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أحمي: عىل الجهات الدولّية 
رفع أصواتهم إليقاف مجازر 

االحتالل الرتكي ومرتزقته
أنه  إلى  أحمي  لقمان  الكردستاني  الخضر  رئيس حزب  أشار 
من المفروض على األهالي في باشور كردستان عدم استقبال 
مجرم الحرب »نصر الحريري«، منوهاً إلى أن المرتزقة التي 
تحتل »عفرين، سري كانيه، كري سبي/ تل أبيض« هي تحت 

مظلة ما تسمى بـ »االئتالف«...«4

أرقام ضخمة تفضح انتهاكات أردوغان 
ضد الصحفيين

سوق القلعة... مورد اقتصادي هام للمواطن

استكمال مشروع إنارة الطرقات يف ريف دير الزور الشرقي

دوري الدرجة األوىل الجولة الرابعة هل 
ستحمل أي جديد؟

والسياسة  الرأي  معتقلي  تحتجز  معتقالت  إلى  أردوغان  الديكتاتور  في عهد  التركية  السجون  غالبية  تتحول  تكاد 
والصحافة والمدافعين عن حقوق اإلنسان.....«2

بعد انقطاع للتيار الكهرباء الذي دام لسنوات تشهد أرياف وبلدات دير الزور إنارة الطرقات في بلدات الكشكية وأبو 
حمام وغرانيج واستكمالها ليصل إلى بلدة هجين في الريف الشرقي للمدينة....«2

سوق شعبي لبيع المواشي في قرية القلعة، يستغله المواطنون في بيع بضائع 
أخرى، ويعتبر من أهم الموارد االقتصادية لسكان منطقة تل كوجر في إقليم 
الجزيرة، كما أنه منصة تواصل بين التجار والزبائن، ويساعد على االرتقاء 

بالحالة االقتصادية للكثيرين في تل كوجر وما حولها...«7

ثالث جوالت مضت بدون تغيير كبير يُذكر في الئحة الترتيب على المجموعتين 
في دوري الدرجة األولى للرجال بكرة القدم في إقليم الجزيرة، وال حتى في ناحية 

األداء، حيث غابت اللمحات الفنية الجميلة واإلثارة عن الجوالت السابقة، ولم تُعِط 
أمالً لنرى جولة جديدة قادمة مميّزة...«10

شادية عمر: المقاومة مستمرة ضد 
العزلة المفروضة عىل قائد اإلنسانية

أكدت عضوة مجلس المرأة في حزب االتحاد 
عبد  القائد  فكر  بأن  عمر  شادية  الديمقراطي 
المنطقة بشكل  أوجالن مفتاح حل قضايا  هللا 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  وقضايا  عام 

بشكل خاص...«3

تحت أّي بند يقاضــي االحتالل 
التركّي سوريين أمام محاكمه 

وفق قوانينه..؟!
جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم االحتالل التركي وهي نقله للمواطني�ن السوريي�ن إلى أراضيه ومحاكمتهم هناك وفق قوانين�ه 
الجائرة بحق المعتقلين؛ والسؤال الذي يثير االنتب�اه؛ في أي قانون دولي وتحت أي بن�د يحق لدولة احتالل محاكمة مواطني�ن من 

دولة جارة..؟!...«5

بعدسة: دارين سلي

جائزة الـ »إيمي« كردّية بامتياز

البدء بتوزيع ِغراس الزيتون 
في ناحية جل آغا

قامشلو/ عبد الرحمن محمد - حصل شابان 
والمنتج  اإلعالمي  الناشط  وهما  آفا،  روج  من 
المحلي عبد الرحمن داوود من قامشلو والناشط 
كوباني  من  عيسو  برزان  والمنتج  اإلعالمي 
تُمنح  التي  األمريكية  »إيمي«  الـ  جائزة  على 
المختلفة،  التلفزيونية  والبرامج  للمسلسالت 
وهي جائزة أُنِشئت عام 1949، وتماثل جائزة 
األوسكار التي تمنح إلنتاج األعمال السينمائية، 
فيما تختص »إيمي« بقطاع اإلنتاج التلفزيوني. 
وتنظم الجائزة األكاديمية الدولية للفنون والعلوم 
وسائل  من  تتألف  منظمة  وهي  التلفزيونية، 
من  ألكثر  تنتمي  رائدة  وشخصيات  اإلعالم 
القطاعات  جميع  من  شركة  و500  بلداً   50

التلفزيونية حول العالم.  
الجائزة ُمنحت هذا العام ألفضل فلمين وثائقيين 
اآلخر  والفيلم  داعش  قِبل  من  )خطف  هما 
بعنوان سقوط الخالفة( يتحدث الفيلم األول عن 
رحلة بحث أب أمريكي عن طفليه أثناء تحرير 
انضمت  التي  األم  خطفتهم  أن  بعد  الباغوز 
إلى  ذلك  بعد  البحث  لينتقل  داعش،  لمرتزقة 
مخيم الهول، ويسلط الفيلم الضوء على استغالل 
وصعوبة  أمريكيين،  كونهم  وإيذائهم  األطفال 
القصة  وتنتهي  الحثيث،  البحث  رغم  إيجادهم 
نهاية حزينة كون األب لم يستطع الوصول إلى 
طفليه رغم كل محاوالته، لتستمر رحلة البحث 

عنهما رغم اإلحباط المؤقت. 
عن  ويتحدث  الخالفة  سقوط  هو  اآلخر  الفيلم 
على  ولكن  المزعومة  الخالفة  دولة  انهيار 
وجغرافياً«  »عسكرياً  سقوطها  من  الرغم 
الضوء  ويسلط  مستمر  داعش  »فكر«  أن  إال 
واالرتزاقي  المتطرف  الفكر  استمرار  حول 
واستهدافهم  المنضمين  األجانب  وخصوصاً 
للمعتدلين، وعن غض العالم الطرف عن مسألة 

اإلنسانية واالجتماعية وخطورتها على المنطقة 
والعالم.

أحد  داوود  الرحمن  عبد  اإلعالمي  الناشط 
حتى  الفيلم  في  دورهما  عن  تحدث  الفائزين 
كان  »دورنا  بالقول:  الجائزة  على  حصال 
كمنتجين محليين )منسقين محليين( أنا وزميلي 
 vice وكالة  من  فريق  ضمن  عيسو  برزان 

.»news HBO
الهيئات  مع  العمل  ننسق  »كنا  أضاف:  داوود 
إلغناء  أفكار  نقترح  وكنا  المحلية  والسلطات 
القصة ونترجم للغة اإلنكليزية، مثالً أنا اقترحت 
التطرق لقصة فتاة إيزيدية طفلة أثناء تحريرها 
قُتِل  بعدما  عائلتها  مع  شملها  ولم  داعش  من 

والديها في فيلم انهيار الخالفة«.
في ختام حديثه أبدى عبد الرحمن داوود سعادته 
الجائزة ولكنه أضاف أن فرحته منقوصة  بنيل 
رحلة  في  الجائزة  بهذه  جداً  فخور  أنا  يقول:« 
سأكون  لكنني  أمريكيين،  أطفال  عن  البحث 

فخوراً أكثر إن حصلت على جائزة لفيلم يتحدث 
اإليزيديين  األطفال  آالف  لتحرير  الحاجة  عن 
وأفالماً  سوريا،  وشرق  شمال  من  وأطفال 
كانيه  كاني وسري  تتحدث عن مخيمات واشو 
قتل  عن  يتحدث  فيلم  عن  النزوح،  ورحالت 
في  أبرياء  ألطفال  داعش  مرتزقة  بيد  يومي 
دولي  دوليّة، وصمت  حماية  دون  الهول  مخيم 
واضح وفاضح النتهاك معايير حقوق اإلنسان، 
الطفل ليس لديه هوية أو انتماء سواء كان عربيّاً 

أو كرديّاً مسلماً أو مسيحياً«.

زيتون  2500غرسة  ـ  العمر  غزال  آغا/  جل 
والثروة  الزراعة  للجنة  تسليمها  تم  مثمرة 
قِبل هيئة  بلدة جل آغا وريفها من  الحيوانية في 
مشروع  ضمن  قامشلو  مقاطعة  في  الزراعة  
 1٣5 لتشجير  غرسة  ألف   22 لتوزيع  يسعى 

قرية.
 اإلداري في لجنة الزراعة واألعالف أحمد عبد 
هللا بناحية جل آغا في تصريح لصحيفتنا أوضح 
العامة  الهيئة  من  شجرة   2500 استالم  تم  بأنّه 
بقامشلو وتم توزيعها على قرى البلدة من خالل 
كومينات القرى والمجالس المحلية »حصلت كل 

قرية على 100غرسة زيتون مثمرة«.
الغراس  هذه  زرع  سيتم  بأنّه  هللا  العبد  وتابع 
نموها  مراقبة  وسيتم  للجميع  فائدة  ذات  لتكون 
لجنة  قبل  من  الجائر  الرعي  من  وحمايتها 
الزراعة واألعالف بشكل دوري؛ ضمن برنامج 
الذاتية لتوسيع المساحات  واسع من قبل اإلدارة 

الخضراء في شمال وشرق سوريا.
تقوم  لجان  هناك  ستكون  بأنّه  هللا  العبد  وأشار 
باإلشراف على زراعة األشجار وفيما إذا تمت 

زراعتها بأماكن مناسبة. وأكد أحمد عبد هللا بأنه 
وحراجية  مثمرة  شجرة   6000 زراعة  سيتم 
المساحات  لزيادة  وذخيرة  آغا  جل  بسدي 

الخضراء المزروعة خالل اليومين القادمين.
هذا وقد استلمت الكومينات الغراس المخصصة 
لكّل قرية والتي يصل عددها لـ25 قرية وبمعدل  

100 شجرة لكّل قرية.
العلي  حمزة  المواطن  أعرب  جهته  من 
الغربي  آغا  جل  ناحية  سكان  من  »44عاماً« 
التي  المبادرات  هذه  لمثل  األهالي  تشجيع  عن 
تهتم بالزراعة لما لها من أهمية جمالية ومناخية 
واألشجار  صحراوية  شبه  منطقة  في  »نحن 

متنفس للبيئة ولألهالي كذلك«.



2 نيسان  2021 الجمعة

العدد 1093

2 نيسان  2021 الجمعة روناهيروناهي

محررة الصفحة - هايستان أحمدالعدد 1093 محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

مركز األخبار ـ أكدت منسقية منظومة املرأة الكردستانية مبناسبة ذكرى يوم ميالد القائد عبد الله أوجالن أن 
كل يوم يبقى فيه القائد سجيناً هو عىل حساب حرية الشعوب والنساء ومواصلة لتأجيج الحرب.

ِحرفّيون من »الداليت« في الهند يكافحون التمييز بـ«حقائب اليد«KJK: كل يوم يبقى فيه القائد أوجالن معتقاًل تأجيج للحرب وارتكاب للمجازر

اإلصابة بالزكام قد تمنع تكاثر كورونا في جسم المريض
أرقام ضخمة تفضح انتهاكات 

أردوغان ضد الصحفيين
استكمال مشروع إنارة الطرقات في ريف دير الزور الشرقي

المجالس العربية في شنكال تساند قوات الحماية

الكردستانية  المرأة  منظومة  منسقية  أصدرت 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  ميالد  يوم  بمناسبة  بياناً 
المصادف في الرابع من نيسان باركت فيه جميع 
الشعوب مؤكدة على تصعيد النضال ليكون عام 

2021 عام حرية القائد.
ومقاومة  القائد  حياة  أن  إلى  البيان  وأشار 
الشعب الكردي أصبحت كياناً واحداً وحقيقة ال 
فكر  إلى  البيان  ولفت  بعضهما.  عن  ينفصالن 
القائد أوجالن الذي لخصه بثالث والدات، هي 
بوالدة  نيسان  من  الرابع  في  البيولوجية  الوالدة 
القائد أوجالن والثانية كانت بداية نضال حزب 
عموم  إحياء  أعاد  الذي  الكردستاني  العمال 

الشعب الكردي وعلى رأسها المرأة.
التي وصل  العملية  فقد كانت  الثالثة  الوالدة  أما 
حول  إيمرالي  في  نتيجة  إلى  القائد  خاللها  من 
إلى حل مشاكل  فيه  الذي سعى  الجديد  نموذجه 

طابع  صاحب  بعدئذ  ليصبح  العالم  اإلنسانية 
عالمي.

وشددت المنسقية على ضرورة عدم قبول المرأة 
ظروف  تحت  عزلة  في  اإلنسانية  قائد  لبقاء 

االعتقال فقد »حان وقت تحرير القائد«.
القائد ال  إلى أن سماع صوت  المنسقية  وأفادت 

يعني بأنه ال يوجد خطر.
وأضاف البيان: »كل يوم يبقى فيه القائد معتقالً 
يكون على حساب حرية النساء والشعوب، وكل 
وارتكاب  للحرب  تأجيج  هو  االعتقال  من  يوم 

المجازر ونشر الفوضى وعدم الحل«.
والنضال  الحمالت  أن  إلى  المنسقية  ونوهت 
واجب  ليس من  أوجالن،  القائد  أجل حرية  من 
رئيسي  واجب  هو  بل  فحسب،  الكردي  الشعب 
يقع على عاتق القوى الديمقراطية والمناهضين 

للفاشية.

ودعت المنسقية إلى تصعيد النضال ليكون العام 
الرابع  من  »فلنجعل  القائد:  حرية  عام  الحالي 
من نيسان يوم ميالد القائد هذا العام يوم تصعيد 
حرية  أجل  من  السابقة  األيام  من  أكثر  النضال 
بالحمالت  القيام  في  االستمرار  يجب  القائد، 
والنضال من أجل حرية القائد ومن دون توقف، 
لتحقيق النتائج المرجوة، على هذا األساس ندعو 
النساء والشبيبة وعموم شعبنا إلى االستمرار في 
القائد  النضال وبدون هوادة حتى ضمان حرية 

أوجالن.
هي  وحريته  ميالدنا،  هو  القائد  ميالد  بقناعة 
لحرية  نقول سنحول عام 2021 عاماً  حريتنا، 
القائد، بكل إيمان وإخالص نرى حرية القائد من 
أساسيات أعمالنا وأولويات نضالنا، مرة أخرى 
نبارك يوم ميالد القائد ونعاهده على المضي في 

طريق المطالبة بحريته«.

تتردد أصوات الجلبة التي يصدرها عمال يثقبون 
قطعاً جلدية بمشغل صغير في أكبر مدن الصفيح 
الهندية تخرج منه حقائب يد فاخرة تحمل توقيع 
استعادة موقعهم في  إلى  أناس مهمشين يسعون 
»شامار  التجارية  عالمتها  وتُنسب  المجتمع، 
استوديو« إلى عمال الجلود الهندوس من مجتمع 
»الداليت« المنبوذ، الذي يتذيل التسلسل الهرمي 
فيعني  اسمهم »شامار«  أما  الهندوسية،  للطائفة 
تستخدم  وكانت  »الجلد«،  السنسكريتية  باللغة 

كإهانة في الهند.
وأدى  قاسية،  األفراد  هؤالء  حياة  كانت  لطالما 
القومي،  الهندوسي  الوزراء  رئيس  قرار 
على  الحرب  بإعالن  األخير،  مودي،  ناريندرا 

استهالك لحوم البقر، إلى تفاقم أوضاعهم.
كما ازداد خطر اإلعدام خارج نطاق القانون من 
قبل من يسمون »حراس البقر«، وهم متشددون 
الذي  الحيوان  هذا  لحماية  يقاتلون  هندوس 

يعتبرونه مقدساً.
التجارية،  العالمة  ومؤسس  المصمم  وقال 
إن  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  راجبار،  سودير 

»الظلم الالحق بأفراد الشامار استمر طويالً«.
ويعتزم هذا المصمم، وهو ليس من الشامار، أن 
يقدم لهم بداية جديدة بفضل صناعة حقائب اليد 
البسيطة المصنوعة من المطاط المعاد تدويره، 
وهو بديل مستدام للجلد. كذلك، أراد أيضاً تجاوز 

على  »شامار«  اسم  بإطالق  الطبقات  نظام 
العالمة التجارية.

لكن، كان عليه أوالً تقييم األخطار القانونية، إذ 
العليا في عام 2008  الهندية  المحكمة  حظرت 
مهينة  »كلمة  باعتبارها  شامار  كلمة  استخدام 
التي تستخدم على نطاق واسع كإهانة  للغاية«، 

في البالد.
وبعد ذلك، كان من الضروري إقناع الحرفيون 
من  المادية  والخسائر  التداعيات  يخشون  الذين 
خالل طرح منتج راٍق في السوق مرتبط بالطبقة 

الدنيا.

احرتام املهن املختلفة!

وقال راهول غور، وهو من عمال الجلود يبلغ 
منذ  للتمييز  ضحية  كان  عاماً   ٣5 العمر  من 
الطفولة في قريته التي تبعد ٣00 كيلومتر عن 
لعالمة  جداً  غريب  اسم  أنه  »وجدت  مومباي: 

تجارية«.
من  أطفال  مع  اللعب  بإمكاننا  »كان  وأضاف: 
من  يمنعوننا  كانوا  أهاليهم  لكن  العليا،  الطبقات 
الذهاب إلى منازلهم أو مشاركة طعامنا، لقد كان 

ذلك مؤلماً جداً«.
واستثمر راجبار كل مدخراته مدعومة بقروض 

روبية  مليون  مجموعها  وبلغ  مصرفية، 
عام  أطلقه  الذي  عمله  في  دوالر(   1٣700(
2017، ولجأ إلى صانع األحذية المحلي ساشين 

ساخار لمساعدته في تدريب الحرفيين.
الفرنسية »أردت  لوكالة الصحافة  وقال ساخار 

تحسين وضع مجتمعي«.
المزدحمة  األرصفة  على  العمل  ساخار  بدأ 
أن  بعد  يبلغ 1٣ عاماً،  كان  في مومباي عندما 

دهست سيارة والده، وهو صانع أحذية أيضاً.
روبية   400 يكسب  كان  الذي  ساخار،  وقال 
يومياً في ذلك الوقت: »لقد خلق النظام الطبقي 
يحترمون  ال  الناس  أن  لدرجة  التمييز  هذا  مثل 

مهناً معينة«.
واليوم، يقود هذا األب لطفلين فريقاً من الحرفيين 
كل  بفخر  يصنعون  الذين  والمسلمين  الشامار 

أنواع الحقائب.
أكثر  أن أصبحت  بعد  »اليوم،  وأضاف ساخار 

احتراماً )لخبرتي الفنية(، أشعر بأنني فنان«.
وأشار إلى أن استخدام األصباغ العضوية لصبغ 
بالنسبة  بكثير  أقل سمية  العملية  تجعل  الحقائب 

إلى العمال.

حقائب ممّيزة

عمل  إلى  تحتاج  التي  المميزة  الحقائب  وهذه 
و٣9   1500 بين  تتراوح  بأسعار  تباع  دقيق، 
الراقية  المتاجر  ألف روبية )520 دوالراً( في 
بمومباي، كما أنها تُصدّر إلى فرانكفورت، لكن 
المبيعات تراجعت منذ انتشار فيروس كورونا، 
مومباي،  في  للعمل  العودة  الحرفيون  ويخشى 

المدينة األكثر تضرراً في الهند بالوباء.
»شامار  مؤسسة  نجاح  من  الرغم  وعلى 

العمال  دعم  في  لراجبار  التابعة  فاونديشن«، 
خالل أشهر اإلغالق، فإن القلق ما زال موجوداً.
وتساءل ساخار الذي يعمل حالياً كناساً من أجل 
الحصول على لقمة عيشه: »لماذا تشتري حقائب 
يد، بينما عليك إعالة األسرة؟«. ومع ذلك، فهو 
أتخيل  »لم  وقال:  األمل،  عن  التخلي  يرفض 
مطلقاً أننا سنحدث فرقاً في المجتمع، إنه شعور 

جيد أن نقول للعالم إننا شامار، وإننا فنانون«.

في  تساعد  »الزكام«  برد  بنزلة  اإلصابة  هل 
محاربة فيروس كورونا المستجد »كوفيد-19″؟ 
وما العالقة بين سرعة المشي واحتمالية تطوير 
بعض  يفقد  وهل  بكوفيد-19؟  حادة  إصابة 
المتعافين من كورونا حاستي الشم والذوق إلى 
انتشار  معدالت  على  الطقس  يؤثر  وهل  األبد؟ 

كورونا؟
نبدأ من بريطانيا، حيث يعتقد العلماء في جامعة 
نزالت  المسؤول عن  الفيروس  أن  »غالسكو« 
كورونا  فيروس  تكاثر  يمنع  أن  يمكن  البرد 
سارس-كوف-2«  العلمي  »واسمه  المستجد 
المريض،  المسبب لمرض كوفيد-19 في جسم 
آي«  سي  »إل  موقع  نشره  لتقرير  وفقاً  وذلك 

.)LCI(
فإن  غالسكو،  جامعة  في  للباحثين  ووفقاً 
الذي   - الزكام  يسبب  الذي   - األنفي  الفيروس 
كورونا،  فيروس  من  أقوى  الشتاء،  في  ينتشر 
نفسه  الوقت  يكون كالهما موجودين في  عندما 

في جسم المريض.
وكتب العلماء أنهم أظهروا أن فيروس »األنف 
مما  »إنترفيرون«  استجابة  يحفز  البشري« 

»يحجب تكاثر فيروس كورونا«.
على  بناء  مالحظات  عدة  العلماء  وقدم 
األول  السيناريو  ينص  مختلفة،  سيناريوهات 
في  البرد  لنزالت  المسبب  الفيروس  حقن  على 
التنفسي، وحقن  الجهاز  متماثلة من خاليا  نسخ 
 24 بعد  كوفيد-19  لمرض  المسبب  الفيروس 
ساعة من ذلك، وتمثلت نتيجة ذلك في عدم قدرة 
بعد  الجسم،  في  التكاثر  على  كورونا  فيروس 
في  بالفعل  بدأ  الذي  األنفي،  الفيروس  منعه  أن 

التطور.
اآلخر،  االتجاه  في  التجربة  الباحثون  كرر  ثم 
وحقنوا الفيروس المسبب لفيروس كورونا أوالً، 
النتيجة  وكانت  البرد.  لنزالت  المسبب  ذاك  ثم 
تكاثر  في  حاد  انخفاض  لوحظ  فقد  مماثلة، 
سارس-كوف-2 بعد اإلصابة بالفيروس األنفي، 
الدراسة،  أحد مؤلفي  الدكتورة مورسيا،  وقالت 
سارس- »فيروس  إن  نيوز«  سي  بي  لـ«بي 
كوف-2 ال يتكاثر أبداً، إذ يمنعه الفيروس األنفي 
للفيروسات  الكبير  لالنتشار  ويمكن  ذلك،  من 
األنفية أن يوقف ظهور إصابات جديدة بفيروس 

سارس-كوف-2«.
أن  صورة  بأي  يعني  ال  هذا  فإن  ذلك  ومع 
يسعى الشخص لإلصابة بنزلة برد، أو يستهين 
ال  أو  االجتماعي،  والتباعد  الوقاية  بإجراءات 
الطبية  اإلرشادات  وفق  كورونا،  تطعيم  يتلقى 

في بلده.

رسعة امليش واإلصابة الشديدة 
بكورونا

السكري  أبحاث  توصل فريق علمي من مركز 
إلى وجود عالقة  إنجلترا  في  بجامعة »ليستر« 
بين سرعة المشي وخطر اإلصابة بأشكال حادّة 

من كوفيد-19.
الفرنسية،  تقرير نشرته صحيفة »لوبس«  وفي 
التي  الدراسة  إن  فريتز  بول  الكاتب جان  يقول 
نشرها الفريق في المجلة الدولية للسمنة، أظهرت 
أن األشخاص الذين يمشون بوتيرة بطيئة يعانون 
من مخاطر أكبر عند اإلصابة بفيروس كورونا 

المستجد.
عند  مباشرة  الذهن  إلى  يتبادر  ما  أن  ورغم 
التفكير في المشي البطيء، هو السمنة والوزن 
أن  أثبتت  البريطانية  الدراسة  أن  إال  الزائد، 
بتأثيرهما  يتعلق  فيما  تماماً  منفصالن  العاملين 

على مرضى كوفيد-19.
عليها  أشرف  التي  البريطانية  الدراسة  وفي 
الباحثون  قام  فقد  يتس،  توماس  البروفيسور 
أكثر من 412 ألف شخص في  بيانات  بفحص 
الحيوي  البنك  بيانات  العمر من قاعدة  منتصف 
في المملكة المتحدة؛ من أجل فهم العالقة الدقيقة 
بشكل  الجسم، وخطر اإلصابة  كتلة  بين مؤشر 

حاد بكوفيد-19، واحتماالت الوفاة جراء ذلك.
المشي  وسرعة  »السمنة  فإن  للدراسة،  ووفقاً 
احتماالت اإلصابة  منفصل على  بشكل  يؤثران 
ويعني  عنه«،  الناجمة  والوفيات  بكوفيد-19 
ذلك أن »الذين يمشون ببطء هم األكثر عرضة 

للخطر، بغض النظر عن معاناتهم من السمنة«.
وقد تبيّن من خالل الدراسة أن األشخاص ذوي 
أكثر  ببطء،  يمشون  الذين  الطبيعي،  الوزن 
عرضة بنحو مرتين ونصف باإلصابة بنوع حاد 
من كوفيد-19، وأكثر عرضة لخطر الوفاة بنحو 
يمشون  الذين  باألشخاص  مقارنةً  مرات  أربع 

بوتيرة سريعة.
وما يثير الدهشة - وفق ما تكشفه الدراسة - أن 
الشخص الذي يتمتع بوزن طبيعي ولكنه يمشي 
ببطء، أكثر عرضة لإلصابة بكوفيد-19 مقارنةً 
المفرطة  السمنة  من  يعاني  الذي  بالشخص 

ويمشي بوتيرة سريعة.
الدراسة  تضعها  التي  الفرضيات  وبحسب 
الجديدة، فإن األشخاص شديدي النحافة، والذين 
بوتيرة  غالباً  يمشون  قوية،  بمناعة  يتمتعون  ال 
لألشكال  عرضة  أكثر  فإنهم  وبالتالي  بطيئة، 

الحادة من كوفيد-19.

هل يفقد بعض املتعافني من 
كورونا حاستي الشم والذوق إىل 

األبد؟

بفيروس  إصابتها  رصد  على  أيام  ثالثة  بعد 
الشم  حاسة  ميدينا  إليزابيث  فقدت  كورونا، 
وبعد   ،2020 آذار  في  الجائحة  بداية  والذوق 
أال  عاماً   ٣8 البالغة  األميركية  تخشى  عام، 

تستعيد هاتين الحاستين أبداً.
في  الدراسية  المستشارة  هذه  استشارت  وقد 
اختصاصات  من  أطباء  بنيويورك  مدرسة 

أو  علماء  إلى  وحنجرة  وأذن  أنف  من  مختلفة، 
بخاخات  استخدمت  كما  األعصاب،  جراحي 
لألنف وانضمت إلى مجموعة مرضى يجربون 

عالجاً محضراً من زيت السمك.
كميات  إليزابيث  تضع  الشم،  حاسة  ولتحفيز 
األعشاب  ومن  أطباقها،  في  التوابل  من  كبيرة 
العطرية في الشاي، كما ال تتوقف عن شّم سوار 
تقرير  ذكر  ما  وفق  األساسية،  بالزيوت  معّطر 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
الجهود ذهبت هباًء، فهذه األم لطفلين  لكن هذه 
تقول إنها فقدت الكثير من الملذّات اليومية، منها 
على  سلباً  الحالة  انعكست  كما  والطهي،  األكل 
مدى  على  يومياً  بكت  إنها  إذ  النفسي  وضعها 

أشهر.
وتنتمي إليزابيث ميدينا إلى مجموعة متنامية من 
األشخاص المصابين بفقد الشم، وهو اضطراب 
بقي مجهوالً وجرى التقليل من أهميته طويالً قبل 

أن يصبح من األعراض الرئيسة لكوفيد-19.
الشم  فقدوا  الذين  األشخاص  أكثر  يستعيد  وفيما 
والذوق بسبب فيروس كورونا هاتين الحاستين 
»تستمر  أربعة،  إلى  أسابيع  ثالثة  غضون  في 
هذه الحاالت أشهراً لدى 10% إلى 15%«، وفق 
جامعة  في  النفسية  األخصائية  بارما،  فالنتينا 
كونسورسيوم  في  والعضو  فيالدلفيا  في  تمبل 
الجائحة  بداية  في  تشكل  الذي  للباحثين  دولي 

لتحليل هذه المشكلة.
يقل عن  ما ال  تطول  هذه االضطرابات  وباتت 
مليوني شخص في الواليات المتحدة وأكثر من 

10 ماليين في العالم.
ويُنظر غالباً إلى حاستي الشم والذوق على أنهما 
السمع. ورغم كونهما  أو  البصر  أقل أهمية من 
االجتماعية »إذ يحصل  العالقات  في  أساسيتين 
رائحتهم«،  أساس  على  جزئياً  شركائنا  اختيار 
فقدانهما  األحيان  أكثر  في  األطباء  يرى  كما 
يُعرف  بات  لما  أخرى  تبعات  من  خطورة  أقل 

بـ«كوفيد طويل األمد«.
مع  ليس  باستمرار،  يترافق  فقدانهما  لكن 
مع  أيضاً  بل  وحسب؛  التغذية  في  مشكالت 
حاالت قلق أو حتى اكتئاب. ويُعلم حالياً أن تطور 
الشم  إلى ما يُعرف بخطل  الشم »أنوسميا«  فقد 
»باروسميا«، الذي ينعكس بتعرف خاطئ على 
احتساء  اشتمام رائحة كريهة عند  الروائح مثل 
القهوة على سبيل المثال، قد يشكل مؤشراً جيداً 

للشفاء على المدى الطويل.
»شم«  على  يومياً  التمّرن  أن  معلوماً  بات  كما 
يشكل  األساسية،  الزيوت  مثل  مختلفة،  روائح 
في هذه المرحلة العالج الوحيد الموصى به من 
دون تحفّظ، إذ ثبت نجاحه في ٣0% تقريباً من 

الحاالت بعد ٣ إلى 6 تمارين.

هل يؤثر الطقس عىل معدالت 
انتشار كورونا؟

 Le( »لوفيغارو«  صحيفة  نشرته  تقرير  في 
Figaro( الفرنسية، يقول الكاتب تريستان فاي 
السيطرة  تحت  بقيت  الوباء  انتشار  معدالت  إن 
التدريجي  الرفع  رغم  الماضي  الصيف  في 
التكهنات  عزز  ما  وهو  اإلغالق،  إلجراءات 
انتشار  بأن حالة الطقس تؤثر بشكل كبير على 
جميع  أن  خاصةً  المستجد،  كورونا  فيروس 
مرتبطة  األخرى  التنفسي  الجهاز  التهابات 

بالطقس.
ويوضح الكاتب أنه بالنظر إلى أننا نقضي معظم 
ونفتح  الطلق  الهواء  في  الصيف  خالل  وقتنا 
النوافذ بشكل مستمر، وألن الفيروسات ال تحب 
المخاطية  واألغشية  البنفسجية،  فوق  األشعة 
أقوى،  ومناعتنا  هشاشة،  أقل  تكون  التنفسية 
تنتشر فيروسات الجهاز التنفسي بشكل أكبر في 

فصل الشتاء، وال يبدو كوفيد-19 استثناء.

االختالفات  أن  فرنسية  دراسة  أظهرت  وقد 
تؤثر  أخرى  إلى  منطقة  من  الدقيقة  المناخية 
الباحثون  ودرس  الفيروس،  انتشار  على  أيضاً 
من مركز مستشفى »فالنسيان« معدالت انتشار 
من  مختلفة  فرنسية  مناطق  خمس  في  الوباء 
المحيط  ساحل  الشرق،  )الشمال،  الطقس  حيث 
وحوض  األلب،  وجبال  البالد  وسط  األطلسي، 
مهدي  ويؤكد  المتوسط(،  األبيض  البحر 
مستشفى  مركز  في  الطب  أستاذ  مجدوبي، 
»لقد  قائالً  للدراسة،  الرئيس  والمؤلف  فالنسيان 
وعدد  السكانية  الكثافة  االعتبار  بعين  أخذنا 
عاماً   60 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  األشخاص 
في كل منطقة، والحظنا أن العامل المناخي يؤثر 

على تطور الوباء بشكل واضح«.
جامعة  من  باحثون  حاول  أخرى،  دراسة  وفي 
»إيكس مرسيليا« ومعهد »باستور« في باريس 
على  والرطوبة  الحرارة  درجات  تأثير  دراسة 
بتحليل  الباحثون  وقام  الوباء،  انتشار  طريقة 
بيانات الموجة األولى، في مارس/ آذار 2020، 
في 6٣ منطقة من ست دول ذات مناخ معتدل 
في نصف الكرة الشمالي، وهي فرنسا وإسبانيا 
وكندا،  المتحدة  والواليات  والبرتغال  وإيطاليا 
وقد تبيّن من خالل الدراسة أنه كلما كانت درجة 

الحرارة أكثر انخفاضاً، ارتفع معدل العدوى.

مركز األخبارـ  تكاد تتحول غالبية السجون 
إلى  أردوغان  الديكتاتور  عهد  في  التركية 
والسياسة  الرأي  معتقلي  تحتجز  معتقالت 

والصحافة والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
مثُل  فقد  التركية  للمعارضة  تقرير  بحسب 
أمام القضاء، خالل شهر  95 صحفياً تركياً 
آذار المنصرم، بتهم مختلفة، حيث حكم على 

سبعة منهم بالسجن ألكثر من 11 عاماً.
وقعت  حقوقية  انتهاكات  عن  تقرير  وأفاد 
باريش  الصحفي  أعده  الماضي،  آذار  في 
عن  السابق  البرلماني  النائب  يارقردش، 
حزب الشعب الجمهوري، أنه تم اعتقال ثالثة 

صحفيين، ومثل 95 صحفياً أمام القاضي.
 11 بالسجن  سبعة صحفيين  على  حكم  كما 
عاماً وشهرين و15 يوماً، وتعرض صحفيان 

للهجوم.
حظر  وتم  شاعر،  اعتقال  تم  أنه  وأضاف 
الصحفيين  أحد  وتغريم  إخباريين،  موقعين 
بقطع  الصحف  وإحدى  ليرة،  آالف   7
اإلعالنات عنها، كما تعرضت محطة إذاعية 

لهجوم مسلح.
»الصحفيين  أن  التركي  المعارض  وذكر 
يذهبون  كأنهم  يوم  المحاكم كل  إلى  يذهبون 
إلى تغطية األخبار حيث تريد حكومة حزب 
العدالة والتنمية الحكم على جميع الصحفيين 

المعارضين وإسكاتهم تقريباً«.
وتخضع 90% من وسائل اإلعالم في تركيا 
الحكومة،  من  مقربين  أعمال  رجال  لملكية 
أي أنها تحت سيطرة أردوغان، وفق تقرير 

سابق لمؤسسة »مراسلون بال حدود«.
ويشير التقرير إلى أنه »منذ تولي أردوغان 
إهانة  تهم  وجهت   ،2016 في  الرئاسة 
ولوحظ  تركيا.  في  إلى 6٣ صحفيًا  الرئيس 
بموجب  يحاكمون  ما  كثيراً  الصحفيين  أن 
ويالحق  اإلرهاب«،  »مكافحة  قانون 

الصحفيون العاملون في 
بسبب  االقتصاد  مجال 
القوانين المتعلقة بالبنوك 

وأسواق المال«.
»حرية  تقرير  وبحسب 
الصحافة لعام 2020«، 
المعارضة،  أعدته  الذي 
اتجه  اإلعالم  حال  فإن 
العام  في  األسوأ  إلى 

الماضي.
في  أنه  التقرير  وأوضح 

المجمل كان عام 2020 صعباً للغاية بالنسبة 
أن  مضيفاً  الصحافة،  وحرية  للصحفيين 
الرأي  حرية  ضد  القمعية  النظام  ممارسات 

كانت على أشدها.
استقالتهم  قدموا  أن »97 صحفياً  إلى  ولفت 
خالل 2020 بسبب الرقابة المفروضة على 
الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون 

وسيلة صحفية أو إعالمية يعملون بها«.
وأشار التقرير إلى أنه »تم رفع ٣61 دعوى 
بينما   ،2020 في  صحفيين  ضد  قضائية 
عدد  ارتفع  فيما  86 صحفياً،  اعتقال  جرى 
كانون  يناير/   1 حتى  الموقوفين  الصحفيين 

الثاني 2021 إلى 70«.
اإلعالم  ووسائل  الصحافة  حرية  وتعيش 
بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام 
اإلغالق  لحد  تصل  كبيرة  قيودًا  أردوغان 
للصحف ووسائل اإلعالم النتقادها األوضاع 
كافة  على  البالد  تشهدها  التي  المتردية 

األصعدة، وال سيما االقتصادية منها.
وحافظت تركيا تحت حكم اردوغان و«وبال 
منافس« على المركز األول عالمياً في سجن 

واعتقال الصحفيين خالل 2020.
أرقام  أن  التركية  للشؤون  المراقبون  ويرى 
والصحفيين  والنشطاء  السياسيين  المعتقلين 
مرعبة، تعكس تردي واقع الحريات وتحول 
تفصل  باتت  قوانينه  كبير،  إلى سجن  البالد 
وبما  الديكتاتوري،  الرئيس  أهواء  وفق 
الدولة  مفاصل  مختلف  على  قبضته  يحكم 

والمجتمع.
ويقبع في غياهب سجون نظام العدالة والتنمية 
عشرات  القومية،  الحركة  حزب  وحليفه 
والموظفين  الصحفيين  من  أكثرهم  اآلالف 
المجتمع  ونشطاء  والساسة  والعسكريين 

المدني والمحامين والحقوقيين والفنانين.

للتيار  انقطاع  بعد  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
الكهرباء الذي دام لسنوات تشهد أرياف وبلدات 
الكشكية  بلدات  في  الطرقات  إنارة  الزور  دير 
وأبو حمام وغرانيج واستكمالها ليصل إلى بلدة 

هجين في الريف الشرقي للمدينة.
استكمل برنامج »رشاد« إلنارة الطرقات بأرياف 
وبلدات ريف دير الزور الشرقي لينهي العمل فيه 
يوم الثالثاء ٣0 آذار المنصرم، وتشغيله بشكل 
في كل من  احتفال شعبي،  لألهالي وسط  كامل 
الشعيطات  والكشكية  وغرانيج  حمام  أبو  بلدات 

بمسافة 7460 متر.
الدولي  التحالف  مكاتب  قبل  من  نفذ  المشروع 
بالتعاون مع اللجنة الداخلية ولجنة الخدمات في 

مجلس دير الزور المدني.
وتأهيل  صيانة  المشروع  هذا  خالل  من  وتم 
األعمدة القديمة، وتركيب أكثر من 120عاموداً 
كهربائية،  بمولدة  وتزويدها  غرانيج  في  جديداً 
وما يقارب 100عامود كهرباء في الكشكية وأبو 
حمام وإنارتها بشكل كامل، واستهدف المشروع 
المناطق  في  واألسواق  العامة  الطرقات  إنارة 
المذكورة، التي يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة.

هذا وسيستمر مشروع تأهيل إنارة الطرقات في 
األحياء الفرعية لمدينة هجين.

ويذكر أن كافة مناطق دير الزور تعاني منذ أكثر 
من أربع سنوات من انقطاع الكهرباء.

في  العربية  المجالس  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
 )YBŞ( شنكال مساندتها لوحدات مقاومة شنكال
خالل زيارة لهم بدءاً من حساويك وانتهاء في أم 
ديبان، مؤكدة أنها لن تقبل باتفاق هولير وبغداد 

وسيحمون شنكال.
مصطفى  برئاسة  العراقية  الحكومة  وأعلنت 
الكاظمي إمهال المقاتلين اإليزيديين حتى األول 
من نيسان، لالنسحاب من جبل شنكال، وهو ما 

أثار غضب الشارع اإليزيدي.
العربية  المجالس  زارت  اإلطار  هذا  وفي 
شنكال  مقاومة  وحدات  رباط  نقاط  شنكال  في 
)YBŞ(، وأكدوا أن وحدات حماية شنكال قوة 

وطنية مؤلفة من أبنائها.
»القوة  زيد:  أبو  ديبان  أم  مجلس  عضو  وقال 
مقاتلو وحدات حماية شنكال  العسكرية هنا هي 

وجميعهم من أبناء العشائر العربية والكردية«.
بدوره أكد عضو مجلس أم ديبان خليل دهام أنهم 
إخوة   YBŞ مقاتلي  فكافة  الحرب،  يريدون  ال 
وهم من أبناء العراق، نافياً وجود مقاتلي حزب 

العمال الكردستاني على أراضي شنكال.
عضو مجلس أم ديبان، أحمد جاسم قال »مقاتلو 
YBŞ هم أبناؤنا وال نريد أن يأتي أحد من الخارج 
العمال  بمساعدة  شنكال  حرروا  فقد  ليحمينا، 
الحكومة  مع  باالتفاق  جاء  الذي  الكردستاني، 
ونحن  انسحب،  شنكال  تحرير  وبعد  المركزية، 

واالستشهاد  أرضنا  عن  للدفاع  مستعدون  اليوم 
ألجلها«.

نقبل  »ال  زاهر:  خلف  فرج  اإلداري  وأوضح 
أي تدخل خارجي بشؤون شنكال، كنا نعيش في 
شكل أمة واحدة وثقافة واحدة، تم االعتداء على 
نسائنا وأرضنا، ولذلك لن نسمح للقوى الخارجية 
أو الداخلية أن تتدخل في شؤوننا، وشنكال محمية 

بفضل أبنائها«.
وفي نهاية الزيارة أكد أعضاء المجالس العربية 
في شنكال على الدفاع عن شنكال وحمايتها من 

أي تدخل.
هذا وتستمر مقاومة أبناء المجتمع اإليزيدي ضد 
الرامي لسلب  بين هولير وبغداد  المبرم  االتفاق 
وذلك من خالل نصب خيمة  اإليزيديين،  إرادة 

بالقرب من مركز قوات أسايش إيزيدخان، حيث 
من  الثاني  منذ  تتواصل  التي  فعالياتهم،  بدؤوا 

كانون األول المنصرم على التوالي.
التاسع  جدير بالذكر أن قضاء شنكال يشهد منذ 
شعبية  احتجاجات  المنصرم  األول  تشرين  من 
الحكومة  من  كل  أبرمته  الذي  لالتفاق  رافضة 

االتحادية وإقليم كردستان بشأن شنكال.
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الحائزة  األلمانية شتيفي كريجرشتاين،  تغيب 
الكانوي  رياضة  في  األولمبية  الميدالية  على 
العام  صيف  طوكيو  أولمبياد  عن  والكاياك، 
الحالي، في أعقاب إصابتها بفيروس كورونا 

المستجد.
أُصيبت  إنها  كريجرشتاين  شتيفي  وقالت 
بفيروس كورونا في كانون أول الماضي، لكن 
دفعتها  به  إصابتها  عن  اآلن  المترتبة  اآلثار 

إلنهاء الموسم.
وقت  في  كريجرشتاين  شتيفي  وأوضحت 
متأخر على حسابها الخاص بموقع )إنستغرام( 
من  يعاني  »جسمي  االجتماعي:  للتواصل 
إصابتي  منذ  الوقت  طوال  جديدة  أعراض 

بفيروس كورونا في كانون األول«. 
»ما  كريجرشتاين:  شتيفي  األلمانية  وأردفت 
زلت ال أشعر أنني بصحة جيدة بنسبة 100 
في المئة، ال يمكنني التفكير في نظام تدريب 
بالنسبة  األولوية  هي  الصحة  اآلن  طبيعي، 

لي«.
الميدالية  على  الحائزة  الالعبة  وأضافت 
عام  جانيرو  دي  ريو  أولمبياد  في  الفضية 
2016 في سباقات قوارب الكاياك الرباعية: 
»األهداف الكبيرة التي كانت محور تركيزي 
قريبة  ليست  الماضية  الـ4  السنوات  خالل 

التحقيق«.

السابق  فريقها  شباك  هاردر  بيرنيل  هزت 
الثانية في أسبوع ليفوز تشيلسي ٣-0  للمرة 
في   1-5 انتصاراً  ويكمل  فولفسبورغ  على 
لدوري  الثمانية  بدور  المباراتين  مجموع 
في  للسيدات  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال 

بودابست.
على  التوتر  ظهر  ذهاباً   1-2 تفوقه  ورغم 
أن  قبل  اإلياب  مباراة  بداية  في  تشيلسي 
الفائز  فولفسبورغ  جزاء ضد  ركلة  تحتسب 

باللقب مرتين في الدقيقة 26.

بنجاح  الجزاء  ركلة  هاردر  بيرنيل  وسددت 
قبل أن تضاعف األسترالية سام كير النتيجة 

لبطل إنجلترا بتسديدة قوية.
في  الثالث  الهدف  كيربي  فران  وأضافت 
الدور  ليحجز تشيلسي مكانه في  الدقيقة 81 
قبل النهائي للمرة الثالثة منذ مشاركته األولى 

في المسابقة في موسم 2016-2015.
وسيتقابل تشيلسي في الدور قبل النهائي مع 
بايرن  بين  الثمانية  دور  مواجهة  من  الفائز 

ميونخ وإف.سي روزنجارد.

دوري الدرجة األولى الجولة الرابعة هل 
ستحمل أي جديد؟

اتحاد العبات التنس: ال إجبار على 
تطعيم كورونا

األلمانية شتيفي كريجرشتاين 
تغيب عن أولمبياد طوكيو

تشيلسي يبلغ نصف نهائي
 دوري األبطال للسيدات

بدون  مضت  جوالت  ثالث  ـ  قامشلو  روناهي/ 
على  الترتيب  الئحة  في  يُذكر  كبير  تغيير 
للرجال  الدرجة األولى  المجموعتين في دوري 
بكرة القدم في إقليم الجزيرة، وال حتى في ناحية 
الجميلة  الفنية  اللمحات  غابت  حيث  األداء، 
أمالً  تُعِط  ولم  السابقة،  الجوالت  عن  واإلثارة 

لنرى جولة جديدة قادمة مميّزة.
الجمعة 2021/4/2،  يوم  ستبدأ  الرابعة  الجولة 
ملعب  في  كاني  وواشو  خبات  ناديا  وسيتقابل 
موقعه  لتحسين  يسعى  خبات  الدرباسية،  شهداء 
فحالياً يحتل المركز الرابع بـ 14 نقطة متساوياً 
يأتي  كاني  وواشو  قبله،  يأتي  الذي  االتحاد  مع 
على  الدوري  في  األول  فوزه  بتحقيقه  منتشياً 
الترتيب  قاع  ويحتل  نظيفة  بثالثية  الجزيرة 

بمجموعته األولى، بثالث نقاط.
أيضاً  األولى  المجموعة  ضمن  ودجلة  االتحاد 
سيتقابالن على أرضية ملعب شرموال بعامودا، 
نقطة  الثاني برصيد 17  المركز  يأتي في  دجلة 
واالتحاد في المركز الثالث بـ 14 نقطة، ولحساب 
الذي  األسايش  المتصدّر  يتقابل  المجموعة  نفس 
ِسجله  على  يحافظ  الذي  الوحيد  النادي  يعتبر 
خاٍل من الخسائر حتى اآلن مع الجريح الجزيرة 
وصاحب المركز السادس وما قبل األخير والذي 
وذلك  كاني،  واشو  بثالثية من  ذكرنا  كما  خسر 
بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 
واألسايش يسعى لتأكيد صدارته للمجموعة بدون 
هزائم والجزيرة يكافح للهرب من شبح الهبوط، 

حيث يهبط من كل مجموعة ناديان.
الذي  جودي  يتقابل  الثانية  المجموعة  ولحساب 
األخير  لقائه  عن  وغاب  األخير  المركز  يحتل 
مع سردم وخسر قانونياً بنتيجة ٣×0، وبحوزته 
ويحتل  للفوز  قادم  وبرخدان  فقط،  وحيدة  نقطة 

المركز الثالث ويسعى لتحسين موقعه والصعود 
كل  رميالن،  ملعب  في  سيقام  اللقاء  للوصافة، 
هذه المباريات كما ذكرنا ستكون في يوم الجمعة 
الثانية  الساعة  بتمام  وستنطلق   ،2021/4/2

عصراً.
 ،2021/4/٣ السبت  يوم  المباريات  وتستكمل 
لحساب المجموعة الثانية وستجمع بين الصناديد 
الثاني  المركز  يحتل  الصناديد  كانيه،  وسري 
لالبتعاد  للفوز  ويسعى  الثانية  المجموعة  في 
الفوز  تحقيق  فيريد  كانيه  سري  أما  بالوصافة، 
التي  الخسارات  وتعويض  موقعه  لتحسين 
تعرض لها في المباراتين السابقتين التي لعبهما، 
المباراة ستقام على أرضية ملعب رميالن بتمام 
الرابع  المركز  ويحتل  عصراً،  الثانية  الساعة 
المجموعة  بطل  سردم  أما  نقاط،  عشر  برصيد 
تأكيد  على  يعمل  والذي  نقطة،   24 برصيد 
الصدارة سيقابل الطريق الذي يكافح للهروب من 
شبح الهبوط ويحتل المركز السادس بسبع نقاط، 
شهداء  ملعب  أرضية  على  ستُلعب  والمباراة 
الثاني عشر من آذار بقامشلو بتمام الساعة الثانية 

عصراً.
لتحسين  منها  الغالبية  مباريات  تتضمن  الجولة 
شبح  من  الهروب  وخاصةً  لألندية،  الترتيب 
الندية  ستحمل  القادمة  الجوالت  ولعل  الهبوط، 
يستمر  سوف  البقاء  على  الصراع  حيث  أكثر، 
الدرجة األولى بحكم سيهبط من كل  في دوري 
باإلضافة  الثانية،  الدرجة  إلى  ناديين  مجموعة 

للحصول على بطاقات التأهل إلى الدور القادم.
نتائج الذهاب بين الفرق
األسايش ٣×0 الجزيرة
خبات 9×1 واشو كاني

دجلة 1×1 االتحاد
الصناديد 1×0 سري كانيه

برخدان 5×1 جودي
سردم 2×0 الطريق

وإليكم ترتيب األندية قبل انطالق الجولة الرابعة:
المجموعة األولى:

1ـ األسايش 27 نقطة +29.
 2ـ دجلة 17 نقطة +11.
٣ـ االتحاد 14 نقطة +0.
4ـ خبات 14 نقطة +11.

 5ـ شبيبة الحسكة 6 نقاط -9.
6ـ الجزيرة 4 نقاط -12.

7ـ واشو كاني ٣ نقاط -٣0.
المجموعة الثانية:

1ـ سردم 24 نقطة +٣5.
2ـ الصناديد 16 نقطة +٣.
٣ـ برخدان 14 نقطة +5.

 4ـ سري كانيه 10 نقاط -5.
5ـ شبيبة تل كوجر 9 نقاط -8.

6ـ الطريق 7 نقاط -1.
7ـ جودي 1 نقطة -2٣.

ميامي  بطولة  في  التنس  العبات  عبّرت  بعدما 
المفتوحة للتنس عن تخوفهن من الحصول على 
تطعيم ضد كوفيد-19، قال اتحاد المحترفات إنه 
سيثقف الالعبات ويشجعهن على الحصول على 

اللقاح.

ميامي،  لبطولة  الرابع  الدور  في  الفوز  وبعد 
عبّرت األوكرانية إيلينا سفيتولينا وأرينا سبالينكا 
إنتاج  من  قلقهما  عن  البيضاء  روسيا  العبة 
التطعيم بسرعة وأكدت الالعبتان االنتظار بعض 
الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي. وأضافت إيلينا 

سفيتولينا أن الحصول على التطعيم غير منطقي 
في الوقت الحالي خاصةً مع الحاجة إلى الحجر 

الصحي في كافة األحوال.
وقال اتحاد الالعبات المحترفات إنه لن يجبرهن 
توضيح  يود  لكنه  التطعيم  على  الحصول  على 

أهمية اللقاح للجميع.
الالعبات  اتحاد  »يثق  بيان  في  وأضاف 
المحترفات وسيشجع الجميع على الحصول على 
الذي  الشخص  في حماية  هذا سيساعد  التطعيم. 
ينال التطعيم وكذلك األشخاص الذين لم يحصلوا 
عليه وسيسمح للعالم بالعودة إلى الحياة الطبيعية 

التي يريدها الجميع«.
المحترفات..  الالعبات  اتحاد  »يشجع  وتابع 
بخصوص  الالعبات  تثقيف  في  وسيستمر 
على  الحصول  فوائد  مع  المتعددة  التطعيمات 

التطعيم«.
العبة  أي  يجبر  لن  أنه  مجدداً  أكد  االتحاد  لكن 
قرار  أنه  باعتبار  التطعيم  على  الحصول  على 

شخصي في النهاية.

شادية عمر: المقاومة مستمرة ضد العزلة المفروضة على قائد اإلنسانية

نساء الشهباء: »ال يحق للفاشية التركية محاكمة أسيرة سورية«

 قامشلو/ رشا علي - أكدت عضوة مجلس 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  المرأة 
هللا  عبد  القائد  فكر  بأن  عمر  شادية 
أوجالن مفتاح حل قضايا المنطقة بشكل 
عام وقضايا شعوب شمال وشرق سوريا 

بشكل خاص.

وشرق  شمال  شعوب  لدى  وثيق  ارتباط  هناك 
سوريا بفكر وفلسفة قائد الشعب الكردي عبد هللا 
أوجالن، فيناضلون بكل السبل من أجله وينددون 
بالعزلة المفروضة عليه من قبل دولة االحتالل 

التركي منذ 22 سنة ضمن سجن إيمرالي. 
أوجالن  القائد  على  المفروضة  العزلة  وحيال 
مع »شادية عمر«  التقت صحيفتنا »روناهي« 
االتحاد  حزب  في  المرأة  مجلس  عضوة 
الديمقراطي pyd والتي نددت بعدم تدخل أّيٍ من 
الدول التي تدعي الديمقراطية أو لجنة مناهضة 
بحقوق  المعنية  الدولية  المنظمات  أو  العنف 
اإلنسان والحديث عن وضع القائد والممارسات 
الالإنسانية التي تمارسها دولة االحتالل التركية 
بحقه منذ 22 عاماً، »حل قضايا المنطقة تكون 
سراحه،  وإطالق  أوجالن  القائد  بأفكار  بالعمل 
أنه  من  لنتأكد  بلقائه  لمحامييه  السماح  يجب  لذا 

بصحة جيدة«.
أو  بشكل  مشتركة  الرأسمالية  الدول  بأن  مبينةً 
الدولة التركية في هذه المؤامرة على  بآخر مع 
المؤامرة  هذه  وتستهدف  الكردي،  الشعب  قائد 
بأكمله،  المنطقة  وشعوب  الكردي  الشعب 
والعزلة المفروضة على القائد تأتي ضمن هذه 

المؤامرة الدولية. 

تحريره نجاح ثورة الشعوب 
الحرة

وأوضحت: »هدف القائد أوجالن تحقيق الحرية 
ورفع  المنطقة  شعوب  وكافة  الكردي  للشعب 
بكرامة على  والعيش  الظلم واالضطهاد عنهم، 
الدول  مصلحة  في  ليس  الشيء  وهذا  أرضهم، 
الرأسمالية األخرى،  المحتلة لكردستان والدول 

وألجل هذه القضية اإلنسانية اعتقلوه«.
الدول تدعي حماية حقوق  »الكثير من  متسائلةً 
هم  أين  ولكن  بالديمقراطية  وتتغنى  اإلنسان 
وأين ضمائرهم؟ فهم يتعامون بهذه الممارسات 
القائد  على  المفروضة  والعزلة  الالأخالقية 
من  أكثر  منذ  إيمرالي  سجن  ضمن  أوجالن 
اللقاء  ومحامييه  لعائلته  يسمحون  وال  عقدين، 

به«. 

منذ  القائد  على  المفروضة  العزلة  بأن  متابعةً 
سنوات  منذ  الكردي  على  والحرب  سنوات، 
وزادت:  واحدة،  مؤامرة  ضمن  جميعها  تأتي 
مسألة  حل  إلى  سيؤدي  جسدياً  القائد  »فتحرير 
هذه  على  تعيش  التي  الشعوب  وجميع  الكرد 
األرض، وإلى نجاح ثورة روج آفا في سوريا«. 

وعن عدم سماح السلطات التركية ألحد بزيارة 
»ال  شادية:  لنا  أوضحت  به  واللقاء  القائد 
إيصال  منع  أجل  من  به  باللقاء  ألحد  يسمحون 
الكردي،  للشعب  القائد  وفلسفة  فكر  من  شيء 
يسمحوا  لم  عام2020  وحتى  عام 2011  فمن 
له إال باتصال هاتفي، وإلى اآلن لم يصلنا خبر 

مؤكد عن صحة القائد«.

هدفهم خلق فوىض يف صفوف 
الشعب الكردي

الفعاليات المطالبة بتحرير القائد أوجالن ورفع 
مستمرة  مكان،  كل  في  مستمرة  عنه  العزلة 
شمال  وفي  سنوات،  منذ  التركية  السجون  في 
المظاهرات والوقفات  تتوقف  لم  وشرق سوريا 
للشعب  االستنكارية  والبيانات  االحتجاجية 
وتحريره،  القائد  عن  العزلة  برفع  والمطالبة 
كلها تأتي من أجل الضغط على الدولة التركية 
القائد،  بحق  المؤامرة  شاركتها  التي  والدول 
وأكدت شادية بهذا الصدد: »يتوجب علينا توسيع 
دائرة الفعاليات والظهور بشكل ديمقراطي حتى 

تحرير القائد«. 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  أن  إلى  الفتةً 
تتعرض منذ سنوات لهجمات من قبل االحتالل 
التركي ومرتزقته وما زالت مستمرة إلى اليوم، 
أنواع  أبشع  ومرتزقته  االحتالل  يمارس  حيث 
المدنيين  قتل  فيها، من خالل  اإلنسانية  الجرائم 
وذلك  وتدميرها،  ممتلكاتهم  ونهب  وتهجيرهم 
بشكل ممنهج، وظلت الدول األخرى في وضعية 
وبمقاومة  ذلك  رغم  ولكن  الصامت،  المتفرج 
شعوب المنطقة بفكر وفلسفة القائد أوجالن ُمني 
وكانت  الهزائم  من  بالكثير  التركي  االحتالل 

أخرها في جبال كاري الشامخة. 
وعن األخبار التي نشرت مؤخراً على الشبكات 
اإلخبارية وشبكات التواصل االجتماعية التابعة 
للدولة التركية حول صحة القائد أوجالن، ذكرت 
شادية: »إلى جانب هجماتهم العسكرية يمارسون 
حرباً نفسية على الشعب الكردي، ويريدون خلق 
الفوضى وعدم االستقرار لدى الشعب الكردي، 
في  وسنستمر  السجون  بمقاومة  سنقاوم  ولكن 

فعالياتنا، حتى االطمئنان على صحة القائد«.

االستمرار يف الفعاليات

المرأة  كمجلس  قيامهم  إلى  شادية  ونوهت 
الخيام  بوضع  الديمقراطي  االتحاد  حزب  في 
القائد  تحرير  حتى  الفعاليات  في  واالستمرار 

أوجالن.
وطالبت شادية الشعب الكردي وجميع الشعوب 
أجل  من  الصفوف  ورص  والتكاتف  بالوحدة 
حروب  »بعد  وقالت:  اإلنسانية،  قائد  تحرير 
وصلنا  كثيراً،  منها  عانينا  وثورات  طويلة 
وفلسفته،  القائد  فكر  بفضل  المرحلة  هذه  إلى 
وهدفهم األول من هذه السياسات التي يتبعونها 
الكردي  الشعب  على  يجب  المرأة،  إرادة  كسر 
والمرأة  عام  بشكل  المنطقة  شعوب  وكافة 
النضال  وتيرة  وزيادة  االستسالم  عدم  خاصةً 
وعمل المستحيل من أجل إنجاح مشروع األمة 
الظلم  ورفض  الشعوب،  وأخوة  الديمقراطية 
تحرير  حتى  والقائد  الشعوب  على  الممارس 

القائد من سجن إيمرالي«.
في  المرأة  مجلس  عضوة  أشارت  الختام  في 
عمر  شادية   pyd الديمقراطي  االتحاد  حزب 
من  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  هدف  بأن 
القائد  تحرير  هو  والسريان  والعرب  الكرد 
وجميع شعوب المنطقة والعيش بحرية وكرامة، 
وقالت: »يجب علينا أن نطور أنفسنا من الناحية 
الدبلوماسية واالجتماعية واالقتصادية والحماية 
الذاتية، وسنتحرر بفكر القائد وفلسفته، فهو قائم 
جمعاء  اإلنسانية  قائد  إنه  وعقولنا،  قلوبنا  في 
وناضل من أجل جميع شعوب المنطقة ليعيشوا 

بحرية وسالم«.

قامشلو/ ميديا عبدو - أكدت نساء الشهباء 
بأن جيجك كوباني مواطنة سورية وال يحق 
وشددن  محاكمتها،  الفاشية  التركية  للدولة 
على ضرورة وضع حد للتدخالت التركية 

في الشأن السوري الداخلي.

مواليد  كوباني« من  تمو »جيجك  دوزكين 
في  عضوة  وهي   ،1997 كوباني  مدينة 
الفريق الطبي التابع لوحدات حماية المرأة. 
وأثناء هجمات االحتالل التركي ومرتزقته 
عام 2019 على قرية مشيرفة التابعة لمدينة 
عين عيسى، أصيبت بجروح مما أدى إلى 
»فيلق  تسمى  ما  مرتزقة  قبل  من  أسرها 
التركي،  االحتالل  لدولة  التابع  المجد« 
حيث أقدم المرتزقة الحقاً على تسليمها إلى 

السلطات التركية والتي قامت بمحاكمتها.

قامت  الذي  الالقانوني  االنتهاك  وحيال 
بحق  مؤخراً  التركي  االحتالل  دولة  به 
لصحيفتنا  كان  كوباني  جيجك  المناضلة 
حيث  بالشهباء،  النساء  آلراء  استطالع 
التقينا بدايةً مع عضوة مجلس الثقافة والفن 
بالشهباء أمينة سليمان التي أكدت على أنه 
ال يحق لالحتالل التركي أن يحاكم المقاتلة 

عن  دافعت  فهي  كوباني،  جيجك  السورية 
االحتالل  مرتزقة  هجمات  ضد  أرضها 
التركي وجنوده على مناطق شمال وشرق 
كوباني  جيجك  أن  إلى  مشيرةً  سوريا، 
»أسيرة حرب«، وال يحق لالحتالل التركي 

محاكمتها.
وأوضحت: »جيجك مواطنة سورية كانت 
تدافع عن أرضها وشعبها، وأثناء مقاومتها 
لهجمات االحتالل التركي وقعت أسيرة بيد 
األراضي  إلى  نقلوها  ثم  ومن  المرتزقة، 
واألعراف  القوانين  وحسب  التركية؛ 
الدولية المعمول بها ال يحق ألي دولة كانت 
أن تحاكم أسرى الحرب، و«جيجك كوباني 

واحدة منهم«.

دافعت عن أراٍض سورية

مؤتمر  باسم  المتحدثة  ناشدت  جانبها  ومن 
خليل،  نهدت  عفرين  إقليم  في  ستار 
ووضع  بالتدخل  المعنية  الدولية  المنظمات 
المنطقة  في  التركية  »البلطجة«  لـ  حد 
»على  وقالت:  خصوصاً  وسوريا  عموماً 
المجتمع الدولي التدخل للدفاع عن المعتقلين 
في السجون التركية، وكذلك على الحكومة 

امام  األيدي  مكتوفة  تقف  أال  السورية 
االنتهاكات التركية بحق األراضي السورية 
ومواطنيها، فجيجك كوباني مواطنة سورية 
بالدرجة األولى، وأثناء أداء واجبها الوطني 

تجاه بلدها وقعت في األسر«.
التركية  المحاكم  قامت  مؤخراً  أنه  يذكر 
والحزب  والتنمية  العدالة  لحكومة  التابعة 
القومي التركي، بإصدار حكم السجن المؤبد 

بحق جيجك كوباني مما أدى إلى زوبعة من 
الردود المحلية والدولية اتجاه هذا االنتهاك 

الالقانوني.

نهدت خليل

أمينة سليمان
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الكردية فرصة مميزة  القومية  كان ألبناء 
جمهورية  عن  اإلعالن  عند   1923 عام 
من  جزءاً  كانت  والتي  احلمراء  كردستان 
جمهوريات االحتاد السوفياتي بعد إصرار 
على  لينني  التاريخي  الروسي  القائد 
إنصاف أبناء القومية الكردية في منطقة 
القوقاز، وكانت تقع في املنطقة اجلبلية 
وعاصمتها  أذربيجان  جمهورية  ضمن 
وقوبادلي  كلباجاز  مدنها  وأهم  الجني 
وهي تعرف اليوم مبنطقة ناكورنو قراباغ، 
احلكم  مع  الكامل  الدعم  ومنحهم 
انتهى  ما  سرعان  احللم  لكن  الذاتي، 
ووصول  لينني  موت  بعد  إلغائها  بعد 
ستالني الى احلكم، الذي رضخ ملطالبات 
مصطفى كمال أتاتورك وجعفر باقيروف 
السوفيتية  أذربيجان  جمهورية  رئيس 
كردستان  من  التركية  اخملاوف  بسبب 
لكرد  محفزاً  عامالً  باعتبارها  احلمراء 

تركيا للمطالبة بحقوقهم.

من  ليس  احلمراء  بكردستان  التذكير  إن 
على  البكاء  أو  التاريخ  استعراض  باب 
األساسي  باخلطر  للتذكير  بل  األطالل، 
املهدد دائماً ودوماً للقومية الكردية وهي 
وسياساتها  توجهاتها  باختالف  تركيا، 
من  نابع  هذا  واخلطر  التاريخ،  مر  على 
جتمع  أي  من  أساسي  بشكل  اخلوف 
كردي باعتباره قادر على التوسع وتهديد 
ورمبا  وأطماعها،  التركية  السياسة 
يجري  ما  احلمراء  كردستان  حالة  تفسر 
جتربة  إلجهاض  تركية  محاوالت  من 
ومهما  وسيلة  بأي  سوريا  وشرق  شمال 
من  والتي  التجربة  فهذه  الثمن،  كان 
كردستان  جتربة  عليها  يطلق  أن  املمكن 
سوريا  قوات  لعلم  )نسبة  الصفراء 

الدميقراطية األصفر(.

املتعددة  أدواتها  خالل  ومن  فتركيا 
التي  املتتالية  النجاحات  إجهاض  حتاول 
من  سواء  الصفراء،  كردستان  تشهدها 
خالل حتريك اخلاليا اإلرهابية لزعزعة أمن 
غير  منطقة  بأنها  وإظهارها  املنطقة 
ضبط  على  قسد  قدرة  وعدم  مستقرة 
األمن وإحالل السالم واألمان فيها، أو من 
تواظب  التي  اإللكترونية  اللجان  خالل 
على نشر التفرقة بني املكونات املتعددة 
سياسية  كانت  إن  املنطقة  هذه  في 
السياسية  حتركاتها  واألهم  عرقية،  أو 
والواليات  كروسيا  الكبرى  الدول  مع 
جعل  إلى  الهادفة  خصوصاً  املتحدة 
منطقة شمال وشرق سوريا ورقة ضغط 
املرحلة  هذه  في  خصوصاً  ومساومة 

الدقيقة من تاريخ املنطقة السياسي.

عيسى  وعني  عفرين  مع  حصل  ما  ورمبا 
بعض  األتراك  إحراز  على  دليل  أكبر 
أن  خاصة  املساومات،  ورقة  في  التقدم 
ويتقاطع  مير  أن  من  بد  ال  السوري  احلل 
ومن  الدميقراطية،  سوريا  مجلس  مع 
بعض  على  احلصول  عدم  املستحيل 
جتربة  ظل  في  واملكاسب  االمتيازات 
الفدرالية  مظلة  حتت  أو  الذاتي  احلكم 
لألزمة  األنسب  احلل  تكون  قد  التي 
السورية، حيث تهدف تركيا إلى التقليل 
قدر اإلمكان من هذه املكاسب لتضييق 
اخلناق على أبناء القومية الكردية بسبب 
تأثيرهم املباشر على كرد تركيا في ظل 
قبلهم  من  احلقوقية  املطالبات  تصاعد 

في اآلونة األخيرة.

أبناء  إبادة  تركيا  تستطيع  لن  وبالطبع 
أبناء  إبادة  متت  كما  الصفراء  كردستان 
إرسالهم  خالل  من  احلمراء  كردستان 
إلى سيبيريا وصحاري كازاخستان، لكن 
التمتع  وحرية  االمتيازات  إلغاء  الهدف 
وممارسة  اللغة  وتعلم  الكردية  باألصول 
اعتداءات  أي  ومنع  السياسي  العمل 
أي  من  حتصل  قد  وقمعية  عسكرية 
اخملططات  أن  هو  واألخطر  كانت،  جهة 
ورمبا  تنتهي،  وال  تخبو  التركية  واألطماع 
كردستان  منطقة  في  مؤخراً  جرى  ما 
على  دليل  خير  قراباغ  ناكورنو  أو  احلمراء 
اخلبث املستمر والدائم ملسيري السياسة 

التركية على مر العصور.

نقطة على السطر 

فادي عاكوم

إلى متى يصمد أردوغان في ليبيا؟

تراجع االتحاد األوروبي في المعادلة الدولية الجديدة

أحمي: على الجهات الدولّية رفع أصواتهم إليقاف 
مجازر االحتالل التركي ومرتزقته

أهم أعمال لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني 
ألبناء الجزيرة والفرات

فايق عمر )إعالمي(
خالفاً  الليبي  الصراع  في  التركي  التدخل  فّجر 
كبيراً مع دول أوروبية وإقليمية، وبشكل خاص 
الحضور  إلى  تنظران  اللتان  ومصر،  فرنسا 
التركي كتهديد ألمنهما ومصالحهما، ولذلك بذلتا 
وانخرطتا  التدخل،  لهذا  للتصدي  كبيرةً  جهوداً 
إلنجاح  الرامية  الدولية  المساعي  في  بكثافة 
مسار الحل السياسي، التي تكلّلت أخيراً بتشكيل 
حكومة مؤقتة، لتحّل محّل اإلدارات المتصارعة 
في البالد، وتنظم الحقاً انتخابات عامة بإشراف 

من األمم المتحدة.
عقب اإلعالن عن تشكيل الحكومة، وإلزالة أحد 
التهديدات الرئيسية للعملية السياسية، تتالت من 
القوات  جميع  بخروج  المطالبة  الدعوات  جديد 
الجيش  قوات  البالد، وعلى رأسها  األجنبية من 
جندتهم  الذين  المرتزقة  من  واآلالف  التركي، 
أنقرة وأرسلتهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق 
السراج،  فايز  يقودها  كان  التي  طرابلس،  في 
هذه  لكن  المسلمين.  اإلخوان  لجماعة  التابع 
تلَق آذاناً صاغية من طرف النظام  الدعوات لم 
جميع  الحائط  بعرض  يضرب  الذي  التركي، 
بالشأن  الخاصة  الدولية  والتفاهمات  االتفاقيات 
من  األزمة، وبدالً  منذ دخوله على خط  الليبي، 
تقارير  ذكرت  مرتزقته،  وإخراج  االنسحاب 
نشرتها جهات حقوقية تتمتع بمصداقية عالية، أن 
أنقرة تجّهز مجموعات جديدة من المرتزقة داخل 
بغرض  السوري،  بالشمال  المحتلة  المناطق 
الليبية. فضالً عن ذلك،  إلى األراضي  إرسالهم 
المتحدة  واألمم  الكبرى  القوى  تصطف  وبينما 
تجاوز  لمساعدتها في  االنتقالية،  الحكومة  خلف 
التحديات التي تواجهها، كتوحيد الجيش وإخراج 

التحديات  من  وغيرها  والمرتزقة،  الميليشيات 
النظام  يواصل  واإلنسانية،  والعسكرية  األمنية 
إلشباع  الليبية  الفوضى  في  االستثمار  التركي 
طريق  عن  وذلك  البالد،  ثروات  في  أطماعه 
الدخول في اتفاقيات أمنية وتجارية واقتصادية، 
الدولية  االعتراضات  بعض  من  الرغم  على 
للقوانين  ومخالفتها  شرعيتها  عدم  لجهة  عليها، 
الدولية، كاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة 

بين نظام أردوغان وحكومة الوفاق.
ليبيا،  في  المجاالت  كافة  في  أنقرة  استثمرت 
موقعها  من  االستفادة  على  اآلن  وعينها 
الجغرافي، وقد خطت أولى الخطوات على هذا 
الصعيد، بالشروع في فتح أول مركز لوجستي 
الصادرات  بوابة  ليكون  الليبية،  األراضي  على 
وال  األفريقية.  القارة  ووسط  شرق  إلى  التركية 
إلى  المشروع  هذا  لتحويل  نيّتها  أنقرة  تُخفي 
وهو  السويس،  لقناة  المالحي  الممر  عن  بديل 
ما يتناقض تماماً مع دعواتها لتحسين العالقات 
إلى  بالنظر  القاهرة،  مع  والدبلوماسية  السياسية 
أن المشروع وفقاً للمراقبين سيشّكل تهديداً لنفوذ 
قد  وبالتالي  وفرنسا،  مصر  مثل  دول  ومصالح 
حماية  بدواعي  لمنعه  وتتحركان  تعارضانه 

أمنهما القومي.
الصراع  في  ثقله  كامل  التركي  النظام  وضع 
الليبي، إذ قدّم دعماً ال محدوداً لجماعة اإلخوان 
المسلمين، وأمدّها باآلالف من المرتزقة والجنود 
وكميات كبيرة من شتى أنواع األسلحة المتطورة، 
بهدف تثبيت موطئ قدٍم له في ليبيا، ليتيح له ذلك 
نهب ثرواتها وخيراتها، ويمّكنه الحقاً من التوّسع 
والتغلغل داخل القارة السمراء، ومن جهة أخرى 
لتشكيل  الليبية،  خاصرتها  من  مصر  لمحاربة 
ضغط مباشر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
وصوله  لحظة  العداء  أردوغان  ناصبه  الذي 
إلى السلطة، على خلفية الدور الذي لعبه األول 
التطور  المسلمين، وهو  اإلخوان  إلسقاط سلطة 
للمشروع  القاصمة  الضربة  بمثابة  اعتُبر  الذي 

اإلخواني األردوغاني في المنطقة.
الدول المعارضة للوجود التركي في ليبيا، تدرك 
التهديد  وحجم  أنقرة،  ومطامع  أهداف  حقيقة 

تجدّد  لهذا  ومصالحها،  أمنها  على  تشّكله  الذي 
قوات  بخروج  العلنية  مطالباتها  مناسبة  كل  في 
لها.  التابعة  المرتزقة  والفصائل  التركي  الجيش 
اضطّر  التركي  النظام  أن  جدالً  ولنفترض  لكن 
في نهاية المطاف إلى االستجابة لهذه النداءات، 
طبيعية  كنتيجة  أو  الممارسة،  للضغوط  إذعاناً 
لنجاح العملية السياسية، التي ستقضي بضرورة 
فهل  البالد،  من  األجنبية  القوات  جميع  خروج 
هذا يعني انتهاء معركة، أو خصومة، هذه الدول 
يعني  هذا  وهل  الليبية؟  الساحة  على  تركيا  مع 

انحسار أو انتهاء النفوذ التركي فيها؟
منذ دخول تركيا حلبة الصراع الليبي وهي تنتهك 
أن  من  وبالرغم  الدولية،  والتفاهمات  االتفاقيات 
الضغوط عليها تتزايد اآلن، لكن ال يبدو أن هذا 
كاٍف لترفع يدها عن ليبيا، وتكّف عن التسبب في 
المزيد من المعاناة لشعبها، وقد استطاعت طيلة 
فترة الفوضى تكبيل البالد باتفاقيات في مجاالت 
الوفاق اإلخوانية، وهي  شتى، بمساعدة حكومة 
بمشروعها األخير تؤكد مرة أخرى أنها ال تزال 
مصّممة على االستمرار في هذا النهج، ومواصلة 
واستقرارها،  بأمنها  والعبث  ليبيا  في  البقاء 
والهيمنة.  التوسع  في  أردوغان  بأوهام  مدفوعة 
أضف إلى ذلك، العالقة الوثيقة مع إخوان ليبيا، 
الذين لن يفّرطوا بالمصالح التركية، وسيكونون 

الليبي،  السياسي  القرار  التأثير على  أدواتها في 
وهذا ما يمكن استشفافه حتى بعد تشكيل الحكومة 
المؤقتة، التي يُعرف رئيسها عبد الحميد الدبيبة 
بعالقاته الوطيدة مع أردوغان وجماعة اإلخوان 
فور  تركيا  إلى  زيارة  أجرى  وقد  المسلمين، 
اعتيادي  أمٌر  الزيارة  للسلطة، ومثل هذه  تسلّمه 
في العرف السياسي والدبلوماسي، لكنها ال تبدو 
كذلك إذا علمنا أنه كانت للدبيبة زيارات أخرى 

سرية لالجتماع بأردوغان في أوقات سابقة.
لجيشها  تركيا  إخراج  فإن  سلف،  ما  على  بناًء 
ليبيا،  في  نفوذها  انتهاء  يعني  ال  ومرتزقتها 
أن  وتدرك  الحقيقة،  هذه  تدرك  المعنية  والدول 
المعركة مع النظام التركي هناك ال تزال طويلة، 
لكن تحقيق هذا المطلب، سيشّكل دفعاً قوياً لجهود 
داخل  التركي  والنفوذ  الدور  تحجيم  ومحاوالت 
ليبيا كمرحلة أولى، وبالتالي تسهيل عملية إنهائه 
تماماً في مراحل الحقة، وهذا هدف استراتيجي 
إقليمية  إليه فرنسا ومصر، ودول أخرى  تسعى 
عقب  تحقيقه  احتماالت  وتزايدت  ودولية، 
التطورات األخيرة الحاصلة، على صعيد العملية 
ومع  لكن  المتحدة،  األمم  ترعاها  التي  السياسة 
أردوغان  رفع  بموعد  التكهن  صعباً  يبقى  ذلك 

لراية الخضوع واالستسالم.

خطار أبو دياب )كاتب(
أقرت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون 
دير الين، ولو بشكل موارب، بالفشل الصارخ 
فايروس  ضد  األوروبية  التطعيم  الستراتيجية 
كورونا المستجد. وال يقتصر األمر على التأخر 
في السباق العلمي إلنتاج اللقاحات أو في إدارة 
األزمة، بل يؤكد انكشاف االتحاد األوروبي لعدم 
تمتعه باستقالل ذاتي صناعي في المجال الطبي 
ومجاالت أخرى، ويكثر التساؤل عن فعالية هذا 
القطب التجاري واالقتصادي في عولمة تنافسية 

غامضة المعالم في هذه المرحلة.
يلقون  األوروبيين  األقطاب  من  الكثير  وكان 
البنيوي  الخلل  لتبرير  »الترامبية«  على  باللوم 
في األداء األوروبي، واليوم مع إدارة جو بايدن 
 – األميركي  الثالثي  داخل  التجاذب  واحتدام 
الروسي – الصيني وفي حقبة ما بعد البريكست، 
دون  من  إمبراطورية  األوروبي  االتحاد  يبدو 
عظمة ومن دون آفاق إذا لم تحصل إعادة تقييم 
لدوره واستنهاضه، وهذا يفترض اتضاح المسار 
وانتظار  األطلسي  وراء  مع  للصلة  المستقبلي 
واالنتخابات  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات 

العامة األلمانية في العام القادم.
دفعت بلدان االتحاد األوروبي ثمناً باهظاً بشرياً 
بدايات  منذ  كورونا  جائحة  جراء  واقتصادياً 
ضحية،  ألف   580 من  أكثر  وتكبدت   2020
وكانت من أخطر بؤر تفشي الوباء بعد الواليات 
المتحدة. ونظراً إلى عدم استباق األزمة الصحية 

وعدم توافر المستلزمات الطبية وعدم المسارعة 
مثل إيطاليا  للتضامن مع الدول األكثر تضرراً 
واستثمر  األوروبي  االتحاد  تحرك  وإسبانيا، 
وتعاقد  اللقاحات  تأمين  أجل  من  هائلة  أمواالً 
بسرعة على تأمين 2.575 مليار جرعة وتعهد 
بالمساهمة في إيصال اللقاح إلى الدول الفقيرة. 
ديسمبر  أواخر  في  بالتطعيم  البدء  عند  لكن 
الماضي، أخذت تنكشف الثغرات والتأخر الكبير 
ليس فقط بالقياس مع الصين أو الواليات المتحدة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  مثل  دول  مع  بل 
معركة  أول  كانت خسارة  واألدهى  وإسرائيل، 
ما بعد البريكست مع لندن. مقابل رهان حكومة 
الربيع،  هذا  آخر  التلقيح  إكمال  على  جونسون 
تبدو دول االتحاد األوروبي متأخرة وأتى الجدل 
الموقف  ليعقد  أسترازينيكا  لقاح  تداعيات  حول 

أكثر.
تكلف  أن  يمكن  اإلحصاءات  آخر  وحسب 
ما  الصحي واالقتصادي  االحتواء  إعادة  عملية 
تعثر  الجلي  ومن  يورو.  مليار  و16   7.5 بين 
المفوضية األوروبية بغموض أساليبها وطغيان 
كانت  حيث  بروكسيل،  لهيكلية  البيروقراطية 
هناك نقاشات طويلة تتعلق بالمسؤولية القانونية 
بسبب  المفاوضات  تعثرت  كما  للمختبرات. 
األسعار  أفضل  تأمين  في  المفوضية  رغبة 
المتحدة  الواليات  لعبت  بينما  القادمة،  للقاحات 
وإسرائيل ورقة »مهما كان الثمن«. وكان ذلك 
نتيجة عدم توقع وتنبه االتحاد األوروبي الندالع 
استباقي  بدور  والقيام  اللقاح«  جرعات  »سباق 

فيها.
على  األوروبيون  القادة  يبرهن  أخرى،  مرة 
لألزمة،  الجماعية  االستجابة  على  القدرة  عدم 
ويبدو أن شعار »في الوحدة قوة« لم يكن ناجعاً 
أسسوا  الذين  تمناه  ما  عكس  الصيغة  هذه  وفق 
إلى  الوصول  أساس  على  األوروبية  الفكرة 
مقولة  من  هؤالء  انطلق  والنمو.  التنمية  تقاسم 
صغيرة  ستصبح  القديمة  األوروبية  الدول  أن 

مع التطور الجيو سياسي، ومن ناحية المساحة 
والسكان والناتج المحلي اإلجمالي، وستكون في 
لحظة ما خارج التاريخ. وبالتالي فإن الخالص 
يكمن في إنشاء »قوة أوروبية«، لتصبح الكيان 
وطي  الغد  عالم  في  التأثير  على  القادر  الوحيد 
التناحر األوروبي الداخلي المزمن وبناء السالم 

واالستقرار واالزدهار.
التسعينات  نهاية  في  الباردة  الحرب  وبعد 
الكبير  والتوسيع  اليورو  عبر  المالية  والوحدة 
عام 2004، ال يزال من يراهن على أن االتحاد 
 2016 بعد  ما  نكسات  من  بالرغم  األوروبي، 
والبريكست، هو القوة المطلوبة لمواجهة عولمة 
تتميز اليوم باحتدام التنافس الصيني األميركي. 
الموحد  السياسي  البعد  غياب  استمرار  لكن 
والعسكرية،  االستراتيجية  االستقاللية  وفقدان 
األزمات،  إدارة  في  النجاح  عدم  إلى  باإلضافة 
أخذ  التاجي،  الفايروس  جائحة  أزمة  وآخرها 
يبدد اآلمال حول أداء االتحاد ومستقبله ووزنه 

في معادلة القوة الجديدة في العالم.
رحيل  على  األوروبية  الدول  غالبية  راهنت 
بايدن. من  إدارة  ترامب ووصول  دونالد  إدارة 
الناحية النظرية تكلم الطاقم الجديد من واشنطن 
وجهة  لصالح  ذلك  لكن  التحالفات  تعزيز  على 
موقف  تغير  عدم  ولوحظ  األميركية.  النظر 
السيل  خط  إزاء  وأخرى  إدارة  بين  واشنطن 
يهتم  ولم  ألمانيا،  نحو  الروسي  للغاز  الشمالي 
باقتراحات األوروبيين  الجانب األميركي كثيراً 
مع  النووي  االتفاق  مستقبل  حيال  مخاوفهم  أو 
وراء  المعنيين  تفضيل  الواضح  ومن  إيران، 
حسب  المباشرة  الثنائية  بالمعالجة  األطلسي 
مجابهة  مع  أنه  واألدهى  األميركي.  التوقيت 
الحامية  أالسكا  وجلسة  األخيرة  بوتين   – بايدن 
القوى  وكأن  بدا  والصينيين،  األميركيين  بين 
األوروبية موجودة خارج المعادلة التي هي قيد 

التبلور إلعادة تشكيل النظام الدولي.
وتجدر اإلشارة إلى أن »دليل استراتيجية األمن 

القومي« الذي أصدرته حديثاً إدارة بايدن تناول 
أوروبا ِلماماً عندما حدد أن »الوجود العسكري 
منطقة  في  سيكون  المتحدة  للواليات  األقوى 
الهندي والهادئ، وأوروبا، من أجل  المحيطين 

ردع أعدائنا والدفاع عن مصالحنا«.
باتت  الصين  أن  على  الوثيقة  هذه  تركز  وفيما 
في  األهم  العالمي  سياسي  الجيو  »التحدي 
القرن الحادي والعشرين« وعلى أن »التهديد« 
تعزيز  »على  المصرة  روسيا  تفرضه  الذي 
حالة  في  يتسبّب  بدور  والقيام  العالمي،  نفوذها 
تجاهل  تم  العالميّة«  الساحة  على  الفوضى  من 
اإلشارة إلى الدور األوروبي المنتظر إلى جانب 
التوجهات األميركية. إن االنقسام األوروبي في 
أزمات شرق المتوسط والضعف أمام سياسات 
أردوغان، وعدم قدرة أوروبا على تنظيم حوار 
إلى  العودة  وعدم  العالقات  لتقنين  روسيا  مع 
توحيد  عدم  إلى  باإلضافة  قديمة،  صراعات 
يهمش  وطموحاتها،  الصين  من خطط  الموقف 
قوته  عناصر  ويفقده  أكثر  األوروبي  االتحاد 
االقتصادية ووزنه داخل حلف شمال األطلسي 
جائحة  أزمة  كشف  بعد  الدولية.  والمؤسسات 
كورونا المستور من الضعف األوروبي، ال بد 
من التدارك كي ال تتزعزع الفكرة األوروبية في 
زمن الهويات القاتلة وعودة نمو األفكار القومية 

والوطنية.

حزب  رئيس  أشار  ـ  إبراهيم  إيفا  قامشلو/ 
أنه  إلى  أحمي  لقمان  الكردستاني  الخضر 
باشور  في  األهالي  على  المفروض  من 
كردستان عدم استقبال مجرم الحرب »نصر 
التي  المرتزقة  أن  إلى  منوهاً  الحريري«، 
سبي/  كري  كانيه،  سري  »عفرين،  تحتل 
بـ  تسمى  ما  مظلة  تحت  هي  أبيض«  تل 

»االئتالف«. 

أبيض«  تل  سبي/  كري  كانيه  »عفرين، سري 
هذه المناطق كانت لديها إدارات ذاتية ديمقراطية 
المناطق  هذه  لكن  الشعوب،  أخّوة  مبدأ  على 
مرتزقة  يد  على  سافِر  تركي  لعدوان  تعرضت 
احتاللها  إلى  أدى  ما  السوري،  الوطني  الجيش 
من قبل الدولة التركيّة بهدف إعادة أمجاد الدولة 

العثمانية.
وبصدد هذا الموضوع أجرت صحيفتنا لقاًء مع 
أحمي  لقمان  الكردستاني  الخضر  رئيس حزب 
الدولي  الصمت  حول  البداية  في  حدثنا  والذي 
قائالً:  للعدوان،  المناطق  هذه  تعرضت  عندما 
الشعب  حماية  وحدات  أبدتها  عظيمة  »مقاومة 
عدم  وسط  عفرين  في  يوماً   58 لمدة  والمرأة 
النظر أي دولة بمبدأ األسس القانونية بالتصدي 
لذلك العدوان، ولم تلتفت إليهم ال منظمات حقوق 
اإلنسان وال المنظمات األممية لدرء هذا العدوان 

عنهم«. 
مشيراً إلى إن الدول صامتة حيال ما يجري من 
الجرائم التي يرتكبها المحتل التركي في مناطق 
شمال وشرق سوريا خاصةً في المناطق المحتلة 
»عفرين، كري سبي/ تل أبيض، سري كانيه«، 
على  الدولي  للصمت  آخر  مبرر  أي  يوجد  وال 

الدولي  القانون  يصنفها  التي  الجرائم  هذه  مثل 
بأنها جرائم حرب.

الدوليّة  والجهات  المتحدة  األمم  أحمي  وطالب 
المجازر  وإيقاف  أصواتهم  برفع  الفاعلة 
واالنتهاكات التي يرتكبها العدوان التركي بحق 
أهالي المنطقة، وإنهاء االحتالل التركي وعودة 
اآلالم  عن  وتعويضهم  مأواهم  إلى  المهجرين 

والخسائر التي واجهوها حتى اآلن.  
ونوه أحمي قائالً: »احتالل عفرين كان بضوء 
التركيّة  الهجمات  بدء  فعند  أخضر من روسيا، 
تلك  الروسيّة من  القوات  انسحبت  على عفرين 
بالدفاع عن  المناطق ومنعت الحكومة السوريّة 
األراضي السورية، وسط صمت مريب من قبل 
هذه  بأن  وادعائها  األمريكية  المتحدة  الواليات 

المنطقة ليست تحت سيطرتها«.

ال يجوز استقبال املجرمني

هولير  إلى  الحريري  نصر  زيارة  بخصوص 
في اآلونة األخيرة، أكد أحمي قائالً: »كان من 
المفروض من األخوة في باشور كردستان عدم 
استقبال مجرم الحرب »نصر الحريري«، ألن 
جميع المرتزقة التي تحتل عفرين اآلن هي تحت 
مظلة ما يسمى »االئتالف« الذي يقوده المجرم 
هناك  كان  المنطلق  هذا  ومن  الحريري،  نصر 
عرقلة  إلى  إضافةً  الزيارة،  لهذه  شعبي  رفض 
المجلس  بين  تجري  التي  الكردية  الحوارات 
الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكردي  الوطني 

الكردية«. 
وأردف: »ال بد من األخوة في باشور كردستان 

زال  ال  الذي  االئتالف  تجاه  موقفهم  تحديد 
يجري عمليات التغيير الديمغرافي بحق الشعب 
الكردي، كذلك يقوم بهجمات يوميّة على قوات 
بد  لذا ال  السكان،  الديمقراطية وترهيب  سوريا 
من أن يكون هناك موقف من المجلس الوطني 
الكردي أيضاً بخصوص الجرائم التي يقوم بها 
االئتالف السوري، كونهم جزء من هذا االئتالف 
المجلس  قبل  من  رسمي  موقف  وجود  وبدون 
التركي  االحتالل  بخصوص  الكردي  الوطني 
المباحثات  بعد  كبيرة  صعوبات  هناك  سيكون 

بين األطراف الكردية«. 
لقمان  الكردستاني  الخضر  حزب  رئيس  ودعا 
أحمي في نهاية حديثه المجلس الوطني الكردي 
وحدة  مباحثات  في  جدي  بشكٍل  ينخرطوا  بأن 
شعوب  أبناء  جميع  دعا  كما  الكردي،  الصف 
اإلدارة  حول  بالتكاتف  سوريا  وشرق  شمال 
النموذج  ألنه  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
الحرب  من  مناطقنا  إلخراج  والكفيل  الوحيد 
في  شعبنا  حقوق  وبضمان  منتصرة  األهلية 

سوريا تعددية ال مركزية.

قامشلو/ كفوك حج إبراهيم ـ أكد عضو لجنة 
ألبناء  الوطني  المؤتمر  عن  المنبثقة  المتابعة 
الجزيرة والفرات في إقليم الجزيرة ثابت جوهر، 
اإلدارة  مع  بالتنسيق  اللجنة  في  يعملون  بأنهم 
دؤوب  بشكٍل  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
لتحقيق تطلعات الشعب نحو سوريا ديمقراطية 

ال مركزية. 
تضمن  كريمة  حياة  إلى  الوصول  كيفية  حول 
أجرت صحيفتنا  السوريّة؛  الشعوب  كل  حقوق 
عن  المنبثقة  المتابعة  لجنة  عضو  مع  حواراً 
في  والفرات  الجزيرة  ألبناء  الوطني  المؤتمر 
الشكل  على  وجاء  جوهر،  ثابت  الجزيرة  إقليم 

التالي:  

عن  المنبثقة  المتابعة  لجنة  مهام  هي  ما  ـ 
المؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات؟ 

ذات  منتخبة  رسمية  جهة  هي  المتابعة  لجنة 
شخصية اعتبارية، تتكون من ستة عشر عضواً 
مهمتهم األساسية متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمر 
ُعِقد  الذي  والفرات  الجزيرة  ألبناء  الوطني 
بتاريخ 25 تشرين الثاني لعام 2020، كما يتم 
تيسير أمور اللجنة من خالل آلية عمل منتظمة 
وفق الالئحة التنظيمية لعمل اللجنة، إلى جانب 
دوري،  بشكٍل  الشهرية  لالجتماعات  عقدها 
وتتوزع مهام اللجنة إلى مهام مركزية »اإلدارة 
محلية  ومهام  سوريا«،  وشرق  لشمال  الذاتية 

»مناطقية«.
عمل  خالل  من  متابعتها  تتم  المركزية  المهام 
اإلدارية«  االقتصادية،  »األمنية،  اللجان 
للوقوف على تطبيق كافة القرارات، وكل لجنة 
االجتماعات  عقد  خالل  من  اختصاصها  وفق 

الذاتية لشمال وشرق سوريا وتقديم  مع اإلدارة 
اإلدارة  إداء  تقييم  متابعة  يتم  كما  المقترحات، 
الذاتية في تنفيذ الخطط المتعلقة بمكافحة الفساد 
واالقتصادي  والقضائي  اإلداري  واإلصالح 
الخدمات  وتقديم  واألمني  والصحي  والتعليمي 

إضافة إلى إعادة الهيكلة.
تنفيذ  على  الوقوف  المحلية  المهام  عمل  أما 
قرارات المؤتمر في المناطق التي انتُخب منها 
أعضاء لجنة المتابعة، وذلك من خالل التواصل 
مع اإلدارات وعقد االجتماعات من أجل إيصال 
الشكاوى ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة في 
اإلدارات، كما تقدم التقارير الشهرية لتقييم عمل 

اإلدارات وتقديم الحلول المناسبة لتنفيذ قرارات 
المؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات. 

بداية  ُمنذ  اللجنة  في  أعمالكم  أهم  ما  ـ 
تشكيلها؟

من  سلسلة  عقد  خالل  من  اللجنة  استطاعت 
ومجلس  األمنية  األجهزة  كافة  مع  االجتماعات 
العدالة االجتماعية والنقاشات والحوارات البنّاءة 
التي  القرارات  من  عدد  تنفيذ  إلى  للوصول 
الجزيرة  ألبناء  الوطني  المؤتمر  من  صدرت 
والفرات، حيث صدرت جملة من القرارات من 
منها  لشمال وشرق سوريا،  الذاتية  اإلدارة  قبل 

أمنية  أي ال يحق ألي جهة  األمني  الجانب  في 
النيابة  من  موافقة  أخذ  دون  مكان  أي  مداهمة 
باستثناء قضايا اإلرهاب يتم إبالغ المحكمة بعد 
إلقاء القبض على المطلوب، كما أن مدة التحقيق 
ساعة   48 يتجاوز  أن  يجب  المدنية  للقضايا 
النيابة،  من  بأذن  يوماً  إلى 15  تمديدها  ويمكن 
تجاوز  يجب  اإلرهاب  بقضايا  التحقيق  مدة  أما 
واحد  شهر  إلى  تمديدها  ويمكن  واحد  أسبوع 
بأذن من النيابة، كما يصبح الموقوف مسؤولية 
إدارة السجون بعد انتهاء مدة التحقيق، ويصبح 
بعد  العدالة  مجلس  مسؤولية  الموقوف  ملف 
مكتب  إحداث  إلى  إضافةً  التحقيق،  مدة  انتهاء 
الداخلي  األمن  قوى  لدى  الموقوفين  شؤون 
المناطق،  العدالة االجتماعية في كافة  ومجالس 
كما يبلّغ أهل الموقوف خالل مدة أقصاها ثالثة 
تبليغ  مذّكرة  من خالل  المطلوبين  وإبالغ  أيام، 

باستثناء قضايا اإلرهاب. 

ـ ما الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة؟
بالوضع  والمتعلقة  الصعوبات  من  العديد  يوجد 
العام والدولي، أي عدم التقدم في الملف السياسي 
وخصوصاً تواجد الخاليا اإلرهابية واالغتياالت 
وشيوخ  الذاتية  اإلدارة  في  للعاملين  الممنهجة 
االقتصادي  الوضع  إلى  إضافة  العشائر، 
الليرة  أمام  الدوالر  ألسعار  المريب  واالرتفاع 
السوريّة، وهذا ما يؤثر بشكٍل سلبي على الوضع 
المعاشي للمواطن وعمل المؤسسات في اإلدارة 

الذاتية بشمال وشرق سوريا.

ـ ما مخطط عمل اللجنة في الفترة القادمة؟ 
المباشر مع  اللجنة بشكٍل جاد وبالتنسيق  تسعى 

كافة مؤسسات اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
أمام  الدوالر  ارتفاع  آثار  من  للتخفيف  سوريا 
الليرة السوريّة، والتركيز على تالفي النقص في 
المنزلي  والكاز  الغاز  مادة  وتأمين  الخبز  مادة 
تأمين  إلى  إضافة  المواطن،  حاجة  يُلبي  بما 
المحاصيل  بسقاية  الخاصة  الكافية  المحروقات 
الوضع  تحسين  على  يركز  وهنا  الزراعية، 

المعيشي للمواطن. 
المؤتمر  قرارات  تنفيذ  على  اللجنة  تعمل  كما 
عام  بشكٍل  والفرات  الجزيرة  ألبناء  الوطني 
إعادة  سيما  وال  الذاتية،  اإلدارة  مع  بالتنسيق 
من  للتخفيف  اإلداري  النظام  مؤسسات  هيكلة 
محلية  النتخابات  والتحضير  البيروقراطية 
وتعزيز دور الشباب والمرأة في كافة المؤسسات، 
خالل  من  الوطني  االقتصاد  تنمية  إلى  إضافة 
خطط تنموية استراتيجية ودعم القطاع الزراعي 
مستلزمات  وتوفير  والحيواني  النباتي  بشقيه 
اإلنتاج، وتطوير النظام التعليمي ورفع مستوى 
الجهاز  إلى إصالح  باإلضافة  التعليمي،  الكادر 
والتفتيش  الرقابة  جهاز  وتفعيل  القضائي 
في  الديمقراطية  سوريا  قوات  ودعم  المركزي 
حربها ضد مرتزقة داعش والتطرف بما يضمن 

األمن واالستقرار. 

ـ ما هي كلمتكم األخيرة؟ 
دؤوب  بشكٍل  سنعمل  المتابعة  اللجنة  في  إننا 
ألبناء  الوطني  المؤتمر  مقررات  كل  لتنفيذ 
مؤسسات  كافة  مع  بالتنسيق  والفرات  الجزيرة 
نحو  الشعب  تطلعات  لتحقيق  الذاتية،  اإلدارة 
سوريا ديمقراطية ال مركزية للوصول إلى حياة 

كريمة تضمن حقوق كل الشعوب السوريّة. 
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تحت أّي بند يقاضي االحتالل التركّي سوريين أمام 
محاكمه وفق قوانينه..؟!

تضاف  أخرى  جريمة  ـ  آزاد  رامان  حلب/ 
نقله  التركي وهي  إلى سلسلة جرائم االحتالل 
إلى أراضيه ومحاكمتهم  السوريين  للمواطنين 
المعتقلين؛  بحق  الجائرة  قوانينه  وفق  هناك 
والسؤال الذي يثير االنتباه؛ في أي قانون دولي 
محاكمة  احتالل  لدولة  يحق  بند  أي  وتحت 

مواطنين من دولة جارة..؟!
عملية نقل المواطنين السوريين إلى األراضي 
التركيّة هي اختطاٌف غير قانونّي لهم، وأنقرة 
ال تكتفي بذلك، بل تحاكمهم بتهم مفبركة وفق 
قوانينها، منتهكةً بذلك القوانين الدوليّة، واتفاقية 
المادة  وبخاصة   1949 لعام  الرابعة  جنيف 
الجبرّي  النقل  »حظر  على  تنصُّ  التي   ،49
لألشخاص  والترحيل  الفردي  أو  الجماعّي 
أراضي  إلى  المحتلة  األراضي  من  المحميين 
دولة االحتالل… أيّاً كانت دواعيه«. وينطبق 
األشخاص  كان  إذا  عما  النظر  بغّض  الحظر 
من  الترحيل  أو  القسري  للنقل  الخاضعون 

المدنيين أو المحاربين. 

تقرير هيومن رايتس ووتش 
يدين محاكمة السوريني 

حقوق  منظمة  أصدرت   2021/2/٣ في 
اإلنسان )هيومن رايتس ووتش( تقريراً مطّوالً 
في  المعتقلين  السوريين  المواطنين  نقل  حول 
منطقة سري كانيه التي هاجمتها دولة االحتالل 
لها  الموالون  السوريون  والمرتزقة  التركي 
في 2019/10/9، وتحدث عن سوء المعاملة 
رايتس  »هيومن  وقالت  المفبركة،  والتهم 
ووتش«: إنَّ التقريَر استند إلى 4700 صفحة 
من الوثائق شمل حاالت لـ 6٣ مواطناً سورياً 
اُعتقلوا في منطقة سري كانيه، التي بدأ الجيش 

عملية عسكرية فيها 2019/10/9.

جيجك كوباين أسرية حرب

عاملةً  كانت  تمو(  )دوزكين  كوباني  جيجك 
سوريا  قوات  ضمن  الصحّي  بالقطاعِ 
»المجد«،  مرتزقة  أسرها  وقد  الديمقراطية، 
خالل   ،2019/10/21 في  إصابتها  بعد 
كانية  سري  على  تركيا  شنّتها  التي  الهجمات 
 ،2019/10/9 في  أبيض  تل  سبي/  وكري 
إلى  نقلتها  التي  التركيّة،  للسلطات  وُسلّمت 
أراضيها. وفي 2021/٣/2٣ أصدرت محكمة 
بالسجن  قراراً  رها  بمدينة  الخامسة  الجزاء 
المؤبد بحقها بتهمة »التهديد بتقسيم األراضي 

التركيّة ووحدة أراضيها«.

يُذكر أن أولى جلسات محاكمة المقاتلة جيجك 
كوباني جرت في 2020/6/2. وشهدت الجلسة 
التركيّة  االستخبارات  خاللها  وسعت  سجاالً، 
فيما  عليها،  المؤبد  بالسجِن  حكم  الستصدار 
أّكد محامو الدفاع عدم توفر أدلٍة تثبُت اعتداَء 
لتستحقَّ  التركّي  القومّي  األمن  على  موكلته 
المحاكمة  تأجيل  تم  وبالنتيجة  العقوبة.  هذه 
ملُف  يتضمن  ال  وبالواقع   .2020/7/28 إلى 
الجهة  أو  إصابتها  حول  معلوماٍت  أّي  جيجك 
التي أسرتها، كما وال يُذكر فيها اسم الجهة التي 

اعتقلتها.
يجوز  وال  حرب  أسيرةَ  جيجك  تعتبر  قانونيّاً 
محاكمتها وفق قوانين دولٍة معاديٍة، وتوصُف 
صّح  ولو  قانونّي،  غير  باالعتقال  حالتها 
أن  يجب  فإنّها  قانونّي  غير  بعمٍل  قامت  أّن 
لمبدأ  وفقاً  السورية  األراضي  على  تُحاكم 
»االختصاص المكانّي« المتعارف عليه دوليّاً.

وكانت جيجك كوباني )دوزكين تمو( قد أُسرت 
في 2019/10/21 وكانت مصابة بطلق ناري 
في رجلها، خالل معارَك بقرية مشرافة بريِف 
نقل  وفي2019/10/26  عيسى.  عين  ناحيِة 
صورة  نشر  التركّي  اإلعالَم  أنَّ   RT موقع 
أنّها تتلقى العالج  لجيجك كوباني معلناً  جديدةً 

في مشفى تركّي، دون ذكر اسمه.

مواطنون من عفرين أمام
 املحاكم الرتكّية

على  يتوقف  لم  الدوليِّة  المنظمِة  تقريُر 
ومعتقالت  معتقلين  نقل  وعمليات  االنتهاكات 
من أهالي عفرين إلى تركيا بعد أن احتُلّت في 
عمليات  تفاصيل  تُعرف  وال   ،2018/٣/18
اإلخفاء القسرّي أكثر من 7400 مدنّي وامرأة 
مصير  زال  ما  المرتزقة،  سجون  في  وطفل 
٣500 معتقالً مجهوالً، وتفيد معلومات أنَّ عدداً 
فصائل  أو  التركيّة  االستخبارات  نقلتهم  منهم 
المرتزقة إلى تركيا. وعددٌ كبيٌر من المختطفين 
في عفرين محتجزون في سجون تركيّة يشرف 
ضباط  ويحضر  المسلحون،  المرتزقة  عليها 

االستخبارات التركية إجراءات التحقيق.
ففي 2019/12/12 أصدرت محكمة الجنايات 
أحكاماً  التركية  إسكندرون  هاتاي/  في  الثانية 
اعتقلتهم  ُكردياً  مواطناً   11 على  متفاوتة 
استخبارات االحتالل التركي والشرطة المدنية 
في 2018/9/٣، من منازلهم في قرية »عمرا/

تصريحٍ  وفي  راجو.  بناحية  أوشاغي«  عمر 
أكد   ،2019/12/14 في  موزوبوتاميا  لوكالة 
المحامي صبحي ظريف، من فريق الدفاع عن 
المعتقلين، أنَّ محكمة الجنايات الثانية في هاتاي 

منهم  سبعة  على  مرات  ثالث  بالمؤبد  حكمت 
القتل  وسالمتها،  الدولة  وحدة  »تخريب  بتهم 
الشقيقان  وهم:  التنظيم«  إلى  االنتماء  العمد، 
إدريس وجنكيز إبراهيم نعسان، ريزان بهجت 
كلكاوي، رمضان حنيف  أحمد، مسعود مجيد 
فائق  فراس  جعفر،  خلوصي  محمد  محو، 
أربعة  على  12عاماً  لمدة  والسجن  كلكاوي، 
مواطنين آخرين بتهمة »االنتماء إلى التنظيم«، 
هم كل من: الشقيقان إيبش وأحمد محمد محو، 

حسين أحمد كلكاوي، رشيد صبري محو.
وأفاد ظريف للوكالة أن هيئة المحكمة لم تأخذ 
رأي فريق الدفاع والدالئل التي قدَّمها باالعتبار 
وال إنكار المعتقلين إلفاداتهم التي أخذت منهم 
تحت التعذيب الشديد لدى االستخبارات والدرك 
اللذين  التركيين  العسكريين  أن  وأكد  التركي، 
اتُّهم المعتقلون بقتلهما، قد توفيا بشظايا كبيرة 
أثناء األعمال القتالية، وشدد على أن المحكمة 
وضعت ختمها على قراٍر غير محق أبداً ضد 
موكليهم وبدون ذنب وبحجج بعيدة عن العقل، 
الحكم  قرارات  في  سيطعن  الدفاع  فريق  وأن 

لدى محكمة االستئناف.
السابقة  باإلدارة  عالقة  أيّة  للمعتقلين  يكن  ولم 
عاماً،   45-18 وأعمارهم  ومؤسساتها، 
قبل  من  قريتهم  في  لالعتقال  تعرضوا  وقد 
االستخبارات التركيّة والشرطة المحليّة التابعة 

لها أواسط أيلول 2018.
وكانت وكالة األناضول ووسائل إعالم تركيّة 
صور  مع  حينه  في  الخبر  نشرت  قد  أخرى، 
ومقطع فيديو يُظهر نقلهم إلى مركز للجندرمة 
بوضوحٍ  ويبدو  التركيّة،  »هاتاي«  بوالية 
إذ كانت أجسادهم  للتعذيب،  المعتقلين  تعرُض 
وعلى  حفاة  المشي  يمكنهم  وبالكاد  منهكة 

أرجلهم ضمادات.
في 2020/7/7 نشرت »عفرين بوست« خبر 
الكردي  الشاب  التركيّة  االستخبارات  اعتقال 
منان عبدو إيبش )19عاماً( في 2019/8/15 
من منزله الكائن بالحارة التحتانيّة - محيط التل 
واتهمته  جنديرس،  جندريسه/  بمدينة  األثرّي 
التركيّة.  األراضي  إلى  ونقلته  األلغام،  بزرع 
بالسجن  قراراً  بحقه  تركيّة  محكمة  ولتصدر 
العسكريّة خالل  للقوات  انتمائه  بتهمة  المؤبد، 
أنّه  علماً  األلغام،  وزرع  الذاتية  اإلدارة  فترة 

كان قاصراً حين اعتقاله.
في 2020/4/9 نشرت شبكة نشطاء عفرين أن 
محكمة تركية في مدينة »كلّس« قضت بالسجن 
لمدة ست سنوات على المواطن الُكردّي محمد 
ناحية  ــ  عبودان  قرية  أهالي  من  معمو  خليل 
مختل  وهو  للغنم،  راعياً  يعمُل  وكان  بلبله. 
عقليّاً، وقد اختطفته مرتزقة »النخبة« منذ بداية 
االحتالل التركّي ونُقل إلى تركيا حيث ُوّجهت 
مقاتلة  صورة  وجود  بسبب  سياسيّة،  تهمة  له 
المسلحين هم  بأّن  ُكرديّة معه، وأفادت عائلته 
المقاتلة في جيبه واختطفوه  من وضع صورة 
بتلك الحجة، وهو معتقٌل في سجٍن بمدينة كلّس 

التركيّة.

نقل مواطنة كرديّة إيزيدية 
إىل تركيا

المواطنة  الشام«  »فيلق  مرتزقة  اختطفت 
 45( سلمو  منان  غزالة  اإليزيدية  الكردية 
ــ  اإليزيديّة  باصوفان  قرية  أهالي  من  عاماً( 
ناحية شيراوا بريف عفرين، مع عشرات من 
برج  كباشين،  باصوفان،  )باعي،  قرى  أهالي 
المدعو  القيادّي  سيارة  تفخيخ  بتهمة  حيدر( 
بليغة  بجروح  وإصابته  زيد«  أبو  »حمزة 
تركيا  إلى  إثرها  على  نُقل   2020/12/4 في 
للمعالجة ومات بسبب خطورة إصابته، وهدد 
المرتزقة حينها األهالي بسوء المصير والذبح 
بحال موت المدعو أبو زيد، وكانت المواطنة 
غزالة سلمو إحدى ضحايا تهديدات المرتزقة، 
وهي تعاني بسبب تعرضها للضرب والتعذيب 
وذكر  الذاكرة،  فقدان  من  إيسكا  سجن  داخل 
مصدٌر محلّي أنّه تمَّ نقلها إلى تركيا للمحاكمة 

منذ أسبوع تقريباً تمهيداً لمحاكمتها في تركيا.

تهمة مفربكة تعود لثالثة عقود

اعترفت وكالة األناضول الرسميّة أنَّ السلطات 
مداهمة  بعد  مسنين  ثالثة  اعتقلت  التركيّة 
عملية  مبررة  عفرين،  مدينة  في  منازلهم 
تركيا  ضابطاً  قتلوا  الثالثة  بأّن  »الخطف« 
قبل ٣0 عاماً. وجاء اإلقرار والتبرير التركي 
بعد نشر تقرير عن حاالت الخطف العشوائيّة 
المسنين،  وبخاصة  عفرين،  أهالي  تطال  التي 
وذكر التقرير أسماء المسنين الثالثة وتعرضهم 

للتعذيب وأنهم نُقلوا إلى األراضي التركيّة.
وقالت وكالة األناضول إنَّ قواِت األمِن التركيّة 
بـ  وصفتهم  من  اعتقلت  عفرين،  مدينة  في 
الحدود  حرس  بادروا  وأنّهم  »المهربين« 
التسلل  محاولتهم  خالل  النار  بإطالق  التركّي 
هاتاي/  والية  عبر  التركيّة  األراضي  إلى 
عن  أسفر  ما   .1990/6/16 في  إسكندرون، 
وفارق  مالزم،  برتبة  تركي  ضابط  إصابة 
متأثراً  المستشفى  إلى  وصوله  قبيل  الحياة 

بإصابته البليغة.
راجعت  األمن  أجهزة  أّن  الوكالة  وادّعت 
بعد  وتمكنت  العيان،  شهود  إفادات  مؤخراً 
أحد  هوية  على  التعرف  من  مطّولة  تحقيقات 
الذي  عاماً(   59( عثمان  صالح  بهم  المشتبه 
التحريات  وأّن  التحقيقات.  في  اسمه  ورد 
كشفت عن وجوده في ناحية راجو ــ عفرين، 
أمنيّة محكمة،  بعملية  واعتقلته شرطة عفرين 
المنسوبة  القتل  بجريمة  اعترف  صالح  وأّن 
إليه، ودّل الشرطة على عنوان شريكيه حسن 
صحة  ال  أن  الواقع  المحمد.  ومحمد  هللا  عبد 
لالدعاءات التركيّة استناداً إلى شهادات موثّقة 
تؤكد زيف ادعاءات الوكالة واألجهزة األمنيّة 
التركيّة، والقصة مفبركة، ألّن المسنين الثالثة 
لم يسبق أن قاموا بعملياِت تهريٍب عبر الحدود 
الحادث  أّن  كما  اعتداءات.  بأّي  تشاركوا  وال 
العالقات  كانت  مرحلة  في  وقع  المفترض 
والتنسيق  أحوالها  أحسن  في  التركيّة  السوريّة 
أّي  تركيا  حينها  تقدم  ولم  وثيقاً،  كان  األمنّي 
التنسيق  واستمر  بالحادث،  وثيقة  أو  شكوى 
الدبلوماسيّة  العالقات  تراجع  بعد  األمنّي حتى 

والسياسيّة.

اعتقال مواطنني كرد يف 
مدينة إسطنبول

مواطناً   11 التركيّة  األمنية  األجهزة  اعتقلت 
بمدينة  مقيمين  عفرين  مدينة  أهالي  من  كرديّاً 
جومه  جقلي  قرية  أهالي  من  وهم  إسطنبول؛ 
أمنّي  ــ ناحية جنديرس، وقد اقتيدوا إلى فرعٍ 
المختطفون  والمواطنون  التهمة،  معرفة  دون 

هم:
1ــ نوري خليل إبراهيم )٣0 عاماً(
2ــ فريد خليل إبراهيم )55 عاماً( 

٣ــ وليد حمو يوسف )22 عاماً(
4ــ سيدو مصطفى يوسف )2٣ عاماً(

5ــ حسن رشيد موسى )22 عاماً( 
6ــ محمد رشيد موسى )2٣ عاماً(

7ــ عابدين رشيد موسى )٣0 عاماً( 
8ــ إبراهيم حمو إبراهيم )60 عاماً(

9ــ يوسف مصطفى إبراهيم )٣7 عاماً( 
10- إبراهيم مصطفى إبراهيم )٣5 عاماً(

11ــ إبراهيم خليل موسى )٣2 عاماً(. 
االستخبارات  اعتقلت   2020/10/8 في 
قرية  أهالي  من  الشاب »هيثم حيدر«  التركيّة 
مصيره  يزال  وال  جندريسه،  ناحية  ــ  حمام 
للغة  مدرساً  يعمل  وهيثم  اآلن.  حتى  مجهوالً 

اإلنكليزيّة.
االستخبارات  اعتقلت   ،2020/10/14 في   
من  تيتي،  مصطفى  وليد  المواطن  التركية 
مدينة  في  الحديد«،  »شيخ  ناحية  أهالي 
الذاتيّة  اإلدارة  مع  التعامل  بذريعة  إسطنبول 

سابقاً، واليزال مصيره مجهوالً حتى اآلن.
في  التركيّة  األمن  سلطات  واعتقلت 
المواطن  إسطنبول  مدينة  في   2020/10/10

الكردّي رائد محمد حسو )٣5 عاماً( من أهالي 
جيهان  وزوجته  موباتا  ناحية  ــ  كاخرة  قرية 
)٣2 عاماً( من أهالي قرية حج خليل ــ ناحية 
النفوس  دائرة  مراجعتهما  أثناء  وذلك  راجو. 
)بطاقة  الشخصية  الهوية  على  للحصول 
رائد  المواطن  أّن  المعلومات  وتفيد  كيملك(، 
كان مزارعاً كون والده يملك كروم الزيتون، 
فيما عملت زوجته جيهان معلمة مدرسة خالل 
فترة اإلدارة الذاتيّة، واقتيد الزوجان إلى سجن 
االعتقال  قيد  زاال  وما  بأنقرة،  الكبير  أزميت 

حتى اآلن.
العام  المدعي  في 2021/2/1٣ أصدر مكتب 
التحقيق  أنه في نطاق  فيه  ورد  بياناً  أنقرة  في 
الذي أجراه مكتب التحقيق في الجرائم صدرت 
أنقرة  في  سوريين   10 بحق  اعتقال  مذكرات 

اشتبه بارتباطهم بوحدات حماية الشعب.

اختفاء أرسة كرديّة بعد
 اعتقالها يف تركيا

 2020/12/8 في  التركيّة  السلطاُت  اعتقلت 
وليد  المهندس  عائلة  بتركيا،  أدرنه  بمنطقة 
ناحية  ــ  جلمة  قرية  أهالي  من  بركات  حسن 
شيراوا فيما كانت تنوي السفر إلى أوروبا، مع 
مجموعة أخرى، وأُفرج عن كّل الجميع وأُبقي 

على هذه العائلة. 
لمتابعِة  العائلة  وّكلته  الذي  التركّي  المحامي 
سلمِت  التركيّةَ  السلطاِت  بأّن  أفاد  القضيِة، 
الجهة  وتلك  سوريّة،  مسلّحٍة  لجهاٍت  العائلة 
أفادت  فيما  بإدلب،  الشام  تحرير  هيئة  هي 
سجٍن  إلى  نُقلت  العائلة  أّن  أخرى  مصادر 
تديره مرتزقة »السلطان مراد« في قرية حوار 
تضارِب  ومع  إعزاز،  بمنطقة  الحدوديّة  كلس 
حتى  مجهوالً  العائلة  مصير  بقي  المعلوماِت، 
المهندس  أفراد:  أربعة  هم  والعائلة  تاريخه. 
أربيل  بركات )42 سنة( وزوجته  وليد حسن 
إبراهيم حنان، والطفالن حسن وليد بركات )8 

سنوات( والفند وليد بركات )6 سنوات(.  

اعتقال مواطنة كرديّة باملشفى 
وهي حامل

التركية  الشرطة  اعتقلت   2020/7/1 في 
نعسان  زينب  الكرديّة  المواطنة  إسطنبول  في 
عفرين  ــ  فوقاني  حسنو  حج  قرية  أهالي  من 
خالل مراجعتها لمستشفى برفقة زوجها كونها 
حامل، وذلك أثناء توقيعها على أوراق الوالدة 

المطلوبة لدى المشفى.
محمد  المواطن  ابنة  هي  زينب  والمواطنة 
في  استشهد  الذي  عاماً(   55( نعسان  إيبش 
تابع  سجن  في  التعذيب  تحت   2018/7/2

لمرتزقة »الحمزات«.

مواطنون من رسي كانيه أمام 
املحاكم الرتكّية

شباط  شهر  نهاية  في  تركيّة  محكمة  أصدرت 
 5( بين  تتراوح  لمدد  بالسجن  أحكاماً   2021
ــ ٣6 عاماً( بحق ثمانية مواطنين اعتُقلوا في 
قرية »المباركيّة« من منطقة سري كانيه أثناء 
لألراضي  التركّي  االحتالل  جيش  هجمات 
إلى سجٍن بمدينة رها/  السوريّة، ونُقلوا الحقاً 
أنور  عزو،  حميد  غيث  وهم:  التركيّة.  أورفا 
سامي  البراك،  كعود  سعدون  عزو،  حميد 
كعود البراك، سعيد كعود البراك، أحمد مبارك 
عزو  مهند  عزو،  أحمد  مصطفى  المهاوش، 

الكعود.
في  عفرين  ــ  اإلنسان  حقوق  منظمة  وذكرت 
2021/2/7، أنَّ القضاء التركّي أصدر حكماً 
أهالي  على شابين من  لمدة 20 عاماً  بالسجن 
األراضي  في  سابقاً  اعتقالهم  بعد  كانيه  سري 

السورية ونقلهم إلى سجوٍن داخل أراضيها.

أكيتو... عيد رأس السنة البابلية اآلشورية يتجدد بطقوسه

لعنة الفراعنة

تعتبر االحتفاالت بالسنة الجديدة )األكيتو( واحدة 
من أكثر األعياد والمهرجانات الدينية االجتماعية 
الشعبية قدماً وعالمية، وتعود لعصور مبكرة من 
فيها  يشارك  كان  التي  الرافدين،  بالد  حضارة 
أوسع  ومن  المدينة،  وجماهير  والملك  اآللهة 

التقاطعات عبر الثقافات والعصور.
السومري  العصر  في  أكيتو  بعيد  يحتفل  وكان 
والبذار،  الحصاد  لموسم  النباتية  للدورة  طبقاً 
جرت  وقد  السنة.  بداية  مؤشر  كانا  وكالهما 
العادة على إقامة االحتفال بعيد األكيتو كل عام 
من  األول  في  القمري  البابلي  التوقيت  حسب 

نيسان وابتداء من العصر البابلي القديم.
العيد »12  مدة  إن  المصادر  من  العديد  ترجح 
 »7-5« من  أنها  البعض  قول  رغم  يوماً« 
على  يستمر  أنه  للعيد  البابلية  والرواية  أيام، 
تأويالت  وهناك   – يوماً   »12-11« االقل 
في  رمزيته  منها   »12« العدد  لرمزية  كثيرة 
القمري  بالتقويم  ارتباطه  ومها  الستيني،  النظام 
وارتباطه مع إله القمر »نانا/ سين«، ومنها أن 
عدد أشهر السنة »12« وكل يوم في العيد يقابل 
أسطورية  دالالت  من  لها  وما  السنة  في  شهراً 

حول الخصوبة والوفرة والنجوم واألبراج.
كان االحتفال بالعيد غنياً على نحو غير اعتيادي 
واالسطورية  الدينية  والرموز  بالطقوس 
طقس  أي  قوة  وتكمن  والسياسية،  واالجتماعية 
وقابليته  االجتماعي  فعالية رموزه ومحتواه  في 
على التغيير. ومن ضمنها الموكب الرائع للملك 
واآللهة الذي يجول عبر المدينة يكتمل مع العطل 
واألضاحي،  بالعبادة  وتكتمل  للناس،  العامة 
هائل  اجتماعي  تأثير  ذات  بالتأكيد  وكانت 
متمثلة  الحاكمة  والطبقة  بابل،  في  للمواطنين 

بالملك وانتصاراته وثروته وجنده وأسراه.
الطقوس اليومية كانت تبدأ بوقت مبكر بينما ال 
يزال الظالم مخيماً على األرض عندما ينهض 
يوم  كل   )sesgallu )شيشكالو  األكبر  الكاهن 
وإن  الفجر،  عند  المشرقة  الشمس  يحيي  وهو 

الحدث اليومي لظهور الشمس ونجوم أخرى في 
األفق هو أمر مهم جداً، والكاهن »شيشكالو« ال 

يستطيع أن يقود شروق الشمس ويفرض سيطرة 
النهار إال بواسطة  الحوادث طوال  أفضل على 
ال  الظلمة  تكون  عندما  الشروق  قبل  النهوض 
تزال سائدة. إن أوقات النهوض أليام عيد أكيتو 
تبدأ في اليوم األول عند الساعة السادسة فجراً، 

وفي اليوم  الثاني عند الرابعة فجراً، والثالث عند 
الساعة ٣/20 فجراً بينما يبدأ االحتفال الثاني في 

الساعة التاسعة عندما تكون الشمس في منتصف 
الطريق في نقطة ذروتها، وفي اليوم الرابع عند 
الخامس عند  اليوم  وفي  فجراً،   2/ الساعة 40 
من  طقس  آخر  يبدأ  بينما  فجراً.  الثانية  الساعة 
وينتهي  دقيقة   40 بحوالي  المغيب  قبل  اليوم 

يخيم  بعدها  األفق،  في  الشمس  تكون  عندما 
الظالم على البالد وتغلق بوابة المعبد.

وكانت السنة الجديدة الوقت المالئم لمدينة بابل 
لتصفية الحسابات، حيث تصبح قروض المعبد 
الجديدة،  السنة  من  الوقت  ذلك  في  مستحقة 
إلى اإلله »مردوخ« من  الهدايا والجزية  وتقدم 
مفاصل  على  تسيطر  كانت  التي  المعابد  خالل 

االقتصاد.
كما أشارت بعض النصوص إلى تعامل الملوك 
مع آلهتهم، سواء من خالل تخليدهم ببناء معبد أو 
إعادة ترميمه أو إيقاف مزارع وأرض يخصص 
)الخمس(  وجمع  المعبد  نشاط  إلدامة  ريعها 
وتقديم القرابين والنذور، والخمس هو ما يجب 
الرئيسية  للمعابد  دفعه  المقاطعات  حكام  على 
الحديث  االشوري  العصر  في  وخصوصاً 
وتحديداً في مدينة آشور، ويتضمن هذا الخمس 
الحاصالت الزراعية كالحبوب والطحين والتبن 
معبد  إلى  المقدمة  كالقرابين  الحيوانية  والثروة 

آشور.
كان »مردوخ« اإلله الرئيس لمدينة بابل يتعرض 
رأس  عيد  أيام  من  يومين  أو  يوم  لمدة  للموت 
السنة البابلية، وكان يختفي خالل تلك المدة في 
موضع يشار إليه باسم )جبل خرشانو( وهو من 
أسماء العالم السفلي. وفي أثناء غيابه يأخذ الناس 
بندبه والبحث عنه بلهفة وجزع، ويقوم ابنه اإلله 
نابو وهو اإلله الرئيس لمدينة بورسيبا وزوجته 
عنه  بالبحث  )صربانيتم(  بلبيلي   – بيليه  اآللهة 
انتهاء  وبعد  البابلي،  النص  في  يرد  ما  بحسب 
تلك المدة يتمكن مردوخ من الخالص من سجنه 
بعودته  الفرحة  وتعم  بابل،  مدينة  إلى  ويعود 

وتقام االحتفاالت لذلك.

 وكاالت

 

د. محمد فتحي عبد العال

في  والرعب  الخوف  يلقي  مصطلح  من  له  يا 
جدل  مثار  عدة  لسنوات  ظل  لقد  النفوس، 
مستبعد  وبين  الظاهرة  لوجود  مؤيد  بين  كبير 
الوهم  ضروب  من  ضرباً  إياها  ومعتبراً  لها 
الفراعنة؟  واالفتعال. فإلى أي مدى صحة لعنة 
وهل من تفسيرات علمية لها في ضوء معطيات 

العلم الحديث؟
البداية

عنخ  توت  مقبرة  افتتاح  مع  البداية  كانت   
والرسام  المكتشف  يد  على   1922 عام  آمون 
»اللورد  من  وبتمويل  كارتر  هوارد  البريطاني 
على  كارتر  منه  حصل  والذي  كارنارفون« 
تمويل للتنقيب للعام الخامس واألخير، بعد عناء 
باألمر  المقبرة  باب  الكشف عن  يكن  ولم  شديد 
الهين دون مساعدة األهالي، حيث أرشد الشاب 
)حسين عبد الرسول( كارتر إلى موقع المقبرة 
وكان حسين يعمل في توصيل المياه إلى أماكن 

الحفر في أوان فخارية.  
عدد ممن حضروا هذا الحدث لقوا حتفهم بشكل 
غامض مما حير العلماء وجعلهم يفترضون لعنة 

الفراعنة.

اللعنة

بعض  نادرة  بالمقابر  المتعلقة  اللعنات  تعتبر 
بهذه  والعبث  التدنيس  فكرة  أن  ذلك  الشيء، 

يجوز  ال  إله  فالفرعون  مستبعدة،  المقابر ظلت 
مماته...  بعد  وال  حياته  في  ال  منه  االقتراب 
كان  آمون  عنخ  توت  مقبرة  حالة  في  لكن 
االستثناء حاضراً في كل شيء، فبجانب الكنوز 
الصغير  الملك  جثمان  صاحبت  التي  الضخمة 
أحد  على  كان  األول  تحذيران،  بالمقبرة  كان 
األبواب: سوف يطوي الموت بجناحيه كل من 
يقلق الملك، أما التحذير الثاني فكان على ظهر 
لصوص  أطرد  الذي  أنا  ونصه:  التماثيل  أحد 
المقبرة وألقي بهم في جهنم هذه الصحراء، ومما 
لمح  المقبرة  مكتشف  كارتر  هوارد  أن  يروى 
قد  أناس  بتهديدات  يعبأ  لم  لكنه  التحذيرين  أحد 
رحلوا ولم يعدوا يملكون من أمرهم شيئاً، عالوة 
الخيال  تفوق  كنوز  المقبرة من  احتوته  ما  على 
كانت كفيلة بغض النظر عن مثل هذه التحذيرات 

والمضي قدماً في فتح المقبرة. 
  

أكرث من أصابتهم اللعنة

بك  كامل  »على  الثري  الحاضرين  من  كان   
الكشف من  نفس عام  فهمي« والذي تزوج في 
مغنية فرنسية تدعى مارجريت ميلر والتي كانت 
الفراعنة  لعنة  أن  ويبدو  سنوات،  بعشر  تكبره 
كانت السبب في الخالفات بين الزوجين والتي 
برصاص  بك  فهمي  مقتل  إلى  النهاية  في  أدت 
زوجته، والطريف أنها حصلت على البراءة من 
قتل زوجها بفضل الدعاية التي أحدثها محاميها 
إلى  القضية  حّول  والذي  هول  مارشال  السير 
المتخلفة  وعاداتها  الشرقية  للحضارة  محاكمة 
وأن مارجريت ضحية لها؛ فحصلت مارجريت 
الراحل!!  زوجها  ميراث  وعلى  البراءة  على 
وهناك ريتشارد بيثل سكرتير كارتر والذي وجد 

مخنوقا في سريره.

أين كارتر؟

الذي طال بعض  المقبرة والنهب   بعد اكتشاف 
المتاحف،  لبعض  كوكيل  كارتر  عمل  كنوزها 
اللعنة، فقد  والغريب أنه لم يطله شيء من هذه 

متأثراً  عاماً  عشر  بستة  االكتشاف  بعد  مات 
عبد  حسين  وكذلك  الليمفاوية،  الغدد  بسرطان 
مات  الذي  المقبرة  لمكان  أرشد  الذي  الرسول 
كراتندن  )آرثر  وفاة  أن  كما  الثمانين،  بعمر 
بالزرنيخ هي  ميس( وهو أحد مساعدي كارتر 
طبيعي  سبب  لكونه  الفراعنة  للعنة  قادح  سبب 
والزجاج  األلوان  من  الزرنيخ  الستنشاق 
البعض يشكك في  بالمقابر، هذه األمور جعلت 

اللعنة المزعومة. 
  

هل األمر غامض أم محض اختالق؟

 منح اللورد كارنارفون حصر النشر إلى صحيفة 
اإلنجليزية  الصحيفة  كانت  وبالتالي  تايمز  لندن 
الصحف،  لباقي  األحداث  لبث  وحيداً  مصدراً 
وهو ما أطلق العنان للصحف األخرى للتخمينات 
والقصص الخيالية فضالً عن أن وجود الصحفي 
البريطاني آرثر كونان دويل في أثناء االكتشاف 
»شرلوك  الشهيرة  الشخصية  صاحب  وهو 
الغامضة  لألحداث  بميوله  والمعروف  هولمز« 
تضخيم  في  دوراً  لعب  ربما  البوليسي  والخط 
نحو  البداية وتصويرها على  منذ  األحداث  هذه 
وبينما  القدامى.  أجدادنا  لعنة  عنوانه  أسطوري 
رأى األطباء أن وفاة كارنارفون كانت نتيجة أنه 
جرح وجهه ففتح جرحاً قديماً أثناء الحالقة، فإن 
وأنه  كارنارفون  لموت  تفسيراًغريباً  قدم  دويل 
حدث نتيجة وجود عناصر وضعها كهنة الملك 
األمريكية  الروائية  نشرت  كما  قبره...  لحماية 
الشهيرة ماري كوريلي مقاالً تحذر فيه من عاقبة 

إزعاج الفراعنة في قبورهم! 

تفسريات للاميض

واسعاً  قبوالً  تلقى  الفراعنة  لعنة  مسألة  ظلت   
لفترات طويلة، وراح الباحثون يفسرون كل ما 
حدث للعلماء األثريين من حوادث في إطار هذه 
ألنيس  الفراعنة  لعنة  كتاب  وبحسب  الظاهرة، 
منصور فالعالم اإلنجليزي إيمري أصابه الشلل 
بيده،  أوزوريس  تمثال  يمسك  وهو  مات  ثم 

مقبرة  مكتشف  بلتسوني  اإليطالي  العالم  كذلك 
والهذيان  الحمى  أصابته  األول  سيتي  الملك 
العالم  أما  والوفاة،  النصفي  بالشلل  منتهياً 
األثري هينريش بروجش فقد خرج إلى الشارع 
عارياً وعلى رأسه تاج الملك مينا مصنوع من 
الورق، ولم يسلم أيضاً الطبيب األلماني بلهارس 
مكتشف دودة البلهارسيا في جثث الفراعنة من 
كذلك  والحال  الكتاب،  بحسب  الفراعنة  لعنة 
المصرية  الكتابة  لغز  حل  الذي  لشامبليون 
أصيب  فقد  رشيد  لحجر  دراسته  عبر  القديمة 
بعد  ليموت  الطويل  واإلغماء  والهذيان  بالشلل 
من  الفراعنة  بلعنة  ماتوا  من  أشهر  ومن  ذلك، 
مدير  محرز  جمال  الدكتور  كان  المصريين 
لعنة  وجود  أنكر  والذي  المصري  المتحف 
للفراعنة في معرض توت عنخ آمون بلندن عام 
في  بهبوط  مات  بشهر  تصريحه  وبعد   1972

القلب. 

 
األبواق ولعنة الحرب

وجد كارتر في المقبرة اثنين من األبواق المذهبة 
المصرية.  واآللهة  اللوتس  بأزهار  والمزينة 
البوقين  على  العزف  نجاح  بين  البعض  وربط 
 19٣9 عام  الثانية  العالمية  الحرب  واندالع 
وتشغيل   67 نكسة  وبين  قصير  بوقت  بعدها 

البوقين للمرة الثانية!
  

السفينة واللعنة

بسبب  غرقت  التي  تايتانيك  السفينة  حتى 
ذهب   1912 عام  جليدي  بجبل  اصطدامها 

مهربة  فرعونية  مومياء  مسؤولية  إلى  البعض 
كل  وكأن  السفينة...  غرق  عن  متنها  على 
اللعنة  تفسيرها عبر هذه  يمكن  التاريخ  حوادث 

المزعومة. 

   
كيف نقرأ هذه األحداث 

يف ضوء العلم؟

لويس  الذرة  عالم  قدم   1949 عام  في   
بولغريني نظرية أن أرضية القبر كانت مغطاة 
منطقية  تبدو  التي  النظرية  لكن  باليورانيوم... 
تماماً هي الفطريات السامة والبكتيريا الموجودة 
المومياوات  جلود  وعلى  الفراعنة  بمقابر 
في  الفضل  ويعود  السنين،  آالف  منذ  المحنطة 
اإلشارة لهذا إلى الدكتور )عز الدين طه( عالم 
األحياء المصري لكن المثير أن عز الدين لقي 
حتفه في حادث سيارة بعد تصريحه هذا بأسابيع، 
بالمقابر صحة  الهواء  تحاليل عينات  أيدت  وقد 
فرضية عزالدين من تواجد مستويات عالية من 
الهيدروجين  وكبريتيد  واألمونيا  الفورمالديهايد 
مما يبرهن أن لعنة الفراعنة ليست سوى ضرباً 
الخيال واإلثارة والتشويق، وتبقى  من ضروب 
األسباب البيولوجية هي الوحيدة التي تفسر موت 
الحوادث  أما  األمراض،  ببعض  اآلثار  علماء 
التي لحقت ببعضهم فال تعدوا كونها حوادث من 
تدبير األقدار وليس من صنيع اللعنات وغيرها.

بين  بعدُ  فصولها  تطَو  لم  مثيرة  رحلة  في  كنا 
والعلم  أساطيرها  وسحر  الماضي  خياالت 

الحديث وأدواته...



2 نيسان  2021 الجمعة

العدد 1093

2 نيسان  2021 الجمعة روناهيروناهي

العدد 1093 محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - هايستان أحمد

7 االقتصاد والبيئةالمجتمع 6

سوق القلعة... مورد اقتصادي هام للمواطن

هل ستعمل حكومة دمشق على تعويم العملة المحلّية؟

القائد أوجالن ملهم الشعوب نحو الحرية والعدالة المنشودة

شعوذة ونصب تحت غطاء ما يسمى الطب الروحاني

لبيع  شعبي  ـ سوق  كوجر  تل  المحمود/  مثنى 
المواطنون  يستغله  القلعة،  قرية  في  المواشي 
في بيع بضائع أخرى، ويعتبر من أهم الموارد 
إقليم  في  كوجر  تل  منطقة  لسكان  االقتصادية 
التجار  بين  تواصل  منصة  أنه  كما  الجزيرة، 
بالحالة  االرتقاء  على  ويساعد  والزبائن، 

االقتصادية للكثيرين في تل كوجر وما حولها.
كوجر،  تل  في ريف  الواقعة  القلعة  قرية  تشهد 
سوقاً شعبياً يقام يومياً من الصبح حتى الظهيرة، 
أهمها  البضائع  من  العديد  السوق  هذا  وفي 
عدة  من  تجار  ويرتاده  أنواعها،  على  المواشي 
مناطق وزبائن كثيرين كما يشهد عدة نشاطات 

أخرى غير تجارة المواشي.

نشاط غري محدود

ال يقتصر عمل السوق فقط على بيع المواشي، 
مواد  توريد  عاتقه  على  أخذ  من  هناك  إنما 
بائعي  إلى  إضافة  األعالف  بيع  أبرزها  أخرى 
الخضار المتجولين الذين وجدوا في سوق القلعة 
كثيراً  للتنقل  الحاجة  دون  لبيع بضاعتهم  فسحة 
بين القرى، حيث يقول علي المجول وهو بائع 
خضار: »لقد وفَر عليَّ السوق الكثير من العناء 
حيث كنت مضطر إلى قضاء يومي كله أجوب 

أبيع بضاعتي، أما اآلن  القرى والحارات حتى 
أصبحت أقصد السوق واستقر فيه دون حاجة إلى 
البحث كثيراً، وكما أن هذه العملية وفرت علي 
مصاريف النقل والمحروقات التي كنت أخسرها 
جراء التنقل من قرية إلى أخرى، وانعكس هذا 
أصبحت غير  لدي حيث  األسعار  التوفير على 
السيارة  احتياجات  لسد  السعر  لزيادة  مضطر 

التي استقلها أثناء التنقل سابقاً«.
الثياب  لبيع  بسطات  تواجد  السوق  يشهد 
األطباء  بعض  أن  إلى  إضافة  المستعملة، 
البيطريين قد فتحوا فروع للصيدليات والعيادات 

البيطرية داخل السوق.

حركة واسعة

آالف شخص  الخمسة  يقارب  ما  السوق  يقصد 
كل  قدرة  حسب  وذلك  أعمالهم،  تختلف  يومياً، 
ومهمته  داّلل  بصفة  يعمل  من  وهناك  منهم، 
غالباً  والمشتري،  البائع  بين  وسيط  العمل  هي 
يكون للدالل مكان مخصص داخل السوق يقلب 
وهو  نويديس  رميض  حسين  يقول  رزقه،  به 
داّلل في سوق القلعة أن عمله يُدِخل له يومياً ما 
يقارب عشرين ألف، ولكن أحياناً تكون الخسارة 
أيضاً مشابهة للمبلغ الذي يجنيه، حيث ال يكتفي 

نويديس بلعب دور الوسيط إنما يحاول في بعض 
األحيان بيع وشراء األغنام التي قد تُربحه أحياناً 
وتعّرضه للخسارة بنفس الوقت. إضافة إلى كل 
هؤالء هناك من يشتري األغنام ويبيعها بطريقة 
السوق  يقصدون  الذين  الجزارون  وهم  مختلفة 
لشراء المواشي التي تدر لهم لحماً حيث يقومون 
أخرى  وأحياناً  السوق  داخل  وبيعها  بذبحها 
يأخذون اللحم إلى محالتهم في القرى والبلدات 

المجاورة. 

حركة مستمرة

الناس  من  السوق  على  اإلقبال  سؤالنا عن  عند 
أحمد  المواطن  أجابنا  داخله  التعامل  وكيفية 
علو  تل  قرية  من  تاجر  وهو  الحمود  مطر 
عشرين  منذ  المواشي  تجارة  مجال  في  يعمل 
عاماً وأكثر، يقول الحمود أن »للسوق ظروف 
داخله،  العمل  سير  على  تأثر  وعوامل  خاصة 
أن  يضيف  حيث  الحدودية«،  المعابر  أهمها 
من  يزيد  سيمالكا  معبر  وأهمها  المعابر  »فتح 
تجعل  األمطار  قلة  أما  والشراء،  البيع  حركة 
إلى  ويشير  جداً،  منخفضاً  المواشي  سعر  من 
بقدر  إن أسعار المواشي ال تتأثر بالدوالر مثالً 
تأثرها بمسألة هطول األمطار من عدمه، حيث 
تشكل ظاهرة الجفاف تهديداً بانخفاض منسوب 

على  سلباً  يؤثر  ما  أسعارها  وارتفاع  األعالف 
محببة،  غير  بضاعة  ويجعلها  المواشي  أسعار 
من  ويزيد  السوق  ينشط  المطر  هطول  بينما 

اإلقبال عليه من قبل التجار والزبائن.
السوق  يرتاد  تاجر  وهو  السائر  أحمد  ويضيف 
منذ أكثر من خمس سنوات، أن سوق القلعة يمثل 
حالة تجارية مفيدة للمنطقة عموماً، حيث يقول 
الذهاب  عناء  تكبد  إلى  سابقاً  مضطراً  كان  إنه 
للبيع والشراء، أما اآلن مع  إلى أسواق قامشلو 
وجود سوق القلعة وفر على نفسه مشقة الذهاب 
واإلياب إضافة إلى توفير مصاريف التنقل إلى 
قامشلو وعناء الطريق الطويل الذي يتطلب وقتاً 

وجهداً.
يستمر العمل داخل السوق يومياً حتى الظهيرة 
ثم ينصرف األهالي إلى أعمالهم األخرى، وهذا 
ما فتح الباب لبعض األشخاص بالعمل في مكان 
آخر ومنهم فيصل األحمد الذي يأتي صباحاً إلى 
السوق يقلّب رزقه فيه ثم ينتقل بعد الظهر إلى 
مدرسة  في  مدّرساً  هناك  يعمل  حيث  الحسينية 
دخل  يمنحه  السوق  إن  فيصل  يقول  الحسينية، 
إضافياً يساعده على تخطي األزمات االقتصادية 
في  وخصوصاً  مواطن  أي  بها  يمر  قد  التي 

الوضع الراهن للبالد.

دمشق  حكومة  جرأة  مدى  حول  خبراء  تساءل 
عدّة  غرار  على  العملة،  بتعويم  القيام  على 
أّن هذه  ذلك، ويرون  فعلت  أخرى  دول عربية 
المغامرة قد تحقّق مكاسب، ولكنّها تبقى محفوفة 
االقتصادية  المقّومات  الفتقاد  نظًرا  بالمخاطر 

الكفيلة بنجاح العملية.
يدور جدل داخل األوساط االقتصادية السوريّة 
حول احتمال تعويم الليرة بعد أن شهدت انهياًرا 
غير مسبوق بتجاوز سعر صرف الدوالر حاجز 
عملة  انهيار  إثر  على  خصوًصا  ليرة،   4000
لبنان، الذي يكاد يكون المنفذ الوحيد لسوريا بعد 
الحكومة  تطبيق  مع  بالتزامن  العقوبات،  تشديد 
لعدد من اإلجراءات لتقليل الطلب على الدوالر 
وفقاً  المواد،  بعض  استيراد  وقف  غرار  على 

لتقرير نشرته صحيفة العرب.

هل تفعلها حكومة دمشق؟

ويتساءل خبراء حول مدى جرأة حكومة دمشق 
على القيام بهذه المغامرة التي قد تحقّق مكاسب، 
ولكنّها تبقى محفوفة بالمخاطر نظًرا إلى افتقاد 
العملية،  بنجاح  الكفيلة  االقتصادية  المقومات 
المركزي  المصرف  دور  ضعف  عن  فضاًل 
قراراته  تأثير  محدودية  إلى  بالنظر  السوري 
الصرف،  أسعار  على  الفائدة  أسعار  تحديد  في 
تُحدّد  فيما  البنوك،  بين  التعامل  واقتصاره على 
السوق  في  التّجار  قِبل  من  الحقيقية  األسعار 

السوداء.
من  دمشق،  حكومة  تحققه  أن  يمكن  ما  ورغم 
من  كبير  عدد  وخصخصة  السلع  دعم  إلغاء 
أّن  إاّل  الصعبة،  بالعملة  والشركات  القّطاعات 
افتقارها ألدوات التحّكم في سوق الصرف بسبب 
االحتمال  هذا  من  يجعل  والعقوبات،  الحصار 

بعيدًا، على األقل في المرحلة الحالية.
منتصف  السوريّة  الليرة  صرف  سعر  وسّجل 
آذار مستوًى متدنيًّا قياسيًا، ليصل سعر الدوالر 
للشراء  ليرة   4190 إلى  السوداء  السوق  في 
ليرة   1250 مقابل  للبيع،  ليرة   4250 ونحو 

السعر الرسمي لدى البنوك.
كان   ،2011 في  السوريّة  األزمة  بدء  وقبل 
يعني  ما  فقط،  ليرة   47 بنحو  يُصّرف  الدوالر 
أّن الليرة السوريّة فقدت 89 ضعف قيمتها في 

عشر سنوات.
المحلية،  العملة  سعر  في  االنهيار  عن  ونجم 
ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع، وبات التّجار 
يتحكمون باألسعار، فيما تقف الحكومة عاجزة 

عن ضبطها.
ويرتبط تعويم العملة عادةً بإلغاء أو تقليل الدعم 
خبراء  يقدّره  والذي  السلع،  ألسعار  الحكومي 
في سوريا بنحو 200 مليار ليرة سنويًا )حوالي 
160 مليون دوالر بالسعر الرسمي، ونحو 48 

مليون دوالر بسعر السوق السوداء(.
ويمكن للحكومة إلغاء هذا الدعم من خالل تقليل 

العجز في الموازنة العامة.

لعام  الموازنة  عجز  دمشق  حكومة  وقدّرت 
2021، بنحو ٣484 مليار ليرة )حوالي 2.8 
الرسمي وحوالي 829.5  بالسعر  مليار دوالر 

مليون دوالر بأسعار السوق السوداء(.
كما تتطلع السلطات إلى خصخصة 

القّطاعات  من  كبير  عدد 
الحكومية،  والشركات 

العملة  تعويم  حال  وفي 
عمليات  عائدات  فإّن 

ستكون  الخصخصة 
الحقيقية  بالقيمة 
النقد  ألسعار 
 ، جنبي أل ا
توازي  والتي 
السوق  أسعار 

السوداء.
طن  ا لمو ا
ً الضحيّة دائما

تبطت  ر ا و
الدول  تجارب 
العربية الخمسة، 

عومت  التي 
حتى  عمالتها 

اآلن، جزئيًّا أو كليًّا، 
واليمن  مصر  وهي 

والعراق  والمغرب 
إصالح  ببرامج  والسودان، 

اقتصادي بإشراف صندوق النقد 
الدولي، وكانت شرًطا للحصول على 

الدولية  والمؤسسات  الصندوق  من  تمويل 
األخرى.

للعملة،  محتماًل  تعويًما  فإّن  سوريا،  حالة  وفي 
جانب  من  قبواًل  أكثر  دمشق  حكومة  يجعل  قد 
المالية  والمؤسسات  عموًما،  الدولي  المجتمع 
تحرير  وأّن  سيما  ال  خاص،  نحٍو  على  الدوليّة 
االقتصاد يشّكل أحد مطالب المعارضة السوريّة.
غير أّن تعويًما محتماًل للعملة السوريّة، سيكون 
ثمنه باهًظا على المواطن السوري، إضافًة إلى 
من  تمّكنها  نقدية  ألدوات  دمشق  حكومة  افتقار 
السيطرة على أسعار الصرف في ظل العقوبات.
للمواطن  وبالنسبة  االجتماعي  المستوى  على 
بتجارب  واسترشادًا  التعويم  فإّن  السوري، 
معظم الدول األخرى، سيؤدي إلى ارتفاع كبير 
في أسعار السلع، وبالتالي خروج التضخم عن 

السيطرة.
ويقدّر خبراء االقتصاد أّن معدّل التضخم حاليًّا 

في البالد تجاوز 250 في المئة.
في  فإّن و المقابل، 

سط  متو
عند  زالت  ما  العام  القّطاع  موظفي  رواتب 
 40 )حوالي  شهريًّا  ليرة  ألف   50 مستوى 
دوالًرا   1٣ وحوالي  الرسمي  بالسعر  دوالًرا 
يعادل  ما  وهو  شهريًا(،  السوداء  السوق  بسعر 

700 ليرة فقط قبل األزمة.
المعيشة ألسرة مكونة  المقابل، فإنَّ تكاليف  في 
من خمسة أفراد تتجاوز 700 ألف ليرة )560 
الصادر  المعيشة  تكاليف  مؤشر  وفق  دوالًرا(، 
عن المكتب المركزي لإلحصاء السوري بنهاية 
2020، نصفها )حوالي ٣50 ألف ليرة( بالكاد 

يكفي لتغطية حاجة هذه األسر للطعام.
وسواء أقدمت حكومة دمشق على تعويم جزئي 
معضلة  ستواجه  فإنّها  المحلية،  للعملة  كلّي  أم 
في  لضّخه  كاٍف  أجنبي  نقد  توفير  في  كبرى 

األسواق، للحفاظ على استقرار الليرة.

استقرار  على  الحفاظ  إّن  إلى  محلّلون  ويشير 
اتسع  عقوبات  ظل  في  صعبًا  سيكون  الليرة، 
الواليات  تطبيق  بموجب  سوريا  على  نطاقها 
حزيران/  من  بدًءا  “قيصر”  لقانون  المتحدة 

يونيو 2020.
جراء  دمشق  حكومة  تواجه  كما 
العقوبات، صعوبات في تدفّق السلع 
من  يجعل  ما  سوريا،  وإلى  من 
العرض  بين  التوازن  تحقيق 
غاية  في  أمًرا  والطلب 
يكن  لم  إن  الصعوبة، 

مستحياًل.
المصرف  ويواجه 
المركزي السوري حالة 
الشديد،  الضعف  من 
تأثير  محدودية  جراء 
أسعار  بتحديد  قراراته 
أسعار  على  الفائدة 
واقتصارها  الصرف، 
بين  التعامل  على 
تُحدّد  فيما  البنوك، 
قِبل  الحقيقية من  األسعار 
التجار في السوق السوداء.

المعروفة  اآلليات  من  وبداًل 
لضبط  األخرى  الدول  في 
سعر الصرف، وهي غالبًا أسعار 
الذي  األجنبي  النقد  وحجم  الفائدة 
األسواق،  في  النقدية  السلطات  تضّخه 
فإّن محاوالت ضبط سعر الصرف في سوريا 
تعتمد على إجراءات أمنية عبر منح التراخيص 

للصّرافين.
ويرى خبراء أّن السلطات بقيت في حدود الحلول 
الجانبية ألزمة الليرة، دون الدخول في الحلول 
المركزي  البنك  لجأ  حيث  والمؤلمة،  الجريئة 
السوري مؤخًرا إلى رفع سعر صرف الدوالر 
انهيار  لوقف  محاولة  في  الدولية،  للمنظمات 
العملة وتشجيعه زيادة التحويالت الواردة عبر 
صرف  سعر  تحريك  بهدف  الرسمية،  القنوات 
الحواالت وجعله قريبًا من سعر السوق السوداء.

رفض  دمشق  في  اقتصادي  محلّل  وأوضح 
الكشف عن اسمه، أّن »القرار يُحّسن من سعر 
الطلب على  يُقلّل  لفترة محدودة، ألنّه  الصرف 
المصرف  من  أو  الموازي  السوق  من  الدوالر 

المركزي، لكن بشكٍل مؤقت«.

وكالة هاوار

القائد عبد هللا  ـ  إسماعيل  عين عيسى/ حسام 
كافة  تحرير  إلى  يسعى  أممي  قائد  أوجالن 
الشعوب من الذهنية السلطوية للدول المستبدة، 
بوجه  والكفاح  النضال  من  عقود  عدة  بعد 
مساراً  يرسم  أن  واستطاع  التركية،  السلطات 
هادفاً لشعبه، ولكافة شعوب العالم نحو الحرية، 

وتحقيق مكتسبات للشعوب الحرة.
وبمناسبة عيد ميالد القائد الذي يصادف الرابع 
مقاطعة  ومجلس  ستار،  مؤتمر  نظم  نيسان  من 
عيسى  بعين  محاضرة  أبيض  تل  سبي/  كري 
المؤسسات  العاملين في  العشرات من  بحضور 
للمقاطعة،  التابعة  والبلدات  والنواحي  واللجان 
عبد  القائد  بشخصية  التعريف  تضمنت  حيث 
التي  النضالية  والمراحل  ونشأته  أوجالن،  هللا 
مر بها، ومروراً بالمؤامرة الدولية التي أفضت 
إلى أسره من قبل السلطات التركية، ونقله إلى 

جزيرة إمرالي النائية.

رمٌز لألخالق والحرية

كما بيَّن نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة 
كري سبي/ تل أبيض »صبري نبو« بأن القائد 
القضايا  إلى  تطرق  لطالما  أوجالن  هللا  عبد 
القضية  من  ابتداًء  حلها،  إلى  وسعى  الدولية، 

ودافع  الحرية،  دون  العيش  ورفض  الكردية، 
عن كافة الشعوب، ووجوب اتخاذ طريق الدفاع 

المشروع سبيالً نحو تحقيقها. 
المواطن  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  الصدد  وبهذا 
بالقول: »ال شك  بدأ حديثه  الذي  العلي  إبراهيم 
وما  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  ميالد  ذكرى  بأن 
يمثله شخصه، رمز لكل إنسان يهدف للخالص 
القائد  لشخصية  والعارف  والعبودية،  الظلم  من 
األخالقية  المبادئ  نشر  أراد  بأنه  تماماً  يدرك 
واإلنسانية، لتتمكن الشعوب من التعايش بسالم، 

ويكمل بعضها اآلخر«.
وأضاف: »النموذج المتعايش في شمال وشرق 
هللا  عبد  القائد  وفلسفة  فكر  ثمرة  هو  سوريا 
أوجالن، وكل الشعوب مدينة له، ألنه صاحب 
هذه الفلسفة وقائد الشعوب الحرة بحق، وكل من 
يريد أن يشوه هذا الفكر هدفه ترسيخ العبودية، 
وإرجاع الفكر السلطوي، وإلغاء إرادة الشعوب 
وسلبها لحريتها، والدفع باتجاه الفتنة واستمرار 

القتل والحروب المدمرة«.
وختم العلي بالقول: »نأمل أن يكون هذا العام هو 

 رؤى النايف

يكثر الحديث عن العلوم الروحانية وعن حاللها 
من حرامها، وهل هي صحيحة أم هي باب من 
أبواب السحر والدجل أم هي علم ولها أساس؟ 
فكل هذه التساؤالت تترد إلى أذهان الكثير من 
الناس، وذلك بسبب انتشارها بشكل كبير خالل 
لعمليات  أسلوباً  باتت  حيث  الماضية،  السنوات 
شبكات  إلى  ويصل  ليتوسع  والنصب  االحتيال 

التواصل االجتماعية.

ما هو الطب الروحاين؟

الشي  هذا  عن  الحديث  األولى  للوهلة  يبدو  قد 
العلمي  التطور  إلى  وصلنا  حيث  غريباً،  أمراً 
وخصوصاً  الحياة  مجاالت  كافة  في  والتقني 
الطب  ولكن  والعشرين،  الحادي  القرن  في  أننا 
الروحاني ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا وحتى 
ذريعة  وتحت  المتقدمة،  الدول  مجتمعات  في 
الرزق  وتحسين  السحر  وفك  بالقرآن  العالج 
األمراض  المطلقة وعالج  الحبيب ورد  وجلب 
نفسه  يسمي  من  يختبئ  وغيرها...  المستعصية 
العالم الروحاني أو الطبيب الروحاني أو معالج 
روحاني خلفه، وأكد علماء الفقه أن هذه التسمية 
تعتبر غطاء ألعمال السحر والنصب والشعوذة 

وليس لها مسمى آخر غير ذلك.
 وأن الكثير منهم يقحم الدين في المسألة، وغالباً 
وفي  المظلمة،  الغرف  داخل  عمليات  هكذا  تتم 
أماكن تكون بعيدة تجدهم يقومون بأعمالهم على 
وأصبح  أكثر  تطور  من  وبعضهم  وجه،  أكمل 
التواصل االجتماعي  عالجه عن طريق مواقع 
نرى  ما  فكثيراً  التلفزيونية،  القنوات  وحتى 
والعالم  »الشيخ  المثال:  سبيل  على  إعالنات 
ورد  السحر  لفك  فالن(..  بن  )فالن  الروحان 

الغائب وتزويج العانس وغيرها من اإلعالنات 
المشعوذون  هؤالء  ويستغل  الشكل،  هذا  على 
الذين  والرجال  والفتيات  النساء  والنصابون 
دون  ما،  تحقيق حاجة  سبيل  في  بقشة  يتعلقون 
وغالباً  لها،  يتعرضون  التي  للمخاطر  اإلدراك 
ألنهن  المستهدفة  الفئات  أكثر  النساء  تكون  ما 
فهنالك  العقل،  من  أكثر  العاطفة  يستخدمن 
إلى  فتلجأ  عليها  زوجها  زواج  من  تخاف  من 
من  تخاف  والتي  بالشيخة،  يسمى  لما  الذهاب 
تأخر نصيبها... ومسائل عاطفية كثيرة، فتتعلق 
بحبال الهواء بظنها أنها ستجد ما تتمناه، فتغلب 
عليهن عاطفتهن ويمشين في درب هؤالء دون 
تفكير وجدوى، والغريب باألمر أن مثل هؤالء 
سماسرة  لهم  ويكون  كبير  بشكل  صيتهم  يذيع 
الناس،  بين  ويتغلغلون  ينتشرون  أقاربهم  من 
أجرهم من كل زبون  السماسرة على  ويحصل 
يستهدفونه، وينتشر مثل هؤالء في كافة أرجاء 
إال  المختصة  الجهات  سوريا دون محاسبة من 

في حال تأتي شكوى فردية عليهم.
كثيرة في التالعب  ويستخدم مثل هؤالء أموراً 
أحد  استياء  حال  وفي  لهم،  يلجأ  من  عقول  في 
يقومون  مبتغاهم  إلى  يصلوا  لم  الذين  الزبائن 
بابتزازه وتهديده وتخويفه بطرق مختلفة ومهينة 
على  التالعب  يكون  كما  بالشرف،  وتمس 
الفتيات أوسع ألنهن ال يدركن خطورة االنسياق 

وراء السحر والشعوذة.

أسباب انتشار ظاهرة الشعوذة

يكاد يكون إيمان بعض النساء بالسحر والشعوذة 
المرتفعة، وهبوط نسبة  فالفقر واألمية  راسخاً، 
الوعي االجتماعي، وعوامل أخرى كغياب الثقة 

في النفس هي أقوى األسباب.
 لقد تحطمت عائالت بأكملها وانتشرت مشكالت 

اجتماعية عديدة بسبب هؤالء المشعوذين الجهلة 
من  ضحاياهم  من  كثيراً  أن  حيث  واألميين، 
األزمات  هن ضحايا  اللواتي  والنساء  األمهات 
والفكر  األسري  االستقرار  وغياب  االجتماعية 
العلمي والديني، حيث يقوم المشعوذون بالقراءة 
مفعول  أن  مؤكدين  الطالسم  وكتابة  عليهن 
السحر يظهر بعد أيام، وبعد طول انتظار يجدن 
أنهن  يشعرن  وبذلك  نتيجة  وال  جدوى  ال  أنه 
وتعود  واحتيال،  نصب  عملية  إلى  تعرضن 
األسباب وراء ازدياد هكذا حاالت، إلى الجهل 
تغيب  األماكن  بعض  ففي  والحرب،  والسذاجة 
فيها القوانين وال يمكن التبليغ عن هكذا حاالت، 
النوع  هذا  من  نصب  حالة  في  يقع  من  حتى 
يرفض التحدث عنها وتنبيه من حوله من هؤالء 

النصابين والمشعوذين.

دور وسائل التواصل
 االجتامعي يف انتشارها

كما أن انتشارها على مواقع التواصل االجتماعي 
شاشات  خلف  الكثيرين  على  يؤثر  كبير  بشكٍل 
الهواتف، فأثناء التصفح في المواقع اإللكترونية 

زوجك؟  مع  مشاكل  لديك  هل  عبارات  نرى 
تودين  هل  أو  حبيبك؟  استعادة  تودين  هل  أو 
الحصول على الخاتم الذي يجعل زوجك ينصاع 
المسائل  فيستغلون  وغيرها...  تام؟  بشكل  لكي 
وتتمنى  فتاة  كل  بها  ترغب  التي  األمنيات  أو 
إلى  فيستجرونها  سعيدة،  بها  حياتها  تكون  أن 
بالصورة  يستغلونها  الطرق حتى  بهذه  ناحيتهم 
النساء  تفكير  تشغل  والتي  بها  يرغبون  التي 
بشكٍل خاص والرجال أيضاً كالً على حد سواء. 
بـ«األخصائيين  أنفسهم  يسمون  لمن  سمح  مما 

وتقديم  »خدماتهم«  بتطوير  الروحانيين« 
الدول  مختلف  في  لهم  فروع  فتح  مع  عروض 
مع  النفوس  وضعاف  المهتمين  استقطاب  بغية 

خدمة توصيل العمل »السحر« إلى البيوت.

أن هؤالء  إلى  يتعدى األمر  بل  فقط  وليس هذا 
المشعوذين بدؤوا ينتشرون بصورة غير طبيعية 
على مواقع التواصل وبدون خجل أو رادع لهم، 
إلى مواقع  التلفزيونية والتجؤوا  القنوات  تركوا 
بكروبات  نتفاجأ  حيث  االجتماعي  التواصل 
صفحات  أو  مختلفة  مسميات  تحت  خاصة 
لرد  الروحاني  الطبيب  مسمى  تحت  خاصة 
متواجدة  المغريات  هذه  كل  شابه،  وما  الحبيب 
تقديم  إلى  باإلضافة  باستمرار.  ضحايا  لجذب 
الروحانية  الخواتم  القتناء  وعروض  خدمات 

تمنح  أنها  يزعمون  سحرية  بأحجار  المزينة 
من  الخالص  على  وتساعده  الهيبة  الزبون 
الحياة، ومنها »العنوسة«،  تتخلل  التي  العقبات 
فضالً عن االدّعاء بتوسيع الرزق، والصلح بين 
الحسد  ضد  وأحجبة  تحصينات  المتخاصمين، 
والغيبيات،  الدنيا  أمور  من  وغيرها  والعين 
وأيضاً الخرز أو الشذرات التي تجلب الحبيب..

رأي علامء الدين

الطب  أن  الدين  في  والفقهاء  العلماء  أكد  وقد 
باختالف  وحتى  السحر،  يساوي  الروحاني 
المسمى ولكن األصل واحد، حيث ال يوجد علم 
الروحاني  العلم  وأن  الجن،  عن  بعيد  روحاني 
هو من العلوم اإلبليسية وهو يعتمد على الشعوذة 
والسحر والخرافات، وال يجوز أن يتعلمه أحد أو 
يدل أحد عليه، »فقال رسول هللا محمد »من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صالة أربعين 
يوماً«، وإن أغلب هؤالء الذين يسمون أنفسهم 
»روحانيون« يعملون بأعمال السحر والشعوذة 
ذلك  للناس  يقولون  ال  لكنهم  والجن،  والدجل 
ألن الناس ال تصدقهم وتأخذ بمعتقداتهم وتبتعد 
للرسول  حديث  في  كما  إليهم،  تأتي  وال  عنهم 
الموبقات،  السبع  اجتنبوا  والسالم  الصالة  عليه 
اإلسالم  أن  لنا  يتبين  وبهذا  السحر  منها  وذكر 
تنتشر  التي  األعمال  هذه  مثل  عن  ونهى  نفى 
بشكل كبير لتشكل ظاهرة مخيفة تؤذي المجتمع 

وجميع مكوناته.

إبراهيم العلي مصطفى محمد

من سجون  القائد جسدياً  فيه  يتحرر  الذي  العام 
فلسفته  خطى  على  نسير  وأن  التركية،  الفاشية 

وفكره النير لتحقيق العدالة والحرية«.

التآمر فشل

بدوره أّكد المواطن مصطفى محمد بأن »التآمر 
القائد عبد هللا  فلسفة وفكر  للقضاء على  الدولي 
أوجالن فشل في تحقيق مآربه، واستطاع فكره 
الشعوب  ليصل  السجون  قضبان  عبر  النفاذ 
من  قرون  بعد  والكرامة،  الحرية  إلى  التواقة 
الظلم واالضطهاد على يد سلطة الدولة المتمثلة 

تحقيق  واألخير  األول  همهم  أنانيين  بأشخاص 
وإعمال  شعوبهم،  حساب  على  فردية  مكاسب 
المشترك،  العيش  بدل  والصدام  القتل  سياسات 
مسيرته  خالل  القائد  أراده  ما  وهذا  والتآخي، 

النضالية«.
هللا  عبد  القائد  به  قام  »ما  محمد:  وأضاف 
أوجالن عبر نضاله الدؤوب على مدار السنوات 
هذه  وإن  والفخر،  التقدير  كل  يستحق  الماضية 
اإلنجازات التي تحققت بالنسبة لشعوب المنطقة 
على  بالسير  متعهداً  المستنير  فكره  بفضل  هي 
الشعوب  كافة  تحرير  حتى  والمضي  خطاه، 

المضطهدة والمظلومة«.


