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اتفاقات ومخططات وراء قرار إغالق
المعابر الحدودية

بعدسة :بيريفان حمي

توضيح أسباب التغيير
في برنامج الكهرباء
بإقليم الجزيرة

روناهي /قامشلو  -عن عمر ناهز الثانية
والستين ،رحل البروفيسور والباحث في
التاريخ الدكتور قدري يلدرم ،الذي توفي في
أحد مستشفيات آمد بعد تعرضه لجلطة دماغية
نُ ِقل على أثرها إلى المشفى في 2021-3-24
وتوفي فيها يوم 2021-3-26م.
البروفيسور يلدرم من مواليد ناحية لجي التابعة
آلمد في الخامس من شباط عام  ،1959تخرج
من جامعة حران في مدينة رها قسم اإللهيات،
وعمل أستاذا ً في جامعة دجلة بآمد ،وفي عام

ّ
تحكيمية ..تجاوزات

اختُتمت منافسات الجولة الثالثة
من مرحلة اإلياب لدوري أندية
إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم
«الدرجة األولى» ،والتي شهدت
تغيّب وانسحابات وأخطاء تحكيمية
وتجاوزات من اإلداريين والمدربين
والالعبين على الحكام10»...

الدراجات النارية يف

الكردي د .قدري يلدرم

 2010حصل على درجة بروفيسور وله
العشرات من الكتب في التاريخ واللغة.
عمل كباحث في علوم اللغات الحيّة كاللغات
العربية والكردية والفارسية ،وترجم ملحمة ممو
زين إلى اللغة التركيّة ،ومن المؤسسين لقسم
اللغة الكردية في جامعة ارتوغلو في ماردين،
وتخرج على يده عشرات اللغويين الكرد ،وأتقن
أربع لغات إلى جانب لغته الكردية وهي اللغة
التركيّة والعربية والفارسية واإلنكليزية ،وفي
عام  2015أصبح عضوا ً في البرلمان عن مدينة

دوري الدرجة األوىل:
َت ّ
غيب ..أخطاء

أزمة اقتصادية وإنساني�ة في شمال وشرق سوريا جراء إغالق النظام السوري جميع معابره اليت تربطه مع
مناطق شمال وشرق سوريا دون توضيح رسيم من قبل الجهات المعني�ة5»....

غيب البروفيسور والباحث
الموت ُي ّ

سيرت من قبل حزب الشعوب الديمقراطي،
وواصل نضاله السياسي إلى جانب نضاله في
مجال التاريخ والبحث األكاديمي.
للدكتور يلدرم قرابة األربعة عشر كتابا ً في
مجال اللغة والتاريخ والجغرافيا واللغة واألدب
الكردي ،كما نشر عام  2018الذي طبعته
ونشرته دار نشر آفستا .كتابه الذي حمل عنوان
« Bi Her Alî Rojava».

قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإلدارة
الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد إذا لم
تناضل شعوب سوريا ضد االحتالل التركي ،فسيبقى في
المنطقة إلى األبد ،وأكد أن موقف البرلمان األوروبي
بشأن األزمة السورية دعم لحل األزمة السورية4»...

الحسكة وسيلة
لقمة العيش

نوه مكتب الطاقة التابع لإلدارة
ّ
الذاتية إلى أن التغيير الحاصل
في برنامج توزيع الكهرباء في
المحطات التي تتغذى من منشأة
توليد السويدية يعود إلى إيقاف
معمل الغاز للصيانة الدورية
مشيرا إلى عطل فني
السنوية،
ً
في كهرباء قامشلو وعامودا
والدرباسية.
الطاقة
مكتب
وأصدر
واالتصاالت في إقليم الجزيرة،
على صفحاته الرسمية في مواقع
التواصل االجتماعي ،تنوي ًها،
أكد فيه صيانة معمل الغاز منذ
 26آذار الجاري ،وأن الصيانة
ستستمر من  ١٠إلى  ١٥يو ًما.
وجاء في نص التنويه« :نُعلمكم
أن التغيير الحاصل في برنامج
توزيع الكهرباء في المحطات
التي تتغذى من منشأة توليد
السويدية (تل علو وطويل
وتل كوجر وسويدية وقامشلو
الجنوبية) هو بسبب إيقاف معمل

الغاز ،مساء الجمعة  ٢٦آذار،
للصيانة الدورية السنوية لمدة
 ١٠إلى  ١٥يو ًما ،وعليه تم
إيقاف عنفة عن العمل لعدم كفاية
الغاز ،وكذلك عزل محطة تل
كوجر ومحولة الريف المغذية
لكركي لكي وريفها من عنفات
النفط ،وإعادتها إلى السويدية
ضا بسبب إيقاف العنفات،
أي ً
وأعمال الصيانة تستمر بشكل
مكثف لالنتهاء في أقصر فترة
ممكنة».
كما قال المكتب في تنويه آخر:
«بسبب عطل فني في التغذية
المحلية لتجهيزات محطة
تحويل عامودا ،تم فصل توتر
الـ  ٦٦ك.ف عنها ،وبالتالي عن
الدرباسية ،كونهما مشتركتان
بمصدر التغذية نفسه من قامشلو،
وعليه توجهت ورشة المحطات
في دائرة نقل وتوزيع الطاقة
للمحطة لمعالجة المشكلة».
وكالة هاوار
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ـ بسبب موجة الغالء التي يعاني منها
المواطن وارتفاع أجرة المواصالت
اضطر الكثير من مواطني الحسكة
لركوب الدرجات النارية عوضا ً عن
التكاسي ،بين مؤيد ومعارض لوجود
الدراجات النارية6»...

نساء قامشلو :سرنفع المقاومة حىت
تحرير القائد أوجالن
أكدت مواطنات من مدينة قامشلو بأنهن
صامدات ومستمرات في الفعاليات المنددة حتى
تحرير القائد أوجالن .وأشرن إلى أن دولة
االحتالل التركي لن تستطيع كسر إرادة الشعب
الكردي وحجب فكر القائد عنهم3»...

المواطن بين فكي كماشة «الدوالر
والتجار» فهل من ُمغيث؟
يشهد سوق ناحية جل آغا ركوداً
في حركة «البيع والشراء» نتيجة
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
والتموينية بحسب سكان الناحية
الذين يصفون حالهم بأنّهم بين
«مطرقة الدوالر وسندان التجار»
صعوبات معيشية اقتصادية ومادية
تواجه المواطنين؛ يدفعون ضريبتها ويطالبون برقابة مشددة من قِبل الجهات
المعنيّة لضبط ومراقبة األسعار التي ضاقوا ذرعا ً بها7»...
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حملة اإلنسانية واألمن تبدأ في أخطر المخيمات
روناهي /قامشلو ـ يف خطوة أمنية إلنقاذ سكان مخيم الهول من بالء داعش أطلقت قوى األمن الداخيل بالتعاون
مع قوات الحامية العسكرية يف املنطقة حملة اإلنسانية واألمن مستهدفة خاليا داعش.
خالل مؤتمر صحفي كشفت قوى األمن الداخلي
وبمؤازرة من قوات سوريا الديمقراطية ومن
ضمنها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية
المرأة يوم األحد  28آذار الجاري عن حملة
إنسانية إلنهاء خطر داعش وخالياه في «مخيم
الهول».
وعبر البيان أعلن عن حملة إنهاء داعش في
المخيم:
«تستمر الحرب السوريّة منذ ما يقارب العشر
سنواتُ ،مخلّفة مئات آالف الضحايا ،و ُمج ِبرة
الماليين على النزوح من ديارهم ،وماليين
غيرهم الجئين في جميع أصقاع العالم.
مضت سنتين منذ أن تمكنت قوات سوريا
الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي من
القضاء على تنظيم داعش اإلرهابي جغرافيًّا،
كبيرا على المنطقة
خطرا
إال أنه ال يزال يشكل
ً
ً
والعالم ،فال تزال خاليا داعش تستهدف وبشكل

يومي المدنيين وقادة المجتمع المحلي في شمال
وشرق سوريا ،وال نزال في قوى األمن الداخلي
إلى جانب رفاقنا في قوات سوريا الديمقراطية
مستمرين في حربنا ضد هذا التنظيم اإلرهابي،
مصممين على مواجهته بكل إصرار وحزم».
وأشار البيان إلى أن مخيم الهول ومنذ فترة
وخطرا جديًّا على
طويلة يشكل مشكلةً حقيقية
ً
المنطقة والعالم ،حيث يضم أكثر من 60000
صا من ضمنهم أعداد كبيرة من األطفال،
شخ ً
وهم من مناصري وأعضاء داعش وأفراد
أسرهم ،الذين خلقوا ألنفسهم إدارة خاصة في
محاولة للحفاظ على تنظيم صفوفهم وإحيائه
عندما تسنح الفرصة .ولفت البيان إلى خطورة
داعش وتوضيح األعمال التي يقومون بها
لتنظيم صفوفهم من جديد« :لقد خلقوا فرق
الحسبة (شرطة داعش) ،ومحاكم شرعية خاصة
ِ
بهم ،إضافة إلى العمل المستمر من قبلهم على

تعليم مناهج داعش لألطفال ضمن المخيم،
مما يهدد بخلق جيل جديد من اإلرهابيين الذين
سيشكلون تهديدًا للعالم أجمع ،والذين يحتاجون
إلى المساعدة إلنقاذهم من هذا المصير».
تحول
وأكدت قوى األمن بأن مخيم الهول
ّ
إلى بؤرة لتنظيم داعش «وتستمر اإلدارة
الذاتية لشمال وشرق سوريا في تأمين كل
متطلبات السكان القاطنين في المخيم في إطار
اإلمكانات المتوفرة ،وبمساعدة المؤسسات
اإلغاثية الدولية ،كما يتم ضمان أمن المخيم من
قبل قوى األمن الداخلي بمساعدة ودعم قوات
تحول إلى
سوريا الديمقراطية ،إال أن المخيم ّ
بؤرة لتنظيم داعش ،تُرتكب فيه جميع أشكال
اإلرهاب ،حيث يتعرض المدنيون فيه للقتل
واالستهداف بشكل شبه يومي ،مما يزيد من
الخطر على أمن وسالمة األهالي المقيمين فيه،
فقد أقدم داعش خالل العام الجاري فقط على قتل

صا داخل المخيم».
 47شخ ً
وفي ختام البيان كشفت القوات المشاركة في
الحملة عن حملتهم والهدف منها« :اليوم أطلقت
قوات األمن الداخلي ،وبمؤازرة من قوات
سوريا الديمقراطية ومن ضمنها وحدات حماية
الشعب ووحدات حماية المرأة ،حملة أمنية
وإنسانية ضمن مخيم الهول بهدف إنهاء تأثير

داعش ضمنه ،مؤكدة ً اتخاذ كافة التدابير الالزمة
لضمان أمن وسالمة المدنيين خالل الحملة،
حيث تستهدف هذه الحملة خاليا داعش المنتشرة
في المخيم ،وساعية من خاللها إلى إنقاذ المخيم
وسكانه من بالء داعش».

قامشلو /عادل عزيز -بعد تحضير استغرق
ستة أشهر وسعيا ً نحو تخفيف عبء المعاينات
والتحاليل الطبية الباهظة افتتحت مؤسسات
المجتمع المدني عيادات الشعب في مدينة
قامشلو.
افتُتحت اليوم بتاريخ  2021/3/28عيادات
الشعب في مدينة قامشلو ،بكوادر طبية مؤلفة
من 90طبيبا ً وممرضا ً وفنيا ً وإدارياً ،وذلك بعد
أن انتهت مؤسسات المجتمع المدني من تجهيز
كافة العيادات بال ُمعدّات الالزمة.
افتتحت مؤسسات المجتمع المدني المشروع
األول من نوعه في شمال وشرق سوريا
«عيادات الشعب» وذلك في تقاطع شارع كنيسة
اليهود مع شارع الحمام بمدينة قامشلو.
الهدف من افتتاح هكذا عيادات هو تقديم الخدمات
الطبية لألهالي بأسعار رمزية ،سعيا ً نحو تخفيف
عبء تكاليف المعاينات عن كاهل المواطنين
وتقديم أكبر كمية ممكنة من الخدمات الطبية
لهم ،بعد ارتفاع كافة المعاينات لكافة العيادات
الخاصة ووصول سعرها إلى أكثر من ستة آالف
ليرة سوريّة ناهيك عن أسعار التحاليل الطبية
والتصوير الشعاعي.
واستغرق تجهيز تلك العيادات مدة ستة أشهر

ليعمل فيها بعد االفتتاح  60طبيبا ً مختصا ً في
كافة االختصاصات ،ويوجد فيها صيدلية ،مخبر
للتحاليل الطبية ،قسم التصوير ،قسم الصور
الشعاعية وقسم للعمليات الجراحية الصغرى.
وستكون كافة العيادات في خدمة األهالي ثماني
ساعات يومياً ،وبأسعار رمزية ،بنسبة تصل
إلى %50أقل من العيادات الطبية الخاصة ،أما
األدوية الموجودة في الصيدلية والتحاليل التي
ستُجرى في المخبر وقسم الصور الشعاعية
لعيادات الشعب ،سيتم خصم  %15مقارنةً
بالمراكز الخاصة ،على أن تكون بعض األدوية
ال ُمقدمة من قبل اإلدارة الذاتية وبعض المنظمات
مجانية.
والعيادات ستستقبل المرضى بدءا ً من الساعة
الثامنة صباحا ً حتى الثانية ظهرا ً وسيتواجد
ضمن تلك الساعات األطباء والممرضين

والكوادر الفنية واإلداريين.
األقسام الموجودة في عيادة الشعب هي (الداخلية،
النسائية ،العصبية ،أطفال ،اختصاص «أذن،
أنف ،حنجرة»« ،بولية ،كلية» ،داخلية قلبية،
ضا عيادة
العظمية ،الجراحة العامة) وتضم أي ً
سنّية ،قسم إلجراء التحاليل ،الصور اإلشعاعية،
صيدلية ،وغرفة لإلسعافات.

مسلحو الحزب الديمقراطي يهددون سكان  53قرية

مركز األخبار ـ أغلق الحزب الديمقراطي
الكردستاني طرقات  53قرية في منطقة
برادوست بأوامر من االحتالل التركي ،وأبلغ
سكان القرى أن كل من يقترب من الحدود
المرسومة سيتعرض لقصف الطائرات الحربية
التركيّة.
وأقام مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني
سواتر ترابية على الطرقات المؤدية إلى قرى
منطقة برادوست في محافظة هولير ،ومنعوا
الدخول والخروج من المنطقة.
ووفق المعلومات الواردة من مصادر محلية
لوكالة روج نيوز؛ فإن مسلحي الحزب
الديمقراطي الكردستاني أبلغوا سكان القرى
بعدم التحرك باتجاه الحدود التي وضعوها في
عرضة لقصف
محيط المنطقة ،وإال سيكونون ُ
الطائرات الحربية التركيّة.
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ّ
ويخفف األزمات
العناق بين أفراد األسرة يقوي جهاز المناعة

كشفت العديد من األبحاث النفسية أن العناق
يحتل الصدارة في قائمة األمور التي تجعل
اإلنسان سعيداً ،فهو يخلق سلسلة من التغييرات
الكيميائية داخل الجهاز العصبي ،قد تبدأ بلمسة
لكنها تؤدي إلى خليط من التفاعالت الحسية
التي تنتقل من الجلد إلى الدماغ عبر األعصاب،
ما يُحدث تغييرات تؤثر على الجسم بأكمله،
لكن معظم األسر لم تعد تتبادل العناق ،وزاد
الوباء في توسيع المسافات بين الناس والتباعد
الجسدي.
أصبح معظم الناس منذ أن تفشت جائحة كورونا،
أكثر حرصا ً على تجنب المصافحة والعناق
مع األصدقاء وحتى االبتسامات اختفت تحت
الكمامات ،لذلك دعا خبراء وعلماء نفس إلى
ضرورة البحث عن بدائل تساعد على تخفيف
القلق والتوتر والحفاظ على االستقرار النفسي
والعصبي والتخلص من الهموم التي تسبب فيها
الوباء.

كورونا مرة أخرى!

عيادات الشعب بقامشلو تفتح أبوبها أمام المواطنين عشرة ماليين في إسطنبول عاطلون عن العمل
مركز األخبارـ ارتفع عدد العاطلين عن العمل
في إسطنبول ألول مرة إلى أكثر من 10
ماليين ،وفق بيانات رسمية.
ويبلغ عدد العاملين في إسطنبول  5ماليين
و  363ألف شخص وفقا ً لما أعلنه مكتب
إحصاءات بلدية إسطنبول استنادا ً للبيانات
الصادرة عن هيئة اإلحصاء التركيّة والبنك
المركزي التركي.
وبالنظر إلى أن عدد السكان الذين يعيشون في
إسطنبول يبلغ  15مليون و 462ألف ،فإن عدد
السكان ال ُمعالين الذين ال يعملون في إسطنبول
قد تجاوز  10ماليين.
ووفق مكتب اإلحصاء في البلدية ،انخفض
معدل البطالة الرسمي  0.2نقطة مئوية على
أساس سنوي إلى  14.7بالمئة.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 84
ألفًا مقارنةً بالعام السابق وبلغ  926ألفًا ،بينما
ارتفع معدل البطالة بين الرجال إلى ٪13.7
سنويًا  ،انخفض إلى  ٪16.8بين النساء،
في عام  ، 2020بلغ معدل البطالة في تركيا
.٪13.2
ومع إدراج أولئك الذين ليس لديهم أمل في
العثور على وظيفة وأولئك الذين ال يبحثون
عن وظيفة ولكنهم على استعداد للعمل ،تم
تسجيل معدل البطالة المحدد على نطاق واسع
بنسبة  18.2في المائة.
ووفقًا لمعدل البطالة المحدد على نطاق واسع،
بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في

روناهي
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إسطنبول مليون و  195ألف .كما انخفض
عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15
و  24سنة والذين ال يتلقون تعلي ًما وال يعملون
في أي وظيفة من  579ألفًا في عام  2019إلى
 552ألفًا في عام .2020
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في الفئة العمرية
 24-15عا ًما في إسطنبول 25.6 ،في المائة،
 25.3في المائة في تركيا.
وتم قياس التعريف األوسع للبطالة إلى  30في
المائة في إسطنبول  ،بنسبة  39.5في المائة
في تركيا.
وفي عام  ،2020كانت أعلى زيادة في معدل
البطالة مقارنةً بالعام السابق في الفئة العمرية
 24-20عا ًما.
في حين أن معدل البطالة الرسمي كان 26.7
في المائة ،تم تحديد معدل البطالة المحدد بشكل
عام على أنه  30.8في المائة.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي  ٪13لخريجي
الجامعات و  ٪17.7لخريجي المدارس
الثانوية ،تم تحديد معدل البطالة العام بنسبة
 ٪15.4لخريجي الجامعات و ٪21.5
لخريجي المدارس الثانوية.
وانخفض عدد المشاركين في القوى العاملة
بنسبة  7.4في المائة إلى  6ماليين و 289
ألف شخص ،تبلغ نسبة المشاركة في القوى
العاملة في إسطنبول  ٪33.6للنساء و
 ٪71.9للرجال ،في تركيا  30.9 ،في المائة
من النساء بلغت  68.2في المائة للرجال.

قاعدة حميميم :المسلحون

يمنعون المدنيين من الخروج
عبر الممرات اإلنسانية

مركز األخبار ـ أ ّكدت قاعدة حميميم الروسيّة ،حكومة دمشق ،إال ّ
أن الفصائل المسلّحة تعرقل
ّ
بالقوة واالعتقال.
أن الفصائل المسلّحة التابعة لالحتالل التركي حركت َهم تحتَ التهدي ِد ّ
تمنع المدنيّين من المغادرة عبر الممرات ودعا البيان ،االحتالل التركي للوفاء بالتزاماته
عبر ممرات
اإلنسانية الثالث التي فُتِ َحت قبل أيّام بين حلب وضمان التنقل اآلمن للمدنيّين
َ
ي سوريا.
وإدلب شمال غرب ّ
صل إليها
الخروج وفق االتّفاقات التي ت ّم التو ّ
ً
بيان لهاّ ،
أن معبري سابقا .وكانت وزارة الدِّفاع الروسية قد أعلنت
وأضافت القاعدة في
ٍ
ّ
ق مع االحتالل
فا
ت
ا
إلى
ل
ص
التو
ّام
ي
أ
قبل
الزندين
أبو
ومعبر
بإدلب،
سراقب وميزناس
ّ
ٍ
في حلب افتُتحت لتسهيل خروج المدنيّين التركي على فتح ثالثة معابر في إدلب وحلب
ي سوريا.
الراغبين من ريف إدلب باتّجاه مناطق سيطرة شمال غرب ّ

محررة الصفحة  -بيريفان خليل
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وأكد أخصائيو علم النفس أن فيروس كورونا
المستجد أطاح باألنشطة الترفيهية والحفالت
والمباريات الرياضية ،فخاب أمل األطفال
والمراهقين بفقدان ما اعتادوا عليه بسبب
كورونا.
ويمثل هذا األمر بالنسبة إليهم خسائر كبرى
أمس الحاجة وأكثر
في حياتهم ،ولذلك فهم في ِ ّ
من أي وقت مضى إلى الدعم النفسي والعناق
واللمسة الحنونة لتجاوز حزنهم وإحباطهم بسبب
األشياء التي افتقدوها.
وبالرغم من أن العناق والتربيت على الكتفين،
أو الطبطبة على الظهر تلعب دورا ً مهما ً في حياة
األفراد ،لكن ال يتم إعطاء هذه اللمسات الحنونة
أهمية إال عندما يشعر الشخص بالحرمان من
هذا النوع من االتصال الجسدي مع أفراد أسرته
والمقربين منه.
وفي الوقت الذي ينصح فيه األطباء ،بتجنب
اللمس لتقليل احتمالية اإلصابة بالفيروس
التاجي ،يقول علماء النفس إنه من المهم جدا ً

الحفاظ على العناق بين أفراد األسرة في الظرف
الراهن.
وكشفت العديد من األبحاث النفسية أن العناق
يحتل الصدارة في قائمة المشاعر التي تجعل
اإلنسان سعيداً ،لكن في المقابل ال يتبادل معظم
أفراد األسر اليوم حركات الض ّم إلى األحضان
الدافئة بين بعضهم البعض بسبب زحمة
المشاغل ونسق الحياة السريع واألزمات الكثيرة
التي سببتها الجائحة.
وأكدت الباحثة األميركية في علم النفس فرجينيا
ساتير أن اإلنسان في حاجة يوميا ً إلى أربع
حركات احتضان ليكون مرتاح النفس ،وإلى
 8حركات منها ليكون واثقا ً من نفسه ،وإلى
 12حركة ضم إلى األحضان ليكون مبدعا ً في
حياته.
وسبق أن أشار عالم االجتماع التونسي محمد
جويلي إلى أن الوباء قد فرض حظرا ً على
القبالت والعناق والمصافحة باليد وهي تقاليد
أساسية في منطقة المتوسط التي تنتشر فيها
«ثقافة التماس والقرب».
وأكد جويلي إن« :اللقاء بين أشخاص يعرفون
بعضهم بعضا ً يؤدي إلى عناق وقبالت وهذا
مؤشر على التعبير عن المحبة واالمتنان»،
مضيفاً« :تصرفنا ناجم عن العادات ومن
الصعب على طفل صغير أن يرى جده أو جدته
من دون أن يعانقهما».

رضورة االحتضان
وتقول األخصائية النفسية وكاتبة العمود الشهري
في مجلة نيوزويك الدكتورة ليزا دامور« :اآلباء
واألمهات واألطفال قلقون ،وأنا أرجو األهل أن
يفعلوا ما بوسعهم للتحكم بقلقهم ،وأال يشاركوا
مخاوفهم مع أطفالهم ،هذا يعني كبت المشاعر،
وهو أمر ليس بالسهل في بعض األحيان،
وخاصةً إذا ما كانت تلك المشاعر تشكل ضغطا ً
على الوالدين».
وشددت ليزا على أن األطفال يحتاجون إلى
معانقة والديهم لإلحساس بشيء من الطمأنينة
واألمان« :ومن المهم أن يتذكر اآلباء أن

األطفال يشبهون الركاب في هذه المحنة وهم من
يقودون العربة ،وعليهم ،إن شعروا بالقلق أال
يسربوا إليهم هذا الشعور الذي قد يعيق إحساسهم
باألمان أثناء رحلتهم».
ويشبه األطفا ُل البالغين في الشعور بالحزن
والقلق ،وفي بعض الحاالت يمكن للقلق أن
يستبد بهم حتى يقف عائقا ً أمام القيام باألمور
المفضلة لديهم.
ومهما كانت الفئة العمرية التي ينتمي إليها
الطفل ،فإن احتضانه سواء من قبل والديه أو
أشقائه وأجداده قد يلعب دورا ً مه ّما في تحسين
مزاجه والتخفيف من حدة القلق الذي تعرض له
بسبب موقف معين ،ويزيد من الطاقة اإليجابية،
ويقلل من المشاعر السلبية.
وفي السنوات األخيرة ،تم اكتشاف مدى أهمية
أن يقضي الرضع أطول فترة ممكنة بالقرب
من صدور أمهاتهم ،وتأثير ذلك على أعصابهم
ونفسيتهم ونشاطهم العقلي.
كما يساعد التواصل الجسدي مع الطفل في
تعزيز شعوره باالنتماء ويساهم بشكل كبير في
تنشيط قدرته على االبتكار إضافة إلى عدة فوائد
أخرى.
ولفهم فوائد العناق بالنسبة إلى البشر ،سلط
خبراء الضوء على المسار الحسي لمثل هذا
النوع من التواصل الجسدي الذي يكون بشكل
مستمر بين أفراد األسرة ،فعند احتضان شخص
ما تنشط عدة مستقبالت حسية في الجلد ،وهناك
أعصاب أيضا ً تستجيب للمس ،وتلعب هذه
األعصاب الحسية دورا ً بارزا ً في الشعور بقيمة
االتصال الجسدي.
وبمجرد تنشيط المستقبالت الحسية تقوم
األعصاب بتحويل التحفيز الميكانيكي إلى
إشارات كهربائية وكيميائية تنتقل على طول
العصب المحيطي إلى النخاع الشوكي ثم إلى
الدماغ ،فتنشط المسارات الحسية مناطق الدماغ
المسؤولة عن الترابط االجتماعي والسعادة
واأللم.

العناق لنمو الطفل

يعتبر التفاعل من خالل اللمس ،أمرا ً بالغ األهمية
وخاصةً لرفاهية الطفل ونموه ويُعتقد على نطاق
واسع أن حاسة اللمس هي أول الحواس التي
تتطور لدى الجنين وهو ال يزال في الرحم ،وأما
بعد الوالدة وفي المراحل المبكرة من العمر،
فيمثل االتصال الجسدي من األم للطفل أو من
الشخص الذي يرعاه أمرا ً بالغ األهمية لنموه،
إذ تعمل لمسة األم على تعزيز مشاعر االرتباط
واألمان والمشاعر اإليجابية.
وأظهرت دراسة أجريت عام  2010أن أطفال
النساء الحنونات كانوا سعداء وأكثر مرونة وأقل
توترا ً وقلقاً ،فيما عانى األطفال الذين لم ينالوا
نفس القدر من الحب والحنان من مشاكل معرفية
وعاطفية وحسيّة ،باإلضافة إلى زيادة مستويات
الكورتيزول( .الهرمون المرتبط عادة ً بالتوتر).
ولفتت دارسا نارفيز أستاذة علم النفس في
جامعة نوتردام أن عدم إشعار األطفال بالحنان
واحتضانهم في صغرهم ،يترك أثرا ً كبيرا ً
على أجسامهم أثناء عملية النمو ،إذ يمكن أن
يؤدي إلى عصب غامض متخلف ،أو حزمة
من األعصاب التي تمتد من الحبل الشوكي
إلى البطن ،وقد تقلل من قدرة األطفال على أن
يكونوا ودودين أو رحيمين ،وتؤدي إلى تخلف
في نظام هرمون األوكسيتوسين ،وهي الغدد

التي تطلق هرمون «األوكسايتوسين» ،الذي
يساعد على تكوين روابط بين األشخاص.

الرتابط االجتامعي
يعتبر «األوكسايتوسين» أو هرمون الحب الذي
تنتجه منطقة تسمى «تحت المهاد» الموجودة
بالمخ ،حلقة الوصل بين الجهاز العصبي الذاتي
والجهاز اإلفرازي من خالل الغدة النخامية،
ويحتل تحت المهاد الجزء األكبر من الدماغ
البيني ،حيث يقع أسفل المهاد وفوق جذع
الدماغ ،وهو معروف إلى حد كبير بتأثيره على
الترابط االجتماعي.
وتشير الدراسات إلى أن الخاليا العصبية التي
تنتج األوكسايتوسين تظهر على نطاق واسع
في جميع أنحاء الدماغ ،بما في ذلك المناطق
التنظيمية المرتبطة بالتفاعل االجتماعي
والخوف والعدوانية والهدوء والتوتر.
وفي حين يعمل «األوكسايتوسين» الذي يتم
إطالقه على العديد من الهياكل خارج الدماغ،
فإن بعضا ً منه يبقى داخل المخ ويؤثر على
السلوك والمزاج ويحفز الشعور بالرضا ويقلل
القلق والتوتر.

الم ِ
بهرة على مدى  99مليون سنة
الكهرمان يحفظ ألوان الحشرات ُ
دبابري الوقواق

عندما تفكر في مخطط األلوان الذي كانت
تكتسي به الديناصورات في عصور ما قبل
التاريخ ،فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو األلوان
الخضراء والبنية.
ولكن المزيد من األبحاث أظهرت أنه منذ ماليين
السنين ،كانت األلوان النابضة بالحياة والحيوية
في كل مكان بالطبيعة ،تماما ً كما هي اليوم.
أحدث األدلة حشرات عمرها  99مليون عام تم
رصدها محفوظةً في الكهرمان بألوان مذهلة من
األرجواني واألزرق واألخضر المعدني.

األلوان البنيوية
أحد األسباب التي تجعل من الصعب علينا
معرفة ألوان مخلوقات ما قبل التاريخ يرجع إلى
ما تبقى منها ،إذ ال يمكن للعظام المتحجرة أن
تنقل لنا لون الحيوان.

العدد 1091

ولكن في اآلونة األخيرة ،كان العلماء يعملون
على صبغات من الريش المتحجر أو  -وكما
في حالة هذه الدراسة األخيرة -استخدام العنبر
البورمي للنظر في عالم األلوان القديمة.
وكما أوضح عالم الحفريات «بان يان هونغ»
من األكاديمية الصينية للعلوم إن« :نوع اللون
المحفوظ في أحافير العنبر يسمى اللون البنيوي،
وهو ناتج عن التركيب المجهري لسطح
الحيوان».
ويضيف إن« :البنية النانوية للسطح تبدد الضوء
بأطوال موجية محددة وتنتج ألوانا شديدة الكثافة،
وهذه اآللية هي المسؤولة عن العديد من األلوان
التي نعرفها في حياتنا اليومية».
اللون البنيوي هو ما يجعل ريش الطاووس
وقشور الفراشة تبدو قزحية األلوان ،وفي هذه
الحالة ،تم إنشاؤه عن طريق الجلد الخارجي
للهيكل الخارجي للحشرة.

جمع الفريق  35عيّنة من العنبر تحتوي على
حشرات قديمة تمتلك أيضا ً هذه األلوان البنيوية
المكثفة .وكانت الغالبية العظمى من العينات
إما دبابير الوقواق  -وهي من عائلة غشائيات
األجنحة أو الدبابير الكالسيدية وهي من فصيلة
الصفريات.
أظهرت المخلوقات المغلفة بالعنبر أجسامها
المعدنية الخضراء المزرقة ،أو الخضراء
المصفرة ،أو الزرقاء األرجوانية ،أو حتى
األجسام الخضراء النابضة بالحياة ،ومن المثير
لالهتمام أن دبابير الوقواق في العنبر كانت
تقريبا ً من نفس لون دبابير الوقواق الموجودة
اليوم.
وكتب أعضاء الفريق في ورقتهم إن« :اللون
الذي تعرضه األحافير يمكن أن يكون مضلالً في
الغالب ألن الهياكل النانوية الدقيقة المسؤولة عن
التلوين يمكن تغيرها أثناء التحجر ،ومع ذلك،
يمكن إعادة بناء األحافير األصلية باستخدام
النمذجة النظرية».
وتضيف الورقة البحثية« :تتطابق قمم االنعكاس
المحسوبة مع اللون األخضر المزرق المعدني
المالحظ لمنطقة وسط الصدر في دبورنا
المدروس( ،مما) يؤكد أنه يمكن الحفاظ على
الهياكل النانوية الدقيقة للغاية في كهرمان
الميزوزويك» وتطلق األخيرة على الفترة ما
بين عصور الباليوزوي والسينوزويكي.

ويعتقد الفريق أيضا ً أن لديهم تفسيرا ً لسبب
احتفاظ بعض أحافير حشرات العنبر بتلوين
الكائنات الموجودة بداخلها.
فبعد قطع الهيكل الخارجي الثنين من الدبابير
النابضة بالحياة وأحد األحافير الباهتة نسبياً،
وجدوا أنه في العيّنة الباهتة تتلف الهياكل الجلدية
التي تصنع األلوان الهيكلية .وفي الحفريات
الملونة ،ال تزال الهياكل الخارجية للحشرات

والبنى النانوية التي تبدد الضوء محفوظة.
وفي وجود الكهرمان تتميز السنوات القليلة
الماضية بمخلوقات رائعة من العصر
الطباشيري ،وعاشت هذه الحيوانات منذ ما
يقرب من  100مليون سنة ،وتشمل النتائج
جمجمة أصغر ديناصور ،وبعض الضفادع
الصغيرة ،وطائرا ً ذا إصبع طويل بشكل غريب،
والعديد من الحفريات غيرها.

مخلوقات رائعة بالكهرمان
محررة الصفحة  -هايستان أحمد
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تحكيمية ..تجاوزات
غيب ..أخطاء
ّ
دوري الدرجة األولىَ :ت ّ
قامشلو /جوان محمد ـ اخ ُتتمت منافسات الجولة الثالثة من مرحلة اإلياب لدوري أندية إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم «الدرجة األوىل» ،والتي شهدت تغ ّيب وانسحابات وأخطاء
تحكيمية وتجاوزات من اإلداريني واملدربني والالعبني عىل الحكام.

يبدو أن لعبة كرة القدم لدينا تتجه نحو التراجع
الكبير ،فاألندية باتت تغيب عن حضور مبارياتها
ومنها تنسحب بعد عدم اكتمال العدد القانوني
لالعبين ضمن ميدان الملعب ،باإلضافة لحصول
أخطاء تحكيمية وبنفس الوقت حصلت تجاوزات
من بعض اإلداريين والمدربين والالعبين ،وكل
ذلك يوحي بأننا ال نسير في الطريق الصحيح.
على االتحاد العمل بجدية لوضع حد للتغيّب
واالنسحابات باإلضافة للوقوف على وضع
سر ،كما على المدربين
التحكيم الذي أصبح ال يَ ُ
واإلداريين والالعبين التروي فالحكام لدينا
بشر وال يرتكبون األخطاء قصدا ً ولكن الثرثرة
الزائدة من خارج الملعب هي أحد أهم األسباب
للتشويش على الحكام ،وفي إحدى المباريات
الحظنا حصول عدم تعاون الحكم المساعد مع
حكم الساحة أي بعض األحيان يتوجب على
الحكم المساعد اليقظة وتقدير الحالة بشك ٍل
أفضل ألنها قد تكون غير واضحة لحكم الساحة
من زاويته ،وكل ذلك يخلق أجواء غير مريحة
للجميع ،وكما ذكرنا على الكل التوقف بجدية
لتدارك األمور وتغيير مسار لعبة كرة القدم
وتحويلها نحو طريقها الصحيح ،وهذا األمر
مطلوب من االتحاد الرياضي واللجنة الفنية
ومكتب كرة القدم واألندية بطاقمها اإلداري

والفني والالعبين.
ولم تشهد الجولة الثالثة أي مفاجآت في النتائج
وحتى اآلن غابت اإلثارة عن الجوالت الثالث
واألداء الفني متوسط ومختلف من مباراة إلى
أخرى ،ولكن تراجع المستوى بشك ٍل عام واضح
على األندية وخاصةً في ضعف اللياقة البدنية
وغياب اللمحات الفنية الجميلة في المباريات.
وإليكم نتائج الجولة الثالثة:
فوز واشو كاني على الجزيرة بثالثة أهداف
بدون رد على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو
بقامشلو.
فوز الصناديد على شبيبة تل كوجر بثالثة أهداف
بدون رد على أرضية ملعب تل كوجر.
تغلب الطريق على سري كانيه بهدفين بدون رد
على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار
بقامشلو.
فوز األسايش على االتحاد قانونيا ً بنتيجة 0×3
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لالعبين في
الملعب وأوقف الحكم المباراة عند الدقيقة 11
من الشوط األول وكانت النتيجة تشير لتقدم
األسايش بهدف بدون رد على أرضية ملعب
الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
سيطر التعادل اإليجابي بهدفين لهدفين على لقاء

شبيبة الحسكة مع خبات على أرضية ملعب
الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
فوز سردم قانونيا ً على جودي بنتيجة 0×3
لتغيّب األخير عن الحضور في ملعب الشهيد
هيثم كجو بقامشلو.
وبعد نهاية هذه الجولة كان ترتيب األندية على
الشكل التالي:
ترتيب المجموعة األولى:
1ـ األسايش  27نقطة .29+
2ـ دجلة  17نقطة .11+
3ـ االتحاد  14نقاطة .0+
4ـ خبات  14نقطة .11+
5ـ شبيبة الحسكة  6نقاط .9-
6ـ الجزيرة  4نقاط .12-
7ـ واشو كاني  3نقاط . 30-
ترتيب المجموعة الثانية:
1ـ سردم  24نقطة .35+
2ـ الصناديد  16نقطة .3+
3ـ برخدان  14نقطة .5+
4ـ سري كانيه  10نقاط .5-
5ـ شبيبة تل كوجر  9نقاط .8-

تقليص عدد الزوار خالل أولمبياد طوكيو

أن الحكومة اليابانية أبدت رغبتها في قيام اللجنة
بتقليص عدد الزوار من المسؤولين ،خاصةً
غير المعنيين بشكل مباشر باستضافة الدورة
األولمبية.
ونوهت وكالة األنباء اليابانية (كيودو) أن عدد
الزوار من المسؤولين األولمبيين سيجرى
تقليصه ،إلى النصف ليصبح حوالي  30ألف
زائر.
ويتوقع أن تستقبل اليابان نحو 90ألف شخص من
الخارج ،من بينهم نحو  30ألف من الرياضيين
والمدربين وإداريين الفرق.
وكانت دورة األلعاب األولمبية (طوكيو )2020
قد تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري
بسبب جائحة كورونا ،وأثيرت الكثير من
الشكوك حول إمكانية إقامتها قبل أن تُبدي اللجنة
قالت تقارير إعالمية ،إن الحكومة اليابانية ترغب أزمة جائحة كورونا.
إصرارا على
في تقليص كبير لعدد الزوار من المسؤولين وذكرت هيئة اإلذاعة اليابانية (إن اتش كيه) إن األولمبية الدوليّة واللجنة المنظمة،
ً
األولمبيين خالل دورة األلعاب األولمبية المقبلة مصادر من اللجنة األولمبية الدولية ،كشفت لها إقامتها.
في العاصمة طوكيو ،وذلك في ظل استمرار

يفزن
سيدات مانشستر يونايتد
َ
على وست هام

حقق فريق سيدات مانشستر يونايتد ،أول فوز له
على ملعب (أولد ترافورد) في وجود المهاجمة
اإلسبانية أونا باتيي ضمن التشكيل األساسي
بالدوري اإلنكليزي للسيدات.
وتمكنت سيدات المان يونايتد من الفوز على
وست هام يونايتد بهدفين دون رد أحرزتهما كل
من لورين جيمس وكريستين بريس.
وشاركت باتيي  -الالعبة األساسية في قائمة
المنتخب اإلسباني -لمدة  74دقيقة في اللقاء قبل
أن يتم استبدالها.
وكانت هذه أول مباراة يلعبها فريق سيدات
مانشستر يونايتد على «مسرح األحالم».
من جانبها ،أكدت مدربة الفريق ،كاسي ستوني،
أنها ستكون «فرصة رائعة» لتسليط الضوء
على كرة القدم النسائية في إنكلترا.

العدد 1091

6ـ الطريق  7نقاط .1-
7ـ جودي  1نقطة .23-
يُذكر أن األندية تطالب بوضع حد للغيابات من
األندية التي تغيب عن مبارياتها ألنها تدفع الكثير
من المصاريف وفي النهاية تجد الفريق المنافس
غائباً ،ومن جانب آخر األندية التي تتغيب
تشتكي من عدم وجود اإلمكانات الكافية لديها
لالستمرار ،وتنتقد وجود تبني من بعض الهيئات
لعدة أندية وعدم دعمها بالشكل المطلوب من

االتحاد ،الذي بدوره غير معني بدعم أي نادي
بحسب ما هو موجود ببنود الترخيص ناهيك أنه
قام بتقديم دعم لمجموعة من األندية بداعي أنها
مجتهدة قبل فترة ،ولكن ينتقد البعض االتحاد
الرياضي بإقليم الجزيرة لتراخيه تجاه الكثير من
األندية وعدم تطبيق شروط الترخيص عليها،
بحيث هناك  24ناديا ً مرخصا ً من االتحاد
الرياضي وهو عدد كبير مقياسا ً بالجغرافيا
والكتلة البشرية الرياضية المتواجدة في المنطقة
وأصبحت بعضها شكلية وباالسم فقط.

آشلي بارتي :أخطط للبقاء
بعيداً عن أستراليا حتى
نهاية الموسم
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نساء قامشلو :سنرفع المقاومة حتى تحرير القائد أوجالن
قامشلو /رشا عيل ـ أكدت مواطنات من مدينة قامشلو بأنهن صامدات ومستمرات يف الفعاليات املنددة حتى
تحرير القائد أوجالن .وأرشن إىل أن دولة االحتالل الرتيك لن تستطيع كرس إرادة الشعب الكردي وحجب فكر
القائد عنهم.
تستمر دولة االحتالل التركي في سياساتها
التعسفية بحق القائد عبد هللا أوجالن منذ عام
 ،1999وذلك من خالل فرض عزلة مشددة
عليه ومنعه من اللقاء مع عائلته ومحاميه ،وقد
نشرت في اآلونة األخيرة أخبار على شبكات
التواصل االجتماعي في تركيا تتعلق بصحة
القائد ،وسط كل ذلك تتعالى مطالب الشعب
الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا بضرورة
معرفة وضعه الصحي والكشف عنه ،حيث
تواصل شقيقه مؤخرا ً معه باتصال هاتفي.
وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا
«روناهي» مع العديد من المواطنات في مدينة
قامشلو ،حيث رفضن ونددن بالعزلة المفروضة
على القائد أوجالن وأكدن على أهمية وجوده

لمقاطعة قامشلو ،أوضحت لنا في حديثها
عن هدف دولة االحتالل التركي من العزلة
المفروضة على القائد أوجالن ،مشددة ً على أن
الشعب الكردي أثبت مدى حبه لقائده من خالل
خروج المئات ،كبارا ً وصغاراً ،مطالبين بالكشف
عن وضعه الصحي ورفع العزلة المفروضة
عليه ،وتابعت شها« :العزلة المفروضة على
القائد هي عزلة على اإلنسانية وليس عليه فقط؛
ألنه ينادي بالحرية والديمقراطية وذلك عكس
أفكارهم وتوجهاتهم ،فاعتقلوه وفرضوا عليه
العزلة المشددة المنافية لألخالق والقانون».
وفي النهاية اختتمت اإلدارية في مؤتمر ستار
«شها خليل» حديثها« :سنستمر في فعالياتنا
بجميع مناطق روج آفا حتى السماح لمحاميه

كلستان كلو

شها خليل

بين شعبه.
في البداية التقينا مع «معيوفة محمود» البالغة
من العمر  65عاما ً من أهالي مدينة قامشلو
التي أشارت في حديثها إلى رفضها للعزلة
المفروضة على القائد أوجالن منذ سنوات قائلةً:
«ال يقف كبر أعمارنا عائقا ً أمام المشاركة في
الفعاليات المنددة بالعزلة على القائد والتي تدعو
إلى معرفة وضعه الصحي وتحريره ،فالقائد هو
الذي أنار درب المرأة ورسم لها طريق الحرية
وعرفت نفسها من خالل فكره ،لذا يتوجب علينا
أن نوصل صوتنا للعالم أجمع من أجل تحريره».

وذويه اللقاء به ،جعلنا عام  ٢٠٢١عاما ً لحرية
القائد ،ليس فقط رفع العزلة عنه وإنما إطالق
سراحه ،ونطالب جميع الدول التي تدعي
الديمقراطية والحفاظ على حقوق اإلنسان
مساندتنا حتى تحرير قائدنا أوجالن».

عزلة عىل اإلنسانية
أما «شها خليل» اإلدارية في مؤتمر ستار

استمرار الفعاليات..
ومن جهتها بينت لنا «كلستان كلو» عضوة
منسقية مؤتمر ستار لمقاطعة قامشلو ،بأنهم
أقاموا فعالية نصب خيمة اعتصام لمدة أربعة
أيام في مدينة قامشلو ضمن حديقة آري ،حيث
قدم إلى الخيمة شعوب مقاطعة قامشلو من جميع
بلداتها ونواحيها باإلضافة إلى كافة المؤسسات،
وزادت« :هدفنا إيصال صوتنا ومطالبنا إلى

جميع شعوب العالم من أجل كسر العزلة على
القائد وتلقي أخبار مؤكدة عنه ،ورسالة منه
للشعب الكردي».
منوهةً بأن هدف تركيا من نشر هذا الخبر عن
صحة القائد أوجالن هو التالعب بمشاعر الشعب
الكردي وكسر إرادتهم ،وأردفت« :ولكن نحن
الشعب الكردي لن نستسلم وسنكثف فعالياتنا
ونشاطاتنا حتى تحريره ،ومعرفة وضعه
الصحي ورفع العزلة عنه».
كما نوهت كلستان في حديثها إلى استمرار
الفعاليات ألجل القائد أوجالن حتى تاريخ الرابع
من نيسان ،وبأن هناك برامج خاص بيوم الرابع
من نيسان يتم تحضيره من قبلهن.
مضيفةً بأنه منذ اعتقال القائد عبد هللا أوجالن
ودولة االحتالل التركي تهدف إلى كسر إرادة
الشعب الكردي وحجب فكر القائد عنهم،
يحاولون طمس مشروعه المنادي بالحرية
والديمقراطية وأخوة الشعوب ،هذا المشروع
يتضارب مع مصالح الكثير من الدول العالمية
التي تعتمد الحروب ونهب خيرات الشرق
األوسط.

أين الضمري اإلنساين؟
الفتةً إلى أن فكر القائد أوجالن المنادي بالحرية
والديمقراطية والسالم كان السبب في اعتقاله من
قبل الفاشيين ودعاة سفك الدم ،وقالت« :أين هي
الدول التي تنادي باإلنسانية22 ،عاما ً والقائد
بعيد عن شعبه ويفرض عليه عزلة مشددة ،يتم
منعه من التحدث مع أي أنسان ،أين ضميركم؟
فلتفعلوا شيئا ً ألجل تحريره».
وأنهت «كلستان كلو» عضوة منسقية مؤتمر
ستار حديثها قائلةً« :يجب علينا نحن الشعب
الكردي وفي جميع المناطق وبكل مؤسساتنا أن
نرفع صوتنا ونوصله للعالم أجمع ألجل وقف
سياسات نهب واحتالل مناطقنا وكسر إرادة
المرأة وتقليل شأنها ،فيجب أن نقف أمام ذلك
بكل قوة لنعيش حياة حرة معاً».
وفي ذات السياق حدثتنا «نجاح كلو» عضوة
مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة قامشلو ،وقالت:

« ٢2سنة والقائد أوجالن في سجن إمرالي،
وعزلة تتبعها عزلة ،وتغاضي الدول عن هذه
األفعال ،فنقول يكفي لدولة االحتالل التركي
ودول العالم أجمع ،كل هذه السنوات والقائد
عبد هللا أوجالن في إمرالي ..اعتقل بشكل غير
قانوني وغير إنساني».

انتهاج لفكره
موضحةً هدف النظام التركي من العزلة على
القائد بالقول« :يرغبون أن نستسلم ،ولكن لم
نستسلم ،بفكر وفلسفة القائد نعيش ،فهو معلمنا

نجاح كلو

الكبير وقائدنا ،ونحن كنساء وأمهات الكرد
سنحارب ولن نقف حتى تحريره».
وطالبت نجاح جميع شعوب شمال وشرق
سوريا بأن يتحدوا ويصبحوا كحلقة نار حول
القائد حتى تحريره ،وضرورة تكثيف الفعاليات
في كردستان وأوروبا من أجل الضغط على
الحكومات األوروبية.
وفي نهاية حديثها وجهت نجاح بعض الكلمات
للقائد أوجالن قائلة« :بك أتينا إلى الحياة ..عرفنا
أنفسنا أيها القائد ،نكبر بمقاومتك وحريتك،
وباسمك نقاوم ،فجميعنا طالبك ،وسنبقى على
نهجك وفكرك وسنرفع مقاومتك ويدنا في يدك
إلى أن نحررك».

معيوفة محمود

والدة جيجك :ال يحق لتركيا إصدار حكم المؤبد بحق ابنتي

أكدت آشلي بارتي المصنفة األولى
عالمياً ،أنها على األرجح لن تعود
إلى بالدها أستراليا سوى بعد ختام
موسم  2021للتنس ،بسبب متطلبات
الحجر الصحي لمكافحة تفشي فيروس
كورونا.
وقالت« :بالنظر إلى إجراءات الحجر
الصحي في أستراليا نضطر لقضاء
أسبوعين في فندق ،والوقت ليس كافيا ً
هذا الموسم لفعل ذلك من أجل العودة
إلى بالدي لقضاء أسبوعين».
وأردفت المصنفة األولى عالمياً« :لذا
ففي الوقت الحالي نخطط للبقاء بعيدا ً
عن أستراليا ،لما بعد أمريكا المفتوحة
وربما حتى نهاية الموسم».

ورغم أن آشلي بارتي اعتادت البقاء
بعيدا ً عن بالدها لفترات طويلة ،فقد
اعترفت أن استمرار تلك الفترة حتى
نوفمبر /تشرين الثاني لو اكتمل الموسم
هو أمر يجب التعايش معه.
وأضافت حاملة لقب ميامي المفتوحة
بعد إلغاء نسخة العام الماضي« :بدون
شك هذا أمر جديد بالنسبة لي ،محاولة
جديدة وعدم التفكير فيه وفهم أين
سنكون طيلة هذه الفترة».
وتأهلت آشلي بارتي إلى دور الـ16
بميامي المفتوحة عقب تغلبها 3-6
و 2-6على إيلينا أوستابنكو ،وستلعب
المصنفة األولى ضد أنجليك كيربر أو
فيكتوريا أزارينكا.

محرر الصفحة  -جوان محمد

استنكرت والدة جيجك كوباني حكم الدولة
التركية بالمؤبد على ابنتها ،وقالت إنّه ال يحق
لتركيا أن تصدر هكذا حكم على ابنتها واصفة
إيّاه بالحكم الخاطئ ،وناشدت كافة المنظمات
الدولة المعنية بحقوق اإلنسان للتد ّخل ضدّ هذا
الحكم.
حكمت السلطات التركية بالسجن المؤبّد على
جيجك كوباني بعد سنتين من سجنها ومحاكمتها
ست مرات خالل سنتين.
بتاريخ  21تشرين األول عام  ،2019وقعت
دوزكين تمو (جيجك كوباني) أسيرة ،بعد أن
أصيبت بجروح ،في يد مرتزقة جيش االحتالل
ي بقرية مشيرفة التابعة لناحية عين عيسى
التّرك ّ
في شمال وشرق سوريا ،أثناء االجتياح التركي
للمنطقة ،وسلمت من قبل المرتزقة إلى االحتالل
التركي.
سلمت جيجك لدولة االحتالل التركي ،ونقلت
على إثرها إلى إحدى مشافي تركيا بعد قيام
الفصائل بإطالق طلقتين على قدمها اليمنى ،فيما
بعد تم نقلها إلى السجن مباشرةً.
ع ِقدت أولى جلسات محاكمة جيجك كوباني
و ُ
في محكمة الجزاء الخامسة في مدينة ُرها
بباكور كردستان ،بحضور جيجك كوباني،
وخالل إفادتها قالت جيجك كوباني إنّها انض ّمت
القوة األكثر تنظيما ً في شمال وشرق
بإرادتها إلى ّ
سوريا ،وإنّها لم تستخدم السالح ،بل شاركت في
نشاطات المساعدات اإلنسانية.
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وحيدة عثمان
وخالل الجلسة الثالثة لمحاكمتها طالب االدّعاء
العام التابع لسلطات حزب  AKPوMHP
من محكمة الجزاء العليا ،الحكم على جيجك
بالمؤبد ،وقبلت المحكمة طلب ال ُمدّعي ،فيما
طعن محامو جيجك كوباني بالطلب ،وطالبوا
باستئناف المحاكمة ،وعليه تم إصدار الحكم
المؤبد عليها خالل الجلسة األخيرة قبل يومين.

«الحكم عىل ابنتي خطأٌ كبري
ترتكبه تركيا»
والدة جيجك كوباني ،وحيدة عثمان ،تحدثت حول
إصدار حكم المؤبد على ابنتها وأدانت الحكم
ّ
يحق لها إصدار
على ابنتها ،وقالت« :تركيا ال
هكذا حكم على ابنتي ،هي مواطنة سورية كانت
تساعد المقاتلين والمدنيين وتقدّم خدمات إنسانية
لهم ،بغض النظر عن اعتقالها من قبل المرتزقة

على األراضي السورية وتسليمها إلى تركيا».
ضا :هذا الحكم على ابنتي خطأ كبير
وقالت أي ً
ترتكبه تركيا ،حيث عمدت إلى إلصاق التُّهم بها
لتبرر لنفسها إصدار الحكم المؤبد عليها.
وأشارت والدة جيجك ،وحيدة عثمان ،إلى ّ
أن
المرتزقة والدولة التركية كانوا قد عذبوا ابنتها
ي في السجون التركية ،وحبسوها
بشكل وحش ّ
ّ
في المنفردة قبل أن توكل األسرة محاميًا البنتها
ويخرجها من المنفردة إلى السجن العام.
وناشدت والدة جيجك المنظمات اإلنسانية
والمعنية بحقوق اإلنسان وكافة الدول للتد ُّخل
ضدّ هذا الحكم الصادر على ابنتها ألنه غير
قانوني وخاطئ ،على حدّ وصفها.
جيجك كوباني اسمها الحقيقي (دوزكين تمو)
ولدت في مدينة كوباني عام  ،١٩٩٧كانت
مقاتلة ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.
وبعد التدقيق تبيّن ّ
أن المرتزقة المتورطون
في جريمة أسر جيجك هم مرتزقة مما تسمى
بـ(فيلق المجد) ،إحدى الجماعات المقاتلة
تحت قيادة تركيا ،حيث ظهرت صورة أخرى
للعشرات من بينهم قائدهم المدعو (ياسر عبد
الرحيم) وهو يلتقط «سيلفي» مع الفتاة األسيرة،
ّ
وتئن من
وهم يحاصرونها ،وقد كانت تنزف
األلم والخوف ،وسبق أن نشر المرتزقة ذاته
فيديو وهم يشوهون جثّة مقاتلة كردية ،بتاريخ
 21أكتوبر .2019

خرق القوانني الدولية
وبحسب تقارير عدّة من المنظمات المعنية
بحقوق اإلنسان ،فإنّه يتم نقل السوريين إلى
داخل األراضي التركية للمثول أمام محاكمها،
ي جرم على أراضيها أو
من دون أن يرتكبوا أ ّ
بحق مواطنيها أو اإلضرار بممتلكاتهم ،وتطبيق
قوانين الدولة التركية بحقهم ،في مخالفة للقوانين
واألعراف الدولية.
وعلى فرض أنّهم قاموا بارتكاب مخالفات
أو جرائمّ ،
فإن المحاكم السورية هي صاحبة
االختصاص وليست الدولة التركية.

وتحظر اتفاقيات جنيف األربعة وبروتوكوالتها
لعام  1949على دولة االحتالل ،بحسب المادة
 49من االتفاقية الرابعة ،النقل الجبري الجماعي
أو الفردي لألشخاص المحميين.
كما تحظر االتفاقيات نفيهم من األراضي المحتلة
إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي
دولة أخرى ،محتلة أو غير محتلة ،أيا ً كانت
دواعيه.
هذا وتواصل السلطات التركية خرق القانون
الدولي وفق مركز توثيق االنتهاكات ،فقد تجاوز
عدد السوريين الذين قامت بنقلهم لمحاكمتهم
ضمن أراضيها وفي محاكمها  140سوريّاً.
وكالة هاوار
محررة الصفحة  -ميديا غانم
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تركيا بين معايير كوبنهاغن ومعايير «أنقرة»

جيا كرد :إنهاء االحتالل التركي لألراضي السورية حل لألزمة السورية

قال نائب الرئاسة املشرتكة للمجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا بدران جيا كرد إذا مل تناضل شعوب سوريا ضد االحتالل الرتيك ،فسيبقى يف املنطقة إىل األبد ،وأكد أن موقف
الربملان األورويب بشأن األزمة السورية دعم لحل األزمة السورية.
بشأن مسودة القرار التي صدرت عن البرلمان
األوروبي بعنوان «الحرب السوريّة ـ السنوات
العشر بعد االنتفاضة» ،التي اعتبرت وجود
تركيا على األراضي السوريّة احتالالً ،وطالبت
بسحب تركيا جنودها من سوريا ،أوضح نائب
الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإلدارة
الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد
لوكالة أنباء الفرات بأنهم يرون موقف البرلمان
األوروبي شيئا ً إيجابيا ً ويدعمونه ويعتبرونه
كحل سياسي لألزمة السوريّة.

عائق أمام حل األزمة
وأفاد جيا كرد بالقول« :احتالل األراضي
السوريّة يقف عائقا ً أمام حل األزمة السوريّة،
ولن يكون هناك حل سياسي مادام هناك جزء
من األراضي السوريّة محتالً؛ والحل السياسي
يكون بإنهاء االحتالل ،وعلى الجميع أن يدرك
هذا ويتحرك وفقا ً له».
وأضاف جيا كرد« :ال يتوافق الحل السياسي مع
وجود االحتالل ،وإذا انتهى االحتالل فسيكون
هناك حل ،وإذا كانت هناك إرادة دوليّة وتم
أخذ القرار بإنهاء االحتالل ،فنحن واثقون بأن
األزمة ستنتهي».

مسودة قرار الربملاين األورويب
وجاء في مسودة قرار البرلمان األوروبي
«قوات سوريا الديمقراطية حليفتنا» ،وفي
هذا الصدد ،ذكر جيا كرد بأن التحالف الدولي
الذي يتألف من  79دولة ،يرى قوات سوريا
الديمقراطية كحليف له ،وحاربت لخمس سنوات

بدران جيا كرد
ضد اإلرهاب ،من هذه الناحية كانت هناك
مكتسبات عسكرية مهمة ،وأضاف «بالنضال
الذي تم خوضه ومن أجل االستمرار في بقاء هذه
المكتسبات ،يجب أن يكون هناك قبول سياسي،
وإجراء حوار سياسي مع اإلدارة الذاتية ،فإذا
لم يتم حوار سياسي مع اإلدارة السياسية ،ولم
يتم قبولها من الناحية السياسية وعلى رأسها
دول التحالف ،فهذا يعني أنه لن يكون استقرار
سياسي دائمي ،وال بد من االعتراف الرسمي
باإلدارة الذاتية الديمقراطية بشكلها اإلداري
والسياسي من أجل الحفاظ على المكتسبات التي
تحققت ضد اإلرهاب بشكل دائم».
وبخصوص االجتماع الذي انعقد في 11
آذار الجاري والذي ضم كل من تركيا وقطر
وروسيا ،أوضح جيا كرد ،أن محاوالت تركيا
وروسيا بالنسبة للدول العربية شيء جديد،
وخاصةً بعد اجتماعات جنيف وآستانا التي لم
يحققوا فيها شيء ،بدأوا بسياساتهم وأساليبهم
مرة أخرى ،وقال جيا كرد «من أجل استبعاد
إيران من آلية آستانا ،مارست الواليات المتحدة
وإسرائيل ضغوطا ً على تركيا وروسيا ،وأرادت
إشراك بعض الدول العربية في هذه اآللية ،كما
أرادوا إشراك قطر في هذه اآللية باعتبارها تدعم
مولت قطر جماعات
اإلسالم السياسي ،ولطالما ّ

خورشيد دلي (كاتب وباحث متخصص في
الشؤون التركية والكردية)

المعارضة في سوريا ،باإلضافة إلى ذلك ،يتم
تمويل ظهور الجماعات اإلسالمية السياسية
في سوريا من قِبل قطر ،ومرة أخرى تريد هذه
الجماعات االستفادة من التمويل القطري».

ثالث دول تُبدي موقفها العدايئ
تجاه اإلدارة الذاتية
وأشار جيا كرد إلى أن روسيا تريد اإلبقاء
على النظام السوري كما هو ،باإلضافة إلى
أن تركيا س ّخرت األموال القطرية الحتالل
المناطق السوريّة ،وقال «روسيا ،والنظام
السوري ،وتركيا هذه الدول الثالث تبدي موقفها
العدائي تجاه اإلدارة الذاتية ومشروع األمة
الديمقراطية؛ وبالنسبة لنا هذه السياسة التي
تتبعها الدول الثالث مرفوضة تماما ً وال تصب
لصالح الشعوب السوريّة وسوريا عموماً».
وتابع جيا كرد حديثه بالقول« :مرة أخرى
يحاولون تقليب الرأي العام ضد اإلدارة الذاتية
الديمقراطية ،كما يحاولون بث الفتنة ونشر
العداء بين الكرد والعرب في مناطق اإلدارة
الذاتية ،هذا االتفاق الثالثي ال يخدم شعوب
سوريا».

األمد وال تخطط لالنسحاب منها أبداً».
وتابع جيا كرد موضحاً« :إن دولة االحتالل
التركي ال تحتل أجزاء من سوريا فقط ،بل تحتل
أيضا ً أجزاء من األراضي العراقية ،كما أنها
أرسلت مرتزقتها إلى ليبيا وأذربيجان ،وتنفذ
جميع سياساتها في الشرق األوسط على أساس
أطماعها في إعادة اإلمبراطورية العثمانية».
وفي نفس السياق ،قال جيا كرد« :القواعد
والحواجز التي أنشأتها في سري كانيه وكري
سبي /تل أبيض تدل على أنها باقية في المنطقة،
حيث أنها تقوم بوضع النظام اإلداري في المناطق
التي احتلتها ،وكذلك النشاطات واألعمال التي
تقوم بها على الصعيد التعليمي واالقتصادي،
تدل على أن دولة االحتالل التركي تخطط لبقاء
دائم في المناطق المحتلة ،حيث من الواضح أنها
ليست أعمال قوة تنظر إلى وجودها في المنطقة

بشكل مؤقت لسنة أو سنتين! ولهذا يجب على
الجميع أن يكون حذرا ً حيال ذلك ،وأال يصمت
تجاهه ،فإذا ظل العالم صامتا ً تجاه هذه األعمال،
وإذا لم تناضل شعوب سوريا ضد االحتالل
التركي ،فسوف يبقى في سوريا إلى األبد ولن
يفكر قط باالنسحاب منها».
والجدير ذكره بعد أن احتلت تركيا مقاطعة
عفرين ،وكذلك صمت المجتمع الدولي على
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي
ارتكبتها خالل هجماتها ،وبعد أن قضت قوات
سوريا الديمقراطية على داعش جغرافيّا ً في آذار
عام  ،2019بدأت التهديدات التركيّة مجددا ً
لمناطق شمال وشرق سوريا ،وعلى إثرها
احتلت دولة االحتالل التركي ومرتزقتها مدينتي
سري كانيه وكري سبي /تل أبيض بتاريخ الـ 9
من شهر تشرين األول عام 2019م.

كما قال جيا كرد بخصوص االحتالل التركي في
شمال وشرق سوريا« :دولة االحتالل التركي
حينما تحتل أية منطقة ،تسعى إلى البقاء طويل

إقليمي ًا»
محلل سياسي مصري« :المشروع العثماني انكشف والقى رفض ًا
ّ

قال محمود بسيوني إن تركيا اقتنعت بأنها
تصرفت بشكل خاطئ بدعمها الجماعات
اإلرهابية في مصر ،وأكد أن المشروع العثماني
الذي تخطط له في الدولة العربية انكشف والقى
رفضا ً إقليميّاً.
جاء ذلك خالل لقاء أجرته وكالو هاوار مع
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري
محمود بسيوني ،حول آخر التصريحات التركيّة
في محاولة للتقارب مع مصر.
حيث قال« :أتصور أن االنسحاق التركي أمام
مصر أصاب تنظيم اإلخوان بالفزع الشديد
وأثبت لهم أن رهانهم على األتراك كان رهانا ً
خائباً ،وأن عمالءهم وتخابرهم مع النظام
التركي وخيانتهم ألوطانهم األصلية كان ثمنه
في النهاية تقديمهم إلى الدولة المصرية كبادرة
ُحسن نيّة لتحسين العالقة والتخلص منهم في
سلة المهمالت».
وأشار الكاتب الصحفي المصري إلى أن حديث
أردوغان المتناقض عن مصر أصاب مؤيديه
في التيار اإلسالمي بالحيرة ،فقد تراجع عن كل

العدد 1091

محمود بسيوني
الجانب التركي يتراجع عن غطرسته السابقة
من أجل التقارب.
وبحسب المحلل المصري ،فإن مصر لن
تتراجع عن تحالفاتها في شرق المتوسط مع
قبرص واليونان ،خاصةً وأن القاهرة هي مقر
منتدى غاز المتوسط.
ولفت بسيوني إلى أن مصر ستحدد موقفها من
تركيا وفق مدى مصداقية الجانب التركي في
التقارب مع مصر ،وما هي المصلحة التي
ستعود إلى مصر من عودة العالقات مع تركيا،

تشهد الساحة التركية جدالً كبيرا ً هذه األيام
بشأن المفاهيم والمعايير التي ينبغي اعتمادها في
المنظومة األخالقية والسياسية للدولة التركية.
ولعل ما فجر هذا الجدل ،وجعله بندا ً مفتوحا ً
في النقاشات الداخلية الجارية ،ومسارا ً للشد
والجذب بين أنقرة وكل من بروكسل وواشنطن،
هو سلسلة الخطوات األخيرة التي اتخذتها
حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم ،ومن
أهمها ،انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول
لحماية المرأة من العنف بعد أن كانت أول دولة
وقعت عليها عام  ،2011والتحرك العملي
لحظر حزب الشعوب الديمقراطية الموالي
للحقوق القومية الكردية ،والحديث المتزايد عن
إمكانية العودة إلى العمل بعقوبة اإلعدام بعد
أن ألغت تركيا هذه العقوبة عام  2004بضغط

من االتحاد األوروبي ،ومن قبل تحويل متحف
آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد ،حيث تبدو
هذه الخطوات وغيرها عكس مسار المساعي
التركية منذ أكثر من نصف قرن لالنضمام إلى
العضوية األوروبية.
ومع أن الخطوات التركية هذه تقابل بانتقادات
شديدة من قبل الدول األوروبية والواليات
المتحدة إال أن حكومة العدالة والتنمية ال تعطي
أهمية لهذه االنتقادات ،بل تمضي في خطواتها
بحجج عديدة ،من أهمها ،ما بات يعرف
بـ»معايير أنقرة» في النظر إلى هذه القضايا
ومفاهيمها األخالقية والسياسية إلى درجة أن
هذه المعايير باتت تحل تدريجيا ً مكان معايير
كوبنهاغن األوروبية التي تعهدت تركيا بتحقيقها
لنيل العضوية األوروبية ،وضمن هذا السياق
وقعت على العديد من االتفاقيات األوروبية،
خاصة تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان والمحاكم
والتعددية السياسية وحماية األقليات وغيرها.
النظرة العامة لهذا السلوك التركي الحكومي
تحيلنا إلى جملة من األسباب التي تدفع حكومة
العدالة والتنمية إلى التخلي عن المضي في
معايير كوبنهاغن لصالح معايير أنقرة ،ولعل
من أهم هذه األسباب:
أوالً – تعثر مسيرة انضمام تركيا إلى العضوية
األوروبية ألسباب كثيرة ال مجال لذكرها
هنا ،وجاءت الخالفات األخيرة بشأن اليونان
وقبرص والمتوسط والالجئين وغيرها من
القضايا الخالفية الكثيرة ،لتضع ما يشبه
نهاية غير معلنة ألمل تركيا في نيل العضوية
األوروبية ،حيث أعلن ذلك صراحة عدد من
المسؤولين األوروبيين.

خاصةً وأن الشعب المصري يشعر بالخيبة من
دعم تركيا للتنظيمات اإلرهابية ،وما تسبب
فيه ذلك من سقوط شهداء مصريين خالل
المواجهات مع تلك التنظيمات .ونوه الكاتب
الصحفي والمحلل السياسي المصري محمود

بسيوني ،في نهاية حديثه إلى أن على تركيا
االلتزام بسياسات حسن الجوار والتوقف عن
تدخالتها ،وتهديداتها على األمن القومي العربي
التي أعلنت القاهرة دفاعها عنه.

محرر الصفحة -رفيق ابراهيم

ثانيا ً – بُعد أيديولوجي يتعلق برؤية حزب العدالة
والتنمية للمجتمع والدولة والتعليم والهوية ،فمن
قضية الحجاب إلى قضية التعليم الديني ،ودعم
الجماعات المتطرفة التي ترفع شعار الدين،
وصوالً إلى االنسحاب من اتفاقية إسطنبول
لحماية المرأة من العنف ،يوحي أن رؤية حزب
العدالة والتنمية ال تتوافق مع القيم األوروبية
خاصة في القضايا االجتماعية والسلوكية رغم
عدم وضوح معايير أنقرة من النواحي القانونية
والسياسية والدستورية والحقوقية ،لكن الثابت
أن ثمة أوساطا ً تركية متشددة باتت تتحدث
بقوة عن ضرورة التخلي عن معايير كوبنهاغن
واألخذ بما بات يعرف بمعايير أنقرة.
ثالثا ً – الحسابات الداخلية الستمرار سلطة حزب
العدالة والتنمية في الحكم ،إذ من الواضح أن كل
خطوة تتخذها هذه السلطة تصب في اتجاه ترتيب
البيت الداخلي التركي من جديد ،على شكل فرز
اجتماعي وأيديولوجي وسياسي ينبغي أن يصب
في الصندوق االنتخابي في النهاية ،وهو فرز
يأخذ طابع الشعبوية تحت الشعارات القومية أو
الدينية المتشددة ،وفي هذا اإلطار ينبغي النظر
إلى الخطوات الجارية لحظر حزب الشعوب
الديمقراطية ،إذ إن عين أردوغان على الكتلة
االنتخابية الكبيرة لهذا الحزب والتي تقدر بنحو
سبعة ماليين ناخب ،وهي كتلة كفيلة بضمان
فوزه في أي انتخابات مقبلة ،سواء أكانت مبكرة
أو دورية.
أمام هذا المشهد ،تبدو تركيا أمام صورتين،
صورة الجمهورية العلمانية التي أسسها
مصطفى كمال أتاتورك وسعت إلى االرتباط
بالغرب ومنظومته األمنية والسياسية ،وصورة

الدولة الشمولية التي تريد بطموحاتها الجامحة،
وتحوالتها السياسية واالجتماعية والدستورية،
وضع نهاية تدريجية للجمهورية األولى
وإعالن الجمهورية الثانية كما يجري الحديث
عنها في عام  ،2023أي في الذكرى المئوية
األولى لتأسيس الجمهورية التركية ،ويبدو أن
هذا الموعد بات يشكل بوصلة العمل السياسي
للرئيس أردوغان ،حيث موعد االنتخابات
الرئاسية والبرلمانية.
في الواقع ،بقدر ما كانت معايير كوبنهاغن

مسارا ً لنيل تركيا العضوية األوروبية فإنها في
الوقت نفسه كانت امتحانا ً لتحقيق الديمقراطية
كمفاهيم وممارسات وقيم ،فيما تعني معايير
أنقرة بمثابة اعتراف غير علني بتعثر هذا
المسار ،والحلم بالعضوية األوروبية ،والتخلي
التدريجي عن معايير كوبنهاغن ،وفي كل ما
سبق ،يتسع حجم الخالفات التركية مع الغرب
بشقيه األوروبي واألمريكي ،وسط استحضار
للذاكرة التاريخية ،وهي ذاكرة مليئة بالحروب
وصراعات الهوية والمصالح.

نسبة تمثيل النساء في الحكومة العراقية تنخفض مع كل دورة انتخاب!
بيريفان علي

إعادة اإلمرباطور ّية العثامنية

اتهاماته لمصر فيما يتعلق بالديمقراطية ووصف
ما حدث في مصر بأنه انقالب وتوقف عن
التلويح بأصابعه بعالمة رابعة.
وأضاف بسيوني« :تركيا وصلت إلى قناعة
بأنها تصرفت بشكل خاطئ مع ثورة ٣٠
حزيران /يونيو ،وأن انحيازها لإلخوان ودعمها
للجماعات اإلرهابية تسبّب في خسارتها
وحصارها إقليميّاً ،وانكشاف مشروعها الحتالل
أجزاء من الدول العربية كجزء من مشروعها
الستعادة العثمانية الجديدة ،وهو ما القى رفضا ً
شديدا ً من جانب غالبية الدول العربية».
وبيّن المحلل السياسي المصري أن أردوغان
بدأ يتحدث عن المصالح بين البلدين ،وقال:
«يتواصل أردوغان مع القيادة المصرية التي
أعلن في وقت سابق بأنه لن يتعامل معها تحت
أي ظرف ،األمر الذي أدى إلى ارتباك التيار
اإلسالمي».
وأكد محمود بسيوني أن مصر لم تعلن إلى اآلن
موقفها بوصالت «المدح التركي» ،بل التزمت
الصمت والعمل الدبلوماسي الهادئ ،وتركت
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تدخلت الواليات المتحدة في العراق قبل
ثمانية عشر عاماً؛ لإلطاحة بالديكتاتورية
البعثية بقيادة صدام حسين ،بدعوى إحالل
الديمقراطية في العراق ،وبعد إسقاط
النظام البعثي لم يتم تحقيق الديمقراطية وال
االستقرار ،كما كانت النساء يأملن أن يتحسن
وضعهن تحت تأثير المطالب األمريكية وأن
يكون بإمكانهن القيام بدور نشط في إدارة
البالد.
إال أنه وبالنظر إلى السنوات الثماني عشرة،
التي انقضت منذ سقوط النظام ،هناك تراجع
سنوي وال يوجد أي تقدم ،ولعل أبرز مثال
على ذلك هو أن الرؤساء الثالثة للعراق هم
رجال ،فمن بين اثنتين وعشرين وزارة،
وزارتان فقط مخصصتان للنساء ،ومن
بين  320نائبا ً هناك  78امرأة فقط ،ووفقًا
للتسلسل الزمني بعد عام  2014يُالحظ أن
نسبة النساء من إدارة الدولة قد انخفضت
بشكل كبير ،خاصة في الحكومة.
كان للمرأة الحق في التصويت والترشح
لالنتخابات في العراق منذ بداية الثمانينيات،
وعلى الرغم من ذلك فهي ال تزال غير قادرة
على تقلد المناصب العليا في العراق ،فبين
عامي  1969و ،1972خدمت امرأتان
بالحكومة العراقية وهما وزيرة البلديات
نزهت الدليمي ووزيرة البحث العلمي
والتعليم العالي سعد خليل إسماعيل.
وبعد اإلطاحة بالديكتاتورية البعثية عام
 ،2004حدد الدستور المؤقت حصة
المرأة في الترشح للبرلمان العراقي بـ25
في المائة ،ولكن بحلول موعد إجراء
االنتخابات ،ارتفعت نسبة النساء إلى 31
في المائة ،ودخلت النساء البرلمان ،في ذلك

العدد 1091

الوقت ،تم انتخاب  46امرأة من أصل 140
عضوا ً في البرلمان من القائمة الشيعية بقيادة
علي السيستاني ،و 27امرأة من أصل 75
مقعدا ً كردياً ،و 15امرأة من قائمة إياد علوي
دخلن البرلمان ،لقد نقلت هذه النسبة رسالة
مفادها أن المرأة يجب أن تلعب دورا ً أكبر
في حكم البالد.
في حكومة إياد علوي المؤقتة (-2004
 )2005تم تخصيص ست وزارات للنساء،
والتي تعد أول حكومة عراقية كانت نسبة
النساء فيها جيدة ،وفي الحكومة المؤقتة
برئاسة إبراهيم الجعفري ()2006-2005
بقيت خمس وزارات في أيدي النساء.
الحكومة األولى التي وافق عليها البرلمان
لنوري المالكي ( )2010-2006حصلت
المرأة على ثالث وزارات ،وخالل الوالية
الثانية لحكومة المالكي ( )2014-2010تم
تقليص عدد الوزارات المخصصة للمرأة
من ثالث إلى اثنتين ،وخالل الفترة الرئاسية
لحيدر عبادي ( )2014-2010تم تخصيص
وزارتين فقط للنساء ،أما في حكومة عادل
عبد المهدي ( ،)2019-2018لم يكن هناك
أي امرأة ،وفي نهايتها أعطيت وزارة التربية
والتعليم للمرأة.
وفي حكومة مصطفى الكاظمي األخيرة،
التي تتكون من  22شخصاً ،تم تخصيص
وزارتين فقط للنساء ،وزيرة الهجرة
والمغتربين إيفان فائق يعقوب ووزيرة البناء
واإلسكان نازنين محمد وسو.

ما هو املشهد يف الربملان؟
يحدد القانون والدستور نسبة النساء في
التصويت والترشح لالنتخابات في البرلمان

العراقي ،لكن في بعض األحيان تتجاوز
هذه النسبة المعدل المحدد ،وتنخفض أحيانا ً
أخرى.
لم يكن للمرأة الحق للترشح في البرلمان
من عام  1925إلى عام  ،1980بينما
حصلت على هذا الحق في العراق بعد
ثمانينيات القرن الماضي ،وبعد سقوط نظام
صدام البعثي ( ،)2003تم توضيح نظام
الكوتا بموجب القانون والدستور للحكومة
والبرلمان العراقيين.
وبحسب نظام الكوتا ،تم تخصيص  70مقعدا ً
من أصل  275للنساء خالل الدورة األولى
للبرلمان ( ،)2005وفي عام  2010ارتفع
عدد المقاعد إلى  325وعدد مقاعد النساء
إلى  83مقعداً ،وفي عام  ،2014تم انتخاب
 83سيدة وفق نظام الكوتا وبعضهن من
خارج الكوتا ،وفي عام  ،2018كان من بين
 329مقعداً 84 ،مقعدا ً مخصصا ً للنساء،

وتم انتخاب بعضهن بأصواتهم الخاصة
والمستقلين ،والبعض اآلخر عن طريق
الكوتا.
تنقسم المحافظات العراقية اآلن إلى 83
دائرة انتخابية ،يتم انتخاب عضو برلماني
واحد لكل مئة ألف شخص ،وبنا ًء عليه
تخصص كل دائرة مقعدا ً واحدا ً على األقل
للنساء وفقا ً لسكان تلك المنطقة ،في حال منح
مقعد في كل دائرة انتخابية ،يجب أن يكون
هناك ما مجموعه  83نائبة في البرلمان
العراقي ،لكن هناك حاليا ً  78نائبة.

ما هي مطالب النساء؟
شاركت النساء في العديد من التظاهرات
العراقية بشعارات مثل «نحن نصف
المجتمع» وطالبن بالمشاركة الفعالة في حكم

البالد.
ووفقا ً لتقارير وسائل اإلعالم األجنبية
والعراقية ،فإن النساء في جنوب العراق
يرون أن نسبتهن في التمثيل قليلة ،ويطالبن
بتمثيل متسا ٍو على جميع مستويات في
المؤسسات والحكومة ،بالنظر إلى حقيقة
أن النساء يشكلن نصف المجتمع ،وطالبت
النساء في بعض األنشطة بأن تصبح المرأة
رئيسة ورئيسة للوزراء ورئيسة للبرلمان.
شاركت المرأة بدور نشط في االحتجاجات
وصرحت أنه على الرغم من أن الكثير
من الرجال ال يريدونها أن تأخذ مكانتها
في مناصب على أعلى مستويات الدولة،
فلماذا يحق للرجال وال يحق للنساء؟ لذلك
يجب على العراقيات أن يُثرنَ هذه القضية
في السنوات القادمة ،ويثرنَ أيضا ً قضية
نضال النساء من أجل التمثيل في السلطة
التي يهيمن عليها الذكور.
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الشهيد معصوم قورقماز «عكيد» ...صرخة ثائر
روناهي /قامشلو  -ال يمكننا النظر إلى
قفزة الخامس عشر من آب التي قام بها القائد
البطل معصوم قورقماز «عكيد» على أنها
قفزة عسكرية فقط ،بل إنها ترجمة حقيقة للكثير
من اآلمال المؤجلة التي كان ال بد منها إلنهاء
غطرسة نظام فاشي متسلط مستبد ،فكانت
رصاصته األولى انطالقة لثورة امتدت لعقود
ولم تزل ،وأصبح «عكيد» صوت كل ثائر
وعاشق للحرية حتى بعد استشهاده.
معصوم قورقماز «عكيد» من مواليد 1956
بلدة سيلفان التابعة لوالية آمد ،حيث انتقلت
عائلته واستقرت في مدينة إيلح بباطمان وفيها
قضى طفولته ،عرف عكيد بروحة المتمردة
على الظلم واالستبداد ،كثيرا ً ما كان يردد ويقول
في صغره «عندما سأكبر سأكون ثائرا ً وأقاتل
الطغاة والمستبدين» ،وكان دائما ً يحتفظ بصور
ثوار وقادة عالميين أمثال تشي غيفارا وغيره،
وكان مثال الشاب الطموح المثابر .وفي أيام
الدراسة كان دائم النقاش حول كرديته والكرد
وحقيقة الكرد ،لذلك كثيرا ً ما تصادم مع أقرانه،
وكانت التصادمات والشجارات نتيجة حتمية
لذلك ،وزاده ذلك إصرارا ً على رفض الواقع
والتمسك بالروح الثورية.
في «باطمان» وفي مدينته «إيلح» قام عكيد
الشاب بجمع العديد من الشباب للمشاركة في
مظاهرة عمالية ،وفي مظاهرة الحقة كانت
عيون األمن التركي تالحقه فاعتقل وهو
معصوب العينين واختطف من قبل األمن
التركي ،ثم أطلق سراحه الحقاً.
تعرف «عكيد» على مظلوم دوغان في
السبعينات ومن خالله تعرف على حزب العمال
الكردستاني ،وكانت باكور بمختلف مناطقها
تشهد قيام حركة ثورية شبابية رافضة للسياسة
التركية الشوفينية ،إضافة لتحركات مماثلة
من اليسار التركي ،ومن باطمان بدأ «عكيد»
تحركه ونشاطه السياسي والثوري وبكل حماسة
واندفاع وروح نضالية.

حيث كانت تشهد باكور كردستان نشوء
حركات شبابية ثورية منفصلة عن اليسار
التركي وذات صبغة قومية كردستانية ,ومن
هناك ،من باطمان ،شارك الشهيد عكيد في
النشاطات الثورية.
بعد االنقالب العسكري في تركيا عام 1980
وفي الثاني عشر من أيلول ،لجأ معصوم
قورقماز «عكيد» إلى لبنان مع الكثير من رفاقه
من أعضاء حزب العمال الكردستاني ،وخالل
سنة هناك تلقى مع رفاقه التدريبات العسكرية
القتالية واأليديولوجية.

قفزة  15آب إعالن الكفاح
املسلح
بعد عقد المؤتمر الثاني لحزب العمال الكردستاني
في آب  1982تم اتخاذ القرار بالعودة إلى
باكور ومواصلة النضال في الداخل ،والعمل
على التحضيرات للبدء بالكفاح المسلح الذي كان
ال بد من اللجوء إليه في ظل االستبداد التركي
وإصراره على محو أي وجود لحركة التحرر
الكردستانية ،وأعلن عن قيام الجناح العسكري
لحزب العمال الكردستاني ،تحت اسم قوات
تحرير كردستان ( )HRKوبتاريخ  15آب
 1984بدأ الحزب حربه التحريرية ضد الدولة
التركية بقيادة معصوم قورقماز «عكيد» وبدأ
تاريخ جديد للكفاح المسلح ضد النظام العسكري
القمعي التركي.
كانت الشخصية القوية للقائد «عكيد» الذي
أصبح قدوة للمناضلين الثوار وانتخب عضوا ً
في اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني،
كفيلة بتأسيس وإنشاء الوحدات الطليعية الثورية
في العديد من مناطق كردستان .وانتخب
عضوا ً في الهيئة الرئاسية المركزية لقوات
تحرير كردستان ( ،)HRKوحمل على عاتقه
مهمة قيادة فصيله الكفاح المسلح في  14تموز

ألول وحدة من وحدات  HRKالمكلفة بالقيام
ببدء حملة  15آب .وكانت العملية في منطقة
«أروه».
كانت آخر كلمات القائد الثوري معصوم
قورقماز «عكيد» قبل بدء العملية« :ال يجوز
ألحد الخروج عن نطاق المخطط دون إذن ،وال
يجوز ترك الخنادق مهما كانت األسباب ،يجب
أن تكون النيران مصيبة وقاتلة ،ال يجوز أن يتم
استهالك الطلقات في مكانها غير المناسب ،على
الرفاق أن يتجنبوا توجيه البنادق إلى الرفيق الذي
أمامهم ،على الجميع إبداء يقظة خاصة لتجنب
إصابة أي مدني ،يمنع النهب ،وعلى الجميع
التقيد بالنظام الدفاعي لعملية االنسحاب».
المتأمل لهذه التعليمات قد يراها بديهية اليوم،
وكان المقاتلون وهم طلبة جامعيون في األساس،
يسمعونها ألول مرة ،فهي العملية األولى ،وكان
القائد عكيد يردد هذه الكلمات ألول مرة ،وهي
تجربة أولى للقتال باألسلحة وكل الذخيرة هي
 180طلقة كما يجب أن تكون العملية ناجحة.
يشبّه الكثيرون تلك االنطالقة وكأنك تحفر بئرا ً
برأس إبرة ،فمسألة أن تشن حملة شاملة بـ
 180طلقة وتحول طلبة جامعيين إلى مقاتلين
ومقاومين ثوريين أشداء ليس باألمر الهين،
وأن تنظم شعبا ً ينكر نفسه ليصبح شعبا ً محاربا ً
ألجل الحرية كان بمثابة معجزة ،هي الروح
التي أطلقت النار على الروح الكردية الرجعية
وقتلت مفهوم التمرد الكردي التقليدي الرجعي
الذي يثور يوما ً ثم ينكسر ويعيش مئات السنين
دون أمل ،هي الروح الواثقة بالذات والمعتمدة
عليها ،هي الروح التي قررت نجاح العملية
قبل أن تبدأ ،هي العملية التي استمرت وتستمر
والتي جعلت من عكيد شخصا ً يحمل صفات:
ّ
منظم ،منضبط ،حيوي ونشيط ،مبدأي ،كادح
ومتواضع ،مثاالً للروح الثورية المقاومة،
صارما ً في وجه التشتت والضياع .انضم
معصوم قورقماز «عكيد» إلى قافلة الشهداء
الخالدين في  28آذار عام .1986

روناهي

اتفاقات ومخططات وراء قرار إغالق المعابر الحدودية
كوباين /سالفا أحمد ـ أزمة اقتصادية وإنسانية يف شامل ورشق سوريا جراء إغالق النظام السوري جميع معابره
التي تربطه مع مناطق شامل ورشق سوريا دون توضيح رسمي من قبل الجهات املعنية..
تسبب إغالق النظام السوري معابره الرئيسية
الثالث في منبج الرقة والطبقة في الثاني والعشرين
من شهر آذار الجاري؛ إلى تفاقم معاناة أهالي
المنطقة في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي
تمر على سكان المنطقة بسبب االنخفاض الشديد
لسعر صرف سعر الليرة السورية أمام الدوالر
وعدم استقرارها.
وأدى إغالق المعابر إلى نقص الخضروات
والفواكه في المنطقة وارتفاع أسعارها ،حتى
بلغ سعر الكيلو الواحد للبندورة  3500ل .س،
إضافة إلى شح حليب األطفال وصعوبة توافره في

صبري يوسف (أديب وتشكيلي سوري)
ب
حقيقةً ،أحبُّ حتّى مجانين ديرك!
وليس من با ِ
َ
المجاملة؛ ألنَّهم وألنّي من ديرك ،صحيح َّ
أن
صة في كياني؛ ألنَّها أنجبتني
لديرك مكانة خا ّ
للحياةَّ ،
لكن الذي يجعلني أحبُّ مجانين بالدي؛
هو َّ
ض ما  -هم مجانين
ب َم َر ٍ
أن المجانين  -بسب ِ
أتعاطف معهم
لهذا
مساكين!
ة،
قو
وال
لهم
حول
ال
ُ
ّ
لاً
ً
تعاطفًا عميقا مذ ك ْنتُ طف في ديرك ،ترعرعْتُ
ع َر ْ
ت في ذاكرتي هذه المشاعر ،فال أنسى
وتر َ
لاً
أبدًا ،مث « :درو دينو» ..كانَ األوالدُ يركضونُ
خلفَهُ قائلين« :درو دينو نجا كاسانِه»؛ أي :درو
دينو ال تذهب إلى كاسان! ..وحتّى هذه اللَّحظة
ال أعل ُم ماذا كانَ يقصدُ األوالدُ بهذ ِه العبارة؟!
كان يؤل ُمني عندما كنتُ أرى األطفا َل يرمونَه
فيهرب
صغيرة
ُ
صغيرة بأيديهم ال َّ
بحجارتهم ال َّ
منهم تارةً ،وتارة ً أخرى يداف ُع عن نف ِس ِه ويرمي
قادرا على
هو حجارته باتجاههم ،لكنَّه ما كانَ
ً
تصويبِها ،وقد دفعتني هذه المشاهد المؤلمة أكثر
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مرة إلى التد ُّخ ِل وأنا طفل بحدود العاشرة،
من ّ
ث َّم وأنا ياف ٌع ،ث َّم وأنا في مقتب ِل ال َّ
شباب ،وغالبًا ما
كانَ األطفا ُل يتد َّخلون بشك ٍل ّ
فظ قائلين :أنتَ ليس
نلعب معهُ!
لكَ عالقة بنا؛ إنَّنا
ُ
ولألسف ال َّ
يلعب أطفالُنا م َع
شدي ِد هكذا
أجل!
ُ
ِ
المجنون
جنون
بجنون أكثر من
مجانيننا ،يلعبونَ
ٍ
ِ
ِ
سهُ؛ ألنَّنا ال نُو ِلي ألطفالنا اهتما ًما ،وال نق ِدّ ُم
نف َ
ّ
نشاط ِهم وميو ِل ِهم وطاقاتِ ِهم
ف من
ِ
لهم ألعابًا تخ ِف ُ
ُّ
الطفوليّة الجامحة ،فنتر ُكهم في
العراء يلعبونَ
ِ
م َع مجانيننا كي يزدادَ المجنونُ جنونًا ويزدادوا
كأغصان الدُّوالي قب َل ْ
أن يشتدَّ
هم خشونةً وهم
ِ
عودُهُم ..
ت األيام وإذ بي أتلقّى إيميلاً
ت األيام وجا َء ِ
دار ِ
َ
ْ
من شاعرة رقيقة كانَت إحدى طالباتي في
الحلق ِة اإلعداديّة والثَّانويّة ،تسألُني فيما إذا أنا
أستاذُها «صبري شلو» ما غيره؟! ألنَّها كان ْ
َت
ْ
صا سرديًّا بعنوان« :ديرك يا
قد
قرأت لي ن ًّ
َ
يشرف
الروح» ،في موقعِ تيريز الذي
شهقة ّ
ُ
صديق ال َّ
شاعر مح َّمد عفيف الحسيني،
عليه ال َّ
صا – عبر مكاملة
وقد
طلب منّي عفيف – خصي ً
َ
صا غير منشور من وحي عوالم
هاتفيّة أن
أكتب ن ًّ
َ
صا لموقع تيريز! فك ْنتُ قد كتبْتُ سردًا
ديرك خا ًّ
صورها
لبعض
مشاهدتي
ل
خال
من
عن ديرك
ِ
ِ
ِ
ّ
وأزقّتها ،منشورة في الشبكة العنكبوتيّة ،وعندما
ور وترا َء ْ
معالم ديرك،
ت لي
شاهدْتُ ال ُّ
ص َ
َ
طفَ َر ْ
ي دمعتان ساخنتان وإذ بي أردُّ
ت من عين ّ
الروحِ ،وعندما
ق ُّ
عليها بسر ٍد شفيفٍ من أعما ِ
ْ
تُ
ي
طلب منّي عفيف ن ًّ
َ
صا عن ديرك ،قل لهُ :لد َّ
بعض التَّعديالت
نص عن ديرك ،لكنّهُ يحتا ُج إلى
ّ
ِ
مزاجكَ  ،فعدَّلتهُُ
والرتوشات ،فقالَ :عدّلهُ على
ُّ
ِ
ْ
طلب
ص بعدَ أن
ونقَّحتُهُ ،ث َّم
أرسلتُ إليه النَّ ّ
َ
ينشرها م َع
صورة ً لوالدي ولديرك ولي؛ كي
َ
للنص
أضاف
ص،
ِّ
ص ،عندما قرأ عفيف النَّ ّ
النَّ ّ
َ

هنا إلجراء حوار تلفزيوني معي ،وأودُّ مقابلتكَ
بعدَ الحوار.
معك
بك ّل سرور يا عزيزتيَ ،من سيجري
ِ
الحوار؟
أحمد الحسيني.
هل هو موجود.
نعم ،إنّه بجانبي.
أعطينِي إيّاه!
ِ
ي ،ث َّم ْ
ِّ
الخط بقرويّ ٍة
دخلتُ على
سلّ َم الحسيني عل ّ
ّ
ديريكيّة :انتبه يا أحمدْ ،
تدللوا هذه الضَّيفة
إن لم ِ

األسواق ،وإن وجد يكون سعره مضاعفاً ،مما زاد
من معاناة ذوي األطفال.
وعرقل إغالق المعابر عالج الحاالت اإلنسانية
الحرجة التي تتطلب الذهاب لمناطق سيطرة
النظام السوري ،عالوة على توقف دراسة طالب
الجامعات ،إضافة إلى هذا وذاك العشرات من
العائالت والمواكب التجارية ما زالت واقفة
عند المعابر منتظرة موافقة النظام السوري في
السماح لهم بالدخول لمناطق شمال وشرق سوريا.
شرفان مسلم
ويرجع بعض المحللين والسياسيين سبب إغالق
النظام السوري معابره التي تربطه مع مناطق وفي السياق كان لحصيفتنا «روناهي» لقاء مع
شمال وشرق سوريا إلى محاوالت الضغط على السياسي شرفان مسلم لمعرفة أسباب إغالق النظام
اإلدارة الذاتية ،من أجل تمرير المزيد من النفط السوري المعابر مع مناطق شمال وشرق سوريا.
والمحروقات لمناطق سيطرة النظام ،التي تعاني
من أزمة وقود خانقة.
أساليب أخرى!
والجدير بالذكر أن إعالن النظام السوري عن
إغالق المعابر مع مناطق شمال وشرق سوريا
تزامن مع إعالن روسيا توصلها إلى اتفاق مع وبدأ مسلم حديثه بالقول« :يمكننا ربط مسألة
تركيا ،وإعالن افتتاح ثالثة معابر مع تركيا في اإلعالن عن إغالق المعابر مع آخر التطورات
السياسية التي حصلت في المنطقة ،وذلك بآخر
إدلب وحلب.
اجتماع نظمته تركيا وقطر بمشاركة المعارضة
السورية ،وزيارة رئيس االئتالف نصر الحريري،
ووزير خارجية قطر لباشور كردستان».
وأكمل مسلم« :بعد فشل جميع محاوالت تركيا
باحتالل المنطقة عسكرياً ،لجأت إلى طرق
وأساليب أخرى ،وفي هذه المرة كانت عن طريق
إدخال مناطق شمال وشرق سوريا في حصار
خانق من خالل منع دخول المواد الغذائية والسلع
بدعم روسي،
والخضروات إلى المنطقة وذلك
ٍ
إلجبار اإلدارة الذاتية على التنازل لتركيا وروسيا».

روسيا من خالل فتح ثالثة معابر مع تركيا في
مناطق سيطرة النظام السوري إلى تخفيف عقوبات
قيصر التي تستهدف االقتصاد السوري ،التي خلقت
أزمة وحصارا ً اقتصاديا ً خانقا ً في مناطق النظام
السوري ،وذلك من خالل تصدير موادها وسلعها
التي كانت تصدرها لمناطق شمال وشرق سوريا
لخارج سوريا عبر المعابر الثالثة التي فتحتها مع
تركيا».
وتطرق مسلم بالقول« :ضمن المخططات
والمساعي التي تحاول تنفيذها الجهات الثالثة
(النظام السوري ،روسيا ،تركيا) في حصار
مناطق شمال وشرق سوريا ،هنالك محاوالت في
مشاركة حكومة باشور كردستان لالتفاقية التي
يسعون لتنفيذها ،وذلك من خالل إغالق حكومة
إقليم كردستان معابرها مع مناطق شمال وشرق
سوريا ،بينما لم يتضح حتى اآلن إلى أي مدى جميع المخططات التي يهدفون لتنفيذها في المنطقة
ستخضع حكومة باشور لمطالبهم».
سيكون المتضرر الوحيد منها شعوب شمال
وتابع قائالً« :في ظل جميع مساعي واالتفاقيات وشرق سوريا ،منذ إغالق المعابر وثمة أزمة
أزمة يف املنطقة
التي تُحاك في المنطقة ،أمريكا لن تبقى صامتة أمام إنسانية واقتصادية تجتاح المنطقة ،ولكن اإلدارة
ذلك ،وكان لها ردة فعلها عندما أعلنت روسيا عن الذاتية ستتمكن من تخطي هذه األزمة وستفشل
وأشار مسلم إلى أن إعالن النظام السوري إغالق افتتاح ثالثة معابر بين مناطق النظام والمناطق جميع المساعي الدولية التي تسعى للنيل من إرادة
معابره مع مناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق التي تسيطر عليها المعارضة ،ألن المخططات الشعوب الحرة في المنطقة».
سوريا أتى في إطار اتفاقيات أبرمت بين النظام والمساعي التي تهدف إليها تركيا وروسيا في
السوري وروسيا وتركيا .وأضاف قائالً« :تهدف

حنين إلى ديرك بمجانينها وعقالئها
عنوانًا فرعيًّا« :في معراجِ الحنين» ،فوق َع انتباه
ال َّ
النص ،لكن صورتي
شاعرة الطالبة على هذا
ّ
ْ
ْ
كانت قد تغيَّرت عن أيّام زمان ،وأحبّت أن
تعرف فيما إذا كنت أنا هو أستاذُها ال ُّ
ي أم
شلو ّ
َ
ت ضالّتها ،فر َحتْ
ت أنَّها وجدَ ْ
ال؟ وعندما عرفَ ْ
الحين واآلخر عبر ال َّ
شبكة
كثيرا ،وتواصلنا بين
ً
ِ
َّ
ً
العنكبوتيّة! وبعدَ فترة طيّبة تلقيْتُ منها هاتفا،
إنَّني أودُّ
وإذ بها تقول لي:
سماء ستوكهولم بعد ساعات؛ فأنا
اللّقاء بكَ في
ِ
ِ
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ال َّ
الرحان»
الرائعة؛ سأرف ُع عليكم «فردة ّ
شاعرة َّ
و»أشرشحكم» في بقاعِ الدُّنيا.
مجرد أن دعوناها إلى
ضحكَ أحمد قائلاً  :إنَّنا
ّ
ّ
ُ
سندللها.
ستوديوهاتنا؛ هذا يعني أنَّنا
ِ
دالل عن دالل يختلف.
شعر أنّني من المهت ِ ّمين بها حقًّا ،فقا َل لي :إنَّها
َ
قاء.
اللّ ِ
تريدُ أن تلتقي بكَ بعد ِ
قاء يا أفندي؟
وأنتَ أين
اللّ ِ
ستهرب بعدَ ِ
ُ

سألتقيكم بعدَ أن أنتهي من تسجي ِل برامجي.
ي
ألغيْتُ كل مواعيدي في ذلكَ اليوم ،كانَ لد َّ
فعلاً مواعيد في غاية األه ِ ّميّة ،لكنّي اتصلتُ
واعتذرتُ منهم
األطراف الموعود معهم
م َع
ِ
ْ
ب طارئة ،فقالوا لي :هل هي أسباب
ألسبا ٍ
مرضيّة؟ فقلتُ لهم :ال ،إنّها أقوى من األسباب
المرضيّة؛ إنَّها أسباب حنينيّة وشوقيّة خالصة!
عندما ودّعْتُ ديرك ،ك ْنتُ قد ودّعتُ هذه
َّ
ُّ
الطالبة؛ ألنَّني ك ْنتُ
صا،
أكن لها اِحترا ًما خا ًّ
متو ِقّعًا لها مستقبلاً
ُ
عالم ال ّ
حيث
ِعر،
ً
كبيرا في ِ
ش ِ

ركبْتُ دراجة أخي؛ ألنّني ما كنتُ أملكُ دراجةً،
الرقعة ال َّ
شماليَّة
نحو دارهم الكائن في ّ
متو ِ ّج ًها َ
ال َّ
عا مبلس ًما بدمع ٍة ال
الحنين ،ودا ً
ِ
شرقيّة من وهجِ
سماء
تنسى! وهكذا دارت األيام بنا والتقينا في
ِ
اللّقا ُء طيّبًا
ب طويل ،كان ِ
ستوكهولم بعد غيا ٍ
ومفر ًحا وحميميًّا للغاية ،ربّما يتساء ُل القارئ
ق
العزيز :و ِل َم أدرجْ تُ ك ّل هذه التَّفاصيل في سيا ٍ
سردي؟!
تو َّ
غلتُ في هذه التَّفاصيل؛ من أج ِل الوصو ِل إلى
ُ
حيث أنَّني فيما كنتُ
أدردش مع
السّؤا ِل التَّالي،
ُ
ال َّ
شاعرة حو َل ديرك وآخر أخبارها وأوضاعها
ِّ
الجن:
يخطر على با ِل
قفزَ إلى ذهني سؤا ٌل ال
ُ
ما هي أخبار «درو دينو»؛ ص َّحتُه ،وضعُهُ؟!
بحزن ث َّم قالَ ْ
شهقَ ْ
ت :يا أستاذ ،وهللا درو دينو
ت
ٍ
شعرتُ بوخزةٍ مؤلمة
أعطاكَ العمر؛ مات!
ْ
ت ستوكهولم الغافية فوقَ جلي ِد
تجتا ُح بحيرا ِ
غربتي ،ث َّم تماو َج ْ
ت في ذهني تساؤالت عديدة:
ْ
األلم ،من
من
،
الحزن
من
هل ماتَ درو دينو
ِ
ِ
حجر طف ٍل ،من مطاردةِ األطفا ِل لهُ ،وهم
ِ
يردِّدونَ « :درو دينو نجا كاسانه؟!» وه َل ذهب
ماتَ درو دينو ،وأخذَ معَهُ
إلى كاسان؟!
أحزانَهُ
نشعر أنَّنا اآلن
وتركنا
،
ه
وأسرار
ماتَ
َ ُ
ُ
وفي ك ِّل حين أحو ُج ما نكونُ إلى كلم ٍة طيّبة
ب أطفالنا ومراهقينا؛ كي ال
نزر ُ
عها في قلو ِ
مجانين
يرموا الحجارة َ على مجانينِنا وال على
ِ
العالم؛ َّ
ألن المجنون الكبير هو ذلكَ العاقل الذي
يرمي حجارتَهُ على المجانين! وكم من العقالء
األرض قاطبةً هم مجانين،
في بالدي وفي بال ِد
ِ
دار بهم ّ
الزمن
وكم من المجانين هم عقالء! لكن َ
وأصبحوا بطريق ٍة أو بأخرى من المجانين!
أنثرها على قبر درو دينو ،وباقة
باقة ور ٍد
ُ
أنثرها على وجن ِة ديرك وقراها بعقالئِها
حبّ ٍ ُ
ومجانينِها!
محرر الصفحة  -عبدالرحمن محمد

المنطقة ستفشل عقوبات قيصر التي فرضتها
الواليات المتحدة على النظام السوري ،وإن أحد
أهم بنود اتفاقية قيصر ينص على أن من يخالف
قانون قيصر ويساند الجهة المطبق عليها القانون
سيطبق عليه جميع بنود وعقوبات قيصر».
وفي نهاية حديثه قال السياسي شرفان مسلم« :إن

من ترك أرض شنكال لالحتالل سيعود لحمايتها!
تسعى القوى التي تركت شنكال عرضة للمجازر
والمذابح ،للعودة مرة أخرى إليها ،وتهدف من
وراء عودتها هذه ،إلى إفشال مشروع اإلدارة
الرفض التام!
الذاتية الذي أعلنه الشنكاليون بعد سنة  2015بعد
دفعهم ثمنا ً باهظاً.
أعلنت شنكال عن تشكيل مجلس اإلدارة الذاتية وأعلن مجلس اإلدارة الذاتية الديمقراطية عن
الديمقراطية يوم  25آذار من سنة  ،2021وطلب رفضه التام لهذه االتفاقية ،وبعث على إثرها عدة
ممثلوها خالل لقاء يوم  15آذار من الوفد الحكومي وفود إلى العاصمة بغداد وحصلت لقاءات مع عدة
الذي زار شنكال بتوصية من الكاظمي ،االعتراف مسؤولين حكوميين ،وطالبوا من خاللها بإبطال
بهذه اإلدارة ،موضحين بأن مشكلة شنكال ليست مفعول هذه االتفاقية .وأكد مجلس اإلدارة الذاتية
أمنية ،بل هي سياسية بحتة ،وحلها يكون في الديمقراطية في شنكال أنه استخدم كافة الوسائل
لحل الوضع القائم مع الحكومة العراقية ،وطالب
االعتراف بالكيان الذي شكله أبناؤها.
ً
مرارا بعدم اللجوء إلى العنف والحرب لحل هذه
القضية .إال أن مجلس اإلدارة الذاتية الديمقراطية
أكد أيضا ً بأنه ال يهاب تهديدات الحكومة العراقية،
وناشد جميع أبناء شنكال باالستعداد لمنع وقوع
مذبحة أخرى مماثلة لمذبحة  3آب سنة  2014التي
ارتكبتها مرتزقة داعش بحق الشعب اإليزيدي.

من اإليزيديين كعبيد لديها إبان سيطرتهم على
المنطقة.
وأثناء هجمات داعش ،استنجدت المؤسسات
والمنظمات اإليزيدية بقوات الدفاع الشعبي
الكردستاني (الكريال) ووحدات حماية الشعب
في روج آفا (شمال وشرق سوريا) ،إلنقاذهم من
الموت.
تمكنت كل من قوات الدفاع الشعبي الكردستاني،
ووحدات حماية الشعب من فتح ممر آمن خالل
فترة قصيرة ،بين شنكال وروج آفا ،وخلصت آالف
اإليزيديين من الذبح والقتل.
وساهم تسعة مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي
الكردستاني في منع مرتزقة داعش من التقدم إلى
جبل شنكال ،وحماية آالف اإليزيديين منهم ،حيث
كانت قوات الدفاع الشعبي الكردستاني قد أرسلت
 12مقاتالً إلى شنكال قبل حصول الهجوم ،إال أن
سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت
قد اعتقلت ثالثة من المقاتلين ،فيما وصل التسعة
اآلخرون إلى شنكال بأمان.

من جانبه أكد الوفد الحكومي العراقي أنه سيدرس
مطالب ممثلي مجلس اإلدارة الذاتية الديمقراطية ،انسحبت القوات العرقية وقوات الحزب الديمقراطي
لكنه بالمقابل طالب بسحب قوات أسايش إيزيدخان الكردستاني يوم  3آب سنة  2014من شنكال
من جبل شنكال ،ونشر قوات الجيش العراقي على وتركتها دون حماية بعد شن مرتزقة داعش هجوما ً
الجبل ،ومنح مهلةً حتى األول من نيسان لتنفيذ هذا واسعا ً على المنطقة ،ما سمح لمرتزقة داعش
بارتكاب مجازر ومذابح فظيعة بحق اإليزيديين.
المطلب.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت اتفاقا ً يوم  9وبنتيجة الهجوم ،تعرضت شنكال إلى االحتالل
تشرين األول من سنة  2020مع حكومة هولير من قبل مرتزقة داعش ،عدا عن مقتل اآلالف من
بخصوص شنكال ،ووفق هذا االتفاق ،ينبغي عودة اإليزيديين ،تعرضت أكثر من خمسة آالف امرأة
قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش إلى السبي ،كما استخدمت مرتزقة داعش اآلالف

تنظيم صفوف الشعب

العراقي إلى شنكال ،وإخراج القوى المحلية منها.

القصة من البداية
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وأرسلت قوات الدفاع الشعبي الكردستاني المزيد
من القوات يوم  8آب إلى شنكال ،ومع وصول
هذه القوات بدأت المعارك ضد داعش ،وساهمت
هذه القوات بشكل كبير في حماية اإليزيديين الذين
لجؤوا إلى جبل شنكال هربا ً من الذبح والقتل على
يد مرتزقة داعش.
وأُثناء المقاومة ،أعلن عدد من الشبان اإليزيديين

عن تنظيم صفوفهم ومساعدة قوات الدفاع الشعبي
الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتأسيس
وحدات مقاومة شنكال سنة  ،2014وبعد مرور
نحو عام ،أعلنت عدد من الفتيات اإليزيديات
تأسيس وحدات المرأة الشنكالية .ولعبت هاتان
القوتان دورا ً كبيرا ً في استعادة المناطق التي احتلها
مرتزقة داعش.
ساهمت عملية خاصة بمشاركة كل من قوات
الدفاع الشعبي الكردستاني ووحدات مقاومة شنكال
ووحدات المرأة الشنكالية ،وقوات البيشمركة يوم
 13تشرين الثاني سنة  2015باستعادة مركز
مدينة شنكال من مرتزقة داعش .تأسس مجلس
اإلدارة الذاتية الديمقراطية يوم  14كانون الثاني
سنة  ،2015وبدأ بأعمال ونشاطات إعادة إعمار
المدينة ،وفي هذا اإلطار تأسست قوات أسايش
إيزيدخان في حزيران .2016
وانتشرت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني
في عدة مناطق قرب شنكال ،لكنها انسحبت مرة
أخرى مع أحداث  16تشرين األول سنة ،2017
وتركت شنكال منذ ذلك الوقت .فيما ظلت وحدات
مقاومة شنكال ووحدات المرأة الشنكالية وأسايش
إيزيدخان في المناطق التي حررتها حتى يومنا هذا.

هجمات أخرى ،واعترفت الحكومة العراقية من
خاللها ،بعدم وجود مشاكل أمنية في شنكال.
وصرح وزير الهجرة العراقي إيفان فايق يوم 12
ّ
آذار من العام الجاري قائالً« :األوضاع األمنية في
شنكال جيدة جداً ،ونحن نعمل مع بعض المنظمات
إلعادة إعمار شنكال من جديد».
كما أبدت العديد من األطراف العراقية دعمها
لمجلس اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال،
ورفضها التام لالتفاق الذي أبرمته الحكومة
العراقية مع إقليم كردستان بخصوص شنكال.
ووصف ،مؤخراً ،األمين العام لعصائب أهل الحق
قيس الخزعلي ،اتفاق بغداد – هولير بخصوص
شنكال ،بمثابة خيانة للمجتمع اإليزيدي الذي ضحى
بدمائه الستعادة شنكال.
ولفت الخزعلي إلى أن« :استمرار الوضع الراهن
العودة إىل الديار
يدخل في مصلحة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان واألطراف التي تسعى إلى تقسيم المنطقة
بعد تحرير شنكال ،عاد اآلالف من اإليزيديين إلى والسيطرة عليها ،لذلك ينبغي إيجاد حل مناسب
مدنهم وقراهم مرة أخرى ،وتمكن مجلس اإلدارة يسمح ألهالي شنكال بحماية مدينتهم».
الذاتية الديمقراطية من تنظيم الشؤون السياسية روج نيوز
واالجتماعية والثقافية وشؤون الدفاع والحماية
لضمان حماية أهالي شنكال من التعرض ألية
محرر الصفحة  -صالح إيبو

روناهي
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كلية هندسة العمارة والبيئة ..نقلة في الساحة العلمية
الحسكة /آالن محمد ـ يعدُّ تخصص هندسة العامرة من التخصصات الهامة يف الساحة العلمية ,ويتعامل مع
الجوانب الرئيسية يف تخطيط املباين وتصميمها وبنائها ,وفقاً ملا يتطلبهُ التصميم املتكامل لألنظمة البيئية.
كلية هندسة العمارة والبيئة في مقاطعة الحسكة؛
ع من فروع االختصاصات في جامعة روج
فر ٌ
آفا ,وتعتمد في تدريس الطلبة نظاما ً متكامالً
يعتمد األسس العلمية في تدريس هذا الفرع الهام
والحيوي ,ويضم كادرا ً من ذوي االختصاص
في العملية التدريسية ,لتواكب بذلك المعايير
المعتمدة ألي جامع ٍة على مستوى سوريا,
وتعتبر جامعة روج آفا ركنا ً مكمالً لجهود
اإلدارة الذاتية في تطوير العملية التربوية من
المرحلة االبتدائية مرورا ً بالمرحلة االعدادية
والثانوية وصوالً للمرحلة الجامعية.

آلية القبول
وللحديث أكثر عن كلية هندسة العمارة ,وآلية
قبول الطلبة ,التقت صحيفتنا مع الرئيس
المشترك للكلية المهندس «جمعة البرو» حيث
أوضح أن الكلية فرع من جامعة روج آفا,
وتشمل كلية هندسة العمارة ,ومعهد الهندسة
المدنية ,وينضم لها الطلبة الخاضعون لمفاضلة
معلنة من الجامعة أصوالً ,وفق شروطٍ محددة

جمعة البرو
يتمكن الطالب الذي تتوافر فيه هذه الشروط
من االنضمام للكلية ودخول فرعها بعد امتحان
بالمواد العلمية ،مثل :الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والعلوم الطبيعية ,وإذا تجاوز االمتحان
بجدارة وكان مجموعه للشهادة الثانوية الفرع
العلمي حصرا ً  170عالمة سيقبل في الكلية,
و 150عالمة لمعهد الهندسة المدنية ,وتحتوي
سكن للطالب المقيمين وتوزع عليهم
الكلية على
ٍ
رواتب شهرية ,وجميع الطلبة البالغ عددهم ثالثة
وأربعون طالبا ً هم من مدينتي عفرين وكوباني,
والسبب هو تقدم هاتين المدينتين عن مقاطعة
الحسكة بأكثر من عام دراسي بالنسبة للشهادة
الثانوية ،وأضاف« :في العام المقبل ستكون أول

شكل من الفنون
ٌ
المعماريين ,وبما أن األشكال العمرانية أصبحت
أكثر حداثةً وتطورا ً فهي بحاجة إلى لمسا ٍ
ت فنيّة
وإبداعات جديدة ,وبالتأكيد سيتمكن من يتمتع
بالخيال واإلبداع والكفاءة من المهندسين من رسم
معالم تميز مناطقنا ,فالطابع العمراني أصبح من
هوية المنطقة ,فاختصاص هندسة العمارة ينم
عن الحس الفني والذوق الرفيع للمهندس ,وهذا
ما تعمل عليه كلية هندسة العمارة والبيئة في
مقاطعة الحسكة.

ال تزال أزمة نقص الخبز مستمرة منذ عدة أشهر
في مدينة دمشق وريفها ،حيث يقف السكان أكثر
من خمس ساعات يوميا ً في طوابير طويلة أمام
األفران للحصول على الخبز.
ويلجأ آخرون بشكل يومي لشراء خبز التنور أو
السياحي من الباعة بشكل حر ،ما يفرض عليهم
تكاليف إضافية وسط غياب أي حلول لألزمة.

الحسكة /كولي مصطفى ـ بسبب موجة
الغالء التي يعاني منها المواطن وارتفاع أجرة
المواصالت اضطر الكثير من مواطني الحسكة
لركوب الدرجات النارية عوضا ً عن التكاسي،
بين مؤيد ومعارض لوجود الدراجات النارية.
عند أي شارع أو دوار في الحسكة تشاهد
أصحاب الدراجات النارية يعرضون عليك
«توصيلة» وبأجور أدنى من أجرة سيارة
التكسي ,حيث تعد الدراجات النارية مصدر
رزق لمئات العوائل في الحسكة ,وتستخدم
كوسيلة نقل سريعة ورخيصة من قبل المواطنين
ولكن هناك المؤيد والمعارض لوجودها ,ليست
كلها مصدر راحة للمواطنين.

دراجات نارية لكسب الرزق
وبهذا الصدد صرح المواطن «عبد العزيز
رشيد محمد» من مدينة سري كانيه ،ويقطن
بين جدران مدرسة بمنطقة المفتي ,تأويه مع
زوجته وأطفاله ،وهو مالك دراجة نارية يبلغ
من العمر ثمانية وعشرين عاماً .يروي لنا
كيف يجني رزقه مع الدراجة قائالً« :منذ بداية
تهجيرنا إلى الحسكة وأنا أعاني من ظروف
مادية صعبة للغاية ولم أكن أعمل حينها ,كان
كل اعتمادنا على المساعدات التي كانت تأتينا
من المنظمات» ,وأكد محمد أن الدراجة هي
الوحيدة التي بقيت لديه مما يكان يملكه عند
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تهجيره من مدينته سري كانيه ,ويضيف أنه
يعمل منذ الساعة السادسة صباحا ً حتى الساعة
الخامسة مسا ًء بأجر يومي ما بين الخمسة أو
العشرة آالف ليرة ،بحسب قوله ال تكفي لتلبية
احتياجاته الكاملة.
ويختتم« :لوال عملي على هذه الدراجة ماذا
كنت سأفعل؟ وكيف سأجني رزق أطفالي وأنا
مهجر أسكن في مدرسة؟».

قلة التكاليف
من جهته؛ قال موفق الخضر لصحيفتنا:
«أسكن في حي الزهور بالنشوة وعملي في
شارع فلسطين وال أستطيع الذهاب بالتكسي
نظرا ً الرتفاع أجرتها الباهظة التي تتراوح
بين  2000و  3000ل.س» ،وأضاف« :بينما
الدراجة النارية أجرتها ما بين الـ 700إلى
 1000ل.س ،وتتميز بخفة حركتها وسرعتها
وقدرتها على المرور من األماكن الصعبة».
وتطرق الخضر إلى أن هذه الدراجات ليست
كلها مصدر راحة للمواطنين ,بسبب ما يتعرض
له بعض المواطنين من سرقات من بعض
أصحاب الدراجات النارية.
ويختتم الخضر هناك البعض منهم يجني قوته
من عمله بالدراجة ،والبعض اآلخر سبب
إزعاجا ً للكثير من المواطنين.

صحيفتنا «روناهي» كانت قريبة من المواطنين
لتعكس الواقع المعيشي الصعب ،وكان لها جولة
في سوق ناحية جل آغا الذي تقصده كافة القرى
القريبة والبعيدة لشراء احتياجاتها.
يحمل فؤاد العلي  38عاما ً من سكان ريف
ناحية جل آغا الغربي وهو أب لخمسة أطفال
كيسا ً صغيرا ً يحتوي واحد كيلو من البندورة
وقال« :برقبتي عيلة» ينزل إلى السوق ليتفاجأ
باألسعار التي ترتفع في الدقيقة ،وخاصةً المواد
الغذائية والتموينية متسائالً «ماذا يفعل الفقير
ومحدودي الدخل وعمال المياومة؟! عندما
يكون لتر الزيت الواحد بـ  ٨٠٠٠وكيلو البندورة
يصل إلى  2000ليرة والتفاح إلى  3000ليرة
سوريّة».
وأشار بالقول« :ضعاف النفوس من أصحاب
المحال ال يكترثون ألوضاع الناس ويربطون
أرباحهم وأسعارهم بالدوالر «ينزل الدوالر
وأسعارهم ثابتة» بحسب المواطن فؤاد العلي.

«ذبحنا الغالء»

وخالل الجولة التقينا باألم شمسة الخلف  45عاما ً
من سكان ريف ناحية جل آغا الشرقي المعيلة
الوحيدة لعائلتها وتعمل عاملة يومية في الورش
الزراعية التي تصف حالة الناس في ظل غالء
األسعار النارية التي لم تنزل مع نزول أسعار
صرف الدوالر قائلةً« :ذبحنا الغالء».
هذا وقد استمرت شمسة بوصف معاناتها بالقول:
«الغالء يطال ك ّل شيء األدوية واألغذية،
فوجبة الغداء تكلف العائلة المتوسطة العدد أكثر
من  7000ليرة سوريّة ،وربما تسد جوع العائلة
وربما ال تسدها» ،وكثيرا ً ما تنام وأوالدها دون
عشاء بحسب حديث األم شمسة الخلف.
صرح أحد أصحاب المحالت التجارية
من جهته ّ
في البلدة  38عاما ً رفض التصريح عن اسمه:
«الدوالر غير مستقر وبحالة تذبذب ،والبضاعة
التي اشتريناها حين وصل سعر الدوالر لـ
 4700ليرة بكم سأبيعها عندما بدأ بالنزول
إلى  3000ل.س ،ربما أبيع اليوم بهذا السعر
وبعد ساعة تلتهب األسعار مع ارتفاع الدوالر
من جديد ،ال شيء مضمون مع لعبة الدوالر
ونتعرض للخسارة كأصحاب محال أكثر من
المواطن».
وتابع صاحب المحل حديثه« :المواطن حين
ال يعجبه السعر يدير ظهره ويمشي ،أما نحن
كتجار فمجبرون على الشراء عندما تنقص
بضاعتنا».

تُشدد الرقابة عىل أصحاب املحال

وحماية المستهلك صالح السفو عن استيائه من
تصرف بعض أصحاب المحالت وعدم التزامهم
بقوائم األسعار الصادرة عن شعبة التموين
وحماية المستهلك في الناحية وبشكل يومي،
وقال« :دوريات التفتيش والمراقبة تتجول
باألسواق وهناك توجيهات من الهيئة العامة
بمراقبة عملية المبيع وإصدار قوائم باألسعار
تتناسب مع هبوط الدوالر إلنصاف المواطن
ومعاقبة ك ّل من يخالفها ويتجاوزها».
وأوضح السفو بالقول« :كشعبة التموين
وبموجب المادة  37من قانون حماية المستهلك
نطلب من ك ّل مواطن طلب فاتورة ورقية بك ّل
ي
مادة يشتريها لنستطيع التد ّخل في حال رأينا أ ّ
تجاوز عن األسعار المحددة ،وعلى المستهلك
أن يعود لشعبة التموين في حال رفض صاحب
المحل إعطائه فاتورة نظامية بما اشترى منه».
وأكد السفو« :أن األسعار ُحدِدت وتم تخفيضها
بشكل يتناسب مع أسعار الصرف ،فعلبة الزيت
ذات األربع لترات انخفضت من  35000إلى
 29000ليرة سورية».

املستهلك طرف يف مشكلة الغالء
وفي نهاية اللقاء طالب اإلداري في لجنة
التموين وحماية المستهلك صالح السفو بجل
آغا المواطنين التعاون واإلبالغ عن أي مخالفة
وفروق في األسعار بين محل وآخر كي
يستطيعوا التدخل بشكل قانوني وقال «المواطن
أيضا ً يتحمل مسؤولية بصمته عما يحدث
باألسواق من تالعب».

من جهته أعرب اإلداري في لجنة التموين

مؤسسة الزراعة بمنبج تمنح تراخيص للبيوت البالستيكية

االنتظار يف طابور
وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية نقصا ً
شديدا ً في تأمين القمح والطحين لألفران رغم
تصريحات رسمية سابقة «زعمت» قدرة
الحكومة على تأمين المواد األساسية وفي
مقدمتها مادة الخبز.
وقال منير أورفلي ( 45عاماً) ،وهو موظف في
القطاع الخاص ويسكن في حي برزة بدمشق،
إنه يقضي يوميا ً ما يصل إلى خمس ساعات في
طابور الفرن للحصول على ثالث ربطات من
الخبز وهي مخصصات عائلته.
وأشار إلى أنه ال يمكنه االعتماد دائما ً على
الخبز السياحي أو التنور الرتفاع أسعارها.
ومؤخرا ً وصل سعر ربطة الخبز السياحي لـ
 2500ليرة ،فيما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد
من خبز التنور 1500ليرة.
ورأى الموظف أن الحكومة «تتقصد افتعال
األزمات ،وإال فلماذا تغلق العديد من األفران
وتوقف العديد من خطوط اإلنتاج دون مبرر؟».
وكانت الحكومة السورية اعتمدت تسليم الخبز
عبر شرائح ،حيث تحصل العائلة المؤلفة من
شخص أو شخصين على ربطة خبز واحدة،
فيما تحصل العائلة المؤلفة من ثالثة أو أربعة
أشخاص على ربطتين.
أما العائالت المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص
فتحصل على ثالث ربطات ،ومن سبعة
أشخاص فأكثر ،أربع ربطات ،حيث تحتوي
الربطة الواحدة على سبعة أرغفة.
وقالت فاطمة الدبس ( 31عاماً) ،وهي من سكان
حي العمارة وسط دمشق ،إنها تذهب للفرن
باكرا ً كل صباح محاولةً تأمين الخبز قبل عودة
أطفالها من المدرسة ليتسنى لهم تناول الطعام.
وأضافت« :بعض األيام ال أنجح في العودة
قبلهم أو في الحصول على الخبز ،ما يبقيهم دون
طعام منتظرين وصولي».
وتتراوح الساعات التي تنتظر فيها «فاطمة»
أمام الفرن بين خمس وسبع ساعات ،وذلك

جل آغا /غزال العمر ـ يشهد سوق ناحية جل آغا ركوداً يف حركة «البيع والرشاء» نتيجة ارتفاع أسعار املواد الغذائية والتموينية بحسب سكان الناحية الذين يصفون حالهم بأنّهم بني «مطرقة
الدوالر وسندان التجار» صعوبات معيشية اقتصادية ومادية تواجه املواطنني؛ يدفعون رضيبتها ويطالبون برقابة مشددة من ِقبل الجهات املعن ّية لضبط ومراقبة األسعار التي ضاقوا ذرعاً بها.

جولة يف سوق ناحية جل آغا

الدراجات النارية في الحسكة الخبز يزيد هموم المواطن في دمشق
وسيلة لقمة العيش

المواطن بين فكي كماشة «الدوالر والتجار» فهل من ُمغيث؟

ترتبط حياة المواطنين المعيشية والوضع
االقتصادي بالدوالر األميركي الذي يتأرجح
بين الهبوط واالرتفاع والذي سجل أعلى ارتفاعٍ
له خالل شهر آذار ليصل لـ  4850ليرة سوريّة
ع باألسعار وغالء واضح لينخفض
ليرافقه ارتفا ٌ
الدوالر بعدها إلى  3000ل.س دون أن يالحظ
المستهلك انخفاضا ً ولو طفيفا ً باألسعار.

دفعة من الطلبة الذين أنهوا الدراسة الثانوية في
مقاطعة الحسكة ,وسيتقدمون لمفاضلة القبول,
وما يميز جامعة روج آفا ,هو انصافها للطلبة
من أبناء المنطقة ,فمعدل القبول في الجامعات
السورية كان مبالغا ً به ,وكانت المعدالت العامة
لمجموع العالمات بالنسبة للقبول في فرعٍ معين,
تتفاوت نسبتها بين أبناء شمال وشرق سوريا
وباقي المتقدمين من غير المناطق ,فيطلب
مجموعا ً أكبر من المتقدمين القادمين من هذه
المناطق عن المتقدمين من المدن الباقية».

ويعتبر تخصص هندسة العمارة من أهم
التخصصات المطلوبة في المرحلة الحالية,
نظرا ً للحاجة المستمرة إلى هذا التخصص ,إذ
ّ
إن العمارات تزداد كل يوم ,وتزداد معها الحاجة
إلى مهندسين وتصاميم جديدة ومتطورة ,ومع
هذا التطور العمراني الهائل في شمال وشرق
سوريا ,ستكون كلية هندسة العمارة التابعة
لجامعة روج آفا خزانا ً كبيرا ً لتخريج المهندسين

روناهي
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بطاقات مستأجرة
ومؤخرا ً قام صالح الزين (38عاماً) ،وهو اسم
سكان دمشق،
ألحد
مستعار

بطا قا ت
با ستئجا ر
ذكية من إحدى العائالت مقابل مبلغ يدفعه
شهرياً.
وأشار إلى أن أجرة البطاقة تُحدد بحسب عدد
الربطات التي يمكن الحصول عليها عبرها،
«البطاقة التي مخصصاتها ثالث ربطات من
الخبز نستأجرها بمبلغ  30ألف ليرة شهرياً».
واتفق «الزين» مع عامل في أحد األفران ليقوم
ببيعه الخبز دون االنتظار في طابور مقابل
أن يدفع له  100ليرة إضافية عن كل ربطة
خبز« :أقوم ببيع الربطة بمبلغ ألف ليرة خارج
الفرن» .ويجني «الزين» من ذلك  500ليرة
سورية عن كل ربطة يقوم ببيعها.
فيما أخرج مأمون الجابي ( 42عاماً) ،وهو اسم
مستعار ،بطاقة ذكية على اسم أخيه المقيم في
السعودية ليحصل على المزيد المواد الموزعة

على البطاقة.
وذكر لنورث برس ،أنه قام بتأجير البطاقة ألحد
باعة الخبز مقابل  40ألف ليرة شهريا ً على أن
يحصل هو على باقي المواد من غاز ومازوت
وغيرها.
وبرر «الجابي» ذلك بأن« :الحالة الصعبة
ي
وقلّة المواد الموزعة وتأخر وصولها حتّم عل ّ
اللجوء لمثل هذه الطريقة لتأمين مصدر دخل
إضافي لعائلتي».
ونجحت عائلة أوس حيدر (17عاماً) وهو من
سكان حي الشاغور ويعمل كبائعٍ حر للخبز،
في الحصول على بطاقتين ذكيتين من أقربائهم
المسافرين ،ما أتاح لهم إمكانية الحصول على
المزيد من المواد.
ً
ويقضي «حيدر» يوميا حوالي عشر ساعات
على الفرن ليحصل على مخصصات البطاقتين
من الخبز ويقوم ببيعها الحقا ً لمن لم يحصل
على الخبز.
وقال« :بهذه الطريقة أستطيع تأمين مبلغ لعائلتي
يصل إلى  6500ليرة يوميا ً لشراء الطعام ودفع
أجرة المنزل الذي نعيش فيه».
ورأى صافي خطاب (38عاماً) ،وهو اسم
مستعار لمعتمد بيع الخبز في أحد أحياء العاصمة
دمشق ،أن« :كمية الخبز المنتجة القليلة هي ما
يدفع الناس لمثل هذه الطرق لتأمين قوتها».
وأشار إلى أن مخصصات الحي الذي يوزع فيه
الخبز «ال تكفي نصف السكان».
وأضاف« :لو أن الحكومة تؤمن الخبز بشكل
كاف لما اضطر السكان لدفع ألف ليرة ثمنا ً
لربطة الخبز ،ولم يكن أحد ليقف ساعات طويلة
مقابل الحصول على الخبز وبيعه لتأمين الطعام
لعائلته».

محررة الصفحة  -هايستان أحمد

منبج /آزاد كردي ـ وصلت أعداد المتقدمين
للحصول على تراخيص زراعية إلنشاء بيوت
بالستيكية جديدة منذ مطلع شهر آذار على
مستوى مدينة منبج إلى نحو  70طلبا ً بمساحة
 970دونماً.
وشهدت هذه الفترة إقباالً ملحوظا ً من الفالحين
مع حلول موسم زراعة هذا النشاط الزراعي
الصيفي .وتعد زراعة الخضار في البيوت
البالستيكية ناجحة كأول تجربة في مثل هذا
النوع ،وذلك في مسعى لزيادة الناتج المحلي
وصوالً إلى االكتفاء الذاتي وسط أزمة غذاء
فظيعة تعيشها سوريا.

تلبية احتياجات السوق
وقال اإلداري بمؤسسة الزراعة في مدينة منبج
وريفها؛ خالد أوسو بهذا الشأن« :منذ بداية شهر
آذار بدأت مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية
بإجراء الكشوفات الحسية على زراعة األنفاق
(البيوت البالستيكية)» ،منوها ً «وسيتلقى
الفالحون كافة مستلزمات اإلنتاج الزراعي
حسب اإلمكانات المتاحة لدى مؤسسة الزراعة
والثروة الحيوانية».
وأضاف أوسو« :تؤمن زراعة األنفاق
احتياجات السوق المحلية بالنسبة للخضار في
غير موسمها ،وبالطبع ،تغطي نسبة  %20وال
تسد احتياجات السوق المحلية بشكل كامل»،
موضحاً« :تعود هذه البادرة بالفائدة على
المستهلك والمنتج بالوقت نفسه ،باإلضافة إلى
أنها تقلل تكاليف استيراد المادة من الخارج فهي
بالتأكيد تزيد مردود المزارع وتؤ ّمن فرص
عمل للمواطنين».
ُ
كما لفت إلى أن عدد المزارعين الذين أجري
عليهم الكشف من قبل مؤسسة الزراعة والثروة
الحيوانية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 70
مزارعاً ،وبلغت المساحة ما يقارب 970
دونماً ،مشيراً« :األنواع المزروعة هي؛
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الخيار ،الكوسا ،الجبس ،الخضار الورقية ،إلى
جانب شتول الخضار الصيفية».
واختتم اإلداري بمؤسسة الزراعة في مدينة
منبج وريفها؛ خالد أوسو حديثه بالقول« :تدعم
مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية الفالحين
بمادة المازوت بالسعر المدعوم بكمية قدرها
 45لتر للدونم الواحد ،عن شهري شباط وآذار،
باإلضافة إلى دعمهم باألسمدة الزراعية بنوعيها
اآلزوتي والفوسفاتي».

دور هام لإلرشاد الزراعي
وفي هذا السياق ،التقت صحيفتنا «روناهي»
مع عدد من الفالحين حول رأيهم بمبادرة توزيع
البيوت البالستيكية ،حيث يقول الفالح خلف
العمر من خط الياسطي شمال منبج« :الخطوة
الصحيحة من أجل دعم اإلنتاج الزراعي المحلي
ال سيما أن بالدنا تمر بأزمة اقتصادية شاقة ،مما
يتطلب من الجهات المعنية اإلمعان في تأمين

األمن الغذائي بالدرجة األولى» ،مشيراً« :القت
هذه الخطوة استحسان الفالحين الذين توافدوا
بالعشرات لالستفادة منها» ،الفتا ً «مؤسسة
الزراعة تقوم بدور إرشادي مهم للغاية من شأنه
تعزيز مفاهيم التوعية الزراعية في مختلف
الزراعات الموسمية».
وبدوره ،أشار الفالح نافل الحسن من خط
العوسجلي بالقول« :ال شك هذه الخطوة تأتي
بهدف حماية النبات من نوبات الصقيع التي
تأتي غالبا ً في هذا الوقت ،وتؤثر على إنتاجية
الخضار إلى جانب تسريع عملية اإلنتاج بهدف
إنتاج خضار باكورية واالستفادة منها في دعم
المنتج المحلي» ،الفتا ً «يتضمن دعم مؤسسة
الزراعة البيوت البالستيكية ،وهي عبارة عن
أغطية بالستيكية ومعدات الري بالتنقيط».
واختتم الفالح نافل الحسن قوله« :نأمل أن
تكون هذه الخطوة نقطة لحماية المنتج المحلي
وتشجيعه نحو بلوغ االكتفاء الذاتي».

محررة الصفحة  -بيريفان حمي

