
 يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

)200(  ل.س   أسست عام  2011 -  السنة الثانية عشرة  |  العدد :   1490  |   النسخة اإللكرتونية  -  1490  |     الثالثاء  -  3 كانون الثاني  2023م    

  rojnama ronahi

 @rojnameyaronahi2011

 @NewspaperRonahi

  ronahinewspaper

r.ronahi2011@gmail.com

rronahinewspaper@gmail.com

+963 938541707

rojnama ronahi

www.ronahi.net

+963 938541707

 ronahi_newspaper

+963 052 423165

املكتب الرئيسي:
 قامشلو - حي الغربي-طريق عامودا شارع روناهي)الغرزدق(

shrktronahi@gmail.com
0938374196

للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

واز- طريق عامودا 439154/ م�كتبة الحرية- الشارع العام 421360/ م�كتبة سومر- الشارع العام 424037/ م�كتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت 
آ
رسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ م�كتبة ا

أ
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )م�كتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي ال

رين 732323( /  درباسية ) م�كتبة 
آ
نوار شارع عامودا 438207. / م�كتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 /الم�كتبة الرئيسية - كركي ل�ي- 754416  / عامودا )م�كتبة ا

أ
الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ م�كتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ / م�كتبة الجواهري 443742/ م�كتبة دار القلم - الشارع العام 452714/ م�كتبة ال

غا )م�كتبة وائل 755551( /  تربه سبيه )م�كتبة الجهاد 470618(.
آ
سما 711410( / جل ا

التربية والتعليم  هيئة 
ُتعّدل موعد بداية 

ونهاية العام الدراسي

سعي مستمر 
لتحقيق االكتفاء 
الذاتي وتطوير 

المنتجات كمًا ونوعًا

دالالت الحزن طابع 
من التاريخ

عالمات تظهر على 
الجلد تشير إلى مرحلة 

متقدمة من مرض 
الكبد الدهني...11

بعد غيابها العام الماضي.. بطولة 
الشطرنج تبصر النور برعاية المغتربين..!

اإلرهاب والترهيب صفتان تنفرد 
بهما تركيا األردوغانية

عبد الرحمن بدرخان: 
المناطق المحتلة تحولت 

ألرضية خصبة لإلرهاب

مجزرة باريس ليست عماًل إرهابيًا فرديًا بل 
سياسة دولية ضد الكرد

من هيئة  الذي صدرَ  األخير  القرار  بعد 
اجلزيرة  إقليم  في  والّتعليم  الّتربية 
بتعطيل املدارس، بسبب مرض الزكام، 
أعلنت هيئة التربية والتعليم في اإلدارة 
املوعد  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 

اجلديد لبداية ونهاية العام الدراسي... 4

في  اإلنتاجية  املعامل  وتطوير  افتتاح 
لرفع  مفتاح  هو  سوريا،  وشرق  شمال 
املستوى االقتصادي واإلنتاجي، والسبيل 
تغطية  في  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق 
احتياجات السوق احمللية، وتخفيف آثار 
شمال  شعوب  على  وتداعياته  احلصار 

وشرق سوريا... 7

للحزن  كان  قدمياً  العربي  اجملتمع  في 
حتى  ثابتة  بقيت  دالالت،  واملصائب 
داهمها شبح النسيان، وباتت تتناقلها 

روايات األجداد... 3

 بات القاصي والداني على دراية 
أن كل عمل إرهابي يستهدف 
واحلياة  االستقرار  وحالة  الكرد 
وشرق  شمال  في  التشاركية 
يتواجد  مكان  أي  وفي  سوريا 
علناً  ورائه  يقف  الكردي  فيه 
التركي،  وامليت  االستخبارات 

ومرد ذلك مرتبط بالفوبيا التركية من مبادئ الدميقراطية واحلرية 
والتعددية الثقافية، تلك املبادئ التي ال تتوافق مع ثقافة القمع 
التي ُفطِرت عليها منذ نشأتها، لذلك خوفاً من انهيار منظومتها 
ضد  املمارس  االستبداد  حالة  استمرار  على  وحفاظاً  القمعية 
الشعوب والسيما الشعب الكردي متارس تركيا وأدواتها على الدوام 

جميع املوبِقات وتنشر اإلرهاب في شتى أصقاع العالم... 8 

مضى عام 2022، ولم نشهد فيه إقامة بطولة قامشلو مفتوحة 
للشطرجن، وهو العام األول، الذي يخلو من البطولة، فكانت أول 
نسخة أقيمت عام 2013، ويتم التحضير حالياً للنسخة العاشرة، 

والتي من املقرر أن تنطلق يوم اجلمعة القادم... 10

بالرغم من رفعها شعارات دينية، إال إن استهداف 
سياسة  أولويات  من  كان  العبادة  ودور  املساجد 
طائفيا  مشروًعا  يتبنى  الذي  التركي،  االحتالل 
يتخذ من العنف سبيالً لتحقيق أهدافه، ومبتغاه 

عضو  بني  وقد  السورية،  األراضي  متر في  ملؤ ا
اإلسالمي الدميقراطي عبد الرحمن 
التي  األفعال،  هذه  أن  بدرخان، 
تقوم بها دولة االحتالل التركي، 

تزيل األقنعة عن احلجج الواهية، 

تركيا  تختلقها  التي 

ملهاجمة املنطقة... 5

شددت مواطنات من الدرباسية على ضرورة محاكمة تركيا الرتكابها مجازر بحق الكرد، فمجزرة 
باريس عنوان آخر لتعسف احملتل التركي بحق الكرد، هذا االحتالل، الذي ال يتهاون بإراقة دماء 

الكرد أينما كانوا إلبادتهم والقضاء على هويتهم وثقافتهم... 2

ليلى خالد، أول امرأة في حي الشيخ 
يجسد  كتاباً  تألف  بحلب  مقصود 
األحداث، التي مر بها احلي خالل فترات 
للجماعات  األهالي  ومقاومة  احلصار، 
على  السيطرة  حاولت  التي  املرتزقة، 

حيهم أواخر عام 2012.

ُحرر  الذي  مقصود،  الشيخ  حي  يقع 
منذ عام 2016 عند األطراف الشمالية 
الشرقية ملدينة حلب، وطيلة سنوات 
عرضة  احلي  كان  السورية  احلرب 
العتداءات جبهة النصرة، والعديد من 
حتاصر  كانت  التي  املرتزقة،  اجلماعات 
ليكون  املآل  به  انتهى  أن  إلى  احلي، 

محاصراً من قبل حكومة دمشق.

بها  مر  التي  األحداث،  تدوين  يتم  لم 
بادرت  أن  إلى  مقصود،  الشيخ  حي 
املشتركة  الرئيسة  وهي  خالد،  ليلى 
ملنتدى حلب الثقافي إلى فعل ذلك من 
خالل مؤلفها »شقيق األلم«... حكايات 
تروي  التي  الثورة،  رحم  من  واقعية 

تفاصيل الثورة واملقاومة.

السكان  من  وهي  خالد،  ليلى  تقول 
األصليني في الشيخ مقصود: إنه كان 
حياً فقيراً، لكن سكانه حافظوا على 
حياتهم الكومينالية، من خالل التآلف 
والتآخي بني اجلميع: »احلي يضم العديد 
لم  لكننا  والطوائف،  الشعوب،  من 
نشهد يوماً أي تفريق بني مسيحي، أو 
مسلم عربي، أو كردي، وخالل سنوات 
واحداً  يداً  السورية كنا جمعياً  احلرب 

في القتال واملقاومة«.

تغير حال املرأة بعد الثورة

ووصفت ما مر به أهالي احلي خالل 12 
عاماً: »في خضم األزمة، التي تعرضت 
الشيخ  حي  يكن  لم  سوريا،  لها 
األحداث،  هذه  عن  مبنأى  مقصود 
طيلة  والهجمات  للحصار،  تعرضنا 
لهذه  تصدوا  األهالي  لكن  سنوات، 
الهجمات يداً بيد وقلباً واحداً«، مؤكدةً، 
احلي  أهالي  من  كونها  فخورة  أنها 

العسكرية  اجملاالت  الذين شاركوا في 
التنظيمية واالجتماعية.

مر  التي  األحداث،  تدوين  عدم  وحول 
تلك  طيلة  مقصود  الشيخ  حي  بها 
كنا  أننا  ننكر  »ال  قالت:  السنوات 
تلك  بتوثيق  نقم  لم  ألننا  مقصرين؛ 
شكلت  احلرب  ظروف  لكن  األحداث، 
أن: »توثيق  إلى  أمامنا«، مشيرةً  عائقاً 
يقع  واجب  النضالية  األحداث  تلك 
على عاتقنا؛ لذلك بدأت بوثيق األحداث 
عبر مؤلفي، الذي حمل عنوان شقيق 

األلم«.

وفي كتابها سلطت ليلى خالد الضوء 
الشيخ  حي  في  النساء  حياة  على 
حالها  قائلة: إن  الثورة،  قبل  مقصود 
كجميع النساء اقتصر على العمل في 
املنزل، وحرمت من الدراسة: »لم أمتكن 
العادات،  بسبب  طموحي  حتقيق  من 
والتقاليد البالية، لكن حالنا تغير بعد 
ثورة روج آفا في عام 2012«، مستذكرة 
مظاهرة  في  مرة  ألول  خرجت  أنها 

مناهضة للعنف ضد املرأة.

شعاع من األمل

ثورتهم  إجناح  في  والرغبة  الشجاعة 
انتقلت بني أهالي حي الشيخ مقصود، 
الذي  بابنها،  ليلى خالد  تأثرت  ولذلك 
لينضم  تقول  كما  الغربة،  من  عاد 
إلى املقاومة: »كان علي أن أقدم شيئاً 
طريق  واخترت  احلي،  أهالي  فعل  كما 
التي  واملعاناة،  املقاومة  عن  الكتابة 
ظروف  مع  تأقلمنا  وكيف  نعيشها 

الشعوب  حرب  طريق  واتخذنا  احلرب، 
احلصار  أمام  التراجع  وعدم  الثورية، 

اخلانق«.

وبينت لـ«وكالة أنباء املرأة« أن الكتاب، 
الذي يضم ست قصص بدأ كتجربة 
وكانت  الكتابة،  في  لها  جديدة 
متشككة في مدى جناحه: »كانت أول 
فيها  يتم  كتابة قصة،  في  لي  جتربة 
توثيق أحداث حي الشيخ مقصود، كما 
لم تتعد كلمات القصة الـ 700 كلمة، 
شرموال  مجلة  على  عرضتها  وذلك 

األدبية ملعرفة مستواي في الكتابة«.

بادرت مجلة شرموال األدبية إلى نشر 
على  خالد  ليلى  شجع  ما  القصة؛ 
االستمرار كما تؤكد: »نشر القصة في 
اجمللة كان شعاعاً من األمل إلكمال ما 
فألفت  الكتابة،  في  وتوسعت  بدأته، 
حملت  قصص،  ثماني  يضم  كتاباً 
حي،  قصة  األلم،  )شقيق  عناوين 
طفولة على األطالل، قلبي على ولدي 
بال  طبيبة  شهادة  وطن،  على  وقلبه 

شهادة، عيد الفقر احلزين، حرب بنسف 
الراء، فراشات في زوبعة نارية(«.

بالوعي  التحلي  النساء  على  أن  وترى 
أحداث:  من  حولهن  يدور  ما  حيال 
»على النساء العمل بشكل دؤوب من 
بالكتابة  وتطويره  الفكر،  توعية  أجل 
فبدون  اجملتمع،  لتنظيم  والقراءة، 
تنظيم الفكر ال ميكن تنظيم اجملتمع«.

وبينت أن الكتابة ال حتتاج لدراسة هذا 
من  العديد  إلى  مشيرةً  االختصاص، 
الكاتبات، اللواتي جنحن رغم أن مجال 
»القدرات  متاماً  مختلف  اختصاصهن 
لإلصرار  حتتاج  اإلنسان  ميتلكها  التي 

والعمل«.

وفي ختام حديثها أكدت على ضرورة 
لتوثيق  احلي  أهالي  كل  يبادر  أن 
األحداث،  تلك  توثيق  »علينا  املقاومة: 
واأللم واملعاناة التي مررنا بها؛ لنعطي 
املقاومة حقها، ولتكون ميراث األجيال 

القادمة«.

وكالة أنباء املرأة

»شقيق األلم« أول كتاب يروي مقاومة حي الشيخ مقصود

عمـــــــــــلية نوعــــية رداً عـلى 3034 

استخدام األسلحة الكيماوية

بعدسة: أمل محمد
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في املكان والتوقيت ذاتهما، والضحايا 
والقتل،  اإلرهاب  أيادي  ارتكبت  ذاتهم، 
أيادي الفاشية التركية مجزرة جديدة 
ثالثة  ضحيتها  راح  املناضلني،  بحق 
في  الكرد  من  جرحى  وأربعة  شهداء، 
و)حقوق  )احلريات(  عاصمة  باريس، 
اإلنسان(، حيث استفاقت صباح الثالث 
والعشرين من كانون األول لعام 2022، 
على دماء سفكت في مركز أحمد كايا 
للثقافة والفن الكردي، ال لشيء، فقط 
ألن اصحاب تلك الدماء التي سفكت 
تكن  لم  وإنسانية،  حترر  طالب  كانوا 
األولى من نوعها، وحتديدا في باريس مرة 
ارتكبت جرمية أخرى قبل  أخرى، حيث 
مناضالت  استهدفت  أعوام،  تسعة 
من حركة التحرر الكردستانية، كانت 
ساكينة  الشهيدة  مقدمتهن  في 

جانسيز. 

أكثر من  يقع  املنطق: أي حدث  يقول 
مرة، ال ميكن تسميته باملصادفة، بل أنه 
ذلك  وراء  ثابتان يكمنان  قانون وسبب 
احلدث، بناء عليه، فإن مجزرتي باريس 
لم تكونا مصادفة، بل كانتا مخططني 

احلرة  املرأة  إرادة  ليستهدفا  إرهابيني 
بأن كل  حتديدا، ما يكشف مرة أخرى 
ما يقال عن احلرية، وحقوق اإلنسان في 
أوروبا ما هي إال شعارات رنانة، القصد 

منها تضليل الرأي العام.

إرهاب عابر للقارات

وحول استهداف رائدات حركة التحرر 
مع  صحيفتنا  التقت  الكردستانية، 
عدد من نسوة ناحية الدرباسية، حيث 
»من  يوسف«:  »فوزة  املواطنة  قالت 
وباشور  فروجهالت  آفا،  روج  إلى  باكور 
كردستان، في كل هذه اجلغرافيا يتم 
استهداف حركة التحرر الكردستانية، 
بقصد  احلرة،  املرأة  إرادة  رأسها  وعلى 
وقواته  الشعب  هذا  من  النيل 
ومناضليه، ولكن ما هو جديد اليوم هو 
التحرر  حركة  ورائدات  رواد  استهداف 
أوروبا،  في  الكرد  وسائر  الكردستانية 
ما يثبت أن عداوة االحتالل التركي مع 
أرض،  عداوة  ليست  الكردي،  الشعب 
بل أنها عداوة وجود، حيث ترفض دولة 

الفاشي  بزعامة  التركي،  االحتالل 
أردوغان، أي وجود للشعب الكردي على 

سطح الكرة األرضية«.

قبل  باريس  في  حدث  »ما  وأضافت: 
قبل  حدث  ما  وكذلك  أعوام،  تسعة 
أيام، هذه اجملازر هي استكمال للمؤامرة 
الدولية املفروضة على القائد عبد اهلل 
املؤامرة،  أوجالن، وبالتالي هي جزء من 
التي حُتاك ضد الشعب الكردي، وضد 
حترر املرأة الكردية، وذلك بسبب املستوى 
العالي من التنظيم، الذي استطاعت 
وطبعاً  إليه،  تصل  أن  الكردية  املرأة 
سبب هذا التنظيم أيضاً يعود إلى فكر 
وفلسفة القائد عبد اهلل أوجالن، الذي 
أولى اهتماماً خاصة ملسألة حترر املرأة، 
من هنا ميكننا فهم أسباب كل هذه 
اجملازر، التي ترتكب ضد الشعب الكردي، 

وضمنها املرأة الكردية«.

تقصير أم تغافل؟

»عدة  بالقول:  حديثها  تابعت  فوزة 
حول  تطرح  استفهام  إشارات 
مجزرتي باريس، فبالرغم من كل هذه 
وكاميرات  املتطورة،  التكنولوجيا 
املراقبة املنتشرة، استطاع ذلك اإلرهابي 
يكشفه  أن  دون  هدفه  إلى  الوصول 
من  تنقل  فقد  ذلك،  من  وأبعد  أحد، 
اجملزرة،  ارتكابه  أثناء  آخر  إلى  مكان 
ظل  في  يكشف  أال  ميكن  فكيف 
املفترض  من  التي  الشديدة،  املراقبة 
هذه  كل  الشوارع،  في  منتشرة  أنها 
املعطيات تعيد التأكيد على ما قلته 
آنفا، فكما اشتركت فرنسا في معاهدة 
سايكس بيكو، التي كانت سبباً في 

ساهمت  وكما  كردستان،  تقسيم 
اخملابرات الفرنسية في اختطاف القائد 
عبد اهلل أوجالن، فها هي اليوم تفتح 
الطريق ألحد جواسيس دولة االحتالل 
بحق  جديدة  مجزرة  ليرتكب  التركي 

الشعب الكردي«.

حديثها  أنهت  يوسف  فوزة  املواطنة 
قائلة: »على الرغم من ادعاء السلطات 
الفرنسية باعتقالها للمجرم، وتقدميه 
للعدالة، إال أن ذلك ال ينفي تورط الدولة 
أجهزة  األولى  وبالدرجة  الفرنسية، 
استخباراتها، في ارتكاب هذه اجملزرة، إن 
لم تكن مشاركة في التخطيط، فهي 
دون شك مشاركة في التنفيذ، وخاصة 
أن اإلرهابي كان قد أُطلق سراحه قبل 

ارتكابه للمجزرة بأيام قليلة«.

جرمية سياسية

من جانبها حتدث لصحيفتنا املواطنة 
جيانا عباس: »يحاول الكثير إظهار ما 
حدث في باريس على أنها جرمية إرهابية 
بحتة ميكن أن يتعرض لها أي شعب، 
ذلك،  من  أبعد  األمر  حقيقة  ولكن 
فاجملازر، التي ارتكبت هناك هي مجازر 
سياسية أكثر من كونها إرهابية، فهي 

تستهدف شعباً معيناً، بهدف القضاء 
عليه، ومنعه من التحرر، لذلك ال بد من 
أن نكون أكثر حذراً حيال هذا املوضوع، 
كنا،  أينما  مستهدف  ككرد  فوجودنا 
أن  كما  اجلغرافيا،  عن  النظر  وبغض 
محاولة إضفاء الطابع اإلرهابي فقط 
على اجلرمية، هو هروٌب من املسؤولية، 

وذلك لتشويه احلقائق وإخفائها«.

النطاق  ضمن  اجلرمية  وتابعت: »حصر 
اإلرهابي، هو مبثابة تقدمي خدمة لدولة 
غض  خالل  من  التركي،  االحتالل 
الطرف عن اجلرائم، التي ترتكبها بحق 
جتنيبها  وبالتالي  الكردي،  الشعب 
إسهام  وهذا  دولية،  محاكمة  أي  من 
واشتراك من قبل الدولة الفرنسة في 
هذه اجملزرة، لذلك يجب كشف احلقائق 
كما هي، دون تزييف أو تشويه أو إخفاء، 
كي تنال دولة االحتالل التركي جزاء ما 

اقترفت يداها من مجازر وإرهاب«.

املواطنة جيانا عباس اختتمت حديثها: 
»سنبقى نطالب بكشف احلقائق إلى 
أن نصل إلى هذا الهدف، كما نطالب 
حملكمة  التركي  االحتالل  دولة  بتقدمي 
على  حُتاسب  حتى  الدولية،  العدل 
الدماء، التي أراقتها، سواء من الشعب 

الكردي أو من الشعوب األخرى«.

بالدراسة  تالشى حلم عبير املقطري 
جديدة  قيود  بسبب  اليمن،  خارج 
فرضها احلوثيون على تنقل النساء في 

املناطق اخلاضعة لسيطرتهم.

عاما   21 البالغة  الشابة  وتقول 
على  »حصلت  برس:  فرانس  لوكالة 
منحة دراسية في القاهرة، ولكن لم 
يسمح لي احلوثيون باملغادرة من مطار 
منذ  لسيطرتهم  اخلاضعة  صنعاء« 
حقوقها  من  بحرمانها  مندّدة   ،2014

»البديهية«.
يحاصر  التي  لعبير  يسمح  لم  كما 
غرب  جنوب  تعز،  مدينتها  احلوثيون 
عدن  مطار  إلى  التوجه  من  اليمن، 
اخلاضعة لسيطرة احلكومة، متذرعني 
مبنع النساء من التنقل من مدينة إلى 

أخرى أو السفر من دون محرم.

محرم  دون  السفر  من  النساء  ومنع 
التي  القيود،  يشبه  طويلة  ملسافات 
تفرضها حركة طالبان في أفغانستان، 
وهو أمر لم يكن موجودا في اليمن قبل 

احلرب املتواصلة منذ ثماني سنوات.

الزيدية،  األقلية  إلى  احلوثيون  وينتمي 
ونشأت »حركة أنصار اهلل« التي متثلهم 
في صعدة في التسعينات على خلفية 

تهميش بحق احلوثيني.

ورغم أن اجملتمع اليمني محافظ بشكل 
مبساحة  تقليديا  سمح  أنه  إال  عام، 
الفردية، لكن كل ذلك تغير  للحريات 
احلوثيون  احلوثيني. ويفرض  صعود  مع 
قواعد اجتماعية ودينية متشددة في 

املناطق التي يسيطرون عليها.

املزيد من التضييق على حريات 
النساء في اليمن

ناشطة  وهي  املتوكل،  رضية  وتقول 
ورئيسة  سة  ومؤسِّ مينية،  حقوقّية 
منظمة مينية حلقوق اإلنسان، إنه على 
الرغم من أن اجملتمع اليمني لطاملا كان 
محافظاً: »فهذه أول مرة يصدر فيها 
قرار بتحديد حرية التحرك للنساء من 

قبل سلطة رسمية«.

وحسب رضية فإن التنقل أو السفر مع 
محرم يشكل سابقة »خطيرة للغاية« 
تعاقب بشكل خاص النساء العامالت 
في  وجودهن  لتحديد  عام  اجتاه  مع 

الفضاء العام.

السباحة،  برك  من  العديد  إغالق  ومت 
وصاالت الرياضة اخملصصة للنساء في 

صنعاء في شهر آب املاضي، من بينها 
مشروع صالون جتميل وناد رياضي تابع 

لعائشة أحمد.

عبر  ومناشدات  التماسات  وبعد عدة 
وسائل التواصل االجتماعي من طرف 
عائشة، ُسمح لها بإعادة فتح صالون 
التجميل ولكن ليس الصالة الرياضية، 
مسمى،  غير  أجل  إلى  أغلقت  التي 
»فقدان  عليه:  ترتب  القرار  إن  وتقول: 
الرياضي  النادي  في  موظفات  ثماني 

لوظائفهن من أصل 15 موظفة«.

وفي احلديدة غرب البالد، والتي تخضع 
أغلقت  احلوثيني،  لسيطرة  أيضا 

السلطات مقهى مخصص للنساء.

وتقول مالكة املقهى )38 عاماً( التي 
الكشف عن اسمها،  اشترطت عدم 
إن العامالت طلنب منها: »املوافقة على 
موضحة:  لالستمرار«،  الشروط  كل 
ما  ارتداء  على  مبوافقتنا  »أخبرناهم 
يريدونه حتى لو كان البرقع األفغاني«، 
وتتابع: »مت االتفاق على ارتداء زي موحد 

طويل )يشبه العباءات(«. 

فرض القيود على النساء

التي تفرض  األولى،  املرة  وهذه ليست 
فيها قيود على املرأة اليمنية من قبل 
شدّدت  املاضي  نيسان  ففي  احلوثيني، 
جماعة أنصار اهلل احلوثيني قيودها على 
حرية اليمنيات، وأصدرت توجيهات إلى 
شركات النقل البري تشترط موافقة 
صنعاء  من  سفرهن  على  األمر  وليّ 

واملناطق اخلاضعة لها شمالي اليمن.

مينية  حقوقية  منظمات  وكشفت 
احلوثيون  أصدره  رسمي،  تعميم  عن 
الداخلي  النقل  شركات  على  يفرض 
البري تعبئة استمارة خاصة بالنساء 
املسافرات، تُفيد بضرورة موافقة ولّي 

األمر على سفرهن.

وقوبل هذا التعميم بانتقادات واسعة 
في األوساط احلقوقية اليمنية، وقالت 
إن  اإلنسان  »مواطنة« حلقوق  منظمة 
تفعله  عّما  يختلف  »ال  اإلجراء  هذا 
حركة طالبان في أفغانستان، وغيرها 

من اجلماعات املتشددة في املنطقة«.

كما وصف الناشط احلقوقي اليمني 

»استمرار  بأنه  القرار،  الدبعي  رياض 
لنهج القمع وتضييق احلريات، وفرض 
مناطق  في  النساء  على  القيود 
أبشع  مُتارس  حيث  احلوثيني،  سيطرة 
أنواع االنتهاكات من اعتقاالت وإخفاء 

قسري«.

وتقوم جماعة أنصار اهلل بوضع قيود 
املدن  بعض  بني  النساء  حركة  حول 
النساء  من  تطلب  فهي  اليمنية، 
)محرم(،  رجل  مرافق  لهن  يكون  أن 
حتى بالنسبة إلى العامالت في اجملال 
في  للعمل  يذهنب  اللواتي  اإلنساني، 
أماكن مثل إب وحجة وصعدة، وهناك 
الكثير من اللوائح اجلديدة، التي تتضمن 
مثل  والفتيات،  النساء  حريات  تقييد 
الذكية  للهواتف  استخدامهن  منع 
في بعض املناطق، وهناك هجوم كبير 
النشطاء  يستطيع  وال  النساء،  على 
مثل  في  الكثير  تقدمي  والناشطات 

هذه البيئة املعادية.

وكاالت

روناهي/ الدرباسية ـ شددت مواطنات من الدرباسية على ضرورة محاكمة تركيا الرتكابها مجازر بحق الكرد، فمجزرة باريس عنوان آخر لتعسف 
المحتل التركي بحق الكرد، هذا االحتالل، الذي ال يتهاون بإراقة دماء الكرد أينما كانوا إلبادتهم والقضاء على هويتهم وثقافتهم.

يس ليست عماًل إرهابياً فردياً بل سياسة دولية ضد الكرد مجزرة بار

الحوثيون يشددون القيود االجتماعية على النساء في اليمن

فوزة يوسفجيانا عباس

الكحولي،  غير  الدهني  الكبد  مرض 
هو مجموعة من احلاالت التي يسببها 
تراكم الدهون في الكبد، والتي ميكن أن 
تتسبب في مضاعفات خطيرة إذا لم 

تتم معاجلة أعراضها مبكراً.

ولسوء احلظ، فإن قلة األعراض تعني 
أن الكثير من الناس سيصابون بتلف 
وأحياناً  الطويل.  املدى  على  الكبد 
املكسورة  الدموية  الشعيرات  تكون 
على سطح اجللد عالمة على أن مرض 

الكبد قد أخذ منعطفاً نحو األسوأ.

ووفقاً لألطباء، فإن »املرحلة الرابعة« من 
مرض الكبد الدهني غير الكحولي هي 
تلّيف الكبد، وميكن أن تستغرق سبع 
سنوات لتتطور بعد تشخيص التليف.

أعراض  هناك  تكون  ما  عادةً  إن  كما 
قليلة خالل املراحل املبكرة من تليف 
إلى  امللحوظة  املشاكل  ومتيل  الكبد، 

التطور مع زيادة تلف الكبد.

وهذا ألنه في املرحلة املبكرة من تليف 

الكبد، يكون الكبد قادراً على العمل 
بشكٍل صحيح على الرغم من تعرضه 
للتلف. وفي الواقع، ال تظهر أي أعراض 
على العديد من املصابني بتليف الكبد، 
ويبدو أنهم بصحة جيدة لسنوات، مع 
عدم ظهور أي أعراض على نحو ثلثهم 

على اإلطالق.

بشكٍل  الكبد  وظائف  تدهور  ومع 
أو  صفراء  نتوءات  تظهر  قد  تدريجي، 
خطوط حمراء صغيرة أو طفح جلدي 
على اجللد. واخلطوط احلمراء الصغيرة 
فوق مستوى اخلصر،  على اجللد، عادةً 
الكبد  ملرض  معروفة  أعراض  هي 
املرحلة  من  الكحولي  غير  الدهني 

الرابعة.

عندما  الدموية  الشعيرات  وتتشكل 
يتسبب تراكم الدهون في الكبد في 
تباطؤ تدفق الدم أو جتلطه، ما يؤثر على 
ضغط الدم. وفي بعض األحيان يصاب 
الناس بطفح جلدي أحمر أو أرجواني 
أو بقع أكبر« ناجتة  »نقاط صغيرة  من 
الدموية  األوعية  هذه  من  نزيف  عن 

الصغيرة.

الهيئة الصحية: »إذا كانت  وبحسب 
وظيفة الكبد معطلة لفترة طويلة، 
فقد يشعر الناس باحلكة في كل مكان 
وميكن أن تترسب نتوءات صفراء صغيرة 

من الدهون في اجللد أو اجلفون«.

وقد يالحظ الشخص أيضاً تغيرات في 
مثل  النوم  في  ومشاكل  شخصيته، 
األرق وفقدان الذاكرة واالرتباك وصعوبة 

التركيز.

اعتالل  هو  لهذا  الطبي  واملصطلح 
الدماغ ويحدث عندما يبدأ اجلسم في 
التأثير على السموم التي ال يستطيع 

مؤسسة  وتقول  إزالتها.  اجلسم 
هذه  »في   :Liver Health UK
العمل  عن  الكبد  يتوقف  املرحلة، 
في  األعراض  وتبدأ  صحيح  بشكٍل 
وبياض  اجللد  اصفرار  مثل  الظهور، 
الضلوع  في  اخلفيف  واأللم  العينني 
السفلية، ومن الصعب إزالة النسيج 
الندبي في تليف الكبد، على الرغم من 
أنه ميكن وقف املزيد من التقدم إذا متت 

إزالة سبب تلف الكبد«.

وفي الواقع، على الرغم من عدم وجود 
املمكن  فمن  الكبد،  لتليف  عالج 
أو  واملضاعفات  األعراض  في  التحكم 

إبطاء تقدمه.

وحلسن احلظ، يعاني معظم األشخاص 
غير  الدهني  الكبد  مبرض  املصابني 
فقط  املبكرة  املرحلة  من  الكحولي 
من املرض )الكبد الدهني أو التنكس 
الدهني فقط(، ويطور عدد قليل منهم 

املراحل األكثر خطورة.

ال أحد يريد أن يكون له رائحة كريهة 
في فمه، لكن هذه األنفاس قد تكون 
طريقة اجلسم إلخبارنا بوجود خطأ ما 

في صحتنا العامة.

الكريهة  الفم  رائحة  تكون  أن  وميكن 
سوء  عن  ناجمة  غالباً،  املستمرة، 
نظافة الفم، أو نتيجة لنظام غذائي 
سيئ أو ألطعمة ذات نكهات قوية أو 

كحول أو دواء.

ومع ذلك، فإن اإلحساس بطعِم فاكهٍة 
حلٍو ميكن رصده في األنفاس، دون تناول 
حتذيرية  عالمة  يكون  قد  فاكهة،  أي 
حلالة خطرة، وهي مرض السكري من 

النوع األول.

وينبع داء السكري من النوع األول من 
هرمون  إنتاج  على  اجلسم  قدرة  عدم 
على  ويساعد  األنسولني،  يسمى 

تنظيم مستويات السكر في الدم.

فبعد جتريدك من هذه اآللية األساسية، 
إلى  الدم  في  اجللوكوز  يصل  أن  ميكن 
من خطر  يزيد  ما  مستويات خطيرة، 
ومشاكل  القلب  بأمراض  اإلصابة 

األعصاب.

إلى  الدم  سكر  مييل  ال  احلظ،  وحلسن 
التحذير،  عالمات  إثارة  دون  االرتفاع 
وفي حني أن األعراض قد تبدو غامضة 
ودقيقة، فإن معرفة ما الذي تبحث عنه 

هو اخلطوة األولى في حتديدها.

وميكن أن يشير النفس الذي تنبعث منه 
رائحة الفاكهة إلى احلماض الكيتوني 
السكري، والذي يصف مضاعفات قد 

تهدد احلياة.

السكري  الكيتوني  احلماض  وينمو 
عندما ال ينتج جسمك كمية كافية 
من األنسولني، وخالل هذه احلالة يفقد 
اجلسم مصدره الرئيسي من الطاقة، 

لذلك يتعني عليه اللجوء إلى البدائل.

تكسير  في  ذلك  بعد  اجلسم  ويبدأ 
مواد  وإنتاج  كطاقة،  بسرعة  الدهون 
باسم  تعرف  حمضية  كيميائية 
الكيتونات. ومع ذلك، فإن اجلسم غير 
مبعدلها  الدهون  معاجلة  على  قادر 
املعتاد ألن هذا يحدث بسرعة كبيرة. 
وهذه املستويات العالية من الكيتونات 
أن  ميكن  ما  بالضبط  هي  الدم  في 

يسبب رائحة الفم الكريهة.

وميكن أن تؤثر عالمة التحذير هذه أيضاً 
على مرضى السكري من النوع الثاني، 
ولكن هذه األعراض أقل شيوعاً في هذا 

النوع.

وبصرف النظر عن رائحة الفم الكريهة، 
يتسبب مرض السكري من النوع األول 

أيضاً في ظهور أعراض تشمل:

- الشعور بالعطش الشديد.

في  )خاصًة  املعتاد  من  أكثر  - التبول 
الليل(.

- الشعور بالتعب الشديد.

- فقدان الوزن دون محاولة.

- القالع الذي يستمر في العودة.
- الرؤية املشوشة.

- اجلروح التي ال تلتئم بسرعة.

متوقعة  غير  فائدة  باحثون  اكتشف 
للقاح اإلنفلونزا املوسمية، ووفقاً لهم، 
فإن لقاح اإلنفلونزا ميكن أن يقلل من 
خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية لدى 

البالغني.

من  دراسة  الباحثني  من  فريق  وأجرى 
الصحية  السجالت  مراجعة  خالل 
سكان  من  ماليني  أربعة  من  ألكثر 
مدى  على  الكندية  ألبرتا  مقاطعة 

تسع سنوات.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التطعيم 

ضد اإلنفلونزا يجب أن يوصى به بشدة 
للجميع، على غرار ما ينصح به بالفعل 

للمصابني بأمراض القلب.

إذا  ما  معرفة  »أردنا  اخلبراء:  أحد  قال 
كان اللقاح له نفس الصفات الوقائية 
اإلصابة  خلطر  املعرضني  ألولئك 
النتائج  الدماغية. أظهرت  بالسكتة 
اإلصابة  خطر  أن  إليها  توصلنا  التي 
بالسكتة الدماغية أقل بني األشخاص 

الذين تلقوا لقاح األنفلونزا«.

وأضاف: »إن الفائدة العامة للتطعيم 

السكتة  من  للوقاية  اإلنفلونزا  ضد 
الدماغية ميثل »اكتشافاً جديداً نأمل 
حول  األبحاث  من  مزيد  إلى  يؤدي  أن 
عوامل احلماية غير املباشرة لإلنفلونزا 

ولقاحات أخرى«.

التنفسي  اجلهاز  التهابات  أن  وأوضح، 
القلبية  النوبات  غالباً  تسبق  العلوي 
والسكتات الدماغية، وأن منع أو تقليل 
وقائياً،  عامالً  يوفر  اإلنفلونزا  شدة 

وخاصًة للسكتة الدماغية.

عالمات تظهر على الجلد تشير إلى مرحلة متقدمة 
من مرض الكبد الدهني

ية لمرض السكري رائحة في األنفاس قد تكون عالمة تحذير

علماء يكتشفون فائدة »غير متوقعة« 
للقاح اإلنفلونزا
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الماضي.. العام  غيابها  بعد 

المغتربين..! برعاية  النور  تبصر  الشطرنج  بطولة   

اآلسيوي لالتحاد  االنضمام  عن  تتراجع  روسيا 

السعودية النسائية  الكرة  لمواهب  أبوابه  يفتح  فالنسيا  معسكر 

في  الفردية  األلعاب  مكتب  وأعلن 
االحتاد الرياضي بإقليم اجلزيرة عن إقامة 
للشطرجن  املفتوحة  قامشلو  بطولة 
يوما  وذلك  العاشرة،  بنسختها 
اجلمعة، والسبت املصادفان لـ السادس 
والسابع من شهر كانون الثاني لعام 
2023، في مقر االحتاد مبدينة قامشلو 
»الصالة الرياضية«، وسيكون التجمع 
للمشاركني الساعة التاسعة صباحاً.

جومود  برعاية:  ستكون  البطولة 
إبراهيم ـ زمان حسني، وهما مغتربان 

في بالد املهجر. 

هذه البطولة تنظم من قبل مجموعة 
مدينة  في  الشطرجن  لعبة  خبراء  من 
ويتحدّون   2013 عام  منذ  قامشلو 
الظروف الصعبة، ووصلوا إلى النسخة 
يستعدون  هم  وها  منها،  التاسعة 
للنسخة العاشرة، ولكن هناك سؤال 
يطرح نفسه؟ ملاذا لم تقم النسخة 
يعقل  هل  2022؟  عام  في  العاشرة 
بطولة كهذه تبحث عن راعي، واالحتاد 
الرياضي موجود؟ ما الضير في رعاية 
هذه البطولة من قبل االحتاد الرياضي؟ 
والتي باألساس غير مكلفة، وقد ال تزيد 
تكلفة ومصاريف هذه البطولة أكثر 
من مصاريف مباراة نهائية لبطولة من 
بطوالت كرة القدم لألندية في إقليم 

اجلزيرة؟

ليست  النسخة  هذه  أن  ننسى  وال 
يتوفر  التي تالقي صعاباً حتى  األولى، 
سوف  التقرير  سياق  ففي  راٍع،  لها 
عانت  التي  املراحل،  من  بعض  نسرد 
منها البطولة والقائمون عليها حتى 

استطاعوا إقامتها.

البدايات

لديهم  الفكرة  ولدت  الذين  اخلبراء 
هم: كادار شيخي، محمد جوي، فيراز 
يراودهم  احللم  كان  هؤالء  عيسى، 
دولّية،  بطولة  إقامة  في  لسنوات 

هذا  حتقيق  وبهدف  املستوى،  وعالية 
احللم بدأت إقامة أول بطولة للشطرجن 
في عام 2013، وكان املشاركون هم من 
مدينة قامشلو، وعلى احلالة نفسها 
كانت البطولة الثانية، ولكن من بعدها 
ووصلت  املشاركة،  قاعدة  توسعت 
ملشاركة العبني من مختلف املدن في 

سوريا، ومن كال اجلنسني.

في عام 2016 البطولة أُقيمت برعاية 
االحتاد الرياضي بإقليم اجلزيرة، وفي عام 
2017 لم يتم الرعاية؟ وأُقيمت خارج 
فردية  وبجهود  الرياضي،  االحتاد  رعاية 
اخلبراء  املذكورة من  اجملموعة  من قبل 
لبطولة  األساسية  الفكرة  وأصحاب 

قامشلو املفتوحة للشطرجن.

حتقق  البطولة  بدأت   ،2018 عام  وفي 
أهدافها، وقدم العبون من خارج إقليم 
دير  مدن سورية مختلفة،  من  اجلزيرة 
للمشاركة،  ومنبج  والطبقة،  الزور، 
نسائية  مشاركة  شهدت  مرة  وألول 
مستوى  على  رائدة  خطوة  وعدت 

البطولة منذ انطالقتها.

وغياب  اإلمكانات،  ونقص  البرد،  حتّمل 
تثِن  لم  العوائق  هذه  االهتمام، 
البطولة،  املشرفني على تنظيم هذه 
والتي  إقامتها،  أمام  حائالً  تقف  ولم 
بجلب  أهدافها  من  البعض  حققت 
سوريا،  في  املدن  مختلف  من  العبني 
لتستقبل  البطولة  تستمر  وسوف 
أخرى،  دول  من  العبني  األيام  من  يوماً 
طاملا  احللم  هذا  حتقيق  بغريب  وليس 
هناك إرادة، وتصميم من قبل القائمني 
عليها، والتي باتت مميزة وحتمل طابعاً 

خاصاً لها في إقليم اجلزيرة.

هذه البطولة تقام منذ عام 2013 كما 
ذكرنا في سياق التقرير، وهدفت جللب 
وسوريا،  قامشلو  خارج  من  العبني 
بني  الشطرجن  لعبة  لنشر  باإلضافة 
وكانت  واملستقبلية،  احلالية  األجيال 
النسخة املاضية هي التاسعة منها، 
والتي شارك فيها 30 العباً من مختلف 
نتائجها  وكانت  واملستويات،  األعمار 

على الشكل التالي:

ـ املركز األول: دخلواز بركاتـ  مستقل.

نادي  ـ  جوي  محمد  الثاني:  املركز  ـ 
األسايش.

ـ املركز الثالث: إدريس حسن – مستقل.

الفائزون بالبطولة منذ انطالقها:

ـ البطولة األولى 2013: كادار شيخي.

ـ البطولة الثانية 2014: محمد جوي.

ـ البطولة الثالثة 2015: كاوى يونس.

ـ البطولة الرابعة 2016: محمد جوي.

محمد   :2017 اخلامسة  البطولة  ـ 
جوي.

فيراز   :2018 السادسة  البطولة  ـ 
عيسى.

دخلواز   :2019 السابعة  البطولة  ـ 
بركات.

ـ البطولة الثامنة 2020: فيراز عيسى.

دخلواز   :2021 التاسعة  البطولة  ـ 
بركات.

ومن اجلدير ذكره أن لعبة الشطرجن باتت 
السابق  من  أفضل  بشكٍل  منتشرةً 
روج  مدن  وبعض  قامشلو  مدينة  في 
الذين  اخلبراء،  إلى  الفضل  ويعود  آفا، 
يواظبون على تعليمها، وخاصًة لفئة 
األطفال حيث هذه اللعبة متنح العقل 
الفائدة الكبيرة والتركيز والقدرة على 

التحكم وضبط النفس.

أنه  القدم،  لكرة  الروسي  االحتاد  أعلن 
يرغب في عودة منتخباته إلى املنافسة 
االحتاد  مبغادرة  هدّد  بعدما  الدولية، 
األوروبي للعبة، واالنضمام إلى نظيره 

اآلسيوي.

وقرر اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد 
في  آسيا  إلى  االنتقال  عدم  الروسي، 

االحتاد  رئيس  قال  إذ  احلالي،  الوقت 
»ندرس  ديوكوف:  ألكسندر  الروسي، 
بالفعل خيار العودة إلى مسابقات ويفا 

في أسرع وقت ممكن«.

أن  لنا  بالنسبة  املهم  »من  وأضاف: 
العالم  كأس  تصفيات  في  نشارك 
2026، ونقترح إنشاء مجموعة إلجراء 

مشاورات مع االحتاد األوروبي في محاولة 
الستئناف العالقات«.

روسيا  تسعى  أن  أستبعد  »ال  وتابع: 
للحصول على عضوية االحتاد اآلسيوي 

لكرة القدم في مرحلة الحقة«.

وأدى احلظر الذي فرضه االحتاد األوروبي، 
الى استبعاد روسيا من قرعة تصفيات 

آذار  في  تبدأ  التي   2024 أوروبا  كأس 
املقبل.

منافسات  من  روسيا  حظر  مت  كما 
كرة القدم الدولية من قبل الفيفا، ما 
منعها من املشاركة في مونديال 2022 
في قطر، التي انتهت بإحراز األرجنتني 

للقب.

السعودي،  جدة  فخر  فريق  يستعد 
إلطالق معسكر تدريبي، بالتعاون مع 
اخلطوة  إطار  في  اإلسباني،  فالنسيا 
لتقدمي  السعودي  للفريق  الثانية 
االستفادة إلى العبات الكرة النسائية 

في اململكة.

وأعلن الفريق السعودي، املنافس بدوري 
الدرجة األولى للسيدات، موعد انطالق 
والذي سيقام في  معسكر فالنسيا، 

جدة، من الثامن إلى العاشر من كانون 
العبة   20 مبشاركة  املقبل،  الثاني 
يتدربن حتت إشراف مدربني إسبان من 

فالنسيا.

وسبق لفخر جدة، إطالق معسكر في 
أيار املاضي في جدة، مع فريق ليفانتي 
اإلسباني، والذي شهد مشاركة أكثر 
والالتي تدربن  من 25 العبة سعودية، 

حتت إشراف مدربني من ليفانتي.

ليفانتي،  معسكر  مخرجات  من  وبرز 
ظهور املوهبتني السعوديتني، املهاجمة 
حورية الشمراني والعبة الوسط ريناد 
بعض  في  شاركتا  اللتني  السفياني، 
مباريات املوسم احلالي من دوري الدرجة 
األولى، قبل االنتقال إلى األهلي املشارك 

في الدوري املمتاز للسيدات.

نواة  السعودي،  جدة  فخر  فريق  ويعدّ 
ألكادميية »جدة برو«، والذي يخوض ألول 

األولى،  الدرجة  دوري  منافسات  مرة 
لينجح في التأهل إلى األدوار النهائية 
بعد تصدره اجملموعة الثانية بالنقاط 
حساب  على  نقطة(   12( الكاملة 

الليث األبيض ومجد الغربية.

وينافس فخر جدة في منتصف الشهر 
متأهلة  أخرى  فرق  سبع  مع  املقبل 
باألدوار النهائية، على البطاقة الوحيدة 

املؤهلة إلى الدوري املمتاز للسيدات.

يروي كبار السن قصصاً عديدة، تتعلق 
مناطق  عاشتها  وتقاليدَ  بعاداٍت 
الزمان،  قدمي  في  سوريا  وشرق  شمال 
حتى اندثرت وزالت من الوجود، لكنها 
ألسنة  وعلى  الذاكرة  في  حتيا  التزال 
وأبرز  التفاصيل،  تلك  عاش  من  كل 
دالل  »انتكاسة  كانت،  القصص  تلك 
بيت  عمود  وإنزال  العربية،  القهوة 
الشعر، وإطالة اللحى، وتسويد اللباس 

وغيرها..«.

دالل القهوة

إرثاً  ودلتها  العربية،  القهوة  تعد   
الزمان،  مر  على  األجيال  توارثته 
ألوان  من  جميالً  لوناً  أصبحت  حّتى 
فقد  وأصالة،  عراقة  ولكونها  املاضي، 
كانت الدّلة في املاضي البعيد، إشارة 
واألسى،  احلزن  عن  للتعبير  واضحة 
»عبد  اجلد  الصدد،  بهذا  حدثنا  حيث 

احملمود« ذو الثمانني عاماً، قائالً: »كان من 
عادات البدو في القدمي، أنهم إذا فقدوا 
من  سواء  شجاعاً،  فارساً  أو  شيخاً 
قبيلتهم أو من غيرها، فإنهم في أول 
عيد بعد وفاته، يقومون بتجميع دالل 
في  مقلوب  بشكل  ووضعها  القهوة 
املوقد، وعدم حتضير القهوة أو تقدميها 
هذا  وفي  العيد،  أيام  طيلة  للضيوف 
إشارة إلى حزنهم على من فقدوه، وهذا 
عرف لدى غالبية القبائل البدوية، فلم 
يبقَ هذا العرف سائداً منذ زمن طويل، 
لذا  الزمن،  من  فترة  في  حصل  لكنه 
مت اإلشارة إليه، لتتعرف عليه األجيال 

احلالية والالحقة«.

وأضاف اجلد عبد احملمود بقوله: »هناك 
كان  الدالل،  بقلب  يتعلق  آخر  سبب 
األمر  يتعلق  عندما  أيضاً  يحصل 
الدلة  تعاد  وال  والعرض،  بالشرف 
لوضعها الصحيح، إال إذا انتهى األمر 

بإظهار احلق«.

ويعود اجتاه األهالي الى استخدام الدلة 
في هذه املواقف، ملا للقهوة العربية من 
أهمية وقيمة، وتلك القيمة املتعلقة 
يومنا  حّتى  حاضرة  العربية  بالقهوة 
منذ  زالت  الدلة  قلب  عادة  لكن  هذا، 

فترة بعيدة.

تنكيس العمود

بيت الشعر، الذي يسكنه البدو، كان 
جزءاً  أصبح  حتى  حياتهم،  من  جزءاً 
من تراثهم، حيث كان البيت أيضاً يعد 
حينها،  البدو  حلياة  أساسّية  ركيزة 
فقال  العمود،  هو  الشعر  بيت  وسند 
احملمود«: »العمود  »عبد  اجلد  ذلك  حول 
الوسط، الذي يسند بيت الشعر، هو 
البيت،  حلماية  وأساسي  مهم،  ركن 
لذلك فإن إنزال العمود يعد حداداً على 
فقدان كبير القرية، أو أحد رجالها ممن 
القبائل  مستوى  على  بصمة  لهم 
قيمة،  مبنزلة  أنه  إلى  وإشارة  عامة، 
ويستمر  البيت،  عمود  بأهمية  ويعدّ 
العزاء  فترة  حسب  أيام،  عدّة  اإلنزال 

واحلداد في تلك املنطقة أو القبيلة«.

     
طقوس أخرى

قدمياً  احلزن  إظهار  طقوس  تقتصر  ال 
على دالل القهوة، أو عمود البيت فقط، 
إمنا تذهب نحو طقوس أخرى لها عالقة 
إطالة  إلى  مثالً  األخ  يعمد  إذ  باألفراد، 
حليته، ويعدّ هذا من أبرز مظاهر احلزن 
آنذاك، وإضافًة إلى ذلك تسويد اللباس، 
واملقصود هنا بتسويد اللباس أي ارتداء 
العامة  املناسبات  في  األسود  اللون 
العادية  األيام  في  وحتى  بل  واخلاصة، 
فيمكن  النساء  ناحية  من  أما  أيضاً، 

»االبتعاد  مثل  أخرى،  طقوس  إضافة 
عدم  وأيضاً  والتزين،  التجميل  عن 
وضع احلناء على شعرهنّ، وارتداء اللون 
األسود أيضاً«، وتستمر هذه الطقوس 
حتى يتقدم رجل ذو حظوة عند صاحب 
احلزن، فيحاول أن يتوسط عنده من أجل 
اللحية  حلق  ويكون  حليته،  يحلق  أن 
استئذاناً بالعودة إلى احلياة الطبيعية، 
كانت  ما  التي  احلداد،  مدة  وانقضاء 

تفوق العام تقريباً.

تخشى احلكومة اإليرانية من التضامن 
مدن  في  النطاق  واسعة  واإلضرابات 
كردستان«،  »روجهالت  كردستان  شرق 
البازارات  بتهديد أصحاب  تقوم  لذلك 
بختم محالهم وحظر حساباتهم في 

البنوك.

التجارية  احملال  أصحاب  تضامن 
والبازارات في مدن روجهالت كردستان 
احملال  بإغالق  لإلضراب  دعوة  أول  مع 
التجارية، واألسواق كشكل من أشكال 
على مقتل جينا  السلمي  االحتجاج 

أميني.

والقمع  االحتجاجات  تصاعد  مع 
املتزايد للمتظاهرين  الشديد، والقتل 
املسوقون  خصص  واملتظاهرات، 
مدينة  في  التجارية  احملال  وأصحاب 
سنه بروجهالت كردستان يوم األربعاء 

من كل أسبوع لإلضراب العام.

تخشى  اإليرانية  احلكومة  ولكن 
كردستان،  روجهالت  في  اإلضرابات 
التجارية  احملال  أصحاب  دعت  لذلك 
عبر مكبرات الصوت، لفتح محالهم 
وإنهاء إضراباهم، إال أن اإلضراب استمر، 
أصحاب  بتهديد  األمن  قوات  فبدأت 
وحظرت  منها،  عدداً  وأغلقوا  احملال، 

حساباتهم في البنوك.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها 

وكالة أنباء املرأة، فإنه خالل اإلضرابات 
األخيرة على مستوى البالد التي بدأت 
السابع من كانون  وحنى  اخلامس  من 
قوات  أغلقت  اجلاري،  األول/ديسمبر 
األمن أكثر من 20 محالً، وحظرت أكثر 

من 200 حساب بنكي.

 
»إذا أغلقنا احملال ستتم مصادرة 

جميع املمتلكات«

التجارية  احملال  إحدى صاحبات  وقالت 
في شارع الفردوسي: »أغلقوا متجري، 
ولم يسمحوا لي بفتحه، وهددوا جميع 
املسوقني، الذين أغلقت متاجرهم، أو 
أغلقوا  إذا  بأنهم  حساباتهم  أغلقت 
احملال مرة أخرى، فستتم مصادرة جميع 

ممتلكاتهم بتهمة اإلخالل باألمن«.

وأوضحت قائلة: »إنهم في البداية لم 
األختام،  فك  وأرادوا  التعهد،  يقصدوا 
اخلتم  بفك  جيراننا  أحد  قام  حيث 
بنفسه، فاحتجز ملدة ثالثة أيام، ودفع 
كفالة حتى مت إطالق سراحه، باإلضافة 
إلى ذلك، قاموا برفع قضية ضده في 
كل من النقابات وفي إدارة املعلومات«.

هناك  »كانت  قالت:  اعتقالها  وعن 
مت  لكن  البالد،  مستوى  على  إضرابات 
إلثارة  التجارية  احملال  من  عدد  إغالق 

منهم  محاولة  في  الناس  بني  اخلوف 
أيام  لعدة  اعتقالي  مت  اإلضرابات،  ملنع 

بذريعة أنني قمت بفك ختم محلي«.

وأشارت بقولها: » أثناء اعتقالي، كان 
يطرحونه علي  الذي  الوحيد،  السؤال 
بعدة طرق هو ما إذا كان أي من أقاربي 
خارج إيران، كانوا يحاولون فقط ربطي 
من  شكل  بأي  الكردية،  باألحزاب 

األشكال وتقدمي قضية ضدي«.

»صوب السالح على أحد الزبائن«

إحدى  وهي  أ(  )ه.  قالت  وبدورها 
املسوقات، التي متلك محالً في شارع 
حسابي  حظر  »مت  السادس:  بهمن 
في البنك، كما حرقوا بطاقات الوقود 
نرغب  لم  البداية  في  بنا،  اخلاصة 
أجبرونا  لكنهم  تعهد،  أي  تقدمي  في 
مغلق  حسابنا  إن  وقالوا:  ذلك،  على 

وسيسحبون كل أموالنا«.

على  اخلاصة  الوحدة  هجوم  وعن 
أيام  أحد  »في  قائلة:  أشارت  محلها، 
الغاز  الضباط  أطلق  االحتجاجات، 
املسيل للدموع، وكان عدة زبائن داخل 
مسدسه  الضباط  أحد  صوب  احملل، 
إطالق  وشك  على  وكان  الزبائن،  على 
اجلميع  كان  منعتهم.  لكنني  النار، 

مرعوبني«.

»إذا كررنا اإلضراب سُتلغى 
رخصة محالنا«

إحدى  م(  )ع.  قالت  جانبها  ومن 
سنه  مدينة  في  البازارات  صاحبات 
بروجهالت كردستان: »تضامنا جمعياً 
لدعم أصحاب البازارات، الذين أغلقت 
محالهم، بإغالق محالنا، حتى يتم فك 
أختام احملال األخرى، لكن مت حظر العديد 
إن  قالوا:  بل  املسوقني،  حسابات  من 
رخصة  لديهم  الذين  احملال،  أصحاب 
سُتلغى رخصهم إذا تكرر اإلضراب، مع 
هذه التهديدات، ال أعتقد أن أي شخص 

يجرؤ على اإلضراب«.

وعن هجوم الضباط قالت: »الكثير من 
يهاجمون  الضباط  إن  يقولون،  الناس 
السيارات، التي تطلق بوقاً فقط، حتى 
أنهم كسروا نافذة سيارتي املتوقفة، 

وما زلت غير قادر على إصالحها«.

الفتًة إلى أنه »في اليوم الذي اجتمعنا 
فيه لالحتجاج على إغالق احملال، أطلقوا 
أحد  واستهدفوا  البازارات،  على  النار 
ولم  بالسن،  الكبير  الذي  جيراننا 
يستطيع الهروب، وال يزال يحمل في 

جسده عدة رصاصات«.

»يخشون صمتنا أكثر من 
أصواتنا«

وقال »حاجي خان« وهو رجل كبير في 
األمن:  قوات  برصاص  أصيب  السن 
»أغلقنا محالنا تضامناً مع احملال، التي 
أغلقتها احلكومة حتى يتم فك األختام 
عنها، ولم نكن مثيري الشغب، كما 
لم  علينا؟  النار  أطلقوا  ملاذا  يقولون، 
يكن معنا سالح ولم نردد الشعارات، 
من  أكثر  صمتنا  يخشون  فهم 

أصواتنا«.

يريدون  ال  الناس  »إن  بقوله:  وأشار 
أولئك  فقط  اإلسالمية،  اجلمهورية 
احلكومة،  هذه  يدعمون  الذين 
على  يقولون  منها،  سيستفيدون 
مفتوح،  االحتجاج  طريق  إن  التلفاز 
لكنهم يردون على احتجاج املسوقني 

السلمي بالتهديد والرصاص«.

وكالة أنباء املرأة

قامشلو/ جوان محمد ـ مضى عام 2022، ولم نشهد فيه إقامة بطولة قامشلو مفتوحة للشطرنج، وهو العام األول، الذي يخلو من البطولة، فكانت 
 للنسخة العاشرة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة القادم.

ً
أول نسخة أقيمت عام 2013، ويتم التحضير حاليا

 كان للحزن والمصائب دالالت، 
ً
تل كوجر/ مثنى المحمود ـ في المجتمع العربي قديما

بقيت ثابتة حتى داهمها شبح النسيان، وباتت تتناقلها روايات األجداد.

يخ دالالت الحزن طابع من التار

لمنع اإلضرابات.. إيران تهدد المسوقين في مدينة سنه بختم محالهم
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وكشفت القيادة العامة ملركز الدفاع 
الشعبي، خالل بيان حصيلة عام 2022 
من اشتباكات ومعارك بني قوات الدفاع 

الشعبي وجيش االحتالل التركي.

الدفاع  ملركز  العامة  القيادة  وأكدت 
 3034 الكريال  قوات  تنفيذ  الشعبي 

االحتالل  جيش  ضد  نوعية  عملية 
أسفرت عن مقتل 2942 من  التركي 
جنود االحتالل واالستيالء على كميات 

كبيرة من األسلحة والذخائر.

الدولة  أن  إلى  العامة  القيادة  وأشارت 
التركية احملتلة استخدمت 3280 مرة 

األسلحة الكيماوية واحملرّمة دولياً خالل 
العام املاضي 2022.

وأضافت القيادة العامة لقوات الدفاع 
الشعبي أنه نتيجة املعارك ارتقى 301 
إلى  الكريال  مقاتل ومقاتلة من قوات 

مرتبة الشهادة.

مركز األخبارـ  اجتمع وزراء الدفاع لكل 
دمشق  وحكومة  وتركيا  روسيا  من 
فيما  الروسّية،  العاصمة  في  مؤخراً 
كل  مصلحة  ضد  االجتماع  ذلك  بدا 

السوريني.

في  الذاتية  اإلدارة  ممثل  وصف  فقد 
الدمنارك، دارا مصطفى في مداخلة له 
مع فضائية »روناهي« أّن االجتماع الذي 
في  واالستخبارات  الدفاع  وزير  جمع 
حكومة دمشق مع نظرائهما األتراك 
وذلك  املأزوم  باالجتماع  روسّية  برعاية 
من  األطراف  تلك  تعانيه  ما  بسبب 
أزمات خارجية وداخلية على حٍد سواء.

الدول  هذه  أّن  مصطفى:  وأضاف 

وخارجية،  داخلية  أزمات  من  تعاني 
منخرطة  اجملتمعة  الدول  من  فكل 
خارجية،  وحروب  داخلية  حروب  في 
داخلية مع  فتركيا متورطة في حرب 
عمليات  وهناك  الكرد  ومع  املعارضة، 
داخل تركيا وخارجها ضد حزب العمال 
في  متورطة  أيضاً  وهي  الكردستاني، 
في  ومتورطًة  واألرمني،  األذري  النزاع 

النزاع العسكري في ليبيا.

الدمنارك  في  الذاتية  اإلدارة  ممثل  وتابع 
حديثة بالقول إّن حكومة دمشق أيضاً 
أن  نستطيع  داخلية  حرب  من  تعاني 
نُسميها »حرباً أهلية« منذ ما يقارب 12 

عام.

اإلقليمي  املتحدث  أكد  جهته  من 
األمريكية،  اخلارجية  وزارة  باسم 
أي  تدعم  لن  بالده  أن  وربيرغ،  سامويل 
عملية للتطبيع مع احلكومة السوريّة، 

ولن تُغّير سياستها جتاه دمشق.

لدائرة  املشارك  الرئيس  قال  كما   
كرد،  جيا  بدران  اخلارجية،  العالقات 
التركي   – الروسي  الثالثي  اللقاء  إن 
“ضربة  مُيثل  موسكو  في  السوري   –
ملكافحة  الدولّية  للجهود  كبيرة 
مبادرة  ألي  كلي  ونسف  اإلرهاب 
سياسية تهدف إلى احلل واالستقرار”.

رئيسة  شددت  متصل  سياق  وفي   
سوريا  جمللس  التنفيذية  الهيئة 

اجتماع  إن  أحمد،  إلهام  الدميقراطية 
للشعب  إيجابياً  ليس  موسكو، 
االحتالل  دولة  أّن  ونوهت  السوري 
التركي حتاول دائماً احلصول على ضوء 
أخضر للقيام بهجوم بري على شمال 

وشرق سوريا.

وفي الصدد نفسه؛ أكد نائب الرئاسة 
في  التنفيذي  للمجلس  املشتركة 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
بني  ما  التفاهمات  العبد: »أن  حمدان 
األطراف الثالثة هدفها الضغط على 

اإلدارة الذاتية، لتقدمي التنازالت«. 

وزير  أوغلو،  جاويش  قال  بالذكر  اجلدير 
املقبلة  اخلطوة  إن  التركي  اخلارجية 

»َسُيعقد  الدفاع  وزراء  اجتماع  بعد 
اجتماع لوزراء اخلارجية، وأنه سيلتقي 
وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف 

لبحث األمر«.

وأضاف، أن الفروف اقترح عقد اللقاء في 
النصف الثاني من كانون األول اجلاري، 
وأنه قَِبل باملوعد، قائالً: »لم نقرر بعد أين 
سنعقد اللقاء، ومن املمكن أن يتم في 
بلد ثالث، ومت طرح أسماء بعض الدول 

خالل احملادثة مع الفروف«.

الذي  األخير  القرار  بعد  ـ  األخبار  مركز 
صدرَ من هيئة الّتربية والّتعليم في إقليم 
مرض  بسبب  املدارس،  بتعطيل  اجلزيرة 
الزكام، أعلنت هيئة التربية والتعليم في 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا املوعد 

اجلديد لبداية ونهاية العام الدراسي.

والتعليم  التربية  هيئة  أصدرت  فقد 
على  تعديالً  مبوجبه  حددت  »تعميماً« 
الدراسي في مدارس  العام  بداية ونهاية 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكان 
بسبب ما فقده التالميذ من التعليم في 
فترة االنقطاع، حيث نصَّ التعديل على 
بتاريخ  األول  الدراسي  الفصل  ينتهي  أن 
2023/1/24 بينما يبدأ الفصل الدراسي 
بتاريخ  بتاريخ 2023/2/1 وينتهي  الثاني 

 .2023/5/25

هذا وقد حددت هيئة التربية والتعليم في 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على 
معرفاتها الرسمية، بتاريخ 2022/8/30 أّن 
يبدأ العام الدراسي إدارياً في اخلامس من 
أيلول املنصرم وفعلياً في 12 من الشهر 
نفسه”، وأن ينتهي الفصل الدراسي األول 
في  الثاني  والفصل   2023/1/29 بتاريخ 

شهر أيار. 

التربية  هيئة  قامت  ذاته  السياق  وفي 
والتعليم بتمديد فترة تسجيل الطالب 
والثانوية  االعدادية  للشهادتني  األحرار 
لتصبح من 2023/1/2 حتى 2023/4/30 

والتعليم  التربية  هيئة  وقامت  هذا 
إقليم  في  الصحة  بالتنسيق مع هيئة 
جلنة  بإشراف  املدارس،  بتعقيم  اجلزيرة، 

البلديات في قامشلو.

حرمان  ظل  في  ذلك  يأتي  بالذكر  اجلدير 
3596 طالب/ـة في ناحيتي تل متر وزركان 
العام  بدء  مع  دراستهم  استكمال  من 
الدراسي اجلديد 2023/2022، وما يُقارب الـ 
ناحية عني عيسى  في  2000 طالب/ـة 
إلى  باإلضافة  احملتلة،  سبي  كري  وريف 
ناحية  في  طالب/ـة  آالف  ثالثة  نحو  أن 
شبه  على 14 مدرسة،  موزعني  شيراوا، 
قذائف  بسبب  الدراسة؛  من  محرومني 
التي  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 

تنهمر على املدارس في قرى الناحيتني.

االنتفاضة  تتواصل  ـ  األخبار  مركز 
وسط  وإيران  كردستان  روجهالت  في 
املتظاهرين،  ضد  تعسفية  اعتقاالت 
دون  باإلعدام  أحكام  وتنفيذ  وصدور 

هوادة.

بانتشار  إيرانية  تقارير  أفادت  حيث 
واسع للحرس الثوري في جوانرود غربي 
حملة  الثوري  احلرس  شن  فيما  إيران، 
اعتقاالت واسعة في جوانرود مبحافظة 

كرمنشاه.

وقال موقع »هرانا« اإليراني إن محكمة 
إيران  شمالي  ساري  مبدينة  الثورة 
اتهمت مهدي محمدي فرد، وهو شاب 
يبلغ من العمر 18 عاًما مت اعتقاله خالل 
االنتفاضة في نوشهر، بتهمة »اإلفساد 

في األرض« وحكمت عليه باإلعدام.

إن  احلقوقية،  »هرانا«  وكالة  وقالت 
ضد  حكماً  أصدرت  إيرانية  محكمة 

محتج مراهق بـ »اإلعدام مرتني«.

حكماً  اإليراني  القضاء  أصدر  وتزامناً، 
هندسة  طالبة  تقي،  بور  آيدا  ضد 
بالسجن  زاهدان،  بجامعة  الرياضيات 
ما  بحسب  و60 جلدة،  أشهر  تسعة 
وكان  إنترناشونال«.  »إيران  موقع  أفاد 
األمن اإليراني اعتقل آيدا بور تقي أثناء 

االنتفاضة.

وكانت محكمة إيرانية أصدرت، األحد 
املتظاهر  بإعدام  ُحكماً   ،2023/1/1
في  اعتقاله  بعد  محمدي  شايان 

محافظة مازندران.

من  اإليرانية،  اإلنسان  حقوق  منظمة 
جهتها، كانت أعلنت، أن ما ال يقل عن 
خطر  حالياً  يواجهون  متظاهر   100
هذه  إلى  تُفضي  اتهامات  أو  اإلعدام 

العقوبة.

كما أكدت املنظمة ارتفاع عدد شهداء 
املظاهرات املستمرة في البالد منذ أكثر 

من ثالثة شهور إلى 476 شهيداً.

على  حسابها  في  املنظمة  وذكرت 
املظاهرات  ضحايا  بني  من  أن  »تويتر« 
الذين اسُتشهدوا على يد قوات األمن 

في إيران 64 طفالً و34 امرأة.

وبعد تداول أنباء بتاريخ 2023/1/1 عن 
عودة »شرطة األخالق« إلى شوارع إيران، 
الشرطة  في  كبير  مسؤول  كشف 

عن عودة الرسائل النصية التي تتعلق 
باحلجاب اإللزامي ألصحاب السيارات.

نقالً  لألنباء،  »فارس«  وكالة  وكتبت 
اسمه،  يذكر  لم  شرطة  ضابط  عن 
ناظر- اجلديدة من مشروع  »املرحلة  أن 
إيران.  أنحاء  جميع  في  بدأت  قد   »1
وبحسب هذه الوكالة، سيتم في هذه 
اخلطة إرسال رسائل نصّية حتتوي على 
يتم  التي  السيارات  »تذكير« ألصحاب 

فيها الكشف عن احلجاب.

املاضي،  أيلول   16 منذ  إيران  وتشهد 
الشابة  استشهاد  إثر  انتفاضة 
الكردية جينا أميني بعد توقيفها من 
قبل شرطة األخالق في طهران لعدم 
التزامها القواعد الصارمة للباس في 

البالد.

د. محمد فتحي عبد العال 

)كاتب وباحث مصري(

للتاريخ، يحب  كان مصطفى معلما 
املكتبة  حصص  يخصص  أن  دائما 
العامة،  معلوماتهم  الختبار  لطالبه 
كل  وفي  وتنميتها،  معارفهم  وزيادة 
حصة كان يخصص موضوعا جديدا، 
ثم يبدأ بسؤال طالبه عن معلوماتهم 
نقاش  حوله  ويدور  موضوع،  كل  عن 
إحدى  وفي  وبينهم،  بينه  تفاعلي 
املعلم مصطفى  هذه احلصص سأل 
طالبه: هل سمع أحدكم عن عباس بن 
فرناس؟ سكت الطالب إال ماجداً، الذي 

رفع يديه.

قال املعلم مصطفى: ماذا تعرف عنه 
يا ماجد؟

قال ماجد: أعرف عنه أنه أراد أن يقلد 
سقط  ثم  جناحني  وارتدى  الطيور، 

بهما، فمات.

قال املعلم مصطفى: أصبت يا ماجد، 
الطيران، لكن  أول من حاول  لقد كان 
فهو  موته،  مسألة  في  خطأ  هناك 
لم ميت فورا بعد هذه احملاولة، وتعالوا 

نحكي قصته من البداية.

ملعلمهم  يستمعون  الطالب  أطرق 
والذي قال:

كان عباس بن فرناس عاملا في ضروب 
شتى من العلوم، فعالوة على الفلك، 
الذي اقترن به، ومحاولته الطيران فقد 
والطب  واملوسيقا،  الشعر  في  برع 
أيضا،  الساعات  وصناعة  والصيدلة، 
األموي  العصر  في  صيته  ذاع  وقد 
باألندلس حيث عاش بقرطبة إلى حد 

إطالقهم عليه، حكيم األندلس.

قال حسام: ولكن يا أستاذ، ما الذي ولّد 
لديه الرغبة في الطيران؟

تعالى  قوله  تأمل  لقد  املعلم:  قال 
ْيِر  يَرَوْا إَِلى الطَّ في سورة امللك: )أَوََلْم 
َفوْقَُهْم َصافَّاٍت وَيَْقِبْضنَ َما مُيِْسكُُهنَّ 
َّهُ بِكُلِّ َشيٍْء بَِصيرٌ( وتفتق  َّْحَمـنُ إِن إاِلَّ الر
ذهنه أنه لو قلد الطيور في طيرانها عبر 
صناعة جناحني من الريش، وكساهما 
باحلرير بقياسات علمية دقيقة، ليسر 
للناس طرق السفر والترحال، وبالفعل 
نفذ فكرته وجنح في الطيران مسافة 
الرصافة،  قصر  من  بالقرب  قصيرة 
اجلروح  ببعض  وأصيب  سقط،  لكنه 

لكنه تعافى منها.

قال كرمي حائرا: مادامت قياساته دقيقة 

إلى هذا احلد يا أستاذ فلماذا سقط؟

قال املعلم: ألنه لم يعد ملسألة الهبوط 
عدتها، وأهمل محاكاة الطير بشكل 
ذيال يساعده على  فلم يصنع  كامل، 

الهبوط فسقط.

قال كرمي: وملا شاع أنه مات جراء هذه 
احملاولة؟

بني  خلط  حصل  لقد  املعلم:  قال 
قام  عليه،  ومحاولة الحقة  محاولته، 
العباس  أبو  يدعى  لغوي  عالم  بها 
اجلوهري بخراسان، على سطح منزله 
حيث صنع شراعا خشبيا حول نفسه، 

وفشل، ومات من جرائها.

قال ممدوح: لقد قلت يا أستاذ، أن عباس 
بارز في صناعة  بن فرناس كان له دور 

الساعات، فكيف ذلك؟

قال املعلم: لقد صنع يا ممدوح »امليقاتة« 
وهي ساعة تعمل بالطاقة املائية، وهو 
أول من صنع النظارات الطبية بعدسات 
لتصحيح اإلبصار، وأول من صنع الزجاج 
الشفاف من احلجارة، فكان يستخدم 
في  الصلب  والكريستال  املور،  أحجار 
صناعة العدسات، واملناظير الفلكية، 
احلبر  أقالم  كما كان ملهما لصناعة 
حاوية  بها  أسطوانة  صناعة  عبر 

للحبر، وبنهايتها طرف مدبب للكتابة، 
لقد كان سابقا عصره بحق.

يا أستاذ لقد  صاح الطالب: بالتأكيد 
كان عبقريا في الصناعة والفلك.

زار  هل  متسائال:  املعلم  أردف  ثم 
مكتبة  في  السماوية  القبة  أحدكم 

اإلسكندرية؟

قال كرمي: أنا يا استاذ. 

أن  كرمي  يا  تستطيع  املعلم: هل  قال 
تصف لزمالئك ما شاهدته؟

قال كرمي: إنها حتاكي الكون والفضاء، 
وتنقل الزائرين بني أزمنة مختلفة، عبر 
متحف  على  وحتتوي  مبهرة  عروض 

لتاريخ العلوم.

قال املعلم: أحسنت يا كرمي، لقد صنع 
عباس بن فرناس مبنزله ما يشبه ذلك، 
فجعل سقفه أشبه بالسماء وصنع 
بها مناذج لألجرام السماوية، والشمس 
والبرق  والصواعق  والسحب  والقمر، 

والغيوم في متثيل علمي رائع.

نهتم  أن  أبنائي  يا  جميعا  علينا  لذا 
بالعلوم وتطبيقاتها، حتى نغدو مناذج 
مشرقة، وملهمة على طريق املستقبل 

لبالدنا وألمتنا.

انتهت احلصة وشكر الطالب معلمهم 
على املعلومات الشيقة التي حصلوا 

عليها.

وحكاية  شخصية  مجموعة؛  من 
)مجموعة قصصية لألطفال(

ال  وتقاليد،  عادات  احلية  للشعوب   
يغفل عنها الزمن، وال يلفها النسيان، 
وتبقى تلك العادات والتقاليد متجددة 
بقيت  طاملا  وأجيال،  أجيال  في 
وموروثها  وفنها  لثقافتها  مخلصة 

الشعبي، واإلنساني.

وأعرق  أقدم  من  الدببة  مهرجان 
وما  رومانيا،  الشعبية في  املهرجانات 
زال اجليل الصاعد يحاول احلفاظ عليه، 

وإبقائه موروثاً شعبياً حياًّ.

 الشاب كوزمان )17 عاماً( وهو يرتدي 
ال  أنّه  إال  كيلوغراماً،  أربعني  يزن  فراءً 
الدببة  مهرجان  في  املشاركة  يفّوت 
أصبح  والذي  القدماء،  من  املوروث 
سياحياً وشائعاً بني الشباب الرومانيني 

الساعني إلى احملافظة على التقاليد.

ويقول التلميذ الثانوي الذي امتنع عن 

رأس  يحرّك  وهو  شهرته،  اسم  ذكر 
واملزامير  الطبول  وقع  يرتديه على  دب 
كان  هذا  الدّب  »فراء  إّن  والصفارات 

جلدّي«.

مناطق  في  يحصل  ما  غرار  وعلى 
رومانية عدة خالل فترة عيد امليالد، جتوب 
الشوارع  األشخاص  من  مجموعات 
في كومانيستي الواقعة شمال شرق 
رومانيا، سعياً إلى طرد األرواح الشريرة.

تنطلق مجموعات عدة من األشخاص 
تختارهم البلدية بعناية، مقدّمني عرضاً 

وخلف  للزوار،  باأللوان  وغنياً  صاخباً 
الالفتات التي تظهر عليها أسماء قرى 
أفضلها،  يضع  َمن  ويفوز  املشتركني 
تبرز وجوه شباب وأحياناً أطفال، تتراوح 
أعمارهم بني 8 و30 عاماً، ونادراً ما يضم 
املهرجان مشاركني تتخّطى أعمارهم 
الفراء،  لباس  ويشمل  عاماً،  الثالثني 
دببة  أرجل  املشتركون  يرتدي  الذي 

ومخالبها وأفواهها.

وفي رومانيا، التي تضم أكثر من نصف 
عدد الدببة البنية اإلجمالي في أوروبا، 
مهددة  احملمية  احليوانات  هذه  تُعدّ 

باالنقراض بفعل إزالة الغابات.  

وتبدأ االستعدادات للتقليد، الذي يعود 
اخلريف،  في  املسيحية،  قبل  ما  إلى 
ويصبح على مر السنني حدثاً سياحياً 

مع تزايد أهميته.

فالير  األنتروبولوجيا  عالم  ويقول 
املسيرات  »هذه  إّن  كوزما:  سيميون 
أُعيد إحياؤها منذ عام 2007 وانضمام 

رومانيا إلى االحتاد األوروبي«.

وفي بلد يبلغ عدد سكانه 19 مليون 
»يعّد  جماعية  هجرة  ويعاني  نسمة، 
عن  للبحث  فرصة  املهرجان  الشباب 
هوية«، فيما بقيت حتى اآلن »اهتمامات 
اخلارج،  نحو  الثقافية موجهة  رومانيا 
خاصاً  قدمياً  أمراً  التقاليد  اعتبار  مع 
يالحظ  ما  على  السابقة«،  باألجيال 

كوزما.

روماني في  نحو ستة ماليني  ويعيش 
االغتراب، وحني يعودون إلى بلدهم في 
فترة األعياد يرغبون في إحياء العادات 
بحسب  عائالتهم،  برفقة  احمللية 

الباحث.

وكانت هذه الظاهرة مصحوبة بعودٍة 
جملال تصنيع األزياء التقليدية وببرامج 
تلفزيونية؛ ما يستقطب آالف السّياح. 
ويتوافد املشاركون في املهرجان لتناول 
نقانق  عن  عبارة  وهو  »ميسي«،  طبق 
صغيرة تقليدية، باإلضافة إلى الكباب. 
ووسط مجموعة من الشباب، يرتدون 
زيّ الدببة، تروّج إحدى الالفتات لعملة 
»شيبا إينو« التي تتخذ من رأس الكلب 

رمزاً.

ويخلص كوزما إلى، أّن »قيمة التقاليد 
كان  الذي  املعنى،  في  تكمن  تعد  لم 
دورها  في  بل  سابقاً،  إليها  يُنسب 
التي  االقتصادية  والفوائد  كعروض 

حتملها«.

وكاالت

دلفني داود

أمضي على حافة األرصفة

دون معرفة عدد خطواتي

هدوء وأرواح فارغة

أحرف مقتولة داخلي

وأعني تبوح

أساير الرفاق واألطفال

أعبر الطرقات

أصل بيتي

أحادث جدران غرفتي

والشبابيك

فأجلس قبالة مقعدي

متأّملة سقف بيتي

ورفوف الكتب

وما يجول حولي

يا لها من فوضى

اجلميع متعبون

ومتكئون

إلى جدران أرواحهم

وكل التفاصيل متعبة

فأصلي وأصلي

ألجل قيام معجزة

أصلي لنحيا حياة خيرة

ليعود كل شيء كما كان

...........

مهما أظهرَت العناد أمامي

فأنا أقبع برمق روحك

أقدامك عالقة بأرضي

وقلبك

ال رغبة له بالرحيل

من قلبي

وبني خاليا مخيلتك

مخبأة أنا

أسكن جوف عينيك

وفي ابتساماتك

فحارب عنادك

ودع مشاعرك تفيض منك

ألصلحها بعناقي

وأخبرني

كم بعنادك أحببتني

وكم كنت محبة

.............
قبل قليل

اعتذرت لي الريح

أتدرك لَِم؟

أحدثْت بداخلي

ضوضاء خيالك

ونسماٍت كصوتك احلنون

ال مست روحي

ورمش عيني

كأن يديك تداعبان رمشي

وكأنها ال رغبة لها

بفصل روحي منك

وترغب أن تتعانقا

مرة أخرى.

مركز األخبار ـ كشفت القيادة العامة لقوات الدفاع الشعبي عن تنفيذ قوات الدفاع 
الشعبي )الكريال( 3034 عملية نوعية ضد جيش االحتالل التركي في مناطق الدفاع 

.
ً
 تركّيا

ً
ِتل خاللها 2942 جنديا

ُ
المشروع ق

يال بـ 3034 عملية نوعّية مقتل 2942 جندي تركي على يد الكر

يين قمة موسكو.. تآمر على السور

هيئة التربية والتعليم ُتعّدل موعد 
بداية ونهاية العام الدراسي

استمرار االنتفاضة في إيران.. 
يعة لإلعدامات وتهمة »اإلفساد في األرض« ذر

رائد الطيران

مهرجان الدببة: إرث ثقافي في رومانيا يحميه جيل جديد

يقظة مؤجلة
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بيريفان خليل

الشعبية  الفعل  ردود  تنحصر  لم 
الرافضة للتدهور االقتصادي في درعا 
والسويداء، بل تعدت ذلك لتتسع في 
دمشق،  للحكومة؛  األساسي  املركز 
فاضحة  اجلدارية  العبارات  فباتت 
إلخفاق احلكومة بإدارة املنطقة، وعدم 
متكنها من وضع حلول لتجاوز األزمة 
»فحتى أنِت يا دمشق لم يعد بإمكانك 

حتّمل األزمات«.

تشهد سوريا على مدى أكثر من عقد 
من الزمن أزمات عدة تشكلت نتيجة 
بعد  عقدةً  وزادها  السنني  تراكمات 
احلرب السوريّة التي اندلعت شراراتها 
وحتى  الوقت  ذلك  منذ   ،2011 في 
كانوا  الذين  الثوار  عدا  احلاضر  الوقت 
ألسنتهم  على  مطالبهم  يرددون 
بحرية يطالبون فيها بإسقاط النظام 
املعيشي،  الوضع  وحتسني  احلاكم 
عليها  ليكتب  فسحة  اجلدران  كانت 
السوريون آمالهم ومطالبهم، خاصًة 
والتظاهرات  االحتجاجات  مع تصاعد 
العام  قُبيل  سوريّة  مناطق  عدة  في 

اجلديد.

إحدى  األخرى  هي  العاصمة  وكانت 
مثل  شهدت  التي  السورية  املناطق 
شارك  حيث  ومشاهد،  صور  هكذا 
لعبارات  صور  محليون  ناشطون 
جدارية كتبت في كل من حي امليدان 
واحلجر  الكسوة  ومدينة  الدمشقي 
بإسقاط  تطالب  والزبداني  األسود 
الغالء  تنتقد  وأخرى  دمشق  حكومة 
والفساد الكبير في البالد، ال سيما في 
ظل الوضع املعيشي السيء، وفقدان 
احملروقات  وبخاصٍة  األساسية  املواد 
منها، ناهيك عن عدم قدرة املواطنني 

على شراء اللوازم الضرورية.

حيث بلغ ثمن ليتر البنزين نحو 20 ألف 
ليرة سوريّة، أما أسعار املواد الغذائية 
فأنها ترتفع بشكٍل يومي مع انخفاض 
الدوالر  أمام  السوريّة  الليرة  قيمة 
صرف  سعر  وصل  حيث  األمريكي، 
ليرة   7000 الـ  قرابة  الواحد  الدوالر 
سوريّة، علماً أن املرتب احلكومي اليزال 
 150 من  أقل  معظمه  ويبلغ  متدني 
ألف ليرة أي ما يعادل شراء 12 لتر من 
الزيت النباتي فقط، أو سبعة ونصف 

ليتر من البنزين.

السوريني  لدى  البركان  فّجر  فما 
االستمرار  آخر  مبعنى  أو  أخرى  مرةً 
باالحتجاجات واملظاهرات هو أن الوضع 
مثل  سوريا  تشهد  ولم  سوءاً  يزداد 
هكذا أزمات سابقاً، والرسائل املكتوبة 
بأن  اجلداران في دمشق تكشف  على 
الوضع لم يعد يُطاق، فال مازوت يُدفئ 
السوريني بالشتاء حتى تعطلت الكثير 
واحلكومية  العامة  املؤسسات  من 
وبخاصٍة املؤسسات التعليمية كحل 
ما  )بدال  احلكومة  طرحته  إسعافي 
تكحلها تعميها(، وعلى منوالها مادة 
توقفت  أساسها  على  التي  البنزين 
وارتفعت  النقل  مركبات  من  الكثير 
على  بوجودها  املتمسكة  األسعار 
أصبحت  فقد  الكهرباء  أما  اخلطوط، 
للمحال  وبالنسبة  معدومة،  شبه 

التجارية واألسواق فمعظمها أغلقت 
أبوابها في العاصمة، ولعل اخلبز أيضاً 
كان ضمن الئحة املواد التي ُفِقدت في 
األسواق وإن وجدت فبأسعار مرتفعة، 
يقارب سعر  فتقريباً  للغاز  وبالنسبة 
 21 بوزن  الواحدة  الغاز  أسطوانة 
للموظف  الشهري  الراتب  كيلو غرام 

احلكومي 115 ألف ليرة سوريّة.

املواقع األساسية التي مت كتابة العبارات 
املؤسسات  أغلبها  كانت  عليها 
نفسه  املشهد  وهذا  احلكومية، 
آمالهم  الكاتبني  بأن السوريني  يوحي 
رسالة  لديهم  املؤسسات  تلك  على 
املؤسسات  تلك  تقوم  أن  في  واضحة 
مطالبهم،  وتُلبي  األساسي  بدورها 
حيث خطت يدهم على جدران مبنى 
وبعض  احلكومية  واملدارس  البلدية 

احملال التجارية.

السويداء تُساند شقيقتها

في اآلونة األخيرة ومنذ قرابة عدة أشهر 
يتعالى صوت املنتفضني في السويداء 
املعيشي  الوضع  بتحسني  مطالبني 

املطالبة  إلى  األمر  بهم  وصل  حتى 
بإسقاط النظام احلاكم علناً، خاصًة 
للحكومة  العنيف  الفعل  رد  بعد 
بقمعها التظاهرات بأساليب ُمعنفة. 

ظاهرة  انتشرت  أيضاً  السويداء  في 
الكتابة على اجلدران كفسحة إلعالء 
عبر  ووصفوا  ومطالبهم  صوتهم 
عباراتهم رئيس احلكومة بـ »اسكوبار 
الكبتاغون« مطالبني بإسقاط نظامه، 
مع  عبارات  هكذا  انتشار  مع  تزامناً 
االحتجاجات الشعبية في الكثير من 
درعا  رأسها  وعلى  السوريّة  املناطق 

والسويداء.

كتابة  على  مجهولون  أقدم  حيث 
الشوارع  بعض  جدران  على  عبارات 
حلكومة  مناوئة  السويداء  مدينة  في 
دمشق، وتضمنت اإلعالن عن التضامن 
اإلفراج  حول  درعا،  أهالي  مطالب  مع 
الفوري عن املعتقلني، وطرد القوى غير 

السورية، وتنفيذ القرار األممي 2254.

السويداء  “من  مثل  العبارات  وكانت 
حتيا درعا” و“يسقط بشار” و”يسقط 
اسكوبار الكبتاغون”، األساسيات التي 

مت كتابتها. 

غاندي اسكندر

باريس من جديد

في التاسع من كانون الثاني عام 2013 
وحتديداً في حي )الفيت( في العاصمة 
الفرنسية باريس أقدم متطرف تركي 
التركية  االستخبارات  لصالح  يعمل 
اغتيال  على  كوناي(  )عمر  ويدعى 
ثالث ناشطات كرديات هن الشهيدات 
شايلمز  وليلى  جانسيز  )ساكينة 
األليمة  احلادثة  تلك  دوغان(  وفيدان 
الشعب  غالبية  لدى  شكلت صدمة 
الكردي، والشعوب احلرة حيث أظهرت 
بجالء أن اللغة الوحيدة التي يتعامل 
بها االحتالل التركي هي لغة السالح 
قد  النكراء  فاجلرمية  الدماء،  وإراقة 
ارتُكبت في الوقت الذي بدأ املسؤولون 
األتراك يُحّضرون للقاء القائد عبد اهلل 
أوجالن، ورغم ضبابية املوقف الفرنسي 
املعلومات  أن  إال  البشعة  اجلرمية  من 
خالل  من  عليها  احلصول  مت  التي 
الكاميرات واحلديث املسجل للجاني مع 
االستخبارات التركية في أنقرة أثبتت 
صدرت  قد  األوامر  أن  القاطع  بالدليل 
من أنقرة، ولألسف عمدت السلطات 
مصاحلها  تقاطع  نتيجة  الفرنسية 
مع تركيا على إخفاء احلقائق والدالئل 
»بأنها  متحججة  تركيا  تدين  التي 
أسرار الدولة« ولم مير على اجلرمية سوى 
بضعة أسابيع حتى أعلنت فرنسا أن 
ُمنفذ عملية االغتيال قد لقي مصرعه 

في ظروف غامضة في مكان احتجازه، 
القضية، وبعد  أُغلقت  أثر ذلك  وعلى 
استشهاد  من  سنوات  عشر  مضي 
على  باريس  كانت  الثالث  الشهيدات 
الكردي  الدم  موعد آخر من استباحة 
ففي يوم الثالث والعشرين من كانون 
األول املنصرم حينما كان الفرنسيون 
يُعدون عدتهم الستقبال العام اجلديد 
وهدايا بابا نويل ارتكب أحد الفرنسيني 
ويدعى )وليم إم( جرمية بشعة حيث 
أطلق الرصاص احلي على مركز )أحمد 
كايا للثقافة والفن( واستشهد نتيجة 
ثالثة  وِجرح  أشخاص  ثالثة  الهجوم 
اخفاء  سبيل  في  وكعادتها  آخرين 
مع  مصاحلها  على  حفاظاً  احلقائق 
مالبسات  كشف  عن  وعوضاً  تركيا 
جدي  حتقيق  وفتح  اإلرهابية  اجلرمية 
حول احلادثة، أعلنت أن مرتكب اجلرمية 
هو رجل عنصري ومييني متطرف وهو 
مختل عقلياً لذلك مت إحالته إلى عيادة 

نفسية للشرطة.

املرأة الكرديّة رمز من رموز مكافحة 
اإلرهاب

الذين  الثالث  الشهداء  بني  من  كان 
الثانية  باريس  مجزرة  ضحية  كانوا 
عضوة حركة حرية املرأة الكردستانية 
التي كانت  القيادية  )أفني غوي( تلك 
مقارعة  في  وجوالت  صوالت  لها 
مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا 
الترويج  في  فعلي  بشكٍل  وساهمت 

واحلياة  الدميقراطية  األمة  لفلسفة 
احلرة، لذلك رغبة من احملتل التركي في 
خنق الروح الثورية للمرأة الكردية التي 
من  ورمزاً  للحرية  أيقونة  إلى  حتولت 
رموز مكافحة اإلرهاب يقوم بني الفينة 
واألخرى باتباع أساليب قذرة من خالل 
أدواته االستخباراتية والسيما مرتزقة 
املناضالت  اغتيلت  فعندما  داعش، 
)ساكينة وفيدان وليلى( كانت تُخاض 
حماية  وحدات  قبل  من  ضروس  حرب 
روج  في  تركيا  مرتزقة  ضد  الشعب 
آفا، وألن مخططاتها القذرة في إحلاق 
تالشت  قد  الكريال  بقوات  الهزمية 
املقاومة  صالبة  نتيجة  وارتطمت 
والضربات املوجعة التي تلقتها قواتها 
في )زاب ومتينا وآفاشني( عمدت من 
خالل استخباراتها إلى اغتيال املناضلة 
في  أكارسال(  )ناكهان  العتيدة 
السليمانية، وانتقاماً لسلسة الهزائم 
التي ُمنيت بها الدولة التركية سواء 
بشكٍل مباشر كما في مناطق الدفاع 
املشروع، أو من خالل اخلسارة الكبيرة 
قوات  قضت  عندما  بها  ُمنيت  التي 
أهم فصيل  الدميقراطية على  سوريا 
داعش(  )مرتزقة  بها  مرتبط  إرهابي 
الهول  في  فلوله  مالحقة  واستمرار 
أخرى  جهة  ومن  الزور،  ودير  والرقة 
بروز روح املقاومة الشعبية وااللتفات 
الدميقراطية  سوريا  قوات  حول 
ونهوض فكرة التعايش السلمي، هذه 
ارتكاب  إلى  بتركيا  دفعت  املقومات 
قصفها  وزيادة  الثانية،  باريس  مجزرة 

الالأخالقي للمدنيني في شمال وشرق 
سوريا وضرب بنيتها التحتية، وتكثيف 
لقاءاتها التآمرية مع حكومة دمشق.

عدالة عرجاء

للمرة الثانية يُراق دم الشعب الكردي 
الثورة  خالل عشر سنوات في معقل 
الفرنسية باريس ويستهدف الكرد في 
مراكزهم الثقافية، فالذين أرادوا النيل 
من الكرد الذين يدافعون عن قيمهم 
هويتهم  على  ويحافظون  الثقافية 
هدموا  الذين  نفسهم  هم  الكردية، 
متثال كاوا احلداد رمز املقاومة الكردية 
والشعوب املظلومة في عفرين احملتلة، 
الكرد  إبادة  أرادوا  من  نفسهم  وهم 
اإليزيديني في شنكال، وهم نفسهم 
من حاولوا تدمير كوباني ويعيثون اآلن 
فساداً في عفرين وسري كانيه وكري 
أنصف  الدولي  اجملتمع  أن  ولو  سبي، 

العاملي  السلم  على  حافظوا  من 
منيعاً  سداً  أجسادهم  من  وجعلوا 
لصيانة سالمة العالم أجمع ملا جترأت 
أدوات أردوغان واستخباراته من ارتكاب 
التعازي  عبارات  وإن  الكرد،  بحق  اجملازر 
والتعهد بحماية الشعب الكردي في 
فرنسا هي غير كافية وعدالتها التي 
تتبجح بها ستبقى عرجاء طاملا يتم 
طي القضايا التي تخص الكرد، فمن 
ارتكب جرمية باريس األولى والثانية ولم 
يُعاقب ويُحاكم أو يُحاسب سيرتكب 
لذلك مطلوب ملن وضع  أخرى،  مجازر 
والعدالة  واملساواة  احلرية  مبادئ 
عن  الكشف  الفرنسية  الثورة  إبان 
والثاني  األول  املنفذة للهجوم  اجلهات 
وتقدميهم للعدالة ومحاسبتهم على 
فعلتهم النكراء والعمل على حماية 
الشعب الكردي ومؤسساته الثقافية 
التي باتت عرضة لإلرهاب التركي منذ 
سنوات نتيجة التراخي املتعمد وعدم 

احملاسبة.

 بات القاصي والداني على دراية أن كل عمل إرهابي يستهدف الكرد وحالة االستقرار والحياة التشاركية في شمال وشرق سوريا وفي أي مكان 
 االستخبارات والميت التركي، ومرد ذلك مرتبط بالفوبيا التركية من مبادئ الديمقراطية والحرية والتعددية 

ً
يتواجد فيه الكردي يقف ورائه علنا

 على 
ً
 من انهيار منظومتها القمعية وحفاظا

ً
ِطرت عليها منذ نشأتها، لذلك خوفا

ُ
الثقافية، تلك المبادئ التي ال تتوافق مع ثقافة القمع التي ف

استمرار حالة االستبداد الممارس ضد الشعوب والسيما الشعب الكردي تمارس تركيا وأدواتها على الدوام جميع الموِبقات وتنشر اإلرهاب في 
شتى أصقاع العالم. 

اإلرهاب والترهيب صفتان تنفرد بهما تركيا األردوغانية

حتى أنِت يا دمشق!؟

 الشهباء/ فريدة عمر ـ حَمل أعضاء 
إقليم  في  الشهداء،  عوائل  مجلس 
مسؤولية  الدولي  اجملتمع  عفرين، 
واستخدامه  التركي،  احملتل  جرائم 
على  مؤكدين  الكيماوية،  األسلحة 
ضرورة تصعيد وتيرة النضال في وجه 

مخططات اإلبادة. 
الشعبي،  الدفاع  قوات  أعلنت 
نتيجة  مقاتليها،  من   11 استشهاد 
باألسلحة  التركي  احملتل  هجمات 
في  ساجا،  ساحة  على  الكيماوية 
 25 يومي  املشروع،  الدفاع  مناطق 
من  زاد  ما  املاضي،  الشهر  من  و26 
املنطقة،  لشعوب  غاضبة  فعل  ردود 
فعاليات  طريق  عن  بذلك  منددين 
الدولي  اجملتمع  محِملني  متنوعة، 
مسؤولية ذلك، لصمتهم عن جرائم 
عدة  مرات  استخدمت  والتي  تركيا، 
األسلحة الكيماوية في تلك املناطق 

دون أي تدخل من اجملتمع الدولي.

املؤامرة مستمرة إلبادة الكرد 
وقضيتهم العادلة

عضوة  لصحيفتنا  حتدثت  ذلك  حول 
الشهداء  عوائل  مجلس  منسقية 
التي  إيبو،  خديجة  عفرين  إقليم  في 
استنكرت في مستهل حديثها جرائم 
بأنها  ووصفتها  التركي،  االحتالل 
»إَن  وقالت:  للكرد،  وإبادة  استهداف 
استهداف الكرد، وتشريدهم، وارتكاب 
اجملازر بحقهم يوميا، أصبح أمراً معتاداً 
للمحتل التركي، وقبل أيام مت استهداف 
الكرد في باريس، وها هم يعملون إلعادة 
إحياء داعش في الرقة، واملناطق األخرى، 
واجملازر، التي ترتكب في عفرين وسريه 
وضوح  واضحة  سبي،  وكري  كانيه، 
أجمع،  العالم  أمام  وحتدث  الشمس، 

يومي،  بشكل  تزداد  بحقنا  واجلرائم 
والدولة التركية ال تتوانى عن استخدام 
وهي  الكرد،  املقاتلني  ضد  الكيماوي 
تسعى إلبادة الكرد، أينما وجدوا، ألنهم 

أعداء القضية الكردية«.
واختتمت خديجة إيبو حديثها: »نحّمل 
يرتكبه  ما  مسؤولية  الدولي  اجملتمع 
الكرد  بحق  جرائم  من  التركي  احملتل 
التركي  احملتل  إَن  املنطقة،  وشعوب 
بضوء  واالنتهاكات  اجملازر،  يرتكب 
نحمل  لذلك  دولي،  وتعاون  أخضر 
اجملتمع الدولي مسؤولية تلك اجلرائم، 
فالتغاضي عن كل ما يجري والتغافل 
عن محاسبة اجملرم، إن دل على شيء، 

تلك  في  الشراكة  على  يدل  فإمنا 
الدولي،  للمجتمع  نقول  اجلرائم، 
ترتكبه  عما  الطرف  غض  كفاكم 
دولة االحتالل التركي، وعليكم القيام 

بواجبكم«.

املقاومة خيارنا إلفشال مخططات 
اإلبادة

ومن جانبه، أشار عضو منسقية عوائل 
الشهداء في إقليم عفرين حسن بركو، 
لصد  النضال  تصعيد  ضرورة  على 
وقال:  الكرد  إبادة  ومساعي  املؤامرات، 
املؤامرة  مع  بدأت  اخملططات،  هذه  »إَن 

القائد عبد اهلل أوجالن،  الدولية على 
امتداد  هي  حتدث  التي  والهجمات، 
لتلك املؤامرة، وذلك للقضاء على هوية، 
ووجود الكرد، ومكتسباتهم وقيمهم«.

قائالً:  حديثه  بركو  حسن  واختتم 
والفاشية  املهيمنة  الدول  شك  »بال 
تنفيذ  في  التركي  احملتل  مع  شريكه 
وحتقيق  الشعوب،  مقاومة  ألن  ذلك، 
املشروع الدميقراطي، هو إسقاط لعرش 
واالحتالل،  والفاشية،  الرأسمالية، 
لذلك يتوجب على الشعوب املقاومة، 
حرب  مبادئ  وفق  أنفسهم  تنظيم 
اخملططات،  إلفشال  الثورية،  الشعب 

التي حُتاك إلبادة وجودنا وتاريخنا«.

خديجة ايبوحسن بركو

ما  ومرتزقة  التركي،  االحتالل  شن 
السوري  الوطني  اجليش  يسمى 
 ،2019 األول  تشرين  من  التاسع  في 
اعتداءات وهجمات مختلفة احتال من 
وكري  كانيه،  سري  مدينتي  خاللها 
سبي، ووصلت إلى مشارف ناحيتي تل 

متر، وزركان.

احتاللها،  منذ  املدن  هذه  وتشهد 
يومية،  شبه  وجرائم  انتهاكات 
باإلضافة إلى عمليات اخلطف، وسرقة 
على  واالستيالء  املدنيني،  ممتلكات 
وتأجيرها  والبيوت،  التجارية  احملالت 

وبيعها ألسر املرتزقة.

التركي،  االحتالل  دولة  دأبت  كما 
من  احلرمات  انتهاك  على  ومرتزقتها 
العبادة، واملدارس،  خالل استهداف دور 
واملرافق الصحية، والبنى التحتية في 
شمال وشرق سوريا، والتي كان آخرها 
الصديق  بكر  أبي  مسجد  استهداف 
في قرية التروازية بقذائف الدبابات، كما 
سبقه استهداف مسجد الرحمن في 
قرية الفاطسة )15 كيلو متراً شرقي 
عني عيسى( في تشرين أول من العام 

املاضي.

احملتل التركي يعمل على تغيير 
دميغرافية املنطقة

لصحيفتنا  حتدث  السياق؛  وفي 
الدميقراطي عبد  عضو مؤمتر اإلسالم 
السياسة  »إن  وقال:  بدرخان،  الرحمن 
في  أردوغان  حكومة  تنتهجها  التي 
سياسة  إال  هي  ما  واملنطقة،  تركيا 
ثقافة  ومحو  دميغرافي،  وتغيير  قمع، 
الشعوب، اهلل عز وجل حرم أن يعتدي 

اإلنسان على أخيه اإلنسان، بل أوصاه 
أن يكون خير معني له في كل شيء 

حتى اجليرة«.

من  التركي  االحتالل  غاية  وعن 
املنطقة،  على  املستمرة  الهجمات 
قال بدر خان: »إن غايتها معروفة فقد 
)لو  إنه:  األتراك  الساسة  كبار  صرح 
وجدت خيمة للكرد في شمال إفريقيا 
لكنا ضدها ومنعناها(، إال أنه من حق 
الكرد ديناً وشرعاً، أن يعيشوا على أرض 
آبائهم وأجدادهم، وميارسوا ثقافاتهم 
ينافي  ال  وهذا  وقوميتهم،  ولغتهم 
األحكام الشرعية، بل من لم يتمسك 
يعد  وثقافته  وهويته،  ولغته،  بدينه، 

إنساناً خائناً ».

سياسة  يتبع  »من  إن  بدرخان:  وأشار 
األرض احملروقة، ال ميت لدين اهلل بصلة، 
وإذا ما عدنا لوصايا رسول اهلل محمد 
كان  فقد  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
يوصي في احلروب بعدم قطع شجرة، 
وال قتل طفل، وال امرأة، وال شيخ كبير، 
وال هدم منزل، في حني نرى أن أردوغان، 
وحكومته، وقواته احملتلة تخالف هذه 
رايات  يرفعون  وكذباَ  كلها،  الوصايا 
النبي، ويقولون نحن خلفاء املسلمني، 
اخلالفة  في  حق  أصحاب  نحن  أو 
الزائفة  األقنعة  لكن  املسلمني،  بني 
ليكتشف  وجوههم،  عن  تكشفت 

بأية  اهلل  لدين  ميتون  ال  أنهم  العالم 
صلة«.

التي  األفعال،  »هذه  بدرخان:  وتابع 
املدن  وفي  الواقع  أرض  على  نشهدها 
وبيوت  للمنازل  تدمير  من  احملتلة، 
اهلل، وقطع للشجر، وتدمير اآلثار في 
املناطقة احملتلة، عفرين وسري كانيه، 
وغيرها من املدن احملتلة، لم تسلم من 
براثنهم، فُنبشت فيها القبور، وأُهينت 
األفعال  هذه  وكل  الدينية،  املزارات 
عن  البتعادهم  واضحة  عالمات  لهي 
يتبعونه،  أنهم  بينوا  وإن  اإلسالم، 

فالقرآن بريء منهم«. 

السماوية  »الديانات  بدرخان:  وأوضح 
بينت أن لكل مكان حرمة، وبيوت اهلل، 
خاصة،  حرمة  لها  الدينية  واألماكن 
فكيف تكون مكاناً لإلرهاب، لقد دمر 
العبادة،  دور  ومرتزقته  التركي  احملتل 
زركان،  في  الصوفية  والطرق  والتكايا 
الصاحلني،  مراقد  منهم  تسلم  ولم 
كل  ومع  والدمار  اخلراب  فيها  ليعثوا 
يحاربون  فهل  اإلسالم،  يدعون  ذلك 
يستخدمون  أنهم  فعالً؟  اإلرهاب 
ذريعة الحتالل األرض وتشريد  اإلرهاب 

الشعب«.

تركيا متول وتدعم اإلرهاب حتت عباءة 
الدين

ونوه عبد الرحمن بدرخان بالقول: »ملن 
يتابع األحداث في شمال وشرق سوريا، 
احملتلة أصبحت  واملدن  احلدود،  أن  يجد 
بؤرة لإلرهاب، وموطن ملا هب ودب من 
اجملاميع املرتزقة، والعديد من األسماء 
العاملي،  اإلرهاب  لوائح  على  تواجدت 

اجملرمني،  هؤالء  حتارب  ال  تركيا  أن  ونرى 
بل تسعى لدعمهم، الرتباطها الوثيق 
حتميهم،  من  تركيا  كانت  بل  بهم، 
وكنا  االستمرارية،  سبل  لهم  وتقدم 
دخول  من  اإلرهاب  متنع  أن  نتمنى 
املمول  تكون  أن  ال  السورية،  األراضي 

والداعم والشريك له«. 

وال  بالفساد،  يأمر  لم  »اإلسالم  وبني: 
املناطق  دخل  ومن  النفوس،  إذالل 
غايته  كانت  اإلسالم  باسم  السورية 
قرية  إلى  دخلوا  وما  اإلسالم،  تشويه 
مدينة  إلى  دخلوا  وما  وأفسدوها،  إال 
إال  لبيت  دخلوا  وما  أهلها،  وأذلوا  إال 
وسرقوه، وما دخلوا حلارة إال وجنسوها، 
أهذا دين اهلل وهؤالء هم دعاة اإلسالم؟«.

لن  التركي  »االحتالل  خان:  بدر  وأكد 
أن  يفهم  حتى  هجماته  عن  يتوقف 
للشعب الكردي قضية، وهي العيش 
التاريخية، ولهم حقوق  على أرضهم 
وسنة  اهلل  وكتاب  الشريعة،  حسب 
وحقوق  الدولية  والقوانني  رسوله 
وهوية  ثقافية  حقوق  لهم  اإلنسان، 
قومية، وعلى تركيا وغيرها من الدول 
العاملية، أن تعترف بحقوقهم وحقوق 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الشعوب 

وأن يتم على صيغة تفاهم بيننا وبني 
تركيا، وشعوبنا لم تكن يوماً ما عدوة 
ألحد، ومن ضمنها تركيا، وعلى تركيا 
وسوريا واإلدارة الذاتية، أن تدركوا أنه ال 
حل سوى احلوار، والتكاتف والعمل من 

أجل إنهاء الصراع السوري«.

وطالب بدر خان االحتالل التركي بإعادة 
املناطق احملتلة ألهلها، مبيناً أن الصالة 
والوضوء  املغتصبة ال جتوز،  األرض  في 
باملاء املسلوبة غير صحيح، والطعام 
واملال الذي يُسلبان من هذه األرض حرام: 
دور  ويسلبون  يقطنون،  للذين  »أقول 
الناس اتقوا اهلل، وعودوا إلى أنفسكم، 
محرمة  كلها  األمور  هذه  أن  واعلموا 

عليكم«. 

واختتم عضو مؤمتر اإلسالم الدميقراطي 
عبد الرحمن بدر خان حديثه، بالتأكيد 
على حرمة دور العبادة، التي حتفظها 
في  حتى  الدولية،  والقوانني  األعراف 
يُلجأ  أماكن  وأضاف: »لكونها  احلروب، 
إليها لقدسيتها، لذلك يجب أن تُدان 
ممارسات احملتل، والعمل على كف يده 
املدنيني،  دماء  سفك  في  املستمرة 

واألبرياء«.

قامشلو/ دعاء يوسف - بالرغم من رفعها شعارات دينية، إال إن استهداف المساجد ودور العبادة كان من أولويات سياسة االحتالل التركي، الذي 
 لتحقيق أهدافه، ومبتغاه في األراضي السورية، وقد بين عضو المؤتمر اإلسالمي الديمقراطي عبد 

ً
يتبنى مشروًعا طائفيا يتخذ من العنف سبيال

الرحمن بدرخان، أن هذه األفعال، التي تقوم بها دولة االحتالل التركي، تزيل األقنعة عن الحجج الواهية، التي تختلقها تركيا لمهاجمة المنطقة.

عبد الرحمن بدرخان: المناطق المحتلة تحولت ألرضية خصبة لإلرهاب

عوائل الشهداء: التغاضي عن الجرائم التركية مشاركة فيها
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محمد أمني عكو

وأنت تتابع اللقاءات السرية والعلنية، 
بني »أنقرة ودمشق« ولرمبا، وأنت تتصفح 
مواقع التواصل االجتماعي، جتد صورة 
واألسد،  أردوغان  جديدة في 2023 بني 
وهم في رحاب اجلامع األموي بدمشق، 
أو في أستأد حلب الدولي، أو في أحد 
رعاية  حتت  القدمية،  دمشق  أسواق 
بني  احلميمية  العالقات  وتعود  روسيا، 
بشكل  والتركي  السوري،  النظام 
»دار ما دخلك شر، ونرجع  تدريجي، ويا 
اخلالفات،  وننسى  وعسل«  سمنة 
والتغيير  األبرياء،  ودماء  والسرقات، 
واإلرهابيني  اإلرهاب  ودعم  الدميغرافي 
السورية،  والبلدات  املدن  واحتالل 
سوريا،  سكان  من  املاليني  وتهجير 
وتدمير  واملفقودين  املعتقلني  وننسى 
البنية التحتية، واالعتداء على حرمة 
أبناء  من  الشهداء  ومزارات  املقابر 
إرهاب  كل  وننسى  السوري،  الشعب 

الدولة التركية الفاشية. 

يسعى  التقارب،  هذا  احلقيقة  في 
أردوغان إلى ما يلي.

1_ هدف أردوغان جر دمشق وإشراكها 
التدميرية جتاه  املزيد من خططه  في 

شمال وشرق سوريا.

2_ محاربة اإلدارة الذاتية الدميقراطية 
سوريا  وقوات  سوريا  وشرق  لشمال 

الدميقراطية.

أو حتول  أي حل  أمام  الطريق  3_ سد 
ـ  سوري  وحوار  دميقراطي  سياسي 

سوري.

4_ عدم تعميم جتربة اإلدارة الذاتية في 
جميع املناطق السورية. 

في  وحزبه  أردوغان  أقدام  تثبيت   _5
التركية  االنتخابات  في  السلطة 

القادمة في 2023.

واإلشارات  النقاط  من  الكثير  وهناك 
حول هذا التقارب.

االحتالل  دولة  العبارة،  صريح  في 

من  االستفادة  على  تعمل  التركي 
جهة  ومن  األوكرانية،  الروسية  احلرب 
االتفاق مع األطراف  أخرى تعمل على 
عبر اجتماع طهران وأستانا وسوتشي، 
مع  األخير  االتفاق  ذلك  إلى  وأضف 
انضمامهم  حول  وفنلندا  السويد، 
ـ  )الناتو  األطلسي  شمال  حللف 
احلكومة  موقف  لتغيير   )NATO

السويدية جتاه شمال وشرق سوريا. 

وهذا التقارب بني حكومة حزب العدالة 
والتنمية التركي مع حكومة دمشق، 
على  حقيقي  إفالس  حالة  ظل  في 
للدولة  واخلارجي  الداخلي،  الصعيد 

التركية.

تعرف  أن  دمشق  على حكومة  لذلك 
النظام  مع  التطبيع  إعادة  بأن  جيداً، 
التركي، ليست من مصلحة الشعب 
األشكال،  من  بأي شكل  وال  السوري، 
على العكس متاماً، فهي مؤامرة جديدة 
ضد اإلدارة الذاتية الدميقراطية لشمال 
وشرق سوريا، وعلى الشعب السوري، 
الدولة  إرهاب  ويالت  يعاني  الذي 
الفوضى،  عن  يبحث  الذي  التركية، 
أي  من  أكثر  السورية  األزمة  وتعميق 

يدعم  ال  التقارب  وهذا  مضى،  وقت 
إيجاد حلول مستقبلية  أو  االستقرار 

للواقع احلالي. 

واألحزاب  السوري  الشعب  وعلى 
الدميقراطية  والقوى  السياسية، 
يقظني  يكونوا  أن  السورية،  الوطنية 
أمام إرهاب الدولة التركية، واخملططات 

التركية في سوريا واملنطقة. 

السورية  األزمة  إلنهاء  الوحيد  واحلل 
الذي  أردوغان،  مشروع  أمام  والوقوف 
العثمانيني  أمجاد  إعادة  إلى  يسعى 

الوحدة  هو  سوريا،  وتقسيم  احلاملني 
أي  إقصاء  دون  السورية  الوطنية 
سوريا  مستقبل  في  سوري  شعب 
الوطني  احلوار  عبر  الدميقراطية، 
أبناء  ومشاركة  السوري،  الدميقراطي 
يبحثون  الذين  الدميقراطيني،  الشعب 
عن العيش املشترك بالكرامة واحلرية 
السوري،  اجملتمع  واملساواة بني شرائح 
هكذا نقف ونضع حد لكل من يحاول 
من  السورية  األزمة  وتعميق  متزيق 

الداخل واخلارج.

أحمد ديبو

ال  أعداد  وتغمر  كثيرة غمرت،  عذاباٌت 
حتصى من السوريني، منهم الالجئون 
املنتظرون على قارعة احلدود؛ كي يُسمح 
ومنهم  اجلحيم،  من  باخلروج  لهم 
ومالجئهم؛  منازلهم،  في  املنتظرون 
آملني أن تنتهي فورة غضب السماء، 
والعجزة،  واملساكني،  املرضى  ومنهم 
الذين ال تتحمل حيواتهم أسباباً أخرى 
للموت. وهناك األقوياء واألصحاء، الذين 

يأكلهم عجزهم عن فعل أي شيء.

باجلملة  يؤخذون  جميعهم  هؤالء 
يخطط  من  فثمة  تدقيق،  دون  ومن 
مستقبلهم، ويفّصله لهم كما يشاء، 
الهواء،  لتنّسم  يخرجون  حني  وغداً، 
سيكتشفون أن الهواء أصبح غريباً، وأن 
مدارج العيش أضحت ثقيلة وبطيئة، 
ليسوا كتلة صماء وجمهوراً  وألنهم 
كما  عيشهم،  سيواصلون  وجوه،  بال 
وجدوا  مرّة  كّل  وفي  األزل،  قبل  فعلوا 

ومستعمراً  غريباً،  بالدهم  هواء  فيها 
من األغراب، أو من مستبد.

هذه املقدمة في عرض وقائع ميدانية 
في  الدخول  إلى  تهدف  ال  وسياسية، 
تفاصيل سياسية، والعمل على صوغ 
فاملنطقة  وقاطعة.  حاسمة  مواقف 
العربية أبعد ما تكون عن القدرة على 
عندما  حتى  سياسية،  مواقف  صوغ 
ودولها،  األمر مبصائر شعوبها،  يتعّلق 
تواً  السياسة  عن  لنقلع  وكياناتها. 
وعلى الفور، إذ لم يعد ثمة ما ميكننا 

عمله على هذا الصعيد.

ليس هذا انهزاماً واستسالماً لصانعي 
محاولة  األرجح  على  إنه  مصائرنا، 
يائسة إلعادة التأسيس، إعادة تأسيس 
التمايزات  املنطقة، صناعة  في  الفرد 
بني الوجوه، جعل الوجوه لها أصحاب، 
متهيداً كي يحمل أصحاب هذه الوجوه 

أراءً، وأفكاراً، ورغبات.

كأفراد،  وجوهنا  نستعيد  أن  علينا 
ببساطة: إن  القول  املرء  أن يستطيع 

وجهي، هو وجهي، وليس وجهاً عاماً، أو 
قناعاً، أو حجاباً.

وعلى العالم أن يحسب لي حساباً، وأن 
يُدرجني في قائمة األفراد قيد التكّون 
الدميقراطية،  ظل  في  والتشكّل، 
األنظمة  ظل  في  أو  الدكتاتورية،  أو 
ديدنها  التي  العشائرية،  القبلية 

اقتسام السلطات فيما بينها.

انا حيٌ اآلن... وفي هذه اللحظة بالذات، 
والرغبات،  املشاعر،  من  وأملك  حيٌ... 
واملزاج؛ ما يجعلني أحب امرأة بعينها، 
وأفضل  محددة،  سيارة  اقتناء  وأمتنى 
قراءة  وأحب  الثانية صباحاً،  النوم في 
سوناتات  إلى  أستمع  وأنا  الشعر، 
فيروز، كما  وأحياناً  وبيتهوفن  شوبان، 
أنني أحب قراءة الروايات والفلسفة، أنا 
كائن موجود، وال أملك عالمات فارقة، 
النظر في وجهي،  لو دققتم  لكنكم 
الكتشفتم أنه ال يشبه سوى وجهي.

إنه وجه، وليس  فهو وجه... صدقوني 
قناعاً أو قبعة.

قبل الثورة السورية لم يكن لنا عيش 
كل  لدينا  كانت  عنه،  الدفاع  ميكننا 
حصل  ما  لكن  فثرنا،  الثورة  أسباب 
أنه يسير  يبدو  املنصرم،  العقد  طوال 

في اجتاه تأبيد احلال نفسها.

فاليوم ال يسألنا أحد رأينا فيما يَُخطط 
لنا من مستقبل، وأنظمة حكم، لقد 
وُشرد  سوري،  مليون  من  أكثر  قتل  مت 
املاليني من أجل مستقبل أفضل، غير 

أن احلال صار أسوأ.

فحني ال منلك احلق في أن نحافظ على 
حياتنا، وعيشنا، ورغباتنا، فكيف ميكننا 
وأن  لرأينا،  يهتم  أن  أحد  من  نأمل  أن 

يسألنا عن السبيل األجدى إلدارة بلدنا، 
نفضلها  التي  السياسية،  والصيغة 

في حكمنا.

نحن الغوغاء املرميون على حافة املوت، 
املوت الذي يصيبنا خبط عشواء، لكنه 
أن  دون  من  تقصداً  الذي  أيضاً... املوت 
اقترفناها،  جرمية  موتنا  سبب  يكون 
أن نقتل من أجل حياتنا، نستباح من 
أجل حريتنا، نقمع ونقبع في املالجئ، 
واخلنادق، والغياب، في انتظار أن ينتهي 
أَنصاُف اآللهة من ترتيب املكان، الذي 
الذي  والبيت  فيه،  نحيا  أن  بنا  يجدر 
غير  علينا  وما  سكناه،  بنا  بجدر 
من  هؤالء  يفرغ  كي  االنتظار؛  احتراف 
واختيار  والهواء،  التراب،  ترتيب  إعادة 
التي  والهموم  تالئمنا،  التي  األمراض 
تليق بنا، والوجوه، واألقنعة، التي يجدر 
بنا اعتمارها، وأخيراً النظام الذي يجب 
أن  أي  صوجلانه.  إطار  في  ننضبط  أن 
قطيع  في  رمادية،  فئراٍن  إلى  نتحّول 

ليس فيه غير الفئران الرمادية.

يا لهول! أن يشعر املرء أنه من دون وجه، 
وأنه إذا ما فكّر يوماً أن يُسفر عن وجهه 

احلقيقي، فإن أحدا لن يصدّق أنه ميلك 
وجهاً خاصته.

وجوهنا أقنعة حني تبكي، وحني تندب 
الهياج،  فرط  من  تُثار  وحني  أحباَءها، 
وحني حتلم، وحني تأمل، وحني تغضب، 
األفق  في  يبدو  وال  الخ.  حتب...  وحني 
تغيير  غير  علينا  يُقترح  ما  ثمة  أن 
األقنعة. لكن وجهي احلقيقي الذي ال 
زلت أمتّسُك به بكلتا يدي يقول: إنني 
النائم  اجلندي  يراه  ما  البعيد  في  أرى 
البعيد ما هو  أرى في ذلك  في احلرب، 
نوعية  القريب، ألن  أراه في  ما  نقيض 
وقعت  التي  الظلم،  وكمية  الظلم، 
وما  ونّيف،  قرن  نصف  منذ  علينا 
من  عالية  وإرادة  تضحيات  من  قابله 
أجل ردعه وتغليب العدالة عليه، ودفع 
التاريخ؛ كي يسير في مجرىً آخر... إن 
وما  اإلرادة،  بني  ما  احملتدم  الصراع  هذا 
بني الظلم، هو ما يجعلني أُغّلب إرادة 
وجهي  التشاؤم.  إرادة  على  التفاؤل 
احلقيقي اخلام، يجعلني أرى صورة غير 

هذه الصورة، التي نراها اآلن.

ية وتغييب الحلول  المخططات التركية.. تعميق األزمة السور

يد أن نستعيد وجوهنا نر

الصعبة،  والتحديات  الظروف  رغم 
من  سوريا،  وشرق  شمال  تواجه  التي 
التركية  للدولة  االحتاللية  الهجمات 
احلصار  إلى  باإلضافة  ومرتزقتها، 
املفروض عليها، ومحاوالت ضرب أمن 
القوى  قبل  من  املنطقة  واستقرار 
الحتالل  تخطط  التي  االحتاللية، 
وإلى  آفا  روج  ثورة  بداية  املنطقة منذ 
الذاتية،  اإلدارة  استطاعت  اليوم،  هذا 
ست عام 2018، إدارة مناطقها  التي أُسِّ
وطاقاتها  إمكاناتها  على  باالعتماد 
املتوفرة، ونظمت اجلانب االقتصادي في 
املنطقة، كما طورت هذا االقتصاد من 
وحتسني  اقتصادية،  قاعدة  بناء  أجل 
املنطقة،  في  اإلنتاجية  الطاقة 
الذاتي  االكتفاء  تأمني  إلى  باإلضافة 
األيدي  وتشجيع  املنطقة،  لشعوب 
العاملة، وافتتحت العديد من املعامل 
فرص  من  الكثير  ووّفرت  واملصانع، 

العمل ألهالي شمال وشرق سوريا.

 
تطوير أساس االقتصاد

الذاتية،  الرئيسي لإلدارة  وكان الهدف 
هو حتقيق االكتفاء الذاتي للمنطقة، 
وتطوير األساس االقتصادي، باالعتماد 

على اليد العاملة وتطوير املهارات.

بعد األزمة االقتصادية، التي عصفت 
بسوريا نتيجة احلرب املستمرة، وإطالة 
عمر األزمة التي أدت إلى انهيار قيمة 
الذاتية  اإلدارة  بدأت  السورية،  الليرة 
لشمال وشرق سوريا بدعم القطاعات 
في املنطقة، ومنها القطاع الصناعي، 
الذي يعدّ عصب احلياة، حيث بدأت اإلدارة 
الدراسات  من  سلسلة  بعد  الذاتية 
والنقاشات، واالجتماعات، ببناء املعامل 
األزمة  آثار  من  للتخفيف  اإلنتاجية، 
االقتصادية في سوريا، وبفضل املشاريع 
واملعامل لم تتأثر مناطق شمال وشرق 
سوريا باألزمة االقتصادية بقدر املناطق 

السورية األخرى.

أعمالها  مقدمة  في  جلأت  ولهذا 
داخل  الصناعية  املنشآت  تنمية  إلى 
منطقة  من  والتحول  مناطقها، 

ذات  إلى منطقة  اإلنتاج  ضعيفة في 
واليد  اإلنتاجية،  من  أعلى  مستوى 
االقتصادي،  النمو  وحتقيق  العاملة، 
إلى  باإلضافة  اإلنتاجية،  وحتسني 
اليد  وتدريب  املعيشي،  الواقع  حتسني 

العاملة على املهارات.

كما قامت اإلدارة الذاتية بإعطاء أهمية 
اإلنتاجية،  املعامل  إدارة  لقسم  أكبر 
خاص  قسم  بتأسيس  قامت  لذلك 
من  نيسان  شهر  في  املعامل  إلدارة 
لهيئة  القسم  ويتبع هذا  عام 2022، 
االقتصاد لشمال وشرق سوريا، حيث 
كانت املعامل سابقاً مرتبطة بجهات 
وأقسام أخرى، ولم يكن لها سياسة 
اإلدارة  افتتاح  فجاء  واضحة،  عمل 
العامة من أجل حتقيق جناحات وإنتاج 

أفضل.

إن مرحلة تأسيس املنشآت الصناعية 
من أجل البدء بالعمل يستغرق سنوات 
التصميم  مرحلة  أن  حيث  عديدة، 
والتخطيط للمعامل تأخذ وقتاً طويالً 

حتى تصل إلى مرحلة اإلنتاج.

افتتاح معملني من منجزات عام 
2022

في  افتتحت  التي  املعامل،  بني  من 
 ،2022 عام  في  سوريا  وشرق  شمال 
معمالن وهم معمل »روشنا« لصناعة 
امللح، ومعمل علف الفرات في مدينة 

الرقة.

حالياً،  تفتتح  لم  التي  املعامل  أما 
افتتاحها  وسيتم  اإلنشاء  قيد  وهي 
قريباً مطلع عام 2023، وستدخل إلى 
للكرتون،  جيا  معمل  اإلنتاج،  مرحلة 
ومعمل  الزراعية،  اخلراطيم  ومعمل 
معمل  إلى  وباإلضافة  اجلزيرة،  أعالف 
النسيج، الذي أُّسس عام 2022، حيث 
أقسامه  من  الكثير  من  االنتهاء  مت 
والسكولير،  النسيج  كقسم 
اخلياطة،  ومشغل  واملصبغة، 
والطباعة، والتصميم، وعني له عمال 
بعد إخضاعهم لدورة تدريبية من أجل 

العمل على املكنات، حيث دعمت اإلدارة 
الذاتية الكثير من املشاريع في شمال 
وشرق سوريا مالياً، وخصصت أماكن 
مناسبة لها، كما قامت اإلدارة بترميم 
عدد من املعامل، وتطوير البعض اآلخر، 
باإلضافة إلى افتتاح مشاريع، وخطوط 
في  متوفرة  غير  كانت  جديدة  إنتاج 

املنطقة سابقاً.

احملاسبة  نظام  تفعيل  مت  أيضاً 
أجل  من  املعامل،  جلميع  اإللكتروني 
سهولة احلصول على البيانات والتقارير، 

التي تساعد في تطوير العمل.

11 معمالً بصناعات مختلفة

يوجد في مناطق شمال وشرق سوريا 
11 معمالً تابعاً إلدارة املعامل اإلنتاجية 
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
واألجبان  لأللبان  زوزان  معمل  منها 
واحد،  اجلزيرة  علف  معمل  ديرك،  في 
معمل علف اجلزيرة اثنان في قامشلو، 
معمل العلف في الرقة، معمل الزيوت 
الغزل  معمل  قامشلو،  في  النباتية 

املؤلف  النسيج  في احلسكة، معمل 
من عدة أقسام »السكولير، والنسج، 
عدة  وتتبعه  والصباغة،  والطباعة 
صناعة  معمل  للخياطة«،  مشاغل 
الكرتون في احلسكة، معمل صناعة 
اخلراطيم الزراعية في احلسكة، ومعمل 
امللح في احلسكة باإلضافة إلى محلج 

القطن في احلسكة.

أكثر من 2000 عامل

يعمل 2335 عامالً في املعامل التابعة 
مناطق  في  اإلنتاجية  املعامل  إلدارة 
شمال وشرق سوريا، حيث يعمل كل 
وتركز  اختصاصاته،  حسب  عامل 
اإلدارة الذاتية، وإدارة املعامل على إنتاج 
واالستراتيجية،  األساسية  املنتجات 
التي تستورد من اخلارج بأسعار باهظة 

مثل املنتجات الغذائية وامللبوسات.

إلى  اإلنتاجية  املعامل  إدارة  وقامت 
أجل  من  املنتج  جودة  إدارة  تفعيل 
عالية  جودة  ذات  نخب  على  احلصول 
ومبقاييس عاملية، ومنافسة للمنتجات 
اخلارجية، وذلك من أجل تصديرها إلى 
دول العالم، حيث ستؤثر جودة املنتج 
على ارتفاع سعر السلع، ولكن سيتم 
مراعاة القدرة الشرائية ألهالي شمال 

وشرق سوريا.

الصعوبات والتحديات

األساسية،  والعراقيل  الصعوبات  أما 
التي تواجه إدارة معامل اإلنتاج التابعة 
املفروض  احلصار  هي  الذاتية،  لإلدارة 
على املنطقة من االجتاهات، والهجمات 
التركي  االحتالل  شنها  التي  األخيرة 
ومت  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  ضد 
استهداف املنشآت احليوية االقتصادية، 
حيث أعاقت العملية اإلنتاجية إلدارة 

املعامل اإلنتاجية في القطاع احلكومي 
واخلاص، باإلضافة إلى عدم وجود بيئة 

استثمارية مستقرة. 

هي  األخرى  الصعوبات  بعض  ومن 
يتم  التي  األولية،  باملواد  التالعب 
تأمني  وصعوبة  اخلارج،  من  استيرادها 
بعض قطع التبديل للمكنات واآلالت 
تأمني  في  صعوبة  وتالقي  الصناعية، 
املواد األساسية أو اخلام، التي ال تتوفر 
في املنطقة، باإلضافة إلى السياسة 
العدائية املمنهجة، التي تتبعها دول 
اجلوار من أجل ضرب وإفشال العملية 
اإلنتاجية، وضعف اإلنتاج احمللي ملناطق 
شمال وشرق سوريا، من أجل أن تكون 
املنطقة سوق لتصريف منتجات هذه 

الدول.

املشاريع واخلطط املستقبلية

واخلطط  املشاريع  يخص  وفيما 
املستقبلية لتطوير عمل إدارة املعامل 
اإلنتاجية في عام 2023، تسعى اإلدارة 
إلى تطوير العمل من حيث اإلنتاجية 
متابعة  إلى  باإلضافة  واإلدارة،  واجلودة 
األعمال في املعامل بشكل عام، وذلك 
التكاليف،  بأقل  احمللي  اإلنتاج  لزيادة 
وتأمني املواد الالزمة التي يتم إنتاجها 
وبأسعار  سوريا  وشرق  شمال  ألهالي 
منافسة. أيضاً من ضمن مشاريعهم 
أنه سيتم العمل من أجل تفعيل قسم 
اإلنتاجية،  املعامل  إدارة  في  أساسي 
املواد  محاسبة  تفعيل  قسم  وهي 
باإلضافة  املركزية.  املستودعات  وإدارة 
الذاتية،  لإلدارة  التابعة  املعامل  إلى 
وتشجيع  دعم  على  اإلدارة  ساعدت 
القطاع  ضمن  أخرى  معامل  افتتاح 
الغذائية  بالصناعات  تعنى  اخلاص، 
وشرق  في شمال  واأللبسة  والدوائية 

سوريا.

روناهي/ قامشلو -افتتاح وتطوير المعامل اإلنتاجية في شمال وشرق سوريا، هو مفتاح لرفع المستوى االقتصادي واإلنتاجي، والسبيل لتحقيق 
االكتفاء الذاتي في تغطية احتياجات السوق المحلية، وتخفيف آثار الحصار وتداعياته على شعوب شمال وشرق سوريا.
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