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االعتداء  مناظر  مشاهدة  أثناء  نتخّيل  لم 
على جماهير والعبي نادي آمد سبور من ِقبل 
الفاشيني من جماهير بورصا سبور في الدوري 
مشاهد  إال  مؤخراً  الثانية  للدرجة  التركي 
الثاني عشر من آذار في قامشلو عام 2004، 
الكردي  الشعب  أبناء  على  االعتداء  وحادثة 

قبل إقامة مباراة ناديي اجلهاد والفتوة... 10

انتفاضة  استذكار 
قامشلو في ملعب 

شهداء 12 آذار

الصبحة.. تقليد راسخ 
في طقوس الزواج 

الفراتية...9

من األزمة القلبّية إلى 
الخرف.. هذا ما يمكن 

أن يفعله اإلجهاد 
المستمر لجسمك...11

محادثات االجتماع الرباعي حول 
سوريا.. حل أم تعقيد لألزمة السورية؟

مواطنون: حكومة دمشق فشلت في 
بث الفتنة بين شعوب المنطقة

نا آمد سبور ُكلُّ جمال نحيطر: لن نبرح الساحات حتى تحقيق الحرية 
الجسدية للقائد أوجالن

تشهد املنطقة في الوقت احلاضر حتركات متزايدة، ال سيما من سياسّي 
االجتماع  بدول  يُعرف  مبا  أو  وتركيا(  وروسيا،  وإيران،  )سوريا،  األربع  الدول 
الثالثي، والتي انضمت إليه إيران مؤخراً كدولة رابعة، في مسعى للتحضير 
الجتماع مرتقب في موسكو، ستكون األزمة السورية، والتقارب السوري 

التركي محوريّ االجتماع... 8

يصادف الثاني عشر من آذار الذكرى السنوية التاسعة عشرة جملزرة 
قامشلو، التي حتولت النتفاضة، ومهدت لثورة مجتمعية، تعكس 

وحدة شعوب شمال وشرق سوريا وتنظيمهم... 5

أحمد مصطفى اليوسف ابن جل آغا في إقليم اجلزيرة، 
وحارس مرمى نادي الصناديد الرياضي من مواليد عام 
1991 انطلقت مسيرته من ملعب جل آغا وهو فتى 
صغير، أما اليوم، بات احلارس األمني الذي يعرفه جل 

روّاد الساحة املستديرة في إقليم اجلزيرة... 10

أكد رئيس ديوان مجلس أعيان الطبقة جمال نحيطر، أن املؤامرة الدولية على القائد عبد اهلل أوجالن، استهداف 
للقوانني الدولية واإلنسانية والقيم واملبادئ واألخالق، وبالرغم من الصمت الدولي فقد استطاعت شعوب املنطقة 

مبقاومتها إفراع املؤامرة من محتواها... 5 

ضجة كبيرة أحدثها الطفل السوري املعجزة 
“حسني بيسو” الذي أصبح حديث كافة وسائل 
الشهرة  هذه  إبداعه،  بسبب  األملانية  اإلعالم 
الشعب  أبناء  اشتهر  فراغ، حيث  من  تأِت  لم 
السوري في املهجر بالذكاء والتأثير الكبير على 
اجملتمعات التي اندمجوا فيها، حيث أبدعوا في 
كافة اجملاالت مما جعل تلك الشعوب حتتضنهم 
الطفل  وبرز  وإبداعهم،  وتستفاد من ذكائهم 

السوري ”حسني بيسو”.

الصحف األملانية أطلقت عليه لقب “الطفل 
املعجزة”، وذلك نظراً لبراعته في لعبة الشطرجن، 

وحتقيق نتائج ُمبهرة لفتت األنظار إليه.

وحتدثت صحيفة “دي فيلت” األملانية، عن الطفل 

العمر 10  )حسني بيسو( البالغ من  السوري 
سنوات فقط، بأنه “طفل عبقري ومعجزة في 
الشطرجن، حتى أنها وصفته بأنه “بطل أملانيا 

في الشطرجن من فئته العمرية.

وحسب املصادر فإن “الطفل املعجزة” يتنافس 
فيلينغن  في  املقامة  أملانيا  بطولة  في  حالياً 

بوالية هيسن.

يتقاسم  السوري  الطفل  أن  املصادر  وذكرت 
ضده  وسيلعب  أملاني  طفل  مع  اآلن  الصدارة 
في األيام القادمة، ومركزه الثاني بني 5٦ العباً، 
مشيراً إلى أن الطفل كان قد ُهِزم في مباراته 

الرابعة طفالً برلينياً، لم يُهزم من قبل.

مدينة  في  اآلن  يقطن  السوري  والطفل 
فستفاليا،  الراين  شمال  بوالية  ليبشتادت 
ويعتبر أنه أصغر العب متكن من الوصول إلى 

كادر االحتاد األملاني للشطرجن.

لفت  السوري  “الطفل  إن  الصحفية  وتقول 
األنظار إليه في نادي الشطرجن مبدينته في عام 
كان  شطرجن  أحاجي  حل  على  بقدرته   ،2017

حلها يستغرق نصف ساعة بالنسبة لالعبني 
البالغني، وبعد سنوات قليلة بات يغلب البالغني 

ويُعتَبر موهبة كبيرة بني أقرانه”.

وأشارت إلى أن “الفضل في اكتشافه يعود إلى 
عائلته ونادي الشطرجن في املدينة”.

ومنتصف عام 2020، حصلت الطفلة السوريّة 
“كريستينا اجلرف” في والية مكلنبورغ األملانية 
على املركز األول في الشطرجن للفئة العمرية 
الوالية  مستوى  على  عاماً   12 سن  حتت 
املذكورة، كما فازت بـ)145 نقطة( في اختبار 

الذكاء واملنطق.

وخـطفت األنظار بذكائها وتفوقها املبهر في 
األنظار بذكائها  أن لفتت  أيضاً، بعد  املدرسة 

وتفّوقها بالشطرجن فخضعت لفحص اختبار 
الذكاء من قبل جلنة مختصة

وكانت النتيجة مبهرة لدرجة أنهم َخلصوا إلى 
أن اللغة األملانية هي لغتها األم، وذلك بسبب 
درجتها  وكانت  اللغة  لهذه  املُكم  إتقانها 
ما  نقطة(؛   145( املنطقي  االختبار  بنتيجة 
يضعها علمياً في مصاِف العباقرة احلاصلني 
مت  فقط  واحد  يوم  وخالل  الدرجة  نفس  على 
حيث  املوهوبني  مدرسة  إلى  مباشرةً  نقلها 
اجلديدة  مدرستها  في  بها  االهتمام  سيتم 

.Fredicianum Gymnasium
وكاالت

في أكبر أسواق مدينة حماة السورية، ترتفع 
األصفر«،  »الذهب  على  ينادون  باعة  أصوات 
مصدر  يُشكل  الذي  الكمأ  إلى  إشارة  في 
من  جلمعه  بأرواحهم  يخاطرون  لسوريني  رزق 
أو  الصحراء غير آبهني بخطر األلغام املتناثرة 

بنيران مرتزقة داعش.

 31( صلحة  محمد  يعرض  احلاضر،  سوق  في 
عاماً( أكياساً من الكمأ لبيعها، بعدما جال 
من  قريبة  صحراوية  مناطق  في  أسبوع  مدة 

قريته العلية في ريف حماة الشرقي.

لوكالة  الثمار  عن  التراب  يزيل  بينما  ويقول 
بالدماء.  ُمغّمسة  لقمة  »إنها  برس:  فرانس 
جنازف بأرواحنا وأجسادنا لنحصل عليها لكننا 

لم نعد نكترث ألننا نريد إطعام أبنائنا«.

ويضيف »أخرج يومياً من منزلي، وال أعرُف ما إذا 
كنُت سأعود إلى زوجتي وابنتي«.

بجودة  املعروف  الصحراوي،  الكمأ  ويُقطف 
أنواعه في سوريا، عموماً بني شباط، ونيسان، 
وغالباً ما يواجه املدنيون خالل موسم جمعها 
نيران  أو  داعش  زرعها  بألغام  يتمثّل  خطراً 
مرتزقته املتوارين في مناطق صحراوية واسعة 

والذين يُنفذون هجمات دموية مباغتة.

السوري  املرصد  أحصى  شباط،  شهر  منذ 
من 130 شخصاً  أكثر  اإلنسان مقتل  حلقوق 
الكمأ،  جمعهم  خالل  السوريّة  البادية  في 

غالبيتهم بنيران داعش.

إقبال  يفّسر  ما  مرتفع،  بسعر  الكمأ  ويُباع 
جمعه  على  الريفية  املناطق  في  املواطنني 
لبيعه في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب 

مستمرة منذ 12عاماً.

في سوق حماة، يترواح سعر الكيلوغرام الواحد 
بني خمس دوالرات و25 دوالراً، وفق جودة الثمار 

وحجمها.

ويوضح صلحة »جنني أرباحاً كبيرة خالل شهري 
موسم الكمأ، لكننا أيضاً نضع أرواحنا على 

كفوفنا«.

ثمنه  ألن  األصفر  الذهب  عليه  »نطلق  ويتابع 
مرتفع مثل الذهب، ويصعب احلصول عليه«.

الباعة  عشرات  يفترش  حيث  السوق  في 
من  عداها  ما  الكمأ  صناديق  تتصدر  األرض، 
يصرخ  واألخرى،  الفينة  بني  وفواكه.  خضار 
أحدهم »مزاد، مزاد«، فيتجمع حوله جتار يريدون 
شراء كميات كبيرة، ليبدأ املزاد على خمسني 
كيلوغراماً يحظى بها من يقترح السعر األعلى.

يفتتح عمر البوش مزاده بسعر 32 ألف ليرة 
ليختتمه  الواحد،  للكيلوغرام  دوالرات(   4,5(
بعد أقل من ربع ساعة بسعر ٦1 ألف ليرة )9 

دوالرات(.

ويقول البوش )52 عاماً(: »ثمة عائالت تفّضل 

شراء الكمأ على اللحمة« موضحاً أن »سعره 
يختلف بحسب جودته، ولدينا نوعيات تناسب 

ذوي الدخل املتوسط«.

وبحسب جتار، فإن الكمأ األغلى ثمناً هو الكمأ 
األسود الذي تشتهر به مناطق البادية في ريفي 
السوريّة  البادية  امتداد  حلب وحماة، وبسبب 
املترامية األطراف، تنتج سوريا أنواعاً مختلفة 

من الكمأ.

وبادر عدد من التجار، وفق ما يشرح جمال الدين 
دكاك )51 عاماً( وهو تاجر جملة من دمشق، إلى 
شراء النوعيات اجليدة من املاصيل وتصديرها 
ولبنان. كذلك، جرى  العراق  الى  فردي  بشكٍل 
تصدير كميات إلى اخلليج عن طريق التهريب 

عبر األردن.

وتشهد أسعار الكمأ ارتفاعاً هذا العام بسبب 
خطورة جمعها.

مصدر رزق

)43 عاماً( وقد جلس  ويشرح يوسف سفاف 
خلف بسطة عرض عليها ثمار الكمأ »هناك 
ألغام وقّطاع طرق وأراٍض واسعة ينتشر فيها 
أجل  من  بحياتها  الناس  تضّحي  الدواعش، 

بعض املال كي تُعني نفسها«.

ويشتري سفاف بضاعته من بدو يرتادون املدينة 

صباح كل يوم، وفي حوزتهم كميات مختلفة 
من الكمأ، ويشرح بانفعال »هناك على مالبس 
خسر  من  ثمة  الدماء،  من  بقع  البدو  بعض 
واستمرّ  الكمأ،  جمع  خالل  عائلته  من  أفراداً 
العيش،  يريدون  لديهم،  خيار  ال  ألن  ذلك،  في 
من  األمنية  التحذيرات  ورغم  أعذرهم«.  وأنا 
اجلهات اخملتصة، يزدهر جمع الكمأ. وأشار إلى 
»العديد من القطاعات مزروعة باأللغام  وجود 

والعبوات الناسفة«.

 30( العبد اهلل  قبل ثالث سنوات، فقد جهاد 
كان  بينما  لغم  بانفجار  قدميه  عاماً( إحدى 
قرية  في  الكمأ  جمعه  أثناء  شاحنته  يقود 
منذ  وبات  الشرقي،  حماة  ريف  في  السعن 
ذاك احلني يستعني بعكّازين معدنيني من أجل 

التنقل.

لكنه يواصل رغم ذلك أحياناً جمع الكمأ، وإن 
كان يخصص اجلزء األكبر من وقته في مثل هذا 
العام لبيع املصول الذي يجمعه أشقاؤه من 

الصحراء.

»أستمرُ بعملي«

ويقول لوكالة فرانس برس بينما يفترش األرض 
قرب بسطة يعرض عليها الكمأ في السوق: 

»لم يعد لديّ ما أخسره بعدما فقدت قدمي، 
وأنا مستمر في عملي لتأمني قوت يومي«.

األلغام من  املتفجرة وضمنها  األجسام  وتعدّ 
السوريّة،  باحلرب  املرتبطة  الشائكة  امللفات 
التي توشك على إنهاء عامها الثاني عشر، وال 
يبدو خطر التصدي لها سهالً في بلد يشهد 
نزاعاً معقداً أودى بنحو نصف مليون شخص، 
زرع  استراتيجية  عدّة  أطراف  خالله  واتبعت 

األلغام في مختلف املناطق.

وتشكّل األلغام املتروكة في أراٍض زراعية وبني 
املزارعني  على  دائماً  خطراً  السكنية  املناطق 
واملارة ورعاة املاشية. ويعيش نحو 10,2 ماليني 
سوري في مناطق مزروعة باأللغام، ما أسفر عن 
مقتل 15 ألف شخص تقريباً بني 2015 و2022، 

وفًقا لألمم املتحدة.

بينما ينتظر بيع غّلته للعودة الى منزله، يشّبه 
الشدة«،  ورق  »لعب  بـ  الكمأ  العبد اهلل جمع 
قائالً: »تربح مرة وتخسر مرة، إنها مقامرة وأنا 

رضيت بها«.

وكاالت

طفل سوري ُيستدعى للمنتخب األلماني األّول للشطرنج

يّة.. ِمهنة محفوفة بالمخاطر وثـــــــــــائق.. جمع الكمأ في البادية السور
تركيا من 
تسييس 

الزلزال إلى 
ترسيخ التغيير 

الديمغرافي
بعدسة: دعاء يوسف
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جرمية  خبر  على  اللبنانيون  استفاق 
مروّعة، ذهبت ضحيتها منى احلمصي، 
املؤهل  طليقها  بقتلها  يُتهم  والتي 
األول املتقاعد في قوى األمن الداخلي 
عيسى سمية، وبدم بارد أطلق عيسى 
النار على زوجته في الشارع في منطقة 
وذلك  لبنان،  شمالي  محسن  جبل 
الفيديو،  مقاطع  أظهرته  ما  حسب 
مواقع  على  الناشطون  تداولها  التي 
بعدها  فغادر  االجتماعي،  التواصل 

املكان، وكأنه لم يفعل شيئا.

في  األسري  العنف  مسلسل  يطول 
لبنان، وسيناريو احللقة الدموية، التي 
تكون  أن  احلمصي  منى  على  كُتبت 
»بطلتها«، يشبه إلى حد بعيد سيناريو 
رحيل كثيرات على يد أزواجهن. وهناك 
في  لزوجة تسكن شقة  أخرى  قصة 
الطابق األرضي املظلمة، تعيش هناء 
املرة  أن في  أبيها  فيها، فتتذكر زوجة 
األخيرة، التي جاءت فيها للزيارة، قامت 
عاما،   21 العمر  من  البالغة  الفتاة 
بصنع الكريب، وأعدت قهوة الصباح، 
كانت  لكنها  اإلرهاق،  من  اشتكت 
حامال منذ عدة أشهر بطفلها الثالث 

في حر الصيف اللبناني الشديد.

عنف متجذر

عامل  خضر،  محمد  والدها  ويقول 
مدن  أكبر  ثاني  طرابلس،  في  نظافة 
لبنان، »كانت فتاة حتب احلياة«، وأضاف 
أن في يوم زيارتها األخيرة في أوائل آب 
املاضي، جاء زوجها ليأخذها إلى املنزل: 
»ثم تلقيُت مكاملة هاتفية بعد الظهر 

تفيد بأن ابنتي في املشفى«.

هناء  فوجد  املشفى  إلى  الوالد  ذهب 
“تصرخ من األلم” وتتهم زوجها بحرقها 
بغاز سائل من عبوة يحتفظان بها في 
املطبخ. »سألتها عما حدث فقالت لي: 

أبي لقد أحرقني. أشعل بي النار«.

وعلى إثر هذه احلادثة مات اجلنني بعد 
مصرعها  أمه  لقت  فيما  أيام،  ثالثة 
بعد ثمانية أيام، ويقول الدكتور غبريال 
في  السالم  مشفى  مؤسس  صبيح، 
طرابلس: »لقد أصيبت بحروق بنسبة 
اجلهاز  ذلك  في  مبا  املائة”،  في   100
نرى  كنا  البداية  »منذ  التنفسي. 
فكانت  الصحي،  وضعها  خطورة 
لكننا  قليلة،  فيها  الشفاء  نسبة 
اعتنينا بها، كما لو كانت لديها فرصة 
أن شفاءها  نعلم  بينما كنا  للعيش، 

يحتاج إلى معجزة«.

ذرائع جديدة للعنف ضد النساء

هناء  عائلة  تزال  ال  أشهر،  ستة  بعد 
زوجها  أودع  أمرها. وقد  من  حيرة  في 
السجن في انتظار محاكمته بتهمة 
القتل، وقد نفى تهمة القتل املوجهة 
عقوبة  وجود  من  الرغم  على  إليه 

اإلعدام من الناحية النظرية، فإن لبنان 
لم يعدم أي شخص منذ ما يقرب من 

عقدين من الزمن.

ما حدث لهناء خضر كان فظيعا، ومثل 
يد  احلادثة قتلت نساء كثر على  تلك 
أزواجهنّ، ومع تردي الوضع االقتصادي 
صعوبات  برزت  لبنان  في  واملعيشي 
الذكورية  الثقافة  انتشار  ومع  احلياة، 
خلقت  اللبناني،  اجملتمع  معظم  في 
جديدة  ذرائع  مجتمعة  العوامل  هذه 
لقوى  ووفقا  النساء،  ضد  للعنف 
الداخلي، قُتلت تسع نساء في  األمن 
جرائم عنف أسري بني يناير وأكتوبر من 
العام املاضي، و18 حالة قتل لنساء في 
عام 2021. ويُعتقد أن الرقم احلقيقي 

أعلى بكثير.

وأكدت دراسة أجرتها منظمة »أبعاد« 
التي تُعنى بحماية املرأة، ارتفاع معدل 
وقالت: »إن  النساء،  القتل ضد  حاالت 
الشابات  الفتيات  من  املائة  في   9٦
للعنف  تعرضن  لبنان  في  املقيمات 
خالل عام 2021، وأنهن لم يبلِّغن عن 
أبدا خوفاً، من اجلاني أوال،  هذا العنف 
معيشتهن  تأمني  على  القدرة  وعدم 
واملستلزمات احلياتية لهنّ، وألطفالهن 
طائلة  حتت  يندرج  كله  وهذا  ثانيا، 
مسؤولية الدولة، التي كانت ومازالت 
النساء،  هؤالء  له  تتعرض  عّما  غائبة 
مع غياب القوانني الصارمة والعدالة، 
معنّف  أي شخص مجرم  يدفع  الذي 
تعنيفها  أو  زوجته،  بقتل  القيام  إلى 

على حٍد سواء«.

مدير  نائب  منصور،  محمد  ويقول 
غير  منظمة  وهي  أبعاد،  منظمة 
حكومية معنية باملساواة بني اجلنسني: 
جميع  عن  اإلبالغ  يتم  ال  أنه  “نعلم 
الدستور  أن  الرغم من  احلاالت«. وعلى 
»كل اللبنانيني متساوون أمام  أن  يعدّ 
بني  املساواة  غياب  كون  القانون«، 
ظهور  مع  لبنان  في  شائع  اجلنسني 

التشريعات،  وسن  الذكورية  القيم 
العسكرية  الذهنية  منهج  وظهور 
حسب العديد من النشطاء، واملامني، 

واألكادمييني.

األزمة  بسبب  النظرة  هذه  وتتفاقم 
مع  البالد،  في  القاسية  االقتصادية 
املستشري،  والفساد  الفقر،  تفاقم 
واخللل املؤسسي والشلل السياسي، 
كلها عوامل تعزز ضعف األقل قوة في 
اجملتمع. وكما هو احلال في العديد من 
السام  املزيج  فإن هذا  األخرى،  البلدان 
التمييز  يسبب  املرأة،  حياة  يعادي 
قتل  حاالته  أقصى  وفي  والعنف، 
اإلناث. عندما يحدث ذلك، تعيش عائلة 
الضحية مع التداعيات. يقول محمد 
على  زينة  ابنته  قتلت  الذي  كنجو، 
يد زوجها إبراهيم غزال، في 2021 »لو 
كانت لدي أي فكرة، أن هذا سيحدث 
لها، ملا تركتها معه. إنك تفقد جزءا 

من جسدك، جزءا ال ميكن استبداله«.

غياب العدالة واملساواة

التي  الرادعة،  القوانني  غياب  وبفعل 
تضع حدا للجرائم الناجتة عن العنف 
واملساواة،  العدالة  وغياب  األسري، 
الذي عزز الثقافة والسطوة الذكورية، 
تعيش النساء خطرا كبيرا في لبنان، 
ففي قضية الضحية روال يعقوب، التي 
قُتلت على يد زوجها بالضرب املبرّح في 
منطقة كفر حرة في عكار، خرج اجلاني 
من السجن بكفالة، وكأنه لم يفعل 
الزوج  يخرج  أن  الشائع  وبات  شيئا، 
نفسي  مريض  ألنه  يخرج  أو  بكفالة، 
بحجة أنه كان بغير وعيه عندما أقدم 

على هذا الفعل.

وهنا يجب التركيز على أن اجملرم ليس 
عادة  يتداول  ما  وهذا  نفسيا،  مريضا 
مبررات  خللق  النساء؛  قتل  جرائم  في 
للمجرم والشفقة عليه، وإخراجه من 

السجن، وبهذه احلالة يكون جنا بفعلته 
أيضاً.

يعملون  الذين  بأولئك  يتعلق   وفيما 
لبنان  في  العنف  معدل  على خفض 
وكأنها  يشعروا  أن  ميكن  املرأة،  ضد 
باستمرار  يزاحمون  يائسة،  معركة 
وسط  صوتهم  إلسماع  فرصة  على 

سلسلة من األزمات في البالد.

فقط،  املاضية  الثالث  السنوات  في 
اللبنانيون ألزمات كثيرة منها  تعرض 
أزمة كورونا، وانفجار ميناء بيروت، هذه 
األحداث كلها شكلت ضغوطا عديدة 
روحانا،  زويا  وتقول  اللبنانيني،  لدى 
الناشطة اخملضرمة في مجال حقوق 
جديدة  قضية  لدينا  يوم  »كل  املرأة: 
االنخفاض  أدى  وقد  البلد«.  هذا  في 
الكبير في قيمة الليرة اللبنانية منذ 
 80 من  يقرب  ما  دفع  إلى   2019 عام 
في املائة من السكان إلى براثن الفقر، 
تفاقم  إلى  أدى  املتحدة؛ ما  وفقا لألمم 
مشاكل  وخلق  القدمية،  املشاكل 
لدى  مرتفع  التوتر  فمستوى  جديدة، 
الرجال والنساء. يقول منصور »اجلميع 

في البالد متوترون«.

تأمني االحتياجات األساسية 
ألطفال

»كفى«  منظمة  مديرة  روحانا،  تفيد 
غير احلكومية، »نرى اآلن أن النساء أكثر 
اهتماما بتأمني االحتياجات األساسية 
ألطفالهن، مثل الطعام واملالبس، أكثر 
من اهتمامهن بالعنف الذي يتعرضن 
لهن«.  بالنسبة  ثانية  أولوية  له. هذه 
النساء  من  العديد  »تخشى  وتضيف 
اآلن رفع دعوى ضد أزواجهن ألنه ليس 
لديهن مكان بديل للعيش فيه. املالجئ 
ممتلئة تقريبا«. ما يثير القلق بهذا اجلانب 
غياب التعليم لدى البعض من األزواج: 
القضاة،  مثل  املعلمون  أضرب  فقد 

يقول  أبوابها،  املدارس  تفتح  وعندما 
منصور، فإن بنات العائالت الفقيرة هن 

دائما “أول من يتم سحبهن«.

مرة  ارتفاعا  القاصرات  زواج  ويشهد 
أخرى، حيث يتوق اآلباء بشدة للحصول 
على مهر يتراوح بني 50 و100 دوالر. يقول 
منصور: »زواج يبدأ على هذا األساس، ال 
أعتقد أنه زواج سليم يستمر بطريقة 
التحديات،  هذه  جانب  إلى  صحية«. 
إلى  االفتقار  موازية:  مشكلة  هناك 
القيادة السياسية. لبنان لديه حكومة 
تصريف أعمال بسلطات محدودة، وال 

رئيس، والبرملان مجزأ.

قوانني األحوال الشخصية

بشأن  عمل  بأي  القيام  يتوقع  أحد  ال 
األشياء التي ميكن أن تغير حياة املرأة 
إلى األفضل، مبا في ذلك إصالح قوانني 
للجدل  املثيرة  الشخصية  األحوال 
ما  منفصال؛  دينيا  قانونا   15 بوجود 
يتعلق  فيما  املرأة  حقوق  أن  يعني 
تختلف  والزواج  والطالق،  باحلضانة 
باختالف طائفتها – وقانون اجلنسية؛ ما 
يعني أن املرأة اللبنانية ال ميكنها منح 

جنسيتها ألوالدها.

قانونيا، سبق أن أقر البرملان اللبناني في 
عام 2020 تعديالت على قانون »حماية 
النساء، وسائر أفراد األسرة من العنف 
األسري«، بعد مضي ست سنوات على 
إقراره في 2014. ومع ذلك، بقي القانون 
فّعالة  أمان  شبكة  تأمني  عن  عاجزا 

للنساء واألطفال.

ولم يستطع هذا القانون، أن يشكل أي 
رادع للحد من هذه الظاهرة، وكل هذا 
يعود إلى الثقافة الذكوريّة، التي متّيز 
الرجال عن النساء في أذهان البعض، 
في  العيش  أو  التعليم  لغياب  نظرا 
فضال  حضاري،  غير  متأخر  مجتمع 
الذي  العقوبات،  التشدّد في  عن عدم 
يعتبر من األسباب اجلوهريّة الستمرار 
هذه الظاهرة، ألّن اجلناة ال يعاقبون في 
تكون  عوقبوا  وإن  األحيان،  من  الكثير 
العقوبة مخّفضة وسط أعذار وحجج 
بالفرار  يلوذون  القتلة  وبعض  واهية، 
اجلرمية،  ارتكاب  ساعة  لبنان  ويغادرون 
كما تلعب الوساطات السياسية في 
خلق  واملطلوب  دورها،  األحيان  بعض 
للنساء،  بقوة  وداعمة  حاضنة  ثقافة 

خصوصا من قبل الدولة.

ورغم أن عددا كبيرا من األحكام صدرت 
بحق مرتكبي جرائم قتل النساء في 
لبنان، غير أن معظمها خضع إلعفاءات 
مطلقة،  بصورة  ينفذ  لم  أو  كثيرة، 
سنوات  امتد  طويال  وقتا  استغرق  أو 
لصدوره، رغم أن اجلرائم تكون وقائعها 
ويكون  واملعالم،  الوضوح  شديدة 

مرتكبوها معروفي الهوية.

وكاالت

العنف ضد المرأة معركة يائسة في لبنان تواجهها زوجات 
قالت ُتقتل على أيدي أزواجهّن نوعه،  من  األوّل  هو  تقرير  في 

تنفيذ  إن  العاملية  الصحة  منظمة 
ميكن  الصوديوم  من  احلد  سياسات 
أن ينقذ ما يُقدّر بنحو سبعة ماليني 
شخص على مستوى العالم بحلول 
غير  الغذائية  فاألنظمة   ،2030 عام 
للوفاة،  رئيس  سبب  »هي  الصحية 
واملرض على مستوى العالم، واإلفراط 
في تناول الصوديوم، هو أحد األسباب 

الرئيسة«.
للصوديوم  الرئيسي  املصدر  ويتمثّل 
الصوديوم(،  )كلوريد  املائدة  ملح  في 
ولكنه يوجد أيًضا في توابل أخرى مثل 

غلوتامات الصوديوم.

خطر اإلصابة بأمراض القلب

ويعد الصوديوم عنصراً غذائياً أساسياً 
من خطر  أيًضا  يزيد  أنه  إال  للجسم، 

والسكتة  القلب  بأمراض  اإلصابة 
تناوله  عند  املبكرة  والوفاة  الدماغية 

بإفراط.
فالتقرير الذي صدر بشأن احلد من تناول 
العالم ليس  أن  الصوديوم، وقد أظهر 
على املسار الصحيح لتحقيق هدفه 
الصوديوم  تناول  خفض  في  املتمثل 
بنسبة 30% بحلول عام 2025، حيث 
يُظهر هذا التقرير أن معظم البلدان 
َّ بعد أي سياسات إلزامية للحد  لم تتنب
يعرّض شعوبها  وذلك  الصوديوم،  من 
القلبية  بالنوبات  اإلصابة  خلطر 
من  وغيرها  الدماغية  والسكتات 

املشاكل الصحّية«.
منظمة  دعت  االجتاه،  هذا  ولعكس 
البلدان  جميع  العاملية  الصحة 
الصوديوم،  من  للحد  خطط  لتنفيذ 
لوضع  املصنعة  الشركات  دعت  كما 
أهداف طموحة خلفض الصوديوم في 

منتجاتها.

الشخص  تناول  متوسط  ويُقدّر 
أي أكثر  بـ10.8 غرامات،  للملح عاملياً 
بها  توصي  التي  الكمية  ضعف  من 
منظمة الصحة العاملية، وهي أقل من 

5 غرامات يومياً.
ويعد اإلفراط في تناول امللح أهم عامل 
بالنظام  املرتبطة  الوفيات  يرفع خطر 

الغذائي والتغذية.
توثّق  التي  األدلة  من  املزيد  وهناك   
من  كبيرة  كميات  تناول  بني  العالقة 
الصوديوم، وزيادة خطر اإلصابة بأمراض 
والسمنة  املعدة  سرطان  مثل  أخرى 

وهشاشة العظام وأمراض الكلى.

إعادة صياغة األطعمة

إعادة صياغة  التدّخالت  وتشمل هذه 
أقل  كميات  على  لتحتوي  األطعمة، 
من امللح، ووضع سياسات عامة لشراء 

األطعمة  من  احلد  إلى  ترمي  األغذية، 
أو الصوديوم  التي تكثر فيها األمالح، 
املستشفيات،  مثل،  املؤسسات  في 
الرعاية  ودور  العمل،  وأماكن  واملدارس، 

لكبار السن.
الصحة  منظمة  توصي  كذلك 

ُمقدمة  على  عالمات  بوضع  العاملية 
على  املستهلكني  تساعد  العبوة 
اختيار املنتجات املنخفضة الصوديوم، 
التوعية  حمالت  تنظيم  إلى  وتدعو 
العامة، واإلعالمية للحد من استهالك 

الصوديوم.

نفسي،  فعل  رد  هو  اإلجهاد:  أو  التوتر 
احلياة،  متطلبات  جتاه  وجسدي، طبيعي 
والذي سيختبره الكثيرون من حني آلخر، 
وهو ما يؤثر سلباً على الصحة اجلسدية 

والعقلية.

الشعور  أن  جميعاً  نعلم  أننا  حني  وفي 
على  نكون  ال  فقد  جيداً،  ليس  بالتوتر 
دراية باآلثار السلبية اخلطيرة التي ميكن 
أن حُتدثها هذه احلالة على صحتنا العامة.

كاملة  مجموعة  في  اإلجهاد  ويتسبب 
والعاطفية  اجلسدية،  األعراض  من 
والسلوكية، مبا في ذلك الصداع والتعب 
في  تغيرات  وحتى  والتهيج،  والقلق 
واالنسحاب االجتماعي، وميكن  الشهية 
أن تختلف التجربة الكلية للتوتر بشكٍل 
يشعر  وقد  آخر،  إلى  شخص  من  كبير 
غير  عصبية  طاقة  أنها  املرضى  بعض 
مريحة، بينما قد يشعر بها البعض اآلخر 

على أنها تهّيج وغضب«.

ومع ذلك، فإن املوضوع املشترك، الذي أبلغ 
عنه العديد من املرضى، الذين يعانون من 
اإلجهاد هو اإلحساس بفقدان السيطرة.

من  الكبيرة  الكميات  تؤدي  أن  وميكن 
الضغط الواقع على اجلسم إلى عدد من 
الصحية  واملشاكل  اخلطيرة،  العواقب 

على املدى الطويل.

اخلرف

تشير  أدلة  عن  حديثة  دراسة  كشفت 
خطر  من  يزيد  أن  ميكن  التوتر  أن  إلى 
اإلصابة مبرض الزهامير. فاإلجهاد امللحوظ 
مرتبط باملؤشرات الهرمونية، وااللتهابية 
زيادة  عن  املتسارعة، فضالً  للشيخوخة 
واألوعية  القلب،  بأمراض  اإلصابة  خطر 
والوفيات،  الدماغية  والسكتة  الدموية، 
وضعف  النوم  مبشاكل  ارتبطت  كما 

الوظيفة املناعية.

أزمة قلبّية

وجد باحثون من جامعة هارفارد أن اإلجهاد 

اإلصابة  خطر  من  يُزيد  قد  املستمر 
الدماغية.  والسكتة  القلبية  بالنوبات 
وهذا بدوره يتسبب في التهاب الشرايني، 
العملية  في  يدخل  االلتهاب  أن  ونعلم 
التي تؤدي إلى النوبات القلبية والذبحة 
الصدرية والسكتات الدماغية. كما وجد 
الباحثون أيضاً عالقة مباشرة بني ارتفاع 

نشاط اللوزة وزيادة التهاب الشرايني.

مشاكل في اجلهاز الهضمي

تؤثر اضطرابات اجلهاز الهضمي على %35 
إلى 70% من األشخاص في مرحلة ما من 
احلياة، وميكن أن يرجع ذلك إلى العديد من 
العوامل البيولوجية، لكن اإلجهاد ميكن 
أن يلعب دوراً مهماً في مثل هذه األمراض، 
فإن نظامنا العصبي املعوي )الذي يتحكم 
في سلوكنا املعدي املعوي( هو دماغ ثاٍن، 
وإذا كان اإلجهاد في اجلسم، فإن الطريقة 

التي يعمل بها تتغير.

»بعد  الصحية:  املؤسسة  وقالت 
األمعاء،  إلى  الطعام  دخول  استشعار 
للجهاز  املبطنة  العصبية  اخلاليا  تقوم 
خاليا  إلى  إشارات  بإرسال  الهضمي 
العضالت، لبدء سلسلة من االنقباضات 
مسافة  إلى  الطعام  تدفع  التي  املعوية 
مغذية  عناصر  إلى  وتقسيمه  أبعد، 
يستخدم  نفسه،  الوقت  وفي  ونفايات، 
اجلهاز العصبي املعوي الناقالت العصبية 
مثل السيروتونني للتواصل والتفاعل مع 

اجلهاز العصبي املركزي«.

وأضافت: »عندما يصبح الشخص متوتراً، 
بدرجة كافية لتحفيز استجابة القتال، أو 
الهروب، على سبيل املثال، يتباطأ الهضم، 
اجلسم  يتمكن  حتى  يتوقف  حتى  أو 

من حتويل كل طاقته الداخلية ملواجهة 
تهديد محتمل، واستجابة لإلجهاد األقل 
قد  اجلمهور،  أمام  التحدث  مثل  شدة، 
تبطئ عملية الهضم أو تتعطل مؤقتاً، ما 
يتسبب في آالم في البطن وأعراض أخرى 

الضطرابات اجلهاز الهضمي الوظيفية«.

زيادة الوزن

قدرة  على  أيضاً  اإلجهاد  يؤثر  أن  ميكن 
صحي  وزن  على  احلفاظ  على  الشخص 
هذا  يكون  أن  وميكن  الوزن،  فقدان  أو 
نتيجة الرتفاع مستويات هرمون اإلجهاد 
غير  السلوكيات  بسبب  أو  الكورتيزول، 

الصحية التي يسببها اإلجهاد.

مقابالت  باحثون  أجرى   ،2015 عام  ففي 
الذي تعرضن له  مع نساء حول اإلجهاد 
تناول وجبة غنية  السابق، ثم  اليوم  في 
فاكتشفوا  احلرارية،  والسعرات  بالدهون 
في املتوسط، أن النساء الالتي أبلغن عن 
ضغط واحد أو أكثر خالل الـ 24 ساعة 
السابقة، أحرقن 104 سعرات حرارية أقل 

من أولئك الالئي لم يتعرضن للتوتر.

وفي عام واحد، ميكن أن يؤدي هذا إلى زيادة 
الوزن مبقدار 5 كغ تقريباً )11 رطالً(، وفي 
ادعني  الالئي  أولئك  فإن  نفسه،  الوقت 
لديهن  كانت  لإلجهاد،  تعرضن  أنهن 
مستويات أعلى من األنسولني، ويساهم 

هذا الهرمون في تخزين الدهون.

االكتئاب

على مرِّ السنني، بحثت العديد من األوراق 
البحثية في الصلة بني التوتر واالكتئاب، 
العاطفي  أن اإلجهاد  ويتفق اخلبراء على 
في  التسبب  في  دوراً  يلعب  أن  ميكن 

االكتئاب أو أن يكون أحد أعراضه.

ووفقاً لعلم النفس، »فإن التوتر له تأثيرات 
أن  وميكن  املزاجية،  احلالة  على  مباشرة 
تشمل األعراض األولية املبكرة النخفاض 
النوم  واضطراب  التهيج،  املزاجية  احلالة 
والتغيرات املعرفية مثل ضعف التركيز«.

ذكاء  تقنية  أمريكيون  باحثون  ابتكر 
محاصيل  إنتاج  لتحسني  اصطناعي 
الذرة، باستخدام روبوت عجالت زراعي 
يتجول في حقول الذرة ويقيس زاوية منو 
األوراق ويجمع املعلومات الالزمة لرفع 

اإلنتاج وجعله أكثر كفاءة.

شانغ،  ليرونغ  الدكتور  األستاذ  وقال 
املؤلف الرئيس للدراسة، »تشكل زاوية 
الذرة مقارنًة مع جذره،  نبات  منو ورقة 
النبات في  على كفاءة  مهماً  مؤشراً 
فلحصول  الضوئي،  التركيب  عملية 
أن  يجب  الشمس  طاقة  على  النبات 
شاقولية  العلوية  الذرة  أوراق  تكون 

والسفلية أفقية قدر اإلمكان«.

جامعتي  من  البحثي  الفريق  وأشار 
وآيوا  الشمالية  كارولينا  واليتي 
األساليب  أن  إلى  األمريكيتني 
اجتاه  قياس  على  تعتمد  التقليدية 
كثيراً  أجهزة حتتاج  باستخدام  األوراق 
من الوقت واجلهد، ومن هنا تنبع أهمية 
واجلهد  املال  لتوفير  العملية  أمتتة 

والوقت.

الروبوتية  التقنية  بني  الباحثون  وقارن 
التقليدية  اليدوية  والتقنيات  احلديثة 
في قياس زوايا األوراق، وجنحت التقنية 
خطأ  هامش  مع  الزوايا  بقياس 
منخفض بحدود 5 درجات، ما يجعله 

مقبوالً ضمن أهداف تكاثر النباتات.

قسم  من  الزراعي  الروبوت  ويتألف 
برمجي ومعدات روبوتية تتحرك على 
قيادته وسهولة  مبرونة  وميتاز  عجالت، 
مسافات  في  املاصيل  بني  حركته 
ضيقة تبلغ نحو 75 سنتيمتراً فقط، 
تصوير  أجهزة  الروبوت  يحمل  كما 
صور  اللتقاط  االرتفاعات  مختلفة 
النباتات،  ارتفاعات  خملتلف  عديدة 

وإنشاء منوذج ثالثي األبعاد عنها.

علماء  مع  حالياً  الباحثون  ويعمل 
احلديثة،  التقنية  الستثمار  املاصيل 
البيانات،  جمع  عمليات  في  وتبنيها 
وتسريع أبحاث تكاثر النباتات وحتسني 

كميات اإلنتاج.

منظمة الصحة العالمّية: تقليل الملح َسُينِقذ أرواح 
سبعة ماليين شخص

من األزمة القلبّية إلى الخرف.. هذا ما يمكن أن يفعله 
اإلجهاد المستمر لجسمك

ابتكار روبوت زراعي ُمتحرك ُيحّسن 
إنتاج محاصيل الذرة
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سبور آمد  ُكلُّنا 

أبناء  من  للنيل  أخرى  محاولة  في 
كردستان،  باكور  في  الكردي  الشعب 
بورصا  نادي  جماهير  من  اآلالف  قام 
سبور باالعتداء على الالعبني واجلماهير 
ضمن  سبور  آمد  لنادي  املرافقة 
للدرجة  التركي  الدوري  منافسات 

الثانية.

وقبل بداية املباراة بني نادي بورصا سبور 
بورصا  جماهير  قامت  سبور،  وآمد 
الكردي،  الشعب  وشتم  بسب  سبور 
ورفعت صور الضابط في »جيتام« »جيم 
االغتياالت  في  شارك  الذي  ارسفار« 
في  الكرد  والناشطني  للسياسيني 
والتي  بالتسعينيات،  كردستان  باكور 
كانت تغلق ملفاتها من قبل احلكومات 
التركّية املتعاقبة وقتها ضد مجهول.

اجلماهير  على  بالهجوم  ذلك  وتزامن 
الكرديّة املرافقة لنادي آمد سبور، كما 
هاجم طاقم وبعثة نادي بورصا سبور 
لنادي  واإلداري  الفني  والكادر  الالعبني 
آمد سبور، وسط عدم حترّك جدي من 
هناك،  املتواجدة  التركّية  األمن  قوات 
إلى  الوراء  إلى  يُعيدنا  مشهد  في 
 2004 عام  في  آذار  من  عشر  الثاني 
في مدينة قامشلو، حينما قام جالوزة 
وأرياف  الزور  دير  من  القادمني  البعث 
قوات  من  بأوامر  وقامشلو  احلسكة 

األمن التابعة حلكومة دمشق قبل بدء 
ونادي  قامشلو  من  اجلهاد  نادي  مباراة 
برفع صور صدام  الزور،  دير  الفتوة من 
البائد  العراقي  النظام  رئيس  حسني 
أبناء  بحق  اجملازر  بارتكابه  ُعرف  والذي 

الشعب الكردي في باشور كردستان.

الشعب  أبناء  مبهاجمة  قاموا  كما 
مدرجات  على  املتواجدين  الكردي 
ولتتطور  قامشلو،  مبدينة  امللعب 
احلادثة فيما بعد إلى إطالق النار احلي 

من قبل قوات األمن وبأوامر من محافظ 
والذي  كبول،  سليم  وقتها  احلسكة 
على  تُطلق  رصاصة  أول  صاحب  كان 
الشباب الُعزّل، وليستشهد ستة من 
أبناء الكرد ولتندلع انتفاضة شعبية 
من قامشلو إلى املدن كافة في روج آفا 
وإلى الداخل السوري، وفي الكثير من 
الدول في العالم، حيث ارتكبت مجزرة 
وارتقى وقتها أكثر من 30 شهيداً من 
عالوة  هذا  آفا،  روج  في  املدن  مختلف 
أبناء  اآلالف من  واعتقال  اجلرحى  على 

الشعب الكردي.

حملة تضامن كبيرة

السيناريو  تكرار  اليوم  نشهد  إننا 
نفسه الذي متارسه األنظمة املستبدة 
ومحاولتها للنيل من الشعب الكردي 
يقومون  الرياضة  وحتى  كانوا  أينما 
باستغاللها لالنتقام من هذا الشعب.

أظهروا  الكردي  الشعب  أبناء  ولكن 
في  جلدتهم  أبناء  مع  تالحمهم 
بدأت  الفور  وعلى  كردستان،  باكور 
الكردي  الشعب  من  التضامن  حملة 
في باكور كردستان وروج آفا وفي بالد 
آمد  نادي  والعبي  جماهير  مع  املهجر 
إدانة  ومنشورات  بيانات  عبر  سبور 

واسعة، باإلضافة إلى تغيير البروفايل 
الشخصي إلى لوغو نادي آمد سبور، 
آمد  »كُلنا  هاشتاغ  ذلك  رافق  كما 

سبور«.

قنديل  نادي  أصدر  آفا  روج  في  كما 
يُدين حادثة  من مدينة قامشلو، بياناً 
االعتداء ويتضامن مع نادي آمد سبور 
وجاء فيه: »تعرّض العبو وجماهير نادي 
آمد سبور في الدوري التركي للدرجة 

قبل  من  بوحشية  لالعتداء  الثانية 
العبي وجماهير نادي بورصا سبور أمس 
األحد، في حوادث تتكرر ضد النادي في 
اخلصوص  وبهذا  سنوات،  منذ  تركيا 
من  سبور  قنديل  نادي  أعضاء  نحن 
روج آفا نعلن كل التضامن مع النادي 
في  الكردي  الشعب  وأبناء  وجماهيره 
الوقت  في  ونؤكد  كردستان،  باكور 
كافة  الشعوب  تآخي  مع  إننا  نفسه 
الطائفية  اللغة  وإبعاد  الرياضة،  في 
السلطات  متارسها  التي  والعنصرية 
القمعية في تركيا عن الرياضة، وهذه 
احلكومة اليوم حتاول جر الشعوب إلى 
لذلك  البعض  بعضها  بني  التصادم 
نناشد الشعوب كافة التي هي تواقة 
وراء  االجنرار  بعدم  تركيا،  في  للحرية 
مخططات حكومة أردوغان الفاشية، 
والعمل سوياً على خلق رياضة بعيدة 

عن العنصرية والطائفية«.

من  العديد  من  منشورات  وتبعها 
خبات  مثل  اجلزيرة  إقليم  في  األندية 
مع  تضامنهم  عن  وعّبروا  واألسايش 

النادي، واستنكروا حادثة االعتداء.

كما أقامت إدارة نادي األسايش مبناسبة 
العاملي للمرأة تضامناً مع نادي  اليوم 
آمد سبور مباراة كرنفالية لكرة السلة، 
ناديي  سيدات  بني  وجمعت  أُقيمت 
األسايش وبرخدان على أرضية ملعب 
كرة السلة ضمن إستاد شهداء الثاني 
سيدات  بفوز  وانتهت  آذار،  من  عشر 
األسايش بنتيجة 39 نقطة مقابل 17 

نقطة. 

مباراة  أُقيمت  الرقة  مدينة  وفي 
كرنفالية حتت شعار »كلنا آمد سبور« 
وجمعت بني رجال نادي األمن الداخلي 
وانتهت  أدهم،  الشهيد  فريق  ورجال 
املباراة بفوز نادي األمن الداخلي بأربعة 
أهداف لهدف وذلك على أرضية امللعب 

البلدي في الرقة. 

كما أعلنت إدارة مدرسة منور التايكواندو 

الدولية في احلسكة كامل التضامن 
مع النادي واستذكرت النادي بصور لعام 
2014، حيث كان النادي يلعب مع نادي 
روج آفا في مدينة قامشلو في افتتاح 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
باسم  كان سابقاً  الذي  اسمه  وتغّير 
السابع من نيسان وهو يوم ميالد حزب 
البعث »العربي« االشتراكي، والذي لم 
يختلف عن األحزاب التي تسيطر على 

احلكم في تركيا.

والتف أبناء آمد في باكور كردستان حول 
ناديهم، واستقبلوه استقبال األبطال 
بزغاريد األمهات والهتافات ومنها »آمد 
سبور هو الشعب« نحن َمنْ؟ نحن كرد«، 
الكردية  األحزاب  مختلف  أدان  كما 
حادثة  وخارجها  كردستان  باكور  في 
من  غريبة  جتدها  لم  والتي  االعتداء، 
قبل الفاشيني ممن هم يناصرون حزب 
العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان، 
الذي  التركية  القومية  احلركة  وحزب 
يُضِمر  بحيث  بهجلي،  دولت  يترأسه 
هذين احلزبني عداء كبير ألبناء الشعب 

الكردي في كل مكان.

التي  التركية  األمن  قوات  من جانبها 
اعتقلت 19 شخصاً ليلة املباراة على 
بإطالق  قامت  االعتداء،  خلفية حادثة 
احلادثة،  من  يومني  بعد  سراحهم 
النظام  هذا  لرضا  واضحة  كداللة 

القمعي عما حدث.

كما نشر نادي آمد سبور على صفحته 
منشوراً  الفيسبوك  على  الرسمية 
وجاء فيه: »آمد سبور كان موجود دائماً، 
مع  يختفي  ولن  موجودًا؛  وسيظل 

أعمالكم؛ أعرفوا ذلك جيداً«.

حوادث عنصرية تتكرر

من  األولى  االعتداء  حادثة  تعتبر  وال 
املاضية  السنوات  مدار  فعلى  نوعها 

وجماهيره  نفسه  النادي  تعرّض  فقد 
أنقرة  نادي  ومنها من  االعتداء  لنفس 

كوجو.

)من  األملاني  الالعب  إيقاف  تقرر  كما 
ناكي، واملترف في  أصول كردية( دنيز 
صفوف نادي »آمد سبور«، في عام 2018، 
عن اللعب مدى احلياة مع الفرق التركية، 
وتغرميه مبلغ 70 ألف دوالر، وذلك من قبل 
االحتاد التركي لكرة القدم بسبب دعوة 
مواقع  على  ملتابعيه  الالعب  وجهها 
في  للمشاركة  االجتماعي  التواصل 
دعماً  األملانية  كولن  مبدينة  تظاهرات 
التركي  للعدوان  واستنكاراً  لعفرين، 
عليها، والتي احتلت تلك املدينة في 18 

آذار من نفس العام.

الالعب نفسه كان يُبدي مواقفه جتاه 
أي عدوان على أبناء شعبه الكردي ومنه 
أثناء محاولة احتالل مدينة كوباني في 
داعش  قبل  من  سوريا  وشرق  شمال 
انتقد  وكذلك  وقتها،  تركي  بدعم 
هجمات األمن التركي وقواته على املدن 
الكرديّة في باكور كردستان عام 201٦، 
وفي عام 2018 تعرّض إلطالق نار أثناء 
قيادته لسيارته ليالً على طريق سريع 
ديورن  في  رأسه  مسقط  من  بالقرب 
بغرب أملانيا، عندما أُطلقت عدة أعيرة 
نارية باجتاهه من داخل سيارة سوداء، 

لم تُِصبه.

اليومية  فيلت«  »دي  صحيفة  ونقلت 
األملانية، عن الالعب قوله: »كان ميكن 
أن أموت، لم متر الطلقات بعيداً، لقد 
ومرت  النوافذ  إحدى  رصاصة  أصابت 
أكبر  اإلطارات، عشت  أحد  أخرى قرب 

رعب في حياتي«.

األسبوعية  »شبيغل«  در  صحيفة 
نقلت أيضاً عن الالعب قوله: »أعتقد 
مستهدف  أنا  سياسية،  قضية  أنها 
مواقفي  ألن  تركيا  في  دائم  بشكٍل 

مؤيدة للشعب الكردي«.

شنت دولة االحتالل التركي، بتاريخ 20 
هجوماً   ،2018 عام  من  الثاني،  كانون 
برياً، وجوياً، وبأسلحة محرمة دولياً، حتت 
الزيتون«، على  »غصن  مسمى عملية 
سيطرتها  حتت  وقعت  والتي  عفرين 

بتاريخ 18 آذار من العام نفسه. 

انتهاكات دولة االحتالل بحق 
املدنيني والكرد

قام املتل التركي، منذ اليوم األول من 
بانتهاكات  عفرين،  ملقاطعة  احتالله 

بشكل  منهم  والكرد  سكانها،  ضد 
ال أخالقية،  خاص، حيث مارس أعماالً 
بإجراء  فقام  بحقهم،  قانونية  وغير 
بطرق  دميغرافي،  تغيير  عمليات 
وأساليب مختلفة، وكان آخرها شراء 
املنازل واألراضي من املهجرين بأسعار 
زهيدة، وذلك، عبر وسطاء من أصحاب 
أقرباء  خالل  من  أو  العقارية،  املكاتب 
أصحاب املمتلكات، أو توكيل أشخاص 
متواجدين هناك لبيع عقاراتهم، وذلك 
بحسب معلومات ووثائق مؤكدة، من 

مصادرنا اخلاصة.

ناهيك عن قيامه مبنع دخول املساعدات 
اإلنسانية إلى املقاطعة، بداية حدوث 
حدث  الذي  املدمر،  الزلزال  كارثة 
املنصرم  شباط  من  السادس  في 
منع  إلى  باإلضافة  اجلاري،  العام  من 
اإلغاثية،  اإلنسانية  املساعدات  دخول 
الذاتية  اإلدارة  من  املقدمة  واملروقات 

بشكل خاص.

تهجير اآلالف

سكان  من  اآلالف  بتهجير  أيضاً  وقام 
واقع  فرض  بهدف  األصليني،  عفرين 

دميغرافي، ومنع عودة املهجرين قسرياً 
فحسب  ومدنهم،  بيوتهم  إلى 
اإلنسان  حقوق  منظمة  إحصائيات 
من  أكثر  تهجير  مت  سوريا،   – عفرين 
سيطرة  منذ  مدني  ألف   )300(
االحتالل التركي على عفرين، وال يزال 
التهجير القسري مستمراً حتى اآلن، 
ومرتزقته،  التركي  املتل  من  بضغط 
لتوطني عائالت تابعة لهم، في عموم 
عملية  في  واالستمرار  املقاطعة، 

التغيير الدميغرافي هناك.

نسبة  فإن  املوثوقة،  ملصادرنا  ووفقاً   
 ،%23 يتجاوز  ال  اآلن  عفرين  في  الكرد 
في كبرى عمليات التغيير الدميغرافي، 
التي شهدتها سوريا منذ بداية األزمة 
بني  توافق  على  بناًء  وذلك   ،2011 عام 
القوى  وبعض  التركي،  االحتالل  دولة 

اإلقليمية والدولية.

تغيير هوية عفرين

أعواٍم  منذ  التركي  املتل  ويسعى 
عدة، إلى تغيير هوية عفرين ومعاملها، 
خالل  من  التركية،  بالهوية  وصبغها 
وامليادين،  الشوارع،  أسماء  تغيير 

ورفع  واملستشفيات،  العامة،  واملرافق 
واملرافق  املدارس  فوق  التركي  العلم 
العامة هناك، كما قام بتغيير أسماء 
مقاطعة  مبركز  الرئيسية  الساحات 
)احلرية(،  آزادي  ساحة  مثل  عفرين، 
وتسميتها »ساحة أتاتورك«، وتسمية 
الدين«، والدوار  »صالح  نيروز باسم  دوار 
الوطني بـ دوار18 آذار، ودوار كاوا احلداد 
باإلضافة  الزيتون«.  »غصن  دوار  باسم 
القرى  أسماء  بتغيير  قيامه،  إلى 
قسطل  قرية  اسم  غير  حيث  هناك، 
وقرية  أوباسي،  سلجوق  إلى  مقداد 
وكورزيله  أوباسي،  ظافر  إلى  كوتانا 
أسماء  غير  كما  أوباسي،  جعفر  إلى 
والكردية،  االستراتيجية،  األماكن 
دولته  علم  ووضع  عثمانية،  بأسماء 
الداللة  لوحات  وعلى  مكان،  كل  في 
املدينة،  ومركز  وناحية  قرية  كل  في 
في  التركية  اللغة  تعليم  عن  فضالً 

التركي  العلم  ووضع  عفرين،  مدارس 
على لباس تالميذ املدارس.

آفرين  مشفى  اسم  بكتابة  قام  كما 
مكتوباً  كان  بعدما  التركية،  باللغة 
باللغتني الكردية والعربية، ناهيك عن 
للمحالت  التعريفية  اللوحات  تغيير 
التركية  باللغة  وكتابتها  والشوارع، 
باألماكن  عبثهم  إلى  إضافًة  فقط، 
الدينية  املزارات  وتدمير  املقدسة، 

لإليزيديني في قراهم.

التي  أن عدد املستوطنات  إلى  ويُشار، 
واملنظمات  التركي،  االحتالل  بناها 
والقطرية  والفلسطينية،  الكويتية، 
من  أكثر  بلغت  في عفرين  اإلخوانية، 
عشرين جتمعاً استيطانياً، تتوزع على 
املدينة ونواحيها، وبُنيت جميعها على 
االستيالء  مت  التي  املهجرين،  أراضي 
التركي  االحتالل  قبل  من  عليها 

ومرتزقته.

ارتفع عدد املدارس السودانية في مصر 
لضمان  وذلك  األخيرة،  الفترة  خالل 
ومستدام  مستقر،  دراسي  مسار 
مراحلهم  إمتام  حتى  لألطفال، 

التعليمية اخملتلفة.

فقد أكدت مديرة مدرسة التميز فرع 
املعادي »فاطمة عبد القادر«: »إن وضع 
يحتاج  مصر،  في  السودانية  املدارس 
الطالب،  بأوضاع  لالرتقاء  الدعم  إلى 
فعند الدخول إلى املدارس السودانية، 
جتد الفصول صغيرة وضيقة، ال توجد 
املدرسون  عليها  ليجلس  كراسي 
أقدامهم  على  للوقوف  املضطرون 
أغلب الوقت، أو حتى انتظار واستقبال 
تشعر  أن  الصعب  ومن  األمور،  أولياء 
حالة  يخلق  أن  ميكنه  املكان  هذا  أن 
تعليمية تتناسب واملأمول علمياً من 

التحصيل الدراسي«.

جتد  ال  اجلوار،  إلى  »وبالنظر  وأضافت« 
غرفة للمدرسني، أو حتى غرفة موسيقا 
ورسم، وما إلى ذلك من األنشطة التي 
من شأنها أن تستوعب طاقات الطلبة، 
لذا  ومواهبهم،  مهاراتهم  وتنمي 
فالراغبون في التعلم فقط، من ميضون 
كامل الوقت داخل الغرف )الفصول(، 
كما أنهم ال يستطيعون حتى التحرر 
إزعاج  عدم  على  حرصاً  األصوات،  في 
املبنى السكني«. فالوضع  اجليران في 

أجل  داعم، من  لتدخل  يحتاج  إجماالً 
كما  املدارس  تلك  بأوضاع  االرتقاء 
فرع  التميز  مدرسة  مديرة  أوضحت 
القادر«،  عبد  إبراهيم  »فاطمة  املعادي 
والتي  املرأة،  أنباء  وكالة  مع  حوار  في 
التواصل  أهمية  على  خالله  أكدت 
املصرية،  والتعليم  التربية  وزارة  بني 
للنهوض  السودانية،  ونظيرتها 
واملدارس  التعليمية،  بالعملية 

السودانية في مصر.

فكرة انتشار املدارس السودانية في 
مصر وتطورها

املدارس  انتشار  فكرة  بداية  وعن 
قالت  مؤخراً،  مصر  في  السودانية 
إنشاء  في  التفكير  »بدأ  فاطمة: 
مدرسة، من قبل مجموعة متطوعني 
في عام ،2012 ضمن مؤسسة تضامن، 

وكانت حتتوي على جنسيات مختلفة، 
هناك  كان  للسودانيني  فباإلضافة 
قمنا  ذلك  وبعد  وإثيوبيون،  سوريون 
بعقد شراكة مع املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني خالل عام 
،2013 ألن عمل املدرسني بهذه املدارس 
توقف  وقد  دراسية،  أي رسوم  بال  كان 
في 2014عام، بسبب قلة الدعم، وعدم 

القدرة على اإلنفاق«.

مضيفًة، »وخالل عام 2015، عدنا للعمل 
صغيرة،  دراسية  فصول  في  مجدداً 
بحسب إمكاناتنا، وملسنا أن الكثير من 
على  قادرين  غير  السودانيني،  الطلبة 
نتيجة  املصرية،  باملدارس  التسجيل 
عدم توفر أوراق تثبت مؤهل الراغبني في 
استكمال مراحل التعليم، األمر الذي 
قمنا مبعاجلته من خالل اختبارات حتديد 
املستوى، من قبل اجملازين من احلكومة 

السودانية«.

وأكدت فاطمة: »ومع مرور الوقت، وزيادة 
عدد السودانيني في مصر، استوعبت 
أبنائهم  أوراق  توفير  ضرورة  األسر 
الستكمال مراحل تعليمهم، ومتكنوا 
اخملتلفة،  املدارس  في  التسجيل  من 
النقل من فصل  امتحانات  وأصبحت 
املنشأة  باملدرسة  إعدادها  يتم  آلخر، 
املراحل  إمتام  شهادة  أما  مصر،  في 
التعليمية تأتي من السودان، وقد متكنا 

زيادة عدد الفصول، بسبب  الحقاً من 
ارتفاع معدل االلتحاق باملدرسة، كما 
استقبلنا الطالب حتى الصف الثالث 
الثانوي، حيث شهدت املرحلة الراهنة 
املدارس  معدل  في  ملحوظاً  ارتفاعاً 

السودانية«.

إقبال املصريني في الفترة األخيرة 
على املدارس السودانية

السبب الرئيسي الذي يجذب املصريني 
سواء  السوداني  املنهاج  لدراسة 
بالداخل أو اخلارج، يعود لفرق الدرجات 
الطلبة  ألن  للجامعات،  التقدمي  عند 
السودانيني يتمتعون بإعفاء من نسبة 
الطالب  يجعل  الذي  األمر  رقمية، 
ترفع  التي  للكليات،  أقرب  املصري 
على  قدراته  عن  فيها  القبول  درجات 

التحصيل.

وضع املدارس السودانية في مصر 
وأبرز املعوقات التي تواجهها

أغلب  »إن  فاطمة:  قالت  ذلك  وعن 
املدارس السودانية في مصر، هي عبارة 
تقسيمها  يتم  سكنية،  شقق  عن 
يعد  األمر  وهذا  دراسية،  لفصول 

معاناة حقيقية، فاألطفال مقيدون، ال 
يتمتعون كمن في أعمارهم باملساحات 
الواسعة من الباحات واملالعب وغيرها 
من مساحات النشاط التي تستوعب 
طاقاتهم، وهو أمر ضروري ويؤثر سلباً 
وقدراتهم  النفسية  حالتهم  على 

ومهاراتهم«.

املعوقات  إحدى  من  »إن  أضافت: 
الرئيسية، هي عدم قدرة ولي األمر على 
دفع املصاريف الدراسية، أو اإلنفاق على 
تعليم األبناء األمر، الذي يشكل عبئاً 
حقيقياً علينا، ألنه ال ميكننا أن نرفض 
استقبال طالب، بسبب عدم امتالكه 
األموال، أو التخلي عنه أثناء العملية 

التعليمية«.

فرع  التميز  مدرسة  مديرة  واختتمت 
حديثها  القادر«  عبد  »فاطمة  املعادي 
بالقول: »إن الطالب السوداني ينقصه 
الشعور بطفولته وممارستها، واالهتمام 
على  قدرة  األكثر  عادة  املرأة  وألن  به، 
إيجاد عمل أسرع من الرجل، فولي األمر 
وهو  الطفل،  حياة  في  غياب  يسجل 
أمر نسعى لتعويضه، ولكن عدم وجود 
يجعل  واجتماعي،  نفسي  أخصائي 
األمر أكثر صعوبة، إال أنه يتم ذلك من 

خالل أسرة املدرسة«.

وكالة أنباء املرأة

قامشلو/ دلير حسن ـ لم نتخّيل أثناء مشاهدة مناظر االعتداء على جماهير والعبي نادي آمد سبور من ِقبل الفاشيين من جماهير بورصا سبور في 
 إال مشاهد الثاني عشر من آذار في قامشلو عام 2004، وحادثة االعتداء على أبناء الشعب الكردي قبل إقامة 

ً
الدوري التركي للدرجة الثانية مؤخرا

مباراة ناديي الجهاد والفتوة.

التغيير  عمليات  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  تواصل  ـ  رشيد  سيدار  قامشلو/ 
والتضييق،  العقارات،  شراء  خالل  من  عدة،  بطرٍق  عفرين  مقاطعة  في  الديمغرافي 
واالعتقاالت بحق سكانها، ومطالبة ذويهم بفدية مالية، بالرغم من أنها أصبحت بعض 

مناطقها منكوبة مثل جندريسه بفعل الزلزال المدمر الذي حدث بتاريخ 2023/2/6.

ين يك عفر مساٍع تركية بتغيير ديمغرافي وتتر

المدارس السودانية في مصر.. غرف صغيرة للهروب من الواقع المتأزم
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من  عشر  الثاني  في  األحد  يوم  يصادف 
عشرة  التاسعة  السنوية  الذكرى  آذار 
قامشلو(،  )انتفاضة  آذار   12 النتفاضة 
التي اسُتشهد فيها نحو 37 مواطناً على 

يد قوات حكومة دمشق عام 2004.
وإحياًء لذكراها السنوية التاسعة عشرة، 
اجلزيرة،  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  نّظمت 
مراسم استذكار في ملعب شهداء 12 
آذار، مبشاركة واسعة من شعوب إقليم 

اجلزيرة ودير الزور كافة.

بدأت مراسم االستذكار بعرض موسيقي 
من  كلمة  تالها  الذهبية،  سردم  لفرقة 
قبل الرئيس املشترك للمجلس التنفيذي 
لإلدارة الذاتية الدميقراطية إلقليم اجلزيرة 
املشتركة  الرئاسة  ونائب  يونس  طلعت 
العطوش،  فتحي  املدني  الزور  دير  جمللس 
حيث أكدا بأن األنظمة التي لها يد في 
مواصلة  من  تتمكن  لن  الشعوب،  إبادة 
وإرادة  مقاومة  أمام  هذه  سياساتها 
الشعوب، وأشاروا إلى أن شعوب شمال 

وشرق سوريا، أصبحت اليوم شعباً واحداً 
بزرع  طرف  ألي  تسمح  ولن  واحداً،  ودماً 

الفتنة بينها.
واختتمت مراسم استذكار االنتفاضة في 
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار، مبباراة 
ودّية بني منتخبي إقليم اجلزيرة ودير الزور 
القدم، كما مت عرض فقرة لرياضة  لكرة 
التايكواندو والكاراتيه خالل استراحة ما 

بني الشوطني.

الذاتية  اإلدارة  - استذكرت  األخبار  مركز 
شهداء  اجلزيرة  إقليم  في  الدميقراطية 
مجزرة 12 آذار، وقالت إن اجملزرة، كشفت 
القمعية  لألنظمة  احلقيقي  الوجه 
لدى  اخلوف  حواجز  وحطمت  املستبدة، 

الشعب السوري.
حيث يصادف الثاني عشر من آذار الذكرى 
الثاني  جملزرة  عشرة  التاسعة  السنوية 
والتي حتولت  آذار في قامشلو  عشر من 

إلى انتفاضة في وجه الشوفينية.
الذاتية  اإلدارة  أصدرت  ذلك،  حول 
الدميقراطية في إقليم اجلزيرة، بياناً أكدت 
فيه: إنه »يجب على األنظمة التي بُنيت 
ونشأت على اغتصاب حقوق الغير وطمس 
منظومتها  مراجعة  الشعوب،  هوية 
السياسية، والتخلي عنها وإفساح اجملال 
أمام التحّوالت الدميقراطية، وإال سيكون 

الزوال مصيرها أمام إرادة الشعوب«.
وأشارت في البيان: إن »شرارة انتفاضة 12 
ومفتوحة من  واضحة  آذار كانت رسالة 
الشعب املنتفض، ضد الظلم واالستبداد 
وسياسة اإلقصاء ورفضه لكافة املاوالت 

التي استهدفت شعوب املنطقة«.
وشدد البيان: »انتفاضة قامشلو حطمت 
السوري،  الشعب  لدى  اخلوف  حواجز 
والكرامة،  باحلرية  واملطالبة  لالنتفاض 
تلك  أن  الفتًة  والقمع،  الظلم  وإنهاء 
االنتفاضة كانت الشرارة والروح لثورة 19 

متوز«.
في  الذاتية  »اإلدارة  بأن  البيان:  وأوضح 
في جعل  قُدماً  اجلزيرة ستمضي  إقليم 
سوريا دميقراطية ال مركزية، واحلفاظ على 
املكتسبات التي حتققت نتيجة مقاومة 
وكذلك  العسكرية،  وقواتها  الشعوب 
املناطق  حترير  أجل  من  تردد  دون  النضال 
وعودة  لإلرهاب  مرتعاً  باتت  التي  املتلة 

آمنة وكرمية للمهجرين«.

العالقات  دائرة  سّلمت   - األخبار  مركز 
اخلارجية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا 49 طفالً من عوائل مرتزقة داعش 
وفد  إلى  الروسّية،  اجلنسية  حملة  من 

روسي رسمي.

وجرى التسليم خالل استقبال مسؤولي 
برئاسة  روسي  لوفد  العالقات،  دائرة 
مفوضة رئيس روسيا حلقوق الطفل ماريا 
لفوفا بيلوفا مبقر الدائرة مبدينة قامشلو.

نائب الرئاسة املشتركة للدائرة روبيل بحو 
دعا خالل اللقاء الدول الستعادة رعاياها 
الدعم  وتقدمي  داعش،  مرتزقة  عوائل  من 
لإلدارة الذاتية لتحسني النواحي األمنية 

واإلنسانية باخمليمات.

إن  بيلوفا،  لوفا  ماريا  أشارت  جانبها  من 
موسكو ستواصل جهودها خالل الفترة 
القادمة، الستعادة جميع األطفال الروس 
من عوائل مرتزقة داعش، ُمعربًة عن تقدير 
مجال  في  الذاتية  اإلدارة  جلهود  بالدها 

رعاية أطفال داعش.

اجملتمع  مؤمتر  كشف   - األخبار  مركز 
الدميقراطي وحركة املرأة احلرّة وحزب األقاليم 
الدميقراطّية وحزب الشعوب الدميقراطي، عن 
»نوروز في كل  نوروز 2023 حتت شعار  إعالن 
مكان، حريّة في كل زمان«، في حني مت إيقاد 
أول شعلة نوروز لهذا العام في مدينة خور 

السويسرية.

كردستان،  باكور  في   2023 نوروز  انطلق 
بتنظيٍم من مؤمتر اجملتمع الدميقراطي وحركة 
املرأة احلرّة وحزب األقاليم الدميقراطّية وحزب 
احتفاالت  وسُتقام  الدميقراطي،  الشعوب 
كّل  في  »نوروز  شعار  حتت  العام  هذا  نوروز 

مكان، حريّة في كّل زمان«.

الرئيسة  كشفت  صحفي،  مؤمتر  وخالل 
املشتركة حلزب األقاليم الدميقراطّية، صاحلة 

وقالت:  نوروز  بفعاليات  بدئهم  عن  آيدنيز، 
نوروز كيوٍم لالنبعاث واالنتفاضة  »تُستقبل 
واحلريّة منذ آالف السنوات، لكنّنا نستقبله 
هذا العام مبأساة الزلزال، نُهدي برنامج نوروز 

هذا العام إلى ضحايا الزلزال«.

وكشفت صاحلة، أنّه سيتّم االحتفال بنوروز 
في 43 مدينة، وأنّه سيتّم إشعال أوّل شعلة 

نوروز في ناحية شمزينان في جومليرك.

وقُِرئ إعالن نوروز املُعدّ باللغة الكرديّة من قبل 
الدميقراطي؛  اجملتمع  ملؤمتر  املشترك  الرئيس 
بردان أوزتورك الذي قال: »تعتمد روح نوروز على 
احلماس واالنبعاث، ونحن نحتفل بنوروز بهذه 
العام جميع  الروح سنويّاً، سنستذكر هذا 
ضحايا الزلزال بأسى وحزن، لكنّنا سنحاسب 
واحلركة  والتنمية  العدالة  حزبي  فاشية 

ضّحاك  على  كاوا  انتفاضة  بروح  القومّية 
الظالم«.

للعزلة  رفضنا  عن  »نعّبر  أوزتورك:  وأضاف 
املفروضة على املفكر أوجالن، في هذا النوروز 
عاجالً  العزلة  هذه  رفع  إلى  وندعو  مجدّداً، 
ليؤدّي املفكر أوجالن دوره التاريخي، وسيعّبر 
سلطة  من  اخلالص  بشرى  2023 عن  نوروز 
القومّية،  واحلركة  والتنمية  العدالة  حزبي 
نوروز  بروح  القادمة  لالنتخابات  وسنستعد 

ونفوز«.

وأشار: إلى أنه »ستصدح احلناجر في ساحات 
بأّن  للحريّة،  ساحاٍت  إلى  حتّولت  التي  نوروز 
شرطهم األساسي هو دمقرطة تركيا، وأن 
تسود احلريّة والدميقراطّية في آمد، متمنياً 
أن يتحّول نوروز 2023 إلى  في ختام حديثه 

نوروز سالم ومساواة ووطٍن حر«.

سويسرا  في  انطلقت  ذاته،  السياق  في 
لنوروز  شعلة  أول  إيقاد  ومت  نوروز،  احتفاالت 
كلمة  يالون  زاهد  وألقى  خور.  مدينة  في 
الكردي  الدميقراطي  اجملتمع  نيابة عن مركز 
في خور، أوضح فيها أنهم يهدون نوروز هذا 
العام ألولئك الذين فقدوا أرواحهم في زلزال 
مرعش، ولفت االنتباه إلى روح مقاومة نوروز.

قائدنا  »سنحرر  بقوله:  يالون  زاهد  واختتم 
بروح مقاومة نوروز، وسيصبح عام 2023، عام 

حرية الشعب الكردي وكردستان وقائدنا«.

مركز األخبار - كشفت صحيفة صنداي تاميز 
البريطانية نقالً عن شهود عيان، تعرّض الشابة 
الكردية جينا أميني للضرب املُبرح حني اعُتقلت 

من ِقبل ما تُعرف بشرطة األخالق اإليرانية.

الصحيفة نقلت عن عدة نساء كنَّ مع الشابة 
العشرينية في الباص، أن جينا اعُتقلت أثناء 
خروجها من إحدى محطات املترو في طهران، 
أبناء عمومتها، على  مع شقيقها واثنني من 
الرغم من أنها كانت ترتدي معطفاً طوياًل، مع 

وشاح أسود يغطي شعرها.

الشرطة  دورية  ناشدت  أن جينا  كما كشفنَ 
إلطالق سراحها، وقالت بأنها من خارج املدينة 
أن ضابطات من  إال  األقارب،  لزيارة بعض  وأتت 

شرطة النظام اإليراني، أخبرنها أنها ستؤخذ 
إلى دورة تعليمية سريعة تستغرق ساعة، حول 
احلجاب وكيفية ارتدائه، لكنها لم تصدقهن 
فراحت تصرخ من أجل إطالقها، قائلًة: »نحن 
من خارج العاصمة، ال نعرف شيئاً هنا، وأخي 

أصغر مني وال يعرف هذه املدينة أيضاً«.

ثم نهضت، فأمسكت بها إحدى الضابطات 
على  بضربها  وبدأت  الشاحنة  في  كنَّ  ممن 
رأسها، بحسب ما أكدت شاهدة عيان تُدعى 
ضربتها،  مباذا  أعرف  »لم  قائلًة:  وأردفت  سارة، 
ووضعت  جينا  جلست  الضرب،  انتهاء  وبعد 

رأسها بني يديها لبضع دقائق«.

لكن عند وصولهن إلى مركز شرطة األخالق، 

وبعد أقل من ساعة، انهارت جينا أميني فتعالت 
صيحات املعتقالت، مطالبات بإسعافها، إال أن 

عناصر الشرطة اإليرانية لم يتحركوا.

قارب  تأخير  وبعد  أنه  الصحيفة،  وتابعت 
لنقل  باإلسعاف،  الشرطة  اتصلت  الساعة، 
الفتاة إلى املستشفى في حالة حرجة، بينما 
كان أهلها خارج املركز يسألون عنها، مطالبني 
مبعرفة مصيرها، إال أن أحداً لم يرد عليهم أو 

يعطيهم أي معلومات عنها.

اإليرانية، كانت  الرسمية  الرواية  أن  إلى  يُشار 
مركز  في  فجأة  انهارت  الفتاة  أن  زعمت  قد 
االعتقال، ونشرت مقاطع مصّورة تُثبت ذلك، 
إلى أنها تعرضت للضرب  دون أن تشير طبعاً 

املُبرح قبل ذلك.

وإثر مقتل جينا أطلقت تظاهرات عارمة في 
مرة  ألول  وشكّلت  وإيران،  كردستان  روجهالت 
حتدياً كبيراً للنظام احلاكم في البالد منذ عقود، 
السيما مع مشاركة ماليني الشبان والشابات، 
ووقف  البالد،  في  احلريات  من  مبزيد  مطالبني 

حمالت القمع.

مركز األخبار - زار وفد بلجيكي محطتي 
املياه  أوضاع  واخلابور لالطالع على  احلّمة 
في املنطقة، بعد قطعها من قبل دولة 
ملطة  احتاللها  عقب  التركي،  االحتالل 
زار  كما  كانيه،  سريه  في  للمياه  علوك 
أيضاً مخيم واشو كاني اخلاص مبهجري 

سريه كانيه املتلة.

وشرق  شمال  إلى  بلجيكي  وفد  وصل 
بهدف  اجلاري،  آذار  من  الثامن  في  سوريا 
واجملالس  البلديات  أعمال  على  االطالع 
الزراعية،  واملؤسسات  واجلمعيات 
ومؤسسات الصحة والبيئة، وواقع املرأة 

واألطفال في شمال وشرق سوريا.

الرئاسة  برفقة  السبت  الوفد  وزار 
مقاطعة  في  املياه  ملديرية  املشتركة 
عيسى،  ويونس  صبري  نوارا  احلسكة، 
بلدة  في  الواقعة  للمياه  احلمة  محطة 
على  لالطالع  اخلابور،  ومحطة  التوينة، 
أوضاع املياه في املنطقة بعد قطعها من 
قبل دولة االحتالل التركي عقب احتاللها 

ملطة علوك للمياه في سريه كانيه.

واشو  مخيم  إلى  الوفد  توجه  وبعدها 
كاني والتقى الرئيس املشترك للمخيم 
مع  الوفد  التقى  ثم  ومن  محمد.  برزان 
بعض املهجرين الذين طالبوا بالعودة إلى 
منازلهم وإعادة أراضيهم، وطرد االحتالل، 
وشرحوا الواقع الصحي واملعيشي الذي 

يعيشونه في اخمليم.

وفي سياق الزيارة صرّح عمدة بلدية لوفن؛ 
دفييد ديزرس، أن زيارتهم هي للتعبير عن 
تضامنهم مع النموذج اجملتمعي ولبلورة 

النموذج الدميقراطي.

النموذج  هذا  بأن  يعلمون  أنهم  وأشار 
يتعرض للضغوطات، نحن نرى أن مشروع 

روج آفا مت عزله بشكٍل كبير، رأينا الدولة 
التركّية بنت جداراً على احلدود، وهي لم 
تنِب فقط بينها وبني روج آفا، إمنا بنت جداراً 
وحاجزاً بينها وبني أوروبا وبلجيكا، ونحن 
نسعى بطريقة ما إلى أن نعزز التضامن 
بني مدن روج آفا ومدن بلجيكا واملنظمات 

أيضاً.

يجب  بلدنا  إلى  العودة  عند  وأضاف، 
مع  للتضامن  فعلي  بشكٍل  االنخراط 
عنيفاً  قتاالً  خاض  الذي  آفا،  روج  شعب 
ضد داعش، وال بد من تفعيل دور اجملتمع 
األوروبي، ليقوم مبسؤولياته وخلق ظروف 

حياة أفضل لهؤالء الناس.

ديزرس:  ديفيد  قال  حديثه  ختام  وفي 
رأيناه،  عما  جيداً  انطباعاً  كّونت  »الزيارة 
الشعب هنا يقاومون وهم صامدون خللق 
هم  لذلك  للمنطقة،  جديد  مستقبل 
بحاجة للتعاون ويجب أن نسعى لذلك 

عند عودتنا إلى أوروبا«.

وننتصر  االحتالل  سنهزم  آذار   12 انتفاضة  "بروح  شعار  تحت   - يوسف  دعاء  قامشلو/ 
انتفاضة 12آذار  استذكار  مراِسم  األحد 2023/3/12،  انطلقت صباح  الشعوب"؛  بإرادة 

على أرض ملعب شهداء الثاني عشر من آذار في قامشلو.

استذكار انتفاضة قامشلو في ملعب شهداء 12 آذار

يرة تستذكر  اإلدارة الذاتية إلقليم الجز
شهداء 12آذار

دائرة العالقات الخارجية 
ُتسّلم روسيا 49 طفاًل من 

عوائل مرتزقة داعش

اإلعالن عن برنامج وفعاليات نوروز في باكور كردستان

يطانية تكشف عن تعّرض جينا إميني للتعذيب صنداي تايمز البر

وفد بلجيكي يزور محطتي الحمة والخابور للمياه 
ين ومخيم واشو كاني للُمهجر

يحمل  الفرات  منطقة  في  الزواج 
تقاليده اخلاصة، يعرفها أبناء املنطقة 
ويرويها من حضرها وعاشها، لألجيال 
تزال  ال  التي  العادات،  فمن  القادمة. 
أغلب  في  الزواج  طقوس  في  متبعة 
مناطق الفرات »الصبحة« وهي وليمة 
العريس  طرفي  من  األحبة  جتمع 
والعروس في يوم العرس، وهي من تراث 
منطقة الفرات، يحضرها من يشارك 

في العرس وفي يوم »الزفة« بالتحديد.

التقت  التقليد  هذا  على  وللتوقف   
محمود  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
املوسيقا  مكتب  في  عضو  الصياح 

في مركز الثقافة والفن في الطبقة.

حتضيرات وطقوس العرس

هناك أمور هامة وخطوات تسبق يوم 
العرس و«الصبحة« يشير اليها الصياح 
في بداية حديثه: »الصبحة عبارة عن 
وليمة من اللحم الضأن لتقليد فراتي 
الفراتية  والتقاليد  العادات  من  وعادة 

تقام في يوم العرس«.

وأضاف: »التحضيرات تبدأ عندما يرغب 
األب  يقوم  الزواج،  في  األخ...  أو  االبن 

واألم مبشورة الشاب، في غالب األحيان 
الختيار زوجته، ثم يذهبون لطلب يدها 
»اخلطبة«  وتسمى  أهلها،  قبل  من 
بعض  برفقة  الوالدان  يقوم  حيث 
األقارب والوجهاء في العائلة، وتعرف بـ 
»اجلاهة« ويتم في تلك اخلطوة االتفاق 
يوم  ويحدد  املهر،  أو  »السياك«  على 
الزفة أي العرس. يلي ذلك تقدمي املهر 
الكتاب  كتب  ثم  ومن  »السياك«،  أو 
بـ  وتعرف  العروس  وشراء مستلزمات 
في  وأهلها  العروس  »الزهاب« وتختاره 
العريس،  فيها  يشارك  وقد  الغالب، 
وهي تتنوع بني املستلزمات الشخصية 
والعطورات،  كاألقمشة  للعروس 
رأس  وعلى  املنزلية،  األدوات  وبعض 

القائمة املصاغ الذهبي«.

وليمة الصبحة دليل كرم ومكانة 
أهل العريس

الصبحة تعدّ دليل كرم ورفعة مكانة 
حد  تصل  وقد  وعائلته،  العريس 
اإلسراف واملبالغة، يشير الصياح على 
ذلك وإلى مكونات الوليمة: »الصبحة 
وليمة غداء حتضر فيها كميات كبيرة 
من حلم الغنم، لتكفي جميع املدعوين، 
الضأن،  وحلم  الثريد  من  تتكون  حيث 
التي تقطع إلى قطع متوسطة ثم يتم 
طبخها باملاء، ويضاف الدسم والسمن 
في  ليسكب  ينضج،  حتى  العربي، 
صوان »صحون« كبيرة، يوضع في قاعها 
خبز الصاج، تقدم للضيوف واملدعوين، 
من  بها،  العناية  في  البعض  ويبالغ 
ألن  والتوزيع،  واإلعداد  الكمية  حيث 
ذلك دليل كرم وسخاء وتقدير للحضور 

والعريس«.

فرصة الجتماع األحبة واملشاركة 
في الفرحة

وأضاف: »يجتمع املشاركون في العرس 
يتبادلون  مجلس  في  الصباح،  منذ 
وترافق  والتهاني،  احلديث  أطراف  فيه 
واألغاني  الدبكة  أنواع  الصبحة 

الشعبية املتوارثة، من األجداد إلى اآلباء 
واألبناء، كما أنه لكل عشيرة طقوسها 
أنه  إال  واألفراح،  األعراس  في  وعاداتها، 
تلك  البعض  استبدل  الزمن  مرور  مع 
العادات بعادات جديدة في حني حافظ 

البعض اآلخر عليها«.

واجلدير ذكره، إنه بعد العرس تبدأ زيارة 
ويقومون  للعروسني،  واألحبة  األقارب 

من باب الفكاهة، والترويح عن النفس، 
بطلب بعض األمور من العريس، وعليه 
بتقليد  يقوم  كان  تلبيتها،  حينها 
بعض األصوات، أو احلركات والرقصات، 
وحتضير  البالونات  من  أعداد  بنفخ  أو 
بعض املشروبات واألطعمة، خللق أجواء 
أخرى تسودها املبة والضحاكات في 
أجواء من البهجة والفرحة املشتركة.

 - محمد  الرحمن  عبد  قامشلو/ 
انطلقت في مدينة هولير يوم األربعاء 
اخلامسة  الدورة   2023/3/8 املاضي 
عشر ألعمال وفعاليات »معرض هولير 
عربية  ومبشاركة  للكتاب«،  الدولي 
ودولية، وذلك في مدينة هولير بإقليم 
كردستان. وتشارك »دار شلير للطباعة 
والنشر« في املعرض، وهي الدار الوحيدة 
التي تشارك  من شمال وشرق سوريا 

في املعرض.

اإلدارية في دار شلير »زارا محمد« وفي 
»روناهي«  لصحيفتنا  خاص  حديث 
حتدثت عن مشاركة الدار في املعرض 
املعرض  هذا  في  »نشارك  بقولها 
لنوصل نتاج وفكر الكتاب واألدباء من 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
زوار املعرض  إلى املعرض، وبالتالي إلى 
الكتاب،  ومحبي  فيه  واملشاركني 
من  يقرب  مبا  العام  هذا  ومشاركتنا 
ستني عنوانا متنوعا، وهناك عشرات 
العناوين، التي ننتظر وصولها من روج 
ونحن سعيدون  للمشاركة،  قريبا  آفا 
جتربتنا  تغني  ألنها  املشاركة،  بهذه 
وتتيح لنا فتح مجاالت للتبادل الثقافي 

واملعرفي«.

مؤسسة  العام  هذا  تقيمه  املعرض 
املدى لإلعالم والثقافة والفنون بالتعاون 
ووزارة  كردستان  إقليم  حكومة  مع 
 350 فيه  وتشارك  والشباب،  الثقافة 
ثماني عشرة  من  نشر  ودار  مؤسسة 

دولة، ويضم نحو مليون كتاب.

أما في النشاطات والفعاليات املوازية، 
من  ثقافية  شخصية   220 فتشارك 
الكتاب واملفكرين في نشاطات ثقافية 
حوارية،  وندوات  وجلسات  متنوعة، 
فنية  سياسية  ثقافية  وأمسيات 

متنوعة.

يُذكر إن املعرض لم يقم في السنوات 
الثالث املاضية بسبب األوضاع الصحية 

كورونا،  وجائحة  والعالم  اإلقليم  في 
في  رمضان  شهر  حلول  مع  وتزامنه 
العام الفائت، وكانت النسخة األخيرة 

قد أقيمت في نيسان 2019.

احلالي،  لغاية 18 آذار  يستمر  املعرض 
الرحمن  عبد  سامي  بارك  في  ويقام 
خاصا  قسما  العام  هذا  ويضم 

للمخطوطات والكتب النادرة.

والفن،  الثقافة  جلنة  أعضاء  بحضور 
التشكيليني،  الفنانني  من  وعدد 
والرئاسة املشتركة جمللس الرقة املدني، 
وشيوخ ووجهاء العشائر واملؤسسات 
جلنة  وبرعاية  واملدنية،  العسكرية 
يوم  افُتتح  الرقة  في  واآلثار  الثقافة 
الثقافة  السبت 11-3-2023 في مركز 
والفن بالرقة معرض الفن التشكيلي. 
من  يزهر  »آذار  عنوان  حتت  افتتحت 

جديد«.

وقام بقص شريط االفتتاح مستشار 
محمد  الباحث  واآلثار،  الثقافة  جلنة 
العزو. شارك في املعرض ستة فنانني 
تناولت  وخارجها،  الرقة  مدينة  من 

اللوحات تراث مدينة الرقة والزي العربي 
والطبيعة، ولوحات كالسيكية وأخرى 
أيام  ثالثة  املعرض  ويستمر  جتريدية، 

متتالية.

صبغ بصبغة البيئة المحيطة، 
ُ
الطبقة /ماهر زكريا ـ تتعدد العادات والتقاليد االجتماعية، فت

باختالف المكان والزمان، منها من حافظ على استمرارها ومنها ما ذهب مع النسيان.

الصبحة.. تقليد راسخ في طقوس الزواج الفراتية

أول معرض للفن التشكيلي في الرقة»دار شلير« تشارك في معرض الكتاب الدولي في هولير
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الذكرى  آذار  من  عشر  الثاني  يصادف 
جملزرة  عشرة  التاسعة  السنوية 
النتفاضة،  حتولت  التي  قامشلو، 
تعكس  مجتمعية،  لثورة  ومهدت 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  وحدة 

وتنظيمهم.
التي  الشعبية،  االنتفاضة  تدخل 
ارتكبتها  التي  اجملزرة  بعد  اندلعت 
دمشق،  حلكومة  التابعة  األمن  قوات 
العشرين،  عامها   ،2004 آذار   12 في 
انتفاضة  إلى  حتولت  ما  سرعان  التي 
العاصمة دمشق،  امتد لهيبها حتى 
وشرق  شمال  شعوب  أفشلت  حيث 
سوريا في ظل ثورة 19 متوز، السياسات 

العنصرية، التي مت تأجيجها ضدهم.
في مثل هذا اليوم قبل 19 عاماً، شهد 
من  السابع  )ملعب  البلدي  امللعب 
حزب  سلطات  أسمته  كما  نيسان، 
احلزب  تأسيس  لذكرى  نسبة  البعث 
عام 1947( في مدينة قامشلو، في 12 
آذار 2004، بحضور حشود غفيرة من 
القدم،  كرة  مباراة  ملتابعة  املشجعني 
التي كانت مقررة بني فريقي نادي اجلهاد 
من قامشلو، ونادي الفتوة من دير الزور. 
قبل ساعات من موعد بدء املباراة املقررة 
مشجعو  دخل   ،14.00 الساعة  متام 
فريق الضيف إلى امللعب، دون تفتيش 
بدورها  التي  األمنية،  القوات  قبل  من 
املضيف  الفريق  جمهور  أخضعت 
حتى  منه  وصادرت  دقيق،  لتفتيش 
األحزمة واملياه، دون أن يعلم املضيفون، 

أن هناك مكيدة مدبرة بانتظارهم. 
نادي  جمهور  باستفزاز  اجملزرة  بدأت 
الفتوة، الذين جلبتهم القوات األمنية 
يافطة  حتت  امللعب  إلى  الزور،  دير  من 
حضور مباراة فريق مدينتهم، بإطالق 
بحق  وعنصرية  متييزية،  شعارات 

جماهير نادي اجلهاد.
ومع دخول العبي الفريقني إلى الساحة 
بدأ  اإلحماء،  بتمارين  البدء  أجل  من 
مشجعو الفتوة بإطالق شعارات متجد 

باخلونة،  الكرد  وتنعت  حسني،  صدام 
فريق  مشجعي  على  احلجارة  ورمي 
اجلهاد، وعلى الرغم من وجود عدد كبير 
حلكومة  التابعة  األمنية  القوى  من 
على  بل  تتدخل،  لم  أنها  إال  دمشق، 
العكس أقدمت على ضرب مشجعي 
نادي اجلهاد، واعتقال الكثيرين منهم. 

األمنية  القوات  وطوقت  التوتر  وازداد 
امللعب، وأعقب ذلك أوامر من محافظ 
آنذاك سليم كبول، بإطالق  احلسكة، 
الرصاص على مشجعي اجلهاد؛ ما أدى 
إلى استشهاد تسعة منهم، بينهم 
مخططاً  كان  أنه  أظهر  ما  طفالن؛ 
شعوب  بني  فتنة  خللق  مدروسا؛ 
وبني  العرب،  بني  وبخاصة  املنطقة، 

الكرد.
التابعة  األمنية  القوات  تتوقف  لم 
حلكومة دمشق، عند هذا احلد، ولكنها 
جلبت في اليوم التالي )13 آذار 2004( 
عناصر من اجليش، واألمن من الرقة ودير 
املشاركة  من  األهالي  ومنعت  الزور، 
في تشييع جثامني الشهداء التسع، 
الرصاص  بإطالق  املشيعني  وواجهت 
من   24 استشهاد  إلى  أدى  ما  احلي، 
نساء  بينهم  اآلخرين،  األشخاص 
وأطفال، وإصابة العديد منهم بجروح 

مختلفة.
األمنية  القوات  إطالق  اجملزرة،  رافق 
النطاق،  واسعة  اعتقال  حمالت 
واملتجني،  املشيعني  املئات من  طالت 
في  التعذيب  إثر  بعضهم  استشهد 

وحكم  السورية،  والسجون  األقبية 
ال  فيما  باملؤبد،  اآلخر  بعضهم  على 
يزال مصير البعض اآلخر مجهوالً حتى 

اليوم.
إلى  اجملزرة  هذه  حتولت  ما  وسرعان 
مدن  إلى  امتدت  شعبية،  انتفاضة 

حلب،  ومدينة  آفا،  روج  ونواحي 
استمرت  حيث  دمشق،  والعاصمة 
أليام وسط تزايد عدد االعتقاالت بحق 
املواطنني، وارتفاع عدد الشهداء إلى 38 

مواطناً.

تكاتف شعوب املنطقة أفشل 
اخملطط

انتهت  التي  املكيدة،  على  وتعقيباً 
مبجزرة فانتفاضة، أوضح رئيس مجلس 
حزب سوريا املستقبل في دير الزور، ثامر 

الشمري لوكالة أنباء هاوار: »لو استعدنا 
شريط الذكريات لتلك احلادثة األليمة، 
دمشق  حكومة  أن  لوجدنا  ودققنا 
ومكاتبها االستخباراتية، واألمنية هي 
الطبيعي  من  حدث،  ملا  املدبر  العقل 
جماهير  بني  املضايقات  بعض  حدوث 
األحداث  تذهب  أن  لكن  فريقني،  أي 
عرقي  وتصعيد  وقتل،  صدامات  إلى 
احلكومة  من  مدبر  أمر  هذا  طائفي، 

السورية«.
دمشق  »حكومة  الشمري:  وأضاف 
واجملزرة  الفتنة،  تلك  من  تهدف  كانت 
الشنيعة التي ارتكبت، إلى خلق حالة 
تباعد بني شعوب املنطقة، وشق صف 
أبناء الشعب السوري، ظناً منها أنها 
أثبتت  األيام  لكن  ذلك،  في  ستنجح 

عكس ذلك«.
واختتم ثامر الشمري حديثه: »حكومة 
دمشق فشلت فشالً ذريعاً، ألن شعوب 
املنطقة كانت، وال تزال صفاً واحداً، ويداً 
جتمعات  من  اليوم  يحدث  وما  واحدة، 
واحتفاالت في امللعب ذاته؛ خير دليل 

على ذلك«.

رمزية املكان لوحدة الشعوب

دمشق  حكومة  مساعي  فشل  وعن 
املنطقة،  الفتنة بني شعوب  بتأجيج 

قال املواطن الكردي عبد القهار عثمان 
خلف، من مدينة قامشلو لوكالة أنباء 
هاوار: »احلكومة السورية سعت جاهدةً 
والعيش  والتكاتف،  الوحدة  لتفكيك 
املشترك بني أبناء املنطقة، فقامشلو 
عظيمة؛  فسيفسائية  لوحة  تعدُّ 
بسبب التنوع املوجود فيها، وهذا كان 
أحد أهم األسباب، التي جعلت حكومة 

دمشق تستهدفها دوناً عن غيرها«.
وتابع خلف: »فشلت حكومة دمشق 
ببث الفتنة بني شعوب املنطقة، وبعد 
تقف شعوب  لذلك  أيضاً،  اجملزرة  تلك 
املنطقة يداً واحدة ضد أي مخططات 
تسعى لضرب أمن واستقرار املنطقة 

ومن أي جهة كانت«.
خلف  عثمان  القهار  عبد  واستذكر 
وأكد  اجملزرة،  في ختام حديثه شهداء 
أن »ملعب شهداء 12 آذار أصبح اليوم 
حديقة ملونة حتتضن جميع شعوب 
املنطقة، وأصبح مكاناً رمزياً ومقدساً 

لدى شعب املنطقة«.
ثورة 19 متوز، أطلق اسم  انطالق  بعد 
الذي  امللعب  على  آذار،   12 شهداء 
النتفاضة  وحتولت  اجملزرة  فيه  حدثت 
تعرف بـ »انتفاضة 12 آذار« أو »انتفاضة 
قامشلو«؛ وذلك تكرمياً لشهداء اجملزرة 

واالنتفاضة.
مكاناً  اليوم؛  امللعب  هذا  وأصبح 
اللتقاء شعوب املنطقة في الفعاليات 
تنظم  التي  املشتركة،  واملناسبات 
على أرضية هذا امللعب، ال سيما بعد 
تعزيز أواصر أخوة الشعوب والتعاضد 
عبر  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  بني 

مشروع اإلدارة الذاتية.
وفي الثاني عشر من آذار من كل عام 
م الذكرى السنوية لالنتفاضة في  تُنظَّ
ملعب شهداء 12 آذار، خالل فعاليات 
وشرق  شمال  شعوب  مختلف  جتمع 
بني  ودية  مباراة  م  تُنظَّ كما  سوريا، 

فريقي اجلزيرة، ودير الزور.
وكالة هاوار

عبد القهار عثمان خلف

آزاد كردي

احلاضر  الوقت  في  املنطقة  تشهد 
حتركات متزايدة، ال سيما من سياسّي 
وروسيا،  وإيران،  )سوريا،  األربع  الدول 
االجتماع  بدول  يُعرف  مبا  أو  وتركيا( 
الثالثي، والتي انضمت إليه إيران مؤخراً 
للتحضير  مسعى  في  رابعة،  كدولة 
الجتماع مرتقب في موسكو، ستكون 
السوري  والتقارب  السورية،  األزمة 

التركي محوريّ االجتماع.

مولود  التركي  اخلارجية  وزير  وأعلن 
موسكو  أن  أيام،  منذ  أوغلو،  جاويش 
اجتماعاً  املقبل  األسبوع  ستحتضن 
وإيران،  وروسيا،  تركيا،  بني  رباعياً 
وحكومة دمشق، متهيداً لعقد اجتماع 
على مستوى وزراء اخلارجية. في مقابل 
ذلك ثمة تسريبات خرجت خالل األيام 
املاضية تتحدث عن زيارة مرتقبة لرئيس 
حكومة دمشق بشار األسد إلى روسيا 

خالل الفترة القليلة القادمة.

اجتماع  لعقد  حتضيرات  ثمة  إذاً، 
الباب  يفتح  الذي  األمر  قريب،  رباعي 
من  الغاية  حول  جّمة  تساؤالت  أمام 
انعقاد االجتماع الرباعي هذه املرة، وما 
إيران  انضمام  يضيفه  أن  ميكن  الذي 
للحوارات؟ وما موقف اإلدارة الذاتية من 
املادثات، خاصة إذا أخذنا باحلسبان أن 
هذه الدول تعارض الوجود األمريكي في 

شمال وشرق سوريا؟

إدارة موحدة لشمال وشرق سوريا

وال  دمشق،  حكومة  تتمكن  لم 
املعارضة، اللذين ادعيا أنهما يسعيان 
إلنهاء  حوار  نقطة  إلى  الوصول  إلى 
األزمة السورية املمتدة إلى نحو ما يزيد 
عن عشر سنوات، وتداعياتها اخلطيرة 
على الشعب السوري، بل على العكس 
كمن  بعضهما،  من  موقفهما  كان 
يصب املاء على الزيت خاصة مع دخول 
بسيطرة  خطير  منعرج  إلى  سوريا 
القاعدة،  سيما  ال  املرتزقة،  اجملموعات 
وداعش، وأخواتها على مناطق واسعة 
سوريا  بخطف  أنذر  ما  سوريا؛  من 
وحتويلها إلى أفغانستان جديدة، وبؤرة 
كان  املؤلم،  الواقع  هذا  لإلرهاب. أمام 
البد من البحث عن مخرج يوفر أرضية 
ويدعو  والسالم،  األمن  لبث  سليمة 
الطبيعي،  شكلها  إلى  سوريا  إلعادة 
وبرؤية مختلفة، وهو ما أدى بطبيعة 
احلال إلى نشأة اإلدارة الذاتية لشمال 
تأسيس  عن  فأُعلن  سوريا،  وشرق 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
هذه  حترير  إثر  أيلول  من  السادس  في 
سبع  وتشكيل  املرتزقة  من  املناطق 
إدارات ذاتية، ومدنية حتت مظلة فلسفة 
األمة الدميقراطية، التي وضع أسسها 
القائد واملفكر عبد اهلل أوجالن، وعندما 
انحرفت الثورة عن مسارها ضد النظام 
التدخالت  بفعل  سوريا  في  احلاكم 
اخلارجية من املتلني األجانب خصوصاً 
في  األرض  على  لوكالء  دعمهم  بعد 
اخلاصة  مصاحلهم   ينفذون  سوريا، 
باإلضافة إلى جر البالد حلافة الهاوية؛ 
لتكون سوريا وأيضاً العراق أكبر مأوى 
لإلرهابيني، وبخالف ذلك قاد السوريون 
املرأة  بقيادة  مضادة  ثورة  بأنفسهم 
بناء نظام دميقراطي ميثلهم  من أجل 
جميعاً، وسميت بثورة 19 متوز عام 2012 

عام  وبعد  كوباني،  من  انطلقت  التي 
ُطرح مشروع اإلدارة املرحلية للمنطقة 
باتفاق مجلس شعب روج آفا، واجمللس 
الوطني الكردي في سوريا على تبني 
تنفيذه  أجل  من  والعمل  املشروع، 
العرب،  من  لالجتماع  جلان  مبشاركة 
األرمن،  الشيشان،  اآلشور،   - السريان 
التركمان...« بغية طرح املشروع عليهم 
حيث وافق ممثلو أغلب الشعوب على 
مبدأ املشروع، وشاركوا فيه، وانطالقاً 
من ذلك، وقّع اجمللسان في الثامن من 
أيلول/ سبتمبر 2013 على تسعة بنود 
للسير باملشروع، وهو ما القى ترحيباً 

واسعاً من فئات الشعب عامة.

التآمر على اإلدارة الذاتية

منذ اإلعالن عن املالمح األولى لنشأة 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
التحديات،  من  مجموعة  واجهتها 
منها ما هو داخلي، وآخر خارجي، من 
الشأن الداخلي: تعرضت مناطق اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا لهجمات 
عنيفة من اجملموعات املرتزقة التابعة 
من  وغيرها  النصرة،  وجبهة  لداعش 
على  تطلق  كانت  التي  اجملموعات، 
نفسها ما يسمى »اجليش احلر« وذلك 
بتوجيه مباشر من املتل التركي تارة، 
والحقاً  إيران،  من  بتوجيه  أخرى  وتارة 
برز الدور الروسي املتذبذب حيال اإلدارة 
الذاتية أيضاً، ناهيك عن فرض حصار 
خانق على اإلدارة الذاتية، وإغالق املعابر 
وحكومة  تركيا  من  وذلك  احلدودية، 
دمشق، وساعدهم في ذلك أيضاً احلزب 
أغلق  الذي  الكردستاني،  الدميقراطي 
معبر »سيمالكا« الوحيد مع املنطقة، 
التعرض  فهو  اخلارجي،  التحدي  وأما 
باحلصار  مرتبطة  لهجمات سياسية 
من  العديد  منعت  حيث  االقتصادي، 
اجلهات واألطراف واحلركات السياسية 
إلى  واملنتجات  البضائع  دخول  من 

شمال وشرق سوريا.

العداء يتجدد

وعلى  الدولي،  التحالف  دخول  كان 
في  األمريكية  املتحدة  الواليات  رأسه 
حلبة الصراع السوري من أجل القضاء 
على مرتزقة داعش، أو حتى في العراق، 
نقطة حتول في املنطقة وذلك لسبيني؛ 
أحدهما يتمثل في خلق توازن بني قوى 
مؤيدة حلكومة دمشق، وهي دول مثل: 
روسيا وإيران، وأخرى مؤيدة للمعارضة 
دولة  ذلك  وبخالف  تركيا،  في  تتمثل 
مثل الواليات املتحدة األمريكية مؤيدة 
لإلدارة الذاتية، أما السبب الثاني: هذا 
إلى  أدى  املفاعيل  من  املعقد  املزيج 
حيث  سوريا،  في  الصراع  أمد  إطالة 
مرت األزمة السورية مبنعطفات عديدة 
منها ما كان قبل عام 2015 و طالب 
اجملتمع الدولي بضرورة احلل، وفق بنود 
اتفاق جنيف، أما ما بعد هذا التاريخ، 
روسيا  فيه  دخلت  الذي  العام  وهو 
الصراع السوري لتأييد حكومة دمشق 
من خالل إيجاد توافقات عدة بني كل 
)حكومة دمشق، وروسيا، وتركيا،  من 
وإيران(، والتي جتلت باجتماعات كلها 
ثالثية، ضمت كل من سوريا وروسيا، 
فمن  األخير،  االجتماع  أما  وتركيا، 
املتوقع أن يضم إيران أيضاً، وعلى مدى 

خمسة أعوام ماضية، تكررت مشاهد 
االجتماعات بطاولتها الواسعة، لكن 
أن  الثابت  حيث  يذكر.  تقدم  أي  دون 
آلالم  أشبه مبسكن  االجتماعات  هذه 
السوريني املتصارعني منذ عام 2011 وأن 
الدول الفاعلة مبثل هذه اللقاءات تعمل 
بحضور  املصالح  أوراق  توضيب  على 
ومعارضيها،  السلطة  أي  الدار،  أهل 
ودول اجلوار من دون فض النزاع بشكل 
نهائي، إال أنه في الفترة األخيرة اتخذت 
هذه االجتماعات منحى آخر مع ازدياد 
الدعوات للتقارب بني حكومة دمشق 

وتركيا، أي بني طرفي الصراع.

عبارة:” ال مجال للنقمة في السياسة“، 
رجب  التركي  االحتالل  دولة  لرئيس 
حقبة  لبدء  بها  أشار  أردوغان،  طيب 
جديدة من العالقات السورية التركية 
ونسى  القطيعة،  من  عاماً   11 بعد 
فيها، أنه قال ذات يوم:” إنه سيصلي 
إيران، فعلى  األموي“. أما  املسجد  في 
لسان رئيس حزب اهلل اللبناني حسن 
نصر اهلل، املدعوم إيرانياً بأنه: »ما مينع 
حترير شرق الفرات في سوريا، هو وجود 

القوات األمريكية هناك«.

حسابات في ضوء االجتماع الرباعي

عدة  إقليمية  دول  انغماس  ظل  في 
لم  الذي  األمر  السوري،  بالشأن 
في  السياسية  العملية  يخطف 
سوريا من احللول على يد أبناء سوريا 
في الداخل فحسب، وإمنا سمح لهذه 
الدول التحكم مبصير البلد، وجره إلى 
اجملهول، فيما يبدو أن هنالك حسابات 
لكل منها جتاه الدول األخرى، فما هي 
املعيطات  ضوء  على  بناء  احلسابات 

على أرض الواقع؟

جتري  كما  القادم،  االجتماع  مييز  ما 
إيران  انضمام  هو  له،  التحضيرات 
اإلعداد  عن  موسكو  إعالن  فمنذ  له. 
الدول  خارجية  وزراء  يضم  الجتماع 
بالدها  موافقة  أنقرة  أكدت  األربعة، 
على انضمام إيران لالجتماعات الثالثية 
بني تركيا، وسوريا، وروسيا، فيما رحبت 
طهران من جهتها بصيغة هذا احلوار 
الرباعي، وذلك عقب زيارة وزير اخلارجية 
اللهيان  عبد  أمير  حسني  اإليراني 

لتركيا، ومن ثم سوريا. 

حيال  التركي  املوقف  إلى  وبالنظر 
املادثات،  هذه  في  طهران  مشاركة 
بأنها ستصبح أضعف  فإنها تعتقد 

في مواجهة طهران وموسكو معاً في 
رمبا  وبالتالي  أي تفاهمات باملستقبل، 
فضلت االجتماع مباشرة مع دمشق 
من جهة، ومن جهة أخرى، فتركيا ال 
تنظر إلى أي نفوذ إيراني بارتياح ولديها 
الشيعي  النفوذ  امتداد  من  خشية 
تستطيع  ال  ولكنها  أراضيها،  إلى 
الطرف  كونها  إيران؛  عن  االستغناء 
األكثر وصاية وسيطرة على قرار رئيس 

حكومة دمشق.

أما املوقف الروسي، فال شك أنه يسعى 
لنفي فكرة أن حكومة دمشق محاصرة 
دول  مع  متينة  بعالقات  وتتمتع  دولياً 
اجلوار، وأن زيارة األسد املرتقبة لروسيا 
تتزامن مع التحضيرات الروسية لعقد 
اجتماع رباعي مشترك مع تركيا وإيران، 
سيكون  التطبيع  ملف  فإن  وبالتالي 
سيتم  التي  الرئيسية،  امللفات  من 
بحثها في الزيارة القادمة، واحتمالية 
أن يحدث تقارب بني أنقرة ودمشق ليس 
الرئيس  لها  يخطط  كما  مستبعداً، 

الروسي فالدميير بوتني.

حري بنا التطرق إلى أن هذه الدول برغم 
من تباينات مصاحلها إزاء ما يحدث في 
سوريا أو رؤيتها للحل السوري، فإنها 
جميعاً ترفض رفضاً مطلقاً أو نسبياً 
مبناطق  الذاتية  اإلدارة  قوى  موقف 
قسد(  )مسد،  سوريا  وشرق  شمال 
الداعي للجلوس في طاولة املفاوضات 
وحوار جميع األطراف السورية للوصول 
من  مزيداً  البالد  يجنب  توافقي  حلل 

شالل الدم.

موقف اإلدارة الذاتية من االجتماع 
الرباعي

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  تظل 
سوريا واحدة من القوى، التي تتمسك 
بضرورة حل األزمة وفق حوار سوري ـ 
الشعب بصرف  أطياف  يجمع  سوري 
واملذهب،  والدين،  العرق  عن  النظر 
وينطلق احلل من وجهة نظر مختلفة 
الرباعي(  )االجتماع  بأن  اآلخرين  عن 
كونه  من  أكثر  احلل  بتعطيل  ساهم 
يعني  البلد  مستقبل  وألن  له،  داعياً 
السوريني وحدهم ال أي قوى أخرى مبا 
ومنذ  احلاكم،  دمشق  حكومة  فيها 
الذاتية لشمال وشرق  اإلدارة  تأسيس 
سوريا دعت عشرات املرات على لسان 
بناءة  حوارات  عقد  إلى  مسؤوليها 
جميع  مع  توافقي  حل  إلى  تخلص 
األزمة،  حل  إلى  الساعية  األطراف 

واحلوار معاً كسوريني. 

هي  الذاتية  اإلدارة  بأن  املالحظ  ومن 
التي  السورية،  القوى  من  الوحيدة 
مناسبة  أرضية  تهيئ  أن  استطاعت 
لهذا احلل من خالل عاملني اثنني؛ األول: 
توطيد األمن في سوريا من خالل قوات 
سوريا الدميقراطية )اجلناح العسكري 
مرتزقة  قتالها  في  الذاتية(  لإلدارة 
داعش، وهو ما لم تفعله أي من القوى 
امتالكها  والثاني:  األخرى،  السورية 
للحل من خالل مشروع  رؤية شاملة 
سياسي قائم على سوريا )ال مركزية 
خالل  مهدا  العامالن  هذان  تعددية(. 
استراتيجية  عالقة  إلقامة  سنوات 
املتحدة  والواليات  الذاتية،  اإلدارة  بني 
مستويات  إلى  تطورت  األمريكية 

قياسية، ميكن أن ندلل عليها مبا يلي:

األمريكية  املتحدة  الواليات  رفض  ـ 
ألي احتالل جديد كانت قد دعت إليه 
أردوغان:”  وفق  مرة  من  أكثر  تركيا 
إشارة  في  ليلة“،  ذات  سنهاجمهم 
التي  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  ملهاجمة 
على  خطراً  تشكل  أنها  فيها  يدعي 

احلدود اجلنوبية لبالده.

لرئيس”  املباغتة  الزيارة  تصنف  ـ 
املشتركة  األمريكية  األركان  هيئة 
لشمال  مؤخراً  ميلي،  مارك  اجلنرال 
واضح على موسكو  ردّ  وشرق سوريا، 
ومحاوالتها للحدّ من النفوذ األمريكي 
خالل  من  سوريا  وشرق  شمال  في 
أنقرة  بني  التطبيع  خلطة  رعايتها 
دعم  تواصل  واشنطن  وأن  ودمشق، 
وخطتها  الدميقراطية  سوريا  لقوات 
قواتها  على  للحفاظ  االستراتيجية 
وقواعدها العسكرية في شمال وشرق 
ضد  احلرب  في  قسد  ودعم  سوريا، 
إرهاب داعش، الذي ال يزال خطره قائماً 

باملنطقة.

النواب  مجلس  ساحقة  ـبأغلبية 
القوات  سحب  قرار  يرفض  األمريكي 
األمريكية من سوريا؛ ما يعني أن هناك 
توازناً للقوى في سوريا، ما لم يحدث 

انسحاب مفاجئ في سوريا.

الرباعي  االجتماع  إن  القول:  خالصة 
مبا  أو  وطهران(  وأنقرة،  )موسكو، 
يسمى مبسار” أستانا“، خالل سنوات 
عدة لم يسفر عن أية حلول ملموسة 
فيما يتعلق بامللف السوري، بل زاد من 
تعقيد األزمة السورية، وأطال عمرها، 
سحرية  إضافات  أو  جديد  ال  وبالتالي 

حتى ينجح.

تعدّ الدول االستبدادية، وعلى رأسهم 
يفضح  ما  أن  التركي،  االحتالل  دولة 
مشاريعها ومخططاتها ضد الشعوب 
احلرة في املنطقة، هو تطبيق القوانني 
العزلة  واستمرار  واإلنسانية،  الدولية 
املشددة على القائد عبد اهلل أوجالن، 
الستمرار  دائماً  تخطط  فهي  لذا 
املؤامرة على القائد أوجالن، ألن أفكاره 
هي الوحيدة القادرة على إفشال تلك 
شعوب  تستهدف  التي  اخملططات، 

املنطقة.

فكر القائد نهاية العبودية

وحتدث لصحيفتنا رئيس ديوان مجلس 
أعيان الطبقة جمال نحيطر: »املؤامرة 
القائد عبد اهلل أوجالن،  الدولية على 
هدفها احليلولة دون نشر فكر القائد 
أوجالن، بني شعوب املنطقة والعالم، 
ستخلص  التي  هي  أفكاره  ألن 

الشعوب من العبودية والظلم«.
االحتالل  »دولة  أن  نحيطر:  وأضاف 
التركي منذ بداية املؤامرة الدولية على 
التخلص  على  عملت  أوجالن،  القائد 
إميرالي  في  يجري  وما  احلر،  الفكر  من 
من جتريد، وعزلة دليل على ذلك، ومع 
كل أسف يقف اجملتمع الدولي عاجزاً 
املستمرة،  التركية  االنتهاكات  أمام 
بحق القائد أوجالن، وأيضاً بحق شعوب 

املنطقة«.

املنظمات  تغافل  نحيطر: »رغم  وتابع 
الدولية واإلنسانية عن مطالب حقوق 
التركية،  السجون  في  املعتقلني 
وعلى رأسها سجن إميرالي، وتهميش 
القرارات الدولية في هذا الشأن، تصدت 
الشعوب احلرة لتلك املواقف اخملزية في 
واملظاهرات احلاشدة، منددة  املسيرات 
ومطالبة الوقوف عما متارسه األنظمة 
في إميرالي بحق املعتقلني، وخصوصاً 
أوجالن،  اهلل  عبد  واملفكر  القائد 
إلنهاء العزلة املفروضة عليه، وضرورة 
التواصل معه فوراً دون تباطؤ أو إخالل 
الدولية،  احلقوقية  املنظمات  بأهداف 
وحتقيق احلرية اجلسدية للقائد أوجالن 

دون شروط«.

يداً بيد لتحقيق النصر وإسقاط 
املؤامرة

وأوضح نحيطر: »الشعوب احلرة تقف 

أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  جانب  إلى 
الفوري،  سراحه  إطالق  وتطالب 
والدولة التركية املتلة تنتهك جميع 
القوانني واألعراف الدولية، حول حقوق 
تلتزم  وعندما  السياسيني،  السجناء 
فهذا  الصمت  احلقوقية  املنظمات 
يعني أنها مشاركة في املؤامرة الدولية 
له،  ومستهدفة  أوجالن،  القائد  على 
وللشعوب التي تناضل من أجل احلرية 

والدميقراطية«.

حديثه:  نحيطر  جمال  واختتم 
»الشعوب احلرة وبخاصة شعوب شمال 
وشرق سوريا، لن تقف مكتوفة األيدي 
حيال ما يجري بحق القائد أوجالن، ولن 
املطالب  حتقيق  حتى  الساحات  تبرح 
الشعوب  أخوة  وجناح مشروع  كاملًة، 
والفكر الدميقراطي، هو املشروع الذي 
يسقط املؤامرة الدولية، ويحقق احلرية 

  . والدميقراطية في املنطقة«

الطبقة / ماهر زكريا ـ أكد رئيس ديوان مجلس أعيان الطبقة جمال نحيطر، أن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجالن، استهداف للقوانين 
الدولية واإلنسانية والقيم والمبادئ واألخالق، وبالرغم من الصمت الدولي فقد استطاعت شعوب المنطقة بمقاومتها إفراع المؤامرة من محتواها. 

ية؟ يا.. حل أم تعقيد لألزمة السور ية محادثات االجتماع الرباعي حول سور جمال نحيطر: لن نبرح الساحات حتى تحقيق الحر
الجسدية للقائد أوجالن

مواطنون: حكومة دمشق فشلت في بث الفتنة بين شعوب المنطقة

ثامر الشمري
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د. علي أبو اخلير

متهيد

دولة  الِقدم،  في  غارقة  دولة  العراق 
متعددة،  وحضارات  عراقة  ذو  وشعب 
العروبة  وانتقلت  أرضه،  على  عاشت 
في عروق أهله، وعاش اإلسالم عصره 
العباسية،  اخلالفة  ظل  في  الذهبي 
ومازالت أسماء األحياء تُنسب للخلفاء 
الذهبي...  عصرهم  في  العباسيني 
– املأمون...  – األمني  – الرشيد  املنصور 

إلخ.

العراق،  وشعب  العراق  عن  فاحلديث 
التاريخي السخي، وهو  يتمّيز بالكرم 
أمر مفروغ منه، ولكن في اجلانب اآلخر، 
العصر  في  العراق  عن  نكتب  وألننا 
احلديث، من حيث دوره العروبي وأيضاً 

الدور الوطني في الداخل العراقي.

إن احلديث عن العراق حديث ذو شجون، 
احلديث  العصر  بالعراق، عراق  ونقصد 
منذ بداية تأسيس الهاشمية امللكية 
عن  ونكتب  اليوم،  حتى   1921 عام 
تعيش  وشعوب،  حكومات  العراق 
على أرض دجلة والفرات، واحلديث عما 
في  العراق  ودور  العراق  عروبة  يُسّمى 
القضايا العربية واإلسالمية، حيث قد 
نرى ما ال يراه اآلخرون، أو رمبا أنا مصيب 

أحتمل في رأيي اخلطأ.

وال يستطيع أي كاتب أن ينجو بنفسه 
غيره،  من  النقد  فخ  في  الوقوع  عن 
وحتّمل الهجوم على شخصه، فالعراق 
 - )عرب أغلبية  شعب ُمتعدد األعراف 
مندائيية...   – آثوريني   – تركمان   – كرد 

ومعهم إيزيديني أو يزيديني ... إلخ(.

عدم وجود قوة ناعمة عراقّية

من األمور الالفتة للنظر هو عدم امتالك 
تفرض  التي  الناعمة،  للقوة  العراق 
وجودها في الداخل العراقي ويتأثر بها 
اجلار اخلارجي، العربي واإلسالمي، تصلح 

للداخل وتفرض نفسها على اآلخر. 

الثقافة  تفرض  رموزاً  ميتلك  ال  إنه 
أو اإلسالمية على غيرها من  العربية 
الناعمة  القوى  وتتكون  الشعوب، 
ثقافة متميزة متقدمة متطورة،  من 
والثقافة هي الكتب والفنون مبختلف 
 – – سينما  – موسيقى  )غناء  أنواعها 
سبيل  على  فمصر  إلخ(،   ... مسرح 
املثال متتلك قوى ناعمة متعددة، رغم 
نفسها  فرضت  لكنها  املالي،  فقرها 

على الشعوب العربية واإلسالمية.

فاملدرسة القرآنية املصرية في الترتيل 
والتالوة، ال يوجد لها نظير في العالم، 
قوة  وهي  الشريف،  األزهر  وكذلك 
في  النهضة  روّاد  عن  فضالً  ناعمة، 
الدكتور  جعل  مما  احلديث،  العصر 
جمال حمدان يصف مصر في كتابه 
)شخصية مصر... دراسة في عبقرية 
املكان( إن مصر بخصوصية شعبها 
حتركت كقوة، حتى وهي والية تخضع 

لدمشق ثم لبغداد ثم إلسطنبول.

الالجئني  مصر  استقبلت  وقد 
املضطهدين من احلكم التركي... أرمن 
– كرد - يونانيني وغيرهم، وكل ذلك حقق 
لها قوتها الناعمة، وهو مثال مصري 
نكتبه بدون أي نزعة شوفينية، ولكن 
هذا ما فرضه الواقع. صحيح يوجد قوة 
ناعمة مالية نفطية، كما هو احلال في 
دول اخلليج، ولكنها قوة مالية تفتقد 
الثقافية  النظر  وجهات  رؤية  فرض 

واملعرفية.

وهو أمر يفتقده العراق، لعدة أسباب 
الذي  فالشعب  نظرنا(،  وجهة  )من 
يعيش في بالد الرافدين، شعب متعدد 
أن  املفترض  من  وكان  واألديان،  األعراق 
ولكن  ثراء،  مصدر  التنّوع  هذا  يكون 
في  وذلك  العكس،  هو  حدث  ما 
فالعرب  ذكرنا،  كما  احلديث  العصر 
كرد  من  العرب  غير  ضد  األكثرية 
أنفسهم  والعرب  وغيرهما،  وتركمان 

منقسمون ما بني السنة والشيعة.

توتر عراقي معاصر

سياسي  توتر  في  العراق  عاش  لقد 
امللكي  العصر  في  سواء  وشعبي، 
الدولة  ودخلت  اجلمهوري،  العصر  أو 

العراقية في صراعات كثيرة، بعضها 
وشيعة  عرقية،  وبعضها  طائقية 
يفكرون  ولكنهم  أغلبية،  العراق 
بعقلية األقلية، ألنهم عاشوا كأقلية 
في ظل الدولة العثمانية، وشاركوا في 

ثورة العشرين.

احلكومي  الشعبي  التوتر  وكان 
من  الدولة  مينع  العراقي  والرسمي 

املشاركة اإليجابية في الشأن العربي، 
وانشغل العراق بالشأن الداخلي، ودخل 

في حروب دامية مع الكُرد.

العراق والعروبة

حقيقية  بصورة  العراق  يشارك  لم 
الدولة  مع  الصراع  في  وإيجابية، 
فقد   ،1948 عام  منذ  الصهيونية، 
وعندما  رمزية،  عراقية  قوات  شاركت 
طلبت منهم القيادة املصرية الهجوم 
الشرق  من  الصهيوني  اجليش  على 
القيادة  ولكن  الضغط،  ليخفف 
املسلحة في فلسطني رفضت وقالت 
»ماكو أوامر« من بغداد ثم انتهت احلرب 

بالهزمية املعروفة.

احلروب  باقي  في  العراق  يشارك  لم 
مشاركة عالية حقيقية، فقط سرب 
عام  حرب  وفي  هناك،  أو  هنا  طيران 
1973 وصل اجليش العراقي لسوريا بعد 

انتهاء احلرب، فلم يلحق باملشاركة.

متّيز  فقد  العروبي  العراق  سلوك  أما 
العروبة نفسها، فحاول  بالعمل ضد 

واجلمهوري  امللكي  العصرين  خالل 
ذلك في عصر  الكويت، حدث  احتالل 
الرئيس »عبد الكرمي قاسم«، ثم وصل 
يحتل  أن  حسني  صدام  بعراق  األمر 
الكويت عام 1990 ليمزق أواصر اإلخّوة 

العربية والعروبة كما هو معروف.

العروبي  العراقي  الدور  فإن  رأينا  كما 
خطيرة،  لدرجة  سلبياً  كان  الرسمي 
ولكن  أكثر،  يتمزقون  العرب  مازال 

األمر املربك املّير، هو السلوك العربي 
ساعدوا  فالعرب  العراق،  جتاه  نفسه 
العراق بسخاء في حرب الثمان سنوات 
ضده  انقلبوا  ثم  إيران،  ضد  العجاف 
برروا  ثم  للكويت،  واحتالله  غزوه  بعد 

مذابحه ضد الكرد.

السلوك احلكومي العراقي ضد 
الكُرد

يكن  لم  حسني  صدام  أن  احلقيقة 
أول من قتل الكرد، هو أكثرهم دموية 
ووحشية، ولكنه كان النقطة األخيرة 
وهو  الكرد،  العراقي ضد  الهجوم  في 
الوطنية  القيم  مع  يتنافي  سلوك 
اإلسالمي  الشعور  ومع  العراقية 

وكذلك اإلنساني، بصورة وحشية.

فقد دخلت حكومات العراق ثالث حروب 
دموية خالل العصر احلديث ضد الكرد، 
ازداد  19٦1 ثم  عام  احلرب  منها  نذكر 
اخلطر في احلرب الثانية وأُريقت الدماء 

في العصر البعثي عام 1974 و1975.

في  الدموية  الوتيرة  تصاعدت  ثم 
عصر الرئيس صدام حسني، وما حدث 
ولم  ومعلوم،  مشهور  )حلبجة(،  في 
نكتب بالتفصيل عن الظلم احلكومي 

العراقي ضد الكرد، فهي معروفة.

ضد  البعثي  االضطهاد  ننسى  وال 
اإليزيديني والشيعة والسنة واآلثوريني 
املعارضني لنظام احلكم البعثي، ومن 
يريد االستزادة، فعليه اللجوء لشبكة 

املعلومات الدولية، اإلنترنت.

هدفنا من هذا املقال، هو إيراد احلقائق 
ال  التهوين،  أو  التهويل  دون  بصورتها، 
نغالي في دور العراق العربي، وموقفه 
كرد  مازال  الكرد...  قضية  من  الدائم 
العراق يحلمون بحق تقرير مصيرهم.. 
الدول  في  الكرد  باقي  مثل  مثلهم 

التي يعيشون فيها... 

وال نكرر ما يُقال عن البوابة الشرقية 
لألمة العربية، ولكن في املقابل ال ننكر 
الدور العروبي لشعب العراق، الشعب 
وليس احلكومة، الشعب الكرمي املتعدد 
األعراق والثقافات، جتمعه أرض واحدة، 
يعم منها اخلير، طاملا ظل فيها دجلة 

والفرات...

وأثارها  األمطار  تأخر  تداعيات  وعن 
اإلداري  أوضح  املزروعات،  حالة  على 
»جوان ديرك«  في مديرية الزراعة والري 
الزراعة  لهيئة  الرسمية  للصفحة 
والري على الفيس بوك: »حتتاج املزروعات 
بشكل  منوها  مراحل  خالل  لألمطار 
األمطار  هطول  تأخر  ومع  منتظم، 
أُحبط املزارعون حول مستقبل موسم 

الزراعة«.

وأضاف ديرك، أن حالة املزروعات البعلية 
مبا يعادل 90% في ناحية ديرك وقراها 
انقطاع  من  بالرغم  ممتاز،  وضعها 
األمطار عنها لفترة جيدة، ولكن نوع 

بالرطوبة  ومتتعها  الطينية  تربتها 
العالية جتعلها تقاوم ملرحلة معينة، 
ميكن أن تصل للخامس عشر من شهر 

نيسان القادم. 

أيضاً بلغت معدل الهطوالت املطرية 
األولى لهذا العام مجموع الهطوالت 
أحد  وهو  املاضية،  للسنة  املطرية 
املزروعات  بها  لتقاوم  األخرى  األسباب 
املزروعات  تعرضت  بينما  البعلية، 
للصقيع خالل الفترة املاضية؛ ما أدى 
ولكن  منوها،  وتوقف  اصفرارها  إلى 
املناخ أعادتها  العالية، واعتدال  احلرارة 

إلى سابق عهدها.

فقد  األخرى،  للنواحي  بالنسبة  أما 
أن  وميكن  اخلطورة،  حالتها حد  بلغت 
تصل مقاومتها للعشرين من الشهر 
وفي حال  الرملية،  تربتها  لنوع  اجلاري 
عدم وجود منخفض أخر سيتم تكرار 
سيناريو السنة املاضية، لنواجه ضعف 
اإلنتاج في بعض املناطق وانعدامها في 

أخرى.

تتعلق  أخرى  مسألة  إلى  ديرك  وأشار 
ببدء املزارعني في اليومني األخيرين برش 
األسمدة واملبيدات احلشرية والفطرية 
في حقولهم، أملني بوجود منخفض 

جوي. 

الزراعة  مديرية  أقسام  تستمر  بينما 
والري، بعملها الروتيني في تسيير أمور 

املزارعني كمنح املازوت، ورخص تعزيل 
اآلبار، وأيضا سيبدأ قسم جلنة الوقاية 
حشرة  ملكافحة  برنامج  بتنظيم 

السونة في الفترة القادمة.

البطالة اخلانقة في صفوف  هرباً من 
اخلريجات، التي بلغت نسبتها في اآلونة 
إحصائية  آخر  بحسب   ،%٦5 األخيرة 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  أصدرها 
الفلسطيني، تعمل أماني شعت في 
كشك صغير لبيع الوجبات السريعة 

على شاطئ بحر قطاع غزة.

تقول أماني شعت البالغة من العمر 
الشابات  من  كغيرها  إنها  عاماً،   25
نفسها  لتنقذ  طرق  عدة  جربت 
درست  أن  بعد  البطالة،  شبح  من 
محاسبة، وإدارة أعمال بأحد اجلامعات 
الفلسطينية، مقررة في نهاية املطاف 
الهجرة للعمل في اخلارج، لكنها لم 
تفلح وعادت أدراجها خائبة من جديد 

للمدينة املاصرة.

مختلف  في  »عملت  أنها:  وأوضحت 
املطاعم،  بأحد  نادلة  من  بداية  املهن 
املتخصصة  باملصانع  عاملة  وحتى 

وشركات  واحلقائب،  األحذية  بصناعة 
اجتهت  ثم  ومن  واإلدارة،  واملاسبة 
بعد  الطعام  لبيع  عربة  على  للعمل 
أن تعلمت وصفة إعداد البرغر من أحد 
لغزة  الرجوع  مقررةً  املهرة،  الطباخني 

والبدء بتنفيذ مشروع خاص بها«.

ال تنكر أماني شعت أنه خطر لها في 
بداية األمر املعوقات، التي ستواجهها 
الشارع،  في  تعمل  فتاة  كونها 
فخصوصية مجتمع مدينة غزة يحصر 
الفتاة في بعض املهن التقليدية ما بني 
معلمة، وطبيبة ويلزمها بعدم اخلروج 
تبدأ  أن  قررت  أنها  إلى  الفتًة  منها، 

وعدم  النمطية،  الصورة  بكسر  هي 
كما  املنزل  من  ملشروعها  التسويق 
تفعل غالبية الفتيات اللواتي يصبحن 

أكثر عرضة للفشل.

مصدر رزق

فكرت بتسمية للمشروع الذي يالقي 
الشخصية  فكرة  من  اجلميع  قبول 
الكرتونية األشهر بني األطفال، والنشء، 
فبحسب  برغر«،  »سلطع  وتسميته 
االسم  ذلك  اختيار  أثمر  قد  حديثها 
شكال إيجابيا، فأصبح من ال يريد تناول 

الطعام يأتي للتعرف إلى طبيعة املكان 
وشكل العربة.

كافة  تتم  أن  شعت  أماني  وحرصت 
خطوات الطهي أمام من يقف الستالم 
وجبته، محاولة قدر اإلمكان املافظة 
على نظافة املكان وجتاهل التعليقات 
السلبية، التي قد يرميها أحد املارة ويفر 
هارباً من أمامها، فتقابل تلك السذاجة 
بابتسامة تطبع على وجهها كونها ال 
خيار لديها سوى أن تعمل وتعود باملال 

ألطفالها لسد بعض احتياجاتهم.

وأوضحت أماني شعت، وهي أم لثالثة 
أطفال ينتظرون عودتها في كل مساء 
للمنزل حاملة معها الطعام، أن: »املرأة 
في الوقت احلالي ومع زيادة متطلبات 
لها عمل خاص  أن يكون  احلياة يجب 
بها، إلى جانب عمل الزوج، وال ضرر أن 
تبدأ مبشروع صغير يراهن اجلميع على 
فشله، لتثبت هي عكس ذلك وتنجح 

بالفعل«.

وأشارت إلى أنها تقدم وجبات »البرغر« 
بسعر أقل من املطاعم، بهدف كسب 
االقتصادية  لألوضاع  ومراعاةً  الزبائن 
في مدينة غزة، كون أحد أهدافها في 
الفترة احلالية، هو أن يجرب املارة مذاق 
ما تطهوه، ويصبحوا زبائن لديها بغض 

النظر عن هامش الربح البسيط.

النساء  كافة  شعت  أماني  وتشجع 
والفتيات البدء مبشاريع صغيرة وعدم 
مع  تأتي،  لن  التي  الوظيفة،  انتظار 
به،  يشعرن  قد  الذي  اخلوف  جتاهل 
وذلك لسبب بسيط أنها طاملا جتلس 
أدنى  لهن  سيوفر  أحد  ال  املنزل  في 
احتياجاتهن، مؤكدة على أن الفرصة 
اجليدة تأتي بعد محاوالت عدة فدوماً 
ما تعزي نفسها عند الفشل بجملة 

»يكفيني شرف املاولة«.
وكالة أنباء املرأة

املالية  مديرية  من  خاص  مصدر  قال 
بحلب، لوكالة نورث برس، إنهم تلقوا 
من  مهنة   22 بتحويل  وزارياً  قراراً 
الى  املقطوع  الدخل  ضريبة  شريحة 
شريحة ضريبة األرباح احلقيقية اعتباراً 

من مطلع العام القادم.

وتُعدّ هذه املهن من املشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر، ويعتمد عليها في 
بأعمال  املدود  الدخل  أصحاب  دعم 
وهذا  الدخل،  مستوى  لرفع  إضافية 
القرار سيحكم عليهم باإلغالق وفق 

ما قال بعض أصحاب هذه املهن.

وأضاف املصدر، أن القرار يلزم أصحاب 
هذه املهن باستخدام الربط الشبكي 
واملبيعات  اإلنتاج  حلركة  املديرية  مع 

للتحصيل الضريبي السنوي.

وأشار إلى أنه على أصحاب هذه املهن 
املاسبني،  نقابة  مراجعة  والفعاليات 
أو مكتب محاسب مرخص قبل نهاية 

لالطالع  القادم،  أبريل  نيسان/  شهر 
اإلجراءات  واستكمال  التفاصيل  على 

القانونية والضريبية للعام اجلاري.

بيع  مكاتب   ،19٦4 رقم  القرار  وحدد 
الدراجات  بيع  املستعملة،  املركبات 
النارية والعادية، مرآب ملبيت السيارات، 
صنع  والكعك،  اخلبز  صنع  اخملابز 
التي  السفريات  مكتب  السكاكر، 
بيع  السياحية،  البوملانات  تستخدم 
إطارات املطاط، صنع املشروبات الغازية، 
الرمال،  و  األحجار،  مقالع  استثمار 
الفنادق  املنتزهات،  استثمار  والرخام، 

مكاتب  دون،  وما  الثالثة  الدرجة  من 
استثمار  الداخلية،  البضائع  شحن 
صحافة،  والتوزيع،  النشر  دور  املطابع، 
صنع  يومية،  صحيفة  أو  مجلة 
البسكويت  السيارات، صنع  بطاريات 
األمانة،  جتارة  والشعيرية،  واملعكرونة 
املستوردة  والفواكه  اخلضار،  أصناف 
صنع  احلريق،  طفايات  صنع   ، وامللية 
وبيع اجملبول اإلسفلتي، معامل الكازوز 

وصاالت األفراح.

في  املالية  وزارة  حولت  قد  وكانت 
شهر  بداية  منذ  السورية  احلكومة 

التحصيل  املاضي،  سبتمبر  أيلول/ 
واملعامل  للشركات  الضريبي 
عبر  السياحية  واملنشآت  الصناعية، 
املصدرة،  للفواتير  الشبكي  الربط 

والعمل بها حتى مطلع العام احلالي.

املنشآت  من  بالعديد  األمر  ودفع 
السياحية واملطاعم في حلب لإلغالق 
النهائي بعد التكليف الضريبي الكبير، 
في  الفروج  بيت  مطعم  كان  وآخرها 
حي اجلميلية بحلب بعد قرار تكليف 
ضريبي وصل إلى ٦4 مليون ليرة سورية 

عن العام الفائت.

إقليم  في  قامشلو  بمقاطعة  ديرك  منطقة  مزارعو  بدأ 
هطول  تأخر  بعد  مزروعاتهم،  على  يقلقون  الجزيرة، 
للمزروعات  السقاية  ضرورة  السيما  جديد،  من  األمطار 

في هذه المرحلة الستمرار نموها.

تداعيات تأخر األمطار على المزروعات البعلية في ديركالنزعة العروبّية والكرديّة العراقّية في العصر الحديث

بكشك صغير على شاطئ البحر تحقق اكتفاءها الذاتي

يبة الربحية ية تحول 22 مهنة إلى الضر وزارة المالية السور

األوسط  للشرق  الصحيح  الفهم  إّن 
جديد  وتفكيك  بتحليل  ميرّ  أن  يجب 
واملرأة  واألسرة  واالقتصاد  السلطة  ملفاهيم 
وامللكّية  والطبقّية  واألّمة  والوطن  واإلثنية 
والساللة والطرائقّية والدكتاتوريّة والعنف.

من  الشرقيني  نحن  نُقاد  اليوم  حّتى  مازلنا 
قبل املنظومة الرهبانّية السومريّة املشّوهة، 
عالة  تعّد  التي  الطبقات  عقلية  ومازالت 
عن  بعيداً  تفكّر  أن  تستطيع  ال  اجملتمع  على 
ذاكرة  حتاصر  التي  السومريني  الرهبان  بوتقة 

التسّلط والهيمنة.

األبويّة  السلطة  أّي  البطريركّية  السلطة  إّن 
احلاكمة التي سارعت في تقّدمها في األلف 
الرابع قبل امليالد )4000ق.م(، حيث اكتسبت 
اجملتمع،  في  قوتها  العسكرية  احلاشية 
املتعاقبة  القبلية  الصراعات  ظهور  ورافقها 
اجملتمع  أحشاء  من  تطّورت  قد  واملتدمة، 
األمومي الطبيعي، وتنامت واستفحلت، حّتى 
هذه  وتعتبر  الرأسمالّية،  احلداثة  إلى  وصلت 
وما  التاريخ،  في  ونهب  سرقة  أسوأ  السرقة 
واستعراض  واإلبادات  والدمار  القتل  مظاهر 
لهذه  استمراراً  إاّل  والدمار  والشهوة  القّوة 
من خالل  الراهن  وقتنا  حّتى  الكبرى  السرقة 
التاريخي  النهب  لهذا  العملي  التجسيد 

املتجّسد في داعش.

إّن السلطة تغوي القابع فوق الكرسّي وتقتات 
منه حتى حتتله، وتطرده من حياته وتأثره في 
عبداً  فيصبح  رحمته،  حتت  املكوث  بوتقة 
أبداً فهو أسير  للكرسّي ال يبحث عن حريته 
الشهوة الصّماء، ال يدرك ما تعتريه من قيود 
فقد  وحريته،  إنسانيته  تكبل  التي  السلطة 
اجملتمع،  ودميقراطية  الطبيعة  حرية  عن  خرج 
على  اإلدمان  ويبدأ  له،  عدواً  الكل  فأصبح 
اجلرمية في أول نكران للذات، وأوّل انقياد إلزاحة 
من يصارعه على امللك، فيقتل أي عزيز عليه، 
السلطان،  يصارعه  شخص  أّي  عليه  ويهون 
اجملنونة  الهاوية  إلى  تقوده  فالشهوة احلمقاء 
احلديث  وما  حوله،  جميل  كل  تدمر  التي 
بالفردوس  للتمتع  إال  األعلى  الفردوس  عن 
وأصحاب  للسالطني  املتاحة  األرض  في 
الدولة، فالسلطة تصنع السلطان، فُيمسي 
السلطان والسلطة كالً واحداً ال فكاك لهما 
عن اآلخر، حتى يغدو السلطان عبداً ال يقوى 

على احلراك أمام جبروت السلطة.

املال  احتكار  يشابه  احتكاراً،  املعرفة  ظّلت 
السلطة  حسب  املعرفة  فتتغّير  وتكديسه، 
عبر  املعرفة  نوع  تفرض  وهي  املهيمنة، 
منظوماتها اخلطابّية للجمهور، واخلطاب هنا 
يعني نوع أو أسلوب معاجلة املواضيع املعرفّية، 
منتوج  فوكو  ميشيل  نظر  في  فاملعرفة 
خلطاب معني جعل صياغة تلك املعرفة ممكنة 
شرعية  أو  صالحية  أي  املعرفة  لتلك  وليس 
خارج ذلك اخلطاب، فحقائق العلوم اإلنسانية 
ليست إالّ أثراً من آثار اخلطابات، أو اللغة؛ أي أّن 
معارف العلوم اإلنسانية ليس مردها االتصال 
بالواقع احلقيقي أو احلقيقة األصيلة بل مردها 
اإلنسانية  العلوم  فمعرفة  خطاباتها،  قواعد 
معرفة  أنها  على  تُدرَك  فوكو  يناقشها  التي 
فقط ألننا اقتنعنا بشكٍل ما بأنها معرفة؛ أي 
أنها تُدرَك كمعرفة ألّن اخلطاب الذي يحملها 
على قدر من القوة جعلنا نعتقد أنّها معرفة، 
قواعد  طريق  عن  املعرفة  تنتج  البداية  ففي 
في  ولكن  املعرفة،  أهلية  حتدد  معني  خطاب 
تنتج  السلطة  أّن  فوكو  يرى  املطاف  نهاية 
املعرفة بواسطة الوسائل املوجودة في متناول 

اخلطاب لتأسيس مصداقيتها. 

الهيمنة،  كمفهوم  متاماً  تعمل  فاخلطابات 
رؤيتنا  بتنظيم  اخلطابات  يقول: )تقوم  حيث 
ونتنفس  اخلطابات  نعيش  فنحن  للعالم، 
في  كحلقات  وعي  دون  ونعمل  اخلطابات 
فالسلطة  السلطة(،  سالسل  من  العديد 
املعرفة  إلى  حتتاج  الدولة  وقود  هي  التي 
وحتتكرهما  اجلمهور،  على  للتأثير  والعلم 
لتوزّعها  واحلماية  واالقتصاد  املال  حتتكر  كما 

بالتقطير على من يوّطد سلطتها.

،،

في السلطة 
والمعرفة

صالح الدين 
مسلم

ومضات


