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الشيخ فيصل الجمعة: صاعقة الجزيرة 
استمرار للنضال الذي تخوضه قسد ضد داعش

روسيا وتركيا مصالح مشتركة والقضية 
الكردية في بازار سياسي

ساكينة جانسيز.. 
شهيدة الوطن 

المغوارة التي لم 
تفارق قلوب من 

عرفها
يعد التاسع من شهر كانون الثاني 
تاريخاً مؤملاً، وذكرى تقوي اإلرادة بآٍن 
واحد، أنه يوم استشهاد املناضلة 
في  ورفيقتيها  جانسيز  ساكينة 
العاصمة الفرنسية باريس، لتكون 
تواطئ  على  شاهدة  اجملزرة  هذه 
الفرنسية مع اخملابرات  السلطات 
التركية؛ للنيل من إرادة املرأة احلرة 

في كل مكان... 2

اإلجراءات المتخذة 
لوقاية الطالب من 

األمراض المعدية
منبج  في  املدنية  اإلدارة  قررت 
تعليق الدوام املدرسي في املدارس 
مدة  هناك،  واملعاهد  والروضات 
للوقاية  التوالي،  على  أياٍم  عشرة 
املنتشرة  الشديدة  األنفلونزا  من 
بني طالب املدارس في شمال وشرق 
سوريا، وذلك بعد حتذيرات األطباء 

من تفشي العدوى... 3

اختتام بطولة 
المفتوحة  قامشلو 

برعاية  للشطرنج 
مغتربين؟

بطولة  منافسات  اختتمت 
للشطرجن  املفتوحة  قامشلو 
 21 مبشاركة  العاشرة  بنسختها 
العباً من مختلف األعمار وبغياب 
املشاركة األنثوية؟، كما غاب االحتاد 
واستضافة  الرعاية،  عن  الرياضي 
مقره  قاعات  من  بقاعة  البطولة 
بينما  فقط،  قامشلو  مدينة  في 
ورعايتها  البطولة  حمل مصروف 
من  وهما  املهجر  بالد  من  اثنني 

محبي وخبرات هذه اللعبة؟... 10

األمل قبسة ضياء 
في حلكة األنفس

باحث،  إنسان  الوجود  أساس 
يقتنص املعرفة، التي توصله إلى 
الغاية املرجّوة، سواء أكانت خيرة، 
في  فهو  شريرة،  خبيثة  كانت  أم 
معترك بحث نحو احلقيقة، لكن 
الدافع غالبا ما يكون في البحث 
خيرا، فيتشّبث به رمبا دهورا، ورمبا 
يقضي عمره الوجودي في البحث 

عن هدف... 9

في  اجلزيرة  صاعقة  عملية  الدميقراطية  سوريا  قوات  أطلقت 
2022/12/29 ضد خاليا مرتزقة داعش اإلرهابية، التي نشطت خالل 
الهجمات التركية األخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا، في تل 
حميس، والهول، وباقي املناطق، وحققت احلملة الكثير من أهدافها، 

وسط تأييد ومساندة شعوب شمال وشرق سوريا وعشائرها... 5 

تتجه األنظار في الشأن السوري، إذا ما ذُكر طرفا النزاع، إلى الدول 
الراعية حلكومة دمشق نحو روسيا، واملعارضة نحو تركيا، لكن ما 
حدث مؤخراً الوصول لعقد تقارب بني تركيا وسوريا بعد عقد من 
الركود بني البلدين، في إشارة، بأنهما في خطا تفاهم غير معلن 

لتهديد القضية الكردية... 8

طمس حقيقة مجزرة باريس األولى بحق المناضالت الثالث ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز من قبل 
فإلى متى  التركي؛  المحتل  استخبارات  والجناة  بعد سنوات،  ذاتها  المجزرة  تكرار  إلى  أدى  الفرنسية  السلطات 
الفرنسية وتكشف حقائق هاتين  السلطات  تتجرأ  التركي، ولماذا ال  المحتل  الدولي عن جرائم  المجتمع  يتغافل 

المجزرتين..؟! 

اختار جمال العيادي )42 سنة( طريق 
اإلبداع بواسطة اخلشب منذ انقطاعه 
“من  ألنه   ،1995 سنة  الدراسة  عن 
كل  أن  يعتقدون  الذين  األشخاص 
شيء ممكن ما دام قادرا على االكتشاف 
واإلبداع”، كما يقول، فتمكن من صنع 
خشب  من  هندسية  وأشكال  حتف 
املراتب  أعلى  على  فحصل  الزيتون، 
العليا بإبداعه املتمثل في دراجة هوائية 
من اخلشب، حيث نال جائزة التميز في 
سنة  مغربي  صانع  أحسن  مسابقة 

2014 مبدينة الدار البيضاء.

جتربة  سنني  منذ  العيادي  ويخوض 

الديكور  صناعة  مجال  في  اإلبداع 
اعتمادا على أنواع متعددة من اخلشب، 
فهو يرى أنه بإمكانه صنع حتف تعكس 
ثقافة املغرب، وكل األشياء التي يراها 
مناسبة لصنع ديكور خاص بجمالية 
عامة  كأعني  ليست  وبعني  خاصة، 

الناس.

إبداع فريد من نوعه

ويجد العيادي أن كل قطعة خشبية 
في  له  وتراءت  إال  الطبيعة  تتقاذفها 

هيئة ساعة حائطية أو رفوف مكتبة 
صغيرة، أو كرسي فني، أو حامل أقالم، 
أو صحن مطبخ، وقد ينفق فيه ساعات 

من العمل أو شهورا.

استكمال  بصدد  إنه  جمال  ويقول 
مشروع هو األول في املغرب ويتمثل في 
وهو  اخلشب،  من  كاملة  صنع سيارة 
املادية  الظروف  بعض  أوقفته  طموح 
التي عاشها في الشهور األخيرة، مبرزا 
الستكمال  التخطيط  سيواصل  أنه 

املشروع الذي سيرى النور قريباً.

وكاالت

منذ  املوبايل  سينما  مهرجان  اختص 
انطالقه قبل سنوات في قضايا املرأة، 
وخاصة تلك التي تهم املرأة املصرية، 
أفالم  إلنتاج  اجملال  للنساء  ففسح 
تتنصر لقضاياهن وتدافع عن حقوقهن 
وتعلمهن كيف يوصلن أصواتهن من 

خالل الفن السابع.

وهذا العام اختار القائمون على مهرجان 
املرأة 17 فيلماً  املوبايل ألفالم  سينما 
من بني 50 عمالً تقدمت للمشاركة، 
ومنها أفالم ملشاركني تلقوا تكوينا في 
التصوير ضمن الورشات التي ينظمها 

املهرجان.

التسجيلي  بني  األفالم  وتنوعت 
بحسب  األعمال،  واختيرت  والروائي، 
في  اللجنة  رأته  “ملا  للمنظمني،  بيان 
الفني  الشكل  في  ابتكار  من  األفالم 

والتنفيذ، وملا حملته تلك األفالم من 
تعبير عن موضوعات ذات صلة بالعنف 
باملفهوم  عنها  والتعبير  املرأة  ضد 

الفني الواسع”.

املوبايل أداة سهلة إليصال أصوات 
النساء

غير  “من  هي:  املشاركة  واألفالم 
يوم  “مش  سمير،  آلية  جناحات” 
“بعيونهن”  جودت،  آليات  تالت” 
جديدة” لدينا  “حلة  شيرين،  لبسمة 
سعد،  لسلمى  داخلي”  “نهار  جورج، 
أمين،  محمد  لسلمى  “ميصحش” 
“قوت” لعبد الرحمن جمال، “شبابيك” 
لطفي،  ملازن  “الغابة”  سليمان،  ملروة 

ضعش  ما “
هدر” ملدحت صالح، “قلبي ومفتاحه” 
ملنة  ومكتوب”  “مقدر  السوري،  ملروة 
“يوم في حياة أم”  محمد عبد اخلالق، 
لنورهان  مرة”  آخر  “زي  ضياء،  لنوران 
الذهاب  أود  ال  التي  “احلفلة  سامي، 
محطتني”  “بني  خالد،  لندى  إليها” 

لهدى سمير، “عجلة” لهدير حسن.

يُذكر أّن املهرجان يهتم بقبول األفالم 
“التي  األفالم  ومخرجات  من مخرجني 

تشتبك مع املوضوعات املتعلقة باملرأة 
وتستطيع  الواسع،  الفني  باملفهوم 
ذات  املوضوعات  وعن  عنها  التعبير 
الصلة مبناهضة كافة أشكال التمييز 
والعنف ضد املرأة، املبنية على أساس 
النوع أو الطبقة االجتماعية أو العرق 
أو الدين أو العمر أو اجلنسية”، وفق بيان 

املنظمني.

يشجع  املهرجان  أن  البيان  ويوضح 
تبني  على  واملشاركني  املشاركات 
جديدة  وسينمائية  فنية  أساليب 
ومبتكرة في التعبير، واختيار موضوعات 
جديدة، واالستفادة من مزايا التصوير 
عن  والتعبير  الهاتف،  باستخدام 

أنفسهم وعن مجتمعاتهم.

واألفالم التي تقبل باملهرجان هي التي 
احلدث،  موضوع  عن  فقط  تتحدث 

ضد  بالعنف  املتعلقة  القضايا  أي 
الهاتف  بكاميرا  املصورة  وأيضاً  املرأة، 
احملمول فقط. ويلتزم املشارك بتحديد 
نوع اجلهاز ضمن األوراق التي يقدمها 

لالشتراك في املهرجان.

وال يوجد حد أدنى ملدة الفيلم املشارك، 
لكن احلد األقصى ينبغي أال يتجاوز 15 
دقيقة، والفيلم سواء من لقطة واحدة 
ميكنه  له،  وحترير  مونتاج  عمل  مت  أو 
املشاركة في املسابقة، مع التأكد من 
صالحية عرض األفالم على املوبايل أو 
األجهزة اللوحية، وأن تكون مصنوعة 
تلك  على  للعرض  أساسي  بشكل 
األجهزة، وميكن عمل املونتاج على أي 

جهاز.

وكاالت

يتون مغربي يبدع في نحت التحف من خشب الز

مهرجان سينما الموبايل ألفالم المرأة يواصل الدفاع عن حقوق النساء

بعدسة: دعاء يوسف

يـــــس..  مجـــــزرتا بار
كشــــــــــــــــف الحقائق أواًل..!

رطوبة الجسم 
الشيخوخة  تبطئ 

وتقلل من خطر 
موت الشباب...11
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خلصت دراسة جديدة إلى أن احلفاظ 
صحيح،  بشكل  اجلسم  رطوبة  على 
قد يبطئ الشيخوخة، ويقلل من خطر 

موت الشباب إلى النصف.

نحو  يشربون  الذين  البالغون،  ويصاب 
من  أقل  بعدد  يومياً،  املاء  من  لترين 
األمراض التي تهدد احلياة، مثل أمراض 
القلب والرئة، كما أنهم يعيشون لفترة 
أطول من أولئك، الذين قد ال يحصلون 

على سوائل كافية.

باسم  املعروفة  التوصية  وتنصح 
»قاعدة 8x8« بشرب ثمانية أكواب من 

سعة 240 مل يومياً، ما يقارب اللترين، 
إلى جانب أي مشروبات أخرى.

النتائج  وقالت إحدى اخلبيرات: »تشير 
يبطئ  قد  املناسب،  الترطيب  أن  إلى 
الشيخوخة، ويطيل احلياة اخلالية من 
األمراض«. وحلل فريق البحث بيانات من 
في  الشرايني  تصلب  »مخاطر  دراسة 
عينات  وأظهرت   ،)ARIC( »اجملتمعات
كميات  لديهم  الذين  أولئك  أن  الدم، 
عالية من الصوديوم، والتي ترتفع مع 
أكثر  كانوا  السوائل،  تناول  انخفاض 
عرضة للحاالت املزمنة، والشيخوخة 

البيولوجية املتقدمة.

في  للوفاة  عرضة  أكثر  كانوا  كما 
سن أصغر من نظرائهم، الذين كانت 

مستوياتهم في النطاق املتوسط.

وقام الباحثون بتقييم املعلومات، التي 
شاركها املشاركون خالل خمس زيارات 
في  كانوا  عندما  زيارتني  أول  طبية، 
اخلمسينات من العمر، واألخيرة عندما 

كانت أعمارهم بني 70 إلى 90 عاماً.

ومت قياس الشيخوخة البيولوجية من 
خالل 15 عالمة، مبا في ذلك مستويات 
ضغط الدم والكوليسترول واجللوكوز. 
وهذا يسلط الضوء على صحة القلب، 
التنفسي،  واجلهاز  الدموية،  واألوعية 
وصحة  والكلى  الغذائي،  والتمثيل 

اجلهاز املناعي.

ومت أخذ عوامل أخرى مثل العمر، والعرق، 
واجلنس، وتاريخ التدخني، وارتفاع ضغط 

الدم، في االعتبار.

مستويات  لديهم  الذين  والبالغون، 
النطاق  ضمن  الصوديوم  من  أعلى 
الطبيعي، املُعرَّف على أنه ما بني 135-
 )mEq / L( 146 مل مكافئ لكل لتر
عالمات  إلظهار  عرضة  أكثر  -كانوا 

االنخفاض.

مثل  مؤشرات  إلى  ذلك  استند  وقد 
واألوعية  القلب،  وصحة  األيض، 

الدموية، ووظيفة الرئة، وااللتهابات.

على سبيل املثال، أولئك الذين لديهم 
 / مكافئ  مل   144 من  أعلى  قراءات 
لتر كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% ألن 
عمرهم  من  بيولوجياً  أكبر  يكونوا 

الزمني.

ومتت مقارنة ذلك بنطاقات تتراوح بني 
137 إلى 142 ملل مكافئ / لتر، وترتبط 
مستويات نحو 143 مل مكافئ/ لتر 

بزيادة اخملاطر بنسبة تصل إلى %15.

وارتفعت احلاالت املزمنة بنسبة تصل 
الذين  أولئك،  )64%( عند  الثلثني  إلى 
مل   142 من  أعلى  الصوديوم  كان 
القلب،  فشل  وشملت  لتر،  مكافئ/ 
والسكتة الدماغية، والرجفان األذيني، 
وأمراض  الطرفية،  الشرايني  وأمراض 

الرئة، والسكري، واخلرف.

وعلى العكس من ذلك، كان لدى األقران، 
الصوديوم  مستويات  تتراوح  الذين 
لديهم بني 138 و140 ميكرو لتر/ لتر، 

أقل خطر لإلصابة بهذه األمراض.

وقالت اخلبيرة: »األشخاص، الذين يبلغ 
مكافئ/  مل   142 مصلهم  صوديوم 
تقييم  من  أكثر سيستفيدون  أو  لتر 
ملعظم  وميكن  للسوائل«.  تناولهم 
الناس زيادة تناول السوائل بأمان لتلبية 
ميكن  والتي  بها،  املوصى  املستويات 
السوائل  وكذلك  باملاء،  بها  القيام 

اخلضار،  أو  العصائر،  مثل  األخرى، 
نسبة  على  حتتوي  التي  والفواكه، 

عالية من املاء.

للطب،  الوطنية  األكادمييات  وتقترح 
على سبيل املثال، أن تستهلك النساء 
نحو ستة إلى تسعة أكواب )1.5 إلى 
2.2 لتر( من السوائل يوميا وللرجال، من 

ثمانية إلى 12 كوبا )2 إلى 3 لترات(.

وقد يحتاج البعض اآلخر إلى إرشادات 
الصحية  الظروف  بسبب  طبية 

األساسية.

هو  »الهدف  الباحثني:  أحد  وبحسب 
ضمان تناول املرضى للسوائل الكافية، 
مع تقييم العوامل، مثل األدوية، التي 
وقد  السوائل،  فقدان  إلى  تؤدي  قد 
يحتاج األطباء أيضا إلى اإلذعان خلطة 
العالج احلالية للمريض، مثل احلد من 

تناول السوائل لفشل القلب«.

األشخاص  نصف  نحو  يفي  وال   
بالتوصيات  العالم  أنحاء  جميع  في 
املتعلقة بإجمالي كمية املياه اليومية، 
والتي غالبا ما تبدأ بستة أكواب )1.5 

لتر(«.

املستوى  »على  أيضاً:  اخلبيرة  وقالت 
العاملي، ميكن أن يكون لهذا تأثير كبير، 
انخفاض محتوى املاء في اجلسم هو 
العامل األكثر شيوعا، الذي يؤدي إلى 

زيادة الصوديوم في الدم«.

برامج  أن  األولية،  النتائج  كشفت 
في  املستخدمة  االصطناعي  الذكاء 
مستشفيات NHS البريطانية أنقذت 
عشرات اآلالف من املرضى من اإلعاقة 

الدائمة.

التي  التكنولوجيا،  ضاعفت  وقد 
التشخيص  على  األطباء  تساعد 
أصيبوا  الذين  للمرضى،  السريع 
بسكتة دماغية، ثالث مرات عدد الذين 

يعيشون حياة طبيعية.

الذي  التحليل األولي للبيانات،  ويزعم 
شمل أكثر من 100.000 مريض يشتبه 
أن  دماغية،  بسكتة  إصابتهم  في 
نسبة الذين تعافوا بشكل شبه كامل 

زادت من 16 إلى %48.

إلى  يرجع  هذا  أن  إلى  اخلبراء  ويشير 
األسرع،  والعالج  األسرع،  التشخيص 
من  التعافي  من  أساسي  جزء  وهو 

السكتة الدماغية.

وهناك اآلن خطط إلطالق هذه التقنية، 
الذكاء  خوارزميات  تستخدم  التي 
االصطناعي لدعم األطباء في تفسير 
أنحاء  جميع  في  الدماغ،  فحوصات 
البالد في محاولة لتعزيز النتائج ملرضى 

السكتة الدماغية.

كشفت  الذي  الوقت،  في  ذلك  ويأتي 
فيه هيئة اخلدمات الصحية الوطنية 
الذكاء  إلى  تتجه  أنها   )NHS(
حظر  أزمة  حل  حملاولة  االصطناعي 

يتنبأ  برنامج  باستخدام  األسرّة، 
ملغادرة  املرضى  استعداد  مبوعد  بدقة 

املستشفى.

وميكن بعد ذلك تنبيه خدمات الرعاية 
التاريخ  بشأن  مسبقاً  االجتماعية 
املتوقع خلروج املرضى من املستشفى، 
ما يسمح بإعداد أسرة الرعاية، أو حزم 

الرعاية اجملتمعية.

وقال أحد اخلبراء: »Brainomix هو مثال 
وذلك  ذلك،  حتقيق  كيفية  على  رائع 
االصطناعي  الذكاء  قوة  باستخدام 
من  للحياة  املنقذة  الدقائق  لتقليل 
حساسية  التشخيصات  أكثر  أحد 
حصول  يعني  ما  الطب،  في  للوقت 
يحتاجون  الذي  العالج،  على  املرضى 

إليه بشكل أسرع«.

في  املتخصصني  أن  البرنامج  ويعني 
السكتات الدماغية ميكنهم الوصول 
بُعد  والصور عن  املسح،  إلى عمليات 
حتى يتمكنوا من دعم املستشفيات 
األخرى على شبكات توصيل السكتة 

.)ISDN( الدماغية املتكاملة

على  اآلن  حتى  استخدامه  مت  وقد 
111.000 مريض يشتبه في إصابتهم 
مستشفى   22 في  دماغية  بسكتة 
يتم  دقيقة  إجنلترا. وأضاف: »كل  عبر 
توفيرها خالل تقييم املستشفى األولي 
أعراض  من  يعانون  الذين  لألشخاص، 
أن  ميكن  الدماغية،  السكتة  تشبه 
حتسن بشكل كبير من فرصة املريض 
ملغادرة املستشفى، وهو بصحة جيدة«.

من  جزءا   E-Stroke برنامج  ويعد 
االستخدام املتزايد للذكاء االصطناعي 
في اخلدمة الصحية، مع جتارب البرامج 
املصممة لتحسني فترات اإلقامة غير 
تتم  والتي  الضرورية في املستشفى، 

جتربتها في أربعة مواقع في ويلز.

 AI كلية شركة  قبل  من  تطويره  ومت 
البريطانية، وهو يحلل البيانات مبا في 
واإلقامة  الطبية  واحلاالت  العمر،  ذلك 
لتقدير  املستشفى  في  السابقة 
املدة، التي سيحتاجها املريض للبقاء 
 The ذكرت  املستشفى، حسبما  في 

.Times

كثير  فيه  تواجه  الذي  الوقت،  في 
وبهدف  املياه،  في  شحاً  الدول  من 
إيجاد حلول مستدامة، ابتكر باحثون 
بخار  التقاط  يتيح  نظاماً  أمريكيون 
إلى  حتويلها  أجل  من  احمليطات  مياه 

مياه شرب.

في  أستاذ  كومار،  برافني  قال  وبدوره، 
جامعة إلينوي األمريكية، وأحد معدي 
الذي  احمليط،  مياه  تبخر  إن  الدراسة، 
يعززه االرتفاع في درجات احلرارة، ميكن أن 
يكون مبثابة خزانات ملياه الشرب، وبدالً 
من التبخر في الغالف اجلوي، سيجري 
التقاط الهواء املشبع باملياه من خالل 
مرافق خاصة ُمثبتة قبالة السواحل، 
قبل تكثيفه، ونقله عبر أنابيب ليتم 

تخزينه، ثم يُعاد توزيعه.

وأضاف كومار، أن ما مييز هذه العملية 
عن تلك املتعلقة بتحلية املياه، هو أن 
مياه البحر، ومن خالل التبخر والتحول 
إلى غاز، تفقد تقريباً كل كميات امللح، 
ولهذا  طبيعية،  بصورة  حتويها  التي 

السبب، فمياه األمطار ليست ماحلة.

وفي الطريقة املبتكرة، تتطلب املعاجلة 
تنجم  فيما  الطاقة،  من  أقل  كميات 
عنها آثار بيئية أقل بكثير مما تتسبب به 
الطرق املُستخدمة في الوقت الراهن.

الرياح  مزارع  أن  البحثي،  الفريق  وأكد 
فوق  الشمسية  واأللواح  البحرية، 
اليابسة، ميكن استخدامها لتشغيل 

هذا النظام.

رطوبة الجسم تبطئ الشيخوخة وتقلل من خطر موت الشباب

تجارب تكشف عن تقنية ذكية ترفع نسبة تعافي 
ضحايا السكتة الدماغية!

علماء يبتكرون نظاماً يحول ُبخار 
المحيطات إلى مياه شرب

أو  جانسيز  ساكينة  الشهيدة 
هذه  في  املزدهرة  احلرية  روح  »سارة« 
األراضي. ومسيرتها هي مسيرة احلرية 
األمس  عن  تُعبِّر  التي  والدميقراطية 
واليوم والغد، إنها مسيرة كل الِقَيم 
حلركة  نة  احملُصِّ والفاضلة  اجلميلة 
التحرر الكردستانية، إنها مُتثِّل مجموع 
إرث العدالة، واحلق، واملساواة، والوجدان، 
واحلرية، والدميقراطية البارزة في كدح 
املرأة، والنابعة من هواء وماء، وجذور هذه 
األرض، التي متتد آلالف السنني، ولذلك 
كانت “سارة” شامخة دوماً وال تعرف 
اخلنوع أو االستسالم. ساكينة جانسيز 
كردية من مدينة ديرسم الواقعة في 
باكور كردستان، من مواليد عام 1957، 
القوية،  بشخصيتها  متيزت  امرأة 
اكتسبت خصائص النضال واملقاومة 
والروح الثورية من مدينتها، التي عرفت 
اجملازر واإلبادة والتطهير العرقي واإلنكار، 
التركية  الدولة  يد  على  واإلقصاء 
»مجزرة  آخرها  كان  والتي  احلديثة، 
ديرسم 1938«، حيث قتل اآلالف ونكل 
بالنساء إلى أن سطرت تاريخاً عظيماً 

مبقاومتها.
التناقضات  مبكرة  سن  في  أدركت 
جتاه احلقائق في وسطها االجتماعي، 
عن  بالبحث  مسيرتها  فبدأت 
الطفولة  مرحلة  لتصبح  احلقيقة 
لديها عبارة عن مرحلة لتكوين وبناء 
الذات، أنهت املراحل الدراسية بتفوق، 
وبلغت املرحلة اجلامعية لتكبر وتكبر 
في  آخر  بعد  يوماً  التناقضات  معها 
ذهنها، ومنذ ذلك احلني تشبثت بفكر 
االشتراكية والدميقراطية على الدوام.

كانت مناضلة أممية متيزت دوماً باإلميان 
والعزمية،  العالية  وباملعنويات  الثوري، 
صعيد  على  وخاصة  تتزعزع،  ال  التي 
كانت  الشعوب،  وأخّوة  املرأة،  حرية 
إلى  طريقاً  اليأس  يعرف  ال  متمردة 
قلبها النابض باحليوية، وال شيء اسمه 
“مستحيل” في قاموس مصطلحاتها 
وأحاديثها، وهذا ما أضفى عليها جماالً 
وجعلها  غيرها،  عن  ومّيزها  خاصاً 
أيقونة ومثاالً يحتذى به حتى عندما 
على  تكن  لم  احلياة،  قيد  على  كانت 
صراع مع َمن حولها فقط، بل ومع ذاتها 
الضعف  نقاط  حتارب  كانت  إذ  أيضاً، 
نواقصها  على  وتتغلب  نفسها،  في 
بكل جرأة، وتُعيد بناء ذاتها بكل هّمة، 
في  مهمة  بانطالقات  تبدأ  وكانت 
حياتها بقلبٍ يّتسع لكل الدنيا، هكذا 
عّلَمتها حقيقة “ديرسم املتمردة”، ورمبا 
هذا ما جعلها تختصر سيرة حياتها 
واجملازفات  باملغامرات  واملليئة  الشاقة 
مجلدات،  ثالثة  من  ضخم  كتاب  في 

حتت اسم “حياتي كلها صراع”.
أفكارها، حتى  كانت جريئة في طرح 
التيار،  عكس  األفكار  تلك  كانت  ولو 
غائراً  أثراً  تترك  جعلها  ما  هذا  ورمبا 
كل  قلب  وفي  وطأته،  مكان  كل  في 
ونساء،  رجاالً  بها،  التقى  شخص 
أطفاالً وشباباً وعجائز، أما فيما يتعلق 
مبسيرة نضالها، فلم تكن تطيق انتظار 
كانت  بل  ما،  شيء  لعمل  الفرصة 

تعمل على شق الطريق خللق الفرص 
املواتية بجهودها احلثيثة واعتماداً على 
وَمن  ذاتها  وتنّظم  شعبها،  مقاومة 
السامية  األهداف  خدمة  في  حولها 

والطموحات النبيلة التي آمنت بها.
قيادية  إلى  تتحول  جعلها  ما  وهذا 
هذا  في  بامتياز  نسائية  وطليعية 
املرأة  مجازر  يشهد  الذي  العالم، 
احلياة،  مجاالت  جميع  من  وإقصاءها 
والذي يُعد املرأة مجرد سلعة أو مادة 
جنسية أو شيء أو ُملك، وبذلك متكنت 
“سارة” من التحول إلى شمس تُدفئ 
أفئدة املتعطشات إلى احلرية، على أمل 
أن تنعم البشرية بعالٍم تسوده أخّوة 
الشعوب واملساواة واحلرية، ويزدهر فيه 

العشق احلقيقي مرة أخرى.

رحلة النضال من أجل كردستان 
حرة

ريعان  منذ  »سارة«  الشهيدة  عرفت 
في  كناشطة  بعملها  شبابها 
للقضية  املؤيدة  اليسارية  الشبكات 
مسيرتها  بدأت  تركيا،  في  الكردية 
املصانع  ضمن  العمل  في  مببادرتها 
معرفتها  دائرة  لتوسع  واملعامل 
لفتح  الفرصة  وإيجاد  بالشابات، 
لطرق  وإرشادهن  معهن،  نقاشات 
تنظيم الذات والتعرف على فكر القائد 
عبد اهلل أوجالن، الذي أولى في بداية 
النضال أهمية كبيرة للمرأة، وانضمت 
الذي  الكردستاني،  العمال  حزب  إلى 
من  شخصاً   23 قبل  من  س  أُسِّ
فقد   ،1978 عام  الكرد  الناشطني 
كانت واحدة من امرأتني وضعتا احلجر 
األساس لتأسيس احلزب، وشاركتا في 
الوقت  ذلك  التأسيسي، ومنذ  مؤمتره 
مت التأكيد على أن حرية اجملتمع متر من 

حرية املرأة.
فانضمامها إلى اجملموعة، التي وجدت 
الوالدة  تعدّ  كردستان  وحترير  للنضال 
كونها  جانسيز،  لساكينة  الثانية 
وجدت فيها حقيقة النضال واملقاومة، 
فقد  عنها،  تبحث  كانت  طاملا  التي 
أصبحت من مؤسسات حزب العمال 
الفور  على  وبدأت  الكردستاني، 
وتنظيم  احلزبية  النشاطات  مبمارسة 

الشابات.

حولت السجون إلى ساحة أخرى 
للنضال

حزب  صفوف  في  انخراطها  وبعد 
العمال الكردستاني، باشرت بتسيير 
مختلف  في  التنظيمية  األنشطة 
اعتقلت  أن  إلى  باكور كردستان  مدن 
 1980 12 أيلول/ سبتمبر  انقالب  إثر 
العسكري، ومت إيداعها في احلجرة رقم 
خمسة في سجن آمد أكثر من عشر 

سنوات.
كانت مقاومة السجون طفرة نوعية 
متيزت  فقد  احلزب،  مالمح  حددت 
األبية  بوقفتها  جانسيز  ساكينة 

أمام  الصيت  السيء  آمد  سجن  في 
شتى أنواع التعذيب، والظلم، اللذين 
أوائل  من  كانت  لقد  له،  تعرضت 
اللواتي قاومن، فتحولت إلى أسطورة 
السواء،  على  وشعبها  رفاقها  بني 
اللجنة  في  لعضويتها  ورغم جترميها 
حلزب  التأسيسية  واللجنة  املركزية 
دافعت  أنها  إال  الكردستاني،  العمال 
احملكمة  في  سياسياً  نفسها  عن 
في كل مرة، بل وحثت رفيقاتها على 
املقاومة، فقمن بالعمليات املشتركة، 
وبدأن اإلضراب عن الطعام معاً، وخضن 

املقاومة جماعياً.
في  اندلعت  احتجاج  حركة  قادت 
وعملت  الثمانينات،  في  آمد  سجن 
مع القائد عبد اهلل أوجالن في سوريا، 
باإلضافة إلى أنها قادت مجموعة من 
املقاتالت الكرديات في إقليم كردستان، 
للحركة  مسؤولة  الحقاً  وأصبحت 
في  العمال  حلزب  التابعة  النسوية 

أوروبا.
جانسيز  ساكينة  الشهيدة  وقالت 
عن فترة اعتقالها، وتعذيب املعتقلني 
السافل  »كان  آمد:  سجن  في  الكرد 
أسعد أوكتاي يعرضنا جميعاً لشتى 
أمامه،  وقفت  لكنني  التعذيب،  أنواع 
وحدقت في عينيه اللئيمتني، وبصقت 
تأبه ساكينة  لم  القذر«،  وجهه  على 
مبا ستلقاه من عقاب مانحًة حياتها 
هذه،  فعلتها  صيت  ذاع  وقد  للثورة، 
جريئة  عملية  أنها  كثيرون  وعدها 
للغاية في ظل التعذيب السافر، الذي 
يتعرضون له، تلك احملاوالت كلها، باءت 
بالفشل أمام إرادتها، بل كانت تزيد من 
تنشر  كانت  املقاومة،  على  إصرارها 
املرح بني رفاقها ورفيقاتها حتى داخل 
وطأة  عنهم  تخفف  كي  السجن، 
يقتصر  ولم  يعانونه،  الذي  العذاب 
نضالها في السجن مع رفاق نهجها 
مع  وحتتك  تناقش  كانت  بل  فقط، 
املساجني اآلخرين، قائلًة: »بهذا اجملتمع 
يجب كسب اجلميع، وتعريفهم على 
حقيقة التنظيم، وبالتالي حقيقتهم«.
مجلة  إصدار  من  رفاقها  مع  متكنت 
تتناول تاريخ كردستان، وتعريف حركة 
استطاعت  الكردستانية،  التحرر 
لها  مميزة  مكانة  تتبوأ  أن  اجمللة  هذه 
الثاني  أنه في  إال  التركية،  اجملالت  بني 
عام  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين 

فتم  مجلتهم  أمر  اكتشف   ،1988
معاقبتها مع 130 شخصاً ومت نفيهم 

إلى سجن أماسيا في آمد. 
أفرج عنها عام 1991 لتذهب إلى أوروبا 
بعد تلقي التدريب في سهل البقاع، 
لتشرف هناك على تنظيم األنشطة 
كان  الدولي  االنتربول  لكن  النسائية، 
احلمراء،  الالئحة  على  وضعها  قد 
 2007 عام  مارس  آذار/  في  فاعتقلت 
توقيف  مذكرة  مبوجب  فرنسا  في 
قرابة  لتبقى  أنقرة،  عن  صادرة  دولية 
دامتور،  سجن  في  ونصف  شهر 

وأطلق سراحها بعد ذلك.

االغتيال شرارة نضال جديدة

عام  يناير  الثاني/  كانون  من  التاسع 
يُنسى،  لن  أسود  تاريخي  يوٌم   ،2013
املناضلة  فيه  اغتيلت  الذي  اليوم  أنه 
بالقرب من املعهد  ساكينة جانسيز 
الفرنسية  العاصمة  في  الكردي 
باريس، من قبل االستخبارات التركية 
املؤمتر  ممثلة  املناضلتني  رفيقتيها  مع 
فيدان   KNK الكردستاني  الوطني 
باالسم  تعرف  كانت  والتي  دوغان، 
احلركي »روجبني« والناشطة في مجال 
الدبلوماسية، وممثلة حركة  العالقات 
ليلى  أوروبا  في  الكردية  الشبيبة 
شايلمز، االسم احلركي »روناهي«، رميا 

بالرصاص.
امرأة  حياة  انتهت  اليوم  ذلك  في 
غمستها  استثنائية  حياة  عاشت 
بالسياسة، التي استولت على أيامها، 
ترك استشهادها أثراً كبيراً في نفوس 
اآلالف بعد نضال دام لعقود في خدمة 
إذ  املرأة،  وحرية  الكردستاني  الشعب 
كشف استشهادها مدى تأثر النساء 
بها لدرجة أن املؤمتر النسائي األول في 
الشرق األوسط، والذي عقد في مدينة 
آمد بعد حادثة االغتيال ببضعة أشهر، 
اعتبار  أهمها  من  بتوصيات  خرج  قد 
يوماً  الثاني/ يناير  كانون  من  التاسع 

عاملياً ملناهضة اجلنايات السياسية. 
ارتكبت جرمية اغتيالهن بالتعاون مع 
»عمر  يد  على  التركية،  االستخبارات 
كوناي« الذي اعتقل بعد احلادثة بأيام، 
وقتل في السجن من قبل تركيا إلغالق 
ملف القضية وإخفاء اجلرمية، لكنهم 
أثبتوا من خاللها مخاوفهم من املرأة 

يدركون  ألنهم  واملناضلة؛  الطليعية 
املرأة  بيد  يبنى  السليم  اجملتمع  بأن 

املناضلة.
رفيعي  اعتقال مسؤولني  وبعد  لكن، 
وآدين  بكجتني،  أرهان  وهما  املستوى 
جونل من مدراء »منظمة االستخبارات 
 ،MIT الـ  باسم  املعروفة  التركية« 
من  مباشرة  أوامرها  تتلقى  التي 
أردوغان وحقان فيدان، على يد أعضاء 
من الوحدات اخلاصة التابعة لـ »قوات 
آب/  في   »HPG الشعبي  الدفاع 
بأمور  أقرا   ،2017 عام  أغسطس 
من  الكثير  على  األضواء  سلطت 
اغتيال  حادثة  بينها  ومن  األحداث، 

الثوريات الثالث في باريس.
وقد تبني أن القاتل »عمر كوناي« عضو 
كلف  وأنه  »املِيت« التركي،  في  فاعل 
بتعليمات  جانسيز  ساكينة  بقتل 
وبتخطيط  أردوغان،  من  مباشرة 
وإشراف مباشر من حقان فيدان رئيس 
في  شارك  القاتل  وأن  التركي،  املِيت 
نشاطات »اجلمعية الكردية« في فرنسا 

لتمويه نفسه، وتسهيل مهمته.
جانسيز  ساكينة  اغتيال  لكن 
ورفيقتيها زاد من عزمية حركة التحرر 
الكردستانية على النضال في سبيل 
املعنوية،  قيمها  من  وضاعف  احلرية، 
حيث حتولت روح احلرية، التي متيزت بها 
احلرية  حلركة  النضال  زبدة  إلى  سارة 
املقاومة  على  لها  ومحفزاً  الكردية، 
شهادة  كل  ألن  ذلك  أكثر،  والصمود 
في هذه احلركة تزيد من إرث املقاومة 
وريت  لديها.  الصمود  روح  وتعزز 
الثرى في مسقط  ساكينة جانسيز 
رأسها ديرسم وسط مراسم مهيبة 
حضرها عشرات اآلالف من أبناء وبنات 
الشعب الكردي، ومن أصدقائهم من 
مختلف الشعوب في تركيا والعالم، 
وقد مت حمل التابوت من قبل النساء، 
اللواتي طاملا ناضلت من أجلهن، وقد 
جانسيز  ساكينة  شهادة  صدى  دوى 
التي اهتدت بنضال روزا لوكسمبورغ 
العالم  املناضالت األمميات  وغيرها من 

أجمع.
املناضالت  من  اآلالف  سارت  وقد 
الثوريات على هدى فلسفة الشهيدة 
سبيل  في  »سارة«،  جانسيز  ساكينة 
حرة  حياة  تعزيز  في  أهدافها  حتقيق 
وكرمية مبنية على السالم املستدام. 

، وذكرى تقوي اإلرادة بآٍن واحد، أنه يوم استشهاد المناضلة ساكينة جانسيز 
ً
 مؤلما

ً
روناهي/ قامشلو ـ يعد التاسع من شهر كانون الثاني تاريخا

ورفيقتيها في العاصمة الفرنسية باريس، لتكون هذه المجزرة شاهدة على تواطئ السلطات الفرنسية مع المخابرات التركية؛ للنيل من إرادة 
المرأة الحرة في كل مكان.

ساكينة جانسيز.. شهيدة الوطن المغوارة التي لم تفارق 
قلوب من عرفها
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في الفترة األخيرة ظهرت حاالت رشح 
الدوام  تعليق  مت  إثرها  وعلى  شديدة، 
في مدارس منبج، لذا نهيب القائمني 
بالعمل التربوي إلى ضرورة توخي احلذر 

من األمراض السارية.

الرئيس  حتدث  الصدد،  هذا  وفي 
املشترك للجنة التربية والتعليم في 
والي«،  »سهيل  وريفها  منبج  مدينة 
لصحيفتنا »روناهي« قائالً: »لقد ظهرت 
حاالت رشح شديدة في الفترة األخيرة 
اتخاذ  بنا  حدا  ما  املدارس؛  بعض  في 
بالتنسيق  الالزمة  اإلجراءات  بعض 
مع جلنة الصحة، والصحة املدرسية، 
املدنية  اإلدارة  في  التنفيذي  واجمللس 

الدميقراطية في منبج وريفها«.

دون  للحيلولة  املتخذة  اإلجراءات  وعن 
انتشار األمراض قال والي: »أوقفنا دوام 
التوالي،  أياٍم على  املدارس مدة عشرة 
للوقاية من ظاهرة الرشح املنتشر في 

التدابير  اتخاذ  إلى  باإلضافة  املدارس، 
املعدية،  األمراض  من  للوقاية  الالزمة 
وذلك بعد أخذ احلاالت املرضية، واحلاالت 
التوعية  ونشر  املرض،  يرافقها  التي 
االجتماعي  التواصل  صفحات  على 
هذه  في  خاصًة  منها،  الوقاية  وطرق 
الفترة من كل عام، ففي فصل الشتاء 
من  شديدة  حاالت  هناك  يكون  دائماً 
األمراض، لذا نتخذ اإلجراءات املناسبة 

حسب الوضع«. 

من  »نطلب  حديثه:  »والي«  وتابع   
األهالي االطمئنان من انتشار األمراض، 

كونها ظاهرة موسمية، وفيما يتعلق 
فسيتم  األول،  الفصل  بامتحانات 
البدء بها بتاريخ 2023/1/15، أما فيما 
فستبدأ  الفصلية،  بالعطلة  يتعلق 
بعد االنتهاء من االمتحانات، وستكون 
مدتها تقريباً خمسة عشر يوماً، وإذا 
ما كان هناك فاقد تعليمي فقد مندد 
الفترة الدراسية في الفصل الدراسي 
الثاني، وهذا القرار سيصدر من هيئة 
وشرق  شمال  في  والتعليم  التربية 

سوريا«.

أما فيما يتعلق برسائله إلى املعنيني 
»والي«:  فقال  التعليمية  العملية  في 
»نهيب األهالي باحملافظة على نظافة 
وأخذ  بهم،  واالهتمام  التالميذ، 
الطلبة  جميع  بأخذ  احتياطاتهم 
أدواتهم اخلاصة، حتى ال تنتقل العدوى 
املعلمني  ندعو  وكذلك  بينهم،  فيما 
بنظافة  باالهتمام  التدريسي  والكادر 

املدرسة والشعب الصفية«. 

للجنة  املشترك  الرئيس  واختتم 
منبج  مدينة  في  والتعليم  التربية 
بالقول:  والي« حديثه  »سهيل  وريفها 
»أمتنى جلميع الطالب النجاح والتفوق 

في نهاية الفصل الدراسي األول لعام 
الصحة  دوام  لهم  أمتنى  كما   ،2023
والعافية والتوفيق والنجاح في عملهم 

الدؤوب«.

قامشلو/ دعاء يوسف - بهمٍم شبابية، 
وطموحاٍت عالية، قرر ثالثة شبان رغم 
باسم  فريق  إنشاء  في  صغر سنهم، 
مواهبهم،  لتطوير  تيم«  »آرتيست 
الفئة  تواجه  التي  القيود،  وكسر 

الشابة.

تُعد مرحلة الشباب مرحلة القوة، التي 
تتوسط مرحلتي الطفولة والكهولة، 
حياة  في  امتداداً  األكثر  املرحلة  وهي 
اإلنسان، وفي هذه املرحلة يتمّيز الفرد 
بالطموح واحلماسة واإلرادة الفتّية، فال 
فهي  يثنيه صعاٌب،  وال  يوقفه حاجزٌ، 
ومّد  األهداف  العطاء، وحتقيق  مرحلة 

يد العون لآلخرين.

وهم  شباٍب  ثالثة  بدأ  قامشلو  وفي 
»دليار أحمد، وهيالز عمر، وهيرو فرمان«، 
طريق  في  خطواتهم  أولى  يخطون 
احلياة، ليبدؤوا في رحلة الكفاح، حتت 
رايةِ فريٍق صغيٍر يسمى »ارتيست تيم«، 
يهدف إلى تطوير موهبتهم من جهة، 
جهة  من  طفولية  نشاطات  وإقامة 

أخرى.

وقد بدأ هذا الفريق منذ ما يقرب من 
سبعة أشهٍر، التحضيرات إلقامة أول 
معرض رسم له، يحتوي على 25 لوحة، 
وضمن هذا املعرض سيتم تقدمي عرض 
وذلك  كتابني،  توقيع  وأيضاً  مسرحي، 
بدعم من منظمة »ماري، ومركز مالفا، 

وكوما شانو«.

إضافًة إلى ذلك، سعيهم بإمكاناتهم 
على  البهجة  إدخال  إلى  البسيطة، 
قلوب األطفال كتوزيع اجملالت عليهم، 
مسرحياٍت،  وعرض  قصٍص،  وكتابة 
لهم،  ترفيهية  نشاطات  وإقامة 

التواصل  أعمالهم على مواقع  ونشر 
االجتماعي.

دعم مشاريع الشباب

على  »روناهي« الضوء  تسليط  وخالل 
عمل هذا الفريق التقينا أحد مؤسسي 
طالب  وهو  تيم«  »آرتيست  فريق 
البكالوريا، ويدعى »دليار أحمد«، والذي 
أطلعنا على فكرة الفريق: »تعرفنا في 
معاً  وعملنا  واملسرح،  الرسم  ورشة 
مببادرة  الفريق  فكرة  لنا  حتى خطرت 
صغيرة من لوحات برسوماتنا، وكتابني 
والكردية،  العربية،  باللغة  مترجمني 
قصص  عشر  من  يتألف  كتاب  فكل 

باإلضافة لعرض مسرحي«.

وأشار أحمد بقوله إلى: »إنهم أسسوا 
وإقامة  ذاتهم،  لتطوير  الفريق  هذا 
فعاليات لألطفال لرسم البسمة على 

وجوههم، وإدخال الفرحة لقلوبهم«.

الصعوبات،  أبرز  أحمد  دليار  وبني  كما 
الدعم  »قلة  بقوله:  منها  عانوا  التي 
كانت مشكلتنا الكبرى، فقد توجهنا 
إلى الكثير من األماكن بحثاً عن داعٍم 
ملشروعنا، ولكن القليل من مد لنا يده، 
وذلك بسبب صغر سننا، وقلة خبرتنا، 

حتى وجدنا منظمة ماري ومركز مالفا، 
اللذين أبديا أعجابهم بالفكرة، ومدا يد 

العون لنا في تأمني امليزانية«.

اجليل البناء

رغم املشاكل، التي عانوا منها يرى دليار 
تغير  على  قادرين  كانوا  أنهم  أحمد، 
»بالرغم  القادم:  للجيل  اجملتمع  نظرة 
قادرون  فنحن  الصغيرة،  أعمارنا  من 
املستقبل،  جيل  ألننا  التغيير،  على 
دونية،  نظرة  إلينا  ينظر  اجلميع  لكن 
نستسلم،  لم  كله،  ذلك  عن  ورغماً 
بل وصلنا ملرحلة متقدمة جداً، فنحن 
اآلن على مشارف نهاية أول مبادرة لنا«.

وشجع دليار أحمد الفئة الشابة على 
البدء من اليوم، واالنطالق برحلة حتقيق 
األحالم، وعدم السماح للسلبيني في 
يؤمنوا  أن  شجعهم  بل  حتطيمهم، 
اجملتمع  نظرة  تغيير  على  بقدراتهم 
»أنا  قائالً:  فاسترسل  القادم،  للجيل 
رسام، وصديقتي كاتبة، واألخرى حتب 
املسرح، اجتمعنا معاً مبواهبنا، لنخلق 
مزيجاً قادراً على إثبات فكرة أن اجليل 

القادم جيل بناء«.

في  أحمد«  »دليار  الطالب  ومتنى  كما 
من  دعمهم  يتم  أن  حديثه،  ختام 
واملنظمات  احمللية  املؤسسات  قبل 
لتوسيع مشاريعهم قائالً: »إننا نطمح 
وفريقنا،  أنفسنا  لتطوير  باملستقبل 
لفريقنا  الدعم  جند  أن  حقاً  ونتمنى 

احمللي«.

 
ال عمر لإلبداع

عمر«،  »هيالز  مع  حديث  لنا  كان  كما 
وهي أيضاً طالبة املرحلة الثانوية، ومن 
مؤسسات فريق »آرتيست تيم«، والتي 
حدثتنا عن حبها للمسرح ومشاركتها 
في العديد من املسرحيات فقالت: »في 
املنصرم،  العام  من  اخلامس  الشهر 
أفكاراً عدة لتنضم  ودليار  أنا  اقترحنا 
تدعى  والتي  أيضاً،  أخرى  صديقة  لنا 
»هيرو فرمان«، ومن هنا تشكل فريقنا 
حيث  الكبير،  الطموح  ذو  الصغير 
العمل  السادس  الشهر  في  بدأنا 
والتي  لوحاتنا،  ورسم  مبادرتنا  على 

ستعرض في غضون أيام قليلة«.

»إنهم  قائلًة:  حديثها  هيالز  وتابعت 
الكتب،  من  االنتهاء  مشارف  على 

فيما  أما  اإلخراج،  قيد  ومسرحيتهم 
يتعلق بلوحاتهم، فقالت لم يبقَ منها 

   . سوى بضع لوحاٍت«

كما وأكدت هيالز بقولها: إنهم يسعون 
مجرد  العمر  بأن  للمجتمع  ليثبتوا 
رقم، وبأعمارهم الصغيرة سيسعون 

إلظهار مواهبهم.

األحالم  ذوي  الشباب  إن  أيضاً،  وبينت 
والتنمية،  للدعم،  بحاجة  الكبيرة، 
متمنية وجود مراكز ومنظمات أكثر، 
من  الطموحة  الفئة  هذه  لدعم 

الشباب.

حديثها  عمر«  »هيالز  واختتمت   
لهم  العون  يد  مد  من  لكل  بالشكر 

في حتقيق أهدافهم.

منبج/ آزاد كردي ـ قررت اإلدارة المدنية في منبج تعليق الدوام المدرسي في المدارس والروضات والمعاهد هناك، مدة عشرة أياٍم على التوالي، 
للوقاية من األنفلونزا الشديدة المنتشرة بين طالب المدارس في شمال وشرق سوريا، وذلك بعد تحذيرات األطباء من تفشي العدوى.

اإلجراءات المتخذة لوقاية الطالب من األمراض المعدية

»آرتيست تيم«.. همم شبابية طموحة

للشطرنج  المفتوحة  قامشلو  بطولة  اختتام 

مغتربين؟ برعاية 

اإلسباني الدوري  في  فياريال  أمام  يسقط  مدريد  ريال 

وأقيمت النسخة العاشرة من بطولة 
بعدما  للشطرجن  املفتوحة  قامشلو 
عدم  بسبب  املاضي  العام  غابت  أن 
البطولة  وهذه  للبطولة؟،  راعي  توفر 
مازالت تعاني منذ انطالق أول نسخة 
عام 2013، والتي تقام بشكٍل سنوي 
منذ ذلك احلني باستثناء العام املاضي 
كما ذكرنا آنفاً. ودامت البطولة ليومني 
أصغر  عمر  وكان  ومبشاركة 21 العباً 
 67 وأكبرهم  سنوات  تسع  مشارك 

عاماً.

نقاط هامة

من  الكثير  البطولة  شهدت  بينما 
النقاط وهي على الشكل التالي:

االحتاد  رعاية  خارج  البطولة  إقامة  ـ 
خيبة  يعتبر  اجلزيرة  بإقليم  الرياضي 
ونكسة كبيرة للعبة وخاصًة مصاريف 
البطولة ال تكلف االحتاد أكثر من مباراة 
من املباريات النهائية لكرة القدم، فهي 
عبارة عن ثالثة كؤوس وبعض امليداليات 
وشاي وقهوة وسكر لبعض الضيوف 

والالعبني.
من  البطولة شخصني  رعاية  تبنى  ـ 
الكابنت جومرد  من  املغترب وهما كالً 
وهما  زمان حسني،  الكابنت  ـ  ابراهيم 

من رواد ومحبي اللعبة.
ـ غاب العنصر النسائي بشكٍل كامل 

رغم أن البطولة في عام 2018 شهدت 
مميزة،  نسائية  مشاركة  مرة  وألول 
وكانت اآلمال معلقة بأن تكبر اخلطوة 
تصريح  في  ذكر  ولكن كما  وتستمر، 
سابق الكابنت كادار شيخي وهو أحد 
االحتاد  بأن  البطولة  هذه  مؤسسي 
تتحمل  من  هي  واألندية  الرياضي 
ألنها  املرأة  مشاركة  غياب  مسؤولية 
ال تعطي األهمية الالزمة لهذه اللعبة.
ـ كما غاب مشاركة العبني من مدن 
ففي  الزور،  ودير  منبج  مثل  أخرى، 
البطوالت السابقة تواجدوا وكانوا من 

ضمن املنافسني على املراكز األولى.
البطولة،  املشاركني في  تراجع عدد  ـ 
السابقة 30  البطولة  عدد  بلغ  حيث 
مشاركاً، بينما في هذه النسخة كان 

العدد فقط 21 العباً.
النظام  على  اعتمدت  البطولة  ـ 
السويسري من سبع جوالت مبعدل كل 
جولة 25 دقيقة، وأكبر من يجمع عدداً 

من النقاط يحقق املرتبة األولى.
ـ متيزت البطولة عن سابقتها بتنافس 
على  وخاصًة  املشاركني  بني  الكبير 

املراكز األولى.

النتائج:

املركز األول: كاوى يونس بـ 6 نقاط من 
نادي برخدان.

املركز الثاني: هونر متو بـ 5.5 نقطة من 
نادي برخدان.

نقاط   5 بركات  دخلواز  الثالث:  املركز 
مستقل.

مجموعة  ينظمها  اللعبة  أن  يذكر 
مدينة  في  الشطرجن  لعبة  خبراء  من 
ويقيمون   2013 عام  منذ  قامشلو 
للشطرجن  املفتوحة  قامشلو  بطولة 
منذ سنوات، ويتحدّون كافة الظروف 
ملرة  العام  في  تقام  حتى  الصعبة، 

واحدة فقط؟.
اخلبراء هم: كادار شيخي، محمد جوي، 
فيراز عيسى، وهؤالء كان احللم يراودهم 

لسنوات في إقامة بطولة دولّية وعالية 
املستوى، وبهدف حتقيق هذا احللم بدأت 
عام  في  للشطرجن  بطولة  أول  إقامة 
2013، وكان جميع املشاركني هم من 
نفسها  احلالة  وعلى  قامشلو  مدينة 
بعدها  من  ولكن  الثانية،  البطولة 
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 
لتقام  البطولة  رعاية  يتم  لم   2017
من  فردية  وبجهود  االحتاد  رعاية  خارج 
اخلبراء  من  املذكورة  اجملموعة  قبل 
لبطولة  األساسية  الفكرة  أصحاب 

قامشلو املفتوحة.
حتقق  البطولة  بدأت   ،2018 عام  وفي 
أهدافها وقدم العبون من خارج إقليم 
اجلزيرة من مدن مثل دير الزور والطبقة 
ومنبج للمشاركة، وألول مرة شهدت 
مشاركة نسائية واعُتبرت خطوة رائدة 
على مستوى البطولة منذ انطالقتها.

وغياب  اإلمكانات  ونقص  البرد  حتّمل 
االهتمام لم يُثِن املشرفني على تنظيم 
أمام  حائالً  يقف  ولم  البطولة،  هذه 
من  البعض  حققت  والتي  إقامتها، 
أهدافها بجلب العبني من مختلف املدن 
البطولة  تستمر  وسوف  سوريا،  في 
لتستقبل يوماً من األيام العبني من دول 
أخرى، وليس بغريب حتقيق هذا احللم 

قبل  من  وتصميم  إرادة  هناك  طاملا 
القائمني عليها، والتي باتت مميزة وحتمل 

طابعاً خاصاً لها في إقليم اجلزيرة.
الفائزين  أسماء  لكم  نسرد  بينما 

بالبطولة منذ انطالقتها:
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.
ـ البطولة العاشرة 2023: كاوى يونس.

حقق فياريال انتصاراً ثميناً بنتيجة )2-
1( على ريال مدريد، ضمن منافسات 
»ال  ملعب  على  بالليغا،   16 اجلولة 

سيراميكا«.
من  بنزميا  كرمي  مدريد  لريال  وسجل 
بينما   ،60 الدقيقة  في  جزاء  ركلة 
سجل لفياريال يرميي بينو في الدقيقة 
47، وجيرارد مورينو من ركلة جزاء في 

الدقيقة 63.
وبهذا االنتصار يرفع فياريال رصيده إلى 
بجدول  اخلامس  املركز  في  27 نقطة 
ريال  رصيد  جتمد  بينما  الليغا،  ترتيب 
مدريد عند 38 نقطة في املركز الثاني 

خلف برشلونة.
أصحاب  من  بضغط  املباراة  بدأت 
األرض، ومرر ألبرتو مورينو كرة عرضية 
داخل املنطقة نحو كوكلني الذي سدد 
بكعب القدم لتصطدم الكرة بالقائم 

األيسر ملرمى كورتوا في الدقيقة 4.
وجاءت أولى محاوالت ريال مدريد عبر 
املدافع ميليتاو، بتسديدة في الدقيقة 
رينا  بيبي  احلارس  بها  أمسك   ،8

بسهولة.

وتلقى كرمي بنزميا مهاجم ريال مدريد 
كرة بينية، وسدد كرة قوية مرت أعلى 
في  فياريال  ملرمى  األفقية  العارضة 

الدقيقة 13.
ومرر بنزميا كرة نحو زميله إيدير ميليتاو 
الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم 

األيسر ملرمى فياريال في الدقيقة 20.
ريال  مرمى  حارس  كورتوا  تيبو  وتألق 

يرميي  من  النفراد  التصدي  في  مدريد 
 ،23 الدقيقة  في  فياريال  العب  بينو 
حيث حاول بينو املراوغة قبل التسديد 

ليمسك احلارس البلجيكي بالكرة.
ريال  العب  فالفيردي  فيدي  وأرسل 
مدريد كرة عرضية مقوسة من الطرف 
الذي  املنطقة  داخل  بنزميا  نحو  األمين 
فضل التمرير نحو فينيسيوس جونيور 

والذي صوب الكرة على املرمى لوال تألق 
لها  تصدى  الذي  رينا  بيبي  احلارس 

ببراعة في الدقيقة 40.
وأرسل باريخو العب فياريال كرة عرضية 
نحو يرميي بينو الذي سدد على الطائر 
كرة أمسك يها احلارس تيبو كورتوا في 

الدقيقة 44.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي 

بدون أهداف.
يرميي  جنح  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
بينو العب فياريال في تسجيل هدف 
التقدم لفريقه في الدقيقة 47، حيث 
مورينو  جيرارد  زميله  من  كرة  تلقى 

ليسدد مباشرة في شباك كورتوا.
وأشار حكم املباراة لركلة جزاء لصالح 
على  يد  ملسة  وجود  إثر  مدريد،  ريال 
املنطقة،  داخل  فياريال  مدافع  فويث 
الفيديو،  تقنية  مراجعة  بعد  وتأكد 
وسجل  للتسديد  بنزميا  كرمي  وانبرى 
في  للميرينغي  التعادل  هدف  ينجاح 

الدقيقة 60.
وبنفس السيناريو، أشار احلكم لركلة 
ملسة  لوجود  فياريال  لصالح  جزاء 

داخل  مدريد  ريال  مدافع  أالبا  على  يد 
املنطقة، وانبرى للتنفيذ جيرارد مورينو 
الذي سجل الهدف الثاني للغواصات 

الصفراء في الدقيقة 63.
ومرر فيدي فالفيردي العب ريال مدريد 
كرة عرضية داخل منطقة اجلزاء نحو 
زميله رودريغو الذي صوب أعلى مرمى 

فياريال في الدقيقة 77.
فرصة  جونيور  فينيسيوس  وأهدر 
تسجيل هدف التعادل للميرينغي في 
الدقيقة 86 بتسديدة داخل املنطقة 

مرت أعلى مرمى فياريال.
مدريد  ريال  العبي  محاوالت  وفشلت 
أول  الفريق  ليتلقى  النتيجة  لتعديل 

هزمية له في العام اجلديد.

 من مختلف األعمار وبغياب المشاركة 
ً
روناهي/ قامشلوـ  اختتمت منافسات بطولة قامشلو المفتوحة للشطرنج بنسختها العاشرة بمشاركة 21 العبا

األنثوية؟، كما غاب االتحاد الرياضي عن الرعاية، واستضافة البطولة بقاعة من قاعات مقره في مدينة قامشلو فقط، بينما حمل مصروف البطولة 
ورعايتها اثنين من بالد المهجر وهما من محبي وخبرات هذه اللعبة؟.
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ع األهالي في شارع الكورنيش  حيث جتمَّ
صور  حاملني  دهام  صيدلية  أمام 
التي  بالشعارات،  هاتفني  الشهداء، 
تستنكر تلك اجلرمية، التي أودت بحياة 
احلكومة  مطالبني  الثالثة،  النشطاء 
الفرنسية فتح حتقيق نزيه للكشف 
عن مالبسات تلك اجلرمية، حتى الوصول 
إلى الكشف عن اجلناة؛ كي ينالوا اجلزاء 
أيديهم،  ارتكبته  ما  َّاء  جر املناسب 
الثقافية  اجلمعية  مركز  وبشهداء 
الفرنسية  العاصمة  في  الكردية 

باريس.

»الكهريز«  بشارع  املظاهرة  وانطلقت 
املتحدة  األمم  مبنى  إلى  هًة  متجِّ
وقفوا  حيث  السياحي،  شارع  في 
ألرواح  وتعظيماً  إجالالً  صمت  دقيقة 
»شاهة  ألقت  ذلك  بعد  الشهداء، 

خليل« عضوة مؤمتر ستار كلمًة قالت 
فيها: »باسم شعار )املرأة احلياة احلرية 
)jin jiyan Azadî، وباسم حزب العمال 
مقاتلينا  وتضحيات  الكردستاني 
من  بالرغم  أعدائنا  على  سننتصر 
فاالحتالل  نواجهها،  التي  الصعوبات، 
املرأة  ينال من عظمة  أن  يريد  التركي 
عامة عن طريق اغتيال شهيدات احلرية، 
ضحت  املرأة  لكن  ورفاقها،  ساكينة، 
كانت  ما  وعكست  وروحها،  بدمها 
تصبو إليه، ورفعت هامة املرأة شامخًة، 
فسنناضل حتت هذا الشعار، ونندد ما 
بحق  األولى  باريس  مبجزرة  أحياًء  دمنا 
)ساكينة  شهيدات احلرية، الشهيدة 
جانسيز، فيدان دوغان، وليلى شوليمز(، 
العاصمة  قلب  في  حصلت  التي 
الدميقراطية،  تدعي  التي  الفرنسية، 
وحماية حقوق اإلنسان، حيث طالتهن 

االستخبارات  مع  بالتآمر  الغدر  يد 
من  التاسع  في  والفرنسية،  التركية 
كانون الثاني من عام 2013، مرةً أخرى 
الكرد، حيث  استهداف  يعاد سيناريو 
مت استهداف مركز اجلمعية الثقافية 
الفرنسية  العاصمة  في  الكردية 
باريس، على يد إرهابي محمل بالنعرات 
العنصرية جتاه القضية الكردية، بتاريخ 
23-12-2022، والذي تسبب باستشهاد 
كل من أمينة كارا، مير برور، عبد اهلل 

قزل، وجرح آخرين«.

مات حقوق  واختتمت: »عارٌ على منظَّ
والدولة  الدولي،  واجملتمع  اإلنسان، 
عينها  بأم  شهدت  التي  الفرنسية، 
ما حصل فيها من مجازر بحق شباب 
متفرِّجًة  تقف  أن  الكرد،  وشابات 
سنقف  ولكنَّنا  ساكنًة،  حترك  وال 

ضد  متكاتفني  متضامنني  وحدنا 
وضد  ضدَّنا  حتاك  التي  املؤامرات،  كل 
املشروع،  نا  حقِّ كسب  في  مقاومتنا 

َّنا  بأن وشهداءنا  شهيداتنا  ونعاهد 
الذي  الطريق،  وسنتابع  سنناضل، 

سلكوه آلخر رمق فينا«.

الرقة،  أكد سياسيون وحقوقيون في 
االحتالل  دولة  هجمات  أن  الزور  ودير 
في  ساهمت  املنطقة  على  التركي 
داعش،  مرتزقة  خاليا  نشاط  تصاعد 
وأضافوا أن أي اتفاق بني حكومة دمشق 
وشرق  شمال  ضد  االحتالل  ودولة 

سوريا سيّضر بالكفاح ضد داعش.

في هذا الصدد، قال الرئيس املشترك 
الحتاد احملامني في شمال وشرق سوريا، 
خاليا  نشاط  »ازداد  التركان:  مشلب 

مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، 
بعد الهجمات التركية على املنطقة«.

تدريب  مراكز  أن  نعلم  »نحن  وأوضح 
املناطق  ضمن  كانت  داعش،  مرتزقة 
التركي، وهو  االحتالل  احملتلة من قبل 
الذي سّهل قدومهم من البلدان كافة، 
إلى  ودخولهم  وحدوده،  مطاراته  عبر 
سوريا  وأرجاء  سوريا،  وشرق  شمال 

كافة«.

الحتاد  املشترك  الرئيس  قال  بدوره، 

احلسن:  خالد  الرقة،  في  احملامني 
»استغل مرتزقة داعش انشغال قوات 
التصدي  في  الدميقراطية  سوريا 
للهجمات التركية على شمال وشرق 
على  هجماتهم  ليوجهوا  سوريا، 
مناطق عدة فيها، كان أولها الهجوم 
على سجن الصناعة في حي غويران 
مبدينة احلسكة، الذي كان يضم اآلالف 
من معتقلي مرتزقة داعش، بتوجيه من 

دولة االحتالل التركي«.

وأشار احلسن خالل حديثه، إلى عواقب 
الثالثي الذي ضم وزراء دفاع  االجتماع 
دولة االحتالل التركي، وحكومة دمشق 
هذه  بني  االتفاق  مت  »إذا  وقال:  وروسيا، 
إلى  املنطقة  تتحّول  فسوف  الدول؛ 
منطقة ساخنة، وسيساهم ذلك في 
انتعاش داعش من جديد في املنطقة«.

مكتب  رئيس  قال  السياق،  وفي 
املستقبل  سوريا  حزب  في  التنظيم 
في ريف دير الزور الغربي، عالء السعيد، 

»اجلميع يعلم أن الداعم األكبر لداعش؛ 
هو دولة االحتالل التركي، التي ساهمت 
في دخوله إلى األراضي السورية سابقاً، 
لتنفيذ  احلالي؛  الوقت  في  وحتتضنه 
مخططاتها االستعمارية في شمال 

وشرق سوريا«.

وبنّي السعيد »الهدف من هجمات خاليا 
داعش؛ هو زعزعة األمن واالستقرار في 

مناطق اإلدارة الذاتية«.

وكالة هاوار

مركز األخبارـ  من املُنتظر أن يتم 
كانون  من  العاشر  الثالثاء  يوم 
الثاني اجلاري، حسم أمر متديد قرار 
إيصال املساعدات اإلنسانية إلى 
إغالق معبر  استمرار  سوريا، مع 
تل كوجر احلدودي مع العراق منذ 
سنوات، الذي كان له تأثير كبير 
للنازحني  املعيشية  احلالة  على 
اجلفاف،  ظل  في  واملهجرين، 
وتراجع األوضاع االقتصادية للعام 
الثالث على التوالي في املنطقة.

هذا ودعا لقمان أحمي، املتحدث 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  باسم 
وشرق سوريا، القوى الفاعلة في 
في  الدائمني  واألعضاء  سوريا، 
بالسعي  الدولي  األمن  مجلس 
كوجر  تل  معبر  فتح  أجل  من 

)اليعربية( مع العراق.
لوكالة  تصريح  في  أحمي  وقال 
املعبر  “إغالق  إنَّ  برس«،  نورث   «
وصول  على  كبير  بشكل  أثّرَ 
ملناطق  اإلنسانية  اإلمدادات 

شمال وشرق سوريا”.

وصول  قضية  إنَّ  وأضاف، 
ملناطق  اإلنسانية  املساعدات 

اإلدارة الذاتية عن طريق حكومة 
َّ استغاللها عدة مرات  دمشق، مت

ألغراض سياسية.

تفاجؤوا  أنّهم  أحمي،  ولفت 
الذي  الوحيد،  املعبر  إغالق  بقرار 
اإلغاثية  املساعدات  عبره  تصل 
لالجئني، والنازحني مبناطق شمال 

وشرق سوريا.

اإلدارة  باسم  املتحدث  وأشار 
الذاتية، إلى أنَّ زيادة حالة الفقر 
محاربة  جهود  تعيق  باملنطقة، 
بيئة  تخلق  أنها  كما  »داعش«، 
مناسبة النتشار التنظيم، فضالً 
عن تفاقم مصاعب اإلدارة الذاتية 
مستلزمات  تأمني  حيث  من 
وبشكل  والالجئني  النازحني، 
الذي  الهول،  مخيم  في  خاص 

يأوي نحو 60 ألف شخص.

ورأى أحمي، أنَّ اجملتمع الدولي ملزم 
أنَّ  وعليه  مسؤولياته،  بتحمل 
يعيد فتح معبر تل كوجر، وكسر 
احلصار املفروض على املنطقة من 
قبل عدة أطراف مبا فيها حكومة 

دمشق.

شمال  مناطق  أنَّ  على  وشدد 

األراضي  من  جزء  سوريا  وشرق 
لها،  يكون  أنْ  ويجب  السورية، 
وللنازحني والالجئني في املنطقة 
املساعدات  من  لالستفادة 

الدولية.

هذا ومن املقرر أنْ يصوت مجلس 
األمن في الثاني عشر من كانون 
متديد  قرار  على  اجلاري  الثاني 
إلى  الدولية  املساعدات  إيصال 

سوريا.

وفي السياق نقلت وكالة “رويترز” 
عن دبلوماسيني، أن روسيا أبلغت 
الدولي،  األمن  مجلس  أعضاء 
ستسمح  األرجح  على  بأنها 
اإلنسانية  املساعدات  بتسليم 
من تركيا إلى نحو أربعة ماليني 
شخص في شمال غربي سوريا 

ملدة ستة أشهر أخرى.

»األخبار«  صحيفة  وحتدثت 
اللبنانية، أن هناك جهوداً أمريكية 
إلبعاد روسيا على هذا امللف، التي 
قوبلت بالرفض من قبل تركيا في 
 - التركي  التقارب  عمليات  ظل 

السوري.

في  اإليراني  النظام  يستمر  ـ  األخبار  مركز 
روجهالت  في  املنتفضني،  قمع  سياسة 
حكم  تنفيذ  آخرها  كان  وإيران،  كردستان 
مشاركتهما  بسبب  بشخصني؛  اإلعدام 
بالثورة، التي اندلعت منذ استشهاد الشابة 
العام  من  أيلول  في  أميني  جينا  الكردية 

املنصرم على يد شرطة األخالق. 

إزاء  »صدمته«  عن  األوروبي  االحتاد  عّبر  فقد 
في  االحتجاجات  خلفية  على  رجَلني  إعدام 
إيران، حسبما أعلنت متحدثة باسم مسؤول 
السياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي جوزيب 
بوريل، وقالت نبيلة مصرالي، في بيان، إن االحتاد 
إعدام  إزاء  بالصدمة  ويشعر  »يدين  األوروبي 
محمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني، 
باإلعدام؛  عليهما  واحلكم  توقيفهما  بعد 

الرتباطهما باملظاهرات املستمرة في إيران«.

وأعدمت إيران رجلني، فجر أمس، بتهمة قتل 
عضو في قوة »الباسيج« خالل االحتجاجات، 
البالد. وباإلضافة  مستوى  على  تتسع  التي 
إلى إعدام شخصني، ُحكم على ثالثة آخرين 
باإلعدام في القضية نفسها، بينما صدرت 
أحكام بالسجن على 11 آخرين، وبذلك يرتفع 
العدد إلى أربعة متظاهرين أعلنت السلطات 
ووفقاً  االضطرابات،  خلفية  على  إعدامهم 
 20 من  أكثر  يوجد  إيرانية،  إعالمية  لتقارير 

متظاهراً آخر على قائمة اإلعدام القضائية.

من جانبه، قال وزير اخلارجية الهولندي فوبكه 
ستستدعي  بالده  حكومة  إن  هوكسترا: 
شهر؛  خالل  الثانية  للمرة  اإليراني  السفير 
إعدام  بشأن  البالغ  قلقها  عن  للتعبير 
متظاهرين آخرين، وكتب هوكسترا في تغريدة 
على »تويتر«: »أفزعتني عمليات اإلعدام املروعة 
السفير  سأستدعي  إيران.  في  ملتظاهرين 
البالغ«. وطالب  قلقنا  للتأكيد على  اإليراني 
هوكسترا االحتاد األوروبي بفرض عقوبات على 

إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حالياً.

من جهة أخرى، دعت رئيسة البرملان األوروبي 
روبرتا ميتسوال، إلى تعزيز الدعم للمتظاهرين 
القيادة  لتصدي  اإلدانة  وتشديد  إيران،  في 
اجتماع  خالل  روبرتا،  وقالت  لها،  اإليرانية 
املسيحي  للحزب  البرملانية  للكتلة  مغلق 
»زيون«  دير  في  األملاني  البافاري  االجتماعي 
»النهوض«  يتعني  إنه  األملانية،  بافاريا  بوالية 
الذين ينزلون إلى  ومساعدة النساء والرجال 
واحلرية،  احلياة  أجل  من  إيران  في  الشوارع 
أوروبا،  أمور مسلم بها في  أن هذه  مضيفة 
»لكن مهمتنا كاحتاد مسيحي هي الدفاع عن 
هذا األمر ودعمه واملطالبة به مراراً في جميع 

أنحاء العالم«.

 
ً
م مؤتمر ستار في مدينة قامشلو تظاهرة شعبية استنكارا

َّ
روناهي/ قامشلو ـ تحت شعار "بروح سارة، وأفين سنقضي على القتلة والمجرمين" نظ

المظاهرة من أمام صيدلية دهام  ة، فسارت 
َّ

الكردي كاف الكرديات، والشعب  النساء  باريس األولى عام 2013، والثانية 2022م بحق  لمجزرتي 
امن من كانون الثاني الجاري.

َّ
 إلى مبنى األمم المتحدة في شارع السياحي، في الساعة العاشرة من صباح األحد، الث

ً
-شارع الكورنيش وصوال

يس األولى والثانية تظاهرة شعبية في قامشلو استنكاراً لمجزرتي بار

يد من نشاط داعش سياسيون وحقوقيون: الهجمات التركية المستمرة على المنطقة تز

اإلدارة الذاتية تدعو مجلس األمن والقوى الفاعلة 
يا إلعادة فتح معبر تل كوجر بسور

إدانات دولية لتوالي إعدام المنتفضين
 في إيران

عبد اهلل رحيل

يقتنص  باحث،  إنسان  الوجود  أساس 
املعرفة، التي توصله إلى الغاية املرجوّة، 
خبيثة  كانت  أم  خيرة،  أكانت  سواء 
نحو  بحث  معترك  في  فهو  شريرة، 
يكون  ما  غالبا  الدافع  لكن  احلقيقة، 
رمبا  به  فيتشّبث  خيرا،  البحث  في 
دهورا، ورمبا يقضي عمره الوجودي في 
البحث عن هدف، يحيا ألجله، فتعتري 
وفجوات  صعوبات،  بحثه  طريقة 
عميقة، وهّوات سحيقة، جتعله يغير 
التي  والنظريات،  والطرق،  األساليب، 
تقوده إلى ما يعتقد، لكن في األحايني 
األخرى، يقع ضحّية هذا البحث، الذي 
وهنا  اليأس،  في  فيقع  ينتهي،  ال  رمّبا 
تتحّتم في عقله احلكمة للخروج نحو 
في  األمل  وجود  هنا  فيظهر  اخلالص، 
والعملّي  الرّوحيّ  معناه  في  اخلالص، 
نحو الواقع والهدف، اللذين أوجدهما 

الوجود لإلنسان الباحث.

قيمة األمل في احلياة

السريعة  احلياة  عجلة  أمام  ونحن 
محّطات  في  نقف  دوًما،  املتغّيرة 
في  والرجاء  العمل،  بذور  نزرع  حياتنا، 
نهايات طرق وأفكار، وُلدت حني احتوانا 
اليأس املطلق نحو الهالك، أو الشعور 
بالنهاية، التي ال حّل لها، فنتكوّر في 
لنصير  والتشاؤم،  السوداويّة  من  بؤر 
الفرضّيات  ومن  التجارب،  من  حقال 
العديدة، نحاول جاهدين اخلروج من هذه 
البّوابة املدلّهمة بالظالم، بينما العقل 
والدافع نحو الوصول، يجتهدان حثيثًا 
لتعبيد طريق اخلروج اآلمن، فيتولّد هنا 
نحو  الهداية  فانوس  هو  الذي  األمل، 
الضفة األخرى من احلياة، وهذا ماعناه 
الفليسوف األملانى املاركسى، إرنست 
التأّمل  في  األمل  عرّف  حينما  بلوخ، 
اعتراف  هو  »األمل  الوجوديّة:  للحياة 
بأّن األفق مفتوح، وإقرارٌ بأّن املستقبل 
وليس معنى  نريده،  إال كما  يكون  لن 
واندفاع«،  تهوّر  بطبعه  األمل  أّن  هذا 

وهنا البدّ من القول: إّن الطرق املتعّمدة 
نحو بلوغ األمل، هو خلق وإبداع خّيران، 
الذي  القاتل،  الشر  مدارك  في  وليس 
يخلق األزمات، فتتكّشف لنا في نهاية 
وطرقه  العمل،  املظلم حقائق  النفق 
للخالص،  األمثل  السبيل  وجود  نحو 
الكرمي،  املستقبل  نحو  نظرة  فاألمل 
الذي آمنا بوجوده، فهو حقيقة قابعة 
في العقل الباطنيّ لإلنسان، والسعيّ، 
والعمل اجلاد لتحقيقها هما الهدفان 
األسميان، والطريقة الوحيدة لهداية 
العقل نحوها، وهذا ما يعاجله احلكماء 
هذا  لوجود  والشعراء  والفالسفة، 
األمل، بعيدا عن سوداويّة االستسالم، 
وبهذا املعنى اجلماليّ لألمل، الذي هو 
إلى  بالوصول  النفسيّ  املرء  شعور 
املستقبل،  في  له  تلوح  التي  الغاية، 
وإن كان بعيدًا، وهذا ما أراد أن ينّظمه 
في  األصبهانيّ  الطغرائيّ  الشاعر 
قصيدته، التي ُعرفت بالمّية العجم، 
بعد أن بلغ اليأس عنده مرحلة العجز 
املطلق، وقد تولّدت عنده احلكمة في 
بأمل  منشودةً  السيئات،  عن  الترّفع 

ُمفرٍج إلى نور وجمال: فقال:

»أصالُة الرأي صانتني عن اخلطِل
وحليُة الفضِل زانتني لدى الَعَطِل

أعــلُل النـفــَس بـاآلمـال أرقـُبــها 

ما أضيقَ العيَش لوال ُفسحُة األمل«

إذا فسحة األمل، التي تبدو لنا خالصا 
التي  السعيدة،  احلياة  إلى  املرور  نحو 
نطلبها هي ما يدعونا إلى احلياة وإلى 
ما  وهذا  اخلير،  نحو  التغيير  التغيير، 
أراد اهلل تعالى، أن يوجده في احملكمة 
الداخلّية عند اإلنسان املؤمن بالتغيير 
نحو اإليجابّية: »إِنَّ اهلّلَ الَ يَُغيِّرُ َما بَِقوٍْم 
بِأَنُْفِسِهْم« إذا حتقيق  َما  يَُغيِّرُواْ  َحتَّى 
تغييرا  يتطلب  التغيير؛  نحو  األمل 
واجلمال،  اخلير  نحو  النفس  ملاهية 
واملفيد ملن حولك، لكنّ في هذه اآلية 
ال يُفهم منها إن مصير األمل محّتم 
التغيير  على  فالعمل  اهلل،  مبشيئة 
األمثل، هو املتطّلب الضروريّ واحلتمّي 
اإلنسان  يدعو  الذي  األمل،  إيجاد  في 

املؤمن في التغيير نحو األفضل.

تربية األمل الفطرية

فالطفل حينما يولد، يصرخ، ويبكي؛ 
أمال في استجابة أمه إلرضاعه، وحينما 
يخّط احلرف في يده، فهو يأمل بالنجاح 
وبالتمّيز، فاألمل مولود مع املرء بداية 
حياته، فاإلنسان يكدّ، ويعمل، ويشقى 
الرفاهية،  نحو  السعيّ  بأمل  راغبا 
والسعادة، اللتني إن عمل عليها بإميان، 
غلبه  وقد  يصلهما،  ّمثلى  وغايات 
الفرح، ونشوة الوصول، فما الذي يجبر 
وحتّمل  األسفار،  إلى  اللجوَء  التاجر 
الربح،  في  األمل  إال  اخلسارة  مخاطر 
وفي النجاح؟ وما الذي يجعل املريض 
املتكالب عليه املرض، وأخذ الدواء إال أمل 
في الشفاء؟ وما الذي يبعث في شعور 
النجاح  في  أمل  إال  النشط  الطالب 
والنبوغ والتمّيز؟ وفي النهاية ما الذي 
ينشده اإلنسان املؤمن في األديان كلها، 
وسعيه احلثيث للتخّلص من اخلطيئة، 
والشرور، وقيامه الليل، وصلواته النهار 
إال أمل في اجلنة والفردوس، التي وّعد 
بهما، وخالصه من اجلحيم احملذّر منها؟

إذا ونحن نواجه احلياة، وفي هذا اخلضم 
املعيشة، وحصار  املتالطم من ضنك 
كّلها،  اجلوانب  من  والويالت  املشاكل، 
وقد تبدو االقتصادية منها القيد األكبر، 
منّا،  البعض  يَُلّف على معصم  الذي 
فال بدّ من التفكير بوجود أمل لكسر 
التفاعل  بابتداع  وذلك  القيد،  هذا 
اإليجابي بيننا، وبني األشياء من حولنا، 
للموجود،  والتغيير  احلثيث،  والسعي 
واملتواصل  الكبير  املضني  والعمل 
في إيجاد طرق بديلة، وتعريف العقل 
تدور  دائما  الزمن  عجلة  بأّن  كثيرا، 
وتغّير الواقع املُعاش، وبطرق اإليجابية 
األزمنة  ومتثل  واألمثل،  األحسن  نحو 
الغابرة مبا حّل بها، أّن عجلة احلياة لم 
إعصار  أو  بائدة،  حضارة  عند  تتوقف 
لكن  واخلراب،  والدمار،  القتلى،  خّلف 
سرعان ما يوِجد اإلنسان حضارة قّيمة، 
رمبا تكون هي األمثل واألجدر، ولنا في 
التقدم العلميّ، واألدبيّ، واملعيشيّ عبر 

الزمن أمثله لذلك، وهنا تبدو األهداف 
األمل في مدارك  تلهب  التي  النبيلة، 
اإلنسان الوجوديّ، الذي أشار إليه كانط 
الباطني  العقل  أسئلة  سّماه  فيما 
للفلسفة اجلامعة، التي تُعنى بصالح 
اإلنسان، وهو السؤاُل »ماذا يحقّ لي أن 
آمَل ؟«، أو »أن أرجَو ؟«، وعلى مر الدهور 
يظل قلب املؤمن ُمعلق بالرجاء واألمل، 
في  اجلازم  واالعتقاد  اإلميان  خالل  من 
التغيير اإللهي لفتح باب األمل والرجاء، 
َُّه  »ألَن املقدس:  الكتاب  في  جاء  فقد 
َّهُ َعرََف اْسِمي.  ِّيهِ. أُرَفُِّعهُ ألَن تََعلَّقَ بِي أجَُن
فِي  أَنَا  َمَعهُ  َلهُ،  َفأَْسَتِجيُب  يَدُْعونِي 
َّاِم  دُهُ. ِمنْ ُطوِل األَي يقْ، أُنِْقذُهُ وَأَُمجِّ الضِّ
أُْشِبُعهُ، وَأُرِيهِ َخالَِصي« )سفر املزامير 

.)16-14 :91

توقّع الرغبة في اخلالص

ُطوبى للذين يبنون جسورا من جحيم 
الهالك نحو أمل اخلالص، ُطوبى لهم، 
حني يَرَوْن الشعاع الفضيّ بني أسمال 
املتمكّن  الهم  في  واجلبروت  الصعاب 
من النفس، ستغدو احلياة أفضل من 
ذي قبل، إن قٌدَّ أخدود األمل في النجاة، 
نحو هدف ملقى في قارعة طريق نحو 
مستقبل جميل مفرح، »فكل احلادثات 
إذا تناهت فموصول بها الفرج« علي بن 
أبي طالب، و« يليق باألرواح العظيمة 
واأللم،  أن تنشر ما يعتريها من احلزن 
يليق بها فقط أن تنشر األمل واجلمال« 
يحلُّ  ال  األمل  مملكة  »ففي  نيتشه«، 

الشتاء« مثٌل روسيٌّ.

صديد  مع  يأتي  ال  األمل  حتقيق  لكن 
زواياه  في  واالنكفاء  وترديده،  احلزن، 
القامتة، وال مع اليأس املفضي للخنوع، 
والذّل في فكرة االنهدامية، بل يتمّوج 
حدث  على  التقوقع  هذا  رفض  في 
أليم ُمعنَّى، املليء بالضنى، بل يلزمه 
بأن  واإلميان  وهادٍف،  جادٍّ  بعمل  عناد 
فرٍح،  نهارٍ  ضياُء  البعيدة  التّلة  وراء 
وفجر بازغ من ظالم العتمة، وعلى هذا 
املعنى عنت الكاتبة غادة الّسّمان في 
قصيدتها أنشودة الفرح، وقد خلعت 

عنها ألبسة اليأس كّلها:

»سأغسل وجهي هذا الصباح 
عشرات املرّات

سأبتسم ابتسامة مشرقة

كالفجر الذي عرفتك فيه

سأتلو آيات التفاؤل

وأردّد أغنيات الفرح

التي حفظتها عنك

سأخلع عني سواد األيام 

وحزن املاضي

وأرقص على أنغام كلماتك

العازفة بأوتار قلبي

ثم أرتشف قهوتي«.

إليه،  السعي  األمل، وحتقيقه في  أما 
أحمد  العرقي  الشاعر  رسمه  فقد 
مطر، حني حدّد روح األمل بدولة يعيش 
فيها، ويأمل أال تفنى، وإلن فنيت الدول:

»ما الذي ينُقُصني
ماداَم ِعـندي األَمُل؟

ما الذي يُحزنُني

لو َعبَس احلاِضـرُ لي

وابتَسـَم املُسـَتقَبُل؟

أنَـا وحـدي دَوَْلـٌة

ماداَم ِعنـدي األَمـل«

التغيير قانون الطبيعة

الغايات،  فال حزن يدوم وال سرور، ونرى 
واألهداف مطروحة في الطرقات، وفي 
النفس  مداخل  وبني  األشجار،  أعالي 
واالنغالق،  للخضوع  املستكينة  غير 
فلنسر إليها، ونعقد العزم في الوصول 
إليها، ما دام هناك حياة، وهدف نبيل، 
واإلنسان ال يعدم الوسيلة، ألن اهلل قد 
النبيل،  املباح  العمل  مفاتيح  أعطاه 
له  خلق  وقد  والشر،  اخلير  هداه  وقد 
عينني، يرى فيهما الطالح من األشياء، 
الساعُة،  قامت  »إذا  منها،  والصالح 
فليغرسها  فسيلة  أحدكم  يد  وفي 
ثائراً  موجاً  وكن  شريف«،  »حديث 
رفعته رياح عتيدة وسط البحار، يظّل 
الشطآن،  ببلوغ  أمال  املسافات  يطوي 
فينشرَ ماءه للمزارع؛ لتحيا من جديد، 
باألحلان  يصدح  مرنِّ  غَِردٍ  كطائر  وكن 
رغم البرد القارس، الذي يعيق تغريده 
مينعه  القمر حني  وكشعاع  وحركته، 
الغيم من الظهور، فما أجمَل ما غَنت 
سّيدة شاعرية في زرع األمل في نفوس 
البائسني، اللذين ينفضون عنهم غبار 

بأسهم املنهك، نازك املالئكة:

»ِسرْ بنا يا زَورَق األمِل العذِب 
الِم وإن أُسـِدَلْت ُسـتورُ الظَّ

وتعالى الدَويُّ في النّهِر الباِكي 

َعلى َمسَمِع الُقلوِب الدَّوامي

ةِ املَوِج  ِسر بِنا لنْ نَخاَف ِمن َضجَّ

اِمي ولنْ نَرهَب الَعباَب الطَّ

نحنُ في الـَموِج دَفَّـٌة َطـاملا 

َّاِم«. القــْت ريـاُح األقـدارِ واألي

األمل قبسة ضياء في حلكة األنفس
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اجتمع وزراء دفاع روسيا، وتركيا، وسوريا، 
في لقاء غير مسبوق، في موسكو ضمن 
مباحثات ثالثية مبشاركة قادة األجهزة 
ويعد  الثالث،  الدول  االستخباراتية في 
السوري،  امللف  في  األبرز  اللقاء  هذا 
بالنظر إلى أنه إحدى اخلطوات اجلديدة 
التركي  السوري  التقارب  مسار  في 
العداوة، وبحث  بعد عشر سنوات من 
السورية،  األزمة  حل  سبل  االجتماع 
إلى  باإلضافة  الالجئني  ومشكلة 
اجلهود املشتركة حملاربة من وصفتهم 

بالتنظيمات اإلرهابية في سوريا.

العالقة،  ماهية  توضيح،  املفيد  ومن 
وهل  وتركيا؟،  روسيا  بني  تربط  التي 
باستطاعة روسيا فصل تركيا وإبعادها 
بني  العالقة  هذا  تأثير  وما  الناتو؟،  عن 

البلدين على القضية الكردية؟

العالقة بني روسيا وتركيا

متتد العالقة بني البلدين إلى سبعينات 
ذلك  قبل  تركيا  وكانت  املاضي،  القرن 
األمريكي،  الرئيس  برسالة  فوجئت 

ليندون جونسون، التهديدية بخصوص 
قبرص؛ ما دفع تركيا إلى القيام مبراجعة 
لسياساتها اخلارجية، وانتهت إلى ضرورة 
السوفييتي  االحتاد  مع  عالقات  إقامة 
واعتبرت  التوازن،  من  شيء  لتحقيق 
املراحل  أهم  من  التسعينات  فترة 
االضطراب  نتيجة  البلدين  بني  فتوراً 
السياسي، الذي عاشته تركيا وتدهور 
لم  ما  وهو  االقتصادية،  روسيا  أوضاع 
يساعد على إحراز أي تقدم ملموس في 
شهدت  الفترة  تلك  أن  إال  عالقاتهما، 
 ،1991 في  السوفييتي  االحتاد  انهيار 
ومع مطلع القرن اجلديد بدأت صفحة 
من التعاون اجلاد مع تولي بوتني الرئاسة 
في روسيا، وبداية حكم حزب العدالة 
والتنمية في تركيا، واتسم هذا التعاون 
اإلقليمي،  احمليط  مع  العالقات  بتعزيز 
وتوفير الشروط الضرورية إلطالق نهوض 
على  التعاون  هذا  واستند  اقتصادي، 
أرضية تبادل عشرات الزيارات للبلدين، 
وتشكيل مجلس تعاون عالي املستوى؛ 
لبحث وإقرار سبل التعاون بني الدولتني، 
ووُقِّعت عشرات االتفاقيات االقتصادية، 
وكادت  بينهما،  والثقافية  والتجارية، 

العالقة أن تتعرض ألزمة حادة بعد قيام 
عسكرية  طائرة  بإسقاط  تركي  طيار 
اخترقت  سوريا،  في  متمركزة  روسية 
سخونة  لكن  التركي،  اجلوي  اجملال 
األجواء تبددت من خالل املوقف الروسي 
املساند لتركيا على أثر احملاولة االنقالبية 
في تركيا في صيف عام 2016، وازدادت 
الثقة بني البلدين على مستوى مصالح 
أول  مشتركة مبنح روسيا عقد إنشاء 
مفاعل نووي تركي لتوليد الكهرباء؛ أما 
الثانية فتعلقت بشراء منظومة الدفاع 
من  بالرغم  إس-400،  الروسية  اجلوي 
املعارضة األمريكية احلادة، وارتفع نسق 
اإلطار الدبلوماسي مع بداية العملية 
في  أوكرانيا  في  العسكرية  الروسية 
فبراير/ شباط املاضي أثر اختيار مدينة 
إسطنبول مكاناً للتفاوض بني البلدين 
ولكن  أولي،  االتفاق  أن  الرغم من  على 
لقاء  عقد  تطلبت  األخيرة  اللمسات 
بني الرئيسني، الروسي واألوكراني، ولم 
تقف هذه العالقة عند هذا املستوى، بل 
أخذت طابعاً استراتيجياً مع االستجابة 
التركية للعرض الروسي لتحويل تركيا 
الروسي،  الغاز  لتوزيع  دولي  مركز  إلى 
في  كلياً  العمل  توقف  بعد  سيما 
نوردسترمي، الذي ينقل الغاز الروسي إلى 

دول شمال وغرب أوروبا.

السوري حيث  الوضع  أما فيما يخص 
دخلت روسيا خط املعادلة السورية في 
خريف عام 2015 إثر وقوفها كحليف 
جمع  الذي  واللقاء  األسد،  للرئيس 
غير  خرائط  وضع  في  وتركيا  روسيا 
خفض  من  السوري  للحل  مجدية 
تصعيد، واتفاق سوتشي، وآستانا ولم 
يتوقف األمر على اجلانب السياسي بل 
أفسحت روسيا اجملال أمام تركيا للقيام 
بثالث هجمات عدوانية احتاللية كبيرة 
روسية  مبوافقة  السوري،  الشمال  في 
)آب  الفرات  بـدرع  ضمنية: ما تسمى 
الثاني  )كانون  الزيتون  وغصن   ،)2016
األول  )تشرين  السالم  ونبع   ،)2018

 .)2019

هل باستطاعة روسيا إخراج تركيا 
من حلف الناتو؟

ما من شك، أن العالقة بني روسيا وتركيا 
املتقدم،  املستوى  لهذا  تصل  تكن  لم 
والتطور لوال أن األخيرة بدأت تغير من 
اإلقليمي  الصعيد  على  سياستها 
والدولي محاولة إتباع سياسة انفتاح 
مع  وباألخص  واقتصادي،  عسكري، 
أوائل  من  تركيا  أن  من  وبرغم  روسيا، 
في  الناتو  حللف  انضمت  التي  الدول، 
18 شباط في عام 1952 لكنها وجدت 
شفا  على  عقود  خمسة  طيلة  أنها 

االنفتاح  أن  ووجدت  االنهيار،  من  جرف 
إلى الشرق قد يكون مخرجها من عنق 
الزجاجة، لتلقي مع روسيا بالتوجه ذاته 
املتوسط،  شواطئ  إلى  الوصول  في 
وازدادت هذه الرغبة في توطيد العالقات، 
حني عقدت تركيا مفاوضات مع روسيا 
جتاهل  خلفية  على  إس-400  لشراء 
ببطارية  تركيا  تزويد  والغرب  الناتو 
باتريوت على مدى أكثر من ثالثة عقود، 
ازداد إحلاح تركيا للحصول  ومع الوقت 
سيما  صاروخية  دفاعية  أنظمة  على 
األمريكية  املتحدة  الواليات  دعم  بعد 
لقوات سوريا الدميقراطية، في قتالها 
فيها  عززت  التي  داعش،  مرتزقة  ضد 
حسب  األمنية،  مخاوفها  من  تركيا 
روسيا  لدخول  وكان  املزعوم،  اعتقادها 
مناسبة  حلظة  السوري  الصراع  في 
للحصول  روسيا  للتفاوض مع  لتركيا 
على إس-400 خاصة أن الغرب ساندها 
ظهرها  له  أدار  ثم  املعارضة،  دعم  في 
في مطالبها بحماية حدودها اجلنوبية، 
وازداد الوضع سوءاً في متوز 2016، حني 
اتهمت احلكومة التركية ضلوع الواليات 
املتحدة األمريكية في محاولة االنقالب 
على احلكومة التركية، بدعمها لرجل 
الذي  غولن،  اهلل  فتح  التركي  الدين 
املتحدة،  بالواليات  املنفى  في  يعيش 
لروسيا  مهدت  األجواء  هذه  كل 
إضافة  الناتو  حلف  من  تركيا  سحب 
الروسية  العسكرية  العملية  آثار  إلى 
التركي  الدور  ازداد  حيث  أوكرانيا  على 
وسيطاً فعاالً بني الناتو، وروسيا ناهيك 
ورقة  تركيا  جتعل  أخرى  ملفات  عن 
مهمة لكثير من القضايا في املنطقة 

بيد روسيا.

ما تأثير العالقة بني البلدين على 
القضية الكردية؟

ال حتتاج القضية الكردية فيما يتعلق 

بتركيا إلى توضيح، فهي واضحة وضوح 
الشمس من عداء شديد للكرد، الذين 
وقعوا في بالء النظام القوموي التركي 
الكردي  للشعب  حقوق  ألي  الرافض 
ميكن  بل  ال  وانتمائهم،  وثقافتهم 
القول: إن اخلطر يتهدد حتى وجودهم 
املمارس  والنار  احلديد  أساليب  نتيجة 
بلغتهم  التحدث  منع  من  بحقهم 
تعترف  وال  وطقوسهم،  وشعائرهم 
أرضهم،  على  للكرد  حقوق  بأي  تركيا 
منذ عقد اتفاقية لوزان في عام 1923 
حقوق  من  جاء  ما  بكل  نسفت  التي 
عام  في  سيفر  معاهدة  في  للكرد 
اإلنكار، لم يتغير  1920، هذا اإلرث من 
مع الوقت، حتى مع مضي قرن من هذا 
التاريخ، وتركيا ال تتوانى عن استخدام أي 
وسيلة تدميرية من أجل سحق الكرد، 
حتى أن أحد القادة األتراك قال: »لو أقام 
لذهبنا  األرجنتني  لهم في  دولة  الكرد 
إليها، وحاربناهم فيها وقضينا عليها«، 
في  يذكر  شيء  احلال  من  يتغير  ولم 
العدالة  حزب  عهد  في  الراهن  الوقت 
ذلك  الكردية؛  القضية  جتاه  والتنمية 
ومتجذرة  راسخة  السياسة  هذه  أن 
التي  التركية،  الذهنية  صميم  في 
مشروعة  حقوق  بأي  االعتراف  ترفض 
حتى دون احلد األدنى من القبول، وشهد 
الشواهد  من  الكثير  األخير  العقد 
احلية، التي حاولت تركيا القيام بها من 
أي مشروع نهضوي حترري  أجل عرقلة 
للكرد، فمارست احلرب واالستيالء على 
األراضي في مناطق عدة من سوريا من 
بينها مدينة عفرين احملتلة، وسمحت 
بالتغيير الدميوغرافي في املناطق، التي 
ونهبت  اآلثار،  وسرقت  عليها  تسيطر 
كل ما ميكن حمله أو تخريبه وغيرها من 

األعمال، التي ال متت لإلنسانية بصلة.

السوفييتي،  االحتاد  وريثة  روسيا  أما 
الذي أجهض أول حلم حقيقي لنشوء 
دولة كردية، وهي جمهورية مهاباد في 
عام 1949 بانسحابها من مواقعها في 

أقصى شمال غرب إيران، والتي دخلتها 
رضا  إيران  شاه  تعاطف  ذريعة  حتت 
فيما  إيران  لتقوم  هتلر  مع  بهلوي 
بعد بإعدام قاضي محمد زعيم احلزب 
الدميقراطي الكردستاني رئيس اإلقليم، 
والد  بارزاني،  مصطفى  أصبح  بينما 
الرئيس الكردي احلالي مسعود البرزاني، 
هذه  على  مر  قد  كان  وإذا  عاماً،  قائداً 
الروسي  التدخل  منذ  احلادثة 65 عاماً 
بالشأن السوري، حيث ال وجود من فروق 
دور  الكرد  مع  متارس  روسيا  أن  سوى 
املرابي على حساب القضية الكردية في 
سوريا، ومحاولتها االستفادة من هذه 
القضية إليجاد بازارات ومساومات على 
وأهمها  في سوريا،  القضايا  من  كثير 
جتنيب منطقة شمال وشرق سوريا من 
أي عدوان لتركيا، واحليلولة دون ممارسة 
لهذه  دمشق،  حكومة  من  ضغوط 
االعتبارات وغيرها نشطت الدبلوماسية 
إحداث  األخيرة في  اآلونة  الروسية في 
تقارب بني تركيا وسوريا من أجل ضرب 
املشروع الدميقراطي احلقيقي في سوريا، 
ومما سبق ميكن توضيح بعض احملددات، 
وتركيا  روسيا  بني  العالقة  تربط  التي 
حول القضية الكردية وهي: أن  الدولتني 
الدميقراطية،  مفهوم  عن  بعيدتان 
أي  مناقشة  حول  طروح  أي  فإن  ولذا 
حوارات بني احلكومة والشعب السوري 
الرياح  أدراج  مصيرها  كلها،  مبكوناته 
نتيجة التشبث بالقوموية الشوفونية، 
التي ال تعترف باآلخر سواء من تركيا أو 
مرونة  تبدي  األخيرة  كانت  وإن  روسيا، 
أكثر على األقل، أما املدد اآلخر فالدولتان 
كالهما تريان أن إنهاء القضية الكردية 
إيجاد  من  يبدأ  أن  ينبغي  سوريا،  في 
شرخ في العالقة بني الواليات املتحدة 
األمريكية، أو التحالف الدولي وحليفها 
االستراتيجي قوات سوريا الدميقراطية، 
وإخراجها من املنطقة بالطرق املمكنة 

كلها. 

كر طرفا النزاع، إلى الدول الراعية لحكومة دمشق نحو روسيا، والمعارضة نحو 
ُ

منبج/ آزاد كردي ـ تتجه األنظار في الشأن السوري، إذا ما ذ
 الوصول لعقد تقارب بين تركيا وسوريا بعد عقد من الركود بين البلدين، في إشارة، بأنهما في خطا تفاهم غير معلن 

ً
تركيا، لكن ما حدث مؤخرا
لتهديد القضية الكردية.

روسيا وتركيا مصالح مشتركة والقضية الكردية في بازار سياسي

الدميقراطية  سوريا  قوات  وألقت 
تلك  خالل  مرتزقاً   154 على  القبض 
العملية في بلدتي تل حميس، والهول 
على  القبض  وتبعها  احلسكة،  بريف 
14 مرتزقاً آخر من داعش في تل براك، 

والهول.

تركيا راعية وداعمة اإلرهاب

وملعرفة أهمية عملية صاعقة اجلزيرة 
فيما يتعلق بعشائر املنطقة، التقت 
مسرة  البو  عشيرة  شيخ  صحيفتنا 
حملة  أكد: »إن  الذي  اجلمعة،  فيصل 
 29 في  انطلقت  اجلزيرة  صاعقة 
بإشراف من قوات سوريا  األول،  كانون 
داعش،  مرتزقة  حملاربة  الدميقراطية 
الهول،  منطقة  في  النائمة  وخالياه 
التركي  العدوان  بعد  حميس،  وتل 
الغاشم، الذي استهدف مناطق اإلدارة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، حيث 
اإلرهابية  اخلاليا  من  العديد  نشطت 

بأمر من تركيا، فكان رد شعوب شمال 
تقف  أنها  وعشائرها،  سوريا  وشرق 
خلف قوات سوريا الدميقراطية، وقوى 
لكبح  الوسائل  بكل  الداخلي،  األمن 
التي  اجلديدة،  اإلرهابية  الهجمات 

تستهدف أمن واستقرار املنطقة«.

وتابع اجلمعة: »نحن نقف مع اجلهود، 
التي تبذلها قوات سوريا الدميقراطية، 
على  والقضاء  اإلرهاب  مكافحة  في 
قوات  أن  وخاصة  النائمة،  خالياه 
اليوم  تتعرض  الدميقراطية  سوريا 
لهجمات وتهديدات االحتالل التركي، 

دائما سواء  مناطقنا  يستهدف  الذي 
بالتهديد املباشر أو بالطائرات املسيرة، 
الداخل،  في  الظالمية  األيدي  ويحرك 
ونساند  ندعم  العشائر،  نحن،  لذلك 
اإلرهاب  ضد  اجلزيرة  صاعقة  حملة 
كلها،  املناطق  وفي  كلها،  بأشكاله 
ملنع  والهول،  حميس  تل  في  وخاصة 
وقوع املزيد من الضحايا، وللمساهمة 
في نشر األمن واالستقرار في املنطقة«.

العشائر تساند صاعقة اجلزيرة

العشائر  أبناء  »إن  اجلمعة:  وأضاف 
سوريا  قوات  انتصارات  يتابعون 
الدميقراطية في مناطق شمال وشرق 
سوريا، والعمليات ضد مرتزقة داعش، 
سوريا  لقوات  أبناؤنا  انتسب  وقد 
بعدالة  منهم  إمياناً  الدميقراطية 
قضيتهم، واحلفاظ على السلم األهلي 
وأخوة الشعوب، وهم حملوا راية النصر 
على اإلرهاب، لقد وضعت قوات سوريا 

الدميقراطية أهدافاً مباشرة تتعلق مبنع 
العمليات اإلرهابية، والقبض على خاليا 
مرتزقة داعش، وما تخطط له، داعش 
يستفيد من الظروف احلالية، وبخاصة 
مناطقنا،  على  التركية  الهجمات 
األمن في  والقضاء على  لنشر اخلوف 

  . مدننا وقرانا«

سوريا  قوات  »إن  اجلمعة:  وأشار 
األمن  وبالتعاون مع قوى  الدميقراطية 
الداخلي، أطلقت حملة صاعقة اجلزيرة 
ضد داعش في الهول، وتل حميس، وفي 
قامشلو وريفها، واملناطق احلدودية مع 
العراق وسوريا، ألن مرتزقة داعش أرادوا 
حتويل هذه املناطق لعاصمة شبيهة 
بالرقة، التي كانت قد أعلنتها عاصمة 

لداعش«.

مسرة  البو  عشيرة  شيخ  واختتم 
الشيخ فيصل اجلمعة حديثه بالقول: 
»قوات سوريا الدميقراطية جنحت مجدداً 
في حتقيق النصر على مرتزقة داعش 
حتركاتهم،  رصدت  حيث  اإلرهابية، 
منهم،  الكثيرين  حتييد  واستطاعت 
وقبضت  منهم،  أعداداً  قتلت  حيث 
على املئات منهم، وكان ألبناء العشائر 
دور هام في محاربة اإلرهاب ورفد قوات 
الدميقراطية في املنطقة، وقد  سوريا 
الشهداء؛  من  اآلالف  شعوبنا  قدمت 
وعلى  اإلرهاب،  على  النصر  لتحقيق 

مرتزقته«.

عضوة  أشارت   - الدرباسية  روناهي/ 
الدميقراطي  االحتاد  حلزب  العام  اجمللس 
أجمع  العالم  أن  إلى  مراد،  زينب 
مير  بخاصة،  سوريا  وشرق  وشمال 
مبرحلة انعطاف تاريخية على الصعد 
السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 
شمال  شعوب  على  أنه  إلى  ولفتت 
ال  كي  واليقظة،  احلذر  سوريا،  وشرق 

يكونا ضحايا لألالعيب الدولية.

لم يعد العالم قادرا على الوقوف في 
كل  من  تأتيه  التي  العاصفة،  وجه 
دون  ويسارا  ميينا  يتمايل  فراح  مكان، 
أن يعلم أين سينتهي به املطاف، ذلك 
األحداث  تسارع  وقع  على  يأتي  كله 
والتي  العالم،  حول  السياسية 
احلياة،  مناحي  على  بتأثيرها  تلقي 
االقتصادية، واالجتماعية، والعسكرية، 
اجلميع،  على  يفرض  بات  الذي  األمر 
وحتى  وكيانات،  تيارات  أم  كانوا،  دوالً 
استراتيجية  يظهروا  أن  أشخاصا، 
جتعلهم أكثر قدرة على التكيف، مع 
املتغيرات اجلارية، وإال فإن رياح التغيير 

ستبتلع اجلميع.

تسعى  اجلارية،  املتغيرات  ظل  في 
قدر  أكبر  على  للحصول  دولة  كل 
مناطق  في  الكعكة  من  ممكن 
يتعلق  ما  كل  متناسني  الصراعات، 
الشعوب  ال سيما  الشعوب،  بحقوق 
املضطهدة، ولعل أكبر مثال على هذا 
هي دولة االحتالل التركي، التي ما زالت 
خطوط  وتغيير  الطاولة،  قلب  حتاول 

في  سيما  ال  املنطقة،  في  االشتباك 
حربها ضد شعوب شمال وشرق سوريا، 
ما دفعها إلى تصعيد حدة هجماتها 
على شعوب املنطقة، ملوحًة بعمليات 
من  مستفيدة  جديدة،  احتاللية 
انشغال العالم كله باملتغيرات اجلارية، 

وال سيما في أوكرانيا.

تركيا تستغل الظروف الحتالل 
أرضنا

وللحديث أكثر عن املتغيرات، وكيفية 
التصدي حملاوالت دولة االحتالل التركي 
حتتلها،  التي  األراضي  رقعة  لتوسيع 
التقت صحيفتنا عضوة اجمللس العام 
حلزب االحتاد الدميقراطي زينب مراد حيث 
قالت: »إن ما يجري حول العالم اليوم 
حرب عاملية ثالثة، لكنها جتري بالوكالة، 
بها،  يتأثر  بات  أجمع  العالم  أن  حيث 
تأثر  الروسية  األوكرانية  احلرب  ونتائج 
بها اجلميع، على غرار احلربني العامليتني 
األولى والثانية، فإن املتضرر الوحيد من 
هذه احلروب هي شعوب العالم قاطبة،  
قد تختلف تأثيراتها من شعب إلى آخر، 

ال سيما الشعوب، التي تدور احلرب على 
أراضيها، ولكن بالرغم من ذلك ال ميكن 
مبنأى  معني  الشعب  بأن  نقول  أن  لنا 
الشعوب  لذلك على  اآلن،  يجري  عما 

أن تكون يقظة ملا يُحاك ضدها«.

الدول االستعمارية  زينب: »إن  وتابعت 
رأت في هذه الظروف فرصتها التاريخية 
االستعمارية،  مخططاتها  لتوسيع 
على  االعتداء  حتاول  دولة  كل  وباتت 
دولة أخرى أضعف منها، كما يحدث 
وكذلك  وكوسوفو،  صربيا  بني  اآلن 
املشاكل، التي جتددت في اآلونة األخيرة 
بني أذربيجان وأرمينيا، فكل هذه احلروب 
واملناوشات هي محاوالت من قبل تلك 
العاملي  الواقع  من  لالستفادة  الدول 

املعاش حاليا«.

وذاك  هذا  »قبل  قائلة:  زينب  وأضافت 
التركي  االحتالل  دولة  تصعيد  يأتي 
شعوب  على  العدائية  لهجماتها 
توسيع  بغرض  سوريا،  وشرق  شمال 
االستفادة  حتاول  وهي  احتاللها  رقعة 
في  اجلارية  األحداث  من  اإلمكان  قدر 
االحتالل  لدولة  قُدمت  فقد  العالم، 
لتحقيق  تاريخية  فرصة  التركي 
مآربها االستعمارية، ال سيما وإن هذه 
املئوية  الذكرى  مع  تترافق  املتغيرات 
دول  قسمت  التي  لوزان،  التفاقية 
املنطقة ومن ضمنها كردستان حيث 
يجري احلديث عن الذكرى املئوية لهذه 

االتفاقية ستكون نهايتها«.

هدفنا تصعيد املقاومة الشعبية 

ذكرى  في  »باعتقادي  زينب:  وأوضحت 
للمنطقة  املئوية سترسم  االتفاقية 
بروز  إلى  حكما  ستؤدي  جديدة  حدود 
تسعى  لذلك  أخرى،  واضمحالل  دول 
أحد  تكون  ألن  التركي،  االحتالل  دولة 
اجلديدة،  احلدود  رسم  في  الفاعلني 
كي تبقي على عدائيتها جتاه شعوب 
املنطقة عامة والشعب الكردي على 
ضمن  فقط  ليس  اخلصوص،  وجه 
أماكن  كامل  في  إمنا  وطنه،  جغرافيا 
استهداف  خالل  من  الكرد،  تواجد 
وجودهم وبقائهم، متاما كما حدث في 
مجزرتي باريس األولى والثانية، من هنا 
ميكننا فهم ما تصبو إليه دولة االحتالل 
التركي من خالل هجماتها على شمال 

وشرق سوريا«.

وبينت زينب: »في ظل املتغيرات اجلارية 

ينبغي علينا أن نصعد من مقاومتنا، 
كي نستطيع الوقوف في وجه ما يحاك 
ضدنا، وفي هذا اإلطار ال بد لنا أن نعطي 
كبرى،  أهمية  الثورية  الشعب  حرب 
املقاومة  من  الشكل  هذا  خالل  فمن 
التركي  االحتالل  دولة  ردع  نستطيع 
إلى  جاهدة  تسعى  التي  وعدوانها، 
ضرب األمن واالستقرار السائدين في 
املنطقة، سواء من خاللها هجماتها 
الوحشية املباشرة، أو من خالل أذرعها 
والعالم، كخاليا مرتزقة  املنطقة  في 
املنتشرون في  وأيضا عمالؤها  داعش، 
العالم، كالذين ارتكبوا مجزرتي باريس 

بحق الكرد«.

في  العام  اجمللس  عضوة  واختتمت   
مراد،  زينب  الدميقراطي  االحتاد  حزب 
حديثها قائلة: »ال سبيل أمامنا سوى 
درب  فإننا ماضون في  املقاومة، لذلك 
فكر،  من  نستمدها  التي  املقاومة، 

وفلسفة القائد عبد اهلل أوجالن«. 

في  الجزيرة  صاعقة  عملية  الديمقراطية  سوريا  قوات  أطلقت  ـ  زكريا  ماهر   / الطبقة 
التركية  الهجمات  خالل  نشطت  التي  اإلرهابية،  داعش  مرتزقة  خاليا  ضد   2022/12/29
األخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا، في تل حميس، والهول، وباقي المناطق، وحققت 
الحملة الكثير من أهدافها، وسط تأييد ومساندة شعوب شمال وشرق سوريا وعشائرها.

يرة استمرار للنضال الذي تخوضه  الشيخ فيصل الجمعة: صاعقة الجز
قسد ضد داعش

ية نتصدى للمخططات االحتاللية ينب مراد: على أسس حرب الشعب الثور ز



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1494 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1494

السنة الثانية عشرة - العدد 1494
اإلثنين  9 كانون الثاني 2023

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الثانية عشرة - العدد 1494
اإلثنين  9 كانون الثاني 2023 اقتصـــادآراء 67

د. علي أبو اخلير 
)كاتب وباحث مصري(

أزمة الشرق األوسط وعالجها عند 
الزعيم أوجالن

أزمة الشرق األوسط عند الزعيم أوجالن 
كما فهمناها، هي مشكلة ثقافية في 
البداية، وجليٌّ أّن هذه الثقافَة بنشوئِها 
ونضوِجها، بل وحتى بأزماتِها البنيوية، 
مجتمِع  ببصماِت  أساساً  مشحونٌة 

الشرِق األوسط. 

االنفرادية،  واحدياتِها  وفرِة  ورغَم 
إحدى  األوروبيةِ  ورغَم تشكيِل احلداثةِ 
بتجريٍد  القياَم  إّن  إال  واحدياتِها؛  أهمِّ 
وتصنيٍف مبعنى واحديِّ الواحديات، أمرٌ 
ممكنٌ في كلِّ األوقاِت من حيُث التوقيِت 

واملكان.

حالُة اجملتمِع بوصِفه واحدياً حُتَدِّدُ حياةَ 
النوِع البشريّ، أي أّن الواحديَة، والفرَق 
أفريقيا  في  الذي  اإلنساِن،  حياِة  بني 
األوسط  الشرِق  في  الذي  ذاك  وحياِة 
حتُدِّدُهما حالُة ذاك اجملتمع، بينما الِعرُق 
غيرُ  األخرى  الطبيعيُة  واخلصائُص 

ُمَحدِّدة.

لَم  إنْ  مجتمع،  بال  الذي  فاإلنسان، 
حكيماً  إنساناً  يَغدو  ال  سريعا،  ميَْت 
من  قريباً  نوعاً  يَغدو  قد  بل  وحسب، 
احليواناِت املتفاهمةِ بلغةِ اإلشارِة أيضاً، 
فاإلنساُن بال مجتمع هو ال إنسان، ذلك 
هو  له  التعرُّض  مُيِكنُ  عقاٍب  أَشدَّ  أّن 
طردُ إنساٍن خارَج اجملتمع، أو التحوُل إلى 
إنساٍن بال مجتمع، فاإلنساُن يَسَتقي 
قوتِه كله من اجملتمع. ومستوى أرقى 
في  باجملتمع،  مرتبٌط  واحِلكَِم  العلوِم 
حني أّن تقييَم احلياِة االجتماعيةِ على 
فيزيائيٍة  أنها محُض كمياٍت ومناظرَ 
ارتَكََبتها  خيانٍة  أشَنُع  هو  بسيطة، 
الوضعيُة بحقِّ اإلنسان...، وأصل احلياة 
وسر األشياء هو اجملتمع املنشود، الذي 
معالم  وكل  واإلخاء،  العدل  يسوده 
يعنيه  ما  وهو  الفطرية،  اإلنسانية 
الزعيم أوجالن، وكما فهمنا من ثنايا 

جهوده املشكورة.

قضايا األكثرية واألقلية والهوية في 
الشرق األوسط

يرى أوجالن أن مشكلة الشرق األوسط 
من البداية، هي مشكلة ثقافية فكرية 
مشكلة  تكون  أن  قبل  ذكرنا،  كما 
انشقاق  من  تبعها  وما  سياسية، 
مصطلحات، مثل األكثرية واألغلبية، 
وهو يرفض تلك املصطلحات من حيث 

املفهوم الثقافي والسياسي معا.

يقول كما جاء في صفحة 227 حول 
مشكلة األكثرية واألقلية من إنه ميكن 
احلديث عن إرث أممي عام يشكّل أكثرية 
في الشرق األوسط، وهي األمم العربية، 
والفارسية، وذلك  والكردية،  والتركية، 
األمم على أساس  أن تقسيم  يرى  ألنه 
غير  هو مفهوم  أكثريتها  أو  أقليتها، 

أخالقي، وغير صحيح.

هي  األزمة  أو  املشكلة،  أن  يرى  وهو 
قضية اجتماعية في املقام األول، وأن 
األرض لإلنسان، وليس اإلنسان لألرض، 
وأن الواحدياُت االجتماعيُة ذات ُمكَوِّناٍت 
في  الواحدياُت  تُشكُِّل  حيث  غنية، 
داخِلها عدداً جماً من تصنيفاِت واحديِة 

الواحديات. 

الهوية الشرق أوسطية عند الزعيم 
أوجالن

ويفسرها  يراها  )كما  أيضا  الهويَة 
األخالِق  بقدرِ  أوجالن( وجوديٌة  الزعيم 
وميكن  تقدير،  أقلِّ  على  والسياسةِ 
ترتيب أبرزِ الهوياِت االجتماعيةِ املتميزِة 
باجملاالِت التعدديةِ على الشكِل التالي:

1 - الهوياُت الَقبَلِيةُّ والعشائرية: أوُل 
هويٍة في تطوُّرِ اجملتمعاِت كانت على 
من  ضرٍب  شكِل  وعلى  قبائل،  شكِل 
ضروِب مظاهِر اجملتمِع املدنيّ، ذلك أنه 
أو  خالٍن  بال  اجملتمعاُت  تَتكُوُن  ال  كما 
عائلة، فمن غيِر املمكِن أنْ تَتواجدَ دون 

قبائَل وعشائر أيضاً.

2 - الهويات القومية: وتتطورُ كشكٍل 
أرقى للعشائِر املرتكزِة إلى أصوٍل لغويٍة 
وثقافيٍة مشتركٍة على مدى التاريخ، 
مكاناً  لنفِسها  تُوِجدُ  ما  غالباً  وهي 

مشتركاً تَنُظرُ إليه كبَلد أو وطن. 

املعنى  إضفاء  والضروريِّ  األصحِّ  ومن 
والوطِن  البلِد  مصطلَحي  على 
يَبلَغ  أنْ  يُشَترَُط  ال  ثقافة،  بوصِفهما 
كلُّ مجتمٍع مستوى القوم، هذا وقد 
يَحيا عددٌ جمٌّ من مختلِف الكالناِت، 
األقواِم  وحتى  والعشائِر،  والقبائِل، 
القوم، أما مفهوُم  ثنايا  األخرى ضمن 
الهويةِ املتجانسة فهو إرغاٌم تَفرُضه 

فاشيُة الدولةِ القومية.

إحياِء  حاِل  في  الوطنية:  الهوية   -  3
هويةِ القوِم على شكِل إدارٍة مستقرٍة 
الهويةِ،  تسمية  باملستطاِع  ودائمة 
أو  باألمة  عندئٍذ  ستتشكُل  التي 
يَُسودُ  الذي  اجلانُب  الوطنية،  الهوية 
نفِسها  إدارِة  على  قدرتُها  هو  األمَة 

بإرادتِها الذاتية. هذا وقد تتطورُ اإلدارِة 
وفق الشكِل الدميقراطيِّ أو الدولتيّ. 

وفي هذه احلالة فاألممُ األخرى، أو باألحرى 
القبائِل اخلاضعة  الشعوُب، ومجموُع 
الدولتيّ،  احلُكِم  ذاِت  األقواِم  إلدارِة 

تُسمى حينها بالعبيد، ال األمة. 

في اجملتمعاِت االستغالليةِ يتمُّ تأمنيُ 
وال  الواحدة،  األمةِ  باسِم  النمطيةِ 
تُتاُح فرصُة احلياِة بحريٍة ومساواٍة لألمِم 
واخلاليا  للوحداِت  وحتى  بل  األخرى، 
السفليةِ ضمنها، في حني أّن األنظمَة 
عن  وتتمايزُ  تنفصُل،  الدميقراطيَة 
األنظمةِ املضادِة للمجتمعية من خالِل 
إفساِحها اجملاَل أمام الهوياِت التعددية.

املقدسات االجتماعية في الوعي 
العلمي

ضرورة  أوجالن  اهلل  عبد  الزعيم  يرى 
وعي  وهو  للشعب،  العلمي  الوعي 
بدون  الدينية  األمور  يفّسر  جماعي، 
ميثولوجية، ويفّسر معنى القدسية، 
يقول في ص 229 – 243 ببعض تصرف: 
فهو  القدسيةِ،  مصطلُح  عن  »أّما 
ساحرٌ،  هو  مِلا  مجتمعيٌّ  تعريٌف 

ومعجزيٌّ خارق. 

أي أّن املقدَس هو اجملتمُع بالذات... ولكّن 
اجملتمَع ال يسَتقِبُل ذلك بوعٍي علميّ، 
نَُسّميها  التي  الوعِي،  بأشكاِل  بل 
بالدينيةِ وامليثولوجّية، واجملتمُع بذلك – 
في حقيقةِ األمِر – يعرُِّف عن ذاتهِ، قد 
يكَوُن من املفيِد املقارنة بني التعريِف 
بالوعِي الدينيِّ، وامليثولوجيِّ، والتعريِف 

بالوعِي العلميّ. 

أّن  النسيان،  عدم  وينبغي  هذا 
تَكمُن  والفلسفَة  والدينَ  امليثولوجيا 
في جذورِ العلم، ونشاط اجملتمِع الذهنيُّ 
يتركزُ دوماً على تعريِف ذاته، سواًء كان 
بعض  هي  وهذه  وضعياً،  أم  مقدساً 

املقدساِت الهامة:

الثالثُة  الكبرى  1 -  األلوهيات: األدياُن 
اإلميان،  مصطلح  تُقابُِل  السواِء  على 
إطارِ  خارَج  اهللِ  لعظمةِ  معنى  ال  إذ 
إال  اهلُل  يتواَجدَ  أنْ  مُيِكنُ  وال  اجملتمع، 
باجملتمع، وسواءً اسَتقَبَله اجملتمُع على 
داخِله  في  دَه  وَطَّ أم  برمتِه  الكوُن  أنه 
كعقيدة؛ فلن يختلَف في األمِر شيء، 
وجتسيدُ ذلك في الفلسفةِ هو املثاليُة. 

من  الثانيُة  احللقُة  وهي  النبوة:   -  2
تَدُورُ  التي  االجتماعية،  املقدساِت 
املساعي لتعريِفها بصفاٍت من قبيِل 
األشياِء  تقديُس  ويتمُّ  بالَغيبِ،  التََّنبُِّؤ 
اجملتمِع  حياِة  في  مساهمًة  األكثر 
إجنازِ  من  ومتمكناً  متماسكاً  وبقائِه 
احلََمالت. وانتقاُل القدسيةِ إلى األشياِء 
يَعودُ إلى تعبيِرها عن قيمتِها في تلبيِة 
املصيرية،  اجملتمِع  حاجاِت  من  حاجٍة 
فبقدرِ ما يَكُوُن شيءٌ ما قَيِّماً وثميناً 

ويُجَعُل َفَتِشيَّاً؛ فهو يََتَمتَُّع بالقدسيِة 
والزيتوِن،  القمحِ،  قبيِل  من  باملِثل؛ 
والَغَنِم، والَبَقِر، واحلصاِن، وغيرها على 

سبيِل املثال.

ذات  أوجالن  الزعيم  أقوال  أن  وهنا جند 
قيم  ترسيخ  أجل  من  عظمى،  فائدة 
احلرية، وأن القداسة تكون على األرض، 
املساواة،  نشر  تكون  الشعوب  وحرية 
وأن العدل املطلق، هو مطلب إنساني 
يجعل كالمه  ما  وهو  ومنشود،  عادل 
ذا أسس واقعية،  عن الشرق األوسط 
على  وفردي  جمعي،  عقلي  ووعي 
النظرة  في  مشروع  أمر  وهو  السواء، 
للعالم أو الكون، ومن ضمنه الشعوب 

التي تسكن الشرق األوسط.

الكرد في مفهوم الشرق األوسط 
عند الزعيم أوجالن

كما رأينا، فإن األصل في فكر عبد اهلل 
أوجالن، هو اإلنسان نفسه، مهما كان 
دينه، أو عرقه، أو أصله، وبغير احلديث 
أو التقليل من شأن األقلية في صالح 
األكثرية، وهو بهذا التعريف اإلنساني، 
األمم  من  مباليينهم،  الكرد  أن  يجد 
الكبرى، التي تشكل الشرق األوسط، 

مع العربية، والتركية، والفارسية.

ومن حق الكرد أن يكون لهم دور محوري 
ومؤثر في الشرق األوسط وفي العالم 
الوجود  أنه يرفض  بأسره، ورمبا نتصور 
ليس  األوسط،  بالشرق  اإلسرائيلي 
اليهودي،  دينهم  أو  أقليتهم  بسبب 
يحمل  إمبرياليا  كيانا  يراهم  ولكنه 
االستعماري  املفهوم  مضمونه  في 
أوجالن  جعل  ما  وهو  الرأسمالي، 
الظاملة،  العاملية  الرأسمالية  يهاجم 
وال  الشعوب،  مبشاعر  تهتم  ال  التي 
باألرض، التي عاش ويعيش فيها األجداد 

واألحفاد على مر مئات من السنني.

ولم ينس الزعيم عبد اهلل أوجالن، وهو 
يسهب في احلديث عن احلالة الشرق 
كلها  الثقافة  يعيد  أن  أوسطية، 
ألصولها، فالثقافة تسبق السياسة، 
واألديان تسبق علوم االجتماع ....  كما 

أن حرية الشعوب تسبق وجودها...

مشكالت الشرق األوسط وحلولها في فكر الزعيم 
عبد هللا أوجالن ـ2ـ

وسيادة  سلعة،  إلى  املرأة  حتويل  مع 

الرجل، الذي بدأ لوحده يفكّر، ويقود، 

على  يطّور  التحليلي  العلمي  املنطق  بدأ 

يكبح  كان  فمن  والروح،  العاطفة  حساب 

جماح الرجل هو املرأة، فبعد أن سيطر الرجل 

عبر تطّور الفكر الشاماني، وانعزالهم عن 

وظهور  العبيد،  طبقة  وإنشاء  اجملتمع، 

األفقّية  من  التحّول  ظهر  الفردّية  امللكّية 

الطبقّية  ظهرت  الهرمية،  إلى  اجملتمعّية 

السلطة  وتقنيات  والدولة  املدينة  بروز  في 

ُمحِكم  إطار  ضمن  االحتكاريّة  والسوق 

جّداً، بالتوازي مع التحّول الذّاتّي الذي وجد 

تعبيره في الوعي والقيم اجلسديّة القمعّية 

عقلنة  على  عملت  حيث  مختلفة،  بطرق 

أشكال  مع  يتوافق  مبا  كّلي  بشكل  اخلبرة 

وهذه  الصارمة،  واألوامر  القسريّة،  الطاعة 

الذهنيات املبتورة، من املمكن اإلطالق عليها 

إيبستمولوجيا   Epistemology
على  تعتمد  فالدولة  واحلكم،  السلطة 

الهرمّية والطبقّية بالدرجة األولى، وأساس 

االحتكار،  وزادها  املدينة،  في  تواجدها 

الفكر  ترويض  أي  اخلبرة؛  عقلنة  ووقودها 

تكمن  وآلياته  الدماغ،  غسيل  آليات  عبر 

في العنف الذهنّي واجلسدّي، وشعارها في 

والتسّلط.  والسلطة،  الهيمنة،  هو  احلياة 

أوّل  الزراعّية  النيوليتّية  الثورة  كانت  فإذا 

الثورة  الدولُة  ُعّدت  لذلك  الوجود،  في  ثورة 

األبَويّة  العقلية  شّيدتها  وقد  لها،  املضادة 

إينانا،  ماءات  ُسرقت  أن  بعد  السلطوية، 

وكّتاب  واملسرحيني،  الشعراء  أغاني  وما 

حنني  إال  والبابلّية،  السومريّة  األساطير 

كانت  وما  الطاهر،  األمومّي  اجملتمع  لذاك 

على  للسيطرة  إال  جلجامش  محاوالت 

آنكي  على  السيطرة  خالل  من  الطبيعة 

باملرأة،  وإغوائه  املدينة  إلى  وترويضه وجلبه 

حّولتها  أن  بعد  املدينة  شّوهتها  التي 

بحث  وما  األمراء،  بالط  في  ومومساً  أَمًة 

احلياة،  عن  بحٌث  إاّل  اخللود  عن  جلجامش 

اإلدارة  حتّولت  أن  بعد  بهاءها  فقدت  التي 

سلطات  عّدة  هي  فالدولة  سلطة،  إلى 

حياته  عادت  وما  يهنأ  عاد  فما  واحّتادها، 

تستقرّ إاّل في البحث عن ماء اخللود، ليصل 

أن  التي فقد قيمتها بعد  إلى درجة احلياة، 

بنى األسوار، وتغّلب على الطبيعة وآلهتها، 

وهذا ما وّضحناه سابقاً.

أثبت العلماء والباحثون بأن الشرق األوسط 

اإلنساني  اجملتمع  لظهور  األول  املكان  هو 

وامتداد  التاريخ،  عبر  والدولة  والطبقة 

الدولة والسلطة  تاريخ ظهور ثقافة نظام 

التي جتذّرت حتى  اجلغرافيا،  من صلب هذه 

ذهنيته،  أسس  وكّونت  اجملتمع،  في  النخاع 

وتتوّضح احلقيقة على مرأى األعني من خالل 

تسمية الدولة باألب وتقديسها، وسالطني 

وتقديس  إطاعة  بوجوب  أكدوا  الدين 

وجه  على  لآللهة  ممثلة  ورؤيتها  الدولة، 

وممارساتها  الدولة  ناهضوا  والذين  األرض، 

ومعتقداتهم،  أفكارهم  حسب  اخلاطئة 

عدم  بسبب  بأكملها،  الدولة  يرفضوا  لم  

تعني  التي  الدولة  »وجود  حقيقة  إدراك 

الدميقراطية  وإنهاء  واالضطهاد،  القمع 

الدولة  حتلل  لم  األديان  فحتى  واحلرية« 

املشروعية  وأكسبتها  مقدسة،  واعتبرتها 

دونها-  أو  دراية  –عن  املطلقة  والصالحيات 

لتعظيم نفوذ السلطة والدولة.

الدولتي  النظام  على  القضاء  يكون  لن 

وحتقيق الدميقراطية واحلد من السلطة في 

موطن جتذرت فيها الدولة بكل عمق، وجرى 

تقديسها دينّياً بهذه السهولة، لذا فتوعية 

أسس  على  األوسط  الشرق  في  اجملتمع 

كأداة  والسلطة  الدولة،  حقيقة  معرفة 

قمع واضطهاد مسألة بالغة األهمية.

،،

في المرأة والدولة

صالح الدين 
مسلم

ومضات

»لبوير  الرسمي  ملوقع  عباس  وأوضح 
اإلدارة  لدى  املوجود  اإلنتاج  أن  برس« 
عبارة  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
املدعومة،  املادة  من  95 صهريجاً  عن 
األقاليم حسب  على  تقسيمها  يتم 
إلى  باإلضافة  السكانية،  اإلحصائية 
ما  أي  شهري،  بشكل  480 صهريجاً 
بشكل  صهريجاً   17 إلى   15 يعادل 
يتم  أيضاً   410 املادة  من  يومي 
تقسيمها لألقاليم حسب اإلحصائية 
السكانية، باإلضافة إلى الغاز املنزلي، 
منشأة  من  استالمه،  يتم  الذي 
ما  يومي  بشكل  واإلنتاج  السويدية 

يعادل 120 طناً.

مت  التي  »اإلحصائية  عباس:  وأضاف 
تشكيلها في توزيع بطاقات التدفئة 
 440 من  يقرب  ما  اجلزيرة  إقليم  في 
توزيعها  يتم  املادة  هذه  عائلة،  ألف 
والنواحي  املناطق  على  يومي  بشكل 
من  فتره  كل  في  األولويات  حسب 
يتعلق  »فيما  وتابع:  السنة«.  فترات 
مبخصصاتنا في إقليم اجلزيرة من هذا 
املازوت  مادة  من  صهريجاً   40 اإلنتاج 
املدعوم، يتم تقسيمها إلى القطاعات 
الغاز  كمية  أما  والزراعية،  اخلدمية 
اإلنتاج  من  مخصصاتنا  فإن  املوجودة 

بشكل شهري 400 188 جرة غاز«.

باقي  في  احملروقات  بواقع  ومقارنًة 
املناطق السورية ودول اجلوار قال عباس: 
إن إمكاناتنا جيدة بل ممتازة سواًء من 

الكمية املتوفرة، أو حتى األسعار.

املنظومة اإللكترونية

مت  التي  اإللكترونية،  املنظومة  وحول 
إنشاؤها عام 2021 قال عباس: »قمنا 
أجل  من  إلكترونية  منظومة  بوضع 
التحكم باملادة وتوزيعها على الشعب، 
املاضي  العام  خالل  أولى  وكخطوة 
ومازوت  املنزلي،  الغاز  نظام  وضعنا 
إلكترونية  بطاقات  بإنشاء  التدفئة 
عائلة،  لكل  الكود  على  تعتمد 
والكومينات  اجملالس  مع  وبالتنسيق 
حيث وصل العدد الى 410,000 عائلة 

قمنا   2022 عام  في  املاضي،  العام 
بوضع  اإللكترونية  املنظومة  توسيع 
إقليم  في  والنقل  السير،  برامج 
إحصائية  بإجراء  قمنا  حيث  اجلزيرة، 
كامله لآلليات بجميع الفئات، وتوزيع 
البرامج  ضمن  وحتميلها  استمارات، 
البطاقة  بإنشاء  وقمنا  اإللكترونية، 
السيارات  عدد  وصل  حتى  الذكية، 
املوجودة لدينا في إقليم اجلزيرة بحدود 
زالت  ما  والعملية  سيارة،  ألف   80

مستمرة«.

وتخصيص  توزيع  أن  إلى  عباس  ونّوه 
نوعيتها:  حسب  يتم  فئة  لكل  املادة 
توزيعها  مت  التي  للمادة  »وكإحصائية 
مادة  بتوزيع  قمنا   ،2022 العام  خالل 
التدفئة بدعم برامج وفق مخطط مت 
بتاريخ  العامة  اإلدارة  قبل  من  إصداره 
البطاقات  بتفعيل  قمنا   2022/06/1
إحصائية  على  اعتماداً  اإللكترونية 
التي  واإلحصائية،  احملروقات،  مديرية 
جرت من قبل اجمللس التنفيذي، حيث 
 2022 العام  في  العوائل  عدد  وصل 
تغطية  ومت  عائلة،   440.000 بحدود 
بكمية  اآلن  حتى  عائلة   380.000
مخصصة لكل عائلة 300 لتر، وبسعر 
150 ليرة سورية، وبكمية مازوت تقدر 

بـ 113 مليون لتر، باإلضافة إلى املادة 
اخلدمية، التي يتم توزيعها القطاعات 
مطاعم،  أفران،  مولدات،  اخلدمية 
مستشفيات والكمية، التي مت توزيعها 
خالل 2022 بحدود 324975000 لتراً من 

املادة اخلدمية«.

تطور من ناحية املنشآت الصناعية

وأشاد عباس بحالة األمان واالستقرار 
في إقليم اجلزيرة: »هناك تطور وازدهار 
املنشآت،  ناحية  من  مستمر  بشكل 
الصناعية  املنشآت  عدد  وصل  حيث 
وكمية  صناعية،  منشأة   4415 إلى 
املنشآت  توزيعها على  مت  الذي  املازوت 
الصناعية جتاوزت مليون لتر خالل العام 
اجلاري إضافًة إلى القطاع الزراعي، والذي 
مت  الذي  واملازوت،  كامل  تطوير  في  هو 
تخصيصه في احملاصيل الزراعية فيما 

يتعلق بالصيفية منها جتاوز 74 مليوناً 
واحملاصيل الشتوية 142900693 لتراً«.

السالم عباس« الرئيس  »عبد  واختتم 
إقليم  في  احملروقات  ملديرية  املشترك 
الوضع  »رغم   بالقول:  حديثه  اجلزيرة 
األمني، والتحديات املستمرة من قبل 
الدولة التركية على مناطقنا، وإمكانات 
املواطنني،  احتياجات  لتأمني  اإلدارة 
والهجوم التركي اجلوي األخير في 19 
املراكز  استهدف  الذي  الثاني،  تشرين 
واملنشآت  العيش،  وسبل  اخلدمية، 
التي  السويدية،  كمنشأة  الصناعية 
كانت تغطي 1200000 عائلة في إقليم 
اجلزيرة، مبادة الغاز ومناطق تكرير النفط 
جرمية  العمل  وهذا  املنزلي،  واملازوت 
الذاتية  اإلدارة  أن  إال  اإلنسانية  بحق 
بطاقاتها وكوادرها كلها، استطاعت 
اإلسراع بعملية توليد الكهرباء، وتأمني 
الغاز من أجل عودة األمور إلى وضعها 

الطبيعي«. 

أصدرت وزارة التجارة الداخلية، وحماية 
يوم  دمشق،  حكومة  في  املستهلك 
الشهر  من  السابع  املصادف  السبت 
أسعار  بتحديد  قراراً  الثاني،  كانون 
جديدة لتعرفة الركوب لوسائل النقل 

العامة في مدينة دمشق وريفها.

عن  الرسمية  »سانا«  وكالة  ونقلت 
لقطاع  التنفيذي  املكتب  عضو 
التموين والتجارة الداخلية والصناعة، 
قيس رمضان، إنَّ: »حتديد التعرفة جاء 
استناداً إلى قرار وزارة التجارة الداخلية 

وحماية املستهلك، واملتضمن تعديل 
ألجور  احملددة  الكيلومترية  التعريفات 
الركاب بعد تعديل تعرفة سعر  نقل 

ليتر البنزين، ومادة املازوت«.

ونصَّ القرار على حتديد تعرفة الركوب 
للباصات وامليكروباصات )السرافيس( 
لتصبح 400ليرة سورية للراكب الواحد 
عشرة  لغاية  القصيرة،  للمسافات 
كم، و500 ليرة للخطوط الطويلة فوق 

عشرة كم.

كما نصَّ القرار على حتديد بدل خدمة 

العاملة  )التكاسي(  األجرة  سيارات 
 790 أصبحت  حيث  املدينة،  ضمن 
ليرة سورية للكيلومتر الواحد، و9658 
لفتحة  و660  الزمنية،  للساعة  ليرة 
العداد و110 ليرات قيمة الضربة، بينما 

متراً،   140 الضربة  مسافة  أصبحت 
وزمن الضربة 41 ثانية.

مرور  فرع  تكليف  القرار  تضمن  كما 
بنوعيها  الصقات  بطباعة  دمشق 
الزجاج  على  توضع  معدل(،  )العداد 
توزع  والصقة  التعديل،  بعد  األمامي 
على التكاسي، مكتوب عليها املبالغ 
الواجب دفعها من قبل الراكب، إضافًة 
إلى املبلغ الظاهر على شاشة العداد 

احلالي.

هذا ويُضاف مبلغ 550 ليرة إلى شريحة 

العداد من 300 إلى 1000 ليرة، ومبلغ 
1650 ليرة إلى شريحة العداد من 1000 
إلى 3000 ليرة، بينما املبلغ املتراوح بني 
 3300 إليه  يضاف  ليرة  و5000   3000

ليرة.

من  العداد  شريحة  ظهرت  حال  وفي 
على  يتوجب  ليرة   7000 إلى   5000
الراكب إضافة مبلغ 6600 ليرة، وعند 
ليرة   9000 فوق  قيمته  مبلغ  ظهور 

يضاف إليه مبلغ 8800 ليرة.

وكاالت

بات احلصول على احلطب حلماً، فبعد 
أن حّول معظم الناس مدافئهم إلى 
احلصول  بالسهل  يعد  لم  )حطب( 
عليه، أو اقتنائه إال في حال كان ُمخزّناً 
االختراع  أم  احلاجة  وألن  الصيف،  منذ 
فقد جلأ السوريون إلى التدفئة مبدافئ 
قشور الفستق )العبيد؛ واحللبي( وهذه 
املواد صديقة للبيئة، وال تنبعث منها 

الروائح.

أصحابها  يحكي  عدة،  جتارب  وبعد 
وائل  أبو  فيقول  التدفئة،  هذه  ميزات 
القادم من مدينة إدلب: »نتيجة انقطاع 
)قشر  مدفأة  إلى  جلأت  املازوت  مادة 
فرق(،  ال  العبيد  أو  احللبي،  الفستق 
إنها وسيلة صحية، وال تنبعث منها 
املازوت،  من  كلفة  أقل  وهي  الروائح، 
الذي حلقت أسعاره حيث وصل سعر 

20 ليتراً من املازوت إلى 275 ألفاً، وال 
بينما سعر  أسبوع،  يكفي ألكثر من 
الطن من قشر الفستق ما بني مليون، 
ومليون وسبعمائة ألف أي كل كيلو 
)األفضل  لكن  ليرة،   1700 يكلف 

شراؤه بكميات كبيرة(«.

آلية التجفيف

منصور  أبو  قال  جتفيفه،  آلية  وعن 

الذي يعمل في مهنة تنشيف قشور 
الفستق، واليوم بات تاجراً يبيع ويشتري 
املادة: »بعد جتفيفه آلياً وتقشيره؛ جتمع 
والغالف  للحبة،  اخلارجية  القشرة 
بها  ويحتفظ  القاسي،  الداخلي 
متاماً  جفت  وبذلك  القادم،  للشتاء 
هذه  »كانت  مضيفاً:  رطوبة«،  أي  من 
اليوم  أما  القمامة  ترمى في  القشور 

فائدتها عظيمة«.

من جهته، اخلبير الزراعي »أكرم عفيف« 
أوضح أن قشور الفستق احللبي حتتاج 
تكون كلفتها  قد  إلى مدفأة خاصة، 
أن  إال  الناس،  بعض  عند  مرتفعة 
وليس  منخفضة،  فكلفتها  القشور 

لها رائحة وصديقة للبيئة.

ولفت إلى أن السوريني يشترونها من 
عند  التخزين  ومستودعات  املقاشر، 

مت  خاصة  مدفأة  ولها  التجار،  بعض 
تطويرها، وأصبحت تعمل رقمياً، حيث 
زمني،  توقيت  جهاز  للمحرك  أضيف 
الداخلة  القشور  بكمية  للتحكم 
لغرفة االحتراق، ودرجة احلرارة املطلوبة، 
فعلى سبيل املثال يعمل احللزون على 
ثانية،  عشرين  ملدة  القشور  إدخال 
عملية  تتم  حتى  دقيقة،  يتوقف  ثم 

االحتراق ويعاود الدوران مرة أخرى.

اقتصادية أكثر

بهذا  املدفأة  »تطوير  عفيف:  وأضاف 
أكثر،  اقتصادية  جعلها  الشكل 
واستطعنا احلصول على درجات حرارة 
املدفأة  سعر  ويتراوح  انتظاماً،  أكثر 
مليون  إلى  مليون  بني  ما  الواحدة 

ونصف ليرة«.

ولفت عفيف إلى أن هذه املدافئ تنتشر 
للفستق  زراعة  األكثر  املناطق  في 
احللبي، وهذا ما دفع املصنعني البتكار 
تتناسب  جديدة،  وأحجام  أشكال، 
أفران  لتصنيع  إضافًة  الزبائن،  ورغبة 

الستخدامها في طهو الطعام.

عفيف،  أكرم  الزراعي  اخلبير  واختتم 
لديه  ليس  من  قائالً: »باملقابل  كالمه 
اإلمكانية املادية لشراء املدفأة املطورة 
حديثاً، يضع قشور الفستق يدوياً في 
مدافئ صغيرة، على حني يخلط آخرون 
أخشاب،  من  جمعوه  ما  مع  القشور 
وحطب ومواد قابلة لالحتراق، لتسرع 
زيتية  مواد  على  الحتوائها  االشتعال 

ودهنية«.

وكاالت

الجزيرة  إقليم  في  المحروقات  لمديرية  المشترك  الرئيس  عباس"  السالم  "عبد  كشف 
باألرقام  وذلك  المنصرم،  العام  خالل  والتدفئة  المازوت  مادة  من  اإلنتاج  كميات  عن 

واإلحصائيات.
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يا... قشور الفستق بديل عن المازوت والحطب للتدفئة في سور


