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الشباب  لجنة  تباشر  العيسى-  صالح  الرقة/ 
تأهيل  أعمال  المدني  الرقة  بمجلس  والرياضة 
ركوب  لرياضة  دعًما  بالرقة  الفروسية  مدينة 
الفئات  كافة  من  محبيها  لرغبة  وإحقاقًا  الخيل 
العمرية حيث بدأت اللجنة بالمرحلة األولى من 

األعمال وتستغرق قرابة خمسة عشر يوًما.
فترة  كامل خالل  شبه  لدماٍر  المدينة   تعرضت 
سيطرة مرتزقة داعش على الرقة بعد أن كانت 
محفاًل إقليميًا تقام فيه مهرجانات سباق وركوب 
السوريّة  األزمة  بداية  قبل  األصيلة،  الخيل 
إذ  والمجتمع،  التحتية  البنية  على  وتداعياتها 
بـ440  تقدر  بمساحة   1969 عام  في  تأسست 

دونم، وافتُتحت رسميًّا في العام 1991م.
بالرقة  الفروسية  مدينة  حول  المزيد  ولمعرفة 
الشباب  للجنة  المشترك  الرئيس  أطلعنا 
الخضر  أحمد  المدني  الرقة  بمجلس  والرياضة 
على أقسام وبنية المدينة حيث أفاد بوجود ثالثة 
مالعب رئيسية لقفز الحواجز بأبعاد80م×40م، 
ومضمار لسباق الخيل بطول1200م، وحجرات 
وصالة  وعددها110،  الجياد  إليواء  مخصصة 
وفندق  40×15م،  بطول  للتدريب  شتوية 
100م  بطول  ومدرجات  شخص،  لستين  يتسع 
وتّراس  مطعم  إلى  باإلضافة  20م،  وعرض 

صيفي وملعب لكرة القدم.
بالرقة  الفروسية  مدينة  في  بطولة  أول  ونُظمت 
مهرجان  ضمن  1991م  افتتاحها  عام  في 
من  فرسان  بمشاركة  األول،  العربية  الفروسية 
مختلف المحافظات السوريّة واألندية، وفي عام 

التي  العربية  الجياد  بطولة  احتضنت   1995
شارك فيها فرسان القطر كافة.

التي  سامسونغ  الدولية  البطولة  استضافت  كما 
إضافة  واألردن  لبنان  من  فرسان  فيها  شارك 
المحليين، وفي عام 1997  الفرسان  إلى جميع 
شارك  الحواجز  قفز  بطولة  المدينة  استضافت 
األندية  جميع  من  فارساً   70 من  أكثر  فيها 

المحلية.
وعن أعمال إعادة التأهيل التي باشرت بها لجنة 
إعادة  »بدأنا  الخضر:  قال  والرياضة  الشباب 
بالرقة كونها ذات أهمية  الفروسية  تأهيل مدينة 
بالغة لدى أهالي الرقة وبهدف إحياء ثقافة سباق 

الخيول في المنطقة«.
األولى  بالمرحلة  باشرت  اللجنة  بأنَّ  وأوضح 
السباق  مضمار  في  الرمل  فرش  تتضمن  التي 

وتأهيل سور المضمار وتنظيفه من الركام.
سنعمل  الثانية  المرحلة  »في  أضاف:  الخضر 
بشكٍل  المدينة  وساحة  المدرجات  ترميم  على 

كامل باإلضافة إلى تركيب اإلنارة«.
المرحلة  من  »سننتهي  قائاًل:  حديثه  واختتم 
مستمرون  ونحن  أكثر  ال  األولى خالل 15يوم 
مدينة  تأهيل  إعادة  من  االنتهاء  حتى  بالعمل 
ما  المدينة  في  اآلن  ويوجد  بالكامل،  الفروسية 
يقارب عشرة خيول أصيلة تعود ملكيتها لألهالي 
بدول  دوليّة  سباقات  في  شاركت  اثنين  منها 
على  حائزة  سوريا  في  محلية  وسباقات  الخليج 

جوائز ومراكز جيدة«.

التي  الكبيرة  الخسائر  تكاد  روناهي/ قامشلو - ال 
تخلّفها جائحة كورونا تتقلص حتى تعود التداعيات 
بشكل جديد وصورة أخرى، وفي تداعيات الجائحة 
لمهرجان  المنظمة  اللجنة  أعلنت  وتأثيراتها 
الفائت  األربعاء  يوم  الدولي  السينمائي  “كان” 

عن تأجيل موعد إقامة المهرجان بسبب االنتشار 
دورة  افتتاح  المقرر  من  وكان  لكورونا،  الواسع 

العام المنصرم في الفترة من 11 إلى 22 أيار..
باسم  المتحدثة  عن  ونقالً  برس”  “فرانس  وكالة 
المهرجان خالل  سيقام  “بالتأكيد  قالت:  المهرجان 

يتم تأجيل موعده حتى نهاية  عام 2021، لكن قد 
ناحية  بينت من  الوكالة  تموز”.  نهاية  أو  حزيران 
أخرى أن “المنظمين ال يزالون بحاجة إلى بعض 
الوقت لتقييم الوضع في بداية العام، قبل اتخاذ قرار 

نهائي”.

إعادة تأهيل مدينة 
الفروسّية بالرقة قيد التنفيذ

كورونا تتسّبب يف تأجيل مهرجان
ردود أفعال المجتمع الدولي مما يجري  كان السينمايئ

في عفرين.. حبر على ورق

أنقرة وبايدن... هل بدأت مرحلة العد التنازيل
 لم تكن خسارة الرئيس األمريكّي دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسيّة في 2020/11/7 وتحّول السلطِة 
المرتقِب في البيِت األبيض متغيّراً تنحصر نتائجه في النطاِق األمريكّي، بل امتدت ارتداداته عبر العالم، 
بما يتناسب مع ثقِل الواليات المتحدة، وبخاصٍة عالقتها مع قضايا الشرق األوسط، ولذلك كانت أنقرة أولى 
الدول التي تتحّضر للمتغيّر األمريكّي مع بدء والية الرئيس المنتخب جو بايدن في العشرين من الشهر 

الجاري...«5

وجيه عشرية العكيدات: »هناك تآمر 
عىل القائد آبو من دول تحارب

 التحرر الديمقراطي«
يجد أحد وجهاء عشيرة العكيدات في دير الزور بأن العزلة المفروضة على القائد 
بأن هناك  الشعوب، مؤكداً  بالحرية وتوحيد  القائد  مناداة  أوجالن سببها  عبد هللا 

تآمراً كبيراً يشجع تركيا على المزيد من التطاول...«2

 ما يخص 
ً

أكدت عضوة منظمة حقوق اإلنسان عفرين ـ سوريا هيهان علي بأن االنتهاكات في عفرين المحتلة وصلت إلى ذروتها وخاصة
المرأة، وذلك ألن المرأة أثبتت جدارتها ووصلت إلى درجة الريادة في كل المجاالت، وأشارت إلى أن ما حصل في عفرين وسائر المدن المحتلة 

4»...
ً
يحدث أمام أنظار ومسامع المجتمع الدولي، وهي ال تحرك ساكنا

بعدسة دلين أحمد
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وجيه عشيرة العكيدات: »هناك تآمر على القائد آبو 

من دول تحارب التحرر الديمقراطي«

المصادقة على فوز بايدن رغم

 محاوالت ترامب إللغائها
موقف عدائي آخر يتبعه الديمقراطي الكردستاني 

في مناطق الكريال

كاتب: كيف سيقنع أردوغان المستثمرين األجانب وهو 
ال يقتنع بقرارات المحكمة األوروبية؟

ال تتردد في طلب العالج فالجميع يحتاج إلى مختص نفسي

سر طاقية اإلخفاء.. ستة كائنات شفافة يمكنك

 الرؤية عبر أجسامها

أكد خبراء أنه بالنظر إلى الظروف التي يعيشها 
فإن  كورونا،  جائحة  تفشي  بسبب  العالم  سكان 
على  الحصول  إلى  يحتاج  األرجح  على  الجميع 
بعض العالج النفسي. وإذا لم يكن المرء قد خضع 
للرهبة  مثيراً  المفهوم  يبدو  فقد  قبل،  من  للعالج 

بعض الشيء.
وتساءل تقرير طبي إذا كان من يبحث عن العالج 
في  الجلوس  إلى  عليه  حصوله  أثناء  سيضطر 
بأهم  ليخبره  عنه  غريب  شخص  مع  ما  غرفة 
أسراره، أو ما إذا كان سيضطر إلى إجراء مكالمة 
تفشي  بسبب  األيام  هذه  يحدث  مثلما  معه  فيديو 

جائحة فيروس كورونا؟
حقاً  إنه  نعم،  هي  اإلجابة  »إن  التقرير:  وقال 
شخص غريب، ولكنه يعرف كيف يطرح أسئلة 
محددة بعينها، ويبحث عن أنماط سلوكية معينة، 
كما يقوم بتعليم المرء طرقاً أفضل إلدارة حياته«.
ومن جانبها تقول جوي هاردن برادفورد، وهي 

أخصائية نفسية لديها ترخيص مزاولة المهنة، كما 
جيرلز«  بالك  فور  »ثيرابي  موقع  مؤسسة  أنها 
الصحة  على  الحفاظ  في  المختص  اإللكتروني 
إن  السمراء،  البشرة  ذوات  من  للنساء  العقلية 
»األمر في األساس يشبه إجراء محادثة حميمية 
مع صديق مقرب، حيث يتحدث المرء عن نفسه 

فقط«.
وتضيف برادفورد أن »الفرق هو أن ذلك الشخص 
مع  الحديث  عكس  على  فإنه  لذلك  مدرباً،  يكون 
أننا  إليها؛ كما  صديق، هناك أشياء معينة نستمع 
نهتم بلغة الجسد وببعض األمور التي ربما ال يهتم 

بها شخص لم يحصل على تدريب«.

رشح مشاعرهم

عما  للتحدث  فرصة  ذلك  أن  المختصون  وأكد 
يمر به المرء وما يشعر به في مكان متحرر من 

المساعدة  بغرض  يستمع  شخص  مع  األحكام، 
في  للراغبين  فقط  مخصص  وقت  إنه  فقط. 
معالجة  يمكنهم  حيث  العالج،  على  الحصول 
المشاعر  الضغوط، والتحدث من خالل  مسببات 

المختلطة أو الغامرة التي قد يواجهونها.
الكثير من األسباب  أن هناك  إلى  التقرير  وأشار 
المختلفة التي تجعل الناس يسعون للحصول على 
العالج  أنواع  من  الكثير  هناك  أن  كما  العالج، 
إلى  األشخاص  بعض  ويتجه  والمتاحة.  المختلفة 
هدف محدد للحد من األعراض، مثل التقليل من 
نوبات الهلع أو معالجة مشاكل الرهاب )الفوبيا(.

ألنهم  العالج  على  للحصول  آخرون  يسعى  كما 
يْقدمون  حين  صعوبة  يواجهون  بأنهم  يشعرون 
على خيارات جيدة أو يكافحون من أجل التكيف 
مع التحديات الجديدة. وبالنسبة إلى البعض، فإن 

ذلك فرصة للتحقق من أنفسهم بصورة منتظمة.
إذا  العالج  على  للحصول  المرء  يسعى  وقد 
يؤثر  أن  في حياته من شأنه  مهم  لحدث  تعرض 
على صحته العقلية، مثل وفاة أحد أفراد األسرة، 
أو االنفصال، أو اإلجهاض، أو فقدان العمل، أو 
حتى ما نشهده حالياً من مواجهة وباء قوي يجتاح 

كل جانب من جوانب حياة الجميع.
هذه  معالجة  يستطيع  ال  المعالج  أن  إلى  ويشار 
تعلم  على  المرء  مساعدة  يمكنه  ولكن  األمور، 

التكيف مع األمر وكيفية الُمضي قدماً.
على  العثور  بمجرد  األولى  العالج  جلسة  وتتم 
معالج، وهي ما يُعرف باسم »المدخل«، بحسب 
قول دوريان تروب، وهو أستاذ مساعد في كلية 
دوراك  سوزان  »جامعة  في  االجتماعية  الخدمة 
عن  ويتحدث  نفسه،  المعالج  سيقدم  حيث  بيك«، 
خلفيته وتخصصه، ويسأل عن السبب الذي جعل 

الراغب في العالج يسعى للقدوم إليه.
ويقول تروب إن »الكثير من الناس يترددون بشأن 
الحصول على العالج، وذلك ألن ما يمرون به قد 
يبدو وكأنه ال يمكن وصفه، لذلك فإنهم يشعرون 
بالقلق من عدم الحصول على ما يحتاجون إليه، 
والمعالج يكون مدرباً على طرح األسئلة من أجل 
الوصول إلى أصل ما يبحث عنه المرء في تجربة 

العالج«.

دراسة األعراض

وقد يقوم المعالج بمنح الراغب في العالج دراسة 
والمؤشرات  منها  يعاني  التي  األعراض  بشأن 

عادات  مثل  العقلية،  بصحته  المتعلقة  األخرى 
يتعاطى  كان  إذا  وما  الوظيفية،  والحالة  النوم، 
المخدرات ويتناول الكحوليات، وال يقوم المعالج 
بذلك كي يتمكن من الحكم على المريض، وإنما 
صورة  على  الحصول  من  يتمكن  حتى  به  يقوم 
لتوجيه  ذلك  واستخدام  حياته،  وعن  عنه  كاملة 

ردود فعله.
والتي   - المدخل  جلسة  بعد  إنه  تروب  ويقول 
الراغب  ينتقل   - جلسات  ثالث  إلى  تستمر  قد 
العالج  جلسات  إلى  العالج  على  الحصول  في 
مما  بالتحقق  عادةً  المعالج  يقوم  حيث  المنتظمة، 
الكثير  ويعتمد  األخيرة،  الجلسة  منذ  يحدث  كان 
مما يحدث بعد ذلك على نوع العالج الذي يخضع 

له الشخص.

خيالنا  على  اإلخفاء«  »طاقية  فكرة  استحوذت 
بدءاً من األساطير القديمة ووصوالً إلى األلعاب 
واألفالم الحديثة، إذ سّطرت األساطير اليونانية 
القديمة آلهة الحكمة أثينا، ورسول آلهة اإلغريق 
وهم  بيرسيوس  اإلغريقي  والبطل  هيرميز، 
مرئيين،  غير  تجعلهم  خوذة  أو  قبعة  يرتدون 
الفيلم  في  عربياً  نفسها  الفكرة  ظهرت  وبالطبع 

الشهير »سر طاقية اإلخفاء«.

معامل انكسار

»طاقية  عمل  وراء  الحقيقي  السر  أن  غير 
بحيث  شفافاً  الجسم  كون  في  يكمن  اإلخفاء« 
يسمح للضوء بالنفاذ من خالله، وبالتالي فلو أن 
هناك كائنات مكونة من أنسجة شفافة ال تمتص 
أو تشتت الضوء، فإن هذه الكائنات ستبدو كما 
ثم  ومن  اإلخفاء«  »طاقية  ارتَدَت  قد  أنها  لو 

يمكننا الرؤية من خاللها.
فإنه  مختلفة،  أوساط  خالل  الضوء  يمر  فعندما 
ينحني استجابة مباشرة النتقاله من وسط آلخر، 
ولهذا السبب فإنك ترى صورة منكسرة للملعقة 
الموضوعة في نصف كوب من الماء، ويصف 

الضوء عبر  االنكسار« سرعة مرور  »معامل 
األوساط المختلفة مقارنة بالفراغ.

ولكل مادة »معامل انكسار« خاص بها، وكلما 
كان  منخفضة،  االنكسار«  »معامل  قيمة  كانت 
هناك انحناء أقل للضوء، ومن ثم شفافية أكبر، 
ولذا فإن الهواء ذا معامل االنكسار القريب من 
1 أكثر شفافية من الماء أو الزجاج، ذوي معامل 

انكسار 1.33 و1.52 على التوالي.

الحبار والضفدع الزجاجيان

إال  تماماً  يعتبر الحبار »الزجاجي« كائناً شفافاً 
حيٌل  وللحبار  ومعدته،  عينيه  موضعين:  في 
أخرى إلخفاء هذه األجزاء المعتمة، إذ يستخدم 
األعضاء  من  مجموعة  الحبار  أنواع  أحد 
الضوء  لتشتيت  العاكسة  والخاليا  الضوئية 
كأنه انعكاس  الساقط عليه، مكوناً وهماً ضوئياً 
لضوء الشمس خالل المياه، كما أن الحبار يسبح 
الظل  انعكاس  من  يقلل  أفقي  بشكل  المياه  في 

الخاص بأنسجته المعتمة.
للضفادع  الداخلية  يمكنك رؤية األعضاء  كذلك 
الجزئية  الشفافية  هذه  وتساعد  »الزجاجية«، 

الضفادع  أطراف  بتمكين  وذلك  التخفي  على 
دون  النباتات  بأوراق  اإلمساك  من  الشفافة 
وجود أي فاصل مميز بين الضفادع واألجزاء 
الخضراء، كما أن بطن الضفادع الشفافة تساعد 
على التحكم في درجة سطوعها لكي تتناسب مع 

مستويات الضوء التي تختلف من مكان آلخر.

مزدوجات األرجل وعثة النحل

نوع  من  الشفافة  األرجل  مزدوجات  تستخدم 
لما  مشابهة  حيلة  جراسيليس«  »بارافرونيما 
العين  أنسجة  إلخفاء  وذلك  القشريات  تفعله 
الكبيرة  عيونها  الكائنات  هذه  فتخفي  المرئية، 
بأن  وذلك  جسدها  نصف  تقريباً  تشغل  التي 
تحاكي شبكية العين لون وسطوع البيئة المحيطة 
المكونة  عشرة  االثنتي  الشبكيات  أن  كما  بها، 
ع بشكل دقيق أسفل الجسد بشكل  لكل عين تَُوزَّ
يجعلها غير مرئية وأكثر حساسية للضوء القادم 

من أعلى.
»سيفونِدس  نوع  من  النحل  عثة  وتستخدم 
هيالس« آلية مميزة تجعل أجنحتها شفافة. فلهذه 
وسيط  بمثابة  تعمل  مجهرية  نتوءات  الكائنات 

تدريجي سلس يتغلب على انكسار الضوء الحاد 
أنسجتها، مما يحد  إلى  الهواء  أثناء مروره من 
من قدرة سطح أنسجة الجناح على عكس الضوء 

الساقط عليها.

ثعابني زجاجية وزهرة بلورية

تمر ثعابين الماء بمراحل عدة بدءاً من اليرقات 
الشفافة نحيفة الرأس، مروراً بالطور الزجاجي، 
الثعابين  هذه  وأجسام  اليافع،  بشكلها  وانتهاًء 
مسطحة بشكل حاد مما يسهل مرور الضوء من 

خاللها ويساعدها على االختباء.

اللون،  بيضاء  جرايي«  »الديفيليا  زهرة  وتبدو 
فور  الشكل  بلورية  زهرة  إلى  تتحول  ولكنها 
األبيض  اللون  وينتج  عليها،  األمطار  سقوط 
والهواء  الخشنة  الزهرة  أوراق  تعكس  عندما 
الكثير من الضوء الساقط عليها، مما ينتج عنه 

وهم مرئي يمنح الزهرة لوناً أبيض مميزاً.
وعند سقوط المطر، يستبدل الماء فجوات الهواء 
»معامل  يجعل  مما  الخاليا،  بين  الموجودة 
يسمح  ما  تقريباً. وهو  متطابقاً  بينها  االنكسار« 
في  كبير  تغير  حدوث  دون  بالمرور  للضوء 

مساره، ليُكسبها ذلك الشكل البلوري.

عشيرة  وجهاء  أحد  يجد  األخبارـ   مركز 
العكيدات في دير الزور بأن العزلة المفروضة 
مناداة  سببها  أوجالن  هللا  عبد  القائد  على 
بأن  مؤكداً  الشعوب،  وتوحيد  بالحرية  القائد 
هناك تآمراً كبيراً يشجع تركيا على المزيد من 

التطاول.
قائد  على  المفروضة  العزلة  واستنكار  إدانة 
والتمادي  أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب 
جميع  في  دائرتها  تتسع  المنطقة  في  التركي 
هذا  في  أيضاً،  الشعوب  ولدى  العالم  أنحاء 
العكيدات  عشيرة  وجهاء  أحد  استهجن  السياق 
العزلة  المصطفى  إبراهيم  الزور  دير  في 
المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن منذ أكثر 

من عشرين عاماً.
ورأى المصطفى أن سبب اعتقال القائد وفرض 
وتوحيد  بالحرية  ينادي  هو »ألنه  عليه  العزلة 
الشعوب«، وأدان »الصمت الدولي ومنظمات 
حقوق اإلنسان والمحاكم الدولية«، ومؤكداً أن 
»هناك تآمًرا كبيًرا على القائد من دول تحارب 

التحرر الديمقراطي والعيش المشترك«.
التمادي  إلى  حديثه  في  المصطفى  تطرق  كما 

التركي في سياساتها العدائية في المنطقة محمالً 
جامعة الدول العربية مسؤولية ذلك.

المصطفى أعاد إلى األذهان السياسات القمعية 
قائالً:  المنطقة  في  العثمانية  لإلمبراطورية 
»جثمت الدولة العثمانية 400 عاماً على قلوب 

الدول العربية بحجة اإلسالم«.
للحقبة  امتدادًا  التركية  الدولة  سياسات  واعتبر 
وتدمير  األراضي  احتالل  »من  العثمانية 
سبي/  كري   – عفرين  مناطق  في  الممتلكات 
تل أبيض – سري كانيه، وما يحصل في عين 
عيسى من جرائم وتشريد يومي بحق األطفال 
والنساء بذريعة اإلسالم«. وأظهر وجيه عشيرة 
العكيدات الهجمات التركية على شمال وشرق 
سوريا موقفهم كعشائر دير الزور تجاه العدوان 
التركي على شمال سوريا »نحن شيوخ ووجهاء 
عشائر دير الزور ندين ونستنكر العدوان السافر 
على الشمال السوري واألراضي السورية كافة 
من قبل االحتالل التركي«، مؤكداً دعم العشائر 
»ونقف  الديمقراطية:  سوريا  لقوات  العربية 
صفًا واحدًا مع قوات سوريا الديمقراطية حتى 
احتلتها  التي  األراضي  من  شبر  كل  إرجاع 

تركيا«.

ِإقناع  في  ترامب  أخفق  األخبارـ  مركز 
بنس بتغيير نتائج االنتخابات التي كشفت 
أخرى عرقلة  بطريقة  فحاول  بايدن،  فوز 
المصادقة على فوز األخير في االنتخابات.
 في خطوة أثارت غضب الرئيس المنتهية 
الرئيس  نائب  قال  ترامب،  دونالد  واليته 
األمريكي مايك بنس يوم األربعاء السادس 
من كانون الثاني 2021 للكونغرس إنه ال 
أصوات  لرفض  أحادية«  بـ »سلطة  يتمتع 
جهود  بذلك  رافضاً  االنتخابي،  المجمع 
في  هزيمته  إللغاء  ترامب  دونالد  الرئيس 

انتخابات تشرين الثاني الماضي.
وأضاف بنس أن »حكمي المدروس هو أن 
يمنعني  والدفاع عنه  الدستور  بدعم  قسمي 
أي  لتحديد   - أحادية  بسلطة  المطالبة  من 
وأيها  احتسابها  يجب  االنتخابية  األصوات 

ال ينبغي احتسابها«.
فيه  يجتمع  الذي  الوقت  في  ذلك  ويأتي 
األصوات  لفرز  بنس  برئاسة  الكونغرس 
االنتخابية من كل والية أمريكية وتأكيدها، 
وهي عادة ما تكون خطوة روتينية في تأكيد 

المرشح الفائز في االنتخابات الرئاسية.
ترامب  من  لضغوط  بنس  وتعرض  هذا 
فيها  فاز  واليات  عدة  أصوات  لرفض 

الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

بلبلة  خلق  أخرى  بوسيلة  ترامب  وحاول 
وذلك بهجوم أنصاره على مبنى الكونغرس 
المصادقة  لعرقلة  محاولة  في  األمريكي 

على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
وفي تعليق له فيما يخص هذه الحادثة فقد 
أدان الرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
حسابه  على  نشر  حيث  ترامب،  أفعال 
في  جرى  ما  »إن  تويتر  بموقع  الرسمي 
مبنى الكابيتول ليل األربعاء »مخٍز«، لكنه 

»غير مفاجئ«.
بحق  سيذكر  التاريخ  »إن  أوباما:  وكتب 
الكابيتول،  مبنى  في  وقع  الذي  العنف  أن 
الذي  الحالي  الرئيس  من  بتحريض  جرى 
االنتخابات  نتيجة  بشأن  الكذب  في  استمر 

القانونية«.
هذه  »سيذكر  التاريخ  أن  أوباما  وأضاف 
على  وعاراً  مخزية  باعتبارها  اللحظة 
إذا  أنفسنا  سنخدع  »لكننا  وتابع:  أمتنا«، 
تعاملنا مع ما حدث على أنه مفاجأة تامة«.

رسميًّا،  األميركي  الكونغرس  وصادق 
الديمقراطي جو  فوز  الخميس، على  اليوم 
التي جرت  الرئاسية  االنتخابات  في  بايدن 
في الثالث من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

الماضي.

الديمقراطي  الحزب  مسلحو  بدأ  األخبارـ  مركز 
في  األشجار  بقطع   )PDK( الكردستاني 
ليكون  الكريال،  مقاتلي  من  القريبة  المناطق 
أسلوباً عدائياً آخر يضاف إلى تاريخه بمعاداته 

للكرد
 )PDK( يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني
في سياساته العدائية، ويقوم ببناء قواعد عسكرية 
جديدة بالقرب من مناطق الكريال، وينقل األسلحة 
مسلحو  بدأ  مؤخراً  المناطق،  هذه  إلى  الثقيلة 
الحزب الديمقراطي )PDK( بقطع األشجار في 
جانب  إلى  الكريال  مقاتلي  من  القريبة  المناطق 

بناء نقاط عسكرية لهم.
وبحسب بعض الوسائل اإلعالمية التي حصلت 
بدأ مسلحو  على معلومات من مصادر خاصة، 
لقطع  بحملة   )PDK( الديمقراطي  الحزب 
األشجار في منطقة قصري التابعة لجومان وبلدة 

ورتي في رواندوز التابعة لهولير.
الحزب  مسلحو  فيها  يقوم  التي  المناطق 
هي:  األشجار  بقطع   )PDK( الديمقراطي 

»زيني ورتي، جبل كوى، سلسلة جبال درب، 
تل كيله بالقرب من بلدة ورتي، تل ماينسور، تل 
خانوالن، قرية ويلزي بالقرب من بلدة القصر، 

تل كوليتار والمناطق المحيطة بها«.

الحزب  من  قادة  فإن  المعلومات  وبحسب 
المنطقة  سكان  من  طلبوا   )PDK( الديمقراطي 

قطع األشجار دون أي مراقبة ومساءلة.

مركز األخبارـ يكشف كاتب تركي في مقاله عن 
المحكمة  لقرار  الرافض  التركية  الحكومة  موقف 
خالله  قضت  التي  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 
الشعوب  لحزب  السابق  الرئيس  حقوق  بانتهاك 
الدين  صالح  المعتقل،  الكردي  الديمقراطي 

ديميرتاش.
قرار  بصحيفة  مقال  في  أوجاكتان  محمد  وذكر 
اإلصالحات  تصريحات  منذ  أنه  التركية، 
من  كل  بها  أدلى  التي  والقضائية  االقتصادية 
أردوغان، ووزير العدل التركي عبد الحميد جول، 
على  السياسة  السلطة  تأثير  تزايد  تركيا  شهدت 
للقواعد  متجاهلة  وإجراءات  القضائية  المنظومة 

القضائية الدولية.

اإلجراءات  هذه  بين  من  أن  أوجاكتان  وأوضح 
الديمقراطية  الشعوب  حزب  بإغالق  المطالبة 
اعترافها  عدم  التركية  السلطات  وإعالن  الكردي 
بقرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الخاص 
بديميرتاش، من ثم إسراعها بإصدار مذكرة جديدة 
بحق ديميرتاش عقب ذلك القرار وإعالن المحكمة 
الدستورية عدم انتهاك حقوق رجل األعمال عثمان 

كافاال المعتقل منذ 1163 يوماً.
وأضاف أوجاكتان أن تركيا شهدت مؤخراً مزيداً 
على  بتعيين وصي  األكاديمية  الحريات  تقييد  من 
الجامعات  أعرق  أحد  تعد  التي  البوسفور  جامعة 
لن  التركية  السلطات  أن  أوجاكتان  وأكد  التركية. 
باالستثمار  األجنبي  المستثمر  إقناع  من  تتمكن 

إصالحية  بإجراءات  تعهدها  خالل  من  تركيا  في 
المحكمة  بقرارات  اعترافها  عدم  إعالن  ثم  ومن 
األوروبية لحقوق اإلنسان قائالً: »ال داع للتالعب 
فلن  المنوال  هذا  على  استمررنا  إن  باأللفاظ. 
المواطنين األتراك والمستثمرين  إقناع  نتمكن من 

األجانب، ونحن بالفعل عاجزين عن إقناعهم«.
وأفاد أوجاكتان أن أكثر ما يؤلم في األمر هو إدراج 
للديمقراطية  المعادية  الدول  قائمة  ضمن  تركيا 
والحريات  القانون  يخص  فيما  وروسيا  كالصين 
قائالً: »إن لم نحقق تغييراً فعلياً في العقلية الحاكمة 
إصالحية  حزم  من  أعلنا  مهما  شيء  يتغير  فلن 
صعيد  على  الخسارة  تركيا  وستواصل  جديدة، 
االقتصاد والسياسة الخارجية والصحة والتعليم«.
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نساء مؤتمر المجتمع اإلسالمي الديمقراطي ينددن بجرائم 
النظام التركي بحق المعتقالت

طفالت أجبرتهن ظروف الحياة القاسية على إعالة عوائلهن

السبت  يوم  يُختتم  ـ  قامشلو   / روناهي 
في  الطائرة  للكرة  السيدات  دوري  القادم 
إقليم الجزيرة، ومن المفترض أن تقام عدة 
سردم  سيدات  بين  ستجمع  أهمها  مباريات 
المتصدرات ووصيفاتهن االتحاد، وذلك في 

صالة عامودا الرياضية.
وكانت الجولة الثالثة والنهائية تأجلت بسبب 
للتايكواندو،  السيدات  بطولة  مع  تزامنها 
االتحاد  عبر صفحة  نُشر  ما  بحسب  وستقام 
الرياضي أربع مباريات األولى ستجمع بين 
جوانن عامودا والطريق، والثانية ستكون بين 
جوانن باز والطريق والثالثة جوانن عامودا 
بين  ستجمع  الختامية  والمباراة  باز  وجوانن 
ستحدد  والتي  واالتحاد  سردم  ناديي  سيدات 
ـ   2020 للموسم  الدوري  بطل  بدورها 
الساعة  بتمام  المباريات  وستبدأ   ،2021
لـ  المصادف  السبت  يوم  صباحاً  العاشرة 
من  الشوطين  بنظام  وهي   ،2021/1/9

ثالث.
اإلقليم،  في  الالعبات  أفضل  الناديان  ويضم 
وبحسب التوقعات بأن المباراة ستكون قوية 
وندّية بين الناديين وخاصةً الفائز سوف ينال 
لقب الدوري، بينما سيدات سردم فهن يدافعن 
سابقتين  لمرتين  حققن  واللواتي  لقبهن  عن 

الدوري وبجدارة.
في  المشاركة  األندية  عدد  نقص  والقى 
الالعبات  قبل  من  كبيرة  انتقادات  الدوري 
وإدارات األندية المشاركة التي دعت لالهتمام 
اللعبة على صعيد السيدات والتي  أكثر بهذه 
األعوام  من  أكثر  فيها  المشاركة  تضاءلت 
خمسة  فيها  شارك  العام  هذا  بحيث  السابقة 
أندية فقط، وهذا األمر لن يطور واقع اللعبة 

ألنها ترتقي باالحتكاك وكثر المشاركة.
ترتيب األندية:

1ـ سردم 9 نقاط.
2ـ االتحاد 8 نقاط.

3ـ جوانن باز 1 نقطة.
4ـ جوانن عامودا 0 نقطة.

5ـ الطريق 0 نقطة.
تحفيزية  قدم جوائز  الرياضي  االتحاد  وكان 
في الجولة السابقة وكانت على الشكل التالي:

- زينب قافور ـ نادي سردم
- رغد عبدي ـ نادي االتحاد

-  هيلين شيخو ـ نادي جوانن عامودا
- سولين بكاري ـ نادي جوانن باز

- خديجة محمد ـ نادي الطريق

ضجة إعالمّية بعد الضرب لحكم من الدوري السوري

نهائي قوي متوقع لسيداتبرشلونة يعاقب أتلتيك بيلباو بثالثية
 الكرة الطائرة

اإلعالم  وسائل  ضّجت  ـ  قامشلو   / روناهي 
الرياضية بقضية ضرب الحكم السوري الدولي 
مباراة  تحكيم  يقود  كان  الذي  هللا  العبد  محمد 
جبلة  ناديي  بين  جمعت  الممتاز  الدوري  من 
بعد   70 الدقيقة  في  بإيقافها  وقام  وحرجلة 

حادثة االعتداء عليه.
فيها مثل  التي تحدث  المرة األولى  ليست  وهذه 
هذه الحاالت، ولكن الحالة القت صدى إعالمي 

واسع وخاصةً في اللقطات التي أظهرت طيران 
بعد وتنصلت منه  تُحدد هويته  لم  الذي  المشجع 

إدارة نادي جبلة وهو يضرب الحكم.
مباراة  إنهاء  أعلن  العبد هللا  محمد  الحكم  وكان 
أحد  قيام  بعد   70 بالدقيقة  وحرجلة  جبلة 
المشجعين بضربه وكانت األنباء متضاربة عن 

تبعية المشجع ألي نادي منهما.

صحفته  عبر  هللا  العبد  محمد  الحكم  ولكن 
بالفيديو  الحادثة  وثّق  الفيسبوك  على  الشخصية 
بأن من اعتدى عليه هو من جمهور نادي جبلة 

وكتب التالي:
أتى من جمهور جبلة  الذي ضربني  »الشخص 

وهذا الفيديو يوثق الحقيقة«
لنفسهم  كانوا  ولكن  جبلة  فريق  أظلم  لم  »أنا 

ظالمين«.
السوري  الدوري  في  موجودة  الفساد  حالة 
األمر صحيح  للضرب هذا  يتعرضون  والحكام 
التحكيمي  بالظلم  يقومون  هم  من  هناك  ولكن 
منها  كثيرة  ألسباب  وذلك  النوادي  بعض  بحق 
خوفاً من النادي الذي يلعب ويكون مدعوماً من 
شخصيات ُمقربة من بيت األسد رئيس حكومة 
دمشق، ومنهم بسبب المناطقية أو القومية مثالً، 
المنطقة  لسببين  الجهاد  نادي  يظلمون  الحكام 
بأن  دائماً  دمشق  حكومة  تراها  التي  والقومية 
النادي يمثّل القومية الكردية األمر الذي هو غير 
واألديان  الشعوب  كافة  يشمل  فالنادي  صحيح 
رئيساً  هناك  وكان  يصدف  لم  العكس،  وعلى 

إن  اآلن رغم  قبل سنوات من  إال  للنادي  كردياً 
النادي تأسس في عام 1962، وكان باسم الشبيبة 

وتغير اسمه بعد ذلك إلى الجهاد.
إن عملية ضرب الحكام ال تجوز في المالعب 

مهما كانت األسباب واالتحاد الرياضي السوري 
وضع  تدهور  عن  تماماً  المسؤولية  يتحمل 
الرياضة بشكٍل عام في البالد وخاصةً في لعبة 

كرة القدم التي ينخر فيها الفساد.

 )2-3( بنتيجة  مهًما  انتصاًرا  برشلونة،  حقق 
خالل مواجهة أتلتيك بيلباو، في المباراة المؤجلة 

من الجولة الثانية بالليغا.
الدقيقة 14،  في  بيدري  برشلونة،  أهداف  سجل 

وميسي )هدفين( في الدقيقتين 38 و62.
إيناكي ويليامز  بيلباو،  أتلتيك  بينما أحرز هدفي 

ومونياين في الدقيقتين 3 و90.
ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز 
نقطة  بيلباو عند 21  تجمد رصيد  بينما  الثالث، 

في المركز التاسع.
بدأ أتلتيك بيلباو، المباراة بضغط، نتج عنه تسجيل 
الهدف األول عبر ويليامز، حيث انطلق بسرعته 
وراوغ لينجليت، وسدد على يسار الحارس تير 
شتيغن، ليهز شباك الفريق الكتالوني في الدقيقة 

الثالثة.
أن  بيلباو  يوري العب  كاد  ومن هجوم مضاد، 

السادسة،  الدقيقة  في  لفريقه  النتيجة  يُضاعف 
القائم  بجانب  مرت  قوية  تسديدة  أرسل  حيث 

األيسر.
الدقيقة  في  برشلونة  محاوالت  أولى  وجاءت 
إلى  وصلت  كرة  ميسي  مرر  حيث  السابعة، 
أوناي  الحارس  لكن  سدد،  بدوره  الذي  دست، 

سيمون تصدى لها.
برشلونة،  مرمى  حارس  شتيجن  تير  وتصدى 

لتسديدة من إيناكي ويليامز في الدقيقة 12.
ونجح بيدري في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة 
في الدقيقة 14، حيث استغل فرينكي دي يونغ، 
كرة  ومرر  سيمون،  للحارس  الخاطئ  الخروج 
لبيدري داخل المنطقة، والذي بدوره سددها في 

الشباك بالرأس.
وحاول جوردي ألبا، ُمضاعفة النتيجة لبرشلونة 
بالكعب تصدى  الدقيقة 22، حيث سدد كرة  في 

لها الحارس أوناي سيمون وحّولها لركنية.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة 
بالكعب من  تمريرة  تلقى  الدقيقة 38، حيث  في 
بيدري، وسدد مباشرة أرضية صاروخية أسفل 

يمين الحارس أوناي سيمون.
وكاد جريزمان أن يُسجل الهدف الثالث لبرشلونة 
لكن  قوية،  أكروباتية  بتسديدة   ،40 الدقيقة  في 
ببراعة.  لها  تصدى  سيمون  أوناي  الحارس 
وانتهى الشوط األول بتقدم برشلونة في النتيجة 

بهدفين لهدف.
فينسيدور  أوناي  الثاني، سدد  الشوط  بداية  ومع 
بالمدافع أراوخو،  بيلباو، كرة اصطدمت  العب 
وكادت أن تباغت تير شتيغن، لكن األلماني نجح 

في التصدي للكرة في الدقيقة 48.
الدقيقة  في  لفريقه  الثالث  الهدف  ميسي  وسجل 
بيلباو،  دفاع  عمق  في  تمريرة  تلقى  حيث   ،53
لكن  أوناي سيمون،  الحارس  يسار  أسفل  وسدد 

حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.
وعاد ميسي للتسجيل في الدقيقة 62، حيث تلقى 
غريزمان،  عبر  األيسر  الطرف  من  تمريرة 
ليُضيف  سيمون،  الحارس  يمين  أعلى  وسدد 

الهدف الثالث للبارسا.
إضافة  من  ميسي  ليونيل  األيمن،  القائم  وحرم 
بعد   ،71 الدقيقة  في  لبرشلونة  الرابع  الهدف 

تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.
 ،81 بالدقيقة  الشباك  هز  في  غريزمان  وفشل 
حيث تلقى عرضية من ألبا بالجانب األيسر، لكنه 

سدد برعونة بين يدي الحارس سيمون.
ونجح مونياين في تقليص الفارق بتسجيل الهدف 
الثاني لبيلباو في الدقيقة 90، إذ تلقى تمريرة من 
زميله بيرنجوير على حدود المنطقة، وسدد كرة 
قوية على يسار تير شتيغن، لتنتهي المباراة بفوز 

برشلونة 2-3.

الالإنسانية  االنتهاكات   - أحمد  ليالف  قامشلو/ 
التركية  السجون  في  تجري  التي  والالأخالقية 
احترام  وعدم  الجائرة  التعسفية  واالعتقاالت 
ادعاء  زيف  تكشف  المعتقالت،  حرمات 
اإلسالمي  الطابع  قناع  بارتداء  التركية  الدولة 
الجانب  وتوّضح  الديمقراطية  والتوجهات 

السلطوي المكسو بستار ديني إسالمي
في الوقت الذي يدعو النظام التركي إلى المساواة 
بأنه  نفسه  والعدل، ويصنف  الحق  مفهوم  ونشر 
عادلة؛  إسالمية  جذور  ذي  معتدل  لمسار  يتبع 
فقد استغل النظام التركي هذا الجانب اإلسالمي 
في  المعتقالت  حرمات  بانتهاك  واستخدمه 
السجون التركية! إن هؤالء ممن يدعون اإلسالم 
وتحويل  السياسية،  ومآربهم  غاياتهم  لتحقيق 
الثورات إلى طابع إسالمي، واستغالل الدين في 
الحروب المعادية لحقوق اإلنسانية، فهذه المعركة 
أشد ضراوة من أي صراع آخر، وهذا التصنيف 
تعسف في حق اإلسالم وانحراف فكري وديني؛ 
ألنه ينزع عن اإلسالم جوهره وطابعه الموّحد. 

نظام السياسة الرتكية

وبهذا الصدد تحدثت اإلدارية في المؤسسة الدينية 
الديمقراطي  وعضوة مؤتمر المجتمع اإلسالمي 
الدولة  اعتقاالت  عن  دبليز«  »هبة  قامشلو  في 
التركية والسلطات التابعة له؛ قائلة: »لقد عرف 
النظام التركي بمهاجمة أصحاب األقالم الحرة؛ 

»وليلى كوفن« تعني نضال المرأة الحرة بشكل 
عام، والمرأة الكردية بشكل خاص، فهي ال زالت 
في  باالستمرار  واإلصرار  المقاومة  رمز  تمثل 
المطالبة بالحقوق رغم األحكام الصادرة بحقها«. 
وأشارت هبة في حديثها عن دور »ليلى كوفن« 
في مواجهة قمع نظام السياسة التركية باستمرارها 
في نضالها ونهجها في سبيل الخالص من دولة 

محتلة ومسيطرة ألصحاب النظريات الحقوقية.

ومناضلة،  حرة  امرأة  كوفن  »ليلى  وأضافت: 
حقوق  لطمس  تسعى  مستبدة  دولة  كأي  وتركيا 
واللغة  اللون  إال  تبرز  فال  الطوائف  جميع 
الحاكم  وحزبها  التركية  الدولة  خافت  الواحدة، 
وأمنها  مصالحها  على  والتنمية  العدالة  حزب 
النساء  لدى  مثاالً  كوفن«  »ليلى  تصبح  أن  من 

فاعتقلوها«.

روناهي/ كولي مصطفى - »نريد االعتماد على 
أنفسنا وال نريد مساعدة أحد« هكذا كانت كلمات 
للغير،  العون  يد  ومد  العمل  بين  ُخيرَن  فتيات 
طفولتهن  وعن  تعليمهن  عن  التخلي  لتخترن 
للوقوف بجانب عوائلهن في ظل ظروف الحرب 

والحياة الصعبة.
رغم  األطفال,  تشغيل  يفرضان  والجهل  الفقر 
القوانين التي تحظر هذا التشغيل دون سن الثامنة 
عشرة, ولكن الجهات المعنية لم تتمكن حتى اآلن 

من وضع حد لذلك.

»أعمل ألن والدي مريض وبحاجة 
مساعدتنا«

عمرها  الحسكة  مدينة  من  محمد خضر  ريماس 
في  عائلتها  تعيل  كيف  تروي  عاماً  عشر  ستة 

بنات  أربع  من  مكونة  عائلتها  أن  فقالت  العمل 
وأربع صبيان, والدها مريض بدم الناعور وأمها 
ربة منزل وجميع إخوتها يعملون لمساعدة والدها.

بأنها تخلت عن تعليمها من أجل  ذكرت ريماس 
تغليف كرتون وليس  والدها، وطبيعة عملها هو 
اليوم  في  أجرها  وبأن  لنا.  أوضحت  كما  متعباً، 
ثالثة آالف ليرة سورية وطعامها هي والعامالت 

على حساب صاحب المعمل.
يقبلون  بأنهم كعائلة جميعهم ال  واختتمت حديثها 
المساعدات من أحد وإنما يريدون االعتماد على 

أنفسهم.

بدأت العمل بعمر
 العرش سنوات..

الحسكة  مدينة  أما سيدرا علص وهي من سكان 
»خشمان« أشارت بأنه منذ أن كان عمرها عشر 
إلعالة  للبطاطا  معمل  في  تعمل  بدأت  سنوات 
عائلتها المكونة من خمسة أفراد، وتابعت: »أخي 
عمره سبعة عشر عاماً وهو الكبير بين أخوتي، 
عشرة  أربع  عمرها  وأختي  يعملون،  وجميعهم 

سنة تعمل معي اآلن«.
والدها يعمل في محل باإليجار وأمها ربة منزل, 
للبطاطا في منطقة صفية  تعمل في معمل  كانت 
المدرسة  في  تعليمها  تركت  حينها  الحسكة  في 
الصعب،  المادي  عائلتها  وضع  في  تفكر  وهي 
وتقول: »إن لم أعمل أنا وأخوتي فكيف سنعيش؟ 
المنزل  حاجات  تلبية  يستطيع  ال  لوحده  والدي 

الكاملة فدخله محدود جداً«.
وتابعت حديثها بأنه سابقاً عندما كانت تعمل في 
يعاملهن  المعمل  صاحب  كان  البطاطا  معمل 
كالعبيد حسب وصفها وكان يفرق بين أجورهن 

في  مرتاحة  اآلن  بأنها  مؤكدةً  بالرجال،  مقارنةً 
عملها وتريد مساعدة عائلتها.   

هدفنا األسايس من إنشاء املعمل 
هو تشغيل اليد العاملة

صابر شريف مسؤول عن معمل بطاطا »شيبس« 
والقهوة وسكاكر لألطفال حدثنا عن إنشائه لمعمله 
المعمل منذ فترة وجيزة  الخاص وقال: »افتتحنا 
لتوسيع  نطمح  أننا  إال  البسيطة  إمكانيتنا  رغم 

قسم  قسمان،  يوجد  المعمل  ففي  أكثر,  العمل 
للبطاطا والسكاكر واآلخر للقهوة، وأغلب العمال 

لدينا إناث«.
ولفت بأنه بالنسبة ألعمار العامالت في المعمل لم 
يكن يقبلون ما دون سن الثمانية عشرة، وأضاف: 
كثيراً,  للعمل  بحاجة  الفتيات  بعض  هناك  »لكن 
عليهن  نضغط  لم  ولكن  بهم  للقبول  فاضطررنا 
بسبب صغر أعمارهن وال يوجد تفرقة بين العمال 
للفتيات  نسمح  وال  متساوية,  فهي  أجورهم  في 
أن  لتفادي  وذلك  المكنات  من  االقتراب  الصغار 

يمسهن أي ضرر«.

نيروز مسلم هبة دبليز

الجانب السلطوي للحزب الحاكم

فيما أوضحت المدرسة في األكاديمية اإلسالمي 
مسلم«  »نيروز  قامشلو  بمدينة  الديمقراطية 
رايته  وتحمل  اإلسالم  تدعي  التركية  الدولة  أن 
بحق  ممنهجة  بجرائم  تقوم  ذاته  الوقت  في  لكن 
المعتقلين وال سيما المرأة، وما آثار السخط في 
اآلونة األخيرة تفتيش النساء عاريات في السجن 

والتعدي عليهن دون احترام حرمتهن.
وأردفت: »باسم الدين يفعلون كل ما يحلو لهم، 
من عنف وخرق احترام القانون، هذا ليس إسالماً 
كما يدعي حزب العدالة والتنمية فهو يزعم انه 
يدعو إلى الدين والعدل وينتهك في نفس الوقت 
حرية اإلنسان ويشويه صورة اإلسالم الحقيقي؛ 
ألن اإلسالم الصحيح هو احترام اإلنسان وعدم 

التعدي على حقوقه«.

فيما عبرت »نيروز« عن رفضهن واستنكارهن 
للقرار الجائر بحق »ليلى كوفن« والحكم عليها 
ممنهجة  جريمة  واعتبرتها  سنة   22 من  ألكثر 
ناهيك  دافعت عن قضيتها،  بحقها ألنها  ترتكب 
من  التركية  السجون  في  المعتقالت  أعداد  عن 

عنف وانتهاك من كافة الجوانب اإلنسانية.
واختمت »نيروز« بقولها: »نطالب نحن النساء 
كل  بحرية  الديمقراطي  اإلسالمي  أكاديمية  في 
السجون  في  وباألخص  بحقوقها،  تطالب  امرأة 
أيضاً  ونطالب  عنها،  الظلم  يرفع  وأن  التركية 
أوضاع  إلى  بالنظر  الحقوقية  المنظمات 
ويدافعن عن حقوقهن  يطالبن  الالتي  المعتقالت 
بحريتها،  تطالب  حرة  امرأة  وكل  وقضيتهن؛ 
ونحن  وبناتنا؛  وأخواتنا  أمهاتنا  جميعهن  ألنهن 

اليوم كلنا ليلى كوفن«. 
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ردود أفعال المجتمع الدولي مما يجري في عفرين.. حبر على ورق

سليمان جعفر: »تسليم عين عيسى 
للروس والنظام ليس محل نقاش«

أكدت عضوة منظمة حقوق اإلنسان عفرين ـ 
سوريا هيهان علي بأن االنتهاكات في عفرين 
المحتلة وصلت إلى ذروتها وخاصةً ما يخص 
جدارتها  أثبتت  المرأة  ألن  وذلك  المرأة، 
ووصلت إلى درجة الريادة في كل المجاالت، 
وأشارت إلى أن ما حصل في عفرين وسائر 
ومسامع  أنظار  أمام  يحدث  المحتلة  المدن 

المجتمع الدولي، وهي ال تحرك ساكناً.
الذي أجرته معها  الحوار  جاء ذلك من خالل 
الشكل  على  نصه  وكان  لألنباء  فرات  وكالة 

التالي: 
في  المرأة  ضد  االنتهاكات  نسبة  تزايدت  ـ 
عفرين بشكل خاص والمدن السوريّة المحتلة 
من قِبل الدولة التركيّة ومرتزقتها بشكل عام، 
االنتهاكات  هذه  نسبة  ارتفاع  ما سبب  برأيك 

وبخاصةً ضد المرأة ؟
المدنيين  ضد  االنتهاكات  وتيرة  ازدادت 

السوريّة  المدن  عموم  في  النساء  وبخاصةً 
والمجموعات  التركية  الدولة  قبل  من  المحتلة 
بسبب  وذلك  لها،  التابعة  المسلحة  المرتزقة 
الممنهج  الديمغرافي  والتغيير  التتريك  سياسة 
المناطق،  هذه  في  االحتالل  دولة  تتبعه  الذي 
اإلسالم  على  أولوياتها  في  تعتمد  والتي 
الراديكالي، إال أن هذه االنتهاكات وصلت إلى 
ذروتها في مدينة عفرين المحتلة وبخاصة تجاه 
إلى  وصلت  وقد  جدارتها،  أثبتت  التي  المرأة 
درجة من الوعي لتكون بجانب الرجل في كافة 
مجاالت الحياة، في عهد اإلدارة الذاتية، وهذا 
االنفتاح لدى المرأة العفرينية ال يخدم مشروع 
تحقيق  دون  ويحول  التركي،  االحتالل  دولة 
ووسائل  الحقوقية  المنظمات  أن  كما  أهدافه، 
اإلعالم المحايدة ال يمكنها الدخول إلى المناطق 
المحتلة ورصد ما يحدث على أرض الواقع من 
أخضر  وضوء  أريحية  يعطي  مما  انتهاكات، 
لتلك المجاميع المرتزقة لفعل ما يحلو لها في 

سبيل تحقيق األهداف التركية.
بحقوق  معنيّة  حقوقية  منظمة  في  كعضوة  ـ 
قمتم  التي  االنتهاكات  أبرز  هي  ما  اإلنسان 

بتوثيقها في المدن المحتلة ضد المرأة؟
من  العديد  بتوثيق  قمنا  حقوقية  كمنظمة  نحن 
وإخفاء  وتعذيب  وخطف  قتل  من  االنتهاكات 
قسري واعتقال تعسفي والعنف الجنسي بكافة 

مغايرة  اجتماعية  ظواهر  وانتشار  أشكاله، 
من  القاصر خوفاً  أبناء عفرين كتزويج  لثقافة 
بدافع  المسلحة  المجموعات  قبل  من  خطفها 
الزواج أو االتجار بهن، إال أننا نواجه الكثير 
والتوثيق  الرصد  عملية  في  الصعوبات  من 
حيث أننا نعتمد على شهود عيان أو الضحايا 
تحت  عفرين  مدينة  من  مؤخراً  فّروا  الذين 
ضغط التهديد واإلرهاب، خاصةً أن االحتالل 
التركي يقوم بفرض طوق أمني ومراقبة شبكة 
االتصاالت، والضغط على األهالي وابتزازهم 
وتهديدهم، مما يخلق وضع نفسي يُرثى له لدى 
نفسي  دعم  جلسات  بإجراء  نقوم  لذا  األهالي، 
وكسب الثقة حتى يتم التوثيق كما هو مطلوب.

المنظمات  قِبل  من  كبير  دولي  هناك صمت  ـ 
حيال  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعة  الحقوقية 
في  المرأة  بحق  انتهاكات  من  يجري  ما  كل 

المدن المحتلة، برأيك ما سبب هذا الصمت؟
إن ما حصل في المدن المحتلة وخاصةً عفرين 
الدولي  المجتمع  ومسامع  أنظار  أمام  يحصل 
واألمم المتحدة بكافة فروعها واختصاصاتها، 
تلك االنتهاكات  حيال  أنها ال تحرك ساكناً  إال 
جلياً  يظهر  والذي  المدنيين،  بحق  والجرائم 
للعيان بأن هناك مصالح دوليّة وسياسية تتحكم 
تحقيق  في  وتعرقلها  المنظمات  هذه  بقرارات 
العدالة المنشودة في عملها، لتُبقي ردود الفعل 

الدولية حيال ما يحصل حبراً على ورق وحتى 
تقاريرها ال ترتقي إلى مستوى اإلدانة.

إليصال  تتخذونها  التي  اإلجراءات  أبرز  ما  ـ 
المنظمات  إلى  والممارسات  االنتهاكات  هذه 

المعنيّة دوليّاً؟
هي  المنظمة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  أبرز 
توثيق كافة االنتهاكات والجرائم بكافة الطرق 
بكافة  اإلعالم  وسائل  وعبر  لنا،  المتاحة 
أشكالها، كما يتم نشر هذه الجرائم واالنتهاكات 
توثيق  ويتم  المعتمدة،  المنظمة  على صفحات 
ملفات  في  عفرين  منطقة  من  النزوح  حاالت 

خاصة، وتأمين التواصل بينهم وبين المنظمات 
االنتهاكات  هذه  بتوثيق  المختصة  الدولية 
مكتب   - الحقائق  تقصي  )لجان  وخاصةً 
وبموجب  اإلنسان(،  لحقوق  السامي  المفوض 
تقصي  لجنة  قبل  من  تقرير  إصدار  تم  ذلك 
الحقائق الدولية المعنيّة بالشأن السوري بتاريخ 
الجرائم  هذه  أن  إلى  فيه  تشير   2020/9/18
وجرائم  الحرب،  جرائم  مستوى  إلى  ترتقي 
ضد اإلنسانية، كما أنها وضعت الدولة التركية 

في دائرة االتهام بخصوص هذه الجرائم.

التشريعي  للمجلس  المشترك  الرئيس  أشار 
إلقليم عفرين سليمان جعفر، بأن قوات سوريا 
وأرضها ضد  نفسها  عن  ستدافع  الديمقراطية 
أي خطر يستهدفها، ونوه إلى أن تسليم ناحية 
في  وارد  غير  والروس  للنظام  عيسى  عين 
التي  وهي  الديمقراطية  سوريا  قوات  أجندة 
هذا  يكون  ولن  داعش،  مرتزقة  من  حررتها 

موضوع بحث أو نقاش.
وكالة  أجرته  الذي  اللقاء  خالل  من  ذلك  جاء 
فرات لألنباء معه فتحدث وقال: النظام التركي 
بكافة  ويتمدد  حدوده  يعرف  ال  بات  المحتل 
بأمجاد  يسمى  ما  إعادة  محاوالً  االتجاهات 
أن  يعتبر  أنه  بدليل  العثمانية،  اإلمبراطورية 
أي منطقة يصل إليها جندي تركي هي منطقة 
قالها القادة األتراك  عثمانية أو تركية، وأيضاً 
صفوف  من  قتيل  كل  بأن  الفترة  هذه  خالل 
فتلك  كانت،  أرض  أي  في  يُقتل  حينما  قواتهم 

األرض ستصبح أرض تركيّة.
ورجح جعفر وجود تواطؤ روسي تركي بكل 
المنطقة  في  التركية  بالممارسات  يتعلق  ما 
بدون  لتتم  كانت  ما  الغطرسة  طبعاً  فقال: 
التركية،  الحكومة  مع  الدول  بعض  تواطؤ 
التي  االتحادية  بالذكر حكومة روسيا  وأخص 
كل  في  بالتمدد  التركية  للقوات  المجال  فتحت 
في  خالفات  وجود  من  بالرغم  االتجاهات 
وبعد  الطرفان،  يدعمها  التي  المجموعات 
وخالل  ما،  نوعاً  المنطقة  ساد  الذي  الهدوء 
الفترة التي ستشهد االستالم والتسليم فيما يتعلق 
هذه  استغالل  تركيا  تريد  األمريكية،  باإلدارة 
في  ما ستفشل  وتحقيق  منها  الفترة واالستفادة 

تحقيقه عندما يأتي بايدن على األرجح.
عهد  في  حصلت  تركيا  وقال:  جعفر  وتابع 
كانيه  سري  واحتلت  تريد  ما  على  ترامب 
أخضر  بضوء  عفرين  احتلت  سبي،  وكري 
احتلت  فعندما  فقط،  روسي  وليس  أمريكي 
صامتة،  وبقيت  ترى  أمريكا  كانت  عفرين 
الثماني  الدول  مجموعة  قمة  خالل  وحتى 
أردوغان  قالها   2019 عام  أوساكا  مدينة  في 
بصراحة مشيراً إلى ترامب، بأنك أنت وبوتين 
ترامب  يدي  إذاً  عفرين،  بدخول  لي  سمحتما 

ملطخة بدماء العفرينيين.

تريد  قلت  كما  تركيا  بالقول:  جعفر  وأضاف 
تنسحب  منطقة  كل  في  مقابل  على  الحصول 
منها، فهي انسحبت من حوالي سبع أو ثماني 
هي  إذاً  إدلب،  وفي  تمركز غربي حلب  نقاط 
عين  بتسليمها  تغريها  وروسيا  المقابل  تريد 
النظام ال  قوات  أن  تدرك  عيسى، ألن روسيا 
تستطيع احتالل عين عيسى، من خالل تواجد 
قوات سوريا الديمقراطية، لذلك تحاول روسيا 
مقايضة النقاط التي انسحبت منها بناحية عين 
عيسى، وهنا كل اللوم على اإلدارة األمريكية 

لكن  يحدث،  ما  حيال  الصمت  يلتزمون  الذين 
في  األمريكية  القوات  قائد  ماكينزي  أن  يبدو 
لعبة  هناك  وبأن  المخطط،  بهذا  المنطقة شعر 
وإيران،  النظام  مع  بالتعاون  روسية  تركيّة 
وهذا الشيء هو الذي دفعه للوصول إلى شمال 
لقوات  العام  بالقائد  واالجتماع  سوريا  وشرق 
سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، هذا التحرك 
األمريكي حتى وإن جاء متأخراً نعتبره إيجابياً 
ألنه استطاع أن يكسر غطرسة تركيا، وأعتقد 
أن الدور األمريكي سيكون أكبر خالل الفترة 

القادمة.
بشتى  تركيا  »حاولت  بقوله:  جعفر  وأردف 
الوسائل الضغط على قوات سوريا الديمقراطية 
هو  الهدف  هذا  طبعاً  عيسى،  عين  لدخول 
هدف روسي أيضاً وخاصة عين عيسى تعتبر 
ويحاولون  الذاتية،  لإلدارة  اإلدارية  العاصمة 
اإلدارة  سيشتتون  بأنهم  منهم  ظناً  احتاللها 
الجزيرة ومنبج  الذاتية ويفصلون كوباني عن 
عن الجزيرة، كمان كانت األوضاع خالل عام 

2013 عندما احتلتها جبهة النصرة«.

وتطرق جعفر إلى الضغوطات الروسية على 
للنظام  البلدة  لتسليم  الديمقراطية  قوات سوريا 
قوات  إقناع  روسيا  تحاول  قائالً:  السوري 
عيسى  عين  تسليم  بإما  الديمقراطية  سوريا 
الطلب  هذا  برأيي  تركيا،  ستدخلها  أو  للنظام 
غير مقبول نهائياً وغير منطقياً، قوات سوريا 
وهذا  نفسها  عن  بالدفاع  جاهزة  الديمقراطية 
األمر غير وارد فهي التي حررت عين عيسى 
حررت  التي  القوة  وهي  داعش،  مرتزقة  من 
كان  أين  عندها  أيضاً،  الجزيرة  مناطق  كامل 
ويقتلون  النساء  يسبون  كانوا  عندما  النظام 

األطفال والشيوخ«.
وبيّن جعفر بالقول: تماماً كما يحدث في شنكال 
الشعب  حماية  وحدات  أبطال  حررها  التي 
وقوات الكريال وبعد أن حرروها جاءت القوات 
الذين  الديمقراطي  الحزب  وقوات  العراقية 
مقاتل،  ألف   12 تعدادهم  وكان  حينها  هربوا 
والفتيات  النساء  صرخات  يسمعون  وكانوا 
اإليزيديات يشق عنان السماء، كانوا ينظرون 
إليهم ويقفون مكتوفي األيدي دون مساعدتهم، 
إدارتهم  وأقاموا  تحريريها  تم  أن  بعد  اآلن 
أهالي شنكال  العودة ويحثّون  الذاتية، يريدون 
الشهداء  من  الكثير  قدموا  الذين  عن  بالتخلي 
من أجلهم، وأؤكد بأن تسليم عين عيسى للنظام 
غير وارد ولن يكون موضوع بحث أو نقاش 
آلن عين عيسى كما قلت وأكررها تم تحريرها 
 ، وشهيدة  شهيد  آالف   10 من  أكثر  بدماء 
شهيد،  ألف   13 إلى  وصل  شهدائنا  فمجموع 
دماء هؤالء  ننسى  أو  نفّرط  أن  المستحيل  من 

الشهداء.
»عين  بالقول:  حديثه  جعفر  سليمان  واختتم 
سوريا  قوات  سيطرة  تحت  ستبقى  عيسى 
الديمقراطية، أما الحوار مع حكومة دمشق فال 
نستبعده من خالل تفاهم منطقي، نحن منفتحون 
أي  مع  الجلوس  على  منفتحون  الحوار  على 
جهة بشرط أن النفرط بما حصلنا عليه، نحن 
نحافظ على وحدة سوريا هناك جهات تحاول 
اتهامنا باالنفصال لم نكن ولم نسَع لالنفصال، 
من  ونحن  السوريّة  األراضي  وحدة  مع  نحن 
دافعنا عنها، لكن بشرط أن تكون سوريا ذات 

ألوان متعددة وليست ذات لون واحد .«

قضايا المرأة وأهمية حلها في الشرق األوسط

إن الحديث عن أوضاع المرأة في بالدنا، جزء 
أزمة  عن  المباشر  وغير  المباشر  الحديث  من 
والحضارية  والسياسية  االجتماعية  مجتمعنا 
للمجتمع  العامة  باألزمة  بارتباطها  والثقافية، 
في  والبحث  شاملة  معرفية  رؤية  من  انطالقاً 
المجتمعات، ومن  بناء  إعادة  في  تساعد  قضايا 
المرأة،  قضية  أهمية  وأكثرها  القضايا  هذه 
التي حازت اهتمام  القضايا اإلنسانية  وهي من 

الكثيرين من الرواد والفالسفة. 

ال بد من إيجاد الحلول
 لقضية املرأة

فهذه القضية قديمة قِدم وجود اإلنسان على وجه 
فهي  فقط،  األنثوي  الجنس  تخص  ال  البسيطة، 
يخدم  وحلها  أيضاً،  والمجتمع  الرجل  قضية 
الشرق  نساء  نحن  علينا  لذا  اإلنسانية؛  تطور 
األوسط أن نبحث ونتعمق في سبيل إيجاد حلول 
من  إخراجها  في  والمساعدة  المرأة،  لقضية 
بها،  أُقحمت  التي  والمجريات  األحداث  دوامة 
وقوة شخصيتها،  حقيقتها  لها  نبين  أن  ونحاول 
تنجب  أماً  أو  وأنها ليست جارية أو ربة منزل 
األطفال فقط. بل إنها تمتلك إرادة وقوة ولكنها 
كامنة في داخلها لم تكتشفها بعد، أو أنها بحاجة 
للمساعدة إلخراج جوهر المرأة الحقيقي الكامن 
ومن  عام،  آالف  خمسة  منذ  شخصيتها  في 
المعروف أن التاريخ بدأ بدور المرأة المؤثر في 

عملية االنتقال إلى المجتمعية.
الجغرافية  هذه  في  بالتاريخ  بدأت  من  فهي 
وزادت من الحياة بهاًء عندما عملت بالزراعة، 
التي  المقدسة  اآللهة  وكانت  القرى  وأنشأت 
وكان  األطفال،  بإنجابها  وذلك  الحياة  تعطي 
العصر الذي كانت المرأة هي الرائدة فيه عصر 
الحب والتسامح واالكتشافات. ولكن بعد ترسخ 
الذهنية الذكورية التسلطية قُلبت الصورة رأساً 
على عقب لتثِمَر عنها الدولة والُملكية والعسكرة 
صنعته  تاريخ  وجود  إنكار  وتم  والحروب، 
بقصص  مشحون  تاريخ  محله  ليحل  المرأة، 

الخيانة والكذب والخداع. 

العرص الراهن ورضورة 
تغيري املفاهيم

أما عصرنا الراهن وما تعيشه المرأة من أحداث 
هو بمثابة مرحلة انتقالية من المجتمع الذي كان 
يعتمد اإلبداع إلى مجتمع طبقي تسلطي والذي 
يطلق عليه »عصر الحضارة« ولكنه عكس ذلك 
لكونه انحرف عن مساره وكأنه سفينة تائهة في 
أعماق محيط تأخذه األمواج حيث تريد، ألن من 
بدفة  التحكم  السفينة ال يستطيعون  يقودون هذه 

هيفاء رقة

القيادة ألنهم مشغولون بمن الذي سوف يقودهم 
التفكير بمن  ليكون هو قبطان هذه الرحلة، بدل 

وضع خارطة الطريق التي ستنجيهم. 
وفي النهاية عبرت سفينتهم إلى مرحلة العبودية 
وأصبح اإلنسان ملكاً ألخيه اإلنسان، والمرأة فيها 
واالستمالك،  لالستعباد  تعرض  من  أول  كانت 
حيث بدأ الرجل يسن قوانينه ويفرض قيوده على 
المرأة، ليبعدها أكثر عما بدأت هَي في اكتشافه، 
بعين  المجتمع  إليها  لينظر  شأنها  من  ويحط 
قيادية  تكون  أن  تستطيع  ال  أنها  وعلى  صغيرة 
أو سياسية، كي ال تتدخل في أمور الدولة. ألنها 
في  الحق  لها  اإلدارة سيكون  في  تشارك  عندما 
المزيفة،  لقراراتهم  قبولها  وعدم  القرار،  اتخاذ 
واستمر حال المرأة على هذا المسار إلى عصرنا 
الحالي، ونحن في القرن الواحد والعشرين قرن 
على  يحافظ  زال  ما  أنه  إال  واالنفتاح،  التطور 
الذهنية الذكورية التسلطية، وما زال يستمر في 
حقوقها،  أبسط  من  وحرمانها  المرأة  اضطهاد 

وفرض القيود عليها.
ولكن  وجبروته  تسلطه  في  الرجل  واستمر   
هو  الذي وضعه  البرجوازي  النظام  النهاية  في 
به  التحكم  باستطاعتهم  يعد  ولم  عليهم،  انقلب 
وأدخلتهم في دوامة من الحروب، حتى أنه جعل 
منهم دول متصارعة فيما بينها، وأصبح الشرق 
األوسط ككرة في ملعب يلهث الجميع للحصول 
عليها. وبدأ يشهد المجازر وإراقة الدماء اليومية 
الصدامات  جانب  إلى  أيضاً  معايشتها،  يتم  التي 

حزب  سيادة  أجل  من  تجري  التي  والحروب 
على آخر أو حركة على أخرى أو حكومة على 

حكومة أخرى.

املجتمع العريب وتعامله مع املرأة

الذكوري  للنظام  نتيجة  إال  ما هو  ما يجري  كل 

األنظمة  تلك  ألن  عام،  آالف  خمسة  منذ  السائد 
صفاتها  من  التي  المرأة  للمرأة،  فيها  مكان  ال 
بسالم،  العيش  المساواة،  العدالة،  الرئيسية، 

دون اقتتال وإراقة الدماء، واالبتعاد عن التسلط 
من  واحداً  اليوم  المرأة  دور  ويعتبر  والفردية. 
في  الواسع  التأييد  ذلك  تلقى  ال  التي  األدوار 
الفكرة  أسير  يزال  ال  الذي  العربي،  المجتمع 

للرجل  خضوعها  بوجوب  القائلة  العشائرية 
وطاعته، في جميع األمور، وبذلك يعطي المجتمع 
بها كحاجة من حاجاته  التحكم  للرجل في  الحق 
للجوانب  يحسب  أن  دون  يشاء  كما  بها  يتحكم 
أنها  يتفهم  أن  ودون  تذكر،  قيمه  أية  اإلنسانية 
بشر تمتلك مشاعر وأحاسيس وإرادة وقدرة على 
ربما  بمشاكل عصرها،  والتفكير  الوجود  إثبات 
التي يفكر  في بعض األحيان بطريقة تفوق تلك 
بها الرجل، فهي تمتلك نظره خاصة لألمور التي 
تتعلق بها نابعة من إحساسها بالواقع الذي تعيشه، 
وما ال يدركه معظم الرجال من الذين يتنكرون 
لحقوق المرأة في المشاركة الحياتية، أنها قادرة 
على تشخيص الكثير من نقاط الخلل في المشاكل 
لدور  مكمالً  عامالً  منها  تجعل  بعمق  الحياتية 
لعمل  مبرراً  يجدون  ال  الذين  معظم  إن  الرجل. 
المرأة في مجال معين من مجاالت الحياة، تتحكم 
التي ورثوها  والتقاليد  العادات  بهم منظومة من 
من آبائهم وأجدادهم دون أن يتمعنوا في صحتها 
بل  فيه  يعيشون  الذي  الجديد،  للواقع  ومالءمتها 
التي  العادات  تلك  نفوسهم  قرارة  في  ويشكرون 
أنهم  األحيان  بعض  في  ولو  يشعرون  تجعلهم 
عن  تحدثنا  وإذا  أوامرهم.  وتنفذ  يطاعون  سادة 
ال  فوضعها  الثورة  أثناء  العربية  المرأة  وضع 
يختلف عما كانت عليه بعد الثورة، ألنه ال جديد 
حركتها  تحدد  التي  القوانين  طبيعة  على  طرأ 
منظومة  هناك  إن  بل  المجتمع،  داخل  وحجمها 
من المفاهيم المغرقة في الجهل هبطت علينا مع 
نتيجة  المرأة االفضلية  من إعطاء  الثورة، فبدالً 

البعثية،  الدكتاتورية  أيام  بها  حلت  التي  المظالم 
الرغم  وعلى  المرأة،  لها  األولى  الضحية  كانت 
من أن المجتمع بأسره كان أسيراً لحاله استثنائية 
شاذة هي القمع السياسي واالجتماعي، إال أن تلك 
الحالة أصابت المرأة أكثر من الرجل إلحساسها 

العميق بالواقع وتأثرها به.

نيل املرأة لحقوقها يساهم يف 
تقدم املجتمع

التي  الجائرة  القوانين  سطوة  ذلك  كل  وفوق   
يفرضها عليها المجتمع ونمط الحياة التي تعيشه، 
حتى  أفعال  من  بحقها  مبرراً  أصبح  شيء  فكل 
وإن وصل ذلك إلى قتلها! إن تمكين المرأة من 
شق طريقها في الحياة بشكل ال تشعر من خالله 
بالظلم، أو حتى بعدم نيلها حقها بالكامل يمر عبر 
مع  تعاطيها  في  جدية  أكثر  مرحلة  إلى  انتقالها 
القضايا الحساسة التي تخصها، وباألحرى عليها 
خوض صراع مع النفس لقهر جوانب الضعف 
موقع  في  دائماً  تجعلها  التي  والجوانب  والجهل 

الضعف.
يحيط  الذي  بالدمار  يشعر  من  أكثر  هي  المرأة 
الطائفية  فالعصابات  بالبلد من جميع األطراف، 
لم تدخر جهداً في جعل المرأة جزءاً من أهداف 
لالغتصاب  فتعرضت  الشعب،  من  انتقامها 
أنواع  وشتى  والتهجير،  والقتل  واالعتقال 
فجر  لمع  أن  بعد  ولكن  الالإنسانية،  الممارسات 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  سطرها  بكلمات  الحرية 
الفيلسوف العظيم، الذي ينادي بحرية الشعوب، 
الحياة  في  حقها  عن  للحديث  المرأة  تجرأت 
لكي  أمامها  الطريق  فتح  حيث  الحر،  والعيش 
ما  كل  بأن  أجمع  للعالم  وتثبت  جديد،  من  تعود 
كان يزعمه النظام الذكوري بأن المرأة فقط ربة 
إال  هو  ما  آخر؛  فعل شيء  تستطيع  وال  منزل، 

محض افتراء. 
شمال  في  وبخاصة  األزمة  خالل  ومن  لكنها 
في  رئيسي  دور  من  لعبته  وما  سوريا  وشرق 
جميع الساحات العسكرية والسياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، استطاعت أن تكون قيادية وكانت 
وشهد  األمامية،  الخطوط  وفي  الجبهات  في 
أجله،  من  وضحوا  الوطن  أحبوا  نساًء  التاريخ 
وأثبتوا  والفداء،  البطولة  أمثال  أروع  فضربوا 
لهؤالء الذين ال يرون الرجولة إال في الشارب أو 
اللحية، أن الرجولة الحقيقية هي الموقف ورفض 
بالشيء  ليس  وهذا  واالنكسار.  والذل  الظلم 
هناك  بأن  يشهد  والتاريخ  المرأة،  عن  الغريب 
نساء قياديات وملكات في العصور التي مضت، 
ولكنه كان مخفياً ال يزال الكثير من تاريخ المرأة 

مخفياً.
وإذا  مخفي،  هو  عما  يبحث  أصبح  وجميعنا 
تاريخها  عن  بالبحث  تبدأ  أن  المرأة  استطاعت 
جديد،  من  تنظيمها  وإعادة  وحريتها  وحقوقها 
التمجيد  يستحق  عظيماً  تاريخياً  عمالً  سيعتبر 
هويتها  للمرأة  يعيد  سوف  هذا  ألن  واإلجالل، 
التي ُسلبت منها مع مرور الزمن، ومن الواجب 
على كل امرأة حرة، أن تشارك في بناء مجتمع 
العدالة  أساس  على  يقوم  مشترك،  بفكر  متطور 
جميع  تكسر  وأن  الفكر،  وحرية  والمساواة 
ماضيها  لتعيد  أمامها،  وضعت  التي  الحواجز 
الذي سرق منها وتعيد للحياة جمالها وصفوتها. 
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سمات  أبرز  من  والدينية  القومية  األعياد  تعتبر 
الشعوب وأكثرها تعبيراً عن مكنونات ثقافتها وداللة 
غالب  في  األعياد  هذه  ارتبطت  وقد  هويتها،  على 
وكانت  فارقة،  وأحداث  ومالحم  بأساطير  األحيان 
ومن  منها،  العديد  في  حاضرة  وتبدالتها  الطبيعة 
تحتفل  الذي  األمازيغي  »ناير«  عيد  األعياد  هذه 
الجغرافيا  عن  النظر  بغض  األمازيغية  الشعوب  به 

والمكان.
باللغة  العارفين  من  العديد  يفسر  الكلمة  أصل  في   
الكلمة مكونة من مقطعين في أصلها  أن  األمازيغية 
و«آيير«  واحد،  أو  األول  ومعناها  »ين«  وهي 
ومعناها شهر، أما تاريخ العيد فهو اليوم الثالث عشر 
من كانون الثاني في كل عام حسب التقويم األمازيغي 
والذي يتأخر عن التقويم الميالدي بثالثة عشر يوماً، 

كما هو التقويم الشرقي المعتمد لدى اإليزيديين.
 

نظرة تاريخية

العيد وسببه كما  التاريخية في أصل  الرواية  تختلف 

في العديد من االعياد والمناسبات االجتماعية، سواء 
بالعيد  التعريف  في  والسائد  القومية،  أو  منها  الدينية 
انتصر  الذي  اليوم  تاريخ  إلى  يعود  أنه  وتاريخه 
الفراعنة  أيام  في  المصريين  على  األمازيغ  فيه 
األسرة  وتأسيس  شيشناق«  »شيشنق-  ملكهم  بقيادة 
الفرعونية الثانية والعشرين، التي حكمت مصر من 

950 ق.م إلى 817 ق.م.
وثيقاَ  ارتباطاً  للعيد  بأن  فتقول  الثانية  الرواية  أما   
دالالت  له  وإن  الطبيعي  والنتاج  الزراعية  بالثقافة 
المطير  الشتاء  وحلول  الطبيعة  بتبدالت  وثيقة 
مرتبطة  دالالت  ذو  عيد  وهو  بالخير،  والتفاؤل 
واحترام  والخصوبة،  والفالحة  والزراعة  بالطبيعة 
أنه  ذلك  وثنية،  للعيد طقوس  كان  وقد  األم،  الطبيعة 
سبق مرحلة ظهور المسيحية واإلسالم، ولكنها قلّت 
وتم إقامتها بما ال يتعارض وتعاليم األديان السماوية 

وُهذب بعضها. 
الملك  انتصار  صحة  المؤرخين  من  الكثير  يؤكد   
الملك  وأن  مصر،  فرعون  على  شيشنق  األمازيغي 
األمازيغي شخصية تاريخية حقيقية، وقد تحدثت عنها 
مصادر مصرية ويهودية، وهناك العديد من الشواهد 
التاريخية كالمسالت المتواجدة في معبد الكرنك التي 
تتحدث عنه بل وإن ذكره ورد في التوراة وأنه وصل 
إلى القدس وسيطر عليها بعد تولي الحكم والسيطرة 

على مصر عام 950 قبل الميالد.

 

طقوس الناير االحتفالية

ما زالت الكثير من الطقوس االحتفالية الخاصة بعيد 
الرقعة  اتساع  رغم  وتتشابه  تتغير،  لم  ثابتة  الناير 
بعض  بين  بسيطاً  اختالفاً  تختلف  فيما  الجغرافية، 
في  المدن  أو  الواليات  بعض  بين  وحتى  البلدان 
في  بالعيد  الجزائريون  يحتفل  فبينما  لواحدة،  الدولة 
الثاني عشر من شهر كانون الثاني تحتفل به المملكة 
المغربية في الثالث عشر منه، وهناك اختالف طفيف 
في طقوس االحتفال بين مدن وواليات البلد الواحد.  

الزراعي  بالطابع  االحتفالية  الطقوس  أغلب  تتسم 
يشبه  ما  إلى  الطقوس  بعض  ترتقي  ووقد  الفالحي، 
انتقاداً  فيها  البعض  وجد  التي  الوثنية  الطقوس 
بمنعها،  طالبوا  وثنية  أعياد  بأنها  لألعياد  وتوصيفاً 
يقارب  ما  إلى  وطقوسه  نشأته  في  يرجع  العيد  ألن 
األلف عام قبل الميالد وقد ُهذبت بل واختفت بعض 
بالد  في  السائد  اإلسالمي  الطابع  لتالئم  الطقوس 

المغرب العربي بشكل عام. 
وتنشيط  المجتمع  شرائح  لتالقي  فرصة  ناير  عيد 
للذاكرة األمازيغية المجتمعية، والطقوس واالحتفاالت 
كثيرة ومتنوعة وغنية، ففيما تكتظ األسواق والمحال 
والمكسرات  والتمور  الفواكه  من  وطاب  لذَّ  بما 
والحلويات والجوز واللوز وأصناف الفواكه المجففة 
والحلويات المعدة خصيصاً للمناسبة، تكتسي واجهات 
البيوت وأسطحها بحلة خضراء من أغصان الزيتون 
بالخير  أمالً  الغضة  األوراق  ذات  والخضروات 

الوفير والموسم المطير الذي يجلب البركة والغالل.
رسمية  لغة  األمازيغية  إعالن  وبعد  الجزائر  وفي 
الناير  عيد  وإعالن   2016 عام  العربية  جانب  إلى 
يأخذ  العيد  بات  األجر  مدفوعة  رسمية  عطلة  يوم 
وفعاليات  أوسع  جماهير  ويستقطب  كبيرة  أهمية 
التين  تحوي  التي  »الدقاق«  أكياس  وتوزع  أشمل، 
الحلوى  قطع  وبعض  السوداني  والفول  المجفف 
أكل  يجب  أنه  العادة  والصغار، وجرت  الكبار  على 
محتويات الكيس كلها ألنها تحمل الخير والبركة وال 
بالملح،  القمح  سلق  يتم  فيما  منها،  يجب رمي شيء 
ويوزع  بالحلوى  يخلط  وقد  »الشرشم«،  يسمى 

ما  الجزائري  الشرق  في  تحضر  فيما  الجميع  على 
عن  عبارة  وهو  »الرفيس«  أو  »الروينة«  يسمى 
قمح مشوي يُطحن، ويُعجن بالسمن العربي أو زيت 
أطباق  من  يعرف  كذلك  بالعسل،  ويُحلى  الزيتون، 
الـ »ُكسكسي«  الـ »تمغطال« وطبق  العيد األساسية 
 ،2020 االول  كانون   16 وبتاريخ  حيث  الشهير، 
الدولية  اللجنة  في  عشرة  الخامسة  الدورة  خالل 
التابع  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون  الحكومية 
)اليونيسكو(،  والعلوم  للثقافة  المتحدة  األمم  لمنظمة 
بإنتاجه  الخاصة  والمعارف  الكسكس  إدراج  تم 
اإلنساني  الالمادي  التراث  قائمة  ضمن  واستهالكه 
المغرب،  الجزائر،  )تونس،  العربي  المغرب  لدول 
المغرب،  في  »تاكال«  طبق  يقدم  كذلك  موريتانيا(، 
ويجب  و«إينودا«،  »أوركيمن«  أطباق  جانب  إلى 
ال  حتى  العشاء  وجبة  تناول  في  الجميع  يشارك  أن 
يبقى جائعاً طوال العام، وتكون مناسبة لنبذ الخالفات 

والمصالحة بين المتخاصمين.

تراجع الطقوس الوثنية وتهذيب 
بعٍض منها

يقارب  ما  إلى  أسلفنا  كما  ببداياته  يعود  العيد  ألن 
الثالثة آالف عام فإنه ثمة طقوساً تبدو وثنية ودفعت 
فقد  ولذك  التكفيرية  بالطقوس  وصفها  إلى  البعض 
تلك  ومن  ما،  نوعاً  الطقوس  تلك  من  التخفيف  تم 
الطقوس أنه يجب إرضاء األرواح التي تحضر تلك 
أو أرنب، ويجب أال  لها ديك  يقدم  أن  الليلة، ويجب 
وال  والمالعق،  الصحون  وال  الطعام  قدور  تغسل 
تغادر  ال  كي  بذيئة،  بكلمات  التلفظ  وال  البيت  كنس 

من  المواقد  تنظيف  ويتم  المكان،  الطيبة  األرواح 
الرماد السابق، وتغطى األطعمة واألواني التي تخزن 
فيها المياه، بينما يتم تهشيم وكسر الرمان على ذراع 
الرمان  حبات  لتتناثر  البيت  رب  قبل  من  المحراث 
للتحرك  والحيوانات  الماشية  ويحث  الخير،  ويتكاثر 
بركات  وتكثر  الخير  يعمها  كي  أصواتها  وإصدار 

السنة القادمة.
اجتماعية  ثقافية  نشاطات  االحتفاالت  تشمل  كذلك 
تتمثل في االحتفاالت الكبيرة وإقامة سباقات الخيول 
ومن  التراثي،  والغناء  الشعبي  الرقص  وحلقات 
األمازيغ  عند  األمازيغية  بالسنة  االحتفال  مظاهر 
في  القصب  من  طويلة  وضع عصي  مثالً  المغاربة 
يقطف  بينما  جيد،  بمحصول زراعي  تفاؤالً  الحقول 
وتكتمل  جديدة،  مالبس  ويرتدون  الزهور  األطفال 
لحم  توزيع  المتبعة  العادات  ومن  الشعر،  بحالقة 
بـ »لوزيعة«،  الحال وتسمى  ميسوري  الذبائح على 
آلالف  وتتردد  الزيتون،  أشجار  الريف  في  وتزرع 
»أسقاس  بشوق  الجميع  ينتظرها  عبارة  المرات 
وتعني   .»ASSGHASS AMEGHAZ-أمغاز

سنة سعيدة.
ثانية  لغة رسمية  االمازيغية  أعلن  المغرب  أن  يذكر 
في البالد منذ عام 2011م، وما زالت منظمات مدنية 
وسياسية تطالب باعتماد يوم الثالث عشر من كانون 

الثاني يوم عطلة وعيداً رسميا في البالد. 
األصالة  عمق  تبين  احتفالية  طقوس  الناير  عيد 
الخير  عمل  وتقديس  والطبيعة  باألرض  واالرتباط 
والدعوة للحب والتسامح وحب الطبيعة والدعوة إلى 
تنتج  ألنها  النفوس  في  الخير  بذور  وزرع  حمايتها 

دوماً المحبة والسالم وفي كافة األمكنة واألزمنة.
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حياته  األكبر من  القسم  اإلنسان  أن قضى  بعد 
ما  عصور  في  والتوحش  الهمجية  أطوار  في 
طويلة  زمنية  مدة  استغرقت  التي  التاريخ  قبل 
الحضارة  ومرحلة  طور  في  البشرية  دخلت 
ما  بالد  انتقلت  عندما  ذلك  وكان  الناضجة، 
ما  عصور  من  النيل  ووادي  النهرين  بين 
قبل  الرابع  األلف  أواخر  في  التاريخ  قبل 
بمختلف  والمدنية،  التحضر  حياة  إلى  الميالد 
المدن  كظهور  األساسية  الحضارة  عناصر 
والقوانين  والكتابة  بمؤسساته  الحكم  وأنظمة 
المختلفة  والفنون  االجتماعية  للحياة  المنظمة 
الدينية  واألماكن  والطقوس  والدين  واألدب 

أنقرة وبايدن... هل بدأت مرحلة العد التنازلي

تقرير/ رامان آزاد

إعداد/ عبد الرحمن محمد

حسينة أحمد

الرئيس  خسارة  تكن  لم  ـ  آزاد  رامان  حلب/ 
الرئاسيّة  االنتخابات  في  ترامب  دونالد  األمريكّي 
في  المرتقِب  السلطِة  وتحّول   2020/11/7 في 
النطاِق  نتائجه في  تنحصر  البيِت األبيض متغيّراً 
بما  العالم،  عبر  ارتداداته  امتدت  بل  األمريكّي، 
وبخاصٍة  المتحدة،  الواليات  ثقِل  مع  يتناسب 
كانت  ولذلك  األوسط،  الشرق  قضايا  مع  عالقتها 
أنقرة أولى الدول التي تتحّضر للمتغيّر األمريكّي 
في  بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  والية  بدء  مع 

العشرين من الشهر الجاري.

عودة السياسة التقليديّة األمريكّية

مارس النظام التركّي خالل العام المنصرم 2020، 
أشكاالً مختلفة من التدخل في شؤون الدول، مباشرة 
وغير مباشرة، وتجاوز الحدود واحتل أراٍض في 
سوريا والعراق ليبيا، وعزز وجوده العسكرّي في 
األبيض  البحر  شرق  يسلم  ولم  والصومال،  قطر 

المتوسط من انتهاكاته.
عالقة  على  التركيّة  الغطرسة  سياسة  وارتكزت 
نظام أنقرة بتأييد الرئيس األمريكّي المنتهية واليته 
عن  فضالً  التركية،  للسياسات  ترامب،  دونالد 
العالقاِت الخاصة مع روسيا، مقابل ضعف فاعليّة 

االتحاد األوروبّي.
بداية  سيكون  2021؛  عام  بأن  تقارير،  وتفيد 
االنحسار والتراجع ألسباب قوة أنقرة، فيما يتصل 
بسياساتها الخارجيّة. والمسألة تتوقف على موقف 
أمريكّي متمايز وقوي، واتضاحِ الهّوةِ بين موسكو 
الصطفاٍف  مضطرةً  أنقرة  يجعل  ما  وواشنطن، 
الضبابيّة  عن  والتخلّي  الضفتين  إلحدى  واضحٍ 
وسياسة االبتزاِز، وإذ ال تربط أردوغان بالرئيس 
أكثر  المهمة  ستبدو  شخصيّة  عالقات  المنتخب 

صعوبة.
تنامي  على  واإلقليميّةُ  الدوليّةُ  الظروُف  ساعدِت 
العوامل  تلك  تراجع  مع  ولكن  أردوغان،  قوة 
خالل الفترة المقبلة، ستنحسر تلك القوة، فالرئيس 
األمر  فرِض  سياسات  عن  يتغاضى  لن  الجديد 
األرجح  وعلى  أردوغان،  انتهجها  التي  الواقع 
في  األبيض  للبيت  التقليديّة  السياسة  سينتهج  أنّه 
أردوغان  بوسعِ  يكون  ولن  الخارجيّة،  السياسِة 
رغباته،  ويُملي  يشاء  ساعة  بايدن  مع  التواصل 
القس  قصِة  في  كما  واشنطن  طلبات  في  ويماطل 
قضية  في  التحقيق  أو  برونسون  أندرو  األمريكّي 
خرق العقوبات األمريكيّة على إيران ومسألة بنك 

»خلق« التركّي.

قضايا خالفّية

حساسيّةَ  يبدي  بايدن  الرئيس  أن  المعروف  من 
والديمقراطيّة،  اإلنسان  تجاه قضايا حقوق  خاصةً 
المصالح  بقدر  وزناً،  ترامب  لها  يقم  لم  والتي 
من  أكثر  المقاول  بعقل  عمل  أنّه  أي  والصفقات، 
تلك  بايدن  يطرح  أن  المتوقع  ومن  السياسّي، 
أردوغان  بسببها  وصف  أن  سبق  التي  الملفات، 
عن  وتحدث   ،2019 األول  كانون  في  بالمستبد 
لإلطاحة  التركيّة  المعارضة  بالده  دعم  ضرورة 

بأردوغان، وأال يتساهل في مسألة صفقة الصواريخ 
تصريحات  تتوقف  ولم   ،»400 »إس  الروسيّة 
بايدن بخصوص تركيا عند هذا الحد، بل انتقد قرار 
التوتر  بإثارة  واتهمها  مسجداً،  صوفيا  آيا  إعادة 
شرق المتوسط وتأجيج النزاع في القوقاز، مطالباً 
بمزيد من الضغط عليها لتخفيف التوتر مع اليونان، 
في  دبلوماسية  أّي جهود  من  أنقرة  ودعا الستبعاد 

الحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان.
االتحاد  مع  العالقة  بايدن  يرّمَم  أن  المنتظر  من 
على  تنصبُّ  ترامب  جهود  كانت  فيما  األوروبّي 
واشنطن  بين  للتنسيق  وأّي صيغة  تفكيكه،  تشجيع 
واالتحاد ألوروبّي لن تنسجم مع سياسة أردوغان، 

وستكون قضية الكرد إحدى القضايا الخالفيّة. 
بايدن لجهوِد األمم  الليبّي فإّن دعم  وأما في الشأن 
المتحدة في ليبيا ستنعكس سلباً في أنقرة، وسيكون 
األوروبّي،  األمريكّي  للتنسيق  مباشرةً  نتيجةً  ذلك 
ما سيسهم بوضعِ حدٍّ للعربدة التركيّة في المتوسط 

وكذلك ضد اليونان الشريك األوروبّي في الناتو.
المسألة تتوقُف على الجهود األوروبيّة لتجاوِز نقاِط 
حزماً  أكثر  مواقف  واتخاذ  واشنطن،  مع  الخالف 
بالتنسيق مع البيت األبيض، واألوروبيون ينتظرون 
والنمساوّي  الفرنسّي  الموقف  وكان  الفرصة،  تلك 
أولى إرهاصات التغيّر األوروبّي في جدّيِة التعامل 
مع تركيا، بسبِب قضايا التجسس والتطرِف الدينّي 
األمن.  قضايا  ومجمل  عنف،  لحوادث  أدّت  التي 
لمواجهة  التوازِن  إعادة  إلى  تتطلع  أوروبا  أّن  كما 

التنسيق الروسّي - التركّي. 
الجديِد  للمتحّوِل  االستعداداِت  تجري  التي  تركيا 
ستقُع في ارتباٍك لجهِة العالقِة مع موسكو، ما يفتح 
عالقاتها  دخلت  أن  وسبق  محتملٍة،  ألزمٍة  المجاَل 
مع موسكو في نفق التأزم في شباط 2020 عندما 
في  التركيّة  القوات  الروسي  الطيران  استهدف 
إدلب وقُتل 36 جندياً تركياً ليهرول أردوغان إلى 
موسكو ويستجدي اتفاقاً في 2020/3/5، بدل اتفاق 
سوتشي الذي تآكلت خطوطه مع القضِم التدريجّي 
ملزم  أردوغان  ولكن  العسكريّة.  العمليات  عبر 
األوروبيّة،  العقوبات  ليواجهَ  موسكو  مع  بالتنسيق 

وقد يطرُح مجدداً قضية الالجئين للتهديد بها.
الخالف  تدوير زوايا  أنقرة  اختارت  لو  ماذا  ولكن 
موسكو  ستضغُط  عندئذ  وأوروبا،  واشنطن  مع 
مسائل  من  اعتباراً  لها  قدّمتها  التي  الحوافِز  بسلِة 
االقتصاِد وتسهيل التدخل في سوريا والمكاسب في 

ناغوونو كراباخ.
جذريّة  تغييرات  المقبلة  الفترة  ستشهدُ  بالمجمل 
تصعُّب مهمة أردوغان أكثر مما هي عليه بالفعل 
معها  تحمل  جديدة  أمريكيّة  إدارة  قدوم  مع  اآلن، 

ملفات وقضايا تختلف عن سابقتها بالمنطقة.

عدو أردوغان يف منصٍب رفيعٍ

لدى  توقفت  األمريكيّة  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
احتماالت تعيينات الرئيس المنتخب جو بايدن فيما 
يتصل بتوجهاِت سياسته الخارجية واألمن القومّي، 
وآخرها ما تّم تداوله عن تعيين »بريت ماكغورك« 
ضد  الدولّي  للتحالف  السابق  األمريكّي  المبعوث 
الشرق  ملف  عن  المسؤول  منصب  في  داعش، 
القومّي  األمن  مجلس  في  أفريقيا  وشمال  األوسط 

وهو معروف بمناوئة أنقرة. 
ماكغورك، قدم استقالته لترامب بسبب الخالف حول 
التعاطي مع تركيا، كان من أشد مناهضي سياسة 
أن  وسبق  الخارجيّة،  الملفات  مع  بالتعاطي  أنقرة 
بتسهيل عبور عشرات آالف »الجهاديين«  اتهمها 

الذين شّكلوا البنية التحتيّة لداعش.
التي تضررت من  اإلقليميّة  وتتطلع كّل األطراف 

العالقة الغامضة التي ربطت بين أنقرة وواشنطن، 
إلى حدوِث متغيرات جوهريّة بالسياسة األمريكيّة 
بها  يقوم  التي  التعييناِت  أساس  اآلمال على  وتبني 
الرئيس بايدن. وبخاصة أنّه يتعّمد تعيين شخصياٍت 
لها خبرةٌ عميقة بالتعاطي مع روسيا وإيران، فيما 
لم تبِد أنقرة ردة فعٍل مباشرة على تعيين ماكغورك، 
االنتخابات  نتائج  إعالن  لدى  ذلك  جرى  وقد 
بايدن  لتهنئة  أيام  ثالثة  أنقرة  وتأخرت  األمريكيّة 

بالفوز.
أنتوني  تعيين   ،2020/6/25 في  بايدن  وأعلن 
ببلينكن وزيراً للخارجيّة، وجيك سوليفان مستشاراً 
لألمن القومي األمريكّي. ويتمتع كال الرجلين بخبرة 
المتحدة،  للواليات  الخارجية  السياسة  في  واسعة 
باإلضافة إلى أشخاص آخرين أعلن عن أسمائهم، 
من  يعتبرون  إلدارته،  أسماؤهم  ُسّربت  الذين  أو 
الديمقراطّي.  بالحزب  المعتدلين  أو  الوسطيين 
فريق  من  جزءاً  كانا  وسوليفان  بلينكين  أن  ورغم 
أوباما،  السابق  الرئيس  إلدارة  الخارجيّة  السياسة 
فإنَّ ترشيحهما ال يعني أبداً استكماالً لسياسة أوباما، 
لبلينكن مالحظات  أمريكيين. وكان  بحسب خبراء 
انتباه مسؤولي  أنقرة، تستوجب  حادة حول سياسة 
»العالقة  قال:  إذ  التركيّة.  الخارجيّة  السياسة 
الحكومة  تصرفات  مدى  على  تستند  اإليجابيّة 

التركية«.

العقوبات االقتصاديّة

أوروبا على فرض  قادة  اتفق  في 2020/12/11 
التركيّة  والشركات  األفراد  عقوبات على عدد من 
قبالة  المتوسط  شرق  التنقيِب  بعملياِت  تقوم  التي 
عقوبات  مع  وتزامنت  واليونان.  قبرص  سواحل 
الجوّي  الدفاع  منظومة  صفقة  بسبب  أمريكيّة 
لمنع  يهدف  تشريع  بموجب  إس-400،  الروسية 
وتستهدف  موسكو.  من  عسكرية  معدات  شراء 
العقوبات األمريكيّة القطاع الدفاعّي، في ظّلِ أزمة 
حاداً  تراجعاً  يعاني  الذي  التركّي  لالقتصاد  كبيرة 
تفشي  وتداعيات  الليرة،  انهيار سعر صرف  بفعل 
جائحة كورونا. ومن المتوقع أن تنعكس العقوبات 

على قطاعات التشغيل في االقتصاد التركي. 
سيواجه قطاع الصناعات الدفاعيّة الخطر األكبر، 
ذلك  أساسّي، وظهر  تستهدفه بشكل  العقوبات  ألّن 
تقديم  من  األمريكيّة  المالية  المؤسسات  حظر  في 
قروض إلدارة صناعة الدفاع التركيّة والتي تتجاوز 
البنوك األمريكيّة،  تم منع  10 ماليين دوالر. كما 
التصدير واالستيراد، من  بنك  منها  الصدارة  وفي 
تطوير  لمصلحة  المخصصة  المساعدات  تقديم 
إلى جانب حظر إصدار  التركّي،  الدفاعّي  القطاع 
المالية  الكيانات  قبل  التركيّة من  للحكومة  قروض 
هذه  استخدام  حول  شكوك  وجود  بحال  العالمية، 

القروض بالقطاع الدفاعّي.
لتشغيل  مهماً  مجاالً  الدفاعيّة  الصناعات  توفر 
العمالة، وتنمية المهارات، إضافةً لمواجهة مخاطر 
اقتصاديات  لتوطين  كسوق  تركيا  موقع  تراجع 
تكنولوجيا الصناعات الدفاعيّة. وبلغة األرقام وفرت 

لتوفير  رئيسيًا  مصدًرا  الدفاعيّة  الصادرات  عوائد 
العمالت األجنبية، وسجلت 2.2 مليار دوالر عام 
2018، وقفزت إلى 3 مليارات دوالر بنهاية عام 
2019، بحسب بيانات جمعية المصدّرين األتراك. 
السالح  بيع  على  أنقرة  قدرة  تعّطل  قد  والعقوبات 
للخارج. وقد تلتزم دول أوروبا طوعياً بمنع رخص 
التصدير لقطاعات الصناعة العسكريّة التركيّة في 
الواليات  الودية مع  العالقات  الحرص على  سياق 

المتحدة.

القمة  في  تصعيديّة  خطواٍت  إلى  أوروبا  تلجأ  وقد 
وتتخذ   ،2021 آذار  انعقادها  المقرر  األوروبيّة 
تصل  قد  تركيا،  قسوة ضد  أكثر  عقابيّة  إجراءات 
بايدن  إدارة  تولّي  مع  مسبوقٍة  غير  مستوياٍت  إلى 
األوروبّي  االتحاد  يدعو  وقد  واشنطن.  في  الحكم 
لتطبيق  بايدن  جو  المنتخب  األمريكّي  الرئيس 
إجراءات فاعلة ضد مخاطر التوسع التركّي شرق 
المتوسط، وتجاوزات أنقرة في صراعات المنطقة.

خطوات تركية تحضرييّة

جملة من اإلجراءات التحضيريّة أقدمت عليها أنقرة، 
المفاجئة  االستقالة  أهمها  حكوميّة  تغييرات  منها 
 2020/11/8 في  البيرق  بيرات  الماليّة  لوزير 
مؤشٌر أولّي على التحول بالنهج، فالسياسّي العضو 
طوال  فشل  أردوغان  الرئيس  وصهر  بالحكومة 
الكارثّي.  بإيجاد حلول للوضع االقتصادّي  سنوات 
بسبب عالقاته  أردوغان  بتقدير  ذلك حظي  ورغم 
الجيدة مع البيت األبيض، عبر تواصله المنتظم مع 
صهر ترامب جاريد كوشنير. وبنهاية والية ترامب 
األمريكّي  الجانب  مع  البيرق  عالقات  استهلكت 
استقالته  برر  البيرق  أّن  رغم  إقالته،  ووجبت 

بمشاكل صحيّة.
إصالح  إلى  أردوغان  سعي  كانت  الثانية  الخطوة 
بعد  بشدّة  تدهورت  التي  السعودية،  مع  العالقة 
في  خاشقجي  جمال  مقتل  أحدها  أحداٍث،  سلسلة 
 .2018/10/2 في  بإسطنبول  السعودية  القنصلية 
وردِّ الرياض بمقاطعة غير رسميّة للبضائع التركيّة 

التي  تركيا عالقاتها مع قطر،  بالمنطقة. وعززت 
ومصر  واإلمارات  السعودية  عزل  استهدفها 

والبحرين منذ عام 2017.
تنظيم  دعم  في  والدوحة  أنقرة  اشتركت  فيما 
الحصار  دول  تعتبره  الذي  المسلمين«،  »اإلخوان 
العالقات  لتحسن  مؤشر  وفي  إرهابيّاً.  األربعة 
آل  العزيز  بن عبد  بالملك سلمان  أردوغان  اتصل 
أعقاب  في  مساعدتها  على  المملكة  لشكر  سعود 
البحرين  ملك  ومع  إزمير،  ضرب  الذي  الزلزال 

رئيس  بوفاة  للتعزية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الحكومة، بعد اتصال أردوغان بالملك سلمان، قال 
وزير الخارجية السعودّي األمير فيصل بن فرحان 

»إّن العالقات السعودية التركيّة »طيبة ووديّة«.
»إسرائيل«  مع  العالقة  ضبط  إعادة  طريق  وفي 
)وواشنطن(، عيّنت أنقرة في 2020/12/9 سفيراً 
األولى  هي  في خطوة  »إسرائيل«  لدى  لها  جديداً 
الدبلوماسية  العالقات  تراجعت  أن  منذ  نوعها  من 
مع  الدبلوماسي  التمثيل  مستوى  أنقرة  وخفّضت 
رغم   ،2017 عام  باألعمال  قائٍم  إلى  أبيب  تل 
استمرار العالقاِت الجيدة في المجاالت االقتصادية 
اتفاقياٍت  عدّة  تربطهما  كما  واألمنية،  والعسكرية 
في هذه المجاالت أيضاً، وتأتي هذه الخطوة تماشياً 
مع الجهود المبذولة لتطبيع العالقات معها وتسجيل 
نقاط مع اإلدارة المقبلة للرئيس األمريكّي المنتخب 

بايدن.
اإليرانّي  المعارض  لقصة  العلني  النشر  أن  كما 
التي سّربها ألول مرة مسؤول تركّي إلى صحيفة 
تحرص  أنقرة  أّن  إلى  يشير  بوست«،  »واشنطن 
على إظهار اتخاذها إجراءات صارمة ضد إيران 
إدارة  بناء جسور مع  إلى  فيه  الذي تسعى  بالوقت 

بايدن المقبلة.
الكرة اآلن في ملعب أردوغان، الذي سيتعين عليه 
إعادة النظر في ملفات كثيرة، مثل سوريا والعراق 
وليبيا وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة والناتو، إذا 
لن تكون  التي  الجديدة،  بايدن  إدارة  أراد كسب  ما 
أهدافها  تحقيق  نحو  تقدمها  يعكر  ما  مع  متساهلة 

الخارجيّة.

مكانة األدب »الميزوبوتامي« في تاريخ األدب العالمي

عيد الناير... رأس السنة األمازيغية
»طقوس العطاء والبقاء«

والكهنة، كما ظهرت العلوم والمعارف وأدوات 
الطبيعة  على  السيطرة  وبداية  والزراعة  الري 
اإلنسان  بدأ  حينها  االنسان،  لخدمة  وتسخيرها 
العجيبة  الطبيعة  العجيب وهذه  الكون  يتأمل هذا 
بدأ  منها،  وموقعه  ومعانيها  بالحياة  التفكير  وبدأ 
ينظر  فأحياناً  بأساليب مختلفة،  أفكاره  يعبر عن 
إمكانيات  من  ليستفيد  بموضوعية  األشياء  إلى 
العيش،  وطرق  وأدوات  أساليب  فطور  بيئته، 
أو  خيالية  نظرة  حوله  ما  إلى  ينظر  وتارةً 
فنياً،  تعبيراً  والكون  الحياة  فيعبر عن  أسطورية 
)نحت  وفني  أدبي  نتاج  هيئة  على  لنا  وتركها 
أسطورة(  ملحمة –  – رسم – قصة – شعر – 
المدهشة  الحقائق  اإلنسان على هذه  يتعرف  ولم 
إال  البشري  النوع  وتطور  التاريخ  في  والرائعة 
قبل قرابة القرن ونصف القرن تقريباً، حيث بدأ 
البحث والتنقيب في بقايا المدنيات القديمة وأحدث 
علم اآلثار )اآلركولوجيا( انقالباً كلياً في معرفة 

اإلنسان بتاريخه، واكتشاف حضارات ومدنيات 
وجدت  البشري  الجنس  بداية  ومع  قديمة، 
ولكن  أسمائها  سوى  عنها  يعرف  ال  حضارات 
الكشف عن آثارها وسعت نظرة اإلنسان الحديث 
إلى كيفية نشوء وتأسيس هذه الحضارات وكيفية 
ذلك  بها  مر  التي  المتطورة  والمراحل  تطورها 

التطور.
أقدم  أن  على  والمؤرخون  الباحثون  يجمع 
بالد  حضارة  هي  اكتشافها  تم  التي  الحضارات 
وادي  وحضارة  )ميزوبوتاميا(  النهرين  بين  ما 
النيل التي نشأت وتطورت من األدوار والمراحل 
وبلغت  التاريخ  قبل  ما  عصور  في  البدائية 
الرابع  األلف  أواخر  منذ  النضج  ومراحل  طور 
الحضارة  اسم  عليها  أطلق  لذلك  الميالد،  قبل 
المدونة  والنصوص  األلواح  وكانت  األصيلة، 
تكتب  الحضارة  لهذه  األثرية  المخلفات  وجميع 
بالخط المسماري والهيروغليفي، مما سهل على 
أنواع  جميع  على  االطالع  المختصين  الباحثين 
المعرفة من علوم وأدب، وكان األدب من العلوم 
المتقدمة في تلك العصور وتطور األدب يظهر 

جلياً في ملحمة كلكامش.
والنتاج األدبي في ميزوبوتاميا ذو أهمية كبيرة 
في تاريخ األدب البشري وتطور الفكر اإلنساني 
ألنه كان المحاوالت األولى لإلنسان في التعبير 
عن الحياة وقيمها، وعن أحوال وأوضاع المجتمع 
ومشاكل الناس عن طريق الخيال واألدب، وكان 
يتصف األدب الميزوبوتامي بالعناصر األساسية 
التعبير ومن  تميز األدب من حيث طريقة  التي 
والموضوعات،  والمضمون  المحتوى  ناحية 
واألدب  والخيال  الفنية  الصور  ناحية  ومن 
أقدم  كونه  اآلداب  أساس  يعتبر  الميزوبوتامي 
ن  دّوِ التي  القديم، ألن األلواح  العالم  أدب عرفه 

األلف  منتصف   في  عليها  السومري  األدب 
الثالث قبل الميالد كان موجوداً قبل تدوينه بعدة 
اإلنتاج  حيث  من  الميزوبوتامي  واألدب  قرون، 
والتدوين يعتبر أقدم أدب في العالم ألنه سبق جمع 
اآلداب، فهو يسبق األدب )اليوناني – المصري 

– الكنعاني – العبراني – الهندي(.
سوى  منها  يَُر  لم  القديمة  مصر  إلى  بالنسبة   
الحضارة  نضج  عصر  وهو  األهرامات  عصر 
المصرية وازدهارها، كما وجد الباحثون في علم 
اآلثار في أوغاريت المدينة الكنعانية القديمة أدباً 
كنعانياً يعود زمنه إلى األلف الثاني قبل الميالد، 
تضمنه  الذي  القديم  العبراني  األدب  وكذلك 

التوراة، إذ ال يتعدى زمن تدوين التوراة القرنين 
الخامس والسادس قبل الميالد، وكذلك )اإللياذة( 
زمن  فإن  يوناني  أدبي  نتاج  أقدم  و)األوديسة( 
قبل  والثامن  السابع  القرن  يتعدى  ال  تدوينهما 
الهندي  لألدب  الممثلة  )ركفيدا(  وكذلك  الميالد 
ما  بالد  في  الميزوبوتامي  األدب  أن  أي  القديم، 
ن قبل هذه اآلداب بأكثر من ألف  بين النهرين دّوِ
تعرضت  اآلداب  جميع  أن  إلى  باإلضافة  عام 
في  لها  والناسخين  الجامعين  أيدي  على  للتغيير 
الهيئة  على  كان  الميزوبوتامي  األدب  أن  حين 

األصلية لنصوصه.
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الفالحون  عبّر  ـ  إسكندر  غاندي  لكي/  كركي 
بسبب  تخّوفهم  من  الحيوانية  الثروة  ومربو 
تداعياتها  أن  مؤكدين  األمطار  هطول  تأخر 
سيما  وال  كافة،  الحياة  مفاصل  على  ستؤثر 

الجانب االقتصادي. 

إن المحرك الرئيس للعجلة االقتصادية في إقليم 
الجزيرة هو الزراعة والثروة الحيوانية، وحينما 
تتأخر األمطار في الهطول، فالخوف من الجفاف 
ينتهي  حين  خاصةً  الفالح؛  يراود  والمحل 
الشتاء دون تساقطات  النصف األول من فصل 
مطرية، وإن استمرارية تأخر األمطار سيخلّف 

معه خسائر اقتصادية جّمة.
صحيفتنا  استطلعت  الموضوع  ألهمية  ونظراً 
ومربي  المزارعين  من  عدد  آراء  »روناهي« 

الثروة الحيوانية في ناحية كركي لكي.
        

ُمقِبلون عىل خسائر كبرية وأزمة خانقة

يوسف  أحمد  أمين  محمد  المزارع  تحدث  بدايةً 
من قرية باترزان قائالً: »إن الشريحة الواسعة 
من أبناء كركي لكي وريفها يعتمدون في تأمين 
وأن  الحيوانات،  وتربية  الزراعة  على  رزقهم 
األمطار،  تساقط  يعتمدان على  الموردين  هذين 
وفي حال تأخرها أو عدم هطولها، فأنا وأمثالي 
يوسف  اقتصادية، وأضاف  كارثة  ُمقبلون على 

إن جميع الفالحين في المنطقة ال يملكون سوى 
تشكل  والتي  األرض،  من  هكتارات  بضعة 
مصدر رزق ألغلب السكان مؤكداً إن لم يتساقط 
إلى  سنتعرض  فإننا  المقبلة  األيام  في  المطر 
خسائر كبيرة وأزمة خانقة، وسيكون لهذه الحالة 
في  المعيشي خاصةً  مستوانا  مباشر على  تأثير 
ظل االرتفاع الجنوني ألسعار السلع، والمشاكل 
المنطقة«،  تجتاح  التي  األخرى  االقتصادية 

أن  أمل  »كلي  بالقول:  حديثه  يوسف  وأنهى 
تنتهي حالة الترقب، والقلق التي تنتابني وأقراني 

وتجود السماء بقطرات الغيث.

القحط سيكون سيد املوقف

قرية  من  علي  سامي  الفالح  يذكر  ناحيته  ومن 

منبج/ آزاد كرديـ  وزعت اللجنة االقتصادية في 
مدينة منبج وريفها األرباح على المساهمين في 
كوبراتيف فرن »أخّوة الشعوب« ضمن الفترة 
المحددة بشهر ونصف وبهامش ربح معقول. 

اقتصاد  في  كبيرة  مكانة  الكوبراتيف  ويحتل 
له من  لما  لشمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة 
يتشارك  أثر كبير في خلق فرص عمل كثيرة، 
بكافة  االقتصاد  دعائم  بناء  في  المجتمع  بها 

مجاالته المختلفة.
التقت صحيفتنا  التفاصيل،  من  المزيد  ولمعرفة 
»روناهي« بإداري الكوبراتيف في مدينة منبج 
وريفها؛ صفر زكريا حيث قال: »إن افتتاح فرن 
»أخّوة الشعوب«، جاء تلبيةً الستيعاب متطلبات 
المواطنين المتزايدة على مادة الخبز إذ شكل نقلة 

ناهيك  للسكان  الخبز  توفير  على  بقدرته  نوعية 
على قدرته على استقطاب ثالثة وتسعين مساهماً 
بما يسمح باالستفادة من األرباح وتوزيعها على 

الجميع بالتساوي«.

يُعد انتقاالً منوذجياً نحو
 مبدأ التشاركية

على  المواطنين  إقبال  »إن  زكريا:  وأشار 
بدافع  كان  الكوبراتيف  بنظام  االستثمار  دخول 
»فرن  ذلك  على  مثال  وخير  العالية،  فاعليته 
مادة  يوفر  ذلك،  إلى  وهو  الشعوب«.  أخّوة 
من  كبير  تشغيله عدد  إلى جانب  للسكان  الخبز 
العمال، واألهم أنه يعد انتقاالً نموذجياً نحو مبدأ 

في  يكون  قد  الذي  لالحتكار  وتجنباً  التشاركية 
األفران األخرى«. 

األسهم  عدد  حصيلة  »إن  زكريا:  وأضاف 
مئة  سجالتنا  بحسب  المشروع  بهذا  المكتتبة 
وتسعين سهماً، وتتوزع األرباح على المساهمين 
خالل مدة شهر ونصف من العمل، كما تبلغ قيمة 
السهم الواحد خمسمئة دوالر للسهم الواحد. كما 
ذات  الخبز  مادة  توزيع  آلية  في  الفرن  ويتبع 
خالل  من  أي  اآللي،  بالفرن  المتبعة  الطريقة 
المندوبين هذه الطريقة التي أثبتت فاعليتها بشكل 

ملحوظ في تخفيف االزدحام على نوافذ البيع«.
زيادة وتيرة إنشاء مشاريع بنظام الكوبراتيف

منبج  مدينة  في  تيف  الكوبرا  إداري  واختتم 
شك  »ال  بالقول:  حديثه  زكريا  صفر  وريفها؛ 
خاصة  عملنا  تواجه  التي  العقبات  بعض  هناك 
العام  السياسي  بالمناخ  الشعب  بثقة  يتعلق  فيما 
الذي يؤثر على اكتتابهم في األسهم في مثل هذه 
األجواء إلى جانب تدهور الليرة السورية مقابل 
الدوالر، ورغم ذلك نطمح خالل الفترة القادمة، 
الكوبراتيف،  بنظام  مشاريع  إنشاء  وتيرة  زيادة 
التنمية  ألن  المناسب  الوقت  في  عنها  وسنعلن 
االقتصادية تكتمل بتحقيق المسؤولية المجتمعية 

الشاملة«.
والجدير ذكره، أن فرن أخّوة الشعوب أنشئ في 
الفترة السابقة تحت اسم »البراعم« وبخط واحد، 
فرناً  كالهما  ليكونا  الجديد  الفرن  إلى  نُقل  ثم 
بثالثة  المسيّر  الشعوب«،  »أخّوة  باسم  واحداً 
خطوط إنتاجية، ويعد فرن أخّوة الشعوب األكبر 
على مستوى إنتاج مادة الخبز بالمدينة من جهة 
وعلى مستوى عدد المساهمين من جهة أخرى.

رفع الصاغة سعر المعدن األصفر بنحو 1000 
ليرة سوريّة، بينما انخفض سعر الغرام رسيماً 
بمقدار 1000 ليرة سورية، وفق نشرة جمعية 
يوم  تعامالت  افتتاح  في  الموالية،  الصاغة 
األربعاء بتاريخ السادس من شهر كانون الثاني 

العام الجاري.
غرام  سعر  بلغ  الصاغة،  سوق  ألسعار  ووفقاً 
السوق،  في  قيراط،   21 الـ  عيار  الذهب 

158177 ليرة سوريّة.
وسجل سعر غرام الذهب عيار الـ 18 قيراط، 

في السوق، 135661 ل.س.
وأّما سعر غرام المعدن األصفر، وفق تسعيرة 

بلغ  السوريّة،  للحكومة  التابعة  الصاغة  جمعية 
ل.س   151000 قيراط،   21 الـ  غرام  سعر 

مبيع.
قيراط، 129429  الـ 18  بلغ سعر غرام  كما 

ل.س مبيع.
وتختلف التسعيرة السائدة في السوق، منذ بداية 
 ،2019 الفائت  العام  من  الثاني  تشرين  شهر 
عن سعر جمعية الصاغة على اعتبار أنها غير 

عادلة بالنسبة لهم.

وكاالت

كراج  يشهد   - ماردنلي  نشتيمان  قامشلو/ 
الشهيد عماد السيد المخصص للنقل من وإلى 
حالة  قامشلو  سوق  في  الصناعية  المنطقة 

فوضى يُرثى لها، ومطالباٌت بالترميم

الكراج بحاجة إلى دعم الجهات المعنية لترميمه 
بعد حلول فصل الشتاء وازدياد معاناة األهالي 
لكن  السائقين،  جانب  إلى  إليه  المتوجهين 

المطالب هي ذاتها لم تعالج والسنوات تمضي!
في  والمدنية  العملية  األحياء  من  الكثير  تفتقر 
مدينة قامشلو للخدمات ومشاريع الترميم من قبل 
المعنيين، وهذا الواقع ال يكمن فقط في األحياء 
والشوارع الفرعية التي باتت محط سخط أغلب 
تتوسط  التي  الكراجات  وضع  إنما  قاطنيها، 
سوق قامشلو أصبح أيضاً محل شكوى من قبل 
يطالبون،  الكراج، هم  في  المتواجدين  السائقين 

فماذا عن رد البلدية؟

وعود متطايرة مع الرياح!

هذا  حول  رصدها  تم  التي  الشكاوي  بين  من 
األمر، تحدث السائق واإلداري في لجنة الكراج 
»عبد الرحمن محمد«، لصحيفتنا بأنهم يطالبون 
النقابات والبلدية على مدار سبعة أعوام متتالية 
»ويعدوننا  الكراج،  ترميم  مشروع  بتنفيذ 
أي  ليس هناك  الواقع  إنما على أرض  بالتنفيذ، 
غير  »الكراج  وأضاف:  بعد!«  ملموس  شيء 
إلى  يلتفتوا  أن  المعنية  الجهات  وعلى  مؤهل، 
المياه  فبرك  اهتمامهم,  تستدعي  التي  معاناتنا 
التي تتوسط الكراج أصبحت تعيق حتى األهالي 
سير  حركة  فقط  وليس  الكراج؛  إلى  المقبلين 
اتساخ  إلى  النقل, باإلضافة  المراكب وسيارات 
والمنطقة  البولمان  منطقة  إلى  النقل  خطوط 
من  الخارجة  السيارات  من  بكاملها  الصناعية 
وكل  البلدية  على  المفروض  ومن  الكراج, 

الجهات المسؤولة عن األمر أخذ مشروع ترميم 
الكراج بعين االعتبار ألنه واجبهم«.

تأجيل تنفيذ مرشوع الرتميم

الرئيس المشترك لبلدية قامشلو كبرئيل شمعون؛ 
»إن  قائالً:  لصحيفتنا  الصدد  بهذا  أيضاً  تحدث 
بحاجة  قامشلو  لبلدية  التابع  الشهيد عماد  كراج 
تزويد  وباألخص  ترميم،  ومشاريع  لخدمات 
األرضية بالحجر المكسر، وقد ازدادت مطالب 
هذه  لتنفيذ  البلدية  من  فيه  العاملين  السائقين 
بين  الحالي مضى  العام  لكن مجمل  المشاريع، 
من  الكثير  وإيقاف  المؤسسات  وإغالق  حظر 
المشاريع الخدمية، بعد انتشار جائحة كورونا، 
إلى جانب ذلك انخفاض الميزانية التي استدعت 
مثل  األولوية،  لها  مشاريع  لتنفيذ  خطط  وضع 
الذي  األمر  والشوارع،  األحياء  بعض  تعبيد 
أدى إلى تأجيل تنفيذ مشروع الترميم في كراج 

الشهيد عماد إلى العام المقبل«. 
الخاصة  السيارات  انتشار  أن  ذكره  والجدير 
بشكٍل كبير؛ وامتالك غالبية المواطنين للسيارات 
الخاصة، ال تقلل حاجة األغلبية للكراج العمومي 
الذي يبقى وجهةً للعديد من األهالي، مما يفرض 
على الجهات المعنية بخدمة األهالي االهتمام بها 
أكثر فأكثر، وهو ما يتمناه من يتوجه إلى الكراج 

العمومي ومن يعمل به.

يختلف عمله مع تقلب فصول السنة!

غالء اللحوم في ديرك.. وعائالت ال 
تتناوله ألشهر

األمطار غاِئبة؛ والفالح في حالة قلق وانتظار

كوبراتيف منبج؛ توزع أرباح فرن
 أخّوة الشعوب

تضارب في سعر الذهب 
بأسواق دمشق

سنواٌت سبع وال حياة
 لمن تنادي!

فقد  عاماً  وعشرين  أربعة  منذ   - علي  رشا  قامشلو/ 
ساقه اليمنى, فأجبر على أن يعمل في كل فصل بعمٍل 
مختلف؛ إلعالة أسرته، ولم يستسلم ألهوال الحياة وال 
للظروف الصعبة، وبسبب إرادته القوية لم يفقد األمل

على  الشخص  عجز  عن  يعبر  مصطلح  هي  اإلعاقة 
منذ  رافقته  جسدية,  مشكلة  نتيجة  معين  بنشاط  القيام 
من  ومنعته  لحادث,  التعرض  بعد  أصابته  أو  الوالدة 
األساسية,  الوظائف  من  مجموعة  أو  بوظيفة  القيام 

طبيعية،  اجتماعية  حياة  يعيش  أن  يستطيع  ال  بالتالي 
لم  من  األشخاص  هؤالء  بين  من  نجد  ذلك  ورغم 
وأهوال  القاسية  الظروف  رغم  إلعاقتهم  يستسلموا 
أسرهم،  إعالة  قدراتهم ألجل  الحياة، ويعملون حسب 
أحمد«  »محمود  المواطن  هو  ذلك  على  مثال  وخير 
حيث التقت صحيفتنا »روناهي« به وحدثنا عن كيفية 
الحياة وعدم استسالمه لصعوبة الظروف  تدبر أمور 

المحيطة.

مرور أربعة وعرشين عاماً
 عىل إعاقته

العمر 46 عاماً، من سكان  والبالغ من  أحمد  محمود 
ثالثة  ولديه  متزوج  الغربي,  حي  من  قامشلو  مدينة 
أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 11 سنةً, فتحدث أحمد 
لحادث  تعرضت  سنة  وعشرين  أربعة  »منذ  وقال: 
البداية  في  اليمنى،  ساقي  بتر  إلى  أدى  مما  مروري, 
قمت بجلسات المعالجة ثالثة مرات، وكنت أرغب أن 

أركب ساقاً اصطناعياً ولكن لم أحَظ به«. 

يستطيع أحمد أن يركب ساقاً اصطناعياً وإلى اآلن لم 
يقطع األطباء أمله من أن يحظى بساق جديدة, ولكن 
بإعالتها  سيقوم  من  أمامه،  عائقاً  تشكل  أسرته  إعالة 
لنا أحمد:  فيها، يوضح  يعالج  التي سوف  في األشهر 
»لم أعد أتحمل في هذا العمر آالم العملية ألن جسمي 
سيعيل  ومن  شبابي  في  القوى  بتلك  أكن  ولم  ضعف, 
أسرتي، لهذين السببين لم أفكر بالمعالجة مرة أخرى«.

عمله املتنوع

أسرته  إعالة  ألجل  به  يقوم  الذي  عمله  نوع  عن  أما 
صغيرة  أعمار  في  وهم  القاسية؛  الظروف  هذه  في 
يعمل  أنه  أحمد  لنا  بيَّن  اللوازم,  من  الكثير  يحتاجون 
في فصل الصيف مساعداً لزوجته؛ في إعداد وصنع 
)المربى  الزبائن من  المنزلية بحسب طلبات  المؤونة 
والمحمرة(, وفي فصل الشتاء يقوم بعمل آخر حسب 
باب منزله  أمام  المدافئ  تنظيف  الجسدية وهو  قدرته 
وذلك لقاء مبلغ قليل من المال، وهذا العمل ال يتوفر 
إال في فصل الشتاء، كون أحمد ال يملك دكاناً يعمل به 
في تنظيف المدافئ اضطر إلى العمل أمام باب منزله، 

وعن منزله الذي يسكنه فهو له وألخيه ورثاه من أبيهم.

املساعدات التي يتلقاها

»أتلقى  أحمد:  لنا  ذكر  يتلقاها  التي  المساعدات  وعن 
ال  الخير  وأهل  وجيراني،  أصدقائي  من  المساعدة 
يقصرون معي«. وحتى اآلن لم يتلَق أحمد المساعدة 
يعيل  فهو  أخرى،  إنسانية  جهة  أو  منظمة  أي  من 
عائلته من عمله والمساعدات البسيطة التي يتلقاها من 

اآلخرين.
بكل  يستسلمون  الذين  األشخاص  من  أحمد  يكن  لم 
بساطة، فرغم بتر ساقه إال أنه أصر على تقديم ما يلزم 
ألسرته, وهنا يتبين مدى عزمه وقوة إرادته في تحمل 
وما  إعاقته,  أمام  عاجزاً  يقف  ولم  عائلته،  مسؤولية 

يلفت النظر أكثر هو اختالف عمله بتغير الفصول.
اختتم محمود أحمد حديثه بكلماٍت تعبر عن رضاه بما 
فعل به الزمن؛ ومؤمن بقضاء هللا وقدره: »هللا يرزق 

العالم أجمع ويسترنا من البالء«.   

أدى ارتفاع أسعار اللحوم إلى عدم تمكن غالبية 
سكان مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا، 
منها،  عائالتهم  احتياجات  على  الحصول  من 
الموجة  منذ  قلت  أرباحهم  أن  باعةٌ  يقول  بينما 

الجديدة للغالء قبل أشهر.
السورية  المناطق  غالبية  في  األسواق  وتشهد 
ازدادت  سنوات،  منذ  األسعار  في  تصاعداً 
وطأتها منذ بدء تطبيق قانون العقوبات األميركية 

»قيصر« منتصف العام الفائت.
وهو  عاماً(،   70( طاهر  صوفي  محمد  وقال 
فراريج  »ثالثة  اشترى  أنه  المدينة،  سكان  من 
يكن  ولم  سورية.  ليرة  بـ21.500  صغيرة« 
أن  يتوقع  لم  ألنه  المبلغ  كامل  يحمل  »طاهر« 
يكون سعر الفروج قد وصل إلى أكثر من 3500 

ليرة سورية.
محدود  دخل  ذات  العائالت  غالبية  أن  وأضاف 
لحم  السعر وال  بهذا  الفروج  تستطيع شراء  وال 

الغنم الذي بلغ سعره 13 ألف ليرة سورية.
في  النظر  إلى  الذاتية  اإلدارة  »طاهر«  ودعا 
حال عائالت »ال تتناول اللحوم ألشهر«، والقيام 
وضبط  المعيشية  األحوال  لتحسين  بخطوات 

الغالء.
في  نظافة  عامل  وهو  العلي،  حسين  ووصف 
أنه  وقال  »الجريمة«   بـ  اللحوم  أسعار  ديرك، 
يكتفي بشراء الفروج لمرة واحدة شهرياً »وغالباً 
بالدين«. ويبلغ راتب »العلي«، الذي يعيل عائلته 
ليرة  ألف   230 أشخاص،  عشرة  من  المكونة 

عائلته  مصاريف  تكفي  ال  وهي  شهرياً  سورية 
»سوى نصف الشهر«.

اللحوم  بائعي  آخرون،  وسكان  العامل،  ويتهم 
عموماً  األسعار  ارتفاع  باستغالل  والفروج 
بتقديم  الواضح  بالغالء  الناس  فيبزون  لصالحهم 
الحديث عن سعر  مقنعة من خالل  أسباب غير 
صرف الدوالر األميركي، »ألن اللحوم والفروج 

إنتاج محلي«.

»غالء مستمر«

لكن لقمان هوسته، وهو بائع فروج، أعاد أسباب 
واألعالف  األدوية  أسعار  ارتفاع  إلى  الغالء 
وأجور النقل، باإلضافة إلى الرسوم التي يدفعها 
تجار للجمارك لقاء استيراد الفروج من مناطق 
أن  البائع  ويرى  تركيا.  من  أو  أخرى  سورية 
مطالبون  المداجن  وأصحاب  الذاتية  اإلدارة 
شراءها  السكان  يستطيع  حتى  األسعار  بضبط 
ويعود عمله إلى سابق عهده. ويضطر »هوسته« 
لشراء علف للدجاج ألنه ال يتمكن من بيعه كله 
الكيلوغرام  سعر  أن  إلى  وأشار  ذاته.  اليوم  في 
الواحد من الفروج كان يباع قبل شهر بـ 3.300 
لكل  ليرة  بـ200  أقل  كان  أنه  أي  ليرة سورية، 

كيلوغرام.
إذ  أكثر،  »المقّطع«  الفروج  أسعار  وارتفعت   
وصل سعر كيلوغرام صدر الفروج إلى 6.500 
ليرة، وكيلو الجوانح إلى 4.800 ليرة، بينما بلغ 

إلى  الفروج  لحم  من  المفروم  الكيلوغرام  سعر 
6300 ليرة سورية.

»أرباح قليلة«

سوق  في  لحوم  بائع  وهو  إبراهيم،  حسن  وقال 
القصابين بديرك، إن ضعف القدرة الشرائية لدى 

األهالي أدى إلى تراجع اإلقبال على الشراء.
 13 بـ  الغنم  لحم  من  الواحد  الكيلوغرام  ويباع 
البقر بـ12.500 ليرة.  ألف ليرة سورية، ولحم 
ستة  نحو  سابقاً  يذبح  كان  أنه  »إبراهيم«  وذكر 
رؤوس من المواشي ويبيعها يومياً، »حينها كان 
آالف  خمسة  أو  آالف  بأربعة  يباع  الكيلوغرام 

فقط«.
الذبيحتان  أو  الذبيحة  تبقى  »حالياً،  وأضاف: 

ليومين أو ثالثة حتى تباع«.
ويقول »إبراهيم«  إن الباعة ولجان التموين ال 
يتحملون مسؤولية الغالء، ألن السبب الحقيقي هو 
أسعار المواشي التي بلغ ثمن الرأس الواحد منها 
500 ألف أو 600 ألف ليرة بعد أن كان يباع بـ 
150 ألف ليرة. ويضيف: »لو أردت الحصول 
األفضل  النوعية  من  ولحوم  سليمة  ذبيحة  على 
ليرة«،  ألف   15 من  أكثر  الكيلوغرام  فسيكلفك 
وذلك في إشارة إلى أن ما يباع في األسواق هو 

لمواٍش تعاني عيوباً بسيطة كالعرج أو النحافة.
وكاالت

عبد الرحمن محمد كابي شمعون

محمد أمين يوسف مهيب جديع

من  قريبة  مزروعاتنا  باتت  »لقد  بري:  كري 
التضرر بسبب تأخر األمطار فأراضينا جميعها 
المادية  أنهم ال يملكون اإلمكانات  بعليّة، مشيراً 

لتحويلها إلى أراضي مروية«.
وذكر علي بالقول: »حتى الوقت الراهن ما زال 
الوضع آمناً لكن إن تأخر الهطول المطري لشهر 

آخر؛ فإن القحط سيكون سيد الموقف«.
القطاع  في  المعنيين  الفالح سامي علي  وطالب 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  والحيواني  الزراعي 
الزراعي،  النشاط  على  التأخر  تأثير  من  للحد 
الجفاف  لمواجهة  الضرورية  االحتياطات  وأخذ 

الذي بات على ُمقربة من الفالح.

أترقب الغيث ضارباً األخامس باألسداس

يربي  الذي  جديع  مهيب  بيّن  ذاته  السياق  وفي 
عدداً من األغنام في محيط كركي لكي قائالً: »كل 
النفس  باألسداس، وأُمنّي  يوم أضرب األخماس 
نشرات  يومياً  وأتابع  األمطار،  هطول  بقرب 
الطقس« مؤكداً أن »وضع مربيي الحيوانات لم 
يعد يطاق، وأن الخوف من الخسائر بدأ ينتابنا«.
رأس   200 »أملك  بالقول:  جديع  مهيب  ونوه 
أغنامي  يكفي  ال  خزنته  الذي  والعلف  غنم 
سوى أسبوع من الزمان، وسأضطر إلى شراء 
سعر  أن  إلى  الفتاً  مرتفعة«  بأسعار  األعالف 
الكيلو غرام الواحد من الشعير وصل في السوق 
بلغ  والتبن  سورية،  ليرة   500 يقارب  ما  إلى 
ل.س،   430 إلى  والنخالة  ل.س،   400 سعره 
ووضح جديع إن أسعار الماشية ما زالت مستقرة 
ستنخفض  األسعار  فإن  األيام  مرور  مع  لكن 

كثيراً وستلحق بالثروة الحيوانية كارثة حقيقية.


