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أهالي الدرباسية: على المجتمع 
الدولي إيقاف تركيا بدعم اإلرهاب

معلمو كري سبي: ال سبيل لمواجهة سياسات 
التتريك واألدلجة إال بمواجهتها شعبيًا

المرأة الشابة تثبت حزمها وإصرارها 
الث في الكونفرانس الثَّ

المؤامرة أول الغيث على 
الشرق األوسط...8

سوريا  قوات  به  تقوم  ما  أن  الدرباسية،  ناحية  أهالي  رأى 

الدميقراطية في حمالتها، بالتعاون مع قوى األمن الداخلي، 

ومبساندة قوات التحالف الدولي، كان لها دور رئيسي في إفشال 

مخططات خاليا داعش اإلرهابية، الساعية إلعادة االنتشار، 

والتموضع، بهدف ضرب حالة االستقرار في املنطقة، وطالبوا 

الدولي،  اجملتمع 

مساندة  ضرورة 

القوات؛  هذه 

تستطيع  كي 

احلفاظ على أمن 

املنطقة... 5

أدان معلمون مهجرون من مقاطعة كري سبي/ تل أبيض سياسة االحتالل التركي 
في مناطقهم احملتلة، الهادفة لطمس هويتهم، ولغتهم األم وصهرها في بوتقتها، 
معربني عن وجوب مواجهتها بالوسائل املمكنة، بعد تعمد احملتل عبر مرتزقته 
بترديد ما يعرف بالنشيد الوطني التركي، وإدراج شخصيات قوموية في منهاجها 

املؤدلج... 3

خالل  ومن  سوريا،  وشرق  شمال  في  الشابة  املرأة  احتاد 

محمد  مركز  في  الثالثة  للمرة  أُقيَم  الذي  الكونفرانس 

شيخو مبدينة قامشلو يوم اخلميس 2023/2/2 اجلاري حتت 

املرأة  »بروح شبابية الشهيدة، فيان وجيان سنحرر  شعار 

وننتصر«،  احلرة 

ضرورة  على  شدد 

املطالبة  استمرار 

عبد  القائد  بتحرير 

من  أوجالن  اهلل 

القيود، التي بدورها 

تعيق حترُّرها... 2

الحرية  لجنة 
من أجل القائد أوجالن 
بباشور كردستان تتهم 
لجنة مناهضة التعذيب 
بالشراكة في المؤامرة 

الدولّية

دعت جلنة احلرية من أجل القائد أوجالن 
للمشاركة  كردستان،  باشور  في 
الفعالة في األنشطة املطالبة بحرية 
الكرد  نّظم  حني  في  أوجالن،  القائد 
وأصدقائهم في كل من هولندا وفرنسا 
وأملانيا مظاهرات حاشدة تنديداً بالعزلة 
بحريته  واملطالبة  أوجالن،  القائد  على 

اجلسدية... 4

بمشاركة كبيرة بطولة 
تنشيطية لإلناث للعبة 
الكاراتيه في قامشلو

الكاراتيه،  لعبة  تنشيط  بهدف 
الرسمية  لالستحقاقات  واستعداداً 
للعبة، أقام االحتاد الرياضي بإقليم اجلزيرة 
تنشيطية  بطولة  واسعة  ومبشاركة 
للكاراتيه، وذلك في صالة الشهيدة زالل 
ضمن  الواقعة  القتالية  لأللعاب  منذر 

الصالة الرياضية مبدينة قامشلو... 10

الجنــــــوب الســــــوري: 
ية يا الالمركز اإلدارات الذاتية نواة لسور

أبيض ثقيل الظل...9

املسيحيني  أن جميع  الرغم من  على 
من سكان قرية نصيرية، قرب القوش 
في باشور كردستان، غادروها متاماً، فإن 
الشموع ال تزال تُضاء في كنيسة مار 
عوديشو بالقرية وينعكس نورها على 
الدينية  والصور  اخلشبي  الصليب 

املعروضة قرب مذبح الكنيسة.

الديانة  أبناء  القرية  هذه  يقطن  كان 
الزمن  مرور  ومع  فقط  املسيحية 
وأصبحوا  اإليزيديني  مع  تخالطوا 
أهل  ويتناقل  بعض.  مع  يتعايشون 
أول  قصة  املسيحيني  من  القرية 
القرية،  إلى  قَدِموا  الذين  اإليزيديني 
ومفادها أن السكان األصليني للقرية 
عائلة  بأول  رّحبوا  املسيحيني  من 
ازدادت  ذلك  وبعد   1942 في  إيزيدية 
نسبة  وانخفضت  اإليزيديني  نسبة 
انخرطوا  أن  بعد  تدريجياً  املسيحيني 
في موجة هجرة جماعية خارج البالد.

ويتولى مهمة رعاية الكنيسة املتبقية 
الذي  خديدة،  جيجو  وائل  اإليزيدي 
الديني  املعلم  هذا  أركان  يتفّحص 
يتأكد من  ثم  بعناية،  الصور  وإطارات 
نفض الغبار من أرجاء الكنيسة كلها 

باستمرار.

“أنا  خديدة:  وائل  قال  الصدد  وبهذا 
وعائلتي نهتم بهذه الكنيسة، نقوم 
بحراستها وتنظيفها منذ ما يزيد عن 
عشرين سنة، كان والديّ يديران شؤونها 

ثم استلمت املهمة أنا وأوالدي”.

رسالة تسامح

بقداسة  كإيزيديني  “نؤمن  وأضاف: 
من  املسيحي  الدين  كون  املَعلم  هذا 
الديانات السماوية.. والديانة املسيحية 
من تاريخ القرية، ونحن اإليزيديني نهتم 
آثار  وأي  األديان  كل  على  باحملافظة 
قدمية، كنيسة كانت أو جامعاً، هكذا 
تعاليم ديانتنا اإليزيدية”، ويشير إلى أن 
اإليزيديني كانوا يشاركون املسيحيني 
عند  الكنسية  طقوسهم  أداء  في 
زيارتهم لالحتفال مبناسباتهم الدينية.

الذي  نادر كورو  اإليزيدي  وقال الطبيب 
الكنيسة  نزور  “نحن  الكنيسة:  يزور 
نأتي  الفرصة، فعندما  كلما سنحت 
الكنيسة،  نزور  مثالً  الزيتون  جلني 
للطائفة  مقدسة  شجرة  فالزيتون 
اإليزيدية، نربط أشرطة حمراء في فروع 
الزيتون كأمنيات لنا وفأل خير”. وأضاف: 
هي  وال  جداً  الكنيسة  هذه  “نحترم 
بالنسبة  إيزيدي  أهمية عن مزار  تقل 
إلينا، فأهالي القرية اإليزيديني يزورونها 
باستمرار، وهذه هي نقطة قوة قريتنا 
ويجب أن يعيش اإلنسان بحب وصداقة 
شكل  يهم  فال  كان  أينما  وسالم 

اإلنسان أو عقيدته”.

يحصل  “لم  قائالً:  حديثه  واختتم 
اختالف بني املسيحيني واإليزيديني في 

هذه القرية.. دائماً ما كان هناك تعاون 
وتفاهم بيننا وهذا ما يجعلنا نفتخر 
جميعاً بهذا التعايش والتسامح، الذي 

يُعد من أهم القيم في حياتنا”.

املسيحية حياة يلدة حنة، وهي ُمعلمة 
متقاعدة كانت تعيش في قرية نصيرية 
عاماً،   40 نحو  منذ  تغادرها  أن  قبل 
عوديشو  مار  كنيسة  تاريخ  إن  تقول 
أنها  موضحًة  الرابع،  القرن  إلى  يعود 
كانت مقصورة في البداية قبل أن يتم 
حتويلها إلى كنيسة في ثالثينات القرن 
إلى  الكنيسة  اسم  ويعود  املاضي. 
قصة متعلقة مبار عوديشو املسيحي 

تعمقت  وجذورها  “النصر”  ومعناها 
واحلب  احملبة  حيث  أهاليها  قلوب  في 

والسالم.

صورة  إلى  تشير  وهي  حياة  وقالت 
قدمية داخل كنيسة مار عوديشو: “هذه 
مضيفًة:  أخي”،  ابن  رعد  مع  صورتي 
مغادرتنا  “منذ 1970 إلى 1985 تاريخ 
حترس  من  عائلتي  كانت  للقرية، 

الكنيسة”.

قالت  أخرى  صورٍة  إلى  تشير  وبينما 
طالبات  مع  الصورة  “هذه  حياة: 
“أعطت  وأضافت:  لنا”.  ومدرّسات 
إلى عائلة  الكنيسة  عائلتي مفاتيح 
معروفة،  عائلة  الكنيسة،  من  قريبة 
نعرفهم  جد،  عن  أبّاً  عائلتنا  أصدقاء 
أُمناء  ناس  هم  الكرمية،  بأخالقهم 

ومؤمنون”.

“كان  قائلًة  حديثها  وختمت 
املسيحيون يزورون الكنيسة باستمرار 
قبل اجتياح داعش ملناطق سهل نينوى 
عام 2014، ولكن بعد االجتياح وعقب 
حترير املنطقة عام 2016 قّلت الزيارات 

واقتصرت عمن لهم مصالح هنا”.

وبعد أن غادر املسيحيون القرية بشكٍل 
نهائي، تقيم في القرية عائالت إيزيدية 
على  احلفاظ  على  وحترص  اآلن،  فقط 
وذكريات  الديني  التعايش  من  تراثها 
احلياة املشتركة مع اجملتمع املسيحي.

وائل  قال  القرية  في  سيره  أثناء  وفي 
من  العشرات  “كانت  خديدة:  جيجو 
إلى  هنا  تعيش  املسيحية  العائالت 
جانب العائالت اإليزيدية.. كنا إخوة نزور 
األفراح  في  ونشترك  البعض  بعضنا 
األدعية  في  نتشارك  وكنا  واألتراح.. 
إنساني  مشهد  في  الكنيسة  داخل 
سامي دون النظر إلى فارق الدين إلى أن 

أتى اإلرهاب وفرّقنا”.

وكاالت

فتاة  أحالم  حول  تتمحور  قصة  مع 
تخلع  عشرة،  السادسة  في  إيرانية 
القيود  من  هرباً  أوروبا  في  حجابها 
أن  يُتوقع  بالدها،  في  املفروضة 
“احلقيبة  القصير  الفيلم  يستقطب 
حفلة  خالل  كثيرين  اهتمام  احلمراء” 
األوسكار في الثاني عشر من آذار في 

هوليوود.

أخرجه  الذي  الفيلم  هذا  ويشارك 
سيروس  اللوكسمبورغي  وأنتجه 
نشواد، املولود لوالدين فرّا من النظام 
إيران سنة 1979 حني كان طفالً،  في 
في املنافسة النهائية مع أربعة أعمال 
آخرين للفوز بجائزة أفضل فيلم قصير.

نشواد  يكن  لم  “مجنون”  مصير 
وأعضاء فريقه يتوقعونه عند تصوير 
هذا الفيلم املمتد على 17 دقيقة مع 
حوارات بسيطة مطلع 2021 في مطار 

لوكسمبورغ.

وبعد أقل من عامني، بات هذا العمل 
حتت الضوء فيما العالم بأسره يراقب 
بتأثر االنتفاضة التي تشهدها إيران منذ 

مقتل الشابة جينا أميني، إثر اعتقالها 
عدم  بتهمة  األخالق  شرطة  لدى 
املتشددة،  اللباس  بقواعد  التزامها 
عنيف  قمع  إلى  االنتفاضة  وتتعرض 

من النظام اإليراني.

ويقول اخملرج األربعيني نشواد: “الفيلم 
يروي بالنسبة إليّ قصة امرأة، أي نساء 

إيران اخلاضعات لهيمنة الرجال”.

ويوضح أن املرأة في إيران: “إذا ما أرادت 
فعل أي شيء أو زيارة مكان ما، عليها 
احلصول على إذن من الرجل )والدها أو 

زوجها( وصياغته خطياً وتوقيعه”.

وفي فيلم “احلقيبة احلمراء” تعمد فتاة 
مسافرة مبفردها من طهران، إلى سحب 
خمسيني  رجل  من  للهرب  حجابها 
ينتظرها في املطار ببزة رسمية حامالً 

باقة زهر للزفاف.

تنّم  اخلطوة  هذه  إن  نشواد  ويقول 
الهيمنة”  “رفض  في  “شجاعة”  عن 

واالنطالق نحو “احلرية”.

إيفاد  نوال  الفرنسية  املمثلة  وتشير 

تؤدي  والتي  جزائرية،  ألم  املولودة 
هذه  أن  إلى  اإليرانية،  املراهقة  دور 
الشخصية كان لها وقع خاص عليها.

وتقول: “تركت دياري عندما كان عمري 
يناهز 19 عاماً ووجدت نفسي وحيدة 
البتة، في  في مدينة لم أكن أعرفها 

باريس”.

وتضيف: “األمر عينه حصل في هذا 
املطار الذي يُشكل نقطة فاصلة بني 

املاضي واملستقبل”.

وتوضح املمثلة البالغة 22 عاماً والتي 
أنها  مسلمة،  عائلة  كنف  في  تربت 
احلجاب.  وضع  على  “معتادة”  كانت 

واجباً  يوماً  يكن  لم  “األمر  وتتابع: 
بالنسبة إليّ، بل كان ثقافياً أكثر منه 
دينياً”، وتلفت املمثلة إلى أن الشخصية 
القصير  الفيلم  في  دورها  تؤدي  التي 
“تنزع حجابها رغماً عنها، إذ لم تكن 

تلك إرادتها”.

وتقول نوال: “هنا يكمن جمال الفيلم 
بنظري… الشكوك التي تساور اجلميع 
في أي بلد وأي ثقافة”، أي “ماذا عليّ أن 
أختار لنفسي؟ هل أستمع لعائلتي؟ 

هل أتبع قراراتي الشخصية؟”.

وأثار اختيار “احلقيبة احلمراء” للمنافسة 
على جائزة أوسكار حماس كبير لدى 
مناسبة  ذلك  في  رأى  الذي  نشواد 
لتوعية العالم بشأن “قضية النساء 

اإليرانيات”.

فني  بعمل  “القيام  نوال:  وتوضح 
رائعاً.  شعوراً  مينح  الواقع  لتجسيد 
لم أشعر يوماً في ما مضى مبثل هذا 
االلتصاق مع الواقع من خالل السينما”.

وكاالت

ية هجرها المسيحيون  يدي يرعى كنيسة قر كردي إيز
في باشور كردستان

فيلم قصير ينقل قضايا اإليرانيات إلى األوسكار
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على أنغام األغنيات التراثية العراقية 
»سومريات« في  صدحت أصوات فرقة 
في  لتعلن  ببغداد  الوطني  املسرح 
تأسيسها،  انطالق  عن  األول  حفلها 
كانت  ساعتني  من  أكثر  مدار  وعلى 
أوتار حفيدات شبعاد، امللكة السومرية 
تنتقل  للقيثارة،  بعزفها  ُعرفت  التي 
برشاقة بني النتاج النغمي العراقي إلى 
كالسيكيات املوسيقى العربية لتعزف 
كلثوم  وأم  حافظ  احلليم  عبد  أغاني 

وفيروز.

تضم فرقة »سومريات« 50 عازفة من 
وكليات  معاهد  وطالبات  خريجات 
املوسيقى في العراق، حملن أحالمهن 
موسيقية  ظاهرة  ليشكلن  وأوتارهن 
العراق،  في  نوعها  من  األولى  هي 
ويقدمن لوحات نغمية تظهر مهارتهن 

في العزف والغناء.

فرقة »سومريات« التي استوحت االسم 
من احلضارة السومرية زاوجت بني آالت 
التخت الشرقي واآلالت الغربية، لتقدم 
الغنائي بأسلوب يحافظ على  التراث 
من  ذاته  الوقت  في  ويقترب  أصالته، 

التجديد.

خصوصية التجربة

أسهم مؤسس وقائد فرقة »سومريات« 
تأسيس  في  مجيد(  عالء  )املايسترو 

أكثر من فرقة موسيقية وغنائية، من 
بينها فرقة »طيور دجلة« التي أسسها 
من  مجموعة  وضمت  السويد،  في 
للفنون  الدارسات  غير  من  النساء 
املوسيقية إلنشاد أغاٍن عراقية تراثية، 
املوسيقى  أكادميية  أسس  وكذلك 
العربية في لندن، وضمت مطربني من 

جنسيات مختلفة.

»اندبندنت  لصحيفة  مجيد  يقول 
بصمتها  فرقة  »لكل  إن:  عربية« 
فرقة  به  متتاز  وما  وخصوصيتها، 
عازفات  تضم  أنها  )سومريات( 
للموسيقى  الدارسات  من  ومطربات 
التجربة  أكادميي، وتكاد تكون  بشكل 
هو  فما  العربي،  العالم  في  الفريدة 
احلال  هو  كما  املنطقة،  في  موجود 
كما  نسائي(،  )كورال  هو  تونس،  في 
أن الثقل األكبر في أعضاء الفرقة هو 
للدارسات في األكادمييات املوسيقية، 
فال ميكن أن يكون العازف متميزاً إال إذا 

كان دارساً للموسيقى«.

وتوضح عازفة القانون هويدا حنا، إحدى 

عضوات فرقة »سومريات« واألستاذة في 
معهد الدراسات املوسيقية، أن هناك 
مداها،  يتسع  بدأ  موسيقية  ذائقة 
وأصبح هناك تقّبل من اجملتمع لوجود 
للموسيقى،  ودارسة  كعازفة  املرأة 
معتبرةً أن إقبال اجلمهور على احلفالت 

يثبت ذلك.

وفي السياق نفسه تشير عازفة الناي 
مدرسة  خريجة  ضياء  عال  والفلوت 
املوسيقى والباليه، إلى أنه: »على رغم 
أن تأسيس الفرقة لم يعلن خالل فترة 
بنفاد  فوجئنا  فإننا  والتمرين،  اإلعداد 
كل التذاكر مع اإلعالن األول عن احلفل، 
مما يؤكد ويدعم رسالتنا بأن العراق بلد 
لكل  يستمع  من  وهناك  املوسيقى، 
أنواعها، فهي لغة ال حتتاج إلى ترجمة«.

حب املوسيقى

والطالبة في معهد  العود  عازفة  أما 
الدراسات املوسيقية رميا سرمد فترى 
أن أساس استمرار فرقة »سومريات« هو 
»حب املوسيقى، وهذا الشغف هو ما 

يدفع املشروع إلى االستمرارية«.

الفرقة  في  »اجلوزة«  عازفة  وتشير 
»سومريات«  جتربة  أن  إلى  ريان  آلينا 
أكسبتها كثيراً من املهارات، وحّسنت 
من ذائقة استماعها لألغاني التراثية 
وتتفق  الصحيح،  بالشكل  وعزفها 

اإلرادة  أن  على  رميا  زميلتها  مع  آلينا 
وحب املوسيقى هما أساس مواصلة 

املشروع.

أن  فترى  بيان  »الطار« سارة  عازفة  أما 
وجدت  إذا  تستمر  املوسيقية  الفرق 
النظرة  بتغيير  اجملتمعي  الدعم 
النمطية ملن تدرس الفنون املوسيقية، 
مدرسة  أكملت  أن  بعد  اضطرت  إذ 
على  احلصول  إلى  والباليه  املوسيقى 
اجملتمع  نظرة  بسبب  آخر  تخصص 
وصعوبة احلصول على فرص عمل بهذا 

التخصص.

تنوّع الذائقة املوسيقية

األخيرة ظاهرة  السنوات  اتسعت في 
املوسيقى  لتعليم  مراكز  افتتاح 
للهواة من غير الدارسني لها، فهناك 

للكمان،  وأخرى  العود،  لتعليم  مراكز 
عالء  املايسترو  يرى  السياق  هذا  وفي 
جداً،  صحّية  ظاهرة  أنها  مجيد 
وتدعو إلى التنافس، وستدفع املعاهد 
املوسيقية احلكومية إلى إعادة النظر 
تثبت  لكي  التعليمية  طريقتها  في 
جدارتها، وتسعى إلى أن تكون أفضل 
من املراكز اخلاصة، إضافًة إلى أن تلك 
الذائقة  تنوع  في  سُتسهم  املراكز 

ونشر الثقافة املوسيقية في اجملتمع.

حلم »سومريات« بتحقيق أهم شرط 
وهو  للفرقة،  واالستمرار  للدميومة 
الثقافة  وزير  من  سريعاً  جاء  الدعم، 
فكاك  أحمد  واآلثار  والسياحة 
البدراني الذي أعلن ضم الفرقة ضمن 
تشكيالت الوزارة املعترف بها، مما يعني 
بداية الدعم احلكومي على غرار الفرقة 

السيمفونية العراقية.

املظلوم  أسامة  الفلسطيني  مُيرّر 
على  اخليزران  خشب  من  قطعة 
شعلة متوّهجة من النار، ليتمكن من 
تشكيلها وفق مقاسات ُمحددة تدخل 
مبظهر  خشبي  كرسي  صناعة  في 

كالسيكي جميل.

غزة،  مبدينة  للخيزران  مصنع  وداخل 
يحاول املظلوم ثني تلك القطعة التي 
ارتفعت درجة حرارتها باستخدام أداة 
خشبية يطلق عليها اسم “املَعدََلة”، 
ليضعها بسرعة داخل وعاء بالستيكي 
وضمان  تبريدها  أجل  من  باملياه  مملوء 

ثنيها.

وفور انتهائه من تشكيل كافة القطع 
ينشغل  الكرسي،  بصناعة  اخلاصة 
زميله اخلمسيني جهاد علوان بتركيبها 
وتثبيتها مع بعضها البعض بطريقة 
والدبابيس  القش  باستخدام  ُمتقنة 

احلديدية الصغيرة.

ويتم أخيراً إضافة اللمسات النهائية 
املناسب  باللون  طالئها  عبر  عليها 
والالمع وتوفير املقاعد اإلسفنجية إن 
لزم ذلك. وتعتبر هذه احِلرفة من التراث 
الفلسطيني، حيث بدأت منذ أكثر من 

قرن.

أثاث اخليزران تقلصت بسبب  مصانع 
تدني القدرة الشرائية فضالً عن انتشار 
زهيدة،  بأسعار  البالستيكي  األثاث 
األثاث  واشتهرت مدينة غزة بصناعة 
من  املستوردة  اخليزران  أخشاب  من 
املصانع  غالبية  تركّزت  حيث  اخلارج، 

العاملة في هذا اجملال باملدينة.

الفلسطينية  األنباء  وكالة  وقالت 

الفلسطينيني  إن  )وفا(  الرسمية 
افتتحوا في مدينة غزة نحو 12 مصنعاً 
للخيزران، فيما ضمت بلدة بيت جاال 

في الضفة الغربية مصنعاً واحداً.

تلك  أعداد  تقّلصت  الزمن،  مرور  ومع 
في  العاملني  قول  بحسب  املصانع، 
املهنة، وذلك لعدة أسباب منها األوضاع 
االقتصادية املتردية في غزة والتي أثّرت 
للمواطنني،  الشرائية  القدرة  على 
البالستيكي  األثاث  انتشار  عن  فضالً 
والعصري الذي نافس نظيره املصنوع 
مواطنون  توّجه  حيث  اخليزران،  من 

القتنائه.

ويقول صاحب املصنع طارق خلف )48 
آبائه  احلرفة عن  عاماً( الذي ورث هذه 
القليلة  إن عائلته من األسر  وأجداده، 
اإلرث  هذا  على  حتافظ  زالت  ما  التي 

العريق.

ويضيف خلف وهو حاصل على درجة 
والعلوم  االقتصاد  في  البكالوريوس 
كي  يلزم  ما  كل  يقدّم  إنه  اإلدارية، 
األجداد  مهنة  وجود  على  يحافظ 
االقتصادية  التغّيرات  أمام  وصمودها 

واحلياتية املستمرة.

منذ  املهنة  بهذه  التحق  أنه  وأوضح 
يقضي  كان  حيث  السنني،  عشرات 
األوقات التي يتفرّغ فيها من الدراسة 

في تعّلم صناعة األثاث باخليزران.

دائماً  نفسي  من  أّطور  “كنت  ويتابع: 
وأتعلم صناعة أنواع جديدة من األثاث 
وأدخل عليها تعديالت مبا يُضفي لها 

جودة مميزة وشكالً جميالً”.

مهنة األجداد

هذه  مبمارسة  بدأوا  أجداده  أن  ويذكر 
احلرفة منذ عام 1929، حينما التحقوا 
القدس،  مدينة  في  لأليتام  مبدرسة 
وتعّلموا فيها عدداً من احلرف اليدوية، 

وأتقنوا صناعة اخليزران.

وأشار إلى أن املدرسة قدّمت آنذاك دعما 
لهم للبدء بشكٍل فعلي في صناعة 
املشغوالت من اخليزران، كما وّفرت لهم 
كافة املواد اخلام التي يحتاجونها خالل 

العمل.

األثاث  وصل  آنذاك،  العمل  ازدياد  ومع 
أُخرى  فلسطينية  مدن  إلى  اخليزراني 

ودول عربية كالسعودية، وفق قوله.

عاشها  التي  النكبة  وجرّاء 
الفلسطينيون عام 1948، هاجر أجداد 
باجتاه  يافا  مدينة  من  وعائلته  خلف 
قطاع غزة. وكانت عائلة خلف في ذلك 
الوقت تعتقد أن هذه الهجرة مؤقتة 
ومهنتها،  منزلها  حيث  وستعود 
عادت  االنتظار  فترة  ومع طول  لكنها 
بافتتاح  اخليزران  لصناعة   1952 عام 
مصنع في مدينة غزة بدالً من الترقّب 

بال عمل.

ومن هنا بدأت رحلة العائلة في قطاع 
لثالثة  املهنة  هذه  ورّثت  حيث  غزة، 

أجيال، فيما ينقل اجليل الثالث أبجديات 
هذه احلرفة للجيل الرابع الشاب، على 

حدّ قول خلف.

وأشار خلف إلى أن عدداً من التحديات 
تواجه صناعة اخليزران في قطاع غزة 
جراء تردي األوضاع االقتصادية واألزمات 

العاملية.

وأضاف أن أخشاب اخليزران الطبيعية 
التي يستوردها من غابات شرق أفريقيا 
الواحدة منها عن  ويزيد عمر اخلشبة 
15 إلى 20 عاماً، تضاعف سعرها نحو 
ثالث مرات عما كان يستورده قبل أكثر 

من 10 سنوات.

جاء  األسعار  في  االرتفاع  أن  وأوضح 
من الدول املُصدّرة )لم يسّمها( وذلك 
لرغبتها في استغالل املواد اخلام التي 
تنتجها لتشغيل األيدي العاملة لديها.

اخلام  املواد  تصدير  من  “بدالً  وتابع: 
واألخشاب الطبيعية، باتت هذه الدول 
تُصدّر املُنتجات املُصنّعة من اخليزران، 
العاملة  األيدي  من  اآلالف  بتشغيل 

هناك”.

العاملي  االرتفاع  فإن  ذلك،  إلى  إضافًة 
في كلفة الشحن والنقل ألقى بظالله 
هذه  وصول  كلفة  على  السلبية 

األخشاب إلى القطاع.

كلفة  “ارتفاع  أن:  خلف  ويشرح 
املنتج  ثمن  يرتفع  أن  يعني  األخشاب 
النهائي على املواطن الذي يعاني أصالً 

من أوضاع اقتصادية صعبة”.

وأفاد أن املواطن بغزة كان يُقِبل بشكٍل 
كبير على شراء املنتج قبل سنوات، إال 
أنه بفعل الوضع االقتصادي بات يُفضل 

البالستيكية كبديل  املنتجات  اقتناء 
وذلك النخفاض أسعارها.

كما يشكّل انقطاع التيار الكهربائي 
عائقاً  يومياً  ثماني ساعات  ألكثر من 
آخر أمام صناعة اخليزران، حيث يتوقف 
يعتمد  كونه  املصنع  داخل  العمل 

بشكٍل كبير على الطاقة.

إلى جانب ذلك، فإن الغاز يشكّل عنصراً 
أساسياً في هذه الصناعة، فمع كل 
أزمة غاز يواجهها القطاع، كان املصنع 

يتوقف عن العمل، وفق خلف.

احلالية  اإلنتاجية  الطاقة  إن  ويقول 
للمصنع تصل إلى ما بني 10 و12 في 
التشغيلية  قدرته  إجمالي  من  املئة 
إلى  أدى  ما  املتراكمة،  األزمات  بسبب 
على  واإلبقاء  العمال  غالبية  تسريح 

عدد قليل.

وبالرغم من تلك األزمات، إال أن املصنع 
يواصل عمله في إنتاج األثاث اخلشبي 
بحيث يبيع بعضاً منها لتّجار أو متاجر 

في الضفة الغربية وإسرائيل.

ويؤكد خلف أن: “تصدير املنتجات إلى 
الضفة الغربية يواجه أيضاً تعقيدات 
بدءاً من صعوبة احلصول على تصريح، 
اخلاصة  اإلسرائيلية  بالشروط  مروراً 
بخروج املنتجات من غزة وكلفة النقل 

والشحن”.

تولي  أن  في  آماله  عن  خلف  ويُعرب 
“اهتماماً  بغزة:  املسؤولة  اجلهات 
من  جزءاً  تعدّ  كونها  احلرفة  بهذه 
ميثل  بدوره  الذي  الفلسطيني  التراث 
والهوية  الثقافة  من  جوهرياً  عنصراً 

الفلسطينية”.

يات« فرقة نسائّية تنتصر لحضارة قّدست المرأة والموسيقى »سومر

ِحرفة أثاث الخيزران ُتقاوم االندثار في غزة

روناهي/ قامشلو ـ احتاد املرأة الشابة 
خالل  ومن  سوريا،  وشرق  شمال  في 
الكونفرانس الذي أُقيَم للمرة الثالثة 
مبدينة  شيخو  محمد  مركز  في 
قامشلو يوم اخلميس 2023/2/2 اجلاري 
الشهيدة،  شبابية  »بروح  شعار  حتت 
فيان وجيان سنحرر املرأة احلرة وننتصر«، 
املطالبة  استمرار  ضرورة  على  شدد 
من  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  بتحرير 

القيود، التي بدورها تعيق حترُّرها.

بهدف جعل املرأة القيادية في حماية 
شعبها، ومجتمعها، وصدّ الهجمات، 
التي تستهدف املنطقة، كان لها دور في 
إقامة الكونفرانس الثالث، الذي ُعِقَد 
في مركز محمد شيخو، من مختلف 
اجملاالت، التي أثبتت وجودَها فيها، مثل 
مؤمتر ستار، وعضوات دار اجلرحى، وحزب 
اد الدميقراطي، وكذلك عضوات من  االحتحِّ
وعضوات  املرأة،  ـ  الداخلي  األمن  قوى 
املرأة،  ـ  اجلوهرية  احلماية  قوات  من 
وعضوات من احتاد الشبيبة السريانية، 

اد نفسه. ناهيك عن عضوات االحتحِّ

حترير املرأة يرتكز على حترير القائد

ومن خالله، كان لنا لقاء باإلدارية في 
احتاد املرأة الشابة في مدينة الدرباسية 
املرة  قائلًة: »هذه  سلو« وحتدَّثت  »جان 
املرأة  لكونفرانس  لعقدنا  الثالثة 
الشابة في إقليم اجلزيرة، بهدف كسر 
أوجالن  اهلل  عبد  القائد  على  املؤامرة 
بالوقت  نعدّها  والتي  األولى،  بالدرجة 
الشابة،  املرأة  على  مؤامرة  نفسه 
القائد  أيدي  عن  القيود  فتحطيم 
مرتبط جدَّاً بتحرير املرأة في اجملتمعات، 
ليس فقط في شمال وشرق سوريا، إمنا 
في أنحاء العالم كله، وذلك يعود للفكر 
العظيم، الذي تغذَّت منه النساء في 
الدول كلها، والتي رأت من هذا الفكر 
ما ينهض باجملتمعات التوَّاقة للحرية 
النقاش  وبهدف  الدحِّميقراطية،  واحلياة 
من  املنطقة  في  السياسي  بالوضع 
خالل املرأة الشابة، واقتراحات نقدحِّمها 
تتعلَّق بتحرير القائد، وما يجب علينا 
ضدَّه  املؤامرة  كسر  سبيل  في  فعله 
وضد شعبه، من خالل إقامة املسيرات، 
واملؤمترات  االحتجاجية،  والوقفات 
وإثبات  عنه،  العزلة  بفك  للمطالبة 

قادرة  وأنها  ذلك،  الشابة في  املرأة  دور 
في  اإلعاقات  تتحدَّى  قيادية  تكون  أن 

طريقها النضالي والثوري«.

»إعادة تنظيم وهيكلية املرأة«

منسقية  عضوة  أيضاً  والتقينا   
بإقليم  الذاتية  اإلدارة  في  املرأة 
اليوم  »حضرنا  علي«:  »همرين  اجلزيرة 
الشابة  للمرأة  الثالث  الكونفرانس 
)بروح  شعار  حتت  اجلزيرة  إقليم  في 
شبابية الشهيدة فيان وجيان سنحرر 
وبهذه  فاليوم  وننتصر(،  احلرة  املرأة 
مناطق  واقع  من  العصيبة  املرحلة 
تأثير  وحتت  سوريا،  وشرق  شمال 
هذا  عقد   َّ مت التركي،  احملتل  هجمات 
الكونفرانس للمرة الثالثة، بهدف إعادة 
هيكلية، وتنظيم املرأة الشابة، وإثبات 
دورها الفاعل في اجملتمع في املطالبة 
وأن  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  بتحرير 
تكون ريادية بثورة املرأة، والتي تقودها 
شعوب  من  الكلمة  معنى  بكل  هي 
املنطقة كافة، لذلك نبارك انعقاد هذا 
قرارات  إصدار  ونتمنى  الكونفرانس، 

الشابة؛  املرأة  مصلحة  في  تصب 
لتكون قيادية، وصاحبة مسؤولية في 

هذه الثورة«.

مجلس  عضوة  حتدَّثت  جهتها  ومن 
الدرباسية  مدينة  في  الشابة  املرأة 
َّة »أليسا حسو« وأوضحت:  أيضاً، الشاب
»اجتمعنا في مدينة قامشلو في مركز 
الكونفرانس  إلقامة  شيخو  محمد 
إقليم  في  الشابة  املرأة  اد  الحتحِّ الثالث 
نقاشات،  تقدمي  أجل  من  اجلزيرة، 
على  األولى  بالدرجة  تنص  واقتراحات 
املطالبة بحرية القائد عبد اهلل أوجالن، 
وتخليصه من سجن االحتالل التركي، 
في سبيل حتقيق احلرية للمرأة الشابة، 
وفك القيود، التي تعيق طريقها، والذي 
تسعى من أجله في سبيل النهوض 
اجملتمع،  في  الفاعل  دورها  وإبراز  بها، 
َّه مرتبط كثيراً بتحرير القائد عبد  ألن

َّل،  األو الدور  له  كان  الذي  أوجالن،  اهلل 
واملهم في النهوض باملرأة، وتخليصها 
ليس  الذكورية  الذهنية  سلطة  من 
ا لدى كافة  في مجتمعنا وحسب؛ إمنَّ
الشعوب التي ارتبطت بفكر وفلسفة 
أجل حتديد  ومن  العظيم،  القائد  هذا 
الفروقات بني السنة املاضية والسنة 
املرأة  قبل  من  املقام  واجلهد  احلالية، 
األفضل،  إلى  تطويرها  سبيل  في 
وإفساح الطريق لها أكثر نحو ترقيتها، 
وتسليمها مهام ريادية تطوحِّر اجملتمع«. 
مما سبق نرى أنَّ املرأة الشابة تشغل دوراً 
واالرتقاء  بناء مجتمعها  في  أساسيَّاً 
به، من خالل ما يقع على عاتقها من 
مسؤولية في واجباتها، والتي ارتكزت 
اهلل  عبد  القائد  حترير  على  فيها 
أوجالن من ظلم الدَّولة التركية، والَّذي 
من  وحتريرها  املرأة  نهوض  بدوره  يعيق 

سجونها أيضاً.

ملياء حسو

كرامتها  العاقر  املرأة  استعادت  هل 
اإلنسانية؟ 

بأنها  إهانتها  دون  اجملتمع  تركها  هل 
امرأة ال تصلح لشيء؟؟

املرأة،  تسمعها  التي  كثيرة،  األسئلة 
الواقع،  أرض  على  نتائجها  وتالمس 
وحتميلها الذنب بكل شيء؛ ألنها تعّد 

في اجملتمع الشرقي امرأة ناقصة.

في  الكلمة  هذه  تعني  ماذا  »عاقر« 
في  تتركها  التي  واآلثار،  مجتمعنا، 
قادرة على  غير  أنها  أي  املرأة،  نفسية 
اإلجناب، وتعدّ آلة معطلة عن العمل، 
النظرة  وبهذه  اصالحها،  ميكن  ال 
هذه  تقم  لم  فإن  اجملتمع،  في  للمرأة 
اآللة بوظيفتها فيجب استبدالها، بأي 
جهل نحنُ محاطون؟ ملاذا نحمل كل 
هذا العبء المرأة ال ذنب لها؛ ألن األمر 
خارج إرادتها، فتكون الضريبة مزدوجة، 
وأعرافه  اجملتمع،  يفرضها  ضريبة 
السائدة، وضريبة حرمانها من عاطفة 

األمومة املنتظرة. 

اجملتمع  في  املرأة  تواجه  ما  أقسى 
جتد  حيث  عاقراً،  تكون  أن  الشرقي، 
اجملتمع وكأنه يرفض إرادة املولى الكرمي، 
باإلجناب، ففي بعض  يطالبونها  وهم 
وفي  عيباً،  العقر  يعدون  اجملتمعات، 
أغلب احلاالت يكون مصير املرأة الطالق 

بال ذنب. 

هنالك الكثير من احلاالت التي يواجه 
الزوجان ضغوطاً مجتمعية، وفي هذا 
كان  زوجي  أن  عاقر: »رغم  امرأة  بينت 
أن  إال  بي،  ومتمسكاً  كثيراً  يحبني 
وخاصة  أقوى،  كانت  أسرته  ضغوط 
من جانب شقيقته الكبرى، التي ظلت 

إجنابي  تصر على طالقي بحجة عدم 
ملدة أربع سنوات من الزواج، ورغم أني 
طلبت من زوجي بإجراء فحوصات إال أنه 
كان يرفض، لدرجة أنه منعني أنا أيضاً 
من إجراء أي فحص طبي، وكان يقول 
عندما  اهلل«. لكن  عند  من  لي: »هذا 
بأنني طلبت منه  علمت أسرة زوجي 
أن يذهب إلى الطبيب، تشاجروا معي 
بشكل عنيف، واتهموني بأنني سبب 
عدم اإلجناب، بدليل أن كل أشقاء زوجي 

ينجبون، لذلك لم يصمد زوجي أكثر 
من عام واحد، وألقى علي ميني الطالق 
وهو يعتذر، والغريب أنه تزوج من إحدى 
قريباته منذ عدة سنوات، ولم ينجب«. 

هالة  ضمن  املرأة  تعيش  هكذا 
مجتمعية، ونظرة واحدة هي أنها عاقر، 
فالنسيج اجملتمعي ال يتقبل حتى اآلن 

أي امرأة مهما بلغت من جناح، إذا لم تكن 
أماً، أما املرأة فما عليها سوى أن تتقبل 
االجتماعية،  والعقوبات  القيود،  كل 
آخر،  خيار  عن  يبحث  الرجل  بينما 
التي  ولألقاويل  ملصيرها  زوجته  تاركاً 
يتوجب عليها سماعها برحابة صدر، 
لذلك وجدت نفسها مضطرة لتقبل 
كل اإلهانات، التي تتعرض من زوجها 
ومن اجملتمع، وببساطة حرمت من كل 
حقوقها، وأصبحت تشعر بأنها امرأة 

منقوصة ال مكان لها في هذا العالم.

السؤال األهم هنا! 

ماذا لو قلبنا األدوار؟ وكان رجل عقيماً 
ال ينجب، هل تتمكن املرأة من التخلي 
عنه دون أن ينتقدها اجملتمع، ويتهمها 

باخليانة؟

الرجل  أن  احلاالت  من  الكثير  في  جند 
هو العقيم، وزوجته صابرة تقف معه، 
وتخجل من احلديث في هذا األمر، ولديها 
احلياة،  مدى  معه  تعيش  بأن  القدرة 
ولذلك العلماء كلهم، أجمعوا على أن 
اجملتمع الذكوري هو سبب هذه األزمة، 
وتتكالب عقد اجملتمعات الشرقية ضد 
املرأة، التي ال تنجب، وتظل تعيش حتت 
ضغوط نفسية وتقاوم أفكاراً سوداء، 
وإحساساً شديد القسوة، بأنه لم يعد 

لها أي مبرر لوجودها.

ضغوطاً  تعيش  املرأة  هي  هكذا 
وفي  آرائها،  في  كثيرة  مجتمعية 
خروجها، وفي دخولها، في عملها فما 
ال  اجملتمعي  والنسيج  باإلجناب،  بالك 
يقبل املرأة مهما كان جناحها رغم أنها 

معطاءة وحنونة وصبورة.

»امرأة« رفضت التخلي عن زوجها ألنه 
رغم  جانبه  إلى  البقاء  وقررت  عقيم، 
كل الظروف، وهذه احلالة ليست عامة، 
االستثناءات،  من  العديد  هناك  وإمنا 
تتحمل  املرأة  األحوال  كل  في  ولكن 
ضريبة أي شيء، حتى األشياء املرتبطة 

بالرجل وإال أثيرت ضدها نقمة اجملتمع 
بأكمله.

»طالل مصطفى« أستاذ علم االجتماع، 
يحمل اجملتمع الذكوري كل ما يحدث، 
التمدن  كل  ورغم  اآلن،  حتى  فنحن 
مازلنا  االستقالل  بعد  ما  حدث  الذي 
ضمن  ومن  تقليدية،  بقيم  نتمسك 
هذه القيم النظرة إلى املرأة كوسيلة 
لإلجناب أوالً، وثانياً كوسيلة وأداة للعمل 
املتعلمني  عند  حتى  الزراعي،  الريفي 
القيم  هذه  تظهر  زالت  ما  واملثقفني 
ويفاجأ  يتزوج  عندما  واآلخر  احلني  بني 
بأن زوجته ال تنجب ويضيف: »العالقات 

اجملتمعية ترفض املرأة العاقر«.

واحدة  مرةً  العقم  موضوع  طرح 
تبارك  اهلل  ونسبه  الكرمي  القرآن  في 
ِ ُملُْك  تعالى إلى نفسه حيث قال:}هلِلَّ
َماوَاِت وَاأْلَرِْض يَْخُلقُ َما يََشاُء يََهُب  السَّ
مِلَنْ يََشاُء إِنَاثًا وَيََهُب مِلَنْ يََشاُء الذُّكُورَ* أَوْ 
حُِّجُهْم ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَْجَعُل َمنْ يََشاُء  يُزَو
فنستفيد  قَدِيرٌ{  َعِليٌم  َّهُ  إِن َعِقيًما 
من هذه اآلية الشريفة أن العقم من 
اهلل  جعلها  التي  اخللقية،  الصفات 
تبارك وتعالى في اإلنسان، وكذلك لم 
هذه  في  والنساء  الرجال  بني  يفصل 
الكرمي  القرآن  في  جند  فال  القضية، 
املرأة  حق  في  التشنيع  من  شيئاً 
اهلل  إلى  ذلك  أسند  بل  العقيم، 
الرجل  بني  فرق  بال  وتعالى،  سبحانه 

واملرأة في ذلك.

همرين عليجان سلوأليسا حسو

المرأة الشابة تثبت حزمها وإصرارها في الكونفرانس الثَّالث

هل تغيرت نظرة المجتمع نحو المرأة العاقر؟
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قامشلو في  الكاراتيه  للعبة  لإلناث  تنشيطية  بطولة  كبيرة  بمشاركة 

الترجيح بركالت  األندية  مونديال  نهائي  نصف  إلى  الوداد  يعبر  الهالل 

الكاراتيه  لعبة  مستويات  وتراجعت 
غياب  بعد  حتى  وللذكور  لإلناث 
الروح  وإلعادة  الرسمية،  البطوالت 
تنشيطية من  بطولة  أُقيمت  للعبة 
اجلزيرة  بإقليم  الرياضي  االحتاد  قبل 
للكاراتيه، ومبشاركة 98 العبة ومثلَن 
أندية: األسايش وسردم وبرخدان ومركز 
كولد »جيم« )احلسكة(، ومركز النسور 

الرياضي.

البطولة بدأت بالوقوف دقيقة صمت 
قدمت  ثم  ومن  الشهداء  أرواح  على 
عروض فردية وجماعية »الكاتا«، وبعدها 
وكانت  الالعبات  بني  املنافسات  بدأت 
كل جولة مدتها دقيقة ونصف، ودامت 
ودّية  بطولة  إنها  وبحكم  لساعات، 
املراكز  حُتدد  لم  للعبة  وتنشيطية 

والنقاط.

ولعبة الكاراتيه تتمتع بشعبية كبيرة 
بني الذكور واإلناث في مدن إقليم اجلزيرة 
في  ومُتارس  قامشلو،  مدينة  وخاصًة 
مراكز خاصة، والتي بدورها مُتثّل األندية 
في البطوالت الرسمية والتي تقام من 

قبل االحتاد الرياضي بإقليم اجلزيرة.

حتى  الرياضي  املوسم  انطالق  وتأخر 
اآلن، حيث بدأت النشاطات الرسمية 

القدم،  كرة  لعبة  صعيد  على  فقط 
بينما البطوالت األخرى فقط تقام لها 
حالياً بطوالت تنشيطية، حلني وصول 
الرسمية  بالنشاطات  للبدء  امليزانية 

للموسم الرياضي 2022ـ  2023.

فيما  واألندية  الرياضي  االحتاد  ويجري 
بطوالت  اجلزيرة  إقليم  في  بينها 
على  للحفاظ  ودّية  تنشيطية 
استمرارية اللعبة وعدم ابتعاد الالعبات 
غياب  ظل  في  األجواء  عن  والالعبني 
البطوالت الرسمية كما ذكرنا، حيث 
باألساس تقام لكل فئة بطولة واحدة 
سنوياً، وهي ال تفي بالغرض، وتشكل 
الالعبات  أداء  تطور  أمام  كبيراً  عائقاً 

والالعبني بشكٍل عام.

تأهل الهالل السعودي إلى الدور قبل 
العالم  كأس  بطولة  من  النهائي 
لألندية، املقامة حالياً في املغرب، وذلك 
عقب فوزه على الوداد البيضاوي املغربي 
نهاية  بعد   )3-5( الترجيح  بضربات 
الوقتني األصلي واإلضافي بالتعادل )1-

.)1
بالتسجيل  املبادر  املغربي  الوداد  وكان 
بالدقيقة  العملود  أيوب  بواسطة 
52، قبل أن يُعدّل الهالل النتيجة عبر 
نفذها  جزاء  ركلة  من  كنو  محمد 

بنجاح في الدقيقة )3+90(.

وبذلك الفوز، يتأهل الهالل السعودي 
ملواجهة فالمنغو البرازيلي في نصف 

نهائي كأس العالم لألندية.

الشوط األوّل

سريع  بشكٍل  املغربي  الوداد  دخل 
هدف  لتسجيل  هجومياً  وضغطاً 
اجلعدي  رضا  يفعلها  وكاد  ُمبكر، 
مبحاذاة  مرت  لكنها  قوية،  بتسديدة 

العارضة العلوية ملرمى املعيوف.

بهجمة  الرد  ماريجا  موسى  وحاول 
يستطع  لم  ولكنه  سريعة  مرتدة 
الدفاع  ظل  في  الكرة  على  احلفاظ 

القوي من الوداد.

ضربة  من  كرة  الداودي  جالل  وسدد 
أبعدها  املعيوف  ولكن  مباشرة  حرة 
بصعوبة لترتد وجتد يحيى جبران، الذي 
العارضة  علت  قوية  تسديدة  أطلق 

العلوية ملرمى الهالل.

الكرة  على  الهالل  يسيطر  أن  قبل 
الوداد  مرمى  إلى  الوصول  ويحاول 
ولكن الدفاع واحلارس كانوا في املوعد. 
وحاول فريق الوداد السيطرة على الكرة 
اخلطيرة،  بالهجمات  الهالل  ومباغتة 
لكنها لم تُسِفر عن أي شيء. وسجل 
صاحب األرض الوداد هدفاً في الدقيقة 
19، لكن احلكم ألغاه بداعي التسلل 

على جالل الداودي.

على  للسيطرة  الهالل  يعود  أن  قبل 
التراجع  على  الوداد  ويجبر  الكرة 

الدفاعي، وسط هجوم هاللي لتسجيل 
هدف املبادرة.

ضربة  من  للهالل  فرصة  وسنحت 
حرة مباشرة بالدقيقة 23، لكن ناصر 
الدوسري سددها بيسراه بقوة بعيداً 

عن املرمى.

املباراة،  على  ساعة  نصف  ومرّت 
بني  قائماً  مازال  السلبي  والتعادل 
من  كبيرة  سيطرة  وسط  الفريقني، 
دون  )سلبية(  كانت  ولكنها  الهالل 
مرمى  على  كبيرة  هجومية  فاعلية 

الوداد.

الوداد  خطورة  حضرت  املقابل،  وفي 
املغربي الكبيرة عبر الهجمات املرتدة 
السريعة وتعامل معها الدفاع واحلارس 

عبد اهلل املعيوف كما يجب.

واألخطر  األفضل  الوداد  فريق  وكان 
هجومياً في الدقائق املتبقية للشوط 
األول، ولكن احلارس املعيوف ومن أمامه 
الدفاع بقيادة الكوري جانغ هيون سو 

تصدوا حملاوالتهم.

أول  يضيف هدف  العملود  أيوب  وكاد 
المكيل  ديدييه  لعب  بعدما  للوداد 
العملود  تابعها  خطيرة  عرضية  زي 
بضربة رأسية لكنها مرت بجوار املرمى 
بالدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع، 
الشوط  السلبي  التعادل  ليحسم 

األول.

الشوط الثاني

للهالل  خطيرة  فرصة  سنحت 
أول  هدف  لتسجيل   ،49 بالدقيقة 
بعدما تابع علي البليهي عرضية من 
اجلزاء  منطقة  داخل  الدوسري  سالم 
على  من  أبعدها  زي  المكيل  ولكن 
خط املرمى، وسط أفضلية للهالل في 

الدقائق األولى.

أول  هدف   ،52 الدقيقة  حتمل  أن  قبل 
للوداد املغربي عن طريق أيوب العملود 
ركنية  ضربة  من  عرضية  تابع  الذي 

معها  وتعامل  جبران،  يحيى  نفذها 
لتصل  سيئة  بصورٍة  الهالل  مدافع 
رأسية  بضربة  تابعها  الذي  للعملود 
وسكنت  بالعارضة  ضربت  جميلة 
شباك املعيوف. وسيطر فريق الهالل 
بشكٍل كبير على الكرة، في محاولة 

لتعديل النتيجة.

كامل  بشكٍل  الوداد  العبو  وتراجع 
لغلق  امللعب، في محاولة  إلى وسط 
الذين  الهالل  العبي  أمام  املساحات 

ضغطوا هجومياً للتعديل.

تبديالً  الوداد  مدرب  النفطي  وأجرى 
بدخول هشام بوسفيان وخروج ديدييه 

المكيل زي بالدقيقة 67.

التعادل  هدف  يضيف  الهالل  وكاد 
إيجالو  واجه  بعدما   ،71 بالدقيقة 
ولكن  التكناوتي  رضا  أحمد  احلارس 
الهالل  لالعب  مجدداً  لتصل  أبعدها 
املدافع  لكن  ويسدد  الدوسري  سالم 
املرمى،  أمام  من  وأبعدها  استبسل 
اجلزاء  منطقة  خارج  ملاريجا  لتصل 

ويسدد لتخرج ضربة ركنية.

بخروج  تبديالته  بثاني  النفطي  وزج 
أوناجم  محمد  ودخول  بوهرة  سيف 

بالدقيقة 74.

وحاول الكوري جانغ هيون سو مبتابعة 
مرت  لكنها  رأسية  بضربة  لركنية، 
الضغط  ليتواصل  املرمى،  بجوار 

الهاللي لتعديل النتيجة.

وأجرى رامون دياز مدرب الهالل تبديلني 
الشهري  أندريه كاريو وصالح  بدخول 
وخروج سالم الدوسري وأوديون إيجالو 

بالدقيقة 82.

للوداد  الهجومية  اخلطورة  وحضرت 
املغربي على مرمى الهالل لكنها لم 

تُسِفر عن أي جديد.

جزاء  ركلة  على  الهالل  وحتّصل 
بالدقيقة 89 بعد ملسة يد على يحيى 
محمد  أثرها  على  ونال  اهلل،  عطية 
لالعتراض،  صفراء  بطاقة  أوناجم 
»للطرد«  جبران  يحيى  تعرّض  وكذلك 
الصفراء  البطاقة  على  حصوله  بعد 
الثانية له في املباراة نتيجة اعتراضه 

على احلكم.

وتكّفل محمد كنو بتنفيذ ركلة اجلزاء 
بيمناه مبهارة بنجاح بشباك التكناوتي، 
 1×1 للهالل  التعادل  هدف  ويسجل 
بدل  الوقت  من  الثالثة  بالدقيقة 

الضائع.

وضغط الهالل هجومياً بشكٍل كبير 
لتسجيل هدف الفوز الثاني ولكن دفاع 
لكل  تصدوا  التكناوتي  الوداد  وحارس 
محاوالته، ولم يحدث أي جديد، لينتهي 
بالتعادل  للمباراة  األصلي  الوقت 
إضافيني  اللجوء لشوطني  ويتم   ،1×1
الوداد  أن  العلم  مع  الفائز،  لتحديد 

يلعب بنقص عددي بعشرة العبني.

الشوطني اإلضافيني

الصفراء  البطاقة  بإلغاء  احلكم  قام 
البطاقة  وأشهر  كويالر،  جلوستافو 
الصفراء الثانية في وجه زميله محمد 
من  الرابعة  بالدقيقة  لُيطرَد  كنو 
تدّخله  بعد  األوّل  اإلضافي  الشوط 
الوداد،  العب  على  متهّور  بشكٍل 
لتصبح الكفة متعادلة بني الفريقني 

بواقع طرد العب من كل فريق.

وشهدت الدقائق املتبقية من الشوط 
من  هجومي  حضور  األول،  اإلضافي 
عبر  الهالل  من  وخصوصاً  الفريقني 
جنمه ماريجا في هجمتني األولى بعدما 
اجلزاء  منطقة  داخل  متريرة  استلم 
وسدد لكن اصطدمت باملدافع وخرجت 
أهدر  حينما  والثانية  ركنية،  لضربة 
هدفاً ُمحققاً بعدما وصلته متريرة من 
صالح الشهري وانفرد باملرمى ولكنه 
األيسر،  القائم  بجوار  بيمناه  سدد 
ليحسم التعادل اإليجابي 1×1 الشوط 

اإلضافي األول بني الفريقني.

خرج  الثاني،  اإلضافي  الشوط  وفي 
زميله  وعّوضه  أندريه كاريلو لإلصابة 
مصعب اجلوير قبل 7 دقائق على نهاية 

الشوط.

املباراة  على  الهدوء  يسيطر  أن  قبل 
وتقل اخلطورة الهجومية من الطرفني، 
ليظل الوضع على ما هو عليه بالدقائق 
املتبقية، لينتهي الشوطني اإلضافيني 
للركالت  اللجوء  ويتم   ،1×1 بالتعادل 

الترجيحية لتحديد الفائز باملباراة.

وفي الركالت الترجيحية، متكّن الهالل 
من الفوز على مضيفه الوداد بنتيجة 
ولوسيانو  له ماريجا  إذ سجل   ،)3×5(
اهلل  وعبد  الشهري  وصالح  فييتو 
املقابل  في  اجلوير،  ومصعب  احلمدان 
أهدر يحيى عطية اهلل الركلة األولى 
ثم سجل أيوب العملود وأوناجم وجالل 

الداودي.

 لالستحقاقات الرسمية للعبة، أقام االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة وبمشاركة واسعة 
ً
روناهي/ قامشلو ـ بهدف تنشيط لعبة الكاراتيه، واستعدادا

بطولة تنشيطية للكاراتيه، وذلك في صالة الشهيدة زالل منذر لأللعاب القتالية الواقعة ضمن الصالة الرياضية بمدينة قامشلو.

ويواصل االحتالل التركي تتريك منطقة 
كري سبي/ تل أبيض على غرار املناطق 
األخرى، التي احتلها في شمال سوريا، 
على  التركية  اللغة  فرض  خالل  من 
مناهج التعليم، وعمدت دولة االحتالل 
التركي مع بدء غزوها لألراضي السورية 
إلى اتباع سياسة التتريك في املناطق، 
اللغة  بفرض  وذلك  احتلتها،  التي 
التركية على مناهج التعليم، وتغيير 
مواليها  وتوطني  املناطق،  تلك  هوية 
هناك بعد تهجير سكانها األصليني. 

وعلى غرار منطقة عفرين، وغيرها من 
جرابلس  ـ  )الباب  تركيا  حتتلها  التي 
التركي  ...إلخ( ميضي االحتالل  اعزاز  ـ 
قدماً في تتريك منطقة كري سبي/ تل 

أبيض، فبعد تهجير معظم سكانها 
سلطات  أعلنت  دميغرافيتها،  وتغيير 
للغة  تعليمية  دورات  فتح  االحتالل 
التركية إلى جانب مضيها بإدراج صور 
ما  وترديد  التركية،  القوموية  الرموز 
يعرف بـ النشيد الوطني التركي في 

املدارس احملتلة.  

واحتلت تركيا منطقتي سري كانيه، 
غزوها  خالل  أبيض،  سبي/تل  وكري 
األخير لشمال وشرق سوريا، في التاسع 
من تشرين األول من العام املاضي، ومنذ 
مرتزقتها  ومبساعدة  بدأت  احلني  ذلك 
في تنفيذ أجنداتها في نهب، وسلب 
السكان  وتهجير  املنطقة،  خيرات 
األصليني، وتوطني عائالت املرتزقة بعد 

تصريحات مسؤولني أتراك.  

واصل  بل  بذلك،  االحتالل  يكتف  ولم 
التضييق على من تبقى من السكان 
في منازلهم لدفعهم إلى اخلروج منها، 
كما بدأ بتنفيذ خطط أخرى، لتتريك 
تلك املناطق، عبر نشر اللغة التركية، 

وفرضها على مناهج التعليم.

ممارسات احملتل تواجه مبناهضتها

وبهذا الصدد قال املعلم كامل عثمان: 
»منذ دخول احملتل التركي إلى األراضي 
تطبيق  في  فعلياً  بدء  السورية، 
مارسها  التي  املعروفة،  سياسته 
بحق الشعوب السورية على  تاريخياً 
وليس  قرون،  أربعة  يقارب  ما  مدار 
على محتل غاصب املضي  مستغرباً 
بهذه السياسة كفرض دورات تعليمية 
على أبناء املناطق احملتلة، وفتح معاهد 
إشراف  حتت  املتطرف  الفكر  تدرس 
احملتل وبتورط فاضح من قبل دول كـ 
الكويت....  ـ  الباكستان  ـ  )الشيشان 
في  هذا  وكل  أخرى(،  خليجية  ودول 
امليدانية  التطورات  استغالل  ظل 
الضغط  واستخدام  والعسكرية، 
هذه  لتمرير  كغطاء  الدولي  واالبتزاز 

السياسة اخلبيثة واخلطيرة«.

وأضاف: »يجب على الشعوب السورية 
احملتلة مناهضة  املناطق  األصيلة في 

احملتل  بوجه  واالنتفاضة  األدجلة،  هذه 
ومرتزقته، واإلصرار على التعليم باللغة 
األم لكف يد احملتل على املضي بغسل 
الناشئة،  عقول  وتسميم  األدمغة، 
الذي  احملتل،  عن  أنظارهم  وصرف 
على  السوريني  ماليني  معاناة  سبب 
األزمة  الندالع  عقد،  من  أكثر  مدار 

السورية«.

الصمت حيال » التتريك« إجرام بحق 
الشعوب السورية

من جانبه بني املعلم »محمود محمد« 
التعليمية،  املناهج  إدخال  »أن  إلى: 
التي يتم إعدادها واإلشراف عليها من 

احملتل التركي، وداخل األراضي التركية 
الدولة  محاسبة  ويجب  إجرام،  هو 
التركية عليه، وهذه مسؤولية اجملتمع 
الدولي، الذي يلتزم الصمت حيال هذه 
املمارسات بحق شعوبنا األصيلة، التي 
وثقافتها«.  وبلغتها،  بتاريخها،  تعتز 
وحذر في نهاية حديثه من االستمرار 
التركية  القوموية  الرموز  صور  بإدراج 
من  لها  ملا  التعليمية  املناهج  في 
خطورة، وتداعيات على األصعدة كافة، 
وتأثيراتها على اجليل الناشئ، في حني 
التصرفات  هذه  إزاء  التصعيد  يجب 
من قبل املثقفني داخل األراضي احملتلة 

وخارجها.

خولة  تعاني  كانت  شهرين  قبل 
صعوبة في التعامل مع طفلها ماهر، 
ذي اخلمسة أعوام، حيث كان يتعامل 
بعنف مع أقرانه، إضافًة إلى عدم قدرته 

على النطق بشكل جيد.

)22 عاماً( وهي مهجرة  وحيد  خولة 
من مدينة حلب تسكن في بلدة ترب 
سبيه بريف قامشلو، وأم لثالثة أطفال، 
تقول: »ال أستطيع الذهاب إلى أي مكان 

بسبب ابني ماهر«.

برس،  نورث  لوكالة  خولة  وتضيف 
جتاه  عنيف  سلوك  لديه  طفلها  أن 
األطفال حيث يقوم باالعتداء عليهم 
استعمال  وحاولت  مستمر،  بشكل 
الوسائل كافة معه، ولكن دون جدوى.

ومنذ قرابة شهرين جلبت األم طفها 
الطفولة  تنمية  مركز  إلى  »ماهر« 

املبكرة »أهال سمسم«.

فائدة مركز تنمية الطفولة

بني  كبيراً  »فرقاً  هنالك:  أن  والحظت 
سلوكياته قبل مجيئه للمركز واآلن، 
حيث أصبح يندمج مع أقرانه، ويلعب 
معهم على عكس ما كان عليه في 

السابق«.

احلال لم يختلف كثيراً لدى عهد كاظم 
)30 عاماً( من سكان مدينة قامشلو، 
حيث كانت طفلتها »بيلي« تعاني من 

»تأخر النطق«.
أم  وهي  عهد،  الحظت  عامني  فبعد 
األربعة  »بيلي« ذات  ابنتها  أن  لطفلني 
أعوام اليوم: »ال تستطيع النطق، وعند 
مراجعتها للطبيب، أخبرها أن طفلتها 
حتى  األطفال،  مع  لالختالط  بحاجة 

تتمكن من النطق«.

شهرين  قرابة  وقبل  إنه  عهد:  تقول 
جلبت ابنتها إلى مركز تنمية الطفولة 

املبكرة، »فكانت البداية صعبة«.

وتعلل األم ذلك: »ابنتي لم تختلط مع 
األطفال، كانت جتد صعوبة في بداية 

ذهابها للمركز، لكن اآلن تغير الوضع 
لألفضل، وبات يظهر عليها التحسن 

بشكل واضح«.

نسبة التحسن 75 باملائة

تشير  كانت  »قبل  عهد:  وتضيف 
اليوم  وهي  األشياء،  إلى  بإصبعها 

تنطق كل شيء باسمه، وفي آخر زيارة 
التحسن  نسبة  أن  أخبرني  للطبيب 

لديها أصبحت 75 باملائة«.

تنمية  مركز  على  املشرفة  وتقول 
الطفولة املبكرة في بلدة تربه سبيه 
»أهالً  مركز  إن  العيدان«،  »سعدة 
سمسم« مت افتتاحه العام املاضي من 
قبل هيئة املرأة في إقليم اجلزيرة، وله 
ثالثة فروع، فرع ببلدة ترب سبيه وفرعان 

مبدينة قامشلو.

بني  ما  األطفال  املركز  ويستقبل 
ثالث سنوات إلى ثماني سنوات، كما 
من  يعانون  الذين  األطفال،  يستقبل 
إعاقات سواءً كانت بصرية، أو عقلية، 

أو تأخر في النطق.

تأثير احلرب على نفسية األطفال

وتضيف سعدة أنه: »يوجد ضمن كل 
أنشطة  تقدمي  ويتم  طفالً،   40 مركز 
وكل طفل حسب  لألطفال،  متنوعة 

إعاقته، وحالته«.

احلرب،  »حالة  أن:  املشرفة  وترى 
لها  املنطقة  بها  متر  التي  والتهجير، 
النفسية  احلالة  على  كبير  تأثير 
لألطفال«، مستشهدةً مبا يظهر لدى 
بعض األطفال عند ارتيادهم املركز من 

حالة التعب والقلق.

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ أدان معلمون مهجرون من مقاطعة كري سبي/ تل أبيض سياسة االحتالل التركي في مناطقهم المحتلة، الهادفة 
لطمس هويتهم، ولغتهم األم وصهرها في بوتقتها، معربين عن وجوب مواجهتها بالوسائل الممكنة، بعد تعمد المحتل عبر مرتزقته بترديد ما 

يعرف بالنشيد الوطني التركي، وإدراج شخصيات قوموية في منهاجها المؤدلج.

يك واألدلجة  معلمو كري سبي: ال سبيل لمواجهة سياسات التتر
إال بمواجهتها شعبياً

يفها  مركز لتنمية الطفولة المبكرة.. وجهة العائالت في قامشلو ور
لمعالجة أطفالهم
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للمؤامرة   24 الـ  السنوية  حلول  مع 
أوجالن،  القائد عبد اهلل  الدولية على 
أصدرت جلنة احلرية من أجل القائد عبد 
بياناً  اهلل أوجالن في باشور كردستان 
أكدت فيه إن استمرار املؤامرة الدولية 
استمرار  يعني  أوجالن،  القائد  بحق 
اجملازر، وال بد من فك األسر عن القائد 

بكافة الوسائل املتاحة.  

مناهضة  جلنة  أن  إلى  البيان  وأشار 
بواجبها  تقم  لم  األوروبية،  التعذيب 
والقانونية  احلقوقية  ومسؤولياتها 
الدولية،  املؤامرة  من  جزءاً  وأصبحت 
وشعوب  الكردي  الشعب  أن  مؤكداً 
حساساً  وضعاً  يواجهون  املنطقة 
وخطيراً جداً في ظل العزلة املفروضة 

على القائد أوجالن. 

واختتم البيان بدعوة جميع الشعوب 
للقائد  اجلسدية  باحلرية  املطالبني 
سلسلة  في  للمشاركة  أوجالن، 
املؤامرة  ضد  ستقام  التي  الفعاليات 
“كفى  شعار  حتت  املتآمرة،  والقوى 
اهلل  عبد  القائد  حرية  وقت  حان 
املؤامرة  إنهاء  وقت  و“حان  أوجالن” 
الدولية إلنهاء هذا العار املفروض على 

اإلنسانية”.

وفي السياق ذاته، تظاهر الكردستانيون 
املؤامرة  ضد  األملانية  دوسلدورف  في 
الدولية، وأكدوا أن الدول األوروبية التي 
واحلرية  واملساواة  الدميقراطية  تدّعي 

القائد  جتاه  بواجبها  القيام  عليها 
جزءاً  أصبحت  الدول  هذه  وأن  أوجالن، 
من املؤامرة الدولّية على القائد أوجالن.

واألمم  التعذيب  مناهضة  جلنة  ودعوا 
املتحدة، إلى القيام بواجباتهما إلنهاء 
ذلك،  إمرالي. إلى  في  التعذيب  نظام 
مرسيليا  في  الكردستانيون  نّظم 
ضد  حاشدة  مظاهرة  الفرنسية، 
أوجالن،  القائد  على  املفروضة  العزلة 
إلى  رسالة  الشبيبة  بعثت  وخاللها 
األوروبية،  التعذيب  مناهضة  جلنة 
طالبتها بالكشف عن حقيقة الوضع 
في إمرالي وإال فأن فعالياتهم ستدخل 

مرحلة مختلفة.

وفي إطار حملة “احلرية للقائد عبد اهلل 
املسيرة  من  قسم  بدأ  - اآلن”،  أوجالن 
في  ليومني  ستستمر  التي  الطويلة 

هولندا في مدينة دان هاك، وذلك إلنهاء 
اجلسدية  باحلرية  واملطالبة  العزلة، 

للقائد عبد اهلل أوجالن.

جبهة  مرتزقة  - تواصل  األخبار  مركز 
النصرة هجماتها على قوات حكومة 
تصريحات  مع  بالتزامن  دمشق، 
مع  التقارب  حول  التركي  االحتالل 

حكومة دمشق.

وفي السياق، شن مرتزقة جبهة النصرة 
املوالي لالحتالل التركي، هجوماً على 
مواقع قوات حكومة دمشق في محور 

تلة البركان بريف الالذقية الشمالي.

سبعة  مبقتل  الهجمات  وتسببت 
عناصر من قوات حكومة دمشق، وفي 
ستة  قُتِل  دمشق  حكومة  قوات  رد 
من املرتزقة. ومنذ مطلع العام اجلاري 
حكومة  قوات  من  عنصراً   56 قُتِل 

دمشق بينهم خمسة ضباط من رُتب 
مختلفة، في هجمات مرتزقة جبهة 

النصرة إلى جانب مقتل 26 مرتزقاً من 
جبهة النصرة.

من  مجموعة  أعلنت   - األخبار  مركز 
القراصنة تدعى »جماعة علي«، اختراق 
اإليرانية  السجون  منظمة  نظام 

وسجن أفني بطهران.

ونشرت اجملموعة مقطع فيديو أعلنت 
مقاطع  أن  وكتبت  االختراق،  عن  فيه 
الفيديو تُظهر إجراء تدريبات على إطالق 
النار مباشرةً باجتاه الصدر على يد فرقة 
سجون  في  واإلهانة  والضرب  خاصة، 
إيران، بحسب موقع إيران انترناشيونال.

وكانت اجملموعة قد نشرت في آب 2021، 
مخيفة  ممارسة  كشفت  تسريبات 
يرتكبها األمن اإليراني في سجن أفني 

سيئ السمعة في طهران.

كردستان  وروجهالت  إيران  أن  يُذكر 
أيلول  منذ  انتفاضة  فيها  قامت 
العام املنصرم، ولم تتوقف حتى اآلن، 

قوات  فيها  استخدمت  واالنتفاضة 
األمن واالستخبارات اإليرانية شتى أنواع 

االنتهاكات والعنف ضد املنتفضني.

مركز األخبار - اعترف عدد من اجلواسيس 
الذين أُلقي القبض عليهم في شنكال 
بعملهم لصالح استخبارات االحتالل 
للحزب  التابع  األمن  وجهاز  التركي، 

الدميقراطي الكردستاني.

االحتالل  جواسيس  من  عدداً  اعترف 
مع  وتنسيقهم  بعملهم  التركي 
الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب 
شنكال،  حماية  وحدات  الستهداف 
وأسايش إيزدخان، والعاملني في اإلدارة 
الذاتية لشنكال، وترتبط تلك الشبكة 
مكتب  هو  أحدهما  خاصني،  مبكتبني 
املعني  التركي  االحتالل  استخبارات 
جلهاز  تابع  مكتب  واآلخر  بشنكال، 

الباراسنت في دهوك.

اجلواسيس هم كل من فيصل جونو 
وأحمد نصر الدين وحجي نايف باكو، 
تنفيذهم  أكدوا  اعترافاتهم  وخالل 
التركي  االحتالل  استخبارات  خلطط 

بدعم من الدميقراطي الكردستاني.

بأبو قاسم في  فيصل جونو، املعروف 
مدينة  من  ينحدر  اإليزيدي،  اجملتمع 
عائلته  مع  انتقل  إنه  قال  خانصور، 
بتجنيد  تركيا في 2017 وساهم  إلى 
أحمد نصر الدين لصالح استخبارات 
االحتالل التركي، والعمل على تشكيل 
خلية هدفها التجسس على شنكال، 
كان  انه  وأشار  سوريا،  وشرق  وشمال 

األكثر نشاطاً ضمن تلك اخللية.

وبنّي أنه زار شنكال عدة مرات لتجنيد 
اجلواسيس وحتديد األهداف والتخطيط 
للهجمات، وكان سبباً في استشهاد 
اإليزيدي.  اجملتمع  قادة  من  العديد 
بأن  بنّي  الدين  نصر  أحمد  اجلاسوس 

مسؤوالً في احلزب الدميقراطي استخرج 
له جواز سفر وتأشيرة دخول إلى تركيا 
وأرسله إلى أنقرة، ليلتقي بأعضاء من 
استخبارات االحتالل التركي، وهما كل 
من باران ومراد، وأضاف أنه كان يعمل 
على حتديد مواقع قادة اجملتمع اإليزيدي، 
ويرسلها الستخبارات االحتالل وأنه هو 
املتسبب باستشهاد الرئيس املشترك 
دجوار  لشنكال  التنفيذي  للمجلس 

فقير.

سعد  املدعوين  ضم  بعد  أقدم  كما 
تفجير  على  الشبكة  إلى  وصالح 
مجلسي الشعب في سنون وخانصور 

عبر العبوات الناسفة.

نايف  حجي  اجلاسوس  اعترف  فيما 
باكو أو املعروف بشيخ حجي، بعمله 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  مع 
التركي،  االحتالل  واستخبارات 
مهامه  أن  إلى  وأشار  نشط،  بشكٍل 
اإلدارة  مؤسسات  استهداف  كانت 
شنكال  مقاومة  ووحدات  الذاتية، 
وأسايش إيزيدخان، والعمل على جتنيد 
عبر  شنكال،  أهالي  من  اجلواسيس 
باملال،  إغرائهم  أو  بالقتل  تهديدهم 
وأضاف أنه وإذا لم يقبلوا بذلك، فإنه 
مؤسسات  عن  إبعادهم  يحاول  كان 

وهيئات اإلدارة الذاتية في شنكال.

مركز األخبار - دعت لجنة الحرية من أجل القائد أوجالن في باشور كردستان، للمشاركة الفعالة في األنشطة المطالبة بحرية القائد أوجالن، في 
 بالعزلة على القائد أوجالن، والمطالبة بحريته الجسدية.

ً
م الكرد وأصدقائهم في كل من هولندا وفرنسا وألمانيا مظاهرات حاشدة تنديدا

ّ
حين نظ

ية من أجل القائد أوجالن بباشور كردستان تتهم لجنة  لجنة الحر
مناهضة التعذيب بالشراكة في المؤامرة الدولّية

مرتزقة النصرة يقتلون سبعة عناصر من 
قوات حكومة دمشق

قراصنة يخترقون كاميرات سجن بإيران

إلقاء القبض على جواسيس 
يعملون لصالح االحتالل التركي في 

شنــــكال

بسام سيدو

نبذة عن املؤلفة

ومنظرة  فيلسوفة  آرنت  حنّة  كانت 
سياسية، ومؤلفة، أملانية املولد، ولدت 
في هانوفر بأملانيا عام 1906 وعاشت 
الذي فرت خالله  النازي،  النظام  خالل 
املتحدة،  الواليات  إلى  ثم  فرنسا  إلى 
الشمولية،  حول  بأعمالها  اشتهرت 
والثورة وطبيعة السلطة، كتابها »في 
الثورة« هو فحص شامل ملفهوم الثورة 

وآثارها على اجملتمع.

في احلرب والثورة

تتحدث حنة  الثورة«،  »عن  في كتابها 
آرنت، بأن مفهوم الثورة قد تغير منذ 
في  والفرنسية  األمريكية،  الثورتني 
الثامن عشر، مت استبدال  القرن  أواخر 
املثل الثورية للحرية واملساواة، واألخوة 
بفكرة احلرب ونتائجها العنيفة، لقد 
انتفاضة  من  الثورة  طبيعة  حتولت 
سلمية إلى انتفاضة عنيفة تؤدي إلى 
إقامة أنظمة قمعية، تقول حنة في 
إلى حرب هو  الثورة  الكتاب: »إن حتول 
وأحد  احلديث،  العصر  أهم جتارب  أحد 

أكبر األخطار على مستقبله« )آرنت، 
1965، ص 23(.

مفهوم الثورة

إن تعريف حنة للثورة، ليس مجرد حدث 
سياسي، بل هو حتول اجتماعي وثقافي 
يهدف إلى إنشاء نهج جديد للحياة. 
الغرض من الثورة هو خلق عالم جديد، 
كتبت  جديدة،  حكومة  مجرد  وليس 
األعظم  اإلجناز  يكن  الكتاب: »لم  في 
للتقليد الثوري إنشاء سلطة سياسية 
جديدة، ولكن حقيقة أنها خلقت عاملاً 
كما   .)50 ص   ،1965 )أرندت،  جديداً« 
التعليم  أهمية  على  الضوء  تسلط 
في الثورة، قائلة: إن »الثورة ال ميكن أن 
تنجح إال إذا كانت قادرة على تثقيف 
واملسؤولية«  احلرية  بطرق  مواطنيها 

)أرندت، 1965، ص 85(

دور العنف وآثاره السلبية

جتادل حنة آرنت بأن العنف ليس جانًبا 
ضار  الواقع  في  وهو  للثورة،  ضروريًا 
مثال،  الروسية  الثورة  في  بأهدافها، 
لم يفشل استخدام العنف في خلق 
عالم جديد فحسب، بل أدى إلى إنشاء 
الذي  »الثمن  تكتب:  شمولي،  نظام 

دفعته الثورة الروسية مقابل جناحها 
العام،  للمجال  الكامل  القمع  هو 
وحتويل الثورة إلى نظام إرهابي« )أرندت، 
1965، ص 124(. كما تقول: بأن العنف 
يؤدي إلى فقدان السلطة السياسية، 
ألنه يدمر اجملال العام ويقوض العملية 

الدميقراطية 

قضية اجتماعية

العدالة  قضية  أيًضا  حنة  تثير 
مجادلة  الكتاب،  في  االجتماعية 
احتياجات  تعالج  أن  يجب  الثورة  بأن 
الناس، وتقول: إن الهدف من الثورة هو 
خلق عالم ميكن فيه جلميع األفراد أن 
كتبت:  وحرة،  كرمية  حياة  يعيشوا 

فقط  ليس  للثورة  النهائي  »الهدف 
إنشاء سلطة سياسية جديدة، ولكن 
األفراد  جلميع  ميكن  جديد  عالم  خلق 
وحرة«  كرمية  حياة  فيه  يعيشوا  أن 

)آرنت، 1965، ص 150(.

السعي وراء السعادة

تناقش حنة آرنت أيًضا أهمية السعادة 
مجرد  ليست  أنها  بحجة  الثورة،  في 
تتعلق  بل  سياسية،  سلطة  مسألة 
برفاهية الفرد، تكتب، »إن السعي وراء 
السعادة ليس مجرد مسألة سلطة 
سياسية، ولكن رفاهية الفرد ونوعية 
اجملتمع ككل« )أرنت، 1965، ص  حياة 
175(. من وجهة نظرها، يجب أن تتناول 
الدولة  وليس  الفرد،  احتياجات  الثورة 
خللق  جاهدة  تسعى  أن  ويجب  فقط، 
عالم ميكن لألفراد أن يعيشوا فيه حياة 

سعيدة.

األساس هو تكوين احلرية

في كتاب »في الثورة«، تؤكد حنة آرنت 
على أهمية احلرية كأساس للثورة، جتادل 
بأن الهدف الرئيسي للثورة هو إنشاء 
يعيشوا  أن  لألفراد  ميكن  جديد  عالم 
تكتب:  والكرامة،  احلرية  حياة  فيه 

»الهدف النهائي للثورة هو إنشاء عالم 
فيه  يعيشوا  أن  لألفراد  ميكن  جديد 
من  متحررين  والكرامة،  احلرية  حياة 
قيود القهر والظلم« )آرنت، 1965، ص 
200(. كما تسلط الضوء على أهمية 
التعليم في خلق ثقافة احلرية، مشيرة 
إذا  »الثورة ال ميكن أن تنجح إال  إلى أن 
مواطنيها  تثقيف  على  قادرة  كانت 
بطرق احلرية واملسؤولية« )آرنت، 1965، 

ص 85(.

التقليد الثوري

في »في الثورة« تناقش حنة آرنت أيًضا 
التقاليد الثورية وتأثيرها على اجملتمع، 
جتادل بأن للثورة تاريخاً طويالً يعود إلى 
الثورتني األمريكية والفرنسية، وأن هذا 
التقليد كان له تأثير عميق على العالم. 
الثوري، من  التقليد  تكتب: »لقد كان 
أهم احلركات وأكثرها تأثيرًا في التاريخ 
احلديث، حيث شكل طريقة تفكيرنا 
تسلط  كما  واجملتمع  السياسة،  في 
احلفاظ على هذا  أهمية  الضوء على 
التقليد، مشيرة إلى أنه »يجب احلفاظ 
على التقليد الثوري، واستدامته إذا أردنا 
والكرامة  احلرية  ُمثل  تظل  أن  ضمان 
السياسية،  أساسًيا من حياتنا  جزءًا 

واالجتماعية«. 

أحمد ديبو

كنت،  بلى  شاعري،  يا  أعرف  أكن  لم 
اللحظات  ففي  أدري،  ال  لكنني 
ننسى  بالقلق،  نشعر  حني  الصعبة، 
ما كنا نعرف، ونترك أنفسنا في قلق 
الريح، ذلك القلق الذي كتبه »املتنبي«، 
ثم استعدته أنت في إحدى قصائدك.

بيننا،  تزال  ال  كأنك  )أخاطبك  وأمس 
ولم تزل( كان القلق وكان اخلوف، وكانت 
دمشق حتتضنك، جئت إليها... بل جاءت 
حتتضنها،  أن  للقصيدة  وقالت  إليك، 
ورأيتك،  القصيدة،  في  املدينة  ارمتت 
املدينة  ثنايا  في  تتغلغل  كنت  كيف 
متعدداً  واحداً  وكنتما  أخذتك.  التي 
في مملكة احلب والشعر والتجلي. جتّلى 

الشعر، وجتّلت املدينة، وجتّلى اهلل.

َّ الكلمة،  أمس يا شاعري، فهمت سر
واجلسد  جسداً،  صارت  التي  الكلمة 
الذي صار كلمة، هذا سر الشعر وسر 
احلب... سرّان ما اجتمعا إال في الصالة، 
أو في الكفر، وصارا باألمس اسماً واحداً 
القدس  اجلروح،  أثقلتهما  ملدينتني 
ودمشق، وحني غنى مارسيل خليفة، 
تبادلنا األدوار صارت القدس في عيوننا 

ودمشق في عينيك.

»قصيدتك«،  جداريتك  قرأت  وحني 
أخذت بكل كلي في حوارك مع املوت، 
وتداخلت به، وجعلت من بياضه بياضاً 

للحبر وااليقاع.

ذهبت  حني   ،1998 آذار  منذ  ذلك  كان 
إلى باريس إلجراء عملية جراحية كبرى 
وصلت  عندما  األبهري،  شريانك  في 
إلى املستشفى - كلينيك دو الديفانس 

وأدخلوك  البيضاء،  الثياب  ألبسوك   ،-
غرفة العناية الفائقة.

التخدير،  من  أفقت  حني  أنك  ورويت 
وكان جهاز التنفس مينعك من الكالم، 
طلبت قلماً من أحد أصدقائك، وكتبت 
قد  أكون  أن  أخشى   « العبارة:  هذه 

نسيت اللغة«.

املوت،  بياض  وأمام  باريس،  في  هناك 
الشاعر  أيها  عّبرت  الرهيبة،  وبواباته 
عن تعلقك باحلياة في كلمات بسيطة 
تلخص عمراً قضيته أيها »العاشق من 
فلسطني«، بحثاً عن لغة صارت أرضك 
الثانية، ومنفاك، ووطنك في آن واحد. 

في تلك اللحظات نسي الشاعر الذي 
تنساه،  لن  العربية  اللغة  أن  فيك، 
للشعر وقصيدة  بيتاً  ألنه حفر فيها 
وسيدها،  اللغة  خادم  إنه  للحلم، 
يحبها ويخونها، يراقصها ويضّيعها، 
يستعيدها ويغّيرها، يأخذها إليه ألنه 

ذاهب أبداً إليها.

ألنه  إال  لغته  إلى  الشاعر  يأنس  لم 
يصارعها ويبحث في تالوينها عن ألوان 
سحٍر  عن  قدميها  سحر  وفي  جديدة، 

جديد.

قلت: إنك تخاف أن تنسى اللغة، واللغة 
التي خرجت  وهي  تنسى شاعرها،  ال 
من بني يديه جديدة، بعدما أعاد إليها 
العمر  شقاوة  من  وكثيراً  طفولتها، 

وحكمته.

وكأنني  قلت،  شاعراً،  يوماً  سأصير 
متقبل اآلن/ أعرف هذه الرؤيا/ وأعرف 
أنني أمضي إلى ما لست أعرف/ رمبا ما 

زلت حياً في مكان ما/ وأعرف ما أريد.

لقد محوت احلدود بني احلياة وما بعدها، 
واستعدت وأنت العائد من غربة املوت 
غربتنا في احلياة... أعدتنا إلى اهلل، الذي 
األيام،  فينا كلمة مصلوبة على  صار 
وأخذتنا إلى احلياة، على هذه األرض ما 
األلم  على  وانحنيت  احلياة،  يستحق 
فصل  يحاولون  أنهم  لتجد  العربي 

ظّلك/ ظّلنا، عنا/ واالستيالء عليه.

لكن رائحة القهوة، ورائحة اجلغرافيا، 
»سرحان«  قصيدة  في  كتبت  مثلما 
الرائحة والسرو، والذاكرة التي تتذكر، 
كانت حولك، حتيطك بهالة من الضوء، 
الذي يطلع من ثنايا األلم العربي، واحلزن 

الفلسطيني.

مضت  التي  األعوام،  هذه  كل  وبعد 
وأخذتك على غفلة من اليقظة عنا، 
مكانك  حتتل  الشاعر  أيها  تزل  لم 
الشعر،  محبي  قلوب  في  الشامخ 
يرمز  ما  ولكل  لك،  العاشقني  وقلوب 

إليه شعرك.

لقد جعلتنا نرى »يوسف« يطل بجماله 
املأساوي، ويأخذنا معاً نحن، وأنت في 

رحلة احلب، واحللم، والشقاء.

عبد الرحمن محمد محمد

يا ثلُج قْل لي

من أين تأتينا

واخليمة ترجتف

ال بيت يأوينا

األرض غرقى

باملاء والطني

ولسعة البرد

في العظم تكوينا

أمي الثكلى 

ترتق األثواب

واخليمة تبكي

تنعي ليالينا

يا ثلج خبحِّرني

ما حال قريتنا

جدران بنيناها

من طني ومن عرق

وأزقة خرساء

تركنا فيها أسامينا

يا ثلج... رفقا بنا

عظامنا هزلت

والدمع حتجر

في عمق مآقينا

ما بالها الدنيا تهدينا مصائبها

حتى بغربتنا

رحماك يا رب...

كثرت مآسينا...

ال نار تدفئ الروح

وال أرض... تأوينا...

إضاءة على كتاب »في الثورة« لـ حّنة آرنت

أبيض ثقيل الظلإلى محمود درويش
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آزاد كردي

في  احلرة  الشعوب  تفصل  أيام  عشرة 
عن  والعالم  األوسط،  الشرق  منطقة 
ذكرى اعتقال امللهم، والقائد عبد اهلل 
أوجالن، الذي يصادف في 15 شباط من 
دولية  مبؤامرة  اعتقاله  ومت   ،1999 عام 
تداعياتها  تزال  ال  متقنة، حيث  كبيرة 
السياسية، والعسكرية، واالجتماعية، 

واالقتصادية، مستمرة إلى اآلن.

يُعتقل القائد عبد اهلل أوجالن في ظّل 
»إميرالي« منذ  عزلٍة مشدّدة في سجن 
املشاكل  1999 رغم  عام  15  شباط 

الصحّية اخلطيرة، التي يعاني منها.

لقاٍء  خالل  أوجالن  القائد  وصف   وقد 
هناك،  وضعه   2009 عام  مبحاميه  له 
املرات  لعشرات  يُعدم  وكأنّه  األمر،  بأّن 
يومياً، هذا ويزداد وضعه الصحيّ سوًءا 
في ظروف سجن سيئة مغلقة، فيما 
ال ترد أي معلوماٍت عن وضعه الصحي 

منذ 25 آذار عام 2021. 

سير خط املؤامرة

القائد  على  املؤامرة  فصل  ميكن  ال 
الظروف  عن  مبعزل  أوجالن  اهلل  عبد 
السياسية، التي حيكت على الشعب 
بيكو«  »سايكس-  باتفاقية  الكردي 
حيث تنصل البريطانيون من وعودهم 
مبنح الكرد منطقة حكماً ذاتياً مبوجب 
التقسيمات، التي حدثت في املنطقة 

في ذلك الوقت. 

وعقدت معاهدة »سيفر« في عام 1920، 
التي نصت في بعض بنودها على حق 
الشعب الكردي في تقرير مصيره على 
التي  القوى  هذه  نفسها  لكن  أرضه، 
عقدت هذه املعاهدة تآمرت على الكرد 
»لوزان« التي نسفت ما  اتفاقية  بعقد 
في  الكردي  للشعب  حقوق  من  جاء 

»سيفر«.
ضد  املؤامرات،  تلو  املؤامرات  وحيكت 
احلمالت  شنت  و  الكردي،  الشعب 
انتفاضة  من  بدءاً  ضده،  العسكرية 
باشور  في  األولى  البرزجني  محمود 
-1919 كردستان(  جنوب   ( كردستان 
1922، وانتفاضة سمكو آغا شكاكي 
في روجهالت )1918- 1922(، وصوالً إلى 
انتفاضة كوجكري في باكور كردستان 
)1921(، مروراً بانتفاضة الشيخ سعيد 
 -1937( ديرسم  وانتفاضة   ،)1925(

.)1938

القوى  مع  اإلقليمية  القوى  وتآمرت 
جمهورية  أول  إلجهاض  أيضاً  الدولية 
للكرد بالقضاء على جمهورية »مهاباد« 
أو »جمهورية كردستان« في عام 1946  
»قاضي محمد«  بقيادة الزعيم الكردي 
في مدينة مهاباد، وشملت مدن بوكان 
تدم  ولم  وأشنوية  وبيرانشهر،  ونقدة، 

أكثر من 11 شهراً.

وشهدت فترة السبعينات تعرض الكرد 
إلى اضطهاد كبير وواسع النطاق في 
العربي  البعث  حزب  انتزاع  أثر  سوريا 
وتنفيذ  سوريا،  في  احلكم  االشتراكي 

مشروع »احلزام األخضر«، والذي نص على 
ترحيل قبائل وعشائر عربية في مناطق 
الشمال  في  سوريا  في  الكرد  تواجد 
تغيير  عملية  أضخم  في  الشرقي 

دميوغرافي في ذلك الوقت.

على  التضييق  الفترة  تلك  وشهدت 
عموم  في  حقوقهم  وهضم  الكرد، 
باكور  في  خاص  وبشكٍل  كردستان 
التركي  االحتالل  وسعى  كردستان، 
يغرد  حزب  أو  حركة  أي  على  للقضاء 
اهلل  عبد  القائد  ويقول  سربها،  خارج 
أوجالن في مرافعته املعنونة بـ »احلضارة 
وحل  الكردية  الدميقراطية-القضية 
الفترة:  تلك  عن  الدميقراطية«،  األمة 
أطروحٍة مضادة  أو  نقاش  أبسط  »كان 
يهدد  جرم  أخطرُ  أنه  على  يُحاكم 
بأشد  ويعاقب  وسيادته،  الوطن  وحدة 

العقوبات«.

أمام هذا التضييق كله استطاع القائد 
عبد اهلل أوجالن تأسيس »حزب العمال 
الكردستاني« في تركيا عام 1978، حيث 
على  القضاء  التركية  الدولة  حاولت 
كافة،  والسبل  بالطرق  وقيادته  احلزب 
وكان البد للقائد عبد اهلل أوجالن أمام 
هذا الواقع اخلروج من تركيا صوب روج 

آفا عام 1979.

وشهدت هذه الفترة االنقالب العسكري 
في تركيا في 12 أيلول عام 1980، بقيادة 
اجلنرال التركي »كنعان إيفرن«، وتتمثل 
منها:  السمات  من  بالعديد  الفترة 
وحتويل  الثورية،  احلركات  هزمية  إفشال 
إلى  الدولة  ومؤسسات  املراكز  جميع 
سجون، واعتقال املناضلني، الذين كانوا 
العمال  حزب  ومناصري  قياديي،  من 
دوغان،  مظلوم  أمثال:  الكردستاني 
بير،  وكمال  درموش،  خيري  ومحمد 
ومظفر  جيجك،  وعلى  يلماز،  وعاكف 

آياتا، ومصطفى قره سو. 

الكردستاني«  العمال  »حزب  قادة  ونفذ 
الطعام  عن  عام 1981 إضراباً  آذار  في 
ضد نظام الشدة والتعذيب في سجن 
آمد، واستشهد العديد من كوادر حزب 
العمال الكردستاني حتت التعذيب. وفي 
20 آذار 1982 نفذ مظلوم دوغان عمالً 
فدائياً، وضحى بنفسه، واستشهد حتت 
شعار »املقاومة هي احلياة، االستسالم 

هو املوت«. 

هذه الفترة متيزت، بأنها شهدت انطالق 
قفزة 15 آب عام 1984-1987. واتسمت 
باالنتقال إلى أسلوب النضال، والكفاح 
ضمن مفهوم، وفلسفة حرب الشعب 
اهلل  عبد  القائد  وضعه  الذي  الثورية، 
التركي  االحتالل  تصعيد  بعد  أوجالن 
ضد أعضاء حزب العمال الكردستاني، 
اإلجرام  عبارات  بأشد  بهم  والتنكيل 

والسادية.

تلت هذه الفترة مراجعة القائد عبد اهلل 
والتي  الذات،  وتطوير  ألساليب  أوجالن 
بدأت من عام 1987-1998 حيث يصف 
»قمت  أوجالن:  اهلل  عبد  القائد  ذلك 
املضنية  احلمالت  بإعداد  نفسي  بذات 
واملتوالية دون انقطاع، وبتفعيلها على 
مني  سعياً  مذهل؛  بدأب  الواقع  أرض 
إلى إفراغ االنتهازية املفروضة علينا من 
مضمونها، وإلى شل تنظيمي الكونتر 

.JITEM »كريال و

كان القائد يدرك بأن الفترة القادمة لن 
وباألخص  املنطقة،  في  سهلة  تكون 
النزاعات  نتيجة  الكردي  على الشعب 
تغييرات  إلى  مهدتا  اللتني  واحلروب، 
احلرب  ومنها؛  املنطقة  في  جذرية 
األمريكي  والتدخل  العراقية-اإليرانية 
األولى،  اخلليج  وحرب  أفغانستان  في 
التركي لسوريا في  والثانية، والتهديد 
حثها إلخراج القائد عبد اهلل أوجالن من 
سوريا في املقابل كانت جتهد الكونتر 
لضرب كريال وتصفيتها، وإفراغها من 
فحواها، وهذا ما حصل فعالً مع وصولنا 

ألواخر عام 1998. 

ساهم  الصعبة  الظروف  هذه  أمام 
تلبية  في  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
متطلبات حرب الشعب الثورية، وخلق 
احلرب،  لهذه  وداعمة  مساعدة  بيئة 
الباب أمام فرض إمالءات الغير،  وإغالق 
وتقدمي التنازالت بصددها، ويؤكد القائد 
أوجالن في هذا الصدد: »لقد كان وضعاً 
بالغ األهمية، حيث كانت  استراتيجياً 
صعيد  على  للغاية  مناسبة  الظروف 
تصعيد احلرب الشعبية، سواء من حيث 
على  أم  االستراتيجية،  العالقات  عقد 
صعيد تأمني وتغطية الدعم التكتيكي 
واالحتياجات  التدريب  حقل  في 

اللوجستية بوجهٍ خاص«.

املؤامرة الدولية

سعت دولة االحتالل التركي أميا سعي 
»حركة حرية كردستان«  على  للقضاء 
عبر القضاء على القائد عبد اهلل أوجالن 
مبؤامرة دولية، نفذت أولى خيوطها في 
التاسع من تشرين األول من عام 1998، 
احلداثة  دول  إلى  جلأت  ذلك،  قبل  لكن 
جتاه  مخططاتها  لتنفيذ  الرأسمالية 
ففي  الكردستانية«.  »احلركة  تصفية 
عام 1988 نفذت دولة االحتالل التركي 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  مناورة 
والهدف  تركيا،  شرق  انتفاضة  إلخماد 
الرئيس كان القضاء على »حزب العمال 
أي  واحد،  عام  وبعد  الكردستاني«، 
االحتالل  دولة  نظمت   1989 عام  في 
إخراج  أجل  من  دولية  حملة  التركي 
سوريا،  من  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
العربي،  والتشتت  الضعف  مستغلٍة 
والتقرب من إسرائيل في إطار الصراع 
العربي - اإلسرائيلي، والتحكم بجريان 
دولة  نفذت  ودجلة.  الفرات  نهري 
االحتالل التركي في السادس من أيار من 
عام 1996، وعبر شبكة الغالديو محاولة 

أوجالن في دمشق، عبر  اغتيال للقائد 
فشل،  اخملطط  أن  إال  مفخخة  عربة 
وتزايدت الضغوط على سوريا من أجل 
إخراج القائد عبد اهلل أوجالن من سوريا، 
االحتالل  دولة  تهديد  بعد  خرج  والذي 
التركي، وبدعم مباشر من أمريكا، ودول 

الناتو بشن حرب عليها.

غادر القائد عبد اهلل أوجالن سوريا في 
التاسع من تشرين األول 1998، وتوجه 
القائد في البداية إلى موسكو وبعدها 
توجه إلى روما، ومنها إلى اليونان، ومن 
الفترة حذرت  إلى كينيا، وفي تلك  ثم 
الدول األوروبية من  أمريكا روسيا وكل 
مغبة منح املأوى واللجوء للقائد عبد 
اهلل  عبد  القائد  ويؤكد  أوجالن،  اهلل 
مرتبط  من سوريا  أوجالن: »إّن خروجي 
بالعملية، التي نفذتها شبكة غالديو 
رئيس  حينها  وصرح  للناتو«.  التابعة 
إيلكر  التركي  االحتالل  جيش  أركان 
سلمت  املتحدة  »الواليات  باشبوغ: 
بهدف  وذلك  تركيا،  إلى  أوجالن  عملياً 

حتييده والسيطرة على احلزب«. 

اهلل  عبد  القائد  قال  املؤامرة  وعقب 
الدولية،  املؤامرة  أن  أرى  »إنني  أوجالن: 
التي أسفرت عن جلبي إلى تركيا في 15 
شباط 1999، إحدى أهم أحداث التقاليد 
املهيمنة، سيرتي  للسلطات  التآمرية 
تشرين  من  التاسع  في  ابتدأت  التي 
األول 1998 بخروجي من سوريا، ووضع 
مع  استمرت  أثينا،  أرض  على  قدمي 
روسيا وإيطاليا، واضطراري للعودة إلى 
روسيا، واليونان مرة أخرى، ثم وََصَلْت إلى 
مرحلتها النهائية باختطافي في كينيا، 
األحداث  لسلسلة  تسميتي  سبب 
هذه التي ضمت ائتالف قوى دولية من 
أنها  هو  الدولية،  باملؤامرة  قارات  أربع 
سياق منسوج من األالعيب السياسية، 
واملصالح االقتصادية إلى جانب الكثير 

من اخليانة والعنف واخلداع«.

ويصف القائد عبد اهلل أوجالن ما حدث 
معه من اعتقال في 15 شباط 1999، 
تركيا  إلى  بي  اإلتيان  تاريخ  يلي: »إن  مبا 
كان في الـ 15 من شباط، يصادف هذا 
الشيخ  ضد  املؤامرة  بدء  يوم  التاريخ 
صدر  كما   ،)1925 شباط   15( سعيد 
قرار اإلعدام بحقي في 29 حزيران 1999، 
بعد محاكمة صورية في اجلزيرة، كانت 
أقرب إلى املسرحية في توقيت يصادف 
اليوم، الذي أُعدم فيه الشيخ سعيد مع 

مجموعة من رفاقه«.

حيثيات املؤامرة

املؤامرة  حيثيات  في  البحث  ينبغي 
أوجالن؛  اهلل  عبد  القائد  على  الدولية 
في  الشعوب  بقضية  ترتبط  ألنها 
املنطقة، وطاملا هي بعيدة عن التداول أو 
البحث ستبقى كل القضايا، واملشاكل 
هذه  فإن  هذا  من  بعيد  وغير  دون حل، 
ميكن  وال  تتجزأ،  ال  كلها،  القضايا 
فصلها عن بعضها، بل أن بعضها قدمي 
قدم اإلنسان، ولذا فإن عزلها عن هذه 
الظروف ال ميكن أن تعطي نتيجة ذات 
أو مدلول حقيقي، وانطالقاً من  قيمة 
ذلك ميكن توضيح أهم احليثيات، التي 
القائد  على  الدولية  باملؤامرة  ارتبطت 

عبد اهلل أوجالن وفق ما يأتي:

أوجالن  اهلل  عبد  القائد  اعتقال  إن  ـ 
التي  السالم«  عملية  »إجهاض  هو 
أطلقها أوالً، وثانياً للقضاء على أي فكر 
دميقراطي في املنطقة والشرق األوسط.

القضاء  الرأسمالية  احلداثة  رغبة  ـ 
على فلسفة حرب الشعب الثورية، ما 
أمكنها إلى ذلك سبيالً، وفي هذا املقام 
يقول القائد عبد اهلل أوجالن: »إن كالً من 
»إسرائيل وأمريكا« لم تكونا في مصاف 
احلل السلمي والسياسي قطعياً آنذاك، 
أي إلى حني اعتقالي، بل كانتا تتطلعان 
احلرب،  استمرار  إلى  شديٍد  بإصرار 
تخبط  وإلى  منخفض  مبستوى  ولو 
والال  العقم  في  الكردية  القضية 
ذلك  إلى  احلاجة  بأمس  كانتا  إذ  حل، 
في  األمور  بزمام  التحكم  سبيل  في 

الشرق األوسط عموماً«.

ـ تعدّ املؤامرة الدولية أول الغيث، الذي 
استهدف عموم الشرق األوسط. وأذنت 
املؤامرة الدولية ببداية التدخل الغربي 
األميركية في  املتحدة  الواليات  بقيادة 
»غزو  شهدت  حيث  األوسط  الشرق 
وأنشأت   ،2003 عام  للعراق«  أمريكا 
من  العديد  العسكرية« في  »القواعد 
مناطق الشرق األوسط، وأجبرت سوريا 
على التنازل عن »لواء إسكندرون« لصالح 
إلى موجة ما  تركيا عام 2004، وصوالً 

يُعرف بالربيع العربي عام 2010. 

في  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  استمر  ـ 
وأفرغ  إميرالي،  سجن  ضمن  نضاله 
بطرح  مضمونها  من  الدولية  املؤامرة 
وأيضاً  الدميقراطية«،  »األمة  مفهوم 
الثورية،  الشعب  حرب  مفهوم  تطوير 
عموم  في  اآلن  ألوجها  وصلت  التي 
آفا  روج  في  خاص  وبشكٍل  كردستان، 
وشمال وشرق سوريا، وتبنى اآلالف من 
في  واألكادمييني  والباحثني  املثقفني 
الشرق األوسط، والعالم أفكار وفلسفة 

القائد عبد اهلل أوجالن.  

القائد  بحق  الدولية  املؤامرة  تزال  ال  ـ 
الراهن،  يومنا  إلى  مستمرة  أوجالن 
وتتجدد بطرق وأساليب مختلفة، حيث 
التركي  االحتالل  احتل  دولي  بتواطؤ 
مدينة عفرين، ومنطقتي كري سبي/ 
دولة  وكثفت  كانيه،  وسري  أبيض،  تل 
االحتالل التركي هجماتها ضد باشور 
كردستان مستخدمٍة صنوف األسلحة 
وسط  كافة،  دولياً  واحملرمة  احلديثة 

صمت دولي مدقع، ورهيب. 

الدميقراطية،  سوريا  قوات  تواصل 
داعش،  مرتزقة  خاليا  ضد  عملياتها 
عسكرية  حمالت  خالل  من  وذلك 
املرتزقة  هؤالء  متركز  نقاط  تستهدف 
من  بحوزتها  ما  ومصادرة  واعتقالها، 

أدوات تخريبية.

سوريا  قوات  أعلنت  اإلطار،  هذا  وفي 
أمنية  عمليات  تنفيذ  الدميقراطية 
واسعة النطاق، فقد أطلقت في اآلونة 
األخيرة غرفة عمليات مشتركة »حملة 
االنتقام لشهداء الرقة«، بدعم وغطاء 
والتي  الدولي،  التحالف  من  جوي 
مالحقة،  أساسي  بشكل  تستهدف 
وفي  اإلرهابية،  اخلاليا  عناصر  وضبط 
وتدمير  اخلطيرة،  العناصر  مقدمتهم 
إزالة  وكذلك  بينها،  التواصل  قنوات 
وجتفيف  فيها،  يتوارون  التي  أوكارها 
البيئة املساعدة لهم مبا فيها العناصر، 
التي تيسر وتتستر على اخلاليا، ومالحقة 

شبكات التجنيد واالستقطاب.

هذه احلملة، التي انطلقت ليل األربعاء 
25 كانون الثاني، واستهدفت مداهمة 
واألوكار،  النقاط،  من  العشرات 
الرقة، وأريافها،  واألمكنة املشبوه في 
وصرين  والكرامة  وأريافها،  والطبقة 
وفق  العمليات  جرت  وأريافهما، حيث 

اخلطة املرسومة لها، والتوقيت الزمني 
احملدد، وحققت نتائج فورية وحازمة مت 

اإلعالن عنها في بيان رسمي.

حترير املنطقة من اإلرهاب

هذه احلملة وغيرها من العمليات، التي 
تصب في االجتاه ذاته، القت ترحيبا ودعما 
وفي  سوريا،  وشرق  شمال  لشعوب 
املواطن  اإلطار، حتدث لصحيفتنا  هذا 
عمر األحمد: »ما تقوم به قوات سوريا 
الدميقراطية، وقوى األمن الداخلي، هو 
منذ  القوات  هذه  بدأته  ملا  استكمال 
من  املنطقة  حترير  وهو  تأسيسها، 
اإلرهاب، حيث كان لها الدور األبرز في 
مقارعة اإلرهاب على كامل جغرافية 
دافعت  وهي  سوريا،  وشرق  شمال 

فحسب  هذا  ليس  السوريني،  عن 
برمتها  املنطقة  دول  عن  دافعت  بل 
عديدة  جيوش  إن  حيث  العالم،  وعن 
فشلت في التصدي لهذا التنظيم، إال 
أن قوات سوريا الدميقراطية، وقوى األمن 
الداخلي، استطاعت أن تكون سداً في 
وجه أشكال اإلرهاب كلها، الذي كان 

يهدد املنطقة، والعالم«.

القضاء  وبعد  »اليوم  األحمد:  وأضاف 
وإفشال  جغرافيا،  داعش  على 
مخططات داعميه حتاول الدول الراعية 
لإلرهاب في املنطقة، وعلى رأسها دولة 
االحتالل التركي، أن تُعيد إحياء مرتزقة 
داعش، من خالل إعادة تنظيم صفوف 
تنفيذ  بغاية  ودعمها،  النائمة  خالياه 
تنفيذها  في  فشل  التي  اخملططات، 

سابقا«.

حديثه:  األحمد  عمر  املواطن  واختتم 
»قامت قوات سوريا الدميقراطية، وقوى 
ما هو ممكن من  بكل  الداخلي،  األمن 
أجل احلفاظ على أمن املنطقة، وعلى 
اجملتمع الدولي زيادة وتيرة تقدمي الدعم 
االحتالل  دولة  على  والضغط  لها، 
التركي للكف عن تقدمي الدعم، والعون 
للمرتزقة، فدولة االحتالل التركية هي 

الراعية، والداعمة ملرتزقة داعش«. 

حميد  املواطن  حتدث  جانبه  ومن 
في  داعش  مرتزقة  »وجود  إن  رمضان: 
منطقتنا سواء كانت خاليا نائمة، او 
أفراداً معتقلني في سجون قوات سوريا 
في  املوجودة  العوائل  أو  الدميقراطية، 
اخمليمات اخملصصة لهم، كل هذه األمور 
املنطقة  على  كبيراً  خطراً  تُشكل 
برمتها، لذلك، يجب حل هذه املسألة 
بشكل جذري، حيث إن إجالء عدد من 
رعايا الدول التي تنتمي إليها، ال يقدم 
أي حل نهائي للمشكلة، وهناك حلول 
يجب اتخاذها، لترحيلهم إلى بلدانهم، 
أو إقامة محكمة رسمية حملاكمتهم، 
فبقاؤهم في منطقتنا يزيد خطرهم، 
بشكل  امللف  هذا  حل  يجب  لذلك 

جذري«.

تتحمل  العالم  »دول  وتابع رمضان: إن 

اجلزء األكبر من املسؤولية، في إنهاء هذا 
امللف، ومع األسف مواقف هذه الدول 
التصريحات  اللحظة  حتى  تتعدَ  لم 
عملياً  موقفاً  نشاهد  ولم  اإلعالمية، 
إلنهاء  تسعى  دولة  ألي  من  ملموساً 
ملف داعش، وحتى الدعم الذي يقدم 
فإنه دعم  الدميقراطية،  لقوات سوريا 
الغالب،  في  ولوجيستي  استخباراتي 
ما يضع عوائق أمام عمل قوات سوريا 
الدميقراطية في مكافحتها لإلرهاب، 
لذلك، التحركات السياسية العملية 
اليوم مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، 
ال  اإلعالمية  والبيانات  فالتصريحات 
إال  تسميتها  ميكن  وال  بالغرض،  تفي 
املطلوب  حني  في  خجولة،  مواقف 

ملقارعة داعش مواقف عملية جادة«.

املواطن  ناشد  حديثه  نهاية  وفي 
الدولية،  املنظمات  رمضان،  حميد 
واألمم املتحدة: »مشكلة داعت يتطلب 
عاملية،  مشكلة  فداعش  نهائياً،  حالً 
واحملتل التركي من أكبر داعميه، لهذا 
على اجملتمع الدولي إيقاف تركيا دعم 
اإلرهاب، وضرب أمن واستقرار املنطقة، 
على  القضاء  في  يساهم  ما  وهذا 
داعش وخالياه املنتشرة في كل مكان«. 

عدّ الكاتب والسياسي السوري، علي 
ألزمة  األمثل  احلل  أن  السويد،  األمني 
إدارة  تشكيل  هو  السوري،  اجلنوب 
درعا  تشمل،  اجلنوب  ملنطقة  ذاتية 
باإلدارة  أسوةً  والقنيطرة،  والسويداء، 
ما  أن  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
تُسمى »التسويات« لم حتل األزمة في 

درعا.

لم تشهد مدينة درعا السورية منذ بدء 
األزمة عام2011، أي نوع من االستقرار 
والهدوء، حيث استمرت حاالت القتل، 
فقد  واالغتيال،  والتفجير،  واخلطف، 
بلغت حصيلة االستهدافات في درعا 
منذ مطلع العام احلالي، وفقاً لتوثيقات 
املرصد السوري خمسني حادثة فلتان 
أمني، جرت جميعها بطرق، وأساليب 
مختلفة، وتسببت مبقتل 36 شخصاً، 
ووفق حصيلة موقع جتمع أحرار حوران، 

بلغ عدد القتلى 633.

وزادت عمليات القتل، وبشتى أساليبها 
في درعا، بعد »تسويتني«، والتي شكلت 
املنّظمة  للفوضى  الرئيسية  األبواب 
في احملافظة، إذ كانت التسوية األولى 
أيلول  الثانية  والتسوية   ،2018 متوز 
2021 مدخالً واسعاً؛ لعمليات االغتيال، 
التي بدأتها قوات حكومة دمشق عبر 
أجهزتها األمنية، حيث تشير التقارير 
بتنفيذ  متهمة  األجهزة  تلك  أن  إلى 

عدد كبير من عمليات االغتياالت، وذلك 
بينها؛  فيما  املصالح  تضارب  نتيجة 
وإثر ذلك حتولت درعا إلى املدينة األكثر 
فوضى في سوريا وهذا ما يعيد انتشار 
عناصر داعش أكثر، وهو ما يثير حالياً 

القلق لدى دول اجلوار.

ويشير تقرير لـ »جتمع أحرار حوران« إلى 
األمنية،  وأجهزتها  دمشق،  قوات  أن 
املمنهجة  االعتقاالت  في  استمرت 
خالل عام 2022، وخاصة على احلواجز 
الرغم من  وعلى  ذلك  األمنية، مقابل 
العفو، الذي أصدره بشار األسد فيما 
عدد  أن  إال  اإلرهابية«  »اجلرائم  يُسمى 
يرقى  ال  عنهم  أُفرج  الذين  املعتقلني 
مراكز  في  احملتجزين  املعتقلني  لعدد 

االحتجاز التابعة حلكومة دمشق.

خطف  حاالت  الفائت،  العام  وشهد 
في مناطق متعددة من درعا ثبت وجود 
عالقة لألجهزة األمنية بها، كان الهدف 
منها احلصول على مبالغ مالية كفدية، 

باإلضافة إلى استمرار أجهزة حكومة 
على  إتاوات  بفرض  األمنية  دمشق 

أبناء املدينة في مجاالت مختلفة.

التسويات خلقت ميتة قبل أن تبدأ

فوضى  من  درعا  في  يحصل  وعما 
وبشتى  يومية،  شبه  قتل  وعمليات 
والسياسي  الكاتب  قال  األساليب، 
السوري، علي األمني السويد في حديث 
لوكالة هاوار، إنه »منذ اللحظة، التي 
وتركيا،  وإيران  روسيا  فيها  جنحت 
بني  التصاحلي  االتفاق  من  نوع  بفرض 
املعارضة  السوري، واجملموعات  النظام 
بدأت سلسة من  درعا،  في محافظة 
التصفيات املتبادلة بني أجهزة النظام 
السوري، وما تبقى من هذه اجملموعات، 
أو من ناشطني على طريقة عصابات 
اتفاق  موت  إعالن  لتجنب  املافيا؛ 

املصاحلة«.

ال  السوري  »النظام  السويد: إن  وتابع 
كان  من  أو  يعارضه،  من  بوجود  يقبل 
مستمر  بشكل  ويعمل  يعارضه، 
على  ضده  الثورة  اندالع  منذ  وممنهج 
إسكات كل صوت معارض له بالقتل 
والتصفية، أما املصاحلات فقد ثبت أنها 
مجرد فرصة للنظام لقتل من يعارضه 

بهدوء«.

رعتها  التي  التسويات،  السويد  وعدّ 
نصبه  فخ  عن  »عبارة  بأنها  روسيا 
النظام مبساعدة دول االحتالل الثالث، 
تشتد  وعندما  وروسيا،  وإيران،  تركيا، 
درعا،  واملعارضني في  األهالي،  مقاومة 
يقوم النظام بدفع عمالئه من داعش 
االختراقات  ببعض  للقيام  والقاعدة 
الكافية  احلجج  لتوفير  وهناك،  هنا 
وجود  بحجة  كبيرة  القتحامات 
هو  ممن  فيتخلص  إرهابية؛  تنظيمات 
من  التصفيات  لوائح  على  موضوع 

املصاحلني«.

في  السياسي  للوضع  املراقبون  ويرى 
دمشق  حكومة  بقيت  إذا  أنه  سوريا، 
إلى  والنظر  السابقة،  الذهنية  على 
فإن  فقط؛  أمني  نطاق  ضمن  األزمة 

أزمة البالد ستتفاقم.

احلل يكمن في إدارة ذاتية للجنوب

وعن احلل األنسب ملا تشهده درعا، قال 
السويد: إن »احلل األنسب حملافظة درعا؛ 
هو تشكيل إدارة ذاتية ملنطقة اجلنوب 
والسويداء،  درعا  محافظات  تشمل 
الذاتية  باإلدارة  إسوةً  والقنيطرة، 
تكون  بحيث  سوريا،  وشرق  لشمال 

حتت حماية أجهزة أمنية مشكلة من 
أبناء املنطقة، ويتبعون عسكرياً وأمنيا 
لقيادة اإلدارة الذاتية بعيداً عن تدخل 

النظام«.

وأضاف السويد: »اإلدارة الذاتية للجنوب 
السوري كانت، ومازالت مسعى حقيقياً 
لقادة احلراك السياسي في اجلنوب منذ 
اإلدارة  وملف  سنوات،  سبع  من  أكثر 
شبه جاهز نظرياً، إال أنه ال يجد طريقه 
العقبات  بعض  بسبب  التنفيذ؛  إلى 
إلى  الذاتية  اإلدارة  حتتاج  أوالً،  احملورية: 
ميزانية مالية تناسب حجمها، وهذه 
مينحها  أن  املستبعد  من  امليزانية 
النظام لإلدارة ألسباب كثيرة ومعروفة 
أحدها على األقل؛ هو االعتراف بفشل 
الدولة، التي يسيطر عليها األسد، وال 
التوجه  هذا  تدعم  دولية  جهة  توجد 

أصالً حتى اآلن على األقل«.

حديثه:  السويد  األمني  على  واختتم 
اجلنوب؛  في  ذاتية  إدارة  قيام  »يحتاج 
لم  الذي  وهذا  ودعمه،  األردن  موافقة 
الرغم  على  اللحظة  حتى  يحصل 
تهريب  حمالت  من  األردن  استياء  من 
الكبتاغون عبر احلدود األردنية، وبالرغم 
النظام  من  إسرائيل  استياء  من 
اقتراب  من  تخشى  أنها  إال  السوري، 
في  التغلغل  من  اإليرانية  اجملموعات 

املنطقة«.

الداخلي،  األمن  قوى  مع  بالتعاون  حمالتها،  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  به  تقوم  ما  أن  الدرباسية،  ناحية  أهالي  رأى   - الدرباسية  روناهي/ 
وبمساندة قوات التحالف الدولي، كان لها دور رئيسي في إفشال مخططات خاليا داعش اإلرهابية، الساعية إلعادة االنتشار، والتموضع، بهدف 

ضرب حالة االستقرار في المنطقة، وطالبوا المجتمع الدولي، ضرورة مساندة هذه القوات؛ كي تستطيع الحفاظ على أمن المنطقة.

أهالي الدرباسية: على المجتمع الدولي إيقاف تركيا بدعم اإلرهابالمؤامرة أول الغيث على الشرق األوسط

يا بشكل عام سياسي سوري: نموذج اإلدارة الذاتية كفيل بحل أزمة درعا وسور

عمر األحمدحميد رمضان
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رفيق إبراهيم

في عام 2022 أكدت اإلحصائيات الرسمية 
بأن  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  األمم  ملكتب 
هناك 14 مليون ونصف املليون من السوريني 
املراقبون  ويتوقّع  مساعدات،  إلى  بحاجة 
واملعنيون بأن هذا الرقم سيصل إلى حوالي 
15 مليون ونصف املليون، في عام 2023، على 
الرغم من زيادة وتيرة وصول القوافل اإلغاثية 

إلى سوريا.

املتحدة،  لألمم  العام  األمني  وكيل  ذلك  أكد 
ومنسق الشؤون اإلنسانية مارتن غريفيت، 
غير  سوريا،  إلى  اخلاص  األممي  واملبعوث 
بيدرسون، واتفقا على القول بأن املساعدات 
اإلنسانية إلى سوريا، خالل عام 2022 كانت 

ُمخيبة لآلمال.

املنظمات  جميع  بني  عليه  متفق  هو  وما 
 2642 القرار  متديد  هو  واإلغاثية،  اإلنسانية 
اإلنسانية  املساعدات  وصول  يضمن  الذي 
عبر كافة املنافذ احلدودية السوريّة، إلى كل 
وأن  استثناء ألي سوري،  دون  ومن  السوريني 

بشكلها  لسوريا  تصل  التي  املساعدات 
احلالي ال تفي بالغرض املطلوب. 

وفي التاسع من شهر كانون الثاني املنصرم 
إدخال  قرار  متديد  لصالح  روسيا  صوّتت 
املساعدات من تركيا عبر املعبر الوحيد باب 
الهوى، حيث السيطرة هناك لتركيا وجبهة 
إلى  سابقاً  روسيا  أحملت  أن  وبعد  النصرة، 
املساعدات  قرار  مترير  ملنع  الفيتو  استخدام 

  . ً عبر باب الهوى أيضا

وكان املندوب الروسي في مجلس األمن قال 
آلية  بأنه لن يكون هناك نقاش حول متديد 
املساعدات اإلنسانية في متوز القادم لستة 
أشهر جديدة، إن لم يكن هناك مساعدات 
النظام  تربط  التي  احلدودية  املنافذ  عبر 
السوري بالدول اجملاورة، حيث تناقض روسيا 
نفسها باإلصرار على إدخال املساعدات عبر 
األراضي اخلاضعة لسيطرة النظام السوري، 
ما يثير حتفظات كثيرة حول الهدف الروسي 

من املوافقة على قراري التمديد.  

وفي متوز من عام 2022 حققت روسيا مرادها 
ستة  إلى  املساعدات  إدخال  مدة  بتقليص 
أشهر، بعد أن كانت املدة عام، ليواجه اجملتمع 
الدولي والسوريون بخاصٍة من جديد االبتزاز 
الروسي كل ستة أشهر، وهدفها من ذلك 
إبقاء هذا امللف الهام في يدها واستخدامه 

ملصاحلها متى ما شاءت. 

القوي  التأثير  ذاك  اآلن  لديها  ليس  روسيا 
في  انخرطت  بعدما  الدولي،  اجملتمع  على 
ما  تتوقع  تكن  لم  وهي  األوكرانية  احلرب 
اللعب  على  أبقت  لذلك  اآلن،  لها  يحدث 
لتبتز  سوريا،  إلى  املساعدات  ورقة  على 
اجملتمع الدولي وإجباره على االنتظار ملوقفها، 
الواليات املتحدة األمريكية حتاول من جهتها 

عليها  والضغط  روسيا  على  عزلة  فرض 
روسيا  األوقات حتاول  وفي هذه  أوكرانيا،  في 
لتكون  وأنقرة  دمشق  بني حكومة  التقارب 

لديها ورقة ضغط أخرى.

اجملتمع الدولي يعتقد بأن القرار يعمل على 
استمرار تقدمي املساعدات األممية إلى سوريا، 
وبإمكانه احلفاظ على قيام األمم املتحدة بدوره 
في تقدمي املساعدات وإيصالها ملستحقيها 
أشهر  الستة  مدة  لكن  السوريني،  من 
إيصال  كيفية  تخطيط  في  كافية  غير 
املساعدات، وأيضاً يحد من قدرة املنظمات 
األخطاء  تالفي  على  العمل  في  اإلنسانية 
التي تظهر، في تقدمي املساعدات للسوريني. 

وانتقدت منظمة الالجئني الدولية قرار متديد 
املساعدات لسوريا، وقالت بأن قرار التمديد 
الستة أشهر قصيرة جداً  ولكن مدة  جيد 
جهود  ولكن  مطلوب،  هو  ما  على  للعمل 
يتم  ال  كي  تتواصل  الدولية  املنظمات 
وهو  سياسياً،  املساعدات  ملف  استغالل 
ما يضمن استمرارية وصول املساعدات إلى 

سوريا. 

املنظمات اإلنسانية تسعى بالضغط على 
اجملتمع الدولي، وتؤكد بأن مثل هذه احلاالت 
كاحلالة في سوريا، ال حتتاج إلصدار قرار دولي 
من  التخلص  وهدفها  األمن،  مجلس  من 
االبتزاز الروسي في كل جلسة جمللس األمن 
الدولي، ومن ثم العمل على استمرار إيصال 
يكون  أن  دون  السوري،  للشعب  املساعدات 
ملف املساعدات اإلنسانية رهني التجاذبات 
السياسية بني األطراف املتصارعة في سوريا. 

وفي خالصةِ القول: إنه على اجملتمع الدولي 
الدولية،  املصالح  عباءة  حتت  من  يخرج  أن 
إلى  املساعدات  ملف  تسييس  يتم  وأال 
الكيل  بسياسة  يتعامل  وإال  السوريني، 
اإلنسانية،  املساعدات  توزيع  في  مبكيالني 
سوريا  من  واسعة  مساحات  حرمان  فيتم 
من هذه املساعدات كشمال وشرق سوريا، 
كل  ليستفيد  املعابر  جميع  فتح  وأيضاً 
السوريني من املساعدات ومن ضمنها معبر 
تل كوجر احليوي، وأن يتم التمديد دون احلاجة 
ملوافقة مجلس األمن عليها، وعلى املنظمات 
لتصل  البدائل  إيجاد  واإلغاثية  اإلنسانية 
املساعدات لكل السوريني ومن دون استثناء.
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حسام الدخيل

عام  بداية  في  السورية  الثورة  انطالق  مع 
2011، وحتوّلها من ثورة سلمية إلى مسلحة، 
املعارضة  قبل  من  كتائب  عدة  وتشكيل 
هذه  على  دينية  أسماء  وإطالق  السورية، 
الرسول،  »أحفاد  كتيبة  مثل  الكتائب 
الصديق،  بكر  وأبو  الوليد،  بن  خالد  وكتيبة 
من  الكثير  وغيرها  والفاروق«،  والقادسية، 
الكتائب التي جتول في نفس الفلك، وجاءت 
صراع  إلى  الثورة  حتّول  بعد  التسميات  هذه 

طائفي بني السوريني أنفسهم. 

التنظيمات  بعض  األمر  هذا  واستغلت 
السوريني  بني  أنفسهم  وحشروا  اإلرهابية، 
جهة،  من  عنهم  والدفاع  دعمهم  بحجة 
كما ظهرت »ميليشيا« متشددة جاءت لدعم 
احلكومة السوريّة، مما عّمق اجلرح السوري، وزاد 

من عمر األزمة في سوريا. 

في بداية عام 2013، ظهر مرتزقة أطلقوا على 
وذراعها  اإلسالمية،  الدولة  اسم  أنفسهم 
العسكري في سوريا »جبهة النصرة« سابقاً، 

أو ما يعرف اليوم بهيئة حترير الشام. 

وبعد مضي فترة فتره زمنية بسيطة، بدأ داعش 
بالتمدد والظهور األكبر، بعد أن كان يقتصر 
وجودهم على مقرات بسيطة حتت إمرة جبهة 
النصرة، حتى أعلن انفصاله عنهم، وتشكيل 
ما يعرف باسم »الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام«، وكعادة التنظيمات املتطرفة لعب 
داعش على الوتر الديني والطائفي، حيث رفع 
الشعارات الدينية، على أمل كسب ود عامة 

الناس مستغالً بذلك وجود ميليشيا شيعية 
مناصرة للحكومة السوريّة مثل »حزب اهلل 
واحلرس  األفغاني،  فاطميون  ولواء  اللبناني، 

الثوري اإليراني، واحلشد الشعبي العراقي«.

أطلق داعش أولى معاركة مع أخوة السالح 
»جبهة النصرة«، في مدينة الشدادي السورية 
تستمر  لم  معركة  وبعد  احلسكة،  جنوب 
طويالً أعلن داعش املتطرف سيطرته بشكٍل 
االستراتيجية،  الشدادي  مدينة  على  كامل 
ريف  على  للسيطرة  املعارك  واستمرت 
كان  وبعد 74 يوماً  كامالً،  اجلنوبي  احلسكة 
سيطرتهم  بسطوا  حيث  أرادوا،  ما  لداعش 
الكاملة على ريف احلسكة اجلنوبي من قانا 
وصوالً إلى مركدة التي تعد احلد الفاصل بني 

احلسكة ودير الزور. 

وفي هذه األثناء وبعد أن فرض داعش سيطرته، 
أراد أن يزرع اخلوف في نفوس األهالي ملنع حدوث 
أي انقالب ضده، حيث قام بتنفيذ أول عملية 
إعدام في سوريا بحق الشاب »شاكر الدخيل«، 
بكونه  بعناية  الشاب  هذا  حينها  واختاروا 
لألهالي  ليبرهنوا  الوالد،  ويتيم  ألمه  وحيد 

حينها أنهم ال ميلكون أي رحمة وشفقة. 

وتوالت جرائمهم في املنطقة حيث اجتهوا إلى 
دير الزور ونفذوا فيها أبشع اجلرائم، حيث قتلوا 
املئات من أبناء عشيرة الشعيطات العربية، 
وشردوا آالف األسر، ومنها توجهوا إلى الرقة 
واألنبار،  والرمادي  العراقية  واملوصل  السوريّة 
وشنكال، باإلضافة إلى توجههم إلى الداخل 
السوري حيث سيطروا على مناطق واسعة 
حلب  وريف  حمص  وريف  حماة  ريف  من 
تدمر  إلى سيطرتهم على مدينة  باإلضافة 

وأحياء من مدينة دمشق، ومناطق شاسعة 
من ريف دمشق ودرعا.

كوباني القشة التي قصمت ظهر 
البعير

عام  من  أيلول  شهر  من  عشر  الثالث  في 
2014 شن داعش هجوماً على مدينة كوباني 
السوريّة بتسهيل ودعم من احلكومة التركّية. 

النظام  من  محررة  حينها  كوباني  كانت   
ووحدات  الشعب  حماية  وحدات  وحتميها 
استمرت  وبعد معارك شرسة  املرأة،  حماية 
ملدة ستة أشهر ويومني، ُمنيَ داعش باخلسارة 
األولى له منذ بداية متدده في سوريا والعراق، 
أسطورة  إلى  كوباني  ذلك  بعد  لتتحول 
وأيقونة في الدفاع والنصر على أعتى تنظيم 
إرهابي، واعتبرت نقطة حتوّل في قتال داعش. 

حتالف عربي كردي أسقط سطوة 
داعش

في عام 2015 أُعلن عن تأسيس قوات سوريا 
طياتها  بني  حتمل  قوات  وهي  الدميقراطية، 
شعوب املنطقة من العرب والكرد والسريان 
ومختلف شعوب املنطقة؛ للتصدي ملرتزقة 
داعش، بعد أن أعطت مقاومة كوباني دفعة 
على  احلصول  إلى  باإلضافة  لهم،  معنوية 
الدعم الدولي من خالل »التحالف الدولي« الذي 
أعلن عن مساندته قوات سوريا الدميقراطية 

في تصديها لبطش داعش. 

تتوالى،  داعش  مرتزقة  بدأت خسائر  وبعدها 
حيث بدأت بفقدانهم السيطرة على الهول 
التي  االستراتيجية  الشدادي  على  ثم  ومن 
العراقية  املوصل  بني  وصل  عقدة  كانت 
وعاصمة اخلالفة املزعومة حينها مدينة الرقة 
السورية ودير الزور، وبعد ستة أشهر من حترير 
مدينة الشدادي، مت حترير مدينة منبج بريف 
حلب، وتالها حترير مدينة الرقة وأجزاء واسعة 
من ريف دير الزور، وبقيت خسائر مرتزقة داعش 
تتوالى حتى حوِصروا في جيب صغير بأقصى 
الشرق السوري في قرية الباغوز بريف دير الزور 

الشرقي. 

أنفسهم  املرتزقة  عناصر  من  املئات  وسّلم 
لقوات سوريا الدميقراطية ووقع اآلالف منهم 
باألسر، إلى أن أعلنت قوات سوريا الدميقراطية 
القضاء على داعش جغرافياً في سوريا بتاريخ 
23 آذار من عام 2019، بعد حتريرها آخر شبر من 
مخيم الباغوز الذي كان يتحصن فيه عناصر 
نهاية  بذلك  اإلعالن  ليتم  داعش،  مرتزقة 

أسطورة داعش. 

والقوات  الدميقراطية  واحتفلت قوات سوريا 
الرديفة معها وشعوب شمال وشرق سوريا، 
الرئيس  رأسهم  وعلى  أجمع  والعالم  بل 
بالنصر على  ترامب  دونالد  األمريكي حينها 
إرهابي  تنظيم  أعتى  على  والقضاء  داعش 

وأكثرهم دمويّة في العصر احلديث.

يين بين االبتزاز الروسي  إِيصال المساعدات للسور
وضرورة إيجاد البدائل

من كوباني إلى الباغوز قصة نهاية سطوة داعش

عصر  منذ  بسهولة  الغرب  في  الدين  حتّطم 
السالم  عليه  فعيسى  اآلن،  حّتى  النهضة 
وبالتالي  الشرق،  منبعها  األديان  وكّل  شرقّي، 
لم  لذلك  غربّية،  وليست  شرقّية،  الدين  هوية 
الشرق  أّن  صحيح  الشرق،  في  كثيراً  يتحّطم 
في  الهويّة  عن  وابتعاد  اغتراب  مرحلة  يعيش 
دمج ما بني الدين الشرقّي، والعلم الغربّي، لكّن 
العلم مقياس  الغرب، وصار  أُبيد في  الدين قد 

كّل شيء.

كانت الفلسفات املثالّية أقوى من الفلسفات 
 – كونفوشيوس   – )بوذا  الشرق،  في  املادية 
اإلنسانّية  األخالق  قطعت  وقد  زرادشت...( 
شوطاً عظيماً بفضل هؤالء املثاليني، وأفكارهم 
علم  تأسيس  إلى  أدّى  ممّا  اجلميلة،  القّيمة 
اجلمال، الذي كان روح اجملتمع اإلنسانّي، وأرقى ما 
وصلت إليه اإلنسانّية، وكان تأثير أفالطون على 
الشرق أكثر من تأثير أرسطو، وقد ترجمت كتب 
أفالطون إلى الشرق، وتأثر بها الفالسفة العرب 
عنواناً  الشرق  روحانّية  كانت  فقد  واملسلمون، 
بارزاً لسحر الشرق، باملقابل استطاع أرسطو أن 
نقطة  وديكارت  بيكون  يعّد  فكرياً  تياراً  يخّلف 
االنفجار لهذا التيار الذي مّهد للثورة العلمّية 
في الغرب، ما أدّى إلى كّل هذه الطفرة العلمّية 
االختراعات  من  األخيرة،  السنة  خمسمئة  في 

واالكتشافات الغربّية.

بات األسلوب العلمي ثورة مضادّة على األسلوب 
الدينّي في الغرب، وكان روجر بايكون وفرنسيس 
بيكون وديكارت وغيرهم روّاد هذه الثورة، وكانت 
بسبب  الدين،  من  للخالص  ممّهدة  أرضاً  أوروبا 
للعلم،  مجزرة  كانت  التي  الوسطى  القرون 
فقد سيطر األسلوب امليثولوجي والديني ردحاً 
القروسطّية  الدوغمائّية  ومّهدت  الزمن،  من 

حلصول هذا االنفجار.

لقد غدا العلم قّوة، فمن ميتلك مفاتيح العلم 
إلى  اجملتمع  فقّسم  اجملتمع،  يقود  أن  يستطيع 
جاهل متخّلف، وإلى عالم قائد، فمن كان ميتلك 
والتاريخ  الفلكلور  معرفة  في  اجملتمع  ثقافة 
الشفاهي والثقافة اجملتمعّية ليس عاملاً، إّن من 
الترسانة  من  املوثّقة  العلمّية  الشهادة  ميتلك 

العلمّية العاملّية هو املثّقف والعالم.

كان العلماء دائماً شغوفني للبحث عن احلقيقة، 
فلم يكن هدف العلماء تدمير الكون، كان هدف 
من  كثير  أُعدم  وقد  البشريّة،  إنقاذ  العلماء 
العلماء نتيجة مخالفتهم لتقاليد الكنيسة، 
واحلقيقة،  احلرّيّة  عن  يبحث  عاملاً  بيكون  وكان 
الدوغمائّية،  هذه  من  للخالص  األسلوب  وهو 
لكن سيادة هذا األسلوب قد حّطمت البشريّة 
النووية  فالقنابل  تنقذها،  أن  عن  عوضاً 
والبنوك  املعلومات  وحروب   .... والعنقودية 
طريق  فعن  البشريّة،  تدّمر  باتت  والصحة.... 
من  ترسانات  إلى  االحتكاريّون  وصل  العلم 
وهذه  العالم،  مقّدرات  على  والسيطرة  املال 
التي  هي  للقارات  العابرة  العمالقة  الشركات 
العلمي  اجملال  ترسم  التي  وهي  الكون،  حتكم 

الذي يجب على العلماء أن يسيروا فيه.

احلالي،  قرننا  في  بحتاً  علمّياً  الفكر  صار  لقد 
في  احلياة  أسلوب  العلمّي  التعّصب  غزا  وقد 
الغرب وصار ميتّد إلى الشرق، فحصلت الكوارث 
الفكريّة في الشرق، إذْ ظهر الهجني الليبرالي 
واختلط  العلمّي،  التديّن  وظهر  العشائرّي، 
بالدين،  العلمية  واالشتراكّية  بالقومّية،  الدين 
يدمج  كتيار  منطقية  غير  تسميات  فظهرت 
واليمينّية  والتقوقع  والتعّصب  العوملة  بني  ما 
فكريّة  شخصّيات  فظهرت  واليساريّة... 
التشّظي  وظهر  التناقض،  كّل  متناقضة 

الفكرّي في كّل مكان في الشرق.

للحداثة  مناسباً  الفكرّي  التشّظي  هذا  كان 
وكوارث  حروب  هناك  فطاملا  الرأسمالّية، 
وهناك  احتكار،  هناك  ومذاهب  وانشقاقات 
وبناء  العمران  فينشط  للرأسمال،  سيطرة 
األسلحة،  ومصانع  الصّحة  وتنشط  املهّدم، 
يُرعب  إعالم  وهناك  نفسها،  األفكار  وجتّدد 
الشعوب التي تتطلع إلى الثورة، وترعب احلكّام 

الذين تهتزّ عروشهم.

،،

في التعّصب العلمي

صالح الدين 
مسلم

ومضات

بلدية  في  النظافة  عمال  ويعتمد 
مقصود  الشيخ  حلّيي  الشعب 
والُفرش  العادية،  املكانس  واألشرفية، 
في  البشرية  وطاقاتهم  والعربات، 
توفر  لعدم  احلّيني؛  شوارع  تنظيف 
نقل  عربات  تشغيل  في  احملروقات 
املفروض  احلصار  نتيجة  النفايات؛ 
الرابعة« التابعة  »الفرقة  عليهما من 

حلكومة دمشق.

مهّمة  للنظافة،  عامالً   23 ويتولّى 
كنس، وتنظيف الشوارع واألرصفة في 
لنقل  آليات  خمس  جانب  إلى  احلّيني، 
والنفايات، وذلك بعد تعليق  القمامة 
مشاريعها  احليني  في  الشعب  بلدية 
اخلدمية ونقل مادة املازوت، التي كانت 
العامة،  املشاريع  لتنفيذ  مخصصة 
بهدف  النفايات؛  نقل  أعمال  إلى 
احلفاظ على نظافة احلّيني، ومنع تراكم 
القمامة.  ويتوزع العمال على الشكل 
اآلتي: اثنان منهم في القسم الغربي 
عامالً  و11  مقصود،  الشيخ  حي  من 
في القسم الشرقي من احلي، وعشرة 
في حي األشرفية، فيما تتولى اآلليات 

اخلمس جمع النفايات في احليني. 

من   23 الـ  النظافة  عمال  ينتشر 
الساعة السادسة صباحاً في شوارع 
احلّيني، لبدء عملهم، ممسكني بالعربات 
التي  الِذراع،  األخرى  وباليد  املتحركة، 
حترّك الُفرَش، واملكانس، وتتحكّم بها، 
فيستمر عملهم حتى الساعة الثانية 

ظهراً.

النظافة أولويتنا

القسم  في  النظافة  عمال  أحد 
مقصود،  الشيخ  حي  من  الشرقي 
»عصام شيخ أحمد«، قال لوكالة هاوار: 

»إن نظافة احلي من أولوياتنا، ونسعى 
تراكم  منع  وإمكاناتنا  طاقتنا،  بكل 

القمامة، والنفايات في الشوارع«.

وتابع: »نعمل على مدار أسبوع كامل دون 
باالعتماد  متواصلة،  ولساعات  إجازة، 
على العربات والُفرش؛ لعدم توفر مادة 
املازوت املستخدمة في تشغيل عربات 

نقل النفايات«.

وللوقاية من األمراض واألوبئة، التي قد 
تنجم عن النفايات، دعا أحمد األهالي 
إلى التعاون معهم بقوله: »نحن عمال 
النظافة نقوم بعملنا على أكمل وجه، 
ونرجو من األهالي التقيد بنظافة احلي 
معنا، وااللتزام باإلجراءات، التي عممتها 
البلدية؛ كي نحافظ على نظافة حينا«.

العمل شاق لكننا مستمرون

عامل  أيضاً  هو  مصطفى«،  »عبدو 
أن  نظافة في القسم الشرقي، فبنّي 
أسهل  كان  احلي  تنظيف  في  العمل 
هاوار:  أنباء  لوكالة  بقوله  اآلن،  من 
كان  املازوت  مادة  توفر  مع  »سابقاً 

عملنا أقل جهداً، لكنه اآلن شاٌق جداً، 
إال أننا بالرغم من ذلك ال نهمل نظافة 

حّيينا«.

ال،  أم  املازوت  توفر  إذا  يهمنا  وتابع: »ال 
في  نعمل  نحن  نستطيع  ما  فبكل 
عملنا  عن  نتوانى  ولن  احلي،  خدمة 
حلظة، ولنتفادى انتشار األمراض، التي 
تسببها النفايات نعتمد على طاقتنا 

الشخصية في عملنا«.

بناتها  مع  أكغوندوز«  »نيفني  قامت 
الثمانية بتحويل مخزن التنب إلى فرن 
خالل  ومتكنت  عاماً،   20 منذ  للخبز 
مستلزمات  من  جزء  توفير  عملها 
األزمة  عليه  أثرت  الذي  العيش، 
االقتصادية، وبذلك كسرت الضغوط 

االجتماعية.

بران  منطقة  من  أكغوندوز«  »نيفني 
كردستان  شمال  في  آمد  مبدينة 
»باكور كردستان«، تكسب قوت يومها 
 20 قبل  افتتحته  الذي  اخملبز  من 
عاماً، حيث قامت بإفراغ مخزن التنب، 

وحولته إلى فرن مع بناتها الثمانية.

يرحب  لم  اجملتمع  إن  نيفني:  تقول 
مبشاركة املرأة في احلياة العملية في 
فيها  فتحت  التي  األولى،  السنوات 
وحتدي  مبواجهة،  قامت  لكنها  املتجر، 
في  السبب  لتكون  واجهها،  من  كل 

دخول العديد من النساء احلياة العملية 
في املنطقة، إن أبواب الفرن مفتوحة 
أمام جميع النساء، حيث أنه بإمكان 
في  العجني  يصنعن  اللواتي  النساء، 

املنزل إحضاره إلى الفرن، وخبزه.

 20 ملدة  استمرت  التي  الرزق،  وسيلة 
العديد  على  التغلب  خالل  من  عاماً 
من الصعوبات، اآلن أصبحت حتت تأثير 
األزمة االقتصادية، كما أوضحت نيفني، 
الفتًة إلى أن اإلنتاج قد انخفض مقارنًة 
باملاضي؛ بسبب زيادة أسعار األخشاب 

والدقيق.

استغناء املرأة عن املعّولني

عملها  من  احمليط  موقف  وحول 
أوضحت، أنها عندما فتحت اخملبز ألول 

مرة، نظر الناس إليها بشكل مختلف، 
ولم يكن عملها جيداً في البداية، وأنها 
قطعت شوطاً طويالً بدعم من بناتها: 
»عندي ثماني بنات، لم يكن بإمكانهن 
العمل خارج املنزل، فقلت ليتوقف هذا 
هذا  بافتتاح  وقمت  ونهضت  الوضع، 
الفرن، إن قيامي بهذا األمر كان جيداً 
جداً، فبفضل هذا أعمل في هذا اخملبز 
التي  الوسيلة،  هي  وهذه  بناتي،  مع 
نعيش منها، بناتي متزوجات، ولكنهن 
نحن  اخملبز،  في  يساعدنني  مازلن 
إنه  ننتج معاً، ونكسب معاً، ال أقول، 
يجب على جميع النساء أن يصبحن 
كل  فعل  عليهن  يجب  لكن  خبازات، 
شيء ألنفسهن بأنفسهن، وأن يحاولن 
يكن  أن  يجب  لتحقيقه،  جاهدات 
قادرات على كسب رزقهن، دون انتظار 

أال  يجب  آخر،  شخص  أي  من  الدعم 
يحتجن إلى أي شخص«.

» مع مرور الوقت تغيرت وجهات 
نظر الناس«

نيفني أكغوندوز، التي تعرضت للعديد 
من الصعوبات من قبل اجملتمع احمليط 
بها في بداية افتتاحها اخملبز، تقول: »في 
تفعل  )ماذا  يقولون  كانوا  األولى  املرة 
املرأة في الفرن؟(«، لكن الكثير منهم 
احلني،  ذلك  منذ  نظرتهم  تغيرت  قد 
تركوا  من  بل هم  أترك عملي،  لم  أنا 
كبير  فرق  هناك  السلبية،  أفكارهم 
بني الزمن، الذي فتحت فيه هذا اخملبز، 

واآلن«.

تداعيات األزمة على عمل الفرن
األخيرة  االقتصادية  األزمة  وحول 
عليها،  انعكست  األزمة  أن  أوضحت، 
ارتفاع  بسبب  تضاءل  قد  النتاج  وإن 
أسعار اخلشب: »في املاضي، كان الناس 
يأتون إلينا بكمية كبيرة من العجني 
ولكن  اخلبز،  من  املزيد  بخبز  ويقومون 
االقتصادية  األزمة  احلالي  الوقت  في 
ارتفاع أسعار  إن  أثرت عليهم وعلينا، 
عمل  على  يؤثر  والطحني  األخشاب 
جميع اخلبازين، لقد كان عملي أفضل 
بكثير في السابق، اآلن تأتي املزيد من 
ميكنني  ال  لكن  اخلبز،  يخبزن  النساء 
إشعال الفرن كما كان من قبل؛ بسبب 

اخلشب، لقد أثرت األزمة على النساء 
عالوة  أي  برفع  أقم  لم  أنا  بالفعل، 
لكيال يتأثرن أكثر، الناس بائسون جداً 
ال  الناس  بعض  الكلمة،  معنى  بكل 
يستطيعون حتى شراء اخلبز، وإذا قاموا 

بشرائه يشترونه بالعدد«.

وكالة أنباء املرأة

عصام شيخ أحمدعبدو مصطفى

حمل عنها القمامة، اعتمد عمال النظافة في حيي الشيخ مقصود، واألشرفية، إلى طرق 
ُ
بغياب آليات النظافة المعتاد تواجدها في األحياء، التي ت

بدائية في إزالة القمامة من أروقة الحيين، فمكانس قش قديمة، ومساٍح متهالكة، وعربات يجرونها بأيديهم أصبحت وسائلهم لنظافة الحيين؛ 
جراء الحصار المطبق لحكومة دمشق.

بفعل الحصار.. لجوء عمال النظافة إلى وسائل بدائية لنظافة حيي 
الشيخ مقصود واألشرفية

قامت بتحويل المتبنة إلى فرن مع بناتها الثمانية: لسنا بحاجة إلى أحد


