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من املرجح أن تكون النساء اإليرانيات 
على  االحتجاجات  في  املشارِكات 
كشخصية  »تامي«  مجلة  غالف 

العام.

األمريكية  »تامي«  مجلة  ورشحت 
»شخصية  لـ  اإليرانيات  النساء 
العام« لعام 2022، ألنهن كنَّ شرارة 
االنتفاضة الشعبية التي تشهدها 
كافة  في  صدى  وإحداثهن  إيران 

أنحاء العالم.

حصلت اإليرانيات احملتجات اللواتي 
غالف  على  ليكنَّ  ترشيحهن  مت 
العام«  »شخصية  تامي  مجلة 
خالل   %95 نسبة  على  السنوية، 

التصويت الذي ما زال جارياً.

أول  وهي  أنصاري  أنوشه  ودعت 
الفضاء  إلى  ذهبت  إيرانية  امرأة 

في عام 2006، على صفحتها عبر 
تويتر،  االجتماعي  التواصل  موقع 
اإليرانيات  لصالح  التصويت  إلى 
ضحني  باعتبارهن  احملتجات 

بحياتهن إلحداث التغيير.

نسخة  هي  العام  وشخصية 
اإلخبارية  تامي  مجلة  من  سنوية 
الصادرة في الواليات املتحدة، تقوم 
أو  مجموعة  أو  شخص  بتمييز 
فكرة أو شيء ما »ميتلك األثر األكبر 
ذلك  كان  سواًء  العام  أحداث  في 

لألحسن أو األسوأ«.

وكانت قد حصلت النساء اللواتي 
العاملية  أيضاً«  »أنا  بحركة  بدأن 
لقب  على  اجلنسي  التحرش  ضد 
شخصية العام جمللة تامي عام 2017.

اخليزران حرفة يزداد ألقها عبر األجيال، 
حيث  قدمياً،  الدمشقيون  عرفها  وقد 
زينت أثاث املنزل ولم يَفتر سوقها مع 
مر الوقت، بل ظل ِحرفّيوها يبحثون عن 
االبتكار والتطور، ومن أجمل ما قدموه 
اخليزران،  قشر  وسالل  صناديق  اليوم 
والتي متتاز مبهارة الصنع وروعة االبتكار.

ِحرفة متوارثة

زياد خبير أحد حرفيي صناعة اخليزران 
قال: »إن حرفة اخليزران بحر من اإلبداع، 
الكراسي،  بصناعة  بدأت  حيث 
وتوارثتها األجيال، ومرت حرفة اخليزران 
بعدة مراحل ولكل زمن مرحلة يقدم 

فيها حرفيو صناع اخليزران جديدهم«.

نستفيد  السابق  في  كنا  وأضاف 
زوايا  لف  في  فقط  اخليزران  قشر  من 
األسرّة والكراسي أو األرائك، ونحن اآلن 
بشكٍل  اخليزران  قشور  من  نستفيد 
كامل، والسيما خيزران املانو وهو قلب 
قشر  إلى  باإلضافة  املقشور،  اخليزران 
اخليزران، ألنه مادة نباتية وقد ساعدتنا 

في الشد واللف، حيث ابتكرنا صناديق 
كل  في  لالستخدام  تصلح  وسالل 
بيت، ولعدة أغراض فهنالك الصناديق 
الصغيرة التي تصلح أن تكون صندوقاً 
كونه  بالسيدات،  خاص  للمجوهرات 
يتميز بجمالية خاصة وهناك صناديق 
أخرى بأحجام كبيرة، ميكن استعمالها 
ألغراض أخرى ألنها تتميز مبتانة الصنع 

وأناقة املظهر.

»ِحرفي اخليزران يبحث دائماً عن 
االبتكار«

وتابع: »إن صناعة اخليزران، ليس لها حدود 
يُِحبُّ صنعته  الذي  املبدع  احلرفي  وأن 
يبحث دائماً عن اإلبداع واالبتكار، حتى 
مشيراً  عليها«،  احلفاظ  يستطيع 
عاماً  عشرين  منذ  كانوا  أنهم  إلى 
ألغراض  اخليزران  قشر  يستخدمون 
الزينة، والشد، والثبيت، ولكنهم اليوم 
اخليزران بشكٍل  يستفيدون من قشر 
األسواق،  وقد طرح جديده في  كامل، 
قشر  أن  حيث  كبيراً،  رواجاً  والقى 
عوامل  ويقاوم  بالطراوة،  ميتاز  اخليزران 
ألن  الزبائن،  يجذب  ما  وهذا  الطقس، 
صناديق قشر اخليزران ميكن اصطحابها 
تتحمل  ألنها  الصيفية،  الرحالت  في 

عوامل الطقس.

صناعة  حرفيي  أحد  خبير  زياد  وختم 
صناعة  حرفيي  »إن  حديثه:  اخليزران 
ويتنافسون  يتسابقون  اليوم  اخليزران، 
بأروع  محالهم،  واجهات  تزيني  على 
تبدو  التي  اليدوية،  منتجاتهم 
للمتسوق وكأنها لوحات فنية جميلة«.

وكاالت

ح نساء  مجلة »تايم« ُترشِّ
إيرانيات لـ »شخصية العام«

ِحرفة صناعة الخيزران... بحر من اإلبداع

آستانا ترسيخ لالحتالل وإبادة
ية  للشعوب السور

بعدسة: حسام الدخيل
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التي  الفعاليات،  سلسلة  ضمن 
أطلقتها منصة الفعاليات املشتركة 
النسائية  والتنظيمات  للحركات، 
اقتراب  مع  سوريا  وشرق  شمال  في 
ضد  العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم 
استطاعت  الثاني،  تشرين   25 املرأة 
املرأة في منبج في ظل فلسفة األمة 
الدميقراطية أن حتقق مكتسبات كبيرة 

غير مسبوقة.

صحيفتنا  أجرت  الصدد،  هذا  في 
»روناهي« استطالعاً للرأي مع ناشطات 
عن  للحديث  وسياسيات  نسوية، 
التي  واألنشطة،  السياسية  األحزاب 
متحديات  فيها،  الرجال  يشاركن 
من  حدّت  التي  والتقاليد،  األعراف 

عملهن كثيرا.

بناء جيل  يعول عليه في  ال  الضعف 
املستقبل

وأشارت عضوة هيئة القيادة في حزب 
احلداثة والدميقراطية السورية مديحة 
العاملي  اليوم  من  »نقترب  جمعة: 
 25 في  املرأة  ضد  العنف  ملناهضة 
تشرين الثاني اجلاري، واستطاعت املرأة 
طيلة سنوات من إيجاد حلول للتخلص 
ذلك  سيما  ال  املرأة،  ضد  العنف  من 
العنف الذي يترتب على الظلم، الذي 
يلحق املرأة؛ ألنها نصف اجملتمع، والتي 

تبني األجيال«.

مديحة أوضحت: »أن العنف ضد املرأة 
ينعكس بالسلب ليس عليها فحسب، 
بل على اجملتمع بأسره إذ سوف ينشأ 
التعويل  تستطيع  ال  ضعيف،  جيل 
عليه ثقافياً وتوعوياً، وال بأي ناحية من 

النواحي االجتماعية«.

املبذولة  اجلهود  مديحة  ووصفت 
املرأة  توعية  جتاه  الذاتية  اإلدارة  من 
بالنوعي: »تتميز املرأة في اإلدارة الذاتية، 
إلى  التعرف  انتقلت من مرحلة  بأنها 

مرحلة التجريب والوعي، حيث سنت 
 30 وفق  حقوقها  حتمي  قوانني  املرأة 
مادة، حيث دخلت الرئاسة املشتركة، 
التنفيذي  اجمللس  في  ومشاركة 
واملؤسسات،  والقضاء،  والتشريعي 
السياسية  األحزاب  في  قيادية  وهي 

وقيادية على خط اجلبهات«.

إسهام املرأة في جندرة النوع االجتماعي

املشتركة  الرئيسة  ذكرت  بدورها، 
رمي  الدميقراطي في منبج  االحتاد  حلزب 
درويش بأن: »للمرأة دور أساسي، ومهم 
في األحزاب، فاملرأة تقوم بنقل الصورة 
احلقيقية للمجتمع من خالل األفكار 
املتجددة، التي حتملها، والتي تقوم على 
في  خاصة  االجتماعي،  النوع  جندرة 

ظل الظروف، التي نواجهها كل يوم«.

وأضافت: »ُمنعت املرأة من الدخول في 
مجتمعية  ألسباب  السياسي،  اجملال 

رهينة بالعادات والتقاليد فظلت تابعة 
السياسي  العمل  واحُتكر  للرجل، 
للرجل، وعانت من النظرة الدونية، التي 

متنعها من االنخراط في هذا امليدان«.

ونوهت، إلى بعض احللول وهي: »متكني 
األحزاب،  لدخولها  سياسياً  املرأة 
القرارات،  صناعة  في  والتشاركية 
التي من شأنها أن تخلق املساواة بني 

اجلنسني«.

مبدى  مرتبط  احلالية  الذهنية  تغيير 
الوعي

واإلدارية  الناشطة  قالت  جهتها،  من 
منبج،  في  اجلنولوجيا  مركز  في 
الوسائل  مع  »إن  قوجو:  ياسمني 
أيضاً  تطورت  والتكنولوجيا  املتطورة 
األمة  نهج  وحسب  العنف،  أساليب 
الدميقراطية هناك أكثر من حل لبناء 
عائلة دميقراطية ومنها؛ القضاء على 

العدل  مبدأ  ونشر  العنف،  أشكال 
واملساواة، أو مبا يسمى التمييز اجلندري، 
اجلنسني(  بني  اجلنسي  )التمييز 
وترسيخ مبدأ احلياة التشاركية سواء 

في العمل، أو في املنزل واجملتمع«.

أو  أي ظاهرة  تغيير  أردنا  وأضافت: »إذا 
البدء  اجملتمع يجب  حالة دخيلة على 
في  تكون  التي  اجملتمعية،  باألرضية 
حالة تقدم وتطور كما نعلم، أن اجملتمع 
وبالتالي  ومتغيرة،  مرنة  ظاهرة  هو 
علينا قبل أي شيء طرح حلول، ونشر 
الوعي، وتغيير بعض املفاهيم اخلاطئة، 

التي دخلت على اجملتمع«.

واختتمت الناشطة واإلدارية في مركز 
قوجو  ياسمني  منبج،  في  اجلنولوجيا 
صحيح  إيقاع  وفق  تسير  »املرأة  بأن: 
إلى  وحتتاج  بالعراقيل،  مليء  لكنه 
الزمان  في  الجتيازه  الوقت  بعض 

والوقت املناسبني«.

تعود النساء اللواتي يتعرضن للعنف 
تلقي  دون  منازلهن  إلى  تركيا  في 
النساء  أن  أي  شكواهنَّ،  على  جواب 
اللواتي يلجأن إلى القضاء، يتم إلقاء 
بورجو  احملامية  وقيمت  عليهن،  اللوم 
كوركماز بيشتاش العنف املتزايد ضد 

املرأة، وسياسات التبرئة في القضاء.

مقارنًة بالعام املاضي كان هناك زيادة 
بنسبة 88% في جرائم قتل النساء هذا 
العام بتركيا، فبحسب البيانات لقيت 
البالد  حوالي 275 امرأة مصرعها في 
على أيدي الرجال، بينما ماتت عشرات 

النساء بشكل مريب.

إن االنسحاب من اتفاقية إسطنبول، 
وسياسة  للدولة،  الكراهية  وخطاب 
متارسه  الذي  العقاب،  من  اإلفالت 
السلطة القضائية، كانت السبب في 
املذابح  يشبه  ما  وقيام  العنف،  زيادة 

للنساء.

أصواتهن  يرفعن  اللواتي  النساء  إن 
اجلاري  الثاني/نوفمبر  تشرين   25 في 
اإلنذار،  ألوامر  احملاكم  قبول  رفض  ضد 
أو  احلسن،  السلوك  وتطبيق سياسة 
العادلة  غير  املستفزة  التخفيضات 
اتفاقية  إنهاء  مع  اجلناة،  لصالح 
حد  »بوضع  سيطالنب:  إسطنبول، 

لسياسة اإلفالت من العقاب«.

نقابة  في  املرأة  حقوق  جلنة  عضوة 
احملاميني التابعة آلمد بورجو كوركماز 

سياسات  إن  إلى  أشارت  بيشتاش 
اإلفالت من العقاب؛ أدت إلى تشجيع 
اجلناة، وازدياد حاالت العنف ضد النساء؛ 
الناحية  من  العنف  مفهوم  وقيمت 

العملية.

 

»اإلفالت من العقاب مينح القوة 
للجاني«

التي  بورجو كوركماز بيشتاش،  قالت 
األخوات  ذكرى  بإحياء  حديثها  بدأت 
الثاني/ تشرين   25 لـ  كرمز  ميرابال، 

من  متكنَّ  كنساء  أنهن  نوفمبر: 
بدأته  الذي  النضال،  على  السيطرة 
األخوات ميرابال من أجل حياة متساوية 

وحرة.

وأشارت: كونهن محاميات، فإنهن في 
سيكون  ولكنه  نشط،  نضال  مجال 
نحن  »بينما  أيضاً  وإشكالياً  صعباً، 
ندعم النضال القانوني للنساء، ضحايا 

العنف، وجرائم القتل، يجب علينا أيضاً 
أن نكون في صراع مع القضاء الذكوري، 
يخلقها«،  التي  والعوائق  واملشاكل 
من  النجاة  سياسة  إن  إلى  وأشارت 
العقاب تضر وتعيق مناهضة العنف 
أصدرتها  التي  األحكام  وإن  املرأة،  ضد 
احملاكم قامت بتشجيع اجلناة، وإن تعزيز 

هذه الشجاعة أدى إلى ازدياد العنف.

»يحاولون إقناع املرأة بالتراجع 
عن الشكوى«

من  النجاة  عملية  إن  إلى:  وأشارت 
العقاب في القضاء بدأت متزامنة مع 
فالنساء  بالشكاوى،  التقدم  مرحلة 
قبل  من  منازلهن  إلى  إعادتهن  يتم 
ذهابهن  بعد  من  الشرطة،  ضباط 
جدوى  أي  دون  لكن  بشكوى،  للتقدم 

فال مجيب لشكواهنّ.

إر« وعدم  »إيبيك  قضية  »إن  وأضافت: 
القيام بإجراء حتقيق فعال بعد اختفاء 
»كلستان دوكو« هما أكبر مثالني على 
وهنالك  العقاب،  من  النجاة  سياسة 
على  القبض  عدم  مثل  أخرى،  أمثلة 
حتقيق  دون  معاقبتهم  وعدم  اجلناة 
معروفني،  اجلناة  يكون  عندما  فعال، 
السياسات،  لهذه  حد  وضع  يجب 
ويتطلب تطبيق فعال وسريع للقوانني، 

اإلفالت  سياسة  عن  النظر  بغض 
املرأة  تتعرض  فعندما  العقاب،  من 
للتعنيف ألول مرة، فإنها تقع ضحية 
في مركز الشرطة، التي تتوجه إليه من 
أجل االحتماء وبدء اإلجراءات القانونية، 
تثبيط  وسياسات  الوساطة  وبسبب 
تتم  املسؤولني،  قبل  من  الشكاوى 
إعادة النساء إلى منازلهن دون تقدميهن 

شكوى«.

»تقويض علمية تقدمي 
الشكوى من قبل السلطات«

أوضحت بورجو كوركماز بيشتاش: إن 
اجلهات  إلى  ذهنب  النساء  من  العديد 
قتلهن،  قبل  شكاوى  لتقدمي  املعنية 
لكنه لم يسمع لهن وقوبلن بالرفض، 
ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيال هذا »يتم 
تقويض عملية تقدمي الشكوى من قبل 
قبل  واإلداريني  القضائيني،  املسؤولني 

بدء النزاع القانوني«.

 

»املرأة في القضاء يكاد 
موقفها أن يكون موقع اتهام«

وعن املشاكل، التي تبدأ خالل جلسات 
بشكوى،  التقدم  بعد  احملاكمات 

التحدث  النساء  على  »يتعني  تقول: 
الذي  والعنف،  االنتهاكات،  عن 
األماكن،  من  العديد  في  له  تتعرضن 
نرى  احملاكمة،  جلسات  خالل  ولكن 
أن القضاء يتعامل مع عدد كبير من 
إن  اتهامي،  مبوقف  الضحايا  النساء 
هذه العملية صعبة للغاية ومثبطة 
ملواصلة  باملرأة  يتعلق  فيما  للعزمية 

النضال القانوني«.

»لنكن في الساحة من أجل 
النساء اللواتي قتلن«

ودعت بورجو كوركماز بيشتاش النساء 
اخلامس  في  الساحة  في  للتواجد 
الثاني/نوفمبر  تشرين  من  والعشرين 
اجلاري »إن النساء يقاتلن في مثل هذا 
اجملال منذ سنوات عديدة، هذه املشاكل 
أثيرت منذ فترة طويلة، ومع ذلك في 
يوم مثل 25 نوفمبر، يجب على النساء 
املواقف  هذه  ضد  بيد  يداً  جتتمع  أن 
وسياسات  القضاء،  في  الذكورية 
اإلفالت من العقاب، التي أدت إلى مقتل 
العديد من النساء، أعتقد أننا رأينا ما 
فعلوه بنا لذا علينا أن نقاتل من أجله، 

ونصرخ به في الساحات«.

وكالة أنباء املرأة

حّل العلماء شفرة بنية أجزاء اجلينوم 
املوجودة في الدم، بعد استخراج قطرة 

واحدة من الدم.

لتدريب  املعلومات  هذه  واستخدموا 
شبكة األعصاب االصطناعية لتصبح 
قادرة على التعرف على السمات املميزة 
التي  النووي  احلمض  خيوط  بنية  في 
سرطان  خاليا  من  الدم  مجرى  دخلت 

الكبد.

الرياضيات  وعلماء  األطباء  طوّر  وقد 
األمريكيون خوارزمية لشبكة األعصاب 
االصطناعية تسمح بالكشف الدقيق 
للغاية عن سرطان الكبد لدى املريض 
معينة  جزيئات  من  أجزاء  طريق  عن 
للحمض النووي توجد في عّينات دمه.

وأعلن اخلبراء أن »ُخمس املرضى املعرضني 
للخطر فقط يخضع في الوقت الراهن 
عن  الكشف  إلى  تهدف  لفحوصات 

عالمات سرطان الكبد ويكمن سبب 
وتدني  االختبارات  توفر  قلة  في  ذلك 
جودتها، وسيسمح أسلوبنا مبضاعفة 
عدد احلاالت املكتشفة لسرطان الكبد 

وزيادة فاعلية التشخيص املبكر«.

وبعض  السرطان  تطور  ويصاحب 
كبير  عدد  تراكم  األخرى  األمراض 
وسالسل  التالفة  البروتينات  من 
في  الدهون  وجزيئات  النووي  احلمض 
جسم اإلنسان، وغالباً ما تسبب هذه 
كبيرة  مشاكل  اخللوية«  »النفايات 
العديد  العلماء  طوّر  وقد  لإلنسان، 
من أنظمة التشخيص التي تكشف 
من  أجزاء  وجود  خالل  من  األورام  عن 
احلمض النووي للخاليا السرطانية في 

مجرى الدم للمرضى.

جديد  اختبار  نظام  العلماء  وطّور 
من  كبيرة  نسبة  اكتشاف  ميكنه 

على وجود  بناءً  الكبد  حاالت سرطان 
شظايا احلمض النووي املوجودة في دم 
املرضى، وابتكر العلماء هذا األسلوب 
عّينة   700 من  أكثر  حتليل  خالل  من 
دم من أشخاص أصحاء وآخرين ناقلني 
لسرطان اخلاليا الكبدية، بصفته النوع 

األكثر شيوعاً لسرطان الكبد.

وحل العلماء تشفير بنية أجزاء اجلينوم 
الدم،  من  واحدة  قطرة  في  املوجودة 
لتدريب  البيانات  هذه  واستخدموا 
التي  االصطناعية  األعصاب  شبكة 
صارت قادرة على التعرف على السمات 
احلمض  خيوط  بنية  في  املميزة 
من  الدم  مجرى  دخلت  التي  النووي 
العلماء  الكبد. واختبر  خاليا سرطان 
تشغيل نظام الذكاء االصطناعي هذا 
على 200 عّينة دم من مرضى يعانون 
وبعض  الكبدية  اخلاليا  سرطان  من 

أمراض الكبد احلادة األخرى.

وقد أظهرت هذه االختبارات أن شبكة 
أنشأها  التي  االصطناعية  األعصاب 
لوجود  آثار  عن  كشفت  العلماء 
السرطان بدقة 98% وباحتمال 88% بني 
املرضى غير املهيئني لإلصابة بسرطان 
 %80 بدقة  وكذلك  الكبدية،  اخلاليا 
مجموعات  عدة  في   %85 واحتمال 

معرضة للخطر. وحسب العلماء، يعد 
ذلك أعلى بكثير من املؤشرات املماثلة 
ألنظمة التشخيص احلالية، مما جعل 
بشكٍل  واعداً  طوّروه  الذي  األسلوب 
املمارسة  في  لالستخدام  خاص 

الطبية.

أفادت دراسة حديثة أن ضعف البصر 
يكون  أن  ميكن  السن  في  التقدم  مع 
عالمة حتذيرية حلدوث سكتة دماغية أو 

نوبة قلبية.

هكذا يرتبط شكل معني من الضمور 
 ،)AMD(بالعمر املرتبط  البقعي 

بأمراض القلب واألوعية الدموية.

ووفقاً لدراسة جديدة، أجراها باحثون، 
شكل  من  يعانون  الذين  املرضى  فإن 
املرتبط  البقعي  الضمور  من  معني 
يكون  أن  املرجح  بالعمر )AMD(، من 
لديهم تلف قلبي أساسي من قصور 
القلب والنوبات القلبية، أو مرض صمام 
السباتي،  الشريان  أو  املتقدم،  القلب 
بأنواع  املرتبط  الشرايني  مرض  وهي 

معينة من السكتات الدماغية.

إلى  الدراسة،  نتائج  تؤدي  أن  وميكن 
الرؤية  على  للحفاظ  الفحص  زيادة 
غير  القلب  أمراض  وتشخيص 
القلبية  األحداث  ومنع  املكتشفة 

الوعائية الضارة.

ربط  من  متكنا  مرة،  خبير: »ألول  وقال 
أمراض القلب واألوعية الدموية احملددة 
العالية اخلطورة بنوع معني من الضمور 
البقعي املرتبط بالعمر، وهو النوع الذي 
حتت  دروسينويد  رواسب  على  يحتوي 

الشبكية«.

املعروفة  الترسبات،  هذه  وتتكون 
الشبكية  باسم )Drusenoid( حتت 
)SDD(، من دهون تتشكل حتت خاليا 
في  للضوء  احلساسة  العني  شبكية 
البصر،  بفقدان  وترتبط  العني  مؤخرة 
ويتطلب  صعباً  اكتشافها  ويعد 
عمليات مسح تصوير عالية التقنية.

كما قال اخلبير أيضاً: إن تدفق الدم إلى 
العني ينخفض إما بسبب تلف القلب 
في جميع  الدم  تدفق  من  يقلل  الذي 
أنحاء اجلسم، »أو من الشريان السباتي 
املسدود، الذي يعيق تدفق الدم مباشرةً 

إلى العني«.

أن  ميكن  الدم  إمداد  »ضعف  وأضاف: 
اجلسم،  من  جزء  ألي  ضرراً  يسبب 
 SDD وبقايا  املدمرة  العني  وشبكية 
ويعني تلف  تلك األضرار،  هي من بني 
أن  وميكن  البصر،  فقدان  الشبكية 

يؤدي إلى العمى«.

ويشار إلى أن الضمور البقعي املرتبط 
بالعمر )AMD(، هو السبب الرئيسي 
تزيد  الذين  األشخاص  لدى  للعمى 
على  وينطوي  عاماً   65 عن  أعمارهم 
للشبكية  املركزية  املنطقة  تلف 
عن  املسؤولة  وهي  البقعة،  املسماة 

القراءة والقيادة.

ويتكون أحد األشكال املبكرة للضمور 

ترسبات  من  بالعمر  املرتبط  البقعي 
تسمى  صغيرة  صفراء  كوليسترول 
من  جزء  حتت  وتتكون   ،drusen
الشبكية  ظهارة  يسمى  الشبكية 
حترم  أن  وميكن   .)RPE( الصباغية 
واألكسجني،  الدم  من  العني  شبكية 
وميكن  البصر،  فقدان  إلى  يؤدي  ما 
طريق  عن   Drusen تكوين  إبطاء 

مكمالت الفيتامينات املناسبة.

الضمور  اآلخر من  الرئيسي  والشكل 
أي  بالعمر  املرتبط  املبكر  البقعي 
الشبكية  حتت  الدرنية  الرواسب 
ويتطلب  شهرة،  أقل  هو   ،)SDDs(
التقنية  عالي  شبكياً  تصويراً 

للكشف عنه.

شكل  على  الرواسب  هذه  وحتتوي 
وتتكون  الكوليسترول،  من  مختلف 
احلساسة  العني  شبكية  خاليا  حتت 
التلف  يحدث  حيث  مباشرةً،  للضوء 
وتضيع الرؤية، وال يوجد عالج معروف 

.SDD لـ

من  مريض   200 حالة  حتليل  وأظهر 
املرتبط  البقعي  بالضمور  املصابني 
القلب  أمراض  من  ويعانون  بالعمر، 
والسكتة  احلادة  الدموية  واألوعية 
عرضة  أكثر  كانوا  أنهم  الدماغية، 

بتسع مرات لإلصابة بهذه الرواسب.

العمل  هذا  العلماء: »يوضح  وحسب 
يكونون  قد  العيون  أطباء  أن  حقيقة 
أوائل األطباء الذين يكتشفون األمراض 
ال  الذين  املرضى  في  خاصًة  اجلهازية، 
ويجب  واضحة.  أعراض  من  يعانون 
في   SDD رواسب  اكتشاف  يؤدي  أن 
شبكية العني إلى اإلحالة إلى مقدم 
لم  إذا  خاصًة  للفرد،  األولية  الرعاية 
يتم إشراك طبيب قلب سابقاً، وهذا 

ميكن أن مينع حدثاً قلبياً يُهدد احلياة«.

ابتكر باحثون في جامعة تكساس 
هو  متحركًا  كرسًيا  األمريكية، 
األول من نوعه في العالم، الذي 
مُيكّن ذوي االحتياجات اخلاصة من 
أفكارهم  ترجمة  عبر  تشغيله 

وحتويلها إلى حركة.

واجهة  اجلهاز  ويستخدم 
مقدمته،  في  مثبتة  إلكترونية 
قادرة عل التقاط وتسهيل احلركة، 
يتحدث  الدماغ  كان  لو  كما 
الكمبيوتر،  من  بداًل  اجلسد  إلى 
نشاط  الواجهة  تسجل  حيث 
الدماغ، لتقوم خوارزمية التعلم 
تقود  أوامر  إلى  بترجمتها  اآللي 

الكرسي املتحرك.

املتحرك  الكرسي  جتربة  ومتت 
بالشلل  مصابني  ثالثة  قبل  من 
الرباعي وعدم القدرة على حتريك 
أطرافهم، حيث ارتدى املشاركون 

بأقطاب  مزود  رأس  غطاء 
النشاط  تسجل  كهربائية 
يقوم  بينما  للدماغ،  الكهربائي 
تلك  بإرسال  تضخيم  جهاز 
جهاز  إلى  الكهربائية  اإلشارات 
كمبيوتر يفسر نوايا كل مشارك 

ويترجمها إلى حركة.

التجربة  في  املشاركون  وجنح 
بيئة  في  الكرسي  تشغيل  في 
طبيعة مزدحمة بدرجات متفاوتة 

من النجاح.

وتكمن أهمية هذا االبتكار اجلديد 
معدات  أي  على  يعتمد  ال  أنه 
لتشغيل  طبية  أو  جراحية 
الكرسي املتحرك، كما ال يحتاج 
األجهزة  من  نوع  أي  زرع  إلى 
وال  املستخدمني،  أجسام  في 
التحفيز  من  نوع  أي  يستخدم 

عليهم.

من  وسياسيات  نسوية  ناشطات  منبج-عدت  روناهي/ 
منبج، أن نساء منبج خطت خطوات ملموسة للتخلص من 
العنف عبر وعيها بطاقاتها المتجددة، وتخطي الظروف، 
إال  السياسي،  المجال  في  الدخول  من  المرأة  تمنع  التي 
الديمقراطية جعلها تدرك حقيقة حياتها  أن نهج األمة 

الحرة والوصول إلى غايتها المطلوبة. 

تمكين المرأة سياسياً ضرورة لدعم قدرتها على الصمود

يادة نسبة 88% في جرائم قتل النساء مقارنًة بالعام الماضي بتركيا  ز

اكتشاف سرطان الكبد بناًء على قطرة دم واحدة

دراسة تربط مرضاً يسبب العمى بأشكال 
خطيرة من أمراض القلب واألوعية الدموية

ابتكار كرسي متحرك يترجم 
أفكار ذوي الهمم إلى حركة

ياسمين قوجو مديحة جمعة ريم درويش
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المونديال:  حصاد 

التاريخ يدخل  واألخضر  منتخبه  العبي  من  اإليراني  للنظام  صفعة 

الثاني من مونديال العالم  اليوم  وفي 
قطر 2022، تقابل املنتخب اإلنكليزي 
مع املنتخب اإليراني، واستطاع املنتخب 
اإلنكليزي حتقيق الفوز بنتيجة كبيرة 
وصلت إلى ستة أهداف مقابل هدفني.

جود  من  كل  إنكلترا  أهداف  وأحرز 
ساكا  وبوكايو   )45( بيلينغهام 
 )1+45( سترلينغ  ورحيم  و62(   43(
وماركوس راشفورد )71( وجاك غريليش 
)90(، فيما سجل مهدي طارمي هدفي 

إيران )65 و12+90(.

قبل  حصل  ما  هو  األبرز  احلدث  ولعل 
انطالق صافرة البداية للمباراة؟، بحيث 
الصمت  اإليراني  املنتخب  التزم العبو 
أثناء عزف النشيد اإليراني الوطني، في 
داللة على احتجاجاهم على األحداث 
مع  والتضامن  إيران  في  احلاصلة 
القائمة حالياً،  االنتفاضة اجلماهيرية 
اإليراني،  النظام  ِقبل  تُقمع من  والتي 
وذلك بعد استشهاد الشابة الكردية 
جينا أميني على يد قوى األمن اإليراني 

حتت التعذيب.

شهرين،  قرابة  منذ  إيران  وتشهد 
احتجاجات أعقبت استشهاد الشابة 
الكردية جينا أميني )22 عاماً( على يد 

النظام اإليراني.

أصوات  علت  الالعبني،  خطوة  ومع 
امللعب،  اجلماهير املشجعة إليران في 
وجوه  على  ظاهرة  الدموع  بدت  فيما 

البعض منهم.

قائد  كان  املباراة،  من  أيام  أربعة  وقبل 
قد  جهانبخش  رضا  علي  املنتخب 
أشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء 
النشيد الوطني من عدمه وأن القرار 

َسُيّتخذ جماعياً.

هولندا تكسر صمود السنغال 
بثنائية متأخرة

كما حققت هولندا انتصاراً ثميناً على 
حساب السنغال بهدفني دون رد، على 
الثمامة، في مستهل مشوار  ملعب 

املنتخبني مبونديال قطر 2022.

جاكبو  كودي  هولندا  ثنائية  وسجل 
في الدقيقة )84( ودافي كالسني في 

الدقيقة )9+90(.

تعادالً  الويلزي  املنتخب  خطف  بينما 
املتحدة  الواليات  أمام  من  ثميناً 
األمريكية، بهدف لكل فريق، في املباراة 
بن  أحمد  بإستاد  جمعتهما  التي 
مرحلة  من  األولى  اجلولة  علي، ضمن 

اجملموعات بكأس العالم.

املتحدة  للواليات  وياه  تيموتي  تقدم 
في الدقيقة 36، فيما عادل غاريث بيل 
الويلزي من ركلة  النتيجة للمنتخب 

جزاء بالدقيقة 82.

مفاجأة تاريخّية لألخضر 
السعودي

أكبر  السعودي  املنتخب  وسجل 
مفاجأة في تاريخ كأس العالم بحسب 
لكرة  الدولي  االحتاد  »الفيفا«  موقع 
منتخب  على  فوزه  بعد  وذلك  القدم، 
األرجنتني والذي كان من أقوى املرشحني 

لنيل كأس املونديال.

وبحسب شركة »نيلسن جريس نوت« 
للبيانات: فوز السعودية على األرجنتني 
هو أكبر صدمة في تاريخ كأس العالم 

بناءً على البيانات.

تصنيف  نظام  لديها  الشركة 
يُصنّف  معقد  ومعادالت  احتماالت 

املواجهات بناءً على التاريخ والقوة.

الطاولة  السعودي  املنتخب  وقلَب 
على نظيره األرجنتيني، وتغلب عليه 

التي  املباراة  في   ،1-2 بنتيجة 
جمعتهما على ملعب 

ضمن  لوسيل، 
من  األولى  اجلولة 

اجملموعة الثالثة 
العالم  بكأس 
)قطر 2022(.

ثنائية  وجاءت 
خضر  أل ا
سطة  ا بو

الشهري  صالح 
الدوسري  وسالم 

و53،   48 بالدقيقتني 
ميسي  سجل  حني  في 

ركلة  من  الوحيد  األرجنتني  هدف 
جزاء بالدقيقة العاشرة.

فوزه  السعودي  املنتخب  وحقق 
التاريخي، ليحصد 3 نقاط ثمينة في 
بداية مشواره املونديالي، فيما تكبدت 

األرجنتني خسارتها األولى.

من  الكثير  في  االحتفاالت  وعمت 
الدول العربية وضجت مواقع التواصل 
االجتماعي بخسارة منتخب األرجنتني 

بقيادة النجم ميسي.

وكانت هناك توقعات قليلة توحي بفوز 
املنتخب السعودي، إال أنهم في ميدان 
يستحقون  كانوا  أنهم  أثبتوا  امللعب 
الفوز ودخول التاريخ في كأس العالم.

املفاجآت  إليكم  نبرز  املناسبة  وبهذه 
كانت  والتي  العالم،  كأس  تاريخ  في 

على الشكل التالي:

مونديال 1950

في   )0-1( إنكلترا  على  أمريكا  فوز 
الهزمية  يعد  مونديال 1950 بالبرازيل، 

األشهر في تاريخ الكرة اإلنكليزية، إذ 
بالبطولة  للفوز  مرشًحا  الفريق  كان 
فوِجئ  لكنه  مسيطرًا،  املباراة  ودخل 
بهدف في شباكه في الدقيقة 37 من 
الري جايتنجز، وهو الذي حافظ عليه 
األمريكيون حتى النهاية، ما تسبب في 

هزمية تاريخية لإلنكليز.

مونديال 1966

فوز كوريا الشمالية على إيطاليا )0-1( 
في مونديال 1966 بإنكلترا، تعد تلك 
املباراة من أغرب مفاجآت كأس العالم 
عبر التاريخ، إذ كان من املتوقع أن يتغلب 
بسهولة،  الكوريني  على  اإليطاليون 
مباراة  خاض  اآلسيوي  املنتخب  لكن 
تاريخية، وسجل له باك دوو إك هدًفا 

تاريخًيا مكنه من الفوز باملباراة.

مونديال 1978

فوز إسكتلندا على هولندا )3-2( في 
مونديال 1978 باألرجنتني يعد مفاجأة 
كبرى، إذ كان املنتخب الهولندي يشتهر 
الشاملة،  الكرة  بأسلوب 
املرحلة  تلك  وكانت 
عصر  أوج  هي 
األسلوب  ذلك 
متوقًعا  وكان 
يلقنون  أن 
االسكتلنديون 
قاسًيا،  درًسا 
رغم ذلك سجل 
جيميل  أرشي 
وسجل  ثنائية 
داجلليش،  كيني 
الكرة  أبطال  ليخسر 

الشاملة أمام إسكتلندا.

مونديال 1990

 )0-1( األرجنتني  على  الكاميرون  فوز 
تعرض  إذ  1990بإيطاليا،  مونديال  في 
املنتخب اإلفريقي لنقص عددي كبير 
ليواصل  العبيه،  من  اثنني  طرد  بعد 
املباراة بـ9 العبني، لكنه جنح في حتقيق 
املرشحني  أقوى  من  واحد  على  الفوز 
للفوز بالبطولة وحامل لقب النسخة 
األرجنتيني،  املنتخب  السابقة 
في  للكاميرون  الثاني  الظهور  في 
بيك  أومام  لهم  وسجل  النهائيات، 

هدف املباراة الوحيد.

مونديال 1994

في   )0-1( إيطاليا  على  إيرلندا  فوز 
أشد  يكن  لم  إذ   ،1994 مونديال 
ينجح  أن  يتوقع  إيرلندا  املتفائلني في 
الفريق في الفوز على إيطاليا، لكن رجال 
املدرب جاك تشارلتون جنحوا في ذلك 
تسديدة  إثر  هاوتون  راي  هدف  بفضل 
من مسافة 25 ياردة، فيما جنح الدفاع 
اإليرلندي في حتدي الهجوم اإليطالي، 
وإسعاد  الفوز  في  الفريق  جنح  حتى 

جماهيره.

مونديال 2002

في   )0-1( فرنسا  على  السنغال  فوز 
كانت  واليابان،  بكوريا   2002 مونديال 
تلك صدمة كبيرة لبطل أوروبا والعالم 
بعدما خسر أولى مبارياته في البطولة 
بوبا  سجله  بهدف  السنغال  أمام 
ضيوف،  احلاج  زميله  بصناعة  ديوب 
واصطدمت محاوالت »الديوك« بالقائم 
اإلفريقي حافظ  املنتخب  مرتني، لكن 

على فوزه.

وفي ذات النسخة، فاز منتخب أمريكا 
على البرتغال )3-2(، بعد نصف ساعة 
من بداية املباراة، كانت الواليات املتحدة 
طريق  عن  نظيفة  بثالثية  متقدمة 
عكسي  وهدف  أوبراين  جون  من  كل 
البرتغال  مدافع  كوستا  جورج  من 
بيتو  أن يسجل  قبل  ماكبرايد،  وبريان 
فيما  للبرتغاليني،  اآلمال  أعاد  هدًفا 
تكفل جيف أجوس بتسجيل الهدف 
املرة  هذا  املباراة  في  الثاني  العكسي 
لصالح البرتغال، لكن فريقه جنح في 

احلفاظ على الفوز حتى النهاية.

فوز  ذاتها،  النسخة  أيًضا  وشهدت 
إذ   ،)1-2( إيطاليا  على  اجلنوبية  كوريا 
أصبح أهن جاجن هوان، الذي أضاع ضربة 
جزاء في الشوط األول، بطالً في  بعدما 
سجل هدف الفوز لبالده قبل 3 دقائق 
من نهاية الشوط اإلضافي بدور الـ16، 
سجل  قد  هيون  كي  سيول  وكان 
في  اجلنوبية  لكوريا  التعادل  هدف 
كريستيان  تقدم  88 بعدما  الدقيقة 
فييري للمنتخب اإليطالي، كما مت طرد 

فرانشيسكو توتي مهاجم إيطاليا.

مونديال 2010

)1-0( في  إسبانيا  على  سويسرا  فوز 
فاجأ  إفريقيا،  بجنوب   2010 مونديال 
املنتخب السويسري نظيره اإلسباني 
بطل أوروبا، والذي توِّج في النهاية بتلك 
عليه  بالفوز  املونديال،  من  النسخة 
في أولى مباريات اجملموعة الثامنة في 
فيرنانديز  جيلسون  سجل  إذ  دوربان، 
الهدف الوحيد في املباراة في الدقيقة 
52، قبل أن متنع العارضة هدفا لتشابي 

ألونسو في الدقيقة 71، جنح املنتخب 
السويسري في احلفاظ على فوزه حتى 

النهاية.

مونديال 2014

في   )0-2( إسبانيا  على  تشيلي  فوز 
اجلولة  مونديال 2014 بالبرازيل.. ففي 
األخيرة في دور اجملموعات، خسر اجليل 
الذهبي للكرة اإلسبانية أبطال العالم 
ملعب  في  التشيلي  نظيره  أمام 
»ماراكانا« عن طريق هدفني في الشوط 
األول من إدواردو فارجاس وتشارلز أراجنيز، 
املنتخب  خروج  في  ذلك  ليتسبب 
اإلسباني الذي كان قد عانى من هزمية 
تاريخية أمام هولندا )5-1( في اجلولة 

األولى من البطولة.

فقد  املونديال  لنتائج  واستكماالً 
الدمنارك،  مع  تونس،  منتخب  تعادل 
بدون أهداف، في إطار اجلولة األولى من 
ملونديال  الرابعة  اجملموعة  منافسات 

قطر 2022.

حيث  االنتصار،  بطعم  التعادل  وجاء 
سيجعل نسور قرطاج يدخلون املباراة 
الثانية أمام أستراليا مبعنويات مرتفعة. 

مباراة  السلبي  التعادل  حسم  كما 
نظيره  مع  املكسيكي  املنتخب 
بإستاد  جمعتهما  التي  البولندي، 
دور  من  األولى  اجلولة  مبنافسات   ،974

اجملموعات بكأس العالم 2022.

ركلة  ليفاندوفسكي  روبرت  وأضاع 
جزاء لبولندا في الدقيقة 57، لُيضّيع 
فوزاً مهماً ملنتخب بالده، وتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي.

نظيره  على  الفرنسي  املنتخب  وفاز 
األسترالي، )4-1(، في اجلولة األولى من 
اجملموعة الرابعة، لكأس العالم 2022، 

املقامة حالياً في قطر.

تقدم كريج جودوين ملنتخب أستراليا 
اللقب  حامل  ورد   ،9 الدقيقة  في 
للنسخة السابقة للمونديال برباعية 
جيرو  وأوليفييه  رابيو  أدريان  سجلها 
»هدفني« وكيليان مبابي في الدقائق 27 

و32 و68 و71.

مختلف  في  اندلعت  التي  احلروب،  إَن 
وجود  هدفها  كان  العالم،  بلدان 
اندالعها  في  تدخلت  لدول  مصالح 
على حساب املصالح البشرية، والتي 
ونشرت  واإلنسان،  األرض  دمار  خَلفت 
الفقر واحلاجة والتشرد، فكان النصيب 
األكبر فيها لألطفال، الذين ُحِرموا من 
ضمن  العيش،  في  حقوقهم  أبسط 
بيئة اجتماعية سليمة، تساعد على 
ظروف  بغير  صحيح،  بشكل  منوهم 
التهجير واخمليمات، التي تسودها حالة 
اخلوف والقلق من مستقبل قامت لهم؛ 
حياتهم  على  سلبا  ذلك  انعكس  ما 

ونفسيتهم بشكل عام.

دائرة  قلصنا  إذا  حتديداً،  سوريا  ففي 
من  اآلالف  فهناك  ما،  نوعاً  تقييمنا 
بداية  منذ  تشرَدوا  الذين  األطفال، 
احلرب  وانطالق شرارة  السورية،  األزمة 
وشرق  شمال  مناطق  وفي  فيها، 
التركية  الهجمات  بدء  ومع  سوريا، 
واحتالل عدة مناطق منها، واستخدام 
دمرت  التي  كافة،  األسلحة  أنواع 
تلك  قطن  من  وكل  واحلجر،  البشر 
متحى  أن  املستحيل  فمن  املناطق، 
الذي  الطفل،  صورة  أحٍد  ذاكرة  من 
إثر  جسده  كامل  وتشوه  أصيب 
استخدام تركيا لألسلحة الكيماوية 
وسري  كري سبي  على  في هجومها 

الذين  األطفال  من  والعديد  كانيه، 
راحوا ضحايا صواريخ وطيران االحتالل 
جرائم  اللحظة  هذه  وإلى  التركي، 
االحتالل التركي مستمرة، فمجزرة تل 
رفعت في الثاني من كانون الثاني من 

العام 2019، التي راح ضحيتها ثمانية 
أطفال، ال زالت مشاهدها عالقة في 
أذهان كل من رآها، واجملرم ال يزال يتجول 
واملنظمات  الدولي  واجملتمع  بال عقاب، 
املعنية  واجلهات  والدولية  احلقوقية، 
في  مستمرة  الطفل  حقوق  بحماية 
صمتها، وتشاهد ما يحدث دون إبداء أي 
موقف، أو اتخاذ أي قرار؛ لوقف االحتالل 

التركي، وجرائمه للشعوب.

فمقاطعة الشهباء، التي حتتوي اآلالف 
صوبها  الفارين  عفرين،  مهجري  من 
بعد االحتالل التركي ملنطقة عفرين، 
ويعيشون في ظروف معيشية صعبة 
في  املتواجدة  اخلمسة  اخمليمات  في 
البعض  عيش  إلى  إضافة  املنطقة، 
والتي  مدمرة،  شبه  بيوٍت  في  اآلخر 
فصل  قدوم  مع  معاناتهم  زادت 
املقاطعة  على  الشتاء، وحصار خانق 
دخول  مبنع  دمشق،  حكومة  قبل  من 
وحرمان  املنطقة،  إلى  التدفئة  مواد 
مادة  مخصصات  من  املهجرين 
زيادة  أمام  اجملال  يفتح  والذي  املازوت، 
األطفال،  لدى  املرضية  احلاالت  سوء 
باإلضافة إلى تعرض املنطقة بشكل 
التركي،  االحتالل  هجمات  إلى  يومي 
والتي تسببت باستشهاد العديد من 
األطفال، وإصابتهم، في ظل تقاعس 
املنظمات في تقدمي املساعدات  عمل 

على الرغم من مناشدات األهالي. 

   

نريد العودة إلى منازلنا

وإلى ذلك، وتزامناً مع مرور اليوم العاملي 
للطفل، التقت صحيفتنا بأطفاٍل من 
مخيم سردم في مقاطعة الشهباء، 

بحيث أشارت الطفلة »روهيف أوسو« 
بقولها:  اخمليم  ضمن  معاناتهم  إلى 
لكن  اخمليم،  أسرتي ضمن  »أعيش مع 
احلياة هنا صعبة، ال شيء يشبه منزلنا 
تنتهي  أن  أريد  عفرين،  في  كان  الذي 

احلرب لنعيش حياةً آمنة«.

ومن جانب آخر حتدثت الطفلة »دلفني 
سردم  مخيم  قاطنات  إحدى  معمو«، 
ملنزلنا،  »اشتقت  قائلة:  أسرتها  مع 
يوم  كل  التركي  االحتالل  حرباً،  كفى 
يقتل األطفال، كل يوم نسمع أصوات 
أن  نريد  ذنبنا؟  ما  والطيران،  القصف 
قتل  بال  هادئة  حياة  ونعيش  نتعلم 

ودماء ودمار«.

طفالً،   863 سردم  مخيم  في  يوجد 
علماً أن مقاطعة الشهباء يوجد فيها 
منها  كل  حتوي  مخيمات،  خمسة 
إلى عيش  إضافة  األطفال،  من  املئات 
البعض اآلخر في بيوٍت بالكاد تسمى 
بيوتاً، ويعيشون في ظل ظروف صعبة 
فبحسب  مستمر،  وقصف  وتهديد 
اإلنسان  حقوق  منظمة  إحصائية 
لعفرين، فقد أكثر من 95 طفالً حلياته 
املنطقة،  على  التركي  العدوان  إثر 
باإلضافة إلى ارتكاب عدة مجازر، والتي 
األطفال،  استشهاد عشرات  إلى  أدت 
ومازالت اجملازر مستمرة بحقهم وسط 

صمت دولي مخِز.

انضمَّ جزء كبير من املعلمني واملعلمات 
الدائرة  االحتجاجات  في  املتعاقدين، 
الطبقي  للتمييز  وذلك  إيران،  في 
متارسه  الذي  والوظيفي،  االجتماعي، 
السلطات في إيران عليهم، ما جعلهم 
جانبا مهما في االحتجاجات؛ لتغيير 
واقعهم بثورة حقيقة مناهضة للقمع 
مع  مبساواتهم  مطالبني  والتمييز، 
غيرهم من املعلمني واملعلمات املعينني 

بنظام التعليم العام. 

التي  املدارس،  في  اإلضرابات  تزال  ال 
بدأت منذ بداية العام الدراسي احلالي 
أشكال  من  وكشكل  مستمرة، 
كبير  تأثير  لها  كان  املدني،  العصيان 

على االنتفاضة الشعبية.

إحدى  مع  التقت  املرأة  أنباء  وكالة 
ب(  )أ.  وتدعى  املتعاقدات  املدرسات 
ومشاكلهن  قضاياهن  عن  حتدثت 
واالحتجاجات األخيرة في إيران، وشرق 
كردستان، فبينت حجم التمييز، الذي 

يتعرضن له؛ ألنهن نساء.

استغالل النظام اإليراني 
املتعاقدين من املعلمني

احلالي  الوضع  عن  حتدثت  البداية  في 
للمعلمني املتعاقدين، والتمييز احلاصل 
ضدهم: »أصبحت وظيفة املعلمني في 
وبعضهم  الفصل،  على  قائمة  إيران 
من  قربهم  بسبب  أكثر؛  مبزايا  يتمتع 
الهياكل السياسية، لكن بعض الناس 
يعيشون في فقر، ويتعرضون لضغوط 
مالية؛ ألنهم ليسوا من مؤيدي النظام، 

وألنهم ضد الفساد احلكومي«.

الطالبية  احلركة  أن  إلى  وأشارت 
كانت جديدة في إيران: »إن احتجاجات 
مقتل  ضد  كانت  األخيرة  املعلمني 
جينا أميني والظلم في إيران، واحلركة 
كانت  الكبير  احلجم  بهذا  الطالبية 
ننّوه  الصدد  وبهذا  إيران،  في  جديدة 
إيران  في  املتعاقدين  املعلمني  أن 
يعملون بأجور منخفضة، وفي الواقع 
للعمل  اإليراني  النظام  يستغلهم 

لصاحله وتأييده«.

الصعبة  املعيشية  الظروف  وحول 
11عاماً،  منذ  املتعاقدين  للمعلمني 
الظروف  من  الرغم  »على  قالت 
املعيشية الصعبة، سيتم العمل وفقاً 
للمادة 17، التي صدرت في 15 أيار 2020، 
وهذا  للبرملان،  العاشرة  اجللسة  في 
الظلم  من  عاما  عشر  أحد  أن  يعني 
والقهر واالنتقاص متارس ضد املعلمني، 

الذين بدورهم يعانون ظرفا معيشية 
صعبة، ويتقاضون أجورا متدنية«.

رفض األجيال اجلديدة السياسة 
اإليرانية 

وعن التمييز واإليجارات، التي مُتنح ملن 
يستفيد  وال  النظام،  على  يعتمدون 
منها اآلخرون، قالت: »بصفتي مدرسة، 
أعترض النعدام العدالة بني املعلمني؛ 
ألنني ال أرتدي الشادور، لم يتم قبولي 
من  الرغم  على  رسمية،  كمدرسة 
اللغات  في  املاجستير  درجة  لديّ  أنه 
امتحانات  بإجراء  أقوم  وأنا  األجنبية، 
فمستوى  الدكتوراه،  على  للحصول 
زمالئي  بعض  لدى  عاٍل  األمية  محو 
الذكور، لكنهم يسخرون مني؛ ألنني 

ال أعرف كيف أجيب عن أسئلتهم«.

وعن االختالف في التفكير واملنظور بني 
أصحاب الدخل واآلخرين، قالت: »أنا حقاً 
ال أعرف ما الذي يتحدثون عنه؛ ألنني ال 
يعرفون  ال  فهم  تفكيرهم،  مع  أتفق 
وجهة نظرنا أيضاً، كانت االحتجاجات 
صدمة  مبثابة  الشباب  جليل  األخيرة 
لهم، فلم يعرفوا أن هذا اجليل اجلديد 
وصل إلى هذا الوعي، وال ميكن قمعه«.

»معتقداتهم كانت متعارضة 
مع أسلوب حياتي ولهذا 

رُفضت«

اليوم  في  يبدأ  التمييز  أن  وأوضحت، 
األول من اختبار التوظيف؛ ألنه بالنظر 
إلى مالبس املتقدمني يقبل األشخاص، 
معتقداتهم،  إلى  تستند  أن  يجب 
حتى يتمكنوا من احلصول على نتائج 
إيجابية في هذا االختبار، »لقد مت قبولي 
شادوراً  وارتديت  التوظيف،  اختبار  في 
دخلت  عندما  التوظيف،  ليوم  رمزياً 

غرفة املقابلة، لف الشادور حول ساقي، 
وضحكوا،  األرض،  على  وسقطت 
للشادور،  منوذجية  لست  إنك  وقالوا: 
ثم سألوني أسئلة عن احلجاب، وأحوال 

اجملتمع، فقلت: إني ال أؤمن باحلجاب«.

متناقضة  كانت  »معتقداتي  وأكدت 
مع معتقداتهم، ولهذا السبب لم يتم 
السياسي  التمييز  وبسبب  تعييني، 
الرجال  معظم  يحصل  واالجتماعي، 
من  الرغم  وعلى  جيدة،  وظائف  على 
أقل.  ترقية  على  نحصل  ندرس،  أننا 
نحن نتعرض للتمييز من قبل البنية 
والثقافية،  واالجتماعية  السياسية، 
وليس لدينا املكانة املرغوبة في اجملتمع«.

روناهي / قامشلو ـ في اليوم الثاني والثالث من مونديال كأس العالم الُمقام في قطر، ظهرت عناوين كثيرة ولكن أبرزها كان صمت العبين 
 لحصول أكبر مفاجأة في تاريخ 

ً
 مع االحتجاجات في بلدهم ضد النظام القائم هناك، وصوال

ً
المنتخب اإليراني أثناء عزف نشيدهم الوطني تضامنا

كأس العالم، فوز األخضر السعودي على األرجنتين.

دة تاريخ العودة، يعيشها أطفال المناطق المتضررة جراء االحتالل التركي، ومنها عفرين، هؤالء  الشهباء/ فريدة عمرـ هجرة مرغمة وغير محدِّ
المهجرون من األطفال، يعانون أوضاعا ال تليق أن تكون بيئة طفولية، فمع مرور اليوم العالمي للطفل، يطالب أطفال المخيمات الدول المعنية 

بإنهاء االحتالل التركي، والعودة إلى مالعب صباهم وديارهم؛ للعيش في أمان وممارسة حياة الطفولة الطبيعية.

ين بين كوابيس القصف التركي وآمال العودة إلى الوطن أطفال عفر

سياسة التمييز للمعلمين والمعلمات المتعاقدين دفعتهم للمشاركة في االحتجاجات في إيران



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1463 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1463

السنة الحادية عشرة - العدد 1463
الخميس  24 تشرين الثاني 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1463
الخميس  24 تشرين الثاني 2022 ثقـــافةأخبـــــار 49

خاصة  مقابلة  في  عبدي  وقال 
معه  أُجريت  “املونيتور”،  ملوقع 
الثالثاء2022/11/22، إنهم أجروا بحوثاً 
حول احلادثة وتبني معهم، أن املرأة التي 
مت القبض عليها واملتهمة بزرع قنبلة 
بإسطنبول،  تقسيم  شارع  تفجير 
مبرتزقة  مرتبطة  عائلة  من  تنحدر 

“داعش”.

أشقائها  من  ثالثة  “لقي  وأضاف، 
صفوف  في  يقاتلون  وهم  حتفهم 
الرقة،  في  واحد  مات  داعش،  مرتزقة 

وآخر في منبج والثالث في العراق”.

وأشار إلى أن “شقيق آخر هو قائد في 
املعارضة السورية املدعومة من تركيا 

في عفرين”.

البشير(  )أحالم  املرأة  تلك  أن  وذكر 
نفسها كانت متزوجة من ثالثة عناصر 

لداعش.

لنا  عالقة  »ال  إنه  عبديقال  مظلوم 
مثل  لدينا  وليس  بالتفجير  مطلقاً 
هذه السياسة«، مضيفاً أنه كان »عمالً 

استفزازياً مت تصّوره من ِقبل احلكومة 
التركية من أجل متهيد الطريق للحرب 

ضدنا«.

واتهمت تركيا امرأة خرجت من كوباني 
نحو عفرين بشمالي سوريا إلى تركيا، 
روايتها  تضاربت  ثم  الهجوم،  بتنفيذ 
وتغيرت بني الساعة واألخرى، وظهرت 
شخصيات أجنبية مرتبطة بالتفجير، 
دون تقدمي تركيا أي دليل يوضح حقيقة 

مزاعمها ضد مناطق اإلدارة الذاتية.

مركز األخبارـ أوضح الرئيس املشترك 
جمللس سوريا الدميقراطية رياض درار أن 
الهجمات التركية على شمال وشرق 
سوريا هي من نتائج اجتماعات أستانا، 
حيال  دمشق  حكومة  صمت  وانتقد 
األراضي  على  التركية  الهجمات 

السورية.

سوريا  جمللس  املشترك  الرئيس 
على  عّلق  درار،  رياض  الدميقراطية، 
التركي  للمحتل  األخيرة  الهجمات 
بالقول:  هاوار،  لوكالة  حديث  خالل 
سوريا  على  جتري  التي  »الهجمات 

وشمال العراق هي جزء من عنجهية 
والسيطرة  للتمدد  ومحاولة  تركية 
ولكن  جديدة،  سوريّة  أراضي  على 
تسعى  فإنها  األخضر  الضوء  بغياب 
هجمات  هناك  بأن  رؤيتها  لتثبيت 

إرهابية على أرضها وهي تنتقم«.

االعتداءات  »هذه  أن  إلى  درار  ويشير 
قد تكون جزء من هذه املفاوضات بني 
دمشق؛  في  واحلكومة  أنقرة  حكومة 
ألن اجتماعات سبقت ذلك في موسكو 
وقد  النظامني  مخابرات  طرفي  بني 
األولى في منطقة  تكون هذه احلادثة 
تقسيم بناءً على مثل هذا التنسيق 

وحلقها االعتداءات التالية«.

بجولة  التصعيد  هذه  ارتباط  وحول 
حتى  يجري  ما  »كل  درار:  قال  أستانا، 

من  أستانا  اتفاقات  نتائج  من  اآلن 
نقاط خفض التصعيد إلى كثير من 
وبالتالي  اآلن  حتى  اجلارية  االتفاقيات 
التي  هي  أستانا  اجتماعات  فإن 
ترسم سياسات أنقرة في اعتداءاتها 
هذه  على  والسكوت  وهجومها 

االعتداءات«.

ألجل  يخططون  دائماً  »أنهم  وأضاف 
هذه  في  نصيب  لتركيا  يكون  أن 
الكعكة السورية، كما يوجد نصيب 
إليران وروسيا وللقضاء أيضاً على كل 
محاوالت املطالبة باحلرية من قبل أبناء 

الشعب السوري، وإلعادة النظام على 
في  ومتوغالً  مسيطراً  األولى  هيئته 

الدولة واجملتمع«.

وأضاف: »بالنسبة إلمكانية توسع هذه 
تدّخل  هناك  يكون  أن  رمبا  الهجمات 
بالقصف  االكتفاء  وعدم  األرض  على 
اجلوي فهذا أمر محتمل وعلى شعبنا 
احليطة واحلذر والصمود واملقاومة ضد 
أي احتالل ورسم السياسات للمقاومة 

املستمرة«.

التركي  احملتل  يستمر  األخبارـ  مركز 
بقصفه الهمجي على شمال وشرق 
سوريا وبخاصة في مقاطعة قامشلو، 
مستهدفاً البنية التحتية في مناطق 

مختلفة.

املناطق التي مت استهدافها منذ صباح 
اجلاري  الثاني  تشرين   23 األربعاء  يوم 
حتى فترة ما بعد الظهيرة كما أكدته 

وكالة أنباء هاوار هي:

التركي  لالحتالل  مسّيرة  استهدفت 
قامشلو،  ملدينة  التابعة  هيمو  بلدة 
كما تعرضت قرية تل زيوان شرق املدينة 

للقصف التركي.

أكد بأن املنطقة املستهدفة هي في 
محيط محطة إكثار البذار على بعد 
بالقرب  سبيه  تربه  مركز  شرق  1كم 

من منازل مزارعني في املنطقة.

كما تعرّض محيط قرية الشلهومية 
شمال ناحية تربه سبيه للقصف عبر 

الطائرات احلربية.

كما استهدف االحتالل التركي منشأة 
الغاز بقرية السويدية في ديرك مما أدى  
األنباء  وبحسب   ، مواطننينْ إصابة  إلى 

األولية أصيب مواطنان اثنان.  

كما قصفت مسّيرات االحتالل التركي 
محيط حقل عودة النفطي في شرق 
ناحية تربه سبيه، األنباء تشير إلى أن 
حوالي 3 ضربات وجهت للمكان حتى 

اآلن.

إصابات  وقوع  عن  األنباء  تفيد  كما 
جراء قصف بطائرات حربية على قرية 
عن  أنباء  وسط  بـ 4 غارات،  آغا  علي 
املواطنني،   صفوف  في  إصابات  وقوع 
للقصف  تعرضت  التي  القرية  وتتبع 
اجلوي لناحية تل كوجر في مقاطعة 

قامشلو.

كما تعرضت محطة دجلة للنفط في 
ريف ناحية جل آغا لقصف مبسيرات 
مراسل  أشار  حيث  التركي،  االحتالل 
في  تقع  احملطة  إن  إلى  هاوار  وكالة 
الريف اجلنوبي لناحية جل آغا في قرية 
أصابت  صواريخ   3 إن  وأكد  كرهوك، 

احملطة.

االحتجاجات  دخلت  األخبار–  مركز 
ويومها  العاشر  أسبوعها  اإليرانية 
السابع والستني، مع خروج مظاهرات 
كردستان  محافظات  في  جديدة 
وكرمانشاه واجلزء الكردي من محافظة 
مع  تضامنت  كما  الغربية  أذربيجان 
هذه االحتجاجات مدن بوشهر وطهران 

ومشهد وكرج وإيذج وقم.

بوليفار  أحياء  شهدت  طهران  وفي 
فردوس وصادقية وونك وغيشا وسعادت 
آباد احتجاجات، كما شهد حي أفسرية 
بطهران تظاهرات في الشوارع ألول مرة 
أيلول/ في  االحتجاجات  اندالع  منذ 

مقتل  خلفية  على  املاضي  سبتمبر 
يد  على  أميني  جينا  الكردية  الفتاة 

شرطة اآلداب في طهران.

نُشرت  فيديو  ومقاطع  تقارير  وأفادت 
أن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
نزلت  طهران  أهالي  من  مجموعات 
إلى الشوارع لدعم املدن الكردية، وردد 
بإسقاط  تطالب  هتافات  احملتجون 
خلامنئي”،  و“املوت  إيران  في  النظام 
مع  التضامن  تعلن  أخرى  وشعارات 

املدن الكردية.

وفي مدينة قدس )قلعه حسن خان(، 
غرب طهران فرض السكان سيطرتهم 

على الشوارع بإغالق الطرق في الليلة 
أرجاء  عمت  التي  االنتفاضة  من   67
دهلران  مدن  أهالي  نزل  كما  البالد، 
ورانسر وقروة مساء االثنني إلى الشوارع 
لالحتجاج على القمع العنيف ألهالي 

مهاباد وجوانرود.

في  املتظاهرون  سار  قزوين،  وفي 
النظام  ضد  شعارات  ورددوا  الشوارع 
الكردية  املدن  مع  تضامنهم  معلنني 

املنتفضة.

وأشعل املتظاهرون في مدينة برازجان، 
جنوب إيران، النار في مكتب النائب احمللي 
في البرملان اإليراني رداً على انضمامه 
إلى الدعوة إلعدام املتظاهرين الذين مت 

اعتقالهم مؤخراً.

البالد،  وسط  جنوب  مرودشت،  وفي 
ضحية  جنازة  في  األهالي  شارك 
االحتجاجات “أرمان عمادي” الذي قُتل 
على يد قوات األمن وردد املشاركون في 
النهاية”،  اجلنازة: “نقاوم جميعاً حتى 

“نقاتل لنستعيد إيران” و ”احلرس الثوري 
هو داعشنا” .

مياندوآب  أهالي  من  احملتجون  وأضرم 
التركية اآلذرية في محافظة أذربيجان 
الغربية النار في املباني اإلدارية للنظام 
التي  التجارية  احملال  إغالق  قررت  التي 

أضربت، بشكٍل دائم.

إيران  غربي  الكردية،  جوانرود  ومدينة 
اندلعت فيها احتجاجات حاشدة على 
الرغم من القمع الشديد واستخدام 
املدافع الرشاشة من قبل احلرس الثوري 

والباسيج.

بدوره أفاد موقع حقوق اإلنسان “هنغاو”، 
أن القوات احلكومية قتلت يوم االثنني 
21 تشرين الثاني، 5 مواطنني أكراد، هم 
إسماعيل غل عنبر ومسعود تيموري 
وحسام حسيني وجوهر فتحي وجمال 

أعظمي في جوانرود”.

يوم  نُِشر  استقصائي،  تقرير  في 
شبكة  اتهمت  االثنني2022/11/21، 
واألمنية  العسكرية  القوات   CNN
اإليرانية باللجوء إلى العنف واالعتداء 
اجلنسي ضد املتظاهرين اإليرانيني في 
مراكز االحتجاز، ويشير التقرير لوجود 
ممارسة العنف اجلنسي ضد املتظاهرين 

مع قصة عن اغتصاب متظاهر. 

ينحدر الكاتب جاسم من أصول عراقّية 
بلدة  في  وُلِدَ  )العراق(،  عانا  مدينة  في 
امليادين )دير الزور(، التي كان جدُّه قد هاجر 

إليها من قبل.
عن بداياته وحياته قال: »تركت بلدة امليادين 
في عمر 15 سنة، وكنت قد نلت شهادة 
التعليم االبتدائي في دير الزور عام 1969، 
فقصدت  السورية  اجلزيرة  واستهوتني 
قامشلو، وفيما بعد عملت مديراً ملدرسة 
جل آغا، وتنّقلت في أرجاء مدينة قامشلو 

ومدارسها«.
يضيف الكاتب الهويدي: »سافرت لليمن 
أربع سنوات في  في بعثة تعليمية ملدة 
لواء تعز، وانسجمت وأُعجبت كثيراً بها 
وعشت حياةً طّيبًة، ووجدت آثار القدماء 
والكهالنيني  السبئيني،  مثل  فيها 
واحلميريني واحلضارمة، وجلبت من هناك 

تاريخ زبيد«.

تاريخ وأصول قبائل شمال وشرق 
سوريا

أما عن البدايات مع الكتابة، فذاك حديث 
حياتي  بداية  »في  الهويدي:  يقول  آخر، 
كنت أكتب في مجلة طبيبك، وكتبت في 
»منارة الفرات«،  »هنا دمشق« وفي  مجلة 
بالبحث عن منبع وأصول  بدأت  ثمَّ  ومن 
قبائل شمال وشرق سوريا من كرد، وعرب 

وسريان، فمن القبائل العربّية قبيلة طي، 
وزبيد وشمر وبني شيبان وقيس وتغلب، 
وهناك القبائل الكرديّة، التي يعد منبعها 
كردستان  باشور  ووجودها  وحقيقتها 
وزاخو،  ودهوك  وهولير  السليمانّية 
بتاريخها،  مشهورة  الكردية  والقبائل 
وعراقتها، وفي عاداتها وتقاليدها، حيث 
هناك قبيلة جاف أكبر قبيلة في مناطق 
والبريفكاني،  والدوسكي،  السليمانية، 
والبرزجني،  والكرمنج،  واللر،  واجلاباري، 
نصيبني،  مدينة  إلى  امتداد  لها  والتي 
أما السريان فيعودون لقبيلة تغلب، أما 
مدينة قامشلو فلم تكن موجودة إال بعد 
العقد الثاني من القرن العشرين، واألرجح 

أنها، قد نشأت عام 1926م«.

مؤلفات الكاتب جاسم الهويدي

هذه  العكيدات(  )قبيلة  األوَّل:  الكتاب 
وشراستها  بقوّتها  املشهورة  القبيلة 

 2008 عام  في  للحروب،  وحّبها  وجودها 
قمت بجولة انطالقا من مدينة دير الزور 
تتواجد على  البوكمال، حيث كانت  إلى 
ضفتي النهر قبيلة العكيدات باإلضافة 
من  قرية   73 وأسر  وعوائل  »أفخاد«  إلى 
مختلف مدن سورية، من حمص وحماة، 
وغربي حلب ومن العراق، واليمن، والذين 
إن  يذكر  هجرات،  خمسة  عبر  جاؤوا 
وقبيلة  اإلنكليز  بني  حصلت  معركة 
تصدّت  حينها  1919م،  عام  العكيدات 
جاؤوا  بعدما  لإلنكليز  العشيرة  هذه 
ليدخلوا سوريا بعد دخولهم العراق، قُتَِل 
الكولونيل مركي، وسيفه موجود  فيها 
هذا،  يومنا  إلى  »اجلراح«  دواوين  أحد  في 
ومعركة جرت قرب مدينة قامشلو ضد 
الفرنسيني اسمها بياندور، اشترك فيها 
الكرد والعرب، وخاّصًة قبيلة اجلوالة، قُتَِل 
فيها النقيب روكال، ومعركة أبو سيباط 

واجملرود، واملشروفّية. 
بناها  التي  امليادين(  )رحبة  كتاب  تالهُ 
قبل  من  نينوى  باني  بلوس،  ابن  نينوس 
امليادين كان اسمها  4000 سنة، مدينة 
في التاريخ »فرضة نُُعم« واسمها »رحبوت 
النهر« في سفر التكوين في التوراة في 
مملكة  ملوك  منها  ظهر   ،36 اإلصحاح 

دمشق اآلرامية بيت سمال.
الكرعان(  )قبيلة  هو  الثالث،  الكتاب 
وجمعت فيها الكثير من املعلومات حول 
الطبيعة والفلك، واألرض والنبات واآلثار، 

وفي الطير واحليوان بشكل عام، وبخاصة 
ودير  »الروضة« بني احلسكة  في منطقة 
َّه كان مير  الزور، سميت بالروضة لسبب أن
فيها »نهر العجيج« الذي كان يجري من 
أرضها  يجعل  ما  »الروضة«  إلى  سنجار 
أنواع  من  الكثير  وفيها  اخلضرة،  دائمة 
احليوانات، التي انقرضت اآلن، ويوجد فيها 
وعّمورية،  وسومرية  وآشورية  بابلية  آثار 
ووُِجدت فيها فّخارة مكتوٌب عليها »هرم 
ابن سنان« الذي أصلح ما بني قبيلة عبس 

وذبيان.
الفراتية( والذي  الرابع: )األمثال  الكتاب 
اجلميلة  األمثال  من   5000 فيه  دوّنت 
األصيل  بالتراث  واملرتبطة  واملشوِّقة 

للمنطقة. 
الكتاب اخلامس: )الضياغم( وهم البوليل 
شمر عبدة، شّمر قبيلة كبيرة ومتعددة 
األجناس مثل شمر الطائية، وشمر اجلربا 

والذين هم األمراء اآلن.
الكتاب السادس، )عشيرة الداغر( الذين 

كانوا هم الشيوخ في مدينة البوكمال.

الكتاب السابع، )شخصيات ورجاالت على 
شطِّ الفرات( كتبت فيه عن 75 شخصية 
ود  َحمُّ الصهيبي،  السالم  علي  ومنهم 
الفرنسية  احلملة  أوقف  الذي  احلمادي، 
1943م،  سنة  التوريت  بقيادة  أيّام  ثالثة 
والتي كان عددها 3000 مقاتل في موقعة 
السن، وقال وقتها: »أنا لها أنا أخو حميدة« 
عندما كان يقاتل ونفذت ذخيرته نادى على 
أصحابه املقاتلني وقال لهم: »من يعطيني 
خمسة طلقات أُزوِّجه ابنتي« بعدها قُتَِل 
على يد رقيب في اجليش الفرنسي، والزالت 

بندقّيته وسيفه موجودين ليومنا هذا«.
واختتم »العاني« قائالً: »إّن القبائل املوجودة 
وعرب  كرد  من  سوريا  وشرق  شمال  في 
تاريخّية قدمية كانت  وسريان لها أصول 
واحدة،  وبثقافات  واحدة  أرض  تعيش عل 
وتصدُّ  تقاتل  وكانت  مشترك  وعيش 
املنطقة  تطال  كانت  التي  الهجومات، 
الفرنسي  واالحتالل  اإلنكليز  قوات  من 
والعثمانيني، وحتمل متاحفنا اآلن سيوفاً 
ومتارس، ومذكّرات ألبطال املنطقة تؤكِّد 

على عراقة قبائلنا وبطوالتها«.

في معرض اخلط العربي بجمعية اإلمارات 
خمسة  يشارك  التشكيلية  للفنون 
خطاطني عرب معروفني بلوحات خطية، 
مللتقى  اجلديدة  الدورة  ضمن  وحروفية 
السر حسن  للخط، وهم: تاج  الشارقة 
الشيمي وحسام  السودان، وخليفة  من 
عبد الوهاب من مصر، ووليد الشامي من 

سوريا، وخالد حنيش من العراق.
ويقدم اخلطاطون في هذا املعرض جتربة 
جمالية، تعكس مترسهم في كتابة اخلط، 
ويحاكون من خاللها شعار امللتقى اجلديد 

»ارتقاء«.
ما مييز هذا املعرض هو مزجه بني اللوحة 
اخلطية، التي تستند إلى قواعد ومعايير 
احلروفية  التجربة  وأيضاً  اخلط،  كتابة 
أو  الورق،  خامات  على  سواء  واللونية 
متعددة  أدوات  خالل  ومن  الكانفاس، 
كاحلبر واألكريليك، ومن جهة أخرى، فقد 
قدم املعرض جتربة فريدة من حيث تنوع 
اخلطوط بني الثلث واجللي الديواني واخلط 
التي  اخلطوط  من  وغيرها  املصحفي 
فإن  اخلطاطني،  خبرة  وبحسب  قدمت، 
إلى  واجلمالية تستند  البصرية  التجربة 
روحانية اخلط العربي بوصفه فناً إسالمياً 
القرآن  بكتابة  الوثيق  الرتباطه  خالصاً، 
الكرمي، ولكونه أصل لفن مرئي مزدهر في 

صدر احلضارة اإلسالمية.
للمشاهد  يقدم  أن  املعرض  استطاع 
في  الفني  الثراء  من  ساحرة  تشكيلة 
تكوين اخلط واحلرف، وذلك من خالل حرص 

اخلطاطني املشاركني على مراعاة أقصى 
درجات التصميم واإلبداع في ضوء جتربة 

روحية وتأملية قل نظيرها.
ويقدم اخلطاط تاج السر حسن واحدة من 
اإلحسان  »إن اهلل كتب  بعنوان  اللوحات 

على كل شيء« -حبر على ورق خاص.
أحد  بكونه  معروف  حسن  السر  وتاج 
اجملددين في اللوحة اخلطية، عدا عن جتربته 
مشاركته  وفي  احلروفية،  في  املهمة 
أن يقدم اخلط  السر  تاج  اجلديدة يحرص 
اللوحة  تبدو  بحيث  معاصرة،  حلة  في 
اخلطية في أعماله وكأنها صورة يعانق 
من  مدهشة  ترنيمة  واخلط  احلرف  فيها 
بالروحانية  يفيض  الذي  البصري  الثراء 

والتأمل.
وفي هذا السياق ميكن النظر إلى مشاركة 
ولي  »اهلل  الوهاب  عبد  حسام  اخلطاط 
التوفيق« الذي نفذها باحلبر على ورق أبرو، 
مستخدماً خط اجللي الديواني، وظهرت 
التصميم،  وأناقة  باللون  مزينة  اللوحة 
الكلمات وهجها على  أن تفقد  دون  من 
سطح الورقة، الكلمة في هذا التشكيل 
البصري للخط يفيض بروحانية املعنى، 
راعى عبد  اللون، وقد  الذي يخترق  والنور 
الوهاب في تصميم اخلط اجللي الديواني، 
أن يحرص على إبراز خصائص هذا اخلط 
احلروف  استدارة  على  اعتماده  حيث  من 
وتداخلها، وما زاد في جمال هذه اللوحة 
حتيط  التي  الزخرفية  التشكيالت  تلك 
احلروف وتتداخل معها في وحدة متناغمة 

من البهاء واجلالل وعمق املعنى.
من جانب آخر، يقدم اخلطاط خالد حنيش 
نوعني من اخلطوط  بني  فيها  جتربة ميزج 
على  املصحفي،  واخلط  الثلث  وهما 
أكريليك  واملصحفي،  بالثلث  قدمي  جدار 
الثلث،  ومعروف عن خط  على كانفاس، 
األصيلة  اخلطوط  أنواع  بني  األشهر  وهو 
حيث  العربية،  اخلطوط  أصعب  من  أنه 
تتطلب كتابته حرف القلم وسمكه من 
من  به  ميتاز  ملا  واملوازيني،  القواعد  حيث 
التأليف،  وبراعة  التركيب  ومتانة  مرونة 
أما مزجه مع اخلط املصحفي، فيزيد من 
ألق هذا التمازج، ذلك أن »املصحفي« هو 
خصائص  بني  متزج  مبيزات  يختص  اآلخر 
من  أنه  ومعروف  والنسخ،  الثلث  خطي 
كانت  التي  األصيلة  العربية  اخلطوط 
تكتب به املصاحف في العصر اململوكي، 
عشر  واخلامس  عشر  الرابع  القرنني  في 

امليالديني.
الشيمي  خليفة  اخلطاط  يقدم  بدوره 
جتربة الفتة بعنوان »حروفيات« يستخدم 
وهذه  كانفاس،  على  األكريليك  فيها 
ومارسه  سبق  ملا  امتداداً  تعد  التجربة 
الشيمي من هندسة احلرف على فضاء 
املسطح سواء القماش أو الورق، وفي هذه 
التجربة املميزة التي تعانق فيها اللون مع 
احلرف قدم الشيمي لوحة بصرية فيها 
الكثير من الرشاقة، ناهيك عما أضفته 
اللوحة  من روحانية وتأمل، ومن يشاهد 
احلروفية، يطوف في فضاء االبتهال الذي 

والعقل  النفس  داخل  في  عميقاً  يحفر 
إلى  املشاهد  جتذب  فاللوحة  والوجدان. 
التأمل ومناجاة اخلالق، وهي بالتالي تنجح 

كما سبق.

وقال الشيمي: »في تشكيل نص بصري 
ينتقل باملتلقي إلى حالة ذهنية أقرب إلى 
التي  واخلطوط  األلوان  حيث  الصوفية، 
من  لينخرط  للمشاهد  مساحة  تترك 

خاللها في تلك املناجاة«.
اخلطاط  يقدم  اخلامسة،  املشاركة  في 
وليد الشامي لوحة حروفية في صورة من 
اجلمال اخلالص بعنوان »الشارقة حضارة« 
يتابع جتربة  ومن  قماش،  على  - أكريليك 
وليد الشامي الذي سبق له أن شارك في 
معارض كثيرة في اإلمارات، يلحظ قدرة 
فائقة على تطويع احلرف، كما أن لوحاته 
الفنية  والغنائية  بالشفافية  تتسم 
بأبعادها الروحية، خاصة في تلك اللوحات 
واآليات  األدعية  على  فيها  اعتمد  التي 

القرآنية وما فيها من بعد إمياني وروحي.
تتراقص  حضارة«  »الشارقة  لوحة  في 
فلكل  األلوان،  بهاء  من  بحر  في  احلروف 
حرف مدلول ومعنى على سطح اللوحة، 
ولكل حرف صورة في فضاء فسيفسائي 
من النور الذي يستكمل مداراته، مخترقاً 
اقليدس:  قال  وقدمياً  البشرية،  النفس 
مع  أننا  روحانية...« ويبدو  هندسة  »اخلط 
هذه اللوحة، ال سيما ونحن نتتبع حركة 
دائرة  هيئة  على  تتشكل  التي  النقطة 
سابحة في فضاء الكتلة، حيث ال بداية 
وهو  اخللود،  مبعنى  نشعر  لها  نهاية  وال 
في  به  ونشعر  أيضاً  نلمسه  نكاد  الذي 
جتربة  قدمت  التي  اخلمس  املشاركات 
تقدمي  على  وقدرته  احلرف  وطاقة  احلرف 
نصوص وتكوينات وإيقاعات تستفز عقل 
سماوات  في  به  وجتول  املشاهد  ووجدان 

فكرية ونورانية عز نظيرها.
وكاالت

مركز األخبارـ كشف مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، حقائق جديدة عن تفجير إسطنبول، وقال إن العائلة المتهمة بالتفجير 
منتسبة إلى صفوف مرتزقة “داعش”، ويقود أحد أفراد العائلة فصيل معارض في الجيش الوطني الموالي لتركيا.

الفرات وبالد ما  تاريخ قبائل شطُّ  العاني  الكاتب جاسم  َر   قامشلو/ علي خضير -يسطَّ
بين النهرين، وهو ذو إلمام بالقبائل والعشائر الكردّية والعربّية وما جاورهم من سريان 

وكلدان وآشور، ودّونها في سبعة كتب.

مظلوم عبدي يكشف حقائق جديدة عن تفجير إسطنبول

ياض درار: اجتماعات أستانا هي التي ترسم سياسات أنقرة في اعتداءاتها وهجومها ر

االحتالل التركي يقصف البنية 
التحتية في مقاطعة قامشلو

مدن إيران تخرج بتظاهرات دعماً »للمدن الكرديّة«

الكاتب والباحث جاسم الهويدي...
الثقافة والمصير المشترك سمة عشائر المنطقة

يق النور في ملتقى الخط الحروف... طر
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غاندي إسكندر

أن  أحد،  على  خاف  وغير  جليا  بات 
تركيا دولة متارس اإلرهاب املنظم بحق 
الكردي  الشعب  والسيما  الشعوب، 
أي  وفي  كافة،  كردستان  أجزاء  في 
مكان يتواجد فيه الكرد، وآخر فصولها 
قصفها  هي  البشعة،  الدموية 
للمدنيني منتصف ليل التاسع عشر 
من األسبوع اجلاري قرى وبلدات إقليم 
الشهباء، ومدينة كوباني، ومدينة ديرك 
في )روج أفاي كردستان( بالتزامن مع 
املشروع  الدفاع  ملناطق  قصف شديد 
خلف  وقد  كردستان(،  )باشور  في 
القصف الوحشي، الذي مت باستخدام 
الطيران احلربي عشرات الشهداء من 
املدنيني العزل، فهي ليست املرة األولى، 
أسلحة  تركيا  فيها  تستخدم  التي 
)الناتو(  األطلسي  الشمال  حلف 
من  املنطقة  شعوب  أرواح  إزهاق  في 
كرد، وعرب، وسريان، ولن تكون األخيرة 
والتمادي  االستبداد  ذهنية  أن  طاملا 
في الغطرسة، وإراقة الدماء تتم حتت 
مرأى ومسمع، ورضى ومساندة الدول 
األمريكية،  املتحدة  كالواليات  الكبرى 

وروسيا االحتادية.

القمع والنحر سمفونية تركية خالدة

حجم القمع الوحشي، واجلنوني، الذي 
متارسه سلطات حكومة حزب العدالة 
بغرض  تركيا  في  احلاكم  والتنمية 
الواضح  االستمرار في احلكم، واحلقد 
بجديد،  ليس  األصيلة  الشعوب  على 
واألرمنية  الكردية  الشعوب  فذاكرة 
والعربية، واليونانية حبلى مبئات اجملازر، 

من  جراح  والزالت  السوداء،  واأليام 
على  تعّود  فمن  نازفة،  استهدفتهم 
عزف سمفونية الذبح، والنحر وارتكاب 
املوبقات عصي عليه ترك ما ُفطر وتربى 
عليه، فأول من ارتبط اسمه في العصر 
احلديث بارتكاب مجازر اإلبادة هم الترك.

اجلسدية  )اإلبادة  فمصطلح   
تداوله  ومت  ظهر  الذي  اجلماعية(، 
القتل  إلى  بجذوره  يرجع  رسمياً، 
يد  على  األرمني  للشعب  اجلماعي 
واحد  عام  فخالل  أردوغان،  أجداد 
مليون  العثمانية  السلطات  قتلت 
حاالت  أبشع  وارتكبت  أرمني،  ونصف 
االضطهاد والفظائع والقتل اجلماعي 
وصحارى  املوت  حقول  في  بحقهم، 
من  قرون  أربعة  مدار  وعلى  الترحيل، 
لم  العربية،  للدول  العثماني  احلكم 
يترك األتراك إرثا وراءهم سوى التصفية 
والتجويع  بالسيف  والقتل  اجلسدية، 
تنخر  الطواعني،  وترك  برلك  والسفر 
وليبيا  ومصر،  الشام،  أهل  عظام  في 
ودول اخلليج، ومع دخول العالم األلفية 
والعشرين(  احلادي  )القرن  اجلديدة 
أسالفه  عن  التركي  النظام  ورث 
منهج القتل والتشريد، وفنون اإلبادة، 
وتسلطهم  العثمانيني،  وعنجهية 
كله  ذلك  ممتل  الشعوب،  رقاب  على 
رجب  التركية،  السلطة  هرم  برأس 
بوضوح  يكشف  فهو  أردوغان،  طيب 
ألسالفه  القبيح  الوجه  مواربة  دون 
باشا  وجمال  األول،  )سليم  الطغاة، 
لهذا  الثاني(،  احلميد  وعبد  السفاح، 
اجليش  ارتكاب  احلاضر  الوقت  في  نرى 
التركي بأوامر من أردوغان منذ عشرين 
سنة، مجازر تلو األخرى بحق الشعب 
الكردي، في كامل جغرافية كردستان، 
استخداماته  وتعددت  مجازره،  وزادت 

ألشد أنواع أسلحة الفتك، وترسانته 
العسكرية املتطورة، ومنها األسلحة 
في  دوليا  احملرمة  التكتيكية  النووية 
السنتني األخيرتني؛ وذلك نتيجة فشله 
في حتقيق االنتصار على قوات )الكريال( 
اجليش  استخدم  احلالي  العام  ففي   ،
التركي السالح الكيمياوي مئات املرات؛ 
الشعبي  الدفاع  قوات  فناء  بغرض 
املشروع،  الدفاع  )الكريال( في مناطق 
كما استخدمها عام 2019ضد أطفال 
)سري كانيه(، وقبلها في حي الشيخ 
مقصود في حلب، فالقتل بأي وسيلة 
والتنمية،  العدالة  حزب  غاية  هي 

وقياداته كلها.

ُعهر سياسي منقطع النظير

الدول  وحدود  احلُمر،  اخلطوط  جتاوز 
الكردي،  باجلسد  والتنكيل  اجلارة، 
الشعوب،  وإرادات  حريات  وكبت 
وزعزعة األمن والسلم واالستقرار في 
املنطقة يتم علنا، ويشاهده معظم 
الدميقراطية،  تدعي  التي  العالم،  دول 
يوم  أن يحركوا ساكناً، وما حدث  دون 
بتدمير  متثل  والذي  املنصرم،  األحد 
املشافي في كوباني، وصوامع احلبوب 
الكهرباء  ومحطات  الدرباسية،  في 
)نساء  األبرياء  الناس  وقتل  ديرك  في 
وصحفيني(  وشباب  وشيب  وأطفال، 
التركي،  احلربي  الطيران  باستخدام 
والنفاق  اخلبيث،  اجلانب  عن  يكشف 
السياسي للدول الكبرى، وعلى رأسهم 
وروسيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
االحتادية، ومعهم الدول املشتركة في 
التحالف ضد مرتزقة داعش ومجلس 
العربية  الدول  وجامعة  الدولي،  األمن 

وحكومة دمشق، فكيف يصم العالم 
آذانه عن جرائم الطاغية أردوغان بحق 
الشعوب، التي دفعت فاتورة غالية من 
دماء خيرة شبابها في سبيل احلفاظ 
العالم  وحماية  الدولي،  األمن  على 
الذين  واإلرهابيني،  املرتزقة  من  أجمع 
أدخلهم نظام أردوغان عبر حدوده إلى 

سوريا والعراق.

في  البشعة،  الطريقة   هذه  فهل   
املدنيني،  بحق  اجلرائم  وارتكاب  القتل 
والناس العزل، يكافئ اجليش الذي صد 
ممتهني  من  الظالميني  رأس  وقهقر 
والسؤال  وأخواتها؟،  لداعش  الذبح 
اإلبادة  أمام جرائم  الذي يطرح نفسه 
املدروس  العرقي  والتطهير  التركية، 
لشعوب املنطقة، ملاذا تلتزم جمعيات 
حقوق اإلنسان، وهيئة األمم املتحدة أمام 
استهتار حكومة أنقرة بدماء الشعوب 
في سوريا والعراق الصمت؟، فدون أدنى 
شك هو )العهر السياسي(، ليس إال، 
وسياسة تقاطع املصالح مع تركيا، وإال 
كيف تدين معظم دول العالم العملية 
اإلرهابية، التي حصلت في إسطنبول، 

والتي تدل وقائعها كلها، أنه مت اإلعداد 
لها في دوائر امليت التركي، في حني أن 
حربية  طائرات  باستخدام  دولة  إقدام 
وأسلحة محرمة لغرض القتل فقط، 
يندرج ضمن أحقية تركيا في احلفاظ 
دول  فسكوت  القومي،  األمن  على 
أشالء  مبشاهدة  واكتفاؤها  العالم، 
الشهداء جتعلها شريكة في اإلرهاب، 
قاله  شعر  ببيت  موقفهم  ويذكرنا 
في  إسحق  أديب  األرمني  الشاعر 

منتصف القرن التاسع عشر:

 » قتُل امرٍئ في غابٍة جرميٌة ال تُغتفر، 
فيها  مسألٌة  آمٍن  شعبٍ  وقتل 
الصامت،  الدولي  اجملتمع  وعلى  نظر«، 
توغل  مهما  أنه  دراية  على  يكون  أن 
اجليش التركي في ارتكاب اجملازر، ومتادى 
في عمليات اإلجرام، لن يستطيع كسر 
إرادة احلياة لدى الشعوب، التي امتلكت 
وعلى  املقاومة،  سالح  وامتشقت 
سفاح أنقرة أن يدرك أن إرادة الشعوب 
ال  وهي  الكون  سنن  من  سنة  احلرة 

تقهر، مهما بلغت قساوة القمع.  

عصام عيسى/ كاتب وإعالمي

بحق  اجلماعية  اإلبادات  من  قرن 
واإليزيديني  والسريان،  واألرمن،  الكرد، 
صفحات  مألت  والعرب،  والشركس 
تاريخ الفاشية التركية السوداء، واليوم 
يوشك هذا القرن على األفول، وتبقى 
العثمانية،  سليلة  التركية  الفاشية 
ورأس حربة قوى الهيمنة الرأسمالية، 
ال تريد لهذه اإلبادات أن تتوقف، فهي 
وضد  بوجهها،  يقف  من  كل  حتارب 
االحتاللية  الدموية  مشاريعها 
عن  نتحدث  وهنا  برمتها،  للمنطقة 
فلسلفة القائد عبداهلل أوجالن، الذي 
غفلتها،  من  املنطقة  شعوب  أيقظ 
وسلحها بالوعي، وبالفكر الدميقراطي؛ 
لتكون سداً منيعا في وجه ما يُحاك 
يطل  رأسها  بات  وإبادة،  مؤامرات  من 
من خالل الهجمات املوسعة، واملكثفة 

مؤخراً على املنطقة.    

على  والتطورات  األحداث  تسارع  مع 
يبقى  واإلقليمية،  الدولية  الساحتني 
مع  الدميقراطي  ومشروعهم  الكرد 
بني  جتاذبات  محط  املنطقة،  شعوب 
اإلدارة  مشروع  السيما  القوى،  تلك 
الذاتية في شمال وشرق سوريا صاحبة 
القوى األكثر فاعلية على األرض، وفي 
العالم حتى في مقارعة داعش ودحرها، 
تنفذ  مجدداً  التركي  االحتالل  فدولة 
شمال  مناطق  ضد  واسعة  هجمات 
مرتزقة  انهيار  ومع  سوريا،  وشرق 
داعش احترقت الورقة األقوى للفاشية 
التركية في حتقيق أطماعها في سوريا 
والعراق، احترقت تلك اخلريطة، التي أراد 
رسمها أردوغان بدماء مكونات وشعوب 
كان  اخلريطة،  تلك  وخلف  املنطقة، 
يحمل أوراق ميثاقه املّلي؛ ظناً منه أن 
التاريخ سيعيد نفسه، ويحقق أطماع 
العثمانية عدوة الشعوب واملعتقدات، 
إذ أنه ومنذ أيام أطلق جيش االحتالل 
التركي وحكومته الفاشية سلسلة 
وأرياف  مدن  استهدفت  جوية  غارات 

شمال وشرق سوريا، وخلفت شهداء 
املنطقة،  أبناء  من  ومقاتلني  مدنيني 
الرد  هو  التركي  االحتالل  وحجة 
الصبغة  ذي  اإلرهابي،  التفجير  على 
أردوغان، لكن  لفاشية  االستخباراتية 
في حقيقة الرد والغاية، هناك سلسلة 
هذه  بانهيار  توشي  التي  األزمات،  من 
االنتخابات،  قرب  وأبرزها  الفاشية 

والتدخالت اخلارجية، وانهيار االقتصاد، 
والزج باملرتزقة من كل حدب وصوب في 

صراعاتها.

وهنا ال ننسى حرب الفاشية التركية 
الدفاع  مناطق  في  الناتو  وداعمها 
صاحبة  الكريال،  قوات  ضد  املشروع 
الفضل األكبر في دحر داعش سواء في 
شنكال، أو في شمال وشرق سوريا، حيث 

يستخدم جيش االحتالل التركي شتى 
والكيماوية  احملظورة  األسلحة  أنواع 
ضدهم في محاولة منه لسباق الزمن، 
حيث  تركيا،  تأسيس  مئوية  قبيل 
املقاومة  ضرواة  على  تدل  املؤشرات 
لدى كريال حرية كردستان، والتي باتت 
ارتكاب  أمام  الطريق  وتسد  تدافع 
مذابح وإبادات جماعية بحق الشعب 
في  املنطقة،  شعوب  وسائر  الكردي، 
القائد  وفلسفة  أطروحة  باتت  وقت 
عبداهلل اوجالن املتمثلة بشعار »املرأة، 
احلرية، احلياة » تدك معاقل السلطات، 
واألنظمة املستبدة، وهذا ما بات يثير 
التي  الرأسمالية،  الهيمنة  قوى  قلق 
احلركة  مناضلي  على  القضاء  حتاول 
اإلنسانية  راية  حاملي  الكردستانية 
التي  والدميقراطية،  واحلرية  واخلالص 
والعالم  املنطقة  شعوب  لها  تتوق 
واإلبادات،  اجملازر  من  قرن  أفول  قرب  مع 
حدوث  ملنع  بطولية  مقاومة  وتظهر 
مثل تلك اجملازر مجدداً مع بداية القرن 

اجلديد.   

ضمن سلسلة هجماتها على مناطق 
دولة  جددت  سوريا،  وشرق  شمال 
االحتالل التركي استهدافها للمدنيني، 
والبنى التحتية في شمال وشرق سوريا، 
حيث استهدفت طائرات دولة االحتالل 
 20-19 السبت-األحد،  مساء  التركي 
تشرين الثاني، كامل الشريط احلدودي 
بني روج آفا، وباكور كردستان، بدًءا من 
والعديد من  إلى كوباني،  ديرك وصوال 

املدن، والبلدات الواقعة ضمنهما.

شهداء  االستهدافات  هذه  خلفت 
وجرحى بني مدنيني وعسكريني، كما 
استهدفت دولة االحتالل التركي بعض 
املناطق،  هذه  في  احليوية  املنشآت 
لصوامع  بقذيفتني  كاستهدافها 
احلبوب في قرية ظهر العرب، الواقعة 
بني ناحية الدرباسية وبلدة زركان، تزامنا 
املسيرة  بالطائرات  قصفا  شنها  مع 

على مركز بلدة زركان.

وحول الهجمات الواسعة األخيرة، التي 
دولة  يد  على  املنطقة  لها  تعرضت 
االحتالل التركي، التقت صحيفتنا مع 
االحتاد  حزب  في  عربو« اإلداري  »نعمان 
الدميقراطي بالدرباسية، حيث قال: »ال 
بدّ من العودة إلى األسباب، التي دفعت 
الستهداف  التركي  االحتالل  دولة 
عامة،  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
والشعب الكردي خاصة، هذا السبب 
شعوب  قررت  حيث  آفا،  روج  ثورة  هو 
الظلم  وجه  في  االنتفاض  املنطقة 
املمارس بحقها منذ قرون، وهذا ما لم 
يرق لدولة االحتالل التركي، ما دفعها 

للتدخل في شؤون املنطقة، من خالل 
تأسيس التنظيمات اإلرهابية كجبهة 
النصرة وداعش، وغيرهما من مسميات 
دولة  بأمرة  تأمتر  التي  املرتزقة  فصائل 
االحتالل التركي. وكذلك استهدافها 
من  العديد  واحتالل  املنطقة  شعوب 
من  املنطقة  إفراغ  بهدف  األراضي، 
شعوبها وإحداث التغيير الدميوغرافي«.

الوضع  إلى  إشارة  في  عربو  وأضاف 
األخيرة،  الفترة  »في  املتأزم:  التركي 
حزب  يعيشها  التي  األزمة،  وبسبب 
كافة،  الصعد  على  وحلفاؤه،  أردوغان 
السياسية،  أو  االقتصادية،  سواء 
االنتخابات  إجراء  موعد  قرب  وكذلك 
الرئاسية هناك، ومن أجل حصد عدد 
أكبر من الناخبني، يلجأ أردوغان وحزبه 
واألالعيب،  اخلطط  من  الكثير  إلى 
التفجير،  هي  اخلطط  هذه  وإحدى 
الذي حصل في تقسيم بإسطنبول، 
والذي قامت به االستخبارات التركية، 
بتعليمات مباشرة من أردوغان، التخاذه 
االحتاللية  هجماته  لشرعنة  ذريعة 
بدًءا  كردستان،  أراضي  مختلف  على 
من جبال قنديل، وصوال إلى ديرك. وذلك 
الستبعاد حزب الشعوب الدميقراطي، 

الذي ميثل الشعب في باكور كردستان، 
السياسية،  املنافسة  من  واستبعاده 
إلخالء ساحة االنتخابات حلزب أردوغان 

دون أي منافس حقيقي«.

من املستهدف؟

الهجمات،  من  الغاية  وحول  نعمان 
»إن  قال:  منها،  املستهدف  هو  ومن 
الهجمات، التي تشنها دولة االحتالل 
كردستان  جغرافيا  على  التركي 
داخلية،  وأخرى  خارجية  رسائل  حتمل 
وهي  معروفة،  اخلارجية  والرسائل 
وجه  على  كردي  أي  تواجد  استهداف 
األرض، وخصوصا مشروع اإلدارة الذاتية 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الدميقراطي 
وكذلك اتخاذ تفجير إسطنبول ذريعة 
تركيا،  في  املوجودين  الالجئني  حملاربة 
وإعادتهم إلى املناطق، التي حتتلها دولة 

االحتالل التركي ومرتزقتها.

موجهة  فهي  الداخلية،  الرسائل  أما 
وهي  السياسيني،  أردوغان  خلصوم 
بحيث  لهم،  واضحة  تهديد  رسائل 
في  املشاركة  يخشون  يجعلهم 

االنتخابات القادمة«.

نعمان عربو زاد بالقول: »إن وجود الدول 
ضمانا  يعدّ  ال  املنطقة  في  األجنبية 
لشعوب املنطقة، وخاصة بعد البيان، 
الذي أصدرته القنصلية األمريكية في 
هولير، والذي يعدّ ضوءاً أخضر أمريكياً 
لدولة االحتالل التركي، لشن هجماتها 
على املنطقة، لذلك فإن التعويل األول 

واألخير هو على قواتنا العسكرية، التي 
تشكل درعا لنا في وجه دولة االحتالل 
الشعوب،  أعداء  من  وغيرها  التركي، 
فشعبنا متمسك بأرضه حتى الرمق 

األخير«.

استهداف املنشآت احليوية

وحول استهداف دولة االحتالل التركي 
لصوامع احلبوب في قرية ظهر العرب، 
التركي  االحتالل  دولة  »إن  عربو:  قال 
تتعمد استهداف املنشآت احليوية في 
املنطقة، كمحطة علوك، التي تغذي 
أكثر من مليون نسمة في مقاطعة 
احلسكة باملاء، لقطع املياه عن سكان 
احلسكة، وكذلك استهداف الطواقم 
وحتى  اإلسعاف،  وسيارات  الطبية، 
اخملابز واملطاحن لم تسلم من همجية 
كيف  فرأينا  التركي،  االحتالل  دولة 
قرية  في  احلبوب  صوامع  استهدفت 
دولة  أن  على  دليل  وهذا  العرب،  ظهر 

خلق  إلى  أوال  تهدف  التركي  االحتالل 
حالة من الهلع بني األهالي، وأيضا قطع 
حسر  خالل  من  عنهم،  احلياة  شريان 
مياه نهر الفرات، وتستهدف محطات 
سبل  لقطع  الكهرباء،  وتوزيع  توليد 
العيش عن األهالي في املنطقة بهدف 
األرباح  جتني  حتى  األهالي،  تهجير 
بواسطة شبكات تهريب األشخاص، 
في  األوروبي  االحتاد  دول  تبتز  وكذلك 
ملف فتح احلدود أمام الالجئني للدخول 

إلى دول االحتاد«.

الدميقراطي  االحتاد  حزب  في  اإلداري 
اختتم  عربو،  نعمان  بالدرباسية، 
الشعب  من  اليوم  »املطلوب  حديثه: 
هو االنخراط في حرب الشعب الثورية، 
للوقوف في وجه دولة االحتالل التركي، 
علينا،  هجماتها  تتوقف  لن  التي 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  إسقاط  حتى 
الدميقراطية في شمال وشرق سوريا، 
أصرار  بكل  له  سنتصدى  الذي  األمر 

وعزمية«

وجيه  الدخيل-أكد  حسام  الشدادي/ 
عشيرة اجلبور على دعمهم، ووقوفهم 
ضد  الدميقراطية،  سوريا  قوات  مع 
االستهدافات  بعد  التركي  االحتالل 
عبر  احلدودي  للشريط  السافرة 
ارتقاء  إلى  أدت  التي  الطائرات احلربية، 
شهداء وجرحى، وأدان الصمت الدولي 
حيال جرائم االحتالل التركي في شمال 

وشرق سوريا.

تستمر دولة االحتالل التركي بتكثيف 
وشرق  مناطق شمال  على  هجماتها 
سوريا عبر الطائرات املسيرة، واألسلحة 
الثقيلة، باإلضافة إلى الطائرات احلربية، 
أدت  والتي  مؤخراً،  استخدمتها  التي 
إلى ارتكاب مجازر بحق أبناء املنطقة 

دون وجود أي محاسبة، أو أي إدانة دولية 
تقوم  التي  واجلرائم،  االنتهاكات  لهذه 
وشرق  شمال  مناطق  في  تركيا  بها 

سوريا.

وجيه عشيرة اجلبور ميزر امللحم، أدان 
هجمات االحتالل التركي على املنطقة 
األخيرة  واالستهدافات  عام،  بشكل 
خاص:  بشكل  احلربية  الطائرات  عبر 
التركية  االعتداءات  ونستنكر  »ندين 
شمال  في  مناطقنا  على  املستمرة 
الطيران  واستخدامها  سوريا،  وشرق 
احلربي واملسير واألسلحة الثقيلة، التي 
تستهدف أبناء املنطقة، وتسعى إلى 
تخريب البنية التحتية من جهة، وإلى 
تهجير األهالي، بغية تغيير دميوغرافية 

املنطقة من جهة أخرى«.

تامة  ثقة  على  امللحم: »نحن  وأضاف 
بقواتنا قوات سوريا الدميقراطية، ونحن 
الدميقراطية،  مع قوات سوريا  جميعاً 
ونقاوم االحتالل التركي، ونساند قواتنا 
للحفاظ  إمكاناتنا  بكل  العسكرية 
املنطقة،  في  واالستقرار  األمن  على 
القوات  بني  الوثيق  التعاون  وسنعزز 
املنطقة؛  في  والعشائر  العسكرية، 

للتصدي للهجمات«.

ولن  أرضنا،  على  »سنحافظ  وأردف: 
نسلم أي شبر منها، بعد أن حررناها من 
اإلرهاب بفضل شهدائنا ومقاتلينا، ولن 
نفرط بدماء الشهداء، وسنستمر في 
أراضينا احملتلة  كفاحنا من أجل حترير 

من االحتالل التركي، ومن مرتزقته«.

وناشد امللحم في ختام حديثه: »العالم 
أجمع مطالب بضرورة التدخل، وكف 
في  التركية  احلكومة  وأطماع  جماح 

شمال وشرق سوريا«.

مبينا في الوقت ذاته »الدول الضامنة 
املتحدة،  األمم  وهيئة  وأمريكا  كروسيا 
عليها الوقوف مع شعبنا في شمال 
الذي  االحتالل،  وصد  سوريا،  وشرق 
يحاول سلب املناطق احلدودية بحجج 
واهية في محاولة منه، للتوغل أكثر 

في األراضي السورية«.

ومنتصف ليل السبت/ األحد الفائت، 
عشرات  تركية  حربية  طائرات  نفذت 

مناطق  مستهدفة  اجلوية،  الضربات 
واستمرت  وزركان،  وديرك  كوباني 
الغارات حتى ساعات الفجر األولى، أدت 
بينهم  نحو 30 شهيداً،  إلى سقوط 

عدد من قوات حكومة دمشق.

روناهي/ الدرباسية- رأى اإلداري في حزب االتحاد الديمقراطي بالدرباسية، نعمان عربو، 
أن هدف دولة االحتالل التركي في اعتداءاتها على المنشآت الحيوية في المنطقة هو 

قطع شريان الحياة عنهم وزرع الخوف وإفراغ المنطقة.

قتُل شعٍب آمٍن مسألٌة فيها نظر!

هل سنشهد قرناً آخر من اإلبادات؟

نعمان عربو: استهداف المنشآت الحيوية يهدف إلى قطع 
يان الحياة عن شعوب المنطقة شر

يا الديمقراطية وجيه عشيرة الجبور يؤكد على دعمهم لقوات سور
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حميد املنصوري/
 كاتب ومحلل سياسي

العالم بكل مكوناتهِ من دول وشعوب 
وأفراد  وشركات  وإعالم  ومجتمعات 
والرايات  الشعارات  ويراقبون  يتابعون 
املرفوعة بصور الفيل واحلمار في أرض 
العم سام، حيث الفيل مُيثّل اجلمهوريني 
الدميقراطيني،  يُجّسد  احلمار  بينما 
إلى  انتشارهما  يعود  الرمزان  وهذان 
ناست،  توماس  الساخر  الكاريكاتير 
سام  العم  لقب  قصة  تعود  بينما 
األمريكية  املتحدة  للواليات  كرمز 
ويلسون،  سام  صاموئيل  التاجر  إلى 
والذي كان هو وشقيقهُ يزودون اجليش 
حرب  في  البقر  بلحوم  األمريكي 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  1812 بني 
العظمى، وفي خضم متابعة العالم 
االنتخابات  في  واحلمار  الفيل  لرايات 
النصفية جمللس النواب في أرض العم 
متهيدية  أطروحات  تناول  مت  قد  سام، 
اخملتلف  الدولي  اإلعالم  املستوى  على 
الرئاسية  االنتخابات  مستقبل  حول 
احلزبني  بني   2024 في  األمريكية 
تصريح  مع  والدميقراطي«  »اجلمهوري 
ترامب »الرئيس السابق« بأنهُ سيترشح 
عليه  والذي  القادمة  لالنتخابات 
مواجهة منافسة قوية في نفس احلزب 
أوالً، فإننا نُقدم هنا جوهر االختالف بني 
»اجلمهوري-الفيل،  الرئيسني  احلزبني 

والدميقراطي-احلمار«. 

مسألة االختالف بني احلزبني الرئيسيني 
مسألة  و«الدميقراطي«  »اجلمهوري« 
وحتى  الناس،  عقول  من  الكثير  حُتّير 
السياسية.  العلوم  في  املتخصصني 
وجوهر االختالف يكمن في كلمة »مييل«، 
أجل، إنهما مييالن فقط وال يختلفان، 
السياسية  الفلسفة  بني  فليس 
للحزبني برزخ، فكالهما يحظى بتأييد 
»الليبراليني و«احملافظني« على حٍد سواء 
رغم أن لدى »الدميقراطيني« نسبة أعلى 
أعلى  نسبة  وهناك  الليبراليني،  من 
وهذا  »اجلمهوريني«،  لدى  للمحافظني 
التداخل واضح في الكونغرس، فكثيراً 
قضايا  »الدميقراطيون« في  يصّوت  ما 
»اجلمهوريون«  يصّوت  »محافظة« كما 
التداخل  الليبرالية. وهذا  املواقف  في 
بني احلزبني في األيديولوجيا الليبرالية 
»مييل«  لكلمة  يجعل  واحملافظة 
فمثالً  احلزبني،  بني  الفروق  عن  داللة 
احلزب  مييل  األميركية  احلكومة  في 
أن يكون للحكومة  »الدميقراطي« إلى 
املشاكل  مع  التعامل  في  أكبر  دور 
بعكس  األميركية  األمة  تواجه  التي 
املثال، على  »اجلمهوريني«. على سبيل 
فإن  العامة،  السياسات  مستوى 

معظم »الدميقراطيني« يوجهون اإلنفاق 
للفقراء  العون  تقدمي  إلى  احلكومي 
واملشردين والتعليم والرعاية الصحية 
واإلسكان، أما في القضايا االجتماعية، 
احلكومة  تدّخل  يحبذون  ال  فأغلبهم 
والدينية  األخالقية  املسائل  في 
والفكرية، بل ويدعمون حقوق املثلية 
وحق اإلجهاض، وفي مسألة اإلجهاض 
مررتنْ مؤخراً 13 والية أمريكية قوانني 
احملكمة  إصدار  بعد  اإلجهاض  متنع 
اإلجهاض  قانون  بحظر  العليا حكماً 
لقوانني  تخضع  القضية  جعل  مما 
وعلى  الواليات.  في  احمللية  احلكومات 
إلى  »اجلمهوريني« مييلون  فإن  العكس 
املدارس  في  الصالة  على  التحفيز 
والفنون  األفالم  بعض  ومنع  العامة، 
واملثلية.  اإلجهاض  ومحاربة  اإلباحية، 
على  احلزبني  بني  املثارة  املسائل  ومن 
الكونغرس  وفي  الداخلي  املستوى 
وانتشار  للسالح  األفراد  حيازة  ملف 
بأن  الدميقراطيون  يرى  حيث  اجلرمية، 
حق حيازة السالح قاصراً على الواليات 

حقاً  وليس  األمريكي  لالحتاد  املكونة 
حق  يرونهُ  اجلمهوريون  بينما  لألفراد، 
وهذه  الدستور،  يكفلهُ  لألفراد  أصيل 
لوبي  تأثير  مدى  تعكس  املعضلة 
السالح »أصحاب مصالح صناعة وبيع 
األسلحة الفردية« في احلزب اجلمهوري، 
بفكرة  مرتبطة  هذه  املعضلة  وأيضاً 
املؤسسات  واحتكار  اِنفراد  منع 
بأن  علماً  والسالح،  للقوة  احلكومية 
واخملتلفة  املتعددة  الضغط  جماعات 

متتلك حضوراً وتأثيراً على احلزبني. 

عالم  وهو  والفرص،  املال  عالم  وفي 
التي  املعادلة  تأتي  والتجارة،  االقتصاد 
العدالة  وهي  بأسره،  العالم  ِّق  تؤر
املادية  أو  االجتماعية  االقتصادية 
رؤى  احلزبان  يحمل  فهنا  االجتماعية، 
»الدميقراطيون«  مييل  حيث  مختلفة، 
تعطي  سياسات  في  التدّخل  إلى 
عدالة  أو  مساواة  لوجود  مقبوالً  حداً 
خدمات  توفر  عبر  مادية  اجتماعية 
وتكلفة  جودة  ذات  وتعليمية  صحية 
فهذه  الوظائف،  تزايد  مع  رخيصة 
مرتبطة  الداعمة  السياسات 
عند  الدخل  حسب  الضرائب  برفع 
الدميقراطيني، بينما مييل »اجلمهوريون« 
فرصاً  تكفل  التي  التدابير  دعم  إلى 

على  واحلصول  للدخول  متساوية 
حياة اجتماعية مادية جيدة من حيث 
حرية العمل والكسب والتملك، كما 
أن سياساتهم في اخلدمات الصحية 
اجلودة  في  املستويات  تعدد  عبر  تأتي 
ومن  واملتوفرة،  املعروضة  الصحية 
الطبيعي كونهم مع خفض الضرائب 
»احلكومة  احلكومات  دعم  لتخفيف 
املركزية وحكومات الواليات« في شؤون 
االقتصادية  احلركة  وحرية  الشعب 
هنا  يبدو  قد  والتملك.  واالستثمارية 
من  قرباً  أكثر  الدميقراطي  احلزب  بأن 
اجلمهوريني للشعب األمريكي، ولكن 
األمر ليس كذلك، فمثالً يُحسب تاريخياً 
بأن إلغاء العبودية وبقاء االحتاد الفدرالي 
كان عبر احلزب اجلمهوري بقيادة أبراهام 
لينكولن في احلرب األهلية األمريكية 
والواليات  الدميقراطي  احلزب  بعكس 
الراغبة في االنفصال املؤيدة للعبودية 
آنذاك، لذا ولفترة طويلة كان األفارقة 
أم  اجلمهوري  احلزب  األمريكيون ضمن 
اليوم فهم يتواجدون أكثر ضمن احلزب 

بأن  ذكر  األهمية  ومن  الدميقراطي. 
في أخذ  تزداد قوتهُ  الدميقراطي  احلزب 
الشعب  فئات  بعض  مسارات  وتبني 
آلثارها  تقييم  وجود  بدون  األمريكي 
ونتائجها على اجملتمع واالقتصاد مثل 
واستخدام  التلوث  ومعضلة  املثلية 
قيود  وتخفيف  األحفوري  الوقود 
وشروط الهجرة إلى الواليات املتحدة. 
من  قريب  اجلمهوري  احلزب  يعد  كما 
الشعب األمريكي في مسألة محاولة 
إرجاع الصناعات األمريكية إلى الداخل 
األمريكي والتشدد في مسألة الهجرة 
املصنوعة  والسلع  الوظائف  لتوفير 
مييل  بينما  املتحدة،  الواليات  في 
العوملة  تتيحهُ  ما  إلى  الدميقراطيون 
من انتقال الصناعات واملال والشركات 
يكون  حيث  العالم،  حول  األمريكية 

لواشنطن الريادة في إطار العوملة. 

اخلارجية  السياسة  مسألة  وفي 
األمريكية، فإن اخلبرة التاريخية للواليات 
املتحدة تكشف عن أن »الدميقراطيني« 
أكثر تدّخالً في الشؤون الداخلية للدول 
واحلقوق  الدميقراطية  مسائل  في 
واحلريات. ورغم حقيقة أن »اجلمهوريني« 
في  التدّخل  إلى  مييلون  أخذوا  أيضاً 
إرساء  مشروع  مثل  الشؤون  هذه 

من  األوسط  الشرق  في  الدميقراطية 
خالل احتالل العراق 2003، إال أن لو كان 
احلزب اجلمهوري استمر في السلطة ملا 
حدثت احلرب الروسية األوكرانية احلالية 
إلى  ذلك  ويرجع  الكثيرون،  يؤكد  كما 
أكثر  أصبحوا  اجلمهوريني  أن  حقيقة 
اقتناعاً في التعاون مع روسيا بعكس 
الدميقراطيني الذين يرغبون في عوملة 
العالم بالليبرالية الرأسمالية الغربية. 
السياسة  فلك  في  األهمية  ومن 
فريقان  احلزبني  بأن  التأكيد  اخلارجية، 
من دولة عظمى، وإن »اجلمهوريني« أكثر 
في  تدور  التي  املادية  القوة  إلى  ميالً 
فلك الدولة كمحور أساسي للقوة في 
مظاهر احلضور العسكري واالقتصادي 
األمني في أقاليم مختلفة، ويقابلهم 
إلى  يضيفون  الذين  »الدميقراطيون« 
الدولة  صورة  املتحدة  الواليات  قوة 
نشر  على  ويعملون  الدميقراطية 
القيم الليبرالية، وهم بذلك يضيفون 
قوة معنوية كبيرة تُضفي على القوة 

املادية نوعاً من البريق.

ومبا أن الفروق بني احلزبني تكشف عن 
الفروق،  لهذه  كمعيار  »مييل«  كلمة 
وناخبيهما  احلزبني  إلى  املنتمني  فإن 
الفلسفة  في  تداخل  عن  يُعبِّرون 
الليبرالية واحملافظة في شؤون اجملتمع، 
وفي مسألة مدى تدّخل ودعم الدولة 
في  للشعب  العامة  للسياسات 
وصحياً  معيشياً  مقبولة  مستويات 
مسارات  فتح  مقابل،  وتعليمياً، 
للحراك نحو الثروة والتملك والثراء، إلى 
جانب تبني مسارات ومطالب الشعب 
التجاذب  وبني  واملتجددة،  اخملتلفة 
إلى  الصناعات  الكثير من  حول عودة 
البطالة  من  للحد  األمريكي  الداخل 
وبني  الصناعية،  واملعرفة  املال  وهجرة 
ما تتيحهُ العوملة من هجرة الصناعات 
بني  وأخيراً  األميركية،  والشركات 
استخدام القوة املادية والقوة الناعمة 
في السياسة اخلارجية، وبكل ذلك، فإن 
لنا  يتأكد  احلزبني  بني  االختالف  جوهر 
بأن األيديولوجيا حتمل دوراً بسيطاً في 
وهذا  األميركية،  السياسية  الثقافة 
السياسية  القوة  مقومات  أهم  أحد 

األميركية. 
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املصادف 22تشرين  الثالثاء  يوم  وعقد 
هذا  آلية  بخصوص  اجتماع  الثاني 
الرئاسة  نائب  وبحضور  اإلحصاء، 
املشتركة لهيئة الزراعة والري، ومكتب 
)قسم  وأقسامه  الزراعية،  الشؤون 
اإلنتاج النباتي، وقسم الثروة احليوانية(.

اإلحصاء عبر آلية دقيقة

وأكد املهندس »مهران أحمد« الرئيس 
الزراعية  الشؤون  ملكتب  املشترك 
»إعالم  ملركز  سوريا  وشرق  شمال  في 
بالتحضير  بدؤوا  أنهم  االقتصاد«، 
لعملية اإلحصاء من خالل وضع آلية 
دقيقة لعملية اإلحصاء تعتمد على 
طريقة التعداد باحلصر الشامل، والتي 
تفيد بتقدمي تصور حقيقي عن األعداد 
الفعلية للثروة احليوانية وفق مرجعية 

زمنية واحدة.

قاعدة  توفير  إلى  اإلحصاء  ويهدف 
بيانات تعطي صورة دقيقة عن الثروة 
لوضع  اجلغرافي،  وتوزيعها  احليوانية، 
اخلطط املستقبلية لالستثمار األمثل.

حيث يتم التجهيز حاليا لدورة تدريبية، 
العاملني  كفاءة  رفع  خاللها  من  يتم 
احليوانية،  الثروة  إحصاء  مجال  في 
لتدريبهم على عمليات جمع املعلومات 

اإلحصائية وحتليلها.

اإلحصاء  عملية  أن  بالذكر،  واجلدير 
سوف تكون مبشاركة مكتب اإلحصاء 
والتخطيط في شمال وشرق سوريا، 

للرقابة  املركزي  اجلهاز  وبإشراف 
والتفتيش. 

بدأت املديرية العامة للبحوث العلمية 
الزراعية لشمال وشرق سوريا، تنفيذ 
أصناف  بزراعة  وذلك  الزراعية،  اخلطة 
مرحلة  والطري،  القاسي  القمح  من 
املديرية  خطة  في  وإكثارها  أساس، 
املشتركة مع املؤسسة العامة إلكثار 

البذار. 

للبحوث  العامة  املديرية  تقوم  كما 
مشاريع  بزراعة  الزراعية،  العلمية 
التخرج، ومشاريع املاجستير، بالتعاون 
مع جامعة روج آفا ضمن أراضي مركز 
بحدود  الزراعية،  العلمية  البحوث 
واحد  ومشروع  تخرج،  مشاريع  ستة 
استراتيجي بني املركز وجامعة روج آفا، 
إطار  ضمن  احلافظة  »الزراعة  بعنوان 
اجلهاز  بني  وهي  املستدامة«  الزراعة 
والكادر  آفا،  روج  جلامعة  التدريسي 
للبحوث  العامة  للمديرية  العلمي 

العلمية الزراعية.

تنفيذ اخلطة الزراعية

وقامت مديرية البحوث مؤخراً، االنتهاء 

من جتهيز األراضي، التي سيتم تنفيذ 
الزراعي  للموسم  الزراعية  اخلطة 
2022 - 2023 في مدينة الرقة، واملتمثلة 
نطاق  وفي  التربية،  وبرامج  باإلكثارات 
املديرية  بني  املشترك  التعاون  عمل 
واجلامعة، قام وفد من جامعة الشرق 
وأعضاء  اجلامعة  برئيس  متمثل 
الكادر التدريسي بزيارة مركز البحوث، 
فيها،  املنفذة  األعمال  على  والتعرف 
واخلطة الزراعية، وزيارة اخملابر، واستمرار 
تقام  التي  والتأهيل،  التدريب  برامج 
جلميع العناصر التابعة ملديرية البحوث، 
الزراعة  كلية  طالب  إلى  باإلضافة 
لسنوات )الثالثة، والرابعة واخلامسة( 
واجلوالت  املشترك،  العمل  إطار  ضمن 
احلقلية، وتعريف الطالب على كيفية 
البحوث  مديرية  ضمن  املهام  تنفيذ 

الزراعية.

كبيراً  دوراً  املناخية  التغيرات  لعبت 
العام  هذا  الزيتون  إنتاج  على  بالتأثير 
التي  الصعوبات،  إلى  إضافًة   ،2022
تواجه املزارعني في تأمني مستلزمات 
احملروقات  أسعار  وارتفاع  اإلنتاج، 
وتكاليف النقل فضالً عن رفع املعاصر 
الدعم  غياب  ظل  في  ألسعارها، 

احلكومي عن املزارعني.

من قضاء صافيتا،  يوشع« مزارع،  »أبو 
القطاف  موسم  بدء  »منذ  يقول: 
ونحن  األول،  تشرين  املاضي  بالشهر 
ال  اإلنتاج،  تكاليف  ارتفاع  من  نعاني 
احلالية،  باألسعار  نبيع  أن  لنا  ميكن 
اليد  وأجور  والعصر  النقل  فتكاليف 
العاملة كلها ارتفعت بنسب كبيرة، 

وال يوجد أي دعم حكومي«.

املهندس الزراعي »أبو ماجد« وهو مالك 
ومزارع لشجر الزيتون، من ريف بانياس، 
لها  يتعرض  التي  »االنتقادات  أوضح: 
املنتجون؛ بسبب رفعهم ألسعار زيت 
الزيتون، كثيرة ومحقة، لكنه يؤكد أنه 
ال خيار أمامه سوى رفع األسعار بسبب 
يتحملها  التي  التكاليف،  ارتفاع 
خاصة  احلال،  بطبيعة  املستهلك 
للمزارع  احلكومي  الدعم  غياب  مع 
لتخفيض  اإلنتاج  مستلزمات  وتأمني 

التكاليف«.

تخفيض تكاليف اإلنتاج 
...لصالح املستهلك

تخفيض  أي  فإن  »بالتأكيد  ويضيف: 
صالح  من  سيكون  اإلنتاج  لتكاليف 
فبما  صحيح،  والعكس  املستهلك، 
فسيدفعها  مرتفعة  التكاليف  أن 

املستهلك، سمعنا كثيراً عن الوعود 
املتعلقة بتأمني املستلزمات واحملروقات 
بأسعار مدعومة، لكننا لم نتلقَ سوى 
الوعود، وقد برر املسؤولون احلكوميون 
باحملروقات  الفالحني  دعم  عدم 
املدعومة، بانخفاض الكميات املتاحة 

أمام احلكومة من املواد النفطية«.

ويشير قائالً: »إن الكمية املتاحة للتوزيع 
من البنزين 3،5 ماليني ليتر يومياً، بينما 
احلاجة تصل إلى أربعة ماليني ونصف 
املادة  توزيع  إمكانية  لتر، وعدم  مليون 
بوتيرة أسرع، إال بزيادة الضخ وهو غير 
متاح حالياً، ويستهلك قطاع النقل 44 

باملائة من إجمالي املازوت املوزع«.

لشجر  كبير  مالك  محمد«،  »مالك 
القدموس، وهو  الزيتون، وهو من ريف 
مدرس تاريخ متقاعد، أكد أن التغيرات 
بشكل  اإلنتاج  على  أثرت  املناخية، 
الزيتون  أشجار  أن  رغم  وذلك  كبير، 
املياه  نقص  أمام  مبرونتها  معروفة 
واجلفاف، شجرة الزيتون، تعد أحد أقدم 
مناطق  في  رمزية  وأكثرها  احملاصيل 
البحر األبيض املتوسط، فالفينيقيون 
هم من طوروا زراعة شجرة الزيتون في 
مناطق البحر األبيض املتوسط، وبعد 
وخصوصاً  أوروبا  في  تنمو  بدأت  ذلك 
منتج  أكبر  اآلن  تعد  التي  إسبانيا، 

ومصدر في العالم.

خسائر موسم الزيتون هذا 
العام

السنة  هذه  تعرضنا  »لقد  ويضيف: 
يستطع  لم  التي  اآلفات،  إحدى  إلى 
في  وأثرت  محاربتها  الزيتون  مزارعو 

إنتاج هذا العام، هي احلشرات من دودة 
ثمار الزيتون، وعدم قدرة املزارعني على 
محاربتها يرجع إلى فقدانهم للمصائد 
الفرمونية املفقودة، والتي كانت توزعها 
دائرة الوقاية في مديرية الزراعة، جتارتنا 
األساسية هي زراعة الزيتون والتجارة 
نعيش  اآلن  األجداد،  زمن  منذ  بالزيت 
وجاء  باإلنتاج،  مسبوق  غير  انخفاض 
ارتفاع التكاليف ليزيد من املعاناة، وفي 
النتيجة نلقى اتهامات برفع األسعار، 
حقيقة ال خيار آخر، فتكاليف اإلنتاج 

أرهقت اجلميع«.

يذكر أن مجلس الوزراء حلكومة دمشق 
وافق على توصية اللجنة االقتصادية 
الزراعة  وزارة  مقترح  تأييد  املتضمنة 
واإلصالح الزراعي، بتمديد قرارات وزارة 
املتعلقة  اخلارجية  والتجارة  االقتصاد 
مبنع تصدير عدة مواد، بينها زيت الزيتون 
حتى نهاية 2022، بشكله الدوكمة، أو 
املعبأ بعبوات تزيد على سعة خمسة 

ليترات.

وكاالت

إلجراء  سوريا،  وشرق  لشمال  والري  الزراعة  هيئة  تستعد 
إحصاء للثروة الحيوانية، على مستوى شمال وشرق سوريا. 

االستعداد إلجراء إحصاء للثروة الحيوانية في مناطق فيل وحمار العم سام
يا شمال وشرق سور

البدء بتنفيذ الخطة الزراعية 
ية العامة للبحوث  للمدير

العلمية الزراعية

يتون بطرطوس نتيجة  يت الز ارتفاع أسعار ز
ارتفاع تكاليف اإلنتاج 

البعض  اتهمني  أولية(:  )ملحوظة 
في  مقاالتي  في  أُسِهم  بأنني  ظلماً 
)وكأنها  الكردية- الكردية  اخلالفات  تعميق 
لو  ظلماً  أقول  يُعمقها(.  ملن  حاجة  في 
كان يتابع من اتهمني مبا كتبته من عشرات 
)تعالوا  منها  عدة  مسميات  حتت  املقاالت 
إلى  تتطرق  كانت  والتي  سواء(،  كلمة  إلى 
بداية  واقترحت  اخلالفات.  تلك  نبذ  ضرورة 
االتفاق على ميثاق يُنقي اخلطاب الكردي من 
البذاءات املمجوجة، لكن ماذا أقول ملن ال يقرأ 
إليه؟،  املنتمي  التيار  ويُعِجب  يُعجبه  ما  إال 
وإن قرأ شيئاً آخر، فهو جاهز لكيل االتهامات 

ورمبا التجريح.

عصر  حكايات  لبعض  التطرّق  إلى  ونعود 
أن  ويجب  حزن  أغلبه  عصر  والشقاء،  احلزن 

نتذكره فلعل الذكرى تنفع املؤمنني.

كان  الكويت،  غزو  حماقة  تداعيات  بعد 
حترير  معركة  من  هارباً  عراقي  ضابط  هناك 
ومالبسه  القدمني  حافي  كان  الكويت، 
البصرة  مدينة  مشارف  وعند  مهلهلة، 
ما  على  حنقه  فمن  لصدام،  متثاالً  استقبل 
وكان  التمثال،  على  الرصاص  أطلق  حدث 
باالنتفاضة  ُسمي  ملا  بإشارة  أشبه  ذلك 
احتياطي  صدام  لدى  كان  لكن  الشعبانية، 
من األشاوس )قوات احلرس اجلمهوري( ومتكن 
من  ببحور  االنتفاضة  تلك  إخماد  من  بذلك 
إلى  توجه  ذلك  من  اطمئن  وعندما  الدم، 
اآلذارية،  االنتفاضة  اندلعت  حيث  الشمال 
يدافعون  ما  لديهم  ليس  أن  الكرد  ووجد 
اجليش  )كرمية  القوات  تلك  بطش  أمام  به 
في  املليونية  الهجرة  كانت  هنا  العراقي(، 
تلك  ضمن  كان  صديقاً  سألت  احلدود،  اجتاه 
»كان  قال:  حينئذ،  أحوالهم  عن  الهجرة 
املطر ينهمر علينا ونحن نتحرك خوفاً مما قد 
الشيعة  إلخواننا  حدث  مثلما  ضدنا  يحدث 
العراقيني، كنا نركض في األوحال حيث برودة 
اجلو املتزايدة، بني حني وآخر كمن اضطر إلى 
حمل أمي الطاعنة في العمر التي أنهكها 
عن  بعيداً  أنفسنا  وجدنا  وعندما  املسير، 
مبا  صنعنا  اجلمهوري  احلرس  أشاوس  بطش 
تيّسر لنا من خيمة بدائية حتمينا من قسوة 
الطبيعة، كان شغلي الشاغل كل صباح أن 

أبحث عن حطب نتدفأ عليه(.

مدينة  من  رجل  لي  قّصها  أخرى  وحكاية 
التابعة  قريتنا  إلى  »وصلت  فقال:  دهوك، 
لقضاء سميل عدة مدرعات وقامت بحصار 
القرية  القرية وطلبوا منا خروج كافة رجال 
البنادق  انطلقت  بعدها  ساحتها،  إلى 
يبكي  اجلنود  أحد  جميعاً. كان  لتحصدهم 
أرضاً  سقطت  مرغماً،  الرصاص  يطلق  وهو 
انتهى  وعندما  أبي،  جسد  حتت  وجريحاً 
صارت  القرية  أن  على  واطمئن  احلملة  قائد 
خالية من الرجال انصرف بجنوده ومدرعاته، 
كان أبي في أنفاسه األخيرة«، عرضت عليه 
أن أحمله بعيداً لكنه قال لي: »لقد انتهى 
ميكن  شيء  ال  ألن  بالفرار  وقم  شيء  كل 
واحتضنته  آخرون«.  يأتي  فقد  ضمانه 
اختبأت  األخيرة،  أنفاسه  يلفظ  وهو  باكياً 
وبعد  مني،  ينزف  والدم  الكهوف  أحد  في 
يوم سمعت إطالق رصاص في الهواء ابتهاجاً 
كان  العفو  ذلك  أن  واحلقيقة  العفو،  بقرار 
688 واخلاص  رقم  املتحدة  األمم  لقرار  امتثاالً 
التحالف  قرر  ذلك  بعد  املدنيني(،  بحماية 

الدولي حتديد منطقة آمنة للكرد.

أكتفي  ولكنني  الكثير،  احلكايات  من  ولدي 
بالنسبة  ذكرها  مجرد  ألن  القدر  بهذا 
بحكم  وِهن  الذي  قلبي  على  صعب  لي 
من  لآلخرين  بالنسبة  أما  الشيخوخة، 
يتذكروها  أن  يجب  اخملتلفة  الكرد  فصائل 
يعيشوا  لم  الذين  ألبنائهم  ويحكوها  جيداً 
عليهم  كما  األيام،  تلك  وشقاء  وبؤس  حزن 
أيضاً أن يدركوا  نفس األمر الذي يتعرض له 
حالياً إخوانهم، وأرجو أاّل يُفَهم من ذلك أنني 

ق اخلالفات الكردية. أُعمِّ

،،

جرائم القصف بالسالح 
الكيماوي بين اإلدانة 
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رجائي 
فايد

روناهي القاهرة...
ضياء روج آفا  


