرين  مقاطعة  لتحرير  بيد 
االحتالل  من  كلها  احملتلة  واملناطق 
التركي ومرتزقته، وتأمني العودة اآلمنة، 
والكرمية للمهجرين كلهم، لبيوتهم 

وقراهم«.

الشيخ حامد الفرج: قضية القائد أوجالن ليست قضية شخص بل 
هي قضية شعوب بأكملها

ين والمناطق المحتلة ير عفر عبد الحنان الحسين: سنصعد من النضال حتى تحر

يواصل مرتزقة احملتل التركي بفصائلهم 
اخملتلفة جرائمهم في عفرين، من تغيير 
دميغرافي ببناء املستوطنات ليتعدوا ذلك 
بتعليم الطلبة اللغة التركية ومناهج 
القبور،  جتريف  عن  ناهيك  بهم،  خاصة 
الرمز  وقطع  املُقدسة،  األماكن  وهدم 

املقدس لدى العفرينينن؛ شجرة الزيتون.
مبوطن  املتشبثني  املواطنني  واعتقال 
القمعية  األساليب  إحدى  كان  الزيتون 
املرتزقة  متارسها  والزالت  مارسها  التي 
عام  وخالل  عفرين،  احتاللها  منذ  هناك 
مواطناً  واثنني  سبعمئة  اعُتقل   2022

بينهم نساء وأطفال ومسنني.
وسعى مركز توثيق االنتهاكات في شمال 
في  االعتقال  حاالت  توثيق  إلى  سوريا 
عفرين احملتلة من خالل مصادرها اخلاصة، 
علماً أنه كان هناك بعض احلاالت التي لم 
يتمكن املركز من الوصول إليها باإلضافة 
كشف  عن  العائالت  بعض  حتّفظ  إلى 

بعض احلاالت اخلاصة بأبنائهم.
السنوي  تقريره  في  التوثيق  مركز  وأكد 
وُمقربني من  تواصل مع عوائل  أنّه على 
املعتقلني وأّن جميع االعتقاالت التي تُنفذ 
اجليش  من  املرتزقة  مناطق سيطرة  في 
الشام  حترير  وهيئة  السوري  الوطني 
تستند  ال  سوريا  شرق  أو  غرب  شمال 
العام،  املدّعي  إلى مذكرات قضائية من 
ومعظم عمليات االعتقال تتم بطريقة 
غير قانونية، وبشكٍل تعسفي، وأّن هذه 
من  سلسلة  على  حتتوي  االعتقاالت 
اإلنسان،  حلقوق  الفظيعة  االنتهاكات 
وغالب املعتقلني ال ميكن التواصل معهم 
بعد احتجازهم أو معرفة مصيرهم، كما 
أّن أغلب االتهامات املوجهة للمعتقلني 

غير مستندة إلى أدلة، وهي كيدية.
وكما كشف عنه املركز كانت إحصائيات 
االعتقاالت بشكٍل تسلسلي كل شهر 

بشهره على الشكل التالي:

كانون الثاني:

2022 اعُتقل  عام  من  األول  الشهر  في 
52 مدنياً من قبل مرتزقة اجليش الوطني 
املدعوم تركياً، بينهم أربع نساء في األول 
فتيات  ثالث  اعتقال  مت  الثاني  كانون  من 
كرديات من قبل ما يسمى بجهاز “األمن 
ُعرف  للمرتزقة هناك  السياسي” التابع 
قبل  )24 عاماً( من  إيبو  منهم: روهات 
عناصر “حاجز القوس” على طريق عفرين 
– إعزاز. الشابات الثالثة ينحدرن من قرية 
كرزيليه/ قرزيحل في ريف مدينة عفرين.

نفسه  الشهر  من  عشر  التاسع  وفي 
“الشرطة  جهاز  من  عناصر  اعتقل 
هناك  للمرتزقة  التابعة  العسكرية” 
خديجة أوسو مع زوجها عادل أوسو 43 
عاماً من أهالي قرية قطمة بناحية شران 
في ريف عفرين وذلك أثناء مرورهم بحاجز 
من  عفرين  مدينة  مدخل  في  القوس 

اجلهة الشرقية.

شباط:

عن  مختلفاً  الثاني  الشهر  يكن  لم 
الشهر األول بل ازداد عدد املعتقلني حيث 
اعتقل 54 مدنياً في عفرين بينهم امرأتني 
خالل شباط 2022 من قبل مرتزقة اجليش 

الوطني التابعني للمحتل التركي.
 2022 شباط  شهر  من  الثاني  ففي 
حيدر”  أحمد  “آسيا  املواطنة  اعتقلت 
“الشرطة  بجهاز  يُسمى  ما  ِقبل  من 
أحرار  مرتزقة  وعناصر  العسكرية” 
في  منزلها  اقتحموا  الذين  الشرقية 
قرية كتخ التابعة لناحية معبطلي في 
عفرين. علماً أن آسيا سبق أن اعتقلت في 
حزيران 2018 وأفرج عنها بعد شهر، بعد 

أن دفعت عائلتها دفع فدية مالية.
وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه 
اقتحم مرتزقة من قرية أيسكا في ناحية 
شيراوا في عفرين وشنوا حملة اعتقاالت 
خاللها  اعتقلت  عشوائية،  وتفتيش 

حميد محمد مصطفى مع آخرين.

آذار:

عدد  ازداد  فقد  الثالث  الشهر  في  أما 
الشهرين  من  أكبر  بعدد  املعتقلني 
 78 املعتقلني  عدد  بلغ  حيث  السابقني، 
نساء  خمس  بينهم  عفرين  من  مدنياً 

وطفلة.
في األول من آذار اعتقلت املواطنة هيفني 
مدينة  في  منزلها  اقتحام  بعد  طاري 
احملتل  مخابرات  جهاز  قبل  من  عفرين 
الوطني  اجليش  مرتزقة  برفقة  التركي 
مجهول،  ملكان  اقتيادها  ومت  السوري، 
وأفرج  مرّة  من  أكثر  اعُتقلت  أن  وسبق 

عنها بعد دفع فدية مالية.
وفي منتصف الشهر اختطفت »مرمي عبد 
توجهها  أثناء  الثلجه” )21( عاماً،  اهلل 
شارع  من  بالقرب  خبز،  ربطة  لشراء 
السياسية في وسط مدينة عفرين، من 

قبل ملثمني.
منزل  اقُتحم  آذار   17 بيومني  وبعدها 
املواطنة فيدان محمود حنان )62( عاماً 
جهاز  يسمى  ملا  تابعة  دورية  قبل  من 
للمرتزقة  التابعة  العسكرية  الشرطة 
احملتلني هناك حيث قاموا باعتقالها برفقة 
ابنها مصطفى سمير جمال البالغ من 
العمر )42( عاماً ومت اقتيادهما إلى مقر 

الشرطة العسكرية في مدينة عفرين.
آذار اقتحمت  الثاني والعشرين من  وفي 
)امللك  ملرتزقة  تابعة  مسلحة  جماعة 
ناحية  في  جمان  قرية  في  منزالً  شاه( 
شران في ريف عفرين وقاموا بتفتيشه 
وتخريب محتواه واعتقال الفتاة القاصر 
فيدان بنت أحمد يازو )17( عاماً، مطالبني 
بفدية مادية قدرها 20 ألف دوالر أمريكي 
لقاء اإلفراج عنها، والد الفتاة أيضاً كان 
بـ  تسمى  ما  قبل  من  وقتها  مختطفاً 
ستة  منذ  هناك  العسكرية  الشرطة 

أشهر.
كما واعتقلت املواطنة إلهام عبد الرحمن 
والعشرين  الرابع  في  عاماً   42 سليمان 
من شهر آذار من قبل ما يسمى بجهاز 
للمرتزقة  التابع  العسكرية  الشرطة 
هناك في ناحية راجو بعفرين بعد شهر 
من اعتقال زوجها، وإلهام من أهالي قرية 

خالتا التابعة لناحية جندريسه.
وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه 
الطفلة  الشام  فيلق  مرتزقة  اعتقلت 
زينب علي خليل سبعة أعوام مع طفل 
أعوام  تسعة  إبراهيم  آمد  إبراهيم  آخر 
الطفالن من أهالي قرية غزاوية التابعة 

لناحية شيراوا.

نيسان

الشهر الرابع أيضاً؛ نيسان شهد حاالت 
اعتقاالت وصل إلى 42 مدنياً من عفرين 
بينهم امرأتني؛ في الثاني عشر من نيسان 
كمال  سيلدا  املواطنة  2022 اختطفت 
شيخو البالغة من العمر )27 عاماً( في 
أثناء  تركيا  مع  احلدودي  جرابلس  معبر 
عودتها من تركيا لزيارة ذوييها وسيلدا من 
أهالي قرية موساكو التابعة لناحية راجو 
من  والعشرين  الواحد  وفي  عفرين،  في 
الكردية  الفتاة  اعتقلت  نفسه  الشهر 
“همرين ابراهيم” البالغة من العمر )29( 
عاماً من قبل مرتزقة اجلبهة الشامية في 

مدينة إعزاز في ريف حلب.

أيار:

وفي الشهر اخلامس ازداد حاالت االعتقال 
حيث  سبقه،  الذي  الشهر  مع  مقارنة 
في عفرين  إلى 60 مدنياً  وصل عددهم 

احملتلة بينهم خمسة نساء.
في الثاني من أيار اعتقلت مرتزقة »فرقة 
السلطان مراد« املعروفة باسم العمشات 
اليوسف”  فيصل  “خلود  اسمها  فتاة 
وابنتها “مرمي اليوسف” وهما من أهالي 
ريف دمشق في منطقة ديرا صوان على 
نقلهما  ومت  التركية   – السورية  احلدود 
لسجون هذه املرتزقة في منطقة شيخ 

احلديد في عفرين.
وبعدها بيوم واحد اعتقلت املواطنة آرين 
مدخل  عند  عاماً   )35( مسلم  فخري 
مدينة “عفرين” وهي متزوجة وأم لطفلني 
لناحية  التابعة  أهالي قرية شيتكا  من 

معبطلي في ريف عفرين.
وفي التاسع من الشهر نفسه اختطفت 
شابة اسمها “هبة اهلل كنعان” من قبل 

القيادي ملرتزقة »فرقة السلطان مراد«.
املواطنة  اعتقلت  والعشرين  الرابع  وفي 
حليمة جولو )55( عاماً من قبل ما يسمى 
بـ جهاز الشرطة التابع للمرتزقة هناك 
امليدانيات  بلدة  في  منزلها  اقتحام  بعد 
في ناحية راجو ذلك بسبب ظهورها قبل 

أعوام في برنامج تلفزيوني.

حزيران:

وازداد عدد املعتقلني في شهر حزيران عن 
أيار مبا يفوق 11 شخص، اعتقال 71 مدنياً 
إحداهن  نساء،  ثالث  بينهم  عفرين  في 
اعتقلت في األول من حزيران حيث داهم 
مسلحون تابعون ملرتزقة السلطان مراد 
وقاص(  محمد  )نسرين  املواطنة  منزل 
في  موباتا  ناحية  في  كاخرة  قرية  في 
املنزل  ريف عفرين، ومت تخريب محتويات 
واعتقالها للمرة الثالثة بغرض املطالبة 

بالفدية.
التاسع  في  اعُتقلتا  فقد  األخرتني  أما 
والعشرين من حزيران، حيث نفذ مرتزقة 
الوطني  اجليش  الشام” في  ” فيلق  من 
في  عشوائية  اعتقاالت  حملة  السوري 
ريف  في  شيراوا  ناحية  في  بعية  قرية 
عفرين، واعتقلت من خاللها زينب علوش 
)محمود  آخرون  مع  جمعة  وحميدة 

درويش، فريد شوقي، غريب مصطفى(.

متوز:
 2022 عام  من  أشهر  ستة  مرور  وبعد 
زادت املرتزقة احملتلني لعفرين من قمعها 
ألهالي املنطقة، وذلك باعتقال أعداد أكبر 
من سابقها في األشهر السابقة، حيث 
وصلت عدد املعتقلني في شهر متوز إلى 

82 مدنياً  بينهم خمس نساء.
مرتزقة  اقتحم  متوز  من  السادس  في 
عاشور”  “مست  قرية  الفاحت”  “محمد 
التابعة لناحية ماباتا في عفرين وقاموا 
بخطف ثالث نساء وهن: رقية مصطفى، 
هيفني حميد علطونو، وحنيفة إبراهيم، 

واقتادوهنَّ إلى جهة مجهولة.
اعتقلت  متوز  من  عشر  التاسع  وفي 
املواطنة كردستان منان مصطفى )37( 
عام، من منزلها في حي األشرفية مبدينة 
عفرين وهي من أهالي قرية كيال التابعة 
لناحية بلبل، ومتزوجة من أحد أبناء قرية 

متيناـ  ناحية شران..
وفي الثامن والعشرين داهمت الشرطة 
منازل  للمرتزقة  التابعة  العسكرية 
اعتقلت  عفرين  مدينة  في  املواطنني 
مع  نعسان  عائشة  املواطنة  إثرها  على 
حسني  كنجو،  محمد  آخرين  مواطنني 

سليم حسني.

آب:

وفي الشهر الثامن وصل عدد املعتقلني 
مدنياً   91 اعتقال  شخص؛  املئة  قرابة 
ثالث نساء وطفلة؛ في األول من الشهر 
امرأة في  بينهم  أربعة مواطنني  اعتقل 
ناحية جنديرس من قبل ما يسمى بجهاز 
للمرتزقة  التابعة  العسكرية  الشرطة 
وهم: إلهام محمد حسن والدتها سلوى 
)47( عاماً، نوري محمد علي عيسو والدته 
زلوخ )24( عاماً، محمود سعيد جاسم 
عماد  عاماً،   )34( حميدة  والدته  احلمد 

محمد حمو والدته بسمة )33( عاماً.
وفي العاشر من الشهر نفسه اعتقلت 
مواطنني  ثالثة  الوطني  اجليش  مرتزقة 
دير صوان  قرية  في  امرأة مسنة  بينهم 
وقرية قرية كوران في ريف عفرين وهم: 
أكرم  رياض  عاماً،   )67( حسني  عواش 
شيخ )34( عاماً، حميد نورس إسماعيل 

)24( عاماً.
وفي احلادي والعشرين اعتقل ما يسمى 
بجهاز الشرطة الطفلة نور شوكت حمو 
ميدان  بلدة  في  منزلها  من  )16( عاماً، 

أكبس ومت اقتيادها جلهة مجهولة.
نفسها  اجلهة  اعتقلت  ذاته  اليوم  وفي 
)43( عاماً”  العزيز  “فيدان عبد  املواطنة 
من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية 
واقتادوها  احملتلة،  عفرين  ريف  في  شران 

إلى جهة مجهولة.

أيلول:

في شهر أيلول وصل عدد املعتقلني الذين 
االنتهاكات  توثيق  مركز  أسمائهم  وثق 
لـ )61( مدنياً في عفرين بينهم امرأتني، 
مرتزقة  داهمت  أيلول  من  اخلامس  ففي 
فرقة احلمزة قرية داركريه التابعة لناحية 
معبطلي في ريف عفرين وقامت باعتقال 
ُعرف  نساء  بينهم  املواطنني  من  عدد 
منهم: صباح خليق اهلل “65” عاماً، جهاد 
صبري  القرية(،  )مختار  “50” عاماً  داوود 
إلى  نقلهم  ومت  محمد”48″عاماً  أحمد 

جهة مجهولة.
تعرضت  أيلول  من  عشر  الثامن  وفي 
اجلندي” البالغة  أمني  “عائشة  املواطنة 
“محمد وليد  وابنها  من العمر 30 عاماً 
اجلندي” للخطف من قبل مرتزقة اجليش 
الوطني وذلك أثناء خروجهم من منزلهم 
وسط مدينة عفرين، وهم من أهالي حي 

الكالسة بحلب.

تشرين األول:

 )35( اعتقل  فقد  األول  تشرين  في  أما 
مدنياً بينهم ثالث نساء، ففي األول من 
الشهر اقتحم ما يسمى بجهاز الشرطة 
التابعة  صوان”  “دير  قرية  العسكرية 
عفرين  مدينة  ريف  في  شران  لناحية 

بينهم  املواطنني  من  عدد  اعتقال  ومت 
امرأة وعرف من املعتقلني: كرمو محمد، 

عائشة محمود نعسان )50( عاماً.
األول  الثالث من تشرين  بيومني  وبعدها 
الشرطة  بجهاز  يسمى  ما  اقتحم 
العسكرية قرية ميركان التابعة لناحية 
وقاموا  عفرين  ريف  في  معبطلي 
املواطنني عرف منهم  باعتقال عدد من 
الشقيقتني: ميديا فتحي جندي وتولني 
جهة  إلى  اقتيادهما  ومتّ  جندي،  فتحي 

مجهولة.

تشرين الثاني:

 )26( اعتقل  الثاني  تشرين  شهر  خالل 
مت  حيث  قاصرة،  فتاة  بينهم  مدني 
اختطاف الفتاة القاصر مرمي نوري ابراهيم 
السابع  العمر 17 في  البالغة من  جابو 
مرتزقة  قبل  من  الشهر  من  والعشرين 
“السلطان مراد”، كانوا يستقلون سيارة 
من  ومرمي  أصفر،  بلون  نوع سابا  تكسي 
أهالي قرية قريكول التابعة لناحية بلبل 

في ريف عفرين.

كانون األوّل:
وفي الشهر األخير من عام 2022 مت اعتقال 
50 مدنياً بينهم ثالث نساء، حيث اعُتقل 
التابع  ما يسمى جهاز الشرطة املدنية 
كُرديّة  مسنة  الوطني  اجليش  ملرتزقة 
حنيفة خليل ترك 62 عام من منزلها في 
قرية عدما في ناحية راجو في ريف عفرين 
واقتديت جلهة مجهولة بتاريخ 2 كانون 

الثاني.
األول  كانون  من  والعشرين  الثاني  وفي 
الشرطة  جهاز  من  مسلحون  اقتحم 
ميدان  بلدة  في  عزاء  خيمة  العسكرية 
مدينة  ريف  في  راجو  ناحية  في  أكبس 
عفرين وقاموا باعتقال عدد من املقربني 
عرف  املعزين  من  وعدد  العالقة  ذوي  من 
منهم: شيخ موس بكر، عمر خالد، عمر 
حمو، فوزي محمد مسلم وابنته الطفلة 
إينجا مسلم البالغة من العمر 12 عاماً، 
زوجة فوزي محمد مسلم. تعود أسباب 
حملة االعتقاالت بسبب مزاعم أّن العزاء 

أقيم دون إبالغ اجلهات األمنية.
واجلدير ذكره أنه منذ التوغل التركي في 
سوريا ولغاية نهاية عام 2022 وبحسب 
شمال  في  االنتهاكات  توثيق  مركز 
سوريا فإنه مت رصد مقتل وإصابة 10130 
شخصاً / القتلى 2760 شخصاً / فيما 
وصل عدد املعتقلني إلى 8901 شخصاً 
شمال  في  التركي  التوغل  بداية  منذ 
سوريا، أفرج عن قرابة 6400 منهم، فيما 
ال يزال مصير البقية مجهوالً، ووصل عدد 
الذين قتلوا حتت التعذيب في السجون 
إلى 188 شخصاً، كما ارتفع عدد الالجئني 
اجلنود  برصاص  قُتلوا  الذين  السوريني 
 103( بينهم  شخصاً،   539 إلى  األتراك 

طفالً دون سن 18 عاماً، و67 امرأة(. 

 من عفرين المحتلة من ِقبل مرتزقة المحتل التركي خالل العام المنصرم 2022، حيث اختلفت 
ً
ِقل ما ال يقل عن 702 شخصا

ُ
روناهي/ قامشلو ـ اعت

أساليب االعتقال إال أن النتيجة كانت ذاتها اعتقال واختفاء، والبعض منهم إخالء سبيل بدفع الفدية.

ين المحتلة عاٌم من االعتقاالت واالختطاف في عفر
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ويعتمد املزارعون في ري محاصيلهم 
نهر  مياه  على  والشعير  القمح،  من 
اخلابور، الذي توقف عن اجلريان منذ عدة 
التركي  االحتالل  دولة  لقطع  أعوام، 
له  تتعرض  الذي  اجلفاف  أثر  له. كما 
على  مواسم،  ثالثة  منذ  املنطقة 
منسوب املياه اخملزنة في سد احلسكة 
اجلنوبي، حيث وصل منسوب املياه إلى 
70 مليون متر مكعب فقط، من أصل 

650 مليون متر مكعب.

تأثير اجلفاف على املزارعني

»عودة احملمد« لصحيفتنا:  املزارع  وقال 
»إن املزارعني في ريف احلسكة اجلنوبي، 
ري  في  أساسي  بشكل  يعتمدون 
مزروعاتهم على نهر اخلابور، واآلن النهر 

متوقف عن اجلريان بشكل كامل، حيث 
النهر  داخل  احلفر  إلى  حالياً  نضطر 

للبحث عن املياه«.

بري  سوى  نقوم  ال  »حيث  وأضاف: 
مساحات ضيقة، ألن ري الدومن الواحد 
أيام  عشرة  من  أكثر  إلى  يحتاج 

متواصلة«.

كميات  ونقص  اجلفاف،  أن  إلى  ولفت 
املنطقة،  على  الهاطلة  األمطار 
جراح  بتعميق  كبير  بشكل  ساهما 
الزراعة  جلان  احملمد  وطالب  الفالح.  
مساعدة  بتقدمي  الذاتية،  اإلدارة  في 
ملزارعي املنطقة، من خالل فتح بوابة 
السد اجلنوبي، ولو بنسبة قليلة، حتى 
ري محاصيلهم  من  املزارعون  يتمكن 

واستدراكها قبل تلفها. 

املناف«  »بسام  املزارع  أكد  ومن جهته، 
إن وضع املزارعني في املنطقة مأساوي 

املنطقة  تأثرت  حيث  كبيرة،  لدرجة 
مياه  انقطاع  إلى  باإلضافة  باجلفاف، 
نهر اخلابور، األمر الذي فاقم املشكلة 

بشكل كبير جداً.

املطالبة بحلول إسعافية

وتابع: »نطالب املسؤولني، بضرورة فتح 
بوابة السد اجلنوبي بشكل إسعافي، 

إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من املزروعات«.

الصرف  على مياه  وزاد: »نعتمد حالياً 
اخلابور،  نهر  في  تصب  التي  الصحي، 
النهر  مجرى  في  احلفر  إلى  باإلضافة 

للبحث عن املياه«.

متنح  لم  الزراعة  جلنة  إن  ويذكر، 
نهر  سرير  على  للمزارعني  التراخيص 
في  املياه  توفر  عدم  بسبب  اخلابور، 
بشكل كاٍف في سد احلسكة اجلنوبي.

الطبقة / ماهر زكريا ـ تعمل مديرية 
البيئة في مدينة الطبقة، على إعادة 
احلزام األخضر ملواقع احلدائق، والشوارع، 
والغابات في املدينة، لتكون متنفساً 

طبيعياً ألهالي املنطقة وزوارها.

البيئة  مديرية  تستكمل  حني  في 
خططها، في زراعة األشجار احلراجية 
والصنوبر،  السرو  وأبرزها  بأنواعها، 
حراجية  أشجار  باعتبارها  والكينا، 
األشجار  من  وتعد  اخلضرة،  دائمة 

الضرورية حلماية التربة من االجنراف.

اخلطط املنفذة

في  البيئة  مديرية  أعمال  وملعرفة 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الطبقة 
في  البيئة  ملديرية  املشترك  الرئيس 
اللطيف« وأشار  »جمال عبد  الطبقة 
في  البيئة  مديرية  أن  إلى  حديثه  في 
خطط  ست  على  عملت  الطبقة، 

استثمارية مهمة ومختلفة، وتوزعت 
على الشكل التالي: خطتان لتشجير 
شجرة   4360 األخضر  احلزام  مثلث 
حراجية مختلفة النوع، من الصنوبر، 
وغيرها،  والزيتون،  والكينا،  والسرو، 
حيث مت زراعة املوقع بالكامل، كما ومت 
حفر بئر، ووضع خزان بسعة 300 برميل 
لسقاية  املائي  املورد  لتأمني  تقريباً، 

النباتات، والغراس املزروعة. 

خطة  إلى  اللطيف،  عبد  لفت  كما 
زراعة األشجار في املوقع املقابل لديوان 
العدالة االجتماعية، التي تعد محمية 
أشجارها  عدد  وصل  والتي  نخيل، 

املزروعة إلى 1370 شجرة نخيل مثمرة، 
وأضاف:  زراعتها،  من  املديرية  وانتهت 
تشجير  حملة  من  االنتهاء  مت  »كما 
مدينة  ضمن  شجرة  و500  ألفاً،   12

الطبقة، واألرياف التابعة لها«.

حديقة  تأهيل  »مت  اللطيف:  عبد  وزاد 
املركز الثقافي في الطبقة، واحلديقة 
املركزية، وجتديد بعض أشجار احلديقة، 
وترميم البحيرات فيها، وتركيب مقاعد 
وتركيب  إنارة،  أجهزة  ووضع  للزوار، 
عشب  وزراعة  للسقاية،  مرشات 
اخلطة  املديرية  أنهت  حيث  الكيزون، 

املكلفة بها«. 

إلى  حديثه  في  اللطيف  عبد  وذكر 
أهمية شراء صهريجني للمياه ملديرية 
على  إيجابي  أثر  من  لهما  ملا  البيئة، 
تخزين املياه، وسقاية األشجار املزروعة. 

ونوه إلى مشروع دعم مستودع مديرية 
الالزمة  املستلزمات  وتأمني  البيئية، 
البالستيكية،  والبيوت  للمستودع، 

وكذلك  املديرية،  مشتل  ومزروعات 
وبذار،  مياه،  توصيالت  من  املواد  تأمني 

وأسمدة، ومبيدات حشرية وغيرها.

التوعية البيئية

وتطرق عبد اللطيف إلى وجود مشروع 
جديد يخص التوعية البيئية، وهو قيد 
لوحات  عبارة عن  وهو  حالياً،  التنفيذ 
األهالي،  لتوعية  مضاءة،  إعالنية 
وخاصًة األطفال، لضرورة احلفاظ على 
العامة،  بالنظافة  واالهتمام  البيئة، 
في احلدائق، والشوارع، والغابات بشكل 

عام. 

آالف  ثمانية  وزعت  املديرية  أن  علماً 
والهيئات  املؤسسات،  على  شجرة، 
املوزعة  األشجار  عدد  ووصل  األخرى، 
تقريبا 25 ألفاً، و500 شجرة مختلفة 

األصناف واألنواع.

ارتفاعاً  اخلام  النفط  أسعار  ارتفعت 
اآلسيوية  التعامالت  في  طفيفاً، 
املبكرة يوم الثالثاء املصادف لـ 24 كانون 
الثاني، في سوق تركز على آفاق انتعاش 
الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط 
في العالم، وعلى التوقعات االقتصادية 

العاملية قبيل أرباح الشركة.

وصعد خام برنت خمسة سنتات إلى 
الساعة  بحلول  للبرميل  88.24 دوالر 
ارتفع  بينما  غرينتش،  01:16 بتوقيت 

خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
13 سنتاً إلى 81.75 دوالر للبرميل.

وبدأت أسعار النفط اخلام في األسواق 
الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت 
بقيود  تعمل  تعد  لم  التي  الصني، 
كورونا، عالمات على املزيد من الشراء، 
كما يخشى املتعاملون من أن العقوبات 
املفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح 

اإلمدادات.

اآلجلة  العقود  إلى  املستثمرون  وعاد 
من  أكثر  منذ  معدل  بأسرع  للبترول 
عامني، مع تراجع اخملاوف من انكماش 

دورة األعمال العاملية.

يقني  على  األمريكيون  واملستثمرون 
تام من أن مجلس االحتياطي االحتادي 
سيطبق  األمريكي(،  املركزي  )البنك 
الفائدة  أسعار  في  طفيفة  زيادة 
استمرار  مع  حتى  املقبل،  األسبوع 
التزامه بكبح جماح التضخم، والذي 

تظهر البيانات األخيرة أنه يتباطأ.

ويراقب املتعاملون هذا األسبوع، املزيد 
من بيانات األعمال، التي قد تشير إلى 
قوة االقتصادات العاملية خالل موسم 

تقارير األرباح.

وكاالت

الشدادي/ حسام دخيل - يواجه مزارعو الموسم الشتوي، على 
تؤدي  قد  الحسكة، مشكلة كبيرة  جنوب  الخابور  نهر  سرير 
إلى إتالف موسمهم الزراعي، نتيجة جفاف مياه نهر الخابور، 
وانحسار مياه السد الجنوبي، لقطعه من المصدر، وتوقف نهر 

الخابور، والذي يعد الشريان الرئيسي لزراعتهم. 

الموسم الزراعي بجنوب الحسكة مهدد بالتلف 
ها لندرة المياه وشحِّ

ية البيئة في الطبقة تعيد الرئة الخضراء للمدينة بعد انحسارها مدير

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً

املواطنون  يستقبل  يوم  كل 

ال  فاملواطن  جديدة،  صدمة 

أخرى  تلتها  إال  أزمة  من  ينتهي 

مباشرةً، فلم يستفق املواطن من 

وندرة  املتكررة،  األزمات  مسلسل 

محروقات التدفئة، حتى حلقت به 

املتصدع،  رأسه  على  أخرى  ضربة 

والتي  األدوية،  أسعار  رفع  وهي 

بعض  في  األسعار  ارتفاع  وصل 

 ،%85 من  أكثر  إلى  األدوية  أنواع 

أكثر  يتراجع  املواطن  دخل  بينما 

بسبب انهيار الليرة، فيقع املواطن 

األطباء  مطرقة  بني  املسكني 

من  إال  جتار  غالبيتهم  في  )الذين 
ارتفاع  سندان  وبني  ربي(،  رحم 

أسعار األدوية الرهيب.

بسبب  ميت  لم  الذي  فاملريض، 

قلبية،  بأزمة  سيصاب  املرض، 

الطبابة  تكاليف  ارتفاع  بسبب 

الطبيب،  يخص  الذي  بشقيها، 

الذي  والشق  معاينته،  وأجور 

ثمن  وارتفاع  الصيدلي  يخص 

وصفته، وإذ كان هذا األخير، ليس 

رفع  في  مباشر  بشكل  مسؤوالً 

ال  الذي  فاملواطن،  الوصفة،  ثمن 

دوالراً  عشر  خمسة  دخله  يتجاوز 

أمريكياً ال غير، والذي من املمكن أال 

أحياناً،  واحدة  ثمن وصفة  يساوي 

سكنه،  أجار  دفع  ميكنه  فكيف 

والشراب،  والطعام،  واملواصالت، 

والكساء، ونفقات التعليم.

املناسبة،  احللول  إيجاد  يجب 

بالواقع  تنهض  التي  والدائمة 

ككل، واالبتعاد عن احللول املؤقتة، 

دور  تلعب  أن  تستطيع  لن  التي 

التخدير  اخملدرة، ألن عتبة  اجلرعات 

فالبد  جداً،   مرتفعة  أصبحت 

املعيشي  الواقع  حتسني  من 

على  والقضاء  واالقتصادي، 

وحسن  كافة،  بأشكاله  الفساد 

وتوزيع  واستخدام  استغالل، 

يتوافق  مبا  واملقدرات،  الثروات 

للسكان،  االقتصادية  احلالة  مع 

والعمل على دعم املواد املعيشية 

وتوفيرها لدى  واألدوية  األساسية، 

التكلفة،  بثمن  العامة  اجلهات 

لبعض  مدعومة  بأسعار  ال  وملا 

األدوية، التي تعالج حاالت خاصة، 

وزيادة الرقابة على األطباء، وحتديد 

الدخل  مع  يتوافق  مبا  أجورهم 

العام، وليس مبا يتوافق مع ارتفاع 

أصحاب  باألساس  فهم  الدوالر، 

على  أقسموا  إنسانية،  مهنة 

معاجلة اجلميع، حتى أولئك الذين 

ال ميلكون نقوداً، أليس كذلك؟!….
،،

ارتفاع ثمن الدواء

محمد 
سعيد

في الميزان

عودة المحمدبسام المناف علي أبو اخلير

مقدمة حول مظلومية الشعب 
الكردي

في البداية، البد أن نؤكد، على أنه ال يقلل 
دولة  ال  بأن  الكردي  الشعب  قيمة  من 
لهم، ونقصد بالدولة، وجود وحدة كردية 
لكل الشعب، حتت حكم كردي خالص، 
نقول ال يقلل ذلك من قيمتهم وقيمهم 
وذكائهم وسلميتهم وحيويتهم الدينية 
أجل  من  ملل  بال  وسعيهم  والوطنية، 

إيجاد دولة خاصة بهم.

وعندما نكتب عنهم، فنحن نكتب من 
واقع الوقوف بجانب احلق، وبجانب احليوية 
نطاق  داخل  املبعثرة  واحلقوق  اإلنسانية، 

جغرافيا موحدة.

الكُرد داخل السيولة السياسية 
اإلسالمية

اإلسالمي  اإلطار  داخل  الكرد  عاش 
الوطن  داخل  الشعوب  من  كغيرهم 
املنطقة  كانت  فلقد  الكبير،  اإلسالمي 
العربية اإلسالمية، عبر التاريخ اإلسالمي 
إلى ما قبل العصور احلديثة، تشهد حالة 
يرى  كما  السياسية«،  »السيولة  من 
»جمال حمدان«  الدكتور  أستاذ اجلغرافيا 
العربي«،  العالم  في  »دراسات  كتابه  في 
السيولة،  بهذه  العربية  املنطقة  وأن 
شهدت انتقال األسر من مكان إلى مكان 
دون قيود أو حدود، ودون أدنى شعور بالغربة 

أو إحساس بالوحدة.

املتتالية من وطن لوطن  الهجرات  وكان 
تذوب وتنصهر بالتزاوج بعد ثالثة أجيال 
أو أربعة أجيال على أقصى تقدير، ولكنها 
حتمل أسماء املدن والدول التي جاؤوا منها، 
مثل عائالت البغدادي والعراقي والشامي 
والدمشقي والتونسي واملغربي واملصري 
... إلخ من أسماء العائالت، وهو أمر حدث 
األعراق  مختلف  من  املسلمني  لكل 
 .... وهنود  وكرد  وفرس  عرب  من  املتعددة 
في  الكردية  املشكلة  ظهرت  ثم  إلخ، 

العصر احلديث.

احلديث الكردي املعاصر عن االستقالل

في مطلع القرن العشرين، بدأت النخب 
الكردية التفكير في إقامة دولة مستقلة، 
الدولة  هزمية  وبعد  »كردستان«.  باسم 
العثمانية في احلرب العاملية األولى، وضع 
احللفاء الغربيون املنتصرون تصوراً لدولة 
كردية في معاهدة سيفر عام 1920، إال 
أن هذه اآلمال حتطمت بعد ثالث سنوات، 
إثر توقيع معاهدة لوزان عام 1923 التي 
وضعت احلدود احلالية لدولة تركيا، بشكٍل 

ال يسمح بوجود دولة كردية.

ومن يومذاك يعاني الكرد من ظلم عظيم، 
شنها  يتم  حرب  من  ينتهون  ال  وهم 
عليهم، حتى تبدأ حرب أخرى، ومأساتهم 
أنهم موزعون على عدد من الدول، ولقد 

تعمدت الدول املنتصرة في احلرب العاملية 
الثانية توزيع الكرد على عدد من الدول من 
أجل إبقاء املنطقة في حالة عدم استقرار، 

وزاخرة بالفنت واحلروب. 

في  مقصدهم  بعض  كان  وهكذا 
الدول  كانت  الصهيوني،  الكيان  إقامة 
االستعمارية تعي أن فلسطني لن تكون 
وفنت  حروب  بدون  لليهود  قومياً  وطناً 
وسفك دماء؛ وكانت تعي أيضاً أن الكرد 
ليسوا أقلية صغيرة قابلة لالندثار، وأنهم 
بهم  قومية خاصة  بحقوق  سيطالبون 
في يوم البد أن يأتي، وهذا يكفي إلشغال 
إيران وسوريا والعراق وتركيا، ومنذ انتهاء 
احلرب العاملية الثانية، واملنطقة العربية 
اإلسالمية لم تشهد استقراراً ولم تهدأ 

فيها احلروب.

الكرد يستحقون استقالالً، ويستحقون 
الرعاية اإلنسانية اجليدة، من قبل الدول 
الدول  أن  واملؤسف  يتواجدون فيها،  التي 
قمعية  بطريقة  تصرفت  لهم  احلاضنة 
ضدهم، واعتبرتهم ضد القوميات التي 

يتفاعلون معها.

إن العرب واألتراك واإليرانيون ظلموا الكرد 
وما زالوا يظلمون على الرغم من أن لهم 
حقوقاً قومية، ولهم حق كباقي الشعوب 
األتراك  يعمل  أن  وبدل  مستقل،  بكيان 
والعرب واإليرانيون على وضع قضية الكرد 
في  واالستمرار  أعمالهم،  جدول  على 
مناقشتها حتى إيجاد حل يرضي اجلميع، 

جلأوا إلى احلروب كما تفعل تركيا اآلن. 

مطلوب من كل مثقفي العرب واملسلمني 
أن يدفعوا، باجتاه حل القضية الكردية مبا 
احلال  هو  كما  حقوقهم،  للكرد  يكفل 

للعديد من الشعوب.

دول النفط ال تستقبل كرداً للعمل 
فيها

تردد سؤال في عقلي، وسألت عنه غيري 
والقضية  الكردي  بالشأن  املهتمني  من 
الكردية، وأحاول اإلجابة على هذا السؤال، 
واحداً يعمل بدول  وهو: ملاذا ال جند كردياً 
وال  عامل  ال  الغنية،  اخلليجية  النفط 
رغم  مهنة،  أي  وال  طبيب،  وال  مهندس 
أن دول اخلليج يعمل بها عمال من كافة 
اجلنسيات واألديان، الهندي املسلم وغير 
واملغربي  واملصري  الفلبيني  املسلم، 
والشامي، من مختلف اجلنسيات واألعراق 
تساؤل  وهو  الكردي،  الشعب  عدا  ما 

مشروع.

صحيح أن الكردي لو عمل في دول اخلليج 
سيحمل جنسية الدولة التي يعيش في 
أو تركي أو سوري أو  إطارها، فهو عراقي 
الكردي  الشعب  من  يحج  ومن  إيراني، 
فهو أيضاً محسوب على جنسية الدولة 
وجود  مينع  ال  هذا  ولكن  إليها،  املنتمي 
شعب له لغته وثقافته وعاداته وطموحه 

القومي.

الكردية،  يتحدث  أحداً  جند  لم  وعموماً 
ويعمل في دول النفط، نسمع في شوارع 
لغات  كل  النفطي،  العربي  اخلليج  دول 
العالم إال اللغة الكردية... وهو ما نسعى 

لتحليله.

رمبا تبريرنا يكمن في أن الشعب الكردي 
متمسك بأرضه، وال يود تركها ملن يحكمه 
من غير جنسه، يوجد بعض جاليات الكرد 
في الدول األوروبية، ولكنهم ال يكسرون 
القاعدة، علماء الدين اإلسالمي في الدول 
العربية اخملتلفة، باستثناء العراق العربي 
لوجود الكرد داخله، توافقوا مع سلطات 
بالدهم، فلم جند فتوى واحدة تدعو لدولة 
كردية، أو حلقوق الشعب الكردي وهو أمر 
ليس بغريب، ولكنه أيضاً مريب، ألن الكرد 

ُمقيمني فيه، مضطهدين، مقتولني فوق 
أرضهم.

وعندما حدثت مذبحة حلبجة في العراق، 
باملواد  حسني  صدام  ضربهم  عندما 
دين  ورجال  مثقفون  خرج  الكيميائية، 
ويدافعون  الروايات  في  يشككون  عرب، 
عرف  العالم  أن  رغم  حسني،  صدام  عن 
احلرب الكيميائية بالصوت والصورة، وألن 
اإلعالم العربي منحاز في أغلبه لصالح 
القضية  تشويه  مت  فقد  العربية،  الدول 
الكردية، خاصًة بعد أن سمعوا رجال دين 
كبار ينحازون ضدهم، فلم جند عالم دين 
في  أو  خطبة،  في  الكرد  أنصف  عربي 
صالح  عن  الكتابات  بعض  إال  كتاباته، 
وليس  املسلم،  الكردي  األيوبي  الدين 
الكردي فقط، كما يقول العقالء، فقط 
على  لالنتصار  املسلمني  قاد  الذي  ألنه 
غير  أما  حطني،  معركة  في  الصليبيني 

ذلك فال يوجد.

لقد هاج اإلعالم العربي ضد صدام حسني 

وخرجت  الكويت،  واحتل  غزا  عندما 
الفتاوى من فوق ألف منبر ومنبر، بعضها 
املوقف  ضد  وهو  نفسه،  صدام  يكّفر 
من  الديني  املستوى  على  حتى  العربي، 
وتركيا  العراق  في  الكرد  على  االعتداء 
بعض  توجد  صحيح  وسوريا.  وإيران 
الكردي،  للشعب  ُمنصفة  محاوالت 
لكّتاب ومفكرين ورجال دين عرب، خاصًة 
تضيع  النهاية  في  ولكنها  مصر،  في 

وسط الضباب اإلعالمي العربي.

وهنا يكمن السر في عدم وجود عمالة 
أن  رغم  العربي،  النفط  دول  في  كردية 
اقتصادي  وجود  حدث(  )لو  سيكون 

معيشي في املقام األول واألخير.

اخلوف العربي من االستقالل الكردي

الكرد  نيل  من  العربي  اخلوف  ولكنه 
لدولة مستقلة منتظرة، تنعكس آثارها 
أو الدينية،  على بعض األقليات العرقية 
وإسالمية  عربية  دول  في  تعيش  التي 
شرق  في  الشيعة  فهناك  مختلفة، 
وجنوب السعودية، ويوجد العرب في إيران، 
والتركمان في العراق، وتوجد أقلية عربية 
أو  االستقالل  تطلب  وكلها  تركيا،  في 
احلكم الذاتي املوسع، على غرار ما حدث 
صدام  نظام  سقوط  بعد  العراق،  لكرد 

حسني.

حساسية  توجد  ال  إنه  القول  وميكن 
ناضجة وكاملة حيال مظلومية  عربية 
الشعب الكردي، في العراق وغير العراق، 
شملت  جماعية  مبظلومية  واالعتراف 
العراقية  الضحية  إلى  وضمتهم  الكرد 
بذلك  وهي  األمة،  الضحية  بصفتها 
املظلومية  حقيقة  عليهم  أنكرت 

التاريخية واعترفت بظلمهم الوطني.

واألمر ذاته تكرر في سوريا مع اختالفات 
في الشكل وفي الظروف، صحيح أن حزب 
العراق وسوريا ظلم  البلدين  في  البعث 
اجلميع، لكنه ظلم الكرد ألنهم عراقيون 
أو سوريون ثائرون وطنيون يريدون احلصول 
أيضاً  وألنهم  املشروعة،  حقوقهم  على 

كرد، والظلم هنا مضاعف.

عن  بها  يُعتدّ  مراجعة  تصدر  لم  كما 

مسؤولية عربية ثقافية واجتماعية عن 
اتفاقية  ضد  فالعرب  الكردية،  املأساة 
»سايكس بيكو«، وضد معاهدات ما قبل 
ألنها  بعدها،  وما  األولى  العاملية  احلرب 
قسمت لبنان وسوريا، أو ألنها ضمت لواء 
إلى  التاريخية(  )أنطاكية  اإلسكندرون 
تركيا، لكنهم معها في أنها حرمت كرد 
مستقلة،  دولة  في  حقهم  من  العراق 
حيال  االنتقائية  احلساسية  وهذه 
»املؤامرات الدولية« لها جذورها الثقافية 
حق  إلى  اليوم  واالنحياز  واالجتماعية، 
فرصة  كان  مصيرهم،  تقرير  في  الكرد 
للقول أن مراجعة بدأت، أو يجب أن تبدأ، 

لهذه املمارسة.

املستوى الرسمي العربي حول الكُرد

وعلى املستوى الرسمي احلكومي العربي 
... العرب لم يساعدوا الكرد في يوم من 
األيام، بل كانوا ضدهم، ذلك لوجود عالقات 
سياسية متشابكة وشائكة بني الدول 
العربية وبني الدول التي يوجد بها الشعب 
الكردي وهي العراق – تركيا – إيران – سوريا، 
السياسية  التوجهات  حتوالت  حيث 
الشاهنشاهية  إيران  في  الرسمية 
العصر  في  والعراق  امللكية  والسعودية 
أي  يبذلوا  لم  امللكية،  ومصر  الهاشمي 
جهد لصالح القضية الكردية، كأنها ال 

توجد من األساس.

رغم اعترافنا بأن مصر امللكية واجلمهورية 
ساعدت الشعب الكردي، وهي مساعدات 
ثقافية أزهرية، قبل أن تكون جيوسياسية، 
فلم يحَظ الكرد بدعم العرب في األغلب، 
التي  املستقلة،  العربية  الدول  مع  حتى 
حتررت من االحتالل قبل قرابة املائة عام، 
وبقوا يجاملون األعراق اجملاورة لهم على 
حساب احلقوق الكردية، رمبا كان الرئيس 
العربي  الرئيس  هو  الناصر  عبد  جمال 
وأنشأ  الكرد،  بجانب  وقف  الذي  الوحيد 
مبوت  توقفت  القاهرة،  في  كردية  إذاعة 
إلى  األمور  وعادت  الناصر،  عبد  جمال 

طبيعتها املأساوية.

املوقف من الزعيم أوجالن

وهو األمر الذي استفزنا، بسبب الصمت 
الرسمية  العربية  الضمنية  واملوافقة 
عبد  الزعيم  قضية  عن  الرسمية  وغير 
الزعيم أوجالن رجل  أن  اهلل أوجالن، رغم 
سياسي مثقف، حصل على جوائز بسبب 
تصديه لالستعمار واإلمبريالية، وبسبب 
وقوفه املستميت مع قضية شعبه، لم 
يتآمر، وكل ما في األمر أنه طالب بإنصاف 
شعبه، ولكن اإلعالم العربي إما سكت، 

وإما وافق.

احلكومي  الرسمي  املستوى  على  أما 
العربي واإلسالمي، فلم يصدر أي تعليق 
عنه في اجلامعة العربية، أو حتى منظمة 
الزعيم  املؤمتر اإلسالمي، ولو بصفة دين 
أوجالن اإلسالمي، وهو ما لم يحدث، ورغم 
أنه أمر مفهوم، لكنه أيضاً غير مشروع 

وغير قومي.

وقليل جداً ممن كتبوا عن قضية الرجل، 
وكنت أنا واحداً منهم، استفزهم غياب 
الوعي العربي عن قضية مناضل وقضية 
شعب، عندما كتبت عن الزعيم والقائد 
في جريدتي »الوفد« و«الدستور« املصريتني، 
ولكنها في النهاية محاوالت لتبرئة الذات 

قبل احلديث عن احلق الكردي. 

دول عربية تعترف بإسرائيل وال تعترف 
بحقوق الكُرد

بدولة  رسمياً  تعترف  عربية  دول  توجد 
في  أخرى  عربية  دول  وأيضاً  إسرائيل، 
سبيلها لالعتراف بها، حتت غطاء ثقافي 
)الدين  أو  اإلبراهيمي(،  )البيت  اسمه 
اإلبراهيمي( يعترفون بإسرائيل، ليس على 
املستوى الرسمي، ولكنه سعي لتطبيع 
املستوى  على  إسرائيلية  عربية  عالقات 

الثقافي الشعبي والرسمي.

األرض  اغتصبت  التي  هي  وإسرائيل 
واحتلت  الفلسطيني،  الشعب  وشردت 
املسجد األقصى ودمرت معالم تاريخية 
فلسطينية، ومع ذلك توجد من تعترف 
على  تشفق  وال  اإلسرائيلي،  بالعدو 
يوجد حراك عربي  املسلم، فال  الشقيق 
الكرد  مطالب  لدعم  شعبي  أو  رسمي 

الشرعية واملشروعة. 

ُخالصة التاريخ

في النهاية نقول إذا كان لنا أن نحصي 
الشعوب التي تقع حتت ظلم كبير اآلن، في 
القرن احلادي والعشرين، فإننا ال نستطيع 
جتاوز الشعب الكردي، الذي يعاني بشدة 
من االضطهاد واملالحقة والقتل والتدمير 

في مختلف األراضي الكرديّة.

الوقوف مع حقوق  أن ندّعي  لنا  وإذا كان 
اإلنسان، ومع العدل وحقوق الشعوب في 
احلرية واالستقالل، فإنه ال مفر أمامنا إال 
أن نقف مع الشعب الكردي. ومن أراد أن 
يكون  أن  فعليه  لنفسه  منصفاً  يكون 
لنفسه  يرتضيه  وما  لغيره،  منصفاً 
يقع  فإنه  وإال  لآلخرين،  يرضاه  أن  عليه 
املعيار  واالزدواجية وفقدان  االنفصام  في 

األخالقي.

اليوم،  إستراتيجياً  املهم  أنه من  نعتقد 
أن نضع بيننا وبني تلك القوميات، شعباً 
مخلصاً وقوياً مثل الشعب الكردي، لكي 
نبني سداً منيعاً من التوازن اجليوسياسي، 
يستطيع أن يحمينا من طغيان وطموحات 

وأحالم احلكام املغامرين اجلدد.

وأغلب  بشدة،  مظلوم  الكردي  الشعب 
الذين  من  تأتي  ضده  الظلم  إجراءات 
إليه،  اإلحسان  واجب  يتحّملوا  أن  يجب 
فالكُرد  واإليرانيون،  واألتراك  العرب  وهم 
يتعرضون للمهانة والقتل وتدمير القرى 
السياسي  واالستقالل  دونهم  واحليلولة 

منذ زمن بعيد.

وال يضيع أبداً حق وراءه مطالب، واملطالبون 
كثيرون في تاريخ الشعب الكردي.

المواقف العربّية من القضية الكرديّة والزعيم أوجالن


