
 يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

)200(  ل.س   أسست عام  2011 -  السنة احلادية عشرة  |  العدد :   1425  |   النسخة اإللكرتونية  -  1425  |     اإلثنني  -  3 تشرين األول 2022م    

واز- طريق عامودا 439154/ م�كتبة الحرية- الشارع العام 421360/ م�كتبة سومر- الشارع العام 424037/ م�كتبة الراوي فرع )1( شارع 
آ
رسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ م�كتبة ا

أ
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )م�كتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي ال

نوار شارع عامودا 438207. / م�كتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 /الم�كتبة الرئيسية - كركي ل�ي- 754416  
أ
الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ م�كتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ / م�كتبة الجواهري 443742/ م�كتبة دار القلم - الشارع العام 452714/ م�كتبة ال

غا )م�كتبة وائل 755551( /  تربه سبيه )م�كتبة الجهاد 470618(.
آ
رين 732323( /  درباسية ) م�كتبة سما 711410( / جل ا

آ
/ عامودا )م�كتبة ا

  rojnama ronahi

 @rojnameyaronahi2011

 @NewspaperRonahi

  ronahinewspaper

r.ronahi2011@gmail.com

rronahinewspaper@gmail.com

+963 938541707

rojnama ronahi

www.ronahi.net

+963 938541707

 ronahi_newspaper

+963 052 423165

املكتب الرئيسي:
 قامشلو - حي الغربي-طريق عامودا شارع روناهي)الغرزدق(

shrktronahi@gmail.com
0938374196

للنشر والتوزيع
مصطفى شيخ مسلم: مؤسسة روناهي

اللجنة مهامها إحالة جرائم تركيا ومرتزقتها للمحافل الدولّية
إطالق هاشتاغ للمطالبة 

الجسدية  بالحرية 
للقائد أوجالن

بـ »الزغاريد والجدائل والحناء« 
النساء يقدن الثورات

الحرية  بتسليم مقاتلي 
حكومة أرمينيا تتجاهل 

القيم المتجذرة بين 
الشعبين

مخيم مهجري كري سبي: 
»جهود حثيثة لمواجهة 
الشتاء، ودعم خجول من 

المنظمات«

كوباني تتجه لالعتماد 
على المياه الجوفية 
لمواجهة حبس تركيا 

مياه الفرات..«7

تتميز العالقات األرمينية التركية، بأنها بالغة 
التعقيد، والحساسية، وتحتفظ بإرث دموي 
األرمن،  بحق  العثمانيون  ارتكبه  فظيع، 
راح ضحيتها  التي  السيفو،  أبرزها مجازر 
تشتت  كما  أرمني،  ونصف  مليون  قرابة 
الماليين من األرمن جراء تلك اإلبادة في 

أصقاع األرض كلها...«8

سبي  كري  مهجري  مخيم  إدارة  تستعد 
لمواجهة فصل الشتاء، الذي بدا على األبواب 
األساسيات،  توفير  على  العمل  خالل  من 
حسب اإلمكانات المتوفرة، والتنسيق مع 
المنظمات اإلنسانية، واإلغاثية العاملة في 

المخيم لتأمين ما أمكن...«3

من كليوباترا الثانية إلى زنوبيا، فجينا أميني الكردية توّحدت رؤية المرأة الحرة عبر التاريخ؛ لإلطاحة باألنظمة الحاكمة 
النضال مّتخذة من  المقاومة، وشعلة  القيادية ورمزية  األخطار، فكانت  التحرر والمساواة، ودرء  إلى  القمعية، داعية 

شرف البطولة شعارا لها؛ لتغيير الواقع، الذي يدعو لتهميشها، وللنيل منها.

بتاريخ  بالحرية،  المطالبة  الشبيبة  مبادرة  تطلق 
الثامن من تشرين األول الجاري، حملة هاشتاغ على 
مواقع التواصل االفتراضي، تحت شعار »حان وقت 
الحرية، هلموا إلى معركة الحرية« وذلك في ذكرى 
المؤامرة الدولية ضد القائد عبد اهلل أوجالن، وتبدأ 

في الساعة 20.00 بتوقيت آمد...«3

تعتبر األولى من نوعها في مناطق شمال وشرق سوريا، قام محامو شمال وشرق سوريا برصد  في خطوة 
واألطراف  التركية،  االحتالل  دولة  ِقبل  من  السوريين  تطال  التي  يومّية  الشبه  واالنتهاكات  الجرائم  وتوثيق 

المتصارعة في سوريا بشكٍل عام...«5 

بعد ظلمات المرتزقة... 
ُيدندُن الفنان الرقاوي على ركاِم الحرب

»ثورة بن«.. مهرجان الستعادة رائحة القهوة اليمنّية ومذاقها

على أكوام منزٍل مدّمر، ما يزال شاهداً على 
يجلس  المنكوبة،  بمدينته  حّل  الذي  الدمار 
بتسعة  الرقة  من تراث  لحناً  خميس، ويعزف 

أصابع.
يتمّكن  لم  األلحان؛  من  كغيره  اللحن،  ذلك 
وألصدقائه  لنفسه  عزفه  من  طعمة،  خميس 
على المأل، منذ أن عصفت الحرب ببلده، حتى 
ألقت مدينته عن نفسها عباءة عاصمة لداعش 

فكانت الدندنة مالذه الوحيد.
أهل  بلهجة  اللحن،  عزف  أنهى  بعدما  يقول 
بيها«،  صار  يلي  تستاهل  ما  »الرقة  مدينته: 
تلك  في  ذاكرته  أن  صوته  نبرة  من  ويبدو 
من  مؤلمة  مشاهداً  استحضرت  اللحظة 
محاوالً  بالدموع،  عيناه  فاغرورقت  الحرب، 
مسحها بمنديٍل ورقي كان يشدّه بين كفي يديه.
مكتبة  تحتضن  ما؛  يوماً  كانت  التي  الرقة 
ضخمة تضمُّ أكثر من ستين ألف كتاب، وأكثر 
رحمها  من  وخرج  ثقافياً،  مركزاً   20 من 
والكتّاب  والشعراء  األدباء  من  العشرات 
والرسامين والنّحاتين والعازفين، أجهضت مع 
بدء مخاض الحرب السوريّة  كل أشكال الفن.
خرجت المدينة في آذار/ مارس، عام 2013؛ 
من  العديد  وتتالت  دمشق،  قبضة حكومة  من 
ما  من  بدءاً  عليها،  السيطرة  في  المرتزقة 
يُسمى بـ«الجيش الحّر«، ومن ثّم هيئة تحرير 

الشام، وأخيراً »داعش«.
الِقوى،  تلك  بها  مختلفة جاءت  توّجهاٍت  ومع 
أنواعه،  باختالف  الفن  الرقة  أهل  على  ُحّرم 
ودُّمرت حتى تماثيلها األثرية    على اعتبار 

أنها تعدّ »صنماً وشركاً باهلل«.
ماً«  كان »طعمة«، حينها؛ يحوي »صنماً محرَّ
في منزله، وهو عوده الذي لم يستطع التخلي 

ضمن  خبَّأه  حياته،  على  خطره  رغم  عنه 
في  المولود  كالرضيع  ولفّه  مالبس  خزانة 
الشتاء، بطبقة سميكة من المالبس واألغطية، 

خوفاً من رؤيته.
كان من الوارد جداً أن يُصلَب أو يُقطع رأسه، 
ويُعلّق في ساحة أحد الدّوارات مع ورقة تعلّق 
بدبوس  ربما  أو  الصق  بشريٍط  صدره  على 
الذين خاضوا  لو علم  ويكتب عليها »كافر«، 
الغناء  على  للقضاء  الوطيس  حامية  معارك 
والموسيقى؛ أن أصابعه تداعب أوتار عوده أو 

سة على الغناء. حباله الصوتية متمِرّ
عن  اإلجابة  عن  للحظة  »طعمة«؛  يتردّد  ال 
سبب كل تلك المخاطرة، فيقول: »كان قطعة 

مني، لم أستطع بيعه أو تحطيمه«.

حنني للرتاث

وعند الحديث عن الفن والفنانين في الرقة، ال 
ينفّك »طعمة«؛ عن المقارنة بين سنوات ما قبل 
الحرب وبعدها، فعلى أنغام الربابة واألغاني 
التقليدية والمواويل من تراث الرقة، كان هو 
ويتبادلون  السمر،  ليالت  يقضون  وأصدقاؤه 

الحديث عن األلحان وكلمات األغاني.
برفقة  قضاها  جلسة  آخر  »طعمة«،  يتذّكر 
سيطرة  من  أيام  عدّة  قبل  ذلك  كان  فنانين، 
مرتزقة »الجيش الحر« على الرقة: »منذ ذلك 
السهل  أنفسنا، كان من  بدأ خوفنا على  الحين 

اتهامك بأنك شبيح أو مواٍل للنظام«.
تراث  من  واألغاني  الربابة  إلى  الحنين  لكن 
شرق الفرات، كان يدفعه هو وفنانون آخرون 
سراً  والعزف  بالغناء  أحياناً؛  للمخاطرة 

تواجد  على  الحرص  مع  منخفض،  وبصوٍت 
البعض منهم ببداية الشوارع لمراقبة دوريات 

الجهة العسكرية المسيطرة آنذاك.
يقول: »مّرينا بظروف ما نقدر نرفع صوتنا، 

ما نقدر ندندن بينا وبين نفسنا«.
وغنّى  أطفاله  برفقة  جلس  أن  أحياناً؛  وحدث 
على أنغام دقّه على حافظة المياه، دون الجرأة 
من  خوفاً  عليه،  والعزف  عوده  إخراج  على 

فين«. »بطش المتطِرّ
يأمل  غيره،  من  أكثر  ربما  »طعمة«؛  كان 
ليشارك  باكراً،  أوزارها  الحرب  تضع  أن 
لكن  الفنية في مدينته،  الحركة  بناء  إعادة  في 

تجري الرياح بما ال تشتهي السفن.

»رغم كل يشء مل أفقد شغفي«

ومع سيطرة »داعش« على الرقة، في كانون 
الثاني/ يناير، 2014؛ سار داعش على ُخطا 

وفن  والمسرح  والرسم  الغناء  ومنع  قبله  من 
النّحت وجميع أشكال الفنون.

والضغوطات،  لداعش  الصارمة  القوانين 
كتبهم  لترك  واألدباء؛  الكتّاب  معظم  دفعت 
والفنانين  المنزلية،  مكتباتهم  رفوف  على 
منحوتاتهم،  والنّحاتين  لوحاتهم،  التشكيليين 

ومغادرة الرقة.
الرقة، فعمل بعضهم  قليلة منهم في  قلة  بقي   
ضمن  عمل  وبعضهم  وسائقين،  كمزارعين 
محال بيع المواد الغذائية وغيرها من األعمال.
يسّمى  كان  الذي  النعيم؛  دّوار  من  وبالمرور 
في  ويتمعّن  »طعمة«؛  يقف  بـ«الجحيم«، 
برس:  لنورث  ويُضيف  الجديد،  تصميمه 
»كنت شاهداً على شباٍب ُصِلبوا في دّوارات 
الرقة، قُطعت رؤوسهم، وُعِلّقوا حاملين على 
مع  تعامل  عليها؛  مكتوب  أوراق  أجسادهم 
التحالف، تعامل مع النظام، تعامل مع الجيش 

الحّر وغيرها من االتهامات«.

ووفقاً لشهادات سكاٍن من المدن؛ التي سيطر 
المرتزقة  فإن  سوريا،  في  »داعش«  عليها 
على  سكاناً  يجبرون  وأحياناً  يعمدون  كانوا 
وأطراف  لرؤوس  قطعهم  حوادث  مشاهدة 
وذلك  والكفّار«،  بـ«الُمرتِدّين  يصفونهم  من 

بغرض بّث الرعب والخوف في النفوس.
استمّر حكم »داعش« في الرقة، إلى أن تمكَّنت 
قوات سوريا الديمقراطية؛ من دحرهم منها في 

2017، والتي استمرت 166 يوماً.
داعش  طرد  معركة  في  »طعمة«،  شارك 
أصابعه،  أحد  إثرها  على  وفقد  مدينته،  من 
مع جروح في جسده، وال زالت إحدى قدميه 

يعاني منها حتى اآلن.
ورغم الذكريات السيئة التي طبعها »داعش« 
يحاول  إنه  »طعمة«،  يقول  ذاكرته،  في 
أفقد  »لن  عاشه:  الذي  الظالم  من  التخلُّص 
ويهمُّ  تلك،  جملته  يُنهي  للموسيقى«،  شغفي 
من مكانه ويمسك عوده ويبدأ بالعزف وغناء 

أغنية من تراث شرق الفرات.

بن«  »ثورة  مهرجان  صنعاء  تستضيف 
للقهوة، في خطوة  العالمي  اليوم  بالتزامن مع 
بعد  جديد  من  البن  إنتاج  إنعاش  إلى  تهدف 

سنوات من التراجع بسبب الحرب.
انطلق  الذي  المهرجان  في  يشارك 
2022/9/28 ويتواصل إلى غاية 2022/9/2 
مسؤوليتنا  البن  وحماية  »تنمية  شعار  تحت 
جميعًا«، العديد من رّواد البّن اليمني وتّجاره 
المشهورين، بهدف استعادة مكانة البن اليمني 
مستداماً  رافداً  ليكون  به  والنهوض  التاريخية 

للتنمية في اليمن.
المصاحبة:  الفعاليات  من  الكثير  ويتضمن 
المحلية  لمنتجاته  وعرض  للبن،  تذّوق 
والطرق  البن،  وُمصدري  ومنتجي  للشركات 
الحديثة في تحضيره بهدف نشر ثقافة القهوة، 
تثقيفية  ومسابقات  وبرامج،  زراعي  وإرشاد 
أفضل  ومسابقة  كوب،  ألفضل  وتسويقية 
تم  صورة  أجمل  مسابقة  وأيضاً  مشارك، 

التقاطها لمحصول البن.

طقوس وأجواء لرشب القهوة

في  المشاركين  أحد  إسماعيل غمضان،  وقال 

كفرصة  يأتي  »المهرجان  إن:  المهرجان،  
مكانته  واستعادة  اليمني  البن  سمعة  إلنعاش 
أمام  الكبيرة  التحديات  السابقة رغم  التاريخية 

هذه الشجرة«.
وأضاف: »مهرجان ثورة البن نعتبره منصة 
البن  تميّز  كله  للعالم  لنظهر  للجميع  محلية 

اليمني وجودته التي باتت شبه مغيّبة«.
اليمنّي  البّن  ويشرح غمضان، وهو من رّواد 
يهدف  »المهرجان  إن:  المشهورين،  وتّجاره 
للتنمية  أساسياً  رافداً  البن  إلى جعل محصول 
االقتصادية،  الموارد  أهم  ومن  اليمن  في 
تنمية  نحو  واالنطالق  به  االهتمام  خالل  من 
األساسي  الرافد  ليكون  وحمايته؛  المحصول 

أنهكتها  التي  البالد  في  االقتصادية  للتنمية 
سنوات الحرب واألزمات«.

وصدّر اليمن القهوة في القرن الخامس عشر، 
لتهجئة  تحريف  وهي  الموكا،  بقهوة  وُعرفت 
في  المخاء  ميناء  إلى  نسبة  المخاء«  »قهوة 
األحمر،  البحر  على  المطلة  الُحديدة  محافظة 
والذي يعدّ أول ميناء انطلقت منه سفن تجارة 

وتصدير البن إلى أوروبا وباقي أنحاء العالم.
اليمنيين  لدى  مرموقة  مكانة  القهوة  وتحتل 
الذين تميّزوا بزراعتها منذ الِقدم، حتى أصبح 
التي  اليمنية  الزراعية  المنتجات  أهّم  البن من 
غزت أسواق العالم وتمتلك شهرةً كبيرة على 

مستوى العالم قديًما وحديثًا.
البّن  بها  يتمتع  التي  الواسعة  الشهرة  وترجع 
نكهاته  واختالف  الفريد  مذاقه  إلى  اليمني 
فهناك  زراعته؛  مناطق  باختالف  وأنواعه 
المطري  يليه  األجود،  وهو  اإلسماعيلي  البن 
والحمادي  والخوالني  واليافعي  والحيمي 
شمال  في  مناطق  وهي  والبرعي،  واآلنسي 

اليمن وجنوبه تميّزت بزراعته وإنتاجه.
ورغم مكانة البّن اليمني المرموقة في العالم، 
شديدة،  وصعوبات  لعقبات  تعّرض  أنه  إال 
السنوات  خالل  أُهِمل  أن  بعد  خصوًصا 

الماضية.

فقط في الدوري السوري حارس يضرب العبًا؛ 
لتسجيله هدفًا في مرماه؟

تخللت الجولة الثالثة من الدوري السوري »الممتاز« للرجال في مباراة الوحدة، 
وأهلي حلب حالة، أثارت ضجة واسعة في الشارع الرياضي السوري...«10
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لطالما ارتبط مفهوم الثورة تاريخيًا بالدم، والعنف، والقائد الرجل فيها وسيلة لتغيير األوضاع، والسلطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وحسب تعريف الثورة، 
فهي التغييرات الجذرية في البنى المؤسسية للمجتمع، تلك التغييرات التي تعمل على تبديل المجتمع ظاهريًا وجوهريًا من نمط سائد إلى نمط جديد، يتوافق مع مبادئ، 

وقيم، وأيديولوجيا وأهداف جديدة.

الثورة بـالزغاريد والجدائل والحناء شاركت كل 
نساء العالم

قد  كما  ودموية  عنيفة،  الثورة  تكون  وربما 
السياسي  العالم  تكون سلمية، وحسب وصف 
هي:  إيكشتاين  هاري  األميركي  األلماني 
التهديد  أو  بالعنف،  التغيير  »محاوالت 
ضد  أو  الحكم،  في  سياسات  ضد  باستخدامه 
حكام، أو ضد منظمة«، من هنا فإنه من غير 

المنطقي ربط العنف، والدموية بالمرأة.
على  طرأت  التي  التغيرات،  رغم  وعلى 
»الثورة«  فكرة  زالت  ما  تاريخياً  المجتمعات 
على  كان  إن  التغيير،  يريد  من  لكل  جاذبة 
صعيد  على  أو  العام،  أو  الشخصي  الصعيد 

قيود اجتماعية نمطية، أو سياسية وثقافية.

لكن أين املرأة؟

في  النساء  مشاركة  أن  الناس  بعض  يظن 
الثورات حديثة العهد، ومن الممكن أن تكون 
الجيل  ذهن  في  انطبعت  التي  المرأة،  صورة 
الساحات  إلى  نزلت  التي  المرأة،  هي  الجديد 
خالل ما عرف بـ«الربيع العربي«، والصورة 
حديثة فعالً وكانت لها تأثيراتها الكبيرة، التي 
كانت داللة  اليوم، كما  تتفاعل حتى  ما زالت 
على أن المجتمعات العربية تتجه نحو التغيير، 
بإطاحة  مطالبة  نزلت  المرأة  تلك  أن  خاصة 
األنظمة القمعية، التي ظلت لعقود طويلة على 
رأس السلطة، طبعاً حسب البالد التي شهدت 
مشاهد  وكانت  العربي«،  »الربيع  ثورات 
النساء صادمة، بخاصة في المجتمعات، التي 
كانت، وال تزال تعدّ محافظة، وهذا ما أربك 
والسياسية،  الثقافية  النخب  وحتى  السلطات 
التي لم تكن تتوقع احتجاج النساء العتبارات 
دينية وجندرية وعنصرية في بعض األحيان، 
لكن تلك االحتجاجات كشفت عن الدور الفاعل 
الذي يمكن للمرأة ممارسته في المجتمعات من 

تغيير، وعمل سياسي وإصالحي.
األوسط  الشرق  في  المرأة  أن  يعني  ال  هذا 
حديثة العهد بالتعبير، واالحتجاج والثورة، إذ 
سبقتها ملكة مصر كليوباترا الثانية التي قادت 
مع  وطردته  الثامن،  بطليموس  ضد  تمرداً 
كليوباترا الثالثة خارج مصر، وكان ذلك عام 
ملكة  زنوبيا  قادت  وأيضاً  الميالد،  قبل   131
الرومانية،  اإلمبراطورية  ضد  ثورة  تدمر 
الرومانية،  مصر  على  قواتها  وسيطرت 
عام  ذلك  وكان  الصغرى،  آسيا  من  وأجزاء 
270 ميالدية، وفي أوروبا القديمة عام 280 
قبل الميالد قامت أميرة أسبرطة تشيليدونيس 
بإمداد المحاربين بالمؤن أثناء حصار المدينة، 
وكانت تضع حبل المشنقة حول عنقها لتظهر 
لزوجها كليونيموس، أنها لن تؤخذ وهي على 

قيد الحياة.
هذه األسماء عينة صغيرة لنساء كثيرات كن 
للتغلب  ودافعاً  مجتمعاتهن،  في  وقدوة  رمزاً 
على العدو، وتحقيق النصر، وال يقتصر األمر 
المتقدمة  بالمجتمعات  اآلن  يعرف  ما  على 
من  كثيرات  نساء  أن  المفاجئ  بل  والحديثة، 

قائدات  كن  نامية  بأنها  تعرف  مجتمعات 
وتشيلي،  وكولومبيا،  كبوليفيا،  ومحاربات، 
وجامايكا، والصين، والهند، وقد تكون غريزة 
للنضال  النساء  تحرك  التي  هي  األمومة 
والمقاومة، والحفاظ على العائلة والمجتمع من 

االستبداد والطغيان.

نساء أطحن القيرص

في التاريخ الحديث شاركت المرأة البريطانية 
التي  اإلنجليزية،  الثورة  في  هائلة  بفاعلية 
عشر،  السابع  القرن  منتصف  اندلعت 
ثورة  أول  في  الفرنسية  المرأة  وشاركت 
ولعبت   ،1871 عام  باريس  بمدينة  عمالية 
أدت  التي  االنتفاضة،  في  للغاية  مهماً  دوراً 
في نهاية المطاف إلى ظهور كومونة باريس 
الفرنسية  الثورة  أو   »Paris Commune«
الرابعة، التي تمخضت عن أول دولة عمالية 
في التاريخ على رغم أنها لم تستمر سوى 72 

يوماً فقط.
الخبز  سعر  ارتفع  حين   1789 عام  وخالل 
المائة في فرنسا، نظمت نساء  بنسبة 88 في 
التمرد  موجة  باريس  في  الشعبية  األسواق 
الثورة،  تلك  الفرنسية،  الثورة  من  الثانية 
اإلقطاعية،  أوروبا  عرش  على  قضت  التي 

وأسهمت في ظهور المجتمع الحديث.

انطلقت يوم الخامس من تشرين األول 1789 
أكثر من 7000 امرأة نحو قصر فرساي، من 
أجل إجبار العائلة المالكة على مواجهة الثوار، 
الواقعة  وانتهت  القصر،  الحشود  وحاصرت 
بمواجهة عنيفة أجبرت الملك والعائلة المالكة 
على االنتقال من القصر إلى باريس في اليوم 

التالي مباشرة.
وتروي النساء اإلسبانيات ذكرياتهن عن ثورة 
بالقول:  و1937   1936 عامي  بين  العمال 
»كنا نتدرب مع ميليشيات من الذكور، ونقاتل 
إلى جوارهم على الخطوط األمامية لمواجهة 
محاطة  مخيمات  في  ننام  كنا  كما  الفاشيين، 
بالرجال وعلى رغم هذا لم نشهد قط محاوالت 

للتحرش الجنسي«.

قوة النساء

الروسية:   1917 ثورة  مؤرخي  أحد  وكتب 

إمكان  عن  مرة  ذات  الجنود  أحد  »تساءل 
ورأى  الثورة،  بعد  اآلن  الزوجات  ضرب 
الرجال كيف أن نساء األحياء، الالتي كن يقفن 
إلى جوارهم في طوابير الخبز هن أنفسهن من 
تثبت  كانت  فيمن  اإلعدام  حكم  بأيديهن  نفذن 
تساؤل  عن  اإلجابة  وكانت  للثورة،  خيانته 
القديمة  الطرق  بأن  وقاطعة  حاسمة،  الجندي 
يمكن  وال  مقبولة،  تعد  لم  المرأة  معاملة  في 

السكوت عنها بعد اآلن«.
الناشطة األسترالية:  بلودوورث  تقول ساندرا 
الرجل أن يظهر مزيداً  يتعلم  الثورات  »أثناء 
بل  فحسب  هذا  ليس  للمرأة،  االحترام  من 
التصدي  على  قدرة  أكثر  أيضاً  المرأة  تصبح 
ومن  الرجال«،  قبل  من  سيئ  سلوك  ألي 
عام  الروسية  الثورة  في  إلهاماً  المشاهد  أكثر 
في  الثورة  بدأن  الالتي  النساء  1917 صور 
شباط بمدينة بتروغراد، والالتي لعب حشدهن 
في  اإلضراب  على  لهم  وتحريضهن  للعمال 
في  فاصالً  دوراً  للمرأة  العالمي  اليوم  ذكرى 

توجيه الكتلة العمالية نحو بدء النضال.
سانت  في   1917 آذار  من  الثامن  في 
بطرسبورغ بدأت العامالت في مصانع النسيج 
تظاهرة اجتاحت المدينة بأكملها، وطالبن فيها 
العالمية  بـ«الخبز والسالم« أي إنهاء الحرب 
ونهاية  الغذاء  نقص  مشكلة  وحل  األولى، 

القيصرية.
كانت هذه التظاهرة بمثابة بداية لثورة شباط، 
التي شكلت إلى جانب الثورة البلشفية ما عرف 
بالثورة الروسية الثانية، وأشاد ليون تروتسكي 
أحد قادة الثورة بدور المرأة في كتابه »تاريخ 
المرأة  »كانت  كتب:  إذ  الروسية«،  الثورة 
بحث  يتعلق  فيما  عزماً  واألشد  األشجع  هي 
أوامر  رفض  وعلى  التمرد،  على  الجنود 
العسكرية  الخدمة  ترك  إلى  قادتهم، ودعوتهم 
قدرة  وكانت  الثوار،  إلى صفوف  واالنضمام 
إطاحة  في  حاسمة  الجنود  كسب  على  المرأة 
القيصر، الذي كان يعد واحداً من أشد الطغاة 

وحشية في أوروبا بأسرها«.

سيدة »ثورة السود«

عام  الباردة  األول  كانون  أمسيات  إحدى  في 
البشرة  ذات  باركس  روزا  جمعت   1955
بها،  الخاصة  الخياطة  أدوات  السمراء 
حافل  يوم  بعد  منزلها  إلى  للعودة  وتجهزت 
روزا  وقفت  الطريق  وفي  الشاق،  العمل  من 
تنتظر الحافلة، وآنذاك كان القانون األميركي 
يمنع منعاً باتاً أن يجلس رجل أسود بينما سيده 
الحقبة  تلك  في  سائداً  وكان  واقف،  األبيض 
أحد  باب  على  معلقة  لوحة  تجد  أن  الزمنية 
عليها  مكتوباً  والمطاعم  التجارية،  المحال 
والرجل  والقطط،  الكالب،  دخول  »ممنوع 

األسود«.
إحدى  على  وجلست  الحافلة،  روزا  ركبت 
التالية  المحطة  جاءت  حين  لكن  كراسيها، 
صعد بعض الركاب، واتجه رجل أبيض إلى 
حيث تجلس منتظراً منها التخلي عن مقعدها، 
مباالة، وهنا  بنظرة ال  تفعل واكتفت  لم  لكنها 
وجميع  هو  بشتمها،  وبدأ  الرجل  ثائرة  ثارت 
فلم  باالً،  لهم  تلق  لم  ولكنها  الحافلة،  ركاب 
يكن أمام سائق الحافلة إزاء هذا الفعل الخارق 
التحقيق  وتم  للشرطة،  التوجه  سوى  للقانون 
مع روزا وتغريمها 15 دوالراً جراء التعدي 
شرارة  انطلقت  هنا  ومن  الغير،  حقوق  على 

ثورة السود في الواليات المتحدة، الذين قرروا 
وطالبوا  كلها،  المواصالت  وسائل  مقاطعة 
الغليان  بحقوقهم في المساوة بالبيض واستمر 
ما  وسرعان  يوماً،   381 إلى  وصلت  لمدة 
أقرت  حتى  التمرد  هذا  إلى  الماليين  انضم 
العنصري  الفصل  إلغاء  األميركية  المحكمة 

في الحافالت عام 1956.

صوت املرأة العربية

إسقاط  إلى  الداعية  الجماهير  مواكب  انطلقت 
نظام البشير في السودان، التي بدأت شرارتها 
وأدت   2018 األول  كانون   19 في  األولى 
إشارة  كانت   .2019 نيسان  في  خلعه  إلى 
بدأت  نسائية  زغرودة  عن  عبارة  االنطالق 
بعدها الهتافات العالية »تسقط بس« وبأيديهن 
العالية،  وبأصواتهن  بالحناء  المخضبة 
وحضورهن في صفوف االحتجاجات األولى، 
ضفاير  أم  »يا  السودان:  نساء  مئات  رددت 
في  الوطن«  فليحيا  واهتفي  الرسن،  قودي 

مشهد مبهر فاق التوقعات جميعها.
العاصمة  وسط  مراد  ديدوش  شارع  وعبر 
الحراك  في  النسوة  آالف  شارك  الجزائرية، 
الجزائري  الرئيس  ترشح  رافضات  الشعبي، 
خامسة  رئاسية  لفترة  بوتفليقة  العزيز  عبد 
جميلة  الشهيرة  الجزائرية  المجاهدة  تتقدمهن 
بوحريد، وبناتها ونساء جيل االستقالل، الالتي 
النضالي  تاريخهن  من  ثورية  لحظة  استعدن 

أثناء ثورة التحرير.
آالف الشابات والمسنات تظاهرن في ساحات 
والناصرية  والبصرة  بغداد  في  عدة  عراقية 
والالفتات  الورود  وحملن   ،2020 شباط  في 
من  لها  تعرضن  تشويه  محاوالت  واستنكرن 
قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حينها، 
بعد تحذيره من االختالط بين الرجال والنساء 
المتظاهرات  متهماً  االعتصام،  مناطق  في 
العراقية،  األعراف  على  الخروج  بمحاوالت 
اإلعالم  إلى  حديث  في  متظاهرة  وأوضحت 
أن: »تظاهرات اليوم نسوية لنثبت أن صوت 
ثورة،  المرأة  صوت  عورة،  ليس  المرأة 
نص  المرأة  المجتمع  نص  هو  ما  الولد  مثل 
اللي  إحنا  وزوجة،  وأخت  أم  إحنا  المجتمع، 
نربي األجيال القادمة« ووصفت المتظاهرات 

في ساحة التحرير أنفسهن بـ«بنات عشتار«.

تونس وسوريا ولبنان

العربي  للربيع  البداية  شرارة  تونس  كانت 
بنهاية  هناك  الشعبية  الثورة  اندلعت  عندما 
القانوني  الوضع  أن  رغم  وعلى   ،2010
مستوى  على  األفضل  يعد  التونسية  للمرأة 
البالد العربية، فإن هذه القوانين لم تتطور منذ 
ما يزيد على 50 عاماً وجاءت مشاركة النساء 

كبيرة ومؤثرة في هذا الحراك.

في  ناشطات  كن  السوريات  النساء  أيضاً 
السلمية،  التظاهرات  خالل  األولى  الصفوف 
التي خرجت ضد نظام بشار األسد منذ البداية 
دمشق،  العاصمة  وحتى  درعا  مدينة  من 
والمجاالت  اللوجستي،  الدعم  من  انتقلن  ثم 
السلمية كاإلعالم وتنسيق التظاهرات، وتوثيق 
حمل  إلى  واإلغاثة  والتمريض  االنتهاكات 
عن  للدفاع  استخدامه  على  فتدربن  السالح، 
وال  المعارك،  في  المقاتلين  وشاركن  النفس 
شمال  في  الكردية  المرأة  وقوة  نضال  ننسى 
وشرق سوريا المرأة، التي تحررت من قيود 
المجتمع عن طريق ثورة روج آفا، التي تلقب 
حماية  وحدات  تشكلت  حيث  المرأة،  بثورة 
سوريا،  من  الرقعة  هذه  في  بالمرأة  خاصة 
كلها،  الحياة  مجاالت  في  النساء  وانخرطت 
بآٍن  والمقاتلة  واألم  والقيادية  الريادية  وكانت 

واحد. 
الثورات  إلى  اللبنانية  المرأة  انضمام  وجاء 
إلى  بالنزول  بدأن  بحيث  قليالً،  متأخراً 
الساحات في بداية انتفاضة 17 تشرين األول 
2019، وطالبن بقوانين عادلة، وغير تمييزية 
الشخصية  لألحوال  مدني  قانون  وإقرار 

وبإسقاط النظام.

جينا والنظام اإليراين

بعد  أميني  جينا  الكردية  الشابة  وفاة  أدت 
في  األخالق«  »شرطة  قبل  من  احتجازها 
إيران إلى اشتعال احتجاجات شعبية وحمالت 
إعالمية ضد قانون الحجاب القسري، والنظام 

اإليراني برمته.
جدائل  ظهور  بسبب  ماتت  التي  الفتاة،  تلك 
قدمت  جديد  رمز  إلى  تحولت  شعرها،  من 
اإليرانية،  المرأة  حرية  عن  دفاعاً  حياتها 
تعانيها  التي  اإلنسانية  غير  األوضاع  وفضح 
في مجتمع ال يزال يعيش في ظلمات القرون 
الوسطى، ويجد في شعر المرأة »عورة« تثير 

مشاعر الرجال.
بقوة  يتردد  الحرية«  الحياة،  »المرأة،  شعار 
في شوارع إيران ضد تطبيق قانون »الحجاب 
الثورة  عقب  ُسنت  قوانين،  وضد  اإللزامي« 
من  مجموعة  وكانت   ،1979 عام  اإليرانية 
للحجاب«  »ال  وسم  أطلقن  اإليرانيات  النساء 
التواصل  وسائل  عبر  الماضي  حزيران  في 
إلى  سيخرجن  أنهن  وأكدن  االجتماعي، 
الشوارع من دون حجاب، كما طلبت ناشطات 
الحدث  هذا  دعم  الرجال  من  »تويتر«  على 
أيضاً؛ ما دفع مساعد محافظ يزد وسط إيران 
إنشاء  عن  اإلعالن  إلى  عزيزي  أكبر  علي 
»مقر للعفاف والحجاب« في المحافظة، وقال: 
إنه ستتم مواجهة الموظفين، الذين ال يمتثلون 
للتعليمات، وتابع أن »قوات الباسيج والشرطة 
تحذيرات  إلعطاء  الطرقات  في  ستتمركزان 

لمن ال يمتثلون«.

نسبة  ارتفاع  العالم، ويالحظ  للوفيات في  الرئيسي  السبب  الدموية  القلب واألوعية  أمراض  تعتبر 
الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بين الرجال الذين هم دون 40 عامًا

نصائح لمنع احتشاء عضلة القلب عند الرجال

قد تستمر أكثر من ثالثة أشهر.. حالة جلدّية خطيرة ناجمة عن كورونا

األطعمة األكثر ضررًا للكبد

الخبيرة  كاشوخ،  يكاتيرينا  الدكتورة  وتوضح 
في مختبر Hemotest، أسباب هذه الظاهرة، 
وكذلك كيفية الحماية من األمراض الخطيرة.

القلب  وتبيّن: »تكمن خطورة غالبية أمراض 
دون  من  تتطور  أنها  في  الدموية  واألوعية 
أعراض في مراحلها األولى، لذلك يجب على 
لفحوصات دورية،  الخضوع سنوياً  اإلنسان، 

لتشخيص المشكالت المخفية وعالجها«.
النوم  وقلة  المستمر  التوتر  ينسب  لها،  ووفقاً 
القلب،  في عمل  تؤثر سلباً  التي  العوامل  إلى 
الغذائي،  والنظام  التدخين  أن  إلى  باإلضافة 
تلف  إلى  يؤدي  الرجال،  بين  شائع  أمر  وهو 
األوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط 
القلب واألنسجة  الدم إلى  الدم، وضعف تدفق 
األخرى بسبب اللطخات في األوعية الدموية.

ليست  معروفة  مشكالت  »هناك  وتوضح: 
إلى  عادةً  يميلون  فالرجال  طبي،  طابع  ذات 
أنفسهم، دون  االحتفاظ بعواطفهم والتوتر في 
أن يهتموا بألم في القلب أو اضطراب الحركة 
زيارة  يؤجلون  عادةً  أنهم  كما  الرؤية،  أو 
يتناولون  وال  األخيرة  اللحظة  إلى  الطبيب 

األدوية الموصوفة«.
وتشير، إلى أن العائلة يمكن أن تلعب دوراً في 
وقاية الرجل من اإلصابة باحتشاء عضلة القلب 
أو الجلطة الدماغية، فكما هو معروف النساء 
يمكنهن  لذلك  الصحية،  بالحالة  اهتماماً  أكثر 
مالحظة العالمات التي تشير إلى المرض مثل 
التعب وآالم الصدر واالضطرابات العصبية.

واطلبن  الشكاوى،  هذه  تتجاهلن  »ال  وتقول: 
بشأنها، وحتى  الطبيب  يراجع  أن  الرجل  من 

الرجل ال يشعر بأي أعراض، يجب  إذا كان 
إقناعه بضرورة إجراء فحص سنوي لكشف 

أي مشكلة مخفية«.
وتضيف، للوقاية من أمراض القلب واألوعية 
تحليل  إجراء  األقل  على  يجب  الدموية، 
وبروتين  الكوليسترول  مستوى  لتحديد  دم 
تلف  عند  بالدم  يختلط  الذي   ،1 تروبونين 
للقلب  تخطيط  إجراء  وكذلك  القلب،  عضلة 

وغير ذلك.
اإلصابة  مخاطر  لتقليل  الدكتورة،  وتنصح 
ونوم  صحي،  حياة  نمط  باتباع  باألمراض، 
جيد، ونشاط بدني منتظم، واتباع نظام غذائي 

غني بالفيتامينات والمعادن.

 2-SARs-CoV فيروس  تأثير  يقتصر  ال 
أن  يمكن  بل  فحسب،  التنفسي  الجهاز  على 
يؤثر سلباً على الصحة، إلى جانب التسبب في 
أعراض تنفسية مختلفة، يمكن أن يؤثر أيضاً 
ذلك  في  بما  الجسم،  من  مختلفة  أجزاء  على 

أكبر عضو في الجسم وهو الجلد.
كان  إذا  ما  تحديد  المهم  من  أنه  حين  وفي 
أو  إنفلونزا  أو  برد  نزلة  هو  الحلق  التهاب 
فهم مصدر  COVID-19، فمن المهم أيضاً 

عدوى الجلد أو الطفح الجلدي.

كيف يؤثر مرض كوفيد -19 عىل 
الجلد؟

التنبؤ  يمكن  األمراض، ال  على عكس معظم 
بالفيروس التاجي الجديد، في حين أن الحمى 
هي  األنف  وسيالن  والتعب  الحلق  والتهاب 
 19-COVID بعض األعراض الكالسيكية لـ
الجلدي  الطفح  يثير  أن  المرجح  غير  فمن   ،
في  ذلك،  ومع  الفيروس،  بشأن  مخاوف  أي 
وأطباء  العلماء  يعتقد  اآلن،  وحتى  الماضي 

COVID-19 يمكن أن يؤثر على  أن  الجلد 
الجلد، مما يؤدي إلى أمراض جلدية مختلفة.

بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل الخاليا 
بروتين  وهو   ،ACE2 مستقبالت  بمساعدة 
الخاليا  أنواع  من  العديد  سطح  على  موجود 
الخاليا  سطح  وعلى  الجسم  أنحاء  جميع  في 

البطانية.
الدموية  األوعية  معظم  الخاليا  هذه  تشكل 
التهابات  بعمليات  ترتبط  والتي  الجلدية، 
فيروس  أن  العلماء  يعتقد  ذلك،  ومع  الجلد، 
الخاليا  يصيب  أن  يمكن   2-SARs-CoV
البطانية البشرية، مما يتسبب في التهاب الجلد 
مزيد  إلى  يؤدي  قد  مما  التأكسدي،  واإلجهاد 

من مشاكل الجلد.

ما هي تأثريات كوفيد عىل الجلد

األمراض  أكثر  من  واحدة  كوفيد  أصابع  تعد 
لدى األشخاص  التي لوحظت  الجلدية شيوعاً 

المصابين بـ كورونا.
البريطانية  الوطنية  الصحة  خدمة  تُعّرف 

طرية  تورمات  بأنها  كوفيد  أصابع   )NHS(
تكون  قد  والتي  والقدمين  اليدين  أصابع  على 
الفاتحة  البشرة  أرجوانية في األشخاص ذوي 
أو ذات المظهر الداكن قليالً / البني / األسود 

في األشخاص ذوي البشرة الداكنة.
وتظهر هذه الحالة عادةً في وقت ما بعد ظهور 

العدوى وقد تستمر ألكثر من 12 أسبوعاً.
األعراض التي تتم مالحظتها: يمكن أن تؤدي 
أصابع  وتورم  لون  تغير  إلى  كوفيد  أصابع 
أنها  في  السبب  هو  وهذا  والقدمين،  اليدين 
 NHS تُعرف أيضاً باسم أصابع القدم، وفقًا لـ
ذوي  األشخاص  عند  أرجوانية  تكون  قد   ،
البشرة الفاتحة أو ذات المظهر الداكن قليالً في 

األشخاص ذوي البشرة الداكنة.
في كثير من األحيان، قد يشبه تورم األصابع، 
الباردة،  األشهر  في  عادةً  تحدث  حالة  وهي 
بمجرد التخلص من العدوى الفيروسية، تلتئم 
المنطقة المصابة ببطء ويبدأ الجلد في التقشر 

من تلقاء نفسه.
أنواع أخرى من الطفح الجلدي يمكن أن تشير 
 NHS 19، كشفت-COVID إلى اإلصابة بـ
في المملكة المتحدة أيضاً عن أنواع أخرى من 

عن  ناجمة  تكون  قد  التي  الجلدية  األمراض 
جلدي  »طفح  يشمل،  وهذا  القاتل،  الفيروس 
كتل  وجود  مع  للحكة  ومثير  االنتشار  واسع 
يُعرف  الشائكة،  الحرارة  مثل  وبثور  صغيرة 
أيضاً باسم الشرى، يظهر هذا النوع من الطفح 
وقد  قليلة  ساعات  غضون  في  فجأة  الجلدي 
ظهور  إلى  يؤدي  مما  نفسه،  تلقاء  من  يخف 
نتوءات حمراء مثيرة للحكة، يمكن أن يظهر 
هذا مبكراً في عدوى Covid ولكن يمكن أن 

يستمر لعدة أشهر بعد ذلك.
أخرى  جلدية  مشكلة  أيًضا  تظهر  أن  يمكن 
طفح  تشمل  والتي  الوردية،  النخالية  تسمى 
 ،NHS لـ  وفقًا  )الجسم(،  الجذع  على  جلدي 
يبدأ هذا ببقعة حمراء كبيرة واحدة، تليها بعد 
بضعة أيام العديد من البقع الحمراء / الداكنة 
عادةً  تسبب  ال  والتي  الجذع،  على  األصغر 
حكة شديدة في الجلد الغامق، يمكن أن تكون 
البقع أغمق، بنية أو سوداء، هذا الطفح الجلدي 
يزول من تلقاء نفسه بعد عدة أشهر دون عالج، 
إذا كانت مزعجة، يمكن أن تكون المرطبات 

وكريمات الستيرويد الموضعية مفيدة.

كبيرة  كمية  على  المحتوي  الغذائي  النظام 
للكبد،  ضرراً  األكثر  هو  الكربوهيدرات  من 
الكبد:  على  خطراً  األكثر  األطعمة  بين  ومن 
والحبوب  الفواكه  بتناول  اإلفراط  الحلويات، 

والخبز.
يلحق التهاب الكبد الفيروسي B وC ضرراً ال 
يمكن إصالحه في الكبد، وكذلك حاالت التسمم 
بأي مواد سامة، وإذا استبعدنا التسمم والتهاب 
الكبد الفيروسي، فتبقى هناك منتجات يمكن أن 

تضر الكبد.
مجموعة  بل  ضارة،  واحدة  مادة  توجد  ال 
عالية،  حرارية  سعرات  على  تحتوي  أطعمة 
الكبد  بمرض  اإلصابة  إلى  تؤدي  أن  يمكن 

الدهني.
حاالته  بجميع  السكر  شيء،  كل  وقبل  أوالً 
يسبب خطورة للكبد: الحلويات، واإلفراط في 
الفركتوز  على  تحتوي  ألنها  الفاكهة،  تناول 
أن  كما  الدهني،  بالكبد  اإلصابة  يسرع  الذي 
الدهون والملح والكربوهيدرات، مثل البطاطا 
اإلفراط  وكذلك  والبلوف  والمعكرونة  المقلية 
أضراراً  تلحق  والخبز  الحبوب  باستهالك 

بالكبد.
يؤدي إتباع نظام غذائي يحتوي على سعرات 
في  الكربوهيدرات  إلى زيادة  حرارية عالية، 
مركز  في  دهون  قطرة  إلى  تتحول  الجسم، 

الكبد، تتطور الحقاً ويكبر حجمها بحيث يمكن 
أن تسبب تمزق خاليا الكبد ما يؤدي إلى زيادة 

.AST، ALT، GGT إفراز إنزيمات الكبد
ويرتبط هذا بموت خاليا الكبد، التي في الحاالت 
األطعمة  بسبب  تموت  أن  يمكن  الطبيعية 
تشخيص  ويمكن  الحرارية،  السعرات  عالية 
فوق  بالموجات  الكبد  فحص  عند  الحالة  هذه 
المحتوية  األطعمة  تؤدي  وعموما  الصوتية، 
على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلى 

السمنة، التي هي ألد أعداء الكبد.
وتشير الخبيرة، إلى أنه عادةً ال تلحق أطعمة 
الناتجة عن  السمنة  بل  بالكبد،  الضرر  معينة 

اإلفراط بتناول هذه األطعمة.
اإلفراط  سببه  الكبد  تليف  أن  الكثيرون  يعتقد 
بهذا  يصاب  ما  غالباً  ولكن  الكحول،  بتناول 
المرض األشخاص الذين ليس لديهم وظيفة أو 
أسرة أو أهداف أو تطلعات، لذلك يمكنهم فقط 
المعطل(، ما  )الكحول  المغير  الكحول  شرب 

يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد الكحولي.

الخطر األكرب... األطعمة الغنية 
بالكربوهيدرات

ومن الغريب في األمر أن هذا المرض يشخص 

الكحول  يتناولون  ال  ونساء  رجال  لدى  عادةً 
إطالقاً، ولكنهم يفرطون بتناول الطعام، وهذا 
يعني أن األطعمة الغنية بالكربوهيدرات، هي 

الخطر األكبر الذي يلحق الضرر بالكبد.
أخصائية  بوتينكو،  يلينا  الدكتورة  أعلنت 
بعض  أن  الهضمي،  والجهاز  الكبد  أمراض 
الظواهر الجلدية وما يسمى بـ »عالمات الكبد 
لتليف  أعراض غير واضحة  الصغيرة« هي 

الكبد.
ظهور  عند  أنه  إلى  األخصائية،  وتشير 
تكاثف  الطبل«  »عصي  مثل  أعراض 
يكسبها  والقدمين،  اليدين  أصابع  سالميات 
الضام  النسيج  تكاثر  نتيجة  مخروطياً،  شكالً 
من  والعظم،  الظفر  صفيحة  بين  يقع  الذي 
فحص  إلجراء  الطبيب،  مراجعة  الضروري 
عام لحالة الكبد، كما أن احمرار راحة اليدين 
والقدمين، هي من أعراض تليف الكبد، وهذه 
االستروجين  مستوى  بارتفاع  مرتبطة  الحالة 
أوالً  وتظهر  الكبد،  عمل  اضطراب  نتيجة 
اضطراب  أن  كما  والخنصر،  اإلبهام  في 
وبصورة  الجسم  كامل  في  يؤثر  الكبد  عمل 
خاصة في جدران األوعية الدموية، ما يؤدي 
البقع  وظهور  الدموية  الشعيرات  توسع  إلى 
الشيء  ونفس  الجلد،  على  الشكل  »النجمية« 

يحصل في الشعيرات الدموية في الوجه.
وتضيف، من األعراض األخرى المثيرة للقلق 

ظهور لويحات صفراء اللون تحت الجلد في 
مختلف مناطق الجسم، ولكنها تظهر بالدرجة 
األولى على الجفون العليا، كما أن ظهور ما 
يسمى بـ »رأس قنديل البحر« يشير إلى توسع 
وتعرج األوردة في جدار البطن األمامي، ما 
يدل على اضطراب تدفق الدم في أوردة الكبد 

. )Anastomosis( ونشوء المفاغرة
وتشير األخصائية، إلى أن ظهور بقع وخطوط 
الثدية  الغدد  وتضخم  األظافر  على  بيضاء 
لدى الرجال تشير إلى تليف الكبد أيضاً، وأن 
اعتالل عمل الدماغ، سببه اضطراب وظائف 

الكبد )قصور الكبد الحاد أو المزمن(.

تشخيص مرض الكبد

للفيزياء  بطرسبورغ  معهد  علماء  يعمل 
النووية، على طريقة جديدة لتشخيص مرض 
الكبد الدهني غير الكحولي، من خالل دراسة 

المؤشرات الحيوية التي تشير إلى المرض.
ومن أجل ذلك صمموا نموذجاً لتطور مرض 
تحليل  وبعد  الكحولي،  غير  الدهني  الكبد 

دم  كيمياء  مؤشرات  في  الحاصلة  التغيرات 
بشدة  اصطناعياً  المصابة  المخبرية  الجرذان 

مختلفة من المرض.
الباحثون  قاس  المرض،  نماذج  ولتقييم 
فيها  بما  الحيوية،  الكيميائية  المؤشرات 
الدم  بالزما  في  والبروتين  الغلوكوز  مستوى 

والكوليسترول وغيرها.
المختبر،  مدير  تراشكوف،  ألكسندر  ويقول 
بزيادة  أعدناها  التي  النماذج  »تميزت 
)البيليروبين-صبغة  الدم  في  البيليروبين 
مرارة ذات لون أصفر-بني ناتجة عن انهيار 
كما  باليرقان،  تعرف  التي  الهيموغلوبين( 
الدم  في  الكوليسترول  مستوى  ارتفاع  لوحظ 
وقمع آليات مضادات األكسدة وأعراض أخرى 
مستوى  وأن  الكبد،  خاليا  تلف  نتيجة  تتطور 
الجرذان  هذه  عند  الغذائي  التمثيل  اضطراب 

ارتبط بمستوى شدة نموذج المرض«.
المؤشرات  لتحديد  اآلن  الباحثون  ويخطط 
غير  الدهني  الكبد  لمرض  المميزة  الحيوية 
الكحولي متفاوت الشدة، ما سيسمح بتشخيصه 
االضطرابات  وتصحيح  المناسب  الوقت  في 

األيضية.
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السوري  الدوري  من  الثالثة  الجولة  تخللت  ـ  قامشلو   / روناهي 
»الممتاز« للرجال في مباراة الوحدة، وأهلي حلب حالة، أثارت ضجة 

واسعة في الشارع الرياضي السوري.

فقط في الدوري السوري حارس يضرب العبًا؛ 
لتسجيله هدفًا في مرماه؟

نظيره  على  ثميناً  فوزاً  حلب  أهلي  وحقق 
التي  المباراة،  في   ،)1-2( بنتيجة  الوحدة، 
الماضية  الجمعة  يوم  عصر  بينهما  جمعت 
على ملعب الفيحاء في دمشق، وذلك ضمن 
الدوري  بطولة  من  الثالثة  الجولة  منافسات 

السوري الممتاز ذهاباً لفئة الرجال.
العبه،  طريق  عن  التسجيل  الوحدة  وافتتح 
أدرك  ثم   ،31 الدقيقة  في  معتوق،  محمد 
في  حلب،  أهلي  تعادل  هدف  كواية  كامل 
الهدف  األشقر  أحمد  وأضاف   ،43 الدقيقة 

الثاني في الدقيقة 62.

تفاصيل الحادثة

سارت المباراة بين الفريقين اعتيادية، تتنقل 
المستديرة بين أرجل الالعبين، حتى الدقيقة 
43 بكرة كامل كواية، التي هزت شباك خالد 
إبراهيم؛ ما أثار حنقه، فقام بضرب الالعب 
التعادل  هدف  أحرز  الذي  كواية،  كامل 
لفريقه، وربما هذا ما ميز مجريات المباراة.     
التفاصيل، إن العب أهلي حلب كامل  وفي 
الوحدة،  مرمى  في  هدفاً  بتسجيل  قام  كواية 
وذلك بعد قيام األخير بإخراج الكرة؛ لعالج 

العب مصاب.
يقوم العب  أن  الوحدة،  نادي  وتوقع العبو 
نادي االتحاد / أهلي حلب، بإعادة الكرة لهم، 
القدم،  كعرف أخالقي متداول في لعبة كرة 
تابع  حلب،  أهلي   / االتحاد  العب  أن  إال 
وسجل هدفاً، فما كان من الحارس خالد بعد 
التسجيل في مرماه، بضرب الالعب، كامل 
الذي سجل هدف التعادل، فيما انضم العبان 

آخران، ليكمال ما بدأه الحارس. 
ولكن ما بدا مستغربا حيال هذه المشاهد كان 
وطرد  الهدف،  احتسب  الذي  الحكم!  قرار 
الالعب كامل الذي سجل الهدف في الوقت 
الوحدة،  بمعاقبة العبي  يقوم  أن  دون  ذاته، 
الذين اعتدوا على الالعب، وتسبّبوا بتحّول 
وظل  قتال،  ميدان  يشبه  ما  إلى  المباراة 
المستطيل  في  مرماه  عن  منافحا  الحارس 
الكرت  حتى  ينال  أن  دون  األخضر، 

األصفر؟
واعترف مدرب فريق االتحاد / أهلي حلب، 
ماهر بحري خالل المؤتمر الصحفي عقب 
من  طلب  أنه  الوحدة،  مع  فريقه  لقاء  نهاية 
الهجمة،  يكمل  أن  كواية،  كامل  العبه 
بذلك،  »أعترف  البحري:  وتابع  ويسجل، 

وال يوجد أي مشكلة لدي«.
وأشار بقوله: »إذا كنا سنتحدث عن الناحية 
من  عناصر  وقع  األول  فالشوط  األخالقية، 
على  مرات  عشر  من  أكثر  الوحدة  فريق 
وال  الوقت،  إضاعة  بهدف  الملعب  أرض 

يمكن الفوز في الدوري السوري، وفق هذه 
تقصد  وهناك  للمالعب،  السيئة  الظروف 

إضاعة للوقت من قبل الالعبين«.
علق  فقد  شمالي  رفعت  الوحدة،  مدرب  أما 
بعد  الصحفي  المؤتمر  في  الحادثة  على 
العب  قبل  من  حصل  »ما  قائالً:  المباراة 
نادي االتحاد / أهلي حلب، لم يحصل في أي 
دوري في العالم، ولكن هذا األمر ال يحصل 

إال في الدوري السوري فقط؟«.

تبادل االتهامات

استنكرت  الوحدة  نادي  إدارة  جانبها  من 
عبر  ذلك  وجاء  الهدف،  تسجيل  طريق 
بيان نشر على صفحة النادي الرسمية على 

الفيسبوك، وجاء فيه:
»يعلن مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي، 
بالنيابة عن إدارة الفريق األول بكرة القدم، 
المنافية  التصرفات  واستهجانه  استنكاره 
منظمة  ومبادئ  وُمثُِل  الرياضية،  لألخالق 
االتحاد الرياضي العام، وقيَِم فريق االتحاد، 
وإدارته الموقرة، الذين طالما كانوا يتمسكون 
بالُمثُِل واألخالق الرياضية، التي بدرت من 
أهلي  االتحاد/  فريق  مدرب  بحري  ماهر 
خالل  كواية  كامل  الفريق  والعب  حلب، 
المرحلة  في  بفريقنا  جمعتهم  التي  المباراة، 

الثالثة من الدوري السوري الممتاز«.
عن  المجلس  يعبر  »كما  البيان:  وتابع 
استنكاره ورفضه الشديدين، لحالة اإلصرار 
بحري  السيد  من  بدرت  التي  الخطأ،  على 
الذي  الصحفي،  المؤتمر  بشكل سافر خالل 
أعقب المباراة، عندما صّرح بأنَّه هو من أمَر 
متذّرًعا  المرمى؛  إلى  الكرة  بمتابعة  العبَه 

بأنَّ العبي فريقنا كانوا يضيعون الوقت؛«
ونوه في البيان: »تطالب إدارة نادي االتحاد 
وُمعلن  باتخاذ موقف واضح،  أهلي حلب   /

من تصرفات كهذه«.
إدارة  مجلس  يضع  »كما  البيان:  واستكمل 
نادي الوحدة الرياضي هذا البيان برسم لجنة 
العربي  االتحاد  في  واألخالق  االنضباط 
التنفيذي  والمكتب  القدم،  لكرة  السوري 
يرونه  ما  التخاذ  العام؛  الرياضي  لالتحاد 
عكسوا  والذين  المسيئين،  بحق  مناسبًا 
وأخالق  الرياضة،  عن  قاتمة  صورة  بذلك 

الرياضي السوري«.
وعلى الفور جاء بيان من نادي أهلي حلب 

كرد على الحادثة وذكر البيان التالي:
تصرفات  أمام  األيدي  مكتوفي  نبقى  »لن 
جماهير، والعبي نادي الوحدة في مناسبات 

كثيرة سواء في المالعب أو الصاالت.
-على االتحاد الرياضي العام، أن يقف أمام 

مسؤولياته تجاه هذه الممارسات، التي تسيء 
للرياضة.

1-تم نقل مباراة أهلي حلب مع الوحدة إلى 
فقط،  ساعة   48 قبل  طبيعي  عشب  ملعب 
على  يتدرب  الدوري  توقف  طوال  وفريقنا 
ملعب عشب صناعي، حسب الملعب المعلن 

إلقامة المباراة قبل نقلها.
2-فريقنا مسيطر على المباراة طيلة الشوط 
إضاعة  في  يتفنن  الوحدة  وفريق  األول، 
منها هدف  التي جاء  الحالة،  الوقت، ومنها 
التعادل، حيث أن العب الوحدة نهض عند 

لعب رمية التماس.
بشكل  الوحدة  اعتدى حارس  الهدف  3-بعد 
الفيديوهات،  خالل  من  وصريح  واضح، 
كواية،  كامل  العبنا  على  التلفاز  وشاشة 
وكذلك عدد من العبي الوحدة، ليقوم الحكم 
إجراء  أي  اتخاذ  دون  الكواية  العبنا  بطرد 

تجاه حارس الوحدة.
بالصوت  الواضح  الجماعي  4-الشتم 
والصورة لمدينة حلب، ولنادي أهلي حلب، 
والالعب  بحري،  ماهر  فريقنا  ولمدرب 

كامل كواية من قِبَل جمهور الوحدة.
نادي  جمهور  حافالت  على  5-االعتداء 
االتحاد من قِبل جمهور الوحدة، وهذا األمر 

يتكرر في كل مرة دون محاسبة.
- التهاون في محاسبة العبي وجماهير نادي 
هذه  ارتكاب  في  تماديها  إلى  أدّى  الوحدة، 

األعمال وتكرارها في كل مناسبة«.

الكيخيا الهدف صحيح، لكنه 
غري أخالقي

في  قال  كيخيا،  محمد  السابق  الدولي  الحكم 
الهدف،  حالة  عن  محلية  لوكالة  تصريح 

وشرعي،  صحيح  القانونية  الناحية  من  إنه 
بند هدف غير أخالقي،  يندرج تحت  ولكنه 
وال يعاقب عليه القانون، وكان على الكواية 
لالعبي  الكرة  وإعادة  الهدف،  تسجيل  عدم 

الوحدة.
في  المباريات  بعض  أن  الكيخيا،  وأضاف 
مشابهة،  حاالت  فيها  حدثت  أخرى  دول 
وقام الفريق صاحب الحالة بالسماح للفريق 
إلعادة  مرماه  في  هدف  بتسجيل  المنافس 
العودة  في  حقه  الخصم  وإعطاء  التوازن، 

للمباراة.
فقد  للضرب،  تعرض  الذي  الالعب،  أما 
قاموا  من  قضائية ضد  دعوة  فتح  بأنه  ذكر 
بضربه، وأوضح العب نادي االتحاد / أهلي 
حلب كامل كواية قائالً: »أصررت إصراراً 
الملعب،  بأرض  ال  الرد  عدم  على  كامالً 
الواضحة،  االعتداءات  على  خارجه  وال 
والعبي  حارس  قبل  من  علي  والصريحة 
بالخطأ،  الخطأ  أرد على  ولم  الوحدة،  نادي 
فال أخالقي، وال تربيتي تسمح لي بمثل هكذا 

أنواع من ردود الفعل«.
وأضاف، بأن الفيديو واضح للجميع، وكيف 
بعد  عليه،  المبرح  بالضرب  االعتداء  تّم 

تسجيله للهدف فوراً.
»فربي  أشار:  الطرد  حالة  يخص  وفيما 
يعلم، ويشهد أنني لم أقم بتصرف )البصق( 
سألت  وعندما  بعيد،  من  وال  قريب  من  ال 
حكم الساحة أجابني بأن الحكم الرابع أخبره، 
لم  أنا  لي،  قال  الرابع  الحكم  سألت  وعندما 

أقل شيئاً«.
وتابع حديثه: »أضع أعضاء لجنة االنضباط 
ألي  جاهز  وأنا  المعلومات،  هذه  بصورة 
عملية استجواب ضمن القوانين واألنظمة«.

وفيما يخّص االعتداء بالضرب، نوه العب 
ختام  في  كواية  كامل  حلب  أهلي   / االتحاد 
للنيابة  بمعروض  تقدّمت  »فقد  قائالً:  حديثه 
العامة، بحادث االعتداء، وخضعت للفحص 
فتح  وتم  الشرعي،  الطبيب  قبل  من  الطبي 
على  أحصل  لكي  أصوال؛  الالزم  الضبط 
باإلضافة  اعتباري،  ورد  الشخصي  حقي 
إلى قرارات لجنة االنضباط، التي نحترمها، 
الضرب،  بسبب  لضرٍر  تعرضت  ولكني 
ما  جسدي؛  أنحاء  كامل  على  والترفيس 
عن  واالبتعاد  العالج  متابعة  يستدعي 

التمارين«.
الناديين  بين  متأزمةً  األمور  ومازالت 
حلب،  أهلي   / واالتحاد  الدمشقي،  الوحدة 
ووصلت إلى دوري الشباب الممتاز للموسم 
2023/2022، والذي انطلقت أولى جوالته 
تشرين  من  األول  المصادف  السبت  يوم 
األول الجاري، وبحسب بيان لنادي الوحدة، 
العبيه  يستقل  كان  الذي  النادي،  حافلة  بأن 
قبل جماهير  من  لالعتداء  تعرض  الشباب، 
لنادي االتحاد / أهلي حلب، وجاء في البيان:
» تعرضت الحافلة، التي تقل بعثة فريق كرة 
جمهور  قبل  من  اعتداء  إلى  للشباب،  القدم 

إلى  أدت  والتي  حلب،  أهلي  االتحاد/  نادي 
صفوان  السائق  وإصابة  مادية،  أضرار 

أرمنازي، بجروح في الرأس والوجه«.
وتابع البيان وضمنه عدة مطالب كالتالي:

الرياضي،  الوحدة  نادي  إدارة  مجلس   -
»العربي«  االتحاد  في  المعنيين  تدعو 
التنفيذي  والمكتب  القدم،  لكرة  السوري 
لالتحاد الرياضي العام، التخاذ ما يلزم بحق 
المسيئين من جمهور نادي االتحاد، واتخاذ 
اإلجراءات التأديبية، حسب اللوائح الناظمة-

بحق الفريق الُمضيف.
األخيرة  التطورات  متابعة  بصدد  اإلدارة   -
في اليومين الماضييَن، بالشكل الذي يضمن 

حق النادي، واحترام جماهيره ومنتسبيه.
يذكر أن االتحاد / أهلي حلب، فاز على نادي 
الوحدة في الجولة األولى من دوري الشباب 
مقابل  أهداف،  خمسة  بنتيجة  »الممتاز« 

هدف واحد في حلب.
بينما نشر في تقرير لوسيلة إعالمية مقربة 
التخبط  حالة  وتعكس  دمشق،  حكومة  من 
السورية  الكرة  تعيشها  التي  والمهزلة، 

وذكرت هذه الوسيلة:
»هذه الحاالت، هي تعبير حقيقي عن الثقافة، 
نشأ  التي  واألخالق،  الالعب  يملكها  التي 
التعليمي،  المستوى  النظر عن  عليها بغض 
الذي يملكه، ولكن ذلك ال يمنع النادي الذي 

تربى به والمدربون. 
بحالة غليان؛  السورية  المدرجات  أن  أعتقد 
نتيجة األوضاع السيئة، التي تعيشها كرتنا، 
وهذا يظهر أيضاً سلوك الالعبين في أرض 
هناك ضوابط  تكون  أن  من  والبد  الملعب، 
وعلى  حدوثه  يجب  ال  ما  لمنع  وروادع؛ 
اإلعالم،  من  بدءاً  مسؤولياته  تحمل  الجميع 
وكوادرها  وجماهيرها  باألندية  ومروراً 
وانتهاء باتحاد الكرة، فهل قام كل بواجبه، أم 

سننتظر وقوع األسوأ حتى نفعل؟«.
القدم  لكرة  السوري  الدوري  أن  يذكر 
نهفات،  سابقاً  شهد  “الممتاز”  يُسمى  ما 
انتهاء  من  كبيرة  وخيبات  وطرائف، 
مباراة بدون معرفة نتيجتها، وتغيير وإبعاد 
من  يقرب   ما  إلى  وصلت  حيث  مدربين، 
عن  ناهيك  السابق،  الموسم  في  حالة   35
مشجع؛  قبل  من  وبهلوانية  قتالية  حركة 
العبد  محمد  الدولي  السوري  الحكم  لضرب 
هللا، الذي كان يقود تحكيم مباراة من الدوري 
وحرجلة  جبلة  ناديي  بين  جمعت  الممتاز، 
 70 الدقيقة  في  بإيقافها  وقام  موسمين،  قبل 
بعد حادثة االعتداء عليه، غير كسر المقاعد، 
المباريات،  العديد من  الجماهير في  وشغب 
كما قام نادي تشرين بطل الدوري السوري، 
المبيض”  “خالد  الالعب  مع  عقد  بتوقيع 
على ظهر سيارة في الشارع؛ ما أثار موجة 
سخرية على صفحات التواصل االجتماعي، 
إبداعية،  الفكرة  بأن  متابعون،  ووصف 

وتشبه طريقة دفع مخالفة مرورية.

روناهي/ عين عيسى ـ تستعد إدارة مخيم مهجري كري سبي لمواجهة فصل الشتاء، الذي بدا على 
األبواب من خالل العمل على توفير األساسيات، حسب اإلمكانات المتوفرة، والتنسيق مع المنظمات 

اإلنسانية، واإلغاثية العاملة في المخيم لتأمين ما أمكن.

مخيم مهجري كري سبي: 
»جهود حثيثة لمواجهة الشتاء، ودعم خجول من المنظمات«

مبادرة النساء تحمي كردستان: 
»القصف اإليراني لباشور انتقام من التظاهرات الشعبية«

إطالق هاشتاغ للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجالن

أبيض/ كري سبي  تل  مخيم مهجري  ويقطن 
من  تهجيرهم  بعد  مهجر   6000 من  أكثر 
األساسية  دخلهم  لمصادر  وفقدانهم  بيوتهم، 
التاسع  عدوان  عقب  المقاطعة  احتالل  بعد 
ليواجهوا ظروفاً  األول/ 2019،  تشرين  من 
إنسانية صعبة، حيث تعمل إدارة مخيم مهجري 
كري سبي، بعد تأسيس المخيم المذكور في 22 
تشرين الثاني 2019، على تأمين احتياجاتهم 
من )مواد غذائية ـ خيم ـ وسائل تدفئة ...الخ(، 
في  العاملة  المنظمات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
المخيم، والجهات المعنية في اإلدارات الذاتية 

والمدنية.

تقنني الدعم من املنظامت 
»حجر عرثة«

العام،  لهذا  الشتاء  فصل  دخول  اقتراب  ومع 
لتأمين  الزمن،  المهجرين  مخيم  إدارة  تسابق 
لتوفيرها  شتوية،  تجهيزات  من  أمكن  ما 
التي  المهترئة،  الخيم  واستبدال  للمهجرين، 
وصلت لما يقارب إلى 300خيمة، وتزويدها 

بوسائل العزل المطرية المناسبة.
المنظمات  المقدم من قبل  الدعم  قلة  وفي ظل 
العاملة في المخيم، ومع اقتراب دخول فصل 
لحث  المخيم  إدارة  تسعى  العام  لهذا  الشتاء 
المنظمات لرفع التقنين، وزيادة الدعم اإلغاثي 
بعد أن خفضته لنسبة تصل لما يقارب الـ %50 
إدارة  تواجه  فيما  المنصرمة،  األشهر  خالل 
المخيم صعوبات جمة في ظل تقنين المنظمات 
المستلزمات  تأمين  صعوبة  ضمنها  من 
الشتوية، واإلسراع بتأمين مخصصات التدفئة 

لمواجهة فصل الشتاء.

جهود حثيثة ملواجهة الشتاء...!

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا لقاء مع الرئيسة 
عزيزة  سبي  كري  مهجري  لمخيم  المشتركة 
الحسن، التي أكدت أن إدارة المخيم تبذل جهوداً 
جمة لتأمين المستلزمات الشتوية للقاطنين في 
الخيم،  مستلزمات  تأمين  خالل  من  المخيم، 
داخل  الضرورية  والمواد  المدافئ،  وتوفير 
العوازل  ـ  واألغطية  ـ  )البطانيات  كـ  الخيام 

المطرية...الخ(.

الدعم  من  الكثير  »نحتاج  بالقول:  وأردفت 
لمساعدتنا  المخيم،  في  واإلنساني  اإلغاثي 
على توفير مستلزمات المهجرين، وهذا األمر 
المنظمات  قبل  من  أكبر  جهود  بذل  يتطلب 
برامجها  وتيرة  ورفع  المخيم،  ضمن  العاملة 

الداعمة«.
الجهات  حديثها  نهاية  في  عزيزة  وناشدت 
المعنية كافة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
الجهود  لتكثيف  الدولي  والمجتمع  سوريا، 
بالتزامن  المخيمات  في  المهجرين  لمساعدة 
مع الظروف االقتصادية، والمعيشية الصعبة، 
التي يعيشونها، بعد أن فقدوا مصادر دخولهم، 
التركي  المحتل  تهجير  إثر  على  وممتلكاتهم 

لهم.

قالت »مبادرة النساء تحمي كردستان« في بيان 
كردستان،  لباشور  اإليراني  القصف  إن  لها، 
جاء انتقاماً من التظاهرات الشعبية على خلفية 
مقتل جيتا أميني، ورداً على التحالف الوطني، 
أن  وأكدت،  إيران،  في  الشعوب  أبدته  الذي 
تزيد  المتزامنة  والتركية  اإليرانية  الهجمات 

المخاطر على الشعب الكردي.
لقصف  كردستان  باشور  أراضي  تتعرض 
مع  الماضية  األيام  في  تزامن  هجمي،  تركي 
قصف صاروخي عنيف لمناطق في سيدكان 
وبرادوست، وأسفر ذلك عن وقوع العديد من 

الشهداء والجرحى.
كردستان،  جغرافية  على  بالهجمات  وتنديداً 
كردستان«  تحمي  النساء  مبادرة   « أصدرت 
الرأي  إلى  بياناً   ،2022-10-1 السبت  يوم 
الدولة  أن  إلى  خالله  من  أشارت  العام، 

النساء  إرادة  من  النيل  تستطيع  لن  اإليرانية، 
بشعار  حناجرهن  دوت  اللواتي  الحرائر، 

»المرأة حياة وحرية«.
الهجوم  بين  التزامن  هو  الالفت  إن  وقالت: 
باشور  على  التركية  والهجمات  اإليراني، 
الكيماوية  لألسلحة  واستخدامها  كردستان، 

وسط صمت دولي مطبق.
وجاء في البيان:

المدفعي  القصف  مؤخراً  العالم  شهد  »لقد 
لمقرات  اإليرانية،  للدولة  المستمر  والجوي 
منطقة  في  كردستان  شرق  أحزاب  ومراكز 
وفي  السليمانية،  مدينة  من  بالقرب  زركويز 
طال  الذي  القصف،  وكذلك  كوي،  قضاء 
حيث  وباالكيتي.  وبرادوست  سيدكان  مناطق 
وتسبب  المدنيين،  القصُف  هذا  استهدف 
ذلك  نتيجة  فقضى  قراهم،  من  العديد  بتهجير 

عشرات األشخاص، وُجِرح عشرات آخرون، 
بينهم نساء وأطفال«.

كردستان«،  تحمي  النساء  »مبادرة  في  إننا 
إذ نندد، ونشجب هذا القصف الهمجي للدولة 
أهالي  إقليم كردستان، ونعّزي  اإليرانية على 

الضحايا، ونطلب الشفاء العاجل للجرحى«.
من  انتقاماً  جاء  القصف  أن  البيان،  وأكد 

التظاهرات الشعبية، التي خرجت لمقتل جينا 
أميني »فإننا نجد أنه جاء انتقاماً من التظاهرات 
الشعبية الحاشدة التي شهدتها إيران على خلفية 
وردّاً  أميني،  جينا/مهسا  الكردية  الفتاة  مقتل 
على التحالف الوطني، الذي أبداه أبناء وبنات 
الشعوب اآلهلة في إيران، من كرد، وعرب، 
وبلوش، وغيرهم، وعلى تضامن الرأي العام 

اإلقليمي والعالمي مع قضية جينا أميني«.
مبادرة النساء تحمي كردستان، أكدت أن الدولة 
اإليرانية، لن تستطع قمع كل الشبان، والرجال 
في  متجسدة  المرأة  حرية  لقضية  المناصرين 
شخص جينا أميني؛ فإنها ترد على ذلك بشن 
هذه الهجمات على إقليم كردستان العراق، ظناً 
منها أنها بذلك ستكسر إرادة األحزاب الكردية 

في إيران.
النساء  مبادرة   / البيان »إننا، وباسم  وأضاف 

الهجمات  هذه  أن  نجد  كردستان/،  تحمي 
المتزامنة  األخيرة  والتركية  اإليرانية، 
والمتشعبة في مختلف أجزاء كردستان، تُزيد 
كل  في  الكردي  الشعب  على  المخاطر  من 
مكان، ونؤكد بهذه المناسبة على وحدة موقفنا 

النسوي الرافض كلياً لهذه الهجمات«.
الحكومة  البيان: »كما نطالب  وجاء في ختام 
بتحّمل  كردستان  إقليم  وحكومة  العراقية، 
بالسبل  الهجمات  هذه  لردع  مسؤولياتها 
السيادة  على  حفاظاً  والدبلوماسية  القانونية، 
عموماً،  وللعراق  خصوصاً  لإلقليم  الوطنية 
كما نناشد الجهات اإلقليمية والدولية المعنية، 
األمم  وهيئة  العربية،  الجامعة  رأسها  وعلى 
الدولية،  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  المتحدة، 
الدولتين  على  والضغط  مسؤولياتها  بتحمل 
اإليرانية، والتركية للكّف عن هجماتهما على 

مختلف أجزاء كردستان«.

تطلق مبادرة الشبيبة المطالبة بالحرية، بتاريخ 
حملة  الجاري،  األول  تشرين  من  الثامن 
االفتراضي،  التواصل  مواقع  على  هاشتاغ 
إلى  هلموا  الحرية،  وقت  »حان  شعار  تحت 
المؤامرة  ذكرى  في  وذلك  الحرية«  معركة 
القائد عبد هللا أوجالن، وتبدأ في  الدولية ضد 

الساعة 20.00 بتوقيت آمد.
هللا  عبد  القائد  على  الدولية  المؤامرة  تدخل 
التواقة  والشعوب  الـ24،  عامها  أوجالن 
والمرأة  الشبيبة  رأسهم  وعلى  كلها،  للحرية 
بنضال  المؤمنين  واألشخاص  الكردستانية، 
والنشاطات  الفعاليات  ينظمون  القائد، 
بالحرية  مطالبين  الساحات  إلى  ويخرجون 

الجسدية له.
ازداد  القائد،  على  المؤامرة  مع  وبالتزامن 
غضب الشعب الكردي، ونظمت فعاليات تنديد 
على نطاق واسع، وكان قادتها شبيبة كردستان، 
مبادرة الشبيبة من أجل الحرية، ومع اقتراب 
الذكرى السنوية النطالق المؤامرة في التاسع 
الرأي  إلى  بياناً  نشرت  األول،  تشرين  من 
العام، بخصوص حملة هاشتاغ واسعة تطلقها 

ما  االفتراضي، حسب  التواصل  وسائل  على 
جاء في تقرير لوكالة هاوار لألنباء.

في  ستنطلق  الحملة  أن  إلى  أشارت  المبادرة 
شعار  تحت  األول  تشرين  من  الثامن  مساء 
إلى معركة  الحرية »و« هلموا  » حان وقت 

الحرية«، ودعت للمشاركة الواسعة فيها.
وجاء في البيان الكتابي، الذي نشرته المبادرة: 
المؤامرة  الوطني،  وشعبنا  العام  الرأي  »إلى 
تخلف  أوجالن  هللا  عبد  القائد  بحق  الدولية 
وراءها 24 عاماً، وكان هدف المؤامرة، التي 
وروسيا  األمريكية،  المتحدة  الواليات  قادتها 
إبادة حركة  القائد هو  وتركيا، واليونان، ضد 

الحرية والشعب الكردي.
المهيمنة،  القوى  أمام  األكبر  العائق  ألن 
في  ثالثة  عالمية  حرب  خلق  تحاول  والتي 
كردستان  حرية  حركة  هي  األوسط،  الشرق 
فلسفته  تحولت  التي  أوجالن،  عبد هللا  والقائد 
لشعوب  يتعلق  فيما  كبير  ألمل  وأيديولوجيته 

الشرق األوسط والعالم.
ونظام  فكرة  آبو ضد  القائد  أيديولوجية  وألن 
باعتقال  الوحشية  الدولة  حاولت  الرأسمالية، 

القائد وتصفيته، وتجزئة وتقسيم حزب العمال 
الكردستاني، ليبقى الشرق األوسط وسط جهل 

لما يحدث، لكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك.
وقدم  هزمهم،  إيمرالي  في  وهو  القائد 
األمة  مشروع  العالم  ولكل  المؤامرة،  ضد 
المرأة  بيد  وأخذ  جذري،  كحل  الديمقراطية، 
وجعل  الحضارة،  في  األساس  كانت  التي 
منها مقاتلة عظيمة، والقيم التي أسست اليوم، 
وشعار »المرأة حياة حرة« والذي يرتفع في 

شوارع إيران شاهد على ذلك.
الحزب  عاشها  التي  االستسالم،  حالة 
القيم،  هذه  كل  أمام  الكردستاني  الديمقراطي 
اليوم وأمام كريال حرية كردستان وبعمالة مع 
 PDK االحتالل التركي تستمر، وتحت راية

تسيل دماء المئات من الكرد األحرار.
لجؤوا  الكريال،  أمام  قوتهم  فقدوا  وألنهم   
االنتصار  أرادوا  خباثة،  األساليب  أكثر  إلى 

باستخدام الغازات الكيماوية والسامة. 
أمام جرائم الحرب التي تمارس بحق الكريال 
خجل  بدون  يتحدثون  الصمت،  الجميع  يلتزم 
بروح  الكرد  شباب  يبديها  التي  المقاومة  عن 

فدائية.
حرية  لحركة  الفدائيون  والمقاتلون  آبو  القائد 
كردستان، سيعطون بمقاومتهم التاريخية أكبر 
رد ضد العزلة، في عصر كهذا والذي يتطلب 
الرد  يعطون  المستويات،  أعلى  في  فدائية 

الحقيقي للعدو ببناء الحياة الجديدة.
سيتم إفشال المؤامرة الدولية بالضربات القوية، 
التي تلقتها القوى المهيمنة في الزاب، نموذج 
األمة الديمقراطية، األيكولوجية وحرية المرأة 
سيتم إحياؤها في الشرق األوسط كافة، والعالم 
الحياة  بذور  ستزرع  كردستان،  بدمقرطة 
قلوب شعوب  في  البداية  في  وستنمو  الجديدة 

الشرق األوسط.

بالحرية،  المطالبة  الشبيبة  كمبادرة  ونحن 
»حان  وبشعار  المشؤوم،  اليوم  هذا  ليلة  في 
وقت الحرية«، » هلموا إلى معركة الحرية« 
الساعة  الثامن من تشرين األول في  وبتاريخ 
20:00 بتوقيت آمد سنقيم فعاليات كبيرة في 
اإللكترونية  المواقع  على  وكذلك  الساحات، 
وسنبدأ بحملة هاشتاغ تنديداً بالمؤامرة الدولية.
مقدمتهم  وفي  األوسط،  الشرق  شعوب  نناشد 
والمؤسسات  الكردية،  الشابة  والمرأة  الشبيبة 
لدعم  الديمقراطيين-الوطنيين  وأصدقاءنا 

فعالياتنا، وإفشال المؤامرة الدولية.
الحرية  وحر«  ديمقراطي  مستقبل  أجل  من 

ألوجالن«.
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من ذكريات التنقيب األثري -2

محمد عفيف الحسيني...قريب كالمجرة... بعيد كعامودا

محمد عزو 

كان عدد الخيام الصغيرة المنصوبة في ساحة 
خيمة  عشرين  من  أكثر  البعثة،  بيت  حوش 
كانت  الخيام  وهذه  عشوائي،  بشكل  موزعة 
واحد،  لشخص  تتسع  فبالكاد  الحجم،  صغيرة 
وكانت ُمخاطه من طبقتين من القماش الشفاف، 
لذلك في حالة سطوع ضوء القمر عليها عندما 
يكون بدراً، يمكن لمن بداخلها رؤية »هيئة« 

اإلنسان بوضوح إذا مّر من جانبها. 
مّر يومان ولم يْعثر أحد على عظام رجل القبر 
المفقودة، ومن حينها سرت شائعة أّن صاحب 
الحياة،  إليه  عادت  قد  القبر«،  العظام »رجل 
وأّن الطالبة األلمانية »ميشيال«، قد أحست به 

يمر بين الخيام ليالً، وأنها رأت جسماً بشرياً 
الخيام  بين  يظهر  القامة،  وطويل  جداً  نحيفاً 
ليالً، ثم يختفي. سرت هذه الشائعة بين العمال، 
الخاصة  الذين وزعوها عبر وسائل إعالمهم 
بهم إلى محيط أوسع، والكل في البعثة، وفي 
أطراف المدينة، أصبحوا يتحدثون عن رجل 
ليالً،  يستفيق  الذي  »البيعة«،  تل  في  القبر 
ويسير بين الخيام، التي ينام في داخلها أعضاء 

البعثة المنقبة، ثم يختفي فجأة.
المديرة »شترومنغر« كما يحلو للعمال مناداتها 
يتعلق  فيما  ببنت شفة، وكذلك األمر  تنبس  لم 
عظام«  »أبو  أو  العظام،  بدراسة  بالمختص 
العمال، حتى في ذات يوم هادئ،  كما يسميه 
بواسطة  الجوي  التصوير  ألعمال  خصص 

غداً  »شترومنغر«،  السيدة  لي  قالت  البالون، 
في الصباح لدينا اكتشاف جديد، أود أن أريه 

للجميع، وهي تقصد بذلك العمال. 
المنحدر  إلى  الجميع  دُعي  التالي  اليوم  وفي 
كبيرة  ساقية  على  المطل  التل،  من  الشمالي 
تباري الحافة الشمالية للتل، قادمة من الجنوب 
الشرقي،  والشمال  الشمال  باتجاه  الغربي 
بعد  على  من  »الفرات«  نهر  من  المياه  تجر 
عشرة كيلو مترات تقريباً، إلرواء األراضي 
الزراعية الواقعة شمال وشرق التل )أراضي 
من  كومة  فوق  وقفت  الفور  وعلى  نكيب(. 
التراب، وأوعزت ألحد العمال بنبشها بواسطة 
الرفش »كريك« المعدني، وبعد إزاحة األتربة 
ظهرت كومة من العظام المرتبة فوق بعضها، 
الذي  القبر«،  قالت هذه هي عظام »رجل  ثم 
يظهر ليالً بين خيام أعضاء البعثة، ثم يختفي 
نعم  نهاية،  لها  ليس  التي  الظالم،  مسالك  في 
اآلنسة »ميشيال« شاهدت شبحاً يسير ليالً بين 
الخيام، لكنه ليس رجل القبر، بل هو األرعن 
»نبو«، النحيف الطويل األصلع، الذي يعبث 
للنوم، و«نبو«  قبل أن يخلد إلى خيمته  كثيراً 
هو طالب من بلدة »عفرين« يدرس اآلثار في 
ألمانيا، وفي الخريف يأتي مع البعثة للتدريب، 
يخرج  وعندما  مشاكس  إنه  المديرة،  وتقول 
من خيمته ليالً والناس نيام، يبدأ بالمشي على 
الهيكل  عظام  وأما  قدميه؛  أصابع  رؤوس 
لم  العامل  أًن  وجدت  عندما  فإنني  العظمي، 
آخر  ذهبت مع عامل  التراب،  تحت  يطمرها 
بالتعجيل  الميت  هذا  وأكرمنا  الظهيرة،  بعد 
ال  ألشباح  وجود  ال  أنه  الجمع  وليعلم  بدفنه، 
هنا وال هناك، زمن األشباح قد ولى إلى غير 

رجعة، نحن في زمن العلم والتطور. 

وكان  تبتسم،  وهي  باأللمانية،  تتحدث  كانت 
األستاذ »محمد قدور« رئيس الجانب السوري 
بالترجمة  يقوم  الذي  هو  األثري،  التنقيب  في 
حسن  على  وشكرتهم  الجميع  لها  صفق 

االستماع.
 أنهت البعثة األثرية العاملة في تل »البيعة« 
موسمها التنقيبي، في نهاية خريف ذلك العام، 
بحفظ  الخاصة  الالزمة  بالترتيبات  وقامت 
الحفريات الهامة، عن طريق تغطيتها بالمواد 
تستطيع  كي  باألتربة،  وطمرها  البالستيكية 
وفق  بحفرها  االستمرار  المقبل  العام  في 
بعضهم،  ودعوا  الجميع  المنهجي،  األسلوب 
ولم يبق في الموقع غير األتربة المكّومة فوق 
مكان  إلى  يحملها  من  تنتظر  والتي  بعضها، 
»مسلم«  الموقع   حارس  أيضاً  وهناك  آخر، 

من »كوباني/ عين العرب« الذي كان يحرس 
التي  المنقبة،  البعثة  قبل  التل، وهو معيّن من 
جامعة،  تكون  كأن  عليا  مرجعية  على  تعتمد 
أو مؤسسة علمية، أو غير ذلك، وهو يتقاضى 
راتبه من المؤسسة التي تتبع لها البعثة المنقبة، 

عبر المديرية العامة لآلثار والمتاحف.
 لكن بعد الرحيل لم ينته ذكر »رجل القبر«، 
فأخبر  التل،  حارس  جاء  األيام  من  يوم  ففي 
نسائهم  مع  يأتون  العمال  بعض  بأن  المتحف 
التراب،  »كومة«  طعس  لزيارة  التل،  إلى 
التي تغطي عظام رجل القبر، ومن حينها قام 
معالم  بطمس  »الرقة«  آثار  بدائرة  العاملون 
الكومة  هذه  ألصبحت  وإالّ  كلياً،  الكومة  تلك 
يتبارك  مزاراً  الزمن  مرور  مع  التراب،  من 

بها الكثير من سكان محيط »الرقة«.

عبد الرحمن محمد

في عامودا، وفي يوم من أيامها الجنونية، أو 
ربما العابقة بالشعر ورائحة السنابل، من عام 
أسماها  التي  األولى  صرخته  كانت   ،1957
الكثيرون بالوالدة، وبدت بعد ذلك إعالنا لبدء 
خسران  في  تجلت  التي  المتتالية  الخسارات 
أيام العمر التي بدت مريرة بعد تلك الصرخة 
لها  مغادرته  بعد  حتى  تتوقف  ولم  الموجعة، 
قاصدا المنافي البعيدة ليستقر في السويد، التي 

ضمت شتات روحة المتعبة، وجسده المنهك.
وعبق  عامودا  حمل  الحسيني،  عفيف  محمد 
أوجاعها  وكل  تنورها  خبز  ورائحة  سنابلها 
معه، وحمل الكثير من خميرة الشعر واألدب 
ينابيع عامودا، وهناك كانت والدة محمد  من 
عنان  الغربة  أطلقت  الذي  الشاعر،  عفيف 
قريحته، وفجرت ينابيع اإلبداع لديه: »المنفى 
أعطاني الشعر، في السويد كتبُت الشعر، في 
ما  كثيرا  إذ  العجول«،  الشعر  كتبُت  عامودا، 
المنع  عامودا  في  وهو  كتبه  ما  مصير  كان 

الرقابي، أو الرفض الذاتي«.
ينتمي  إنه  الحسيني،  عفيف  محمد  ميز  ما 
النثر  قصيدة  فيه  ازدهرت  شعري  جيل  إلى 
لنقل  وروضها  منها،  وتمكن  العربية،  باللغة 
بقضاياهم  والتعريف  الكرد،  من  قومه  مأساة 
وتاريخهم وآالمهم، في مرحلة معقدة حساسة، 
الكتابة  اتقانه  رغم  بالعربية  الكتابة  وتعمد 
بكتابته  يبرع  أال  يخشى  كان  لكنه  بالكردية 
بالكردية، كما نبغ في الكتابة بالعربية، وكان 
الكردي  الشاعر  مع  مشتركا  األول  ديوانه 
المعروف أحمد الحسيني، الذي شاركه الكتابة 

باللغة الكردية.
الشعر،  في  مميزة  عدة  أعمال  للشاعر 
مجموعته  منها  عميق  فلسفي  بأسلوب  تتسم 
»بحيرة من يديك« عام 1993 التي تضّمنت 
في  ما،  نوعاً  غرائبية  نزعة  تحمل  نصوصاً 
الجمل الشعرية، التي ال تترابط في ظاهرها، 
تترابط  لكنها  بعضها،  وارتباط  وتراكيبها، 
ذا مغزى عميق،  ضمنيا، وتبني قصة وهدفا 

أعمال أخرى مثل »الرجال«،  إلى  باإلضافة 
الوعول«،  و«نديم  غوتنبرغ«  و«مجاز 
وكتاب »كولسن«، إلى جانب »جهة األربعاء: 
أعماله  صدرت  كما  روائية«.  شطحات 
»ُهّن«،  دار  عن  وجيزة،  فترة  قبل  الشعرية 
تحت عنوان »تحدّث معي قليالً أيها الغريب«.
السيرة  يشبه  ما  للقارئ  حسيني  قدم  كذلك 
في  وممتع  شيق،  سردي  أسلوب  في  الذاتية 
كتابه »بهارات هندو ـ أوربية«، عام 2020، 
بقاع  في  حياته  تفاصيل  من  الكثير  وضمنه 
من  منطلقا  والعالم،  العربية  البالد  من  شتى 
الكتاب  على  وغلب  عامودا.  األجمل  عالمه 
المتقشف  الروحي  والمشهد  الصوفي،  الطابع 

العفيف.
في  به  أحاط  بما  الحسيني  عفيف  محمد  تأثر 
صغره وصباه من فقر، ومن جو مشبع بالثقافة 
التي رأى نفسه محاطا  الكتب  والعلم، وكذلك 
كثيرا  وتأثر  وتمعنا،  قراءة  عليها  فأتى  بها، 
خصوصاً،  منها  والكردي  التراث،  بكتب 
وجه  على  منها  التصوف  إلى  يميل  كان  وما 

الخصوص كـ »ماليي جزيري« وسواه.
في الرابع والعشرين من آب عام 2022 وفي 
عفيف  محمد  قلب  توقف  بالسويد،  غوتنبرغ 
األبدية،  راحته  ليعلن  الخفقان  عن  حسيني 
تاركاً إرثاً أدبياً ال يقدر بثمن، وهنا بعض من 

نصوصه:

/خطوات/
توابيت طيبة للزهور.

تدفعها فتيات صغيرات
 بثقة مطلقة وندم
يقطعن الغامض

يتركن على التوابيت 
أسفهن والحمرة الخفية
تستريح كسترة الشهيد

تفسر دمه ولسانه الجاف
في بقعة حزينة

في سلسلة 
من خطواته آلخر مرة

وهي تلمع في كردستان
كفتيات صغيرات

وصامتات طيلة التوابيت.
/كردستان/

لحريتِك البليغة
 لصباحِك الناقص. أمضي

مروياً بالتذكارات
منجرفاً كجرٍو صغير

خصباً كاألغاني
ملتبساً كأسئلة الصغار

وناشفاً كقرميد
عندما ال يضرب 
غروبِك ساعاتي

. ال تتناثر ثلوجك عليَّ
أختزل بدائيتي

ما بقي بين يديَّ من ظالل
من بوصلة لياليِك
أو اعتذار قصير

 مثل أسرار المرأة على زهر
مثل أقدامِك الصغيرة والذهبية

 تضرب فالتي
وكما أموت...

ناقصاً من تموجِك

ذاهباً إلى األسود األعمى
لصباحِك الناقص... 

شاحب أنا 
في منتصف الوردة

وفي السيوف الميتة للقراصنة.
شفتي جميلة، ال يعبرها يقينِك

فأزدحم... أزدحم بالشك
وأرتعش كثيراً 

خلف حريتِك البليغة
ناقصاً منها 

رجل ينزف اسمِك، أبداً...
/والدة/

ولدُت في الريح
وانحنيُت كقوس على عينيِك

في يدي المدائح
 زهور الهندباء

 والعطور الحاّرة للشيوخ
قلُت لِك 

أنا قميصِك الموّشى باألسف.
هناك رنيني

كاألقداح، يلتقطه المقامرون
واصطدام جسدِك برغبتي.
أنا الراعي بناياتي الحنونة

وفجري المليء بالريح 
والحليب

تقدمُت إليِك كجندي بغباره
 ولونه األخضر كـ »المستنقعات«

أو الجدات
يعددن لِك الشاي للراحلين إليِك

كنا... الريُح وأنِت 
والبحيرات الغارقة في ضوئِك

ثم ولدُت في الريحِ
وانحنيُت مثل الجندي 

وغباره الذي
غمر الجدات، وكاسات الشاي

والمدائح الحزينة لِك.

توثيق اختطاف ستة مدنيين في عفرين المحتلة

الواليات المتحدة تتهم 
حكومة دمشق بإخفاء 

أسلحة كيمياوية

انتفاضة المرأة تنتقل إلى الجامعات 
اإليرانّية

التركي  االحتالل  يواصل   - األخبار  مركز 
السورية  المناطق  سكان  بحق  جرائمه 
وسرقة  واعتقال  وخطف  قتل  من  المحتلة، 
للمحاصيل الزراعية، على مرأى ومسمع من 
العالم أجمع والمنظمات الحقوقية واإلنسانية.

ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
بانتهاك حقوق اإلنسان بأبشع األساليب من قتل 
أشجار  سرق  على  عالوةً  واعتقال،  وخطف 

الزيتون وحرق األراضي الزراعية.
في هذا الصدد، أفاد مركز توثيق االنتهاكات، 
بأن مرتزقة ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة 
لالحتالل التركي، اقتحموا يوم السبت في األول 
ناحية جندريسه  الجاري، قرية في  الشهر  من 
بريف عفرين واختطفوا كل من صالح األحمد 
جاسم )41( عام، وطالل عبد الرحمن موسى 

)31( عام.

الشرطة  تسمى  ما  مرتزقة  اقتحم  حين  في 
ديرصوان  قرية  لالحتالل،  التابعة  المدنية 
المحتلة  عفرين  بريف  شرا  لناحية  التابعة 
منهم:  ُعِرف  المواطنين  من  عدداً  واختطفت 
كرمو محمد وعائشة محمود نعسان )50( عام.
وفي ذات السياق، اختطف مرتزقة فيلق الشام 
جمو  وأحمد  هندي  صالح  محمود  المواطنين 
حمو من قرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا.
قد  عفرين،  اإلنسان-  حقوق  منظمة  وكانت 
أفادت أن االحتالل التركي ومرتزقته قد قتلوا 
أيلول  فتاة قاصر، خالل شهر  بينهم  شخصين 
بينهم  شخصاً   75 اختطفوا  كما  المنصرم، 
خمس نساء، كما قطع أكثر من 19000 شجرة 
في مختلف مناطق عفرين، بالتزامن مع العمل 
وبناء  المحتلة  عفرين  ديمغرافية  تغيير  على 
المستوطنات في كل من قرية كفر صفرة وفي 
ناحية  في  قطمة  قرية  وكذلك  أحراش  منطقة 

شرا.
وفي كري سبي، أفادت مصادر محلية بفقدان 
إثر  لحياته  المصطفى  محمود  عزيز  الشاب 
التعذيب في سجن ما تُسمى الشرطة العسكرية 
مرور  بعد  وذلك  التركي  لالحتالل  التابعة 

خمسة أشهر على اختطافه.
وبحسب المصادر فأن الشاب عزيز قد تعّرض 
إلى  أدى  مما  وأكتافه  يديه  وتفسخت  للتعذيب 
لمبنى  الخلفي  الفناء  في  داخل  دفنه  وتم  وفاته 
قُتِل  لمن  مقبرة  توجد  حيث  المرتزقة  سجن 

تحت التعذيب.
ويُذكر أن هذه خامس حالة قتل تحت التعذيب 
والذي  العسكرية  الشرطة  مرتزقة  في سجون 
يطلق عليه األهالي اسم “فرع فلسطين” في تل 
التي يتعرض  للجرائم والتعذيب  أبيض، نظراً 

لها المختطفون.

مركز األخبار - وجهت إدارة الرئيس األميركي 
جو بايدن تُهم لحكومة دمشق بإخفاء مخزونه 

من األسلحة المحظورة دولياً.

وصدر االتهام األميركي خالل جلسة لمجلس 
سوريا  ترسانة  إزالة  في  التقدم  ناقشت  األمن 
به  تعهد  أمر  وهو  الكيماوية،  األسلحة  من 
أن  على   2013 عام  روسيّة،  برعاية  األسد، 

يكتمل نهائياً بحلول منتصف عام 2014.
األمم  لدى  األميركي  المندوب  نائب  وقال 
إن   الجلسة،  خالل  ميلز،  ريتشارد  المتحدة 
أسلحته  برنامج  عن  تعلن  لم  دمشق  حكومة 
خفي  بمخزون  ويحتفظ  بالكامل،  الكيماوية 
في  قائماً  الخطر  يُبقي  ما  وهو  األسلحة،  من 
الكيماوية  األسلحة  الحكومة  استخدام  احتمال 

مرةً أخرى ضد الشعب السوري.

مركز األخبار - انتقلت االحتجاجات اإليرانية 
إلى  المرأة«،  »انتفاضة  البعض  اها  سمَّ التي 
نحو 100 جامعة في عدة مدن إيرانية؛ حيث 
إليهم  وانضم  الدراسة،  عن  الطالب  امتنع 
الشوارع،  إلى  ثم خرجوا  األساتذة،  كثير من 

وانضمت إليهم حشود من الجمهور.

بالقرب  انقالب«  أن »ساحة  وذكرت مصادر 
من جامعة طهران، شهدت احتجاجات كبيرة، 
المتظاهرين  مع  الشرطة  قوات  »واشتبكت 
منهم«،  عدداً  وأوقفت  شعارات،  ردّدوا  الذين 
إيران«  في  اإلنسان  حقوق  »مركز  ونشر 
فيديو  مقاطع  مقراً،  نيويورك  من  يتّخذ  الذي 
جامعة  في  محتجين  تُظِهر  »تويتر«،  على 
طهران،  غرب  كرج  في  »خوارزمي« 
لكن  الدماء؛  في  تغرق  »المدينة  يصرخون: 
مقاطع  المركز  ونشر  صامتون«،  أساتذتنا 
أخرى لمتظاهرين في كلية الصيدلة، في مدينة 

مشهد.
وانتشرت عشرات من مقاطع الفيديو والصور 
تظهر  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
ذلك  في  بما  مختلفة،  جامعات  في  تجّمعات 
»الزهراء«  وجامعة  وكرج  وطهران  مشهد 
وردد  طهران،  قرب  للبنات  المخصصة 

المتظاهرون شعارات، بينما ظهرت فتيات من 
دون حجاب على رؤوسهن. 

استشهاد  أشعلها  التي  المظاهرات  هذه  وتعد 
أيدي  على  )أيلول(  في  أميني  مهسا  الشابة 
في  األكبر  طهران،  في  األخالق«  »شرطة 

إيران، منذ )تشرين الثاني( 2019. 
الجاري  األول  تشرين  شهر  بداية  شهد  كما 
ُمسيّرات في عدة مدن حول العالم تضامناً مع 
احتجاجات إيران، امتدت من طوكيو إلى سان 

فرنسيسكو، مروراً بلندن وباريس وروما.
الثوري«  »الحرس  في  ثاٍن  ضابط  وتوفي 
اإليراني متأثراً بجروح أصيب بها ببلوشستان، 
اإليراني،  الثوري  الحرس  عنه  أعلن  ما  وفق 
نمازي،  سيامك  لألميركي  طهران  وسمحت 
المسجون منذ نحو سبع سنوات، بالخروج من 
كما  للتجديد،  قابلة  واحد  أسبوع  لمدة  السجن 
ُسمح لوالده، باقر نمازي بمغادرة إيران لتلقي 

العالج.

الخليل،  نوري  العسكري،  الزور  دير  مجلس  في  القيادي  أوضح   - األخبار  مركز   
المنطقة،  المنطقة مؤخراً، هو إلعادة داعش إلى  أن نشاط خاليا داعش في 
مؤكداً أن تركيا هي من تدعم هذه الخاليا لتحقيق أطماعها االستعمارية في 
المنطقة، وشدد على أن قواتهم على جاهزية تامة لردع أي نشاط لهذه الخاليا 

في شمال وشرق سوريا.

مجلس دير الزور العسكري يؤكد مالحقتهم 
داعش للحد من نشاطهم

ما تزال خاليا مرتزقة داعش تُشكل خطراً 
على المنطقة بشكٍل عام، وتنشط بين الحين 
المؤسسات  أعضاء  مستهدفةً  واآلخر، 
دير  أرياف  في  األمنية  والحواجز  المدنيّة 
الزور، إال أن مجلس دير الزور العسكري 
الخاليا؛  هذه  ويالحق  أمنية  حمالت  يطلق 

لبسط األمن واألمان في المنطقة.
القيادي  هاوار  لوكالة  تحدث  الصدد،  وبهذا 
نوري  العسكري،  الزور  دير  مجلس  في 
شمال  »تتعرض  وقال:  فتحدث  الخليل، 
تُجند  خارجية  لضغوطات  سوريا  وشرق 
االحتالل  ومرتزقة  داعش  خاليا  وتدعم 

بتفجيرات  الخاليا  هذه  فتقوم  التركي، 
بهدف  المنطقة،  في  القياديين  واستهداف 

زعزعة األمن واالستقرار فيها«.
الهجمات  بردع  قواتنا  الخليل: »تقوم  ولفت 
التي تنفذها الخاليا اإلرهابية، وتقوم بحمالت 
أمنية تستهدف هذه الخاليا في شمال وشرق 

سوريا، وخاصةً في مناطق دير الزور«.
األخيرة  الفترة  »في  الخليل:  وأوضح 
لقواتنا  عديدة  نقاطاً  داعش  خاليا  استهدفت 
على  قواتنا  وعملت  الزور،  دير  ريف  في 
مالحقة هذه الخاليا وتم القبض عليها، قوات 
مخيم  بتمشيط  قامت  الديمقراطية  سوريا 

الهول، وصادرت كميات كبيرة من األسلحة 
خاليا  على  القبض  من  وتمكنت  والذخائر، 
في  والتفجيرات  باالغتياالت  تقوم  إرهابية 

المنطقة«.
جداً،  خطيرة  الخاليا  »هذه  الخليل:  وتابع 
تحاول إعادة هيكلة مرتزقة داعش من جديد 
نسمح  لن  لكننا  المنطقة،  احتالل  أجل  من 
بهذا ولن نسمح بأي عمل إرهابي يستهدف 
األكبر  المستفيد  أن  مناطقنا،  أي منطقة من 
هو  مناطقنا  في  داعش  خاليا  نشاط  من 
احتالل  تحاول  التي  التركي  االحتالل  دولة 
أراضينا، وتقدم الدعم لتلك الخاليا اإلرهابية 

كي تنفذ مصالحها وأطماعها«.
»نحن  بالقول:  حديثه  الخليل  نوري  واختتم 
دير  ومجلس  الديمقراطية  سوريا  قوات  في 
الزور العسكري، سنحارب أي جهة تحاول 
زعزعة أمن واستقرار شمال وشرق سوريا 
وسنحارب  حاسماً،  الرد  وسيكون  كافة، 
ونالحق هذه الخاليا بكل قوتنا وفي أي مكان 

توجد فيه«.
قد  الديمقراطية  سوريا  قوات  وكانت  هذا 
أطلقت حملة أمنية في منطقة الكبر الواقعة 
بعد  وذلك  الغربي،  الزور  دير  ريف  في 
النقاط  إلحدى  اإلرهابية  الخاليا  استهداف 

العسكرية في المنطقة.
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بتسليم مقاتلي الحرية حكومة أرمينيا تتجاهل القيم 
المتجذرة بين الشعبين

محمد جعابي

تتميز العالقات األرمينية التركية، بأنها بالغة 
دموي  بإرث  وتحتفظ  والحساسية،  التعقيد، 
فظيع، ارتكبه العثمانيون بحق األرمن، أبرزها 
قرابة  ضحيتها  راح  التي  السيفو،  مجازر 
مليون ونصف أرمني، كما تشتت الماليين من 
األرمن جراء تلك اإلبادة في أصقاع األرض 

كلها.

ردود فعل عملية التسليم

أن   ،)HPG(الشعبي الدفاع  قوات  صرحت 
من  مقاتلين  التركي  للجانب  سلمت  أرمينيا 
شير(،  )علي  يلدريم  حسين  وهما  الكريال، 
قوات  أصدرت  ولقد  جيجك(،  )آتيال  ولهنك 
التسليم  حول  بياناً   HPG(( الشعبي  الدفاع 
»بينما كان رفاقنا يؤدون واجبهم بالقرب من 
السلطات  قوات  واجهوا  األرمينية،  الحدود 
األرمينية، ولكي يتجنبوا موقفاً سلبياً تصرفوا 
اعتقالهم، وسجنهم، وفي  تم  بكل حذر، ولكن 
في  التمييز  محكمة  قررت  شباط 2022   23
اختطافهم  تم  ولكن  سراحهم،  إطالق  أرمينيا 
من قبل المخابرات األرمينية بدالً من إطالق 
دولة  وقوانين  الدولي،  القانون  وفق  سراحهم 
تم  بذلت،  التي  للمحاوالت  ونتيجة  أرمينيا، 
شهر  قبل  ولكن  رفاقنا،  عن  باإلفراج  التعهد 
وعلي  لهنك،  رفاقنا  األرمينية  الدولة  سلمت 
شير إلى دولة االحتالل التركي، فيما ُعدَّ فعل 
الدولية  للقوانين  خرقاً  األسيرين  تجاه  تركيا 

وللقانون التركي.
وجود  حماية  أجل  من  يناضلون  رفاقنا  إن   

شعبهم  بألم  وشعورهم  الحرية،  ونيل  شعبهم، 
المضطهد، وجزاء هذا النضال سلمت أرمينيا 
وهذا  التركي،  االحتالل  دولة  إلى  رفاقنا 
وقع  الطريقة  وبهذه  أرمينيا،  على  كبير  عار 
رفاقنا في أيدي دولة االحتالل التركي، ولكن 
وسائل إعالم الحرب الخاصة لدولة االحتالل 

عملية  أنه  على  الحدث  هذا  قدمت  التركي، 
ناجحة لالستخبارات التركية«.

اللجنة  في  المشتركة  الرئاسة  نددت  ولقد 
الكردستاني  المجتمع  لمنظومة  التنفيذية 
للمقاتلين  األرمينية  الحكومة  بتسليم   ،)kck(
أن  بعد  وذلك  يلدريم،  وحسين  جيجك،  آتيال 
 ،2021 عام  الثاني  تشرين  في  اعتقلتهما 
للشعب  عظمى  خيانة  التسليم  اللجنة  وعدت 
العثمانيين  لإلبادة  تعرض  الذي  األرميني، 

الجماعية، وتواطؤاً سريّاً مع الدولة التركية.
األرمينية،  القومي  األمن  وقد أصدرت وكالة 
الرفيقين  تسليم  عن  مسؤوليتها  فيه  تنفي  بياناً 
في الكريال، حسين يلدريم، ولهنك إلى الجانب 
ضمن  تمت  تسليمهم  عملية  وأن  التركي، 
في  تتدخل  ال  الوكالة  وأن  الجنائي،  اإلطار 
المتداولة  األخبار  وعدّت  الجنائية،  الشؤون 

حسب ادعائها أنها كاذبة، ومضللة.
األرمينية  الشخصيات  من  العديد  نددت  ولقد 
حيث  تركيا،  إلى  لمقاتلين  التسليم  بعملية 
موسكوفيان،  هامو  األرميني  السياسي  عدّ 
العملية،« أنها خيانة عظمى، وأن هذا األمر، 
لم يحدث مثله في التاريخ األرميني، وأنه أكبر 
عار على جبين األرمن، وهو أكبر عار على 
راحوا  الذين  األرمن،  الشهداء  ماليين  جبين 
العثمانيون  ارتكبها  التي  المجازر،  ضحية 

بحقهم«.

تجاهل أرمينيا للمجازر الرتكية

التركي،  الجانب  من  أرمينيا  تقّرب  يُستغرب 
قام  التي  واإلبادات،  المآسي  من  الرغم  على 
أسالف  الغابرة،  العصور  في  العثمانيون  بها 

الضحايا  لدماء  خيانة  تعدّ  والتي  أردوغان، 
األرمن، وضحايا الشتات في العالم، وتصرف 
بشكل جلي  يبدو  ذلك  األرمنية وفق  الحكومة 
زرع التفرقة، والخالف بين الشعبين األرمني، 
تاريخية  عالقات  تربطهما  اللذين  والكردي، 
تعود إلى آالف السنين، بحكم أنهم من الشعوب 

المنطقة، وذلك عبر  المتجذرة، واألصيلة في 
تقديم خدمات مجانية لألتراك.

التاريخ، تدل على عمق  هنالك عدة أمثلة في 
العالقات بين الشعبين األرمني، والكردي وفي 
العثمانية  الدولة  نهاية  مع  الحديث،  العصر 
الكردية،  الزعامات  بين  لقاءات  عدة  قامت 
وتحقيق  الصفوف،  لتوحيد  واألرمنية، 
الشعوب،  بين  واإلخاء  والحرية،  المساواة، 
ولقد  العثمانية،  للسلطة  خاضعة  كانت  التي 
رفض القائد عبيد هللا النهري، الظلم الممارس 
بحق  واإليرانية  التركية،  السلطات  قبل  من 
التقارب  ضرورة  على  يؤكد  فكان  الشعوب، 
الشعب  ومنها  والكرد،  المختلفة  الشعوب  بين 
ممثلي  بين  لقاءات  حدثت  ولقد  األرمني، 
الشعبين األرمني، والكردي بعد االنقالب على 
وحدة  لتعزيز  الثاني،  الحميد  عبد  السلطان 
بين  المساواة، واألخوة  مبدأ  الصف، وتحقيق 
بدليس 1914مثاالً  انتفاضة  وتمثل  الشعوب، 
والتكاتف  المصير،  وحدة  على  صادقاً 
الشجاعة،  في  أمثلة  فقدموا  الشعبين،  بين 
واإلبادة، واالعتقال  الظلم،  ونالهم  والصمود، 
سعي  في  وذلك  العثمانية،  السلطات  قبل  من 
العثمانيين إلخماد الثورة، وكانت هناك عالقة 
بين  بيران،  سعيد  الشيخ  ثورة  عقب  مميزة، 
خويبون،  وحزب  الطاشناقسوتيون،  حزب 

وكانت تتم لقاءات بينهم لتنسيق المواقف.
لقد هدفت تركيا من خالل مشاركتها بالحرب 
دينياً؛  لنفسها نظاما  توجد  أن  الثانية،  العالمية 
لاللتفاف المسلين حولها، وتأخذ زمام المبادرة 
العثماني  السلطان  فأصدر  الدينية،  للقرارات 
)محمد رشاد(، بياناً بإعالن )الجهاد المقدس(، 

المسلمين  ودعوة  مسلم،  كل  على  دينياً  واجبًا 
بجرائم  للقيام  حجة  هذه  وكانت  إليه،  عامة 
اإلبادة بحق األرمن )الجينوسايتد(، التي راح 
ضحيتها مئات اآلالف من األرمن بين قتيل، 
األولى  المرحلة  وكانت  الشتات،  في  ومهجر 
من اإلبادة عام 1914 بقتل 150 ألف ضابط، 
باعتقال 600  تمت  والثانية  أرميني،  وجندي 
عامة  وسياسية  واجتماعية،  دينية،  شخصية 
للشعب  وتهجير  إبادة  عملية  تبعها  أرمينية، 
األرميني، تعرضوا خاللها للقتل، واالغتصاب 
الناجين منهم، في  وسلب ممتلكاتهم، وتشتيت 
بوادي سوريا، والعراق وباقي أصقاع العالم، 
واستمرت العملية من 24 نيسان 1915حتى 
توقيع هدنة )مودرس( 30 نيسان عام 1918 

وراح ضحيتها مليون ونصف أرمني.
تشير بعض المصادر إلى مشاركة بعض الكرد 
تتسم  المشاركة  هذه  ولكن  اإلبادة،  عملية  في 
أبناء  بعض  كان  وكذلك  بحت،  فردي  بطابع 
)الفرسان  تشكيالت  ضمن  الكردية  العشائر 
الحميدية( ضمن الجيش العثماني، التي تأتمر 
بأمر قيادته، فمن يمتلك القرار السياسي وحده 
ال  الحال  بطبيعة  وهم  المسؤولية،  يتحمل 
يمثلون موقف الشعب الكردي بغالبيته، الذي لم 
يشارك في المذابح ألنهم أنفسهم كانوا ضحية 
واإلبادة،  للظلم  ويتعرضون  العثماني،  للظلم 
وقامت القبائل الكردية بحماية األرمن الفارين 
من مالحقة العثمانيين، ضمن قراهم، وبيوتهم 
في  مناطق  إلى  لهم  عبور  ممرات  وتأمين 
في  والجزيرة  حلب  مثل  والعراق،  سوريا 

سوريا، ومنها توجهوا إلى باقي البالد.
 

دور تركيا يف الرصاع بني أرمينيا 
وأذربيجان

والتي  بها،  المحيطة  الدول  معظم  تركيا  تعد 
قبل  العثمانية  الدولة  سلطة  تحت  كانت 
لها  تابعة  سلطتها،  عن  وخروجها  انهيارها، 
إلى  باإلضافة  واقتصادياً،  وسياسياً،  ثقافياً، 
بعض الدول في آسيا الوسطى، مثل أذربيجان، 
تركمانستان، قرغيزستان وغيرها من الدول، 
باألصل  معها  تشترك  أنها  تركيا  ترى  التي 
اللغة  وتتكلم  التركية،  للقبائل  نفسه  العرقي 
التركية نفسها، واألطماع التركية التوسعية، ال 
المتاحة كلها،  تقف عند حد وتستغل األدوات 
بما فيها التاريخ، والدين، واللغة، والقبلية في 
العوامل  وتصيير  الذاتية،  مصالحها  تحقيق 
الديني،  العامل  فتارة تستغل  كلها لمصلحتها، 
وخاصة اإلسالم السني باألخص في المنطقة 
العربية، للتأكيد على زعامتها للعالم اإلسالمي 
للعالم  اإليرانية  الزعامة  يقابل  الذي  السني، 
لإلخوان  العالمي  التنظيم  مستغلة  الشيعي، 
العامل  تستغل  وتارة  لذلك،  وسيلة  المسلمين 
جمهوريات  مع  المشتركة  واللغة  القبلي، 
حيث  فيها  توغلها  لتعميق  الوسطة،  آسيا 
المذهبي يكون  الديني، وخاصة  العامل  يكون 
ضعيفاً، بحكم تبعية أغلب دول آسيا الوسطى 

المذهب الشيعي.
الداعمين ألذربيجان في  فتعد تركيا من أبرز 
نزاعها مع أرمينيا، ولقد أحسنت تركيا استغالل 
هذا الدعم في تحقيق مكاسب اقتصادية منها، 
بالمائة   40 خصم  على  تركيا  تحصل  حيث 
أذربيجان،  من  المستورد  الغاز  قيمة  من 
الضخم،  التجاري  التبادل  إلى حجم  باإلضافة 
تعمل  التي  التركية،  الشركات  مئات  ووجود 
الشركات  من  العديد  وكذلك  أذربيجان،  في 
وهنالك  تركيا،  في  تتواجد  التي  األذربيجانية 
ويتم  للبترول  )باكو-بيتليس-جيهان(  خط، 
أوروبا، عبر  إلى  األذري  البترول  نقل  عبره 
ميناء جيهان التركي وتقدر طاقته السنوية 50 
الغاز  لنقل  تاب  وهنالك مشروع  مليون طن، 
األذري ألوروبا، الذي ينقل عبره حوالي 16 
مليار متر مكعب عشرة منها ألوروبا، وستة 

منها لتركيا. 
 1991 عام  السوفييتي  االتحاد  انهيار  وبعد 
على  السابقة  الجمهوريات  معظم  وحصول 
التي  الدول،  أوائل  من  تركيا  كانت  استقاللها 
وأذربيجان،  أرمينيا،  باستقالل  اعترفت 
أرمينيا،  مع  كاملة  عالقات  تركيا  وأقامت 
ولكن بعد اندالع النزاع بين أرمينا وأذربيجان 
على إقليم قره باغ عقب سيطرة فصائل موالية 
مع  العالقات  بقطع  تركيا  قامت  ألرمينيا، 

أرمينيا وإغالق المنافذ الحدودية، والنقل عبر 
سكة الحديد والنقل البري معها واشترطت في 
أكثر من مناسبة تسليم إقليم قره باغ ألذربيجان 
ساندت  ولقد  العالقات،  لعودة  أساسي  كشرط 
الذي  الصراع،  في  عسكريا  أذربيجان  تركيا 
تزويدها  عبر  وذلك   ،2020 عام  نشب 
طيار  بدون  والطائرات  الثقيلة  باألسلحة 
من  السوريين  المرتزقة  وإرسال  )بيرقدار(، 
الفصائل المسلحة، الذين شاركوا في العمليات 

القتالية إلى جانب أذربيجان.
الجوار،  وحسن  التاريخية،  العالقات  تعد 
الكردي،  الشعبين  بين  المشترك  والعيش 
واألرميني قويةً ومتينة ومتجذرة، التي ال تؤثر 
فيها محاولة زرع الفتنة بين الشعبين، وتصرف 
حكومة أرمينيا بتسليم مقاتلي الحرية، استدارة 
حين  في  الشعبين،  بين  المتجذرة  القيم  لتلك 
المقاتلين ضمن المصالح  يعد تصرفها بتسليم 
إرضاًء  أرمينيا  إليها  تسعى  التي  السياسية، 

للحكومة التركية بعيداً عن غايات الشعوب.

كوباني/ سالفا أحمدـ في خطوة تعتبر األولى من نوعها في مناطق شمال وشرق سوريا، قام محامو شمال وشرق سوريا برصد وتوثيق الجرائم واالنتهاكات 
الشبه يومّية التي تطال السوريين من ِقبل دولة االحتالل التركية، واألطراف المتصارعة في سوريا بشكٍل عام. 

مصطفى شيخ مسلم: اللجنة مهامها إحالة جرائم تركيا 
الدولّية للمحافل  ومرتزقتها 

صالح كدو: تزايد الهجمات التركّية على المنطقة انتقام 
لهزيمة داعش

حيث تم عقد اجتماع في كوباني ضم أكثر من 
منبج وكوباني والرقة ودير  50 محاميّاً، من 
والعشرين  الرابع  في  الجزيرة  وإقليم  الزور 
من أيلول المنصرم، وبالنتيجة تم تشكيل لجنة 
لتوثيق االنتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحق 
وإحالتها  سوريا،  وشرق  شمال  في  اإلنسانية 
ترتكبها  التي  سيما  ال  الدولية،  المحافل  إلى 
أبناء  بحق  ومرتزقتها  التركية  االحتالل  دولة 

شمال وشرق سوريا. 
المستمرة  التركيّة  للهجمات  نتيجة  ذلك  وجاء 
وشرق  شمال  مناطق  على  يوميّة  والشبه 
من  الكثير  أثرها  على  ويستشهد  سوريا، 
الجرحى،  إلى  باإلضافة  العزل  المواطنين 
بالممتلكات  فادحة  وخسائر  أضراراً  وتحدث 
والبُنى التحتية، حيث تستهدف دولة االحتالل 
وجميع صنوف  الُمسيّرة  بالطائرات  التركيّة، 
جانب  إلى  والحديثة،  المتطورة  األسلحة 
عبر  داعش  مرتزقة  بها  تقوم  التي  الجرائم 
مستمر  بشكٍل  تسعى  والتي  النائمة  خالياهم 
تعيشه  الذي  واالستقرار  األمان  لضرب 
المنطقة، والهدف كما هو معلوم إفراغ المنطقة 

من سكانها األصليين.

رصد وتوثيق االنتهاكات 
وتقدميها للجهات املعنّية

اللجنة  وعضو  المحامي  تحدّث  ذلك  وحول 
في  القائمة  االنتهاكات  لتوثيق  ُمسبقاً  الُمشكلة 
المنطقة، مصطفى شيخ مسلم لصحيفتنا وقال: 

هو  الجديدة،  اللجنة  تشكيل  من  »الهدف  إن 
دولة  ترتكبها  التي  االنتهاكات  وتوثيق  رصد 
والمتصارعين  ومرتزقتها،  التركية  االحتالل 
على األرض السوريّة، بما يتناسب مع المعايير 
المنظمات والمحاكم  الُمتبعة من قبل  القانونية 
الدولية المعنية بهذه القضايا، وإحالتها للمحافل 
األنسب،  القانوني  بالشكل  لمتابعتها  الدولية، 
والعمل بعد ذلك على محاسبة من ارتكب بحق 
المبادئ  وفق  واالنتهاكات  الجرائم  السوريين 

والبنود الدولية. 
هذه  عمل  »أهمية  إن  مسلم:  شيخ  وأضاف 
التوثيقي  العمل  أهمية  تبريز  في  يكمن  اللجنة 
في السعي لتحريك المجتمع الدولي، لمحاسبة 
الجرائم  ترتكب  التي  واألطراف  الجهات 
واالنتهاكات بحق المنطقة وسكانها، وال سيما 

داعش والدولة التركيّة المحتلة«.
يقتصر  اللجنة  »عمل  إن  مسلم:  شيخ  ولفت 
على مناطق شمال وشرق سوريا فقط، لكون 
إن العمل التوثيقي يتطلب الحضور في مكان 
الحدث، لذا يصعب على أعضاء اللجنة التواجد 
الختالف  نظراً  السوريّة،  المناطق  كامل  في 

وفي  المناطق،  تلك  على  المسيطرة  الجهات 
أال  اللجنة  لتشكيل  أساسي  هدف  لدينا  الحقيقة 
وهو تلبية الواجب الوطني تجاه أبناء الوطن، 
السعي  في  جهودنا  سنبذل  بأننا  نؤكد  ونحن 
شعوب  بحق  تُقام  التي  االنتهاكات  من  للحد 

شمال وشرق سوريا«. 
وأوضح شيخ مسلم: »إذا تم تشكيل لجان فرعية 

لكل اتحاد، وفي كل إقليم، سيكون الهدف منها 
تتبع  أن  الجغرافي على  العمل ضمن إطارها 
بالتنسيق  العمل  يكون  وأن  إدارياً  اللجنة  لهذه 

مع لجان حقوق اإلنسان«.
واختتم مصطفى شيخ مسلم حديثه بالقول: إن 
لكافة  قانوني  مرجع  بمثابة  هو  اللجنة  »عمل 
لجان توثيق االنتهاكات ولجان حقوق اإلنسان، 

جهة  بمثابة  اللجنة  عمل  سيكون  وأيضاً 
قانونية لكل لجان حقوق  استشارية ومرجعية 
تجهيز  بهدف  األرض،  على  الفاعلة  اإلنسان 
الملفات بالشكل القانوني األنسب، وفق ما يتم 
األخذ به من قبل المحاكم الدولية والمنظمات 

الفاعلة بهذا الصدد«.

ربط السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي 
الكردي في سوريا، صالح كدو، تزايد تحركات 
المسيّرات  هجمات  مع  داعش  مرتزقة 
التركيّة ضد شمال وشرق سوريا،  والمدافع 
داعش،  لهزيمة  انتقاماً  الهجمات  هذه  وعّد 
ودعا التحالف الدولي للقيام بمسؤولياته في 
وضع حٍد إلرهاب الدولة التركيّة المحتلة في 

المنطقة.

وتتزامن هجمات دولة االحتالل التركي على 
لمقاتلين  واستهدافها  سوريا  وشرق  شمال 
عبر  داعش،  مرتزقة  ضد  ناضلوا  وقياديين 
نشاط وتحركات  تزايد  مع  المسيّرة،  طائرتها 
جديد  هجوم  لشن  منهم  محاولة  في  المرتزقة 

ضد المنطقة.
االحتالل  لدولة  تابعة  مسيّرة  استهدفت  حيث 
أيلول  من  والعشرين  السابع  في  التركي 
لمكتب  المشتركة  الرئاسة  سيارة  المنصرم، 
الجزيرة  إقليم  في  واإلصالح  العدل  شؤون 
زينب محمد ويلماز شرو، على طريق ناحية 
أثناء  قامشلو،  لمقاطعة  التابعة  لكي  كركي 
تفقدهما مراكز اإلصالح والتأهيل التي تحوي 

إلى  أدى  مما  داعش،  مرتزقة  من  اآلالف 
استشهادهما.

لحملة  الثانية  المرحلة  أعقاب  في  ذلك  يأتي 
والتي  الهول،  مخيم  في  واألمن«  »اإلنسانية 
»أشبال  و  الحسبة«  »جهاز  بتشتيت  تكللت 
بينهم  مرتزقاً   226 على  والقبض  الخالفة« 
القتل  جرائم  في  شاركَن  متشددة  امرأة   36

والترهيب.

عالقة تركيا بداعش وثيقة

وتعليقاً على ذلك، لفت السكرتير العام لحزب 
اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح 
دولة  مسيّرات  استهداف  إلى  االنتباه  كدو، 
ورّوادها  المنطقة،  لشعوب  التركية  االحتالل 
الذين دحروا مرتزقة داعش، قائالً: »عاودت 
المسيّرات التابعة للدولة التركية شن هجماتها 
لعدة  بعد أن توقفت  أخرى  المنطقة مرةً  على 

أيام«.
وتابع كدو: »أنهم في أحزاب الوحدة الوطنية 
األميركي  السفير  مع  الموضوع  هذا  ناقشوا 
استهداف  وباألخص  فترة،  قبل  الجديد 
واألطفال  للمدنيين  التركيّة  المسيّرات 
والمقاتلين واإلداريين، الذين قاتلوا ضد داعش 

واإلرهاب في المنطقة«.
ومحاوالت  تحركات  تزايد  إلى  إشارة  في 
دولة  هجمات  مع  بالتزامن  داعش  مرتزقة 
التركية على شمال وشرق سوريا،  االحتالل 
تربط  قوية  »هناك عالقة  بقوله:  كدو  أوضح 
ما بين هجمات دولة االحتالل ونشاط داعش 
فشل  فكلما  األخيرة،  الفترة  في  المنطقة  في 
داعش، ترفع الدولة التركيّة من وتيرة حربها 

وهجماتها عبر الطائرات الُمسيّرة ضد المنطقة 
لفتح الطريق أمام داعش مرةً أخرى«.

وأضاف كدو: »هذه العالقة المتينة والتحالف 
وداعش،  المحتلة  التركية  الدولة  بين  العميق 
تتم علناً أمام أنظار المجتمع الدولي والتحالف 
الدولي، الذي هو حليف لنا في محاربة داعش؛ 
بهذه  تام  علٍم  على  أيضاً  وأميركا  روسيا 

العالقة«.
روسيا  وباألخص  الدولي  الصمت  انتقد  كدو 
هجمات  من  التركيّة  الدولة  تمارسه  ما  تجاه 
على  مشدداً  المنطقة،  شعوب  ضد  وحشية 
وروسيا  الدولي  التحالف  قيام  ضرورة 
بواجبهما ومسؤولياتهما تجاه المنطقة ووضع 
حد للهجمات الوحشية لدولة االحتالل التركي، 
وقال: »إذا لم يتحقق ذلك فإن المنطقة ستدخل 
إنعاش  إلى  ذلك  وسيؤدي  حرج،  وضع  في 
دور داعش والقوى اإلرهابية في المنطقة مرةً 
الدولي  بالمجتمع  ويضر  سيؤثر  مما  أخرى، 

أيضاً«.
المنطقة  وشبان  »أطفال  إن  وقال:  كدو  وبيّن 
الدولة  بمّسيرات  مباشر  بشكٍل  استهدافهم  يتم 
التركية، أمام أنظار روسيا والمجتمع الدولي، 
لذا  تقبّلها،  يمكن  ال  التركية  الدولة  وحشية 
يجب أن يكون هناك موقف صارم لوضع حد 
إلرهاب الدولة التركية في المنطقة وأخذ عالقة 

الدولة التركية بداعش في عين االعتبار«.

فرض حظر جوي رضوري

التركيّة  المخططات  على  الضوء  كدو  وسلّط 
إن  فقال:  وشعبها،  سوريا  وشرق  شمال  ضد 

الذاتية  اإلدارة  ضرب  هو  الرئيس  »هدفها 
وما  مباشر،  بشكٍل  مؤسساتها  وكل  وقواتها 
االحتالل  لدولة  األخير  الهجوم  في  حدث 
لمكتب  المشتركة  الرئاسة  على  التركي 
الجزيرة،  إقليم  في  واإلصالح  العدل  شؤون 
أن  على  يؤكد  شرو،  ويلماز  محمد  زينب 
تركيا تستهدف شعوب شمال وشرق سوريا، 
باستهدافها  علناً  انكشفت  التركيّة  واألكاذيب 
اللذين كانا لهما دور تاريخي  لزينب ويلماز، 

في محاربة اإلرهاب«.
وعدَّ صالح كدو الهجمات التركيّة على شمال 
الذين  األشخاص  من  انتقاماً  سوريا،  وشرق 
ندعوا  لذلك  المنطقة،  في  اإلرهاب  حاربوا 
المجتمع الدولي والتحالف الدولي لفرض حظر 
جوي على سماء شمال وشرق سوريا، ومنع 

قرار جدي  أخذ  يتم  لم  إن  التركية،  الهجمات 
التركية  الهجمات  بفرض حظر جوي ووقف 
الطائرات  عبر  الجوية  هجماتها  وباألخص 
المنطقة وشعبها سيكونون أمام  المسيّرة، فإن 
خطر كبير، ألن الدولة التركيّة تشن هجمات 

وحشية على شعبنا«.
شعوب  كدو  صالح  حثَّ  حديثه  نهاية  وفي 
بمسؤولياتهم  للقيام  سوريا  وشرق  شمال 
لمواجهة الهجمات التركيّة، قائالً: »على جميع 
التهديدات  هذه  ضد  الوقوف  المنطقة  شعوب 
فالدولة  واحد،  وموقف  بصوٍت  والهجمات، 
التركية تسعى إلى الترويج لنفسها مع اقتراب 
هذه  نأخذ  أن  علينا  لذلك  االنتخابات،  موعد 
التهديدات بجدية ونستعد لمواجهتها على كافة 

األصعدة«.
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نهر  مياه  التركي  االحتالل  دولة  حبس  منذ 
يعاني  عامين،  نحو  منذ  سوريا  عن  الفرات 
من  النهر،  سرير  على  المناطق  في  األهالي 
الحصول على مياه الشرب، وخاصةً مقاطعة 
وانخفض  اآلبار،  فيها  جفت  التي  كوباني، 
ساعات  وازدادت  اآلخر،  بعضها  منسوب 
اإلنسانية  المنظمات  وغابت  الكهرباء،  تقنين 
المياه  لمشكلة  حل  إيجاد  في  دورها  أداء  عن 

هذه.
تعاني  كوباني؛  لمدينة  الشرقي  الريف  في 
مياه  على  الحصول  من  قرية  من 100  أكثر 
في  المياه  بمديرية  دفع  الذي  األمر،  الشرب، 
مؤقتة،  حلول  عن  البحث  إلى  الفرات،  إقليم 
والبدء بحفر اآلبار االرتشاحية، فكانت الخطوة 
بئر  فيها  ُحفر  التي  األولى من قرية عليشار، 
أربع قرى بمياه الشرب عبر  ارتشاحي، ومدّ 

الصهاريج.
وعلى الرغم من ذلك، ال زال األهالي يعانون 
ال  واحدة،  بئراً  ألن  وذلك  المياه،  نقص  من 
تكفي لسد حاجة القرى األربعة، ويناشدون أن 
تكون في كل قرية بئراً ارتشاحياً؛ لتلبية حاجة 

األهالي من مياه الشرب.
عليشار  قرية  من  نوري«  »محمود  المواطن 
في  كثيراً  »نعاني  هاوار:  لوكالة  يوضح 
الحصول على مياه الشرب، فانخفاض منسوب 
نهر الفرات أثّر بشكل كبير على منطقتنا، منذ 
أن قامت دولة االحتالل التركي بحبس مياهه، 
األمر، الذي تسبب في انقطاع الكهرباء، التي 
كنا نعتمد عليها في استجرار مياه الشرب من 

اآلبار«.
إلى  فأشار  ناصر«،  »عثمان  المواطن  أما 

أن بئراً واحدة في المنطقة ال تلبي احتياجات 
أهالي القرى األربعة، وفي بعض األحيان، تمد 
قرى أخرى بمياه الشرب، وقال: »باختصار؛ 
الشرب،  مياه  نقص  من  يعاني  الريف  أغلب 
المشكلة بدأت منذ انخفاض منسوب المياه في 
نهر الفرات، فجفت اآلبار، وتسبّبت بأضرار 

كبيرة بالزراعة«.
بناحية  المياه  وحدة  في  اإلداري  أكد  بدوره، 
مائة  من  »أكثر  أن  محمد«،  شيران، »حجي 
قرية في الريف الشرقي لمدينة كوباني تعاني 
الشرب«،  مياه  على  الحصول  في  صعوبات 
صعوبات  تعاني  المديرية  أن  إلى  مشيراً 
المياه  شبكات  وتصليح  بتوسيع  القيام  في 
حيث  الفرات  لنهر  الشرقية  الضفاف  على 
التركي،  االحتالل  جنود  ألن  المضخات؛ 

يطلقون الرصاص على عمال الصيانة.
في  بئرين  حفر  على  نعمل  »حالياً  وأضاف: 
قرية عين البط، شرق مدينة كوباني، وناحية 
تأثير انخفاض  تل غزال جنوبها، لنخفف من 
إنسانية  بأزمة  تسبب  الذي  الفرات،  نهر  مياه 

في الجوانب كافة، وخاصةً مياه الشرب«.

املشاريع املستقبلية ملديرية 
املياه

تخطط البلدية إلنشاء حوض المياه في تلة مشته 
ليمد  متر3،   1000 سعته  يبلغ  والذي  نور، 
أحياء مدينة كوباني بالمياه، وسيكون جاهزاً، 
وفي الخدمة بعد ستة أشهر من اآلن، وكذلك 
حفر اآلبار في بعض القرى، التي تعاني من 

نقص مياه الشرب في الريف الشرقي.
إقليم  في  المياه  لمديرية  المشترك  الرئيس 
الفرات، مسعود بوزي أكد أن السبب الرئيسي 
االحتالل  حبس  هو  األهالي،  يعانيه  ما  لكل 
المديرية  فإن  لذا  الفرات،  نهر  مياه  التركي 
المياه،  نقص  سد  إلى  طاقتها  بكل  تسعى 
حفر  من خالل  الشرقي،  الريف  في  وخاصةً 

اآلبار، ومده بمياه الشرب.
زينل«  »ويسو  المواطن  طالب  جانبه،  من 
المازوت  مديرية المحروقات بتزويدهم بمادة 
الستخدامها في تشغل مولدات الكهرباء، ألنها 
االحتالل  دولة  مخطط  إلفشال  حل  أفضل 
التركي في حرب المياه، التي أعلنتها ضد أهل 

المنطقة.
وكالة أنباء هاوار
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حرية أوجالن الجسدية ستضع النقاط على 
حروف الحل لألزمات في الشرق األوسط

باستراتيجية جديدة مرتزقة داعش يكّثفون من 
نشاطهم في سوريا

سوزدار وقاص

ما يقارب 24 عاماً يعلو صوت السالم من أجل 
جزيرة  في  والمنطقة  الكردي  الشعب  وجود 
المخزي  لكن  المقاومة،  الجزيرة  إمرالي؛ 
يجري من وضع  ما  كل  وأمام  أنه  األمر  في 
صمت  هناك  يزال  ال  القائد  ووضع  المنطقة 
ولجنة  القانونية  المنظمات  قبل  من  دولي 
اإلنسان  وحقوق   CPT التعذيب  مناهضة 

ومنادّي الحرية.
الشديد  التجريد  من  إمرالي  في  يجري  ما 
والمعتقلين  السجون  ودساتير  لقوانين  وخرق 
ومنع زيارة المحاميين وذوي المعتقلين يعتبر 
وشخصية  قائد  وضد  اإلنسانية  ضد  جريمة 
حرة تناضل وتكافح من أجل حقوق الشعوب 

كافةَ.
فيها  ويحدث  برمتها  المنطقة  بها  تمر  ما  إن 
نوع  إلى  اآلن  يتجه  إنما  الحروب  أفظع  من 
الحرب األيديولوجية  الحروب وهي  آخر من 
العالم  بيد  المنطقة  جعلت  التي  والفكرية 
سببها  للتجارب  وحقالً  والرأسمالي  القوموي 
األول فكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن، وفق 
سياسة المصالح األوليغارشية التي تُبنى على 

آمال الشعب. 
أول مفكر  القائد عبد هللا أوجالن  أن  بال شك 
والمكونات  الشعوب  جميع  يحتضن  حر 
المنطقة  في  والمذاهب  واألديان  والطوائف 
وداخل الشرق األوسط بفكره وفلسفته وجعلهم 
يتماسكون مع بعضهم البعض، هذا الفكر الذي 
السنين  عشرات  منذ  تصاعدياً  ينمو  لطالما 
والرأسمالية  العالمية  القوى  ضغوطات  رغم 

الفكر  هذا  حقيقة  إن  القول  يمكن  والقوموية. 
وفلسفة العصر استطاعا منح المجتمع حيويته 
وطاقته الخاّلقة ومنع تشتت المجتمع، إلى حٍد 
أوجالن  للقائد  الطريق  اعتباره خارطة  يمكن 
على أوسع مدى كي يتخذونه قوة ومثال حل 

لهم وفي قضيتهم المصيرية.
إن ثورة روج آفا ومكتسباتها وقوتها ومقاومة 
شعبها ومكوناتها إنما دليل صريح على فلسفة 
القائد للعديد من األطراف  الحياة التي يقودها 
غضون  وفي  األوسطية،  والشرق  العالمية 
استطاع  اليوم  إلى  المستمرة  الحرب  سنوات 
الشعب بناء خاصيته بفكر أوجالني من خالل 
مشروعه في اإلدارة الذاتية الديمقراطية، أي 
بناء )الحياة في عمق الحرب(، لذا تُشدد الدولة 
التركية على التجريد تجاه القائد منذ أعوام عدة 
قائده،  الشعب عن  اليوم إلبعاد  إلى  ومستمرة 
ومن الواضح أن قوة العقل داخل إمرالي أكبر 
بثورة  الكفاح  هذا  يتجدد  أنه  بل  التجريد  من 
الشعب وارتباطه بحركة الحرية الكردستانية. 
اليوم  يجري  ما  ربط  يمكن  أخرى  جهة  من 
كردستان  جبال  في  يحصل  بما  إمرالي  في 
الدولة  هجمات  من  الماضي  العام  نيسان  من 
حدتها خالل  من  زادت  التي  المحتلة  التركيّة 
وعتادها  قواها  بكل  المنصرمة  األشهر 
العسكري والكيماوي منها على مواقع تمركز 
ثقله  بالطبع ازدياد  الكريال،  مقاتلي ومقاتالت 
على جبال كردستان له معاٍن ورسائل، أي إن 
كردستان  جبال  في  التركية  الدولة  انتصرت 
مقاتلونا  لكن  مغلقاً،  إمرالي  باب  سيبقى 
يُسّطرون مالمح بطولية وفي زاب خصوصاً 
المحتل  وجيش  لعناصر  ضربات  بتوجيه 
التركي وهذا جواباً لتركيا التي تعيش هزائمها 

تستطع  ولم  األخيرة  مراحلها  في  ووصلت 
فيها التراجع ولو لخطوة إلى الوراء، ألنها لو 
تراجعت سيكون بمثابة الموت والمذلة لها، لذا 

فهي تكافح للنصر في هذه المرحلة. 
مع  تتماشى  خاصة  وقواعد  قوانين  للسجون 
المعتقلين، ولكل معتقل حقه الحر وفق مبادئ 
الدساتير لكن الدولة التركية إلى اليوم لم تِف 
الحقوقية  الناحية  من  وتخالفها  القواعد  بهذه 
وما  األخالقية،  وحتى  واإلنسانية  والسياسية 
وبكم  وصم  عمى  هو  ممارستها  يشرعن 
هذه  أن  يبدو  ما  على  لكن  العالمية،  الدول 
على  التجريد  من  التركية  للدولة  الممارسات 
كردستان  على  المكثفة  وهجماتها  إمرالي 
لوزان  إلى  بنفسها  للوصول  لها  مكافحة  هي 
الثاني لالستمرار في إبادة الشعب لكن العكس 
فيه  ستتغير  الذي  لوزان  هو  لوزان  سيكون 
القوانين ويزيل الحدود ويكون للشعب الكردي 

ويكون فشل لسياسية اإلبادة. 

من هذا المبدأ يتوجب على الجميع طرق باب 
هناك  يجري  وما  إمرالي  حقيقة  ليرى  العالم 
وبحق معتقلين آخرين، وتأكيد على أن حرية 
حالً  ستكون  الجسدية  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
النقاط  سيضع  بحريته  أي  برمتها،  للمنطقة 
في  األزمة  هذه  عمق  لحل  الحروف  على 
الشرق األوسط والعالم الذي لم يصل أحداً إلى 
اآلن إلى الحل الشامل واألنسب الذي يتوافق 
إمرالي  طريق  عبر  نستطيع  لذا  الجميع،  مع 
لكل  حل  إلى  نصل  أن  أوجالن  القائد  وفكر 
للشعب  حالً  مقدمتها  وفي  العالمية  الخالفات 

التركي. 
في األخير ال يسعنا إال القول إن وجود ووالدة 
يُعدُّ  أوجالن على هذه األرض  القائد عبد هللا 
خاصةً  والكردي  الشعوب  لجميع  وأمالً  حظاً 
القضية  وجعل  هويتهم  على  الحفاظ  في 

والمشروع المطروح متنفساً للجميع.

حسام الدخيل

من  األخيرة  اآلونة  في  داعش  مرتزقة  كثّف 
عملياتهم داخل األراضي السوريّة، باإلضافة 
إلى عمليات أخرى في العراق، ونفذ المرتزقة 
طالت  المنطقة  في  اغتيال  عمليات  عدة 
أشخاص مدنيين وعسكريين، فضالً عن تهديد 
عدد من الموظفين العاملين في اإلدارة الذاتية 
من  والشمالي،  الشرقي  الزور  دير  بريفي 
خالل إلصاق ملصقات ورقية ِدّوَن عليها عدد 
من أسماء الموظفين ورؤساء كومين في مدينة 
الزور وببلدة الصور في  البصيرة شرق دير 

الريف الشمالي لدير الزور.
األهالي  مخاوف  الورقية  الملصقات  وأثارت 
جديد  من  المرتزقة  ظهور  إعادة  من  هناك 
باستراتيجية جديدة يصعب استهدافها ومالحقة 

خالياها المنتشرة في المنطقة. 
ونشرت ما تُسمى جريدة النبأ الناطقة الرسمية 
حصيلة  في  اإلنترنت  على  داعش  لمرتزقة 
عشرة  خالل  نفذت  التي  اإلرهابية  للعمليات 
أيام في عددها األسبوعي الذي صدر الجمعة 
23 من أيلول، أحصت خالله ثماني عمليات 
سوريا،  في  المرتزقة  خاليا  نفذتها  إرهابية 
الديمقراطية”  سوريا  لـ“قوات  شهداء  خلّفت 
بحسب  دمشق،  حكومة  لقوات  وأيضاً  )قسد( 

ما ذكرت.
وتوزعت عمليات المرتزقة في سوريا بحسب 
معرفاتهم، ضمن منطقة شمال وشرق سوريا، 
امتدت  بينما  والرقة”،  الزور  ودير  “الحسكة 
إلى داخل األراضي العراقية المحاذية للحدود 
مع سوريا، حيث نفذت خاليا المرتزقة العديد 

من الهجمات.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في العشرين 
من شهر أيلول؛ إحباط عملية تسلل إلى مخيم 
من  انتحاريون  نفذها  الحسكة،  شرقي  الهول 
قوات  خاللها  من  تمكنت  داعش،  مرتزقة 

سوريا الديمقراطية من قتل المهاجمين وأسر 
ُمعدّة  كانت  مفخخة  سيارة  وتفكيك  منهم  عدد 
للتفجير، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لقوات 

سوريا الديمقراطية. 
الرابع  في  داعش  مرتزقة  خاليا  ونفذت 
استهدفت  أيلول؛ جريمة  شهر  من  والعشرين 
من خاللها رجل وامرأة في ريف دير الزور 
ما  بحسب  السحر،  ممارسة  بتهمة  الشمالي؛ 

ذكرت مواقع إعالمية محلية. 
وأشاد التحالف الدولي، عبر بيان بأن مقاتلي 
انتحاري  لهجوم  التصدي  من  تمكنت  “قسد” 
الحسكة،  شرقي  “الهول”  مخيم  استهدف 
عدد  يستقلها  كان  سيارة  أن  البيان  وأضاف 
من األشخاص يرتدون أحزمة ناسفة، فّجروا 
بعد  على  فاكيك،  أم  قرية  من  بالقرب  أنفسهم 
الهدف  شرق  شمال  من  كيلومترات  بضع 

المقصود )مخيم الهول(.

كيف يؤّمن مرتزقة داعش 
أنفسهم مالّياً؟

على  بالخسارة  داعش  مرتزقة  ُمنَي  أن  منذ 
معقل  آخر  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  يد 
شرق  البوكمال  بريف  الباغوز  ببلدة  لهم 
أهم  وقتها  خسروا   ،2019 عام  الزور  دير 
بالدرجة  تعتمد  كانت  والتي  تمويلهم  مصادر 
من  المنطقة  ُمقدّرات  سرقة  على  األولى 
كانت  التي  الثروات  من  وغيرها  وغاز  نفط 
المصدر الرئيس لتمويلهم، إال أنهم لجأوا إلى 
على  إتاوة  بفرض  متمثلة  جديدة  استراتيجية 
األهالي، تحت ذريعة دفع “الزكاة”، تستهدف 
التجار وأصحاب رؤوس األموال في المنطقة، 
من خالل رسائل تصلهم عبر تطبيق الواتس 
خاللها  من  تطالبهم  وهمية،  أرقام  من  آب 
بضرورة دفع الزكاة أو يكون مصيرهم القتل، 

على  ورقية  قصاصات  لصق  خالل  من  أو 
المرتزقة  وختم  شعار  تحمل  منازلهم  أبواب 
تحمل نفس التهديدات، وهذا ما أكدته مصادر 

أهليّة من ريف دير الزور. 

الهدف من عمليات املرتزقة 
اإلرهابّية

في  المتواجدة  داعش  مرتزقة  خاليا  تهدف 
فيها  واالستقرار  األمن  زعزعة  إلى  المنطقة 
عام  سوريا  في  معاقلهم  آخر  خسروا  أن  بعد 
تهديدات  الخاليا؛  هذه  واستغلت   ،2017
االحتالل التركي المستمرة على منطقة شمال 
اإلرهابية،  مخططاته  لتنفيذ  سوريا،  وشرق 
أهمها؛  رسائل  عدة  تقديم  إلى  ويسعى  كما 
إلى  باإلضافة  المنطقة،  في  وجودهم  إثبات 
الخسائر  بعد  المنهارة  خالياه  معنويات  رفع 
المتوالية، واتباعهم أساليب مختلفة وهي تنقّل 
خالياه بين المدن وتنفيذ عمليات إرهابية بأقل 

الخسائر ضمن صفوفهم.

عمليات عديدة لقسد والتحالف 
الدويل

بالتعاون  الديمقراطية  سوريا  قوات  كثفت 
األمنية  عملياتها  الدولي  التحالف  قوات  مع 
داعش  مرتزقة  من  خاليا  بحق  والعسكرية، 
في ريف  للحد من نشاطهم وخصوصاً  وذلك 
انتشار لخاليا مرتزقة  الذي يشهد  الزور  دير 
القبض  إلقاء  عن  العمليات  وأسفرت  داعش، 
على عدد كبير من الخاليا العاملة مع المرتزقة. 
كما أطلقت قوى األمن الداخلي “األساييش”، 
الهول  مخيم  في  واإلنسانية  األمن  عملية 
للمرتزقة،  يأوي عوائل  الحسكة والذي  شرق 
كبير  عدد  على  القبض  خالله  من  استطاعت 
منهم والحد من نشاطهم داخل المخيم الذي يعدُّ 

أخطر مخيم في العالم.

في ماهيّة 
الشرق 
والغرب 

)3(

إّن أنظمة السلطة وأنظمة توزيع الثروة 
وصار  عاملّياً،  طابعاً  اليوم  اتخذت  قد 
ومركز  أميركا،  املهيمن؛  النظام  مركز 
التجارة العاملّي؛ نيويورك، ومركز املدينة؛ 
َّ الرأسمال العاملّي، وكّل  ول ستريت، مقر
تُدار من هناك،  العاملّي  ملّفات االحتكار 
وستوكهولم  سابقاً  لندن  كانت  كما 
التي  املركزيّة  إنّها  وباريس...  والبندقية 
بغداد،  بابل،  أور،  أوروك،  مركزيّة  تقّلد 

دمشق.

العلم،  وبني  التنوير  بني  صراع  هناك 
وبني  والتعليم  اإلدراك  بني  وهناك صراع 
شيء  كّل  يقولب  أن  يريد  الذي  العلم 
اخملفّي  يتعّقب  فالتنوير  طّياته،  في 
التنوير  مهّمة  هو  مخفّي  شيء  وكّل 
يتعّقب  بينما  عنه،  النقاب  كشف  في 
اجملهول  يقولب  أن  ويريد  اجملهول  العلم 
حتمّية  قياسّية  علمّية  عملّية  في 
كان  ما  هو  فاخملفي  بحتة،  قولبّية 
مجهوالً وجرى العلم به، ثّم ألمر ما جرى 
اخملفّي  يكشف  لم  إن  والتنوير  إخفاؤه، 
تعذّر على العلم البحث عن اجملهول، إذاً 
فالعلم هو نتاج التنوير وليس العكس، 
بالعلم  والعلم  التنوير،  والتعليم طريق 
تنويريّة،  مهّمة  هو  تعليمه  يراد  الذي 
ما  سياسّي  ألمر  خفي  الذي  فاخملفي 
أمام  العائق  بات  ما  استراتيجّي  ألمر  أو 
وأمام  ذاته،  بحدِّ  التنويريّة  النهضة 
ذاته،  بحّد  منقوصاً  بات  الذي  العلم 
فاخملفي موجود ال محالة حّتى وإن أُسِدل 
الستار عنه، لذلك أضحى العلم سّيداً 
على التنوير، فاحلداثة الرأسمالّية تخفي 
ما ليس لصاحلها، وتأمر العلم والعلماء 
في البحث عن هذا اجملهول الذي جعلته 
ليس  وهو  مجهوالً،  الرأسمالّية  احلداثة 
قُمع  وبالتالي  مخفّي،  هو  بل  مجهوالً 
التنوير وزيُّف، وبالتالي كان زيف احلقيقة، 
مخفّي،  هو  إّنا  مجهوالً  ليس  فاجملهول 
فعلى سبيل املثال يعرض اإلعالم الغربّي 
مأساة بسيطة ليشغل العالم باملأساة 
مشهد  تضخيم  فمسألة  احلقيقّية، 
الطفل آالن الذي غرق في البحر قد جرى 
تضخيم هذا احلدث، بينما غّيب تصوير 
املأساة التي يعانيها األطفال في سوريا 
املقصود  الشيخ  أطفال  من  برّمتها 
مثال  وهذا  مضايا،  أطفال  إلى  وصوالً 
احلداثة  في  احلقيقة  زيف  عن  بسيط 
اإلعالمّية  ترسانتها  في  الرأسمالّية 
مليارات  عليها  تُصرف  التي  الضخمة 
احلقيقة  تزوير  سبيل  في  الدوالرات 
فكيف  مجهوالً،  وتصويرها  وإخفائها 
سيظهر التنوير أي إنارة اجملهول الذي هو 

مخفّي وليس مجهوالً؟

لم يحمل  ألنّه  يوتوبياً  التنوير  لقد ظّل 
فقد  مادّيّة،  تغيير  قّوة  طّياته  في 
متتلك  ال  التي  املعرفة  أّن  ديكارت  اعتبر 
حتتاج  إّنا  ذاتها  في  املعرفّية  خاصيتها 
إلى قّوة أخرى، غير قّوة وضوحها ومتّيزها، 
سلطة،  املعرفة  هذه  صارت  وبالتالي 
سلطات  هي  السلطويّة  واملعارف 
وليست معارف، فاملعرفة السلطويّة أو 
السلطة املعرفّية هما التناقض بعينه، 
املائّية،  النار  أو  الناريّة  املاء  تقول  كأن 
التي  الرأسمالّية  انتعشت  هنا  من 
تعتمد على القّوة في إحياء منظومتها، 
فالدولة القومّية قّوة، والصناعويّة قّوة، 
واملال قّوة، فسرّبت القّوة إلى املؤّسسات 
كاّفة، وسرّبت الدميقراطّية املزيفة إللهاء 
عبر  اخلاصة  حربها  ومارست  الشعوب، 
الهابط وسرّبت  والفن  والرياضة  اجلنس 
العبثّية الفكريّة إلى أدّق تفاصيل احلياة، 
يدرك  ال  مستهلكاً  مجتمعاً  وأنتجت 
منظار  عبر  العالم  يرى  واملكان،  الزمان 

العلم املرسوم له.

ومضات

صالح الدين مسلم

حجي محمدعثمان ناصرمحمود نوري

ويسو زينل

مسعود بوزي

تسعى مديرية المياه في إقليم الفرات إلى تعويض نقص مياه نهر الفرات، التي تحتجزها دولة االحتالل التركي، منذ نحو عامين بحفر آبار ارتوازية، 
فيما يناشد أهالي المنطقة ضرورة اإلسراع في حفر هذه اآلبار؛ إلفشال استخدام دولة االحتالل التركي المياه سالحًا ضدهم.

كوباني تتجه لالعتماد على المياه الجوفية لمواجهة حبس 
تركيا مياه الفرات

ارتفاع صادرات العراق 
النفطية إلى أمريكا

إعادة تدوير النفايات البالستيكية في إثيوبيا 
وتصديره إلى عدد من الدول

األمريكية،  الطاقة  معلومات  إدارة  أعلنت 
عن  الجاري،  األول  تشرين   2 األحد  يوم 
إلى  النفطية  العراق  صادرات  ارتفاع 
يومياً  برميل  ألف  بأكثر من 200  أمريكا 

خالل األسبوع الماضي.
»متوسط  إن  تقرير،  في  اإلدارة  وقالت 
الخام  النفط  من  األمريكية  االستيرادات 
دول  ثماني  من  الماضي  األسبوع  خالل 
يومياً  برميل  ماليين   5،610 بلغت 
باليوم  برميل  455ألف  بمقدار  منخفضة 
بلغ  والذي  سبقه،  الذي  األسبوع،  عن 

6،065 ماليين برميل يومياً«.
النفطية  العراق  صادرات  أن  وأضافت 
برميل  ألف   202 معدل  بلغت  ألمريكا 
عن  مرتفعة  الماضي،  األسبوع  يومياً 
فيه  بلغت  والذي  سبقه،  الذي  األسبوع، 
 120 معدل  ألمريكا  النفطية  الصادرات 

ألف برميل يومياً.
وأشارت إلى أن »أكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسبوع الماضي جاءت من 
برميل  ماليين   3،755 بلغ  وبمعدل  كندا 
ألف   598 بمعدل  المكسيك  تلتها  يومياً، 
برميل يومياً، وبلغت االيرادات النفطية من 
السعودية بمعدل 422 ألف برميل يومياً، 
البرازيل بمعدل 299ألف برميل  ثم  ومن 

يومياً«.
االستيرادات  »كمية  فإن  لإلدارة،  ووفقاً 
اإلكوادور  من  الخام  النفط  من  األمريكية 
يومياً،  برميل  ألف   191 بمعدل  بلغت 
برميل  ألف   72 بمعدل  كولومبيا  ومن 
يومياً ومن ترينداد توباغو بمعدل 51 ألف 
برميل يومياً، فيما لم تستورد أي كمية من 

وروسيا ونيجيريا«.
وكاالت

في بلد يستهلك كميات كبيرة من المياه؛ بسبب 
المياه  قوارير  تشكل  العالية،  السكانية  الكثافة 
لصعوبة  رئيسية  بيئية  مشكلة  البالستيكية 
التخلص منها، لكن منذ أربع سنوات أوجدت 
إثيوبيا حالً ليس للتخلص من النفايات فحسب، 
وإنما االستفادة منها بإعادة تدويرها من خالل 

مصنع خاص.
تدوير  على  المشرفة  جوتا«  »ورقي  وقالت 
في  خبرة  »لدينا  اإلطار:  هذا  في  البالستيك 
مجال تدوير البالستيك ألكثر من ثالثة أعوام، 
حيث يتم جلب النفايات كما ترون، وتصنيفها 
البالستيك،  سحق  يتم  حيث  الحاجة،  حسب 
وتحويله إلى ما هو أقرب إلى البودرة، ثم نقوم 
بتعبئته في أكياس كبيرة بشكل قابل للتصدير، 

أما اإلنتاج يتم بيعه محلياً«.
وأضافت ورقي أن المصنع أوجد فرص عمل 
عمليات  في  سواًء  امرأة،   200 من  ألكثر 
مراحل  إلى  وصوالً  والتصنيع  التصنيف، 

اإلنتاج والتصدير خارج البالد.
وقد بين »منن لودك«، مالك مصنع، تصنيع 
المخلفات  تدوير  على  هنا  »نعمل  البالستيك: 
البالستيكية، ونصدر ذلك من إثيوبيا إلى عدد 
أنواعاً  ولدينا  والخليج،  أوروبا  في  الدول  من 
عن  فضالً  تصنيعه  يتم  التي  البالستيك،  من 
وأدوات  كالمقاعد  المنزلية،  المعدات  صناعة 
البالستيك  بتصدير  ونقوم  وغيره،  النظافة 
إلى 700 طن  بطاقة تصل  إعداده  بعد  الخام 

شهرياً«.

من قارورة بالستيكية... 
تستطيع صنع الكثري

أديس  تستهلكها  التي  الكميات،  من  وبالرغم 
أبابا من منتجات المصنع، تستمر الحكومة في 
تشجيع هذه المشاريع؛ كونها توفر فرص عمل 
صديقة  حلوالً  تمثل  وكونها  إضافةً،  للسكان 

للبيئة للتخلص من النفايات بطريقة أمنة.
فأطنان من مخلفات البالستيك، يتم جلبها إلى 
عن  مترات  كيلو  بضعة  سوى  يبعد  ال  مكان 

هذه  تتحول  ما  سرعان  لكن  المدينة،  مركز 
المواد إلى منتج آخر في غضون فترة وجيزة، 
حيث لم يعد تدوير المخلفات أمراً صعباً إذا ما 

توفرت الخبرة ورأس المال.

الدول املساهمة يف املخلفات 
البالستيكية

ذكر تقرير، أن الواليات المتحدة أكبر مساهم 
في المخلفات البالستيكية، وساهمت الواليات 
من  متري  طن  مليون   42 بحوالي  المتحدة 
أكثر  أي   ،2016 عام  البالستيكية  المخلفات 
ودول  الصين،  فيه  ساهمت  ما  ضعف  من 

االتحاد األوروبي مجتمعة.
 130 أميركي  كل  ينتج  المتوسط،  وفي 
سنوياً،  البالستيكية  المخلفات  من  كيلوغراماً 
فيما تأتي بريطانيا ثانية بمعدل 99 كيلوغراماً 
للفرد سنوياً، وكوريا الجنوبية ثالثة بمعدل 88 

كيلوغراماً للفرد في السنة.
وقالت »مارغريت سبرينغ«، كبيرة مسؤولي 
التي  أكواريوم،  باي  مونتيري  في  العلوم 
التقرير  وضعت  التي  الخبراء،  لجنة  ترأست 
القرن  في  البالستيك  اختراع  »نجاح  إن: 
من  عالمي  إلى حدوث طوفان  أدى  العشرين 
المخلفات البالستيكية، كما هو واضح في كل 

مكان ننظر إليه«.
العالمية  البالستيكية  المخلفات  أن  وأضافت 
على  أثرت  واجتماعية«  بيئية  »أزمة  تمثل 
وعلى  الداخل،  في  تعيش  التي  المجتمعات 
والبحيرات  األنهار  وتلوثت  السواحل، 
على  اقتصادية  أعباء  وألقت  والشواطئ، 
البرية  الحياة  عّرضت  وقد  المجتمعات، 
للخطر، ولّوثت المياه، التي يعتمد عليها البشر 

في الغذاء، حسبما نقلت »فرانس برس«.
وأوضح التقرير، أن إنتاج البالستيك العالمي 
ارتفع من 20 مليون طن متري عام 1966 
إلى 381 مليون طن متري في 2015، بزيادة 

مقدارها 20 ضعفاً على مدى نصف قرن.
وقال التقرير، إن ما يقدر بثمانية أطنان مترية 
سنوياً،  العالم  تدخل  البالستيكية  النفايات  من 
النفايات  من  شاحنة  تفريغ  يعادل  ما  وهو 

البالستيكية في المحيط كل دقيقة.
لمعالجة  اإلجراءات  من  عدداً  التقرير  وقدّم 
البالستيك،  إنتاج  خفض  بينها  من  األزمة 
وإعادة  أكبر،  بسرعة  تتحلل  مواد  واستخدام 
المواد  بعض  من  والحد  بسهولة  تدويرها 
وتحسين  االستخدام  األحادية  البالستيكية 
الجسيمات  إزالة  تقنيات  مثل  النفايات،  إدارة 

البالستيكية الدقيقة من مياه الصرف.
وكاالت


