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من حمص إلى دمشق.. تاجر األقمشة الستيني افتتح بسطة في الشيخ سعد

تعود لفترة االستعمار الفرنسي لتونس.. تونسي ُيعيد الحياة لطاحونة تقليدية

ترتيب  عاماً(   63( الحمصي  أنس  أبو  يُعيد 
منطقة  في  بسطته  على  اإلكسسوارات  بعض 
العاصمة  من  الغربية  الجهة  في  سعد  الشيخ 
الشاي  كأس  إلى  جاره  يدعوه  بينما  دمشق، 
الذي أصبح تقديمه عادةً ال يستغنيان عنها كل 

مساء.

وللبائع الذي اكتفى بذكر »أبو أنس« من اسمه، 
غالبية  قصص  كما  شجن،  من  تخلو  ال  قصة 
السوريين بعد ما يقارب 11 عاماً من الحرب 

وأزماتها في البالد.
وبين حمص التي ينحدر منها البائع والعاصمة 
فقط،  كيلومتراً   141 إليها  انتقل  التي  دمشق 
والحافالت،  السيارات  لتقطعها  ساعتان  تكفي 
أكبر  أنس  أبو  حياة  أصاب  الذي  التغيير  لكن 

من ذلك بكثير.
في  أقمشة  تاجر  من  الرجل  حال  تحولت  فقد 
إلى  المقبي«  »سوق  المسقوف  حمص  سوق 
عامل في محال العاصمة، إلى أن قرر البدء من 
بافتتاح بسطة يعتبرها أداة »للكرامة«  الصفر 

في سنوات ما بعد الستين من عمره.

»مئتا ليرة«

يلتحف معظم باعة البسطات هناك بالمعاطف 
درجات  انخفاض  وسط  الصوفية  والقبعات 
نهار  يعقب  الذي  المساء  في  الحرارة ال سيما 

الشتاء القصير.
الحرب واالشتباكات والحصار، كلمات تؤرخ 

أحداث حياة السوريين في العقد الثاني من هذا 
في  جرى  ما  الحمصي  البائع  يتذكر  القرن، 

مدينته بين عامي 2012 و2015 تحديداً.
طال الدمار السوق التاريخي المسقوف ومحل 
»أقمشة وردة« الذي يقول صاحبها أنه ما من 

أحد من سكان حمص إال ويعرفه.
يستذكر الماضي وكيف كان يتوجه كل صباح 
الذي  محله  إلى  الحميدية  بمنطقة  منزله  من 
اختالف  على  األقمشة  صفوف  فيه  تتزاحم 

أنواعها وأسعارها.
يقول إنه كان شاهداً على موت زبائن له وهم 
يدعو  ثم  االشتباكات،  أثناء  السوق  يغادرون 
بالتوفيق آلخرين فروا إلى خارج حدود البالد.

وانسحاب  األحياء  عن  الحصار  فك  بعد 
المرتزقة من المدينة عام 2014، زار التاجر 
محله فلم يجد سوى جدار وحيد ما زال قائماً في 
الصدر، غادر حمص متوجهاً للعاصمة وبجيبه 

200 ليرة سوريّة.
من  سنوات  أربع  نحو  بعد  عائلته  إلى  وصل 
كما  منهكاً«  »هزيالً  وصَل  القسري،  الغياب 

مشاهد  وتأثير  الحرب  أهوال  بسبب  يصف 
دمار السوق ومحله الكبير.

»أجير ستيني«

في  تاجر كبير ذي شهرة، أصبح عامالً  ومن 
محال تجارية صغيرة في دمشق وضواحيها، 
يقول: »عملت أجيراً بكرامتي، بحثت عن باعة 
وتجار من حمص هنا، عملت عند بائع حلويات 

حمصية مدة عام كامل«.
السوريّة  األسواق  في  شائعة  كلمة  و«أجير« 
أو  المحال  أصحاب  لدى  العاملين  على  تطلق 

المتتلمذين على يد تجار وحرفيين.
خبرة  أنس«  »أبو  بـ  الوصف  هذا  يليق  وال 
ومكانة وسناً، إال أنه يستخدم الكلمة كتعبير عن 
وأزماتها،  الحرب  إليه  دفعته  الذي  الموضع 
مليون  دمعتي  »بلعت  اآلن:  ذلك  على  يعقب 

مرة ومرة«، ويضيف: »هي سنة الحياة«.
بسطة  فتح  السابق  التاجر  قرر  العام،  وهذا 
سوق  »درست  سعد:  الشيخ  منطقة  في  بيع 

تبيع  كانت غالبيتها  الشيخ سعد،  البسطات في 
زواره  غالبية  سوق  إنه  وبما  مستعملة،  ألبسة 
من طلبة الجامعات، اخترت إكسوارات الشعر 

والجزادين للبنات«.
ويبدو أبو أنس، األب لثالث بنات، راضياً من 
المعيشية  األزمات  رغم  البسطة،  على  عمله 
التي تعصف بالعاصمة ونقص الخبز والوقود 

والغاز المنزلي والغالء عموماً.
ويعتبر أن ما أسماها »رحلة األجير الستيني« 
على  غطاء  مرة  ألول  فرش  حين  انتهت  قد 

الرصيف ليرتب بضائعه.

صبر وكفاف

عن  متحدثين  جيرانه  ويسامر  زبائنه،  يستقبل 
الحياة واألحوال وكفاف العيش بكرامة.

وتربط البائع الستيني صداقة ودية مع الجيران 
أبو  »العم  يسأل  أن  اعتادوا  الذين  والزبائن 
كلما  لهمومهم  ويستمع  أحوالهم  عن  أنس« 

ضاقت بها صدورهم.

يقول الشاب أحمد علي )35 عاماً(، وهو اسم 
مستعار لبائع ألبسة بالة، إن االبتسامة ال تفارق 
النصح  عبر  حالً  دائماً  يجد  الذي  العم  وجه 

بالصبر.
ويضيف: »كلمته واحدة بيننا، هي دائماً كلمة 
بين  أو  الباعة  بين  أي خالف  في  فصٍل وحق 

بائع وزبون عابر«.
سيما  ال  الجامعيون،  الطالب  ويشكل 
بسطة  زبائن  غالبية  البشري،  الطب  طالب 
اإلكسسوارات، وال يقتصر األمر على الفتيات، 

فلربما يطلب شاب هدايا غير مرتفعة الثمن.
يشير »أبو أنس« إلى الفتاة التي تتفقد البضائع: 
»بعد أيام ستسافر في إجازة إلى حمص، وبعد 

أعوام ستكون طبيبة تداوي آالمنا«.
أو  لألحبة  الهدايا  تكون  أن  يفرح  إنه  يقول 
لألهل حين يزور الطالب عائالتهم في المدن 
البعض يفصح له  األخرى، لكن ما يحزنه أن 

بطلب »هدية وداع« قبل مغادرة البالد.

لتونس..  الفرنسي  االستعمار  لفترة  تعود 
تونسي يُعيد الحياة لطاحونة تقليدية

شعبي  مثل  مات«،  ما  النبات  خلّف  »إلّي 
واألحفاد  األبناء  إحياء  به  يُقصد  تونسي 
لذاكرة أجدادهم والسير على نهجهم الصالح 
وجعل سيرهم أطول من أعمارهم، والشاب 
محافظة  ابن  ماضي  بن  زياد  التونسي 
زغوان )شمال شرق( خير مثال على ذلك.

لتونس،  الفرنسي  االستعمار  فترة  خالل 
نزلت سنة 1954 بعض العائالت اإليطالية 
في منطقة »النازلة« بمعتمدية )حكم محلي( 
ضيعة  إحداها  وأقامت  بزغوان  الفحص 
تقليدية  طاحونة  فيها  وأحدثت  شاسعة 
الصنع من الخشب الخالص لطحن مختلف 
أصناف الحبوب التونسية المحلية من القمح 

والشعير.

وبرحيل اإليطاليين عن المنطقة، اشترى جد 
العمل  واستكمل  والطاحونة  الضيعة  زياد 
 2008 سنة  وفاته  تاريخ  حين  إلى  فيها 

فبقيت من بعده مهجورة مغلقة ال تعمل.

العودة إلى الطاحونة

أنهى زياد بن ماضي )31 عاما( تحصيله 
حقن  مجال  في   2010 سنة  الدراسي 
في  مؤسسات  عدة  في  وعمل  البالستيك 
هوسه  ولكن  البالد،  من  مختلفة  مناطق 
منذ  فيه  ترعرع  الذي  الزراعة  بقطاع 
محيط طاحونة  في  لهوه  وذكريات  الصغر 
الديار سنة  جده لم يفارقه فقرر العودة إلى 

.2017
وبث  الطاحونة  محرك  الغبار عن  ولنفض 
أن  زياد  على  كان  جديد،  من  فيه  الحياة 
سيارته  لبيع  فلجأ  ويصبر،  ويثابر  يضحي 
تهيئة  إعادة  مصاريف  الستكمال  الخاصة 
صالحة  لتكون  وصيانته  الطاحونة  مقر 

لالستعمال بالمستوى المطلوب.
يشدد بن ماضي على أن هدفه الرئيسي من 
إهداؤها  هو  الطاحونة  تشغيل  إعادة  وراء 
وإحياء  وتكريمه  الراحل  جدّه  روح  إلى 
مورد  إيجاد  إلى  إضافة  جديد،  من  تاريخه 

رزق له وإفادة أبناء وبنات منطقته.
وحرص الحفيد الشاب على المحافظة على 
على  القائمة  التقليدية  الطاحونة  مميزات 
استخدام آلة غير صناعية للطحن، مما يجعل 
منتجاتها صحية وطبيعية، إلى جانب حاجة 

الطاحونة إلى يد عاملة بشرية لتشغيلها.

بدأ الشاب في حصد ثمار ما زرعه والقت 
فكرته استحسان سكان منطقته الذين لجأوا 
إليه خالل فترة انتشار فيروس كورونا في 
تونس لرحي محاصيلهم من القمح والشعير 
الجد  طاحونة  لهم  فكانت  والصلب،  اللين 
المحافظات  كبقية  يجابهوا،  ولم  ملجأ  خير 
التونسية، مشكلة فقدان المواد األساسية من 

سميد وفارينة )طحين(.
يدعو  ناجح،  مشروع  صاحب  كشاب 
االستكانة  عدم  إلى  التونسي  الشباب  زياد 
االجتماعية  الظروف  رغم  اليأس  إلى 

واالقتصادية الصعبة للبالد وعدم االستسالم 
بزمام  واألخذ  بديلة،  حلول  عن  والبحث 
المبادرة والبداية من الصفر لتحقيق النجاح.
الذي  الشباب  دعم  إلى  السلطة  يدعو  كما 

لإلبداع،  عالية  وقدرات  بإمكانيات  يمتاز 
والمشاركة  طاقاته  لتفجير  الفرصة  ومنحه 
الفعالة في تدوير عجلة االقتصاد واإلنتاجية.

أهالي كركي لكي: كوباني أيقونة االنتصار على اإلرهاب األردوغاني

ستقام بطولة لكرة الطاولة للسيدات في إقليم الجزيرة يوم الجمعة 
2022/1/14؛ بهدف تشكيل منتخب لإلقليم، ولتمثيله في 

االستحقاقات القادمة على مستوى شمال وشرق سوريا، وهي 
بطولة ضمن روزنامة موسم 2021 ـ 2022، فما واقع اللعبة؟ 

وما البطوالت، التي أقيمت في الموسم السابق؟...«10

تعيش مدينة قامشلو أزمة حادة فيما يخص مادة السكر منذ إغالق 
معبر )فيشخابور سيمالكا( ومعبر الوليد الذي يقع على بعد 10 

كيلومترات جنوب سيمالكا، والمخصص للتجارة واللذان أُغِلقا من 
طرف حكومة إقليم كردستان، وقيام الكثير من التجار باحتكار المادة 
بهدف رفع سعرها وبيعها للمواطنين، مع غياب الرقابة على هؤالء 
التجار من قبل الجهات المعنية، ولتكون مؤسسة نوروز االستهالكية 

التابعة لإلدارة الذاتية مكاناً يقصده المواطنين للحصول على قدر 
قليل من السكر – إذا أسعفه الحظ - وسط طوابير طويلة....«7

قيام بطولة كرة الطاولة للسيدات يهدف 

لتشكيل منتخب للعبة في إقليم الجزيرة

ما اآللية الجديدة لتوزيع مادة السكر 
في مدينة قامشلو؟

المؤتمر الدولي ألديان ومعتقدات ميزوبوتاميا: ضرورُة تقارِب 
األدياِن لنشِر ثقافة السالم والمحبة ونبذ العنف والتطرف 

أكد املشاركون يف املؤمتر الدويل ألديان ومعتقدات ميزوبوتاميا أن االحتالل الرتيك ومرتزقته يستخدمون الدين؛ لتحقيق مصالحهم السياسية، 

مشريين إىل رضورة تقارب األديان لتحقيق السالم يف الداخل وعىل املستوى العام.....«8

شهيداُت باريَس مصدُر إلهاٍم ومنارُة جيٍل كامٍل

ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان، ثالث مناضالت 
كرديات، ارتقين رتبة الشهادة، دفاعاً 

عن الحرية والعدالة، اليوم وبعد سنوات 
عديدة، بدأ نهج ساكينة ورفيقاتها، يلقي 

بنوره على حياة النساء كلها في شمال 
وشرق سوريا، بشكٍل عام، وبشكل 

خاص على نساء الشعب العربي، الذي 
ازدادت معرفته بعد انتصار ثورة روج 

آفا، التي أعادت للمرأة دورها الفعلي...«2

بيّن أهالي كركي لكي، أن االستهداف المتكرر من قبل الطائرات المسيرة، ومدفعية المحتل التركي، ومرتزقته للمدنيين في كوباني، وريفها، يندرج تحت بند جرائم ضد االنسانية، وانتقام 
لإلرهاب الذي لفظ أنفاسه األخيرة على تلة مشتى النور ...«5

روُح المسؤولّيِة والتعاوِن لدى الُمهّجرين يساهماِن في السيطرة على حرائِق الخيم
بروح املسؤولية والتعاون يتشارك املهجرون مبخيم كري سبي مع إدارة املخيم؛ للحد من الحرائق، التي تطال املخيامت خاصة يف 

الشتاء، بعد توعيتهم، وتقديم األدوات الالزمة لوقف مثل هذه الحوادث...«3



 النسخة اإللكرتونية  /  العدد:  1244 النسخة اإللكرتونية  /  العدد:  1244

السنة العارشة - العدد 1244 

الخميس 13 كانون الثاين 2022
r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عرشة - العدد 1244

الخميس  13 كانون الثاين 2022

تُعَدُّ الحصبة من األمراض التنفُّسية الفيروسيّة 
التي يُمكن أن تكون لها مضاعفات تُهِدّد الحياة، 
حيث  الغالب،  في  األطفال  الحصبة  وتُصيب 
طريق  عن  للحصبة  الُمسبِّب  الفيروس  ينتقل 
لألشخاص  الحلق  أو  الفم،  أو  األنف،  رذاذ 
من  بالظهور  األعراض  وتبدأ  الُمصابين، 
نحو  تدريجيّاً  وتنتشر  العلوي،  والعنق  الوجه 
ويتعافى  لها،  ُمحدَّد  يوجد عالج  األسفل، وال 
معظم الُمصابين خالل ُمدَّة 2-3 أسابيع، ومع 
بالعديد  اإلصابة  إلى  الحصبة  تُؤِدّي  قد  ذلك 
من المضاعفات الخطيرة خاصةً عند األطفال 
الذين  واألشخاص  التغذية،  بسوء  الُمصابين 
الحصبة  وتُعَدُّ  المناعة،  انخفاض  من  يُعانون 
من األمراض الخطرة والمميتة، وبالرغم من 
بسبب  العالم  حول  الوفاة  ُمعدَّالت  انخفاض 
ض  يتعرَّ أنَّه  إال  الحصبة،  لقاحات ِضدَّ  تناول 
سنويّاً ما يُقارب 100,000 شخص في العالم 
للوفاة بسبب الحصبة، ومعظمهم من األطفال 

األقّل من 5 سنوات.

مراحل اإلصابة بمرض الحصبة

تظهر الحصبة على مراحل متتالية خالل ُمدَّة 
يأتي  وفيما  أسابيع،  ثالثة  إلى  أسبوعين  من 

ذكر المراحل:
مرحلة  تستمرُّ  والحضانة:  العدوى  مرحلة  ـ 
-10 من  الحصبة  فيروس  وحضانة  العدوى 
للفيروس، وأثناء هذه  ض  التعرُّ بعد  يوماً   14
المرحلة لن تظهر أعراض اإلصابة بالحصبة. 
ـ مرحلة األعراض غير الُمحدَّدة: تبدأ ظهور 
أعراض اإلصابة بالحصبة بارتفاع خفيف في 
في  االرتفاع  يُصاحب  وقد  الحرارة،  درجة 
األخرى  األعراض  من  عدد  الحرارة  درجة 
التي تستمرُّ إلى يومين أو ثالثة، مثل، السُّعال 
وسيالن  الحلق،  والتهاب  ُمستمّر،  بشكل 

األنف، والتهاب الملتحمة. 
الشديد:  والطفح  بالمرض  اإلصابة  مرحلة  ـ 

النباتات  أنواع  أشهر  من  البقدونس 
العطرية، والمستخدمة بكثرة في مختلف 
إعداد  في  يستخدم  حيث  العالم،  أنحاء 
الكثير من أطباق الطعام، باإلضافة لعالج 
الكثير من مشاكل الجسم، الحتوائه على 
والكلوروفيل،  والمعادن،  الفيتامينات، 
من  العديد  في  الستخدامه  باإلضافة 
من  كالتخلّص  األخرى،  االستخدامات 
سنعرفكم  المقال  هذا  وفي  الفم،  رائحة 

على فوائد البقدونس. 

ما هي فوائد البقدونس؟

والنُدب،  البشرة،  تجاعيد  من  يقلل  ـ   
والخطوط الدقيقة، الحتوائه على فيتامين 
ج، الذي يغذي الجلد، كما أنّه يحفز إنتاج 
الكوالجين في الجلد، مّما يعّزز إصالح 

الخاليا وتكاثرها. 
الجروح،  شفاء  عملية  ويحّسن  يسّرع  ـ 
الحتوائه على البيتا كاروتين الذي يتحول 
إلى فيتامين أ، والمهم في إصالح الجلد، 

والمحافظة على مرونته. 
أسفل  السوداء  الهاالت  من  يخلّص  ـ 
الكلوروفيل،  على  الحتوائه  العينين، 
يؤدي  مّما  ج،  وفيتامين  ك،  وفيتامين 

لتقليل االنتفاخ، وتفتيح أسفل العينين. 
على  الحتوائه  البشرة  نضارة  يزيد  ـ 
خصائص مضادة للفطريات، وللجراثيم، 
مما يعالج حبوب الشباب، ويطهر المسام. 
الحتوائه  الجلدية؛  االلتهابات  يعالج  ـ 
على نسب عالية من مضادّات األكسدة، 

ومضادّات االلتهابات. 
ويغذّيه،  الجلد،  صّحة  على  يحافظ  ـ 
والنحاس،  البوتاسيوم،  على  الحتوائه 

والكالسيوم، والزنك. 
الداكنة  البقع  التخلّص من  يساعد على  ـ 

جديداً  اختباراً  السرطان  باحثو  طّور 
التشخيص  يُحّسن  أن  يمكن  للدم، 
من  األول  وهو  للمرضى،  والعالج 
انتشار  اكتشاف  على  القادر  نوعه 
المرض في جميع أنحاء الجسم، وليس 

فقط وجود السرطان من عدمه.
أكسفورد  جامعة  في  باحثون  وطّور 
على  يعتمد  جديداً  اختباراً  البريطانية 
تقنيٍة جديدة تسمى مستقلبات  استخدام 
والتي  النووي،  المغناطيسي  الرنين 
في  الحيوية  المؤشرات  وجود  تحدد 
وهي  المستقلبات،  تسمى  والتي  الدم، 
مواد كيميائية صغيرة تنتجها أجسامنا 
بشكٍل طبيعي، وتصنعها أيضاً الخاليا 

السرطانية.
الركين،  جيمس  األورام،  عالم  وقال 

وقد  صغيرة،  حمراء  بقع  من  الطفح  ن  يتكوَّ
تُؤِدّي البقع والنتوءات الموجودة في مجموعات 
مبقّع،  أحمر  بلون  الجلد  إلى ظهور  ة  ُمتراصَّ
وخلف  الوجه،  على  الجلدي  الطفح  وينتشر 
األذنين، وعلى طول خِطّ الشعر خالل األيّام 
ثّم  ثّم ينتشر إلى الذراعين، والجذع،  األولى، 
الساقين،  من  السفليّة  والمنطقة  الفخذين،  إلى 
باالرتفاع  الحرارة  درجة  وتبدأ  والقدمين، 
بشكٍل حاد، حيث قد تصل في أغلب األحيان 
إلى 40-41 درجة مئويّة، ويبدأ الطفح الجلدي 
من  تدريجيّاً  باالنحسار  الحصبة  عن  الناتج 
الً، ثّم بعد ذلك من الفخذين، والقدمين.  الوجه أوَّ
فيروس  انتشار  فترة  تبدأ  الُمعدية:  الفترة  ـ 
الحصبة خالل األربعة أيّام التي تسبق ظهور 
أثناء  أيّام  األربعة  وخالل  الجلدي،  الطفح 

ظهور الطفح الجلدي.

أعراض مرض الحصبة

ل عرض  يكون ارتفاع درجة الحرارة عادةً أوَّ
تبدأ  حيث  بالحصبة،  اإلصابة  أعراض  من 
درجة الحرارة باالرتفاع بعد حوالي 12-10 
للحصبة  الُمسبِّب  الفيروس  دخول  من  يوماً 
سبعة  إلى  أربعة  من  ويستمرُّ  الجسم،  إلى 
ر األعراض إلى ظهور  أيّام، ويُمكن أن تتطوَّ
العيون،  واحمرار  الخدَّين،  داخل  بيضاء  بقع 
األنف،  وسيالن  مائي،  بشكٍل  وظهورها 
الطفح  ظهور  يبدأ  أيّام  ِعدَّة  بعد  ثّم  والسُّعال، 
الجلدي على الوجه والعنق العلوي، وبعد ذلك 
أيّام،  ثالثة  في غضون  الجلدي  الطفح  ينتشر 

ليصل في النهاية إلى اليدين والقدمين.

مضاعفات مرض الحصبة

هناك العديد من المضاعفات الخطرة للُمصابين 
أنَّ  إال  العمريّة جميعها،  الفئات  بالحصبة من 
سنوات،   5 عن  أعمارهم  تقلُّ  الذين  األطفال 

في الجلد، باإلضافة للحصول على بشرة 
متوّهجة. 

ويمنع  الشعر،  تساقط  مشكلة  يعالج  ـ 
األبيغينين،  مادّة  على  الحتوائه  فقدانه، 

وهو الفالفونويد المضادّ لألكسدة. 
للشعر،  الطبيعي  اللون  على  يحافظ  ـ 
النحاس،  من  عالية  نسبة  على  الحتوائه 

كما يعّزز نمّوه. 
ـ يعالج بعض مشاكل فروة الشعر، مثل 
القمل، والقشرة. يقّوي من مناعة الجسم، 

ويكافح اإلصابة بمرض السرطان. 
صحة  على  يحافظ  ـ 

الحتوائه  القلب، 
فيتامين  على 
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ليك،  لفو ا
كما 

نسبة  يقلل 
ل  و لستر لكو ا

الضار في الدم. 
ويمنع  العظام،  صّحة  على  يحافظ  ـ 
اإلصابة بهشاشة العظام، ألنه يساعد في 
زيادة  في  المهم  األوستيوكالسين  تكوين 

قّوة العظام. 
ـ يعالج فقر الدم، الحتوائه على فيتامين 

ج الذي يساعد على امتصاص الحديد. 
من  اإلنزيمات  إفراز  عملية  ينظم  ـ 

مختلف الغدد في الجسم.
الدموية،  األوعية  مرونة  على  يحافظ   

الفريق  إن  الدراسة،  في  عمل  الذي 
 NMR تسمى  تصوير  تقنية  استخدم 
لتحديد بصمات األيض الفريدة للخاليا 

السرطانية.
التمثيل  تقنية  أن  الركين،  وأضاف 
النووي  المغناطيسي  بالرنين  الغذائي 
من  واسعة  مجموعة  تفتح  أن  يمكن 
السبل الجديدة للكشف عن األمراض، 

وليس فقط في السرطان.
الجديد  اختبارهم  إن  الفريق  ويقول 
من  يعانون  الذين  المرضى  سيساعد 
العادة،  في  واضحة  غير  أعراض 

باكتشاف اإلصابة بالسرطان مبكراً.

والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاماً هم 
الحصبة،  بمضاعفات  لإلصابة  عرضة  أكثر 

وتتضمن المضاعفات على ما يأتي:
ـ المضاعفات الشائعة: التهاب األذن: وتحدث 
كِلّ  من  واحد  ُمصاب  لدى  األذن  التهابات 
تُؤِدّي  وقد  بالحصبة،  ُمصابين  أشخاص   10
إلى  بالحصبة  الُمصابين  لدى  األذن  التهابات 

فقدان السمع بشكٍل دائم. 
على  واحد  ُمصاب  ض  يتعرَّ حيث  اإلسهال: 
األكثر من كِلّ 10 أشخاص ُمصابين بالحصبة 

إلى اإلصابة باإلسهال.
ويُعَدُّ  الرئوي،  االلتهاب  شديدة:  مضاعفات   
شيوعاً  األكثر  السبب  الرئوي  االلتهاب 
بالحصبة،  الُمصابين  األطفال  لدى  للوفاة 
ض طفل من كِلّ 20 طفالً ُمصاباً  حيث يتعرَّ

ض لاللتهاب الرئوي. بالحصبة إلى التعرُّ
من  واحد  ض طفل  يتعرَّ فقد  الدماغ،  التهاب   
كِلّ 1000 طفل ُمصاب بالحصبة إلى التهاب 
الدماغ، بحيث يُؤِدّي التهاب الدماغ إلى حدوث 

تشنُّجات للطفل، واإلصابة بإعاقة ذهنيّة.
المرأة  ض  تعرُّ حال  ففي  الُمبِكّرة:  الوالدة   
للحصبة أثناء فترة الحمل، فإنَّ ذلك قد يُؤِدّي 

إلى الوالدة الُمبِكّرة.
طفل  موت  إلى  الحصبة  تُؤِدّي  فقد  الموت:   
ُمصاب  طفل   1000 كِلّ  من  اثنين  أو  واحد 

بالحصبة. 
ـ مضاعفات على المدى الطويل: يُعَدُّ التهاب 
من  الحادّ  تحت  المصلب  الكلوي  الدماغ 
المضاعفات المستقبليّة للحصبة، وهو مرض 
العصبي  الجهاز  في  قاتل  لكنَّه  للغاية،  نادر 
الكلوي  الدماغ  التهاب  وينتج  المركزي، 
الحصبة  فيروس  عدوى  عن  الحادّ  المصلب 
وتحدث  الحياة،  من  ُمبِكّر  وقت  في  المكتسبة 
اإلصابة بالتهاب الدماغ الكلوي المصلب تحت 
الحادّ بعد 7-10 سنوات من إصابة الشخص 
بالحصبة، على الرغم من أنَّ الشخص تعافى 

بشكٍل كامل من الحصبة.

ويقوي جدارها. 
ـ يعالج اإلسهال، ويحسن عملية الهضم 
في الجسم، خاصةً عملية هضم الدهون، 

والبروتينات. يعالج التهابات األذن. 
والتهاب  المرارة،  حصوات  يعالج  ـ 

المفاصل، واليرقان، والنقرس.

استخدامات البقدونس

طحن  يتم  السوداء:  الهاالت  عالج  ـ   
البقدونس،  أوراق  من  مجموعة 
ومزجه  عصيرها،  واستخراج 
بنصف ملعقة كبيرة من اللبن، 
العينين،  أسفل  تطبيقه  ثم 
لمدّة عشر دقائق،  وتركه 
في  مرتين  وتكراره 

األسبوع. 
نضارة  زيادة  ـ 
مزج  يتم  البشرة: 
التفاح  خل  من  القليل 
التفاح،  عصير  مع 
والقليل  والبقدونس، 
من زيت شجرة الشاي، 
البشرة،  على  تطبيقه  ثم 
ثم  الوقت،  لبعض  وتركه 

شطفها. 
يتم هرس  الشباب:  ـ منع ظهور حب 
كبيرة  ملعقة  وإضافة  البقدونس،  بعض 
الوجه،  على  تطبيقه  ثم  إليه،  العسل  من 
جيداً  وشطفه  دقائق،  عشر  لمدة  وتركه 

بالماء. 
حفنة  هرس  يتم  الشعر:  تساقط  عالج  ـ 
منه، وإضافة 100مل من الماء إليه، ثّم 
ثم  الشعر،  مزجهما جيداً، وتطبيقه على 

تركه لمدة ساعة، وغسله بالشامبو.

مرض الحصبة والحمل

الطفل  إلى  األم  من  الحصبة  تنتقل  أن  يُمكن   
ى  يُسمَّ ما  الوالدة قريب، وهذا  إذا كان موعد 
األطفال  يُعاني  حيث  الخلقيّة،  بالحصبة 
جلدي  طفح  من  الخلقيّة  بالحصبة  الُمصابون 
لإلصابة  عرضة  أكثر  وهم  الوالدة،  بعد 
تُهِدّد  أن  يُمكن  والتي  الحصبة،  بمضاعفات 
الحياة، كما أنَّه يجب على األم مراجعة الطبيب 
أثناء  بالحصبة  اإلصابة  حال  في  الفور  على 
فترة الحمل؛ لتلِقّي الحقن المناعيّة التي تُساعد 
النساء  وتُعَدُّ  بالعدوى،  اإلصابة  منع  على 
عرضة  أكثر  بالحصبة  الُمصابات  الحوامل 
لإلصابة بمضاعفات الحصبة، مثل: االلتهاب 
األخرى،  المضاعفات  من  والعديد  الرئوي، 

ومنها ما يأتي:
ـ اإلجهاض. 

ـ الوالدة الُمبِكّرة. 
ـ انخفاض وزن الجنين عند الوالدة. 

ـ موت الجنين. 

لقاح الحصبة للوقاية

األمراض  أكثر  من  واحدة  الحصبة  تعد   
وجود  حال  في  إنَّه  حيث  المتواجدة،  المعدية 
شخص واحد ُمصاب بالحصبة فإنَّ 9 من كِلّ 
بين منه يُصابون بها أيضاً،  10 أشخاص ُمقرَّ
وقد ازداد تفِشّي الحصبة في السنوات األخيرة 
في الواليات الُمتَِّحدة، وحول العالم في أماكن 
الجنوبيّة،  وأمريكا  وأفريقيا،  أوروبا،  مثل: 
التي  المناطق  في  عادةً  التفِشّي  يحدث  بحيث 
لذلك  الحصبة،  ِضدَّ  فيها  الناس  تلقيح  يتّم  ال 
أفضل  يُعد  الحصبة  لقاح  على  الحصول  فإنَّ 
لقاح  إعطاء  يتم  بحيث  منها،  للوقاية  وسيلة 
في  األلمانية  والحصبة  والنكاف،  الحصبة، 
روتيني  بشكٍل  األميركية  المتحدة  الواليات 
في  األولى  الجرعة  تكون  جرعتين،  وعلى 
عمر 12 إلى 15 شهر، والجرعة الثانية قبل 
إلى   4 عمر  في  الدراسية  بالمرحلة  االلتحاق 
الصحة  منظمة  تقديرات  وتشير  سنوات،   6
العالمية إلى أن برنامج التطعيم ضد الحصبة 
عن  الناجمة  الوفيات  عدد  انخفاض  إلى  أدى 
الحصبة بنسبة 79 بالمئة على مستوى العالم 
من عام 2000 إلى عام 2015، مما أدى إلى 

منع حوالي 20.3 مليون حالة وفاة.
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األثُر النفسيُّ للتحرُّش الجنسيِّ بالطالبات في المغرب يطال ُأسَرهّن

مرض الحصبةشهيداُت باريَس مصدُر إلهاٍم ومنارُة جيٍل كامٍل

اختبار جديد للدم ُيساعد على فوائد البقدونس
االكتشاف المبكر للسرطان

النقط  مقابل  بالجنس  يعرف  ما  قضية  تكشف 
ظاهرة  انتشار  عن  المغرب،  في  )الدرجات( 
وضلوع  الجامعي،  الحرم  داخل  الجنسي  التحرش 
لطالباتهن،  ابتزاز  عمليات  في  جامعيين  أساتذة 
مقابل منحهن درجات جيدة تمكنهن من النجاح، ما 
يجعلهن يشعرن بالغبن، وهو ما من شأنه أن يؤثر 

على نفسيتهن، وتقديرهن، لذواتهن، وأجسادهن
.

شهد عدد من المدن المغربية خالل اآلونة األخيرة، 
تتعلق  أخالقية  قضايا  ووجدة،  وطنجة  سطات  مثل 
وقد  جيدة،  درجات  على  الحصول  مقابل  بالجنس 
شملت أساتذة جامعيين وطالبات، وأثرت على القطاع 

الجامعي في المملكة.
المغرب  في  تعرف  أصبحت  التي  القضايا  هذه 
وصلت  )الدرجات(«  النقط  مقابل  »الجنس  بـقضايا 
إلى القضاء وتم تصنيفها جرائم اتجار بالبشر، وبلغت 
تداعياتها البرلمان وأثرت أخالقياً واجتماعياً ونفسياً، 

ليس فقط على الضحايا بل على أسرهن أيضاً.
وتتابع المحاكم عدداً من المتهمين في قضايا »الجنس 
مقابل النقط« بـجريمة االتجار بالبشر عبر استغالل 
إساءة  خالل  ومن  والهشاشـة،  والضعف  الحاجـة 
االستغالل  لغـرض  والنفـوذ  الوظيفـة،  استعمال 

الجنسـي مـع هتـك العرض.
اإلنسان  بالدفاع عن حقوق  كما دخلت هيئات معنية 
على الخط، ودعت إلى إحداث »خط أخضر« على 
الصعيد الوطني للتبليغ عن حاالت التحرش الجنسي، 

التي تطال الطالبات وحتى األستاذات الجامعيات.

ل مأموريّةَ الطرِف المعتدّي الهشاشةُ والطمُع تسّهِ

»الجنس  ملفات  خط  على   »190 »ائتالف  ودخل 
لكل  عالياً  القبعة  بـ«رفع  مطالباً  النقط«،  مقابل 
نزيه  تحقيق  بـفتح  الشرفاء،  واألستاذات  األساتذة، 
وشفاف؛ إلنصاف ضحايا استغالل النفوذ، واالبتزاز 
الجناة  »متابعة  مع  لهن«،  االعتبار  ورد  الجنسي، 

ومعاقبتهم وفق ما تنص عليه القوانين«.
العنف  من  خال  لعالم  الساعي  لالئتالف،  بيان  وفي 
والتحرش، سجل متابعته بـقلق شديد »انتشار ظاهرة 
بشكل  بالطالبات،  الجنسي  والتحرش  النفسي  العنف 
لنهل  منابر  تعدّ  التي  األماكن،  قدسية  يدنس  أصبح 
عن  الدفاع  آليات  واكتساب  المعرفة،  ونشر  العلم 

الحقوق«، مضيفاً أن ما ٌخفي كان أعظم.
للطالبات،  والدعم  الحماية  بـتوفير  االئتالف  وطالب 
المستور،  وفضحن  الصمت  طابو  كسرن  اللواتي 
النفسي  للتتبع  وهياكل  االستماع،  آليات  وضع  مع 

للضحايا وعائالتهن.
وقالت ثريا لحرش فاعلة نقابية ناشطة في االئتالف » 
إن المطلب األساسي هو أن يتم بحث نزيه وشفاف، 
التعليمية،  المؤسسات  في  استماع  وحدات  وإنشاء 
الطالبات  شكاوى  مع  التعامل  فيها  يتم  والجامعات 
والطلبة«، قبل أن تضيف: »ال نقول إن األساتذة كلهم 
متحرشون، بل نطالب أن يصل الملف إلى القضاء، 
ويجري التتبع النفسي للضحايا ولعائالتهم؛ فالعائالت 

ضحايا«.
منها،  ننطلق  البراءة  قرينة  إن  قائلة:  ثريا  وتابعت 
موجودة«،  الممارسة  هذه  كون  ينفي  ال  هذا  ولكن 

ثم زادت ُمدينة تصيير دور: »التقييم والتقويم مجاال 
لالبتزاز والرشوة ولو بصيغة أخرى«.

وتم القيام بأبحاث وتحريات قادت إلى استدعاء بعض 
الطالبات، ممن يشتبه في كونهن كن ضحية لمحاولة 

االستغالل الجنسي من طرف عدد من األساتذة.
طرف  من  المجرى  التقني  البحث  نتيجة  وأسفرت 
المتعلقة  األبحاث  الجنائي، ودعم  االستعالم  مصلحة 
مكالمات  لـ103  أستاذ  إجراء  عن  فيهم  بالمشتبه 
بينه  هاتفية  مكالمة  و132  طالبة،  وبين  بينه  هاتفية 

وبين طالبة أخرى خالل ساعات متأخرة من الليل.
النفس  علم  في  -الباحثة  الشرقاوي  ليلى  وقالت 
التراتبية  األستاذ  وضعية  إن   :– النفسية  والمعالجة 
الذي  االبتزاز،  عملية  ليمارس  أكبر  سلطة  تمنحه 
التحرش، حيث تجد الضحية نفسها بين  يضاف إلى 

المطرقة والسندان«.
حالة  في  الطالبة  تدخل  الوضعية  هذه  إن  وأضافت: 
نفسية صعبة، وتمس بتقديرها لذاتها وجسدها، فتبدأ 
أن  تعتقد  ربما  ألنها  الضمير  وتأنيب  بالذنب  تشعر 
مظهرها الخارجي، ال يتالءم مع صورتها كطالبة«، 
مشيرة إلى أنه من خالل تجربتها مع النساء ضحايا 
الوهمية،  المسؤولية  من  نوعاً  دائماً  تلمس  العنف 
التي تضعها المرأة على عاتقها رغم أن المتحرش، 
وشرعياً  منطقياً  سلوكه  على  الوحيد  المسؤول  هو 

وقانونياً.
»العرب:«  لصحيفة  لها  تصريحٍ  في  ليلى،  وعدّت 
الجنسية  الدوافع  من  نوع  عليه  يطغى  المتحرش  أن 
ذات الطابع االنحرافي، والمليئة باإليهامات الجنسية 
التي تأخذ بعين االعتبار رغبة المرأة، ورضاها بما 
يستغل  الذي  المتحرش،  رغبات  لتلبية  أداة  يجعلها 

وضعيته االجتماعية والمهنية البتزاز الضحية«.
تقديم  على  تقوى  ال  الضحية  أن  على:  ليلى  وأكدت 
هذه  ألن  العائلة،  وسمعة  اللوم،  مخافة  الشكاية 
المواضيع لم تخرج من دائرة الطابوهات والفضائح.

من  الجنس  موضوع  إخراج  وجوب  إلى  وأشارت 
وقالت:  عقالنية،  بطريقة  فيه  والتفكير  الطابوهات 
أي  يكون،  أن  يجب  عما  نتكلم  أن  عهدنا  »نحن 
في  قرب  وعن  بروية  التفكير  ونسينا  المثاليات، 
هناك  أن  إلى  ولفتت  الصمت«،  طي  تبقى  مشاكل 
»يتمنعن وهن  مقولة  على  مبنياً  سائداً  ذكورياً  تمثالً 
الراغبات« التي تفهم على أنه عندما تقول المرأة ال: 

فإنها تقصد نعم، وهذا تفكير مغلوط ومنحرف«.

تأثيٌر واضٌح

مشرفاً  كان  األستاذ  إن  الطالبات:  إحدى  وصرحت 
عليها في مادة القانون اإلداري، غير أنه ما لبث أن 
استغل صفته الجامعية من أجل إشباع رغباته الجنسية 
الشاذة، حيث صار يراودها عن نفسها خالل ساعات 
ممارسة  إمكانية  منها  ويطلب  الليل،  من  متأخرة 
الجنس معه بشكل شاذ، مقابل التوسط لها في تحقيق 
إلى  اضطرت  الذي  األمر  وهو  الجامعي،  مبتغاها 
ومخافة  بالجامعة،  القوي  نفوذه  بحكم  كذباً  مسايرته 

التأثير على مسارها الجامعي.
والباحثة  الجامعية  األستاذة  التاج  عائشة  وأكدت 
االجتماعية:  والتنمية  االجتماع  المتخصصة في علم 
تأثير  لها  الجامعة  في  الجنسي  التحرش  مسألة  »إن 
واضح على نفسية الضحايا وعلى أسرهن، حيث هناك 
الالتي  الطالبات  فئة  فئتان من الضحايا: األولى هي 
يستطعن  ال  وقد  واالبتزاز  للضغط  فعالً  يتعرضن 
الدخول في مواجهة صارمة، قد تجبرهن على اللجوء 
إلى الوسائل المتاحة للدفاع عن أنفسهن ضد التحرش، 
كاللجوء إلى الجمعيات المناهضة للعنف ضد النساء 
المغرب،  في  متوفرة  وهي  الحقوقية،  الجمعيات  أو 
والفئة األخرى هي التي لها استعداد قبلي للدخول في 
تقديم خدمات مقابل  يقترحن  مفاوضات، ومنهن من 
حصولهن على الدرجات الجيدة، ألنهن ال يردن أن 

يتعبن في اإلعداد لالمتحانات أو البحث«.

للحّدِ من هذه الظاهرة يجب التوعيةُ بمدى 
خطورتها

وأوضحت عائشة: »إن الهشاشة والطمع واالنتهازية 
إلى  تتحول  قد  المعتدي، بل  الطرف  تسهل مأمورية 
المختلفة،  بضغوطه  التحرش  وفعل  أحياناً.  شراكة 
يترك أثراً نفسياً بالغاً، ويغدو األمر أكثر إيالماً عندما 

يصدر من األستاذ، زد على ذلك أن التداول الشعبوي 
للموضوع عبر وسائل التواصل االجتماعي، أكسب 
الضحايا  بنفسية  كثيراً  أضر  فضائحياً  بعداً  المسألة 

وأسرهن، وأيضاً بالجسم الجامعي عموماً«.
يتم  التي  للضحية،  النفسية  الحالة  وبخصوص 
ليلى  أكدت  نفوذاً  يملك  من  قبل  من  استغاللها 
وعدم  بالدونية  اإلحساس  في  تتمثل  أنها  الشرقاوي، 
القدرة على الدفاع عن النفس، خصوصاً أنها ال تجرؤ 
للضغوط التي تسلط عليها،  على تقديم شكوى نظراً 
ما  العائلة،  بشرف  والمس  المجتمع  نظرة  وأهمها 
يسبب لها شعوراً بتأنيب الضمير، وقد تظن أنها هي 

السبب في دفع الجاني إلى ما أقدم عليه.
ودعا األساتذة الباحثون إلى معالجة ظاهرة التحرش 
إطار  في  الضروريتين،  والسرعة  بالجدية  بالنساء 
العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين 

الجنسين في الحقوق والواجبات.
مسألة  لحسم  فرصة  هذه  أن  التاج  عائشة  وعدّت 
التحرش الجنسي داخل الجامعة، وفي مجاالت الحياة 
بالموضوع  المعنية  الجمعيات  داعية  كلها،  العملية 
إلى مواصلة يقظتها ومرافقتها للنساء سواء لمعالجة 
الظاهرة أو للوقاية منها، فتمكين النساء قانونياً ونفسياً 
وأيضاً  كرامتهن  عن  للدفاع  ملحاً  مطلباً  أضحى 

لضمان تكافؤ الفرص حسب الكفاءة واالجتهاد.
فيما أكدت ليلى الشرقاوي: أنه للحد من هذه الظاهرة 
وضعية  ومراجعة  خطورتها:  بمدى  التوعية  يجب 
يتطور بسرعة  مبهمة في مجتمع  التي تظل  المرأة، 
أن  القرار  ألصحاب  بدّ  وال  كلها،  المستويات  على 
يتدخلوا ببعث برامج تعنى بغرس القيم اإلنسانية التي 
ترقى إلى مستوى دولة الحق والقانون والديمقراطية 
التي تدافع عن الحريات الفردية والجماعية وكرامة 

المواطن بصفة عامة

روناهي/ جل آغا ـ ساكينة جانسيز، وليلى 
شايلمز، وفيدان دوغان، ثالث مناضالت 

كرديات، ارتقين رتبة الشهادة، دفاعاً عن 
الحرية والعدالة، اليوم وبعد سنوات عديدة، 
بدأ نهج ساكينة ورفيقاتها، يلقي بنوره على 
حياة النساء كلها في شمال وشرق سوريا، 

بشكٍل عام، وبشكل خاص على نساء الشعب 
العربي، الذي ازدادت معرفته بعد انتصار 
ثورة روج آفا، التي أعادت للمرأة دورها 

الفعلي.
مثٌل أعلى

وشرق  شمال  مناطق  تعيشه  ما  خضم  »في 
الظالم  يد  تحيكها  مؤامرات  من  سوريا، 
التركية، تجاه بالدنا، كان علينا نحن نساء هذا 
الوطن، أال نبقى مكتوفة األيدي«، بهذه الكلمات 
بدأت المواطنة »سلمى عليان« حديثها، معبرة 
عن ضرورة وضع مثل أعلى لكل امرأة حرة، 
تضيف سلمى أنها وجدت في ساكينة جانسيز، 
ورفيقاتها هذا المثال، الذي منحها طعما حقيقيا 
حديثها  سلمى  وتستكمل  حقيقية.  وغاية  للحياة 
منح  في  جانسيز  ساكينة  دور  عن  فخر،  بكل 
الحياة  االبتعاد عن  نحو  إرادة،  العربية  المرأة 
المرأة  دور  رسم  نحو  والتوجه  النمطية، 

في  يتمثل  الذي  »الدور  المجتمع:  في  الحقيقي 
خوض األدوار كلها في المجتمع، بدًءا بالدور 
والثوري،  والعسكري  والمجتمعي،  اإلداري 
المرأة حقيقة  أن ساكينة جانسيز أعادت لذهن 
وجودها، وعدم االكتفاء بدور المتفرج، فاليوم 
على  قادرات  العربي،  الشعب  نساء  وجل  أنا 
طريق  عن  المجد  لوائح  في  أسمائنا  وضع 
السير على درب الحرية، الذي رسمته شهيدات 

مجزرة باريس الغادرة«. 

وجهةٌ موحدةٌ وعدٌو واحٌد

خلقت شهيدات باريس حالة فريدة من نوعها، 
في  تركيا  تلعبه  الذي  بالدور  الفعلي  للتعريف 
الحرية،  ومناهضة  لإلرهاب  المستمر  دعمها 
المناطق  في  الشعوب  باتت  كما  أينما وجدت، 
كلها مدركة أن العدو واحد، فهذا الواقع تعيشه 
شرق  شمال  في  العربي  الشعب  نساء  اليوم 
السطم«  »ريما  المواطنة  تقول  حيث  سوريا، 
إن عملية باريس ألهمت نساء الشعب العربي، 
باتت تعرف عدوها بشكل جيد، وتعرف  التي 
مدى وحشية تركيا، التي تحاول إجهاض دور 
الشعوب الباحثة عن الحرية: »وهذا كله نحن 
ورفيقاتها،  جانسز  ساكينة  للشهيدة  به  مدينون 
وفضحن  الحرية،  خط  لنا  رسمن  اللواتي 
جميعه  للعالم  أظهر  الذي  الحقيقي،  المجرم 
الحقيقي، وصفاته اإلجرامية«، تضيف  وجهه 
دور  لهن  كان  الثالث  الشهيدات  إن  ريما: 
وكشف  الصحيحة،  الوجهة  تحديد  في  فعال 

جميع  في  المجتمع  شعوب  لكل  الموحد  العدو 
عدونا  نعرف  اليوم  أصبحنا  »حيث  المناطق: 
تقديم  علينا  وجب  لذا  وواضح،  جلي  بشكل 
هذه  ثمن  دفعن  اللواتي  للمضحيات،  الشكر 

الرؤية الحقيقية، دماء زكية وطاهرة«. 

رؤيةٌ موّحدةٌ

نساء  تتقاسمها  التي  النظر،  وجهات  تتشابه 
الشعب العربي حول الشهيدات الثالث في تل 
إن  العساف«  المواطنة »رجاء  فتقول  كوجر، 
دور المرأة قد زاد ارتقاًء منذ استشهاد ساكينة 
المرأة  دور  ارتقى  حيث  ورفيقاتها،  جانسيز 
المواقع  في  الرئيسي  الدور  إلى  الثانوي  من 
والمواقف كلها، وتقاسمت نساء الشعب العربي 
هذه النظرة في جل آغا، حيث عبرت المواطنة 
مريم المحمود عن امتنانها العظيم لدور ساكينة 
حياتها،  هيكلة  إعادة  في  ولرفيقاتها  جانسيز، 
في المجتمع الذي تنتمي  ومنحها دوًرا أساسياً 
إليه، وتقول مريم أنها اليوم وبعد اطالعها على 
شايلمز،  وليلى  جانسيز  ساكينة  نضال  قصة 
ناحية  من  وعياً  أكثر  باتت  دوغان،  وفيدان 
الدور الحقيقي لها كامرأة، حيث لم تعد تكتفي 
قادرة  اليوم  نفسها  ترى  إنما  الثانوي،  بالدور 
وشعبها:  نفسها  تجاه  المسؤولية  تحمل  على 
القائد  وفلسفة  فكر  بفضل  تحقق  كله  »وهذا 
األممي عبد هللا أوجالن، الذي آمن بقوة المرأة 
جانسيز  ساكينة  جسدتها  التي  القوة  الحقيقية، 
ورفيقاتها، وتحولن إلى رموز الحرية والعطاء 

غير المشروط«.
تشابهت وجهات النظر كما تشابه الدور، الذي 
تحولن  اللواتي  العربي،  الشعب  نساء  تلعبه 
أوجالن من مرحلة  القائد عبد هللا  فكر  بفضل 
المرأة غير المدركة، إلى مرحلة المرأة العارفة 
لكل تفاصيل الحياة، ال بل أكثر من ذلك، حيث 
أصبحت النساء اليوم تعيش مرحلة من تطور 
يعرف  كله  العالم  بات  مرحلة  المرأة،  دور 
على  قادرات  سوريا،  وشرق  شمال  نساء  أن 
احترام  من  المزيد  وكسب  الحدث،  صناعة 

الشعوب في أصقاع األرض كلها.
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روُح المسؤولّيِة والتعاوِن لدى الُمهّجرين يساهماِن في السيطرة على حرائِق الخيم

مطالٌب بفتِح دوٍر لألطفاِل تالئُم ساعاِت عمِل العاملين وليس المعلمين

قيام بطولة كرة الطاولة للسيدات يهدف لتشكيل منتخب للعبة في إقليم الجزيرة

نجمة التزلج األلمانية كالوديا بيخشستاين 
تشارك في األولمبياد للمرة الثامنة

ميار شريف توّدع بطولة أدياليد للتنس

بروح  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
المهجرون  يتشارك  والتعاون  المسؤولية 
بمخيم كري سبي مع إدارة المخيم؛ للحد من 
في  خاصة  المخيمات  تطال  التي  الحرائق، 
الشتاء، بعد توعيتهم، وتقديم األدوات الالزمة 

لوقف مثل هذه الحوادث.

 في كل موسم تتعرض خيم المهجرين لحرائق، 
حيث تعود أسباب أغلبها إلى األخطاء البشرية 
للمدافئ،  الخاطئ  االستعمال  عن  الناتجة 
عديدة  مواد  على  واحتوائها  الخيمة  وطبيعة 
قابلة لالشتعال، ويتعاون المهجرون في مخيم 
مهجري كري سبي في السيطرة على الحرائق 
أقرانهم  توعية  في  والمشاركة  الخيام،  ضمن 
للمخاطر الناتجة عنها، وطرق الوقاية السليمة.

الِخيَُم عرضةٌ للحرائِق والحلُّ بالتوعية

مهجري  مخيم  في  المهجرين  خيم  وتعرضت 
كري سبي للحرائق، حيث أتت على عدد من 
الطباخات  نسيان  منها  عدة  ألسباب  الخيم، 
التقليدية، والكهربائية في الخيمة، دون مراقبة 
التدفئة  وقود  نتيجة  أو  األسرة،  أفراد  قبل  من 
)الكازـ  المازوت( في الخيمة، واشتعاله داخلها 
حيث تمتلئ باألغطية، واإلسفنج ومواد أخرى 

قابلة لالشتعال.

وإدارة  المخيم،  مهجري  من  عدد  ويساهم 
المخيم في جهود التوعية المكثفة، التي أطلقتها 
اإلدارة مؤخراً في الحيلولة دون تكرار حوادث 
احتراق الخيم، ويضاف إليها روح المسؤولية، 
قاطني  معظم  بها  يتحلى  التي  والتضامن، 
السريعة  االستجابة  في  والمساعدة  المخيم، 
من  الخيمة  تجهيز  وإعادة  الحرائق،  لمعالجة 

جديد من خالل المساهمة ومد يد العون.
سبي  كري  مهجري  مخيم  إدارة  وزودت 
المخيم،  في  العاملة  المنظمات  مع  بالتعاون 
المهجرين بأسطوانات خاصة بإطفاء الحريق، 
وإخطارهم  استعمالها،  على  وتدريبهم 
بالتعليمات، واإلرشادات السليمة لمنع انتشار 

الحرائق والسيطرة عليها في حال حدوثها.

تعاون وتضامن

اإلبراهيم:  أحمد  المهجر  يقول  الصدد  وبهذا 
كلهم  القاطنين  األشخاص  يدرك  أن  »يجب 
ومعرفة  الخيم،  اشتعال  خطورة  المخيم،  في 

األسباب الناتجة عنه، وكان هنالك دور جيد 

لقاطني المخيم في عمليات إطفاء الحرائق، التي 
نشبت في بعض الخيام، لذلك يجب اإلقرار أن 
روح المسؤولية والتضامن والتعاون للمساهمة 
استطعنا  لذلك  طاغية  كانت  معالجتها،  في 

بتعاوننا السيطرة عليه«.
ويضيف اإلبراهيم »نحن كمهجرين متواجدين 
ضمن المخيم نتعامل كعائلة واحدة، لذلك الكل 

الخيم  بقية  سيشعل  خيمة  احتراق  أن  يدرك 
المخيم،  عموم  إلى  الخطر  وسيمتد  األخرى، 
وستكون هنالك كارثة في حال وجود ال مباالة، 

وعدم مسؤولية لدى قاطني المخيم كافة«.

اتباُع التعليماِت والتدريُب يوقفها...!

من جانبه أشاد الرئيس المشترك إلدارة مخيم 
بالجهود  الشيخ  محمد  سبي  كري  مهجري 
عمليات  في  المخيم  قاطني  قبل  من  المبذولة 
إطفاء الحرائق، التي نشبت في عدد من الخيم، 
بالتحلي  المخيم  في  كافة  القاطنين  وطالب 

وتعاونهم  تضامنهم  ومواصلة  بالمسؤولية، 
الخيم  سالمة  على  للحفاظ  كافة؛  الجوانب  في 
وقاطنيه، من مخاطر الحرائق، والحرص على 
التوعية للعوائل، واتباع التعليمات واإلرشادات 

السليمة.
حرص  على  بالتأكيد  حديثه  الشيخ  واختتم 
إدارة المخيم على سالمة قاطني المخيم كافة، 
والتعليمات،  بالتوعية  تزويدهم  ومواصلة 
والتدريبات الالزمة في حال تطلب األمر، لمنع 

تكرار حوادث االحتراق.

التي  الجهود  رغم  ـ  خليل  بيريفان  قامشلو/ 
بذلتها اإلدارة الذاتية لدعم األب واألم العاملة، 
حسب  وتعليمهم  ألطفالهم  مكان  تأمين  في 
المستوى العمري، إال أن ذلك ال يسد النواقص 
المواقف،  التي تظهر في بعض  المشاكل،  أو 
ويبقى مطالب األهل مكتوبة في ظرف مختوم 

على طاولة اإلدارة علها تجد حالً لهم.

األمهات  دعم  نحو  الذاتية  لإلدارة  سعي  في 
أطفالهم  فيها  يودعون  مكان  بتأمين  واآلباء، 
في  مساعدتهم  ناهيك عن  العمل خارجاً،  لدى 
اُفتتحت  لألطفال،  تعليمية  تربوية  بيئة  تنشئة 
العديد من رياض األطفال من شأنها االهتمام 
الدخول  قبل  وتعليميه  مهاراته  وتنمية  بالطفل 
إلى المدرسة، أما الحضانات فقد كانت مهمتها 
اآلباء  عودة  حال  بالطفل  والرعاية  تربوية، 
المنزل  إلى  وأخذهم  العمل،  من  واألمهات 
البيت  الدور  تلك  أصبحت  مختصر،  بمعنى 
ما  الطفل  منها  ينال  ومدرسة  للطفل،  الثاني 

يحتاج إليه من اهتمام ورعاية وتعليم.
والرجل  للمرأة،  المجال  أعطت  الخطوة  هذه 
االنشغال  دون  برياحة  العمل  إلى  للذهاب 
باألطفال، ودعمهم من الناحية التربوية، ويثنى 

علي اإلدارة الذاتية تحقيق ذلك.
تلك  في  الدوام  ساعات  العادية  األحوال  في 
فمن  واألب،  لألم  مالئمة  والدوام  الرياض، 
تلك  تستقبل  والنصف صباحاً  السابعة  الساعة 
مساء،  الثالثة  الساعة  حتى  األطفال،  الدور 
واألمر األكثر أهمية هو أن المشرفين على تلك 
الدور هم من المعلمات المختصات، لهن شأن 
الموضوع،  إيجابية هذا  باألطفال، ولكن رغم 
هذه  يخص  فيما  السلبيات  بعض  هناك  أن  إال 
في  العامالت  المعلمات  دوام  كون  المسألة، 
في  نفسه  المعلمات  دوام  أصحب  الدور،  تلك 
المدارس، ألنهن تابعات لهيئة التربية والتعليم، 
العطلة  عدا  هذا  تشملهن،  الرسمية  فاألعطال 
االنتصافية والصيفية، واألخيريتان هما األكثر 
تأثيراً على األم واألب، ألن الكثير منهم ليسوا 
بعاملين وعامالت في السلك التربوي، أو الذين 

تشملهم العطلة.
وألننا على أبواب العطلة االنتصافية التي ستبدأ 
بتاريخ 16 كانون الثاني الجاري، أردنا تسليط 
الضوء على العوائق، التي يتعرض لها اآلباء 
الزمنية  الفترة  ضمن  التعطيل  لدى  واألمهات 
واألم،  األب  فيبقى  يوماً   15 قرابة  تبلغ  التي 
منشغلي البال، أين سيودعون أبناءهم خاصة، 

ممن ليس لهم أقارب في المنطقة.

ٍة بالمرأِة العاملِة  افتتاُح روضاٍت خاصَّ

وليَسِت المعلمةَ

سيدار رشيد علي تعمل في المجال اإلعالمي، 
وكما هو معرف هذا المجال ليس لديه أعطال 
في  تودعه  طفل  أطفال؛  ثالثة  لديها  تقريباً،  
المدرسة )الصف األول( والثاني في الروضة، 
تلك  أن   تبليغها:  وبعد  الحضانة،  في  والثالث 
العطلة  فترة  خالل  أبوابها  تغلق  كلها  الدور 
االنتصافية، أصبحت في ضيق من أمر أبنائها، 
أطفال  لثالثة  أم  »أنا  أفادتنا:  الشأن  هذا  وعن 
من  نواجهه  ما  روناهي،  صحيفة  لدى  أعمل 
لدى  الرسمية  األعطال  أن  هو  صعوبات، 
من  الكثير  فهنالك  تشملنا،  ال  الذاتية  اإلدارة 
اإلدارة  أعضاء  فيها  تعطل  التي  المناسبات 
والعطلة  االنتصافية  العطلة  عدا  هذا  الذاتية، 
أن  سوى  أمامنا  وليس  كثيراً  نعاني  الصيفية، 
إلى  بهم  نأتي  أو  أقربائنا،  بعض  عند  نودعهم 
العمل، ولكن كالهما معاناة خاصة لدى اإلتيان 
أفكارنا،  تتشتت  حيث  العمل،  مركز  إلى  بهم 
العمل  فمكان  المطلوب،  بالشكل  نعمل  وال 
عند  أودعناهم  إذا  أما  لألطفال،  بمكان  ليس 
األقارب،  فينشغل بالنا عليهم، فلربما ينشغلوا 
عن أطفالنا، وليس لديهم الوقت الكافي لالهتمام 
بهم فهم معرضون للخطر في أغلب األحيان«.
والحضانات  الروضات  في  العامالت  تؤدي 
دورهن بأكمل وجه، األمر الذي يطمئن األب 
توضيحه  سيدار  األم  أحبت  ما  هذا  واألم، 
والحضانات  الروضات،  في  أبناءنا  »نترك 
أنهم  المعرفة،  خير  ونعرف  أمينة،  بأيادي 
بأمان حسب التجربة التي عشناها، فالعامالت 
يقمن بواجبهن على أكمل وجه، حتى في حال 
أطفالنا،  مع  شيء  حدوث  عند  أو  المرض، 

يتواصلون معنا ويخبروننا باألمر«.
علي  رشيد  سيدار  طالبت  حديثها  ختام  وفي 
بهن،  خاصة  العاملة،  بالمرأة  روضة  بافتتاح 
ويناسب دوامها، فيما يتعلق باألعطال وساعات 
واآلباء،  األمهات  من  غيرها  ودوام  الدوام، 

ممن يعملون في مجال التعليم كمعلم ومعلمة.

»عملُنا يستدعي الدَّعم«

الفكر الذي تبنته اإلدارة الذاتية منذ نشأتها حتى 
الديمقراطية،  األمة  فكر  هو  الحاضر،  الوقت 
من  أساسية  قضية  المرأة  تحرر  تجد  التي 
قضاياها، وعلى هذا األساس كان للمرأة دور 
التحرر  نحو  والسعي  الفكر،  هذا  تبني  في 
أن  دون  كلها،  الحياة  مجاالت  في  والمساهمة 
واالهتمام  األطفال،  تربية  في  دورها  ينحصر 
بهم كحبيسة الدار، ومن تلك المجاالت المجال 
األمني، هذا المجال الذي لعب دوراً في تحقيق 
األمن واالستقرار في المنطقة، بيريفان عيسى 
عبدي عضوة في قوى األمن الداخلي منذ أربع 
المشكلة  من  تعاني  أطفال  لثالثة  وأم  سنوات، 
من  اثنان  سيدار؛  األم  تعانيها  التي  نفسها، 
أبنائها طالب في المدارس، واآلخر تودعه في 
الحضانة، هي األخرى طالبت بافتتاح رياض 

وحضانات لألطفال، تتوافق مع 

في  دور  لها  األخرى  فهي  عملهم  ساعات 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، 

يكون  أن  يجب  نظر،  وجهة  فمن  وحمايتها 
هناك لهم دعم في ذلك، ألنه يتطلب دقة وانتباه 

دون انشغال البال.

حلُّ بديٌل ولكْن ليس للجميع

آهين خليل بعد وفاة والدتها، تلعب دور األم في 
العائلة، تعمل لدى هيئة المرأة بإقليم الجزيرة، 
إلى  الصغيرة   أختها  أخذ  إلى   تضطر  لذا 
الرسمي  الدوام  من  االنتهاء  حتى  الروضة، 
االنتهاء  ساعة  أن  إال  مساء(  الثالثة  )الساعة 
من الدوام في الروضة، التي تأخذها في الوقت 
الحالي هو الواحدة بعد الظهر، هذه هي المشكلة 
بعين ذاتها، فاألم ليست موجودة واألخت تهتم 
تعمل  آهين  األخت  وألن  المقدرة،  حسب  بها 
في الهيئة علمت أن هناك روضة تابعة للهيئة 

للمرأة  مخصص  فهو  دوامها  ساعات  تناسب 
تلك  إلى  نقلها  قررت  لذا  عام،  بشكل  العاملة 
من  وتخفف  مشكلتها،  تذبل  علها  الروضة، 

معاناة أختها الصغيرة.
ال  محنتها،  لتجاوز  آهين  وجدته  الذي  الحل 
تستطيع غيرها من النساء السير على نهجها، 
ألن روضة واحدة، ال تكفي لكل أطفال مدنية 

قامشلو إذا تحدثنا عنها كمنطقة واحدة.
وتبقى مطالب األهالي وبشكل خاص، األمهات 
رفعوها  التي  المطالب،  مسودة  على  منقوشة 
من خالل منبر روناهي، علهما تحث اإلدارة 
هذه  في  للبحث  المعنية،  والجهات  الذاتية 
القضية، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلة، مع أخذ 

العلم لألهمية الكبرى. 

روناهي/ قامشلو ـ ستقام بطولة لكرة الطاولة 
الجمعة  يوم  الجزيرة  إقليم  في  للسيدات 
2022/1/14؛ بهدف تشكيل منتخب لإلقليم، 
على  القادمة  االستحقاقات  في  ولتمثيله 
بطولة  وهي  سوريا،  وشرق  شمال  مستوى 
ضمن روزنامة موسم 2021 ـ 2022، فما 
في  أقيمت  التي  البطوالت،  وما  اللعبة؟  واقع 

الموسم السابق؟

عام  منذ  للسيدات  الطاولة  كرة  لعبة  تنامت 
بهن  الخاصة  البطوالت  قلة  رغم   ،2017
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من  تقام  والتي 
الجزيرة، ناهيك عن ضعف االهتمام، والدعم، 
وقلة الصاالت المخصصة للعبة، ولكن إلى حٍد 
العبات  وتظهر  تنتشر،  اللعبة،  باتت  مقبول 
أقيمت  بطوالت،  في  الفوز  خطفن  مميزات، 

داخل سوريا وخارجها. 
الرجال؛  منتخب  لتشكيل  بطولة  وأقيمت 
القادمة  البطوالت  في  الجزيرة  إقليم  لتمثيل 
األسبوع  سوريا،  وشرق  شمال  مستوى  على 
المركز  من  لالعبين  تصنيف  فأقيم  الماضي، 
أن  المتوقع  ومن  الرابع،  المركز  إلى  األول 
يمثلوا المنتخب في البطوالت القادمة، وكانت 

نتائج التصنيف على النحو التالي:
وائل  الالعب  سردم:  نادي  األول  المركز  ـ 

مرجان.
ـ المركز الثاني نادي برخدان: الالعب غسان 

إبراهيم.
الالعب صالح  نادي سردم:  الثالث  المركز  ـ 

أحمد.
توفيق  الالعب  نادي جودي:  الرابع  المركز  ـ 

إسماعيل.
الالعبات  من  عدد  سيختار  نفسها  وبالطريقة 
عدد  سيحدد  حيث  السيدات،  بطولة  قيام  في 
األولى؛  المراكز  حسب  الالعبات  من  معين 
لتمثيلهن للمنتخب، الذي من المقرر أن يشارك 
والتي  للسيدات،  الطاولة  كرة  بطولة  ضمن 
الشباب  هيئة  قبل  من  تُقام  أن  المفترض  من 
الفترة  والرياضة في شمال وشرق سوريا في 

القادمة.

صعوبات جّمة

إقليم  في  كثيراً  الطاولة  كرة  لعبة  وتعاني 
البطوالت،  قلة  في  تكمن  والمعاناة  الجزيرة، 
واحدة،  بطولة  تقام  بالكاد  الواحد  العام  ففي 
الالزمة  المستلزمات  توفر  عدم  إلى  إضافة 

للعبة.
شهر  في  أقيمت  التي  السابقة،  البطولة  وفي 
بناحية  المدارس  بإحدى   ،2021 عام  تموز 
وكان  جداً،  حارة  األجواء  كانت  فقد  عامودا، 
الجماهير،  من  الحضور  من  يتصبب  العرق 
واللجنة  والحكام،  واإلداريين،  والمدربين، 
الفنية، وخاصةً الالعبات اللواتي كن مشاركات 
في البطولة، وبلغ عددهن وقتها 14 العبة من 
نوادي: جودي ـ أهلي عامودا ـ برخدان ـ سري 

كانيه. 
واستطاعت في النهاية العبة نادي سري كانيه 
إيمان محمد، التألق والفوز في المباراة النهائية 
برخدان،  نادي  من  محمد،  آالء  الالعبة  على 
لها  مشاركة  أول  في  األول،  بالمركز  ولتتوج 
في بطوالت إقليم الجزيرة، كما تميزت البطولة 
ومنهن  واعدات،  صغيرات  العبات  بظهور 

ميراف رشيد من نادي برخدان.
أصبحت  محمد  إيمان  الالعبة  أن  التذكير  مع 
فقد  هذه،  البطولة  نهاية  في  سردم  نادي  تمثل 
وقعت  حيث  بعد،  فيما  ذلك  عن  رسمياً  أعلن 
بطلة  وهي  النادي،  مع  موسمين  لمدة  عقداً 
ألقاب في  على مستوى سوريا، وحازت على 
بطوالت  في  وشاركت  العربية،  البطوالت 

عالمية مثل ألمانيا، وفرنسا.
عام 2021  الماضي  أيلول  شهر  في  وأقيمت 
للشهيد  استذكاراً  والسيدات،  للرجال،  بطولة 
على  يوما  مرور40  بمناسبة  حمي”  “ديار 
قِبل  من  وإشراف  بتنظيم،  وذلك  استشهاده، 
 PYD نادي برخدان الرياضي، وشبيبة حزب
وبالتنسيق مع االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، 
في صالة اللعبة ضمن استاد شهداء الثاني عشر 
من آذار بقامشلو، وفي بطولة السيدات شارك 
فيها ثماني العبات، وكانت النتائج النهائية في 

البطولة على الشكل التالي:
ـ المركز األول: إيمان محمد ـ نادي سردم.
ـ المركز الثاني: آالء وحيد ـ نادي برخدان.

اتحاد  نادي  ـ  علو  ياسمين  الثالث:  المركز  ـ 
عامودا.

أما على صعيد شمال وشرق سوريا، فقد اجتمع 
شمل الرياضيين كافة في شمال وشرق سوريا، 
أقيمت  ببطولة  األولى  للمرة  الطاولة،  لكرة 
شعار  تحت   ،2020/12/18 17ـ  بتاريخ 
الرئيسية  القاعة  في  وذلك  سننتصر”  “حتماً 
وبمشاركة  الطبقة،  في  والفن  الثقافة  لمركز 
وأقاليم:  والطبقة،  ومنبج،  الرقة  منتخبات 
كضيف  ووفد  وعفرين،  والفرات،  الجزيرة، 

من دير الزور هذه للرجال.
في  العبات  عشر  شاركت  فقد  للسيدات  أما 
“عفرين  وهي  منتخبات  أربعة  مثلن  البطولة، 
وتألقت  الفرات”،   – الجزيرة   – الطبقة   –
العبات إقليم الجزيرة وعفرين فيها، واستطعن 
دامت  منافسات  بعد  األولى،  المراكز  إحراز 
ليوم واحد، وكانت نتائجها: آالء وحيد جاءت 
الجزيرة، وجاءت  إقليم  المركز األول من  في 
الالعبة نور محمد من إقليم الجزيرة، بالمركز 
الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب منتخب 

عفرين، عبر الالعبة أفين بالل.
تكريمية  دروع  مت  قُدِّ البطولة  ختام  وفي 
للمنتخبات، التي حققت المراكز الثالثة األولى، 
على  الجزيرة  إقليم  من  وحيد  آالء  وحصلت 
الموح  وباسل  البطولة،  في  أفضل العبة  لقب 
كما  العب،  أفضل  جائزة  على  الطبقة  من 
شكر  بطاقات  للبطولة  المنظمة  اللجنة  قدمت 

للمشاركين والمشاركات كافة.

واقع اللعبة

إن واقع اللعبة يعاني من مشاكل كثيرة، لكن على 
الرغم من ذلك، يمكن أن نقول عنه: بمستوى  
الالعبات، فهن  باستثناء بعض  جيد لالعبات، 
مميزات، وكما ذكرنا مثل: الالعبة إيمان محمد 
كله  وهذا  عالمية،  بطوالت  في  شاركت  التي 
باهتمام  ومقارنةً  المقدم،  الدعم  قلة  رغم  يأتي 
االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، وإدارات 
نوادي فقط،  باستثناء عدة  اللعبة،  بهذه  األندية 
حيث تشهد دعًما قليالً جداً، ونقًصا في الصاالت 
المخصصة للعبة، ما يستدعي بعض األندية أن 
تقام  التي  الصاالت  أما  المدارس،  في  تتمّرن 

ضمن  متواجدة  وهي  البطوالت،  أغلب  فيها 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  استاد 
فهي غير مجهزة لتلك البطوالت، بما في ذلك 
ويلزمها  والكرات،  والمضارب،  الطاوالت، 
تجديد وتأهيل الصاالت بشكٍل عام؛ لكي تمنح 
الراحة األفضل لالعبات والالعبين، ويتطلب 
للعبة،  التنشيطية  البطوالت  بإقامة  االستمرار 
نادي  قبل  من  أقيمت  التي  البطوالت،  فلوال 
رسيمة  بطولة  غير  شاهدنا  كنا  ما  برخدان، 
واحدة سنوياً، وهي غير كافية لالرتقاء بواقع 

لعبة كرة الطاولة للسيدات في اإلقليم.
والرياضة  الشباب  هيئة  أن  ذكره:  والجدير 
إلطالق  تستعد  سوريا،  وشرق  شمال  في 
القادمة،  الفترة  في  وجماعية  فردية،  بطوالت 
واللجان،  الهيئات  تمثل  منتخبات  فيها  يشارك 
مظلة  تحت  هي  التي  الرياضية،  واالتحادات 
المدن  في  بطوالت  تقام  وبصددها  الهيئة، 

واألقاليم؛ النتقاء هذه المنتخبات.

محمد الشيخأحمد ابراهيم

آهني خليلبرييفان عيىس عبديسيدار رشيد

هي  بيخشستاين،  كالوديا  األلمانية   
دورات  ثماني  في  تشارك  سيدة  أول 
نجمة  اختيرت  بعدما  شتوية،  أولمبية 
في  للمشاركة  السريع رسميًا،  التزلج 

أولمبياد بكين المقبلة.
عاماً،   49 بيخشستاين  كالوديا  وتعد 
في  بالميداليات  تتويجا  العبة  أكثر 
األولمبياد الشتوي، حيث حصلت على 
وميداليتين  ذهبية،  ميداليات  خمس 

فضيتين، وميداليتين برونزيتين.
للمرة  بيخشستاين  كالوديا  وشاركت 
في  األولمبية  الدورات  في  األولى 
في  وفشلت  ألبرتفيل  في   ،1992
بفانكوفر   ،2010 ألولمبياد  التأهل 
مثيرة  عقوبة  ضد  معركة  وسط 
الدم،  بمستويات  متعلقة  للشكوك 
المحاكم  في  لسنوات  استمرت  والتي 

األلمانية.
أول  بين  بيخشستاين  كالوديا  وكانت 
اختارهم  ورياضية،  رياضياً   20
للرياضات األولمبية  االتحاد األلماني 
للمشاركة في أولمبياد بكين، التي تقام 
في الفترة من 4 إلى 20 شباط المقبل.

تم  الذين  األخر  الرياضيون  أما 
في  رياضيين  أربعة  فهم  اختيارهم، 
في  وخمسة  السريع،  التزلج  مسابقة 

شريف،  ميار  المصرية  ودعت 
أدياليد  بطولة  عالميًا،  المصنفة 63 
للتنس المقامة حالياً في أستراليا، من 

الدور األول.

أمام  مصر  منتخب  العبة  وخسرت 
الروسية لودميال سامسونوفا، المصنفة 
39 عالميًا، بمجموعتين دون مقابل، 
مواجهة  بعد  و4-6،   6-7 بنتيجة 

استمرت ساعتين وخمس دقائق.
شاركت  قد  كانت  ميار  أن  يذكر 
بمدينة  غيبسالند  بطولة  في  مؤخراً 
الزوجي  لنهائي  وتأهلت  )ميلبورن(، 

من  وفريق  الفني،  التزلج  منافسات 
بمنافسات  يشارك  رياضيين،  عشرة 
مع  للفرق  التزلج  لوح  على  التزلج 
فيليكس لوخ، الفائز بالميدالية الذهبية 

3 مرات.
للرياضات  األلماني  االتحاد  وأعلن 
األولمبية، اختيار 35 العباً في فريق 
هوكي الجليد، بدون أن يعطي أسماء. 
سوديرهولم،  توني  المدرب  وطلب 
بسبب  فرديين  العبين  اختيار  عدم 
مصابة  حاالت  ظهور  احتمالية 
بين  إصابات  أو  كورونا،  بفيروس 

رفقة التشيكية تيريزا مارتينكوفا.
عقب  الثاني  المركز  وحصدت 
أمام  النهائية،  المباراة  في  خسارتها 
الزوجي المكون من التشيكية كاترينا 
واألمريكية پيرا. كما ودعت البطولة 
في منافسات الفردي من الدور األول، 

بعد الخسارة أمام األمريكية آن لي.
في  للمشاركة  شريف  ميار  وتستعد 
إحدى  المفتوحة،  أستراليا  بطولة 
بطوالت التنس األربع الكبرى، والتي 
تبدأ في السابع عشر من شهر كانون 

الثاني الجاري.

الالعبين.
عن  اإلعالن  يتم  أن  المقرر  ومن 
المختارين  للرياضيين  الثانية  القائمة 

يوم 18 كانون الثاني.
الشتوية  األلعاب  دورة  وشهدت 
األخيرة، التي أقيمت في بيونغ تشانغ 
في عام 2018 مشاركة 150 رياضياً 
 31 وقتها  ألمانيا  وحصدت  ألمانيًا، 
ذهبية،  ميدالية   14 بينها  من  ميدالية 
ألمانيا منذ  نتيجة حققتها  وهي أفضل 

إعادة توحيدها في 1990.
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قراءٌة في ديوان »مدائُن العشِق« للشاعرة التونسية جليلة بالفالح

الموسيقى العربية... تطور ومواكبة للتاريخ

اتحاد المثقفين ينظم معرضًا لتبادل الكتب في الطبقة

أمهات وزوجات الشهداء: ال للصمت الدولي حيال المجازر التركّية بحق شعوب المنطقة

أهالي الريف الغربي لكري سبي: لن نتخلى عن 
أرضنا مهما حاولوا استهدافنا

طرد سياسي كردي وعائلته 
من ِقبل السلطات في هولير

قسد: ستون قذيفة على قرى كوباني وعين عيسى

بتفجير في كابول مقتل 
وإصابة أربعة من طالبان

بسام موسى )شاعر وناقد لبناني(
أعلى  من  فَةً  ُمَشّرِ قصائَد  الحنيُن  يَسُكبُها 
عِر،  الُسُمّو، باِذَخةَ األلِق، وهي في َحضَرِة الّشِ
ِكبريُت  َويُشِعُل  الماِء،  حروَف  الُحلُم  يُنَقُِّط 
والسحر؛ِ  والدَّهَشِة،  اإلبداعِ  َمواقَِد  التَذَكُِّر 
ِليُعيَد تَرتيَب ألوانِِه في َمشَهٍد، يَحبُس أنفاَس 
ِة الَمعنى، اللغة  الشمِس، ويُسِقُط القََمَر في لُجَّ
في يدها مسبحةُ الشتاء والمعنى ُخبُز الضياء، 
فضاء  في  مضيئاً  حيزاً  َشغََل  النثريُّ  ها  ونصُّ
األدب، َوَولََج فضاءاٍت ممتدةً متناِوالً القضايا، 
ل  وتُشّكِ اإلنسان،  عقَل  تُربُِك  زالت  ما  التي 

هواِجَسهُ. 

أن قصيدةَ  تَيَّقَنُت  البكر،  وبقراءتي مجموعتَها 
لُصوقاً  أكثَر  كونها  نفَسها؛  فرضْت  النثر 
سرعة  مع  تماشياً  جيناتُها  وتتطّوُر  بالحياة، 
وقد  اإلنساني،  العمل  ميادين  في  التحوالت 
للدالالت،  الوارف  الَشغَِب  لغتَها على  َعْت  َشرَّ

والتأويالت الَكثَّة والجميلة. 
نابضةٌ  قلقةٌ،  تونسية  شاعرةٌ  بالفالح،  جليلة 
األرقى  إلى  بالتشهي  ومسكونةٌ  بالوعي، 
المواقف،  نبيلةُ  اإلحساس،  رهيفةُ  واألسمى، 

ممتلئةٌ محبةً وإنسانيةً، ذات أصالة، وللصداقة 
لغتُها  دافئة،  ووشائُج  امتدادٌ  عالقاتها  في 
المكتنزة  السهولِة  مجرى  تسيُل  خضراُء 
بألغاز األسئلة، وباحثة عن إجابات عنها، وقد 
أغواها البحُث واكتناهُ السّر في ثنيّات التخيّل، 
فاستزادْت غوصاً، وتألقاً في إبحارها المدهش. 
العميقة  واالحتدامات  المتناقضات  هذه  وبين 
الغَْور، تبحُث الشاعرة جليلة بالفالح عن طمأنينٍة 
األسئلة  َسيِل  بين  الُمبعثَر  َشتاتَها  تَلُمُّ  داخليٍة، 
في  الغامضة  النقاط  على  المتساقطِة  والرؤى 
عالَمها الرابِِض على صفيحٍ ساخٍن، وال تلقى 

جواباً إال في االنعتاِق منها إلى العالم السماوّي 
حيث الصبُح والخلودُ، والراحةُ األبدية. 

تقول في قصيدتها« تسابيُح َجْهِريَةٌ«: »ونادينا 
وأنَت  رُّ  الضُّ مسَّني  رؤوْف/أني  بالِعباِد  َرباً 
القََمُر  وانشّق  بُح  الصُّ /انبَلََج  الراحمين  أرحُم 

 .»...
أحياناً، ال  أُواُرهُ  يَخبو  الذي  الصوفّي  والعشق 
َر في معابد العشق اإللهي َطوافاً  يلبث أن يَتَفَجَّ
واغتساالً، وتََطهُّراً من الواقع الصعب والدَّنَِس 
الدنيوّي، تقول في قصيدتها »لن تقرأ ِشعري، 

كافَِرةٌ بلُغَة العشق«:
»لم أِجْد للعشِق َمعبَدا/ أطوُف بأركانه وأغتَِسُل 
وأعيَتْني/  الحياةُ  أنهكتني  كلما  الذنوب/  من 

أرتمي على أديم األرض أشكو إليها...« 
االهتزازات  لتسجيل  َمْرصداً  عُر  الّشِ كان  وإذا 
في  للشاعر  تتراءى  التي  الكونية  والتحركات 
بروحه  وينشرها  فيلتقطها  الخاصة،  مرآته 
التي  الِقيَِم،  من  جملةً  فيها  نافحاً  الخاصة، 
التَّلقي  شاشةَ  فإنَّ  ضرورية،  إضافاٍت  تَُشكُل 
لدى جليلة بالفالح تلتقُط التََردُّداِت الوطنيِة كلها 
بكل تموجاتها، وها هي تقول في قصيدة »بين 

القبضتين«:

به  ُق  أَُحدِّ  / يديَّ بين  بالوطِن  سأُمِسُك  »اليوَم 
َملياً/أنثُُر تُرابَهُ عالياً/ ستكون سماؤه غطاًء لي/ 

أفتَِرُش األرَض وأَعُرُج ...«. 
والوطن،  الشاعرةِ  بين  النَقيَّةُ  العالقةُ  هي 
والتضحيات  بالكرامة  تعّطَرْت  التي  األرض 
على مذبح الحرية، ارتَقَْت إلى مرتبة القداسة، 
وعالمها  وفضائها،  سمائها  إلى  ستعرُج  فمنها 

الُمتََخيَِّل الجميل. 
وهل العُزلةُ، وليس االنعزاَل، عند جليلة بداية 
مراياها  البتكار  وفرصة  األدبية،  الحقيقة 
الشعرية الخاصة؟ وهل تُعيدُ بذلك إحياَء األشياء 
الُمنَهكِة، وتَُسلُِّط األضواَء عليها بعد أن كانت 
بكل مضامينها  فلسفةٌ  ومغمورةً؟ هي  ُمتهاويةً 
لدى الكثيرين ممن يرتقون ُسلََّم التجلي، بل هي 
قصيدة  في  الشاعرة  تقول  إبداعاتهم،  َمصنَُع 

»مالذي«:
الوطن  عاد  ما  مالذي/  الذات  غربة  »باتت 
سأخون  شفائي/  الحبيب  حضن  وال  غطائَي/ 
للشعراء...«.  عالج  فالوحدة  وأنفرد/  كليهما 
جليلة بالفالح شاعرة تونسية، َحَجزْت لتجربتها 
الوارِف  ولحضوِرها  خاصةً،  فرادةً  الشعرية 
تحت  قصائدَها  وضعوا  النُقّاِد،  من  جمهرةً 

على  معها  السَّيُر  فأتعبهم  الكاشفة،  األضواء 
طريق الحرير، حيث قوافُل اللغِة، تَعُجُّ بتوابَل 

من نكهِة ِسحِر تونس الخضراء.  

إعداد/ مثنى المحمود 
األوجه  أبرز  من  واحًدة  الموسيقى  تشكل 
الثقافية للمجتمعات، وهي تؤثر وتتأثر بتطّور 
هذه المجتمعات وتغيرها، والموسيقى العربية 

حالها كحال غيرها تتطور وتؤثر وتتأثر.

يشكل تطور أي نوع من الموسيقى مستويات 
أعمق من البحث في التاريخ، والسياسة، وعلم 
الموسيقى  تطّور  مراحل  تعد  لذا  االجتماع، 
ناحية  من  جدا  مهمة  التاريخ،  عبر  العربية 
أن  نجد  هنا  من  العام،  الذوق  على  التأثير 
التاريخية  باألحداث  تأثرت  العرب،  موسيقى 
البقع  مختلف  مع  الثقافي  وبالتبادل  جهة،  من 

الجغرافية في العالم من جهة أخرى.

تاريخ وتقنية

بكل  عمليًا  العربية  الموسيقى  وصف  يمكن 
المناطق  في  المنتشرة  بالموسيقى  بساطة 
المتحدثة باللغة العربية حاليًا، من الخليج مروًرا 
ببالد الشام، وصواًل إلى المغرب العربي، لكن 
تعريف الموسيقى العربية يتخذ مفهوًما مختلفًا 
في بعديه التاريخي والتقني، اما تاريخيًا، يُقصد 
التي نشأت في  الموسيقى،  العربية  بالموسيقى 
شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل اإلسالم، 
انتشار اإلسالم، وكانت  تطّورت خالل  والتي 
والمدينة  المكرمة،  مكة  في  مركزة  مدارسها 
ثم  ومن  والثامن،  السابع  القرنين  في  المنورة 
في بغداد وقرطبة، بعد توسع الدولة اإلسالمية، 
وبعد القرن الثالث عشر حتى اليوم، أصبحت 
األوسط  الشرق  مناطق  مختلف  في  منتشرة 
وشمالي أفريقيا، من الناحية الموسيقية التقنية، 

النغمية  بأنظمتها  العربية  الموسيقى  تتميز 
لذلك  الموسيقية،  وآالتها  اإليقاعية  وتقسيماتها 
أحيانًا  والفارسية  التركية،  الموسيقى  تُشمل 

معها كونها تحمل طابعًا شرقيًا مشترًكا.

تطور وتوثيق

حسب  العربية،  الموسيقى  أصول  تتجذّر 
الذي  الجاهلية  شعر  في  المؤرخين،  غالبية 
والسابع  الخامس  القرنين  بين  منتشًرا  كان 
بعد الميالد، بحيث كان الشعراء يلقون الشعر 
بمرافقة إيقاع بواسطة الطبل، ونغمة بواسطة 
ذوات  النساء  تُعطى  حينئٍذ  وكانت  العود،  آلة 
حفظ  وظيفة  والمميزة  الجميلة،  األصوات 
إلى  الشعرية،  األوزان  حسب  وغنائه،  الشعر 
كالعود،  موسيقية  آلة  العزف على  تعلّم  جانب 

والطبل والربابة وغيرها.
القرن  في  اإلسالمي  الدين  انتشار  فترة  في 
“إسحاق  العربي  الفيلسوف  ترجم  التاسع، 
الموسيقية  والقوانين  المبادئ  الكندي” 
اإلغريقية، وأضاف نظريات موسيقية جديدة، 
الموسيقى، في  ونشر خمسة عشر مقااًل حول 
للمرة  “موسيقى”  كلمة  استخدم  مقاالته  أحد 
استُخدمت  ثم  من  العربية،  اللغة  في  األولى 
والتركية،  الفارسية،  اللغات  في  الكلمة  هذه 
القرنين  بين  اللغات،  من  وغيرها  واالنكليزية 
التاسع والعاشر، نُشرت للمرة األولى موسوعة 
“أبو  نشر  كما  والموسيقى،  القصائد  تجمع 
نصر الفارابي” كتابه بعنوان “كتاب الموسيقى 
الموسيقية  المقامات  فيه  يوثّق  الذي  الكبير”، 

العربية، التي ما زالت مستخدمة حتى اليوم.
األندلس  تحّولت  اإلسالمية،  الدولة  توّسع  بعد 

لتصنيع  مركز  إلى  عشر  الحادي  القرن  في 
اآلالت الموسيقية، التي سرعان ما انتشرت في 
باقي القارة األوروبية، في القرن الثالث عشر، 
كان الموسيقي العربي “صفي الدين األُرموي” 
وتقسيم  األنغام  تدوين  طريقة  ضبط  من  أول 
الغربي  العالم  في  تُعتمد  لم  والتي  اإليقاعات، 

حتى القرن العشرين.

مرحلة جديدة

فيما  وتوّسعها  العثمانية،  الدولة  تأسيس  مع 
بعد، تفاعلت الموسيقى العربية مع الكثير من 
الموسيقى  من  المختلفة،  الموسيقية  الثقافات 
والبيزنطية،  الفارسية،  الموسيقى  إلى  التركية 
تلك  في  وتطّورت  وغيرها،  واألرمنية 
الموسيقية  اآلالت  وتعدّدت  الموسيقى،  الفترة 
على  العزف  الرجال  تعلم  كما  المستخدمة، 
والناي،  والقانون،  كالعود،  الموسيقية  اآلالت 
من  العديد  نقل  لمصر،  نابوليون  احتالل  بعد 
العادات الموسيقية العربية، والعثمانية ألوروبا، 
فانتقل استخدام اآلالت الموسيقية المعتمدة في 
الفرق العثمانية العسكرية كالبيكولو والسيمبال 
الى الفرق األوركسترالية الموسيقية األوروبية.

أول المؤثرين العرب

الدول  أولى  كانت مصر  العشرين،  القرن  في 
القومية،  مفهوم  صعود  تشهد  التي  العربية، 
منفرد،  وطني  موسيقي  تيار  بخلق  ساهم  ّما 
وتحّولت القاهرة إلى مركز لإلبداع الموسيقي، 
أبرز  إحدى  مصر  في  كلثوم”  “أم  كانت  وقد 
وجوه التيار الموسيقي الجديد، تبعتها “فيروز” 

في لبنان.
بالتيارات  بالتأثر  العربية  الموسيقى  بدأت 
الموسيقية الغربية في الخمسينات والستينيات، 
ّما سمح باستخدام اآلالت واإليقاعات الموسيقية 
من  العديد  لنشوء  المجال  فتح  كما  الغربية، 
األنواع الموسيقية العربية، كالبوب، والروك، 
والجاز والراب، والهيب، هوب واإللكترونيك 

غيرها.
واليوم، تُعد الموسيقى العربية من أكثر الثقافات 
الموسيقى من منطقة  إذ تختلف  غنًى وتنّوعاً، 
عربية إلى أخرى، ومن دولة إلى أخرى، ومن 
ضف  الواحد،  البلد  ضمن  أخرى  إلى  منطقة 
باألنماط  العربية  الموسيقى  تأثر  ذلك  على 

الغربية، ما زاد من تنوعها وغناها.

نظم اتحاد المثقفين في الطبقة، مساء الثالثاء 
وذلك  الثاني«  الكتب  تبادل  »معرض  الفائت 
على  الجميع  وتشجيع  االطالع،  زيادة  بهدف 

القراءة، واقتناء الكتب.

حضر المعرض عدد من القّراء وهواة المطالعة 
مثقفي  اتحاد  ألعضاء  باإلضافة  المدينة،  في 
مركز  قاعة  في  فعالياته  أقيمت  والذي  الطبقة، 

الثقافة والفن.
عضو  رحب  المعرض  اعمال  مستهل  في 
فارس  ميالد  المدني،  المجتمع  منظمات 
المعرض  من  الهدف  أن  وأكد  بالحضور، 
جمع القُّراء في مكان مخصص من أجل تبادل 

اطالعهم  من خالل  الثقافة  وزيادة  المعلومات، 
لتعزيز  جديدة  سبل  وإيجاد  جديدة،  كتب  على 
اقتناء  على  والتحفيز  المثقفة،  الشريحة  دور 

الكتب.
جميعهم  المشاركين  فارس  ميالد  دعا  ثم  من 
الكتب،  محتوى  على  لالطالع  المعرض؛  إلى 
بلغ  والتي  منها،  يريدونه  ما  واقتناء  وأنواعها، 

عددها 108 عناوين من الكتب.
الرئيسة  تحدثت  وأهادفها  الفعالية  وعن 
الحسين،  شذى  الطبقة  مثقفي  التحاد  المشتركة 
هذه  مثل  من  »األهداف  بالقول:  هاوار  لوكالة 
على  التشجيع  هدفنا  وكان  كثيرة،  المعارض 
القراءة من الكتب الورقية، بدالً من القراءة من 

المواقع االلكترونية«.
وتابعت: »تعدّ كمية الكتب الموجودة قليلة نظراً 
لقلة اإلمكانيات المتاحة« ونوهت إلى أنه »يوجد 
الكتب  فهناك  الكتب،  في  تنوع  المعرض  في 
وأيضاً  األدبية  والروايات  والعلمية،  الفلسفية، 
شعراء،  مطبوعات  من  وروايات  كتب،  هناك 

وكتاب من منطقة الطبقة«.
وفي ختام حديثها تمنت شذى الحسين: أن يكون 
ولمحبي  للقُّراء،  إيجابية  نقطة  المعرض  هذا 
في  الثقافية  العجلة  دوران  في  ويساهم  القراءة 
المعرض  واختُتم  الصحيح،  بشكلها  المدينة 
بتبادل العديد من الكتب من بينها الكتب الثقافية، 
والروايات والقصص، وعدد من دواوين الشعر.

وأمهات  زوجات  استنكرت  ـ  األخبار  مركز 
عفرين  مقاطعة  من  الُمهجرات  الشهداء 
على  التركي  االحتالل  جيش  هجوم  المحتلة 
مقاطعة كوباني، وعبّرن عن دعمهن لمقاومة 

كوباني في وجه االحتالل التركي.

من  الثامن  في  التركي  االحتالل  دولة  قصفت 
قره  حاجب،  )تل  قرى  الجاري  الثاني  كانون 
موغ، كوران، سرزوري، كولتبه، خانى( مما 
استشهاد مواطن وإصابة 12 آخراً  أسفر عن 

منهم نساء وأطفال بجروح بعضها بليغة.

االنتهاكات التركيّة إهانة للمجتمع الدولي

حول ذلك تحدثت لوكالة هاوار زوجة الشهيد 
جمال معمو زلوخ معمو فقالت: المجزرة التي 
ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  ارتكبتها 
بحق المواطنين في كوباني، والصمت الدولي 
النساء  بحق  الوحشية  الجرائم  هذه  حيال 
واألطفال، تعتبر إهانة للدول التي تدّعي بأنها 

تحمي حقوق اإلنسان والمرأة والطفل.

االحتالل  يستهدف  عندما  زلوخ:  وتابعت 
التركي حركتنا وقواتنا فإنه يخشى من انتشار 
شهدائنا  بدماء  رويت  التي  ثورتنا  وتطور 
المواطنين  األبرار، لكن ارتكابه مجازر بحق 
واألطفال يظهر أنه بات يخاف حتى من طفل 

صغير. 
من  سنصعّد  بقولها:  معمو  زلوخ  واختتمت 
النضال وسنقف مع مقاومة كوباني، وسنقاوم 
حتى نصل إلى مبتغانا والعيش بحرية وسالم 

على أراضنا بكرامة.

استهداف كافة شعوب المنطقة هدفهم

شاهين  الشهيد  والدة  أدانت  جانبها  ومن 
االحتالل  قصف  رشيد  كردستان  روجهالت، 
التركي على كوباني بقولها: لن نقبل بارتكاب 
مجازر أخرى بحق شعوب المنطقة بشكل عام 
التركية  االحتالل  دولة  خاص،  بشكل  والكرد 
السالم  إلى  تدعو  التي  ثورتنا  إضعاف  هدفها 

والفكر الحر.
الفاشي  أردوغان  رشيد:  كردستان  وأشارت 
يستهدف كل شخص يسعى إلى العيش بحرية 

وكرامة، التاريخ يعيد نفسه في عفرين، واآلن 
يقتل أطفال ونساء كوباني، فمنذ تهجيرنا قسراً 
القصف  إلى  نتعرض  الشهباء  إلى  من عفرين 

الهمجي من قبل المحتل التركي.
التي  المجازر  عن  رشيد  كردستان  وتساءلت 
دائماً  لماذا  فقالت:  المواطنين  بحق  ترتكب 
ماهي  المواطنين  المحتل  أردوغان  يستهدف 
محاسبته  أوان  يحن  ألم  منا،  مخاوفه  أسباب 

على هذه الجرائم الشنيعة؟

المجازر تُرتكب أمام أنظار العالم

ومن جهتها تحدثت زوجة الشهيد رشيد حبيب، 
تأثرنا كثيراً عند سماعنا  فريال حبيب بقولها: 
بمجزرة كوباني التي حصلت قبل يومين بحق 
كرد  المنطقة  في  يتواجد  حيث  المواطنين، 
وعرب، وهو يستهدف األطفال والنساء وكبار 

السن.
وعن صمت المجتمع الدولي قالت فريال: أين 
الجرائم  هذه  كل  من  اإلنسان  حقوق  منظمات 
وال  ومسامعهم  أنظارهم  أمام  ترتكب  التي 

يفعلون شيئاً.

واختتمت فريال حبيب حديثها بالقول: مازالت 
أجساد أبنائنا تحت األنقاض في عفرين المحتلة، 
أجسادهم،  من  أعضاًء  خسر  منهم  والبعض 
واليوم في كوباني الطفل عبدو حنيفي الذي يبلغ 

من العمر أربعة أعوام بُترت ساقه، وما تزال 
الدول الضامنة تغُط في نوٍم عميق.

مركز األخبار ـ قال مواطنون من قرى الريف 
الغربي لكري سبي بأنهم صامدون في قراهم 
محاوالت  كانت  مهما  منها  يخرجوا  ولن 
ما  حيال  الروسي  بالصمت  منددين  العدو، 

يتعرضون له من هجمات االحتالل التركي.

ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  يقصف 
الريف  في  الواقعة  القرى  يومي  شبه  بشكٍل 
الغربي لمدينة كري سبي واآلهلة بالمواطنين، 
والقرى التي يتم استهدافها منذ عدة أيام وبشكٍل 
شبه يومي تقع في الريف الغربي لكري سبي 
والشرقي لكوباني، وهي كل من قرية جرن، 
حرية، أحمدية، سرزوري، خانى، عريضة، 

صوان، قزعلي وزنوبيا.

ال نستطيع العيش بأمان

لوكالة  تحدثت  الموضوع  هذا  سياق  ضمن 
قرية  من  دوريش  حج  كلثم  المواطنة  هاوار 
جرن الواقعة في الريف الغربي لمدينة كري 
سبي وقالت: إلى متى سيستمر هذا الظلم، ماذا 
بأمن  العيش  نستطيع  ال  منا؟  أردوغان  يريد 
وسالم في بيوتنا بسبب القذائف التركية، نحن 

لم نعتِد على أرض أحد.
وتابعت كلثم: نتعرض للقصف بشكٍل يومي، 
وهذا يُسبب الذعر في قلوب األطفال، خاصةً 
قوات  ومقاتلي  بالمدنيين،  آهلة  القرية  بأن 
نحن  بحمايتنا،  يقومون  الديمقراطية  سوريا 

صامدون ولن نتخلى عن أرضنا وبيوتنا مهما 
كان الثمن.

درويش  حج  كلثم  حّملت  حديثها  نهاية  وفي 
القوات الروسية المسؤولية عما يتعرضون له.

لن نخرج من قُرانا

وفي السياق ذاته تحدث المواطن صالح الدين 
حسون من قرية أحمدية وقال: تعرضت قريتنا 
لقصف عنيف اضطررنا للخروج من المنزل 
إلى منزل مجاور لنحمي أنفسنا من القذائف، 
وكنا نسمع أصوات انفجارات قوية من حولنا، 

لكنني أؤكد بأننا لن نخرج من قُرانا.

في  األمن  قوى  أقدمت   - األخبار  مركز 
 23 في  هولير  كردستان  باشور  عاصمة 
من شهر تشرين الثاني للعام الماضي، على 
العضو  كاجار،  الكردي حسن  السياسي  طرد 
 ”HDP“ الديمقراطي  الشعوب  حزب  في 
للكرد بتركيا، والمطلوب لدى جهاز  الموالي 
المدينة  من  “ميت”،  التركية  االستخبارات 

ورفضها بقائه على أرض باشور كردستان.

ليلجأ إلى أمن مدينة السليمانية، مطالباً بالعدالة 
وحق اللجوء واإلقامة، حيث تحصل على حق 

اإلقامة من قبل أمن المدينة.
مدينة  أمن  إن  كاجار:  قال  جري  ما  حول 
السليمانية منحه مع عائلته حق اإلقامة وسمح 
محاوالته  فشل  بعد  المدينة،  في  بالسكن  لهم 
مدينة  في  تواجده  خالل  سنوات  سبع  لمدة 
الديمقراطي  حزب  لنفوذ  الخاضعة  هولير 

الكردستاني.
وتوجه كاجار بالشكر إلى إدارة أمن السليمانية 
االستقرار  السليمانية  أمن  لنا  أتاح  قائالً: 
في  األسايش  لكن  أشكرهم،  وأنا  كعائلة  هنا 
منزلي،  بنقل مستلزمات  بعد  يسمح  لم  هولير 

أمس  انفجار  ضرب  ـ  األخبار  مركز 
لعناصر  تابعة  عسكرية  عربة  )األربعاء( 
أدى  كابول،  العاصمة  في  طالبان  حركة 
أخرين  اثنين  وإصابة  مقتل عنصرين  إلى 

بجروح.

نقالً عن  وأفادت شبكة »العين اإلخبارية« 
وكالة أنباء »آماج نيوز« األفغانية، أن اثنين 
من عناصر حركة طالبان قُتاِل جراء انفجار 

في  عسكرية  عربة  استهدف 
المنطقة التاسعة في العاصمة 

كابول.
مصادر  عن  الوكالة  ونقلت 
فيما  الداخلية  وزارة  في 
لم  تُسمى »حكومة طالبان«، 
تسمهم، أن »انفجاراً استهدف 
المنطقة  في  عسكرية  عربة 
أدى  ما  كابول،  في  التاسعة 

سوريا  قوات  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
التركي  االحتالل  دولة  بأن  الديمقراطية 
اتفاقية  خرق  في  متعمد  بشكٍل  تستمر 
وتقصف   ،”2019“ التصعيد  خفض 
بالسكان في مناطق شمال  القرى اآلهلة 

وشرق سوريا.

وقالت قسد على موقعها الرسمي، الثالثاء 
1/11/ 2022، يواصل االحتالل التركي 
اآلهلة  والمناطق  للقرى  الهمجي  قصفه 
بالسكان في مناطق شمال وشرق سوريا، 
خفض  التفاقية  ومتعمد  فاضح  خرٍق  في 

التصعيد عام 2019.
وتيرة  من  صعّد  االحتالل  وأضافت: 
لقرى  والصاروخي  المدفعي  القصف 
كوباني “كولتب وكوران”، وكذلك قرى 

من جانبه قال المواطن أيوب محمد خليل من 
وبدأ  المنزل  أمام  جالسين  كنا  ذاتها:  القرية 
القصف علينا، وبدأ الدخان يتصاعد من القرى 

المجاورة لقريتنا.
الروسي تجاه ما  وندد خليل بصمت الضامن 
القوات  فقال:  جرائم،  من  االحتالل  يرتكبه 

الروسية مصالحها أهم من كل شيء.  
يذكر بأن قصف االحتالل التركي على الريف 
الغربي لكري سبي تسبب بأضرار كبيرة في 
تسبب  كوباني  مدينة  وفي  القرويين،  منازل 
وقرى  المدينة  مركز  على  الوحشي  القصف 
في الريف الشرقي باستشهاد مواطن وإصابة 

12 آخرين. 

وأحاول تكليف محامي لمراجعة األسايش في 
هولير ومنظمة األمم المتحدة ربما أتمكن من 
الحصول على الموافقة الستالم أثاث المنزل.

وأكد كاجار: أنه لم يتمكن من الحصول على 
منها  ترحيله  وتم  هولير،  في  إقامة  تصريح 
“الباراستن”  لصالح  التجسس  رفضه  بسبب 
الديمقراطي  لحزب  التابعة  الخاصة  القوات 

الكردستاني.
السجناء  أحد  كشف  سابق  وقت  وفي  هذا 
لحزب  التابعة  االستخبارات  معتقالت  في 
سيميل،  مدينة  في  الكردستاني  الديمراطي 
يفرضون  هؤالء  بأن  داوود،  عبدالقادر  أحمد 
أنصار  من  وبخاصٍة  لديهم  المعتقلين  على 
حزب العمال الكردستاني بالتجسس لصالحهم، 

أو تسليمهم للمخابرات التركية.

إلى مقتل اثنين من عناصر طالبان وإصابة 
اثنين آخرين بجروح«.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم 
تسمى  لما  عسكرية  عربة  استهدف  الذي 

»حكومة طالبان«.
وتشهد كابول في الفترة األخيرة سلسلة من 
الهجمات يعلن داعش في الغالب مسؤوليته 
عن غالبيتها، منذ سيطرة طالبان على الحكم 

في البالد منتصف شهر آب الماضي.

لكري  الغربي  الريف 
خربة  “كورحسن،  سبي 
بقر، وبير ناصر”، وقرى 
الريف الغربي لعين عيسى 
وهوشان”،  “الخالدية 
آخر  قصف  إلى  إضافة 
الصفاوية  قرى  استهدف 
عين  ريف  في  والفاطسة 

عيسى الشرقي.
سوريا  قوات  وأكدت 
الديمقراطية، أنه “سقطت 
على  قذيفة   60 من  أكثر 

القرى المذكورة.
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أهالي كركي لكي: كوباني أيقونة االنتصار على اإلرهاب األردوغاني

العبد: في مواجهة الحصار المفروض االكتفاء الذاتي هدفنا القادم

المؤتمر الدولي ألديان ومعتقدات ميزوبوتاميا: ضرورُة تقارِب 
األدياِن لنشِر ثقافة السالم والمحبة ونبذ العنف والتطرف

كركي لكي/ غاندي إسكندر - بيّن أهالي كركي 
لكي، أن االستهداف المتكرر من قبل الطائرات 
المسيرة، ومدفعية المحتل التركي، ومرتزقته 
للمدنيين في كوباني، وريفها، يندرج تحت بند 
الذي  لإلرهاب  وانتقام  االنسانية،  جرائم ضد 

لفظ أنفاسه األخيرة على تلة مشتى النور.
 

المقاومة،  ألن كوباني تحولت إلى ملحمة من 
اإلرهاب  على  لالنتصار  وأيقونة  ونبراس 
يستسلموا  لم  أهلها  وألن  وداعميه،  العالمي، 
المقاومة  سبيل  واختاروا  ومرتزقته،  للمحتل 
فإن  والحرية،  المجد  وتشييد صروح  والبناء، 
النيل من إرادة البقاء على األرض، والحرص 
ومسيرة  االستقرار،  ضرب  على  المستمر 

بات  االنتصار،  بإنجازات  التشبث 
هدفا تركيا يوميا.

أوضح  الصدد  وبهذا 
لكي  كركي  أهالي 

مع  تضامنهم  عن 
كوباني،  أهالي 
بجرائم  ونددوا 
التركي،  المحتل 
تقوم  أن  وطالبوا 
الكبرى  الدول 
حقوق  ومنظمات 

بدورها،  اإلنسان 
وتوقفها  تركيا  وتلجم 

عند حدودها، وتحاكمها 
على تماديها العسكري ضد 

المدنيين.

كوباني الصخرة الصلدة في وجه اإلرهاب

الديمقراطية والحرية، وتآخي الشعوب وبروز 
لشمال  عنوانا  أضحت  المختلفة،  الثقافات 
االحتالل  دولة  ترى  فعندما  سوريا،  وشرق 
التركي هذه األمور، تتحول يوما بعد يوم إلى 
أمٍر واقع، وفقدان التوازن، فعندما تقول للعالم: 
على  وتحافظ  الجنوبية،  حدودها  تحمي  إنها 
أمنها القومي، إنما هي في الحقيقة تريد الحفاظ 
على حالة الدكتاتورية والعنصرية واالستبداد، 
على شعوب تركيا وباكور كردستان، وشعوب 

المنطقة.
 فنظريتها في محاربة حزب العمال الكردستاني 
في سوريا، ما هي إال أسطوانة مشروخة، بات 
القاصي والداني على دراية بها، بهذه الكلمات 
حالة  في  رأيه  عن  علي  محمد  المواطن  عبر 
تعيشها  التي  اليومية،  االستهداف 

كوباني وريفها.
يأتي  وأوضح: 
مدينة  استهداف 
كوباني، وزوكان 
ين  عفر و
ى  لقر ا و
ت  ا لبلد ا و
ية  ذ لمحا ا
باكور  لحدود 
 ، ن ستا د كر
الرغبة  إلى 
فرض  في 
التركية  اإلرادة 
المنطقة،  شعوب  على 
أردوغان  فأهداف 
باتت  والقوميين  واإلخوان 
والتبعية  اإلذالل  أسس  إرساء  في  واضحة، 

والتتريك في ذهن الشعوب.

والباب،  بقوله: ها هي )جرابلس   وتابع علي 
ممنهجة،  بطريقة  تٌستترك  وإدلب(  وإعزاز 
عمشة  كأبو  المستتركين«  وبمساعدة 
والجوالني«، ومعهم جوقة االئتالف السياسي، 
السياسات  ويرسمون  القوانين،  يضعون  الذين 
من  وتلقين  وبتوجيه  التركي،  العلم  ظل  تحت 
الميت التركي، وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
مدينة  ألن  بقوله:  حديثه  علي  محمد  واختتم 
كوباني تحديداً تمثل الصخرة الصلدة في وجه 
اإلرهاب، ولم تنحِن ألصحاب اللحى، ورفض 
أهلها العيش تحت كنف اإلرهاب األردوغاني، 
ونساؤها  وشبابها،  وشيبها،  أطفالها  بات 
دولة  ومدفعية  التركي،  الجو  لسالح  عرضة 

االحتالل التركي ومرتزقتها يومياً.

خلق أجواء الخوف تهجيٌر لألهالي

على  حاجو  عاكف  المواطن  علق  بدوره 
االستهدافات المتكررة لمدينة كوباني بالطائرات 
كافة  األسلحة  أنواع  من  وغيرها،  المسيرة، 
حالة  خلق  شك  أدنى  دون  تهدف  تركيا  فقال: 
فاستهداف  المنطقة،  في  االستقرار  عدم  من 
المدينة،  أسواق  في  اآلمنين  المواطنين 

والمزارعين في الحقول، والطلبة في المدارس 
هي  الحضانة  دور  في  واألطفال  والجامعات، 
جريمة، ووصمة عار بحق اإلنسانية أوالً، قبل 

أن تكون بحق أهالي كوباني.
خلق  بهدف  تأتي  الهجمات  إن  حاجو:  وبيّن   
إلى  لدفعهم  األهالي؛  بين  الخوف  أجواء 
وزعيمها  التركي  االحتالل  فدولة  التهجير، 
طعم  تجرع  من  أن  يعلمون  ال  أردوغان، 
االنتصار والحرية، ال يمكن أن يفكر بالهزيمة، 
ميركان«  ينسى زغاريد »آرين  أن  يمكن  وال 
على قمة مشتى النور، وهي تدعو إلى المقاومة 

والتشبث باألرض.

على المجتمع الدولي محاسبة المحتل التركي

أحمد  الحليم  عبد  تساءل  ذاته  السياق  وفي   
الضامنة  لروسيا  المتفرج  الموقف  الوي، عن 
لالختراقات التركية لألجواء السورية، وقصفها 
أن  الواضح  من  قائالً:  للمدنيين  المبرر  غير 
التركية  االنتهاكات  عن  النظر  تغض  روسيا 
التنازل  على  الذاتية  اإلدارة  لدفع  المستمرة، 
لحكومة دمشق، وتسليمها المنطقة دون أن تقدم 

طرفها،  من  تنازالت  أي  السورية،  الحكومة 
على الرغم من أن اإلدارة الذاتية تبعث بشكل 
كلها  األطراف  إلى  الحوار  رسائل  مستمر، 

على الجغرافية السورية.
روسيا؛  على  الواجب  من  الوي:  وأضاف 
في  عسكريا  وتتواجد  كبرى،  دولة  كونها 
المنطقة، وتسيّر دوريات مع الجانب التركي، 
اتفاقية  وفق  النار  إطالق  وقف  على  وتشرف 
سوتشي عام 2019، عليها أن تعيد حساباتها، 
تركيا،  هو:  االتفاق  يخرق  الذي  فالطرف 
تل  ونساء  كوباني،  أطفال  وليس  ومرتزقتها، 

تمر وزركان«.
وفي نهاية حديثه ناشد عبد الحليم أحمد الوي 
عبر صحيفتنا، منظمات حقوق اإلنسان كلها، 
واألمم  داعش،  لمناهضة  الدولي  والتحالف 
التي  المجازر،  وقف  ضرورة  على  المتحدة 
ترتكبها تركيا بحق المدنيين في سوريا عامة، 
وسري  سبي،  وكري  وعفرين،  و)كوباني 
كانيه( بخاصة، كما طالب بمحاسبة تركيا على 

جرائمها، ومحاكمتها على أفعالها.   

للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  أكد 
الذاتية لشمال وشرق  باإلدارة  التنفيذي 
الذاتية  اإلدارة  أن  العبد  حمدان  سوريا 
عليها؛  تعمل  ومشاريع  خطط  لديها 
لتحقيق االكتفاء الذاتي، وتخفيف عبء 
الحصار المفروض على المنطقة، وبيّن 
أن تماسك شعوب شمال وشرق سوريا، 
ودعمهم لإلدارة الذاتية، أفشل وسيفشل 
التي  كلها،  والمخططات  الحروب  أنواع 

تحاول ضرب مشروع اإلدارة الذاتية.

إفشال  تم  أن  وبعد  األخيرة  اآلونة  ففي 

من  النيل  تستهدف  التي  المخططات، 
لتقديم  وارضاخها  الذاتية،  اإلدارة 
وشرق  شمال  مناطق  تشهد  التنازالت، 
سوريا حصاراً خانقاً بعد إغالق المعابر 
المؤدية إلى المنطقة كافة، وعلى ما يبدو 
بين  المشاكل  لخلق  مخططاً؛  هناك  أن 

شعوب المنطقة.

تقديم التنازالت غير وارد

وبهذا الصدد تحدث لوكالة هاوار لألنباء 
نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة 
المصالح  أن  أكد:  الذي  العبد،  حمدان 
الدولية في المنطقة، هي التي أطالت من 
أمد األزمة السورية، وفرضت الحصار 
تقديم  المنطقة بشكل عام، من أجل  على 
لصالح  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  تنازالت 

حكومة دمشق.

دولة  عجزت  أن  بعد  العبد:  وأوضح 
أذرعها  خالل  من  التركي،  االحتالل 
ومسمياتها اإلسالمية الراديكالية عن تنفيذ 
مآربها في سوريا، وبخاصة في مناطقنا، 
ونتيجة الصفقات، التي حدثت بينها وبين 
واإليرانيين،  الروس  أستانا،  مجموعة 
فرض  على  وعملت  المنطقة،  أفرغت 
وشرق  شمال  مناطق  على  الحصار 

سوريا، باالتفاق مع روسيا والصين.
وأشار العبد: بعد فشل مشروع اإلخوان 
وجدت  األوسط،  الشرق  في  المسلمين 
محاصرة  نفسها  التركي  االحتالل  دولة 
من االتجاهات كافة، نتيجة تخبط السياسة 
لكن  واالحتالالت،  والعنصرية،  التركية 
لم  وأمنياً  اقتصادياً،  المنطقة  استقرار 
يرق لدولة االحتالل التركي، وغيرها من 
الدول، فباتت تعمل على زرع الفتنة بين 

شعوبنا لضرب مشروعنا الديمقراطي.
خالل  من  نالحظ  بالقول:  العبد  وأكد 
المقارنة بين مناطق النفوذ الثالثة، مناطق 
بالمعارضة  يسمى  وما  دمشق،  حكومة 
المدعومة من قبل دولة االحتالل التركي، 
مشروع  أن  الذاتية،  اإلدارة  ومناطق 

اإلدارة الذاتية: هو الحل 
وإنهاء  السياسية،  العملية  الوحيد إلنجاح 
من  ينطلق  والمشروع  السورية،  األزمة 
السورية،  األراضي  وحدة  على  الحفاظ 
والحل عن طريق الحوار بين السوريين، 
السلة  هي  شمال وشرق سوريا  فمناطق 
خالل  من  عام،  بشكل  لسوريا  الغذائية 
الزراعية،  واألراضي  الماء،  وجود 
أن  غير  األخرى،  والمشتقات  والنفط 
جاهدة،  تحاول  التركي  االحتالل  دولة 
ضرب االستقرار، وفرض الحصار على 

المنطقة، واحتالل مناطق جديدة منها.

قلوبنا وأبوابنا مفتوحة للجميع

وقال:  المعابر  مسألة  العبد  واستذكر 
عندما تم النقاش ما بين الواليات المتحدة 
معابر  فتح  على  وروسيا،  األمريكية 
السوري  الشعب  مصالح  تخدم  إنسانية 
حق  والصين  روسيا  استخدمت  عامة، 
الفيتو؛ إلعالق معبر تل كوجر الحدودي 
األخيرة  اآلونة  وفي  العراق،  مع 
واحد،  طرف  من  سيمالكا  معبر  أغلق 
وجدنا  كذلك  التركية،  للمطالب  تنفيذاً 
لكن  األردن،  معبر  فتحوا  الروس  أن 
يطبق  الذي  الخانق،  الحصار  هذا  اليوم 
تقديم  أجل  من  هو  الذاتية،  اإلدارة  على 
تنازالت لحكومة دمشق، وتسليم المناطق 

التي حررت من اإلرهاب إليها.
اإلدارة  في  »نحن  العبد  حمدان  وقال 
الذاتية ال مانع لدينا، أن يكون هناك حوار 
مع حكومة دمشق، أو روسيا، أو أي جهة 
من أجل وضع حل لهذا الحصار المطبق 
على الشعب السوري عامةً، وليس على 
مناطق شمال وشرق سوريا فقط، وكان 
إغالق  وآخرها  وكورونا،  قيصر  قانون 
المعبر، هذه اإلجراءات كلها، قد أدت إلى 
زيادة الضرر بالمستوى المعيشي للشعب 

السوري«.
تعمل  الذاتية  اإلدارة  بقوله:  العبد  وبين 
جاهدة على الحوار مع األطراف الدولية 
المعنية، من أجل فتح المعابر اإلنسانية، 
إليصال متطلبات الحياة، والمواد اإلغاثية 
عام،  بشكل  السوري  للشعب  والطبية 
بخاصة،  سوريا  وشرق  شمال  ومناطق 

مشاكل  من  اآلن  تعاني  دمشق  فحكومة 
وأيضاً  القمح،  قلة  مقدمتها  وفي  عديدة، 
نقص،  هناك  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في 
األساسي  والسبب  أقل،  بدرجة  ولكن 
يكمن بقطع تركيا لمياه نهر الفرات، وما 

عانيناه من جفاف العام الماضي. 
خطط  لديها  الذاتية  اإلدارة  العبد:  ونوه 
ومشاريع جديدة، من أجل تحقيق االكتفاء 
الذاتي، ومن أولويات اإلدارة الذاتية هو 
للمنطقة،  الذاتي  االكتفاء  على  االعتماد 
ومساندته  وتماسكه  الشعب  مقاومة  وأن 
لإلدارة الذاتية، أفشل المخططات التركية، 
االقتصادي،  الحصار  ناحية  إن كان من 
الشعوب،  بين  الفتن  زرع  محاولة  أو 
في  اإلرهابية  الخاليا  تفعيل  خالل  من 
الشعب  وتكاتف  تماسك  لكن  المنطقة، 

حال دون تحقيق أهدافهم. 
الذاتية  اإلدارة  في  نحن  العبد:  وأردف 
لشمال وشرق سوريا، دعاة حوار، ودعاة 
سالم، لسنا دعاة حرب، وقلوبنا وأبوابنا 
مع  الحوار  أجل  من  للجميع،  مفتوحة 
الجميع، ألن لغة الحوار، هي لغة العقل، 
الدمار  إلى  إال  تؤدي  ال  السالح  ولغة 
للحوار،  مستعدون  ونحن  والحروب، 
واإلدارة الذاتية، قد أعلنت غير مرة، أنها 
لبر  الوصول  أجل  من  للتحاور  جاهزة 

األمان.
واختتم حمدان العبد حديثه قائالً: شعوب 
دافعت  التي  هي  سوريا،  وشرق  شمال 
عن العالم أجمع، ونحن من قضينا على 
اإلرهاب، وخلصنا العالم من شروره، وال 
الراديكالي،  وفكره  نحارب خالياه،  زلنا 

الذي يهدد العالم بأسره.

قامشلو/ دعاء يوسفـ  أكد المشاركون 
الدولي ألديان ومعتقدات  المؤتمر  في 
التركي  االحتالل  أن  ميزوبوتاميا 
لتحقيق  الدين؛  يستخدمون  ومرتزقته 
إلى  مشيرين  السياسية،  مصالحهم 
ضرورة تقارب األديان لتحقيق السالم 

في الداخل وعلى المستوى العام..

اجتمعت  نوعها؛  من  فريدة  في خطوة 
العديد من الطوائف الدينية في المؤتمر 
الدولي ألديان ومعتقدات ميزوبوتاميا، 
إلى  تدعو  التي  الديانات  جوهر  لتأكد 
أخطاء  وتصحيح  والتسامح،  السالم 
خالل  من  الديني،  والمنظور  العقائد 
بناء  سبيل  في  والحوار  المشاركة 
التمييز  فيه  يتالشى  مزدهٍر  مجتمع 
الطائفي،  أو  المذهبي  أو  العرقي، 
الديانات،  في  االختالف  لون  ليطغى 
من  والتكاتف  التكامل  أساس  التي هي 
ليومين  المؤتمر  واستمر  الوطن،  أجل 
عشر«  والحادي  »العاشر  متتاليين 
الجاري، تحت  الثاني  من شهر كانون 

شعار »معاً ننشر السالم«.
كما وانضم لفعاليات المؤتمر مزيج من 
الشخصيات الدينية والمذهبية في العالم 
ويهودية،  ومسيحية،  إسالمية،  أجمع، 
وهندوسية،  وإيزيدية  وزردشتية، 

والكاكائية الصابئة.

تحريُف الدين تحت مسّميات عدة

على  للمؤتمر  متابعة صحيفتنا  وخالل 
على  بإسهاب  وللوقوف  يومين،  مدار 
التقت  الهام،  المؤتمر  هذا  مخرجات 
صحيفتنا مع عضوة الرئاسة المشتركة 
لحزب االتحاد الديمقراطي فوزة يوسف 
مهم  لألديان  الدولي  المؤتمر  فقالت: 
الكثير من  تقوم  جداً، خاصة في وقت 
باستخدام  والظالمية  المهيمنة،  القوى 
ومطامعها  مصالحها،  لتحقيق  الدين 
العالم بشكل  سواء في مناطقنا، أو في 

أجمع«.
الكثير  يشهد  الدين  أن  فوزة:  وبيّنت 
من التحريف من أجل تحقيق المصالح 
تحريفاً  اليوم  العالم  فيشهد  الشخصية، 
والمعتقدات،  الدينية  والمبادئ  للدين 
لتستخدم بشكل سلبي ضد المجتمعات، 
ولتحقيق مآرب شخصية، فحرف الدين 
ضد  واستخدامه  الصحيح  مساره  عن 

المجتمع كارثة.
الديني،  االنحراف  إلى  فوزه  وأشارت 
الذي أثر كثيرا في المجتمعات، وقالت: 
المجموعات،  من  الكثير  ظهر  لقد 
الدين  استخدموا  الذين  الدين  ورجال 
مستوى  على  مآربهم،  لتحقيق  كمطية 

األديان كلها، وهم باألساس الذين 

داعش  قام  فمثال  الدين،  خرقوا جوهر 
بتشويه صورة الدين من خالل ارتكاب 
كلها  الشعوب  بحق  واإلبادة  الجرائم 
من دون استثناء، وسعى الكثيرون من 
الفتنه والكره بين  الدين لخلق  استخدام 
تعيش  التي  والطوائف  الديانات  جميع 

على الرقعة الجغرافية نفسها. 

وجوب إيقاف اإلبادة تحت اسم الدين

الدولة  به  تقوم  ما  إلى  فوزة  ونوهت 
التركية بحق األديان من إبادة، وتدمير 
أفعال االحتالل ال  الدينية: إن  لألماكن 
تختلف عما قامت به داعش في المنطقة، 
به  بدأت  الذي  الطريق  تكمل  فهي 
مرتزقتها، حيث تعمل هذه المؤتمرات 
األديان،  بين  الحوار  تحقيق  على 

التي  المشتركة  النقاط  على  والتعرف 
تم تجاهلها، وتحويل االختالف من قوة 
عدائية إلى قوة تقف في وجه الصعاب 
كلها، وتسعى إلى أيقاف إبادة المجتمع 

باسم االختالف الديني.
النقاش  بالقول:  فوزة  وأوضحت 
إلى  يؤديان  األديان  على  والتعرف 
التعايش السلمي، والحوار بين األديان 
يحقق السالم الداخلي ويسمح لكل دين 
القوة  تسعى  بحرية،  تقوسه  بممارسة 
المعادية والمحتلة من أجل إثارة الفتنة 
والتشقق بين الشعوب وخلق العداء بين 
األديان، والمعتقدات ليتولد جو مشحون 
تصب  التي  والنزاعات  بالصعاب 

لصالحها«. 
الرئاسة  هيئة  عضوة  واختتمت 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشتركة 
هذه  قائلة:  حديثها  يوسف  فوزه 
بين  التعايش  فكرة  ترسخ  المؤتمرات 
عدوة  ليست  المعتقدات  وأن  األديان، 
لبعضها، ويمكن أن تتكامل أذا اجتمعت 
ممارسة  حرية  إنسان  ولكل  معاً، 
معتقداته، وعلينا احترام االختالف بين 
األديان، وال نجعله سبباً للنزاع، وخلق 
الفتن والقتل، بل يجب أن يكون قاسماً 
السلمي،  التعايش  أجل  من  مشتركاً 

وتطوير السالم فيما بيننا«.

تركيا مستمرةٌ باستهداف األماكن 

الدينية

ترتكب  التي  التركية  الجرائم  وحيال 
سوريا،  وشرق  شمال  أبناء  بحق 
واألماكن  للمدن  المستمر  والقصف 
الدينية، تحدثت رئيسة اللجنة االمريكية 
ماينزا:  نادين  الدولية  الدينية  للحريات 
لحظة وصولي إلى سوريا، اكتشفت أن 
تركيا شنت غارة على المدنيين بطائرة 
الطفل  شاهدت  ثم،  ومن  طيار،  دون 
الذي فقد ساقه جراء  ذا أربع سنوات، 
المدنيين،  على  تشن  التي  الهجمات 
المجتمع  مباالة  ال  حقاً  انتقد  ما جعلني 
الدولي تجاه الجرائم، التي ترتكبها دولة 
وشرق  شمال  في  التركي  االحتالل 

سوريا.
تقوم  ما  على  الدولي  الصمت  وحول 
استهداف  يتم  نادين:  قالت  تركيا  به 
والقرى  المدن  وافراغ  المدنيين 
زال  ما  الدولي  والمجتمع  السورية، 
يلتزم الصمت، ويتغاضى عن القصف 
وال  تركيا،  تنفذها  التي  والهجمات 
ترتكب  التي  الفظاعات،  قسوة  يرى 
في مناطق شمال وشرق سوريا، ومن 
أجل ذلك جئت إلى هنا ألقول الحقيقة، 
تجاه  الكاملة  بمسؤولياته  العالم  ليقوم 
على  يطلع  العالم  وجعل  يجري،  ما 
للكونغرس  أنقل  ولكي  الجرائم،  هذه 
الجرائم،  نوعية  األمريكية  واإلدارة 
»والمجموعات  تركيا  ترتكبها  التي 

اإلسالمية الراديكالية« الموالية لها. 
نادين  تحدثت  حديثها  نهاية  وفي 
بالمؤتمر  مشاركتها  أهمية  عن  ماينزا 
بتواجدي  جدًا  سعيدة  كنت  لقد  بقولها: 
جدًا  مهمة  لحظة  وهي  المؤتمر،  في 
سوريا،  وشرق  شمال  منطقة  لشعوب 
ألنهم أظهروا للعالم إعطاءهم األولوية 
الديانات  واجتماع  الدينية،  للحرية 
من  كانوا  الذين  أولئك  ووجود  كلها، 
المنطقة،  في  المضطهدة  المجتمعات 
التي تحتلها تركيا، كان مهماً حقًا سماع 
بناء  في  الجميع، واالستمرار  أصوات 
مجتمع متسامح للمضي قدماً في تحقيق 

العدالة والديمقراطية والسالم.

قراراٌت وبنوٌد هاّمةٌ

بيان  بقراءة  المؤتمر  أعمال  واختُتمت 
المشترك  الرئيس  قبل  من  للمؤتمر 
الديمقراطي،  اإلسالمي  للمؤتمر 
للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  ورئيس 
من  العديد  تضمن  الغرزاني،  محمد 

القرارات وهي:
 – المحبة  هي:  األديان  رسالة  إن  1ـ 

السالم - العدل.
2ـ اختيار شعار للمؤتمر: وهو عبارة 
األم(،  تمثل  )كشجرة  امرأة  رمز  عن 
منبثقة من األرض، تظللها هالة من لون 
السماء، يحيط بها إطار دائري أبيض، 
مختلفة،  وأديان  لمعتقدات  رموز  فيه 

الذهبي،  اللون  من  حلقة  به  ويحيط 
األرض،  هذه  من  كلنا  أننا  الى  إشارة 
ورجوعنا للسماء وعلينا أن نعيش قلوبا 
بيضاء ال تحمل الحقد، والحلقة الذهبية 
العقلي  والنمو  والتأمل  للمعرفة  ترمز 

واالنتصار على الجهل.   
مرجعية  بتشكيل  المؤتمر  يقوم  3-أن 
لجان حسب  بها تشكيل  يناط  للعالقات 
الضرورة، وتكون نافذة المؤتمر لتوسيع 
األماكن  سيما  ال  العالم  في  نشاطاته، 

التي تعيش األزمة في العالقات.
4-إنشاء موقع الكتروني لنشر نشاطاته 
عالميا، ووضع برامج لترسيخ عالقات 
في  ومساهمتها  واإلخاء  التواصل 
ترسيخ التعايش السلمي، ليعرف العالم 
والفلسفات  والمعتقدات  األديان  أن 

والثقافات مليئة بأفكار الحب والسالم.
مواجهة  في  الجهود  لتوحيد  5-الدعوة 
األسباب،  دراسة  خالل  من  التطرف 
ووضع الحلول المناسبة والتركيز على 
اعتبار القيم الدينية واألخالقية جزءا ال 
يتجزأ من أخالقيات أعضائه، مع األخذ 
بعين االعتبار: أن التعددية واالختالف 

إثراء ال صراع.

6-االهتمام بدور المرأة في بناء مجتمع 
وتقوم  المجتمع،  نصف  فهي  سليم، 
شريك  وهي  اآلخر،  النصف  بتربية 
وفي  كلها،  الحياة  مجاالت  في  وفاعل 

أعمال المؤتمر.

7-االهتمام بالشباب فهم عمدة الحاضر 
على  العمل  ويتم  المستقبل،  ورصيد 
لملء  لهم  الفرص  وتوفير  توعيتهم، 
مستقبلهم  على  بالنفع  يعود  بما  الفراغ 

وعلى المجتمع كله.
8-االهتمام بالطفولة من خالل االهتمام 

باألسرة في الوسائل الممكنة كافة.
بحق  التطرف  أنواع  المؤتمر  9-يدين 
كافة  ومسمياتها  بأشكالها  اإلنسان، 

-عقائدية – دينية - طائفية – عرقية.
المواقف  بإعالن  المؤتمر  10-يتعهد 
التجاوزات  قضايا  من  المناسبة، 
المتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان ألسباب 
ومساندة  قومية،  او  مذهبية  أو  دينية 

القضايا العادلة.
للمرجعية  منصة  المؤتمر  11-يتخذ 
جميع  خاللها  من  ليتم  عنه  المنبثقة 
األنشطة ويعدّ المشاركين كلهم أعضاء 

للمؤتمر.

نادين مينزا محمد عيلعبدالحليم احمد الويعاكف حاجوفوزة يوسف
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ما اآللية الجديدة لتوزيع مادة السكر في مدينة قامشلو؟

معمل  my sunلتعبئة المياه يسعى لتغطية احتياجات شمال وشرق سوريا

مناطق حكومة دمشق بين مطرقة األزمة االقتصادية وسندان القرارات المنفصلة عن الواقع

عبِة اِت الصَّ 2022.. عاُم الملفَّ

ُر السودان... االنتقاُل المتعثِّ

روناهي/ قامشلو ـ تعيش مدينة قامشلو أزمة 
حادة فيما يخص مادة السكر منذ إغالق معبر 
يقع  الذي  الوليد  )فيشخابور سيمالكا( ومعبر 
سيمالكا،  جنوب  كيلومترات   10 بعد  على 
والمخصص للتجارة واللذان أُغِلقا من طرف 
من  الكثير  وقيام  كردستان،  إقليم  حكومة 
سعرها  رفع  بهدف  المادة  باحتكار  التجار 
على  الرقابة  غياب  مع  للمواطنين،  وبيعها 
هؤالء التجار من قبل الجهات المعنية، ولتكون 
لإلدارة  التابعة  االستهالكية  نوروز  مؤسسة 
الذاتية مكاناً يقصده المواطنين للحصول على 
قدر قليل من السكر – إذا أسعفه الحظ - وسط 

طوابير طويلة.

مع  التجمعات  وتالفي  األزمة  حل  وبهدف 
القائمين  وبحسب  كورونا،  فيروس  انتشار 
إلى  الواقعة  على مؤسسة نوروز في قامشلو، 
الذاتية بتغيير  جانب الكراجات؛ قامت اإلدارة 
ضمن  الكومينات  وتكليف  السكر  توزيع  آلية 
األحياء بتوزيعه، وبموجب بطاقة المحروقات، 
لتالفي إصدار بطاقة خاصة وتأخر اإلجراءات 
عائلة خمسة  لكل  يوزع  الصدد، وسوف  بهذا 
كيلوغرامات في األسبوع األول و10 كغ في 
ليرة   2400 وبسعر  وهكذا  الثاني  األسبوع 
السعر  وينخفض  ويرتفع  كيلو،  لكل  سوريّة 

بحسب سعر الدوالر.

في   my sun المياه  تعبئة  معمل  يسعى 
ناحية تربه سبيه إلى تغطية احتياجات شمال 
باإلضافة  المعقمة،  المياه  من  وشرق سوريا 
العمال،  من  للعشرات  توفير فرص عمل  إلى 

وتحقيق االكتفاء الذاتي في هذا اإلطار.

تتجه اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بكافة 
مؤسساتها، منذ تأسيسها، نحو تحقيق االكتفاء 
الذاتي في شتى المجاالت وتوفير فرص العمل 
لليد العاملة، لذا افتتحت على مستوى المنطقة 
االقتصاد  عجلة  لدفع  عديدة،  ومصانع  معامل 

نحو التقدم والتطور.
معمل )ماي سن my sun( لتعبئة المياه المعقمة 
والصحية، من أهم المشاريع التي افتُتحت في 
بيازة جنوب ناحية تربه سبيه، العتماده  قرية 
على أجهزة حديثة ومتطورة، بحيث ال تمسها 
إلى  باإلضافة  كبيرة،  إنتاجية  وبطاقة  األيدي 
ذاتياً،  المختلفة  باألحجام  المياه  عبوات  صنعه 

داخل المعمل.

في  معامل  افتتاح  دمشق  حكومة  ومنعت  هذا 
وحرمتها  سلطتها  تحت  كانت  عندما  المنطقة 
العاملة  اليد  كانت  لذا  الخدمية،  المشاريع  من 
الدول  أو  السوري  الداخل  إلى  للسفر  تضطر 

المجاورة لتوفر فرص العمل وكسب الرزق.
ويحتوي المعمل الذي افتُتح خالل شهر تشرين 
لتحليل  مخبر  على   ،2021 العام  من  األول 
األيدي،  تمسها  ال  معقمة  مياه  وإنتاج  المياه، 
وتعبئتها  العبوات  صنع  آالت  إلى  باإلضافة 
وتغليفها، حيث يعتبر معمل ماي سن متكامالً 

في العمل.
العمل على وردية واحدة، تعمل  ويعتمد نظام 
لإلنتاج،  متواصلة على خطين  ثماني ساعات 
الطاقة  وتصل  عامالً،   63 ضمنها  يعمل 
اإلنتاجية إلى 6 آالف عبوة مياه يومياً، بثالث 

سعات مختلفة.
اإلداري في معمل مياه ماي سن، أيوب حسن، 
بيّن في تصريح لوكالة هاوار أن المعمل يقسم 
في  أولية  مواد  يستخدم  األول  قسمين،  إلى 
من  يستخدم  والثاني  المياه،  عبوات  صناعة 

أجل تعبئة المياه وتغليفها، باإلضافة إلى وجود 
مخبر لتحليل المياه وتعقيمها حسب المواصفات 

العالمية.
تكمن  المعمل  أهمية  أن  حسن  أيوب  بيّن  كما 
في توفير فرص عمل لليد العاملة في المنطقة، 
من  المياه  استيراد  من  التخلص  إلى  باإلضافة 
الخارج وتوفير مياه معقمة لسد حاجة السوق.

العمل  فإن  المعمل،  على  القائمين  ووفق  هذا 
يتجه إلى تطوير اإلنتاج وتوسيع العمل خالل 
فصل الصيف القادم، بتخصيص ثالث ورديات 
للعمل، وزيادة عدد العمال ليصل إلى أكثر من 

100عامل.
العام  خالل  شهد  الجزيرة  إقليم  أن  ويذكر 
لأللبان  زوزان  معمل  افتتاح  المنصرم، 
واألجبان في منطقة ديرك، باإلضافة إلى افتتاح 
معمل الزيت النباتيGolden rose  في شهر 
الثاني ويعد األكبر على مستوى شمال  كانون 
اقتصادية  مشاريع  جانب  إلى  سوريا،  وشرق 

أخرى.

السوريون في مناطق  فيه  الذي يواجه  الوقت  في 
واقتصادية  معيشية  أزمة  دمشق  حكومة  سيطرة 
ضمن  أكثر  األزمة  وتعمق  األخيرة  تأتي  خانقة، 
بصلة  للواقع  تمت  ال  بقرارات  سيطرتها  مناطق 

وتزيد الواقع المتردي أصالً تردياً.

لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  السوريون  يعاني 
أثقلت  خانقة  اقتصادية  أزمة  من  دمشق  حكومة 
كاهلهم بسبب قرارات الحكومة المهمشة لمطالبهم، 
في الوقت الذي تشهد فيه الليرة السوريّة هبوطاً حاداً 
وعدم  العمل  فرص  وقلة  األجنبية،  العمالت  أمام 
توافق الدخل مع الصرف، مما فاقم الوضع المعيشي 

لدى أبناء المنطقة أكثر.
تبدو  األول،  عقدها  السوريّة  األزمة  بلوغ  ومع 
الهاوية،  حافة  على  للبالد  االقتصادية  األوضاع 
في  تلوح  جذرية  حلول  أي  وجود  عدم  مع  السيما 

األفق وضبابية سبل انتهاء األزمة.
واستقبل السوريون في مناطق حكومة دمشق عامهم 
الجديد محملين بأزمات اقتصادية عديدة كان القاسم 
أسعار  في  الحاد  االرتفاع  بينها  األبرز  المشترك 
المحروقات والسلع االستهالكية نجمت عن قرارات 

حكومية ال تمت للواقع بصلة.
قرارات »بهدف التخلص من المواطن!«

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
 ،2021 األول  كانون   11 في  دمشق  حكومة  في 
الممتاز  البنزين  ليتر  سعر  برفع  يقضي  قراراً 
»أوكتان 90« إلى 1100 ل.س بدالً من 750 ل.س 
مبررةً ذلك بأن الحكومة تستورد النفط بثمن يكلفها 
أضعافاً حتى تصل إلى سوريا بسبب العقوبات على 
خالل  الرابعة  هي  الزيادة  هذه  لتكون  زعمها،  حد 

العام.
مواقع  على  مختلفة  فعل  بردود  القرار  هذا  وقوبل 
وساخر،  ورافض  منتقد  بين  االفتراضي  التواصل 
حيث كتب أحدهم معلقاً بسخرية: »بهدف التخلص 
من المواطن وزيادة حاالت الجلطة والنوبات القلبية 
تم رفع البنزين، لسا الخير جاي لقدام بالسنة الجديدة 
2022«. وأخرى علّقت باستهزاء: »من شو بتشكي 

البسكليت بتجنن وأحلى رياضة«.

الواقع  تعيشون خارج  منتقداً: »أنتم  آخر  فيما كتب 
التي وصل  والحالة  الشعب  عن  البعد  كل  وبعيدين 

لها وقراراتكم تعبّر عن ذلك«.
مادتي  مبيع  سعر  دمشق  حكومة  رفعت  أن  وسبق 
المدعوم«،  غير   90 »أوكتان  والبنزين  المازوت 
»البطاقة  وعبر  المخصصات  خارج  والموزع 
لتر  سعر  ليصل  والمركبات،  لآلليات  الذكية« 
المازوت إلى 1700 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 

90 إلى 2500 ليرة.
في حين بلغ سعر البنزين في السوق السوداء 3000 
ل.س بعد ما كانت 2500 ل.س للتر الواحد، ومادة 
أن  بعد  ل.س،  إلى 4000  الحر وصلت  المازوت 

كانت 3500 ل.س للتر الواحد.
وبحسب صحفي من دمشق تحدث لوكالة هاوار )لم 
فأن »سعر  أمنية(،  هويته ألسباب  الكشف عن  يتم 
مازوت التدفئة المدعوم يصل إلى 500 ل.س للتر 
فقط  لتر  عائلة على 50  كل  الواحد، حيث تحصل 
فقط  لتر  استهالك نصف  يجب  أي  العام!«،  طوال 
من المازوت كل يوم ما يُعتبر كمية قليلة جداً مقارنة 
فترة  طوال  المادة  هذه  من  كاملة  عائلة  باستهالك 

البرد في فصل الشتاء«.
وألقت الزيادة في أسعار المحروقات بظاللها أيضاً 
تعرفة  لترتفع  المواصالت،  أجرة  أسعار  على 
متر  للكيلو  ليرة  خمسمئة  بمقدار  األجرة  سيارات 

الواحد!
العام  النقل  وسائط  مواقف  كل  تشهد  المقابل  وفي 
المجتمع  فئات  أغلب  توجه  نتيجة  شديداً  ازدحاماً 
تكاليفها  النخفاض  العامة  الوسائط  عبر  للتنقل 

بالمقارنة مع وسائل النقل الخاصة.
الحطب خيارهم الوحيد

الدولية  الصحف  عناوين  الغاز  أزمة  وتصدرت 
من  توضيح  دون  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل 
قبل حكومة دمشق حول كيفية النجاة من أزمة ندرة 

وارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في سوريا.
بل على العكس، فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك في حكومة دمشق قراراً في شهر 
الغاز  برفع سعر أسطوانة  الماضي،  الثاني  تشرين 
المنزلي الموزع عبر البطاقة اإللكترونية بأكثر من 

ضعفين، ما دفع معظم األسر إلى شراء الحطب من 
أجل طهو الطعام والتدفئة نظراً لنقص الغاز المنزلي 
وغالئه، إلى جانب غالء سعر مادة المازوت، وسط 

عدم توفر الكهرباء لفترات تقنين طويلة.
المنزلي  الغاز  جرة  تعبئة  فإن  الصحفي؛  وبحسب 
ل.س،   3800 كانت  بعدما  ل.س،   10500 تبلغ 
بينما يبلغ سعر جرة الغاز في السوق السوداء 120 

و150 ألف.
ارتفاع أسعار المواد االستهالكية بنسبة %400

وارتفعت أسعار المواد االستهالكية والغذائية ضمن 
الفترة  بين  مسبوقة  غير  مستويات  إلى  األسواق 
إذ   ،2022/1/1 لغاية   2021/1/1 بين  الممتدة 
وصلت نسبة ارتفاع أسعار بعض المواد إلى أكثر 

من 400 %.
دمشق،  لحكومة  التابع  »المشهد«  موقع  وبحسب 
التي تشمل  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  نسبة  فإن 
تراوحت  والفواكه  والخضروات  واللحوم  األجبان 

بين 50% و%417.91.
ولفت الموقع ذاته إلى أن االرتفاع األبرز كان في 
وصل  حيث  البطاطا  وتحديداً  الخضراوات  أسعار 
سعر الكيلو »المالحة« حالياً إلى 2800 ليرة، بينما 
كان السعر مطلع العام الفائت 670 ليرة، وبلغ سعر 
الكيلو الواحد للسكر 2600 ل.س، وسعر كغ الملح 

بلغ 1000 ل.س بعد ما كانت 600 ل.س.
ورّجح الصحفي السبب إلى »انخفاض القوة الشرائية 
لليرة السوريّة مقابل العمالت األجنبية، والرشاوي 
الشحن  تكلفة  ازدياد  إلى  باإلضافة  الحواجز،  على 
دوالر   7000 تكلف  كانت  حاوية  فكل  العالمية، 
اليوم تكلف ما يقارب 20 ألف دوالر، وذلك  بينما 
كورونا  وباء  وتبعات  النفط،  أسعار  ارتفاع  بسبب 

وإجراءات التأمين«.
إلى جانب ذلك، يكثر الحديث عن أزمة الخبز ودور 
عدد  تحديد  إلى  عمدت  أن  بعد  بتفاقمها،  الحكومة 
بناًء  الذكية«  »البطاقة  عبر  المباعة  الخبز  ربطات 
األفران  تشهد  إذ  الواحدة،  العائلة  أفراد  عدد  على 
ربطة  على  الحصول  سبيل  في  الناس  من  طوابير 
رغم  ل.س،   200 إلى  سعره  ارتفع  الذي  الخبز 
القمح  أزمة  حل  عن  الحكومة  حديث  استمرار 

وتوفير مادة الطحين.
الضباط  فإن  المنطقة،  من  الواردة  األنباء  وبحسب 
يشترون ربطة الخبز بـ 200 ل. س ويبيعونها في 
بألف  أي  سعرها  أضعاف  بخمسة  السوداء  السوق 

ل. س.
تفشي الغش والفساد

المنطقة،  ألبناء  الشرائية  القدرة  ضعف  إثر  وعلى 
اآلونة  في  انتشرت  الرقابة،  وغياب  الفساد  وتفشي 
األخيرة ضمن أسواق مناطق سيطرة حكومة دمشق 
النيء«  الفروج  »بقايا  خلط  على  تعمل  ورشات 
الدجاج  لحم  سعر  من  أقل  بأسعار  لألهالي  وبيعها 
في األسواق، إذ تعمل تلك الورش على طحن بقايا 
وخلطها  وغضاريف  عظام  من  النيء«  »الفروج 
الكيلوغرام  يبلغ  الذي  الدجاج،  لحم  من  ببعض 
ما  بحسب  س،  ل.   9500 بقايا  دون  منه  الصافي 

أفاده المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
تلك  في  البقري  اللحم  كيلو  سعر  يبلغ  حين،  في 
المناطق 22000 ل.س، أما كغ لحم الخروف يبلغ 
26000 ل.س، بينما يصل سعر كغ لحم العجل إلى 

22000 ل.س.
وتوقّع مربو الفروج أن ترتفع تكلفة كغ لحم الفروج 
إلى 10000 ل. س، بسبب رفع سعر الصويا إلى 
ألف  2 مليون و800 ألف ل.س، أي بزيادة 400 
للطن الواحد تقريباً، ُمحذرين »لن يكون هناك فروج 

للمواطن بعد شهرين«.
كبير  بشكٍل  الفروج  أسعار  ارتفاع  مع  وبالتالي 
بعض  وتالعب  الدواجن،  وتربية  إنتاج  وانخفاض 

احتمالية  السوريين  يواجه  باألسعار،  المستوردين 
حرمانهم من تناول الفروج خالل الفترة القادمة.

أزمة صحيّة
األزمة  تداعيات  من  الصحي  القطاع  يسلم  ولم 
االقتصادية واالنخفاض الذي تشهده الليرة السوريّة، 
أما  رسمياً،   %30 بنسبة  الدواء  أسعار  زادت  إذ 
فقد زادت أسعارها ثالث أضعاف في السوق  فعلياً 
البسيطة  الزيادة  من  واحد  يوم  بعد  وذلك  السوداء، 
التي طرأت على رواتب العاملين والمتقاعدين لدى 

حكومة دمشق.
أصدر  الماضي،  األول  كانون  منتصف شهر  وفي 
رواتب  إلى  نسبة %30  بإضافة  قراراً  األسد  بشار 
بالنسبة  أما  مؤسساتها،  في  العاملين  وأجور 
بنسبة  التقاعدية  المعاشات  زيادة  فتم  للمتقاعدين 
25%، أي أصبح الراتب ما يعادل الـ 30 دوالراً بعد 
الزيادة، في الوقت الذي قدرت فيه دراسات أن الحد 
األدنى الشهري للمعيشة في سوريا يحتاج إلى ما ال 

يقل عن 250 دوالراً للعائلة الواحدة.
الصحة  وزارة  قبل  من  األدوية  أسعار  رفع  وجاء 
بهدف  األدوية  لمعامل  مطالب  عدة  بعد  بدمشق، 
تكاليف  ارتفاع  ظل  في  األدوية«  استمرار  »تأمين 
لخسارات  المعامل  أصحاب  وتعّرض  إنتاجها، 

مالية، على حد قولهم.
أزمة  من  دمشق،  حكومة  سيطرة  مناطق  وتعاني 
اإلجراءات  تفلح  ال  الدواء،  نقص  في  مستمرة 
على  آثارها  من  بالتخفيف  المتخذة  الحكومية 

المواطنين.

خورشيد دلي )كاتب(
ملفاٍت   2021 عام  عن   2022 عام  يرث 
الملف  فمن  وخطرة،  وشائكة  صعبة، 
الروسية  باألزمة  مرورا  اإليراني،  النووي 
إلى  وصوال  أوكرانيا،  بسبب  األطلسية؛   –
الصيني،   - األمريكي  الصراع  اشتداد  أزمة 
ملفات  األرض...  لُمناخ  الخطرة  والتغيرات 
واستقراره  العالم  أمن  تهدد  صعبة،  كلها 
والعقل،  الحكمة،  تنتصر  لم  ما  ومستقبله، 
الحرب،  لغة  على  والتعاون  والحوار، 

والتصعيد بين األطراف المتصارعة.

وإذا كان الملف األفغاني شّكل الحدث األبرز 
األمريكي  االنسحاب  بسبب   2021 عام  في 
الدراماتيكي من هذا البلد، فإن الملف النووي 
اإليراني يُرخي بظالله القاتمة على أمن الشرق 
والمنطقة عموما،  العربي،  والخليج  األوسط، 
إذ إن تعنُّت إيران - في ظل تباعد مواقفها عن 
يضع  الملف-  بهذا  المعنية  األطراف  مواقف 
إن  خاصة،  الطاولة،  على  العسكري  الخيار 
الخيار،  هذا  عن  علنا  تتحدث  باتت  إسرائيل 
انتظار  في  ربما  قدٍم وساق،  على  له  وتستعد 
لحظة انهيار مفاوضات فيينا، على وقع تمسك 
عالية،  بدرجات  اليورانيوم  بتخصيب  إيران 
ووصولها إلى عتبة “الدولة النووية”، وهو ما 
ال يترك المجال لنهايات وردية في محادثات 
في  برأسه  الجحيم  سيناريو  يُطل  فيما  فيينا، 
من  السالح  قعقعة  فيها  تخرج  التي  اللحظة 

المستودعات والكواليس.
يشهد  اإليراني،  النووي  الملف  أزمة  بموازاة 
النزاع األطلسي-الروسي على أوكرانيا فصال 
بين  حرب  اندالع  بإمكانية  يوحي  ساخنا، 
الجانبين، خاصة إذا صدقت التوقعات الغربية 

بهاء العّوام )كاتب(
يسهل إطالق مسميات عدة على ما يحدث في 
السودان منذ أشهر عديدة، ولكن أيّا منها لن 
بتعبير  مجرد،  وبشكل  بدقة،  الحقيقة  يصيب 

أدق.

الصواب،  بعض  يتجاهل وجود  توصيف  كل 
المتخاصمين.  الفرقاء  من  فريق  كل  لدى 
الدولة  إيثار مصلحة  ينطوي على  أنه ال  كما 
حزبية،  كانت  سواء  الضيقة،  المصالح  على 
يعكس  ال  ولهذا  غيرها،  أو  سياسية،  أو 
للسودانيين  ينقل  الواقع، وال  الصورة بشفافية 
والخارجية  الداخلية  والتداخالت  التناقضات 

الكثيرة المرتبطة بحياتهم.
القاسم المشترك بين الجميع، هو الرغبة بإتمام 
على  الثورة  تلت  التي  االنتقالية،  المرحلة 
والطريق  البشير،  عمر  السابق  الرئيس  نظام 
تفاصيله  يختلف على  ما  اإلتمام هو  نحو هذا 
وبينهم  من جهة،  بينهم  فيما  السلطة  أصحاب 
وبين الشعب من جهة أخرى، فيشعر المرء، 
أحالم  وتالشت  البوصلة،  أضاعت  البالد  أن 

التغيير.
المدنية،  السياسية  والقوى  الجيش  من  لكل 
االنتقالية،  المرحلة  إدارة  في  أخطاؤها 
وتصويبها،  األخطاء  هذه  بوجود  واالعتراف 
هو ما يجب البدء به، ليس ألن هذه األخطاء 
السودان  نحو  االنتقال  إتمام  يعطل  ما  هي 
المتربصين  بوابة  أيضا  ألنها  وإنما  الجديد، 
دوامة  في  البالد  إلبقاء  والساعين  باالنتقال، 

من الحلقات المفرغة.
ال يمكن للجيش أبدا أن يعيد عهد السيطرة على 
من  مساءلة  دون  البالد  في  والحجر  البشر، 
المدنية  السياسية  للقوى  الشعب، كما ال يمكن 
ومحاسبتها  نقدها  في  الناس  حق  تصادر  أن 
بكل خطوة خالل المرحلة االنتقالية أو بعدها، 
وبالتالي ال بدّ للجميع أن يعترف، ويقبل بحقيقة 
أن الشعب هو ضابط دينامية السودان الجديد.

القوى  تفعله  ما  إن  القول  يمكن  لهذا،  وفقا 
السياسية والعسكرية في السودان اليوم، يصنف 
حلها  وتأجيل  األزمة،  من  الهروب  سياق  في 
وهنا  الواقع،  باألمر  اآلخرين  قبول  حين  إلى 
نعني مصادرة الرأي اآلخر، والمضي بالبالد 

حشدت  أن  بعد  ألوكرانيا،  روسي  بغزو 
على  جنودها  من  اآلالف  عشرات  موسكو 

حدود أوكرانيا.
األطلسية  الصواريخ  أن  ترى  التي  فروسيا، 
السماح  تماما  ترفض  حدودها،  على  باتت 
الحلف  عضوية  إلى  باالنضمام  ألوكرانيا 
االنضمام سيشّكل  أن هذا  تعتقد  إذ  األطلسي، 
الداخلي،  بيتها  إلى  “األطلسي”  بدخول  إيذانا 
أجل  من  الحرب  تكلفة  أن  ترى  ربما  وعليه 
منع ذلك، باتت أقل كلفة من عضوية أوكرانيا 

في الحلف.
موسكو في حساباتها لم تغلق باب الحوار عبر 
طرح مبادرات، ولجان من أجل التوصل إلى 
مدى  تدرك  هذه،  رؤيتها  في  وهي  تفاهمات، 
إليها في أال تصطف  المتحدة  الواليات  حاجة 
إلى جانب التنين الصيني، الذي يشكل محور 
في  واألمنية  السياسية،  األمريكية  التحركات 

العالم حاليا.
التهديد  إزاء  المرنة  األمريكية  اللغة  وتبدو 
أقرب  األوكرانية  واألزمة  اإليراني،  النووي 

وفق رؤية فريق واحد للمرحلة االنتقالية، وفي 
وضيق  واالستبداد،  األنانية،  من  مزيج  هذا 

األفق.
السودانيون على مواصلة  الواقع، ال يالم  في 
التظاهر ضد األوضاع الراهنة في البالد، ألن 
نحو  الحكم  سفينة  يقودان  ال  والجيش  الساسة 
بر األمان، والواقع يقول أيضا إن في الشارع 
األزمة،  تعقيد  أجل  من  فقط  التمرد  يريد  من 
وتصعيب حلها، فالفوضى هي غايته، والفشل 
هو كل ما يتمناه لغاية ما، في نفس من يوعز 

له.
من أجل استرداد ثقة الشعب يتوجب على قادة 
تقييم  وإعادة  أنفسهم،  مراجعة  اليوم  السودان 
المرحلة  تولي  في  االستمرار  على  قدراتهم 
االنتقالية، لم ولن يجدي الرهان على الخارج 

أيا كان شكل الدعم المنتظر.
فبين القوى العسكرية والمدنية أيضاً من يريد 
هذا  وألجل  تستمر،  أن  ويتمنى  الفوضى، 
قرارات  على  يؤثر  أن  الطرق  بشتى  يحاول 
الفرق  مع  الخصومة  باتجاه  ويدفعه  فريقه، 
الضمانة  هي  الخصومة  ألن  ذلك  الباقية، 
الوحيدة الستمرار الفوضى، والعثرة األساسية 
أمام أي مكاشفة ومصارحة قد تنتهي إلى إيجاد 

حل لألزمة.
السابق  الحكومة  رئيس  بين  المصالحة  كانت 
بضعة  قبل  الجيش  وقادة  حمدوك،  هللا  عبد 
أشهر خطوة هامة على طريق استعادة مسار 
أوال  تكتمل،  لم  ولكنها  االنتقالية،  للمرحلة 
وثانيا  للفوضى،  يسعون  الذين  أولئك  بسبب 
بين صفوف  اتسعت  وشكوك  مخاوف  بسبب 
القوى السياسية والعسكرية، التي تدير المرحلة 

االنتقالية.

إلى دبلوماسية سياسية، هدفها األساسي عزل 
الصين، وربما دفعها إلى سيناريوهات خطرة، 
خاصة في تايوان، بتكرار السيناريو الروسي 
في جورجيا، وهي سياسة قد تنسحب على بحر 
الصين،  باستنزاف  وذلك  الجنوبي،  الصين 
االستراتيجية  في  مهمة  خطوة  سيُشّكل  ما 
العالمية،  وتجارتها  الصين،  تجاه  األمريكية 
أن جدوى  أن واشنطن ترى  إلى  مع اإلشارة 
النووي  مفاوضات  على  تتوقف  السياسة  هذه 
اإليراني في فيينا، ومآالت األزمة األوكرانية، 
األمريكي  الصراع  ملف  من  يجعل  ما  وهو 
في كل حدث سياسي  وقائماً  - الصيني ممتداً 

إقليمي، وعالمي خالل عام 2022.
كبيرة  بأهمية  تحظى  ال  التي  منطقتنا،  وفي 
في السياسة األمريكية حاليا، ال تبدو الصورة 
وردية، فالملف السوري يراوح مكانه، ولعل 
بإمكانية  تتعلق  تنتظره  التي  المهمة،  الخطوة 
ما  إذا  العربية،  الجامعة  إلى  سوريا  عودة 
قررت الدول العربية ذلك خالل قمة الجزائر 

في آذار المقبل.
بعد  ما  مرحلة  في  العراقي  المشهد  كان  وإذا 
سياسية  بأزمة  يوحي  البرلمانية،  االنتخابات 
معقدة بسبب رفض القوى والمليشيات، التابعة 
المشهد  فإن  االنتخابات،  هذه  نتائج  إليران 
بعملية  اآلخر  هو  يوحي  ال  الراهن  الليبي 
في  خاصة  أزمتها،  من  البالد  تنقذ  سياسية، 
إجراء  يكتنف  الذي  المجهول  المصير  ظل 
 ،2021 عام  نهاية  مقررة  كانت  انتخابات 
وهو ما يكشف مدى هيمنة المليشيات المسلحة 
على قرار الداخل الليبي، عبر والئها ألجندات 

إقليمية ودولية.
ذراع  النهضة،  حركة  تستمر  تونس  وفي 
لتأليب  البائسة  محاوالتها  في  هناك،  اإلخوان 

في  األخيرة  األشهر  أفرزته  ما  وأخطر  أبرز 
المرحلة  قادة  بين  الثقة  اهتزاز  هو  السودان، 
من جهة، وبينهم وبين الشعب من جهة أخرى، 
وهذه المشكلة مرشحة للزيادة وليس للنقصان 
بعد  الجميع  تضع  وربما  الوقت،  مرور  مع 
أحد  يكن  لم  استحقاقات،  أمام  قليلة  أشهر 
يتوقعها، وال حتى أكثر المتشائمين حيال نجاح 

التغيير.
الثقة بين الفرقاء سيؤدي إلى  إن تقطع شعرة 
انهيار المرحلة االنتقالية برمتها، وعودة البالد 
إلى مربع الصفر، فيفقد السودانيون مكاسبهم 
التي  واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية، 
ليلة  بين  الماضيين  العامين  خالل  تحققت 
وضحاها، كل شيء يزول، وكأنه لم يكن، بل 
قد يفتح الباب أمام خيارات أسوأ من الماضي.
السالم الداخلي هو األكثر عرضة للخطر، في 
حال انهيار المرحلة االنتقالية، وفشل الوصول 
للسالم المنشود ال يعني العودة إلى زمن النظام 
انقسام  إلى  يقود  قد  وإنما  بالضرورة،  السابق 
الدولة، وانفصال أقاليم عن جسدها، خاصة و 
»أن الراغبين في االستقالل” قد يجدوا دعما 

إقليميا من قبل بعض األطراف المستفيدة.
جديدة  قوى  بوالدة  المخرج  يكمن  ربما 
عناصر  تشوبها  ال  الحاليين،  الفرقاء  من 
الحوار  يمكنها  القوى  هذه  “تخريبية”، 
الثقة،  من  صلبة  أرضية  على  بعضها  مع 
بالتغيير،  فالراغبون  الكبير،  الشعبي  والدعم 
بكثير ممن  أكثر  والحالمون بوطن جديد، هم 

أنقذ  الذي  سعيد،  قيس  الرئيس  على  الشارع 
عبر  اإلخوان،  وفوضى  براثن  من  تونس 

إجراءات اإلصالح الدستورية.
في  فاالحتجاجات  السودان،  في  المشهد  أما 
القائمة  التباينات  وقع  على  تهدأ  لم  الشارع 
يدفع  ما  والمدني،  العسكري  المكونين  بين 
لالعتقاد: أن المشهد هناك سيبقى مفتوحا على 

سيناريوهات كثيرة خالل العام الجديد.
هذه األحداث المشتعلة في منطقتنا، تدفع بدول 
الخليج العربي أكثر فأكثر إلى توحيد صفوفها، 
بدقة،  الجارية  والمتغيرات  التحوالت  وقراءة 
التعامل  بها  يتم  التي  الكيفية،  من أجل اختيار 
والتعاطي مع هذه األزمات، بما يخدم المواقف 
العربية، بحثا عن االستقرار والتنمية والمكانة 
في عالم يشهد تحوالت، ومتغيرات، وتحديات 

مفصلية.
عام  خالل  الساخنة  الملفات  أن  الواضح  من 
2021 تم ترحيلها إلى عام 2022، ومع أن هذه 
إقليميا ودوليا،  تبدو مرتبطة ببعضها  الملفات 
وغامضة،  معقدة  أمريكية  معادلة  أمام  فإنها 
معاً،  واإلحجام  اإلقدام  بين  تتلخص  معادلة 
إقدام يتعلق بمحاولة فرض سياسة بعينها على 
القوة،  استخدام  عن  وإحجام  العالم،  أزمات 
باالنكفاء  وتلويح  بل  ذلك،  لتحقيق  وأدواتها 
نفوذها  فيها  وطدت  مناطق  من  واالنسحاب 
على األرض خالل العقود الماضية... معادلة 
أن عام 2022 سيكون حافالً  توحي:  أمريكا 
هذه  وصلت  أن  بعد  أيضاً،  الصعبة  بالملفات 
الخطورة،  من  عالية  درجات  إلى  الملفات 
أم  والتوافقات،  بالحوار  الحكمة  تنتصر  فهل 
والمخازن  الكواليس  في  السالح  صوت  أن 

سيتحول إلى حرب أو حروب مدمرة؟

المضي  أو  الماضي  إلى  العودة  يريدون 
بالسودان نحو مستقبل مجهول.

تخرج  أن  يمكنها  التي  الوجوه  هي  ما  يهّم  ال 
البالد من أزمتها اليوم، قديمة كانت أم جديدة، 
يعترف  أن  فقط هو  المهم  أم مدنية،  عسكرية 
الفاشلون في السلطة بفشلهم، ويفسحوا المجال 
أمام غيرهم لمواصلة المسيرة، ال يوجد وطن 
أن  لدولة  يمكن  باستمرار، وال  قادة  ينجب  ال 
تقوم على فرد واحد، أو فئة واحدة من الشعب.
من أجل استرداد ثقة الشعب يتوجب على قادة 
تقييم  وإعادة  أنفسهم،  مراجعة  اليوم  السودان 
المرحلة  تولي  في  االستمرار  على  قدراتهم 
االنتقالية، لم ولن يجدي الرهان على الخارج 
يجِد  لم  كما  المنتظر،  الدعم  شكل  كان  أيا 
التعويل على غرق البالد في الفوضى؛ ليختلط 
الصالح بالطالح، ويضيع حق من ضّحى ألجل 

البالد.
الشمال” يقول  إلى  الهجرة  في رواية “موسم 
الروائي السوداني الطيب صالح إنه “ثمة آفاق 
كثيرة ال بدّ أن تُزار، وثمار يجب أنُ تقطف”، 
يتردد  عقود  خمسة  نحو  قبل  صالح  قاله  ما 
على لسان كثيرين جدا من أبناء شعبه اليوم، 
ترسمها  التي  اآلفاق،  إلى  يتطلعون  هؤالء 
حدود بالدهم، ولم تراها األجيال السابقة، كما 
يثابرون دون كلل أو ملل، لقطف ثمار تغيير 
نيسان 2019، ولم تزهر أشجاره  غرس في 

حتى اآلن.

خورشيد ديل
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اإللكترونية،  القنوات  إحدى  استضافتني 
الشبكة  خالل  ومن  أملانيا  من  تبث  التي 
اإلعالمي  هو  املضيف  وكان  العنكبوتية، 
ساعة  من  أكثر  مدى  وعلى  ماجد(،  )حسن 
ونصف، كان احلوار جاداً وأشهد أن ماجد كان 
مجامالً في تقدميه لي وأعطاني رمبا أكثر من 
حقي، كان من املفترض أن يكون احلوار ثقافياً 
إلى  أغلبه  تطرق في  ولكنه  اتفق،  ما  حسب 
من  أتوقعه  كنت  والذى  السياسي،  املنحى 
سابق خبرتي باملسألة الكردية، ودائماً كان في 
مخيلتي ما كتبته الدكتورة »نيفني مسعد« 
وكيلة معهد الدراسات العربية التابع جلامعة 
الدول العربية في تقدميها لكتابي الصادر عن 
إشكالية  العراق..  )كردستان  بعنوان  املعهد 
والقومي  العراقي،  الوطني  بني  الهوية 
الكرد  »السياسة خبز  الكردي(، حيث كتبت 
حواراتي  من  ذلك  لي  تأكد  وقد  اليومي«، 
اخملتلفة مع مثقفني كرد، وأذكر منهم حواري 
رحمه  بيكس(  )شيركو  الكبير  الشاعر  مع 
أليام  السليمانية  مدينة  في  كنت  إذ  اهلل، 
وكان برنامجي متخماً باحلوارات السياسة مع 
قادة سياسيني، وكان من بينها زيارة ملا يُسمى 
العراقي  األمن  مبنى  وهو  األحمر«،  »القصر 
انتهاكات  شهد  والذى  البعث،  عهد  في 
رهيبة، وشاهدت مجسمات لتلك االنتهاكات 
منه  اقشعرت  والذى  املبنى،  هذا  أطالل  في 
كنت  وسمعته،  رأيته  ما  هول  من  حواسي 
في شوق للقاء الشاعر )بيكس( حتى أتنفس 
املرتقب،  الثقافي  حواره  خالل  من  الصعداء 
وجهزت ذهني لهذا اللقاء فليس من املتيسر 
لي أن أحظى مبثله مرة أخرى، وعن هذا الشاعر 
الكبير، سجلت في ذهني ما كتبته صحيفة 
التساؤالت  سجلت  كما  عنه،  األدب(  )أخبار 
الكردي،  الشعر  بحور  عن  كافة  الثقافية 
االختالف  وقدر  الشعبية  واملأثورات  واملالحم 
بدأ  الكردية،  املناطق  باختالف  بينها  فيما 
احلوار بينه وبيني وأسقط في يدي، فقد كان 
احلوار سياسياً من الدرجة األولى، بل ومتحزباً 
أجله  ومن  له  سعيت  ما  هذا  وليس  أيضاً، 
أبحث  فلن  سياسياً،  حواراّ  أبغى  كنت  فلو 
مقولة  تذكرت  هنا  )بيكس(،  عند  عنه 
خبز  »السياسة  مسعد  نيفني  الدكتورة 

الكرد اليومي«. 

أن  شعرت  وألني  )ماجد(  احملاور  إلى  وعودة 
أعرف  وألني  احلوار،  على  ستتغلب  السياسة 
أن من األخطاء الشائعة عربياً عن كردستان 
لربطها  والسعي  اإلسرائيلية،  املسألة  هي 
تكون  أن  املمكن  من  والتي  بكردستان، 
وفق  العربية،  اخلاصرة  في  الثانية  إسرائيل 
ما  املفهوم  هذا  وغذى  الظالم،  املفهوم  هذا 
نشر على الشبكة العنكبوتية لدبكة كردية 
يعلوها العلم اإلسرائيلي، وحاولت حينئذ قدر 
تساؤالت  من  وصلني  ما  على  أرد  أن  إمكاني 
في  يقطنون  كانوا  يهود  هؤالء  أن  بشأنها، 
وبالتالي  إلسرائيل،  وهاجروا  كردستان، 
كردستانيون؛  ولكنهم  كردًا  ليسوا  فهم 
من  أهلها  أغلبية  كردية  أرض  كردستان  ألن 
أقوام  من  أقليات  تقطنها  حني  في  الكرد، 
أخرى، ومنهم اليهود الذين هاجروا إلسرائيل، 
في  السامي  العرق  من  هم  اليهود  أن  كما 
)رغم  آري  الهندو  العرق  من  الكرد  أن  حني 
حكومات  هرولة  على  احلوار  هذا  في  تأكيدي 
لدى  األمان  عن  للبحث  رمبا  إلسرائيل  عربية 
هذه  جتاه  واجبي  من  كان  لكن  شايلوك!!(، 
املسألة، أن أبتعد بالشروال والعمامة الكردية 
واملصري  العربي،  املفهوم  عن  احلوار  هذا  في 
آخر  هناك مفهوم  كان  إذا  )إالّ  الصورة  لهذه 
)ماجد(  األستاذ  لي  وجه  ثم  البعض(،  عند 
سؤاالً حول ما كتبته سابقا )الكرد يعتمدون 
زلت  ما  وهل  األولى،  بالدرجة  العاطفي  على 
زلت  ما  أنني  له  وأكدت  بذلك؟(،  متمسكاً 
على املفهوم نفسه، وأن اجلانب العاطفي هو 
الغالب كردياً، وضربت له أكثر من مثال على 
ذلك )قدمياً وحديثاً( وأنه رمبا كان سبباً هاماً ملا 
يعيشه الكرد حالياً من تشرذم بني الفصائل 
واألحزاب الكردية، والتي كتبت عن أهمية لم 
سواء،  بفعل  اجلميع  متسك  وأهمية  الشمل 
في  الكرد  عن  سؤاله  كان  ثم  سواء،  وكلمة 
املقال  في  سيرد  كما  إجابتي  وكانت  مصر، 

التالي.

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد


