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حظر كلي بمناطق شمال وشرق سوريا 
وهيئة الصحة تحذر

محسن عوض اهلل: الخالفات العربية ساهمت 
بتوسع األطماع الرتكية يف المنطقة

دور نشر من روج آفا تشارك يف المعرض 
الدويل الثاين للكتاب يف السليمانية 

كوباين.. تواجه أزمة اقتصادية أمهات الشهداء بقامشلو.. نضالنا 
مستمر حىت تحقيق الحرية

أكد الكاتب المصري المتخصص في الشؤون الكردية والتركية محسن عوض هللا، 
بأن تركيا تؤدي دوراً وظيفياً لخدمة مصالح الدول الكبرى، وبأنه ال يمكن الحديث 
عن قيم وأخالق في السياسة العالمية، فالمصالح هي الحاكم الفعلي، وأشار إلى 
عمق  بسبب  التركية  السياسة  تجاه  العربي  الموقف  على  التعويل  يمكن  ال  أنه 

الخالفات بين األنظمة العربية الحاكمة. »4

الكتاب الصديق الصدوق والناصح االمين، 
خير جليس وونيس ومرشد ودليل، كان 
وما يزال يحتل المكانة البارزة في ثقافة 
ومعارض  الفكري،  وتقدمها  الشعوب 
من  وطقساً  حضاريا  تقليدا  باتت  الكتب 

طقوس التقدم في المجتمعات.«8

يعاني سكان مدينة كوباني من غالء أسعار المواد الغذائية 
والسلع واألدوية؛ في ظل فترة حظر التجول الذي فُرض من 
قبل خلية األزمة، لمنع توسع بؤرة الوباء أكثر بعد ارتفاع 
حصيلة اإلصابات والوفيات في إقليم الفرات؛ وسط ارتفاع 

سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية »6

في  المرأة  بدور  قامشلو  مدينة  في  الشهداء  أمهات  أشادت 
ثورة روج آفا بالوقوف في وجه العنف الذي تتعرض له من 
البالية  والعادات  جهة،  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  قبل 
والذهنية الذكورية من جهة أخرى، ودعون المرأة كي ترفع 

من وتيرة نضالها«3

ترقبوا والدة تنظيم أخطر من »داعش«
بعد نحو نصف قرن من تأسيسها، وثبوت قيام أعضاء التنظيم السري »اإلرهابي« 
األوروبية  الدول  بعض  تدرس  العالم،  أرجاء  مختلف  في  الجرائم  آالف  بارتكاب 
فرض حظر على أنشطة التنظيم التركي السري المتغلغل بين الجالية التركية في 
أوروبا وبعض دول آسيا الوسطى؛ تستخدم الحكومة التركية اليوم برئاسة تحالف 
حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية »منظمة الذئاب الرمادية« لضرب 

استقرار بعض الدول والحض على الكراهية ونشر التطرف الديني والقومية«5

عشرة  لمدة  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على   
ً
كليا  

ً
حظرا سوريا  وشرق  شمال  في  األزمة  خلية  فرضت 

جوان  سوريا  وشرق  شمال  في  الصّحة  لهيئ�ة  المشترك  الرئيس  وأشار  المقبل،  الخميس  من   
ً
بدءا أيام 

مصطفى إلى أن المنطقة مقبلة على كارثة كبيرة إن استمر فيروس كورونا باالنتشار، وأكد أنه قد يخرج 
عن السيطرة، وشدد على ضرورة أخذ التدابير الالزمة والتقيد بالتعليمات«2

وتضمنت االحتفالية تنفيذ العديد من البرامج 
عن  فضالً  باألطفال  الخاصة  والنشاطات 
وشعبية  فلكورية  لرقصات  عروض  إقامة 
من  مجموعة  تقديم  الفعالية  وتخلل  وغنائية, 

الهدايا الرمزية لألطفال الحاضرين.
نجوم  أطفال  فرقة  بتقديم  االحتفال  وبدأ 
الشبيبة وصالت مختلفة من الرقصات الفنية 

والفلكلورية. 
في هذا الصدد قال الرئيس المشترك لمجلس 
»إن  لصحيفتنا:  العمر  عالء  الشدادي  ناحية 

االحتفال جاء بدايةً لرسم الفرحة على وجوه 
الطويلة,  األزمة  سنين  سلبتها  التي  األطفال 
مستوى  على  الضوء  تسليط  عن  فضالً 
نموه  وتعزيز  الطفل  حقوق  بصون  االهتمام 
معززة  وحاضنة  آمنة  بيئة  في  وتطوره 
حق  تصون  التي  والتشريعات  بالقوانين 
كافة الفئات المجتمعية. وهذه االحتفالية تأتي 
بحقوق  المجتمع  فئات  توعية  جهود  لتعزيز 
نطاق  في  وتنميته  حمايته  وأهمية  الطفل 

األسرة والمجتمع«.
تضمنت  اليوم  »االحتفالية  العمر  وأردف 
األطفال،  قدمها  التي  النشاطات  من  العديد 
نجوم  فرقة  قبل  من  رقصات  تقديم  أهمها 
الشبيبة إضافة إلى تقديم مقطوعات موسيقية 

وغنائية«.
الهداية  من  مجموعة  قدموا  أنهم  إلى  ونوه 
االحتياجات  ذوي  من  لألطفال  الرمزية 
الخاصة واأليتام بالتعاون مع جمعيتي النور 

واألمل المحليتين.
الثورية  الشبيبة  وبدورة أشاد عضو حركة 
حارث العزاوي بهذه الفعالية التي تبرر جهود 
اإلدارة الذاتية الموجهة لخدمة الطفولة, الفتاً 
واألهلية  الرسمية  الجهات  مختلف  دور  إلى 

النوعية  والخدمات  بالمجاالت  االرتقاء  في 
لألطفال.

في  األطفال  يعيش  أن  العزاوي  وتمنى 
والسرور  الفرح  ملؤها  أياماً  القادمة  األيام 
على خالف سنين األزمة السورية التي طال 
الشرارة  بداية  منذ  عاصروها  التي  أمدها، 
العالمية  القوى  جميع  داعياً  لها،  األولى 
جميع  عن  وإبعاده  الطفل  حقوق  صون  إلى 
النزاعات وتأمين بيئة حاضنة لهم تؤمن كافة 

متطلبات الحياة الكريمة.

مجلس الشدادي يقيم احتفالية بمناسبة
 يوم الطفل العالمي

تقرير/ حسام الدخيل

حق  من  ليس  بأنه  حجو  ريهام  قالت 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
التدخل في شؤون شنكال بعدما هربت 
داعش  هجمات  أثناء  منها  قواته 
تحاك  التي  المؤامرة  إلى  مشيرة 
وتنفيذ  أردوغان  من  بتخطيط  ضدهم 

من قبل الحزب.«2

النساء«  قتل  »أوقفوا  منصة  سجلت 
في تركيا بتقريرها أن 43 امرأة قتلت 
والثاني  األول  بين شهري تشرين  ما 
يستهدف  التركي  النظام  بأن  مؤكدة 

المرأة بشكل مباشر«2

ريهام حجو تكشف معاداة 
الديمقراطي الكردستاين 

لإليزيديين وتنفيذه 
لمخططات أردوغان

مقتل 43 امرأة يف أقل من 
شهرين برتكيا

روناهي/ الشدادي ـ بحضور جمٍع غفير من األهالي واألطفال في ناحية الشدادي جنوب الحسكة, نظم مجلس ناحية الشدادي احتفاليًة بمناسبة يوم 
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211  المنوعاتاألخبار

زراعة الحدائق وشرفات المنازل؛ أمٌن غذائيٌّ وصحٌة نفسيةحظر كلي بمناطق شمال وشرق سوريا وهيئة الصحة تحذر

ريهام حجو تكشف معاداة الديمقراطي الكردستاني 

لإليزيديين وتنفيذه لمخططات أردوغان

أسباب الصلع المبكر عند الرجل

حظر موقع »xyz.jinnews11« للمّرة الثالثة خالل شهر

محامون يجتمعون بمنصة »العدالة غير المشروطة« لكشف 

انتهاكات النظام التركي

في إطار حملتها؛ قسد تلقي القبض على 

خمسة مرتزقة في ريف دير الزور

فيتامين )د( وخفض الوزن.. يقلالن 

احتماالت اإلصابة بالسرطان

مقتل 43 امرأة في أقل من شهرين بتركيا

لشمال  التنفيذّي  المجلس  في  األزمة  خلية  أصدرت 
 /198/ رقم  القرار  )السبت(  أمس  سوريا  وشرق 
تاريخ 2020/11/21 والقاضي بفرض حظر كلّي 
قامشلو –  )الحسكة –  أيام على مناطق  لمدّة عشرة 
الطبقة - الرقة( اعتباراً من يوم الخميس 26 تشرين 
األول  كانون  من  الخامس  ولغاية  الجاري  الثاني 
المقبل. وجاء في نّص القرار: »يفرض حظر كامل 
الطبقة –  قامشلو –  )الحسكة –  التالية  المناطق  في 
الرقة( ولمدة عشرة أيام بدءاً من صباح يوم الخميس 
 2020/12/5 ولغاية   2020/11/26 في  الواقع 

ضمناً.
والجامعات ورياض األطفال  المدارس  كافة  تغلق  ـ 

في كافة مناطق اإلدارة الذاتية خالل فترة الحظر.
المغادرة  والبولمانات  الباصات  حركة  إيقاف  ـ 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق  وإلى  من  والقادمة 
التبادل  استمرارية  على  اإلبقاء  مع  سوريا  وشرق 

التجاري.
ـ تغلق كافة المؤّسسات والدوائر الرسمية العامة في 
المناطق المشمولة بالحظر باستثناء الدوائر الخدمية 

وضمن عدد محدود.

ـ خالل فترة الحظر يتم تعقيم كافة األبنية الحكومية 
وكافة المدارس في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتوعية  بإرشاد  اإلعالمية  المؤّسسات  كافة  تقوم  ـ 
الشخصية  الوقاية  بوسائل  لألخذ  المواطنين  اإلخوة 
حياتهم  من  جزءاً  وجعلها  االجتماعي  والتباعد 

اليومية لحين االنتهاء من الوباء.
ـ يستثنى من هذا الحظر كافة المشافي واألفران، أما 
هيئات  قبل  من  مناوبة  لها جدول  فتنظم  الصيدليات 

ولجان الصحة واتحادات الصيادلة.
وتوزيع  المزارعين  اإلخوة  حركة  تسهيل  ـ 

المحروقات لإلخوة المواطنين.
الداخلي تطبيق إجراءات الحظر  ـ على قوى األمن 

وفق القرار.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه«.

وبهذا الصدد؛ أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصّحة 
في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى لوكالة أنباء 
هاوار بأّن سبب ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات في 
شمال وشرق سوريا هو انخفاض درجات الحرارة، 
خلية  قبل  من  المعلنة  بالتدابير  األهالي  تقيد  وعدم 
األزمة. وقال: »األهالي لم يتقيّدوا بالتدابير الالزمة 

واستهتروا بفيروس كورونا«.
وأّكد مصطفى بأّن هناك خطراً كبيراً محدق بالمنطقة 
في  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  ارتفاع  نتيجة 
اآلن  »نسعى  وقال:  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 

في  السيطرة  عن  كورونا  فيروس  يخرج  ال  لكي 
مناطق شمال وشرق سوريا«.

وكشف جوان مصطفى أّن هيئة الصحة اآلن بصدد 
اتّخاذ عدّة تدابير صارمة لمنع ارتفاع عدد اإلصابات 
والوفيات بفيروس كورونا، وقال: »نحن اآلن بصدد 
حالة  في  والدخول  الجزئي  الحظر  من  الخروج 
حظر كلّي بعدّة مناطق ضمن شمال وشرق سوريا، 
والتي تشهد ارتفاعاً في الخط البياني بعدد اإلصابات 

والوفيات، كقامشلو والحسكة والرقة والطبقة«.
وتابع جوان مصطفى: »لقد ُطبّق قرار الحظر الكلي 
معدل  في  ارتفاعاً  شهدتا  اللّتين  وكوباني  ديرك  في 
انخفض  إذ  إيجابية  نتائج  هناك  وكانت  اإلصابات 
بالتدابير  تقيدوا  األهالي  أّن  كما  اإلصابات،  معدل 

بالشكل المطلوب«.
وشرق  شمال  في  الصحة  هيئة  قدرة  مدى  وحول 
سوريا على مجابهة الوضع القائم، نّوه مصطفى بأّن 
اإلدارة الذاتية وخلية األزمة في شمال وشرق سوريا 
كبيرة  ميزانية  وخّصصت  إمكاناتها  كافّة  وضعت 
لمجابهة خطر فيروس كورونا، وقال: »إّن فيروس 
كورونا فيروس سريع االنتشار وإلى اآلن لم تستطع 

الفيروس،  هذا  بوجه  الوقوف  العالم  في  دولة  أّي 
الوضع،  على  السيطرة  نستطيع  الحالي  الوقت  في 
ولكن إن تضاعفت اإلصابات فسيخرج الوضع عن 

سيطرتنا«.
بمرحلة  نمّر  اآلن  »نحن  مصطفى:  جوان  وقال 
البياني  الخط  ارتفاع  نتيجة  جداً  وخطيرة  صعبة 
نناشد  لذلك  كورونا،  بفيروس  المصابين  ألعداد 
بضرورة  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  أهالي  كافّة 
التقيد بالتدابير االحترازية والوقائية لمجابهة فيروس 
كورونا، وعدم االستهتار بالقرارات الصادرة لكي ال 

نضع حياتنا وحياة من نحبّهم في خطر«.

البيوت  دفء  إلى  الناس  يلجأ  البرودة  اشتداد  مع 
وجدرانها، وتُهجر أكثر الحدائق التي لطالما كانت 
الدفء.  أشهر  طوال  المتدفقة  اإليجابية  الطاقة 
سباتها  في  والبساتين  الحدائق  أشجار  وتدخل 
الشتوي، وهو الوقت المناسب للمزارعين لصيانة 

تلك المزروعات.
كثيٌر  يُزرع  إذ  حالته،  فلكّلٍ  األخرى  النباتات  أما 
منها في الشتاء، وهناك ما يُحصد في هذا الفصل. 
هذا بالنسبة إلى النباتات واألزهار الصالحة لألكل، 
أما  الشتوي.  غذاءنا  منها  كبيٌر  جزٌء  يشكل  والتي 
نباتات الزينة، فمنها ما يستقيل أو يضمر انتظاراً 
للربيع المقبل، ومنها ما يبقى على حاله طوال العام.

ويلجأ البعض إلى ابتكار حدائق شتوية، وتكون في 

بيوت بالستيكية تسمح للنباتات بامتصاص الضوء 
وتجنّبها البرودة.

الوضع  وبسبب  كورونا  فيروس  انتشار  مع 
برزت  الدول  من  الكثير  في  المتردّي  االقتصادي 
فكرة زراعة المساحات المتاحة، إن على السطوح 
إمتاع  دائماً  الهدف  يكن  ولم  الشرفات.  في  أو 
النظر بل األمن الغذائي أيضاً. فتعلم كثيرون كيف 
إلنتاج  لديهم  المتوافرة  المساحات  من  يستفيدون 
طرق  وتعددت  الموسمية.  وفاكهتهم  خضارهم 
والمائية  العادية  بين  الضيقة  األماكن  في  الزراعة 

المعروفة بالهيدروبونيك من دون تراب.
أما نباتات الزينة الداخلية ففي فصل الشتاء يكون 
لتحصل  أكثر  إضاءة  إلى  فتحتاج  قصيراً،  النهار 

النوافذ  قرب  وضعها  ويمكن  حاجتها.  على 
من  بد  وال  الطبيعية.  اإلضاءة  على  للحصول 
للمرض ولتكون  تتعرض  تنظيف األوراق كي ال 
المستطاع.  قدر  الشمس  أشعة  المتصاص  جاهزة 
يعني  ما  الشتاء،  في  سباتها  تعيش  النباتات  وألن 
يخضع  المياه،  من  كبيرة  كمية  إلى  تحتاج  ال  أنها 
تقنين ريّها لنوعها وحاجتها كي ال تتعفن جذورها. 
الستخدام  نظراً  الترطيب  أجهزة  استخدام  ويمكن 
تفوق  وقد  الجو.  في  جفافاً  تسبب  قد  التي  التدفئة 
الحرارة احتياج النبتة فتضعفها، ما يسبب إصابتها 
باألمراض؛ وقد تتمكن منها بعض الحشرات، ومن 

األفضل تسميدها في هذا الفصل.

الزراعة والتقليم في الشتاء

وفي  الشرفات  على  نزرع  أن  نستطيع  فماذا 
المطابخ؟ هناك إمكانية زراعة كل أنواع الحشائش، 
والخس  والكزبرة  والسبانخ  والبصل  الثوم  مثل 
والملفوف والبروكولي، فهي تعيش في الظل وفي 

الشمس.
له أهمية كبيرة؛ وهي  التقليم والتشحيل والتشذيب 
العمليات األبرز في الشتاء، إذ تدخل األشجار في 
الثاني وشباط في ما نسميه مرحلة  شهري كانون 
الداخل بعد أن  »البنج العمومي«، أي الجمود من 
الفرصة  وتكون  األشجار  بعض  أوراق  تتساقط 
يساعد  التقليم  أن  ويعتبر  والتطعيم.  للتقليم  مؤاتية 
التي  على تهوئة الشجر، والتخلص من األغصان 
فيهدف  التطعيم  أما  فائدة.  دون  من  عليها  تتغذى 
أنواع  وهناك  والنوعية.  اإلنتاجية  تحسين  إلى 
الفصل  هذا  في  األفضل  ولكن  التطعيم،  من  عدة 
يسمى  بما  أو  بالغصن  التطعيم  مختصي  برأي 
لدى المزارعين بالقلم. أما عن نقل النباتات البرية 
إلى الحدائق، توجد أكثر من طريقة لنقلها؛ فيمكن 
البذور وانتظار  نقل  أو  الشتول من جذورها،  أخذ 
إنباتها، على الرغم من أنها تحتاج إلى وقت طويل 
لكنها ال تؤثر سلباً في البيئة. أما الطريقة األولى، 
مضرة  فهي  جذورها  من  النباتات  انتشال  أي 

باإليكولوجيا والبيئة. 
حتى  الشتاء  في  زرعها  يمكن  التي  النباتات  من 
السلق،  الخس،  البصل،  البازيال،  شباط،  شهر 
الفجل، اللفت، البقدونس، الكزبرة، الثوم، الجزر، 

البطاطا،  الكرافس،  الجرجير،  الهندباء،  السبانخ، 
الكمون،  العصفر،  العدس،  الحمص،  الفول، 
بحسب  وذلك  القمح؛  الشوفان،  الملفوف،  الحلبة، 

الدليل الزراعي الذي تعتمده.

حاربوا عوارض الحزن بالنباتات
في موسم الشتاء يتعرض اإلنسان كثيراً إلى الحزن 
بسبب التعرض القليل للشمس والبقاء في الداخل، 
والعالج  بالنباتات،  المحيط  نلون  أن  يمكننا  ولكن 
بالضوء األصفر الدافئ. فالدراسات برهنت أهمية 
النباتات في التخلص من الحزن، »فاللون األخضر 
النباتات  لدينا، وزيادة  الحيوية واالبتكار  يزيد من 
في الداخل تعزز هذه الفكرة، ولتعيش هذه النباتات 
بشكل أفضل وتحصل على الرطوبة الكافية يمكن 
البلدان  في  بخاصة  الترطيب،  أجهزة  استخدام 

الجافة«.
وكلما كانت النبتة ذات ورق كبير الحجم وسميكة 
وكثيرة االخضرار فإنها تعمل على تغيير المزاج 
نبتة  مثل  وسوكولنت  األلوفيرا  مثل  الجو،  وتنقية 
القرد، وشريط  وذنب  الشمعي،  والصبار  األفعى، 

وغيرها،  الصبار  وأنواع  الموز،  وشريط  اللؤلؤ 
االهتمام،  من  كثير  إلى  تحتاج  ال  نباتات  وهي 
واألوركيديا التي تحتاج إلى عناية خاصة، وشجرة 

التنين وشجر المطاط سميك األوراق.
في  جامعة  في   2006 عام  أجريت  دراسة  ووفق 
والية كانساس األميركية خلصت إلى أن مرضى 
بالنباتات  المليئة  المستشفى  غرف  في  الجراحة 
بشكل  وتعافوا  إجهاداً  وأقل  إيجابية،  أكثر  كانوا 
في   2007 عام  أخرى  دراسة  وتشير  أسرع. 
في  العاملين  جعلت  الداخلية  النباتات  أن  النرويج 
خالل  خصوصاً  وإنتاجية،  صحة  أكثر  المكاتب 

أشهر الشتاء المظلمة.
ال  أننا  لدرجة  النفسي  الضغط  يملؤه  عالم  في 
االهتمام  المهم  من  باللحظة،  الشعور  نستطيع 
منها  الحياة،  في  هدفاً  وتعطينا  تسعدنا  بنشاطات 
على  وللتركيز  والطعام.  للزينة  النباتات  زراعة 
الشعور باللحظة ما يسمى Mindfulness تنصح 
أو زراعة  والبستنة  والرسم  الطبخ  مثل  بنشاطات 
النباتات واالهتمام بها والتركيز على نموها فنصل 

إلى الراحة بطرق طبيعية

مركز األخبارـ قالت ريهام حجو بأنه ليس من حق 
الحزب الديمقراطي الكردستاني التدخل في شؤون 
شنكال بعدما هربت قواته منها أثناء هجمات داعش 
مشيرة إلى المؤامرة التي تحاك ضدهم بتخطيط من 

أردوغان وتنفيذ من قبل الحزب.

المحاكة  المؤامرة  اإليزيدي  الشعب  ردود  أظهرت 
التي  االتفاقية  بعد  خاصة  اإليزيدي  الشعب  ضد 
عقدت بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان 
بشأن شنكال واللقاءات مع الدولة التركية التي تبدو 

بأن لها يداً في تلك المخططات.
وفي لقاء لوكالة أنباء هاوار مع الرئيسة المشتركة 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  لمجلس  التنفيذية  للهيئة 
 – بغداد  اتفاقية  بأن  قالت  حجو  ريهام  شنكال  في 
شنكال  أهالي  ضد  حيكت  »مؤامرة  هي  هولير 
لحمالت اإلبادة  ومكتسباتهم«، واعتبرتها استمراراً 

ضد اإليزيديين، وضمن مخطط للقضاء عليهم.
الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  يحق  وشددت »ال 
أن يتحدث عن شنكال بعدما هربت قواته منها أثناء 

هجمات داعش«.
وذكرت بأنه بدالً من أن يحاسب الحزب الديمقراطي 
شنكال  عن  تخلوا  الذين  المسؤولين  الكردستاني 
المشكلة  اإلدارة  على  القضاء  يريدون  واإليزيديين 

من قبل الشعب.
وأوضحت بأن كل زيارة يقوم به أحد المسؤولين في 
الديمقراطي الكردستاني وخاصة نيجيرفان  الحزب 
يكشف  ألردوغان،  ولقاء  تركيا  إلى  البارزاني 
بشكل  الكردي  الشعب  ضد  تحاك  التي  المؤامرات 

عام، وخصوًصا شنكال.
مضيفة » أن رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، 
الديمقراطي  للحزب  المخططات  يضع  أردوغان، 

الكردستاني واألخير ينفذها »دون خجل«.

الصلع عند الرجال أو فقدان الشعر يُعد أمراً طبيعياً 
مع التقدم في العمر، حيث يحدث نتيجة تغير مستوى 
في  خاصة  الرجل،  حياة  مراحل  خالل  الهرمونات 
أّن  إلى  اإلشارة  مع  العمر،  من  المتقدمة  المراحل 
تساقط الشعر المفاجئ أو غير المتوقع قد يشير أحياناً 
الجدير  عناية طبية، ومن  تحتاج  حالة مرضية  إلى 
بالذكر أّن معدل تساقط الشعر الطبيعي يتراوح بين 
50-100 شعرة يومياً، وعادة ال يمكن مالحظة هذا 
التساقط كونه يتزامن مع نمو شعر جديد يحل محل 
الشعر عندما  فقدان  يحدث  وبذلك  المتساقط،  الشعر 
نموه،  معدل  من  أعلى  الشعر  تساقط  معدل  يكون 
ترتبط  الرجال  منها  يعاني  التي  الصلع  وإّن حاالت 

بأسباب عديدة، ومن أبرزها ما يأتي:
النمط  صلع  مصطلح  يشير  الجينّي،  العامل  ـ 
ذكرية  الثعلبة  أو  الوراثي  الصلع  أو  الذكوري، 
العامل  بسبب  الشعر  تساقط  إلى  باإلضافة  الشكل؛ 
من  الموروثة  الجينات  عن  يُعبّر  والذي  الجينّي؛ 
عند  بالصلع  اإلصابة  احتمالية  تزداد  حيث  اآلباء، 

الصلع  أنواع  أكثر  منه، وهو  يعانون  أقارب  وجود 
شيوعاً لدى الرجال، مع اإلشارة إلى أّن آلية التوارث 
التدريجية  الصلع  عملية  أّن  وُوجد  واضحة،  غير 
تتخذ نمطاً واحداً تقريباً لدى معظم الرجال، ولم يُفهم 
سبب ذلك بعد، ومن الجدير بالذكر أنّه وفقًا للتاريخ 
كسن  صغير  عمر  في  يبدأ  قد  الصلع  فإّن  العائلي 
الشَّعر  بترقق  يبدأ عادة  الصلع  أّن  المراهقة، وُوجد 
في خط الشعر فوق الصدغين ومقدمة الرأس، حيث 
معدل  أّن  ذكره  الجدير  ومن  وأقصر،  أنعم  يصبح 
حدوث الصلع الوراثي وانتشاره لدى الرجال يختلف 

باختالف العمر والِعرق.
تتسبب  أن  الممكن  من  الهرمونية:  التغيرات  ـ 
االضطرابات الهرمونية بتساقط الشعر بشكل مؤقت، 
هو  الهرمونية  االضطرابات  أسباب  أحد  أّن  وُوجد 
بعض  مستوى  إّن  حيث  الدرقية،  الغدة  أمراض 

الهرمونات يتأثر بالغدة الدرقية.
فروة  عدوى  تتسبب  حيث  الرأس:  فروة  عدوى  ـ 

تساقط  إلى  إضافة  متقشرة،  بقع  بظهور  الرأس 
الشعر، ويعود السبب في ذلك إلى أّن العدوى تهاجم 
الشعر وجلد فروة الرأس، والجيد أّن الشعر ينمو مرة 

أخرى بمجرد عالج العدوى.
ـ فقدان رقعي للشعر: ويُسمى أيًضا داء الثعلبة، هذا 
ويتسبب  تندبات،  يترك  وال  شائع  الصلع  من  النوع 
صلعاء  بقعاً  مخلّفاً  للشعر،  وتلقائي  مفاجئ  بتساقط 
ناعمة ومستديرة على فروة الرأس ومناطق أخرى 
عندما  الصلع  من  النوع  هذا  ويحدث  الجسم،  من 
على  وبناء  الشعر،  بصيالت  المناعة  جهاز  يهاجم 
ذلك فإّن داء الثعلبة يُعد أحد أمراض المناعة الذاتية، 
طريق  عن  ذاته  الجسم  يُهاجم  المناعة  جهاز  ألّن 
الخطأ، ومن الجدير ذكره أّن الشعر قد ينمو مجدداً 
ناحية  ومن  المرض،  هذا  وطأة  تراجع  حال  في 
أّن  إلى اإلجهاد، إال  الثعلبة  أخرى قد يُعزى ظهور 

هذا االفتراض يفتقر إلى وجود دليل يثبته.
الصحية  المشاكل  ببعض  الشعر  تساقط  يرتبط  قد  ـ 
األخرى، مثل سرطان البروستاتا والسمنة، وارتفاع 

ضغط الدم.
ـ اآلثار الجانبية لألدوية، قد يكون تساقط الشعر لدى 
استخدام  على  المترتبة  الجانبية  اآلثار  أحد  الرجال 
أنواع معينة من األدوية، ومن األدوية التي قد تسبب 
تساقط الشعر ما يأتي: األدوية المستخدمة في عالج 
االكتئاب  ـ  المفاصل  التهاب  ـ  السرطان  من:  كل 
ـ  النقرس  ـ  الدم  ضغط  وارتفاع  القلب  مشاكل  ـ 

مضادات التخثر وتُعرف أيًضا باسم مميعات الدم.
ـ نقص الحديد، زيادة مستوى فيتامين )أ( في الجسم، 
وقد يكون ذلك نتيجة أخذ األدوية التي تحتوي على 

الريتينويد.
يُسمى  والذي  الشعر،  نمو  دورة  في  اضطراب  ـ 
تساقط الشعر الكربي، وهو اضطراب شائع لتساقط 
الشعر بشكل مؤقت، ويحدث بسبب التعرض لصدمة 
يميز  ما  الكربي،  للشعر  مفرط  تساقط  إلى  تؤدي 
بالنسبة للشعر  أما  الكربي هو شكل جذوره،  الشعر 

الجديد فإنّه ينمو بشكل طبيعي.
أو  شديدة،  عاطفية  أو  جسدية  لصدمة  التعرض  ـ 
أو  للوزن،  مفرط  أو  مفاجئ  فقدان  أو  حاد،  إجهاد 
تتسبب  والتي  الحمى؛  أو  جراحي،  لعمل  الخضوع 

بتساقط الشعر لعدة أشهر.

تّم  واحد،  شهر  خالل  الثالثة  للمّرة  األخبارـ  مركز 
لوكالة  التابع   ،»xyz.jinnews11« موقع  حظر 
هيئة  قبل  من  النسويّة،  اإلخباريّة   »Jin News«
.)BTK( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التركيّة
آمد  مدينة  في  الخامسة  الجنايات  وأصدرت محكمة 
قراراً بحظر موقع »xyz.jinnews11« بعد تقديم 

هيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دعوة لديها 
حول حجب الموقع في تركيا.

الثاني  تشرين   22 في  حظره  تّم  قد  الموقع  وكان 
الماضي، ليعود للعمل مجدّداً قبل أن يعاد حظره في 
29 من الشهر ذاته، دون صدور قرار رسمّي من 

المحكمة.

يُشار إلى أّن السلطات التركيّة تحظر بّث العديد من 
المواقع التابعة للمعارضة، كما يتّم مالحقة أصحاب 
مّمن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  حسابات 
ينتقدون الحكومة التركيّة والرئيس أردوغان، تحت 

تهمة »إهانة الرئيس«.

األتراك  المحامين  من  عدد  شكل  األخبارـ  مركز 
مختلفة،  أوروبية  دول  إلى  غادروا  الذين  الشباب 
منصة جديدة، تهدف لتسليط الضوء على االنتهاكات 
التي يتعرض لها المحامون في تركيا أطلقوا عليها 

»منصة العدالة غير المشروطة«.
وعّرف المحامون أنفسهم عبر المنصة التي أطلقوها 
تعرضوا  شباب  محامون  بأنهم  اإلنترنت،  على 
تركيا،  في  القضاء  خالل  من  سياسية  لضغوط 
وأنهم ينحدرون من أيديولوجيات ومناطق جغرافية 
رؤية  حول  متحدون  أنهم  إال  مختلفة،  وخلفيات 
مشتركة للمستقبل، فهم مدافعون عن حقوق اإلنسان.
وأكد مطلقو المنصة على رغبتهم في اتخاذ إجراءات 
يُبقي شرائح  الذي  تركيا  في  القمعي«  »النظام  ضد 

مختلفة من المجتمع تحت الضغط والهيمنة، مشيرين 
إلى أن سبب تشكيل منصتهم هو الفترة التي تمر بها 
تركيا من حيث انتهاك الحقوق والحريات األساسية، 

خاصة الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير.
طريقه  في  تركيا  في  السياسي  النظام  أن  وأضافوا 
منوهين  سرعة،  بأقصى  القانون  سيادة  تدمير  إلى 
بأن »السلطة الحاكمة في تركيا تنفذ من خالل جهاز 
أي  ضد  منهجي  بشكل  التخويف  سياسة  القضاء 
شخص أو مجموعة واجهتها، ونظًرا للوضع الحالي 
للسلطة القضائية في تركيا، ال توجد إمكانية أن تكون 

سبل االنتصاف القانونية المحلية فعالة«.
مسرحي،  بشكل  تُجرى  المحاكمات  أن  وأوضحوا 
مسرحية  مشاهد  أصبحت  المحاكم  »قاعات  قائلين: 

يتم فيها أداء المسرحية، وأصبح القضاة والمدعون 
المحكمة  تصدر  المسرحية.  لهذه  أبطاالً  العامون 
المحكمة  ألحكام  مخالفة  قرارات  الدستورية 
األوروبية لحقوق اإلنسان، وال تنفذ المحاكم المحلية 
حكماً   184 يزال  ال  الدستورية.  المحكمة  قرارات 
انتظار  في  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  من 
عجزوا  الذين  الشباب  المحامون  الكامل«.  التنفيذ 
اإلجراءات  بسبب  تركيا  في  مهنتهم  ممارسة  عن 
أنهم  أعلنوا  لالعتقال؛  زمالئهم  وتعرض  القمعية 
يجتمعون في مدن أوروبية مختلفة مع زمالئهم الذين 
شاطروهم المسؤولية ذاتها، مؤكدين أنهم سيتجمعون 
كل يوم جمعة أمام محكمة حقوق اإلنسان األوروبية 
لإلعالن عن االنتهاكات المرتكبة في تركيا في ظل 

حكومة حزب العدالة والتنمية.

في  الديمقراطية  قوات سوريا  أألقت  األخبارـ  مركز 
النائمة »خمسة مرتزقة«  إطار حملتها ضد الخاليا 
من  كمية  ضبط  جانب  إلى  الزور  دير  ريف  في 

الذخائر والمعدات.
تستمر قوات سوريا الديمقراطية بحملتها ضد الخاليا 
اإلعالمي  المركز  كشف  وقد  المنطقة،  في  النائمة 
لقسد بأن الوحدات الخاصة وفي عملية مشتركة مع 

قوات التحالف الدولي نفذت عمليتين مشتركتين في 
منطقتي الحرجة والعزبة بريف دير الزور.

وأشار المركز إلى نتائج العمليتين بإلقاء القبض على 
خمسة مرتزقة وضبط كمية من الذخائر والمعدات 

الفنية.
ولم يوضح المركز اإلعالمي الجهة التي ينتمي لها 

»المرتزقة« الذين تم إلقاء القبض عليهم.

خلصت دراسة طبية حديثة أجريت في الواليات 
أن  إلى  سنوات  عدة  بها  العمل  واستمر  المتحدة 
أن  يمكن  متواصل  بشكل  )د(  فيتامين  تناول 
تصل  بنسبة  بالسرطان  اإلصابة  من خطر  يقلل 
اإلصابة  فرصة  أن  الباحثون  ووجد   .%38 إلى 
لدى  أقل  المميتة تكون  أو  المتقدمة  بالسرطانات 
األشخاص الذين يتناولون فيتامين )د( شريطة أن 

يكون لديهم وزن طبيعي أيضاً.
الواليات  في  أجريت  التي  الدراسة  وبحسب 
لألشخاص  بتحليل  الباحثون  قام  فقد  المتحدة، 
بين  الفترة  خالل  الدراسة  في  شاركوا  الذين 
عامي 2013 و2018، ليستنتج الباحثون أخيراً 
اإلصابة  مخاطر  بتقليل  مرتبط  )د(  فيتامين  أن 
بالسرطان المتقدم بنسبة 17 في المائة، على أن 
أولئك  بين  المائة  في  إلى 38  ترتفع  النسبة  هذه 
الذين لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي، أي أنهم ال 

يعانون من الوزن الزائد.
)د(  فيتامين  أن  العلماء  وجد   2018 عام  وفي 
ولكنه  بالسرطان  اإلصابة  إجمالي  من  يقلل  لم 
يؤدي إلى انخفاض في خطر الوفاة الناتجة عن 
اإلصابة  مخاطر  بتقييم  الفريق  قام  السرطان. 
تناولوا  الذين  المشاركين  بين  المتقدم  بالسرطان 
بفحص  قاموا  كما  يتناولوه،  لم  أو  )د(  فيتامين 

ما إذا كان مؤشر كتلة الجسم يلعب دوراً أيضاً، 
ووجدوا أن من بين المشاركين البالغ عددهم 25 
ألف شخص، تم تشخيص 1617 شخصاً بمرض 
السرطان، ومن بين أولئك الذين تلقوا فيتامين )د( 
من  متقدمة  مراحل  في   226 حالة  تشخيص  تم 
السرطان، أما من بين أولئك الذين لديهم مؤشر 
فتم  )د(  فيتامين  ويتناولون  طبيعي  جسم  كتلة 
المتقدم  السرطان  بمرض  تشخيص 58 شخصاً 

فقط مقارنة بـ96 شخصاً لم يتناولوا الفيتامين.
ويعتقد الباحثون أن السمنة وااللتهابات المرتبطة 
بها قد تقلل من فعالية فيتامين )د(، وهو ما يفسر 
مع  بالتوازي  الوزن  على  السيطرة  ضرورة 
»السرطان  مكافحة  أجل  من  )د(  فيتامين  تناول 
العام  من  دفئاً  األكثر  األوقات  وفي  المتقدم«. 
الشمس  أشعة  من  )د(  فيتامين  الجسم  يستمد 
يمكن  ال  الشتاء  في  ولكن  الجلد،  على  المباشرة 
يمكن  حيث  لنا،  وحيد  كمصدر  عليه  االعتماد 
النظام  الجرعات الصغيرة من خالل  امتصاص 
الغذائي عن طريق تناول أطعمة معينة، بما في 
والبيض  والحليب  والفطر  الزيتية  األسماك  ذلك 
يؤدي  أن  ويمكن  المدعمة.  والعصائر  والحبوب 
مثل  العظام  تشوهات  إلى  )د(  فيتامين  نقص 
عن  الناتجة  العظام  وآالم  األطفال  عند  الكساح 

حالة تسمى تلين العظام عند البالغين.

النساء«  قتل  »أوقفوا  منصة  األخبارـ سجلت  مركز 
في تركيا بتقريرها أن 43 امرأة قتلت ما بين شهري 
التركي  النظام  بأن  مؤكدة  والثاني  األول  تشرين 

يستهدف المرأة بشكل مباشر.
تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
المرأة أفادت منصة »أوقفوا قتل النساء« في تركيا 
في تقرير بأنه خالل أقل من شهرين قتلت 43 امرأة 

بين شهري تشرين األول والثاني، وأيضاً كان هناك 
اللواتي  النساء  ليرتفع عدد  وفاة مشبوهة  8 حاالت 

فقدن حياتهن في ظروف غامضة إلى 152 امرأة.
البحوث  التي أعلن عنها مركز  ووفقًا لإلحصائيات 
عن  تقريره  في  والسياسية  االجتماعية  الميدانية 
جرائم قتل النساء، فقد قُتلت قرابة 453 امرأة خالل 
هذا العام، باإلضافة إلى 144 أخريات ُسّجل موتهن 

في ظروٍف غامضة.
إسطنبول،  معاهدة  من  تركيا  انسحاب  ويعتبر  هذا 
وهي اتفاقية دولية أبرمها المجلس األوروبي لحقوق 
التركي  النظام  أن  على  دليل  عام 2011،  اإلنسان 
يعادي المرأة ويمارس العنف ضدها بشتى الوسائل.
والناشطات  الحقوقيات  واعتقال  النساء  فقتل 
يوم  بعد  يوماً  تزداد  المرأة  حقوق  عن  المدافعات 
بحسب اإلحصائيات من المراكز الحقوقية والنسوية 
ففي يوم الجمعة الماضي اعتقلت السلطات التركية 
مدينة  في  المحامين  نقابة  من  وعضوة  17 عضواً 
آمد بباكور كردستان ناهيك عن اعتقال الصحفيات 

تحسباً لكتمان الحقيقة.

مركز األخبار ـ فرضت خلية األزمة في شمال وشرق سوريا حظراً كليًا على مناطق شمال وشرق سوريا لمدة عشرة أيام بدءاً من الخميس المقبل، وأشار 
الرئيس المشترك لهيئة الصّحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى إلى أن المنطقة مقبلة على كارثة كبيرة إن استمر فيروس كورونا باالنتشار، 

وأكد أنه قد يخرج عن السيطرة، وشدد على ضرورة أخذ التدابير الالزمة والتقيد بالتعليمات.  
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بدي 
بسكليت..!

في ظل االزدحام المروري والتلوث البيئي 
قيادة  تعتبر  السيارات  عوادم  تسببه  الذي 
للتنقل،  األمثل  الحل  الهوائية  الدراجات 
بأنها واحدة من  وأيضاً ال يخفى على أحد 
أفضل خمسة أنواع من التمرينات الهوائية، 
المفاصل،  آالم  تخفيف  على  تساعد  كما 
ولكن  والعضالت،  القلب،  صحة  وتعزيز 
كل هذه الفوائد لم تشفع للمرأة عند المجتمع 
على  حكراً  والزالت  بقيادتها،  لها  للسماح 

الرجل فقط!!!
الرياضات  من  الهوائية  الدراجات  ركوب 
زالت  ال  لألسف  ولكنها  والممتعة،  السهلة 
بشكل عام محتكرة على الرجل بمجتمعنا، 
في  النساء  من  الكثير  معاناة  من  وبالرغم 
وسائل  من  خاص  بشكل  األوسط  الشرق 
للعمل  ذهابهن  أثناء  عديدة  ألسباب  التنقل 
المرأة  زالت  ال  لكن  شؤونهن،  وقضاء 
التي تقود »البسكليت« محط لتنمر وسخط 
الجانب  يشاهدن  فال  عليها،  المجتمع 
فليس  للموضوع،  واإليجابي  اإلنساني 
ال  النساء  من  الكثير  بأن  لهم  بالنسبة  مهم 
وكذلك  لقيادتها،  سيارات  شراء  يستطعن 
أسعار المواصالت ال تناسب دخلهن فيكن 
الهوائية  الدراجات  لقيادة  ماسة  بحاجة 
سواًء للذهاب بها إلى العمل أو اصطحاب 
أو  مدارسهم  إلى  أبناءهن معهن إليصالهم 

للتنقل برفقتهم كرياضة مفيدة لهن.
وشرق  بشمال  مجتمعنا  أن  من  وبالرغم 
سوريا بات أكثر انفتاحاً على قضايا المرأة 
والشمال  آفا  روج  ثورة  بعد  وخصوصاً 
لما  المرأة  بثورة  لقبت  والتي  السوري 
حققته من إنجازات على الصعيد الشخصي 
أن  إال  الحياة؛  مجاالت  كافة  للمرأة ضمن 
أنماط االستهالك والصورة النمطية للمرأة 
قائمة،  للمجتمع ال زالت  الذهنية  البنية  في 
ولكسر هذه النمطية المفروضة على المرأة 
المبادرات  من  الكثير  مؤخراً  ظهرت 
على  صاحباتها  عملت  التي  النسائية 
والمستهجنة  الرافضة  العقليات  محاربة 
في  الدراجات  ركوب  من  النساء  لمنع 
البالية  للتقاليد واألعراف  كتحدي  مناطقنا، 
المرأة،  حرية  على  القيود  تفرض  التي 
إحدى  مؤخراً  أطلقتها  التي  المبادرة  مثل 
الجمعيات، حيث نظمن ماراثوناً للدراجات 
من  المبكر  للكشف  قامشلو  في  الهوائية 
سرطان الثدي، ولكن الهدف األساسي من 
اختيار الدراجات الهوائية كان للفت االنتباه 
المفروضة  النمطية  القيود  هذه  كسر  إلى 
تعتبر  والتي  المرأة  على  المجتمع  قبل  من 
اآلثام  كنوع من  الرياضات  النوع من  هذا 

بالنسبة للمرأة.  
لذا بات من الضروري دعم كل المبادرات 
قيادة  على  النساء  لتشجيع  تنطلق  التي 
الدراجات الهوائية لما لها من فائدة صحية 
على جسم المرأة أوالً، فهي ترسخ أسلوب 
تحسين  في  وتساهم  لديها  النشطة  الحياة 
نفسيتها، وأيضاً لما لها من فائدة جمة على 
البيئة عند استبدالها بالسيارات ثانياً، وكذلك 
النمطية  كسر  في  مبادرات  هكذا  ألهمية 
المجتمعية بحق النساء للتغلب على التقاليد 
قبل  من  المرأة  على  الممارس  والحرمان 
للدراجات من  قيادتها  يعتبر  الذي  المجتمع 

العيب وتمرداً على مجتمعها.
المرأة  ركوب  يعتبر  يزال  ال  وألنه 
للدراجات بأنواعها من المحاذير المجتمعية 
ومنها  عام  بشكل  األوسط  الشرق  في 
أن  اجتماعياً  المقبول  إذ من غير  مناطقنا، 
أن  إال  الشارع،  في  الدراجة  المرأة  تقود 
المرأة إذا تحدت المجتمع وقادته ستفرض 
في  وسيساهم  ذلك  قبول  مجتمعها  على 
للدراجات،  المرأة  لركوب  ما  نوعاً  التقبل 
قبلهم  من  لها  المضايقات  تنتهي  لن  وربما 
لألمر،  الكثيرين  تفهم  على  سيساعد  ولكن 
ممكن،  ولكنه  سهالً،  ليس  التحدي  فهذا 
والترويج  االهتمام  إلى  فقط  بحاجة  فهو 
أن  يجب  والبداية  أكبر،  بشكل  والتشجيع 
تبدأ من األمهات واآلباء على تشجيع بناتهن 
للسير بحرية بدراجاتهن الهوائية، »وصار 

الوقت لتقولي بدي بسكليت«.

نساء خارج السرب 

ميديا غانم

الحصاد الكروي للفئات العمرية في إقليم الجزيرة

عقوبة قاسية ضد العبة
 تنس بلغارية

ريال مدريد يواصل تخبطه وبرشلونة يخسر بهدف بدون رد

اإلياب  مباريات  من  االنتهاء  بعد  األشبال  فئة  في 
للدور  المتأهلة  األندية  الثاني عرفت هوية  الدور  من 
الشكل  على  المتأهلة  واألندية  النتائج  وكانت  الثالث، 

التالي:
 2×6 عامودا  جوانن  على  فوزه  بعد  األسايش  تأهل 

نتيجة الذهاب فوز األسايش بهدف بدون رد.
نتيجة   2×7 باز  جوانن  على  فوزه  بعد  دجلة  تأهل 

الذهاب 3×0 قانونياً فوز دجلة لتغيب جوانن باز.
تغلب جودي على برخدان بنتيجة 2×1 وتأهل األخير 

بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف بدون رد. 
عامودا  أهلي  على  فوزه  بعد  والسالم  األخوة  تأهل 
3×0 ومباراة الذهاب لم تقم بسبب تغيب الناديين عن 

الحضور.
تأهل سردم بعد تغلبه على فدنك قانونياً 3×0 لغياب 
األخير، نتيجة الذهاب فوز سردم بخمسة أهداف بدون 

رد.

مباريات مؤجلة؟

لكرة  الناشئين  دوري  من  إياباً  الثاني  الدور  في  أما 

القدم في إقليم الجزيرة فقد سجلت النتائج التالية والتي 
أوضحت األندية المتأهلة للدور الثالث:

برخدان 9×1 أهلي عامودا ـ تأهل برخدان بمجموع 
الفوز بالمباراتين، الذهاب 3×0.

في  التعادل  بعد  دجلة  تأهل  ـ  دجلة   3  ×0 الصناديد 
ذهاب 3×3، والفوز باإلياب.

اكتمال  عدم  بسبب  قانونياً  ـ  االتحاد   0  ×3 سردم 
بعد  سردم  تأهل  و  االتحاد  لالعبي  القانوني  النصاب 

الفوز بمجموعة المباراتين، الذهاب 8×0.
جودي 0×1 خباتـ  تأهل جودي بعد الفوز في الذهاب 

بهدفين بدون رد.
بعد  األسايش  تأهل  ـ  األسايش  والسالم 0×3  األخوة 

الفوز بمجموعة المباراتين، الذهاب 8×0.
وفي افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري أندية 
إقليم الجزيرة للدرجة الثانية فاز نادي شبيبة تل كوجر 
هدفين،  مقابل  أهداف  بثالثة  باز  جوانن  نادي  على 

وعلى  بعامودا،  شرموال  ملعب  أرضية  على  وذلك 
أرض نفس الملعب تغلب نادي قنديل على نادي آشتي 
الثالثاء  يوم  ستقام  بينما  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين 
الذهاب  مرحلة  من  الخامسة  الجولة  مباريات  القادم 

وفق الجدول التالي:
بعامودا  شرموال  ملعب  ـ  آشتي   × عامودا  جوانن 

الساعة الواحدة من الظهر.
قنديل × جوانن باز ـ ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 

الساعة الواحدة ظهراً.

وستقام مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة بسبب تطبيق 
الحظر الكلي في ديرك وهي بين:

ديرك × واشو كاني ـ ملعب ديرك الساعة الواحدة من 
بعد الظهر.

الجدير ذكره بأن المباريات قد تأجل بعضها في دوري 
األشبال ونقلت من ملعب شرموال بعامودا إلى ملعب 
دفع  مما  األمطار،  بسبب  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد 
باألندية لعدم الحضور كما ذكرنا آنفاً، والسبب الظرف 

المادي الصعب لألندية والتنقل من مدينة إلى أخرى

ألكساندرينا  البلغارية  التنس  العبة  تعرضت 
نايدينوفا، التي تحتل المركز الـ 218 في التصنيف 
العالمي، لعقوبة الطرد من هذه الرياضة مدى الحياة، 
بعدما خلص تحقيٌق أجرته وحدة نزاهة التنس، إلى 
أنها تالعبت في مباريات بين 2015 و2019 عدة 

مرات.
التعاون  عدم  تهمة  البلغارية،  لالعبة  وجهت  كما 
ذلك.  بفعل  وأدينت  التنس،  نزاهة  وحدة  تحقيق  في 
التنس،  لمالعب  العودة  من  منعها  إلى  وباإلضافة 
فرضت على ألكساندرينا نايدينوفا غرامة بقيمة 150 

ألف دوالر، وفقاً لوحدة نزاهة التنس.
وتشير نتيجة التحقيقات إلى أن ألكساندرينا نايدينوفا 
ارتكبت 13 مخالفة لبرنامج مكافحة الفساد في التنس، 
12 منها تتعلق بتسوية مباريات وأخرى تتعلق بعدم 

التعاون في عملية التحقيق مع وحدة النزاهة.
الثان  تشرين   20 من  اعتباراً  أنه  العقوبة  وتعني 
من  دائم  بشكل  ممنوعة  الالعبة  أصبحت  الجاري، 
لعب أو حضور أي حدث تنس مصرح له أو معتمد 

من قبل هيئات إدارة اللعبة البيضاء.

فخ  في  بالسقوط  النقاط،  إهدار  مدريد  لاير  واصل 
الجولة  ضمن  فيالاير،  مضيفه  أمام   )1-1( التعادل 

العاشرة من الليغا، على ملعب »ال سيراميكا«.
وسجل لريال مدريد، ماريانو دياز في الدقيقة 2، بينما 
أحرز جيرارد مورينو هدف فيالاير، في الدقيقة 76 

من ركلة جزاء.
وبهذا التعادل، رفع فيالاير رصيده إلى 19 نقطة في 
المركز الثاني، كما رفع لاير مدريد رصيده إلى 17 

نقطة، في المركز الرابع.
وبدأ الميرينجي المباراة بضغط مبكر، وأرسل داني 
الجزاء، وصلت  منطقة  في  كرة عرضية  كارفاخال 
لماريانو دياز الذي سدد رأسية قوية في شباك فيالاير، 

في الدقيقة 2.
حيث   ،20 الدقيقة  في  فيالاير  من  رد  أول  وجاء 
إلى رأس  الملكي،  دفاع  وصلت كرة عرضية خلف 
داني باريخو، الذي سددها قوية أعلى مرمى كورتوا.
ومع بداية الشوط الثاني، استغل جيرارد مورينو خطأً 
من دفاع لاير مدريد، وسدد كرة قوية مرت بجانب 

القائم األيمن لمرمى كورتوا، في الدقيقة 56.
وأهدر داني باريخو فرصة تسجيل التعادل لفيالاير، 
في الدقيقة 70، حيث استقبل تمريرة عرضية أرضية 
من زميله إستوبينيان، لكنه صوبها بقوة بجانب القائم 

األيمن.
وطالب العبو فيالاير باحتساب ركلة جزاء لصالحهم، 
لريال  األيمن  الظهير  كارفاخال،  داني  لمس  إثر 
مدريد، الكرة بيده، لكن حكم المباراة طالب باستمرار 

اللعب.
واحتسب الحكم ركلة جزاء للغواصات الصفراء، في 
العنيف من كورتوا على  التدخل  بسبب  الدقيقة 74، 

الذي  مورينو،  جيرارد  لتنفيذها  وانبرى  شوكويزي، 
سدد أقصى يمين الحارس البلجيكي محققاً التعادل.

التصدي  في  فيالاير،  مرمى  حارس  أسينخو،  وتألق 
لتسديدة من فينيسيوس جونيور، مهاجم الضيوف، في 

الدقيقة 89.
وكاد البديل كوبو أن يخطف هدف االنتصار لفيالاير، 
عندما انفرد بالحارس كورتوا، لكنه سدد كرة ضعيفة 

تصدى لها األخير، في الدقيقة 91.
بتسجيل  موقفهم،  إنقاذ  في  مدريد  العبو لاير  وفشل 
الهدف الثاني، ليواصل الفريق تعثره في الليغا، بعدما 

خسر مواجهة فالنسيا في الجولة الماضية )1-4(.

سيميوين يكرس عقدته بأول 
انتصار عىل برشلونة

الفني  المدير  سيميوني  دييجو  األرجنتيني  كسر 
على  بالفوز  برشلونة،  ضد  عقدته  مدريد،  ألتلتيكو 
البلوغرانا ألول مرة في الليغا، بهدف دون رد مساء 

اليوم، السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة.
وسجل البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، هدف أتلتيكو 

مدريد الوحيد، في الدقيقة )3+45(.
وبهذا االنتصار رفع أتلتيكو رصيده إلى 20 نقطة في 
المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 11 

نقطة في المركز العاشر.
بدأ برشلونة الضغط ُمبكراً، حين أرسل ديمبلي كرة 
الذي  جريزمان  لزميله   ،)3( الدقيقة  في  عرضية 

سددها أعلى مرمى أوبالك.

ساؤول  من  لتسديدة  التصدي  في  شتيغن  تير  وتألق 
في  الركنية  إلى  حولها  حيث  مدريد،  أتلتيكو  العب 
في  تمريرة  يورينتي  ماركوس  وتلقى   .)5( الدقيقة 
عمق منطقة الجزاء، وأرسل تصويبة قوية ارتطمت 

بالعارضة األفقية بالدقيقة )11(.
بنسبة  الكرة  على  االستحواذ  في  برشلونة  وتفوق 
بسيطة، لكن العبو البلوغرانا فشلوا في خلق فرص 
حقيقية للتسجيل، في ظل غلق العبي الروخيبالنكوس 
لفريق  الُمعتادة  الدفاعية  والصالبة  المساحات 

سيميوني.
بعد  مدريد  أتلتيكو  بحارس  ميسي  ليونيل  وانفرد 
الكرة  سدد  لكنه  ألبا،  زميله  من  سحرية  تمريرة 
برعونة بين يدي السلوفيني يان أوبالك الذي تصدى 

لها بسهولة.
ونجح كوكي في تسجيل هدف التقدم ألتلتيكو مدريد 
الخروج الخاطئ من تير  في الدقيقة )48(، مستغالً 
في  سدد  ثم  قدميه،  بين  الكرة  مرر  حيث  شتيغن، 
أتلتيكو  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي  الخالية،  الشباك 

بهدف دون رد.
لينجليت  كليمونت  سدد  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
مدافع برشلونة، كرة رأسية تألق الحارس أوبالك في 

التصدي لها في الدقيقة )56(.
التصدي  في  مدريد  أتلتيكو  مرمى  حارس  وتألق 
استغل  الذي  لينجليت،  كليمونت  من  رأسية  لتسديدة 

كرة عرضية من البديل كوتينيو.
إحدى  أثناء  الملعب  أرض  على  بيكيه  وسقط 
وتوجه  باكياً،  وخرج  كوريا،  أنخيل  مع  االلتحامات 

إلى غرفة المالبس، وشارك الشاب دست بدالً منه.
وأرسل الفرنسي عثمان ديمبلي، تسديدة أرضية قوية 
أوبالك في  يان  للحارس  القائم األيسر  مرت بجانب 

الدقيقة )65(.
توغل  حيث  النتيجة،  يُضاعف  أن  كاراسكو  وكاد 
وسدد  األيسر،  الطرف  على  الجزاء  منطقة  داخل 
كرة قوية مرت بجانب القائم األيسر لتير شتيغن في 

الدقيقة )72(.
واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة على حدود 
الكرة  لكن  لتنفيذها  ميسي  انبرى  الجزاء،  منطقة 
إلى ركنية في  البشري وتحولت  بالحائط  اصطدمت 

الدقيقة )80(.
وأرسل ميسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، إلى 
زميله الفرنسي غريزمان الذي سدد بالرأس بين يدي 

الحارس أوبالك في الدقيقة )81(.
التسديد من خارج  وحاول سيرجي روبيرتو تجربة 
المنطقة، وأرسل كرة قوية اصطدمت بدفاع أتلتيكو 
وتحولت إلى ركنية في الدقيقة )89(، قبل أن يخرج 
بسبب إصابة عضلية، لتنتهي المباراة بسقوط البرسا 

.)1-0(

تقرير/ جوان محمد

روناهي/ قامشلوـ  تستمر بطوالت الدوري للفئات العمرية لكرة القدم في إقليم الجزيرة لألشبال والناشئين، وسط نقل وتأجيل للمباريات بسبب األمطار 
وتغيب عن الحضور واالنتهاء من الدور الثاني، واقتراب بدء مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية للشباب

أمهات الشهداء بقامشلو.. نضالنا مستمر 

حتى تحقيق الحرية

لماذا اتخذت نساء »جنوار« 
الحرمل رمزاً لقريتهن؟

مبادرة نسائية لزراعة األصناف 
الموسمية بديرك..

في حاالت الحروب والنزاعات، غالباً ما يحاول العدو 
إرادتهن،  لكسر  فكرهن  بتضليل  النساء  على  التأثير 
آفا  بعد ثورة روج  ولكن نساء شمال وشرق سوريا 
من  عاٍل  قدر  على  بأنهن  برهنن  السوري  والشمال 
المسؤولية لمواجهة الصعاب، وبرز اسمهن في العالم 
بأنهن النساء القويات المميزات، وقد استطعن إحداث 
من خالل  جلياً  ذلك  بدا  واقعهن، حيث  في  تغييرات 
دحرهّن لمرتزقة داعش ومقاومتهن في عفرين وباقي 
كسرن  األخرى  المناطق  وفي  المحتلة،  المناطق 
القيود البالية ولعبن دورهن في كافة المجاالت فقلبن 

الموازين رأساً على عق.

»واصلنا النضال«
ويتحدن  أنفسهن  ينظمن  أن  حلمهن  كان  القديم  منذ 
في  وإرادة  شخصية  ذات  ليصبحن  كرد  كنساء 
السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  وبعد  مجتمعهن، 
به  يقتدي  ورمزاً  مثاالً  فبتن  ألجله  سعين  ما  حققن 
نساء العالم أجمع، وبهذا الصدد قالت »فادية سليمان« 
أم الشهيد باسل: »قديماً كان اجتماع نساء الكرد مع 
بعضهن وتنظيمهن ألنفسهن بمثابة عصيان للمجتمع، 
نكون رياديات  بأن  القديم  نتخلَّ عن حلمنا  لم  ولكننا 
وذوات إرادة في مجتمعنا، فحققنا حلمنا بعد اشتعال 

ثورة روج آفا«.

انطالقة  السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  أضحت 
في  أكبادهن  بفلذة  الحرة، ومنهن من ضحين  للمرأة 
أصبحن  الشهداء  وكأمهات  مناطقهن،  تحرير  سبيل 
أقوى، واستطعن كسر حاجز الصمت وتمزيق ستار 
العبودية، ولم يستسلمن أثناء شهادة أبنائهن كما أراد 
لكافة  نساؤنا  »تعرضت  فادية:  وتابعت  المحتل، 
بعضهن،  واستشهاد  وتهجير،  تدمير  من  االنتهاكات 
بل  نضعف  أو  نستسلم  لم  ولكن  أبنائنا،  واستشهاد 

واصلنا النضال«.

كرسن حاجز الخوف
ذلك  وتوضح  التركي،  المحتل  إليه  يسعى  ما  جل 

احتالله ألي منطقة في شمال وشرق سوريا،  أثناء 
محاربة انتصارات المرأة أوالً، لخوفه من أن تكسر 
الذهنية الذكورية المستبدة التي تمارس على النساء 
بتركيا، فمارسن أبشع الجرائم بحق النساء في شمال 
وشرق سوريا كالتمثيل بجثثهن واختطافهن وقتلهن 
بطرق شنيعة تمثل فكرهن الهمجي، ولكن المرأة في 
روج آفا كسرت عنجهية المحتل وأصبحت مثالً لكل 
امرأة تسعى للحرية أمثال الشهيدات هفرين وبارين 
وأفيستا، وبهذا الخصوص أكدت األم صالحة كلش 
وقف  وهو  واحد  »هدفنا  بقولها:  شهيد  أم  وهي 
الهجمات التي تحصل على مناطقنا، وباألخص على 
ومرتزقته،  التركي  المحتل  قبل  من  المرأة  كأمهات شخص  سوريا،  وشرق  شمال  كنساء  نسعى  كما 

كافة  على  المرأة  حصول  إلى  بالتحديد،  الشهداء 
حقوقها وكسر العادات البالية التي تقيدها لنصل إلى 

مجتمع ديمقراطي حر«.
أن  »أتمنى  بالقول:  حديثها  كلش  صالحة  اختتمت 
يصل صوتي لكل امرأة في بقاع األرض ونساء الكرد 

خاصةً للخروج عن صمتهن لنيل كافة حقوقهن«.
وجود كل امرأة مناضلة ومقاومة على األرض تساهم 
جسدها  واضحة  معادلة  جميعاً،  النساء  همم  برفع 
منذ  الحرة  الحياة  معنى  أوالدهن  بتلقين  الكرد  نساء 
كل  في  أزواجهن  مع  الوقوف  جانب  إلى  طفولتهم، 
المواقف باإلضافة إلى مشاركتهن في جبهات القتال 
التي  المجاالت  لحماية أرضهن، مع تقدمهن في كل 

كانت حكراً على الرجل.

لنبتة الحرمل خصوصيتها في قرية المرأة »جنوار«, 
فهي تزهر مرة واحدة في العام لتشير إلى الحياة التي 
عن  ناهيك  العام,  خالل  القرية  في  المرأة  تعيشها 

استخداماتها وفوائدها المتعددة.
فهي  الخالب,  الطبيعي  بواقعها  المرأة  قرية  تتميز 
حاضنة لجمال الطبيعة, ولعل أبرز الزراعات التي 

تشتهر بها قرية المرأة هي زراعة الحرمل.
لقرية  المؤسسة  العضوة  أشارت  الخصوص  وبهذا 
أحد  هي  الحرمل  »نبتة  بأن  هفال  رومت  المرأة 
رموز قرية جنوار, وهذه النبتة تعرف في العديد من 
المناطق بأسماء مختلفة, في حين أن فوائدها ال تعد 
وال تحصى منذ أن عرفت, فهي موجودة في العديد 
اإليزيدية,  األرمنية,  العربية,  الكردية,  المنازل  من 

اآلشورية، وغيرها«.
األشخاص  من  العديد  أن  إلى  رومت  ونوهت 
وآخرون  السحر  من  للتخلص  يستخدمونها  ممن 

يستخدمونها للزينة بسبب مظهرها.
على  ينبت  الحرمل  نبات  أن  رومت  وأعربت 
المناسبة, وباألخص  التربة  األعشاب, وال سيما في 
الناس من قبل, وقالت:  في األماكن التي عاش فيها 
أن  ويجب  العام,  في  واحدة  مرة  الحرمل  »يزهر 

تجمع خالل 15 يوماً من إزهارها قبل أن تجف«.

آثار لحياة القدماء
يزورون  عندما  اآلثار  علماء  بأن  رومت  وكشفت 
فإنهم  الحرمل,  ويشاهدون عشب  التاريخية  المواقع 
المنطقة,  تلك  في  قديمة  آثاراً  هنالك  أن  يوقنون 
وتابعت: »أينما وجدت نبتة الحرمل توجد آثار لحياة 

القدماء«.
في  واحدة  مرة  الحرمل  حرق  يتم  بأنه  وصرحت 
العام حول المنازل بجنوار, وذلك للوقاية من  الحسد, 
الحشرات  دخول  عند  وأنه  كما  السلبية,  والمشاعر 
وتبخير  الحرمل  حرق  يتم  الحيوانات,  جلود  إلى 
الحيوانات بدخان الحرمل لكي يتم إخراج الحشرات 

من أجسامها.
وأشارت رومت إلى أن الحرمل هو األساس األول 
للنساء  دواء  فهو  العالم,  حول  الطبيعي  الطب  في 
وبحسب  الحامل,  المرأة  وتستخدمه  األكزيما,  من 
المعلومات التي تعود ألكثر من  12 ألف عام فإن 

المرأة تقدمت في مختلف المجاالت.
ونوهت رومت إلى أنه يتم صنع تقويم نسائي لألشهر 
من خالل حبات الحرمل, بحيث توضع الحبات في 
أيام  عدد  وبحسب  قالدة,  شكل  على  لألشهر  تقويم 
»فهي  وأردفت:  الحرمل,  حبات  ترتيب  يتم  الشهر 
نبتة جميلة تزهر في وقت تأخذ جمالها فيه من جمال 

الطبيعة.

مهاجمة إنجازات املرأة
وأفادت رومت بأن الحرمل يُعرف بزمن المرأة في 
قرية المرأة, بحيث أن الوقت الذي تقضيه المرأة في 
الحرمل,  إلزهار  موسم  كل  مع  يتجدد  المرأة  قرية 
وقالت: »إن طبيعتنا تتمتع بغناها وجماليتها, إال أن 
بمهاجمة  الغنى, وتقوم  التركية تستهدف هذا  الدولة 
إنجازات المرأة واألماكن التاريخية التي تعود لها«.

وأنهت العضوة المؤسسة لقرية المرأة رومت هفال 
بالتأكيد على أن إحدى هذه األماكن األثرية  حديثها 
التابعة  حرمل  تل  تركيا  واستهدفت  حلف,  تل  هي 
هو  ذلك  من  التركية  الدولة  وهدف  لناحية زركان, 
واقتالعها  المناطق  هذه  شعوب  ثقافة  وإبادة  طمس 
كالحرمل  رموز  خالل  من  لكن  جذورها,  من 
وتيرة  على  والحفاظ  ثقافتنا  تجديد  على  »سنعمل 

مقاومتنا.
JIN NEWS /وكالة

نساء  بسبعة  بدأ  متميز  نسائي  اقتصادي  مشروع 
الموسم  مستلزمات  وتأمين  الذاتي،  االكتفاء  لتحقيق 
اقتصاد  ولدعم  ستار  مؤتمر  من  بمبادرة  الحالي. 
المؤتمر  عضوات  بدأت  ديرك،  منطقة  في  المرأة 
تحقيق  بهدف  الموسمية،  والخضار  القمح  بزراعة 
الريفية  لألسر  وتوفير فرص عمل  الذاتي،  االكتفاء 
المؤتمر  ديرك، حيث خصص  في  العاملة  واأليدي 
لزراعة  هكتاراً  و15  القمح  لزراعة  هكتاراً   15
شكل  على  المؤتمر  لعضوات  الموسمية  األصناف 
جمعيات. عضوات مؤتمر ستار استلمَن، اليوم، بذار 
القمح والخضار الموسمية من لجنة إدارة األراضي 

التابعة لشركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك.

سبع نساء

»عين  بلدة  من  نساء  سبع  من  المؤلفة  االجمعية 
لوكالة  وتقول  تمو،  وجيهة  عليها  تشرف  ديوار«، 

ليرة  ألف   375 دفعت  عضوة  »كل  هاوار  أنباء 
واألسمدة،  واألدوية  البذار  شراء  أجل  من  سورية 
هكتاًرا،   30 الحالي  للموسم  المخصصة  والمساحة 
المتبقي   15 الـ  في  فيما  بالقمح،  سيُزرع  منها   15
إحدى  خالد،  عائشة  بالخضروات«.  ستُزرع 
المساهمات في المشروع، أوضحت أن مؤتمر ستار 
في ديرك ساعد النساء في تأمين مستلزمات الموسم 
في  ديرك  منطقة  نساء  من  العديد  الحالي.وشاركت 
والصيفية  الشتوية  الخضروات  أنواع  كافة  زراعة 
غطت  والتي  التشاركية،  الجمعيات  نظام  ضمن 
اإلنتاج  من  وغيرها  الخضروات  من  السوق  حاجة 

المحلي للموسم الماضي.

وكالة هاوار

تقرير/ ليالف أحمد

روناهي/ قامشلو - أشادت أمهات الشهداء في مدينة قامشلو بدور المرأة في ثورة روج آفا بالوقوف في وجه 
العنف الذي تتعرض له من قبل االحتالل التركي ومرتزقته من جهة، والعادات البالية والذهنية الذكورية من جهة 

أخرى، ودعون المرأة كي ترفع من وتيرة نضالها

صالحة كلش فادية سليمان
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محسن عوض اهلل: الخالفات العربية ساهمت بتوسع 

األطماع التركية في المنطقة
أكد الكاتب المصري المتخصص في الشؤون الكردية والتركية محسن عوض اهلل، بأن تركيا تؤدي دوراً وظيفيًا لخدمة مصالح الدول الكبرى، وبأنه ال 
يمكن الحديث عن قيم وأخالق في السياسة العالمية، فالمصالح هي الحاكم الفعلي، وأشار إلى أنه ال يمكن التعويل على الموقف العربي تجاه السياسة 

التركية بسبب عمق الخالفات بين األنظمة العربية الحاكمة.  

خورشيد دلي)كاتب(

محمد أبو الفضل )كاتب(

جاء ذلك من خالل حوار أجرته وكالة فرات لألنباء 
معه، حول السياسات التركية في المنطقة وتداعيات 
للواليات  رئيساً  بايدن  جو  انتخاب  وانعكاسات 

المتحدة األمريكية على المنطقة. 
وفيما يلي نص الحوار:

تُقيِّمون التدخالت التركية في المنطقة وما  - كيف 
سببها؟

قائم  بالمنطقة  توسعي  لديه مشروع  أردوغان  نظام 
دولة  وصناعة  العثمانية  األمجاد  إعادة  فكرة  على 
قيادة  حق  لها  يكون  األوسط  الشرق  في  عظمى 
ثرواتها،  على  الغربية  السيطرة  وإنهاء  المنطقة 
بمختلف  المنطقة  ثروات  معها  تصبح  بصورة 
دولها تحت إمرة تركيا وفى خدمة مصالحها. وفى 
األسلحة  أكثر  أردوغان  يستخدم  ذلك  تحقيق  سبيل 

عن  الدين،  سالح  وهو  األوسط  الشرق  في  فعالية 
المسلمين،  طريق تقديم نفسه كأسد اإلسالم وحامي 
الصورة  بهذه  نفسه  بتقديم  أردوغان  ويستعين 
لجماعات اإلسالم السياسي وعلى رأسها »اإلخوان 
فروعه  تنتشر  الذي  الدولي  وتنظيمها  المسلمون« 

بمعظم دول العالم.
الصفات  بهذه  فعالً  يتمتع  أردوغان  هل  والسؤال 

اإلسالمية التي يحاول تصديرها لشعوب المنطقة؟ 
بالتأكيد ال، أردوغان أبعد ما يكون عن ذلك، فهناك 
أردوغان  يسعى  التي  الصورة  بين  كبير  فرق 
وجماعته لتصديرها عنه والصورة الحقيقة للرئيس 
الجرائم  كل  ممارسات  يتورع عن  الذي ال  التركي 
خاصة  الكردي  الشعب  تجاه  العدوانية  والسياسات 
أنه  له  الحقيقية  فالصورة  عامة،  المنطقة  وشعوب 

حاول  ومهما  الديكتاتور  المستبد  القاتل  الحاكم 
بالظلم  المملوء  زعيمهم  وجه  تبييض  اإلخوان 

والجرائم فإنهم لن يفلحوا.
حيث  آخر  بُْعدٌ  لها  المنطقة  في  التركية  التدخالت 
العسكرية  وعملياته  طموحاته  أردوغان  يستغل 
تركيا  تعانيها  التي  الداخلية  األزمات  من  للهروب 
وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي فقد الكثير من 
ذلك  عن  كشفت  كما  األخيرة  الفترة  خالل  شعبيته 

االنتخابات البلدية.
تواطؤ  أو  صمت  هنالك  التدخالت  هذه  كل  -أمام   
دولي، كيف تقرأون هذا الصمت او التواطؤ بخاصة 
تغييراً  وتُجري  السورية  األراضي  تحتل  تركيا  أن 

ديمغرافياً في المناطق المحتلة؟ 
يمكن  ال  أردوغان  سياسات  من  الدولي  الموقف 

وصفه سوى بالتواطؤ المبني على توافق المصالح 
لها  الكبرى  الدول  التركية،  الممارسات  مع  الدولية 
ال  المصالح  هذه  األوسط،  الشرق  في  مصالحها 
المنطقة  في  استقرار  وجود  ظل  في  تتم  أن  يمكن 
وهو ما تقوم به تركيا حيث تدفع سياساتها بالمنطقة 
إلى نشر الفوضى وافتعال الحروب كما شاهدنا في 

ليبيا وآرتساخ وسوريا والعراق.
نحن أمام دور وظيفي تقوم به تركيا لخدمة مصالح 
الكبرى، وال يمكن الحديث عن قيم وأخالق  الدول 
في السياسة العالمية، فالمصالح هي الحاكم الفعلي، 
نتوقع  أال  يجب  وبالتالي  السائدة،  هي  القوة  ولغة 
موقفاً مؤثراً من القوى الدولية تجاه تركيا إال حين 
هذا  أن  وأعتقد  بالمنطقة،  الوظيفي  دورها  ينتهي 
مرحلة  المقبلة  الفترة  تشهد  وربما  قريباً،  أصبح 

خريف أردوغان والنظام التركي بشكل كامل.
- ما تقييمكم لدور الجامعة العربية حيال السياسات 
التركية في المنطقة، هل هنالك إجماع عربي على 

الوقوف والتصدي لسياسات تركيا في المنطقة؟
في  القضايا  مجمل  حول  عربي  إجماع  يوجد  ال 
المنطقة والعالم، فالعرب كما يقال عنهم اتفقوا على 
في خانة المفعول  أال يتفقوا، وهو ما يضعهم دوماً 
به غير المؤثر في السياسة الدولية بل مجرد متلٍق 
الدول  لجامعة  مؤثر  دور  عن  الحديث  لها،  ومنفٍذ 
العربية ال أعتقد أن له جدوى، خاصة أن الجامعة 

العربية تعاني من موت سريري منذ عقود.
السياسة  تجاه  العربية  للجامعة  األخير  الموقف 
التركية ال يمكن التعويل عليه كثيراً ألنه ينطلق من 
ونظام  الحاكمة  العربية  النظم  بين  الخالفات  عمق 
السياسات  مردها  ليس  الخالفات  هذه  أردوغان، 
التوسعية ألردوغان في المنطقة بقدر رفض بعض 
النظام  قبل  من  زعمائها  الستهداف  العربية  النظم 
وتركيا  السعودية  بين  ما حدث  التركي على غرار 
بعد أزمة خاشقجي، وبالتالي كما قلت الخالفات بين 
تركيا وبعض النظم العربية ال يمكن التعويل عليها 
بشكل كبير، فضالً عن ضعف تأثيرها الدولي نظراً 

لضعف التأثير العربي في المشهد العالمي.
الخارجية األمريكية بومبيو صرح مؤخراً  - وزير 
التركية.   العدائية  األعمال  أمام  الوقوف  يجب  بأنه 
برأيكم ألم يأِت هذا التصريح متأخراً، لماذا لم نسمع 

السياسي  ترامب  فريق  من  التصريحات  هذه  مثل 
من قبل؟

أردوغان  سياسة  عن  األخيرة  بومبيو  تصريحات 
في  وأوروبا  واشنطن  وقوف  وضرورة  العدائية 
مواجهة أنقرة تأخرت كثيراً خاصة أن إدارة ترامب 
التى  أردوغان  ممارسات  أمام  الصمت  التزمت 
نفسه  بومبيو  وكان  بالعدائية،  اآلن  بومبيو  يصفها 
شاهداً على جرائم أردوغان وعملياته العسكرية ضد 
المدنيين الكرد بعفرين وشمال وشرق سوريا. أعتقد 
تكون  بل ربما  لها،  بومبيو ال وزن  أن تصريحات 
هذه التصريحات مجرد محاولة لتبييض وجه إدارة 

ترامب في آخر أيامها. 
- برأيكم كيف ستكون انعكاسات انتخاب جو بايدن 
المنطقة  على  األمريكية  المتحدة  للواليات  رئيساً 
ترامب  سياسات  عن  ستختلف  هل  عام،  بشكل 

وباألخص فيما يتعلق بالشأن التركي؟
رحيل ترامب عن السلطة في أمريكا ووصول بايدن، 
أن  خاصة  المنطقة،  على  كثيرة  تبعات  له  سيكون 
الرئيس األمريكي المنتهية واليته كان يفتقد للحنكة 
اتسمت  المنطقة  حيال  قرارته  ومعظم  السياسية، 
األزمة  مع  تعاطيه  خاصة  التخبط،  من  بالكثير 
السورية، بايدن يختلف عن ترامب خاصة أن األول 
سياسي محنك متشبع باالستراتيجية األمريكية بأولى 
درجاتها كونه كان أصغر نائب بمجلس الشيوخ حتى 
في  عمله  فترة  عن  فضالً  سناً  النواب  أكبر  أصبح 

إدارة أوباما كنائب للرئيس.
عبر  المنطقة  حيال  بايدن  بتوجهات  التنبؤ  يمكن 
لتبنيه  معظمها  في  تشير  التي  السابقة،  تصريحاته 
موقفاً مناهضاً للسياسات التركية التوسعية بالمنطقة، 
وسياساته  أردوغان  لممارسات  رفضه  عن  فضالً 
ووصفه  سبق  حيث  التركي  والخارج  الداخل  في 
المعارضة  لدعم  استعداده  أعلن  كما  بالمستبد، 

التركية في مواجهته.
قاتم  لمستقبل  تشير  قد  لبايدن  المسبقة  اآلراء  هذه 
أنقرة وواشنطن، وفي كل األحوال  بين  العالقة  في 
المقبل  الثاني  كانون   20 بعد  حتى  االنتظار  علينا 
حتى يتولي بايدن مقاليد األمور وساعتها ستتكشف 
قد  السلطة  قبل  ما  فمواقف  كامل،  بشكل  سياسته 

تغييرها مسؤوليات ومتطلبات الحكم.

قال ممثّل مجلس سوريّا الدّيمقراطيّة في مصر 
الوطنّي  المجلس  زيارة  إّن  ديبو،  سيهانوك 
إلى تركيّا ال تنسجم مع مبادرة وحدة  الكردّي 
إليه،  وصلت  التي  والمراحل  الكردي  الصف 
التركّي دور خطير في هذه  الدّور  بأن  وأشار 
الوطني  المجلس  وطالب  الحساسة،  المرحلة 
الكردي بمراجعة حساباته ألن ما يجري اآلن 

ال يخدم سوى األعداء.
في  المبذولة  الكبيرة  الجهود  من  الّرغم  على 
روج آفا للوصول إلى الوحدة الكردية، يستمر 
الرعناء،  بسياساته  الكردي  الوطني  المجلس 
رغم  تركيا،  إلى  المتكررة  زياراته  ويواصل 
للقضية  األول  العدو  هي  تركيا  أّن  علمه 
تقدّم  أي  إفشال  إلى  جاهدة  وتسعى  الكردية، 
بخصوص وحدة الصف الكردي في روج آفا، 
في  الكردية  المكتسبات  كافة  لتدمير  وتسعى 

األجزاء الكردستانية األخرى.

زيارته ستؤثر عىل الحوار 
الكردي - الكردي

سوريا  مجلس  ممثل  تحدث  ذلك  وحول 
لوكالة  ديبو  سيهانوك  مصر  في  الديمقراطية 
هاوار لألنباء فقال: هناك شبه إجماع من قبل 

األزمة  المتداخلة في  والدول  البلدان  مجموعة 
تسلّط  بسبب  التركي  الدور  لتحجيم  السورية 
المعارضة  على  السوري  االئتالف  واستعالء 
السورية الرسمية، ما أدى إلى المزيد من التخبط 
من  المعارضة  دور  وتهميش  لألزمة،  وتعقيد 
بالشأن  المعنية  والدول  الدولي  المجتمع  قبل 

السوري. 
وأضاف ديبو بقوله: والزيارة التي قامت بها ما 
تسّمى جبهة السالم والحرية إلى أنقرة واللقاء 
على  التركية  الخارجية  في  المسؤولين  مع 
عكس ذلك التوجه، ونعتقد بأّن هذه الخطوة أو 
التأسيس يشوبه المزيد من الغموض في نواحي 
متعددة من الناحية اإلجرائية والتنظيمية أيضاً.
ألجسام  يمكن  كيف  وقال:  حديثه  ديبو  وأكد 
تقوم  أن  سابقة  وائتالفات  كتل  في  موجودة 
بتأسيس أجسام جديدة في هذه المرحلة الحساسة 
السوري  الشعب  لعموم  بالنسبة  والمصيرية 
والشعب الكردي بخاصة، لذلك يجب توضيح 
بأّن قسماً من جبهة الحرية والسالم أو المقصود 
يخوضون  الكردي  الوطني  المجلس  بأحزاب 
اآلن مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية حواراً 
سيادياً سوريّاً وهو الحوار الكردي ـ الكردي، 
الوفد  الكردي ضمن  الوطني  المجلس  وزيارة 
من  قطعه  تّم  ما  مع  تنسجم  ال  خطوة  لتركيا 
ـ  الكردي  الحوار  في  مهمة  ومراحل  أشواط 
بالرغم  اللحظة  الكردي، والمستمرة حتى هذه 

من بطئه ويعود ذلك ألسباب عديدة.
تعثّر  في  األساسي  السبب  بقوله:  ديبو  ولفت 
التدخل  هو  الكردي  ـ  الكردي  الحوار  عملية 
وبخاصة  السورية،  األزمة  عموم  في  التركي 
الصف  وحدة  حول  بالحوار  يتعلق  فيما 
الكردي، إضافة إلى منعها وعرقلتها ألّي ملف 
من الملفّات السيادية، وهذه الخطوة تساهم في 
تضييق المسافات التي يجب أن تتوسع، وجميع 
البلدان العربية واالتحاد األوروبي يؤّكدون بأن 
الدور التركي خطير وزاد عن حده على كامل 

المنطقة ويجب تحجميه.
المحلّلين  بعض  وفق  بالقول:  ديبو  ونوه 
هي  الخطوة  بتلك  المقصود  فإّن  والسياسيين، 
عنها  ينشأ  قد  التي  ترامب،  بعد  ما  مرحلة 
في  احتلتها  التي  المناطق  من  تركي  انسحاب 
التقارير  من  العشرات  أّن  إلى  إضافة  سوريا، 
بالجيش  يسّمون  ما  مرتزقة  بأّن  تؤّكد  الدولية 
الجرائم  من  الكثير  ارتكبوا  السوري  الوطني 

التي ترقى لجرائم ضد اإلنسانية.
في  الديمقراطية  سوريا  مجلس  ممثل  واختتم 
المجلس  نطالب  قائالً:  ديبو  سيهانوك  مصر 
الوطني الكردي بمراجعة حساباته والنظر إلى 
سوريا،  في  أساسي  دور  بأنّه  الكردي  الدور 
الدولة  الدور األساسي في تأسيس  له  كما كان 

السورية منذ حوالي المئة عام.

إلى أن يرحل ترامب؟!

مكاسب الدول الصغرى من تعدد الدول الكبرى

سيهانوك ديبو: الدور التركي خطير وعلى المجتمع 

الدولي تحجيمه

دونالد  والية  نهاية  على  بقي  شهرين  من  أقل 
ليست  فترة  األبيض،  البيت  سدة  في  ترامب 
ترامب  يقوم  أن  خاللها  العالم  يخشى  بقصيرة، 
بحرب أو شن عمليات عسكرية هنا أو هناك، أو 
اتخاذ قرارات أو عقد صفقات، من شأنها التأثير 
العالم وخلق حالة  في  متوترة  مناطق  أمن  على 

من الفوضى الكبرى.
وعليه، فإن السؤال الذي يطرحه الجميع في هذا 
المقام، هو، ماذا سيفعل ترامب قبل رحيله؟ حتى 
التي  اإلشارات  من  العديد  ترامب  أرسل  اآلن، 
توحي بأنه لن يترك البيت األبيض بسهولة دون 
اإلشارات،  هذه  أهم  من  ولعل  ما،  بشيء  القيام 
إقالة وزير دفاعه مارك إسبر وتعيين كريستوفر 
الخاص  مبعوثه  إرسال  ثم  ومن  منه،  بدالً  ميلر 
إلى  جولة  في  أبرامز  إليوت  اإليراني  للملف 
يقوم  التي  الجولة  قبيل  المنطقة،  دول  من  عدد 
أنباء  وسط  بومبيو،  مارك  خارجيته  وزير  بها 
عن إرساله طائرات هجومية متطورة ومعدات 
في  األميركية  القواعد  من  عدد  إلى  عسكرية 
المنطقة، وعن اتصاالت مع جهات عسكرية في 
عدد من دول المنطقة للتأهب من أجل االستعداد 
لعمل عسكري ما، وفي كل هذا، تتجه األنظار 
العمل  المستهدفة من  الدولة  بوصفها  إيران  إلى 

العسكري الذي ينشده ترامب.
بمثل هذه  ترامب  لماذا سيقوم  السؤال هنا،  لكن 
هو  به  يقوم  ما  وهل  واليته؟  نهاية  في  الحرب 
على  لاللتفاف  مناورة  أم  فعالً  للحرب  تحضير 

نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية التي يصر 
فيها ترامب على رفض االعتراف بهزيمته أمام 
خصمة الديمقراطي جو بايدن؟  ثمة قناعة عامة 
تستبعد شن الحرب ضد إيران، نظراً لتداعياتها 
ال  أن  خاصة  النتائج،  المعروفة  وغير  الكارثية 
أحد يعرف كيف ستنتهي هذه الحرب إن بدأت، 
شن  يستبعدون  ال  القناعة،  هذه  أصحاب  لكن 
أو  إيرانية  نووية  مواقع  ضد  عسكرية  عمليات 
البالستية،  الصواريخ  بصناعة  الخاصة  تلك 
وهؤالء يرون أن له جملة أهداف من وراء ذلك، 

لعل أهمها:
1- إن ترامب يريد توريث الرئيس المنتخب جو 
النووي  الملف  بخصوص  كبيرة  مشكلة  بايدن 
اإليراني، كي ال يستطيع تحقيق أي إنجاز فيه، 
مع  النووي  االتفاق  إلى  العودة  من  ومنعه  بل 

إيران الذي ألغاه ترامب. 
2- إن ترامب يريد من العملية العسكرية تعويم 
لالنتخابات  تحضيراً  للجمهوريين،  زعيماً  نفسه 
الرئاسية المقبلة في عام 2024، في وقت تقول 
التقارير أن قسماً كبيراً من الزعماء الجمهوريين 
يؤيدون خطوة ترامب القيام بعملية عسكرية ضد 

إيران.
3- إن فرضية قيام ترامب بعملية عسكرية ضد 
إيران، تنطلق من أنه لم يعد يخشى ما يخسره بعد 
خسارته االنتخابات الرئاسية، وأنه يجد مصلحة 
مشتركة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
يقوي  ما  وهو  العملية،  هذه  بمثل  للقيام  نتنياهو 

موقفه في الداخل األميركي. 
في الواقع، رغم هذه المعطيات التي ترجح شن 
ترامب عملية عسكرية ضد إيران إال أن ثمة من 

يجزم بأنه لن يُقدَم على ذلك ألسباب كثيرة، في 
موافقة  إلى  بحاجة  القرار  هذا  مثل  أن  مقدمتها 
الكونغرس األميركي أوالً وهو غير ممكن في 
بها  تمر  التي  االنتقالية  الحالية  الظروف  ظل 

الواليات المتحدة.
وثانياً أن المؤسسات األميركية العميقة لن تسمح 
له بذلك في نهاية واليته، وثمة من يسأل لو كان 
إيران،  الحرب ضد  في شن  فعالً  جاداً  ترامب 
من  السابقة  المراحل  خالل  بها  يقم  لم  فلماذا 
ترامب  يذهب  أن  هؤالء  يرجح  وعليه  واليته، 
إلى أقصى مدى في فرض عقوبات قاسية على 
رسائله  وأن  ضدها،  الحرب  شن  وليس  إيران 
من  أكثر  األميركي  للداخل  موجهة  التصعيدية 

أي شيء آخر. 
في انتظار اتضاح ما يخطط له ترامب، ونتائج 
للمنطقة،  خارجيته  وزير  به  يقوم  التي  الجولة 
شن  ترامب  ينوي  كان  ما  إذا  فعالً  يتضح  كي 
عملية عسكرية ضد إيران أم ال، فإن ثمة قضية 
المنطقة،  في  والهواجس  المخاوف  تثير  أخرى 
وهي قضية سحب ترامب للقوات األميركية من 
والعراق، وسط  أفغانستان  من  المنطقة وتحديداً 
غموض في موقفه بشأن قواته في شرقي الفرات 
بسوريا، حيث أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف 
وأفغانستان،  العراق  من  كل  في  قواتها  أعداد 
ولعل المخاوف هنا تتجاوز قضية سحب واشنطن 
ألعداد من قواتها إلى األجندة اإلقليمية لعدد من 
ال  إذ  وإيران،  تركيا  وتحديداً  المنطقة،  دول 
تتوقف تركيا عن التهديد بشن عمليات عسكرية 
عدوانية جديدة في مناطق شمال سوريا وشرقها 
وال سيما تلك الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية )قسد(، وسط استمرار االعتداءات 
وبشكل  سوريا،  شرقي  على  المتقطعة  التركية 
خاص منطقة عين عيسى التي تشكل قيمة رمزية 
لتجربة اإلدارة الذاتية في شرقي الفرات، وكذلك 

للتحالف الدولي.
ولعل ما قد يشجع أردوغان على ذلك، هو قناعته 
بأن المدة المتبقية لوالية ترامب قد تكون الفرصة 
األخيرة المتبقية له للقيام بمثل هذا العدوان، نظراً 
لن  بايدن  إدارة  بأن  توحي  المؤشرات  كل  ألن 
في  السابقة  سياسته  في  باالستمرار  له  تسمح 
ضرب حلفاء التحالف الدولي أي )قسد(، بعد أن 

تهاون ترامب في ذلك كثيراً. 
التوقعات  كانت  إن  النظر  وبغض  الواقع،  في 
المتبقية  الفترة  فإن  ال،  أم  صحيحة  السابقة 
الخشية  من  الكثير  تحمل  ترامب،  والية  من 

والمخاوف والهواجس في معظم مناطق العالم، 
مواقفه  في  والثبات  باالتزان  يتسم  ال  فالرجل 
تخضع  مزاجية  قراراته  من  وكثير  وسياساته، 
الثوابت  أكثر من  الخاصة  للمصالح والحسابات 

المعروفة للسياسة األميركية.
ولهذا ربما يتمنى الجميع أن يحل موعد الحادي 
أي  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون  من  والعشرين 
المنتخب  للرئيس  السلطة  ترامب  تسليم  موعد 
جو بايدن، دون أن يكون ترامب قد وّرط العالم 
في حروب أو مجابهات جديدة، من شأنها خلط 
أن  وإلى  المجهول،  نحو  األمور  ودفع  األوراق 
والمخاوف  الهواجس  هذه  فإن  ترامب  يرحل 

ستبقى قائمة حتى األيام األخيرة من واليته.

نحو  متسارعة  بوتيرة  الدولي  النظام  يتغير 
الواليات  تعود  فعندما  الكبرى،  قواه  تعدد 
المتحدة إلى ممارسة دورها بشكل أكثر نشاطاً 
نفسها  ستجد  الخارجية  السياسة  صعيد  على 
فقدت الكثير من األدوات التي احتكرتها لفترة 

طويلة. 
تعددت أشكال القوى الفعالة في النظام الدولي، 
وبدأت بصمات روسيا والصين وفرنسا تظهر 
بمحاذاة الواليات المتحدة، وربما أكثر نشاطاً 
الصيغة  يتجاوز  بما  القضايا  بعض  في  منها 

شرقاً  واالقتصادي  السياسي  بشقيها  التقليدية 
أو األمني، حلف  وغرباً، واشنطن وموسكو، 

الناتو وحلف وارسو.
تعتقد بعض الدول الصغرى، من ناحية التنمية 
العسكرية،  واإلمكانيات  السياسية  والقدرات 
أنها وجدت ضالتها في هذا التعدد، واستفادت 
الجارية على مستوى توازنات  التحوالت  من 
مفاتيح  ترهن  تعد  لم  التي  الدولية،  القوى 
التي  فواشنطن  بعينها،  قوة  في  القرارات 
ثالثة  من  نحواً  تقريباً  بمفردها  العالم  قادت 
عقود متواصلة بدأت تنسحب تدريجياً، وتعود 

موسكو سريعا، ويتسع نفوذ بكين.

بعينها  قوة  تأثير  ارتفاع  من  التنوع  هذا  يقلل 
ويمنح  اإلقليمية،  القضايا  من  الكثير  في 
والهروب  للمناورة  مساحة  الصغرى  الدول 
تلبية  بغرض  مباشرة  لضغوط  التعرض  من 
مطالب محددة، وتستفيد بأقصى درجة من هذه 
حيث  وعسكرياً،  واقتصادياً  سياسياً  الميزة، 
في  الماضية  الفترة  عديدة خالل  دول  نجحت 
بناء  في  واالجتهاد  الدولي،  التنوع  توظيف 
السابقة،  الصيغة  من  تخرجها  قد  منظومة 
والجديد أنها ال تنطوي على انتقال من قوة إلى 
أخرى، وأصبح مقبوالً االحتفاظ بعالقات جيدة 

مع أكثر من دولة في وقت واحد.

العالقة  أو  التحالف  نموذج  يكون  يكاد 
كبرى  وقوة  صغيرة  دولة  بين  االستراتيجية 
تحتفظ  أن  الممكن  فمن  أحد،  على  ليس حكراً 
صغيرة،  أم  كبيرة  كانت،  دولة  أّي  الدولة، 
متنافسة  أو  متخاصمة  قوى  متينة مع  بروابط 
تحسناً  يشهد  ربما  التطور  أن  بمعنى  عالمية، 
بالمعادلة  العمل  تراجع  حيث  الجبهتين،  على 
كثيرة،  دولية  حاالت  في  الشهيرة  الصفرية 
وخسارة  لطرف  مكاسب  على  تقوم  والتي 

للطرف اآلخر.
وتعدد  والتوترات  الصراعات  كثافة  أدت 
مستوى  وانخفاض  فيها  المنخرطة  الجهات 

تأثير القوى الكبرى إلى االتفاق واالختالف في 
الوقت ذاته، فقد تنسجم مصالح دولة صغيرة 
ما  آخر،  في  وتتباعد  ملف  في  كبيرة  قوة  مع 
والتنوع،  التعدد  مسألة  على  بريقاً  أضفى 
لقوة معينة، والحصول  والتحلل من االرتهان 

على مجال حيوي للحركة.
يأتي التساؤل عن أهداف الدول الصغرى مع 
الكبرى أو العكس، من رحم العالقة الصاعدة 
بين السودان وروسيا، حيث أعلنت الثانية قبل 
ميناء  في  لها  بحرية  قاعدة  تشييد  أيام عزمها 
واستجابت  األحمر،  البحر  على  بورتسودان 
لتوطيد  فيه  تسعى  الذي  الوقت  في  الخرطوم 

عالقتها بواشنطن.
في  بالخرطوم  االنتقالية  السلطة  نجحت 
إدارة  من  رسمية  موافقة  على  الحصول 
رفع  بشأن  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس 
للدول  األمريكية  الالئحة  من  السودان  اسم 
في  تسير  األمور  وبدت  لإلرهاب،  الراعية 
اتجاه توطيد العالقات في مجاالت حيوية، بما 
أوحى أن السودان سوف يكون أقرب للواليات 

المتحدة من أي وقت مضى.
الخرطوم  في عالقة  تطورات الفتة  تظهر  لم 
وجود  تؤكد  الماضية  األشهر  طوال  بموسكو 
رغبة مشتركة على أي تعاون عسكري كبير، 

وكانت الرهانات تذهب لصالح واشنطن، التي 
باتت منزعجة من المقاربات الروسية المتعددة 
فرملتها،  وتحاول  األوسط  الشرق  منطقة  في 
وروسيا  السودان  بين  الجديد  التقارب  وجاء 

على وقع إحياء اتفاقيات عسكرية قديمة.
العسكري من زاويتين، األولى  التعاون  يفسر 
أن الخرطوم تواصل سياستها في تنويع القوى 
التي تقيم معها شراكات أو تحالفات، بما يصب 
اإلقليمي  للواقعين  الواعية  القراءة  اتجاه  في 
تحوالت  من  كالهما  به  يموج  وما  والدولي، 
تداعياتها،  مع  التأقلم  من  البعض  تمكن  ال  قد 
الخسائر،  لتجنب  مهماً  عامالً  التنوع  ويمثل 

يبني  المقابل.  االتجاه  في  الدفة  تغير  حال 
السودان ميله لموسكو، كما يميل إلى الصين، 
في  هزات  وقوع  لتحاشي  أميركا،  عن  فضالً 
أي من الجبهات المتصارعة وتحمل نتائجها، 
وأصبح هذا األمر مألوفاً لدى دول مختلفة، ولم 
يعد مستغرباً أن يتمتع السودان أو غيره بعالقة 
جيدة مع كل من موسكو وبكين وواشنطن في 

وقت واحد.
أما الزاوية الثانية التي تصلح لتفسير التقارب 
فتتعلق  وموسكو،  الخرطوم  بين  العسكري 
بحسابات روسيا الرامية إلى تكريس وجودها 
في المياه الدافئة )المتوسط واألحمر(، بعد أن 

إطاللتها على  تمترست في سوريا وضاعفت 
للحصول  تسعى  هناك  من  المتوسط،  شرق 
في  تدخلها  عبر  جنوبه  في  قدم  موطئ  على 

األزمة الليبية.
في  لتتبلور  أمامها وقت  الخطوة  هذه  تزال  ال 
الواليات  انتفضت  حيث  واضحة،  صورة 
المتحدة لزيادة تدخلها في األزمة الليبية بمجرد 
شعورها بزحف موسكو بهدوء تجاهها، حتى 
باغتتها بخطوة إنشاء قاعدة عسكرية في ميناء 

بورتسودان المطل على البحر األحمر.
فائدة من موقعه  السودان تحقيق أعلى  يحاول 
االستراتيجي على الجبهات المختلفة، ويعلم أن 
أعين قوى كبرى مصّوبة عليه منذ سقوط نظام 
عدة،  ثمار  جني  من  يمكنه  ما  البشير،  عمر 
وهو يرى أن النظام الحاكم في الجارة مصر 
أبعدته عن  التنوع بطريقة حكيمة،  فكرة  أدار 

التعرض لضغوط كبيرة في بعض األوقات.
ليس واضحاً حتى اآلن، إذا كان دخول روسيا 
يعني  السودان  بوابة  من  األحمر  البحر  إلى 
انتهاء العالقة مع تركيا، وغلق قضية جزيرة 
سواكن التي وقّعت أنقرة اتفاقيات مع الخرطوم 
إبان عهد البشير لتطويرها اقتصادياً وعسكرياً. 
ملف  بتجميد  االنتقالية  السلطة  أوحت  قد  نعم، 
سواكن مبكراً، لكن ال يزال الباب موارباً، وفي 
وأنقرة  موسكو  بين  األدوار  تقسيم  لعبة  ظل 
غير مستبعد أن يكون السودان قاسماً مشتركاً 
جديداً بينهما في المنطقة، توازن به الخرطوم 
وواشنطن،  القاهرة  مع  المتطورة  عالقتها 
وتؤكد عزمها على عدم وضع كل أوراقها في 

سلة واحدة.
يعد تنفيذ مشروع القاعدة الروسية في السودان 
تعمل  موسكو  ظلت  آخر  مشروع  عن  بديالً 
عليه مع مصر للحصول على قاعدة بحرية أو 
األخيرة رفضت  أن  تسهيالت عسكرية، غير 
هذا الطلب، وتحول إلى غصة في حلق روسيا 
أرخت بظالل سلبية على بعض أطر التعاون 
المشترك بينهما، ألن القاهرة رفضت عروضاً 
مماثلة من جانب الواليات المتحدة على مدار 

عقود ماضية.
على  الصغيرة  الدول  مكاسب  تزداد  لذلك 
في  المؤثرة  الكبرى  القوى  بعض  حساب 
عنها  يدرأ  أو  والدولية،  اإلقليمية  التفاعالت 
تكبد خسائر، ويمنحها فرصة واسعة إلصالح 
أوضاعها وفقاً للمعطيات التي تحيط بها، طالما 
أن  يمكن  الذي  التنوع،  من  االستفادة  تحسن 
يلعب دوراً أكثر حيوية في الفترة المقبلة، في 
ظل تنامي تطلعات البعض لتحقيق طموحاتهم 

االستراتيجية.
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حوله  يدور  الذي  االسم  هو  الرمادية  الذئاب 
دراسة  لضرورة  األلماني  البرلماني  في  نقاش 
حظر نشاطاته في ألمانيا، وكانت فرنسا قررت 
حظر نشاط هذا التنظيم بعد أعمال شغب قام بها 
قرابة 250 تركياً متطرفاً في فرنسا نهاية الشهر 
غير  السري  التركي  التنظيم  هذا  إال  المنصرم، 
أو  ألمانيا  أو  فرنسا  في  رسمي  بشكٍل  مرخص 
أعضاؤه ضمن  يتغلغل  بل  العالم،  في  دولة  أي 
المؤسسات المدعومة من تركيا وفق إيديولوجية 
تنشر أفكار قومية متطرفة تحاول توحيد الناطقين 
بالتركية، واندمج هذا التنظيم القومي المتطرف 
يمثله  الذي  الديني  التيار  العقد األخير مع  خالل 
في  أكبر  خطراً  ليشكل  والتنمية  العدالة  حزب 

معظم أرجاء العالم. 
عام  إلى  الرمادية  الذئاب  تنظيم  تأسيس  ويعود 
المتقاعد  »ألب  التركي  الضابط  يد  1960 على 
انقالب  مؤسسي  أحد  وهو  توركش«،  أرسالن 
التركي محمود جالل  الرئيس  أيار 1960 ضد 
الوزراء عدنان مندريس، وتعتبر  بايار ورئيس 
الحركة  لحزب  السري  العسكري  الجناح 
الشباب  بـ«حركة  المنظمة  القومية وتسمى هذه 
المثالي« والحقًا سميت بـ«فرق الموت« ووفق 
خالل  التركية  للحكومة  الرسمية  اإلحصاءات 
بمسؤوليتها  المنظمة  اتهمت  الثمانينات  فترة 
المفكرين  من  شخص   800 قرابة  مقتل  عن 
أعضاء  واشترك  والليبراليين،  واليساريين 
نار  إطالق  وتبادل  قتل  »عمليات  في  المنظمة 
التركية  الحكومة  تقوم  أن  دون  الشوارع«  في 

بمحاسبة أعضائها.

أداة للتوسع القومي

مختلفة  قطاعات  في  الرمادية  الذئاب  تنشط 
الثقافية  والمراكز  والتعليم،  االقتصاد،  من 
في  والكليات  الجامعات  وتمثل  والرياضية، 
المنظمة ولكن  لنشاط عناصر  بيئة مهمة  تركيا 
من  يبدأ  المباشر  وتأثيرهم  الحقيقية  سلطتهم 
المسلمين  مناطق  في  الفقراء  وبين  الشوارع، 
من  الرمادية  الذئاب  منظمة  تألفت  وقد  السنة، 
أو  الطالب  من  وغالباً  حصًرا،  التركي  الشبان 
المهاجرين الذين تركوا الريف ونزحوا إلى أكبر 
مدينتين في تركيا وهما إسطنبول وأنقرة، إال أنها 

اليوم تحاول التوسع لتشمل غير األتراك أيضاً.
وال يقتصر وجود هذه المنظمة التي يرى العديد 
في  »إرهابية«  أنها  والسياسيين  المفكرين  من 
حدود تركيا فقط، بل انتقل تأثيرها إلى العرب في 
سوريا بعد الغزو التركي لسوريا خالل سنوات 
وجود  الستثمار  سعيها  في  ليبيا  وإلى  األزمة، 
بعض التركمان هناك لتنفيذ مشاريعها التوسعية.

غزو عفرين

من  العديد  ظهرت  لعفرين،  التركي  الغزو  بعد 
المنظمة  أعضاء  مشاركة  تثبت  التي  الصور 
االحتالل  جيش  جانب  إلى  القتال  في  اإلرهابية 
صوراً  منهم  العديد  والتقط  بعفرين،  التركي 
لمنظمة  ترمز  إشارة  رافعين  عفرين  أطفال  مع 
درجة  إلى  األمر  وصل  بل  الرمادية،  الذئاب 
األصول  ذوي  السوريين  من  المئات  انتساب 
والباب،  جرابلس  مناطق  في  إليها  التركمانية 
المتطرفة  أفكارها  نشر  المنظمة  هذه  وتحاول 
الُكرد والعرب السوريين عبر تجمع شباب  بين 
التركية  األديان  مديرية  من  الممول  التركمان 

»ديانت« بشكٍل مباشر.
في  اإلرهابية  المنظمة  شعارات  ظهرت  كما 
لحكومة  الموالية  المليشيات  ترفعها بعض  ليبيا، 
التركماني  المد  استثمار  تركيا  وتحاول  الوفاق، 
المصاحب لالحتالل العثماني في البلدان العربية 
وبعض البلدان اآلسيوية ألهداف قومية وتوسيعية 

حالية.

بجامعة  السياسية  العلوم  قسم  في  الباحث  ويرى 
»باريس إست« رامي التلّغ في حديث مع سكاي 
لحكومة  الخارجية  السياسة  أن  عربية  نيوز 
على  تقوم  أردوغان  برئاسة  والتنمية  العدالة 
من  التركي  القومي  الشعور  استنهاض  محاولة 
كل  في  العرقي  التركي  الوجود  توظيف  خالل 
العدالة  حزب  مشروع  مصالح  لخدمة  مكان 

والتنمية«.

عالقة اردوغان باملنظمة اإلرهابية

وتشير وسائل إعالم أوروبية إلى صلة المنظمة 
خاصة  أردوغان،  التركي  بالرئيس  القومية، 
به  قامت  الذي  الميداني  التحرك  توقيت  لجهة 
التصريحات  أعقاب حرب  في  مؤخراً  المنظمة 
على  الفرنسي،  ونظيره  التركي  الرئيس  بين 
وقضية  باتي  صامويل  المدرس  مقتل  خلفية 

الرسوم المسيئة.
وتوطدت الصلة بين الحركة الدينية التي يمثلها 
حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية التركية 
بعد االنتخابات البرلمانية والرئاسية األخيرة في 

العدالة وحزب  بين حزب  بإقامة تحالف  تركيا، 
الحركة القومي الراعي الرسمي لمنظمة الذئاب 
التطرف  دمج  في  ساهم  ما  وهو  الرمادية، 
بمثابة والدة  ليكون  الديني  التطرف  مع  القومي 
قاعدة  يوسع  مما  الرمادية  الذئاب  لتنظيم  جديدة 
نشاط هذا التنظيم في صفوف الجالية التركية في 
ويصبح  األوسط،  الشرق  بلدان  وكذلك  أوروبا 
إلى أن  أشد خطراً.وهنا يشير رامي التلغ أيضاً 
التفوق  مشاعر  في  بالنفخ  تقوم  التركية  الدعاية 
الدينية  باإليديولوجيا  وخلطها  الشوفيني  القومي 
»نالحظ  يتابع  الحزب.  يرعاها  التي  المتطرفة 
أن هذه السياسة تستغل كل مكان وجد فيه الترك 
لخلق نوع من االرتباك الداخلي في هذه األماكن. 
في ليبيا يستغل أردوغان وجود قطاع من الشعب 
مصراتة  في  التركية  األصول  ذوي  من  الليبي 
للتدخل هناك بمساعدة جماعة اإلخوان المسلمين 
وفي الصين يدعي نصرة المسلمين اإليغور من 
التركمان  يوظف  سوريا  وفي  التركية  األصول 
السورين في حروبه داخل سورية وخارجها في 
أرمينيا وليبيا. وهذا كله نابع من المشروع الكبير 
البائدة  العثمانية  بعث  إعادة  وهو  يتبناه  الذي 
المشروعية  فكرة  على  تاريخياً  قامت  والتي 

الدينية والتفوق العرقي التركي«.

أملانيا تدرس الحظر

صادق البرلمان، )األربعاء(، على طلب مشترك 
والحزب  الحاكم  االئتالف  أحزاب  من  مقدم 
يطالب  الخضر،  وحزب  الحر  الديمقراطي 
وقال  المنظمة،  هذه  حظر  في  بالنظر  الحكومة 
ومعادية  عنصرية  المنظمة  إن  الطلب  مقدمو 
األمن  وتهدد  للديمقراطية  ومعادية  للسامية 

الداخلي في البالد.

الدستور  حماية  لهيئة  تقرير  وحسب 
»الذئاب  فإن  الداخلية(،  )االستخبارات 
متطرفة.  يمينية  قومية  أفكار  ناشرو  الرمادية« 
عالقات  لها  المنظمة  أن  إلى  التقرير  ولفت 
يشكل  الذي  تركيا،  في  القومية  الحركة  بحزب 
تحالفاً حكومياً مع حزب الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان »العدالة والتنمية«.
منظمة  حظرت  قد  الفرنسية  الحكومة  وكانت 
أسبوعين  قبل  فرنسا  في  الرمادية«  »الذئاب 
وضالعة  والكراهية  التمييز  تثير  أنها  بدعوى 
المقدم  الطلب  رحب  وقد  عنف،  أعمال  في 
مع  الفرنسي  بالتصرف  األلماني  البرلمان  إلى 
دول  تتبع  أن  في  باألمل  ذلك  وربط  المنظمة 

أخرى النموذج الفرنسي.
ونشر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، 
تويتر،  موقع  في  حسابه  على  الحّل  قرار  نص 
ومؤسسات  جمعيات  بحّل  خطوات  سبقتها  التي 
تابعة لجماعة اإلخوان المسلمين، مشيراً إلى أن 
القرار »اتخذه مجلس الوزراء بناء على تعليمات 
ماكرون،  إيمانويل  الجمهورية،  رئيس  من 
باعتبار الحركة تحرض على التمييز والكراهية 
وتورطت في أعمال عنف«.  وكان وزير الداخلية 

التأثير  كسر  خطة  عن  تحدث  دارمانان  جيرالد 
في  الوطني  الدفاع  مجلس  اجتماع  أعقاب  في 
30 تشرين األول الماضي، والتي تنفذها أجهزة 
المخابرات الفرنسية بجميع مستوياتها وتستهدف 
المسلمين  تجاه  الخارجية  الدعاية  تأثير  منع 
المعتدلين الذين أصبحوا مهددين باالنزالق نحو 
التطرف بعد الحملة القوية التي شنتها تركيا ضد 
فرنسا. ويأتي القرار هذا بعد أيام من خروج نحو 
لحركة  ينتمي  أغلبهم  أن  يعتقد  شخص،   250
الذائب الرمادية في مدينة ديسين - شاربيو قرب 
ليون، شرق البالد، للشوارع ومهاجمة مواطنين 
إقليم  في  النزاع  بسبب  أرمنية،  أصول  من 
التي  وأذربيجان  أرمينيا  بين  باغ  قره  ناغورني 
تدعمها تركيا، ما أدى إلى سقوط أربعة جرحى، 
»الذئاب  عبارة  كتبت  كما  حالته خطرة.  أحدهم 
اإلبادة  لضحايا  تكريمي  نصب  على  الرمادية« 

األرمنية والمركز الوطني للذاكرة األرمنية.
أتراك  قوميين  الرمادية  الذئاب  حركة  وتضم 
وتنشط في العديد من البلدان األوروبية، خاصة 
كبيرة،  تركية  جاليات  تضم  التي  األماكن  في 

التفوق  بين  تجمع  عنصرية  أفكاراً  وتحمل 
العرقي والتطرف الديني، ويقودها داخل فرنسا 
على  »بالتحريض  قضائياً  المتهم  جتين،  أحمد 
بلجيكا،  النمسا،  في  قاعدة  لها  كما  الكراهية«، 
هولندا وألمانيا؛ ويزيد عدد أعضائها عن عشرة 

آالف منتسب.

تهديد باالغتصاب

السلطات  إن  تايمز«  »بروكسل  صحيفة  قالت 
البلجيكية بدأت تحقيقاً في رسائل تهديد إلكترونية 
دمير  زحل  إلى  موجهة  كانت  التركية  باللغة 
المنطقة  في  العدل  وزيرة  منصب  تشغل  التي 
تعليقاتها  بعد  الكردية،  األصول  ذات  الفلمنكية 
المرتبطة  البالد  في  الموجودة  المساجد  على 
بمديرية الشؤون الدينية التركية، المعروفة أيًضا 
باسم ديانت. وأردفت الصحيفة بأن رسالة البريد 
انتقاد  الكف عن  إلى  الوزيرة  اإللكتروني دعت 
وإال  تركية،  مؤسسات  من  المدعومة  المساجد 
المهتمين  بعض  ويعتقد  لالغتصاب،  ستتعرض 
الرسالة  بين مرسل  التركي وجود صلة  بالشأن 

وتنظيم الذئاب الرمادية.
فيسبوك  على  صفحتها  في  دمير  زحل  وقالت 
في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني إن مساجد ديانت 
تُستخدم كأداة للرئيس التركي أردوغان للسيطرة 

على البلجيكيين ذوي األصول التركية.
المساجد  تكون  أن  »يجب  الوزيرة:  وأضافت 
األصلية،  بلدانها  عن  وأيديولوجياً  مادياً  مستقلة 
االعتراف  يفقدون  فسوف  ذلك،  يحدث  لم  وإذا 
بهم في النهاية«، وقالت إن ديانت هي »الذراع 

الطويلة ألردوغان« في بلجيكا.
األلمانية  السلطات  اتهمت  متصل  سياق  وفي 
التركي  االتحاد  في  العاملين  األتراك  األئمة 
فرع   ،)DITIB( الدينية  للشؤون  اإلسالمي 
المخابرات  لصالح  بالعمل  البالد،  في  ديانت 

التركية.

استغالل املساجد

التركية  أحوال  صحيفة  اتهمت  جانبها،  من 
بأنه  أردوغان،  لها  تقرير  في  المعارضة، 
»يستغل الجاليات التركية والمسلمة في أوروبا، 
للضغط  وفرنسا،  وألمانيا  النمسا  في  وبخاصة 
على الدول التي يقيمون فيها، ليقدّم نفسه زعيماً 
ممسكاً بخيوط اللعبة، وأّن بإمكانه إثارة الفوضى 

في تلك البلدان حين يُريد، وأن ثمن ذلك سيكون 
صمت أوروبا على سياساته، أو عليها مواجهة 

الغضب الذي يمكن أن يثيره في مجتمعاتها«.
المساجد خارج  أئمة  وبدأت فرنسا بمنع تدريب 
وخاصة  الخارجي،  التمويل  وبقطع  البالد 
اإلسالمية  الجمعيات  عن  والتركي،  القطري 
المجموعات  تفكيك  إلى  وصوالً  والمساجد 
العرقية والدينية ذات الوالء الخارجي ومن بين 
على  ولكنها  النظامية،  غير  المجموعات،  هذه 
األرض ناشطة بقوة، ويتغلغل العديد من أعضاء 

منظمة الذئاب الرمادية التركية ضمنها

ضد مجهول

ارتكب اعضاء  األعوام 1995-1975  وخالل 
وباكور  تركيا  داخل  كثيرة  جرائم  المنظمة 
كرستان، مستهدفةً العديد من النشطاء السياسيين 
هذه  الكردية  الحركة  وتتهم  واألتراك،  الكرد 
في  القومي  الجناح  من  المدعومة  المنظمة 
اغتيال  وراء  بالوقوف  آنذاك  التركية  الحكومة 
عدد كبير من النشطاء السياسيين، وسجلت هذه 
الرسيمة  السجالت  في  الجرائم ضد »مجهول« 

للدولة التركية.
الرمادية  الذئاب  وسعت  التسعينيات  أوائل  في 
منطقة نشاطها إلى داخل الدول السوفيتية السابقة 
آالف  قاتل  والمسلمين.  األتراك  السكان  بضم 
باخ«  قرة  »ناغورنو  حرب  في  أعضائها  من 
مع الجانب األذربيجاني في التسعينات، وحرب 

الشيشان األولى والثانية مع الجانب الشيشاني.
بعد محاولة انقالب فاشلة لالستيالء على السلطة 
في أذربيجان، تم حظر هذه المنظمة في البالد، 
عام  المنظمة  بحظر  قزخستان  قامت  كذلك 

2005، مصنفة إياها كمنظمة إرهابية. 
المدن  في حرب  هذه  الموت  فرق  شاركت  كما 
الحكومة  فيها  استهدفت  والتي   2015 عام 
طالبت  التي  الشعبية  الحركة  التركي  والجيش 
وراح  كردستان،  باكور  في  الذاتية  باإلدارة 
ضحيتها آنذاك أكثر ألفي مدني كردي في بلدات 
شباب«، حسب  وبيت  شرنخ  نصيبين،  »سرو، 
كانت  إرغيل«،  »دوغو  التركي  االجتماع  عالم 
من  بالمائة   3.6 بدعم  تحظى  الرمادية  الذئاب 

الناخبين األتراك في 2014

داعش يسلم الراية 
للذئاب الرمادية

بات  الذي  السري  التنظيم  هذا  أن  المتوقع  من 
والنازية  الفاشية  لدرجة  القومي  التطرف  يدمج 
الديني، وله أفرع سرية في معظم  مع التطرف 
الدول الغربية والعربية والصين، سيكون أخطر 
الديني  التطرف  على  اعتمد  الذي  داعش  من 
الديني  التطرف  فأيتام  العالم،  إرهاب  في  فقط 
التي  لتركيا  ُرهناء  باتوا  منهم  السني  وبالتحديد 
أردوغان  شخصية  عبر  نفسها  ترويج  تحاول 
من  يزيد  ما  وهو  والمسلمين،  لإلسالم  كراعي 

خطر هذه المنظمة اإلرهابية مستقبالً.

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر �لصفحة - صالح إيبومحرر �لصفحة - عبد�لرحمن محمد

ترقبوا والدة تنظيم أخطر من »داعش«
بعد نحو نصف قرن من تأسيسها، وثبوت قيام أعضاء التنظيم السري »اإلرهابي« بارتكاب آالف الجرائم في مختلف أرجاء العالم، تدرس بعض الدول 
األوروبية فرض حظر على أنشطة التنظيم التركي السري المتغلغل بين الجالية التركية في أوروبا وبعض دول آسيا الوسطى؛ تستخدم الحكومة 
التركية اليوم برئاسة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية »منظمة الذئاب الرمادية« لضرب استقرار بعض الدول والحض على الكراهية 

ونشر التطرف الديني والقومية

تقرير/ صالح إيبو

للسنة الثانية على التوالي يقام معرض السليمانية 
العام  في  انطلق  الذي  للكتاب  الثاني  الدولي 
السليمانية،  مدينة  تأسيس  ذكرى  وفي  الماضي 
الثاني،  تشرين  من  الرابع عشر  يصادف  الذي 
وهي الذكرى 236 لتأسيس المدينة عام1784م. 
اقليم  في  للثقافة  عاصمة  باختيارها  واحتفاًء 
وزارة  من  برعاية  أقيم  المعرض  كردستان، 
السليمانية  ومحافظة  كردستان  اقليم  في  الثقافة 
وفي  وعالمية،  وكردستانية  محلية  وبمشاركة 
الفترة ما بين 18 إلى 27 تشرين الثاني 2020م.
الدولي  السليمانية  لمعرض  الثانية  الدورة 
للكتاب، اقيمت تحت شعار )مع الوقاية... نكون 
السليمانية  للكتاب( على أرض معرض  صديقا 

 347 وبمشاركة  السليمانية.  مدينة  في  الدولي 
دار نشر، من مختلف دول العالم. 

دار  المعرض  في  يشارك  آفا  روج  ومن 
لها،  مقراً  قامشلو  من  تتخذ  والتي  للنشر  شلير 
وبقرابة  العام  هذا  معرض  في  شاركت  والدار 
وتنوعت  منشوراتها،  من  منوع  100عنوان 
العناوين ومضامين الكتب المشاركة بين سياسية 
واجتماعية وأدبية في القصة والشعر والرواية، 
العناوين  وأغلب  والكردية،  العربية  وباللغتين 
كانت قد شاركت بها شلير في معارض الكتب 
في شمال وشرق سوريا إضافة لبعض العناوين 
هي  وكذلك  االولى،  للمرة  بها  تشارك  التي 
تجربة جديدة لدار شلير في المشاركة بمعارض 

كتب خارج شمال وشرق سوريا.     
المعرض  في  بنداروك  مكتبة  تشارك  كذلك 

حيث  من  منوع  الـ700عنوان  بقرابة  و 
الثقافية والعلمية  المجاالت  المحتوى وفي شتى 
واالجتماعية، وهي في غالبيتها كتب وعناوين 
وغيرهان  شمال وشرق سوريا  من  نشر  لدور 
في  واسعة  ومشاركات  تجارب  لها  والمكتبة 
وفي  سوريا  وشرق  شمال  في  الكتب  معارض 

الخارج.
يذكر عن عدد الدور المشاركة في الدورة السابقة 

النائب  أوضح  فيما  نشر،  دار  ال300  قارب 
السليمانية  لرئيس غرفة تجارة وصناعة  االول 
مشترك  صحفي  مؤتمر  في  فرج  رحيم  ياسين 
للمعرض  والتسويق  العالقات  مدير  مع  عقده 
شوقي عمر محمود، قبل افتتاح المعرض بيوم 
واحد ان الحدث مهم بالنسبة إلى السليمانية ليس 
السوق  سيحرك  بل  الكتب  نشر  ناحية  من  فقط 
سيستقبل عشرات  المعرض  ألن  المحافظة  في 

خارجياً،  واالالف  داخليا  الزوار  من  اآلالف 
للحد  الصحية  والتدابير  الوقاية  إجراءات  وأن 
من انتشار وباء كورونا ستكون مطبقة ومتخذة 

بشكل كامل.
انه المعرض سيكون مكانا للتالقح الفكري بين 
ومهتمين  ومكتبات  نشر  دور  من  المشاركين 
من  المشاركين  يستقطب  انه  وبخاصة  ورواد، 

شتى دول العالم.

دور نشر من روج آفا تشارك في المعرض الدولي الثاني للكتاب في السليمانية
 تقرير/ عبدالرحمن محمد

يكاد الغناء والفن والطرب أن يطغى على كل ما له صلة بعفرين حتى بات مجرد ذكر الغناء، والتراثي منه على وجه الخصوص، يذكرنا بعفرين؛ أرض 
الخصوبة والخضرة والجمال الطبيعي والفن والتراث األصيل الراقي

 

ومغنيها،  وشاعرها  عفرن  بلبل  هورو  جميل 
الملحمية ولم يغض  من أبرز من غنى األغنية 
الكردي  الغناء  أشكال  من  سواها  عن  الطرف 
الطربي والتراثي والفلكلوري، بل إنه زاد على 
الذي  المتمكن  والصوت  واللحن  بالشعر  ذلك 
اشتهر به وصار اسمه مرتبطاً باألصالة والتفرد 

والعذوبة.
في قرية سعرنجك ولد جميل هورو عام 1934، 
تزوج مرات ثالث ورزق من زوجاته بتسع من 
األوالد والبنات فقد ولدين منهما، »بلنك وجنان« 

ليطبع الحزن والشجن أغنياته طوال حياته.
ممن  كالكثيرين  بداية  هورو  جميل  الفنان  تتلمذ 
عبدي  »فقه  وكان  الدين،  رجال  يد  على  جيله 
عشي« أول من علمه التجويد واألناشيد الدينية 
والصوفية، ومن ثم كان من تالميذ الشيخ محمد 
شيخ حيدر المميزين، وفي مطلع الستينات كان 
الفنية  الحفالت  إحياء  في  المميزين  الفنانين  من 
العفرينية. ومن ثم عمل في التجارة وشيد مقصفاً 
مقهًى  مقصود  الشيخ  في  وافتتح  جنديرس  في 

شعبياً عرف باسمه.

املالحم الشعبية يف فن جميل 
هورو

التراث الشعبي الكردي عموماً والعفريني على 
وجه الخصوص مليء باألغنيات الملحمية التي 
تجسد قصصاً حقيقية في أغلبها، وتنقله بتفاصيله 
الشيقة والمثيرة في أحيان كثيرة، لذلك كانت من 
أبرز ما اهتم به هورو من خالل إطالق ألبومه 
الغنائي األول في أواسط الستينات وما تاله من 
أعمال، عرف من خاللها بتمكنه من حيث األداء 

والمالحم  القصص  من  العديد  تناول  في  والدقة 
كملحمة ممو زين الشعرية وقصة الحب الخالدة، 
وأغنية مريم  البطولية  وملحمة درويشي عفدي 
من  وغيرها  الملحمية  بكي  فتاح  وأغنية  محو، 
األصالة  من  جوانب  تناولت  التي  األغنيات 
والعشق  والحب  والبطولة  والتقاليد  والعادات 
االرض  سبيل  في  والنفيس  بالغالي  والتضحية 
ووفاًء للمبادئ والُمثُل اإلنسانية التي نشأ عليها 

الكرد وجسدوها بالقول والفعل

الروح الوطنية والتعاون صفات 
الزمت الفنان الكبري

هورو  تعرض  الكرد  الوطنيين  كأغلب 
للمضايقات والمالحقة من قبل النظام الشوفيني 
بعد  سوريا  من  للخروج  واضطر  سوريا،  في 
نوروز،  عيد  باحتفال  الفعاليات  في  شارك  أن 
وفي  عديدة،  لمرات  وعذب  ذلك  قبل  واعتقل 
تركيا حيث أقام لفترة بعد لجوئه إليها مع عائلته 
وهناك التقى بالفنانة الكبيرة عيشي شان وسجال 

معاً عدة أغان وكانت له لقاءات وأعمال مع عدد 
أغنيات  له  وقتها، وكانت  البارزين  الفنانين  من 
لرموز وشخصيات كردية كعيد نوروز والشيخ 
المشاركين  من  وكان  قاسم،  وليلى  بيران  سعيد 
من  وغيرها  وحلب  وزاخو  لبنان  في  البارزين 
المدن السورية التي كانت تشهد إقامة احتفاالت 

أمثال  المعروفين  الفنانين  وبمشاركة  نوروز 
وصالح  يوسف  وسعيد  شاكر  عزيز  محمود 
بعض  في  شاركته  التي  القامات  ومن  رسول، 
أغانيه الفنان علي تجو والفنان التشكيلي الراحل 

عبدالرحمن دريعي والعازف الشهير آديك.

الشعر واألغنية الشعبية الرتاثية يف 
حياته وفنه

كانت األغنية الشعبية والتراثية من مفردات الفن 
الهامة في حياة الفنان جميل هورو وكان الواقع 
اليومي والحياة في عفرين من أبرز ما اهتم به 
التي  األغنيات  تلك  وكذلك  غنائه،  في  هورو 
الثقافية  الحياة  من  مفردات  األيام  مع  أصبحت 
من  وسواها  عفرين  في  الفلكلورية  والتراثية 
المناطق الكردية، وأضحت جزءاً من مخزونها 
الثقافي وذاكرتها التراثية، فنقل هورو عدداً من 
القرى  ليل  ثنايا  في  جرت  التي  الحب  قصص 
المعتمة، ومن تلك األغاني أغنية »مريم محو« 

والوفاء  الحب  قصص  أجمل  من  تعتبر  التي 
جسدت  التي  وفيدان  حسن  وأغنية  والتضحية، 
قمة العطاء في الحب والوفاء والصدق في الوعد.
قريحته  تجود  كانت  ما  كثيراً  ذلك  جانب  إلى 
في  الشعرية  القصائد  من  بعشرات  الشعرية 
المأل  على  يغنيها  كان  ما  وكثيراً  عدة  مناسبات 
وترك لمكتبة األغنية الكردية عشرات األلبومات 
الكردي  الفن  أغنت  التي  المنوعة  واألغنيات 
الفريدة  األعمال  إليه عشرات  وأضافت  الملتزم 
من  والعشرات  باالهتمام،  الجديرة  والقديرة 
الحب  في  غنائية  مالحم  التي جسدت  األغنيات 
من  وسواها  عفرين  بجمال  والتغني  والتضحية 
البطولة  عن  تتحدث  ومالحم  الكردية  المناطق 
والتضحية في سبيل األرض واإلنسان والحرية.
هورو  جميل  ودع   1989 عام  أيلول   19 في 
ابن  مشفى  ومن  األصيل  الفن  وعشاق  محبيه 
رشد بحلب كانت رحلته األبدية إلى عالم الخلود، 
وذلك إثر مرض عضال ليدفن في مقبرة حنان، 
إلى  بمقاطعة عفرين،  القريبة من قرية كفرجنة 
ديرسمي«،  »نوري  الكردي  المناضل  جانب 

ويبقى فنه األصيل خالداً في الضمائر والقلوب

جميل هورو... أيقونة الغناء الكردي الملحمي

إعداد/ آرين شنكالي 

جميل هورو   
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كوباني.. تواجه أزمة اقتصادية

مبادرة إنسانية لألهالي ممن ال يملكون ثمن التحاليل

الخوف من سطوة االحتالل التركي يساور نازحين يتوقون للعودة إلى بيوتهم

تقرير/ آالن محمد

ييعد غالبية سكان حّي الشيخ مقصود واألشرفية 
من الطبقة المتوسطة والفقيرة في ظل الظروف 
هذان  تحول  أن  بعد  خاصة  الصعبة،  الحياتية 
الحيّان إلى مالٍذ آمن للمهّجرين قسراً من مقاطعة 
ما  المحتلة،  تركيا  قبل  احتاللها من  بعد  عفرين 
المساعدات  إلى  افتقارهم  هو  معاناتهم  من  زاد 
قبل  من  تقديمها  المفروض  من  التي  اإلغاثية 
الجهات والمنظمات اإلنسانية. لكن في ظّل هذه 
الظروف الصعبة والمعاناة يظهر أناس ال تخلوا 
قلوبهم من الرحمة واإلنسانية يحملون مسؤولية 
مجتمعهم على عاتقهم، يقدمون ما بوسعهم بأجٍر 
المخبري  هؤالء  ومن  مقابل.   دون  أو  زهيد 
إثر  عفرين  من  قسراً  ُهّجر  الذي  زيبار،  نشأت 
االحتالل التركي، ويقطن اآلن في القسم الشرقي 
يد  بتقديم  بادر  حيث  مقصود؛  الشيخ  حي  من 
مبادرة  بإطالق  وذلك  الحي؛  لساكني  العون 

إنسانية طبية لخدمة أبناء هذا الحي.

»تحليلك مجاين«

بعد أن استقر زيبار في حي الشيخ مقصود فتح 
يعانيه  ما  لمس  وحين  الطبية؛  للتحاليل  مخبراً 
الناس من ظروف معيشية صعبة، أطلق مبادرة 
إنسانية وهي إجراء التحاليل بالمجان للمرضى 
أو التكفّل بتحّمل نصف نفقات التحليل، وقد أشار 
إلى ذلك من خالل عبارة »إن لم يكن لديك المال 
تحليلك مجاني ورزقنا على هللا«. وبيّن زيبار أن 
المبادرة تأتي في ظل الظروف االستثنائية  هذه 
»قد  وقال:  السوريون،  بها  يمر  التي  والصعبة 
بالتحاليل  نقوم  أننا  على  تنص  ورقة  وضع  تم 
فهناك  ثمنها،  يدفع  أن  يستطيع  ال  لمن  بالمجان 
الكافي  المال  تملك  ال  التي  األسر  من  العديد 
واجبي  من  أن  وجدت  ولهذا  أوالدها،  لمعالجة 

تقديم العون لهذه األسر«. 

التي  التحاليل  بعض  هناك  زيبار:  وأضاف 

األجهزة  توفر  لعدم  أخرى  مخابر  إلى  أحّولها 
بنصف  تكون  الهرمون(، ولكن  تحليل  )كجهاز 
المبلغ فقط، وفي حال كانت قيمتها فوق استطاعة 
أيضاً.  مجاني  بشكل  يجريها  فإنه  المريض، 
تحاليل لمرضى  يُجري  هذا وكان نشأت زيبار 
حظر  فترة  أثناء  أسبوعين  كل  مجاناً  السكري 
جائحة  من  للوقاية  تُفرض  كانت  التي  التجوال 

كورونا.

مطالبة باملزيد من 
املساعدة يف املجتمع

وأوضح المخبري نشأت زييار، في ختام حديثه 
أنه سيستمر في عمله هذا، مطالباً جميع الجهات 
المبادرات  بهذه  بالقيام  القادرين  واألشخاص 
هذه  تجاوز  من  معاً  ليتمكنوا  المجتمع  لخدمة 

األزمة. 

الذين  الحي  قاطني  أحد  المواطن حسين محمد، 
تحاليل  أُُجري  »أنا  يقول:  المخبر  يزورون 
نصف  من  يعفيني  المخبر  فهذا  هنا،  أسرتي 

التكلفة«.

في  لزوجتي  طبية  تحاليل  »أجريت  وأضاف: 

ثم  سورية،  ليرة  ألف   35 بمبلغ  المخابر  أحد 
قصدت مخبر زيبار حيث أجريت التحاليل ذاتها 
نصف  من  بأقل  أي  سورية،  ليرة  13ألف  بـ 
القيمة«. وهذه المساعدة دفعت محمد إلى دعوة 
الكثير من األشخاص إلجراء التحاليل الطبية لهم 

مجاناً في هذا المخبر.

وكالة هاوار

بالنازحين قرب مدينة الحسكة  داخل مخيم يعّج 
في شمال شرق سوريا، ولدت بيريفان قبل خمسة 
المنزل  بدفء  كشقيقتيها  تحظى  أن  دون  أشهر 
في مدينة سري كانيه؛ التي نزحت منها عائلتها 
قبل عام جراء هجوم تركي واسع على المنطقة.

تقول والدتها وضحة شيرموخ )29 عاماً(، في 
يضم  الذي  كاني  واشو  مخيم  في  العائلة  خيمة 
كانيه،  سري  منطقة  من  وعرب  كرد  نازحين 
»ُولدت ابنتي بيريفان قبل أشهر في المخيم، لم 

تر منزالً، بل خيمة«.

الحياة  تكون  أن  يمكن  »كيف  متعجبة  وتساءل 
خيمة؟«.  في  ونشأت  ولدت  طفلة  إلى  بالنسبة 
بين عشرات اآلالف  وأفراد عائلة شرموخ من 
الذين هجروا من منازلهم، على وقع هجوم واسع 
شنته تركيا مع فصائل سورية موالية لها. وانتهى 
الهجوم بعد أسابيع، بوساطة أميركية واتفاق مع 
منطقة حدودية  تركيا على  بعد سيطرة  روسيا، 
كانيه  سري  بين  تمتد  كيلومتراً   120 بطول 

)شمال الحسكة( وتل أبيض )شمال الرقة(.

أدراجهم  عادوا  النازحين  من  الكثير  أن  ورغم 
إلى المنطقة ذات الغالبية العربية، إال أن آخرين 
إما ألنهم  النزوح  يعانون في مخيمات  ما زالوا 

فقدوا ممتلكاتهم أو خوفاً ألسباب عدة.

ومنظمات  المنطقة  من  كرد  نازحون  ويتهم 
حقوقية المقاتلين الموالين ألنقرة بارتكاب أعمال 
نهب وسرقة ومصادرة منازل وتنفيذ إعدامات، 
عام  عفرين  منطقة  في  حصل  ما  غرار  على 

2018م إثر سيطرتهم عليها.

ورغم كونها عربية إال أن عائلة وضحة تشعر 
اتهام  كانيه، خشية  إلى سري  العودة  بالقلق من 
زوجها بـ«التعامل مع الكرد« خالل فترة إدارة 
األهالي شؤونهم تحت رعاية اإلدارة الذاتية في 
تقول  العائلة.  منزل  دمار  إلى  إضافة  المنطقة؛ 
وضحة »أحاول أن أنسى، لكن كيف يُمكن للمرء 

أن ينسى منزله وجهد عمره؟«

ولعّل أصعب ما تمر به وضحة هو رؤية بناتها 
الثالث، وبينهّن روسلين التي تعاني من شلل في 
ساقيها، يكبرن في خيمة جهدت قدر المستطاع 

لجعلها أشبه بمنزل؛ فوضعت في إحدى الزوايا 
مكاناً  ثانية  زاوية  من  وجعلت  المطبخ  أدوات 

للجلوس وثالثة للنوم.

دائماً  أفكر  أسود..  المستقبل  »يبدو  وتوضح، 
بمستقبل بناتي إذا بقي الوضع على حاله، وبماذا 
سيشعرن إذا خرجن من هنا ورأين كيف يعيش 
خصوصاً  القلق  ويعتريها  الخارج«.  في  الناس 
إزاء مستقبل روسلين التي تجلس على كرسيها 
المتحرك. وتحرص يومياً على اصطحابها إلى 

المدرسة، خشية أن تبقى بال تعليم.

عبد  شمسة  المواطنة  تقول  مجاورة،  خيمة  في 
القادر )40 عاماً(، وهي أم لسبعة أطفال، أنها ال 

تتخيل نفسها تعيش بقية عمرها في المخيم.

إلى  العودة  في  ونهاراً  ليالً  »نفكر  وتضيف: 
في  أموت  أن  أفّضل  كانيه،  سري  في  منازلنا 
أشبه  إنه  المخيم…  هذا  في  العيش  على  بلدتي 
بقبر«. لكنها في الوقت ذاته، تخشى العودة إلى 
العيش تحت سيطرة االحتالل التركي والفصائل 

التابعة لهم، واصفة إياهم بـ المرتزقة.

وتقول: »إنهم أعداؤنا، يقتلون الناس ويخطفون 
النساء ويسرقون بيوتنا وال أحد يمنعهم«.

في  اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  وحذرت 
األمم المتحدة الشهر الماضي من تزايد مستوى 
القوات  سيطرة  مناطق  في  والجريمة  العنف 
التركية المحتلة، ومن احتمال ارتكاب الفصائل 

الموالية ألنقرة »جرائم حرب«.

االنتهاكات  من  مقلقاً  »نمطاً  وثقت  إنّها  وقالت 
والخطف  القتل  عمليات  تزايد  مع  الجسيمة« 

ومصادرة الممتلكات واإلخالء القسري. ولفتت 
إلى أّن الفصائل استولت على منازل وأراضي 
عسكرية  ضرورة  أي  دون  ونهبتها  وممتلكات 

ظاهرة.

فكرة  عن  عاماً(   42( محّمد  سليمة  وتخلّت 
العودة إلى سري كانيه، حيث تم تدمير منزلها. 
عن  منفصل  مطبخ  لبناء  اإلعداد  في  وشرعت 
تقول  عائلتها.  من  فرداً  بـ14  المكتظة  خيمتها 
»قريتنا احترقت… حتى وإن كان لدينا أمل في 
العودة، إلى أين سنذهب؟ لم تعد هناك بيوت أو 

أبواب ونوافذ أو حتى جدران«.

نكن  لم  ما  المستقبل  يعني  »ماذا  بحرقة  وتسأل 
موجودين بين أهلنا وعلى أرضنا؟«.

وتشاركها قمرة )65 عاماً(، النازحة من ريف 
حيث  الخيمة  في  ذاتها.  المخاوف  كانيه،  سري 
يحيط بها أحفادها، تُخرج قمرة مفتاحاً من حقيبة 
منزلي«.  مفتاح  »أحضرت  وتقول  صغيرة، 
وتضيف، »إذا مّت قبل أن أعود، أريد أن يدفنوا 

معي هذا المفتاح«.

مدينة  في  والرئيسية  الفرعية  الطرقات  تعتبر 
ويكاد  والهشة,  القديمة  الطرقات  من  الحسكة, 
الحفريات  من  المدينة  في  شارع  يخلو  ال 
تسعى مجالس  بداية كل عام  والتعرجات, ومع 
بلديات الشعب في المدينة جاهدةً إلنشاء المشاريع 
من  المواطنين  معاناة  وطأة  وتخفيف  الخدمية, 
الشتاء,  فصل  في  خصوصاً  الطرقات،  هذه 
الذي يزيد من سوء هذه الطرقات نتيجة تحولها 
لمستنقعات طينية في كثير من األماكن مع كل 

هطول لألمطار. 

الرشوع ببدء عملية التزفيت 
بالرغم من التحديات

أجرت  التزفيت  عملية  حول  المزيد  لمعرفة 
صحيفتنا »روناهي« لقاًء مع الرئاسة المشتركة 
الحسكة عبد  والبيئة في مقاطعة  البلديات  للجنة 
الغفور أوسو, ليحدثنا عن هذا الموضوع قائالً: 
»بالنسبة لكل ما يخص الطرقات, فهي كانت وال 
أخذنا  ما  وإذا  جداً,  القديمة  الطرقات  من  زالت 
مستوى  على  الطرقات  هذه  طول  بالحسبان 
مدينة الحسكة فقط, ستكون النتيجة ضخمة جداً, 
كبيرة,  هندسية  وعدة  هائلة  لميزانيات  وتحتاج 
والتجديد  الترميم  بدراسة  نقوم  نحن  ذلك  ومع 
بشكٍل مستمر, وهذا ما دفعنا لتخصيص ميزانية 
من الربع الثاني لهذا العام بمقدار ستمئة مليون 
الزفتي  المجبول  من  كمية  وتخصيص  ليرة, 

بمقدار سبعة وعشرين ألف متر مكعب«. 

تحديد مخطط العمل 
وفقاً لألولويات

الناحية  هما  لناحيتين،  الحسكة  مقاطعة  تقسم 

الحسكة,  بمقاطعة  الشرقية  والناحية  الجنوبية 
بالنسبة  أما  الناحيتين.  ليشمل  المخطط  ووضع 
للعمل فقد قال أوسو: »نفذنا عدة مشاريع بالناحية 
للمخصصات المحددة لتنفيذ هذه  الجنوبية, وفقاً 
لتنفيذ  الملحة  الضرورة  مع  بالتزامن  المشاريع 
ومنها  الحاجة,  حجم  بحسب  المشاريع  هذه 
مجدل  وتل  الشدادي  ناحية  في  الطرقات  تعبيد 
وتتحدد  الدرباسية,  لناحية  باإلضافة  والعريشة, 
أولوية العمل لدينا حالياً في مدينة الحسكة بتعبيد 
تمثل  والتي  المدينة  ضمن  الرئيسية  الطرقات 

الشريان الرئيسي لحركة المرور«.
من  حالياً  »انتهينا  حديثه:  في  أوسو  وأضاف 
فرش العديد من الشوارع ضمن األحياء السكنية 
آالف  أربعة  مقدارها  بكمية  المكسر,  بالحجر 
متر مكعب, باإلضافة لعملنا الحالي على تزفيت 
إلى دوار  الهال  الممتد من سوق  المدينة  مدخل 
الصباغ, والعمل جاٍر على قدٍم وساق مع سوء 
األحوال الجوية, وانتهينا مؤخراً أيضاً من تعبيد 
ويعتبر  كم,   35 بطول  الحسكة  عامودا  طريق 
المشروع األضخم على مستوى إقليم الجزيرة, 

المحلية,  اإلدارة  لهيئة  كان  المشروع  وهذا 
مقاطعة  في  والبيئة  البلديات  لجنة  مع  بالتعاون 

الحسكة«.

املعوقات التي تواجهها لجنة 
البلديات والبيئة مبقاطعة الحسكة

أكد الرئيس المشترك للجنة البلديات والبيئة في 
مقاطعة الحسكة عبد الغفور أوسو بأنه منذ العام 
المعوقات  من  العديد  يواجهون  وهم  المنصرم 
وقتها  في  للمشاريع  إتمامهم  دون  تحول  التي 

المحدد, مثل:
ـ وباء كورونا العالمي الذي ساهم بتأجيل العديد 
الذي  التجوال  بحظر  التزاماً  المشاريع  من 
أقرته اإلدارة الذاتية كإجراء وقائي لعدم تفشي 

الفايروس.
ـ قِدم اآلالت والمعدات الهندسية المتوفرة لدى 

اللجنة والحصار المفروض على شمال وشرق 
الجديدة  الهندسية  المعدات  دخول  ومنع  سوريا, 
للمنطقة؛ باإلضافة الى قطع الغيار, األمر الذي 
من  العديد  لخروج  األحيان  من  كثير  في  يؤدي 
بسبب  العمل  أثناء  الخدمة  عن  المعدات  هذه 

تعرضها للعطل«.
ـ وجود شركتين للتزفيت فقط لدى لجنة البلديات 
الحسكة,  »مجبل  وهما:  المقاطعة  في  والبيئة 
كميات  لتغطية  يكفيان  وال  الخابور«  ومجبل 

كبيرة من المجبول الزفتي.
مادة  إلنتاج  معين  بفصل  المجابل  التزام  ـ 
ألنها  الصيف،  فصل  وهو  الزفتي,  المجبول 
أفضل  للحصول على  معينة  إلى حرارة  تحتاج 
النتائج, لذلك تم تجاوز الفصل المحدد واشتغلت 

الشركتان إلنتاج المجبول الزفتي.
وبالتالي تم إنجاز ما يقارب نسبة 90% من العمل 
وفقاً للخطط الموضوعة, وشدد الرئيس المشترك 
الحسكة عبد  والبيئة في مقاطعة  البلديات  للجنة 
والمتعهدين على وجه  المواطنين  أوسو  الغفور 
المياه  لخطوط  الحفر  أعمال  بتنفيذ  الخصوص, 

األعمال  بتنفيذ  البدء  قبل  الصحي  والصرف 
ما  وتخريب  بتكسير  يقوموا  ال  لكي  الخدمية, 
برفع  والقيام  أعمال,  البلدية من  المجالس  نفذته 
مقترح لرئيس الكومين, ألي مشروع هم بحاجته 
وتنفيذه  فوراً  بدراسته  بدورنا  »وسنقوم  وأكد: 

قدر اإلمكان«.

حظر  الفرات  إقليم  في  األزمة  خلية  فرضت 
تجوال كلي على المدينة وخارجها، وذلك بإغالق 
والصناعية؛  التجارية  والمحالت  األسواق  كافة 
وخارجها،  المدينة  في  األهالي  حركة  وتباطؤ 
إضافة إلى إغالق المرافق العامة ودور العبادة 
الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  أعمال  كافة  وتعليق 
التي  المؤسسات  بعض  باستثناء  اإلقليم؛  في 
تتطلب طبيعة عملها باالستمرار كهيئة الصحة 
اإلدارة  وهيئة  والصيدليات  الخاصة  والعيادات 
المحلية والبيئة، والمطاحن واألفران ومعتمدي 

بيع الخبز.

مدينة كوباني  التجوال شهدت  مع إعالن حظر 
إقباالً شديداً على المواد الغذائية تلبيةً الحتياجات 
إلى  أدى  مما  الحظر،  فترة  خالل  األهالي 
احتكار بعض أصحاب المحالت للمواد ورفعوا 
السورية  الليرة  تدني  مع  كبير،  بشكٍل  أسعارها 
للتجار  المجال  أتُيح  ما  األجنبية  العمالت  أمام 
بالتالعب بأسعار المواد الغذائية والخضروات، 

ليدفع األهالي ثمن هذا االحتكار.

إقليم  مناطق  في  الكلي  التجوال  حظر  وأحدث 

األهالي  منها  يعاني  اقتصادية  أزمة  الفرات 
ذوي الدخل المحدود والفئة العاملة التي توقفت 
أن  إلى  إضافة  الحظر،  فترة  خالل  أعمالهم 
العمالت  أمام  كبير  بشكل  السورية  الليرة  تدني 
أثَّر مباشرة على ارتفاع أسعار المواد  األجنبية 

الغذائية والسلع والخضار واألدوية.

وبهذا الخصوص كان لصحيفتنا جولة ميدانية في 
واالستماع  األهالي  آراء  لرصد  المدينة  أسواق 
قائالً:  رموكي«  »آمد  المواطن  وحدثنا  إليها، 

لم  الحظر؛  خالل  جداً  صعباً  أصبح  »الوضع 
تلبية احتياجات عائالتنا، من جهة  نعد نستطيع 
بسبب احتكار التجار لنا خالل الحظر، ورفعهم 
أسعار المواد الغذائية واألدوية، ومن جهة بسبب 
تدني الليرة السورية إضافة إلى توقفنا عن العمل 
من  يعانون  أنهم  إلى  مشيراً  الحظر«.   بسبب 
أزمة اقتصادية جدية في الفترة األخيرة، وتابع 
بالقول: »أنا معيل لعائلة تتكون من ستة أفراد، 
وأعمل عامالً أعتمد على أجرتي اليومية التي ال 
تتجاوز خمسة آالف ليرة سورية، وبالكاد كنت 
وباء  بؤرة  توسع  مع  ولكن  عائلتي  أمر  أتدبر 
كورونا في مناطقنا وارتفاع حصيلة اإلصابات 
والوفيات، تم فرض الحظر الكلي على مناطق 
إقليم الفرات؛ وتوقفت عن العمل، كيف سأتدبر 
بكارثة  أشبه  والوضع  أعلم،  ال  عائلتي  أمر 
بالنسبة لنا، نحن اآلن نستدين لتلبية االحتياجات 
ال  لنا  بعدها  سيحل  وماذا  لعائلتنا،  األساسية 

أعلم؟!

العملة  أمام  الدوالر  سعر صرف  أنه  العلم  مع 
السورية وصل إلى قرابة 3000  ل.س، والمواد 
جميعها تباع بالدوالر، المعيشة أصحبت صعبة 
جداً في هذا الوقت، فسعر البندورة وصلت إلى 
التي  األخرى  المواد  أسعار  عدا  ل.س   1200
مالكي  أحد  أضاف  المعقول.   الحد  عن  زادت 

متجر المواد الغذائية »هوكر رشو« بأن وضع 
المواد  شراء  بسبب  جداً  صعباً  أصبح  األهالي 
الدوالر مرتفع جداً، ومدخول  بالدوالر، وسعر 
العامل  راتب  حيث  السورية،  بالليرة  األفراد 

الشهري ال يتجاوز المئة دوالر«. 

تلبية  األهالي  استطاعة  عدم  إلى  مشيراً   
يلبون  أصبحوا  فقد  عائلتهم،  احتياجات  كافة 
فترة  خالل  وخاصة  الرئيسة،  االحتياجات 
الحظر«. بين لهيب أسعار المواد والخوف من 
انتشار المرض يقف المواطن حائراً ال يستطيع 
اليومية،  الحياة  احتياجات  وتوفير  أوالده  إعالة 
فأوضاع األهالي ال تبشر بالخير، ويبقى السؤال 
الذي يشغلهم ماذا سنفعل إن دامت فترة الحظر 

أكثر؟

الزيتون يشكل حيزاً هامًا من التراث والثقافة

تقرير/ سالفا أحمد

لجنة البلديات والبيئة بمقاطعة الحسكة تباشر العمل لتنفيذ 

مشروعها بتعبيد الطرقات

تعتبر  والتي  القديمة  التقليدية  الزراعات  من 
إرثاً حضارياً توارثته األجيال عبر الزمن؛ هي 
المحاصيل  أهم  يعتبر  الذي  الزيتون  زراعة 
االقتصاد  في  كبير  بشكل  ويؤثر  االستراتيجية 

الزراعي
قبل  الزيتون  شجرة  زراعة  تم  بأنه  ويذكر 
آالف السنين وارتبطت بحياة وعادات المجتمع 
وثقافته  تراثه  من  هاماً  حيزاً  تشكل  وأصبحت 
زراعة  فيها  تنتشر  التي  سوريا  في  وخاصة 

الزيتون.
حلب،  في:  الزيتون  أشجار  زراعة  وتنتشر 
إدلب، طرطوس، ومناطق إقليم الجزيرة، وفي 
الزيتون  فتعد زراعة  الجزيرة  إقليم  أما  درعا، 
موسم  يقل  فال  عاداته،  من  يتجزأ  ال  جزأً  فيها 
للسكان؛  بالنسبة  االحتفال  عن  الزيتون  قطف 

وهذا بحسب المكتب اإلعالمي لالقتصاد.
أما بالنسبة ألهميته فيؤثر في االقتصاد الزراعي 
كبير  لعدد  يوفر فرص عمل  كبير كونه  بشكل 
من سكان الريف؛ حيث تشكل زراعته مصدر 
دخل لهم، وال يقل ناتج زيت الزيتون ربحاً عن 
الصادرات  في  يدخل  أنه  كما  الزراعات  باقي 

وبذلك يساعد في التجارة الخارجية للمنطقة.
باالستراتيجية  وصفها  يمكن  أهمية  وللزيتون 
في  الغذائي  األمن  محاصيل  أهم  تعتبر  ألنها 
واسع  شعبياً  غذاء  كونه  سوريا  وشرق  شمال 

الصحية  للدهون  مهماً  ومصدراً  االنتشار 
حلب  شمال  الواقعة  عفرين  منطقة  وتشتهر 
المحتلة من قبل دولة االحتالل التركي بزراعة 
هناك  األشجار  عدد  كان  حيث  الزيتون  أشجار 
الزيتون  أنواع  أرقى  وتنتج  شجرة  مليون   13
في  الزيتون  معاصر  عدد  بلغ  وقد  العالم،  في 
عفرين 250 معصرة. ويعود السبب في ازدهار 
زراعة الزيتون في عفرين إلى توافر الظروف 
ويد  خصبة  وتربة  مناسب  مناخ  من  المناخية 
الحرب  لظروف  نظراً  ولكن  كادحة،  عاملة 
وسرقة  ونهب  االحتالل  من  عفرين  عانته  وما 
وحرق وقطع اآلالف من أشجارها فقد قللت من 
إنتاجها مما أدى إلى تراجع زراعة الزيتون في 
بسبب  القسرية  الهجرة  إلى  باإلضافة  المنطقة؛ 
ما  كل  إلى  ويضاف  الحرب،  ونيران  القصف 
أيدي  في  الخصبة  األراضي  وقوع  ذكرناه 
االحتالل الغاشم. والجدير ذكره بأن مناطق إقليم 
المحصول  هذا  من  هائلة  كميات  تنتج  الجزيرة 
بما  لهم  الذي يشكل مصدر رزق  االستراتيجي 
ما  وتؤمن  أسرهم  تعيل  عليهم  أرباح  من  يعود 
زراعة  وتعد  يومية،  حاجات  من  يحتاجونه 
انتقلت من  الزمن  الزيتون حكاية مستمرة عبر 

جيل إلى آخر.
ولها  معمرة،  الخضرة،  دائمة  الزيتون  شجرة 
قدرة على الصمود في ظروف بيئية قاسية مثل 
العمق  وقليلة  المتحجرة  واألراضي  الجفاف 

والخصوبة.

روناهي/ الحسكة ـ تعاني مدينة الحسكة من تهالك الطرقات الرئيسية والفرعية, مما أدى إلى استياء العديد من المواطنين, وخصوصًا السائقين, ومع 
مباشرة لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة بتنفيذ مخططها لتعبيد هذه الطرقات؛ ما هي الفروقات والنتائج التي ستطرأ على المدينة؟

روناهي/ كوباني - يعاني سكان مدينة كوباني من غالء أسعار المواد الغذائية والسلع واألدوية؛ في ظل فترة حظر التجول الذي ُفرض من قبل 
خلية األزمة، لمنع توسع بؤرة الوباء أكثر بعد ارتفاع حصيلة اإلصابات والوفيات في إقليم الفرات؛ وسط ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية 

عبد الغفور اوسو

هوكر رشو أمد رموكي


