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نادين ماينزا: يف املدن احملتلة.. 

انتهاكات احملتل الرتكي أوقفت 

أجراس الكنائس
»نادين  الدينية  للحرية  الدولية  اللجنة  مفوضة  أكدت 
بيسلر ماينزا« إن انتهاكات االحتالل التركي ضد المسيحيين 
سوريا،  وشرق  شمال  في  المحتلة  والمدن  األراضي  في 
االحتالل  أن  إلى  وأشارت  العالم،  لغات  وبجميع  مدانة 
األصلية، وتغيير  المناطق من شعوبها  إفراغ  يريد  التركي 

ديمغرافيتها...«5

نساء كركي لكي: دولة االحتالل التركي تتبع سياسة ممنهجة بالمناطق المحتلة؛ 
للقضاء على الُهوية الكردية

أكدت النسوة في ناحية كركي لكي ضرورة توثيق الجرائم، التي ترتكبها دولة االحتالل التركي في المناطق المحتلة، وشددن على أهمية اعتبار االنتهاكات، على أنها 
جرائم حرب، ويجب محاسبة الجناة في وقت قريب...«2 

باصات  عدد  بزيادة  الشعب  مطالب  تزايدت 
الشعب، والتي تخفّف عنهم العبء المادي مقارنة 

مع السرافيس، في حين أكدت مديرية النقل على توسيع مشروعهم الخدمي، الداعم 
لألهالي كخطة ضمن خططهم المستقبلية لعام 2022...«3

عبر منبر روناهي.. 
مطالب شعبّية بزيادة 

عدد باصات الشعب

لم يستطع المزارع أحمد علي، رّي األشجار المثمرة بالقدر الكافي في فترة الصيف، 
الدعم  قائمة  ضمن  المثمرة  األشجار  أصناف  الزراعة  مؤسسة  تدرج  أن  ويأمل 
خالل  شافية  نتيجة  إلى  يصل  لم  الماضية  الفترة  تلك  خالل  أنه  رغم  بالمحروقات، 

مراجعاته لدى الجهات المختصة...«7

بعد تضّرر الموسم الفائت.. مزارعو األشجار 

المثمرة يطالبون بزيادة الدعم

أقيمت بطولة تايكواندو لألوزان األولمبية لإلناث تحت سن الـ 17 عاماً في إقليم 
الجزيرة وبمشاركة 30 العبة في صالة الشهيدة زالل منذر لأللعاب القتالية ضمن 
التنظيمي  بالنجاح  األنثوية  البطوالت  وتمتاز  قامشلو،  بمدينة  الرياضية  الصالة 

للتايكواندو بجهود اللجنة الفنية للعبة...«10

بطولة إناث ناجحة للتايكواندو يف إقليم اجلزيرة

الحيوانيّة  والثروة  الزراعة  لمديرية  المشترك  الرئيس  أكد 
في مقاطعة قامشلو عبد الباقي موسى أنّهم يعملون من أجِل 
مستلزمات  وتأمين  والحيوانّي،  الزراعّي  بالواقع  النهوض 
المزارعين في ظّلِ قلة األمطار وتأثيرها السلبّي على الموسم 
الثروة  احتياجات  تأمين  أجل  من  يعملون  كما  الزراعّي، 

الحيوانيّة...«8

عبد الباقي موسى: نسعى لبناء 
جمتمع زراعي أفضل خيدم املنطقة

رأس السنة الميالدية... احتفال لجميع الشعوب 
بسوريا بنكهته الخاصة

تختلف البلدان بطريقة احتفاالتهم بأعياٍد 
تقريباً  ولكن في سوريا  ومناسباٍت عدة، 
ففي  الجميع،  بها  يحتفل  األعياد  كل 
جميع  تحتفل  الميالدية،  السنة  رأس 
رأس  وتنتظر  الميالد،  بعيد  المناطق 
بطريقتها  بها  لتحتفل  الميالدية،  السنة 
االحتفال  أن  من  الرغم  وعلى  الخاصة، 
المسيحيين  اقتصر على  قد  الميالد،  بعيد 
فقط، إال أن رأس السنة الميالدية أصبح 
بحق تقليداً سنوياً لكل الشعوب، باستثناء 
بعض األحياء السكنية الصغيرة، التي تجد 
االحتفال برأس السنة من التقاليد الغربية 

البعيدة عن الثقافة العربية.

طقوس وزينة خاصة

الميالدية  السنة  ورأس  الميالد  يوم  في 
طقوس خاصة من زينة، وترانيم وشجرة 
الهدايا  يقدم  الذي  نويل«  و«بابا  العيد 
الميالد،  بمهرجان  واالحتفال  األطفال، 
جميع  في  سنويا  تقليداً  أصبح  الذي 
المناطق، حيث كانت االحتفاالت مقتصرة 
الطقوس  وممارسة  الكنائس،  على 
التهاني  وتبادل  البيوت  وتزيين  الدينية، 

بين المواطنين.
ورغم تواجد كثافة كبيرة للمسيحيين في 
المسيحيين  أن  إال  شمال وشرق سوريا، 
من  أي  في  ساحقة  أغلبية  يشكلون  ال 
المدن  ينتشرون في كل  المناطق، بل هم 
هناك  الحسكة  ففي  السورية،  والقرى 

لوجود  الميالدية  لالحتفاالت  طابع خاص 
مناطق ذات غالبية آشورية، تطفي طابعاً 
من  تنبع  الميالد،  بعيد  لالحتفاالت  خاصاً 
وتقاليده  بعاداته  الشعب  هذا  خصوصية 

وثقافته المختلفة المميزة.
وعشرين  خمسة  قبل  الطقوس  هذه  تبدأ 
يوماً من العيد، حيث يبدأ الصيام األصغر 
بتنكر األطفال بهئيات ساخرة، ويجوبون 
الصوم،  لبدء  إعالنا  والبيوت،  الشوارع 
باللغة  بالمناسبة  خاصة  أغاٍن  وهناك 
السريانية، ثم يقوم األهالي بمنح األطفال 
أو  الجوز  أو  حلوى  قطع  إما  الزائرين، 
الكرم،  إلى  إشارة  في  المال،  أو  الزبيب 
والخير  والخصوبة  الوفرة  سيجلب  الذي 
ألهل البيت مع ميالد المسيح، وهي عادة 
ما  عبر  الغرب  إلى  انتقلت  جدا  قديمة 

طبعاً  الهالوين،  أو  البربارة  بعيد  يعرف 
الشجرة هي من أهم الرموز، وهي داللة 
عادة  أيضاً  وهي  الجديدة،  الوالدة  على 
الرقم  يشير  حيث  جداً،  قديمة  آشورية 
الشجرة  وجود  إلى  األثرية  واللوحات 
القديمة،  المسيحية  الديانة  في  المقدسة 
والتي تُزين باأللوان إلعطاء الحياة المزيد 
وأيضاً  والحيوية،  والجمالية  اللون  من 
يحرص  التي  األشياء  من  المغارة  تعتبر 
الشجرة،  تحت  على وضعها  المسيحيون 
وهي تجسيد للمغارة التي ولد فيها السيد 
المسيح، الذي أحاطت به أمه مريم ووالده 
المكان  مألت  التي  والحيوانات  يوسف، 
بالدفء، ومن طقوس الميالد أيضا قداس 
الميالد وهذا شيء رئيسي، والمسيحيون 
ليلة  قداس  في  به  يحتفلون  سوريا  في 

الميالد وقداس الصباح.
إن  الميالد،  عيد  الحديث عن  يستقيم  ال   
مار زوخي  أو  نويل،  بابا  نتحدث عن  لم 
بالسريانية، وهو قديس تختلف الروايات 
إلى  أمة  إلى شعب ومن  حوله من شعب 
يسمونه  فهم  لآلشوريين  بالنسبة  أمة، 
األطفال  ينتظره  الذي  وهو  زوخي،  مار 
كل عام لكن األجمل في حكاية مار زوخي 
أنه ال يعطي الهدايا إال لألطفال الصالحين، 
يجهد  لذلك  والمجتهدين،  والمطيعين، 
يغضبوا  ال  كي  كذلك،  ليكونوا  األطفال 
أهاليهم، وبالتالي القديس مار زوخي أو 
بابا نويل لكي يحضر، ويجلب لهم هديتهم 

وتوضع تحت السرير ليلة الميالد.
وكاالت

جملة مزكني تشارك األطفال فرحة رأس السنة
وزع كادر مجلة مزكين لألطفال الصادرة عن مؤسسة روناهي، عدداً خاصًا باحتفالية رأس السنة الميالدية على األطفال في 
مختلف مدارس وروضات قامشلو، لتكتمل فرحة األطفال بقدوم العيد بأجواءٍ جميلة خلقها كادر المجلة، من ارتداء زي »بابا 

نويل« وتوزيع المجلة الخاصة لهذه المناسبة عليهم، لتزين الفرحة والبسمة وجوههم البريئة.

رأُس السنِة... وحديُث 
الهرطقِة الوجدانّيِة

كلمة األسبوع 

والنواَح،  والمرثياِت  التفّجَع  يدمُن  مجتمٌع  نحن 
مصائبنا  فكلُّ  اآلخر،  على  بالمسؤوليِة  ونلقي 
فضفاضةً  مصطلحاٍت  ونستخدم  اآلخر،  سببُها 
العدو  أو  كالمؤامرةِ  إليه  لإلشارةِ  هالميّةً 
الدولة،  أو  الحكومة  أو  المجتمع  أو  الخارجّي 
والفساد والروتين والبيروقراطيّة والدوغمائيات 
أبرياء  نحن  فيما  والتخلف،  والتقاليد  والعادات 

أنقياء أتقياء...
الحقيقةَ  ولنواجِه  المصطلحاِت  تلك  كلَّ  لندع 
والمؤامرة  نحن،  هو  فالمجتمُع  العاريةَ، 
والثقافيّة  الفكريّة  مناعتنا  الخارجيّة هي ضعُف 
وظائِف  في  العاملون  هو  والفساد  والسياسيّة، 
النظاِم  وحديث  الخاصة.  والمؤسساِت  الحكومة 
بالسلطِة  ممسٍك  بين  ما  الفرُق  هو  والمعارضِة 
من  ليسوا  سوريون،  وكلهم  بها...  وطامعٍ 
الضحايا  ومعظم  نيكاراغوا،  وال  موزامبيق 

ومطلقي الرصاص سوريون!
والمخيماِت  العراِء  في  الناِس  عن  يتحدثون 
ويتهمون اآلخرين أّي آخرين )ربما دون تحديد( 
لوقِف  شيئاً  يفعلون  وال  واإلهمال،  بالتقصير 
المأساةِ ال وقف الحرِب وال دعم الضحايا، فهي 

الهرطقة الوجدانيّة؟
االحتفاُء المتواضُع بهذه الليلِة كلفته بالحدِّ األدنى 
150 ألف ليرة، في الظروف الحالية، وقد يصل 
بضع مئات اآلالف، وعدد المحتفلين عدة ماليين 
إلطفاِء  اإلنفاِق  حجَم  ولنتخيل  السوريين،  من 
بمئاِت  يُقدُّر  أنه  المؤكِد  السنِة! من  شمعِة رأِس 
الليرة  مليارات  أي عشرات  الدوالراِت  ماليين 
حالِة  في  اإلنعاِش  غرفةَ  دخلت  التي  السوريّة 
والمخيماِت  العراِء  في  الناُس  فيما  احتضاٍر... 
هم مئاُت اآلالِف، ولعلَّ كثيرين سيتكلفون مبالَغ 
كبيرةً الحتساِء المشروبات أو حضوِر حفلٍة في 
االحتفال  طقوس  تفاصيل  في  ندخَل  ولن  فندٍق 

واللباس... إلخ.
إّن  بالقوِل  التبرير  الوجدانيّة،  الهرطقة  ومن 
عن  نختلف  أننا  وينسون  يحتفُل،  كله  العالَم 
العالم، ويتجاهلون أّن الحرِب ما زالت مستعرةً، 
ومئات  أوروبا  مهاجر  في  الماليين  وكذلك 
اآلالف مهجرين قسراً من مناطق تحتلها أنقرة 
على  الدوِل  بين  تسويٍة  وصفقاِت  ومرتزقتها، 
يشبهنا وال  يحتفُل ال  الذي  فالعالُم  البلد،  حساِب 
حرَب على الهوية عندهم، وهم مترفون وانتهوا 
والمهاجرون  اليوميّة،  الحياةِ  مشكالت  حّلِ  من 
فهم  جيّداً،  ذلك  يعلمون  أوروبا  في  السوريون 
ينالوه  ال  ما  والمساعداِت  االهتماِم  من  ينالون 

ببلدهم حتى لو عملوا ليَل نهار...
اليوَم قد يُطلق في مدننا من الرصاِص واأللعاِب 
عشرات  حاجاِت  لتأميِن  ثمنه  يكفي  ما  الناريّة 
آالف الناِس المحتاجة واأليتام... ثم سندخُل حالةَ 
لمعرفِة  المنّجمين  على  ونتكُل  الفكرّي،  الخدِر 
نهايِة األزمِة والوضع المعيشّي والمالّي ومسائِل 
الصّحِة والزواجِ والحِب والدراسِة وكّل شيء... 
ثم سنكتُب ونتحدُث عن آالم الحرب والمعاناة، 
عالٍم  في  كعادته  فسيكوُن  الرسمّي  اإلعالم  أما 

آخَر غير عالمنا... 
الطيبة،  لألمنية  مناسبة  السنة  رأس  يبقى  ولكن 
أن يكون القادم أفضل، وأن نعقد العزم على بذل 

الجهد ومواصلة العمل لمستقبل أفضل... 
كل عام وأنتم بخير.
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في وقت قريب.

نساء كركي لكي: دولة االحتالل التركي تتبع سياسة 
ممنهجة بالمناطق المحتلة؛ للقضاء على الُهوية الكردية

الِقْرَبُة... لم يستطع الزمن أن يزيل دورها من المجتمع

منسقّية المرأة لشمال وشرق سوريا ُتعلن عن مخّططها لعام 2022

نصائح للحفاظ على الصحة..

أسباب وجع الرِّجَلْين

الليمون )فوائده، وأضراره(

يواصل االحتالل التركي، ومرتزقته االعتداء 
شمال  مناطق  في  اآلمنة  األراضي  على 
وشرق سوريا، ويمارسان أبشع الجرائم بحق 
الشعوب اآلمنة بسياسة ممنهجة، غير مكترثين 
األراضي  داخل  إلى  وصلت  التي  بالعواقب، 
ومدن  ألراضي  تركيا  احتالل  فمنذ  التركية، 
هوية  طمس  محاولة  سوريا،  وشرق  شمال 
ممنهج  ديموغرافي  تغيير  وإحداث  الشعوب، 
السكان  وتهجير  التتريك،  لسياسة  باتباعها 
بالقوة والترهيب، ومن أجل توسيع  االصليين 
نفوذها، ترتكب أبشع أنواع القتل والممارسات 

الهمجية بحق شعوب المنطقة. 

عىل املنظامت الحقوقية 
واإلنسانية القيام بعملها

على  الزمن  من  عقد  من  أكثر  مرور  »رغم 
المدنيون  يزال  فال  السورية،  األزمة  بدء 
جرائم  النزاع  أطراف  ارتكاب  من  يعانون 
من  ويعانون  اإلنسانية،  ضد  وجرائم  حرب، 
انتهاكات لحقوق اإلنسان األساسية، فالمناطق 
المحتلة من قبل الدولة التركية الفاشية، شهدت 
تزايدًا في القتال والعنف، حيث يتجدد القصف 
واضطر  مستمر،  بشكٍل  والمدفعي  الجوي، 
في  مناطقهم  لترك  المدنيين  من  اآلالف  مئات 
سري كانيه، وعفرين وكري سبي/ تل أبيض 
ارتكبت  التي  االنتهاكات،  بسبب  وغيرها؛ 
جسدي  وعنف  وتعذيب،  قتل  من  بحقهم 
وخطف، واعتقال ونهب للممتلكات، وتخريب 

البنى التحتية«، هذا ما أكدت عليه عضوة لجنة 
»سناء  لكي  كركي  ناحية  مجلس  في  المرأة 
المدنيون،  يعاني  »كما  وتابعت:  العزيز« 
بقوا في مناطقهم من خوف مستمر من  الذين 
فقدان األمان، والعبوات الناسفة المحمولة على 
السيارات، التي يتم تفجيرها بشكل متكرر في 
مناطق مدنية مزدحمة، فتودي بحياة الكثيرين، 
مناطق  في  العشوائي  القصف  الى  باإلضافة 
بعد  فيها  القتال  توقف  يفترض  والتي  الجبهة، 

اتفاقيات هدنة، أُبرمت بضمانات دولية«. 
وأشارت سناء إلى أن السياسة الممنهجة لدولة 
وهي  واضحة،  أصبحت  التركي؛  االحتالل 
تتريك المناطق المحتلة، والقضاء على الوجود 
الكردي بالوسائل كافة، وأضافت: »يجب على 
جانب  إلى  عملها  إتمام  الحقوقية،  المنظمات 
الدولة  بمحاسبة  والمطالبة  االنتهاكات،  توثيق 
التركية، والفصائل التابعة لها في أسرع وقت 

ممكن«.

الصمت الدويل... إىل متى 
سيستمّر!

ومن جانبها بيَّنت عضوة مؤتمر ستار في مدينة 
االحتالل  دولة  أن  موسى،  زهرة  الرميالن 
في  اإلنسانية  الحقوق  تنتهك  تزال  ال  التركي 
المناطق المحتلة، وسط صمت دولي، وتتمادى 
بهدف  المدنيين،  بحق  اإلجرامية  أفعالها  في 
الديمغرافي،  التغيير  سياسة  واتباع  تهجيرهم 
فاستهدافها للشبيبة العزل، واآلمنين مؤخراً في 
كوباني، هو فعل إجرامي لدولة قومية كتركيا 

وأردفت  الكردية،  القضية  محو  إلى  تهدف 
قائلة: »الصمت الدولي حيال انتهاكات الدولة 
ارتكاب  في  تركيا  جعلت  الفاشية،  التركية 
المزيد من الجرائم، ويجب أن نفهم سبب هذا 

الصمت، وإلى متى سيستمر«. 
واختتمت عضوة مؤتمر ستار، زهرة موسى 
التركية  الهجمات  ازدياد  »مع  بالقول:  حديثها 
إصراراً  نزداد  نحن  المحتلة،  مناطقنا  على 
وفضح  مخططاتها،  إفشال  على  وعزيمة 

سياساتها الالإنسانية«.

تحافظ  )القربة(  زالت  ما  معمرة  عجوز  مثل 
الشرقي،  الزور  دير  ريف  في  مكانتها  على 
عدة  مراحل  فبعد  سوريا،  وشرق  بشمال 
اللبن،  لخض  جاهزة،  تصبح  صناعتها  من 

واستخراج الزبدة. 
اللبن  خضاضة  استخدام  درج  سنوات  قبل 
الكهربائية، وغزت منازل العديد من العائالت 

الريفية، لكنها لم تستطع انهاء حضور القربة، 
صناعتها،  ترافق  التي  المتاعب،  ورغم 
واستخدامها غير أنها المفضلة للنساء الريفيات، 
فبعد ذبح الشاة أو الماعز، يؤخذ جلدها، ويجهز 
لتصنع منه القربة، بعد أن يزال عنه الصوف 
والوبر، وتتم دباغته بنوع خاص من الصبغ؛ 

فتصبح جاهزة لالستخدام.
ما  هذا  وجهد  لوقت  يحتاج  الزبدة  فاستخراج 
من  وهي  عاماً،   )50( الحسن  عائشة  تقوله 
أهالي بلدة »أبو حمام«، والتي ما زالت تحافظ 
على تراثها، وعاداتها القديمة، التي تعلمتها من 

والدتها.
اللبن  خض  وطريقة  القربة،  صنع  كيفية  عن 
فيها تقول: »لدينا طريقة خاصة لتنظيف الجلد 
من الصوف والوبر، حيث نلفه بقماش، ونتركه 
على األرض بعد أن نملحه، أي نضيف كمية 
»يُترك  وتبيّن:  عليه«،  الملح  من  نسبياً  كبيرة 
يبدأ  الوقت  هذا  وفي  ثالثة،  أو  يومين  لمدة 
الصوف بالزوال، وبعدها يسهل علينا تنظيفه، 

ثم غسله بالماء، ودبغه بصبغة خاصة«. 

يُصبغ الجلد باللون األسود أو األحمر القاني، 
كما تقول عائشة الحسن وتضيف: »بعد الدباغة 

تصبح القربة جاهزة لالستخدام«.

لها طعمها الخاص

القربة  اللبن قالت: »نضع  وعن طريقة خض 
األرض،  على  نظيفة  قماش  قطعة  على 
داخل  بوضعه  ونبدأ  الرائب،  اللبن  ونحضر 
خالل  من  الهواء  بإدخال  أبدأ  وبعدها  القربة، 

نفخها، حتى تمتلئ«. 
بتحريكها  تبدأ  جاهزة،  القربة  تصبح  أن  بعد 
ساعة  أو  ساعة،  مدة  بقوة  والخلف  لألمام 
في  يديها  قوة  على  يعتمد  وهذا  ونصف، 
الخض، ودرجة حرارة الطقس: »إذا كان الجو 
حاراً، ال يحتاج اللبن لوقٍت طويل، أما إذا كان 
الجو بارداً، فنحتاج ألكثر من ساعة ونصف«.  
تتفحصها  جاهزة،  الزبدة  أن  من  تتأكد  وحتى 
من فتحة القربة: »أفصل اللبن عن الزبدة، التي 

أضعها في ماء بارد، حتى تتجمع مع بعضها 
وهي  المزبدة،  في  أضعها  ثم  ومن  وتتماسك، 

شبيهة بالقربة«.   
األهازيج  ترديد  مع  الخض  عملية  تترافق 
التراثية كما تقول: »تساعدني ابنتي في الخض، 
عن  توارثناها  التي  األهازيج،  بعض  ونردد 

األمهات والجدات، والخاصة بهذا العمل«.
تشتكي عائشة الحسن من آالم في يديها، وفي 
اللبن، فتقول إنه  قدميها من العمل على خض 
في  الكهربائية  الخضاضة  »انتشرت  متعب: 
األزمة، وكانت مريحة  قبل  األخيرة  السنوات 
بالنسبة لنا، إال أنها لم تعد مفيدة جراء االنقطاع 
المستمر للتيار الكهربائي«، لتؤكد أنه: »يبقى 

طعم اللبن والزبدة مختلفاً في القربة«. 
وكالة أنباء املرأة

التنفيذي  المجلس  في  المرأة  منسقية  عقدت 
يوم  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة 
السنوي  اجتماعها  2021/12/29م  األربعاء 
اإلدارة  في  االجتماعات  قاعة  في  الثالث، 
من  جملة  عن  وتمّخض  الرقة،  بمدينة  الذاتية 
المقترحات والمخططات للعام المقبل 2022.

حضر االجتماع عضوات منسقيات المرأة في 
في  الديمقراطية  والمدنية  الذاتية،  اإلدارتين 
المناطق السبعة، وبدأت رئيسة هيئة المرأة في 
جيهان  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
الوضع  تقرير  بقراءة  االجتماع  خضرو، 
الدول  ودور   ،2021 عام  خالل  السياسي 
األزمة  حل  في  وفشلها  المنطقة،  في  الفاعلة 
السورية، وسعيها )الدول الضامنة( إلفشال أي 
بالبالد  دفعت  أزمة،  حل  إلى  يهدف  مشروع 
ورقة،  الحال  بذلك  وهي  الهاوية،  حافة  إلى 
البالد منذ  المتدخلون في شؤون  يراهن عليها 

عام 2011.

الدول  أوائل  من  تركيا  أن  التقرير:  وأوضح 
حلّت  التي  الفوضى،  حالة  من  المستفيدة 
بالبالد، الحتالل مناطق حدودية بحجة مكافحة 
سوى  ليست  أنها  إلى  مشيراً  »اإلرهاب«، 
بالعثمانية  المتجسد  مشروعها  لتطبيق  مساعٍ، 

الجديدة.
شمال  في  المنسقية  اجتماع  عن  وتمّخضت 
وشرق سوريا، تسعة مقترحات، وكانت على 

الشكل التالي:
- إيجاد حلول للنساء من ذوات اإلعاقة الذهنية.
العمليات  لضبط  الصحة  لهيئة  اقتراح   -
التي تزداد بشكل كبير في مناطق  القيصرية، 

شمال وشرق سوريا كافة.
الطبابة  قسم  في  النسائي  التمثيل  ضرورة   -
عن  للكشف  الداخلي؛  األمن  في  الشرعية 

حاالت القتل، واالنتحار بحق النساء.
- فتح مراكز تأهيل وتدريب خاصة باإلعالم.

- تخصيص برنامج تلفزيوني خاص بالتراث 
الثقافي الخاص بالمرأة، وبالتنسيق مع تلفزيون 

المرأة.
- فتح معاهد صناعية ومهنية خاصة بالمرأة، 
لالهتمام  مركز  كل  بجانب  روضات  وإنشاء 

باألطفال المقيمين مع أمهاتهم.
ـ إيجاد مأوى أو مركز خاص لرعاية القّصر 
كال  من  أحكامهم  مدة  انتهاء  عند  اليتامى، 
الجنسين، )نقترح أن تكون تحت إشراف هيئة 

المرأة لشمال وشرق سوريا(.

املخطّطات لعام 2022

من  جملة  طرح  تم  ذاته،  السياق  وفي 
المخططات للعام المقبل 2022، أبرزها )فتح 
حسب  منطقة  كل  في  وحضانات  روضات 
لكافة  مغلقة  تدريبية  دورات  وفتح  الحاجة، 

الكوادر النسائية في اإلدارات الذاتية والمدنية، 
األطفال،  وعمالة  التسول  ظاهرة  ومكافحة 
لظاهرة  سنوية  نصف  إحصائيات  وإصدار 
العنف بحق المرأة، وإعداد ملفات االنتهاكات 
بحق المرأة في المناطق المحتلة، وإرسالها إلى 
دوري،  بشكل  والمعنية  الحقوقية،  المنظمات 
في  الخاصة  االقتصادية  المشاريع  ودعم 
المخيمات، وفتح مراكز حماية المرأة في كل 
لتوظيف  األولوية  وإعطاء  الرقة،   - منبج  من 
عوائل الشهداء والفئة الشابة، وإقامة بطوالت 
للفرق النسائية، وتجهيز معمل مياه صحية من 

قبل البلديات في الطبقة(.
وكالة أنباء الفرات

ماذا يحدث للجسم عند 
االستعاضة عن املرشوبات كلِّها 

باملاء؟

كلها،  المشروبات  عن  االستغناء  إن    
له  تكون  قد  فقط،  بالماء  عنها  واالستعاضة 

 نتائج مذهلة على الجسم، مثل:         
عن  االمتناع  أسرع   :  بشكل  الوزن  فقدان   -1 
أيام،  تسعة  لمدة  الماء  عدا  شيء،  أي  شرب 
حرق  ويعّزز  الغذائي  الخاص  التمثيل  يحفّز 
الدهون، وباإلضافة إلى ذلك فإن الماء يحدّ من 

الشهيّة.     
2-  نضارة وصحة البشرة:      يرطب الماء البشرة 
ويجعلها أكثر نقاء، وتزداد نضارتها ونعومتها.    
جهاز  الماء  شرب  يقّوي  المناعة:     3-  تعزيز 
السموم  من  التخلص  على  ويساعد  المناعة، 

بشكل أسرع.    

ما األغذية التي  تساعدك عىل 
حرق الدهون؟    

على  تساعد  التي  األطعمة،  من  العديد  هناك    
حرق الدهون؛ بسبب عناصرها  الغذائية، التي 
تمد الجسم بالضروري لعملية األيض، ومنها:        

على  الكابسيسين  يعمل  الحار:     1-  الفلفل 
المعدة  وتنشيط  التمثيل  الغذائي،  عملية  تحفيز 
باإلضافة  الدهون،  حرق  وتعزيز  واألمعاء، 
في  والدهون  اإلنسولين  خفض  مستويات  إلى 

الدم، وتنشيط تدفق الدم.            
غني  البيض  أن  المعروف  من  البيض    :   -2     
عمليات  في  مهّم  عنصر  وهو  بالبروتين، 
األيض، كما أن البيض غنّي بالعناصر الغذائية 
والحديد،  والفسفور،  مثل  الكالسيوم،  المهمة، 

والفيتامينات.         

3-  بذور الشيا:    تعدّ بذور الشيا مخزوناً بروتينياً 
حقيقياً، كما أنها تحتوي على الكثير من  الحديد 
فإنها  وبالتالي  الدهنية،   3 أوميغا  وأحماض 
بشكل  الدهون  تعمل على  تنشيط عملية حرق 

كبير.            
يحتوي  الجيدة  الدهون  جانب  إلى  4-   اللوز      : 
ما  وهو  لينوليك(،  ألفا  )حمض  على  اللوز 

يضمن  التمثيل الغذائي المستمر للدهون.         
الشوفان  رقائق  تمتاز  الشوفان   :  5-  رقائق 
للذوبان، والمغنيسيوم والحديد  القابلة  باأللياف 

 وفيتامين )بي(.        

   فوائد التدريب يف الهواء الطلق 
يف الشتاء  

 عادة ما يفضل المرء أداء التمارين  الرياضية 
في صاالت األلعاب، في ظل انخفاض درجات 
المجلة أشارت  أن  الشتاء،  غير  أثناء  الحرارة 
إلى العديد من الفوائد، التي  يمكن اكتسابها عند 
أداء التمارين في الهواء الطلق، حتى في األيام 

 الباردة.                    
في  الطلق  الهواء  في  الرياضة  ممارسة  فقبل 
ال  الناس  فبعض  أوالً،  طبيبك  استشر  الشتاء، 
يالئمهم ذلك، وقد تؤدي الرياضة في الشتاء في 

الهواء الطلق إلى أضرار على صحتهم.
    

يقوم  الحرارية   :  السعرات  من  المزيد  حرق   ـ 
الجسم بتخزين أنواع مختلفة من الدهون، مثل 
يتم  والتي  والدهون  البنية،  البيضاء  الدهون 
االستفادة منها، أثناء أداء التمارين في الشتاء، 
طاقة  بتخزين  البيضاء  الدهون  حيث  تقوم 
البنية  طاقة،  الدهون  تستخدم  فيما  إضافية، 

لتوليد حرارة، وتنظيم درجة حرارة الجسم.                
المزيد  حرق  يتم  البنية،  الدهون  طريق   وعن 

أداء  التمارين  أثناء  الحرارية  السعرات  من 
تنظيم  يتم  كما  الطلق،  الهواء  في  الرياضية 
الشهية بصورة أفضل،  وتعزيز عملية التمثيل 

الغذائي.            
من  الرغم  التحمل:    على  القدرة على  تعزيز   ـ 
أداء  يفضلون  األشخاص،  من  قليالً  عددًا  أن 
الشتاء على  أثناء  الهواء  الطلق،  في  التمارين 
فإن  المنعشة،  الصيفية  األمسيات  من  العكس 
بعض  الدراسات، أظهرت أن درجات الحرارة 
األكثر دفئا تقلل القدرة على  التحمل، في حين 
الباردة، تعمل على تحسين األداء  أن األجواء 
الحرارة  درجات  وتعدّ  على  التحمل،  والقدرة 
من 10 إلى 20 مئوية هي النطاق المثالي  ألداء 

تمارين قدرة التحمل بشكل فعال.                        
يلعب  الدماغ  كان  إذا  الدماغ   :  عمل  تحسين   ـ 
الرياضية،  التمارين  أداء  في  محورياً  دوراً 
الباردة تساعد في تحسين عمله،  فإن  األجواء 
وأشارت بعض الدراسات إلى أن  الجسم يحتاج 
إلى المزيد من الطاقة على شكل جلوكوز، أثناء 
عملية التبريد  أكثر مما يحتاجه من التدفئة، ما 
األجواء  الباردة،  في  التمارين  أداء  أن  يعني 
يتيح للدماغ الوصول إلى المزيد من الجلوكوز، 
والذي يعمل بدوره  على تحسين وظائف المخ، 

كما يتحسن أداء الذاكرة في األجواء الباردة.                        

في  مختلفة  بآالم  لإلصابة  اإلنسان  يتعرض 
جسمه، ومن بينها آالم الرجلين، ويكون عبارة 
الراحة في مناطق معينة من  عن شعور بعدم 
الساق، وقد يكون هذا األلم خفيف، وقد يكون 
لفترة  عادةً  يكون  األول  والنوع  وقوياً،  شديداً 
أو  بسيطة،  بعالجات  ويزول  قصيرة،  زمنية 
بتجنب األسباب المؤدية لها، أّما الثانية، فعادةً 
ما  أبرزها  ومن  مرضية،  بأسباب  ترتبط  ما 

يأتي.

أسباب وجع الرِّجلَي

 ـ التشنجات: وهي عبارة عن تمزق، أو تشنج 
حصان  باسم«  وتُعرف  الساق،  عضالت  في 
تشارلي«، ويصاحبها تعب وألم في العضالت؛ 
أو  الماء،  من  كافية  كميات  تناول  عدم  نتيجة 
السوائل، أو نتيجة تناول أدوية وعقاقير معينة، 

وأبرزها المدرات البولية. 

هذه  لمثل  فالتعرض  وإصابات:  حوادث  ـ 
في  كبيرة  بآالم  اإلحساس  إلى  يؤدي  األمور، 

الساق. 
ببعض  فاإلصابة  خاصة:  طبية  حاالت  ـ 
األمراض، تؤدي في كثير من الحاالت إلى آالم 
الرجل، ومنها تصلب الشرايين، أو التجلطات 
الحركة،  الزائدة، وعدم  الراحة  نتيجة  الدموية 
أو  المفصلية،  االلتهابات  بأحد  اإلصابة  أو 
أعصاب  تلف  أو  الساقين،  في  دوالي  وجود 
معينة،  بأمراض  اإلصابة  نتيجة  األرجل، 
وجود  إلى  إضافةً  السّكري،  مرض  وأبرزها 

داء النقرس. 

أسباب أُخرى

ـ وتشمل السمنة المفرطة؛ نتيجة الضغط على 
الرجلين، أو تعرض إحدى الفقرات لالنزالق، 

إلى  إضافةً  األدوية،  أنواع  بعض  تناول  أو 
األورام الخبيثة، أو الحميدية التي تصيب عظام 

الرجلين. 

تخفيف وجع الرجلي

خالل  من  واأللم  الوجع  من  التخفيف  يمكن   
ببعض  كالتدليك  الطبيعية،  العالجات  بعض 
الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون أو زيت 
من  البقدونس  أو  الزنجبيل،  زيت  أو  النعناع، 
ونقع  الدافئ،  الماء  من  بكمية  مزجه  خالل 
الرجلين فيه، كما يمكن الراحة وعدم اإلجهاد 
لفترات  الوقوف  تتطلب  أعمال،  وممارسة 
الرجلين  وضع  يمكن  كما  طويلة،  زمنية 
من  للتخفيف  مرات؛  أربع  يوم  كل  الثلج  في 
هو  واألفضل  عديدة،  دراسات  بحسب  األم 
ممارسة التمارين الرياضية، ألنّها تساعد على 
وتنشيط  الرجلين،  وعضالت  مفاصل  تحريك 

الدموية فيها، وبالتالي تقويتها، ويمكن  الدورة 
يجب  ولكن  اآلالم،  ببعض مسكنات  االستعانة 
الطبيب عند ظهور مجموعة من  إلى  الذهاب 

العالمات، ومن أهمها ما يلي: 
ـ انتفاخ وتوّرم الرجلين. 

ـ ظهور الدوالي في الرجلين وبشكل مفاجئ. 
ـ عدم القدرة على الحركة أو المشي، واإلحساس 

بألم عند فعل ذلك.

دون  أيام،  عدة  األلم  استمرار  إلى  إضافةً  ـ 
توقف. 

أكثر  ويصبح  الرجل،  لون  يتغير  عندما  ـ 
احمراراً. 

ـ ارتفاع درجة حرارة الرجلين أو الجسم كله. 
ـ شحوب في الجلد. 

ـ عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

يعدّ الليمون أحد أنواع الفاكهة الحمضيّة، وهو 
بعد  الحمضيات،  من  محصول  أهم  ثالث  يعدّ 

البرتقال، واليوسفي. 
على  العلميّة  األبحاث  من  العديد  عملت  وقد 
أنّه  ُوجد  والذي  الصحيّة،  تأثيراته  دراسة 
والفيتامينات  الفينوليّة،  بالمركبات  غنيّاً  يعدّ 
والزيوت  الغذائيّة،  واأللياف  والمعادن، 
األساسيّة والكاروتينات، وبالتالي فهو يعدّ من 

ثمار الفاكهة الهاّمة لصحة اإلنسان.

فوائد الليمون

المركبات  من  العديد  على  الليمون  يحتوي 
الهاّمة، والمفيدة لصحة اإلنسان، مثل المركبات 
الفالفونويد،  مركبات  وخاصة  الفينوليّة، 
الفيتامينات،  على  احتوائه  إلى  باإلضافة  هذا 
والزيوت  الغذائيّة  واأللياف  والمعادن، 
فوائد  ترتبط  حيث  والكاروتينات،  األساسيّة، 
المواد،  هذه  من  بمحتواه  الصحيّة  الليمون 
الفالفونويد؛  ومركبات  ج  الفيتامين  وخاصة 

وذلك بسبب تأثيراتها المضادة لألكسدة.
وبشكل عام تشمل فوائد الليمون ما يأتي: 

في  الموجودة  الفالفونويد  مركبات  تلعب  ـ 
الفواكه الحمضية دوراً في محاربة السرطان، 
وقد ُوجد لبعض المركبات الموجودة في الليمون 
دوراً في تحفيز موت الخاليا السرطانيّة، ومنع 
األساسيّة،  زيوته  إلى  باإلضافة  هذا  تكاثرها، 

التي تلعب دوراً أيضاً في كبح السرطان.

الموجودة  الفالفونويد  لبعض مركبات  ُوجد  ـ   
لكوليسترول  خافضة  تأثيرات  الليمون،  في 
الجرذان  في  األخرى  الدم  )دهون(  وليبيدات 
المصابة بارتفاع الكوليسترول المحفز بالحمية.
وبعض  الستريك،  حمض  يلعب  أن  يمكن  ـ   
على  الليمون  في  الموجودة  األخرى  المواد 
خطر  وخفض  الجسم،  في  الحرق  معدل  رفع 
اإلصابة بالسمنة، كما أّن البكتين الموجود في 
قشور الحمضيات، والذي يتم عزله من قشور 
من  ويقلل  بالشبع  الشعور  من  يرفع  الليمون، 
كميات الطعام والسعرات الحرارية المتناولة، 

مما يساهم في محاربة السمنة وزيادة الوزن.
على  الليمون  في  الموجود  البكتين  يعمل  ـ   
عمل  وتحفيز  األمعاء،  خاليا  تكاثر  تحفيز 
الدهنية،  األحماض  إنتاج  وزيادة  إنزيماتها، 

قصيرة السلسلة في المستقيم.
العالج  في  الليمون  عصير  شرب  يساهم  ـ   
التغذوي لمرضى التحصي البولي بالكالسيوم، 
من  يقلل  ما  البول،  حجم  زيادة  طريق  عن 
أنّه  كما  فيه،  وغيرها  الكالسيوم  أمالح  تركيز 
ويساهم  السترات،  طرح  من  يرفع  أن  يمكن 
من  العالي  المحتوى  ذات  المشروبات  تناول 
على  الليمون،  عصير  مثل  الستريك،  حمض 
خفض الشعور باإلرهاق، كما ويساهم حمض 
البول  تحصي  عالج  في  أيضاً،  الستريك 
طبيعي  كمانع  يعمل  ألنّه  نظراً  بالكالسيوم، 
للتبلور في البول،  وبشكل عام يرتبط انخفاض 
مستوى السترات في البول بارتفاع خطر تكّون 
حصوات الكلى، وتشير بعض الدالئل العلميّة، 
إلى أّن شرب لترين من عصير الليمون، على 

مدار اليوم يمكن أن يرفع من مستوى السترات 
أن يخفض  البول بشكل ملحوظ، ما يمكن  في 
هؤالء  في  الكلى  حصوات  تكون  خطر  من 

األشخاص.
مضادة  صفات  الليمون  عصير  يحمل  ـ   

للبكتيريا.
ـ يمكن أن يساهم مركب الهيسبيريدين الموجود 
المفاصل  التهاب  عالج  في  الليمون  في 

الروماتويدي.
ـ تعمل الزيوت األساسيّة الموجودة في الليمون، 
ويعدّ  وفيروسيّة،  وفطريّة  بكتيريّة  كمضادات 
السترال الزيت األساسّي الرئيسّي في الليمون، 

الذي يحمل خواص مضادة للفيروسات.
ـ وجدت دراسة أجريت على سيدات مصابات 
بارتفاع ضغط الدم ارتباطاً بين تناول الليمون 
بشكل يومي، وانخفاض ضغط الدم االنقباضي، 
كما ُوجدت نتائج مشابهة في جرذان التجارب 
الليمون  قشر  ومستخلص  الليمون،  من  لكل 

المائي.
المواد  أحد  أّن  المؤشرات على  توجد بعض  ـ 
تحّسن  قد  الليمون،  في  الموجودة  الكيميائية 
الدوخة  من  وتخفف  السمع،  على  القدرة  من 
المصابين  األشخاص  في  والقيء،  والغثيان 
بداء منيير، ولكن يحتاج هذا التأثير إلى المزيد 

من الدراسات العلميّة.
تعويض  في  الليمون  تناول  يساهم  أن  يمكن  ـ 
مرض  حاالت  في  ج  الفيتامين  من  جزء 

األسقربوط، الذي يسببه نقص الفيتامين ج.
كل  دور  إلى  الدراسات  من  العديد  تشير  ـ 

في  الموجودة  والنارنجنين  النارنجين،  من 
محاربة  في  والعنب،  الحمضيّة،  الفواكه 
ارتفاع سكر الدم، وتصلّب الشرايين، وخفض 
الجسم، ومحاربة  في  النشطة  االلتهابيّة  الحالة 
األكسدة، وخفض اإلجهاد التأكسدي، ومحاربة 
الدم،  ضغط  وارتفاع  والكوليسترول،  السمنة 
القلب  في حماية خاليا  دورهما  إلى  باإلضافة 

والكبد.
ـ وجدت بعض الدراسات أّن المركبات متعددة 
الفينول المستخلصة من الليمون تساهم في كبح 
ليبيدات  الدهون وارتفاع  الوزن وتراكم  زيادة 
في  اإلنسولين  ومقاومة  الدم  وسكر  )دهون( 
المحفزة  بالسمنة،  المصابة  التجارب  فئران 

بالحمية الغذائية.
في  ج  الفيتامين  لتعويض  الليمون  يستعمل  ـ   
حاالت البرد، ولكّن استخدامه في هذه الحالة، 
غير مثبت علميّاً، وعلى الرغم من انتشار هذا 
االستخدام، واالعتقاد واختالف نتائج األبحاث، 
غيرأنّه يمكن القول: إنه ُوجد أن تناول الفيتامين 
ج، كإجراء وقائي من اإلصابة بالرشح لم يكن 
فعّاالً في خفض خطر اإلصابة به، ولكنه قلل 

يظهر  لم  حين  في  األعراض،  وحدة  مدة  من 
خفض  في  تأثير  بالرشح  اإلصابة  بعد  لتناوله 
مدة، أو شدة األعراض، فقط في دراسة واحدة 
ج،  الفيتامين  من  كبيرة  جرعة  بإعطاء  قامت 

تعادل 8 جم، في يوم بدء األعراض.

أرضار الليمون

عادة  الموجودة  بالكميّات  الليمون  تناول  يعدّ   
بجرعات  تناوله  أّن  كما  آمناً،  الحمية  في 
أيضاً، أما فيما يتعلق  آمناً  عالية عالجيّة، يعدّ 
تناوله  عن  تنتج  التي  الجانبية،  باألعراض 
بكميات كبيرة، فهي غير معروفة، كما أن تناوله 
بالكميات االعتيادية، يعدّ آمناً في فترات الحمل 
والرضاعة، ولكّن تأثير الكميات العالجية منه 
ولذلك  والمرضع غير معروف،  الحامل  على 
االعتيادية  بالكميات  تناوله  تجاوز  عدم  يجب 
من قبلهما، وباإلضافة إلى ذلك يرفع استعمال 
فرصة  من  البشرة  على  الخارجي  الليمون 

اإلصابة بالحروق عند التعرض للشمس.

ً  معا
 إلنهاء
 مأساة
 النساء
السوريّات

مع دخول األزمة السورية عامها الثاني عشر، 
بات السوريون يعيشون حياة صعبة جداً، هذه 
األزمة التي عّمقت معاناتهم، رافقتها األزمة 
االقتصادية وفايروس كورونا، األمر الذي أدى إلى 
تدهور الوضع بشكل كامل في البالد، كما أثر 

سلباً على حياة النساء، والفتيات خاصة. 

ظروٍف  في  تعيش  زالت  ما  السورية  املرأة 
قاسية، ومأساة حقيقية بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من معنى. بدءاً من املناطق اخلاضعة 
باملناطق  مروراً  السوري،  النظام  لسيطرة 
لها،  التابعني  واملرتزقة  تركيا  قبل  من  احملتلة 
العنف  أشكال  لكافة  يتعرضن  فالنساء 
واملمارسات الالإنسانية، التي تطّبق بحقهن.

نتابع من خالل التقارير الصادرة عن منظمات 
هذه  حجم  باملنطقة،  اإلنسان  حقوق 
كل  في  بحقهن،  تُرتكب  التي  االنتهاكات، 
أبيض،  وتل  كانيه،  وسري  عفرين،  مدينة  من 
النساء  فتتعرض  وإعزاز،  والباب،  وجرابلس، 
واالعتداء  القتل  جلرائم  يومي  شبه  بشكل 
اجلنسي، والعنف اللفظي، وحاالت االختطاف 
والتعذيب والقتل، على أيدي هؤالء اجملرمني دون 
يبدو  هكذا  يرتكبونه،  ما  لكل  رادع  أي  وجود 
متواصل  مسلسل  احملتلة،  املناطق  في  احلال 
النساء  بحق  الالإنسانية  االنتهاكات  من 

وسط صمٍت دوليٍّ ُمطبق.

النظام  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  وفي 
صعبة  حياة  ظروف  النساء  تواجه  السوري، 
املستبد،  األمني  الوضع  حيث  جداً،  وقاسية 
واألزمة  الصعبة،  االجتماعية  واحلالة 
حياة  يعرض  الذي  األمر  اخلانقة،  االقتصادية 
النساء للخطر باإلضافة إلى مواجهة العديد 

من املضايقات في حياتهن. 

وديارها  بيتها  من  والنازحة  الالجئة  املرأة  أما 
قسراً؛ نتيجة الصراع واحلروب الدائرة، لم يكن 
وضعها مختلفاً عن أقرانها في املناطق اآلنفة 
الذكر، فجميعنا يعلم أن املرأة هي من تدفع 

فاتورة حياة الذل في تلك اخمليمات. 

واملرأة السورية تواجه في العديد من مناطق 
فاألزمة  مسيرتها،  في  كبيرة  حتديات  البالد، 
بشكل  أثرت  عامة،  سوريا  بها  متر  التي 
احلياة  في  ومساعيها  نضالها،  على  سلبي 
محاوالتها  رغم  واالجتماعية،  السياسية، 
تعيش  التي  الوضع،  من  بلدها  إلنقاذ  احلثيثة 

فيه اليوم.

أما في شمال وشرق سوريا، فاملشهد مختلف 
متاماً، فوضع املرأة يختلف عن الوضع، الذي متر 
بشمال  فاملرأة  النظام،  مبناطق  النساء  فيه 
في  الشعبي  احلراك  بدء  ومنذ  سوريا  وشرق 
املرأة الكردية من قيادة  سوريا، متكنت بقيادة 
احلراك الشعبي واالنخراط فيه بشكٍل فّعال، 
روح  تصعيد  بهدف  وهاماً؛  بارزاً  دوراً  ولعبت 
املوجودة  الشعوب  جميع  بني  الثوري  النضال 
ذاتها  تنظيم  من  ومتكنت  املنطقة،  في 
منظومة  وشكلت  للمرأة،  مبؤسسات خاصة 
تأسيس وحدات  بها من خالل  دفاعية خاصة 
األشاوس  مقاتلوها  لعب  التي  املرأة،  حماية 
أثناء  املرتزق،  داعش  محاربة  في  بطولياً  دوراً 

محاولته احتالل بعض املدن باملنطقة.  

القرار  صنع  مبراكز  هاماً  دوراً  لعبت  أنها  كما 
الدبلوماسي،  بالسلك  فانخرطت  السياسي، 
وبذلك  واسعة  عالقات  عقد  من  ومتكنت 
الذي  واالجتماعي،  السياسي  نضالها  تعمم 
من  أخرى  مناطق  على  باملنطقة  خاضته 
بالنسبة  سوريا، فعام 2021 كان عاماً صعباً 
للمرأة السورية، كتلك األعوام التي مرت من 
السوري  النظام  مناطق  ففي  األزمة،  عمر 
عاشت قسوة احلياة نتيجة الوضع االقتصادي 
احلياة  مرارة  ذاقت  احملتلة  املدن  وفي  املتهالك، 
على أيدي احملتلني واجملرمني، وما زالت تعاني من 
واخملالفة ملواثيق حقوق  البشعة،  اجلرائم  هذه 

اإلنسان. 

املرأة  أمام  الوحيد  اخليار  النضال  ويبقى 
السورية؛ للخالص من كل ما تتعرض له اليوم 
بحثاً  إليها  جلأت  التي  اجلوار،  ودول  بلدها،  في 
وكذلك  بسالم،  والعيش  واألمان،  األمن  عن 
ورص  تنظيم  جميعاً  النسوة  على  يتوجب 
صفوفهن، أين ما كن ليكون عام 2022 العام؛ 

الذي يضع نهاية ملأساة النساء السوريات.

مرآة المرآة

هيفدار خالد
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قامشلو/ رشا علي - تزايدت مطالب الشعب بزيادة عدد باصات الشعب، والتي تخّفف عنهم العبء المادي مقارنة مع 
السرافيس، في حين أكدت مديرية النقل على توسيع مشروعهم الخدمي، الداعم لألهالي كخطة ضمن خططهم 

المستقبلية لعام 2022.

عبر منبر روناهي.. مطالب شعبّية بزيادة عدد باصات الشعب

مدينة  ضمن  المروري  االزدحام  لتخفيف 
قامشلو، وتخفيف أعباء أجور النقل عن كاهل 
الداخلي  النقل  حافالت  دخلت  المواطنين، 
)باص الشعب( في خدمة أهالي مدينة قامشلو 
من  وهي   ،2019 عام  من  تموز   27 في 
تلبية  الشعب  بلدية  بها  قامت  التي  المشاريع، 

لمطالب األهالي.
أهالي  عن  المادية  األعباء  خفّفت  وبتفعيلها 
المنطقة، ولكن قلة عددها أصحبت ضمن قائمة 
شكاوى الشعب مطالبين بزيادة عددها، وتفعيل 
الداعم  للمشروع  استكماالً  أخرى  خطوط 
ألهالي المنطقة، فكانت لصحيفتنا إضاءة على 
إلى  الشعب  رسالة  لتوصيل  ومنبراً  الواقع، 

الجهة المعنية.

زيادة عدد باصات الشعب

تتزايد أعداد الركاب في المواقف والساحات، 
وعلى جوانب الطرق الرئيسية، ووسط المدينة، 
بانتظار حافالت النقل الداخلي باصات الشعب، 

وذلك لعدم قدرة الكثير دفع آجار السرافيس.
عددها  وقلة  الشعب،  باصات  عمل  وحول 
التقت  قامشلو،  الكورنيش في مدينة  على خط 
صحيفتنا »روناهي« مع العديد من المواطنين، 
باص  انتظار  في  معانتهم  عن  تحدثوا  الذين 
الشتاء  فصل  في  القارس  الجو  في  الشعب، 
العمل،  مكان  أو  منازلهم،  إلى  إليصالهم 
من  وهي  األحمد،  رنا  البداية  في  لنا  فتحدثت 
الذهاب  أستطيع  »ال  قائلةً:  الخليج  حي  سكان 
بسبب  بالتكاسي؛  احتياجاتي  لتلبية  السوق  إلى 
بباصات  الذهاب  فاضطر  آجارها،  ارتفاع 
بانتظار  أكثر من ساعة  أقف  ولكنني  الشعب، 
السوق  إلى  الذهاب  أجل  من  الشعب،  باص 
االحتياجات  من  يلزمني  ما  لشراء  المركزي، 
المنزلية، وأطفالي صغار ال أستطيع أن أتركهم 

لوحدهم لوقت طويل«.
وطالبت رنا: »نتمنى من بلدية الشعب، زيادة 

المدينة،  أحياء  ضمن  الشعب  باصات  عدد 
وحل هذه المشكلة، التي يعاني منها الكثير من 

المواطنين«.
ضياع الوقت بانتظار الباص

أما المواطن برجس العبد هللا، وهو من أهالي 
عمله،  إلى  الذهاب  أجل  ومن  قامشلو،  مدينة 
يقصد موقف باص الشعب في الصباح الباكر، 
باصات  عدد  »قلة  قائالً:  معاناته  عن  فتحدث 
مدينة  في  الكورنيش  حي  خط  على  الشعب، 
فعدد  اليومي،  عملنا  على  سلباً  يؤثر  قامشلو، 
دائماً  وهناك  ثالثة،  الخط  هذا  على  الباصات 
أعطال ميكانيكية، لذلك نضطر النتظارها في 
جميع الظروف، في الحر وفي البرد، وبسبب 
ارتفاع آجار التكاسي الخصوصية ال نستطيع 

الذهاب«.
حافالت  داخل  للركاب  الكبير  العدد  وحول 
النقل الداخلي باص الشعب بين العبد هللا »عدد 
الركاب داخل الباص كبير جداً، نعلم بأن هناك 
يلتزمون  ال  الركاب  وأغلبية  كورونا،  جائحة 

بلبس الكمامات وهذا يشكل خطراً على الجميع، 
نتمنى زيادة عدد الباصات وتحديد عدد الركاب 

للباص«.

رّد الجهة املعنية

وحول مشكلة قلة عدد باصات النقل الداخلي« 
باص الشعب« التقت صحيفتنا »روناهي« مع 
محي الدين درويش الرئيس المشترك لمديرية 
النقل في مدينة قامشلو، حيث أشار في حديثه 
مقاطعة  في  للشعب  باصاً   23 امتالكهم  إلى 
لكي،  كركي  بلدية  في  يعمالن  اثنان  قامشلو، 
واثنان في بلدية عامودا، و19 باصاً في مدينة 
خط  على  ثالثة  كالتالي:  موزعين  قامشلو 
واثنان  الكورنيش،  خط  على  وثالثة  الهاللية، 
جامعة  خط  على  واثنان  المحطة،  خط  على 

روج آفا، والتي تم تفعيلها منذ شهرين لمساعدة 
العنترية،  خط  على  باصات  وتسعة  الطالب، 
 14 البالغ  خطها  وطول  أحيائها  كثرة  بسبب 

كيلو متر.
الداخلي،  النقل  باصات  انطالق  أمكنة  وعن 
»انطالق  درويش:  أفادنا  الشعب  باصات 
حي  إلى  المدينة  سوق  مركز  من  يبدأ  الباص 
خط  أما  الروابي،  دوار  في  وتنتهي  الهاللية، 
كازية  إلى  السوق  مركز  من  فيبدأ  العنترية 

نعمتلي«.
بقلة عدد  الشعب  ورد درويش على تساؤالت 
سبب  »أما  الكورونيش:  خط  على  الباصات 
مشكلة قلة عدد الباصات على خط الكورنيش، 
هو وجود عدد كبير من سرافيس، وفوكسات 
المدنية، وهو خط يقصده الكثير من المواطنين، 
ويبدأ هذا الخط من مركز المدينة، وتعود إلى 

مكان انطالقها«.

األعطال املتكّررة للحافالت

خطوطها  ضمن  كلها  الباصات  جميع  وعن 
األساسية أكد درويش: »ال نستطيع القول، أن 
جميع الباصات جاهزة للعمل في كل يوم، ألنها 
تتعرض للكثير من األعطال، بسبب اإلزدحام 
المروري في وسط المدينة، وعدم وجود مادة 
إلى  باإلضافة  الجيدة،  الجودة  ذي  المازوت 
عدم  إلى  سببها  يعود  والذي  تصليحها،  تأخر 
من  لجلبها  فنضطر  الميكانيكية،  قطعها  توافر 
باشور كردستان، ومنبج بسبب نوعية الباصات 
الحديثة، وعدم توفر القطع في المنطقة، هناك 
أعطال بسيطة، ولكن تأخذ الكثير من الوقت، 

وهنا يخلق مشكلة االزدحام على خطوطنا«.
باصات  داخل  يحصل  الذي  االزدحام،  وعن 

استيعاب  إلى  درويش  نوه  الداخلي،  النقل 
ال  ولكنهم  راكباً،  عشرين  إلى   12 الباص 
االستيعابية،  الباص  بقدرة  التحكم  يستطيعون 
بسبب العدد الكبير للركاب، وقلة عدد الباصات 
االزدحام  بمشكلة  الركاب  يهتم  »ال  وأضاف: 
داخل الباص، عندما يقف الباص في الموقف 
المخصص له، ويركب عدد كبير من الركاب، 
أن  يريدون  هم  إنزالهم،  نستطيع  ال  ونحن 
يصلوا إلى األمكنة، التي يقصدونها حتى، ولو 

لم يكن هناك مقاعدة فارغة للجلوس«.
أردف  الشعب،  باص  تذكرة  تسعيرة  وعن 
مادة  قائالً: »التسعيرة مرتبطة بسعر  درويش 
الشخص  تعرفة  كانت  البداية  في  المازوت، 
اليوم  هذا  وإلى  سورية،  ليرة   25 الواحد 

ارتفعت إلى 200 ليرة سورية«. 

تفعيل الخطوط غري املفّعلة

تخدم  التي  الباصات،  مشروع  توسيع  وعن 
تطبيق  »تم  حديثه:  في  درويش  بين  الشعب 
مشروع  وهو  الشعب،  لخدمة  المشروع  هذا 
ليس ربحياً بل شعبياً، ومن ضمن خططنا لعام 
2022 هو شراء عشرة باصات للنقل الداخلي، 
الحزام  مثل خط  جديدة  على خطوط  وتفعيلها 

الغربي والشرقي«.
المشترك  الرئيس  الدين درويش  واختتم محي 
لمديرية النقل في مدينة قامشلو حديثه »نرغب 
النقل  باصات  مشروع  بتطوير  اإلمكان  قدر 
الشعب،  لخدمة  الشعب،  باصات  الداخلي، 
النقل  آليات  على  أكبر  بشكل  االعتماد  ونريد 
الجماعي، وحل مشاكل المواطنين من ارتفاع 

آجار المواصالت«.

روناهي/ قامشلو ـ أقيمت بطولة تايكواندو لألوزان األولمبية لإلناث تحت سن الـ 17 
عامًا في إقليم الجزيرة وبمشاركة 30 العبة في صالة الشهيدة زالل منذر لأللعاب 
بالنجاح  األنثوية  البطوالت  وتمتاز  قامشلو،  بمدينة  الرياضية  الصالة  ضمن  القتالية 

التنظيمي للتايكواندو بجهود اللجنة الفنية للعبة.

بطولة إناث ناجحة للتايكواندو في إقليم الجزيرة

آخر أخبار الرياضة في إقليم الجزيرة

أنستازيا بافليشينكوفا تؤكد إصابتها بفيروس كورونا

متحدّيًا الحصار... مواطن يستفيد من رقعة أرض مهملة

للتايكواندو  لإلناث  األولى  البطولة  هذه  وتعد 
ـ   2021 الرياضي  الموسم  روزنامة  ضمن 
فريق  من:  العبة   30 فيها  وشارك   ،2022
مركز  ـ  آشتي  نادي  ـ  ديرك  مركز  ـ  روج 

عامودا ـ نادي ديرك.
الخمسة  األولمبية  لألوزان  كانت  البطولة 
المعمولة بها عالمياً بحسب رئيس اللجنة الفنية 
للعبة الماستر عبد العزيز عابي وهي: 44كغ 
ـ 49 كغ ـ 55 كغ ـ 63 كغ ولنفس هذا الوزن 

وما فوق.
البطولة بدأت بتقديم عروض البومسي فردي، 
وعرض جماعي، واعتمدت على تنفيذ حركة 
الفنية  اللجنة  تحددها  وحركة  الالعبة  تحددها 

كال  من  والمكونة  البطولة  على  المشرفة 
الجنسين وكانت نتائجها على الشكل التالي:
- المركز األول: فاطمة قاسم فريق روج.
- المركز الثاني: صفية علي نادي ديرك.

- المركز الثالث: دارين حسين نادي آشتي.
الحائزة  قاسم  فاطمة  روج  فريق  من  الالعبة 
البومسي  عروض  في  األولى  المركز  على 
قائلةً:  ذكرت  الحسكة  مدينة  من  وهي  فردي 
البطولة واستطعت  في  بالمشاركة  »أنا سعيدة 
عدداً  جمعت  كوني  األولى  المركز  تحقيق 
في  لي  المتنافسات  باقي  من  أكثر  النقاط  من 
البطولة، وأتمنى زيادة عدد البطوالت السنوية 

وأال تقام لمرة واحدة فقط«.

علي  صفية  ديرك  نادي  العبة  أشارت  بينما 
عروض  في  الثاني  المركز  على  الحائزة 
على  شجعتهن  البطولة  أن  فردي  البومسي 
أن  بالمقابل  تمنت  ولكن  اللعبة،  هذه  متابعة 
تزداد عدد البطوالت لكي تتطور وتنشر بشكٍل 

أفضل في كل المناطق.
القتالية  الجوالت  منافسات  أقيمت  بعدها 
وليكون  الالعبات  بين  مثيراً  تنافساً  وشهدت 

الترتيب العام للبطولة على الشكل التالي:
- المركز األول: فريق روج بـ 27نقطة.

- المركز الثاني: نادي ديرك بـ 18 نقطة.
- المركز الثالث: آشتي بـ 17نقطة.

العديد  في  منتشرة  لعبة  هي  التايكواندو  لعبة 
إقليم الجزيرة وتتمتع  من المدن والمناطق في 
الصعيد  على  المميزات  الالعبات  من  بالكثير 

روج  فريق  وخاصةً  والخارجي،  الداخلي 
األولى  المراكز  دائماً  العباتهن  تحقق  اللواتي 

على صعيد البطوالت الداخلية والخارجية.

 ،2021 عام  نهاية  مع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
األخبار  آخر  لكم  ننشر  جديد  عام  وبداية 
بطوالت  من  الجزيرة  إقليم  في  الرياضية 
القادمة،  األيام  في  وستقام  أقيمت،  ودوريات 
من  جلها  والتي  الرياضية  األلعاب  ولمختلف 

لعبة كرة القدم. 
وتستمر النشاطات الرياضية في إقليم الجزيرة 
القدم الروزنامة حتى اآلن  وتتصدر لعبة كرة 
من خالل البطوالت التي تقام لهذه اللعبة، ففي 
لحساب  ذهاباً  األولى  للدرجة  الشباب  دوري 
على  بصعوبة  األسايش  فاز  الثانية؛  الجولة 
ملعب  أرضية  على  رد  دون  بهدف  الصناديد 
وعلى  بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء 
الحسكة  شبيبة  تجاوز  الملعب  نفس  أرضية 

قنديل بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
رد  دون  بهدفين  خبات  على  ديرك  تغلب  كما 
وفاز  بديرك،  الرافدين  ملعب  أرضية  على 
برخدان على دجلة بخمسة أهداف مقابل هدفين 
على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، 
وتغيب جودي عن لقاء األخوة والسالم والذي 
شرموال  ملعب  في  يقام  أن  المقرر  من  كان 

بعامودا وخسر قانونياً بنتيجة 3×0. 
فدنك  على  سردم  تغلب  الجولة  ختام  وفي 
ملعب  أرضية  واحد على  مقابل هدف  بهدفين 
بينما  بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء 
مبارياتها  ستكون  الثالثة  وهي  القادمة  الجولة 

على الشكل التالي:
األحد 2022/1/2:

الشهيد  ملعب  ـ  والسالم  األخوة  الصناديد ×  ـ 
هيثم كجو بقامشلو وهي المباراة الوحيدة ستقام 

الساعة 11 ظهراً.
ـ األسايش × ديرك ـ ملعب الشهيد هيثم كجو 

بقامشلو.
ـ جودي × دجلة ـ ملعب رميالن داخل الحقل.

خبات × قنديل ـ ملعب درباسية.
شبيبة الحسة × فدنك ـ ملعب تل نصري.

االثنين 2022/1/3:
الشهيد هيثم كجو  ـ ملعب  ـ برخدان × سردم 

بقامشلو.
كافة هذه المباريات ستبدأ بتمام الساعة الواحدة 

من بعد الظهر.

ترتيب األندية:
الترتيب:

1ـ سردم 6 نقاط +9.
2ـ برخدان 6 نقاط +9.

 3ـ األسايش 6 نقاط +7.
4ـ فدنك 3 نقاط +3.

5ـ الصناديد 3 نقاط +1.
6ـ ديرك 4 نقاط +2.

7ـ شبيبة الحسكة 4 نقاط +2.
8ـ دجلة 0 نقطة -7.

9ـ خبات 0 نقطة - 7.
10ـ األخوة والسالم 3 نقاط -3.

11ـ قنديل 0 نقطة -10.
نقاط  ثالث  شطب   .3- نقاط   6- جودي  12ـ 

بسبب تزوير العب.
 وأصدر مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي 
التقاطعات  مباريات  برنامج  الجزيرة  بإقليم 
وذلك  القدم،  لكرة  والناشئين  األشبال  لدوريي 
برنامج  وإليكم  المجموعات  دور  اختتام  بعد 
المقرر  من  والتي  األشبال،  دوري  مباريات 
لـ  المصادف  القادم  الثالثاء  يوم  تقام  أن 

:2022/1/4
ـ ديرك × األسايش - ملعب الرافدين بديرك.

ـ قنديل × جوانن باز ـ ملعب الشهيد هيثم كجو 
بقامشلو.

ملعب  ـ  الحسكة  شبيبة   × والسالم  األخوة  ـ 
شرموال بعامودا.

كافة هذه المباريات ستقام الساعة الواحدة من 
بعد الظهر.

كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  جودي   × دجلة  ـ 
بقامشلو الساعة 11 ظهراً.

بينما برنامج مباريات الناشئين فهو على الشكل 
لـ  المصادف  األربعاء  يوم  وسيكون  التالي 

:2022/1/5
ـ ديرك × األسايش ـ ملعب الرافدين بديرك.

ـ واشوكاني × جودي ـ ملعب الشهيد هيثم كجو 
بقامشلو.

ـ جوانن باز × سردم ـ ملعب شرموال بعامودا.
كافة هذه المباريات ستبدأ بتمام الساعة الواحدة 

من بعد الظهر.
الشهيد  ملعب  ـ  والسالم  األخوة   × برخدان  ـ 

هيثم كجو بقامشلو.
 11 الساعة  ستقام  التي  الوحيدة  المباراة  هذه 

ظهراً.
كما قرر مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي 
بإقليم الجزيرة ترحيل مباريات الجولة الرابعة 
القدم  بكرم  للرجال  األولى  الدرجة  من دوري 

إلى األسبوع القادم بمناسبة أعياد الميالد.
فاز  فقد  للرجال  الثانية  الدرجة  دوري  في  أما 
جوانن باز على واشو كاني بأربعة أهداف دون 
رد، وفي مباراة أخرى تغلب جودي على آشتي 
جدول  وإليكم  هدفين،  مقابل  أهداف  بأربعة 
الجولة  منافسات  نهاية  مع  لألندية  الترتيب 

الخامسة واألخيرة من منافسات الذهاب:
1ـ جوانن باز 10 نقاط +9.

2ـ جودي 9 نقاط +4.
3ـ فدنك 5 نقاط +2.

4ـ واشو كاني 4 نقاط -5.
5ـ آشتي دون نقاط -10.

أما في دوري الكرة الطائرة للشباب فقد أقيمت 
مباراتين واختتمت بها منافسات مرحلة الذهاب 

وكانت على النتائج على الشكل التالي:
سردم يفوز على الصناديد بواقع ثالثة أشواط 

دون رد.
أشواط  ثالثة  بواقع  ديرك  على  يتغلب  جودي 

مقابل شوط واحد.
وأصبح ترتيب األندية على الشكل التالي:

1ـ األسايش 12 نقطة.
2ـ سردم 9 نقاط.

3ـ الصناديد 6 نقاط.
4ـ جودي 3 نقاط.

5- ديرك دون نقاط.
اختتمت  المغطاة  المالعب  بطوالت  وفي 
بطولة  من  النهائي  نصف  الدور  منافسات 
المباراة  إلى  وتأهل  آليان«  »كأس  األقوياء 
من فريقي أصدقاء شفان وإيفان،  النهائية كالً 
على  جاء  شفان  أصدقاء  فريق  تأهل  حيث 
حساب فريق ماف بعد الفوز عليه بهدفين دون 
حساب  على  كان  إيفان  فريق  تأهل  بينما  رد، 
جهوا(،  )خربي  جيا  بهارين  الشهيدة  فريق 
وذلك بعد فوزه بفارق ركالت الترجيح بنتيجة 
األصلي  الوقت  مجريات  انتهت  حيث   ،1×2

بهدفين لهدفين.
يوم  البطولة  على  المشرفة  اللجنة  وحددت 
السبت القادم المصادف لـ 2022/1/1، موعداً 
للمباراة النهائية على أرضية ملعب آليان ضمن 
بتمام  لكي  كركي  في  الرياضي  حليق  مجمع 

الساعة السابعة مساًء.
كما سيقيم االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة يوم 
الخميس القادم المصادف لـ 2021/1/6 بطولة 
لكرة الطاولة للذكور لمواليد 2005 وما دون، 
الثاني  شهداء  ملعب  ضمن  اللعبة  صالة  في 
عشر من آذار بقامشلو، وبتمام الساعة العاشرة 

صباحاً.

وصيفة  بافليشينكوفا،  أنستازيا  الروسية  قالت 
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، 
إنها أحدث العبة تنس تصاب بفيروس كورونا، 

قبل انطالق بطولة أستراليا المفتوحة.
موقع  عبر  بافليشينكوفا  أنستازيا  وذكرت 
التواصل االجتماعي »تويتر«: »لسوء الحظ، 
لدي بعض األنباء السيئة. وصلت إلى أستراليا 

وثبتت إصابتي بفيروس كورونا«.
وأضافت: »كنت قد حصلت على اللقاح بشكل 
كامل وكنت أستعد لبدء الموسم في دبي. حالياً، 
أنا في عزل صحي تام، في فندق مخصوص 

وأتبع البروتوكوالت تحت إشراف األطباء«.
وأشارت أنستازيا بافليشينكوفا، المصنفة الـ11 
عندما  للمالعب  ستعود  أنها  إلى  العالم،  على 

تصبح األمور آمنة للجميع.
ووصلت أنستازيا بافليشينكوفا )30 عاماً( إلى 
نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في الصيف، حيث 

خسرت أمام التشيكية باربورا كرجتشيكوفا.
بالميدالية  بافليشينكوفا  أنستازيا  وفازت 
الزوجي  منافسات  في  الذهبية،  األولمبية 
الروسي،  للفريق  طوكيو  بأولمبياد  المختلط 

برفقة أندري روبليف.

ويعد روبليف من بين عدد من الالعبين الذين 
وتتضمن  مؤخراً.  كورونا  بفيروس  أصيبوا 
كورونا،  بفيروس  المصابين  الالعبين  قائمة 
رافاييل  السابق  العالم  على  األول  المصنف 
نادال، وإيما رادوكانو، الفائزة ببطولة أمريكا 
األولمبياد،  بطلة  بنسيتش،  وبليندا  المفتوحة، 
ودنيس شابوفالوف، الذي وصل لنصف نهائي 

بطولة ويمبلدون.
إذا كان سيكونوا جاهزين  ما  بعد،  يتضح  ولم 
التي  المفتوحة،  أستراليا  بطولة  في  للمشاركة 

تنطلق يوم 17 كانون ثان المقبل.

المساحة  شيخو  صبري  المواطن  يستغل 
شارع  في  منزله،  جانب  الواقعة  المدمرة 
الشيخ  بين حيي  الفاصل  المهجور  المخابرات 
مقصود، واألشرفية؛ ليخفف تبعات الحصار، 

الذي تفرضه حكومة دمشق على الحيين.
حيي  بين  الفاصل  المخابرات«  »شارع  شهد 
التي  المعارك  واألشرفية،  مقصود،  الشيخ 
درات بين المرتزقة واألهالي في عام 2015، 
األرصفة،  وتشوه  األبنية،  وقوع  إلى  وأدت 
وتخريب وتدمير الشارع بشكل شبه كامل، إلى 
جانب ذلك تفرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً 
على الحيين منذ الـ 20 من شهر آب الماضي.

استثامر األرض للحاجة

إلى  الحيين  في  القاطنون  المواطنون  يلجأ 
الزراعة في منزلهم، لسد احتياجاتهم الغذائية، 
والتي  المتردية،  االقتصادية  األوضاع  وسط 

نتجت عن الحصار.
حيث يستغل المواطن صبري شيخو، وهو في 
أوالد  ألربعة  وأُب  عمره،  من  الخامس  العقد 
في  راجو  لناحية  التابعة  حمشلك  قرية  من 
مقاطعة عفرين المحتلة، مساحة مدمرة بجانب 
لزراعة  المخابرات  شارع  في  الكائن  منزله، 

بعض أنواع الخضار.
إزالة األنقاض، وبناء سور من  إذ عِمل على 
األحجار، حّولها لزراعة الخضار فيها، ويضم 
المشتل صنوفاً من الخضار »الخس، السبانخ، 
البصل األخضر، الثوم، كوسا، السلق، الجزر 
الغذاء  من  منزله  حاجات  لسد  وذلك   ،»...

بسبب غالء األسعار.

الهدف من الزراعة

إلى  لجأت  »لقد  شيخو:  المواطن  ويقول 
لعدم  الصغيرة،  المساحة  هذه  في  الزراعة 
السوق؛  من  الخضروات  شراء  على  قدرتي 
حكومة  حصار  نتيجة  أسعارها؛  غالء  بسبب 

دمشق للمنطقة«.
وأضاف: »أال يرى المجتمع الدولي ما يعانيه 
األهالي جراء الحصار، الذي تفرضه حكومة 
نمر  بما  يشعرون  أال  الحيين،  على  دمشق 
به؟«، مشدداً »يجب على الدول الضغط على 

حكومة دمشق، لرفع الحصار عنّا«.
ال يسد صبري شيخو حاجته من الخضروات 

فحسب بل يقدمها إلى جيرانه أيضاً.

مهنته املتواضعة

عاداته  عن  يتخَل  لم  شيخو  صبري  المواطن 
المكان،  إلى  عفرين  من  نقلها  بل  وتقاليده، 
هذا  في  المواطن  يقول  إليه،  وصل  الذي 
فالزراعة  عفرين،  قرى  أبناء  »كوننا  اإلطار 

هذا  في  العمل  نتقن  أننا  كما  اختصاصنا،  من 
المجال«.

الدولة  احتالل  وقبل  أنه  بالذكر:  والجدير 
من   18 الـ  بتاريخ  عفرين  لمقاطعة  التركية 
آذار عام 2018، كان المواطن صبري يملك 
قطعة أرض زراعية في قرية حمشلك، ولكن 
لينزح  موطنهم،  من  قسراً  هجرهم  االحتالل 

إلى حلب.
وكالة هاوار

 التمائم
قَى  والرُّ
وتاريُخها

هناك  كان  البشري،  التاريخ  عبر 
اهتمام واضح وكبير باحلالة الروحية، 
كان  فقد  اإلنسان،  يعيشها  التي 
الوصول  هو  دائماً  األسمى  هدفه 
املوت،  حاله  من  واخلالص  اخللود  إلى 
احلياه  هذه  في  الوجود  وعدم  والفناء 
الدنيا، وكان اخلطر الكبير على حياته، 
األمراض التي يصيبها اجلسد، واتخذ 
اخلالص  سبيل  في  الطرق  من  كثيراً 
من هذه األمراض، كان منها العالجات 
العضوية، ومحاولة استخراج األدوية 
والعقاقير من املواد الطبيعية، وصوالً 
فإلى  املركبة،  الكيميائية  املواد  إلى 
األمراض،  إلنهاء  احملاوالت  هذه  جانبي 
البشري،  اجلسد  إلى موت  تؤدي  التي 
قبل  من  محاوالت  هناك  كانت 
الكهانة، والعرافني وصوالً إلى املعاجلة 
باألشخاص  أو  املقدسة،  بالكلمات 
احلالة  اختلطت  لذلك  املقدسيني، 
على بعض الناس في شرعية التمائم 
والرقى، أو عدم شرعيتها، ألنها كانت 
واملشعوذين،  السحرة  طرفي  من  
من  الروحانيون  األطباء  ويقابلهم 
والصاحلني،  واألولياء  والرسل  األنبياء 
السائدة  االعتقادات  حسب  وكانت 
األمر  وصل  حتى  منطقة،  كل  في 
صلى  محمد  سيدنا  النبي  زمن  إلى 
وهو  وسلم،  وصحبه  وآله  عليه  اهلل 
احلسن  حفيديه  يرقي  كان  بنفسه 
أرقيك  اهلل  »بسم  بقوله  واحلسني، 
يؤذيك«،  داء  كل  من  يشفيك  واهلل 
بآيات  التحصن  أصحابه  يعّلم  كما 
اهلل، وقراءة املعوذات قبل النوم، وأقرأ 
شيخ  اهلل  عبد  بن  جابر  على  رقية 
وُشفي  لديغاً  كان  حني  العشيرة 
بقراءة الفاحتة عليه، فقال صلى اهلل 
أنها  يدريك  وما  جلابر،  وسلم  عليه 
أبو  يا جابر وكذلك حينما جاءه  رُقى، 
ورؤيته  خوفه  من  يشتكي  دجانه، 
بكتابة  تؤذيه،  أن  حتاول  الذي  للجن، 
الرقية  رجال  بني  اآلن  يسمى  ما 
الذي  النبي،  بكتاب سيدي  الشرعية 
محمد  من  كتاب  هذا  بقوله  يبدأ 
يطرق  من  إلى  العاملني،  رب  رسول 
آخره،  إلى  والزوار،  العمار  من  الدار 
عليه  اهلل  صلى  النبي  واستعمال 
وأهل  وأصحابه  وسلم  وصحبه  وآله 
بيته للرقية الشرعية ثابت في كتاب 
صحاح السنة، وتوارثه أهل التصوف 
النفسيني،  املرضى  على  بالقراءة 
التلبس  يسمون  الذين  والروحانيني، 
اإلنسان...  جسد  في  اجلن  بدخول 
لإلنسان،  والروحية  النفسية  واحلالة 
تأثير قوي  ذات  ال ميكن جتاهلها، وهي 
وحتى  العضوي،  اجلسد  على  وواضح 
في اجملتمعات الغربية، التي متيل إلى 
ممن  الكثير  فنجد  والعلمانية،  اإلحلاد 
باألطباء  يسمون  ما  إلى  يتوجهون 
الروحانيني، ويقومون بجلسات حتضير 
العالجية،  الوصفات  وإعطاء  األرواح، 
التي ال تقترب بوصفها عن العالجات 
طبعاً  العلمية..  الطبية  واألدوية 
السحر  أبواب  في  تدخل  األمور  هذه 
في  يتم  ما  أما  والدجل،  والشعوذة 
أيدي  على  اإلسالمية  اجملتمعات 
فلها  الدين،  ورجال  واملاللي  املشايخ 
رسول  وسنة  اهلل  كتاب  في  أصل 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم.. وترجع 
وعدم  األمور،  بهذه  القيام  مصداقية 
إلى  سلبية  حاالت  في  استغاللها 
الرقية  بقراءة  يقوم  الذي  الشخص، 
عامياً  يسمى  ما  وكتابة  الشرعية 

باحلجابات.

الدين والحياة

حممد القادري

محي الدين درويش برجس العبداهلل
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فاطمة عيسى.. الصوت النَّدّي الذي تجاوز صداه 
خطوط العادات والممنوعات

»أوراق رجائي فايد، والمسألة الكردية«.. كتاب جديد للكاتبة والء عبد اهلل أبوستيت

ة.. ما  وريَّ أسطورُة السيِّدِة التي أطلَّت على العالم من تدمر السُّ

زالت ُملهمَة الكّتاب والمؤرِّخين في العالم

غاندي إسكندر

قرية  في  ولدت  كردية،  فنانة  عيسى  فاطمة 
في  أذربيجان  لجمهورية  التابعة  )أرزكين( 
عمرها،  من  الثالثة  السنة  وفي   ،1934 عام 
إلى  الكردية  العائالت  باقي  مع  أسرتها  نُفيت 
قرية )همزالي( في أرمينيا، فتزوجت فاطمة، 
وهي في الرابعة عشرة من عمرها، حيث كان 
تُزويج البنات في سٍن مبكرة عادة منتشرة آنذاك 
مميزاً  عذباً  فاطمة صوتاً  تمتلك  كانت  بكثرة، 
الموانع  ولكن  علناً،  الغناء  في  رغبة  ولديها 
المولودة من جحر ما يسمى العادات والتقاليد، 
حالت دون ذلك، لذلك قررت ممارسة هوايتها 
الحفالت،  مع  ضيق  نطاق  على  الغناء  في 
عادة،  النساء  تقيمها  التي  الغنائية،  والمجالس 
وكانت هذه المحاولة، بحد ذاتها تحدياً لمحيطها 
أن  أبت  التي  لموهبتها،  نصر  وبداية  المغلق، 

تضمرها وتميتها.

من يريفان كانت االنطالقة

عام  في  الحقيقية  الفنية  والدتها  كانت  لقد   
1972حيث جابهت العادات، والتقاليد البالية، 
نفسه،  على  المنزوي  لمحيطها  تستسلم  ولم 
والذي يضع مئات الخطوط الحمراء في وجه 
تمكنت  السنة،  الكرد  نساء  سيما  وال  المرأة، 

ماليين  إلى  الندي  صوتها  إيصال  من  فاطمة 
أثير  عبر  الفرصة  لها  سنحت  عندما  الكرد، 
اإلداريون  قرر  عندما  وذلك  يريفان،  إذاعة 
فيها البحث عن أصوات نسائية كردية جديدة، 
داعية  بطلبها،  إليهم  وتقدمت  بهم،  فاتصلت 
فيها االستماع إليها، وقبولها في اإلذاعة، تقول 
فاطمة عيسى في أحد حواراتها: »كانت النساء 
اللواتي يغنين في تلك الفترة أمثال  الكرديّات، 
من  وغيرهن  شكر(  وزادينه  سمو  )سوسكا 
الكرد اإليزيديين، لم يكن بينهن نساء من الكرد 
السنة، لذلك وألجل أن يتم التعريف بأصوات 
النساء من الكرد السنة، صاروا يبحثون عنهن 
فرصتي  أخذت  وعندها  والقرى،  المدن  في 
في الظهور العلني«. في إذاعة يريفان، التقت 
مرادوف(  )خليل  الكردي  القسم  بمسؤول 
الدور  له  وكان  كثيراً،  بصوتها  أعجب  الذي 
لعدة أغاني كردية منها )درويش  في تسجيلها 
عفدي، وكدي ميرزو، وده محو/ ودينا مينو(.

 وقد القت هذه األغاني القبول من المستمعين 
األغاني  تلك  كانت  لقد  الحقبة،  تلك  في  الكرد 

جواز مرورها إلى قلوب الماليين من الكرد، 
في أنحاء كردستان، وال سيما أغنية )ده محو(، 
التي دخلت القلوب قبل األسماع بسالسة ويسر، 
طويلة،  لسنوات  لها  األبرز  األغنية  وكانت 
أغنية  إلى  فاطمة  حولتها  التي  قصتها  وتدور 
خالدة، حول قصة حب بين فتاة تدعى )تيلي( 
وهي ابنة أحد األمراء الكرد، وبين شاب فقير 
اسمه )محو(، في هذه األغنية تروي هذه الفتاة 
قصة حبها لمحو بكلمات منظمة، وقد تطرقت 
إلى حالة الحب، هذه من خالل  فاطمة عيسى 
إظهار عدم المساواة االجتماعية في ذاك الزمن، 
وقد غنت فاطمة هذه األغنية مرة واحدة فقط، 
أغانيها  لتُصنَّف  كافياً  كان  وقد  تسجيلها،  وتم 
ضمن الفن الكردي األصيل، لقد كانت فاطمة 
تحدين  اللواتي  النساء  من  كغيرها  عيسى، 
العادات والموانع، وأثبتت أن  القدر، وواجهن 
توفيت  كلها،  الممنوعات  فوق  اإلنسان  إرادة 
فاطمة عيسى عام 2010وتركت وراءها إرثاً 
فنياً مجيداً، أغنت به المكتبة الغنائية الكردية. 

للنشر  نفرتيتي  دار  عن  القاهرة،  في  صدر 
والتوزيع، كتاب »أوراق رجائي فايد، والمسألة 
والء  المصرية  والصُّحفية  للكاتبة  الكردية«، 
 256 في  الكتاب  ويقع  أبوستيت،  هللا  عبد 

صفحة.
األعالم  أحد  فايد،  رجائي  سيرة  عن  والكتاب 
دراسة  في  حياتهم  أفنوا  الذين  المصريين، 
الحالة الكردية، والحديث عنها ونشر تعرجاتها 

بصور شتى في مصر، والعالم العربي.
األول  قسمين،  إلى  الكتاب  الكاتبة  قسمت  وقد 
الحياة،  ومسيرة  البدايات  حديث  بعنوان:  جاء 
وفيه عدّت المؤلفة، أن للكاتب نشأتين، األولى 
وثانية  إنسان،  ألي  العادية  النشأة  تعد  والتي 

وهي تلك التي تُشكل مسيرة حياته وإبداعه.
تحت  جاء  والذي  األولى،  النشأة  جزء  وفي 
الكاتبة  البدايات، تتبع  الميالد ومسيرة  عنوان: 
قرية  في  نشأته  بدايات  مع  فايد  رجائي  أثر 
الغربية في دلتا مصر،  التابعة لمحافظة  نواج 
بدأها  التي  الجامعية،  دراسته  إلى  وصوالً 
كلية  في  للقاهرة  تحول  ثم  اإلسكندرية،  في 

»سمير  الشاعر  زميله  هناك  ليلتقي  الزراعة، 
التي  األولى،  نافذته  كان  والذي  الباقي«،  عبد 
هذه  في  المصري  اليسار  عالم  إلى  منها  أطل 
السن المبكرة، ثم ليكون رفيقه وصديقه طوال 
عنه  يسرد  الذي  فودة،  وفرج  الفترة،  هذه 
المرحلة في  تلك  تُرو من قبل عن  لم  حكايات 

حياة المفكر المصري الكبير شهيد كلمته.
آراء  تغيير  الكتاب  في  أيضاً  الكاتبة  تتناول 
من  وموقفه  الناصرية  الحقبة  حول  الكاتب 
وأديبا،  كاتبا  مسيرته،  تسرد  كما  الملكية، 
يأمل أن يُشار له بالبنان وأن يكون أحد أعالم 

عصره.

عمل ممّيز

»التحول  إلى  تتطرق  الثانية«...  »النشأة  وفي 
والذي  الكردية«،  المسألة  في  التخصص  إلى 
بدأ مع رحلة عمله، التي ذهبت به إلى هولير 
»أربيل«، ومعايشته للواقع هناك، خالل فترة 

اإليرانية،  العراقية  الحرب  شهدت  تاريخية 
مصر،  إلى  عودته  ومنها  األنفال،  ومأساة 
ومشاركته  الكردية،  المسألة  في  والتخصص 
في اإلعداد ألول حوار عربي كردي، تستضيفه 
مصر في تسعينيات القرن الماضي، ثم ما قدمه 
إلى تأسيس المركز  في تلك المسيرة، وصوالً 
اللجنة  وتدشين  الكردية،  للدراسات  المصري 

العربية لحرية أوجالن.
مقاالت  الكتاب،  من  الثاني  القسم  وضع 
لم  أنه  رغم  الذي  فايد،  لرجائي  ودراسات 
أنه أشرف على  الدكتوراه، غير  يحصل على 
تناولت  التي  الجامعية،  الرسائل  عشرات 

المسألة الكردية من جوانب مختلفة.
العمل  الكاتبة: »هذا  تقول  للعمل  تقديمها  وفي 
األول  كان  مختلف،  من طراز  كاتب  هو عن 
للمتخصصين  أب  فهو  ومجاله،  حقله  في 
المصريين في الدراسات الكردية -إذا ما قلنا أن 
الكاتبة الراحلة درية عوني، دفعتها للتخصص 
التي  الكردية،  جذورها  الكردية  المسألة  في 
تلتقيه-  من  كل  مع  وتعلنها  بها،  تفخر  كانت 
الجغرافيا  هذه  إلى  الحياتية  الظروف  دفعته 
ثمانينيات  في  كردستان  أرض  إلى  الفريدة، 
التحول،  عملية  بمثابة  لتكون  الماضي،  القرن 
الذي لم يكن يحسب له ذلك األديب الشاب وقتها 
حسابًا، فعكف على دراسة المسألة الكردية من 
جوانبها كافة: التاريخية، السياسية، االجتماعية 
والثقافية، ولدى عودته إلى مصر، وبعد مرور 
ما يناهز العقد، بدأ في تقديم كتاباته عن القضية 
الحقل،  هذا  في  فريد  كمصدر  وبدا  الكردية، 

الذي لم يطرق بابه أحد من قبله«.
وكاالت

إلى  زنوبيا  فيها  وصلت  التي  اللحظة  »منذ 
المؤرخين،  لدى  انبهاٍر  مصدر  كانت  السلطة، 
لكنهّن  نادراً،  إال  الملكات  تحكمه  لم  فالشرق 

حكمن بالفعل«.
فيليب  الهولندي  والمؤّرخ  الكاتب  استهّل  هكذا 
بعنوان  شهور  قبل  الصادر  كتابه  في  ماتيشاك 
»أعداء روما«، سرده حول حياة الملكة زنوبيا، 
المؤلفين،  تبهر  زالت  ما  يبدو  ما  وعلى  التي 

وكتّاب التاريخ.
ويتخللها  مربكة  ماتيشاك،  عند  زنوبيا  صورة 
كثير من التفاصيل والشكوك، يعترف بها حاكمةً 
عظيمة، وامرأةً قوية بشخصيٍة صلبة، لكنه في 
ويراها  بالُملك  أحقيتها  في  يشكك  نفسه،  الوقت 
مقتل  في  إليها  االتهام  بأصابع  مشيراً  خائنة، 
عام  نحو  آخر  زواجٍ  من  البكر  وابنه  زوجها، 
268م، فأن يموت االبن واألب في وقٍت واحد، 

هو أمر بحاجة إلى مزيٍد من البحث والتحري.
أي  يتولى  أن  المحتمل  غير  من  »كان  يقول: 
زنوبيا،  اآلن،  لكن  العرش،  زنوبيا  أطفال  من 
من  تمتد  إمبراطورية  حكمت  ابنها،  خالل  من 
جبال طوروس في الشمال، إلى الخليج العربي 
في الجنوب، بما في ذلك قيليقية )كيليكيا( وبالد 
ما بين النهرين والجزيرة العربية، وأجزاء من 

سوريا«.
بزنوبيا  ألحق  الذي  وحده،  ماتيشاك  يكن  لم 
)أذينة(،  أوديناتوس  زوجها  على  التآمر  صفة 
كتاب  وهو  أوغوستا«  »هيستوريا  كتاب  ففي 
سنة  من  الرومان  األباطرة  لقصص  تجميعي 
117 إلى سنة 284، أُشير إلى أنها كانت تبلغ 

من العمر بين 20 و30 عاماً عندما تآمرت مع 
القتل،  عملية  على  زوجها  عم  ابن  مونيوس، 
راغبةً بأن يحكم أبناؤها تدمر، لكن الكتاب ذاته 
ال يلومها بشكٍل مباشر، فمونيوس قتل ابن عمه 
بدافع الغيرة، وشهوة السلطة إلى جانب انحالله 

األخالقي.

امللكة الرومانسية والساحرة 
الجامل

عندما يشار إلى تاريخ ميالدها، تستخدم صيغة 
محدداً،  يوماً  المراجع  تعتمد  لم  أيضاً،  الشّك 
لكن في  الميالد،  بعد  إنها ولدت عام 240  قيل 

المقابل، اتُفق على سحر وقوة شخصيتها.  
أوغوستا«:  »هيستوريا  كتاب  في  ُوصفت  فقد 
وعيناها  داكناً،  ولونها  داكناً،  وجهها  »كان 
المعتاد،  يتجاوز  بما  وقويتين،  سوداوين، 
وروحها عظيمة بشكل إلهي، وجمالها ال يصدّق، 
كانت أسنانها بيضاء لدرجة أن كثيرين اعتقدوا 
أن لديها آللئ بدالً من األسنان، كان صوتها نقياً 

مثل صوت الرجل«.
بالظهور  والقوية،  اآلسرة  زنوبيا  صورة  بدأت 
في مؤلفات، وكتب الغرب في وقٍت متأخر، هذا 
اللذين  آني وموريس سارتر،  يؤكده كل من  ما 
أشارا في كتابهما »زنوبيا: من تدمر إلى روما« 
المنشور عام 2014، إلى أنه وعلى الرغم من 
»أغسطس«  تاريخ  بنسخ  قاموا  الرهبان،  أن 
والمؤلفين الذين تحدّثوا عن زنوبيا بحماس، لكن 

لم يترك هذا صدى في أدب العصور الوسطى 
الضروري  من  كان  عشر،  الرابع  القرن  قبل 
شبه  وهما  وبوكاتيسو،  بترارك  انتظار  بالفعل 
البطالت  بين  زنوبيا  تظهر  حتى  معاصرين، 

الجديرات بالذكر«.
في  تدمر  مدينة  اكتشاف  إعادة  أسهمت  ولربما 
الضوء على  بتسليط  السابع عشر،  القرن  نهاية 
اإليطالي  جعل   1697 عام  وفي  إذ  زنوبيا، 
ألبينوني زنوبيا بطلة األوبرا التي أبدعها، ومعه 
بدأت هذه الشخصية التاريخية، تتكشف أكثر أمام 
المجتمع الغربي، وتحّولت إلى مادة غنية لكتّابه 
تصويرها  وبلغ  الجادّة،  قصصهم  في  وفنّانيه 
كامرأة قوية وجميلة بروحٍ رومانسية وساحرة، 
في  »أورليان  روسيني  مسرحية  في  ذروته 
تدمر« التي قُدّمت بميالنو في 26 ديسمبر عام 

1813، حيث جّسدها كملكة ال تسقط.
وماتيشاك نفسه، الذي اتهمها بالتآمر قال: »في 
درعاً  المناسبات، ظهرت زنوبيا مرتديةً  بعض 
عاٍل-   بصوٍت  وخاطبتهم  قواتها  أمام  كاملةً، 

وبعض الوثائق تؤّكد أنه غير أنثوي«.
رآها آني وموريس سارتر شخصيةً أسطورية، 
أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها استثنائية، وهي 
القديمة، ولحسن  العصور  السيادة على  صاحبة 

الحظ أُنصفت، أخيراً، بقصٍة تليق بها.

أسطورة بنهايات مفتوحة

كثيراً  الكتاب،  ذات  في  فانويكي  فيولين  تطرح 
التاريخية:  الشخصية  هذه  حول  التساؤالت  من 
َمن هي زنوبيا ملكة مصر وتدمر؟ التي حلمت 
وريث  وابنها  زوجها  قتلت  هل  العالم،  بحكم 
العرش؟ هل أغوت اإلمبراطور أوريليان؟ هل 

قُتلت؟ هل انتحرت؟
يستند الكتاب على عدد من األدلة التاريخية في 
لكنه  األسئلة،  تلك  كل  عن  اإلجابة  محاوالته 
يعترف بأن الشك حول أسطورة زنوبيا ال يمكن 

أن يزول.
فيرميولين  جوست  يقول  الخصوص  ذات  في 
عام  اآلثار«  »علم  مجلة  نشرتها  له،  مقالٍة  في 
بالفعل  أثارت  قد  حياتها  كانت  »إذا   :2008
كانت  هل  األلغاز،  تكتنفه  موتها  فإن  شائعات، 
ترتدي عباءة ذهبية مزركشة، وتزين بالجواهر 
الذي  أورليان،  اإلمبراطور  نصر  موكب  في 
معه،  متساوية  كانت  لو  كما  روما  عبر  حمله 
إلى  الطريق  على  الحقيقية  زنوبيا  ماتت  وهل 
لمقتل  انتقاماً  أخيراً  أوريليان،  قتلها  هل  روما، 
1000 روماني في تدمر، بعد عامين من توقيع 
السالم، أم هي كما يدّعي آخرون، نفيت، وقتلتها 
األدرياتيكي،  البحر  على  قصر  في  الشيخوخة 
تم  هل  تحصى،  ال  التي  ثروتها،  حقيقة  وما 
نقل جميع كنوز تدمر )بما في ذلك الغنائم التي 
حملتها زنوبيا من بالد فارس( إلى روما، أم ال 
تزال هناك كنوز، ال يمكن تصورها تُنتظر تحت 

رمال الصحراء السورية؟«
وكاالت

ناحيتي   ،2021/12/30 الخميس  ومرتزقته  التركي  االحتالل  استهدف  ـ  األخبار  مركز 
تل تمر وزركان بأكثر من 50 قذيفة، أسفرت عن استشهاد امرأتين وطفل، وإصابة 

خمسة آخرين، معظمهم من األطفال.

المحتل التركي ومرتزقته يجددان قصفهما لقرى زركان وتل تمر

 توثيق انتهاكات وجرائم المحتّلين 

بحّق النساء في عفرين المحتّلة

قبل  من  عنيفة  هجمات  الناحيتان،  شهدت  إذ 
خاللها  استهدفا  ومرتزقته،  التركي  االحتالل 
أكثر من عشرة قرية، مأهولة بالمدنيين، بأكثر 
من 50 قذيفة، من القواعد، التي يتمركزان فيها 

شرق مدينة سري كانيه المحتلة.
أن  زركان،  في  هاوار  وكالة  مراسل  وأفاد 
من  الرابعة  الساعة  في  بدأ  التركي  االحتالل 
استهداف   ،2021/12/30 الخميس  مساء 
استهدافه  مع  بالتزامن  زركان،  ناحية  مركز 
ودادا  والخضراوي،  األسدية،  قرية  من  لكل 
تل  وقرية  النويحات  وقرية  وبسيس  هللا  عبد 

الورد في المحور الشمالي والغربي، والجنوبي 
لمركز الناحية.

باإلضافة إلى استهدافه الجامع الكبير وسط بلدة 
زركان، أثناء تجّمع المصلين لصالة المغرب، 
حسن  خشمان  المواطن  إصابة  إلى  أدى  ما 

خلف.
زركان،  ناحية  في  الشهداء  أسماء  توثيق  وتم 
جمالة  وشقيقتها  النهار،  موسى  )جواهر  وهم 
موسى النهار، والطفل عالم علي العيسى البالغ 
)الطفل  فهم  الجرحى  أما  عامين،  العمر  من 
محمد عيسى العلي، عامان، وعال علي العيسى 

خمسة أعوام، ومحمد خلف 33 عاماً، والطفل 
محمد عبد الحميد عام واحد(.

التركي  االحتالل  توسيع  مع  ذلك  وتزامن 
قصفه، ليستهدف قرى تل تمر، حيث استهدف 
قرية تل شنان اآلشورية شرق تل تمر، وقرية 
الدردارة شمال تل تمر، وقرى أم الكيف، وتل 
جمعة اآلشورية، وتل كرابيت، والطويلة غرب 
الناحية، باإلضافة إلى استهدافه ألول مرة قرية 
بالجارية الواقعة جنوب غرب الناحية وجنوب 

،M4 الطريق الدولي
التركي بأضرار  هذا وتسبب قصف االحتالل 

كبيرة في ممتلكات المدنيين في القرى التي تم 
استهدافها.

مجزرة  ارتكب  قد  التركي،  االحتالل  وكان 

خالل األيام الفائتة في ناحية زركان من خالل 
استشهاد  عن  أسفر  وقراها،  للناحية  استهدافه 
أربعة مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم أطفال.

منظمة  عضوة  بيّنت  ـ  األخبار  مركز 
نائلة  سوريا،   - عفرين  اإلنسان  حقوق 
محمود، أنه منذ بداية احتالل عفرين، تم 
واستشهدت  امرأة،  ألف  من  أكثر  خطف 
85 امرأة على يد جيش االحتالل التركي 
على  وشددت  لها،  التابعين  والمرتزقة 
على  التركية  الدولة  محاسبة  وجوب 

جرائمها.

تركيا  تواصل  عفرين،  احتالل  منذ 
جرائم  ارتكاب  لها،  التابعين  والمرتزقة 
بحق أهالي عفرين وأرضها، تحت أنظار 
حقوق  ومنظمات  الدولي،  العام  الرأي 
اإلنسان واألمم المتحدة، إال أنها لم تدل بأي 

تعليق حيال الجرائم.

يستهدف النساء بشكل خاص

وبخصوص هذا الموضوع تحدثت لوكالة 
اإلنسان  حقوق  منظمة  عضوة  هاوار 
فقالت:  محمود  نائلة  سوريا   – عفرين 
تم  اآلن  وحتى  عفرين،  احتالل  بداية  منذ 
أهالي  بحق  الجرائم  من  العديد  ارتكاب 
عفرين، من قتل واغتصاب وتعٍد وخطف، 

خاصة بحق النساء.
وأكدت نائلة: منظمة حقوق اإلنسان عفرين 
الجرائم،  العديد من  يومياً  توثق  – سوريا 
في  المحتلة  التركية  الدولة  ترتكبها  التي 
هذه  تثبت  التي  األدلة،  وتشارك  عفرين، 
الجرائم، العالم أجمع كي تتم معاقبة الدولة 
نفّذت  التركية  الدولة  إن  الفاشية،  التركية 
القوى  من  بدعم  عفرين  احتالل  مخطط 
الشعب  بتهجير  وقامت  عالمياً،  المهيمنة 
قسراً، وما تزال ترتكب جرائم حرب بحق 
أهالي وجغرافية مقاطعة عفرين منذ أربعة 

أعوام، وإلى اآلن.
بقولها: مرتزقة االحتالل  نائلة  وأوضحت 
اساسي،  بشكل  النساء  تستهدف  التركي، 
بتنظيم  تعرف  كانت  مقاطعة عفرين  كون 
مرتزقة  يريد  واآلن  وجدارتهن،  نسائها 
عفرين  نساء  من  االنتقام  االحتالل 
منذ  النساء،  بحق  الوحشية  بممارستهم 
تم  الحالي  الوقت  وحتى  االحتالل،  بداية 
خطف أكثر من ألف امرأة، واستشهاد 85 
امرأة، كما قامت ست نساء بإنهاء حياتهن 
يد  له على  تعرضن  الذي  التعذيب،  نتيجة 

المرتزقة.
الفاشية  التركية  الدولة  نائلة:  وبينت 
تستهدف الشعب الكردي بأكمله، من خالل 
التركي  لعفرين، فهدف االحتالل  احتاللها 
هو إفراغ عفرين من الكرد، وإعادة هيمنة 
لتؤسس  عفرين،  في  العثمانيين  أجدادها 

نظامها الفاشي المستبد.
محمود  نائلة  دعت  حديثها  ختام  وفي 
إلى  العالم،  في  اإلنسان  حقوق  منظمات 
ترتكبها  التي  الجرائم  على  أعينها  فتح 
أهالي  بحق  ومرتزقتها  التركية،  الدولة 
الدولة  ومحاسبة  وتوثيقها،  عفرين، 
والضغط  ممارساتها،  جميع  على  التركية 
عليها لالنسحاب من كافة األراضي، التي 
احتلتها، وإعادة األمن إلى مقاطعة عفرين.

مواطنو شمال وشرق سوريا: أمنياُتنا في العام 

الجديد حرية القائد أوجالن وتحرير المدن المحتلة

هجمات إسرائيلية على مرفأ الالذقية في سوريا

مركز األخبار ـ تمنى مواطنو شمال وشرق 
المزيد  عام  الجديد،  العام  يكون  أن  سوريا، 
سوريا،  كامل  في  واألمن  االستقرار  من 
وقالوا: »سنناضل لينتهي االحتالل، ويخرج 
من أرضنا، ويعود المهجرون إلى منازلهم، 
للقائد  الجسدية  للحرية  عاماً  ويكون 

أوجالن«.

مع حلول رأس السنة الميالدية، يودع العالم 
األمنيات،  فيه  تكثر  آخر،  ويستقبلون  عاماً، 
أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه، وفي 
أن  المواطنون  يتمنى  سوريا،  وشرق  شمال 
يكون 2022 عام دحر االحتالل التركي من 
سوريا، وتحقيق المزيد من االستقرار واألمن 
السوريين،  مآسي  تنتهي  وأن  المنطقة،  في 
هللا  عبد  للقائد  الجسدية  الحرية  وتتحقق 

أوجالن.

نتمّنى أن يعّم األمن والسالم 
ربوع بالدنا

حول ذلك تحدث الشاب محمد خير من مدينة 
الرقة، لوكالة هاوار فقال: بداية نتقدم بالتهاني 
ونتمنى  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  لكافة 
باألمن، واألمان  مليئاً  الجديد  العام  يكون  أن 

لكافة السوريين.
وتابع محمد خير: نتمنى أن يعود المهجرون 
بالدهم  إلى  الجديد  العام  في  والمغتربون 
جديدة  مشاريع  هناك  تكون  وأن  وأرضهم، 
تخدم المجتمع وتطور اقتصاد المنطقة، التي 
دارت  التي  الحروب  أثناء  للدمار  تعرضت 

فيها.
األمنية  بالقول:  أمنياته  خير  محمد  واختتم 
التي  والحروب  الصراعات  تنتهي  أن  األهم 
هّجرت اآلالف من السوريين، وأن يعم األمن 
واألمان على سوريا من جديد. ونتمنى تحرير 

أرضنا وتحقيق الحرية لقائدنا.
حي  في  القاطنة  المواطنة  قالت  جهتها  ومن 
يكون  أن  نتمنى  شيخو:  حياة  مقصود  الشيخ 
العام الجديد عام توحد الشعوب لتصبح أكثر 

أوجالن  هللا  عبد  القائد  حرية  وتتحقق  قوة، 
الجسدية، ويتحرر كل المعتقلين في السجون 
ويعيشوا  ألهلها،  عفرين  وتعود  التركية، 

بسالم وأمان.
في  بالقول:  حديثها  شيخو  حياة  واختتمت 
العام الجديد يجب أن يُعترف بنا نحن الكرد، 

ويُعترف بوجودنا على أرضنا.
كما تحدث المواطن من الطبقة محمود يوسف 
السالم  يسوده  عاماً  يكون  أن  نتمنى  وقال: 
والمحبة، بين كافة مكونات الشعب السوري 

بعيداً عن الحروب.
واختتم محمود يوسف قائالً: نتمنى أن تتحرر 
الدولة  قبل  من  المحتلة،  السورية  األراضي 

التركية، ويعود أهلها إلى منازلهم.
كوباني  جامعة  في  الجامعية  الطالبة  وتقول 
ألم  دون  عاماً  تتمنى  إنها  حنيف  روجين 
ومرارة، »فشعبنا عانى كثيراً جراء االحتالل 
وهجماته،  السورية  لألراضي  التركي 
إلى  أدى  ذلك  كل  كورونا،  فيروس  وانتشار 
العام  في  قلوبنا،  على  كثيرين  أعزاء  فقداننا 

الجديد نتمنى أن ينتهي االحتالل«.
بدروه تحدث الشاب السرياني من تربه سبيه 
كبرائيل حنا بقوله: في عام 2021 تضررنا 
محاصيلنا  وتضررت  الجفاف  شهدنا  كثيراً، 
وهجماته،  االحتالل  من  وعانينا  الزراعية، 
وقدمنا الكثير من الشهداء في سبيل حريتنا، 
وفُرض علينا الحصار، لذا كان 2021 عاماً 

صعباً«.
أن  نتمنى  بالقول:  حديثه  حنا  كبرائيل  اختتم 
يكون العام الجديد أفضل من سابقه، وأن يعم 
السالم في منطقتنا، وأن يكون عام خير على 
وينتهي  واستقرار،  أمن  في  ونعيش  شعبنا، 
الحصار المفروض علينا، وسنناضل ليخرج 

االحتالل من أرضنا.

مركز األخبار - كشف معلومات أن الضربة 
الالذقية،  مرفأ  استهدفت  التي  اإلسرائيلية، 
غرب سوريا، كانت »بالغة الدقة«، إذ طالت 
يُعتقد  حاوية وحيدة هي هدف الهجوم، الذي 
اإلسرائيلية  الحملة  تشديد  إطار  في  يأتي  أنه 
إلى  اإليرانية  األسلحة  تهريب  عمليات  ضد 

سوريا.
وذكرت وكالة »أسوشييتد برس« أن الهجوم 
شنتها  التي  الهجمات،  أضخم  يُعدّ  الذي 
حريق  في  تسبب  سوريا،  على  إسرائيل 
بمحطة الحاويات ظل مشتعالً طوال ساعات، 

مخلفاً أضراراً مادية ضخمة. 
تم  صناعية،  أقمار  صور  أن  وأوضحت 
الحصول عليها الخميس 2021/12/30 من 
أظهرت  سي«  بي  بي  البز  »بالنيت  شركة 
فوق محطة الحاويات في المرفأ  كثيفاً  دخاناً 
مشيرة  اإلسرائيلية(،  الضربة  من  يوم  )بعد 
إلى أن الدخان كان يتصاعد على األرجح من 

الحاوية المستهدفة.
الضربة  أن  توحي،  الصور  أن  وأضافت   
كانت »بالغة الدقة« إذ أصابت حاوية واحدة، 
وهي التي كانت مستهدفة، والهجوم هو الثاني 

من نوعه خالل أقل من شهر، تسبب أيضاً في 
أضرار لحقت بمستشفى قريب وبمكاتب، كما 
أدى إلى تحطم زجاج أبنية سكنية وسيارات 

في منطقة قريبة من المرفأ.

 الميتانيّون
 عبر
التاريخ

القدمية  السالالت  من  هم  امليتانيون 
هي  ميتان  ومملكة  الكردستانى،  للشعب 
األدنى  الشرق  في  العظمى  القوى  إحدى 
وقد  »بالهانيجالبات«،  وتعرف  القدمي، 
امتدت هذه اململكة بدءاً من شمال العراق، 

وصوالً إلى سوريا، وتركيا.

 وأهم ما تبقى من الوثائق األثرية عن هذه 
امليتانيني،  امللوك  بني  مراسالت  اململكة 
وامللوك اآلشوريني، واملصريني، ووجود كتيب 
والكثير  العالم،  في  اخليل  لتدريب  شهير 
الهامة،  الداللة  ذات  األخرى،  املعثورات  من 
فترة  في  ازدهرت  ثرية  مملكة  وجود  على 

منتصف األلف الثاني ق. م.

 وميتاني في املصادر األثرية والتاريخية، هي 
»خورية«،  أو  »حورية«  ململكة  اسم  أيضاً 
أنها  وُصفت  »هورية«،  أخرى  مصادر  وفي 
قامت في منطقة اخلابور في شمال شرقي 
سوريا، وذلك في منتصف األلف الثاني ق.م، 

ويتكلم احلوريون اللغة الهندو- آرية... 

أنها  الباحثني:  بعض  يقول  آخر  جانب  من 
لغة ذات صلة باللغة األورارتية، لغة شعب 
أورارتو، حيث أن هاتني اللغتني تنتميان إلى 
أن  ثم  »اخلورية«-«األورارتية«،  اللغة  عائلة 
أن  يقول   )Starostin( الروسي  الباحث 
اللغة »اخلورية« تنتمي إلى فصيلة اللغات 
بينما  الشرقية،  الشمالية  القوقازية 
الهورية  اللغة  إن  يقولون:  آخرون  باحثون 
أسالف  وهم  الكاشية  باللغة  صلة  ذات 

الكرد الكاشيني .. 

العلماء  متكن  األثرية،  املصادر  خالل  ومن 
ميتانياً،  ملكاً  عشر  ثالثة  على  التعرف 
عشر  اخلامس  القرن  بني  فيها  حكموا 
أولهم  ق.م،  عشر  الثالث  القرن  ومطلع 

امللك )بازاتارنا( وآخرهم امللك )شاتوارا(.. 

احليثية،  القوة  تعاظم  إلى  املصادر  وتشير 
وأصبحت  ق.م،  عشر  اخلامس  القرن  في 
هذه القوة تهدد الشمال السوري وأضحى 
التحالف  واملصرية،  امليتانية  للمملكتني، 
بينهما أصبح ضرورة ملحة وفي مصلحة 
التي  الرابع،  حتتمس  ورسائل  الطرفني، 
األول(  )أرتاتاما  امليتاني  للملك  أرسلها 
تبع  والتقارب،  التحالف  ذلك  كشاهد على 
ذلك زواج امللك املصري من إحدى بنات ملك 
الثالث، تشير  ميتاني، وفي عهد امنحوتب 
أرسل  أن ملك ميتاني توشراتا  إلى  املصادر 
عن  معبراً  مصر،  إلى  مرتني  عشتار  متثال 
رغبته في شفاء ملك مصر من املرض، ذلك 
املصرية-  العالقات  تزاوج  إلى  إشارة  كله 

امليتانية التاريخية..

املادية  الثقافة  خصائص  منيز  أن  وميكن   
الفخارية  اللقى  خالل،  من  وذلك  امليتانية، 
وبعض  وأنواعها كلها،  بأشكالها  واألختام 
الزجاج  صناعة  انتشار  يعزون  العلماء، 
عشر  اخلامس  القرنني  خالل  املنطقة  في 
والرابع عشر ق.م إلى امليتانيني، حيث أنه مت 
الكشف عن أفضل مصنوعات من الزجاج 
مبكرة في موقع »نوزي« امليتاني الشهير..

العظيمة  امليتانية  االسهامات  من  أيضاً   
للخيول،  استعمالهم  احلربي  اجملال  في 
الواسع  االستعمال  للميتانيني  يعزو  حيث 
العربات  جر  وفي  الركوب،  في  للخيول 

احلربية أثناء املعارك.

لديهم  انتشرت  فقد  الديني،  اجملال  وفي   
في  »تيشوب«  اخلوري  العاصفة  إله  عبادة 
معبد  على  ُعثر  وقد  الرافدين،  وبالد  سوريا 
كما  »ديالى«،  منطقة  وفي  نوزي،  في  له 
»توتول«  ُعثر على معبد ميتاني في مملكة 

تل البيعة..

 وهناك آلهة أخرى كثيرة للميتانيني، وبدء 
الدولة  أوصال  في  يدب  والضعف  الوهن 
األخرى  الشعوب  من  غيرهم  مثل  امليتانية 
عام/  منذ  »تشراتا«  ملكهم  أواخر  في 

1340م/.

نافذة على التاريخ

حممد عزو
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قامشلو/ رشا علي - أكد الرئيس المشترك لمديرية الزراعة والثروة الحيوانّية في مقاطعة قامشلو عبد الباقي موسى أنّهم يعملون من أجِل 
النهوض بالواقع الزراعّي والحيوانّي، وتأمين مستلزمات المزارعين في ظلِّ قلة األمطار وتأثيرها السلبّي على الموسم الزراعّي، كما يعملون من أجل 

روناهي/ قامشلو ـ أكدت مفوضة اللجنة الدولية للحرية الدينية »نادين بيسلر ماينزا« إن انتهاكات االحتالل التركي تأمين احتياجات الثروة الحيوانّية.
ضد المسيحيين في األراضي والمدن المحتلة في شمال وشرق سوريا، مدانة وبجميع لغات العالم، وأشارت إلى أن 

االحتالل التركي يريد إفراغ المناطق من شعوبها األصلية، وتغيير ديمغرافيتها.

عبد الباقي موسى: نسعى لبناء مجتمع زراعي أفضل يخدم المنطقة

أبرُز منجزات وخطط هيئة اإلدارة المحلّية والبيئة في إقليم الجزيرة

نادين ماينزا: في المدن المحتلة.. انتهاكات 
المحتل التركي أوقفت أجراس الكنائس

وجيه عشيرة الجوالة: تالحم شعوب المنطقة 
صّمام األمان في الحفاظ على وحدة سوريا

يعدُّ إقليُم الجزيرة مجتمعاً زراعيّاً، نظراً لسعِة 
المنطقة،  في  للزراعِة  الصالحِة  المساحاِت 
األراضي  في  الزراعّي  العمِل  ثقافِة  وترّسخِ 
دخِل  مصادر  وتعتمد  المنطقة،  سكان  بين 
الحيوانية،  والثروة  الزراعِة  على  المواطنين 
اقتصاديٍّة  خطٍط  إلى  المنطقةُ  وتحتاُج 
األساسيّة  االحتياجاِت  لتأميِن  استراتيجية 
مستوى  تحسيِن  عبر  الغذائّي  األمِن  وتحقيق 
القطاع الزراعّي والمعيشّي وتطوير االقتصاد 
الذاتيِ، وتسعى  المحلّي للوصول إلى االكتفاء 
مديرية الزراعة والثروة الحيوانيّة في مقاطعة 
للمزارعين  المساعدة  تقديم  إلى  قامشلو 
وإمدادهم بجميعِ المستلزمات، وبخاصٍة خالل 
الظروف الزراعية التي تمرُّ بها المنطقة نتيجة 
المحاصيل  التي تضّر بمختلِف  الجفاِف  موجِة 
الزراعِة  مديرية  حرصت  كما  الزراعيّة، 
المزارعين  تشجيع  على  الحيوانيّة  والثروةِ 
المنطقِة  حاجِة  توفير  أجِل  من  الزراعة  على 
والبذار  الخبز  لتأمين  والشعير  القمح  مادةِ  من 

واحتياجات الثروة الحيوانيّة.
قدّمته  وما  والحيوانّي  الزراعّي  الواقع  وحول 
للمواطنين  الحيوانيّة  والثروة  الزراعة  مديرية 
في مقاطعة قامشلو التقت صحيفتنا »روناهي« 
مع الرئيس المشترك لمديرية الزراعة والثروة 
الباقي  عبد  قامشلو  مقاطعة  في  الحيوانيّة 
الصعوباِت  حديثه  في  استعرض  الذي  موسى 
المنطقة  واقتصاد  المزارعين  تواجهُ  التي 
التي تعتمد بشكل أساسّي على الزراعة نتيجة 

وبين  السنتين  مدار  على  األمطار  كميات  قلة 
والمرويّة  البعليّة  األراضي  إنتاج  »إن  قائالً: 
السنة  في  جيدة  تكن  لم  الزراعيّة  للمحاصيل 
الفائتة، ومن أجل تحسين اإلنتاج الزراعّي تم 
تقديم احتياجات المزارعين من مادة المازوت 

والبذار والسماد«.

مساعي لتطوير الخطة الزراعّية

السنة  لهذه  المنطقة  في  الزراعّي  الواقع  وعن 
الزراعيّة  للمساحات  أكبر  أهمية  وإعطاء 
أكبر  بشكٍل  اهتموا  بأنّهم  أّكد موسى  المروية، 
الالزم  الدعم  وتقديم  المروية،  باألراضي 
إلى  وأشار  الموسم،  نهاية  حتى  للمزارعين 
لشمال  الذاتيّة  اإلدارة  أصدرته  الذي  القرار 
لحفر  للمزارعين  بالسماح  سوريا،  وشرق 
اآلبار من أجل توسيع الخطة الزراعيّة وسقاية 
خطة  حسب  تتم  الموافقة  وبأّن  األراضي، 

الزراعة.
على  للبذار  البذار  مؤسسة  توزيع  آلية  وحول 
قائالً:  موسى  وّضح  السنة  لهذه  المزارعين 
مع  تبرم  كانت  التي  البذار  إكثار  عقود  »إن 
المزارع كانت نسبتها ما بين 60- 70 بالمئة، 
حسب  المزارع  يُعطى  السنة  هذه  في  ولكن 
خطة  وضعت  األساس  هذا  وعلى  احتياجاته، 
المروية،  األراضي  مع  متعاونين  لنكون 
في  الزراعيّة  األراضي  مساحة  لتوسيع 

البذار  تأمين  مشكلة  على  والتغلب  المنطقة، 
الدعم  نقدّم  األساس  هذا  على  المقبلة،  للسنة 
للمزارعين، والمزارع الذي يملك بئراً وأرضه 
بتزويده  قمنا  اإلكثار،  عقود  يأخذ  ولم  مروية 

بمادةِ المازوِت والسماِد«.
وأشار موسى إلى مشكلة تأمين مادة المازوت 
في البداية، وبيّن بأنّهم تخّطوا هذه المشكلة بعد 
الخطة  حسب  المحروقات  إدارة  مع  مناقشتها 
الزراعيّة وعمليات إحصاء اآلبار، كما نّوه إلى 
وجود الكثير من اآلبار غير المهيأة لالستخدام، 
مستحقاته  على  سيحصل  مزارع  كّل  وبأنَّ 
المزروعة،  األراضي  حسب  أرضه  لسقاية 
هذه  في  الزراعّي  الوضع  بأنَّ  وّضح  كما 
السنة ال يختلف عن السنة الماضية بسبِب قلة 
أجل  »من  لها:  االستعداد  وضرورة  األمطار 
الحصول على إنتاج جيد لهذا العام تّم التحضير 
المروية،  األراضي  إنتاج  تحسين  على  للعمل 
حسب  المازوت  ومادة  والسماد  البذار  وتقديم 
مزارع  أّي  ومساعدة  المزروعة،  المساحة 
ودعم  الزراعيّة،  أرضه  سقاية  في  يرغب 
القطاع  تحسين  هدفنا  العاديين،  المزارعين 
أكثر  المروية  باألراضي  واالهتمام  الزراعّي 

من البعليّة«. 
الجتماعهم  الجيدة  النتائج  عن  موسى  وتحدث 
السنوّي، حيث تّمت مناقشة مشكلة المزارعين 
أشار  كما  المنطقة وسبل حلها،  في  والزراعة 
إلى تطبيق قرار فصل مديرية الزراعة والثروة 
الحيوانيّة عن هيئة االقتصاد والتي كانت إحدى 

قرارات اجتماع العام الفائت.

تفعيل وحدات اإلرشاديّة

الزراعة  مديرية  مطالب  إلى  موسى  ونّوه 
األدوية  كمية  زيادة  في  الحيوانيّة  والثروة 
أجل  من  المخابر  مستلزمات  وتأمين  الالزمة 
تطبيق  العلميّة، وضرورة  والبحوث  التجارب 
وقال:  الزراعيّة  األراضي  حماية  قانون 
مديرية  في  للضابطة  قسم  بناء  إلى  »نهدف 
الوحدات  الزراعيّة أي سجل عقارّي، وتفعيل 
اإلرشاديّة في النواحي من أجل خدمة المزارع 
وتقديم المساعدة له، كما نعمل من أجل صيانة 
السدود واالستفادة منها عن طريق إعطاء مياه 
المجاورة  األراضي  لسقاية  للمزارعين  السد 
قامشلو سبعة سدود  مقاطعة  في  ويوجد  للسد، 

جميعها بحاجة إلى الصيانة«. 
ومن ناحية الثروة الحيوانيّة قال موسى: »منذ 
في  مستمرون  نحن  اآلن  وإلى  العام  بداية 
كمية  تقديم  أجل  من  الحيوانيّة  اإلحصاءات 
العلف التي يحتاجون لها، وتامين اللقاحات لهم 
تقديمها  ويتم  األمراض  من  حمايتهم  أجل  من 

في كّلِ عام«. 
المشترك  الرئيس  موسى  الباقي  عبد  واختتم 
لمديرية الزراعة والثروة الحيوانيّة في مقاطعة 
تتحّسن  أن  »نتمنّى  قائالً:  حديثه  قامشلو 
وزيادة  منطقتنا  على  المطريّة  الهطوالت 

اإلنتاج الزراعّي وتقوية االقتصاد، سنعمل من 
أجل تطوير الزراعة وزيادة االنتاج الزراعّي 

والثروة الحيوانية لتحقيق االكتفاء الذاتّي«.

التأثري السلبي لقلة األمطار

على  األمطار  لقلة  السلبي  التأثير  وحول 
المزارعين واقتصاد المنطقة بشكل عام تحدث 
المواطن مسعود رضوان من قرية سنجق حج 
سعدون والذي يعمل في مجال الزراعة قرابة 
الخضروات  زراعة  في  »أعمل  سنة:   20
والقمح، وأملك بئراً لسقاية أرضي المزروعة، 
السنة  في  سلبي  بشكل  الزراعي  االنتاج  تأثر 
الماضية وهذه السنة بسبب قلة األمطار، يخسر 
أما  كبير،  بشكل  البعلية  األراضي  مزارع 
مزارع األرضي المروية يستفيد بسبب ارتفاع 

األسعار للمحصول«.
هطول  عدم  حال  وفي  بأنه  رضوان  وأوضح 
مياه  المروية  األراضي  سيتطلب  األمطار 
أكثر وذلك يتطلب زيادة مادة المازوت المقدم 
الزراعة  مديرية  من  »يتطلب  وقال:  لآلبار 
الزراعي  الوضع  متابعة  الحيوانية  والثروة 
المازوت  بمادة  الفالحين  وتزويد  أكبر  بشكل 
بالشكل المطلوب، ألجل ال يتضرر المحصول 
الزراعي وال يتأثر بقلة األمطار ويعطيا نتاج 

جيد يفيد المنطقة«.

المشترك  الرئيس  أّكد   - قامشلو  روناهي/ 
إقليم  في  والبيئة  المحليّة  اإلدارة  لهيئة 
الجزيرة سليمان علي عرب، بأنَّ عام 2021 
كان عاماً مميّزاً بالنسبة إلى إنجاز المشاريع 
التي  المشاريع  نسبة  إنجاز  وبلغت  الخدميّة، 

تخدم المجتمع %85.

اإلدارة  وتأسيس  السوريّة  األزمة  بداية  مع 
هيئة  تأسيُس  تمَّ  لشمال وشرق سوريا،  الذاتيّة 
الجزيرة،  إقليم  في  والبيئة  المحليّة  اإلدارة 
واللجان  والمديريات  البلديات  الهيئة  وتضم 
التابعة لها، وهي ترسم السياسة العامة والخطط 
نهج وعمل  تحدد  التي  والبرامج  االستراتيجيّة 
المشاريع العامة للبلديات والمديريات واللجان 
التابعة لها، وتعتبر البلديات المرتبطة مع لجان 
اإلدارة  هيئة  لعمِل  الرئيسّي  العصب  الهيئة 
المحليّة والبيئة، ومعلوٌم أّن البلدياِت حكوماٌت 
صالحيّةُ  لها  خدميّة  وهيئاٌت  مصغّرة  محليّةٌ 
والتخطيط  عملها  استراتيجيّة  سياساِت  رسِم 
يخدُم  وبما  األولويّة،  ترتيب  وفَق  للمشاريع 
كافِة  وفي  وتعدديته،  تالوينه  بكّلِ  المجتمَع 
إلى  المشاريع  وتنقسم  واألوقات،  الظروِف 
منوط  والهيئة  األمد،  طويلة  وأخرى  قصيرة 
للمشاريع على مستوى  بها وضع المخططات 

اإلقليم والمدن والبلديات. 
ولمعرفة أعمال ومشاريع هيئة اإلدارة المحلية 
التقت  السنة  لهذه  الجزيرة  إقليم  في  والبيئة 
عرب  علي  سليمان  مع  »روناهي«  صحيفتنا 

الرئيس المشترك لهيئة اإلدارة المحلية والبيئة 
في إقليم الجزيرة، والذي أشار في حديثه إلى 
الخدمية  والمشاريع  األعمال  الكثير من  إنجاز 
في عام 2021 وتحدث قائالً: »نستطيع القول 
بأن عام 2021 كان صعب بالنسبة إلى عمل 
البلديات، وظهرت الكثير من العوائق المتعلقة 
بالوضع االقتصادي وتأخير ميزانية البلديات، 
وقلة  التجول  وكورونا وحظر  األمني  الوضع 
في  المشاريع  من  الكثير  تنفيذ  وتم  األمطار، 
نهاية العام بسبب تأخر الميزانية المخصصة«.

ميزانية عام2021
 

وبين عرب بأن الميزانية التي خصصت لعام 
أمريكي،  دوالر   2286000 بلغت   2021
كافة  على  الجزيرة  إقليم  على  توزيعها  تم 
عن  وذلك  وديمقراطي،  عادل  بشكل  البلديات 
الكومينات،  الشعب  مع  االجتماعات  طريق 
واألولويات  احتياجات  بتنفيذ  قمنا  والمجالس، 
التي طالبت بها الشعب وقال: »تعمل البلديات 
على أساس مشروع األمة الديمقراطية، وذلك 
من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة في توزيع 
الميزانية وتنفيذ المشاريع، واإلطار التي تعمل 
ضمنها البلدية وطريقة تعين األشخاص للعمل 

في البلديات«.
بأنَّ  عرب  وّضح  المرأة  لمشاريع  بالنسبة  أما 
10 بالمئة من الميزانية تمَّ تخصيصها لمشاريع 

المرأة كما أشار بأنهم سيعملون من أجل جعل 
مشاريع المرأة ركيزة أساسية.

منجزات عام 2021

عام 2021  في  انجزت  التي  األعمال  وحول 
المشاريع  من  الكثير  إنجاز  إلى  عرب  أشار 
بالحجر  وتعبيدها  الطرقات  تزفيت  بينها  ومن 

وقنوات  الجسور  أنشاء  و  المكسر 
باإلضافة  الصحي  الصرف 

وقال:  المياه  تأمين  لمشاريع 
بتنفيذ  البلديات  »قامت 
الميزانية  حسب  مشاريعها 
لها،  خصصت  التي 
كانت  األساسية  والمشاريع 
تزفيت الطريق الواصل بين 

تزفيت  والحسكة،  الدرباسية 
عامودا،  باتجاه  قامشلو  طريق 

الزفت،  من  م3  ألف  نحو 50  واُستخدم 
وكذلك مشروع الصرف الصحّي في حي حلكو 
وبلغت  وهام،  ضخٌم  مشروٌع  وهو  بقامشلو 
نسبة اإلنجاز فيه نحو 80% منه، باإلضافة إلى 
الفرات  نهر  مياه  توصيل  وهو  الهام  اإلنجاز 
إلى مدينة الحسكة، لقد كان عاماً مميزاً بالنسبة 

إلى إنجاز المشاريع الخدمية«. 
منتدى  إقامة  أجل  من  بأنهم عملوا  بين عرب 
شمال  مستوى  على  الماء  أجل  من  دولي 
هيئة  برعاية  كانت  حيث  سوريا،  وشرق 
واسعاً  صداً  والقت  والبيئة،  المحلية  اإلدارة 
المياه  بحرب  التركي  االحتالل  دولة  »تقوم 
ضد مناطق شمال وشرق سوريا، واستطاعت 
االحتالل  دولة  قطع  مشكلة  إيصال  المنتدى 
للمياه وصوت الشعب إلى الرأي العام العالمي، 

وكانت خطوة هامة«.
تمت  والتي  البناء  مخالفة  لقانون  بالنسبة  أما 
تفعيُل  قائالً: »تم  تحدث عرب  الموافقة عليها 
من  لجاٍن  وتشكيُل  البناء،  مخالفاِت  قانوِن 
من  الصعوبات  بعض  وقد صادفنا  ذلك،  أجل 
إلى  حاجةٌ  وهناك  والقانونيّة،  الفنيّة  الناحية 

التنظيِم والمساعدة من دواوين العدالة، وقوى 
تمِت  كما  القانون،  هذا  تنفيذ  أجِل  من  األمن، 
الموافقةُ على قانوِن النظافِة على مستوى إقليم 

الجزيرة«.

إنجاز 85% من مشاريع عام 
2021

عام  أنَّ  موضحاً  عرب  سليمان  وتابع 
النجاحاِت،  عاُم  كان   2021
المدن  نظافِة  على  كالمحافظة 
مدينة  خاص  وبشكٍل  الكبيرة 
بالسكان،  المكتظِة  قامشلو 
موقع  في  النفايات  مكّبِ  ونقل 
قامشلو  مدينة  غرب  »نافكر« 
حميس  تل  بين  المناطِق  إلى 
والهول وتتمُّ معالجةُ النفاياِت بشكٍل 
بيئّي، كما أشار إلى إنشاِء مركزين لنقِل 
النفايات في مدن عامودا وديرك وقال: »سيتم 
مستقبالً إنشاء مراكز نقِل النفايات في كّلِ مدِن 
إقليم الجزيرة، وهي خطوةٌ مهمةٌ للحفاظ على 
مشاريع  من  بالمئة   85 إنجاز  تمَّ  لقد  البيئة، 
الكثير من اآلليات  تمَّ شراء  عام 2021، كما 
بين  ومن  دوالر،  ألف  و200  مليون  بمبلغ 
إنجازها، تزفيت طريق  يتم  لم  التي  المشاريع 
عامودا والحسكة، وذلك بسبب عدم توفر مادة 

الزفت«.

الصعوبات واملشاكل...

وأما بشأن الصعوبات والمشاكل التي واجهت 
عمَل البلدياِت قال عرب: »من الصعوباِت التي 
الهجمات  كانت  والبيئة  البلديات  هيئة  واجهت 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  التركيّة 
وعدم  كورونا،  وانتشار  الميزانيّة،  وضعف 
الذاتيّة  اإلدارة  مناطق  في  تحتيّة  بنية  وجود 
واآلليات،  المختصين  الفنيين  العمال  وقلة 
تُمارس  التي  الخاصة  الحرب  إلى  باإلضافة 

وضد  عام  بشكل  الذاتيّة  اإلدارة  هيئات  ضد 
خاص،  بشكل  والبيئة  المحلية  اإلدارة  هيئة 
وملء  والتفتيش  الرقابة  لجان  تشكيل  تمَّ  وقد 

الفراغاِت القانونيّة«.
المخصصة  الميزانية  توزيع  آلية  وحول 
الشعِب  مع  اجتماعاٌت  »ُعقدت  عرب:  قال 
والمجالِس المحليِّة والكومينات من أجل توزيع 
الميزانيّة واختيار المشاريع الضروريّة لخدمة 
إقليم الجزيرة، وسيتمُّ  الشعب في كافة مناطق 
تحديدُ  وتم  الجديد،  العام  بدايِة  مع  تنفيذها 
ميزانيّة العام الجديد وتبلغ 6675000 دوالر 
أمريكّي، تم توزيعها على كافة المناطق بشكل 

ديمقراطّي وعادل«.

مشاريع عام 2022

نّوه  لعام 2022،  المحددة  المشاريع  بشأن  أما 
لألطفال  خاص  مركز  بناء  سيتم  بأنّه  عرب 
والهدُف  عليها،  الموافقة  وتمِت  المشردين، 
ألطفال  والحماية  والسكن  األمن  توفير  منها 
الشوارع، ومشروع الصرف الصحّي في حي 
بين طريق  وفُتح طريٌق  قامشلو،  في  العنتريّة 
عامودا والطريق الدولّي بشكل مباشر، وتوسيُع 
ودرباسية،  وقامشلو  ديرك  قامشلو  طريق 
باإلضافة  األشجار،  آالف  لزراعِة  ومشروع 
إلى مشاريع المياه ومنها صيانة وتجهيز محطة 
تصفية المياه في الشدادة ومركدة، وزيادة عدد 
فوجي  صيانة  وإعادة  الداخلّي،  النقل  باصات 

اإلطفاء وتأمين المستلزمات«.
المشترك  الرئيس  عرب  علي  سليمان  واختتم 
لهيئة اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة 
حديثه قائالً: »لقد ُعقدت اجتماعاٌت مع الشعب 
المشاريع  قراءة  وتمت  المحليّة،  والمجالس 
إلى  باإلضافة  تنفيذها،  تتم  لم  والتي  المنفذة 
الميزانيّة المخصصة وكيف تتم أعمال البلديات، 
بشكل عام وجرى تقييم أعمال البلديات، كما تم 
عقد اجتماعان موسعان في الحسكة وقامشلو«، 
الشعب،  ملُك  »البلدياِت  أّن  إلى  مختتماً  ولفت 

لذلك يجب على الشعِب أن يساندَ البلديات«.

بالبالد  تعصف  سوريا،  في  الراهنة  والحرب 
والهجرة،  والدمار  القتل  عنها  ونجم  والعباد، 
أهالي  من  الماليين  كحال  المسحيين  وحال 
الحرب  نتائج  الجميع  طال  حيث  المنطقة، 
المدمرة، واحتُلت العديد من المدن السورية من 
قبل دولة االحتالل التركي، وعانوا من ويالت 
الحروب، فمنذ عام 2011 فر عشرات اآلالف 
من المسيحيين من المناطق التي كانوا يسكنونها 
في سوريا؛ بسبب هجمات داعش، ودعم تركيا 
وسري  وعفرين  الباب  اُحتُلت  ثم  ومن  لهم، 
الجماعية  اإلبادة  وبسبب  سبي،  وكري  كانيه 
لالحتالل التركي، توقف قرع أجراس الكنائس 
كانية  سري  في  األخيرة  الثالث  السنوات  في 
وكري سبي، لتُقرع بدالً عنها أجراس الحرب.
وجه  على  للمسيحيين  الجماعية  اإلبادة  إن 
التركية  الدولة  به  اُشتُهرت  عمل  الخصوص، 
حافالً  كان  فتاريخها  العصور،  مر  على 
جماعية  إبادة  وأكبر  والمجازر،  باالنتهاكات 

في  سيفو  مذابح  كانت  المسيحيين،  بحق 
هذه  من  قرن  وبعد  و1915،   1914 عامي 
دربتها  التي  داعش  مرتزقة  المجزرة، سارت 
اإلبادة،  نهج  على  التركي  االحتالل  دولة 
فهاجمت سكان قرى تل تمر في شباط 2015، 
ونتيجة لذلك احتل هؤالء المرتزقة 11 قرية، 
وامرأة  طفالً  و234  عائلة(   40( واختطفوا 
تل  وقرى  معابد  وُحرقت  نُهبت  كما  آشورية، 
هذا  وبسبب  هرمز،  وتل  بالوعا  وتل  نصري 
تمر  تل  من  المسيحيين  آالف  هجر  الهجوم  
بوجه  انتفضت  الشعوب  وقراها قسراً. ولكن؛ 
اإلرهاب من خالل قوات سوريا الديمقراطية، 
وتم القضاء عليهم وإعادة األمن والسالم لتلك 
المناطق، وتحررت المنطقة ليعود اآلشوريون 
إلى قراهم. وتعود صورة اإلبادة، التي رسمتها 
دولة  ممارسات  في  نفسها  لتكرر  داعش 
االحتالل التركي التي أطلقت في القرن الحادي 
والعشرين اسم السالم على االحتالل والنهب، 

والقتل والخطف.

هدف املحتل الرتيك ومرتزقته 
إبادة الشعوب

وحول هذا الموضوع تحدثت لصحيفتنا مفوضة 
بيسلر  نادين  األديان  لحرية  الدولية  اللجنة 
التركية  للدولة  الجماعية  اإلبادة  عن  ماينزا 
المحتلة، وجرائم مرتزقتها بحق المسيحيين في 
األراضي والمدن، التي احتلتها فقالت: تم ذبح 
ل  المسيحيين واإليزيديين من قبل داعش، ويكّمِ

اليوم االحتالل التركي ومرتزقته عملية اإلبادة 
بحق شعوب المنطقة.

للدراسات  السرياني  المركز  وحسب 
كانيه 75 عائلة  االستراتيجية، كان في سري 
سريانية، و15 عائلة أرمنية، وفي كري سبي 
سبي،  كري  في  أرمنية  عائلة   15 هناك  كان 
التي  الجماعية،  اإلبادة  عمليات  بعد  أنه  غير 
شنتها الدولة التركية ومرتزقتها »جبهة النصرة 
عام  األول  تشرين  من  التاسع  في  وداعش« 
2019 في سري كانيه وكري سبي، تم إخالء 

القرى جميعها في المدينتين من المسيحيين.
منزالً،   205 أن  على  أيضا  المركز  وأكد 
من  هكتار  و10500  متجراً،  و120 
األراضي المملوكة للمسيحيين تعرضت للنهب 
كقواعد  استخدامها  ويتم  عليها،  واالستيالء 
ومرتزقته،  التركي  المحتل  قبل  من  عسكرية 
كما تم تدمير العديد من المواقع الدينية، وسرقة 
ونهب الكنائس، وأحد هذه الكنائس هو كنيسة 
القديس توما، واآلن لم يتبق سوى 14 مسيحيًا 
السن،  كبار  من  وجميعهم  كانيه،  سري  في 
في  المسيحيين  ضد  تكررت  األعمال  وهذه 

كري سبي.
وأشارت نادين إلى أن سياسات هذه المجموعات 
على  سلباً  تؤثر  المحتلة،  المدن  في  المرتزقة 
حياة الناس واألديان، ولقد تم توثيق العديد من 
الجرائم ضد اإلنسانية في هذه المناطق، وشهد 
العالم أجمع على ذلك، غير أنه فضل الصمت 
المسيحيين  بحق  تنتهك  التي  الجرائم،  على 
وكري  كانيه  وسري  عفرين  في  واإليزيديين 

سبي.

إفراغ املنطقة من شعوبها 
األصلية

ال تزال اإلبادة والهجمات على شعوب المنطقة، 
المحتل  قبل  من  مستمرة  المسيحيون  ومنهم 
التركي كما يحصل اآلن في تل تمر التي يوجد 
فيها 33 قرية للمسيحيين واآلشوريين، فبرغم 
تشرين   23 كاتفاقية  أبرمت  التي  االتفاقات 
االول 2019 لوقف إطالق النار، تستمر تركيا 
يوماً  تتوقف  لم  التي  الهجمات،  بخرقها وتشن 
المناطق، وبخاصة أن هناك صمت  على تلك 

دولي حيالها.
تستهدف  التي  الحالية،  الهجمات  على  وتعليقًا 
المدنيين في شمال وشرق سوريا، ال سيما على 
تلك  بالقول:  نادين  تحدثت  وزركان،  تمر  تل 
شعوبها  من  المنطقة  إلفراغ  تهدف  الهجمات 
اآلن  وتشهد  والمسيحيين،  كالكرد  األصلية، 
تزايدًا في هجمات االحتالل التركي، ومرتزقته 

في تل تمر، وهذه الهجمات مرفوضة مطلقاً.
المحتل  محاسبة  على ضرورة  نادين  وشددت 
أن  إلى  وأشارت  الجرائم،  هذه  على  التركي 
االدارة  مشروع  يدعم  أن  يجب  كله،  العالم 

الذاتية، فهو الحل األمثل لشعوب المنطقة.
لحرية  الدولية  اللجنة  مفوضة  واستنكرت 
حديثها  ختام  في  ماينزا  بيسلر  نادين  األديان 
هجمات االحتالل التركي على المناطق اآلمنة، 
واستخدامه لألساليب الملتوية والقذرة، كقطعه 

للمياه للضغط على شعوب المنطقة. 

الرحمن  عبد  الجوالة  عشيرة  وجيه  عّد 
الرشيد، تحالف شعوب شمال وشرق سوريا، 
األراضي  وحدة  على  للحفاظ  األمان  صمام 
لمواجهة  الصفوف  برص  وطالب  السورية، 
التي  مخططاتها،  وإفشال  التركية،  الهجمات 
تستهدف شعوبنا اآلمنة، حيث تحاول تقويض 

هذا التحالف ومشروع األمة الديمقراطية.

في  انطلقت  التي  آفا،  روج  ثورة  استطاعت 
التاسع عشر من تموز 2012، أن تكون المالذ 
العبودية  قيود  من  للتحرر  للشعوب؛  اآلمن 
الحكام،  وديكتاتورية  والظلم  واالضطهاد، 
سوريا،  وشرق  شمال  في  رقعتها  وباتساع 
للعيش  المنطقة،  شعوب  لكافة  اآلفاق  فتحت 
الشعوب  المشترك وأخوة  التعايش  على أسس 

بكل حرية وعدالة.
ولكن هناك جهات تسعى إلى ضرب مشروع 
الديمقراطية،  األمة  مشروع  الشعوب،  أخوة 
إثارة  منها  عديدة،  وطرق  أساليب  باستخدام 
صراعات  إلحداث  الشعوب،  بين  الفتنة 

وحروب جانبية تستفيد منها.

العالقات بي شعوب املنطقة 
تاريخية

تعزيز  أهمية  الموضوع، ولبحث   وحول هذا 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الشعوب  تحالف 
الرحمن  عبد  الجوالة  عشيرة  وجيه  تحدث 
العالقات  إن  فقال:  هاوار  لوكالة  الرشيد 

األخوية، التي تجمع الشعوب في شمال وشرق 
طيبة  عام  بشكل  وسوريا  بخاصة  سوريا، 
الذي يشهد على  التاريخ،  امتداد  ومتينة، على 

هذه اللحمة والتآلف الصادق.
وتابع الرشيد قائالً: المجتمع السوري باختالفاته 
الجميلة  كالحديقة  وأديانه  ولغاته  المتعددة، 
العطرة،  والروائح  المتنوعة،  بالزهور  المليئة 
وهذه الجمالية تعطيها قوة، وتماسكاً أكبر. بعد 
قوات  في  المتمثلة  العسكرية  القوات  تشكيل 
في صفوفها  تضم  والتي  الديمقراطية،  سوريا 
اإلدارة  وتأسيس  كلها،  المنطقة  شعوب  أبناء 
كافة، وهي  باسم شعوبنا  تتحدث  التي  الذاتية، 
لذلك  األمان،  بر  إلى  المنطقة  أوصلت  التي 
الداخلية  والجهات  األطراف،  بعض  حاولت 
شمال  شعوب  بين  الفتنة  إثارة  والخارجية 
وشرق سوريا، لضرب األمن واالستقرار فيها.

ينا  واجهنا املؤامراِت معاً وتصدَّ
لها

الدول، ومنها  الرشيد: حاولت بعض  وأوضح 
عبر  ببعض  بعضهم  شعوبنا  ضرب  تركيا 
الدسائس، والفتن، بين هذا المجتمع المتماسك، 
إلى  يعود  والسبب  بالفشل،  باءت  أنها  غير 
بيننا،  وأجدادنا  آباؤنا  رسخها  التي  العقيدة 
وأيضاً ألنها تعتمد على المشروع الديمقراطي 
ولهذا  المنطقة،  شعوب  تتبنّاه  الذي  الحر، 
تحطمت مخططات الفتنة كلها، التي سعت إلى 

إحداث الشرخ واالقتتال الداخلي.
هناك  بالقول:  الرشيد  الرحمن  عبد  وبيّن 
توافق بين شعوب المنطقة بشكل كبير، وتأييد 
األمة  ونظام  المجتمعية،  للوحدة  اجتماعي 
تشكيلة  في  موجود  والدليل  الديمقراطية، 
كالً  تضم  التي  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
والتركمان،  والسريان،  والكرد،  العرب،  من 
والتالحم  التقارب  وهذا  وغيرهم،  والشركس 
الحقيقي، ساعد على محاربة أشكال اإلرهاب 
مواجهة  إلى  باإلضافة  كافة،  المنطقة  في 
حدوث  فعند  والداخلية،  الخارجية،  التدخالت 
أي عدوان تهب شعوب المنطقة لمواجهة كافة 

هذا العدوان.
الجوالة  عشيرة  وجيه  أكد  حديثه  ختام  وفي 
»شعوب  بالقول:  حديثه  الرشيد  الرحمن  عبد 
المخططات  ما  وتعلم،  تعي  كافة؛  المنطقة 
التي تحاك ضدها، والتي تحاول ضرب أخوة 
المشترك، وإفشال مشروع  الشعوب، والعيش 
األمة الديمقراطية، وإعطاء كل ذي حق حقه، 
لمواجهة  والتكاتف  الصفوف،  برص  وطالب 
تكاتف  التي تحاول ضرب  التركية،  الهجمات 

الشعوب ومشروع األمة الديمقراطية«.

 لماذا
 الخوف

 من أمهات
السالم..؟

حتل  من  هي  األم  أن  نعرف  دائماً 
املشكالت وتكون وسيلة الصلح ضمن 
اجملتمع سواء أكان اخلالف بني عائلتني أو 
العشائر أو األمم. منذ قدمي الزمان عملت 
قيمة  املرأة  أو  األم  إعطاء  على  امللل 
أساسياً  دوراً  لعبت  وبذلك  ومكانة 
لوقف احلروب والنزاعات، وقبلها نرى في 
النيوليتيك،  أو  الطبيعي  اجملتمع  عهد 
اخلصوص  وجه  على  واألم  املرأة  كانت 
ومفهومها  للسالم  محبة  دائماً 
املشروع  والدفاع  الذاتية  احلماية  هو 
دورها  لعبت  اليوم  وحتى  الطبيعي 
كي تدافع عن احلق واحلقوق في جميع 

أصقاع العالم وفي كردستان خاصة.

األبيض  احلجاب  فلبست  اليوم؛  أما 
في  السالم  بأُمهات  نفسها  وسمت 
يقمن  أمهاتنا  أرى  عندما  كردستان، 
املواقف  اتخاذ  في  احلقيقي  بدورهن 
بهدف  واحلروب  السلطة  جتاه  الصلبة 
احلرية  أرى  عندها  السالم؛  إحالل 
وإصرارهن  وجوههن  في  احلقيقة 
واالستقرار،  واألمان  بالسالم  وإميانهن 
والداعم  السند  أصبحن  ودائماً 
في  العدالة  لتطبيق  األساسي 
الشهداء  أمهات  وأكثرهن  كردستان 
وأغلى  أكبادهن  فلذات  أعطني  اللواتي 
هؤالء  أوالدهن؛  وهم  أال  ميلكن  ما 
ألجل  والفدائيني  الشجعان  األبطال 

احلرية والسالم.

معاهدين  وهم  أمهاتهم  هن  وها 
واآلن  دربهم  على  بالسير  أنفسهم 
إنساني  دور  بلعب  يقمن  كي  يجاهدن 
وهن يطالنب بجثامني أوالدهن الشهداء 
أكثر  لهن  اإلقليم. أصبح  من حكومة 
خيمة  يزورن  يوم  كل  وهن  شهرين  من 
»سيمالكا«؛  معبر  في  االعتصام 
ومع  ولكن  الشهداء،  رفاة  الستالم 
تصغي  آذان  هناك  ليس  أسف،  كل 

ملطالبهن املشروعة؟ 

إقليم  حكومة  ملوقف  أتأسف  إني 
وكأنها  كردستان  باشور  أو  كردستان 
أمهات  به  تقوم  مبا  ترى  وال  تسمع  ال 
يراودني  طبعا  والشهداء.  السالم 
باشور  حكومة  ملاذا  تُرى  السؤال،  هذا 
أمهات  استقبال  عن  عاجزة  كردستان 

السالم؟...

كل  البعيد  املوقف  هذا  نرى  عندما 
البعد عن احترام أمهات السالم وعدم 
ووقوفهن  مكاتبهم  في  استقبالهن 
يجعل  »سيمالكا«  معبر  جسر  على 
وكارهاً  غاضباً  الكردستاني  الشعب 
كردستان،  إقليم  حكومة  ألعمال 
استقبال  من  اخلوف  هو  هل  ترى؛ 
واالعتراف  والشهداء  السالم  أمهات 
ومسؤولي  رؤساء  ارتكبه  الذي  بالذنب 
احلكومة؟ أم هو خوف حكومة اإلقليم 
هم  بأنهم  تؤكد  التي  احلقيقة  من 
وقتلوا أعضاء قوات  من وضعوا كميناً 
واعترافهم  )الكريال(  الشعبي  الدفاع 

بها؟...

نرى احلكومة التركية تخاف من أمهات 
وأمهات  العدالة  وأمهات  السالم 
اللواتي  السبت  يوم  وأمهات  الشهداء 
ملاذا؟  والعدالة  واحلقوق  باحلق  يطالنب 
الكرد  بحق  مذنبة  التركية  الدولة  ألن 
شعبنا،  بحقوق  تعترف  وال  واإلنسانية 
وعزميتهم  وإرادتهم  قوتهم  من  تخاف 
وإميانهم بإحالل السالم، أما أنتم فلماذا 
من  والقلق  اخلوف  أهو  اخلوف؟...  هذا 
تنظيم الشعب واجملتمع في روج آفا!؟.

أن  اجلميع  على  واجب  شيء  كل  وقبل 
وأن  والشهداء  السالم  أمهات  يحترم 
يتم استقبالهن في دوائركم واالستماع 
ملطالبهن وإعطائهن القيمة واالحترام، 
»سيمالكا«  جسر  على  توقيفهن  أما 
اإلنسانية.  لألخالق  مناف  عمل  هو 
لذلك؛ فإن هذا املوقف من قبل حكومة 
الشارع  زيادة غضب  إلى  يؤدي  اإلقليم، 
الكردي من جميع الشرائح والفئات في 

اجملتمع سواء أكان صغيراً أم كبيراً. 

رؤى

زالل جكر
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منبج/ آزاد كردي ـ لم يستطع المزارع أحمد علي، رّي األشجار المثمرة بالقدر الكافي 
في فترة الصيف، ويأمل أن تدرج مؤسسة الزراعة أصناف األشجار المثمرة ضمن قائمة 
نتيجة شافية  إلى  الماضية لم يصل  الفترة  تلك  أنه خالل  بالمحروقات، رغم  الدعم 

خالل مراجعاته لدى الجهات المختصة.

بعد تضّرر الموسم الفائت.. مزارعو األشجار المثمرة 
يطالبون بزيادة الدعم

َفْدَرلُة سوريا تنقذ الكرد

»تغيير النظام« في المفهوم األمريكي: ألعاب الربح والخسارة
النفط يصعد والذهب في أسوأ أداء

تهديدات قضائية وشكاوى جنائية... »الليرة التركية« تتحول إلى أزمة سياسية

وهو مزارع من قرية الرفيعة الواقعة في خط 
لصحيفتنا  قال  منبج،  مدينة  شمالي  الياسطى، 
»روناهي«، إن عدداً كبيراً من مزارعي خط 
من  الصيف  فترة  خالل  يتمكنوا  لم  الياسطي، 
سقاية أراضيهم المزروعة باألشجار المثمرة.

أشجارنا يابسة.. لكن؟

الشمالي، من  منبج  بريف  ويشتكي مزارعون 
األثر السلبي على موسم األشجار المثمرة في 
الصيف الفائت، بسبب عدم كفاية المحروقات، 
الزراعة،  مؤسسة  قبل  من  استلموها  التي 
والدوالي،  والرمان،  المشمش،  أشجار  السيما 
من  متتابعة  مواسم  إلى  باإلضافة  والحور، 
النباتي  بالغطاء  أضر  الذي  الشديد،  الجفاف 

سواء المثمر أو الحراج.
مزروعة  دونماً   15 »أملك  علي:  وأضاف 

ولم  والرمان،  كالمشمش  المثمرة،  باألشجار 
نستلم غير دفعة محروقات واحدة«.

»تضررت الكثير من أشجاري الموسم الفائت 
بالجفاف، آمل أن تستجيب لي مؤسسة الزراعة 
بأن تزيد من كمية المحروقات الالزمة؛ ألتمكن 
ستتعرض  وإاًل  المطلوب،  بشكل  سقايتها  من 

للجفاف«، وفق ما يقول.
بالكشف  قامت  الزراعة  مؤسسة  أن  وأوضح 
على أرضه، وكانت نتيجة الكشف: أن األشجار 
إلى  تحتاج  ال  وآب  تموز  شهري  في  المثمرة 
مصاريف  من  أعاني  أني  وخاصة  سقاية، 

باهظة لشراء المازوت من السوق الحرة.

دعٌم كاٍف

سوريا  وشرق  شمال  في  منبج  مدينة  وتشتهر 

بمناخ شبه معتدل صيفاً، بارد شتاء، يتيح لها 
اختالف  على  المثمرة  األشجار  من  االستفادة 
أديا  األمطار،  وقلة  الجفاف  أن  إال  أنواعها، 
إلى إقبال الناس على زراعة الزيتون، ودوالي 

العنب.
وقال اإلداري في مؤسسة الزراعة بمدينة منبج 
»روناهي«:  لصحيفتنا  حديث  في  أوسو  خالد 
بخصوص  محقة  مطالبات  هناك  أن  شك  ال 
هذه الشريحة من المزارعين، حول الدعم من 
المحروقات لكن ينبغي توضيح بعض األمور.

بمدينة  الزراعة  مؤسسة  أن  أوسو:  وأوضح 
من  دفعتين  الشريحة  لهذه  قدمت  منبج، 
أكبر  بكميات  يطالبون  هم  بينما  المحروقات، 
من ذلك بكثير، وهذا األمر متعلق بقرار صادر 
سوريا،  وشرق  بشمال  الزراعة  هيئة  عن 

بتوزيع هذا القدر من المخصصات.
وتبلغ مخصصات كل مزارع 10 ليتر للدونم 

الواحد لألشجار المثمرة عموماً، فيما تبقى من 
األشجار المثمرة كالرمان، والدوالي، والحور، 
الواحد  للدونم  ليتر  تسليم كل مزارع 40  فيتم 

خالل عام كامل.

من  »أعتقد  بالقول:  حديثه،  أوسو  خالد  وأتم 
وجهة نظري كوني إدارياً ومزارعاً أيضاً، أن 
الكمية الممنوحة لهذه الشريحة كافية، كما أنها 

أعدت وفق أساس مسحي مدروس«.

في  الباحثين  )كبير  إيفانوف  ستانيسالف   
العالمي  االقتصاد  بمعهد  الدولي  األمن  مركز 
العلوم  ألكاديمية  التابع  الدولية  والعالقات 

الروسية(

السوريين  للكرد  المسيئة  التصريحات  عادت 
اإلعالم  وسائل  في  أخرى،  مرة  الظهور  في 

الكرد  تصنيف  عبثا  فيجري  الروسية، 
وحدة  على  الحفاظ  يريدون  ال  كانفصاليين، 
سوريا، على الرغم من أن األمور خالف ذلك 

تماما.
لم يرفض القادة الكرد أبدا، وال يرفضون اآلن 
إنهم  قائلين  والمعارضة،  دمشق  مع  الحوار 
سوريا  في  حكومة  أي  مع  للتعاون  مستعدون 
وحرياتهم  حقوقهم،  مراعاة  بشرط  المستقبل، 

الثقافي،  االستقالل  على  الحفاظ  أي  الوطنية، 
في  تحقيقه  تم  الذي  للمنطقة،  واالقتصادي 

المعارك.
الطبيعة  على  دمشق  في  الحكومة  تؤكد  وفيما 
إنذار  صيغة  وفي  السورية،  للدولة  الوحدوية 
أراضيهم  ووضع  الكرد،  سالح  بنزع  تطالب 
ومواردهم الطبيعية تحت سيطرة الحكومة دون 
أي شروط مسبقة، فقد تنتهج حكومة أردوغان 
السوريين،  الكرد  تجاه  عدوانية  أكثر  سياسة 
فبعد أن فشلت في محاولة القضاء عليهم، بأيدي 
تنظيم الدولة اإلسالمية، تعتمد أنقرة اآلن على 
السورية  اإلسالمية  الجماعات  وعلى  قواتها، 

المتطرفة، ووحدات المعارضة المسلحة.
وفي محاولة للعقوبات التركية، احتل األتراك 
السورية  الكردية  المناطق  من  كبيرا  جزءا 
)عفرين(، حيث قاموا بعمليات تطهير عرقي، 
الوقت  وفي  الكرد،  للسكان  جماعية  وإبادة 
نفسه، يعلن أردوغان أنه سيبني هناك »سوريا 
جديدة« وأن هذه األراضي لن تعود إلى األسد 

أبدا.
تقود أعمال حكام دمشق، وأنقرة، االستفزازية 
متعادية  جيوب  إلى  سوريا  تقسيم  ترسيخ  إلى 
)موالية إليران، موالية لتركيا، كردية - عربية 

مدعومة من الواليات المتحدة(.

 فانسحاب جميع القوات األجنبية من هذا البلد، 
الذي طالت معاناته، وتشكيل حكومة ائتالفية، 
انتخابات  وإجراء  جديد،  دستور  واعتماد 
جميع  وبمشاركة  عامة،  ورئاسية  برلمانية 
المناطق  من  ومواطنين  )الجئين  السوريين 
الخارجة عن سلطة األسد( يمكن أن تنقذ سوريا 
الكرد  القادة  يصبح  أن  ويمكن  واحدة،  كدولة 

كدولة،  سوريا  على  الحفاظ  في  رئيسية  حلقة 
والعرب  العلويين،  العرب  بين  وصل  وحلقة 
المجاور،  العراق  في  الحال  هو  كما  السنة، 
السوريين  الكرد  برجولة  لإلشادة  الوقت  حان 
وشجاعتهم، وحمايتهم من التهم، التي ال أساس 
مكانهم  الصحة، ومساعدتهم في شغل  لها من 

الصحيح في مستقبل سوريا والمنطقة كلها.

 صبحي حديدي )كاتب وباحث سوري(

عديدة  أعمال  صدرت   2021 العام  خالل 
ضمن  األوسط،  الشرق  شؤون  حول  هامة 
معادالت جيو ـ سياسية شتى، داخلية وإقليمية 
إجماالً،  العظمى  القوى  وبالعالقة مع  ودولية؛ 
يكون  وقد  خاصة،  بصفة  المتحدة  والواليات 
»خسران  غوردُن  فيليب  األمريكي  كتاب 
النظام  لتغيير  الزائف  الوعد  الطويلة:  اللعبة 
ألسباب  األهّم؛  بين  األوسط«  الشرق  في 
من  النطاق،  واسعة  بمحتوياته،  أّوالً  تتصل 
نحو   ،1953 إيران  في  األولى«  »الخطيئة 
المختلفة  بأشكاله  الخارجي  التدخل  كوارث 
وليبيا،  ومصر،  والعراق،  أفغانستان،  في 
شغل  الرجل  أّن  إلى  ثانياً  تعود  كما  وسوريا؛ 
األمريكي  للرئيس  الخاّص  المساعد  منصب 
األبيض  البيت  ومنّسق  أوباما  باراك  األسبق، 
حرجة  فترة  فخالل  األوسط،  الشرق  لشؤون 
بين 2013 و2015، شهدت الكثير من أنماط 

التحّول والتقلّب في ملفات »الربيع العربي«.
وحين تضّحي الواليات المتحدة بأرواح آالف 
األمريكيين، وأبناء البلدان التي تشهد التدخل، 
وتنفق مليارات وتريليونات الدوالرات، وتنفّر 
الواليات  جيش  وتنهك  محتملين،  شركاء 
المتحدة، وتنتهك القانون الدولي، وتُلهب نيران 
العام  الرأي  دعم  وتدّمر  القومية،  الكراهية 
لمفهوم االنخراط الدولي، فإّن استبدال فئة من 
يكفي؛  بما  جيداً  ليس  أخرى  بفئة  المشكالت 
يكتب غوردُن، منتهياً منذ السطور األولى في 
النظام« ليس مفهوماً  أّن »تغيير  المقدمة، إلى 
صائباً، بدليل أّن إدارات عديدة، اعتمدته رغم 
العواقب  فكانت  خياراتها وسياساتها،  اختالف 
الحاالت،  المآل الصريح في كّل  الكارثية هي 
خارج  أخرى  حاالت  إلى  المؤلف  يشير  وإْذ 
الشرق األوسط، في غواتيماال وكوبا وتشيلي 
على  يشدد  فلكي  وبنما،  وغرينادا  ونيكاراغوا 
ليست  النظام،  تغيير  لفلسفة  مناهضته  أّن 

القول:  نافل  ومن  عملية؛  بل  الطابع  أخالقية 
قبلها،  األوسط  الشرق  وشعوب  أمريكا،  إّن 
سوف تكون في حال أفضل مع وجود زعماء، 
غير  مختلف،  طراز  من  ومؤسسات  وأنظمة 
السعي  في  وال  التمنّي،  في  ليست  المسألة  أّن 
إلى فرض األماني عن طريق الغزو والتغيير 

بالقّوة.
والحال أّن غوردُن، وهو ربيب البيت األبيض 
اإلدارات  أّن  يتناسى  المطاف،  نهاية  في 
االستبداد،  أنظمة  ساندت  المختلفة  األمريكية 
وعرضه،  األوسط  الشرق  طول  في  والفساد 
والمحطات  العقود  مّر  على  الذرائع  وتبدّلت 
مصالح  على  والحفاظ  النفط  لكّن  الفاصلة، 

دولة االحتالل اإلسرائيلي وخرافة »االستقرار 
حكمت  مشتركة،  قواسم  ظلت  الداخلي« 
أّي  دون  من  أمريكا،  رؤساء  جميع  خيارات 
استثناء فعلي أو ملموس. كما يتجاهل أّن مفهوم 
إلى  الحاجة  زاوية  من  صعد  النظام،  تغيير 
معالجة معضلة أمريكية هنا أو هناك، مع هذا 
النظام أو ذاك؛ وليس من منطلق كراهية مستبدّ 
في سوريا، أو مغامر في ليبيا، وليس البتة من 
أجل خدمة شعب مضطهد في العراق أو معذّب 
كتابه  تركيز  أّن  خافياً  وليس  أفغانستان،  في 
على الشرق األوسط، وليس مناطق أخر ملتهبة 

في آسيا، أو أفريقيا، أو أمريكا الالتينية، راجع 
إلى أّن التأويل األمريكي لمفهوم تغيير النظام 
اعتُمد، واختُبر كذلك، في هذه المنطقة تحديداً، 
خضع  أيضاً  وألنه  األخيرة؛  العقود  خالل 
اإلدارات  مستشاري  صفوف  داخل  لسجاالت 
إليه أو االمتناع عنه،  المختلفة، بصدد اللجوء 

سواء بسواء.
في ابتداء الفصل، الذي يعقده لسوريا، يستعيد 
آب 2011   18 يوم  أوباما،  تصريح  غوردُن 
قبيل مغادرة واشنطن إلى إجازة صيفية: »قلنا 
باستمرار إّن على الرئيس األسد أن يقود انتقاالً 
»لم  وكذلك:  جانباً«؛  يتنحى  أن  أو  ديمقراطياً 
األوان  آن  السوري،  الشعب  أجل  ومن  يَقُْد، 

كي يتنحى الرئيس األسد«؛ ولكن كذلك أيضاً: 
تسعى  ولن  تستطيع،  ال  المتحدة  »الواليات 
يعود  سوريا،  على  االنتقال  هذا  فرض  إلى، 
ولقد  زعمائه،  اختيار  السوري  الشعب  إلى 
تدّخل  هناك  يكون  بأال  القوية  رغبته  سمعنا 
الواليات  المقابل،  في  تحّركهم«.  في  أجنبي 
المتحدة »سوف تعمل اآلن على إيجاد سوريا 
السوريين،  لكّل  وشاملة  عادلة،  ديمقراطية، 
النتيجة عن طريق الضغط على  وسندعم هذه 
األسد؛ كي يتنّحى عن درب هذا االنتقال«. ذلك 
التصريح لم يكن ارتجالياً بل مكتوباً، كما يشير 

الفائقة،  العناية  على  التشديد  باب  من  غوردُن 
أقوال  صياغة  في  أوباما  مساعدو  بذلها  التي 

الرئيس األمريكي.
كانت  الواقع،  في  غوردُن  يشير  ال  كما  تلك، 
صرخة بعيدة كّل البعد عن تصريحات أوباما، 
إلى  السوري  النظام  لجوء  احتمال  بصدد 
استخدام األسلحة الكيميائية، حين ارتجل بعيداً 
األحمر«  »الخّط  فرسم  المكتوب  النّص  عن 
األسلحة  من  كمية  نرى  »عندما  الشهير: 
الكيميائية، تتحرك أو يتّم استخدامها، فبالنسبة 
خط  هذا  نحن  ولنا  المنطقة،  في  القوى  لكّل 
أحمر ستكون له عواقب هائلة«. وحين قصف 
باألسلحة  الشرقية  الغوطة  األسد  بشار  جيش 
الكيميائية، فجر 21 آب 2013، لم يغب أوباما 
وحده عن شاشات اإلعالم األمريكي والعالمي، 
من وزراء  اإلدارة  كبار رجال  حذا حذوه  بل 
الدفاع، والخارجية، والعدل إلى رئاسة األركان 
واكتفى  المركزية؛  والمخابرات  المشتركة، 
الصحافي،  للسكرتير  األّول  بالنائب  الجميع 
الواليات  فخرج األخير لإلعراب عن »قلق« 
المتحدة بصدد »تقارير« عن هجمات كيميائية.
ومن حيث المنطق الشكلي، يتوجب أن يرّحب 
مواقفه  يطابق  ألنه  المشهد،  بهذا  غوردُن 
المناهضة لمفهوم تغيير النظام، ويندرج كذلك 
من  تنفر  التي  الشهيرة،  أوباما«  »عقيدة  في 
المغامرات العسكرية الخارجية؛ لوال أنه، في 
وتصميم،  قصد  سابق  عن  يتجاهل  المقابل، 
المباحثات  سلسلة  يجهل،  كان  أنه  يعقل  ال  إْذ 
المستفيضة، التي انخرط فيها ضباط أمريكيون 
وروس؛ وانطلقت في صيف 2015، وامتدت 
موضوعها  وكان   ،2016 سنة  كامل  إلى 
هو…  الواقع،  في  الوحيد  شبه  أو  األكبر 
كشفته  ما  هذا  األسد!  نظام  إنقاذ  يمكن  كيف 
األسبق  المساعد  نائب  إكسوم،  أندرو  إفادة 
الشرق  لشؤون  األمريكية  الدفاع  وزارة  في 
وأمام  الثانية،  أوباما  رئاسة  خالل  األوسط، 
السياسة  بحثت  الكونغرس،  في  فرعية  لجنة 

الخارجية األمريكية في الشرق األوسط، وقال 
رغم  روسيا،  أّن  لنا  واضحاً  »كان  الرجل: 
إعالنها االنخراط في محاربة اإلرهاب، كانت 
على  العسكرية  جهودها  بتركيز  اهتماماً  أكثر 
تدمير ما تبقى من معارضة علمانية، وإسالمية 
معتدلة في وجه نظام األسد، كنّا جميعاً نعرف 
مطلع  في  المتطرفون  اإلسالميون  ينتشر  أين 
من  وأطراف  سوريا،  شرق  في  أي   ،2016
شمالها الغربي، حيث كانت النصرة قوية بصفة 
تركز  كانت  العكس،  على  روسيا،  خاصة، 
على استرداد تلك المناطق المدنية الكبرى مثل 
حلب ودمشق، والتي كانتا حاضنة مجموعات 

المعارضة األكثر اعتداالً«.
المتعمد  الفادح،  اإلغفال  هذا  ضوء  وفي 
كلمة   12,500 من  أكثر  فإّن  والمقصود، 
لسوريا،  المكّرس  الفصل  في  غوردُن  يدبجها 
نطاق  ضمن  مصداقيتها  من  الكثير  تفقد  ال 
سواء  أوباما،  خيارات  يبرر  ما  استعراض 
تنزلق  بل  فحسب؛  حجبه،  في  أو  التدخل  في 
ذاتها،  الخاسرة«  »اللعبة  مجاراة  إلى  أيضاً 
غوردُن  ينتقد  فإن  حولها،  الكتاب  يدور  التي 
مفهوم تغيير األنظمة بالقّوة، ويسهب في شرح 
عامداً،  يتغافل،  وأن  شيء؛  الكارثية،  عواقبه 
للحفاظ  العظمى  القوى  من  اثنتين  تدخل  عن 
آخر  شيء  تغييره،  بدل  األسد،  آل  نظام  على 
مختلف، ومناقض وفاضح، وكيف تكون الحال 
هكذا:  النظام  يشّخص  نفسه  غوردُن  كان  إذا 
»برهن األسد على أنه مستعدّ للقتل، والتعذيب، 
وتهجير الماليين من مواطنيه، والمناورة على 
بلده  اعتماد  وتعميق  خبيثة،  بأشكال  الطائفية 

على روسا وإيران«.
لكّن االفتقار إلى المصداقية هو دليل أبرز على 
معروفة،  غير  بتفاصيل  يحتشد  كتاب  أهمية 
اإلدارات  كيل  على  جديدة  شهادة  ويقدّم 
األمريكية بعشرات المكاييل، إزاء مفهوم تغيير 
النظام، الغائم القلق الرجراج؛ عن سابق قصد 

وتصميم، هنا أيضاً.

مكاسبها  مواصلة  النفط  أسعار  ارتفعت 
المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تُظهر أن 
ما  المتحدة  الواليات  في  الوقود  على  الطلب 
حاالت  تزايد  من  الرغم  على  مرتفعاً،  يزال 
من  المتحورة  أوميكرون  بالساللة  اإلصابة 

فيروس كورونا.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 17 سنتاً بما 
يعادل 0.2 بالمئة إلى 79.40 دوالراً للبرميل 
جرينتش،  بتوقيت   0217 الساعة  بحلول 

مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.
تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وصعدت 
الوسيط األمريكي 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 
للبرميل في سابع َجلسة على  76.79 دوالراً 

التوالي من المكاسب.
الطاقة  معلومات  إدارة  بيانات  وأظهرت 
مخزونات  انخفاض  األربعاء،  يوم  األمريكية 
األسبوع  في  بِْرِميل  مليون   3.6 الخام  النفط 

المنتهي في 24 كانون األول، وهو ما يزيد عن 
آراءهم.  رويترز  استطلعت  محللين  توقعات 
مخزونات  انخفضت  نفسه،  الوقت  وفي 
توقعات  مع  مقارنة  التقطير  ونواتج  البنزين، 
المحللين لزيادة في المخزون، ما يشير إلى أن 

الطلب ال يزال قوياً.
وتحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير 
األرقام القياسية لإلصابات الجديدة بكوفيد-19 
تخفيف  خالل  من  االقتصادي،  النمو  على 
القواعد الخاصة باالختبارات، وتضييق نطاق 
تواصل  كانوا على  فقط، من  لتستهدف  العزل 

وثيق مع حاالت إيجابية.
وإلى المعدن خازن القيمة واألهم، يتجه الذهب 
على  سنوات  ست  منذ  له  أداء  أسوأ  لتسجيل 
للمستوى  األسعار  تخطي  استمرار  من  الرغم 
)األونصة(  لألوقية  البالغ 1800 دوالر  الهام 
في تعامالت محدودة إذ واجه الدوالر المتراجع 

الخزانة  سندات  عوائد  زيادة  بفعل  ضغوطا 
األمريكية.

 0.1 الفورية  المعامالت  في  الذهب  ونزل 
بحلول  لألوقية  دوالراً  إلى 1801.40  بالمئة 
وتراجعت  جرينتش.  بتوقيت   0353 الساعة 
العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 

1802.30 دوالراً.
في  لها  مستوى  أعلى  الذهب  أسعار  وسجلت 
لها  مستوى  أدنى  إلى  تراجعت  لكنها  شهر، 
تغلق  أن  قبل  التالية  الَجلسة  في  أسبوع  في 
أكبر  لتحقيق  طريقها  في  وكانت  تغيير،  دون 

انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2015.
األمريكية  الخزانة  سندات  عوائد  واستقرت 
القياسية ألجل عشر سنوات بالقرب من ذروة 
لحيازة  البديلة  الفرصة  تكلفة  رفع  ما  شهر، 

الذهب الذي ال يدر عائداً.
وكاالت

تحولت أزمة العملة التركية إلى أزمة سياسية، 
النبطي،  الدين  نور  المالية،  وزير  حث  بعدما 
على  علقوا  الذين  االقتصاديين،  مقاضاة  على 
انخفاض  على  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الليرة، حسب فرانس برس.
إن  إن  »سي  لقناة  مقابلة  في  النبطي،  واتهم 
النفسية«  »الحرب  باعتماد  المعلقين  تركيا«، 

الذهب،  شراء  على  األتراك  حث  خالل  من 
والدوالر من أجل الحفاظ على مدخراتهم مقابل 

المزيد من انخفاض الليرة.
قرار  أعقاب  في  النبطي  تصريحات  وجاءت 
هيئة الرقابة المصرفية بتقديم شكاوى ضد أكثر 

من 20 شخصا، بسبب مشاركاتهم في تويتر.
التركية المحاصرة في حالة من  العملة  دخلت 
جعلها  الذي  االنهيار، 
تفقد ما يقرب من نصف 
شهر  بداية  منذ  قيمتها 
الماضي،  الثاني  تشرين 
أعلن  التي  اللحظة  إلى 
فيها أردوغان عن تدابير 
العملة،  لدعم  جديدة 

األسبوع الماضي.
اللوم  المحللون  يلقي 
قرار  على  االنهيار  في 
التقليدي،  أردوغان غير 
من  التضخم  لمحاربة 
حادة  تخفيضات  خالل 

الدول  تفعله  الفائدة، وهو عكس ما  في أسعار 
عادة في ظروف مماثلة.

في   21 إلى  التضخم  ارتفاع  من  الرغم  فعلى 
المئة في تشرين الثاني، ضغط أردوغان على 
بمقدار  الفائدة  أسعار  لخفض  المركزي  البنك 
بأن  اعتقاده  مع  تماشيا  مئوية  نقاط  خمس 
من  بدالً  التضخم  تسبب  المرتفعة  المعدالت 

محاربته.
ل األتراك المزيد من الودائع  ونتيجة لذلك، حوَّ
ذلك  أدى  ما  واليورو،  الدوالر  إلى  الليرة  من 
ثمانية  من  الليرة  وانخفضت  عملة،  أزمة  إلى 
أواخر  في   18 إلى  آب  في  للدوالر  ليرات 

كانون األول عام 2021.
وفي 20 من الكانون األول، أُعلن عن »خطة 
أصحاب  أن  وهي  المودعين،  لجذب  غريبة« 
ثالثة  لمدة  بالليرة  ودائع  لديهم  الذين  الودائع 
أشهر على األقل، ستعوضهم الحكومة عن أي 
خسائر ناجمة عن تردي العملة، حسب تقرير 

لمجلة »إيكونوميست« األميركية.
لفترة  الليرة  انتعشت  القرار،  لهذا  ونتيجة 

وجيزة، وأعلن أردوغان النصر، لكن لم يمض 
وقت طويل قبل أن تبدأ في االنهيار مرة أخرى.
الصحفيين  الجنائية  الشكاوى  واستهدفت 
هبوط  أن  إلى  أشاروا  الذين  واالقتصاديين، 
الليرة سيستمر إلى أن يعكس، أردوغان مسار 

سياسته بشكل جذري، حسب فرانس برس.
في  أسماؤهم  الذين وردت  األتراك،  بين  ومن 
الدعوى الجنائية رئيس البنك المركزي السابق، 
دورموس يلماز، وهو اآلن عضو في البرلمان 
)الحزب  بارتي  إيي  القومية،  المعارضة  من 

الصالح( – واالقتصادي، جولديم أتاباي.
ترأس يلماز بنك وضع السياسات عندما كانت 
بين  األجانب  للمستثمرين  جاذبا  سوقا  تركيا 

عامي 2006 و2011.
فيه  تستعد  الذي  الوقت  في  الجدل  ويأتي 
حكومة أردوغان للكشف عن تشريع جديد قبل 
 18 غضون  في  إجراؤها  المقرر  االنتخابات 
على  الحكومية  الرقابة  تشديد  بهدف  شهراً، 

وسائل التواصل االجتماعي.
الشديدة  بالعقوبات  التهديد  تركيا  واستخدمت 

إلجبار تويتر والمنصات األخرى على تعيين 
ممثلين محليين، يمكنهم متابعة أوامر المحكمة 

بسرعة لحذف المنشورات المثيرة للجدل.
أردوغان  فريق  على  هجومه  يلماظ  وواصل 
اقتراح  من  السخرية  خالل  من  الخميس، 
وزير المالية، أن مجلس االحتياطي الفيدرالي 
ويفتقر  عائالت«  »لخمس  مملوك  األميركي 

إلى االستقالل الحقيقي.
وكتب يلماز: »أقسم، لقد سئمنا من هذا األمر«.
في   2 بنسبة  مجدداً  التركية  الليرة  وتراجعت 
المائة، حسب رويترز: التي قالت إن الخسارة 
الجديدة ساهمت بزيادة الخسائر »الحادة« التي 
التي  الكبيرة  المكاسب  وتآكل  الليرة،  عانتها 

حققتها العملة التركية األسبوع الماضي.
ووصل سعر الدوالر الواحد إلى 11.8 ليرة، 
ما يعني إنها، رغم االنتعاش األسبوع الماضي، 
قد خسرت 37 بالمئة من قيمتها حتى اآلن هذا 

العام.
وكاالت


