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بعدسة هايستان احمد

»رجاء« فتاة سورّية رسمت الحرب مالمح لوحاتها

الفسيفساء البيزنطية 
باب رزق لألردنيين 

والسوريين

بسيطة  بأدوات  وألوان،  أقالم  صغيرة،  ورقة 
وإمكانيات قليلة توثق رجاء األسعد وهي فتاة في 
لتبقى  السوريّة،  الحرب  من  العمر، أحداثاً  مقتبل 

لوحاتها شاهدة على وحشية القصف والدمار.
إدلب  بريف  النعمان  معرة  مدينة  من  »رجاء« 
الجنوبي، معلمة للغة اإلنكليزية، كانت من أوائل 
في  المظاهرات  في  شاركن  اللواتي  الفتيات 
مدينتها، لكن ُعرف عنها حبها للرسم منذ طفولتها 
وهو ما تشهده جدران منزلها ودفاترها الدراسية.

تحّول يف التوجهات

لتوثيق  أنها ستستخدم موهبتها  تعلم  الفتاة  لم تكن 
على  األحمر  اللون  فطغى  ومدينتها  بلدها  دمار 
معظم لوحاتها لكونه اللون الوحيد الذي يعبّر عما 

يحصل في سوريا.
بدأت »رجاء« بتوثيق األحداث اليومية، وركزت 
على إظهار آالم السوريين، فرسمت عن المعتقلين 
االجتماعي،  الواقع  تناولت  كما  السجون،  في 
تواجه  التي  الصعوبات  وجّسدت عبر رسوماتها 
لواقع  باإلضافة  التعليمية،  مسيرتهم  في  األطفال 

المرأة وما تمر به من صعوبات يومية.
في  المشاركة  أرادت  أنها  الطموحة  الفتاة  تقول 
الحراك الشعبي منذ بداية اندالعه في البالد عام 
به  فكرت  ما  أول  الرسم  فكرة  وكانت   ،2011
بمجاالت  المشاركة  تستطيع  تكن  لم  أنها  حيث 
قبل  من  الكبير  األمني  التضييق  بسبب  أخرى 

مخابرات الحكومة.
سوريا  في  يقع  حدث  كل  برسم  »رجاء«  تجهد 
التدمير  وسياسة  القسري  والتهجير  كالمجازر 
التي يتبعها »النظام« للسيطرة على المناطق التي 

خرجت من قبضته.
ألنها  الصغيرة  األوراق  على  لوحاتها  وترسم 
قلة  بسبب  المخصصة  اللوحات  من  تكلفة  أقل 
العوائق  أبرز  وهو  اإلمكانات  وضعف  الُمعدات 

التي تواجهها.
بمعهد  اإلنكليزية  للغة  مدّرسة  رجاء  وتعمل 
الكندي، باإلضافة إلى عملها مع عدة فرق إغاثية 
في الشمال السوري، إذ بدأت توسع نشاطاتها بعد 

خروج مدينتها عن سيطرة حكومة دمشق، لتكون 
بمجاالت  المشاركة  لها  يتيح  مما  فاعلية  أكثر 

مختلفة.
في  وهواية،  موهبة  لي  بالنسبة  »الرسم  وتقول: 
المناظر  على  تقتصر  رسوماتي  كانت  طفولتي 
الطبيعية وسط تشجيع عائلتي ألنمي مهارتي في 
دفعني  الذي  األكبر  المشجع  ولكن  المجال،  هذا 
عشناها  التي  والحرب  األحداث  هو  للمثابرة 
ونعيشها في كل لحظة، قصف الطائرات والنزوح 

والمجازر التي يرتكبها النظام بشكل يومي«.

تدريس بطريقة الرسومات

أكثر ما ساعد »رجاء« إلتقان الرسم هو طبيعة 
الوسائل  رسم  على  فتعمل  كمدّرسة،  عملها 
بسهولة،  المعلومة  إليصال  للطالب  التعليمية 
عن  الرسم  كورسات  أخذ  على  تتدرب  وبدأت 
الوجه،  رسم  وطريقة  كالتظليل  اإلنترنت  طريق 
طريق  عن  الدروس  تطبيق  على  لعملها  إضافة 

رسم لوحة لكل جلسة تدريبية.
حيث  بالرسم  بداخلها  يجول  عما  رجاء  تعبّر 
األشياء  أكثر  هي  واللوحات  األلوان  أصبحت 
النفسية:  راحتها  فيها  ترى  ألنها  لديها  المحببة 

بالنسبة  الوحيد  المتنفس  فهو  الرسم  من  أمل  »ال 
لي، الرسم وسيلة أُعبر بها عن أفكاري ورأيي، 
فنون  إتقاني  بعد  متعة  أكثر  حياتي  أصبحت  لقد 

الرسم«.
أهمها  كان  معارض  عدة  في  رجاء  وشاركت 
معرة  مدينة  في  الكندي  معرض  في  مشاركتها 
فيه على مراكز متقدمة،  النعمان والذي حصلت 
معرض  إنشاء  في  حلمها  لتحقيق  اآلن  وتسعى 
خاص بها في الشمال السوري، وتأمل من خالله 
رسائلها  إليصال  واسعاً  رواجاً  لوحاتها  تلقى  أن 

للعالم أجمع.

توثيق للحياة اليومّية

لكن لم تقتصر لوحات »رجاء« على توثيق الدمار 
والتشريد، بل تطرقت من خاللها إلى تحدي القيود 
االجتماعية وتسليط الضوء على القضايا المعيشية 

في منطقتها.
وتقول: »على الرغم من ظروف الحرب الدائرة، 
نحيا  أن  أمل في  لدينا  يخيم علينا،  الذي  والظالم 
لنكافح من أجل الحرية المسلوبة التي سلبها النظام 

السوري وحكمه الطائفي«.

األردنيين  من  عامل  ثالثمئة  حوالي  ينكب 
والسوريين ربعهم من الفتيات على تجميل 
األردن  شمال  في  كنيسة  أرضية  فسيفساء 
يعود تاريخها إلى القرن السابع، المشروع 
الذي كان باب رزق للبعض الذين يعملون 
واسعة  خطة  من  جزءاً  يُعد  وتأنّي  بصبر 

إلحياء التراث في األردن.
السوري وليد )أ.ع( وزميله األردني  يجثو 
منهمكين  ركبتيهما  على  الخزاعلة  طه 
الفسيفساء  من  أرضية  رونق  استعادة  في 
في  السابع  القرن  من  كنيسة  في  البيزنطية 

رحاب بشمال األردن.
ويعمل الرجالن ضمن برنامج لمنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »يونسكو«. 
بيته  خسر  الذي  عاماً   45 )أ.ع(  ويعمل 
جنوب سوريا  في  درعا  في  يملك  ما  وكل 
الحرب في  تهجيره جراء  بعد  عام 2012 
الذي  عاماً   32 وزميله  األردن،  إلى  بلده 
)نحو  المفرق  محافظة  في  رحاب  يقطن 
70 كيلومتراً شمال عمان( بدقة على ترميم 
التي  المعمدان  يوحنا  كنيسة  في  األرضية 

بنيت عام 619 ميالدي.

هواية ومهنة

ويطرق االثنان قطع حجارة صغيرة بألوان 
بينها البني واألسود بمطرقة صغيرة وبدقة 
الفسيفساء  أرضية  على  ويضعانها  متناهية 
ثم ينظفان حولها بعناية بمشرط وقطعة من 

اإلسفنج.
وأخرى  هندسية  أشكاالً  الفسيفساء  وتضم 
كما  والفرات،  دجلة  ونهري  نباتات  تمثل 
توجد كتابة باليونانية فيها »أرضية الكنيسة 
ُرصفت وأهديت إلى القديس يوحنا المعمدان 

على نفقة المال العام المقدّم من األهالي«.
ويعمل )أ.ع( وزميله مع أردنيين وسوريين 
المجمع  فسيفساء  ترميم  في  آخرين 
األسقفين  كنيسة  أيضاً  يضم  الذي  الكنسي 
بروكوبيوس وسيرجيوس المبنية عام 590 

ميالدي.

ويشرف الخبير اإليطالي فرانكو شوريللي 
الموقع منذ أكتوبر  )54 عاما( على ترميم 
مايو  نهاية  العمل  يكتمل  أن  على   2020

المقبل.
ويقول شوريللي الذي يتقن العربية واللهجة 
األردنية إلقامته في األردن منذ عام 1994 
اليوم أكثر من 500 شخص،  ودّرب حتى 
إلى  يحتاج  »كنز«  رحاب  فسيفساء  إن 

المزيد من االهتمام.
ويضيف إن األردن هي: »الدولة األولى في 
العالم كله من  حوض البحر المتوسط وفي 
خصوصاً  الفسيفساء  أرضيات  عدد  حيث 

البيزنطية«.
بسيطة  هنا  »الفسيفساء  إن:  ويوضح 
وأسلوبها خاص بالمنطقة ومختلفة عّما نراه 
في الخارج، يجب أن نعّرف العالم عليها«.

موهبة يف حامية الرتاث

وتضم قرية رحاب 32 كنيسة أثرية، خمس 
كنيسة  بينها  للعيان  بقاياها  تظهر  فقط  منها 
 230 عام  المبنية  جاورجيوس  القديس 
العالم  كنائس  أقدم  من  تعد  والتي  ميالدي 
وُهجرت  األخرى،  الرمال  تغطي  بينما 
بين  معظمها  اكتشف  التي  الكنائس  تلك 
عامي 1999 و2002 تدريجياً منذ العصر 
األموي وحتى القرن التاسع، ويقطن المفرق 
ألف   165 بينهم  شخص  ألف   550 نحو 
سوري ثمانين ألفاً منهم في مخيم الزعتري.

وتقدم نحو 600 شخص للعمل في المشروع 
األردنيون  ويشكل  تقريباً،  نصفهم  اختير 
البرنامج  في  العاملين  من  المئة  في   70
اإلناث  تمثل  بينما  بالمئة   30 والسوريون 
حول  وتثقيفهم  تدريبهم  وتم  المئة.  في   20
»تاريخ الموقع والكنيسة والفسيفساء وأهمية 
الفسيفساء  وحفظ  العمل  آليات  ثم  العمل 

والخلطات المستخدمة والترميم«.
تضّم  عديدة  مواقع  األردن  في  وتوجد 
قيس  وأم  مدن جرش  في  فسيفساء  لوحات 
وعجلون )شمال( ومأدبا والبتراء )جنوب( 

وأم الرصاص )وسط(.

عزوف عن شراء اللحوم والماجي داوود: ذكرى تحرير الباغوز... حكاية نصٍر وشموٍخ
أفضل الحلول

بتاريخ 2019/3/23, 
غيّرت بوصلة التاريخ 

اتجاهها مشيرةً 
إلى نهاية الخالفة 

الظالمية, لداعش حيث 
تمكنت قوات سوريا 

الديمقراطية, باجتثاث آخر معاقله على الجغرافيا 
السوريّة, وكسر طموحاته السوداويّة, ورميها في 

مزبلة التاريخ....«4

عزف الكثير من األهالي عن شراء اللحوم الحمراء ولحوم الفروج واعتبروها من 
الكماليات في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعارها....«7

حل مؤقت لمستنقع مخيم مهجري كري 
سيب بعد تقاعس المنظمات العاملة فيه

اضطرت إدارة مخيم مهجري كري سبي إليجاد حلٍّ مؤقت لمستنقع الصرف الصحي 
الذي تشكل نتيجة تصريف مياه المخيم، بعد تقاعس المنظمات العاملة في المخيم، 
وطالبت بتضافر كافة الجهود من قبل الجهات المعنية إليجاد حلٍّ دائٍم، ألنه قد يسبب 

مشاكل بيئية وأمراض معدية مع اقتراب فصل الصيف...«6

غضب نسائي ومجتمعي صاخب في جل آغا 
 بمقتل نوجين

ً
تنديدا

أمهم  رحلت  صغار؛  صبي�ٍة  ألربعة  أمٌّ  فيها  والضحية  الشمالي  آغا  جل  ناحية  بريف  سبعيين  رجل  ارتكبها  واإلنساني�ة؛  المرأة  بحق  نكراء  جريمة 
وسندهم برصاصات غدٍر وغلٍّ وحقٍد وتسلٍط ذكوري دفين...«3
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العالج باألجسام المضادة المخّلقة مسمارمسؤولة من الصحة: ال يوجد أي قرار بخصوص الحظر حتى بداية نيسان
 في نعش كورونا

لماذا الحيوانات البحرية تسبح في دوائر؟

دولة االحتالل التركي تخطف مدنيين 
سوريين وتحكم عليهم بالسجن

ماكرون يحذر أردوغان من أمرين

حركة مسلحة تظهر في بغداد وتدوس صورة الكاظمي

برلمانيون يصفون سياسة تهاون االتحاد األوروبي مع تركيا بالخاطئة

الذاتية  اإلدارة  رفعت   2021/2/4 بتاريخ 
لشمال وشرق سوريا كافة القرارات الصادرة 
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة  عن 
لشمال وشرق سوريا المتعلقة بالحظر الكلي 
جائحة  بسبب  فرضت  التي  الجزئي،  أو 

كورونا )كوفيد -19(.
بعد رفع الحظر الجزئي والكلي وفتح »دور 
العبادة، وخيم العزاء، األعراس، االجتماعات 
بشكٍل  اإلصابات  عدد  ازدادت  الكبرى«، 
كبير خاصةً في اآلونة األخيرة لتسجل حتى 
وفيات  ثالث  آذار   25 الخميس  يوم  تاريخ 
في   19 كوفيد  بفيروس  جديدة  إصابة  و86 

شمال وشرق سوريا.
بهذا  اإلصابة  من  تزداد  األهالي  مخاوف 
الحظر  قرارات  فرض  وحديث  الفيروس، 
أصبح حديث المجتمع »هل سيفرض قرارات 
بخصوص  قرارات  فرض  وأن  جديدة«، 
سلباً  المواطنين  حياة  على  سيؤثر  الحظر 

بسبب األوضاع المعيشة الصعبة في مناطق 
شمال وشرق سوريا.  

نائبة الرئاسة  حول هذا الموضوع صرحت 
الجزيرة  إقليم  في  الصحة  لهيئة  المشتركة 
يوجد  »ال  قائلةً:  لصحيفتنا  درويش  بيريفان 
أي قرار بخصوص الحظر حتى نهاية الشهر 
حسب  النقاش  محور  ستكون  لكنها  الحالي، 
عدد اإلصابات حتى األول من نسيان، وإذا 
الحظر  لفرض  احتمالية  فهنالك  األمر  لزم 
وجهة  ومن  جزئياً«.  أو  كلياً  أكان  سواًء 
نظرها فإن الحظر الكلي هو األفضل لتجنب 

هذا الفيروس ومنعه من االنتشار.
قرار  يفرض  لم  »إن  بيريفان:  وأضافت 
الحظر في مناطقنا بعد أن يتم نقاشه في نهاية 
الشهر الحالي سيكون لعدم منح موافقة خلية 
الصعبة  المعيشية  األوضاع  بسبب  األزمة 
المواطنين  حياة  على  القرار  هذا  وتأثير 

سلباً«.

االلتزام  المواطنين  جميع  بيريفان  وناشدت 
والتباعد  الوقائية  اإلجراءات  بجميع 
الكمامات  ارتداء  وضرورة  االجتماعي 

حفاظاً على صحتهم.
وأكدت بيريفان في نهاية حديثها بأن تدابير 
كورونا  فيروس  لمكافحة  الصحة  هيئة 
اإلدارة  مؤسسات  جميع  كتعقيم  مستمرة 
وغيرها  الكمامات  ارتداء  وفرض  الذاتية 

العديد من التدابير. 

تضاعفت العالمات المشجعة في األيام األخيرة 
المضادة  القائمة على األجسام  العالجات  بصدد 
الطرق  إحدى  وهي  كورونا،  ضد  المخلّقة 

الرئيسة لمكافحة الوباء، إلى جانب اللقاحات.

ما هي األجسام املضادة؟

األجسام المضادة هي إحدى المكونات األساسية 
ففي  المناعي،  اإلنسان  جهاز  عليها  يعتمد  التي 
فيروس،  مثل  خطير  عنصر  وجود  مواجهة 
على  للتعرف  طبيعي  بشكل  الجسم  ينتجها 

العنصر الدخيل.
تتمثل فكرة األجسام المضادة المخلَّقة في المختبر 
في اختيار أجسام مضادة طبيعية وإعادة إنتاجها 
بشكل اصطناعي، ومن ثم إعطائها كعالج، عن 

طريق التسريب عبر الحقن بشكل عام.
يهدف  الذي  اللقاح  إعطاء  عن  ذلك  ويختلف 
المضادة  األجسام  إنتاج  على  الجسم  حث  إلى 
الصحيحة من تلقاء نفسه، أما األجسام المضادة 
المرض  انتشار  بمجرد  فتُحقن  االصطناعية 
لتعويض أي قصور في جهاز المناعة. تستخدم 
»أحادية  تُسمى  مضادة  أجساماً  العالجات  هذه 
النسيلة« تتعرف على جزيء معين من الفيروس 

أو البكتيريا المستهدفة.

هل هي طريقة عالج جديدة؟

»األجسام  إن  البريطانية  ويلكوم  مؤسسة  تؤكد 
أقوى  من  واحدة  هي  النسيلة  وحيدة  المضادة 

أدوات الطب الحديث« العالجية.
عاماً،  ثالثين  نحو  منذ  العالجات  هذه  تتوفر  إذ 
اختراع  براءة  على  منها   100 نحو  وحصل 
يتركز  اآلن  حتى  كان  استخدامها  لكن  حالياً، 
أو  السرطانات  عالج  على  األحيان  أكثر  في 
المناعي  الجهاز  الناتجة من خلل في  األمراض 
مثل مرض كرون، وليس على عدوى فيروسية 

مثل »كوفيد 19«.
إدواردز  ألكسندر  البريطاني  المناعة  عالم  لكن 
المضادة  األجسام  إن  يقول  ريدينغ،  جامعة  من 
هائلة  إمكانات  دائماً  لديها  »كانت  االصطناعية 

لمكافحة أي عدوى بشكل مباشر«.
الجزء  هذا  لتعزز  الجائحة  جاءت  فقد  ثم  ومن 
االصطناعية،  المضادة  األجسام  أبحاث  من 
األمر الذي يمكن أن يؤدي على نطاق أوسع إلى 
تسجيل »اختراق« في استخدامها ضد العدوى، 

وفق إدواردز.

ما مدى فعاليتها ضد الفريوس؟

توجد أربعة مشاريع هي األكثر تقدماً لدى شركة 
العمالقة  البريطانية  سميثكالين«  »غالكسو 
كاليفورنيا  في  »فير«  مختبر  مع  بالشراكة 
ليلي«،  و«إيلي  األميركية،  و«ريجينيرون« 

و«سلتريون« الكورية الجنوبية.
نتائج مشجعة  منها  اثنتان  أعلنت  هذا األسبوع، 
بعد تجربة المرحلة الثالثة لدى مئات األشخاص، 
مع السعي لطرح منتجاتهما بسرعة في السوق.

كبير  انخفاض  عن  ليلي«  »إيلي  أعلنت 
االستشفاء  حاالت  في  المئة(  في   87-( جداً 

من  مزيجاً  تلقوا  الذين  المرضى  بين  والوفيات 
»غالكسو  وأعلنت  تنتجهما،  مضادين  جسمين 
سميثكالين« و«فير« عن نتائج مماثلة )-85 في 

المئة( باستخدام الجسم المضاد »فير-7831«.
وأبلغت »سلتريون« منذ كانون الثاني عن نتائج 
إيجابية لتجاربها، وبالمثل فعلت »ريجينيرون« 

بعدها ببضعة أسابيع.

أيَن يُسمح باستخدامها؟

الستخدام  ترخيص  على  اآلن  حتى  حصلت 
التي طورتها »ريجينيرون« و«إيلي  العالجات 
ليلي« و«سلتريون« )فقط في كوريا الجنوبية(. 
الموافقة عليها في  البلدان  وجرت في كثير من 
البدء وفق آلية مستعجلة حتى قبل أن تسمح نتائج 

التجارب باستخالص مدى فعاليتها بدقة.

في  الترخيص  على  »ريجينيرون«  حصلت 
 ،2020 الثاني  تشرين  في  المتحدة  الواليات 
دونالد  السابق  الرئيس  تركيبتها  من  واستفاد 
ترامب حتى قبل ذلك التاريخ في أوائل تشرين 

األول.
الضوء  األوروبية  األدوية  وكالة  وأعطت 
لدى  الستخدامها  شباط  نهاية  في  األخضر 
كبيراً  خطراً  يواجهون  ال  الذين  المرضى 

لإلصابة بأعراض كورونا الحادة.
صت األجسام المضادة التي طورتها »إيلي  ورّخِ
لالستخدام  وفرنسا  المتحدة  الواليات  في  ليلي« 
لكن  عاماً،   80 على  أعمارهم  تزيد  من  لدى 
األطباء  لدى  باإلجماع  يحظى  ال  الخيار  هذا 
الفرنسيين، ألنه يتعلق بجسم مضاد واحد )وليس 
بمزيج من األجسام المضادة(، والفعالية في هذه 

الحالة أقل وضوحاً بكثير.
الذي  المزيج  تقييم  األوروبية  السلطات  وبدأت 

سيلتريون،  عقار  وكذلك  ليلي«  »إيلي  طورته 
و«فير«  سميثكالين«  »غالكسو  تستعد  بينما 
في  العاجلة  اآللية  وفق  إذن  على  للحصول 

الواليات المتحدة ودول أخرى.

ما حدودها؟

تساؤالت  ثمة  أوالً،  شقين،  من  األمر  هذا 
ظهور  مواجهة  في  العالجات  هذه  فعالية  حول 
متحورات من فيروس كورونا، يخشى أن تكون 

األجسام المضادة غير فاعلة ضدها.
لشركة  الطبية  المديرة  مولر،  صوفي  قالت 
لوكالة  فرنسا  في  سميثكالين«  »غالكسو 
الذي  المضاد  »الجسم  إن:  الفرنسية،  الصحافة 
بروتين  منطقة من  يستهدف  المجموعة  طورته 
شوكة الفيروس )نتوء على غالفه( لم تتغير لدى 

المتحورات الحالية، وهنا أهميته«.
لكن قد ال ينطبق األمر نفسه على متحورات قد 
تكون مقاومة له في المستقبل. على هذا األساس، 
تركز بعض األبحاث بدالً من ذلك على تطوير 
على  قادرة  النسيلة«  »متعددة  مضادة  أجسام 
الفيروس على  التعرف على مزيد من جزيئات 

الفور.
وتوافرها،  العالجات  بتكلفة  يتعلق  اآلخر  الشق 
»إيلي  الذي طورته  المضاد  الجسم  حقن  يكلف 
أرخص  يظل  ولكنه  يورو،  ألف  نحو  ليلي« 
األطباء،  يقول  كما  المستشفى،  في  العالج  من 
القدرات  زيادة  ينبغي  توافرها،  ولتحسين 
لضمان  كافية  غير  زالت  ما  التي  اإلنتاجية 

استخدامها على نطاق واسع.

في  الباحثون  يرغب  المستقبلية،  الدراسات  في 
بحالتها  يتعلق  فيما  الحيوانات  حركات  فحص 
من  المزيد  عن  بحثاً  البيئية  وظروفها  الداخلية 

القرائن واالستنتاجات حول أسباب الدوران.
القرش  وأسماك  الخضراء  البحرية  السالحف 
البحرية  والثدييات  البطريق  وطيور  والحيتان 
غير  شيئاً  تفعل  وكلها  غامض،  سلوك  لديها 
عادي، حيث تسبح في دوائر على غير المتوقع.
ووفقاً لفريق دولي من الباحثين، فإنه ال يوجد أي 
سبب منطقي لفعل ذلك، وقد حاولوا اإلجابة عن 
دورية  في  المنشورة  دراستهم  في  السؤال  هذا 

»آي ساينس« في 18 آذار الجاري. 
الحديثة  التكنولوجية  التطورات  مكنت  أن  وبعد 
الكبيرة،  الحيوانات  تحركات  تتبع  من  الباحثين 
عن  كبيرة،  بدقة  المحيطات  في  تعيش  التي 
بطريقة  تمثيلها  يمكن  بيانات  تسجيل  طريق 
الحيوانات  حركات  بناء  وإعادة  األبعاد،  ثالثية 
باألمتار  زمانية  مكانية  مقاييس  في  البحرية 

والثواني، استخدم الباحثون هذه التكنولوجيا في 
محاولة للعثور على تفسير للظاهرة.

البحث عن سبب وجيه

الغامضة  السلوكيات  تلك  أوالً  الفريق  اكتشف 
تم  والتي  الخضراء،  السالحف  في  للدوران 
تعقّبها بواسطة مسجالت البيانات ثالثية األبعاد، 
من  المختلفة  األخرى  األنواع  أن  أدركوا  ثم 
الدائرية  الحركات  أظهرت  البحرية  الحيوانات 

نفسها تقريباً.
هذا االكتشاف مفاجئ جزئياً، ويقول الباحثون إن 
هذا مثير للدهشة؛ ألن السباحة في خط مستقيم 
ويشيرون  للتنقل،  فاعلية  األكثر  الطريقة  هي 
لدوران  وجيه  سبب  وجود  من  بد  ال  أنه  إلى 

الحيوانات.
تساعد  قد  دوائر  في  السباحة  أن  توقعوا  لقد 

الحيوانات في العثور على الطعام، أو أن تكون 
جزءاً من طقوس التزاوج، أو تساعد الحيوانات 
التي  المغناطيسية  المجاالت  اكتشاف  على 

تستخدمها للتنقل.
طوكيو«  »جامعة  من  نارازاكي  توموكو  يقول 
كبيرة  مجموعة  أن  وجدنا  »لقد  تصريح:  في 
من الحيوانات البحرية الضخمة أظهرت سلوكاً 
دائرياً مشابهاً، حيث كانت الحيوانات تدور على 
مرتين«.  من  أكثر  نسبياً  ثابتة  بسرعة  التوالي 
ويقترح أنه ال بد من وجود سبب وجيه لدوران 

الحيوانات.

متاماً مثل اآللة

السلوكيات  مرة  ألول  نارازاكي  فريق  اكتشف 
الخضراء  السالحف  في  للدوران  الغامضة 
الفريق  ونقل  اإلزاحة،  تجربة  أثناء  الموجهة 
لدراسة  آخر  إلى  مكان  من  السالحف  أعشاش 
نارازاكي:  وقال  المالحة،  على  قدراتهم 
رأيت  عندما  عينّي  في  شككت  »بصراحة، 
تدور  السلحفاة  ألن  مرة؛  ألول  البيانات 

باستمرار، تماماً مثل اآللة«.
أبلغت  مختبري،  إلى  عدت  »عندما  وأضاف: 
لالهتمام،  المثير  االكتشاف  بهذا  زمالئي 
واقترحت عليهم استخدام أجهزة تسجيل البيانات 
ثالثية األبعاد نفسها لدراسة مجموعة واسعة من 
أصناف الحيوانات البحرية الضخمة«. ما حدث 
بعد ذلك فاجأ الباحثين أكثر لقد أدركوا أن أنواعاً 
تقريباً  أظهرت  البحرية  الحيوانات  من  مختلفة 

الحركات الدائرية نفسها.
بعض  تسجيل  تم  نارازاكي  أنه  فريق  أفاد 
الطعام  عن  البحث  مناطق  في  الدوران  أحداث 
للحيوانات؛ مما يشير إلى أنه قد يكون لها بعض 
سبيل  على  الطعام،  على  العثور  في  الفوائد 
حدثاً   272 مجموعه  ما  مالحظة  تم  المثال، 
وضع  تم  نمر  قرش  أسماك  أربعة  في  دائرياً 

عالمة عليها قبالة هاواي.
تدور  الفراء  فقمات  على  العثور  تم  ذلك،  ومع 
أنها  من  الرغم  على  النهار  رئيس خالل  بشكل 
تتغذى بشكل أساسي في الليل، كما بدت أحداث 
عن  بالبحث  لها  عالقة  ال  الدوران  في  أخرى 
الطعام، على سبيل المثال، رأوا ذكر قرش نمر 
أن  إلى  األدلة  وتشير  للتودد،  أنثى  حول  يدور 
الدوران قد يؤدي دوراً ما في المالحة في حالة 

السالحف البحرية.
أن  هو  أدهشني  ما  »أكثر  نارازاكي:  يقول 
في  دائري  بسلوك  تقوم  الموجهة  السالحف 
مواقع تبدو مهمة من الناحية المالحية، مثل قبل 

االقتراب النهائي لهدفها مباشرةً«.

قيود مفروضة

الحيوانات  الدوران  يساعد  أن  الممكن  من 
لكن  للتنقل؛  المغناطيسي  المجال  اكتشاف  على 
من  أكثر  الدوران  يخدم  أن  أيضاً  الممكن  من 

مثل  دراسة  إن  الباحثون  يقول  واحد.  غرض 
الدوران،  ذلك  في  بما  الدقيقة،  الحركات  هذه 
عن  تكشف  قد  البحرية  األنواع  من  المزيد  في 

سلوكيات مهمة تم تجاهلها من قبل.
إلى  تفتقر  دراستهم  أن  الباحثون  ويعترف 
المناظر  مثل  المحيطة  البيئة  حول  معلومات 
الطبيعية والمعالم ووجود أفراد آخرين من النوع 
التحليل  يكون  وقد  األخرى.  األنواع  أو  نفسه 
الدقة  عالية  األبعاد  ثالثية  للحركات  المتزامن 
مفيداً  الحيوانات  تنقلها  التي  الفيديو  وتسجيالت 
التفاعالت  سياق  في  الدوران  حركات  لفحص 

االجتماعية أو التقاط الفريسة.
في  الباحثون  يرغب  المستقبلية،  الدراسات  في 
بالحالة  يتعلق  فيما  الحيوانات  حركات  فحص 
الداخلية للحيوانات والظروف البيئية، بحثاً عن 
استنتاجات  والستخالص  القرائن  من  المزيد 

واضحة حول أسباب الدوران.

النظام  سلطات  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
بين  تتراوح  لمدّةٍ  بالسجن  أحكاماً  التركي 
خمسِة وستٍة وثالثين عاماً بحّقِ ثمانيِة مدنيِّيَن 
شمال  في  المحتلة  كانيه  سري  من  اختطفتهم 

وشرق سوريا.
وأكدت مؤسسة إيزدينا، أّن المرتزقة التابعين 
في  مدنيِّيَن  ثمانيةَ  اختطفوا  التركي  لالحتالل 
قرية “المباركية” شرقي سري كانيه المحتلة، 

إبان العدوان التركي على الِمنطقة ونقلتهم إلى 
سجون أورفا في باكور كردستان.

النظام  قضاء  إصدار  من  يوٍم  بعد  هذا  يأتي 
التركي حكماً بالسجن مدى الحياة على المقاتلة 
قبل  أسُرها  تمَّ  التي  كوباني  جيجك  الكردية 
لالحتالل  التابعة  المرتزقة  قبل  من  سنتين 

بريف ناحية عين عيسى.

الفرنسي  الرئيس  حذر  ـ  األخبار  مركز 
إيمانويل ماكرون أردوغان من التدخل التركي 
في االنتخابات الرئاسية الفرنسية مؤكداً على 

ضرورة خروجه من ليبيا.
في  التركي  التدخل  من  ماكرون،  وحذر 
المقبل،  العام  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات 
معتبرا أن هذا غير مقبول. كما أشار ماكرون 
العالقات مع  أردوغان في تحسين  إلى رغبة 
فرنسا، والتي تضررت بسبب الخالفات بشأن 
الصراع في ليبيا وسوريا وناغورنو كاراباخ 
الكراهية  فتيل  بإشعال  له  التركية  واالتهامات 

ضد اإلسالم في فرنسا.
تدير  لن  أوروبا  أن  الفرنسي  الرئيس  وأكد 
قال  نفسه،  السياق  وفي  لتركيا،  أبداً  ظهرها 
إن تحسين العالقات سيكون صعباً ما لم يتغير 

سلوك أنقرة.
وفي سياق آخر قال الرئيس الفرنسي ماكرون 
يوم الثالثاء في اتصال أجراه مع رئيس مجلس 

الرئاسة الليبي محمد المنفي »سنفعل كل ما في 
وسعنا للدفاع عن السيادة واالستقرار«.

القوات  خروج  وجوب  على  ماكرون  وأكد 
األجنبية من ليبيا: »يجب على القوات التركية 
جلبتهم  الذين  األجانب  والمقاتلين  والروسية 
تلك الدول أو غيرها المغادرة بأسرع ما يمكن، 
ألنه ال يمكن تأمين ليبيا إال بواسطة جيش ليبي 

موحد فقط«.

مسلحة  حركة  استعرضت  ـ  األخبار  مركز 
وأصدرت  بغداد،  العراقية  العاصمة  في  قواتها 
بوجه  يرفع  الذي  السالح  فيه  باركت  بياناً 
األمريكان وعمالئهم، محذرة من عدم تخفيض 

سعر صرف الدوالر األمريكي.
وبحسب صور لالستعراض، ظهر عناصر من 
الحركة المسماة بحركة »ربع هللا« وهم يحملون 
مصطفى  العراقية  الحكومة  رئيس  صورة 
الثانية  المرة  الكاظمي وعليها طبع حذاء، وهي 

التي تداس فيها صورته من قبل الحركة.
على  الحرج  الوقت  هذا  »في  البيان:  في  وجاء 
والذي  المجاهد  الصابر  األبي  شعبنا  أبناء 
األمريكي  االحتالل  ظلمات  بين  به  يعيش 
سواعد  نحيي  عميلة،  متواطئة  وحكومة  الغاشم 
المجاهدين وبنادقهم التي جالت أرض العاصمة 
لألمريكي  تهديد  رسالة  في  اليوم  هذا  بغداد 
وعمالئه واطمئنان وقوة للمضحين والمجاهدين 

من أبناء هذا البلد العزيز«.
وأضاف: »نشد على أيدي الشرفاء من أعضاء 

بخفض  المطالبين  العراقي  النواب  مجلس 
العراقي  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  سعر 
ونضع صوتنا إلى جانب صوتهم نصرة للفقراء 

والمحرومين وهم األغلبية من أبناء شعبنا«.
وتابع البيان: »نحذر بعض الجهات واألطراف 
إقرار  وتعطيل  تأخير  تتعمد  التي  السياسية 

مكتسباتها  على  الحصول  أجل  من  الموازنة 
برزاني  مسعود  منهم  بالذكر  ونخص  الخاصة، 

)زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني(«.
األشهر  في  ظهرت  حركة  هي  هللا«  و«ربع 
األخيرة، ويعتقد أنها ترتبط بشكل مباشر بحركة 

»كتائب حزب هللا« في العراق.

البرلمان  في  نواب  انتقد  ـ  األخبار  مركز 
تهاونه  بخصوص  االوروبي  االتحاد  األوروبي 
اتفاقية  من  مؤخراً  انسحبت  التي  تركيا  مع 
إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة، واصفين 

صمت االتحاد بـ »الخاطئ والخطير«.
انتقد البيان الذي صدر قبل عقد اجتماع المجلس 
االتحاد  عالقات  سيناقش  الذي  األوروبي 
األوروبي  االتحاد  سياسة  وتركيا،  األوروبي 
تمارسها  التي  القمعية  السياسات  مع  المتهاونة 

تركيا حيال شعبها والحركات الديمقراطية.
حقوق  انتهاكات  حول  المخاوف  البيان  وتناول 
اإلنسان في تركيا، مشيراً إلى أنه من أجل البدء 
بأية »أجندة إيجابية« مع أنقرة، ال بد من التركيز 

على ملف حقوق اإلنسان.
عدداً  اتخذت  التركية  الحكومة  إن  البيان  وقال 
كان  األخيرة  األيام  في  السلبية  الخطوات  من 
وحقوق  القانون  سيادة  على  خطير  تأثير  لها 
تمارسها  التي  القمع  سياسة  إلى  ملفتة  اإلنسان، 
الديمقراطية. حيث  الحركات  أنقرة ضد  حكومة 
مثل:  ذلك،  على  األمثلة  ببعض  االستشهاد  تم 
لمناهضة  اسطنبول  اتفاقية  من  تركيا  انسحاب 
المرأة، وكذلك قضية إغالق حزب  العنف ضد 
على  والحكم   ،)HDP( الديمقراطي  الشعوب 
الديمقراطي  الشعوب  لحزب  المشترك  الرئيس 
السابق صالح الدين ديميرتاش بالسجن، بالرغم 
لحقوق  األوروبية  المحكمة  قرار  صدور  من 

البرلمانية  الحصانة  وسحب  بالبراءة،  اإلنسان 
من النائب عمر فاروق غرغرلي أوغلو وإعفائه 

من البرلمان.
لالتحاد  األعلى  الممثل  دعوة  البيان  وذكر 
األمنية  والسياسة  الخارجية  للشؤون  األوروبي 
الديمقراطية  المسؤوليات  لتنفيذ  بوريل  جوزيب 
رئيس  بين  جرت  التي  االجتماعات  إلى  مشيراً 
مجلس االتحاد األوروبي شارل ميشيل ورئيسة 
ديرالين  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية 
البيان على عدم تطرق  أردوغان. كما شدد  مع 
إلى  نقاشهم  في  ديرالين  وفون  ميشيل  من  كل 
الذي  االجتماع  خالل  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
جرى قبل أيام، األمر الذي ترك إشارات استفهام 

وتعجب.
المجلس  تجاهل  تنديده  عن  البيان  وأعرب 

حيال  والالمباالة  األوروبية  والمفوضية 
االنتهاكات وسياسات القمع التي تنفذ في تركيا، 
التركية  للحكومة  الموجهة  الرسالة  »إن  وقال: 

خاطئة وخطيرة«.
وأكد البيان دعمه للمواقف التي تحد من التوترات 
بين االتحاد األوروبي وتركيا حيال قضية شرق 
ترسيخ عالقات  أهمية  المتوسط موضحاً  البحر 
جيدة مع تركيا؛ حيث جاء في البيان: »ال ينبغي 
أبداً تجاهل هذه العالقة، ألن تركيا ليست مجرد 
»دولة ثالثة«، بل هي مرشحة مباشرة لعضوية 
باستمرار  السماح  االتحاد األوروبي، وال يمكن 
التضحية  يمكن  ال  كما  الثمن،  بلغ  مهما  ذلك 
مذبح  على  القانون  وسيادة  اإلنسان  بحقوق 

السياسة الواقعية«.

قامشلو/ إيفا إبراهيم - كشفت هيئة الصحة عن النقاشات التي تحصل بينها وبني خلية األزمة بشأن احتامل 
فرض الحظر يف مناطق شامل ورشق سوريا والتأكيد عىل أن القرار النهايئ سيصدر يف نهاية الشهر الحايل.

بيريفان درويش
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الثالثة إياباً للدرجة األولى، وكان على الشكل 
التالي:

الخميس 2021/3/25:
ـ شبيبة الحسكة × خبات ـ ملعب الشهيد هيثم 

كجو بقامشلو ـ الساعة الثانية عشر ظهراً.
ـ سردم × جودي ـ ملعب الشهيد هيثم كجو 

بقامشلو ـ الساعة الثانية عصراً.
الجمعة 2021/3/26:

ـ واشو كاني × الجزيرة ـ ملعب الشهيد هيثم 
كجو بقامشلو ـ الساعة الثانية عشر ظهراً.

ـ األسايش × االتحاد ـ ملعب الشهيد هيثم كجو 
بقامشلو ـ الساعة الثانية عصراً.

ـ شبيبة تل كوجر × الصناديد ـ ملعب تل 
كوجر ـ الساعة الثانية عصراً.

ـ سري كانيه × الطريق ـ ملعب شهداء الثاني 
عشر من آذار بقامشلو ـ الساعة الثانية عصراً.

ديرك إلى األولى
وفي دوري الدرجة الثانية صعد نادي ديرك 

إلى مصاِف الدرجة األولى بعد فوزه على 
نادي األخوة والسالم بثالثة أهداف مقابل 

هدف واحد، وليضمن بذلك التأهل قبل نهاية 
التجمع النهائي المؤهل للدرجة األولى من 

الدرجة الثانية، حيث كان قد حقق فوزاً كبيراً 
على نادي قنديل بخمسة أهداف مقابل هدفين، 

وأصبح في رصيده ست نقاط منحته بطاقة 
تأهل للدرجة األولى لتبقى بطاقة واحدة يتنافس 

عليها كالً 
من قنديل 
واألخوة 

والسالم 
واللذان 

سوف يتقابالن 
يوم السبت القادم 

بحسب ما وصلنا من مكتب 
كرة القدم على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو 
بقامشلو الساعة الثانية عصراً، وتسبقها مباراة 

تحصيل حاصل ستجمع بين ديرك المتأهل 
وجوانن باز الذي فقد األمل بالتأهل على نفس 

الملعب بتمام الساعة الثانية عشر ظهراً، 
وقنديل يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل بحيث 

لديه ثالث نقاط من فوز 
على جوانن باز 

بأربعة أهداف 
لهدفين، بينما 

األخوة 
والسالم 
يحتاج 

حصراً 
للفوز 
للتأهل 

ويمتلك 
نقطة 
واحدة 
جاءت 

من تعادله 
مع جوانن 

باز بهدف 
لهدف. 

الجدير ذكره بأنه 
دوري الدرجة األولى 

لموسم 2020 ـ 2021، سوف 
يهبط منه للدرجة الثانية أربعة أندية، بواقع 
ناديين من كل مجموعة بحيث قُّسمت األندية 

الـ 14 المشاركة على مجموعتين، بينما يصعد 
ناديان من الدرجة الثانية لألولى وَضِمن ديرك 

التأهل والبطاقة الثانية ستكون إما لألخوة 
والسالم أو لقنديل.

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

غضب نسائي ومجتمعي صاخب في جل آغا تنديداً بمقتل نوجين

مؤتمر ستار بديرك: مقاومة المرأة ستكسر قيود العزلة على القائد أوجالن

بالحرية وتطالب  تنادي  امرأةٍ  تمس كّل  جريمةٌ 
بحقوقها وتدفع ثمنها كّل يوم بمحاربة ومجابهة 
الذكورية  سلطويته  في  يعيش  يزال  ال  مجتمعٍ 
الذي يصغر ويقلل من  الفاسد  الفكر  النابعة من 
في  وحقيقي  فعال  كعنصر  المرأة  وقيمة  أهمية 
أدانت  الصدد  وبهذا  الحياة،  مجاالت  مختلف 
نساء ناحية جل آغا وريفها الجريمة البشعة التي 
حدثت في قرية ديرنا آغي بشمالي ريف الناحية 
بحق امرأة شابة تدعى نوجين محمد علي يوسف 
والعشرين  السبعة  عمرها  شموع  انطفأت  التي 

بثالث طلقات على يد الجاني، والد زوجها.

»العنف ضد املرأة عار عىل جبني 
اإلنسانية«

الشعواء  الجريمة  هذه  أبعاد  تابعت  صحيفتنا 
خلف  ميادة  ستار  مؤتمر  في  باإلدارية  والتقت 
بداية  في  الجريمة  هذه  أدانت  التي  رمضان 
حديثها وقالت بأن هذه هي الرجولة التي يدعون 
متسائلةً  يمارسون،  الذي  اإلجرام  هو  وهذا 
باستهجان وغضب »هل من المباح قتل النساء 

عندما يطالبن بأبسط حقوقهن؟!«.
صفاً  يقفن  ستار  مؤتمر  كنساء  بأنّهن  متابعةً 
واحداً وينادين بصوٍت واحد إليقاف العنف ضد 
المرأة بكّل أشكاله الجسدية من ضرب وتعذيب 
وقتل؛ والنفسية بكّل ما فيها من ترهيب وتخويف 

وشتم وانعكاسات وآثار مؤذية ألنوثتها.
بتاريخ  حدثت  التي  الجريمة  هذه  بأن  منوهةً 

بحقوق  استهزاء  إاّل  هي  ما  2021/3/23م 
المرأة وحرمان لها من أبسط حقوقها في الحياة 
المرأة  »العنف ضد  وتابعت:  بكرامة،  والعيش 

عار على جبين اإلنسانية«.
ناحية  وباسم  ستار  مؤتمر  كنساء  بأنهن  مؤكدةً 
الشابة  لألم  حدث  بما  ينددن  وريفها  آغا  جل 
بإنزال  ويطالبن  يوسف،  علي  محمد  نوجين 
أقسى العقوبات ضد هذا المجرم الذي سولت له 
نفسه إنهاء حياة أم كان كل همها الحصول على 
حقها وحق أوالدها بالمصروف المخصص لهم 
للعيش بكرامة، وذلك بعد أن حكمتها الظروف 
بعث  الذي  زوجها  عائلة  مع  مجبرة  للعيش 
العائلة لزيارة أهله، ثم ماطل في إرجاعهم إليه 
لباشور كردستان ليتزوج زواجاً ثانياً، مما أثار 
حفيظة المغدورة وحفزها لتطالب بحقوقها ونفقة 

أوالدها.

قضيتها مل تكن مهمشة

 هذا وصرحت اإلدارية في مؤتمر ستار ميادة 
»المغدورة  بأّن  معها  الخاص  بلقائنا  رمضان 
متابعة  وتم   ،  2020 أواخر  في  شكوى  قدمت 
أمرها وتحويل القضية لدار المرأة وتم التنسيق 
للصلح  زيارات  بثالث  وقمنا  المؤسستين  بين 

وحل الخالف بشكل سلمي يرضي الطرفين«.
وتمنت في نهاية حديثها أن تتخذ أقسى العقوبات 

بحق الجاني كي يصبح عبرة لغيره ورادعة لكل 
من تسول له نفسه بالنيل من حق المرأة بالحياة.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن مالبسات الجريمة؛ 
آغا  جل  بناحية  المرأة  دار  في  اإلدارية  حدثتنا 
هدى العلي التي أكدت بأّن األمور كانت تمشي 
والمحكمة  يوسف  علي  محمد  نوجين  لصالح 
كانت قد أقرت بإصدار حكم بالنفقة وإلزام أهل 
كعضوة  لتوظيفها  نية  هناك  وكان  بها،  زوجها 
في مؤتمر ستار بكيشكة لتستطيع حماية نفسها 
يقتضيه  كان  لما  نظراً  وذلك  مادياً،  واالكتفاء 

وضعها المعيشي الصعب.

»قتل النفس محرم رشعاً وقانوناً«

أيّاً  وقانوناً  شرعاً  محرم  النفس  قتل  بأّن  مبينةً 
كانت المبررات، ويجب تجريم كّل من يقوم بهذا 

الفعل، وزادت: »نرجو أال تسجل القضية بدافع 
الشرف أو الدفاع عن النفس لتخفيف الحكم عن 
الجاني، بهذه الطريقة يدافع دائماً المجرمون عن 
أمر  وهذا  امرأة،  الضحية  تكون  عندما  أنفسهم 

غير منطقي وال يجوز«.
وتمنت إدارية دار المرأة هدى العلي بأن »يتخذ 
وينال كل مجرم  األمثل  بالشكل  القانون مجراه 
ما اقترفت يداه من شنيع األفعال وأرذلها؛ وكلنا 
بالقوانين  سوريا  وشرق  شمال  في  كنساء  ثقة 
اإلدارة  قبل  من  المرأة  تنصر  التي  المنصفة 
الحياة  جوانب  بكل  المرأة  تدعم  التي  الذاتية 

العملية واإلنسانية واالجتماعية«.
عنف يطال المرأة والنيل من حريتها وحقها أن 
النفوس  بكرامة، ويحاول بعض ضعاف  تعيش 
طوال  يالحقهم  اإلجرام  عار  ليبقى  منه  النيل 

حياتهم.

باسم  المتحدثة  أعربت   - علي  هيلين  ديرك/ 
مؤتمر ستار في ديرك وصفية مراد عن متابعتهن 
القائد  أخبار  عن  للكشف  وإصرارهن  للمقاومة 
أوجالن بعد ما تداولته وسائل التواصل واإلعالم 

التركي مؤخراً حول وضعه الصحي.
التركي  واإلعالم  التواصل  وسائل  تداولت 
عبد  القائد  صحة  تدهور  عن  أخباراً  مؤخراً 
انتشر  حيث   ، إمرالي  سجن  في  أوجالن  هللا 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  وضع  أن  مفاده  خبر 
في سجون  في وضع خطر  وهو  سيّئ صحيّاً، 
الفاشية التركية منذ 22 سنة في ظروف اعتقال 
وتنديداً  قانونية،  وغير  أخالقية  وال  إنسانية  ال 
أوجالن  القائد  بحق  الالأخالقية  تركيا  بجرائم 
ظهرت ردود حازمة من شعوب المنطقة وعلى 
وجه الخصوص المرأة مطالبة بالكشف الفوري 

عن وضعه الصحي.
القائد  بحق  التركية  الفاشية  بممارسات  وتنديداً 
المتحدثة  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  أوجالن 
باسم مؤتمر ستار في ديرك وصفية مراد التي 
قالت: »نحن النساء سنناضل ونقاوم ضد سياسة 
العزلة المشددة، العنف، القمع، سياسات الحرب 
عن  نتخلى  ولن  ضدنا،  تمارس  التي  الخاصة 
قائدنا وشعبنا في  الحرية والنضال ألجل  هدف 

األجزاء األربعة«.

»سنبقى يف الساحات وامليادين«

طرحها  التي  الحرة  المرأة  حقيقة  بأن  منوهةً 
القائد عبد هللا أوجالن، تقود اليوم نضال النساء 

العالم،  أرجاء  كل  في  المضطهدة  والشعوب 
وشرق  شمال  مناطق  في  النساء  »إن  وزادت: 
سوريا سيبقين في الساحات والميادين متسلحات 
بروح المقاومة بمعنويات عالية ضد كل سياسات 
وممارسات الدولة التركية الفاشية بحق قائدهن, 
قيود  ستكسر  وكفاحها  الحرة  المرأة  وبمقاومة 

العزلة المفروضة على القائد أوجالن«.
متابعةً بأن دولة االحتالل التركي تحاول البحث 
حيث  المرأة,  إرادة  لكسر  جديدة  أساليب  عن 
إلثارة  والتنمية  العدالة  حزب  سلطات  تسعى 
وخاصةً  الكردي  الشعب  لدى  والقلق  الخوف 
القذرة،  األساليب  جميع  مستخدمة  المرأة، 
المرحلة،  هذه  في  المرأة  أهمية عمل  إلى  الفتةً 
بشكل  صفوفها  تنظيم  المرأة  »على  وأضافت: 
أكثر وتصعيد النضال، وهذا سيلعب دوراً هاماً 

في قضية حرية القائد آبو«.

علينا االنتفاض ضد العزلة
ديرك  باسم مؤتمر ستار في  المتحدثة  وناشدت 
النساء  كافة  حديثها  ختام  في  مراد  وصفية 
للتسلح بروح المقاومة والنضال واالنتفاض ضد 
تقوم  التي  والضغط  والقمع  المفروضة  العزلة 

التركية, كما طالبت المجتمع الدولي  الدولة  بها 
بممارسة  الصلة  ذات  الحقوقية  والمنظمات 
الفاشية  التركية  الدولة  على  الجدية  الضغوط 
أوجالن  القائد  على  المفروضة  العزلة  لكسر 

وقت  أسرع  في  معه  باللقاء  للمحامين  والسماح 
وتحريره من سجنه.

الفائزات  ِسجل  في  العبة،  أي  اسم  يتكرر  لم 
التنس  العبات  اتحاد  بطوالت  بألقاب 
المحترفات، سوى مرة واحدة في 13 بطولة، 

خالل العام الجاري.
وبالنسبة لليابانية الصاعدة بقوة، نعومي أوساكا، 
المواهب،  تعدد  مدى  تعكس  النتائج  هذه  فإن 
داريا  الروسية  وأصبحت  الحالي.  الوقت  في 
كاساتكينا، أول العبة تتّوج بلقبين في بطوالت 
المحترفات، هذا العام، عندما نالت لقب بطولة 

سان بطرسبرغ، األحد الماضي.
فيدرر،  روجر  فيه  يسيطر  الذي  الوقت  وفي 
على  ديوكوفيتش،  ونوفاك  نادال،  ورفائيل 
ألقاب الرجال، فإن منافسات السيدات تبحث عن 
خليفة لسيرينا وليامز، منذ أن أنجبت الحاصلة 
على 23 لقباً في البطوالت األربع الكبرى، في 

.2017
»ارتفاع المستوى«

الثانية  المصنفة  أوساكا،  نعومي  تشعر  ولم 
ألقاب   6 آخر  من   4 أحرزت  التي  عالمياً، 
على  المقامة  الكبرى،  األربع  البطوالت  في 
األراضي الصلبة، بالمفاجأة من تنوع البطالت 

خالل 2021.
وقالت نعومي أوساكا للصحفيين، على هامش 
بطولة ميامي المفتوحة »أشعر أن مستوى تنس 
وكل  قوية،  العبة  كل  حقاً..  ارتفع  السيدات 

العبة تستطيع الفوز بالمباريات«.
وتعتقد سيمونا هاليب، الحاصلة على لقبين في 
البطوالت الكبرى، أن جائحة كوفيد-19 جعلت 
األمر صعباً على الالعبات البارزات، للظهور 

بأفضل مستوياتهن.
وهذا بينما قالت آشلي بارتي، المصنفة األولى 
الجهد  على  دليل  المواهب  تعدد  إن  عالمياً، 

الكبير المبذول.
يُسفر عن منافسة  بارتي »هذا  وأضافت آشلي 
صحية، وتدرك كل العبة أنه ينبغي أن تكون 

أجل  من  مباراة،  كل  في  مستواها،  قمة  في 
الجميع،  لدى  ما  أفضل  يُخرج  هذا  التنافس.. 

ويدفع كل العبة لتقديم أفضل ما تملك«.
أستراليا  بطلة  أزارينكا،  فيكتوريا  وكررت 
لم  إنه  الكلمات، وقالت  نفس  المفتوحة مرتين، 
تعد هناك أي مباريات سهلة، في كل المسابقات.
وقالت العبة روسيا البيضاء »هذا واضح جداً، 
ألنه من بداية األدوار، يجب أن تكون الالعبة 

مستعدة بنسبة 100 بالمئة«.

دوري الدرجة األولى ال جديد وديرك يصعد ويضمن التأهل

حقيبة روناهي الرياضّية..

نجمات التنس ُيفّسرَن تنّوع بطالت 2021

روناهي/ قامشلو ـ انتهت منافسات الجولة 
الثانية من مرحلة اإلياب لدوري أندية إقليم 

الجزيرة لكرة القدم للرجال »الدرجة األولى« 
ولم تظهر أي أحداث جديدة في مشهد 

الدوري، أما في الدرجة الثانية فقد اقتنص 
نادي ديرك بطاقة الصعود األولى وترك 

الصراع على الثانية مشتعالً.
لم تشهد الجولة الثانية الكثير من التغيرات، 

وكانت النتائج طبيعية، وكان لألسايش ثالث 
نقاط بدون تعب بعد فوزه قانونياً على واشو 

كاني بسبب عدم اكتمال العدد القانوني لالعبي 
واشو كاني في الملعب، وإنهاء الحكم المباراة 
بعد مضي دقيقتين على بدئها وكانت النتيجة 
تشير بتقدم األسايش بهدف بدون رد، وأكمل 
بذلك مسيرة تصدره للمجموعة األولى بدون 
أيّة هزيمة، ولحساب نفس المجموعة سيطر 

التعادل اإليجابي على لقاء ناديي دجلة وشبيبة 
الحسكة بثالثة أهداف لكل فريق، وكذلك تعادل 

كالً من خبات واالتحاد، وبهذه النتائج أصبح 
ترتيب األندية على الشكل التالي:

ترتيب المجموعة األولى:
1ـ األسايش 24 نقطة +26.

 2ـ دجلة 17 نقطة +11.
3ـ االتحاد 14 نقاط +3.

4ـ خبات 13 نقطة +11.
 5ـ شبيبة الحسكة 5 نقاط -9.

6ـ الجزيرة 4 نقاط -9.
7ـ واشو كاني 0 نقطة -33 .

أما لحساب المجموعة الثانية حقق سردم فوزاً 
بدون جهد يُذكر بعد تغلبه قانونياً على سري 

كانيه بنتيجة 3×0 لعدم اكتمال العدد القانوني 
لنادي سري كانيه، وذلك بعد مضي خمس 

دقائق من بداية المباراة، وكانت النتيجة تشير 
لتقدم سردم بهدف بدون رد، وبهذا الفوز استمر 

سردم في الصدارة للمجموعة الثانية ولحساب 
نفس المجموعة سجل برخدان فوزاً عريضاً 

على شبيبة تل كوجر وبستة أهداف مقابل هدف 
واحد، وكذلك استمر الصناديد بنتائجه الطيبة 
وحقق فوزاً ثميناً على جودي وبهدف بدون 
رد، وعلى ضوء هذه النتائج أصبح ترتيب 

األندية على الشكل التالي:
ترتيب المجموعة الثانية:

1ـ سردم 21 نقطة +32.

2ـ برخدان 14 نقاط +5.
3ـ الصناديد 13 نقاط +0.

 4ـ سري كانيه 10 نقاط - 3.
5ـ شبيبة تل كوجر 9 نقاط -5.

6ـ الطريق 4 نقاط -3.
7ـ جودي 1 نقطة -20.

كما أصدر مكتب كرة القدم في االتحاد 
الرياضي بإقليم الجزيرة جدول مباريات الجولة 

سوريا  حزب  شباب  مجلس  برعاية  أقيمت  ـ 
المستقبل في حلب وبهدف دعم األنشطة الشبابية 
للشطرنج,  مفتوحة  بطولة  نُظَّمت  والرياضية, 
وذلك بالتعاون مع مكتب االتحاد الرياضي في 

حي الشيخ مقصود.
وافتتحت البطولة بفرز أسماء المشاركين, وكان 
عددهم ثمانية العبين, لتبدأ المنافسة في المرحلة 
األولى التي توزعت على ثالثة جوالت بإشراف 

حكمة البطولة »هيفين بكر«.
وتقديم  الفائزين,  أسماء  بإعالن  البطولة  لتُختتم 
الجوائز لهم من قبل رئاسة مجلس حلب, حيث 
حسن«,  »عائشة  األول  المستوى  على  حاز 
الثاني  المستوى  وفي  محمد«,  محمد  و«علي 

»محمد علو«, و«خلود الويس«.
االتحاد  في  المدرسية  األلعاب  مكتب  يعلن  ـ 
لجنة  مع  وبالتعاون  الطبقة  لمنطقة  الرياضي 
التربية والتعليم عن إقامة بطولة مدرسية لكرة 
وذلك  االبتدائي  لمرحلة  إناث  ـ  ذكور  الطاولة 

يومي األحد واالثنين 2021/3/29/28.
ـ تستمر دورة نوروز لكرة القدم والتي تقام حالياً 
لمواليد  للسباعيات  وهي  الثاني  الدور  منافسة 

1985 وما دون، وسجلت فيها النتائج التالية:
فوز شركة جميل على فريق روالن بهدف بدون 

رد.
تغلب جين سبور على فريق لواء بثالثة أهداف 

لهدفين.
على  الترجيح  ركالت  بفارق  حلب  أهلي  فوز 
األصلي  الوقت  نهاية  بعد   2×3 ماف  فريق 

بهدف لهدف.
أهداف  بأربعة  الكرد  تغلب نوروز على شباب 

لهدف.
مباريات يوم الخميس 2021/3/26:
آشتي × براتي ـ الساعة الثامنة مساًء.

تجار × شباب قدور بك ـ الساعة التاسعة مساًء.
ملعب قامشلو المغطى.

الرياضي  االتحاد  في  الفردية  األلعاب  مكتب  ـ 
بدير الزور سيقيم بطولة الشطرنج ستستمر لمدة 
وذلك   ،2021/3/26 من  اعتباراً  أيام  أربعة 
واالتحاد  والرياضة  الشباب  لجنة  رعاية  تحت 

الرياضي بالتعاون مع منظمة ماري للتنمية.
فتح  الثانية عن  للمرة  الرياضي  االتحاد  يُعلن  ـ 
ألخذ  القدم  لكرة  الشعبية  األحياء  لفرق  المجال 
الجديدة  الشروط  وفق  بشكل رسمي  الترخيص 
الرياضي ولجنة  االتحاد  قبل  اعتُمدت من  التي 

الشباب والرياضة في الرقة.
فعلى الفرق الراغبة بالترخيص مراجعة االتحاد 
الشروط  مضمون  على  لالطالع  الرياضي 
وااللتزام بتنفيذها بغية الحصول على الترخيص 
وذلك وفق األنظمة والقوانين المعتمدة علماً أن 
يتم  لن  الشروط   هذه  بتنفيذ  يلتزم  فريق ال  كل 
منحه الترخيص الالزم، وال يحق له المشاركة 
عليها  يشرف  التي  والدورات  البطوالت  في 
االتحاد الرياضي في الرقة علماً أن مدة التسجيل 
تاريخ  من  اعتباراً  أيام  عشرة  هي  للترخيص 

2021/3/25، وينتهي بتاريخ 2021/4/5.
روناهي/ قامشلو

جل آغا/ غزال العمر - جرمية نكراء بحق املرأة واإلنسانية؛ ارتكبها رجل سبعيني بريف ناحية جل آغا الشاميل 
والضحية فيها أمٌّ ألربعة صبيٍة صغار؛ رحلت أمهم وسندهم برصاصات غدٍر وغلٍّ وحقٍد وتسلٍط ذكوري دفني.

ميادة خلف رمضان

وصفية مراد
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الدول المحتلة لكردستان وعمليات الصهر المستمرة

أزمات النظام الرأسمالي.. مخاضات والدة متجددة

داوود: ذكرى تحرير الباغوز... حكاية نصٍر وشموٍخ

التنافس بين مصر وتركيا أعمق من السياسة

إبراهيم أسعد

الثقافي  يتعرض الكرد منذ مائة عام لالنصهار 
واالجتماعي ولكافة أنواع التعذيب واالعتقاالت 
بها  مر  التي  األحداث  ظل  في  والظلم،  والقتل 
تلك  فإن  والعشرين،  الحادي  القرن  في  الكرد 
تعتمد  والمتشابكة  المعقدة  وتفاصيلها  األحداث 
على معطيات تاريخية وجغرافية حول القضية 
خلقت  والدولي؛  اإلقليمي  وامتدادها  الكردية 
المحقة.  ومطالبهم  للكرد  بالنسبة  كثيرة  مشاكل 
األرض  مشكلة  هي  الكردية  المشكلة  بالطبع 
واإلنسان والقمع الذي تتعرض له من قبل أنظمة 
المحتلة لكردستان، وحتى معارضة هذه  الدول 
الهدف،  هم  الكرد  يكون  عندما  تتحد  األنظمة 
الدولية  المصالح  تتبع  وحلها  الكردية  فالمشكلة 
إنها  سابقاً  قلنا  وكما  الدول،  لتلك  واإلقليمية 
التاريخ  شوهوا  لذلك  وشعب،  أرض  مسألة 
الحلول  خارج  الكرد  يبقى  كي  حقيقته  وأخفوا 
الحقيقي  التعريف  فإن  هنا  ومن  المنطقة،  في 
للديمقراطية في تركيا والعراق وإيران وسوريا 
هو العالج العادل للقضية الكردية دون مواربة 
التي تثبت بأن الكرد  التاريخية  وإخفاء الحقائق 
شعب عريق وله جذوره التاريخية في المنطقة.

بقاء  في  كبير  دور  لها  كان  العظمى  القوى 
القضية الكردية دون حل حتى اآلن، فعبر اتفاقية 
سايكس بيكو نالت شعوب المنطقة استقاللها في 
األوقات،  الكرد دون وطن حتى هذه  بقي  حين 
حيث قسمت كردستان بين أربع دول بعد الحرب 
والعراق  وإيران  تركيا  وهي  الثانية،  العالمية 
فيما  لديها خالفات  الدول  هذه  أن  مع  وسوريا، 
بينها إال أنها في مسألة الكرد وقضيتهم يتحدون. 
التقسيم  حقيقة  وتعزيز  توضيح  إلى  باإلضافة 
نتائج  إحدى  فإن  للكرد  والديمغرافي  الجغرافي 
بين  الكردية  القضية  تقسيم  هو  االتفاق  هذا 
منها  كل  تحاول  كردستان،  تحتل  دول  أربع 

حل مشكلتها الخاصة على سبيل المثال القضية 
عالقات  سعيد  للشيخ  كان  تركيا  في  الكردية 
العراقي  النظام  مع  وأحياناً  اإليراني  النظام  مع 
حل  طريق  في  عقبة  العالقة  هذه  فأصبحت 

القضية الكردية في إيران والعراق.
بقاء  أثرت بشكل ما على  وهناك قضايا أخرى 
األحزاب  عالقة  ومنها  معلقة،  الكردية  القضية 
بحكومات سوريا  باشور كردستان  في  الكردية 
في  الكردية  القضية  حل  بهدف  وتركيا  وإيران 
العراق على حساب القضية الكردية في سوريا 
األحزاب  أن  المعروف  ومن  وإيران،  وتركيا 
دائم  نفسها في صراع  العراق هي  في  الكردية 
وخاضت حروباً كثيرة وتلقى بعضها دعماً من 
وبالنتيجة  العراق،  من  اآلخر  والبعض  إيران 
زالت  وال  دمائهم،  من  ذلك  ثمن  الكرد  دفع 
خالل  مؤخراً  حدث  وما  مستمرة،  األمور  هذه 

الهجمات التركية على غاري تؤكد ذلك.
السبعينات  ففي  إيران،  في  الكرد  ما يخص  أما 
عالقة  كانت  الماضي  القرن  من  والثمانينات 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مع نظام صدام 
االتحاد  ضد  تحالف  في  وكانوا  جيدة،  حسين 
كان  تماماً  العكس  وعلى  الكردستاني،  الوطني 
نظام  مع  عالقات  الكردستاني  الوطني  لالتحاد 
وصف  تم  حيث  وطهران،  قم  في  الماللي 
للشعب  أصدقاء  بأنهم  قبلهم  من  اإليرانيين 
الكردي وبخاصة الكرد في العراق، لكن الكرد 
في إيران يصفون حكامهم بالمتسبدين والطغاة.

أما النظام التركي وأردوغان الذي يعتبره كرد 
مستبد  بأنه  تركيا  كرد  يرى  صديقهم  العراق 
خفية  أيادي  هناك  بأن  منه  يستدل  ما  وطاغية، 
ببعض،  بعضهم  الكرد  ضرب  تحاول  دائماً 
والدول المحتلة لكردستان مارسوا بشتى الوسائل 
سياسات القهر واإلبادة واإلنكار، وقد كان لذلك 
أثر سلبي على التطور النفسي والثقافي والعلمي 
والسياسي على الكرد في هذه الدول، حيث تأثر 

وكرد  أتاتورك،  الديكتاتور  بإرث  تركيا  كرد 
المستبد،  البعثي  النظام  بإرث  والعراق  سوريا 

وكرد إيران بما خلفه نظام الماللي في إيران. 
بد  ال  القمعية  األنظمة  تلك  وجه  في  وللوقوف 
من تغيير الذهنية التي تأثرت بثقافة تلك الدول 
وإلى  واألديان  والقوميات  الحريات  تقمع  التي 
في  انصهر  من  الكرد  من  وهناك  هنالك،  ما 
األحيان  بعض  في  أدى  حتى  الدول  تلك  ثقافة 
الكرد  بين  الرأي  في  واالختالف  التصادم  إلى 
أن  إلى  السوريون  الكرد  يميل  فمثالً  أنفسهم، 
يكونوا أكثر علمانية وليبرالية واعتداالً، في حين 
أن كرد تركيا والعراق وإيران يميلون إلى الدين 
إسالمية  حركات  وجود  لدرجة  تحفظاً  وأكثر 
متطرفة بين كرد تركيا والعراق، وفي مواجهة 
التشرذم  واقع  أن  القول  يمكن  االعتبارات  هذه 

والنفسي  والسياسي  واالجتماعي  الجغرافي 
والضرر الذي ألحقته اتفاقية سايكس بيكو على 
ضد  جريمة  اعتبارها  يمكن  الكردي  الشعب 
اإلنسانية، وال زال الشعب الكردي يدفع ضريبة 
تجزئة  في  واإلقليمية  الدولية  القوى  تحالف 
المجتمع  وإتباعها ألربع دول. وعلى  كردستان 
بحق  ارتكبت  التي  األخطاء  تصحيح  الدولي 
شعب يناهز عدده الخمسين مليوناً، والعمل على 
حل القضية الكردية بالطرق السلمية بخاصة أن 
مفهوم األمة الديمقراطية يتبنى التعايش السلمي 
وأخوة الشعوب والتعددية، وهو المشروع الذي 
في  العالقة  القضايا  جميع  في  عليه  البناء  يمكن 

سوريا والشرق األوسط. 

 أحمد يوسف
الرأسمالي بصفته  للنظام  الهائلة  القدرة  بالرغم من 
الممارس  النهب  لسياسات  حامية  سياسية  منظومة 
ومتمماتها  االحتكارية  األموال  رؤوس  قبل  من 
المنظومة  هذه  تستطع  لم  المختلفة،  المؤسساتية 
تحييد مؤسساتها من األزمات المتتالية التي تعصف 
بها بين الحين واآلخر بأشكال مختلفة ومتميزة عن 
وتارة  شاملة،  أزمةً  تبدو  فتارةً  البعض،  بعضها 
ثانية تبدو أزمة طاقة، ثم تبدو مرة ثالثة أزمة مالية 
المقومات  من  الكثير  فقدان  إلى  نتيجتها  في  تؤدي 
عن  المدافعة  االقتصادية  النظريات  اعتمدتها  التي 
المقومات  تلك  وتنتهي  الفكرية،  لقيمتها  الرأسمالية 
لتبدأ المدارس الرأسمالية ببذل الجهود لخلق البدائل 
الفكرية التي تأمل منها تلك المدارس ترسيخ قواعد 
وإلدراك  جهة،  من  طويلة  آلجال  المنظومة  هذه 
الرأسمالي  النظام  منها  يعاني  أزمٍة  أي  مسببات 
هباًء  تذهب  كلها  الجهود  تلك  أن  إال  حدوثها.  قبل 
منثوراً أمام القوة الخارقة لتأثير األزمة التي تصل 
أحياناً إلى مراحل خطيرة تكاد معها تنهي معها حياة 

المنظومة كلها.

األزمات أعراض مرض يسّمى 

الرأساملية

للرأسمالية،  مالزمة  صفة  األزمات  أصبحت  لقد 
التي تظهر في جسم اإلنسان  مثلها مثل األعراض 
إذن  فاألمر  األمراض،  بعض  من  معاناته  نتيجة 
وليس  مرض  بمثابة  أنها  هو  للرأسمالية  بالنسبة 
بمثابة اقتصاد لتعاني بصورةٍ دائمة من األعراض، 
اسمه  لمرض  طبيعية  أعراض  هي  فاألزمات 
في  االقتصادية  النظريات  وتجهد  الرأسمالية، 

معالجتها.
الرأسمالية  المنظومة  تطور  متابعة  من  ويتبين 
أن  تاريخه  ولغاية  عشر  الخامس  القرن  منذ 
هذه  في  ظهرت  التي  االقتصادية  النظريات  جميع 
المنظومة تتصف بكونها تابعة لألزمات االقتصادية 
وتسعى إلى حلها وتبرير الكثير من ظواهرها. ولم 
تتمكن جميعها من إيقاف حالة الجشع الذي يمارسه 
في  والعاملون  المالية  األسواق  في  المضاربون 
اقتصاديات الكازينو أو التقليل من تأثير سلوكياتهم 
التي أخرجت االقتصاد من كونه اقتصاداً إلى مجرد 
البعض  نهب  عبر  البعض  ثروات  لتعظيم  فنوٍن 
تراجع  إلى  اإلحصائية  المعطيات  وتشير  اآلخر. 
عدالة توزيع الدخل على المستوى العالمي، وبالتالي 

تؤكد صحة هذه الحقيقة.
معالجة  في  االقتصادية  النظريات  فشل  أدى  وقد 
األزمات االقتصادية للمنظومة الرأسمالية إلى فقدان 
ومهاجمتها  بها  المنظومة  هذه  مراكز  بعض  ثقة 
في  أوباما  باراك  ذكر  فقد  بالفاشلة،  وتسميتها 
العالمية  المالية  األزمة  عن  كتاباته  إحدى  معرض 
الفاشلة  االقتصادية  النظريات  »إن  2007م  لعام 
المالية- األزمة  هوة  إلى  بالبالد  انزلقت  التي  هي 
االقتصادية، التي قد ال تستطيع البالد الخروج منها 

مطلقاً«.
ذهبياً  عصراً  الرأسمالية  الدول  عاصرت  وقد 
الثانية،  العالمية  للحرب  التالي  القرن  ربع  خالل 
رواجاً  تطورها  مراحل  أكثر  من  كان  بأنه  وتميز 
وازدهاراً تحت تأثير السياسات االجتماعية التي تم 
الليبرالية  طرحها بعد إثبات فشل أفكار المدرستين 
من  الرأسمالي  النظام  إلنقاذ  الجديدة  والليبرالية 

التحديات القاسية التي ظلت تواجهها لغاية ثالثينيات 
القرن العشرين، وكذلك بتأثير ما تم طرحه وتطبيقه 

في االتحاد السوفياتي.
بالدول  محصورة  هذه  الرواج  حالة  تكن  ولم 
معظم  ذلك  في  شاركتها  وإنما  فقط،  الرأسمالية 
التي  االشتراكية  الكتلة  دول  سواًء  العالم،  دول 
كانت تروج لنفسها قدرتها المذهلة لتحقيق الرفاهية 
االجتماعية أو الدول حديثة العهد التي ما لبثت أن 
الفترة  خالل  االستقاللية  بمهرجاناتها  تحتفل  بدأت 
الممتدة ما بين انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرةً 
تؤسس  السياسية  قياداتها  وباتت  الستينيات،  ونهاية 
طرح  عبر  لنفسها  السلطوي  االستقرار  لتحقيق 
يأتي في  المتنوعة والتي  التنمية االقتصادية  نماذج 
الصناعات  على  المعتمد  التنمية  نموذج  مقدمتها 

التصديرية وصناعات بدائل الواردات.
إن هذه الحالة التي تم معايشتها عالمياً وخالل الفترة 
المذكورة ال تعني مطلقاً انتفاء المشكالت االقتصادية 
الحلول  تقديم  الدول  تلك  استطاعت  وإنما  وقتذاك، 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  المشكالت  لمعالجة 
المنظومة  همجية  من  تحد  بوسائل  تواجهها  كانت 
والتي  الممنهجة،  النهب  آليات  وتكبح  الرأسمالية 
الحال  لم يستمر  لكن  تم وضعها منذ قرون سابقة، 
الفوضى  دعم  قوى  بدأت  ما  سرعان  إذ  هادئاً؛ 
الرأسمالية وإحداث الخلل في السوق تسهيالً للنهب 
التي  األزمة  إلى  العالم  دول  لجر  مفعولها  تعطي 
السبعينيات  بداية  منذ  الديمومة  تكتسب صفة  باتت 

من القرن العشرين.

األزمات عرست تنمية الدول 
املتخلفة

باختالف  تختلف  عديدة  صوراً  األزمة  أخذت  لقد 
كانت  أنها  حيث  السائدة،  السياسية  األنظمة  طبيعة 
فشل  أزمة  العهد  والحديثة  المتخلفة  الدول  في 
الداخلية  العوامل  تأثير  تحت  التنموية  التجارب 
حجم  بتعاظم  ترجمتها  يمكن  والتي  والخارجية، 
الفساد فيها لدرجة أن الحاكم أصبح بديالً عن الدولة 

والشعب على حٍدّ سواء، واألمثلة هنا أكثر من أن 
تحصى، فهل نبدأ بهيال سيالسي أم ماركوس أم شاه 
إيران؟ وهل ننتهي بقذافي أم بن علي، أم ما زالت 
األمثلة تتوالى؟ فالتجربة المريرة التي تعيشها الدول 
المتخلفة تؤكد لنا على استمرار نهج النهب المنظم 
من حكامها لمقدرات الشعب دون روادع أخالقية، 

أو سياسية أو إدارية.
تعاظم  صيغة  فاتخذت  االشتراكية،  الدول  في  أما 
المجتمع  التسليح وعسكرة  قضايا  في  العام  اإلنفاق 
وعدم القدرة على تلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين 
إلى جانب التأثير الناجم عن الجوانب البيروقراطية 
في إدارة األنظمة االشتراكية، بينما اتخذت األزمة 
األزمة  مثل  عديدة،  أشكاالً  الرأسمالية  الدول  في 
الدولي  النقدي  النظام  تغيير  استدعت  التي  النقدية 
السبعينيات  بداية  في  ظهرت  التي  الطاقة  وأزمة 
ونهايتها وأزمة المديونية العالمية التي كان طرفها 
التي  المالية  واألزمة  المتخلفة،  الدول  هو  اآلخر 
سميت بأزمة الرهن العقاري في الفترة الممتدة من 

2007 إلى 2010م.

أزمات الرأساملية مخاضات والدة 
جديدة

أداء  إلى  أدت  قد  االقتصادية  األزمات  كانت  وإذا 
دول  في  السياسي  النظام  انهيار  في  الفعال  دورها 
المجموعة االشتراكية، وجعلت الدول المتخلفة في 
تطوير  على  الفعالة  والقدرة  الفكري  العوز  حالة 
منظومتها الفكرية وديناميكية العمل الذي يؤدي إلى 
تحقيق التنمية، إال في حاالت استثنائية، فإن النظام 
التحول  لديناميات  امتالكه  على  أكد  الرأسمالي 
والتغير على مدى خمسة قرون، وأثبت في نهاية كل 
تطوراً،  أكثر  مرحلة  في  الولوج  على  قدرته  أزمة 
األزمات  إن  القول  إلى  بمتابعين  يحدو  الذي  األمر 
الرأسمالية هي عبارة عن حاالت مخاضات عسيرة 
لوالدة مرحلة جديدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 
المتجددة  الوالدة  على  قادراً  النظام  هذا  هل سيبقى 

دائماً أم سيهرم يوماً وسيصبح عاجزاً عن ذلك؟ 

عارمٍة  موجاٍت  من  السوري  الشعب  عانى 
لكافة  مقصداً  سوريا  وأصبحت  لإلرهاب, 
أصحاب الميول اإلرهابية من كافة بقاع األرض, 
وبيئةٌ  لإلرهابيين,  مناسب  مناٌخ  تهيأ  حيث 
المتعددة  الفصائل  حجم  ومع  لإلرهاب,  واسعة 
وكثرتها على األرض السوريّة, أصبحت البالد 
السواد  جذور  تمدد  إلى  أدت  فوضى,  حالة  في 
اإلجرامية لمرتزقة داعش، فسيطر على الكثير 
النهاية,  بداية  كانت  ولكن  اآلمنة,  المناطق  من 
وشرق  شمال  في  الشعوب  وإرادة  وحدة  عند 
الضباب,  كتالشي  داعش  نهاية  لتكون  سوريا, 

تاركاً آثاره المؤلمة شاهدةً على حجم إجرامه. 

قسد والنرص املمّيز

وبمناسبة ذكرى تحرير الباغوز, التقت صحيفتنا 
»روناهي« مع الرئيس المشترك لحركة المجمع 
داوود  فرحان  الحسكة  مقاطعة  في  الديمقراطي 

الباغوز  لتحرير  المجيدة  الذكرى  عن  ليحدثنا 
حيث قال: »نبارك بدايةً ألهلنا في منطقة الباغوز 
المرتزقة,  براثن  من  المحررة  المناطق  وكافة 
لمرتزقة  التكفيري  اإلجرام  لتحررهم من خيمة 
داعش اإلرهابي, ونبارك أيضاً النصر المؤزر 
التي  البطلة  الديمقراطية  سوريا  لقوات  والفريد 
اإلرهاب  معاقل  آخر  على  القضاء  استطاعت 
في منطقة الباغوز, ومن المعروف عن داعش 
المرتزق قدرته على احتالل مناطق واسعة من 
لجيوب  وتشكيله  والعراقية,  السوريّة  الجغرافيا 
إرهابية في دوٍل أخرى فهذا يعني أنه كان عابراً 
للدول, وشّكَل جيوشاً تشبه أعشاش الدبابير, حتى 
ولكن  عظمى,  دوٌل  عليه  القضاء  عن  عجزت 
سوريا  قوات  قدمتها  التي  التضحيات  حجم  مع 
مقاتليها  وبوحدة  الشهداء  لقوافل  الديمقراطية, 
وأرضهم,  أهلهم  عن  الدفاع  على  وعزيمتهم 
في  القتالية  المالحم  أقوى  تسطير  من  تمكنوا 
العصر الحديث, وبالتالي القضاء عسكرياً على 

داعش وأذرعه في المنطقة«.

التحديات كبرية, واليقظة مطلوبة

ومع انتهاء سيطرة مرتزقة داعش جغرافياً, إال 
عبر  المرتزقة  بقايا  لتغذية  يسعى  من  هناك  أن 
واستخدامها  وهناك,  هنا  النائمة  الخاليا  بعض 
ألساليب الغدر في اغتيال شخصياٍت مدنية, وما 
لتطال  الغادرة  أياديهم  امتداد  من  مؤخراً  حدث 
البعض من وجهاء العشائر والنساء مثل )سعدة 

وبحسب  وجبان,  أرعٍن  تصرٍف  في  وهند( 
الديمقراطي  المجتمع  لحركة  المشترك  الرئيس 
لدولة  فإن  داوود,  فرحان  الحسكة  مقاطعة  في 
إعادةِ  في  واضحةً  مصلحةً  التركي  االحتالل 
داعش المهزوم, »ألنها من أكثر الدول الداعمة 
مادياً وبشرياً وعسكرياً لمرتزقة داعش الذي نفذَّ 
أجنداتها اإلرهابية في شمال وشرق  العديد من 

سوريا, وهذا ال يعني انكفاء المرتزقة المجرمين 
ويجب أن نكون في حالة التأهب القصوى دائماً 
على  ونحن  نصرنا,  لنعزز  يقظٍة  على  ونكون 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بقدرة  مطلقة  ثقٍة 
المرتزقة كداعش  التصدي ألي تهديد من  على 

وغيرها«.

أنقرة  مبادرات  مع  بحذر  القاهرة  تتعامل 
إلصالح العالقات مع تركيا، فهناك سببان 
جيو  األول  المصالحة  إلى  تركيا  يدفعان 
لحدود  أنقرة  إدراك  هو  والثاني  سياسي، 

قدرتها ونفوذها في المنطقة.
بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الخالف 
الالذع والمشاحنات اإلقليمية، تسعى تركيا 
إلى إصالح عالقاتها مع مصر، على أمل 
الجيوسياسية  المكاسب  احتماالت  تمهد  أن 
على  وتساعد  للمصالحة  الطريق  المتبادلة 
شرق  في  الطاقة  على  التنافس  تخفيف 
المونيتور  موقع  بحسب  المتوسط،  البحر 

األمريكي.
وتبدو القاهرة منفتحة على مبادرات تركيا، 
المنال  بعيد  قد يكون  الحقيقي  التطبيع  لكن 
على ضغائنهم  البلدين  قادة  يتغلب  أن  إلى 

الشخصية وينخرطون في حوار مباشر.
وفي 12 آذار الجاري، قال الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، الذي وصف نظيره 
إن  و«الطاغية«،  »القاتل«  بـ  المصري 
جارية  ودبلوماسية  استخباراتية  اتصاالت 
نقلها  في  رغبته  عن  ُمعربًا  القاهرة،  مع 
إلى مستوى أعلى، وفي غضون ذلك، قال 
أوغلو،  جاويش  مولود  الخارجية  وزير 
بعد  وتدريجياً  ببطء  تتقدم  االتصاالت  إن 
بين  الثقة  وانعدام  االنفصال  من  سنوات 

البلدين.
في  المصالحة  جهود  دفعا  رئيسان  سببان 
أنقرة، فاألول جيوسياسي: العزلة التي تجد 
الطاقة  على  التنافس  ظل  في  نفسها  تركيا 

في شرق البحر األبيض المتوسط.
ويرى الرأي السائد في أنقرة أن مصر لديها 
حافز للدخول في محادثات غير مشروطة 
مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بين 
البلدين، ألن مثل هذا االتفاق قد يسمح لها 
الموجودة  تلك  من  أكبر  بمنطقة  بالمطالبة 
في اتفاقها مع اليونان، وعالوة على ذلك، 
ستشجع الصفقة التركيّة المصريّة إسرائيل 
على تخفيف موقفها تجاه تركيا ويمكن أن 
اتفاق  على  الدولي  للتطبيق  قابلية  تضفي 
أنقرة  وقّعته  الذي  البحرية  الحدود  ترسيم 

مع الحكومة الليبية المؤقتة عام 2019.
التدريجي  أنقرة  إدراك  هو  الثاني  السبب 
لحدود قدرتها ونفوذها في المنطقة، وتهدف 
إلى  المستوى  رفيع  وفد  إرسال  إلى  أنقرة 
لبدء عملية  القادم  بحلول حزيران  القاهرة 
منذ  خالف  في  الجانبان  ودخل  التطبيع، 
مرسي  محمد  المصري  بالرئيس  اإلطاحة 
إلى جماعة  ينتمي  الذي كان  عام 2013، 
اإلخوان المسلمين وكان حليفًا وثيقًا ألنقرة، 
بمرسي،  اإلطاحة  بشدة  أردوغان  وانتقد 
بينما لجأ عشرات من شخصيات اإلخوان 
العالقات  تخفيض  تم  وقد  إسطنبول،  إلى 
منذ  باألعمال  القائم  مستوى  إلى  الرسمية 
االنسحاب المتبادل للسفراء في آب 2013.
السلطات  طلبت  فقد  ورد،  ما  وبحسب 
تلفزيونية  قنوات  ثالث  من  التركيّة 
إسطنبول  في  مقرها  مصرية  معارضة 
حدة  تخفيف   - ووطن  ومكملين  الشرق   -
والتوقف  المصرية  للحكومة  انتقاداتها 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  مهاجمة  عن 
اتصلت  تركيّة  مصادر  وأكدت  شخصيًا. 
في  الخوض  دون  النبأ  »المونيتور«  بـ 

تفاصيل.
القدرة  لديها  المصرية  التركيّة  المصالحة 
على تغيير التوازن الحالي في شرق البحر 
أن  ذلك،  من  واألهم  المتوسط،  األبيض 
القاهرة لم تغلق الباب أمام مبادرات أنقرة، 
شكري  سامح  الخارجية  وزير  واعترف 
باالتصاالت الدبلوماسية مع أنقرة األسبوع 
الماضي بينما اشترط المصالحة بـ »تغيير 
اإلقليمية،  تركيا  سياسات  في  حقيقي« 
وقال: »إذا وجدنا تغييًرا حقيقيًّا في السياسة 
التركيّة يتماشى مع تلك التي تتبعها مصر 
أن  يمكن  المنطقة،  في  االستقرار  لتحقيق 
فالكلمات  العالقات،  لتطبيع  األساس  يضع 

ال تكفي، يجب أن تقترن باألفعال«.
اإلخوان  جماعة  حول  الخالف  وفي 
جماعة  القاهرة  صنفتها  التي  المسلمين، 
اتهمت  بمرسي،  اإلطاحة  بعد  إرهابية 
الداخلية  في شؤونها  بالتدّخل  تركيا  مصر 
اإلخوان  جماعة  أعضاء  إيواء  خالل  من 
بأنشطة  بالقيام  لهم  والسماح  المسلمين 

التركيّة.  األراضي  من  للحكومة  مناهضة 
وبحسب ما ورد، فإن القضية هي موضوع 
االتصاالت  في  مناقشته  تمت  رئيس 

االستخباراتية بين الجانبين.
بين  الخالف  امتد   ،2013 عام  منذ  ولكن 
البحر  وشرق  ليبيا  إلى  ومصر  تركيا 
األبيض المتوسط، وفي ليبيا، وقف البلدان 
وراء طرفي الصراع المتعارضين، حيث 
دعمت مصر القوات الشرقية بقيادة خليفة 
بالحكومة  اإلطاحة  إلى  سعت  التي  حفتر، 
المعترف بها من األمم المتحدة والمدعومة 
من تركيا في طرابلس، مع تشابك األزمة 
في  الطاقة  مجال  في  التنافس  مع  الليبية 
وقّعت  المتوسط،  األبيض  البحر  شرق 
البحرية  الحدود  لترسيم  اتفاقات  أنقرة 
والتعاون العسكري مع طرابلس في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2019، وفي األشهر التي 
التركي  العسكري  الدعم  أثبت  ذلك،  تلت 
الدفاع  في  حاسمة  أهمية  الليبيين  لحلفائها 

عن طرابلس ضد قوات حفتر.
من  للغاية  منزعجة  القاهرة  تزال  وال 
وفي  ليبيا،  في  التركي  العسكري  الوجود 
آذار  في 3  العربية  الدول  لجامعة  اجتماع 

التركي  العسكري  باالنتشار  شكري  ندد 
في الدول العربية، بما في ذلك في سوريا، 
االستقطاب  تعمق  أنقرة  سياسات  إن  قائاًل 

والخالف في المنطقة.
إلى  مصر  اإلقليمية  الخالفات  ودفعت 
التقليدي  الخصم  اليونان،  مع  التحالف 
التنقيب  حقوق  حول  خالفات  في  لتركيا، 
المتوسط،  البحر  شرق  في  الغاز  عن 
ووقّعت مصر بالفعل اتفاقًا لتحديد المناطق 
اليونانية  قبرص  مع  البحرية  االقتصادية 
كتلة  اآلن  أنقرة  وتواجه   ،2003 عام  في 
خطوات  اتخذت  األطراف  متعددة  معادية 
نحو إضفاء الطابع المؤسسي مثل مشروع 
ومنتدى غاز   »East Med« أنابيب خط 

شرق البحر المتوسط في القاهرة.
أخيًرا وليس آخًرا، زاد الخالف الشخصي 
بين أردوغان والسيسي من الدماء الفاسدة، 
وفي الواقع، قد يكون من الضروري انتظار 
يجتمع  حتى  الثنائية  للقضايا  دائمة  تسوية 
لقد  العالقات،  قمة إلصالح  في  الزعيمان 
أنه  لدرجة  السيسي  أردوغان  كثيراً  هاجم 
لقاعدته  لتبرير مثل هذا االجتماع  سيكافح 

القومية المحافظة.

بالنسبة للسيسي أيًضا، فإن االجتماع وجًها 
لوجه مع أردوغان سيكون خطوة محرجة 
كثيرون  يجادل  المحلي،  الصعيد  على 
تحّسن  بأن  التركيّة  الحكومة  دوائر  في 
بالضرورة  يعني  ال  مصر  مع  العالقات 
إجراء حوار مباشر بين الزعيمين، لكن من 
غير المرجح أن يستمر التطبيع بشكل جدي 

دون لقاء أردوغان والسيسي.
االجتماع  هذا  مثل  عقد  احتمالية  وتبدو 
من  الرغم  على  الحالي،  الوقت  في  قاتمة 
المحادثات  بعد  أن صورة أوضح ستظهر 
وفد  يعقدها  أن  المتوقع  من  التي  األولية 
القاهرة بحلول أوائل  دبلوماسي تركي في 

حزيران القادم.
الملحة،  الجيوسياسية  االحتياجات  وبسبب 
حوافز  والقاهرة  أنقرة  لدى  يكون  قد 
األيديولوجي  الخالف  على  للتغلب  قوية 
نهاية  في  لكن  المتعددة،  واألزمات 
على  برمتها  العملية  ستعتمد  المطاف، 

أردوغان والسيسي.

وكالة هاوار

نوروز القاهرة

عقوداً  عاصرنا  جميعنا  رمبا  بل  معظمنا 
النوروز  بعيد  االحتفال  منع  من  طويلة 
كثافة  تشهد  التي  املناطق  في  عالنية 
الكردية،  القومية  أبناء  من  سكانية 
ولطاملا ترافق هذا املنع بضغوط وإجراءات 
هدف  ألي  ليس  واعتقاالت،  تعسفية 
العيد  بهذا  االحتفاء  من  املنع  باستثناء 
الكردية  األعياد  أهم  من  يعتبر  الذي 
مع  الكرد  جميع  حوله  يلتف  والذي 
وانتماءاتهم  احلالية،  جنسياتهم  اختالف 

السياسية واحلزبية.

ومع تبدل الصورة السياسية في منطقة 
االحتفاالت  هذه  بدأت  األوسط  الشرق 
تعم مختلف مناطق كردستان مبشاركات 
شعبية واسعة النطاق، وهذا أمر طبيعي 
التي  الشعائر  هذه  مبمارسة  كحق  جداً 
مناطق  تغطي  دخان  سحب  مع  تترافق 
االحتفال والتي تعتبر من أجمل الطقوس 
تالمس  التي  واالجتماعية  التاريخية 

الوجدان الكردي.

مصر  من  السحب  هذه  ترتفع  أن  لكن   
جرت  فقد  شك،  دون  جداً  الفت  أمر  هو 
احتفالية عيد النوروز بالقرب من القاهرة 
هذا العام بأجواء أكثر من رائعة، وقد يظن 
البعض بانها متت بدعوة من أحد األطراف 
االحتفالية  لكن  الكردية،  السياسية 
جمعت أطراف كردية بتوجهات سياسية 
من  مجموعة  معها  وجمعت  مختلفة 
العرب،  واإلعالميني  والصحافيني  الكتاب 
من مصر وسوريا ولبنان، فتحولت بدورها 
بل  بالعيد  ليس فقط  اعتراف جميل  إلى 

بحق الشعب الذي يحتفل به.

وقد يرى البعض أن هذه االحتفالية فرضت 
السياسية،  التقلبات  بسبب  رمبا  نفسها 
لكن حقيقة األمر أنه لوال جهود املكاتب 
الكردية  السياسية  لالحزاب  اخلارجية 
ومكتب ممثلية مجلس سوريا الدميقراطية 
االحتفالية  هذه  حصلت  ملا  القاهرة  في 
على  ستقتصر  كانت  األقل  على  أو 
الكرد املتواجدين في مصر وهم كثر جداً 

باملناسبة.

ومعهم  اإلعالمي  بالقطاع  فالعامون 
في  األخيرة  الفترة  خالل  جنحوا  املمثلية 
الكتاب  من  العديد  مع  الثقة  جسور  مد 
واملثقفني والصحافيني واإلعالميني العرب، 
تالمس  الكردية  القضية  أصبحت  بحيث 
أصبح  ورمبا  صريح،  بشكل  وجدانهم 
بعضهم مؤمناً حقيقياً بالقضية الكردية 
مع شعورهم بضرورة مشاركتهم باألقالم 
بر  إلى  بالقضية  واألفعال للسير  واألقوال 

األمان أو على األقل دفعها إلى األمام.

القضية  غابت  املاضية  العقود  فخالل 
ألسباب  العربية  املنطقة  عن  الكردية 
كثيرة ال مجال لشرحها اآلن، لكن أبرزها 
الصورة  »القذر« الذي شوه  التركي  الدور 
احلقيقية واستبدلها بصورة قامتة أبعدت 
أحدثت هوة عميقة  بل  الكرد،  العرب عن 
وساعد  ردمها،  على  اآلن  العمل  يجري 
نشر  على  املسلمني  األخوان  فكر  انتشار 
تهمة  ألصقت  لطاملا  التي  الصورة  هذه 
املكون  بأبناء  العرب  وكره  االنفصال 

الكردي.

وال بد من اإلشارة إلى أنه من الالفت أيضاً 
املقاالت  عشرات  بروز  الفترة  هذه  خالل 
اإلعالم  وسائل  في  عربية  بأقالم  املكتوبة 
وصحف  إلكترونية  مواقع  من  الكردية 
السياسيني  احملللني  من  العديد  وظهور 
ما  وهو  الكردية،  الشاشات  على  العرب 
الذهنية  النظرة  تبدل  حقيقة  يعكس 

السيئة التي كانت سائدة من قبل.

في  أصبحت  األمور  أن  سبق  مما  يعني  وال 
القمة، بل على العكس رمبا نكون ال نزال 
تأسيس  مسيرة  من  األولى  اخلطوات  في 
العرب  بني  اجليدة  وليس  املمتازة  العالقة 
حلمالت  تتعرض  املسيرة  وهذه  والكرد، 
والذين  لعرقلتها،  دائم  بشكل  ممنهجة 
بأن  متاماً  يعلمون  األعمال  بهذه  يقومون 
اخملططات  لكل  نهاية  سيكون  جناحها 
بلد  أكثر من  واالنقسامية في  التخريبية 
نقول  فإننا  وختاماً  سوريا..  وأولها  عربي 

من هنا: نوروز سعيد من القاهرة.

نقطة على السطر 

فادي عاكوم
الحسكة/ آالن محمد - بتاريخ 2019/3/23, غرّيت بوصلة التاريخ اتجاهها مشريًة إىل نهاية الخالفة الظالمية, 

لداعش حيث متكنت قوات سوريا الدميقراطية, باجتثاث آخر معاقله عىل الجغرافيا السوريّة, وكرس طموحاته 
السوداويّة, ورميها يف مزبلة التاريخ. 
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ال شيء بي
جرح يطيب
وينطفي...

ذاك الحنين بات دمعاً
وندى األشواق

في ترانيم صوتك
ضاعت في صفير

الريح وتوسد
البرد وريدي
وأضلعي...

ال شيء بي..
غيمي تصحر
وغصت مدامع

صبوتي..
أهذي بدربك
وما أتيت..

وهسيس أنفاسك
ها هنا يشعلني

ال شيء بي
وتنزف أيامي الشقاء

من ذا بصبحي
ينجلي

من ذا ينثرني سوسنا
يأخذني

إلى جزر البنفسج
ويلثم بالمنى يباب أمسي

وغدي
يا عيد عمري
وأنيق عطري
يقتاتني وجع

الرحيل
وأعاند قدر شقي

ال شيء بي..

سد النهضة أمام منعطف.. ما هي أوراق التفاوض
 لدى الدول الثالثة؟

منعطف  أمام  اإلثيوبي  النهضة  سد  أزمة  تبدو 
مباشرة  على  إثيوبيا  عزم  ظل  في  »حاسم«، 
يملك  من  حول  تساؤالت  وسط  الثاني،  الملء 
زمام المبادرة في توجيه مسار المفاوضات بين 
إثيوبيا والسودان ومصر، وما هي األوراق التي 
تستطيع الدول الثالثة أن توظفها في هذا الملف.

طرف  كل  أوراق  حول  مراقبون  ويتساءل 
ومدى  المحتملة  الدولية  الوساطة  مبادرات  في 
واقعية الطرح السوداني المطالب بتوسيع مظلة 

الوساطة اإلفريقية إلى لجنة رباعية دولية.

ضعف اتفاق املبادئ

الجامعات  في  الدولي  القانون  أستاذة  تؤكد 
كبيراً  السودانية، إكرام محمد صالح، أن جزءاً 
من أزمة التفاوض الحالية يكمن في ضعف اتفاق 
المبادئ الذي تميل بشكل ملحوظ لصالح إثيوبيا.
ومنذ توقيع اتفاق المبادئ بين السودان وأثيوبيا 
ومصر في آذار 2015 حول سد النهضة الذي 
من  كيلومترا   15 نحو  بعد  على  إثيوبيا  تبنيه 
الحدود السودانية، تغيرت التكتيكات التفاوضية 
دون  مراراً  الثالثة  البلدان  استخدمتها  التي 
التوصل إلى نقطة التقاء نهائية. وتقول األستاذة  
المبادئ  اتفاق  إن  نيوز عربية«  لموقع »سكاي 

تشوبه الكثير من الجوانب المبهمة.
كثيرة  تعقيدات  األخيرة  الفترة  خالل  وظهرت 
لتفسيرات  وكنتيجة  األساسية،  المبادئ  بشأن 
اتخاذ  نحو  وتوجهها  الجوانب  لبعض  إثيوبيا 
دولتي  مخاوف  تزايدت  أحادية،  خطوات 
ظل  في  خصوصاً  ومصر،  السودان  المصب، 
الملء  خطة  في  قدماً  المضي  إثيوبيا  اعتزام 
في   79 إنجاز  وإعالنها  السد  لبحيرة  الثاني 
المئة من مراحل السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليار 
دوالر وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر 

مكعب.

زمام املبادرة

يرى خبير السدود، صادق شرفي، أن أثيوبيا من 
المبادرة  زمام  تمتلك  التي  هي  النظرية  الناحية 
ألنها هي التي تبني السد وتستطيع تخزين المياه 
دولة  باعتبارها  مناسبة،  تراها  التي  بالطريقة 

منبع النيل األزرق الذي يبنى عليه السد.
هناك  أن  فيرى شرفي  العملية،  الناحية  من  أما 
والفنية  والعملية  السياسية  التعقيدات  من  الكثير 

الوحيد.  المتحكم  هي  إثيوبيا  تجعل  ال  قد  التي 
الموقفين  خالل  من  جلياً  يظهر  الذي  األمر 
التأخير  إلى  إضافة  والمصري،  السوداني 
الملحوظ في إنجاز المشروع الذي كان يفترض 
أن يتم استكماله في 2016 حسب الخطة األولية.
أما بالنسبة للسودان فإنه يمتلك العديد من أوراق 
التي  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  الضغط 
حين  في  المبادرة،  زمام  إليه  تحول  أن  يمكن 
ودولية  دبلوماسية  عالقات  إلى  مصر  تستند 

واسعة.

السودان.. عدم التوصل التفاق 
بشأن السد أثر عىل إنتاج الكهرباء

في السياق نفسه، ترى إكرام أن الورقة الرابحة 
التي يمكن أن يعزز بها السودان موقفه هي ورقة 
اإلضرار  عدم  على  يشدد  الذي  الدولي  القانون 

الثغرات  من  تخوفاً  تبدي  لكنها  الغير،  بمصالح 
الكبيرة في اتفاق المبادئ.

ومن جانبه، يؤكد شرفي أن أكثر ما يهم السودان 
في هذه المرحلة هو الضغط في اتجاه الوصول 
إلى اتفاق واضح حول آلية تنسيق وتبادل البيانات 
الوقتية بين سدي النهضة والروصيرص اللذين 

يبعدان عن بعضهما مئة كيلومتر فقط.

موقف وتكتيك

ضرورة  على  إكرام  تشدد  ذلك،  غضون  في 
مع  واضح،  تفاوضي  لموقف  السودان  انتهاج 
االستناد إلى المميزات االستراتيجية التي يمتلكها 
تستخدم  أن  شرفي  يتوقع  فيما  ضغط،  كأوراق 
استكمال  لها  تضمن  جديدة  تكتيكات  إثيوبيا 
عبر  الخارجي  موقفها  وتقوية  النهضة  سد  بناء 
االستجابة لمبادرات دولية مطروحة للخروج من 
مأزق الرفض السوداني المصري لخطة الملء 

دون  المقبل،  حزيران  في  السد  لبحيرة  الثاني 
الوزراء  لرئيس  الداخلية  بالموازنات  اإلخالل 
انتخابات  على  المقبل  علي  أحمد  آبي  اإلثيوبي 

حاسمة يعتبر سد النهضة أحد أهم عناصرها.
إن  عربية«،  نيوز  »سكاي  لموقع  شرفي  وقال 
هناك دالئل قوية تشير إلى أن أثيوبيا وألسباب 
فنية أو ربما مقصودة قد تعلن خالل الفترة المقبلة 
عن عدم قدرتها على تخزين 13.5 مليار متر 
المقبل،  الخريف  السد، خالل  مكعب في بحيرة 

وفقاً لما هو مخطط له.
اإلثيوبية  الحكومة  تسعى  أن  شرفي  ويرجح 
مبادرات  مع  والموازنة  المحلي  موقفها  لتعزيز 
المرونة،  من  نوع  إلظهار  الدولية  الوساطة 
وبالتالي تحسين صورتها التي اهتزت نسبيا بعد 
بممارسة  اتهامات  وسط  التيغراي،  إقليم  حرب 

انتهاكات إنسانية.
لن  اإلثيوبية  الحكومة  أن  إلى  ينبه  شرفي  لكن 
التنازل  تغامر بإظهار أي نوع من الضعف أو 

في  سيضعها  الذي  النهضة  سد  مشروع  بشأن 
قمة منتجي الطاقة الكهربائية في إفريقيا، والذي 
ودعم  بمساهمة  حظي  قومياً  مشروعاً  تعتبره 

معظم شرائح الشعب اإلثيوبي.

ملاذا املظلة الرباعية

الحكومة  عن  صادرة  توضيحية  لمذكرة  ووفقاً 
السودانية، فإن السودان يستند في دعوته لتوسيع 
مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتصبح 
لجنة رباعية، إلى التعثر الذي الزم المفاوضات 
الحاجة  الى  إضافة   2011 عام  انطالقها  منذ 

لتعزيز دور المراقبين والخبراء المستقلين.
المقترحة  الدولية  الرباعية  إن  السودان  ويقول 
ستدعم اتجاه توفير اإلرادة السياسية، مما يساعد 
على تجسير الهوة الحالية بين الحكومات الثالثة.
ووفقاً للرؤية السودانية، فإن المجموعة الرباعية 
تمتلك الخبرة والتجربة والقدرة التي تمكنها من 
تقديم الضمانات الالزمة لمواصلة دعم بناء الثقة 
غرار  على  المتشاطئة  الثالثة  األطراف  بين 
الخطوات التي أدت إلى اتفاقية المياه بين الهند 

وباكستان.
ويرى السودان أن التركيبة المقترحة للمجموعة 
ومستقالً  محايداً  كياناً  منها  ستجعل  الرباعية 

وغير منحاز لطرف دون اآلخر.
طه  إبراهيم  األسبق،  الخارجية  وزير  ويفسر 
أيوب، الموقف اإلثيوبي الرافض لمقترح اللجنة 
في  األرجح  على  إثيوبيا  رغبة  بعدم  الرباعية 
ومصر،  السودان  مع  جادة  مفاوضات  دخول 
إلى  األصل  في  داعيا  ترى  ال  ألنها  وربما 

الوساطة.
أثيوبيا تمضى في خطتها  أن  إلى  أيوب  ويشير 
الملء  خطة  تنفيذ  على  والعمل  للسد  اإلنشائية 
احتياجات  الحسبان  في  تأخذ  أن  دون  الثاني 
السودان ومصر، وبالتالي فهي  المصب  دولتي 
موقفها  يفيد  لن  الوسطاء  توسيع مظلة  أن  ترى 
أنها تتذكر تجربة سابقة في  التفاوضي، السيما 

الوساطة األمريكية إبان عهد اإلدارة السابقة.
بالوساطة  إثيوبيا  تمسك  أن  أيوب  واعتبر 
اإلفريقية نابع من الحصول على الدعم اإلفريقي 
سبق،  مما  وانطالقاً  و«العاطفي«.  السياسي 
يمكن  التي  األمثل  االستراتيجية  أن  أيوب  يرى 
أن يتبعها السودان خالل الفترة المقبلة يجب أن 
تستند إلى مصالحه العليا دون إمالءات من أي 

طرف آخر.

تل الصبي األبيض... تجريف وتدمير للتراث اإلنساني

عباس محمود العقاد... رجل سياسة ومنبر فكر

إعداد/ حسام إسامعيل

البشري  الطبيعة ونمو االستيطان  تعتبر دراسة 
عبر العصور في وادي نهر البليخ من البحوث 
مشواره  وقصة  اإلنسان،  تتناول  التي  الهامة 
الحضاري الطويل في هذه المنطقة، ويتم تجميع 
األثريَّة  االكتشافات  خالل  من  المعلومات  تلك 
التي تم العثور عليها في تل الصبي األبيض أو 

من خالل العديد من بعثات المسح األثري.
يقع هذا التل على بعد 80كم شمال مدينة الرقة 
على امتداد نهر البليخ، وبالقرب من أحد منابع 
»عين  قرية  من  الجنوب  إلى  20كم  النهر  هذا 
إلى  كيلومترات  ستة  بعد  وعلى  العروس«، 
على  المحتلة  سلوك  ناحية  من  الغربي  الجنوب 
لمقاطعة  التابعتين  التركمان  حمام  بلدة  تخوم 
كري سبي/ تل أبيض المحتلة، وتعرضت التلة 
مع  التركي  االحتالل  جيش  قبل  من  للتجريف 
عدد من المواقع األخرى التابعة لمقاطعة كري 

سبي المحتلة.

الِبعثات األثريّة كشفْت عن تاريخ 
»تل الصبي األبيض«

الوطني  للمتحف  تابعة  أثرية  بعثة  وبواسطة 
الهولندي في مدينة ليدن بدأت الحفريات األثرية 
في خريف عام 1986، كما التحق بهذا المشروع 
باحثون من جامعات ومعاهد علمية من: هوالندا 
ذلك  إلى  باإلضافة  ألمانيا،  ـ  أمريكا  ـ  فرنسا  ـ 
والمقاالت  الكتب  من  كبير  عدد  إنجاز  تم  فقد 
وتقول  األثرية  والحفريّات  االكتشافات  تتناول 
بالسكان  مأهوالً  كان  األبيض  الصبي  تل  أنَّ 

شكلت  حيث  انقطاع،  دون  800عام  طوال 
)5800ـ 5000(  بين  ما  وذلك  سكانياً،  تجمعاً 
التعاون  تم  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  الميالد،  قبل 
األميركية(  بشيكاغو  الشرقيَّة  اآلثار  )معهد  مع 
وعالقتهما  والتضاريس  األرض  سطح  لدراسة 
نقاطاً  البحث  هذا  ويشمل  البشري،  باالستيطان 
الري،  وأقنية  القديمة،  الطرق  أهمها  عديدة 
استثمار  وكيفية  والمستنقعات،  والترسبات، 

األرض... إلخ.
 تمتد جذور القرية إلى عصور ما قبل التاريخ 
وتقع على مساحة أربعة هكتارات، وتتألف من 
بيوت كبيرة ُمخصصة للمعيشة، ويتألف كل بيت 

من 15 غرفة أو أكثر. 
وقد كانت هذه المساكن محاطة بأشكال معمارية 
والمحاصيل  الحبوب  لتخزين  تستعمل  دائرية 
القمح،  يزرعون  القرية  سكان  كان  األخرى، 
والشعير، والخضروات، والَمحاصيل األخرى، 
وكانوا يربون األغنام والماعز والحيوانات التي 
يصطادونها، وكان الفخار مستعمالً بشكل واسع 

ويُصنع محلياً، وغالباً ما كان منقوشاً او مزخرفاً، 
يتم  كان  الُمستوردة  المنتجات  أنواع  وكل 
الحصول عليها عن طريق نظام »المقايضة«، 
وكانت تُجلب من أطراف سوريا البعيدة، وتركيا 
والعراق، قبل هذه الفترة التاريخية حتى 7000 
َمسكونة  البليخ  وادي  منطقة  كانت  الميالد  قبل 
من قبل مزارعين ورعاة عاشوا في قرى ذات 
كثافة سكانيَّة قاموا بعدة تغييرات مهمة، أبرزها 
على  االعتماد  في  والزيادة  الفخار،  اختراع 
أولى  نشوء  في  ساعد  مما  المواشي،  قطعان 
التنظيمات اإلدارية، وتطور النُظم االجتماعيَّة. 

َموقع هام لإلمرباطوريّات القدمية

في  ُهجرت  القرية  بأن  اآلثار  علماء  ويُقدر 
تُعرف  لم  ألسباب  الميالد  قبل  الخامس  األلف 
هذِه  تُركت  السنين  من  آالف  ولعدة  بعد، 
الميالد  قبل   13 القرن  بداية  حتى  للقدر  القرية 

)العصر  فترة  التل خالل  هذا  إلى  الحياة  لتعود 
الميالد  قبل  المتأخر( حوالي 1250  البرونزي 
للحاكم  مقراً  األبيض  الصبي  تل  أصبح  أْن  بعد 
هذه  أصبحت  فقد  وحاشيته،  )تاميتا(  اآلشوري 
المدينة الصغيرة موقعاً عسكرياً محصناً بما فيها 
قصر الحاكم، وكان الهدف من تحصينها حماية 
وإدارة الجهة الغربية القاصية من اإلمبراطورية 
من  القادمة  القوافل  مرور  وتنظيم  اآلشورية، 
وإلى )آشور(، وكذلك السيطرة على األراضي 

الزراعية المجاورة.
النصوص المكتشفة والمكتوبة باللغة المسمارية 
والمبعوثين  البضائع،  قوافل  أن  إلى  تشير 
)الصبي  بتل  المرور  يحبذون  كانوا  العسكريين 
العثور  وتم  آشور،  إلى  طريقهم  في  األبيض( 
على معمل كبير لصناعة الخمور والبيرة، كما 
عن  المسمارية  النصوص  من  مجموعة  تَدل 
نشاطات الُسكان اليوميَّة في الَموقع، ويُساهم في 
زيادة تلك المعلومات الفخار واألدوات الحجريَّة، 

والمدافن، والحلي، واللقى األثرية الصغيرة.
دولة االحتالل التركيَّة نهبت المواقع األثرية...!

وبعد أن سرقت دولة االحتالل التركي وتركت 
المرتزقة التابعين لها يعيثون فساداً في األماكن 
وجرابلس،  والباب  عفرين  من  كل  في  األثرية 
سري  من  كل  في  مماثلة  أعمال  إلى  توجهت 
عدوان  بعد  أبيض  تل  سبي/  وكري  كانيه، 
التاسع من شهر تشرين األول من عام 2019، 
الستكمال ما خططت له، حيث عمدت جرافات 
الُمحتل التركي إلى تجريف تل الصبي األبيض 
كـ)تل  األخرى  األثريَّة  الَمواقع  من  عدد  مع 
الثالث  األلف  إلى  يعود  الذي  األثري  صهالن 
العروس(،  عين  قرية  من  بالقرب  الميالد  قبل 
ومدينة الفار التي تُعتبر أحد أهم المعالم األثرية 

والحضارية في المنطقة.

األدب  عمالقة  أحد  العقاد  محمود  عباس  يعتبر 
ويعد  عموًما،  والعربي  خصوصاً  المصري 
المفكر والناقد  المفكرين كذلك، وهو   من أبرز 
بصمة  ترك  والسياسي،  والصحفي  والشاعر 

واضحة في ذاكرة األجيال العربية.

من هو عباس محمود العقاد؟

ولد عباس محمود العقاد في مدينة أسوان التابعة 
 .1889 حزيران   28 في  المصري،  للصعيد 
أسوان  في  للمخطوطات  أمينًا  يعمل  كان  والده 
ووالدته ابنة آغا عمر كردي وهو واحد من قادة 

محمد علي باشا.
يعتبر العقاد واحداً من أشهر القامات األدبية وأهم 
الشخصيات المؤثرة في األدب والفكر المصري 
تمكنه  وعدم  البسيطة  حياته  وبرغم  والعالمي، 
من إكمال دراسته بعد المرحلة االبتدائية إال أن 
شغفه بالقراءة واالطالع جعله يدخل عالم األدب 
والصحافة من أوسع أبوابه. فكان سياسياً وناقداً 
وصحفياً وشاعراً، وتلك صفات قلما تجتمع في 
شخص واحد، لم يحب يوًما الوظائف الحكومية 
واعتبرها قيدًا له ولم يلتزم بأي منها، بل تفرغ 

للكتابة واألعمال األدبية.
قدم العقاد الكثير من المؤلفات النقدية والسياسية 
عدد  تجاوز  وقد  الشعر،  ودواوين  واإلسالمية 
مجموعة  جانب  إلى  مؤلف،  المئة  مؤلفاته 
يصعب  التي  الصحفية  المقاالت  من  ضخمة 

حصرها برقم.
أسوان  بمدرسة  والتحق  أسوان  في  العقاد  نشأ 
االبتدائية  الشهادة  على  منها  وحصل  األميرية 
المدرسي بعد ذلك  يتابع تعليمه  لم  عام 1903. 
ولكنه كان يرافق والده إلى مجلس الشيخ أحمد 
األزهر،  علماء  أبرز  أحد  كان  الذي  الجداوي 
فكان ينهل منه مختلف العلوم واألدب، مما دفعه 

إلى االهتمام بالقراءة وكثرة االطالع.
العقاد  التقى  الجداوي  أحمد  الشيخ  مجلس  وفي 
تركت  التي  الهامة  الشخصيات  من  بالعديد 
محمد  الشيخ  ومنهم  األدبية،  حياته  في  أثرها 
عبده، وجورجي زيدان، وعبد الحليم المصري، 

وإبراهيم عبد القادر المازني، وغيرهم كثيرون.

إنجازاته
بعد إنهاء عباس محمود العقاد الدراسة االبتدائية 
ظروف  له  تسمح  لم  شهادتها  على  وحصوله 
حكومية  بوظيفة  فالتحق  دراسته،  بإتمام  حياته 
بعد عامين  نقله  قنا عام 1905، وتم  مدينة  في 
إلى منطقة الزقازيق حيث عمل في قسم المالية 

بمدينة الشرقية.
في عام 1907 توفي والده فترك وظيفته وانتقل 
العام دخل  نفس  فيها. وفي  القاهرة واستقر  إلى 
العقاد عالم الصحافة حيث انضم للعمل في جريدة 
الدستور اليومية مع العالمة محمد فريد شوقي. 
والتصحيح  التحرير  مسؤولية  العقاد  وتولى 
وحتى  األول  عددها  من  ابتداًء  فيها  والترجمة 

األخير.
توقفت  حتى  الدستور  جريدة  في  العقاد  استمر 
للعودة  الصدور عام 1912، مما اضطره  عن 
إلى العمل الحكومي ولكنه لم يبق فيه سوى فترة 
علي  الشيخ  مع  المؤيد  بجريدة  فالتحق  قصيرة 
يوسف ولكن تعارض سياسة الجريدة مع أفكاره 

جعله يتخلى عن العمل فيها.
مع  التدريس  في  الزمن  من  لفترة  بعدها  عمل 
الكاتب إبراهيم عبد القادر المازني واستمر حتى 
األهالي  جريدة  في  بعدها  عمل   .1917 عام 
الصادرة في اإلسكندرية. وفي عام 1919 انضم 
الفترة  بنفس  وانضم  األهرام  جريدة  مع  للعمل 
 1919 ثورة  بعد  نشأت  التي  الوطنية  للحركة 
كتاب  أهم  من  واحدًا  العقاد  وأصبح  مصر  في 
الحركة ووجه الكثير من االنتقادات لمفاوضات 

سعد زغلول مع اإلنكليز بعد ثورة 1919.
عمل العقاد عام 1923 في جريدة البالغ وأصبح 
دائم  بشكل  األسبوعي  ملحقها  وفي  فيها  يكتب 
على مدار عدة سنوات. أكسبه ذلك شهرة كبيرة 
وتم انتخابه كعضو لمجلس الشعب واستمر في 

منصبه حتى عام 1930.
وبقي  المصري  الوفد  حزب  في  ناشًطا  كان 
منتميًا له حتى عام 1935، حينها قرر االنفصال 
عنه بسبب تعارضه مع توجهات الحزب بقيادة 

مصطفى النحاس.

بالتراجع  العقاد الصحفي  بدأ نشاط  عام 1935 
من  عدد  لصالح  المقاالت  بعض  يكتب  فبقي 
الصحف مثل صحيفة روز اليوسف، وصحيفة 
األزهر  ومجلة  اليوم،  أخبار  وصحيفة  الهالل، 
والعمل  للكتابة  تدريجيًا  بالتفرغ  وبدأ  وغيرها. 

األدبي.
تنوعت الموضوعات التي ألف العقاد كتبه عنها، 
واالجتماع  والتاريخ  األدب  كان حول  ما  فمنها 
ككتاب »مطالعات في الكتب والحياة«، وكتاب 
وكتاب  والفنون«،  األدب  في  »مراجعات 
الضاحك  الكتب«، وكتاب »جحا  بين  »ساعات 

المضحك«، وغيرها.
من  العديد  فللعقاد  واللغة  النقد  مجال  في  أما 
المؤلفات وأبرزها: »الديوان في األدب والنقد« 
الرومي  »ابن  وكتاب  المازني،  مع  باالشتراك 
حياته من شعره«، وكتاب »رجعة أبي العالء«، 

وكتاب »اللغة الشاعرية«، وغيرها.
التوجه  ذات  الكتب  من  العديد  العقاد  كتب  كما 
في  »هتلر  كتاب  أهمها:  ومن  السياسي، 
وكتاب  الشعوب«،  »أفيون  وكتاب  الميزان«، 
ال  شيوعية  »ال  وكتاب  واألديان«،  »النازية 

استعمار«، وغيرها.

العديد  للعقاد أيًضا إسهام هام في مجال ترجمة 
من المؤلفات للعربية، فقد شارك في الترجمة من 
القصة  للعربية في كتاب »ألوان من  اإلنكليزية 

القصيرة في األدب األمريكي« وكتب أخرى.
الدين  عن  بالكتابة  االهتمام  عن  العقاد  يغفل  لم 
ذلك  تتناول  التي  مؤلفاته  وبلغت  اإلسالمي، 
»عبقرية  كتاب  أهمها:  ومن  كتاباً،   40 حوالي 
وكتاب  عمر«،  »عبقرية  وكتاب  محمد«، 
»عبقرية علي«، وكتاب »داعي السماء بالل«، 
وكتاب »ذو النورين عثمان«، وكتاب »الصديقة 

بنت الصديق«، وغيرها.
ومن مؤلفاته التي دحض فيها االتهامات الموجهة 
وأباطيل  اإلسالم  »حقائق  كتاب  كان:  لإلسالم 
خصومه«، وكتاب »التفكير فريضة إسالمية«، 

وكتاب »الديمقراطية في اإلسالم« وغيرها.
العقاد  ألفها  التي  الشعرية  الدواوين  عدد  بلغ 
خالل حياته عشرة دواوين، وكان من أشهرها: 
»أشباح  الظهيرة«،  »وهج  الصباح«،  »يقظة 

األصيل«، هدية الكروان«، وغيرها.
في عام 1956 تم تعيين العقاد في مجمع اللغة 
على  عام 1960  القاهرة، وحصل  في  العربية 
جائزة الدولة التقديرية. وما زالت مؤلفات العقاد 
تعد من أهم المراجع إلى يومنا الحالي ويدرس 

العديد منها في المدارس والجامعات.
يتزوج،  ولم  َعَزباً  العقاد  محمود  عباس  عاش 
المرة  وفي  كبيرتين.  حب  عالقتي  عاش  ولكنه 
لها  ألف  والتي  سارة  اسمها  فتاة  أحب  األولى 
الثانية  المرة  في  اسمها.  على  أسماها  رواية 
أحب الممثلة الشهيرة مديحة يسري ولكنه أنهى 

عالقته بها بسبب طبيعة عملها في التمثيل.

وفاة عباس محمود العقاد

توفي عباس محمود العقاد في مدينة القاهرة في 
13 آذار 1964 عن عمر يناهز 74 عاًما. نُقل 
جثمانه من القاهرة إلى مسقط رأسه في أسوان 

في نفس يوم وفاته ودفن في إحدى مقابرها.
وكاالت

ال شيء بي

آمنة محمد عيل األوجيل
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عزوف عن شراء اللحوم والماجي أفضل الحلول

تجهيز مبنى مديرية 
البيئة بمدينة الطبقة

بائعو هواتف في دمشق يتهمون 
الحكومة بالتواطؤ مع محتكرين

حل مؤقت لمستنقع مخيم مهجري كري سبي بعد تقاعس المنظمات العاملة فيه

موسى: »مهمتنا تنظيم األحوال الشخصية 
للمواطنين بالطبقة«

كورونا.. بين الجوع 
واإلهمال

السوريّة،  الليرة  قيمة  في  الكبير  الهبوط  بعد 
لقرابة  الواحد  الدوالر  صرف  سعر  ووصول 
الشرائية  القدرة  وانخفاض  ليرة،   5000 الـ 
عن  األهالي  من  كبير  قسم  عزف  للمواطنين, 
بسبب  الفروج  ولحوم  الحمراء  اللحوم  شراء 
للفرد  اليومي  بالدخل  مقارنةً  أسعارها  ارتفاع 
أهالي  واعتبر  السوريّة,  بالليرة  يُحسب  الذي 
باتت  اللحوم  أن  الحسكة  الشدادي جنوب  مدينة 
من الكماليات ويصعب رؤيتها على الموائد في 

ظل الظروف الحالية.
ويقول المواطن عبد القادر الصالح عامل مياومة 
»روناهي«:  لصحيفتنا  الشدادي،  ناحية  في 
»إن دخلي المحدود ال يسمح لي بشراء اللحوم 
الفروج، حيث وصل سعر  حتى  الحمراء، وال 
الكيلو الواحد من الفروج قرابة الـ 6000 ليرة 
سوريّة، بينما سعر اللحوم الحمراء وصل لحدود 
الواحد«، وأضاف بأن  للكيلو  ليرة  الـ 15000 
وجود  هو  اللحوم  شراء  عن  امتناعنا  »سبب 
حوائج أخرى ذات أهمية أكبر من اللحوم في ظل 
حيث  المنطقة,  تعيشها  التي  الصعبة  الظروف 
بـ 15000  لحمة  كيلو  شراء  الممكن  من  ليس 

ليرة، وترك المنزل بال زيت أو سكر«.

ولفت الصالح بالقول على أن العديد من العوائل 
)مكعبات  الماجي  مكعبات  لشراء  حالياً  لجأت 
في  اللحم  نكهة  عن  للتعويض  الدجاج(  مرق 
الطعام والتي نساها أكثر من نصف السكان على 

حد تعبيره.
سلك  في  معلم  وهو  الناصر  فايز  قال  بدوره 
التعليم لدى اإلدارة الذاتية: »إن اللحوم أصبحت 
بعد  الفترة  هذه  في  وخصوصاً  الكماليات،  من 
االنهيار الكبير في سعر صرف الليرة السوريّة، 
األهالي  من  كبير  قسم  على  الصعب  من  وبات 

شرائها«.

أصبح ضيفاً شهرياً

ونوه الناصر على أنه في حال أراد شراء لحم 
لذلك  المخصص  المبلغ  يكون  فسوف  الغنم 
ليرة   7000 الـ  يتجاوز  ال  بحيث  جداً،  بسيطاً 
سوريّة، أي ما يعادل سعر أقل من نصف كيلو 
غرام, »وال تتكرر هذه الوجبة سوى مرة واحدة 
والتي  األسعار  غالء  بسبب  وذلك  الشهر،  في 
الشهري  الُمرتب  مع  تتناسب إطالقاً  بدورها ال 

للموظفين بشكل عام«.
ويذكر أن العامل لدى مؤسسات اإلدارة الذاتية 
يتقاضى بحدود الـ 200000 ليرة سوريّة، أي 
فيما  الشهر,  في  أمريكياً  دوالراً   45 يعادل  ما 
كان يعادل مبلغ 90 دوالراً قبل االنهيار الكبير 

في قيمة الليرة السوريّة.
أم  وهي  الناصر  روضة  المواطنة  قالت  فيما 
منزلي  يدخل  لم  الغنم  لحم  »إن  أطفال:  لسبعة 
من  العديد  إللغاء  واضطرت  العام،  قرابة  منذ 
الطبخات التي تعتمد على اللحم في تحضيرها، 
قد  التي  البدائل  على  كبير  بشكل  اعتمدت  فيما 
تعوض النكهة فقط، مثل الماجي أو المرتديال«.

الحركة الرشائّية شبه معدومة

أحد  صاحب  وهو  جمعة  محمد  قال  وبدوره 
الحركة  »إن  الشدادي:  في  الجزارة  محالت 
الشرائية في المحل تكاد أن تكون شبة معدومة، 
الموظفين  أغلب  تقاضي  إلى  السبب  ويعود 
بالليرة  مستحقاتهم  اليومية  األجرة  وعمال 
السورية، حتى بعد االنهيار األخير الذي طالها 

سعر  وصل  حيث  األجنبية،  العمالت  مقابل 
ليرة   5000 الـ  لحدود  الواحد  الدوالر  صرف 

سوريّة«.
السلع  كافة  طال  الذي  األسعار  ارتفاع  ومع 
العوائل عن حلول  الغذائية تبحث أكثر  والمواد 
في  الحياة  الستمرارية  التحايل  من  كنوع  بديلة 

ظل األزمة االقتصادية الخانقة.

انعدام األمن الغذايئ

انعدام  مليون سوري من  أكثر من 12  ويعاني 
األمن الغذائي في الفترة الحالية، والتي تعتبر هي 
األسوأ منذ اندالع األزمة السوريّة في الخامس 
عشر من آذار من عام 2011 , بحسب تقرير 
في  الصادر   »wfp« العالمي  األغذية  لبرنامج 

شهر شباط المنصرم.

الطبقة/ عمر الفارس - تستمر لجنة اإلدارة 
المحلية للبيئة والبلديات بالطبقة بعمليات تجهيز 
التابعة  والمشاتل  البيئة  لمديرية  الجديد  الموقع 
بهدف  الثاني  الحي  في  اإلطفائية  مقابل  لها، 
تخديم المدينة باألشجار الحراجية وإضفاء رونق 

الجمال للمدينة. 
ازداد االهتمام العالمي بشؤون البيئة، مما سلط 
وحمايتها،  بالبيئة  االعتناء  أهمية  على  الضوء 
حيث إن البيئة الصحية هي األساس لبقاء جميع 

الكائنات الحيّة. 
للعمل الذي بدأته إدارة البيئة والبلدية  استمراراً 
مبنى  تجهيز  في  الماضية  السنوات  في  بالطبقة 
توقف  وبعد  مستقلة،  كمؤسسة  البيئة  مديرية 
العمل لمدة طويلة نتيجة جائحة كورونا والحظر 
المفروض استؤنفت عمليات البناء والتجهيزات 

األساسية للمكان المخصص لها.
ولمعرفة المزيد حول التجهيزات أجرت صحيفتنا 
»روناهي« لقاًء مع المهندس الزراعي سليمان 
مشروع  على  المشرفين  أحد  وهو  المحمد، 
البيئة والعمليات الزراعية  تجهيز مكان مديرية 
هذه  »أنهينا حتى  قائالً:  والذي حدثنا  بالمنطقة، 
يقع  والذي  المبنى،  اللحظة 70% من تجهيزات 
حيث  اإلطفائية،  وحدة  مقابل  الثاني  الحي  في 
الدهان  المتمثلة في  الخطوات  لدينا بعض  بقيت 
واألبواب  الزراعية  المشاتل  وتجهيز  والبالط 

والذي  الخارجي  الرئيسي  والباب  المبنى  داخل 
يحتاج تجهيزها أقل من شهر إلنهاء العمل بشكٍل 

كامل«.
ونوه المحمد إلى مساحة المشاتل التابعة للمبنى 
تجهيزها  سيتم  تقريباً  دونمات  بعشرة  الُمقدّرة 
بجانب مبنى المديرية حسب الحاجة والمشاريع 
الزراعية القائمة في المدينة والتي ستحتوي على 
واألشجار  الحراجية  واألشجار  الزينة  نباتات 

المثمرة.

التجهيزات والعمل املنجز

المحمد، أحد  الزراعي سليمان  المهندس  وأشار 
مديرية  مكان  تجهيز  مشروع  على  المشرفين 
بعض  إلى  بالمنطقة  الزراعية  والعمليات  البيئة 
هذه  حتى  المبنى  في  المنجز  العمل  جوانب 
خارجي  سور  تركيب  »تم  بالقول:  اللحظة 
التابعة  والمشاتل  بالمبنى  يحيط  الشبك  من 
التي  واألرصفة  البيتونية  الممرات  إنشاء  له, 
التنقل بين المشاتل, تجهيز أربعة مكاتب  تُسّهل 
المدخل  وتجهيز  ترصيف  المبنى,  داخل  إدارية 
الخارجي للمديرية, فرش األرضية بشكل كامل 
توصيالت  تجهيز  الزراعي,  األحمر  بالتراب 
المشاتل  ري  لعمليات  الخاصة  واألنابيب  المياه 

الزراعية«.

المحمولة  الهواتف  لبيع  محال  أصحاب  اتّهم 
في دمشق، الحكومة السوريّة بإصدار قرارات 
سوق  على  المسيطرة  إيماتيل  شركة  لمصلحة 

الهواتف الذكية في سوريا.
وأصدرت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 
السوريّة قراراً بوقف استيراد الهواتف المحمولة 
المحمولة  الهواتف  أسعار  وشهدت  البالد.  إلى 
في دمشق ارتفاعاً في أسعارها بنسبة تصل إلى 
40%، رغم تحسن طفيف سجلته الليرة السوريّة 

في أسواق الصرافة.
وقال أمجد القاق )31 عاماً(، وهو اسم مستعار 
لموظف في شركة مابكو للهواتف المحمولة، إن 
شركة إيماتيل محتكرة للسوق، وكان االستيراد 
والمحال  الشركات  وجميع  بها،  محصوراً 

األخرى مجبرة على الشراء منها.
من  الكثير  بتخزين  قامت  الشركة  أن  ورجح 

اآلن،  السوق  في  بتصريفها  وستقوم  األجهزة، 
بعد ارتفاع األسعار تأثراً بالقرارات الجديدة.

صاحب  وهو  عاماً(،   34( بركات  سليم  وقال 
محل لبيع الهواتف المحمولة يقيم في حي المزة، 
عملية  إليقاف  جاء  القرار  إن  برس،  لنورث 
شراء الهواتف من الخارج والتصريح عنها في 

الداخل.
من  الهواتف  شراء  اعتادوا  السكان  وأضاف: 
لبنان باعتبار أن فارق السعر بين سوريا ولبنان 
يقوم  لبنان،  من  الهاتف  يصل  أن  وبعد  كبير، 
صاحبه بالتعريف عنه لدى الهيئة الناظمة للبريد 
شريحة  بحسب  مالي،  مبلغ  بدفع  واالتصاالت 

الهاتف.

قرار جائر

القرار  إن  الهواتف  لبيع  محال  ويرى أصحاب 
سيؤدي حتماً الرتفاع جديد في أسعار الهواتف 
المحمولة، وحصر السكان في خيارات محدودة 

في السوق.
وهو صاحب  عاماً(،   29( الرز  عماد  واعتبر 
دمشق،  برج  في  المحمولة  الهواتف  لبيع  محل 
القرار الجديد تثبيتاً لحالة االحتكار على السوق 

من قبل إحدى الشركات.
شركة  استولت  كيف  يعلم  الجميع  أن  وأضاف 
معينة على السوق ومنعت استيراد األجهزة إال 

عن طريقها.
وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، أصدرت 
الفردي  التصريح  بإيقاف  قراراً  دمشق  حكومة 
عن استيراد الهواتف المحمولة ولمدة ستة أشهر.

وعلى عجل أُنشئت المرافق الصحيّة والخدميّة 
بشكٍل »إسعافي«، بعد افتتاح المخيم في الثاني 
عام  من  الثاني  تشرين  شهر  من  والعشرين 
2019، لتقوم الُمنظمات اإلنسانيَّة العاملة في 
المخيم فيما بعد بتَولي إنشاء المرافق الخدميّة 
بشكٍل  عليها  واإلشراف  داخله،  الصحيّة 
كامٍل من خالل إنشاء الَمجارير والُحفر الفنيَّة 
تَكن  لم  الخدميَّة  المرافق  أنَّ  إال  والمطريَّة، 

بالُمستوى والمواصفات الَمطلوبة.

تقصري يف الصيانة

ونتيجة التقصير في صيانة المرافق الخدميّة 
والُحفر الفنية المعدة لتصريف مياه األمطار 
حسين  الطفل  لقي  الصحي  الصرف  ومياه 
وهو  عاماً   )11( مصرعه  الحسين  محمد 
التابعة  حسات(  )كور  قرية  من  مهجر 
بعد  المحتلة  أبيض  تل  سبي/  كري  لمقاطعة 
سقوطه بإحدى الُحفر الفنيّة المسقوفة بصفائح 

التوتياء التي تعرضت لالهتراء بسبب عامل 
الزمن، ولكونها غير مخصصة أصالً لسقف 

الحفر الفنية.
تشكل  لمشكلة  حالً  المخيم  إدارة  وأوجدت 
أطراف  على  الصحي  الصرف  مستنقع 
عن  بعيد  »خندق«  حفر  طريق  عن  المخيم 
المياه، وتسربها  تجمع  المخيم، ويحول دون 
أكدَّ  حين  في  تجمعها،  بدل  األرض  إلى 
الرئيس الُمشترك لمخيم مهجري كري سبي 
محمد الشيخ: »بأنَّ إدارة المخيم حالت دون 
تشكل بؤرة موبوءة جراء استمرار تدفق مياه 
وخاصة  الُمستنقع،  إلى  الصحي  الصرف 
تكاثر  وإمكانية  الصيف،  فصل  دخول  مع 
إلى  وانتقالها  حوله،  والبعوض  الحشرات 

المخيم«.
المخيم  في  العاملة  »المنظمات  وأضاف: 
الصحي،  لمشكلة الصرف  دائم  وعدتنا بحل 
وحل مشكلة المستنقع من خالل بناء أحواض 
مياه  لتصفية  مراحل  على  تعمل  بيتونية، 
قبل  من  منها  االستفادة  إمكانية  مع  الصرف 

من  القريبة  الزراعية  األراضي  أصحاب 
المخيم، ولكن وعودها لم تُطبق واقعاً«.

المنظمات  حديثه  نهاية  في  الشيخ  وطالب 
والجهات  المخيم،  في  العاملة  اإلنسانية 
بجهودها  المخيم  إدارة  بمساعدة  المعنية 
والصحي  الخدمي  الوضع  لتحسين  الرامية 

في المخيم.

إدارة  تعمل   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
والمكاتب  الطبقة  بمدينة  المدني  السجل 
األحوال  وتسيير  تنظيم  على  لها  التابعة 
وإصدار  الوقائع  بتسجيل  للمواطنين  المدنية 
التي  للقاطنين  الليزرية  الشخصية  البطاقات 

تعود قيودهم للطبقة والجرنية والمنصورة.
منذ أن تأسست مديرية السجل المدني بالطبقة 
التي  والعراقيل  المشاكل  من  الكثير  حلت 
الهوية،  وإثبات  الشخصية  باألحوال  تتعلق 
التي كانت تقيد حركة المواطنين في المنطقة 
الظروف  ظل  في  سيما  وال  السفر،  خالل 
وتنقل  حركة  على  المفروضة  األمنية 
حيث  سوريا،  وشرق  شمال  في  األشخاص 
الليزرية  التعريف  بطاقات  بمنحهم  قامت 
الشخصية  الوقائع  وتوثيق  العائلية  والدفاتر 

من زواج وطالق ووالدات ووفيات.

منح البطاقات الليزرية

ومن هذا المنطلق أجرت صحيفتنا »روناهي« 
السجل  لمديرية  المشترك  الرئيس  مع  لقاء 
حدثنا  الذي  موسى«  الحاج  »حميد  المدني 
عن آلية العمل وسير الخطط المتبعة، ومنها 
والذين  دائم  بشكٍل  المقيمين  المواطنين  منح 
البطاقات  شخصية  هوية  إثبات  يملكون  ال 
للتالعب  قابلة  غير  بأنها  المميزة  الليزرية 
وتمنح  إلكترونياً،  وتسجيلها  والتزوير 

والمنصورة  والجرنية  الطبقة  مدينة  ألهالي 
القاطنين أو للذين أضاعوا أو أتلفوا بطاقاتهم 

الشخصية.
السجل  إدارة  مؤسسة  أن  موسى  لنا  أضاف 
األجهزة  بأحدث  مجهزة  بالطبقة  المدني 
إنجاز  سرعة  في  تساهم  التي  اإللكترونية 
العمل في فترة زمنية قصيرة، وتوفر العديد 
من النوافذ لتسيير أمور أكبر عدد ممكن من 
عدد  وبوجود  الوقت،  نفس  في  المراجعين 
الخبرات واإلشراف  الموظفين أصحاب  من 

األمني الدائم.

منح البطاقات األرسية إلكرتونياً

وأكد لنا الرئيس المشترك حميد الحاج موسى: 
»تمنح الدفاتر األسرية للمتزوجين الجدد بعد 
إحضار األوراق الصادرة من ديوان العدالة 
االجتماعية »المحكمة«، بموجب عقد زواج 
واستكمال جميع األوراق المطلوبة، أما الذين 
تجديدها  فيتم  القديمة  للدفاتر  فاقدين  يكونون 
في  المؤرشفة   القديمة  السجالت  بموجب 

المؤسسة لدينا«.
واختتم حميد الحاج موسى حديثه قائالً: »منذ 
تأسيس الموقع والفرع الجديد إلدارة السجل 
المشاكل  من  العديد  درء  تم  بالطبقة  المدني 
والعراقيل التي كنا نعاني منها، مثل االزدحام 
من قبل المراجعين وضيق المكان المخصص 
المعوقات  هذه  جميع  ولكن  النوافذ،  وقلة 
ُحلت، وسوف يكون لدينا العديد من الخطط 
المستقبلية التي من الممكن أن تسهل وتيسر 

العمل بشكل أكبر في الفترة المقبلة«.

الجوع  بين  ـ  كولي مصطفى  الحسكة/ 
يتقيدون  ال  الحسكة  مواطنو  واإلهمال 
وبعضهم  كورونا،  من  الوقاية  بإجراءات 
بسبب  كورونا  بوجود  يؤمن  ال  اآلخر 

اإلهمال و قلة الوعي. 
مع بداية فصل الربيع ووجود الحساسية لدى 
صعوبة  مع  وبالتزامن  األهالي  من  الكثير 
ال  المواطنين  أغلب  المعيشي،  الوضع 
يتقيدون باإلجراءات االحترازية للوقاية من 
الوباء بشكٍل  انتشر  فيروس كورونا, حيث 
المواطنين  من  الوعي  وقلة  مجدداً،  كبير 

تشكل تهديداً لسالمة المجتمع.

ال أؤمن بوجود كورونا

»علي الحسين« من سكان مدينة الحسكة يبلغ 
العمر خمسين سنة, يتحدث لصحيفتنا:  من 
»ال أؤمن بوجود كورونا ولم يسبق لي أن 
الحسين  سابقاً«،  وقائي  إجراء  أي  اتخذت 
يعمل سائقاً على الدراجة النارية وهو معيل 
لعائلته المكونة من ثمانية أفراد, ويضيف: 
»ال أشعر بالخوف من فيروس كورونا بقدر 
المعيشي  الوضع  سوء  ازدياد  من  خوفي 

أكثر مما نحن عليه اآلن, هناك أشياء تحتاج 
منا التفكير لتأمينها كمعيل للعائلة أكثر من 

الوقاية من هذا الفيروس«.

ليس عيباً أن نكون واعني

يبلغ  الحسكة  مدينة  من  العمر«  »أحمد 
يحدثنا  عاماً،  وعشرين  سبعة  العمر  من 
الفيروس  انتشار  منذ  الكامل  وعيه  عن 
على  عائلته  يحث  حيث  السابق،  العام  في 
في  وأنهم  االحترازية,  باإلجراءات  التقيد 
المناعة, ويضيف:  لديهم  الشباب ربما  سن 
»يجب أال نكون أنانيين وننقل هذا المرض 
أمراض  يعانون من  الذين  السن  للكبار في 

مزمنة«.
بين  الوعي  نشر  يجب  أنه  العمر  ويتابع 
يتقيدوا  أن  ويجب  كبير,  بشكل  المواطنين 
وارتداء  أمان  مسافة  ترك  عبر  بالوقاية 

الكمامة بشكٍل دائم.
من  غضبه  عن  معبراً  كلماته  ويلخص 
اآلخرين بسبب قلة وعيهم: »ليس من العيب 

أن نتخذ اإلجراءات الوقائية بشكٍل دائم«.

الشدادي/ حسام دخيل ـ عزف الكثري من األهايل عن رشاء اللحوم الحمراء ولحوم الفروج واعتربوها من الكامليات 
يف الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعارها. 

عني عيىس/ حسام إسامعيل ـ اضطرت إدارة مخيم مهجري كري سبي إليجاد حلٍّ مؤقت ملستنقع الرصف الصحي 
الذي تشكل نتيجة ترصيف مياه املخيم، بعد تقاعس املنظامت العاملة يف املخيم، وطالبت بتضافر كافة الجهود 
من قبل الجهات املعنية إليجاد حلٍّ دائٍم، ألنه قد يسبب مشاكل بيئية وأمراض معدية مع اقرتاب فصل الصيف.

محمد الشيخ

حميد الحاج موسى


