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قامشلو/ ليالف أحمد وكولي مصطفى - يُلملم 
ذاكرِة  ليرحل، وفي  أيامه  بقايا  عام 2020 
كّلٍ منّا أفكار وأحداث، وفي داخِل كّلِ إنسان 
ثّمة أمل ورجاء وطموح بأن يتحقق ما يسرُّ 

باله ويُسعد خاطره.

ككِل عام وبحلول أعياد الميالد ورأس السنة 
وتلبس  قامشلو  أسواق  تتزين  الميالدية، 
األعياد،  بحلول  زينتها  وأبهى  ُحللها  أجمل 
وتتوزع الفرحة والبهجة بين محال الحلويات 
وتحتفي  الميالد،  واأللعاب وعروض شجرة 
شعوب شمال وشرق سوريا عامة؛ وقامشلو 

بخاصٍة بكل حفاوة وترحيب بالعيد.
في احتفاالت هذه السنة ورغم ازدحام األسواق 
ضرورات  من  المعروضات  كثرة  ورغم 
االحتفال يُخيم غالء األسعار على األسواق، 
ويقل الطلب رغم كثرة العرض، فالكثير من 

المواطنين يقتصرون على اقتناء ما تيسر فقط 
وما يكفي لالحتفال بأيسر النفقات.

االحتفال بأيرس النفقات

تحدثت  قامشلو  من  إدريس  نورة  المواطنة  
لصحيفتنا عن استقبالها للعام الجديد 2021: 
»هذا العام مختلف من حيث االحتفال وبالتأكيد 
النفقات كبيرة جداً واألسعار مضاعفة فشجرة 
الميالد التي كان سعرها بحدود 65 ألف في 
بداية الشهر أصبح سعرها اليوم 100 ألف، 
قيمة  وانخفاض  أخرى،  متطلبات  وهناك 
الليرة والحصار وكورونا يحد من كل ذلك، 
وسيقتصر االحتفال ضمن البيت، ولن تكون 
هناك دعوات لالحتفاالت والعشاء، سنحاول 

التقسيط في احتفالنا إلسعاد عائلتنا«.

شجرة امليالد ستغيب عن 
احتفاالت الكثريين

صاحب  قامشلو  من  يوسف  عكيد  المواطن 
الزينة حدثنا عن أسعار أشجار  أحد محالت 
الشهر  بداية  »من  وقال:  »الكريسماس« 
الجاري بدأنا بتجهيز البضاعة حيث استوردنا 
األشجار والزينة من حلب, واألسعار مرتفعة 
هذه السنة بسبب تدهور قيمة الليرة السورية 
مختلفة  أسعارها  فاألشجار  الشحن،  وتكلفة 
 135 سعرها  الكبيرة  الشجرة,  حجم  حسب 
ألف، والشجرة المتوسطة بحدود 65إلى100 
إن  والشك  ل.س,  ألف   45 والصغيرة  ألف 

الكثير من المواطنين يعجزون عن شرائها«

القناعة رس االستمرارية

عن  تحدث  شيخموس«  »جميل  المواطن 
من  الكثير  »لدّي  األمنيات  من  آخر  جانب 
حصرها،  عن  الكلمات  تعجز  التي  األماني 
نبقى  أن  ويكفي  يُفنى؛  ال  كنز  القناعة  ولكن 
في بيوتنا بأمان وسالم، هذا بحد ذاته سعادة 
شيخموس  تزول«،  ال  أن  ندعي  ونعمة 
يعود  أال  القادمة  السنة  في  »أتمنى  أضاف: 
ألنني  كورونا  بسبب  الكلي  الحظر  ويتجدد 
عامل يومي وأجني من خالل عملي اليومي 

قوت عائلتي«.

أميل وطموحي النجاح
 يف دراستي

الشابتان »روجدا خليف« و«بارين عباس« 
وهي  وموّحدة،  متشابهة  أمنياتهن  كانت 
النجاح في الدراسة، وحدثتنا روجدا: »أمنيتي 
وأن  بنجاح  االمتحانات  اجتياز  في  أوفق  أن 
بارين  الطالبة  أما  الطب«،  كلية  في  أدرس 
فأمنيتها »أتمنى أن أجتاز االمتحانات بنجاح 

وبدرجات جيدة تؤهلني لدراسة الصحافة«.

أهايل الطبقة: »عني عيىس رمز الصمود والتصدي«

بين االستهجان  الذكورية  تغلب عليه  المرأة ضمن مجتمع   عمل 
والرفض والدعم؛ نساء تل كوجر يتحدثن عن تجربة العمل في ظل 

الديمقراطية...«3

املرأة العاملة تكسر الصورة 
النمطية في تل كوجر..

هوشيار عبد الله: باشور كردستان يواجه أزمة 
كبرية بسبب التقارب العراقي الرتيك

يف عفرين... حصار قرى واعتقاالت تعسفيّة

أشار النائب في البرلمان 
العراقي هوشيار عبد هللا، إلى 
إن الحكومة العراقية تتفاوض 
سراً مع الدولة التركية، وأكد 

أنهم إن توصلوا إلى اتفاق، فإن 
باشور كردستان سيدخل في 

أزمة عميقة، وأوضح أن هناك 
شكوكاً حول مطالب هولير 

بالتوصل إلى اتفاق...«4

انتهاكات واعتقاالت بالجملة شهدتها مدينة عفرين والقرى والبلدات التابعة لها، في ظِلّ االنفالت األمنّي 
وفوضى السالح، وتشجيع من سلطات االحتالل التركّي، وكان الفتاً ارتفاع عدد حاالت االعتقال واالختطاف 

خالل األيام األخيرة، وكذلك وقوع جرائم قتل، بالتوازي مع استمرار استهداف التاريخ ومحاولة محوه...«5

أعياد امليالد ورأس السنة.. أُمنية ورجاء وطقوس يُغيّبها الغالء

وجيه عشرية يف زركان يدعو إىل مراقبة تنفيذ اتفاقية
 وقف إطالق النار

 نبّه أحد وجهاء عشيرة الشيخان في 
زركان إلى استهدافهم من قبل المحتل 
مطالباً  المتكرر  ومرتزقته  التركي 
دول العالم بمراقبة تنفيذ اتفاقية وقف 

إطالق النار في المنطقة...«2

الطبقة،  أهالي  من  املئات  تظاهر  عيسى؛  عني  بلدة  على  التركي  االحتالل 
دربنا  مؤكدين: »سنتابع  عدوانه،  إليقاف  بالتحرك  الدولي  اجملتمع  مطالبني 

حتى النصر«...«6
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مركز األخبارـ قالت المحكمة األوروبيّة لحقوق 
اإلنسان إّن موقعها تعّرض لـ »هجوم إلكترونّي 
يطالب  يوم من حكم  بعد  وذلك  النطاق«  واسع 
الكردي صالح  السياسّي  الفوري عن  باإلفراج 

الدين دميرتاش المعتقل في السجون التركيّة.
يوم  طالبت  قد  األوروبيّة  المحكمة  وكانت 
ملزم  حكم  في  الجاري  الشهر   22 الثالثاء 
بالنسبة لتركيا كونها عضو في مجلس أوروبا، 
ديمرتاش،  الدين  عن صالح  الفورّي  باإلفراج 
األسبق  المشترك  والرئيس  الكردي  السياسّي 
لحزب الشعوب الديمقراطية HDP، مشيرة إلى 
السجن  في  ديمرتاش  قضاها  التي  السنوات  أّن 
والنقاش  التعدّدية  من  للحدّ  بمثابة »ستار  كانت 

الديمقراطي« في تركيا.
ديمرتاش  سجن  قرار  أّن  المحكمة  واعتبرت 
أّن  موضحة  خفي«،  سياسّي  لغرض  »ستار 

السلطات التركيّة تهدف من خالل سجنه لبعث 
»رسالة خطيرة لكّل الناس قيّدت بموجبه النقاش 

الديمقراطّي الحر«.
لحقوق  األوروبيّة  المحكمة  بيان  في  وجاء 
الشهر   23 األربعاء  يوم  الصادر  اإلنسان، 
عقب  »جاء  اإللكتروني  الهجوم  أّن  الجاري 
حكمها الثالثاء الذي يأمر باإلفراج عن صالح 
الحادث  »هذا  مستنكرة  دميرتاش«  الدين 

الخطير«.
بعد  للمحكمة  اإللكتروني  الموقع  تعطيل  وتّم 
من  أصبح  حيث  النطاق  واسع  لهجوم  تعّرضه 
لبيان  غير الممكن الوصول إليه لساعات، وفقاً 
داخل  إعالميّة  مصادر  أّكدت  فيما  المحكمة، 
المحكمة لوكالة »فرانس برس« عدم فقدان أّي 
الجهة  تتمّكن من تحديد مصدر  لم  بيانات، كما 

التي قامت بالهجوم.

مركز األخبارـ انتقد زعيم حزب السعادة التركي 
الحجاب  عن  يدافع  كان  الذي  التركي  النظام 
العاري  التفتيش  أسلوب  انتهاجه  بسبب  سابقاً 

للنساء في السجون.
كرم  تمل  التركي  السعادة  رئيس حزب  أوضح 
الذي  النظام،  يتجه  أن  العار  من  أنه  أوغلو  هللا 
الحجاب،  عن  دفاعه  بسبب  السلطة  إلى  جاء 
للنساء  المهين  العاري  التفتيش  أسلوب  النتهاج 

في السجون.
الحكومة  مسؤولي  أن  أوغلو  كرم هللا  وأضاف 
سماعهم  فور  العاري  التفتيش  حدوث  أنكروا 
تحقيق  إجراء  عن  مثالً  اإلعالن  دون  األخبار، 

أو بحث للكشف عن الحقيقة.
القانون  الئحة  أن  السعادة  حزب  رئيس  وأكد 
العاري  التفتيش  إمكانية  على  تنص  التركي 
استثنائية،  ظروف  وفي  معينة  بشروط  ولكن 
ويقوم بذلك طبيب السجن، بمعنى آخر، ال يمكن 
بشكل  البحث  هذا  إجراء  والشرطة  للحراس 

تعسفي وعلى نطاق واسع.
القبول  يمكن  أنه ال  أوغلو على  وشدد كرم هللا 
أبداً باستخدام أمر نص عليه التشريع في صورة 
نقده  أوغلو  هللا  كرم  وتابع  ونفسي.  عام  عنف 

العاري  التفتيش  وقائع  مع  وتصرفها  للحكومة 
حيث قال: »النائب العام فتح تحقيقاً ضد أولئك 
الذين نشروا تغريدات بخصوص هذا الموضوع، 
أنا أيضاً اليوم تحدثت عن الموضوع وأنتظر أن 

يتم التحقيق معي أيًضا«.
يذكر أن نائب حزب الشعوب الديمقراطية عمر 
ض  فاروق جرجرلي أوغلو كان قد كشف تعرُّ
أوشاق  سجن  في  العاري  للتفتيش  امرأة   30

التي  األخرى  االنتهاكات  جانب  إلى  التركي، 
تشهدها السجون في جميع أنحاء البالد.

والتنمية  العدالة  حزبي  تحالف  نواب  وكان 
وقائع  حول  برلماني  تحقيق  فتح  رفضوا 
المعتقالت  والطالبات  للنساء  العاري  التفتيش 
بتهمة االنتماء إلى حركة الخدمة بعدما اقترحه 
الشعوب  حزب  صفوف  من  برلمانيًّا  نائبًا   22

الديمقراطية.

 10 أسوأ  بين  من  تركيا  ُصنفت  األخبارـ  مركز 
لتقرير مؤشر  دول في العالم من حيث العمل، وفقاً 
الحقوق العالمي الصادر عن االتحاد الدولي لنقابات 

العمال.
دول،  لقائمة عشر  تنضم  تركيا  أن  التقرير  وأوضح 
يعاني فيها العمال من قوانين العمل القمعية والرقابة 

الحكومية وحاالت التسريح الجماعي.
في  حقهم  انتهك  العمال  أن  إلى  التقرير  وأشار 
اإلضراب في 123 دولة، وانتهك حقهم في االنضمام 
الوصول  في  حقهم  وانتهك  دولة،   106 في  للنقابة 
 51 في  للعنف  وتعرضوا  دولة،   103 في  للعدالة 
في  احتجاجات عمالية  للقتل خالل  وتعرضوا  دولة، 

9 دول.
أماكن  أخطر  بين  من  تركيا  فإن  التقرير  وبحسب 
العمل، وتتعرض الحقوق المدنية فيها لالنتهاك. ويضم 
التقرير دول بنغالديش والبرازيل وكولومبيا ومصر 

والهند وكازاخستان والفلبين وتركيا وزيمبابوي.

بعد يوم من املطالبة باإلفراج الفوري 

عن دميرتاش تعرض موقع املحكمة 

األوروبية لهجوم إلكرتوين

كرم الله أوغلو يعلق عىل تفتيش النساء عاريات بأنه 

عار عىل نظام ادعى الديانة أن يفعل هذا

تركيا من أسوأ عرش دول من حيث العمل

ابتكار تقنية الستخراج األكسجني والوقود من مياه مالحة يف املريخوجيه عشرية يف زركان يدعو إىل مراقبة تنفيذ اتفاقية وقف إطالق النار

تغيري منط الحياة يُبعد خطر الوفاة بالسكتة الدماغية

على  قواعد  إنشاء  إلى  البشر  مساعي  تلقى 
أنهم  علماء  زعم  إذ  األمام،  إلى  دفعة  المريخ 
استخراج  في  تساعد  أن  يمكنها  اكتشفوا طريقة 
األكسجين والوقود من مياه مالحة موجودة على 

الكوكب األحمر.
بسبب  المالحة  المياه  تلك  استخدام  يمكن  وال 
يتطلب  إذ  الشرب،  ألغراض  المريخية  التربة 
المعتادة  الطريقة  وهو  الكهربائي،  التحليل 
أكسجين  إلى  المياه  لتفكيك  الكهرباء  الستخدام 
إزالة  يتطلب  )للوقود(،  وهيدروجين  )للتنفس( 
الملح، ما يشكل أسلوباً مرهقاً وقد يكون مسعى 

مكلفاً في بيئة قاسية على غرار المريخ.
»جامعة  في  باحثون  طور  المقابل  في 
للتحليل  نظاماً  لويس«  بـ«سانت  واشنطن« 
الكهربائي يستطيع أن يفصل مباشرة األكسجين 
أقل  بطريقة  المالحة،  المياه  من  والهيدروجين 

تعقيداً وغير مكلفة. واختبروا نظامهم في محاكاة 
عن جو المريخ حيث تبلغ الحرارة -36 درجة 
مئوية، إضافة إلى اختباره في ظروف أرضية 

نموذجية.
وفي ذلك الصدد ذكر فيجاي راماني من جامعة 
المريخية  للمياه  الكهربائي  »ُمحللنا  واشنطن: 
الحسابات  جذري  شكل  في  يغير  المالحة 
وما  المريخ  إلى  المتوجهة  للبعثات  اللوجستية 
بصورة  التكنولوجيا  تلك  تفيد  وكذلك  وراءه، 
إذ تتيح جعل المحيطات  موازية على األرض، 

مصدراً حيوياً لألكسجين والوقود«.
وفي صيف 2008 »لمسْت وتذوقْت« المركبة 
لـ«ناسا«،  التابعة  الندر«  مارس  »فينيكس 
الذي  المصهور  الجليد  أبخرة  في  المريخ  مياه 
الحين  ذلك  ومنذ  المركبة،  هذه  استخرجته 
التابعة  أكسبرس«،  »مارس  مركبة  اكتشفت 

لوكالة الفضاء األوروبية بركاً مائية كثيرة تحت 
سطح المريخ، تظل في حالة سائلة بفضل وجود 
بيركلورات المغنيسيوم، وهو نوع من األمالح، 
واستطراداً كي يعيش رواد الفضاء على المريخ 
تصنيع  إلى  سيحتاجون  األرض،  إلى  ويعودوا 
بعض األساسيات، من بينها المياه والوقود، وفي 
كثيراً،  الغرض  هذا  يفيد  أن  البحث  هذا  إمكان 
الفضاء  وكاالت  تسعى  المقبلة،  السنوات  وفي 
الخاصة والعامة معاً، إلى إرسال بعثات مأهولة 

إلى المريخ ومحاولة العيش هناك مؤقتاً.

هل احتضنت مياه المريخ كائنات حيّة؟

وفي ذلك المنحى، ذكر مؤسس شركة استكشاف 
التنفيذي  ورئيسها  إكس«،  »سبايس  الفضاء 
على  البشر  يهبط  أن  يتوقع  أنه  ماسك،  إيلون 
المريخ خالل ست سنوات. وأضاف أن »سبايس 
غير  فضائية  مركبة  إلطالق  تخطط  إكس« 
وثمة  سنتين،  خالل  المريخ  على  تهبط  مأهولة 
األحمر  الكوكب  إلى  إنسان  أول  ليصل  فرصة 

خالل أربع سنوات بدالً من ست.
»بيرسيفيرنس«  المتجولة  للعربة  المقرر  ومن 
التي  »ناسا«،  األميركية  الفضاء  لوكالة  التابعة 
يوليو )تموز( 2020، أن تهبط في  أطلقْت في 
 18 في  المريخ  سطح  على  »جيزيرو«  فوهة 
فبراير )شباط( 2021، وستبحث عن أدلة على 
حياة قديمة وتجمع عيّنات من الصخور والتربة 

قد تعيدها إلى األرض.
وكذلك تحمل تلك العربة ُمعدات تستخدم التحليل 
لكن  عالية،  حرارة  درجات  عند  الكهربائي 
»تجربة استخدام موارد األكسجين في الموقع« 
الموجودة فيها ستنتج األكسجين وحده باستخدام 

ثاني أوكسيد الكربون المتوفر في الجو.
في المقابل يزعم هذا البحث األحدث أن النظام 
ينتج  أن  يستطيع  راماني  مختبر  في  المطور 
بـ«تجربة  مقارنة  ضعفاً   25 األكسجين  من 
استخدام موارد األكسجين في الموقع« وبواسطة 
إنتاج  أيضاً  ويستطيع  الطاقة،  من  نفسها  الكمية 
الهيدروجين القابل لالستعمال في رحلة العودة.

وفي وقت سابق، اكتُشفت برك مائية كثيرة تحت 
سائلة  حالة  في  تظل  أنها  وتبين  المريخ  سطح 

بفضل وجود بيركلورات المغنيسيوم.
وفي تعليق على تلك المعطيات، ذكر شريهاري 
والمؤلف  الباحث  العالم  سانكاراسوبرامانيان، 

المفارقات  »من  أنه  للورقة،  المشارك  األول 
ما  أي  المياه،  في  المذابة  البيركلورات  كون 
محيط  في  الواقع  في  تساعد  الشوائب،  يُسمى 
كمحيط المريخ، إنها تمنع تجمد المياه، وتحّسن 
خالل  من  الكهربائي  المحلل  نظام  أداء  أيضاً 

خفض المقاومة الكهربائية«.
ويعتزم الباحثون استخدام ذلك الُمحلّل الكهربائي 
أنه  يعتقدون  إذ  أيضاً،  األرض  على  المبتكر 
يّولد  ألنه  الدفاع،  قطاع  في  مفيداً  سيكون 
وكذلك  الغواصات،  في  الحاجة  عند  األكسجين 
البحار  استكشاف  في  األكسجين  توفير  يستطيع 

العميقة.

ممارسة الحد الموصى به من التمارين الرياضية 
يجعل الشخص أقل عرضة لجلطة المخ. 

دائم  ضرر  إلحاق  إلى  الدماغية  السكتة  تؤدي 
بالجسم، يتراوح ما بين الشلل إلى مشكالت في 
األحيان  بعض  في  تكون  وقد  والنطق،  الكالم 
خطر  تقليل  شخص  أي  بإمكان  لكن  قاتلة، 
اتباع نمط حياة صحي،  اإلصابة بها من خالل 

حتى إن كان لديه تاريخ إصابة ضمن العائلة.
الدماغية  السكتة  إلى  المؤدية  األسباب  وترتبط 
نسبة  وزيادة  السكر  ونسبة  الدم  بارتفاع ضغط 
حاالت  تعدد  إلى  باإلضافة  الجسم،  في  الدهون 
العوامل  عن  الناتجة  الدماغية  بالسكتة  اإلصابة 

الوراثية.
الدماغية  للسكتة  الثلث ممن يتعرضون  ويواجه 
في  العالج  على  يحصلوا  لم  إذا  الوفاة  خطر 
منهم  اآلخر  الثلث  يكون  بينما  المناسب،  الوقت 

أيضاً عرضة للعجز الدائم.
الرئيسية  األسباب  من  الدماغية  السكتة  وتعتبر 
عبئاً  وتسبب  العالم،  أنحاء  جميع  في  لإلعاقة 
على  واالقتصادية  اإلنسانية  الناحية  من  ثقيالً 
شخص  مليون   15 تصيب  حيث  المجتمعات، 
العالمية.من  الصحة  لمنظمة  وفقاً  سنوياً، 
المعروف أن السكتة الدماغية ال تؤثر فقط على 
كبار السن، فهي تصيب األشخاص في أي عمر، 
ولكن باإلمكان تقليل خطر اإلصابة بها من خالل 

اتباع نمط حياة صحي.
الممكن تجنب 80  أنه من  إلى  األبحاث  وتشير 
في المئة من السكتات الدماغية من خالل إدخال 

بعض التغييرات البسيطة على نمط الحياة.
األدنى  الحد  أن ممارسة  دراسة حديثة  وكشفت 
أقل  الشخص  يجعل  الرياضة  من  به  الموصى 
عرضة بنسبة 30 في المئة لإلصابة بما يُعرف 
النوع  وهي  اإلقفارية،  الدماغية  السكتة  باسم 
الجلطة  والذي يحدث عندما تسد  األكثر شيوعاً 

شرياناً يحمل الدم إلى المخ.
البالغين  األميركية  القلب  جمعية  وتوصي 
بممارسة الرياضة متوسطة الحدة لما ال يقل عن 
150 دقيقة أسبوعيًا، أو ما ال يقل عن 75 دقيقة 

من النشاط البدني األكثر حدة.

الطعام الصحي

مهّماً  والمتوازن  الصحي  الغذائي  النظام  يُعد 
للحفاظ على وزن مثالي والتمتع بصحة جسدية 

جيدة، وخاصة صحة القلب واألوعية الدموية.
واألوعية  القلب  أمراض  أخصائيو  ويشير 
اإلقفارية  الدماغية  الجلطة  أن  إلى  الدموية، 
الذي  الشريان  انسداد  عند  الدم  تجلط  ينتجها 
خالياه،  موت  إلى  يؤدي  ما  بالدم،  الدماغ  يمد 
نتيجة نزيف دموي في  المخ فيحدث  أما نزيف 

الدماغ، يؤدي إلى موت الخاليا المحيطة.
الجلطة  خطر  انخفاض  أن  الباحثون  ويؤكد 
األلياف  بتناول  كبيرة  بدرجة  مرتبط  الدماغية؛ 
والخضروات  الفواكه  في  الموجودة  الغذائية 
فمثالً  والبذور،  والمكسرات  والبقول  والحبوب 

 10 بمقدار  األلياف  كمية  في  زيادة  كل  مع 
بنسبة  الخطر  هذا  ينخفض  اليوم،  في  غرامات 
يعادل حوالي حالتين من  ما  أي  المئة،  في   23
مدى  على  نسمة  ألف  لكل  الدماغية  السكتة 
الفواكه  بتناول  يتعلق  ما  وفي  سنوات،  عشر 
والخضروات، فلكل زيادة بـ200 غرام تنخفض 

المخاطر بنسبة 13 في المئة.
جيدة  صحة  في  بالبقاء  األمر  يتعلق  عندما 
والعيش حياة أطول، فإن معظم الناس لديهم نفس 
حدد  وقد  ممكنة،  حياة  وتحقيق  للعيش،  الحافز 
يمكن  التي  الغذائية  السلوكيات  بعض  الباحثون 

أن تزيد من طول العمر.
األشخاص  أن  إلى  الدراسات  إحدى  وخلصت 
 20 بنسبة  الصحية  األطعمة  تناولوا  الذين 
بداية  في  يتناولونها  كانوا  مما  أكثر  المئة  في 
قللوا من خطر  مدار 12 عاماً،  الدراسة، على 

الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 17 في المئة.

مخاطر امللح

الرتفاع  هاماً  سبباً  الملح  من  الكثير  تناول  يُعد 
ضغط الدم، ما يزيد من خطر اإلصابة بالسكتة 
عن  السكتات  معظم  وتنجم  النزفية،  الدماغية 
توقف التروية الدّموية إلى جزء من الدماغ، مّما 
خبراء  يوصي  لذلك  أنسجته،  موت  في  يتسبّب 
قيد  على  للبقاء  الملح  من  معينة  بكمية  التغذية 

الحياة.
الطعام  من  الكثير  أن  هو  القلق  يثير  ما  لكن 
االنتباه  المهم  ومن  الملح،  على  بالفعل  يحتوي 
إلى الكمية التي تتم إضافتها إلى الوجبات يومياً.
الملح  من  شاي  ملعقة   0.75 من  أكثر  تناول 

ولكن  قلبية.  بنوبة  اإلصابة  خطر  يزيد  يومياً، 
ملعقتين  تناول  أن  وجدت  الجديدة  الدراسة 
هو  الملح،  من  غرامات(   5( ملعقة  ونصف 

معيار آمن وجيد لمعظم الناس.
مرتبطة  مخاطر  هناك  أن  الباحثون  وجد   
باألمراض القلبية الوعائية والسكتات الدماغية، 
فقط عندما يكون متوسط استهالك الملح أكبر من 

5 غرامات في اليوم.
من  أكثر  يستهلكون  الذين  أولئك  لدى  ويوجد 
اإلصابة  من  متزايد  خطر  يومياً،  غرامات   7
خطر  زيادة  احتمال  جانب  إلى  قلبية،  بنوبات 

الوفاة لدى المصابين بضغط الدم.
من  أقل  الصوديوم،  استهالك  انخفاض  ويرتبط 
اإلصابة  خطر  زيادة  مع  يومياً،  غرامات   3
وكذلك  الدموية،  واألوعية  القلب  بأمراض 
المصابين  إلى  بالنسبة  الوفاة  خطر  ارتفاع 

بارتفاع ضغط الدم.

التوقف عن التدخني

لكن  بصحتنا،  مضّر  التدخين  أن  الجميع  يعلم 
وقد  فحسب،  الرئتين  على  تقتصر  ال  مضاره 
اإلصابة  نسبة  أن  على  علماء  أكد  أن  سبق 
بعدد  مباشر  بشكل  ترتبط  الدماغية  بالسكتة 

السجائر المستهلكة.
رجالً   615 شملت  دراسة  في  علماء  وحلل 
أُصيبوا  سنة،  و49   15 بين  أعمارهم  تتراوح 
بسكتة دماغية خالل السنوات الثالث الماضية، 
وقارنوها ببيانات صحية لـ530 رجالً يتمتعون 
بصحة جيدة من نفس الفئة العمرية. واتضح أن 
كانوا  الذين يدخنون أقل من 11 سيجارة يومياً 
ُمعرضين لخطر اإلصابة بالسكتة الدماغية أكثر 
في   46 بنسبة  حياتهم  في  يدخنوا  لم  الذين  من 

المئة.
من  علب  ثالث  أو  علبتين  يدخنون  الذين  أما 
لإلصابة  عرضة  أنهم  فتبين  يومياً،  السجائر 
بخمس  غيرهم  من  أكثر  الدماغية  بالسكتات 

مرات.

مركز األخبارـ نبّه أحد وجهاء عشيرة الشيخان 
في زركان إلى استهدافهم من قبل المحتل التركي 
بمراقبة  العالم  دول  مطالباً  المتكرر  ومرتزقته 

تنفيذ اتفاقية وقف إطالق النار في المنطقة.
على  وهجماته  التركي  االحتالل  جيش  تحركات 
يوم  بعد  يوم  تزداد  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
خاصة على الخط الحدودي بدءاً من عين عيسى 
مروراً بتل تمر ووصوالً إلى ناحية زركان وسط 

صمت الضامنين في المنطقة )أمريكاـ روسيا(.
ال تبعد بلدة زركان سوى 1 كيلو متر عن القرى 
لالحتالل  وتحركات  تحشدات  تشهد  المحتلة 
التركي ومرتزقتها من جلب معدات وأسلحة ثقيلة 
هذا  وبخصوص  الجبهات،  خطوط  طول  على 
األمر تحدث أحد وجهاء عشيرة الشيخان في بلدة 

زركان الشيخ فتحي لوكالة أنباء هاوار.
الشيخ فتحي الشيخان ذكر أن لدى األهالي مخاوف 
أن  مبينًا  المنطقة،  على  جديدة  هجمات  شن  من 
المنطقة تتعرض بشكل شبه يومي لالستهداف من 

قبل مرتزقة االحتالل التركي.
وأوضح أنه قبل عام، كان األهالي يعيشون بأمان، 
الفتًا  التّماس،  يعيشون على خط  فهم  اآلن  ولكن 
إلى أن هناك خطًرا يحدق بهم، نتيجة التهديدات 

المستمرة بالهجوم على المنطقة.
الشيخ  قال  األخيرة،  العسكرية  التحشدات  وحول 
ناحية  تحد  عسكرية  نقاط  عدة  »هناك  فتحي 
زركان، تُحشد فيها المعدات العسكرية الثقيلة على 

بُعد كيلو متر واحد فقط«.
وأضاف: »تتمركز عناصر حكومة دمشق على 
وقرية  زركان  إلى  تمر  تل  من  التّماس  خطوط 
الكسرة، مع العلم أن هناك وجود روسي لمراقبة 
التركي  االحتالل  فهجمات  ذلك،  ومع  الخطوط، 
ومرتزقته على محيط زركان والطريق الواصل 
بين زركان وتل تمر وبين زركان وقرية الكسرة 
القوات  صمت  فتحي  الشيخ  وانتقد  تتوقف«.  لم 
الموجودة في المنطقة، وعدم إبدائها أي موقف أو 
رد فعل فقال: لم نَر أي رد وهناك صمت دولي 
على هذه الهجمات، وليس هناك تحرك أو تصريح 
بأن  اتفاقية  هناك  أن  العلم  مع  الهجمات  إلدانة 
تبتعد كل قوة مسافة 6 كيلو متر عن خط الجبهة، 
حيث التزمت قوات سوريا الديمقراطية باالتفاق، 
واألمم  القرار  وأصحاب  العالم  دول  وطالب 
النار.  إطالق  وقف  اتفاقية  تنفيذ  بمراقبة  المتحدة 
وفي ختام حديثه أكد الشيخ فتحي الشيخان أن ال 
للتصدي  والتالحم  التكاتف  سوى  أمامهم  سبيل 

ألي هجوم يستهدف أمن واستقرار مناطقهم.

محررة الصفحة - هايستان أحمدمحررة الصفحة - بيريفان خليل



25 كانون األول  2020 الجمعة

العدد 1055

25 كانون األول  2020 الجمعة روناهيروناهي

العدد 1055

103 املرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

املرأة العاملة تكرس الصورة النمطية يف تل كوجر..بطولة قامشلو املفتوحة للشطرنج.. الحلم يَكب

روال عثامن توضح مفهوم التفكري السلبي واإليجايب خالل محارضتها..
ـ قّدمت سيدات عامودا  / قامشلو  روناهي 
بينما  السويداء،  عمال  أمام  مميزة  مباراة 
في  الخابور  لسيدات  تستمر  االنتصارات 
الدوري السوري لكرة القدم على المالعب 
شارفت  وحيث  الثانية  بنسخته  المكشوفة 

مرحلة الذهاب إلى االنتهاء.
ففي مباراة سيدات عامودا وعمال السويداء 
كانت نجمة اللقاء بامتياز هي »ميرند دهام« 
التي سجلت هدف احترافي من ضربة حرة 
في  استقرت  الجزاء  منطقة  خارج  مباشرة 
كانت  ذلك  وغير  السويداء،  عمال  شباك 
في  لزميالتها  ك  والُمحّرِ الفريق  دينمو 

المستطيل األخضر.
وتلقت سيدات عامودا هدفاً في مرماهن من 
سيدات عمال السويداء عبر الالعبة  كاريس 

جربوع
أربعة  ويسجلَن  عامودا  سيدات  وليتنتفض 
سليمان  وزوزان  عمر  سيانت  عبر  أهداف 

وميرند دهام وميرنا الحلبي.
من  أداءهن  يتباين  اللواتي  عامودا  سيدات 
مباراة إلى أخرى، حيث إن مشجعي النادي 
لنغمة  بالعودة  النفس  يمنون  الفوز  بهذا 
االنتصارات واالستمرار على نفس الوتيرة 
ويحملَن  السابقة  النسخة  بطالت  ألنهن 
مسؤولية كبيرة في الحفاظ على اللقب، وسط 

تطور أداء كافة األندية بدون استثناء.
القادمة سيكنَّ  المواجهة  سيدات عامودا في 
سيدات  الدوري  متصدرات  مواجهة  في 
أي  اآلن  حتى  يخسرن  لم  واللواتي  حمص 
 ،2020/12/25 الجمعة  يوم  وذلك  لقاء، 
على أرضية ملعب الفيحاء الصناعي بتمام 

وسيختتمن  ظهراً،  عشر  الحادية  الساعة 
مبارياتهن في مرحلة الذهاب بلقاء يجمعهن 
القادم  االثنين  يوم  الوحدة  سيدات  مع 

.2020/12/28
أية  يخسرَن  لم  اللواتي  الخابور  سيدات  أما 
الممتع،  أداءهن  سلسلة  تابعن  فقد  مباراة 
بهدفين  حماة  شرطة  سيدات  على  وفزَن 
حلقات  وتُعقد  األغاني  ِلتُعزف  رد،  بدون 
في  وذلك  الفوز،  بمناسبة  الكردية  الدبكة 

الملعب الصناعي بالفيحاء بدمشق.
أمامهن مباراتين، األولى  الخابور  وسيدات 
الساعة  العربي  سيدات  مع  ستجمعهن 
ملعب  أرضية  على  ظهراً  عشر  الحادية 
ختام  في  يلعبَن  وسوف  الصناعي،  الفيحاء 
سيدات  الدوري  متصدرات  مع  مبارياتهن 
الخابور  سيدات  حققَن  لو  بحيث  حمص، 
خسرن  أو  وتعادلَن  المباراتين،  في  الفوز 
سيدات حمص مع سيدات عامودا، فالصدارة 

ستُمنح لسيدات الخابور.  
وإليكم ترتيب األندية:

1ـ محافظة حمص: 18 نقطة
2ـ شرطة حماة: 16 نقطة

3ـ جرمانا: 15 نقطة
4ـ الخابور: 14 نقطة

5ـ عامودا: 9 نقاط
 6ـ العربي: 7 نقاط
7ـ الوحدة: 7 نقاط

8ـ فيروزة: 2 نقطتين
9ـ عمال السويداء: 1 نقطة

الجزيرة  إقليم  أندية  تلعب  ـ  قامشلو   / روناهي 
للدرجة األولى الجمعة 2020/12/25، جولة 
نادي  الفني من  األداء  في  تباين  جديدة، وسط 
الشباب  دوري  النطالق  باإلضافة  آخر  إلى 
للدرجة األولى ولكن دون المستوى والتحضير 

المطلوبين.
االتحاد  ناديا  يتقابل  األولى  المجموعة  في 
على  بفوزين  منتشياً  قادم  األخير  واألسايش، 
كاني  واشو  وعلى  رد  بدون  بهدف  خبات 
المجموعة  ويتصدر  رد،  بدون  أهداف  بعشرة 
بست نقاط بينما االتحاد الذي يلعب على ملعب 
الماضية  الجولة  في  خسر  قد  بعامودا  شرموال 
في  وفاز  خبات،  من  واحد  مقابل هدف  بهدفين 
مباراته األولى على شبيبة الحسكة بهدفين مقابل 
هدف واحد، ومن خالل التوقعات تميل كفة فوز 
ليس  أرضه  على  االتحاد  ولكن  أكثر  األسايش 

بالخصم السهل أبداً.
وبنفس المجموعة على أرضية ملعب الدرباسية 
بمباراته  الفائز  خبات  األرض  صاحب  يلعب 
األخيرة على االتحاد مع شبيبة الحسكة الخاسر 
في المباراتين السابقتين من االتحاد بهدفين لهدف 
ودجلة بثالثية نظيفة، ولعل الفوز ليس ببعيد عن 
هو  خبات  األرض  ولكن صاحب  الطرفين  أي 

دائماً األقرب للفوز على أرضه.
أما في المجموعة الثانية يتقابل جودي وسردم، 
أهداف  بعشرة  كانيه  سري  على  فاز  األخير 
بدون رد وفاز في الجولة األولى على الصناديد 
بينما  المجموعة،  ويتصدر  نظيفة  برباعية 
صاحب األرض جودي خسر في الجولة السابقة 
بثالثية نظيفة من الصناديد وتعادل في المباراة 
ولم  لهدف،  بهدف  كوجر  تل  شبيبة  مع  األولى 
وكرة  منه،  المطلوب  المستوى  السنة  هذه  يقدم 
للفوز  سردم  قرب  رغم  الكبير  تعرف  ال  القدم 

أكثر.
وفي جل آغا يتقابل الصناديد وشبيبة تل كوجر 
في  التقرير  سياق  نتائجهما ضمن  ذكرنا  اللذان 
مباراة الجيران فلمن الغلبة؟ االستعدادات لم تكن 
تقديم  أمل  على  الجانبين  من  المطلوب  بالشكل 

مباراة ممتعة من الطرفين.
يلتقي  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  وفي 
ناديا الطريق وسري كانيه الجريحين، الطريق 
أهداف  فقط وخسرها بخمسة  مباراة  لعب  الذي 
الذي  كانيه  وسري  برخدان  مع  هدفين  مقابل 
تلقى خسارة كبيرة بعشرة أهداف بدون رد من 
سردم، وكل هذه المباريات تقام الساعة الواحدة 

يوم الجمعة 2020/12/25.
األولى  المجموعة  من  بمباراة  الجولة  وتختتم 
وستجمع بين ناديي الجزيرة وواشو كاني اللذان 
تلقيا الهزيمة في أول مباراة لهما، الجزيرة خسر 

مع دجلة بثالثة أهداف لهدف وواشو كاني خسر 
من األسايش بعشرة أهداف بدون رد، والمباراة 
الواحدة من بعد  ستقام يوم السبت بتمام الساعة 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  الظهر 
بقامشلو، وإليكم ترتيب األندية قبل البدء بالجولة 

الثالثة من مرحلة الذهاب:
ترتيب المجموعة األولى:

1ـ دجلة 6 نقاط +5.
2ـ األسايش 6نقاط +11.

3ـ خبات 3 نقاط +1.
4ـ االتحاد 3 نقاط +0.
5ـ الجزيرة 0 نقطة ـ2.

6ـ شبيبة الحسكة 0 نقطة ـ4.
7ـ واشو كاني 0 نقطة -10.

المجموعة الثانية:
1ـ سردم 6 نقاط +14.
2ـ برخدان 4 نقاط +3.
3ـ الصناديد 3 نقاط ـ1.

4ـ شبيبة تل كوجر 2 نقطتين 0+.
5ـ جودي 1 نقطة -3.
6ـ الطريق 0 نقطة ـ3.

7ـ سري كانيه 0 نقطة - 10.
وفي سياق آخر انطلق دوري الشباب لكرة القدم 
المطلوب  دون  فني  بمستوى  األولى،  للدرجة 
أسباب  لعدة  التحضير  عدم  في  يكمن  والسبب 
أولها المادية بحيث األندية باتت تعاني والقدرة 
بات  واحد  لمران  الملعب  في  الالعبين  لجمع 

يكلف كثيراً.
على  ُطبّق  الذي  الحظر  بسبب  تأجيله  وبعد 
توقفت  أثره  وعلى  والحسكة  قامشلو  مدينتي 

2020/12/26إلى  من  الرياضية  النشاطات 
2020/12/5، فقد كان من المفترض أن ينطلق 

دوري الشباب بتاريخ 2020/11/30.
وانطلقت المنافسات وبمشاركة 12 نادياً قُسموا 

على الشكل التالي:
األخوة  ـ  خبات  ـ  األسايش  األولى:  المجموعة 

والسالم ـ أهلي عامودا ـ الجزيرة ـ سردم.
المجموعة الثانية: الطريق ـ الصناديد ـ جودي ـ 

فدنك ـ دجلة ـ برخدان.
وستلعب كل مجموعة ذهاباً وإياباً مع بعضها.

– يتأهل األول والثاني إلى الدور الثاني.
ناديين  كل  وإياباً  ذهاباً  المتأهلة  الفرق  تلعب   –
النهائية  المباراة  إلى  للتأهل  بالتقاطع  بعض  مع 

وتُعلب مباراة واحدة لتحديد بطل الدوري.
– يهبط إلى الدرجة الثانية نادي من كل مجموعة 

من سلم الترتيب من الدور األول.
نتائج الجولة األولى من الدوري:

تغلب سردم على الجزيرة بأربعة أهداف بدون 
رد على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، 
وعلى نفس الملعب انهى الحكم المباراة بالدقيقة 
الصناديد  بفوز  األول  الشوط  زمن  من   /35/
والقانوني  العددي  النصاب  اكتمال  لعدم  قانونياً 

من العبي الطريق.
بينما سيطر التعادل اإليجابي بهدف لهدف على 
لقاء جودي وفدنك على أرضية ملعب رميالن 

داخل الحقل.
فوز األسايش على خبات بستة أهداف بدون رد.
هدف  مقابل  بهدفين  برخدان  على  دجلة  فوز 

واحد.
والسالم  واألخوة  عامودا  أهلي  مباراة  تقام  ولم 

بسبب األحوال الجوية.

خبراء  من  مجموعة  ـ  محمد  جوان   / قامشلو 
عام  منذ  قامشلو  مدينة  في  الشطرنج  لعبة 
المفتوحة  قامشلو  بطولة  يقيمون   ،2013
الصعبة،  الظروف  كافة  ويتحّدون  للشطرنج 
وستقام الجمعة 2020/12/25 النسخة الثامنة 
االتحاد  برعاية  هي  والتي  البطولة،  هذه  من 
 »Rcell« وشركة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 

لالتصاالت.
في  أفضل  بشكٍل  منتشرة  باتت  الشطرنج  لعبة 
بعض  بسبب  آفا  روج  مدن  وبعض  قامشلو 
الالعبات  تعليم  على  يواظبون  الذين  الخبراء 
الفائدة  العقل  تمنح  التي  اللعبة،  هذه  والالعبين 
من  ومجموعة  سنوات  ومنذ  والتركيز  الكبيرة 

بطولة  ينظمون  اللعبة  هذه  ومحترفي  المدربين 
مفتوحة للشطرنج باسم قامشلو.

فيراز  كادار شيخي، محمد جوي،  الخبراء هم: 
في  لسنوات  يراودهم  الحلم  كان  هؤالء  عيسى، 
وبهدف  المستوى،  وعالية  دوليّة  بطولة  إقامة 
تحقيق هذا الحلم بدأت إقامة أول بطولة للشطرنج 
هم  المشاركين  جميع  وكان   ،2013 عام  في 
البطولة  الحالة  نفس  وعلى  قامشلو  مدينة  من 
الثانية، ولكن من بعدها توسعت قاعدة المشاركة 
المدن  مختلف  من  العبين  لمشاركة  ووصلت 
 2016 عام  في  الجنسين.  كال  ومن  سوريا  في 
البطولة أُقيمت برعاية من االتحاد الرياضي بإقليم 
الجزيرة، وفي عام 2017 لم يتم رعاية البطولة 

من  فردية  وبجهود  االتحاد  رعاية  خارج  لتقام 
أصحاب  الخبراء  من  المذكورة  المجموعة  قبل 
وفي  المفتوحة.  قامشلو  لبطولة  األساسية  الفكرة 
وقدم  أهدافها  تحقق  البطولة  بدأت   ،2018 عام 
مثل  مدن  من  الجزيرة  إقليم  خارج  من  العبون 
دير الزور والطبقة ومنبج للمشاركة، وألول مرة 
رائدة  خطوة  واعتُبرت  نسائية  مشاركة  شهدت 

على مستوى البطولة منذ انطالقتها.
تحّمل البرد ونقص اإلمكانيات وغياب االهتمام 
لم يثني المشرفين على تنظيم هذه البطولة، ولم 
البعض  حققت  والتي  إقامتها،  أمام  حائالً  يقف 
من أهدافها بجلب العبين من مختلف المدن في 
سوريا، وسوف تستمر البطولة لتستقبل يوماً من 
بغريب  وليس  أخرى،  دول  من  العبين  األيام 
تحقيق هذا الحلم طالما هناك إرادة وتصميم من 
وتحمل  مميزة  باتت  والتي  عليها،  القائمين  قبل 

طابعاً خاصاً لها في إقليم الجزيرة.
الجمعة 2020/12/25 الموعد مع بطولة قامشلو 
الرجال  لفئات  وهي  الثامنة  بنسختها  المفتوحة 
هت  وباب المشاركة مفتوح للسيدات أيضاً، ووّجِ
دعوات للمشاركة من الرقة والطبقة ودير الزور 
إقليم  للمشاركين من  باإلضافة  وكوباني ومنبج، 
العاشرة صباحاً  الساعة  بتمام  وستبدأ  الجزيرة، 

بمقر االتحاد الرياضي بقامشلو.

والتفكير  اإليجابي  »التفكير   - منبج  روناهي/ 
من  العديد  جمعت  ورشة  عنوان  كان  السلبي« 
العضوات العامالت في اإلدارة الذاتية في مدينة 
السورية  المرأة  بها مكتب  منبج وريفها، وقام 

في مدينة منبج وريفها. 

مع ارتفاع ضغوط المعيشة ومتطلبات الحياة بات 
السلوكيات  في تحديد نوعية  التفكير أمراً الزماً 
التي ينبغي اختيارها على وجه الصواب، حيث 
ال بد أن يختار اإلنسان بين التفكير اإليجابي أو 
صحيفتنا  التقت  الصدد،  وبهذا  السلبي.  التفكير 
»روناهي« بالمحاضرة روال عثمان لتحدثنا عن 

أبرز مضامين محاضرتها. 

التفكري السلبي، وصفاته

وصفاته،  السلبي  التفكير  تعريف  وحول  بدايةً، 
منبج  في  السورية  المرأة  مكتب  عضوة  حدثتنا 
»التفكير  قائلةً:  ذلك  عن  عثمان  روال  وريفها؛ 
السلبي، هو التشاؤم في رؤية األشياء، والمبالغة 
في تقييم المواقف، هو الوهم الذي يحول األشياء 

مكان  كل  في  وتجتاحنا  بها،  شك  ال  حقيقة  إلى 
وكل وقت. فاألفكار السلبية تؤدي إلى االكتئاب 
والمزاج السيئ وعلى أثرها تفرز بعض السموم 
الرضا  وعدم  بالكآبة  الشعور  يزيد  مما  بالدم 
وخيبة  واإلحباط  الفشل  إلى  وبالتالي  والسلبية، 

األمل«.
بمجموعة  تتأثر  السلبية  الشخصية  بأن  مضيفةً 
لديه  المهنية  اإلنجازات  تجد  إذ  الصفات،  من 
ضعيفة، ويحرم الترقي في الحياة المهنية، ويتسم 
على  تجده منطوياً  ودائماً  االجتماعي  باالنعزال 
نفسه معتزالً اآلخرين بسبب انعدام الثقة. وقالت: 
دخول  هو  والسلبية  التشاؤم  على  مثال  »وخير 
رجل غرفة تبريد وأوصد عليه الباب فجأة، فظن 
أنه سيموت من البرد مع العلم أن الثالجة كانت 

مطفأة، فمات«.

نتائج التفكري السلبي

وضحت  وفوائده،  السلبي  التفكير  نتائج  وحول 
ويمكن  السلبي  التفكير  نتائج  »تتعدد  روال: 
في  اإلنسان  يحاول  أوالً-  يلي:  بما  إيجازها 

الهروب  أو  الهجوم  مبدأ  تطبيق  السلبي  التفكير 
ويلتزم ببعض األمور العقلية المملة، ومنها اللوم 
والنقد، مؤديةً فيما بعد إلى انعدام الثقة والفشل، 
وكذلك إدمان الفرد للفشل والوحدة ومالزمته له 

دون محاولة لالتصاف بغير ذلك.
األسوأ  تصور  في  السلبي  التفكير  يساعد  ثانياً- 
ومنعه إذا أمكن، مثال: سياح يتجولون في جزيرة 
رغم دوي أصوات البركان النشط. وثالثاً يساعد 
الحدود مثال: شخص تعرفت  أيضاً على وضع 
عليه ألول مرة تراه وقضيت بعض الوقت معه 
وتدعوه للمنزل لكن هذا عرض محفوف بالخطر 
أو سارقاً وربما  فهذا الصديق لربما يكون قاتالً 

ال«.
السلبي  التفكير  يوفر  »ثالثاً-  القول:  وواصلت 
بك  يعتني  السلبي  التفكير  أن  أي  ووقتك:  مالك 
في المواقف التي تنطوي على خداع أو مضيعة 
الذي  مثالً:  اليانصيب  جائزة  ذلك  ومن  للوقت، 
يصعب جداً أن يكون من نصيبك. رابعاً- يساعد 
مثال:  والمجرمين،  المحتالين  تجنب  على 
المجرمون والمحتالون يسعون جاهدين في إيذاء 
في  للتمهل  يدفعك  وخامساً-  اآلخرين.  وخداع 
اتخاذ قراراتك وحسم أمرك تجاه بعض القضايا. 

ووفقاً لروال عثمان، فإن هناك بعض الخطوات 
ينبغي  إذ  إيجابي،  إلى  السلبي  التفكير  لتحويل 
التوقف عن التفكير لمجرد دقيقة وإعطاء عقلك 
بصورة  يستمر  أن  يستطيع  حتى  راحة  فترة 
صحيحة. وكذلك تغيير طريقة تفكيرك في الكثير 
والبدء  للمشي  الخروج  جانب  إلى  األحيان.  من 
السلبية  األفكار  بتدوين  والقيام  إنجازاتك  بكتابة 
التي تسيطر على ذهنك أحياناً. إضافةً إلى تغيير 
ظروفك وتحديد هدفك في الحياة وتجنب التفكير 

المفرط ومسامحة من أساء إليك.
» التفكير اإليجابي، هو طريقة وأسلوب لتعزيز 
التفاؤل لدى الفرد، حيث ال يعني أن يعيش الفرد 
العراقيل  تشوهه  ال  قزح  كقوس  مثالي  بعالم 
للحاالت  االستجابة  يعني  بل  والصعوبات 
الفرد  لها  يتعرض  قد  التي  السلبية  والمواقف 

بإيجابية وتفاؤل«.
من  اإليجابي  التفكير  تعزيز  طرق  إلى  مشيرةً 
»فالتحلي  واالمتنان:  الرضا  يلي:  ما  خالل 
األمل  خيبات  من  بالتخلص  يسهم  باإليجابية 
بأمان  السرير  في  النوم  القدرة على  إلى  إضافة 
تساهم  فهي  االبتسامة:  جانب  إلى  يوم.  كل 
بخداع العقل لجعله أكثر إيجابية مثال: االبتسامة 
للعمل، مع سماع  الذهاب  السيارة أو  أثناء قيادة 

أداء مميّز لسيدات عامودا 
والخابور وللفوز عنوان

جولة جديدة من دوري الرجال والشباب تبدأ 
بدون املستوى فنياً

روناهي/ تل كوجر- عمل المرأة ضمن مجتمع 
والرفض  االستهجان  بين  الذكورية  تغلب عليه 
تجربة  عن  يتحدثن  كوجر  تل  نساء  والدعم؛ 

العمل في ظل الديمقراطية
الصبغة  سادته  الذي  المجتمع  هذا  ظل  في 
الذكورية لسنوات طويلة نجد نساًء لديهن األمل 
بذلك  متجاوزات  العمل  إلى  بهن  تدفع  ثورة  في 
عليه  يغلب  الذي  العشائري  المجتمع  نمطية 
الريادية  المناصب  باحتكار  الذكوري  الطابع 

الفعالة للرجل.

خوض تجربتها كامرأة فاعلة

كوجر  تل  بلدية  في  المرأة  هيئة  قسم  رئيسة 
عن  كالمها  بداية  في  تقول  المزعل  أوصاف 
جديد  ليس  القرار  بعملها: »حرية  تمسكها  مدى 
علي« مؤكدةً بأنها كانت تحظى بحرية قد تكون 
محدودة نوعاً ما أيام دراستها في المعهد التقني 

في الحسكة.
في  رغبتها  فكرة  من طرح  يمنعها  لم  ذلك  لكن 
خوض تجربتها كامرأة فاعلة، حيث القت دعماً 

أسرياً منحها المزيد من الثقة في انتقاء ما يناسبها 
الذاتية  اإلدارة  وفرتها  التي  العديدة  الفرص  من 

منذ تأسيسها.

تحدٍّ كان ال بد منه..

تقول أوصاف بأنها أخذت مبادرة العمل الميداني 
ألنها اعتبرته جزءاً من شخصيتها، منوهةً بأنها 
طموحة تمتلك ما يكفي من الثقة بالنفس لالبتعاد 
عن العمل النمطي في مجال التعليم متجهةً بذلك 
ألخذ مبادرة نحو تحدٍّ جديد أوالً مع ذاتها وثانياً 
المرأة  لقدرة  وانتقاصه  المجتمع  ذكورية  تجاه 

على خوض غمار العمل الميداني.
الرقابي  ودوره  القسم  هذا  حساسية  إلى  نظراً 
يشكله  وما  البلدية  قوانين  تطبيق  في  ومساهمته 
من تحديات قد تتجنب أخريات التوغل فيه، من 
هذا  داخل  العمل  في  االنخراط  قرار  كان  هنا 

القسم، بحسب أوصاف.
وأردفت: »شكلت شخصيتي القوية دوراً مهماً في 
تحديد وجهة عملي داخل األسواق ومراقبة عمل 
التجار واإلشراف على نظافة البلدة والتجول بين 

الباعة وضبط أي محاوالت غش أو إخالل من 
شأنه اإلضرار بمصلحة المواطن«.

في  مواجهةً  أسرتها  بتأييد  تقول  كما  مدعومةً 
يفصح عنه  لم  السر  في  مجتمعياً  المقابل رفضاً 
شارع تل كوجر بل كان يصلها على شكل رسائل 
غير مباشرة أبرزها كانت عبارة: »امرأة تفرض 

علينا.. هذا غير مقبول«.

»عميل أوالً«

وعن حياتها الشخصية وارتباطها بالعمل وكيفية 
الزواج  عرض  »بعد  ذكرت:  بينهما،  التوفيق 
الوحيد  والشيء  األول  شرطي  كان  لي  المقدم 
العمل،  تنازل؛  أي  فيه  أقدم  أن  أقبل  لم  الذي 
فبكلمات واثقة أخبرت العريس أنه ال نية لدي في 
ترك عملي ومستعدة لرفض فكرة االرتباط في 
حال وضع ترك العمل كشرط أساسي لي إلتمام 

الزواج، هذا ما لقي قبول لدى زوجي حالياً«.
الفتةً إلى دعمه منقطع النظير لها في عملها على 

حد قولها الستمرار مسيرتها في العمل.
وجود  ومع  سنوات  لثالث  مستمر  زواج  بعد 
تحمل  أوصاف  تزال  ال  حالياً  حياتها  في  طفل 
الدوافع ذاتها مستمرةً في عملها وتحاول جاهدةً 
خلق التوازن بين دورها في العمل ودورها كأم 

وكزوجة.
تل  بلدية  في  المرأة  هيئة  قسم  رئيسة  وختمت 
لصحيفتنا  حديثها  المزعل  أوصاف  كوجر 
على  بنفسي  ثقتي  من  زاد  »العمل  بالقول: 
الصعيد اإلنساني ورفع من مستوى المعيشة لي 
ولعائلتي، وقدم حالة من التوازن في ظل الوضع 
اإلدارة  شاكرةً  حالياً«.  نعيشه  الذي  االقتصادي 
الذاتية لدورها في تقديم فرص العمل للمرأة مما 

أدى لرفع شأنها في المجتمع.
إيمان  كوجر  تل  لبلدية  المشتركة  الرئيسة  أما 
عمل  ضمن  ريادتها  في  تجربتها  تصف  عبيد، 
»بكثير  بالقول:  بالعمل  البدء  وخطوات  البلدية 

التوتر والرهبة عشت يومي األول كرئيسة  من 
مشتركة لبلدية تل كوجر«.

وتشيد بدور كل من دعمها من القائمين على دعم 
دور المرأة في المجتمع إضافةً إلى دور زوجها 

وعائلتها التي قدمت دعمها لها.
بعد أيام من بدئها العمل في مركزها »الجديد كلياً 
على ما اعتادت عليه سابقاً كربة منزل«، بدأت 
بذلك  كاسرةً  العمل  في  أكثر  باالنخراط  إيمان 
إلى  الوصول  نحو  المرأة  تعيق  التي  الحواجز 

النجاح أال وهو حاجز الخوف.
شعبي  ضغط  من  عانت  أنها  إيمان  تخِف  لم 
عنواناً  ستكون  أنها  على  المحيط  الشارع  من 
لفشل تجربة عمل المرأة، لكن هذا لم يحبط من 
إلى  أوصلها  لها  جديداً  دافعاً  شكل  بل  عزيمتها 
قمة عطائها صاعدةً أعلى مراتب النجاح رافضةً 
بذلك منح المجتمع الذكوري فرصة إعادة هيكلة 
نفسه على أنه العنصر الوحيد القادر على النجاح 

في ظل هذا المجتمع.

»دوري األرسي مل يتغري«

دورها  ممارسة  في  استمرت  أنها  إيمان  تقول 
دورها  بين  مفرقةً  منزلها  جدران  بين  األمومي 
كأم وكزوجة  قائدة وعاملة وبين دورها  كامرأة 
قادرة على إدارة المكانيين كالً حسب مقتضيات 
تكاد  واجبات  من  عليها  يتوجب  وما  الحاجة 
بذلك  محافظةً  البعض  بعضها  عن  كلياً  تختلف 
على توازن أسرتها وعلى ما حققته من نجاح في 

تجربتها الرائدة في العمل المؤسساتي.
كوجر  تل  لبلدية  المشتركة  الرئيسة  اختتمت 
إيمان عبيد حديثها بتشجيع كل امرأة على العمل، 
التوقعات  كل  الحائط  عرض  »ضربت  وقالت: 
المسبقة التي راهنت على عدم قدرة المرأة على 
النجاح والتقدم، لذا على كل امرأة أن ترفع سقف 
طموحاتها في ظل التجربة الجديدة التي يخوضها 
مجتمعنا ضمن ثورة روج آفا والشمال السوري 

والوصول إلى مرحلة التكامل المجتمعي«.

روال عثامن

دائماً  فالمتفائل  التفاؤل:  على  عالوةً  الموسيقا. 
يكون مفعماً باألمل ال يستسلم للفشل ويعده خطوة 

للنجاح«.
التفكير  لطرق  السلبية،  من  التخلص  وحول 
عقلك  »غذِّ  عثمان:  روال  أوضحت  اإليجابي، 
باألفكار  أنفسنا  تغذية  سنحاول  باإليجابية، 
اإليجابية يومياً للتغلب على إحباطنا المتراكم من 
يوم.  كل  والتفاؤل  بالقوة  الشعور  وخلق  الحياة 
حاول  حياتك:  من  السلبيين  األشخاص  وأخرج 
الذين  األشخاص  عن  االبتعاد  المستطاع  قدر 
يبثون الطاقة السلبية في حياتك يومياً. توقف عن 
مشاهدة األخبار: فاالستماع إلى األخبار أكثر من 
سيسبب  حياتنا  في  محورياً  شيئاً  وجعلها  الالزم 
نظرة  ذا  وستصبح  المطاف  نهاية  في  الكآبة 

سوداوية دون أن تشعر«.
في  السورية  المرأة  مكتب  عضوة  واختتمت 
مدينة منبج وريفها روال عثمان حديثها: »ينبغي 
توجيه تركيزك على ما هو صحيح: فما قد يبدو 
حدثاً سلبياً قد يكون له فوائد كثيرة. واعثر على 
الجانب الجيد في كل شيء، والعثور على الخير 
في أي موقف. وكذلك تغيير معتقداتك: إذ تشكل 
عندئذ  هبة  الحياة  أن  آمنت  فإذا  واقعنا  معتقداتنا 
مختلفة  بطريقة  ستتعامل  كيف  ترى  أن  يمكنك 

كلياً«.
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المعاصرة  روسيا  زالت  ما  القديمة  كعادتها 
ال  التي  القيصرية  روسيا  ُخطى  على  تسير 
الذي  القيصر  وأجندات  مصلحة  سوى  تهمها 
ليُشبع  يهرع  لنجده  الداخلية،  نزواته  تشبعه  ال 
كان  ما  وهذا  الخارجية،  السياسة  عبر  شهواته 
استمرارية  أجل  من  روسيا  قياصرة  يتبعه 
سلطتهم وتوسعهم على حساب الشعب الروسي 
والشعوب المجاورة لهم، نرى اآلن بوتين الذي 
تحول إلى قيصر زمانه يأمر وينهى كما يسوغ 
كانت على حساب  إن  التوسعي حتى  خياله  له 

الشعب السوري بكل طوائفه.
للجغرافيا  الوطنية  بالسيادة  تحجج  الذي  بوتين 
يساوم  اآلن  نراه  أعوام،  خمسة  منذ  السورية 
احتلوه  ما  اقتسام  على  ومرتزقته  أردوغان 
الحكومة  تدعيه  عما  بعيداً  أراٍض سورية،  من 
هذه  تحولت  إذ  الوطنية،  بالسيادة  السورية 

خمسون  أطلقت   2016 عام  من  آب  شهر  في 
شخصية أميركية من رجال الدولة والدبلوماسيين 
المخضرمين رسالة للرأي العام األميركي، كان 
األسبق  األميركي  السفير  عليها  الموقّعين  أحد 

لدى العراق وتركيا جيمس فرانكلين جيفري.
انتخاب  من  لتحذّر  حينها  في  الرسالة  جاءت 
دونالد ترامب الذي كان مرشحاً للرئاسة ومنافساً 
لهيالري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي، 
على  الموقعين  »نحن  الرسالة  متن  في  جاء 
وصول  حال  في  بأنه  قناعة  لدينا  الرسالة 
المرّشح الجمهوري دونالد ترامب إلى المكتب 
في  تهوراً  األكثر  الرئيس  سيكون  البيضاوي، 

التاريخ األميركي«.
إال أن جيفري، وبعد عامين من إطالق الرسالة 
ترامب  الرئيس  إدارة  تكليف  قبل  الذكر،  اآلنفة 
للواليات  الخاص  الممثل  بمنصب  عينته  التي 
الخاص  والمبعوث  سوريا  لشؤون  المتحدة 

للتحالف الدولي لهزيمة داعش.
وزارة  أعلنت   2018 عام  من  آب  شهر  وفي 
السفير  تعيين  عن  رسمياً  األميركية  الخارجية 
جيفري في منصبه الجديد في اإلدارة الجمهورية 
من  الثاني  كانون   20 في  عهدها  ينتهي  التي 
الديمقراطيين  عهد  يبدأ  حين  في  المقبل،  العام 
كاميال  ونائبته  بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  مع 

هاريس.

من ستالني لبوتني ومن كردستان الحمراء لعفرين... أدمن الروس سياسة االرتزاق والنفعية

يف وداع دبلوماسية ترامب يف سوريا

هوشيار عبد الله: باشور كردستان يواجه أزمة كبرية بسبب 
التقارب العراقي الرتيك

لُبَاٍن يمضغونها بأفواههم باستمرار  السيادة إلى 
على شاشات التلفزة والمؤتمرات العلنية، ولكن 
ما يحدث في الغرف المظلمة الجتماعات آستانا 

وسوتشي تشي بغير ذلك على أرض الواقع.
فما حدث في عفرين من احتالل وتهجير ألهلها 
بكل تأكيد، وفق المعلومات التي انتشرت، كان 
سوريا  لتقسيم  الضامنين  الطرفين  بين  تسوية 
وتغيير ديمغرافيتها بما يخدم مصالحهما، فكانت 
بين  االرتزاقي  البازار  لذلك  ضحية  عفرين 
الفاشي  أردوغان  االتحادية وبين  قيصر روسيا 
وكانت الغوطة مقابل عفرين، ونفس األمر حدث 
في حلب التي كانت مقابل جرابلس والباب. اآلن 
يعمل بوتين على نفس النهج بتقديم عين عيسى 
كضحية وقربان على مذبح المصالح الرخيصة 
بين الطرفين الضامنين، المؤشرات تدل على أن 
الدولي  الطريق  مقابل  تكون  ربما  عيسى  عين 
الذي يربط حلب مع الالذقية أو ما يسمى بطريق 
وكري  كانيه  سري  العين/  رأس  وكانت   ،m4

سبي/ تل أبيض مقابل ريف حماة الشمالي.
باتت  وبوتين  ألردوغان  االرتزاقية  السياسة 
واضحة وال يمكن لغربال اإلعالميين أن يحجب 
زال  ما  الذي  االرتزاق  لهذا  الساطعة  الحقيقة 
فإن  تأكيد  بكل  لكنه  عدة،  سنوات  منذ  مستمراً 
ترضخ  لن  لكنها  برهة،  تستكين  ربما  الشعوب 
لمثل هذه السياسات الرخيصة التي ليس لها أية 

ما  دائماً  إذ  بالجغرافيا،  وال  بالتاريخ  ال  عالقة 
ا  عمَّ النظر  بغض  األخيرة  كلمته  للتاريخ  يكون 

يفعله الساسة في بازارات الغرف المظلمة.
زال  ما  الذي  البعض  هناك  أنه  هي  المشكلة 
االشتراكية  ممثل روسيا  أنه  لبوتين على  ينظر 
المنصرم،  القرن  تسعينيات  في  انهارت  التي 
حيث بذاك االنهيار انهارت معه القيم األخالقية 
سوى  منها  يتبق  لم  والتي  الروسية  لالشتراكية 
قوى  يخدم  فعَّال  مسنن  أو  دولة  إلى  تحولها 
للتاريخ  وبالنظر  العالمية.  الرأسمالية  الهيمنة 
نرى أنه كان لروسيا دور سلبي ال يستهان به في 
لنيل حريتها  المتطلعة  الشعوب  ضرب مصالح 
اآلن  يفعله  قيما  بوتين  بين  فرق  فال  وكرامتها، 

ستالين  فعله  ما  وبين  عيسى  وعين  عفرين  في 
كردستان  وجمهورية  مهاباد  جمهورية  بحق 
الحمراء، فِكالهما قاما بدورهما على أكمل وجه 
بتحالف ستالين مع أتاتورك ثم تحالف بوتين مع 
أردوغان، والضحية لم تتغير، الشعب الكردي.

ورغم انقضاء عشرات السنين على هذه الواقعة 
االشتراكية  فعلته  ما  ينسوا  لم  الكرد  أن  إال 
السوفيتية في النصف األول من القرن العشرين 
الحادي  القرن  في  الرأسمالية  روسيا  تفعله  وما 
تتغير  لم  روسيا  قياصرة  أن  أي  والعشرين، 
عقليتهم االرتزاقية التجارية رغم عيشهم سبعين 
عاماً من الفكر اليساري االشتراكي، هي الثورة 
الذهنية التي فشل فيها الروس منذ بداية ثورتهم 

العقلية  بنفس  مستمرين  يزالون  وال  البلشفية 
القيصرية التي تبحث عن مصالحها اآلنية. فكما 
انهار االتحاد السوفيتي ولو بعد حين من ادعائهم 
الفكر اليساري، ربما ينهار ما تبقى من روسيا 
لن  آنية  منفعية  أفكار  من  يحملون  بما  البوتينية 
في  قدم  موطئ  عن  البحث  جوع،  عن  تغنيهم 
المياه الدافئة ربما يكون مخططاً وهدفاً مشروعاً 
هذا  ولكن  مصالحها،  عن  بحثاً  القوى  لبعض 
واللعب  الشعوب  تهجير  المشروع على حساب 
بالجغرافيا من أجل المصالح النفعية، ربما تكون 
يحفرون  الذي  المعول  نفسها  هي  السياسة  هذه 

به قبورهم.

دبلوماسي  أنه  على  جيفري  السفير  ويعرف 
القضايا  في  بخبرة  يتمتع  مخضرم،  أمريكي 
منطقة  في  الطاقة  وشؤون  واألمنية  السياسية 
وألمانيا  تركيا  وفي  عامة،  األوسط  الشرق 
ولديه  الخصوص،  وجه  على  البلقان  ومنطقة 
سنوات  إلى  تعود  العسكرية  الحياة  في  تجربة 
خلت، وذلك من خالل انضوائه في المهمات التي 
خاضتها الواليات المتحدة في الخارج؛ وقد خدم 
في الجيش األميركي بألمانيا وأيضاً خالل حرب 

فيتنام برتبة ضابط مشاة.
على  األميركية  الخارجية  وزارة  اختيار  وقع 
السفير جيفري بالذات لقيادة هذه المهمة الصعبة 
في ملف هو األكثر تعقيداً وتشابكاً وحساسية في 
الدبلوماسية المعاصرة، لخبراته التي ذكرناها آنفاً 
وإللمامه العميق بتفاصيل المنطقة الجيوسياسية، 

من خالل الدراسات األكاديمية التي اختّص بها 
عن منطقة الشرق األوسط. فقد كان جيفري باحثاً 
المعهد  وهو  األدنى،  للشرق  واشنطن  معهد  في 
مستقبلية  ورؤية  معّمقة  دراسات  بتقديم  المعني 
لمفاصل االستراتيجيات الدبلوماسية والعسكرية 

للواليات المتحدة.
الصقور  من  واحد  أنه  على  جيفري  إلى  ينظر 
األشداء في إدارة الرئيس ترامب وصاحب موقف 
توغلهما  ومن  وروسيا  إيران  من  جداً  متشدد 
السياسي والعسكري في سوريا، كما يعرف عن 
جيفري معارضته لقرار ترامب باالنسحاب من 
سوريا، وذلك يعود إلى قناعات قديمة لديه، فقد 
األميركية  القوات  النسحاب  قويا  معارضاً  كان 
من العراق عام 2011، وهو قرار منفرد اتخذه 

باراك أوباما في ذلك الوقت.

تكّونت  قناعة خالصة  قامت على  رؤية جيفري 
ونافذ  فاعل  أميركي  تواجد  غير  من  بأنه  لديه 
المتواجدة  القوات  استمرار  عبر  األرض  على 
هناك للقيام بمهماتها في القضاء على اإلرهابيين 
والمسلحين المتطرفين ومرتزقة داعش وتمكين 
فراغ  كل  فإن  المنطقة،  في  واالستقرار  األمن 
قبل  من  ملؤه  سيتم  المتحدة  الواليات  ستتركه 

الميليشيات اإليرانية العابرة للحدود.
إال أن السفير جيفري كان يدرك تماماً أن نظريته 
على  تفاهمات  عقد  على  بقدرته  مرتبطة  تلك 
هجمات  من  األميركية  القوات  لحماية  األرض 
تعارض  جهة  أي  من  لها  تتعرض  أن  يمكن 
الميليشيات  وباألخص  سوريا،  في  تواجدها 
التي تعادي أي نفوذ للواليات المتحدة  اإليرانية 

في المنطقة.
ويُحسب لجيفري أنه تمّكن من إقناع إدارة الرئيس 
ترامب بتجميد تمويل واشنطن ألي عملية إعادة 
القرارات  تطبيق  يتم  أن  إلى  سوريا  في  إعمار 
األممية وتحقيق االنتقال السياسي الكامل، وبناء 
تحويل  األميركية  الخارجية  وزارة  ألغت  عليه، 
تمكين  صندوق  إلى  دوالر  مليون   230 مبلغ 
االستقرار، بعد أن اقتنعت واشنطن بأن المساهمة 
في اإلعمار ال تزال سابقة ألوانها طالما أنها لم 
والحكومة  إيران  على  الضغط  في  هدفها  تحقق 
السورية، ووضع الشروط القوية والملزمة على 
الدول التي ستساهم في إعادة اإلعمار بأال يكون 
إعادة  العملية، وأن ال  في  الحالي شريكاً  النظام 
القرار  حسب  عادل  سياسي  انتقال  قبل  إعمار 
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إلى  العودة  وقرر  الرئاسية،  لالنتخابات  ترامب 
خالل  من  يمارسه  كان  الذي  األكاديمي  العمل 
باحثاً  فيها  التي عمل  األميركية  البحوث  مراكز 
الالفت  للدور  التاريخ  يشهد  دبلوماسياً،  وخبيراً 
الذي لعبه جيفري لجهة دحر اإلرهاب، وأكثرها 
أبو  المنظمة  رأس  على  والقضاء  داعش،  غلواً 
بكر البغدادي في غارة أميركية نوعية على مقّره 
في ضواحي إدلب. كما أن جيفري كان راديكالياً 
ودونما  السوري،  النظام  إخضاع  ضرورة  في 
داعماً  وكان  األممية،  للقرارات  مسبقة،  شروط 
وقيادتها  ومؤسساتها  المعارضة  لهيئات  قوياً 
لتمكينهم من الدخول في عملية االنتقال السياسي 
الشعب  حقوق  حفظ  على  كاملة  وقدرة  بقوة 

السوري دون إنقاص.
ولعلنا سنحفظ في ذاكرتنا لفترة ليست بالقصيرة 
األمم  في  واشنطن  سفيرة  مع  جيفري  زيارة 
المتاخمة  السورية  الحدود  كيلي كرافت  المتحدة 
الحدودي  المعبر  ودخولهما  التركية  لألراضي 
السوري، في رسالة قوية لنظام األسد وحلفائه، 
حيث تابعا ميدانياً سير عمليات توزيع المساعدات 
المركز  وتفقدا  السوريين  للنازحين  اإلنسانية 
على  واطلعا  المتحدة،  لألمم  التابع  اللوجيستي 
سير عمليات اإلغاثة من قبل مارك لوكوك، نائب 

األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية.
الزيارة كانت تحدّياً كبيراً للنظام السوري ولروسيا 
وإيران، ورسالة لهم مفادها أن الواليات المتحدة 
قادرة على إبقاء الحدود السورية مفتوحة وآمنة 
من أجل تقديم المساعدات اإلنسانية للمدنيين من 

ضحايا األسد وحلفائه.

 محمد أرسالن )كاتب(

 مرح البقاعي )إعالمية وسياسية وأكادميية(

العراقي هوشيار عبد  البرلمان  النائب في  أشار 
هللا، إلى إن الحكومة العراقية تتفاوض سراً مع 
الدولة التركية، وأكد أنهم إن توصلوا إلى اتفاق، 
عميقة،  أزمة  في  سيدخل  كردستان  باشور  فإن 
هولير  مطالب  حول  شكوكاً  هناك  أن  وأوضح 

بالتوصل إلى اتفاق.
مع  محادثات  كردستان  باشور  حكومة  تجري 
توجد  ال  اآلن  وحتى  اتفاق،  إلى  للتوصل  بغداد 
في  المسؤولون  ويقول  ذلك،  إلى  للتوصل  أفق 
باشور إن الكرة في ملعب بغداد وهم مستعدون 
لقبول جميع شروط بغداد لتسليم النفط والعائدات 

األخرى.
حواراً  نيوز  روج  أجرت  الموضوع  هذا  حول 
مع النائب في البرلمان العراقي هوشيار عبد هللا، 

وكان الحوار على الشكل التالي: 
– إلى أين وصل مستوى المفاوضات بين هولير 
إلى  للتوصل  بغداد  استعداد  مدى  وما  وبغداد؟ 

اتفاق بين الجانبين؟
يعتمد االتفاق بين بغداد وهولير على عدة أسس، 
أصبح  تركيا  إلى  النفط  أنابيب  خط  مد  فبعد 
من  الرغم  على  تعقيداً،  أكثر  النفط  موضوع 
تصريح هولير وبغداد أنهما ملزمتين بالدستور، 
تطبيق  من  األشكال  من  بشكل  يتهربان  لكنهما 

الدستور والقانون.
المفاوضات التي تجري اآلن هي سياسية، جميع 
األطراف العربية بما في ذلك الكاظمي متأثرون 
باالنتخابات وكيفية التفاوض مع هولير، كما أنَّ 
هولير فقدت المصداقيه ألنها لم تلتزم باالتفاقات 
الديمقراطي  الحزب  أن  والمشكلة  السابقة، 

الكردستاني يعتبر النفط من أمالكه الخاصة.
والديمقراطي الكردستاني تمّكن من تعزيز موقعه 
على  سيطرته  خالل  من  كردستان  باشور  في 
لوبيات داخل كثير من  النفط ووارداته، وإنشاء 
األحزاب، وبهذه الطريقة تمكن من إحداث تأثير 
على الجميع، ووفقًا للديمقراطي الكردستاني فإنه 

سيفقد السلطة إن فقد االمتيازات النفطية.
– ما هي مطالب هولير وبالمقابل ما هي شروط 

بغداد؟
تقول بغداد إنه يجب إعادة جميع عائدات العراق 
إن  باشور  حكومة  تقول  فيما  العراق،  سلة  إلى 
وستسلم  اإليرادات،  من  جزء  في  الحق  لديها 
حكومة  تقترح  للعراق،  اإليرادات  من  جزءاً 
باشور كردستان دفع 50 بالمائة من إيراداته من 
النفط  من  برميل  ألف  و250  الحدودية  المعابر 
العراق ال توافق على ذلك وتطالب  يومياً، لكن 

يبيعه  الذي  النفط  بتسليمه 450 ألف برميل من 
اإلقليم.

من  عشر  الرابع  في  طالباني  قوباد  تصريح   –
عائدات  لتسليم  استعداده  عن  الجاري  الشهر 
النفط وعائدات أخرى، أال يدل هذا على ضعف 

المفاوضات؟
كل  تسليم  تعتزم  باشور  حكومة  أن  أعتقد  ال 
المعلومات،  النفطية وغيرها، وبحسب  عائداتها 
مستعدون  إنهم  المفاوضات  يقولون خالل  فإنهم 
ألف  و250  العائدات  من  المائة  في   50 لتسليم 
وفد  قدّم  وقد  العراق،  إلى  يومياً  نفط  برميل 
في  بها  الوفاء  في  وفشل  كثيرة  وعوداً  باشور 
المرات الماضية، في الحقيقة لدي شك في أنهم 
بارزاني  اتفاق، ومسرور  إلى  التوصل  يريدون 
في تصريحه األخير قال بأنهم ما لم يتفقون مع 
الدخل  الرواتب حسب  بتوزيع  فسيقومون  بغداد 
استراتيجيتهم،  هي  هذه  رأيي  في  لديهم،  الذي 

والمفاوضات مع بغداد هي تكتيكية فقط.
قانون  على  لالتفاق  الحالية  المفاوضات  هل   –
موازنة  قانون  مشروع  أم  الخارجي  الدين 

2021؟
العاشر  الشهر  إذا كانت االتفاقية تخص رواتب 

في  تدخل  فإنها  عشر  والثاني  عشر  والحادي 
أسس  أحد  هذا  سيكون  الديون،  قانون  نطاق 
إقليم  تمكن  إذا   ،2021 ميزانية  قانون  مشروع 
كردستان من تحقيق اتفاق جيد لميزانية 2021 
أن  الواضح  من  لكن  جداً،  مهماً  هذا  سيكون 
أيضاً،   2022 لعام  ستكون   2021 ميزانية 
بالنظر إلى أن موعد االنتخابات العراقية المبكرة 
هو نهاية عام 2021، فقد ال يتم تحديد مشروع 

قانون موازنة 2022.
– في حال عدم االتفاق مع بغداد ما هي الحلول 
تأمين  أو  النفقات  لتغطية  سواء  األخرى؟ 

الرواتب؟
الديمقراطي  الحزب  يعمل   2004 عام  منذ 
من  أكثر  تركيا  نحو  التوجه  إلى  الكردستاني 
بغداد، وإنشاء خط أنابيب النفط إلى تركيا يصب 
في نفس المنحى، وهو ما كان عليه قبل االستفتاء 
ضمن هذا اإلطار، ليس بعيداً عن هذه التشكيلة 
الدولة  هي  األخرى  الحلول  أحد  أن  الحكومية 

التركية، هذا أيضاً خطأ استراتيجي كبير.
الخطأ نفسه في  الديمقراطي  لقد ارتكب الحزب 
عام 1974 ووضع كل البيض في السلة اإليرانية، 
التركية، وهذا  السلة  البيض في  اآلن وضع كل 

بغداد  مع  تتفق  أن  إما  هولير  على  خطأ جسيم، 
ليس  االنتخابات،  بسبب  صعباً  اتفاقاً  وسيكون 
لدى القوى الشيعية سوى حكاية باشور كردستان 
العام  الرأي  على  للتأثير  الناس  بين  لترويجها 

واالنتخابات القادمة. 
حكومة  مع  بغداد  تتفاوض  أسس  أي  على   –

باشور كردستان؟ 
المفاوضات  على  الحزبي  التأثير  هناك  بالطبع 
أسلوب  بين  كبير  فرق  يوجد  ال  الطرفين،  بين 
أن  هو  الوحيد  الفرق  وبغداد،  هولير  في  الحكم 
العراق دولة وباشور ليس دولة، خالف ذلك فهي 

متشابهة جداً من جميع النواحي.
– تسليم ملف النفط إلى بغداد كما يقول مسؤولو 
باشور هل هو تنازل؟ أم أنه ذريعة للتخلص من 

الغموض الذي يكتنف الوضع الحالي لديها؟
هو  لبغداد  النفط  تسليم  إن  يقولون  الذين  أولئك 
ألنفسهم،  النفط  سرقة  يريدون  من  هم  تنازل، 
هناك بعض الحقوق الدستورية لباشور كردستان 
االعتبار،  بعين  أخذها  العراقية  الحكومة  وعلى 
الدستور وهو الذي  ونحن ال نريد سوى تطبيق 
يعتبر  ال  وبرأيي  كردستان  شعب  بحقوق  يأتي 

ذلك تنازالً.

من  نفسه  إنقاذ  كردستان  لباشور  يمكن  هل   –
مع  اتفق  إن  الماضية  السنوات  وأزمات  ديون 

بغداد؟ 
األخطاء التي ارتكبتها حكومة باشور كردستان 
سياستها  الماضية، وخاصة  القليلة  السنوات  في 
مع  وقّعتها  التي  فاالتفاقية  النفط،  مجال  في 
الكثير  بموجبها  خسرت  عاماً   50 لمدة  تركيا 
من العائدات المالية، وللتغلب على آثارها ال بد 
من سنوات عديدة للتغلب على األزمات وتسديد 

ديونه.
– ماذا يعني ذلك بعد 30 عاماً من الحكم والعودة 

بباشور كردستان إلى نقطة الصفر؟
اإلعالم  وسائل  على  يظهرون  الذين  أولئك 
ويصّرحون بأنه ال يوجد أحد بمستوى إخالصهم 
لشعب  عداوة  أكثر  ذاتهم  هم  لكردستان، 
كردستان  باشور  من  جعلوا  لقد  كردستان، 
اسم  إلى  باإلساءة  أحد  يقم  لم  لعائلتهم،  مزرعة 
باشور كردستان أكثر منهم، لقد شوهوا صورته، 
عندما قُتِل الصحفيون، وصودرت ثروات الناس 

وأصبح األهالي مستأجرين في بلدهم.
– ما مدى تأثير اتفاقية الخمسين عاماً بين باشور 
المسبقة  النفط  مبيعات  وأنقرة ومسألة  كردستان 

على إعاقة اتفاقية هولير – بغداد؟
بين  فقط  إليه  التوصل  تم  عاماً  الخمسين  اتفاق 
ال  االتفاقية  وهذه  وتركيا،  بارزاني  عائلة 
شركة  تقوم  كردستان،  باشور  في  بالنفط  تتعلق 
روسنفت على جانب من خط األنابيب المتواجد 
بينما  واإلدارة،  بالعمل  كردستان  باشور  ضمن 
على الجانب اآلخر من تركيا تدير األمور شركة 

بوتاش التركية.
الدوالرات  ماليين  التركية  الدولة  وتكسب 
إلى  باإلضافة  النفط هذا،  أنابيب  من خط  سنوياً 
فإن  لذلك  مسبقاً،  سنوات  لعدة  النفط  باعت  أنها 
لروسيا وتركيا دور رئيسي في السياسة النفطية 
في باشور كردستان، واآلن تفاوضت تركيا سراً 
تركيا  ضد  شكواه  بسحب  وتطالبه  العراق،  مع 
في محكمة باريس، من ناحية أخرى، قالت تركيا 
باشور  مع  التعامل  كيفية  على  سيتفقون  إنهم 
االتفاق  هذا  إلى  التوصل  يتم  حالما  كردستان، 
بين بغداد وأنقرة، وعندها سيواجه شعب باشور 
كردستان، حتى عائالت المسؤولين أزمة كبيرة 

لن تُحمد عقباها.

الحزب  في  المركزية  اللجنة  عضو  قال 
إن  عيسى  كيلو  السوري  الكردي  الديمقراطي 
تقم  لم  اآلن  حتى  الكردية  السياسية  األحزاب 
بالدور المرجو منها، وأكد بأن الضامن الروسي 
عين  ناحية  في  يجري  ما  كل  في  شريكاً  بات 
وهذا  المتفرج  موقف  يقفون  والروس  عيسى، 
استفهام  إشارات  المنطقة  شعوب  لدى  يترك  ما 

كثيرة.
اآلونة  في  تصاعدت  التركية  الهجمات  حدة 
األخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا وعلى 
الرغم من أنها لم تتوقف منذ التوصل إلى وقف 
المنصرم،  العام  المناطق  هذه  في  النار  إطالق 
وخاصة على ناحية عين عيسى التي تشهد منذ 
أيام اشتباكات وعمليات قصف عنيفة تدور بشكل 
متقطع، هدفها احتالل البلدة وقراها في مقايضة 

جديدة بين الروس واألتراك.
المركزية  اللجنة  عضو  تحدث  السياق  هذا  في 
كيلو  السوري  الكردي  الديمقراطي  للحزب 
عيسى لوكالة هاوار لألنباء قائالً: دولة االحتالل 
التركية ومن خالل هجماتها المستمرة على ناحية 
السياسي  الفراغ  استغالل  تحاول  عيسى  عين 
وقدوم رأس السنة لتحقيق ما تبقى من أجنداتها 
في احتالل أراضي سورية جديدة، وعلى ما يبدو 
الروسي  فالدور  ذلك،  يوافقون على  الروس  أن 
سوريا  في  الوضع  تأزم  في  واضحاً  بات  اآلن 
عامة، بدالً من أن تكون دولة ساعية إلى الحل 
العسكري هو  التصعيد  أن  لكننا نرى  السياسي، 

هناك  فهل  روسيا،  به  تلّوح  الذي  الوحيد  الحل 
توافقات جديدة بينها وبين األتراك في عملية بيع 

األراضي السوريّة؟

واسع  شعبي  رفض  هناك  فقال:  عيسى  وتابع 
للسياسات الروسية من خالل عدد من المظاهرات 
سوريا  وشرق  شمال  عدة  مدن  شهدتها  الشعبية 

النقاط  إلى  توجهت  التي  التظاهرات  سيما  ال 
من  العديدة  والتصريحات  الروسية،  العسكرية 
الصمت  بأن  رأوا  الذين  المنطقة  في  السياسيين 

مناطق  الحتالل  لتركيا  الموافقة  يعني  الروسي 
سوريا وارتكاب المجازر بحق سكانها.

وناشد عيسى األحزاب السياسية الكردية للتحرك 
الروسية،  السياسات  هذه  النضال ضد  وتصعيد 
تمارس  التي  القذرة  بـ«السياسات  إياها  واصفاً 
بحق شعوب المنطقة، الحكومة السورية لم يكن 
العكس  وعلى  يجري  ما  تجاه  موقف  أي  لديها 
الحتالل  لتركيا  العون  تقدم  التي  فهي  تماماً 
عيسى،  عين  بلدة  في  اآلن  يحدث  كما  أرضها، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بين  اتفاقية  هناك 
والحكومة السورية بوساطة روسية، حيث تمت 
الموافقة على دخول وحدات من الجيش السوري 
إلى شمال وشرق سوريا، إيماناً بوحدة األراضي 
تتصرف  ال  السورية  الحكومة  لكن  السورية، 
على هذا النحو بل تنجر وراء األالعيب الروسية 
التركية، وبهذا فهي تساعد االحتالل التركي في 

احتالل األراضي السورية.
واختتم عيسى حديثه بدعوة األهالي إلى تصعيد 
بهذه  للتنديد  الشارع  إلى  والنزول  االحتجاجات 
وجه  في  والوقوف  الالأخالقية«،  »السياسات 
المنطقة  شعوب  تستهدف  التي  المخططات 

برمتها.  

كيلو عيىس: صمت الروس دليل عىل رشاكتهم يف كل ما يحدث
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

ورحل نهر العطاء ولحن الغناء

مذبحة آلة قمش األليمة... صفحة مروعة يف تاريخ دموي

يف عفرين... حصار قرى واعتقاالت تعسفيّة
الخصب  أرض  محمد-  عبدالرحمن  قامشلو/ 
والعطاء ومنهل الخير والنماء؛ الجزيرة الغنية 
الحياة  مناهل  شتى  في  والمعطاءة  بخيراتها 
الكثير  تكتنز  ثرية  زالت  وما  كانت  ومشاربها 
من الخيرات والخبرات والقامات ثقافية والفنية 
ونهر  الوطن،  بها  ويحتفي  التاريخ  لها  يشهد 
محمد  والشعر  والغناء  الفن  عالم  في  العطاء 
ودعها  الجزيرة  هذه  أبناء  من  شاكر  علي 

وودعنا اليوم.
الدرباسية  مواليد  من  شاكر  علي  محمد  الفنان   
أسرة  ومن  الجزيرة،  إقليم  في   1946 سنة 
متوسطة الحال تعمل في الزراعة، وتهتم بالفن 
واألدب والموسيقا، درس االبتدائية في مدينته، 
وأتقن تجويد القرآن في االبتدائية والعزف على 
المزمار في اإلعدادية، ودرس في معهد تأهيل 
اللغة  لدراسة  انتقل  ثم  واحدة  لسنة  المعلمين 
اإلنكليزية وآدابها في جامعة حلب وتخرج منها 
وكان يعمل في التدريس إلى جانب دراسته، ثم 
تزوج عام 1975 وانتقل إلى مدينة سري كانيه 

وأقام فيها.
النبوغ في الموسيقا والغناء على  بدت عالمات 
شاكر وهو صغير، وكان للجو األسري تاثير في 
إمام جامع ومؤذن،  فوالده عازف وجده   ، ذلك 
الموسيقا  محبي  من  كان  كذلك  محمود  وشقيقه 
وشاركه التدريب باكراً على آلة العود، وبتدريب 

ذاتي تدربا وأتقنا العزف.
بالموسيقا العربية  الفنان محمد علي شاكر  تأثر 
بداية مشواره فقد كان المذياع رفيقه الدائم، وكان 
وفريد  وعبدالوهاب  كلثوم  ألم  االستماع  دائم 
تأثر  وكذلك  بهم،  وتأثر  والرحابنة،  األطرش، 
القسم  عبر  تذاع  كانت  التي  الكردية  بالموسيقا 
شمال  وألحان  وغناء  بغداد  إذاعة  في  الكردي 

صائب وفؤاد أحمد وجالل جمال.

اللحن والقصيدة... توأما العشق

تقع قرية آلة قمش في باكور كردستان, قرابة /5 
كم/ على حدود روج آفا, مقابل قرية ديرونا آغي 
قمش  وآلة  رميالن,  حقل  غرب  شمال  الواقعة 
وسوسنا  بانح  قرى  تجاورها  ونبع,  نهر  ذات 
مساحة  على  القرية  تشمل  وزيوك,  وسركاني 
وكان  الزراعية,  األرض  من  دونم/   70000/
وجهاء  من  بيت,   200 قرابة  بيوتها  عدد  يبلغ 
في  اآلن  وهما  ومراد  إسماعيل  حينذاك  القرية 
قبريهما قطع رأساهما على يد الجنود األتراك, 
خليل  السيد  قبل  من  القرية  اعمار  إعادة  وتم 
أوصمان بعد أن خرج من السجن, واآلن كبير 
القرية هو السيد إحسان صبري أحمد أوصمان, 
والعائلة من  ماردين,  لوالية  تابعة  كانت  القرية 
عشيرة قولنك وشمخالكا وهي فرع من عشيرة 
ليست  )ملحوظة: عشيرة عربيا  الكردية  عربيا 
األول  جدهم  اسم  كان  بل  العربية  القومية  من 

عربو(.
األسباب:

لعل كل األسباب تتشابه في مجازر تركيا التي ال 
تكترث بحقوق أو مبادئ إنسانية، ولعلنا نستطيع 

ذكر بعض أسباب هذه المجزرة:
1- طبيعة األنظمة التركية القائمة على البطش 
السياسية  الظروف  استغالل  والقتل.2-  والعنف 
المتجاوبة  واإلنكليز  والفرنسيين  السوفييت  مع 
مع سياسة أتاتورك بغض الطرف عن جرائمه. 
ثورة  بعد  وترعيبهم  الكرد  من  االنتقام   -3
الشيخ سعيد بيران 1925 م.4- تعرض الجنود 
والضباط الترك ألعراض األهالي وخاصة على 
يضيقون  األهالي  جعل  الذي  األمر  القرية,  نبع 
ذرعاً بانتهاكاتهم, فكانوا يمسكون بهم, وينتقمون 
)كيرا  واألسر  بالضرب  الشنيعة  أفعالهم  من 
ستريا(. 5- وجود عالقات مصاهرة بين العائلة 
فقد  البدرخانيين،  بوتان  جزيرة  أمراء  وبين 

حلب/ رامان آزاد ـ انتهاكات واعتقاالت بالجملة 
التابعة  والبلدات  والقرى  عفرين  مدينة  شهدتها 
لها، في ظِلّ االنفالت األمنّي وفوضى السالح، 
وكان  التركّي،  االحتالل  سلطات  من  وتشجيع 
واالختطاف  االعتقال  حاالت  عدد  ارتفاع  الفتاً 
خالل األيام األخيرة، وكذلك وقوع جرائم قتل، 
بالتوازي مع استمرار استهداف التاريخ ومحاولة 

محوه.

اعتقاالت تعسفّية وحصار

شنَّ مرتزقة »الجبهة الشامية« التابعة لالحتالل 
التركّي، األحد 2020/12/20، حملة اعتقاالت 
تعسفيّة طالت عشرات المدنيين في مركز ناحية 
إليه.  المؤدية  الطرق  وأُغلقت  معبطلي،  موباتا/ 
عفرين  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  وذكرت 
أسماء بعض المواطنين المختطفين وهم: )أحمد 
محمد  أبنائه،  من  وثالثة  حسين  بن  مصطفى 
شعبو،  زهير  حاج،  حسن  أحمد  حاج،  حسن 
كاميران شعبو، محمد أحمد إبراهيم وابنه، محمد 
يوسف بن عارف واثنين من أبنائه(. وقد تعرض 
أمام  والشتِم  للضرِب  اعتقلوا  الذين  األشخاص 
عوائلهم بطريقة ُوصفت بأنّها »وحشية«. وتأتي 
محمد  أبو  المدعو  سيارة  استهداِف  بعد  الحملة 
الحزواني المتزعم في مرتزقة »الجبهة الشاميّة« 
على  بسيارته،  الصقة  ناسفة  عبوة  بواسطة 
أطراف ناحية معبطلي، الجمعة 2020/12/18.
 فيما فرض الحصار الكامل على قرية باصوفان 
وبعيه واعتقل عددٌ من المواطنين بسبب إصابة 
أبو زيد وهو متزعم في مرتزقة  المدعو حمزة 
لغم  بسبب   2020/12/4 بتاريخ  الشام«  »فيلق 
أرضي زرع على الطريق بين قريتي باصوفان 
خبر   2020/12/19 السبت  يوم  وورد  وبعيه، 
موقع  وبحسب  التركيّة.  المشافي  أحد  في  وفاته 
برفقة  كان  زيد  أبو  فالمدعو  بوست  عفرين 
بالسيارة  آلتون«  القتيل »محمد  التركي  الضابط 

المستهدفة بتفجير اللغم.

اعتقاالت.. وسحل مواطن

»الجبهة  مرتزقة  بأّن  بوست  موقع عفرين  ذكر 
الثالثاء  واسعة  اعتقاالت  حملة  شنّوا  الشاميّة« 
ميركان  حسيه/  قريتي  في   2020/12/22
ال  وفيما  محاصرتهما،  بعد  شيركان  وشيتكا/ 
إغالق  بسبب  يجري  عما  معلومات  تتوفر 
القريتين والتعتيم التام، فالمعلومات األوليّة تشير 
وُعرف  فظيعة،  النتهاكات  القريتين  لتعرض 
من المواطنين المختطفين )خليل حسني حمدي، 
فيصل حماليكو، نعسان سينو، عبدو كنج خميس 
من قرية حسيه إضافة إلى بانكين عارف عبدو 

مستكة من قرية شيتكا(.
حمدي  حسني  خليل  المواطن  أنَّ  الموقع  وذكر 

اُختطف بطريقة شنيعة، إذ انهال المسلحون عليه 
سيارة  خلف  بحبل  وربطوه  بالعصي،  ضرباً 

وسحلوه على طريق الزفت.
عربات  فإنَّ  األحداث  بترتيب  يتصل  وفيما 
عسكريّة وأخرى محملة بسالح الدوشكا وصلت 
إلى القرية، مع عدٍد كبيٍر من المرتزقة، بعضهم 
من  عدداً  واختطفوا  المنازل  وداهموا  ملثمون، 
عن  ونقل  عددهم،  معرفة  يتسنَّ  ولم  المواطنين 
على  القبض  يلقون  »إنّهم  قوله:  بالقرية  مصدر 

المواطنين ويدفعونهم إلى السيارات«. 
تُسمع  فيما  وقلق،  ترقب  حالة  القرية  وتسود 
أصوات أعيرة ناريّة متقطعة لترهيب المواطنين 
تعتيم  وسط  بيوتهم،  من  الخروج  من  ومنعهم 
على  يجري  ما  معرفة  يتيسر  وال  إعالمّي، 
األرض، ويخشى من انتهاكات كبيرة في القرية.
من جهة ثانية تمر قرية كوندي حسيه/ ميركان 
الثاني  تشرين  منتصف  منذ  صعبة  بظروف 
الماضي بسبب ارتفاع عدد اإلصابات بفايروس 
ما  وفاة،  حاالت  عدة  إلى  أدت  التي  كورونا، 
استدعى فرض الحجر الكامل عليها، وهناك عدد 
تاريخه.  حتى  للشفاء  يتماثلوا  لم  المصابين  من 
وجاءت الحملة على خلفية عملية تفجير في بلدة 

موباتا/ المعبطلي. 

التهمة تلقي حوالة

وكان مرتزقة »الجبهة الشامية« اقتحموا عصر 
وأرنده  مستكا  قريتي   ،2020/12/21 االثنين 
بعد فرض طوق أمنّي عليهما، وداهموا المنازل 
واعتقلوا  عقب،  على  رأساً  وقلبوها  وفتشوها 
بالضرب  عليهم  واعتدوا  المواطنين  من  عدداً 
اللفظيّة. ففي قرية مستكا  ووجهوا لهم اإلهانات 
الدفاع  أداء خدمة  بتهمة  مواطنين  اُعتقل خمسة 
)أسد  وهم:  السابقة،  الذاتية  اإلدارة  أيام  الذاتي 
حسو-  محمد  حسو-  عبدين  علو-  زكريا  علو- 
هاوار سليمان( أما في قرية أرنده فقد اعتقل 11 
مواطناً، ُعرف منهم: )عكيد رشيد حسين، محمد 
مصطفى،  خليل  الرحمن  عبد  حسين،  محمد 
حنيف  الرحمن  عبد  سيدو،  محمد  إسماعيل 

حسين(.
كما أقدم مرتزقة مسلحون، األحد 2020/12/20 
على اختطاف ثالثة مواطنين كرد، هم: صالح 
حنان  مصطفى  عاماً(،   33( علو  الرحمن  عبد 
 46( حبش  أرسالن  حبش  عاماً(،   37( علو 
عاماً(، وذلك أثناء توجههم من قريتهم »ديكيه« 
إلى قرية »شيخ« المجاورة، لتقديم واجب العزاء 
أقربائهم في  بوفاة والدة زوجة صالح علو أحد 
اقتيادهم،  معلومات عن جهة  تتوفر  وال  القرية. 

بحسب شبكة نشطاء عفرين.
العسكرية  الشرطة  مرتزقة  مسلحو  واعتقل 
مواطنين  أربعة  الحمزات  مرتزقة  مع  بالتنسيق 
كرد بقرية كوليا جورن/ كوليان فوقاني، بتاريخ 
2020/12/1 بتهمة تلقيهم حواالت ماليّة مرسلة 

إليهم من ذويهم المقيمين في مناطق الشهباء.
اعتقل  اإلنسان – عفرين،  لمنظمة حقوق  ووفقاً 
عاماً(،   28( سليمان  صبري  محمد  المواطن 
راجو  إلى سجن  واقتيد  عقلياً،  متخلف  أنه  رغم 
عنه  وأُفرج  وحشّي،  بشكل  وتعذيبه  بعد ضربه 
مقدارها  المالية  للفدية  ودفعه  أيام  أربعة  بعد 
)1300( ليرة تركية إضافة لمبلغ الحوالة. علماً 
في  لالختطاِف  تعرَض  أن  بأن »سليمان« سبق 
بداية احتالِل منطقة عفرين وأُفرج عنه قبل نحو 
شهرين من تاريخ اعتقاله األخير، فيما لم تُعرف 

أسماء بقية المعتقلين.

بدون تهمة

مرتزقة  بأن  بوست  عفرين  موقع  ذكر 
راجو  بناحية  موسكيه  قرية  في  »الحمزات« 
اختطفوا يوم األحد المواطنَين محمد علي وعماد 
راجو  بناحية  دوريش  كوندي  أهالي  من  خليل 
دون  العسكريّة.  الشرطة  لمرتزقة  وسلموهما 
تبيان سبب االختطاف. ويذكر أن جيش االحتالل 
دوريش  قرية  سنوات  ثالث  قبل  حّولت  التركّي 
الكرد  القرية  أهالي  وتمنع  قاعدة عسكريّة،  إلى 
)محمد  المواطنان  يقيم  ولذلك  إليها،  العودة  من 

علي وعماد خليل( في قرية موسكيه.

مقتل امرأة بظروف غامضة

نحو  قبل  ُعثر  أنه  بوست  عفرين  موقع  ذكر 
أسبوع على جثة المواطنة »نادرة درمش« من 
الشعب العربي، في منزلها الكائن خلف مدرسة 
الريفية بحي عفرين القديمة، وال تتوفر معلومات 
حول أسباب وظروف قتلها، والمغدورة »نادرة« 
لديها طفلتان وتقيم وحدها، وزوجها مهّجر ويقيم 

في حلب.

قتل بدافع الرشف

االثنين  يوم  القديمة  عفرين  حي  وشهد 
»جاسم  المدعو  مقتل  حادث   ،2020/12/21
مرتزقة  في  متزعم  وهو  خالد«  /أبو  العواد 
بسبب  عناصره  أحد  يد  على  مراد«  »لسلطان 
المعتقل،  شقيقه  زوجة  وضع  استغالل  محاولته 
وممارسة الرذيلة معها رغم تحذيره لعدة مرات. 
من  المنحدر  »هشام«  المدعو  المسلح  وقال 
تسليم  بعد  مصور  مقطع  في  الشرقيّة  الغوطة 
نفسه لمرتزقة »الشرطة« ونشرته قناة إعالمية 
موالية لالحتالل التركي، أن المدعو »أبو خالد« 
يتزعم الكتيبة التي ينتمي إليها، وكان يتردد على 
منزل زوجة شقيقه، بحّجة االطمئنان عليهم، وأنَّ 
»أبو خالد« ارتبك عندما التقاه على باب المنزل 
وبادر إلطالق الرصاص عليهم ما أدّى إلصابة 

خالته، فأخرج سالحه وأرداه قتيالً.
الروايات تعددت حول الحادث وقالت إحداها إن 
المرأة هي زوجة العنصر نفسه، وقيل إّن القيادّي 
حاول طرد المرأة من المنزل الذي تسكنه وأطلق 
وأرداه  العنصر  فتدخل  المرأة  على  النار  القتيل 

قتيالً. 

إحصاء شامل متهيداً لالستيالء

بأّن  عفرين  داخل  من  محلية  مصادر  أفادت 
الحمزات  لمرتزقة  التابع  االقتصادّي  المكتب 
أوامر  أصدر  إسحاق  أبو  المدعو  يديره  الذي 
ممتلكات  لكامل  شاملة  إحصاء  عملية  بإجراء 
بقرية ماراته/  المواطنين الكرد المهّجرين قسراً 
واستثمارها،  عليها  لالستيالء  تمهيداً  معراته، 
بذريعة تعامل أصحابها مع اإلدارة الذاتية سابقاً، 

بحسب منظمة حقوق اإلنسان في عفرين.

إطــالق نــار عىل مواطن كردّي رفض 
دفــع اإلتاوة

بأن  عفرين  ــ  اإلنسان  حقوق  منظمة  ذكرت 
»الوقاص«  مرتزقة  من  مسلحة  مجموعة 
بناحية  تحتاني  مروانية  قرية  على  المسيطرة 
زهير  أبو  المدعو  يتزعمهم  الحديد،  شيخ  شيه/ 
 47( حسين  بن  سويدان  خليل  المواطن  طالبوا 
عاماً( بدفع إتاوة ماليّة فرضتها عليه المرتزقة، 

إال أنه رفض، ما أدّى لمشادةٍ كالميّة حادة، أطلق 
من  طلقات  ثالث  زهير  أبو  المدعو  إثرها  على 
فأصابت  خليل،  المواطن  على  الحربيّة  بندقيته 
الفور  وعلى  قدمه.  في  والثانية  صدره  إحداها 
أسعفه المسلحون إلى مشفى مارع، كون المدعو 
رشيد  أبو  المدعو  األمنّي  والمسؤول  زهير  أبو 
ينحدران من ناحية مارع، وكذلك تغيير تفاصيل 

الجريمة وحيثياتها.

اختــطاف بظــروف غــامضة

اختطفت مجموعة مسلحة من المرتزقة المواطن 
قرية كرزيليه/  أهالي  الكردي صالح عبدو من 
خالل  عفرين  مدينة  لمركز  التابعة  قرزيحل 
تم  إذ  شقيقته،  برفقة  إعزاز  مدينة  في  وجوده 
إيقافه واختطافه واالستيالء على سيارته الخاصة 
وتُركت  مجهولة  لجهة  واقتياده  مازدا  ماركة 
مجهوالً  مصيره  زال  وال  الشارع،  في  شقيقته 
 3 نحو  قبل  االختطاف  تاريخ  منذ  اآلن،  حتى 

أسابيع، أي في بداية الشهر الحالي.

افتتاح مشفى لألطفال يف بناء مستوىل 
عليه بتمويل قطرّي

مستشفى   2020/12/17 الخميس  افتتح 
بأمراض األطفال، في مدينة عفرين  تخصصي 
يقع على طريق »ترندة«، مفرق مقلع ترمانيني 
– قبل بناية الحكيم بحي األشرفية. وتعود ملكية 
آغا/،  /عثمان  المرحوم  أبناء  إلى  المشفى  بناء 
من أهالي قرية جلبريه. وكانت ميليشيا »الجبهة 
سيطر  بعدها  ومن  عليه،  تستولي  الشامية« 
وافتتحوا  الشرقية  الغوطة  من  مسلحون  عليها 
إلى مشفى  ليتحول أخيراً  فيها روضة لألطفال، 
أن  ويذكر  تركية.   – قطرية  برعاية  لألطفال 
أبناء  الكرد  المواطنين  من  وهم  المشفى  مالكي 
)عثمان آغا( تقدموا بشكوى لدى لجنة ما يسمى 
أنّها  إال  البناء  بتسليمهم  وطالبوا  الحقوق«  »رد 

رفضت ذلك.

ترتيك الحارض وعثمنة التاريخ...

جديدةٍ  صوٍر  تداوُل  تمَّ  األخيرة  األيام  خالل 
وكان  األثرّي،  )سيروس(  هوري  النبي  لموقعِ 
المكاِن  على  طرأ  الذي  التغييُر  االهتمام  محوَر 
أقيمت  التي  والمنشآِت  الترميِم  أعماِل  حيث  من 
والمسجد... ولكن أحداً لم يسأل عن توقيِت نشِر 
اآلن؟  لماذا  موحدة،  صور  وأنّها  الصور،  هذه 
عامين،  نحو  قبل  بدأت  الترميِم  أعماَل  أّن  رغم 
أوقاف والية  أعلنت مديرية  ففي 2020/5/15 
هوري«  »النبي  مقام  ترميَم  التركيّة،  »هاتاي« 
الخطاب، وقال مدير  بن  األثرّي، ومسجد عمر 
في  جيجك،  غوكهان  أوميت  هاتاي،  أوقاف 

مؤتمر صحفّي: »المديرية العامة لألوقاف تُولي 
خلّفها  التي  اآلثاِر  وإحياِء  لترميِم  كبيرةً  أهميةً 

األجدادُ في سوريا«.
إضفاء  الترميم  أعمال  خالل  من  فالمطلوُب 
أثٍر ألّي  أّي  المكاِن ومحو  سماٍت عثمانيٍّة على 
التاريخيِّة، وهذا ما  ثقافٍة أخرى، وتغييُر الداللِة 
يُخرُج أعماَل الترميِم عن مسارها، فالترميُم هو 

صيانةٌ لآلثاِر وليس تغييراً لداللتها.
موقُع النبي هوري شهد الكثيَر من أعماِل التنقيِب 
قبِل  من  األثريّة  والقطعِ  اللُقى  عن  والبحِث 
مرتزقة االحتالل التركّي، وبعد أعمال البحث تم 
هكتاراً   60 تعادل  مساحة  على  التربِة  تجريف 
)بقطر 2 كم( وهي مساحةٌ كبيرةٌ، وبذلك ضاع 

الشكِل الخارجّي ومظاهر المكاِن تماماً. 
أُضافت  والمسجدُ  اإلنشائيّةُ  األعماُل  كانت  وإذا 
منه  أُخذ  ماذا  األهمَّ  فالسؤاَل  للمكان،  شيئاً 
بالمقابل؟ فهناك لوحات فسيفساء كبيرة أُخرجت 
منه ولقى وقطع أثريّة، وباختصار ُسرق التاريخ.

على  يقتصر  ال  لعفرين  التركّي  االحتالُل 
بل  الحاضر،  وتتريك  األرض  على  السيطرة 
»عثمنة التاريخ« بالتوازي مع التهجير والتغيير 
الديمغرافّي واستباحة خيراِت المنطقِة والتضييِق 
على األهالي... ومع إطالة مدة االحتالل ستكون 

اآلثار عميقة جداً.

اجتامع تريّك مع متزعمي مرتزقة 
بعفرين

ذكر موقع عفرين بوست أن اجتماعاً عقد االثنين 
2020/12/21 في مبنى السرايا القديم/ المجلس 
ضباطاً  ضمَّ  سابقاً،  عفرين  لمقاطعة  التشريعّي 
من جيش االحتالل التركي ومتزعمي المرتزقة، 
»الشرطة  مرتزقة  لمسلحي  كثيف  انتشار  وسط 
االجتماع  وحضر  المدينة.  داخل  المدنيّة« 
والسلطان  الشامية  )الجبهة  مرتزقة  متزعمو 
وسبق  الشرقية(،  وأحرار  اإلسالم  مراد وجيش 
االجتماع انتشار كثيف لعناصر مرتزقة الشرطة 
العسكريّة في شوارع المدينة وأقيمت حواجز في 
القبان،  دوار  الغربي  واألوتوستراد  كازا  دوار 

وجرى تفتيش السيارات.
أن  سبق  التركّي  االحتالل  سلطات  أّن  يُذكر 
في  قادة  عنهم  قالوا  لما  متزعمي  استدعت 
أنقرة  في  اجتماعٍ  لحضور  الوطنّي«  »الجيش 
االجتماع  حضر  كما   2020/11/28 بتاريخ 
العدوان  خطة  مناقشة  خالله  وتمت  إعالميون، 
على عين عيسى، وأن تتخذ كامل التحضيرات، 
العسكريّة. وفيما  العملية  لبدء  دون تحديد موعٍد 
مرتزقة  من  أرتاالً  االحتالل  سلطات  نقلت  بعد 
معبر  عبر  اإلسالم«،  وجيش  الشامية  »الجبهة 
المحتلة  المناطق  إلى  الحدودّي،  السالمة  باب 
في محيط ناحية عين عيسى، التي تشهد معارك 
سوريا  وقوات  التركي  االحتالل  مرتزقة  بين 

الديمقراطية الُمدافعة عن الناحية.

إعداد/ برادوست ميتاين

لعالم  علي  محمد  الفنان  ولوج  بدايات  كانت 
الحوارات  بعض  في  قال  كما  والقصيدة  اللحن 
يوسف  الشاعر  قدم  عندما  عام 1969  في  معه 
من  منتقاة  قصائد  مجموعة  بهار«  »بي  برازي 
قصائده لشقيقه محمود ليغنيها وكان من بينها ط 
بعده  رابه جي خوي، وحبس وزندان« وتوقف 
الراحل بي بهار عن التلحين لفترة، وعندها بدأ 
شاكر أولى محاوالته في التلحين ولحن »زينبي، 
كوري، از كجم كجا كوردا مه« وغناها شقيقه 
بغداد  بإذاعة  الكردي  القسم  محمود وأذيعت في 

عام 1970.
لم  أسرته  وإعالة  بالتدريس  التزامه  وبسبب 
يكن يستطيع السفر وإقامة الحفالت الخاصة به 
ليغني، وكان يفضل كتابة القصائد ويلحنها ليغني 
أغلب ألحانه وقصائده شقيقه محمود عزيز شاكر 
فني  كثنائي  ويعرفان  البعض،  بعضهما  ليكّمال 

رائع.

العودة إىل رسي كانيه... حلم 
رحل مع ينبوعها

سري  واحتالل  األخير  التركي  العدوان  بعد 
قسراً  يهجرها  أن  العاشق  الفنان  اضطر  كانيه 
األحباب  ومفارقة  االغتراب  غصة  قلبه  وفي 
وذكريات العمر، فقد كانت مدينته وملتقى أحبته 
وجنته التي كان يحبها بكل جوارحه، ويقول عن 
نزوحه عن مدينته ما ترك فيها في أحد اللقاءات 
مع اإلعالم: هذا قدرنا، خرجنا بمالبسنا وتركنا 
كل شيء خلفنا؛ بيتي بما فيه وذكريات حياتي، 
تركت  كلها.  وألبوماتي  الموسيقية  آالتي  وكذلك 
من 200  أكثر  عمرها  فرنسية  كمان  آلة  خلفي 
عام، والعود، وألبومات الصور، وبعض أشرطة 
الكاسيت الصوتية، حزين ألنني لم أصطحب تلك 
يطول  لن  األمر  بأن  أعتقد  كنت  معي،  األشياء 
هناك غزو  يكون  أن  أتوقع  ولم  قريباً،  وسنعود 

لنا  جيران  أخبرنا  إذ  كما حصل،  لبيوتنا  ونهب 
وقد  مسروق،  كله  الحي  أن  كانيه  زاروا سري 
بما في ذلك منزلي  إلى ثكنات عسكرية،  تحول 

الذي صار قبوه سجناً«.

محمد عيل شاكر... نصف قرن 
من العطاء

فنياً  إرثا  شاكر  علي  محمد  الراحل  الفنان  ترك 
واألغنيات  األلحان  من  ومميزاً  غزيراً  ونتاجاً 
األدبية  الكردية  المكتبة  تُْغني  جمة  وقصائد 
مدى  على  ولحن  نظم  فقد  الموسيقية،  والذاكرة 
ما يقارب نصف قرن ما يربو على 270 قصيدة 
شقيقه  له  غناها  قصيدة   170 منها  شعرية، 
عمالقة  من  للعديد  ولحن  شاكر،  عزيز  محمود 
من  لغيره  أغنية   30 لحن  كما  الكرد،  الغناء 

الشعراء، وكان دائم اإلخالص والعطاء في كل 
الثورة  عن  ولحن  وكتب  والظروف  المناسبات 
والشهداء والثوار واألرض والجمال، وبرع في 
كل ذلك، وصدر له كتاب ضم حوالي 70 قصيدة 
منتقاة من قصائد نشرته وطبعته هيئة الثقافة في 
إقليم الجزيرة، كما نال العديد من الجوائز وكرم 
في العديد من المهرجانات والفعاليات ومن قبل 

مؤسسات ثقافية عدة.
وودع  أحبته  غادر  شاكر  عزيز  محمود 
جزًءا  كانت  التي  ومدينته  وقصائده  ألحانه 
يوم  صبيحة  األبد  إلى  مودعاً  لوح  روحه،  من 
أحد  كانيه  لتفقد سري  الخميس2020-12-24، 
الفن  عمالقة  أحد  الكرد  ويودع  ينابيعها،  أجمل 
الخلود  سجالت  في  اسمه  سيخلد  الذي  األصيل 
في  سيستمر  الخالد  إرثه  نهر  أن  إال  األبدية، 
تجدده كلما ذكر اسمه أو سمعت أغانيه أو قرئت 

قصائده.

تبتعد  السياسي  القومي  حسها  في  العائلة  كانت 
عن النظام التركي, وهذا ما كان يغضب النظام 
المباشر هو لجوء  السبب اآلني  عليهم. 6- كان 
كبير الهفيركان السيد حاجو آغا إليهم, هرباً من 
أقارب  أحد  يرافقه  كان  الذي  التركي,  الجيش 
حاجو آغا المدعو جمو الذي كان في خالف معه, 
وكان حاجو آغا حينها يتوجه نحو بنخت )روج 
آفا( ولكنه اضطر أن يكون دخيالً في آلة قمش 
عند آل المختار خليل اوسمان، وقد طوق الجنود 
الترك القرية طلباً لحاجو آغا, ولكن كبار رجال 
وبعد  لذا  لهم,  إهانة  حاجو  أخذ  اعتبروا  القرية 
مشاورات بينهم قرروا إشغال قادة الجند بوليمة 
المسدس  ضخمة, ثم تكليف أحد الرجال بوضع 
على رأس حليف الترك المدعو جمو حتى يتمكن 
المضافة« وفعالً  حاجو آغا من مغادرة »أودة- 
نجح األهل في ذلك, وانتقل حينها حاجو آغا مع 
15 رجالً من أنصاره إلى بنخت, ولكن آلة قمش 
حيث  المشرف,  موقفها  على  الضريبة  دفعت 
اعتقل آغا آلة قمش السيد خليل اوسمان بدالً من 
حاجو آغا وسجن في ميردين، وبسبب اعتداءات 
األتراك انتقل معظم رجال القرية هرباً إلى قرى 
روج آفا مثل قرية ماشوق- معشوق وما حولها.

أحداث المذبحة:
بعد ثورة شيخ سعيد بيران اصدر أتاتورك عفواً 
إلى  العودة  الكرد  فأمل بعض  الكرد,  للسياسيين 
ديارهم, منهم أهل آلة قمش, حيث راح كل من 
قاسم حسن عم المعتقل خليل أوصمان ورمو إلى 
عند  لهم  ليتوسط  بانح  من  عبدالحليم  شيخ  قاسم 
كبير الجندرمة, فوعدهم هذا بالعفو عن األهالي 
الهاربين الذين عادوا إلى ديارهم, ولكن ذلك كان 
كمال  مصطفى  أصدر  حيث  لهم,  ومكيدة  فخاً 
ارتكبها  التي  المشينة  بالمذبحة  فرماناً  أتاتورك 
النظام التركي في 14-2- 1926 )بعض اآلراء 
واألطفال  النساء  جمع  وتم  تقول2-2-1923م( 
ورميهم  آخر  حوش  في  والرجال  حوش  في 
بالقتل  تبقى  من  الحقوا  كما  بالرصاص  جميعاً 
في األزقة والبيوت واألكواخ أحياناً بالرصاص 
فوق  الجثث  ثم جمعت  البنادق,  بحراب  وأحياناً 
يغرسون  استشهادهم  من  يتأكدوا  ولكي  بعضها 

عدد  بلغ  األسفل.  نحو  الجثث  كومة  في  الحربة 
من  بالرغم  شهيد,  تسعمئة   900 قرابة  الشهداء 
ذلك نجح بعض األهالي المصابين الجرحى في 
األصابع,  على  يعدون  قلة  كانوا  ولكنهم  النجاة, 
كما نجا من األهالي من كان حينها خارج القرية.

الترك  الجنود  وحشية  )ومازالت(  كانت  لقد 
فظيعة تقشعر لها األبدان, منها: اإلعدامات وفتح 
جيوب في جسد األحياء, ورهان جنديين قبل أن 
يضربا بالحربة بطن إمرأة كردية حامل )حبلى( 
أنثى, والذي يخسر في  أم  الجنين ذكراً  إذا كان 
الرهان سيعطي لآلخر علبة دخان, كما أن أحد 
الجنود أصيب بهلوسة عندما غرس حربة بندقيته 

في بطن طفل وهو يبتسم داخل المهد )دركوش(, 
فأخذ يركض ويقول جوجوك جوجوك )أي طفل 

طفل في اللغة التركية(.
اليابس  والخرنوب  القش  الجنود  جمع  ذلك  بعد 
ثم وضعوها في  الجثث وأحرقوها جميعاً,  على 
واحدة  قبور,  بدون  منفصلتين  كبيرتين  حفرتين 
في  للنساء  وأخرى  القرية,  شمال  في  للرجال 

جنوب القرية.
لتكون آلة قمش صفحة سوداء أخرى في سجل 
بحقوق  نادت  كلما  خزي  ودليل  الدموي  تركيا 
الحريات  على  حريصة  أنها  وادعت  اإلنسان 

والحقوق.

سترحُل الغيمةُ المثقلِة
بالرماِد

والقصدير
وسترحُل معها

الغرباُن
ونعيقها

وسيهدأ ارتجاف
الضوء

في بياِض الياسمين
وتثمُر مواسَم االنتظار

المحملة باآلمال
سيحتفُل الكبريُت
بأعياِد الشمس
وتتجلى التراتيل

في حناجِر القلوب
لتصدح بالحلِم المقدس

سيعوُد السنونو
لسقف بيتنا الطيني
محمالً بسالِل الحِب

للصغار
كُل الذين خانوا يوسَف

ودنسوا
قداسةَ القميص

سيرحلوَن وآثارهم
العرجاء

وستبصُر الشمس
عينا يعقوب

وسيفوح عطر الكبريت
من األبواب األربعة

لمدينة السالم

 قميص يوسف
سيطهر

شعر/ خرض شاكر
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67 االقتصاد والبيئةاملجتمع

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - هايستان أحمد

مدينة  في  األهالي  يودع  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
الشدادي جنوب الحسكة عام 2020م، وهم مجمعون 
على أنه العام األسوأ على اإلطالق منذ اندالع األزمة 
السورية في مطلع عام 2011م، لما شهده هذا العام 

من أزمات محلية وعالمية
 )19- )كوفيد  كورونا  فايروس  ظهور  شهد  حيث   
أجمع،  المجتمعات  على  التي ظهرت  السلبية  وآثاره 
البالد  شهدته  الذي  االقتصادي  االنهيار  عن  فضالً 
ومعيشتهم،  السوريين  على  أثرت  تبعات  من  له  وما 
حيث انهار سعر صرف العملة السورية أمام العمالت 
بات  قياسية، حيث  األجنبية ووصل ألدنى مستويات 
ليرة  الـ 2500 و3000  يتأرجح سعر الصرف بين 
للدوالر الواحد؛ على خالف العام السابق، حيث شهد 
استقراراً لسعر الصرف بين الـ 450 والـ550 ليرة 

للدوالر الواحد.

الوضع املعييش صعب

ويتطلع األهالي أن يكون عام 2021م العام المخلص 
مما شهدوه في 2020م والذي بات يمثل رقماً منحوساً 

بالنسبة للكثيرين محلياً وعالمياً.
متأملين أن يحمل العام الجديد البشرى لكل السوريين 
الذين عانوا األمرين طيلة السنوات العشر المنصرمة. 
في  »روناهي«  صحيفتنا  أجرته  استطالع  وفي 
الشدادي جنوب الحسكة، قال المواطن حميد الياسين 
/30/ عاماً: »هذا العام كان األسوأ على اإلطالق في 
الصحية  الناحيتين  من  وخصوصاً  المجاالت,  كافة 
النظام  انهيار  العام  هذا  شهد  حيث  واالقتصادية، 
كورونا  فايروس  ظهور  بسبب  العالمي  الصحي 
وتفشيه في كل دول العالم، وسط عجز كبير من كل 
لقاح  وجود  حتى  أو  الوباء  على  السيطرة  في  الدول 

يقلل تأثير هذا الفايروس«.
وأكمل حديثه: »وأما من الناحية االقتصادية فقد كان 
األسوأ على اإلطالق على كل السوريين من الشمال 
أي  يسلم  فلم  الغرب,  إلى  الشرق  ومن  الجنوب  إلى 
حيث  االقتصادية  األزمة  تبعات  من  سوري  مواطن 
بات جميع السوريين عاجزين عن تأمين حتى المواد 
وانهيار  الدخل  انخفاض  وسط  العيش  في  األساسية 

الليرة وارتفاع األسعار«.
وتمنى الياسين أن يكون العام القادم أفضل من سابقه، 
السوريون  ويفرح  يسر  ما  طياته  بين  يحمل  وأن 
على وجه الخصوص والعالم أجمع, وأن يكون عام 

الخالص من األزمات واألوبئة.
حديثه  بدأ  عاماً   /26/ اإلسماعيل  منذر  المواطن  أما 

أين  من  نعرف  »ال  قائالً:  طويلة  بتنهيدة  لصحيفتنا 
قادر  كالم  وأي  سنبدأ،  أزمة  أي  ومن  الحديث؛  نبدأ 
أن يصف هذا العام, فهو عام مشؤوم  بكل ما تحمل 

الكلمة من معنى«.

لرمبا يف الظالم حكمة!

ولفت إلى أن سنين الحرب الطويلة التي مرت على 
شهدناه  ما  تشهد  لم  قساوتها  ورغم  السوري  الشعب 
في هذا العام, »فلو رسمنا منحنًى بيانياً ألسوأ عام لما 

أن  لوجدنا  المنصرمة  العشر  السنين  طيلة  به  مررنا 
الذروة تقع في 2020م«.

عاماً:   /67/ المحمد  جاسم  المواطن  أردف  وبدورة 
»أنه عام األزمات حيث شهدنا أزمة كورونا وأزمة 
الخبز  وأزمة  والمحروقات،  الوقود  وأزمة  المياه 

وأزمة الغالء وانهيار الليرة، والقائمة تطول«.
اليوم  السوريين  يعيشه  ما  »إن  المحمد:  وأردف 
أقسى وأصعب بكثير مما عشناه خالل أقسى سنوات 
الحرب, حيث الصواريخ والرصاص والقذائف كلها 
كل  يموت  فالشعب  اليوم  أما  سريعاً؛  موتاً  تحمل 

ساعة، يموت عندما يرى أطفاله جياعاً ويموت عندما 
يعجز عن تأمين الخبز، ويموت عندما يرى الخضار 

واللحوم وال يستطيع شرائها«.
أما المواطن سامي المخلف /35/ عاماً قال أن كل ما 
حصل في 2020م أو ما سيحصل في األيام القادمة: 
»ما هو إال إرادة ربانية ربما تحمل رسائل مبطنة لنا, 
فنحن ال نعرف  لنا,  أرادة هللا  فيما  الخير  فالخير كل 
بين  فربما حملت  وباء كورونا،  الربانية من  الحكمة 
طياتها خيراً نجهله، واألزمة االقتصادية التي ممرنا 

بها ربما ما هي إال تهذيب لنفوسنا«.

سوى  نرى  ال  البشر  بني  نحن  »أننا  قائالً  وأشار 
من  الفارغ  للجانب  إال  ننظر  وال  المظلم،  الجانب 
لجميع  القادمة بشرى  األيام  أن تحمل  الكأس. وتأمل 
الناس وللسوريين باألخص، وأن تنتهي الحروب في 

المنطقة وأن يخيم السلم واالستقرار على الجميع«.
حيث  الجميع  على  واضحة  بدت  الحزن  مؤشرات 
استوطن البؤس في العيون والوجوه؛ حتى بات عامالً 
العام  يكون  أن  متمنين  األهالي،  جميع  بين  مشتركاً 
من  له  تعرضوا  مما  والخالص  البشائر  عام  القادم 

قسوة األيام الماضية.

أهايل الطبقة: »عني عيىس رمز الصمود والتصدي«

بشائر خري يتمناها األهايل يف العام الجديد تعوضهم عن أياٍم ثقال

لهجمات  استنكاراً  ـ  إبراهيم  محمد  الطبقة/ 
االحتالل التركي على بلدة عين عيسى؛ تظاهر 
المجتمع  مطالبين  الطبقة،  أهالي  من  المئات 
مؤكدين:  عدوانه،  إليقاف  بالتحرك  الدولي 

»سنتابع دربنا حتى النصر«..

بعد تزايد عدوان االحتالل التركي على مناطق 
شمال وشرق سوريا عامةً، وعين عيسى خاصةً, 
خرج أهالي مدينة الطبقة من مدنيين وعسكريين 
المرأة؛  إدارة  مبنى  أمام  من  انطلقت  بتظاهرة 
جابت شوارع المدينة وصوالً إلى حديقة مركز 
صور  فيها  المشاركون  حمل  والفن،  الثقافة 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  وأعالم  الشهداء 
التركي«،  لالحتالل  »ال  عليها  كتب  والفتات 
الفاشية  الممارسات  ضد  المشاركون  وهتف 

لالحتالل التركي وعبارات مجدت الشهداء.
عدة  أُلقيت  المركز  حديقة  إلى  الوصول  وعند 
على  جميعها  أكدت  المشاركين؛  من  كلمات 
ضرورة ردع العدوان التركي وتمجيد الشهداء، 
صمته  عن  للخروج  الدولي  المجتمع  مطالبين 
وهي:  أال  أجمع،  للعالم  رسالتهم  ليوصلوا 
األمة  مشروع  في  أحالمنا  عن  نتخلى  »لن 

الديمقراطية«.
خالل تغطيتنا ألحداث التظاهرة التقت صحيفتنا 
»روناهي« مع الرئيس المشترك للمجلس المدني 
لنا  أكد  والذي  الخضر«،  »علوش  الطبقة  في 
بقوله: »ماضون في طريقنا نحو أمة ديمقراطية، 
مجتمعنا  شرائح  بكافة  الطبقة  كأهالي  وخرجنا 

تنديداً  التظاهرة؛  في  وشيوخ  وأطفال  نساء  من 
الوحشية  التركي  االحتالل  ألفعال  واستنكاراً 
وهجماته  سوريا،  وشرق  شمال  أهالي  بحق 

الفاشلة على بلدة عين عيسى«.
لنوضح  التظاهرة  في  »خرجنا  الخضر:  وذكر 
للعالم أننا لن نتخلى عن قضيتنا، مشروع األمة 
شهدائنا  درب  على  وماضون  الديمقراطية، 
شعب  بأننا  صوتنا  العالم  ليسمع  جئنا  األبرار, 

حتى  دربنا  سنتابع  بقضيته،  مؤمن  يموت،  ال 
النصر«.

عدوانهم غدا واضحاً وجلياً

في  المدني  للمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
الطبقة علوش الخضر حديثه: »نطالب المجتمع 

الفوري  والتحرك  بالخروج عن صمته،  الدولي 
التنكيل  عن  ومرتزقته  االحتالل  جيش  إليقاف 
ووقف  سوريا،  وشرق  شمال  أهالي  بحق 
عدوانه على عين عيسى، حيث تستهدف قذائفه 
أن  أقول  هنا  من  ل,  العُزَّ األهالي  وصواريخه 
األفعال  هذه  بأن  للجميع  واضحة  بدت  الصورة 

عدوانية سافرة ليس لها أي عذر أو حق«.

مدنيون تحت نريان الحرب

إحدى  مع  صحيفتنا  التقت  ذاته  السياق  وفي 
»خرجنا  وقالت:  التظاهرة،  في  المشاركات 
العالم  بقضيتنا, نطالب  تمسكنا  لنؤكد على  اليوم 
ل في عين عيسى،  بالتحرك إلنقاذ المدنيين العُزَّ
يومي  بشكل  التركية  الحرب  آلة  تستهدفهم  التي 
لنقول  اليوم  جئنا  وشيوخ,  ونساء  أطفال  من 
لنساء عين عيسى أنتن في قلوبنا، سنبذل الغالي 

والنفيس فداًء لهن ولحريتهن«.  

بلدية الشعب يف الشدادي تفتتح محطة تحلية جديدة
الشعب  بلدية  افتتحت  ـ  دخيل   حسام  الشدادي/ 
في ناحية الشدادي محطة التحلية الثالثة في حي 
متراً   30 تصل  إنتاجية  باستطاعة  الصناعة, 
النقص  لسد  وذلك  الواحدة؛  الساعة  في  مكعباً 
الكبير في مياه الشرب في الناحية والريف، في 
احتياجات  لتلبية  البلدية  من  الدائم  السعي  إطار 
أهالي المنطقة، وذلك بالتزامن مع إعالن مديرية 
مياه  جر  بمشروع  البدء  بالحسكة  العامة  المياه 

الفرات إلى مناطق جنوب الحسكة .
المشتركة  الرئاسة  نائب  قال  الصدد  هذا  وفي 

الطعان  الشدادي حسام  ناحية  في  الشعب  لبلدية 
من  االنتهاء  وبعد  »إنه  »روناهي«:  لصحيفتنا 
الصيانة العامة لمحطة التحلية في حي الصناعة 
الخدمة  لتدخل   2020/12/24 في  افتتاحها  تم 
 10 بمقدار  وستعمل  30م3/سا،  باستطاعة 
باليوم،  م3  تأمين 300  لتستطيع  يومياً  ساعات 
التي  الكميات  إلى  ستضاف  الكمية  هذه  وأن 

تنتجها محطتي التحلية في مساكن الجبسة«.
بأمّسِ  كانت  المنطقة  »إن  إلى:  الطعان  ولفت 
النقص  لسد  المشروع  هذا  مثل  الفتتاح  الحاجة 

من المياه الناتج عن تحكم دولة االحتالل التركي 
بضخ المياه من محطة علوك إلى الحسكة وليكون 
االحتالل  دولة  دور  تقوض  متاحة  حلول  هناك 

التركي في استخدام المياه كورقة ضغط«    .

وذكر الطعان بأن المياه ستوزع عبر صهاريج 
البلدية لألهالي في المدينة والريف وذلك بشكل 
يومي وحسب جداول خاصة موزعة من البلدية .

حسام الطعان

سوزان شاكر صالح حسن

عندما يعطس االقتصاد العاملي مرشوع التيار الكهربايئ األول من نوعه يف الحسكة

تُصاب العمالت بالوباء االستطاعة  زيادة  مشروع  من  االنتهاء  تم 
الكهربائية في أحياء مدينة الحسكة؛ بعد معاناتها 
الكهربائي  التيار  وانقطاع  ضعف  مشكلة  من 
بشكل متكرر، وذلك نتيجة االستهالك الزائد من 

قِبل األهالي.
عانت األحياء الغربية لمدينة الحسكة، من مشكلة 
االستجرار  نتيجة  الكهرباء،  وانقطاع  ضعف 
واالستهالك الزائد للتيار الكهربائي ولهذا أنجز 
الجزيرة  إقليم  في  واالتّصاالت  الّطاقة  مكتب 
الكهربائية  االستطاعة  لزيادة  الجديد  مشروعه 

لألحياء الغربية لمدينة الحسكة بوقت قياسي.
وبعد دراسة مكتب الّطاقة واالتّصاالت في إقليم 
الجزيرة المشروع الُمقدّم من مديرية الكهرباء في 
مقاطعة الحسكة، لزيادة االستطاعة الكهربائية، 
لمدة شهرين بدأ العمل عليه في العاشر من شهر 

تشرين الثاني العام الجاري.
ويعدّ هذا المشروع األول من نوعه في المدينة، 
ويهدف إلى تخفيف الّضغط على الخطوط التي 
بانقطاع  وتتسبّب  للقطع،  باستمرار  تتعّرض 
والكالسة،  »الناصرة،  أحياء  عن  الكهرباء 

والمعيشية، وحي العمران وتل حجر«.
شرق  الغزل  تحويل  محطة  من  يمتد  المشروع 
في  الواقع  الجديد  الهال  سوق  باتّجاه  الحسكة، 
مدخل المدينة الشمالي، وبتكلفة تُقدّر بما يقارب 
كهرباء  مديرية  حسب  دوالر،  ألف   127 الـ 

ونوه على أن عملية توزيع المياه عبر الصهاريج 
عن  الشدادي  في  المياه  شبكات  لخروج  نتيجة 
الخدمة منذ أكثر من ثمانية أعوام نتيجة أعمال 

التخريب التي طالتها. 
الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئاسة  نائب  ولفت 
نهاية  في  الطعان  حسام  الشدادي  ناحية  في 
حديثه بالقول: »إن إطالق مديرية المياه العامة 
مياه  الستجرار  الحيوي  مشروعها  بالحسكة 
كميات  في  النقص  على  كلياً  سيقضي  الفرات 
الجنوبية  والمنطقة  الحسكة  في  الشرب  مياه 
حيث سيتم تجهيز محطتي العلوة ومحطة الـ 47 

ضمن خطة الترميم المعلنة« .
والجدير ذكره أن بلدية الشعب أطلقت المشروع 
في مطلع الشهر الفائت ضمن سلسلة المشاريع 

التي أطلقتها ضمن خطة العمل للعام 2020.

الحسكة.
ونصبت مديرية الكهرباء واللجنة المشرفة على 
المشروع 51 برجاً، منها 18 برج شد، و 33 
تمديد خط جديد من  بالتّزاُمن مع  استقامة،  برج 
الحسكة  مدينة  شرق  الغزل  في  التّحويل  محطة 
تحت  متر  فوق األرض، و500  كم  بطول ستة 

سطح األرض.
المشروع،  على  المشرف  اللجنة  رئيس  وأّكد 
المهندس صالح حسن لوكالة أنباء هاوار: »إّن 
لتبدوا  الجمعة  تبدأ  سوف  الكهربائية  المنظومة 
أكثر استقراراً وأمناً في األحياء التي كانت تعاني 
نتيجة  الكهرباء،  وانقطاع  ضعف  مشكلة  من 

الحموالت والّضغوطات«.
بشكٍل  األعطال  تظهر  »كانت  حسن:  وأضاف 

يعطي  سوف  والتّوتُّر  األحياء،  هذه  في  يومي 
القيمة االسمية 220 فولت«.

ضمن  العاملين  كافّة  حديثه  في  حسن،  وشكر 
والذي  األساسية،  الخدمات  وبرنامج  المشروع، 
كان الدّاعم األساسي لهذا المشروع بما فيهم هيئة 

الّطاقة واالتّصاالت في إقليم الجزيرة.
وناشدت الرئاسة المشتركة لمركز كهرباء مدينة 
بترشيد  المواطنين  كافّة  شاكر،  سوزان  الحسكة 
الكهرباء، وعدم هدرها وقالت: »نحن  استهالك 
وعلى  مرتفعة،  الحموالت  الشتاء  فصل  في 
تصلهم  التي  الّطاقة  على  المحافظة  األهالي 

ليستفيد منها كافّة األهالي«.

هل ستبقي تجارة الذهب مالذنا اآلمن لالستثمار 
في  تداوله  يتم  ما  هذا  كورونا؟!  أزمة  ظل  في 

معظم الدول.
احترامه  المعدن األصفر »الذهب« على  يُحافظ 
ومكانته في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب قيمته، 
واألوراق  بالعمالت  مقارنة  الثري  وتاريخه 
بشكل  قيمته  تزداد  أن  ولكن  األخرى،  المالية 
أكبر في ظل أزمات اقتصادية ذات تهديد حقيقي 
كورونا  ـ  اليوم  العالم  يشهدها  التي  كتلك  فتّاك 
قيمة  في  الكبير  والركود  ـ   )19-COVID(
العمالت فهذا يمثل ثراء حقيقي لـ تجارة الذهب 

ومستثمريه.
 Warren( بافيت  فارن  الشهير  المستثمر  قال 
Buffett( ذات مرة: »الذهب هو وسيلة للشراء 
مخاوف  مستويات  وتأتي  الخوف«  ظل  في 
الوقت  في  خاص  بشكل  مرتفعة  المستثمرين 
الحالي، حيث حّولت جائحة كورونا أزمة صحية 
عالمية إلى أزمة اقتصادية، ومن غير المؤكد متى 

سيتعافى العالم من أي من هاتين األزمتين!!..
كبير  حد  إلى  المخاطر  يكرهون  المستثمرون 
فيروس  من  الثانية  الموجة  تهديدات  بسبب 
االرتفاع،  في  جديدة  حاالت  بدأت  كورونا، 
في  االرتفاع  بعض  حدوث  المتوقع  من  كان 
بدأت  حيث  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
االقتصادات في االنفتاح. ولكن ما لم يتم تسعيره 
السيطرة  الخروج عن  في  سيبدأ  الوضع  أن  هو 
الحاالت  ارتفعت  تكساس،  في  حدث  كما  تماماً 
من  قريبة  والمستشفيات   ٪4.5 بنسبة  الجديدة 

طاقتها الكاملة.
وبناًء على ما سبق، ُسجلت النتائج منذ بداية شهر 
الثاني العام الماضي وحتى نهاية تشرين  كانون 
بنحو  الذهب  أسعار  الحالي صعدت  العام  الثاني 
العشر  في  صعودي  معدل  أكبر  وهو   ،٪20
سنوات الماضية، فخالل هذا العام اخترقت أسعار 
الذهب مستوى الـ 1300 دوالر ـ 1400 دوالر، 
ثم الـ 1500 دوالر لألوقية…!! فيما بدأ الحديث 
الـ 1600 دوالر، كما وتشير  اآلن عن مستوى 
التوقعات أن الذهب قد يسجل هذا المستوى قبل 

نهاية العام الحالي.
يدعم  العالمي  االقتصادي  الوضع  فإن  وبالتالي 
الصينية  التوترات  خصوصاً  الذهب،  صعود 
في  الفائدة  أسعار  إلى خفض  بجانب  األمريكية، 
وال  كما  العالم،  دول  وأغلب  المتحدة  الواليات 

تزال بالخلفية قضية بريكست وخروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي دون اتفاق، وأخيراً الركود 

االقتصادي العالمي وتباطؤ النمو الصيني.
األصول  بيع  من  موجة  األسواق  وتشهد  كما 
اآلمنة،  المالذات  إلى  والتوجه  المخاطر  عالية 
بالواليات  ركود  احتماالت حصول  ارتفعت  فقد 
نصح  يتم  بينما   ،٪40 إلى   ٪25 من  المتحدة 
تجارة  إلى  بالتوجه  والمتداولين  المستثمرين 
الذهب، بحسب ما نقلته »سي إن بي سي« عن 
شركة »ستاندرد تشارترد« البريطانية للخدمات 
االقتصادات  تُواصل  وبذلك  والمالية.  المصرفية 
العالمية تقديم استجابة مالية قوية لمواجهة تفشي 
فيروس كورونا، ابتكرت الدول في جميع أنحاء 
الضريبية، وضمانات  الحوافز  من  العديد  العالم 
حماية  أجل  من  األجور  وإعانات  القروض، 
المدمرة  اآلثار  من  شركاتهم  وكذلك  مواطنيها 
المعروض  زيادة  تؤدي  أن  المرجح  من  للوباء، 
يكون  حيث  االقتصاد  في  هائلة  بمبالغ  النقدي 
في  تضخم  إلى  القانون  بموجب  مقيداً  اإلنتاج 
مثل هذه األوقات، ال يمكن أن يؤدي التحفيز إلى 
زيادة اإلنتاج الحقيقي في االقتصاد ألن المشكلة 
اآلن تتعلق بجانب العرض والطلب، يميل الناس 
حيث  االستثمارية،  قراراتهم  في  التحفظ  إلى 
األوقات  هذه  مثل  في  األموال  تدفق  يتجه  ال 
األسهم  مثل  خطورة  األكثر  األصول  فئة  نحو 
والسلع والسندات ذات العائد المرتفع والعقارات 

والعمالت.
النشاط  في  سريع  انتعاش  إلى  االفتقار  يشير 
أطول،  يكون  قد  الركود  أن  إلى  االقتصادي 
ساٌر  خبٌر  هذا  أبطئ،  االنتعاش  أن  حين  في 
بالنسبة للذهب، الذي يتألق أكثر خالل األزمات 
االقتصادية  الكارثة  كانت  وكلما  االقتصادية، 
أقوى، زادت فرص تداعيات الجولة الثانية على 
قد يكون  الوباء،  بعد  المالي، في عالم ما  النظام 
قبل  عليه  كان  مما  أكبر  المخاطرة  من  النفور 
الوباء، وهو أمر ينبغي أن يكون إيجابياً بالنسبة 

لألصول اآلمنة مثل الذهب.
بالنهاية، ال نرى أن الذهب قد يتخلى عن مكاسبه 
كتراجع  المتوقع،  غير  حدث  إنَّ  إال  قريباً، 
تالشي  أو  الجيوسياسية،  والتوترات  األزمات 
التوقعات  توقعات الركود، هذا كله قد يغيّر هذه 

بشأن المعدن األصفر »الذهب«.
وكاالت


