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تحّدى إعاقته باإلرادة وحب الحياة
بيده على دارة  يضغط أحمد ديب )19 عاماً( 
وال  طاولة،  على  المثبتة  الخياطة  آلة  تشغيل 
ما  اتقان  يشغله على كرسيه اآلن سوى  شيء 
ينجزه من عمل في ورشة بحي الصناعة في 

إدلب شمال غربي سوريا.
وتمكن الشاب النازح من مدينة معرة النعمان، 
من الحصول على مهارة، تمنحه ثقة وراحة، 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  كونه  رغم 
تسببت  وتقاليد مجتمعية،  وبعيداً عن معتقدات 

له معظم أعوامه السابقة بمشاعر مؤلمة.
الثورة  حي  في  وجدته  جده  مع  ديب  يعيش 
بالمدينة، ويعتمد على عمله في تأمين احتياجاته.
كرسي  بواسطة  آخر  إلى  مكان  من  ويتنقل 
متحرك، يعمل على الطاقة الشمسية، فيوصله 
لعمله في ورشة الخياطة، »أحتاج يومياً ألكثر 
إلى  والعودة  عملي،  إلى  وصوالً  ساعة،  من 

المنزل«.
زمالء  يقوم  بينما  الحياكة  في  الشاب  ويعمل 
في ورشة  األقمشة  النماذج وقص  بتفصيل  له 

إلنتاج األلبسة الرجالية.

»البكاء بصمت«

تتوفر  ال  الذي  األقارب،  بزواج  القصة  بدأت 
المدن،  في  نسبته  حول  دقيقة  احصائيات  أي 
تجمع  الدراسات  أن  إال  السورية،  واألرياف 

على استمرار وجوده.

أثمر الزواج عن طفل بال قدمين، مع تشوه في 
اليدين، لكن تخلي والديه عنه، كان ألماً آخر في 

طفولته المبكرة.
بذلك  وتخلّى  عمه،  ابنة  عن  الوالد  انفصل 
أقرانه،  من  أكثر  يحتاج  كان  الذي  طفله،  عن 
الرعاية والمحبة ليشق بهما طريقه في منطقة 

أنهكتها الحقاً الحرب وأزماتها.
أمه التي بقيت بال معيل، توجهت لمنزل أهلها 
حين  هناك،  تركته  لكنها  رضيعها،  حاملة 
والجدة  الجد  ليتولى  األخرى،  هي  تزوجت 
المسنان رعايته، وتعليمه مهنة الخياطة الحقاً.

»ال  برس:  نورث  لوكالة  ديب  أحمد  يقول 
في  برز  حزني  إن  يقولون:  شيء،  كل  أذكر 
بقية  عن  باختالفي  شعرت  حين  الرابعة  سن 
األطفال؛ لعدم قدرتي على مجاراتهم في المشي 

واللعب«.
ويتذكر أن مشهد ركض األطفال أثّر بعمق فيه: 

»كنت أراقب أقدامهم كيف تتحرك«.
الشفقة،  وعبارات  نظرات  »لكن  ويضيف: 
كانت تؤلمني أكثر من حالتي، كثيراً ما دخلت 

المنزل ألبكي بصمت«.

تجاوز عقبات

من  منعته  الطفل  لها  تعرض  التي  المواقف 
التوجه لمدرسة، أو التفاعل مع أطفال آخرين 
في محيطه، ورغم تكوينه بعض الصداقات في 

يخلو من  يكن  لم  األمر  أن  إال  النعمان،  معرة 
مواقف تنمر أو شفقة.

يقول: إن نزوحه مع جده وجدته من المدينة قبل 
الحي  في  أصدقاءه  يخسر  جعله  أعوام،  ثالثة 

أيضاً.
وقرر الجد تعليم الفتى مهنة تعينه؛ لتوفير حياة 
كريمة، فاستخدام أدوات الخياطة دون أطراف 
ازدادت  آخر  بعد  فيوم  كبيرة،  عوائق  سليمة 

مهارته، ما أدخل السرور لقلب جده.
يدّي  تعويد  ويقول ديب: »وجدت صعوبة في 
بالتدرب  لكن  الخياطة،  آلة  استخدام  على 
الحركات  إتقان  من  تمكنت  والممارسة، 

والمهارات«.
ورغم أن تعلم المهنة بدأ يشعل الثقة في نفسه، 
حالته  مع  التصالح  مسألة  إن  أحمد:«  يقول 
واجهه؛  تحدٍّ  أبرز  كان  بالقدر«  و«الرضى 
المشاعر  من  والتقليل  بالنفس  الثقة  لترسيخ 
التمرد  السهل  من  يكن  »لم  ويعبر:  السلبية، 
الجسدية،  مشكلتي  وتخطي  واقعي،  على 
الخوف والخجل، ونظرات كل  والتأقلم معها، 

من يراني كانت عقبات أمام تعلمي«.

تسامح وطموح

المريض  والده  أحمد  زار  عامين،  وقبل 
له  متمنياً  سامحه،  أنه  وأخبره  بالسرطان، 
الشفاء، لكنه األب لم يتمكن من مقاومة المرض 

ففارق الحياة.
لتقوية  رياضي  بناٍد  مؤخراً  الشاب  والتحق 
يذهب  أنه  كما  نفسه،  عن  والترويح  يديه، 
يكون  حين  القريبة  الجالء،  حديقة  في  للنزهة 
ظروف  توفر  في  ويرغب  مساعداً،  الطقس 

تمّكنه من تعلم القراءة والكتابة.
صناعية؛  أطراف  على  الحصول  ويتمنى 
ليتمكن بها من الوقوف والمشي، لكنه ال يستطيع 
توفير تكاليفها من مردود عمله: »زرت مركز 
أخبروني:  الدانا،  مدينة  في  األطراف  تركيب 

أنه يصعب تركيبها لمثل حالتي«.
منزله،  إلى  الشاب  الثالثة عصراً، يصل  وفي 
تقول:  الجدة بفرح، وعبارات حانية،  فتستقبله 

»إن حفيدها لم يسمح لإلعاقة أن تدمر آماله في 
مستقبل أفضل«، وتصفه: »شاب مؤمن بقضاء 
هللا، وموقن بأن حالته أفضل من غيره بكثير«.
ويبدو الخياط الشاب ممتناً لجده، الذي لم يتخلَّ 
ورشات  في  العمل  بدأ  حتى  فساعده  عنه، 
الخياطة في المدينة: »أنا سعيد، ألنني أمضي 
الناس،  عن  بعيداً  العمل،  في  وقتي  معظم 

وآرائهم السلبية«.
يريد أحمد ديب أن يفهم اآلخرون، أن نظرات 
الشفقة تجاه ذوي االحتياجات الخاصة قد تقتل 
كل أمل وطموح في القلب، ويقول: إنه ال يحب 

أن يشعر أي شخص باليأس.

رابع عيد للزيتون... والزيتون تحت وطأة االحتالل في موطنه
قررت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة” »اليونيسكو« في دورته األربعين المنعقدة عام 2019، إعالن 26 تشرين الثاني من كلِّ عام »يوماً عالميّاً لشجرة الزيتون«، إقراراً برمزيّة شجرة الزيتون إلى السالم والحياِة. وتمّر 

مناسبة يوم الزيتون للمرة الرابعة هذا العام، وحقول الزيتون تحت وطأة االحتالل حيث تُسرق الموسم وتُفرض عليها اإلتاوات وتعرض للتحطيب والقطع...«8

مجلس كري سبي العسكري: كبدنا 
المرتزقة خسائر فادحة وماضون 

بالّذود عن أرضنا وأهلنا
لصد  قواتهم؛  جاهزية  على  الخلف  رياض  العسكري  سبي  كري  مجلس  قائد  أكد 
محاوالت مرتزقة االحتالل التركي العدواني�ة؛ الرامية لزعزعة األمن واالستقرار في 
المنطقة، وعلى واجبها في الدفاع عن األرض، وذلك عقب تصديهم لمحاولة تسلل 

5»...
ً
فاشلة مؤخرا

النعيمي: رفض تسليم جثامين 
الشهداء خيانة بحق الشعب الكردي

نساء الطبقة يشجبن العنف ضد النساء في اليوم العالمي
 لمناهضة العنف ضد المرأة

االحتجاجات الشعبية في تركيا 
وباشور كردستان.. تدوين للتاريخ 

مهزلة كرة القدم تصل لكرة السلة.. 
عزف النشيد اإليراني بداًل عن السوري!

الديمقراطي  الحزب  رفض  أن  النعيمي،  أمين  محمد  المحامي،  أكد   
الكردستاني تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم جريمة وخيانة بحق الشعب 
الكردي، مؤكداً أن الفاشية التركية ال تسمح له بتسليم الجثامين؛ إلشعال 

الفتنة بين الكرد...«4

لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أكدت نساء الطبقة على نبذ ممارسات التعصب الجنسي والسلوك   تعقيباً 
العدواني ضد المرأة، وشجب العنف الذي يشكل تهديداً على دور المرأة في المجاالت الحياتية كلها، ما يؤكد على أهمية 
التوعية االجتماعية، التي تحد من أفكار الذهنية الذكورية السلطوية، التي أورثتها العادات والتقاليد البالية واألفكار 

السلبية، التي زرعت بين األهالي في عهد مرتزقة داعش...«2

تتزايد ردة الفعل الشعبي تجاه سياسات السلطات الموجودة 
في كل من تركيا وإقليم كردستان، برئاسة حزبي العدالة 
يجتهدان  اللذين  الكردستاني،  والديمقراطي  والتنمية، 
علم  رافعين  الوسائل،  بشتى  الشعبي  الصوت  إلسكان 

السلطة واإلنكار تجاه شعبهما...«3

شهدت مباراة الذهاب بين سوريا وكازاخستان لكرة السلة للرجال ضمن 
الثقيل، عندما عزف  العيار  العالم فضحية من  لكأس  المؤهلة  التصفيات 
سلطان،  نور  الكازاخية  العاصمة  في  السوري  عن  بدالً  اإليراني  النشيد 

لتنتقل بذلك المهازل من لعبة كرة القدم إلى كرة السلة أيضاً...«10 بعدسة حسام دخيل

المرأة نجمة مهرجان القاهرة 
السينمائي الثالث واألربعين

الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان  أنطلق 
السادس  في  واألربعين،  الثالثة  دورته  في 
بمشاركة  الجاري،  الشهر  من  والعشرون 
العربية،  والدول  مصر،  من  فنية  كوكبة 
والكثير من صنّاع السينما في العالم، واُفتُتِح 
للنجمة  الرسمية  المسابقة  بفيلم  المهرجان 

بينلوبي كروز وأنتونيو بانديراس.

حضور ضخم

نجوم  من  كبيرة  نخبة  المهرجان  حضر 
والعالميين،  والمصريين،  العرب، 

المشاركين بأعمال، أو المكّرمين، أو لجان 
التحكيم.

وشهدت مسابقات المهرجان المختلفة، خالل 
فعاليات دورته الـ43، الذي بدأ في السادس 
والذي  الجاري،  الشهر  من  والعشرون 
كانون  شهر  من  الخامس  حتى  سيستمر 
أقوى  بين  شرسة  منافسة  المقبل،  األول 
والعالمية.  والمصرية،  العربية،  اإلنتاجات 
ومن المتوقع أن تثير بعض األفالم الجدل؛ 
لجرأة موضوعاتها، وقوتها، ووجهات نظر 

صانعيها.
الذي  المهرجان،  المنتظرة في  األفالم  ومن 
تشارك به السينما السعودية فيلم »بلوغ« من 
إخراج خمس مخرجات، هن سارة مسفر، 
وهند  العامري،  وجواهر  البنوي،  وفاطمة 
الفهاد، ونور األمير، ويعرض عالمياً للمرة 
األولى، وتدور أحداثه حول خمس قصص 
تحت  اإلنساني  العمق  تستكشف  قصيرة، 
وطأة المعاناة، واألسرار، والقلق، والخوف.
وكذلك الفيلم التونسي »أطياف« من إخراج 
مهدي هميلي، ويتناول قصة حساسة، حيث 
ويجد  والدعارة،  الزنا  بتهمة  آمال  تُحبس 
ابنها مؤمن نفسه مدمراً من وقع الفضيحة، 
الليلية في تونس،  وغارقاً في أعماق الحياة 
بعد إطالق سراحها، تبحث آمال عن نجلها 
وفي  وعنفاً،  تدنياً  تونس  شوارع  أكثر  في 
المفقود،  االبن  عن  الطويلة  البحث  رحلة 
انهيار  حقيقة  مواجهة  آمال  على  يتعين 

المجتمع التونسي.
مايا«  »دفاتر  فيلم  لبنان  من  ويعرض 
جريج،  وخليل  توما،  حاجي  جوانا  إخراج 

عزباء،  أم  وهي  مايا،  حول  الفيلم  ويدور 
المراهقة  ابنتها  مع  مونتريال  في  تعيش 
يتلقيان شحنة  الميالد،  عيد  ليلة  في  أليكس. 
وأشرطة،  دفاتر،  عن  عبارة  متوقعة،  غير 
وصور، أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة 
فتح  ترفض  الثمانينيات،  خالل  بيروت  في 
الصندوق، أو مواجهة ذكرياته، لكن أليكس 
الخيال  بين  سراً،  فيه  الغوص  في  تبدأ 
والواقع، تدخل األخيرة عالم مراهقة والدتها 
األهلية  الحرب  خالل  والعاطفية  الصاخبة، 
اللبنانية، وتكشف عن ألغاز الماضي الخفي.
ومن المتوقع أن ينافس الفيلم المصري »من 
وثائقي  وهو  جالل،  هالة  إخراج  القاهرة« 
يعرض عالمياً للمرة األولى، وخالل أحداثه 
حياة،  خالل  من  نسائية  لقضايا  يتعرض 
وحدهما  تعيشان  اللتين  الشابتين  وآية  هبة، 
في القاهرة، وتتخذان قرارات صعبة وسط 

العديد من المخاوف.
األردني  الفيلم  عرض  كثيرون  ويترقب 
أبو  زيد  إخراج  من  الرحمن«  عبد  »بنات 
النجوم  من  نخبة  بطولته  ويلعب  حمدان، 
أبرزهم صبا مبارك، وتدور األحداث بحي 
تعيش  حيث  عمان،  في  المتوسطة  للطبقة 
زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة، 
بعد  والدها.  فتعول  محلية،  خياطة  وتعمل 
أن رآها والدها عن طريق الخطأ في ثوب 
للزفاف، تقوم بتعديله من أجل رب عملها، 

فتستيقظ زينب لتجد والدها مفقوداً.

وكاالت
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عالمات إنذار مبكرة قبل ظهور مرض باركنسون

الزائدة الدودية هل لها عالقة بطول العمر..؟!

ارتعاش  إن  تقول  التي  الشائعة  للفكرة  خالفاً 
مرض  على  الوحيدة  العالمة  هو  الجسم 
هنالك  فإن  االرتعاشي،  الشلل  أو  باركنسون 
وضوحا،  أقل  تكون  أخرى  إنذار  عالمات 
يصاب بها اإلنسان في السنوات السابقة لظهور 

المرض.
التقرير  هذا  في  تيبر،  سيسيل  الكاتبة  وتقول 
الفرنسية،  )لوفيغارو(  صحيفة  نشرته  الذي 
مرض  في  يفكرون  عندما  الناس  أغلب  إن 
باركنسون يتخيلون فقط يدين مرتعشتين، ولكن 
حتى  المرض  بهذا  اإلصابة  يمكن  الواقع  في 
قبل ظهور عالمات الشلل االرتعاشي، وهو ما 
ينطبق على نحو ثلث الحاالت التي تعاني هذا 

المرض.
يمكن  باركنسون  مرض  أن  الكاتبة  وتضيف 
أعراض  خالل  من  أيضاً  بوادره  تظهر  أن 
بداية  من  سنوات  أو  أشهر  قبل  أخرى، 
المشاكل الحركية، مثل بطء وتشنج العضالت، 

واالرتعاش في وضعيات الراحة.
وتنبّه الكاتبة إلى أن الجهل بهذه العالمات التي 
تأخير  إلى  يؤدي  مالحظتها  السهل  من  ليس 
زيادة  ثم  ومن  والعالج،  التشخيص  عملية 

معاناة المريض وتأثر حياته اليومية.
طبيب  فيران  مارك  البروفيسور  ويقول 
بمدينة  الجامعي  المستشفى  في  األعصاب 
األعصاب  لعلم  الفرنسي  المعهد  ورئيس  رين 
عصبي  مرض  باركنسون  )إن  السريري 
العصبية  تنكسي يصيب بشكل أساسي الخاليا 
تنتج  التي  العصبية  الخاليا  أي  الدوبامينية، 

الناقل العصبي الدوبامين(.
ويوضح فيران أن )الدوبامين مادة تصنعها هذه 
ما  في  للتواصل  وتستخدمها  العصبية  الخاليا 
بينها، تماما مثل شبكة الجيل الرابع التي نعتمد 

عليها للتواصل في هواتفنا المحمولة(.

تدمري الخاليا العصبية

الخاليا  هذه  إن  فيران  البروفيسور  ويقول 
العصبية الدوبامينية توجد في كل أنحاء المخ، 
التي  الشّمية  البصلة  في  المثال  سبيل  وعلى 
في  وكذلك  الروائح،  على  التعرف  من  تمكننا 

تنظيم  في  رئيسياً  دوراً  تؤدي  التي  المناطق 
اإلدراكية،  الوظائف  بعض  وفي  العواطف، 

وأيضاً في عملية التحفيز.
كذلك لهذه الخاليا العصبية دور مهم في تنفيذ 
المشي  مثل  للجسم،  والتلقائية  اآللية  الحركات 
وتعديل  الوجه،  وتعابير  الذراعين  وتأرجح 
االسترخاء.  حاالت  في  العضالت  وضعية 
وتوجد هذه الخاليا أيضاً في الجهاز الهضمي، 
جسم  في  جداً  أساسية  وظيفة  فلها  ثم  ومن 

اإلنسان.
ويضيف البروفيسور أن األشخاص المصابين 
بمرض باركنسون يتعرضون لتدمير تدريجي 
للخاليا العصبية، مع استحالة شفائها، والسبب 
في ذلك ربما يكون تراكم المواد الكيميائية التي 

تسّمم األعصاب.

فقدان الشم واالكتئاب

وقبل بلوغ مرض باركنسون مراحله المتقدمة 
اإلشارات  بعض  الجسم  يرسل  والواضحة، 
المبكرة. ومن غير المفاجئ أن الوظائف التي 
تتأثر هي تلك التي تتحكم فيها الخاليا العصبية 

الدوبامينية.
عالمات  أولى  )إن  فيران  البروفيسور  ويقول 
اإلنذار المبكرة هي فقدان الشّم بشكل جزئي أو 
كلي، وبالتأكيد أحياناً يصاب الناس بهذه الحالة 
ألسباب أخرى مع التقدم في السن، ولكن هذا 
العرض يصيب 80% إلى 90% من األشخاص 
بباركنسون،  مرضهم  الحقاً  يشّخص  الذين 
المسنّين  من  فقط   %25 يصيب  المقابل  وفي 

اآلخرين(.
هنالك  الشم،  مشكلة  جانب  )إلى  أنه  ويضيف 
أيضاً حالة اإلمساك المزمن التي تظهر مبكراً 

على مرضى باركنسون(.
غير  القلق  هي  أخرى،  عالمة  أيضاً  وهنالك 
وهي  اآلالم،  بعض  من  والمعاناة  االعتيادي، 
يجعل  الذي  الدوبامين  بنقص  مرتبطة  حالة 
اإلنسان  يشعر  ثم  ومن  حساسية،  أكثر  الجسم 
بألم أكبر عندما يتعرض إلصابات عضلية أو 

مفصلية.

مشاكل يف النوم

عنها  كشفت  التي  األخرى  المفاجآت  ومن 
البحوث الطبية أن مرض باركنسون يمكن أن 
يظهر في البداية من خالل صعوبات في النوم، 
امتداد  على  عانوا  المرضى  من نصف  فأكثر 
قبل  االضطرابات،  هذه  من  عقود  أو  سنوات 

ظهور االضطرابات الحركية.
المعرضين  بعض  على  تظهر  قد  وكذلك 
سلوكية  مشاكل  باركنسون  بمرض  لإلصابة 
مثل  النوم،  وقت  في  وبالتحديد  الليل،  في 
قبضة  واستعمال  والصراخ  العنيف  التصرف 

اليد والساقين للطرق بقوة.
األعراض  هذه  ظهور  أن  إلى  الكاتبة  وتشير 
نحو  يتجه  الشخص  أن  بالضرورة  يعني  ال 
هذه  فكل  االرتعاشي،  الشلل  بمرض  اإلصابة 
بحالة  مرتبطة  تكون  قد  الصحية  المشاكل 

أخرى، أو بسبب التقدم في السن.
 كذلك فإن األشخاص المعنيين بمشاكل التنكس 

العصبي، ومن ثم اإلصابة بمرض باركنسون 
بعد  إال  بالمرض  يصابون  ال  أحياناً  غيره  أو 

مرور 14 سنة كاملة.

املسارعة بالتشخيص

االختيار  كان  إذا  عما  تساؤالً  الكاتبة  تطرح 
والخضوع  العالمات  هذه  مراقبة  األفضل هو 
للتشخيص المبكر، أو تجاهل األمر واالستمتاع 

بالحياة بعيداً عن الخوف والترقب.
وترى الكاتبة أن اإلجابة عن هذا السؤال تبقى 
معقدة وتختلف من إنسان إلى آخر، ألن الواقع 
حتى اآلن يشير إلى عدم وجود عالج دوائي، 
قادر على القضاء على هذا المرض عند تناوله 

في المراحل المبكرة.
ويقول البروفيسور فيليب ريمي »منذ اللحظة 
فقدان  مثل  المبكرة  العالمات  فيها  تظهر  التي 
قادرين على  النوم نكون نظريا  الشم ومشاكل 
الدوبامينية،  العصبية  الخاليا  فقدان  اكتشاف 
الطبي  التصوير  تقنية  على  باالعتماد  وذلك 

الحركية،  المشاكل  قبل ظهور  الدماغي، حتى 
الفحوص، ألن  بهذه  نقوم  نحن ال  ولكن عملياً 
هذه  مع  تفيد  ال  اآلن  حتى  المتوفرة  األدوية 

العالمات المبكرة(.
في المقابل، يؤكد البروفيسور فيران ضرورة 
التشخيص المبكر، من أجل حصول المريض 
على العالجات المساعدة منذ البداية، حيث إن 
يمكنها  الدوبامين  نقص  تعّوض  التي  األدوية 
تأثير  المعاناة لدى المريض، وتخفيف  تخفيف 
المرض على حياته اليومية والعائلية والمهنية.

وفي الختام تؤكد الكاتبة أن األطباء والباحثين 
المستقبل  في  أنهم  من  واثقون  عام  بشكل 
سيتمكنون من اكتشاف عالجات فعالة لمرض 
هناك  وأن  االرتعاشي،  الشلل  أو  باركنسون 
البحثية واالبتكارات  هائالً من المشاريع  عدداً 

الجديدة قيد التطوير في الوقت الحالي. 
وفي انتظار هذا االنفراج، يجب على كل الناس 
ممارسة الرياضة بانتظام، ألن األبحاث العلمية 

أكدت فائدتها في الوقاية من هذا المرض.

الجيب  ذاك  الدودية  الزائدة  أثار وجود  لطالما 
فضول  الغليظة  األمعاء  مدخل  من  المتدلي 
هذا  حقيقة  فما  فائدته،  عن  وتساءلوا  العلماء، 

العضو؟ قد نكون وصلنا إلى الجواب أخيراً.
وفقاً لدراسة نشرت في )مجلة علم التشريح(، 
ألن  انتقائية،  ميزة  تمنح  الدودية  الزائدة  فإن 
وجودها يبدو مرتبطاً بزيادة طول العمر، وذلك 
وفقاً لتقرير للكاتبة فلورنس روزير في صحيفة 

)لوموند( الفرنسية.
وقال منسق الدراسة إريك أوجييه دينيس، من 
إن  الطبية،  والبحوث  للصحة  الوطني  المعهد 
)التهاب الزائدة الدودية يقلل من خطر اإلصابة 
بالتهاب القولون التقرحي بنسبة 75%(، خاصة 
أن هذا االلتهاب يقوي جهاز المناعة، وبالتالي 

له تأثير وقائي.
يستضيف  لمفاوي  عضو  عن  عبارة  والزائدة 
الليمفاوية  المناعية والخاليا  العديد من الخاليا 
الخاليا  هذه  تدريب  )يتم  حيث  و)تي(،  )بي( 
ومستضدات  المعوية  الجراثيم  على  للتعرف 
الطعام والملوثات… لتكتسب ذاكرة تضع فيها 
منها(،  التخلص  أو  تحملها  يجب  التي  المواد 

حسب شرح إريك أوجييه دينيس.
الدودية  الزائدة  تفقد  سنة  أو 30  بعد سن 25 
وعليه  التعليمية،  الوظيفة  هذه  الإرادي  بشكل 
يتساءل اختصاصي المناعة هل يمكن أن يكون 
لهذا العضو تأثير على طول العمر؟ وذلك قبل 
أن يتصل بميشيل لورين الذي قارن العديد من 
األنواع حسب وجود الزائدة الدودية من عدمه 

ألكثر من 10 سنوات.
بالمركز  أبحاث  مدير  لورين،  ميشيل  ويؤكد 
أن  الدراسة،  في  والمشارك  الفرنسي  الوطني 
الزائدة ظهرت ألول مرة في الثدييات قبل 80 

مليون سنة على األقل. 
األقل  على  رصد  التطوري،  التاريخ  وخالل 

من  مختلفة  سالالت  لدى  مستقالً  ظهوراً   16
وهذا  فقط،  واحدة  مرة  اختفى  لكنه  الثدييات، 
التباين الواضح )حسب الباحث( يشير إلى أن 
الزائدة تمنح ميزة انتقائية، وهي توجد في أقلية 
المتباعدة إلى حد ما، مثل الكواال  من األنواع 
والقردة  الماء  وخلد  البحر  وخروف  والقندس 
العليا، إال أنه ال يبدو أن الموائل والنظم الغذائية 

والتنظيمات االجتماعية مرتبطة بوجودها.
من  نوعاً   258 بيانات  المؤلفون  راجع  وقد 
و219  دودية  زائدة  ذات  منها   39 الثدييات، 
النماذج  باستخدام  بحثوا  ثم  زائدة،  بدون  منها 
جيريمي  الباحث  صممها  التي  اإلحصائية 
الدودية  الزائدة  لوجود  كان  ما  إذا  باردين، 

التي  لألنواع  فعلي  عمر  بأقصى طول  عالقة 
تم النظر فيها.

احتياطي بكتريي

ووجد العلماء أن الثدييات ذات الزائدة الدودية، 
بنسبة  أطول  بعمر  تتمتع  الكتلة،  تساوي  عند 
ال  التي  بالثدييات  مقارنة  المتوسط،  في   %60
تحتوي على الزائدة الدودية، كما يقول ماكسيم 
والمقيم  للدراسة  األول  المؤلف  كوالرد، 
الجهاز  جراحة  بقسم  باريس  مستشفيات  في 

الهضمي.
وعند المقارنة، وجدت الدراسة أن عمر الماعز 
في  يبلغ 22 عاماً  الذي ال يحتوي على زائدة 
الحد األقصى، في حين أن الشمبانزي المكافئ 
الدب  أن  كما  عاماً،   59 يعيش  الكتلة  في  له 
األسود الذي ليس لديه زائدة يبلغ الحد األقصى 
الغوريال  يعيش  حين  في  عاماً،   34 لعمره 

المكافئ له في الكتلة 60 عاماً.
وحسب الدراسة، قد تفسر فرضيتا مكسب طول 
العمر بأن الزائدة الدودية تعزز تثقيف الجهاز 
المناعي المعوي، أو أن هذه الزائدة التي تقف 
فيها  تتجمع  الضيق  الهيكل  هذا  مدخل  على 
الكائنات معزولة عن محتوى القولون، ونتيجة 
لذلك يطول العمر االفتراضي، ليظهر أن هذا 
إليه  ينظر  كان  الذي  الملتوي  الصغير  الجيب 

باستغراب هو في النهاية شيء ثمين.

واضحاً  انتهاكاً  المرأة  ضد  العنف  يشكل 
والجسدية،  النفسية،  بجوانبه  اإلنسان،  لحقوق 
االجتماعية  السلبية  التأثيرات  ذات  والجنسية، 
إلى  يشير  ما  بأكمله،  والمجتمع  األسرة  على 
للحد  االجتماعية،  المؤسسات  تكاتف  ضرورة 
في  منتشرة  زالت  ال  التي  الظاهرة،  هذه  من 

مجتمعات الشرق األوسطي.

العنف ضد املرأة ظاهرة سلبية

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
تجمع  مكتب  في  التدريب  بإدارية  »روناهي« 
نساء زنوبيا في مدينة الطبقة، »ماجدة كريم« 
هو  المرأة  »العنف ضد  بقولها:  أشارت  حيث 
ظاهرة سلبية اجتماعية تاريخية، ال يمكن وفق 
الظروف والمحاوالت كلها، إزالتها بشكٍل كلي، 
للحد قدر  ولكن نسعى جاهدين بشتى الطرق، 
اإلمكان منها عن طريق ممارسة دورنا، كدار 
االجتماعية؛  التوعية  نشر  في  بالطبقة،  المرأة 
بمختلف  المرأة،  العنف ضد  مظاهر  من  للحد 
الضرب  خالل  من  الجسدي  كالعنف  أنواعه، 

المبرح، أو العنف النفسي عن طريق التجريح 
أو  للمرأة،  الشخصية  الحرية  وتقييد  الكالمي، 
بشكٍل  ظهر  الذي  التعصبي،  الجنسي  العنف 
كانت  حيث  داعش،  مرتزقة  عهد  في  كبير 
للقمع  تتعرض  ذاتها،  بحد  عورة  تمثل  المرأة 
اللفظي، والضرب في األسواق، ومحرومة من 

أبسط مشاركاتها وحقوقها المجتمعية«.

تأثريات سلبية عىل املرأة 
واملجتمع

المخاطر  أشد  من  أنهُ  إلى  ماجدة  وأضافت 
ضد  العنف  عن  الناتجة  السلبية،  والتأثيرات 
المرأة، هي حاالت التفكك األسري والطالق، 
األسرة  أفراد  على  عديدة  سلبية  أثار  له  الذي 
المجتمع،  على  السلبي  للتأثير  إضافة  جميعه، 
حيث تعدّ األسرة النواة األولى للمجتمع، والذي 
كبيرة  مجموعة  ترابط  ينتج عن  باألساس  هو 
من األسر، ومن المعروف اجتماعياً، أن أكثر 
حاالت الفشل الدراسي، وانفصام الشخصيات، 
والعزلة لألطفال، هي من النتائج النفسية التي 
تؤثر على األبناء، بعد حاالت الطالق والعنف 
االنحراف  حاالت  ظهور  وبالتالي  األسري، 

السلوكي في المجتمعات.

عدد حاالت العنف

ومن جانبها ذكرت لنا إدارية في لجنة الصلح 
أوسو«  »سعاد  بالطبقة  المرأة  لدار  التابعة 
إحصائية لحاالت العنف في الطبقة لعام 2021 
م، التي بلغت 300 حالة عنف حتى لحظة نشر 
هذا التقرير من هذا العام، وهو عدد يعدّ كبيراً 
للحاالت المعنفة في المدينة، حيث كانت حاالت 
العنف عديدة من الفئات العمرية كافة من قبل 

األهل، أو الزوج، أو األقارب.

في سياق حديثها: »لجنة  أوسو  ونوهت سعاد 
الصلح في الطبقة، وضعت جدوالً من الندوات 
والمشاركات المجتمعية والجوالت االجتماعية 
لبعض العوائل، من أجل تثقيف الرجل والمرأة 
حول آلية التعامل األسري السليم، والتفهم لكال 
اللجوء  المشاكل األسرية دون  الزوجين؛ لحل 
ونؤكد  كما  القانونية،  والعقوبات  المحاكم  إلى 
كنساء الطبقة في اليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضد المرأة، أننا كلجان صلح وتدريب، سنبقى 
ومحاوالتنا  ومساعينا،  طريقنا  في  ماضين 
للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، والحد 

منها بالسبل كلها«. 

ماجدة كريم سعاد أوسو

روناهي/ الطبقة ـ تعقيبًا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أكدت نساء الطبقة على نبذ ممارسات التعصب الجنسي والسلوك العدواني 
ضد المرأة، وشجب العنف الذي يشكل تهديداً على دور المرأة في المجاالت الحياتية كلها، ما يؤكد على أهمية التوعية االجتماعية، التي تحد 

من أفكار الذهنية الذكورية السلطوية، التي أورثتها العادات والتقاليد البالية واألفكار السلبية، التي زرعت بين األهالي في عهد مرتزقة داعش.

نساء الطبقة يشجبن العنف ضد النساء في اليوم العالمي 
لمناهضة العنف ضد المرأة

مقاطعة  نساء  طالبت  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  في  كوباني 
على  التركية  الدولة  بمحاسبة  المرأة،  ضد 
المحتلة،  المناطق  في  النساء  بحق  جرائمها 
مشيرات إلى أن تركيا تهدف للنيل من إرادة 
المرأة الحرة للنساء الموجودات في المناطق 

المحتلة. 

1999يوم  عام  في  المتحدة  األمم  وأعلنت 
الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، 
يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة، وعلى 
الحقوقية  المنظمات  من  العديد  إن  من  الرغم 
بحق  التركي  المحتل  جرائم  وثّقت  والنسائية، 
العديد  ورفع  المحتلة،  المناطق  في  النساء 
مازال  أن  غير  الدولي،  للمجتمع  الملفات  من 
الصمت يسود المجتمع الدولي، حيال انتهاكات 
وجرائم تركية في المنطقة، إضافة إلى وتيرة 
العنف والجرائم، التي تتصاعد يوماً بعد يوم. 

األزمة  اندالع  منذ  التركية  الدولة  وتمارس 
النساء  بحق  الجرائم  أنواع  أفظع  السورية، 
ونهب،  خطف  من  سوريا،  وشرق  شمال  في 
االستهدافات  السيما  واغتيال،  وقتل،  وسلب، 
ُمسيَّراتها  خالل  من  بها  تقوم  التي  اإلرهابية، 
على النساء المناضالت.   وفي سياٍق متصل، 
في  النسوة  آلراء  استطالعاً  صحيفتنا  أجرت 
كوباني، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضد المرأة، فتقول المواطنة »أمينة ديار: »إن 

يوم،  بعد  يوماً  تزداد  التركي  المحتل  جرائم 
والمجتمع  المحتلة،  المناطق  في  النساء  بحق 

الدولي صامت حيال ذلك«. 
وأشارت قائلة: »المجتمع الدولي يساند جرائم 
المحتل التركي بحق النساء في المناطق المحتلة 

بصمته المخزي«. 
على  يجب  إنه  إلى  أمينة«:  األم  وأضافت 
المخزي  صمته  عن  الكف  الدولي،  المجتمع 

المرأة  بحق  تُرتَكب  التي  االنتهاكات،  تجاه 
معاقبتها  على  والعمل  المحتلة،  المناطق  في 
الدولية  القوانين  وفق  الشنيعة  جرائمها  على 

واإلنسانية«. 
أحمد«:  شيخ  »آسيا  المواطنة  قالت  وبدروها 
التركية تهدف من خالل جرائمها  الدولة  »إن 
البشعة، التي تقوم بها من خالل مرتزقتها في 
المناطق المحتلة، النيل من إرادة المرأة الحرة 
والمناضلة، للنساء الموجودات تحت احتالله«.  
تحرر  فكرة  تخشى  »تركيا  بالقول:  موضحة 
المرأة من الذهنية العبودية والفاشية، كونها تعلم 
جيداً، إن تحررت المرأة من العبودية ستتحرر 
المجتمعات كافة، كون المرأة نصف المجتمع، 

وتربّي نصف األخر، أي إنها المجتمع كله«. 
كافة  النساء  على  »يجب  أن:  إلى  وأِشارت 
الفاشية  بوجه  نضالهن  وتيرة  لرفع  العمل 
والطغيان التركي، والعمل على تنظيم أنفسهّن 
الذي  الديمقراطية،  األمة  نظام  أساس  على 
العبودية  الذهنية  المرأة من  إلى تحرير  يسعى 
سنتمكن  المناضلة،  الروح  وبتلك  والسلطوية، 

من دحر العنف واالحتالل من مناطقنا«. 
المجتمع  آسيا  األم  ناشدت  حديثها  ختام  وفي 
المنطقة،  نساء  تجاه  بواجبه  »القيام  الدولي: 
ومعاقبة تركيا، على جرائمها المنافية للمعاير 

الدولية واإلنسانية كلها«. 

اسيا شيخ احمد امينة ديار

مطالبة نساء »كوباني« المجتمع الدولي 
بمحاسبة تركيا على جرائمها بحّق النساء

افتتحت »سفيم باياتكارا« التي تعيش في جوليك 
بتركيا متجراً لبيع منتجات الحليب، وفي فترة 
وجيزة، اكتسبت منتجاتها شهرة كبيرة، خارج 
والقريش،  الجبن،  تصنع  وهي  أيضاً،  البالد 
والسمنة، والزبدة في متجرها، الذي تعمل فيه 

منذ سنوات عديدة.

التي  باياتكارا«  »سفيم  طورت  الوقت  مع 
حياتها  والدتها،  من  الجبن  كيفية صنع  تعلمت 
إنتاج عدة أصناف من  تعلم  المهنية من خالل 
مشتقات الحليب، مثل الجبن المحلي، والزبدة، 
خبيرة  باياتكارا  سفيم  أصبحت  والقريش، 
وافتتحت  قصيرة،  مدة  في  الجبن  صناعة  في 

متجراً منذ 15 عاماً، وبدأت في بيع المنتجات 
خارج  إلى  جبنها  صيت  وصل  فقد  الطبيعية، 
خالل  كبير،  هدف  لديها  وأصبح  البالد، 
السنوات التي زادت فيها النزعة المحافظة في 
وسط  في  معيشتها  أمور  تدبّرت  فقد  جوليك، 
المدينة. لم تتخلَّ عن ثقافة الجدات واألمهات؛ 
قربة  في  المحلية  الزبدة  تصنع  تزال  ال  لذلك 

خض اللبن الموجودة في متجرها.
 

»منزلها البداية »

كانت سفيم باياتكارا تبيع السمن والجبن، الذي 
تصنعه في المنزل لجيرانها، وبدأت عملها بهذه 
»كنت  قائلةً:  الفترة  تلك  ووصفت  الطريقة،  
المنتجات  الذي أصنع منه هذه  الحليب،  أجمع 
أن  في  أفكر  لم  البداية  في  بنفسي،  القرى  من 

أعمل في مثل هذه المهنة، وأبيع المنتجات التي 
الذي  الجبن  الناس  أحب  عندما  لكن  أصنعها، 
كنت أصنعه، بدأت في مثل هذا العمل، افتتحت 
متجري الخاص، وبدأت في بيع المنتجات التي 
الحليب  أصنع  فهنا  هنا،  اإلفطار  على  تؤكل 
كل  أصنع  المحلي،  والجبن  والزبدة  والجبن 
من  منزلي  هو  فهذا  متجري،  في  هنا  شيء 

جهة، ومكان عملي من جهة أخرى«.
 

»أتلّقى طلباٍت من الخارج«

أنها وبسبب إعجاب  باياتكارا:  أوضحت سفيم 
الجميع بمنتجاتها، أصبحت تتلقى الطلبات من 
داخل الدولة وخارجها في فترة زمنية قصيرة، 
وقالت:« إنها تكسب قوت يومها من متجرها، 
من قبل لم تكن هناك نساء يعملن في التجارة، 

أما اآلن فقد تجّرأت النساء وأخذن الشجاعة من 
بعضهن البعض، وبدأن عملهن، إنهن يوسعن 
العمل، الذي يَقُْمَن به في المنزل، أنا سعيدة جداً 
الناس  في العمل بهذه الطريقة، فقد بدا اهتمام 
يدوياً  كل شيء مصنوع  ألن  أكثر،  بمنتجاتي 

من الحليب«.
 

التي  باياتكارا  سفيم  دعت  فقد  السياق  وبهذا 
الذي  العمل،  خالل  من  متجرها  تطوير  تريد 
تقوم به، النساء كلها للدخول في الحياة العملية، 
واختتمت حديثها قائلةً: »يجب على النساء في 
حيث  العمل،  الخصوص  وجه  على  جوليك 
مجال،  أي  في  عمل  بأي  القيام  للمرأة  يمكن 

منطلقة من ثقتها بنفسها«.
وكالة أنباء املرأة

أقامت مشروًعا بصناعة الُجْبِن
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العدالة  برئاسة حزبي  السلطات الموجودة في كل من تركيا وإقليم كردستان،  تتزايد ردة الفعل الشعبي تجاه سياسات  ـ  بيريفان خليل  إعداد/ 
والتنمية، والديمقراطي الكردستاني، اللذين يجتهدان إلسكان الصوت الشعبي بشتى الوسائل، رافعين علم السلطة واإلنكار تجاه شعبهما.

االحتجاجات الشعبية في تركيا وباشور كردستان.. تدوين للتاريخ

معتقل يكشف خبايا السجون التركية بعفرين

مهزلة كرة القدم تصل لكرة السلة.. 
عزف النشيد اإليراني بداًل عن السوري!

حصاد بطوالت إقليم 
الجزيرة

بالميراس يقهر فالمنغو ويحتفظ 
بلقب كوبا ليبرتادوريس

أبناء الشعب في المنطقتين من عامة، وأطباء، 
تظاهرات  في  يخرجون  وعمال،  وطالب، 
معاناتهم  تظهر  شعارات،  حاملين  جماهيرية 
واإلجراءات التي يجب أن تتخذها سلطات تلك 

المنطقتين كحلول ألزمات الموجودة فيهما.

»العمل لنا، الكلمة لنا«

غرار  على  األطباء  اتحاد  نظم  تركيا  في 
زالت  وال  حصلت،  التي  المظاهرات، 
التدهور  كاشفين  األخيرة،  الفترة  في  تحصل 
في  والتنمية  العدالة  سلطة  وفشل  االقتصادي، 
المعيشي  المستوى  تدني  مؤكدين  تجاوزها، 
بشكل تدريجي لتصل تركيا إلى القاع اقتصادياُ.
عبر  لنا«  الكلمة  لنا،  »العمل  شعار  وتحت 
األطباء عن المشاكل التي يواجهونها كمتقاعدين 
في القطاع الصحي، مطالبين بضرورة توفير 
أجور  إلى  باإلضافة  كاملة،  بيئة عمل صحية 
وقد  المتقاعدين،  األطباء  لمعاشات  وفيرة 
الصحة،  منظمات  التظاهرة  لهذه  انضمت 

والعمل المهنية بأنقرة بمقاطعة تشاناك كايا.

شيبنام  األتراك  األطباء  اتحاد  رئيسة  وكشفت 
من  تركيا،  في  المعيشي  الواقع  عن  كورونا 
 200 حوالي  أن  »رغم  تصريحها  خالل 
مواطن من شعبنا، يفقدون حياتهم كل يوم، فقد 
في  واإلدراك  الشخصية  تبلّد  من  حالة  نشأت 

مجتمعاتنا«.
وكان قد تقدم 8 آالف طبيب تركي، باستقالتهم 
كورونا  جائحة  وانتشار  األوضاع  تدهور  ِإثر 

بشكل كارثي في تركيا.

»الرثوة التي لديك هي ما رسقته 
منا«

من  تفَض  لم  التركية،  الساحة  آنفاً  ذكرنا  كما 
الشعب  أبناء  خرج  مختلفة  مناطق  ففي  الردّ، 
كفعل شعبي، مطالبين باستقالة الحكومة، غداة 
الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة التركية، والتي 
اإلطالق  على  مستوياتها  أدنى  إلى  وصلت 
عند 10 ليرات مقابل الدوالر األمريكي خالل 
من   %25 من  أكثر  وفقد  الماضي،  األسبوع 

قيمتها منذ بداية العام.

)استقالة   hükümetistifa# وسم  وتصدر 
سياسة  فيها  متهمين  تويتر،  موقع  الحكومة( 
الرجل الواحد أردوغان بسرقة أموال الشعب، 
وقالت: »الثروة التي لديك هي ما سرقته منا«.
تركيا،  إفالس  تبين  الرأي،  استطالع  وخالل 
الهجرة،  إلى  الشابة  بالفئة  يدفع  الذي  األمر 
الماضي،  العام  من  أيار  ففي  موطنهم  تاركين 
كشفت شركة أبحاث تركية من خالل استطالع 
الشباب  من   %62.5 أن  عن  أجرته  رأي 

األتراك يريدون العيش خارج البالد.

يف اإلقليم تعّددت األساليب؛ 
إلسكات صوت الطلبة

بقيادة  إقليم كردستان  في  لم يكن األمر مختلفاً 
الذي  الكردستاني،  الديمقراطي  حزب  حزبه؛ 
ففي  الواحد،  الحزب  وسياسة  السلطة  يمارس 
مختلفة  مناطق  وفي  كردستان،  إقليم  شوارع 
تظاهرات  شهدت  فالسليمانية  اإلقليم؛  من 
طالبية، تعقيباً على انقطاع المساعدات المالية 
منذ سنوات، ونقص الخدمات مطالبين بتحسين 

أوضاعهم في السكن الجامعي.
خالل ستة أيام متتالية، تصدّت مواقع التواصل 
خالل  من  الطالبية  األصوات  االجتماعي 
التظاهرات  في  الطلبة،  من  اآلالف  مشاركة 
سلطات  قبل  من  بعنف  جوبه  ذلك  أن  غير 
األمن في المنطقة، حيث تعددت وسائل إسكات 
المسيل،  الغاز  استخدام  من  المطالب  صوت 
أبواب  إغالق  إلى  التظاهرات  لتفريق  والمياه 
العالي،  التعليم  وزارة  أقرت  حيث  الجامعة، 
والبحث العلمي في إقليم كردستان يوم الثالثاء 
الدوام الرسمي في الجامعات  الماضي، تعليق 
أسبوع  لمدة  السليمانية  محافظة  في  والمعاهد 

كامل.
من  العشرات  استهدفت  االعتقاالت 

أربعة صحفيين ومن أجل  بينهم  المتظاهرين، 
كفالة  األمنية  السلطات  طالبت  عنهم،  اإلفراج 
كفالة  مقابل  عنه  يفرج  صحفي  فكل  مالية، 
وعن  عراقي،  دينار  ألف   500 قدره  مالية 
كل متظاهر كفالة مالية قدره 150 ألف دينار 

عراقي.

واقع الطلبة يستدعي 
االحتجاجات

تبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من 
دينار  ألف   50 كردستان،  إقليم  حكومة  قبل 
ألف  السليمانية، و100  يسكنون  ممن  للطلبة، 
السليمانية،  يسكنون خارج  الذين  للطلبة  دينار 
المدينة،  خارج  من  الطالب  يكون  ما  وغالبية 
االلتحاق  أجل  من  الجامعات  إلى  يتوجهون 

بالعام الدراسي.
غالبية الطلبة الوافدين من الخارج، هم بحاجة 
ارتفاع  نتيجة  لكن  لآلجار(،  )بيت  مأوى  إلى 
اآلجارات في إقليم كردستان، ال يستطيع الطلبة 
تأمين مسكن، حيث وصل آجار الشقة السكنية 

المبلغ  وهذا  دوالر،   250 إلى  السليمانية  في 
االرتفاع  عدا عن  تأمينه،  الطالب  يستطيع  ال 
يحتاج  لذلك  التموينية،  المواد  بأسعار  الكبير 

الطالب إلى اإلقامة في السكن الجامعي.
تتوفر  ال  الجامعي(،  )السكن  الجامعي  المبنى 
وسائل  وخاصة  للطلبة،  اإلقامة  شروط  فيه 
التدفئة، باإلضافة إلى المستلزمات اليومية من 

مياه، وكهرباء، وغيرها من المستلزمات.
وعليه كان للطلبة في السليمانية بشكل خاص، 
منذ  المالية  المساعدات  النقطاع  احتجاجات 
في  الفقر  وانتشار  الخدمات،  ونقص  سنوات، 
المنطقة؛ لتتوسع تلك االحتجاجات إلى مناطق 

أخرى في اإلقليم.
في  العلمي  والبحث  التعليم  وزارة  أن  ويذكر 
دينار  مليار   70 إلى  بحاجة  كردستان  إقليم 
لتغطية  سنوياً،  دوالر(  مليون   46( عراقي 
من  أكثر  عددهم  البالغ  الطلبة  مخصصات 
كردستان،  إقليم  عموم  في  طالب  ألف   135
كما كشفته وكالة روج نيوز وعلى وزارة مالية 

اإلقليم تخصيص هذا المبلغ لوزارة التعليم.

سجن  من  عنهم  المفرج  المعتقلين  أحد  يروي 
تابع لمرتزقة الجيش الوطني، التابع لالحتالل 
التركي قصصاً مروعة وتفاصيل مرعبة، كان 
شاهداً عليها، وعاشها طيلة فترة اختطافه مدة 

3 سنوات وثمانية أشهر.
أهالي  من  عاماً   25 ح(  )ب.  الشاب  يقول 
عفرين، الذي تحفظت مركز توثيق االنتهاكات 
في شمال سوريا، عن ذكر اسمه خشية االنتقام 
من عائلته أو أقربائه ”تم خطفي من قبل جماعة 
مسلحة تابعة للحيش الوطني في 18 آذار عام 
2018، اُختُِطفت من قبل ميليشا فرقة السلطان 

مراد«.

» »تعذيٌب يف مسلخٍ برشيٍّ

اقتادوه إلى مركز االستخبارات التركية، ومنه 
لناحية صوران  التابعة  إلى قرية حوار كلس، 
التركية،  بمنطقة إعزاز على الحدود السورية 
التركية  االستخبارات  مركز  إلى  ثم  ومن 

)MIT( في مدينة كلس التركية.
ويسرد )ب.ح( الـ 27 يوماً عند االستخبارات 
التركية في مدينة كلس: »طيلة تلك الفترة، التي 
بكافة  الشديد  للتعذيب  أتعرض  قضيتها عندهم 
األنواع، ابتداًء من الصعق بالكهرباء، وصوالً 
أستطيع  ال  كي  بالماء،  وفمي  أنفي  ملء  إلى 
)آلة  بالبلنكو  تعليقي  إلى  باإلضافة  التنفس، 
والذي  لساعات طويلة،  الثقيلة(  لرفع األجسام 
أدى إلى إعاقة في كتفي اليمنى نتيجة الضرب 

المبرح«.
بعد قضاء 27 يوماً عند االستخبارات التركية 
والتعذيب  واالستجواب،  كلس،  مدينة  في 
المستمر، تمت إعادته لسوريا وتسليمه لميليشا 
يدعى  سجن  في  وإيداعه  مراد«  »السلطان 
لمنطقة  التابعة  الراعيال  بلدة  في  )الفرقان( 
إعزاز، وهو أحد أسوء السجون سمعة، ويطلق 

عليه اسم »مسلخ بشري«.
يضيف »قضيت نحو سنة كاملة في )المنفردة( 
تلك  وطيلة  إضاءة،  بال  صغيرة  غرفة  وهي 

الفترة كان يتم تعذيبي«.

ويتابع )ب ح( حديثه بإعادة المشاهد المرعبة 
اإلبراهيمي )خرطوم  الذاكرة: »األخضر  إلى 
إلى  باإلضافة  الشباك،  قاسي(، والتشبيح على 
الربط على البلنكو، وتم كسر يدي اليسرى عن 

عمد، وظلت متدلية أليام بدون عالج”.
وذكر الشاب اسم شخصين كانا يعذبانه داخل 

السجن، ويدعيان )بكار أبو عبدو، وحسين(.
فقدوا  مواطنين،   10 نحو  أن  ح(  )ب  وأكد 
السنة  حياتهم داخل السجن، بعد قضائهم فترة 
زنزانة  إلى  بعدها  ليتحول  المنفردة؛  داخل 

بداخلها عشرات المختطفين. 

تفيش األمراض بكرثة

السيئة  السجن  ظروف  ح(  )ب.  ويصف 
والعفن،  والرطوبة  واألمراض،  »األوساخ 
داخل  الطعام،  قلة  إلى  باإلضافة  منتشرة، 

السجن، الذي كان قبواً تحت األرض«.
وشدد )ب ح( في حديثه أن أغلب الذين فقدوا 
حياتهم، أصيبوا بمرض السل، دون معالجتهم، 
وحين يتم اإلخبار عن أحوال المرضى السيئة، 
من  إخراجكم  أجل  من  تكذبون  “أنتم  يقولون 
أن  وبعد  هنا،  الموت  مصيركم  لكن  السجن، 
الصحية  حالتنا  أن  يصدقون:  حياتهم  فقدوا 

كانت سيئة”.
وعن الطعام أشار الشاب، إلى أن مجموعتهم 
كانت مؤلفة من خمسة مختطفين، وأن طعامهم 
“كان كل 24 ساعة، عبارة عن ربع رغيف 
من الخبز المعفن، وثالث حبات من الزيتون، 
وزعتر دون زيت، وبيضة واحدة مسلوقة لكل 

المجموعة«.

طيلة  بقي  أنه  إلى  حديثه  في  ح(  )ب.  ولفت 
تقديم  دون  بجسده،  األرض  يفترش  سنتين، 
“كنا  قائالً:  ووسائد،  بطانيات  من  لهم  اللوازم 
فترة  طيلة  البارد  بالماء  شتاًء  صيفاً  نستحم 

سجننا«.

أصوات 35 كردية تصدح يف 
السجون

زنزانتهم،  بجانب  أن  ح(  )ب.  الشاب  ويؤكد 
كانت هناك زنزانة بداخلها أكثر من 35 امرأة 
قبل  من  اُختُطْفَن  عفرين،  أهالي  من  كردية 

السلطان مراد. 
وأوضح الشاب: أن النساء كن يتعرضن ألفظع 
تصدح  أصواتهن  كانت  التعذيب، حيث  أنواع 

وتمأل السجن نتيجة التعذيب«.
»فتاتين أضرمتا  أن  في حديثه  وأكد )ب. ح( 

النار بجسدهما نتيجة التعذيب داخل السجن«.

كيفّية اإلفراج عنه

وبعد مرور 3 سنوات وشهرين، تمكن الشاب 
)ب. ح( من دفع مبلغ 10 آالف دوالر أمريكي، 
حتى تمكن من الخروج من سجن بلدة الراعي، 
وتحويله إلى مقر المباحث العسكرية في قرية 
لدى  عفرين،  في  شرا  لناحية  التابعة  قطمة، 

مرتزقة »الجبهة الشامية«.
الشامية  الجبهة  عناصر  أن  الشاب،  وأوضح 
بقيادة الرائد بشار، ومساعده أبو عبدو أخبروه 
بذلك، وبعدها إلى المحكمة العسكرية في مدينة 
معه  للتحقيق  األشقر(؛  )جمال  لدى  إعزاز 
وبقي هناك 4 أشهر، وانتقل فيما بعد إلى سجن 

معراته.
وقضى قرابة خمسة أشهر في سجن معراته، 
ليُطلق سراحه بعد إجباره على دفع مبلغ مالي 

مقداره 3 آالف و200 ليرة تركية.
وبعد خروجه من السجن، أمضى الشاب )ب. 
وفّر  يوماً،   21 قرابة  عفرين  مدينة  في  ح( 
الى  الوصول  من  وتمّكن  مهربين،  بمساعدة 

منطقة تل رفعت.

روناهي/ قامشلو ـ شهدت مباراة الذهاب بين 
سوريا وكازاخستان لكرة السلة للرجال ضمن 
من  فضحية  العالم  لكأس  المؤهلة  التصفيات 
اإليراني  النشيد  عزف  عندما  الثقيل،  العيار 
بدالً عن السوري في العاصمة الكازاخية نور 
كرة  لعبة  من  المهازل  بذلك  لتنتقل  سلطان، 

القدم إلى كرة السلة أيضاً.
لعزف  المنتخبان  وقف  المباراة  انطالقة  وقبل 
اإليراني  النشيد  عزف  لنشهد  السوري  النشيد 
بدالً عن السوري، وسط ذهول بعض الالعبين 
قبل  من  بالتصفيق  القصة  ولتنتهي  والصدمة 

الالعبين.
العبو  وقف  الوجه  ماء  حفظ  باب  من  بعدها 
دون  نشيدهم  وغنوا  السوري  المنتخب 
موسيقى، األمر الذي أثار موجة سخرية على 
مواقع التواصل. وما زاد الطين بلة هي خسارة 
أن  على   84-74 بنتيجة  السوري  المنتخب 
تُلعب مباراة اإلياب في صالة الفيحاء بدمشق، 
رياضية  دولية  مباراة  أول  سوريا  لتستضيف 

منذ عام 2011.
وماذا بعد؟

تتناسى  الجماهير  كانت  قد  الفوز  حال  وفي 

للحدث،  كثيراً  األهمية  منحت  لما  أو  القصة 
ولكن الخسارة فتحت باب التساؤالت عن من 
هم المسؤولين لما حدث، وضرورة معاقبتهم، 
النشيد  عزف  “فضيحة  المعلقين:  أحد  وكتب 
.. يجب  الوطني  نشيدنا  بدل  اإليراني  الوطني 
أن ال تمر بدون محاسبة… حتحاسب مين وال 

مين.. حتحاسب ايه وال ايه”.
أو  اإليراني  “النشيد  آخر:  معلق  كتب  فيما 
مشكلة..  عليهن  ما  التنين   .. الروسي  النشيد 
المقاومة  برا محور  نشيد  ينعزف  ما  أهم شي 

والممانعة ..أهلية بمحلية”.
وكانت حكومة دمشق تمتلك عالقات متينة مع 
النظام اإليراني قبل قيام الثورة في سوريا عام 
2011 والتي حرفت عن مسارها، ولكن بعد 
هذه الثورة أصبحت إيران متداخلة بشكٍل علني 
بميليشياتها  وزجت  والبالد،  سوريا  أمور  في 
ولعبوا  أخرى  ودول  المحتلة  تركيا  مثل  مثلها 
دوراً سلبياً في الحياة السياسية واالجتماعية في 
فيها  يعلق  أصبح  المدن  بعض  وحتى  سوريا، 
العلم اإليراني وصور لرموز وقادة من إيران 

ومنها حلب.
المباراة  هذه  بشغف  تنتظر  الجماهير  وكانت 

السلة  لكرة  السوري  المنتخب  يفوز  ولعل 
ويعوض عن خيبة منتخبات كرة القدم للرجال 
في  السيئة  ونتائجهم  واألولمبي  والشباب 
البطوالت التي يشاركون فيها، وخاصةً منتخب 
الرجال لكرة القدم الذي مؤخراً تم حل جهازه 
بعد  محروس،  نزار  بقيادة  واإلداري  الفني 

سلسلة من النتائج السلبية حيث لم يحقق أي فوز 
التصفيات  في  اللعب  من  جوالت  ست  طوال 
ولديه   ،2022 قطر  في  العام  لكأس  المؤهلة 
خسارات،  وأربع  تعادلين  من  نقطتين  فقط 
المنتخب  هذا  فيه  يستعد  الذي  الوقت  في 
للمنتخبات،  العرب  للمشاركة في بطولة كأس 

القادم  الثالثاء  يوم  تبدأ  أن  المقرر  من  والتي 
2021/11/30، وستجمع أول مباراة للمنتخب 

السوري مع المنتخب اإلماراتي.
وعرفت عبر عقود الرياضة التي تدار من قبل 
طرد  كانت  وآخرها  بالمهازل  دمشق  حكومة 
دمشق،  السورية  العاصمة  فنادق  إحدى  إدارة 
العبي نادي الوحدة السوري، بسبب سلوكهم، 
وتجاهلهم ألعراف وقوانين اإلقامة في الفندق.

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أمور نادي 
إم”،  أف  “شام  لراديو  طه”  “مهند  الوحدة 
والرجال(  )النساء  الجنسين  من  الالعبين  إن 
لتأمين  كخدم  الناشئين  الالعبين  استخدموا 
ومستلزمات  طعام  من  الشخصية  احتياجاتهم 

من األسواق.
العبي  يستضيف  الذي  الفندق  أن  وأوضح 
)من  تعاطيهم  بسبب  بطردهم  قام  النادي 

الجنسين( النرجيلة ضمن الفندق.
حكومة  ظل  في  عقود  منذ  الرياضة  وتعيش 
واالهمال،  والفشل  الفوضى  من  حالة  دمشق 
السورية  القدم  كرم  فرق  تستطع  لم  حيث 
للمنتخبات تحقيق أي إنجاز داخلي أو خارجي، 

يذكر.

روناهي/ قامشلو ـ شهد إقليم الجزيرة إقامة 
المختلفة  الدوريات  مباريات  من  العديد 
ضمن  وتدخل  والطائرة  القدم  كرة  أللعاب 
 2021 الرياضي  الموسم  منافسات  إطار 
التي  الباردة  األجواء  من  بالرغم   ،2022 ـ 

تسود المنطقة.
للدرجة  الرجال  دوري  منافسات  وانطلقت 
وسجلت  الجزيرة  إقليم  في  القدم  بكرة  الثانية 

النتائج التالية:
على  رد  دون  بهدفين  فدنك  على  جودي  فوز 

أرضية ملعب رميالن.
أهداف  بأربعة  آشتي  على  باز  جوانن  فوز 
مقابل هدف واحد على أرضية ملعب شرموال 

بعامودا.
فقط  نوادي  أربعة  بمشاركة  الدوري  ويأتي 
ستلعب ضمن مجموعة واحدة على مرحلتين 
ذهاب وإياب، وسيتأهل كل من المركز األول 

والثاني إلى مصاِف أندية الدرجة األولى.
للدرجة  الشباب  دوري  منافسات  ستبدأ  بينما 
الثانية يوم االثنين 2021/11/29، وبمشاركة 
 – آشتي   – كاني  واشو  باز-  جوانن  أندية: 

األولى  الجولة  مباريات  وستكون  االتحاد(، 
على الشكل التالي:

باز وواشو  ـ اإلثنين 2021/11/29، جوانن 
بعامودا  شرموال  ملعب  أرضية  على  كاني 
وعلى  الظهر،  بعد  من  الواحدة  الساعة  بتمام 
القادم  الثالثاء  يوم  ولكن  الملعب  نفس  أرض 

سيتقابل شباب ناديي آشتي واالتحاد.
في  للشباب  الطائرة  الكرة  دوري  افتتاح  وفي 

إقليم الجزيرة موسم 2022-2021:
فوز سردم على ديرك بواقع ثالثة أشواط دون 

رد في صالة ديرك.
ثالثة  بواقع  الصناديد  على  األسايش  تغلب 

أشواط دون رد في صالة تربه سبيه.
»الدرجة  للرجال  الطائرة  الكرة  دوري  وفي 
منافسات  ضمن  مباراتين  أقيمت  األولى« 
مرحلة الذهاب الجولة الرابعة، ففي صالة تربه 
من  القادم  جودي  على  األسايش  تغلب  سبيه 
في  أما  رد،  دون  أشواط  ثالثة  بواقع  رميالن 
صالة ديرك فقد تغلب الصناديد على صاحب 
أشواط  ثالثة  بواقع  ديرك  والجمهور  األرض 

لهدف، مقابل شوط واحد. بهدفين  فالمنغو  على  بالميراس  فاز 
مباراة  بعد  الجنوبية  أمريكا  كأس  بلقب  ليتوج 

ماراثونية امتدت ما يزيد عن ساعتين.
سجل هدفي بالميراس رافائيل فيجا وديفيرسون 
للوقت  التمديد  )بعد  و95   6 الدقيقتين  في 
باربوسا  غابرييل  أحرز  بينما  اإلضافي(، 

الهدف الوحيد لفالمنغو في الدقيقة 72.
ليبرتادوريس  بكأس  بالميراس  يحتفظ  بذلك 
للعام الثاني على التوالي، ويرفعها للمرة الثالثة 
البرازيليين  جيرانه  مع  ليتساوى  تاريخه،  في 
ساو باولو، سانتوس، جريميو، وكذلك أولمبيا 

الباراغواياني.
تذكرة  بـ«النسور«  الملقب  الفريق  حجز  كما 
التأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم لألندية، 
بعد  الماضية  البطولة  في  رابعا  حل  حيث 
بركالت  المصري  األهلي  أمام  الخسارة 

الترجيح.
للغاية  مبكر  بهدف  منافسه  بالميراس  وصعق 
متقنة  تمريرة  من  فيجا مستفيداً  سجله رافائيل 
للظهير األيمن مايكي. ضغط فالمنغو بكل قوة 
المرمى  من  واقترب  التعادل،  إلدراك  سعيا 
كثيرا، إال أن الثالثي جابرييل باربوسا وبرونو 

هنريكي ودي أراسكايتا أضاعوا ثالث فرص 
حارس  سيلفا  دا  ويفرتون  شباك  لهز  محققة 
جاوتشو  ريناتو  خسر  كما  بالميراس.  مرمى 
باضطراره  بارزاً  سالحاً  فالمنغو  مدرب 
فيليبي  المخضرم  األيسر  الظهير  الستبدال 
 32 مرور  بعد  رينيه  مكانه  ليشارك  لويس، 

دقيقة.
كان  بل  الثاني  الشوط  في  اإلثارة  تتوقف  لم 
فالمنغو  وواصل  وعنفاً،  وحماساً  قوة  أكثر 
كفاحه لتعديل النتيجة. أضاع باربوسا وبرونو 
بينما  التعادل،  إلدراك  فرصتين  هنريكي 
ببراعة  بالميراس  حارس  ويفرتون  تصدى 
المخضرم  المدافع  من  خطورة  أكثر  لمحاولة 

دافيد لويز.
فالمنغو  حارس  أمسك  المقابلة،  الجهة  في 
بينما  دودو،  بتسديدة ضعيفة من  ألفيس  دييغو 
أبعد ببراعة تسديدة أخرى لروني من المقص 

األيسر.
تحقق لفالمنغو ما أراد، حيث اخترق غابرييل 
اليسرى،  الجهة  من  الجزاء  منطقة  باربوسا 
وسدد كرة ماكرة في الشباك، مسجالً التعادل.

العبي  بين  البدنية  االحتكاكات  زادت  بعدها 

الكارت  إلشهار  الحكم  دفع  ما  الفريقين، 
األصفر خمس مرات.

وفي وقت قاتل، أضاع البديل ميكائيل فرصة 
التتويج  فرصة  فالمنغو  على  ليهدر  مؤكدة، 
لوقت  اللقاء  ليمتد  األصلي،  الوقت  في  باللقب 

إضافي.
لم تمر سوى خمس دقائق فقط حتى تورط دافيد 
لويز مع زميله أندرياس بيريرا في خطأ قاتل 
الكرة، ليخطفها ديفرسون  بالتباطؤ في تمرير 
الثاني،  الهدف  مسجالً  الشباك،  في  ويسددها 
بديالً  نزوله  بعد  فيريرا  آبيل  مدربه  ليكافئ 
بدقائق قليلة. وكاد الرد أن يأتي سريعًا، إال أن 
فوق  مرت  باربوسا،  غابرييل  المزعج،  كرة 

العارضة.
دخل ريناتو جوتشو، مدرب فالمنغو والعبوه 
في سباق مع الزمن، للتمسك بآماله في التتويج 

باللقب.
إال أن البدالء الثالثة كينيدي وفيتينيو وبيدرو، 
لم ينجحوا في تعديل األمور، بل أضاع األخير 
ضعيفة  بتسديدة  المحاوالت  أقرب  )بيدرو( 

بجوار القائم األيمن.
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االنشطار بين العالم الواقعي واالفتراضي

القراءة والمجتمع العربي

رميا آل كلزيل 
)كاتبة وشاعرة سورية(

تكون مساعي االنسان حثيثة نحو ما يرغب به، 
معها  فيتعامل  مفروضة،  وغير  جدا  واضحة 
الواقع  تحول  طالما  أطول،  وبنفَس  بأريحية 
في حياة  إلى جزء حقيقي موجود  االفتراضي 
االنسان في كل مكان بالعالم، وقد تختلف بشكل 
مستوى  حسب  معه،  التعامل  طرق  آخر  أو 
وحيث  له،  الدافعة  الحاجة  ونوعية  الثقافات 
كانت الشعوب الشرقية العربية شعوباً عاطفية 
)الفردية  تصرفاتها  تتسم  لذلك  بطبيعتها، 
أكثر  عاطفية،  فعل  ردّاِت  بكونها  والجماعية( 
عميق،  تفكير  عن  صادرة  أفعال  هي  مما 
بالضرورة  توصل  ودراسات  ألبحاث  وتحليل 

لنتائج منطقية.
التنوع  في  اإلثراء  ترى  الثقافة،  سبيل  فعلى 
التي  المعايير،  من  جزءاً  جعلها  العالمي، 
تقود العقول، وإن كانت مستوردة فقد وصلت 
بقوالب معلبة جاهزة تقريباً لالستعمال بمقاسات 
مرتكزات  حسب  تشكلت  وصيغاً  متنوعة، 
الذات في مختلف أنساق الغرب الفكرية، خلقت 
عدم  مع  وحدهم  بهم  تُعنى  اقصائية  معايير 
هذا  على  بخاصة  والمسلمين  العرب  تركيز 

األمر..
ولو تتبعنا تطور الحضارات عبر األزمنة، التي 
تسلسالً  لديه  أنها شكلت  نرى  الغرب،  بها  مّر 
في مراحل الفكر، حيث الحداثة مقصودة، وفق 
أسس منهجية قامت عليها منظومتهم الفكرية، 
لواقعنا  مناسبة  تكون  أن  بالضرورة  ليس  لكن 
والحداثة  التكنولوجيا  عليه  فُرضت  الذي 
كانت  فيما  واحدة،  دُفعة  الرقمية  والثورة 
محو  طور  في  العربية  الشرقية  المجتمعات 
أميات لم تنتِه، وهيمنة تقاليد وأعراف مازالت 
الحروب  إليها  أضف  التطور،  حركة  تعيق 
ت  ُزجَّ التي  والسياسية  االقتصادية  واألوضاع 
إلى  الزمها  خريف  نتيجة  بأكملها؛  بلدان  بها 

وقت غير معلوم.

عريضة  بوابة  كورونا  جائحة  فتحت  وقد  أما 
جداً للعزلة اإلجبارية، التي كانت ستظل رغبة 
المجتمعات،  تربط  أعراف  ظل  في  واهنة، 
دينية  كشعائر  الصلة  على  تحث  بتقاليد 
األعظم  السواد  اختار  هنا  من  مفروضة، 
العزلة، كخيار أفضل لمحاولة الدمج بين الواقع 
الحقيقي، وذلك االفتراضي، الذي فُرض عليه 
برغبته، واستمّر في ممارسته حتى بعد مرور 

شبح الكورونا.
في  كانت  العزلة،  من  االختيارية  والمساحات 
في  البحث  أصبح  بينما  التأكيد،  عدم  حقول 
الشاغل،  الشغل  هو  ومقتنياتها،  العزلة  أجزاء 
كلها،  الحياة  في شؤون  أخرى  عوالم  خلق  ما 
كان  حيث  والواقع،  العمل  بيئة  شملت  حتى 
يبذل اإلنسان جهداً أكبر لدمج عالمه بالعولمة، 
ثقافته  مفاهيم  مع  العالمية  الثقافات  وتوحيد 
أمام التقنيات، التي  المحلية، مهما بدا متماسكاً 
سيطرت على حياته، فقد تمنهج مفهوم الحداثة 
بذلك أكواماً  لديه على أساس االندماج محرراً 

من الغموض، وصلت به حد االنغالق.
حياة  نمط  إيجاد  المهم  من  بدا  العزلة،  في 
إنتاجي  سلوك  لوضع  مناسبة؛  تفكير  وطريقة 
مرتبطة  أفكار  عن  الجزئي  التخلي  على  قادر 
بالتواصل االجتماعي المباشر، في الوقت الذي 
يمكن الفرد من عدم اإلخالل بالقيم والواجبات 

المفروضة عليه.
العالم  بين  االنشطار  قضية  مفهوم  وضمن 
هناك  كانت  المعاش،  والواقع  االفتراضي، 
أسباب كثيرة تحث مرتادي العالم االفتراضي، 
على  وأوسع  أكبر  بشكل  إليه  ينضموا  ألن 
كثيرة  ألسباب  وذلك  المعاش،  الواقع  حساب 

منها:
ـ إن االنسان يسعى إلى العالم االفتراضي، ألنه 
التواصل مع اآلخر في  يمنحه حرية أكثر في 
تنتفي  تكاد  المحدودية  بينما  كافة،  االتجاهات 

تماما في العالم االفتراضي.
ـ ومن خالل العالم االفتراضي يستطيع اإلنسان 
كأن  الواقع،  في  يجدها  ال  التي  هويته  تحقيق 
يرغب،  الذي  بالشكل  المصلح  اإلنسان  يظهر 

بكامل صفات  وإن كان في الواقع غير صالحٍ 
من  الرومانسي  دور  يمارس  أن  أو  الصالح، 
إليها،  يصبو  التي  األحالم  من  الكثير  خالل 

ويخفّف فيها حدّة العالم الفّج التي يعيشها.
فرص  استغالل  المادي  لإلنسان  ويمكن  كما  ـ 

قصوى بشكل أوسع من العالم الواقعي.
هو  االفتراضي  العالم  أن  األوضح،  والفرق  ـ 
عالم ذهني، أكثر مما هو مادي، والفرق بينهما 
به  نستجمع  أن  نستطيع  الذهني  العالم  أن  هو 
أن  نستطيع  ال  المادي  العالم  بينما  الكليّات، 
محدودون،  أفراد  فقط  الكليات،  مع  به  نتعامل 
لذلك تكتمل الصورة في العالم الذهني، وتبقى 
الذهني  اإلنسان  لذلك  الواقعي،  في  ناقصة 
العالم  من  أوسع  مساحات  يشمل  االفتراضي 
مكنونات  عن  فيه  اإلنسان  ليبوح  الواقعي، 
نفسه، وبثها بشكل أيسر مثل معتقداته الدينية، 
حتى  والسيء-  منها  -الجيد  العادات  بعض  أو 
الشاذ منها، يمكن نشره بكل سهولة خلف أسماء 
البوح  يستطيع  ال  الشاذ  اإلنسان  بينما  وهمية، 
عن ميوله في مجتمعه، لذلك كان الجنوح إلى 
تشمل  تكاد  كثيرة  رغبات  يغذي  العوالم،  هذه 

جوانب الحياة مهما تعددت األغراض.
الميل  عن  بعيداً  التوازن  خلق  مهمة  لكن 

واع  عقل  إلى  تحتاج  مهمة  هي  والهروب، 
على  المجتمع  تحّث  لحلول  منطقي،  وتفكير 

االستمرار واإلنتاج.
انقيادهم  مثل  كأمور،  الناس  عواطف  وتُفَهم 
أو  البدائية،  غرائزهم  يحرك  لما  األعمى 
رغبتهم باالنتقام، وما الى ذلك من أمور، فيما 
يفهم العقل الجمعي بأنه القدرة على تجاوز كل 
اآلن  يفرض  والواقع  التعاون،  سبيل  في  ذلك 
تكون  تكاد  التي  الحداثة  بعد  ما  لنمط  التهيؤ 
قفزة  تعد  بينما  الحداثوي،  الغرب  في  طبيعية 
بعد  ما  إلى  الحداثة  قبل  ما  من  للشرق  هائلة 

الحداثة دفعة واحدة. 
خطير،  النقسام  كافة  البشرية  تتعرض  إذن 
يفرض صيغاً جاهزة ال تتوفر الخيارات البديلة 

عنها.
وعلى اإلنسان مهما تعددت رغباته، وتنوعت 
صورتين  بين  يتمزق  ال  أن  احتياجاته، 
إحداهما  تطغى  ال  وأن  كلي  بشكل  مختلفتين، 
على األخرى بشكل سلبي، إذ أن الوقت عنصر 
تتوقف  حتمية،  رقمية  ثورة  انفجار  في  ساهم 
الفكرية  مستوياتها  بكل  الحديثة  الحياة  عليها 

والعلمية واالقتصادية والسياسية.

أنيسة فخرو )كاتبة وأديبة(

عربي،  كشعب  بيننا  العملي  الفرق  نكتشف 
نزور  حين  المتحضرة،  الشعوب  بقية  وبين 
ونرى  األوروبية،  وباألخص  األجنبية  الدول 
الصغير والكبير، يحمل كتابه أو هاتفه وينكب 
النقل  وسائل  وفي  المقهى،  في  القراءة،  على 
المختلفة، وفي كل مكان، واإلحصائيات تقول: 
إن العرب من أقل الشعوب إقباال على القراءة، 
قراءة  ذلك  في  بما   %0.02 لألسف  والنسبة 

القرآن الكريم! فما السبب يا ترى؟
القراءة تنقسم إلى شقين: الكتاب والقارئ، الشق 
األول وله عالقة بالمحتوى، واللغة المستخدمة، 
وأسلوب الكاتب، واإلخراج، والتسويق، وثمن 

كحقوق  والعامة،  الخاصة  والقوانين  الكتاب، 
الملكية وحرية التعبير.

 والشق الثاني يشمل: المستوى الثقافي للقارئ 
ودافعيته، ومستوى أسرته الثقافي واالجتماعي 
ومدى تشجيعهم، والمؤسسة التعليميّة بمناهجها 
واالستقرار  المجتمعية،  والبيئة  وأساليبها، 
وجود  ومدى  للقارئ،  واألمني  النفسي 
الوقت  وقيمة  للقراءة،  الخارجية  المحفّزات 

الذي يقضيه في القراءة.
الكتاب، ولغته  بالطبع موضوع  القارئ   ويهم 
وثمنه  وممتعة،  واضحة  تكون  أن  يجب  التي 
أن  وقناعته  مناسبا،  يكون  وأن  بدّ  ال  الذي 
تصبح  أي  والفائدة،  بالنفع  عليه  تعود  القراءة 
البيت  دور  يأتي  وبالطبع  ترفا.  وليس  حاجة 
واألسرة أوال، ثم المنظومة التربوية التعليمية، 

ثم المجتمع ومؤسساته بشكل عام.

   يبدو أن المتهم األول في مسألة عدم اإلقبال 
على القراءة، هو التعليم المنظور الذي له عالقة 
على  تعتمد  التي  التدريس،  وطرائق  بالمنهج، 
الحفظ والتلقين واالسترجاع، والبيئة التعليمية، 
والتعليم  التفكير واإلبداع،  التي ال تشجع على 
غير المنظور، الذي يسمح للمدرس أن يوصل 

للطلبة سلوكه واعتقاداته وأفكاره وميوله.
   كما أنَّ للعقلية السائدة في المجتمع دوًرا في 
القراءة  كثرة  أن  مثل  السلبية،  المفاهيم  تعزيز 
تؤدي إلى العمى أو الجنون، وتعزيز االعتماد 
على السمع والنقل، بدال من البرهان والدليل؛ 
الدين  يستخدم  من  بعض  يتهم  أن  السهل  فمن 
وأدباء  مفكرين  خاصة،  سياسية  ألغراض 
أمثال )فرج فودة( و )نجيب محفوظ( و )نوال 
لهم  لتسند  وغيرهم،  و)شحرور(  السعداوي(، 
من قبل معارضيهم، تهم الكفر والزندقة، فيتلقى 
حقيقة،  أنها  على  التهمة  ومتابعوهم  ُمِريدوهم 
الرجوع  دون  بالقتل  الفتوى  أو  األمر  ويُنفذ 

لقراءة ما كتبوا.
    كما ترتبط القراءة باالختالف عن السائد، 
المثقفين  فمعظم  والمجتمع؛  النظام  ومعارضة 
لدى  يتكون  وبالتالي  السجون،  في  يقبعون 
األغلبية ارتباط شرطي بين القراءة وما يؤدي 

إلى التهلكة.
  كما أنَّ التربية االجتماعية تشجع على قراءة 
القرآني  النص  في  ومحددة  محصورة،  واحدة 
والسنة النبوية؛ لذلك تزداد أعداد من يتخصص 
في مجال الشريعة يوما بعد يوم، في حين تقل 
أو تندر التخصصات العلمية والفلسفية، وأغلب 
السلطة؛  قبل  من  متبناة  الدينية  المؤسسات 
من  القيم  تلك  تعزيز  على  تحرص  فنجدها 
بتشجيع  االجتماعية،  التنشئة  عمليات  خالل 
التلقين وسماع الخطب، التي تلغي العقل وتتسم 
مراكز  إلى  للوصول  والتكرار،  باإلذعان 

التحكم بتعليم استرجاعي بسيط يدر الكثير من 
المال والسلطة.

  وعلى الرغم من تشجيع قراءة القرآن الكريم 
من  مجمل  إن  إال  الشريفة،  النبوية  والسنة 
يقرأهما قليل، ونسبة من يقرأ القرآن )ولو أنَّها 
قليلة( أكثر ممن يقرأ السنة النبوية، وكم نتمنى 
أن يحرص كل فرد على قراءة القرآن يوميا، 

لكن أيضا مع قراءة الكتب األخرى.
   ونأتي إلى واقع المكتبات العامة والحكومية 
على  خاوية  لتجدها  العربية،  الدول  أغلب  في 
عروشها، إالّ من قلة نادرة تقصدها، إما طالب 
بعمل  تكليفهم  يتم  الذين  والجامعات،  المدارس 
البحوث، أو بعض األساتذة والمعلمين، بهدف 
عمل بحث من أجل الترقية، وما إن تنتِه المهمة 

حتى نجد الزائر يختفي بعدها، إال فيما ندر.
منتظم من  بشكل  العامة  المكتبات  إن زيارة    
الجهات  من  تشجيعاً  تتطلب  األعمار،  مختلف 
التربية  الرسمية على ذلك من خالل وزارات 
في  واإلبداع  واإلعالم،  والمناهج  والتعليم 
من  للجمهور  الجاذبة  التشجيعية  األساليب 

مختلف الفئات العمرية.
  أما فيما يتعلق بالمكتبات في المدارس، فعلى 
)مصادر  أحيانا  وتسمى  متوافرة،  األغلب 
والتمظهر،  للمظهر  وجودها  لكن  التعلم(، 
أجهزة  وحتى  بل  فعال،  بشكل  تُستخدم  فال 
الحواسيب - إن وجدت - يكون أغلبها معطَّال، 

وفقط للمظهر والتمظهر.
 وإن أردنا التغيير الحقيقي، فعلينا تحديد نوع 
اإلنسان الذي نريد أوال، ونوع سلوكه وأفعاله 
مع  تتناسب  وأن  بدّ  ال  والتي  نريدها،  التي 
احتياجات مجتمعاتنا، وال يتأتى ذلك إال بتغيير 
شيٍء،  كل  قبل  والتعليمية  التربوية  المنظومة 
كما فعلت الدول المتقدمة والنامية. فهل نجرؤ؟

جاسم الصحيح

ميُل نحوِك أغدو قاَب أنفاِس
كما يميُل نَُواسيٌّ على الكاِس

وألمُح الحبَّ في عينيِك يغمُز لي
فهل أاُلُم إذا استعجلُت إحساسي؟

مألتِني بِك حتى َمسَّني َخَجٌل
من فرِط ما غازلَْتني أَْعيُُن الناِس

ما عاد يمألُ رأسي خمُر دالِيٍَة
ُصبِّي جمالَِك حتى يمتلي راسي!

كلُّ النساِء أحاديٌث بال َسنٍَد
وأنِت أنِت حديٌث البِن عبَّاِس

أميُل نحَوِك والتنصيُص يجِذبُني
حتى أَُشدَّ على التنصيِص أقواسي

ْت روُح َزنبَقٍَة إذا انتَشيتُِك فَرَّ
من قبضِة الَحْقِل وانحلَّْت بأنفاسي

ْهَد ُمفتَِرشاً وإن كتبتُِك ِخلُت الشَّ
اسي صدَر الكنافِة حبري فوق ُكرَّ

فأشتَهيِك إلى أن أنثَني نَِهماً
أكاُد آكُل أوراقي وقرطاسي.

»مألِتني بِك حتى 
ني َخَجٌل« َمَسّ

الديمقراطي  الحزب  رفض  أن  النعيمي،  أمين  محمد  المحامي،  أكد  ـ  األخبار  مركز   
الكردستاني تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم جريمة وخيانة بحق الشعب الكردي، 

مؤكداً أن الفاشية التركية ال تسمح له بتسليم الجثامين؛ إلشعال الفتنة بين الكرد.

النعيمي: رفض تسليم جثامين الشهداء 
خيانة بحق الشعب الكردي

مقتل الجئ عراقي في مخيم 
الهول بالحسكة

سيمالكا  معبر  في  االعتصام  خيمة  تزال  ال 
تشرين  من  الخامس  منذ  مستمرة  الحدودي 
األول المنصرم، وسط دعوات األهالي والقوى 
السالم  وأمهات  الشهداء  وعوائل  الوطنية 

بضرورة تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ويحتجز 
في  استشهدوا  الذين  الكريال  مقاتلي  جثامين 
بمنطقة  الحزب  قوات  نصبه  الذي  الكمين 
وبينهم  الماضي،  آب  من   28 الـ  في  خليفان 
من  جودي  وسردم  رامان  تولهلدان  الشهيدان 

روج آفا.

عوائل مرتزقة روج رفضوا ارتزاق 
أبنائهم

تسليم  الكردستاني  الديمقراطي  رفض  وحول 
الجثامين تحدث عضو اتحاد المحامين في إقليم 
هاوار  لوكالة  النعيمي  أمين  محمد  الجزيرة، 
بعدائه  الكردستاني  الديمقراطي  إن  وقال: 
تعادي  التي  التركية،  الفاشية  تأثير  تحت  وقع 
الكردي،  الشعب  وبخاصة  األصيلة  الشعوب 
العثمانية،  الدولة  عهد  منذ  التركية  فالفاشية 
ترتكب المجازر بحق الشعوب، إن عوائل ما 
النداء، وتوجهت  لبّت  تسمى »لشكري روج« 
أرسلت  أنها  وأكدت  االعتصام،  خيمة  صوب 
أبناءها ليكونوا حماة لكردستان، وليس مرتزقة 
الديمقراطي  الحزب  عبر  التركية  الفاشية  بيد 

الكردستاني.

وشدد النعيمي: أن من يقع تحت سيطرة وتأثير 
عدو الشعب الكردي خائن، وال يستطيع إخفاء 
»ال  كردي  بمثل  مستشهداً  الحقائق،  ومحو 
السياسة«،  عن  بعيداً  الكنانة،  في  السهم  يبقى 
نحن المحامون نعدّ ما حصل جريمة دولية من 
تسليم  وعدم  جريمة،  فالقتل  القانونية،  الناحية 
الجثامين وإخفاؤها جريمة أيضاً، فالجاني مهما 
كانت مورثاته الجينية مجرمة، ال يرفض تسليم 

جثمان الضحية إلى ذويه.
يتابع  المحامين  اتحاد  إن  النعيمي:  وأضاف 
الحقوقية،  المنصات  عبر  بدقة  الموضوع 
ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية التي تعدّ هذه 
الجرائم مخالفة لمبادئ وقوانين األمم المتحدة، 
عام  جنيف  لقوانين  مخالفتها  إلى  باإلضافة 
1947 وقانون الهاي للحرب وجرائم الحرب 

عام 1907«.
الذين  والمقاتلون  المدنيون  النعيمي:  وأشار 
القانون  حسب  شعوبهم  حرية  عن  يدافعون 
واالحتفاظ  التالعب  يجوز  ال  الدولي، 
بجثامينهم، والذي يعدّه القانون جريمة كبرى، 
لذا فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني بأفعاله 
ووقوعه تحت سيطرة الفاشية التركية، يرتكب 

جريمة كبرى بحق الشعب الكردي.
واختتم محمد أمين النعيمي بالقول: عدم تسليم 

إلى  يعود  الجثامين  الكردستاني  الديمقراطي 
تثبيت  لعدم  جريمته؛  إخفاء  أولهما  سببين؛ 
أما  قانونياً،  مالحقته  تم  حال  في  عليه  التهمة 
الثاني، فإن الفاشية التركية ال تسمح له بتسليم 
الكردي،  الشعب  بين  الفتنة  الجثامين؛ إلشعال 
ظل  في  وخاصة  الكردي،  الصف  وتشتيت 
في  الوطنية  القوى  أطلقتها  التي  المناشدات، 
شمال وشرق سوريا؛ لتوحيد الصف الكردي.

الجنسية  من  الجئ  قتل  ـ  األخبار  مركز 
مدينة  شرقي  الهول  مخيم  في  العراقية 
الحسكة، والتي تضم اآلالف من العراقيين 
عناصر  عوائل  جانب  إلى  والسوريين، 

مرتزقة »داعش« اإلرهابي.
السبت  مساء  مطلع  مصدر  وأفاد 
في  قُتل  عراقياً  أن الجئاً   ،2021/11/27
ناري  بطلق  الهول،  مخيم  من  األول  الفيز 
في الرأس، دون ذكر مزيد من التفاصيل، 
عن  نقل  أميركا”  “صوت  موقع  وكان 
مصادر في مخيم الهول، بوقت سابق ذاك 
جرائم  معظم  وراء  يقف  من  أن  التاريخ، 
نسوة،  هن  المخيم  في  تحدث  التي  القتل، 
التابعات  الحسبة«  باسم »نساء  يُعرْفَن  بِتَْن 

لداعش.
وقالت إحدى النساء العراقيات، وهي قاطنة 
المخيم إن وقوع 80 جريمة قتل حتى  في 
اآلن خالل العام الجاري، لم يصدمها، بقدر 

ما صدمها أن معظم الذين تم اعتقالهم على 
الحسبة«،  »نساء  من  الجرائم  هذه  خلفية 
أنشأها »داعش« خالل  وهي شرطة دينية 
من  شاسعة  مناطق  على  سيطرته  فترة 

سوريا والعراق.
قوات  باسم  المتحدث  قال  الصدد  هذا  وفي 
»إن  شامي:  فرهاد  الديمقراطية،  سوريا 
عضوات »داعش« يفرضن قوانين التنظيم 
هذه  يخالفن  اللواتي  والنساء  المتطرف، 

القوانين يُقتلن«.
هذا وسبق أن أنشأ داعش في عام 2014، 
باسم  ُعرفت  النساء  من  مسلحة  كتيبة  أول 
في  امرأة  ألف  وضّمت  الخنساء«  »لواء 

صفوفها.

في القاهرة حفل توقيع كتاب »العالقات العربّية الكردّية«

تغيُّرات جديدة في الحكومة على وقع 
االنهيار الصاعق لليرة التركية

العاصمة  احتضنت  ـ  األخبار  مركز 
المصرية، القاهرة، حفالً بمناسبة توقيع كتاب 
عن  الصادرة  الكردية«،  العربية  »العالقات 
للكاتب  والنشر،  للطباعة  األهرام  مؤسسة 
نخبة  فتحي، وسط حضور  الصحفي محمود 

من المثقفين والمهتمين.
في  السبت  صباح  التوقيع  حفل  وأقيم 
الثقافي،  القنصلية  بمركز   ،2021/11/27
الكتاب  أهمية  عن  المؤلف  تحدث  حيث 
العام  للرأي  يطرحه  عمل  كونه  وفكرته، 
القومي  باألمن  للكرد من عالقة  لما  العربي، 
الشرقية  البوابة  »حراس  بعدهم  العربي، 

للوطن العربي« وفق بالغة تعبيره.
إنه  بقوله:  الكتاب تحدث فتحي محمود  وعن 
بدأ مع المسألة بمقال له في األهرام: دعا فيه 
القائد عبد هللا أوجالن، وتحدث  لإلفراج عن 
فيه عن تشكل لجنة عربية إضافة إلى اللجنة 
الدولية، المشكلة أصال للغرض نفسه، وكانت 
إن  المقال،  نشر  بعد  كبيرة  األفعال  ردود 
وعلى  الكردية،  التحرر  بحركات  االهتمام 

رأسها حزب العمال الكردستاني، هي أساس 
التاريخ،  عبر  الكرد  نضال  على  للتعرف 
ومن هنا يجب مضاعفة الجهد للتعريف بهذه 

األدوار.

األتراك ال يرون غريهم، والكرد 
أقدم منهم

المصري  المركز  رئيس  قال  وبدوره 
للدراسات الكردية رجائي فايد: إن الشوفينية 
أنفسهم،  إال  يرون  األتراك ال  التركية جعلت 
أعراق  من  تتكون  التركية  الدولة  أن  رغم 
من  والقوميات  األعراق  هذه  بين  ومن  عدة، 
أرادوا  الذين  كالكرد،  األتراك،  من  أقدم  هم 

إذابتهم في المجتمع، بل وادعوا أنهم أتراك.
وتابع فايد بالقول: القادة األتراك قالوا زوراً: 
من  أما  األتراك،  إال  فيها  ليس  تركيا  إن 
ولجأوا  مختلفة،  عرقيات  من  إنهم  يقولون: 

وذلك  الجبل،  أتراك  هؤالء  فإن  الجبل،  إلى 
سيرا على نهج أتاتورك الشوفيني، ومن تاله 
ليقابلوا كل ثورات الكرد بقمع وحشي رهيب.
ونوه فايد وقال: في السابع والعشرين من عام 
الكردستاني، في  العمال  أُّسِس حزب   1978
عبد   واُنتُخب  بكر(،  )ديار  آمد  قرى  إحدى 
هللا أوجالن )آبو( لرئاسة الحزب، الذي كان 
حزب  واالستعمار،  اإلمبريالية  معاداة  نهجه 
التي  التاريخية  له مواقفه  الكردستاني  العمال 
ال تنسى، ومن بينها دعمه للقضية الفلسطينية، 
مستشهدا بأحداث قلعة شقيف )لبنان(، والتي 
العمال  حزب  كوادر  من   12 فيها  اُستُشهد 

الكردستاني.
لدوائر  مبرراً  ذلك  كان  فايد:  وأوضح 
الموساد  ومعهم  كافة،  العالمية  اإلمبريالية 
تدبير  التركي من أجل  اإلسرائيلي مع األمن 
مؤامرة دولية، كانت نهايتها في كينيا العتقال 
المفكر عبد هللا أوجالن، ومن وقتها أُِسر في 
سجن امرالي في بحر مرمرة، يقضي عقوبة 
السجن مدى الحياة، ومن هنا ال بدّ من إطالق 

سراحه، ورفع حزب العمال الكردستاني من 
الئحة  على  الحزب  بقاء  إن  اإلرهاب،  قائمة 
بعد  قانوني  مسّوغ  أي  له  ليس  اإلرهاب، 
لبعض  لُفِّقت  قضية  في  الحزب  براءة  ثبوت 

عناصره.
الحرية  إلى  والتواقين  العرب  فايد  وطالب 
العمال  وحزب  أوجالن  هللا  عبد  بدعم  كلهم، 
الكردستاني، والعمل على إخراج الحزب من 
لمناضلي  حديثه  وجه  كما  اإلرهاب،  قائمة 

”كل  قائال:  كلهم،  الكردستاني  العمال  حزب 
عام وأنتم بخير، نأمل أن نحتفل العام القادم، 
وقد تحرر أوجالن وقد ُرفِع الحزب من لوائح 

اإلرهاب.
وفي ختام االحتفال وقع الكاتب فتحي محمود 
نسخ من كتابه، إضافة إلى االحتفال بقالب كيك 
يحمل صورة شعار حزب العمال الكردستاني 

بمناسبة يوم ميالده الثالث واألربعين.

مركز األخبار ـ أجرى أردوغان، تغييرات 
النقل،  قطاع  شملت  حكومته،  بنية  في 
وسط  والتربية،  والعمل،  والكهرباء، 
وفقدان  البالد،  اقتصاد  تدهور  استمرار 
الليرة التركية لمزيد من قيمتها في أسواق 

الصرف.

لـ  المصادف  السبت  أردوغان،  وأصدر 
11/27/ 2021 قرارا بتعيين ياسين كاليم، 
كعضو في مجلس إدارة شركة نقل وتوزيع 
حكومية  مؤسسة  وهي  بأنقرة،  الكهرباء 
للمحافظات،  الكهرباء  توزيع  مسؤولة عن 
كما عيّن، إركان تك، كعضو مجلس إدارة 
وكالة  وهي  التركية،  التوظيف  وكالة  لدى 
التركية، فيما  العمل  تابعة لوزارة  حكومية 
عَزل المسؤول التعليمي لدى وزارة التربية 
أورفة،  شانلي  بمحافظة  التركية  والتعليم 
فوزي  تعيين  وقرر  يابيجايير،  إسماعيل 

كورت مكانه.
وتأتي هذه التغيرات وسط انتقادات واسعة 
من األوساط السياسية والشعبية ألردوغان، 
شخصه،  في  البالد  سلطات  اختزل  الذي 
ووصفه بالمستبد، تزامناً مع تصاعد وتيرة 
والقضاء  مبكرة،  انتخابات  الدعوة إلجراء 

على النظام الرئاسي.
احتقان شعبي كبير،  البالد حالة  كما تشهد 
جّراء السياسات المالية لحكومة أردوغان، 
االنهيار،  حافة  إلى  البالد  أوصلت  والتي 
عبّر  الذي  الشعبي،  الغضب  انفجار  وسط 
في  بالخروج  الماضي،  الثالثاء  نفسه  عن 
مظاهرات حاشدة مطالبة برحيل أردوغان.
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مجلس كري سبي العسكري: كبدنا المرتزقة خسائر 
فادحة وماضون بالّذود عن أرضنا وأهلنا

آنيك صموليان: بقاُء حزب العمال الُكردستاني على 
»قوائم اإلرهاب« جريمٌة بحّق الشعب الكردي

قائد  أكد  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
الخلف  رياض  العسكري  سبي  كري  مجلس 
على جاهزية قواتهم؛ لصد محاوالت مرتزقة 
لزعزعة  الرامية  العدوانية؛  التركي  االحتالل 
األمن واالستقرار في المنطقة، وعلى واجبها 
األرض، وذلك عقب تصديهم  الدفاع عن  في 

لمحاولة تسلل فاشلة مؤخراً.

جاء ذلك خالل تصريح لصحيفتنا، بعد تصدي 
لمحاولة  العسكري،  سبي  كري  مجلس  قوات 
صيدا  قرية  محور  من  تركيا  مرتزقة  تسلل 
)شمال عين عيسى بكيلو متر( باتجاه الطريق 
ثمانية  مقتل  الى  أدّى  والذي   ،m4 الدولي 
بجروح،  منهم  تسعة  وإصابة  المرتزقة،  من 
الموجعة،  الضربات  وقع  على  وفرارهم 
سبي  كري  مجلس  قوات  قبل  من  تلقوها  التي 

العسكري.

العودة الخائبة 

والخسائر املتتابعة

أبيض  تل  مجلس  قوات  بقوله:  الخلف  وأكد 

التسلل،  محاولة  صد  من  تمكنت  العسكري 
وكبّدت العدو خسائر كبيرة في العتاد واألرواح، 

وتّم ردّهم على أعقابهم خائبين.
وأشار الخلف إلى أن »المرتزقة يُحاولون شن 
القتال  محاور  على  مستمر،  بشكٍل  هجمات 
أمن  ضرب  بهدف  عيسى؛  عين  ناحية  في 
واستقرار المنطقة، وقطع الطريق الدولي أمام 

الجرائم  من  المزيد  وارتكاب  المدنيين،  حركة 
خطوط  من  القريبة  القرى  في  أهالينا  بحق 

التماس«.
األولى  ليست  المحاولة  هذه  إن  الخلف:  ولفت 
من  عدة،  محاوالت  سبقتها  حيث  نوعها،  من 
لتحقيق مكاسب على األرض،  المرتزقة؛  قبل 
ومساعدة العدو التركي على احتالل المزيد من 
المدنيين،  وترويع  وقتل  السورية،  األراضي 

وسلب ممتلكاتهم.
التي  الفاشلة  المحاولة  قائالً:  الخلف،  وأردف 
 15( الدبس  قرية  في  المرتزقة  عليها  أقدمت 
كم شمال غرب عين عيسى( في شهر تشرين 
أهالي  بحق  بمجزرة  تسببت  المنصرم،  األول 
المرتزقة على إعدام مدني  القرية، حيث عمد 
من  آخرين  أربعة  وإصابة  الحي،  بالرصاص 
عائلته بجراح، باإلضافة لسرقة ممتلكاتهم من 
مصاغ ذهبي، وقطيع من األغنام، وحرق عدد 

من منازل القرية.
وتعهد قائد مجلس كري سبي العسكري رياض 
الخلف، في ختام حديثه قائال: »نحن مستعدون 

ومرتزقته  التركي  المحتل  هجمات  صد  على 
كافة، والتي تهدف لتحقيق مخططات العثمانية 
المنطقة  على  للهيمنة  االستعمارية،  الجديدة 

على  مؤكدا  السورية«،  األراضي  من  ابتداًء 
جاهزية قواتهم إلحباط هذه المخططات.

قالت الرئيسة المشتركة لجمعية الدعم والحرية 
آنيك صموليان: مقاومة الشعب الكردي، نحن 
مدينون  الواقع،  في  بها، ألننا،  معنيون  جميعاً 
والضرورة  الواجب  من  أنه  وأكدت:  لهم، 
إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة 
اإلرهاب؛ ليعيش الشعب الكردي بسالم وأمان.
محكمة  قرار  على  التمييز  محكمة  صادقت 
االستئناف الصادر عام 2019، الذي يفيد« أنه 
ال يمكن عدّ حزب العمال الكردستاني »منظمةً 
بهذا  محاكمة  أي  إجراء  يمكن  وال  إرهابيةً«، 

اإلطار«.
بعد هذا القرار، تم الحديث عن إزالة اسم حزب 
الكردستاني من »قائمة اإلرهاب« في  العمال 
البرلمان البريطاني أيضاً، واآلن هناك حملة من 
والسياسيين  والكتّاب  المثقفين،  من  العديد  قبل 
من أنحاء العالم كله، إلزالة اسم حزب العمال 

الكردستاني من »قائمة اإلرهاب.«

حزب العامل مرشوع جديد 
أساسه القيم اإلنسانية

حول هذا الموضوع الهام، تحدثت لوكالة هاوار 
الرئيسة المشتركة لجمعية الدعم والحرية، آنيك 
حزب  اسم  على  اإلبقاء  إن  فقالت:  صموليان 
اإلرهاب«  »قائمة  على  الكردستاني  العمال 
الكردي، ومن خالل هذا  الشعب  جريمة بحق 

اإلبقاء، يتم قمع الشعب الكردي.
وتابعت آنيك: حزب العمال الكردستاني حركة 
من  الكردي  الشعب  حماية  هدفها  مقاومة، 
العمال  حزب  واتهام  التركية،  الدولة  وحشية 
الكردستاني باإلرهاب، فهذا يعني إنكار حقوق 
يناضلون  الذين  الكرد،  من  الماليين  عشرات 
ضد إرهاب الدولة التركية، ألن حزب العمال 
ويقدم  كلها،  الكردي  المجتمع  طبقات  يتجاوز 
قائماً على أساس قيمنا  مشروعاً سياسياً جديداً 
استغراب  محل  الدولي  والصمت  اإلنسانية، 
أردوغان  سلطة  تمارسه  ما  حول  ودهشة، 

وحزب العدالة والتنمية التركي. 
العمال  حزب  وقالت:  آنيك  وأشارت 
الكردستاني لم يرتكب أي ممارسات عنٍف في 
أوروبا، بل عكس ذلك تماماً، فهو الذي حارب 
فحزب  »بداعش«،  المتمثل  العالمي  اإلرهاب 
العمال الكردستاني أنقذ بقوته العسكرية آالف 
اإليزيديين من اإلبادة، كما حاربت هذه القوات 

والرقّة،  كوباني ومخمور  في  ذاتها »داعش« 
واستشهد آالف من مقاتليهم خالل دفاعهم عن 
اإلنسانية، لم يرتكب حزب العمال الكردستاني 
أي هجوم في فرنسا، وال في أية دولة أوروبية، 
الذي  ذلك  ومن  العكس،  فعل  »داعش«  لكن 
يعد إرهاب  دولة، فقد قتلت الدولة التركية في 
ثالث   ،2013 عام  الثاني  كانون  من  التاسع 
نساء كرديات قائدات للسالم، لذا ال ينبغي أن 
يبقى حزب العمال الكردستاني على القائمة في 

فرنسا وأوروبا.
وبيّنت آنيك: محاوالت إزالة اسم حزب العمال 
مستمرة،  اإلرهاب«  »قائمة  عن  الكردستاني 
القضية  البرلمانية  المجموعة  ناقشت  حيث 
ومن  البريطاني،  البرلمان  في  مبدئيٍة  بطريقٍة 
الخطأ أن ينظر االتحاد األوربي لحزب العمال 
يوجد  ال  إرهابيٍة«؟  »كمنظمٍة  الكردستاني 
الصعيد  على  لإلرهاب  مؤكد  نهج  أو  إطار 
أيضاً،  المتحدة  األمم  أن  حتى  بأكمله،  الدولي 
ال تستطيع تحديد هذا التعريف، بشكل عام هي 
المتزايد كإرهاب، وإدراج حزب  العنف  ترى 
القائمة السوداء،  العمال الكردستاني على هذه 

غير قانوني، وغير إنساني.
التركية  الدولة  ترى  فقالت:  آنيك  واستطردت 
لسياستها  المعادية  المنظمات،  أو  األشخاص 
األحادي  النظام  أو  لسلطتها،  أو  التهميشية، 
أنها  أنهم إرهابيون، وبذلك ترى  للدولة، على 
الحقوق  ضد  هجماتها  لنشر  طريقٍة  أنسب 

األساسية والشرعية للكرد.

هدف تركيا تصفية الكرد عرب 
سكوت العامل

بشرعية  التركية  الدولة  محاوالت  وحول 
العمال  حزب  كان  إذا  آنيك:  قالت  جرائمها، 
اإلرهاب«  »قائمة  على  مدرجاً  الكردستاني 
العديد  تمنح  أن  التركية  للدولة  فيمكن  اليوم، 
من األسلحة لمنظمٍة ما من أجل تصفية شعٍب، 
يمتلك تاريخاً يمتد آلالف السنين، وتعرف أنها 
االنتهاكات  من  المزيد  سترتكب  تُعاقب،  لن 
بحقهم، وفي قرار المحكمة الشعبية التي عقدت 
في آذار عام 2018 وقُدمت لالتحاد األوربي، 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  ُعدّ 
جرائم  وعن  الحرب،  عن  مسؤوٌل  شخٌص 

الدولة، التي جرت في شرق األناضول.
الدولية  المنظمات  موقف  عن  آنيك  وعبرت 
االتحاد  في  العدل  قرار مجلس  والفرنسية من 
التابع  العدل  مجلس  قرار  بالقول:  األوربي، 
حزب  يكون  أال  يجب  أنه  األوربي،  لالتحاد 
»قائمة  على  مدرجاً  الكردستاني  العمال 
ينطبق  القرار  هذا  اإلرهابية«،  المنظمات 
على دول االتحاد األوربي كلها، فإن الحكومة 
القرار، وتواصل  اليوم ال تطبق هذا  الفرنسية 
تجريم الالجئين الكرد والجمعيات الكردية باسم 

»قانون مكافحة اإلرهاب«.
وأردفت آنيك: فرنسا ودول االتحاد األوروبي، 

وكان  كورقة ضغط،  الكردي  الشعب  تستخدم 
المصالح  لسياسات  ضحيةً  الكردي  الشعب 
االقتصادية، والجيو ستراتيجية في المساومات 
الدوام،  على  التركية  الدولة  مع  الدبلوماسية 
تتعلق  التي  ورقتها،  تستخدم  التركية  فالدولة 
المجتمع  بقمع  وذلك  أوروبا،  ضد  بالالجئين 
واالجتماعية  السياسية  الحقوق  الدولي، 
والثقافية للكرد منذ زمن بعيد، على الرغم من 
عاماً  أربعين  منذ  يبحث  الكردي،  الشعب  أن 
يتعرض  أنه  إاّل  وسلمي،  ديمقراطيٍ  حٍل  عن 
للغدر، والدول التي وقّعت على معاهدة سيفر 

كلها مسؤولة عن هذا الوضع.

الشعب الكردي يدافع عن 
اإلنسانية جمعاء

تتخلّى  ال  التركية  الدولة  آنيك:  وأوضحت 
األوسط،  الشرق  في  التوسعية  سياساتها  عن 
الكردستاني يناضل ضد محتلي  العمال  حزب 
أساسي  دور  له  سيكون  الحزب  كردستان، 
على صعيد السالم، وحل المشاكل مع األنظمة 
عن  يدافع  ال  الكردي  الشعب  االستبدادية، 
المنطقة فحسب؛ بل في الوقت نفسه يدافع عن 
والحريات  الديمقراطية  والحياة  الشعوب  أمان 

األساسية للجميع. 
بدون  تُحل  لن  الكردية  القضية  آنيك:  وذكرت 
الحرب  وبهذه  الكردستاني،  العمال  حزب 

الحل  الكردستاني،  العمال  الُمشينة ضد حزب 
في  أوجالن  المفكر  أظهر  لقد  ممكن،  غير 
أنه   ،2013 نوروز  في  وجهها  التي  رسالته 
وسلمياً،  ديمقراطياً  الكردية  القضية  يجب حّل 
ولم يعارض حزب العمال الكردستاني الحوار 
يوماً،  جنيف  اتفاقية  إطار  في  للحل  الساعي 
يريان  األوروبي  االتحاد  ودول  فرنسا  إن 
يتجرآن  فال  إرهاباً،  الكردي  الشعب  مقاومة 
على الجلوس إلى طاولة الحل، وتواصل هذه 
الحرب الظالمة بمقولة »ال يجوز التفاوض مع 

اإلرهابيين«.
وشددت آنيك: أن الوقت قد حان إلزالة اسم حزب 
العمال الكردستاني عن »قائمة اإلرهاب«، إذا 
العمال  حزب  اسم  بإزالة  الدولي  المجتمع  قام 
الكردستاني من »قائمة المنظمات اإلرهابية«، 
حينها ستضطر الدولة التركية إلى حل القضية 
الكردية بالطرق السياسية والسلمية، وستتحمل 
المسؤولية السياسية إلبادة الكرد، إن كان حزب 
بالفعل،  إرهابية  منظمة  الكردستاني  العمال 
بالكفاح  يُسمى  الذي  التحالف  تفسرون  فكيف 
أيضاً؟  فرنسا  يضم  والذي  »داعش«،  ضد 
وحدات  جانب  إلى  الفرنسيّة  القوات  تقاتل  ألم 
حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني ضد 
»داعش«؟ وهنا نجد أن محكمة حقوق اإلنسان 
أدانت تركيا عدة مرات؛ كي ال  قد  األوروبية 
من  فاآلالف  األساسية،  اإلنسان  حقوق  تنتهك 
السياسة  هذه  معتقلو  هم  السياسيين  السجناء 
ضغٍط  كأداة  يُستخدم  الوضع  وهذا  المنافقة، 

على الكرد المقيميين في فرنسا وأوروبا.
بالمه،  أولوف  قضية،  باتخاذ  آنيك  وتأّسفت 
المتحدة  األمم  تكون  أن  يجب  سياسيةً،  قضيةً 
اإلنسان  حقوق  موضوع  في  مصداقيةً  أكثر 
والجرائم ضد اإلنسانية، يجب أاّل يتغير القانون 
الدول، يجب على جميع  لمطالب  وفقاً  الدولي 
الدول الفاعلة في اتفاقية جنيف احترامها، تلك 
األطراف مضطرة للضغط على تركيا؛ لتطبق 

متطلبات القانون الدولي.
في  أعلن  كما  قائلة:  آنيك صموليان  واختتمت 
عن  الكردستاني  العمال  حزب  إزالة  حملة 
مقاومة  فإن  اإلرهابية«  المنظمات  »قائمة 
مدينون  ونحن  جميعاً،  تهمنا  الكردي  الشعب 
لهم، ويجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني 
الشعب  ليعيش  الدولية،  السوداء  اللوائح  عن 
وحرية  بسالم  العامل  شعوب  كبقية  الكردي 

وأمان.

قررت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة” »اليونيسكو« في دورته األربعين المنعقدة عام 2019، إعالن 26 تشرين الثاني من كلِّ 
عام »يومًا عالمّيًا لشجرة الزيتون«، إقراراً برمزّية شجرة الزيتون إلى السالم والحياِة. وتمّر مناسبة يوم الزيتون للمرة الرابعة هذا العام، وحقول 

الزيتون تحت وطأة االحتالل حيث ُتسرق الموسم وُتفرض عليها اإلتاوات وتعرض للتحطيب والقطع.

رابع عيد للزيتون... والزيتون تحت وطأة االحتالل في موطنه

اليوم العالمّي لمناهضة العنف ضد المرأة… تركيا قتلت 205 امرأة واعتقلت 670

الزيتون،  منطقة  بأنّها  المحتلة  عفرين  تُعرف 
زيتون  شجرة  مليون   18 نحو  فها  توجد  إذ 
الزراعة  لوزارة  الرسميّة  اإلحصائيات  حسب 
السوريّة، إال رمز السالم نفسه يتعرض ألسوأ 
أنواع االنتهاكات، إال أّن المنظمة الدوليّة التي 
المنظمات  من  كغيرها  الزيتون  يوم  أقرت 
الدوليّة ال صوت لها، إزاء محنة الزيتون في 
وتُسرق  وتُقتلع  األشجار  تُقطع  حيث  عفرين 
عفرين  زيت  ويُسرق  السالح،  بقوة  المواسم 

ليُباع في أسواٍق عالميّة على أنّه زيٌت تركّي.

رسقة مواسم الزيتون

التركي  االحتالل  دولة  انتهاكات  تتزايد 
في  عفرين  منطقة  أهالي  بحق  ومرتزقتها 
أعوام  ثالثة  مرور  مع  سوريا،  شمال غرب  
واحتاللها  عليها،  العسكرّي  الهجوم  بدء  على 
عدم  ظّل  في  وذلك  مارس 2018،  في  الحقا 
اهتمام إعالمّي وحقوقّي دولّي كاٍف، والفظائع 
التي ترتكب فيها، ورغم تهجير أكثر من 300 
ألف من سكانها األصليين، وتوطين أكثر 400 
ألف مستوطن من العرب والتركمان، وبعض 
يعرفون  ممن  مكانهم،  الفلسطينيّة  العوائل 
من  ألكثر  إضافة  المصالحات”  “مسلحي  بـ 
واالستيالء  ومختطف،  ُمعتقل  بين  ما   1000
والبساتين،  والعقارات،  الُممتلكات،  على 
المنظمة  النهب  عمليات  عبر  واألراضي، 
والُمعتقلين،  بالبشر  واالتجار  واإلتاوات 

وفرض فدًى ماليّة ُمقابل اإلفراج عنهم.
وصل عدد أشجار الزيتون في منطقة عفرين 
تمثل  مليون شجرة، وكانت وارداتها  إلى 18 
الكردية،  المنطقة  هذه  أبناء  دخل  من   %70
وذلك حسب إحصائيات رسمية من “الحكومة 

في  والبعض  مثمرة،  أشجار  منها  السورية”، 
 300 من  أكثر  المعاصر  وعدد  اإلنتاج  طور 

معصرة.
محصول  من   %90 على  المرتزقة  واستولى 
الزيتون بقوة السالح، ويقومون كلَّ عام ببيعه 
إلى التجار األتراك، بينما تحتكر دولة االحتالل 
التركي ومرتزقتها إخراج الزيت من المنطقة، 
وإدخاله لتركيا، وتصديره إلى أوروبا وأمريكا 
زيتون  )زيت  أنّه  على  العربيّة  الدول  وبعض 

تركّي(.
وتقدّر قيمة الزيت المنهوب من قبل تركيا من 
عفرين بنحو 80 – 150 مليون يورو، وربع 
المسلحة  الجماعات  المبلغ هو من حصة  ذلك 
إلى  ونقله  بحصاده،  تتحكم  التي  عفرين،  في 

تركيا.
نوفمبر  في  التركي  الزراعة  وزير  واعترف 
2018 باستيالء تركيا على محصول الزيتون 
في عفرين وبيعه، وجاء اعتراف الوزير ردّاً 
الديمقراطّي  الشعوب  اتهام رئيس حزب  على 

زيت  محصول  بنهب  برلمانيّة،  جلسة  في 
الزيتون في عفرين، وقال الوزير التركّي خالل 
عام  موازنة  حول  التركي  للبرلمان  جلسات 
2019: “إنّنا في الحكومة نريد أن نضع أيدينا 
كيال  أخرى،  أو  بطريقة  عفرين  موارد  على 
تقع هذه الموارد بيد حزب العمال الكردستانّي 

إشارة إلى الكرد”.
ونقل الصحفّي التركي فهيم تاشتكين، عن نائب 
المعارض  التركي  الجمهوري  الشعب  لحزب 
في البرلمان، قوله: إّن 50 ألف طن من زيت 
الزيتون، تم تهريبه من عفرين إلى تركيا، وأكد 
الديمقراطي  الشعوب  حزب  عن  النائب  ذلك 
لم  المسلحين  “إّن  بقوله  ماجين  الدين  نور 
يكتفوا بتهريب 70 ألف طن من زيت الزيتون 
الزيتون  حقول  بتدمير  قاموا  بل  عفرين،  من 

أيضا”.
الزيت  إنتاج  يشترون  الذين  التجار  ويعمل 
عفرين،  في  المنتشرة  المسلحة  الجماعات  مع 
ويقومون بنقل الزيت إلى تركيا مباشرة، عبر 
الذي  معبر حمام الحدودّي - ناحية جنديرس، 

افتتحته تركيا خصيصاً لهذا الغرض.

قطع األشجار واالتجار بالحطب

من  كبير  قسم  استيالء  على  األمر  يقتصر  ال 
وعوائلهم  المسلحون  يقوم  بل  الزيتون،  موسم 
أشجار  آالف  بقطع  بهم  مرتبطة  جماعات  أو 
في تركيا، وفي إدلب،  الزيتون، وبيعها حطباً 
بلغ  فقد  المادّي،  الكسب  بهدف  حلب؛  وريف 
قرابة  قطعها  تم  التي  األشجار  عدد  إجمالي 
)400( ألف، ماعدا اآلالف من أشجار الغابات 
المثمرة  األشجار  قطع  وأيضا  الحراجيّة، 
عدد  وكانت   ).… الفستق  الرمان،  )اللوز، 
أشجار الرمان في عفرين قبل االحتالل مليون 
وتمت  تضرراً،  األكثر  األماكن  ومن  شجرة، 
في  خاستيا  )جبل  األشجار  قطع  عمليات  فيها 
ناحية شيه حتى جنديرس، باتجاه جبال قازقلي، 
بلبل  ناحية  في  هاوار  وجبل  جوبانا،  وجبل 

وراجو …(.
إضافة لذلك استولى مرتزقة االحتالل التركي 
الزيتون،  ومعاصر  ومصانع  معامل  على 
أصل  فمن  عفرين،  في  والبيرين  والصابون، 
300 معصرة، و17 معمالً بيرين يعمل اآلن 
للنهب  تعرض  منها  و140  معصرة   160
بعد تعرض  اآلن  تعمل  معامل  والسرقة و10 
7 معامل للسلب والنهب، وفك قطعها وتهريبها 
إلى تركيا وبيعها، فيما تدير جماعات مرتبطة 

بالفصائل أكثر من 53 معصرة.
منطقة  في  الزيتون  ومعاصر  مراكز  عدد 
عفرين بـ /300 / معصرة، منها معاصر فنية 
بدائية، ذات طاقة إنتاجية ضعيفة بحدود / 80 
/ كيساُ إلى / 250 / كيساُ خالل / 8 / ساعات 

عمل.

طاقة  ذات  حديثة  فنية  معاصر  واخرى   –
شوال   /  500  / بحدود  تصل  كبيرة  إنتاجية 

خالل / 8 / ساعات عمل.

تزال  وما  عليها  االستيالء  تم  التي  المعاصر 
تعمل:

عاملةً  معصرة   /17/ المركز:  عفرين  مدينة 
و/7/ معاصر تعرضت سرقة والسطو المسلح.
و/6/  عاملةً  معصرة   /37/ جنديرس:  ناحية 

معاصر تعرضت للسرقة والسطو المسلح.
ناحية شيخ الحديد: /18/ معصرة عاملةً و/2/ 

معصرتان تعرضتا للسرقة والسطو المسلح.
و/8/  عاملةً  معصرة   /19/ راجو:  ناحية 

معاصر تعرضت للسرقة والسطو المسلح.
و/6/  عاملةً  معصرة   /21/ المعبطلي:  ناحية 

معاصر تعرضت للسرقة والسطو المسلح.
و/12/  عاملةً  معاصر   /10/ بلبل:  ناحية 

معصرة تعرضت للسرقة والسطو المسلح.
و/4/  عاملةً  معصرة   /24/ شّران:  ناحية 

معاصر تعرضت للسرقة والسطو المسلح.
80 معصرة، تعرضت للنهب والسرقة ومنها 
الجوي،  القصف  نتيجة  للتدمير  تعرضت 

المدفعي التركّي.
عفرين  منطقة  في  البيرين  معامل  عدد  كان 
وباتت  يعمل  منها   /10/ فقط  معمالً،   /17/
تحت سيطرة المرتزقة، و/7/ منها متوقفة عن 
العمل بسبب تعرضها للسرقة والسطو المسلح 
وفك قطعها. وكذلك بالنسبة لمعامل الصابون، 
عددها في عفرين /10/ معامل جميعها تعرض 

للتخريب والسرقة.
منظمة حقوق اإلنسان عفرين – سوريا

شمال  في  االنتهاكات  توثيق  “مركز  قال 
امرأة،   210 استشهاد  وثق  إنّه  سوريا” 
وإصابة 620 منذ بدأ التوغل التركّي والهجوم 
 ،2018/1/20 في  عفرين  مدينة  على 
والهجمات االحتاللية في شمال وشرق سوريا 
وجاء   .2021/11/24 حتى   2019/10/9
بمناسبة  “المركز”،  أصدره  تقرير  في  ذلك 
اليوم العالمّي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي 

يصادف 25 تشرين الثاني من كل عام.
من  امرأة   67 مقتل  توثيق  التقرير  وتضمن 
السوريّة،  الحدود  على  التركيّة  الجندرمة  قبل 
من  فارين  تركيا  إلى  اللجوء  في  يرغبن  كّن 
المعارك الدائرة في بالدهم، إضافة لمقتل 96 
طفالً دون الـ 14 سنة، من أصل 511 الجئاً 
 390 إلصابة  إضافة   .2011 آذار  منذ  قتلوا 
الفارين  من   1019 أصل  من  بجروح  الجئة 

باتجاه الحدود التركيّة.
االحتالل  جيش  قيام  المركز  كشف  كما 
من  امرأة،   670 باعتقال  ومرتزقته  التركي 
آذار  منذ  المعتقالت  في  أصل 7971 شخص 
مجهوال،  نصفهم  مصير  زال  وما   ،2018
المعتقالت في عفرين  النساء  أنًه بلغ عدد  كما 
الوطني  الجيش  ميليشيات  قبل  من  وحدها 
امرأة وفتاة  المدعومة من تركيا 30  السوري 
منذ بداية العام الجاري فيما بلغت أعداد النساء 
العام  من  الثاني  تشرين  بداية  منذ  المعتقالت 

الجاري 8 نساء.
وتم توثيق 7 حاالت على األقل لتعذيب نساء، 
السياسية  اغتيال  منها  ميدانية،  وإعدامات 
أحرار  ميليشيا  يد  على  خلف  هفرين  الكردية 
إلعدام  إضافة  لتركيا،  الموالية  الشرقية 
ممرضتين من الفريق الطبي على طريق بلدة 

كري سبي/ تل أبيض في 2019/10/12.
واعتقال جيجك كوباني وجرها للذبح بشعارات 
المجد  فيلق  مسلحي  قبل  من  أكبر”  “هللا 
أمارة،  المقاتلة  بجثة  التمثيل  إلى  باإلضافة 

بالقرب من بلدة عين عيسى.
وتصوير  األحمر،  الهالل  في  عاملة  واعتقال 
مراد  السلطان  مرتزقة  لمسلحين  فيديو  مقطع 
مرتزقة  وقام  كما  بقتلها،  يتوعدون  وهم 
الكردية  المقاتلة  بجثة  بالتمثيل  أنقرة  تدعمهم 

حتفها  لقيت  التي  عمر،  أمينة  كوباني/  بارين 
أثناء مقاومة الهجوم التركّي في قرية “قرنة” 
عام  شباط  فبراير/  من  األول  في  عفرين  في 

.2018
الكردية  الفتاة  تعرضت  2019/11/15؛  في 
عاماً(   15( مصطفى”  هنانو  “رويا  القاصر 
من أهالي قرية غزاوية لعملية خطف من قبل 
الشام”  “فيلق  مرتزقة  من  إنّهم  يعتقد  مرتزقة 
كانوا يستقلون سيارة من نوع “فان”، وبرفقتهم 

نساء منقبات.
تعرضت  عائلتها  أّن  أّكدت  رويا  ذوي  شهادة 
من  عناصر  قبل  من  والتهديد  لالبتزاز  مراراً 
فيلق الشام، واتهموا قيادة هذا الفصيل باختطاف 

ابنتهم بغرض المطالبة بالفدية.
الشرطة  جهاز  اعتقل   2019/11/16 في 
العسكرية )األمن السياسّي( ثالثة أشخاص هم 
“فرهاد محمد كولين شيخ عبدي )40 عاماً(، 
“غالية  سعيد  وزوجة  حسو،  غريب  و“سعيد 
لمكان  واقتيدوا  عفرين،  مدينة  في  حسن” 
مجهول. اعتقلت “المواطنة شيرين عبد القادر” 
بتهمة  المرتزقة  ضد  شكوى  تقديمها  بسبب 
سرقة سيارتها، العائدة لزوجها “كاميران منان 
تفجير  في  حياته  فقد  الذي  عاماً(   45( علي” 
وداهموا   2019/6/12 بتاريخ  الهال  سوق 

منزل شقيقتها واختطفوها برفقة ابنها.
وداهم مرتزقة من جهاز “الشرطة العسكرية” 
منزل المواطن المسن “نوري قرة” وتم اعتقاله 

برفقة ابنتيه.
الشرطة  عناصر  اعتقل   2019/11/14 في 
العسكرية في مدينة عفرين، 6 أشخاص، بينهم 
قره  أمينة  علي،  قره  خديجة  وهم:”  نساء،   5
فضيلة  محمد،  فضيلة  علي،  قره  حياة  علي، 
قره  “نوري  والمسن  سيدو  فضيلة  كريكو، 
كل  وهم  منهم  ثالثة  عن  اإلفراج  تم  علي”. 
ونوري  علي  قره  وحياة  كريكو  فضيلة  من 
قره علي، بسبب وضعهم الصحّي، أما النساء 

األخريات ال يزال مصيرهم مجهوالً.
داوود،  ميرزا  نرجس  اإليزيدية  الفتاة  وقتلت 
عفرين،  في  “كيمار”  قرية  من  عاماً(   23(
عفرين  في  التركي  االحتالل  مرتزقة  قبل  من 
جثتها  الثاني حيث عثر على  تشرين   17 يوم 

برفقة زميل لها موظف في الدفاع المدني وقد 
سرقت منهم أجهزة الهاتف وما معهم من أموال 
حيث كانوا عائدين بعد قبض رواتبهم ومكان 
حاجز  عن  متر   100 إاّل  يبعد  ال  الجريمة 

للجيش الوطنّي.
من  الزواج  من  فتيات   9 إجبار  المركز  وثق 
تهديد  تحت  عفرين،  منطقة  في  المرتزقة 
قسرّي  زواج  حاالت  و3  ذويهم،  وابتزاز 
اعزاز  مدينة  في  وحالة  جرابلس  مدينة  في 
لالغتصاب  امرأة  تعرض 11  والباب، ووثّق 
أبلغن  فقط  ثالث  ومرتزقة  متزعمين  قبل  من 
عن الحادثة، تم قتل واحدة منهن في جرابلس 
تحت ذريعة “جريمة شرف” فيما تم طي ملف 
التي كانت موجهة ضد متزعم  الثانية  القضية 
عمشة«.  أبو  »محمد  شاه،  سليمان  مرتزقة 
وكل تلك القضايا لم يتدخل فيها ال القضاء وال 

األجهزة األمنيّة.

قتل تحت التعذيِب

في 2021/5/30 استشهدت المواطنة الكرديّة 
التعذيب  تحت  عاماً(   65( نعمان  موليدة 
في  اعتقلت  قد  وكانت  الراعي،  سجن  في 
السجن  عناصر  واستغل   ،2019/6/26
ماليّاً  عائلتها  وابتزوا  السكرّي،  بداء  مرضها 

بذريعة تأمين الدواء لها ولم يتم ذلك.
وقع  الذي  اليوم  أي   ،2021/10/11 في 
الهال،  سوِق  في  المفخخة  السيارةِ  تفجيُر  فيه 
اعتقال  حملة  التركّي  االحتالِل  سلطاُت  شنّت 

عناصُر  واعتقل  عفرين،  مدينِة  في  تعسفيّة 
الشرطة  مع  بالتنسيِق  التركيّة  االستخباراِت 
بهجت شيخو  نعمت  الكرديّة  المواطنِة  المدنيّة 
ناحية  ــ  قوبة  قرية  أهالي  من  عاماً(   32(
مدينة عفرين،  آزادي وسط  راجو، من ساحة 
وهي حامل بالشهر السادس، كما اُعتقل زوجها 
المواطن خليل نعسان )36 عاماً(، ومواطنان 
آخران، واقتيد المعتقلون إلى مقر االستخبارات 
ساحة  قرب  غباري  أمير  مدرسة  في  التركيّة 
آزادي. وتعرض المعتقلون بما فيهم الزوجان 
ستة  لمدة  الشديد،  للتعذيب  وخليل  نعمت 
أّي اعتراٍف تحت  ساعات متواصلة، النتزاعِ 
وتأكدت  بحقهما  إدانٍة  أيّة  تثبت  ولم  الضرِب، 
براءتهما. وفيما تمَّ اإلفراُج عن المعتقلين، فقد 
نُقلِت المواطنةُ نعمت إلى المشفى نظراً لتدهوِر 

وضعها الصحّي، لتفارَق الحياةَ هناك.
الفقيدة  عائلة  من  طلبت  التركيّة  االستخباراُت 
القول إّن الوفاة ناتجة عن مشاكل صحيّة تتعلُق 
بالحمل وهددتهم باالعتقال بأّي حجة في حاِل 

أفادوا بأسباب الوفاة الحقيقيّة.

اغتيال 

فاطمة  المسنة  استشهدت   2018/6/26 في 
حمكي )65 عاماً( جراء إلقاء قنبلة يدويّة على 
منزلها في قرية قطمة بناحية شرا، في الساعة 

الثانية بعد منتصف الليل.

قتل عىل يد اللصوص

يسّمى  ما  اقتحمت مجموعة  في 2018/7/9، 
حمدي  المواطن  منزل  الحمزة«  »كتيبة 
الليل،  من  متأخر  وقت  في  عبدو)70عاماً(، 
تهديد  تحت  ليرة،  ألف   100 بمبلغ  وطالبوه 
زوجته  تلقت  فيما  بخطفه،  وقاموا  السالح، 
سلطانة خليل ناصرو )60عاماً( ضرباً وحشيّاً 
المدعو »أبو  الكتيبة  قائد  قبل  على رأسها من 
إطالق  نتيجة  استشهدت  وقد  حياني«،  علي 
عدة طلقات ناريّة عليها، وتركت تنزُف حتى 

استشهدت
مجموعة  اقتحمت   2019/8/25 يوم  فجر 
مسلحة منزل الشهيدة حورية )74 سنة( بحي 
محي  زوجها  وقتلوا  السرقة،  بهدِف  األشرفية 
بالضرب  عليها  وتطاولوا  خنقاً،  أوسو  الدين 
والذوا بالفرار. تلقّت الفقيدة الضرب المبرح في 
مناطق مختلفة من جسدها في الصدر ومحيط 
إلى  فنقلت  داخلي  نزيف  عنه  نجم  ما  الكليتين 
المشفى، ولكن وضعها الصحّي تدهور، حيث 

فاضت روحها شهيدة في 2019/9/6.
في 2020/4/19 اقتحم لصوص من المرتزقة 
قرية  في  عاماً(   80( المسنة  المواطنة  منزل 
بالزراعة  أبنائها  انشغاِل  مستغلين  هيكجه، 
الجناةُ  وأقدم  عليها  وتهجموا  لهم،  أرض  في 
إلى  وعمدوا  الحياةِ،  فارقِت  حتى  خنِقها  على 
التالعِب بمسرحِ الجريمِة وإخراج الجثمان إلى 
الدار ووضعها على كرسي تحت شجرة  فناِء 
على  أقدمت  بأنّها  لإليحاِء  بسلك  رقبتها  ولف 

االنتحار.
أنهم  يُرّجح  أفراد   3 أقدم   2018/11/19 في 
قتِل  على  »الحمزات«،  لمرتزقة  تابعون 
 80( حنان  نوري  عائشة  المسنّة  المواطنة 
عاماً( بطريقٍة مرّوعة، عبر خنقها، في منزلها 
اقتحم  فقد  شيراوا.  بناحية  عبدالو  برج  بقرية 
مرتزقة فجراً منزل نظمي سيدو محمد وأقدموا 
المجاورة  الغرفة  وفي  زوجته  مع  تقييده  على 
وقيّدوا يدي األم عائشة وألبسوا رأسها كيساً ما 
أدى الختناقها. وسرقوا مبلغ مالّي ومجوهرات 

والذوا بالفرار.
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فرن آلي جديد يدخل الخدمة في ناحية الهول

المواشي تواجه الجوع.. الثروة الحيوانّية في إدلب، وطرق إنقاذها

في ذكرى التأسيس الــ43.. حزب العمال الُكردستانّي 
سفينة نجاة الشعوب

في الطريق إلى فييّنا: هل يسقط اإلقليم باليد اإليرانّية؟

لشمال وشرق  الذاتية  اإلدارة  افتتحت 
ناحية  في  جديدًا  آليًّا  فرنًا  سوريا، 
الهول، شرق مدينة الحسكة في شمال 
تصل  إنتاجية  بطاقٍة  سوريا،  وشرق 
ليخدم  يوميًّا،  خبز  ربطة  إلى 5500 

مركز الناحية و75 قرية في أريافها.
لسد حاجة ناحية الهول وقراها من مادة 
الخبز، دخل فرن آلي جديد في الناحية 
الخدمة، افتتحته هيئة االقتصاد ولجنة 
في  الذاتية  لإلدارة  التابعة  األفران، 
عمله  الفرن  وباشر  الحسكة.  مقاطعة 
انتهاء  بعد   ،2021-11-27 يوم  منذ 
الورش الفنية في مقاطعة الحسكة من 
تركيب المعدات، وتوفير مادة الطحين 

من لجنة األفران في المقاطعة.
وتصل طاقة الفرن اإلنتاجية إلى إنتاج 

خالل  يوميًّا،  خبز  ربطة   5500
تخصيص  بعد  عمل،  ساعة   18
الطحين  مادة  من  طن   6 كمية 
في  األفران  لجنة  قبل  من  للفرن، 
برنامج  حسب  الحسكة،  مقاطعة 

عمل الفرن.
احتياجات  الجديد  الفرن  ويغطي 
أكثر من 75 قرية من قرى الناحية، 
ناحية  مجلس  في  مسؤولين  حسب 
الهول، وأشار عضو لجنة األفران 
في ناحية الهول، خليل نعمان، إلى 
التي  الخبز،  مادة  توزيع  آلية  أن 
ينتجها الفرن، ستتم عبر المعتمدين 
والكومينات في أغلب قرى وبلدات 

الناحية.
وكالة هاوار

ومرتع  خيمة  من  مؤلف  طارئ  إسطبل 
األغنام،  من  رأساً   20 من  وأقل  صغير، 
تموضعوا إلى جانب خيمة تهجيره، هذا ما 
الذي  الحسن من قطيعه،  لدى حكمت  تبقى 
»أزمة  ظل  في  رأس،   500 يوماً  تجاوز 

قاسية« يمر بها مربّو المواشي في إدلب.
ويمتهن »الحسن« المهّجر من بلدة سنجار 
شرقي إدلب، منذ 50 عاماً، تربية المواشي 
محتوماً«  »قدراً  ويعدُّها  بها،  واإلتجار 
يضرب  مستمر،  تدهور  من  الرغم  على 
هذا العمل، إذ إنّه ال خيارات أخرى أمامه؛ 

لتأمين قوت عائلته.
ويشتكي مربو المواشي من خسائر كبيرة، 
ضربت قطعانهم، وصلت إلى حدّ اإلفالس، 
المنطقة،  بعد سنة »قحٍط« شهدتها مراعي 
ارتفاع أسعار األعالف، وشلل  إلى  إضافةً 

األسواق أمام عمليات البيع.
مهتمون  يتحدّث  المعطيات،  ضوء  وعلى 
بالثروة الحيوانية، عن قطعاٍن معدّة للذبح 
والتكاثر،  التربية  بدل  واالستهالك، 

يجعلها في تناقص مستمر.
إدلب،  منطقة  في  المواشي  أعداد  وتبلغ 
رأساً  و333  ألفاً   22 نحو  ومحيطها 
من  و461 رأساً  ألفاً  األبقار، و284  من 

األغنام، أما رؤوس الماعز فتسجل أعدادها 
62 ألفاً، و525 رأساً، حسب أرقام رسمية.  

توقُُّف بيعِ املوايش

تدفع الخسائر مربي المواشي نحو التخلص 
منها، عبر البيع في األسواق، غير أنه أخيراً 
صار طريقاً مسدوداً، في ظل »حركة ميتة« 
يصفها »الحسن«، وهو ما جعلهم كـ«مربّي 

مواٍش« في ضيق حقيقي، حسب ما يقول.
مليئة  بسيارة  السوق  إلى  »نذهب  يضيف: 
دون  من  حالها،  على  بها  ونعود  باألغنام، 
أّن:  مبيناً  واحد«،  رأس  بيع  من  نتمكن  أن 
عدم  أسبابه،  أبرز  الشراء،  عن  »العزوف 
ظل  في  تربيتها  أعباء  تحّمل  على  القدرة 

الغالء الكبير في األعالف وغيرها«.
المواشي  مربي  بعض  »أّن  إلى:  ويلفت 

بالدّين،  بيعها  إلى  يلجؤون  األسواق،  في 
أو  التزاماتهم،  لتسديد  جداً؛  قليل  بسعٍر  أو 
القطيع«،  من  لهم  تبقى  لما  علف  لشراء 
وهبطت أسعار المواشي بشكل كبير، خالل 
عام واحد، ما أدى إلى إفالس كثير من تّجار 
حسب  المربون،  يؤكده  ما  وهو  المواشي، 

موقع تلفزيون سوريا.
ما  يعادل  الواحد،  الغنم  رأس  سعر  وكان 
دوالر   400 إلى   300 من  قيمته  يتراوح 
والشراء،  البيع  عمليتي  أّن  اعتبار  )على 
بالليرة السورية(،  حتى فترة قصيرة كانت 
أحسن  في  دوالراً   85 فتسّجل  اليوم  أما 
من  البقرة  سعر  تراجع  حين  في  األحوال، 

لى 3000 دوالر  إ
 1400

 ، ر ال و د
والماعز من 300 إلى 80 دوالراً.

غالء األعالف

يقول أنس محمد، وهو مربي مواش من بلدة 
حزانو شمالي إدلب، إّن: »غياب المراعي، 
األسباب  أبرز  العلف، هي  أسعار  وارتفاع 

في تراجع الثروة الحيوانية في إدلب«.
المادة  وهو  العلف،  »سعر  أّن:  ويوضح 
بنسبة  ارتفع  للماشية،  الرئيسة  الغذائية 
ينطبق  واألمر  المئة،  في   300 تجاوزت 

كذلك على التبن«.

العلف خالل عام من  وارتفع طن 
ألف ليرة إلى 4 آالف ليرة تركية، 
أما كيلو التبن فقد تجاوز 3 ليرات 

ونصف الليرة.
من  الرغم  على  »أنّه  إلى:  ويشير 
تغيب  الزراعية،  المنطقة  طبيعة 
الموسم  تراجع  بسبب  المراعي 
السّكاني  واالكتظاظ  أوالً،  الزراعي 
ثانياً، وحشر عدد كبير من مربي المواشي 

في منطقة جغرافية صغيرة«.
مواشي  من  كبيرة  أعداد  عبور  يسهم  كما 
التهريب  عمليات  عبر  الشرقية،  المنطقة 
لها  لما  الحيوانية،  الثروة  أزمة  تفاقم  في 
وتقاسم  األسعار،  صعيد  على  تبعات  من 
المراعي، ونشاط وخمول األسواق، بحسب 

»محمد«.

حلول إسعافية

يتحدث سليمان الحلبي، وهو طبيب بيطري 
الثروة  مجال  في  ينشط  إدلب،  في  مقيم 
اإلسعافية  الحلول  من  عدد  عن  الحيوانية، 

في  اإلسهام  شأنها  من  التي  والمقترحات، 
إنقاذ ودعم الثروة، وإحياء تربيتها من جديد.
يشير »الحلبي« إلى ضرورة تقديم األعالف 
والتبن بصورة مساعدات فورية، ثم أعالف 
مخفّضة األسعار، إلى جانب قروض حسنة 
طويلة، أو متوسط األمد؛ لشراء األعالف، 

حتى ال يضطر المربي إلى بيع مواشيه.
ويضيف: »زيادة استيراد األتبان من الدول 
وسيالج  الشمندر،  تفل  وكذلك  المجاورة، 
مجاٍن  بشكل  منها  قسم  وتوزيع  الذرة، 
الضرائب  جميع  إلغاء  وكذلك  للمربين، 
على استيراد األعالف، والتبن، والتفل حتى 

تنخفض التكاليف على المربين أيضاً«.
الخدمات  تقديم  »ضرورة  إلى:  ويلفت 
حيث  من  للحيوانات،  المجانية  البيطرية 
وتوزيع  الالزمة  والعالجات  اللقاحات 

الفيتامينات والمتممات العلفية الالزمة«.

مقرتحات للمستقبل

يركز محدثنا »الحلبي« على أهمية التخطيط 
للمستقبل، بما يدعم الثروة الحيوانية وينقذها 

زراعات  إدخال  أبرزها:  المنطقة،  في 
جديدة منها »الفصة والجلبان« بين أشجار 
الزيتون، و«البونيكام« التي تعدّ مادة علفية 
ذات قيمة غذائية جيدة، وال تستهلك كميات 
إلى »األزوال«  باإلضافة  المياه،  كبيرة من 
أسطح  على  زراعتها  الممكن  من  التي 

األبنية.

استنبات  مشاريع  إقامة  دعم  يقترح  كما 
مشاريع  المنطقة  شهدت  التي  الشعير، 
انقطاع  بسبب  الحقاً  توقفت  منها،  خجولة 
بالمراعي،  االهتمام  إلى  إضافةً  الدعم، 
مشاريع  تنفيذ  باتجاه  المنظمات  وتوجيه 
وأدوية  أعالف  من  الحيوانية  الثروة  تدعم 

مّجانية ولقاحات وعالج«.
أوضح مربو المواشي أّن مشاريع األعالف، 
ريف  مناطق  عن  تماماً  اليوم  غائبة  باتت 
إدلب، وانتقدوا اتّجاه المنظمات نحو مشاريع 

اللقاح فقط.
ويعلّق محدثنا »محمد« حول ذلك: »أغنامي 
ألنها  علف،  إلى  بل  لقاح،  إلى  تحتاج  ال 

ستموت جوعاً، ولن ينفع اللقاح حينئذ«.

عصام عيىس

حلّت الذكرى الثالثة واألربعون لتأسيس حزب 
الكردي،  الشعب  على  الكردستاني،  العمال 
ليدخل  العالم،  وأحرار  المنطقة،  وشعوب 
سنوات  بعد  واألربعين  الرابع  عامه  الحزب 
سبيل  في  والتضحيات  النضال  من  طويلة، 
المستبدة،  األنظمة  ظلم  من  الشعوب  خالص 
الحزب  ليمّر  الرأسمالية،  األنظمة  وفاشية 

بمراحل تأسيس ونضالية هامة. 
على مر تاريخ الشعب الكردي، الذي تعرض 

ثورات  ترافقهما  كانت  واالضطهاد،  للظلم 
المستبدة  األنظمة  ضد  مفصلية  ومقاومات 
والمستعمرة ألراضيه، لحقتها انكسارات دامت 
حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي، لكن 
س  أُّسِ حيث  ملتهب،  جمر  الرماد  تحت  يبقى 

حزب العمال الكردستاني.
السياسية  العلوم  طالب  اليقظة  هذه  لواء  حمل 
والحقوق عبد هللا أوجالن، ابن مدينة أورفا في 
باكور كردستان، مدينة النبي إبراهيم الخليل. 

ريفي  منزل  ومن   ،1978 نوفمبر   27 في 
صغير بعيد عن أعين الدولة التركية المستبدة، 
أُْعِلَن تأسيس حزب العمال الكردستاني؛ ليفور 
تنور الثورة بطوفان الحرية، حامالً على ظهر 
سفينة المناضلين األحرار األوائل، حتى رست 
ميالد  فكانت  الحرة،  كردستان  جبال  فوق 
المناضلون،  به  استدّل  الذي  والنجم  الشعوب، 

وطلبة العلم والفكر الحر.
بمراحل  الكردستاني  العمال  حزب  مر 
الثمانينيات  عقد  شهد  حيث  مفصلية،  تاريخية 
والتسعينيات من القرن العشرين، أكثر فترات 
الصراع ضد فاشية الدولة التركية، خصوصاً 
بعد االضطرابات، التي شهدتها تركيا في يوليو 

.1980
الرأسمالية  لألنظمة  تُرق  لم  الحزب  أممية 

على  خطراً  فيه  رأت  حتى  واإلمبرالية، 
مقدرات  نهب  على  تقوم  التي  مصالحها، 
ضد  الدولية  المؤامرة  كانت  حيث  الشعوب، 
في  أوجالن  هللا  عبد  الحزب  ومؤسس  القائد 

شباط عام 1999.

الفكر الحر خارج إميرايل

النظام  فاشية  تجاوز  الحر  الفكر  قطار  لكن 
خارج  وسار  الرأسمالية،  واألنظمة  التركي، 
سجن إيمرالي مع بدايات األزمات في الشرق 
دول  على  الربيع  نسمات  فهبوب  االوسط، 
الكردستاني،  العمال  حزب  ورؤى  المنطقة، 
عميقة  وتاريخية  استراتيجية  كانت  ونظرته، 
في  يحصل  فيما  وخاصة  األحداث،  لمجريات 
أبناء سوريا رّواد  مناضلوه من  فكان  سوريا، 
ثورة التاسع عشر من تموز 2012، فقد كان 
النظام  عن  بعيداً  انطلق  الذي  الثالث  السهم 
المستبد وراكبي ثورة السوريين، ممن يسّمون 

»المعارضة«. 
الداخلي،  واألمن  الذاتية،  اإلدارة  فكانت 
قلعة حصينة  وقسد،  الشعب،  حماية  ووحدات 
ضد هجمات االحتالل التركي ومرتزقة داعش، 

بانتصارات كوباني والرقة على معقل  مروراً 
اإلرهاب العالمي األخير في الباغوز، وهنا ال 
للشعب  وتحريرهم  داعش  نضالهم ضد  ننسى 

اإليزيدي في شنكال.
فماذا كانت المكافأة لكل هذا النضال؟ استمراٌر 
الكيماوية  باألسلحة  التركي  االحتالل  لهجمات 
التحرر  حركة  ومقاتالت  مقاتلي،  ضد 
الكردستانية، وخيانة مستمرة عبر التاريخ من 

قبل الديمقراطي الكردستاني. 
ضمير  يبقى  هذا  كل  ورغم  وبالمقابل  لكن، 
النداءات  تزداد  حيّاً، حيث  العالم  في  األحرار 
والمنظمات،  البرلمانات،  أوساط  في 
حزب  اسم  إلخراج  العالمية؛  والشخصيات 
العمال الكردستاني من قائمة اإلرهاب؛ ليعيش 
وأزمات  ظلم  طول  بعد  وحرية  بسالم  العالم 

تعصف بشعوب المنطقة ومصيرها.

حسن فحص

 )كاتب وصحفي لبناين( 

في المسافة المتبقية على موعد الجولة السابعة 
ومجموعة  إيران،  بين  المفاوضات  من 
وتزداد  ترتفع  فيينا،  في  وواشنطن   ،)1+4(
حدة المواقف التصعيدية من الطرفين كليهما، 
لطاولة  العودة  أجل  من  بالشروط؛  والتمسك 
التفاوض، كمقدمة ال بدّ منها من أجل إعادة 
وإلغاء  جهة،  من  النووي  االتفاق  إحياء 
العقوبات، وإنهاء حال العداء من جهة أخرى.
مما  الرغم  وعلى  فيينا،  إلى  الطريق  في 
والتصريحات،  المواقف  طوايا  في  يترسب 
حوارات،  عن  الكواليس  في  يدور  وما 
طهران،  بين  معلنة،  وغير  معلنة،  ولقاءات 
كلّها،  فيينا  بمفاوضات  المعنية  واألطراف 
يبدو  الحقاً،  وتداعياتها  وآثارها،  وأبعادها، 
األميركي  أي  الحقيقيين،  األزمة  طرفي  أن 
طريق  خريطة  إلى  توّصال  قد  واإليراني، 
يبذالنها  التي  والجهود،  المساعي  إلنجاح 
البرنامج  حول  الجدل  دوامة  من  للخروج 
منطقة  ترتيب  وإعادة  والعقوبات،  النووي 
على  األوسط  والشرق  عموماً،  آسيا  غرب 
عالية  حساسية  من  تشّكله  لما  التحديد،  وجه 

في استراتيجية الطرفين على حد سواء.
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  من   29 الـ  في 
فيينا  مدينة  تستضيف  أن  يُفترض  الحالي، 
النووي  الملف  أزمة  المفصلية حول  الجلسة 
اإليراني، وتمهد بذلك الطريق لفض االشتباك 
طبيعية،  أزمة  حول  وواشنطن  طهران  بين 

على  المفروضة  العقوبات  إلغاء  ومفهوم 
في   2018 عام  )نيسان(  أبريل  منذ  إيران، 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي عدّهُ 
مراقبون: أنها المدخل اإللزامي إلعادة إحياء 
إلى  يتحول  أن  المفترض  من  الذي  االتفاق، 
ملزم لألطراف جميعها بالتنفيذ، وعدم العودة 
لسياسة إفشاله، وعرقلة تطبيقه في ما يتعلق 
االنسحاب  وعدم  األوروبية،  »الترويكا«  بـ 
منه، والعودة لسياسة فرض العقوبات بالنسبة 
تعود  أن  مقابل  في  المتحدة،  الواليات  إلى 
أن  سبق  التي  بالتعهدات،  ملتزمة  طهران 
على  التوقيع  عند   2015 عام  عليها  وافقت 
االتفاق، بما في ذلك وقف أنشطة التخصيب، 
والعودة للمستويات التي سبق التفاهم حولها.

النظام  إليه  يسعى  ما  السياق،  هذا  وفي 
المفاوض،  الفريق  خالل  من  اإليراني 
إلى  الوصول  قبل  النقاط  بعض  تكريس 
بالتشديد  الطاولة،  إلى  الجلوس  استحقاقات 
على مسألة، أن موافقة طهران بالعودة لفيينا، 
الحصار،  إلنهاء  جهودها؛  إطار  في  تأتي 
بحث  ألي  أساس  كشرط  العقوبات،  وإلغاء 
حول إعادة إحياء االتفاق من دون تعديل في 
مفاوضات  إلى  يتحّول  وأالّ  مواده،  من  أي 
التفاوض،  أجل  من  والتفاوض  استنزافية، 
األهم  يكون  قد  مفصلي،  مطلب  إلى  إضافة 
أن  وهو  التفاوضية،  النظام  استراتيجية  في 
األميركي،  وتحديداً  اآلخر،  الطرف  يوافق 
في  تقدم  من  حققته  بما  إيران  احتفاظ  على 
عند  خصوصاً  اليورانيوم،  تخصيب  عملية 
في  طهران  تتعهد  المئة،  في   60 مستوى 
تقوم  التي  التفتيش،  عمليات  بتسهيل  المقابل 
تفعيل  إعادة  خالل  من  الدولية  الوكالة  بها 
أن  الذي سبق  المباغت،  التفتيش  بروتوكول 
أقره  الذي  القانون،  إطار  في  البرلمان  علّقه 
باسم   2020 الماضي  العام  من  نوفمبر  في 
عن  والدفاع  العقوبات،  إلغاء  »استراتيجية 
تمانع طهران،  ال  وقد  اإليرانية«،  المصالح 
التفتيش،  كما في السابق، على توسيع دائرة 
لتشمل منشآت جديدة تضعها الوكالة الدولية 
ال  قد  كما  وشكوكها،  اهتماماتها  دائرة  في 
اإلدارة  عن  مفتشين  مشاركة  من  تمانع 
الدوليين كما  األميركية مباشرة مع زمالئهم 

في السابق، وضمن تنسيق متفق عليه.
األصوات  بدأت  الذي  المستجد  أن  غير 
حرس  مؤسسة  داخل  بخاصة  اإليرانية، 
بتكريسه  وتطالب  ترتفع،  العسكرية،  الثورة 

المفترض أن توافق عليه  كحقيقة وواقع من 
األطراف المشاركة في المفاوضات، ال سيما 
بالموقع  االعتراف  هو  األميركي،  الطرف 
دورها  جانب  إلى  إليران  اإلقليمي  والنفوذ 
من رؤية هذه  انطالقاً  الدولية،  الساحة  على 
القطب،  أحادي  يعد  لم  العالم  أن  المؤسسة، 
عن  التخلي  المتحدة  الواليات  فعلى  وبالتالي 
بتعددية  واالعتراف  األحادية،  منظومتها 

األقطاب الدوليين واإلقليميين.
الثورة، والذي  المستجد لحرس  الموقف  هذا 
يعبّر عما يدور في كواليس القرار في دوائر 
استكمال  سياق  في  يصب  والسلطة،  النظام 
حسين  الخارجية  وزير  أعلنه  الذي  الكالم، 
فيه  أكد  والذي  أيام،  قبل  اللهيان  عبد  أمير 
تأتي  التفاوض،  لطاولة  إيران  عودة  أن 
العقوبات  إلغاء  هو  واحد  هدف  أجل  من 
عملية  تسهل  التي  األميركية،  االقتصادية 
وأن  الملفات،  مختلف  في  الحقاً  التعاون 
تحقيق هذا الهدف سيسهل على إيران عملية 
األخرى  واألطراف  واشنطن،  مع  التعاون 
في حل القضايا والمسائل اإلقليمية، وبالتالي 
الحرس  مؤسسة  بين  األدوار  توزيع  فإن 
العسكرية، ووزارة الخارجية، أي بين الميدان 
العسكري، واإلدارة الدبلوماسية، يعني إلغاء 
العسكري  العمل  بين  تفصل  التي  الهوامش 
الميداني، والعمل السياسي الدبلوماسي، وأن 
تحقيق  إلى  تسعى  كانت  وإن  الدبلوماسية، 
غير  االستراتيجية،  إيران  ومصالح  أهداف 
الميدان  حققه  ما  خدمة  في  باتت  بذلك  أنها 
على الساحة اإلقليمية، وتعمل من أجل تثبيت 
القيادة  هذه  وأن  خصوصاً  نفوذه،  ساحات 
العسكرية رسمت أهداف التفاوض في إطار 
واحد،  خيار  سوى  لديه  ليس  الغرب  »أن 
وهو إنهاء تصرفاته غير المنطقية، وااللتزام 
العقوبات جميعها،  بالحقائق والواقع، وإلغاء 
واالعتراف بحقيقة موقع إيران في المعادالت 

اإلقليمية والنظام العالمي متعدد األقطاب«.
إليه  لجأت  الذي  المرتفع،  السقف  هذا 
الجهود،  على  رداً  جاء  أنه  يبدو  طهران، 
في  الخاص  األميركي  المبعوث  قادها  التي 
التي  والقمة  مالي،  روبرت  اإليراني  الملف 
الرياض  السعودية  العاصمة  استضافتها 
األوروبية،  »ترويكا«  الـ  وبمشاركة 
روسيا  منها  واستُثنِيَت  ومصر،  واألردن، 
مع  التعامل  استراتيجية  لرسم  والصين، 
فيينا،  مفاوضات  بعد  ما  اإليرانية،  األزمة 

اإليرانية  لألنشطة  حد  وضع  على  والتأكيد 
من  المطلوب  وأن  المنطقة،  في  المزعزعة 
الدولية  القلق  مصادر  مع  التعامل  طهران 
الدبلوماسية  العالقات  وتعزيز  واإلقليمية، 
أمام  الطريق  يفتح  ما  والتفاهم،  والحوار 
تعاون بنّاء بينها وبين هذه الدول، خصوصاً 

في المجال االقتصادي.
الخيارات  عن  التعبير  إلى  مالي،  لجأ،  وقد 
المطروحة أمام النظام في طهران بوضوح، 
إيران  استمرار  خيار  عن  تحدث  عندما 
النووي  والتصعيد  التوتير،  سياسة  في 
سياسات  على  اإلبقاء  وبالتالي  واألزمات، 
الحصار والعقوبات، والذي لن تكون نتيجته 
سوى وفاة اتفاق فيينا والتصعيد المفتوح على 
المتقابلة  العودة  وإما  جميعها،  االحتماالت 
لالتفاق النووي، وفتح الطريق أمام عالقات 
هناك  »وليس  ودبلوماسياً،  اقتصادياً  إقليمية 
يختار«،  لكي  النظام  أمام  الوقت  من  كثير 
وبالتالي فتح الطريق أمام الجهود األميركية؛ 
الستقطاب حليفي إيران الروسي، والصيني 
أمل  على  طهران،  على  الضغط  في  للسير 
ضد  واضحة  سياسة  على  معهما  االتفاق 
قبل  حصل  كما  النووية،  اإليرانية  األنشطة 
قرارات  تصدر  كانت  عندما   ،2015 عام 
األعضاء  بإجماع  بالعقوبات  األمن  مجلس 

الدائمين كلها.
صعوبة،  على  طهران  تراهن  المقابل،  في 
أن تكون واشنطن قادرة على جذب موسكو 
وبكين إلى جانبها، خصوصاً في ظل التصعيد 
عن  فضالً  البلدين،  هذين  وبين  بينها  القائم 
في  به طهران  تقوم  الذي  اإلقليمي،  التحرك 
الموضوعين  في  سيما  ال  اتجاه،  من  أكثر 
العراقي، واألفغاني، وما يمكن أن ينتج عن 
على  الحلول  تسهيل  في  مساعدة  من  ذلك 
هاتين الساحتين، ما دفع واشنطن إلى محاولة 
بناء تحالف يضمها إلى جانب الـ »ترويكا« 
الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة  األوروبية، 
ومصر،  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول 
دولياً؛  تحالفاً  بعدّه  وإسرائيل،  واألردن، 
تنازل، في وقت تدرك  تقديم  إلجبارها على 
الحكومة  يحرك  الذي  الهدف  أن  واشنطن، 
سوى  ليس  التفاوض،  إلى  للعودة  اإليرانية 
والحصول  العقوبات،  إلغاء  أجل  من  العمل 
مستقبالً،  تعطيله  عدم  ضمانات  على 
أو  عنه،  تتنازل  أن  يمكن  ال  مطلب  وهو 
إيران  موقع  يؤكد  الذي  األمر  عليه،  تساوم 
ودورها في اإلقليم، ما يضيق الخيارات أمام 
بنفوذها  االعتراف  على  ويجبرها  واشنطن، 
في المنطقة، والتعامل معها من هذا المنطلق.


