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الشعب العربي يؤكد أن فكر حزب العمال 
الكردستاني تجسيد ألخوة الشعوب

المكانة المرموقة التي وصل إليها حزب العمال الكردستاني، بفكره المجسد ألخوة الشعب، زادت من مطالب 
الشعوب إزالته من قائمة اإلرهاب، والتأكيد على ضرورة االستفادة منه في مجاالت الحياة جميعها...«3

كشف مركز توثيق االنتهاكات في شمال 
سوريا حصيلة جرائم مرتزقة تركيا في عفرين 

المحتلة، مبيناً على زيادة معدالتها دون أن 
يكون هناك رادع يضع لها حد...«8

تتجه أنظار جماهير الكرة في إقليم الجزيرة 
إلى مباراة كأس السوبر والتي من المفترض 
أن تُقام يوم الجمعة الثالث من شهر كانون 

األول الجاري بين رجال ناديي سردم وديرك 
على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من 
آذار بقامشلو بتمام الساعة الواحدة من بعد 

الظهر...«10

بالتوثيق.. أكثر من مئة 
شخص اعُتِقل في عفرين 

خالل الشهر المنصرم

بانتظار المتعة واإلثارة... 
في كأس السوبر بين 

سردم وديرك

باحث حقوقي يطالب لجنة مناهضة 
التعذيب األوروبية باالطمئنان على 

صحة القائد أوجالن والضغط على 
تركيا للسماح له بالتواصل مع محاميه

أكد الباحث الحقوقي في مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان محمد مختار أن هناك 
معلومات مؤكدة عن تعرض القائد عبد هللا أوجالن لسوء المعاملة داخل السجن، وأشار إلى أن 
هذه المعاملة ترقى إلى حالة من حاالت التعذيب النفيس، وتخالف الكثير من المواثيق الدولية 
عت عليها تركيا، ودعا لجنة مناهضة التعذيب األوروبي�ة إلى زيارة إمرالي؛ للتأكد من عدم 

ّ
اليت وق

تعرض القائد أوجالن للتعذيب...«4

جمو: األّمة الديمقراطية سبيل 

النجاة لشعوب شمال وشرق سوريا

بمقولة للقائد عبد هللا أوجالن »استطعت أن أجعل من 
إمرالي بدالً من مكان للنفي واالنحالل، إلى مدرسة 

رائعة، للحل واالستفادة والخالص، ليس للكرد فحسب، 
وإنما لسائر الشرق األوسط«؛ بدأ اإلداري في مكتب 

حزب االتحاد الديمقراطي محمود جمو حديثه، وأضاف: 
»إن الحزب اعتمد فلسفة األمة الديمقراطية، التي أثبتت 

نجاحها في سنوات من التطبيق بمناطق شمال وشرق 
سوريا«، مشيراً إلى أن هذا المشروع السبيل الوحيد 

لخالص األزمة السورية...«5

بعدسة: دعاء يوسف

نتاجات عفرينية ُتزّين معرض 
كتاب السليمانية

معرض  في  عفرين  مثقفي  اتحاد  شارك 
الثالثة  دورته  في  للكتاب  الدولي  السليمانية 
بنحو ثالثين كتاباً لـ 22 كاتباً من أهالي مقاطعة 
عفرين  أهالي  صوت  إليصال  سعياً  عفرين، 

إلى العالم.
في  للكتاب  الدولي  السليمانية  معرض  وأقيم 
الـ 18  مدينة السليمانية بباشور كردستان من 
حتى الـ 27 من الشهر الفائت، وكان للنتاجات 
إذ  المعروضة،  الكتب  من  حصة  العفرينية 
المعرض  في  عفرين  مثقفي  اتحاد  شارك 
والعربية  الكردية  باللغتين  كتاباً  ثالثين  بنحو 
اجتماعية،  دراسات  رواية،  نثر،  شعر،  من 
كتب توثيقية عن 58 يوماً من هجمات جيش 
على  المتواصلة  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
قواميس  كردستان،  تاريخ  عفرين،  مقاطعة 
ترجمة )عربي – كردي، إنجليزي – كردي(، 

قصص قصيرة.

توثيق حكاية عفرين

وفي هذا السياق، التقت وكالة هاوار بالرئيسة 
المشتركة التحاد مثقفي عفرين، آفستا إبراهيم، 
المشاركة في المعرض بنثرها »نخبك وجعي« 
وروايتها »جنين بال رحم« والتي شددت على 
ضرورة مشاركة أقالٍم ُمهّجرة ضمن معارض 
الكتب قائلةً: »هذه األقالم كتبت ووثّقت حكاية 
بعد  الشهباء  مناطق  في  النزوح  يعيش  شعب 
أن ُهّجر، وإنها تعمل بشتى الوسائل لتُعبّر عن 
ذاتها من خالل األجناس األدبية، كما كان لها 

النصيب في المشاركة في المعارض«.
المشاركة  الكتب  »القت  آفستا:  وبحسب 
المعرض،  إلى  الحاضرين  قبل  من  إقباالً 
وباللغتين  الكتب  من  كبير  عدد  استهالك  وتم 
تحكي  التي  الكتب  وخاصة  والعربية  الكردية 

عن مقاومة عفرين خالل 58 يوماً«.
وأشارت آفستا إبراهيم إلى أن: »هذه النتاجات 

الشهيد  معرض  في  األولى  للمرة  شاركت 
دورته  في  قامشلو،  في  للكتاب  هركول 
السليمانية  في معرض  كما شاركت  الخامسة. 
أنواع  بشتى  الثالثة  دورته  في  للكتاب  الدولي 
والكتب  والرواية  الشعر  من  األدبية  األجناس 

التوثيقية والدراسات والترجمة واألبحاث«.
ألقالم  كانت  النتاجات  »بعض  وأضافت: 
عفرين  شعب  حكاية  توثيق  أرادت  شابة، 
الذي يحب ويعشق الحياة، رغم ما يعانيه من 
مؤكدة:  للذاكرة«،  امتداد  هي  فالكتابة  اآلالم، 
مراحل  ونوثّق  القادمة  لألجيال  نكتب  »نحن 

تاريخية«.
التي  شلير  مطبعة  إبراهيم  آفستا  وشكرت 
في  النتاجات  هذه  تشارك  أن  على  ثابرت 

معرض السليمانية الدولي للكتاب في باشور.
وعن أهمية مشاركة هذه النتاجات في المعرض 
مهم  دور  لها  الفعاليات  »هذه  آفستا:  علّقت 
تشجيع  وهي  الثقافي  والتبادل  الثقافة  نشر  في 
ألصحاب األقالم في متابعة مسيرتهم األدبية، 
آملين أن تستمر هذه الفعاليات لتصل الرسائل 

التي توثقها األقالم إلى العالم«.

»اإلغاثة سياسة«... وال دفء 
للُمهّجرين هذا الشتاء

عن  محليون  مسؤولون  اعتبر 
الُمهجرين والمخيمات في مناطق 
حرمان  أن  سوريا  وشرق  شمال 
الهجمات  بسبب  قسراً  المهجرين 
التركية من المساعدات اإلنسانية 
واستمرار إيقاف التفويض األممي 
إلدخال المساعدات عبر معبر تل 
كوجر، جاء بسبب استخدام ملف 
سياسية  كورقة  األممية  اإلغاثة 

ضد اإلدارة الذاتية.
وهو  هللا،  عبد  برزان  وقال 
مخيم  إلدارة  المشترك  الرئيس 
إن  الحسكة،  غرب  كاني  واشو 

لدخول  األممي  التفويض  إيقاف  استمرار 
المساعدات من معبر تل كوجر زاد الصعاب 
على مهجري سري كانيه، وكري سبي/ وتل 

أبيض بشكل خاص.
الدولية،  اإلنسانية  المنظمات  أن  وأضاف 
والالجئين  المهجرين  شؤون  مفوضية  مثل 
والصليب األحمر الدولي، ال تقدم أي خدمات 
منعت  الحكومة  أن  كما  المخيمات،  هذه  في 
المنظمات المرخصة عندها من دخول  دخول 

هذه المخيمات.
ويتوزع مهجرو المنطقتين في مخيمات سري 
كانيه وواشو كاني بريف الحسكة وتل السمن 
بريف الرقة، إلى جانب تواجدهم في مخيمات 
أخرى ومراكز إيواء، أو يسكنون مدن وبلدات 

شمال وشرق سوريا.
المخيمات  هذه  الذاتية  اإلدارة  وأنشأت 
إال  والخيام،  للخدمات  التحتية  البنية  وجهزت 
من  يشتكون  إليها  انتقلوا  الذين  المهجرين  أن 
شح اإلغاثة ال سيما الغذائية والطبية ومشاريع 

التعليم.

احتياجات شتوية

وأشار اإلداري في مخيم واشو كاني إلى الخيم 
المهترئة ومستلزمات الشتاء من مدافئ ووقود 
وألبسة وأفرشة التي لم يتم تأمينها حتى اآلن. 
األممية  المساعدات  إيقاف دخول  وأعاد سبب 
المخصصة لسكان ومهجري المنطقة من معبر 

تل كوجر منذ نحو عامين.
وقبل أيام، قالت عزيزة الخنافر، وهي الرئيسة 
نورث  لوكالة  كانيه،  سري  لمخيم  المشتركة 
مستلزمات  أي  أيضاً  يوزعوا  لم  إنهم  برس، 
اإلمكانات  امتالكنا  »لعدم  اآلن:  حتى  شتوية 

الكافية«.
كاني  واشو  مخيم  في  اإلداري  أضاف  بينما 
أن محتويات السلة الغذائية الُمقدمة للمهجرين 
العائالت  أفراد  تكفي  وال  باستمرار  تتقلص 

المهجرة.
واعتبر أن المشرفين المحليين يحاولون جهدهم 
الدولية  المنظمات  لتقليل أضرار عدم وصول 
للمساعدات  الحكومة  تسييس  لكن:  للمخيمات، 

يمثل عقبة حقيقية.
ألغى   ،2020 يناير  الثاني/  كانون  وفي 
مجلس األمن التفويض الممنوح لألمم المتحدة 
باستخدام معبر تل كوجر الحدودي بين باشور 

كردستان وشمال وشرق سوريا.
وقلل هذا من قدرة منظمات اإلغاثة على دعم 
نظام الرعاية الصحية المتعثر هناك والتصدي 
رايتس  هيومان  بحسب  كورونا،  لجائحة 

ووتش.

»تحت رحمة السياسة«

»سياسة  رحمة  تحت  المتضررون  وبقي 
انتقاء  خالل  من  السورية  الحكومة  وأهواء 
جهات  مع  للشراكة  شروط  وفرض  مشاريع 
السورية«،  األمنية  باألجهزة  ُمرتبطة  محلية 
آب/  في  صدر  الذاتية  لإلدارة  بيان  بحسب 

أغسطس الماضي.
وتزور سبع منظمات محلية مخيم واشو كاني 
لمناطق  أخرى  وتوجه  عملها  تقليص  وسط 
ضئيلة  إمكاناتها  لكن  والرقة،  الزور  دير  في 

والمساعدات المقدمة شحيحة.
ويُقدر عدد المهجرين في مخيمي واشو كاني 
وسري كانيه بنحو 30 ألفاً ضمن خمسة آالف 

عائلة.
أعداد  مع  الموجودة  الخدمات  تتناسب  وال 
السكان واحتياجاتهم في ظل انتشار كوفيد 19 

ومتحوراته إلى جانب مرض اللشمانيا.

»رشيان أوقفه الفيتو«

ووصف شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون 
المهجرين والالجئين في اإلدارة الذاتية لشمال 
بالشريان  كوجر  تل  معبر  سوريا،  وشرق 
تم  الذي  األممية  المساعدات  لدخول  الرئيس 

إغالقه بسبب الفيتو الروسي.
وأشار إلى أن المنطقة محاصرة: »من الشمال 
ومن  المعارضة  وفصائل  التركي  الجيش  من 

الجنوب من قبل قوات النظام والموالين لها«.
واعتبر »أحمد« إيقاف التفويض األممي آللية 
سياسياً:  المعبر قراراً  المساعدات عبر  دخول 
»فمع األسف أصبح الملف اإلنساني مستخدماً 

في الصراعات واألجندات السياسية«.
المعبر  روسيا  تستخدم  اآلن  »حتى  وأضاف: 
كي  الذاتية  اإلدارة  على  الضغط  لممارسة 
وليكون  موسكو،  أو  دمشق  لصالح  تتنازل 

الخيار اآلخر الوحيد هو تركيا«.
ولم تتبنَّ األمم المتحدة أياً من مخيمات النزوح 
في المنطقة، وخاصةً ما يخص مهجري سري 
كانيه وكري سبي/ تل أبيض وعفرين، »وذلك 

في سياق أجندات سياسية«، بحسب »أحمد«.
وقال رئيس مكتب شؤون النازحين والالجئين 
والمهجرين في اإلدارة الذاتية إن األمم المتحدة 
شمال  والعريشة  الهول  لمخيمي  الدعم  تقدم 

وشرق سوريا.
عوائل  من  اآلالف  الهول  مخيم  ويضم 
ونازحين  عراقيين  الجئين  جانب  إلى  داعش 
سوريين، بينما يضم مخيم العريشة نازحي دير 
في ملف  بمكيالين  الكيل  الزور. »لكن سياسة 
مخيمات  في  جلية  تبدو  األممية  المساعدات 
سبي/  وكري  كانيه  وسري  عفرين  مهجري 
تركيا  احتالل  بعد  تهجروا  الذين  أبيض  تل 

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

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

أو العمل.
أسباب قلة التركيز

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

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

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

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

مؤقتة في األداء العقلي في بعض األمور. 
ـ السكتة الدماغية: حيث يُمكن أن تؤدي مشاكل 
تدفق الدم إلى الدماغ إلى تغيّر في الدماغ تؤدي 

إلى فقدان الذاكرة أو عدم القدرة على التركيز. 
يتسبب  أن  يمكن  إذ  الدرقية:  الغدة  قصور  ـ 
في  سلباً  بالتأثير  الدرقية  الغدة  في  القصور 

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

أعراض اإلصابة باالكتئاب. 
ـ القلق والتوتر الزائد.

ـ اإلصابة باضطرابات صعوبة التعلم.
ـ اإلصابة بمتالزمة كوشينج.

ـ اإلصابة بالصرع.
ـ األرق.

ـ اإلصابة بمتالزمة تململ الساقين.
ـ الجوع.

ـ قلة النوم والحرمان منه.
عالج قلة التركيز

 هناك العديد من الطرق التي يُمكن اللجوء إليها 
لزيادة القدرة على التركيز، ويُمكن ذكر بعضها 
على سبيل المثال ال الحصر على النحو التالي:
ـ التواصل مع الطبيعة الخضراء: حيث تظهر 
بما  الطبيعية  لألجواء  التعّرض  أّن  الدراسات 
إيجابية  فائدة  لها  الخضراء  المساحات  فيها 
فقد  األطفال،  عند  الدماغ  قدرات  تطور  في 
أظهرت إحدى الدراسات أّن األطفال في عمر 
4-5 سنوات الذين لديهم مساحة خضراء حول 
منازلهم قد حققوا مستويات أعلى في اختبارات 
التركيز عن غيرهم، وهذا يعكس أهمية زيادة 
تطور  لدعم  المدن  في  الخضراء  المساحات 
األثر  هذا  وأّن  كما  وأدمغتهم،  األطفال  صحة 
فيها  بما  األكبر  األعمار  على  أيضاً  ينطبق 
أماكن  في  واألشخاص  الجامعات  في  الطالب 
تتوفر  ال  الذين  لألشخاص  وبالنسبة  عملهم. 
لديهم هذه الفرصة في مكان دراستهم أو عملهم 
فإنّه من الجيّد قضاء بعض الوقت في الخارج، 
أو تناول وجبة الطعام في الخارج مثالً، وهذا 

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

المهام المطلوبة. 
من  االجتماعي:  التواصل  وسائل  من  الحد  ـ 
المعروف أّن الرغبة الملحة في متابعة وسائل 

لها  العمل  وقت  خالل  االجتماعي  التواصل 
نتائج سلبية على الشخص، بما فيها القدرة على 
بمصلحة  العام  واإلضرار  واإلنجاز  التركيز 

العمل. 
يتعلق  فيما  العمل:  من  استراحة  فترات  أخذ  ـ 
بما  فيُنصح  الدوام  خالل  االستراحة  بوقت 
وزيادة  ودافعيته،  الشخص  طاقة  لتنشيط  يلي 
إلى  األمور  بهذه  االلتزام  ويعمل  التركيز، 
في  واإلنجاز  الشخص،  صحة  من  التحسين 
المتواصل  العمل  مشاكل  من  والتقليل  العمل، 
من مثل: الصداع، وإجهاد العين، وآالم أسفل 
منتصف  وقت  في  االستراحة  توقيت  الظهر: 

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

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

تمارين  تساعد  الدماغ:  تمارين  ممارسة  ـ 
الدماغ على رفع قدرة الشخص على التركيز، 

بما في ذلك تمارين حل المشكالت، والكلمات 
المتقاطعة وألعاب التركيب وغيرها. 

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

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

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

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

إصابته برجفة اليد بشكٍل ُمستمر.
أسباب اإلصابة برجفة اليدين

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

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

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

يقوموَن بأّي حركة.
من األسباب األُخرى لرجفة اليدين

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

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

القهوة والنسكافيه.
ـ تعاطي الكحول أو اإلدمان عيلها. 

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

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

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

والحالة بوقٍت ُمبّكر من اإلصابة بها.
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وفد نسائي من شمال وشرق سوريا يزور إقليم الباسك

البرلمان المصري يناقش تشريَع حصوِل المرأة على 
جزء من أمالك طليقها

أسباب قلة التركيز

أسباب رجفة اليدين

الباسك،  إقليم  برلمان  من  الدعوة  هت  ُوّجِ
بلدية  ومن  الحكومية،  غير   suargi ومنظمة 
دورانكو المعروفة، بتوأم كوباني، حيث كانت 
في  كوباني  بلدية  مع  أخوة  عقد  أبرمت  قد 
حضور  في  للمشاركة   ،2018 2017ـ  عام 

معرض الكتاب، وعدة فعاليات أخرى.
مع  ذاتي  بحكم  يتمتع  الذي  الباسك،  إقليم  وقّع 
في عام 2017،  تعاون  اتفاق  الذاتية،  اإلدارة 
 2019 عام  منه  نسائي  وفد  زار  أن  وسبق 
على  لالطالع  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق 
التطور الحاصل خصوصاً، فيما يخص المرأة.
والذي  سوريا،  وشرق  شمال  من  الوفد  وضم 
التقى مجلس مدينة دورانكو الثالثاء 30 تشرين 
الثاني/ نوفمبر، كالً من رئيسة هيئة الثقافة في 
محمد،  ومنال  حسن،  روضة  الجزيرة،  إقليم 
ستار،  مؤتمر  في  الدبلوماسية  اللجنة  عضو 
ناريمان  آفا  روج  في  األدب  لجنة  وعضو 

عفدكي. 

إيما  دورانكو،  بلدية  رئيس  االستقبال  وحضر 
ريوس،  جوليان  العمدة  ونائب  جاراستاتكسو، 
إضافة  إيجويتز جارمنديا،  أوتكسانديو  وعمدة 

لعدد من أعضاء الجمعيات.
الباسك  إقليم  شعب  إن  حسن:  روضة  وقالت 
يحفز  ما  الحرب،  بعد  منطقته  بناء  استطاع 
أهالي شمال وشرق سوريا، ليعيدوا بناء بلدهم 
بعد الحرب، التي عاشتها المنطقة، وأضافت: 
»نحن نكتب تاريخ منطقتنا اليوم، ليتعرف عليه 
االعتراف  أهمية  على  مؤكدةً  غداً«.  أحفادنا 
وضرورة  المصير،  تقرير  في  الشعوب  بحق 

التضامن بين الشعوب.
دورانكو:  عمدة  جارستاتكسو،  إيما  قالت  فيما 
أيضاً  أنتم  الحرب،  من  سنوات  عشر  »بعد 
تعملون من أجل التعايش، إضافة لذلك تتبعون 

سياسات، تركز على النساء واألقليات«.
وكالة أنباء املرأة

رغم أن مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس 
إلى  األول  المقام  في  يهدف  المصري  النواب 
الحفاظ على حقوق المرأة، التي قد تجد نفسها 
بعد سنوات من الزواج خارج حسابات الزوج، 
أنه وجدت معارضة من  وبال ضمانات، غير 
طرف بعض األصوات، التي تخشى أن تستغله 
مادياً،  وابتزازه  الرجل  لقهر  السيدات؛  بعض 
ويتلّخص مشروع القانون: في تخصيص جزء 

من ثروة الزوج، حال قيامه بطالق زوجته.

على  يُعَرض  الذي  القانون  مشروع  أحدث 
البرلمان المصري، ويقضي بحصول الزوجة 
وصول  حال  زوجها،  ممتلكات  نصف  على 
العالقة إلى الطالق، على غرار ما هو سائد في 
واسعاً،  جدالً  أحدث  الغربية،  الدول  من  كثير 
ألن الفكرة نفسها تتعارض مع طبيعة مؤسسة 
الزواج، التي يفترض أن يتم النظر إليها بعيداً 
المادية  والخسائر  المكاسب،  في  اختزالها  عن 

وقت األزمات.

الحفاظ عىل حقوق املرأة

ويتلخص مشروع القانون، في تخصيص جزء 
زوجته  بطالق  قيامه  حال  الزوج،  ثروة  من 
أن  على  أطفاالً،  أثمر  زواج  من  فترة  بعد 
يكون الجزء، الذي يذهب إلى المطلقة محدداً، 
منها  والشروط،  العوامل  من  مجموعة  ووفق 

مدة الزواج، وعدد األبناء ومسارهم التعليمي، 
يُفضي  مما  وألوالدها  للمطلقة  حماية  وذلك 

إليهم.
فلسفته  تقوم  القانون،  بمشروع  المدون  ووفق 
من  طالقها  عقب  المرأة  حقوق  حماية  على 
زوجها، بعلمها أو من دونه، ويهدف في المقام 
األول للحفاظ على حقوق المرأة، التي قد تجد 
نفسها بعد سنوات من الزواج، خارج حسابات 
مع  معاناتها  وتزداد  ضمانات،  وبال  الزوج، 

تأخير حسم قضايا النفقة في المحاكم.
الجزايرلي، عضو مجلس  رانيا  النائبة  وقالت 
إن  المقترح:  وصاحبة  المصري،  النواب 
طوال  حقها  ويضمن  الزوجة،  يحمي  القانون 
حياتها، والتطبيق يكون وفقاً لظروف كل حالة، 
والمشكالت التي تتعرض لها المطلقة، بتدمير 
حياتها وأسرتها، لألسباب األنفة الذكر جعلتها 

تقوم بتقديم مشروع القانون.
بين  القانون،  مشروع  حول  اآلراء  وانقسمت 
كثيرة،  لمبررات  ومتحفظ  ومعارض،  مؤيد، 
لكنه سلط الضوء على أزمات، تعيشها المرأة 
يطلقها  لم  فالرجل  زوجها،  عن  انفصالها  بعد 
وحدها، بل طلقها وأوالدها، لتعيش حياة خالية 
من  الكثير  أن  حيث  السعادة،  مقومات  من 
الموارد؛  الحد األدنى من  المطلقات، ال يجدن 

لإلنفاق على أنفسهن وأوالدهن.

»الترشيعات قد تسّبب انهيار 

العالقات«

واعتادت بعض األسر في المجتمع المصري، 
اكتراث  دون  طالقها  مسؤولية  المرأة  تحميل 
بشريكها  عالقتها  أوصلت  التي  لألسباب، 
المطلقات  أن  إدراك  أو  االنهيار،  مرحلة  إلى 
يتحملن كثيراً لتجنيب أنفسهن حمل هذا اللقب.

أن  الطبيعي  من  أنه  للقانون:  مؤيدون  ويرى 
ثروة زوجها،  من  المطلقة على جزء  تحصل 
ألنها ساعدته كثيراً في تربية أوالدها أو إنهاكها 
في المنزل، وعدم إرهاقه في أّي شيء؛ ليركز 
نوعها  كان  أيا  الثروة،  هذه  تكوين  في  جهده 
وقيمتها، ألنه بدون مساندة زوجته له، لم يكن 

قادًرا وحده، أن ينجح ألن تكون لديه ثروة.
أن  موقفها:  المعارضة  اآلراء  وبررت 
داعمة  تشريعات  إصدار  في  االستسهال 
انعكاسات  إلى  للمرأة، بشكل مفرط، قد تؤدي 
سلبية على العالقة الزوجية، التي يفترض أن 
فليست  والتفاهم،  المشاركة  على  قائمة  تكون 
توجد  قد  فربما  مالئكية،  بصفات  كلها  النساء 
الرجل  لقهر  التشريعات؛  هذه  مثل  تستغل  من 

وابتزازه.
فقد بين المواطن المصري »باسم سعيد« وهو 
خاصة  شركة  ولديه  الزواج،  حديث  شاب 
لصحيفة  يقول  والتصدير،  االستيراد  في 
المطلقة  إنصاف  يمانع  ال  إنه  »العرب:« 
أن  خالله  من  تستطيع  ما  بمنحها  وإكرامها؛ 
لكن  وأوالدها،  هي  الئقة،  أسرية  حياة  تعيش 
الثروة غير منطقية، فقد تلجأ أّي  فكرة اقتسام 
امرأة إلى طلب الطالق؛ لتحصل على المال؛ 

ثم تتزوج من آخر«.

وأضاف، أن الحد من الطالق ال يكون بإصدار 
تشريعات، قد تكون محفزة على انهيار العالقة 
من جانب بعض السيدات، أو محبطة للمقبلين 
على الزواج، فكل من لديه مقدرة مالية، ربما 
سوء  خشية  الخطوة،  هذه  على  اإلقدام  يخشى 
وتقاسمه  الطالق،  فيحصل  شريكته،  اختيار 

الثروة.

مزايا وعيوب

الدخل  إثبات  يستطعن  ال  مطلقات،  وهناك 
قيمة  القاضي  ليحدد  للرجل؛  الثابت  الشهري 
على  الحصول  في  يفشلن  وأخريات  النفقة، 
لتقديمها  الزوج  ممتلكات  تخص  مستندات، 
يقدّمون  الرجال  المحكمة، حتى أن بعض  إلى 
دفع  على  المادية  قدرتهم  عدم  تثبت  شهادات، 
لقهر  ملتوية؛  بطرق  عليها  ويحصلون  النفقة، 

المطلقة واالنتقام منها.
ويقول هؤالء: إن التشريعات الموجودة حالياً، 
دخل  إلثبات  المسؤولية  بتحمل  ترتبط  التي 
وممتلكات شريكها السابق؛ كوثيقة أمام القضاء، 
يحكم من خاللها بالنفقة، يجعلها تصاب باليأس 
واإلحباط، وال تستطيع وحدها الحصول على 
حقوقها، وال بدّ من تدخل الدولة إلصالح هذه 
عبر  المسؤولة  وحدها  وتكون  التشريعات، 
أجهزتها ومؤسساتها في الكشف عن المستوى 
األوراق  وفق  القاضي  ليحكم  للزوج؛  المادي 
مكانتها وكرامتها،  للمرأة  يحفظ  بما  الرسمية، 
في  حياتها  وتركز  للرجل،  ذليلة  يجعلها  وال 

تربية أوالدها بعيداً عن صراعات المحاكم.
العالقات  استشارية  حجازي،  عنان  وأكدت 
على  المطلقة  حصول  أن  بالقاهرة:  الزوجية 
جزء من ممتلكات زوجها، له مزاياه وعيوبه، 
الرجل،  لقهر  السيدات  بعض  تستثمره  فقد 
وتتحول العالقة بينهما لمجرد مكسب وخسارة، 
في  زوجها  ألقاها  التي  المرأة،  ينصف  لكنه 
نفسه  يبني  أن  على  ساعدته  بعدما  الشارع، 
فقد  جسام،  مسؤوليات  معه  وتتحمل  وكيانه، 

ضّحت بسعادتها من أجل راحته.
وأوضحت لـ«العرب« أنه كما هناك رجال، ال 
يعنيهم سوى المال، فهناك أيضاً سيدات بالمثل، 
وال يجب أن تكون العالقة قائمة على االبتزاز، 
يتم  أن  والحل  المكاسب،  قدر من  أكبر  وجني 
مباشرة  االنفصال  بعد  المطلقة  حقوق  إنجاز 

النفقة العادلة، والمسكن وغيره،  على مستوى 
يعّرضها  بشكل  وسنوات،  لشهور  تأخيرها  ال 
وأحيانا  والوصمة،  والتنمر،  لألذى،  وأوالدها 

التسول.
في  للفكرة  المناوئة  األصوات  بعض  وترى 
مقاسمة  في  الحق  المطلقة  منح  أن  مجملها: 
في  ساعدته  أنها  بدعوى  زوجها؛  أمالك 
تكوينها، يقتضي من العدل أن يحصل الرجل 
إذا  االنفصال،  ثروة شريكته عند  على نصف 
دفعته  من  معها مستحيلة، وهي  العالقة  كانت 
عنها،  االنفصال  إلى  وتصرفاتها  بسلوكياتها 
وهذا من باب المساواة بين الرجل والمرأة في 

الحقوق والمكتسبات.

»ارتفاع ظاهرة الهجر«

وكان الرأي األكثر اعتداالً في هذه المسألة، إن 
إقرار قانون، يعطي للمرأة الحق في الحصول 
حال  الرجل  ممتلكات  نصف  أو  جزء،  على 
الهجر  ظاهرة  ارتفاع  إلى  يقود  قد  الطالق، 
الزوجي، أو ما يعرف بترك المرأة معلقة، ال 
إجبارها  من  كنوع  مطلقة،  وال  متزوجة  هي 
على طلب الطالق والتنازل عن كامل حقوقها؛ 
خلع  دعوى  لرفع  تضطر  أو  حريتها،  لتنال 

لتخسر كل شيء.
ينّظم  تشريع،  إقرار  في  الوسط  الحل  ويظل 
حصول المطلقة على جزء من أمالك زوجها 
خالل  ثروته  ن  كوَّ أنه  إثبات  شريطة  السابق؛ 
على  ذلك  تطبيق  يتم  أن  على  معًا،  عالقتهما 
الحاالت، التي تتعّرض فيها المرأة لظلم بيّن، 
وإذا تعطل إصدار تشريع ينظم ذلك، فقد يكون 
التطبيق في صورة وثيقة مستقلة، يوقّع عليها 
الزوجان، ويتّفقان على بنودها، لالستناد إليها 

عند وصول العالقة إلى الطالق.

من  عانى  الذين  الشعبين،  بين  العالقات  تعزيز  بهدف   
النساء  من  وفداً  الباسك  إقليم  برلمان  استقبل  الحرب، 

الكرديات من شمال وشرق سوريا.

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

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

الماء.
ـ  استخدامات الماء للطبخ. 

ـ االستحمام والنظافة. 
ـ التبريد. 
ـ الشرب. 

ـ سقاية المزروعات والورود واألشجار. 
ـ السباحة. 

المحيطات  عبر  والسلع  البضائع  نقل  ـ 
والبحار. 

األمر  اإلنسان،  جسم  ترطيب  الماء  أهمية  ـ 
الذي ينعكس باإليجاب على الجلد حيث يظهر 

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

الجسم. 
ـ تنظيم درجة حرارة الجسم. تنشيط الجهاز 

الهضمي وزيادة كفاءة عملية اإلخراج. 

ـ التخلص من السموم والفضالت. 
ـ الحفاظ على سالمة وصحة العظام وزيادة 

ليونتها وحركتها بحيوية. 
عن  الجسم  يفقدها  التي  الوسائل  تعويض  ـ 

طريق العرق والبول وغيرها. 
أوقات شرب الماء

وجبة  قبل  الماء  لشرب  األوقات  أفضل  ـ 
الطعام بساعٍة زمنية. 

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

الجافة. 
ـ شرب الماء بعد القيام بأي مجهوٍد ولكن أخذ 

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

المشروبات كالقهوة والشاي وغيرهما. 
لتخسيس  حميٍة  اتباع  أثناء  الماء  شرب  ـ 

الوزن. 
اللبن  إلدرار  الرضاعة  أثناء  الماء  شرب  ـ 

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

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

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

ساعات النهار.
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جل آغا/ مثنى المحمودـ  المكانة المرموقة التي وصل إليها حزب العمال الكردستاني، 
بفكره المجسد ألخوة الشعب، زادت من مطالب الشعوب إزالته من قائمة اإلرهاب، 

والتأكيد على ضرورة االستفادة منه في مجاالت الحياة جميعها.

الشعب العربي يؤكد أن فكر حزب العمال الكردستاني 
تجسيد ألخوة الشعوب

استكمال مشروع 
اإلحصاء السكاني

األمم المتحدة تضع برنامجًا 
لدعم المهاجرين العراقيين 

العائدين

بانتظار المتعة واإلثارة... في كأس السوبر بين سردم وديرك

قرارات ُتثير السخرية من ِقبل اتحاد الكرة السوري!

كأس العرب... تونس تتألق.. عمان والعراق لقاء مثير.. قطر 
تفوز بصعوبة وسوريا انتكاسة جديدة

واألربعين  الثالثة  السنوية  الذكرى  في 
في  ظهر  الكردستاني،  العمال  حزب  لتأسيس 
للفكر  الساحة اإلعالمية دعم حقيقي له؛ نظراً 
الشعوب  منح  والذي  تبناه،  الذي  الديمقراطي، 
وشرائج المجتمع كلها مكانة عظمية؛ ليمارسوا 
دورهم الحقيقي، وبدوره جسد روح التشاركية 
شعوب  مطالب  كانت  لذا  الشعوب،  وأخوة 
شمال وشرق سوريا كرداً، وعرباً، وسريان، 

أقوى وأشد من أي وقت مضى.
صحيفتنا،  منبر  خالل  ومن  آغا  جل  أهالي 
من  الكردستاني  العمال  حزب  بإزالة  طالبوا 
قائمة اإلرهاب، معبرين عن افتخارهم، لتبني 
بدوره  الذي  الكردستاني،  العمال  حزب  فكر 

يحتضن الشعوب جميعها.

دعامة االستقرار

حزب  تبناه  الذي  الديمقراطية،  األمة  فكر  إن 
العمال الكردستاني، أسهب في تقريب الشعوب، 
والركيزة  الدعامة  الحزب  وعدّ  فكره،  وتبني 
المنطقة،  في  االستقرار  تحقيق  في  األساسية 
بهذا المعنى عبّر المواطن عواد العلي بحديثه 
عن الحزب وفكره، مشيراً إلى أن الحزب يدعم 

جميع الشعوب السورية.
منوهاً إلى انتشار مبادئ، وقيم، وفكر الحزب 
في سوريا، منحت استقراراً قل نظيرها، حيث 
هذا  في  العظيم  الدور  إنكار  ألحد  يمكن  ال 
الشرق  في  بل  سوريا،  في  فقط  ليس  الشأن، 

األوسط عامة.
ولفت العلي إلى دور الحزب الواضح والجلي، 
على  الحزب  إنجازات  إنكار  يمكن  ال  والذي 
هذه  وفي  »لذا  والدولي  اإلقليمي  الصعيد 
للمجتمع  التوجه  علينا  يجب  المجيدة،  الذكرى 
الدولي، ومخاطبته بضرورة، إزالة اسم حزب 

العمال الكردستاني من قوائم اإلرهاب«.

مكانة املرأة

دور  في  نوعية  نقلة  الراهنة  المرحلة  شكلت 
منح  حيث  السوري،  المجتمع  في  المرأة 
للمرأة،  فعلياً  دوراً  الكردستاني  العمال  حزب 
مرحلة  من  ونقلها  الحقيقة،  مكانتها  واستعادة 
الفعلية  المشاركة  مرحلة  إلى  الثانوية،  الحياة 
تعبر  الصدد  وبهذا  جميعها،  األصعدة  على 
مؤتمر  في  العضوة  الجاسم،  وئام  المواطنة 

فكر حزب  قدمه  ما  آغا: »إن  ببلدة جل  ستار 
العربية  للمرأة  أعاد  الكردستاني،  العمال 
المرأة  الحياة، حيث باتت  الرئيسي في  دورها 
اليوم الركن األساسي في المجتمع، كما تنامى 
دورها على األصعدة جميعها، بدءاً من دورها 
الدفاع  في  المشاركة  مرحلة  نحو  االجتماعي 
القرار،  اتخاذ  مرحلة  الى  وصوالً  المشترك، 
الحياة  ألشكال  فعلي  بشكل  الرجل  ومشاركة 
جميعها، هذا الدور العظيم، الذي منحه الحزب 
للمرأة، يصب اليوم في صالح الشعب السوري 

خاصة في مناطق شمال وشرق سوريا«.
العربي  الشعب  نساء  أن  جلي  بشكل  ويظهر 
دون  المجتمع  في  كامال  دوَرهّن  يمارْسَن 
مضايقة، فهذا التنامي الملحوظ في دور المرأة، 
تجده، وئام، أنه من األفضل أن يتم تعميمه في 
المرأة  السورية جميعها؛ كي تحصل  المناطق 
السورية على الفرصة ذاتها، التي حظيت بها 

المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا.

مصدر تجسيد إخّوة الشعوب

نموذجاً  الكردستاني  العمال  حزب  اليوم  يقدم 
عبر  حيث  الشعوب،  أخوة  تجسيد  في  رائعاً 

الشعب  من  سوريا،  وشرق  شمال  مواطنو 
قاعدة  إرساء  في  الحزب  دور  على  العربي 
إخوة الشعوب، وفي هذا السياق قال المواطن 
»إن  لصحيفتنا:  حديثه  في  السعيد،  رامي 
في  حقيقية  حالة  اليوم  يعيش  العربي  الشعب 

إرساء أخوة الشعوب«.
العمال  حزب  فكر  »إن  حديثه  السعيد  يكمل 
لظاهرة  الفعلي  الضمان  هو  الكردستاني، 
التآخي الفعلي بين شعوب المنطقة، حيث يعيش 
وكرد،  عرب،  من  جميعهم،  المنطقة  أهالي 
وإيزيديين،  وآشوريين،  وسريان،  وأرمن، 
والواجبات،  الحقوق  تساوي  مرحلة مهمة من 

يمنح  الحزب،  أطلقه  الذي  والفكر،  النهج  هذا 
الجميع االستقرار التام في العيش، ضمن إطار 
الوطن الجغرافي، لذا نجد اليوم مثاالً رائعاً في 
في  الفضل  ويعود  المشترك،  والعيش  التآخي 
هذا كله، لفكر القائد األممي عبد هللا أوجالن، 
السليم،  العيش  إطار  في  الشعوب  الذي وضع 

وضمن لهم حقوق متساوية«.
على  السعيد  أكد  العظيمة،  الذكرى  هذه  وفي 
لمسيرة  دعماً  تعاوني؛  بشكل  العمل  ضرورة 
جميعها،  األهداف  جميع  تحقيق  نحو  الحزب 
المنطقة  شعوب  مصلحة  في  تصّب  التي 

جميعها.

واإلحصاء  والتنمية  التخطيط  مكتب  يتحضر 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 
الذي  السكاني،  اإلحصاء  مشروع  الستكمال 
بدأه في الرقة؛ ليُنَجز في المناطق كلها، مشيًرا 

إلى التغيرات التي تعترضه.
في  واإلحصاء  والتنمية  التخطيط  مكتب  عقد 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعه 
الرئاسات  بحضور  االثنين  يوم  الدوري 
والتنمية،  التخطيط،  لمكاتب  المشتركة، 

واإلحصاء في اإلدارات الذاتية والمدنية.
اإلدارة  موقع  نشره  كما  االجتماع  وتركَّز 
التنظيمية  األوضاع  على  األول  محوره  في 
للمكاتب، وهيكليتها ورفدها بالخبرات الالزمة 
لتطوير العمل، من ثمَّ تناول الحضور األنشطة 
واألعمال كافة، التي أُقيمت في الفترة السابقة، 
المشاريع  موازنة  إعداد  في  والمشاركة 
اإلدارات،  لبعض   ،2022 لعام  االستثمارية 

ومتابعة وتقييم المشاريع التي نُفِّذت هذا العام.
لمشروع  اإلعداد  حول  النقاشات  وتركز 
ويعدّ  األغراض،  المتعدّد  السكاني  التعداد 
التخطيط،  مكتب  بدأه  حيُث  األهم  المشروع 
والتنمية، واإلحصاء في اإلدارة المدنية للرقة، 
وأنهى المرحلة األولى بإحصاء سكان المدينة، 
وهي  لـ%85،  الثانية  المرحلة  ووصلت 
إحصاء سكان الريف، وتعثّر تنفيذ المشروع 
بسبب نقص التمويل، كما يتم اإلعداد لمشروع 

مماثل في المناطق الباقية.
وأبرزها  العمل،  صعوبات  نُوقِشت  ِختاًما، 
مجال  في  للعمل  والخبرات  الكفاءات  نقص 
لبعض  والتنمية واإلحصاء، إضافةً  التخطيط 
مناطق  تخدم  التي  االستراتيجية،  المشاريع 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
الغذائي  األمن  لتحقيق  االحتياجات؛  وتأمين 

والصحي والخدمي.

تطوير  عن  المتحدة  األمم  أعلنت 
تعزيز  أجل  من  العراق؛  مع  التعاون 
النفسي  والدعم  النفسية،  الصحة  خدمات 
للنازحين  تقدمهما  الذين  واالجتماعي، 
خالل  من  وذلك  العائدين؛  والمهاجرين 
األمم  برنامج  أطلقها  تدريب،  ورشة 
ومنظمة  العراق،  في  اإلنمائي  المتحدة 
الصحة  ووزارة  العالمية،  الصحة 

العراقية، ومستشارية األمن الوطني.
المتحدة،  األمم  موقع  على  بيان  وفي 
أفادت:«  نيوز،  شفق  وكالة  ترجمته 
العالمية  الصحة  منظمة  من  خبراء  أن 
ووزارة الصحة، قدموا تدريباً متخصصاً 
الثاني  تشرين   16  -  14 من  بغداد  في 
في  العاملين  من   25 لنحو   ، المنصرم 
في  ركز  العراقية،  الحكومة  وزارات 
في  النفسية  الصحة  وضع  على  جلساته 
العراق، وفهم اإلسعافات النفسية األولية، 
األزمات،  مواجهة  في  النفسية  والصحة 
ومهارات  والتوترات،  المحن  وفهم 

التواصل الفعال«.
هؤالء المتدربون يقدمون الدعم للنازحين 
بشكل  دمجهم  إعادة  لضمان  العائدين؛ 
األمم  أكدته  كما  مجتمعاتهم،  في  سلس 
التدريب  هذا  وأن  بيانها،  في  المتحدة 
يستند إلى برنامج المصالحة المجتمعية، 
وإعادة الدمج التابع لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في العراق؛ لضمان عودة آمنة 
وكريمة للنازحين العراقيين، ممن نزحوا 
داعش،  مرتزقة  ضد  الحرب  نتيجة 

وإعادة دمجهم. 
لبرنامج  المقيم  الممثل  عن  البيان  ونقل 
األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، زينة 
علي أحمد، قولها: إن برنامج األمم المتحدة 
التخلي عن  اإلنمائي ملتزم بضمان عدم 
مجتمع العراق، وإن دعم الصحة النفسية 
التي  كافة،  المجتمعات  وألفراد  للعائدين 
من  حيوياً  جزءاً  للنازحين،  عودة  تشهد 
حلول  تنفيذ  على  يعمل  الذي  برنامجهم، 
في  المجتمعي  والتماسك  للسالم،  دائمة 

العراق، 
إلى  العالمية  الصحة  أشارت  ذلك  وإلى 
من  يتجزأ  ال  جزءاً  النفسية  الصحة  أن 
الصحة، وبالتأكيد لن يتم تحقيق التغطية 
خاص  اهتمام  دون  الشاملة،  الصحية 
يتزايد  حيث  العقلية،  الصحة  بقضايا 
الصحة  العراق على خدمات  في  الطلب 
كوفيد-19  جائحة  تفشي  وسط  النفسية، 

واألوضاع  النزوح  أزمات  وبسبب 
اإلنسانية الالحقة، التي تؤثر على بعض 

مناطق البلد. 
في  النفسية  للصحة  الوطني  المستشار 
عماد  الدكتور  العراقية،  الصحة  وزارة 
للوزارات  ينبغي  أنه  أشار:  الرزاق  عبد 
المهمشة؛  للفئات  الدعم  تقديم  الحكومية 
األصلي  موطنهم  إلى  يعودوا  كي 

واستعادتهم الطمأنينة. 
كما ذكر البيان في الختام أن برنامج األمم 
في  أطلق  العراق،  في  اإلنمائي  المتحدة 
التماسك  لتعزيز  برنامجاً   2020 عام 
المجتمعي، مدته خمس سنوات، مختًصا 
بتعزيز وجود مجتمعات أقوى، ومسالمة 
أكثر في أنحاء العراق كله، مدعوما من 
واليابان،  وألمانيا،  الدنمارك،  حكومات 

وهولندا.

أنظار جماهير  تتجه  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الكرة في إقليم الجزيرة إلى مباراة كأس 
السوبر والتي من المفترض أن تُقام يوم 
األول  كانون  شهر  من  الثالث  الجمعة 
وديرك  سردم  ناديي  رجال  بين  الجاري 
الثاني عشر  ملعب شهداء  أرضية  على 
من آذار بقامشلو بتمام الساعة الواحدة 

من بعد الظهر.

المباراة  تكون  أن  التوقعات  وبحسب 
لموسم  الكأس  نهائي  مباراة  عن  مغايرة 
بين  جمعت  والتي   ،2021 ـ   2020
ملعب شهداء  أرضية  الناديين على  نفس 
الثاني عشر من آذار بقامشلو، واستطاع 
الكأس  ونيل  الفوز  تحقيق  سردم  فيها 

كانت  بمباراة  ولكن  رد،  دون  بهدف 
تحكيمياً  وضعيفة  فنياً  األداء  متوسطة 
إلى  باإلضافة  حمراء،  كروت  وشهدت 
سوء تنظيمي من االتحاد الرياضي بإقليم 

الجزيرة.
وخاصة،  مختلفة  نكهة  يحمل  اللقاء  هذه 
سركيسيان  بيرج  الكابتن  يدرب  حيث 
نادي ديرك وهو كان مدرب سردم سابقاً، 
ويضم الناديان نجوماً على مستوى اإلقليم 
وسوريا، واألنظار تتجه لمشاهدة مباراة 
في  كانت  كما  وليست  وممتعة  جميلة 

نهائي الكأس بين الفريقين.
الناديان خرجا للمران على أرضية ملعب 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء 
هذا  ولكن  األرضية،  تلك  على  للتعود 

بعد  يصل  لم  صريحين  لنكون  الملعب 
حيث  صيانته،  في  المطلوب  للمستوى 
الفترة  بين  ما  للصيانة  يخضع  زال  ما 

واألخرى، وذلك منذ عام 2015!.
سردم هو حامل الكأس والدوري لموسم 
الوافد  هو  وديرك   ،2021 ـ   2020
الجديد من مصاف الدرجة الثانية للدرجة 
 ،2022 ـ   2021 الموسم  هذا  األولى 
بينما جرت آخر مباراة كأس سوبر جرت 
في إقليم الجزيرة جمعت بين ناديي سردم 
بالتعادل  المباراة  وانتهت  واألسايش 
بفارق  سردم  وفاز  أهداف  بدون  السلبي 
أرضية  على   ،2×3 الترجيح  ركالت 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 

بقامشلو.

روناهي/ قامشلو ـ يبدو أصبح قدر السوريين 
بالتسلية  االستمرار  لرياضتهم  المتابعين 
الموجودة  االتحادات  قرارات  من  والسخرية 
التي تعمل تحت مظلة حكومة دمشق، وآخرها 
بعد  مالية  بغرامة  الوحدة  نادي  بمعاقبة  قرار 

تلقيه الشتيمة من جماهيره؟!.
في لعبة  ولم تعد الجماهير الرياضية وخاصةً 
من  تصدر  قرارات  أية  من  تتفاجأ  القدم  كرة 
السوري  »العربي«  لالتحاد  المؤقتة  اللجنة 
القدم، حيث أصدر مؤخراً عدة عقوبات  لكرة 
السخرية  إلى  أدت  والتي  األندية  بعض  بحق 
بحق  كانت  التي  الخصوص  منها وعلى وجه 

نادي الوحدة الدمشقي.
»العربي«  لالتحاد  المؤقتة  اللجنة  قررت  فقد 
السوري لكرة القدم عقوبة إلدارة نادي الوحدة، 
عبر دفع غرامة قدرها 500 ألف ل.س، بسبب 
ناديه  إدارة  لجنة  بشتم  الوحدة،  جمهور  قيام 

المؤقتة نفسها، وكادرها التدريبي.
وعلق متابعون عبر صفحات “فيسبوك” على 
هي  “ربما  أحدهم:  كتب  حيث  بغرابة،  األمر 
المرة األولى التي يدفع فيها شخص ما، غرامة 
بسبب تلقيه هو ذاته للشتائم، وكأن مر الشتيمة 

ال يكفيه، وال بد أن يذوق مرارة الدفع”.
كما أصدرت عقوبة بحق نادي الفتوة، بتغريمه 
سورية،  ليرة  ألف  و300  مليون   21 بمبلغ 
الدوري  عودة  منذ  األكبر،  تعتبر  غرامة  في 

السوري لنظامه القديم.
وعاقبت اللجنة نادي الفتوة بسبب قيام جماهيره 
بأعمال شغب عقب لقاء الوحدة، شملت تكسير 

عناصر  مع  واالشتباك  تشرين،  ملعب  مقاعد 
الحكم  الجمهور  لشتم  إضافة  النظام،  حفظ 

والفريق الخصم.
اللقاء  في  مشجعيه  من  الفتوة  اللجنة  وحرمت 
أوقفت  كما  حطين،  أمام  أرضه  على  القادم 
هادي  والعبه  الفريق  كوادر  من  مجموعة 
الملط، ألسباب تتعلق بالشغب الذي وقع أثناء 

وبعد انتهاء اللقاء.
عسافين  أيمن  الحكم  المؤقتة  اللجنة  وأوقفت 
الحالي،  الموسم  نهاية  حتى  اللقاء،  قاد  الذي 
بسبب قرارته التحكيمية الخاطئة التي اتخذها، 
حيث تسببت ركلة الجزاء غير الصحيحة التي 
احتسبها للوحدة في آخر اللقاء، بأحداث الشغب 

التي وقعت.
وتقابل ناديا الفتوة والوحدة األسبوع المنصرم 
بنتيجة 2/3، لمصلحة  بينهما  المباراة  وانتهت 
علي  بهدفي  تقدم  والذي  الدمشقي  الوحدة 
قبل  المبيض من ركلة جزاء،  رمضان وخالد 
جفال  عدي  بهدفي  النتيجة،  الفتوة  يعادل  أن 

ومحمد زينو.
الحكم  يحتسب  اللقاء،  لحظات  آخر  وفي 
اإلعادة  أثبتت  للوحدة،  جزاء  ركلة  العسافين 
كثيراً،  الفتوة  عليها  واعترض  صحتها،  عدم 
بعدها،  وتبدأ  مهتدي،  رأفت  يسجلها  أن  قبل 
المقاعد، والتي انتشرت  حفلة الشغب وتكسير 

صورها على صفحات “فيسبوك”.
بعد  بيان رسمي  في  طالب  الفتوة  نادي  وكان 
بكلفة  العسافين  أيمن  الحكم  بتغريم  اللقاء، 
إصالح الملعب، بسبب خطأه بضربة الجزاء، 

مطالبين بحذف الهدف األخير، واعتماد النتيجة 
2/2، في سابقةً الفتة، بمطالب األندية.

القادم  جبلة  لقاء  إقامة  المؤقتة  اللجنة  وأقرت 
الثامنة،  الجولة  في  أرضه  على  والمقرر 
الحجارة  بسبب رمي مشجعيه  بدون جمهور، 
مع  الفريق  لقاء  خالل  الفارغة،  والزجاجات 

الكرامة، بالجولة ذاتها.
من  السوري  الدوري  عودة  موعد  أن  يذكر 
حتى  مجهوالً  مازال  السابعة،  الجولة  بوابة 
األول،  سوريا  منتخب  مصير  بانتظار  اآلن، 

في البطولة العربية.
ومع صدور القرارات بدأت الجماهير الكروية 
بالسخرية من قرارات اللجنة وخاصةً العقوبة 
التي اتخذت بحق نادي الوحدة، مما يؤكد بأن 
والعاملة  تتعاقب،  التي  القدم  لكرة  االتحادات 
لحل  قادرة  غير  دمشق  حكومة  مظلة  تحت 
عقود  منذ  السورية  الكرة  في  العالقة  المشاكل 
من الزمن وأولها قضية المنتخبات التي تفشل 
وآخرها  فيها  تشارك  التي  البطوالت  كل  في 
الدور  من  للشباب  السوري  المنتخب  خروج 
في  خسر  حيث  آسيا  غرب  لبطولة  األول 

مباراتين وفاز في واحدة.

انطلقت  انتظار  طول  بعد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
للمنتخبات  العرب  كأس  بطولة  منافسات 
وللمرة األولى تقام تحت مظلة االتحاد الدولي 
أربع  بإقامة  قطر  دولة  في  وذلك  )فيفا(، 

مباريات.
وبعد غياب ألكثر من تسع سنوات تعود بطولة 
بوابة  ومن  جديد،  من  للواجهة  العرب  كأس 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مظلة  وتحت  قطر 
)فيفا(، وفي المباراة األولى من البطولة والتي 
جمعت بين منتخب تونس أمطر منتخب تونس 
شباك نظيره منتخب موريتانيا بخماسية مقابل 
بقطر،  العرب  كأس  بطولة  افتتاح  في  هدف، 

ضمن المجموعة الثانية.
الدين  سيف  عبر:  تونس  خماسية  وجاءت 
الجزيري )هدفين( وفراس بن العربي )هدفين( 
موريتانيا  هدف  جاء  فيما  المساكني،  ويوسف 
عن طريق موالي أحمد بسام من ركلة جزاء.

على  المسيطرة  هو  التونسي  المنتخب  وكان 
واستطاع  المحراب،  إلى  الباب  من  المباراة 
في  له  قوية  دفعة  في  الثالث،  النقاط  كسب 

افتتاح مبارياته ضمن البطولة.
وفي مباراة مثيرة وقوية رغم التعادل بنتيجتها 
والتي جمعت بين المنتخبين العراقي والعماني، 
العاصمة  في  الجنوب  استاد  أرضية  على 
أداًء  المنتخبين  قدما  فقد  الدوحة،  القطرية 
اإليجابي  بالتعادل  انتهت  ندية  ومباراة  جميالً 
العراقي كان  المنتخب  أن  لهدف، رغم  بهدف 

األقرب للفوز، ولكن العارضة حالت دون ذلك 
وحرمت أسود الرافدين من كسب نقاط المباراة 

الثالث.
المنتخب  العارضة  األول حرمت  الشوط  ففي 
العراقي من هدف جميل ورائع في حال سجل، 
عندما سدد محمد قاسم في الدقيقة 21، كرة وال 
أروع من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدت 
 32 الدقيقة  في  الحال  وتكرر  العارضة  لها 
والتي  فرحان  أحمد  الالعب  كرة  عندما ردت 
لمست يد الحارس قبل أن تصطدم بالعارضة 

وتتحول لركنية.
وفي الشوط الثاني تغيرت األحوال حيث سجل 
المنتخب العماني هدف التقدم في المباراة وذلك 
عبر الالعب صالح اليحيائي من ركلة جزاء 
العراقي  المنتخب  ولينتفض   78 الدقيقة  في 
بعدها لحين حصولها على ركلة جزاء ضيعها 
حارس  تحرك  بعد  الحكم  ليعيدها  البداية  في 
الالعب  بنجح  ولينفذها  الخط،  عن  عمان 
العراقي حسن عبد الكريم في الدقيقة السادسة 
التعادل  ويعلن  الضائع  من  بدل  الوقت  من 

للمنتخب العراقي.
وفي مباراة االفتتاح الرسمية استطاع مستضيف 
المنتخب  على  الفوز  القطر  المنتخب  البطولة 
البحريني بهدف دون رد جاء عبر عبد العزيز 
القطر  المنتخب  وكان   ،68 الدقيقة  في  حاتم، 
للمنتخب  خطيرة  مرتدات  مع  نسبياً  أفضل 

البحريني.

وكما  االفتتاح  يوم  من  األخيرة  المباراة  وفي 
تعودت جماهير الكرة في سوريا على خسارة 
تحقيق  حتى  األخير  يفلح  لم  حيث  منتخبه 
بهدفين  وخسر  اإلماراتي  نظريه  مع  التعادل 
مقابل هدف واحد، في مباراة كان الشوط األول 
هدفين  تسجيل  واستطاع  بامتياز  إماراتياً  فيها 
فيه، األول من رأسية جميلة من كايو كانيدو، 
حول بها عرضية بندر االحبابي، إلى هدف في 

شباك الحارس عالمة في الدقيقة 23.
والثاني جاء في الدقيقة 30، بتسديدة من علي 
سوريا،  لحارس  اليسرى  الزاوية  في  صالح، 
بتمريرة  انتهت  ومنظمة  سريعة  هجمة  بعد 

عرضية على حدود منطقة الجزاء من كايو.
في  عديدة  فرص  اإلماراتي  المنتخب  وضيع 
بدايته  مع  الثاني  الشوط  وفي  األول،  الشوط 
انتفض المنتخب السوري حتى استطاع تقليص 
من  متكرر  دفاعي  خطأ  استغالل  بعد  الفارق 
البحر، ويخطف  ليضغط محمود  اإلماراتيين، 
الكرة، والتي وصلت إلى وردة السالمة ليضعها 
في الشباك اإلماراتية، محرزاً هدف للمنتخب 
السوري في الدقيقة 60، وأحيا به األمل لدى 

المنتخب السوري في العودة للمباراة.
الوصول  السوري  المنتخب  حاول  بعدها 
ينجح  ولم  يُفلح  لم  ولكنه  األقل،  على  للتعادل 
الفارق  بتوسيع  اإلماراتي  المنتخب  أيضاً 
ولتنتهي المباراة بفوز اإلمارات بهدفين مقابل 

هدف واحد.
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ة اللِّصُّ والقطَّ

صدور رواية »خريف األندلس« لمحمد فتحي عبد العال  

صبري يوسف )أديب وتشكيلي سوري( 

اِستيقظُت من نومي على صوِت المنبّه. السَّاعةُ 
مالبسي  اِرتديُت  ابعِة صباًحا.  الرَّ إلى  أشاَرْت 
أوالدي،  على  سريعة  نظرة  وألقيُت  بسرعة 
ثمَّ  الصَّغيرة وقبَّلتها بحنان،  اِبنتي  اِقتربُت من 

غّطيتُها وأمعْنُت النَّظَر فيها. 
أزقّةُ المدينِة وشوارعها كانت تنتظُرني. ركْبُت 
دّراجتي.. الهواُء كاَن منعًشا، والحارُس اللَّيلي 
العريضة  الشَّوارع  أحد  في  ٍل  بتمهُّ يسيُر  كاَن 
ثمَّ  الدّّراجة،  سرعِة  من  خفَّْفُت  المدينة.  من 
خافتة..  كانَْت  األضواُء  األزقّة.  أحد  دخْلُت 
صيِف.  الرَّ على  دّراجتي  ووضْعُت  ْلُت  ترجَّ
أنَّ  شعْرُت  عاٍل،  بصوٍت  تموُء  كانْت  القطُط 
مواَء إحدى القطِط يشبهُ بكاَء اإلنسان، وتبادَر 
لذهني فيما إذا كانْت القطط تبكي فعاًل أم ال؟.. 

وهل البكاُء من نصيِب اإلنساِن وحده؟
كانْت  والقطُط  كثيرة..  كانت  النّفاياِت  براميُل 
أكثر، ينافُس بعُضها بعًضا. مواُء القطط ِعّكَر 
صفَو اللَّيِل، عْدُت إلى دّراجتي، ال أسمُع سوى 
كاَن  األمامي،  والّرفراِف  العجالِت  صوَت 
الّرفراُف يصدُر زعيقًا مزعًجا، خفَّْفُت السُّرعةَ 
قلياًل.. تمتْمُت لنفسي: هذا هَو المكاُن المطلوُب، 
ثمَّ وضْعُت دّراجتي جانبًا وأسنْدتُها على جذعِ 
شجرةٍ عاليٍة، وألقْيُت نظرةً شاملةً على المكاِن، 
من  البناياُت  كبير،  برميٍل  على  بصري  فوقَع 
ْهُت نحَو  حولي كانْت عاليةً جدًّا وفاخرة.. توجَّ
الكلُب  نبَح  منهُ،  قريبًا  كلبًا  وجْدُت  البرميِل، 
أنّه  يُشعرني  أن  يريد  وكأنّه  خافٍت  بصوٍت 
متجاهاًل  البرميل  باتّجاه  أسير  تابعُت  موجود، 
على  نظرةً  ألقي  كنُت  وفيما  الكلِب.  نباَح 
قّطة  منهُ  خرَجْت  فجأةً،  البرميِل،  محتوياِت 
تواَرْت  ثمَّ  وخربشتْني،  بوجهي  وارتطَمْت 
جدًّا  اِضطرْبُت  األزقّة..  ودخلَِت  األنظاِر  عن 

وعندما  المباغت،  لهجوِمها  جسمي؛  واِقشعرَّ 
مواًء  أصدَرْت  البرميِل  من  القّطة  خرَجِت 
وغضٍب  ٍش  بتوحُّ ونبَح  الكلُب  فنهَض  عاليًا، 
وهجَم علّي، فهرْعُت نحَو دّراجتي هربًا منهُ، 
الكلُب  كاَن  دّراجتي،  مقودَ  أمسُك  كْنُت  وفيما 
يمسُك سروالي بأنيابِِه. تمّزَق الّسرواُل وخوٌف 
الدّّراجةُ  أعماقي.  إلى  دخَل  خوف  بعدَهُ  ما 
يتوقَّْف،  لم  نباُحهُ  الكلِب.  وبيَن  بيني  أصبَحْت 
كاَن متواصاًل ومخيفًا، اِرتعدَْت أوصالي وأّول 
الكالِب. ما هذا  مّرة أرى وجًها لوجٍه شراسةَ 
في  القاطنين  أحدُ  فيه؟!  وقْعُت  الّذي  البالء 
اللَّيلي  اِستيقَظ من نوِمِه، والحارُس  الحّيِ  ذلَك 
مصدِر  نحَو  بسرعٍة  وجاَء  الكلِب  نباَح  سمَع 

الصَّوِت.. وفجأةً سمعتُهُ يقوُل:
رميتَُك  وإالَّ  تتحّرْك  ال  أنَت؟  َمْن  قِْف، 
نحَو  هة  موجَّ البارودة  فُّوهةُ  صاِص!  بالرَّ
صدري!.. سمْعُت صوَت سيارةٍ تسيُر بسرعٍة 
والكلُب  الّزقاِق،  القريِب من  الشَّارعِ  في  فائقة 

ْرُت في مكاني! توارى عن األنظاِر، وأنا تسمَّ
اِرفَْع يديَك!

األرِض،  على  وقعْت  الدَّّراجةُ  يدي،  رفْعُت 
الحارُس اللَّيلي اِقترَب منّي وصرَخ في وجهي 

قائاًل:
أعطنِي هويَّتََك!

وفيما كنُت أضُع يدي في جيِب سترتي العلوي، 
تدفَّق ثالثةُ مواطنين من منازِلهم.

يبربُر  بدأ  ثمَّ  أحدهم..  قاَل  لّص،  أنّهُ  أَمِسُكوهُ؛ 
دّكاني..  اللُّصوُص  اِقتحَم  شهرين  منذُ  قائاًل: 
وقاَل اآلخر: ُسِرَق دوالُب سيارتي منذُ يومين. 
الهويّة  اللَّيلي  الحارُس  سحَب  ممتدّة«..  »يدي 

من يدي، قرأ اِسمي بصوٍت مسموع.
في هذه اللَّحظة ترّجَل شرطيَّان من سيّارتهما 

بسرعٍة، وبصوٍت واحد قاال: ماذا حصل؟
كاَن  بوجهي،  ترتطُم  وهَي  القطَِّة  مشهدُ 
يتراقُص أمامي.. قطراٌت من الدَّم على جبيني، 
جرٌح خفيف على خدّي األيسر.. اِنكسَرْت مرآة 

دّراجتي.. اِمتعَض قلبي وشعْرُت بالغثياِن!
فتِّشوهُ! قاَل أحدُ الّشرطة.

هويّة عمل، خمس عشرة ليرة ودفتٌر صغير. 
بعِض  أعلى  في  صفحاته،  الّشرطي  قلَّب 
اسم بعض  كّل  ، وبحذاِء  ثالثيٌّ اسم  فحاِت  الصَّ

األرقام... 
ْل ع المخفر! بلهجٍة آمرة. تفضَّ

السَّاعِة  في  تعمُل  كْنَت  ماذا  المخفر:  رئيُس 
بع صباًحا؟ ابعة والرُّ الرَّ

كنُت أتمّشى أقودُ دّراجتي.. 
الحارُس  قاَل  لقد  »بِانفعال«،  دّراجتَك؟!  تقودُ 
اللَّيلي أنّهُ وَجدََك تصارُع كلبًا، كاَن ينبُح عليَك 

بوحشيٍّة، وذلَك أماَم دّكاِن صاحِب الكلِب، هل 
هذا حصل؟

نعم حصَل ذلك.
إذًا، قُْل لنا بالتَّفصيِل لماذا خرْجَت من المنزِل 

في وقٍت كهذا؟ وماذا كْنَت تنوي بالضَّبط؟
في  دّراجتي  أقودُ  كنُت  سيّدي  يا  بصراحة 
ْلُت  شوارعِ المدينة، ثمَّ عبْرُت أحدَ األزقِّة وترجَّ
ووضْعُت  العالية،  البناياِت  بعِض  بجانِب 

دّراجتي جانبًا، متَّكئةً على جذعِ شجرةٍ و...
على  متّكئةً  دّراجتَُك  كانَْت  إذا  يفيدُنا  وماذا 
ماذا  الشَّجرة؟  جذعِ  أو  الجداِر  أو  صيِف  الرَّ
في  المخفِر  رئيُس  صرَخ  هـاآ!  ذلك؟  يفيدُنا 

وجهي بِانفعال.
هذه الحقيقة يا سيّدي.
رئيس المخفر: تابْع.

بعدَ ذلَك وقَع بصري على برميٍل كبير، تقدّْمُت 
نحَوهُ، وفيما كنُت أهيُِّئ نفسي إللقاِء نظرة، فإذا 
بقّطٍة تخرُج من البرميِل بشكٍل مفاِجئ.. جفْلُت 
وخْفُت جدًّا، وكادَْت أْن تلتهَم وجهي، لوال أنّني 
أسرْعُت  ذلَك  وبعدَ  فخربشتني..  بيدي  أبعْدتُها 

نحَو دّراجتي و... 
وأيُّ  قّطة  أيّةُ  قائاًل:  المخفر  رئيُس  قاطعَني 
اآلن،  معَك  أحقُِّق  إنّني  عنهما؟!  تتكلَُّم  برميٍل 
بها يتمُّ تدوينها في المحضر.  وكّل كلمة تتفّوهُ 
أخفيَت  وكلّما  معنا،  صادقًا  تكوَن  أْن  يجُب 

الحقيقة؛ تضاعفَْت عقوبتَك.
أقسُم بشرفي يا سيّدي أتكلُّم الحقيقة. 

تتكلُّم الحقيقة؟! »بصوٍت عاٍل«.. برميٌل وقّطةٌ 
بعِ صباًحا، تسّميها  ابعِة والرُّ في تماِم السَّاعِة الرَّ
أنا  مبربًرا:  طاولته  وراِء  من  يخرُج  حقيقة؟! 
وقٍت  في  منزِلِه  من  يخرُج  رجاًل  أبدًا  أجْد  لم 
كهذا، ويُقبَُض عليِه متعارًكا مع كلٍب، ثمَّ يأتي 
ويقوُل.. برميل وقّطة، وإلى آخر ما هنالك من 
بشيء.  المحكمة  يفيدُ  ال  الّذي  الفارغِ،  الكالِم 
ماذا بينَك وبيَن القّطة؟ هاآ! أيُّ منطق هذا الّذي 

تتكلُّم عنه؟!
وأوالدي  واِبنتي  زوجتي  تذكَّْرُت  آنذاك 
أْن أجلَب  أمس وعْدُت زوجتي  ليلةَ  غار..  الّصِ
دواًء اِلبنتي الصَّغيرة.. صوُت سعاِلها يرنُّ في 

أذني كما كانْت ترنُّ السَّاعةُ يوميًّا في أذني.
حولي  نظْرُت  اْلَجرس.  المخفِر  رئيُس  رنَّ 
أوامرَك  بِاستعداٍد:  تقُف  طويلة  قامةً  فرأيُت 

سيّدي.
اِحِجْز دّراجتِه وُخْذهُ إلى الّسجِن.

اِبنتي  تذّكْرُت  الّسجِن،  إلى  أسيُر  كنُت  وبينما 
الصَّغيرة: آٍه.. يا اِبنتي، إنَّ صدى سعاِلِك يرنُّ 
في أذني اآلن، وال يمكُن أْن أنساه.. اعذريني؛ 
فال أستطيُع أْن أجلَب لِك الدَّواَء هذا اليوم أيًضا، 

وال أعلُم إلى أيَن سينتهي بي هذا؟!
َمْحـَكـَمـة!

القاضي: أنَت متَّهم بمحاولة السَّطو على دّكاٍن 
عن سابِق إصراٍر وتصميم، ما هَي أقوالَُك؟

يا سيّدي وهللا أنا مظلوم.
ْل، قُْل لنا ما هَي أقوالَُك؟ تفضَّ

حاضر سيّدي: لقْد خرْجُت من منزلي السَّاعة 
ومَرْرُت  دّراجتي  أقودُ  كْنُت  ابعة صباًحا..  الرَّ
يهاجُم  قطًطا  وجْدُت  وهناَك  األزقّة،  أحِد  في 
أنَّ  سيّدي  يا  إلَي  ُخيَِّل  لقد  بعًضا،  بعُضها 
عينا  »جحَظْت  تبكي..  كانت  القطِط  بعَض 
تقريبًا  ساعة  ربعِ  بعدَ  ْلُت  وترجَّ القاضي«.. 
القطَط  ترْكُت  أْن  بعدَ  الدّّراجة،  ركوبي  من 
ْهُت  فتوجَّ كبيًرا  برمياًل  ووجْدُت  وشأنها.. 
نظرةً  ألُلقَي  نفسي  أهيُّئ  كْنُت  وفيما  نحوهُ، 
على البرميِل، فجأةً، خرَجْت قّطةً من البرميِل 
أْن  تمكَّْنُت  وبصعوبٍة  وجهي،  على  واِنقضَّْت 
أبعدَها عن وجهي. اِضَطرْبُت جدًّا وما وجْدُت 
نفسي إالَّ وأنا أهرُع صوَب دّراجتي.. وعندما 
وجدَني الكلُب أركُض، فجأةً سمعتُهُ ينبُح علّي 
 .. سروالي!  ومّزَق  عليَّ  وهجَم  كالمسعوِر 
اْنُظْر سيّدي، أقسُم لكم بشرفي، سروالي مّزقه 
الكلب.. وعلى صوِت نباحِ الكلِب جاَء الحارُس 

اللَّيلي وهذِه إفادتي!
 »يضحُك كلُّ َمْن في القاعة!«. 

يمسُك القاضي »داقوقه« ويدقُّ على الطَّاولة.. 
هدوٌء تام يخيُّم على القاعة.

بعريضٍة،  الدّكان  صاحُب  تقدََّم  لقد  القاضي: 
بقصِد  دَكانِِه  أماَم  ُضبِْطَت  بأنََّك  إيَّاك  متَّهًما 
والحارُس  يقًظا،  كاَن  كلبَهُ  أنَّ  ولوال  السَّرقة، 
قد سطْوَت  لكْنَت  اآلخر؛  هو  يقًظا  كاَن  اللَّيلي 

على دّكانِِه.
بماذا تجيُب على هذا االتّهام الموّجه إليَك؟

ال أعلُم كيَف أجيُب عن هذا االتِّهام!

َل قضيَّتََك إلى محاٍم؟ هل تريدُ أْن توّكِ
ال سيّدي.

ولماذا ال تريدُ ذلَك؟!
ألنَّني بريء من جهة؛ وال أملُك نقودًا من جهٍة 

د بأنَّني بريء ومظلوم. أخرى، وأنا متأّكِ
أنَت متأّكد شيء، وأن نتأّكدَ نحُن شيٌء آخر.
أقسُم لكم إِنَّني بريء وقلُت الحقيقة يا سيّدي.

القاضي  استأذَن  أْن  بعد  الدُّّكان،  يقُف صاحب 
ولديِه   ).....  ....( المحامي  وكَّْلُت  لقد  قائاًل: 

أقواٌل تفيدُ المحكمةَ الموقّرة.
يقُف المحامي ويسترسُل طوياًل.

القاضي  وإلى  تارةً،  المحامي  إلى  أنظُر  كنُت 
واِبنتي   .. زوجتي  تذكَّْرُت  أخرى.  تارةً 
الدَّواء..  لها  أجلَب  أن  أستِطْع  لم  الصَّغيرة 
واِبني! هل ذهَب إلى المدرسِة جائعًا؟! .. أشعُر 
وكأنَّ نباَح الكلِب يرنُّ في أذني اآلن!.. وتتوالدُ 
الهموُم واألسئلةُ في ذهني، ثمَّ تدوُر وال تتوقَُّف 

عن الدَّوران.
القاضي: ما هو ردَُّك على أقواِل المحامي الّتي 

دُ بأنَّك كنَت تنوي السَّرقة؟ تؤّكِ
القاضي،  أبدأ مرافعتي بشهيٍق عميق: سيِّدي   
أنا ما كْنُت أنوي السَّرقة كما يزعُم المحامي.. 
أنا والقّطة كاَن لنا هدٌف واحد ونيّةٌ واحدة، فإذا 
السَّرقة  كاَن هدفُها  فالقّطةُ  السَّرقة؛  كاَن هدفي 

هي األخرى! 
وكيَف  عنهما؟!  تتكلُّم  نيٍّة  وأيّةُ  هدٍف  أيُّ 
بأهداِف  أهدافََك ونيّاتَك  تشبِّهَ  أْن  لنفِسَك  تسمُح 
وأهداٌف  غاياٌت  للقطِط  وهْل  القطط؟!  ونيّاِت 

كاإلنسان؟!
أهداٌف  للقطِط  يكوَن  أْن  هللا  معاذ  سيّدي،  ال 
وغاياٌت كاإلنسان، ولكْن عندما ينافُس اإلنساُن 
النّفايات؛  برميِل  على  اللَّيل  جنحِ  تحَت  القطَط 

عندئٍذ تلتقي النِّيَّات وتصبُح أهدافهما سيّان!!

ـ عن دار لوتس للنشر  روناهي/ قامشلو 
للكاتب  األندلس  الحر، صدرت رواية خريف 
والباحث محمد فتحي عبد العال، وهو إضافة 
في  ماجستير  على  حاصل  صيدالني  لذلك، 
العالي  المعهد  ودبلوم  الحيوية،  الكيمياء 

للدراسات اإلسالمية.
في  الكتابة،  من  جديد  شكل  في  الرواية  تأتي 
األندلسية  الشخصية  عبر  تاريخي  ثوب 
الشهيرة، المعتمد بن عباد؛ لتنقل سبل التعايش 

بين الحضارات واألمم المختلفة.
عالم  »في  الكتاب:  مقدمة  في  الكاتب  يقول 
التكنولوجيا،  وتربطه  العلم،  يحكمه  حديث، 
حتى  االجتماعي،  التواصل  وسائل  وتغزوه 
فمازالت  الصغيرة،  القرية  إلى  أقرب  غدا 
هذه  ومحور  سطحه،  على  تطفو  الصراعات 
صرنا  حتى  العربية،  منطقتنا  الصراعات 
غرباء في أوطاننا؛ لهذا ال يتوقف الجدل حول 
أطلقه  والذي  الحضارات،  صراع  مصطلح 
المفكر األمريكي صمويل هنتنغتون، وما يقابله 

من مفهوم حوار الحضارات«.
ينشئه  اجتماعي  نظام  أنها  الحضارة:  ف  تُعرَّ
والقيم  األفكار  طياته  في  يحتضن  اإلنسان، 
في  الحضارة  فتقوم  والمفاهيم،  والعادات، 
البيئات المستقرة اآلمنة، على معطيات أربعة: 

السياسية،  والنظم  االقتصادية،  الموارد  هي 
ويكون  والفنون،  العلوم  وتقدم  واألخالق، 
الثقافي،  واالزدهار  األخالقي  الرقي  نتاجها 
ويربط هنتنغتون بين الحضارة والثقافة بقوله: 
»الحضارة والثقافة تشيران إلى مجمل أسلوب 
الثقافة  هي  والحضارة  ما،  شعب  لدى  الحياة 
المعايير  يضم  وكالهما  أوسع،  نطاق  على 
التي  التفكير،  وطرائق  والمؤسسات  والقيم 
في  أساسية  أهمية  متعاقبة  أجيال  عليها  علقت 

مجتمع ما“.
على  ولكن  الثقافة  هي  فالحضارة،  هنا  ومن 
الثقافية  الهوية  أوسع وأشمل في تجسيد  نطاق 

للمجتمعات البشرية.
 يضيف الكاتب والباحث فتحي عبد العال: من 
بين  والحروب  الصراعات  تنشأ  أن  الطبيعي 
الشعوب، بدافع الطمع والتوسع  جراء التباين 
واختالف  والعقائد،  واألفكار،  الرؤى  في 
يستمر  أن  المعقول  من  ليس  لكن  المصالح  
معينة  منطقة  يسود  وأن  األبد،  إلى  الصراع 
من  نتعلم  ال  وكأننا  الوقت،  طوال  العالم  من 
متطابقة  ثقافات  توجد  فال  التاريخ،  دروس 
الذي  هو  الثقافي،  االختالف  وهذا  العالم،  في 
الحوار  ثقافة  ويؤسس  الحضارية،  القيم  يثري 
التفاهم واإلخاء،  مع اآلخر، وبناء جسور من 
ِمْن  َخلَْقنَاُكْم  إِنَّا  النَّاُس  أَيَُّها  فقد قال تعالى: »يَا 
ِلتَعَاَرفُوا  َوقَبَائَِل  ُشعُوبًا  َوَجعَْلنَاُكْم  َوأُْنثَى  ذََكٍر 
َخبِيٌر«  َعِليٌم   َ إِنَّ للاَّ أَتْقَاُكْم   ِ ِعْندَ للاَّ أَْكَرَمُكْم  إِنَّ 

]الحجرات 13[   .
نجح  قد  الغربي،  العالم  أن  نعترف  وأن  بدّ  ال 
النزاعات  من  دموي  تاريخ  بعد  ما  حد  إلى 
والتعددية،  االختالف،  تقبل  في  والحروب 
والتنوع ونبذ العنصرية، والتعصب، والتحول 
والتفاهم،  التعاون  إلى  والصدام  الصراع  من 
وتحقيق درجة سامية من التبادل االيجابي بين 
البشر عبر  بين  المباشر  والتفاعل  الحضارات 

العالم. 

وإن لم نعِ هذا الدرس، ولو متأخرا، ونبني على 
المختلفة،  حضاراتنا  بين  المشتركة  القواسم 
ونؤسس لحوار مشترك تتمخض عنه حضارة 
جديدة، تجمعنا وفق قيم ورؤى مشتركة، فلربما 

يغادرنا التاريخ بغتة إلى غير رجعة.

ويفي معرض الحديث عن الكتاب القيم ونشره، 
وعرضه، يشير المؤلف عبدالعال: إن الرواية 
للكتاب  الدولي  القاهرة  في معرض  معروضة 

2022م.

مركز األخبار ـ أكد الباحث الحقوقي في مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان محمد مختار أن هناك معلومات مؤكدة عن تعرض 
القائد عبد اهلل أوجالن لسوء المعاملة داخل السجن، وأشار إلى أن هذه المعاملة ترقى إلى حالة من حاالت التعذيب النفسي، وتخالف الكثير من 
المواثيق الدولية التي وّقعت عليها تركيا، ودعا لجنة مناهضة التعذيب األوروبية إلى زيارة إمرالي؛ للتأكد من عدم تعرض القائد أوجالن للتعذيب.

باحث حقوقي يطالب لجنة مناهضة التعذيب األوروبية باالطمئنان على 
صحة القائد أوجالن والضغط على تركيا للسماح له بالتواصل مع محاميه

باربادوس أحدث 
جمهورية تستقل عن 

التاج البريطاني

فرضت السلطات التركية جملة من اإلجراءات 
والتي  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  بحق  التعسفية 
ماعت  مؤسسة  في  الحقوقي  الباحث  يعتبرها 
للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان، محمد مختار، 
الدنيا  النموذجية  للقواعد  صريحة  مخالفة 
من  كبيراً  عدداً  تتيح  والتي  السجناء،  لمعاملة 
الحقوق األساسية للسجناء ولكنها لم تتوفر في 

حالة القائد عبد هللا أوجالن.
لم  أنهم  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  محامو  وأكد 
يتمكنوا من الحصول على معلومات عن وضع 
القائد والموكلين اآلخرين منذ ثمانية أشهر، كما 
الصحية  أوضاعهم  عن  شيئاً  يعلمون  ال  أنهم 
وظروف االعتقال واألوضاع القانونية، وكذلك 

التدابير المتعلقة بفيروس كورونا.

أن  إلى  أوجالن  هللا  عبد  القائد  محامو  وأشار 
محكمة الجزاء في بورصة التي رفضت طلب 
المحامين للقاء به، أوضحت أنها فرضت على 
القائد أوجالن عقوبات أخرى منذ 12 تشرين 
األول المنصرم، وبالتالي منعت عنه اللقاءات 

لمدة ستة أشهر أخرى.

معلومات مؤكدة عن سوِء 
املعاملة

وفي هذا السياق تحدث الباحث الحقوقي محمد 
الحكومة  تمنع  فقال:  هاوار  لوكالة  مختار 

من  أكثر  منذ  المحامين  مع  تواصله  التركية 
ثمانية أشهر، وهذا يخالف بكل وضوح الجزء 
بالعالم  االتصال  في  السجناء  بحق  الخاص 
القواعد  في  عليه  والمنصوص  الخارجي 

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
على  مقتصراً  يعد  لم  األمر  مختار:  ولفت 
محاميه،  مع  بالتواصل  السماح ألوجالن  عدم 
لسوء  تعرضه  مؤكدة عن  معلومات  هناك  بل 
المعاملة داخل السجن، وهو ما يرقى إلى حالة 
الكثير  ويخالف  النفسي،  التعذيب  حاالت  من 
التي وقّعت عليها تركيا،  الدولية  المواثيق  من 
مثل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي 
أشكال  من  أي شكل  منها  الثالثة  المادة  تحظر 

التعذيب.

ودعا مختار لجنة مناهضة التعذيب األوروبيّة 
عدم  من  للتأكد  إمرالي؛  زيارة  إلى   CPT
للتعذيب،  أوجالن  هللا  عبد  القائد  تعرض 
باإلضافة إلى ضرورة الضغط على الحكومة 
في  محاميه  مع  بالتواصل  له  لتسمح  التركية 
ضوء تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 

السجناء، والتي تنص عليها األمم المتحدة.
وأكد محمد مختار في ختام حديثه: إن األزمة 
العدالة  منظومة  في  تكمن  تركيا  في  الحقيقية 
التي تسجن وتعتقل وتعذب كل من هو مختلف 
الحالية،  للحكومة  تهديداً  فيه  ترى  أنها  لمجرد 
في إشارة إلى أن كل من ينتقد الرئيس التركي 
والتعذيب  السجن  مصيره  سيكون  أردوغان 

وسوء المعاملة.

مركز األخبار ـ فجر الثالثاء الماضي، 
جمهورية  أحدث  باربادوس  أصبحت 
التاج  سلطة  من  بتحّررها  العالم  في 
رسمي  حفل  في  وذلك  البريطاني، 
حضره ولي عهد المملكة المتّحدة األمير 

تشارلز .
الملكة  الحفلة  هذه  خالل  وُجردت 
إليزابيث الثانية من منصبها كرئيسة لهذه 
الدولة، حيث ودعت الملكية البريطانية 
باربادوس،  الحافل في جزيرة  تاريخها 
الواقعة شمال غربي المحيط األطلسي، 
كما وأعلن قصر بكنغهام احترامه قرار 
البيانات  عن  بعيداً  لكن  باربادوس، 

الرسمية.
باربادوس،  في  السياسي  النظام  وكان 
إليزابيث  الملكة  أن  أساس  على  يقوم 
يمثلها  التي  الدولة  رأس  هي  الثانية 
الحفل  وخالل  للجزيرة،  العام  الحاكم 
للجزيرة  العامة  الحاكمة  أقسمت 
اليمين  ميسن  ساندرا  الكاريبية 
الوليدة،  للجمهورية  رئيسة  الدستورية 
كان  الذي  البريطاني  التاج  علم  وأُنزل 
الملكة  لسلطة  باربادوس  يمثّل خضوع 

إليزابيث الثانية.
اليمين  أدائها  خالل  ميسن  وقالت 
ميسن،  برونيال  ساندرا  أنا  الدستورية: 
لباربادوس  مخلصة  أكون  بأن  أقسم 
وبأن أكون وفيّة لها، وفقاً لما ينّص عليه 
وكالة  بحسب  هللا،  فليساعدني  القانون، 

فرانس برس.
انتخاباتها  نّظمت  باربادوس  وكانت 
 13 بعد  أكتوبر  في  األولى  الرئاسية 
شهراً من إعالن انفصالها دستورياً عن 

الوليدة  والجمهورية  البريطاني،  التاج 
المعروفة بشواطئها الرائعة والتي تعتبر 
بسّكانها  الصغرى  األنتيل  جزر  لؤلؤة 
نسمة،  ألف   287 نحو  عددهم  البالغ 
بنفسها  فصاعداً  اليوم  من  ستواجه 
كوفيد-19  لجائحة  االقتصادي  التأثير 
على السياحة، والتفاوتات الموروثة من 

الماضي االستعماري.
وجاء إحالل النظام الجمهوري في هذه 
الكاريبي  في  الواقعة  الصغيرة  الدولة 
من  سنوات  بعد   1966 منذ  والمستقلة 
حول  طويلة  ونقاشات  محلية  حمالت 
 200 تخلّلته  بريطاني  نفوذ  من  قرون 

عام من العبودية. 
وبالتحول إلى النظام الجمهوري وانتهاء 
كثيرة  رموز  انتهت  الملكي،  العهد 
للملكة  لوحات  منها:  باربادوس  في 
إليزابيث من داخل المنشآت الحكومية، 
المالبس  تُزين  التي  الملكية  والشارات 
والبريد،  الشرطة  لعناصر  الرسمية 
وثمة مستشفى في باربادوس يحمل اسم 

الملكة إليزابيث.
وانتهى إرٌث امتد ألكثر من 400 عام 
شاطئ  على  إنجليزية  سفينة  رسّو  منذ 
باربادوس  خضوع  وإعالن  الجزيرة 
تكون  ولن  األول،  جيمس  الملك  لتاج 
بريطانية  مستعمرة  أول  باربادوس 
سابقة في منطقة البحر الكاريبي تصبح 
جمهورية؛ فقد اتخذت غيانا هذه الخطوة 
أربع  من  أقل  بعد   ،1970 عام  في 
االستقالل  على  حصولها  من  سنوات 
عن بريطانيا، وحذت ترينيداد وتوباغو 
عام  ودومينيكا   ،1976 عام  حذوها 

.1978

خالل شهرين حاالت القتل والخطف تتجاوز 
المئة في عفرين المحتلة

عضوات مؤتمر ستار بعفرين: على منظمات حقوق اإلنسان 
التصدي للقرصنة التركّية

تشرين  شهري  خالل  ـ  األخبار  مركز 
الثاني من العام الحالي قتلت  األول وتشرين 
االستخبارات التركية والمجموعات المرتزقة 
بينهم  آخرين،   95 واختطفت  مدنيين  ستة 
نساء، وارتكبت جرائم أخرى بحسب منظمة 

حقوق اإلنسان عفرين ـ سوريا.

جرائم املحتل الرتيك ومرتزقته 
تتصاعد

عضوة  أكدت  هاوار  لوكالة  تصريح  وفي 

سوريا،  ـ  عفرين  اإلنسان  حقوق  منظمة 
روشين حدو، بأن جرائم وانتهاكات االحتالل 
في  عفرين  أهالي  ضد  ومرتزقته  التركي 
المجتمع  أمام مرأى ومسمع  تصاعد مستمر 

الدولي.
بقولها:  القتل  عمليات  إلى  روشين  وأشارت 
ستة  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  قتل 
امرأة،  بينهم  عفرين،  أهالي  من  مدنيين 
ووثقت المنظمة خالل شهري تشرين واألول 
طالت  التي  االختطاف  عمليات  والثاني 
أكثر  المنظمة  بحسب  بلغت  حيث  المدنيين، 

من 95 حالة اختطاف، بينهم ثمانية نساء.
وتدمير  التخريب  عمليات  روشين:  وتابعت 
حيث  مستمرة،  عفرين  في  األثرية  المواقع 
الفترة  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  دمر 
من  أثرية  مواقع  ثالثة  من  أكثر  األخيرة 
بينهم نبي هوري وقيبار، كما قطع االحتالل 
التركي برفقة مرتزقته أكثر من ثالثة آالف 
بهدف  جائر،  بشكٍل  معمرة  زيتون  شجرة 

تحطيبها وبيعها في األسواق.

ونّوهت روشين: الجرائم تطال جميع مرافق 
األصليين،  والسكان  المنطقة  في  الحياة 
والنصيب األكبر من االنتهاكات تطال النساء، 
محصول  سرقته  وبعد  التركي  االحتالل 
األشجار،  األهالي وقطع  إلى  العائد  الزيتون 
الزيتون  محاصيل  بيع  األهالي  على  فرض 
ثم  بمبالغ زهيدة جداً، ومن  له  تابعين  لتجار 
يقوم بتصديرها إلى األراضي التركية، لبيعها 
منتجات  أنها  على  األوروبية  األسواق  في 

تركية بأسعار باهظة.
منظمة  عضوة  دعت  حديثها  نهاية  وفي 
حقوق اإلنسان عفرين ـ سوريا روشين حدو، 
إلى  الحقوقية  والمنظمات  الدولي  المجتمع 
ترتكبها  التي  الجرائم  حيال  الفوري  التحرك 
بحق  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة 

مقاطعة عفرين المحتلة.

ستار  مؤتمر  نددت عضوات  ـ  األخبار  مركز 
في إقليم عفرين باستخدام األسلحة الكيماوية 
في مناطق الدفاع المشروع بشّدة، واعتبرن 

استخدام هذه األسلحة جريمةٌ ضد اإلنسانية.
  

الهجمات  شّن  المحتلة  التركية  الدولة  تواصل 
المشروع  الدفاع  مناطق  على  الكيماوية 
تستّر  وسط  الماضي،  أيار  منذ  انقطاع  بدون 
الدولية المعنية على جرائم الحرب  المنظمات 

هذه.

املقاومة التاريخية تُفِشل 
مخططات املحتلني

ضمن هذا السياق تحدثت اإلدارية في مؤتمر 
لوكالة  أيبو  فريدة  عفرين  إقليم  في  ستار 
مناطق  في  التاريخية  المقاومة  فقالت:  هاوار 
مخططات  جميع  تُفِشل  المشروع،  الدفاع 

الديمقراطي  الحزب  وحليفها  التركية  الدولة 
تستخدم  التركية  االحتالل  دولة  الكردستاني، 
باإلضافة  الحديثة  األسلحة  صنوف  كافة 
ال  لكنها  المحظورة،  الكيمياوية  األسلحة  إلى 

تستطيع إيقاف مقاومة )الكريال( البطولية.
التركية  الدولة  بقولها:  أيبو  فريدة  واختتمت 
الدفاع  مناطق  على  الهجمات  تشن  المحتلة 
الرغم  وعلى  وحشية،  بطريقٍة  المشروع 
مواقف  أية  هنالك  ليست  الوحشية  هذه  من 
ومحاوالت من قبل المنظمات اإلنسانية المعنية 

لوقف هذه الهجمات.
ومن جانبها، تحدثت اإلدارية في مؤتمر ستار 
الدولة  وقالت:  محمد  كلي  عفرين،  إقليم  في 
ضد  جرائم  )الكريال(  بحق  ترتكب  التركية 
شعبهم  عن  دفاعاً  يناضلون  الذين  اإلنسانية، 

ويسّطرون مقاومةً عظيمة. 
وأشارت كلي إلى تواطؤ الحزب الديمقراطي 
تسليم  وعدم  التركية،  الدولة  مع  الكردستاني 
الحزب  قبل  من  لذويهم  الشهداء  جثامين 

الحقيقة  إخفاء  هدفه  الكردستاني،  الديمقراطي 
عن تحالفه مع النظام التركي.  

ندّدت عضوة مؤتمر ستار،  ذاته  السياق  وفي 
نوروز هاشم وبشدة استخدام األسلحة الكيماوية 
منظمات  داعية  المشروع  الدفاع  مناطق  في 
الدولة  وقالت:  مهامها  لتأدية  اإلنسان  حقوق 
وقّعت  التي  الدّول  من ضمن  المحتلة  التركية 
على حظر استخدام األسلحة الكيماوية، ولكنها 
رغم ذلك تقوم باستخدامها، يجب معاقبة الدولة 

التركية على االنتهاكات التي ترتكبها.
واختتمت نوروز هاشم حديثها بالقول: يجب أن 
ترفع هذه المنظمات اإلنسانية والمدافعون عن 
حقوق اإلنسان صوتها عالياً، وتوقف الهجمات 

التركية وتمنع استخدام األسلحة الكيماوية.
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كشف مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا حصيلة جرائم مرتزقة تركيا في عفرين 
المحتلة، مبينًا على زيادة معدالتها دون أن يكون هناك رادع يضع لها حد.

جمو: األّمة الديمقراطية سبيل النجاة 
لشعوب شمال وشرق سوريا

راؤول زيبيشي: مقاومة حزب العمال 
الكردستاني مقاومة ثورية وشعبية

بالتوثيق.. أكثر من مئة شخص اعُتِقل في عفرين خالل الشهر المنصرم

هللا  عبد  للقائد  بمقولة  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
بدالً  إمرالي  من  أجعل  أن  »استطعت  أوجالن 
من مكان للنفي واالنحالل، إلى مدرسة رائعة، 
للكرد  ليس  والخالص،  واالستفادة  للحل 
بدأ  األوسط«؛  الشرق  لسائر  وإنما  فحسب، 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  مكتب  في  اإلداري 
الحزب  »إن  وأضاف:  حديثه،  جمو  محمود 
أثبتت  التي  الديمقراطية،  األمة  فلسفة  اعتمد 
نجاحها في سنوات من التطبيق بمناطق شمال 
وشرق سوريا«، مشيراً إلى أن هذا المشروع 

السبيل الوحيد لخالص األزمة السورية.
احتُفل منذ أيام قليلة بالذكرى السنوية لتأسيس 
حزب االتحاد الديمقراطي، وهو يمر بمراحل 
الفكر  مستوى  على  هامة  سياسية  ومتغيرات 
ونجاحه، الذي تمّخضت عنه والدة فلسفة األمة 
استيعاب  على  قدرتها  ومدى  الديمقراطية، 
وشرق  شمال  لشعوب  السكانية  الديموغرافية 
سوريا، باإلضافة إلى نيته بوضع حدٍّ الستمرار 
النفق المسدود لألزمة السورية، وإيجاد الحلول 

لها.

األنظمة القوموية مرض عضال

حزب  في  اإلداري  تحدث  السياق  هذا  وفي 
لصحيفتنا  جمو  محمود  الديمقراطي  االتحاد 
الديمقراطية خالل سنوات  فقال: تمكنت األمة 
من التطبيق على أرض الواقع، أن تكون حالً 
للشعوب كافة، المتطلعة للعيش المشترك، ليس 
على  بل  سوريا،  وشرق  شمال  مستوى  على 
األوسط  الشرق  وعلى  السوري،  المستوى 

بشكل عام.
االتحاد  حزب  في  نحن  جمو:  وأوضح 
الديمقراطي، نرى: أن األنظمة القوموية مرض 
فهي  المجتمع؛  من  استئصاله  يجب  عضال، 
تعصف  التي  أزماته،  من  انتشاله  تستطيع  ال 
ومصالحها،  وربحها  بذاتها  تفكر  ألنها  به؛ 
وتترك الشعب في مستنقعها؛ لتكون أداة لتنفيذ 
مخططاتها، التي مرت بها على مستوى قرن 
من الزمن، فيما تمكنت األمة الديمقراطية خالل 
المساواة  تحقيق  من  القصير،  عمرها  سنوات 
والحرية بين فئات المجتمع جميعه، صغارهم 
وكبارهم، رجالهم ونسائهم، دون عراقيل تحت 

وال  المشترك،  والعيش  الشعوب  أخوة  سقف 
كلها  الشعوب  يحتوي  جديد  مشروع  أنه  شك 

تحت سقفه. 
وأشار جمو: هدفنا في حزب االتحاد الديمقراطي 
في سوريا، وحدة وسيادة سوريا، وفق نظام ال 
باآلخر،  قائم على االعتراف  مركزي سياسي 
وعدم اإلقصاء، أو التهميش ألي أحد، وتحقيق 
بدأت  التي  والمرأة،  الرجل  بين  المساواة 
تتعرف على نفسها، وقدرتها على إثبات نفسها 
العسكري  المجال  فيها  بما  كلها،  بالمجاالت 
كافة،  الشعوب  بمقدور  وصار  والسياسي، 
وشعائرهم،  ومعتقداتهم،  ثقافتهم،  عن  التعبير 

وطقوسهم الخاصة بهم، دون إكراه من أحد أو 
إقصاء.

نحن مع الحوار البّناء

أيام  منذ  فرنسي  وفد  بزيارة  جمو  واستشهد 
قليلة، إلى مناطق شمال وشرق سوريا، حيث 
قرب،  عن  الناجحة  التجربة  هذه  على  اطلع 
مطالباً  فرنسا،  إلى  رآه  ما  ونقل  بها،  وأشاد 
الفرنسية،  المقاطعات  إحدى  في  بتطبيقها 
منوهاً إلى افتتاح ممثليات في العديد من الدول 

العالمية الكبرى، التي وصلت أعدادها إلى 15 
دولة، بما فيها الدول العربية أيضاً.

وأضاف جمو وقال: ونحن في حزب االتحاد 
بما  الجميع،  مع  الحوار  فتح  مع  الديمقراطي 
يخدم الحل في سوريا، وبخاصة مع الحكومة 
السورية، خاصة أن الظروف السياسية اآلن، 
تخدم هذا التوجه، لكن مع األخذ بعين االعتبار 
سوريا،  وشرق  شمال  لمناطق  الخصوصية 
ظل  في  وعسكرياً،  مدنياً  مناطقها  إدارة  في 
يعترف  ديمقراطي،  جديد  سوري  دستور 
وقفنا مع  دائماً  كاملة، ونحن  اآلخرين  بحقوق 
الحلول السلمية عن طريق الحوار البناء، ألن 
السوري  الشعب  يستنزف  الصراع،  استمرار 
في  السورية  األزمة  وبقاء  ودمائه،  وقدراته 
حالة الفوضى والصراع سيؤدي إلى مزيد من 
األزمات، والحروب، وسفك الدماء، حيث أن 
هنالك أكثر من 11 ألف شهيد دافعوا عن تراب 

هذا الوطن.
واختتم اإلداري في حزب االتحاد الديمقراطي 
الذاتية  اإلدارة  إن  قائال:  حديثه  جمو،  محمود 
دبلوماسياً  دوراً  لعبت  سوريا،  وشرق  لشمال 
الزيارات  األخيرة، من خالل  اآلونة  في  هاماً 
من  وغيرها  وواشنطن،  لموسكو  األخيرة 
الدول، وهذه الزيارات جميعها أكدت، أنه مع 
من  مناطق  احتالل  التركية،  الدولة  استمرار 
ومرتزقتها  وارتكابها  سوريا،  وشرق  شمال 
العُّزل،  المدنيين  بحق  والجرائم  االنتهاكات 
في  واستقرار  أمان  هناك  يكون  أن  يمكن  ال 
تحرير  في  جميعاً  نساهم  أن  وعلينا  المنطقة، 
األزمة  إنهاء  على  والعمل  المحتلة،  مناطقنا 

السورية. 

راؤول  األورغوي  والصحفي  الكاتب  قال 
زيبيشي، إن مقاومة حزب العمال الكردستاني 
مقاومة شعبية؛ لذلك هي مستمرة منذ عقود من 
األسلحة  تستخدم  تركيا  أن  وأضاف،  الزمن، 
لتقويض  الكردي؛  الشعب  ضد  الكيمياوية 

نضاله والحصول على حقوقه المشروعة. 
والفالسفة:  والكتاب  المثقفين  جهود  تتواصل 
»قائمة  من  الكردستاني  العمال  حزب  إلزالة 
بوضع  الشعوب  تطالب  كما  اإلرهاب«، 
العمال  بحزب  لحق  الذي  الظلم  لهذا  حد، 
الهجمات  هذه  من  الرغم  وعلى  الكردستاني، 
والتهديدات والدعاية المضادة كلها، هناك سبب 
الكردستاني،  العمال  حزب  النتشار  أساسي 

وهي القوة التي يستمدها من الشعب.
التجريد يعكس الطابع األخالقي للنظام التركي

والصحفي  الكاتب  تحدث  ذلك  حول 
حزب  فقال:  زيبيشي  راؤول  األورغوي، 
في  واتخذ  ثوري،  حزب  الكردستاني  العمال 
البداية النهج الماركسي اللينيني، وهدفه حماية 
وضمان  المهيمنة  الدول  من  الكردي  الشعب 
استقالله، ونرى أن حزب العمال الكردستاني 
تمكن خالل السنوات العشرين الماضية، تنفيذ 
مشاريع مهمة والوصول إلى نهج الكونفدرالية 
حول  مهمة  تعريفات  قدم  كما  الديمقراطية، 
وهذا  الجينولوجيا،  علم  عبر  األبوي  النظام 
النهج لديه القدرة الثورية على التغيير واإلدارة.
وبخصوص العزلة المشددة على القائد عبد هللا 
محاولة  وقال: »هي  زيبيشي  تحدث  أوجالن، 
ويعكس  الكردي،  النضال  إلضعاف  يائسة 
إمرالي  في  أوجالن  هللا  عبد  القائد  اعتقال 
نواجه  إننا  التركي،  للنظام  األخالقي  الطابع 
العالمية  المخابرات  لوكاالت  نموذجية  سياسة 
والدول المعادية، كما حدث خالل الديكتاتورية 

قام  عندما  األوروغواي،  بلدي  في  العسكرية 
الجنود باعتقال كامل قيادة )منظمة توباماروس 
للحد  رهينة  وجعلتها   )MLN-Tupamaros

من النضال الشعبي«.
الكيماوية  األسلحة  التركية  الدولة  استخدمت 
ستة  خالل  كردستان  كريال  ضد  مرة   323

أشهر، وفيما يتعلق باستخدام األسلحة الكيماوية 
األمر  هذا  بقوله:  زيبيشي  ذكر  الكريال،  ضد 
هو تكرار للذهنية االمبريالية للواليات المتحدة 
فيتنام  في  مارستها  التي  نفسهما،  وفرنسا 
والجزائر، الجديد هو أن تركيا، التي لها تاريخ 
وتستخدم  والمجازر،  االحتالل  في  طويل 
القوى  استخدمته  الذي  الجديد،  االستعمار 

الكريال،  حركة  تقويض  أجل  ومن  األخرى، 
بقصف  تقوم  معنوياتهم  وكسر  ونضالهم 

المدنيين باألسلحة الكيماوية.
التفاف الجماهير حقّق نتائج مبهرة وكبيرة

الظلم  من  طويل  باع  لتركيا  زيبيتشي:  وبين 
داخل  األخرى،  الشعوب  ضد  واالضطهاد 

وخارج تركيا، وهي ال تمارس تلك السياسيات 
مع  تتعامل  بل  فحسب،  المنطقة  شعوب  ضد 

الداخل التركي أيضاً باألساليب نفسها. 
األمد،  المقاومة طويلة  أن  إلى  زيبيتشي  ونّوه 
مثل مقاومة حزب العمال الكردستاني، ال يمكن 
أن تتحقق، إال إذا خاضها الشعب، ودعم الشعب 
والتفافه  الكردستاني،  العمال  لحزب  الكردي 
حوله، هو الذي أدى إلى هذه النتائج المبهرة، 
في الحقيقة قوة حزب العمال الكردستاني، هي 

قوة مقاومة الشعب الكردي.
كل  يصف  التركي  النظام  زيبيتشي:  وأوضح 
من يحارب ضده باإلرهابي، وعلى الرغم من 
لمرتزقة  الكردستاني  العمال  حزب  محاربة 
العالم،  له  يشهد  ما  وهذا  اإلرهابي،  داعش 
غير أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، ويبقي 
حزب العمال على قائمة اإلرهاب، وهذا ليس 
باألمر الغريب، في الوقت الراهن، يعدّ شعب 
المابوتشي في تشيلي واألرجنتين إرهابيًّا، ألنه 
لقد سلب  المحتلين،  أراضيه من  استعادة  يريد 
مائة  منذ  أراضيه  الخاصة  والشركات  الجيش 

عام، وهذا ما يحدث للشعب الكردي تماماً.  
يمكن  بالقول:  حديثه  زيبيشي  راؤول  واختتم 
العمال  حزب  انتصارات  واستيعاب  فهم 
الشاملة  المشاركة  إدراكنا  من  الكردستاني، 
والواسعة للشعب في معركة الدفاع والحماية؛ 
ألن الشعب الكردي بغالبيته، أصبحوا أعضاَء 
به،  العميق  الشعب  ارتباط  نتيجة  الحزب؛  في 
فيجب  المقاومة،  أمامنا سوى  يوجد سبيل  وال 
أن نواصل جهودنا في هذا الوقت، الذي يعيش 
األزمة،  مرحلة  والتركي  العالمي  النظام  فيه 
لذلك يمكننا أن نبني معاً مستقباًل أفضل؛ للتغلب 
على العوائق جميعها، والحصول على حقوق 

الشعوب المغتصبة.  

بممارسة  التركي  االحتالل  مرتزقة  تستمر 
تجاه  عفرين  احتالل  بعد  القمعية  أساليبها 
األهالي األصليين الذين رفضوا الخروج منها، 
لتزداد  القتل  إلى  خطف،  إلى  اعتقاالت  فمن 
وغيرها  واالعتقال  والجريمة  العنف  معدالت 

من األساليب الوحشية من شهر آلخر.
شمال  في  االنتهاكات  توثيق  مركز  ووثق 
الثاني  الجرائم خالل شهر تشرين  تلك  سوريا 
على  المركز  نشره  كما  واإلحصائية   ،2021

موقعها الرسمي كانت على الشكل التالي: 
1 تشرين الثاني 2021:

العسكرية  الشرطة  اقتحم عناصر من جهاز  ـ 
عفرين  في  راجو  لناحية  التابعة  معملو  قرية 
خليل  أحمد  منهم:  عرف  مواطناً   11 واعتقل 
محمد  أحمد  ـ  فارس  صبري  قادر  ـ  فارس 
إبراهيم ـ خليل عثمان ـ صالح عثمان ـ نجيب 
ـ  عمر  صبحي  ـ  بكو  حسين  محمد  ـ  كردي 
زرادشت  حسنـ  عثمان  إبراهيم  عمرـ  شكري 
ـ مصطفى  علي  محمد  ـ صالح  كردي  كمال 

إبراهيم خليل ـ أحمد محمد بطال«.
كرد  مواطنين  ثالثة  الشرطة  جهاز  اعتقل  ـ 
اقتحام  بعد  عفرين  في  معبطلي  ناحية  في 
عبد  وهم:  وكمروك  عمارا  قرية  في  منازلهم 
القادر محمد مصطفى )56( عاماً، باهر حمزة 

مصطفى )55( عاماً، تيمور خليل عصمت. 
ـ اقتحام منازل في قرية غزاوية التابعة لناحية 
الشرطة  جهاز  قبل  من  عفرين  في  شيراوا 
ُعرف  المواطنين  من  عدد  واعتقال  العسكرية 
منهم: أيمن محمد علي كيفو )27( عاماً، بنفشة 
أيمن(،  )زوجة  عاماً   )25( كيفو  نور  محمد 
كاوا  عاماً،   /25/ كيفو  علي  محمد  نوفين 

هورو، مسعود هورو.
ـ تعرض الشاب كاوا شمس الدين محمد )30( 
الباب  مدينة  في  تواجده  أثناء  لالعتقال  عاماً 
الوطني  الجيش  تتبع  مسلحة  عناصر  قبل  من 
حسنو  حج  قرية  أهالي  من  كاوا  السوري. 

التابعة لناحية شيه في عفرين.
أثناء  علي”  لؤي  “علي  المواطن  اختطاف  ـ 
من  قادماً  التركية  للحدود  الوصول  محاولته 
مدينة حلب بهدف العبور إلى تركيا ومنها إلى 
أوروبا، واإلفراج عنه في )15 تشرين الثاني 
2021( بعد أن دفع والده فدية مالية مقدارها 
18500 دوالراً حيث كان قد تعرض للتعذيب 

وأرسلت فيديوهات لعائلته.
العمر  علوش  حيدو  حسن  المواطن  اعتقال  ـ 
)51( عاماً من منزله في قرية حج قاسما بناحية 
معبطلي من قبل جهاز الشرطة العسكرية وتم 

اقتياده لجهة مجهولة.
ـ اعتقال الشاب “جوان محمد ” من منزله في 
قبل  من  معبطلي،  بناحية  عشورا  مست  قرية 

جهاز الشرطة وتم اقتياده لمكان مجهول.
ـ اعتقل جهاز األمن السياسي المواطن هوريك 
تراش من أهالي قرية كويرا بناحية راجو وتم 

اقتياده إلى جهة مجهولة.
2 تشرين الثاني 2021:

لهم مهمة جهاز  الذين حددت  المرتزقة  اعتقل 
الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس مواطنين 
العمر  محمد  أنور  محمد  وهما  عفرين  من 
)27( عاماً، رمضان سعيد محمد العمر )27( 

“علي  كارو  علي  قرية  أهالي  من  وهما  عاماً 
في ريف عفرين  بلبل  لناحية  التابعة  أطرش” 

وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.

في  العاملة  مراد  السلطان  ميليشيا  اعتقلت  ـ 
الجيش الوطني المدعوم من تركيا ثالثة مسنين 
وهم: رشيد ككلك البالغ من العمر )80( عاماً، 
محمد جابو البالغ من العمر )55( عاماً، حسين 
بيرم البالغ من العمر )60( عاماً وهم من أهالي 
قرية قريكول التابعة لناحية بلبل في عفرين وتم 

طلب ثالثة آالف ليرة تركيا لإلفراج عنهم. 
3 تشرين الثاني 2021:

الوطني  الجيش  من  مرتزقة  عناصر  اقتحم 
)ناحية  إيسكا  قرية  الشام  فيلق  ميليشيا  ضمن 
بتفتيش  وقاموا  عفرين  مدينة  في  شيروا( 
عشوائي لمنازل الكرد واعتقال )28( شخصاً 
بينهم )4( نساء وهم: محمد علي عثمان )24( 
عاماً، حسن إيبو إيبش )50( عاماً، بكر نوري 
صالحة  نوري  صالحة   ، عاماً   30 بركات 
عاماً   )30( الرحمن  عبد  فاضل  عاماً،   )40(
إبراهيم  مامو 45 عاماً، مسعود  وليد حيدر   ،
مامو )40( عاماً، عدنا عمر إيبو )56( عاماً، 
جمال محمد علو )35( عاماً، أحمد مجيد رمو 
)35( عاماً، حسن سامي بازور )23( عاماً، 
بنفش عمر إيبش )50( عاماً، أسوم عمر إيبش 
)50( عاماً، بشور صبحي )30( عاماً، حكمت 

أنور سلكيه، أسوم حنان )47( عاماً، بيشوار 
صبحي بريمو )31( عاماً، نوري أنور سلكيه، 
نبو علي علو، أسماء مجو )70( عاماً، عبدو 
كلك،  عاماً، جمال حكمت  عليكو )45(  احمد 
منان محمد ، أحمد بكو، علي منان وتم اقتياد 

المختطفين لجهة مجهولة.
داهمت دورية تابعة لجهاز »األمن السياسي » 
قادمة من بلدة مارع منازل في قرية كوسانلي 
واعتقلوا  عفرين  في  راجو  لناحية  التابعة 
ُعرف  أشخاص   5 عشوائياً  المداهمة  خالل 
منهم: خبات مسلم بكر حيث تم اقتيادهم لجهة 

مجهولة.
4 تشرين الثاني 2021:

منازلهم  مداهمة  بعد  اثنين  مواطنين  اعتقال 
قبل  بعفرين من  بلبل  بناحية  في قرية »كيال« 
مرتزقة »فيلق المجد« وهما: حسين حنان بيرم 

)47(عاماً، محرم سيدو بلو )54( عاماً.
5 تشرين الثاني 2021:

الشامية  الجبهة  مرتزقة  من  عناصر  اعتقل 

لتركيا  الموالي  السوري  الوطني  الجيش  في 
عفرين  مدينة  في  العربية  البوبنا  شيخ عشيرة 
مجهولة،  جهة  إلى  واقتادوه  الشيخ«  »فارس 
إطالق  نتيجة  بليغة  بجروح  ابنه  وأصيب  كما 
رصاص عشوائي من قبل عناصر فيلق الشام.

6 تشرين الثاني 2021:
الشرطة  جهاز  قبل  من  مواطنين  اعتقال 
عفرين  في  ترنده  قرية  حاجز  على  العسكرية 
أحمد عليكو  وهم: جوان حكمت سلكو، عبدو 
لمركز  التابعة  إيسكا  قرية  أهالي  من  وهما 

مقاطعة عفرين.

7 تشرين الثاني 2021:
صادق  شيخ  عدنان  مصطفى  الشاب  اعتقال 
العسكرية  الشرطة  من قبل عناصر في جهاز 
المقام في مدخل مدينة عفرين.  على حاجزهم 

مصطفى من أهالي قرية معراته.

8 تشرين الثاني 2021:
الجيش  لمرتزقة  األمنية  األجهزة  اعتقلت 
الوطني السوري التابع لتركيا فتاتين في قرية 
عفرين  في  راجو  ناحية  في  الواقعة  عطمانا 
وتم اقتيادهما إلى سجن معراته السيء الصيت 
قره  علي  محمد  وجيهان  أحمد  هيفين  وهما: 
حسو وذلك بذريعة كونهما قامتا بتدريس مادة 

اللغة الكردية في المدارس قبل احتالل المدنية 
من قبل تركيا ومرتزقتها.

9 تشرين الثاني 2021:
لمرتزقة  التابع  العسكرية  الشرطة  اعتقلت 
المواطن عبدو مراد  السوري  الوطني  الجيش 
في  حاجزهم  على  عاماً   )38( العمر  رشو/ 
أهالي  ، وعبدو من  مدينة إعزاز بريف حلب 
عفرين.  ريف  في  معبطلي  التابعة  اومو  قرية 
عاماً   )14( شعبان  حسين  الطفل  اعتقلت  كما 
لناحية  التابعة  بعدينو  قرية  أهالي  من  وهو 
مطالبين  مجهولة  لجهة  اقتيادهما  وتم  راجو، 

ذويهم بفدية مالية لإلفراج عنه.
اعتقلت  معبطلي،  بناحية  كاخريه  قرية  في 
الشرطة العسكريّة، المواطن محمد أحمد عمر 
عنه  أُفرجت  بالقرية،  منزله  من  عاماً   )60(
الثاني 2021( بعد دفع 4 آالف  )16 تشرين 

دوالر كفدية.
10 تشرين الثاني 2021:

المواطن  الشامية  الجبهة  مرتزقة  اعتقلت 
في  )عامل  معبطلي،  بلدة  من  محمد  عزت 
األشرفية  في حي  الصحية(،  التمديدات  مجال 
أفرجت عنه  مدينة عفرين، والحقاً  في مركز 
)16 تشرين الثاني( بعد أن دفعت عائلته مبلغ 

1000 دوالر كفدية.
اعتقل جهاز الشرطة التابعة للمرتزقة في ناحية 
معبطلي الشاب جوان شيخ أحمد )33( عاماً، 
من أهالي قرية الشيخ التابعة لناحية راجو وتم 

اقتياده لجهة مجهولة.
عليه  واالعتداء  محمد  عصمت  آزاد  اعتقال 
عناصر  قبل  من  منزله  وتفتيش  اقتحام  أثناء 
جقال  قرية  في  السياسي«  »األمن  المرتزقة 

فوقاني بناحية شيه في عفرين.

السوري  الوطني  الجيش  مرتزقة  اعتقل 
من  عاماً«   39 أحمد  أحمد  »فائق  المدرس 
منزله في قرية زركا بناحية راجو، وتم اقتياده 
في  أستاذاً  يعمل  وفائق  مجهولة،  جهة  إلى 

مدرسة قاسم بناحية راجو.
11 تشرين الثاني 2021:

اعتقلت مرتزقة الجبهة الشامية المواطن محمد 
أحمد نجار، من قرية بعدينا بناحية راجو، في 
عفرين، أُفرج عنه في )15 تشرين الثاني بعد 

دفع مبلغ 1500 دوالر أمريكي كفدية(.
 12 تشرين الثاني 2021:

اعتقال المواطن »عبد الرحمن حسن« ونجله 
الحاجز  مسلحي  قبل  من  حسن«،  »رودي 
السياسي«  »األمن  لجهاز  التابع  األمني 
لمدينة  الشرقي  المدخل  على  الُمقام  المرتزقة 
قرية  أهالي  من  وهم  قوس(  )حاجز  عفرين 

يالنقوز بناحية جنديرس.
من  بريم  عكاش  سربست  المواطن  اعتقل 
الذين  باختطاف  الفاتح«  »محمد  مسلحي  قبل 
اقتحموا منزله في قرية معملو بناحية راجو في 

عفرين.
13 تشرين الثاني 2021:

مسنّاً  رجالً  الشرقية  أحرار  مرتزقة  اعتقلت 
وابنه بعد اقتحام منزلهما في ناحية راجو وتم 
اقتيادهما لجهة مجهولة وهما: مصطفى عارف 

)65( عاماً، وابنه علي مصطفى عارف.
17 تشرين الثاني 2021:

في  الفاتح«  محمد  »السلطان  مرتزقة  اعتقلت 
سربست  المواطن  السوري  الوطني  الجيش 
معمال  قرية  في  منزله  من  عاماً   )43( بريم 
بناحية راجو وتم اقتياده ألحد سجون الشرطة 

العسكرية في المنطقة.
19 تشرين الثاني 2021:

اعتقل جهاز الشرطة العسكرية التابعة مرتزقة 
من  مواطنين  ثالثة  السوري  الوطني  الجيش 
أهالي ناحية جندريسه في عفرين وهم: »حنان 
إبراهيم مواس« و »حجي مراد حجي حسو« 

و »مسعود عثمان خلو«.
الجيش  في  وقاص  سعد  لواء  مرتزقة  اعتقلت 
اقتحام  بعد  مواطنين  ثالثة  السوري  الوطني 
لناحية  التابعة  هيكجه  قرية  في  منازلهم 
فرح  منهم:  عفرين عرف  في ريف  جنديرس 
وشيرهاد زعيم حسو  إبراهيم 42 عاماً  الدين 

30 عاماً.
20 تشرين الثاني 2021:

لمرتزقة  التابعة  األمنية  األجهزة  اعتقلت 
الجيش الوطني السوري ستة أشخاص مسنين 
من منازلهم أثناء اقتحام ناحية راجو في ريف 
عاماً–   )62( هالو  حسن  نجيب  وهم:  عفرين 
محمد حسن – نشأت مراد كردي )40( عاماً– 
عمر  محمد   – عاماً   )62( حنان  أحمد  سامي 
كوليكو  سليمان  محمد   – عاماً   )55( حكيم 

)65( عاماً”.
21 تشرين الثاني 2021:

الفاتح  ومحمد  الشام  فيلق  مرتزقة  اقتحمت 
ناحية  في  قرى  السوري  الوطني  الجيش  في 
ونفذوا  عفرين  في  وشيراوا  معبطلي  موباتا/ 
حملة اعتقاالت عشوائية، في قرية فافرتين تم 
اعتقال المواطن )بشار خليل جوتي( من منزله 
لناحية موباتا  التابعة  وفي قرية مست عشورا 
حميد  جعفر  منهم:  أشخاص  خمسة  اعتقال  تم 

عطانة، إبراهيم حسين.
23 تشرين الثاني 2021:

اعتقل جهاز الشرطة العسكرية ثالثة مواطنين 
ناحية  التابعة  صفرة  كفر  قرية  أهالي  من 
عبد،  حاج  آلماز  وهم:  عفرين  في  جندريسه 
يعتقل(، محمد  الثالثة  )للمرة  أحمد حسن مامد 

حسن مامد وتم اقتيادهم لجهة مجهولة
24 تشرين الثاني 2021:

المعروفة  شاه  سليمان  مرتزقة  من  عناصر 
الجاسم أبو عمشة  بقيادة محمد  العمشات  باسم 
يقتحمون خيمة عزاء في في ناحية شيه/ شيخ 
الحديد في ريف عفرين ويعتدون على المعزين 
اعتقال  مع  الخلوية  أجهزتهم  ويصادرون 
العزاء  في  المتواجدين  من  أشخاص  ثمانية 
الرحمن  عبد  شيخو،  مصطفى  مسعود  منهم: 
مصطفى شيخو، خليل مصطفى شيخو، عمار 
سليمان شيخو، بكر مصطفى رحموكي حيث 
إسعاف  تم  كما  مجهول.  لمكان  اقتيادهم  تم 
لزكين  وابنه  بكر  علي  كمال  محمد  من  كل 
للمركز الصحي بعد تعرضهم للضرب من قبل 

المسلحين.
عبود  وشيراز  نبو  جميل  آزاد  من  كل  اعتقل 
خالوصي من قبل جهاز الشرطة العسكرية في 

مدينة عفرين.
25 تشرين الثاني 2021:

مرتزقة  قبل  من  عفرين  من  مواطنين  اعتقال 
منازلهم  عناصرهم  اقتحام  بعد  »العمشات«، 
بريف  الحديد  شيخ  بناحية  »خليل«  قرية  في 
عفرين هما: عثمان عابدين رشيد، محمد عمر 

حيدر رشيد.
28 تشرين الثاني 2021:

المعروف  »الصناعة«  حي  مختار  اعتقال 
باسم »ابو سيدو« في ناحية جنديرس في ريف 
العسكرية«  »الشرطة  جهاز  قبل  من  عفرين 

وتم اقتياده لمكان مجهول.

اعتقال المواطن »شيخ موس خليل« من أهالي 
من  ريف  في  شران  بناحية  ديرصوان  قرية 
لمرتزقة  التابعة  العسكرية  الشرطة  قبل جهاز 

الجيش الوطني السوري.
29 تشرين الثاني 2021:

قام جهاز »األمن السياسي« باعتقال المواطن 
مكان  من  عودته  أثناء  محمد،  شيخ  آراس 
بلبل في  بناحية  بيباكا  عمله في معصرة قرية 

حاجزهم بمدخل مدينة عفرين.
»آراس«، من أهالي قرية شيخورزيه ويعاني 
يعمل إلعالة  ذلك  ورغم  الصرع،  من مرض 
اختطاف  بعد  أيضا،  المريض  وشقيقه  والدته 
والده »معمو« منذ نيسان عام 2018، والذي 

ال يزال مجهول المصير إلى اليوم.
نفسه وثقت جرائم مرتزقة  المركز  أن  ويُذكر 
تركيا منذ احتاللها عفرين حتى الوقت الحاضر 
حيث  شخصاً،   )7433( اعتقال  إلى  لتصل 
قتل  للتعذيب،  )1098( شخصاً  منهم  تعرض 
منهم 137، تم اإلفراج عن قرابة 5100 منهم، 
فيما مصير بقية المعتقلين مازال مجهوالً، فيما 
بلغ عدد من تم اإلفراج عنهم بعد دفع فدية إلى 
1255 شخصاً. كما وقُتل 2391 شخصاً نتيجة 
واالغتياالت  التفجيرات  أو  القتالية  العمليات 

ومخلفات المعارك من األلغام التي لم تنفجر.
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اإلدارة الذاتية ُتخصص ميزانية كبيرة لمشاريع المنطقة 
الجنوبية في الحسكة

ارتباك في تركيا.. التضخم »ُيخيف« المتسوقين
 والطوابير ُتنذر بأزمة

من الردع بالكلمات إلى تحّدي الفيزياء... أميركا 
والصين واللعب بالنار!

في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

الجزيرة،  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  خصصت 
ميزانية وصلت إلى 300 ألف دوالر أمريكي 
لمقاطعة  الجنوبية  المنطقة  الشعب في  لبلديات 
الحسكة في شمال وشرق سوريا، لعام 2022، 

لتنفيذ مشاريع خدمية، حسب خطط كل بلدية.
الجزيرة عبر  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  وتسعى 
بلدات ونواحي  المنتشرة في عموم  مؤسساتها 
تقديم  إلى  والحسكة«  »قامشلو،  مقاطعتيها 
المناطق  سيما  ال  لألهالي،  الرئيسة  الخدمات 
تعرضت  التي  الحسكة،  مقاطعة  في  الجنوبية 

للضرر أثناء احتالل مرتزقة داعش.
ولرفع سوية الخدمات الُمقدمة للمناطق الجنوبية 
الشعب في  بلديات  تلقت  الحسكة،  في مقاطعة 
وعبدان،  ومركدة،  »الشدادي،  بلدات  من  كل 
ميزانيتها  الشدادي،  بلدية  عبر  الشاير«  وتل 
األخرى،  المناطق  باقي  عن  مبكر  وقت  في 
عن عام 2022، مخصصة من اإلدارة الذاتية 

إلقليم الجزيرة.
وقّسمت بلدية الشعب في ناحية الشدادي المبالغ 
 ،2022 عام  عن  للمنطقة  المخصصة  المالية 
الحاجة،  حسب  كل  المنطقة،  بلديات  على 

وكان  المقدمة،  الخدمية  مخططاتها  وحسب 
الشدادي نصيب األسد على  الشعب في  لبلدية 
حد تعبير مدير المكتب الفني في البلدية، أمين 

بالل.

مشاريع هامة

المحلية  اإلدارة  هيئة  أن  بالل  أكد  ذلك،  وعن 
لبلديات  صرفت  الجزيرة  إقليم  في  والبيئة 
ووزع  أمريكي،  دوالر  ألف   300 المنطقة 
وتل  »عبدان،  بلديات  من  كالً  على  المبلغ 
الشاير، ومركدة، والشدادي« بموجب المشاريع 

المقدمة ضمن خطة عمل العام 2022.
هاوار عن  لوكالة  لقاء  في  بالل  أمين  وكشف 
الميزانية التي صرفت لكل بلدية، قائالً: »بلدية 
لتخديم  دوالر،   45500 عبدان  في  الشعب 
بالبقايا، وبلدية  بالطرق وفرشها  البلدة وقراها 
الشعب في تل الشاير 50 ألف دوالر، لتجهيز 
اإلسفلت  بمادة  ومده  الشدادي  الدشيشة  طريق 

المجبول«.

وأضاف »وبلدية مركدة حصلت على 75500 
دوالر، لتخديم البلدة وقراها بمشاريع الصرف 
سنوات  بفعل  للدمار  تعرضت  كونها  صحي، 

الحرب فيها«.

أما عن حصة بلدية الشعب في الشدادي، فلفت 
حيث  األكبر،  النصيب  لها  كان  أنه  إلى  بالل 
دوالر،   103500 قدره  مبلغ  على  حصلت 
كونها األكبر من حيث خدمة المنطقة جغرافياً، 

ونسبة لكثافتها السكانية العالية مقارنةً مع باقي 
المتبقي  المبلغ  يبقى  فيما  األخرى،  البلدات 

احتياطياً لتنفيذ المشاريع الطارئة.
الشعب  بلدية  في  الفني  المكتب  مدير  وأوضح 
بلدية  ميزانية  أن  بالل،  أمين  الشدادي،  في 
عدة  على  ستتوزع  الشدادي،  في  الشعب 
مشاريع منها »مشروع إعادة تأهيل قناة رئيسة 
للصرف الصحي، عمرها أكثر من 40 عاماً، 
عدة  وتجهيز  دوالر،  ألف   45 مبلغ  له  رصد 
طرق وفرشها بمادة البقايا، باإلضافة إلى عدة 
»طريق  مشروع  تنفيذ  منها  أخرى،  مشاريع 
الكانية« المدخل الغربي لمركز ناحية الشدادي.
قد  الشدادي  ناحية  في  الشعب  بلدية  وكانت 
باشرت في الـ 14 من تشرين الثاني الجاري، 
للناحية،  الغربي  المدخل  طريق  تأهيل  بإعادة 
بطول يصل إلى 3 كم، وبتكلفة 12 ألف دوالر.

وأكدت حينها الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب 
في الشدادي، سناء الحسين، أن البلدية تدرس 
أيضاً إمكانية إعادة تأهيل طريق السيحة ومده 

بمادة البقايا في بلدة عبدان بطول 2 كم«.

وصلت الليرة التركية إلى أدنى سعر لها أمام 
الدوالر بقيمة 13.47 متجاوزة أدنى مستوى 
تصريحات  عقب  الماضي،  األسبوع  لها 
قال  أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  للرئيس 
فيها إنه »لن يتنازل عن تخفيض قيمة الفائدة«.
مخازن  خارج  األتراك  طوابير  وشوهدت 
أيضاً  يصطف  فيما  الوقود،  ومحطات  الخبز 
القروض،  سداد  عن  المتخلفون  المزارعون 
وتشهد إسطنبول أحياناً مظاهرات متفرقة في 

الشوارع.
»عالمات  إن  تايمز  نيويورك  وتقول صحيفة 
للغاية  واضحة  تركيا  في  االقتصادية  الضائقة 

مع استمرار الليرة في انزالقها المذهل«.
حيث  فتراتها،  بأسوأ  التركية  الليرة  ومرت 
في  الدوالر  مقابل  نحو8.5  من  قيمتها  نزلت 
ليرة   13 من  أكثر  إلى  الماضي  آب  أواخر 

للدوالر في ثالثة أشهر فقط.
أنحاء  جميع  في  متفرقة  احتجاجات  واندلعت 
سلسلة  الى  المعارضة  أحزاب  ودعت  تركيا 
من التجمعات للمطالبة بتغيير الحكومة بعد أن 

انهارت الليرة بشكٍل حاد األسبوع الماضي.
من  المائة  في   45 من  أكثر  العملة  وفقدت 
قيمتها هذا العام، وما يقرب من 20 في المائة 
خبراء  ويربط  الماضي.  األسبوع  قيمتها  من 
المباشر  بالتدخل  العملة  تدهور  االقتصاد 
للرئيس أردوغان في السياسة النقدية وتصميمه 

على خفض أسعار الفائدة.
ألقى  أن  بعد  العملة  في  األخير  االنهيار  وجاء 
فيه  جدد  الماضي  األسبوع  خطاباً  أردوغان 
الفائدة  أسعار  على  اإلبقاء  على  تصميمه 

منخفضة كوسيلة لتعزيز النمو االقتصادي.
وأكد مجدداً معارضته لرفع أسعار الفائدة مرة 
متن  على  للصحفيين  تصريحات  في  أخرى 

طائرته لدى عودته من زيارة لتركمانستان.
رفع  عن  أبداً  أدافع  »لم  للصحافيين  وقال   
أدافع  ولن  اآلن  عنها  أدافع  وال  الفائدة  أسعار 
عنها أبداً«، وأضاف »لن أتنازل أبداً عن هذه 

المسألة«.
البنوك  رؤساء  من  ثالثة  أردوغان  وأقال 
المركزية لعدم توافقهم مع اعتقاده بأنه ال ينبغي 

رفع أسعار الفائدة.
اقتصاديون ومسؤولون سابقون  وناشد خبراء 
غير  من  حيث  مساره،  تغيير  علناً  البالد  في 
المقبول نوعاً ما أن لديه في الواقع سلطة على 
بدالً  المركزي  للبنك  النقدية  السياسة  قرارات 

من أن يكون البنك مستقالً. لكن أردوغان كان 
يعتقد منذ فترة طويلة أن ارتفاع أسعار الفائدة 

يتسبب في التضخم، بدالً من خفضه.
األميركية  اإلخبارية   CNBC شبكة  ونقلت 
تتخذ  التي  إيكونوميك  كابيتال  في  عن محللين 
في  اآلن  »تقع  الليرة  أن  لها  مقراً  لندن  من 
التضخم  أن »ارتفاع  أزمة«، مضيفين  منطقة 
المرجح  من  المحلية  المالية  الظروف  وتشديد 

أن يستنزفا انتعاش تركيا«.

تركيا.. التضخم يزداد رشاسة

األسواق  استراتيجيي  كبير  آش،  تيم  وقال 
الناشئة في »بلو باي إلدارة األصول« للشبكة، 
الناتج  لنمو  إيجابية  أرقاماً  »سجلت  تركيا  إن 
المحلي اإلجمالي هذا األسبوع، لكن ألم ضعف 

العملة يفوق تلك األخبار اإليجابية«.
وكتب آش في مذكرة، إنه »قد يؤدي انخفاض 
المعدالت إلى نمو حقيقي مرتفع للناتج المحلي 
أضعف  عملة  سعر  على  ولكن  اإلجمالي، 
الطويل  المدى  على  ومخاوف  أعلى  وتضخم 

بشأن االستقرار المالي الكلي«.
تركيا  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  وكان 
توسعاً مثيراً لإلعجاب بنسبة 7.4 في المئة في 

بنسبة  وتوسع  العام،  مدار  على  الثالث  الربع 
مدفوعاً  السابق،  الربع  عن  المئة  في   2.7
باستهالك وصادرات األسر والحكومة. ولكن 
هذه  أن  يعنيان  التضخم  وارتفاع  العملة  أزمة 

األرقام بعيدة كل البعد عن الصورة الكاملة.

واقع سيايس متوتر

إلى  النضمامهم  األشخاص  عشرات  واحتجز 
 70 الشرطة  واعتقلت  الشوارع،  احتجاجات 
شخصاً في عدة مناطق في إسطنبول األسبوع 
المنصرم خالل احتجاجات على إدارة الحكومة 

لالقتصاد.
بياناً صريحاً  العمال  نقابات  اتحاد  أصدر  وقد 
آخر،  شيء  يوجد  ال  يكفي،  »هذا  فيه  قال 
تكاليف  وارتفاع  البطالة،  نفقاتنا،  تغطية  نريد 
تكسر  والفواتير  األسعار،  وارتفاع  المعيشة، 

ظهورنا«.
ونقلت نيويورك تايمز عن أتراك شكاواهم من 

انخفاض القيمة الشرائية لليرة.
إن  للصحيفة  متقاعدة  مسنة  امرأة  وقالت 

»أموالنا لم يعد لها قيمة بعد اآلن«.
وقالت الصحيفة إن »التضخم يخيف المتسوقين 
المحليين ويدفع المنتجين إلى اكتناز السلع مما 

جعل األعمال التجارية تتوقف في البالد«.
الحكومة  دعوتها  المعارضة  أحزاب  وجددت 
إلى  إلى االستقالة ودعوة أردوغان والبرلمان 

إجراء انتخابات مبكرة.

اللرية الرتكّية سجلت أسوأ 
هبوط قيايس

التحقيق،  سهلة  تبدو  ال  الدعوة  هذه  لكن 
فالمعارضة ال تمتلك المقاعد البرلمانية الكافية، 
وقد يؤدي تصعيد األوضاع إلى دفع أردوغان 

إلعالن حالة الطوارئ.
قولهم  أتراك  سياسيين  عن  الصحيفة  ونقلت 
استطالعات  في  ينزلق  الذي  »أردوغان  إن 
الرأي، لن يدعو إلى انتخابات مبكرة في هذه 

الظروف«.
خصومه  على  الضغط  أردوغان  وصعّد 
باحتجاز ميتين غوركان، وهو محلل عسكري 
معارض  حزب  في  بارز  وعضو  وسياسي 

ناشئ بتهمة التجسس.

إعادة تشغيل االقتصاد

وقد وعد أردوغان بأن أسعار الفائدة المنخفضة 
في  االقتصاد  تشغيل  إعادة  على  ستساعد 
خبراء  ولكن  أشهر،  ستة  إلى  ثالثة  غضون 
كبيرة في  ثقة  يمتلكون  إنهم ال  قالوا  االقتصاد 

سياساته في هذه المرحلة.
وقالت أتيال يسيالدا، محللة االستثمار فيغ لوبال 
سورس بارتنرز لنيويورك تايمز »ال أعتقد أنه 

سيحصل على ثقة األمة بعد اآلن«.
مثل  أردوغان،  مؤيدي  بعض  األزمة  ودفعت 
الكاتب عبد القادر سيلفي، من صحيفة حريت 
مع  يتفق  ال  إنه  القول  إلى  اليومية،  التركية 

السياسة االقتصادية ألردوغان.
وحذّر سيلفي قائالً “ال يمكننا تجاهل ما يحدث 
اليوم، وأضاف »يجب أن نبقى أقوياء لكن يجب 
أال يغيب عن بالنا أن االضطرابات االقتصادية 

الواسعة لها عواقب سياسية واسعة«.
النقص آخذ في الظهور، بما  المحلل إن  وقال 
في ذلك األدوية والمعدات الطبية المستوردة، 

وحتى في المخابز.
بسعر  يُباع  يزال  ال  الخبز  رغيف  إن  وقال   
المخابز  لكن  أو حوالي 20 سنتاً،  ليرة،   2.5
 4 إلى  أقرب  الرغيف  تكاليف  أن  من  تشكو 

ليرات للرغيف.
سنخوض  ثم  المخابز  سيغلقون  »قريباً  وقال 

أعمال شغب من أجل الخبز«.
ال حياة بال اقتصاد

على  األتراك  الشباب  األسعار  ارتفاع  ويجبر 
يفاقم  مما  الترفيهية،  نشاطاتهم  عن  التخلي 

غضبهم.
على  قادرين  »كنا  للصحيفة  بعضهم  وقال 
مقهى  في  أصدقائنا  مع  الشاي  لتناول  الذهاب 
في مكان ما، ولكن اآلن يكلف كوب من الشاي 

7 ليرات، وبالتالي ال نذهب«.
حياتنا  توقفت  »لقد  إحداهن  وأضافت 
أننا نعيش فقط من  لو  االجتماعية، واآلن كما 

أجل البقاء«.
إزاء  قلقهم  عن  األتراك  بعض  أعرب  وقد 
قدرتهم على تحّمل تكاليف السلع األساسية مثل 

النفط والسكر والدقيق«.
وقالت الصحيفة إن العديد من الشباب يغادرون 
المنظفين  مثل  متدنية  بوظائف  للعمل  البالد 

ومضيفين في الخارج«.

وكاالت

محمد الحسني أبو الحسن 

أميركا  العمالقين،  بين  المبارزة  ساحة  في 
في  يسيران  أنهما  الشواهد:  تشير  والصين، 
العالم،  في  عدة  مناطق  في  تصادمي  مسار 
إلى  جينبينغ«  شي  الصيني«  الرئيس  دفع  ما 
خالل  بايدن،  جو  األميركي  نظيره  تحذير 
قمتهما االفتراضية األخيرة، من سياسة »اللعب 
بالنار« أو تجاوز الخطوط الحمر لبالده، بينما 
وحدّة  المنافسة،  سخونة  بايدن  جو  ينكر  لم 
بإدارتها  طالب  لكنه  الدولتين،  بين  الخالفات 
إلى  االنزالق  أو  العصبية،  عن  بعيداً  برشد، 
أخطاء مقصودة، أو غير مقصودة، تفتح أبواب 
بسيطة  منافسة  مجرد  تظل  أن  يكفي  الجحيم. 
نزيهة، حيث يدرك الطرفان صعوبة ذلك في 
ظل التحوالت المتسارعة، ومكامن القوة لدى 
إلى ميدان  الحلفاء  كل طرف، ولْهثَهما لجذب 

الصراع!.

القّمة االفرتاضية

بايدن، وشي  بين  االفتراضية  القمة  استغرقت 
لتقليل  محاولة  في  ساعات،  ثالث  جينبينغ، 
التوتر المتصاعد، بين واشنطن وبكين، برغم 
المناخ،  قضايا  حول  خالفاتهما  استمرار 
الشمالية،  وكوريا  وتايوان،  اإلنسان  وحقوق 
لكن  وكورونا،  والتجارة،  والطاقة،  وإيران، 
جرى  حتى  تنتهي،  االفتراضية  القمة  تكد  لم 
في  أطلقت  الصين  أن  مفاده:  خبر،  تسريب 
أسرع  الماضي صاروخاً،  )يوليو(  تموز   27
في  نووية،  فضائية  مركبة  من  الصوت  من 
في حدث وصفته  الفضائية،  رحلتها  منتصف 
غير  تقني  إنجاز  أنه  األميركية،  المخابرات 
ميل«  »الديلي  لصحيفة  ووفقاً  مسبوق، 
البريطانية، فإن التجربة الصاروخية الصينية، 
ألنها  وحيرة،  بصدمة  البنتاغون  أصابت 
»تتحدّى قوانين الفيزياء«، بإطالق سالح من 
مركبة أسرع من الصوت، ما أثار القلق العميق 
آسيا،  شرقي  جنوب  في  واشنطن  حلفاء  لدى 

استراتيجية  وقدرة  نجاعة  إزاء  العالم،  وحول 
أميركا الحتواء الصين؛ بخاصة بعد االنسحاب 

األميركي من أفغانستان.
يحاولون  الذين  األفغان،  مشاهد  رسمت   
عسكرية  طائرة  في  مكاٍن  على  الحصول 
أميركية، تغادر كابول، مخاوف ال تُمَحى في 
عن  لواشنطن،  الحليفة  آسيا  شرق  عواصم 
تراجع القيادة األميركية، بحسب مجلة »فورين 
بوليسي«؛ فعندما انحسرت مياه النار األميركية 
من فوق األرض األفغانية، ظهرت آثار األقدام 
الصينية مغروسة، وفي هذا الشأن أن العواصم 
بعضها  نظر  وإن  كثب،  من  تراقب  اآلسيوية 
إيجابياً،  أميركياً  إلى االنسحاب بعد ذلك نهجاً 
ترامب،  دونالد  وأرساه  أوباما،  باراك  بدأه 
االتجاه  مخطط  من  كجزٍء  بايدن،  جو  وينفذه 
لتطويق  والهندي،  الهادئ،  المحيطين  صوب 

الصعود الصيني.
على  األميركي  االستراتيجي  ل  التحوُّ يقوم   
»الشراكات  وتقليص  مفيدة«  »تحالفات  بناء 
متعِدّد  عمل  إطار  وإرساء  المكلفة«، 
هذا  مستغالً  الصين؛  مع  للتعامل  األطراف؛ 
الهادئ،  المحيطين  في  دولة  ال  أنه  الوضع: 
النظام  على  بكين  هيمنة  في  راغبة  والهندي، 
في  رباعية،  قمة  بايدن  عقد  لذلك  اإلقليمي؛ 
زعماء  ضّمت  الماضي،  )فبراير(  شباط 
)أبريل(  نيسان  واليابان، وفي  والهند  أستراليا 
الياباني،  التقى بايدن رئيَس الوزراء  الماضي 
سوية  للعمل  الجنوبي،  الكوري  والرئيس 
للتضييق على التنين، فيما وصف بأنه »ردع 
بالكلمات« للصين، ثم أتت مخرجات »تحالف 
صفقة  ثم  االستخباراتي،  الخمس«  العيون 
الغواصات النووية األميركية ألستراليا؛ لتضع 
نظرية الردع عملياً فوق األرض، وتحت مياه 
محسوب،  صدام  أفق  إلى  دفعها  مع  المحيط، 
في  المماثل  التفكير  ذات  الدول  مع  بالتعاون 
الفوز  لضمان  والهندي؛  الهادئ،  المحيطين 

بالمنافسة االستراتيجية مع الصين.

مخاطر العداوة

تعمل االستراتيجية األميركية على إعادة بناء 
المتحدة؛  الواليات  ودمج  التجاري،  النظام 
بحيث يمكن لدول المحيطين الهادئ، والهندي، 
تقليل اعتمادها االقتصادي على الصين، وتمد 
العسكري  التوازن  لحماية  شركائها  إلى  يدها 
أن  بيد  بكين،  لمصلحة  االختالل  من  آسيا  في 
أخرى؛  إلى  دولة  من  تختلف  لذلك  االستجابة 
ألميركا،  حليفان  كالهما  وأستراليا  اليابان 

وهما األكثر قدرة بين دول المنطقة على تحمل 
التنين،  الصين، ومواجهة  العداوة مع  مخاطر 
وبعدهما تأتي الهند وكوريا الجنوبية، أما الدول 
القريبة من الصين، والتي تعتمد عليها تجارياً، 
فلن  وكمبوديا،  )بورما(  وميانمار  الوس  مثل 
تجازف باستعداء بكين أو دعم واشنطن، كلما 

زاد التوتُّر بينهما.
الفيزياء«   وإذا كانت الصين تتحدى »قوانين 
باألحرى  فإنها  الصاروخية،  تجاربها  في 
على  األميركية  للهيمنة  الخضوع  ترفض 
العالمية  الحرب  منذ  الممتدة  الدولي،  النظام 
ممارسة  فى  الحرية  مطلقة  وكقوة  الثانية؛ 
آسيا،  الهادئ، وجنوب شرقي  بالمحيط  النفوذ 
تعتقد الصين أن أوزان الدول العظمى تغيّرت، 
هيمنة  استمرار  على  االعتراض  حقها  ومن 
العالم،  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  الصين  أميركا، 
األميركي  مثيله  اإلجمالي  ناتجها  يتجاوز  وقد 
بحلول 2030، وال يفتأ الرئيس الصيني مشدّدًا 
والتعايش  المتبادل،  االحترام  ضرورة  على 
السلمي، والتعاون المربح بين بالده والواليات 
»إعادة  إلى  بايدن  الرئيس  داعياً  المتحدة، 
مسار  إلى  بالده  تجاه  األميركية،  السياسة 

عقالني وعملي«.
الصيني  التنمية كفّة االقتراب   ترّجح مقاييس 
الدولي،  النظام  قمة  من  والمتدرج  الحذر، 
االقتصادية  القوة  فوائض  الصين  تستثمر  فقد 
الكتلة  في  وعسكرياً  سياسياً،  التمدد  في 
الفوائض  هذه  وتترجم  وغيرها،  األوراسية 
اإلقليمي،  محيطها  مع  شراكات  عقد  في 
وروسيان وأوروبا وأفريقيا، كما تسعى بدأب 
في  خصوصاً  االستراتيجي،  التوازن  لكسر 
التكنولوجيا والتسلح التقليدي، وغير التقليدي، 
تشكل  األخيرة  الصاروخية  التجربة  ولعل 
أن  برغم  أميركا،  مع  السباق  هذا  في  اختراقاً 
مليار   230 بلغت  الصينية  الدفاع  ميزانية 
ميزانية  من  المئة  في   14 توازي  دوالر، 
ذلك  وترجمة   ،2020 عام  األميركية  الدفاع 
لن  الصين  أن  الجيوسياسي،  الصعيد  على 
الثمن، ال سيما  تنحني ألي طرف، مهما يكن 
في قضية تايوان؛ فالعالم ال يحترم إالّ القوي، 
الذي  جينبينغ،   شي  للرئيس  تصريح  حسب 
إسقاط  تستدعي  الفعّالة،  الدبلوماسية  أن  يرى 
القّوة على الجبهات كلها، سياسياً، واقتصادياً، 

وجغرافياً.

ملء الفراغ

أبرز األولويات الصينية، هي بسط سلطانها في 
بحر الصين، والسيطرة على جزره، وثرواته 

الغربية،  األيدي  عن  بعيداً  الحيوية،  وممراته 
في  المتحدة  للواليات  بديالً  نفسها  تقدم  وهي 
شرقي  لجنوب  واالقتصادية  األمنية،  البنية 
للتعاون  شانغهاي  منظمة  أُْنِشئَت  فقد  آسيا؛ 
االقتصادي، بدعم من روسيا وباكستان، على 
بديالً  أو  نظيراً  لتصبح  يوماً  تتطور  أن  أمل 
التراجع  حالة  مستغلة  األطلسي،  لحلف شمال 

األميركي؛ لتمأل الفراغ الذي تأباه الطبيعة.
لوالية  جينبينغ  شي  الرئيس  ويستعد   
عودة  من  البعض  خشية  وسط  ثالثة،  رئاسية 
بالحزب  عصفت  التي  القيادية،  االختالالت 
الشيوعي الحاكم في فترات سابقة، ما قد يدفع 
الصين إلى مسار آخر، لكن السيناريو الكابوس 
فيما يتعلق بجينبينغ هو فشل اإلصالح والعزلة 
توقف  أن  فيمكن  المالية،  واألزمة  الدولية، 
إذ  العالمي؛  النظام  قمة  إلى  الصين  صعود 
وتوتر  االقتصادية،  اإلصالحات  لتعثر  يمكن 
العالقات العالمية، واألزمة المالية، أن تتضافر 
كلها؛ لتُبقي الصين في المرتبة الثانية إلى أجل 
أستاذ  ناي،  جوزف  أشار  وقد  مسمى،  غير 
العلوم السياسية المرموق بجامعة هارفرد، إلى 
اقتصادية،  مشكالت  بالفعل  تواجه  الصين  أن 
من  القليل  ولديها  وسياسية،  وديموغرافية، 
الحلفاء السياسيين، وقال: »إذا نّسقت الواليات 
المتحدة، واليابان، وأوروبا سياساتها، فستظل 
العالمي،  االقتصاد  من  األكبر  الجزء  تمثل 
السلوك  تشكيل  على  القدرة  لديها  وتكون 
لب  هو  التحالف  هذا  أن  مضيفاً:  الصيني«، 

استراتيجية إدارة صعود الصين.
 بينما جادل رئيس الوزراء األسترالي األسبق، 
الغربية  المنافسة  من  الهدف  أن  رود،  كيفين 
مع الصين، ليس االنتصار الكامل على تهديد 
ُمدارة«،  استراتيجية  »منافسة  بل  وجودي، 
وحلفائها  أميركا  من  يتطلب  هذا  أن  موضحاً: 
»تنافساً  بوصفها  بكين،  مع  للعالقات  النظر 
بين  المنافسة  غرار  على  وليس  تعاونياً«، 
القرن  السابق في  السوفياتي  أميركا، واالتحاد 
الغرب،  في  كثيرة  أصواتاً  لكن  العشرين، 
تؤكد احتمال نشوب حرب عالمية في مرحلة 
مقبلة، كشرط تاريخي ضروري لحماية النظام 

العالمي من »التغّول أو التهديد الصيني«!.
 في المعارك يولد االستخفاف بالخصوم الرضا 
إمكاناتهم  تقدير  في  المبالغة  أما  النفس،  عن 
الى سوء  يقودان  فإنها تولد الخوف، وكالهما 
العواقب، ومن ثم فإن المبارزة بين العمالقين 
التهدئة،  لخيار  والترويج  لالحتدام،  مرشحة 
في حسابات »تقدير الموقف« على أنه مرّجح 
إلعطاء قناعة بأن النار بعيدة، هو بمثابة طمأنة 

زائفة، ألنها طمأنة بغير طمأنينة.

 ثائر نوفل أبو عطيوي

للتضامن  العالمي  اليوم  الثاني،  تشرين    29
التضحيات  الفلسطيني، شعبنا شعب  الشعب  مع 
الجسام، التي لم تهزمه ظلمة الليالي، وال عتمة 
مناضالً  شامخاً  الدوام  على  يقف  الذي  األيام، 
االسرائيلي  االحتالل  ويناضل  يقاوم  معطاًء، 
على طريق الحرية واالستقالل من جهة، ويحب 
أخرى،  جهة  من  سبيال  إليها  استطاع  ما  الحياة 
عريقة،  ذكريات  للماضي  تعطي  التي  الحياة 
المتاح  ضمن  شجاع،  وطني  واقع  وللحاضر 

للمستقبل  وتعطي  والمستطاع،  واالمكانيات 
والغد بعداً للتمسك في الحلم على طريق األمل، 
االنعتاق  عنوانها  كريمة  سياسية  إنسانية  بحياة 
الموقف  وحدة  في  واالنصهار  االحتالل،  من 
النفوس،  أرهق  الذي  االنقسام،  وإنهاء  والرأي، 
والذي ال بدّ أن ينتهي ويزول بال رجعة، ونتعلم 
جميعاً منه العبر والدروس، ألن فلسطين األكبر 
منا جميعاً، واألعظم، التي تنتفض لهواها- شوقاً 
لوعد  كافة،  المطمئنة  المؤمنة  النفوس  وحنيناً- 
بحتمية  األحرار  المناضلين  وعهد  الشهداء، 

النصر المؤزر المبين.
في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، 
يجب  وإنسانية  سياسية  هامة  محطات  هناك 
إطار  في  ومراجعتها  ملياً،  عندها  الوقوف 
وحدة  الرئيسي  عنوانه  متكامل،  شامل  وطني 
في  العميق  اإليمان  ضمن  والموقف،  الهدف 
المشترك،  المصير  ذات  الفلسطيني،  الدم  وحدة 
بعين  ننظر  أن  كفلسطينيين  علينا  يحتّم  الذي 
ولحال  ومستقبلنا،  لواقعنا،  واالعتبار  األهمية 
للحرية  العاشق  المحتل  الوطن  وتطلعات  شعبنا 
وطني  برنامج  إيجاد  خالل  من  واالستقالل، 
سياسي محكم األركان، وكامل المعطيات ضمن 
للخروج من عنق  قواسم وطنية جادة، مشتركة 
األكسجين  وضخ  إنتاج  واستعادة  الزجاجة، 

جراء  المقهورة  النفوس  في  والوطني  المعنوي 
مناحي  كافة  وتردي  االنهزام،  االنقسام ومرارة 
الحياة الفلسطينية كافة، على الصعد والمستويات 
شعبنا  مع  التضامن  يوم  في  الختام:  قبل  كلها. 
المؤامرات  العظيم  شعبنا  تهزم  لن  الفلسطيني، 
التغيرات، ألن شعبنا شعب  األجندات، وال  وال 
التضحيات، والرقم الوطني والنضالي الصعب، 
الخالد  الشهيد  القسمة، ألن عنوانه  يقبل  الذي ال 

الرمز، ياسر عرفات.
فيكون المطلوب منا في يوم التضامن مع شعبنا 

الفلسطيني، تقديم الصورة األجمل وطنياً وسياسياً 
للعالم بأسره، التي- ولألسف- غابت عن المشهد، 
لكي نتمكن جميعاً دون استثناء، استعادة المشهد 
لشعبنا،  والسياسية  الوطنية  الحقيقية  والصورة 
لحجم تضحياته  االنتظار  البعيد عن  واالنتصار 
الجسام في المحافل العربية والعالمية كافة، حتى 
ولكي  وحاضرة،  ساطعة  فلسطين  شمس  تبقى 
للحرية،  العاشق  شمسها  بضوء  قمرها  يلتحم 
من أجل المضي في خطى واثقة نحو المستقبل 

ولألمام.

 عن االنتخابات
 العراقية..
 المقدمات
 والنتائج
 وتحليلها

وتداعياتها ـ2ـ

المتحدة  األمم  عام  أمين  أن  من  بالرغم   
)أنطونيو غوتيريش(، قد أثنى على االنتخابات 
)أصحاب  وحّث  العراقية،  البرلمانية 
بالصبر  التحلي  على  العراق،  في  المصلحة( 
وترك  لالنتخابات،  الزمني  الجدول  واحترام 
لالنتخابات،  المستقلة  العليا  للمفوضية  األمر 
التي تقوم بحل أي نزاعات انتخابية، كما أكدت 
بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، 
)جرت  انتظارها،  طال  التي  االنتخابات  أن 
وإجرائية  فنية،  تحسينات  وشهدت  بسالسة، 
إلى  المتحدة،  األمم  وقوف  وأكدت  كبيرة، 
جانب العراقيين جميعهم، وأشادت بالمفوضية 
الجاد  لالنتخابات، على عملها  المستقلة  العليا 
التي  الكبيرة،  وبالجهود  االنتخابات،  لتنظيم 
االقتراع(،  يوم  العراقية  األمن  قوات  بذلتها 
حظر  دون  االنتخابات،  تلك  جرت  حيث 
تجول، كما كان يحدث في االنتخابات السابقة، 
تفجيرات،  أو  مفخخات  أي  تحدث  لم  كما 
دولياّ  وقبوالّ  راحة  هناك  أن  يعني  ما  وهذا 
بتلك االنتخابات، لكّن الخاسرين لم يستسلموا 
فعلى  ثقيلة،  كانت  فالهزيمة  سابقاّ،  كتبنا  كما 
يضم  الذى  )الفتح(  تحالف  فإن  المثال،  سبيل 
لطهران،  القوي  والحليف  الشعبي،  الحشد 
المركز  السابقة  االنتخابات  في  تبوأ  والذى 
 48 على  فيها  وحصل  البرلمان،  في  الثاني 
مقعداّ، غير أنه قد تقهقر ترتيبه في االنتخابات 
فقط،  مقعدا   15 نحو  على  وحصل  الحالية، 
وعدّ مراقبون أن الخسارة التي سجلها الحشد 
الشعبي حسب النتائج األولية، تعود إلى خيبة 
أمل ناخبيه من أدائه السياسي، وإخفاقه في تلبية 
تطلعاتهم، باإلضافة إلى العنف، والممارسات 
للحشد،  المكونة  للفصائل  المنسوبة  القمعية، 
بـما  مراراّ،  ندّدوا  التحالف  هذا  قياديي  لكّن 
جرى في تلك االنتخابات من )تزوير(، لذلك 
أنه  قالوا  ما  ضد  للتظاهر  أنصارهم  دعوا 
وعلى  االنتخابات،  تلك  نتائج  في  )تزوير( 
فتظاهروا،  المطلب  هذا  أنصارهم  نفّذ  الفور 
وخالل تلك المظاهرات رفعوا شعارات )كال 
وحاولوا  للحشد(،  نعم  )نعم  للتزوير(،  كال 
الحال(  )بطبيعة  تخُل  لم  التي  بشعاراتهم، 
لكن  الخضراء،  المنطقة  اختراق  العنف،  من 
بينهم  حال  األمنية،  للقوات  الكثيف  االنتشار 
وبين ذلك، ورغم التأكيد على القوات األمنية، 
استخدام  وعدم  بالعنف،  العنف  مقابلة  بعدم 
الرصاص الحي، إال أنه جرت اشتباكات عنيفة 
أمام بوابة المنطقة الخضراء، حيث سقط قتيل 
الجرحى،  ومئات  المتظاهرين،  صفوف  في 
وأعربت )يونامي( عن أسفها لتصاعد العنف، 
أقصى  )ممارسة  إلى  كافة،  ودعت األطراف 
في  الحق  واحترام  النفس،  ضبط  درجات 
المظاهرات  تبقى  وأن  السلمي،  االحتجاج 
سلمية(، في الوقت نفسه، أعلنت خلية اإلعالم 
للقوات  العام  القائد  أن  العراق،  في  األمني 
بتشكيل  وّجه  الكاظمي،  مصطفى  المسلحة 
لجنة تحقيق عليا، تضم في عضويتها ممثلين 
عن أمن الحشد الشعبي، ورغم تأكيد قادة هذه 
أنهم  غير  السلمي،  التظاهر  على   الفصائل 
المتظاهرين،  عنف  طبيعة  يدركون  كانوا 
عما  أسفر  والذي  أمنياّ،  المتبادل  والعنف 
بياناّ،  المتظاهرون  هؤالء  وأصدر  حدث، 
مجلس  وأعضاء  رئيس  )بإحالة  فيه  طالبوا 
بسبب  لمحاكمتهم  القضاء،  إلى  المفوضين 
مفوضية  رئيس  واختيار  القانونية،  مخالفاتهم 
مراجعة  وإجراء  مستقلين،  وأعضاء  مستقل 
من  للتأّكد  للمفوضية،  اإلداري  للكادر  شاملة 
عدم انتمائهم إلى جهات سياسية متنفذة(، وقد 
حمل )قيس الخزعلي( مسؤولية العنف، الذي 
الكاظمي(  )مصطفى  الحكومة  لرئيس  حدث 
اغتيال  محاولة  كانت  فهل  تهديدية،  وبلهجة 
للقوات  العام  والقائد  العراقية،  الدولة  رأس 
المسلحة، والتي تمت في منزله، بقلب المنطقة 
الخضراء، في إطار هذا التهديد، أم أن تهديد 
النهاية،  في  يلجئون  قد  الخاسرة،  األطراف 
إلى خيار )شمشون( بهدم المعبد على رؤوس 

الجميع، )علي وعلى أعدائي(. 

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد


