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مسد ومركز الرقة الثقافي ُيطِلقان 
األسبوع الثقافي األول في الرقة

استمرار فعاليات »مهرجان فن وأدب 
المرأة الثالث« في يومه الثاني

سوريا  مجلس  أطلق   - العيسى  صالح  الرقة/  
للثقافة  الرقة  مركز  مع  بالتنسيق  الديمقراطية 
والفنون أعمال األسبوع الثقافي األول في الرقة 
الذي تضمن سلسلة من الفعاليات األدبية والفنية.
مجلس  قبل  من  م  نُّظِ األول  الثقافي  األسبوع 
سوريا الديمقراطية في الرقة وبدأت فعالياته يوم 
أي  أيام،  خمسة  لمدة  وسيستمر  الفائت  السبت 
لغاية يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر 
الجاري، وتم االفتتاح في مبنى المركز الثقافي 
عشائر  وشيوخ  وجهاء  بحضور  الرقة  بمدينة 
المدني  الرقة  ومجلس  مسد  وممثلين عن  الرقة 
رسامين  من  الرقة  فناني  من  لعدد  باإلضافة 
ضيوف  جانب  إلى  وكتّاب  ومغنيين  وعازفين 
الشرف من مثقفي مناطق اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا.
اللجنة  كلمة  بإلقاء  االفتتاح  الحضور  استهلَّ 
سوريا  مجلس  في  العضو  قِبل  من  التحضيرية 
مستهلها  في  الديمقراطية سالمة حسين، رحب 
بالحضور وأثنى على جهود مجلس الرقة المدني 
بإعادة واقع الرقة الثقافي إلى ما كان عليه قبل 
المنطقة، تال ذلك  األزمة وسيطرة داعش على 
كتب  ومعرض  تشكيلي  فني  معرض  افتتاح 
الرقة كما شاركت  فيه عدد من رسامي  شارك 
كمكتبة  الكتاب  معرض  في  عريقة  مكتبات 

بورسعيد ومكتبة امارة.
من ثم ألقى عضو مركز مدى لدارسات التطرف 
»النباهة  كتاب  على  الضوء  موحد  القادر  عبد 
للمؤلف علي شريعتي، ووصف  واالستحمار« 
الكتاب بأنَّه تعميق لطرح الكاتب بعض القضايا 
توّسع  إنه  حيث  مثقف«،  »مسؤولية  كتابه  في 

في القضية الثقافية التي تُطرح بطابع اجتماعي 
مشاكله  وحل  المجتمع  تقدم  إلى  تؤدي  والتي 
األوليّة  فقدان  إلى  تؤدي  قد  أو  المستعصية، 
والدافع االجتماعي، وذلك كله يعتمد على طريقة 
ذلك حيث  االستحمار  ويبرز مصطلح  الطرح، 
الصفة  هي  فالنباهة  والنباهة  للفطنة  مضاد  أنه 
التي تجعل المجتمع كيانًا عصيًا على االستبداد 

واالستعمار.
األنشطة  من  سلسلة  الحدث  هذا  سيتضمن  كما 
الثقافية على مدار أيامه الخمسة حيث ستُعرض 
حائزة  قصيرة  أفالم  »األحد«  الثاني  اليوم  في 
على جوائز عالمية، وستلقى محاضرة من قبل 
الثالث  اليوم  وفي  ومقاومته،  االستبداد  بعنوان 
ستقام مسرحية »ظل رجل« من تأليف وإخراج 
دحام السطَّام، تليها ورشة رسم لألطفال بعنوان 

خطوة،  منظمة  إشراف  تحت  للسالم«  »نرسم 
محاضرة  بالرقة  المثقفين  اتحاد  سيلقي  أيًضا 

بعنوان المعتقالت في السينما العربية.
الرقة  مركز  سيعرض  الرابع  اليوم  في  ا  أمَّ
الثقافي مسرحية »ورود حمراء تليق بالجنرال« 
من  نخبة  سيلقي  ثم  رمضان  فراس  لمخرجها 
الشعراء بعض القصائد بالتعاون مع منبر بيت 
الضوء  إلقاء  الخامس سيتم  اليوم  القصيد، وفي 
الثقافي  المشهد  في  سعيد  بور  مكتبة  دور  على 
بالرقة حيث سيتم تكريم صاحبها أحمد الخابور 
الروائي  قبل  من  محاضرة  إلقاء  ذلك  بعد  ليتم 
كما  المنسي«  »الفصيح  بعنوان  الخليل  إبراهيم 
سيكون الختام في الخامس والعشرين من شباط 
يتضمن  فني  حفٌل  يليها  ختامية  بكلمة  الجاري 

بعض النشاطات الفنية واألدبية المتفرقة.

من  الثاني  اليوم  فعاليات  بدأت 
»مهرجان فن وأدب المرأة« الثالث 
في مدينة منبج الذي ينظم هذا العام 
تحت شعار »المرأة نبع الفن ونبض 

اإلبداع«. 
ويشارك في المهرجان الذي يقام في 
الثقافة والفن في مدينة  قاعة مركز 
في  الشعوب  كافة  من  نساٌء  منبج 
المدينة، ومشاركة من نساء من دير 

الزور ومنسقية مؤتمر ستار لشمال 
والطبقة  الرقة  من  سوريا  وشرق 

وكوباني.
المهرجان  إلى  النساء  وحضرت 
بالشعب  الخاص  الفلكلوري  بزيّهن 
فعاليات  وخالل  إليه،  ينتمين  الذي 
فنية  عروض  نظمت  األول  اليوم 
عدة  فنية  فرق  قبل  من  متنوعة 

»عربية/كردية/ شركسية«.
وعرضت الفرق المشاركة عروًضا 
من  وتقوي  المجتمع،  واقع  تعكس 
روابط وتالحم الشعوب في المنطقة، 
عادات  على  شعب  كل  وتعّرف 
وتقاليد وثقافة وتراث الشعب اآلخر.

وكالة هاوار

العروبة وجذور اإلسالم السياسّي
األوسط،  الشرق  بمجتمعات  التي عصفت  الظروف  وليدة  السياسّي  اإلسالم  توجهات  تكن  لم 
ولكنها أخذت شكالً أكثر وضوحاً اعتباراً من مطلع القرن العشرين، بسقوِط الدولِة العثمانيِّة، 
وظهور اإلخوان المسلمين على يد حسن البنا في آذار 1928، وبدت المسألة أبعد من وجهات 
نظر أو سجاالً فكرياً لتكون حراكاً عملياً للوصول إلى السلطة، للتطبيق العملّي لمبدأ »اإلسالم 

دين ودولة...«5

قامشلو تكرم الفنان فارس إىل مىت سيستمر المجتمع بزتويج القاصرات..؟
بايف فراس

بين الفقر وسوء األوضاع 
المعيشية والتهجير 

والعادات البالية، يتحول 
الثوب األبيض إلى سجن 

وقصة عذاب مؤلمة، 
وبالرغم من فرض القوانين 
والعقوبات، ال يزال المجتمع 

منغلقاً في التعامل مع هذه 
الظاهرة....«3

تقديراً وعرفاناً لما قدمة 
خالل ما يقارب األربعين 
عاماً من أعمال جليلة؛ 

كرمت هيئة الثقافة والفن 
بإقليم الجزيرة وبالتعاون 

مع اتحاد فناني إقليم 
الجزيرة الفنان المغني 

الكردي فارس بافي 
فراس....«8

سياسي مصري: النصر يف 
النهاية لفلسفة القائد أوجالن

دعا السياسي المصري أحمد بهاء الدين 
العزلة وإطالق سراح  إنهاء  إلى  شعبان 
مؤكداً  أوجالن،  هللا  عبد  الكردي  القائد 
والحل  المناسب  المدخل  تمثل  أفكاره  أن 
المنطقي والنهائي للقضية الكردية...«4

نظام تعلييم 
مميز وضعته 

اإلدارة الذاتي�ة 
في شمال 

وشرق سوريا 
للتعلم باللغة 
األم لشعوب 

المنطقة؛ هذا 
ما أكدته الندوة 

الحوارية اليت 
انعقدت بمناسبة 

اليوم العاليم 
للغة األم....«2

في اليوم العالمي لها.. اإلدارة الذاتية تحثُّ 
الشعوب على التعلم باللغة األمّ
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في اليوم العالمي لها.. اإلدارة الذاتية تحثُّ الشعوب 
على التعلم باللغة األّم

طبخ بالزهور... تونسّية تبتكر ثقافة جديدة للطهي

موجة برد قاسية تواجه البالد العربية 
لم تشهد بعض البالد مثلها من قبل

مباني المستقبل.. كائنات 
حّية تنمو وتتجدد

اليونسكو: بنهاية القرن 21 سيفقد 
العالم نصف لغاته

خالل خمس سنوات نحو 10 آالف 
شخص ُيعتقلون بتهمة إهانة أردوغان

خروج الدفعة الثانية من الهول إلى منبج وتجهيز أخرى إلى دير الزور

نشطاء يضربون عن الطعام لدعم معتقلي بهدينان في سجون اإلقليم

تحت شعار »التعليم باللغة األم حق أساسي 
لكافة الشعوب« نظمت هيئة التربية والتعليم 
في  حوارياً  منتدى  سوريا  وشرق  لشمال 

صالة عفرين بمدينة قامشلو.
الرئاسة  نائب  من  كل  المنتدى  في  وشارك 
الديمقراطية  سوريا  لمجلس  المشتركة 
المشتركة  والرئيسة  حبيب«  »حكمت 
سوريا  وشرق  شمال  في  التنفيذي  للمجلس 
االفتتاحية  كلمة  وألقت  خالد«،  »بيريفان 
والتعليم  التربية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة 
حيث  دوكو«  »كوثر  سوريا  وشرق  لشمال 
العالمي  اليوم  بمناسبة  الشعوب  كافة  هنأت 
للغة األم، كما كان هناك مداخالت من بعض 

المشاركين في الندوة الحوارية.
محورين؛  على  الحوارية  الندوة  وتركزت 
األم  باللغة  التعليم  في  الحق  األول،  المحور 
أما  واإلقليمي،  الدولي  القانون  في  ومكانه 

متعدد  التعليم  على  فتركز  الثاني  المحور 
بشمال  التعليم  نظام  في  والثقافات  اللغات 

وشرق سوريا. 
حرية التكلم باللغة األم

وبهذا الخصوص؛ التقت صحيفتنا »روناهي« 
مع مدرس اللغة السريانية »إيلي فيلو« حيث 
اليوم  بمناسبة  والتعليم  التربية  هيئة  شكر 
التكلم  حرية  أعطت  التي  األم  للغة  العالمي 
األخرى  الشعوب  مع  والتفاعل  األم  باللغة 
المنطقة،  في  الشعوب  أخوة  إطار  ضمن 
وأكد: »إن التعلم باللغة األم عامل إيجابي في 
إحساس الذات بالقيمة واالنتماء«، مشيراً إلى 
ن  أن التقاء الشعوب مع بعضها البعض يَُكّوِ

لديها التفاعل والنضوج أكثر في المجتمع.
وأوضح فيلو بأن التعليم بالمناهج باللغة األم 
خطوة إيجابية في تعزيز مبدأ اللغة األم، كما 
أن اإلدارة الذاتية سهلت الحقوق في تأسيس 

وطباعة  بلغتهم  والتكلم  السريانية  المعاهد 
مر  حيث  تذكر،  عوائق  أية  بدون  المناهج 
أكثر من خمس سنوات على تأسيس المعهد 
السرياني والتي تدرس فيها باللغة السريانية، 

منوهاً بأن المناهج تزداد تطوراً.
فيلو«  »إيلي  السريانية  اللغة  مدرس  واختتم 
بحدوث فعاليات وندوات أكثر  حديثه متمنياً 

يجتمع فيها كافة شعوب المنطقة. 
مستقبل ناجح ومليء بالعطاء

وفي السياق ذاته التقت صحيفتنا مع الرئيسة 
إقليم  في  والتعليم  التربية  لهيئة  المشتركة 
أكدت  حيث  خليل«  »روهات  الجزيرة 
األم،  للغة  العالمي  اليوم  هو  شباط   21 بأن 
وبهذه المناسبة أقيم اليوم المنتدى الحواري، 
»واللغة األم حق أساسي لكل الشعوب نظراً 
ألهمية هذا اليوم عند جميع شعوب المنطقة 
من »عرب، كرد، سريان«، كما أن اإلدارة 

الذاتية أعطت الحق لكل شخص الحرية في 
هذا  بلغته«، وتضيف: »إن  والتحدث  التعلم 
اآلن،  حتى  الثورة  بداية  من  جداً  هام  اليوم 
وهذا  األم،  بلغة  يتعلمون  الطالب  فأطفالنا 
بالعطاء،  ومليئاً  ناجحاً  مستقبالً  لهم  سيؤمن 
سيتعرف  فإنه  بلغته  طالب  أي  يتعلم  عندما 

على مجتمعه وعلى عاداته وتقاليده«. 

التربية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
»روهات  الجزيرة  إقليم  في  والتعليم 
الدولي  المجتمع  دعت  بأن  حديثها  خليل« 
باللغة  االعتراف  في  الدولية  والمنظمات 
بها  معترفاً  رسمية  لغة  واعتبارها  الكردية 

كغيرها من اللغات.

من سلطة البنفسج إلى الشاي بأوراق الفراولة 
مروراً بحساء الزهر، وصفات غير اعتيادية 
مشروع  بفضل  تونسية  مطاعم  تحّضرها 
فريد أطلقته مستثمرة محلية لزراعة نباتات 
يواجه عراقيل  لكنه  طازجة صالحة لألكل، 

إدارية تهدد استمراره وفق القائمة عليه.

طهي بالزهور

درست سونيا أبيضي )42 سنة( الصحافة، 
الحيوية،  الزراعة  نحو  التوجه  قّررت  ثم 
واختارت  المجال،  بهذا  بشغفها  مدفوعة 
إلنتاج  الغربي  الشمال  في  طبرقة  منطقة 
زهور صالحة لألكل، عليها طلب كبير من 
عمالئها. تزرع سونيا القصعين البري، وهي 
نبتة زرقاء ذات مذاق شبيه بالخيار، وكذلك 
بمذاق  بنفسجية  نبتة  وهي  المعّمر،  الثوم 
خنجر(  )أبو  الكبوسين  خصوصاً  البصل، 
القريب  الطعم  ذات  الصالحة  الزهور  ملكة 

من الفجل.
من  أصناف  عشرة  نحو  بزراعة  بدأت 
 42 بذور  فرنسا  من  جلبت  بعدما  الزهور 
ذات  الكبوسين  زهرة  من  خصوصاً  نوعاً، 

اللون األصفر القريب من البرتقالي.
تنتج صاحبة المشروع اليوم البذور الخاصة 
هو  أحبه،  عمالً  »أنجز  بفخر:  وتقول  بها، 
جميل ومشبع باأللوان«، مبدية أملها في أن 

تسهم من خالل هذه الزهور التي تنتجها في 
إطالق »ثقافة طبخ جديدة في البالد«.

تُستعمل نبتات في إعداد األطباق التونسية مثل 
»شوش الورد« )زهور مجففة توضع على 
الُخزامى  وزهرة  التقليدية(  الحلويات  بعض 
الحانوت«  »رأس  تحضير  في  المستخدمة 
ألطباق  المصاحبة  التقليدية  التوابل  وخلطة 
الكسكس. غير أن استخدام الزهور الطازجة 

ظاهرة مستجدة على المطبخ التونسي.
الزهور  أن  أظن  »كنت  سونيا:  وتكشف 
ستُعدُّ للتصدير، ولن يكون هناك طلب عليها 
باإلقبال  فوجئت  لكني  الداخلية،  السوق  في 
الفنادق  بعض  من  خصوصاً  المتزايد، 

الفخمة«.
يُعدّ بسام بيزيد، الطاهي بأحد الفنادق الفخمة 
العاصمة  شمال  الراقية  قمرت  منطقة  في 
ويضيف  »الدوراد«،  سمك  طبق  تونس، 
من  بسلطة  مصحوبة  الكبوسين  زهرة  إليه 
»مسرورون  الزبائن  أن  ويؤكد  األعشاب، 

بالتعرف على هذه األطباق الجديدة«.
أما كبير الطهاة اإليطالي أليسندرو فونتانيزي، 
فيقول: »ال نستعمل فقط منتجاً تونسياً نادراً 
لكن  نكهة خاصة،  الصحون ويضيف  يزيّن 
ذلك يفتح أمام زبائننا أيضاً مجاالً للسفر عبر 

األطباق في زمن الجائحة«.

تحديات املرشوع

عام  مشروعها  في  أبيضي  سونيا  انطلقت 
التفكير  من  سنوات  أربع  بعد   ،2019
الجبلية  والتخطيط، واختارت منطقة طبرقة 
المكسوة بالغابات لمناخها المالئم ومواردها 

المائية العذبة.
»اإلجراءات  بفعل  السهلة،  البداية  تكن  لم 
اتباعها،  الواجب  الضخمة«  اإلدارية 
لهيئة  تشرح  أن  إلى  مراراً  واضطرارها 
الزهور  استخدام  »سبب  الغابات  إدارة 
عن  أجيبهم  »كنت  وتضيف:  الطبخ«،  في 
أسئلتهم كتابياً، لكن أيضاً مباشرةً حين أتصل 

بهم أو ألقاهم«.
أرض  قطعة  على  المزارعة  واستحصلت 
تبلغ مساحتها خمسة هكتارات، وهي  أخيراً 
للدولة يبلغ 1400 دينار  تدفع إيجاراً سنوياً 

)516 دوالراً(.
لم تقترض أي مبلغ من المصارف أو القطاع 
الطابع  وبفضل  سيارتها،  باعت  بل  العام، 
مساعدة  على  حصلت  لمشروعها،  المميز 

للتنمية بحوالي 13 ألف  البنك األفريقي  من 
دوالر.

وهي  تتبدد،  ولم  متواصلة  مخاوفها  لكن 
كثيراً  تعبت  الذي  المشروع  خسارة  تخشى 

في مراحل إنشائه ووضعه على السكة.
وأوراقها  وتبيعها  الفراولة  سونيا  تزرع 
وفي  الشاي،  شراب  لتحضير  تُستعمل  التي 
تقدير المدير العام للغابات محمد بوفرو، فإن 
المزارعة »لم تحترم االتفاق الذي وقّعته مع 
الفراولة  وزرعت  للغابات،  العامة  الوكالة 

التي ال تُعتبر من ثمار الغابة«.
المزارعة  مشروع  أن  المسؤول  ويؤكد 

»مبتكر«، لكنه قال إن من غير الممكن: »فتح 
الزراعات«،  من  الصنف  هذا  أمام  الباب 

ألنها قد تفسد »خصوصيات الغابات«.
زراعية  أراٍض  سونيا  بمشروع  وتحيط 
لكنها متروكة من دون  الدولة،  ُملك  شاسعة 
»التهديدات  وتقول:  واستغالل،  استثمار 
بسحب أرضي مني باتت أكثر جدّية«. لكنها 
تضيف: »سأدافع بكل ما أوتيت من قوة عن 
اإلدارية  الصعوبات  أترك  لن  مشروعي، 
أصبحت  التي  زهوري  ودون  دوني  تحول 

عالمي«.

قاسية  برد  لموجة  حالياً  العربي  الوطن  يتعرض 
سوريا  في  قبل،  من  مثلها  البالد  بعض  تشهد  لم 
لم  لمناطق  الثلوج  ووصلت  وليبيا،  واألردن 
تظهر فيها منذ سنوات طويلة، وفي لبنان تسببت 
عن  الكهرباء  انقطاع  في  الباردة  العواصف 

مناطق عدة.
أما في مصر فقد اجتاحت البالد موجة شديدة من 
لألمطار  السيئ، تضمنت تساقطاً غزيراً  الطقس 
درجات  في  قياسي  مستوى  إلى  انخفاض  مع 
البالد  دفع  الذي  األمر  وليالً،  نهاراً  الحرارة 
إليقاف بعض األنشطة السياحية، خاصة في شبه 

جزيرة سيناء.
حدوث  تشهد  زمنية  فترات  هي  البرد  موجات 
عن  الحرارة  درجات  في  مفاجئ  انخفاض 
معدالتها المعروفة في منطقة معينة، وتحدث عادة 

في الشتاء، وتترافق مع تساقط ثلوج.
الطقس،  حالة  في  الطبيعية  التغيرات  وبسبب 
فإنه من المتوقع أن تحدث موجات برد بدرجات 
ما  لكن  تقريباً،  مكان  أي  في  الشدة  من  مختلفة 
يلفت انتباه العلماء دائماً هو معدالت حدوث هذه 

النوعية من الموجات.

ولفهم الفكرة بشكل أقرب للواقع، دعنا مثالً نتأمل 
بوالية  الصفراء  عين  مدينة  في  اآلن  يحدث  ما 
تساقطاً  المدينة  شهدت  حيث  الجزائرية،  النعامة 
كثيفاً للثلوج في ثالث مرات، وقعت جميعها ضمن 

آخر خمس سنوات: 2017 و2018 و2021.
على  العربي  الوطن  يكن  لم  األلفية،  مطلع  وقبل 
االضطرابات  من  الكبير  العدد  هذا  مع  موعد 
من  واسع  نطاق  عن  هنا  ونتحدث  المناخية، 
والعواصف  الباردة  والموجات  الحارة  الموجات 

الترابية.
ضربت   2015 أيلول  في  المثال،  سبيل  على 
األوسط،  الشرق  منطقة  استثنائية  رملية  عاصفة 
العامة،  الحياة  وإيقاف  وفاة  حاالت  في  وتسببت 
جامعة  من  بحثي  فريق  عكف  األثناء،  تلك  وفي 
برينستون على دراستها، لتكشف النتائج أن التغير 
رئيسياً  سبباً  كان   - أخرى  عوامل  -مع  المناخي 

في حدوثها.
وأشارت الدراسة إلى حاالت الجفاف التي شملت 
مناطق عدة في الوطن العربي، خاصة أن صيف 
ورفع  مسبوقة،  غير  بصورة  حاراً  كان   2015

كمية الغبار المتاحة للعاصفة مما أجج أثرها.

معدالت مرتفعة
األعلى  كانت  سنوات  سبع  آخر  إن  الواقع،  في 
درجات  متوسطات  قياس  تاريخ  في  حرارة 
يتسبب  أن  يمكن  هل  لكن  العالم،  حول  الحرارة 
االحترار العالمي في موجات باردة؟ يرى فريق 
الحرارة  درجات  متوسط  ارتفاع  أن  العلماء  من 
من  أكبر  معدالت  إحداث  في  يساعد  عالمياً 
ذلك  في  بما  المختلفة،  المناخية  االضطرابات 

الموجات الباردة.
في  دولي  بحثي  فريق  الحظ  المثال،  سبيل  على 
بشكل  الدافئة  الحرارة  درجات  أن   2019 عام 
يمكن  الشمالية  القطبية  المنطقة  في  عادي  غير 
أن تزعزع استقرار الدّوامة القطبية الباردة التي 
تدور أعاله، مما يجعل بعض أثرها يسافر ُمخترقاً 

إلى مسافات أعمق من الغرب إلى الشرق. 
تنبأت عمليات محاكاة حاسوبية  من جانب آخر، 
درجة  متوسطات  ارتفاع  مع  بأنه   2016 عام 
في  زيادة  توقع  يمكننا  الشمالي،  القطب  حرارة 
الشمالية  المناطق  في  البرد  وتيرة وشدة موجات 

المعتدلة لبضع سنوات تالية.
إلى جانب ذلك، كان فريق بحثي مشترك من عدة 
جامعات بريطانية أشار إلى أن طبقة الستراتوسفير 
من  بداية   - تشهد  األرضي  الجوي  الغالف  من 
مناخية  حالة  الثاني 2021-  كانون  من  الخامس 
ستراتوسفيري  »احترار  تسمى  معتادة  غير 
مفاجئ«، مما جعل الفريق يرى أنه قد يتسبب في 
انطالق موجة برودة قاسية خالل األسابيع التالية 

لهذا التاريخ، في مناطق متفرقة من العالم.
تكرر هذا الحدث بمعدل 40 مرة خالل 60 سنة 
سابقة، ويمكن له - باالتحاد مع التغير المناخي - 
أن يرفع معدالت موجات البرد القاسية، ويرسلها 
الوطن  إلى  وصوالً  جنوباً،  أعمق  مناطق  إلى 

العربي.

نبنيها  التي  والهياكل  المباني  تشبه  أن  يمكن  هل 
الكائنات الحية؟ تُظهر إحدى الشركات أن ذلك قد 
وهو   - »ميتوسيز«  مشروع  ويتبع  ممكناً.  يكون 
من تصميم شركة معمارية تأسست في أمستردام 
في  وشموليّاً  للطبيعة(  )محبًّا  بيوفيليًّا  نهجا   -
يتيح للسكان طريقة  بيئيّاً  تصميمه، وينشئ نظاماً 
إعادة  في  الفطرية  رغبتهم  ويلبي  للعيش،  فريدة 

التواصل مع الطبيعة.
وُصمم المشروع استجابةً لظروف المناخ العالمي 
قاله  لما  وفقا  العالم«،  سكان  عدد  وزيادة  الحالية 

المهندس المعماري جياكومو جارزيانو.
وبما أنه مستوحى أيضاً من حركة »ميتابوليزم« 
الماضي  القرن  ستينات  في  التي ظهرت  اليابانية 
للمباني  يمكن  »كيف  أيضاً:  المشروع  يستكشف 
أن تنمو وتتطور وتتعافى وتتمتع باالكتفاء الذاتي، 
بشكل يماثل األجسام البشرية«، إلى جانب قدرتها 

على التجدَد أيضاً، بحسب ما ذكره جارزيانو.
التوسع  على  قادر  »البناء  إن:  جارزيانو  وقال 
من  المكون  إطاره  بفضل  بالمرونة  والتمتع 

عناصر أصغر يمكن أن تَُضاف أو يتم استبدالها 
بمرور الوقت«.

تطور  مع  بالتوازي  ليتطور  »ميتوسيز«  وصمم 
حياة سكانه ومحيطه من خالل إعادة إنشاء النظم 

البيئية المناسبة للمناخ والموقع.
الخلوي  االنقسام  من عملية  المشروع  اسم  ويأتي 
التي تنقسم فيها خلية واحدة إلى خليتين متطابقتين، 
طويل  وتكيّفه  النظام  تركيب  »قابلية  ويجسد 
مرن؛  حي  لكائن  استعارة  بمثابة  وهو  المدى، 
البعض  بعضها  مع  السكنية  الوحدات  تتعايش  إذ 
وبشكل متوافق مع بيئتها«، وفقاً لما قاله المهندس 

جارزيانو.
مشاريع  على  التصميم  هذا  تطبيق  ويمكن 
السكن  وحدات  مثل  ومتنوعة،  مختلفة  حضرية 
ذات  الكثافة  عالية  الحضرية  والتجمعات  العائلية 
المتعلقة  الوظائف  وذات  المتعددة  االستعماالت 
بالتعليم أو الترفيه أو الرفاهية أو التجارة، وغير 

ذلك من المجاالت األخرى.

لليوم  السنوية  الذكرى  في  ـ  األخبار  مركز 
لغة  بأن  اليونسكو  تشير  األم  للغة  العالمي 
واحدة في العالم تختفي كل 12 يوماً، وبحلول 
العالم  سيفقد  والعشرين،  الحادي  القرن  نهاية 

نصف لغاته.
 ،1952 شباط  من  والعشرين  الحادي  في 
في  البنغاليين  الطالب  من  مجموعة  أرادت 
بلغتهم  التحدث  الباكستانية  الجامعات  إحدى 
األم، لكنهم تعرضوا لهجوم من قبل الشرطة 
المجموعة  أضربت  ذلك  وبعد  الباكستانية، 
الطالبية عن الطعام احتجاجاً على اعتداءات 
هاجمتهم  الباكستانية  الشرطة  لكن  الشرطة، 
مقتل  إلى  أدى  مما  بالرصاص؛  المرة  هذه 
أعلنت   1999 عام  وفي  الطالب،  من  عدد 
شباط  من  والعشرين  الحادي  يوم  اليونسكو 

اليوم العالمي للغة األم.
في  لغة  هناك حوالي 7117  لليونسكو،  وفقاً 
العالم، وقد اختفت أكثر من مئتي لغة في العالم 

خالل السبعين عاماً الماضية.
وبحسب اليونسكو، فإن أربعين في المائة من 
أي  االنقراض،  لخطر  معرضة  العالم  لغات 
أنه بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، لن 
يكون هناك أكثر من 3000 لغة. ويشكل هذا 
لهذا  وفقاً  العالم،  لغات  المعدل حوالي نصف 

فإن لغة تنقرض كل 12 يوماً.
وبحسب منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم 
ألف  من  أقل  يستخدم  )اليونسكو(،  والثقافة 
شخص أكثر من ربع لغات العالم، كما يستخدم 

أقل من عشرة أشخاص 184 لغة.

قال  ـ  األخبار  مركز 
الشعب  حزب  رئيس  نائب 
علي  مرسين،  في  الجمهوري 
ماهر باشارير، إنه في غضون 
خمس سنوات فقط تمت معاقبة 
إهانة  بتهمة  شخًصا   9556

أردوغان.
في  أنه  باشارير  وأوضح 
سراح  أُطلق  الذي  الوقت 
نائب  هاجموا  أشخاص  خمسة 
رئيس حزب المستقبل سلجوق 

بتهمة  معاقبة 9556 شخًصا  تمت  أوزداغ، 
»إهانة الرئيس«.

المعاقبين  أحدث  أن  التركي  النائب  وأضاف 
الفنانين  من  اثنان  هما  الرئيس  إهانة  على 
ومتين  جيزن  موجدات  تركيا  في  البارزين 

أكبينار.
وعلق باشارير على ذلك قائالً: »هنا لألسف 

وشريكها  السلطة  إلى  العدل  ميزان  يميل 
األصغر«، يقصد حزب الحركة القومية.

أصبح  »القضاء  المعارض:  النائب  وتابع 
مسيًسا في بالدنا، والحكومة أصبحت ترهب 
قضايا  ازدادت  بالقضاء.  والمعارضة  شعبنا 
أردوغان  عهد  في  الجمهورية  رئيس  إهانة 
بشكل ال يضاهي أي فترة رؤسائنا السابقين«.

 104 خرجت  ـ  مصطفى  كولي  الحسكة/ 
فيما  منبج،  إلى  الهول  مخيم  من  عائالت 
من  لتبدأ  فرحها  عن  النساء  إحدى  عبرت 

جديد حياة طبيعية مع أقاربها. 

المنبجية  العوائل  من  الثانية  الدفعة  خرجت 
منبج  باتجاه  الهول  مخيم  من  الثانية  وللمرة 
العوائل  عدد  وبلغ   2021/2/20 بتاريخ 

المتجهة إلى موطنهم 104 عائالت.
اللواتي  النساء  إحدى  مع  صحيفتنا  والتقت 
خرجن من المخيم إلى منبج, امرأة كبيرة في 
لخروجها  بفرح  تتحدث  كانت  م(  السن )ع، 
في  الراحة  ببعض  أشعر  »كنت  المخيم  من 
لخروجي  للغاية  سعيدة  اآلن  ولكني  المخيم 

ورؤية أقاربي ومواصلة حياتنا الطبيعية«.
مكتب  في  اإلداري  لنا  أكد  آخر  جانب  ومن 
بأن  محمد  منير  الهول  بمخيم  الخروج 
استكمال  هو  المخيم  من  العوائل  خروج 
لشمال  التنفيذي  المجلس  الصادر من  للقرار 
وشرق سوريا المتضمن إخراج العوائل من 
للعوائل  الثانية  الرحلة  المخيم، متابعاً: »هذه 
بعدد 342 شخصاً  عائلة  فقد خرجت 104 

باتجاه منبج«.

هذه  سبقت  رحالت  هناك  أن  إلى  مشيراً 
إلى  رحلتان  الرقة،  إلى  رحلتان  األخيرة؛ 
دير الزور، رحلتان إلى الحسكة، ورحلة إلى 

منبج.
الالزمة  اإلجراءات  سبقها  الرحلة  بأن  ونوه 
الثبوتيات  في  بالتدقيق  وذلك  الرحلة  لتسيير 
الراغبة  العوائل  وتسجيل  إليهم,  قدمت  التي 
للخروج إلى المنطقة التي ينتمون إليها ضمن 

مناطق شمال وشرق سوريا.
بمخيم  الخروج  مكتب  في  اإلداري  واختتم 
التي  للعوائل  بالنسبة  أنه  محمد  منير  الهول 
يتعهدون  مناطقهم, هناك كفالء  إلى  خرجت 
باندماجهم في المجتمع، والمنظمات اإلنسانية 
ستتابع أوضاعهم لتسهيل تأقلمهم مع الحياة, 
ملفتاً إلى أنه ضمن هذا األسبوع ستكون هناك 

خروج دفعة جديدة إلى مدينة دير الزور.

مركز األخبار ـ بدأ العديد من المواطنين في 
لمدة  الطعام  عن  اإلضراب  بحملة  المنطقة 
المحكمة  قرار  على  احتجاجاً  وذلك  أسبوع، 

بحق معتقلي الرأي في بهدينان.
وقرار  أشهر،  ستة  دامت  اعتقال  مدة  وبعد 
من  عشر  السادس  في  الصادر  المحكمة 
الشهر الجاري بحق خمسة من معتقلي الرأي 
بالسجن ست سنوات، بدأ المعتقلون الخمسة 

إضرابهم عن الطعام.
وأصدرت محكمة هولير حكماً بالسجن لست 
السادس عشر من شباط، على  في  سنوات، 
منطقة  من  والصحفيين  النشطاء  من  خمسة 
شيرواني  شيروان  من  كل  وهم  بهدينان، 
وشفان  عيسى  وهاريوان  زيباري  وكوهدار 

سعيد وإياد كرم.
سجون  في  الرأي  معتقلي  لحملة  ودعماً 
يوم  بدأ  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
هريم  المهندس  الجاري  شباط   21 األحد 
محمود والمدرس علي محمد حملة إضراب 

عن الطعام ولمدة أسبوع.
في  حسابه  على  محمود  هريم  وكتب 
لمدة  الطعام  عن  إضراباً  »أعلن  الفيسبوك: 
في  الطعام  عن  للمضربين  دعماً  أسبوع 
والحزب  والتنمية  العدالة  حزب  سجون 
الديمقراطي الكردستاني، آمل أن تكون هذه 

الحملة ضغطاً على الحكومة«.
وكان المهندس هريم محمود قد أضرب عن 
العزلة  على  احتجاًجا  يوًما   92 لمدة  الطعام 
المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد هللا 

أوجالن في عام 2019.

قامشلو/ عادل عزيز ـ نظام تعليمي مميز وضعته اإلدارة الذاتية يف شامل ورشق سوريا للتعلم باللغة األم 
لشعوب املنطقة؛ هذا ما أكدته الندوة الحوارية التي انعقدت مبناسبة اليوم العاملي للغة األم..
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إلى متى سيستمر المجتمع بتزويج القاصرات..؟

يمنع تزويج الفتاة قبل إتمامها الثامنة عشر من 
سبع  حتى  ثالثة  من  السجن  والعقوبة  عمرها، 
التي  والجهة  والزوج  الفتاة  ولي  على  سنوات 
والجهة  والزوج  الولي  واعتبار  الِقران  عقدت 

شركاء في التزوير.

ضحايا زواج القارصات

عامها  أتمت  عندما  صواب  على  أنها  ظنت 
)م.أ(  لنا  روت  هكذا  تزوجت،  ثم  عشر  الثامن 
تعيش  التي  القاصرات  زواج  ضحايا  إحدى 
من دون »أب« ذلك أنها لجأت إلى دار المرأة 
وأوقفت زواجها برضاها لمدة ثمانية أشهر حتى 
فعلت  أنها  منها  الثامن عشر، ظناً  أتمت عامها 
الصواب لينتهي بها المطاف بعد عام ونصف من 
زواجها بعدم تقبل مولودتها في غرفة العمليات 
وهي كانت ال تزال تحت تأثير التخدير، ألنها لم 
تتمكن من استيعاب العائلة والمسؤوليات الكثيرة 
الملقاة على عاتقها وهي ما تزال طفلة صغيرة، 
العشرين،  عامها  تتم  أن  قبل  مطلقة  فأصبحت 
وبرغم من قرار اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
سوريا القاضي بعدم تزوج الفتاة قبل إتمام عمر 
الثامنة عشر، وفرض عقوبة على الزوج وولي 
ال  المنطقة  أن  إال  القران،  وعاقد  القاصر  أمر 
زالت تعاني من تزويج القاصرات، هكذا أفادت 
بهية مراد العضوة اإلدارية لدار المرأة في مدينة 

قامشلو لصحيفتنا.

دار املرأة والشكاوي؟

من  الكثير  يتلقون  أنهم  مراد«  »بهية  ذكرت 
هذه الشكاوي، إما عن طريق الكومينات أوعن 
طريق الفتاة نفسها أو أحد أقاربها، ويتم التعامل 
عن  المسؤول  باستدعاء  الحاالت  هذه  مثل  مع 
طريق  عن  موثقاً  خطياً  تعهداً  ويكتب  الفتاة 
المحكمة، بعدم تزويجها وهي قاصر أو إجبارها 

على الزواج من شخص ال ترغب فيه. 

دور دار املرأة يف التوعية

وأتمت بهية قولها: »إن دار المرأة يقوم بحمالت 
توعية من خالل المحاضرات والندوات ومناشير 
التوعية، للحد من هذه الظاهرة، والفئة المستهدفة 
وقالت  واألمهات«،  الطالبات  التوعية  هذه  من 
بهية »حتى في فترة كورونا والحظر استمرت 
التواصل  وسائل  طريق  عن  التوعية  خطوات 
تردهم  التي  الحاالت  معظم  وإن  االجتماعي، 
األهل  ذهنية  أو  النزوح،  أو  الفقر  بسبب  تكون 
وهن  بتزويجهن  بناتهم  على  يحافظون  بأنهم 

الزلن أطفاالً«.
لو  حتى  العمر  بهذا  الزواج  »إن  بهية:  وقالت 
األم  بحق  مجتمعية  مشاكل  يخلق  فهو  استمر 
وأطفالها، وإنها تتعرض للعنف الجسدي واللفظي 
يستطيعان  ال  وتفكيرها  جسمها  ألن  والجنسي 
وفي  الكبيرين«،  والضغط  المسؤوليات  تحمل 
بازدياد،  الحاالت  أن  بهية  ذكرت  آخر  سياق 
ورغم تنوع أساليب التوعية في هذا الشأن، إال 
المجتمع ال يزال منغلقاً على مثل هذه الظواهر.

رؤية العدالة

وفي صدد العقوبات التي يفرضها مجلس العدالة 
القاضية  عثمان«  »روجين  قالت  االجتماعية 
في المجلس التنفيذي، إن حاالت زواج القاصر 
النيابة  أو  المرأة  دار  طريق  عن  إما  تأتيهم 
التبليغ، فتقوم  العامة، تأتي الشكوى عن طريق 
البالغ، وفي  بالتحقيق والتأكد من صحة  النيابة 
حالة التأكد من الحادثة، تقوم باتخاذ اإلجراءات 
الِقران،  القاصر وعاقد  الفتاة  وتوقيف ولي أمر 
بالتحقيق  النيابة  تقوم  الزواج  إثبات  حالة  وفي 
المادة  وتطبيق  المحكمة  إلى  وتحويلهم  معهم 
175 القاضية بحبس األطراف، وتكون العقوبة 
وتعتبر  سنوات،  سبع  إلى  ثالث  من  السجن 

األطراف شريكة بالجرم.
وأضافت روجين عثمان أن الظاهرة في ازدياد 
ولكنها نادراً ما تتحول إلى القضاء، رغم وجود 

القوانين التي تمنع ذلك.

التنفيذية  اللجنة  عضوة  ألب،  حسرة  طالبت 
من  الديمقراطي،  الشعوب  لحزب  المركزية 

الجميع دعم حملة »العدالة للنساء«.
الديمقراطي  الشعوب  نساء حزب  أطلق مجلس 
للنساء«  »العدالة  بعنوان  جديدة  حملة  مؤخراً 
في إطار حملة »العدالة أوالً«. وفي حديثها إلى 
صرحت  الحملة،  حول  لألنباء  الفرات  لوكالة 
المركزية  التنفيذية  اللجنة  عضوة  ألب،  حسرة 
لحزب الشعوب الديمقراطي، بأنهم بدؤوا الحملة 
مع إدراك أن الطريقة الوحيدة لمواجهة الهجمات 

هي النضال المشترك والمنظم. 

هدف حملة »العدالة أوالً« 

يمارس حيث النظام التركي على النساء الظلم، 
بصرف  األساسية،  المرأة  مكاسب  فاستهدف 
بها  التعهد  تم  التي  االلتزامات  تنفيذ  عن  النظر 
إسطنبول  واتفاقية  رقم 6284  القانون  بموجب 
التمييز ضد  واتفاقية القضاء على جميع أشكال 

المرأة، فهو شريك في كل جريمة قتل.
وحول الهدف من الحملة؛ قالت حسرة: »النساء 
حين  في  شدة،،  الهجمات  أكثر  يواجهن  اليوم 
محميين  والمغتصبين  والمتحرشين  القتلة  أن 
استهداف  ويتم  العقاب،  من  اإلفالت  بسياسات 

واعتقال النساء الرائدات الالتي يناضلن من أجل 
تحرير المرأة كل يوم تقريباً. مرة أخرى، تُحاكم 
عن  الدفاع  في  حقهن  يستخدمن  اللواتي  النساء 
النفس بأقسى متطلبات العقوبة. لذا هدف حملتنا 

هو تحقيق العدالة«.
وأضافت: »نحن كحركة نسائية كردية ووطنية 
ونسوية واشتراكية ومفكرة ومدافعة عن حقوق 
أن  ندرك  الدوائر،  جميع  في  والنساء  اإلنسان 
العقلية  هو  المرأة  يقتل  الذي  األساسي  العامل 
األحادية. يتم تدمير المساحات الخاصة بالنساء 
ويتم  الذكور،  عليه  يهيمن  الذي  النظام  قبل  من 
إغالق المؤسسات النسائية التي تتقدم فيها النساء، 
ومن ناحية أخرى يتم إخفاء عمل المرأة. ومن 
خالل هذا الوعي، سنتعاون مع الهياكل النسائية 
وجميع الحركات النسائية والعامالت، وذلك من 
الوحيدة  الطريقة  أن  إدراكنا  مع  حملتنا.  خالل 
المشترك  النضال  هو  االعتداءات  لمواجهة 
المنظم ضد  والمنظم، سنرفع من وتيرة كفاحنا 
النساء  تواجهه  الذي  والظلم  المنظمة  الهجمات 
بشكل خاص وجميع شرائح المجتمع في البالد«.

مخطط حملة »العدالة للنساء«

في  بدأناها  التي  »حملتنا  ألب:  حسرة  وتابعت 

وستبقى  للنساء«  »العدالة  بعنوان  هي  شباط 
بداية  آذار. ومن  األول من شهر  مستمرة حتى 
سننظم  الشهر  نفس  من  الثامن  حتى  آذار  شهر 
للمرأة  العالمي  باليوم  تتعلق  وفعاليات  أنشطة 
ونشاطنا  أعمالنا  جدول  من خالل وضع  وذلك 
شهر  من  األول  إلى  آذار  شهر  من  الثامن  من 
العدالة  فعال مع قضايا  بشكل  نيسان، سنتعامل 

االجتماعية واألمن والتوظيف.

رضورة مساندة املرأة

المركزية  التنفيذية  اللجنة  عضوة  واختتمت 
ألب  حسرة  الديمقراطي  الشعوب  لحزب 
الحالية  الحكومة  تحاول  »بينما  بالقول:  حديثها 
تضييق الخناق على جميع الشعوب في الخارج 
بسياسات العزلة، فإن جميع المؤسسات األصلية 
والمستقلة مستهدفة، في حين أن جميع الفئات من 
الحكومية ومكاسب  الجامعات والمنظمات غير 
القمع  سياسات  تواجه  النسائية  للقيادات  المرأة 
ناحية  ومن  واالستغالل.  والتخويف  والهجوم 
في  ُسجنوا  الذين  أصدقاؤنا  يتعرض  أخرى 
على  الحقوق  وانتهاكات  االنفرادية،  السجون 
أعلى مستوى. لهذه األسباب بالذات، هناك حاجة 
إلى مزيد من العدالة أكثر من أي وقت مضى. 
في هذه العملية نعتقد أن الحاجة األساسية لجميع 

العدالة االجتماعية. على وجه  البالد هي  أنحاء 
الخصوص، نقول إننا نحصل على قوتنا كنساء 
النساء  األساس.  هذا  على  تركيا  في  وشعب 

والمضطهدون، نحثكم على دعم شبابنا وأحزاب 
المعارضة في حمالتهم«.

تعثر بايرن ميونخ مجددًا بالسقوط خارج أرضه 
بنتيجة )2-1(  آينتراخت فرانكفورت،  يد  على 

السبت في الجولة الـ22 من الدوري األلماني.
سجل هدفي فرانكفورت، دايشي كامادا وأمين 
أحرز  فيما  و31(،   12( الدقيقتين  في  يونس 
الدقيقة  في  بايرن  هدف  ليفاندوفسكي  روبرت 

.)53(
رغم الخسارة، حافظ بايرن ميونخ على صدارته 
لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما وصل 

فرانكفورت للنقطة 42 في المركز الرابع.
الشوط األول

لكن  الفريقين،  البداية جاءت ساخنة من جانب 
بسبب  المباراة  توقفت  فقط  دقائق  خمس  بعد 
إصابة مساعد الحكم، ليتم استبداله في غضون 

أربع دقائق.
كامادا  نجح  فقط،  دقيقة   )12( مرور  وبعد 
قابل  بعدما  فرانكفورت  تقدم  هدف  تسجيل  في 
عرضية كوستيتش بلمسة مباشرة نحو الشباك.

ثاٍن  بهدف  بايرن  يفاجئ  أن  يونس  أمين  وكاد 
بعدما حاول استغالل تقدم مانويل نوير بتسديد 
كرة ساقطة من منتصف الملعب، لكنها حادت 

عن المرمى.
وكشر فرانكفورت عن أنيابه بعد تقدمه بالهدف، 
حيث حاول تعزيز النتيجة بشتى الطرق وسط 
غياب محاوالت الضيوف. وبعد انتظار طويل، 
وصل بايرن ميونخ لمرمى فرانكفورت بتسديدة 
الحارس  أحضان  نحو  كيميتش  أطلقها  سهلة 

كيفن تراب.
تسديدة  من  جديدًا  هدفًا  نوير  شباك  واستقبلت 
أقصى  في  لتسكن  يونس،  أطلقها  صاروخية 

الزاوية اليسرى للمرمى البافاري.
وأنقذ تراب مرماه من هدف محقق بعدما تصدى 
لكرة ساقطة عقب اصطدامها بقدم أحد زمالئه، 

لتتحول إلى ركنية.
نحو  عرضية  بإرسال  الركنية  كيميتش  ونفذ 
سولي، الذي قابلها بضربة رأسية، لكن الحارس 

كيفن تراب كان لها بالمرصاد.
وتعملق تراب بتصديه لتسديدة بعيدة المدى من 

كيميتش، لترتد إلى كومان الذي حاول وضعها 
وأهدر  مجددًا.  تألق  تراب  لكن  الشباك،  في 
للبايرن،  محقق  هدف  فرصة  موتينج  تشوبو 
بعدما قابل عرضية أرضية من ساني بتوجيهها 

بالكعب، لتمر بجوار القائم األيسر.
وكاد أصحاب األرض أن يضيفوا الهدف الثالث 
عبر توري، الذي وصلته كرة من يونس، ليسدد 
أرضية زاحفة تصدى لها نوير ببراعة. وحاول 
منطقة  خارج  من  بتسديدة  حظه  تجربة  كامادا 
لينتهي  بنجاح،  بها  أمسك  نوير  لكن  الجزاء، 

الشوط األول بتقدم فرانكفورت )0-2(.  
الشوط الثاني 

ساني  ليروي  أرسل  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
عرضية نحو الفرنسي كينجسلي كومان، الذي 
وجهها برأسه أعلى المرمى. وقدم ساني لوحة 
فنية رائعة حيث تالعب بمدافعي فرانكفورت، 
الذي  ليفاندوفسكي،  إلى  بعدها  الكرة  ليمرر 
البديل  وارتقى  الشباك.  داخل  بسهولة  وضعها 
جوريتسكا لعرضية متقنة من كومان، ليوجهها 
لكنها  فرانكفورت،  مرمى  نحو  رأسية  بضربة 
صوالته  ساني  وواصل  القائم.  بجوار  مرت 
وجوالته على الجانب األيمن، لينطلق بسرعته 
الذي فشل  مرساًل عرضية متقنة نحو كومان، 

في توجيهها بدقة نحو الشباك.
فرانكفورت  العبو  طالب   ،)79( الدقيقة  وفي 
بالحصول على ركلة جزاء بداعي إعاقة توري 
شيئًا.  يحتسب  لم  الحكم  لكن  أالبا،  قِبل  من 
بتسديدة  قابلها  الذي  سولي،  أمام  كرة  وتهيأت 
قوية حادت عن مرمى أصحاب األرض، قبل 
أن يجرب ساني حظه بتصويبة أخرى استقرت 

بين يدي تراب.
وحرم نوير أصحاب األرض من الهدف الثالث 
البديل  أطلقها  زاحفة  أرضية  لتسديدة  بتصديه 
الفوز  من  فرانكفورت  يمنع  لم  لكنه  إيلسانكر، 

في النهاية.

منافستها  على  أوساكا  نعومي  اليابانية  فازت 
عالمياً،   22 المصنفة  برادي  جنيفر  األمريكية 
بنتيجة 6-4 و6-3، لتحرز لقب بطولة أستراليا 

المفتوحة للتنس للمرة الثانية السبت.
رود  ملعب  على  تحقق  الذي  الفوز  هذا  ومنح 
ليفر، الالعبة اليابانية رابع لقب في البطوالت 
لما  تكراراً  الجمهور  وتوقع  الكبرى.  األربع 
بقبل  الطويلة  الالعبتين  مواجهة  خالل  حدث 
لكن  الماضي،  العام  المفتوحة  أمريكا  نهائي 
جنيفر برادي لم تصمد تماماً في أول ظهور لها 

في نهائي بطولة كبرى.
ولم تقدم المصنفة الثالثة نعومي أوساكا أفضل 
بعد  للفوز  كاٍف  من  أكثر  كان  لكنه  لها،  أداء 
لتحسم  متتالية  أشواط   6 في  انتصرت  أن 
4- صفر  سريعاً  تقدمت  ثم  األولى  المجموعة 

في المجموعة الثانية.
بعض  جنيفربرادي  قدمت  النهاية  وقرب 
عكس  أوساكا  نعوم  إرسال  وكسرت  المقاومة 

سير اللعب، لكنها ارتكبت الكثير من األخطاء 
للحسم  منافستها على فرصة  لتحصل  بعد ذلك 
سريعاً. وأنهت نعومي أوساكا المباراة بضربة 

برادي من ردها  تتمكن جنيفر  لم  قوية  إرسال 
إلى داخل الملعب.

آخر األخبار الرياضية في شمال وشرق سوريا

نعومي أوساكا تحقق لقب أستراليا على 
حساب جنيفر برادي

حسرة ألب: يجب على الجميع دعم حملة »العدالة للنساء«

بايرن ميونخ يواصل التعثر بالسقوط 

أمام فرانكفورت

وشرق  شمال  في  الرياضية  النشاطات  تتوقف  لم 
سوريا، رغم الطقس البارد في المنطقة، وفي الحسكة 
معسكرها  الدولية  التايكواندو  نمور  مدرسة  أنهت 
استمر  والذي  القادمة  لالستحقاقات  استعداداً  المغلق 
وأكاديمية  وروج  ساالر  لفرق:  وكان  يوماً   20 لمدة 
المحترفين وتضمن إجراء تدريبات يومية مكثفة وتكلل 
والمشاركات  المشاركين  وبلغ عدد  بالنجاح  المعسكر 
في المعسكر سبعين العبة والعب، فيما يتجهز فريق 
روج للسيدات للمشاركة باليوم العالمي للمرأة في شهر 

آذار القادم.
وفي الرقة جرت مباراة ودية جمعت بين فرات الرقة 
ملعب  أرضية  على  الزور  دير  من  الداخلي  واألمن 
»الشهيدة هفرين خلف« في المشلب وانتهت بالتعادل 
عدد  وحضرها  ثالثة،  مقابل  أهداف  بثالثة  اإليجابي 
كبير من الجماهير بينهم رياضيين قُدامى من المدينة.  
كما أعلن االتحاد الرياضي في الرقة عن إقامة دورة 
تحكيم لكرة القدم، وبدأ التسجيل اعتباراً من يوم األحد 
وذلك   ،2021/2/25 لغاية  وسيستمر   2021/2/21
والتسجيل  البلدي،  الملعب  في  الرياضي  االتحاد  في 
مفتوح لجميع من يود ممارسة التحكيم وكرة القدم في 

الرقة وريفها.
وفي مباراة ودية أخرى لكنها أقيمت في الطبقة جمعت 
السد من  وفريق  الرقة  من  الداخلي  األمن  بين رجال 
فيها  وفاز  بالطبقة،  الغاز  ملعب  أرض  على  الطبقة 

األمن الداخلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
سننتصر(  )حتماً  شعار  تحت  الطبقة  في  وأيضاً 

الرياضي  االتحاد  في  المدرسية  األلعاب  مكتب  أعلن 
عن  والتعليم  التربية  لجنة  مع  وبالتنسيق  الطبقة،  في 
االثنين  يوم  وذلك  مدرسية  شطرنج  بطولة  إقامة 
2021/2/22، وستكون على مدار يومين، في مركز 
شبيبة الطبقة، والهدف منها تحفيز األطفال المشاركين 
وتشجيعهم  األلعاب  من  المهارة  بهذه  االهتمام  على 

على االستمرار في ممارسة هذه اللعبة.
الناشئين  بطولة  بلقب  عقيبة  فريق  ج  تّوِ الشهباء  وفي 
إلقليم عفرين المحتل لعام 2021 بعد تغلبه في المباراة 
النهائية على فريق آفيستا بفارق ركالت الترجيح بعد 
التعادل اإليجابي بالوقت األصلي بنتيجة هدف لهدف، 
تقدم أوالً فريق عقيبة عن طريق الالعب محمد يوسف 
عبد  إقبال  الالعب  طريق  عن  آفيستا  فريق  وعادله 
بعدها  الفريقان  ليلجأ  مباشرة  حرة  ركلة  من  الحنان 
لقب  ويحرز  عقيبة  فريق  وليفوز  الترجيح  لركالت 

البطولة.
وفي دوري الرجال للدرجة الثانية لكرة القدم في إقليم 

الجزيرة ُسجلت النتائج التالية:
فاز جوانن باز على جوانن عامودا بهدفين مقابل هدف 

واحد.
وفي مباراة قنديل وآشتي لم تكتمل المباراة بسبب تهجم 
وتغيّب  المباراة،  حكام  على  آشتي  نادي  من  العبين 
أرضية  على  عامودا  أهلي  مع  لقائه  عن  فدنك  نادي 
األخير  وليفوز  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 

قانونياً بنتيجة 3×0.
في  القدم  لكرة  الثانية  للدرجة  الشباب  منافسات  وفي 

إقليم الجزيرة ُسجلت النتائج التالية:
بدون  أهداف  بثالثة  قنديل على جوانن عامودا  تغلب 

رد.
فوز شبيبة الحسكة على االتحاد بأربعة أهداف بدون 

رد.

أهداف  ثالثة  بنتيجة  واشوكاني  على  ديريك  تغلب 
مقابل هدف واحد.

فوز شبيبة تل كوجر على آشتي قانونياً لتغيّب األخير 
عن الحضور.

الثانية  للدرجة  للشباب  الرابعة  الجولة  مباريات  بينما 
بكرة القدم في إقليم الجزيرة ستكون على الشكل التالي:

الثالثاء 2021/2/23:
كوجر  تل  ملعب  ـ  باز  جوانن   × كوجر  تل  شبيبة   

الساعة الواحدة من بعد الظهر. 
بقامشلو   كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  آشتي   × قنديل 

الساعة الواحدة من بعد الظهر.

قامشلو/ رؤى النايف ـ بني الفقر وسوء األوضاع املعيشية والتهجري 
والعادات البالية، يتحول الثوب األبيض إىل سجن وقصة عذاب مؤملة، 

وبالرغم من فرض القوانني والعقوبات، ال يزال املجتمع منغلقاً يف التعامل 
مع هذه الظاهرة. 

روناهي/ قامشلو ـ رغم برودة األجواء التي متر بها املنطقة إال أن 
البطوالت والفعاليات الرياضية مستمرة يف شامل ورشق سوريا، وملختلف 

األلعاب الرياضّية.

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة مساعدات 
الرياضات  لدعم  الجنيهات،  بماليين  شتوية 
المقرر أن تستفيد منها رياضات  النسوية، من 
وكرة  الطائرة  والريشة  القدم  وكرة  »النتبول 

السلة« في البالد.
والثقافة،  واإلعالم  الرياضة  وزارة  وقالت 
جنيه  مليون   4.2 على  ستحصل  النتبول  إن 
إسترليني )5.89 مليون دوالر(، للمساعدة في 
موسم  في  للعبة  الممتاز  الدوري  إطالق  إعادة 

.2021
التنفيذية التحاد  وقالت فران كونولي، الرئيسة 
الخطة  هذه  إن  بيان،  في  اإلنكليزي،  النتبول 
في  المشاركة  ألنديتنا  والحماية  األمن  »توفر 

الذي  الدخل،  من  حالياً  والمحرومة  الدوري، 
كان يأتي في العادة من مبيعات التذاكر«.

الممتاز،  النسائي  الدوري  بطولتا  وستحصل 
النسائية،  القدم  لكرة  الثاني  القسم  ودوري 
تبلغ  بينما  إسترليني،  جنيه  مليون  على 2.25 
وكرة  الطائرة  للريشة  اإلجمالية  المساعدات 

السلة، أربعة ماليين جنيه إسترليني.
وقالت كيلي سيمونز، مسؤولة الكرة النسائية في 
المنحة  »هذه  الشعبية  للعبة  اإلنكليزي  االتحاد 
ستساعد في تقديم دعم مالي كبير، للمساعدة في 
ودوري  الممتاز  الدوري  بطولتي  موسم  إتمام 

القسم الثاني«.
الحكومة  قررت  المالي،  الدعم  جانب  وإلى 

إلجراء  جهاز،  ألف   250 تقديم  البريطانية 
فحص  يتسنى  حتى  مجاناً،  كورونا  فحوص 

الالعبات وأفراد الطواقم بصورة منتظمة.

بريطانيا ُتقدم مساعدات للرياضة النسائية

بهية مراد روجين عثمان
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هل من حلٍّ في دمشق؟

روسيا في سوريا... تمكين وتوّسع

سياسي مصري: النصر في النهاية لفلسفة القائد أوجالن

نور الدين: على حكومتي بغداد وهولير اتخاذ موقف حازم حيال الهجمات التركّية

طالل محمد )سياسي(

سؤاٌل قديٌم جديد يتكّرُر بين كّلِ حيٍن وآخر، بين 
كّلِ حدٍث وآخر، بين كّلِ برميٍل متفّجٍر وآخر، 
مجدّداً  رأسِه  رفَع  السؤاُل  هذا  حاوَل  وكلّما 
األزمِة  من  الفائتة  العشرةِ  األعواِم  يدُ  هدهدتهُ 
أخرى،  مرةً  المؤقت  سباتِه  إلى  ليعودَ  الداميِة 
وأخرى  فترةٍ  كّلِ  بين  يُطرُح  الذي  السؤاُل  إنه 
إجابة  شبهَ  أو  إجابةً  السائُل  يتلّمَس  أن  في  أمالً 
السائُل  إليه  الذي يرمي  التفاؤل  من  تحمُل قدراً 
كفيلةً  تكوُن  واألحداَث  األياَم  أن  منطلِق  من 
من  وتطهيرهما  والعقوِل  القلوِب  بتغييِر  أحياناً 

الضغائن.
لألسف، ال يبدو أن للسؤاِل المتجدِّد إجابةً جديدةً 
بل ربما أضحى هذا  السائل وعقله،  قلَب  تريُح 
ليَس  معاً، وهذا  والوقِت  للجهِد  السؤاُل مضيعةً 
جليٌّ  بياٌن  هو  إنما  عبثاً،  لساني  يطلقهُ  تكّهناً 
فضيٌح تشيُر إليه سبابةُ األعواِم العشرةِ الماضية 
من الظالِم والقمعِ  قبلها عقودٌ عدّة؛ عقودٌ  ومن 
واالستعباِد واإلفقاِر والتعذيِب واإلنكاِر واإللغاِء 
عقودٌ  والثقافة،  والجغرافيا  بالتاريخِ  والتالعِب 
ناٍر  من  قضبانهُ  كبيٍر  بسجٍن  تكوُن  ما  أشبهُ 

وسّجانوهُ من وحوٍش ُخلقت لتفتَك بالبشر.
من ضروِب  ذاتِه ضرباً  بحدِّ  السؤاُل  يكوُن  قد 
حّلٍ  بطلِب  األمُر  يتعلُّق  حين  والخيال  الوهِم 
المنطقّيِ  من  ليَس  إذ  دمشق،  مصدرهُ  ُمرٍض 

جوهُر  هو  نظاٍم  من  حّلٍ  عن  المرُء  يسأَل  أن 
يطلَب  أن  المنطقّيِ  ليَس من  المشكلِة وأساسها، 
ليَس  الظالم؛  في  غارٍق  نظاٍم  من  نوراً  المرُء 
قائٍم  من نظاٍم  المرُء حالً  ينشدَ  أن  المنطقّيِ  من 
أساساً على خلِق المشكالت وتأجيجها؛ ليَس من 
يرى  نظاٍم  من  حالً  المرُء  يطلَب  أن  المنطقّيِ 

نفسه إلهاً يعاقُب من يشاء ويكافئ من يشاء.
وحيداً  حالً  النظاُم  يراهُ  ما  دمشق،  في  حلَّ  ال 
جاهدَ  التي  المقصلِة  عمل  باستمراِر  إيمانهُ  هو 
عقوداً في بنائها ألجل الشعب المقهور أو ألجِل 
وفق  المقهوِر  الشعِب  من  الضالة«  »الخراف 
يكون  أن  يمكُن  ال  كهذا  نظاماً  إن  منظوره، 
مصدراً للحل، كما ال يمكُن أن يتقبَّل الشراكةَ في 
صناعِة الحل، ألنه ال يعدُّ نفسه طرفاً في نزاعٍ 
أو صراع، إنما يعتبُر نفسه مالكاً للوطن برمته، 

أرضاً وشعباً وتاريخاً وثقافةً ولغةً وديناً.
من  اآلالِف  مئاُت  المآسي،  من  أعواٍم  عشرةُ 
مثله،  التاريُخ  شهدَ  قلّما  هائٌل  دماٌر  الضحايا، 
جوٌع وحرماٌن من أبسِط مقّومات الحياة، ماليين 
تؤّمن  رقعٍة  عن  الباحثيَن  والالجئين  النازحين 
لهم ما ينّجيهم من مخالب الموت، كلُّ ذلك وال 
يزال هذا النظاُم الذي يزعُم أنه يخوُض »حرباً 
الخطاَب  يردّدُ   » الشّرِ »قوى  ضدَّ  مقدّسةً« 
الوطنيِّة  شهادات  موّزعاً  نفسه،  والشعاَر  ذاته 
يمليِه  مثلما  واإلرهاِب  واالرتزاِق  والخيانِة 
الذي ال يمكُن مطلقاً أن يكون  عليه هواه؛ هواهُ 

مصدراً للحل.
قوالً واحداً، من دوِن إرادةٍ دوليٍّة ضاغطٍة فاعلٍة 
مؤثرة لن يخطو النظاُم خطوةً واحدةً صوب أّيِ 
حّلٍ ُمرٍض لهذا الوطن المنهك، ال سيما الحلول 
وحقوقها،  بالشعوِب  تؤمُن  التي  الديمقراطيّة 

هذا  إرضاخِ  على  قادرةٌ  اإلرادةُ  هذه  وحدها 
النظام لمبدأ تعددية الشعوِب والمكّوناِت واللغاِت 
واألديان؛ لمبدأ األخّوةِ والتعايِش والسالم، لمبدأ 
أن هذا الوطن للكل وليس لفئٍة محتكرةٍ واحدة، 
مكّونات  اآلن  به  تنعُم  التي  الديمقراطيّة  لمبدأ 

اإلرادة  هذه  دوِن  من  سوريا،  شرقي  شمال 
والتشريِد  الدماِء  من  المزيدَ  إال  هناك  يكون  لن 

والدمار.

بهاء العوام )كاتب(

عندما تهدأ الحرب السورية على جميع الجبهات، 
يبدأ الروس في توسعة قاعدتهم حميميم جنوب 
شرق مدينة الالذقية، لم يتوقع أحد منهم العودة 
إلى بالدهم فورا بعد »نجاحهم« في سحق الثورة 
ضد النظام السوري ولكّن الكثيرين اعتقدوا أن 
حضورهم إلى سوريا لن يتجاوز حدود الحفاظ 

على موطئ قدم على ساحل المتوسط.
فاعلية،  أكثر  حميميم  قاعدة  جعل  تريد  موسكو 
تكون  حتى  التحتية  بنيتها  تأهيل  على  وتعمل 
الطائرات،  أنواع  مختلف  استقبال  على  قادرة 
االستراتيجية  والقاذفات  المقاتالت  فيها  فتحط 
حمل  على  القادرة  العمالقة  الشحن  وطائرات 
عتاد جيش كامل من جنود ومروحيات ودبابات 
خطوط  على  المستخدمة  األسلحة  ومختلف 

الهجوم.
في  الروس  إليه  يسعى  الذي  التطور  هذا  مثل 
حميميم يكشف بوضوح عن ثالث نقاط، األولى 
هي أن موسكو تبحث عن إقامة دائمة في سوريا، 
يكون  أن  السوري  للساحل  تريد  أنها  والثانية 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  على  بوابتها 
والثالثة أنها تمتلك استراتيجية واضحة إلى حد 

كبير في المنطقة على عكس ادعاء البعض.
في  الدائم  العسكري  الوجود  بأن  يعتقد  من  ثمة 
سوريا هو استنزاف للروس على المدى الطويل، 
موسكو  لدى  فعالً  موجوداً  كان  التخّوف  هذا 
 ،2015 عام  ومقاتالتها  بقواتها  جاءت  عندما 
ولكنها احتوته مع الوقت وتوسعت على الساحل 
الشرقي للمتوسط بكثير من الحكمة والتعلم من 

التجارب السابقة التي تورطت فيها مع الغرب.
ال  محدود  لهدف  البداية  في  الروس  قدم  ربما 
موطئ  طرطوس،  في  قاعدتهم  حماية  يتجاوز 
إن  وحضورهم  المتوسط،  على  الوحيد  قدمهم 
لم يأِت بتنسيق مباشر مع الواليات المتحدة، فقد 
وحلفائها  واشنطن  قبل  من  الطرف  بغض  جاء 
في  يرغبوا  لم  هم  تقدير،  أقل  على  الغربيين 
التورط عسكرياً في سوريا ولكنهم احتاجوا لمن 

يدعم األسد ويحميه.
األميركيين  مصارعة  في  الروس  تجارب 
وخارج  بالدهم  حدود  عن  بعيداً  واألوروبيين 
القارة العجوز ال تشّجع كثيراً، صور المستنقع 
األفغاني كانت حاضرة في مخيلتهم عندما قدموا 

إلى سوريا، ولذلك مارسوا نزقهم واستعرضوا 
األميركية  القوات  نفوذ  مناطق  خارج  قوتهم 
تنظيم  لـ«محاربة«  هناك  تقوده  الذي  والتحالف 

داعش.
كان الروس يقتلون من السوريين ويجّربون من 
في  لهم  أوكلت  التي  المهمة  حدود  في  األسلحة 
المحافظة على نظام األسد ومنع انهيار مؤسسات 
»الدولة« السورية، وكلما كانت موسكو تحاول 
تجاوز الخطوط الحمراء لها على األرض كان 
عبر أشكال مختلفة، منها ما  يأتيها سريعاً  الرد 

هو سياسي ومنها العسكري واالقتصادي.
إضافة إلى االلتزام بحدود المهّمة الغربية، كان 
جميع  في  أبيب  لتل  دعمها  إثبات  روسيا  على 
األجواء  فتحت  لذلك  السورية،  الحرب  مراحل 
اإلسرائيلية  والصواريخ  المقاتالت  أمام  هناك 
لتصطاد على أرض سوريا ما تشاء، حيثما تشاء 
وإنما  اإليرانية  الفرائس  فقط  ليس  تشاء،  ومتى 

كل ما تشعر بأنه يهدد أمنها أو يزعج حدودها.
كان  العسكري  الحضور  في  ثالث  محدد  هناك 
وهو  سوريا،  في  مراعاته  روسيا  على  لزاماً 
يتعلق  فيما  مخاوفها  في  تركيا  مع  االتفاق 
التي  الجنوبية،  حدودها  على  القومي  بأمنها 
واقعياً،  لها  أساس  وال  ادعاء  محض  تكون  قد 
ولكن كان على موسكو وال يزال توخي الحذر 
عندما تقترب من الحدود الجنوبية لحلف شمال 

األطلسي الناتو.
قرار  بُنَي  الثالثة  المحددات  هذه  إلى  استناداً 
القوة  هذه  بكل  سوريا  إلى  القدوم  في  روسيا 
العسكرية، وبالتالي اعتمدت استراتيجية موسكو 
في  التوسع  وليس  التمكين  على  البداية  في 
وفق  التي حصدتها  الفوائد  أكثر  ومن  المنطقة، 
بديالً  نفسها  هذه االستراتيجية هو اإلعالن عن 
مثالياً ألي فراغ يحدثه األميركيون واألوروبيون 

في المنطقة.
دول  جميع  لدى  إيجابية  أصداء  وجد  اإلعالن 
أفرزها هي دعم  التي  الفرص  وأبرز  المنطقة، 
الجيش الليبي، هناك أبواب أخرى فتحت لروسيا 
عربية  دول  إلى  األسلحة  وتصدير  بيع  في 
السورية،  الحرب  في  »نصرها«  بعد  عديدة 
اتفاقية  الماضي  كما وقعت موسكو في ديسمبر 
بورتسودان  في  منشأة  لتشغيل  الخرطوم  مع 
على البحر األحمر، لتكون أول قاعدة عسكرية 

بحرية روسية في أفريقيا منذ العهد السوفييتي.

هنا ويمكن القول إن االستراتيجية الروسية في 
في   ،2015 منذ  مراحل  بثالث  مرت  سوريا 
البداية كانت تمأل الفراغ الذي تقَّصده األميركيون 
واألوروبيون دون زيادة أو نقصان، أما المرحلة 
الثانية فتركزت على نسج التحالفات والتفاهمات 
المنطقة  من أجل توسعة الحضور الروسي في 

شرط أال يكون على حساب الواليات المتحدة.
مطلع  مع  بدأت  التي  الثالثة  المرحلة  في 
تتجرأ على محددات  2020، أصبحت موسكو 
فراحت  سوريا،  في  واألوروبيين  األميركيين 
تخّطط لحضور أكبر هناك وفي المنطقة العربية 
يشكل  وإنما  فقط  بالديمومة  يتصف  ال  ككل، 
القارتين  في  الغرب  لمصالح  تهديد  مصدر 
مستقبلي  توقع  سياق  في  واآلسيوية  األوروبية 

للتفاوض معهم.
مع  تفاوضهم  أوراق  زيادة  اليوم  الروس  يريد 
أميركا وأوروبا في جميع ملفات الخالف بينهم، 

فاختاروا توسعة حضورهم في الشرق األوسط 
والقارة السمراء كورقة ضغط على خصومهم، 
االستراتيجية  هذه  مثل  خطورة  موسكو  تدرك 
شديدين،  وحذر  بهدوء  باتجاهها  تخطو  وهي 
مع  المواجهة  لتجنّب  يكفي  ال  قد  ذلك  ولكن 

الغرب.
لقد أدرك األوروبيون نوايا روسيا مبكراً ولكن 
أميركية  إدارة  تنقصها  كانت  معها  المواجهة 
تسلم  وعندما  للحدود،  العابرة  بالتحالفات  تؤمن 
البيت األبيض أعلنوا  بايدن مفاتيح  الرئيس جو 
قضية  عبر  عليها  وسياسية  دبلوماسية  حرباً 
لها  ليوصلوا  فقط  نافالني،  أليكسي  المعارض 
مكشوفة  وتحركاتها  خططها  أن  مفادها  رسالة 

جداً لهم.
قسوتها،  بكل  الغربية  الرسالة  موسكو  تلقت 
ولكنها ال تزال تحاول الصمود مستغلة هذا الوقت 
على  اإليراني  النووي  الملف  فيه  يسيطر  الذي 

وبريطانيا  وألمانيا  المتحدة  الواليات  أولويات 
أنها ستسعى جاهدة خالل هذه  وفرنسا، ال شك 
الفترة إلى تنفيذ خططها التوسعية المرسومة في 
هل  ولكن  العربية،  والمنطقة  األوسط  الشرق 

تسعفها األدوات؟
النظام السوري يطرق األبواب الستبدال روسيا 
لتواجد  يؤسسون  واألتراك  وإسرائيل،  بأميركا 
من  خطوات  بعد  على  إدلب  في  دائم  عسكري 
العربية  والدول  المتوسط،  على  موسكو  قواعد 
منشغلة بتحسين عالقاتها مع اإلدارة األميركية 
نووي  اتفاق  إلى  يسعون  واإليرانيون  الجديدة، 
مجدداً،  األوسط  الشرق  أبواب  لهم  يفتح  جديد 
المعقدة توسع موسكو  المعطيات  وسط كل هذه 
في  االستراتيجية  الطائرات  الستقبال  مدرجاً 
لشحن  إال  تستخدمها  لن  ربما  ولكن  حميميم، 

أوهامها الكبيرة في المنطقة والعالم ككل.

المؤامرة الدوليّة ُمخطط مخابراتي دولي تركي
أحمد  المهندس  قال  الموضوع  هذا  وحول 
 8030  « بعنوان  مقال  في  شعبان  الدين  بهاء 
يوًما« بصحيفة الدستور المصرية يوم األربعاء 
الماضي، أنه في مثل هذه األيام، منذ 22 عاًما، 
القائد  التركي،  الفاشي  الحكم  نظام  اختطف 
ُمكتملة  مؤامرة  بعد  أوجالن،  هللا  عبد  الكردي 
دول  ُمخابرات  أجهزة  فيها  شاركت  األركان، 
كبرى ونُظم وجهات ُمعادية ُمتعددة، وسجنته في 
لمدة 8030  الماء  وسط  النائية  إمرالي  جزيرة 
العالم ممنوًعا من  يوًما متواصلة، معزواًل عن 
محاميه  لقاء  يمكنه  ال  مواطنيه،  أو  أهله  رؤية 
مضامينها  بكل  الحرية  نعمة  من  محروًما 

ومالمحها.
يوًما   8030 فقال:  مقاله  في  شعبان  وتابع 
اسمه  عظيم  كيان  هناك  كان  العالم،  فيها  تغيَّر 
من  الصين  وصعدت  تفكك،  السوفيتي  االتحاد 
وتغيرت  المشهد،  صدارة  إلى  المجهول  عالم 
فحكم  واالتجاهات،  الحكومات  تركيا  في 
توجهات  وأصحاب  »كماليون«،  عسكريون 
غربية وأمريكية ومتأسلمون اختلفوا على الكثير 
أن  على  اتفقوا  لكنهم  الكثير،  على  وتصارعوا 
يظل عدوهم اللدود المفكر عبد هللا أوجالن خلف 
البوليسية  بالكالب  ُمحاًطا  واألستار  األسوار 
محروًما  لإلطالق  الجاهزة  األسلحة  وفوهات 
النظام  التي ما فتئ  من أبسط الحقوق اإلنسانية 

األردوغاني الفاشي أن يتشدق بالدفاع عنها!«.
وأوضح شعبان بقوله: أنه ورغم أن األصوات 
تعلو اليوم في العالم أجمع تُدين الطغمة العثمانية 
منها  عديدة،  بتهم  تركيا  في  الحاكمة  الجديدة 
فعل  فمثلما  الدماء،  واستباحة  العرقية  اإلبادة 

أجسادهم  استباحوا  حينما  األرمن  مع  أجدادهم 
وأرواحهم وعذبوا وقتلوا وهّجروا مئات اآلالف 
في  الكرد  مع  األردوغاني  الحكم  يفعل  منهم، 
هجماته  تنقطع  وال  والعراق،  وسوريا  تركيا 
العدوانية التي تستبيح حرمة األرض العربية هنا 
وهناك بدعوى ُمالحقة إرهابيي الشعب الكردي 
في كذب فاضح، والسعي الجتثاث أرومتهم من 
آالف  منذ  فوقها  وعاشوا  ُولدوا  التي  األرض 

السنين.
فكر أوجالن أساس حل القضية الكرديّة

من  الكثيرون  كان  إذا  بالقول:  شعبان  وتابع 
يتخوفون  الحق  كل  ولهم  العربي  الوطن  أبناء 
تمزيق  من  ويتحسبون  التفتت  من  مزيد  من 
والخرائط  ُمعلنة  والخطط  خاصةً  الُممزق 
بدعاوى  المّرة  وهذه  ُمتاحة،  والوسائل  جاهزة 
موحدة  دولة  بناء  في  التاريخي  الحلم  تحقيق 
دول  أربع  في  رئيسي  بشكل  المنتشرين  للكرد 
الحل  فإن  والعراق(،  وسوريا  وإيران  )تركيا 
الذي يقدمه عبد هللا أوجالن من خالل نظرياته 
أن  يمكن  المتدفقة  السياسية  وكتاباته  وأفكاره 
أن  ويُمكن  الكردية،  القضية  لحل  مدخاًل  يكون 

الراهنة  الوجودية  األزمة  من  المخرج  يتضمن 
لشعب كالشعب الكردستاني الذى تجمعه الجذور 
الثقافية،  واألبعاد  التاريخية  واألصول  العرقية 
لكن توزعه وانتشاره في أربع دول يعاديان هذا 

الحلم ويجعالنه صعب المنال وعر التنفيذ.
ولفت شعبان إلى أن البعض قد يرى في دعوة 
»األمة الديمقراطية األوجالنية حلًما من األحالم 
الوردية العصيّة على التحقق، »حلم ولم ال؟... 
تبدو  أحالًما  الكبرى  المشروعات  كل  تكن  أفلم 
نيلسون  يُعتقل  لم  أو  بداياتها؟  في  المنال  بعيدة 

عاًما   27 الحصين  سجنه  في  ويمكث  مانديال 
متواصلة، لعقابه على حلمه بزوال دولة الفصل 
دولة  وبناء  إفريقيا،  جنوب  في  العنصري 
بلدهم؟  في  واإلفريقيين  البيض  بين  المساواة 
»الواقعيون«  النهاية:  في  انتصر  الذي  فمن 
واألحالم  بل  األفكار  بقوة  للتسليم  الرافضون 
الذين  الطيبون  »الرومانسيون«  أم  أيًضا، 

يحلمون لإلنسانية بغٍد أجمل ومستقبل أفضل«.
الدين  بهاء  أحمد  المصري  السياسي  واختتم 
المصريين  السياسيين  »ندعو  قائالً:  شعبان 

وجميع السياسيين والحقوقيين والمثقفين بالمنطقة 
والمفكر  القائد  حرية  مع  التضامن  إلى  والعالم 
عبد هللا أوجالن«، موضحاً أنه »بمناسبة مرور 
عبد  اختطاف  على  يوًما   8030 أو  عاًما،   22
هللا أوجالن، أطلق مثقفون وسياسيون مصريون 
وعرب من القاهرة مبادرة، نتمنى لها التوفيق، 
لتحرك عربي عالمي ينتهي باإلفراج عنه، بعد 
هذه المدة الطويلة لالعتقال في معتقالت الحكم 

التركي الفاشي«.

محمد  الدكتور  التركي  بالشأن  المختص  قال 
هجماتها  من  التركي  الهدف  إن  الدين،  نور 
على جبل كاري في باشور كردستان، هو إقامة 
حزام أمني عميق داخل األراضي العراقية، كي 
الضغط  تحت  الكردية  التحررية  الحركة  يجعل 
الدائم، وأكد بأن تركيا تحاول من خالل مثل هذه 
الهجمات قطع الطريق على التواصل بين قنديل 

والمناطق في شمال غرب العراق.
بدأ جيش االحتالل التركي في فجر العاشر من 
جبال  على  هجمات  بشن  الجاري  شباط/  شهر 
المشروع  الدفاع  مناطق  ضمن  الواقعة  كاري 
بين  الحدود  عن  بعيدة  منطقة  وهي  »مديا«، 
التي  األخرى  بالمناطق  مقارنة  وباكور  باشور 
وأُجبرت  سابق،  وقت  في  للهجمات  تعرضت 
من   14 الـ  في  المنطقة  من  االنسحاب  على 

شباط، بعد تكبد قواتهم خسائر كبيرة.
هذه  جغرافية  في  التوسع  تركيا  تحاول  لماذا 
المنطقة؟ وما العوامل التي مهدت الطريق لهذه 
أو  محلي  رادع  دون  من  المتكررة  الهجمات 
دولي؟ لإلجابة على هذه األسئلة وغيرها أجرت 
وكالة هاوار حواراً مع المختص بالشأن التركي 

الدكتور محمد نور الدين، وكان هذا الحوار.

ـ ما هو المخطط التركي في المنطقة؟
تركيا تسعى إلى إبقاء الحالة الكردية المعارضة 
شمال  في  الكردستاني  العمال  بحزب  المتمثلة 
عمليات  من خالل  دائمة  تحت ضغوط  العراق 
إقامة  إلى  وتهدف  آلخر،  وقت  من  عسكرية 
حزام أمني جغرافي خاٍل من العناصر الكردية 
الحدود  امتداد  على  العمال  لحزب  الموالية 
العراقية مع تركيا، ولذلك تقوم من وقت آلخر 
بعمليات قصف جوي وبتوغالت برية، في عمق 
بـ«مخلب  تسمى  ما  وعملية  كردستان،  باشور 
وإلى  اإلطار،  هذا  في  تأتي  الحالية   »2 النسر 
أن  تحاول  العراق  داخل  أمني  حزام  إنشاء 
في  العمال  حزب  قيادة  مقر  بين  الصلة  تقطع 
جبال قنديل شمال شرق العراق، وبين المناطق 

الموجودة في شمال غرب العراق، ال 
لمنع حدوث  شنكال،  منطقة  في  سيما 
وبالتالي  المنطقتين،  بين  تواصل  أي 
منطقة  بين  تواصل  أي  حدوث  لمنع 
شمال  ومنطقة  العراق،  في  شنكال 

وشرق سوريا.

ـ إذاً ماذا كانت األهداف التركيّة 
كاري  جبل  على  الهجمات  من 

في إقليم كردستان؟
على  التركيّة  الهجمات  من  الهدف 
أواًل  كردستان،  إقليم  في  غاري  جبل 

إقامة حزام أمني عميق داخل األراضي العراقية 
بعمق 30 إلى 50 كيلومتًرا على امتداد المنطقة 
الهدف اآلخر من هذه  أما  العراقية مع سوريا، 
بين جبال  التركية فهو قطع أي صلة  الهجمات 
التواصل  منع  وبالتالي  شنكال،  ومنطقة  قنديل 
بين عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق، وبين عناصر قوات الحماية الكردية في 
سوريا، وهذا كله يأتي في إطار إضعاف الحالة 
وإبقائها  لتركيا،  والمعارضة  المعادية  الكردية 

تحت الضغط الدائم.

شن  عن  مدة  قبل  أردوغان  تحدث  ـ 
عن  البعيدة  شنكال  جبال  على  هجمات 
الحدود، ولكنها هاجمت كاري الموجودة 
ذلك  ورغم  اإلقليم،  أراضي  عمق  في 
دوليّاً حيال ذلك، لماذا  نجد صمتاً محلياً 

برأيك؟
الحكومة  هو  الهجمات  هذه  إزاء  األول  المعني 
العراقية من جهة، وحكومة باشور كردستان من 
جهة أخرى، أما المواقف الدولية فهي معروفة، 
الواليات المتحدة األمريكية ال تمانع قيام الجيش 
التركي بهذه العمليات من وقت آلخر في شمال 
سوريا  في  األمر  عليه  ما  بخالف  العراق، 
سوريا  قوات  مع  وتتعاون  تنسق  أمريكا  إن  إذ 

الديمقراطية.
األوروبية  األخرى  الدول  أما 
العمليات  تعارض  إنها  القول  يمكن 
في  الحزب  ضد  التركية  العسكرية 
العراق، ولكنها تكتفي بإصدار  شمال 
قدرتها  وعدم  لعجزها  نظًرا  البيانات 
في  تحديدًا  معينة  بأدوار  القيام  على 
للعامل  نظًرا  وكذلك  العراق،  شمال 
يتعلق  فيما  سواء  أوروبا  في  التركي 

في  التركية  الجاليات  أو  السوريين  بالالجئين 
أوروبا، إضافة إلى الحسابات االنتخابية الضيقة 
أسوأ  وفي  صامتة  نراها  لذلك  بلد،  كل  داخل 
تستفز  ال  حتى  لفظية  بيانات  تصدر  األحوال 
بإحدى  أو  بأوروبا  الوضع  في  وتؤثر  تركيا، 

الدول األوروبية.

األحزاب  من  تواطؤ  هناك  كان  هل  ـ 
هذه  مع  كردستان  باشور  في  الكرديّة 

الهجمات؟
المواقف  في  إقليم كردستان  داخل  انقسام  هناك 
من حزب العمال الكردستاني، فهناك التيار الذي 
الديمقراطي  والحزب  بارزاني  مسعود  يمثله 
حزب  مع  يتوافقون  ال  وهؤالء  الكردستاني 
العمال، ولكن حتى لو تحدثنا عن تخاذل طرف 
كردي أو ذاك من الهجمات التركيّة على الشمال 

هذه  من  عجًزا  هناك  أن  أعتقد  لكن  العراقي، 
بغداد  في  المركزية  الحكومة  األحزاب كما من 
التي تتحرك في  التركيّة  عن مواجهة الهجمات 
من  كبير  عدد  ولها  كاملة،  بحرية  المنطقة  تلك 
المراكز العسكرية ومنها مراكز عسكرية كبيرة 

أقرب إلى قاعدة منها إلى أي شيء آخر.
العقائدية  والخالفات  االنقسامات  أن  شك  ال 
باشور  في  الكردية  والتيارات  التنظيمات  بين 
كردستان تلعب دوًرا في تسهيل مهمة العمليات 
العسكرية التركية في قصف تلك المناطق، لذلك 
وانقسام  بغداد  في  المركزية  الحكومة  ضعف 
يوفران  العراق،  شمال  في  الكردية  األحزاب 
قاعدة مريحة لتركيا، حتى تقوم بعملياتها وتنفذ 

مخططاتها في شمال العراق.

بغداد  بين حكومتي  الخالفات  تأثير  ما  ـ 
وهولير في هذه الهجمات؟

جهة  من  بغداد  في  المركزية  الحكومة  ضعف 
الكردية  األحزاب  داخل  الحاصل  واالنقسام 
يوفران  أخرى،  جهة  من  كردستان  باشور  في 
العسكرية  بالعمليات  للقيام  مؤاتيًا  مناًخا  لتركيا 
من  أيًضا  لكن  الكردستاني،  العمال  ضد حزب 
دون شك الخالفات بين بغداد وهولير في العديد 
من القضايا منها الموقف من تركيا، يتيح ألنقرة 
العراقية  السيادة  استباحة  سياسة  تواصل  أن 
يجيز  ال  الذي  الدولي  للقانون  االمتثال  وعدم 
انتهاك دولة ألراضي دولة أخرى ما لم تتعّرض 
العتداء، وبالتالي ومن هذه الزاوية األمر الوحيد 
العدوان  مواجهة  على  يساعد  أن  يمكن  الذي 
التركي على شمال العراق، هو أن تقف حكومة 
بغداد وحكومة هولير في الموقف نفسه لمواجهة 
وإدانة ومنع ومحاولة التصدي للهجمات التركيّة 

على شمال العراق.

دعا السيايس املرصي أحمد بهاء الدين شعبان إىل إنهاء العزلة وإطالق 
رساح القائد الكردي عبد الله أوجالن، مؤكداً أن أفكاره متثل املدخل 

املناسب والحل املنطقي والنهايئ للقضية الكردية.

أحمد بهاء الدين شعبان

محمد نورالدين
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صمت الليل
آيل  جدار  فوق 

للسقوط
تلمع عينا البوم
زوايا الفزاعة

في جيب معطفها 
القديم

فراشة نافقة
ثلج ثلج

في طريق بال مالمح
أتعثر ساقاً مبتورة

طريق موحلة
في غياب الراعي

الحماُر يقودُ القطيَع
لهيب الصيف

في حوض السمك الزجاجي
ينتفش العصفور

حذاء المهاجر
بين شقوق قارب مركون

تنمو الطحالب
دفتر الذكريات

قبل الصفحة األخيرة
زرقة طائر
نسر جريح

ال تليق بعصافير الدوري
قمة الجبل

قفص خشبي
كلما يشعر العصفور بالجوع

يتمنى لو كان ابناً للنسر
شحوب الفقر

أصفر... أصفر
وجه بائعة الياسمين

عفرين
خلف الساتر الترابي

دمية الصغيرة
دم الشهيد

عميقة في األرض
جذور الزيتون

بستان الكرز
بحبات متجعدة

تصبغ الصغيرة شفاهها
صباح العيد

بالخزامى تزين جدائلها
طفلة الجئة

أزمة ماء
بإبريق نحاسّيٍ قديم

تفتخر العجوز
مريض الُحّبِ

شبيه بنبضات العاشق
وميض البرق

سنابل القمح
من رماد التنور
ي يفوح عطر أُّمِ

سنة قحٍط
ترقب الغيوم المتناثرة

عيون القرويين
برق خاطف

من النافذة يتسلل الوحش
ظل القط

أبجدية العشق
من األلف إلى الياء

حوار صامت
سرُّ الُحب

من رفرفة جناحي الفراشة
يتوهج البرق
صدى الروح

ِلَم الغروب يشبه الموت
أيتها الغابة

عروس المطر
تتحدث عن شتاء بارد

عرافة المدينة
صقيع شباط

على األغصان العارية
معلقة عناقيد اللؤلؤ.

اإلسالم  توجهات  تكن  لم  ـ  آزاد  رامان  حلب/ 
بمجتمعات  التي عصفت  الظروف  وليدة  السياسّي 
الشرق األوسط، ولكنها أخذت شكالً أكثر وضوحاً 
الدولِة  بسقوِط  العشرين،  القرن  مطلع  من  اعتباراً 
يد  على  المسلمين  اإلخوان  وظهور  العثمانيِّة، 
أبعد  المسألة  وبدت   ،1928 آذار  في  البنا  حسن 
حراكاً  لتكون  فكرياً  سجاالً  أو  نظر  وجهات  من 
العملّي لمبدأ  للتطبيق  للوصول إلى السلطة،  عملياً 

»اإلسالم دين ودولة«.

دمشق والتقاليد األمويّة

الخالفة برز  فيه بحث مسألة  أول موقف جرى  ــ 
يوم وفاة الرسول محمد في 12/ ربيع األول سنة 
11 هـ الموافق لـ 632/6/7م، ويومها انعقد اجتماع 
في سقيفة بني ساعدة وُعرف بحادثة السقيفة، وكان 
األنصار قد اختاروا سعد بن عبادة، فلما وصل أبو 
بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح إلى 
السقيفة، تغير مسار التداول وانتهى األمر إلى بيعة 
أبي بكر الصديق. وقد ظهر في السقيفة طرفان هما 

المهاجرون واألنصار.
معركة  وقعت  أقسى، حيث  كان  الثاني  الموقف  ــ 
في  بالفتنة،  المؤرخون  يعّرفها  والتي  الجمل، 
هـ،   36 سنة  األولى  جمادى   10 يوم  البصرة 
الموافق لـ 656/11/3م، وكانت بعد مقتل الخليفة 
البيت  أنصار  معظم  واصطف  عفان،  بن  عثمان 
بن عبيد هللا  السيدة عائشة وطلحة  األموي ومعهم 
والزبير بن العوام، في مواجهة الخليفة الذي بويع 

له في المدينة، علي بن أبي طالب.   
ــ الموقف الثالث كان موقعة صفين وهي المعركة 
الخليفة  يقوده  الذي  الكوفة  جيش  بين  وقعت  التي 
علي بن أبي طالب وجيش الشام الذي قاده معاوية 
بن أبي سفيان ووقعت في شهر صفر سنة 37 هـ، 
أيام 26ــ657/7/28م. تولى معاوية بن أبي سفيان 
الخالفة سنة 41هـ، بعد استشهاد علي بن أبي طالب 
سنة 40هـ، واستمر لمدة عشرين عاماً، ولكنه قبل 
ذلك كان والياً على إمارة الشام بعد وفاة أخيه زيد 

بن أبي سفيان.
مسار  في  كبير  تأثير  لها  والتي  المواقف  رابع  ــ 
الطف(  )واقعة  كربالء  معركة  هو  المسلمين 
واستغرقت ثالثة أيام، وانتهت في 10 محرم سنة 
فيها  قُتل  والتي  680/10/12م،  الموافق  هـ،   61
الحسين بن علي بن أبي طالب، ومعه نحو 72 من 
أصحابه، واجتز رأسه، وقاد الجيش األموي عمر 
بن سعد بن أبي وقاص، وأمير الكوفة حينها عبيد 

هللا بن زياد، والخليفة في دمشق يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان. وُحمل رأس الحسين إلى دمشق.

ــ بعد أن خلع الشاب اليافع معاوية بن يزيد )معاوية 
بن  مروان  وأخذ  االضطراب،  وقع  نفسه،  الثاني( 
السلطة منافساً عبد هللا بن  المبادرة الستالم  الحكم 
من  كواحدة  راهط،  مرج  معركة  فوقعت  الزبير، 
معارك الفتنة الثانية. ودارت في 684/8/18 بين 
جيوش اليمان، الذي يدعمه األمويون بقيادة الخليفة 
الضحاك بن  يقودهم  الحكم، وبنو قيس  بن  مروان 
الزبير،  بن  هللا  عبد  يدعمه  الذي  الفهري،  قيس 
المطالب بالخالفة )كانت معركة القيسيّة واليمانيّة(.

لمعركة  نتيجة  العباسيين  إلى  الحكم  انتقال  كان 
الزاب الكبرى أو معركة الزاب األعلى التي وقعت 
الموافق  في 11 من جمادى اآلخرة سنة 132 هـ 
أمية  بني  خلفاء  آخر  بين  وكانت   .750/1/25

مروان بن محمد وعبد هللا بن علي بن عبد هللا.
احتل العثمانيون سوريا بعد معركة مرج دابق في 
أهل  من  اآلالف  عشرات  وقتلوا   1516/8/24

حلب، حتى راكموا الرؤوس في تالٍل عظيمٍة.
في هذا االستعراض العام ألهم المواقع اإلسالميّة، 
علي،  الخليفة  لحكم  مناوئة  كانت  دمشق  أّن  نجد 
ومن بعد لولديه، ويستوقفنا مشهد دخول علي زين 
إلى مجلس يزيد أسيراً، وعمته  العابدين )السجاد( 
زينب »سبية« من أسرى النساء، فيما رأس الحسين 
مقطوع. وهذا المشهد يؤّرخ لتاريخ دمشق، ولم تنتِه 
األمويين  بمجِد  تفاخُر  دمشق  زالت  فما  مفاعيله، 
وأعظم مساجدها وساحاتها أمويّة، ونشيدها الوطنّي 

يذكر الوليد مع الرشيد.
تلك هي تقاليد دمشق على مر قروٍن، دخلها اإلسالم 
األموّي،  للبيت  والئها  في  وبقيت  أموية،  بقيادة 
ومن تقاليدها المقدسة العروبة تتقدم على اإلسالم، 
العثمانّي  ذكرنا  وقد  العقيدة.  على  القوميّة  والدولة 

الذي تبنى المذهب السنّي الحنفّي.

رسديّة األغلبّية املظلومة ومامرسة 
العنف

السوريّة،  األزمة  بداية  مع  ُطرح  الذي  الحديث 
في  لها صالحيّة  ليس  المظلومة  األغلبيّة  وسرديّة 
راية  ترفع  عقود  ست  ومنذ  ألنّها  تحديداً،  دمشق 
السلطة، وعندما  إلى  البعثيين  العروبة مع وصول 
بأدبيات  يسّمى  وما  الحزبيّة  األيديولوجيا  تتقاطع 
المنهج  تبني  إلى  أقرب  نجده  ومناهجه،  الحزب 
والثقافة  المدرسيّة  المناهج  إلى  وصوالً  السنّي. 

العامة في المجتمع.
يهدف  لدمشق  المناوئ  الحراك  يقود  الذي  التيار 
اإلخوان  تنظيم  ويقوده  السلطِة،  إلى  الوصوَل 
قرٍن  نحو  منذ  الفرصة  يتحيّن  والذي  المسلمين، 
تقريباً، ويجيز في أدبياته استخدام العنف في سبيل 
الوصول إلى السلطة. ويرى »سيد قطب« وهو أهم 
منظري اإلخوان المسلمين، أنَّ النظام العالمّي كله 
المسلمين  بأن  ويؤمن  التدمير،  يستحقُّ  كافٌر  نظاٌم 
حرٍب  في  بالسالح  الخروج  عليهم  يجب  جميعاً 
كانوا  وإال  أجمع  العالم  تشمل  الجميع  جهاديّة ضد 
المتطرفة  األدبيات  من  جزء  وهذا  الكافرين.  من 
وفي  عام.  بشكل  واإلخوان  قطب  سيد  في خطاب 
سياق المسعى لدولة الخالفة يبدي اإلسالم السياسّي 
األجندة  في  والتماهي  العروبِة،  مسألِة  مع  مرونة 
التركيّة إلحياء العثمانيّة، بذريعة أن الدولة العثمانية 
العقيدة  وكانت  اإلسالميّة،  الوحدة  شكل  جسدت 

محتوى عابراً للقومياِت. 
مبدأ أنَّ اإلسالم »دين ودولة« الذي تتبناه حركاُت 
القومّي العروبّي،  التوجه  اإلسالِم السياسّي، مقابل 
وضوح  عدم  لجهة  المفاصل،  بعض  في  يلتقيان 
والمذهبيّة  والدينيّة  القوميّة  المكونات  مع  التعاطي 
البعث على  أن حزب  القطع  يمكن  البالد، وال  في 
بل  وثقافة،  منهجاً  العلمانيّة  تبنّى  عقود  ستة  مدى 
آثر أن ينأى بنفسه عن هذا السجال، ويحتفظ بشعرة 
معاوية في التعاطي مع العقائد، ولكنه حرص على 
اإلمساك بقوة بمفاصل الدولة ومؤسساتها العسكريّة 
على خطاب  وحافظ  والثقافيّة،  والتربويّة  واألمنيّة 
أهدافه  عاٍل وصاغ  سقفه  قومي  وسياسّي  إعالمّي 
الكبرى في الوحدة والحرية واالشتراكيّة، والرسالة 
الخالدة، وأّن العروبِة تتجاوز حدود القوميّة ليكونوا 
أمة، وأّن كّل المكوناِت القوميّة في سوريا تنضوي 

في إطار العروبة.

العالقة مع طهران 

على هذا األساس تنظر دمشق إلى نهاية لألزمة تعيد 
آذار 2011،  قبل  ما  إلى  الزمن  عقارب  بموجبها 
تغييٍر  أّي  دونما  السابق،  التاريخّي  السياق  ليستمر 

باالعتماد على دعم الحلفاء والرهان على الزمن.

العالقة مع طهران، فقد أضحت أيضاً جزءاً  وأما 
من ميراث دمشق، التي لم تكن على عالقة جيدة مع 
للترحيب  فبادرت  بهلوي،  الشاه محمد رضا  نظام 
الثورة  انتصار  إعالن  مع  اإليرانّي  بالمتغير 
من  إيران  واتخذت   ،1979/2/11 في  اإلسالميّة 
وبذلك  أساسيّاً،  عامالً  الفلسطينيّة  والقضية  القدس 
وليس  النتيجة  في  وطهران  دمشق  بين  اللقاء  كان 
وارد  في  ليست  فطهران  والمنطلقات،  باألسباب 
إحدى  اإليرانّي  المد  ويشّكل  المنطقة.  في  االنكفاء 

القضايا الشائكة في منطقة الشرق األوسط.
وفقاً لذلك فإن التنافس اإلقليمّي يأخذ صيغة مذهبيّة 
المنطقة  في  اإلسالمّي  المثلث  أطراف  تقودها 
طهران، أنقرة، الرياض، وهذا ما انعكس بوضوحٍ 
المعطى  لهذا  وفقاً  السوريِّة،  األزمِة  تفاصيل  في 
دعمت طهران حكومة دمشق، وبالمقابل كان الدعم 
المعارضة«  »قوى  يسّمى  لما  والتركّي  السعودّي 

وفق منظورهما. 
تشّكل طهران شكالً آخر لإلسالم السياسّي، وتتبنّى 
كاتجاه  التاريخ  عبر  نما  الذي  الشيعّي،  المذهب 
لكن  القائمة،  السلطة  أو  للخالفة  للمعارضة  أقرب 
ذلك لم يحمل حكومة طهران على اإلقرار بحكومة 

الشاه وشرعيتها.

استسلم  السوري  النظام  إن  واشنطن  معهد  قال 
للوجود األجنبي على أراضيه الذي يبدو أنه سيكون 
السيطرة  تنازل عن  بعدما  ألمد غير محدد، وذلك 

على حدوده ومجاله الجوي إلى جهات مختلفة.
بالونش، وهو زميل زائر في معهد  فابريس  وقال 
على  السورية  الحدود  على  الوضع  إن  واشنطن، 
ويشير  الماضيين.  العامين  خالل  يتغير،  لم  األقل 
السودان  تقسيم  أعقبت  التي  »المشاكل  أن  إلى 
شككت صانعي السياسة الغربيين بشأن جدوى مثل 

هذا الحل في سوريا«. 
رغم  أنه  تقريره  خالل  واشنطن  معهد  ويرى 
القوى  فإن  للتقسيم  المجهضة  الدولية  االحتماالت 
عبر  رسمي  غير  بشكل  البالد  تتقاسم  الخارجية 
واحد  جانب  من  والسيطرة  متعددة  نفوذ  »مناطق 
النظام  حرمان  وبالتالي  حدودها،  معظم  على 

السوري من أداة رئيسية للسيادة«.
وحالياً تسيطر قوات الحكومة على ثلثي األراضي 
السورية، بما في ذلك جميع المدن الرئيسية )دمشق 
وحلب وحمص وحماة والالذقية وطرطوس ودرعا 

ودير الزور(. 
مساحة  خمس  على  تسيطر  النظام  قوات  وكانت 

البالد فقط في ربيع 2013. ومع ذلك فإن سيطرة 
النظام السوري تتالشى على الحدود التي تعد رمزاً 

قوياً لسيادة الدولة.
وقال بالونش إن الجيش السوري يسيطر على 15 
في المئة فقط من الحدود البرية الدولية للبالد، بينما 

تنقسم المساحة المتبقية بين جهات أجنبية.
الشيعية  والميليشيات  »يسيطر حزب هللا  وأضاف 
األخرى، المدعومة من إيران، حالياً، على حوالي 

20 في المئة من حدود البالد«. 
اللبنانية،  الحدود  على  هللا  حزب  »يسيطر  وتابع 
)الزبداني  السوري  الجانب  على  قواعده  وأقام 
القلمون  منطقة  على  منها  يسيطر  التي  والقصير( 
الجبلية. وبالمثل، تدير الميليشيات الشيعية العراقية 

كال جانبي حدودها من البو كمال إلى التنف«. 
وبحسب بالونش، فإن قبضة القوات الموالية إليران 
العسكرية  المطارات  من  العديد  إلى  أيضاً  تمتد 
السورية، وهي غالباً وسيلة لنقل األسلحة اإليرانية 
في  إسرائيل  مع  المواجهة  وخط  هللا  حزب  إلى 

مرتفعات الجوالن. 
ووكالؤها  تركيا  تحتل  حيث  الشمال،  في  أما 
على  لتركيا  موالية  مجموعات  تسيطر  األرض، 

إلى  تركيا  وعمدت  إعزاز،  في  الحدودية  البوابة 
إغالق معابرها الحدودية مع شمال وشرق سوريا 
احتاللها  بعد  أبيض  تل  باستثناء معبر  منذ 2013 

مؤخراً. 
الخاضعة  الشمالية  الحدود  من  الوحيد  الجزء 
شمال  كسب  معبر  هو  السوري  النظام  لسيطرة 
التركي منذ  الالذقية، وحتى هذا فقد أغلقه الجانب 

عام 2012. 
ومن كسب إلى أقصى الحدود الشرقية، يتم السيطرة 
»خربة  التالي  النحو  على  السورية  الحدود  على 
الجوز من قبل تركمان موالين لتركيا- المنطقة بين 
تحرير  هيئة  قبل  من  الهوى  وباب  الشغور  جسر 
الشام - نهر الفرات من قبل ما يعرف بـ«ميلشات 
موالية لتركيا«، كوباني قوات سوريا الديمقراطية 
ووجود روسي رمزي- من سري كانيه حتى نهر 
دجلة في ديرك من قبل قوات سوريا الديمقراطية«.

إعادة  في  أيضاً  النظام  فشل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بسط سيطرته على سماء سوريا ومياهها اإلقليمية. 
وتخضع مناطقها البحرية لمراقبة القاعدة الروسية 
في طرطوس، ويتم التحكم في معظم مجالها الجوي 

من القاعدة الروسية في حميميم. 

لموسكو  الجوية  األصول  على  إيران  تعتمد  كما 
ضمانة  »وهي  اإلسرائيلية  الضربات  من  للحماية 
محدودة«، كما يقول بالونش، ألن روسيا ال تحمي 
أنشطة طهران األكثر استفزازاً مثل نقل الصواريخ 

إلى حزب هللا أو تعزيز مواقعها في الجوالن. 
بين  بممر جوي  تحتفظ  فهي  المتحدة  الواليات  أما 
آخر  توجد  حيث  العراقية،  والحدود  الخابور  نهر 

قواتها البرية.

قامشلو تكرم الفنان فارس بافي فراس

ورحل بطل »السقا  مات« وعاشق »األرض«

 في لفتة كريمة من هيئة الثقافة والفن وبالتعاون 
حفل  أقيم  الجزيرة  إقليم  في  الفنانين  اتحاد  مع 
الكردي  والمغني  الفنان  تكريم  خالله  تم  فني، 
القدير فارس بافي فراس وفي أجواء فنية مميزة، 
صدح خاللها الفنان فارس ونجله أوصمان بباقة 
غصت  فيما  الجميلة،  األغنيات  من  مختارة 
للثقافة  شيخو  محمد  مركز  في  المسرح  قاعة 
والفن بالجماهير وبشخصيات ومؤسسات ثقافية 
الكردي  الفن  محبي  من  وبالعشرات  وسياسية، 

األصيل وأغنيات الفنان فارس.
فعاليات الحفل استهلت بكلمة لهيئة الثقافة والفن 
في إقليم الجزيرة ألقاها نائب الرئاسة المشتركة 
دانيش بوطان، وتحدث فيها عن معاني وأهمية 
الفن وكيف يصبح سالحاً أيام الثورات وترفيهاً 
على  كلمته  خالل  أثنى  كما  السلم،  في  وثقافة 
ومسيرته  فراس  بافي  فارس  الفنان  خصوصية 
الطويلة مع الفن، بوطان قال في معرض حديثه: 
»الفنان فارس صاحب تجربة طويلة ومميزة في 
عام  منذ  الفن  مع  بداياته  وكانت  الكردي،  الفن 
1979عندما تعلم العزف على البزق، بينما أول 
عمل غنائي رأى النور في الكاسيت األول عام 
1981،  أي أن له باعاً طويالً في دفع الحراك 
الفني والثقافي إلى األمام، وما زال يبدع ويغني 
رواد  من  أصبح  وقد  عاماً،  أربعين  منذ  ويلحن 
من  الكثير  يالقي  الذي  الغناء  من  النوع  هذا 

القبول والمتابعة«.

شكراً لكل هذا الحب

الفنان فارس بافي فراس أعرب عن بالغ سعادته 
به:  خصنا  حديث  في  بالتكريم  امتنانه  ووافر 
»سعادتي ال توصف، وهذا التكريم وسام أفتخر 
الطيبة  الحفاوة والمشاعر  أتوقع كل هذه  لم  به، 
لهيئة  الجميع، شكري وامتناني  التي رأيتها من 
الثقافة في إقليم الجزيرة واتحاد الفنانين ولكل من 
ساهم بفعالية هذا التكريم، ومحبتي وكل التقدير 
غمروني  الذين  آفا  روج  في  وأحبتي  ألهلي 

بمحبتهم ووافر مودتهم«.

التكريم وسام لنا كعائلة

الفنان المغني الشاب أوصمان فارس نجل الفنان 
فارس تحدث بدوره لنا عن أهمية هذا التكريم، 
كعائلة،  لنا  فخر  للوالد  التكريم  »هذا  وقال: 
المبادرة  هذه  على  والفن  الثقافة  هيئة  ونشكر 
أكبر،  جهود  لبذل  للجميع  دافع  وهي  الطيبة، 
وسبق للهيئة قبل فترة قصيرة أن كرمت الفنان 
خطوات  وهي  يوسف،  آياز  الراحل  الكردي 

جيدة ومحفزة لتقديم األكثر«.
التكريم  أهمية  عن  حديثه  في  أضاف  أوصمان 
بالنسبة للفنان بقوله: »ال شك أن الفنان الملتزم 

يعمل وال ينتظر المقابل من أحد، ولكنه بالتأكيد 
بالمثل،  الرد  يرى  عندما  وأكثر  أكثر  سيقدم 
والثناء  والحفاوة  التكريم  هذا  مثل  ينال  وعندما 
من  والكثير  العطاء  من  للمزيد  يدفعه  ذلك  فإن 

التميز«.
التكريم من قبل  تقديم درع  الحفل تضمن كذلك 
إقليم  في  والفن  الثقافة  لهيئة  المشتركة  الرئاسة 
من  مختارة  باقة  وتقديم  فارس،  للفنان  الجزيرة 
أوصمان،  الشاب  الفنان  ابنه  بمشاركة  أغنياته 

افترش  الذي  الجمهور  من  مشاركة  ووسط 
الواسع  والحضور  الكبير  لإلقبال  الممرات 

احتفاء بابن قامشلو وفنانها المميز.
فترة  قبل  كرمت  والفن  الثقافة  هيئة  أن  يذكر 
وجيزة الفنان الراحل آياز يوسف، ومن المتوقع 
األيام  قادم  في  آخرين  فنانين  بتكريم  تقوم  أن 
والثقافية  الفنية  القامات  من  عدد  لتكريم  كبادرة 

في المنطقة.

إعداد/ رفيق إبراهيم

أثار خبر الموت المفاجئ للفنان المصري الكبير 
والقدير عزت العاليلي قبل أيام معدودة، الحزن 
المصريين  من  الماليين  نفوس  في  واألسى 
والعرب وعشاق فنه الذي امتد على مدى أكثر 
والتمثيل  الفن  في محراب  من 60 سنة قضاها 
منذ بداياته أوائل ستينيات القرن الماضي وحتى 

ساعات وداعه األخيرة.

200 عمل يف التمثيل والسينام 
واملرسح

الشعرية  باب  حي  في  ولد  العاليلي  عزت 
بالقاهرة عام 1934، وحصل على بكالوريوس 
 ،1960 عام  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد 
مثَّل ألول  تلفزيونية،  لبرامج  بعدها عمل كمعد 
والكثير  مجهولة(  امرأة  من  )رسالة  فيلم  مرة 
من  كان  والمسلسالت،  األفالم  في  األدوار  من 
للمخرج  و)االختيار(  )األرض(  فيلم  أهمها 
للمخرج صالح  مات(  )والسقا  شاهين،  يوسف 
)سنوات  الهامة  المسلسالت  ومن  سيف،  أبو 
الخوف،  وستائر  البصري،  والحسن  الغضب، 

والطريق إلى إيالت( وغيرها الكثير.
أبرز  من  واحداً  كان  العاليلي  عزت  الفنان   
الوطن  المستوى  المصرية وعلى  الفنية  الوجوه 
وكان  المتميزة،  الفنية  رحلته  طوال  العربي 
الجاد  أدائه  خالل  من  واضحاً  وإبداعه  تميزه 
واختياره الموفق للشخصيات التي مثلتها، وهذه 
أكثر  في  بالعمل  العاليلي  قام  له،  تحسب  ناحية 
من 200 عمل بين السينما والتلفزيون والمسرح 
أكبر قدر  إلى  الفنية  واإلذاعة، وأوصل رسالته 
جل  وكانت  المصري،  الفن  محبي  من  ممكن 
والحاالت  والمقاومة  الوطن  قضايا  في  أعماله 
والدخول  الناس  بهموم  اختصت  التي  اإلنسانية 

في أعماقها.  
العاليلي كان متميزاً هادئاً يحسن اختيار النص 
والموضوع في أعماله الفنية، وحافظ منذ بداياته 
خاللها  من  تقدم  قوية  فنية  أعمال  اختيار  على 
تصنيفه  وبإمكاننا  النجومية،  نحو  ثابته  بخطى 
ومحمود  مرسي  كمحمود  العظماء  جيل  بين 
وترك  المليجي،  ومحمود  شوقي  وفريد  ياسين 

بصمة حقيقية في شتى األنواع التمثيلية.

موته خسارة للفن املرصي والعريب

بجالء  سنرى  العاليلي  أعمال  عند  توقفنا  إذا 
بكل محبة  يؤديها  التي  الشخصية  تقمصه  كيفية 
عبد  الفالح  شخصية  وكان  التفاصيل،  وبأدق 
رائعة  في  سويلم  أبو  محمد  األب  أمام  الهادي 
حارب  وكيف  األرض(،  )فيلم  شاهين  يوسف 
السلطة الديكتاتورية التي تحاول االستيالء على 
الفقراء وتتغاضى عن أراضي  أرض الفالحين 
المتسلطين من الباشوات، لمدّ »السكة الزراعية« 
في رائعة عبد الرحمن الشرقاوي، والمتابع لمثل 
هذا العمل العظيم سيالحظ مدى حرفية والتزام 
ببراعة  الشخصية  تقمص  في  العاليلي  عزت 

وأداء الدور بحرفية متناهية.
والشخصية  إيالت  إلى  الطريق  فيلم  في  ودوره 
التي أدى فيه دور )العقيد راضي(، وكيف كان 
يقود المجموعة الفدائية الوطنية لتفجير المدمرة 
العمل  تابعوا  الكثير ممن  إيالت، وبحسب رأي 
نتيجة  حقيقي  ضابط  وكأنه  بدا  العاليلي  بأن 

الحرفية التي أدى فيها الدور.  

والفنان  الكبيرة  القامة  رحيل  فإن  الختام  وفي 
المصري  للفن  خسارة  العاليلي  عزت  الملتزم 
العزاء  لكن  عام،  بشكل  وللعربي  خاص  بشكل 
ستبقى  التي  الفنية  أعماله  بمجموعة  العزاء  كل 
خالدة لألبد، ومن خاللها سيبقى نهراً من العطاء 
وجدان  في  خالداً  وسيبقى  ينضب،  ال  الذي 

واالحترام  الحب  فبادلها  أحبته  التي  جماهيره 
والتقدير، وسيبقى أبداً أحد أعمدة الفن في مصر 
الممثل والفنان عزب  العربي، يذكر أن  والعالم 
العاليلي توقف قلبه عن الخفقان في الخامس من 

شباط 2021.

قامشلو/ عبد الرحمن محمد - تقديراً وعرفاناً ملا قدمة خالل ما يقارب األربعني عاماً من أعامل جليلة؛ كرمت هيئة الثقافة والفن بإقليم الجزيرة وبالتعاون مع 
اتحاد فناين إقليم الجزيرة الفنان املغني الكردي فارس بايف فراس.

العروبة وجذور اإلسالم السياسّي مختارات  من 
»الهايكو«

عبد الجابر حبيب

معهد واشنطن: النظام السوري فشل 
في استعادة السيادة على الحدود 
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أزمة غاز وسط غياب تام للحلول في الشدادي عمال النظافة بين الواجب والصعوبات

مواطنو كوباني يشتكون من شاكر لوند.. ذاكرة فريدة ومنجم للقصص الشعبية
رداءة شبكة اإلنترنت

كيف استطاعت مناطق شمال وشرق سوريا تدارك معاناة دمشق االقتصادية؟

الشدادي/ حسام دخيل ـ تتصاعد حدة األزمات 
كأن  السوري،  المواطن  على  آخر  بعد  يوماً 
كلمة أزمة باتت مالزمة للسوريين، في مدينة 
هي  تعاني  والتي  الحسكة  جنوب  الشدادي 
المدن  باقي  في  أقرانها  ِغرار  على  األخرى 
الخبز  أزمة  أهمها  أزمات  عدة  من  السوريّة 
الخانقة.  االقتصادية  واألزمة  والمحروقات 
أزمة  آنفاً  ذكرناها  التي  األزمات  إلى  ويضاف 
الغاز المنزلي والتي ال تزال عالقة منذ أكثر من 
عامين وسط غياب تام للحلول من قِبل الجهات 

المعنيّة .

وهو  هللا  العبد  زيدان  تحدث  الخصوص  وبهذا 
الشدادي:  في  يومية«  »عامل  مياومة  عامل 
الشدادي ضعيفة  الغاز في  »إن عمليات توزيع 
تحصل  الكومينات، حيث  وتتم عن طريق  جداً 
العائلة على أسطوانة غاز واحدة كل ستة أشهر 
وربما تطول هذه المدة لتصل إلى ثمانية أشهر 

على الرغم من مطالبنا المتكررة التي وجهناها 
المسؤولون  ولكن  الناحية،  في  المدني  للمجلس 
أذن من طين وأذن من عجين، لم يستجب أحد 

لشكوانا وكأن الشقاء قد ُكتِب علينا« .

أسطوانتان فقط يف كلِّ عام 
واملخصص اثني عرش

محل  صاحب  وهو  الخلف  عالء  المواطن  أما 
لصحيفتنا  يقول  الحلويات  لصناعة  صغير 
توزيع  من  األمل  فقداننا  »بعد  »روناهي«: 
الكاز بسعر 500  مادة  لشراء  نلجأ حالياً  الغاز 
ليرة سورية للتر الواحد«، ويتابع »اشتكينا من 
عدم توفر المادة منذ أكثر من عامين ولكن من 
دون حلول تُذكر، ال زالت المادة توزع بمعدل 
أمر  التوزيع  وهذا  واحدة  مرة  عام  نصف  كل 
مضحك جداً فليس من المعقول أن تحصل على 

حصول  من  الرغم  على  العام  في  غاز  جرتي 
المواطنين على بطاقة صادرة من لجنة سادكوب 
تؤكد على حصولهم على أسطوانة غاز واحدة 

لكل شهر«.
امتنعوا  أنهم  على  الخلف  المواطن عالء  ولفت 
حالياً عن شراء الغاز من السوق السوداء بسبب 
ارتفاع أسعاره، »حيث وصل سعر األسطوانة 
الواحدة لحدود الـ 15000 ألف ليرة سوريّة« .

استخدام مواقد الكاز كبديل 
للغاز

يلجؤون  إنهم  السلطان  عمشة  المواطنة  وقالت 
الغاز  عن  بديل  كحل  الكاز  مواقد  الستخدام 
أنهم  على  ولفتت  طويلة،  فترة  منذ  الغائب 
يشترون الكاز بسعر 500 ليرة للتر الواحد من 

السوق السوداء .

وقالت عمشة: »إن مادة الكاز توزع كل عشرة 
أيام مرة في محطات المحروقات وبكميات قليلة 
ضمن  لالنتظار  المواطن  يضطر  حيث  جداً، 
ألفي شخص  قد يصل ألكثر من  طابور طويل 
للحصول على كمية أربعة لتر من الكاز بالسعر 

المدعوم بـ /100/ ليرة سوريّة للتر« .

مناشدة بزيادة مخصصات 
الناحية

وقال المعتمد حسين العبد في كومين الشهيد مطر 
إنهم طالبوا الجهات المعنية في المجلس المحلي 
لمدينة الشدادي إيجاد حلول لتوفير المادة، ولكن 
دون أي استجابة تُذكر مكتفين بالوعود التي لم 

يتحقق منها شيء.
ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  قال  وبدوره 
مخصصات  »إن  الدرويش:  أمين  الشدادي 

تكفي  ال  والكاز  الغاز  من  الشدادي  ناحية 
ضعيفة  المخصصات  إن  وأضاف  األهالي«، 
في المحروقات، وأفاد أن المجلس طالب اإلدارة 
الناحية  مخصصات  بزيادة  للمحروقات  العامة 

من مواد مازوت التدفئة والغاز والكاز« 

وعود مل تتجاوز الحناجر

وأشار الدرويش إلى إن ناحية الشدادي تضم 15 
ألف عائلة والمخصص الشهري أقل من 3000 
يكفي  ال  العدد  وهذا  شهرياً،  غاز  أسطوانة 
طويلة  لفترات  لالنتظار  يجبرهم  مما  العوائل 

حتى الحصول على مخصصاتهم.
لمجلس  السابق  المشترك  الرئيس  أن  ويذكر 
ناحية الشدادي عالء العمر قد وعد بحل األزمة 
يتجاوز  لم  الوعود مجرد كالم  بقيت هذه  ولكن 

حناجرهم دون أي نتائج على أرض الواقع.

في  األحداث  اندالع  منذ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
االقتصادي  الوضع  دخل  2011م  عام  سوريا 
بسوريا في مأزق صعب وخطير، حيث شهدت 
أمام  قيمتها  في  كبيراً  تراجعاً  السوريّة  الليرة 
أسعار  معظم  في  وارتفاعاً  األجنبية  العمالت 
القطاعات  شهدت  كما  االستهالكية,  المواد 
األخرى كالكهرباء والمازوت والغاز أزمة في 
تأمين  عن  عاجزاً  المواطن  وأصبح  تأمينها, 

احتياجاته مع تدهور الوضع االقتصادي .

سيطرة  تحت  تقع  التي  المناطق  وأصبحت 
المشاكل  هذه  كافة  من  تعاني  السوري  النظام 
وعجز الحكومة السوريّة عن إيجاد حلول لهذه 
حيث  المتكررة،  محاوالتها  رغم  المشكالت 
أمام  متواصلة  طوابير  دمشق  العاصمة  تشهد 
مستمراً  وانقطاعاً  الوقود،  ومحطات  األفران 

للتيار الكهربائي.

البطاقة الذكّية زادت الطني بلّة

ولم تفلح البطاقة الذكية التي أصدرتها الحكومة 
هذه  من  بسيط  جزء  ولو  حل  في  السورية 

المشكالت بل زادت الطين بلة.
دمشق  العاصمة  في  عاملة  السموع  بتول 
ما  أي  الشهر  في  ليرة  ألف  خمسين  تتقاضى 
يعادل عشرين دوالر، وتقول بأن ذلك ال يتناسب 
دمشق,  العاصمة  في  الموجود  األسعار  ارتفاع 
أسطوانة  فسعر  هنا،  مرتفع  سعره  شيء  فكل 
في  ألف  عشر  خمسة  حوالي  إلى  يصل  الغاز 
السوق الحرة، وال يتجاوز سعرها على البطاقة 

الذكية 2500 ألف ليرة ولكنها غير متوفرة.
تسكن  كانت  جامعية  طالبة  الغضبان  هديل  أما 
لم  األسعار  ارتفاع  مع  لكن  باإليجار،  بيت  في 

زميالتها،  مع  البيت  أجار  دفع  على  قادرة  تعد 
حيث يتجاوز خمسين ألف في الشهر فاضطرت 
إلى السكن ضمن المدينة الجامعية, كما تشتكي 
نقص  نتيجة  وفقدانها  المواصالت  أسعار  من 

المحروقات.

خطة ملعالجة الوضع االقتصادي

أما في مناطق شمال وشرق سوريا والتي تديرها 
بالوضع  عام  بشكل  تأثرت  فهي  الذاتية  اإلدارة 
اإلدارة  لكن  سوريا،  في  المتردي  االقتصادي 
الذاتية وضعت خطة اقتصادية لمعالجة الوضع 
االقتصادي في المنطقة، ومحاولة التخفيف قدر 
المستطاع على المواطن وإيجاد حلول للمشاكل 
بشكل  الرواتب  زيادة  فعملت على  االقتصادية، 
جيد، بحيث أصبح أقل راتب يبلغ مئتي ألف ليرة 
سوريّة؛ وهذا يعتبر ثالثة أضعاف الراتب الذي 
السوري،  النظام  مؤسسات  في  العامل  يتقاضاه 
وعملت في القضاء على البطالة من خالل إتاحة 
فرص العمل لجميع المواطنين ولكال الجنسين, 
والعمل على تأمين المشتقات النفطية وتوفيرها 
الحكومة  بمناطق  مقارنةً  مناسبة  بأسعار 

السوريّة.

يعمل يف املجال نفسه وبراتب 
أفضل

يتقاضى  وكان  مدّرساً  يعمل  كان  الدندح  كمال 
ثالثين ألف ليرة شهرياً ولكن في ظّلِ هذا الواقع 
لم تعد تفي بشيء، إال أنه بعد فترة استقالته من 
مؤسسات  في  يعمل  وأصبح  التدريس،  مهنة 
كان  ما  أضعاف  يعادل  وراتبه  الذاتية  اإلدارة 
من قبل، فقال إنه عندما كان ُمدّرساً كان يقضي 

معظم وقته مع الطالب ناهيك عن المعاناة التي 
كان يتلقاها معهم، »أما اآلن فقد أصبحت معلماً 
ضمن مجال دراستي ولم تعد لدي تلك المعاناة 

حيث أصبح راتبي أفضل مما كان عليه.«
وتشهد  مناطق شمال وشرق سوريا بين الحين 
تزايد  نتيجة  أيضاً  وأزمات  مشكالت  واآلخر 
مهجري  من  المناطق  هذه  في  السكاني  العدد 
بين  األفران  فتشهد  السوري،  الداخل  مناطق 
مادة  في  وانقطاعاً  ضغطاً  واآلخر  الحين 
الطحين، والتي تعمل اإلدارة الذاتية على إيجاد 

حل جذري للمشكلة.

عمال النظافة بناحية جل آغا في شمال وشرق 
وصعوبات  تحديات  عن  يتحدثون  سوريا 
تواجههم وواجهتهم أثناء عملهم في ظل جائحة 
كورونا، في حين يبلغ الوعي واالحترام ذروته 
مهندسو  لقب  منحتهم  كاليابان  متقدمة  دولة  في 
واجبه  أداء  بين  النظافة  عامل  يعيش  الصحة، 
وقلة االهتمام من قبل المجتمع والجهات المعنية، 
رغم صعوبة عمله ودوره في الحفاظ على البيئة 

ونظافتها وعكس صورة حضارية للبلد. 

قلة االهتامم

 43( الناحية  أهالي  من  المحمد  هللا  عبد  عمل 
جل  في  الشعب  ببلدية  سنوات  أربع  منذ  عاماً( 
آغا كعامل نظافة يتحدث لصحيفتنا »روناهي« 
صورة  أعكس  فأنا  بعملي  »فخور  عمله:  عن 

حضارية لبلدي وأمثل نفسي«.
وعن الصعوبات التي تعترضه في عمله يقول: 
واألوبئة  األوساخ  مع  مباشر  بشكل  »تعاملنا 
وخاصة  والمخاطر  لألمراض  عرضة  يجعلنا 
في ظل انتشار فيروس كورونا. وال يوجد اهتمام 
من قبل الجهات المعنية باإلجراءات االحترازية 
وكمامات  ومعقمات  قفازات  تأمين  من  للعامل 

ولباس وقائي كامل، وهذه أبسط حقوقنا كعمال«.
تأمينات  على  يحصلون  كانوا  ما  إذا  فيما  أما 
الذي  الصعب  عملهم  طبيعة  عن  وتعويضات 
يختلف عن بقية المهن أكد عبد هللا المحمد: »ال 
تعويضات وال حوافز وال مكافآت تشجعنا على 
العمل الذي يحتاج لدعم معنوي ومادي، الرواتب 

وحدها ال تكفي في ظل ارتفاع األسعار«.   
من  المحمد  محمود  حسين  بزميله  والتقينا  كما 
عامل  عاماً(،   35( آغا  جل  بلدة  ريف  أهالي 
في مجال النظافة منذ سبع سنوات، متزوج وله 
تواجههم  التي  الصعوبات  طفالن، وتحدث عن 
»نالمس  ككورونا:  خطير  وباء  انتشار  بزمن 
تتقاضى  والناس  لفيروسات،  ونتعرض  األوبئة 
أجورها وهي جالسة ببيوتها بحكم الحظر الذي 
كان مفروضاً، برد الشتاء وحر الصيف والوباء 
لم يثننا أو يهبط معنوياتنا عن متابعة العمل، نحن 

نحارب وباء عدوه النظافة«.

جهود جبارة

عليها  يحصلون  التي  والحوافز  الرواتب  وعن 
كجنود مجهولين التقينا باإلداري بقسم الخدمات 

في بلدية الشعب بجل آغا عصام طاهر الخلف، 
وقد أثنى بدوره على الجهود الجبارة التي يقوم 
بها عمال النظافة معبراً عن استيائه: »ال يوجد 
حوافز وال تعويض لطبيعة عملهم، وال لباس 
يناسب الموسمين الصيفي والشتوي، ولم نستفد 
أّن  إلى  الخلف  وأشار  الطبابة«.  بطاقات  من 
طبي  وفحص  لتحاليل  بحاجة  العمال  هؤالء 
بشكل دوري، ويجب دعمهم بالبيض والحليب 

نتيجة التسممات التي يتعرضون لها.
البلدة  نظافة  عاتقهم  على  »يقع  أضاف:  كما   
وريفها ولو توقفوا عن العمل ليومين فقط ماذا 

سيحصل!!«

تسهيل عملهم

وتابع الخلف موجهاً نداءه لألهالي: »نعيش في 
وعامل  الحيوانية،  الثروة  تربي  ريفية  منطقة 
األكياس  من  التخفيف  يرجى  بشر،  النظافة 
ليسهل حملها، يعمل واجبه تجاهكم، لذا اشعروا 

به«.
وأشار عصام طاهر الخلف إلى أن قسم الخدمات 
نظافة  عامل   22«  2014 عام  منذ  أعماله  بدأ 

هناك  أن  كما  صحي«  صرف  عمال  وأربعة 
خمس ورش نظافة تقوم على نظافة ناحية جل 

آغا وريفها وهناك ورشة مسائية.
ولسائق سيارة النظافة أسامة الحسين من أهالي 
خمس  منذ  مهنته  يزاول  الذي  آغا  جل  ناحية 
سنوات رأي آخر، حيث يرى بأّن األهالي بدأوا 
يدركون عمل عامل النظافة، فمن غيره يخلصهم 

من األوساخ »يجب تقديسه واحترام مهنته«. 

احرتامهم واجٌب مجتمعي

أهالي  من  السليمان  بالمواطن سعد  والتقينا  هذا 

عن  عبر  الذي  عاماً(   40( آغا  جل  ناحية 
ترفع  هؤالء  »لمثل  النظافة:  لعمال  احترامه 
من  به  يقومون  لما  الهامات،  وتنحني  القبعات 
دور فعال في عكس صورة إيجابية وحضارية 
لعمل  احترامهم  بأن  مؤكداً  للمجتمع«،  راقية 
عمال النظافة ومساعدتهم على إنجازه ال ينقص 
محكمة  بأكياس  القمامة  ووضع  قدرهم،  من 

اإلغالق يسهل عملهم.  
في  مواطنوها  يتسابق  األوروبية  الدول  بعض 
الحصول على هذه المهنة ونجد تماثيل نصبوها 
النظافة،  لعامل  التقديس  نظرة  من  انطالقاً 
كلمة  من  أكثر  يريدون  ال  بلدنا  في  والعمال 
»يعطيكم العافية«، واالبتعاد عن النظرة الدونية.

في منزل ريفي متواضع بمنطقة ديرك في شمال 
لوند )90  إبراهيم  يتمتع شاكر  وشرق سوريا، 
عاماً(، بجسم خفيف يساعده على سرعة التنقل 
من  أكثر  به  اإلعجاب  يثير  ما  لكن  والحركة، 
السهل  من  إذ  ثاقبة،  بذاكرة  تمتعه  هو  المحيط 
قبل  عاشها  ألحداث  دقيقة  تفاصيل  سرد  عليه 

نحو 80 عاماً.
استحضار  في  الغنية  ذاكرته  عليه  تبخل  وال 
التي  التاريخية  والمرويات  القصص  عشرات 
قبل  سناً  يكبرونه  أشخاص  من  شفاهاً  التقطها 
عقود، حول أحداث جرت مع أجداده في جزيرة 
التاسع  القرن  نهاية  كردستان  بباكور  بوطان 

عشر وبدايات القرن العشرين.
أنه ليس  وبالرغم من فرادة ذاكرة »لوند«، إال 
الوحيد ممن بقي من أبناء جيله على قيد الحياة 
يملك هذه الميزة. فقد تصادف في أرياف منطقة 
الجزيرة عموماً معمرين يملكون قدرات مماثلة 
الماضي  من  تفاصيل  سرد  من  التمكن  في 
شريطاً  يشاهد  وكأنه  المستمع  يشعر  بأسلوب 

مصوراً.
في  حياته  من  عقوداً  قضى  الذي  الرجل  يقول 
تربية ورعي الماشية: »كان في كل قرية مضافة 
يجتمع فيها الرجال فترة المساء. كان كبار السن 

يروون األحداث الماضية والجارية«.
ويضيف: »كان حينما يتحدث أحدهم ينصت له 

الجميع حتى ينتقل حق التحدث إلى آخر«.
ففي ظل عدم وجود مدارس سوى كتاتيب لتعليم 
قراءة القرآن الكريم في القرى الكبيرة، كان ال 
بد لـ«شاكر لوند« ومعاصريه أن يعتمدوا على 
ذاكرتهم في حفظ المجريات اليومية البارزة وما 

يتلقفونه من مرويات شفاهية عن كبار السن.

يتلقى  مدارس  بمنزلة  المضافات  هذه  وكانت 
العفوية  بمنتهى  المعلومات  الحاضرون  فيها 

والبساطة.
العائلة  أفراد  األحوال؛  اختلفت  »اآلن  ويقول: 
ينهمكون في مشاهدة التلفاز والهواتف المحمولة، 
إلى  لالستماع  واالستعداد  الوقت  لديهم  ليس 

قصصنا، قصص التراث والفلكلور«.

صفحات من الذاكرة

من  الكثير  بناء  تفاصيل  المسن  الرجل  يتذكر 
السورية  الحدود  على  »كلهي«  قريته  بيوتات 

العراقية مطلع أربعينيات القرن الماضي.
حينها  كان   ،1942 عام  ذلك  »كان  ويقول: 
عام  رحلوا  أن  إلى  المنطقة  في  الفرنسيون 
1946. كنت شاهداً على بناء الكثير من منازل 
عائالت القرية. أتذكر تلك المرحلة بتفاصيلها«.
جيله  وأبناء  نفسه  يصف  ينفك  يكاد  وال 
مبرهناً  والعبقري«،  القوي  الذهن  بـ«أصحاب 
على ذلك بسرعته في حفظ القصص والحكايات 

التاريخية.
يقول: »لدي القدرة على حفظ أية قصة بتفاصيلها 

بمجرد سماعي لها للمرة األولى«.
حينما  خلت  عقود  إلى  بالذاكرة  »لوند«  يعود 
قِدم »حجي حسن« وهو أحد أقاربه من جزيرة 
بوطان بباكور كردستان، على خلفية مقتل والده 
هناك وتعرض بعض أفراد عائلته للمالحقة، ما 

اضطرهم للنزوح إلى سوريا واالستقرار فيها.
تقول القصة التي تلقفها »لوند« في وقت سابق، 
كان  حسن،  حجي  والد  وهو  حمو  شمو  إن 
على  أميراً  كان  الذي  بك  لبدرخان  مستشاراً 
العثمانية.  السلطنة  زمن  أواخر  بوطان  منطقة 
طاعة  عن  الخروج  أميره  من  »شمو«  طلب 
الشبان  وإرسال  اإلتاوات  دفع  وعدم  السلطنة 

لاللتحاق بالجيش.
بكامل  مدججين  قرى  عدة  ورجال  شبان  تجمع 
العثمانية  القوات  لمقاومة  الجزيرة  في  أسلحتهم 
كامل  شهر  طيلة  الجزيرة  حاصرت  التي 
الحقاً  حدث  ما  لكن  اقتحامها.  من  تتمكن  ولم 

»شمو  بمقتل  تسبب  كبير  هجوم  من 
طالب  الذي  األمير  مستشار  حمو« 

بالخروج عن طاعة الدولة. وبعد 
األمير  استسلم  مستشاره  مقتل 
أسرة »حمو«،  وبدأت مالحقة 
إلى  أسرته  أفراد  بعض  ليتجه 

ديرك في سوريا.

كيف يقيض وقته؟

السن،  في  تقدمه  رغم 
يضيع  »لوند«  يكاد  ال 

جهداً في زيارة أقاربه 
ديرك  مدينتي  في 
يحاول  إذ  وقامشلو، 

كل فترة أن يسافر إلى إحدى المدينتين ليقضي 
أياماً ويعود إلى قريته.

بزيارات  القيام  الدوام  على  يحاول  إنه  ويقول 
في  جيله  أبناء  من  بقي  من  وبين  بينه  متبادلة 

القرية ليسردوا معاً قصص الماضي.
عن  سؤاله  أراد  من  لكل  بمعلوماته  يبخل  وال 
التي  تلك األسئلة  تاريخية، وال سيما  أي حادثة 
ترده من متقدمين في العمر والذين يطلبون منه 
سردها في مجالسهم التي يستلم فيها شاكر زمام 

الحديث.
وفي أوقات فراغه يتفقد حديقة صغيرة للخضار 
ساعات  بعض  ويقضي  الدار،  فناء  في  أنشأها 

يومه جالساً أمام باب المنزل متأمالً المارة.
يخفي  وال 

كر  شا
ند  لو

حنينه 
للماضي 
ي  لذ ا

يفضله 
على 

 ، ضر لحا ا
هناك  كان  حيث 
»اهتمام وحب واحترام 
ال  كما  اآلن«،  من  أكثر 
يُوثََّق  أن  في  أمنيته  يخفي 
ما يحفظه من قصص »كي 

ال تضيع«.

مقاطعة  أهالي  يشتكي  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
وانقطاعها  اإلنترنت  شبكة  رداءة  من  كوباني 
أعمال  على  سلباً  يؤثر  مما  المتواصل، 
المواطنين الذين يعتمدون في أعمالهم اليومية 

على شبكة اإلنترنت. 

ومنذ بداية العام الحالي قدمت شركة »آرسيل« 
كان  أن  بعد  المنطقة،  لسكان  اإلنترنت  خدمة 
اإلنترنت  خدمة  على  سابقاً  يعتمدون  األهالي 
رداءة  أحمد  إبراهيم  الشاب  وينتقد  التركي.  
المتواصل، عالوة  وانقطاعها  االنترنيت  شبكة 
إلى  ويشير  أيضاً.  الباقات  أسعار  ارتفاع  على 
أنه بالرغم من دفع الفواتير بشكٍل منتظم، إال أن 
شبكة االنترنت منقطعة دوماً، وإن توفر النت؛ 

فإن الشبكة جودتها رديئة جداً. 
يعيق  االنترنت  شبكة  نوعية  »رداءة  ويؤكد: 
لذا نضطر في بعض األحيان  اليومية،  أعمالنا 

لتفعيل باقة اإلنترنت السوري«. 
ألوقات  ننتظر  بأن  »نضطر  بالقول:  مضيفاً 
طويلة لنتمكن من تحميل مستند أو مقطع فيديو 
أو مقطع صوتي، رغم أنني اشترك بباقة ميغا 

واحدة، ورغم ذلك فالشبكة ضعيفة جداً«. 
مديرية االتصاالت في مقاطعة كوباني  مناشداً 
اإلنترنت،  شبكة  جودة  تحسين  على  بالعمل 

والقيام بواجباتها بأكمل وجه. 
رداءة  عن  كوباني  مواطني  شكاوي  وحول 
شبكة اإلنترنت في المقاطعة، وسبب ارتفاعها، 
لمركز  زيارة  »روناهي«،  لصحيفتنا  كان 

مديرية االتصاالت في مقاطعة كوباني، والتقينا 
بالرئيس المشترك للمديرية عبد القادر عثمان. 

يقول عثمان: »إن رداءة نوعية شبكة اإلنترنت 
أعمالها  في  مبتدئة  الشركة  كون  طبيعي،  أمر 
الطبيعي أن يوجد مشاكل  لذا من  المنطقة،  في 

في الشبكة«.
شركة  مع  بالتواصل  األهالي  عثمان  ووعد   
لهم،  المواطنين  شكاوي  وتوصيل  آرسيل 
اإلنترنت في  والعمل على تحسين جودة شبكة 

المقاطعة، إضافة إلى تخفيض أسعار الباقات. 
الواحدة  للميغا  الباقة  سعر  أن  بالذكر  والجدير 
سابقاً كانت تبلغ سبعة دوالرات، لكن بعد انتقال 
سعر  ارتفع  »آرسيل«  لشركة  اإلنترنت  خدمة 

الباقة إلى ثمانية دوالرات. 
فيما تعمل ثالث شركات لتقديم خدمة اإلنترنت 
بباقات  االشتراك  بواسطة  كوباني  مقاطعة  في 
وهي  المقاطعة،  في  االتصاالت  مديرية  من 
)كوباني نت - روكا نت - فيروز نت - حنلج 

نت - رامان نت(.

جل آغا/ غزال العمر ـ يف الصباح الباكر ورغم اشتداد الربد، حيث تكاد تخلو الشوارع إاّل من أصوات مكانسهم 
وجّرافاتهم، ميارس عامل النظافة يف ناحية جل آغا عملهم رغم كل الصعوبات التي تعرتض طريقهم.

عبدالقادر عثمان


