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ُ
ال تختلف الجرائم
ّ
الجنائي�ة اليت تحدث

بمناطق شمال وشرق
سوريا عن غيرها من
المناطق بسوريا
ّ
ألن الجريمة واحدة

دورة في قاعدة البياناتُ ،تقيمها مديرية عوائل الشهداء

روناهي /منبج  -في ظ ِّل التحول الرقمي
وضرورته المرحلية ،افتتحت مديرية عوائل
الشهداء دورة لألعضاء العاملين بالمديرية،
بمحتوى تصميم قواعد البيانات ،بالمستوى
األول ،وذلك بمبنى المديرية ،بإشراف المبرمج
أحمد المعراوي.
وتساعد الدورة التدريبية المحاسبية التي نُظم لها
بغرض تنمية الموارد البشرية للعاملين بمديرية
عوائل الشهداء ،وبناء برامج إدارية وأرشفة
ومحاسبة على برنامج  Acssesالتي من شأنها
تطوير مهاراتهم التقنية عبر دورة تدريبية
متدرجة حتى االحتراف.

في هذا الصدد ،التقت صحيفتنا «روناهي»
بالمبرمج أحمد معراوي ،ليحدثنا عن هذه
الدورة حيث قال« :ال شك أن قاعدة البيانات تعد
ضرورية لكل مؤسسة لتصميم برنامج محاسبي
ينظم عملياتها البيانية بكل أنواعها».
وسبق للمبرمج أحمد المعراوي أن صمم عددا ً
من قواعد البيانات لعدد من مؤسسات اإلدارة
المدنية في منبج من مثل مديرية النقل وغيرها.
ويضيف المعراوي ،إن الدورة البرمجية
المحاسبية تأتي ضمن مجموعة ميكروسوفت،
 Acssesبهدف إنشاء قاعدة البيانات بعيدا ً
عن الجداول اإللكترونية المصممة في برنامج
 .Excelوتمنح قاعدة البيانات المنشئة على
برنامج  Acssesعلى ضمان أمن المعلومات

بشك ٍل مضمون إلى جانب استثمارها وفق عدة
مؤسسات إدارية مختلفة.
ويعد برنامج  Acssesالذي يأتي ضمن
مجموعة ميكروسوفت التي تضم العديد من
البرامج المكتبية الهامة ،إلى جانب كونه يُدرج
ضمن الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب المسماة
بـ .ECDL
واختتم المبرمج أحمد المعراوي حديثه بالقول:
«هناك تهميش لكثير من معلمي المعلوماتية
لدور قاعدة البيانات لما لها من أهمية في وضع
نماذج محاسبية للغاية بكل المؤسسات ،ونأمل
أن تلبي هذه الدورة بمديرية عوائل الشهداء
أهدافها المرجوة التي ما من شك أنها تسهم في
تطوير العمل اإلداري والتقني أيضاً».

عراقي ُيعيد «حلم جلجامش» إلى بغداد

ساهم القائم بأعمال رئيس جهاز تحقيقات األمن
الداخلي األميركي ستيف فرانسيس ،وهو من
أصول عراقية باستعادة لوح «حلم جلجامش»
إلى العراق.
وبحسب وكالة «فرانس برس» ،فإن
«فرانسيس ،الذي يشغل منصبه منذ عام
 ،2019هو من وجد اللوح وتحقق من أصوله
وقاد الجهود لضمان عودة القطعة األثرية
المنهوبة لموطنها األصلي في العراق».
ويفتخر فرانسيس بأصوله العراقية ،ونقلت
وكالة أسوشيتد برس ،قوله إنه «حقا ً مميز
بالنسبة لي .أنا عراقي وأقود الوكالة التي قامت
بهذا العمل .إنه حقا ً شيء كبير».
ويرى مسؤولون أميركيون أن اللوح دخل
بشكل غير قانوني إلى الواليات المتحدة في عام
 ،2003ثم تم بيعه إلى سلسلة محالت «هوبي
لوبي» للفنون والحرف اليدوية ،ثم عرض في
النهاية بمتحفها للكتاب المقدس في عاصمة
البالد.
وفي أيلول  ،2019تمت مصادر اللوح،
وعمره  3500عاماً ،من المتحف من قبل
عمالء فيدراليين تابعين لجهاز تحقيقات األمن
الداخلي الذي يديره فرانسيس.
وو ِلد والدا ستيف فرانسيس في العراق ويتحدر
ُ
من أصول كلدانية ،وتم تعيينه في وحدة
الجمارك األميركية في عام  ،2003والتي تم
إرسالها إلى العراق للمساعدة في حماية القطع

األثرية المنهوبة ،وفقا ً
لفرانس برس.
كما عمل فرانسيس
لمدة  20عاما ً في
مجال إنفاذ القانون،
وشغل عدة مناصب
منها نائب رئيس
وكالة إنفاذ قوانين
الهجرة والكمارك
في ديترويت بوالية
ميتشغان في .2015
وبعدها بعامين تم
تعيين فرانسيس،
الحاصل على البكالوريوس في العدالة الجنائية
من جامعة ميتشغان عام  ،1997عميالً خاصا ً
مسؤوالً عن وحدة تحقيقات األمن الداخلي
التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك
في ديترويت.
وبعدها تم تعيينه بمنصب القائم بأعمال رئيس
جهاز تحقيقات األمن الداخلي األميركي
المسؤول عن تعطيل وتفكيك المنظمات
اإلجرامية الدولية والشبكات اإلرهابية التي
تهدد أو تسعى إلى استغالل قوانين الجمارك
والهجرة في الواليات المتحدة.
وأعلنت «يونسكو» ،أن العراق سيستعيد
لوحا ً مسماريا ً أثريا ً عمره  3500عام يحتوي
على جزء من «ملحمة جلجامش» بعدما

مهما كانت ،وإن
َ
تب�اينت في سياق

حدوثها ومسبب�اتها
َ
ودوافعها بعض
اليشء ،لكن من

المهم أن اإلدارة

الذاتي�ة لشمال وشرق
ً
سوريا تحاول جاهدة
ضبطها والحد من

حدوثها5»...

التركية
تحذيرات عنصرية غريبة يطلقها والي بولو
ّ

قائد مجلس كري سيب العسكري :ملزتمون
بالذود عن أرضنا حىت الرمق األخري

العقال العريب ....زي من
عبق التاريخ8»...
ِ

أكد قائد مجلس كري سبي العسكري رياض الخلف أن قوات
سوريا الديمقراطية ستدافع عن شعوب المنطقة ومكتسباتها
التي حققتها بدماء وتضحيات الشهداء ،وستستمر بصد هجمات
العدوان التركي ومرتزقته بحق شعوب المنطقة4»...
تبيّن للسلطات األميركية أنّه سرق من متحف
عراقي في .1991
ونقلت وكالة «فرانس برس» ،عن مسؤولين
سرق من
أميركيين ،فإن «هذا الكنز األثري ُ
متحف عراقي في  1991إبّان حرب الخليج
األولى ،ثم اشتراه في  2003تاجر أعمال فنيّة
أميركي من أسرة أردنية تقيم في لندن ،وشحنه
إلى الواليات المتحدة ،من دون أن يصرح
للجمارك األميركية عن طبيعة الشحنة».
واللوح األثري مصنوع من الطين ومكتوب
عليه بالمسمارية جزء من «ملحمة جلجامش»
التي تُعتبر أحد أقدم األعمال األدبية للبشرية
وتروي مغامرات أحد الملوك األقوياء لبالد ما
بين النهرين في سعيه إلى الخلود.
وكاالت

و ّجه والي «بولو» التركية «أحمد أوميت»
تحذيرات لألجانب بما فيهم الالجئين السوريين
المقيمين في الوالية حملت نوعا ً جديدا ً من
العنصرية.
ونقلت صحيفة تركية أن «أوميت» عقد اجتماعا ً
مع ممثلي الرعايا األجانب لتحديد السلوكيات
التي تنفّر المواطنين األتراك وفق المصدر،
حيث قال «أوميت» أنه تم تحديد أفعال
وخطابات وسلوكيات تُزعج األتراك وعلى
األجانب مراعاتها ليعيشوا بسالم.
وحذّر «أوميت» من المشي في مجموعات
في األماكن العامة كالحدائق والساحات ،ومن
الحديث بالسياسة أو سماع الموسيقى بصوت
مرتفع ،أو إزعاج الجيران عبر استخدام التوابل

في الطعام (والملح كيف بتحب يكون؟).
كما طالب «أوميت» األجانب باالهتمام بالنظافة
الشخصية ونظافة البيئة (بالنسبة لألتراك
عادي؟ فيهن ما يهتمو) ُمحذرا ً من النظرات
الثابتة والكلمات ال ُمسيئة خاصةً تجاه النساء
(ضل ناقص تقول يا شوية متحرشين).
ً
التحذيرات العنصرية التي تحمل ضمنا اتهامات
لألجانب وفي مقدمتهم الالجئين السوريين ،بأنهم
يتحرشون بالنساء وال يهتمون بنظافتهم فضالً
عن تهمة وضع التوابل بالطعام ،جاءت في
إطار موجة من العنصرية يواجهها السوريون
في «تركيا» منذ سنوات.
وكاالت
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نادي برخدان للسيدات ُي ّ
توج باللقب األول
لكرة القدم
توج نادي برخدان للسيدات بلقب الدوري األول لكرة القدم
ِّ
للسيدات في إقليم الفرات قبل نهاية الدوري بجولتين ،وذلك بعد
سعن بذلك
فوزه على نادي نسرين للسيدات بهدفين دون رد ،وو ّ
الفارق بينهن وبين وصيفاتهن في الدوري صاحبات المركز
الثاني سيدات التربية إلى ثماني نقاط10»...

بدء موسم ترميم المنازل الطينية
يف ريف الشدادي
مع دخول شهر
أيلول باشر األهالي
في ناحية الشدادي
بعملية ترميم منازلهم
الطينية وذلك
لمنع تسرب المياه
إليها أثناء فصل
الشتاء6»...
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أبناء كوباني :الحماية الذاتية واجب يقع على عاتقنا كشعب

لينا بوزي

عالء الدين احمد

أحمد رشاد

روناهي /كوباني ـ شدّد أبناء مدينة كوباني
على ضرورة تمتين الحماية الذاتية في المنطقة
في ظل المخاطر والهجمات ال ُمستهدفة لقيمهم
وشعبهم ،مؤكدين أن الحماية الجوهرية وحدها
ستتمكن من إفشال مساعي ومخططات المحتل
التركي الحتالل مناطقهم.

وحول هذا؛ يقول المواطن عالء الدين أحمد
من مدينة كوباني إن «في ظل المحاوالت
الساعية لنيل من مكتسبات وقيم شعوبنا ،وحدها
اإلرادة الحرة والحماية الذاتية ستُفشِل جميع تلك
المحاوالت الخارجية وعلى رأسها محاوالت
المحتل التركي» ،مشيرا ً إلى إن «حماية الوطن
واجب يقع على عاتق الجميع ،وعليه يجب على
ً
أبناء المنطقة تمتين تنظيمهم وحمايتهم الذاتية
بوجه المتربصين بمشروع األمة الديمقراطية».
وأضاف قائالً« :علينا أن نستفيد من تجربة
أفغانستان ،فلعدم وجود أي قوة داخلية تتمكن
من الوقوف أمام ارتزاق طالبان أصبح
الشعب األفغاني ضحية بين طالبان وحكومة
أفغانستان».
وأوضح على إنه يجب على الشعب االعتماد

على نفسه وقدراته لحماية أرضه من الفاشين
والدكتاتوريين.
وبدروها شددت الشابة لينا بوزي على ضرورة
تعزيز الحماية الذاتية وااللتفاف حول قواتهم
العسكرية ،وإن يكون لهم سنداً.
موضحة قائلةً« :في ظل المرحلة الراهنة التي
تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا من تهديدات
وهجمات احتاللية وفاشية ،الحماية الذاتية أهم
من األوكسجين الذي نتنفسه».
ويقول المواطن أحمد رشاد «إن القوى الخارجية
وعلى رأسها تركيا تحاول بشتى الوسائل النيل
من مكتسبات شعوب المنطقة وزعزعة أمنهم
واستقرارهم وتفريغ المنطقة من سكانها وشبانها
من خالل حربهم الخاصة التي تقوم بها عن

مع استمرار الهجمات الخارجية على مناطق
شمال وشرق سوريا الرامية الحتالل المنطقة،
وتصاعد المخاطر الخارجية على شعوب المنطقة
الساعية لزعزعة أمان واستقرار المنطقة من
خالل بث الفتن واإلشاعات في محاولة تفريغ
المنطقة من سكانها وتغيير ديمغرافيتها ،تبرز
إلى الواجهة ضرورة تعزيز التنظيم والحماية
الذاتية لحماية المنطقة من الهجمات االحتاللية.

شيخ عشيرة السبخة :الهجرة مؤامرة إلفراغ
مركز األخبارـ أوضح شيخ عشيرة السبخة
بالرقة ،محمد تركي السوعان ،أن زيادة وتيرة
الهجرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة منذ
فترة ،هي نتيجة الحرب الخاصة التي مو ِرست
من قِبل بعض األطراف ،إلخالء المنطقة من
طاقاتها الشابّة خصوصا ً العقول في محاولة
لتحقيق عدة أطماع.
ونوه محمد تركي السوعان في حديثه لوكالة
ّ
هاوار إلى أن «سعي بعض األطراف الدولية
واإلقليمية خاصةً تركيا وإيران ،لخلق ضغط

اقتصادي وفراغ سياسي ال يُب ّ
شر بمستقبل
واضح للمنطقة ،مما زاد في وتيرة الهجرة بحثا ً
عن مستقبل أفضل ،كما يعتقد من يفكر بالهجرة
أو هاجر بالفعل».
وشدد السوعان ،على أن ما يحصل هو مؤامرة
على مناطق شمال وشرق سوريا ،إلفراغ
الطاقات الشابّة والعقول منها ،في محاولة
إلفشال مشروع اإلدارة الذاتية.
كما سلّط السوعان الضوء على عشرات حوادث
القتل والتنكيل ،التي تطال الشباب من قبل حرس
الحدود التركي (الجندرمة) ،مو ّجها ً رسالة

طريق أجنداتها».
وأردف« :محاولة ومساعي تركيا مستمرة
بالنيل من إرادتنا واحتالل مناطقنا ،لذا وحدها
الحماية الذاتية ستتمكن من ردع وإفشال جميع
مساعي ومحاوالت االحتالل التركي».
وتطرق رشاد قائالً« :يجب على الشعب عدم
ّ
االتكال على القوى الخارجية ،وحماية مناطقهم

بأنفسهم ،فإن لم يحموا مناطقهم بأنفسهم ال أحد
سيحمي مناطقهم من االحتالل والعدوان».
وختم حديثه« :يجب على شعبنا تدريب نفسه
على سبل الحماية سواء في حمل السالح أو
تنظيم أنفسهم بوجه الفاشية ،وأن يكون عونا ً
لقواتنا العسكرية».

للشباب بعدم االنجرار خلف وسائل الحرب
الخاصة المو ّجهة إليهم ،وأن من يُهاجر لن ْ
ينل
إلاّ الذ ّل والهوان ،وبلدهم أولى بطاقاتهم إلعادة
بنائها ورسم مستقبلها.

مركز األخبار ـ بعثت لجنة العالقات الخارجية
في منظومة المجتمع الكردستاني (،)KCK
رسالة إلى ممثلي الدول الغربية في هولير
واألمين العام لألمم المتحدة وجامعة الدول
العربية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية
( ،)OPCWبشأن استخدام الدولة التركية
لألسلحة الكيماوية.
وباسم لجنة العالقات الخارجية في منظومة
المجتمع الكردستاني ( ،)KCKبعث روني
سردم رسالة إلى ممثلي الواليات المتحدة
األمريكية ،ألمانيا ،فرنسا ،كندا ،بريطانيا ،هولندا
وروسيا والعديد من الدول األخرى في هولير،
وأيضا ً لممثلية االتحاد األوروبي واألمين العام
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجامعة الدول
العربية واألحزاب السياسية في المنطقة.
وأوضحت الرسالة جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية التي ارتكبتها دولة االحتالل التركي،
وانتقاد تقاعس القوات المعنية لهذه الجرائم.
وطالبت منظومة المجتمع الكردستاني ممثلي
الدول الغربية بعدم الصمت تجاه هجمات دولة
االحتالل التركي واستخدامها لألسلحة الكيماوية،
وحذّرت من أن هجمات المحتلين تزعزع
استقرار المنطقة ،وأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء
فقد يكون له عواقب وخيمة على الجميع.
كما لفتت منظومة المجتمع الكردستاني انتباه
المجتمع الدولي على الفور إلى “استخدام تركيا
لألسلحة الكيمياوية” ،في دعوتها إلى األمم
المتحدة“ ،إن استخدام هذه األسلحة” ،التي
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تحظرها مؤسساتكم ،يتعارض بشك ٍل واضح
مع معايير ومعاهدات منظمة حظر األسلحة
الكيمياوية “.
وجاء في الرسالة“ :عندما استخدمت دول الشرق
األوسط مثل سوريا والعراق األسلحة الكيماوية،
لقد رأينا كيف كان رد فعل مؤسساتكم ،والعديد
من الحكومات والمجتمع الدولي سريعا ً وقوياً.
نر نفس الموقف عندما استخدمت
لكن لألسف ،لم َ
هذه األسلحة المحظورة بشك ٍل منهجي من قبل
الدولة التركية في سوريا والعراق وتركيا“.
وأضافت« :في شهر تشرين األول عام 2019
استخدمت دولة االحتالل التركي الفوسفور
األبيض في سري كانيه مما أدى إلى إصابة
العديد من المدنيين ،في حين أن األمم المتحدة لم
تدين تركيا أو تعاقبها على هذه الجريمة».
وصرحت منظومة المجتمع الكردستاني بأن هذا
الصمت كان “حافزاً” للدولة التركية الستخدام
األسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي
والمدنيين في باشور كردستان منذ  23نيسان
 ،2021وقالت :إن إنفاق المقاومة لقوات الكريال
في عشرات القرى القريبة من هذه المناطق وما
حولها كان تحت االحتالل منذ خمسة أشهر حيث

(الفركتوز) ،ومشاكل بكتيريا األمعاء،
وابتالع الكثير من الهواء بفعل تناول الطعام
بسرعة.
ويرجع انتفاخ البطن أيضا ً إلى بعض
األغذية والمشروبات مثل المشروبات
الغازية ،واألطعمة الغنية باأللياف الغذائية
مثل البقوليات والكرنب ،ومنتجات الحبوب
أعشاب وتوابل
الكاملة ،وبعض الخضروات والفواكه،
والبذور الزيتيةوالمكسرات.
ويمكن أن تساعد األعشاب والتوابل أيضا ً
حيل غذائية
في الحد من نشوء الغازات المزعجة،خاصة
من جانبها ،قالت خبيرة التغذية األلمانية
والريحان
واليانسون
والشمر
الكمون
بذور
األمعاء ،وبالتالي التخلص من الغازات
جابرييال فرايتاج تسيجلر إنه يمكن مواجهة
الطازج والشبت والزعتر.
المزعجة.
انتفاخ البطن من خالل بعض الحيل الغذائية،
كاالستعاضة عن األغذية صعبة الهضم وتعد الرياضة سالحا ً فعاالً
انتفاخ
لمحاربة
وإذا لم تفلح كل هذه السبل في مواجهة انتفاخ
بأخرى يسهل هضمها ،فعلى سبيل المثال البطن ،حيث إنها تعمل على تنشيط حركة البطن يجب حينئذ استشارة الطبيب ،خاصة
ينبغي تناول خبز القمح الكامل المصنوع
من دقيق القمح الكامل المطحون ناعما ً بدالً
من الخشن ،وتناولالكرنب المدبب بدالً من
الكرنب األبيض ،والعدس األحمر بدالً من ال
أصفر.

إذا كان االنتفاخ متكررا ً ومصحوبا ً بآالم
بالبطن ،ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى
األدوية التي تعمل على تقليل الغازات.

نسبية آينشتاين لديها التفسير ..نجم يراه العلماء
قالت مجلة لوبوان الفرنسية إن علماء الفلك
تابعوا نجما ً يموت خالل انفجار عظيم عام
 ،2016وإن سحر الزمكان سيجعل من
الممكن أن يروا مجددا ً احتضاره المذهل عام
.2037

يموت مرتين ال مرة واحدة
للنجم الذي تمت مشاهدته خالل عام 2016
وعرف آنذاك بانفجار (إس إن  )2016أو
(إس إن ريكييم) ،سيكون مرئيا ً مرة أخرى
خالل عام  2037في مكان آخر من الكون.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن انفجار موت
النجم عندما تم اكتشافه أول مرة عام 2016
لم يُشاهد في نقطة واحدة فقط من الكون ،بل
كان متاحا ً أيضا ً في ثالثة مواقع أخرى.

االنفجار مرئياً مرتني
وأكدت المجلة أنه بالرغم من كون األمر قد
يبدو بالنسبة للبعض من قبيل الخيال العلمي،
فإن المجتمع الفلكي يستعد حاليا ً لرؤية هذا
االنفجار العظيم نفسه يتكرر مرة ثانية
بعد سنوات من االنفجار األول .وبحسب
دراسة دولية جادة نشرت في دورية (نيتشر

عدسة الجاذبية
أسترونومي) البريطانية ،فإن االنفجار الكبير

ولكن كيف يكون هذا األمر ممكناً؟ تعدد هذه

الفرص للرؤية الفلكية مردها بشكل مباشر
لنظرية النسبية العامة أللبرت آينشتاين،
وهي ترجمة لنظرية أخرى ثانية تعرف
بنظرية (عدسة الجاذبية).
وبشكل ملموس ،فإن األجسام الكونية الفائقة
الكتلة إذا كانت قادرة على تشويه الزمكان،
كما قد تفعل مثالً كرة حديدية متحركة على
لوح ممتد ،فمن المرجح أن يكون مسار
كل فوتون ،أي جسيمات الضوء المنبعثة
خالل حدث مثل االنفجار المؤدي لموت
النجم والتي تنتقل بعد ذلك في الكون قابالً
لالنحراف عن مساره بسبب هذه التشوهات.
وفي حالة (إس إن ريكييم) ،فإن الجاذبية

الشديدة لمجموعة المجرات (ماكس جيه
 )0138.02155وهي سبب ظاهرة عدسة
الجاذبية) ،تغير منحنى الزمكان لدرجة أن
ضوء االنفجار المؤدي لموت النجم يميل في
اتجاهنا بأشكال وطرق مختلفة.
ولتقريب الصورة يكفي تخيل أن عدة
قطارات غادرت نفس المحطة (مكان حدوث
االنفجار) تسير بنفس السرعة (سرعة
الضوء) في نفس االتجاه (نحو األرض)،
لكنها تسير في مسارات مختلفة ،لكي نفهم أن
هذه القطارات (مثل الفوتونات المنبعثة من
االنفجار العظيم) لن تصل في نفس الوقت
وال إلى نفس المكان بالضبط.

ورق اآلس ..فوائده عديدة ومتنوعة

منظومة المجتمع الكردستاني تبعث رسالة إلى المجتمع الدولي
كان يستخدم األسلحة الكيماوية في هذه الهجمات.
وتابعت« :لألسف ،نحن مضطرون إلى استنتاج
أن صمت الدول واألمم المتحدة يرجع إلى
شراكتهم مع تركيا ،لهذا السبب ،تم تجاهل العديد
من الجرائم التي ارتكبتها تركيا حتى اآلن ولم
يتم اتخاذ أي إجراء ضدها ،على الرغم من أن
حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة
القومية قد ارتكبت العديد من الجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم الحرب ،مثل استخدام األسلحة
الكيمياوية ،إال أنها تُعتبر محاور شرعي لدولة
ديمقراطية عادية».
وإلى جانب هذه الرسالة ،قدمت منظومة
المجتمع الكردستاني أيضا ً تقريرا ً أعده المؤتمر
الوطني الكردستاني ( )KNKحول جرائم
الدولة التركية.
وصرحت منظومة المجتمع الكردستاني« :نظرا ً
لتوثيق العديد من جرائم تركيا على نطاق
واسع ،فقد حان الوقت إلدانة الدولة علنًا وتقديم
المسؤولين في الدولة التركية إلى العدالة».
وقالت لجنة العالقات الخارجية في منظومة
المجتمع الكردستاني ( )KCKفي ختام رسالتها:
«نحن نعلم ،بصفتكم األمم المتحدة تتابعون عن
كثب اآلثار الخطيرة الستخدام تركيا لألسلحة
الكيماوية وهجماتها االحتاللية على المدنيين.
نعتقد أنكم ستكثّفون جهودكم لمطالبة تركيا
بوقف هذه الجرائم ،وستدينون استخدام الدولة
التركية لألسلحة الكيماوية ،فالخطوات التي
تتخذونها ستنقذ حياة البشر ،وتزيد من ثقة الناس
بمؤسساتكم وتزيد تأثير المعاهدات الدولية».

يُعد انتفاخ البطن من المتاعب الصحية
المزعجة للغاية كونه يسبب حرجا ً بالغا ً
للمصابين به ،فما هي أسبابه؟ وكيف يمكن
مواجهته؟
لإلجابة عن هذه األسئلة قالت الدكتورة فيوال
أندرسن عضوة الجمعية األلمانية ألمراض
الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن انتفاخ
البطن يحدث بسبب كثرة الغازات في األم
عاء.

وأوضحت فيوال أن كثرة الغازات في
األمعاء لها أسباب عدة ،أبرزها صعوبة
هضم سكر الحليب (الالكتوز) وسكر الفاكهة

االتفاق النووي في حال امتثال إيران

بشأن استخدام األسلحة الكيماوية

كيف تتخلص من النفخة؟

صعوبات الهضم

الخارجية األمريكية تستعد للعودة إلى

الطاقات الشابة من المنطقة

روناهي
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مركز األخبارـ أعرب وزير الخارجية
األمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه
من نفاذ الوقت أمام إيران للعودة
إلى االتفاق النووي غداة تقرير الذع
للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي
استنكرت عدم تعاون إيران الذي
يؤدي بحسب قولها ،إلى عرقلة مهام
مراقبة البرنامج النووي اإليراني.

وكتبت الوكالة التابعة لألمم المتحدة
«منذ شباط  ،2021تعرضت
أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة
جدية في ضوء قرار إيران وقف
تنفيذ التزاماتها النووية» الواردة في
االتفاق الدولي حول النووي اإليراني
المبرم في فيينا العام .2015
ومن جانبها ،قالت ألمانيا أيضا ً إن
تلميح إيران إلى أن محادثات إنعاش
االتفاق لن تعاود قبل شهرين أو ثالثة
أشهر «مهلة طويلة جداً» حسب ما
أكد وزير خارجيتها هايكو ماس.

االتفاق النووي اإليراني المبرم مع
القوى الدولية الكبرى.

وكان الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب قد سحب بالده أحاديا ً
عام  2018من االتفاق ،قبل أن يعيد
فرض عقوبات على إيران أتاح النص
رفعها ،إضافة إلى عقوبات جديدة.

حذر وزير الخارجية األمريكي
أنتوني بلينكن األربعاء من أن الوقت
ينفد أمام إيران للعودة إلى االتفاق
النووي غداة تقرير الذع للوكالة وأوضح الوزير األلماني أنه اتصل
الدولية للطاقة الذرية.
بنظيره اإليراني الجديد لحمله إلى
وذكر بلينكن للصحافيين في ألمانيا «العودة بسرعة أكبر إلى طاولة
«لن أحدد موعدا لكننا نقترب من المفاوضات» .إال ان ماس قال إن
مرحلة تصبح معها العودة الصارمة برلين ال تزال تتوقع أن تواصل
لالمتثال لخطة العمل الشاملة الحكومة اإليرانية الجديدة دعمها
المشتركة ،ال تعود بالفوائد التي للنتائج التي توصلت إليها المحادثات
حققها االتفاق» ،وكان يشير بذلك إلى حتى اآلن.

واستنكرت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية الثالثاء عدم تعاون إيران الذي
يؤدي بحسب قولها ،إلى عرقلة مهام
مراقبة البرنامج النووي اإليراني.

محررة الصفحة  -بيريفان خليل

سوف نعرفك في ما يأتي على ورق اآلس أو
ورق الياس ،والذي يؤخذ من نبتة اآلس وهي
نبتة تعرف علميًا باسم ( ،)Myrtusكما يعرف
النوع األكثر استخدا ًما منها علميًا باسم االس
الشائع.
عربيًا يعرف بعدة أسماء شائعة ،مثل :الحمبالس،
والمرسين ،والقمام.
نبذة عن نبتة اآلس
نبتة االس هي نبتة مزهرة ومثمرة بدأ البشرة
باستخدامها ألغراض عديدة منذ االف السنين،
ولها مكانة خاصة في بعض الحضارات القديمة
مثل الحضارة اإلغريقية ،كما يعدها البعض أحد
انتشارا واستخداما على
أكثر النباتات التقليدية
ً
مر التاريخ.
ينمو االس في شجيرات دائمة الخضرة أو
أشجار صغيرة قد يصل ارتفاعها لقرابة خمسة
أمتار ،تنتشر هذه النبتة في محيط البحر األبيض
المتوسط ،كما تنمو في العديد من المناطق
الجغرافية األخرى حول العالم.
لنبتة االس استخدامات متنوعة ،فبينما يستخدمها
البعض كنبتة زينة أو كإضافة لبعض أطباق
الطعام ،يتم استخدامها كذلك في الطب البديل ،ال
سيما مع ما قد تمتلكه هذه النبتة من فوائد عالجية
محتملة تعزى لغناها بالعديد من المركبات
المفيدة ،مثل:
ـ العفص.
ـ الكاتشين.
ـ حمض الماليك.
نبذة عن ورق اآلس
ورق االس هو أحد األجزاء المستخدمة من نبتة
االس ،ويتراوح طول الورقة الواحدة ما بين 3
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  5سنتيمترات.قد يكون له فوائد عديدة للصحة تنبع غالبيتها
من محتوى الورق من الزيوت العطرية المفيدة،
يمكن تحصيل الفوائد من خالل االتي:
ـ استخدام أوراق االس المجففة والشبيهة بورق
الغار.
ـ استخدام الزيت العطري المستخرج من ورق
االس.
فوائد ورق اآلس
هذه أبرزها:
1ـ يسهم في مقاومة عدوى فيروس الورم
الحليمي البشري :قد يساعد على تخفيف حدة
عدوى فيروس الورم الحليمي البشري لدى
المرأة ،حيث يمكن الستخدام تحاميل مهبلية
تحتوي على خالصة هذا الورق بانتظام وبوتيرة
يومية أن يساعد على عالج هذا النوع من
العدوى وتخفيف حدة بعض األعراض التي قد
يسببها للمرأة ،مثل:
ـ الحكة.
ـ الشعور بالحرقان.
يجب التنويه إلى أن هذا النوع من العدوى قد
يؤدي لتحفيز اإلصابة بمشكالت صحية عديدة،
أبرزها( :السرطان ،والثآليل التناسلية).
2ـ قد يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسي
يمكن الستخدام الزيت المستخرج من ورق
االس أن يساعد على مقاومة بعض األمراض
التي قد تصيب الجهاز التنفسي ،مثل:
ـ التهاب القصبات.
ـ السعال الديكي.
ـ مرض السل.

ـ الربو.
حيث قد يساعد استنشاق رائحة زيت ورق االس
على تهدئة المجاري التنفسية المصابة بالتهيج،
مما قد يمكن األكسجين من المرور بحرية عبر
الممرات التنفسية.
3ـ تحفيز اتزان مستويات بعض الهرمونات
قد يكون للزيت العطري الموجود في ورق االس
تأثير إيجابي على الجهاز الصماوي والعديد من
هرمونات الجسم ،إذ قد يساعد استخدامه على:
ـ تنظيم نشاط وهرمونات الغدة الدرقية.
ـ تحسين مستويات بعض الهرمونات الهامة
لصحة الجهاز التناسلي األنثوي.
4ـ تحسين صحة الجهاز البولي
يشيع استخدام ورق االس في بعض وصفات
الطب الشعبي القديمة لمقاومة بعض مشكالت
الجهاز البولي ،إذ يحتوي على مواد قد تساعد
على إدرار البول ،مما قد يسهم في طرد العديد
من السموم والمواد الضارة من الجسم ،مثل:
األمالح ،والسوائل الزائدة ،والدهون.
لذا قد يكون لورق االس قدرة محتملة على تنظيم
وظائف الكلى ،كما قد يساعد على مقاومة بعض
أمراض المثانة.
5ـ حماية القلب من األمراض
تحتوي األجزاء المختلفة لنبتة االس على
مركبات هامة لصحة القلب واألوعية الدموية،
مثل :مركبات الفالفونيدات ،والتي قد تساعد
على الحفاظ على نسب كولسترول الدم ضمن
مستويات صحية ،مما قد يقلل من فرص
اإلصابة ببعض أمراض جهاز الدوران ،مثل:
ـ التصلب العصيدي.
ـ مرض القلب التاجي.

6ـ فوائد أخرى
قد يكون لورق االس والزيت المستخرج منه
فوائد أخرى ال تزال قيد البحث ،مثل:
ـ مقاومة بعض مشكالت الجهاز الهضمي ،مثل:
اإلسهال ،وحرقة الفؤاد المستمرة.
تحسين الحالة الصحية للمرضى المصابين
بالخرف.
ـ تسريع وتيرة تعافي تقرحات الفم.
مقاومة بعض أنواع مرض السرطان ،مثل
سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.
نظرا لما تمتلكه نبتة االس
ـ تقوية المناعة،
ً
من قدرة محتملة على مقاومة بعض أنواع:
البكتيريا ،والطفيليات.
فوائد أخرى ،مثل :تنظيم سكر الدم ،وتخفيف
غزارة الدورة الشهرية ،وعالج حب الشباب.
أضرار ورق اآلس

قبل استخدامه عليك االنتباه لوجود أضرار
محتملة له ،مثل:
ـ مضاعفات خطيرة قد تنشأ عند تناول الزيت
المستخرج من ورق االس فمويًا ،مثل :هبوط
ضغط الدم ،واضطرابات متعلقة بتدفق الدم،
وفشل الرئتين ،ونوبات شبيهة بالربو.
ـ تهيج أو جفاف محتمل عند تطبيق خالصة
ورق االس موضعيًا على المهبل أو البشرة.
ـ مضاعفات خطيرة لألطفال ،فتعرض الطفل
لزيت ورق االس قد يحفز إصابة الطفل
بصعوبات في التنفس أو حتى الموت.
ـ أضرار عديدة للنساء الحوامل وكذلك
للمرضعات ،إذ يعد غير آمن لالستهالك الفموي
خالل فترة الحمل.
ـ يفضل عدم تناوله فمويًا ،ال سيما وأن البحوث
لم تحسم بعد ما إذا كان االستهالك الفموي لنبتة
االس بمختلف أجزائها آمنًا أم ال.

محررة الصفحة  -سيدار رشيد
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لماذا يهاب النظام التركي ليلى كوفن؟

توج باللقب األول لكرة القدم
نادي برخدان للسيدات ُي ّ

قامشلو /جوان محمد ـ ت ِّوج نادي برخدان للسيدات
بلقب الدوري األول لكرة القدم للسيدات في إقليم
الفرات قبل نهاية الدوري بجولتين ،وذلك بعد فوزه
سعن
على نادي نسرين للسيدات بهدفين دون رد ،وو ّ
بذلك الفارق بينهن وبين وصيفاتهن في الدوري

صاحبات المركز الثاني سيدات التربية إلى ثماني
نقاط.
وتصدرت الدوري سيدات برخدان برصيد  30نقطة
وما زالت لديهن مباراة واحدة ،ولكنهن حسمن اللقب
بعد ابتعادهن عن أقرب منافساتهن في الدوري سيدات

التربية بفارق ثماني نقاط.
وجاء ذلك بعد تغلبهن على سيدات نسرين كما ذكرنا
بهدفين دون رد على أرضية ملعب صداقة كوباني
والنرويج ( ،)1ضمن منافسات الجولة الخامسة إيابا ً
من دوري السيدات بكرة القدم في إقليم الفرات.
سيدات برخدان قدمنَ أداء مميزا ً في الدوري رغم
أنها التجربة األولى لهن ،ومقارنةً بظروف اللعبة
واإلمكانات المتوفرة فالخطوة كانت إيجابية وتم ّهد
النتشار اللعبة بشك ٍل أكبر ،فتشكيل سبعة نوادي من
أول تجربة يعتبر إنجازا ً كبيرا ً في المرحلة الحالية.
وضمن منافسات الجولة الخامسة إيابا ً أيضا ً من دوري
السيدات في إقليم الفرات تغلبت سيدات الوحدة على
سيدات العمال بهدف بدون رد ،كما فازت سيدات
التربية على سيدات روشين بستة أهداف لهدف
لتتساوى سيدات التربية والوحدة بنفس عدد النقاط،
ولكن سيدات التربية يتفوقن بفارق المواجهات.
ومع نهاية منافسات الجولة الخامسة وتسيّد سيدات
برخدان الترتيب وتحقيق اللقب أصبح ترتيب األندية
على الشكل التالي:
1ـ برخدان 30نقطة .35+
2ـ التربية  22نقطة .38 +
3ـ الوحدة  22نقطة .10 +

تعثر جديد لبرشلونة يضع كومان
على حافة اإلقالة

حسم التعادل السلبي لقاء برشلونة ومضيفه
قادش ،في إطار الجولة السادسة من الليغا.
وبهذا التعادل رفع البارسا رصيده للنقطة
التاسعة ،في المركز السابع بجدول الترتيب،
فيما أصبح مدربه رونالد كومان مهددًا باإلقالة،
أكثر من أي وقت مضى .أما قادش فرفع رصيده
للنقطة السادسة ،في المركز الرابع عشر.
وبدأت المباراة بضغط من برشلونة ،حيث تلقى
ممفيس ديباي تمريرة من زميله ديست ،وسدد
كرة مرت أعلى مرمى ليديسما ،حارس قادش،
في الدقيقة .3
واستحوذ البلوغرانا على اللعب ،مقابل تراجع
تام لالعبي قادش الذين اعتمدوا على الهجمات
العكسية ،دون أي خطورة تُذكر.
وتصدى ليديسما لتسديدة من فرينكي دي يونغ،
العب برشلونة ،في الدقيقة .27
ومع بداية الشوط الثاني ،باغت ألفارو نيجريدو،
العب قادش ،برشلونة بتسديدة قوية تصدى لها
ببراعة الحارس تير شتيغن ،في الدقيقة .45
وأهدر ديباي فرصة تسجيل هدف التقدم للبارسا،
في الدقيقة  ،51عندما تلقى كرة عرضية من
لوك دي يونغ أمام مرمى قادش ،لكنه فشل في
السيطرة على الكرة بغرابة .وصوب ديباي كرة
أرضية زاحفة ،من على حدود منطقة الجزاء،

العدد 1173

في الدقيقة  ،52لكن ليديسما حارس قادش حولها
إلى ركنية .وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء
في وجه دي يونغ ،في الدقيقة  ،61ثم عاد في
الدقيقة  65ليعاقبه باإلنذار الثاني ويطرده ،بعد
التحام مع إسبينو العب قادش.
ووجه روبين سوبرينو ،مهاجم قادش ،كرة
رأسية مرت أعلى مرمى تير شتيغن ،في الدقيقة
 .74واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة
لبرشلونة ،في الدقيقة  ،88نفذها فيليب كوتينيو
أعلى مرمى أصحاب األرض.
وأضاع ديباي فرصة هدف قاتل في الدقيقة
 ،94حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء
من بيكيه ،وسدد كرة أرضية مرت بجانب القائم
األيمن ،لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .بعد
المباراة أعرب الهولندي رونالد كومان المدير
الفني لبرشلونة ،عن استيائه من التعادل السلبي
بدون أهداف ضد قادش.
وقال كومان ،خالل تصريحات نقلتها صحيفة
«ماركا» اإلسبانية« :أعتقد أن الفريق كان جيدًا
بشكل عام ،واستحوذنا على الكرة وكان من
الصعب خلق الفرص ،لكننا كنا األفضل حتى
اللحظة األخيرة ،وال يمكننا أن نشكو من موقفنا
الحالي».
وأضاف المدير الفني لبرشلونة« :لقد فعلنا كل
شيء ،وكانت المباراة صعبة ،وكان يتوجب أن

عا ،وغاب عنا اللمسة األخيرة،
نكون أكثر إبدا ً
وإذا لم تسجل لن تفوز».
وتابع« :في الشوط الثاني كنا أفضل بسبب
إرهاق المنافس ،وأتيحت لنا الفرص ،لكننا لم
نستغلها ،وكان هناك تراجع بدني للخصم ،وطرد
فرينكي دي يونغ عقد األمور علينا».
وأردف الهولندي رونالد كومان صاحب الـ58
عا ًما« :نحن بحاجة إلى الفوز ،والفريق يستحق
الفوز ،لكن ذلك لم يكن ممكنا ،وآمل أن يحدث
في المباراة المقبلة».
وعن طرده ،علق« :هنا في هذا البلد يطردونك
بال سبب ،ورأى الجميع أن هناك كرتين في
الملعب باستثناء الحكم ،واألمر يتحدث عن
نفسه ،وأخبرت الحكم الرابع باألمر ،لكنهم
طردوني بدون سبب».
واستكمل المدير الفني لبرشلونة« :مستقبلي ال
يتعلق بنتيجة فقط ،ويجب تحليل الموقف ،وال
يمكنني الشكوى ،لقد كان لدينا  4أو  5فرص
لكننا لم نسجل ،ولهذا السبب أنا غير سعيد».
وأتم« :يجب أن تحاول الفوز دائ ًما كل مباراة،
لكن عليك أن تكون واقعيًا وترى الفريق الذي
لدينا والغيابات ،وكان الرئيس في الفندق
واستقبلنا وهناك المزيد من األيام للتحدث ،إذا
كان النادي يريد التحدث».

6ـ نسرين  5نقاط .37-
7ـ الفرات  5نقاط .21-

4ـ روشين  12نقاط .9-
5ـ العمال  5نقاط .7-

بلوحات كرنفالية ...مدرسة
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كانت ليلى كوفن هدفا ً لضغوطات الدولة التركية
س ِجنت ،تم إلغاء
لسنوات ،اعتُقلت عدة مرات و ُ
عضويتها في البرلمان ،ولكن كل ذلك لم يمنعها
من مواصلة نضالها من أجل الحرية.
مهما تعرضت النساء لالضطهاد من قبل النظام
األبوي وأبعدت من واقعها إال أنها ما زالت تقاوم
الظلم والقمع في جميع الظروف ،عندما تكون
تلك المرأة منظمة بشعور من الحرية وتكون
كردية بشك ٍل خاص ،فإن هذا النضال يتحول إلى
نضال اجتماعي ،ليلى كوفن هي إحدى هؤالء
وجد الظلم
النساء المقاومات والمنتفضات ،أينما ِ
والقمع ،تقوم ليلى كوفن بالنضال ضدهما،
تارة ً تكون ضمن المقاومة وتارة ً تصبح قائدة
للمقاومة ،لم تكن دولة االحتالل قادرة على إبعاد
ليلى عن النضال ،في بعض األحيان سجنتها،
وفي بعض األحيان استولت على عضويتها
البرلمانية ،ورغم ذلك لم تستطع أن تُبعدها عن
قضيتها ونضالها ،ليلى كوفن شعرت قبل الجميع
بالتهديد على حياة القائد عبد هللا أوجالن ودخلت
في اإلضراب عن الطعام ،واآلن قامت الدولة
التركية بسجنها كآالف من السياسيين ،ومع ذلك
أيضا ً لم تستطع أن تكتم صوتها ،وإبعادها عن
النضال من أجل الحرية.

التع ّرف عىل حركة الحرية كان
حظي األكرب
كانت ليلى كوفن ابنة عائلة زراعية وكردية
وسط األناضول ،ولدت عام  1964في بلدة
يابالي بقونيا تزوجت ليلى من ابن خالتها في
سن السادسة عشرة واستقرت الحقا ً في ألمانيا
وعاشت فيها لمدة خمس سنوات ،هناك ولدت
ابنتها وابنها ،أنهت ليلى زواجها في سن الثالثين
وعادت إلى وطنها ،تربي أطفالها وحدها ،بدالً
من البقاء في المنزل عملت من أجل معيشتها
ومعيشة أطفالها ومارست السياسة أيضاً ،تقول
ليلى عن ذلك« :لقد كنت محظوظة جدًا وسعيدة
للتعرف على حركة الحرية والتي من خاللها
عرفت ذاتي».

ان ُت ِخبت من ِقبل الشعب
بدأت ليلى العمل كعضوة في إدارة حزب
الشعوب الديمقراطي في قونيا في عام 1994
ضا رئيسة الجناح النسائي في
وأصبحت أي ً
الحزب في نفس المدينة ،استمرت في القيام
بذلك حتى عام  1999وتولت المسؤولية
رسميًا في ذلك العام ،كانت ليلى مرشحة
روناهي /قامشلو ـ ثالثة أشهر كانوا العبين
والعبات من فوق الست سنوات إلى حوالي
 15سنة يزينون ملعب كرة السلة ضمن
استاد شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو،
بمناظر رياضية بهية ،ومع ختام الموسم
الصيفي قُدمت لوحات كرنفالية جميلة أيضا ً
بحضور إدارة النادي وخبرات رياضية
وأهالي المتدربات والمتدربين.
يعتبر نادي األسايش حاليا ً نبض لعبة كرة
السلة ،فلوال االستمرارية رغم ضعف إقامة
البطوالت من قبل االتحاد الرياضي بإقليم
الجزيرة ،لكانت هذه اللعبة مختفيةً تماما ً في
المنطقة طبعا ً ال ننسى لجانبهم تكافح أيضا ً
إدارة نادي دجلة لإلبقاء على اللعبة التي باتت
منسية تماما ً في إقليم الجزيرة وشبه غائبة
في شمال وشرق سوريا ككل وخاصةً على
الصعيد األنثوي.
مدرسة األسايش دأبت على تفعيل هذه اللعبة
قبل الكثير من النوادي وحقق على صعيد
السيدات والرجال كل بطوالت إقليم الجزيرة
وبهدف تنمية المواهب والفئات العمرية
افتتحت مدرسة في العام الماضي وقاومت
كافة الظروف الصعبة منها جائحة كورونا
التي أوقفت النشاطات حتى اآلن ألربع مرات
وهي توقفها مرة ً أخرى بعد إعالن الحظر
الكلي في إقليم الجزيرة من تاريخ يوم السبت
المصادف لـ  ،2021/9/25ولغاية يوم
الجمعة  ،2021/10/1ضمناً ،وذلك بسبب
زيادة عدد اإلصابات بفيروس كورونا في
المنطقة.

المدرسة تخرج منها أكثر من مئة العبة
والعب وسوف تستمر في الشتاء لنخبة من
الالعبات والالعبين وممن أراد أهاليهم ذلك.
وفي اليوم الختامي للموسم الصيفي قدمت
عروض من الصغار والناشئات والسيدات
بمباراة ودية مع األشبال للنادي ،بلوحة
جميلة قدمت من قبلهم وزينها حضور
أهالي الالعبات والالعبين وإدارة النادي
ورياضيين من مدينة قامشلو.
ثالث حصص تدريبية كانت للمدرسة في
األسبوع ،وكانت لوحة جميلة مميزة في
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار ،وتغيرت
مهارات وأسلوب وأداء الالعبات والالعبين
 180درجة بعد التدريب واإلشراف على
هؤالء المتدربات والمتدربين على مدار
ثالثة أشهر وذلك على يد خيرة القائمين على
لعبة كرة السلة في نادي األسايش من مدربين
وإداريين ،وهم:
الكابتن :كلشين درويش مسؤولة األلعاب
األنثوية.
الكابتن :صفوان موسى مشرف عام.
الكابتن :ثائر إبنية مدرب.
الكابتن :شمال ملك مدرب.
الكابتن :محمد عموكه مدرب.
الكابتن :وائل أحمد معالج.
الجدير ذكره بأن المدرسة سوف تستمر
في فصل الشتاء أيضا ً بحسب أيام العطل
المدرسية وبما يتوافق مع األوقات المناسبة
للمتدربات والمتدربين الطالب.

محرر الصفحة  -جوان محمد
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الطعام حتى الموت».
نتيجة مقاومة المضربين عن الطعام ،التقى القائد
عبد هللا أوجالن أوالً مع شقيقه محمد أوجالن
ثم بمحاميه مرتين ،عقد محامو القائد عبد هللا
أوجالن مؤتمرا ً صحفيا ً بشأن لقاء  22أيار في
إمرالي ،حيث قال المحامون إن موكلهم أوجالن
يأمل أن يُنهي المضربون عن الطعام حملتهم،
بعد أن شارك محامو أوجالن هذه الرسالة مع
الرأي العام ،بعثت الرئيسة المشتركة لمؤتمر
المجتمع الديمقراطي ( )KCDليلى كوفن بعد
 200يوم من اإلضراب عن الطعام احتجاجا ً
على عزلة القائد عبد هللا أوجالن برسالة تفيد
فيها بأنها تُنهي إضرابها عن الطعام.

برلمانية في انتخابات  1999في قونيا ،في
عام  2001انتقلت إلى أنقرة وأصبحت مديرة
الجناح النسائي في مركز الحزب ،وفيما بعد
أصبحت عضوة في مجلس الحزب ،خدمت
حتى عام  ،2004وفي عام  ،2004تم انتخابها
رئيسة لبلدية بلدة ديكيلي التابعة لناحية سيهان
في أضنه ،لمدة خمس سنوات ،في انتخابات
 29آذار  2009أصبحت رئيسة بلدية ويران
شهر ،ومن ثم اعتقلت في إطار قضية منظومة
المجتمع الكردستاني وسجنت مدة خمس سنوات
في سجن آمد نموذج (.)E

عىل املرأة النزول إىل الساحات
كانت ليلى المرشحة البرلمانية لحزب الشعوب
الديمقراطي في انتخابات السابع من حزيران
 .2015ولكن بعد إدخال مفهوم االنتخابات تم
إلغاء نتائج االنتخابات ،آخر مرة كانت ليلى
مرشحة حزب الشعوب الديمقراطي النتخابات
سبعة حزيران  2015في رها ،وانتُخبت
وأصبحت عضوة في البرلمان ،صرحت ليلى
في العملية االنتخابية أنه يجب على المرأة
أن تنزل إلى الساحات لوقف الحرب ،وهذا
هو السبب في أن المرأة قد احتلت مكانها في
انتخابات عام .2015

الرئيسة املشرتكة ملؤمتر املجتمع
الدميقراطي
سلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم ،التي لم
تستند إلى قوة الشعب ولم تُشكل تحالفا ً مع أي
حزب معارض ،قاد البالد إلى انتخابات مبكرة،
حيث تم إجراء االنتخابات مرة أخرى في األول
من تشرين الثاني ،ولكن لم يتم انتخابها هذه

المرة ،وفي  26آذار  2015تم انتخابها في
مؤتمر المجتمع الديمقراطي كرئيسة للمؤتمر.
ليلى التي أمضت حياتها في النضال والمقاومة،
ال تتذكر كيف مضت سنوات عمرها ،قالت في
مقابلةً« :إذا أمكن تغيير النظام يوما ً ما ،فذلك
سيكون من خالل نضال المرأة».

حملة اإلرضاب عن الطعام

إسقاط عضويتها واعتقالها
في الرابع من حزيران  2020تم إسقاط عضوية
ليلى كوفن من البرلمان واعتُقلت وأُودعت في
سجن آمد نموذج ( ،)Dبعد خمسة أيام تم سجنها
لمدة شهر نتيجة عقوبتها المتبقية في ملف ادعاء
آخر ومن ثم أُطلق سراحها.
نتيجة عملها وتصريحاتها السياسية باسم مؤتمر
المجتمع الديمقراطي ،تم اعتقال ليلى كوفن في
مساء  22كانون األول  2020و ُح ِكم عليها
مدة  22عام وثالثة أشهر ،حيث أمضت ليلى
كوفن ليلتها األولى في مديرية الشرطة في آمد
وفي  23كانون األول وبعد قراءة القرار أمامها
في العدلية ،اقتادتها الشرطة إلى سجن النساء
في آمد ،وبعد مضي يوم تم إرسالها إلى سجن
خاربيت.

تم انتخاب ليلى كبرلمانية لجولمرك في
انتخابات  24حزيران  ،2018في ذلك الوقت
كانت معتقلة في سجن آمد نموذج ( )Eوبالرغم
من أنه كان يجب إطالق سراحها من السجن،
إال أن السلطات لم تفرج عنها ،في السابع من
ع ِقدت جلسة محاكمة ليلى في
تشرين الثانيُ ،
المحكمة الجزائية العليا التاسعة في آمد ،وألن
ليلى رفضت تقييد يديها ،لم يتم إحضارها إلى
جلسة المحاكمة وشاركت في الجلسة عبر نظام ال يستطيعون كتم الصوت الحر
الصوت والصورة ( )SEGBÎSوفي دفاعها،
لليىل كوفن
قالت ليلى كوفن »:أنا برلمانية ولهذا أرفض
فرض تقييد يدي ،وسأبدأ باإلضراب عن الطعام
وجد الظلم والقمع ،تقوم ليلى كوفن بالنضال
احتجاجا ً على العزلة المفروضة على القائد عبد أينما ِ
ضدهما ،تارة ً تكون ضمن المقاومة وتارة ً تصبح
هللا أوجالن».
قائدة للمقاومة ،لم تكن دولة االحتالل قادرة ً
وتعليقا ً على القرار ،قالت كوفن« :لقد ألهمتني
على إبعاد ليلى عن النضال ،في بعض األحيان
إطروحات القائد عبد هللا أوجالن وقمت بدور
سجنوها ،وفي بعض األحيان استولوا على
نشط في السياسة ،يتم اليوم تطبيق العزلة على
عضويتها البرلمانية ،ورغم ذلك لم يستطيعوا
القائد أوجالن ،هذه العزلة ال تستهدف شخص
أن يبعدوها عن قضيتها ونضالها ،ليلى كوفن
فقط ،بل تستهدف الشعب الكردي في الوقت
شعرت قبل الجميع بالتهديد علىحياة القائد عبد
ذاته ،العزلة جريمة ضد اإلنسانية ،أنا جزء من
هللا أوجالن ودخلت في اإلضراب عن الطعام،
هذا الشعب ،أدين العزلة على القائد أوجالن ،من
واآلن قامت الدولة التركية بسجنها كآالف من
أجل إدانة العزلة ،أبدأ باإلضراب المفتوح عن
السياسيين،ومع ذلك لم تستطع أن تكتم صوتها،
الطعام ال رجعة فيه ،من اآلن فصاعدا ً لن أدافع
وإبعادها عن النضال من أجل الحرية.
عن نفسي في المحكمة ،إلى أن تنهي المحكمة
هذا الظلم ،سأستمر في حملتي هذه ،إذا تطلّب وكالة أنباء الفرات
حول حملتي إلى اإلضراب عن
األمر ،سوف أ ُ ّ

المؤونة ..وجهة امرأة لتأمين لقمة عيشها

قامشلو /دعاء يوسف  -تعمل المرأة اليوم
في شتى المجاالت ومع التحضيرات الخريفية
لقدوم الشتاء ،حيث وجدت امرأة من مدينة
قامشلو في المؤونة فرصة عمل لتحسين
ظروفها المعيشية.

ترى الكثير من النساء أن عمل المرأة بمثابة حياة
كاملة تؤ ّمن لها احتياجاتها المادية ومتطلباتها
الشخصية وتجعلها معتمدة على نفسها اقتصادياً،
وهذا بحد ذاته يُسهم في تقوية وصقل شخصيتها
ويصنع لها كيانا ً مستقالً وقوة وحضورا ً في
المجتمع ،ومع إقبال النساء على صنع المونة
اتخذته البعض منهن كفرصة عمل.
ومن بين هذه النساء العامالت في المؤونة
كان لصحيفتنا لقاء مع كريمة محمد خليل (أم
ابراهيم) التي وجدت صنع مؤونة الشتاء مصدر
رزق لها ،امرأة بمواليد  1981بعمر يناهز
األربعين عاما ً من سكان مدينة قامشلو حي قدور
بك.

«أعمل منذ 13عاماً»
حدثتنا كريمة عن وضعها المادي وكيف بدأت
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العمل فقالت« :إن وضعي المادي صعب جدا ً
فزوجي عامل ذو دخل يصل اآلن إلى  60ألف
تقريبا ً وهذا المبلغ ال يكفي لمتطلبات العيش،
ومع توالي األزمات المادية التي مررنا بها،
قررت مساعدته في رحلة كفاحه مع الحياة،
فبدأت بعمل المونة منذ  13عاما ً لتأمين مؤونة
بيتي وحمل القليل من المصاريف عنه».
وزادت« :في بداية عملي باشرت بكميات قليلة
جدا ً ولكن مع إقبال الناس الكبير على ما أصنعه
قمت بزيادة الكمية واآلن أصنع أنواع كثيرة من
المؤونة ومنها «المحمرة والنعناع والمكدوس
والبامية والباذنجان المجفف» وأصنع «معجونة
الطماطم والمخلالت» بأنواعها وبعض أنواع
المربيات».
وأخبرتنا عن مدة عملها ومتى ينتهي بقولها« :أبدأ
بعمل المؤونة من قبل العيد فأباشر بالملوخية
والنعناع وبعد انتهائهما يأتي الباذنجان والبامية
المجففات واآلن أصنع المكدوس والمحمرة،
مدة عملها ثالثة أشهر؛ أي بعد  15يوما ً ينتهي
وقت المحمرة وأباشر بصنع المربيات وبالنسبة
ألسعاري أبيع كيلو المحمرة بـ  10آالف
والمكدوس الجاهز من الزيت والجوز حسب
رغبة المشتري كل خمس كيلوات بـ  50ألف
وهي األكثر إقباالً اآلن».

وتابعت حديثها قائلةً« :أعمل وحدي إال أنه
أحيانا ً تقوم بمساعدتي بعض نساء الحي في
تنظيف بذور الفليفلة وتقطيعها ألضعها تحت
أشعة الشمس ،وما أ ُ ِعده مختلف عما يُصنع في
المصانع فهي بدون مواد حافظة ويبقى صنع
اليد أنظف ومعروف المصدر ،فأنا أحضر
موادي من سوق الهال رغم سعرها الغالي
إال إني أختار أفضل مواد لصنع المؤونة ومع
ارتفاع األسعار المتزايد أصبح مصدر دخلي
قليالً جداً».

«أُفضل العمل عىل أن أمد يدي»
وأكدت لنا كريمة عن مدى حبها لعملها وأنها
تستمر به رغم الصعوبات التي واجهتها فقالت:
«عملي قد يبدو للناس من األعمال السهلة ولكنه
ليس كما يبدو فأنا أقوم بعمل  20حقيبة فليفلة كل
يومين فيما عدا باقي أنواع المونة إال إنني أفتخر
به وما دمت قادرة على العمل أفضله على أن
أمد يدي ألحد ،فنجاحي به ورؤية الناس يُق ِبلون
على ما أ ُ ِعدّه يشعرني بوجودي وقدرتي على
المضي قُدما ً رغم الصعاب التي أواجهها».
واختتمت حديثها بأنها تتمنى من النساء التي
تعيش ظروف مادية صعبة عدم انتظار من

يعطيها الصدقة أو القليل من المال إنما عليها
أن تعمل إن كانت قادرة على العمل لتجد ذاتها
وتساعد في تحسين ظروفها المعيشية.

مرآة المرأة

ماذا ينتظر
المرأة تحت
حكم طالبان؟
هيفيدار خالد
بعد سيطرة حركة طالبان على البالد
في اخلامس عشر من آب املنصرم ،اختفت
النساء فجأةً من الساحات وأماكن
العمل ،خوفا ً من انتهاكات احلركة التي
سبق وأن طالت الكثير منهن ،حيث أن
املصير اجملهول بات ينتظر غالبيتهن.
ففي ظل حكم طالبان كل شيء أصبح
حراما على النساءُّ ،
كل
حالال ً على الرجال
ً
شي ٍء للرجال وال شيء للنساء اللواتي
أضحني محرومات من أبسط حقوقهن
في احلياة .فالرياضة حالل على الرجال
حرام على النساء ،واخلروج من املنزل
حالل لهم ،حرام عليهن ،حتى التعليم
أيضا ...ووو إلخ .....ليصل األمر
كذلك ً
إلى اضطرار الكثير من الفتيات للزواج
وهن في مطار كابل للهروب من طالبان.
الصحفيات ،اخملرجات ،النساء والفتيات
ممن ميارسن الرياضة ،والسياسية،
وأعمال حرة أخرى ،غادرن أفغانستان هربا ً
من بطش عناصر طالبان بعد سيطرة
األخيرة على جميع مفاصل احلياة هناك،
نعم سيطروا على كل شيء في البالد
لتنقلب األوضاع رأسا ً على عقب بذهنية
مسموح
ذكورية بحتة ،حيث أ ّن كلَّ شي ٍء
ٌ
ومباح للرجال فقطٌّ ،
وكل محظور ٌ وممنو ٌع
على النساء .حتى اخلروج لوحدهن
ما لم يرافقهن ذكر .أحكام وقواعد
جديدة للتعليم في املدراس فرضت
عليهن عنوة ،من لبس احلجاب األسود
وقيود احلركة إلى الفصل بني اجلنسني،
لتكون هذه األحكام التي ال عالقة لها
باحلقوق والدميقراطية سارية املفعول
منذ أن خيَّمت احلركة بحكمها على
أفغانستان .لتبقى النساء األفغانيات
بعد هذا املشهد قلقات على مصيرهن،
يتساءلن ماذا سيحل بهن في قادم
األيام هل يستطعن االستمرار في احلياة
كما عهدنها أم أن هناك حياة أخرى
بانتظارهن ،أسئلة رمبا لم يجدن أجوبة
لها حتى اآلن ،إال أن املعيطات على األرض
تشير إلى أن الوضع هناك ليس على ما
يرام .وعلى الرغم من تصريحات احلركة
بأنها ستمنح النساء حقوقهن وتسمح
لهن بالعمل في وسائل اإلعالم إال أن
الكثير منهن ال يزلن يشككن في مدى
حصولهن على حقوقهن في ظل حكم
األخيرة ،جاء ذلك مع مواجهتهن الكثير
من املعوقات ،حيث أن نحو  200صحفية
بنت في عداد املفقودات في أفغانستان،
وقيام بعض املدراء بإزالة النساء من
البرامج ،إضافة إلى تعرضهن إلى
مضايقات عديدة وبشكل يومي ،وصلت
حلد تهديد حياتهن في بعض األحيان.
لذا؛ بات الفرار من بطش وانتهاكات
احلركة النجاة املأمولة للعديد من
الفتيات والنساء اللواتي سارعن إلى
مغادرة البالد والسير وراء أحالمهن
باخلالص ،إال أن هذا ليس بحل ،ترك البالد
والرحيل عنها بالنسبة للمرأة األفغانية
التي حققت مكتسبات كثيرة وحاربت
الفكر اإلرهابي الذي تتبناه طالبان ،إذ
أنه مما يترتب عليها تصعيد نضالها
ضد ممارسات وانتهاكات طالبان التي
متارس بحقهن ومواجهة هذه التحديات.
الكثير من النساء حاولن حتدي طالبان
والوقوف في وجهها بني الفينة واألخرى،
ذلك بتنظيمهن احتجاجات على أحكام
فرض احلجاب األسود في املدارس وغيرها
كاف،
من األحكام ،إال أن ذلك غير
ٍ
عليهن املطالبة بحقوقهن االجتماعية
والسياسية ،التي باتت من املنسيات
والتي جتلّت بوضوح مع إعالن طالبان عن
حكومتها حيث أنها لم تخصص مكانا ً
للمرأة فيها ،أرادتها حكومة خالية
من املرأة بتاتاً ،في انتهاك صارخ بحق
النساء جميعاً ،لذا فإن وقوفهن صفا ً
واحدا ً ومطالبتهن بحقوقهن أمر ال بد َّ
منه للنجاة واخلالص من تلك املمارسات
واالنتهاكات.

محررة الصفحة  -ميديا غانم
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كالم بايدن ...واإلدارة الغائبة

قائد مجلس كري سبي العسكري :ملتزمون بالذود
عن أرضنا حتى الرمق األخير

اإلرهاب والتخويف هدف
املُرتزقة واملحتلني
جاء ذلك خالل لقاء أجرته صحيفتنا مع قائد
مجلس كري سبي العسكري رياض الخلف بعد
ارتكاب مرتزقة الجيش التركي المحتل لمجزرة
جديدة في قرية الدبس التابعة لناحية عين عيسى
يوم األربعاء المنصرم حيث تحدث فقال:
المجزرة راح ضحيتها المواطن مجيد العوض،
ويبلغ من العمر  35عاماً ،وإصابة خمسة مدنيين
آخرين وهم زينب محمد شريف وتبلغ من
العمر  30عاماً ،ومحمد شريف العوض وعمره
 83عاماً ،وطرفة مرعي الناشي ،وجميع
المصابين من القرية المذكورة ،باإلضافة لنهب
ممتلكات منازل المدنيين والعشرات من رؤوس

خري الله خري الله (كاتب)

وتابع الخلف« :قواتنا صدت هجوم المرتزقة
الذي جاء بغطاء مدفعي مكثف من قبل الجيش
التركي المحتل المنتشرة على طول خطوط
التماس بمحاذاة الطريق الدولي ،وتعرض
المهاجمون لخسارة كبيرة في العتاد واألرواح
وتم صدهم وردعهم ليعودوا خائبين دون أن
يحققوا أهدافهم من خالل هجومهم البربري
والهمجي ليصبوا جام غضبهم على المدنيين
العُ ّزل».

عين عيسى  /حسام إسماعيل ـ أكد قائد مجلس
كري سبي العسكري رياض الخلف أن قوات
سوريا الديمقراطية ستدافع عن شعوب المنطقة
ومكتسباتها التي حققتها بدماء وتضحيات
الشهداء ،وستستمر بصد هجمات العدوان
التركي ومرتزقته بحق شعوب المنطقة.

عىل املنظامت الدول ّية
الخروج عن صمتها

الماشية ،لترد قوات سوريا الديمقراطية ومجلس
كري سبي الهجوم ،وتوقع العشرات منهم قتلى
وجرحى ،وتردهم على أعقابهم خائبين.
وأكد الخلف :قوات مجلس كري سبي العسكري
وقوات سوريا الديمقراطية صدت هجوم

المرتزقة الذين حاولوا من خالله السيطرة
على الطريق الدولي  m4وقطعه عن المدنيين
وتهديد أمنهم وسالمتهم ،ثم ارتكاب مجازر
بحق المدنيين في محاولة إلرهابهم وتخويفهم
وإجبارهم على ترك بيوتهم وأرزاقهم.

واستغرب الخلف من صمت الضامن الروسي
والقوات الحكومية السورية التي لم تحرك ساكنا ً
إزاء العدوان األخير الذي أوقع مدنيين عزل
شهداء وجرحى وقال :بعد عدة مجازر ارتكبها
المحتل التركي في ريف ناحية عين عيسى
كمجزرتي الصفاوية والدبس األولى ،بالرغم
من تواجد الدوريات الروسية ومرورها بعد
عدة ساعات من ارتكاب المجزرة عبر الطريق

الدولي  m4وكأن شيئا ً لم يكن ،إال أنها دخلت
إلى المنطقة مع قوات الحكومة السورية لضمان
حماية وسالمة المدنيين بموجب اتفاق ٢٢
تشرين األول  ،٢٠١٩ووقف العمليات العدوانية
التي يدأب علي ارتكابها جيش االحتالل التركي
ومرتزقته بحق شعوبنا.
وطالب الخلف من المجتمع الدولي والمنظمات
الحقوقية واإلنسانية الخروج عن صمتها وإبداء
موقف واضح وصريح من الهجمات والجرائم
التي يُقدم عليها المحتل التركي ومرتزقته بهدف
تقويض األمن والسالم العالميين ،ودعم مطالب
الشعوب السورية المحقة في العودة الى ديارهم
التي هجروا منها ،والتي تحتلها دولة االحتالل
التركي ومرتزقتها.
واختتم قائد مجلس كري سبي العسكري
رياض الخلف بقوله :ال بد من حماية المدنيين
وصد كافة الهجمات المتكررة التي يدأب
عليها المحتل التركي ومرتزقته بهدف تقويض
األمن واالستقرار ،وتطبيق سياسته العدوانية
واالستعمارية.

أهالي كوباني :الديمقراطي الكردستاني ُينفذ مخططات أعداء ُ
الكرد
كوباني /سالفا أحمد ـ طالب أهالي كوباني
الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن
شراكته وتعاونه المريب مع المحتل التركي في
هدر دماء الشعب الكردي ،وأكدوا بأن تعاون
الديمقراطي الكردستاني مع تركيا خيانة للشعب
الكردي ولتاريخه النضالي الحافل.
تتعرض مناطق باشور كردستان منذ  23نيسان
المنصرم لهجوم همجي من قبل جيش االحتالل
التركي ،وسط تعاون علني من قبل الحزب
الديمقراطي الكردستاني مع مخططات المحتل
التركي الساعية لتصفية الوجود الكردي وافتعال
اقتتال بين األطراف الكردية.
وعلى خلفية الهجمات التي تشنها تركيا
على مناطق دفاع المشروع وتعاون الحزب
الديمقراطي الكردستاني معها شنت قوات
الحزب الديمقراطي الكردستاني في الرابع من
أيلول الحالي هجوما ً على مجموعة من الكريال
في منطقة خليفان ،أدى إلى استشهاد سبعة
مقاتلين من الكريال ،ما أدى إلى ردود فعل
غاضبة ومستنكرة في الشارع الكردي تُدين
تعاون حكومة باشور كردستان من عدو الشعب

الكردي وتطالب بالكف عن تعاونها في سفك
دماء الشعب الكردي.

يستهدفون قيم وتاريخ
الشعب الكردي
وتعليقا ً على ذلك أجرت صحيفتنا استطالعا ً
آلراء أهالي مدينة كوباني ،وبدايةً تحدث
المواطن خليل أحمد قائالً :الهجمات على باشور
كردستان هجوم يستهدف قيم ووجود الشعب
الكردي في أجزاء كردستان األربعة ،لذا تحاول
تركيا من خالل هجماتها قتل إرادة الشعب
الكردي في المنطقة.
وأضاف أحمد :في وقت يمر به الشعب الكردي
في مرحلة البقاء أو العدم كان يجب علينا كشعب
وأحزاب كردية أن نكون يد واحدة أمام هذه
الهجمات والمؤامرات التي تستهدف وجودنا
ومكتسباتنا ،ولكن هنالك بعض الجهات وعلى
رأسها الديمقراطي الكردستاني تتعاون مع أعداء
الشعب الكردي وترضخ لمخططاتها الرامية
إلنهاء الوجود الكردي.

واختتم خليل أحمد حديثه بقوله :نطالب الحزب
الديمقراطي الكردستاني بالكف عن تعاونه مع
عدو الكرد في سفك دماء الشعب الكردي ،وأي
تعاون مع مخططات تركيا يعتبر خيانة للشعب
الكردي وتاريخه.
الديمقراطي الكردستاني يخون تاريخنا النضالي
وبدوها أدنت المواطنة محبوبة عطو تعاون
الحزب الديمقراطي الكردستاني مع مخططات
تركيا االحتاللية وقالت :رضوخ وتعاون
الديمقراطي الكردستاني مع تركيا خيانة وغدر
بحق الشعب الكردي وتاريخه النضالي وتراثه،
وما يقوم به شيء معيب بحق القضية الكردية،
لذا نطالبها بفض الشراكة مع دولة االحتالل
التركي فورا ً ألنها تخدم األجندة التركية ليس إال.

  
مقاومة الكريال س ُتحدد
مصريكم يف باشور
أما المواطن مسلم دالي تحدث فقال :تركيا تحاول
جاهدة بكافة أساليبها الألخالقية في باشور

انتقد الحقوقي عصمت ابراهيم ازدواجية
المعايير الدولية عندما يتعلق األمر بجرائم
الدولة التركية ،وقال :عندما استخدم بشار
األسد األسلحة الكيماوية في مدينة خان
شيخون أصبح حديث الرأي العام ،ولكن عندما
تستخدم تركيا األسلحة الكيماوية بحق الشعب
الكردي نرى صمتا ً دوليا ً ما يخلق لدينا الكثير
من إشارات االستفهام.

املحتل الرتيك يستخدم األسلحة
املحرمة دون رادع

على الرغم من استخدام دولة االحتالل التركي
كافة أنواع األسلحة والتقنيات الحربية المتقدمة
في محاربة قوات الكريال بباشور كردستان،
إال أنها لم تحقق أهدافها ويتكبّد جيشها خسائر
كبيرة ،وبعد عجز جيش دولة االحتالل التركي
عن مواجهة قوات الكريال وجها ً لوجه في

وحول هذا الموضوع تحدث الحقوقي عصمت
إبراهيم لوكالة هاوار لألنباء فقال :بعد الحرب
العالمية األولى قامت منظمة حظر األسلحة
الكيماوية بوضع اتفاقيات وبنود تنص على
منع أي دولة من استخدام األسلحة الكيماوية،
وفرضت عقوبات على من يستخدمها ،لكن
الدولة التركية استخدمت األسلحة الكيماوية في
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باشور كردستان ،كثفت من استخدامها لألسلحة
الكيميائية المحرمة دولياً ،فيما يلتزم المجتمع
الدولي الصمت حيال هذه الممارسات.

يبدو كالم الرئيس جو بايدن في األمم المتحدة
كالما ً جميالً صادرا ً عن رئيس أميركي يرى
التحديات التي يواجهها العالم ،لكنّه يعتقد أن في
اإلمكان مواجهتها بالدبلوماسية وحدها ،ال يدرك
أن ذلك ليس ممكنا ً خصوصا ً بعدما كشفت طريقة
االنسحاب العسكري من أفغانستان مدى تخبّط
يعط التحالف
الواليات المتحدة وضعفها ،لم
ِ
العسكري الجديد مع أستراليا وبريطانيا الذي
كلّف فرنسا خسارة عقد لبناء غواصات قيمته
 56مليار يورو فكرة أفضل عن الدبلوماسية
األميركيّة ،أدى األمر إلى «فقدان الثقة» بين
فرنسا وأميركا وإلى سقوط فكرة ّ
أن اإلدارة
األميركية الحاليّة تسعى إلى جبهة مو ّحدة مع
أوروبا.
كان يمكن للكالم عن دخول العالم «مرحلة
الدبلوماسيّة» أن يثير اإلعجاب لو كان وضع
تتفرج
هذا العالم مختلفا ً ولو لم تكن أميركا
ّ
على المآسي التي يشهدها الشرق األوسط ،بدءا ً
باليمن وصوالً إلى لبنان مرورا ً بالطبع بالعراق
وسوريا ،كيف يمكن تفسير غياب الموقف
األميركي من قتل نصف مليون سوري وتشريد
عشرة ماليين داخل سوريا وخارجها؟
تحدث بايدن في كلمته عن ّ
أن الجمعية العمومية
لألمم المتحدة تنعقد هذه السنة في لحظة ممزوجة
بألم شديد بسبب الوباء المدمر الذي ال يزال
يحصد األرواح في جميع أنحاء العالم ،حيث
توفي أكثر من  4.5مليون شخص بفايروس
كورونا ،وتطرق إلى أزمة المناخ وإلى كل
ما يعاني منه العالم قبل أن يسأل «هل سنطبق
ّ
ونعززها ،بما
المبادئ األساسية للنظام الدولي
في ذلك ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ،بينما نسعى إلى ظهور تقنيات
جديدة وردع للتهديدات الجديدة»؟ رأى أن العالم
يقف «عند نقطة انعطاف في التاريخ».
أشار إلى إنهاء التدخل العسكري األمريكي في
أفغانستان في نهاية الشهر الماضي ،مؤ ّكدا ً أن

أميركا تريد التركيز على الدبلوماسية المتعددة
األطراف والمكثفة للتعامل مع األزمات التي
تواجه العالم ،وقال «كي نخدم شعبنا ،يجب
علينا أيضا ً االنخراط بعمق مع بقية العالم ،نحن
نفتتح حقبة جديدة من الدبلوماسية التي ال هوادة
فيها ،الستخدام قوة مساعدتنا التنموية لالستثمار
في طرق جديدة لرفع (مستوى معيشة) الناس
في ك ّل أنحاء العالم» ،وشدّد على أن الواليات
المتحدة «ال تسعى إلى حرب باردة جديدة»
في إشارة واضحة إلى الصين ،لكنّه اعترف
بتزايد المخاوف بسبب التوترات المتزايدة بين
البلدين ،قائالً «نحن ال نسعى إلى حرب باردة
جديدة أو عالم منقسم إلى كتل جامدة» ،مؤكدا ً أن
الواليات المتحدة «مستعدة للعمل مع أي دولة
تتقدم وتسعى إلى حل سلمي لمشاركة التحديات،
حتى لو كانت لدينا خالفات شديدة في مجاالت
أخرى ،ألننا سنعاني جميعا ً من عواقب فشلنا».
كان يمكن للكالم عن دخول العالم «مرحلة
الدبلوماسيّة» أن يثير اإلعجاب لو كان وضع
تتفرج
هذا العالم مختلفا ً ولو لم تكن أمريكا
ّ
على المآسي التي يشهدها الشرق األوسط،
بدءا ً باليمن ،وصوالً إلى لبنان ،مرورا ً بالطبع
بالعراق وسوريا.
لع ّل الموقف األشدّ غرابة لبايدن كان الموقف من
إيران حيث قال إن الواليات المتحدة ستستمر
في جهودها للحؤول دون حصول إيران على
أسلحة نووية «تظل الواليات المتحدة ملتزمة
بمنع إيران من الحصول على سالح نووي»،
موضحا ً «أننا نعمل مع مجموعة الخمسة زائدا ً
واحدا ً للتعامل مع إيران دبلوماسيا ً والسعي إلى
العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة» ،أكد
أنه «على استعداد للعودة إلى االمتثال الكامل»
الملف النووي اإليراني الموقّع
باالتفاق في شأن
ّ
في عام « ،2015إذا فعلت إيران ذلك» ،لم
يحدّد هل مشكلة إيران في السالح النووي الذي
تسعى للحصول عليه فقط ،أم المشكلة تتجاوز
ذلك وهي مشكلة السلوك اإليراني في المنطقة،
إضافة إلى الصواريخ الباليستيّة والطائرات
ال ُمسيّرة؟
يخص الوضع في الشرق األوسط أكد
فيما
ّ

د .جربيل العبيدي (كاتب وباحث ليبي)
كردستان لخلق اقتتال بين األطراف الكردية
والحزب الديمقراطي الكردستاني تشاركه في
تحقيق تلك األهداف.
وأشار دالي بالقول :في الوقت كنا ننتظر
تعاون ومساندة حكومة باشور كردستان مع
المقاومة البطولية التي يبديها الكريال بوجه
الفاشية التركية ،اصطدمنا بتعاونهم مع عدونا
في تصفية وجودنا ،على الحزب الديمقراطي
الكردستاني العودة إلى طريق الصواب والعمل

من أجل خدمة الشعب الكردي.
وفي نهاية حديثه وجه مسلم دالي حديثه للحزب
الديمقراطي الكردستاني قائالً :تعاونكم مع العدو
لن يفيدكم بشيء على العكس المقاومة التي تبدي
اآلن من قبل أبطال الكريال هي مقاومة تحدد
مصيركم في باشور كردستان ،فمخطط تركيا
ليس هدفها جبال كردستان فقط ألنها تسعى إلى
إنهاء الوجود الكردي وإبادته في كل مكان.

عندما استخدم بشار األسد األسلحة الكيماوية في
مدينة خان شيخون ،أصبح حديث الرأي العام
في كل مكان ،ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية

قامت بتطبيق القوانين المنصوص عليها ،ولكن
عندما تستخدم تركيا األسلحة الكيماوية بحق
ويغض
الشعب الكردي نرى صمتا ً دوليا ً مريباً،
ّ
المجتمع الدولي النظر عن أفعال تركيا بسبب
وجود مصالح بينهم وبين تركيا.
واختتم الحقوقي عصمت ابراهيم حديثه قائالً :ما
تفعله تركيا اآلن من جرائم بحق الشعب الكردي
سوف تحاسب عليها من قبل محكمة العدل
الدولية ،ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية في
األيام والمراحل القادمة ،وهي على علم تام بما
يجري في باشور كردستان وغيرها من المناطق
المحتلة.

محرر الصفحة -رفيق ابراهيم

ليبيا انتكست نكسة أخرى إلى الوراء بعد أن
قرر البرلمان المنتخب سحب الثقة من الحكومة
غير المنتخبة ،التي كانت إنتاج «ملتقى الحوار
الليبي» ،فاألزمة الليبية تعقّدت منذ أن م ّكن
هذا الملتقى دخول العبين أشبه بالكومبارس،
ما تسبب في انتكاسة شعبية وظهور تحالفات
مشوهة يحكمها المال غير قادرة على
جديدة
ّ
إنتاج حل أو حتى تنفيذ اتفاق مكتوب ،نظرا ً
لضعف حضورها وعدم رضوخ باقي األطراف
المتصارعة لها سوى باستخدام المال خاصةً
الميليشيات المسلحة.
وفي جانب آخر من الفشل قام رئيس الحكومة
«الجديدة» بتمرير حكومته ،من خالل ترضيات
شكلية ومناصب بال صالحيات لبقية األقاليم،
وهكذا سيطر على كل مفاتيح اللعبة واستطاع
بذلك أن يحصل أو يمرر الثقة لحكومته من
مجلس النواب وبدأ بالتمكين لسلطته من خالل
خلق تحالف مع محافظ البنك المركزي وديوان
المحاسبة ،ما مكنه من تجاهل الوعود التي
قطعها لبعض النواب وبعض الفاعلين ،وجعل
البعض يتهمه باحتكار «الغنيمة» في صفقات
الكهرباء والموانئ والطرق.
ولكن مجلس النواب «الغاضب» على استبعاده
من «الغنيمة» رفض تمرير الميزانية ،بعد أن
استفرد رئيس الحكومة بالسلطة فعمل مجلس
النواب على محاصرة رئيس الحكومة من خالل
تعليق اعتماد الميزانية العامة للدولة ،ولكن
رئيس الحكومة استطاع «التمرد» على البرلمان
بالتحالف مع محافظ البنك المركزي «المتمرد
السابق» ،الذي لم يمثل أمام مجلس النواب كما
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تقتضي القوانين واللوائح ورفض قرار اإلقالة.
فشل رئيس الحكومة في تحقيق العدالة والمساواة
في تقسيم المناصب على األقاليم واالنحياز
لطرف دون اآلخر جعالها حكومة مغالبة بدالً
من أن تكون حكومة وحدة وطنية ،بل كان يتع ّمد
الصدام مع مجلس النواب برفضه إقالة محافظ
البنك المركزي ورئيس مؤسسة النفط ،المتهمين
بارتباطهما بشك ٍل مباشر مع جماعة اإلخوان.
الحكومة لم تمارس مهامها من سرت كما نص
االتفاق بل مارستها في طرابلس عكس االتفاق
ولهذا فالميزانية لم تعتمد ألسباب عديدة؛ أهمها
هو عدم اعتماد ميزانية الجيش ،في حين دفعت
الحكومة مرتبات للمرتزقة السوريين الذين
أدخلتهم تركيا بالدوالر.
في ظل المناخ المتقلب في المشهد السياسي
الليبي بدالً من التهدئة وفتح حوار مع البرلمان
فضّل رئيس الحكومة سياسة التصادم والتناطح
مع البرلمان ،فدعوة التحشيد التي أطلقها رئيس
الحكومة للتظاهر ضد سحب الثقة من حكومته
التي توصف بالفشل التام ،هي تحريض على
حد وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح
الذي قال لرئيس الحكومة :الذي أعطى الثقة هو
الذي يسحبها.
رئيس الحكومة المسحوبة الثقة منها رفض في
أكثر من مرة المثول أمام البرلمان وحتى المرة
اليتيمة التي جاء وحضر فيها جلسة للبرلمان،
كان أغلب الوزراء غائبين وتكفل هو باإلجابة
عنهم وكانت اإلجابات جميعها مقتصرة على
اإليفاء بمتطلبات اإلجابة من حكومة تمثل أمام
برلمان منتخب من الشعب ،على العكس من
الحكومة التي جاءت من غير انتخاب وإنما عبر
اتفاق ما زالت األسئلة عن كيفية كتابة فصوله
تثير عالمات التعجب والتساؤل ،بدءا ً من لجنة

حكاية وطن

الطب بين واقع
التجارة وحقيقة
اإلنسانية
مثنى عبد الكريم

الرئيس األميركي أن دولة فلسطينية ديمقراطية
وذات سيادة هي «الحل األفضل» لضمان
مستقبل إسرائيل ،وعلينا أن نسعى إلى مستقبل
يسود فيه المزيد من السالم واألمن لجميع
شعوب الشرق األوسط» ،أن «التزام الواليات
المتحدة بأمن إسرائيل ال جدال فيه ودعمنا
لدولة يهودية مستقلة ال لبس فيه ،لكن ما زلت
أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان
مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية تعيش
في سالم إلى جانب دول فلسطينية ديمقراطية
وذات سيادة وقابلة للحياة ،ما زلنا بعيدين جدا ً
عن ذلك الهدف في الوقت الحالي لكن يجب أال
نسمح ألنفسنا بالتخلي عن إمكان إحراز تقدم»،
نعم سيبقى هذا الهدف بعيدا ً ما دامت اإلدارة
األميركية تكتفي بلعب دور المراقب في ما
يتعلّق بالشرق األوسط ،لعبت اإلدارة الحاليّة
دورا ً مشكورا ً في التخلّص من بنيامين نتنياهو
ولكن ماذا بعد ذلك؟
سيظل السؤال الذي سيطرح نفسه في األشهر
سيتصرف أهل الشرق
القليلة المقبلة كيف
ّ
األوسط والخليج مع إدارة أميركية ال ترى ما
يرتكبه الحوثيون في اليمن وال ما يحصل في
سوريا وفي لبنان ،نحن في عالم ال يصلح فيه
مثل هذا الكالم الصادر عن جو بايدن الذي أتاه
الجواب من إيران ،فقد أعلن المسؤولون فيها
أن على أمريكا رفع العقوبات على «الجمهورية

اإلسالمية» قبل أن تقرر العودة إلى االلتزام
مجرد
باالتفاق النووي ،في النهاية تبقى التمنيات ّ
مجرد
تمنيات ويبقى الحديث عن الدبلوماسية
ّ
حديث عن عالم مثالي ليس موجوداً ،لع ّل المثال
ي
على ذلك تفتيت دولة اسمها لبنان في غياب أ ّ
دور أميركي فعّال باستثناء توفير مسكنات.
يطرح خطاب بايدن في الجمعية العموميّة أسئلة
بشأن التوجه األميركي في السنوات الثالث
األول من
المتبقيّة من واليته ،إذا كان التحدي ّ
وجهة نظر المقيم في البيت األبيض هو الصين،
ّ
فإن أقل ما يمكن قوله إن الصين ستكون ُمر ّحبة
بإدارة من هذا النوع ،إنّها إدارة غائبة فعليا ً عن
مشاكل العالم وأزماته ،إدارة تش ّكل مزيجا ً من
إدارتي جيمي كارتر وباراك أوباما لدى بايدن
الكثير من السذاجة التي ميّزت شخصيّة جيمي
كارتر وك ّل التهاون الذي أظهره باراك أوباما
في تعاطيه مع إيران.
سيظل السؤال الذي سيطرح نفسه في األشهر
سيتصرف أهل الشرق
القليلة المقبلة كيف
ّ
األوسط والخليج مع إدارة أميركية ال ترى ما
يرتكبه الحوثيون في اليمن وال ما يحصل في
الجنوب السوري وال ما الح ّل بلبنان .كيف
التصرف مع إدارة غائبة عن المنطقة وعن
ّ
مناطق أخرى كثيرة في العالم؟

ليبيا ...نكسة إلى الوراء

إبراهيم :على المجتمع الدولي محاسبة تركيا الستخدامها األسلحة المحرمة دولي ًا
العديد من المناطق الكردية ،مثل مدينة سري
كانيه وعفرين وغيرها أثناء الهجوم عليها
واحتاللها ،والطفل محمد كان أحد براهين
استخدام تركيا لألسلحة الكيماوية.
وأضاف إبراهيم بقوله :الدولة التركية المحتلة
تستخدم شتى أنواع األسلحة الكيماوية من جديد
في جبال كردستان ومناطق الدفاع المشروع
وضد الشعب الكردي بشكل عام ،ذلك ألنها
وصلت إلى قناعة أنها ال تستطيع أن تهزم
الكريال في تلك الجبال وجها ً لوجه فلجأت إلى
استخدام األسلحة الممنوعة والمحرمة دولياً.
وأشار إبراهيم وقال :االزدواجية في الموقف
الدولي إزاء موضوع استخدام األسلحة
الكيماوية مثار جدل كبير وبخاصة عندما يتعلق
األمر بالشعب الكردي ،ونحن جميعا ً نتذكر
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الحوار التي اختارت رئيس الحكومة والمجلس
الرئاسي وفرضتهم على الليبيين من جنيف ال
يعلم أحد حتى اللحظة األسس التي تم من خاللها
اختيار أعضاء لجنة الحوار ،وكيفية احتساب
التمثيل الشعبي.
خالصة القول :جماعة غير منتخبة اختارت
حكومة ومجلسا ً رئاسيا ً غير منتخبين من الشعب
وطلب من البرلمان المنتخب من الشعب القبول
بهذه التوليفة ،التي لم تفلح حتى في فتح حوار

كرست
مجتمعي يؤسس لمصالحة وطنية بل ّ
المركزية والجهوية وعززت خطاب الكراهية
من خالل تكليف شخصيات جدلية ،تسيطر على
اإلعالم متهمة بمناصرة الخطاب المتشدد.
سحب الثقة من الحكومة كان ضرورة ُملحة
وجراحة مؤلمة وإن تركت لتصريف األعمال
حتى ال تتعرقل االنتخابات التي هي األمل
المنشود لليبيين للخالص من جميع األجسام
السياسية الحالية.

الطبيب ذلك المالك الذي كان يُنظر له
بقدسية عظيمة وله وقار يعلوه وشموخ
كبير ورأي يُسمع في المجالس ،نعم
هكذا كان األطباء وهكذا كانت مهنة
الطب تسمى سابقا ً بمهنة اإلنسانية وكان
يطلق على األطباء مالئكة الرحمة
بثوبهم األبيض الذي يبعث على األمل،
هكذا كانوا يسمونهم الناس ولكن في
وقت كانوا فيه مالئكة وكانوا فيه أطباء
وكان يا ما كان أيها األعزاء الكرام في
سالف األزمان أطباء الرحمة ،ولكن
وفي انتقال سريع إلى واقعنا األليم
المرير بعد الثورة السورية وتحولها
إلى أزمة ّحولت غالبية األطباء إلى
آالت وماكينات صرافة وبنوك،
ليتحول المالك إلى وحش جشع وعبء
يُثقل كاهل المواطن فأصبح المواطن
المسكين الذي لم يعد يعرف ماذا يفعل
ولسان حاله يقول «من وين بدي القيها
لالقيها» يتحول إلى راقي أو طبيب
أعشاب يداوي نفسه بنفسه متوكالً
على الحي الذي ال يموت مفوضا ً أمره
له مستسلما ً لقضائه فيما ينزل به من
مرض وبالء؛ فهل من المعقول أن
معاينة الطبيب تصل إلى عشرة آالف
ليرة سورية؟! وهل من المعقول أن
المراجعة بنصف القيمة!
إذا كانت المعاينة كلها دقائق معدودة
وسط تفشي التجارب العجيبة لألدوية
والتحاليل التي في أغلب األحيان ال
تكون ذات أهمية ،ولكن الطبيب له نسبة
من المخبر الفالني ونسبة من الصيدلية
الفالنية فهذا الدواء ال يتوفر إال عند
فالن وهذا التحليل في المخبر الفالني
فهل بقيت هذه المهنة مهنة إنسانية أم أنها
أزمة أشبه بتجار األزمات وتجارها،
فأين الرقابة من االتحادات المعنية؟
ولماذا التجارة بأرواح البشر في
وقت يعاني منه الشعب من آالم الحياة
المتمثلة بين مرارة الفقر وبؤس التهجير
وظلم أصحاب العقارات المؤجرين
بالدوالر وغيرها من هموم ومصائب
الدهر ،هل من المعقول أن تجد امرأة
تستجدي الممرضة أو موظفة االستقبال
المساعدة التي إن أرادت التحدث معها
كأنك تتحدث لمخلوق فوقي وطبعا ً كذلك
ال أعمم.
الواقع المرير الذي جعل الكثير من
المهن اإلنسانية تتحول إلى تجارة وغاية
هذه المهنة هي (نفض جيب المواطن)
وسلبه ما تبقى من قوته بعد أن كانت
غايتها هي اإلنسان بذاته ،نجد اليوم
البعض ممن لم يقبلوا أن يتلوثوا بقذارة
تجارة هؤالء بأرواح المواطنين فنسمع
أن الطبيب الفالني أو الطبيبة الفالنية
تعالج بالمجان أو بربع القيمة ،أشعر
بأن الخير ال يزال موجودا ً ومستمرا ً
وبعضهم يتنازل عن أجرته في عمليات
المشافي الخاصة التي أصبحت مسلخا ً
بشريا ً يُثقل كاهل المواطن ويؤرق
حياته تشعر أن الخير موجود ال ينتهي،
فما أروع عندما ترسم االبتسامة على
وجه محتاج أو فقير أو عائل ،وما جمل
اإلحساس الذي ينتابك عندما تسمع
دعوات من قلبك ألطباء وطبيبات
اختاروا اإلنسانية في مهنتهم ،فرغم
كل هذه األمراض التي أصابتنا بجشع
الغالبية إال أن هناك روح طيبة تنشر
السالم والصحة وتسعى وتمد يد العون
فأولئك لهم منا كل االحترام والتقدير
والتحية وهؤالء حقا ً من يستحق أن
نقول لهم أنتم حكاية وطن.

محرر الصفحة -رفيق ابراهيم

روناهي
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عبق التاريخ
العقال العربي ....زي من ِ
تل كوجر /مثنى المحمود  -العقال جزء هام
من الزي العربي القديم ،له تاريخ طويل ويمثل
رمزية خاصة لمن يرتديه.
أصل العقال وهو جديلة من الصوف أو الوبر
أو الحرير ،تُلف على الكوفية فوق الرأس فيقال
عقال ،تطورت اآلن صناعة العقال ،ولكن كان
للعقال مدلول آخر عدا عن إنه قطعة مهمة في
لباس العربي.

األصل والبداية
ع ِ ّرف العقال قديما ً على أنه حبل يُربط به البعير
ُ
ونحوه ،صنع أوالً لربط الناقة وتثبيتها في مكان
صنع بمثابة السوط الذي
محدد ،ومنهم من يقول ُ
تضرب به الدواب لحثها على السير ،واختلفت
اآلراء وهناك من يقول أُط ِلق عليه عقال لتثبت
الغترة أو الشماغ على الرأس.
ومنهم من يقول أن ارتباط العقال والغترة
بالعرب يعود إلى قسوة البيئة الصحراوية التي
يعيشون فيها لقدرة األخير على تغطية الرأس
والوجه كامالً لحمايته من أشعة الشمس ورياح
الصحراء الالهبة.
يعتقد الكثير أن العقال ظهر ألول مرة بشكله
الحالي في شمال الجزيرة العربية في أوائل
القرن الثامن عشر الميالدي ويعتقد أن ارتداء
العقال و(الغترة أو الشماغ) انتشر من وسط
وشمال الجزيرة العربية ثم إلى بقية العرب
في العراق واألهواز والشام واألردن وجزيرة
سيناء.
تقول إحدى الروايات الشائعة أن كسرى الثاني
(خسرو) ملك الفرس أراد الزواج من بنت
النعمان بن المنذر ملك الحيرة فوافق مقابل شرط
هو أن يعرض أمر بناته على العرب وأن وافقوا
زوجها من كسرى ،ورفض تزويجها له ،غضب
كسرى عليه واستدعاه ووضع في يده عقال بعير
وعذبه حتى الموت ،ولما عرف العرب بذلك
قالوا تشريفا ً لعقال البعير الذي ربط فيه النعمان

آراس بيراني

نضعه على رؤوسنا وكان أبيض اللون مصنوع
من وبر البعير.

صناعته تراثية
ومرت بعدة
واشتهرت بها العديد من المدن،
ّ
مراحل ،يقول علي الجاسم أحد األشخاص الذين
كانوا يعملون في صناعة العقال أن العقال مر
بمراحل عديدة ،بعد أن صنع من وبر الجمال
صنع أيضا ً من شعر الماعز والصوف كما صنع
ُ
ً
من خيوط القطن والحرير ،وصوال إلى طرق
حديثة في صناعته ،وأما العقال األبيض يُعرف
به العلماء وأئمة المساجد اآلن.
يضيف لنا المواطن سالم العبيد الشغوف بقراءة
التاريخ واالهتمام بالتراث أنه يوجد أنواع
مختلفة من «العُقل» أشهرها في الخليج العقال
المكتومي نسبة إلى الشيخ مكتوم وعقال السحاب
وعقال المرعز والمقصب ،يلبسه الملوك
واألعيان ويحتوي على خيوط ذهبية أو فضية
وهو العقال الحجازي المضلع.
وتمر مراحل صناعته بأربع مراحل على حد
وصف الجاسم األولى لف العقال والثانية،
صناعة البطانة ،والثالثة كسره ووصل نهايتيه
يبعضها ثم حياكة طرفيه وصوالً إلى المرحلة
األخيرة وهي وزنه ومقاسه وفق قوالب معينة.

مدلوالت وقيم ثابتة
يقول سعيد الهوير العارف في أمور العشائر

وتقاليدها أن العقال لم يكن مجرد حبل يوضع
على الرأس بل كان رمزا ً للكبرياء والقيمة والهيبة
العربية األصيلة ورمز اعتزازهم وفخرهم جيالً
بعد جيل حتى بات جزءا ً من الزي العربي ،ثم
يضيف الهوير ويسرد لنا بعض الحاالت التي
ترتبط بالكرامة والشرف وعالقتها بالعقال،
حيث يقول الرجل ال يلبس عقاله ،إذا كان هناك
أمر يُن ِقص كرامته كالعار ،فال يلبس عقاله حتى
يغسل عاره كما أن رميه على شخص ما ،يعني
أن هذا الرجل يتوسل بأغلى ما لديه ،يضيف أن
للعقال مدلوالت تتعلق حتى بالمشاعر حيث أن
أهل المتوفى عادة ً ال يلبسون العقال تعبيرا ً عن
حزنهم كما أنه إذا سقط العقال بشجار يترتب
على ذلك فصل عشائري.

شواهد من التاريخ عىل األصالة
يقول بعض الباحثين أن بعثة أثرية من جامعة
مؤتة في منطقة قلبان بني مره ،في جنوب
األردن سنة  2012عثروا على منحوتة قديمة،
يظهر فيها رجل يرتدي لباسا ً شبيها بالثوب

واضعا ً عقاالً على رأسه ويرجع تاريخ ارتداء
الثوب والعقال إلى ما بين  3000ـ  4000سنة
ق .م ،كما تؤكد التماثيل والمخطوطات في
العراق بأن أصل العقال لبسه أهل حضارة بابل
في العراق قبل  8000سنه ليكون العراقيون
هم أول من اكتشف لبس العقال العربي ،تبقى
هذه األمور نظريات يطلقها الباحثون ،أما ما
نعيشه اليوم يُشكل حالة من تراجع ارتداء الزي
التراثي إنما لمنطقة تل كوجر خصوصية في
هذه المسألة فالكبير منهم والصغير ال يتجاوز
ارتداء العقال مهما كان المجلس ،يبقى العقال
هو ما يُزيّن رأس أبناء بلدة تل كوجر وريفها.

ٍ
ِ
غصة
القلب
أكتب إليكم… وفي
مر ًة أخرى
ُ
دجوار أحمد آغا
وبحزن
أكتب إليكم بحرق ٍة وغص ٍة في القلب،
ٍ
وألم شديدين ألنكم لم تستفيدوا من تجارب
آباؤكم وأجدادكم.
أكتب اليكم بخشية أن تُضيعوا هذه الفرصة
التاريخية واألخيرة لكم في إحقاق عدالة قضية
شعبكم وتسجيل اسمه بين الشعوب واألمم.
أكتب إليكم متسائالًُ :ترى متى
ستعون وتدركون حجم وضخامة
المؤامرات والدسائس التي
تُحاك ضد وطنكم وشعبكم؟.
أكتب إليكم بغضب من
ينتظر منكم تحرير
وطن يحميه ،ويُبعد
عنه بكلمة «مكتوم
أو أجنبي أو محروم
من الحقوق المدنية
والسياسية»..
أكتب إليكم بغصة
اإلنسان البسيط الباحث
عن حريته المفقودة منذ
أن أصبحتم أنتم أصحاب
قضيته!.
أكتب إليكم باسم من بقي في هذا
الوطن الجريح وهو ال يمتلك فيه مسكن
يأويه وال قطعة أرض تحميه من غدر الزمن.
أكتب إليكم والسؤال يضغط على العقل :متى
ومن أي رصيف سينطلق قطار حريتنا المفقودة
منذ زمن طويل.
أكتب إليكم بحسرة كل الجئ يشعر بالحنين
للعودة إلى دفئ وأحضان وطن لم يكن يشعر
بوجوده يوما ً ما.

العدد 1173

أكتب إليكم بغضب من يشعر بالبركان المتفجر
في أعماق الناس البسطاء الكادحين الباحثين
عن لقمة العيش ألسرهم بالكد الحالل.
أكتب إليكم في هذه األيام الصعبة والقاسية،
والتي لم تعد فيها حواراتكم ولقاءاتكم
وخالفاتكم تهم

أكتب إليكم متسائالً عن معاني الحرية
والديمقراطية لديكم ،وكل واحد منكم
متمسك بالمنصب – وأكرر بالمنصب وليس
بالمسؤولية – وكأنكم تُط ِبقون مقولة «من
العرش إلى النعش»..
أكتب إليكم بسخط
وغضب

شعبكم،
فهمه اآلن أكبر منكم.
أكتب إليكم والعالم من حولنا يتطور ويتقدم
ويتغير وأنتم كما أنتم منذ سبعين عاما ً ونيف،
ما زلتم كما أنتم لم ولن تتغيروا.

شديدين على
تهكمكم وسخريتكم على
شعبكم وكأنه غبي ال يفقه شيئا ً وأنتم فقط
األذكياء!.
أكتب إليكم ألخبركم بأن شعبكم هو من يسخر

منكم وأنتم تسافرون لدول العالم وتلتقون مع
مسؤولية ك ٌّل على ِحدة ،مطبقين مقولة (اإلخوة
األعداء).
أكتب إليكم بغضب شديد وثورة عارمة على
أصنامكم وآلهتكم وأوثانكم ومعتقداتكم ونهجكم
األجوف الفارغ كالطبل.
أكتب إليكم ألذكركم بأن جدار برلين قد سقط
وأن أحجاره أصبحت تباع كقطع تذكارية
للسياح ،بينما أنتم تشترون أحجارا ً مصقولة
لتبنوا بها أسوار قصوركم وقالعكم.
أكتب إليكم ألُعلمكم وأحذركم بأن رياح
التغيير قد هبت في كل بقاع األرض
وهي تقتلع الطغاة وترميهم في
مجاهل التاريخ.
أكتب إليكم ألحيطكم علما ً بأن
عصرنا هو عصر الشعوب
المناضلة من أجل حريتها
وكرامتها وهي لم تعد تهتم
بالموت كثيرا ً ألنها بمقاومة
أبنائها صنعت من الموت
حياة.
أكتب إليكم ألنكم تدّعون
بأنكم طليعتنا وقدوتنا وتتقدمون
الصفوف وتتحدثون بأنكم ستقودون
سفينتنا إلى بر األمان.
أكتب إليكم ألخبركم بأنكم جميعا ً – وبدون
استثناء – مذنبون وال يستطع أحدا ً منكم أيا ً كان
أن يزعم بأنه بريء مما حل بنا ،فكلكم مسؤول
عن جزء مما أصابنا.
وأخيرا ً أكتب لكم وأقول:
سيحاسبكم شعبنا على ذلك عاجالً أم آجالً
فصبرنا له حدود ،وأكرر على مسامعكم شعار
وحدات حماية الشعب «نسامح وال ننسى».

روناهي

ِقراءات أدبية

العشق والوطن
والمقدس في
نصوص فريدون
سامان ـ2ـ
رغم وضوح التاريخ املعاصر للمتابع العادي
أو القارئ للشعر ،لكن الدراسات النقدية
اكتشفت مالمح جديدة عبر محاوالت فتح
مسارب ضوء قادرة على إضاءة النص من
الداخل ،وتتبع املعنى الكامن خلف كل صوت
وكل كلمة ،بد ًءا ً من عالقة العنونة ومدى
سالمة الترجمة ،ومن وجهة جديدة ،خاصة
أن نصوص سامان الـ 14غنية املضامني
عميقة التتبع لتاريخ الوجع ،فقد ولج أبواب
عدة يعيد تشكيل الصحراء مبا عاشت من
سلب ونهب ،وغزو عبر تاريخ صحراويني ما
زالوا يشحذون سكاكينهم جلز رقاب بريئة
ويسفح الدم الكردي دافئاً ،نقيا….
بكل جمال وبهاء ،وقدسية الطواويس يرسم
عاملا ً جميال ً مدركاً ،ألبعاد احلالة الشعرية
وتاريخ احلدث املنفصل واملتواصل ،تاريخ من
العشق للحياة ولألرض ،تاريخ من الغدر واأللم
والغزو ،وتستطلع الدراسات مدى التماهي
والتناص مع التاريخ الديني أو األسطوري
وحتليل حوامله الشعرية مبينا ً األثر األدبي
واملعرفي في تكوين جتربة سامان احلداثوية،
والتي رمبا تخالف العنوان الرئيس للكتاب،
فال أعتقد أنه ثمة إخفاق ازاء جتربة شعر ،أو
أدب ،فممارسة الشعر ليست عمال ً مادياً ،او
خطة مبنية على ارقام ونسب جناح أو نسب
تنفيذ ،امنا ،وبنا ًء على الدراسات املنشورة في
هذا الكتاب ،وضمن سياقات االبداع واالخفاق
جند أن جتربة فريدون سامان لها تشكيلية
أدبية متتلك مداخل ،ورؤى شعرية عبر لغة
رشيقة تسمو كالضوء في طرد العتمة،
مجددا ممارسته احلثيثة لعمليات التناص
وتوليد مفردات وممارسة بنية سردية .مضادة
في محاولة إعادة تشكيل مالمح نص شعري
كردي حداثوي كتاريخ له دهشته وشغفه،
بعيدا عن لغة األرقام والتشويه ،فيقدم املوت
نقيا ،صارخا ً ثائرا ً على وجعه ،وأمله متفائال ً
بأمله في عودة األزاهير وأسراب الطيور إلى
جغرافية بديعة مطرزة بالوجع واجلمال ضمن
ثنائية مضادة تضم السفاحني ،وعشاق
ميارسون احلياة ،فتصدأ سكاكني السفاحني
وفي حقل آخر يرتفع نشيج املذبوحني،
يرسمون وجعا ً إنسانيا ً بلغة باذخة ...جتربة
شعرية تخترق خطاب السلطة والهيمنة
بصورة ثورية وجتتاز املدى التاريخي بلغة
شعرية محطما تابوهات محرمة ،وكأنه يروي
لنا اساطير قدمية .عبر بنية معمارية متاهت
مع اآلخر ،لصالح انكماش األنا لصالح الـ
«هو» أو رمبا «هم».
نقاط سريعة اعلن عنها في سبيل تقدمي
فكرة مختصرة عن عوالم النص الشعري
لدى فريدون ذات الفضاء الشاسع ،التي
ال تنفك متتلئ بالعشق ،تعتمد حركات
االنزياح املركب ،واحلالة التبادلية ما بني
رقة املفردة ،ورومانسيتها ازاء قساوة املوت،
والظمأ ،واليباب ،باإلضافة لقدرته على
الرسم بالكلمات ،والتأسيس املعرفي إلعادة
بناء اساطير كردية جديدة عبر صور بالغبة،
واستغراق في موضوعات املبنى للمعنى
في إبداع الشكل النصي ،وأدجلة الصورة
الشعرية ،وهذا ما يُبرز فريدون سامان كأحد
محدثي البناء الشعري الكردي املعاصرين،
كما جاء في منت بعض الدراسات فهو ال
يعتمد بناء نصه الشعري باستخدام لغة
قاموسية ،او مفردات تراثية ،وإمنا يستخدم
بنية لغوية واضحة املعالم ،لغة دالة متتلك
شغف الدهشة واإليقاع املوسيقي املتحرر
وزنيا من اصفاده الصدئة ،حيث يعمد الى
إيجاد استهالل لنصوصه برومانسية تأخذ
القارئ نحو تخوم املعنى الغافي ،ومقدرته
على تشكيل منوذج جديد ومعياري لصنعة
الشعر كرديا ً في حالة من الرقي الفني..
كتاب ميتلك متعة القراءة ،كتاب مبستويات
قرائية ثالث ،حيث النصوص الشعرية اخملتارة
بعناية فائقة ،والدراسات البحثية والنقدية
تقدم مستوى ثان ملتعة التفاعل وكشفها
حلاالت وصور لم يدركها القارئ من وجهته،
هذا باإلضافة إلى أنه يقدم وجبة أدبية دسمة
وفرصة لقراء العربية لالطالع على جتارب من
الشعر الكردي احلديث عبر ترجمات متعددة
لنصوص شيقة وشائقة إلى اللغة العربية.
محرر الصفحة  -عبدالرحمن محمد
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ِ
ِ
باألخالق
وااللتزام
العقاب
اإلفالت من
الجنائية بين
الجرائم
ِ
ِ
ّ
منبج /آزاد كردي
بمختلف أشكالها سلو ٌك ال يحك ُمه
الجرائم الجنائيّة
ِ
ق أو عق ٌل سوي ،وال يمكنُ أن تتحد َد بزما ٍن
منط ٌ
ب
بأشخا
ينحصر
أو
معينين
ن
مكا
أو
ص أو بشع ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ً
ت
دون آخر .بيد أنّ الجرائ َم تأخذ أبعادا أو سما ٍ
ب وثقافته ومعتقداته،
مختلفةً تبعا ً لطبيع ِة ك ِل شع ٍ
س آلخر ،وال تختلفُ الجرائم
كما تختلفُ من جن ٍ
الجنائيّة التي تحدث بمناطق شمال وشرق سوريا
عن غيرها من المناطق بسوريا ألنّ الجريمة
ق حدوثها
واحدة مهما كانت ،وإن تباينت في سيا َ
بعض الشيء ،لكن من المهم
ومسبباتها ودوافعها
َ
أن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحاول
جاهدةً ضبطها والحد من حدوثها.

يستبيح د َم املرأة
رف
ُع ٌ
ُ
ش ّكلت الجريمةُ
المصورة لمقت ِل الفتاةٍ القاصر عيدة
ّ
الحمودي السعيدو بالبيت المهجور في ديرك بسبب

زواجها من ابن عمها ،واشترك فيها  11شخصا ً
تكن
من عائلتها ،بذريع ِة ما يس ّمى «الشرف» .ولم ِ
الفتاة ُ تدري أنّها ستكونُ عنوانا ً
يتصدر المشهدَ
ُ
ً
ً
للسخط
االجتماع ّي ،ومادة ً إعالميّةً دسمة ،مثيرة
ِ
ورفض المجتمعِ ،وأدنى توصيفٍ للجريم ِة
الشعب ّي
ِ
منطق أو عق ٌل سوي ،وتعافها الفطرةُ.
ٌ
ال يتقبلها
تكاد تتفق األوساط الشعبيّة َّ
أن هذا النوع يعبر عن

ت والتقالي ِد االجتماعيّة
قوةِ وسطوةِ طبائع العادا ِ
األعراف العشائريّةُ في معامل ِة المرأة
السوريّة أو
ُ
وبخاص ٍة في البيئات التقليديّة المحافظة وتحديدا ً
«الريفيّة» ،حيث ال يزال مفهوم «العيب» يرسم
الخطوط الحمراء ويضع حواجز المنع أمام المرأةِ،
القيم األخالقيّ ِة.
ويسمو فوق ك ّل ِ
وتحددُ العصبية القبليّة نظرتها في «جرائم
الشرف» ضمن سياق العُرف االجتماع ّي
يحصر الشرف في سلوك المرأة وحدها،
الذي
ُ
ويعرضها للمساءل ِة من قبل الجميع على اعتبار
ّ
الشرف حياضا ً مشتركا ً تذودُ عنه العائلة والعشيرة
ِ
للدفاعِ عنه.
الشرف أنّها ال تُورث مرتكبها
جرائم
الالفتُ في
ِ
ِ
ب أو الخطيئة ،بل يفاخر القات ُل بها
شعورا ً بالذن ِ
على أنّها سبي ُل التطهير أو «غسل العار» ،وبذلك
اكتسبت مقاما ً متقدما ً
ُ
يتجاوز أحيانا ً التشري َع
َ
الموروث الدين ّي
الدين ّي إذا ما قورن بينهما ،ولع َّل
ي يزيد حدّتها ،واألخطر في هذه الجرائم،
والعشائر ّ
عد ُم استنادها إلى أدل ٍة قطعيّة ثابتة ،وقرائنها غالبا ً
ُّ
الشك والوشايةُ وما يتداوله العامة من أحاديث،
هي
ُ
لتخرس األلسن التي تلوكُ الحكاية
ة
الجريم
وتأتي
َ
وتسيء للسمع ِة.
ت اإلدارة ُ الذاتيّة سبّاقة رغم حداثة عهدها
قانونيّا ً كان ِ
تجريم القت ِل «بذريعة الشرف» واعتبرتها
في
ِ
ً
«جريمة مكتملةَ
صت المادة ()17
األركان» .ون ّ
ِ
من «قانون المرأة»« :تجريم القتل بذريعة الشرف
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واعتباره جريمة مكتملة األركان المادية والمعنوية
والقانونية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص
ت كجريم ِة قتل قصدا ً أو
عليها في قانون العقوبا ِ
عمدا ً وإلغاء أيّة أعذار قانونيّة الرتكاب هذه
الجريمة».
وفي سوريا استمر العمل لعقو ٍد بالمادة  548من
قانون العقوبات رقم  148لعام  ،1949والمتضمن
من َح «العذر المخفف» في «جرائم الشرف» .وفي
أقر مجلس الشعب إلغاء المادة
َّ 2020/3/12
ي
السور
العقوبات
قانون
من
،548
القانونيّة رقم
ّ
رقم  148لعام  1949وتعديالته .والواقع أنّ
المادة الملغاة ترتبط مع المادة رقم  192من قانون
العقوبات ،التي تفرض تخفيف العقوبة في الجرائم
التي وقعت لوجو ِد «الدافع الشريف» .وللقاضي
تخفيف العقوبة وفقًا لنص المادة  192بعقوبة كح ٍد
أدنى سنتين.
بالمثل؛ ّ
فإن المادة  242من قانون العقوبات ،تسمح
بتخفيف العقوبة على الرجال والنساء في جرائم
القتل التي تُرتكب في حالة الغضب أو بدافع من
فعل غير قانون ّي أتته الضحية.
بك ِّل األحوا ِل ّ
فإن تجريم مرتكبي جرائم الشرف

واعتبارها جريمة كاملة األركان تنزل بمرتكبيها
العقوبة الكاملة دون النظر إلى أسبابها وبواعثها،
ي ويش ّكل رادعا ً
من شأنه أن يلغي التمييز الجنسو ّ
يقلل عدد الجرائم.
مرصد «نساء سوريا» اعتبر  29تشرين األول
يوما ً للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف ،ففي
 2009/10/29أصدرت المحكمة حكما ً أقرب
للبراءة بحق قاتل الفتاة زهرة العزو ( 16عاماً)
وكان شقيقها.
مناطق اإلدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا كجزءٍ
من سوريا ،ال تزال أشكال من جرائم الشرف تقع
األعراف والتقاليد والبيئة العشائريّة،
فيها بتأثير
ِ
ع كفايةً ،إذ تُطب ُّق أحكامه بعد
ولع َّل القانونَ ال يرد ُ
وقوع الجريمة ،والحاجةُ ماسّة إلجراءا ٍ
ت وقائيّة
تمن ُع وقوعها باألصل ،ما يتطلب جهودا ً كبيرة ً
على مستويات متعددة في ميادين التربية والتعليم
واإلعالم والمؤسسات االجتماعيّة والخطاب الدين ّي
وصوالً إلى القانون ،لخل ِق حال ِة وعي مجتمع ّي
قوامه العدالة يص ّح ُح المفاهيم االجتماعيّة الخاطئة.

وبحسب األعراف السائدة عند العشائر يُقدّ ُم القات ُل
الدم من
أو َمن
ُ
ينوب عنه من عائلته الكفنَ ألولياء ِ
العفو والسما َح ،كما يحرر
أه ِل القتي ِل،
َ
ليطلب منهم َ
محضر عرف ّي بمقتضى شروطٍ جزائيّة تقضي
ٌ
بطر ِد َمن
ُ
ينقض الصل َح إلى خارجِ المنطقة مع دفعِ
مبالغ ماليّة طائلة أله ِل القتيل (دية).
أن الحلو َل العرفيّة غير كافية تماما ً
المالحظ ّ
لوأ ِد الثأر وإطفاء جذوته ،إذ سرعان ما تتجدد
ي وق ٍ
س من
ُمار ُ
ت لما ي َ
الخصومات الثأريّة بأ ّ
ب
ضغوطٍ في المصالحا ِ
ت على أهل القتي ِل بوجو ِ
وبنفس غير راضية من أهل القاتل
قبو ِل الصلح،
ٍ
ت الثأريّة بمهبّ ِ الريح ومجرد
ما يجعل المصالحا ِ
مصالحات إعالميّة صوريّة.
تعد جريمة الثأر فادحة إذ تستهدف طيفا ً واسعا ً من
األفراد ،إذ ال تقتصر على القاتل بل تستوفى من
أقربائه بالنظر إلى العشيرة أو حتى العائلة كيانا ً
واحداً ،وهي أقل وقوعا ً حاليا ً في مناطق اإلدارة
الذاتيّة لشمال وشرق سوريا ،إال ّ
أن معالجتها
ُ
تفوق قدرة َ
وإيجادَ ح ٍّل نهائ ّي لها بالمعنى الدقي ِق
اإلدارة الذاتيّة وأقصى ما يمكن أن تقوم به ضبطُ
انتشار السالح ومصادرة األسلح ِة غير المر ّخصة
ِ
الترخيص
ت الثأريّة ،وحظر
من
أطراف الخصوما ِ
ِ
ِ
لهم ،وتفعي ِل الحلول العُرفيّة عبر دفعِ ديا ٍ
ت مرضية
تراض
ومجزية ألولياء الدم لقبول الصلح عن
ٍ
ي مجتمع ّي عام والتدخل
بالتوازي مع خطا ٍ
ب تنوير ّ
عبر لجان مختص ٍة تض ُّم قانونين ووجهاء عشائر،
والمبادرة القانونيّة بإجراءات فاعلة إللقاء القبض
على القاتل ،ومنع تدحرج جريمة القتل إلى قتل
متباد ٍل (ثأر).

عمله على سيارة تكسي أجرة.
والالفتُ باآلون ِة األخيرةِ ّ
أن السرقةَ تنفّذ في
ب
الشوارع خالل ساعات النهار ،كسرق ِة حقائ ِ
ت القلقَ
ت الناريّ ِة في ظاهرة سبب ِ
ت والدراجا ِ
السيدا ِ
ت الثقةَ ،وجاءت نتيجةً مباشرة ً
في المجتمعِ وأفقد ِ
ي والبطالة.
لألزم ِة
ِ
واالنهيار االقتصاد ّ
شك ّ
ال َّ
ب السوريّ ِة على مدى
أن استمرار الحر ِ
يتجاوز عشر سنوا ٍ
ت وإفالس العملي ِة السياسيّة
دون التوص ِل إلى ح ٍل شام ٍل يُرسي دعائم
ي
االستقرار االجتماع ّي
ُ
ويوقف التراج َع االقتصاد ّ
ت أثّر بطبيعة الحال على
المهول بك ّل المجاال ِ
ي وأدّى
المستوى المعيش ّي واالجتماع ّي والتربو ّ
ت االجتماعيّ ِة الالزم ِة،
إلى صعوب ِة
تأمين الخدما ِ
ِ
إضافةً
ب وسط بطال ٍة كبيرةٍ
النعدام الدخ ِل المناس ِ
ِ
بدعم
وتراجعِ المشاريعِ الصغيرةِ والمتوسطة سواء ٍ
ت اإلنسانيّة فتفاقمت مظاهر
حكوم ّي أو من المنظما ِ
البعض للبحث عن وسائ َل
الفقر والحرمان ،ودفعت
َ
سريع ٍة لتأمين التكاليف المعيشة الباهظة ،أحد
وجوهها ز ُّج األطفا ِل في سوق العم ِل مبكرا ً ووقفهم
عن متابعة الدراسة .فيما كانت أعمال السرقة
األخطر.
الوجهَ
َ
في مناطق شمال وشرق سوريا تسعى أجهزة قوى
األمن الداخل ّي واألقسام المنضوية فيها إلى منع
انتشار السرقة أو على األقل تحجيمها بما لديها
مدربة وأدوات مراقبة حديثة ،ولكن
من كوادر ّ
رغم ذلك فالنتائج نسبيّة ،وتأخذ شكالً تدريجيّا ً
باستمرار .والحدُّ من انتشار جرائم السرقة يتطلب
برامج متكاملة ومتنوعة على مستوى اإلدارة
الذاتيّة ومنظمات المجتمع المدن ّي وحمالت
توعويّة وزيادة المخصصات العامة لإلنفاق على
الخدمات األساسيّة ،كالتعليم والصحة والمواصالت

جرائم الثأر
ُ
منطق الثأر ،والعادة
«الدم يستسقي الدم» ،هو
ت المنطق ِة،
الجاهلي ِة ما زالت تتحكم
ببعض مجتمعا ِ
ِ
واإلسكان والحماية االجتماعيّة واألمن ،بمقابل
خصوصا ً الريفيّة ،أو تلك التي نزحت صوب المدن
زيادة مخصصات اإلنفاق على المشروعات
وحملت معها «إرثها المرير».
الرسقة والقتل بدافع الرسقة
التنمويّة الصغيرة أو المتوسطة بقطاعات اإلنتاج
في الثأر يقو ُم أوليا ُء الدم من أهالي القتيل بقت ِل القاتل
الرئيسيّة كالزراعة والصناعة التحويليّة.
القضاء
اللجوء إلى
نفسه أو أحد أقاربه انتقاما ً دون
ِ
ِ
ً
لم تعد حوادث السرقة تش ّكل ظاهرة ً استثنائيّة وبحسب تقرير صادر عن موقع «Numbeo
األمر الذي
الستردا ِد الحقو ِق وتنفي ِذ «القصاص»،
ُ
الفتةً في عموم المجتمع السور ّ
ي ،وكذلك مناطق  »Crime Indexالمتخصص بمؤشرات الجريمة
يفت ُح المجال لمعرك ٍة سجا ٍل مستمرةٍ بين العائلتين قد
شمال وشرق سوريا ،نظرا ً لتوافر المقومات التي حول العالم ،فقد احتلت العاصمة دمشق المرتبة
تسفر عن عشرا ِ
ُ
ّ
ت الضحايا األبرياء ،ويعتبر الثأر تساعد على انتشارها
وتوزع شبكاتها واحتراف الثانية بارتفاع معدل السرقة والجريمة بين العواصم
ً
ً
ً
وقودا
ّ
ومحرضا حقيقيّا للقت ِل ،ومن يتركُ األخذ اللصوصيّة بك ِّل أنواعها بما أعمال السل ِ
ب اآلسيويّة ،بعد كابول عاصمة أفغانستان.
االنتقام
كون
ذاتها
العشيرة
أهالي
من
ذ
ب
ُن
ي
بالثأر
َ
واالقتحام المسلح للبيوت والقتل بهدف السرقة،
ٌ
شرف ألولياء الدم ،وتاركه يُوص ُم بال ُج ِ
الصراف عساف عباس ( 32عاماً)
بن ويُعاقب كجريمة قتل
ّ
ِ.
د
بالطر
مع وزجته روكن حسين ( 25عاماً) بأداة حادة في
الخالفات األرس ّية
وتنتشر لعنةُ الثأر نتيجة قناع ٍة المجتمع الراسخة  ،2021/8/30في حي بوتان شرقي بمدينة كوباني،
بضرورةِ األخذ به ،حتى ولو وقع القت ُل عن طريق
ّ ِ وجريمة قتل المواطنة فاطمة شيخموس أحمد من يفاجأ الكثيرون عند طالق زوجين بعد زواج دام
البعض بأنه
الخطأ أحياناً ،ولذلك يصنّف عند
ِ
حي العزيزية بمدينة الحسكة في  ،2021/9/2فيما لسنوا ٍ
ت طوا ٍل ،وقد يتبادالن التشهير ببعضهما
«ميراث الجاهلية األولى» .وهذا النوع من الجريمة
كانت بزيارة الى مدينة قامشلو ،وفي اليوم التالي البعض وتأخذ الخصومة صورة َ
العنف والتنمر
ِ
صر معالجته ّ
ألن الثأر بمنطلقه،
يتضاعف عندما تق ّ
ُ
 2021/9/3عثر على المواطن سلمان رمضان أيضاً؛ وال ينهار الزواج فجأة ً بل تسبقُه غالبا ً شرو ٌخ
ي ،على الصعيدين الحمادي بالعقد السادس من العمر ،مقتوالً
وبمنتهاه ،ينشأ عن خل ٍل بنيو
على
ّ
انهيار الزواجِ بأي وق ٍ
بالعالقة األسريّة تهددُ
ت وقد
َ
ي واالجتماع ّي.
الفرد ّ
يتسبب بإلحا ِق
طريق سد الحسكة الجنوب ّي ،بعد اختفائه ليوم أثناء تصل إلى ردّ فع ٍل عكس ّي من أحدهما
ُ

للطرف
ي
ِ
األذى النفس ّي واالجتماع ّي والجسد ّ
ُ
تعميق
العواقب وتترتب عليها
ع
اآلخر ،وتتنو ُ
ُ
ِ
ت األسريّ ِة ،وقد تنطوي فيما بعد على شك ٍل
الخالفا ِ
ب الموقف ،وطبيعة
من
ِ
العنف والجريمة بحس ِ
ً
أحدهما ملحقة الضرر والخسائر للزوجين واألوالد
والمحيط القريب.
ولعل من أهم أسباب انتشار الخالفات الزوجيّة
التي تؤدي النهيار الزواج -وقد تصل إلى جرائم
جنائيّة -الزواج المب ّكر لكال الزوجين قبل الوصول
للنضجِ الذي يم ّكنهما من تح ّم ِل المسؤوليّة وح ّل
المشكالت ،وبخاص ٍة في مثل هذه الظروف الحالية
الصعب ِة عموماً ،إضافة لتراجعِ مستوى التعليم
ب استمرار العادات والتقاليد
والثقافة على حسا ِ
البالية ،ومن دون استبدالها بقيم االحترام والتفاهم
بالحوار وتبادل المعاملة الحسنة.
وتش ّكل وسائل التواصل االجتماع ّي سببا ً مخيفا ً
ت األسريّ ِة وحتى وقوعِ الجريم ِة
النتشار الخالفا ِ
ِ
والمروعة التي
فيها ،كما في الجريمة الغامضة
ّ
وقعت في  ،2020/2/22والتي قتل فيها رج ٌل
زوجته ( 27عاماً) وابنه ( 10أعوام) رجما ً
بالحجارةِ في منطق ٍة غابيّة في كوباني.
ت وفقدانَ االنسجام العائل ّي يش ّك ُل
ولع َّل تعددَ الزوجا ِ

دافعا ً للقت ِل كما في جريمة الحسكة في آب الماضي
إذ حاولت الزوجة الثانية قت َل ضرتها وأوالها
األربعة حرقا ً وهو نيا ٌم ،وقُتلت حينها طفلة عمرها
أربعون يوماً .وكذلك اشتراكُ عائل ٍة بقتل الزوج ِة
الثانية في الرقة .وحل هذا النوع من الجريمة
االجتماعيّة الخطيرة بوصفها مسألة مزدوجة بين
ب
البعد االجتماع ّي والجنائي،
ُ
يتطلب ح ّل السب ِ
االجتماع ّي وتنظيم األسرة ،أوالً ،فضالً عن
ي والتثقيف ّي
ِ
ي واإلرشاد ّ
االهتمام بالجانب التوعو ّ
الجرم الجنائ ّي.
بانخفاض
بما يسه ُم
ِ
ِ
بحسب إحصاءات لدار المرأة بمنبج تصل نسب
ب
الطالق إلى أرقام مخيفة قرابة  %60بسب ِ
ت الزوجيّ ِة في الوقت الراهن.
الخالفا ِ

جرائم االغتصاب والقتل
تقع من وق ٍ
ت آلخر جرائم االغتصاب والقتل في
تحو َل بعضها إلى
مناطق شمال وشرق سوريا ،وقد ّ
قضية رأي عام تدخل فيها أعيان وشيوخ عشائر
وكذلك اإلدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا للحيلولة
دون اتساع نطا ِق ردّةِ الفع ِل الناتجة عنها أو وقوع
ضحايا آخرين .ومن جه ٍة أخرى وبذريع ِة األوضاعِ
ي،
المعيشية الصعبة وتردّي الوضع االقتصاد ّ
تظهر سلوكيات منحرفة أخالقيّاً ،وقد تسبب
بتحوال ٍ
ت حاسم ٍة على
استمرار األزم ِة السوريّة
ُ
ّ
ب النزوح الداخل ّي فأفقده انسجامه،
المجتمعِ بسب ِ
وضيّق فرص
بآثار معنويّة فتمردَ
ِ
العيش ،وتسبب ٍ
تعز ُز الترابطَ
البعض على القيم والمبادئ التي ّ
ِ
ت النزعات األنانيّة والفردانيّة
االجتماع ّي ،وشاع ِ
وتغليب المصلح ِة الشخصيّة والهوس بالحصول
ُ
بتصدع
تسبب
الذي
األمر
وسيلة،
ي
بأ
المال
على
ّ
ٍ
اجتماع ّي ما خلق البيئة لممارسة الدعارة وتجارة
الجسد.
تسعى اإلدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا على
القانون األخالق ّي وتتبنّى في مشروعها
ِ
ترسيخِ
مبدأ الديمقراطيّة وصيانة الحريات الفرديّة ،األمر
هوامش لممارسة
الذي أساء فهمه البعض ،ووجدوا
ِ
سلوكيا ٍ
َ
النظر في
ة
إعاد
تتطلب
ت خاطئةٍ ،والمسالة
ُ
ِ
أساليب التطبيق ،واتخاذ إجراءات حازم ِة لصيان ِة
المجتمعِ.
الجرائم األخالقيّة ال تقل خطورة عن الجنائيّ ِة،
والحد منها يتطلب إيجاد مؤسسات قضائيّة مستقلة
نزيهة تحمي المواطنين وتحقق العدالة ،باإلضافة
لتعزيز الشبكات ذات البعد القانون ّي والتضامن
االجتماع ّي.
الجدير ذكره فقد أشار موقع «Numbeo Crime
 »Indexالمتخصص باإلحصائيات حول العالم
وجمع البيانات إلى أن سوريا تحتل المركز العاشر
عالميًا من حيث ارتكاب الجريمة ،وفق إحصائية
نصف سنوية للعام  2020أعدها الموقع.
محرر الصفحة -رامان آ زاد
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بدء موسم ترميم المنازل الطينية في ريف الشدادي
الشدادي /حسام دخيل  -مع دخول شهر أيلول
باشر األهالي في ناحية الشدادي بعملية ترميم
منازلهم الطينية وذلك لمنع تسرب المياه إليها
أثناء فصل الشتاء.
يسكن غالبية أهالي الريف في ناحية الشدادي
ببيوت مبنية من الطين لقلة تكاليف البناء مقارنةً
بالغالء في أسعار اإلسمنت والحديد المسلح
في األبنية السكنية الحديثة ،ومن جهة أخرى
لحفظها لدرجات حرارة معتدلةً صيفا ً وشتا ًء
بسبب سماكة جدرانها.

االستعداد ملواجهة موسم املطر
رغم غزو الكتل اإلسمنتية لقرى إقليم الجزيرة،
ما زال الكثير من األهالي ،يستخدمون البيوت
الطينية للسكن أو كمستودعات لألعالف
وحظائر الحيوانات ،وبدأ السكان مؤخرا ً كما
هي العادة في كل سنة بترميم األبنية الطينية
طين
استعدادا ً لمواجهة موسم المطر ،باستخدام
ٍ
معجون بالتبن ،وهو يشكل المادة األساسية
بتجديد غرف اللبن ،رغم ظهور طرق وأساليب

جديدة لمنع تسرب الماء إلى داخلها.
ترميم منازل الطين عملية تسبق موسم األمطار،
وتمتد من شهر أيلول حتى تشرين الثاني ،وفق
عامر العواد وهو من سكان قرية العوض الذي
قال حيال هذا الموضوع لصحيفتنا «روناهي»:
«ما زالت بيوت الطين تُبنى ،حتى وقتنا هذا في
المنطقة برمتها ،ويت ّم ترميمها في ك ّل عام».
يُجلب التراب من أمكان محدّدة ،ويُباع بأسعار
مرتفعة مقارنةً باألعوام الماضية ،يُخلط هذا
التراب مع التبن ويُضاف إليه الماء حتى يصبح
طيناً ،وهو يُستخدم في عملية الترميم ،لتغطية
القشرة الخارجية من الجدران ،بعد تشقّقها خالل
العام ،وتُس ّمى هذه العملية «اللياسة».
وأضاف العواد« :وبالنسبة لألسطح إذا كان
السطح متضررا ً بشكل كبير يتم نزع طبقة
الطين ويتم زيادة القش عليه لمنع أي تسرب
لمياه األمطار إلى داخل المنزل وبعدها تتم
عملية التلييس أو «السياع» كما يطلق عليه
باللهجة المحلية وهذا كوجه أول وبعد جفافه يتم
إضافة النايلون على السطح لتأمين حماية كاملة
من مياه األمطار ويتم بعدها تلييس فوق النايلون
كوجه ثاني».

املنازل األكرث مالمئ ًة للسكان
ويقول محمد العبود لصحيفتنا« :السبب
الرئيسي النتشار المنازل الطينية في مناطق

إقليم الجزيرة بشكل عام هو مشابهة هذه المنازل
لطبيعة السكان حيث سقفها يبنى من القش الذي
تزرعه وتحصده يد أبناء المنطقة وترابه من
تراب المنطقة ويبنى بيد أبنائه ،إضافةً إلى مناخ
المنطقة الجاف والحار وتعتبر هذه المنازل
األكثر مالئمةً للسكان».
ويرى العبود أنه إلى جانب االرتباط التراثي
بهذه البيوت ،هنالك نوع من االرتباط الذي

فرضته ظروف الطبيعة ،وزاد« :إذ ليس من
السهل بالنسبة لألهالي استبداله ،فضالً عن
كون تكاليف بناء هذه البيوت أق ّل من تكلفة بناء
غيرها وخصوصا ً مع االرتفاع الكبير في سعر
مواد البناء الحديثة من إسمنت وحديد وبلوك،
حيث وصل سعر طن الحديد  ٩١٥دوالر
أمريكي وسعر طن اإلسمنت قرابة الـ ١٠٠
دوالر وسعر البلوكة الواحدة مقاس  ١٥وصل
لحدود الـ  ٨٥٠ليرة سوريّة».

لِم ْن ال يقرؤون
الكاتب الصحفي والسيناريست «حسن يوسف»
أعرب عن حزنه الشديد إلغالق المكتبة ،وقال
إنها ليست مجرد مخزن لبيع الكتب ،بل كانت
رغم صغر مساحتها فضا ًء ثقافيا ً رحباً ،تحاور
فيه مع عشرات المثقفين واألدباء.
وأشار «يوسف» أيضا ً إلى أن الوسط الثقافي
صدِم» قبل سنوات بإغالق مكتبة ميسلون
« ُ
العريقة والتي تحولت إلى مركز للصرافة
وتحويل العمالت.
وقال إن هذا األمر له دالالته الرمزية ،ورثى «
يوسف» الكتاب الورقي الذي حاصره الغالء،
والتضخم حتى لم يعد ثمنه يتوفر إال لدى من
ال يقرأون.
ووصف الفنان السوري أيمن زيدان إغالق
نوبل بأنه جزء من سلسلة وصفها بأنها «أزمنة
الحلم» .وقال إنه على مدى سنوات طويلة أغلقت
في دمشق الكثير من دور السينما ،وكذلك قاعات
المسارح والمكتبات التي كانت قِبلة أجيال كثيرة،
وها هي اآلن مكتبة نوبل تغلق أبوابها ،وتساءل
ماذا يعني كل هذا وإلى أين نحن سائرون؟
بينما كتب الكاتب السوري والمؤرخ الدمشقي
سامي مبيض ما يشبه النعوة للمكتبة ،وقال
إنها كانت معلما ً ثقافيا ً في دمشق منذ سبعينيات
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القرن الماضي ،واعتبر أنه كان لها فضل على
«ماليين» الناس الذين اقتنوا منها كتباً.
وأشار «مبيض» إلى أن مكتبة نوبل تضاف
إلى سلسلة من المكتبات الشهيرة التي أغلقت
في السنوات الماضية مثل ميسلون المجاورة لها
ومكتبة اليقظة عند مقهى الكمال التي أصبحت
متجرا ً لبيع األحذية ،أو الذهبي في الشعالن التي
تحولت لمحل بيع فالفل.
ووجه «مبيض» الشكر لصاحب المكتبة أدمون
قائالً :إن «مكتبته كانت مصدرا ً رئيسيا ً عن
تاريخ سوريا الحديث» ،وأشار إلى أنها أيضا ً
«مركزا ً لبيع مؤلفات المبيض في دمشق».

وأضاف «مبيض»« :الحكومة البريطانية
أصدرت تعليمات بإبقاء جميع المسارح ودور
السينما مفتوحة أيام الحرب العالمية الثانية كي
يحافظ اللندنيون على توازنهم النفسي والفكري
في ظل تساقط القنابل األلمانية اليومية عليهم»،
وتساءل «هل من أحد مهتم بالحفاظ على توازننا
النفسي والفكري نحن سكان دمشق؟».
بدوره قال المحامي بسام العطري إن اإلغالق
كان أمرا ً حتمياً ،وأشار إلى أنه قبل مكتبة نوبل
سقط في المصير المؤلم نفسه محل «شام دان»
في منطقة الشعالن بدمشق.
وأشار إلى أن ذلك المحل كان يحتوي أكبر
مكتبة موسيقية ،وأرشيفا ً موسيقيا ً بدمشق .وقال

إنه تحول إلى محل (أحذية) ،وذلك في مفارقة
ُمعبرة عن الواقع في أصدق تعبير.
بعد ذلك سقطت مكتبة اليقظة ،وأخيراً ،ولن
يكون آخراً ،سقوط مكتبة نوبل« ،يستمر السقوط
في زمن السقوط».

َجلْدَ ال َّذات
من هذا المنطلق ورغم الضجة التي رافقت
إغالق المكتبة ثمة من رأى أنها هذا أمر طبيعي،
وهنالك مبالغة في التعاطي معه ،وكان األكثر
تعبيرا ً عن هذا الرأي المحامي المعروف عارف

جمة وضعف في اإلنتاج
موسم القطن ...تحديات ّ

ت
الحسكة /آالن محمد  -بلغ إنتاج القطن مستويا ٍ
متدنية جداً في مناطق شمال وشرق سوريا،
مقارنةً باألعوام السابقة لما قبل االحتالل
التركي لكل من سري كانيه وكري سبي /تل
أبيض ،وتأثره ببعض العوامل الطبيعية السلبية
التي حدّت من كمية اإلنتاج لهذا الموسم.
كانت مناطق إقليم الجزيرة؛ تنتج ما مقداره
 40بالمئة من إجمالي الناتج المحلي من القطن
على مستوى الجغرافية السورية برمتها،
وتعود أسباب انخفاض اإلنتاج بشكل مباشر
إلى الظروف األمنية بالدرجة األولى ،وتحويل
جيش االحتالل التركي ومرتزقته األراضي
الزراعية لساحات معارك ،وقطع العديد من
األنهار والوديان التي كانت تمد المنطقة بمردود
ممتاز من المياه الجوفية من قبل تركيا ،ومع
المحاوالت الحثيثة التي تقوم بها الجهات المعنية
باإلدارة الذاتية إلعادة زراعة القطن إلى سالف
نشاطها ،إال أن بعض الصعوبات انعكست بشك ٍل
مباشر على هذ ِه الجهود كونها من الظروف
الخارجة عن اإلرادة مثل اآلفات الحشرية
وارتفاع تكاليف زراعة القطن في مناطق اآلبار
البحرية ،وكذلك انحسار المساحات المزروعة
في أهم المناطق الزراعية في المنطقة كمدينة

سري كانيه واألرياف التابعة لها والتي كانت
تعتبر من أهم وأكبر المساحات التي تزرع
األقطان ،بسبب احتاللها من قبل جيش االحتالل
التركي ومرتزقت ِه.

انخفاض يُن ِذر بفقدان املحصول
االسرتاتيجي
تأتي األقطان في الدرجة الثانية من حيث
األهمية بعد النفط ،وتعد من المحاصيل
االستراتيجية التي تدخل في دعم االقتصاد
وتوازن القيمة المالية للعملة ،وقياسا ً بالسنوات
التي سبقت تاريخ االحتالل التركي ،فيشهد إقليم
الجزيرة تراجعا ً حادا ً في المساحات المزروعة
وتقلصها ،وللحديث أكثر عن هذا الموضوع؛
التقت صحيفتنا مع الرئيسة المشتركة لوحدة
اإلنتاج النباتي في مديرية الزراعة بمقاطعة
الحسكة ’’غادة عبد هللا الحسين’’ التي عزت
تراجع اإلنتاج وتقلص المساحات المزروعة
إلى عدة عوامل منها :االحتالل التركي لمدينة
سري كانيه وطول الخط الزراعي لمدينة كري
سبي /تل أبيض ،والذي كان يضم أهم األراضي
الخصبة والمروية ،والتي كانت تزرع القطن

على مساحات شاسعة ،واألمر الثاني :هو انتشار
اآلفات الحشرية ومنها ’’دودة اللوز الشوكية’’
التي أثرت بشك ٍل سلبي ومباشر على محصول
القطن مع بداية ظهور الجوز فيه ،باإلضافة لقلة
البذار المعقم وانتشار البذار الرديء في األسواق،
وأيضا ً يحتاج القطن إلى كمية كبيرة من مياه
الري وهذ ِه المياه غير متوفرة في مناطق الريف
القريبة من مدينة الحسكة كونها تعتمد على المياه
السطحية ،بخالف منطقة زركان والدرباسية
ذات اآلبار البحرية .مع اإلشارة إلى ّ
أن المديرية
تؤمن كافة الرخص المتعلقة بتأمين المحروقات
للمزارعين ،وتسهيل كافة اإلجراءات األخرى
لتيسير عملية الزراعة والبذار.

خطوة باتجاه التشجيع عىل زراعة
القطن
وأضافت غادة الحسينّ :
أن التكاليف المرتفعة
لزراعة القطن كان لها أيضا ً دورا ً مباشرا ً في
قلة المساحات المزروعة ،وتحديد نسبة % 15
من األراضي المرخصة لزراعة القطن أيضا ً
لها دورا ً سلبيا ً على كمية المساحة المزروعة،
ولكن مع السعر الجديد والمدروس الذي أقرته

هيئة الزراعة للموسم الحالي ،أعتقد بأنهُ سيكون
محفزا ً جدا ً ويغطي التكاليف المرتفعة لزراعة
القطن مع ضمان الربحية بشك ٍل مستقل ،وهذا
سيحد بشك ٍل أو بآخر من هيمنة التجار في السوق
السوداء على شراء المحصول من المزارعين
وبالتالي سيضمن توريد المزارعين لمحصولهم
إلى شركة تطوير المجتمع الزراعي والمحالج
التابعة لإلدارة الذاتية ،والجدير بالذكر بأنَ محلج

الحسكة قد استقبل لتاريخ إعداد هذا التقرير
 950طنا ً فقط من محصول القطن ،وهي
كمية تُكرس مدى كارثية الوضع بالنسبة لهذا
المحصول االستراتيجي والمهم ،فيجب اإلسراع
في أخذ كافة التدابير التي تدعم المزارعين
وتوفير المبيدات الحشرية الفعّالة لمكافحة
اآلفات الحشرية التي تشكل خطرا ً حقيقيا ً على
إنتاج القطن وتهدد استمراريتهُ.

التركية تهوي ألدنى
الليرة
ّ

مستوياتها في ثالثة أشهر

إغالق مكتبة نوبل ُي ِ
حدث ضجة في دمشق
حصلت ضجة كبيرة على إغالق مكتبة نوبل،
ألنها تمثل إحدى معالم الثقافة في دمشق ،إلى
جانب مكتبة ميسلون.
المثقفون رأوا فيها جزءا ً من ذكريات الماضي
الثقافي ،في ظل واقع متر ٍد تتحطم فيه كل القيم،
خاصة الثقافية ،مع التردي العام في البلد،
والموت الذي أصاب كل شيء ،أو حالة التقهقر
التي وصلت حد الموت ،حيث أصبحت الثقافة
رفاهية في بلد تنتمي فيه شريحة المثقفين إلى
الشرائح الفقيرة.
لم يستجد شيء ،لكن إغالق المكتبة جاء بمثابة
اإلنذار ،فمنذ سنوات والمثقفون غير قادرين
على شراء كتاب ،خاصةً أن دخلهم المادي أقل
من أن يؤمن لهم الحد األدنى للمعيشة ،وال يكاد
الدخل يكفي لتغطية الغذاء.

روناهي
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الشعال الذي رأى في حالة الشعور باألسى على
إغالق نوبل نوعا ً من َج ْل ِد الذَّات.
وقال« :في النهاية المكتبة متجر خاص لبيع
الكتب ،وهي ليست مكتبة عامة للمطالعة
بالمجان ،كما أنها ليست جمعية خيرية أو وقف،
ومن الطبيعي أن تتأثر بعض المهن في ظل التقدم
التكنولوجي كالصحافة ودور النشر ،والكتب
باتت متوافرة بشكل إلكتروني وبالمجان وبكبسة
زر ،ومن الطبيعي أن تتحول هذه المكتبة لتجارة
سنَّة الحياة».
تدر ربحاً ،وهذه ُ
أخرى ُ
ويشاركه الرأي اإلعالمي أسامة يونس حيث
قال لنورث برس :إن «هنالك مبالغة في
التعاطي مع األمر ،فمشكلة الكتاب لم تكن يوما ً
في مقر مبيعه ،سوا ًء مكتبة خاصة أو عامة ،بل
أساسا ً في وجود ذلك الكتاب الذي يعالج قضية
تهم الناس».
ابتعاد الناس عن الكتاب لم يكن فقط بتأثير
العامل المادي ،بل هناك أسباب أخرى ،أهمها
أن الكتاب بوصفه أداة تُسلط الضوء بعمق على
قضية ت َه ُّم الناس لم يكن متوافرا ً طوال عقود إال
بنسب محدودة جداً.
وحتى اآلن تعيش سوريا في الجانب السياسي
على كتب لمذكرات سياسيين ينتمون لخمسينيات
القرن الماضي وحتى كتاب نائب رئيس
الجمهورية فاروق الشرع الذي كان يمكن أن
ض َع على األرصفة ،لكنه لم يكن
يباع حتى لو ُو ِ
متوفرا ً وهو من السياسيين القالئل الذين وضعوا
تجربتهم في كتاب ،رغم أنه بقي يفتقد الرواية
المفقودة وإن كان هو ذاته حاول أن يروي تلك
الرواية.
وكثير من الشخصيات القريبة إلى صنع القرار
أو صاحبة قرار نسبي غابت دون أن تكتب
حرفا ً عن تجربتها .وأضاف «يونس» أن هنالك
مكتبات مثل المكتبة الظاهرية في الحميدية،
وحاليا ً الوطنية (مكتبة األسد) في دمشق قد أخذت
الطابع الثقافي ،ألنها تقدم خدمة القراءة بالمجان.
أما المكاتب الخاصة مثل نوبل وميسلون فهي
في النهاية مكتبات خاصة ،ومكانا ً لبيع سلعة
اسمها الكتاب.
وكاالت

محررة الصفحة  -ميديا غانم

تعرضت الليرة التركية لضغوط قوية خالل
تعامالت الخميس  ،2021/9/23وهبطت
ألدنى مستوياتها في ثالثة أشهر أمام الدوالر.
وسجلت الليرة التركية تراجعا ً في قيمتها بمعدل
 1.5في المئة ،وذلك بعد قرار البنك المركزي
بخفض معدالت الفائدة بمقدار  100نقطة أساس
إلى  18في المئة ،وفق ما ذكرت «رويترز».
وأدى القرار إلى انخفاض قيمة الليرة التركية
إلى مستوى يقترب من االنخفاض القياسي حيث

بلغ سعرها  8.808مقابل الدوالر الواحد ،وجاء
القرار على عكس توقعات الخبراء الذين توقعوا
أن يُبقي البنك على سياسته النقدية ،بدون تغيير
نتيجة االرتفاع في معدالت التضخم.
ويواجه االقتصاد التركي أزمة عدم ثقة من قبل
المستثمرين بسبب الخالف حول آلية عمل البنك
المركزي مما أدى إلى تزايد الضغوط على
الليرة وارتفاع األسعار التي دفعت التضخم إلى
 19.25في المئة ،وهو ثاني أعلى معدل في
مجموعة العشرين.

التضخم كمعضلة يحاول البنك المركزي التعامل
معها ،فرئيس البنك ألمح في وقت سابق ،اإلبقاء
على معدل الفائدة أعلى من معدل التضخم
الحقيقي ،أي المعدل الذي يستثني أسعار الغذاء،
وهو المعدل الذي سجل  16.76في المئة في
أغسطس الماضي.
وتكمن معضلة تركيا في أن تراجع قيمة الليرة
يزيد من أعباء سداد الديون األجنبية التي تبلغ
نحو  169مليار دوالر وتستحق خالل عام أو
أقل.

الخطر اآلخر الذي يواجه تركيا ،هو توجه
البنك االحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة
النقدية ،مما يعني ارتفاع العوائد على األصول
األميركية ،واإلضرار بعمالت األسواق الناشئة

خصوصا ً للدول المثقلة بالديون األجنبية مثل
تركيا.
وكاالت

أسبوع من أجل التوعية «المناخية» ُتقيمه إكسبو 2020

أعلن « إكسبو  2020دبي» ،يوم األربعاء
الفائت ،عن إقامة أسبوع المناخ والتنوع الحيوي
من الثالث إلى التاسع من أكتوبر ،2021
قبل انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ (مؤتمر األطرافCOP26
).
وسيقام أسبوع المناخ في دبي قبل شهر واحد
فقط من مؤتمر األطراف في مدينة غالسكو
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اإلسكتلندية ،وذلك من أجل حث العالم على
التحرك لحماية كوكب األرض وصونه.
ويُن َ
ظم األسبوع األول من أسابيع موضوعات
إكسبو  2020بالتعاون مع وزارة التغير
المناخي والبيئة في دولة اإلمارات ،وموانئ دبي
العالمية ،شريك التجارة الدولية الرسمي إلكسبو
 ،2020ويهدف إلى تحفيز أفكار جديدة ،ورؤى
مختلفة ،ورسم خارطة طريق واضحة في سبيل
التحرك الفوري.

ويسعى «إكسبو « 2020إلى توفير منصة
مؤثرة إليصال أصوات الناس إلى صنّاع
السياسات ،وستركز الفعاليات وحلقات النقاش
ضمن أسبوع المناخ والتنوع الحيوي على الحد
من التغير المناخي ،وإدارة مخاطر الكوارث،
والدفع باتجاه االقتصاد الدائري ،وحماية
المناطق األكثر تعرضا للخطر ،والحفاظ على
الحياة البرية .ومن المتحدثين البارزين؛ الناشطة
العالمية في مجال التغير المناخي على صعيد
العالم كريستيانا فيغيريس ،الرئيس التنفيذي
للطاقة المستدامة للجميع (،)SE for ALL
الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للطاقة
المستدامة للجميع ،دميلوال أوغونبي ،والمخرج
السينمائي ومتسلق الجبال جيك نورتون،
ومؤسس مشروع «إيدن بروجكت» السير تيم
سميت ،فضال عن وزراء بيئة من جميع أنحاء
العالم.
وقالت نادية فيرجي ،مديرة مكتب المدير العام،
المسؤولة عن برنامج اإلنسان وكوكب األرض،
إكسبو  2020دبي« :من الضروري اآلن أكثر
ي وقت مضى أن نولي مهمة صون كوكبنا
من أ ّ
من أجل األجيال المقبلة اهتمامنا الكامل .ولننجح
في ذلك ،يتعين علينا معالجة العديد من التحديات
الملحة عبر إطالق حوار شامل يجمع المبادرات
المجتمعية والشعبية بالمشاريع التي يعمل عليها
القادة وصناع السياسات.
وقالت المهندسة عائشة العبدولي ،وكيلة وزارة
التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية

الخضراء والتغير المناخي بالوكالة «إن التزايد
المتسارع في عدد الظواهر المناخية المتطرفة
وتفاقم حدتها بشكل مستمر يفرض ضرورة
تعزيز وتكثيف جهود العمل العالمي من أجل
المناخ كالتزام أخالقي وضرورة قصوى لضمان
استمرارية الحياة على الكوكب األرض».
وأشارت إلى أن دولة اإلمارات كانت من أوائل
دولة المنطقة التي التزمت – طواعيةً – بالعمل
من أجل المناخ وتحرص بشكل دائم على دعم
الجهود الدولية وتحفيزها وتسريع وتيرتها.
وقالت إن الوزارة ،وضمن شراكتها مع إكسبو
 2020ستعمل على مناقشة أهم التحديات
التي يفرضها هذا التحدي الهام وتحفيز دول

المنطقة على االلتزام بالجهود التي تعزز من
قدرة التكيف مع تداعياته ،خالل أسبوع المناخ
والتنوع البيولوجي الذي سيقام ضمن فعاليات
إكسبو.
وقال محمد الهاشمي ،نائب المستشار العام
للمجموعة وسكرتير الشركة ،موانئ دبي
العالمية« :تمثل المحافظة على كوكبنا وبناء
مستقبل مستدام جهدا ً ال يمكن القيام به إال بشكل
جماعي وليس بمبادرات فردية .وهنا تكمن
والتنوع البيولوجي الذي
أهمية أسبوع المناخ
ّ
سيجمع قادة ً من قطاعات متعددة من دول العالم
المختلفة إليجاد وخلق الحلول.
وكاالت
محررة الصفحة  -عبدالرحمن محمد

