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حقوقي: ما يجري في المعتقالت 
والسجون التركية يعكس العقلية 

الفاشية للنظام التركي

حركة الثقافة والفن إلقليم عفرين: 
سنكون الدرع الحصين لحماية ثقافتنا 

من اإلبادة

فوزة يوسف: جرائم النظام 
اإليراني تقوّي عزيمة 

المرأة نحو الحرية...2

أهالي جنوب الحسكة: ضرورة استمرار الحمالت 
األمنية تجنبًا لهجمات إرهابية جديدة

وحدة مياه الطبقة بصدد تغيير مضخات 
املياه القدمية، واستبدالها بأخرى جديدة، 
خالل  املتواصلة  أعطالها  تكرار  بعد 
الوحدة  جهود  ضمن  وذلك  العمل، 
بعد  الشبكة  في  األعطال  صيانة  في 
إجراء دراسة فنية إلصالحها، ووضعها 

باخلدمة مباشرةً... 7 

»كرزيارت  قرية  أهالي  معظم  يشكو 
جولي« التابعة لناحية كركي لكي، من 
القرية إلى  حتول قسم كبير من نهر 
مطالبني  والنفايات،  لألوساخ  مكب 
القيام  بواجب  هناك،  الشعب  بلدية 
بعملها، ملنع تفاقم املشكلة، وإيجاد 

حٍل سريٍع لها... 3

قال احلقوقي جمال محمد: 
»إن ما يعيشه املعتقلون في 
التركي،  النظام  معتقالت 
يلخص العقلية الشوفونية، 
التي يتمتع بها هذا النظام«، 
به  تقوم  ما  إن  إلى  وأشار، 
يعّد  التركي  االحتالل  دولة 
للعهود،  واضحا  انتهاكا 
املرتبطة  الدولية،  واملواثيق 
وخاصة  املعتقلني،  بحقوق 

السياسيون منهم... 5

أكَّد اإلداريون في حركة 
الثقافة، والفن إلقليم 

عفرين، في الذكرى 
اخلامسة للهجوم 

على عفرين، ضرورة 
مواصلة النضال، 

حلماية الثقافة 
والتاريخ، من اإلبادة، 
التي ميارسها احملتل 

التركي، ومرتزقته في 
عفرين احملتلة... 9      

في  الصناعة  سجن  على  داعش  مرتزقة  هجوم  احلسكة،  جنوب  أهالي  استذكر 
العشرين من كانون الثاني من العام الفائت، وأشادوا بدور قوات سوريا الدميقراطية، 

وقوى األمن الداخلي، في إعادة استتباب األمن، واالستقرار إلى املنطقة... 5 

الحصار يحيل الشيخ مقصود إلى أنقاض

وحدة مياه الطبقة 
تستعد الستبدال 

المياه مضخات 

من نهرٍ يوهب الحياة 
إلى مكٍب للنفايات...3

فريق الجزيرة يظفر 
بلقب بطولة أخّوة 
الشعوب بنسختها 
الرابعة في منبج...10

بعدسة: دعاء يوسف

صخور غريبة الشكل تنمو و«تتكاثر« 
رومانيا،  لزوار  اهتمام  محور  شكلت 
للكثيرين، خاصًة  لغز  وبقيت مبثابة 
الذي يستمر  فيما يتعلق بحجمها 

في النمو.

وعرفت صخور »تروفانت« بأنها »حّية«، 
كونها بدأت على شكل حصى وتنمو 
بحوالي بوصتني كل ألف عام، وهي 
فريدة  معدنية  هياكل  عن  عبارة 

حتاكي حياة النباتات والثدييات.

ميل«  »ديلي  صحيفة  وذكرت 
املنتفخة  األحجار  أن  البريطانية، 
منو  طريقة  بنفس  »تنمو  الغريبة: 
أحجاراً  وتلد  النباتية،  األنسجة 

جديدة، متاماً مثل احليوانات«.

في  »تروفانت«  على  العثور  ومت 
تسمى  صغيرة  رومانية  قرية 

وكأنها  تبدو  حيث  »كوستيستي«، 
من  مصنوعة  منفوخة  فقاعات 
في  كبير  بشكٍل  تتنوع  الصخور، 
أقدام  عدة  بعضها  ميتد  إذ  احلجم، 
في القطر، والبعض اآلخر صغير مبا 

يكفي لُيحمل في راحة اليد.

»تروفانت  إن:  الصحيفة  وأوضحت 
فهي  األرض؛  من  ببساطة  تظهر  ال 
موجودة في كتلة رمال من مختلف 
إلى  التي تصل  اجليولوجية  العصور 
نتوءات طبيعية أو في مقالع الرمال، 
وتنمو ببطء مع مرور الوقت في ظل 

وجود مياه األمطار«.

قلب  من  أساساً  الصخور  وتتكون 
التي  بالرمال  محاط  صلب  حجري 
املعادن  وتشكل  القشرة،  تشكل 
تفاعال  األمطار  مياه  في  املوجودة 

في  الضغط  زيادة  إلى  يؤدي  داخلياً 
تنمو  الصخور  يجعل  مما  الداخل، 

وتتكاثر.

الصخور  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
»ليست على قيد احلياة«، فقد وصفها 
السكان احملليون والسّياح بأنها »حّية« 
بسبب الطريقة التي يبدو أنها تتغير 

بها مع مرور الوقت.

ما قصة »الصخور الحّية«؟
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قالت الرابطة األملانية ألطباء  األطفال 
واملراهقني: »إن املدة املثالية للنوم لدى 
األطفال في مرحلة  التعليم املدرسي 
عشر  إلى  تسع  من  تتراوح  قبله  وما 

ساعات«.        

قدرة  عدم  »إن  الرابطة:   وأوضحت 
بنوم هانئ خالل  التمتع  الطفل على 
بعض  ظهور  إلى  املدة  يؤدي  هذه 
األعراض، مثل التعب في أثناء النهار، 
وسرعة  والعصبية،  التركيز،  وضعف 
الرغبة  وتراجع  والعدوانية،  االستثارة، 

في استذكار الدروس«.        

اضطرابات  »إن  الرابطة:   وأضافت 

أسباب،  عدة  لها  األطفال  لدى  النوم 
في  واملشاكل  والقلق  اخلوف   أبرزها 
االضطرابات  ترجع  قد  كما  املدرسة، 
إلى  االستخدام املفرط لوسائل اإلعالم 
غير  محتويات  ومشاهدة  والتواصل 
مناسبة للطفل، كاحملتويات  العنيفة«.                

طقوس ثابتة

 ملواجهة اضطرابات النوم لدى األطفال، 
بعض  باتباع  الوالدين  الرابطة  أوصت 
حكاية  قّص  مثل  الثابتة،   الطقوس 

مسلّية للطفل قبل النوم، مع مراعاة 
اإلعالم  وسائل  من  استهالك  احلد 

والتواصل قبل الذهاب إلى الفراش.            

 وميكن أيضاً للوالدين تشجيع الطفل 
على اخللود إلى النوم من خالل تغيير 
تبديل  أو  مثالً،  معه  الفراش   وضعية 
املفروشات املوجودة عليه مع بعضهم 

 بعضاً.            
تكون  ما  عادةً  ذلك،  إلى   وباإلضافة 
ألغلب  األطفال  مهماً  رفيقاً  الدمية 
اخللود  عند  العمرية  املرحلة  هذه  في 

إلى النوم.        

جداً  مهم  الدم  سكر  في  التحكم 
ملرضى السكري، ونقدم في هذا التقرير 
متريناً بسيطاً للغاية مُيكن أن يساعد 
خفض  في  يساعد  كما  ذلك،  في 

الدهون في الدم.

كيف يعمل هذا التمرين خلفض 
سكر الدم؟

تعمل هذه التقنية على حتريك عضلة 
العضلة  هذه  اجلسم.  في  معينة 
التي عبر حتريكها ميكن خفض سكر 
ربلة  في  النعلّية  العضلة  هو  الدم: 
الساق، فعلى الرغم من أنها مُتثل %1 
ميكنها  فإنه  جسمك،  وزن  من  فقط 
القيام بأشياء كبيرة لتحسني صحة 
التمثيل الغذائي في بقية جسمك إذا 

مت تنشيطها بشكٍل صحيح.

والعضلة النعلية هي واحدة من 600 
عضلة في جسم اإلنسان، وهي عضلة 
أسفل  من  متتد  التي  اخللفية  الساق 

الركبة إلى الكعب.

ما اسم التمرين املطلوب؟

الذي  النعل«  ضغط  »مترين  اسمه 
الغذائي  التمثيل  فعال  بشكٍل  يرفع 
للعضالت لساعات حتى أثناء اجللوس.

ما مدى فعالية هذا التمرين؟

النعل  مترين  قدرة  فإن  للدراسة،  وفقاً 
الغذائي  التمثيل  على  احلفاظ  على 
تنظيم  لتحسني  املرتفع  املؤكسد 

غلوكوز الدم أكثرُ فاعلية من أي طرق 
شائعة يتم الترويج لها حالياً كحل، 
مبا في ذلك التمارين الرياضية وفقدان 

الوزن والصيام املتقطع.

ما هو التمثيل الغذائي التأكسدي؟

هو  التأكسدي  الغذائي  التمثيل 
العملية التي يتم من خاللها استخدام 
مثل  املستقلبات  حلرق  األكسجني 
غلوكوز الدم أو الدهون، ولكنها تعتمد 
جزئياً على احتياجات الطاقة الفورية 

للعضلة أثناء عملها.

خليط وقود مختلف

قال أحد اخلبراء: »لم نحلم قط أن تتمتع 
هذه العضالت بهذا النوع من القدرات، 
لقد كان داخل أجسادنا طوال الوقت، 
في  قبل  من  أحد  يتحقق  لم  لكن 
كيفية استخدامه لتحسني صحتنا 

حتى اآلن«.

وأضاف: »عندما يتم تنشيط العضلة 
النعلية بشكٍل صحيح، ميكن أن ترفع 
األيض التأكسدي احمللي إلى مستويات 
فقط،  لدقائق  وليس  لساعات،  عالية 
وقود  خليط  باستخدام  بذلك  وتقوم 

مختلف«.

النعل  على  الضغط  مترين  ينّشط 
العضلَة النعلية بشكٍل مختلف عما 

يحدث عند الوقوف أو املشي.

استعمال الغلوكوز

الدراسة أن هناك مساهمة  كشفت 
تغذية  في  الغليكوجني  من  ضئيلة 
أن  ميكن  تكسيره،  من  فبدالً  النعل، 
يستخدم النعل أنواعاً أخرى من الوقود 
ما  وعادةً  والدهون،  الدم  غلوكوز  مثل 
السائد  النوع  هو  الغليكوجني  يكون 
متارين  يُغذي  الذي  الكربوهيدرات  من 

العضالت.

من  األقل  النعل  اعتماد  وأضافت: »إن 
املعتاد على الغليكوجني يساعده على 
العمل لساعات دون عناء ودون إجهاد 
خالل هذا النوع من النشاط العضلي، 
ألن هناك حداً محدداً لتحّمل العضالت 

بسبب استنفاد الغليكوجني«.

النعل،  ضغط  مترين  اختبار  مت  عندما 
تضمنت تأثيرات اجلسم بالكامل على 
بنسبة 52% في  الدم حتسناً  كيمياء 

الغلوكوز بالدم )السكر(.

النهج اجلديد للحفاظ على استقالب 
في  أيضاً  فعاالً  يبقى  النعل  عضالت 
لعملية  الطبيعي  املُعدل  مضاعفة 
فترة  في  للدهون  الغذائي  التمثيل 
من  يقلل  مما  الوجبات،  بني  الصيام 

مستويات الدهون في الدم.

تنشيط العضلة النعلّية

بناءً على سنوات من البحث، طّور اخلبراء 

مترين الضغط على النعل، الذي ينشط 
مختلف  بشكٍل  النعلية  العضلة 
عن الوقوف أو املشي، ويستهدف هذا 
األكسجني  استهالك  زيادة  التمرين 
أكثر مما هو ممكن مع هذه األنواع األخرى 
من أنشطة النعل، مع مقاومة التعب 

أيضاً.

كيف تقوم بتمرين ضغط النعل؟

على  القدمني  وضع  مع  اجللوس  أثناء 
يرتفع  العضالت،  واسترخاء  األرض 
بينما يظل اجلزء األمامي من  الكعب 

القدم في وضعه.

نطاق  قمة  إلى  الكعب  يصل  عندما 
حركته، يتم حترير القدم بشكٍل سلبي 
تقصير عضلة  والهدف هو  لألسفل، 
يتم  وقت  في  واحد،  وقت  في  الربلة 
طبيعي  بشكٍل  النعل  تنشيط  فيه 

بواسطة اخلاليا العصبية احلركية.

في حني أن حركة مترين ضغط النعل 
)على الرغم من  قد تبدو مثل املشي 
عكس  فهي  اجللوس(  أثناء  إجرائها 
ذلك متاماً وفقاً للباحثني، عند املشي مت 
تصميم اجلسم لتقليل كمية الطاقة 
حترك  كيفية  بسبب  املستخدمة 

النعل.

تقلب طريقة هاملتون ذلك رأساً على 
عقب، وجتعل النعل يستخدم أكبر قدر 

ممكن من الطاقة لفترة طويلة.

وقال اخلبير: »مترين الضغط على النعل 
يبدو بسيطاً من اخلارج، لكن في بعض 
ليس  اجملردة  بالعني  نراه  ما  األحيان 
محددة  حركة  إنها  الكاملة،  القصة 
تقنية  احلالي  الوقت  تتطلب في  جداً 

وخبرة«.

ليست  هذه  أن  الباحثون  يؤكد  لكن 
نظاماً  أو  جديدة،  لياقة  نصيحة 
غذائياً جديداً لهذا الشهر، إنها حركة 
فسيولوجية قوية تستفيد من امليزات 
عن  النظر  وبغض  للنعل،  الفريدة 
للشخص،  البدني  النشاط  مستوى 
من  يزيد  املفرط  اجللوس  أن  ثبت  فقد 
خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكري 

واخلرف وغير ذلك.

البالغني  نصف  من  أكثر  ويعاني 
األمريكيني، و80% من األشخاص فوق 
65 عاماً، من مشاكل التمثيل الغذائي 
السكري  مرض  إما  يسببها  التي 
معدل  ويعد  السكري،  مقدمات  وإما 
أثناء  املنخفض  الغذائي  التمثيل 
خاص  بشكٍل  مزعجاً  أمراً  اجللوس 
اإلصابة  خلطر  املعرضني  لألشخاص 
املرتبطة  الغذائي  التمثيل  بأمراض 
بالعمر مثل متالزمة التمثيل الغذائي 

ومرض السكري من النوع الثاني.

وأضاف اخلبير: »تساهم كل العضالت 
الـ600 مجتمعة في العادة بحوالي %15 
املؤكسد  الغذائي  التمثيل  من  فقط 
لكامل اجلسم في غضون ثالث ساعات 
الرغم  الكربوهيدرات، على  تناول  بعد 
من حقيقة أن العضلة النعلّية تشكل 
1% فقط من وزن اجلسم، فإنها قادرة 
على رفع معدل األيض أثناء تقلصات 
أكسدة  ملضاعفة  النعل  ضغط 
الكربوهيدرات في اجلسم بالكامل، بل 
حتى ثالثة أضعافها في بعض األحيان«.

وتابع: »نحن لسنا على دراية بأي أدوية 
حالية أو واعدة تقترب من زيادة التمثيل 
اجلسم  لكامل  املؤكسد  الغذائي 

واحلفاظ عليه بهذا القدر«.

متكّن علماء أمريكيون من ابتكار عالج 
غير تقليدي لالكتئاب، وهو عبارة عن 
في  تُزرع  ذكية  إلكترونية  شريحة 
الدماغ وتؤدي إلى حتسني املزاج والقضاء 

على االكتئاب.

كوسموز«  »إينر  شركة  وكشفت 
التكنولوجيا  بتطوير  املتخصصة 
القابلة للزرع في اجلسم وصاحبة هذا 
االبتكار أن التجارب البشرية على هذا 
يبدأ  سوف  لالكتئاب  اجلديد  العالج 

خالل ستة أشهر.

وتوضع الشريحة الصغيرة حتت جلد 
اإلنسان ويتم ربطها بالدماغ كما يتم 
ربطها بهاتف ذكي لتوفير املعلومات 
وترسل  الصحية،  احلالة  ومتابعة 
صغيرة  كهربائية  نبضات  الشريحة 
إلى منطقة الدماغ املصابة باالكتئاب، 

الظهرية  األمامية  القشرة  وهي 
 15 ملدة  يومياً  واحدة  مرة  اليسرى، 

دقيقة.

من  الهدف  فإن  الشركة،  وبحسب 
هذه الشريحة املبتكرة هو االبتعاد عن 

عالج  نحو  والتوجه  املوصوفة  األدوية 
أكثر فعالية.

ما مدة النوم المثالية لألطفال في مرحلة  التعليم المدرسي؟    

حركة واحدة لخفض سكر الدم وأنت تجلس على كرسيك

علماء يبتكرون غرسة دماغية لعالج االكتئاب

تشهد روجهالت كردستان وإيران منذ 
إثر مقتل  انتفاضة واسعة،  16 أيلول 
جينا أميني )22 عاما( بعد ثالثة أيام 
األخالق؛  شرطة  مبخافر  توقيفها  من 
الصارمة  بالقواعد  التزامها  لعدم 

للباس في إيران.

»ازدياد اإلعدامات في إيران«

»ال تخبروا أمي بإعدامي«، رسالة الشاب 
األخيرة  كرمي  مهدي  محمد  اإليراني 
الشاب  مع  فيه،  احلكم  تنفيذ  قبل 
تنفذه  جائر  إعدام  حسيني،  محمد 
املتظاهرين  بحق  اإليرانية  السلطات 

دون رادع دولي.

بعبرة الباكي احلزين، أخبر محمد مهدي 
كرمي والده »ما شاء اهلل كرمي«، بعدما 
أبلغه تنفيذ حكم اإلعدام، بأال يفجع 
أمه باخلبر، ويبلغها بحكم اإلعدام، فقد 
صدر حكم باإلعدام مبحسن شكاري، 
محمد  وتالهما  رهنورد،  رضا  ومجيد 
هذه  وتأتي  حسيني،  ومحمد  مهدي، 
املتظاهرين،  لقمع  سبيالً  اإلعدامات 
وخفض نسبة التوتر احلاصل في عموم 
املدن اإليرانية.   وقد وصل عدد املعدومني 
إلى  األخيرة  باالنتفاضة  صلة  له  مبن 
إلى  باإلضافة  هذا  أشخاص،  أربعة 
الذين  السجناء،  من  كبيرة  أعداد 
والذين  أخرى،  إدانات  بحقهم  صدرت 
يتم تنفيذ إعداماتهم بوتيرة أسرع مما 
كانت عليه في األشهر السابقة. وأثار 
كرمي،  مهدي  حملمد  املفاجئ  اإلعدام 
شكاري،  ومحسن  حسيني،  ومحمد 
ومجيد رضا رهنورد، موجة من الغضب 

والكراهية جتاه احلكومة اإليرانية.

تزال  ال  التي  اجلديدة،  األحكام  وترفع 
إجمالي  لالستئناف،  وقابلة  ابتدائية، 
عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة 
في قضايا متصلة باالنتفاضة إلى 18 
تنفيذ  متّ  االعتقال،  في  وأمرًا  عقوبة 
بينما  منها،  أربعة  في  اإلعدام  حكم 
العليا على حكَمني  احملكمة  صادقت 

آخرَين.

باإلعدام  حكما  القضاء  وأصدر 
ومجيد  هاشمي،  مير  صالح  بحق 
كاظمي، وسعيد يعقوبي، وفق ما أفاد 
للسلطة  التابع  أونالين  ميزان  موقع 

القضائية.

وكالة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 
أن  إيران  في  اإلنسان  حقوق  نشطاء 
شخصاً،  عشر  وسبعة  خمسمائة 
من  أشهر  أربعة  خالل  استشهدوا 
قاصراً،  سبعون  بينهم  االحتجاجات 
ثمانية  مقتل  إلى  املنظمة  وأشارت 
األمنية،  القوات  من  عضواً  وستني 
املعتقلني  عدد  الوكالة  قدرت  فيما 
تسعة عشر ألفاً ومائتني واثنني وستني 
شخصاً، في مائة وثالث وستني مدينة، 
قد  جامعة  وأربعني  وأربع  مائة  وفي 

شهدت انتفاضات مختلفة.

نضج فكر املرأة وسعيها للحرية

صحيفتنا  التقت  الصدد؛  وبهذا 
»روناهي« عضوة الهيئة الرئاسية حلزب 
االحتاد الدميقراطي »فوزة يوسف«، والتي 
في  االنتفاضة  استمرار  عن  حدثتنا 
أن  مبينًة،  وإيران  كردستان،  روجهالت 
املرأة  نضال  نتاج  هي  االنتفاضة  هذه 

لسنوات.

في  املرأة  نضال  أن  فوزة  وأوضحت 
جناح  دليل  وإيران  كردستان،  روجهالت 
واالنتفاضة  األحداث  »إن  املرأة:  لثورة 
النسائية  الثورات  وكذلك  إيران،  في 
والتقاليد  اإليراني،  النظام  أفعال  ضد 
حرية  من  تنتقص  التي  االجتماعية، 
ورفضها  املرأة،  تدل على نضوج  املرأة، 

اخلبيثة،  والسياسات  األفعال  لهذه 
في  النساء  تناضل  السبب  لهذا 
بقوة  حقوقهن  على  للحصول  إيران 

وتصميم«.

فوزة: »واألخطر من هذا كله،  وتابعت 
يعّد  مبا  تكتفي  ال  التمييز  أّن مظاهر 
على  يسّلط  ومعنوياً  قانونّياً،  عنفاً 
النساء، من منطلق الهيمنة الذكورية، 
والعقليات األبوية الرجعّية، بل يتجاوزه 
إلى  يصل  الذي  اجلسدي،  العنف  إلى 
امرأة  من  والقتل. وكم  التعذيب  حدّ 
ولعّل جينا  التصرّف،  قتلت جراء هذا 
التصرفات  على  دليالً  أضحت  أميني 
اإلسالم  إقحام  بسبب  الالإنسانية 

السياسي«.

القتل في إيران ال ينهي نضال املرأة

واالنتفاضة  أميني،  جينا  مقتل  وعن 
قالت  الشوارع  جابت  التي  النسائية، 
فإّن  واالعتقاالت،  العنف  »رغم  فوزة: 
احلركات االحتجاجّية متواصلة، ويخرج 

الشوارع؛  إلى  املتظاهرين  من  اآلالف 
القمعي.  اإلسالمي  بالنظام  تنديداً 
النسائية  للحركة  الرجال  ومساندة 
يجعلنا  الفاشي؛  النظام  ضدّ  الثائرة 
نقف أمام ثورة نسائّية في إيران، وفي 
ومن  الرجعّية،  ضدّ  املنطقة  كامل 
تبرد  انتفاضة  املساواة، ال  أجل حتقيق 

شرارتها مع األيام«.

كما أدانت فوزة يوسف جرائم اإلعدام، 
»هذه  رادع:  دون  إيران  في  حتصل  التي 
القمعية خارجة عن حدود  األساليب 
محاوالت  اإلعدامات  وهذه  اإلنسانية، 
تضرب  التي  الثورة،  نار  خلمد  فاشلة 
كردستان،  وروجهالت  إيران،  شوارع 
فتقتل النساء، واألطفال، وكبار السن 
املئات  ويسجن  الشوارع،  في  يومياً 
بتهم ال متت للحقيقة بصلة، وبالرغم 
من هذا كله جند أن هذه االعدامات تزيد 
على  العالم  وتؤلب  الشارع،  سخط 

النظام اإليراني«.

وأكدت فوزة يوسف، أن العالم بحاجة 
إلى رعاية النضال من أجل احلرية في 
إيران، وأضافت: »إن قوة املرأة هي أساس 
في  الرغبة  وإن  والدميقراطية،  احلرية 
احلرية رغبة مشروعة، ويجب احترامها، 
ومن هذا املنطلق علينا نحن املنظمات 
نوحد  أن  والدميقراطية،  النسائية 
صفوفنا ملساندة االنتفاضة النسائية 

في إيران«.

يقتضي  املنشودة  األهداف  حتقيق  إّن 
أساسها  استراتيجّية،  رؤية  حتديد 
املراهنة على حتقيق الدميقراطية، وهذا 
يتطّلب ضبط أهداف نوعّية على املدى 
القريب، واملتوّسط، والبعيد، وفي هذا 
اإلطار دعت فوزة النساء؛ للعمل سوياً 
بشكل متواصل بني املنظمات، للتحرّك 
سويّاً أمام األوضاع العاجلة، على غرار 
ما وقع في حادثة مقتل جينا أميني، 
وردود  للتحركات  كان  »لقد  وزادت: 
اإليراني،  للنظام  املزلزل  األثر  األفعال 
بل للعديد من األنظمة األخرى، وعلى 

ثورة املرأة أن تستمر«.

وجوب مساندة الرأي العاملي للمرأة 

والقمع،  العنف،  درجات  تختلف 
مختلف  في  النساء  ضدّ  والتمييز 
القضية مشتركة  فإّن  العالم،  بلدان 
ممّا  الرغم  وعلى  كلهنّ،  النساء  بني 
زال  ما  ثورتهنّ،  بفضل  للنساء  حتّقق 
الطريق طويالً؛ لتنال حريتها الكاملة: 
»إّن احلقوق ال تُهدى، لذلك من الضروري 
وجتميع  اجلهود،  تضافر  إلى  السعي 

القوى من أجل التغيير«.

الفعل  ردود  يوسف  فوزة  واستنكرت 
في  يجري  ما  بحق  اخلجولة،  الدولية 
»إن  وزادت:  كردستان،  وروجهالت  إيران، 
روجهالت  في  النساء  تساند  ال  الدول 
مبنزلة  ملعرفتهم  وإيران،  كردستان، 
املرأة وبقدرتها على تغيير الواقع، فهم 
بالسلطة  تتمتع  أن  للمرأة  يريدون  ال 
واحلرية، لكن صمتهم هذا لم يضعف 
قوة املرأة في روج آفا، ولن يضعف الثورة 

النسائية في إيران«.

في  املشتركة  الرئاسة  واختتمت 
حزب االحتاد الدميقراطي »فوزة يوسف« 
واألمم  املدني،  اجملتمع  مطالبة  حديثها 
النساء:  بحق  بدورهم  القيام  املتحدة 
أن  املدني  اجملتمع  منظمات  »على 
القدرة  بني  جتمع  فاعلة،  قّوة  تكون 
الضغط؛  على  والقدرة  االقتراح،  على 
لتتمكّن من حتقيق األهداف اإلنسانّية، 
وعلى منظمة األمم املتحدة أن تتحّمل 
مسؤوليتها في وجوب احترام البلدان 
عليها؛  املصادق  الدولية  للمواثيق 
حّتى ال تتكرّر األفعال اإلجرامية، التي 
حتصل في البلدان، ونحن بصفتنا نساء 
شمال وشرق سوريا، سنكون الداعم 
األساسي جلميع االنتفاضات النسائية، 
املمكنة،  بالوسائل  احلرية  ومناضالت 
كما نواصل كفاحنا بعزم حتى نصل 

إلى عالم حر ودميقراطي«.

في  واالعتقاالت  اإلعدامات  "إن  بّينت:  يوسف"،  "فوزة  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  الرئاسية  الهيئة  عضوة  مع  لقاء  في  ـ  يوسف  دعاء  قامشلو/ 
إلى  النسائية  النساء، والتنظيمات  اإليراني"، ودعت  النظام  التي تعجُّ بشوارع  الثورة،  نار  روجهالت كردستان وإيران، هي محاوالت فاشلة؛ لخمد 

 لدعم انتفاضة المرأة في إيران، وطالبت المجتمع الدولي القيام بدوره في إيقاف هذه الجرائم. 
ّ

توحيد صفوفهن

ية يمة المرأة نحو الحر فوزة يوسف: جرائم النظام اإليراني تقوّي عز
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نهر كرزيات جولي »طويبة« هو امتداد 
إلحدى أنهار قرية حليق، ومير من اجلهة 
اجلنوبية للقرية، حيث مت حتويله مؤخراً 
ويجملها،  القرية  يحّضر  نهر  من 
بالصحة،  تضر  للنفايات  مكبٍ  إلى 
حيث يقوم بعض أهالي القرية برمي 
أطرافه،  وعلى  النهر،  في  نفاياتهم 
صحيفتنا  قامت  املوضوع  هذا  وحول 
بعض  والتقت  القرية،  »روناهي« بزيارة 
أمني  »محمد  بينهم  ومن  سكانها، 
كوري«، وهو أحد أهالي القرية، اجملاورون 
للنهر، والذي حدثنا: »األمر لم يعد يطاق، 
الكثير  لنا  سببت  املشكلة  فهذه 
وما  الكريهة،  مثل: الروائح  األذى،  من 
أن  عدا  للصحة،  أضرار  من  يرافقها 

وعمال  فشيئاً،  شيئاً  يتوسع  املكب 
القسم  هذا  إلى  يأتون  ال  النظافة 
النفايات  إزالة  يتم  ال  لذا  القرية،  من 
وبسبب  املشكلة،  تكمن  وهنا  منها، 
شكايتنا مرات عديدة للبلدية التابعة 
بتنظيف  املعنيون  قام  لكي،  لكركي 
النهر لفترة، لكن عاد األهالي إلى رمي 

األوساخ فيه مجدداً«.

املسؤولية واحللول

وأشار كوري إلى أن املسؤولية تقع على 
ويتوجب  املشكلة،  هذه  في  األهالي 
عليهم عدم اإلقدام على هذا الفعل 
البلدية  »نعم  احلضاري:  وغير  الضار، 
مقصرةٌ، ولكن املسؤولية الكبرى تقع 
الصعب  وبات من  األهالي،  عاتق  على 

السيطرة على املشكلة«.

وتابع كوري حديثه: »احللول كثيرة، وأولها 

إلزالة  النهر،  حارة  البلدية  تشمل  أن 
واحدة  مرة  ولو  حتى  منها  النفايات 
في األسبوع، إضافًة إلى تغرمي األهالي، 
مع  األفعال،  هذه  مبثل  يقومون  الذين 
في  للنفايات  خاصة  حاويات  وضع 

عموم القرية«.

مخاوف من تفاقم املشكلة

»ميديا  املواطنة  قالت  جهتها  ومن 
صغار،  ألطفاٍل  أم  وهي  يوسف«، 
وتسكن مبحاذاة النهر أيضاً: »ال يكف 
أطفالي عن اللعب في هذا املكب، ألنه 
يجاور منزلنا، لذا نخشى على أبنائنا 
املمكن  من  التي  األمراض،  بعض  من 
أن تسببها روائح هذه األوساخ، ناهيك 
بشكل  الضالة  الكالب  جتمع  عن 
مشكلة  وهذه  النهر،  عند  يومي 
التدخل  املعنيني  فنطالب  أخرى، 
السريع وإيجاد حل فوري، ألن األمر بات 

يزداد سوءاً يوماً بعد يوم«.

قائلًة: »منظر  يوسف  ميديا  وأضافت 
منظر  يجعل  بالقمامة  املليء  النهر 
في  عواقب  وله  حضارية  غير  القرية 
اخلطرة؛  السارية  األمراض  انتشار 
ولهذا يجب العناية بالنهر ومنع رمي 

القمامة فيه«.

يوسف«  »ميديا  املواطنة  واختتمت 
حديثها قائلًة: »احلل بأيدينا نحن سكان 

نظافة  على  نحافظ  بأن  القرية،  هذه 
حلماية  وطبيعتها،  ونهرها،  قريتنا، 

أطفالنا وحضارتنا«.

تقوم طالبان باختطاف األطفال، الذين 
اضطروا إلى العمل في الشوارع، وقالت 
بعض العائالت: »إن طالبان باعت أعضاء 
التجنيد.  على  أجبرتهم  أو  أطفالها، 
أطفال  موت  في  يتسببون  سوف 

آخرين باالنتحار«.

ارتفع في اآلونة األخيرة، عدد األطفال 
األفغانية  العاصمة  في  املفقودين 
على  يجبرون  الذين  فاألطفال  كابول، 
الشارع  في  والتسول  املناديل،  بيع 
تختطفهم طالبان، ويتعرضون لتدريب 
ومن  أعضائهم،  بيع  يتم  أو  عسكري 
ناحية أخرى يهرب األطفال من اخلوف 
عندما يرون سيارة تابعة لطالبان في 

الشارع.

وكالة أنباء املرأة التقت بعض األطفال، 
طالبان،  حركة  عنهم  أفرجت  الذين 
قالت  حيث  جتاربهم،  على  للتعرف 
أصدقائي،  أبلغت  نزار: »طالبان  شيما 
ألخذ بصماتهم، وبعد ذلك سيدفعون 
لهم مساعدات شهرية، لكن ذلك لم 
من  اثنني  أخذوا  فهم  صحيحاً،  يكن 
صديقاتي، ولم يعودوا حتى اآلن، يقول 
الناس إنهم سيضعونهم في السجن، 
ويفعلون بهم ما يحلو لهم، ولن يعرف 

أحد بذلك«.

في  أرغب  أعد  »لم  شيما:  وأضافت 
والدتي  أب،  لدي  ليس  املنزل،  مغادرة 

املنازل، لكنها  كانت تعمل في إحدى 
اآلن عاطلة عن العمل؛ ألن األسرة التي 
كانت تعمل لديها ُطلب منها مغادرة 
الذهاب  ميكنني  ال  لذلك  أفغانستان، 

إلى املدرسة بعد اآلن«.

هي  هربت،  كيف  شيما  وأوضحت 
»متكنت  قائلًة:  طالبان  من  ورفاقها 
من الفرار من طالبان عدة مرات، كما 
متكن بعض أصدقائي من الفرار أيضاً، 
وننظر  منهم،  نفر  كنا  مرة  كل  وفي 
لم  بأنهم  نراهم  وعندما  اخللف،  إلى 

إلينا؛ العتقالنا  الوصول  يتمكنوا من 
مالبسهم  كانت  كثيراً،  نضحك 

متنعهم من الركض«.

التي حتاول عيش مرحلة  نزار«،  »شيما 
في  الوضع  صعوبة  رغم  طفولتها 
األطفال،  من  واحدة  هي  أفغانستان، 
لرعاية  العمل  إلى  اضطروا  الذين 
أسرتها في شوارع كابول، تبيع بوالني 
)نوع من األطباق األفغانية املصنوعة 
من  غيرها  أو  والبطاطا  العجني،  من 
اخلضار( التي تطبخها والدتها ليالً في 

املنزل.

قال: »لدي  احللوى  إبراهيم« بائع  »ذبيح 
ووالدي  أنا  املنزل،  في  صغار  أشقاء 
نعمل لكسب لقمة العيش لعائلتنا، 
في هذه األيام يحاول طالبان اختطاف 

األطفال من الطرقات«.

وأضاف: »والدي أخبرني أن أهرب كلما 
رأيتهم، ألنهم أذ اعتقلونا لن نعرف إن 

أكون على قيد احلياة أم ال«.

يتم نقل أطفالنا إلى باكستان 
لبيع أجزاء من جسدهم

بأم أجبرت أطفالها  التقينا  أيام،  قبل 
ورفاقهم على النزول من سيارة طالبان، 
ولن تسمح لهم بأخذهم، حيث قالت 
اسمها:  ذكر  عدم  طلبت  التي  األم 
الطرقات،  من  أطفالنا  جتمع  »طالبان 
وكأنهم يدفعون لهم مقابل ذلك، لكن 
أطفالنا  ينقلون  فهم  مختلف،  األمر 
إلى باكستان لبيع احلبوب أو للمتاجرة 
إلى  سيأخذونهم  أو  بجسدهم، 
مدارس دينية في باكستان، ليتعلموا 
سيعودون  قليلة  أيام  وبعد  مثلهم، 
إلى أفغانستان لالنتحار، وقتل أطفالنا 

اآلخرين«.

واختتمت حديثها قائلًة: »باإلضافة إلى 
القيود، التي تفرض علينا نحن النساء 
بعدم مغادرة منازلنا، فإنهم اآلن يأخذون 
أطفالنا إلى مساخلهم أيضاً، لذا يجب 
علينا نحن الشعب أال نبقى صامتني، 
عشرة  إنقاذ  من  اليوم  متكنت  لقد 
أطفال، مت نقلهم في سيارة، وأتيحت 
فأنا  للهروب،  آخرين  ألطفاٍل  فرصٌة 
سعيدة ألنني أنقذت أطفاالً آخرين إلى 

جانب أطفالي«.

وكالة أنباء املرأة

جل آغا/ أمل محمد - يشكو معظم أهالي قرية "كرزيارت جولي" التابعة لناحية كركي لكي، من تحول قسم كبير من نهر القرية إلى مكب لألوساخ 
والنفايات، مطالبين بلدية الشعب هناك، بواجب القيام بعملها، لمنع تفاقم المشكلة، وإيجاد حٍل سريٍع لها.

من نهٍر يوهب الحياة إلى مكٍب للنفايات

طالبان تختطف األطفال لتجنيدهم أو المتاجرة بهم

الشعوب  أخّوة  بطولة  بلقب  يظفر  الجزيرة  فريق 

منبج في  الرابعة  بنسختها 

وتشيلسي  ليفربول  قمة  ُينهي  أبيض  تعادل 

هتة لبا ا

الذهبي  المربع  أضالع  اكتمال 

للسيدات األولى  الدرجة  لدوري 

وحصد موسى العبيد ورفاقه في فريق 
بطولة  لقب   بجدارة  املنبجي  اجلزيرة 
أخّوة الشعوب بنسختها الرابعة بعد 
فوزهم على فريق األهلي بأربعة  أهداف 
مقابل هدف واحد في املباراة النهائية 
 15 ملعب  أرضية  على  أُقيمت  التي 

آب؛ الكائن في مدينة منبج.

ومتكّن الالعب موسى العبيد من افتتاح 
النتيجة في الدقائق األولى للمباراة من 
خالل تسديدة قرب منطقة اجلزاء قبل 
منطقة  في  الالعبني  أداء  ينحصر  أن 
لفريق  نسبية  أفضلية  مع  الوسط 
اجلزيرة الذي شكّل خطورة كبيرة في 
كثير من الهجمات إال أنها جميعها لم 
بالنجاح، ومن هجمة مباغتة  تتكلل 
مناورة  وعبر  األمين  اجلزيرة  فريق  جلناح 
العبيد  موسى  الالعب  أطلق  فردية 

املرمى  شباك  في  استقرت  تسديدة 
بهدفني  اجلزيرة  فريق  تقدّم  ُمعلنًة 
حكم  إعالن  وقُبيل  شيء.  ال  مقابل 
املباراة صفارة نهاية الشوط األول، متكن 
العب فريق األهلي من تقليص الفارق 
صاروخية  من  هدف  إحرازه  خالل  من 
لم يتمكن حارس املرمى من التصدي 
لها، في حني أعلن احلكم عن دقيقتني 
إضافيتني للشوط األول لكنها لم تُغّير 

من نتيجة املباراة بشوطها األول.

أكثر  الثاني  الشوط  بدأ  األهلي  فريق 
الشوط  عكس  على  للكرة  احتفاظاً 
األول وشكّل خطورة واضحة في كثير 
اجلزيرة  فريق  دفاع  على  األوقات  من 
بينما كان األخير يرد بهجمات عجولة 
من  األخيرة  ساعة  الربع  وسريعة، 
نتيجة  في  تغّيراً  املباراة شهدت  عمر 

اجلزيرة  العب  استطاع  حيث  املباراة، 
من االستفادة من كرة عرضية أودعها 
احلارس  ارتباك من  الشباك وسط  في 
من إبعادها بشكٍل جيد ليتقدم فريق 

اجلزيرة الذي زاد من غلته بإضافة هدف 
رابع وأخير سجله الالعب ماهر الرحباوي 
من خالل تسديدة ليقضي على أحالم 
فريق األهلي بالعودة بالنتيجة وليعلن 

إضافة  دقائق  خمس  إضافة  احلكم 
للشوط الثاني لكنها لم تُغّير من واقع 

املباراة، ليظفر فريق اجلزيرة باللقب.

حسم التعادل السلبي، قمة ليفربول 
وضيفه تشيلسي، على ملعب أنفيلد، 
في اجلولة 21 من عمر الدوري اإلنكليزي 
 29 إلى  رصيده  ليفربول  ورفع  املمتاز. 
نفس  وهو  الثامن،  املركز  في  نقطة 

رصيد تشيلسي في املركز العاشر. 

افتتح تشيلسي التسجيل مبكراً في 
أن  الثالثة عبر هافيرتز، قبل  الدقيقة 
يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد 

الرجوع للفار.

الدقيقة  في  ليفربول  من  الرد  وجاء 
الكرة  صالح،  مهد  بعدما  السادسة، 
إلى جاكبو داخل املنطقة، ليسدد كرة 

مباشرةً، ذهبت أعلى العارضة.

للمحاولة من جديد في  وعاد جاكبو 
الدقيقة 20، بتسديدة قوية من على 
حدود منطقة اجلزاء، ذهبت بعيداً عن 

املرمى.

وحاول تشيلسي تسجيل الهدف األول 
أرضية  هال  وسدد   ،22 الدقيقة  في 
قوية، ذهبت بعيداً عن مرمى ليفربول. 
وتبعه جاالجير بتسديدة على الطائر 
الدقيقة  في  املنطقة  من على حدود 
25، أمسك بها احلارس أليسون بيكر 

بسهولة.

التسجيل  يفتتح  أن  تشيلسي  وكاد 
بادياشيل  مبتابعة   ،32 الدقيقة  في 
لعرضية من مخالفة، مسدداً رأسية 

تألق أليسون في التصدي لها.

الكرات  في  تشيلسي  تفّوق  واستمر 
الثابتة، بارتقاء من هافيرتز لعرضية من 
مخالفة نفذها زياش في الدقيقة 33، 

مسدداً رأسية مرت بجوار القائم.

وحاول تياغو، مباغتة كيبا بتسديدة من 

على حدود املنطقة في الدقيقة 39، إال 
أن الكرة اصطدمت بدفاع تشيلسي 

وذهبت سهلة في يد احلارس.

األولى  الدقيقة  في  صالح  وظهر 
بتسديدة  الضائع،  بدل  الوقت  من 
ذهبت  املنطقة،  داخل  من  مقّوسة 
أعلى العارضة، لينتهي الشوط األول 

بالتعادل السلبي.

بقوة،  الثاني  الشوط  ليفربول،  وبدأ 
بتسديد كرة ساقطة من قرب وسط 
 ،46 الدقيقة  في  كوناتي  من  امللعب 
القائم. وارتقى جاكبو  إلى جوار  مرت 
الدقيقة 51،  بايتيش في  لتمريرة من 

مسدداً رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وتوغل زياش في منطقة اجلزاء متالعباً 
 ،60 الدقيقة  في  ليفربول  مبدافعي 
مسدداً كرة ذهبت أعلى العارضة. وكاد 
التسجيل  يفتتح  أن  مودريك  البديل 
بعدما   ،65 الدقيقة  في  لتشيلسي 
قبل  املنطقة،  داخل  بجوميز  تالعب 
أن يسدد كرة مرت بجوار القائم. وعاد 
ليفربول لتشكيل اخلطورة في الدقيقة 
69، بتلقي جاكبو متريرة من نونيز داخل 
املنطقة، مسدداً كرة ضعيفة أمسك 

بها كيبا بسهولة.

وتلقى نونيز، بينية طولية من تياغو في 
الدقيقة 76، انطلق من خاللها حتى 
وصل إلى منطقة اجلزاء، مسدداً كرة 

قوية أمسك بها كيبا.

محققة  فرصة  ليفربول،  وأهدر 
للتسجيل في الدقيقة 83، بعدما أرسل 
نونيز عرضية أرضية ألرنولد اخلالي من 
األخير  املنطقة، ليسدد  داخل  الرقابة 
بقليل،  العارضة  علت  مباشرة  كرة 

لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

اخُتتمت منافسات الدور ربع النهائي 
السعودي  األولى  الدرجة  دوري  من 
الفريق  ستحدد  والتي  للسيدات، 
الوحيد املتأهل إلى املوسم املُقبل من 

الدوري السعودي املمتاز.

الرديف  امللعب  املباريات على  وأُقيمت 
في  الرياضية  اهلل  عبد  مبدينة   )A(
جدة، لتتمكن فرق املتحد، فخر جدة، 
الدور  إلى  التأهل  الرياض وعكاظ، من 

نصف النهائي.

تأخره  قلب  في  الرياض  فريق  وجنح 
بالشوط األول بهدف وحيد إلى االنتصار 
على فريق احتاد النسور، بنتيجة )1-2(، 
املنطقة  من  الوحيد  الفريق  ليصبح 
الوسطى الذي يتأهل للنصف النهائي، 

حيث خسر جاره فريق الهمة من فريق 
املتحد، القادم من املنطقة الشرقية، 

بهدفني دون رد.

الوحيد  املمثل  عكاظ  فريق  وأصبح 
بعد  النهائي،  بنصف  الطائف  ملدينة 
انتصاره على فريق جنمة جدة بنتيجة 
)2-1(، وحقق فريق فخر جدة النتيجة 
األكبر بربع النهائي على حساب فريق 

الليث األبيض بنتيجة )0-5(.

النهائي،  نصف  مباريات  وسُتجرى 
الثالثاء املقبل، إذ سيالقي ممثل املنطقة 
جدة،  فخر  مع  املتحد  فريق  الشرقية 
ممثل  بني  سيجمع  الثاني  اللقاء  في 
املنطقة الوسطى فريق الرياض وممثل 

مدينة الطائف فريق عكاظ.

ج فريق الجزيرة بلقب بطولة أخّوة الشعوب بنسختها الرابعة بعد فوزه على فريق األهلي بنتيجة أربعة أهداف لهدف واحد،  منبج/ آزاد كردي ـ توِّ
في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب 15 آب.
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ست هيئة الثقافة في إقليم اجلزيرة  أُسِّ
هيكلية  ضمن  كان  وقد   ،2014 عام 
تأسيس  عن  اإلعالن  الذاتية  اإلدارة 
ضمن  إدراجها  بهدف  الثقافة؛  هيئة 
تشكيلية اجمللس التنفيذي ألجل تغيير 
الذهنية اجملتمعية، والتطلع نحو إبراز 

ودعم الثقافة اجملتمعية التشاركية.

خطط ومقترحات ثقافية سنوية

وأعمال  وبرامج  خطط  على  لالطالع 
هيئة الثقافة في إقليم اجلزيرة، التقت 
لهيئة  املشتركة  الرئاسة  صحيفتنا 
»روضة  اجلزيرة  إقليم  في  الثقافة 
هيئة  »تعمل  لنا:  بّينت  التي  حسن« 
الثقافة وفق خطط، وبرنامج لتطوير 
ومشاريع  ونتاجات،  أعمال،  وتنمية 
ثقافية بدعم ومساندة اإلدارة الذاتية، 
املوازنة  حتديد  يتم  البرنامج  وحسب 
العامة للهيئة في إقليم اجلزيرة، ويتم 
رفع هذه املشاريع، واخلدمات للمجلس 
التنفيذي ليتم النقاش فيها، ومن ثم 
اجلزيرة  بإقليم  التشريعي  اجمللس  إلى 
ليتم املصادقة عليها فيبدأ برنامجها 

السنوي«.

مهمات هيئة الثقافة في إقليم 
اجلزيرة

تتبع لهيئة الثقافة في إقليم اجلزيرة 
اجتاهات  حسب  مختلفة،  مديريات 
احلاجات  وحسب  منطقة،  ثقافة كل 
واألولويات، وهي مديرية الثقافة والفن 
تابعة  ثقافية  مراكز  عشرة  تشمل 
اجلزيرة،  إقليم  مدن  على  تتوزع  لها، 

ثقافي  مركز  فيها  يوجد  مدينة  وكل 
يقوم بالنشاطات والفعاليات الثقافية 

اخملتلفة.

عشر  خمسة  تضم  فهي  كذلك 
مقاطعتي  بني  موزعة  ثقافية،  داراً 
قامشلو، واحلسكة بالتنسيق مع جلان 
الهدف  املقاطعتني،  ضمن  الثقافة 
منها تنشيط احلركة الثقافية ضمن 
الريفية،  واملناطق  والبلدات،  النواحي، 
ويوجد فيها أيضاً ثالثة دور موسيقية 
للمكون السرياني في مدينة قامشلو، 
تعمل  حيث  سبية،  وتربه  واحلسكة، 
ثقافي  مركز  استحداث  على  الهيئة 

دادي. في الهول، والشَّ

معنية  فهي  السياحة،  مديرية   أما 
بإعطاء التراخيص للمطاعم، والفنادق 
عملهم،  سير  ومتابعة  املنطقة،  في 
اآلثار في  التابعة لدائرة  اآلثار  ومديرية 
احلسكة مهمتها حماية التالل األثرية، 
وتكليف حراس يقومون بعمل جوالت 
دورية على التالل، حيث يوجد في إقليم 

اجلزيرة 1100 تل أثري.

افتتاح مراكز ثقافية ودعم نفسي 
لألطفال في اخمليمات

االهتمام  إلى  أشارت  محمد  روضة 
الشريحة  كونهم  باألطفال؛ 
االجتماعية األكثر تأثرا بظروف احلرب: 

اآلالت  لتصنيع  مشغل  افتتاح  »مت 
تابع  عامودا،  مدينة  في  املوسيقية 
لهيئة الثقافة لدعم املراكز الثقافية 
بهذه اآلالت، واالستفادة من الوارد املالي.

ويقام سنويا مهرجان للمسرح، يكون 
عادةً في الشهر الثالث من كل عام، في 
اليوم العاملي للمسرح، ومهرجان يكتا 
املسرحي، ومهرجان الدبكات الشعبية، 
ومهرجان السينما، ومهرجان أوركيش 

املوسيقي.

ومن أجل تنشيط عمل هيئة الثقافة 
ضمن اخمليمات، مت افتتاح ثالثة دور ثقافية 
واشوكاني،  مخيم  في  اخمليمات،  في 
نوروز،  ومخيم  كانيه،  سري  ومخيم 
يتم فيها تدريب األطفال، لتخليصهم 
تأثروا  التي  النفسية،  معاناتهم  من 
بها إثر التهجير من مناطقهم، وخلق 
أجواء ثقافية، ودعم روح اإلبداع لديهم، 

بتعاون ودعم من اإلدارة الذاتية«.

على  مشيرة  محمد  روضة  وتابعت 
فيما  وخاصة  باملوسيقا،  االهتمام 
بالتراث  واالهتمام  األطفال  يخص 
معهدان  »يوجد  املشترك:  الغنائي 
تابعان للهيئة، وهما معهد أوركسترا 
في مدينة قامشلو، ومعهد ميزوبوتاميا 
في مدينة احلسكة، يتم تدريب األطفال 
في هذين املعهدين العزف على اآلالت 
فرقة  تشكيل  أجل  من  املوسيقية 
موسيقية لألوركسترا، وهم 60 طالباً 
في قامشلو، ومعهد ميزوبوتاميا في 

احلسكة يضم 40 طالباً«.

الفن التشكيلي والتراث الشعبي

التشكيلي  للفن  معرض  يقام  كما 

واحتفاالت  أيار،  شهر  في  سنويا 
األربعاء  عيد  في  خاصة  وفعاليات 
األحمر، رأس السنة اإليزيدية، ومهرجان 
وتُقام  السريانية،  للثقافة  مردوثو 
امليالدية،  السنة  رأس  في  فعاليات 
اخمليمات،  وضمن  املقاطعتني،  ضمن 

ويكون هناك حفالت خاصة لألطفال.

للبحث  باركني  مركز  أيضاً  وهناك 
األغاني  بعض  إلحياء  والتوثيق؛ 
الفلكلورية، التي علقت بذاكرة شعوب 
ملناطق  وإسنادها  إلحيائها،  املنطقة 
ظهورها، واملناسبة التي قيلت بشأنها.

أستوديو  استحداث  عام 2022 مت  في 
لتسجيل األغاني، دعما للفنانني الذين 
أغانيهم  تسجيل  يستطيعون  ال 
فأنشئ  امللم،  االقتصادي  للوضع 
األستوديو مبساعدة اإلدارة الذاتية ألجل 

مساعدتهم في ذلك.

األدبي،  واإلنتاج  الكتاب،  يخص  وفيما 
فيقام سنويا معرض الشهيد هركول 
صبري  أوصمان  ومهرجان  للكتاب، 
املستقبل  كاتب  ومسابقة  لألدب، 

اخلاصة باألطفال املوهوبني. 

عمل هيئة الثقافة النسوي

روضة  تضيف  املرأة  يخص  فيما 
سنويا  الثقافة  هيئة  »تقوم  محمد: 
وفن  أدب  مهرجان  منها  مبهرجانات، 
املرأة، التي ستكون دورتها الثامنة عام 
في  املرأة  دور  تنشيط  بهدف   2023
حيث  والفني،  واألدبي،  الثقافي،  اجملال 
ثالثة  مدى  على  املهرجان  سيكون 
الفنون  ويشمل  آذار،  شهر  في  أيام 
كلها مثل، املسرح، والدبكات، والغناء، 
ألعمال  ومعرض  والسينما،  والعزف، 
الفلكلوري،  والزي  التشكيلي،  الفن 
واألعمال اليدوية، ويوجد أيضاً مشغل 
باملرأة، يشمل  اليدوية خاص  لألعمال 
بعمل  الفلكلوري  اللباس  تفصيل 

وإشراف كادر نسائي«.

اخملاطر  ورغم  بسيطة،  بإمكانات   
والظروف املعيشية السيئة، والصعبة، 
وهجرة الكثير من املثقفني والفنانني، 
حملت الهيئة على عاتقها مسؤولية 
في  واألدبي  الثقافي  التراث  حماية 
وشرق  شمال  عموم  في  ثم  اجلزيرة، 
ست هيئة الثقافة  سوريا، بعد أن أُسِّ
من  بدعم  سوريا،  وشرق  شمال  في 
اإلدارة الذاتية وجعلها من املؤسسات 

الفاعلة في املنطقة.

الشهباء/ فريدة عمر - أكَّد اإلداريون في 
والفن إلقليم عفرين،  الثقافة،  حركة 
على  للهجوم  اخلامسة  الذكرى  في 
عفرين، ضرورة مواصلة النضال، حلماية 
التي  اإلبادة،  من  والتاريخ،  الثقافة 
في  ومرتزقته  التركي،  احملتل  ميارسها 

عفرين احملتلة.      

الثاني،  كانون  من  العشرون  يصادف 
هجوم  اخلامسة  السنوية  الذكرى 
احملتل التركي على مدينة عفرين، مبؤازرة 
مرتزقته في عام 2018، في استهداف 
وللمدنيني،  التحتية،  للبنى  مباشر 
وحتى الطبيعة، في مدينة عفرين، التي 
الدميقراطي،  للمشروع  أمنوذجا  كانت 
والتي  املتنوعة،  للثقافات  وموازييك 
حتَولت بعد احتاللها في الثامن عشر 
التركي،  االحتالل  جلرائم  بؤرة  آذار،  من 
في تغيير دميغرافية املنطقة ومعاملها، 
التركية،  بالهوية  وصبغها  وآثارها، 
وخمسني  ثمانية  دامت  مقاومة  بعد 

يوما »مقاومة العصر«، والتي كان لكل 
إلظهار  وسعي  بصمة  فيها  عفرينٍي 
هذه املقاومة للعالم أجمع، مبا فيهم 
الثقافة  وحركة  والفنانون،  املثقفون 

والفن.

إظهار املقاومة التاريخية

»روناهي«،  صحيفتنا  التقت  ذلك،  إلى 
الثقافة  حلركة  املشتركة  الرئيسة 
سليمان،  نوروز  عفرين  إلقليم  والفن 

حديثها  مستهل  في  أشارت  والتي 
نقل  في  والفنانات  الفنانني،  دور  إلى 
املقاومة التاريخية، في مقاومة العصر 
وقالت: »في احلرب تشمخ الروح الثورية 
لدى اجلميع، وحماية الثقافة األصيلة، 
واجب اجلميع، لتكون حافظة تاريخية 
للمجتمع واألجيال، فاحلرب التي شَنها 
احملتل التركي على مقاطعة عفرين، لم 
تكن عملية عسكرية فقط، إمَنا عملية 
إبادة للثقافة، والتاريخ، والهوية، فيما 
كانت مقاومة األهالي ضمن مقاومة 
يتطلب  تاريخية،  مقاومة  العصر 

توثيقها وإظهارها للعالم أجمع، ولذلك 
وعضوات  أيضا-أعضاء  نحن  حاولنا 
أن نكون جزءا من  والفن- في  الثقافة 
واالنخراط  التاريخية،  املقاومة  هذه 
في  تصويرها  مت  كليبات  فعدة  فيها، 
 serkeftin ,ha(ساحات املقاومة منها
lexin باإلضافة إلى أغنية قاوم قاوم(، 
باإلضافة إلى املشاركة في كل حلظة 

من حلظات هذه املقاومة«.

تأثر احلركة الثقافية بعد االحتالل

الرئيس  أشارت  آخر،  جانب  ومن 
املشترك حلركة الثقافة والفن إلقليم 
عفرين، حنان سيدو، إلى اجلرائم، التي 
في  ومرتزقته،  التركي  احملتل  يرتكبها 
بعد  عفرين،  »حتوَّلت  احملتلة:  عفرين 
جلرائم  بؤرة  إلى  في 18 آذار،  احتاللها 
أعماالً  فيها  فارتكبوا  التركي،  احملتل 

باإلضافة  املدنيني،  بحق  إنسانية  ال 
املعالم،  وسرقة  وتخريب،  تدمير،  إلى 
واآلثار التاريخية، وفرض اللغة التركية، 
واللباس التركي في املدارس، والتعامل 
لتغيير  خطوة  في  التركية،  بالعملة 
بالهوية  املنطقة، وصبغها  دميغرافية 
األصيلة،  الثقافة  وإبادة  التركية، 
فاالحتالل التركي تاريخه مليء باجملازر 
املناطق  في  وجرائمه  الشعوب،  بحق 
احملتلة توثيق جلرائم اإلبادة، لكن إصرارنا 
من  ثقافتنا  وحماية  املقاومة،  على 
دائما،  إليها  نسعى  التي  األساليب 
يبديها  التي  التاريخية،  واملقاومة 
مهجرو عفرين رغم الظروف التي ميرون 
بها، كافية ألن تفشل هذه اخملططات، 
رغم  والفن،  الثقافة  حركة  ونحن 
قلة إمكاناتنا، سنكون الدرع احلصني 
الذاكرة  ونكون  الثقافة،  حماية  في 

  . احلاضرة لألجيال«

ا حكرا على شريحة، أو شعب واحد من شعوب المنطقة، بل باتتا  ُعدَّ
َ
قامشلو/ علي خضير - لم تعد الثقافة والفكر الحر سجيني فئة محدودة، ولم ت

أفقا واسعا ونبعا من الثقافات المشتركة والمعرفة، تتشارك فيهما الشعوب؛ ليكتمال في بهاء، وجمال وأصالة، كل ذلك بفضل ما قامت، وتقوم 
به هيئة الثقافة، التي كانت من أولى الهيئات في اإلدارة الذاتية إلقليم الجزيرة.

ير اإلنتاج الثقافي وتنوير المجتمع هيئة الثقافة.. مخزون للفكر وتحر

ع الحصين لحماية ثقافتنا من اإلبادة ين: سنكون الدر حركة الثقافة والفن إلقليم عفر

نوروز سليمان حنان سيدو

مركز األخبار ـ أدى احلصار اجلائر املفروض 
على  دمشق  قبل سلطات حكومة  من 
حي الشيخ مقصود، إلى فقدان الكثير 
من مقومات احلياة، ونتيجة احلرب والصراع 
في سوريا منذ أكثر من أحد عشر عاماً، 
تأثرت البنى التحتية، وباتت حياة الكثيرين 
من األهالي في خطر، ولعدم توفر األموال 
والبيوت،  املباني  ترميم  إلعادة  الكافية 
يسكن الكثير من األهالي بيوتاً ال تتوفر 
كان  وبالنتيجة  احلياة،  مقومات  فيها 
انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق، ما 
أدى إلى انهيار مبنى حي الشيخ مقصود 
إلى  اآلن  حتى  تشير  واحلصيلة  بحلب، 
انتشالهم  بعد  12 شخصاً  استشهاد 

من حتت األنقاض. 
خمس  بينهم  شخصاً   12 واستشهد 
نساء وخمسة أطفال، جراء انهيار املبنى 
طوابق  خمسة  من  املؤلف  السكني 
ُمقدم  بينهم  الشيخ مقصود،  في حي 
آكري،  رضوان  آزاد(  فورما  )بالت  برنامج 
الذي عِمل كمقدم برامج منذ عام 2016 
بحسب  آخرين،  - 2017 وجرح شخصني 
تقرير مشفى الشهيد خالد فجر الوحيد 

في احلي.
ومت التعرّف على هوية أربعة من األشخاص 
أطفال،  ثالثة  بينهم  استشهدوا،  الذين 
ونصف  عامان  جعرور  »يوسف  وهم: 
وجمال  أعوام  ثمانية  جعرور  وحميدة 
محمد 55  ورضوان  أعوام  سبعة  جعرور 

عاماً«.
اجلرحى  أحد  هوية  على  التعرّف  مت  كما 
السادس  العقد  في  جعرور  جمال  وهو 
الذين  األطفال  جد  وهو  العمر،  من 
استشهدوا، أما حالة اجلريحني الصحية 
سيخضعان  حيث  مستقرة،  غير  فهي 

لعمليات جراحية.
واإلنقاذ  الطوارئ  فرق  أن  ذكره  واجلدير 
األنقاض  إزالة  على  العمل  تواصل 

لتخليص الناجني من انهيار املبنى.

مركز األخبار - شدد أهالي احلسكة وتربه 
للدفاع  الدائم  استعدادهم  على  سبيه 
احلماية  ضرورة  إلى  وأشاروا  أرضهم،  عن 
الذاتية ودعم القوات العسكرية ألنهما 
املنطقة،  استقرار  لضمان  السبيل 
ما  وفق  بالنضال  استمرارهم  مؤكدين 

عاهدوا به شهداءهم منذ بداية الثورة.
بهجمات  املنددة  الفعل  ردود  سياق  في 
املنطقة،  على  التركي  االحتالل  دولة 
التي تساعد على إنعاش مرتزقة داعش، 
شدد أهالي مدينة احلسكة وناحية تربه 
سبيه في الذكرى السنوية األولى لهجوم 
مرتزقة داعش على سجن الصناعة في 
حي غويران مبدينة احلسكة، على احلماية 
الذاتية ودعم ومساندة القوات العسكرية 

ألنهما السبيل الستقرار املنطقة.
سبيه  وتربة  احلسكة  مواطنو  وحتدّث 
لوكالة هاوار لألنباء، حيث أوضح املواطن 
لن  بأنهم  صويلح،  الكرمي  عبد  العربي 
بدماء  رويت  التي  أرضهم  عن  يتخلوا 
الشهداء، مؤكداً أن شعوب شمال وشرق 
عن  للدفاع  دائم  استعداد  على  سوريا، 
األرض وحماية املكتسبات، والوقوف إلى 
جانب قواته العسكرية؛ لصد أي هجوم 

كان.
من جانبها، أدانت املواطنة الكردية ملكة 
شنه  الذي  الهجوم  بأن  شيخموس، 
مرتزقة داعش على سجن الصناعة في 
حي غويران، واصفًة إياه »بالهجوم القذر«.

شيخموس  الكردي  املواطن  شدد  فيما 
شاهني، على ضرورة اعتماد مبدأ الدفاع 
الذاتي للدفاع عن املنطقة وحمايتها من 
أن الدفاع عن املنطقة  أي عدوان، مؤكداً 
داعش  مرتزقة  إرهاب  من  وحمايتها 

واالحتالل التركي يقع على عاتق اجلميع.
جمعة  فرمز  املواطن  حتدث  جهته  ومن 
من تربة سبيه: إن »الهدف من الهجمات 
واجلرائم املستمرة لدولة االحتالل التركي 
األهالي،  ترهيب  هو  املنطقة،  على 
وتسهيل احتاللها«، مؤكداً على اعتماد 
شعب املنطقة على احلماية الذاتية عبر 

التكاتف وتالحم الشعوب.
وأضاف: »الهجمات لن تُثنينا عن أهدافنا 
في احلرية وحماية مكتسبات ثورتنا، فقد 
اخترنا طريق املقاومة مهما كان الثمن، 
والتكاتف  الصفوف  برص  وسنستمر 

ودعم قواتنا«.
أما املواطن مصطفى حاج خلف، فأوضح 
أن هجمات دولة االحتالل التركي املستمرة 
على شمال وشرق سوريا، تستهدف وحدة 

الشعوب من الكرد والعرب والسريان.
نهج  على  بالسير  االستمرار  وأكد 
الشهداء لتحقيق أحالمهم املتمثلة في 

احلرية والدميقراطية.
بأن  حسن،  ليالف  املواطنة  رأت  فيما 
موحدة؛  جبهة  لتشكيل  ضرورة  هناك 
لطرد احملتل التركي وإرساء مشروع األمة 
الدميقراطية، وسط صمت القوى الدولية 
وكذلك  التركي،  االحتالل  جرائم  عن 
صمت حكومة دمشق عّما يُرتكب على 

األراضي السوريّة.
مشيرةً في نهاية حديثها إلى االستمرار 
في النضال وفق ما عاهدوا به شهداءهم 

منذ بداية الثورة.

مركز األخبار - مرتزقة »هيئة حترير الشام« 
يُدِخلون مواد أولية لصناعة اخملدرات إلى 
قرية قيبار اإليزيدية في ناحية شرا، بهدف 
تلك  في  اخملدرات  صناعة  بعملية  البدء 
مرتزقة  أحكم  أن  بعد  وذلك  املنطقة، 
الهيئة سيطرتهم على املدينة بتسهيل 

من دولة االحتالل التركي.
مرتزقة هيئة حترير الشام وبعد أن أحكموا 
سيطرتهم على عفرين احملتلة باسمهم 
املرتزقة  اجملموعات  رايات  حتت  أو  العلني، 
وبرعاية خالصة من دولة االحتالل التركي، 
بدأوا بدعم وصناعة أهم مصادر أموالهم 

وهي اخملدرات.
وأشارت مصادر محلية من عفرين احملتلة 
بأّن مرتزقة »هيئة حترير الشام«، نقلوا مواد 
أُِعد  مصنع  إلى  اخملدرات  لصناعة  أولية 
لهذا الغرض في قرية قيبار اإليزيدية في 
ناحية شرا، حيث مت تسليم تلك املواد إلى 
متزعمني من مرتزقة »فيلق الرحمن« التابع 
تصنيع  بعملية  للبدء  التركي  لالحتالل 

اخملدرات وبيعها.
وازدهرت صناعة وجتارة اخملدرات في مدينة 
عفرين، في ظل سيطرة جيش االحتالل 
التركي ومرتزقته على املدينة، ويعود ذلك 
ملوقعها اجلغرافي االستراتيجي شمالي 
حلب، والذي يُعتبر ممراً سريعاً للمخدرات 

القادمة  أو  احمللية  املعامل  عبر  املُصنعة 
من مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، 
نحو السواحل التركية باجتاه دول اخلليج 

والدول األوروبية.
لنشاط  أخرى  أسباب  ذلك  إلى  ويضاف 
سوق اخملدرات في عفرين احملتلة من ناحية 
أبرزها: إشراف متزعمي  والترويج  اإلنتاج 
اإلنتاج  عمليات  على  االحتالل  مرتزقة 
والترويج، والفوضى واالنفالت األمني التي 
خلقت مناخاً مناسباً إلنتاج وجتارة اخملدرات 
حتت إشراف استخبارات االحتالل التركي.

سبعة  من  أكثر  تضم  عفرين،  وباتت 

معامل للمخدرات بحسب مصادر محلّية 
إضافة حلقول احلشيش التي باتت تُزرع في 
ريف املدينة، وحتديداً على الشريط احلدودي 

مع تركيا.
اخملدرات  أنواع  من  لعدد  ألنواع  باإلضافة 
قوات  سيطرة  مناطق  من  القادمة 
غالبيتها  تُصنع  والتي  دمشق،  حكومة 
من املواد التي ال تصنع منها في املناطق 
بوز(،  )االتش  الكريستال  مثل  احملتلة 
واحلشيش  والهيروئني  والكوكائني 
األفغاني والكبتاغون البلغاري، وهذه املواد 
لتي يشتهر في صناعتها اجلانب اإليراني.

مركز األخبار - ألغت السلطات التركية 
بال  السويدي،  الدفاع  لوزير  مقررة  زيارة 
جونسون؛ بسبب ترخيص استوكهولم، 

ملظاهرة ضد أنقرة.
وكان جونسون يعتزم السفر نهاية هذا 
من  دعوة  على  بناءً  أنقرة  إلى  األسبوع 
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إذ تأمل 
تركيا  إقناع  في  اإلسكندنافية  الدولة 

االنضمام  محاولتها  على  بالتصديق 
دعا  أيام  وقبل  األطلسي.  شمال  حللف 
أنقرة  لتسليم  وفنلندا  السويد  أردوغان 
مئة وثالثني شخصاً منتمني إلى حركة 
على  تصادق  حتى  الكردستانية  التحرر 
رفض  أن  وسبق  احللف،  في  عضويتها 
شخصاً  وثالثني  ثالثة  تسليم  البلدان 

تطالب أنقرة بتسليمهم إليها.

مركز األخبار - أعرب وزير اخلارجية العراقي، 
التهديد  من  بالده  قلق  عن  حسني  فؤاد 
عناصر  حتوي  مخيمات  تشكله  الذي 
وعائالت مرتزقة داعش في شمال وشرق 

سوريا.
وقال حسني: أن هناك تهديدات وحتديات 
املناطق  في  والسيما  اخمليمات  بقاء  من 
القريبة من احلدود العراقية التي تنشط 
على  خطراً  تشكل  وهي  داعش،  فيها 

األمن والسالمة الدولية.
باستمرار  العراقية  احلكومة  وجتدد 

التحذيرات من اخلطر الذي تشكله هذه 
الذي  الهول،  مخيم  سيما  وال  اخمليمات، 
يحوي عشرات اآلالف من األسر العراقية 
دون اتخاذ أي قرار باستعادة رعاياها بشكٍل 

كامل.

الوطني  املؤمتر  دعا   - األخبار  مركز 

التعذيب  الكردستاني جلنة مناهضة 

القيام  إلى  األوروبي،  واجمللس  األوروبية 

بواجبهما ورفع العزلة املفروضة على 

القائد عبد اهلل أوجالن.

االنتخابات  اقتراب  أنّه مع  املؤمتر  وأكد 

لتصعيد  الفاشي  التحالف  يسعى 

انتهاكاته ضد املعتقلني والسياسيني 

باإلضافة  كردستان،  باكور  في 

القيم  ومحاربة  احلرية،  نضال  لقمع 

الدميقراطية.

مشدداً على ضرورة التكاتف وتوحيد 

الصفوف للتصدي خملططات االحتالل 

القائد  على  املفروضة  العزلة  ورفع 

مع  اللقاءات  إلجراء  الظروف  وتهيئة 

عائلته ومحاميه.

انهيار مبنى في الشيخ مقصود يؤدي 
الستشهاد 12 شخصاً 

بينهم ُمقّدم برامج لفضائية روناهي

المؤتمر الوطني الكردستاني ُيطالب لجنة مناهضة التعذيب 
للقيام بواجبها تجاه القائد أوجالن

مواطنو الحسكة ُيشددون على مساندة »قسد« 
والدفاع عن األرض

ير الشام ُيدِخلون مواد لصناعة المخدرات إلى  مرتزقة تحر
ين المحتلة عفر

ير الدفاع السويدي لتركيا  يارة وز إلغاء ز
بسبب تظاهرة مناهضة ألنقرة

قلق عراقي من خطر ُمخيمات داعش في 
يا شمال وشرق سور
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قاسم آدم 

من براثن السواد إلى اإلرادة احلرة، ما نراه 
في املرأة العربية بني األمس واليوم »كنت 
أعمل، أتعب، أقدم كل ما لدي، وال يحق 
ولي  مكانتي،  فلي  اليوم  أما  الكالم،  لي 
حقي في تقرير مصيري أدافع عن وطني، 
املرأة  أنا  ثائرة  أنا  حرة،  إرادة  صاحبة  أنا 
العربية« هذا ما تقوله املرأة العربية في 

شمال وشرق سوريا وجميع النساء.

واقع املرأة في اجملتمع

نرى  العربية  املرأة  إلى حال  ننظر  عندما 
كافة،  اجلوانب  في  حدث  الذي  التطور، 
السياسية  االجتماعية،  األصعدة  وعلى 
والعسكرية، وكيف استطاعت أن تضع 
مثل  مثلها  احلياة  ميادين  في  بصمتها 
املرأة الكردية، والشركسية، والتركمانية، 
واللغات،  األعراق،  مختلف  من  والنساء 
واقع  إلى  وبالعودة  املنطقة،  في  واألديان 
املرأة ما قبل ثورة روج آفا، فكانت مسلوبة 
من أبسط حقوقها إذ كانت تتحدث من 
خلف الباب، وليس من حقها إبداء رأيها أو 
تقرير مصيرها، وهذه القضايا اجلدية، التي 
كان يتجاهلها اجملتمع، أو يقصد في جتاهل 
ذلك نتيجة تقارباته الرجعية واإلقطاعية 
من املرأة، في وضع مجاالت محدودة للمرأة 
الدراسة  في  السماح  أو  الدراسة،  في 
قضبان  خلف  حبسها  أو  معينة،  لسن 
العادات والتقاليد البالية، وكأنها مجرم 

سوف ترتكب جرميتها إذ أطلق عنانها.
في  بالرجل  املرأة  عالقة  ليست  وكذلك 
دائما عالقة تعاونية، بل  األسرة واجملتمع 
هي أيضا عالقة صراع يكون العنف في 
بعضها هو املهيمن، فال يترك مجال ألي 
تبادل، فسلطة الرجل هي السائدة ليس 
أو رمزياً،  أو ضمنياً، مادياً  العنف صريحاً 
دل  اجتماعية  ظاهرة  فردياً  أو  جماعياً 
عليها االستكشاف السوسيولوجي، أو 
االنثروبولوجي، أو السيكولوجي احلديث، 
التفكير  عمق  في  دائما  كانت  إنها  بل 
واقع  والعنف  الرجال،  لدى  االجتماعي 
تعيشه املرأة في األسرة واجملتمع، وكثيراً 
ما يكون هذا العنف دون حساب في ظل 
مثل  الرجل،  عقل  صناعة  من  أسماء 
الشرف، والعادات، والتقاليد، والدين، وما 

شابه للسيطرة على املرأة.
من  مظهر  هو  املرأة،  ضد  »العنف  إّن   
املتكافئة  غير  القوة  عالقات  مظاهر 
والعنف  والنساء«  الرجال  بني  تاريخياً 
االجتماعية  اآلليات  إحدى  هو  املرأة  ضد 
مبوجبها  املرأة  تضطر  التي  احلاسمة، 
إلى اخلضوع باملقارنة مع الرجل، كـزواج 
القاصرات؛ أحد أكثر التجاوزات بحق املرأة، 
من   %56 من  أكثر  يشكل  كان  بحيث 
نسبة الزواج، ولم يكن للمرأة احلق حتى 

في االعتراض.
إلى جانب تطرف فكر داعش اإلرهابي في 
املنطقة، والذي زاد من معاناة املرأة أضعافاً، 
يتم  ومتعة،  سلعة  املرأة  من  اتخذ  إذ 
تداولها مقابل املال، أو عن طريق خطف، 
وترهيب املرأة واستعمالها بطريقة ال متت 
لإلنسانية بصلة، وهذا ما كانت تعيشه 
كل امرأة في ظل سيطرة مرتزقة داعش 
على الرقة، ومنبج، ودير الزور، والكثير من 

املناطق كان يرثى لها. 
خالل  سوريا  لها  تتعرض  التي  واألزمة، 

عقد من الزمن طالت كل شرائح، وفئات 
عليها  وانعكست  استثناء،  بال  اجملتمع 
جميعا بأشكال وخيمة، واملرأة السورية 
التي كانت قبل هذه األزمة تعاني معاناة 
باملعاناة  األول  شطرها  يرتبط  مزدوجة، 
حتكمها  بالد  في  للمواطنني  العامة 
استبدادها  ويترافق  مستبدة،  سلطة 
كالعادة بفساد مماثل يطال جوانب احلياة 
أوصلت  التي  السيئة،  مبفاعيله  كلها 
الوضع في البالد إلى حد االنفجار، فيما 
الذكوري  باملوروث  الثاني  يرتبط شطرها 
التاريخي املتجذر، الذي حتميه املعتقدات 
الدينية، والتقاليد العرفية، والذي ساهم 
االستبداد والفساد بدورهما في حمايته 
عرقلتهما  عبر  التقدمي  التغيير  من 
اجملتمع  وتقدم  تطور،  حلركة  الشديدة 

عامة.  
ممارسة  في  الصدارة  مركز  داعش  احتل 
اقترفه  مبا  الوحشي  اجلنسي،  العنف 
وقتل  قسري،  وزواج  سبي،  جرائم  من 
لألسيرات،  فيما يخص داعش، مت تسجيل 
الزنا،  بتهمة  رجمهن  جرى  نساء  حاالت 
وفي مرات كثيرة بسبب امللبس، واحتجاز 
بسبب  حوامل؛  بعضهن  نساء  وضرب 
وإجبار بعضهن على  انتهاكات صغيرة، 
احلال  كان  كما  للعذريّة،  إجباري  فحص 
في منبج، والرقة، ودير الزور، فكلنا نذكر 

الساحة  وسط  امرأة  رجم  مت  كيف 
العامة في منبج، أو ما مت من جرائم في 
يتحملها  أشكال مختلفة ومخيفة، ال 
في  هذا  كل  مرَ  ولكن  إنسان،  عقل 
منعطف تاريخي قلب حسابات، وموازين 
السلطة  وكذلك  اإلرهابية،  التنظيمات 

والذهنية الذكورية .

بداية نهاية الظلم شرارة احلرية

كان  أوجالن  اهلل  عبد  للقائد  احلر  الفكر 
اخلالص، الذي اجتهت إليه النساء بشكل 
ميادين  في  نفسها  أثبتت  فاملرأة  عام، 
العسكرية،  أو  السياسية،  سواء  احلياة 
أو االجتماعية، واالقتصادية في ظل ثورة 
روج آفا، التي استمدت شرارتها األولى من 
كوباني في 19 متوز عام 2012وذلك بفضل 
أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  وفلسفة  فكر 

الذي هدى املرأة إلى طريق احلرية.
واكتسبت املرأة في روج آفا جتربتها من املرأة 
في جبال كردستان، التي ناضلت وقاومت، 
حتى أصبحت قدوة لنساء العالم، وخاصة 
املرأة العربية، التي تعرضت ألنواع الظلم 
اخملتلفة؛ القتل، االغتصاب، وسلب احلقوق 
بشكل عام، وما زاده أكثر األزمة السورية، 
واقتتال التنظيمات اإلرهابية، التي عدّت 

املرأة ال شيء.
قبل ثورة روج آفا ومقاومة شعوب شمال 
وشرق سوريا كانت توجد أرضية لتنظيم 
الذي  ستار،  احتاد  باسم  بالنساء  خاص 
س في روج آفا عام 2005 ومع انطالقة  أُسِّ
الثورة قامت النساء، وبشكل أكبر القيام 

بتنظيم أنفسهن ضمن هذا التنظيم.
أثبتت  املرأة،  وحدات حماية  ومع تشكل 
املرأة نفسها من الناحية العسكرية، ومع 
للعالم  أكدن  داعش،  ملرتزقة  محاربتهن 
املرأة تستطيع فعل أي شيء،  إن  أجمع، 
وبعد التحرير والتقدم، الذي أحرزته قوات 
الذي  الريادي  والدور  الدميقراطية،  سوريا 
لعبته النساء ضمن وحدات حماية املرأة، 
سوريا  وشرق  شمال  في  املرأة  أصبحت 

مثاالً تقتدى به نساء العالم. 

مرتزقة  من  العربية  املناطق  حترير  ومع 
داعش، الذين مارسوا أفظع اجلرائم بحق 
النساء، ومشاركة وحدات حماية املرأة في 
حترير تلك النساء، كان له تأثير على انضمام 
صفوف  إلى  العربيات  النساء  مئات 
وحدات حماية املرأة، حتى قمن بتنظيم 
في  وحتى  وأفواج،  في طوابير،  أنفسهن 
اخلطوط األمامية للجبهات، وكن البوابة 
األخرى  الشعوب  من  النساء  النضمام 
هذه  وكانت  والشركسية،  التركمانية 
القوات السبيل لتحرير الكثير من النساء 
ومن  األولى،  بالدرجة  داعش  مرتزقة  من 
الدرجة  في  البالية  اجملتمع  وعادات  قيود 
الثانية، ومن منطلق إميانهن بهذا الفكر 
الشهادة،  ملرتبة  منهن  العشرات  ارتقى 
حترير  حمالت  في  مشاركتهن  خالل 
سيطرة  حتت  تقبع  كانت  التي  املناطق، 
نفسها  العربية  املرأة  تنظم  لم  داعش، 
لعبت  بل  العسكري،  امليدان  في  فقط 
واحلياة  العمل،  الريادي في ساحات  الدور 
وغدت  احلرية،  نحو  مجتمعها  لقيادة 
املرأة املقاتلة مثاالً تقتدى بها النساء في 
ميادين احلياة، بدءًا من مدينة منبج، وصوالً 

آلخر معقل لداعش في الباغوز.

من خلف قضبان العادات والتقاليد 
إلى ساحات صنع القرار

سقف  حتت  نفسها  املرأة  نظمت  إذ 
املرأة  مجلس  مثل:  النسوية  احلركات 
التأسيسي  مؤمتره  عقد  الذي  السورية، 
منبج،  في  2017م  أيلول  من  الثامن  في 
وهذه كانت أول خطوة تقدم عليها املرأة 
على مستوى سوريا في ضم التنظيمات 
حتت  املستقلة،  والشخصيات  النسوية 
سقفها من أجل حماية املرأة من أشكال 
العنف العائلي اجلسدي الذكوري، وجعلها 
األصعدة  على  قرار  صاحبة  حرة  إرادة 
األعمال  في  مشاركتها  وضمان  كافة، 
واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية، 
يلزم  ما  وكل  والدفاعية،  والتعليمية، 

للوصول إلى احلرية. 
وأما على مستوى تنظيم املرأة في شمال 
املرأة  مجلس  س  أُسِّ فقد  سوريا،  وشرق 
ضم  بهدف  سوريا  وشرق  شمال  في 
النساء في مناطق شمال وشرق سوريا، 
التأسيسي  املؤمتر  وانعقد  سقفه،  حتت 
جمللس املرأة لشمال وشرق سوريا بتاريخ14 
اجمللس  هذا  حزيران/ يونيو 2019 ليمثل 
سوريا،  وشرق  شمال  في  املرأة  إدارة 
األزمة  في  املرأة  قضايا  حل  ويستطيع 
املرأة  ولتتمكن  إرادتها،  ومتثيل  السورية، 
من لعب دورها أكثر في احلياة االجتماعية، 
كانت  بعدما  واالقتصادية،  والسياسية، 
مشاركتها ضعيفة جدا أو منعدمة في 
األوقات السابقة لتحرير هذه املناطق من 

اإلرهاب.
اقتصاد  ودور  مجالس  تأسيس  مت  وكما 
املرأة في املدن، التي حتررت مؤخرا، وبهدف 
المرأة  والوصول  النساء،  جهود  توحيد 
منظمة أكثر؛ مت تأسيس جتمع نساء زنوبيا 
في السادس من حزيران/ يونيو 2021 في 
من  فريدة  خطوة  وكانت  الرقة،  مدينة 
نوعها لتمثيل قوة املرأة حتت مظلة جتمع 

نساء زنوبيا.
إحدى  اقتصادياً  املرأة  استقالل  وألن 
اخلطوات نحو بناء شخصية حرة للمرأة؛ 
سوريا  وشرق  شمال  في  املرأة  عملت 
على تعزيز دور املرأة في اجملال االقتصادي، 
في  احلرة  املرأة  وقف  إثرها  على  وتأسس 
سوريا في عام 2014 والذي افتتح مكاتبه 
خالل عام 2021 في مناطق شمال وشرق 
سوريا؛ لدعم اقتصاد املرأة، وتوفير فرص 

عمل لها.
تنظيم احلركات النسائية ألنفسهن في 
دفع  ما  املرأة؛  وإرادة  قوة  شكل  تنظيم 
الكثير من األحزاب القيام بتشكيل تنظيم 

سوريا  مثل: حزب  أحزابهم  داخل  خاص 
س في27آذار/ مارس  أُسِّ الذي  املستقبل، 
2018 وتأسس مجلس املرأة داخل هيكلية 
احلزب في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 
بهدف تنظيم املرأة داخل احلزب وتعزيز دور 
املرأة في امليدان السياسي، وليكن لها دور 
فعال في مشاركة، ووضع احللول لألزمة 
النساء  ضحيتها  كان  التي  السورية، 
السوريات دون استثناء، وهناك الكثير من 
األحزاب ترى أن تواجد تنظيم خاص باملرأة 
إحدى ضمانات حتقيق  ضمن هيكليتها 
املرأة  ألهدافه. وكما شاركت  احلزب  هذا 
ملناطق  االجتماعي  العقد  جلسات  في 
شمال وشرق سوريا، والذي برزت أهميته 
اجملتمع،  في  املرأة  حقوق  ضمان  بضرورة 
وضرورة مساواتها في احلقوق مع الرجل. 

التنظيمية  باآللية  يتعلق  فيما  أما 
ملؤسسات اإلدارة الذاتية، فهي تتبع نظام 
الرئاسة املشتركة، أي تشارك املرأة الرجل 
في اتخاذ أي قرار في مجاالت العمل، إلى 
داخل  املرأة  ومكاتب  جلان،  وجود  جانب 
هيكلية اإلدارات لتعزيز دورها ومساعدتها 
بيئة  وخللق  املعوقات،  تخطي  على 
مناسبة تساعد املرأة على العمل بكامل 
احلركات  في  وامللفت  وقدراتها،  إرادتها 
النساء  أن  الذاتية،  واإلدارات  النسوية، 
من مختلف الشعوب يأخذن دورهنّ في 
صنع القرار سواء العربيات، أو الكرديات، 
أو التركمانيات، أو الشركسيات، واللواتي 
مشروع  في  الشعوب  إخوة  منوذج  ميثلن 
األمة الدميقراطية، التي تنتهجها اإلدارات 

الذاتية في شمال وشرق سوريا.

السيطرة على اجملتمع من خالل 
املرأة

اللبنة  اجملتمع  في  املرأة  تعدّ  ما  دائما 
فاملرأة  اجملتمع،  ورقي  لبناء،  األساسية 
في حقيقتها متثل نقطة القوة، ونقطة 
الضعف داخل اجملتمع، فمن خالل نسبة 
تقدم املرأة في اجملتمع يقاس تقدم اجملتمع؛ 
تسعى  قوى  أي  أن  نشاهد  ما  دائما  لذا 
من  تبدأ  مجتمع  أي  على  للسيطرة 
كان  املثال  وهذا  نسائها،  حقوق  انتهاك 
هو  واآلن  داعش،  سياسية  في  ملموساً 

السياسة، التي تتبعها تركيا.
فبعد التقدم، الذي أحرزته النساء باملناطق 
وتل  كانيه،  وسري  عفرين،  ومنها  كافة، 
أبيض )كري سبي( نرى أن الدولة التركية 
استهدفت هذا املشروع، الذي قادته املرأة 
نحو مجتمع دميقراطي حر، والذي ال يروق 
لتركيا، وللدول الرأسمالية، التي ترى حترر 
اجملتمعات خطراً على رأسماليتها، وهذا 
ما عاد بوضع املرأة إلى أسوأ األحوال، بعد 
على  عسكريا  هجوماً  تركيا  شنت  أن 
املناطق اخملتلفة، وهجرت سكانها قسراً، 

وباتت منبعاً لإلرهاب، والفكر املتطرف.
كبيرة  وأعداد  إحصائيات  سجلت  وقد 
املرأة في هذه  التركية بحق  لالنتهاكات 
املناطق من القتل، واخلطف، واالغتصاب، 
نطاق  عن  اخلارجة  اجلرائم  من  والكثير 
اإلنسانية، وكل هذا بعد الهجوم التركي 
الثاني 2018  في 19 كانون  عفرين  على 
حيث مت تسجيل آالف اخلروقات، وانتهاكات 

حقوق اإلنسان، وكان النصيب األكبر من 
املرأة،  بحق  مورس  ما  االنتهاكات،  هذه 
ومن بعده في الـتاسع من تشرين األول 
وكري  كانيه،  سري  على  2019 الهجوم 
اليوم  فمنذ  احتاللهما،  بغية  سبي؛ 
ميارسان  ومرتزقته  التركي  االحتالل  األول 
األعمال اإلرهابية دون رادع ومنها التهجير، 
وكذلك  الدميغرافي،  والتغير  واالستيالء، 
خطف النساء، وطلب الفدية املالية، وال 
تزال هذه اجلرائم ليومنا هذا مستمرة، ما 
وممارسة  النساء،  وتعذيب  اغتصاب،  بني 
درع  مرتزقة  قبل  من  وحشية  أساليب 
حقوق  منظمة  سجلت  كما  الفرات، 
اإلنسان املئات من حاالت اخلطف مجهولة 
املصير، بحق أطفال ونساء ومسنني، وكل 

ذلك على مرأى ومسمع العالم.
واحلال في إدلب ليس أفضل من عفرين، 
وسري كانيه، وكري سبي احملتلة، فهو حال 
التي دخلت  الباب، وإعزاز أيضا،  جرابلس، 
إليها تركيا في 2016 تزامناً مع حمالت 
على  للقضاء  الدميقراطية  سوريا  قوات 
داعش، خوفاً من حترير نسائها وشعبها 
من داعش، فتحولت فيها مرتزقة داعش 
حاملني  أي  الفرات،  درع  مرتزقة  إلى 
اللباس،  وحتى  نفسه،  املتطرف  الفكر 
واألشخاص، والزعماء أنفسهم، إذ حتولت 
اإلرهاب  بؤرة  إلى  احملتلة  املناطق  تلك 
سياسات  لتنفيذ  ومكان  والفوضى، 
التركية اخلبيثة من القضاء على اجملتمع 
من خالل انتهاك حق املرأة، والقضاء على 
اللغة، والتاريخ عبر تتريك املنطقة، والتغير 
األصليني  السكان  وإخراج  الدميغرافي، 

ووضع بدالً منهم عائالت املرتزقة.
سوريا  وشرق  شمال  في  املرأة  واليوم 
تعمل على إعادة حترير هذه املناطق احملتلة 
من أجل حترير اجملتمع، واملرأة من اإلرهاب، 
وإعادة التقدم واألمن واألمان رغم الصمت 
الدولي واإلقليمي على االنتهاكات، وعلى 
جرائم،  من  املناطق  هذه  تعيشه  ما 
وأهداف احلركات النسائية، التي تشكلت 
صوت  إيصال  سوريا  وشرق  شمال  في 
والسير  العالم  نساء  وحترير  احلرة،  املرأة 
بهن إلى احلرية وإعادة ما سلب من املرأة 

على األصعدة كافة.
ومن اجلدير بالذكر إن واقع املرأة في اخلارج 
السوري بعد عملية اللجوء، التي تعرضت 
البالد،  في  الدائرة  احلرب  نتيجة  لها 
فيتم  تركيا،  في  اخلصوص  وجه  وعلى 
واغتصابهن  وضربهن،  النساء  استغالل 
دون أن ميلكن آلية دفاع بسبب الذهنية، 
والسلطات التركية، وحتى هذه اللحظة 
واالنتهاك،  لالغتصاب  النساء  تتعرض 
وهذه احلاالت تشهد ازدياداً حتى اللحظة 
الراهنة.                                                    

ومن هذا املبدأ ميكن البت في أن اخلالص 
اللذين  واالستبداد،  الظلم،  من  الوحيد 
ميارسان بحق املرأة، هو السير في طريق 
األمة  مشروع  في  يكمن  الذي  احلرية، 
هو  والذي  الذاتية،  واإلدارة  الدميقراطية، 
من فكر، وفلسفة القائد عبد اهلل أوجالن 
شاسعة  وفروقات  تقدم،  من  أثبت  ملا 
املرأة العربية، ونساء  بني ماضي، وحاضر 
املنطقة، حيث بات مصدر إلهام لنساء 
العالم، وأصبح شمس احلرية، التي يتجه 

إليها كل إنسان.

التركية  السجون  في  املعتقلون  يعيش 
حيث  صعبة،  ونفسية  صحية،  ظروفاً 
ممارسة  التركي  االحتالل  دولة  تتعمد 
سيما  وال  املعتقلني،  مع  األساليب  هذه 
صوت  لكل  معاقبة  وذلك  السياسيون، 
يعلو في وجه هذا النظام، هذا من جانب، 
ومن جانب آخر فإن دولة االحتالل التركي، 
بحق  الوحشية  ممارساتها  خالل  ومن 
للمعارضني،  رسائل  تُرسل  املعتقلني، 
بأن كل صوت يعلو في وجه هذا النظام 

مصيره الهالك، والتعذيب.  
إن ما تقوم به دولة االحتالل التركي من 
فظائع بحق املعتقلني في سجونها، يتم 
العالم أجمع، حيث  على مرأى ومسمع 
والوكاالت  اإلعالم،  العديد من وسائل  إن 
الدولية، وثقت هذه االنتهاكات وعرضتها 
على العالم، إال إن مرتكب هذه الفظائع 
بحكم  يتمتع  يزال  ال  أردوغان،  الفاشي 
مطلق دون أن توجه له أي اتهامات تقدمه 

للمحاكمة الدولية.

املواثيق الدولية في مهب الريح

صحيفتنا  التقت  املوضوع  هذا  وحول 
احلقوقي جمال محمد: »إن دولة االحتالل 
التركي تضرب دائما عرض احلائط حقوق 
خالل  من  واضح  وهذا  كلها،  اإلنسان 
التعامل الوحشي جليش االحتالل التركي 
املناطق احملتلة، وكذلك  مع السكان في 
والقرى  املدن،  على  هجماتها  خالل  من 
اآلهلة باملدنيني في شمال وشرق سوريا، 
االحتالل  دولة  استخدام  ذلك  إلى  ضف 
احملظورة  الكيميائية  لألسلحة  التركي 
الكريال  مقاتلي  ضد  حربها  في  دوليا 
إضافة  املشروع،  الدفاع  مناطق  في 
الالإنساني  التعامل  يأتي  سبق،  ما  إلى 
لدولة االحتالل التركي  مع املعتقلني في 

سجونها، وخاصة السياسيون، هذه األمور 
كلها توضح جليا انتهاك دولة االحتالل 
التركي للعهود، واملواثيق املرتبطة بحقوق 
قرارات هيئة  تنص عليها  التي  اإلنسان، 

األمم املتحدة، ومجلس األمن الدولي«.
وتابع محمد: »دولة االحتالل تعدّ املعتقلني 
لديها مجردين من إنسانيتهم، وتتعامل 
األمم  مواثيق  األساس،  هذا  على  معهم 
املتحدة تتحدث بشكل واضح عن حقوق 
املعتقلني، وأبسطها اللقاء مبحامييهم 
التركي،  االحتالل  دولة  ولكن  وذويهم، 
كافة،  حقوقهم  من  بتجريدهم  تقوم 
كما فعلت في قرارها األخير، الذي مددت 
اهلل  عبد  القائد  لقاء  قرار حظر  مبوجبه 
إمرالي  جزيرة  معتقلي  وباقي  أوجالن، 
بذويهم ومحامييهم، وبالرغم من تقدمي 
القرار،  هذا  إللغاء  الطلبات  من  العديد 
إال إن هذه املطالب قوبلت بالرفض، وهذا 
التركي  القضاء  تبعية  درجة  على  يدل 

وحتديدا  التركية،  التنفيذية  للسلطة 
تبعية القضاء لشخص الفاشي أردوغان«.

مقاومة السجون تدك مضجع 
الفاشيني

االحتالل  دولة  وأضاف محمد: »محاوالت 
التركي؛ إلسكات األصوات املعارضة باءت 
اخلناق  تشديد  فمع كل  بالفشل،  كلها 
على املعتقلني، نرى تصعيدا للمقاومة في 
وجه هذه األساليب الوحشية، فمن جهة 
يخوض العديد من املعتقلني إضرابا عن 
التعسفية  للسياسية  رفضا  الطعام، 
املواقف  فإن  أخرى  جهة  ومن  بحقهم، 
الرافضة ملا تقوم به دولة االحتالل التركي، 
واملنددة مبمارساتها التزال تتصاعد، سواء 
أو  واالحتجاجات،  التظاهرات  خالل  من 
من خالل املقاومة البطولية، التي تبديها 

قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، 
هذه املقاومة كلها تثبت أن محاولة دولة 
االحتالل التركي قمع األصوات املعارضة 
لها؛ لن تأتي بنتيجة، بل ان هذه املمارسات 
املقاومة  على  إصرارا  الشعب  تزيد 

والصمود«.
احلقوقي جمال محمد أنهى حديثه: »إن ما 
تقوم به دولة االحتالل التركي من ممارسات 
االحتالل  دولة  وزرها  تتحمل  ال  وحشية، 
التركي وحدها، بل إن اجملتمع الدولي، الذي 
ترتكبه  ما  حيال  الصمت  يلتزم  يزال  ال 
يتحمل  أيضا  هو  التركي،  االحتالل  دولة 
في  املعتقلون  يعيشه  ما  مسؤولية 
الدول  وذلك ألن هذه  التركية،  املعتقالت 
تخُط  ولم  املتفرج،  تتخذ موقف  تزال  ال 
االحتالل  دولة  ردع  شأنها  من  خطوة  أي 

التركي«.

تظاهرة  خرجت  ـ  زكريا  ماهر  الطبقة/ 
شعبية ضد االحتالل التركي في الذكرى 
اخلامسة الحتالل عفرين، شاركت فيها 
الطبقة،  في  الدميقراطية  املدنية  اإلدارة 
وضمت مختلف جلانها وشعوبها، إضافًة 
إلى الشبيبة الثورية في حركة الطلبة 
االحتالل  بجرائم  منددة  الدميقراطيني 

التركي في شمال وشرق سوريا. 
في  الرئيسي  الشارع  التظاهرة  وجابت 
احلي األول متجهة إلى احلي الثاني، وهي 

حتمل األعالم والشعارات، التي تشير إلى 
اجملازر، التي يقوم بها احملتل التركي بحق 
وخاصة  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
عفرين احملتلة، فختمت سيرها في مركز 
الطلبة  حلركة  كوباني  فيان  الشهيدة 
الدميقراطيني في منطقة الطبقة وريفها.

عفرين عائدة ألصحابها

لصحيفتنا  حتدثت  ذاته  السياق  وضمن 

التنفيذي  الرئيسة املشتركة للمجلس 
في  الدميقراطية  املدنية  اإلدارة  في 
»خرجنا  العلي:  هند  الطبقة  منطقة 
بهذه املظاهرة تنديداً بالذكرى اخلامسة 
التركي  واحملتل  عفرين،  على  للهجوم 
يرتكب أفظع اجلرائم، واالنتهاكات واجملازر 
ومن  احملتلة،  عفرين  في  اإلنسانية  بحق 
األرض  وعودة  بتحرير عفرين  هنا نطالب 

ألصحابها احلقيقيني«.
به  تقوم  ملا  الدولي  الصمت  وأدانت هند 

عفرين  شعب  ضد  انتهاكات  من  تركيا 
املقاوم: »عفرين مدينة املقاومة لن تركع 
تشبعت  ألنها  ومرتزقتهم  للمحتلني 
صاغه  الذي  الدميقراطية  األمة  بفكر 
املفكر والقائد عبد اهلل أوجالن، وما يجري 
في عفرين من تغيير دميغرافي وثقافي لن 

يثني أهالي عفرين عن حترير مدينتهم«.

حترير عفرين هدفنا

املشتركة  الرئيسة  حتدثت  جانبها  ومن 
محمد:  ليلى  والتعليم  التربية  للجنة 
منطقة  في  الشعوب  أن  على  »نؤكد 
أعوام  خمسة  مرور  تستذكر  الطبقة، 
على  التركي  االحتالل  هجمات  على 
ارتكب أبشع اجلرائم فيها،  عفرين، الذي 
التي تدنى لها جبني اإلنسانية، إن احتالل 
جمعاء،  اإلنسانية  ضد  جرمية  عفرين 
الذاتية  اإلدارة  على  القضاء  وهدفها 

هذا  وإفشال  املنطقة  في  الدميقراطية 
املشروع الدميقراطي«.

»جندد  حديثها:  محمد  ليلى  واختتمت 
ستعودان  وأرضها  عفرين  أن  العهد، 
إليها،  احلر  شعبها  وسيعود  ألهلها، 
وسيخرج احملتلون منها إن طال الزمن أو 
خروج  حتى  ستستمر  واملقاومة  قصر، 
آخر جندي تركي، واملرتزقة من عفرين، ومن 

املدن واألراضي احملتلة«.
احلميد  عبد  املواطن  حتدث  جهته  ومن 
الراشد: »ألننا نحمل فكر وفلسفة األمة 
ال  احلرة  الشعوب  أن  نؤمن  الدميقراطية، 
بد أن تنتصر في النهاية، وأهالي عفرين 

الصامدون سيحررون مدينتهم«.
حديثه  الراشد  احلميد  عبد  واختتم   
بالقول: »كل ما يجري من تغيير دميغرافي، 
لن  ومجازر،  وقتل  لآلثار  وتدمير  ونهب، 
يثني شعوبنا عن السعي لتحرير عفرين، 

واملدن واملناطق احملتلة«. 

أهالي  - استذكر  الدخيل  الشدادي/ حسام 
على  داعش  مرتزقة  هجوم  احلسكة،  جنوب 
كانون  من  العشرين  في  الصناعة  سجن 
قوات  بدور  وأشادوا  الفائت،  العام  من  الثاني 
سوريا الدميقراطية، وقوى األمن الداخلي، في 
إعادة استتباب األمن، واالستقرار إلى املنطقة. 

األعنف  للهجوم  األولى  الذكرى  مرور  مع 
آخر  في  عليهم  القضاء  بعد  داعش  ملرتزقة 
دير  بريف  الباغوز  بلدة  في  للمرتزقة  جيب 
سجن  استهدف  والذي  عام 2019،  في  الزور 
جنوب  غويران  حي  في  الواقع  الصناعة 
احلسكة، في العشرين من كانون الثاني في 

العام املنصرم.

 20 يوم  مساء  من  السابعة  الساعة  ففي 
كانون الثاني، هاجمت خاليا مرتزقة »داعش« 
سجن الصناعة باحلسكة، الذي كان يأوي قرابة 
بتفجير  بدأ  الهجوم  داعشي،  آالف  خمسة 
بوابة  إلى  متوجهة  كانت  مفخخة،  سيارة 
احلاجز  اعترضها  أن  بعد  الرئيسية،  السجن 
املؤدي إلى البوابة معلنة بدء الهجوم، فقام 

نحو 100 عنصر من داعش، بتنفيذ الهجوم 
على ثالثة محاور بهدف خلق الفوضى، ومتكن 
املرتزقة من إحداث خرق عند البوابة الرئيسية 
نفسه  آخر  انتحاري  فجر  أن  بعد  للسجن، 
بدراجة نارية على البوابة الرئيسية للسجن؛ 
ما ساعد تسهيل مرور خاليا مرتزقة داعش 

إلى داخل السجن.

بالتزامن مع بدء الهجوم، بدأ آالف من السجناء 
استعصاًء داخل السجن، حيث متكن سجناء 
بعض املهاجع من خلع األبواب، وكسر األقفال، 
السجن  إحدى كتل  السجناء في  كما جنح 

فقدان  ومع  الساحة،  إلى  اخلروج  من  الثالثة 
حراسة السجن السيطرة متكن العديد من 
السجناء من اخلروج خارج السجن، والهروب 

جنوباً إلى حي الزهور املالصق للسجن.

خاليا داعش املهاجمة متكنت خالل اللحظات 
األولى للهجوم، بتفجير وإحراق صهاريج نفط 
بهدف  السجن،  قرب  سادكوب  شركة  في 
خلق سحب دخانية في املنطقة ملنع طيران 
التحالف الدولي من التدخل في املعركة، وهذا 
ما تسبب بإطالة امد املعركة، وانقسمت خاليا 
املرتزقة خالل الهجوم على ثالثة محاور قتالية، 

األول في محيط السجن وداخله، والثاني، في 
حي غويران الشرقي املتاخم للسجن، واجلبهة 
املعارك  واستمرت  الزهور،  حي  في  الثالثة 
الشرسة على مدار تسعة أيام متكنت خاللها 
قوات سوريا الدميقراطية، وقوى األمن الداخلي، 
من استعادة السيطرة بالكامل على سجن 
الصناعة والتجمعات السكنية احمليطة به، 
داعش  ملرتزقة  مخطط  أكبر  بذلك  لتفشل 

منذ القضاء عليه جغرافياً.

نثمن دور قسد وقوى األمن

وفي هذا الصدد قال املواطن باسم احلسني: 
»إن ما جرى من أحداث في بداية العام املنصرم 
كان أشبه باخليال، حيث عاش األهالي حينها 
جرائم  خاللها  استذكروا  عصيبة،  أياماً 
املرتزقة، التي ارتكبوها إبان سيطرتهم على 

املنطقة«.

وفي نهاية حديثه أشاد باسم احلسني، بالدور 

الدميقراطية، وقوى  الذي لعبته قوات سوريا 
األمن الداخلي، والتضحيات التي قدموها حتى 
بالكامل.  السجن  على  السيطرة  استعادة 
»إن  اخللف:  خضر  املواطن  حتدث  جانبه  ومن 
أحداث السجن، التي حدثت في بداية العام 
ألف   40 من  أكثر  بتهجير  تسببت  املاضي 
عائلة، وأدت الستشهاد مدنيني وعسكريني، 

ودمر املرتزقة منازل املواطنني العزل«. 

ملقاتلي  االستجابة  »سرعة  اخللف:  وأضاف 
األمن  وقوى  الدميقراطية،  سوريا  قوات 
الداخلي، وحصر مناطق االشتباك في نطاق 
ضيق مكنتهم من استعادة السيطرة بفترة 

وجيزة«.

واختتم خضر اخللف: »هناك ضرورة للحمالت 
سوريا  قوات  بها  تقوم  التي  األمنية، 
الدميقراطية، وقوى األمن الداخلي في مناطق 
شمال وشرق سوريا، من أجل منع أي حترك آخر 
خلاليا املرتزقة، وشل حركتهم، ومنعهم تنفيذ 

عمليات إرهابية جديدة«.

يلخص  التركي،  النظام  معتقالت  في  المعتقلون  يعيشه  ما  "إن  محمد:  جمال  الحقوقي  قال   - الدرباسية  روناهي/ 
العقلية الشوفونية، التي يتمتع بها هذا النظام"، وأشار، إلى إن ما تقوم به دولة االحتالل التركي يعّد انتهاكا واضحا 

للعهود، والمواثيق الدولية، المرتبطة بحقوق المعتقلين، وخاصة السياسيون منهم.

حقوقي: ما يجري في المعتقالت والسجون التركية يعكس المرأة العربية بين الماضي والحاضر
العقلية الفاشية للنظام التركي

ين سيهزمون المحتلين ومرتزقتهم اإلدارة المدنية في الطبقة: أهالي عفر

أهالي جنوب الحسكة: ضرورة استمرار الحمالت األمنية تجنباً لهجمات إرهابية جديدة

عبد الحميد الراشد

خضر الخلفباسم الحسين

هند العليليلى محمد
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اسماعيل خضر  

الدميقراطية،  سوريا  مجلس  يعكف 
أحدُ أبرز القوى الوطنية املعارضة في 
سوريا على حتركاٌت سياسيٌة مكثفة، 
جتمع  مشتركٍة  صيغٍة  إلى  للتوّصل 
ُمعارٍض  جسٍم  في  الوطنية  القوى 
موحد، يضمن إيجاد حلٍّ يُنهي األزمة 
السورية الطاحنة واحلفاَظ على وحدة 

البالد وسيادتها.

حتالفاٍت  لنسج  اخلطوات  وكأولى 
سياسيٍة مع قوى املعارضة الوطنية، 
توافقاٍت  إلى  التوّصل  مسد،  أعلن 
الذي  الوطني،  السوري  التحالف  مع 
والتيارات  الهيئات  ميثّل مجموعًة من 
واملستقلني  واالجتماعية  السياسية 
احلل  بشأن  وخارجها،  سوريا  داخل 
القرارات  وَفق  البالد،  في  السياسي 
األممية، وسط تأكيد اجلانبني على خطر 
النظام  بني  حالياً  اجلاري  التطبيع 
التركي واحلكومة السورية على جهود 

حلِّ األزمة السورية.

هذا  تدشني  إلى  مسد  دفع  ما  ولعّل 
اجلانَبني  أمام  جدّيته  هو  التحالف 
السوري احلكومي والروسي، في التوّجه 
نحو خيار التحالف مع أطراف املعارضة 
نحو  التركية  لالستدارة  الرافضة 
منطلقات  تقاطع  عن  فضالً  دمشق، 
مسد مع التحالف الوطني فيما يتعّلق 

والتحّول  السورية  األراضي  بوحدة 
الدميقراطي ومستقبل سوريا.

تأتي هذه التوافقاُت بعد إعالن مسد، 
احلر  السوري  الشعب  تكاتُف  ضرورةَ 
الوطنية،  املعارضة  القوى  وتوحيد 
أنقرة  بتحالف  أسماه  ما  إلسقاط 
ودمشق، وبحسب مسد لقيت دعوته 
تأييدَ شخصياٍت من املعارضة السورية 
في تركيا، رافضًة التقارب بني النظام 

التركي واحلكومة السورية.

ميثّل  ما يجعل مشروَع مسد  عملياً، 
السوري  الشعب  تطلعات  عن  ويعّبر 

هو:

سعيه للتوّصل إلى صيغٍة مشتركٍة 
في  السورية  الوطنية  القوى  جتمع 
حلٍّ  إليجاد  موّحٍد  معارٍض  جسٍم 
لألزمة السورية وفقاً للقرار األممي 2254 
القاضي بتشكيل هيئة حكٍم انتقالية 

كاملة الصالحيات.

سوريا  في  احلكم  منوذُج  ملسد،  ووفقاً 
هو احتاديٌّ ال مركزيٌّ يكرّس دور اجملتمع 
املدني في إداراته، كما يعزّز من دور احلياة 
السياسية الغائبة منذ استالم البعث 

السلطة.

نفَسه  مسد  يقدّم  ذلك،  ولتحقيق 
كشريٍك ال كُمحتِكٍر للحلِّ السياسي، 
داعماً اجلهود السياسية املشتركة من 
والوصول  السوريني  إنهاء معاناة  أجل 
يرسم  حتمي  سياسيٍّ  حلٍّ  إلى 

مستقبل سوريا.

في  التحّول  يفرض  ذلك،  كل  وأمام 
امللف  حيال  التركي  النظام  سياسة 
والشخصيات  القوى  على  السوري، 
احلل  بأن  تؤمن  ماتزال  التي  املعارضة، 
األجندة  عن  بعيداً  السوريني  بيد  هو 
اإلقليمية والدولية، أن تتعامَل بانفتاٍح 
قوى  لتوحيد  املُتاحة  الدعوات  مع 

املعارضة.

فيما يواصل مسد التحضيرات لعقد 
مؤمتر القوى والشخصيات الدميقراطية 
ودور  لعمل  جديٍد  أفٍق  بناء  بهدف 
إلى  والوصول  الدميقراطية  املعارضة 
السياسية يسهم  رؤاها  يوّحد  مؤمتٍر 
في الدفع بعمليٍة سياسيٍة حقيقية.

الرابع  التشاوري  اللقاُء  وسُيعقد 
واخلامس  الرابع  في  ستوكهولم  في 

سياق  في  املقبل  فبراير  شباط/  من 
والشخصيات  القوى  ملؤمتر  التحضير 
الدميقراطية الذي من املتوقع أن يُعقد 
قبل الصيف املقبل. هذا املشروُع تتبناه 
مركز  وبرعاية  أرضها  على  السويد 
والدميقراطية  للسالم  باملا(  )أولف 

السويدي.

يعتبرها  خطوةٌ  للمؤمتر  التحضير 
الكثير من احملللني أنها تأتي في الوقت 
املناسب، فهي تتزامن مع حتركاٍت روسية 
لتطبيع العالقات بني النظام التركي 
إليه  تسعى  فما  السورية،  واحلكومة 
أنقرة ودمشق ليس إيجادَ حلٍّ سياسي 
يُفضي للتغيير في سوريا، بل مصاحلٌة 
على حساب الشعب السوري، هدُفها 
فرصة  وإجهاض  ناحية،  من  انتخابيٌّ 
من  سوريا  في  الدميقراطي  التغيير 
ناحيٍة أخرى، بل العودة باألزمة السورية 

إلى املربع األول. كما أن محاولة مسد 
تشكيَل نواة معارضٍة دميقراطية غير 
مرتهنٍة للخارج يسحب البساط من 
حتت أقدام ما يُسّمى االئتالف السوري 
فهو  التركي  لالحتالل  التابَع  املعارض 

يعاني من:

سياسيٍة  رؤيٍة  وجود  وعدم  التشرذُم 
واضحة له”، واألهم من كل ذلك غياب 
اجلسم السياسي املُبادر الذي ميكن أن 
يبحث عن البدائل، وعلى النسق ذاته 
الشعبية.  القاعدة  فقدان  من  يعاني 
التركي  للنظام  ارتهانه  عن  فضالً 
وأجنداته على حساب دماء السوريني 
مكاسَب  لتحصيل  ومعاناتهم 

شخصية.

أخيراً…

سوريا  مجلس  مبادرة  جناح  إن 
املعارضة  توحيد  حول  الدميقراطية 
وطنيٍة  لقوىً  يحتاج  الوطنية 
السوريني،  بأن  تومن  وشخصياٍت 
األزمة  ينهي  حلٍّ  إيجاد  على  قادرون 
السورية الطاحنة واحلفاظ على وحدة 
قوة  قياس  وميكن  وسيادتها.  البالد 
مشروعها  خالل  من  املعارضة  هذه 
واقٍع  فرض  على  وقدرتها  الدميقراطي 
سياسي معني. أما التأييد الدولي، فهو 
حيث  من  السابق  من  بكثيٍر  أفضل 
بامللف السوري والبحث عن  االهتمام 

حلٍّ سياسي ألزمته.

أحمد ديبو

خالل اخلمسني سنة املنصرمة حفرت 
التطورات العلمية املذهلة، هّوة ال تزال 
تتسع بني املعارف العامة، وتلك التي 

حتتكرها الُنخب احلاكمة.

بيولوجيا  األحياء،  علم  فبفضل 
التطبيقي،  النفس  وعلم  األعصاب، 
النظام  توصل  اإلعالم،  نفس  وعلم 
إلى معرفة متقدمة للكائن البشري، 
والنفسي،  اجملتمعي  الصعيدين  على 
فأصبح قادراً على معرفة شعبه، أكثر 
مما يعرف هوعن نفسه، وهذا يعني أن 
النظام، في أغلب احلاالت ميلك سلطة 
على األفراد، أكثر من تلك التي ميلكونها 

على أنفسهم. 

الثالث  العالم  دكتاتوريات  كانت 
لهذه  استيراداً  األرض  بلدان  أكثر 
املبالغ  من  الكثير  وصرفت  املعارف، 
واخلبرات  املعدات،  لشراء  الطائلة 
بعد  باحلكم،  الستمرارها  الالزمة 
بتلك  مستعينًة  شعوبها  إخضاع 
املعارف، والتكنولوجيات احلديثة، التي 
قدمها لهم الغرب دون شروط لقمع 

شعوبهم.

أنظمة العالم العربي كانت في املقدمة 
إذ أنفقت املليارات، بل عشرات املليارات 
كي تستحوذ على كل جديد في هذا 
اجملال، بغية جتربته على شعوبها، ولم 
يكن نظام البعث في سوريا مبنأى عن 

ذلك، بل كان السّباق واملبتكر في هذا 
حافظ  حقبة  خالل  وخصوصاً  اجملال، 

األسد وابنه بشار.

فاألسد األب استطاع منذ الثمانينات 
أن يبني نظاماً هرمياً هدفه السيطرة 
وجنح  واجملتمع،  الدولة  على  الكلّية 
في ذلك جناحاً باهراً، حيث فشل ابنه 
قلة خبرته  عليه، بسبب  احلفاظ  في 
وحكمه الطارئ للبالد جراء موت أخيه 
باسل املفاجئ بحادث سيارة، وهو الذي 

كان يُعد منذ نعومة أظفاره للحكم.

شمولياً  نظاماً  األسد  حافظ  بنى 
النقاط  على  قام  »ميكروسكوبياً«، 

التالية:

حتويل  في  تتمثل  استراتيجية  1ـ 
انتباه الرأي العام عن املشاكل الهامة، 
النخب  تقررها  التي  والتغييرات 
السياسية واالقتصادية، ويتم ذلك عبر 
وابل متواصل من اإللهاءات، واملعلومات 

التافهة.

ملنع  كانت  اإللهاءات  استراتيجية 
العامة من االهتمام باملعارف الضرورية 
علم  االقتصاد،  العلوم،  ميادين  في 
وعلم  األعصاب،  بيولوجيا  النفس، 

احلواسيب.

إلى  ذلك،  وراء  من  يهدف  النظام  كان 
تشتيت اهتمامات العامة، بعيداً عن 
املشاكل االجتماعية احلقيقية، وجعل 
هذه االهتمامات موجهة نحو مواضيع 
)أجعل  حقيقية،  أهمية  ذات  ليست 

الشعب منشغالً، منشغالً، منشغال، 
دون أن يكون له أي وقت للتفكير(.

2-ابتكر املشاكل... ثم قدّم احللول؛ في 
»موقفاً«،  أو  مشكلة،  نبتكر  البداية 
نثير حوله ردة فعل معينة في اإلعالم 
لينتقل إلى الشعب، وحتى يطالب هذا 
األخير باإلجراءات التي يريدها النظام أن 
يقبل بها، مثالً: ترك العنف يتنامى، أو 
تنظيم تفجيرات دامية، حتى يطالب 
حساب  على  أمنية  بقوانني  الشعب 
حريته، أو: ابتكار أزمة مالية حتى يتم 
اخلدمات  مستوى  على  التراجع  تقّبل 

العامة كشر ال بد منه.

يتم  لكي  التدرّج:  3-استراتيجية 
قبول إجراء غير مقبول، يكفي أن يتم 
تطبيقه بشكٍل تدريجي، مثل أطياف 
اللون الواحد )من الفاحت إلى الغامق(، 
مت  وقد  تدوم عشر سنوات،  فترة  على 
اعتماد هذه الطريقة لفرض الظروف 
»السوسيو اقتصادية« اجلديدة في عقد 
الثمانينات من القرن املاضي والتي أهم 
هشاشة،  شاملة،  بطالة  عناوينها: 
مرونة، تعاقد خارجي، ورواتب ال تضمن 
كانت  تغييرات  وهي  الكرمي،  العيش 
ستؤدي الى ثورة لو مت تطبيقها دفعة 

واحدة. 
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أخرى يتم اللجوء اليها، من أجل إكساب 
فيصير  القبول،  املكروهة  القرارات 
ضروري،  ولكنه  مؤلم  كدواء  تقدميها 
لكي يتفادى الشعب تقدمي التضحيات 
الكبيرة في املستقبل، ويكون بذلك قد 
احلاضر،  في  الشعب  موافقة  كسب 
على تطبيق شيء ما يخص املستقبل.

5- مخاطبة الشعب كمجموعة أطفال 
اإلعالنات  غالبية  تستعمل  صغار: 
خطباً،  الشعب،  لعامة  املوجهة 
وحججاً، ونبرة ذات طابع طفولي، وكثيراً 
ما يقترب نسقها أو نظام كلماتها من 
مستوى التخّلف الذهني.. كّلما حاولنا 
على  اعتمادنا  زاد  املشاهد،  مغالطة 
تلك النبرة.. ملاذا؟، إذا خاطبنا شخصاً 
كما لو كان طفالً في سن الثانية عشر، 
فستتكون لدى هذا الشخص، إجابات 
أو ردود أفعال مجرّدة من احلس النقدي، 
بنفس الدرجة التي ستكون عليها ردة 
فعل، أو إجابة الطفل ذي االثني عشر 

عاماً.
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تقنية  هي  العاطفة  استثارة  إن 
لتعطيل  تستعمل  كالسيكية 
التحليل املنطقي، وتالياً احلس النقدي 
لألشخاص، كما أن استعمال املفردات 
العاطفية يسمح مبرور الالوعي حتى 
ومخاوف،  ورغبات،  بأفكار،  زرعه  يتم 

ونزعات، أو سلوكيات غير عقلية.

7- إبقاء الشعب في حالة جهل وحماقة: 
وذلك من خالل العمل بطريقة يكون 
قادر  غير  الشعب  خاللها  ومن  فيها 
والطرق  التكنولوجيا،  استيعاب  على 
عموم  »جند  بها  للتحكم  املتعددة 
العربي غير مصنفة  الوطن  جامعات 
-إال ما ندر منها-، وهي جامعات  عاملياً 
اجلامعات..  إلى  منها  باملدارس  أشبه 
رقبة  على  القبض  أجل  من  ذلك  كل 

الشعب واستعباده.

يجب أن تكون نوعية التعليم املُقدم 
األفقر،  النوعية  هي  الشعب  لعموم 
التي  املعرفية  الهوة  تُبقي  بطريقة 
الصفوة  عن  الشعب،  عموم  تعزل 
غير  الوطن  بخيرات  املستأثرة  العليا 
مفهومة من قبل الطبقات السفلى.

الشعور  بإذكاء  التمرّد  تقويض   -8
بالذنب: جعل الفرد يظن أنه املسؤول 
مسؤوليته  سبب  وأن  تعاسته،  عن 
تلك هو نقص في ذكائه ومجهوداته، 
النظام،  على  يثور  أن  عوض  وهكذا، 
يقوم بامتهان نفسه ويحس بالذنب، 
وهذا ما يولّد لديه الشعور باالكتئاب، 
واالنغالق  االنزواء  هو  آثاره  أهم  لعل 
على نفسه، وتعطيل كل نشاطاته.. 
ودون نشاط وحترك ال وجود لالحتجاجات 

وتالياً للثورة وهذا هو املطلوب.

مسد.. وتوحيد قوى المعارضة الوطنية

أسلحة صامتة لحروب هادئة

وحدة مياه مدينة الطبقة تستعد بعد 
انتهاء العمل من استبدال القسطل 
بقطر 600 إنش الواصل بني املرشحات، 
واخلزان الرئيسي، والذي يغذي الشبكة 
باملياه الواصلة لألهالي، من أجل صيانة 
املياه  مضخات  واستبدال  املرقدات، 

القدمية.

أسباب استبدال املضخات

وملعرفة أهمية استبدال املضخات في 
وحدة مياه الطبقة التقت صحيفتنا 
عضو  العيسى،  ماهر  مع  »روناهي« 
الدراسات،  الطبقة قسم  وحدة مياه 
استبدال  أن  إلى  حديثه،  في  وأشار 
خط القسطل الواصل بني املرشحات، 
املشرفني  ومتابعة  الرئيسي،  واخلزان 
وفق  مت  الشبكة،  أعطال  على صيانة 

وحدة  ملضخات  الفنية  احلالة  دراسة 
النتهاء  استبداله،  قرار  ليكون  املياه؛ 
العمر االفتراضي له، وعدم توفر القطع 
الفنية  اللجنة  فحددت  له،  املناسبة 
املواصفات الالزمة للمضخات اجلديدة.

مواصفات املضخات

وأضاف العيسى: »من خالل التنسيق 
مع جلنة اإلدارة احمللية للبيئة والبلديات، 
عمل قسم الدراسات لصيانة خزانات 

الالزمة  والصيانة  والترقيد،  املياه، 
الستبدال املضخات القدمية، وتركيب 
عددها  يبلغ  التي  اجلديدة،  املضخات 
سبع مضخات، ذات مواصفات مالئمة 
للعمل، وأربع مضخات 160 كيلو واط، 
ورفع 70 م بغزارة 400 متر مكعب في 
كيلو   132 مضخات  وثالث  الساعة، 
واط، ورفع 60 م بغزارة 400 متر مكعب 
بالساعة، وقطر القسطل 150 إنشاً«.

وذكر العيسى: »ألن املضخات السبعة 
على  سنة   45 ملضي  قدمية،  املركبة 
تأمني  في  صعوبات  ووجود  عملها، 
االستبدال«،  قرار  جاء  التبديل،  قطع 
الطبقة؛  مياه  وحدة  عضو  وأكد 
في  العيسى  ماهر  الدراسات  قسم 
ختام حديثه: »سيتم توزيع املضخات 
السبعة، مبا يتالءم مع أعمال الصيانة، 
على  التوزيع  ويكون  واالستبدال، 

الشكل التالي: أربع مضخات تغطي 
حاجة القرى من املياه، وثالث مضخات 
يتم  املدينة، في حني  لتغطية حاجة 
استبدال املضخات اجلديدة على عدة 

مراحل، خالل فترة حتددها وحدة املياه، 
خلزانات  الصيانة  أعمال  انتهاء  بعد 
املياه األرضية، حيث يستمر العمل في 

الصيانة حسب الضرورة واحلاجة«.

املشترك  الرئيس  العلي  أحمد  صرح 
في  الزراعي  اجملتمع  تطوير  لشركة 
اإلدارة املدنية الدميقراطية للرقة ملوقع 
مستحقات  توزيع  بأنَّ  الذاتية  اإلدارة 
الفالحني من البذور، واألسمدة مستمر، 
وأنَّ الشركة بصدد افتتاح مركز لتوزيع 
األعالف، وفصله عن املطحنة املركزية، 
إذ ُجّهز مبنى مستقل لتخزين، وتوزيع 

األعالف.

وتتكفل شركة تطوير اجملتمع الزراعي 

مركز  في  املتواجد  القطن  بحلج 
والغزل،  الزيوت،  معامل  ملد  األقطان؛ 
والنسيج باملواد األولية، وبهذا العمل 

فرصة   200 القطن  حلج  مركز  يوفر 
عمل لألهالي.

ختاماً، أوضح الرئيس املشترك لشركة 
تطوير اجملتمع الزراعي في اإلدارة املدنية 
للرقة، أن كميات البذور واألسمدة، التي 
بلغت 9000 طن  الفالحني  على  توزع 
القمح، و700 طن من سماد  بذار  من 
قد  اآلزوت،  و200 طن من  الفوسفات، 
الرخص  مبوجب  للفالحني  ُسّلمت 

الزراعية.

بباكور  آمد  مدينة  في  األهالي  يعاني 
االقتصادية،  األزمة  من  كردستان، 
األمر الذي جعلهم يلجؤون إلى سوق 
السلع املستعملة لشراء احتياجاتهم 

الضرورية.

تركيا،  االقتصادية في  األزمة  في ظل 
املعيشية  االحتياجات  أسعار  وزيادة 
يفضل  تقريباً،  يوم  كل  األساسية 
التي  املستعملة،  املنتجات  املواطنون 
بسبب  شرائها  في  يرغبون  أصبحوا 
أدى هذا  األزمة؛ ما  املنتشر مع  الغالء 
داخل سوق  التجار  عدد  لزيادة  العمل 

السلع املستعملة.

آمد  مبدينة  »الشهداء«  حي  في 
الرخيصة  للسلع  سوق  إنشاء  يتم 
السوق  إلى  التجار  يأتي  واملستعملة، 
كل يوم في الساعة اخلامسة صباحاً، 
ازداد  والتي  لهم،  أكشاكاً  وينشئون 
عددها بشكل ملحوظ مع األزمة في 
املالبس  فيبيعون  األخيرة،  السنوات 
واألدوات  واإللكترونيات،  املستعملة، 
األسعار  بنصف  السوق  في  املنزلية 

املعروضة في باقي األسواق تقريباً.

اللواتي يعملن في  وأوضحت النساء، 
األموال،  أن  املستعملة،  السلع  سوق 
التي يكسبنها من أجل إعالة أسرهن، 
ال تكفي الحتياجات األسرة من الطعام.

»نريد أن نعيش دون حاجة أحد«

»سلطان يشيل« إحدى النساء اللواتي 
يعملن في السوق، قالت: إنها تعمل 
بيع  خالل  من  أعوام  منذ  السوق  في 
املالبس املستعملة واجلديدة في فصل 
أنها تعمل في  إلى  باإلضافة  الشتاء، 
احلقول في فصل الصيف: »أستيقظ 
مع  الصباح  من  األولى  الساعات  في 
طلوع الشمس، وأجمع أغراضي، وأذهب 
في مكان  وأفتح كشكاً  السوق،  إلى 
ما، وأبيع املالبس القدمية هناك، فنحن 
نبيعها،  التي  األشياء،  من  نعيش 

ونحاول أن نعيش دون حاجة من أحد«.

مرة  السوق  إلى  تأتي  وأوضحت: أنها 
السوق  »يتنقل  األسبوع:  في  واحدة 
في  عام،  كل  مختلفة  أماكن  إلى 

البداية كنا نتواجد في منطقة سور، 
ثم أنشأنا سوقاً في كوشيولو، وأخيراً 
لم  ذلك،  ومع  باتيكنت،  في  انتقلنا 
الناس  ألن  هناك؛  بالبيع  لنا  يُسمح 
لوجودنا،  مقتنعني  غير  إنهم  قالوا: 
واآلن نقوم بعملنا في حي الشهداء، 
نأتي مع النساء في الصباح، ونشعل 
لبدء  املبيعات  للتدفئة، وجنهز  النيران 
العمل، إن هذا املكان هو مكان الفقراء؛ 
ألنه أرخص بكثير من املتاجر املوجودة 
في اخلارج، يأتي الناس إليه ليحصلوا 
على ما يحتاجونه، توجد أزمة كبيرة، 
والناس يتأثرون بهذه األزمة، ونحن أيضاً 

متضررون منها«.

»أشتري اخلبز باملال الذي أحصل 
عليه«

تعمل  إنها  قالت:  كايا«  »خالصة 
ستة  من  يقرب  ما  منذ  السوق  في 
املساء،  السوق في  إلى  أشهر: »أذهب 
املالبس  ألبيع  حتضيراتي  إجراء  بعد 
يومي،  قوت  لتأمني  واجلديدة؛  القدمية، 

فالشخص الذي ليس لديه أي مال، ال 
مهما  شيء،  أي  على  احلصول  ميكنه 
حدث، وكيفما حاول، في بعض األحيان 
يجري العمل هنا بشكل جيد، فنأتي 
فقط  الباكر  الصباح  في  العمل  إلى 
الذي أحصل عليه،  باملال  اخلبز  لشراء 
أفضل  والربيع  الصيف  العمل في  إن 
السلع  نبيع  الشتاء،  في  العمل  من 

بأسعار زهيدة، وال أحد يبيع منتجات 
باهظة الثمن في هذا السوق«.

»الشعب متضرر كثيراً«

اللواتي  النساء،  إحدى  ألتني«  »فريدة 
أنها  أكدت  السوق،  هذا  من  يشترين 
املستعملة  السلع  سوق  تفضل 
في  أزمة  »هناك  احتياجاتها:  لتلبية 
شراء  الناس  يستطيع  ال  مكان،  كل 
أي شيء بعد اآلن، خاصًة املالبس في 
اخلارج، األثرياء ال يأتون إلى سوق السلع 
األشخاص  يأتي  بالطبع،  املستعملة 

الفقراء فقط«.

األزمة  تأثير  كيفية  إلى  ولفتت 
االقتصادية على حياة الناس، متسائلًة: 
»ماذا يجب أن يفعل الناس؟ أزمة بعد 
أزمة، والشعب اآلن متضرر كثيراً، إنهم 
ال يعرفون ماذا يفعلون، أو ماذا يشترون 

بعد اآلن؟«.

وكالة أنباء املرأة

الطبقة/ ماهر زكريا ـ وحدة مياه الطبقة بصدد تغيير مضخات المياه القديمة، واستبدالها بأخرى جديدة، بعد تكرار أعطالها المتواصلة خالل 
 .

ً
العمل، وذلك ضمن جهود الوحدة في صيانة األعطال في الشبكة بعد إجراء دراسة فنية إلصالحها، ووضعها بالخدمة مباشرة

وحدة مياه الطبقة تستعد الستبدال مضخات المياه

شركة تطوير المجتمع الزراعي بالرقة تواصل تسليم مستلزمات زراعة القمح

األزمة االقتصادية في تركيا تضاعف معاناة األهالي


