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الصين ُتصّنف تصاميم القصف 
والدمار على أنها »طراز سوري«

»ناضلي لدحر العنف 
واالحتالل« ندوة 

حوارية لمؤتمر ستار

»نمط  مصطلح  مؤّخراً،  الصين  في  انتشر 
الدمار السوري« لـ تصاميم فنيّة تُظهر بعض 
للقصف  تعّرضت  وكأنها  والمطاعم  المقاهي 
والدمار، الذي ما زال يعيشه الشعب السوري 

على يد نظام األسد )حليف الصين(.
 »VICE World News« مجلة  وبحسب 
والرّواد  المؤثرين  فإّن  الكندية  األميركية 
والمقاهي  المطاعم  إلى  يتدفقون  الصينيين 
العصرية الُمصّممة »على الطراز السوري«، 
فجوات  أمام  أنفسهم  تصوير  من  ليتمكنوا 
وجدران متهدّمة تبدو وكأنّها تعَرضت للقصف 

في الحرب.
مدينة  في  مقهى  افتتاح  المجلة  ورصدت 
»فوتشو« جنوب شرقي الصين تحت اسم »ال 
أنه  على  نفسه  المقهى  رّوج  قواعد«،  توجد 
حيث  السورية«،  الحرب  »ستايل  على  ُصّمم 
يحاول رّواد األعمال الصينيون االستثمار في 

مظاهر الدمار السوري.

الحطام السوري »طراز«

السوري«  الُحطام  »نمط  يٌسّمى  ما  مصطلح 
تتميّز  ما  غالباً  التي  التصاميم  إلى  يشير 
بدرجات اللون الرمادي، وجدران من الطوب 
والساعات  الحيطان  في  وتصدع  المكشوف، 

التي تبدو وكأنّها تضّررت من الحرب.
أنّها  »فايس«  مجلة  لـ  صينية  سيدة  وذكرت 
القديم  السوري  باألسلوب  بما وصفته  أُعجبت 
الفوضوي في زيارتها األخيرة ألحد المقاهي، 
قائلةً إّن: »المصطلح يشير فقط إلى التصميم، 
ولم يشر إلى أي تمييز ضد البلدان التي مزقتها 

الحروب«.
وأضافت السيدة أن: »التصميم يوضح إحساساً 
بالرهبة والخوف من الحروب، ولكن األهم من 
ذلك ومقارنة بالمقاهي العادية، فإّن هذا النمط 

)أي مظاهر الدمار( يصنع صوراً أفضل«.
»على  مصطلح  بأّن  »فايس«  تقرير  أفاد 
لوصف  أيضاً  يُستخدم  السوري«  الطراز 
أن  سبق  حيث  عام،  بشكل  الُمتهالكة  األشياء 
 »Weibo« تطبيق  مستخدمي  أحد  وصف 
قائالً: »لقد حطمت هاتفي المحمول مرة أخرى 
الطراز  من  هاتفي  اآلن  عليه..  وختمت  اليوم 

السوري«.

انتقادات ملصطلح »النمط 
السوري«

انتقد بعض رّواد التواصل االجتماعي استخدام 
الترويج  في  السوري«  »النمط  مصطلح 
الصينية،  والمطاعم  للمقاهي  والتسويق 
قائلين  اآلخرين،  لمعاناة  استغالالً  باعتباره 
أن  نتوقع  لم  الحرب.  في  غارقة  إّن: »سوريا 
يستخدم بعض األشخاص هذا الوضع لوصف 

تصميم داخلي«.
وكتب آخر: »أعتقد أن الشعب الصيني سيكون 
الطريقة«،  بهذه  الحروب  يرى  من  آخر 
مضيفاً: »هل يمكنك أن تتخيل أن متجراً يطلق 
على نفسه )أسلوب حطام زلزال ونتشوان(، أو 

)أسلوب تشنغتشو لحطام الفيضانات؟(«.
الجدير بالذكر أّن الصين تعدُّ من أبرز داعمي 
ينقطع  ولم  وإيران،  روسيا  بعد  األسد  نظام 
دعمها له، منذ اندالع األزمة السورية في آذار 
عبر   - السياسي  الصعيد  على  سواء   ،2011
مجلس  في  النظام  لصالح  »الفيتو«  استخدام 
األمن أكثر من مّرة - أو العسكري من خالل 
تقديم أسلحة ومعدّات عسكرية لـ قوات النظام.

وكاالت

مجلس  عقد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
حديقة  في  ستار  لمؤتمر  المرأة  تدريب 
حوارية  ندوة  قامشلو  بمدينة  القراءة 
وشرق  شمال  مجتمع  عن سوسيولوجيا 
سوريا، لتُعرض فيها إحصائيات الجرائم 
السنوات  خالل  المرأة  بحق  المرتكبة 
الثالث األخيرة، وناقشت بعض الحلول 

للحد من ظاهرة العنف. 
العنف  لدحر  »ناضلي  شعار  تحت 
التاسعة  الساعة  تمام  وفي  واالحتالل« 
األربعاء  يوم  صباح  من  والنصف 
مؤتمر  بدأ   ،2021/11/24 لـ  الموافق 
صمت،  دقيقة  بالوقوف  ندوته  ستار 
عالقات  لجنة  عضوة  من  كلمة  تالها 
جاء  التي  أحمد«  »روكن  ستار  مؤتمر 
فيها: »كما نعلم جميعاً غداً اليوم العالمي 
للعنف ضد المرأة، وهذا اليوم استذكار 

للفراشات الثالث األخوات ميربال«.
وتحدثت الندوة أيضاً عن مسيرة نضال 
المرأة وشهيدات الفكر والثورة، وترتكز 
الندوة على محورين األول سوسيولوجيا 
والمحور  مجتمع شمال وشرق سوريا، 
الثاني إحصائيات لجرائم مرتكبة لثالث 
الجزيرة،  إقليم  في  األخيرة  سنوات 
المقترحة للحد  وأسباب العنف والحلول 

من هذه الظاهرة.
المجتمع  أكاديمية  عضوة  تحدثت 
عن  عمر«  »نهى  الدمقراطي 
سوسيولوجيا روج آفا، والعنف الممارس 
ضد المرأة لتدور النقاشات حول األمر.

العدالة  لمجلس  المحامية  بيَّنت  وبعدها 
للمرأة »خانم آيو« أسباب العنف، لتلقي 
إحصائيات الثالث سنوات األخيرة حول 
الجزائية  بدعاوي  جدول  في  العنف 
نيابات  إلى  الواردة  بالمرأة  الخاصة 

العامة إلقليم الجزيرة، والذي كان فيه:
 2019 عام  في  الزوجات:  تعدد  1ـ 
لعام  الحاالت 135، وبالنسبة  كان عدد 
2020 وصلت 176، وفي عام 2021 

أصبحت 193 حالة.
2ـ زواج القاصرات: كان51 حالة لعام 
في عام 2020، و73  2019، و217 

في 2021.
لعام  292حالة  وإيذاء:  ضرب  3ـ 
2019، و226في عام 2020، و175 

حاله لعام 2021.
 4ـ قتل: 25 حالة في 2019، و12حالة 
لعام 2020، وفي عام 2012 وصلت 

لـ 48.
 ،2019 في  حاالت  انتحار:6  5ـ 
ووصلت لـ 11 حالة عام2020، و12 

لعام 2021،
و7  لعام 2019،  حالة   29 دعارة:  6ـ 

في عام 2020، و18لعام 2021.
7ـ خيانة زوجية: 4 حاالت لعام 2019، 
لتصبح   ،2020 لعام  حاالت  و7 

10حاالت في عام 2021.
 ،2019 في  حاالت   3 اغتصاب:  8ـ 
وخمس حاالت لعام 2020، و29 حالة 

لعام 2021.
 ،2019 لعام  حالة   11 تحرش:  9ـ 
و24 حالة لعام2020، و23 حالة لعام 

.2021
وأشارت خانم إلى أبرز الحلول للقضاء 
منها:  وكان  المرأة  ضد  العنف  على 
الوعي  ونشر  االجتماعية  »التوعية 
ودحر  المرأة  احترام  المجتمع،  في 
تشجع  التي  البالية  والتقاليد  العادات 
مراكز  إنشاء  المرأة،  ضد  العنف  على 
للدعم االجتماعي واالستشاري في بناء 
أسرة دمقراطية ودعم المناهج الدراسية 
بين  المساواة  مبدأ  على  تحفز  بمناهج 

الجنسين«.
واقتراحات  بنقاشات  الندوة  اختُتمت 
من  بالتخلص  المجتمع  تساعد  لحلول 

العنف ضد المرأة.

نساء كركي لكي: يجب محاسبة المحتل التركي على 
انتهاكاته من خالل لجنة تحقيق دولية

الغارديان وقعت في فخ الوثائق المزورة

شددت النسوة في كركي لكي، على ضرورة محاسبة الدولة التركية الفاشية على أعمالها، التي تعّد إبادة ممنهجة 
بحق الشعب الكردي في المناطق المحتلة، وناشدت المنظمات اإلنسانية والحقوقية النظر في ممارسات دولة 

االحتالل التركي، بعّدها جرائم حرب و محاسبة الجناة بأسرع وقت...«2

من حيٍن إلى آخر تخترُق أنقرة 
اإلعالم الغربّي فتصدُر تقاريٌر 
إعالميّةٌ لصحٍف غربيٍّة كبيرٍة 

مضمونها استهداُف اإلدارِة 
الذاتيّة أو تجميِل االحتالِل 

التركّي، ويتبين أّن التقاريَر 
غالباً تم إعدادها من قبل المكاتب 
اإلقليميّة، وبخاصة الموجودة في 
إسطنبول، إذ تستغُل أنقرة الثقل 
النوعّي الذي تتمتع به الصحافة 
الغربيّة لتمرير رسائلها، وتقرير 

صحيفة الغارديان البريطانيّة 
األخير حول هروِب عناصر 

»داعش« مقابل دفع مبالغ ماليّة 
جاء في هذا السياق تماماً...«8

امتداداً للحرب السوريّة التي حصدت حياة اآلالف 
ووضعت مثلهم في قائمة المفقودين والمعتقلين، 
مطالب ذويهم بمعرفة مصير أبنائهم من اللجنة 

الدولية المعنية بهذا الشأن هو الموضوع األساسي 
في جلسة«نريدهم جميعاً معنا...«3

 الفنان المغترب رحيمو، رسام اتخذ من معاناة 
وُمشكالت مجتمعه محوراً ألعماله الفنية، ورغم 

اغترابه لم ينس قضيته وأسلوبه في الرسم، فرسم 
وأبدع لوحات تحمل الطابع الكردي، تتزيّن باأللوان 

الكردية الزاهية...«9

مع بدء دوري األشبال والناشئين واقتراب دوري 
الشباب والرجال للدرجتين األولى والثانية، ما 

زال مكتب كرة القدم واللجنة الفنية للكرة في إقليم 
الجزيرة يحاوالن ضبط األمور سواء إن كان عبر 
عقوبات أو قرارات من شأنها توجيه اللعبة نحو 

األفضل...«10

ملف مصير المفقودين في الحرب 

السورّية نوقش في قامشلو

الفنان رحيمو...
 رائد الفن التشكيلي

عقوبات في دوري األشبال وقرارات 
بخصوص دوري الدرجة الثانية

الجفاف يحاصر المزارعين.. وكارثة 
تهّدد القطاع الزراعي

المزارعين  ومخاوف  األمطار،  هطول  عدم  نتيجة  العام؛  لهذا  الزراعية  المحاصيل  الجفاف  يهدد 
 بعد آخر، مع تأخر األمطار، ونحن على مشارف فصل الشتاء، إضافة إلى شّح مياه الري 

ً
تزداد يوما

بعد قطع االحتالل التركي لمياه الفرات...«7
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طبيعياً  أمراً  التركيز  صعوبة  أو  قلة  تُعتبر 
أغلب  بها  ويُصاب  الحاالت،  من  كثير  في 
األشخاص، وتتعدد األسباب المؤدية لها، مثل: 
التي  األسباب  من  والكثير  والتوتر،  التعب، 
سيأتي ذكرها الحقاً، وعندما تكون قلة التركيز 
شديدة فإنّها من الممكن أن تكون عالمة مميزة 
لمرض جسدي أو نفسي معين، مثل: داء فرط 
تشخيصه  يجري  الذي  التركيز  وقلة  النشاط 
خالل  والبالغين  األطفال  في  كبير  بشكٍل 

السنوات األخيرة.
 ومن المعروف أّن اإلنسان يعتمد على تركيزه 
الدراسة،  أو  العمل  في  بمهامه  القيام  أجل  من 
التفكير  على  قدرته  فإّن  التركيز  عدم  وعند 
اتخاذ  في  قدرته  وتتأثر  تتأثر،  المهام  وإنجاز 
القرارات، ويتأثر تبعاً لذلك أداؤه في المدرسة 

أو العمل.
أسباب قلة التركيز

 تتعدد األسباب المؤدية لقلة التركيز، وفيما يلي 
بيان لبعض منها:

من  حيث  عليه:  اإلدمان  أو  الكحول  شرب  ـ 
في  الكحول  على  اإلدمان  يتسبب  أن  الممكن 
جعل الدماغ يقوم بوظائفه بشكل أقل كفاءة من 

الوضع الطبيعي. 
تؤدي  فقد  الرأس،  في  إلصابات  التعرض  ـ 
الرياضة  ممارسة  أثناء  الرأس  في  اإلصابة 
مثالً إلى حدوث ارتباك أو تشّوش مؤقت، بينما 
حوادث  مثل:  الخطيرة  اإلصابات  تؤدي  قد 

السيارات إلى مشاكل دائمة في التركيز. 
من  الكثير  تعاني  فمثالً  الهرموني:  التغير  ـ 
الحوامل من النسيان وعدم التركيز في األشهر 
األخيرة من الحمل، وتعاني أيضاً النساء اللواتي 
مشاكل  من  الشهرية  الدورة  عنهن  انقطعت 

مؤقتة في األداء العقلي في بعض األمور. 
ـ السكتة الدماغية: حيث يُمكن أن تؤدي مشاكل 
تدفق الدم إلى الدماغ إلى تغيّر في الدماغ تؤدي 
إلى فقدان الذاكرة أو عدم القدرة على التركيز. 
يتسبب  أن  يمكن  إذ  الدرقية:  الغدة  قصور  ـ 
في  سلباً  بالتأثير  الدرقية  الغدة  في  القصور 

نشاط الغدة الدرقية. 
ـ االكتئاب الشديد: وتُعدُّ قلة التركيز من أشهر 

أعراض اإلصابة باالكتئاب. 
ـ القلق والتوتر الزائد.

ـ اإلصابة باضطرابات صعوبة التعلم.
ـ اإلصابة بمتالزمة كوشينج.

ـ اإلصابة بالصرع.
ـ األرق.

ـ اإلصابة بمتالزمة تململ الساقين.
ـ الجوع.

ـ قلة النوم والحرمان منه.
عالج قلة التركيز

 هناك العديد من الطرق التي يُمكن اللجوء إليها 
لزيادة القدرة على التركيز، ويُمكن ذكر بعضها 
على سبيل المثال ال الحصر على النحو التالي:
ـ التواصل مع الطبيعة الخضراء: حيث تظهر 
بما  الطبيعية  لألجواء  التعّرض  أّن  الدراسات 
إيجابية  فائدة  لها  الخضراء  المساحات  فيها 
فقد  األطفال،  عند  الدماغ  قدرات  تطور  في 
أظهرت إحدى الدراسات أّن األطفال في عمر 
4-5 سنوات الذين لديهم مساحة خضراء حول 
منازلهم قد حققوا مستويات أعلى في اختبارات 
التركيز عن غيرهم، وهذا يعكس أهمية زيادة 
تطور  لدعم  المدن  في  الخضراء  المساحات 
األثر  هذا  وأّن  كما  وأدمغتهم،  األطفال  صحة 

فيها  بما  األكبر  األعمار  على  أيضاً  ينطبق 
أماكن  في  واألشخاص  الجامعات  في  الطالب 
تتوفر  ال  الذين  لألشخاص  وبالنسبة  عملهم. 
لديهم هذه الفرصة في مكان دراستهم أو عملهم 
فإنّه من الجيّد قضاء بعض الوقت في الخارج، 
أو تناول وجبة الطعام في الخارج مثالً، وهذا 

أيضاً يُحّسن من التركيز. 
تظهر  الخارجية:  المشتتات  من  التقليل  ـ 
الخارجية  المشتتات  من  التقليل  أّن  الدراسات 
ومن  التركيز،  على  القدرة  رفع  في  يساهم 
عدد  من  التقليل  يساهم  فمثالً،  المشتتات  هذه 
مرات الدخول إلى البريد اإللكتروني في زيادة 
اإلنتاجية في العمل، كما بيّنت إحدى الدراسات 
أّن االنقطاع عنه لفترة محددة يُقلل من التوتر 
من  أنّه  كما  التركيز،  على  القدرة  من  ويزيد 
الممكن لإلشعارات اإللكترونية للهواتف الذكية 
تزيد  أن  ارتجاج  أو  صوت  من  يرافقها  وما 
على  قدرته  في  وتؤثر  الشخص  تشتيت  من 
التركيز، وعلى الرغم من أّن هذه اإلشعارات 
على  القدرة  لها  لكن  زمنية قصيرة،  مدة  ذات 
تحفيز األفكار التي ال تتعلق بالمهام التي يقوم 
بها الشخص حالياً، وبالتالي تؤثّر سلباً في تأدية 

المهام المطلوبة. 
من  االجتماعي:  التواصل  وسائل  من  الحد  ـ 
المعروف أّن الرغبة الملحة في متابعة وسائل 
لها  العمل  وقت  خالل  االجتماعي  التواصل 
نتائج سلبية على الشخص، بما فيها القدرة على 
بمصلحة  العام  واإلضرار  واإلنجاز  التركيز 

العمل. 
يتعلق  فيما  العمل:  من  استراحة  فترات  أخذ  ـ 
بما  فيُنصح  الدوام  خالل  االستراحة  بوقت 
وزيادة  ودافعيته،  الشخص  طاقة  لتنشيط  يلي 
إلى  األمور  بهذه  االلتزام  ويعمل  التركيز، 

في  واإلنجاز  الشخص،  صحة  من  التحسين 
المتواصل  العمل  مشاكل  من  والتقليل  العمل، 
من مثل: الصداع، وإجهاد العين، وآالم أسفل 
منتصف  وقت  في  االستراحة  توقيت  الظهر: 

الصباح لتنشيط التركيز. 
ـ القيام بعمل يستمتع الفرد بأدائه أثناء استراحة 
ثّم  االستراحة  خالل  بالراحة  فيشعر  العمل، 

يعاود العمل بتركيز أكبر. 
ـ أخذ فترات راحة قصيرة ومتعددة. 

تمارين  تساعد  الدماغ:  تمارين  ممارسة  ـ 
الدماغ على رفع قدرة الشخص على التركيز، 
بما في ذلك تمارين حل المشكالت، والكلمات 

المتقاطعة وألعاب التركيب وغيرها. 
ـ االهتمام بالصحة العامة للجسم: حيث تساعد 
التمارين الرياضية والغذاء الصحي والمحافظة 
على الوزن المثالي في تحسين قدرات الشخص 
بما فيها التركيز، فعلى سبيل المثال: عند إلغاء 
لن  األغلب  على  الشخص  فإّن  اإلفطار  وجبة 
يتمّكن من تأدية وظائفه بالشكل المطلوب عند 
بالجوع.  الشعور  بسبب  الغداء  وقت  اقتراب 
من  الرغم  على  األطعمة:  أنواع  بعض  تناول 
التركيز،  لزيادة  سحري  طعام  يوجد  ال  أنّه 
ذلك،  في  تساعد  قد  األغذية  بعض  أّن  إال 

منها:)الجوز ـ األفوكادوـ الشوكوالتة( 
وبالنسبة  الرياضية:  التمارين  ممارسة  ـ 
أّن  الدراسات  وجدت  فقد  الرياضية  للتمارين 
األشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية 
المعرفية،  المهام  في  أفضل  نتائج  يحققون 
أداء  من  تحّسن  الرياضية  التمارين  أّن  كما 
بعض  أهمية  إلى  باإلضافة  لوظائفه،  الدماغ 

الممارسات من مثل: اليوغا والتأمل. 
بعض  في  التركيز  وقلة  النشاط  فرط  داء  ـ 
بعض  الوالدين  أو  األهل  يالحظ  األحيان 
عند  التركيز  وقلة  النشاط  فرط  داء  عالمات 
يعدُّ  الحقيقة  في  ولكن  مبّكر،  عمر  في  الطفل 
التشتت،  سريع  الطفل  يكون  أن  الطبيعي  من 
الحركة، وال  ومتسّرع، وغير صبور، وكثير 
هذه  إّن  حيث  مشكلة،  وجود  دائماً  هذا  يعني 
الوالدين  بمساعدة  تدريجياً  تتطور  المهارات 
والمعلمين، ولكن في بعض األطفال ال يحدث 
تحّسن على صعيد االنتباه والتركيز والهدوء، 
المساعدة  طلب  الموضوع  يستدعي  قد  عندها 
فرط  داء  تشخيص  وعند  األطفال،  طبيب  من 
يشمل  قد  العالج  فإّن  التركيز  وقلة  النشاط 
أو  التعليم  النفسي،  العالج  الدوائية،  العالجات 
التدريب، أو الجمع بين أكثر من طريقة عالج.

في  الموجودة  العناصر  أهم  أحد  الماء  يعتبر 
الطبيعة حول اإلنسان، وتتكون من جزيئات، 
ذرتي  من  مكوٌن  الماء  من  الواحد  والجزيء 
ويعد  األكسجين،  من  واحدةٍ  وذرةٍ  هيدروجين 
إنساٍن  الحية من  الكائنات  لكل  الماء ضرورياً 
وحيواٍن ونباٍت على وجه الكرة األرضية، فهو 
أساس الحياة لقول هللا سبحانه وتعالى في محكم 
تنزيله في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كلَّ 

 . شيء حيَّ
من  لترين  إلى  عموماً  اإلنسان  جسم  يحتاج 
أكواب،  ثمانية  يعادل  ما  أي  يوٍم  كل  الماء 
في  اإلنسان  تقدم  كلما  للماء  الحاجة  وتزداد 
السن، باإلضافة إلى فترتي الحمل والرضاعة 
في  يشرب  اإلنسان  فترى  الحار،  والطقس 
فصل الصيف كميةً أكبر من تلك التي يشربها 
يُفضل  أنه  بالذكر  ويجدر  الشتاء،  فصل  في 
شرب كأس من الماء في الصباح على الريق 
لتليين األمعاء والتخلص بكفاءةٍ من الفضالت، 
صحة  لزيادة  مهمةً  الخطوة  هذه  تعتبر  حيث 
اإلنسان، وفي هذا المقال سنتحدث عن أهمية 
وفوائد الماء باإلضافة إلى أفضل األوقات التي 

يُنصح بها لشرب الماء.
ـ  استخدامات الماء للطبخ. 

ـ االستحمام والنظافة. 
ـ التبريد. 
ـ الشرب. 

ـ سقاية المزروعات والورود واألشجار. 
ـ السباحة. 

ـ نقل البضائع والسلع عبر المحيطات والبحار. 
األمر  اإلنسان،  جسم  ترطيب  الماء  أهمية  ـ 
الذي ينعكس باإليجاب على الجلد حيث يظهر 

ليناً طرياً. تجديد حيوية خاليا الجسم. 
الكلى. والتخفيف من سوائل  تنشيط وظائف  ـ 

الجسم. 
الجهاز  تنشيط  الجسم.  حرارة  درجة  تنظيم  ـ 

الهضمي وزيادة كفاءة عملية اإلخراج. 
ـ التخلص من السموم والفضالت. 

وزيادة  العظام  وصحة  سالمة  على  الحفاظ  ـ 
ليونتها وحركتها بحيوية. 

عن  الجسم  يفقدها  التي  الوسائل  تعويض  ـ 
طريق العرق والبول وغيرها. 

أوقات شرب الماء
ـ أفضل األوقات لشرب الماء قبل وجبة الطعام 

بساعٍة زمنية. 
ـ بعد تناول الطعام بساعتين. 

ـ ال يزيد الماء المشروب مع الطعام عن كأٍس 
لتسهيل  فتراٍت  على  شربه  ويفضل  واحد، 
المأكوالت  مع  الماء  من  كأٍس  شرب  الهضم. 

الجافة. 
ـ شرب الماء بعد القيام بأي مجهوٍد ولكن أخذ 

قسٍط بسيٍط من الراحة قبلها. 
ـ شرب الماء في حال شرب بعض المشروبات 

كالقهوة والشاي وغيرهما. 

ـ شرب الماء أثناء اتباع حميٍة لتخسيس الوزن. 
اللبن  إلدرار  الرضاعة  أثناء  الماء  شرب  ـ 

وتعويض نقص السوائل عند األم. 
ـ شرب الماء عند الشعور بحرارة الطقس. 

ـ شرب الماء بالنسبة للمرأة الحامل. 
ـ شرب الماء قبل النوم. 

يجدر بالذكر أن شرب الماء المثلج يؤدي إلى 
البرد خاصةً  بالرشح ونزالت  إصابة اإلنسان 
بفعل  ساخناً  جسمه  يكون  بينما  تناوله  تم  إذا 
الصداع  حصول  يسبب  مما  الشمس  حرارة 
والدوخة والدوار، كما ويجب تقديم الماء للكبار 
ال  حيث  سواء،  حد  على  والصغار  السن  في 
انتظار  ليشربوه، فال يجب  العادة  يطلبونه في 
ذلك بل تقديمه كل فترةٍ وأخرى خالل ساعات 

النهار.

بعض  بها  يُصاب  حالة  هَي  اليد  رجفة  إّن 
أيضاً  وتُسّمى  آلخر  وقٍت  من  األشخاص 
المؤذية  الحاالت  من  ليست  وهَي  اليد،  بهّزة 
أو الُمهددة للحياة، ولكنّها قد تكوُن ُمحرجةً أو 
والمهام  بالنشاطات  القيام  لصعوبة  تؤدّي  قد 
تحذير  عالمة  تكون  أن  يُمكن  كما  اليوميّة، 
والتنكسية،  العصبية  الحاالت  لبعض  ُمبّكر 
الطبيب في حال  لذِلَك على الشخص ُمراجعة 

إصابته برجفة اليد بشكٍل ُمستمر.
أسباب اإلصابة برجفة اليدين

اليدين  رجفة  يربطون  النّاس  من  الكثير   
الرئيسّي  السبب  ولكن  باركنسون،  بمرض 
لإلصابة بهذِه الرجفة هَو الهّزة األساسيّة، وهَو 
البالغين،  على  يؤثر  شائع  عصبي  اضطراٌب 
اآلن،  حد  إلى  جيّد  بشكٍل  مفهوماً  ليَس  ولكنّهُ 
ومن الُمحتمل أن ينتج هذا االضطراب بسبب 
خلل في وظيفة الدماغ الطبيعية، وعلى الرغم 
من ذِلك فإنَّ الباحثين ليسوا متأكدين تماماً من 
إذا كان عبارة عن  له، وفيما  الرئيسّي  السبب 

عملية تنكسية، أو إذا كاَن باإلمكان إيقافه.
بالهزة  الُمصابين  األشخاص  يواجه  ما  غالباً 
أكثر  وتكوُن  ُمستمر،  بشكٍل  الرجفة  األساسيّة 
شيوعاً في اليدين والذراعين والرأس، والحبال 
الصوتية، وليس باإلمكان التحّكم بها، وقد تزيد 
ُمحاولة  في حال  أكثر وضوحاً  وتكون  الحالة 
تهدأ في حال  الشخص تحريك عضالته، وقد 

السكوت والسكون والتزام عدم الحركة. 
من  يُعانون  الذّيَن  النّاس  المقارنة،  سبيل  على 
مرض باركنسون عادةً ما يشهدوَن رجفة اليد 
ال  وعندما  ُمرتاحة  عضالتهم  تكوُن  عندما 

يقوموَن بأّي حركة.
من األسباب األُخرى لرجفة اليدين

ـ فرط نشاط الغدة الدرقية. أمراض المخيخ. 
ـ مرض هنتنغتون. 

ـ أعراض جانبية لبعض أنواع األدوية.
مثل  الكافيين،  من  كبيرة  كميّات  استهالك  ـ   

القهوة والنسكافيه.
ـ تعاطي الكحول أو اإلدمان عيلها. 

ـ القلق أو التوتُّر. 
ـ انخفاض ُمعدّل الُسكَّر في الدم. 

ـ أمراض عصبيّة. 
ـ عالج رجفة اليدين يتم تحديد خيارات العالج 
بناًء على سبب اإلصابة بالرجفة، على الرغم 
من أنّهُ ال يوجد عالج لمعظم الحاالت، أّما إذا 
أو  عرضيّاً  سبباً  بالرجفة  اإلصابة  سبب  كان 
باإلمكان  يكوُن  قد  مرضيّة،  لحالة  ُمصاحباً 
عالجها والتخفيف منها عن طريق أخذ العالج 
الُمناسب للمرض، مثالً إذا كاَن السبب الكافيين، 
يجب  المنشطات،  من  غيرها  أو  والكحول، 
الغذائي  النظام  من  وإزالتها  تجنُبها  في  النظر 
اإلصابة  سبب  كاَن  وإذا  بالشخص،  الخاص 
بالرجفة هَو تناول بعض األدوية، فيجب التكلُّم 

مع الطبيب الخاص لُمعالجة الحالة.
ـ ويُنصُح بُمراجعة الطبيب فوراً عندَ اإلصابة 
الفحوصات  وعمل  الحالة  لتشخيص  بالرجفة 
الاّلزمة ألخذ العالج الُمناسب، فغالباً ما تكون 
ت ُمعالجة المرض  نسبة الشفاء أعلى إذا ما تمَّ

والحالة بوقٍت ُمبّكر من اإلصابة بها.
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أسباب قلة التركيز

أسباب رجفة اليدينأفضل األوقات لشرب الماء

محاسبة  ضرورة  على  لكي،  كركي  في  النسوة  شددت   - خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
الدولة التركية الفاشية على أعمالها، التي تعّد إبادة ممنهجة بحق الشعب الكردي 
في المناطق المحتلة، وناشدت المنظمات اإلنسانية والحقوقية النظر في ممارسات 

دولة االحتالل التركي، بعّدها جرائم حرب و محاسبة الجناة بأسرع وقت.

نساء كركي لكي: يجب محاسبة المحتل التركي على انتهاكاته 
من خالل لجنة تحقيق دولية

جريمة هّزت الوسط اإلعالمّي.. امرأة يمنية ُتقتل على يد زوجها بعد التعذيب

من  المزيد  يرتكب  التركي  االحتالل  زال  ما 
المجازر بحق األبرياء، وما يهمه هو تخويف 
تكرار  في  أراضيهم  واحتالل  الشعوب، 

لمحاوالته االحتاللية بهدف ضرب االستقرار 
سعيه  على  وتأكيداً  سوريا،  وشرق  شمال  في 
في  الشعب  ضد  اإلبادة  بنهج  لالستمرار 

المنطقة، حيث وجه ضربات إلى أحياء مدينة 
هذا  المدنيين،  بحق  مجزرة  فارتكب  قامشلو، 
الدولي  التحالف  يتم على مرأى  الذي  العدوان 
و روسيا، وعموم العالم تطور خطير، وال بدّ 
قبل  من  واضحة  مواقف  هناك  تكون  أن  من 
هذه الجهات، وقد لعب دوراً مسؤوالً في منع 
استمرار هذه الحرب، بعد أن فشلت تركيا في 
تمرير مخططات أخرى ضد الشعب الكردي. 

يجب محاسبة الجناة

 وفي هذا اإلطار كان لصحيفتنا روناهي لقاًء 
مع عضوة حزب االتحاد الديمقراطي »خالصة 
خلف« حيث بيَّنت: »مجازر االحتالل التركي 
يوماً  تزداد  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
بعد يوم، ولم نَر تحركاً من قبل الدول الزاعمة 
فقط  كانت  والديمقراطية،  للسالم  والداعية  
وأضافت:  شيء«  أي  فعل  دون  أقوال  مجرد 
»المحتل التركي يحاول بالطرق كافة، فرض 
إلى  ويسعى  المحتلة،  المناطق  في  سياساتها 
إحداث تغيير ديمغرافي؛ لمحو الهوية الكردية، 
لم  رادع،  دون  ومن  التركي  االحتالل  فدولة 
انتهاك لإلنسانية ولألخالق إال وارتكبته،  يبَق 
األطفال  وتجنيد  للتراث  المتعمد  فالتدمير 

والنساء والتعدي على حرمة الموتى؛ بتدميرها 
لمقبرة في عفرين، واغتصاب النساء، وغيرها 

من االنتهاكات فهي جرائم حرب متعمدة«؟ 
الصارخ  التجاهل  أن  إلى  خالصة  وأشارت 
حقوق  قانون  مع  يتناقض  المدنيين  لحماية 
تكون  أن  يجب  المدنيين  »فحماية  اإلنسان، 

األولوية في الظروف كافة«.
الديمقراطي  االتحاد  حزب  عضوة  واختتمت 
»خالصة خلف حديثها، مناشدةً المجتمع الدولي 
الدولة  وردع  بالتدخل  اإلنسانية  والمنظمات 
التركية عن ممارساتها بحق الشعوب في شمال 
وشرق سوريا، قائلةً: »نناشد المجتمع الدولي 
ممارسات  أمام  الوقوف  اإلنسانية  والمنظمات 
للدولة  السماح  وعدم  ووقفها،  التركية،  الدولة 
التركية ارتكاب مجازر أخرى ومحاسبتها على 

أفعالها«. 

لجنة التحقيق الدولية

لكومين  المشتركة  الرئيسة  أكدت  جانبها  ومن 
تجاوزات  أن  إبراهيم«  »سهام  هفراز  الشهيد 

البشري،  العقل  فاقت  التركي،  االحتالل  دولة 
وأن األمر يستدعي لجنة تحقيق دولية؛ لمحاسبة 
مرتكبي جرائم الحرب في المناطق المحتلة«، 
القتل  أعمال  توثيق  »رغم  سهام:  وأردفت 
اإلجرامية  األعمال  من  وغيرها  واالختطاف، 
من قبل المنظمات الحقوقية واإلنسانية، إال أن 
المحاسبة تأخرت، وهذا ما يدفع الدولة التركية 
إلى الظن، بأن كل منطقة احتلتها، يَحق لها أن 

تتجاوز القوانين واألنظمة الدولية فيها«.
من  تسلم  لم  سماؤنا  »حتى  سهام:  وتابعت 
األخير  فاالستهداف  التركية،  الدولة  إرهاب 
من قبل طائرة مسيرة تركية في مدينة قامشلو، 
الدول  سيما  وال  حيالها،  الدولي  والصمت 
الضامنة يدل على اشتراكها باالنتهاك المروع 

والالإنساني بحق عائلة كلو«. 
بالقول: »لن نستسلم لمخططات  وأكدت سهام 
تحرير  حتى  بالنضال  وسنستمر  المحتل، 
دولة  إرهاب  رجس  من  المحتلة  مناطقنا 
ونطالب  ننادي،  وسوف  التركي،  االحتالل 
بمحاسبة الدولة التركية من خالل لجنة تحقيق 
دولية إلى أن تتحقق مطالبنا من قبل من تبقى 

لديه الضمير واإلنسانية«.

ليست  اليمنيين،  قلوب  تفّطر  جديدة  فاجعة 
من جلسة  مأساوياً  محاكمة عادلة، وال مشهداً 
حقيقية،  قصة  لكنها  رعب،  فيلم  في  تعذيب 
تشير  واإلنسانية،  المجتمع  ضمير  أحرقت 
الواجهة،  إلى  النساء،  ضد  العنف  عودة  إلى 
فال  والمجاعة،  والفقر  الحرب  مشهد  ليتصدر 
يمكن تصديق أن تلك الجريمة حدثت على يد 
من  ماتت  حتى  زوجها  حبسها  امرأة  بشري، 

الجوع.

وصلت إىل املستشفى جّثة 
محمولة عىل األكتاف

فعلى الرغم من أن الحادثة أسفرت عن وفاتها 
قبل أيام، إال أن صوت »قبول سعيد« ال يزال 
يمأل قريتها الريفية في مديرية شرعب الرونة 
بالجيران،  تستنجد  اليمنية،  تعز  بمحافظة 
أو مغيث،  فزعة  دون  المحيطين من  وبالناس 
كانت ترجوهم إطالق سراحها من قيود زوجها 
سيف،  الجليل  عبد  يحيى  العزيز  عبد  المدعو 
في  احتجزها  أن  بعد  تعذيبها  في  تفنن  الذي 
إحدى غرف المنزل، ليحرمها األكل والشرب، 
وعندما كانت تستغيث به، وتستحلفه أن يمنحها 

قطعة خبز أو ماء، كان يضربها ويعذبها.

ناشطون ينتقدون أهايل القرية: 
ما هذا الصمت املخزي؟!

إلى ذلك، تحولت منصات السوشيال ميديا في 
العزاء  مشاعر  لتبادل  كبير  مأتم  إلى  اليمن، 
التي  المرأة،  تلك  مع  والتعاطف  والرحمة 
أُْزِهقَت روحها، وهي تتمنى لقمة، تسد رمقها 

وقطرة ماء تبل ريقها.
وأبناء  أهل  على  هجوماً  ناشطون  شن  كما 
منتقدين  الجريمة،  تلك  شهدوا  الذين  القرية، 
صمتهم المخزي، ونخوتهم القبلية إزاء استغاثة 
مسجونة  بأنها  يعلمون  كانوا  ضعيفة،  امرأة 
شخص  يستجيب  أن  دون  جدران،   4 وراء 
واحد الستغاثتها، للتضييق على زوجها سواء 
بتخليصها منه، أو اإلبالغ عنه، وتقديم شكوى 
وتئن  تتوسل  وهي  المختصة،  للجهات  ضده 

باكية مستضعفة ال تملك حوالً وال قوة.

صاحب سوابق وجرامئه بالجملة

أنه  ُصنّف  به،  المحيطين  حسب  الزوج، 
الذي تعذّر على  صاحب سوابق، وهو السبب 
جيرانه الوقوف في مواجهته؛ تجنباً لالحتكاك 
معه أو نشوب أي مشكلة، قد تتطور إلى عراك 

باليد أو إهدار دم.
غير  من  أنه  الناشطين،  تعليقات  وأوضحت 
أن  ذلك  جيرانها،  على  اللوم  إلقاء  المنصف 
أذى هذا الزوج، وصل إلى معظم أفراد الحي، 
اعتدى عليها  فقد  أمه،  أحد حتى  يسلم منه  فلم 
األخرى.  هي  أفعاله  من  تنج  ولم  بالضرب، 
زوجاته  إحدى  فإن  نفسها،  التعليقات  ووفق 
وابن  فماتت،  وأحرقها،  البنزين،  عليها  صب 
أخيه صوبه بطلقة رصاص، وابنة جاره أطلق 
بجسمها،  بشظايا  وأصيبت  رصاصاً،  عليها 
وكلما  عليه،  جيرانه  كما صبر  أحد  يصبر  لم 
بالسجن  إيداعه  يتم  األمنية،  للجهات  اشتكوه 

أليام، فيشتكي منه السجناء فيخرجوه.

حالة شاّذة تتناىف مع القيم 
واألخالق واألعراف القبلية

الجريمة  هذه  أن  ناشطون  رأى  المقابل،  في 
كونها  تعميمها،  يمكن  ال  شاذة«  »حالة  هي 
يتحلى  التي  واألخالق،  القيم  مع  يتنافى  شيئاً 
هنالك  تكون  قد  أنه  موضحين:  اليمنيون،  بها 
حاالت قليلة لكنها محصورة في بعض األسر، 
التي تربت على حقوق مهضومة للمرأة، فإذا 
ُطبِّق القانون، ستنصف أي امرأة تطالب بحقها.
فيما ذهبت بعض تعليقات رواد التواصل، إلى 
وصف هؤالء الجيران بشركاء الجريمة، كما 
في  المرأة  ضد  العنف  جرائم  تفشي  أرجؤوا 
اليمن، إلى غياب قوانين رادعة تحمي المرأة، 
وتصون حياتها، وتحفظ لها كرامتها، كما عدّ 
كونهم  أصابها  ما  سبب  هم  أهلها  أن  البعض 

تركوها تتعذب مع زوج مضطرب نفسياً.

انهيار املودة ينهي صالحية 
العالقة..

ترى إيمان ناصر، أن انهيار المودة والرحمة، 
صالحيتها،  انتهاء  على  توشك  العالقة  يجعل 
وتصف العيش في إطار العنف أنه مؤلم سواء 
المدللة  »الفتاة  وتضيف:  اليد،  بمد  أو  باللفظ، 
التي كانت تعيش بجلباب أبيها لسنوات طويلة، 
بها  يزهو  رجل،  من  تتزوج  أن  القدر  يختار 
فرحاً، يقاسمها حلو الحياة ومرها تحت سقف 
واحد، فالمرأة لم تخلق لتصبح أداة يتحكم بها، 
خلقت لتصبح أما وزوجة، تربي جيالً، وتبني 
مجتمعات، وتتابع: »أي رجل يضرب امرأة، 

تسقط رجولته على الفور«.
تمادى على  وتضيف رويدا عدنان: »إذا كان 
أمه، يعني أنه يعاني من مشاكل نفسية«، معتبرة 

أن السبب الرئيسي وراء هذه التصرفات غير 
صفات  منه  اكتسب  أب  إلى  مردها  السوية، 

العنف ضد المرأة.

سلوكّيات قبلية تفتك باملجتمع 
وتضاعف فاتورة الوجع

أما حسن الغابري، فقال إنه بسبب الصراعات 
المرضى  يتكاثر  الشعب،  وصمت  الدائرة، 
العنف  أن  ناصر  محمد  يعدّ  فيما  النفسيون، 
يصل  ال  لكنه  موجود،  اليمن  في  المرأة  ضد 
إلى حد الجريمة، إال في أندر الحاالت، ذلك أن 
ويطعن  القبلية،  األعراف  إلى  يحتكم  المجتمع 

في رجولة أي شخص يعنف المرأة.
وحذر الناشط محمد زياد، من اآلثار واألبعاد 
السلبية للعنف ضد المرأة؛ كونها تلحق ضرراً 
الممارسات  أن  إلى  مشيراً  المجتمع،  بنية  في 
في  تُساهم  المرأة،  لها  تتعّرض  التي  العنيفة 
وتُضعف  الذاتية،  بقيمتها  شعورها  من  التقليل 
من ثقتها بنفسها، مّما يؤثّر سلباً على صحتها 
تشتيت  خالل  من  وذلك  والعقلية.  الجسدية 
قدرتها على التفكير، فينعكس ذلك على قدرتها 
في التصّرف بشكل آمن وسليم مع نفسها ومع 

أسرتها.

غياب املؤسسات خطر عىل 
املرأة

زيادة  أن  الجريمة،  قانونيون  خبراء  ويفسر 
العنف في اليمن ضد المرأة، يرجع إلى أسباب 
وانعدام  والتخلف،  الجهل،  أبرزها  عديدة 
كلها، حيث ال  الدولة  الوعي، وغياب مظاهر 
المرأة،  تتوفر أي مؤسسة معنية تُعنى بحماية 
والتقاليد  العادات  موروثات  أن  عن  ناهيك 
الزوج كامل الصالحية، وتحرم  تمنح  السيئة، 
الزوج على  المرأة من أي حقوق، مما يشجع 

مع  األساليب  أنواع  وأسوأ  أقسى  ممارسة 
النهاية لن يُحاسب  الزوجة؛ ألنه يعلم بأنه في 
جانب  إلى  بحقها،  ارتكبه  مما  شيٌء،  على 
والفقر،  المعيشة،  وسوء  الراهنة،  الظروف 

وانعدام الوظائف.

النساء اليمنيات األكرث ترّضراً 
حسب املؤرش العاملي

المؤشر  في  األخيرة  المرتبة  اليمن  ويحتل 
وضعه  الذي  الجنسين،  بين  للفجوة  العالمي 
العالمي للسنة الـ13 على  المنتدى االقتصادي 
النساء من عدم المساواة  التوالي، حيث تعاني 
بسبب  واالقتصادية،  والمجتمعية،  األسرية، 
النزعة الذكورية ومنظومة القوانين التمييزية، 
االقتصادية،  واألزمات  الحرب،  فاقمت  كما 
وزادت  المرأة،  معاناة  من  الدخل،  ومحدودية 
من معدالت العنف ضدها، إضافة إلى تحديات 
البقاء  تلزمها  التي  الحركة،  قيود  مثل  أخرى 
ثقافية  البيت، فال تخرج إال ضمن معايير  في 

ومحددات سلوكية صارمة.
وكاالت

خالصة خلف سهام ابراهيم
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ملف مصير المفقودين في الحرب السورّية نوقش في قامشلو

اإلدارة الذاتية ُتِقرُّ باستحداث 
مكتب البحوث التربوية 

في عام 2022

ُوِلد ميتًا وُدِفن على الحدود البولندية..
 جنين مهاجرة عراقية

عقوبات في دوري األشبال وقرارات بخصوص
 دوري الدرجة الثانية

بايرن ميونخ بالعالمة الكاملة بعد 
تجاوز دينامو كييف

أنس جابر ُتنهي العام 
في المركز العاشر عالميًا

للحرب  امتداداً  ـ  خليل  بيريفان  قامشلو/ 
التي حصدت حياة اآلالف ووضعت  السوريّة 
مثلهم في قائمة المفقودين والمعتقلين، مطالب 
اللجنة  من  أبنائهم  مصير  بمعرفة  ذويهم 
الموضوع  هو  الشأن  بهذا  المعنية  الدولية 

األساسي في جلسة«نريدهم جميعاً معنا«.
وال  أوزارها  تضع  السورية  الحرب  زالت  ال 
أبناء الشعب الذين الزالوا يعيشون  سيما تجاه 
األلوف  باستشهاد  ضمنه  والفقدان  الحرمان 

واعتقال واختفاء الكثيرين منهم.
في  كثيراً  ُعرض  والمفقودين  المعتقلين  ملف 
كثيرة  إدانات  هناك  وكان  الدولية  المحافل 
للنظام السوري والحكومة الذين لهم الدور في 
زيادة عددهم إلى جانب إبقاء ملفهم على هامش 
القضايا التي تُناقش ككل من أجل إنهاء األزمة 

السورية.
وإلعادة هذا المشهد إلى الواجهة؛ مشهد مطالبة 
األهالي المفقودين بالكشف عن مصير أبنائهم 
جلسة  انعقدت  السورية  الحرب  في  المفقودين 
حوارية تحت عنوان »نريدهم جميعاً بيننا« في 
صالة زانا بمدينة قامشلو، بدعوة من مؤسسة 

إيزيدنا ومنظمة غاف.

»نريدهم جميعاً بيننا«

انعقدت يوم األربعاء بتاريخ 24  التي  الجلسة 
تشرين الثاني كان لها هدف أساسي يكمن في 
تسليط الضوء على قضية المفقودين والتعرف 
على مقترحات ذويهم من أجل دعم هذه القضية 
األطراف  جميع  على  الضغط  إلى  وصوالً 
المفقودين  هؤالء  بغياب  المتورطة  العسكرية 

للكشف عن مصيرهم.
وأقرباء  ذوي  من  مجموعة  الجلسة  وحضر 
معاناتهم  أوضحوا  بدورهم  الذين  المفقودين 

في عدم معرفة مصير أبنائهم وذويهم وطالبوا 
الشامل  الجدول  قائمة  في  القضية  هذه  بوضع 

للقضايا السورية في ظل أزمتها.
مع  ونقاشاتهم  األهالي  آراء  تداولت  الجلسة 
اللجنة الدولية التي كانت تستمع آلرائهم مرئياً 
عن طريق إحدى وسائل التواصل االجتماعي.
إيزيدينا  مؤسسة  في  اإلدارية  شيخموس  أفين 
عن  الجلسة  هامش  على  لصحيفتنا  تحدثت 
جميعاً  »نريدهم  شعار  يحمل  الذي  مشروعهم 
لشؤون  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  بيننا« 
المفقودين قائلةً: »إنها المرة األولى التي تعقد 
هذه اللجنة مثل هذه الجلسة في روج آفا بالتعاون 
مع مؤسستنا إيزيدنا علماً أن أول جلسة ضمن 
تمكنا  التي  عامودا  في  انعقدت  نفسه  اإلطار 
من خاللها التواصل مع 17 عائلة ممن فقدوا 
الثانية  والجلسة  الجلسة،  في  ليشاركوا  أبنائهم 
فيها  شارك  أيضاً  قامشلو  في  انعقدت  التي 
وهناك  ذويها  أو  أبناءها  فقدت  ممن  17عائلة 

جلسة ثالثة للغاية نفسها ستنعقد فيما بعد«.
هذه  وضمن  كمؤسسة  »نحن  أفين:  وأضافت 
الجلسات نطالب بالكشف عن مصير المفقودين 
دورها  اللجنة  لتؤدي  السورية  الحرب  ضمن 
قضية  في  البحث  مهمتها  باألصل  هي  والتي 
المفقودين وتعقبها حتى الكشف عن مصيرهم«.
عام  تأسست  المفقودين  لشؤون  الدولية  اللجنة 
دولة  سبع  وهناك  بفرنسا  ليون  في   1996
وفرنسا  وبريطانيا  كندا  منها  إليها  منضمة 
كشفت  ما  ووفق  وأمريكيا،  وألمانيا  وإيطاليا 
إيجاد  من  تمكنت  اللجنة  هذه  فإن  أفين  عنه 
إلى  إضافة  وضائعاً  مخفياً  كان  مزار   3000
معرفة مصير 19 ألف مفقود في أنحاء العالم 

أجمع.

مطالب أب للكشف عن مصري 

ابنه املفقود

أحد المشاركين في الجلسة من أهالي المفقودين 
المفقود  والد  عثمان  رشيد  الكريم  عبد  األب 
آزاد الذي لم يُعرف مصيره منذ فقدانه بتاريخ 
2019/12/10 ولغاية اليوم، آزاد كما أوضح 
األب عثمان كان يؤدي واجبه بنقل األدوية إلى 
المشفى بسري كانيه ولكنهم فقدوه دون أن يعلم 
عن مصيره البتة حتى اليوم عدا أنهم ذات مرة 

سمعوا أن ابنه بأيدي مرتزقة أحرار الشرقية.
بنبرة اشتياق وآهات منبعثة من حنجرة صدحت 
بجدية  المفقودين  قضية  عن  البحث  في  أمالً 
منظمة  تفعل  »ماذا  آزاد  المفقود  والد  يتساءل 

إلى  ابني كان يوصل األدوية  العالمية  الصحة 
حتى  بعسكري  وليس  مدني  إنه  كانيه،  سري 
الطريقة دون معرفة حقيقة مكان  بهذه  يختفي 

تواجده ومصيره«.
وطالب المنظمات العالمية بالتدّخل في شؤون 
كان  عسكري  وليس  مدني  »ابني  المفقودين 
البحث  يتم  ال  فلماذا  اإلنسانية  مهمته  يؤدي 

عنه«.
المفقود آزاد من مواليد 1992 وكان أب لثالثة 

أطفال.
اآلالف من أبناء الشعب السوري ال زالوا في 
بقي  ومصيرهم  فقط  كأسماء  المفقودين  قائمة 

في دفاتر اإلحصائيات فقط ال بل أكثرهم يكتب 
في القائمة حتى، منهم على يد النظام السوري 
ومنهم على يد المرتزقة كجبهة النصرة وأحرار 
التي ال  تركيا  مرتزقة  ذلك  من  واألكثر  الشام 
القسري  االختفاء  ومنها  الجرائم  ترتكب  تزال 
وشرق  شمال  مناطق  في  الشعب  أبناء  بحق 
سوريا خاصةً، ناهيك عن مرتزقة داعش نال 

منهم الشعب ما ناله من مرتزقة تركيا.

إحصائيات رقمية ليست إال!

اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  أن  ويذكر 
كانت قد قدرت في تقرير لها بأن جيش النظام 
عدد  ووثقت  مسؤولة  وحدها  هي  السوري 
بـ129  السوري  النظام  سجون  في  المعتقلين 
ألفًا و989 معتقاًل في عام 2020، 85% منهم 

قيد االختفاء القسري.

السياسية  للشؤون  العام  األمين  وكيلة  وكانت 
وبناء السالم، روزماري دي كارلو قد خاطبت 
الدولي، حول ملف  في اجتماع لمجلس األمن 
المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا، 
حيث أحاطت أعضاء المجلس حول االنتهاكات 
وتداعيات  هؤالء،  لها  يتعرض  التي  الجسيمة 
أسرهم  الموثقة على  الموثقة وغير  أوضاعهم 

وعائالتهم.
لديها  ليس  المتحدة  األمم  أن  إنه ورغم  وقالت 
أو  المعتقلين  أعداد  عن  رسمية  إحصاءات 
أن  إال  سوريا،  في  المفقودين  أو  المختطفين 
األرقام المسجلة تدعمها تحريات لجنة التحقيق 
حقوق  مجلس  فوضها  التي  بسوريا  المعنية 
 .2011 عام  في  األزمة  بداية  منذ  اإلنسان 
شخص  ألف   100 من  أكثر  أن  وأوردت 
يعتبرون اآلن في عداد المختطفين أو المفقودين 

في سوريا ولغاية آب 2019.

بعد تقييم لألعمال المنجزة في نهاية هذا العام 
تخطط اإلدارة الذاتية لإلنجاز األكثر في العام 
الُمقبل ليكون استحداث مكتب البحوث التربوية 

لتطوير المنهاج ضمن قائمة مخططاتها.
لهيئة  المشترك  الرئيس  المشرف  رجب 
لشمال  الذاتيّة  اإلدارة  في  والتعليم  التربية 
أنَّ  عن  اإلدارة  لموقع  تحدث  سوريا،  وشرق 
أبرز المشاريع التي قامت بها الهيئة هذا العام 
ومنها ترميم البناء المدرسّي الستيعاب التالميذ 
الوافدين والجدد حيث شمل المشروع مدارس 
كافة اإلدارات الذاتيّة والمدنيّة في شمال وشرق 
سوريا لضمان حق التعليم ألبناء المنطقة كافة.
ألف   850 عن  يزيد  التالميذ  عدد  بأن  وذكر 
ومعلم،  معلمة  ألف   50 والمعلمين  طالب/ـة 
اإلعدادية  المرحلتين  امتحانات  أجريت  كما 
الجزيرة  إقليمي  في  أُقيمت  التي  والثانوية 
منح  جانب  إلى  متطورة  بمعايير  والفرات 
باللغات  المدرسي  والكتاب  التربويّة  السجالت 
المدارس  لكافة  والسريانيّة  والكرديّة  العربيّة 

شمال وشرق سوريا.
وعن خطة عمل العام الُمقبل كشف المشرف: 
كافة  على   2022 عام  موازنات  َعت  »ُوّزِ
اإلدارات،  في  التربوية  واللجان  الهيئات 
بعضها  وبناء  المدارس  ترميم  الهيئة  وستكمل 
اآلخر في العام القادم لتفعيل الخارطة المدرسيّة 
التي تنص على عدم تجاوز عدد الطلبة داخل 
اإلدارة  تسعى  كما  تلميذًا،  الصفية 32  الغرفة 
بما  الدراسيّة  المناهج  وتوحيد  لتطوير  الذاتيّة 

يتوافق مع المعطيات الدوليّة«.
التربية  لهيئة  المشترك  الرئيس  بيَّن  ختاًما 
والتعليم في اإلدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا 
رجب المشرف آلية تطوير المناهج: »تُِعدُّ هيئة 
التربية والتعليم إلنشاء مكتب البحوث التربوية 
الذي سيسهم في عملية تطوير المنهاج بحسب 
الخصوص  وجه  وعلى  التعليميّة  الوحدات 
الموحدة  االمتحانات  ا  أمَّ العلميّة،  المواد 
للمرحلتين اإلعداديّة والثانويّة، ستقام في جميع 

اإلدارات الذاتيّة والمدنيّة«.

جنين  بوالدة  الفرنسية  األنباء  وكالة  أفادت 
مهاجرة  عراقية  ألم  ميتاً  أسبوعاً   27 عمره 
عبرت إلى بولندا، ودُفِن في مقبرة “إسالمية” 

هناك.
“ألقلية  بوهونيكي  مقبرة  إلى  الجنين  وُشيع 
ثالثة  دفن  حيث  المسلمة  البولندية  التتار” 
األبيض  النعش  وحمل  آخرين.  مهاجرين 
الصغير اثنان من أفراد المجتمع المسلم المحلي 
واإلمام، فيما غطى الثلج الذي انهمر ألول مرة 

هذا الموسم الحقول المحيطة.
القبر لوحة بسيطة حملت اسم  ووضعت على 
الجنين هليكاري داكر. ولم يحضر والدا الطفل 
بالمستشفى  خطيرة  حالة  في  فاألم  الجنازة، 
للمهاجرين  الخمسة في مركز  واألب وأطفاله 

في مدينة بياليستوك القريبة.
متطوعين  أن  الفرنسية  األنباء  وكالة  وذكرت 
الحدود  على  غابة  في  األسرة  أنقذوا  بولنديين 
تشرين   12 في  ناريوكا  قرية  من  بالقرب 

الثاني، حيث قال بيوتر ماتيكي أحد المتطوعين 
لصحيفة غازيتا ويبوركا اليومية، إن األطفال 
التي  يجلسون بهدوء وبصمت بجانب والدتهم 
يطلب  األب  وكان  الصراخ  عن  تتوقف  لم 

المساعدة.
ُحِفر  الجنين  قبر  أن  ب”  ف  “أ  وأوضحت 
مرشد  محمد  مصطفى  اليمني  قبر  جانب  إلى 
ومهاجر  الحسن  أحمد  والسوري  الريمي، 

مجهول الهوية.

األشبال  دوري  بدء  مع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
والرجال  الشباب  دوري  واقتراب  والناشئين 
للدرجتين األولى والثانية، ما زال مكتب كرة 
الجزيرة  إقليم  في  للكرة  الفنية  واللجنة  القدم 
عبر  كان  إن  سواء  األمور  ضبط  يحاوالن 
اللعبة  توجيه  شأنها  من  قرارات  أو  عقوبات 

نحو األفضل.
دوري  من  جوالت  ثالث  اآلن  حتى  وأقيمت 
األشبال والناشئين لكرة القدم في إقليم الجزيرة 
ولكن كما العادة ومن جديد حصلت تجاوزات 
أعمار  تزوير  بخصوص  النوادي  بعض  من 
الفور  الالعبين في فئة األشبال ولتصدر على 
الفنية  واللجنة  مكتب  قبل  من  عقوبات  بحقهم 

لكرة القدم في إقليم الجزيرة.
قبل  من  واستثنائية  دورية  اجتماعات  وتُعقد 
في  القدم  كرة  مكتب  وبحضور  الفنية  اللجنة 
لدراسة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
في  والحكام  المراقبين  وتقارير  السكورات 
والناشئين، ومؤخراً صدرت  األشبال  بطولتي 
قرارات ومنها تخص ثبوت حاالت تزوير في 
أعمار العبين من دوري األشبال، النقطة التي 
عنها،  سابقة  تقارير  في  ونوهنا  عليها  ركزنا 
بقضية  تستمر  أن  مصممة  األندية  يبدو  ولكن 

التزوير رغم العقوبات التي تصدر.
اجتماعها  القدم  لكرة  الفنية  اللجنة  واجتمعت 

االستثنائي، وعليه تقرر ما يلي:
 1- بعد االعتراض الُمقدم من نادي دجلة على 
نادي برخدان ضمن مباريات دوري كرة القدم 

لألشبال بخصوص الالعب يزن جهاد خضر، 
تقرر قبول االعتراض شكالً ومضموناً.

نادي  يخسر   4/4 الفقرة   4 للمادة  استناداً   -2
قانونياً  دجلة  نادي  أمام  األشبال  لفئة  برخدان 
المجموع  من  نقاط   3 له  ويشطب  صفر   /3
العام بعد ثبوت حالة التزوير لالعب يزن جهاد 

خضر.
نادي  يخسر   4/5 الفقرة   4 للمادة  استناداً   -3
فيها  شارك  التي  قانونياً  صفر   /3 برخدان 

الالعب )أمام نادي األسايش(.
4- توقيف الالعب يزن جهاد خضر من نادي 
كامل  كروي  لموسم  األشبال  لفئة  برخدان 

.2022-2021
المدرب محمد اسماعيل واإلداري  5- توقيف 
األشبال  لفئة  برخدان  نادي  من  ممدوح  سمير 

موسم كامل 2022-2021.
القدم  لكرة  الفنية  اللجنة  مجدداً  اجتمعت  كما 
بحضور مكتب التنظيم والمتابعة وبعد دراسة 
مباريات  ومراقبي  حكام  وتقارير  سكورات 

دوري كرة القدم.
وبعد أن تبين ثبوت حالة التزوير لفئة األشبال 
عثمان  بشار  الالعب  على  سردم  نادي  من 

تقرير ما يلي: 
نادي  يخسر   4/4 الفقرة   4 للمادة  استناداً   -1
سردم مع نادي خبات 3/ صفر قانونياً ويشطب 
له ثالث نقاط من المجموع العام لفئة األشبال.

واإلداري  عثمان  بشار  الالعب  إيقاف   -2
أحمد العلو والمدرب عبد الحكيم عبدي لموسم 

كروي واحد 2021-2022 مع اقتراح فصلهم 
مرافقة  وعدم  الرياضي  االتحاد  أسرة  من 
فئة  وأي  كانت  صفة  بأي  للفريق  المذكورين 

كانت.
وبهدف الوقوف بوجه موجة االنسحابات ضمن 
المباراة  المباراة في الموسم السابق حيث تقام 
أرضاً  أنفسهم  يسقطون  الوقت  مرور  ومع 
القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  لحين  الالعبين 
لتنتهي المباراة قانونياً بنتيجة 3×0، ولذلك فقد 

عممت اللجنة الفنية لكرة القدم التالي:
)في حال بدء المباراة بالنصاب القانوني وهو 
7 العبين، وإنهاء المباراة من قبل الحكم لعدم 
اكتمال العدد القانوني إلكمال المباراة بأي فئة 
من الفئات، يخسر الفريق جميع مبارياته التي 
لعبها ويشطب ماله وما عليه مع تحرير كشوف 

العبيه(. 
بينما بخصوص دوري كرة القدم ألندية الدرجة 

الثانية للشباب والرجال قرر ما يلي:
1 - الفرق تلعب ضمن مجموعة واحدة.

2 - مجموعة الرجال تضم:
واشوكاني-  فدنك-  باز-  جوانن   - )جودي 

آشتي(.
3- مجموعة الشباب تضم:

)جوانن باز- واشو كاني - آشتي - االتحاد(.
4- نظام الدوري ذهاب وإياب.

إلى  والثاني  األول  المركز  من  كل  يتأهل   -5
الفئتين  لكال  األولى  الدرجة  أندية  مصاِف 

)شباب + رجال(.
المراكز  األولى  الدرجة  أندية  من  يهبط   -6

األربعة األخيرة بالترتيب للشباب والرجال.
الرجال  الثانية  الدرجة  أندية  دوري  ينطلق   -
يوم  الجمعة في 2021/11/26 والشباب  يوم 

الثالثاء في 2021/11/29.

وتقام دوريات هذا العام وسط تخبط كبير بين 
الكثير من األندية التي باتت تفتقر لإلمكانيات 
الترخيص  شروط  تحقيق  وصعوبات  المادية 
في  األندية  من  العديد  نشاط  لتوقف  أدى  مما 

إقليم الجزيرة.

دوري  في  انتصاراته  ميونخ،  بايرن  واصل 
أبطال أوروبا، بفوزه 2-1 خارج أرضه على 
خامس  في  األوكراني،  كييف  دينامو  نظيره 

جوالت دور المجموعات.
بأقدام روبرت  األلماني جاءت  العمالق  ثنائية 
الدقيقتين  في  كومان  وكينجسلي  ليفاندوفسكي 

14 و42.
دينامو  هدف  جارماش،  دينيس  أحرز  فيما 
حصد  النتيجة،  وبهذه   .71 الدقيقة  في  كييف 
بايرن، العالمة الكاملة بوصوله إلى 15 نقطة 
ظل  فيما  الخامسة،  المجموعة  صدارة  في 

دينامو كييف في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.
أول 10 دقائق مرت بهدوء دون تشكيل خطورة 
على المرمى، ونجح بايرن بعد ذلك في التقدم 
من أول فرصة حقيقية، بعدما ارتدت الكرة من 
الدفاع األوكراني، ليقابلها ليفاندوفسكي بضربة 

خلفية مزدوجة، لتستقر كرته داخل الشباك. 
ألصحاب  هدف  في  يتسبب  أن  نوير  وكاد 

في  بفشله  فادًحا  خطأ  ارتكب  بعدما  األرض 
التعامل مع كرة عائدة له من زميله، لتمر من 

أمامه قبل أن تصطدم بالقائم.
الشوط األول،  نهاية  دقائق على  وقبل نحو 6 
طالب العبو كييف باحتساب ركلة جزاء بداعي 
وجود إعاقة من هيرنانديز لقدم بويالسكي، لكن 
قراره  من  تيقن  بعدما  لهم،  يستجب  لم  الحكم 

عقب اللجوء لتقنية الفيديو.
جزاء  منطقة  داخل  تمريرة  كومان  وتلقى 
أصحاب األرض، ليتسلمها قبل أن يسددها بقوة 
بالهدف  الضيوف  تقدم  معززاً  الشباك،  داخل 

الثاني.
رائعة  لتسديدة  بوشتشان  الحارس  وتصدى 
الجزاء،  منطقة  خارج  من  توليسو  أطلقها 
األول  الشوط  انتهاء  قبل  ركنية  إلى  ليحولها 

بتقدم بايرن.
للنصف  مشابهة  جاءت  الثاني  الشوط  بداية 
األول من المباراة، حيث ساد الهدوء قلياًل على 

توليسو حظه  أن يجرب  قبل  اللعب،  مجريات 
لم  الجزاء،  منطقة  خارج  من  بتسديدة  مجددًا 

يجد حارس كييف صعوبة في اإلمساك بها.
النتيجة،  تقليص  في  كييف  دينامو  واستطاع 
تسيجانكوف،  تمريرة  جارماش،  تلقى  بعدما 
أن  قبل  الجزاء،  منطقة  نحو  بالكرة  لينطلق 

يضع الكرة داخل شباك نوير.
الثاني،  الهدف  استقبال  من  مرماه  نوير  وأنقذ 
بعدما تصدى لتسديدة قوية، قبل أن ترتد ألحد 
العبي الفريق األوكراني، لكنه أرسل عرضية 

لم تجد من يوجهها داخل الشباك.
منطقة  حدود  على  كرة  ليفاندوفسكي،  وتسلم 
أرضية  ويسدد  بجسده  ليستدير  كييف،  جزاء 
زاحفة، مرت بجوار القائم، قبل أن يأتي الرد 
المنطقة،  داخل  من  بتسديدة  تسيجانكوف  من 
لكن الكرة حادت عن المرمى البافاري، لتنتهي 

المباراة بفوز بايرن.

العام  جابر،  أنس  التونسي  التنس  نجمة  أنهت 
في المركز العاشر عالمياً من خالل التصنيف 
أسدل  بعدما   ،2021 لسنة  األخير  العالمي 
الستار على منافسات البطولة الختامية ألفضل 

ثماني العبات في العالم.
السابع  للمركز  قد صعدت  جابر  أنس  وكانت 
وهو  أسابيع،  ثالثة  عليه  وحافظت  عالمياً، 
أنها  يعني  ما  مسيرتها،  في  تصنيف  أفضل 

تراجعت 3 مراكز في التصنيف الجديد.
النجمة  لها  تعرضت  التي  اإلصابة  وأثرت 

بطولة  في  اليد  مرفق  مستوى  على  التونسية 
من  وحرمتها  موسمها،  نهاية  على  موسكو، 

ضمان مكان في البطولة الختامية.
سابق  حوار  في  أكدت  جابر  أنس  وكانت 
لـ«كورة« أنها حققت الهدف الذي رسمته لسنة 
2021، وهو الدخول ضمن أول 10 العبات 

على مستوى العالم.
أما الالعبة المصرية ميار شريف فقد حافظت 
أفضل  وهو  عالمياً،  الـ61  مركزها  على 

تصنيف في مسيرتها تنهي به الموسم.
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الفنان رحيمو... رائد الفن التشكيلي
المغترب  الفنان   - يوسف  دعاء  قامشلو/ 
وُمشكالت  معاناة  من  اتخذ  رسام  رحيمو، 
مجتمعه محوراً ألعماله الفنية، ورغم اغترابه 
فرسم  الرسم،  في  وأسلوبه  قضيته  ينس  لم 
تتزيّن  الكردي،  الطابع  تحمل  لوحات  وأبدع 

باأللوان الكردية الزاهية.
عالماً  يرسم  فيبدع،  الفنان  أما  يكتشف،  العاِلُم 
يديه؛  بين  الريشة  فتتراقص  األلوان،  تزينه 
التي  والمنحنيات  الخطوط  مع  روحه  لتمتزج 
عن  األرجاء  في  بحثت  وإن  أنامله،  أبدعتها 
يمكن  ال  التي  الفن،  روح  ستجد  حر،  مجتمع 
كبتها، متجلّية فيه، كما يُعد الفنان موثقاً للتاريخ 
بفرشاة  رحيمو  الفنان  برع  وقد  بلوحاته، 
ليشاهدها  الواقع؛  من  أحداثاً  فقدم  اإلنسانية، 

العالم من خالل لوحاته.

والدة الشغف

ناحية  أبناء  من  )رحيمو(  حسن  الرحيم  عبد 
عامودا ولد عام 1962 ليترعرع فيها، وخالل 
لقائنا مع الفنان حدثنا عن طفولته وبداية والدة 
نعومة  منذ  للفن  شغفي  »بدأ  لديه:  الشغف 
في  خالدة  بقيت  حادثة  بسبب  وذلك  أظفاري، 
ذاكرتي، وهي حصة رسم في الصف األول، 
وفي  للمنزل،  فعدت  مالبسي،  وتلوثت  وقعت 
ذلك اليوم، ظننت بعقلي الصغير أني خسرت 
النظر  أطيل  كنت  الحادثة  هذه  وبعد  الكثير، 
في  الكردية  األنماط  ذات  والستائر،  لأللوان 
المدينة  وبطبيعة  بثقافة  مفّكراً  المنازل،  داخل 
مخزون  كونت  ومنها  انتباهي،  لفتت  التي 

بصري لفني، الذي بدأ يولد«.
بيعها؛  ثم  اللوحات،  رسم  سنه،  صغر  ورغم 
لتكون بمثابة الممول لبناء عالمه الفني، وعن 
عمر  »في  رحيمو:  يخبرنا  الموضوع  هذا 
وآرمات  اإلعالنات،  صممت  عشر،  الثانية 
للدكاكين، ورسمت الخرائط للطالب، وبالمال 
الذي كنت أجنيه من عملي هذا اشتري أدوات 
والفنانين  الشعراء  صور  وكبّرت  الرسم، 
لوحه  رسمت  أنني  أذكر  هنا  الرصاص،  بقلم 
للشاعر »جكرخوين« فبقيت هذه اللوحة تعلق 

في كل مناسبة لذكر للفنان«.

مالحقة الحلم
  

على  أصر  فقد  هنا،  الفنان  طموح  يتوقف  لم 
يصبو  كان  ما  خلف  والسعي  حلمه،  مالحقة 
إليه، ويحدثنا عن جانب من ذلك في الكلية التي 
التحق بها بقوله: »بعد أن حصلت على شهادة 
البكلوريا، ذهبت لدمشق بهدف مالحقة حلمي، 
آالف  ثالثة  فيها  أشترك  مسابقة  إلى  فتقدمت 
الفنون  بأكاديمية  لاللتحاق  سوريا،  من  طالب 

وفاز 80 طالباً فقط«.
توقف سقف الطموح رحيمو )قسراً( ولم يكتمل 
على  الثاني  بترتيب  »تخرجت  فقال:  وقتها 
مستوى سوريا، ووجب على األكاديمية إيفادي 
للدراسة خارج البالد، ولكن لم يتم هذا؛ لمجرد 
كوني مثقفاً سياسيّاً محبّاً لقوميتي الكردية فعدت 

إلى عامودا«.
حياته  إلى  رحيمو  أشار  الموضوع  هذا  وفي 
السياسية: »في فترة شبابي أسست فرقاً كردية 
في  كنت  عندما  ومنها  القدم،  ولكرة  للرقص، 
قدم  الثانوي، أسست فريق كرة  الثاني  الصف 
ذهابي  وبعد  الحسكة،  في  )سرخبون(  باسم 
وسوري  كردي  شاب  كأي  عملت  للعاصمة، 
متفتح ومثقف، وكنت أحد المشاركين بتأسيس 

أعياد النوروز«.

البالد،  خارج  والسفر  الهجرة  لقرار  وبالنسبة 
اعتقال 30  »بعد  أسبابه:  على  أطلعنا رحيمو 
من أصدقائي من عامودا، وقامشلو، ودمشق، 
مني  طلب  الحاكم،  النظام  قبل  من  وحلب، 
رفاقي مغادرة البالد، عارضت الفكرة في بادئ 
األمر، ومع إصرارهم غادرت، وبقيت مرتحالً 
بين تركيا ورومانيا، ودول أخرى لستة أشهر، 
فاقترح بعض أصدقائي أن أذهب إلى بلجيكا؛ 
لوجود معهد للغة الكردية هناك بهدف مساعدة 
الكرد، فأسست أتحاد مثقفي الكرد هناك، وفي 
2015 تركت العمل السياسي، ولكني صورُت 

الواقع بلوحاتي«.

رحلة الفن ببلجيكا

بلد غريب، وشعب مختلف، ومع ذلك انتصرت 
ريشة الفنان رحيمو؛ كي تكون أعماله شاهدة 
على عصٍر، ُعِرف فيه: »بعد وصولي لبلجيكا 
البلجيكي  التلفزيون  قناة  أجرت  أشهر،  بستة 
التي  المتميزة،  بلوحاتي  معجبة  معي؛  مقابلة 

القت الكثير من االهتمام«.
الكثير عن  الطفل  فيتعلم  ببلجيكا،  الفن  يختلف 
الفن، كما أشار رحيمو: »يتعلم الطفل الفن من 
الصغر، فيكبر وهو يعرف أشهر فناني العالم 
فتتبلور  وغيره،  دافنشي  وليوناردو  كبيكاسو 

الفنان منذ نعومة أظفاره، ويكبر؛  الفكرة لدى 
اللوحة  تذوق  فيستطيع  الفن،  مفتاح  ليملك 

وتقيمها«.
واشتهر رحيمو بالرسام األمهر، واألقوى، ولم 
فحافظت  البالد،  مغادرة  بعد  طابعه  من  يغير 
رحيمو  ويشير  الكردي،  الطابع  على  لوحاته 
وجمال  الكردية  »العراقة  بقوله:  ذلك  إلى 

األلوان الكردية، زيّنت لوحاتي جميعها«.
وبيّن رحيمو أن الشعب البلجيكي كان ينجذب 
بألوان  جديداً  زياً  تحمل  كانت  فقد  للوحاته، 
خالبة، اختلفت عما اعتاد الناس على رؤيته، 
والطبيعة  الثقافة  تحمل  كانت  فرسوماته 

الكردية.
لنا  وبين  الرسم  نطاق  خارج  الفنان  وعمل 
بديكور  سنوات  لثماني  »عملت  بقوله:  ذلك 
التلفزيون، ومنها ديكورات للتلفزيون الكردي، 
وهذا واجب كنت أقوم به، إذ كان من المنطقي 
كردي/  الديكور/  بهذا  يقوم  أن  والمفضل 

ليضفي الطابع الكردي«.

لوحات تحيك اآلالم

حريق سينما عامودا، تلك الفاجعة التي يستحيل 
أن تُمَحى ليس من ذاكرة أهلها وحسب، بل من 
ذاكرة أبناء شمال وشرق سوريا، جسدها الفنان 
بدل  اللوحات  تلك  لتصرخ  بلوحاته  رحيمو 
فأقام  اليوم،  ذلك  احترقت  التي  أفواه األطفال، 
معرضاً في 2020 لحريق سينما عامودا باسم 

»حرائق عامودا«.
كتابة  عبر  رحيمو  نوه  الموضوع،  هذا  وعن 
معرضه:  في  الحضور  أمام  قُرئت  رسالة، 
»كتبُت رسالة، شرحت فيها وقع هذه الفاجعة 
ووصفت  عاموده،  ناحية  أهالي  قلوب  في 
وانتشرت  السينما،  احترقت  كيف  الرسالة، 
رائحة لحم األطفال في أنحاء المدينة كلها عدة 

أيام«. 
بالقصة  المشاركون  »ُصِدم  رحيمو:  وأضاف 
في  حدثت  التي  الجريمة،  تلك  فنقل  المؤلمة، 
علّي،  واجباً  كان  األوروبي،  للمجتمع  عامودا 
في بادئ األمر لم تصدق اللجنة، التي حضرت 

المعرض أن هذه القصة حقيقية«.

وبعد انتهاء المعرض، طلبت اللجنة من رحيمو 
عرض اللوحات في متحف: »ُطلب مني إقامة 
بسبب  ولكن  المتحف؛  في  نفسه  المعرض 
انتشار جائحة كورونا توقف المعرض، وسيُقام 

في المستقبل القريب بعد عودتي إلى بلجيكا«
أعمال وإنجازات خلدها الفن في دفاتر التاريخ، 
مختصرة:  بكلمات  رحيمو  الفنان  لنا  يوجزها 
»كنت بين األربعة األوائل بمتحف أيبل ببلجيكا 
المعارض  من  العديد  نظمت  كما  برسوماتي، 

في مناطق مختلفة كألمانيا«.

ورشة العمل التشكييل يف 
قامشلو

كان للورشة التي أقامها أتحاد مثقفي روج آفا، 
طابٌع خاصٌّ بمشاركة الفنان رحيمو، الذي ُسرَّ 
جداً لوجود فئة شاب تهوى الفن: »ذقنا ويالت 
في  الفن  ووجود  اآلالم،  وعشنا  الحروب، 
حياتنا، يضفي عليها األلوان، فهو كاألوكسجين 
ألجسادنا، وما أجمل وجود جيل من الفئة الشابة 

يهوى الفن كما عشقناه!«.
أصدقائه  بلقاء  فرحته  على  رحيمو  وأكد 
معه،  المعرض  في  ومشاركتهم  باألكاديمية، 
ازدادت  فقد  الورشة  على  الزوار  وتوافد 
ونحن  الناس،  يرانا  »عندما  بقوله:  جماليتها 
نرسم، تعرف معاناة الفنان وتعبه في كل لوحة 

يقوم بها«.
»فاطمة  باسم  لوحة  الورشة  في  رحيمو  رسم 
العشق  إظهار  خاللها  من  أراد  آغا«  صالح 
من  قصة  آغا  صالح  »فاطمة  فقال:  الكردي 
قصص  يعرف  ال  منا  من  وطني،  جغرافية 
العشق، التي خلدها التاريخ الكردي، كما خلد 
وغيرها  وجولييت  روميو  األوربي  التاريخ 
كردية  عشق  قصص  توجد  اآلخر  وبالجانب 
إلى  تخرج  أن  وأحب  الكثير،  لدى  مجهولة 

النور عن طريق لوحاتي«.
وعالمي  محلي  تقليد  يوجد  أنه  رحيمو:  وبين 
لتوقيع كتاب، أو إلقامة أمسيات موسيقية لكن 
للتوقيع  ونشاطات  فعاليات  توجد  ال  لألسف 
القصص  من  الكثير  تحكي  فنية  لوحات  على 
بل وتحكي روايات من وقع الحياة بكل ما فيها

القزم على هامان يا فرعون
المشلول

 والطويل 
األعمى

للكاتب  األمثال  قصص  كتاب  من   «
عبد الرحمن أومري«

»على  القائل  المثل  أحداث  تدور 
هامان يا فرعون«، في قديم الزمان، 
في  واألوان  العصر  سالف  وفي 
تلك  قيلت  حيث  فرعون،  عصر 
عندما  هامان،  وزيره  من  الجملة 
فرعون،  لمقابلة  الدخول  من  منعوه 
أكثر من مرة، وكان ذلك للسبب الذي 

سيرد في القصة كالتالي. 

األلوهية،  يدعي  فرعون  كان 
ويتظاهر أمام الناس أنه هو الذي يخلق 
المخلوقات، فكان إذا آتاه بعض كبار 
بحجة  عنه  يحتجب  ليزوره  رعيته؛ 
أنه مرة يخلق غنماً، ومرة يخلق إبالً، 
ومرة أخرى يخلق بقراً وهكذا، وكان 
على  مطلعاً  فرعون،  وزير  هامان 
مداخله ، ومخارجه وأسراره جميعاً، 
ويعرف أن كل ذلك كان ادعاًء يدعيه 
لنفسه؛ ليرهب منه أبناء شعبه، وفي 
يوم من ذات األيام، دخل هامان على 
فرعون هذا، فقام الحاجب بمنعه من 
مشغول  فرعون  أن  بحجة  الدخول، 

قابل  الثاني،  اليوم  بخلق اإلبل، وفي 
على  فعاتبه  فرعون   هامان  الوزير 
منعه من الدخول في األمس..!! فقال 
البارحة  مشغول  كنت  فرعون:  له 
هامان  إليه  فالتفت  اإلبل،  بخلق 
على  قائالً:  واستهجان  باستغراب، 
جملته  فصارت  فرعون،  يا  هامان 
ذلك  ويضرب  األجيال  تناقلته  مثالً، 
المثّل عندما يدّعي أحداً أمراً بالكذب، 
محاوالً خداع من يتحدث معه، فيقال 
ذلك المثّل؛ تأكيداً أن متلقي الكالم، لم 

يصدقه، بل وواثق من كذبه.

»قصة قصيرة من التراث الدمشقي«

المشلول  القزم  حكاية  على  تعرف 
األعمى  الطويل  وصديقه  المسيحي، 
األمثلة  روائع  من  وهي  المسلم، 
األديان  وسماحة  الوطنية  للوحدة 
واإلخالص، لما بدا منهما من محبة 
اختالف  رغم  لبعضهما  وأخوه 

األديان.
لعام  الرجلين  هذين  رواية  تعود 
دمشق،  يقطنان  كانا  حيث  1889م، 

تصويرية  لقطات  حينئذ  والتقطت 
المسيحي  القزم  حيث رصدت  لهما، 
المشلول ويدعى ”سمير” يحمله على 

ظهره الضرير المسلم “محمد”.
وكانا يسكنان بغرفة واحده، ويعمالن 
المشلول  المسيحي  نفسه،  بالمكان 
كان يعمل حكواتيا في إحدى مقاهي 
المسلم  واألعمى  القديمة،  دمشق 
نفسه،  المقهى  أمام  البليلة،  يبيع  كان 

ويستمع لحكايات صاحبه سمير.
كان القزم سمير يعتمد على محمد في 
تنقالته عبر شوارع دمشق، فيما كان 
األعمى محمد أيضاً يعتمد على سمير 

إلرشاده على الطريق، وتحذيره من 
شخصاَ  أن  حيث  والعوائق،  الحفر 
كمال  لقد  يمشي،  فقط  واآلخر  يرى، 

بعضهما.
أنهما  إال  الحياة،  وبالرغم من قساوة 
وتقدم  والظروف،  الحياة  تلك  عاندا 
واألعمى  المسيحي  بالمشلول  العمر 
األب  اليتم من  وبلغا مرحلة  المسلم، 
وبقي  سمير،  وتوفي  واألهل،  واألم 
في  كامل  أسبوع  لمدة  يبكي  محمد 
غرفته، حيث أنه لم يصدق أن صديق 
دربه، قد فارقه وتركه وحيداً، إلى أن 

وجد ميتاً حزناً على نصفه اآلخر.

الديمقراطية  سوريا  مجلس  في  الروسية  الشؤون  ملف  مسؤول  أكد  ـ  األخبار  مركز 
سوريا  مجلس  لضم  جدية  إمكانية  أظهر  الروسي  الخارجية  وزير  أن  ديبو  سيهانوك 
الديمقراطية إلى العملية السياسية السورية، وتمثيلها في الدستور السوري، وأنه تم 

التركيز على الالمركزية في سوريا، وأن تكون اإلدارة الذاتية نموذجًا لها.

ديبو: روسيا تتعاطى مع نموذج اإلدارة الذاتية 
والالمركزية بشكٍل إيجابي

في أستراليا »حزب اهلل« على 
الئحة اإلرهاب

العنف المنزلي في فرنسا يزداد 

بنسب خطيرة

حيث التقى وفد من مجلس سوريا الديمقراطية 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  واإلدارة 
سوريا  لمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  برئاسة 
الديمقراطية إلهام أحمد، بوزير خارجية روسيا 
االتحادية سيرغي الفروف، ومبعوث الرئيس 
بغدانوف،  ميخائيل  األوسط  للشرق  الروسي 
في  روس  ومسؤولين  الدفاع،  وزارة  وممثل 
الثاني  تشرين   23 الثالثاء  السوري،  الملف 

الجاري.
وضم وفد مجلس سوريا الديمقراطية واإلدارة 
الذاتية الذي توجه إلى روسيا االتحادية بدعوة 
مجلس  عضو  من  كالً  األخيرة،  من  رسمية 

ومسؤول  الديمقراطية  سوريا  مجلس  رئاسة 
سيهانوك  المجلس  في  الروسية  الشؤون  ملف 
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  والرئيسة  ديبو، 
رئيس  ونائب  كورية،  نظيرة  الجزيرة  إلقليم 
دائرة العالقات الخارجية لشمال وشرق سوريا 
فنر الكعيط، وممثل اإلدارة الذاتية في موسكو 
رشاد بيناف، وممثل حزب االتحاد الديمقراطي 

في موسكو عبد السالم علي.

ملسنا الجديّة يف ضم )مسد( 
للعملية السياسية

سيهانوك  أوضح  هاوار  لوكالة  تصريح  وفي 
ديبو أن اللقاء تمحور حول مواضيع عدّة، وأكد 
تشجيع  أكد على  الروسي  الخارجية  أن وزير 
السوري،   - السوري  للحوار  بالدهم  ودعم 
سوريا  مجلس  بين  ما  للحوار  باإلضافة 
في  والسلطة  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية 
دمشق، وقال الوفد الروسي أنهم يشجعون هذا 

الحوار ويأملون أن يتكلل بالنجاح.
 وأوضح ديبو: النقاشات ركزت على الوضع 
في مناط شمال وشرق سوريا، وتم إيالء اهتمام 
خاص لمهمة تعزيز تسوية سياسية في سوريا 

رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  أساس  على 
.2254

وأكد ديبو: إن وزير الخارجية الروسي أظهر 
إلى  الديمقراطية  سوريا  مجلس  لضم  جدية 
العملية السياسية السورية، وتمثيلها في الدستور 

السوري، وأنه تم التركيز على الالمركزية في 
سوريا، وأن تكون اإلدارة الذاتية نموذجاً لها.

واختتم سيهانوك ديبو بقوله: النقاشات تركزت 
على ضرورة أال تستثنى أية منطقة في سوريا 

من المساعدات اإلنسانية.

مركز األخبار ـ أعلنت أستراليا، األربعاء 
هللا«  »حزب  إدراج   ،2021/11/24
بموجب  اإلرهاب  الئحة  على  اللبنانية، 

القانون الجنائي األسترالي.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية األسترالية، 
أندروز، عبر تويتر: تعتزم حكومة  كارين 
موريسون إدراج حزب هللا بأكمله وجماعة 
 »The Base« العنصرية  الجدد  النازيين 
كمنظمات إرهابية بموجب القانون الجنائي، 
للحفاظ  قوية  إجراءات  اتخاذ  في  سأستمر 

على األستراليين في مأمن من اإلرهاب.
يُذكر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي 
بينيت، كان قد طلب من نظيره األسترالي، 
ضمن  الحزب  وضع  موريسون،  سكوت 
خالل  اإلرهابية«،  »المنظمات  الئحة 
اجتماع بينهما في قمة المناخ األممية الذي 
ُعقد مؤخراً في غالسكو، وفقاً لما نقلته حينها 

صحيفة »جيروزاليم بوست اإلسرائيلية. 

وأضافت في تصريحات نقلتها فرانس برس، 
اإليراني  بالدعم  تحظى  التي  الجماعة  أن 
إرهابية  هجمات  بشن  تهديداتها  »تواصل 
كما  اإلرهابية«،  للمنظمات  الدعم  وتوفير 
»موثوقاً«  و  »حقيقياً«  تهديداً  تشكل  أنها 

ألستراليا.
األوروبي،  االتحاد  مثل  أستراليا،  وكانت 
الخارجية  العسكرية  الذراع  حظرت  قد 
للحزب، لكن التصنيف السابق لم يكن يشمل 

المنظمة بأكملها.

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة 
الداخلية الفرنسية، تشهد البالد ارتفاعاً في 

ممارسات العنف المنزلي بنسبة عشرة 
في المائة على األقل في عام 2020، 
ووفقًا للمحصلة الصادرة عن وزارة 

الداخلية الفرنسية، أعدتها الشرطة بشأن 
الشكاوى، فإن 87 في المائة من النساء في 

عام 2020، أي ما مجموعه 159400 
شخص، قد تعرضن بالفعل للعنف 

المنزلي.
وتظهر المحصلة 

العمومية ارتفاع معدل 
العنف المنزلي بنسبة 

10% مقارنةً بالعام 
2019، وفي العام 
الماضي، تعرضت 

139200 امرأة للعنف 
المنزلي، كما يوضح هذا 

أن نسبة النساء بقيت على 
نفس المستوى مقارنةً 
بالعام الماضي، هذه 

البيانات ال تشمل جرائم العنف المنزلي.
ففي عام 2020، قُتلت 102 امرأة على يد 

أزوجهن أو السابق منهم، تعرض معظم 
الضحايا للعنف الجسدي الواعي، حيث 

وقعوا في حالة من عدم القدرة على العمل.
ومن بين هؤالء النساء البالغ عددهن 

5400 امرأة، تعرضت أكثر من 5000 
امرأة لالعتداء الجنسي واالغتصاب العام 
الماضي وأرسلن شكاواهن إلى الوكاالت 

ذات الصلة.

االحتجاجات في تركيا تهزُّ عرش أردوغان 

وحكومته في أنقرة

السيسي في رسالة لتركيا: ال بد من إنهاء 
التدّخالت األجنبية بليبيا

مركز األخبار ـ توسعت رقعة االحتجاجات 
إلى  لتصل  أردوغان،  حكومة  ضد  التركية 
بتنحي  طالبت  والتي  أنقرة،  العاصمة  قلب 
الخيانة،  بتهمة  ومحاكمتها  القائمة  السلطة 
البالد،  في  االقتصادي  الوضع  تدهور  عقب 
جراء تعنّت أردوغان وإصراره على فرض 

سياسته المالية في البالد.
أنقرة  مدينة  أهالي  من  المئات  وخرج 
في   2021/11 الثالثاء 23/  يوم  العاصمة، 
تظاهرات ضد حكومة العدالة والتنمية، التي 
يترأسها أردوغان، جراء تدهور قيمة الليرة 
التركية أمام صرف العمالت األجنبية، والتي 
دوالر  أمام  ل.ت   ”14“ الـ  أعتاب  وصلت 

أمريكي واحد.
الحكومة  باستقالة  المتظاهرون،  وطالب 
الشعب  خيانة  بتهمة  ومحاكمتها  الحالية 
وقت  في  شهدت  آمد؛  مدينة  وكان  التركي. 
انتشار  وسط  مماثلة،  مظاهرات  سابق 

التركية،  اإلعالم  وسائل  على  دعوات 
ومواقع التواصل االجتماعي بتنحي الحكومة 

ومحاسبتها.
المعارضة  أحزاب  كبار  قادة  وتحرك  هذا 

ضد  التركي  البرلمان  في  والنواب  التركية 
سياسة أردوغان الداخلية والخارجية، وطالبوا 
الشعب التركي بالخروج إلى الساحات العامة 

إلسقاط النظام الحاكم.

المصري  الرئيس  طالب  ـ  األخبار  مركز 
كافة  إنهاء  بضرورة  السيسي،  الفتاح  عبد 
على  والحفاظ  ليبيا،  في  األجنبية  التدخالت 
واالستقرار  األمن  واستعادة  أراضيها  وحدة 
حظر  بخرق  تركيا  استمرار  وسط  فيها، 
تم  التي  البالد،  إلى  المسلحين واألسلحة  نقل 
التفاهم عليه في مؤتمر برلين الذي وقع تركيا 

على مخرجاته. 
المصرية بسام  الرئاسة  باسم  المتحدث  وأفاد 
بزيارة  رحب  السيسي  الرئيس  بأن  راضي، 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي 
في  األخيرة  بمشاركته  ُمشيداً  القاهرة،  إلى 
على  التأكيد  تضمن  الذي  باريس،  مؤتمر 
في  الوطنية  االنتخابات  إجراء  ضرورة 

موعدها المقرر في كانون األول 2021.
أعطى  التأكيد،  هذا  إن  راضي:  وأضاف 
رسائاًل إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي في 
ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود 

خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات 
الداخلية في هذا الشأن، ومجددًا التأكيد على 
لتسوية  السياسي  للمسار  الكامل  مصر  دعم 
األزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق 
الوثيق مع الجانب الليبي خالل الفترة الحالية 

في هذا الشأن.
الرئاسي  المجلس  رئيس  تقدم  جانبه،  من 
الليبي بالتهنئة إلى السيسي على تسلم رئاسة 
هذه  تسهم  ألن  تطلعه  عن  ُمعربًا  الكوميسا، 
والتكامل  التنمية  مسيرة  دفع  في  الرئاسة 
اإلقليمي، ومؤكدًا التقدير الشديد من قبل بالده 
للدور  والشعبي  الرسمي  المستويين  على 
المصري الحيوي بقيادة الرئيس في استعادة 

السلم واالستقرار في ليبيا.
األخوية  بالعالقات  المنفي،  أشاد  كما 
الشقيقين،  البلدين  بين  تربط  التي  والتاريخية 
المكثف  التشاور  مواصلة  على  وحرصه 
االستحقاق  إجراء  إلى  وصواًل  مصر  مع 

االنتخابي في ليبيا في موعده لضمان مستقبل 
أفضل للمواطنين الليبيين.

شهد  اللقاء  بقوله:  راضي  بسام  واختتم  هذا 
استعادة األمن واالستقرار  استعراض جهود 
هدف  أن  الرئيس  أكد  حيث  الليبية،  بالدولة 
واألمن  السالم  تحقيق  هو  األساسي  مصر 
الحرة  اإلرادة  وتفعيل  ليبيا  في  لألشقاء 
الليبية  للدولة  العليا  المصلحة  وأن  لشعبها، 
مبادئ  من  تنبع  التي  األول  المقام  في  تأتي 
الحفاظ على وحدة األراضي الليبية واستعادة 
التدخالت  وإنهاء  بها،  واالستقرار  األمن 

األجنبية مهما كان نوعها.
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العدالة  »حزب  شعار  مرددين  الحكومِة  باستقالة  وطالبوا  فارغة،  أوانّي  يحملون  وأنقرة  إسطنبول  شوارع  في  متظاهرين  خرجوا  األتراك  مئات 
والتنمية.. استقالة«، في إشارة إلى مسؤولية الحزب الحاكم عن األزمة االقتصادية الكارثية التي تعيشها البالد، مع االنهيار الجديد لسعر صرف 

الليرة التركّية أمام الدوالر؛ وارتفاع تكاليف المعيشة، والغالء.

أهالي مرتزقة روج: نرفض تورُّط أبنائنا في الحرب ضد الكريال

محمود: إدراج حزب العمال الكردستاني 
على لوائح اإلرهاب خطأ جسيم

مظاهرات في تركيا على وقع انهيار الليرة التركّية

الغارديان وقعت في فخ الوثائق المزورة

أعربت أسر وعوائل مرتزقة روج، عن أسفها 
قوات  ضد  الهجمات  في  أبنائها  مشاركة  من 
لهذه  جداً  تتألم  أنها  وأكدت  الشعبي،  الدفاع 
تقوم  التي  األعمال  أن  إلى  وأشارت  الخيانة، 

بها تصب في مصلحة المحتل التركي.
عن  المحتلة  التركية  الدولة  عجزت  أن  بعد 
مناطق  على  هجماتها  في  نتيجة  أي  إحراز 
العام،  هذا  نيسان   23 منذ  المشروع  الدفاع 
قامت بإشراك مرتزقة روج، بشكل علني في 
في  أساسياً  دوراً  لعبوا  حيث  الهجمات،  هذه 
األحداث األخيرة في مناطق الدفاع المشروع. 
مشاركة أبنائِنا في الحرب على الُكرد مرفوض
انضموا  من  أهالي  من  عدد  تحدث  ذلك  حول 
الدين  خير  قال  وبدايةً،  روج،  مرتزقة  إلى 
ابني  التحق  قائالً:  هاوار  لوكالة  حسين  أحمد 
أربع  منذ  روج  مرتزقة  بصفوف  »حسين« 
سنوات، وحسب معلوماتنا فإن تشكيل مرتزقة 
روج، لم يكن مبنياً على أساس محاربة الكرد، 
وإنما للدفاع عن القضية الكردية، وفي البداية 

كنا سعداء لهذا الطرح.
وتابع حسين: إن شارك ابني في أي عمل ضد 
القضية الكردية، وحركة التحرر الكردستانية، 
في  ابني  توّرط  أرفض  وأنا  ابني،  ليس  فهو 
جملةً  الكريال  على  التركية  الدولة  هجمات 
وتفصيالً، ألنه إن قام بهذا الفعل فإنه يفقد قيمه 

الوطنية والكردية.
وقال حسين: إن كل من يعمل مع الدولة التركية 
المحتلة، يخون شعبه وأسرته، أردوغان يخرج 
كل يوم مهدّداً الشعب الكردي؛ إذاً كيف نتعاون 
مع تركيا المحتلة؟ َمْن يتعامل مع تركيا، »هو 

خائن حتى ولو كان ابني.«
نصب مرتزقة روج كميناً ضد مقاتلي الكريال، 
وأزالوا األلغام، ما مهد الطريق للجيش التركي 

عن  حسين  وعبّر  الكريال.  لمهاجمة  المحتل 
للشعب  خيانة  »هذه  بقوله:  ذلك،  من  غضبه 

الكردي برمته، هذه الخيانة تؤلمنا كثيراً.«
روج  مرتزقة  نصب  الفائت،  آب   28 بتاريخ 
وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني كميناً، 
لمجموعة من الكريال مكونة من سبعة أفراد، 
ما أسفر عن استشهاد خمسة منهم، وكان من 
بين المقاتلين الذين استشهدوا، تولهلدان رامان 
وسردم جودي من روج آفا، وحتى اآلن وعلى 
الرغم من الدعوات والمساعي كلها، إال أنه لم 

يتم تسليم جثامين الشهداء الخمسة إلى ذويهم.
وأكد حسين في نهاية حديثه أن حديثه لوسائل 
اإلعالم حول موضوع مرتزقة روج يعدّ واجباً 
وطنياً، ودعا ابنه إلى التصرف بحكمة، وترك 
صفوف مرتزقة روج »من األفضل أن يموت 

جوعاً، من أن ينضم إليهم«.

التعاون معهم يخدم مصلحة 
املحتل الرتيك فقط

نايف  هاوار  أنباء  لوكالة  تحدث  جهته  ومن 
صفوف  في  أشقاء  ثالثة  ولديه  يوسف،  أكرم 
مرتزقة روج، وهم كل من )كوفان، وجكدار، 
ومافا(، وقال: ال نقبل أن يحمل إخواني السالح 
)الكريال(،  الكردستانية  التحرر  حركة  ضد 
أو وحدات  الشعبي،  الدفاع  قوات  كانت  سواء 
حماية الشعب، أو االتحاد الوطني الكردستاني، 

ولقد أبلغتهم بهذا األمر.

تقاطع  ولعبة  »الكرد  بعنوان  له  مقال  في 
أكد  األهرام،  صحيفة  في  نشر  المصالح« 
الكاتب المصري فتحي محمود، صاحب كتاب 
األمة  مفهوم  إن  الكردية،   - العربية  العالقات 
يتجاوز  أوجالن،  هللا  عبد  للقائد  الديمقراطية 
الدولية؛  الجهود  إلى  متطّرقًا  االنفصالية، 
لرفع اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة 

اإلرهاب.
للعبة  ضحية  دوما  كانوا  الكرد  إن  وأشار: 
رغم  وأنه  الدولية،  اإلقليمية  المصالح  تقاطع 
وجود تعاطف شعبي كبير مع القضية الكردية 
في معظم دول العالم، فإنه يظهر دائما في لجان 
الدعم والمساندة، التي تشارك فيها شخصيات 
عالمية متنوعة، التخوف ما زال قائما من لعبة 

تقاطع المصالح.
التضحيات واإلنجازات التي تُحسب للُكرد

وقال:  مقالته  بداية  في  محمود  فتحي  وتحدث 
الكرد  الماضية، حقق  على مدى ست سنوات 
وعبر قوات سوريا الديمقراطية »قسد« بدعم 
قوات التحالف بقيادة أمريكا، انتصارات كبيرة 
الذى سيطر في عام 2014  ضد »داعش«،  
وسوريا،  العراق  من  شاسعة  مناطق  على 
بكر  أبو  تتبع زعيمهم«  في  مهما  دورا  ولعب 
على  االمريكية  القوات  ومساعدة  البغدادي« 
»نيويورك  نشرته  تقرير  حسب  استهدافه، 
احتجاز  جانب  إلى  وقتها،  األمريكية  تايمز« 
حتى  وأسرهم  »داعش«  عناصر  من  العديد 
اآلن، وإعادة آالف النساء والفتيات اإليزيديات، 
بشمال  في شنكال  قبلهم  من  اُختطفهن  اللواتي 

العراق، وأقدم على استعبادهن واغتصابهن.
الظروف  رغم  المقال:  في  محمود  وتابع 
وشرق  شمال  في  الكرد  بها  مر  التي  الصعبة 
واحتالل  التركية،  التوغالت  سوريا، وخاصة 
التغيير  وعمليات  والتدمير  والقصف  مناطقهم 
بتضحياتهم  استمروا  أنهم  إال  الديمغرافى، 
الكبيرة، وكانوا الضحية للعبة تقاطع المصالح 

اإلقليمية والدولية، التي لطالما حرمتهم تاريخيا 
من حقوقهم، رغم أنهم حققوا نجاحات سياسية 
اإلدارة  مناطق  في  واجتماعية  واقتصادية 
من  وغيرها  سوريا،  وشرق  بشمال  الذاتية 
الشعوب  إداراتها مع  التي استطاعوا  المناطق 
المتواجدة في المنطقة كافة، وفقا لمفهوم األمة 
هللا  عبد  المفكر  طرحه  الذى  الديمقراطية، 
الكردستاني،  العمال  حزب  مؤسس  أوجالن، 
الذى يعد أكبر حركة تحرر كردية، وتجاوز به 
االنفصالية،  المطالب  أو  المستقلة  الدولة  فكرة 

التي يتهم بها الكرد كل مرة.
وأشار محمود بقوله: تزامن المخاوف الكردية 
من  معروفة،  دولية  شخصية   29 إطالق  مع 
ونشطاء  وفالسفة،  وكتّاب،  سياسيون،  بينها 
سالم، وبرلمانيون، ومحامون، وفنانون، منهم 
إلفريدي  نوبل  جائزة  على  الحائزة  الروائية 

وخبير  جيجك،  سالفوي  والفيلسوف  يلينيك، 
القانون الدولي البروفيسور د. نورمان بايش، 
مجلس  لمطالبة  للكرد؛  الدولية  العدالة  مبادرة 
العمال  حزب  اسم  بإزالة  األوروبي،  االتحاد 
االتحاد  في  اإلرهاب  قائمة  من  الكردستاني، 
السلمي  الحل  أن  أساس  على  األوروبي، 
األول  الشرط  الكردية، هو  للقضية  والسياسي 
الشرق  في  واالستقرار  الديمقراطية  إلرساء 
بمشاركة  والتفاوض،  الحوار  عبر  األوسط 
الذي  الدور  بعد  خاصة  جميعها،  األطراف 
وإرهابه،  »داعش«  محاربة  في  الحزب  لعبه 
في  علقوا  الذي  اإليزيديين  من  اآلالف  وإنقاذ 
كبير  عدد  استشهاد  إلى  أدى  ما  شنكال،  جبل 

من مقاتليه.
الُكرد ضحية لعبة المصالح اإلقليمية والدولية

العضو  تركيا  كانت  مقاله:  في  محمود  وبيّن 
العمال  حزب  إدراج  طلبت  قد  الناتو،  في 
الكردستاني في قائمة اإلرهاب التابعة لالتحاد 
قضت  ذلك  ورغم   ،2002 عام  األوروبي 
العدل األوروبية في لوكسمبورغ عام  محكمة 
2018، بأن حزب العمال الكردستاني قد تُرك 
ظلماً على قائمة اإلرهاب في االتحاد األوروبي 
أن  أيضاً،  وقضت   ،)2017 )2014ــ  بين 
األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  قرار 
موضوعية  بيانات  إلى  يستندا  لم  الشأن،  بهذا 
الثاني  الرابع من شهر تشرين  وحاسمة، وفى 
  ) APPG( مجموعة  من  نواب  دعا  الحالي، 
ــ التي تضم نواباً من عدة أحزاب  البريطانية 
حزب  على  المفروض  الحظر  رفع  إلى  ــ  
العمال الكردستاني، ألنه يمثل الشعب الكردي، 
تصنف  ال  األوسط،  الشرق  دول  أن  وخاصة 

الحزب ضمن التنظيمات اإلرهابية.
كانوا  الكرد،  أن  الحقيقة  محمود:  وأوضح 
اإلقليمية  المصالح  تقاطع  للعبة  ضحية  دوما 
األولى  العالمية  الحرب  انتهاء  فبعد  الدولية، 
مفاوضات  جرت  العثمانية،  الدولة  بهزيمة 
دولية في فرنسا؛ إلعادة تقسيم أراضي الدولة 
 1920 عام  المفاوضات  وانتهت  المهزومة، 
األولى  اللبنة  وضعت  والتي  سيفر،  بمعاهدة 
لمصالح  وفقا  الجديد،  األوسط  الشرق  لتشكيل 
وفرنسا،  انكلترا  االستعمارية، وخاصة  الدول 
بعد  المنطقة،  دول  على  النفوذ  اقتسمتا  اللتين 
ذلك عبر اتفاقية سايكس بيكو، واحتلت القضية 
بارزا في معاهدة سيفر، بهدف  الكردية مكانا 
إنشاء دولة كردية مستقلة في كردستان تركيا، 
العراق،  كردستان  كرد  إليها  ينضم  أن  يمكن 
أتاتورك  كمال  لكن مصطفى  ذلك،  أرادوا  إذا 
الذى عزز موقفه بعد ذلك، وسيطر على مقاليد 
المعاهدة،  بهذه  يعترف  لم  تركيا  في  الحكم 
خوفها  نتيجة  األوروبية  الدول  موقف  وتغير 
من اتجاه تركيا الجديدة إلقامة عالقات وطيدة 

مع االتحاد السوفيتي.

واستطرد محمود: أدى ذلك إلى اندالع ثورات 
رأسها  على  كثيرة  كردية  مقاومة  وحركات 
حزب  أوقف  فقد  ذلك  ورغم  العمال،  حزب 
العمال الكردستاني الحرب أكثر من تسع مرات 
إليجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية، إحداها 
النار،  إلطالق  وقف  بإعالن   2013 عام  في 
المناطق  من  االنسحاب  على  الحزب  وحث 
كما  بالتاريخي،  وصفه  إعالن  في  التركية، 
أعلن  المفكر أوجالن عام 2015 في بيان نقله 
النائب الكردي سري ثريا أندرو، أنه يسعى من 
حل  إلى  للتوصل  تاريخي  قرار  صدور  أجل 
ديمقراطي، وكذلك طرح عدة مبادرات مماثلة 
التركي،  التعنت  نتيجة  تنهار  كانت  أخرى، 
الكردية  المناطق  في  المصالح  وتضارب 
وخاصة  الغربي  واالهتمام  والعراق،  بسوريا 
في  والطبيعية  النفطية  بالثروات  األمريكي  

المناطق الكردية.
وشدد محمود في نهاية المقال: الكرد يشعرون 
اآلن بأنهم على مفترق طرق، فقد قدموا كثيراً 
من التضحيات في مواجهة »داعش« وإجباره 
على االنسحاب من معظم المناطق، التي احتلها 
في سوريا والعراق، ونجحوا في اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية  األمة  أسس  على  المناطق،  لهذه 
مفهوم  اعتماد  وعدم  أوجالن،  طرحه  الذى 
بديل  ال  وحيد  كخيار  الدولة  عن  االنفصال 
وكذلك  واعتماده،  تصوره  يمكن  للحل  عنه 
الكونفدرالية  أو  الفيدرالية  فكرة   رفض  عدم 
الساحة،  على  تطرح  أن  لها  يمكن  كخيارات 
في رحلة البحث عن الحل الديمقراطي كمقدمة 
للنفاذ إلى الحل الجذرى،كون  ومدخل صحيح 
المجتمع  إدارة  أمام  المجال  تفسح  الفيدرالية 
الفيدراليات  مشروع  ويتبنى  ديمقراطيا،  لذاته 
للمجتمعات،  الديمقراطية  والكونفدراليات 
للقضايا  جذري  كحل  األمام  إلى  ويقدمها  
الدولة  اعتراف  مبدأ  على  والتأكيد  جميعاً، 
أنفسهم  إدارة  ألبنائها  يحق  كأمة  الكرد  بإرادة 

بأنفسهم.

والت عفريني
فقد تراجعِت الليرةُ التركية بشكٍل غير مسبوق، 
الدوالر  مقابل  اليوم  تداوالت  في  وسجلت 
13.49، ثم يطرأ ارتفاع طفيف عليها، وبذلك 
فقدت 15% من قيمتها في يوٍم واحد، ووصل 
إصرار  ظل  في   ،%20 إلى  التضخم  مستوى 
الرئيس التركّي أردوغان على خفِض معدالِت 

الفائدة.
وهاجم النائب البرلمانّي عمر فاروق الحكومة 
والتنمية  العدالة  حزب  »يكفي  قائالً:  التركية 
هو  اآلن  عملكم  القوميّة،  الحركة  وحزب 
األمة،  أنقذوا  االقتصاد،  دمرتم  لقد  المغادرة، 

كفى! 
أصدر  قد  التركي  المركزي  المصرف  وكان 
يوم الثالثاء بياناً رسميّاً حول تطورات السوق 
إلى  التركية  الليرة  صرف  سعر  هبوط  عقب 
األجنبية.  العمالت  مقابل  قياسيّة  مستويات 
يطبق  المركزّي  »البنك  أّن  البيان  في  وجاء 
لديه  وليس  العائم،  الصرف  سعر  تحديد  نظام 
أّي التزام بأّي مستوّى لسعر الصرف، ويمكنه 
فقط التدخل في األسواق في ظل ظروف معينة 

لتقلبات مفرطة«.               
موجة  هناك  أن  إلى  المركزي  البنك  وأشار 
واقعية  »غير  التركية  الليرة  في  مبيعات 
أنه  مضيفاً  الواقع.  عن  تماماً«  ومنفصلة 
ومواطنينا  شركاتنا  تحذير  الضرورّي  »من 
بقيم  التداول  خالل  من  المحتملة  الخسائر  من 
في  االقتصادية  األساسيات  عن  تماماً  منفصلة 

ظل ظروف السوق شديدة التقلب«.
التركية  الليرة  سجلت  الثالثاء،  تداوالت  وفي 
بعدها  قليالً  لترتفع   ،13.49 الدوالر  مقابل 
بحسب  الدوالر،  مقابل   12.81 وتسجل 
الصرف  بأسعار  المتخصص   Döviz موقع 
أدنى  في  وذلك  تركيا.  في  األجنبية  والعمالت 
مستوى هبوط تصل إليه الليرة على اإلطالق.

حرب االستقالل االقتصادّي!

أدنى  وتسجيلها  التركيّة  الليرة  انهيار  وجاء 
مستوى تاريخّي لها مقابل الدوالر األميركي، 
التركّي  للرئيس  خطاب  من  ساعات  بعد 
حرب  تخوض  بالده  إّن  قال  الذي  أردوغان 
االستقالل االقتصادّي وأّكد فيه أنها »سنخرج 
منتصرين من حرب االستقالل االقتصادي كما 
فعلنا ذلك في بقية المجاالت«. وألقى أردوغان 
باللوم أيضاً في ضعف الليرة التركيّة على ما 
الصرف  بشأن سعر  تُحاك  مناورات  إنّها  قال 
نظرية  تغب  لم  العادة  وكما  الفائدة.  وأسعار 
المؤامرة في تبرير األزمة، وأضاف أنَّ تركيا 
لديها الخبرة الكافية في إدارة األزمات الماليّة، 
التي  الفرص  اغتنام  على  مصممة  أنقرة  وأن 
يمرُّ  التي  الحرجة  المرحلة  هذه  في  أتيحت 
بها العالم. وسبق أّن تحدث عن تحفيض قيمة 

الفائدة ليحافظ على تأييد الجمهور المتدين.
ولكن تبرير انهيار الليرة بإلغاء الفائدة مغامرة 
حالِة  الحتواِء  محاولةٌ  وهي  مضمونة،  غير 

التذمِر بشعاراٍت دينيٍة، ألّن ذلك يتم دون النظِر 
إلى حالِة المواطنين األتراك بل على حسابهم، 
فيما أرصدة الطبقة الغنية والمتنفذة في الدولِة 

بالدوالر ولن تتأثر بانهيار سعر الصرف.
من جهة أخرى كان النهيار قيمة الليرة التركيّة 
انعكاساٌت مباشرةٌ على السوريين في المناطق 
التركيّة  الليرة  اعتماد  فيها  تم  التي  المحتلة 
محدوديّة  مقابل  فيها  الغالء  ليزيد  للتداول، 
األزمات  تصدير  دور  تستكمل  وبذلك  الدخل، 
الداخليّة التركيّة عبر الحدود، في مرحلة ترتفع 
األصوات المطالبة بترحيل الالجئين السوريين 
في  الموز«  »بأزمة  ُعرف  بعدما  وبخاصة 

تركيا.
وعلى وقع هذه األزمة الخانقة، بدأت البقاالت 
شراء  كميات  بتحديد  التركيّة  التجزئة  ومحال 
المنتجات الضروريّة، ومنها الزيت، والسكر، 
المنتجات،  من  وغيرهم  واأللبان،  والشاي، 
أو  واحدة  عبوة  على  شرائهم  واقتصار 
الواحدة، وسط مخاوف من  المرة  عبوتين في 
البلد  في  الغذائيّة  المواد  توريد  انهيار سالسل 

المضطرب.
التابعة  والتطوير  البحث  وحدة  لتقرير  ووفقًا 
التحاد األعمال العام المتحدKamu-Ar  حول 
أسعار  ارتفعت  الثاني،  تشرين  لشهر  التضخم 
بالشهر  مقارنة   %8 بنسبة  الغذائيّة  المواد 
الماضي  العام  الزيادة في  كانت  بينما  السابق، 

.%51
وكانت الزيادة في منتجات مثل الخبز واللحوم 
واألسماك والحليب، ومنتجات األلبان والزيت 

والبقول والخضراوات هي العامل المحدد في 
نقلته  ما  بحسب  الغذائيّة،  المواد  أسعار  زيادة 

صحيفة »زمان« التركية عن التقرير.
نسبة  أكبر  واألسماك  اللحوم  أسعار  وشهدت 
ارتفاع بنسبة 12.6% في الشهر الحالي مقارنة 
ارتفاع  نسبة  أقل  جاءت  فيما  السابق،  بالشهر 
بنسبة  والباذنجان  والكوسا  الطماطم  لصالح 

.% 3.7

التضخم يف تركيا

الليرة  قيمة  فإّن  اإلعالم؛  وسائل  وبحسب 
الماضي  األسبوع   ،%12 انخفضت  التركية 
األسوأ  األداء  ذات  العملة  يجعلها  ما  وحده، 
الخميس  يوم   ،%6 بنسبة  هبطت  وقد  عالميّاً، 
الماضي، هي األكبر منذ إقالة الرئيس التركّي 

آذار  في  إقبال،  ناجي  المركزّي  البنك  لرئيس 
الماضي.

أثار  التركية  لليرة  المتتالي  االنهيار  وهذا 
التركّي،  االقتصاد  أفق  بشأن  متزايدة  مخاوف 
أو  الفائدة  ألسعار  طارئ  لرفع  دعوات  وأثار 
اتخاذ إجراءات أخرى تحدّ من التدهور السريع 

لليرة.
تعّرضت،  التركية  الليرة  قيمة  أّن  إلى  يشار 
متتالية،  النهيارات  الماضية،  األشهر  خالل 
وفق   - االنهيار  هذا  أسباب  أبرز  من  وكان 
وسائل إعالم تركيّة - التغييرات المتتالية التي 
طالت وزيري الماليّة والخزانة وثالثة رؤساء 
السياسات  لجنة  في  وأعضاء  المركزّي  للبنك 
البنك  لها  تعّرض  عن ضغوط  فضالً  الماليّة، 

لخفض أسعار الفائدة. 

رامان آزاد

من حيٍن إلى آخر تخترُق أنقرة اإلعالم الغربّي 
فتصدُر تقاريٌر إعالميّةٌ لصحٍف غربيٍّة كبيرٍة 
مضمونها استهداُف اإلدارِة الذاتيّة أو تجميِل 
االحتالِل التركّي، ويتبين أّن التقاريَر غالباً تم 
اإلقليميّة، وبخاصة  المكاتب  إعدادها من قبل 
أنقرة  تستغُل  إذ  إسطنبول،  في  الموجودة 
الثقل النوعّي الذي تتمتع به الصحافة الغربيّة 
الغارديان  صحيفة  وتقرير  رسائلها،  لتمرير 
عناصر  هروِب  حول  األخير  البريطانيّة 
»داعش« مقابل دفع مبالغ ماليّة جاء في هذا 

السياق تماماً.

نهاية  في  مفصلياً،   2021/3/23 تاريخ  كان 
»داعش« جغرافيّاً، وأضحى مصير مرتزقته 
أو  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  لدى  األسر  إما 
الهروب إلى الحدود التركيّة أو البادية السورية 
من  برأسها  تطل  نائمة  خاليا  إلى  التحول  أو 

وقٍت آلخر لتنفذ عمليات االغتيال.
اإلنجاز  هذا  تستهدف  سياسة  أنقرة  اعتمدت 
ورّوجت  الديمقراطيّة،  سوريا  لقوات  الكبير، 
مع  نوع  أّي  من  لعالقة  لوجود  الدوام  على 
مرتزقة داعش، إلفراغ هذا المكتسب الوطنّي، 
تؤكد  التي  التقارير  عشرات  وجود  مقابل 
أراضيها  لعناصر داعش على  أنقرة  احتضان 

العالم  أنحاء  القادمين من شتى  وتسهيل عبور 
واستقبالهم في مطار أتاتورك وتأمين وصولهم 
اعترافات  أكدت  كما  السوريّة،  الحدود  إلى 
قياديي داعش تلك العالقة الوطيدة سواء لجهة 
الدعم اللوجيستي أو عالج المصابين أو تجارة 

النفط. 

الغارديان أرصّت عىل النرش

الغارديان  صحيفة  نشرته  الذي  التقرير 
البريطانيّة اإلثنين 2021/11/22 وواضح أنّه 
قبل  من  إعداده  تمَّ  وقد  التركيّة،  الرؤية  تبنّى 
مكتب الصحيفة في إسطنبول، باسم الصحفيّة 
بيتان مكيرنان، فيما المدعو حسام حمود يُعرف 
المعارضة  على  محسوب  إعالمّي  أنّه  على 
في  نفسها  الفكرة  حول  مواداً  أعدّ  أّن  وسبق 

تواريخ سابقة.
منصات  »إّن  السوري:  المرصد  مدير  وقال   
وتنشر  تركيّة  أجندات  تنفذ  محلية  إعالميّة 
مناطق  ضمن  الوضع  حقيقة  عن  األكاذيب 
األوضاع  صورة  تُحّسن  وبالمقابل  “قسد”، 
وتغطي  التركيّة  القوات  ومناطق  عفرين  في 
فبركات  عبر  هناك  واالنتهاكات  الجرائم  عن 
في  الغربيّة وقعت  اإلعالم  إعالميّة.. ووسائل 
والغارديان  المزورة..  والوثائق  األكاذيب  فخ 
حول  تقريرها  في  األكاذيب  تلك  ضحية  هي 

اإلفراج عن عناصر تنظيم “الدولة اإلسالمية” 
مقابل مبالغ ماليّة من قبل السلطات العسكريّة«.
اإلعالمّي،  لمركزها  بيان  في  “قسد”  وقالت 
إّن الصحيفة البريطانيّة وقعت في فخ التزوير 
والشهادات الكاذبة، وبحسب البيان، فإن “قسد” 
أكدت للصحفية التي أعدت التقرير، أنَّ الوثائق 
التي تملكها حول اإلفراج عن معتقلين للتنظيم 
الشهادات  وأن  »مزّورة«،  مالية  مبالغ  مقابل 
التي حصلت عليها »كاذبة«. وأضاف أنّه رغم 
مع  التحقيق  نشر  على  الصحفية  أصّرت  ذلك 

»الوثيقة المزورة«.
ووجهت “قسد” رسالةً إلى إدارةِ “الغارديان” 
حول التحقيق، مشيرةً إلى أنّها تنتظر الرد، قبل 

قيامها بنشر تفاصيل الوثائق “المزورة”.

محاكمة املرتزقة مطلُب اإلدارِة 
الذاتّية

عن  تحقيقها  في  »الغارديان«  وتحدثت 
“قوات  قودها  بها  قامت  “مصالحة”  عمليات 
على  سجناء  بعض  مع  الديمقراطية”  سوريا 
هذه  فإنَّ  التحقيق  وبحسب  بداعش،  صلة 
“المصالحات” تكون ضمن معادلة من شقين، 
آالف  دفع  مقابل  الحرية  “شراء  مفاده:  بما 
تحقيقها  في  الصحيفة  واستندت  الدوالرات”. 
لشخصين  وشهادات  وثائق  اعتبرته  ما  إلى 
محاكمة،  دون  مؤخراً  عنهم  أفرج  داعش  من 
بعد دفعهم لمبالغ مالية تزيد عن 6000 جنيه 
وأنّه  دوالر(.  آالف   8 يعادل  )ما  إسترلينّي 
المفرج  األسرى  يوقع  الصفقة،  من  وكجزء 
إلى  االنضمام  بعدم  فيه  يتعهدون  إعالناً  عنهم 
أي تنظيمات مسلحة، وترك أجزاء من شمال 
سيطرة  تحت  والخاضعة  سوريا،  وشرق 

“قسد”.
الرجلين  شمل  لم  تم  سراحهما،  إطالق  وعند 
مع  قاتل  )كالهما  “الغارديان”  التقتهما  اللذين 
داعش حتى انهيار ما يسّمى بالخالفة في آذار 
2019( بزوجتيهما وأطفالهما، الذين تم إطالق 

سراحهم أيضاً من مخيم الهول. وأشار التحقيق 
انتقلت بعد ذلك إلى محافظة  العائالت  إلى أن 
إدلب في شمال غربي البالد. وعبرت الحدود 
إلى تركيا. كال الرجلين يعيشان اآلن، والسؤال 
لماذا يلجأ مرتزقة داعش إلى تركيا؟ والصحيفة 

أوردت ذلك دون توضيح!
آالف  ثمانية  نحو  وجود  إلى  التقرير  ويشير 
إلى  باالنتماء  متهمين  وعراقّي  سورّي  سجين 
سجون  ثالثة  في  آخر  أجنبي  وألفي  داعش، 
وصفتها بالمكتظة، وأّن عدد الذي أُفرج عنهم 
نحو عشرة أشخاص فقط، وهو عددٌ يسيٌر جداً 
بعدد األسرى المحتجزين، فيما صيغة  مقارنةً 
المبالغ  التعميم  من  نحو  على  جاءت  التقرير 
فيه، وكأنه شمل أعداداً كبيرة، وبعبارة أخرى 
من  مرتزق  آالف  عشرة  تحتجز  التي  فالجهة 
داعش ليست بحاجة لصفقات من هذا النوعِ. بل 
تم اإلعالن مراٍت عديدة عن اإلفراج أعداٍد من 
أفراداً  وشملت  عشائريّة  بضمانات  السوريين 
بأعماٍل  ينخرطوا  أن  دون  بداعش  على صلة 

قتاليّة.   
يطيح  تناقٌض  ثمة  التقرير  تضاعيف  وفي 
“قسد”  أّن  التقرير  يقول  إذ  نفسها،  بالفرضية 
مواطنيها  باسترداد  الغربية  الدول  تطالب 
الذين انضموا إلى داعش، عبر تشكيل محاكم 
ذلك  ترفض  الدول  تلك  أن  إال  دوليّاً،  ممولة 
على  “خطراً”  يشكل  استردادهم  بأن  وترى 
أمنها القومّي. وبذلك يشير التقرير إلى التوجه 

سجناء  لمعاملة  بالنسبة  قسد  لدى  المعتمد 
محكمة  وإنشاء  لدولهم  تسليمهم  عبر  داعش، 
تهمةَ  ضمناً  ينفي  ما  وهو  لمحاسبتهم،  دوليّة 
دعت   2019/3/25 في  المحدودة.  الصفقاِت 
محكمة  إنشاء  إلى  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
وقالت  في شمال وشرق سوريا  دولية خاصة 
إلنشاء  الدولّي  المجتمع  »ندعو  بيان:  في 
محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيي داعش 
أنّهم  إلى  مشيرة  سوريا«،  وشرق  شمال  في 
لمحاكمة »في مكان وقوع  أن يخضعوا  يجب 
تنظيم  تم   2019/7/6 وفي  الجرمّي«.  الفعل 
على  واستمر  داعش«  ّحول  الدولي  »المنتدى 
مدى أيام في مدينة عامودا، لمناقشة سبل تشكيل 

المحكمة من الناحية القانونيّة والسياسيّة.
تم  التي  األدلة  بطبيعة  تتعلق  الثانية  المسألة 
أفرج  ممن  اثنين  شهادة  لجهة  سواٌء  سوقها 
الوثيقة  وكذلك  داعش،  عناصر  وهم  عنهم 
السجين  إطالق سراح  نموذج  اعتبرتها  والتي 
أي  إلى  االنضمام  »بعدم  تعهداً  وتتضمن 
بلد  ففي  ومتطرفة،  مسلحة  إرهابية  تنظيمات 
ال  سنة،   11 مدى  على  الحرب  حالة  يعيش 
تم  وقد  وثيقٍة،  أّي  صحة  إلى  الركون  يمكن 
واألوراق،  والشهادات  الوثائق  ماليين  فبركة 
من  السوريين  مّكنت  التي  الوثائق  تلك  أقلها 
األوروبّي.  االتحاد  دول  إلى  الحدود  عبور 
غير  ضبابيّة  الغارديان  وثائق  جاءت  وبذلك 

واضحة المعالم، وال يمكن القطع بصحتها.  

خيرالدين احمد حسين فهد محمد درويش نايف اكرم يوسف

مخاطر  هناك  بالقول:  حديثه  يوسف  وتابع 
الدولة  مع  روج  مرتزقة  تعاون  نتيجة  كبيرة 
خطراً  يشكل  التعاون  وهذا  المحتلة،  التركية 
كردستان  أجزاء  في  الكردي  الشعب  على 
العدو  يخدم مصلحة  معهم  والتعاون  األربعة، 
قوات  صفوف  في  مقاتلون  عمي  أبناء  فقط، 
الدفاع الشعبي، وأبناء أختي أيضاً مقاتلون في 

صفوف وحدات حماية الشعب. 
»توّجه  بقوله:  يوسف  أكرم  نايف  واختتم 
الدفاع  مناطق  في  الكريال  مقاتلة  إلى  أخوتي 
لمواجهة  آفا؛  إلى روج  التوجه  أو  المشروع، 
من  حالة  سيخلق  الشعب،  حماية  وحدات 
المواجه بين أهل البيت الواحد، عندما يوجهون 
أسلحتهم إلى صدور أبناء عمي، وأبناء أختي، 

حينها ستكون الكارثة الكبرى«. 

إجبار الشباب االنتساَب إىل 
صفوف مرتزقة روج

درويش،  محمد  فهد  تحدث  ذاته  السياق  وفي 

في  وعمل  الحقوق  دراسة  أنهى  أخي  فقال: 
لبنان، وعندما بدأت األحداث في سوريا، عاد 
كردستان،  باشور  إلى  توجه  ثم  قامشلو  إلى 
وشقيقي يوسف، انضم إلى مرتزقة روج؛ ألنه 
وهذا  هناك،  عمل  على  العثور  من  يتمكن  لم 
التي  بالمضايقات،  المتعلقة  المعلومات  يؤكد 
إلى  ذهبوا  الذين  آفا  روج  سكان  لها  يتعرض 
باشور كردستان، من قبل الحزب الديمقراطي 
إلى  االنضمام  على  إلجبارهم  الكردستاني؛ 

مرتزقة روج.
وأكد درويش أنه يرفض تعاون مرتزقة روج 
الهجمات  المحتلة، في شن  التركية  الدولة  مع 
التركي  االحتالل  مع  فتعاونهم  الكريال،  على 
عن  الدفاع  عليهم  يجب  وكان  كبير،  خطأ 
الدولة  مع  التعاون  وليس  الكردي،  الشعب 

التركية المحتلة.
واختتم فهد درويش حديثه لوكالة أنباء هاوار 
العدو  هي  المحتلة،  التركية  الدولة  قائالً: 
التاريخي للشعب الكردي، وال ينبغي ألي قوة 
شكل  بأي  وال  العدو،  مع  تتعاون  أن  كردية، 

من األشكال.
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الجفاف يحاصر المزارعين.. وكارثة تهّدد القطاع الزراعي

هيئة اإلدارات المحلية والبيئة تنتهي من تأهيل طريق الرقة - سد تشرين

أردوغان وحكومته مطالبون باالستقالة 

إثر انهيار الليرة!

أعلى معدل نمو فصلي خالل 20 سنة تحققه مصر

ترتيب البيت الُكردّي ضرورة قومية ووطنية..

المقاومة المتواصلة في سيمالكا

وشرق  الشمال  مناطق  سكان  غالبية  تعتمد 
السوريا، على زراعة أراضيهم، كمدخل رئيس 
األراضي،  زراعة  تعدّ  لمعيلة عوائلهم، حيث 
أهم المصادر الرئيسية لحياتهم، وثقافة ورثوها 

من أسالفهم. 
ومع دخول فصل الشتاء، يتجهز أبناء المنطقة 
الستقبال الموسم الزراعي، مع ازدياد مخاوفهم 
من أن يكون هذا العام جافاً، كما العام الفائت.  
للزراعة،  أراضيهم  المنطقة  أبناء  ويهيئ 
زارعين مع بذارهم آمالهم، بأن يكون شتاء هذا 
العام، أفضل من األعوام المنصرمة، وأن يعّم 

مع فصل الشتاء الخير والبركة على األهالي.

جفاف وكوارث لستة أعوام 
خلَْت

خالل  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  وشهدت 
األعوام الست المنصرمة جفافاً، طال األهالي 
واألراضي الزراعية، ما أثر على اقتصاد أبناء 

المنطقة بشكل كبير. 
مقاطعة  أهالي  يتمكن  لم   2015 عام  ففي   
وذلك  الزراعية،  أراضيهم  زرع  من  كوباني 
مدينة  على  داعش  مرتزقة  هجمات  نتيجة 
في  دارت  التي  والمقاومة  وقراها،  كوباني 
على  األهالي  غالبية  وريفها، وخروج  المدينة 

إثرها إلى باكور كردستان. 
أما في عام 2016 تمكن أبناء مقاطعة كوباني 
في زراعة أراضيهم، بمساعدة لجنة الزراعة 
للمزارعين  البذور  قدمت  التي  المقاطعة،  في 
تكبّد  األمطار،  هطول  قلة  بسبب  لكن  مجاناً، 
محاصيلهم  من  كبيرة  خسارة  المزارعون 

الزراعية.  
وفي عام 2017 كان الوضع االقتصادي أسوأ 
فصل  في  األمطار  فقلة  سبقه،  الذي  العام  من 
المنطقة  شهدت  الربيع  حلول  ومع  الشتاء، 
أثرها  على  شكلت  غزيرة،  أمطار  هطول 
ألحقت  الزراعية،  األراضي  غزت  فيضانات 
الخسائر  وكانت  فادحة،  خسائر  بالمزروعات 
بعض  في  جهة  من  األمطار  نقص  جراء 
األماكن، والفيضانات التي أهلكت المزروعات 
من جهة أخرى، أما عام 2018 فلم يكن حالها 

أفضل من األعوام التي سبقتها. 
أما عام 2019 فكان الموسم الزراعي أفضل 
بكثير من األعوام التي سبقتها، فكان شتاء ذلك 
العام مفعماً بالخير والبركة لألهالي، لكن بسبب 
األراضي  من  العديد  في  اندلعت  التي  النيران 
لمقاطعة كوباني، كان سببا لخسارة  الزراعية 

المزارعين لموسهم الزراعي لعام كامل.
 وفي عام 2020 لم يكن المحصول الزراعي 
زرعوا  الذين  المزارعون،  وباألخص  جيدا، 
فكانت  العطرية،  والمزروعات  البقوليات 
خسارتهم أكثر بكثر من خسارة مزارعي القمح 

والشعير. 
أما هذا العام فباشر أبناء المنطقة بالتحضيرات 
بأن  قلوبهم  يعم  والخوف  أراضيهم،  لزراعة 
ولن  منصرمة،  أعوام  ستة  سيناريو  يتكرر 
يتمكنوا من جني محصولهم لهذا العام أيضا، ما 

المزارعين  لعزوف بعض  التخوف؛  هذا  أدى 
زراعة أراضيهم حتى اآلن. 

المنطقة  تشهد  لم  الخريف،  أواخر فصل  ومع 
يشير  مما  بعد،  لألمطار  هطوال  اآلن  حتى 
العام سيكون الجفاف من حصته،  إلى إن هذا 

بحسب خبراء في المجال الزراعي. 

مخاوف من وقوع كارثة

ويقول المزارع خالد عبد هللا من قرية »كولمت« 
من  مخاوفهم  وسط  أراضيهم،  زرعوا  بأنهم 
الستة  كاألعوام  العام  هذا  موسم  يكون  أن 
في  الزراعي  الوضع  »أن  مشيرا  المنصرمة. 
المنطقة في حالة خطر، إن استمرت األوضاع 

بشكل  األمطار  المنوال وسط غياب  هذا  على 
كلي«. 

أما المهندس الزراعي توفيق طالب، فيرى: أن 
وسط  عام،  بعد  عاماً  يسوء  الزراعي  الموسم 
انخفاض  بسبب  المنطقة  طال  الذي  الجفاف 
معدل هطول األمطار في األعوام المنصرمة، 
الالزمة  المغذيات  تقديم  األهالي  قدرة  وعدم 
للتربة والبذار كالسماد؛ بسبب ارتفاع أسعارها 

بشكل جنوني. 
القطاع  تهدد  جدية  كارثة  إن  طالب:  ويؤكد 
الزراعي في المنطقة، إذ استمر الوضع على 
كاٍف  بشكل  األمطار  تسقط  ولم  المنوال،  هذا 

لري األراضي.

روناهي/ قامشلو - في سعي دؤوب ورغبة 
منها في تقديم أفضل الخدمات، وأحسن الحلول 
هيئة  أعلنت  المتاحة،  اإلمكانات  وحسب 
الذاتية  اإلدارة  في  والبيئة  المحلية  اإلدارات 
لشمال وشرق سوريا، وخالل مؤتمر صحفي 
سد   - )الرقة  طريق  تأهيل  أعمال  اختتام  عن 

تشرين( يوم الثالثاء الفائت.
وفي  العمل،  بدء  على  عام  من  أكثر  فبعد   
الفت،  إعالمي  وبحضور  صحفي  مؤتمر 
إعادة  مشروع  من  انتهت  أنها  الهيئة:  أعلنت 
تأهيل وصيانة طريق »الرقة – سد تشرين«، 
الواصل بين الرقة والطبقة بإقليم الفرات، البالغ 

طوله 120 ألف متر.
وتحدثت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة اإلدارات 
المحلية ميديا بوزان، في مستهل المؤتمر عن 
يُعدّ   « فقالت:  االستراتيجي،  الطريق  أهمية 
طريق الرقة - سد تشرين ثاني أهم طريق على 
مستوى شمال وشرق سوريا، ألهميته الحيوية 
الرقة  مناطق  يربط  كونه  واالستراتيجية؛ 

والجزيرة، بالطبقة ومنبج والفرات«. 
وعن أسباب تأخير إنجاز المشروع قالت ميديا: 
تشرين  - سد  الرقة  أعمال طريق  »استغرقت 
مدَّة ستَّة أشهر، ولم تستكمل خالل عام 2020؛ 
بسبب الصعوبات التي كان أبرزها التهديدات 

مادة  وفقدان  المنطقة،  على  المستمرة  التركية 
للمواصفات  المطابقة  العازلة   البيتومين 
تعد  والتي  الطريق،  هذا  مثل  لتنفيذ  المعتمدة؛ 
عنصراً أساسياً في المجبول اإلسفلتي، وهذا ما 

أوقف العمل ألكثر من 6 أشهر«. 
الحامض،  إيهاب  المهندس  تحدَّث  جانبه  من 
المشرف على أعمال الطريق عن المواصفات 
الفنية للطريق المنفذ فقال: »يبلغ طول الطريق 
100 كم تقريباً، بعرض متفاوت مابين /6 إلى 
تمَّ  تبلغ 10 سم، وقد  أمتار/، بسماكة زفت   8
قشط الطريق القديم والتزفيت من جديد بمناطق 

متفرقة«.

نُفٍّذ  المشروع  أن  المشرف، أوضح  المهندس   
عام  تمت  األولى:  المرحلة  مرحلتين،  على 
2020 خاللها تم تأهيل مسافة ما يقارب 50 
كم من الطريق، أما المرحلة الثانية: فاستكمل 

العمل على مسافة 70 كم في عام 2021.
وعن المواد والكميات، التي دخلت في عمليات 
تم  أنه  الحامض:  المهندس  أوضح  التأهيل، 
المضغوط  اإلسفلت  من  م3  ألف   50 وضع 
و70 ألف م3 من البقايا باإلضافة لـ 60 ألف 

م3 من الحجر الُمكسَّر.
المحلية  اإلدارات  هيئة  أنَّ  بالذكر،  والجدير 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  والبيئة 

أكدت خالل المؤتمر الصحفي على أنَّ المرحلة 
حافلة  ستكون   ،2022 عام  خالل  القادمة 
اإلعالن  سيتم  التي  واإلنجازات  بالمشاريع 

عنها في اوقاتها.

خرج المواطنون األتراك في أنقرة وإسطنبول 
وحكومته  أردوغان  مطالبين  الشوارع،  إلى 
باالستقالة، بعد التدهور المتالحق لقيمة الليرة 
يوم  قياسية  لمستويات  ووصولها  التركية، 
في  الكبير  والتوتر  واللغط  الفائت،  الثالثاء 

مراكز وأسواق صرف العمالت.
أشارت  العمالت  وأسواق  المالية  المؤشرات 
 13.50 إلى  الدوالر وصل  سعر صرف  إن 
اليورو  صرف  سعر  ارتفع  كما  تركية،  ليرة 
إلى 15.01ليرة تركية. ومع هبوط قيمة الليرة 
نزل  االقتصادية،  األزمة  وتعمق  التركية، 

الشعب في إسطنبول وأنقرة إلى الشوارع.
االحتجاجات اتخذت طابعا شعبيا ورسميا؛ إذ 
خرج أعضاء حزب العمال التركي TÎP في 
حزب  وأعضاء  بإسطنبول،  كاديكوي  ناحية 
البناء الجديد لالشتراكية SYKP، والعديد من 
المواطنين إلى الشوارع، ونددوا بحزب العدالة 

والتنمية وأردوغان.
 « عليها  كتب  الفتة   SYKP أعضاء  وحمل 
ال تسير األمور هكذا، طيب يستقيل« فساروا 
واستمروا  المشاعل.  حاملين  عدة  في شوارع 

تجمع  كما  المسيرة.  خالل  الهتافات  بترديد 
أعضاء TÎP أمام فرع بنك إسطنبول المركزي 
فأدلوا بتصريح صحفي. ورفع  في كاديكوي، 
خالل اللقاء الفتة كتب عليها »قمتم بتدنيسها، 
ستحاكمون، استقالة الحكومة ». كما تم ترديد  

AKP سيدفع الحساب للشعب«.
به  أدلي  الذي  والتصريح،  البيان  في  وجاء 
الهاوية:  نحو  بتركيا  يسير   AKP بأن  للعلن 
سرق  من  سنحاسب  دنسوها،  من  »سنحاكم 
ونوصلها  الظالم  من  تركيا  سنخرج  خبزنا، 

إلى النور«.
الرغم من  في جانكايا وعلى  أسات  وفي حي 
العشرات  أن  غير  األمن،  عناصر  مضايقات 
من األشخاص، تظاهروا مطالبين بـ »استقالة 

.« AKP
وكاالت

سجل النمو االقتصادي في مصر خالل الربع 
أعلى   2022/2021 المالي  العام  من  األول 
الماضيين،  العقدين  امتداد  على  له  مستوى 
بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خالل 
المالي 2021/2020،  العام  الربع األول من 
نحو  واالتجاه  االقتصاد،  أداء  تحسن  يؤكد  ما 

التعافي من جائحة »كورونا«.
والتنمية  التخطيط  وزيرة  واستعرضت 
اليوم  السعيد،  هالة  الدكتورة  االقتصادية، 
الوزراء  مجلس  اجتماع  خالل  األربعاء 
لألداء  األولية  المؤشرات  المصري، 
االقتصادي، متضمنة توقعات بتواُصل ارتفاع 
 %5.5 بين  ليتراوح  السنوي  النمو  معدل 

و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
مختلف  »إن  السعيد:  هالة  الدكتورة  وقالت 
تحقيق  في  نجحت  االقتصادية،  األنشطة 
األول،  الربع  خالل  موجبة  نمو  معدالت 
التحويلية،  الصناعات  قطاعات  أن  موضحة 
والزراعة، والتجارة، واألنشطة العقارية، هي 

األكثر مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي«.
وأشارت إلى استمرار احتياطات النقد األجنبي 
في االرتفاع للشهر السادس عشر على التوالي، 
لتصل إلى 40,8 مليار دوالر في شهر سبتمبر 

الماضي.

بلغ  للنمو  معدالً  السويس  قناة  حققت  كما 
المالي  العام  من  األول  الربع  خالل   %20
2022/2021، بتعاٍف ملموس مقارنة بالربع 
المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك؛ لزيادة 
كما  والحمولة،  السفن  وعدد  القناة،  إيرادات 
نمو  معدالت  على  االتصاالت  قطاع  حافظ 
مرتفعة، حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة 
السرعة،  فائق  االنترنت  مستخدمي  لزيادة 
وزيادة  الثابت،  الهاتف  في  المشتركين  ولعدد 
إيرادات خدمات البيانات نتيجة لالستثمار في 

البنية التحتية الرقمية.
الصناعات  قطاع  أن  الوزيرة:  وأوضحت 
سنوي،  ربع  نمو  معدل  أعلى  حقق  التحويلية 
بعد  الماضيين،  العقدين  خالل   %15.2 بنحو 
المماثل  الربع  خالل   %12.7 بنحو  انكماشه 
في  التحسن  نتيجة  وذلك  السابق،  العام  من 
والمستحضرات  الورق،  صناعات  أنشطة 
حقق  كما  والمالبس،  والمشروبات  الدوائية، 
 %10.5 بلغ  نمو  معدل  والبناء  التشييد  قطاع 
العام  من  المناظر  الربع  في  بـ %2.6  مقارنة 
المالي 2021/2020؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة 
استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 
التشييد  التي أدت إلى زيادة االنتاج في قطاع 
األنشطة  إلى  الموجهة  االستثمارات  وزيادة 

االقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 
النشاط  إلى ارتفاع معدل مشاركة األفراد في 
االقتصادي إلى 43.7 % خالل الربع األول، 
من  المماثل  الربع  في   % بنحو 41.1  مقارنةً 
المشاركة  معدل  الرتفاع  نتيجة  السابق،  العام 

لكل من اإلناث والذكور.
المالي  القطاع  أداء  بمؤشرات  يتعلق  وفيما 
معدل  ارتفاع  إلى  الوزيرة  ألمحت  والنقدي، 
إلى  ليصل  الماضي،  سبتمبر  خالل  التضخم 
8.0% على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6% على 
أساس شهري، نتيجة ارتفاع األسعار العالمية 
شهد  بينما  والمعادن،  الغذائية  والسلع  للطاقة 
سبتمبر  منذ  مستمرا  انخفاًضا  الصرف  سعر 
جنيه/دوالر   15.7 إلى  وصل  حتى   ،2019
احتياطات  واستمرت  الماضي،  سبتمبر  في 
النقد األجنبي في االرتفاع للشهر السادس عشر 
دوالر  مليار   40,8 إلى  لتصل  التوالي؛  على 

في شهر سبتمبر 2021.
وكاالت

م. محفوظ رشيد 

من قراءة سريعة للمشهد السوري، يستخلص 
المتابع لألحداث وجود تفاهمات غير معلنة بين 
عظميين  كدولتين  وروسيا،  المتحدة  الواليات 
بشأن إدارة األزمة القائمة، والبحث عن حلول 
مع  للمصالح،  وتبادل  للنفوذ،  تقاسم  عبر  لها 
للبلدين،  القومي  األمن  االعتبار  بعين  األخذ 
أبرز  وإسرائيل من منظار استراتيجي، ولعل 
اعتماد  هي:  رؤيتهما  في  المشتركة  القواسم 
النهائي،  للحل  كأساس  األممي 2254  القرار 
واإلبقاء على النظام الحالي، وإعادة تأهيله مع 
كسابقة  تعود  لن  سورية  وأن  سلوكه،  تغيير 
عهدها لما قبل 2011، وإشراك الُكرد في بناء 
سوريا الجديدة، وتحييد كل من إيران وتركيا، 
كقوتين فاعلتين على األرض في رسم سوريا 

المستقبل..
ولكن لكل من واشنطن وموسكو أساليبها وآلياتها 
حضورها،  وشرعنة  فرض  في  الخاصة، 
وتنفيذ أجنداتها، فروسيا التي تدخلت عسكرياً- 
السوري، وبطلب منه-  للنظام  تقليدي  كحليف 
لحمايته من االنهيار، أنشأت قاعدة »حميميم« 
إيران  مع  ونسقت  القتالية،  عملياتها  لقيادة 
إلحاق  في  وسوتشي«  »آستانا  عبر  وتركيا 
السيطرة على  واستعادة  بالمعارضة،  الهزيمة 
ما خسره من مناطق في معاركه، أما أمريكا، 
بعد  اإلرهاب  محاربة  بوابة  عبر  تدخلت  فقد 
أن شّكلت التحالف الدولي، وحررت المناطق 
التي احتلتها »داعش« جميعها، بعد أن دحرتها 
خالل  من  وذلك  »باغوز«،  معاقلها  آخر  من 
حماية  قوات  مع  والتشارك  والتنسيق،  الدعم، 
الشعب والمرأة الكردية YPG و YPJ، والتي 
قوات  وراية   سقف  تحت  بعد  فيما  انضوت 

في  وساهمت  »قسد«،  الديمقراطية  سوريا 
تشكيل اإلدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق 
سوريا  مجلس  السياسي  بغطائها  سوريا، 

الديمقراطي »مسد«.
وتركيا؛  إيران  تستهدفان  وأمريكا  روسيا 
آخذتان  السورية،  المعادلة  من  إلخراجهما 
محوريتان  إقليميتان  قوتان  أنهما  بالحسبان 
وتمتلكان  السورية،  الساحة  في  ومؤثرتان 
على  بها  تشاغبان  ورابحة  ضاغطة  أوراقاً 
حدود مصالحهما، وتعيقان مشاريعهما، فتركيا 
التي تحتضن »المعارضة« وتدعمها، وتتحكم 
سياساتها  تمرير  في  وتستغلها  بمصيرها، 
اإلخوان  عبر  )سنية(  طائفية  منطلقات  من 
عثمانية  وخلفيات  أمنية  وادّعاءات  المسلمين، 
توسعية، ونزعات عنصرية )ضد الكرد بصورة 
خاصة( واستغاللها في احتالل مناطق كثيرة، 
ديموغرافية  تغييرات  وإجراء  ثرواتها  ونهب 
حلف  في  عضواً  كونها  إلى  إضافة  فيها، 
لألمن  دة  المهدِّ النووية  القوة  إيران  أما  الناتو. 
االستراتيجي  العمق  فهي  والدولي،  االقليمي 
الدولة  مفاصل  في  بتغولها  السوري؛  للنظام 
بمحورها  وربطها  والعسكرية..،  االقتصادية 
الشيعي الممتد من طهران مروراً بالعراق إلى 
لبنان، عبر أذرعها السياسية والعسكرية، ذات 
التأثير المباشر على الداخل السوري »كحزب 

هللا«.
نفسها،  على  المنقسمة  السورية  المعارضة 
تبعاً  والمنصات،  والخارج،  الداخل  وبين 
معظمها  تحولت  إقاماتها،  وأماكن  لوالئها، 
إلى  الديمقراطية(  الوطنية  القوى  )باستثناء 
وبخاصة  الطلب،  تحت  مرتزقة  مجاميع 
المسلحة منها، التابعة لالئتالف، فقد أصبحت 
في  تشارك  وعميلة،  إرهابية  عصابات 
احتالل مناطق سورية، وتُرتَكب فيها الجرائم 
الشنيعة، واالنتهاكات الفظيعة، وبشكل خاص 
المناطق الكردية منها )عفرين، وسري كانية، 
مظلة  تحت  أخيراً  اجتمعت  فقد  أبيض(،  وتل 
اللجنة  عبر  النظام،  مع  للتفاوض  العليا  الهيئة 
غير  األممي  الموفد  بإشراف  الدستورية، 
بيدرسون، التي فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر، 
بالرغم من عدم وجود تباين في رؤى الطرفين 
قبلهما  من  المقترحة،  األساسية  المبادئ  تجاه 
لصياغة الدستور مثل: هوية الدولة )العربية( 
ومصدر التشريع )اإلسالم( ومركزية النظام... 
والعلمانية  الديمقراطية  مبادئ  ورفض  إلخ، 

االعتراف  وعدم  والالمركزية،  والتعددية 
بحقوق مكونات الشعب السوري كلها، واحترام 
يعدّون  الذين  الكرد،  وبالتحديد  خصوصياتها، 

القومية الثانية من النسيج الوطني التاريخي.
بالمقارنة  تنظيماً  أكثر  يعدّون  الذين  الُكرد  أما 
مع غيرهم، فقد أصبحت قضيتهم من األولويات 
ودبلوماسياً،  سياسياً،  الدولي  االهتمام  ذات 
على  تزيد  مناطق  على  ويسيطرون  وإنسانياً، 
ربع مساحة سوريا، يحمونها بواسطة منظومة 
ويديرون  ومجربة،  مدربة  عسكرية  أمنية 
شؤونها من النواحي كلها، ويتحكمون بثرواتها، 
وذلك كإدارة ذاتية وكأمر واقع، بدعم ورعاية 
أن  بعد  أمريكا،  بزعامة  الدولي  التحالف  من 
)داعش  اإلرهاب  محاربة  في  جدارتهم  أثبتوا 
بهما،  الهزيمة  وإلحاق  وأخواتهما(  والنصرة 

وتحرير مناطقها من سيطرته.
سردناه،  وبما  السورية،  اللوحة  في  بالتمعن 
نستنتج: أن شكل سوريا المفترض والمطلوب 
والتهجير،  والتدمير،  القتل،  عمليات  بعد  )ما 
والضحايا،  الخسائر  من  الكثير  خلفت  التي 
الكثير من األحقاد والنعرات، وبدلت  وعّمقت 
وطناً  تكون  كي  والقيم(  المفاهيم  من  الكثير 
ألبنائها جميعهم على قاعدة المواطنة الحقيقية، 
والثروة،  السلطة،  في  الفعلية  والشراكة 
ديمقراطي  نظام  بناء  من  بدّ  ال  واالدارة، 
العدل  يحقق  مركزي،  ال  تعددي،  علماني 
ويراعي  والحقوق،  الواجبات  في  والمساواة 
األممية  واللوائح  الدولية،  والمواثيق  العهود 
لتحقيقه  أن يسعى  ما يجب  الصلة، وهذا  ذات 
عبر  الديمقراطية(،  )الوطنية  الخير  قوى  كل 
حوار حر ومفتوح، بين المكونات كافة، دون 

إقصاء أو تهميش.
جانبها،  إلى  الّكرد  إمالة  روسيا  تحاول 
تحقيق  عبر  السياسية؛  العملية  في  وإشراكهم 
مصالحة وتسوية مع النظام الستعادة سيطرته 
الشروط  بأقل  الذاتية  اإلدارة  مناطق  على 
درعا،  محافظة  غرار  على  والضمانات 
ومساعيها في خفض التصعيد )منطقة بوتين – 
التركية،  الضغوط  مستغلة  بإدلب،  أردوغان( 
باالجتياح،  وتهديداتها  العسكرية،  وتحشداتها 
وذلك لرفع أسهمها وفرض أجنداتها في الحل 
التزامها  تؤكد  أمريكا  فإن  وبالمقابل  النهائي، 
في  والشريكة  الحليفة  »قسد«  ودعم  بحماية 
التي ما تزال تشكل خطراً  محاربة »داعش« 
وتحذر  المنطقة،  في  واالستقرار  األمن  على 

وقف  لخطوط  تجاوز  أي  من  كافة  األطراف 
ب«نبع  تسمى  ما  عملية  بعد  النار،  إطالق 
السالم«، وتسعى لتوحيد الصف الكردي عبر 
و  PYNK بين  الكردي  )الحوار  مبادرتها 
ENKS(؛ وذلك لتمكين اإلدارة الذاتية القائمة، 
يُحتذى  وتطويرها وتوسيعها، وجعلها نموذجاً 
الدستور  وفي  الواقع،  أرض  على  ويثبت  به، 
كحلقة رئيسية من تنفيذ مشروعها االستراتيجي 
في رسم الخارطة السياسية لسوريا والمنطقة.

ومن جانب آخر، فإن الدول اإلقليمية والمقتسمة 
السبل  وبكافة  المستحيل  تعمل  لكردستان، 
الستبعاد  األصعدة،  جميع  وعلى  والوسائل 
دون  والحؤول  السياسية،  العملية  من  الكرد 
نيلهم أية حقوق أو مكاسب قومية، وتؤلب الرأي 
واالنفصال  اإلرهاب  بتهم  الكرد،  على  العام 
القمعية  الشوفينية  سياساتها  لتبرر  واإللحاد.. 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  تجاههم، 
تمارس أشكال الترهيب والترغيب كافة، وعبر 
واإلعالمية  )االستخباراتية  الخاصة  الحرب 
وتشتيت  صفوفهم،  لتمزيق  والنفسية..( 
وإجهاض  بوصلتهم،  وتحريف  خطابهم، 

نضاالتهم، ونسف تطلعاتهم التحررية.
ومما سبق، نصل إلى نتيجة منطقية وحتمية، 
واالستقرار  والسالم  األمن  استتباب  أن  وهي 
والمنطقة  سوريا،  في   – ومستقبالً  حالياً   –
مرهون بحل القضية الكردية حالً عادالً داخل 
أصبحوا  الكرد  ألن  الموحدة،  الوطنية  الدولة 
الرقم الصعب داخلياً وخارجياً، وعامل ضمان 
وأمان وتوازن، ضمن الخليط اإلثني، والديني، 
في  والثقافي،  السياسي،  والتنوع  والطائفي، 
الشديدة  والتنافسات  السريعة  التغيرات  ظل 
بين القوى العظمى؛ ألجل إرساء نظام عالمي 
المركزية،  القومية  الدول  أنقاض  على  جديد 
ذات اللون الواحد، واللغة الواحدة )كما يحصل 
عقب  تشكلت  والتي  والسودان(،  العراق  في 
اتفاقات  بموجب  األولى،  العالمية  الحرب 
والتي  ولوزان،  بيكو  سايكس  مثل  استعمارية 
ومن  لذلك   ،1923 عام  صالحيتها  تنتهي 
البيت  ترتيب  والحاجة  والضرورة  األهمية 
يحتل  كي  تأهيله؛  وإعادة  وتقويته،  الكردي 
لبناء  الساحة  على  والالزم  المناسب  مكانه 
الدولة السورية الوطنية الديمقراطية المنشودة؛ 
وتحدياته،  العصر  وضرورات  يتوافق  بما 
استحقاقاتهم  كامل  إطارها  في  الكرد  وينال 

العادلة والمشروعة.

رؤوف قره قوجان

على مدى 7 أشهر متواصلة، تستمر محاوالت 
مناطق  الحتالل  الفاشية؛  التركية  الدولة 
الحزب  هجمات  جانب  إلى  المشروع،  الدفاع 
الديمقراطي الكردستاني، وبهذا يسعى التحالف 
والحزب  التركية،  الدولة  بين  االستراتيجي 
نتيجة  تحقيق  إلى  الكردستاني  الديمقراطي 
العمال  حزب  على  القضاء  خطة  خالل  من 
الديمقراطي  الحزب  يقوم  لذلك  الكردستاني، 
المراحل  جميع  في  نشط  بدور  الكردستاني، 
قوة  نشر  فقد  األولى،  للمرة  الهجوم،  خطة 
عسكرية في زيني ورتي، واتخذ موقفاً معادياً 
نتيجة  الكردستاني،  العمال  مقاتلي حزب  ضد 
للدولة  قدمتها  التي  االستخبارية  للمعلومات 
في  مقاتالت  ثالث  فيها  استشهدت  التركية، 
غارة جوية في المنطقة نفسها في 15 نيسان، 
من  العديد  في  االستفزازات  من  الرغم  على 
مباشرة  مواجهة  تنشب  لم  أنه  غير  المناطق، 
العمال  لحزب  الواعي  والسلوك  النهج  بسبب 

الكردستاني.
الديمقراطي  الحزب  هجمات  استمرت 

الهجمات  الكردستاني بال هوادة، ونتيجة لهذه 
في  الكريال  مقاتلي  من   7 استشهد  المشينة 
شارك-  خليفان،  منطقة  في   2021 آب   28
الهجمات  في  التركية-  الدولة  جانب  إلى 
أعلن  وبالتالي  الكردية،  التحرر  حركة  على 
خالل  من  تصفية  حملة  فأطلقوا  الحرب، 
المركز  في  أعدت  التي  السوداء،  الدعاية 
نفسه، من خالل مواصلة هجماتهم على حزب 
العمال الكردستاني، سعوا إلى إلقاء اللوم على 
الصعد  كل  على  الكردستاني  العمال  حزب 
بما فيها المسؤولية عن الالجئين على الحدود 
وزراء  رئيس  وتحدث  البولندية،  البيالروسية 
بلسان  بارزاني،  مسرور  كردستان،  جنوب 
من  وصعّد  التركية،  الدولة  سلطات  وخطاب 
مستوى هذه االتهامات. إنهم مخطئون جداً، إذا 
اعتقدوا أن بإمكانهم التهرب من مسؤولياتهم، 
الكردستاني  العمال  حزب  على  اللوم  وإلقاء 

وخداع الناس بذلك. 
 وكان من بين مقاتلي الكريال، الذين استشهدوا 
في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  يد  على 
خليفان، اثنان من مقاتلي الكريال من روج آفا، 
ولم تتم االستجابة لمناشدات ومطالب عائالتهم 
فعالية  ونظمت  أبنائهم،  جثامين  الستالم 
للتنديد  سيمالكا؛  معبر  عند  واعتصام  احتجاج 
ورغم  الجثامين.  بتسليم  والمطالبة  بالمجزرة 
استمرار االحتجاجات واالعتصامات منذ الـ 5 
المجزرة،  مرتكبي  أن  إال  األول،  تشرين  من 
لم يدلوا بأي تصريح، ولم يتخذوا أي خطوات 
لالستجابة للمطالب اإلنسانية لألمهات الثكالى.
الفعالية المتواصلة في سيمالكا تذكرنا بفعاليات 
الجرائم  الذاكرة  إلى  فأعادت  السبت،  أمهات 

ضد  حربها  في  التركية  الدولة  ارتكبتها  التي 
حزب العمال الكردستاني في التسعينيات، في 
تم إطالق  األمهات،  وبمبادرة من  الوقت  ذلك 
مصير  معرفة  بهدف  وسلمية؛  صامتة  فعالية 
المجهول،  القاتل  جرائم  ضحايا  من  اآلالف 
يوم  كل  يجتمعن  كن  أبنائهم،  مصير  ومعرفة 
سبت للسؤال عن مصير أبنائهن، ويشار إليهن 
هي  الفعالية  هذه  كانت  السبت،  أمهات  باسم 
تم  الفاشية، حيث  التركية  الدولة  األطول ضد 
التي  القرى،  قصص  على  فيها  الضوء  إلقاء 
تم حرقها، والتعذيب، وعن والذين فقدوا أثناء 

االعتقال، وعن السيارات السوداء.
الديمقراطي  الحزب  فإن  الشديد  ولألسف 
لألمهات  المعاناة  بنفس  يتسبب  الكردستاني 
الكرديات. إن اإلصرار على عدم تسليم جثامين 
الكريال يزيد من هذا األلم. قد ال يفهم مسؤولو 
والنخب  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بالجهل.  يتظاهرون  أو  األمر  هذا  الحاكمة 
تنتهي  لن  الصامتة  األمهات  صرخات  لكن 
مواجهة  عليهم  سيتعين  آجالً،  أم  عاجالً  أبداً. 
هذا الواقع. وحتى لو مرت العديد من السنين، 
فإن األمهات سوف يواصلن المطالبة بمعرفة 

مصير أبنائهن، كما فعلت أمهات السبت.
السبت،  أمهات  أمام  عاجزة  التركية  الدولة 
أمام  سراي،  غاالتا  ميدان  ذاك  وقت  فأغلقوا 
الفعالية،  ينهون  أنهم  السبت، واعتقدوا  أمهات 
فسعوا جاهدين إلى إسكات صوتهن من خالل 
محاصرتهن من قبل الشرطة، لكنهن يواصلن 
في كل يوم سبت فضح مجازر الدولة التركية، 
األفضل هو تسليم جثامين الكريال لعائالتهم في 
السبب في  أسرع وقت ممكن، وأن ال يكونوا 

آفا  روج  أمهات  بقيادة  الميراث  هذا  استمرار 
الثكالى.

سبت  يوم  كل  يجتمعن  اللواتي  األمهات 
سوف  بإسطنبول،  سراي  غاالتا  ميدان  في 
القتلة  مسامع  إلى  أصواتهن  إيصال  يواصلن 
كما  النتيجة،  تحقيق  حتى  والدكتاتوريين، 
تفعل األمهات اللواتي يجتمعن كل يوم خميس 
وفي  آيرس،  بوينس  في  مايو  ديل  بالزا  في 
إلى  شيلي والسلفادور كانت األمهات يخرجن 
يوم  كل  والناي  الطبول  ويقرعن  الميادين، 
ساحة  تُضاف  أن  نريد  اآلن،  ونحن  جمعة، 
آفا. يجب  أخرى، إلى تلك الساحات في روج 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  قيادة  على 
أن تدرك على الفور قوة وتأثير هذه الصرخة 
الكريال  مقاتلي  جثامين  تعيد  وأن  الصامتة، 
الشهداء إلى عائالتهم، فهل هناك مطالب محقة 

أكثر من هذا المطلب؟ 
ومن أجل إنهاء فعالية االعتصام في سيمالكا، 
والتي بدأت بمشاركة اثنتين من األمهات فقط، 
ومن أجل وضع حد لمعاناة األمهات، فإن على 
الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يفعل شيئاً، 
ويجب أن يحاسبوا على المجزرة التي ارتكبت 
يوم السبت 28 آب، ويجب حل هذه األزمة قبل 
أن تتحول مجزرة 28 آب إلى فعالية »أمهات 
الحزب  يقم  لم  اآلن  فحتى  الجديدة،  السبت« 
الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين كيريال 
لن  التاريخ  عجلة  الكردستاني،  العمال  حزب 
يمكنهم  ال  الدوام،  على  اآلن  هي  كما  تدور 
أن  يجب  األمهات،  من غضب  أنفسهم  حماية 
على  تطالهم  األمهات سوف  أيادي  أن  يعلموا 

الدوام.
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 االنتخابات
 العراقية..
 المقدمات
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التي  االحتجاجية،  املظاهرات  على  عامان  مرّ 
شهدتها بغداد، ومدن عراقية أخرى )انتفاضة تش

رين(                                                                                           وكان 
التي كانت تطالب  الذكرى،  إحياء هذه  بّد من  ال 
واإلداري،  السياسي  الفساد  على  بالقضاء 
وتصحيح مسار العملية السياسية، والتدخالت 
)نريد  حينئذ  عبقري  شعار  ليبرز  األجنبية؛ 
من  للتظاهر  الدعوة  مع  ذلك  وتصادف  وطناً(، 
تلك  في  حتقق  لم  التي  والكيانات،  األحزاب  قبل 
في  الطرفان  والتقى  تأمله،  كانت  ما  االنتخابات 
لكليهما،  الهدف  اختالف  مع  التظاهر  هدف 
آلت  ما  واجلماهيري، يحتج على  الشعبي  اجلانب 
إليه أوضاع العراقيني، في ظل هذا الوضع املزري، 
يشهدوا  أن  نظرهم-  بوجهة  ميكن-  ال  والذى 
طالبوا  انتخابات،  قانون  ظل  في  حتسن  أي  له 
بتغييره حتى ال ينتج تلك الوجوه التي أسهمت 
في إفساد أوضاعهم، فضالّ عن تبعيتها ألطراف 
وطن  عن  يبحثون  بذلك  وهم  مختلفة،  خارجية 
الثاني:  الطرف  أما  السياسيون.   هؤالء  أضاعه 
حتقيقاّ  التظاهرات  هذه  لتوظيف  يسعى  فكان 
الطرف  إن  العبثي،  املشهد  لهذا  واملتأمل  ملآربه، 
مطالبه،  حتقيق  أجل  من  باهظاّ  ثمناّ  دفع  األول، 
من  كان  والتي  تصوره،  وفق  تتحقق  لم  التي 
تفرز  التي  السياسية،  التركيبة  تلك  أهمها 
قد  الوجوه،  بعض  أن  يرى  هؤالء  أحد  ممكنا،  حال 
املضمون،  في  اختالف  دون  غيرها  وجاء  رحلت 
ضحوا  مبا  وضحوا  أجله،  من  تظاهروا  ماال  وهذا 
منذ  جرت  التي  االحتجاجات،  تلك  خالل  إنه  به، 
بني  دموية  اشتباكات  فيه  وقعت  والذى  عامني، 
نحو  ضحيتها  راح  األمنية،  والقوات  املتظاهرين، 
700 قتيل من الطرفني، أغلبهم من املتظاهرين، 
التظاهرات  واستمرت  اجلرحى،  آالف  إلى  إضافة 
بخروج  توسعت  والتي  أشهر،  عدة  االحتجاجية 
البالد،  وجنوبي  بغداد  في  الشوارع  إلى  اآلالف 
أن  هؤالء  عّد  فقد  املتبادل،  العنف  استمرار  مع 
حكومة رئيس الوزراء السابق )عادل عبد املهدي(، 
أن  إلى  املظاهرات،  مع  التعامل  في  االسوأ  هي 
استقالة  إلى  النهاية  املظاهرات في  تلك  جنحت 
حكومته، وتكليف مدير االستخبارات )مصطفى 
أيار من  في  الكاظمي( تشكيل حكومة جديدة 
محاولة  اخملابرات  رجل  يِئد  وكي  املاضي،  العام 
فقد  واخلاسر(،  )الشعبي  الطرفني  بني  االرتباط 
انتفاضة  لذكرى  إحياًء  التظاهرات  اندالع  توقع 
اخلاسرين  ملآرب  تُوظف  ال  وحتى  )تشرين(، 
احلكومة  رئيس  استبقها  ولذلك  انتخابيا، 
العراقية )مصطفى الكاظمي( بخطاب دعا فيه 
املتظاهرين إلى احلفاظ على سلميتها، والتعاون 
من  على  الفرصة  وتفويت  األمنية،  القوات  مع 
مسارها،  عن  احتجاجاتهم  حتريف  يحاولون 
على  وإفشالها،  بل  األخرى  أغراضهم  لتحقيق 
حد تعبيره، كما أكد اجمللس الوزاري لألمن الوطني 
حسب  السلمي،  التظاهر  أحقية  على  العراقي، 
املمتلكات  حماية  وأهمية  العراقي،  الدستور 
فيها  جتري  التي  األماكن  في  واخلاصة  العامة 
أن  العراقية،  للحكومة  بيان  وذكر  التظاهرات، 
للمجلس  استثنائياً  اجتماعاً  ترأّس  الوزراء  رئيس 
الوزاري لألمن الوطني، ُخّصص ملناقشة إجراءات 
إطالق  عن  ذلك  أثمر  وقد  التظاهرات،  حماية 
املتظاهرين ملبادرة سّموها )علم ووردة( بتقدميهم 
تعبيراً  األمنية،  للقوات  والورود  العراقية،  األعالم 
لهم،  االحترام  وإظهار  النوايا  على حسن  منهم 
األمن،  لقوى  توجيهاته  تضمنت  بل  ميثلونه،  وملا 
بالتعامل احلسن مع املتظاهرين، وإبداء املساعدة 
مفارز  وتسخير  الشرب،  مياه  توفير  مع  لهم 
وتسهيل  والصحية،  الطارئة  للحاالت  طبية 
الفضائية  والقنوات  اإلعالمية  الكوادر  عمل 
اخلاسرين  على  فّوت  وبذلك  املظاهرة،  لتغطية 
فرصة االلتحام مع اجلماهير لتنفيذ ما يأملونه، 
احترازية  بإجراءات  أيضاّ  قام  نفسه  الوقت  وفى 
في  مكثفة  أمنية  أطواقاً  أقام  حيث  شديدة، 
ساحة التحرير والشوارع املرتبطة بها، فهل جنح 
احتفاالت  فرصة  تفويت  في  بالفعل   الكاظمي 
تلك  في  اخلاسرين  على  تشرين  انتفاضة 
البيضاء؟  الرايات  يرفعوا  لن  أنهم  أم  االنتخابات؟ 

فاخلسارة كانت ثقيلة وللحديث بقية.

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد

كوباني/ سالفا أحمد - يهدد الجفاف المحاصيل الزراعية لهذا العام؛ نتيجة عدم 
هطول األمطار، ومخاوف المزارعين تزداد يومًا بعد آخر، مع تأخر األمطار، ونحن على 
مشارف فصل الشتاء، إضافة إلى شّح مياه الري بعد قطع االحتالل التركي لمياه الفرات.
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