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دار أوزينا للمزادات تعرض احتضار غابات األمازون...كارثة ُتهدد العالم
قطع خاصة بنابليون للبيع في 

ذكرى وفاته

أطنان من ذهب هتلر تحت قصر في 
»مينكوفسكي«

كليمات  “ناتشور  مجلة  في  باحثون  توصل 
إلى أن غابات األمازون  لها  تشانغ” في تقرير 
مساعدة  على  قادرة  تعد  لم  العالم  في  األكبر 
الكوكب في عملية امتصاص انبعاثات الكربون، 
وأضاف التقرير بأنه وعلى مدار العقد الماضي، 
أصبحت غابات األمازون تطلق غاز ثاني أكسيد 
امتصاصه  تستطيع  مما  أكبر  بشكل  الكربون 

بنسبة عشرين في المئة.
التقرير أوضح وباألرقام بأن الغابات المذكورة 
أكسيد  ثاني  من  طن  مليار  البرازيل6.16  في 
 9.13 تخفيض  استطاعت  بينما  الكربون 

الفترة  االنبعاثات، في  مليار طن فقط من حجم 
إزالة  عمليات  أن  كشفت  كما   ،2019-2010
عمليات  أو  الحرائق  خالل  من  سواء  الغابات 
قطع األشجار، ارتفعت بنحو أربعة أضعاف في 
عام 2019 مقارنةً بالعامين السابقين، لتزيد من 
حوالي مليون هكتار إلى 3.9 مليون هكتار، أي 

بمساحة تعادل حجم دولة هولندا.
إلى  االنبعاثات  نسبة  ارتفاع  الدراسة  وأرجعت 
تدهور حالة الغابات التي تؤدي بدورها لحدوث 
الغابات  من  أضعاف  بثالثة  أكثر  انبعاثات 

المدمرة بالكامل.

البرازيل شهدت  أن  المخاوف  يثير  الذي  األمر 
البيئة  في تطبيق سياسات حماية  حاداً  انخفاضاً 
بشأن حوض األمازون الذي يحتوي على نصف 
الغابات االستوائية المطيرة في العالم، والتي تعد 
الكربون  وتخزين  امتصاص  في  فعالية  األكثر 
التي  األمازون  وإن  الغابات،  مستوى  على 
كانت تُعد رئة األرض أصبحت مصدراً رئيساً 
كونها  من  بدالً  الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات 
أزمة  من  سيفاقم  الذي  األمر  وهو  له،  ممتصة 

تغير المناخ.

لوفاته،  الثانية  المئوية  الذكرى  مع  بالتزامن 
عام،  كل  من  أيار  من  الخامس  في  المصادفة 
خاصة  قطع  للمزادات،  أوزينا  دار  ستعرض 
بونابرت”  “نابليون  الفرنسي  باإلمبراطور 

للبيع.
 360 نحو  للمزادات،  أوزينا  دار  وستعرض 
قطع  مع  المذكور،  الموعد  في  للبيع  قطعة 
رئيسية تخص اإلمبراطور الفرنسي منها قطعة 
قماش ملطخة بدمه كانت موضوعة على جثمانه 

شعره،  من  وخصلة  تشريحه،  عملية  خالل 
وزوج جوارب حرير، وقميص طويل األكمام.

بدم  الملطخة  القماش  قطعة  تُباع  أن  ويُقدّر 
بونابرت، بمبلغ مالي يصل إلى 18 ألف دوالر، 
النووي،  حمضه  من  عينة  تحمل  ألنها  وذلك 
وهو ما يتسابق عليه جامعي المقتنيات الخاصة 

للحصول عليه.
وكاالت

سريّة  ووثائق  قديمة  مذكرات  كشفت 
التي  الخاصة  القوات  في  لضباط  ومذكرات 
كانت تتبع للزعيم النازي أدولف هتلر، كذلك 
تلقى ما يُعرف بـ »صيادو الجوائز« خريطة 
توضح وجود كنز نازي مكون من أطنان من 
الذهب وبقيمة نحو مليار دوالر، مخبأ تحت 
األرض في بولندا، لتبدأ استعدادات الكثير من 
»صائدي الكنوز« للتوجه إلى المنطقة والبدء 

بالحفر.
يقارب  ما  بوجود  تفيد  والمذكرات  األخبار 
48 صندوقاً من الذهب في بيت تعود ملكيته 
للقوات الخاصة، ويصل وزن المدفونات لما 
يقارب عشرة أطنان من الذهب باإلضافة إلى 
الواقع  القصر  في  أخرى  ثمينة  موجودات 
في قرية مينكوفسكي جنوبي بولندا، وفق ما 

ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
الكنز  ذلك  يشمل  أن  أيضاً،  المتوقع  ومن 
المجوهرات واألشياء الثمينة، من المجموعات 
في  عاشوا  الذين  األثرياء  لأللمان  الخاصة 
قوات  إلى  ممتلكاتهم  سلموا  والذين  المنطقة، 
النهب  من  حمايتهم  أجل  من  الخاصة،  األمن 

من قبل الجيش السوفييتي المتقدم.
وكشفت المذكرات، التي قيل إن ضابطاً رفيع 

كتبها  الخاصة،  األمن  قوات  في  المستوى 
تحت االسم المستعار »ميكايليس«، في العام 
المنطقة،  في  آخر  قصر  موقع  عن  الماضي 
مدفونة  الكنز  من  طناً   28 أن  يُعتقد  حيث 
المسروقات  إلى  الوصول  لكن  بئر،  قاع  في 
المدفونة أسهل، وسيبدأ به الباحثين عن الكنوز
أما فيما يتعلق بتاريخ القصر في مينكوفسكي 
الثامن  القرن  إلى  يعود  إنه  المعنيون  فيذكر 
فريدريش  البروسي  الجنرال  بناه  وقد  عشر، 

تمركز  الحرب  وبعد  سيدليتز،  فون  فيلهلم 
في  هناك  البولندي  والجيش  األحمر  الجيش 
أوقات مختلفة، وفي وقت الحق، تم استخدامه 
سينما،  أطفال وحتى  كمكتب محلي وروضة 
وهو اآلن في حالة متهالكة وفي أيدي القطاع 
مؤسسة  عليه  استحوذت  أن  بعد  الخاص، 
األجل  طويل  إيجار  بعقد  بريدج«  »سيليزيا 

للعقار.
وكاالت

بطموحه وأسلوبه المرح يطرح قضايا 
مجتمعه لمعالجتها

عودة الحركة الرياضّية تدريجيًا إىل 
إقليم الجزيرة

جيا كرد: االنتخابات الرئاسية ال ُتشكل 
التصّور المالئم للحل المطلوب يف سوريا

العامالت يف عيد العمال
 يطالبن باإلنصاف..

يوتيوبر من ريف تل كوجر يتناول كل المواضيع التي تهم أبناء مجتمعه، ليكون بعفويته وأسلوبه المرح لسان 
حال المجتمع ولكن دون فائدة مادية؛ فمن يكون..؟«6

بعد االنتهاء من الحظر الكلي الذي طُبِّق 
في إقليم الجزيرة والعمل بالحظر الجزئي، 

عادت الحركة الرياضية تدريجياً إلى 
المالعب والصاالت الرياضية وسط استمرار 
اإلصابات اليومية ولكن بوتيرة أخف...«10

قال نائب الرئاسة المشتركة لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد: 
إن الحل السياسي في سوريا ال يزال غائباً، وأشار إلى أن األجواء في سوريا اآلن ال 

تتناسب مع إجراء انتخابات رئاسية وبخاصٍة في هذا التوقيت...«4

وما  عام  ككل  العالمي  العمال  عيد  مر   
من  للغبن  تتعرض  العاملة  المرأة  زالت 
المطالبة  تستطيع  ال  ولكنها  العمل  أرباب 
وعلى  رزقها،  قطع  من  خوفاً  بحقوقها 
القرارات  من  الكثير  صدور  من  الرغم 
الكادحين  اتحاد  قبل  من  حقوقها  لحماية 

ولكنها لم تنصف حتى اآلن....«3

كدو: المبعوث األمريكي التقى 
بنا ونحن بانتظار الطرف اآلخر

أكدت  الكردية  الوطنية  الوحدة  وأحزاب  متوقفة،  زالت  ال  الكردية  المباحثات 
استعدادها الستكمال الحوار، بانتظار رد المجلس الوطني الكردي...«2

الكريال انتصرت في الميدان... فهل 
سنحصد الثمار في السياسة؟

اليت  الشاسعة  الجغرافية  والرقعة  العدوان  حجم  كردستان،  باشور  في  المشروع  الدفاع  مناطق  على  األخير  التركي  العدوان  على  أسبوع 
تستهدفها تركيا اليوم، مغاير عن الهجمات السابقة لجيش االحتالل، إال أن الفشل بات اليوم النتيجة المؤكدة، وهو ما أكده القائد العام 

 إلى أن نت�ائج االنتصار هذا ستنعكس على كامل المنطقة وتركيا...«5
ً
لمركز الدفاع الشعبي مراد قريالن، ُمشيرا
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تجارب عالجية ُتنبئ بالنهاية

تسونامي كورونا في الهند ُيهدد العالم

باحثون: السيدة الغامضة أول مومياء حامل في العالم

د. محمد فتحي عبد العال

كوفيد  من  جديدة  سالالت  عن  اإلعالن  مع 
الهندي  النظام الصحي  بالهند، وخروج   19
كل  وفاة  الهند  سجلت  حيث  السيطرة  عن 

امتداد  من  خشية  وسط  بدلهي،  دقائق  أربع 
اإلصابات بهذه السالالت خارج الهند. 

الساللة  الجديدتان:  الهنديتان  السالالتان 
تحتوي  والتي   1.617.B األولى  الهندية 
 L452Rو  E484Q مزدوجة  طفرة  على 
مما يزيد المخاوف من زيادة انتشار العدوى. 
ذات   1.618.B الثانية  الهندية  الساللة 
 E484K قدرة  فيها  ويزيد  ثالثية  طفرات 
على الهروب المناعي، بما يعني القدرة على 
الهروب من األجسام المضادة، وبالتالي يهدد 
من  ويزيد   19 كوفيد  من  المتعافين  مناعة 

رقعة اإلصابات على نحو غير مسبوق.
من  الجدل  عاد  الجديدة  التحورات  هذه  بعد 
والتي  الحالية،  اللقاحات  قدرة  حول  جديد 
لهذه  التصدي  على  يوم  بعد  يوماً  تظهر 
إلى  أنها  الواضح  من  والتي  الطفرات، 
عالم  في  طبيعية  مسألة  وهي  نهاية،  ال  ما 
هل  السؤال  بات  لذا  وتحدياته،  الفيروسات 
التعجيل بدواء حاسم من شأنه أن يضع حدا 

لهذه الجائحة المستمرة؟.
يُحيي  فايزر  إنتاج شركة  من  تجريبي  دواء 
على  السيطرة  إمكانية  في  جديد  من  األمل 
الدواء  هذا  الدوائي..  الخيار  عبر  الفيروس 
ليس بجديد فقد ُعمل على تطويره في السابق 
متالزمة  تفشي  إبّان   2003 عام  وتحديداً 
االلتهاب الرئوي الحاد )سارس(، ويستهدف 
 CL protease3 البروتياز  إنزيم  الدواء 
وللتشابه الكبير بين سارس وكوفيد فقد بدأت 
األمريكي  الرئيس  حقبة  في  عليه  التجارب 
بنتائجه  بشر  والذي  ترامب،  دونالد  السابق 
الواعدة  في عالج كوفيد، وحالياً اجتاز الدواء 
الحيوانات،  على  المختبرية  المرحلة  الواعد 
وبدأت تجاربه في المرحلة السريرية األولى 
كبير، خاصةً  تفاؤل  المتطوعين وسط  على 
وأن فكرة استهداف أنزيم البروتياز تستخدم 
المكتسبة  المناعة  نقص  فيروس  عالج  في 
)سي(،  الوبائي  الكبدي  والتهاب  )إيدز( 
عن  النتائج  تسفر  وقد  مثمرة  نتائج  وحققت 

بينه وبين  بالجمع  أو  العقار منفرداً  استخدام 
ينتمي  والذي  ريتونافير  الفيروسات  مضاد 
كثب  عن  الفكرة  نفهم  وحتى  العائلة.  لنفس 
فالبد وأن نتطرق إلى دورة حياة الفيروسات 

بشكل عام .
المباحث  من  الفيروسات  حياة  دورة  تعد 
بسطح  الفيروس  يرتبط  وفيها  الشيقة، 
مادته  منه  وتنطلق  بداخلها  يدلف  ثم  الخلية 
يتسنى  وحتى   ،)RNA )الرنا  الوراثية 
مادته  تحول  من  بد  فال  التكاثر  للفيروس 
حتى   )DNA( الدنا  إلى  الرنا  من  الوراثية 
لنواة  الوراثية  بالمادة  الوراثية  مادته  تندمج 
لمصنع  الخلية  ويحول  المصابة  الخلية 
العكسي  النسخ  إنزيم  يعمل  وهنا  تكاثره، 
مهمة  على   )reverse transcriptase(
تحويل الرنا إلى الدنا، ثم يقوم اإلنزيم المدمج 
وقد  الفيروسية،  المادة  بدمج   )integrase(
المصابة  بالخلية  الخاص  بالدنا  دنا  صارت 
ويتم إنتاج الرنا الفيروسي والبروتين الالزم 

الوليد  الفيروس  ويقوم  جديد،  فيروس  لبناء 
مغلفاً  المصابة  الخلية  غشاء  عبر  بالخروج 
إلصابة  ومتجهاً  غشائها  من  بجزء  نفسه 
خاليا جديدة، وحتى يصبح بإمكان الفيروس 
البداية،  في  ينضج  أن  من  بد  فال  ذلك  فعل 
والنضوج يتطلب إنزيم البروتياز والذي يقوم 
بتقطيع البروتينات بالفيروس إلعادة ترتيبها. 
هذا اإلنزيم الهام هو بيت القصيد الذي نحن 
بصدده في هذه التجربة العالجية فهو العامل 
األساسي في بناء سالسل األحماض األمينية 
الفيروسية  البروتينات  ثم  ومن  الفيروسية، 
إنتاج  يمنع  مهدها  في  الخطوة  هذه  وعرقلة 
والنضج،  النمو  مكتملة  جديدة  فيروسات 
نتمنى  االنتشار وهي تجربة  إيقاف  وبالتالي 
أن تُكلل بالنجاح ويتوقف هذا المارد العنيف 
االستقرار  من  عهده  لسابق  العالم  ويعود 

الصحي المنشود.

العالم،  ترابط  كشف وباء كورونا عن مدى 
وإذا كان لدى بلد ما مستويات عالية جداً من 
بلدان  إلى  ينتشر  أن  المحتمل  فمن  العدوى، 

أخرى.
تعيش الهند موجة حادة من فيروس كورونا 
يشكل  قد  أمر  وهو  )كوفيد-19(،  المستجد 
التي تصنعها  لقاحات كورونا  لتوريد  تهديداً 
الهند وتوّردها ألكثر من 90 دولة، كما أن 
فقد  تنتقل،  قد  الفيروس  من  الهندية  الساللة 
سجلت حتى اآلن في 17 دولة، مما يعني أن 
ما تعيشه الهند قد تكون له آثار واسعة على 
كورونا  »تسونامي«  وأمواج  بأسره،  العالم 

في الهند قد تضرب جميع الشواطئ.
فقد  الهند،  في  الوبائية  األزمة  وتتصاعد 
تسجيل  الخميس  الصحة  وزارة  أعلنت 
ساعة،   24 خالل  بكوفيد-19  وفاة   3645
مع تسجيل ما يقرب من ستة ماليين إصابة 
المسجل  مجموع  ثلث  أي  وحده،  نيسان  في 

منذ بداية الوباء.

مخاوف من حد تصدير اللقاح

فإن  والوفيات،  اإلصابات  تصاعد  ومع 
هناك مخاوف من أن البالد قد ال تتمكن من 

مواصلة تصدير اللقاحات بشكل كاٍف، عبر 
إعادة توجيه هذه اللقاحات داخلياً.

وكانت الهند قد التزمت بتسليم 200 مليون 
برنامج  خالل  كورونا  لقاح  من  جرعة 
اآلن  هذا  ولكن  حزيران،  بحلول  كوفاكس 

موضع شك كبير، حيث تم الوفاء بـ40% فقط 
من جدول الطلبات حتى اآلن.

وعندما بدأت الهند الحد من تصدير اللقاحات، 
للسيطرة  األفريقية  المراكز  رئيس  قال 
هذه  مثل  إن  منها:  والوقاية  األمراض  على 
التحركات قد تكون »كارثية« بالنسبة للدول 

األفريقية.
»إذا  نيسان:  بداية  في  نكينغاسونغ،  وقال 
أن  الهند( -آمل  )اللقاحات من  تأخير  استمر 
ذلك  فسيكون  حظراً-  وليس  تأخيراً  يكون 
وذلك  لدينا«،  التطعيم  بجدول  للوفاء  كارثياً 
وفقاً لما نقل موقع إيه بي سي األسترالي، وقد 
استمر هذا التأخير، ومن المرجح أن يستمر 

لبعض الوقت.

أزمة للجميع

إنه  للهند،  أزمة  ليس مجرد  وتفشي كورونا 
في  العلماء  كبيرة  تقول  إذ  للجميع،  أزمة 

سوميا  الدكتورة  العالمية  الصحة  منظمة 
سواميناثان: »إن الفيروس ال يحترم الحدود 
أو الجنسيات أو العمر أو الجنس أو الدين«.

وكشف وباء كورونا عن مدى ترابط العالم، 
وإذا كان لدى بلد ما مستويات عالية جداً من 
بلدان  إلى  ينتشر  أن  المحتمل  فمن  العدوى، 

أخرى.
المتعددة  واالختبارات  السفر  قيود  مع  حتى 
أن  الممكن  من  يزال  ال  الصحي،  والحجر 

تنتقل العدوى.
وعثر على النسخة المتحورة »بي.1.617« 
بالمتحور  أكثر  -المعروفة   )1.617.B(
الهندي أو الساللة الهندية نظراً الكتشافه أول 
تسلسل  أكثر من 1200  الهند- في  مرة في 
جينوم في »17 دولة على األقل«، بحسب ما 

أعلنت منظمة الصحة العالمية.
بأن  تذكير  بمثابة  الهند  في  الوضع  ويعتبر 
بأمان حتى يصبح  العالم سيكون  ال أحد في 

الجميع في أمان.

أن  البولنديين  اآلثار  علماء  من  فريق  أعلن 
أنها  يعتقدون  كانوا  قديمة  مصرية  مومياء 
الحمل  شهور  في  المرأة  إال  هي  ما  لكاهن 
البولنديون  الباحثون  وأشار  األخيرة، 
وارسو«  »مومياوات  لمشروع  التابعون 
إلى أنهم اكتشفوا أول مومياء مصرية حامل 
محنطة في العالم أثناء إجراء عمليات مسح 
بقايا عمرها 2000 عام محفوظة في  على 
المتحف الوطني في وارسو، وأطلقوا عليها 
مشروع  ويعمل  الغامضة«،  »السيدة  لقب 
 2015 عام  منذ  وارسو«  »مومياوات 
فحص  إجراء  على  التكنولوجيا  باستخدام 
شامل لمومياوات بشرية وحيوانية من مصر 
وارسو،  في  الوطني  المتحف  في  القديمة 
الحقيقية  الجسد  هوية  عن  الفريق  وكشف 
خالل  البطن  في  صغيرة  قدم  رؤية  بعد 
مسح ضوئي، وكانت عالمة األنثروبولوجيا 
ماجينا أوزاريك – سيلكه التي تعمل في هذا 
مقطعية  بأشعة  المومياء  تفحص  المشروع 
البولندية  العاصمة  في  الوطني  المتحف  في 

عندما الحظت شيئاً غريباً.
نظرت  »عندما  سيلكه:   – أوزاريك  وقالت 
إلى منطقة الحوض للمومياء أخذني االهتمام 
بما هو في الداخل )…( اعتقدت أنني رأيت 
زوجها  من  عندئذ  وطلبت  صغيرة«،  قدماً 
وهو عالم أنثروبولوجيا أيضاً في المشروع 

إلى  زوجي  »نظر  مضيفةً:  نظرة،  إلقاء 
»حسناً  قال  لثالثة  أباً  وباعتباره  الصورة، 
هذه قدم« في تلك اللحظة بدأت الصورة كلها 

تتشكل.
ونقلت المومياء إلى بولندا في القرن التاسع 
الناشئة  وارسو  جامعة  كانت  عندما  عشر 
تجمع مجموعة أثرية. ولعقود كان االعتقاد 
أن المومياء لكاهن مصري قديم يحمل اسم 

هور دجيهوتي.
إلى  تعود  المومياء  أن  حينها  يُعتقد  وكان 
عشرينات  خالل  تغير  المشهد  لكن  امرأة، 
نقش  ترجمة  تمت  عندما  الماضي  القرن 
المصري  الكاهن  اسم  يكشف  التابوت  على 
»لسنا  إيجزموند:  وأوضح  دجيهوتي،  هور 
متأكدين مما إذا كان هذا صحيحاً، كان من 
زائفاً  مصدراً  الناس  يقدم  أن  جداً  الشائع 
ألنها  وأهميتها  قيمتها  لزيادة  اآلثار  لعلماء 
حذرين  نكون  أن  يجب  لذلك  أفضل،  تبدو 
للغاية بشأن مثل هذه التصريحات« ويمكن 
سبب وضع  إلى شرح  أيضاً  هذا  يؤدي  أن 

المومياء في قبر باسم الكاهن.
أكثر  من  واحدة  »هذه  إيجزموند:  وأضاف 
في  أنه  نعلم  نحن   )…( تعقيداً  األمور 
استخدام  إعادة  يتم  كان  القديمة  العصور 
التوابيت، وفي بعض األحيان كانت المقابر 
استخدامها«،  إعادة  يمكن  حتى  تُسرق 

متابعاً: »خالل القرنين الثامن عشر والتاسع 
للسرقة  المومياوات  مقابر  تعرضت  عشر، 

الثمينة  األشياء  يسرقون  اآلثار  تجار  وكان 
أن  إيجزموند  ويرجح  الجثث«.  ويستبدلون 

في  المومياوات  من  المئة  في   10 حوالي 
توابيت  في  تكون  قد  المتحف  مجموعات 

خاطئة.
عمر  يتراوح  العلماء  تقديرات  وبحسب 
المرأة بين 20 و30 عاماً، وقالوا إن حجم 
جمجمة الجنين الذي لم يتم تحديد جنسه يشير 
إلى أنها كانت في األسبوع 26 إلى 28 من 

الحمل.
ويجهل العلماء سبب عدم انتزاع الجنين من 
ويقول  منفصل،  بشكل  وتحنيطه  أمه  بطن 
هناك،  تُرك  لماذا  نعرف  »ال  إيجزموند: 
ربما كان هناك سبب ديني، ربما اعتقدوا أن 
أو  لديه روح  ليس  بعد  يولد  لم  الذي  الطفل 
أو  التالي،  العالم  في  أماناً  أكثر  سيكون  أنه 
ربما كان ذلك بسبب صعوبة إخراج الطفل 
من الرحم في تلك المرحلة، دون التسبب في 

أضرار جسيمة«.
وأكد الباحثون أن هذا االكتشاف هو المثال 
محنطة،  حامل  المرأة  المعروف  الوحيد 
الجنين،  هذا  لمثل  إشعاعية  صور  وأول 
الجسم  من  دقيقة  عيّنات  أخذ  في  ويأملون 
أن االكتشاف  الوفاة، معتبرين  لتحديد سبب 
يمكن أن يمهد الطريق أمام إجراء المزيد من 
الدراسات حول الحمل في العصور القديمة 

واكتشاف مضاعفاته وطرق عالجها.

كدو: المبعوث األمريكي التقى بنا 
ونحن بانتظار الطرف اآلخر

البعيجي: إنشاء تركيا قاعدة عسكرية 
بشمال العراق هو إعالن رسمي لالحتالل

رفع دعوى قضائية في أمريكا ضد 
داعشية احتجزت خمس إيزيديات

مبادرة الجدائل الخضراء: تركيا تستهدف لقمة عيش 
المواطنين وتهدد األمن الغذائي

اتفاق قسد مع مركز أمريكي بخصوص اإلرهاب دخل حيز التنفيذ

بعد المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سويا 
ظهرت  الكردي  الصف  لتوحيد  الديمقراطية 
بوادر لتحقيق الوحدة واجتمعت أحزاب الوحدة 
وقد  الكردي،  الوطني  المجلس  مع  الوطنية 
بنجاح،  المباحثات  من  األولى  المرحلة  انتهت 
إال أن المرحلة الثانية بقيت عالقة بين الطرفين 
نتيجة عدم التوافق بينهما، وإلى اآلن ليس هناك 

أي معلومات جديدة بخصوص هذا الشأن.
صالح  الكردية  الوطنية  الوحدة  أحزاب  عضو 
آخر  حول  »روناهي«  لصحيفتنا  تحدث  كدو 
»حقيقةً  قائالً:  الكردية  المباحثات  مستجدات 
بأي  لإلدالء  العام  الرأي  أمام  نخجل  أصبحنا 
ألن  الكردي،  الصف  وحدة  حول  تصريحات 
هذه المباحثات انطلقت ُمنذ العام المنصرم وحتى 

اآلن لم تصل إلى الهدف المنشود«.
ُمنذ عدة أيام التقى المبعوث األمريكي والراعي 
حدة،  على  كالً  الطرفين،  مع  المباحثات  لتلك 
»كأحزاب  كدو:  أكد  اللقاء  بهذا  يتعلق  وفيما 

وأكدنا  موقفنا  جددنا  الكردية  الوطنية  الوحدة 
استعدادنا لخوض جولة جديدة من المباحثات«، 
مشيراً إلى أنهم في انتظار رد المجلس الوطني 

الكردي.
لم  الطرفين  بين  المشتركة  »اللقاءات  ونوه: 
الوطني  المجلس  ألن  أشهر،  ستة  ُمنذ  تحدث 
العاشر من  الشهر  ُمنذ  اللقاءات  أوقفت  الكردي 
العام المنصرم تحت حجج وذرائع تمت مناقشتها 

عدة مرات سابقاً«.
الكردي  الوطني  للمجلس  »نصرح  وأضاف:   
العام  للرأي  إضافة  الكردية  الفعاليات  ولكافة 
العالمي، بأن الخالفات إن وجدت يمكن حلها على 
التصريحات  خالل  من  وليس  الحوار،  طاولة 

لإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي«.
الكردية  الوطنية  الوحدة  أحزاب  أن  إلى  ولفت 
سوريا  لقوات  العام  القائد  مبادرة  بأن  أكدوا 
إلى  الديمقراطية مظلوم عبدي يجب أن تفضي 
النجاح، لكي يكون للطرف الكردي دور متميز 

وكبير بحجم اإلنجازات التي حققتها قوات سوريا 
والمرأة،  الشعب  حماية  ووحدات  الديمقراطية 
لرسم مستقبل سوريا والتصدي لكل المخططات 

والمؤامرات التي تحاك ضد هذه المكتسبات.
الكردية  الوطنية  الوحدة  أحزاب  عضو  واختتم 
صالح كدو حديثه متمنياً من اإلخوة في المجلس 
المسؤولية  بروح  التحلي  الكردي  الوطني 
فوق  الكردي  الشعب  مصلحة  ووضع  القومية 
العودة  قائالً: »عليهم  كل االعتبارات األخرى، 
لطاولة الحوار لكي ننجز ما تبقى من النقاط التي 

تعترض التقارب وتوحيد الصف«.

المستقل  النائب  طالب  ـ  األخبار  مركز 
منصور البعيجي الحكومة العراقية بالتحرك 
لها على  قاعدة  بإنشاء  لتركيا  السماح  وعدم 
وعدم  كان  سبب  ألي  العراقية  األراضي 

القبول بهذا األمر نهائياً.
التركية  للقوات  القاعدة  إنشاء  أن  موضحاً 
هو  الحكومة  موافقة  دون  العراق  بشمال 
ألراضيهم  رسمي  احتالل  إعالن  بمثابة 
الحكومة  وعلى  عليه،  السكوت  يمكن  وال 
لمنع تركيا من إنشاء  أن تتخذ موقفاً سريعاً 
ليست  تلك األراضي  العسكرية ألن  القاعدة 

أراضي تركية.
بيان:  في  البعيجي  منصور  النائب  وقال 

عسكرية  قاعدة  بإنشاء  نقبل  أو  نسمح  »لن 
أو  ضيعة  لسنا  ألننا  أراضينا  على  تركية 
بإنشاء  تقوم  حتى  لألتراك  خلفية  حديقة 
قاعدة عسكرية على أراضينا متى شاءت أو 
رغبت بذلك، وسيكون لنا موقف رافض أمام 
تقوم  التي  المرفوضة  األعمال  لهذه  الجميع 
المواثيق  الحائط  عرض  ضاربة  تركيا  بها 
واألعراف الدولية لحسن الجوار بين الدول 

المتجاورة«.
على  الواقعة  المسؤولية  إلى  البعيجي  ودعا 
النواب  مجلس  »على  الحكومة:  عاتق 
موقف  لها  يكون  أن  األخرى  والرئاسات 
وأال  تركيا  به  تقوم  الذي  العمل  هذا  ضد 
من  ألنه  العسكرية،  قاعدتها  بإنشاء  تسمح 
الفعل  بهذا  لتركيا  يسمح  أن  الممكن  غير 
هنالك  يكون  أن  يجب  لذلك  المبرر،  غير 
أي  إنشاء  عن  لردعها  تركيا  ضد  قوي  رد 
قاعدة والضغط عليها إلخراج جميع القوات 

التركية من أراضينا بأسرع وقت«.

مركز األخبارـ  رفعت المحامية والناشطة 
بمجال حقوق اإلنسان أمل كلوني، دعوى 
عن  نيابة  األمريكية  المحاكم  أمام  قضائية 
خمس نساء إيزيديات، ضدّ واحدةٍ من أبرز 

المنضويات في صفوف داعش.
وبحسب صحيفة »تيليغراف« البريطانية، 
إحدى  في  القضية  رفعت  كلوني  أمل  فإن 
ضد  األمريكية  فرجينيا  والية  محاكم 
داعش،  مرتزقة  صفوف  في  المنضوية 
المعروفة بـ »أم سياف«، والمتهمة باحتجاز 

لها  كـ«عبيد«  الخمس  اإليزيديات  النساء 
في منزلها بسوريا.

وألقي القبض على الداعشية أم سياف، سنة 
الخاصة  القوات  نفذتها  عملية  في   2015
بدير  النفطي  العمر  حقل  في  األمريكية 

الزور، ليتم تسليمها للعراق.
دوراً  سياف«  »أم  المدعوة  ولعبت  هذا 
ما  حسب  اإلرهابية،  النشاطات  في  بارزاً 
األمن  مجلس  باسم  المتحدثة  سابقاً  أعلنته 

القومي األمريكي، برناديت ميهان.

الجدائل  مبادرة  أعربت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
مياه  قطع  استمرار  من  تخوفها  عن  الخضراء 
الفرات والتي تنذر بكوارث بيئية إنسانية ودعت 
قمة باريس للمناخ إلى الضغط على تركيا لضخ 

المياه كما حددت كميتها قانونياً.

بيان  البيئية  الخضراء  الجدائل  مبادرة  أصدرت 
استنكار لقطع تركيا مياه نهر الفرات يوم األحد 
بتاريخ 2 أيار الجاري في مشتل المبادرة الكائن 

في جامعة روج آفا بقامشلو.
العام  مارسته  لما  تكراراً  بأنه  البيان  وأوضح 
التوالي، تواصل  الرابع على  الماضي، وللشهر 
الفرات  نهر  منسوب  خفض  التركية  الدولة 
المنطقة  في  المياه  موارد  أهم  من  يعتبر  والذي 
وشريان للحياة وذلك في انتهاك واضح وصارخ 
بكارثة  ينذر  ما  الدولية،  والمواثيق  للمعاهدات 

الشمال  مناطق  في  فقط  ليس  وإنسانية  بيئية 
في  النهر  حوض  طول  على  وإنما  السوري 

سوريا والعراق.  
وأشار إلى أن قضية قطع حصة سوريا من نهر 
الفرات ليست وليدة اللحظة وليست المرة األولى 
أن قطعت مجاري  قبل دولة كتركيا. فسبق  من 
والساجور  الخابور  كنهر  سوريا  في  أنهار 
تعد  لم  التي  األسود،  ونهر  ودجلة  والجقجق 
القطع  بسبب  روافد  حتى  وال  أنهاراً  معظمها 

الكلي لها.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات الممنهجة من 
قبل الدولة التركية تلقي بأثارها السلبية المباشرة 
الفرات  حوض  مناطق  في  البيئي  الوضع  على 
ككل والتي يهددها التصحر بسبب نقص الغطاء 
ومن  جانب،  من  هذا  المائي،  والوارد  النباتي 
جانب آخر فتركيا تستهدف لقمة عيش المواطنين 

وتهدد األمن الغذائي.
وتابع البيان: »إن مخاطر قطع مياه نهر الفرات 
ليست مقتصرة فقط على تأثيراتها المباشرة على 
البشر لكن بشكل عام على البيئة والتوازن البيئي 
وتأثيرها  المنطقة  وطبيعة  المناخ  تغير  وحتى 
السلبي المباشر على الثروة الحيوانية والسمكية 
وتراجع  الزراعي  والواقع  النباتي  والغطاء 

اإلنتاج الزراعي وخصوبة التربة«. 
وذكر في البيان األضرار الخطيرة التي ستنجم 
عن شح مياه األنهار وهي ضيق السلسلة حول 
أعناق قطاعات األعمال التي تتطلب المياه بكثرة، 

أهمها الزراعة والصناعات االستخراجية، حيث 
ستقل إنتاجية المحاصيل وستتعرض التربة إلى 
خطر التعرية التي تؤدي إلى استنزاف عناصرها 
المغذية للنبات، هذا من جانب، ومن جانب آخر 
البيولوجي،  للتنوع  التوازن  خرق  في  سيسبب 
وحيوانية  نباتية  أنواع  فقدان  إلى  سيؤدي  حيث 
والتكاثر  النمو  على  قادرة  غير  تصبح  التي 
هو  واألخطر  األهم  والضرر  كافية...  بطريقة 
باألمراض،  لإلصابة  البشرية  تعرض  احتمال 

ويصبح عامالً مساعداً النتشار األوبئة بكثافة.
الجريمة  هذه  حول  موضوع  في  البيان  وتعمق 
قانونياً  السوريين  بحق  تركيا  ترتكبها  التي 
»حسب القوانين الدولية الناظمة لحق الحصول 
على المياه فإن لسوريا الحق في 500 متر مكعب 
بناء  أعقب  الذي  التوازن  على  للمحافظة  وذلك 
سد الفرات، لذا فإن استمرار قطع المياه سيكون 
له تداعيات بيئية وصحية وإنسانية، والتي ستلقي 
وخصوصاً  مباشر  بشكل  السكان  على  بظاللها 
بعد تفشي فايروس كوفيد-19 والذي يتطلب فيه 
من كل شخص االهتمام بالنظافة واستخدام المياه 
النظيفة، ناهيك عن أزمة في مياه الشرب وإنتاج 

الكهرباء وسقاية المزروعات الرئيسية«. 
المؤسسات  بيانها  عبر  المبادرة  وناشدت 
والمنظمات والنشطاء واألحزاب البيئية والدول 
التأثير  ذات  للمناخ  باريس  قمة  في  المجتمعة 
مياه  ضخ  إلعادة  التركية  الدولة  على  الضغط 
نهر الفرات كما كان سابقاً وذلك تالفياً لكوارث 
ال يمكن التنبؤ بها إذا استمرت هذه الممارسات.

مركز األخبار ـ دخل االتّفاُق الذي وقعته قّوات 
دورنان«  »جيم  شركة  مع  الديمقراطية  سوريا 
األمريكية لالستراتيجيات حيّز التنفيذ في الثالثين 
في حربها  لمساعدتها  الماضي  نيسان  من شهر 

ضد اإلرهاب.
األمريكي  لوبي  فورين  موقع  وبحسب 
الضغط  جماعات  أنشطة  برصد  المتخصص 
االحتالل في الواليات المتحدة، فإن قسد ستواصل أنشطة  أطماع  لمواجهة  واشنطن  في  الضغط 

التركي في شمال وشرق سوريا أثناء حربها ضد 

مرتزقة داعش.
وأضاف أّن مجلس سوريا الديمقراطي، كان قد 
شركِة  مع  الماضي،  الصيف  مماثاًل  اتّفاقاً  وقّع 

ضغٍط أمريكيّة تُدعى أي إف إنترناشيونال.
نقلٍة  تحقيق  من  تمكَّنت  قسد  فإّن  للموقع  ووفقاً 
نوعيٍة لتفسير وجهة نظرها في الداخل األمريكي 
فيما يتعلّق بالتطّورات التي تشهدها مناطق شمال 

وشرق سوريا.

قامشلو/ إيفا إبراهيم - املباحثات الكردية ال زالت متوقفة، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية أكدت استعدادها 
الستكامل الحوار، بانتظار رد املجلس الوطني الكردي.

220 شخصًا ُيعتقلون في مدينة 
إسطنبول في يوم العمال العالمي

التركية  السلطات  اعتقلت  ـ  األخبار  مركز 
خالل  إسطنبول  مدينة  في  شخصاً   220
العمال  يوم  بمناسبة  التي خرجت  المظاهرة 

العالمي.
ضد  بقمعها  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
إظهار  إلى  يسعى  من  وكل  الرأي  حرية 
يوم  إسطنبول  مدينة  شهدت  حيث  حقيقتها، 
العالمي  العمال  يوم  في  المصادف  السبت 
مظاهرة حاشدة في ساحة تقسيم وسط المدينة 
الشرطة  إن  إال  اليوم  هذا  استذكار  بمناسبة 
التركية هاجمت المتظاهرين المتجمعين في 

الساحة واعتقلت حوالي 220 شخصاً.
لمديرية  المعتقلين  التركية  الشرطة  ونقلت 
فاتان  طريق  على  الواقعة  إسطنبول  أمن 

للتحقيق معهم.
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العامالت في عيد العمال يطالبن باإلنصاف..
العالمي  العمال  - مر عيد  ميديا غانم  قامشلو/ 
ككل عام وما زالت المرأة العاملة تتعرض للغبن 
المطالبة  تستطيع  ال  ولكنها  العمل  أرباب  من 
الرغم  وعلى  رزقها،  قطع  من  خوفاً  بحقوقها 
من صدور الكثير من القرارات لحماية حقوقها 
من قبل اتحاد الكادحين ولكنها لم تنصف حتى 

اآلن.
ولكن  والرجل،  للمرأة  ملحة  ضرورة  العمل 
معظم النساء في مناطقنا تعمل نتيجة سوء الوضع 
اإلنصاف  عدم  من  للكثير  فيتعرضن  المعيشي 
من ناحية األجور وساعات العمل، وبمرور عيد 
العمال العالمي الذي يصادف األول من أيار تجد 

المرأة العاملة حقوقها مهضومة بشكل كبير. 

أمل يف الجهات املعنية 
لتحصيل حقوقهن

وبهذه المناسبة وللتعرف عن قرب على بعض 
التقينا  ومطالبهن؛  قامشلو  مدينة  في  الكادحات 
بدايةً بمنيرة يوسف البالغة من العمر 42 عاماً، 
من مدينة قامشلو، حيث تسكن في منزل لإلجار 
حي  في  المريضة  وأمها  األربعة  أطفالها  مع 

الهاللية وتعمل في مطعم.
»توفي  قائلةً:  عملها  أهمية  عن  منيرة  تقول 
أطفال،  أربعة  ولدي  سنوات  عشر  قبل  زوجي 
أطفالي  إلعالة  يسندني  ما  أجد  لم  وفاته  وبعد 
وأمي المريضة، لذا قررت أنا أعتمد على نفسي 

كي ال نحتاج أحداً ونعيش بكرامة«.
تشجع منيرة النساء على العمل وتؤكد: »ال أحد 
يضمن ما سيحدث معه مستقبالً، لذا على النساء 
ال  كي  العمل  خالل  من  أنفسهن  على  االعتماد 
وهذا  المادي،  استقاللهن  ويحققن  أحداً  يحتجن 

األمر اقتنعت به بعدما مررت به في حياتي«.
األجر  وقلة  التعب  من  »بالرغم  وتابعت: 
بنفسي  افتخر  أنني  إال  الطويل  والدوام  اليومي 
المريضة  وأمي  أسرتي  أعيل  أن  أستطيع  ألني 
اعتماد  على ضرورة  أشدد  فإنني  لذا  بمفردي، 

المرأة على ذاتها«.
لمنيرة أمل في الجهات المعنية لتحصيل حقوقها، 
فتقول: »أطالب الجهات المعنية النظر في وضع 
رواتبهن  تكفيهن  ال  اللواتي  العامالت  النساء 
بمختلف  منيرة  تعمل  األسعار«.  غالء  نتيجة 
األعمال في المطعم بأجر يومي تقول عنه أنه ال 

يكفيهم نتيجة الغالء المعيشي.
شعورها  عن  منيرة  تعبر  مشرقة  بابتسامة 
جداً  المهم  »من  وتذكر:  عملها،  عن  بالرضا 
أن تعمل المرأة، فعلى سبيل المثال لو لم أعمل 
أمي  أدوية  وتأمين  أسرتي  إعالة  استطعت  لما 
ولكن  يكفينا  ال  األجر  بأن  أنكر  وال  المريضة، 
بالنظر  المعنية  الجهات  أطالب  لذا  الكثير،  يسد 

في وضع النساء العامالت ومساندتهن«.
مدينة  من  عاماً«   40« حسن  فيصل  كوثر  أما 
في  »أعمل  تقول:  أطفال،  لستة  واألم  قامشلو 

صنع الطعام لمؤسسات إعالمية، وبدأت بالعمل 
كي أساند عائلتي«.

المقابل  وفي  قليالً  متعب  »عملي  وأردفت: 
لذا  المعيشي،  بالغالء  مقارنةً  قليلة  األجور 
بعين  األمر  المعنية بوضع هذا  الجهات  نطالب 
االعتبار، كما نطالب ببطاقات صحية للعامالت 

وحماية حقوقهن«.
تسجيلها  أهمية  حول  كوثر  من  تساءلنا  وحين 
لدى اتحاد الكادحين أكدت بأنها لم تسمع به من 
قبل وأبدت سعادتها بوجود جهة تسعى لتحصيل 

حقوق العاملين والعامالت.
العمال  عيد  »بمرور  حديثها:  كوثر  واختتمت 
أبارك هذا اليوم على جميع الكادحين والكادحات 
على  لالعتماد  العمل  على  امرأة  كل  وأشجع 
في  ريادية  ولتكون  أسرتها  ومساعدة  نفسها 

مجتمعها«.
مدينة  في   2016 عام  الكادحين  اتحاد  تأسس 
العمال من كال  فئات  تنظيم كافة  قامشلو بهدف 
كالبناء  العملية  األصعدة  كافة  وعلى  الجنسين 
والحصاد وغيرها من األعمال التي تعتمد على 
الجهد البدني، ويتم التنسيق ما بين اتحاد الكادحين 
وأصحاب المشاريع واألعمال والمنظمات الذين 
في  وخاصةً  بها  العاملة  األيدي  إلى  يحتاجون 
العمال  تأمين  يتم  المكثف، وهكذا  العمل  مواسم 

لتلك المؤسسات وتأمين العمل للراغبين به.
الكادحين:  لجنة  عليها  تُشِرف  التي  والفئات 

العمال الذين يعملون في كل المعامل والمشاغل 

 - والبلديات  والهيئات  الزراعية  واألراضي 
اتحاد  ومؤخراً  المهندسون-   - السيارات  سائقو 

الرياضيين.
عاماً«   34« حسين  خديجة  شجعت  وبدورها 
عملها:  كيفية  ووضحت  العمل  على  النساء 
بالسوق  النسائية  لأللبسة  محل  في  »أعمل 
المركزي بقامشلو منذ ست سنوات، نأتي للعمل 
التوقيت  في  مساًء  للسابعة  التاسعة صباحاً  منذ 
الصيفي، أما في التوقيت الشتوي يختلف األمر، 
ومردود  بالتعب،  أشعر  وال  مريح  هنا  وعملي 

العمل ال بأس به فهو يعيلنا في معيشتنا«. 
وشددت بالقول: »أشجع النساء على العمل ولكن 
بالنسبة  شاقة  األعمال  فبعض  عمل،  كل  ليس 
للنساء ومع ذلك نجد أنهن يضطررن للقيام بها 
إلعالة أسرهن نتيجة الظروف الصعبة التي تمر 
بها البالد بشكل عام، ولكن مجمالً أشجع المرأة 
مادياً،  مستقلة  شخصية  وتكوين  العمل  على 

وأفتخر بكل امرأة تعتمد على ذاتها«.

هل حققت هذه اللجان أهدافها؟

التحاد  التابعة  اللجان  في  دورها  المرأة  أخذت 
الكادحين كمعنيات بشؤون العامالت واإلشراف 
توعية  دورات  وإعطاء  وتنظيمهن  عليهن 
وتدريب لهن، سعياً لخلق امرأة مكافحة وقادرة 
حقوقها  ولتعرف  نفسها  على  االعتماد  على 

وواجباتها، فهل حققت هذه اللجان أهدافها؟

التقت صحيفتنا عام 2019 باتحاد الكادحين في 

إقليم الجزيرة للحديث عن عدة قوانين أصدرها 
لحماية حقوق المرأة، وتركزت على منع إهانة 
في  المرأة  ركوب  عدم  ومنها  العاملة؛  كرامة 
الكثير  المكشوفة، وعدم وضع  السيارات  خلفية 
القرار  النساء في سيارة واحدة، وعمم هذا  من 

على المرور وقوى األمن الداخلي.
ولمعرفة ما أحدثه اتحاد الكادحين من تغييرات 
تخص المرأة العاملة بشكل خاص خالل عامين 
التقينا مع الرئيسة المشركة التحاد الكادحين في 
قامشلو ليلى معو والتي أشارت إلى كيفية تنظيم 
مدينة  في  لدينا  االتحاد  »ضمن  قائلةً:  عملهن 
األحياء  في معظم  بالمرأة  لجان خاصة  قامشلو 
بغية معرفة المعوقات التي تواجه المرأة العاملة 
في  يعملن  كاللواتي  عملهن،  ولتنظيم  بسهولة 

األراضي الزراعية والمعامل والمطاعم..«.
ً استغالل أرباب العمل للنساء ما زال قائما

العمل  أرباب  استغالل  ذلك  وزادت: »ومع كل 
تطبيق  بانتظار  ونحن  قائماً،  مازال  للنساء 
قانون العاملين لنستطيع المطالبة بحقوقها بشكل 
خلف  النساء  ركوب  لعدم  بالنسبة  أما  قانوني، 
منا  قراراً  هذا  كان  نعم  المكشوفة،  السيارات 

بواجبها  تقم  لم  ولكنها  األسايش  مع  وبالتنسيق 
سعينا  كما  األمر،  هذا  حول  المطلوب  بالشكل 
بسبب  ولكن  للعامالت  صحية  بطاقات  لعمل 

ظروف كورونا توقفنا بالعمل على ذلك«.
لشمال  الذاتية  اإلدارة  العام في  المجلس  صادق 
وشرق سوريا خالل جلسته رقم 26 خالل عام 
فيما  القانون  2020، على 137 مادة يتضمنها 
تحدد  حيث  اإلدارة،  في  العاملين  قانون  يخص 
والتوظيف  التعيين  وأصول  وأحكام  شروط 
اإلدارة  في  العاملين  وواجبات  مهام  وتحدد 
الذاتية، وكذلك تحدد األجور والمكافأة واإلعمال 
اإلضافية وغيرها من األحكام المتعلقة بالعمل، 
بعد  بالقانون  العمل  يبدأ  أن  المقرر  من  وكان 
ولكن  عليه،  المصادقة  تاريخ  من  أشهر  ثالثة 

حتى اآلن لم يطبق بشكل فعلي. 
الكادحين  اتحاد  لدى  المسجالت  النساء  عدد 
يبلغ 900 امرأة، نوهت ليلى بهذا الخصوص: 
العضوية  بطاقات  لتجديد  جئن  عاملة   900«
الكبير  جهدنا  نتيجة  جاء  وهذا  لالتحاد،  التابعة 
للتعريف  قامشلو  في  األحياء  معظم  زيارة  في 
ونسعى  لهن  توعوية  دورات  نقيم  كما  بعملنا، 
بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات لتأمين عمل 

للعاطالت منهن«.
اتحاد  تواجه  التي  المعوقات  أبرز  وحول 
»أغلب  ليلى:  قالت  الجزيرة  بإقليم  الكادحين 
العمل،  أرباب  سببها  تواجهنا  التي  المعوقات 
دورات  بإقامة  لنا  يسمحون  أغلبهم ال  أن  حيث 
واللقاء  العمل  أماكن  أو زيارة  للعامالت  توعية 
بهن بحجة طبيعة العمل وذلك كيال يتعرفن على 

حقوقهن ويطالبن بها«.
لجان  تتابع  الصعوبات  كل  رغم  بأنه  مؤكدةً 
عملها  بالمرأة  المعنية  خاص  وبشكل  االتحاد 
من خالل توعية النساء وحثهن على االنضمام 
لالتحاد ليستطعن المطالبة بحقوقهن، وأضافت: 
مؤسسات  في  االتحاد  باسم  ناطقات  عينا  »كما 
عاملة  أي  تعرضت  إذا  للتدخل  الذاتية  اإلدارة 
تواجههن،  التي  للمعوقات  حلول  ووضع  للغبن 
بيننا  وصل  صلة  الناطقات  هؤالء  فأصحبت 

وبينهن«.
الكادحين  التحاد  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
كل  »في  بالقول:  حديثها  معو  ليلى  قامشلو  في 
حسب  العمل  بمستحقات  قائمة  نصدر  عام 
العمل  أصحاب  ولكن  العمل  وساعات  النوع 
رزقهن،  على  يخشين  والعامالت  يلتزمون  ال 
ونحن بدون شكاويهن ال نستطيع مساعدتهن في 
تحصيل حقوقهن، لذا نأمل من كل امرأة كادحة 
بالتعدي  ألحد  السماح  وعدم  بحقوقها  المطالبة 

على حقها«.

نجم برشلونة، مشاركته  ليونيل ميسي،  أعلن 
في حملة تنظيم شبكات التواصل االجتماعي، 

التي أطلقتها الكرة اإلنكليزية.
وكتب ميسي، عبر حسابه بشبكة »إنستغرام«: 
مليون   200 إلى  للتو  وصلت  أنني  »أرى 
لكن  الشبكة،  هذه  على  يتابعونني  شخص 
سببًا  ذلك  أعتبر  لن  اليوم،  يحدث  ما  بسبب 

لالحتفال«.
والدعم  الحب  كل  أقدّر  »بالطبع  وأضاف: 
الذي أتلقاه منكم دائًما، لكنني أعتقد أن الوقت 
األشخاص  لجميع  أهمية  إلعطاء  حان  قد 
ندرك  وأننا  حساب،  كل  وراء  يقفون  الذين 
لحم  من  شخص  يوجد  حساب  كل  وراء  أن 
ودم، يضحك ويبكي ويستمتع ويتألم »إنه بشر 

ولديه مشاعر«.
اإلساءة  لوقف  أصواتنا  نرفع  »دعونا  وتابع: 
إذا  التواصل االجتماعي، ال يهم  على وسائل 
أو  رياضيين  أو  مشهورين  أو  مجهولين  كنا 
حكام أو متابعين للعبة، أو شخص بعيد عن كل 
هذا.. ال يهم العرق أو الدين أو األيديولوجيا أو 
أو  معاملته  تُساء  أن  يستحق  أحد  الجنس »ال 

يُهان«.
ونتعرض  ونرى  معًا  نعيش  »نحن  وواصل: 
كل  في  فأكثر  أكثر  متزايد  بشكل  لإلساءات 
شبكة من الشبكات، دون أن يفعل أي شخص 
أي شيء لمنع ذلك، يجب أن نُدين بشدة هذه 
المواقف العدائية ونطالب الشركات التي تدير 
هذه  ضد  عاجلة  إجراءات  باتخاذ  الشبكات 

السلوكيات«.
شخص  مليون   200 منكم  »أود  وأكمل: 
سبب  مليون   200 يصبحوا  وأن  يرافقوني، 
ومحترًما،  آمنًا  مكانًا  الشبكات  لجعل  موجود 
حتى يمكننا مشاركة ما نريد دون خوف من 
اإلهانة، وإلغاء اإلهانات العنصرية، واإلساءة 

والتمييز إلى األبد«.
وأنتم  الشبكات  هذه  من  »إنكم جزء  وأردف: 
وتدعموني  ترافقوني  أن  آمل  لذا  معي،  دائًما 

في هذه الحملة«.
لالعبي  وتهنئة  للجميع  كبير  »عناق  وختم: 
تنظيم  في  فكرتهم  إنكلترا على  في  القدم  كرة 
حملة ضد اإلساءة والعنصرية في الشبكات«.

بطولة  بلقب  بقرطاج،  النسائي  النادي  ج  تّوِ
إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات، بعد الفوز في 
النهائي على الصفاقسي بثالثة أشواط نظيفة 

)25-16 و25-23 و22-25(. 
اإلفريقي  اللقب  قرطاج  سيدات  وأحرزت 
 ،2017 عام  بعد  النادي،  تاريخ  في  الثاني 

كما حجزن مكاناً في بطولة العالم. 

سهام  التونسية،  الرياضة  وزيرة  وحضرت 
بتسليم  وقامت  النهائية،  المباراة  العيادي، 

اللقب القاري. 
وفي مباراة ترتيبية من أجل المركز الثالث، 
كوستمز  على  كينيا  سجون  نادي  فاز 
أيضاً  نظيفة  أشواط  بثالثة  النيجيري، 

)25/18 و25/18 و25/14(.

عودة الحركة الرياضّية تدريجيًا إلى 
إقليم الجزيرة

ريال مدريد يعبر فخ أوساسونا 
بثنائية برازيلية

ميسي يدعو 200 مليون شخص 
لمرافقته في تحقيق الغاية الغائبة

سيدات قرطاج ُيتّوجَن بلقب 
إفريقيا للطائرة

روناهي/ قامشلوـ  بعد االنتهاء من الحظر الكلي 
بالحظر  والعمل  الجزيرة  إقليم  في  طُبِّق  الذي 
إلى  تدريجياً  الرياضية  الحركة  عادت  الجزئي، 
استمرار  وسط  الرياضية  والصاالت  المالعب 

اإلصابات اليومية ولكن بوتيرة أخف.

المواطنين  بين  كبيرة  إصابات  موجة  بعد 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  اضطرت 
ذلك  وبسبب  الكلي،  الحظر  لتطبيق  سوريا 

أوقفت النشاطات الرياضية بتاريخ 2021/4/6، 
 ،2021/4/29 تاريخ  إلى  اإليقاف  واستمر 
ومع بدء العمل بتطبيق الحظر الجزئي في إقليم 
للرياضة  الحياة  عادت  أسبوع  لمدة  الجزيرة 
كانت  سواء  الرياضية  الصاالت  في  تدريجياً 
للكاراتيه  العمرية  الفئات  تعلم  أو  البدنية  للياقة 
األندية  لتمارين  باإلضافة  األخرى،  واأللعاب 
والفرق والمباريات الشعبية والحجوزات ضمن 

المالعب المغلقة والمكشوفة.
مدرسة قنديل الكروية للفئات العمرية بدأت على 

النادي  بالمران وذلك على أرضية ملعب  الفور 
نادي  وشباب  بقامشلو،  الهاللية  بحي  التدريبي 
برخدان خرجوا للتدريبات وهم يستعدون إلكمال 
مرحلة اإلياب من دوري الشباب للدرجة األولى، 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  وذلك 
السلة  لكرة  األسايش  بقامشلو، وخرجت سيدات 
للمران وذلك في ملعب اللعبة ضمن استاد شهداء 
الثاني عشر من آذار بقامشلو، كما من المفترض 
والتي  الرسمية  الرياضية  البطوالت  تنطلق  أن 
توقفت مع توقف النشاطات الرياضية مثل دوري 
والشباب،  القدم  لكرة  للرجال  األولى  الدرجة 
الروزنامة  وإكمال  للرجال،  الطاولة  وبطولة 

المتبقية للموسم الرياضي 2020 ـ 2021.
في  مرات  لثالث  الرياضية  النشاطات  وتوقفت 
باتت  والتي  عام 2020، بسبب جائحة كورونا 
تهدد العالم بشكٍل كبير وحالياً عادت الكثير من 
األوضاع  تفاقم  الكلي وسط  اإلغالق  إلى  الدول 
والمناطق ومنها  البلدان  الكثير من  في  الصحية 
شمال وشرق سوريا، وأثر ذلك سلباً على سير 
الحركة الرياضية بشكٍل عام، وفي شمال وشرق 
سوريا هذا العام ها هي تتوقف للمرة األولى، وال 
أم ال؟،  قادم  أحد يعلم إن كان هناك توقف آخر 
حيث اإلصابات بفيروس كورونا مستمرة حتى 
اآلن، وبحسب آخر إحصائية حتى ساعة إعداد 
هذا التقرير بلغت 15963 حالة منها 593 حالة 

وفاة و 1629حالة شفاء.

بنتيجة )0-2(  ثمينًا،  انتصاًرا  حقق لاير مدريد 
خالل مواجهة أوساسونا، ضمن الجولة 34 من 

الليغا، في معقله »ألفريدو دي ستيفانو«.
وسجل ثنائية لاير مدريد، الثنائي البرازيلي إيدير 
الدقيقة  في  وكاسيميرو   ،76 الدقيقة  في  ميليتاو 

.80
رصيده  مدريد  لاير  يرفع  االنتصار  وبهذا 
نقطتين  بفارق  الثاني  المركز  في   74 للنقطة 
عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يتجمد رصيد 

أوساسونا عند 40 نقطة في المركز الـ11.

هجامت متبادلة

كاسيميرو  عبر  كان  المباراة،  في  تهديد  أول 
 ،10 الدقيقة  في  مدريد  لاير  وسط  خط  العب 

حيث سدد كرة مرت أعلى مرمى أوساسونا.
هيريرا  سيرجيو  ُمباغتة  كاسيميرو  وحاول 
حارس مرمى أوساسونا الذي كان متقدماً خارج 
مرت  لكنها  تسديدة  البرازيلي  وأرسل  مرماه، 

أعلى المرمى في الدقيقة 13.
مدريد،  مرمى لاير  حارس  كورتوا  تيبو  وتألق 
مهاجم  سانشيز  مانو  من  لتسديدة  التصدي  في 
 ،24 الدقيقة  وفي   .23 الدقيقة  في  أوساسونا 
الطرف  من  عرضية  كرة  أودريوزوال  أرسل 
بالرأس،  هازارد  لمسها  المنطقة  داخل  األيمن، 
أعلى  الطائر  على  سدد  الذي  بنزيما  إلى  لتصل 

مرمى أوساسونا.

هجوم مليك

وحرم سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا، 
إيدين هازارد العب لاير مدريد من تسجيل هدف 
التقدم لفريقه، بتصدي مميز لتسديدته في الدقيقة 

.26
رأسية  لتسديدة  بالتصدي  تألقه  هيريرا  وواصل 

لاير  مدافع  ميليتاو  إيدير  من  المنطقة  داخل 
 ،27 الدقيقة  في  الركنية  إلى  فحولها  مدريد، 
أخرى  لتسديدة رأسية  السيناريو  بنفس  وتصدى 

من ميليتاو في الدقيقة 29.
كرة  مدريد،  لاير  مهاجم  فينيسيوس  وسدد 
سيرجيو  لمرمى  الخارجية  بالشباك  اصطدمت 
هيريرا حارس أوساسونا في الدقيقة 33. وسجل 
جيمي أفيال مهاجم أوساسونا هدف التقدم لفريقه 
بداعي  ألغاه  المباراة  حكم  لكن   ،45 الدقيقة  في 
السلبي  بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي  التسلل، 

بدون أهداف.

غزوات ميليتاو

الثاني، سدد مونكايوال العب  ومع بداية الشوط 
كورتوا  تيبو  لها  تصدى  قوية،  كرة  أوساسونا 

حارس مرمى لاير مدريد في الدقيقة 54.
أسينسيو  نفذها  مباشرة،  غير  حرة  ركلة  ومن 
بإرسال كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت إلى 
ميليتاو وسددها على مرمى الضيوف لكنها مرت 

دون خطورة في الدقيقة 56.

لريال  التقدم  هدف  يُسجل  أن  رودريغو  وحاول 
مدريد في الدقيقة 67، بتسديدة من خارج منطقة 
للحارس  األيمن  القائم  بجانب  مرت  الجزاء، 

سيرجيو هيريرا.
ونجح إيدير ميليتاو مدافع لاير مدريد في تسجيل 
هدف التقدم للميرنغي في الدقيقة 76، من ركلة 
ونفذها  األرض  أصحاب  عليها  حصل  ركنية 
إيسكو، وصلت إلى ميليتاو الذي سدد كرة رأسية 
مرمى  حارس  هيريرا  سيرجيو  يسار  أقصى 

أوساسونا.
وضاعف كاسيميرو النتيجة لريال مدريد بالهدف 
في  تمريرة  تلقى  حيث   ،80 الدقيقة  في  الثاني، 
يمين  أسفل  مباشرة  أوساسونا وسدد  دفاع  عمق 

سيرجيو هيريرا.
وكاد بنزيما أن يُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 
لوال  الجزاء،  منطقة  داخل  من  بتسديدة   ،84

تصدي حارس أوساسونا.
واستمرت محاوالت لاير مدريد لتسجيل الهدف 
الثالث، مع تراجع تام لالعبي أوساسونا، لتنتهي 
ويواصل  للميرنغي،  ثمين  بانتصار  المباراة 

الصراع للحفاظ على لقبه.
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إدارة ذاتية فتية… وتحديات كثيرة

ليبيا بين مطرقة الميليشيات وسندان المرتزقة

جيا كرد: االنتخابات الرئاسية ال ُتشكل التصّور المالئم للحل المطلوب في سوريا

قصاص: على المجتمع الدولي االعتراف السياسي باإلدارة الذاتية الديمقراطية

سربيل كمال باي: هدفنا تصعيد النضال والمقاومة لتغيير النظام في تركيا

شكري شيخاني 
)رئيس التيار اإلصالحي السوري(

وشرق  شمال  في  الذاتية  واإلدارة  قيامها  منذ 
سوريا تواجه أكثر من عدو ومتربص وشامت 
فشلها ال سمح هللا، واألعداء كثر كما  في حال 
السوري  النظام  على  ذلك  يقتصر  وال  قلت 
أحباب  المرتزقة  والفصائل  التركي  والمحتل 
االئتالف اإلسطنبولي وخاليا داعش النائمة وما 

شابه ذلك.
المتواصلة  وضغوطهم  هؤالء  كل  جانب  إلى 
قد  منظم  فساد  رؤوس  نجد  والقذرة  والشرسة 
حان قطافها بشكل قوي وحازم ومن ثم رميهم هم 
وعائالتهم خارج مناطق شمال وشرق سوريا، 
فإذا تمكنت اإلدارة الذاتية من الصمود والوقوف 
عدوانية  أمام  خارجياً  العاتية  الرياح  وجه  في 
وإرهاب وإجرام المحتل التركي وتربص النظام 
لتشويه  الوسائل  وبكل  المتواصلة  ومحاوالته 
وتأليب  الذاتية،  اإلدارة  عمل  وأداء  صورة 
والبلبلة،  القالقل  وإشاعة  الفتن  وزرع  السكان 
أبناء  وتضحيات  تفاني  بسبب  كان  ذلك  كل 
وبنات شعبنا، فإن هذه اإلدارة الذاتية الفتية ال بد 
أن تقف في وجه الفاسدين الذين يحاولون النيل 
قدمت  التي  اإلدارة  جسد  في  وينخرون  منها، 

الكثير من خالل عمرها القصير.
وإفساد  فساد  عمليات  هناك  أقولها  ولألسف 
ليست  تجري  لها  ومخطط  وممنهجة  متعمدة 
وليدة الصدفة ومن المؤكد أن وراءها من يحاول 
إفشال هذا المشروع الديمقراطي، وأنا هنا ألوم 
التأسيس  قديمة  يقودون أحزاباً  الذين  السياسيين 
تعمل  ال  ولكن  الوقع  أرض  على  وموجودة 
الصحيحة  الخطوات  تدعم  وال  صحيح  بشكل 
الخطأ  فمن  أخرى  ناحية  ومن  الذاتية،  لإلدارة 
الى  تشير  أو  أيضاً  تنتقد  وال  صامتة  تبقى  أن 
دعم  الجميع  وعلى  والفاسدين،  الفساد  مواطن 
لها في  هذه التجربة الفتية بكل قوة لتكون سنداً 
تستهدف  التي  والمخططات  للمشاريع  التصدي 
إفشال مشاريع اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
والديمقراطية  الحرية  شمعة  وأولها  سوريا، 
اآلالف  تضحيات  بفضل  تحققت  التي  والعدالة 

من الشهداء. 
نعم أخواتي وإخوتي في شمال وشرق سوريا، 
الناس،  من  والعامة  السياسيون  مسؤول،  كلنا 
عن استمرار نجاح وتقدم وتطور عمل اإلدارة 
الذاتية، هذه اإلدارة التي بنيت بسواعد شعوبها 
وتصحيح  لها  ومساندتنا  دعمنا  وبقدر  كافة، 
أخطائها ستبقى اإلدارة الذاتية الديمقراطية منارة 
وبقعة ضوء رائعة تجذب كل من يؤمن بالحرية 
األحزاب  كل  أمام  زال  وال  والعدالة.  والكرامة 

والحركات السياسية المتواجدة على أرض شمال 
والجاد  الشاق  العمل  من  الكثير  سوريا  وشرق 
من تنوير وتوعية، حتى نحافظ على بقاء شعلة 

سوريا  وشرق  شمال  في  والديمقراطية  الحرية 
من خالل اإلدارة الذاتية التي تتقدم بخطى ثابتة 
نحو تحقيق أهدافها، ليكون تعميم تجربتها على 

نجاحات  من  حققته  لما  السورية  األراضي  كل 
في كل المجاالت.

منير أديب )باحث مصري( 

األجنبية  والقوات  المسلحة  الميليشيات  تمثل 
أهم  واألتراك  السوريين  المرتزقة  من  المؤلفة 
تحدٍّ أمام حكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيسها 
الحكومة  هذه  قدرة  فبقدر  الدبيبة،  الحميد  عبد 
الحكومة،  تنجح  الميليشيات  هذه  تفكيك  على 
التركة  فمهمة هذه الحكومة محددة في مواجهة 
السراج  فايز  حكومة  من  ورثتها  التي  الفاسدة 
وفشلها  والفساد،  المسلحة  بالميليشيات  ممثلة 
حالها  ينهي  سوف  المعضلتين  هاتين  حل  في 
كما انتهت حال الحكومة السابقة، وسوف يظل 

االنقسام الليبي عنواناً للمرحلة القادمة.
تتعرض حكومة الدبيبة لضغوط في الداخل، قد 
يكون منها ما يمارسه »حزب العدالة والبناء«، 
المسلمين،  اإلخوان  لحركة  السياسية  الذراع 
ولضغوط دولية تمارسها أطراف ال تُريد الخير 
الميليشيات  دمج  اتجاه  في  تدفع  وكلها  لليبيين، 
المسلحة في المؤسسات األمنية الليبية، وبالتالي 
ينتقل التفاوض من مجرد تفكيك هذه الميليشيات 
تكون  أن  إلى  المدنية  الحياة  من  جزءاً  لتصبح 
منها،  للتخلص  العسكرية  المؤسسة  من  جزءاً 
وعلى  ليبيا  مستقبل  على  يُشكل خطراً  ما  وهو 

المؤسسة األمنية والعسكرية أيضاً.
ليبيا مرهون  في  الوطنية  الوحدة  نجاح حكومة 
بثالثة ملفات، هي على الترتيب: الفساد، تفكيك 
الميليشيات المسلحة، إخراج القوات األجنبية من 
البالد، فإذا فشلت الحكومة الوليدة في التعامل مع 
هذه الملفات فسوف تظل ليبيا منقسمة ومفككة، 
وسوف يظل الشرق شرقاً والغرب غرباً وسوف 
جراحها  تضّمد  أخرى  حكومة  إلى  ليبيا  تحتاج 

وتكون بحق حكومة وحدة وطنية.
الدبيبة  زيارة  بعد  وضوحاً  أكثر  الصورة  تبدو 
محسوبة  أمنية  قوات  بصحبة  لبنغازي  األخيرة 
الجيش  قاتلت  التي  المسلحة  الميليشيات  على 
الوطني الليبي، وهو ما يؤكد سقوط الحكومة في 
االختبار األول المتعلق بالملف األول والمتمثل 
الحكومة  هذه  المسلحة،  الميليشيات  تفكيك  في 

القوات  ضمن  جعلتها  بل  الميليشيات  تفكك  لم 
وهو  الحكومة  رئيس  بحماية  المعنية  األمنية 

تطّور خطير يُنذر بسقوط هذه الحكومة.
تركيا  في  وجوده  أثناء  الدبيبة  وصرح  سبق 
بأن القوات السورية والتركية موجودة في ليبيا 
أنقرة  بين  تمت  اتفاقية  ووفق  شرعياً  وجوداً 
الفرقاء  عدّه  ما  وهو  السابقة،  الليبية  والحكومة 
بداية انزالق الحكومة في مهاوي االنقسام، وهو 
لدمج  الحكومة  هذه  بتطلعات  ينتهي  سوف  ما 
األمنية  المؤسسات  في  المسلحة  الميليشيات 
رئاسة  أم  الداخلي  األمن  قوات  سواء  الليبية، 

األركان.
قدر  على  الليبية  الحكومة  تكون  أن  من  بد  ال 
تطلعات شعبها، وأن تأخذ طرف خيط المصالحة 
وبناء المؤسسات الليبية، ولن يتم ذلك من دون 
مواجهة دواعي االنقسام بكل قوة وحزم وسرعة، 
أما إذا وقعت أسيرة للماضي ولقرارات الحكومة 
السابقة فسوف ينتهي بها الحال كما انتهى بمن 
يكون  وقد  كانت  كما  ليبيا  تظل  سبقها، وسوف 

وضعها السياسي واألمني أسوأ.
جزء من أزمة ليبيا له عالقة بالتدخالت الدولية 
في  المتداخلة  المصلحة  ذات  األطراف  وكثرة 
أساسي  محرك  األطراف  هذه  الليبي،  الشأن 
بد  وال  وخارجياً،  داخلياً  ليبيا  في  للسياسة 
وأن  تنازالت  تقدم  أن  من  المختلفة  لألطراف 
في  االستقرار  تحقيق  ذلك  في  مصلحتها  تكون 
أكثر  دامت  وفرقة  مؤسساته  شمل  لّم  بعد  ليبيا 
األمنية  والمؤسسة  كامل  عقد  سنوات؛   10 من 
البنك  النفطية كذلك ومعهما  منقسمة والمؤسسة 
االنقسام  وذاك  هذا  وقبل  الليبي،  المركزي 
تتقدم  أن  لليبيا  كيف  السؤال:  وهنا  االجتماعي، 

لألمام في ظل هذا االنقسام؟
إذا ظلت ليبيا على انقسامها فسوف يُصيب ذلك 
أفريقيا  في  اإلرهاب  مكافحة  مواجهة  جهود 
بأكملها، بل ال نكون مبالغين إذا قلنا إن االنقسام 
دليل على قوة التنظيمات الدينية المتطرفة التي 
ليبيا، وما زالت هذه  في  ما زالت تحتل وجوداً 
داعماً  السياسي  بصراعها  األفريقية  الدولة 
السمراء،  القارة  باقي  في  لوجودها  أساسياً 

بخاصة  المتطرفة،  للتنظيمات  القوي  فالوجود 
بطبيعة  مرتبط  والقارات،  للحدود  منها  العابر 
الصراع السياسي في ليبيا، وحله سوف يساعد 
بال شك على ضرب هذه التنظيمات وعلى بقائها 

من األساس.
بعد سقوط ما تسمى بدولة داعش في 22 آذار 
من عام 2019 كان هناك تحد كبير أمام انتهاء 
التي  المزعومة  المملكة  لهذه  الفعلي  الوجود 
بدأت تبحث عن بديل لها، وجدته في ليبيا على 
وجه الخصوص وفي أفريقيا على وجه العموم، 
وهو ما تحقق بالفعل، فمصر عانت من اإلرهاب 
وجودها  بسبب   2013 عام  بعد  طويلة  لفترة 
المتطرفة  للمجموعات  الحاضنة  ليبيا  شرق 
للمتطرفين  متواصالً  دعماً  تقدم  كانت  التي 
في  وتحديداً  المصري،  الشرق  في  الموجودين 
الموجودة  الخاليا  أو  سيناء  من  الشمالي  الجزء 
توحيد  مهماً  كان  وبالتالي  الدلتا،  محافظات  في 
التنظيمات  على  والقضاء  حدودها  لحماية  ليبيا 

المتطرفة على أراضيها.

ليبيا وما  األوروبيون مسؤولون عما جرى في 
شمال  فحلف  المسؤولية،  هذه  يتحملون  زالوا 
األطلسي »الناتو« هو من أسقط النظام السياسي 
هي  ما  على  الحال  صارت  حتى   2011 عام 
العربية  الدول  جامعة  ووافقت  اآلن،  ليبيا  عليه 
خطأً  ذلك  وكان  األوروبي،  الحلف  تدخل  على 
استراتيجياً ما زالت تُعاني منه المنطقة العربية 

بأكملها وليبيا حتى اآلن.
ولكن  ليبيا،  في  يتدخلون  زالوا  ما  األوروبيون 
للميليشيات  مساحة  زال  وما  أعطى  بشكل 
المسلحة التي كّونها رئيس الحكومة السابق فايز 
فرقاطة  رأس  على  ليبيا  إلى  أتى  الذي  السراج 
إيطالية في 30 آذار من عام 2016، جاء موقتاً 
عاماً  ولحكومته  له  تجديد  فرصة  له  وتركت 
عامان،  إليها  مضافاً  أعوام  أربعة  فزاد  واحداً 
زالت  ما  التي  األجنبية،  القوات  استدعى  وفيها 
موجودة على األراضي الليبية العربية، فيما عدّه 
الدائر  الجدل  أسرى  زلنا  وما  احتالالً،  البعض 
ما بين إخراج هذه القوات المشّكلة من مرتزقة 
وما بين وجودها »الشرعي« من خالل حكومة 

منتهية  كانت  فقد  األساس،  في  شرعية  تكن  لم 
الوالية، جدل ما زالت تشهده ليبيا حتى اآلن.

قوية  مؤسسات  وجود  في  يبقى  ليبيا  في  الحل 
وقادرة على التغيير، هذه المؤسسات قادرة على 
من  بد  وال  أيضاً؛  الخارج  تحديات  مع  التعامل 
إلى  خطوة  والتركية  الدولية  التدخالت  عودة 
سوف  هذا  الليبية،  المؤسسات  دعم  مع  الخلف 
تحدياتها،  ومواجهة  ليبيا  نهوض  إلى  يؤدي 
حرية  لليبيين  تتركا  أن  وأوروبا  تركيا  وعلى 
إال  الليبيون  يتفق  فلن  واالتفاق،  المصير  تحديد 

على الوحدة ولن يسعوا إال إلى خير ليبيا.
أن  الجوار  دول  ومنها  العالم  دول  كل  على 
تقدم  الليبي،  القومي  لألمن  أساسياً  داعماً  تكون 
ليبيا  تساعد  لليبيين،  القرار  وتترك  النصيحة 
على مواجهة التحديات بصورة تقفز بها على ما 
يشكل خطراً على وحدتها حتى تعود دولة قوية 
ومؤثرة ليس في محيطها وال في أفريقيا، ولكن 

تعود دولة محورية مؤثرة في السياسة الدولية.

االنتخابات  لخوض  الُمقدمة  الطلبات  عدد  بلغ 
الشهر  النظام  سيجريها  التي  السوريّة  الرئاسية 
المقبل إلى 51 طلباً، في انتظار موافقة أعضاء 
المجلس لخوض هذه االنتخابات، وذلك مع انتهاء 
المهلة المقدّمة لقبول الطلبات، ومع اقتراب هذا 
الموعد تزايدت االنتقادات واالتهامات الموجهة 
القوى  وحتى  المعنية  الدول  قبل  من  للنظام 
المعارضة التي ترفض رفضاً قاطعاً المشاركة 

واصفة إياها بغير الشرعية وغير الدستورية.

األجواء ال تتناسب مع إجراء 

االنتخابات

الرئاسة  نائب  تحدث  الموضوع؛  هذا  حول 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  المشتركة 
للمرصد  تصريح  في  كرد  جيا  بدران  سوريا 
السوري لحقوق اإلنسان فقال: األزمة معقدة في 
ظل  في  التعقيد  بمنحى  تسير  تزال  وال  سوريا 
غياب بوادر الحّل السياسي، وفي الحقيقة؛ فإن 
األجواء العامة في سوريا ال تتناسب مع إجراء 

انتخابات رئاسية في هذا التوقيت تحديداً.
سوريا  في  السياسي  الحل  أن  كرد:  جيا  وأكد 

الجهود  وصول  ظّل  في  خاصةً  غائباً  يزال  ال 
القرارات  ضرب  مع  كامل  انسداد  إلى  الدولية 
الدولية عرض الحائط، عالوةً على كون نصف 
السوريين مقسمين بين نازحين ومهجرين، ومن 
جهة أخرى يمارس االحتالل التركي إجراءات 
التقسيم، إلى جانب وجود آلية موحدة لالنتخابات 

في سوريا.
ال  اليوم  االنتخابات  وقال:  كرد  جيا  وأوضح 
ما  إذا  أكثر  تُعقدها  بل  األمور  لهذه  حالً  تمثل 
تمت بشكلها التقليدي المعروف، هذه االنتخابات 
سوريا  في  وهناك  للحل  أجزاء  حتى  تشكل  ال 
من يتجاهل التغيير الموجود ويريد التعامل مع 

األمور  هذه  ومن  يتغير،  لم  شيئاً  وكأنَّ  الواقع 
األمور  وكأن  لها  الترويج  يتم  التي  االنتخابات 
موضوع  سوى  يبَق  ولم  حلها  تم  قد  جميعها 
اختيار الشعب السوري رئيساً له، لذا نعتبر زمنياً 
تشكل  ال  الشكل  بهذا  االنتخابات  أن  وإجرائياً 
تصوراً مالئماً للحل المطلوب في سوريا، حيث 
استقرار  وجود  يتطلب  انتخابات  هكذا  إجراء 
نسبي وأن يكون المناخ األمني مساعداً لالختيار 
الحر الديمقراطي وانفتاح القوى الموجودة على 
الحل في سوريا، كما تتطلب وجود مراقبة دولية 

ومتابعة بحيث تكون قفزة نحو الحل العام.
الدستور  بالقول:  بدران جيا كرد حديثه  واختتم 

الموجود حالياً بحد ذاته مشكلة حقيقية، هناك من 
يراهن على الحسم العسكري وهناك من يتحدث 
الديمقراطية،  انتخابات ويربطها بموضوع  عن 
شفافة  انتخابات  إجراء  يتم  أن  يمكن  ال  لذلك 
شكل  بأي  والتناقض  التعقيد  هذا  وسط  ونزيهة 

من األشكال.

أشار السياسي السوري فراس قصاص إلى أن 
الحلول التي قدمتها اإلدارة الذاتية لقضايا الواقع 
السوري في أبعادها المختلفة تجعل منها محوًرا 
رئيًسا في تعيين الحل وتكريسه في البالد، وأكد 
يمثل  الذي  المشروع  هي  الذاتية  »اإلدارة  إن 

األساس لحل المعضلة السوريّة. 
الذاتية في شمال وشرق سوريا  اإلدارة  تمكنت 
عن  بدياًل  تكون  أن   ،2014 عام  تأسيسها  منذ 
الفوضى التي نتجت عن خروج الثورة السورية 
أطراف  قبل  من  استغاللها  إثر  مسارها  عن 
من  ا  جوًّ تخلق  أن  واستطاعت  ودولية،  إقليمية 
مناطق  مع  مقارنةً  مناطقها  في  واألمان  األمن 
سيطرة مرتزقة تركيا وحكومة دمشق، ووفرت 
أنواعها  اختالف  على  المعيشية  المتطلبات  لها 
رغم الهجمات العسكرية والسياسية واالقتصادية 
تركيا  قبل  من  مستمر  بشكل  لها  تتعرض  التي 
وعلى  ومواليها،  دمشق  وحكومة  ومرتزقتها 
الرغم من النجاحات التي حققتها اإلدارة الذاتية، 
إاّل أن عدم االعتراف السياسي يقف عائقًا أمام 
وجود  ومنها  عالقة  ملّحة  وقضايا  مشاكل  حل 

اآلالف من مرتزقة داعش وأسرهم.

رقم صعب يف معادالت الحل 
السوري

الحداثة  حزب  رئيس  تحدث  ذلك  حول 
لوكالة  قصاص  فراس  لسوريا  والديمقراطية 
السوريّة  األزمة  حل  يمكن  ال  قائاًل:  هاوار 
صعبًا  رقًما  أصبحت  فقد  الذاتية  اإلدارة  دون 
حيث  السوري،  الواقع  في  القوة  معادالت  في 
مساحات  على  قيمها  ورسخت  آثارها  تركت 
شاسعة من سوريا وأثبتت أنها تقدم حلواًل ناجعة 
لمشاكل سوريّة بنيوية ومستعصية ليس في وقت 

األزمات فقط بل أيًضا في األجواء الطبيعية.
االستجابات  إن  بالقول:  قصاص  وأضاف 
لقضايا  الذاتية  اإلدارة  قدمتها  التي  والحلول 
تجعل  المختلفة  أبعادها  في  السوري  الواقع 
وتكريسه  الحل  تعيين  في  رئيًسا  محوًرا  منها 
في البالد وتجسيده على نحو شامل، يطال بنى 
االقتصادي  التفاعل  وأنماط  والسلطة  الدولة 
المواقف  بلورة  إلى  باإلضافة  والمجتمعي، 

اإلقليمية والدولية بطريقة منتجة ومثمرة.
وحول حل القضايا العالقة وخصوًصا موضوع 
أكد  التركي وغيرها  داعش واالحتالل  مرتزقة 
قصاص بأنه من غير الممكن حل ملف المرتزقة 
شمال  مناطق  لها  تتعرض  التي  والهجمات 
وشمال شرق سوريا دون األخذ بعين االعتبار 
الديمقراطية  الذاتية  به اإلدارة  تقوم  الذي  الدور 
الفاعل  العسكري  فاألداء  كافة،  المجاالت  في 
من  كان  أنجزته  الذي  والبطولي  والمنضبط 
المدهش بمكان أكسبه احترام العالم كله، ولم يقل 
لبنى  التأسيس  في  اإلدارة  دور  األداء  هذا  عن 
التنوير والديمقراطية والعدالة االجتماعية وبهذا 
في  الداعشي  واإلرهاب  التطرف  هزيمة  تم 

شمال وشرق سوريا.

مرشوع شامل ورشق سوريا هو 
الحل

وأضاف قصاص: ال أعلم كيف يمكن حل مثل 
جذر  إلى  عمقها  في  تصل  التي  القضايا  هذه 
واألخذ  الذاتية  اإلدارة  وجود  دون  وجودنا 
وفاعلياتها  اشتغالها  وأنماط  وسقوفها  بقراءاتها 
على األرض والمجتمع، بالتأكيد وفقًا لما أزعم 
في  نحتاجه  فعلي  حل  وأي  الحل  ذلك  يمتنع 
وموجهه  مركزه  اإلدارة  تكون  أن  دون  سوريا 

االعتراف  دون  ناهيكم  فيه،  المرجعية  وأم 
ورئيًسا  وحيدًا  مدخاًل  يشكل  الذي  بها  السياسي 
المناسب في استراتيجية حل  تأخذ موقعها  لكي 

هذا الملف الصعب والمتفاقم.
وحول أهمية اإلدارة الذاتية في مسألة حل األزمة 
السوريّة قال قصاص: ال آفاق ممكنة لبلورة حل 
فالقضايا  الذاتية،  اإلدارة  بدون  سوريا  تحتاجه 
بل  بالفعل  متشابكة  السوري  بالواقع  المرتبطة 
باضطراد،  تعقيدًا  متوالدة وتزداد  أنها  وأضيف 
بذاك  تكون  حين  والمسائل  لألزمات  يمكن  وال 
تليق  منهجية  مقاربات  دون  تُحل  أن  التعقيد 
الديمقراطية  الذاتية  واإلدارة  وسياسيًّا،  معرفيًّا 
قدمت ليس نظريًّا فقط بل عمليًّا نماذج ومقاربات 

تُحتذى في هذا المجال.

إلى  قصاص  فراس  أشار  حديثه  نهاية  وفي 
على  قائم  الذاتية  اإلدارة  مشروع  أهمية  إن 
السياسي  الصعيد  على  العالقة  القضايا  حل 
والبيئي  والعسكري  واالقتصادي  واالجتماعي 
حلواًل  مشروع  يقدم  ما  جدًّا  ونادًرا  والصحي، 
وجودنا  تحدد  التي  المستويات  هذه  لكل  شاملة 
اإلدارة  مشروع  مع  يحصل  الذي  النحو  على 
التي  األهمية  فطبيعة  لذلك  الديمقراطية،  الذاتية 
لفهمي  وفقًا  المشروع  لهذا  اقترحها  أن  يمكن 
يتوقف  أي  نوع وجودي  أهمية من  أعاله، هي 
ويتهدد  المشروع  نجاح  على  وجودنا  نجاح 
دون  به  أومن  ما  هذا  وانحساره  بفشله  وجودنا 

مبالغة أو تجميل.

دعت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي 
النظام  تغيير  ضرورة  إلى  باي  كمال  سربيل 
العمال والكادحين،  الطبيعة وجهود  ينهب  الذي 
تطبيق  إلى  تسعى  التركيّة  الحكومة  أن  معتبرةً 
في  اعتيادية  كحالة  والعبودية  الطوارئ  حالة 

الحياة التركيّة.
العمال  عيد  أيار  من  بمناسبة  األول  ذلك  جاء 
والكادحين الذي يتم االحتفال به هذا العام تحت 
ظروف الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا 
اإلجراءات  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 
قمع  في  التركي  النظام  قبل  من  الُمتشددة 
الحريات العامة، وكانت االستخبارات والشرطة 
التركيّة قد اعتقلت أكثر من ثمانين شخص بعد 
التعسفية  باإلجراءات  منددة  بمظاهرة  خروجهم 

بحق العمال في تركيا.    

ما يجري يف تركيا مل يَُعد مقبوالً

حزب  عن  البرلمانية  تحدثت  السياق  هذا  في 
لوكالة  باي  كمال  سربيل  الديمقراطي  الشعوب 

فرات لألنباء فقالت: علينا العمل على تغيير هذا 
النظام، نريد حياة جديدة، فاألول من أيار بالنسبة 
مع  والمقاومة،  النضال  تصعيد  هو  الفترة  لهذه 
األسف العمال سيعملون في األول من أيار من 
الوقت  حان  لقد  الرأسماليين،  ثروة  زيادة  أجل 
للوقوف ضد النظام المستبد الذي كلما مر الوقت 
يزداد استبداده وإجراءاته التعسفية بحق العمال 

وغيرهم.
األول  بمجيء  نرحب  بقولها:  سربيل  وتابعت 
ضغوطات  هناك  أن  بخاصٍة   2021 أيار  من 
متزايدة وكل شخص في الشارع يطالب بحقوق 
العمال والكادحين يتعرض للضرب واالعتقال، 
الحكومة التركيّة تستغل الوباء كفرصة لالنتقام 
بأن  واثقة  أنا  ولكن  والكادحين،  العمال  من 
يعد  لم  يجري  وما  محالة  ال  ستتغير  األوضاع 

مقبوالً.   
ثروة  زيادة  أجل  من  أنه  إلى  سربيل  وأشارت 
والكادحين  العمال  يعرضون  الرأسماليين، 
لخطر اإلصابة بفيروس كورونا، وكأن فيروس 
العشرات  يفقد  يوم  كل  عادي،  مرض  كورونا 
تريد  التدابير  اسم  وتحت  لحياتهم،  العمال  من 

لتحقيق  الطوارئ  دولة االستبداد استمرار حالة 
ما تصبو إليه. 

والكادحين  العمال  بالقول:  سربيل  وأوضحت 
في  وبخاصٍة  مزرية  حالة  يعيشون  تركيا  في 
يتم  ولم  التام،  واإلغالق  الطوارئ  حالة  ظل 
ما  وهذا  لهم  مالي  أو  اقتصادي  دعم  أي  تقديم 
منضمة  غير  تركيا  أكبر،  بشكل  األزمة  يفاقم 
إلى البنك المركزي الدولي وال تملك أية موارد 
إلى  الموارد  كل  تحويل  تم  حيث  خزائنها،  في 
من  عدد  فيها  ويتحكم  الدولية  األموال  رؤوس 
والسلطة  عصابات،  شكل  على  األشخاص 
مكاسب  لتحقيق  البالد  ُمقدّرات  تسرق  الحالية 
أماكن  في  العمال  جهود  وتسرق  شخصية، 
عملهم لتقدم كل شيء لرأس المال، نحن نعيش 
في ظل هذا النظام القمعي لم يتم الكشف عن أي 
حزمة من دعم مالي في هذا النظام، حيث يُترك 

اإلنسان ُعرضة للجوع والفقر.
وأنهت سربيل كمال باي حديثها قائلةً: مع انتشار 
لم  التركي  النظام  واسع  بشكل  كورونا  فيروس 
يقم بما هو مطلوب، لذا من الواجب علينا تغييره 
بكل اإلمكانات الممكنة، وكلما مر الوقت يزداد 

استبداداً، والشعب التركي يعيش تحت خط الفقر، 
السلطة  هذه  وجه  في  للوقوف  الوقت  حان  لقد 
الحاكمة في تركيا والقول كفى، وال بد من العمل 
على تحقيق المساواة والعدالة بين الناس ليعيشوا 

أيار  برخاء وعيش حر كريم، عاش األول من 
ولنجعله يوماً لتصعيد النضال.

قال نائب الرئاسة املشرتكة لإلدارة الذاتية يف شامل ورشق سوريا بدران جيا كرد: إن الحل السيايس يف سوريا ال يزال غائباً، وأشار إىل أن األجواء يف سوريا 
اآلن ال تتناسب مع إجراء انتخابات رئاسية وبخاصٍة يف هذا التوقيت.

فراس قصاص
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

الكريال انتصرت في الميدان... فهل سنحصد
 الثمار في السياسة؟

إعداد/ صالح إيبو

على  األخير  التركي  العدوان  على  أسبوع 
مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، 
حجم العدوان والرقعة الجغرافية الشاسعة التي 
الهجمات  عن  مغاير  اليوم،  تركيا  تستهدفها 
بات  الفشل  أن  إال  االحتالل،  لجيش  السابقة 
اليوم النتيجة المؤكدة، وهو ما أكده القائد العام 
لمركز الدفاع الشعبي مراد قريالن، ُمشيراً إلى 
كامل  على  ستنعكس  هذا  االنتصار  نتائج  أن 

المنطقة وتركيا. 
رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي يتكبدها جيش 
وباستيان،  آفاشين  مناطق  في  التركي  االحتالل 
العدوانية  بعملياته  االحتالل  جيش  يستمر 
الشهر  من  والعشرين  الثالث  في  أطلقتها  التي 
الدفاع  قوات  تنشرها  التي  فاألرقام  المنصرم، 
عملياتها،  في  القتلى  األتراك  للجنود  الشعبي 
يدل  قتيالً،  وسبعون  سبعة  من  أكثر  بلغ  والتي 
ومدى حجم  هناك،  الدائرة  المعارك  هول  على 
لم  التي  العملية  في  المشاركة  التركية  القوات 
يفصح المسؤولين األتراك إلى اليوم عن أهدافها 
الحقيقة، إال ما كشفه وزير الداخلية التركية عن 
المنطقة.  قاعدة عسكرية جديدة في  إنشاء  نيتهم 
الدفاع  الصادرة عن مركز  البيانات  آخر  فوفق 
الشعبي لقوات الكريال والتي أطلقت حملة تحت 
من  يومين  بعد  اسم »حملة صقور زاغروس« 
بدء العدوان التركي، يبدو أن زمام المبادرة بيد 
قوات الكريال التي تتحرك بمجموعات صغيرة 

ضمن مساحة جغرافية توازي مساحة لبنان.
الدفاع  قوات  الذي نشر على موقع  البيان  وقال 
الشعبي، أنه في إطار حملة »صقور زاغروس« 
الثورية، نفذ مقاتلو الكريال في التاسع والعشرين 
من نيسان، عملية نوعية على تلة مام رشو في 
تابعة  متخفية  وحدة  سيطرة  بعد  آفاشين  منطقة 
وأسفرت  التل،  على  التركي  االحتالل  لجيش 
مقتل  عن  التل  على  نشبت  التي  االشتباكات 
وأرسل  التركي.  االحتالل  جيش  من  جنديين 
جيش االحتالل التركي مروحيات عسكرية لنقل 
المنطقة  بعدها  واستهدفت  والجرحى،  القتلى 

بالصواريخ.
جيش  حاول  الفائت،  نيسان  من  الثالثين  وفي 
التحصينات  إلى  الدخول  التركي  االحتالل 
أرنوس  الشهيد  تلة  على  المتواجدة  العسكرية 
منطقة  في  رشو  مام  وساحة  منذر  والشهيد 
جيش  لمحاولة  الكريال  فتصدت  آفاشين، 
االحتالل التركي ووجهت له ضربات موجعة، 
مما اضطرهم لالنسحاب من منطقة االشتباكات 
الكريال  قوات  ووسعت  نتائج.  أي  تحقيق  دون 
لتشمل  التركي  االحتالل  جيش  استهداف  رقعة 
ففي  كردستان،  باكور  في  جولمرك  منطقة 
المقاتلون  استهدف  الفائت،  نيسان  من  الثالثين 
مخفراً  الثقيلة  باألسلحة  الحملة  في  المشاركون 
بجولمرك.  جلي  منطقة  في  التركي  لالحتالل 
البيان إن مقاتليهم حققوا إصابات مباشرة  وقال 
ودمروا تحصينات العدو في المخفر وقتلوا كل 

الجنود المتحصنين.

دعم داعش لرتكيا

هذا العدوان ليس األول بل سبقه عملية عسكرية 
تركية في شباط المنصرم بمنطقة »كاري« إال 
واليوم  آنذاك،  ألهدافها  تصل  ولم  فشلت  أنها 
الدعم  رغم  فشل  أيضاً  هذا  العدوان  أن  يبدو 
غير المعلن من قبل دول إقليمية ودولية للعملية 

التركية هذه.
الميداني  للوضع  المتابعين  من  العديد  يربط  إذ 
بين عدم تحقيق تركيا أهدافها من العدوان األخير 
على  داعش  مرتزقة  شنه  الذي  الهجوم  وبين 
هجومها  وكذلك  كركوك  في  البيشمركة  قوات 
في  مخمور،  قضاء  في  العراقية  القوات  على 
مرتزقة  تحرك  مْن  هي  تركيا  أن  إلى  إشارة 
المقيم  علي  سردام  الصحفي  يُشير  إذ  داعش، 
في باشور كردستان إلى أن تركيا تحاول بسط 
كردستان  باشور  إقليم  حكومة  على  وصايتها 
باحتاللها أجزاء  الملي  الميثاق  ومحاولة تطبيق 

شنكال  لقضاء  والوصول  باشور  من  كبيرة 
والموصل وكركوك مستخدمة الضغط السياسي 
عبر  المياه  سالح  وكذلك  العسكرية  والعمليات 
مياه  من  والعراق  سوريا  مخصصات  حبس 
ولجأت  التركمان،  لورقة  إضافة  الفرات،  نهر 
تركيا ألوراقها هذه بعد فشل مرتزقة داعش في 

السيطرة على المنطقة.

موافقة ضمنية

لألوضاع  المتابع  الكردي  الصحفي  ويُرجح 
بين  تفاهمات  وجود  والعراق،  باشور  في 
سلطات  وكذلك  وتركيا  العراقية  الحكومة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا، وكانت 
التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مبررة للعدوان التركي 
في  كردستان،  باشور  أراضي  على  المتكرر 
وفق  الهجمات،  على  ضمنية  موافقة  صورة 

الصحفي سردام.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه الهجمات التركية 
تركيا  بين  األمني  التعاون  اتفاقية  تدعمها  ال 
األول/  تشرين   15 منذ  طبقت  التي  والعراق، 
أكتوبر1984 وعرفت باتفاقية المطاردة الحثية 
المشتركة والتي نصت على  الحدود  في منطقة 
السماح لكل من تركيا والعراق بالقيام بعلميات 
أراضي  داخل  »التخريبية«  للعناصر  متابعة 
القصوى  الضرورة  حالة  في  اآلخر  الطرف 
تتجاوز  ال  ولمدة  مترات  كيلو  خمسة  ولمسافة 
ثالثة أيام، ونرى أن تركيا تخرق هذه المعاهدة 
التي وقعت في أيام حكم صدام حسين والسارية 
إلى اليوم، ومثال ذلك قائم في سوريا أيضاً، إذ 

رغم  السوري  الشمال  من  أجزاء  تركيا  تحتل 
وجود اتفاقية مماثلة بين سوريا وتركيا )اتفاقية 

أضنة(.
البرق« هذه األولى ضد  ال تعد عملية »مخلب 
األراضي  داخل  الكردستانى  العمال  حزب 
اجتياح  من  أكثر  تركيا  نفذت  فقد  العراقية، 
عسكري ضمن باشور كردستان في الفترة منذ 
العمال  حزب  مقاتلي  قتال  بحجة   1990 عام 
المطرقة في  بـ عملية  ثم ما سمى  الكردستاني، 
أيار 1997 ودعمت تركيا خاللها الحزب   12
الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني بـ 30 
ألف جندي لمحاربة حزب العمال الكردستاني، 
ثم عملية الفجر بدعم من القوات الجوية التركية 
في 25 أيلول 1997، إضافة إلى عملية الشمس 
كما  جندي.   800 بمشاركة   2008 شباط  في 
نينوى  محافظة  في  مواقع  على  غارات  شنت 
العراقية  الخارجية  استدعت  وحينها  العراقية 
على خلفية تلك الغارات السفير التركي في بغداد 
احتجاجها  عن  معبرة  الماضي  العام  نيسان  في 

على تلك العمليات التركية.
وتمتلك تركيا أكثر من 10 مواقع عسكرية منذ 
محافظة  في  كردستان  باشور  في   1995 عام 
دهوك. وتشير تقارير أخرى أن لدى تركيا 19 
وأربع  عسكرية  قاعدة   15 منها  تركية،  قاعدة 

استخباراتية.

»انترصنا«

في   1990 منذ  المستمرة  التركية  فالعمليات 
باشور كردستان لم تحقق أهدافها، ويرى »مراد 

الشعبي،  الدفاع  لقوات  العام  القائد  قريالن« 
تحول  نقطة  يعتبر  األخير  العدوان  هذا  أن 
استراتيجية بالنسبة لهم، بل يمضي بالقول أنهم 
انتصروا في هذه المعركة، التي ستؤثر نتائجها 

على كامل تركيا والمنطقة.
مراد  الشعبي  الدفاع  لمركز  العام  القائد  وقال 
الكريال  قوات  مع  له  حديث  خالل  قريالن، 
العالمي«  العمال  أيار »عيد  من  األول  بمناسبة 
لديها  التركية  الدولة  أن  الالسكلي،  جهاز  عبر 
مخططات قذرة ضد الشعب الكردي والمنطقة، 
هذه  تنفيذ  أجل  من  الحرب  تخوض  وهي 
ولذلك  نصر،  أي  تحقق  لم  لكنها  المخططات. 
الدفاع  مناطق  في  الحرب  تصعيد  إلى  تسعى 
هذه  واحتالل  الكريال  وإخراج  المشروع 
عازلة،  منطقة  إقامة  إلى  تسعى  كما  المناطق. 
يدها  لتضع  االستراتيجية  المناطق  واحتالل 
ذلك  الكردي، و«حدوث  الشعب  منجزات  على 
يشكل تهديدًا كبيًرا للشعب العربي وباقي شعوب 

المنطقة«.

»الهزمية تعني زوال الحزب 
الحاكم«

التركية  الدولة  أن  حديثه  خالل  قريالن  يجزم 
المحتلة تعاني الضعف، وحزب العدالة والتنمية 
قوة،  موقع  في  ليسا  القومية  الحركة  وحزب 
أشد  يعيشان  إنهما  تماًما،  العكس  »على  ويتابع 
مناطق  على  الهجمات  ويشنان  الوهن،  حاالت 
في  عمرهما  إطالة  أجل  من  المشروع  الدفاع 
السلطة. هما يعتبران هذه الحرب مسألة وجود 

وعدم وجود. لكن إن لم يحققا نتيجة في مناطق 
نظام  سيزول  حينها  وانهزما،  المشروع  الدفاع 
القومية  الحركة  وحزب  والتنمية  العدالة  حزب 
تماًما، وبال شك، فإن هزيمة هذا النظام ستكون 
تركيا  والشعوب في  لشعبنا  بداية مرحلة جديدة 

والقوى الديمقراطية في المنطقة. 

معارك اسرتاتيجية

وعن تأثير هذه الحرب الدائرة في الجبال الوعرة 
يقول »صحيح أن هذه الحرب تدور في الجبال، 
لذا  والمنطقة،  تركيا  كامل  على  ستؤثر  ولكنها 
أهميتها.  يدركون  ورفاقنا  عليها،  العيون  كل 
وهذا يعني أن هذه الحرب ليست من أجل حماية 
وحرية  مستقبل  أجل  من  بل  بعينها،  منطقة 
ووجود شعبنا، هي حرب من أجل الديمقراطية، 
وال يجب النظر إلى المعارك الدائرة في مناطق 
بل  تكتيكية،  معارك  أنها  المشروع على  الدفاع 
يجب النظر إليها على أنها معارك استراتيجية«.
»المقاومة التي أكملت ثمانية أيام أفرزت نتائج 
في  شباط  شهر  في  الماضي  العام  ففي  هامة، 
حفتانين وبعدها في كاري كانت هناك مقاومة، 
والشهيد  رشو  مام  في  أيام  ثمانية  ومنذ  واآلن 
سردار وكال بيداو وجيلو بجوك وزندوريا هناك 
مقاومة، وهذا مهم للغاية« يكمل قريالن حديثه 
ويٌشير إلى أن حقيقة هذه المقاومة ليست مهمة 

بالنسبة لهم فقط بل للمنطقة والعالم أجمع. 

التكنولوجيا العسكرية 
فقدت قيمتها

يعملون على تطوير  اليوم  أنهم  وكشف قريالن 
كريال القرن الحادي والعشرين ضد التكنولوجيا 
جدًّا  مهمة  اآلن  حتى  المتحققة  فالنتائج  »لذا، 
التقنية  من  الرغم  »على  ويتابع  لنا«،  بالنسبة 
نتيجة،  أية  تحقق  لم  تركيا  أن  إال  المتطورة 
التركية  الدولة  تحقق.  ولن  هجومها،  بداية  منذ 
ولدينا  الناتو،  في  جيش  أقوى  ثاني  لدينا  تقول 
التقنية األكثر تطوًرا. ثم إنها ال تهاجم بمفردها، 
كل  وتستخدم  سوريا،  من  مرتزقتها  برفقة  بل 
الوسائل المتاحة لها. وعلى الرغم من ذلك كله 
البطولية  المقاومة  نتيجة  أهدافها  تحقق  لم  فإنها 

للكريال«.
وفي ختام حديثه الموجه للكريال عبر الالسلكي 
وقال  آفاشين  في  االنتصار  نبأ  قريالن  زف 
نشوة  يعيشوا  أال  الرفاق  على  لكن  »انتصرنا، 
النصر. هذه مجرد بداية؛ ألن العدو لديه مقاربة 
غير اعتيادية، ويجب أن نكون متيقظين، ونحقق 

نتائج مهمة وأال نستخف بإمكانات العدو«.
فوفق تأكيدات القائد العام لمركز الدفاع الشعبي، 
الكريال انتصرت على الجيش التركي هذه المرة 
العراقية  الحكومة  بقيت  بالمقابل  لكن  أيضاً، 
التركي  العدوان  تجاه  صامتة  العربية  والدول 
من  الخالف  فعلى  عربي،  بلد  أراضي  على 
الهجوم التركي في العام المنصرم، لقي إجماعاً 
األرضي  في  التركي  للتدخل  رافضاً  عربياً 
العربية، بقيت الدول العربية وعلى رأسها مصر 
األمر  يرتبط  وربما  العربية صامتة،  والجامعة 
بالدبلوماسية التي قامت بها تركيا وطرح فكرة 
التقارب مع مصر باعتبارها أكثر الدول العربية 
المؤثرة إلى جانب السعودية في المنطقة. فتركيا 
لكن  كافة،  األصعدة  على  هذه  لحربها  جهزت 
يؤكد  وما  اآلن،  إلى  لها  ترق  لم  الميدان  نتائج 
انتصار الكريال فعالً في الميدان وما سيتمخض 
عنه في السياسة، هو تركيز اإلعالم التركي على 
قضايا أخرى وإدراج أخبار المعارك في باشور 
والعملية التركية في المقام الثالث ضمن نشراتها، 
اعتقاالت  حملة  التركية  الحكومة  لشن  إضافة 
الديمقراطي،  الشعوب  حزب  أعضاء  ضد 
وكذلك بدء محاكمة أعضاء وإداريين من حزب 
الديمقراطي  والشعوب  الديمقراطي  األقاليم 
بتهمة مناصرة مقاومة كوباني وهو ما يؤكد دعم 
تركيا لمرتزقة داعش ضد مْن حارب اإلرهاب 

في المنطقة.

بداية الهايكو العربي ـ5ـ
هل نحتاج إلى قارئ يقرأ الهايكو بطريقة أخرى؟

الشهيد عبد الوهاب اإلنكليزي.. كسر لهمجية االستعمار بإرادته

فيروز مخول )كاتبة وشاعرة سورية مغتربة(

ننطلق في هذا الجزء من قول الركابي: الهايكو 
الهايكو  شعراء  آلهات  صدى  »ليس  العربي 
لكنه  إيسا(،  بوسون،  )باشو،  أمثال  الياباني 
)التلغرافية(  البرقية  عباراتهم  وعمق  بسرعة 
»الزن«  بديانة  مـتأثرين  تعاملوا  هم  الموحية، 
مع اللغة بشكٍل كهنوتي، وهم يحاورون الفصول 
في  عنهم  اختلفت  وأنا  الطبيعة،  ومكونات 
التجسيم  المكونات وأنا أضفي عليها  أنسنة هذه 
والتشخيص، وديواني األخير »رسائل المطر« 
إرسال  بمفهومي:  و«الهايكو«  هذا.  يؤكد 
ليس  مكثف،  روحي  شعري  وبوح  تلغرافي، 
في  يغلي  شيء  ثمرة  هو  وإنما  لغوياً،  بهرجاً 
اللغة،  لغة  آسرة..  كونية  لغة  فضاؤه  األعماق، 

وخيال الخيال.. وجمل يضيء دون حدود!
وهو األمر الذي أكد الشاعر الجزائري عاشور 
في  المطلعين  أكثر  من  وهو  منه،  جانباً  فني 
الجزائر على هذه التجربة ترجمة وإنتاجاً حين 
هذه  لبداهة  البداية  في  باندهاشي  »أعترف  قال 
الحقيقة  في  كنت  أنني  رغم  الثرية،  التجربة 
كتابة  في  الهايكو  قواعد  من  شيئاً  أتحرى 
قصائدي، دون أن أكون على علم بذلك، اقتصاد 

اللغة وبناء الصورة«.
عذاب الركابي الذي أّمن له طريقاً نحو التقاليد 
الشعرية العربية، فخالف منطق الهايكو الياباني 
ذاكرة  له  تكون  أن  العربي  الهايكو  عن  نافياً 
بأن  ورأى  للغة،  كهنوتية  برؤية  ترتبط  أخرى 
السرعة واإليحاء والتكثيف والعمق هو ما يجسد 

القارئ  يشعر  أن  يريد  ال  فهو  للهايكو،  رؤيته 
اإلحساس  على  قائمة  ألنها  التجربة،  باستعارة 
تستعار  أن  يمكن  ال  خاصة  ورؤية  باللحظة، 
نفسه  يرهق  نراه  ال  ولذلك  صدى؛  تكون  أو 
إلى  باللحظة  يرقى  بل  افتعال أسطر ثالثة،  في 
فضائها اللغوي الذي تطلبه حتى وإن جلبت في 

طريقها لحظات أخرى، كقوله:
»تبّرر األزهار خجلها

في شذاها
تبّرر السحابة بردها

في عناقيد مائها
ويبّرر العاشق فوضاه في هيامه!«

فهناك لحظات ثالثة، منفردة كل واحدة بفضائها 
اللغوي وبمعناها، وال يجمع بينها إال فعل التبرير 
المرتبط باألزهار والسحب والعاشق، وهو الذي 
أسهم في جلب لحظة بعد أخرى، وكان بإمكانه 
أخرى  وفضاءات  أخرى  لحظات  يجلب  أن 
مقدمة  في  الشاعر  يقول  كما  فيها  الكلمة  تأخذ 
فالكلمات  الحرية،  من  يكفي  »ما  الديوان  هذا 
مشاغبة،  جاءت  ولهذا  المبادرة،  صاحبة  هي 
والبالغة مستفزة، والخيال أكثر شروداً«، وهو 
به،  الركابي خاصة  التجربة عند  ما يجعل هذه 
قد ال تتوافق مع الرؤية التي يقوم عليها الهايكو 

نفسه.
األسعد،  محمد  الشاعر  جعل  ما  ذلك  وربما 
عن  بعيداً  هايكو  كتابة  في  التفكير  يرفض 
استحضار الرؤية اليابانية، فكتابة هذه التجربة، 
ال يمكن أن تتم إال بتفاعل خالق يقوم على فهم 
جوهر اللحظة الحدسية التي ينطق بها الهايكو، 
من  فيغير  يمتلكها  أن  العربي  الشاعر  وعلى 
فالذي  المعتادة،  وبالغته  المعهود  اللغوي  أدائه 
يكتب نص الهايكو عليه أن يشتغل على تقنياته، 
ويوظف منطق الرؤية التي تحكمت فيه، فيقول 

في بعض تجربته:
»*خريف

ذات خريف
بين األشجار

أسمع ضحكات األطفال

* قيثار

أكان ذاك
رنين قيثار

وراء الليل واألشجار؟

*حارسة الليل
صاغية في ضباب الفجر

حين يستيقظ لغط الناس
وسكون األمكنة«

تحقيق  نحو  منه  وسعياً  األسعد،  محمد  أن  يبدو 
ببالغة  يكتب  نراه  الياباني،  الهايكو  شخصية 
مفارقة  ويجّسد  العربية،  التقاليد  عن  مفصولة 
تقديم  من  العربية  الجملة  نظام  قلب  في  تتجّسد 
التي  وتأخير قبل أن تعكس المفارقة في الرؤيا 
في  غرابة  وال  الياباني،  الهايكو  عليها  يقوم 
ونشدان  التجربة،  بجدة  يعتقد  الذي  وهو  ذلك 
تبدو  الذي  والوضوح  البساطة  لقول  اإلضافة 
لفرط وضوحها غامضة لسببين: األول، أنها ال 
منها  التقليدي  العربي،  الشعر  بأنماط  لها  تعلّق 
أنها  والثاني،  والمنثور.  الموزون  والمحدث، 
العالم غير ملموسة في  تحمل رؤيا مختلفة إلى 

الثقافة العربية.
مما  النماذج وغيرها  هذه  في  بالذهن  يعلق  وما 
أو غيره  سّمي تجربة هايكو سواء عند األسعد 
عن  النظر  وبغض  الطريقة،  اختالف  على 
استثمار شروط الهايكو الياباني كلها، فإنها تنقلنا 
من  جرى  ما  إلى  الشاعر  حول  التمركز  من 

وقائع ومن األشياء وإليها.
فإنه  اليابانية،  الهايكو  نسبة  عن  النظر  وبغض 
لرؤية  يستجيب  أن  يمكن  فلسفياً  منحى  يعكس 
فلسفية تهتم بفعل القصد الذي يحدّد توّجه العقل 
باعتبارها  الخارجي  العالم  موضوعات  نحو 
االهتمام  وهذا  تدرك،  ألن  قابلة  موضوعات 
وأن  سبق  باإلدراك  الخارجي  العالم  بعالقة 
عن  وذلك  الرمزيين،  الشعراء  عند  وجدناه 
طريق الحدس الذي يعتبر بمثابة البصيرة التي 
للشيء  الفردية  الخصائص  اإلنسان  بها  يدرك 
ال  الحدس  هذا  وبدون  غيره،  عن  يميّزه  الذي 
الجوهرية  الدالالت  يدرك  أن  الناقد  يستطيع 

للعمل األدبي. يقول الركابي:
»ال تحضُر

الزنبقة

مجلَس الشمس الّتي
تغتاُب العصافير!!

**
يمتحُن

العصفوُر ُحنجرتهُ
بأغنيٍة قديمٍة 

على شبّاك عاشْق!«
لشيء  وصف  مجرد  يكتب  ال  هنا،  فالشاعر، 
أن  يحاول  ما  بقدر  يحدث  لم  أو  فعالً  حدث 
لدينا  االنطباع  إثارة  يظهره وكأنه حاضر عبر 
بأنه حدث، وهذه النظرة للشعر إن أمكن تعميمها 
في الشعر العربي ستدير ظهرها لتاريخ القصيدة 
األشياء  إال  تاريخ  بال  قصائد  ألنها  العربية؛ 
عالقة  قضية  تطرح  إنها  واللغة.  واللحظة 
ثمة،  ومن  القبلية،  بالمعرفة  الحسي  اإلدراك 
بالجانب الذاتي، وهنا، يكون التفاعل بين النص 

والتجربة التي تحاكيها وليس بين نص وآخر.

اللحظات،  من  الثالثية  هذه  يجّسد  الهايكو  شعر 
وهي: الموضوع واآلن ومتى.

هل يمكن أن يجّسد الشاعر العربي هذه القاعدة 
إلى  وال  بالوقت  اهتماماً  يعير  ال  وهو  الثالثية 
العمل، ربما هذا ما جعل الهايكو بمجرد استيراده 
يخضع لنوع من التحويل وعدم االلتزام بقواعده، 
فتم االنتقال من المقطع إلى الوزن، حيث تنوعت 
عند  والمتقارب  والمتدارك  كالرجز  األوزان 
عاشور فنّي، وتحرر عذاب الّركابي من اإليقاع 
إيقاعاً  األسعد  محمد  وابتدع  األسطر،  وعدد 
مركباً من عدد من التفعيالت على الرغم من أنه 

ولقد  الهايكو.  منطق  الداعين الحترام  أكثر  من 
حاولت قصائد الركابي أن تكون شبيهة بالحكم، 
ذات لغة واصفة تقوم على خصائص ال نجدها 
واإلخبار  والمفاضلة  كالتشخيص  الهايكو  في 

والوصف كقوله:

»يستقبُل
اللّْيلك الحزيُن

الخريَف 
بلون شاحٍب!!

*****
تسخُر

السنونوة الناحلة 
وشجرة الزيتون

من ِعراك الِديّكة!
***

تتكاثُر الثماُر
ً فرحا

بأّمها الشجرة
كريمِة الظالل والنسائْم!!

***
تتنازُل األشجاُر

عن أوراقِها
قبَل أْن يتّم خطبتَهُ

الخريْف!!
**

ال تُخفي
الّسنابُل ضحكتَها اإللهية

حتّى لْو لَمَع
منجُل الحصاْد!!

***
ال ترى

الورقة النائمة
في سريرها المخملّي

ضرورة
لُحكم الخريْف!«

يتبع..

لنخبة  التركية  الفاشية  اختيار  يكن  لم 
السوريين  والمثقفين  المفكرين  من 
من  السادس  في  وإعدامهم  واللبنانيين 
فهؤالء  عبث،  عن   ،1916 عام  أيار 
والمفكرين  المتنورين  خيرة  كانوا 
ومصابيح نور وأداة الثورة على القمع 
على  أغلق  الذي  العثماني  واالستبداد 

كل سبل التقدم الفكري والعلمي.
والسياسي  الوطني  والرجل  الزعيم 
الوهاب  عبد  الشهيد  السوري، 
اإلنكليزي كان واحداً من الذين أعدمهم 

جمال باشا في السادس أيار 1916م.
أحمد  ابن  اإلنكليزي؛  الوهاب  وعبد 
اسم  عائلته  وحملت  اإلنكليزي، 
كان  الرابع  الجد  ألن  اإلنكليزي، 
عصبي المزاج، فكان يقال له )إنك مثل 
البارود اإلنكليزي( وغلبت الكنية عليه 
هذه  مثل  في  األسر  لبعض  وقع  كما 

المناسبات.
قرية  في  اإلنكليزي  الوهاب  عبد  ولد 
المليحة في غوطة دمشق سنة 1878 
الجقمقية  مدرسة  في  دراسته  وتلقى 
الشهيد  فيها  رفاقه  وكان  الرشدية 
شكري العسلي وعبد القادر بك المؤيد 
ألغيت  ثم  1892م،  سنة  وذلك  العظم 
ونقل  1893م،  سنة  المدرسة  هذه 
لصفهم  المعادلة  الصفوف  إلى  طالبها 

بدمشق  االعدادية  عنبر  مدرسة  في 
وصل  حتى  سنة  كل  في  يتنقل  وبقي 
1896م  سنة  في  الرابع  الصف  إلى 
إلى  العسلي  شكري  زميله  مع  فذهب 
من  األول  الصف  ودخال  إسطنبول 
1899م  سنة  وفي  اإلعدادي،  القسم 
اإلنكليزي  وكان  المسابقة  إلى  تقدما 
جميع  على  المسابقة  فحص  في  األول 
الملكية  المدرسة  فدخال  الطالب، 
الشاهانية وتخرجا منها سنة 1902م، 
حينئذ  سوريا  والي  بمعية  عينا  حيث 
وهي  التمرين  مدة  لتمضية  باشا  ناظم 

ثالث سنوات على الشؤون اإلدارية.
وقد وردت ترجمته في كتاب )المدرسة 
الملكية والملكيون( الصفحة 467 بأن 
رقمه في المدرسة كان )209( وتخرج 
وأثناء  ممتازة،  بدرجة  الملكية  من 
مدرساً  عين  الوالي  معية  في  وجوده 
المدرسة  في  التركي  واإلنشاء  لألدب 
افتتحت في سوريا عالوة  التي  الطبية 
من  أديباً  كاتباً  ويعتبر  وظيفته،  على 
وفي  التركية،  اللغة  في  األول  الطراز 
عام 1910م اقترن الشهيد بكريمة عبد 
في  منها  وأنجب  اإلنكليزي،  الرزاق 
عام 1913م ولداً هو عصام اإلنكليزي.

حياته العملية

اإلنكليزي  عين  م   1908 سنة  في 
قائماً على قضاء »برسوس- سروج« 
وفي سنة 1909 نقل إلى قضاء الباب 
كفاءة  وأظهر  حلب،  لوالية  التابع 
إدارية أدهشت المراجع العليا، فقد قام 
بتحصيل أعشار الدولة المستحقة على 
فكتب  أكلها،  استحلوا  الذين  الوجهاء 
بما  الداخلية  وزير  إلى  الوالية  والي 
قام به الشهيد من أعمال إدارية بارزة، 
فكتب وزير الداخلية إليه مباشرة كتاباً 
بخطه يشكره على أعماله الجليلة التي 
صدق  على  ويهنئه  الوالي  بها  أخبره 
له  قال  ومما  اإلدارة،  وحسن  العمل 
مقام  قوام  عشرة  الدولة  عند  كان  )لو 
من عيارك، لعدت من أرقى حكومات 
كان  يومئذ  الداخلية  ووزير  العالم( 

طلعت باشا االتحادي المشهور.
الباب،  قامية  قائم  من  استقال  بعد  فيما 
غمارها  وخاض  السياسية  حياته  وبدأ 
طلباً الستقالل بالده فكان من رجاالت 
إليهم  يشار  الذين  األحرار  العرب 

بالبنان في إخالصه وصدقه وجرأته.
وبعد الحرب البلقانية عاد إلى الوظيفة 
وكان  للملكية،  مفتشاً  فعين  الحكومية، 
يقوم بدعايات للقومية العربية مما أثار 

حفيظة االتحاديين عليه.

زعماء  بسوق  باشا  جمال  قام  ولما 
العرب وأحرارهم إلى الديوان العرفي 
حياة  على  باشا  طلعت  خشي  بعالية 
الشهيد، لما يعرف عنه من ذكاء وصدق 
في خدمة الدولة، فاقترح عليه أن يفر 
لمحاكمته،  به  يتذرع  له شيء  كان  إذا 
فأبى، وكان ما حذر منه طلعت باشا، 
فقد سيق الشهيد إلى الديوان وكان في 

عداد المتهمين.

نص قرار اتهامه

بنفسه  هو  اعترف  كما  كان  »ولما 
مخاصماً للحكومة ببواعث االحتراص، 
تشكيالت  في  دخلوا  الذين  من  وكان 
رفيق  وأيده  ادعاه  حسبما  الالمركزية 
الخطيب  الدين  وسيف  سلوم  رزق 
وحضر  الشهود،  باقي  من  وغيرهما 
االجتماع الذي كان حصل ألجل إدارة 

أمر القيام في الشام«.
وفي فجر يوم السبت السادس من شهر 
أيار سنة 1916م أعدم شنقاً في ساحة 
المرجة مع رفاق قافلة الشهداء الثانية.

وكاالت
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انخفاض منسوب نهر الفرات ُيهدد
 الزراعة في دير الزور

سبع بلدان مسؤولة عن ثلثي حرق الغاز عالميًا.. بينها 
دولتان عربيتان

بطموحه وأسلوبه المرح يطرح قضايا
 مجتمعه لمعالجتها

اتجاه األبناء نحو التحرر من الروابط األسرية مؤشر على 
تفكك العالقة داخل األسرة

قامشلو/ رؤى النايف ـ يهدد انخفاض منسوب 
الغذائي  الزور األمن  الفرات في دير  مياه نهر 
والذي  العام،  لهذا  الصيفي  للموسم  والزراعة 
األمطار،  قلة  مثل  عدة  طبيعية  ظواهر  شهد 
في  الصحراوي  الجراد  من  سراب  واجتياح 
منسوب  النخفاض  باإلضافة  الماضية،  الفترة 

مياه النهر إلى أدنى حد.
تدابير  باتخاذ  الزور  بدير  الري  هيئة  قامت 
وإجراءات للتخفيف من المعاناة التي تسبب بها 
المحتل التركي عند قطع مياه نهر الفرات على 

كافة المناطق في سوريا.
»روناهي«  أجرت صحيفتنا  الخصوص  وبهذا 
لهيئة  اإلداري  العضو  الشبوط  محمد  مع  لقاء 
الري في دير الزور والذي قال: »اتخذت الهيئة 

انخفاض منسوب  عدة إجراءات وتدابير بسبب 
مياه نهر الفرات، ومنها إغالق عدد من البوابات 
بشكل متناوب، وتسكير عدد من البوابات بشكل 
بالغرض  تِف  لم  اإلجراءات  هذه  لكن  جزئي، 
بسبب  كبير  بشكل  زاد  المياه  الطلب على  كون 
الخضار؛ ألنهما  الصيفي وموسم  الموسم  بداية 

يحتاجان إلى المياه«.
الموسم  هذا  المزروعة  المساحة  بأن  ويُذكر 
تعادل أضعاف المساحة المزروعة من المواسم 
بزراعة  المزارعين  توسع  حيث  السابقة، 
المحاصيل  وتأثرت  والشعير،  القمح  محصولي 
البعلية بشكل سلبي بسبب قلة األمطار هذا العام، 
كما أن الهيئة لم تستطع إغالق عدد من البوابات 
كونها تقع بالقرب من مناطق عسكرية، وكذلك 
لم نستطع إغالقها بسبب أعطال  هنالك بوابات 

في جسم البوابة، حيث يضغط جسم القناة على 
)بوابة رقم 6،  ومنها  إغالقها  يمنع  مما  البوابة 
هي  حدثت  التي  األعطال  أن  كما   ،)7 ورقم 
نهر  انخفاض  الناتجة عن  األوساخ  كثرة  نتيجة 
الفرات ورداءة نوعية األكبال القديمة، أثر على 

عمل المحطة«.

مخاوف املزارعني

أما عن خطر انخفاض منسوب مياه نهر الفرات 

والمناطق  الزور  دير  في  الزراعة  يهدد  الذي 
التي تعتمد على مياه نهر الفرات كما أن هناك 
مخاوف لدى المزارعين بهذا الشأن، حيث حدثنا 
الزراعة  لهيئة  المشترك  الرئيس  العزيز  محمد 
في دير الزور؛ عن المساحات المزروعة حالياً، 
الزراعي  بالموسم  تحيط  التي  األخطار  وعن 
على  دونم  ألف   715 »لدينا  بقوله:  الصيفي 
إلى  وصوالً  غرباً  الجزرات  من  النهر  سرير 
والشعير،  القمح  بمحصولي  مزروعة  الباغوز 
لموسم  الزراعية  خطتنا  في  المقرر  من  ومن 
حوالي  زراعة  يتم  أن  المقبل  الصيفي   2021

450 ألف دونم منها بمحصول القطن، باإلضافة 
الوقت  إلى زراعة محاصيل تكثيفية، ولكن في 
المزارعين  قبل  من  كبير  تخّوف  هناك  الراهن 
من زراعة أراضيهم التي تقع على سرير النهر 

بسبب االنخفاض الحاد لمجرى النهر«.
واختتم الرئيسة المشترك لهيئة الزراعة في دير 
الزور محمد العزيز حديثه بالقول: »في حال لم 
الصيفي  الموسم  في  أراضيهم  الفالحون  يزرع 
فسيهدد هذا األمر قوتهم اليومي واألمن الغذائي 
إن  باعتبار  للمنطقة،  عام  بشكل  واالقتصادي 

أغلب سكان المنطقة يعتمدون على الزراعة«.

دولتان  بينها  العالم،  حول  بلدان  سبع  تشترك 
الغاز  حرق  ثلثي  عن  المسؤولية  في  عربيتان 
الصناعية  األقمار  بيانات  بحسب  العالم،  حول 

الجديدة.
هذه البيانات التي جمعتها الشراكة العالمية للحد 
األسبوع  الدولي،  للبنك  التابعة  الغاز  من حرق 
على  الغاز  حرق  تراجع  أظهرت  الماضي، 
في  مكعب  متر  مليار   150 من  العالم  مستوى 

2019 إلى 142 ملياراً في عام 2020.
كما انخفض إنتاج النفط بنسبة 8% في 2020، 
في حين انخفض حرق الغاز العالمي بنسبة 5%؛ 
إذ تراجع إنتاج النفط 100 مليون برميل يومياً 

في عام 2019 إلى 92 مليوناً في 2020.
وتكشف بيانات األقمار الصناعية الخاصة بحرق 
والعراق،  روسيا،  أن   2020 عام  من  الغاز 
والجزائر،  المتحدة،  والواليات  وإيران، 
بلدان  سبع  أكثر  تزال  ما  ونيجيريا،  وفنزويال، 
متتالية،  سنوات  تسع  مدى  على  الغاز  تحرق 
منذ إطالق أول قمر صناعي عام 2012 لتتبع 

عمليات حرق الغاز. 
وتنتج هذه البلدان 40% من النفط العالمي سنوياً، 
حرق  عمليات   )%65( ثلثي  نحو  تمثل  لكنها 
الغاز على مستوى العالم. ويشير هذا االتجاه إلى 
البلدان،  هذه  تواجهها  التي  التحديات  استمرار 

وإن كانت متباينة.

المتحدة  الواليات  في  توجد  المثال،  سبيل  على 
آالف المواقع المنفردة لحرق الغاز، التي يصعب 
ربطها بأي سوق، في حين يوجد عدد قليل من 

من  كبيرة  كميات  تحرق  التي  النفطية  الحقول 
الغاز في سيبيريا الشرقية في روسيا االتحادية. 
يحرق  العالم  يزال  »ال  الدولي:  البنك  يقول 

جنوب  إفريقيا  إلنارة  تكفي  الغاز  من  كميات 
نسبة  المتحدة  الواليات  شكلت  وقد  الصحراء.. 
70% من التراجع العالمي، حيث انخفض حرق 

الغاز بنسبة 32% من 2019 إلى 2020«.
الغاز  إحراق  الغاز،  حرق  بعملية  ويُقَصد 
وهو  النفط،  الستخراج  المصاحب  الطبيعي 
من  تتراوح  األمور  من  بسبب مجموعة  يحدث 
إلى  واالقتصادية  السوقية  والمعوقات  القيود 

نقص التنظيم المناسب واإلرادة السياسية.
وتنتج عن هذه الممارسة مجموعة من الملوثات 
ذلك  في  بما  الجوي،  الغالف  في  تنطلق  التي 
ثاني أكسيد الكربون والميثان والكربون األسود 

)السخام(.
وتسهم انبعاثات الميثان الناتجة عن حرق الغاز 
األمد  في  العالمي  االحتراق  في  أكبر  بشكل 
القصير إلى المتوسط، ألن الميثان أقوى تأثيراً 
على المناخ بأكثر من 80 مرة من ثاني أكسيد 
الكربون على مدى فترة زمنية مدتها 20 عاماً.

ويطلق حرق الغاز أكثر من 400 مليون طن من 
انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام.

وشركة  حكومة   80 إن  الدولي  البنك  وقال 
نفطية تعهدت بالوقف التام للحرق التلقائي للغاز 
آخرون  ينضم  كما  المقبل،  العقد  غضون  في 
تطور  وهو  العالمية،  الدولي  البنك  شراكة  إلى 

إيجابي.

وكاالت

ريف  من  يوتيوبر  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
تل كوجر يتناول كل المواضيع التي تهم أبناء 
مجتمعه، ليكون بعفويته وأسلوبه المرح لسان 
فمن  مادية؛  فائدة  دون  ولكن  المجتمع  حال 

يكون..؟ 

شاب  حيدر؛  بأبي  الملقب  علي  السيد  محسن 
من مواليد عام 1984، من أبناء قرية كريفاتي 
الحسكة  جامعة  في  التاريخ  درس  الشرابيين، 
من  المادية  الضائقة  منعته  ثم  واحد  عام  لمدة 
في  مدرساً  عمل  الجامعية،  مسيرته  استكمال 

قريه كريفاتي لفترة وجيزة.

مرح وعفوية مطلقة

علي  السيد  رفيقة  االبتسامة  كانت  ما  دائماً 
والمزاح  فالدعابة  أبداً،  تفارقه  ال  التي  الدائمة، 
يتواجد  التي  المجالس  في  الحديث  محور  هو 
بها، حيث يمتلك عفوية أقل ما توصف بها أنها 
طاغية على شخصيته، عفويته هذه جعلته مقبوالً 
لدى مجتمعه واألشخاص المحيطين به، وفتحت 
له قلوب الجماهير عندما بدأ خطواته األولى في 
األولى  تجربته  عن  فيتحدث  اليوتيوب،  مجال 
وبرفقة  لكني  نقاالً،  هاتفاً  أملك حتى  »لم  قائالً: 
مرئياً  محتوى  صنعت  أصدقائي  من  مجموعة 
صغيراً، تحدثت فيه عن عجز الراتب عن سداد 
متطلبات الحياة، القى هذا الفيديو رواجاً واسعاً 
األسلوب«،  في  وصدق  عفويه  من  يحمله  لما 
هذه العفوية هي التي جعلته يدخل قلوب الناس 

بسرعة.

من الواقع إىل املجتمع

من  عالياً  حساً  علي  السيد  محسن  يمتلك 
عالياً  قدراً  المقابل  في  يمتلك  أنه  كما  الدعابة، 
انتقاء  على  جاهداً  يعمل  فهو  المسؤولية،   من 
التي يطرحها من نوافذه عبر مواقع  المواضيع 
حيدر  أبو  يحرص  حيث  االجتماعي،  التواصل 
المجتمع،  تهم  التي  المواضيع  تناول  على 
فقد  كوميدي،  بشكل  ونقدها  معالجتها  ويحاول 
تناول العديد من المواضيع التي تسود مجتمعنا، 
فتحدث مثالً عن ارتفاع األسعار ثم تحدث عن 
المواضيع  حيدر  أبو  يغفل  لم  المهور،  غالء 
فأطلق  بيضاء،  أيادي  له  أن  كما  الرياضية، 
مبادرة خيريه لمساعدة أبناء منطقته، حيث يعمل 
على  أن يكون وسيطاً بين المحتاجين وأصحاب 
الخير، مبادرة أبو حيدر هذه تالقي رواجاً واسعاً 
ولها أثر عظيم في نفوس أهالي المنطقة، يمتلك 

على  متابع  مليون  نصف  يقارب  ما  حيدر  أبو 
حالة  يمثل  حيث  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
أوائل  من  فهو  مجتمعه،  في  نوعها  من  فريدة 
الذين كسروا نمطية المجتمع وتخوفه من فكرة 
مجتمعية  مواضيع  والحديث عن  مشاكله  طرح 
هذه  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  مهمة 
الجرأة فتحت باب االنتقاد كما زادت من أعداد 

المحبين والداعمين.

من النقد إىل التحفيز

مجتمعنا،  في  دائماً  عليه  المتعارف  هو  كما 
تكون  ما  دائماً  يبزغ فجرها  التي  المواهب  فإن 
محوراً للجدل، أبو حيدر مثالً ينتمي إلى مجتمع 
بعض  لديه  هذا  العشائري  ومجتمعه  عشائري، 
التحفظات على أمثاله، حيث أن مجتمعه لم يقدم 
كان  إنه  بل  بداية مسيرته،  في  الالزم  الدعم  له 

بأنه  يتهمونه  ما  دائماً  وكانوا  للسخرية  عرضة 
مهرج ويجعل من نفسه أضحوكة، ذلك الحال لم 
يستمر طويالً، فعندما انتشرت مقاطع أبو حيدر 
التواصل  وسائل  جميع  وعلى  اليوتيوب  على 
تحول معظم  محلياً،  االجتماعي، والقى رواجاً 
إلى  حيدر  أبو  ومواهب  إمكانات  في  المشككين 
داعمين ومحفزين، ينسب أبو حيدر هذا التحول 
ال  التي  شخصيته  إلى  إليه  المجتمع  نظرة  في 
االنتشار  وثانياً  أوالً،  السلبي  بالنقد  كثيراً  تتأثر 
لبعض  هدفاً  منه  جعل  ما  حققه،  الذي  الواسع 
المحطات العالمية التي أجرت لقاءات وحوارات 
ومحطة  عربية  سي  بي  بي  محطة  مثل  معه، 
البغدادية، كما ذكرته العديد من الصحف وبعض 
على  به  أشادت  التي  المعروفة،  الشخصيات 
أبو  نظر  وجهة  من  وهذه  الشخصية،  حساباتها 
حيدر هي نقطه التحول الكبير، على صعيد عمله  
كيوتيوبر، جل المنتقدين ألبو حيدر أصبحوا من 
اعتبروه واجهة  له، حيث  الداعمين والمحفزين 
أبو حيدر كان  الذي وعلى حد قول  لمجتمعهم، 
مهمشاً إعالمياً سابقاً وحالياً، وأن الناس وجدت 
به المنبر الذي يستطيع إيصال ما يعجزون هم 
عن إيصاله إلى الناس ووجدوا به ظاهرة إيجابية 

أكثر منها سلبية.

ال فائدة مادية وفرص شحيحة

من المتعارف عليه أن جميع العاملين في مجال 
اليوتيوب يتقاضون مبالغ مالية من إدارة شركة 
عدد  على  قياساً  المبالغ  هذه  تحتسب  يوتيوب، 
عن  يختلف  سعر  بلد  لكل  وأيضاً  المشاهدات، 
البلد اآلخر، أبو حيدر هو حالة استثنائية في هذا 
المجال، فهو لم يتقاَض إلى اليوم من يوتيوب أي 

مبلغ مالي، رغم حصوله قبل مدة بسيطة على 
تجاوز  عند  يوتيوب،  من شركة  الفضي  الدرع 
الوضعية  هذه   15000 لديه   المشتركين  عدد 
االستثنائية نجمت عن عدم تسجيل قناة أبو حيدر 
األمر  البداية،  منذ  اليوتيوب  في  رسمي  بشكل 
ترتيب  وإعادة  لتجاوزه  حيدر  أبو  يسعى  الذي 
مادي  مردود  على  الحصول  أجل  من  أوراقه، 

من يوتيوب.
الفرص  على  أيضاً  علي  السيد  محسن  تحدث   
المحلية، وإذا ما كان يحصل على الدعم المناسب، 
بها دعمه  التي يعمل  حيث ذكر أن جل معداته 
يقيمون خارج  الذين  بها مجموعة من أصدقائه 
المركز  مع  تجربة  له  أن  أضاف  كما  البالد، 
الثقافي في تل كوجر، عبر التمثيل في مسرحية 
لم  المسرحية  لكن  الثقافي،  المركز  إعداد  من 
كما  كورونا،  جائحه  بسبب  التوفيق  لها  يكتب 
وأن الدعم المادي الذي يقدمه المركز الثقافي ال 
يجعله قادراً على تحمل أعباء الحياة، لذلك هو 
مضطر إلى مواصلة العمل على المحتوى الذي 

يقدمه على أمل الحصول على مردود مادي.

ما مخططاته؟

يضع محسن السيد علي لنفسه خطة إلعادة هيكلة 
اليوتيوبية،  قناته  في  يطرحها  التي  مواضيعه 
وعن  التكرار  عن  االبتعاد  جاهداً  يحاول  حيث 
النمط الواحد في المحتوى، حيث يسعى أن يكون 
المستقبل لديه مختلفاً كلياً عن البداية المتواضعة 
في  واضح  لهدٍف  يسعى  أنه  كما  بدأها،  التي 
المستقبل، أال وهو إعادة إنتاج مسلسل كوميدي 
على غرار مرايا وما شابه، للتعريف بالكوميديا 

في هذه المنطقة.

ليست  المتكاملة  األسرة  أن  النفس  علماء  يرى 
االقتصادية  الرعاية  ألبنائها  تكفل  التي  تلك 
واالجتماعية والصحية فحسب، بل هي األسرة 
التي تهيّئ لهم أيضاً الجو النفسي المالئم. ويؤكد 
الخبراء أن وجود الطفل في بيت واحد مع والديه 
ال يعني دائماً أنه يعيش السعادة، فإذا سعى األبناء 
إلى التحرر من الروابط األسرية فإن ذلك مؤشر 

على تفككها.
تحديد  على  االجتماعي  النفس  علماء  يتفق  لم 
مفهوم التفكك األسري، كما لم يتفقوا حول تسمية 
التفكك  مفهوم  يستخدم  من  فمنهم  ذاته،  المفهوم 
األسري ليعني فقدان أحد الوالدين أو كليهما أو 
غياب  أو  الزوجات  تعدد  أو  الطالق  أو  الهجر 
آخرون  يستخدم  فيما  طويلة.  مدة  الوالدين  أحد 

هذا المفهوم ليشيروا إلى بداية اتجاه األبناء إلى 
بلغوا  إذا  الروابط األسرية، خاصة  التحرر من 

سن المراهقة.
االجتماعي  الباحث  العرفج  فرحان  وقال 
األسرة، ال شك  في شؤون  المختص  السعودي 
الذات  إلثبات  بداية  هي  المراهقة  مرحلة  أن 
من  بالتحرر  المراهق  فيها  يبدأ  واالستقاللية، 
عالمي  بين  فاصلة  مرحلة  وهي  األسرة،  قيود 
من  أن  لـ«العرب«  وأضاف  والرشد.  الطفولة 
السلطة،  على  د  التمرُّ المرحلة  هذه  خصائص 
والرغبة الحتمية في االستقالل والتحرر من كل 
مصدر للسلطة، وكذلك الرغبة في تأكيد الذات.

الخروج  المراهق  يحب  ال  المرحلة  هذه  وفي 
مع والديه ويفضل الذهاب مع أصدقائه، وكذلك 

دون  بمفردها  زيارة صديقتها  إلى  تسعى  الفتاة 
مرافقة أمها، أو الخروج معها لشراء الحاجيات 
بمفردهما، لتشعر فقط بأنها فتاة ناضجة ويمكنها 

االعتماد على نفسها.

استقالل األبناء ظاهرة طبيعية

عن  األبناء  استقالل  أن  إلى  العرفج  وأشار 
األسرة ظاهرة طبيعية، واحتياج بشري ال غنى 
إلى  السَّعي  في  المراهق  رغبة  أن  حيث  عنه، 
يتعارض  لكنه  طبيعي،  أمر  الحرية  من  المزيد 
مع غرائز اآلباء لحماية أطفالهم من الضَّرر مما 
يسبب خلالً في وقوع تفكك وخالفات أسرية بين 
بخصائص  الجهل  هو  والسبب  وأسرته،  االبن 
هذه المرحلة وكيفية التعامل وتحقيق االستقالل 
المراهق  الحوار مع  العرفج  له. واقترح  الذاتي 
واالستماع له ومشاركته هواياته واحترام رغبته 
ومتابعته  وتوجيهه  إهماله  دون  االستقالل  في 
هذه  لمواجهة  كحلول  المرحلة  هذه  خالل 
القسوة  عن  باالبتعاد  أيضاً  نصح  كما  المشكلة. 
االبن  وترك  يفسده،  الذي  والدالل  تنفّره  التي 

لخوض التجربة مع متابعته.
أن  إلى  األسرية  العالقات  استشاريو  ويشير 
التفكك األسري يمكن أن يأخذ طابعاً أشد حدة، 
يتمثل في تمزق أوصال األسرة وانفراط شملها، 
ولو في ظل استمرار عقد الزوجية قائماً، وذلك 
الوظائف  من  أكثر  أو  واحدة  عن  التخلي  بفعل 
المنوطة بها. فالتفريط في أمر التوجيه التربوي، 
ال بد أن يستتبع جفاء بين أفراد األسرة، ويجعل 
فهي  مكانياً  متجاورة  كانت  وإن  جزراً،  منهم 

تعميق  في  التقصير  بسبب  شعورياً  متباعدة 
لتوحيد  األسرة  أفراد  لدى  الواحدة  المرجعية 

شاكلتهم الثقافية.
يتسع  األسري  التفكك  أنواع  من  النوع  وهذا 
نطاقه إلى حد بعيد، بفعل استقالة اآلباء عن القيام 
بأعباء التنشئة الثقافية، أو بفعل الصدام والتعاند 
والتشاكس التام في أمر المرجعية المعتمدة لدى 
األبوين داخل حمى األسرة. ويمكن الحديث عن 
الشعور  ضمور  حالة  في  السلبية  اآلثار  نفس 
توقفها  بسبب  األسرة،  أفراد  لدى  باالنتماء 
)األسرة( عن توفير األجواء الباعثة على األمـن 
إشـباع  مـستـوى  عـلى  ســواء  األبناء،  لدى 
الفكرية  أو  النفسية..  أو  الـماديـة  الـحاجات 

والروحية.

رصاع عائيل

منهم  المراهقين  وخصوصاً  األبناء  ويعيش 
قيود  من  التحّرر  إلى  ميلهم  بين  عائلياً  صراعاً 
األسرة وبين سلطة األسرة في حد ذاتها. وصراع 
والجيل  وبين جيلهم  والواقع  الشباب  مثالية  بين 
أهداف  وجود  بسبب  وصراعات  الماضي. 
تحقيقها.  في  يرغبون  داخلهم  في  متعارضة 
أبنائها  متابعة  في  صعوبة  األسر  أغلب  وتجد 
نظراً النشغاالتها العديدة، ما يتيح الفرصة لمزيد 
تعزيز  أن  الخبراء  ويرى  األسري.  التفكك  من 
من  إجازة  أخذ  فقط  يعني  ال  األُسرية  العالقات 
أو  رحلٍة  في  األسرة  أفراد  واصطحاب  العمل 
ة العديد من التغييرات البسيطة التي  نزهة، بل ثمَّ
يستطيع الفرد القيام بها لبناء العالقات األسرية 

وتعزيزها يوميّاً دون أن يغادر المنزل.
وقال خبراء العالقات األسرية إنه بسبب حياتنا 
الكثير من األحيان، من الصعب  المحمومة في 
التوقّف لقضاء وقت مع العائلة سواء الصغيرة، 
نفاد  من  دائماً  نعاني  فنحن  الكبيرة،  وخاصة 
الوقت. ففي عطلة نهاية األسبوع، هناك التنظيف 
ينتهي  النهاية  والتسوق ودروس األطفال، وفي 
األمر بأفراد العائلة إلى كونهم زمالء أكثر من 

عائلة.
وتكتسي التقاليد والطقوس األسرية أهمية بالغة 
نظراً إلى أنها تضع أسس القيم العائلية كما أنها 
األسرة  طقوس  وتعتبر  األسري،  للترابط  جيدة 
وذات  للتكرار  القابلة  السلوكيات  من  مجموعة 

أهمية رمزية.
ريبيكا  والباحثة  النفس  علم  في  الخبيرة  وبينت 
للعائالت  توفر  الطقوس  هذه  أن  ثيل  فريزر 
شعوراً بالهوية واالنتماء، وغالباً ما تثير مشاعر 
الموضوعات  إلثارة  تستغل  ما  وكثيراً  قوية، 
أن  وأضافت  األسرة.  داخل  ومناقشتها  الهامة 
تقاليد  هو  األسرة  طقوس  على  مثال  أفضل 

األعياد، حيث يمكن أن تصبح األحداث تقليداً.
تقاليد  لها  العائالت  من  العديد  أن  إلى  وأشارت 
التي  الذكريات  أفضل  تنتج  ما  غالباً  عريقة، 
وترتبط  إدامتها.  ويحاولون  الجميع  بها  يعتز 
الذهاب  مثل  األسري  بالتراث  التقاليد  بعض 
إلى المهرجانات الثقافية المحلية أو طهي وجبة 
تقليدية في يوم معيّن من كل عام. وهناك عادات 
أخرى يمكن ربطها بأحداث خاصة، مثل بعض 
في حفالت زفاف  تنتقل  التي  التقليدية  المالبس 

كل فتاة.


