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مقابر صخرّية ُتكتشف في جبانة 
الحامدية بمصر

تسعة توائم... تضعها سيدة 
من مالي في حاله نادرة!

األثري  والتسجيل  التوثيق  مشروع  إطار  في   
الحامدية  بجبانة  الموجودة  الصخرية  للمقابر 
بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج، جنوبي مصر 
األعلى  للمجلس  التابعة  األثرية  البعثة  نجحت 
لآلثار المصري في الكشف عن عدد ضخم من 

المقابر الصخرية.
الدكتور  لآلثار  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
مصطفى وزيري قال إن تلك المقابر ذات طرز 
مقبرة   ٢٥٠ قرابة  إلى  عددها  يصل  متعددة 
ومنها  الجبل،  في  مستويات  عدة  في  محفورة 
مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى 
وتمتد  للدفن،  بغرفة  ينتهي  منحدر  ممر  ذات 
تلك المقابر إلى فترات زمنية تتراوح بين نهاية 

الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي.
المقبرة  تلك  أن  وزيري،  مصطفي  د.  وأوضح 
نقوش  بقايا  عليه  وهمي  باب  بوجود  تتميز 
بقايا  إلى وجود  لكتابات هيروغليفية، باإلضافة 

وهو  تصوره  المقبرة  صاحب  تخص  لمناظر 
القرابين  يقدمون  وأشخاص  األضاحي،  يذبح 

الخاصة بالمتوفي.
رئيس اإلدارة المركزية آلثار مصر العليا محمد 
عبد البديع من جهته قال إن أعمال الحفائر في 
تلك الجبانة أسفرت أيضاً عن الكشف عن العديد 
من األواني الفخارية، بعضها كان يستخدم ضمن 
الحياة اليومية واآلخر ضمن األساس الجنائزي 
كودائع رمزية مصغرة وهي ما تُعرف باسم ” 
صغيرة  أواني  وهي   ”  votive miniature
الحجم على هيئة أواني كروية وعليها بقايا طالء 
من  العديد  إلى  باإلضافة  الخارج،  من  مصفر 
األواني المصنوعة من االلباستر صغيرة الحجم، 
واألواني الفخارية، وبقايا مرآة معدنية مستديرة 
الشكل، وبقايا العظام اآلدمية والحيوانية، والعديد 
من كسرات الفخار وترجع إلى العصر المتأخر، 
وبقايا قطع من الحجر الجيري عليها نقوش ربما 

ترجع  المقابر  ألصحاب  جنائزية  لوحات  تمثّل 
إلى نهاية األسرة السادسة.

تسجيل  من  االنتهاء  تم  المشروع  إطار  وفي 
والتي  بالمنطقة  مقبرة   ٣٠٠ من  أكثر  وتوثيق 
تمتد من نجع المشايخ جنوباً وحتى الخرندارية 
شماالً، و تمثل هذه المجموعة من المقابر حكام 
العليا،  أقاليم مصر  التاسع من  اإلقليم  وموظفي 
والذي يعد من المراكز اإلدارية الهامة في مصر 
العاصمة  بين  المتوسط  لموقعة  نظراً  القديمة 
إلى جانب  القديمة،  الدولة  المنفية، وأسوان منذ 
قربة من مدينة أبيدوس والتي تعد مركز عبادة 
اإلله ”أوزير“، وكانت المركز الرئيسي لإلقليم 
حالياً مدينة أخميم وكان المعبود الرئيسي لإلقليم 
اإلله »مين«. ومن المتوقع مع استكمال أعمال 
المشروع أن يتم الكشف عن المزيد من المقابر 

في أكثر من مستوى بالجبل.
وكاالت

حليمة سيسيه سيدة من مالي أصبحت 
ومنذ أسبوع أشهر من نار على علم، 
فبعد أن كان من المتوقع لها أن تضع 
بالموجات  للفحص  وفقاً  توائم  سبعة 
عليها،  أجرَي  الذي  الصوتية  فوق 
وطاقم  والممرضين  األطباء  فاجأِت 
المشفى وحتى عائلتها عندما وضعت 
بحالة  تسبب  الذي  األمر  توائم،  تسعة 

من الذهول في بالدها.
 ٢٥ العمر  من  البالغة  سيسيه  حليمة 
في  الواقعة  الدولة  مالي  من  عاماً، 
خمس  حليمة  وأنجبت  إفريقيا،  غرب 
عملية  خالل  ذكور  وأربعة  إناث 
قيصرية أُجريت لها في أحد مستشفيات 
بالدها  سلطات  نقلتها  حيث  المغرب، 
على  للحصول  البلد،  هذا  إلى  جواً 

رعاية أفضل.

مالي  في  األطباَء  حليمة  حمُل  وأذهل 
أجنة  سبعةَ  رصدوا  الذين  والمغرب، 
انتباه  األمر  وجذب  رحمها،  في  فقط 
الحكومة  تكفَّلِت  بالدها، حيث  زعماء 

المؤقتة بنفقات الوالدة.
وقالت وزيرةُ الصحة في مالي “فانتا 
َع بصحة جيدة  سيبي”، إن األم والُرضَّ
تكون  أن  المقرر  ومن  والدتها،  بعد 
عدة  غضون  في  مالي  إلى  عودتهم 

أسابيع.
في  أمر  توائم  تسعة  إنجاَب  أن  يُذَكُر 
غاية الندرة، ويتسبب بمضاعفات لألم 

واألجنة أثناء الحمل والوالدة.
وكاالت

االعرتاف باإلدارة الذاتية... سبيل ليىل قاسم.. أرهبت جالديها ببسالتها
وحيد لحل األزمة الدائرة

جمعت ابنة كردستان بين نضالها 
من أجل حقوق الكرد والمرأة 

معاً، فكانت ترى أن المرأة يمكن 
أن تكون كما الرجل في ساحات 

النضال لتستشهد في سبيل 
قضيتها، حيث كانت تقول: »إني 
أشعر بالسعادة ألن موتي سيفتح 

وعي اآلالف ليسلكوا نفس الطريق 
وسينال شعبنا حريته«...«3

 يؤكد مواطنو مدينة 
قامشلو بأنه من 

الضروري االعتراف 
باإلدارة الذاتية من 

قبل المجتمع الدولي 
وأشاروا إلى أن االعتراف 

بها ستكون خطوة 
جيدة لمستقبل شعوب 

المنطقة...«5

مهجرون: الُمقاومة الحل لُمناهضة المخططات 
العدوانية للدولة الرتكية المحتلة

أبدى مهجرو مخيم كري سبي سخطهم من السياسات 
الشعوب  تجاه  المحتلة  التركية  للدولة  العدوانية 
السورية بعد أن هجرتهم من بيوتهم ومارست بحقهم 
أبشع الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي، وبينوا 

بأنها تمارس حرباً جديدة بهدف تطبيق سياستها االستعمارية في المنطقة...«4

العوائل »الرديفة« بمخيم مهجري كري 
سبي ُتطالب في اإلسراع بإنجاز التوسعة

بعد اضطرارهم للجوء للسكن في خيام بشكٍل مؤقٍت طالب عدد من مهجري مخيم كري سبي/ تل أبيض الجهات المعني�ة والمنظمات 
العاملة فيه بإنجاز المرحلة الثالثة من التوسعة المقررة بعد تأخرها. ..«6

بعدسة:لورين داوود
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العودة التدريجية إلى الروتين الغذائي تساعدمسد وحزب اإلرادة الشعبية يناقشان كيفية تحقيق استهدافات مذكرة التفاهم
 على عيد فطر صحي

هل ُتغّير الفلسفة طرق تشخيص وعالج اآلالم المزمنة؟

أسباب تواجد احتياطات النفط الضخمة في
 الصحاري والقطب الشمالي

االحتالل التركي يتسبب بحرق 
المحاصيل الزراعية في ريف حلب

بمرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية 
إسطنبول.. برلمانيات: لن نتنازل عن حقنا

األمم المتحدة تعمل على جمع األدلة المتعلقة بجرائم 
داعش بحق اإليزيديين

مركز األخبار ـ ناقش وفدان قياديان من مجلس 
سوريا الديمقراطية وحزب اإلرادة الشعبية، في 
الطرفين،  بين  المشترك  العمل  استمرار  إطار 
بين  وقِّعت  التي  التفاهم  مذكرة  تحقيق  كيفيّة 

الطرفين في ٣1 آب العام الماضي.
الوفدان اجتمعا برئاسة إلهام أحمد رئيسة الهيئة 
وقدري  الديمقراطية،  سوريا  لمجلس  التنفيذية 

جميل أمين حزب اإلرادة الشعبية.
السياسي  الوضع  مستجدات  المجتمعون  وناقش 
وبشكل  واإلقليمي،  الدولي  المستوى  على 
خاص، الداخلي الذي كان عنوانه األساس خالل 
الفترة الماضية هو استمرار تغييب بعض القوى 
الوطنية المعارضة عن العملية السياسية في ظل 
المعارضة  وفي  النظام  في  المتشددين  استمرار 
حالة  تكريس  وفي  السياسي  الحل  تعطيل  في 
اإلجراءات  من  جملة  عبر  الواقع  األمر  تقسيم 

والطروحات ضيقة األفق وقصيرة النظر.
المعارضة  وضع  المجتمعون  ناقش  كما 
التي  األوضاع  مجمل  أّن  ورأوا  السوريّة، 
تعيشها البالد تتطلب العمل الحثيث على تجميع 
قوى المعارضة الحقيقية، الوطنية الديمقراطية، 
باتجاه مؤتمر وطني عام يُعقد على أساس تطبيق 

القرار ٢٢٥4.
الطرفان  فإن  المجلس؛  ما نشره موقع  وبحسب 
لتحقيق  وتعزيزه  التواصل  استمرار  على  اتفقا 
بينهما،  الموقّعة  التفاهم  مذكرة  استهدافات 

وتوسيع نطاق عملهما المشترك.
شهد  الماضي،  العام  من  آب   ٣1 يوم  أن  يُذكر 
مجلس  بين  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  مهمة  محطة 
الشعبية في  الديمقراطية وحزب اإلرادة  سوريا 
األزمة  حل  حول  موسكو،  الروسية  العاصمة 

السوريّة.
التفاهم قد تمحورت حول خمس  وكانت مذكرة 

نقاط أساسية، هي:
موحدة  سوريا  هي  الجديدة،  سوريا  إن  »أواًل: 
تحقق  ديمقراطية  دولة  وهي  وشعبًا،  أرًضا 
االجتماعية،  والعدالة  المتساوية  المواطنة 
وتفتخر بكل مكوناتها )العرب، الكرد، السريان، 
اآلشوريين، التركمان، األرمن، الشركس( وترى 
وحدتها  يعزز  غنى  عامل  الهوياتي  تعددها  في 
ديمقراطي  دستورها  االجتماعي،  ونسيجها 
الالمركزية  بين  للعالقة  متطورة  صيغة  يحقق 
المباشرة  لسلطته  الشعب  ممارسة  تضمن  التي 
والتوزيع  الذاتي  االكتفاء  وتحقق  المناطق  في 

البالد،  عموم  في  والتنمية  للثروات  العادل 
)الخارجية،  األساسية  الشؤون  في  والمركزية 

الدفاع، االقتصاد(.
الوحيد  المخرج  هو  السياسي  الحل  إن  ثانيًا: 
يستند  الذي  الحل  وهو  السوريّة،  األزمة  من 
تقرير  بكل مكوناته وحقه في  إلى سيادة شعبها 
اإلطار  هذا  وفي  الحوار،  عبر  بنفسه،  مصيره 
القرار  لتنفيذ  ويعمالن  يدعمان  الطرفين  فإن 
جنيف  بيان  تنفيذ  ذلك  في  بما  كاماًل   ٢٢٥4
العملية  إلى  األخرى  المعارضة  منصات  وضم 
سوريا  مجلس  فيها  بما  السوريّة  السياسية 
الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة إلنفاذ حق 
السوريّة  السيادة  استعادة  في  السوري  الشعب 
غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات 
الشعب  على  المفروضة  الحصار  أشكال  وكافة 
السوري وتسييس المساعدات اإلنسانية، وإنهاء 
الخارجي  التدخل  أشكال  وكل  االحتالالت  كل 
كافة  خروج  إلى  وصواًل  المختلفة،  وحواملها 

القوات األجنبية من األرض السوريّة.
في  المأمولة  المتساوية  المواطنة  دولة  إن  ثالثًا: 
السوري،  المجتمعي  التنوع  على  تؤكد  سوريا 
للقضية  عادل  ديمقراطي  حل  بإيجاد  وااللتزام 

الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية 
القومية  واإلقرار الدستوري بحقوقهم، بالحقوق 
السوريّة  المكونات  وجميع  اآلشوريين  للسريان 

ضمن وحدة سوريا وسيادتها اإلقليمية.
لشمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة  إن  رابعًا: 
متعلقة  مجتمعية  وحاجة  موضوعية  ضرورة 
أنتجتها  التي  المنطقة  وحاجات  البلد  بظروف 
األزمة الراهنة، ومن المهم االستفادة من تجربة 
أشكال  من  كشكل  وسلبًا،  إيجابًا  الذاتية  اإلدارة 
سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على 
المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين 

السوريين، وبما يعزز وحدة األراضي السوريّة 
وسيادة دولتها ونظامها اإلداري العام.

الوطنية  المؤسسة  هو  السوري  الجيش  خامًسا: 
وال  السالح  حمل  بها  ينحصر  التي  العامة 
قوات  تكون  أن  وينبغي  بالسياسة،  تتدخل 
جدي  بشكل  أسهمت  التي  الديمقراطية،  سوريا 
في الحرب على اإلرهاب وما تزال تعمل على 
هذه  ضمن  منخرطة  المشترك؛  العيش  تعزيز 
التوافق  يتم  وآليات  أساس صيغ  المؤسسة على 

عليها«.

رمضان  قبل  ما  عادات  إلى  العودة  تكون  قد 
ومن  الجسم،  إلى  بالنسبة  كبيرة  صدمة  بمثابة 
األخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس خالل العيد 
كانوا  مما  أكثر  الطعام  تناول  إلى  يميلون  أنهم 
عليه قبل رمضان، لذا تنبغي العودة إلى الروتين 

تدريجياً.
في  البدنية  اللياقة  مدير  مدكور،  أحمد  ويقول 
البدء  »يجب  األوسط:  الشرق  فيرست  فيتنس 
كمية  تبقى  أن  يجب  كما  صحية  فطور  بوجبة 
األيام  في  أقل  الحرارية  والسعرات  الطعام 
القليلة األولى بعد رمضان، ولكن يجب أن تظل 
اإلفطار  تناول  مثل  هي،  كما  الصحية  العادات 
كل يوم، وسيساعد ذلك على التحكم بالطعام أثناء 

النهار وتعزيز الطاقة والتحكم بالشهية«.
ويؤكد على تناول الطعام بتكرار وبكميات أقل، 
ُمشيراً إلى أن تناول كميات صغيرة من األطعمة 
الصحية على مدار اليوم يرسل إشارة إلى العقل 
بأن اإلمدادات الغذائية وفيرة، لذلك ال بأس من 
ويمنح  بسرعة،  الحرارية  السعرات  هذه  حرق 
الحد من الحصول على قدر كبير من السعرات 
من  الكثير  أيضاً  واحدة  جلسة  في  الحرارية 

الطاقة.

إن تناول الكثير من السعرات الحرارية في وجبة 
واحدة – حتى لو كانت سعرات حرارية صحيّة 
األوقات  أن  مفادها  رسالة  العقل  إلى  يرسل   –
الخالية من الدهون يجب أن تكون قريبة، لذلك 
سيتم تخزين هذه السعرات الحرارية على شكل 
دهون، كما أن تناول الكثير من الطعام في جلسة 
واحدة يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالخمول 

والنعاس.

استقرار نسبة السكر

وينصح مدكور بتناول الكثير من البروتين، ذلك 
أن تناول كمية البروتينات الكاملة المناسبة للوزن 
ومستوى النشاط يؤدي إلى استقرار نسبة السكر 
التركيز،  ويعّزز  الطاقة(،  تباطؤ  )منع  الدم  في 
والبروتينات  وقوياً،  نحيفاً  الشخص  ويبقي 
منتجات  أو  حيوانية  منتجات  أّي  هي  الكاملة 
البقوليات،  إلى  باإلضافة  الحبوب،  أو  األلبان 
إلى  بالحاجة  الشعور  عند  خاصةً  تفيد  وهي 
الشعور  على  وتساعد  الجسم  تدعم  جيدة  وجبة 
بالشبع لفترة أطول. كما يُنصح بتجنب اإلفراط 
يقدم  العيد  زيارات  فخالل  الكافيين،  تناول  في 

الناس الكثير من الشاي والقهوة، وهذا ما يؤدي 
الكافيين، وبالتالي زيادة  تناول  إلى اإلفراط في 

مستويات التوتر في الجسم، واضطراب النوم.
كما يجب تجنب تناول الكثير من الحلويات التي 
والدهون؛  السكر  من  عالية  نسبة  على  تحتوي 

األنسولين،  مستويات  من  تزيد  أن  يمكن  حيث 
أن  ويمكن  والنعاس،  بالتعب  الشعور  يسبب  ما 
الحد  المستحسن  لذلك من  الوزن بسرعة،  تزيد 
الطازجة  بالفواكه  واستبدالها  العيد  حلويات  من 

أو المجففة.

املاء رضوري

عائالتهم  مع  األشخاص  ينشغل  ما  وغالباً 
وأصدقائهم، وال يمكن الوصول إلى الطعام على 
التوجه  هو  ذلك  من  واألسوأ  منتظمة.  فترات 
العيد  حلوى  لتناول  الطعام  وجبات  لتخطي 
التقليدية الغنية بالدهون، والمشكلة هي أن الجسم 
رمضان  في  كان  كما  الجوع  مزاج  في  سيبقى 

ولن يعّزز عملية التمثيل الغذائي.
وإلبقاء العقل والجسم في حالة جيدة، يجب تناول 
العائلة  مع  ومشاركتها  صحية  خفيفة  وجبات 
النيئة  والخضروات  اللوز  مثل  واألصدقاء، 
الطازجة  والفواكه  والتوت  والزبادي  والحمص 

والمجففة والبيض المسلوق.
كما يحتاج الجسم إلى الماء تقريباً لجميع وظائفه، 
فشرب الكثير من الماء يساعد على طرد السموم 
كما  البشرة،  انتعاش  على  ويحافظ  الجسم  من 
أيضاً  ويساعد  أقل،  كميات  تناول  على  يساعد 
للحرارة  المفرط  التعرض  متاعب  تجنب  على 
الوجبات  بتناول  الشديدة  والرغبة  للشمس،  أو 

السريعة.

يدرس الدكتور بيتر ستيلويل من جامعة مكغيل 
جامعة  من  كونينكس  سابرينا  والدكتورة  بكندا، 
الرور في بوخوم بألمانيا كيفية استخدام المناهج 
الفلسفية إليجاد طرق جديدة تتيح لهما فهم األلم 

المزمن وكيفية التعاطي معه.
المزمن  لأللم  دراستهما  في  الباحثان  يركز  ولم 
وكيفية  األساسية  الجسدية  التغييرات  على 
على  يركز  مختلفاً  منهجاً  اعتمدا  بل  معالجتها، 

الشخص ككل.
ونُشرت الدراسة في موقع مجلة »سانتيز« على 
اإلنترنت في الخامس عشر من نيسان ٢٠٢1، 
وهي مجلة فلسفية تركز على القضايا المعاصرة 
والمجاالت  العلوم  وفلسفة  المعرفة  نظرية  في 

ذات الصلة.
وحالياً ال يمكن عالج اآلالم المزمنة بشكل فعّال 
في الكثير من الحاالت، ما شجع الباحثين على 
التفكير في مناهج جديدة للتعامل مع األلم وطرق 

تشخيصه خالل السنوات األخيرة.
في  األبحاث  مساعدة  كونينكس  سابرينا  وتقول 

مجموعة التدريب البحثية في بوخوم: »إن أبحاث 
األلم والممارسات السريرية لم تحدث من فراغ، 
ماهية  بشأن  افتراضات ضمنية  تتضمن  ولكنها 
»يكمن  وأضافت:  عالجه«.  يمكن  وكيف  األلم 
هدفنا في تسليط الضوء على هذه االفتراضات 
واكتشاف كيف يمكننا التفكير بطرق جديدة حول 

األلم وإدارته بمساعدة األساليب الفلسفية«.
ويسعى الباحثان في عملهما الحالي إلى محاولة 
اتباع منهج شامل ومتكامل يركز على المريض 

ككل، وذلك ضمن ثالث نقاط مهمة.

فهم األمل!

من  أكثر  األلم  معالجة  تتضمن  أن  يجب  أوالً 
الفسيولوجية  التغيرات  عن  البحث  مجرد 
المنهج  يركز  أن  يجب  بل  وعالجها،  األساسية 
مساحة  ويخلق  ككل،  المرضى  على  الشامل 
وتوقعاتهم  ومخاوفهم  تجاربهم  في  للنظر 
ورواياتهم، إضافة إلى ذلك، يجب مراعاة تأثير 
الممارسات االجتماعية والثقافية في توليد األلم 

يتم  ما  غالباً  المثال،  سبيل  على  أيضاً.  المزمن 
تشجيع المعانين من األلم في البداية على حماية 
األمر  أنشطة،  أي  وتجنب  اإلصابة  من  أنفسهم 
الذي قد يكون مفيداً في البداية، ولكن يمكن أن 

يساهم في جعل األلم مزمناً.
عملية  أنه  على  المزمن  األلم  فهم  يجب  ثانياً 
ديناميكية تتفاعل فيها العديد من العوامل المختلفة 
على  لأللم  األول  فالسبب  خطية،  غير  بطريقة 

إلى  تحّوله  سبب  بالضرورة  ليس  المثال  سبيل 
العامل  يكون  أن  إلى  أيضاً  يحتاج  وال  مزمن، 
األكثر أهمية في العالج. وبالتالي يجب مراعاة 
التفاعل المعقد للتجربة الذاتية والتوقعات وأنماط 
العصبي  التنظيم  وإعادة  المكتسبة  السلوك 

والوصم وعوامل أخرى.
يجب  وستيلويل،  كونينكس  لسابرينا  ووفقاً  ثالثاً 
تشجيع المرضى على التفاعل مع بيئتهم وتحديد 
المنهج  هذا  ويعتمد  أمامهم،  المتاحة  الخيارات 
بشكل  يغيّر  المزمن  األلم  أن  افتراض  على 
إلى  المرضى  بها  ينظر  التي  الطريقة  أساسي 
أنفسهم وعالقتهم ببيئتهم. لذلك يمكن أن يتضمن 
مالحظة  على  المريض  مساعدة  األلم  عالج 
الشخصي  المغزى  ذات  اإليجابية  الخيارات 
التصرف،  بطريقة  إيجابي  بشكل  والمتصلة 
قادر  أنه  على  نفسه  إلى  النظر  على  وتشجيعه 
أخرى،  مرة  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  على 
الجسم كعقبة، وبدالً  التركيز على  يقلل  وهو ما 
االهتمام  من  المزيد  المرضى  يولي  ذلك،  من 

لكيفية التغلب على القيود.

في  للنفط  األكبر  االحتياطيات  توجد  لماذا 
تتجه  ولماذا  الشمالي؟  والقطب  الصحاري 
عن  فشيئاً  شيئاً  للتخلي  الكبرى  الشركات 
مشاريعها في القطب الشمالي؟ أسئلة يجيب عنها 
 )Oil Price( »تقرير نشره موقع »أويل برايس

األميركي.
مجموعة  إن  كيماني  أليكس  التقرير  كاتب  يقول 
من المحللين يتوقعون أن يعود الطلب على النفط 
بلغها  التي  المستويات  من  قريبة  مستويات  إلى 
قبل الوباء، في حين يتوقع آخرون تسجيل عجز 

وارتفاع في األسعار.
يتفقون على أن  الخبراء  الكاتب أن معظم  وذكر 
األكثر  الطاقة  مصدر  سيظل  األحفوري  الوقود 
اعتماداً  عقدين،  حتى  وربما  عقد،  لمدة  انتشاراً 

على سرعة التحّول بمجال الطاقة.
أنه  األميركية  الجيولوجي  المسح  هيئة  وتقدّر 

للحياة  الوطنية  الشمالي  القطب  يوجد في محمية 
أالسكا  من  الشرقي  الشمالي  الجزء  في  البرية 
أو  النفط،  من  برميل  مليار   1٢ يعادل  احتياطي 
األميركية  النفط  احتياطيات  يقارب ٢7% من  ما 

المؤكدة البالغة 4٣.8 مليار برميل.

النشاط التكتوين

وتعد الصفائح التكتونية أفضل دليل لدينا لفهم سبب 
الشمالية  القطبية  والمناطق  الصحاري  احتواء 
على بعض أكبر احتياطيات الهيدروكربون على 
التكتونية  الصفائح  تخلق  حيث  األرض،  وجه 
»قدراً من الضغط« يحّول ببطء المواد العضوية 
األخرى  المهمة  المواقع  ولكن  وغاز،  زيت  إلى 
األنهار  دلتا  تشمل  الكبيرة  االحتياطيات  ذات 

والحدود القارية.
وأوضح الكاتب أن النفط والغاز يتكّون في الغالب 
نتيجة تراكم الكائنات الحية الدقيقة الميتة في بيئات 
ذات تركيزات منخفضة جداً من األكسجين، مما 

يعيق عمليّة تحللها.
تتكون  التي  الحديثة  المحيطات  أحواض  وتوفر 
والتصدع  التكتونية  الصفائح  تحّرك  نتيجة  عادةً 
القاري الظروف المناسبة تماماً للدفن السريع لهذه 
عادةً  وتمأل  األكسجين.  قليلة  المياه  في  الكائنات 
التي  بالرواسب  بسرعة  األحواض  هذه  األنهار 

تحتوي على كميات وفيرة من البقايا العضوية.
كاليفورنيا،  خليج  ذلك  على  األمثلة  أفضل  ومن 
الذي تشكَّل في أقل من 6 ماليين أو 1٠ ماليين 
سنة، وهذا نسق أسرع بكثير من معظم أحواض 
العالم، ويعد خليج المكسيك مثاالً  المحيطات في 
والغاز  النفط  تكوين  إمكانيّة  على  آخر  رائعاً 

الجديد في بيئة مقيدة.

الصحراء الليبية ومحيط تيثس

نفسها  التكتونية  الصفائح  أن  إلى  الكاتب  وأشار 
بنقص  للدفن  مثالية  وظروفاً  مواقع  توفر  التي 
األحداث،  بعض  عن  أيًضا  مسؤولة  األكسجين 
واالصطدام  واالندساس  القاري  االنجراف  مثل 
المسارات  تحدد  التي  األخرى  القارات  مع 
الرسوبية  األحواض  تسلكها  التي  الجيولوجية 

عادةً.
فعلى سبيل المثال، تحتوي القارة القطبية الجنوبية 
على رواسب كبيرة من الفحم، ومن المحتمل جداً 
والغاز،  النفط  من  وفيرة  كميات  هناك  تكون  أن 
بينما تحتوي الصحراء الليبية على ندوب جليدية 

يثبت أن صفائحها كانت ذات  فيها، مما  لبس  ال 
يوم على األطراف األخرى من األرض.

من  قوة  أكثر  الهيدروكربونات  هذه  ألن  ونظراً 
إلى  النهاية  في  طريقها  تشق  فإنها  الماء،  قوة 
بين  والتصادم  التصدع  خالل  من  أو  السطح، 

الكتل األرضية والقوى التكتونية األخرى.
عندما يتعلق األمر بالشرق األوسط، فإن النظرية 
على  المنطقة  احتواء  سبب  حول  واقعيّة  األكثر 
دائما  تكن  لم  أنها  هي  النفط  من  كميات ضخمة 
 1٠٠ منذ  أنه  العلماء  ويعتقد  شاسعة،  صحراء 
مليون سنة تقريباً كانت المنطقة عبارة عن جسم 
مائي ضخم يعرف باسم »محيط تيثس« وتغذيه 
األنهار. ومع ارتفاع مستوى األرض في منطقة 
النشاط  بسبب  تدريجياً  الحديثة  األوسط  الشرق 
وراءه  تاركاً  تيثس«؛  »محيط  انحسر  التكتوني، 

الصحراء الرملية الجافة في الشرق األوسط.

مركز األخبار ـ أفادت مصادر محلية من ريف 
األراضي  في  حرائق  بنشوب  الشمالي  حلب 
التركي  االحتالل  قصف  بسبب  الزراعية، 
الثقيلة  بالمدفعية  الحوش  أم  قرية  ومرتزقتها 

للمنطقة.
في  اندلعت  الحرائق  أن  المصادر  وأضافت 
قرية أم الحوش، مما أدى إلى احتراق عشرات 
الهكتارات من محصولي القمح والشعير، دون 
الحرائق  تلك  إخماد  من  األهالي  يتمكن  أن 

بسبب القصف المستمر من قبل االحتالل.

ويوم االثنين 1٠ أيار الجاري قصف االحتالل 
التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة، قرى عين 
معلومات عن حجم  وبيلونية دون ورود  دقنة 

األضرار.
االحتالل  قبل  من  الممارسات  هذه  وتتكرر 
التركي ومرتزقته كل عام قبل بدء المزارعين 
طول  على  والشعير  القمح  موسمي  بحصاد 
منذ  المحتلة،  المناطق  في  التماس  خطوط 
كانيه  وسري  حلب  شمالي  عفرين  احتاللها 
وشرق  شمال  في  أبيض  وتل  سبي/  وكري 

سوريا.

باسم مجلس  المتحدثة  ـ صّرحت  األخبار  مركز 
 HDP الديمقراطي  الشعوب  حزب  في  المرأة 
عن  يتنازلَن  لن  بأنهن  باشاران،  أجار  عائشة 
قرارات  يتخذ  أن  ألردوغان  يحق  وال  حقهن 

خاصة بالمرأة.
الشعوب  حزب  من  البرلمانيات  سارت 
الى  ماردين  بوابة  عند   )HDP( الديمقراطي 
الذكرى  بمناسبة  وذلك  التاريخي،  آمد  سور 
العاشرة لتوقيع اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف 
أسماء  عليها  ُكتب  الفتة  وعلقَن  المرأة،  ضد 
الذكورية  للذهنية  ضحايا  ذهبن  اللواتي  النساء 
وتم قتلهن من قبل الرجال، ومن ثم أدلين ببيان 

بجانب السور.
المرأة  مجلس  باسم  المتحدثة  البيان  وحضر 
أجار  عائشة  الديمقراطي،  الشعوب  حزب  في 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  نائبة  باشاران، 
دانيش  ميرال  الديمقراطي،  الشعوب  حزب 
الديمقراطي،  الشعوب  حزب  نواب  بشتاش، 
توسون  رمزي  داغ،  ديرسم  كوزل،  سمرا 

ونوران أمير.

كلمتهن  يقلن  لم  النساء  إن  عائشة  وصرحت 
المفعول، وقالت:  األخيرة، وأن االتفاقية سارية 
»لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف 
ضد المرأة، هذه القضية لن تُنسى، سندافع عن 
الدفاع  يعني  عنها  الدفاع  ألن  االتفاقية،  هذه 
اليوم  مستقبلنا،  وعن  النساء  نحن  حياتنا  عن 

لرئيس  يحق  ال  وإسطنبول،  آمد  في  أنشطتنا 
نيابة  التحدث  أردوغان  والتنمية  العدالة  حزب 
عن النساء واتخاذ القرارات، نحن النساء سوف 
نتخذ قراراتنا بأنفسنا، وستبقى هذه االتفاقية قيد 
التنفيذ ما لم تُقر النساء بشأنها، لن نتخلى عن هذه 

االتفاقية وعن موقفنا حيالها«.

بالتحقيقات  فريق خاص  يعمل  ـ  األخبار  مركز 
تابع لألمم المتّحدة على جمع أدلّة متعلّقة بمجازر 
اإلبادة التي ارتكبها مرتزقة داعش بحّق الشعب 
حيث  شنكال،  على  سيطرتهم  إبّان  اإليزيدي 
قادة  من  بعض  هويّة  تحديد  من  الفريق  تمّكن 

داعش المسؤولين عن تلك الجرائم.
جلسة  خالل  خان،  كريم  الفريق  مدير  وتحدّث 
»امتالك  إلى  مشيراً  الدولي،  األمن  لمجلس 
مجازر  داعش  ارتكاب  على  ثابتة  أدلّة  الفريق 

إبادة بحّق اإليزيديّين في شنكال«.
معلومات  يمتلك  الفريق  أّن  خان  كريم  وأوضح 
من  و1444  داعش  قادة  من   18 توّرط  حول 
أن  دون  المجازر،  تلك  ارتكاب  في  مسلّحيه 

يُفصح عن أسمائهم.
إحدى  اإليزيديّة  الفتاة  مراد،  ناديا  ألقت  كما 
ضحايا داعش، كلمة خالل جلسة مجلس األمن 
قالت فيها: »لم ينكر داعش جرائمه التي ارتكبها 
الفتيات اإليزيديّات  بحّق اإليزيديّين، فسوق بيع 
اإلنترنت«، مضيفةً  يزال على  متاحاً، وال  كان 
قبضة  إيزيديّة الزلن في  إمرأة  أّن نحو ٢8٠٠ 

داعش.
بإجراء  الخاص  المتّحدة  وأّكد مدير فريق األمم 
التحقيقات حول مجازر اإلبادة أّن مرتزقة داعش 

»تركوا خلفهم أدلّة تثبت ارتكاب المجازر«.
بمجازر  خاص  ملّف  إعداد  الفريق  أنهى  كما 
تكريت  بمنطقة  »سبايشر«  معسكر  في  داعش 
العراقيّة، حيث يشير الملف إلى ارتكاب داعش 
المعسكر في حزيران عام ٢٠14،  مجزرة في 
راح ضحيّتها 87٥ من طاّلب المدرسة الجّوية 

وتّم دفنهم في 11 مقبرة جماعيّة.
وفيما يتعلّق بالجرائم المرتكبة بحّق المسيحيّين، 
من  ومجموعات  والتركمان  الشبك  الكاكائيّين، 
خاص  ملف  إعداد  على  الفريق  يعمل  السنّة، 

ويواصل تحقيقاته في هذا الخصوص.
ونّوه كريم خان إلى جمع أدلّة دامغة حول استخدام 
داعش أسلحة كيماويّة، ووفقاً لتقرير صادر عن 
األمم المتّحدة، فإّن مرتزقة داعش استخدموا تلك 

األسلحة في جامعة الموصل بالعراق.

أكثر من مليون أسرة في تركيا 
ُتطالب باإلعانات

االقتصادية  األزمة  انعكست  ـ  األخبار  مركز 
في تركيا على الواقع المعيشي، إذ تقدمت نحو 
في  للبلديات  إعانة  بطلبات  أسرة  مليون   1.٢

والية إسطنبول وحدها.
جائحة  بفعل  سلبي  بشكل  االقتصاد  وتأثر 
حيث  عام،  من  أكثر  منذ  المستمرة  كورونا 
الكثير  إغالق  نتيجة  البطالة  معدالت  ارتفعت 

من الورش التجارية أبوابها بسبب الجائحة.
الشعب  حزب  رئيس  نائب  أعلن  جانبه  ومن 
توران،  سيد  المعارض،  التركي  الجمهوري 
حصر  أعمال  للحزب  التابعة  البلديات  بدأت 
إلعداد خريطة فقر وفقاً للمناطق الواقعة التي 

يرد منها طلبات للحصول على إعانة.
أضاف: »تناولنا الموضوع بشكل مفصل خالل 
االجتماعات التي عقدناها مع رؤساء البلديات 
التابعة للحزب والمقدر عددهم بـ ٢47 بلدية، 
وبدأنا العمل لتعميم نموذج خريطة الفقر الذي 
قمنا بتطبيقه داخل إسطنبول في سائر البلديات 
سيباشرون  أنهم  توران  وأوضح  األخرى«، 
تلك الدراسة على صعيد البلديات الكبرى أوالً.
الفقر  خرائط  بين  الدمج  أن  توران  وأضاف 
الفقر  معدالت  سيكشف  الكبرى  بالبلديات 
ه خدماتنا  الحقيقية داخل تركيا، قائالً: »سنوّجِ
للفقر  الحقيقية  اإلحصاءات  ونكشف  بالبلديات 
أبعادها،  بكل  السياسية  السلطة  تخفيها  التي 
نتمكن من حل مشاكل  هدفنا األساسي هو أن 

األسرة«.
سّجل  تركيا  في  النقدي  التضخم  معدل  وكان 
المائة  في  ببلوغه 17.14  جديداً  قياسياً  رقماً 

على أساس سنوي.
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ليلى قاسم.. أرهبت جالديها ببسالتها

إطالق حملة نسائية عالمية لمناهضة 
جرائم اغتيال النساء

إعداد/ ميديا غانم - جمعت ابنة كردستان بين 
معاً،  والمرأة  الكرد  حقوق  أجل  من  نضالها 
كما  تكون  أن  يمكن  المرأة  أن  ترى  فكانت 
الرجل في ساحات النضال لتستشهد في سبيل 
قضيتها، حيث كانت تقول: »إني أشعر بالسعادة 
نفس  ليسلكوا  اآلالف  وعي  سيفتح  موتي  ألن 

الطريق وسينال شعبنا حريته«.
خانقين  مدينة  ضواحي  في  قاسم  ليلى  ولدت 
على  تقع  التي  النفطية  »المنطقة  بانميل  بقرية 
ضفاف نهر الوند« بباشور كردستان في ٢7 من 
كانون األول 1٩٥٢ ألسرة كردية )فيلية( وكان 
صبيح،  صباح،  السالم،  عبد  إخوة؛  ثالثة  لها 
وأخت اسمها صبيحة، وكانت ليلى الطفلة الثانية 
نفط  مصفى  في  عامالً  كان  والدها  العائلة،  في 
بمبادئ  بتمسكها  تتميز  عائلتها  وكانت  خانقين، 

حّب الوطن والحرية.
التحقت ليلى بالمدرسة في عام 1٩٥8، فدخلت 
في  واستمرت  للبنات(  الوند  )مصفى  ابتدائية 
انتهائها  لحين  خانقين  رأسها  بمسقط  الدراسة 
من المرحلة المتوسطة. حيث أحيل والدها على 
حالة  ورغم  بغداد،  إلى  الرحيل  فقرر  التقاعد، 
اهتمت  أنها  إال  العائلة  تعيشها  كانت  التي  الفقر 
ومتفوقين  مجتهدين  فكانوا  أبنائها،  بتعليم  كثيراً 

في دراستهم.

كانت من أنشط الوجوه الطالبية

ابتدأت دراستها الجامعية في كلية اآلداب بجامعة 
وتميزت   1٩71 عام  االجتماع  قسم  في  بغداد 
السياسي  بالجانب  واهتمامها  القوية  بشخصيتها 
في  للدخول  أهلتها  والتي  والثقافي  واالجتماعي 
صفوف اتحاد طلبة كردستان، والعمل الحزبي 
الحقاً، فكانت من أنشط الوجوه الطالبية، ناهيك 
العالي  والحس  الحاد  بالذكاء  امتيازها  عن 
القومية  الحقوق  بتأمين  تحلم  وكانت  بالوطنية، 

لشعبها وثابرت من أجل ذلك.
الكردستاني  الديمقراطي  حزب  إلى  انضمت 
لنشاطها  بسرعة  الحزب  عضوية  فكسبت 
وكفاءتها وتفانيها الواضح، لذا نشطت في صفوفه 
عام 1٩7٣، وجمعها النضال الطالبي مع رفيق 
الهماوندي، وكان  دربها وخطيبها الشهيد جواد 

ذلك رباطاً أبدياً حتى استشهادهما معاً. 
سبيل  في  النضال  طريق  قاسم  ليلى  اختارت 
ووعورته،  صعوبته  رغم  وقضيتها  شعبها 
تناضل  شرعت  التي  القضية  بعدالة  لقناعتها 
من  الكردي  الشعب  لخالص  سعياً  أجلها،  من 
دكتاتورية سلطة البعث التي كانت تفرض اللون 
من  للكثير  فتعرضت  الواحدة،  واللغة  الواحد 
االنتهاكات على يد النظام البعثي الفاشي آنذاك.

»يريدوني ألنني كردية«
نتيجة لألحداث السياسية التي جرت في مناطق 
وتيرة  واشتداد   ،1٩74 عام  كردستان  باشور 
الحزب  وأنصار  للكوادر  األمنية  المالحقة 
األجهزة  اقتحمت  العراقية،  المدن  مختلف  في 
بغداد  الكائن في مدينة  قاسم  ليلى  األمنية منزل 
وأُلقي   ،1٩74 نيسان   ٢4 الليل  منتصف  بعد 

الليل  منتصف  تعسفي  بشكل  عليها  القبض 
»يريدوني  لهم:  وقالت  حينها  عائلتها  فودعت 

ألنني كردية«.
ُوضعت ليلى قاسم في زنزانة انفرادية وُمنعت 
أنواع  كافة  بحقها  ومارسوا  الزيارة،  عنها 
التعذيب الجسدي والنفسي، وفقؤوا عينها اليمنى، 
كما شوهوا جسدها بصورة فّظة أيام االعتقال، 

لكنها صمدت أمام أدوات اإلجرام البشعة وحتى 
أمام حبل المشنقة.

وقبل يوم من إعدام ليلى سمح ألهلها بزيارتها، 
فلبسته  لها  الكردي  زيها  إحضار  منهم  فطلبت 
حين صعدت لحبل المشنقة بكل شجاعة ووقفت 
النشيد  تردد  وهي  الكردي  بزيها  جالديها  أمام 
ساطعة  كشمس  وشموخ  بإباء  الكردي  الوطني 

أرهبتهم بسالتها.        
استشهدت المناضلة ليلى قاسم على أيدي النظام 
البعثي في العراق بعد محاكمة صورية قصيرة، 
أيار سنة 1٩74  الثاني عشر من  وأُعدمت في 
مع  اعتقالها  على  أسبوعين  من  أقل  بعد  أي 
من  كانوا  منهم  ثالثة  األربعة،  الشهداء  رفاقها 
طلبة جامعة بغداد والرابع خطيبها الشهيد جواد 
في  المرأة  إعدام  عملية  أول  فكانت  الهماوندي 
الشرق وعلى أسس سياسية، ودفنت في النجف 

جنوب العراق. 
زهرة كردستان األبية الشهيدة ليلى قاسم أضحت 
نبراس المرأة المناضلة والتواقة للحرية، وتيمناً 
بشجاعتها سمى آالف األمهات الكرديات بناتهن 
باسمها، كيف ال وهي التي ضحت بروحها في 
سبيل قضيتها وشعبها فكانت دائماً تقول: »البد 
النضالية  المسيرة  مواصلة  من  الكرد  ألبطال 

الشاقة لتستقيم عندهم الحياة بموازاة الشهادة«.

»ال الغتيال النساء«؛ تحت هذا الشعار أطلقت 
العالم  74 منظمة و181 فرداً من جميع أنحاء 
اغتيال  جرائم  لمناهضة  عالمية  نسائية  حملة 
األخوة  تمكين  على  التركيز  خالل  من  النساء 
الثقة  وتعزيز  المنظمات،  بين  والتضامن 

والتقارب بين النساء.
االغتيال  جرائم  في  الواضحة  الزيادة  نتيجة 
السياسي التي ترتكبها الدول القومية والمرتزقة 
للدول  التابعة  الناهبة  والشركات  والعصابات 
ضد النساء القياديات سياسياً ومجتمعياً في جميع 
أنحاء العالم؛ أطلقت منظمات وأفراد من جميع 
أنحاء العالم حملة نسائية عالمية لمناهضة جرائم 

اغتيال النساء، وذلك عبر بيان جاء فيه: 
وهي  سياسية،  النساء  إبادة  عمليات  جميع  »إن 
نتيجة لسلطة وهيمنة النظام األبوي التي سادت 
اآلن،  الحين وحتى  ذلك  فمنذ  منذ ٥٠٠٠ سنة. 
فرَض  والجيش،  والدولة  الدين  تحالف  يواصل 

الهيمنة على األرض والشعب والمرأة«.
تعبير  هي  هذه  القتل  جرائم  »كل  البيان:  وتابع 
عن عقلية سائدة ال تعترف إال بحقها في الملكية، 
والصمت  والخنوع  الطاعة  بفرض  وبالتالي، 
توضح  هذه  القتل  جرائم  فجميع  المرأة،  على 
جماح  كبح  إلى  تهدف  التي  القوى  قسوة  مدى 
استبداد  مدى  وإلى  الكادحة،  األغلبية  سلطة 
الطبقة الحاكمة ضد نساء الطبقة الكادحة وبقية 
والعسكرة  االستبداد  إن  المهمشة.  القطاعات 
واالعتداء والغزو يسيطر على العالم ويستهدف 

المعارضين والمدافعين عن حقوقهم«.
وأكد البيان: »إننا نشهد زيادة واضحة في جرائم 
القومية  الدول  ترتكبها  التي  السياسي  االغتيال 
والشركات  والعصابات  المرتزقة  والقوات 
الناهبة التابعة للدولة ضد النساء القياديات سياسياً 
ومجتمعياً في جميع أنحاء العالم. إذا نظرنا إلى 

االغتياالت،  في  قضين  اللواتي  النساء  ملف 
تنظيم  في  بارزاً  طليعياً  دوراً  لهن  أن  نرى 
المساواة.  وعدم  االستغالل  النضال ضد  وقيادة 
وصحفيات  ومحاميات  ومثقفات  ناشطات  فهّن 
وفنانات وثائرات وسياسيات يدافعن عن وطنهن 
وأرضهن الجماعية وبيئتهن المعيشية كممثالت 
والسكان  اإلنسان  وحقوق  المرأة  لحقوق 
أدوارهن  بسبب  مستهدفات  إنهن  األصليين. 
في  ومجتمعاتهن  منظماتهن  داخل  الريادية 

مواجهة جشع المصالح االقتصادية«.
بعد  التحمل  يمكننا  ال  »كفى!!!  البيان:  وشدد 
اآلن!!! ولهذا السبب قررنا أن نبني أنفسنا مجدداً 

من أجل الحياة ومن أجل حريتنا اإلنسانية، كي 
قتل  عمليات  ونوقف  البعض  ببعضنا  نعتني 
اللواتي  الواعيات  النساء  ضد  سيما  ال  النساء، 

يحاربن ذلك«.
وطالب البيان بكشف النقاب عن جذور عمليات 
االغتيال النسائية النكراء هذه ضد كل الرياديات، 
مسيرة  طول  على  والسابقات،  منهن  الحاليات 
نقرأ  أن  »نريد  البيان:  وتابع  الحرية.  نضال 
نستهدف  لماذا  لنعرف  السياق  جماعي  بشكل 
ويتم اغتيالنا. نريد أن نفضح هياكل السلطة التي 
لنا  االتهام  أصابع  وتوجيه  تجريمنا  من  تستفيد 
تجاربنا  نتبادل  أن  نريد  بالموت.  علينا  والحكم 

النسائية الخاصة بعدالتنا نحن، حتى في المناطق 
واالستعمارية  األبوية  األفكار  تسودها  التي 
العادلة.  غير  والرأسمالية  والعنصرية  والدولية 
نريد االنضمام إلى المحاكم المستقلة التي أرست 
عن  والدفاع  للنضال  تاريخية  أمثلة  بالفعل 

المدافعات«.
»الساحرات«  حفيدات  »نحن،  البيان:  وزاد 
النساء  وحفيدات  الحرائر،  المحروقات 
النساء  وبنات  والمستعبَدات،  المستعَمرات 
الحكمة  َوَرثَة  والمواطنات،  المتحضرات 
النسائية عبر آالف السنين، فنحن نعتني بأراضينا 
ونواصل الكفاح في مختلف المجاالت من أجل 

الحياة، على الرغم من الموت المفروض علينا. 
أنفسنا  بناء  إلى إعادة  أنفسنا  اللواتي ندعو  نحن 
لنا  يسمح  ذاتي  ونقد  نقدي  منظور  من  اآلن، 
بتنظيم أنفسنا والتحرك معاً ضد إبادات النساء، 
للتعرف على الميثاق األبوي ومواجهته والتغلب 

عليه«.
واألنماط  األنظمة  نعرف  »نحن  البيان:  وأكد 
المتفشية  العقاب  من  اإلفالت  وظاهرة  الشائعة 
في كل مكان. نحن نعرف عددًا ال يحصى من 
المنطلقة  والحمالت  والمبادرات  المنظمات 
جرائم  في  بالتحقيق  تقوم  والتي  العالم،  حول 
أكان  وتدينها،  وتفضحها  النسائية  االغتياالت 
بالجهود  علم  على  نحن  تاريخياً.  أم  راهناً 
المبذولة لممارسة العدالة ضد الدولة والشركات 
نهدف  ال  فإننا  السبب،  لهذا  الجنسيات.  متعددة 
لتنظيم  بل  آخر،  كيان  أو  هيكلية  إنشاء  إلى 
للدفاع  أنفسنا دولياً كنساء، كي نبني أنفسنا معاً 
كل  ونفعل  أنفسنا  نلزم  لكي  المدافعات،  عن 
الراهنة  النسائية  لإلبادات  حد  لوضع  يلزم  ما 

والتاريخية«.
الحملة، سنعمل على  البيان: »لبدء هذه  واختتم 
تعزيز حملة لمناهضة جرائم اغتيال النساء، من 
خالل التركيز على تمكين األخوة والتضامن بين 
المنظمات، وتعزيز الثقة والتقارب بين النساء، 
يدعونا  الذي  والسياسي  األخالقي  وااللتزام 
نعاني  الذي  الظلم  ضد  العدالة  لتحقيق  جميعاً 
منه نحن النساء في العالم. ومن أجل كل ما ذكر 
وما ال يمكن ذكره عن الغضب واأللم واإللهام، 
نقترح كمبدأ أساسي أن مناهضة اغتيال النساء 
نلزم  اللواتي  لنا جميعاً، نحن  الرائدات هو حق 
أنفسنا بذلك. ال ينبغي ألحد أن يمتلك ما يخصنا، 
الحياة  هو:  منا  واحدة  كل  مبدأ  أن  ونفترض 

والعدالة والنضال من أجل حريتنا«.

تأجيل  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أعلن 
 ٢٠٢٢ للسيدات  آسيا  كأس  تصفيات  قرعة 
أيار   ٢7 يوم  مقررة  كانت  والتي  الهند،  في 

الجاري، وذلك حتى إشعار آخر.
التحديات  في  النظر  بعد  القرار  هذا  جاء 
نتيجة  القرعة  تأجيل  توجب  حيث  الحالية، 
الدولة  في  كوفيد-1٩  حاالت  أعداد  ارتفاع 
القارة، مع  الهند وفي عدد من دول  المضيفة 
جميع  وسالمة  صحة  االعتبار  بعين  األخذ 
أطراف  وبقية  والمسؤولين  والالعبات  الفرق 

اللعبة.

وسوف يتم إعالن المزيد من التفاصيل حول 
الترتيبات الجديدة للقرعة في الوقت المناسب.
كأس  تصفيات  قرعة  فإن  الوقت  ذات  وفي 
في   ٢٠٢٢ عاماً   ٢٠ تحت  للشابات  آسيا 
 17 تحت  للناشئات  آسيا  وكأس  أوزبكستان، 
هو  كما  تجريان  سوف  إندونيسيا،  في  عاماً 
مقرر في ذات اليوم، وسوف يتم إعالن بقية 

التفاصيل قبيل سحب القرعة.
تصفيات  في  يشارك  لبنان  منتخب  أن  يذكر 
كأس آسيا للسيدات حيث كانت مقررة من 1٣ 

حتى ٢٥ أيلول المقبل.

بدأت أستراليا تطعيم رياضييها ضد فيروس 
لمنحهم  البالد  مناطق  شتى  في  كورونا 
المراحل  خالل  واالطمئنان«  »الراحة 
دورة  في  للمنافسة  االستعداد  من  النهائية 
في  المؤجلة  الصيفية  األولمبية  األلعاب 

العاصمة اليابانية الصيف المقبل.
بمنح  األسترالية  السلطات  وسمحت 
اللقاح  الحصول على  في  أولوية  الرياضيين 
استعدادا  العدوى  سريع  للفيروس  المضاد 
للسفر إلى اليابان قبل انطالق الدورة في ٢٣ 

تموز المقبل.
كيت  السباحة  السابقة  العالم  بطلة  وكانت 
أكاديمية  في  اللقاح  تلقوا  من  بين  كامبل 
كوينزالند الرياضية في برزبين. وقالت كيت 
دورتين  في  أولمبيتين  بذهبيتين  فازت  التي 
لندن  في  الحر  التتابع  سباق  في  متتاليتين 

وريو دي جانيرو في ٢٠1٢ و٢٠16 »أود 
األسترالية  األولمبية  اللجنة  إلى  الشكر  تقديم 
والحكومة االتحادية للبالد لمنحنا هذه الحماية 
غير  لوضع  التعرض  بصدد  ألننا  اإلضافية 

مسبوق تماماً في طوكيو«.
أستراليا  التطعيم في  أن تشمل حملة  ويتوقع 

أكثر من ألفي رياضي ومدرب ومسؤول.
للجنة  التنفيذي  الرئيس  كارول  مات  وقال 
حملة  إن  للصحفيين  األسترالية  األولمبية 
الراحة  الرياضيين  ستمنح  »بالتأكيد  التطعيم 

واالطمئنان المطلوبين«.
مساعدة  تمثل  )الحملة(  أنها  »كما  وأضاف 
األسترالي  وللشعب  الياباني  للشعب  كبيرة 
أيضاً ألن الرياضيين سيتوجهون إلى طوكيو 
وسيعودون إلى أستراليا سالمين وأصحاء«.

افتتاح عدة مالعب في الرقة خطوة 
نحو االرتقاء باأللعاب الرياضّية

حصاد الدوري السوري: مفارقة لتشرين.. 
وأرقام قياسية جديدة

تأجيل قرعة تصفيات كأس
 آسيا للسيدات

أستراليا تبدأ تطعيم رياضييها 
قبل أولمبياد طوكيو

الرقة  مدينة  تحررت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
سوريا  قوات  يد  على  داعش  مرتزقة  من 
الديمقراطية في عام 2017، وبعدها بدأت لجنة 
الشباب والرياضة واالتحاد الرياضي على إعادة 
الحياة للرياضة في المدينة، وبكل تأكيد ستظهر 
حالة  كبير  حٍد  إلى  ولكن  والسلبيات،  األخطاء 
المنشآت الرياضية جيدة وتعيش مرحلة أفضل 

من الكثير من المناطق.
وكان مرتزقة داعش قد حّولوا المالعب إلى نقاط 
أمنية ومعتقالت للتعذيب حتى ُسّمَي أحد المالعب 
بالملعب األسود، وتعمل لجنة الشباب والرياضة 
واالتحاد الرياضي مع مختلف المنظمات والبلدية 
في  المختلفة  والمالعب  الصاالت  تأهيل  إلعادة 
يضم  مجمع  افتتاح  أعمالهم  وآخر  الرقة،  مدينة 
ملعب كرة قدم خماسي وملعب لكرة السلة واليد 

والطائرة.
وافتتح ملعب التاج جنوب الملعب البلدي بمدينة 
والطائرة  واليد  السلة  لكرة  ملعب  ويضم  الرقة 
مع  بالتعاون  وذلك  القدم،  لكرة  خماسي  وملعب 

منظمة بيت المواطنة.
لكرة  األولى  مباراتين  أقيمت  المناسبة  وبهذه 
السلة والثانية لكرة اليد وتم تكريم الفرق. وحضر 
الرياضة،  وُمحبي  الرياضيين  من  عدد  االفتتاح 
رعايتهم  على  تُشرف  الذين  الحرب  ومصابي 

منظمة بيت المواطنة.

الحالي  الوقت  تُفعّل في  التي  الرياضات  أهم  إن 
التي هي غير منتشرة في مناطق  اليد  هي كرة 
شمال وشرق سوريا، ولكن مدينة الرقة معروفة 
بأنها منبع لالعبين والنقطة األساسية يتم تدريب 
التي  اللعبة  هذه  على  العمرية  الفئات  مختلف 
نفتقرها في مناطق إقليم الجزيرة، وال محاوالت 
لتفعليها من قبل أي نادي أو من االتحاد الرياضي.
أما كرة السلة في الرقة؛ فبدأت تتفعّل بشكٍل جيد، 
مصلحة  في  يصب  اللعبة  لهذه  ملعب  وإنشاء 
االنتشار  ما زالت ضعيفة  التي  باللعب  االرتقاء 
فاألندية والفرق  في شمال وشرق سوريا ككل، 
أكثر  يُتطلب االهتمام  لذا  اليد،  تتعدى أصابع  ال 

على  التركيز  ويجب  أكثر  لتتطور  اللعبة  بهذه 
تعليم الفئات العمرية وتدريبهم وخاصةً في الرقة 
كرة  ألعاب  اعتنقت  كثيرة  واعدة  مواهب  هناك 

القدم وألعاب القوى وألعاب أخرى.

انتعاش يف مجال املنشآت

الرقة تعيش حالة انتعاش في مجال تأهيل وبناء 
لجنة  بين  تعاون  وهناك  الرياضية  المنشآت 
واألندية  الرياضي  واالتحاد  والرياضة  الشباب 
وهذا  المدني  المجتمع  ومنظمات  والبلديات 
التحتية  للبنية  جيدة  بيئة  خلق  والتنسيق  التعاون 
الرياضية في المدينة والمنشآت هي قاعدة أساسية 
لنجاح البطوالت وتخريج المواهب والرياضيين 

ومن كال الجنسين.
تأهليها  بإعادة  بالمنشآت سواء كان  إن االهتمام 
أو بناء وتشييد مالعب وصاالت جديدة، خطوة 
أساسية لتحريك الرياضة نحو المسار الصحيح، 
الرياضة  المناسبة  والمالعب  الصاالت  فبدون 
ستبقى ضمن دوامة المعاناة كما هي حالة الكثير 
من المدن في شمال وشرق سوريا وخاصةً إقليم 

الجزيرة.

السوري،  الدوري  منافسات  على  الستار  أُسِدل 
من  والعديد  قوية  منافسة  شهد  مثير  موسم  بعد 
ظهور  مع  القياسية،  واألرقام  الثقيلة  النتائج 
مواهب جديدة وغياب أسماء المعة، كان متوقعاً 

أن تُقدم أداء أفضل.
الثاني  ليكون  الدوري،  لقب  استحق تشرين  وقد 

على التوالي والرابع في تاريخه.
وبدأ تشرين الموسم مع المدرب ضرار رداوي، 
الذي أنهى مرحلة الذهاب في صدارة الترتيب، 
اإلياب  افتتاح  في  حطين  أمام  الهزيمة  أن  إال 
ساهمت في رحيله، ليعود من جديد ماهر بحري 

كمدير فني.
وخبرة  لالعبيه  القتالية  بالروح  الفريق  وتسلح 
وورد  الدالي  عالء  برحيل  يتأثر  ولم  البحري، 
السالمة، في فترة االنتقاالت الشتوية، كما عزز 

تعافي  ثائر كروما، واستفاد من  الصفوف بضم 
باسل مصطفى ليتّوج باللقب.

وامتلك تشرين ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة 
بعد الجيش، حيث سجل 4٢ هدفاً في ٢6 مباراة، 
مقابل 16 هدفاً في مرماه، ليكون صاحب ثاني 

أقوى دفاع بعد الكرامة.
 ،٥ في  وتعادل  مباراة،   18 في  تشرين  وفاز 

وخسر ٣ مواجهات.

أرقام
نجح محمود البحر، العب جبلة، في خطف لقب 
هداف الدوري من محمد الواكد، العب الجيش، 

الذي تّوج كهداف في الموسمين السابقين.
وأحرز البحر ٢٢ هدفاً، وهو رقم غير مسبوق 
في تاريخ فريقه. كما نجح عبد اللطيف النعسان، 

حارس الكرامة، في المحافظة على نظافة شباكه 
لـ14 مباراة متواصلة.

بثالث  الموسم  تشرين  أنهى  مفارقة الفتة،  وفي 
هزائم في الدوري، وهو نفس العدد في الموسم 
الماضي حين تّوج باللقب أيضاً، كما أنه حصد 

في كال الموسمين ٥٩ نقطة.
وهم  هاتريك،  تسجيل  في  العبين  أربعة  ونجح 
العمير،  وأحمد  الواكد،  ومحمد  البحر،  محمود 

وأحمد العبد هللا.
تشرين  مع  التتويج  من  بحري  ماهر  وتمكن 
محمد  إنجاز  ليكرر  متتاليتين،  مرتين  باللقب، 

قويض، مدرب الكرامة، قبل 1٠ سنوات.
تشرين،  مرمى  حارس  مدنية،  أحمد  وحطم 
في  مرمى  أول حارس  بات  قياسياً، حيث  رقما 
تاريخ الدوري السوري، يتّوج سبع مرات بلقب 
المسابقة، بواقع ٥ مع الجيش و٢ برفقة تشرين، 
السوبر  وكأس  مرتين،  الكاس  للقب  إضافة 

مثلهما.

هبوط متوقع
الساحل  هبط  ومالية،  وفنية  إدارية  وألسباب 

والحرية للقسم الثاني من الدوري.
وعانى الفريقان من عدم االستقرار الفني، بينما 
الهبوط،  من  األخيرة  الجوالت  في  الفتوة  نجا 
كان  ثمينة،  بانتصارات  التوقعات  قلب  بعدما 
والوثبة  والساحل  واالتحاد  الجيش  أمام  أبرزها 
والحرية، إلى جانب التعادل مع حطين والوحدة. 
كما نجح حرجلة، الصاعد ألول مرة في تاريخه 

للدوري الممتاز، في تأمين البقاء.
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 أنا والبشدري
 والمسألة الكردية

ـ2ـ

بابكر  هو  للبشدري  الذاتية  السيرة  وعن 
محمود رسول آغا البشدري، سياسي عراقي 
كردي ولد في كركوك سنة 1937، وينتمى 
التقاليد  ووفق  الكردية،  العشائر  إحدى  إلى 
العشائرية المطبقة على تشكيالت البيشمركة، 
أكبر  هم  من  ليرأس  )بترليون(  إمرة  تقلد 
البعث  منه سناً وخبرة، وعندما تمكن حزب 
في  قاسم  الكريم  عبد  حكم  من  التخلص  من 
العراقية  الحكومة  دخلت   ،1963 شباط 
وكان  الكردية،  الحركة  مع  مفاوضات  في 
المفاوض،  الكردي  الوفد  ضمن  )البشدري( 
انحيازه  أن  وجد  المفاوضات  تلك  وبفشل 
له  األفضل  الخيار  هو  الحكومة  لجانب 
ولشعبه من خالل ما سوف يحصلون عليها 
خالل  من  قناعاته  كانت  )تلك  مناصب  من 

حواراتي معه(. 
مناصب  فتقلد  الحكومة  كافأته  وبالفعل 
قائمقام قضاء  الكردية،  المنطقة  في  حكومية 
للمجلس  رئيساً  ثم  للسليمانية  محافظاً  ثم 
)البرلمان  الذاتي  الحكم  لمنطقة  التشريعي 
بين  مفاوضات  بعد  تشكل  والذي  المحلي(، 
والتي  الكردية،  والحركة  البعث  حكومة 
 11 في  الذاتي  الحكم  بيان  بصدور  انتهت 
الحركة  قبل  من  رفضه  وتم   ،1970 آذار 
الذاتي  الحكم  شكلية  لتبنيها  بعد  فيما  الكردية 
وفق النظرة البعثية، وتحمل )البشدري( إدانة 
قسم كبير من شعبه الكردي على اختياره هذا، 
أن  معه،  حواراتي  خالل  من  لي،  تبين  وقد 
بيان  بصيغة  كان  الذاتي  الحكم  اإلعالن عن 
طرفين،  بين  اتفاق  بصيغة  وليس  حكومي، 
وليس  بمكرمة حكومية  أشبه  كان  أنه  بحيث 
نتيجة نضال ومفاوضات مضنية بين طرفين.
لمدة  التشريعي  المجلس  رئاسة  تقلده  وبعد   
عامين قررت الحكومة العراقية تعيينه وزيراً 
فيما  بغداد،  في  االجتماعية  والشؤون  للعمل 
بعد اختير رئيساً لمنظمة العمل العربية للفترة 
القاهرة منذ  أقام في  1990 ـ 1999، حيث 
القاهرة،  إلى  بغداد  المنظمة من  نقل مقر  أن 
ومع عودة مقر الجامعة العربية من تونس إلى 
مقرها التاريخي في القاهرة بعد انتهاء حملة 
ديفيد(،  )كامب  اتفاقية  نتيجة  مصر  مقاطعة 
)البشدري(  مع  التواصل  من  حينها  تمكنت 
الكويت  غزو  وبعد  الظروف،  تلك  خالل 
وهزيمة صدام في حرب )عاصفة الصحراء( 
واشتداد األزمة بين الكرد والحكومة العراقية، 
المعارض  الكردي  خندقه  إلى  العودة  حاول 
التحوالت رصدتها  العراقية، وتلك  للحكومة 
التي جرت بين أطراف  كثيراً وبخاصة تلك 
الحركة الكردية، ولم يحقق نجاحاً ملموساً في 
تواصله مع أطراف المعارضة العراقية، لكنه 
تعرض لمحاولة اغتيال سنة 1991 في مدينة 

عمان مع أسرته.
أال  يجب  )البشدري(،  بجميل  عرفاني  إن 
تكشف  قد  كتلك  شخصية  دراسة  أن  ينسينا 
بعض ضبابيات تلك الفترة، من حيث صعوبة 
تبعات  بين خندقين وتحمل  االختيار  وحتمية 
يفقد الشخص حياته  قد  هذا االختيار، والذي 
عن  الدراسة  هذه  تكشف  كما  لذلك،  نتيجةً 
التاريخ  في  ملتبسة  لفترة  اإلضاءات  بعض 
العراقي الحديث، حيث كانت المسألة الكردية 
داخلياً  العراقية  السياسة  في  وبشدة  حاضرة 
من  تستحقه  ما  نعطها  لم  لكننا  وخارجياً، 
اهتمام، رغم أن تداعياتها تسببت في ضرب 

األمن القومي العربي في الصميم.
البشدري لم يبخل علي يوماً باإلجابة عن أي 
باحثة  أن  وأذكر  نظره،  وجهة  من  استفسار 
من  الدكتوراه  لشهادة  تحضر  كانت  سعودية 
األفضل  من  أنه  ووجدت  سعودية  جامعة 
تشكيالت  في  آمراً  يوماً  كان  بمن  تلتقي  أن 
معها  كريماً  كان  وبالفعل  )البيشمركة(، 
جميع  على  اإلجابة  في  وأفاض  توقعت  كما 

استفساراتها.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

محاربة الكردستاني... العراق إذ ينجرف 
خلف أكاذيب تركيا

ليبيا وتحديات المستقبل

فايق عمر )إعالمي(

عندما تضع األنظمة والحكومات نُصب أعينها 
إلى  تلجأ  األخرى،  الدول  شؤون  في  التدخل 
اختالق الحجج والذرائع الواهية، بهدف إضفاء 
نوع من الشرعية على انتهاك سيادة تلك الدول 
وتبرير ما تقوم به من استباحٍة ألراضيها، ولعّل 
النظام التركي هو النموذج األقذر في انتهاج هذا 
األسلوب، لكون جميع حروبه وغزواته خارج 
الحدود مبنيّة على أكاذيب وأباطيل ال أساس لها 
مزاعم  لتدخالته  المعلن  والهدف  الصحة،  من 
حماية األمن القومي التركي، إال أنها في حقيقة 
األمر تنطوي على نوايا توسعية استعمارية بات 

يعرفها القاصي والداني.
التركي  االحتالل  جيش  يبّرر  النحو،  هذا  على 
كردستان  باشور  في  العسكرية  عملياته  جميع 
العمال  حزب  مقاتلي  بمحاربة  متذرعاً 
على  وتحّركاته  خطواته  لكن  الكردستاني، 
األرض تكشف بجالء زيف هذه االدّعاءات التي 
يرّوج لها، إنما هي تنّم عن استراتيجية مكشوفة 
لتوسيع نطاق النفوذ قائمة في األساس على قضم 
المزيد من األراضي وإقامة أكبر عدد ممكن من 

القواعد والمقرات العسكرية.
ومحاوالته  المزاعم  لتلك  تسويقه  جانب  وإلى 
لغزواته،  الدفينة  للتغطية على األهداف  البائسة 
هناك في المقابل أصوات من داخل النظام التركي 
الحقيقية  بالنوايا  البوح  في  غضاضة  تجد  ال 
الداخلية  كوزير  العمليات،  تلك  وراء  الكامنة 
الذي صّرح عالنية مع بدء العملية األخيرة في 
أنهم  كردستان،  باشور  في  الجبلية  متينا  منطقة 

في صدد القيام بخطوات في العراق على غرار 
ما فعلوه في سوريا، بل إن زعيم الحركة القومية 
ذلك  من  أبعد  ذهب  باهجلي،  دولت  المتطرفة 
بالعودة إلى أسطوانته المعهودة وهي الزعم أن 
ويجب  تاريخياً  العراق« أرض تركية  »شمالي 

أن تعود لتركيا.
وبالرغم من وضوح الرسائل واألهداف التركية 
يتفاجأ المرء من وجود بعض األصوات العراقية 
في بغداد وهولير، ال تزال تنجرف خلف أكذوبة 
كونها  تعدو  ال  العسكرية  العمليات  بأن  تركيا 
تصفية حسابات بين أنقرة والعمال الكردستاني.

وعلى  الداخلية  أزماته  تراكم  ظل  في  العراق 
الجيش  مواجهة  على  قادر  غير  األصعدة  كافة 

ال  هذا  لكّن  ومبّرٌر،  مفهوٌم  أمٌر  وهذا  التركي، 
التي  االنبطاحية  الطريقة  عن  التغاضي  يعني 
يتعامل بها مع االعتداءات واالنتهاكات التركية 
التي بلغت أوجها في اآلونة األخيرة، لدرجة أن 
على  أكار  خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  يُقدم 
الدخول لألراضي العراقية المفروض أنها ذات 

سيادة بدون التنسيق مع بغداد.
الرواية  مع  العراقيين  المسؤولين  بعض  ذهاب 
الكردستاني  العمال  الكاذبة عبر تحميل  التركية 
العراق،  في  العسكرية  التوغالت  مسؤولية 
للهروب من مواجهة  يائسة  ليس سوى محاولة 
المنافع  المحافظة على  باب  الحقيقة، ويأتي من 
والمكاسب الشخصية التي قد يُصيبها قول الحّق 

مجانية  رخصة  منح  بمثابة  أنه  كما  بالضّرر، 
للجيش التركي لمواصلة غزواته واعتداءاته.

لجميع  المحّرك  هي  والهيمنة  التوسع  نزعة  إن 
ليس  التركي  النظام  يخوضها  التي  الصراعات 
وليبيا  سوريا  في  أيضاً  بل  العراق  في  فقط 
وغيرها، ومن غير المتوقع أن يطرأ أي تغيير 
المحيط  مع  أنقرة  تعامل  وطريقة  نهج  على 
اإلقليمي في ضوء غياب ضغوط إقليمية ودولية 

فعلية.
من الغباء االنجراف خلف المزاعم التركية في 
حلقة  كمجّرد  إليه  بالنظر  العراق  على  الهجوم 
الكردستاني  العمال  مع  الصراع  من  جديدة 
أهداف  أية  على  ينطوي  ال  بأنه  والتصديق 
األرض  على  الحقائق  لكون  أخرى،  ومآرب 
تُثبت أن جميع العمليات العسكرية التركية داخل 
أراضي الدول اإلقليمية هي ذات طابع توسعي 
هو  بينها  المشترك  القاسم  وأن  استعماري، 
الرغبة في توسيع نطاق النفوذ جرياً وراء أحالم 

استعادة أمجاد السلطنة العثمانية البائدة.
فيما  أنقرة  أكاذيب  صحة  جدالً  افترضنا  ولو 
يخّص عملياتها في العراق، فكيف يمكن تفسير 
احتاللها ألجزاء واسعة من األراضي السورية 
أن  دون  القومي،  وأمنها  حدودها  حماية  بحجة 
ل أي خرق أو تهديد لسيادتها وأمنها طيلة  يُسجَّ
تهديد شّكله  السوري؟ وأي  الصراع  أعوام من 
الصراع الليبي لحدودها وأمنها القومي لتتدّخل 
الوقت  في  وتُجّهز  فيه،  العسكري  زخمها  بكّل 
ذاته لوجود دائم هناك مع رفضها لجميع دعوات 

االنسحاب.

عبد الحميد توفيق )كاتب(

أي  ومعايير  مفاهيم  تتسق  أال  الطبيعي  من 
دولة ساعية إلى بلورة كيان سياسي مستقل مع 
وجود ظواهر خارجة على القانون أو مناقضة 
الدستور،  وحكم  واالستقاللية  السيادة  لمعايير 
الوطنية  الوحدة  حكومة  تواجه  التي  المعضلة 
تكمن في  الدبيبة  الحميد  التي شكلها عبد  الليبية 
عدد من العوامل المتشابكة بين الداخل والخارج 
بشأن طي صفحة مرحلة المليشيات والمرتزقة، 
عوامل مرتبطة بشكل وثيق بمصالح األطراف 
خالل  ظهرت  التي  الليبية  المحلية  والقوى 
بأجندات  وكذلك  الماضية،  العشر  السنوات 
ومصالح الدول اإلقليمية والدولية المعنية بالشأن 

الليبي بدوافع متعددة ومختلفة.
مجموعات  سعت  الزمني  العقد  يقارب  ما  منذ 
الفرصة  اغتنام  إلى  ودولية  وإقليمية  محلية 
إلثبات حضورها وتأثيرها في مجريات الساحة 
شكلت  وغيرهما،  والعسكرية  السياسية  الليبية 
بحكم  مسلحة  مجموعات  القوى  تلك  من  كثيٌر 
الواقع الناشئ حينذاك ما لبثت تلك المجموعات 
أن تحولت إلى تيارات مسلحة تفرض سطوتها 
في  الكيانات  مفاصل  على  وقرارها  وسلطتها 

عدد من مناطق ليبيا.
تلك  أدوار  في  األخطر  الوظيفي  التحول  كان 
تنظيم  استغلها  حين  »المليشيات«  المجموعات 
مسمياتها  اختالف  على  المسلمين،  اإلخوان 
لتثبيت  أذرع  إلى  وحّولها  وتياراتها،  وفصائلها 
وحكم  السلطة،  على  السيطرة  مبدأ  وترسيخ 
المناطق التي تديرها بغطاء من أقطاب سلطات 
األمر الواقع التي ظهرت بطريقة أو بأخرى في 
مناطق وجودها وفي مقدمتها طرابلس وبعض 
إدارياً،  لها  تتبع  التي  الليبية  والمدن  المناطق 
وتلك التي تدين بأيديولوجية تنظيم اإلخوان في 

بعض المناطق األخرى.
ال يبدو أمام حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية في 
ليبيا خيارات كثيرة وهي تحّث خطاها في سباق 
االستحقاق  موعد  إلى  الوصول  قبل  الزمن  مع 

االنتخابي نهاية العام الجاري. الملفات الضاغطة 
األهم  لكن  بعضها،  في  الحسم  تتطلب  داخلياً 
التحدي  لمواجهة  الفعلي  االنخراط  في  يتركز 
المتمثل في تثبيت ركائز الدولة وهيبتها وفرض 
لم  ما  الجميع، وهو  وإنفاذه على  القانون  سلطة 
بعد  إال  تطبيقه  باإلمكان  يكون  ولن  متاحاً  يكن 
أن تبلور حكومة الدبيبة مقاربات جديدة وصيغاً 
عملية لطي المرحلة المليشياوية في ليبيا وحسم 
ملف المرتزقة األجانب بإخراجهم من البالد من 
خالل تفاهمات وتوافقات مع الدول المعنية بكل 

ملف بشكل مباشر.
القانوني  بمفهومها  الدولة  تتعايش  أن  يمكن  ال 
فللدولة  مليشياوية،  ظاهرة  أي  مع  والسلطوي 
نهُجها وسياستها وفلسفة حكم مستندة إلى جملة 
الدول  كيانات  مع  تتقاطع  وضوابط  قوانين 
األخرى ومع مصالح مجتمعها وشعبها بصرف 
واأليديولوجية  الجهوية  االنتماءات  عن  النظر 
على  ذاك،  أو  الطرف  لهذا  واإلثنية  والعرقية 
عكس منطق المليشيات القائم على تحقيق مصالح 
فئة بعينها أو تيار محدد بهدف االستحواذ على 
المكاسب والمنافع الضيقة دون اكتراث بحقوق 
جميع  ومصالحها.  األخرى  والتيارات  القوى 
خرجت  التي  والنتائج  والتوصيات  القرارات 
الخاصة  الدولية  واالجتماعات  اللقاءات  بها 
إنهاء  ضرورة  بوضوح  أكدت  الليبي  بالوضع 
االنتقال  بهدف  والمرتزقة،  المليشيات  ظاهرتي 
والتزام  القانون  وسلطة  االستقرار  مرحلة  إلى 
الدولة  سلطة  باحترام  والقوى  األطراف  جميع 

وقوانينها الناظمة للعالقات بين مكوناتها.
لتحويل  الليبية  الحكومة  أمام  سانحة  الفرصة   
المخرجات الدولية بهذا الخصوص إلى مطالب 
والخارج،  الداخل  في  البعض  أمام  تضعها 
الداخل  مليشيات  على  الضغط  في  وتوظيفها 
لالمتثال لها ولنهجها الساعي إلى تمكين الدولة 

الليبية من بناء أسسها الجديدة.
معقدة  المضمار  هذا  في  الدبيبة  حكومة  مهمة 
موجودة  انتقالية  حكومة  بمقدور  ليس  وصعبة 
لفترة زمنية قصيرة تغيير مشهد عمره يتجاوز 
بفعل ظروف  تََشّكل وتَرسَّخ  كاملة  زمنية  حقبةً 

لمصالح  مناقضة  ومشاريع  وخارجية  داخلية 
األكثر حيوية  المهمة  تبدو  الليبي، وهنا  الشعب 
األوراق  طرح  يتم  عندما  لليبيين  بالنسبة 
الداخلي  المستويين  على  التداول  طاولة  على 
مناص  ال  وتشابكها.  لتداخلها  نظراً  والخارجي 
من  الخيارات  مروحة  توسيع  إلى  اللجوء  من 
والعمل  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  جانب 
المنخرطة  العواصم  مختلف  مع  والتنسيق 
باألزمة الليبية وتلك المعنية بتوفير سبل إنهائها، 
التي  الدولية  والمواقف  المزاج  استثمار  ويمكن 
ثقة  نيلها  بعد  الحكومة  دعم  في  جميعها  صبت 
إلنهاء  داعمة  مواقف  من  أطلقته  وما  البرلمان 
ومجاميع  المليشيات  وتكتالت  الفوضى  حقبة 
في  االلتباس  جالء  صفحتها.  وطي  المرتزقة 
الوضع  من  المستفيدة  الجهات  بعض  مواقف 
قواسم  بلورة  في  كبير  بشكل  يسهم  الراهن 
مشتركة بينها وبين الجانب الليبي ويفسح المجال 
واستقاللية  بلدهم  سيادة  الستعادة  الليبيين  أمام 
حقوقها  األخرى  لألطراف  ويحفظ  قرارهم، 
ومصالحها انطالقا من المصلحة الوطنية الليبية 

أوالً واحترام خيارات اآلخرين ثانياً.
حكومة  تشكيل  غداة  ساد  الذي  التفاؤل  مناخ 
الوحدة الوطنية وانتخابات المجلس الرئاسي ال 
يزال يوحي بإمكانية تحقيق كثير من التطلعات 
واآلمال بتجاوز ليبيا مرحلة الفلتان والفوضى، 
األمني  االستقرار  من  حالة  إلى  والوصول 
والمجتمعي والوطني تمهيداً الستحقاق ديسمبر 
تحديات  سلسلة  الدبيبة  حكومة  واجهت  المقبل. 
وتمكنت  وسياسية،  واقتصادية  خدمية  داخلية، 
وخارجياً  منها،  لكثير  أولية  حلول  تقديم  من 
والسياسية  الدبلوماسية  نشاطاتها  دائرة  وّسعت 
غالبية  في  لها  داعمة  مواقف  على  وحصلت 
العواصم، واليوم لن يكتمل حصادها إال بعد أن 
في  الجميع  على  وهيبتها  الدولة  سلطة  تفرض 
القانون والعدالة والدستور،  الداخل تحت سقف 
تحصين  على  قادرة  تكون  ذلك  خالل  ومن 
السلطة  فقوة  الخارج،  مع  وخياراتها  حقوقها 
الخارج  مخاطبة  في  أساسي  معيار  الداخل  في 
وإنهاء التدخالت التي أوصلت األزمة الليبية إلى 

مراحل خطيرة. 

مهجرون: الُمقاومة الحل لُمناهضة المخططات العدوانية للدولة التركية المحتلة

شمال  مناطق  على  التركي  العدوان  وسبّب 
كوارث   ،٢٠1٩/1٠/٩ في  سوريا  وشرق 
على كافة األصعدة، حيث أدى العدوان التركي 
لتهجير آالف السوريين من مناطقهم في عفرين 
سلب  جانب  إلى  سبي،  وكري  كانيه  وسري 
ونهب وتدمير ممتلكاتهم واتباع سياسة التتريك 

والتغيير الديمغرافي.
اآلونة  في  المحتلة  التركية  الدولة  لجأت  كما 
األخيرة إلى حبس مياه نهري دجلة والفرات من 
حصة سوريا والعراق لتصل الى أدنى مستوياتها 
تهديد  شأنه  من  ما  ثانية،  مكعب/  متر   )٢٠٠(
من  الهكتارات  آالف  وجفاف  الغذائي  األمن 
األراضي الزراعية، وتهديد آالف القرى ومدن 
العطش  بخطر  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

وفقدان األمن الغذائي لها.

سنقاوم السياسات العدوانية 
للدولة الرتكية

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا عدداً من اللقاءات 
مع المهجرين بمخيم مهجري كري سبي، وفي 
البداية تحدث المهجر علي الحسن وقال: الدولة 
التركية المحتلة ومنذ بدء األزمة السورية عملت 
على تقويض األمن واالستقرار ودعم الجماعات 
بعرق  بنيت  التي  التحتية  البنية  لتدمير  المسلحة 
الطرق  بشتى  تسعى  لذلك  السوريين،  ودماء 
لتطبيق  السورية  الشعوب  وإخضاع  إلذالل 
األرض  على  والتوسعية  االستعمارية  سياستها 

السورية.
وتابع الحسن: نحن هنا اآلن في مخيمات التهجير 
واألعمال  العدوانية  الممارسات  تلك  بسبب 
في  أننا  رغم  نقاوم  التركية  للدولة  اإلجرامية 
المحتل  نير  تحت  العيش  نقبل  ال  ونحن  خيمة، 
وظلمه وتسلطه، وهذا حال من بقي من أهالينا 
في المناطق المحتلة، فهم كل يوم على موعد مع 
المحتل  التركي  الجيش  أو  المرتزقة  ممارسات 

الذي يضيق عليهم ويحاربهم بلقمة عيشهم.
ال  بالقول:  حديثه  الحسن  علي  المهجر  واختتم 

خيار أمام شعوبنا السورية إال المقاومة ومواجهة 
عند  ووضعها  التركية  والمخططات  الجرائم 
األراضي  كافة  تحرير  على  والعمل  حدها، 
السورية من المعتدي التركي والمرتزقة التابعين 

له.

أساليب حربها تزيدنا إرصاراً 
وعزمية

إن  فقال:  يحيى  روبين  المهجر  أوضح  بدوره 
مستهدفة  جديدة  حرباً  تمارس  التركية  الدولة 
المياه  قطع  تتعمد  حيث  السورية،  للشعوب 
والتحكم  الفرات  نهر  مياه  نسبتها من  وتخفيض 
بمصادره لتنفيذ سياساتها االستعمارية كما حدث 
عندما بررت عدوانها على مناطق شمال وشرق 

سوريا بحجة حماية األمن القومي التركي.
وحذر يحيى من استمرار الجرائم والممارسات 
الشعوب  ضد  المحتلة  التركية  للدولة  العدوانية 
عانوا  كـ«مهجرين«  بأنهم  مبيناً  السورية، 
العدوانية  التركية  الدولة  سياسات  من  الكثير 
تحقيق  حتى  والصبر  باإلرادة  وسيقاومونها 
التي  ومناطقهم  بيوتهم  إلى  والعودة  النصر 

هجروا منها.

باإلرادة واملقاومة سننترص يف 
النهاية

الرداد  وضحة  المهجرة  نددت  جانبها  من 
التركية  الدولة  تمارسها  التي  القذرة  باألساليب 
وتساءلت  السورية،  الشعوب  تجاه  المحتلة 
بقولها: أين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية 

واإلنسانية من هذه الممارسات العدوانية؟!
نَر  لم  نحن  بالقول:  حديثها  وضحة  واختتمت 
األطراف  من  واضحاً  موقفاً  أو  فعلياً  تحركاً 
الدولية لدعم مقاومة وصمود الشعوب السورية 
هذه  تعمل  لذلك  التركية،  العسكرية  اآللة  بوجه 
وتجويع  إذالل  على  أساليبها  خالل  من  الدولة 

هذا  على  يراهنون  وهم  السورية،  الشعوب 
األمر، ولكن باإلرادة والمقاومة والصبر سنقاوم 

هذه الممارسات، وسوف ننتصر في النهاية.
شمال  مناطق  على  التركي  العدوان  وتسبب 
وشرق سوريا بتهجير ما يقارب 1٠٠ ألف من 

أهالي مقاطعة كري سبي، وتدمير مئات البيوت 
العامة،  المرافق  من  وعدد  وجزئي  كلي  بشكل 
وتواصل الدولة التركية المحتلة استهداف القرى 
عمدت  بينما  يومي،  بشكل  المدنيين  واألهالي 
من  آخر  أسلوب  اتباع  إلى  األخيرة  اآلونة  في 

القذرة من خالل تقليل حصة مياه نهر  أساليبها 
الفرات لتصل إلى مستويات خطرة وكارثية كما 

سبق وذكرنا آنفاً.

عني عيىس/ حسام إسامعيل ـ أبدى مهجرو مخيم كري سبي سخطهم من السياسات العدوانية للدولة الرتكية املحتلة تجاه الشعوب السورية بعد أن هجرتهم من بيوتهم ومارست بحقهم 
أبشع الجرائم يف ظل صمت املجتمع الدويل، وبينوا بأنها متارس حرباً جديدة بهدف تطبيق سياستها االستعامرية يف املنطقة.

وضحة الردادروبين يحيى علي الحسن

مثقفو إقليم الجزيرة: العزلة المشددة على القائد أوجالن استمرار للمؤامرة الدولية
الهجمات  بين  الجزيرة  إقليم  في  مثقفون  ربط 
المستمرة على مناطق الدفاع المشروع والعزلة 
المتواصلة على القائد عبد هللا أوجالن، مؤكدين 
تقف  إمرالي  في  تطبق  التي  السياسات  أن 
خلفها قوى عالمية، والعزلة المشددة ما هي إال 
والمفكر  القائد  على  الدولية  للمؤامرة  استمرار 

عبد هللا أوجالن.
السلطات  فرضتها  التي  المشددة  العزلة  تستمر 
والتي  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  على  التركية 
كافة  لدى  استنكار  محل  زالت  وما  كانت 
وفي  األوسط،  الشرق  في  واألوساط  الفئات 
خاص،  بشكل  وسوريا  وشرق  شمال  مناطق 
مياه  تركيا حبس  تواصل  العزلة  استمرار  ومع 
مقاطعة  عن  الشرب  مياه  وقطع  الفرات  نهر 
الحسكة إلى جانب هجماتها على مناطق الدفاع 
المشروع، ويرى الشعب الكردي أن السياسات 
هجمات  شن  من  بحقه  تركيا  تنتهجها  التي 
هللا  عبد  القائد  على  العزلة  وتشديد  واحتالل 
أوجالن، مخططات حيكت بيد دول متآمرة للنيل 

من إرادة الكرد.

هدف العزلة النيل من الشعب 
الكردي وإرادته

وفي هذا السياق أجرت وكالة هاوار لقاءات مع 
مثقفي إقليم الجزيرة، فتحدث بدايةً عضو اتحاد 
المثقفين في إقليم الجزيرة عبود مخصو فقال: إن 
غاية تركيا من فرض العزلة على القائد أوجالن 
النيل من إرادة وعزيمة الشعب الكردي، وبذلك 
القوانين  كافة  بخرق  تقوم  التركية  الدولة  فإن 
المعنية،  الدولية  والقرارات  واإلنسانية  الدولية 
أشد  مختلفة  بطرق  العزلة  تشديد  إلى  وتسعى 

عنفًا وبإمكاننا تسميتها باالضطهاد.
وتابع مخصو حديثه قائاًل: دولة االحتالل التركي 
تسعى من خالل العزلة المطبقة على القائد إلى 
منع وصول فكر وفلسفة األمة الديمقراطية إلى 
شعوب المنطقة والعالم، ولكنها لم ولن تنجح في 
تطبيق تلك المخططات، ألن كافة شعوب الشرق 
الديمقراطية  األمة  فلسفة  بأن  أدركت  األوسط 
وهذه  المشترك،  والتعايش  األخوة  على  تعتمد 
الشعوب بروح نضالية تسعى إلى تطبيق فكره 

ألنه السبيل الوحيد في أزمات الشرق األوسط.
مقاتلو  يبديها  التي  المقاومة  إلى  مخصو  ولفت 
الدفاع الشعبي )HPG( ووحدات حماية المرأة 
صقور  حملة  في   )YJA-STAR( ستار   -
المشروع،  الدفاع  بمناطق  الثورية  زاغروس 
قائاًل: تركيا من خالل هجماتها على متينا وآفا 
مرة  قوتها  استعراض  إلى  تسعى  وزاب  شين 
قوات  ولكن  غاري،  في  هزيمتها  بعد  أخرى 
هجمات  أمام  بطولية  مقاومة  تبدي  الكريال 
صاعين،  الصاع  لها  وترد  التركي  االحتالل 
ولهذا فإن قوته العسكرية تتراجع يوًما بعد يوم.

واسعة  هجمات  التركي  االحتالل  جيش  ويشن 
ا على مناطق »آفا شين وزاب ومتينا«  ا وجوًّ برًّ
التابعة لمناطق الدفاع المشروع منذ الـ ٢٣ من 

التي  النكراء  الهزيمة  بعد  الفائت،  نيسان  شهر 
فيما  الماضي،  شباط  غاري  جبال  في  بها  ُمني 
حملة  ضمن  للهجمات  الكريال  قوات  تتصدى 

صقور زاغروس الثورية.

عدو األجداد لن يكون صديقاً 
لألحفاد

في  المثقفين  اتحاد  عضوة  بيّنت  جانبها  ومن 
هجمات  إن  بقولها:  إبراهيم  ليلى  الجزيرة  إقليم 
المشروع  الدفاع  التركي على مناطق  االحتالل 
واالتفاقات التي تحاك ضد شنكال باإلضافة إلى 
حبس مياه نهر الفرات عن مناطق شمال وشرق 
عبد هللا  القائد  على  المفروضة  والعزلة  سوريا 
إرادة  تستهدف  ممنهجة  سياسات  هي  أوجالن؛ 

الشعب الكردي.
ولفتت ليلى إلى أن العزلة المفروضة على القائد 
أوجالن ال تستهدفه فقط بل هي استهداف لفكره 
وفلسفته، ألنه يسعى عبر هذا الفكر إلى تحقيق 
التشاركية  الحياة  حيث  الديمقراطية  األمة  مبدأ 
بين الشعوب كافة والمساواة بين المرأة والرجل.
تخشى  العالمية  والقوى  تركيا  أن  ليلى  وأكدت 

من مشروع األمة الديمقراطية الذي يطبق اليوم 
في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث تفرض 
عزلة  العالمية  القوى  بمشاركة  التركية  الدولة 
يحدث  عما  إلبعاده  أوجالن  القائد  على  مشددة 
في الخارج ألنه دائًما يطرح الحلول أثناء اللقاء 

بمحاميه وذويه.
واختتمت ليلى إبراهيم حديثها قائلة: من األهمية 
بمكان توحيد الصف الكردي، علينا أن نكون يدًا 
واحدة ضد العدو وأن نكون على يقين بأن عدو 
األجداد واآلباء لن يكون صديقاً لألحفاد، المحتل 
ادعاءات  واآلخر  الحين  بين  يطلق  التركي 

وإشاعات عن صحة القائد عبد هللا أوجالن للنيل 
الذي  الشعب  ولكن  الكردي،  الشعب  إرادة  من 
أسس نفسه بناًء على فكر القائد أوجالن لن ينال 

منه أحد.
هللا  عبد  القائد  محاميي  بأن  بالذكر  والجدير 
تركيا  في  بورصا  محكمة  يطالبون  أوجالن 
بااللتقاء بموكلهم مراًرا وتكراًرا، ولكن السلطات 
التركية ترفض الطلبات، وقد تقدم المحامون في 
الثالث من شهر أيار الجاري مرة أخرى بطلب 

جديد إال أنه لم يتم الرد عليه حتى اآلن.

ليلى ابراهيم عبود مخصو
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

آراء تعيد النظر في أصل األكاديين

بداية الهايكو العربي ـ9ـ
ظاهرة األدب الوجيز

برادوست ميتاني )كاتب وباحث(

من  مضت  عقود  خالل  وتعلمنا  ترعرعنا  لقد 
والتربوية  التعليمية  المؤسسات  مختلف  خالل 
لها  عملت  مغلوطة،  جمة  معلومات  تلقي  على 
أنظمة ومراكز فكرية لتصير ثقافة؛ باتت وكأنها 
ما  أذهاننا، خاصة  في  المطلقة  الحتمية  الحقيقة 
بدوافع  وذلك  المنطقة،  شعوب  بتاريخ  يتعلق 
منهجياً  تؤسس  متعصبة،  قوموية  عنصرية 
لطرف  وتشويه  ما،  قومي  لطرف  وأيديولوجياً 
آخر بل ونكرانه. وذلك لتثبيت وجود قومية ما 

وإزالة قوميات أخرى.
 

بعض من آراء املؤرخني

له على  مقالة  في  أ. طارق محمد عنز  يقول   -
أصل  »اكتشاف  بعنوان  المتمدن  الحوار  موقع 
واليهود«:  للهكسوس  كبداية  األجنبي  األكاديين 
جنوب  من  سومر  إلى  جاؤوا  األكاديين  إن 
القوقاز ثم احتلوها، ومن ثم استخدموا الهوريين 
إليهم  أضافوا  أنهم  كما  الكردية  المناطق  في 
والسورية،  العراقية  الصحاري  من  اآلموريين 
لألكاديين  سامي  أصل  وجود  ادعاء  وإن 
غزو  إن  يهودية؟  دعاية  وهو  صحيحاً  ليس 
األكاديين لسومر كان من الشمال وهم خليط من 
وثيق  ارتباط  ولألكاديين  واألرمن،  الهوريين 
مدينة  إنشاء  في  ذلك  يظهر  إذ  الهوريين،  مع 
»نوزي« جنوب شرقي كركوك، و«سركون« 

أول ملك إلمبراطورية متعددة الجنسيات.
- كما أن المؤرخ أ. ووال في كتابه »األصول 
السومرية للحضارة المصرية« يقارن الحضارة 
األكادية بالحضارة الهندية السندية فيجعل بذلك 
األكاديين »آريينو« ثمة تعدد لغوي خالل حكم 
بين  خاصة  ثقافي  تكامل  إلى  أدى  األكاديين 
عهدهم  في  استمر  وقد  والسومريين،  األكاديين 
العدل  وإله  الشمس  كرمز  أوتو  اإلله  عبادة 
عرفت  التي  »ستير«  اآللهة  وكذلك  والحق، 
بعشتار كآلهة الحب والجنس والعاطفة والحرب.
»العراق  كتابه  في  عوف  حسن  د.  لنا  يؤكد   -
انتماء  عدم  حضارات«  من  عليه  توالى  وما 
يقول:  عندما  السامي،  العرق  إلى  األكاديين 
بالسومريين  »استمر وادي دجلة والفرات آهالً 

لنفوذهم حتى  جنوباً واألكاديين شماالً وخاضعاً 
الميالد  قبل  والعشرين  الخامس  القرن  حوالي 
سامية  شعوب  المنطقة  هذه  على  ظهر  أن  إلى 
لذا  األصليين«.  السكان  بحضارة  تنتفع  دخيلة 
يظهر من قول د. حسن بأن األكاديين لم يكونوا 
ساميين، بل إن الساميين جاؤوا بعدهم إلى منطقة 

ميزوبوتاميا.
حسين  لألستاذ  مقال  ومنها  المصادر  معظم   -
بابل  جامعة  شبكة  في  هداد  علي  محمد 
اإللكترونية - تتفق على أن اسم األكاديين مأخوذ 
من اسم مدينة أكاد ـ وذلك دليل على أنهم سكان 
هؤالء  وكان  أكاد،  اسم  تحمل  قومية  غير  من 
سركون  ظهور  قبل  فيها  موجودون  السكان 
مؤسس الدولة منطلقاً من تلك المدينة وأن اسمهم 

مأخوذ من اسم تلك المدينة.
خاصة  مراسلة  وفي  كاكائي  مهدي  المؤرخ   -
على المسنجر بيننا رد على رسالتي عن أصل 
بينما  ساميون  األكاديين  إن  قائالً:  االكاديين 

سركون األكادي كردي األصل.
إن كالم األستاذ كاكائي يقوي ما نسعى إليه في 
تبيان أصل االكاديين غير السامي، ألن ظهور 
األكاديين مرتبط بظهور سركون مؤسس الدولة 
كردي  سركون  أصل  حقيقة  أن  وبما  األكادية، 
أصل  حقيقة  يؤكد  ذلك  فإن  سامي«  »غير  أو 
الكردي  من  والقريب  السامي  غير  األكاديين 
الشعب  بين  كان  سركون  ظهور  أن  وخاصة 
ظهور  وأن  الكرد،  إليه  ينتمي  الذي  السومري 
التي  األسطورية  وقصته  بمفرده  كان  سركون 
يأِت مع أي شعب،  يذكرها هو تؤكد ذلك، ولم 
وإن انقالب سركون كان على الملك السومري 
»لوكال زاجيزي« ومن ثم توسيعه لمدينة أكاد 
وجعلها عاصمة له وتسمية سكانها فيما بعد نسبة 
ذاتهم  هم  السكان  أن  يعني  األكاديين  باسم  إليها 
تغيير  كأي  الجديد  االسم  ألبسوا  وقد  سومريون 

في األسماء انتماًء إلى مدينة أكاد.
»آريا  كتابه  في  كلياموف  صلوات  أ.  يذكر  ـ 
اسم  معنى  بأن  األبدية«  وكردستان  القديمة 
سركون هو سركوند أي رئيس القرية وهو اسم 

كردي.

يف أسطورة رسكون داللة آرية 
متصلة بتاريخ أجداد الكرد

الملك  سركون،  أنا  األكادي:  سركون  يقول 
المعبد،  في  راهبة  والدتي  كانت  ألكاد،  العظيم 
لم أتعرف على والدي، أخوة أبي يعيشون على 
»آزو  هي  فيها  ولدت  التي  والمدينة  الجبال، 
بيراني«، التي تقع على نهر الفرات، حملت بي 
أمي وولدتني خلسة ووضعتني في سلة قصبية 
وأغلقتها بإحكام بمادة القار ثم رمتني في النهر، 
النهر  مع  سرت  منها،  الخروج  من  أتمكن  لم 
ثم  بدلوه  الفالح آكي وأخرجني  حتى عثر علي 
له ورباني وعلمني البستنة، أحبتني  جعلني ابناً 
 )٥6( السلطة  على  استوليت  ثم  عشتار  اإللهة 
عاماً، نعم أصبحت حاكماً على شعبي ذي الرأس 

األسود.
إن تلك القصة التي عثر عليها في القرن السابع 
قبل الميالد على رقيم والتي يرويها سركون ذاته 
تؤكد بأن أصله يعود إلى أجداد الكرد الكوتيين 
وذلك عندما يقول أن أمي رمتني في نهر الفرات 
نعلم  الجبال، ألننا  فوق  يسكنون  أبي  إخوة  وأن 
بأن نهر الفرات ينبع ويمر من جبال كردستان 
التي كان يسكن قممها وسهولها حينذاك الشعب 
الكوتي )الجودي( وبما أن انقالب سركون على 
الملك لوكال زاكيزي ملك مدينة اوروك كان في 
٢٣٣4 ق.م فأن ذلك يتطابق مع وجود الشعب 
ملوك  أن  ميزوبوتاميا.،كما  شمال  في  الكوتي 
تلك المدن وشعوبها بما فيها مدينة اوروك كانوا 

سومريين أجداد.
شاروكين  اسم  سركون  على  أحيانا  يطلق 
أيضاً. أن هذا االسم ذاو اصول آرية ألنه يعني 
وصاروخان  ساروخان  شاروخان،  شاروخين، 
وجميعها بمعنى حاكم أو ملك المدينة وهذا االسم 
والسريان  الكرد  بين  بكثرة  مستخدماً  مازال 

والهنود.
السومري  الملك  على  األكادي  سركون  انقلب 

الحكم  وأقام  ق.م   ٢٣٣4 عام  زاكيزي  لوكال 
األكادي وأنهى الكوتيون حكم األكاديين بحرب 
معروفة باسم أومان ماندا ٢٢٠٠ ق.م ومن ثم 
الملك  على  أوتوخيجال  الحكم  داخل  من  انقلب 
خان(  )تيري  كان  تيري  )الجودي(  الكوتي 
سومر  في  الكوتي  الحكم  وتغير  ق.م،   ٢1٠٩
بين  داخلياً  صراعاً  يعتبر  ذلك  وكل  وأكاد، 
دول  وليس صراع  السلطة  على  الكرد  أسالف 
السلطوية  األنظمة  بها  أوهمتنا  كما  وشعوب 
القوموية الحالية على أنها حرب تحرير وطرد 
المحتلين من قبل شعب يدعي االنتماء إليها ضد 
طمس  إلى  يسعون  يقولون،  كما  محتل  شعب 
البعض  ادعاء  أن  كما  المزيفة،  بثقافتهم  هويته 
ال  السامي  العرق  من  األكاديين  بأن  اآلخر 
صحة له؛ ألنهم يستندون على فكرة ضعيفة، أال 
على  انقالبه  في  األكادي  اعتماد سركون  وهي 
بعض القبائل الصحراوية في جيشه، ويعدونهم 
بأن  البتة  يعني  ال  فذلك  ساميين،  آموريين 
إلى  بحاجة  أيضاً  هذا  وحتى  ساميين  األكاديين 

إعادة النظر تاريخياً. 
إلى  النظر  إعادة  تستوجب  ملحة  ضرورة  ثمة 
لتعديلها  التاريخ  في  السلبية  الظاهرات  تلك 
العديد  أذهان  في  بقوة  استقرت  وتقويمها كونها 
من الناس بقصد أو غير قصد. وبالطبع ما أسعى 

في  جديدة  تاريخية  حقيقة  عن  البحث  من  إليه 
تكتنفه  المواضيع  هذه  مثل  في  الحضارة  مجال 
متشنجة  أفعال  ردود  أولها  الجمة،  الصعوبات 
من بعض األشخاص واألطراف، ألن األنظمة 
الحزب  على  القائمة  والعنصرية  الشمولية 
الواحدة  والقومية  الواحد  والشخص  الواحد 
على  آنفاً  قلنا  العقيمة عملت كما  واأليديولوجية 
التاريخ  تزوير  على  قائمة  تاريخية  ثقافة  زرع 
في مناهجها ومؤسساتها العلمية على مدى عقود 
من الزمن، وثانيها قلة المراجع ألن تلك األنظمة 
أخفت حقائق ووثائق من التاريخ ألنه كما يقال 
البحث  يصبح  لذلك  األقوياء.  يكتبه  التاريخ  أن 
إعادة  في  محايدة  ومصادر  مراجع  عن  صعباً 
النظر على التاريخ من جديد ولكن الحقيقة أخذت 
تظهر ولو كانت متأخرة ألن هذه الفترة الحالية 
المصادر  بانتشار  التاريخ  باب  فتح  بداية  تشكل 

الصحيحة وبكثرة.
ختاماً: كتبت هذا المقال اعتماداً على بعض آراء 
التاريخية  الثقافية  استنتاجاتي  ومن  المؤرخين، 
التحليل في  التي جمعتها عبر السنين وبأسلوب 
رأيي وأنا واثق أنه لن يروق للبعض. لذا أرجو 
التحليل  الرأي وفق  بالتعبير عن  الرد  أن يكون 

والمنطق والمصدر وبعيداً عن غير ذلك. 

فيروز مخول )كاتبة وشاعرة سورية مغتربة(

المرجة من سوريا:  بني  د. نزار  الشاعر  يقول 
ابتكار  إلى  الشعراء والكتاب  »ال شك أن تطلع 
أمر مشروع،  للتعبير، هو  أطر وأشكال جديدة 
الكثير  تاريخه  عبر  العربي  الشعر  عرف  وقد 
الموشحات  منها  برزت  والتي  المحاوالت،  من 
األندلسية، والرباعيات، والمقطوعات، وصوالً 
إلى ما شهده شعرنا العربي الحديث من نقالت 
عملية  أن  أيًضا  وال شك  الفتة،  وشكلية  نوعية 
الواضح،  الدور  لها  كان  والمثاقفة،  الترجمة 
من  حاالت  لتخلق  العولمة  مرحلة  وجاءت 
واكتمل  واسع،  نطاق  على  والتأثير  التأثر 
المشهد ليكون لنمط الحياة االستهالكية الطاغي 
المبرر  وليوجد  الكبير  األثر  اليوم  حياتنا  في 
األدبي  أو  الشعري  للنص  المشروعية  ويعطي 
القصير، فبتنا في مشهد أدبي عرفنا فيه قصيدة 
والمنمنمات  جدًا،  القصيرة  والقصة  الومضة.. 
الذي  العربي  الهايكو  بتجربة  مروراً  الشعرية، 
على  النسج  أو  الياباني  الهايكو  مجاراة  يحاول 
منواله، إلى أن انتبه العاملون في الحقل األدبي 
بالدراسات  جديرة  أصبحت  ظاهرة  وجود  إلى 
النقدية وهي )ظاهرة األدب الوجيز(.. التي بدأنا 
لدراستها  نقدية  وندوات  مٔوتمرات  عقد  نلحظ 
من كافة جوانبها، وأنا شخصياً كتبت الكثير من 

النصوص الشعرية القصيرة التي أعتبر أنها قد 
جاءت في سياق ما يسمى قصيدة الومضة، والتي 
نعيشه  بتنا  حياة  نمط  أو  حاجة  وليدة  أعتبرها 
الشرح  يتطلب االختصار واإليجاز ويبتعد عن 
تبعاً لتطور  والنص الطويل الذي لم يعد مقبوالً 
الذائقة الشعرية أو األدبية فضال عن نمط الحياة 
النص  مع  فأنا  الزاوية  هذه  ومن  نعيشه،  الذي 
لست  ولكنني  مبتكر،  كشكل  القصير،  الشعري 
خصوصية  يمثل  خارجي  أدبي  شكل  تقليد  مع 
لشعوب أخرى، وأنا أسأل هنا: هل يمكن لنا أن 
نرى أو أن نتوقع قصائد عمودية يكتبها شعراء 
غربيون أو أجانب بلغات أخرى، أو محاوالت 

لتقليد القصيدة العربية الكالسيكية؟«.

هشِة مزنَّرة بالفتنة  »محفوفة بالدَّ
واإلثارة«

الفاخري  جمعة  الشاعر  الموضوع  وشاركنا 
ضوئيَّةٌ  قصيدةٌ  »الهايكو  قال:  حيث  ليبيا،  من 
مختزلةٌ تنبع من أعَماِق الشَّاعِر، لذا تأتي محفوفةً 
بالدَّهشِة، مزنَّرةً بالفتنة واإلثارة، تكثيفها وصغُر 
حجمها، وعمقها وداللتها العميقة، تمنحها مكانةً 
ومحبَّةً عاليتيِن، هما تماًما كمحبَّة ومكانة صغار 

األبناِء لدى والديهما«.
عناق  لذَّةَ  الهايكو  قصائد  ارتكاب  في  أجد  وأنا 
مختلفةً  دهشةً  تمنحني  فهي  والمختلف؛  الجديِد 

ولذاذة اكتشاٍف استثنائيَّةً.
أنا على اِطّالع جيِّد على الهايكو الياباني، أصل 
توسَّعت  ثمَّ  ومن  المدهش،  الشعريِّ  الفِنّ  هذا 
معرفتي بالهايكو العالمي من خالل الترجمات، 
العربي  للهايكو  ة  المستمرَّ متابعتي  خالل  ومن 
وسريعة  مختلفة  نمٍوّ  مراحل  عبر  تدرج  الذي 
حتَّى وصل إلى ما وصل إليه اآلن من النضج 
أسماء  دته  تعهَّ أن  بعد  واإلقناع،  واإلدهاش 
التواصل  صفحات  على  سطعت  المعة  عربيَّة 
والمجالت  الصحف  خالل  من  أو  االجتماعي 

العربيَّة.
كِلّ  لدى  للتَّلِقّي  ويصلح  بيئة،  كلَّ  يالئم  الهايكو 
مقتحٌم  للثَّقافاِت،  عابٌر  إنسانيٌّ  فنٌّ  فهو  قارئ؛ 
لألعماِق، يخاطب وجداَن اإلنساِن في أيِّ مكاٍن، 
وخصوصيَّة الهايكو ال تكمن في كونه يخاطب 
وجدان  مناوشة  بإمكانه  ألنه  بل  نوعيًّا؛  متلِقّيًّا 
ذائقة  واستفزاز  وزماٍن،  مكاٍن  أي  في  النَّاِس 

المتلِقّي في أي بلٍد كان.
يه، مبكًَّرا؛  وقد بدأُت الهايكو )العربي(، كما أسِمّ
الهايكو  إنَّ  القول:  يمكنني  أقالمي،  نعومة  منذ 
نما على تلكم النعومة، وإن كان دون وعيٍّ كامٍل 
ديواني   ٢٠٠4 سنة  فأصدرت  الهايكو،  بماهيَِّة 
برقيَّة  قصائد  وهي  القلب(  هذا  مثل  في  )حدث 
ق  الهايكو شكالً على األقل، ثمَّ تعمَّ تتاخم حدودَ 
فهمي به، وأنجزت اآلن منه أربعة مخطوطات 

ُزها جميعها للنشر. أجِهّ

»تَُمْرِجُح أْرُجوَحتَهُ اْلَخاِويَةَ..
َها الدُُّموُع.. فَتَْملُؤُ

ِغيِر اْلفَِقيِد!« َواِلدَةُ الصَّ

الهايكو ليس قصيدة قصرية

العراق:  من  وناقد  كاتب  الركابي،  وقال عذاب 
»نُِسبت لي ريادة الهايكو ألنني أول َمن أصدر 
وأقول  القاهرة،  في   ٢٠٠٥ عام  هايكو  ديوان 
ليس الهايكو دخياًل أبدًا، بل هو أحد فنون الشعر 
االطالع  بعد  عالية  ثقافة  ثمرة  وجاء  الحديث، 
 - ثم  ومن  أوالً  الياباني-  -الهايكو  شعر  على 
الهايكو العالمي - فجاء اقتراحنا معًا أنا والشاعر 
اللبناني الكبير د. قيصر عفيف رئيس تحرير - 
الحركة الشعرية - في المكسيك - لماذا النكتب 
فكتبت  سريعة  اإلجابة  وكانت  عربي؟-  هايكو 
-هايكو عربي- وتم نشر تجربتي في عدد المجلة 
بيئة  لكل  بالهايكو..  الخاص   1٩٩٩ مارس   –
هايكو خاص بها وليس بالضرورة أن يكون تبعًا 

لتقنية الهايكو الياباني«.
ال عالقة للهايكو بالقصيدة القصيرة أو القصيدة 
الومضة أو األبيجراما، هذا هو الخلط الذي وقع 
فيه الشعراء الذين ركبوا موجة الهايكو، ظانين 
لم  ألنهم  )هايكو(  )قصيدة قصيرة( هي  كّل  أن 
يطلعوا على مرجعيات )الهايكو الياباني( ورحمه 
الذي ولد منه وهم )عقيدة الزن( و)كالسيكيات 

باشو،  الثالثة:  )الرهبان  الهايكو( ومعرفة حياة 
بوسون، إيسا(.

بأنها  الهايكو ظانًا  َمن استسهل كتابة  نعم هناك 
إلى  وأساء  كذلك،  ليس  وهي  قصيرة،  قصيدة 
موضوعها  وتفرد  اللغوي،  وطقسها  تقنيتها 
بها  حفلت  التي  النماذج  فجاءت  وصوغها، 
نماذج  الهايكو،  ونوادي  والمجالت  الصحف 
مخيبة وفاشلة، بل وإساءة بليغة، جهالً بهذا الفن 
القصيرة  لـ)القصة  اإلساءة  تّمت  مثلما  العظيم.. 

جدا( و)قصيدة النثر( في بدايتها.
الشعر  نمطية  من  إفالتاً  الهايكو  قصيدة  ليست 
العربي، بل إضافة للشعر العربي، وربما يصبح 
من مرجعياته إذا تّم فهم تقنيته التي ال تخرج عن 
مفردات الطبيعة وطقسها وفصولها ومكوناتها، 
اآلن  العرب  الشعراء  يكتبه  بما  لها  عالقة  وال 
من هايكو، وقد )أدلجوا( القصيدة وأدخلوا فيها 
قصص الحب والغرام والنضال وهي بريئة من 
باشو:  الكبير  الهايكو  شاعر  قال  اإلسفاف.  هذا 
)قراءة قصيدة الهايكو أشبه بالدخول إلى واحة( 
الهايكو  ومنظري  كتاب  كل  العبارة  هذه  وردد 

اليابانيين.

االعتراف باإلدارة الذاتية... سبيل وحيد لحل األزمة الدائرة

تحركات دولية ضد اإلخوان... استراتيجية أم تكتيك؟

بدأت  واالضطهاد  الظلم  من  طويلة  سنين  بعد 
الحكم  أنظمة  عام ٢٠1٠ ضد  الشعوب  ثورات 
المستبدة في المنطقة، وكان لسوريا أيضاً نصيب 
في ربيع عام ٢٠11 ولكن سرعان ما انحرفت 
هذه الثورة عن مسارها الصحيح، بفعل التدخالت 
في  الكرد  اتخذ  األساس  هذا  وعلى  الخارجية، 
روج آفا على عاتقهم قيادة الثورة وسعوا مع بقية 
شعوب المنطقة إلى بناء نظام ديمقراطي يمثلهم 
جميعاً، وفي ٢1 كانون الثاني من عام ٢٠14 تم 
مقاطعة  في  الذاتية  اإلدارة  عن  رسمياً  اإلعالن 
الجزيرة وتالها إعالن مقاطعة كوباني وعفرين 
عن اإلدارة الذاتية، ومع تكاتف شعوب المنطقة 
ومحاربتها لمجموعات المرتزقة تحررت مناطق 
كل  تحرير  ومع  تدريجياً،  شمال وشرق سوريا 
منطقة كانت شعوبها تعلن عن إدارتها الذاتية أو 
الديمقراطية  سوريا  قوات  تحرير  ومع  المدنية، 
لمدينة الرقة من مرتزقة داعش في عام ٢٠17 
صار عدد اإلدارات الذاتية والمدنية سبعة، وهي 
وريفها،  منبج  الفرات،  ،عفرين،  »الجزيرة 

الرقة، والطبقة، دير الزور«.

التطور مستمر

المواطنين  آراء  الموضوع ولمعرفة  وحول هذا 
ومدى التفافهم حول اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا التقت صحيفتنا »روناهي« مع العديد من 
اإلدارة  قدمته  ما  حول  رأيهم  لبيان  المواطنين 
الذاتية للمنطقة وهل يتوجب على القوى الدولية 

االعتراف بها رسمياً كشريك سياسي.
بتضحيات  يُشيد  خليل«  »صفوان  المواطن 

لهذا  بفضلهم  اإلدارة  وصلت  الذين  الشهداء 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  »إن  وقال:  المستوى، 
وشرق سوريا أحرزت تقدماً في جميع المجاالت 
والخدمية  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية 
في  به  يحتذى  مثاالً  وأصبحت  والتعليمية، 
المنطقة، قواتها العسكرية المتمثلة بقوات سوريا 
الدولي  التحالف  شريكة  زالت  ال  الديمقراطية 
وحررت الكثير من المناطق من مرتزقة داعش، 

وهذا الشيء موضع فخٍر واعتزاز«.
إال أنه عزى سبب عدم االعتراف السياسي بهذه 
بالقول  الدولية  المصالح  إلى  اليوم  حتى  اإلدارة 
سياسياً  اإلدارة  بهذه  االعتراف  يتم  لم  »لألسف 
من قبل المجتمع الدولي بسبب الضغوطات التي 
دولة  بينها  ومن  االستعمارية  الدول  تمارسها 

االحتالل التركي«.

ستنترص إرادة الشعوب

الذاتية  لإلدارة  المستمر  العمل  إلى  خليل  ولفت 

والخدمية  المعيشية  الظروف  تحسين  في 
مرتزقة  خاليا  محاربة  إلى  إضافة  للمواطنين، 
داعش وغيرها وتحرير المناطق، قائالً: »تعمل 
األمن  تحقيق  أجل  من  جهد  بكل  الذاتية  اإلدارة 
تحرير  مؤخراً  ورأينا  المنطقة،  في  واالستقرار 
هؤالء  الوطني،  الدفاع  مرتزقة  من  الطي  حي 
المرتزقة الذين حاولوا جاهدين ضرب استقرار 
التي  المؤسسات  جميع  اإلدارة  وتملك  المنطقة، 
لدينا  أصبح  المواطنين،  لخدمة  نهاراً  ليالً  تعمل 
قوات عسكرية منظمة وبلديات وجامعات، لذلك 
سيكون االعتراف باإلدارة نقطة في غاية األهمية 
أعداء  حاَربَنا  مهما  المنطقة،  شعوب  لمستقبل 
خالل  من  حليفنا  النصر  سيكون  الديمقراطية 
والديمقراطية  بالحرية  المنادي  الشعوب  فكر 

وإرادتها«.
 أما المواطنة »نيروز حمي« بدأت حديثها قائلةً: 
»لماذا لم يعترف المجتمع الدولي باإلدارة الذاتية 
تمنعهم  التي  األسباب  بمعرفة  اآلن؟ نرغب  إلى 
الشعب  بإرادة  االعتراف  عليهم  يجب  ذلك،  من 
العالم  عن  نيابة  المرتزقة  وحارب  قاوم  الذي 

أجمع«. 
قائلةً:  حديثها  حمي«  »نيروز  المواطنة  وأنهت 
المنطقة  شعوب  إرادة  ستنتصر  النهاية  »في 
السبيل  ألنها  الذاتية  باإلدارة  االعتراف  وسيتم 
الدائرة  السورية  للحرب  الحل  إيجاد  في  الوحيد 

منذ أكثر من عشر سنوات«.

هدفهم تحقيق مصالحهم

نجاح  ربط  حسين«  القادر  »عبد  والمواطن 
اإلدارة الذاتية وخوف أعدائها من هذا المشروع 
بوحدة الشعوب »إنهم يخافون من وحدة الشعوب 
مناطق  أمن  لزعزعة  األساليب  كل  وسيتبعون 

شمال وشرق سوريا«.
وتابع حديثه عن دور الدول المهيمنة في محاربة 
القيم  عن  الدول  هذه  وابتعاد  الذاتية  اإلدارة 
اإلنسانية والعمل من أجل المصالح االقتصادية، 
وقال »تسعى الدول االستعمارية في المنطقة إلى 
إضعاف اإلدارة الذاتية ومنعها من التطور بهدف 
تحقيق مصالحهم وإبادة الشعوب األصيلة، ألنهم 

يخافون وحدة الشعوب«. 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  »حسين«  دعا  لذا 
الوحيد  السبيل  ألنها  وحدتهم  لتحقيق  العمل  إلى 

األعداء،  من  وحمايتها  الذاتية  اإلدارة  لدعم 
»من خالل إرادتنا ومقاومتنا سنثبت للعالم بأننا 
أصحاب حق ونعيش على أرضنا التاريخية ولن 

نهزم مهما كثر أعداؤنا«.

االعرتاف باإلدارة يصب يف مصلحة 
الشعب

وفي السياق ذاته بين المواطن »محمد محمود« 
الذاتية  باإلدارة  الدولي  االعتراف  أهمية  مدى 
في  سيصب  والذي  سوريا،  وشرق  لشمال 
»يجب  قائالً:  المنطقة  شعوب  جميع  مصلحة 
على شعوب المنطقة أن تدرك بأن هذه الفرصة 
تريد  الدول  جميع  مستقبلهم،  لتحديد  تاريخية 
من  وتهجيرنا  خيراتنا  لنهب  مناطقنا  احتالل 
واحداً  نقف صفاً  أن  الضروري  ومن  المنطقة، 
لمجابهة األعداء وللدفاع عن أرضنا ومناطقنا«. 
من  أنه  على  للتأكيد  اآلخر  هو  محمود  وعاد 
بجانب  الوقوف  كافة  المنطقة  شعوب  واجب 
»هذه  قوة،  بكل  ومساندتهم  العسكرية  القوات 
الشهداء  من  الكثير  وقدمت  عنا  دافعت  القوات 
في  سننتصر  أرضنا،  على  بكرامة  نحن  لنعيش 
بفضل  الذاتية  باإلدارة  االعتراف  وسيتم  النهاية 

التضحيات«.

تحجيم  أوروبية وعربية عديدة على  دول  تعمل 
جماعة اإلخوان المسلمين بعد أعوام من استغالل 
األوسط  الشرق  في  السياسية  للمشاكل  الجماعة 
السؤال  أن  إال  أوروبا،  في  المالئمة  واألجواء 
األهم يتمحور حول جدية هذه التحركات، وهل 
هدفه  تكتيكي  إجراء  أم  ثابتة  استراتيجية  هي 

المقايضة السياسية؟
الماضية،  الفترة  خالل  اإلخوان  جماعة  تلقت 
أوروبية  دول  في  ألذرعها  موجعة  ضربات 
وعربية تعد مناطق نفوذ أساسية، ما يفتح الباب 

أمام حصار شامل للجماعة.
الداخلية  وزارة  أصدرت   ،٢٠1٩ شباط  في 
تنفيذيًّا يحظر 1٣ علًما ورمًزا  قانونًا  النمساوية 
شعار  ظهر  حيث  إرهابية،  لتنظيمات  مختلفًا 
»سيفان  األخضر  باللون  اإلخوان  جماعة 
يتوسطهما كلمة وأعدوا«، كأول رمز في قائمة 

الحظر.
إدارة  عملت  األميركية  المتحدة  الواليات  وفي 
السابق دونالد ترامب عام ٢٠1٩ على  الرئيس 
القائمة  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  إدراج 
اإلرهابية  بالجماعات  الخاصة  األمريكية 
األجنبية، إال أن ذلك لم يحصل، وأرجع مراقبون 

ذلك إلى معارضة الديمقراطيين.
الحكومة  اتهمت   ٢٠٢٠ األول  تشرين  وفي 
تدمير  بمحاولة  السياسي  اإلسالم  قوى  الفرنسية 
ستعزز  أنها  وأعلنت  الفرنسية،  الجمهورية  قيم 
مدارس  وستغلق  المتطرفة  التيارات  مواجهة 
حظرت  وبالفعل  التطرف،  تدعم  وجمعيات 
ورحلت  اإلخوان،  تنظيم  من  مقربة  جمعية 

متطرفين.
وفي 16 تموز ٢٠٢٠ قررت السلطات القضائية 
وذلك  المسلمين  اإلخوان  جماعة  حّل  األردنية 

»لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية«.
وفي العام ذاته أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية 
تمثل  ال  إرهابية  جماعة  المسلمين  اإلخوان  أن 
الفرقة  من  يخالفه  ما  وتمارس  اإلسالم  منهج 

وإثارة الفتنة والعنف. 
فيما بعد أعلن مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي 
تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء 

»من اعتبار جماعة اإلخوان تنظيًما إرهابيًّا«.
توجه  أكبر ضربة  باحثون  اعتبرها  فتوى  وفي 
للمرة  الشريف  األزهر  أفتى  اإلخوان،  لجماعة 
لجماعة  االنضمام  بتحريم  تاريخه،  في  األولى 

اإلخوان والجماعات المتطرفة.
وفي 6 أيار ٢٠٢1، وفي خطوة قد تمّهد إلعالن 
ألمانيا،  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  حظر 

الدولية«  »أنصار  جماعة  حظر  برلين  أعلنت 
المتطرفة بسبب »تمويلها لإلرهاب«.

ونفذ مئات من عناصر الشرطة مداهمات في 1٠ 
واليات ألمانية إلغالق مكاتب المنظمة التي تتخذ 
ا لها، وكانت الشرطة  من مدينة دوسلدورف مقرًّ
 ،٢٠1٩ نيسان  في  نفسها  المقرات  داهمت 
وجمعت أدلة مهدت للحظر الذي أصدره وزير 

الداخلية.
وذكر قرار الحظر أن الجمعية »تمول منظمات 
و«جبهة  »حماس«،  حركة  مثل  إرهابية« 
سوريا  في  الشام«  تحرير  و«هيئة  النصرة« 

و«حركة الشباب« في الصومال.
الجماعة  أن  األلمانية  المخابرات  وتعتبر 
لتمويلها  فقط  ليس  خطًرا،  تشكل  المحظورة 
تعتبر »حلقة وصل«  ألنها  أيًضا  بل  اإلرهاب، 
بين خزان التطرف والجماعة في ألمانيا، بحسب 

صحيفة »تاغس شبيغل«.
في بريطانيا التي تعتبر مركز اإلخوان المسلمين 
في العالم، حيث استقبلت قادة اإلخوان من مصر 
بعد تضييق  الماضي  القرن  الخمسينات من  منذ 
اإلخوان  جحافل  توالت  ثم  الناصر،  عبد  جمال 
البلدان  من  وغيرهما  وليبيا  تونس  من  قادمة 
ورسخت  الجماعة  تمدّدت  وهناك  العربية، 
على  البرلماني  الضغط  تصاعد  حضورها، 

الحكومة لحظر اإلخوان.
وعمقت المباحثات المصرية – التركية من أوجاع 
جماعة اإلخوان، والتي وضعها الرئيس التركي 
المقايضة،  طاولة  على  أردوغان  طيب  رجب 
حيث أُغلقت العديد من الوسائل اإلعالمية التابعة 
للجماعة، باإلضافة إلى تحضيرات ترحيل عدد 

من قادة الجماعة.

دوافع التحركات الدولية

شؤون  في  والمتخصص  المصري  الباحث 
المتطرفة  والتنظيمات  اإلسالمية  الحركات 

ذلك:  قال حول  أديب،  منير  الدولي،  واإلرهاب 
»تنظيم اإلخوان المسلمين هو جزء من تنظيمات 
وفرت  أو  بنفسها  العنف  مارست  متطرفة  دينية 

غطاء لجماعات أخرى أكثر عنف وقسوة«.
العنف، حرضت  وأوضح »فضاًل عن ممارسة 
على ممارسة العنف والكراهية التي نقرؤها في 
تصريحات وأفكار اإلخوان، وكل ما ذكرته هذا 
يضعه في دائرة العنف الحقيقي، الذي دفع دوالً 
عامة  واستراتيجية  رؤية  تضع  أن  إلى  كثيرة 
التنظيم المتطرف على اعتبار أنه  لمواجهة هذا 
أيًضا،  وظهوًرا  عددًا  واألكثر  النشأة  في  األقدم 
التنظيمات  كل  جعلت  الظروف  هذه  وبالتالي 

تخرج من رحمه أو أن ترضع من أفكاره«.

ا موقف ليس عامًّ

وحول قيمة هذه التحركات والنتائج المتوقعة قال 
لإلرهاب  مواجهة  أي  أن  الدول  »أدركت  أديب 
قيمة  أي  لها  وليس  منها  اإلخوان ال طائل  دون 
ولن تكون مؤثرة، لذلك هناك موقف دولي تجاه 
ا«. اإلخوان، ولكن هذا الموقف ليس موقف عامًّ

دول  هناك  زالت  »ما  السياق  هذا  في  وأوضح 
حماية  لهم  وتوفر  اإلخوان  عن  تدافع  كبرى 
وترضى بوجودهم على أراضيها، بل ويتماهى 
هذه  من  أن  مع مشروعهم، وال شك  مشروعها 
تستضيف  تزال  وال  كانت  التي  تركيا  الدول 
لوجستيًّا  وتدعمهم  بل  أراضيها،  على  اإلخوان 
وماليًّا وسياسيًّا، وما زالت تنفق على العديد من 
اإلخوان  منها  يتحدث  التي  اإلعالمية  المنابر 
وركز  مكان«.  كل  في  المشاهد  إلى  المسلمون 
تجاه  عام  دولي  موقف  وجود  عدم  على  أديب 
تركيا الداعمة لإلخوان، وبالتالي تساهم في تنمية 

العنف واإلرهاب.
»لألسف  قائاًل:  السياق  هذا  في  تحدث  أديب 
الشديد حتى هذه اللحظة ما زلنا نفتقد وجود رؤية 
تنظيمات  لمواجهة  دولية  عامة  واستراتيجية 
تعطي  االستراتيجية  هذه  والتطرف،  العنف 
خصوصية لكل عاصمة عربية أو دولة تستطيع 

من خاللها مواجهة هذه التنظيمات«.

مواجهات فردية وتكتيك هدفه 
املصالح السياسية

الحاصلة  المواجهات  تكون  أن  أديب  ورجح 
تكون  وقد  فردية،  هي  اإلخوان  تجاه  اليوم 

وتابع  بالمصالح،  عالقة  له  مؤقتًا«  »تكتيًكا 
»لألسف الشديد نجد دوالً ربما في الظاهر أنها 
تواجه جماعات العنف والتطرف بينما هي تقدم 
لها  عامة  مصلحة  كل  على  السياسية  مصالحها 
أو  والتطرف  العنف  خطاب  بمواجهة  عالقة 
من  الكثير  عنه  تعبّر  والذي  عموًما  الكراهية 

جماعات العنف والتطرف«.
وأضاف »نرى أن أغلب المواجهات إما فردية 
بثمار  تأتي  ال  الفردية،  والمواجهات  تكتيكية  أو 
المجتمع  على  لذلك  الواقع،  أرض  على  حقيقية 
الدولي أن يقوم بدوره في مواجهة اإلرهاب وأن 
يكون أكثر واقعية«، إال أنه حث على أن تراعى 
جماعات  كل  مواجهة  االستراتيجية  هذه  في 
وأن  »خاصة  استثناء  بال  والتطرف  العنف 
كمن  خانة  في  يضعنا  آخر  دون  تنظيم  مواجهة 
يحرث في البحر، ولن تكون هناك فائدة من هذه 

االستراتيجية«.

تحركات أضعفت اإلخوان ولكن

وحول تأثير هذه التحركات على جماعة اإلخوان 
كانت  سواء  لإلخوان  مواجهة  »أي  أديب:  قال 
هيكله  على  تؤثر  أمنية  أو  عسكرية  أو  فكرية 
دول  وهناك  فكرته،  انتشار  وعلى  التنظيمي 
المواجهة بشكل حقيقي  فكرة  كاهلها  تضع على 
وواقعي، وإذا أردنا أن نتحدث عن الدول العربية 
واإلمارات  مصر  الدول  هذه  مقدمة  في  فيقع 

والسعودية ودول أخرى«.
ووضح أديب أنه ثمة آثاًرا حقيقية للواء المواجهة 
الذي ترفعه الدول سابقة الذكر »نجد ثمرة حقيقية 
المثال  سبيل  فعلى  المواجهة،  هذه  وراء  من 
وشرح  التنظيم«،  بنية  تفكيك  في  مصر  نجحت 
على  وتأثيره  الرئيسية  مكاتبه  تفكيك  تم  كيف 

نشاط التنظيم في المنطقة.
أخرى  أبعادًا  أخذت  المواجهة  أن  »لو  وأكد 
التاريخ  في  سطًرا  وأصبحوا  اإلخوان  النتهى 
أرض  على  حقيقي  تأثير  أي  دون  ويقرأ  يروى 

الواقع، ولكن ال بد من مواجهة فكرية ثم عسكرية 
وأمنية حتى تنتهي أفكار اإلخوان بشكل كامل«.

تأثري عىل استقرار العامل واإلنسانية

»أي  أديب:  قال  التحركات  هذه  إيجابية  وحول 
مواجهة للعنف والتطرف وخطاب الكراهية يؤثر 
والشعوب،  الدول  استقرار  على  إيجابي  بشكل 
سواء  رفاهية،  ليست  اإلرهاب  ومواجهة 
اإلرهاب الذي تمارسه جماعة العنف والتطرف 
ألنها  الدول،  بعض  تمارسه  الذي  اإلرهاب  أو 
سوف تؤثر على استقرار المنطقة، بل ال أكون 
مبالغًا إذا قلت إن ذلك سيؤثر على استقرار العالم 

واإلنسانية«.

ماذا تريد تركيا من مرص والخليج؟

إلى  حديثه  خالل  المصري  الباحث  تطرق 
يتساءل  حيث  التركية،   – المصرية  المباحثات 
تطلب  التي  من مصر  تركيا  تريد  ماذا  كثيرون 
من أنقرة إنهاء دعم اإلخوان، وقال: »مصر ال 
تريد فقط اإلخوان بأنفسهم، هي تريد قادة العنف 
والتطرف أو من تورطت أيديهم في الدماء بمن 
وهي  أخرى  مطالب  لها  مصر  اإلخوان.  فيهم 
إخراج المرتزقة األجانب من ليبيا، وهذا مطلب 

أساسي ورئيس«.
األهمية  غاية  في  المطلبان  »هذان  وأوضح 
إلى  فلجأت  تركيا  أما  تركيا،  من  تريدهم مصر 
مصر وهي تريد تقريب وجهات النظر وتطبيع 
سياسية  بعزلة  تشعر  تركيا  معها،  عالقاتها 
ثروات  تقسيم  إعادة  تريد  وهي  ودبلوماسية، 
في  الغاز  من  واالستفادة  المتوسط  البحر  شرق 
هذه المنطقة، خاصة أن مصر وضعتها في عزلة 
سياسية باتفاق تاريخي تم مع اليونان وقبرص«.
مع  ليس  خالفاتها  إنهاء  تريد  »تركيا  وأضاف 
ألنها  الخليجية،  المنطقة  مع  وإنما  فقط  مصر 
بحجم  دولة  تريد  ال  هي  سياسيًّا،  كثيًرا  كلفتها 
لديها  ألن  وقبرص؛  اليونان  مع  تقف  أن  مصر 
تريد أن  الدولتين وال  خصومة كبيرة مع هاتين 
تفقد استثماراتها االقتصادية في مصر، ال يمكن 
تركيا  بين  االنفتاح  من  حالة  هناك  يكون  أن 
بينما هناك خصومة  العربي واإلسالمي  والعالم 

مع دولة كبيرة مثل مصر«.
وكالة هاوار

قامشلو/ رشا عيل - يؤكد مواطنو مدينة قامشلو بأنه من الرضوري االعرتاف باإلدارة الذاتية من قبل املجتمع 
الدويل وأشاروا إىل أن االعرتاف بها ستكون خطوة جيدة ملستقبل شعوب املنطقة. 

صفوان خليل

نيروز حمي

عبد القادر حسين

محمد محمود

منير أديب

برادوست ميتاني
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وجباٌت ُألغيت بسبب غالئها

ترميم أربعة أفران، وتطبيق نظام
 المناديب في دير الزور

المواد  أسعار  تستمر   - الدرباسية  روناهي/ 
إن  حيث  جنوني،  بشكل  باالرتفاع  التموينية 
العديد من األطباق والوجبات الغذائية أصبحت 
تُشطب من لوائح الكثير من األسر، والسبب هو 
ارتفاع تكاليف تلك األغذية بشكل لم يعد يتطابق 

مع دخل تلك األسر.
من  المأكوالت  أغنى  من  الغنم  لحم  يُعتبر 
الكثير من  الصحية، حيث يحتوي على  الناحية 
البروتينات المفيدة لجسم اإلنسان، وللحفاظ على 
صحة الجسم، ال بد من تناول كمية ما من اللحوم 

بشكل دوري.

بات حلامً

أال إن الوقائع االقتصادية تحول دون الحصول 
لذلك  بساطتها،  من  بالرغم  الكميات  تلك  على 
عن  تتحدث  تعد  لم  العائالت  من  الكثير  نرى 

اللحمة إال في المناسبات بأحسن األحوال. 

كان البديل فروجاً

الدرباسية،  ناحية  سكان  من  رمضان،  أحمد 
يتحدث عن عالقته المنسية مع اللحم الحيواني، 
وعالقته التي باتت تُنسى شيئاً فشيئاً مع الفروج 
لصحيفتنا فيقول: »بدايةً كنا متوسطي الحال؛ أي 

أننا لم نكن أثرياء ولكننا لم نكن فقراء أيضاً، فكنا 
الوقت  في  ولكن  وسطية،  بحلول  أمورنا  نتدبر 

الراهن تلك الحلول لم تعد تنفع«. 

مقاربة غري منطقية ولكن ال بأس

بالقول:  حديثه  رمضان  أحمد  المواطن  يتابع 
وبعد  السابق،  في  معياراً،  الفروج  أكل  »لنأخذ 
أن محونا اللحم من قواميسنا، أصبحنا نستعيض 
عنه بلحم الفروج، فكنا نضع لألكل لحم الفروج 
بدالً من لحم المواشي، ولكن اآلن حتى الفروج 
لم يعد بمقدورنا شرائه، فسعر كيلو الغرام الواحد 
منه أصبح يفوق الـ ٥٠٠٠ ليرة سوريّة، أي أن 
أصبح  كغ   ٢ حوالي  وزنه  يبلغ  الذي  الفروج 
إلى  إضافة  ليرة  آالف  عشرة  من  أكثر  سعره 
تكاليف ما قد يُطبخ إلى جانب ذلك الفروج مثل 
األرز أو غيره، هذا عدا عن التكاليف األخرى 
التي تدخل في الطبخة، من زيت وغاز... إلخ، 
لذلك نزلنا من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة 

في المجتمع«.
             

وجبة الضيوف

يقول:  الدرباسية  ناحية  أبناء  من  جمعة  حسن 
»سابقاً كنا نفرح لقدوم الزوار إلينا حيث أن هذه 

بتقديم  فنقوم  المحبة واأللفة  الزيارات تدل على 
شتى أنواع المأكوالت ألن حالتنا المادية كانت 
قدوم  فإن  الحالي؛  الوقت  في  أما  بذلك،  تسمح 
نحتار  أصبحنا  ألننا  علينا،  عبئاً  أصبح  الزوار 

في كيفية القيام بواجب الضيافة«. 

ويضيف جمعة: »إذا كان الضيف يباغتنا بزيارة 
غير متوقعة، نسارع إلى تحضير طبخة خفيفة 
مؤلفة من الفروج واألرز أو ما شابه، ولكن اآلن 
تلك الحلول اإلسعافية باتت كارثية، حيث لم نعد 
نستطيع المسارعة إلى شراء الفروج، ألنها بات 

مكلفاً، أصبحنا نحسب مئات المرات قبل أن نُقِدم 
على هذه الخطوة«. 

فقدان البديل سبب
 بتجديد املصاعب

الزمن  من  فترة  في  »ظهرت  جمعة:  وقال 
مدن  غالبية  في  المجمد  الفروج  انتشار  ظاهرة 
قطعاً،  يُباع  كان  والذي  سوريا  وشرق  شمال 
سعره كان أرخص من الفروج العادي بكثير، ما 
دفع بالغالبية لاللتجاء له كحل بديل، ولكن هذه 
الظاهرة سرعان ما اختفت، البعض يعزو سبب 
ولكن  بالصحة،  ضارة  كانت  أنها  إلى  إلغائها 
الدواجن  إن أصحاب  هو  واقعية  األكثر  السبب 
الفكرة، ألنها  إلغاء هذه  باتجاه  الكبيرة ضغطوا 
تسبب  ما  دواجنهم  منتجات  تصريف  أوقفت 
على  عملوا  لذلك  أرباحهم،  معدالت  بانخفاض 

إلغاء تلك الفكرة بطرق ال نزال نجهلها«. 
في  السبب  يعزون  الفروج  محالت  أصحاب 
غالئه إلى ندرة كمياته المعروضة في السوق، 
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو؛ أين ذهبت 
وقٍت  في  افتتاحها  تم  التي  الدواجن  منتجات 

بناحية الدرباسية؟؟
علماً بأن منتجاتها كانت تغطي متطلبات المدينة، 
فما الجديد الذي حصل وأدى إلى ندرة الكميات 

المعروضة؟

الزور  دير  مجلس  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
وخدمات  البلديات  لجنة  مع  بالتنسيق  المدني 
إدارة التموين، يرمم أربعة أفران في المنطقة، 
لتغطية احتياجات أكثر من مئة ألف نسمة من 
مادة الخبز، وتطبيق أنظمة ومحاسبة المخالفين 

والمحتكرين.
الماسة  األهالي  حاجة  مع  وتماشياً  الزور  دير 
وفي  المنطقة،  أهالي  لرغبة  واستجابة  للخبز، 
ريف  في  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  عمل  إطار 
دير الزور، قامت إدارة التموين التابعة لمجلس 
دير الزور المدني في لجنة البلديات والخدمات 
بإطالق  اإلنسانية،  المنظمات  مع  بالتنسيق 
استراتيجية  أفران  أربعة  تأهيل  إعادة  مشروع 

وتزويدها بمعدات حديثة.

األسباب التي تنعكس

 سلباً عىل اإلنتاج 

»فرن  هي:  ترميمها  تم  التي  األفران  ومن 
وبهذا  ومحيمدة«،  والحريجية،  الشحيل،  بلدة 
»روناهي«  صحيفتنا  التفت  الخصوص 
دير  لمجلس  التابعة  التموين  هيئة  في  باإلداري 
أفادنا  الذي  الشيحان،  محمود  المدني   الزور 
قائالً: »من أسباب ترميم هذه األفران أنها تعمل 
ُمعداتها  منذ أكثر من عشرين عاماً، وأصبحت 
تالفة، وهناك أعطال متكررة، كل هذه األسباب 
تنعكس سلباً على إنتاج الخبز وجودته، ولم تعد 
كافة  لتغطي  طويلة  لفترات  تعمل  األفران  هذه 
األخيرة  الفترة  في  ولوحظ  األهالي،  احتياجات 
بسبب ارتفاع الطحين والقمح، توجه األهالي إلى 

األفران وإلى الخبز المدعوم«.

آلية ترميم األفران

الشيحان:  محمود  أضاف  الترميم  آلية  وعن 
دهان  من  للبناء  الترميم  أعمال  هناك  »ستكون 
وستستبدل ٩٠%  للسطح،  عازلة  وطبقة  وبالط 
وقدرت  الباقي،  صيانة  وستتم  المعدات  من 
أمريكي  ألف دوالر  بقيمة 4٠  التقريبية  التكلفة 

لكل فرن«.
واختتم محمود الشيحان اإلداري في هيئة التموين 
التابعة لمجلس دير الزور المدني، حديثه بالقول: 
للمشاكل  تالفي  وهناك  تحّسن  في  الوضع  »إن 
التي كنا نعاني منها سابقاً، وسيكون الوضع في 

المرحلة القادمة أفضل«.
والجدير بالذكر أن منطقة الشحيل يبلغ تعدادها 

السكاني ما يقارب 6٠ ألف نسمة، والحجنة ما 
يقارب 17 ألف نسمة، والحريجية ما تقارب ال 
ألف   ٢٣ يقارب  ما  ومحيمدة  نسمة،  ألف   1٥

نسمة.

تطبيق نظام املناديب

وفي إطار آخر لعمل هيئة التموين، قال محمود 
الرياش إداري في هيئة التموين في دير الزور: 
 %7٥ بنسبة  المناديب  نظام  تطبيق  تم  »بأنه 
على كل أفران دير الزور، وهذه الخطوة تأتي 
إلى  وصوله  وضمان  بالخبز  االتجار  لمنع 
في  التموين  مكاتب  قامت  حيث  األهالي،  كافة 
اإلدارة بالتنسيق مع البلديات في كافة المناطق، 

وإجراء إحصائيات لـ أعداد أفراد األسر وتقسيم 
الكمية المستحقة لكل فرن حسب حاجته، وتأتي 
جائحة  في ظل  احترازي  كإجراء  الخطوة  هذه 
كورونا لمنع التجمعات واالزدحام على األفران، 
وخصوصاً النساء واألطفال وخروجهم ليالً من 
حياتهم  يُعّرض  الخبز  دور  النتظار  منازلهم 

للخطر«.
»سيتم  بالقول:  حديثه  الرياش  محمود  واختتم 
تطبيق نظام المناديب على أفران كافة مناطق دير 
والمخالفين  المقصرين  محاسبة  وسيتم  الزور، 
من أصحاب األفران، وسيتم تفعيل قسم الضابطة 
في البلديات بشكل أكبر، ومتابعة قوائم األسعار 
والتالعب  االحتكار  ومنع  الجملة،  محالت  في 

باألسعار وكل من يخالفها«. 

العوائل »الرديفة« بمخيم مهجري كري سبي ُتطالب في اإلسراع بإنجاز التوسعة

أهالي ريف الشدادي يناشدون البلدية لتخلصهم من القمامة المتراكمة

وضع قواعد األبوة واألمومة سلفًا يجنب الزوجين الخالفات التربوية

تعاني 8٠ أسرة مهجرة في مخيم مهجري كري 
سبي/ تل أبيض من ضيق المكان لتواجدهم مع 
رديفة(  )كعوائل  مؤقت  بشكل  أخرى  عائالت 
لحين إنجاز التوسعة المقررة، من قبل المنظمات 
في  واستقبالهم  المخيم،  العاملة ضمن  اإلنسانية 

خيٍم بشكل دائم.
والمنظمات  المعنية  الجهات  تأخرت  وقد 
بالتعاون  التوسعة  بإنجاز  تكفلت  التي  اإلنسانية 
والتأخر  المماطلة  بسبب  المخيم،  إدارة  مع 
المتكرر من قبل المنظمات المكلفة بإنجاز البنية 
الثالثة التي تتربع على مساحة  التحتية للتوسعة 
قدرها )1٠٠( دونم، في حين كان من المخطط 
إنجازه خالل شهر أو شهرين على أبعد تقدير، 
وبالتعاون  عملت  التي  المخيم،  إدارة  بحسب 
مع مجلس الرقة المدني واإلدارة الذاتية لشمال 
المخيم،  أرضية  إنجاز  على  سوريا  وشرق 
البيضاء(،  )الكرابية  بمادة  بالكامل  وتغطيتها 

وتمديد خطوط الكهرباء وشبكتها.

السكن يف خيمة واحدة

 وبدأت الجهات المعنية بالتعاون مع المنظمات 
العاملة في المخيم بداية شهر تشرين األول من 
العام المنصرم بتجهيز أرضية التوسعة، ودحلها 
من  عدد  وتجهيز  البيضاء(،  )الكرابية  بمادة 
قطاعات التوسعة، التي يبلغ عددها ٢٣ قطاعاً، 
وخزانات  الصحي،  )الصرف  بتجهيزات 
المياه(، الستقبال )٥٠٠ ـ 6٠٠( أسرة مهجرة.

في  سبي  كري  مهجري  مخيم  إدارة  ووعدت 
وقت سابق بإنجاز هذه المرحلة بفترة زمنية ال 
تتجاوز الـشهر أو الشهرين على أبعد تقدير كما 
إلى  التوسعة  إنجاز  تأخر  حين  في  آنفاً،  ذكرنا 
تقاعس  بسبب  أشهر،  الـخمسة  يقارب  ما  اآلن 
في  مهجرون  وطالب  عملها،  عن  المنظمات 
بإنجاز  اإلسراع  في  سبي  كري  مهجري  مخيم 
بقاطنيه،  لهم استالم خيم إسوة  ليتسنى  التوسعة 
تقول المهجرة سورية الشالل: »نحن اآلن نقطن 
يزيد  األمر  وهذا  أقربائنا،  مع  الخيم  إحدى  في 

من معاناتهم ومعاناتنا على حد سواء، لذلك نحن 
ونتدبر  خيمة،  استالم  لنستطيع  التوسعة  ننتظر 

أمورنا«.
المخيم  إدارة  إلى  »ترددنا  سورية:  وأردفت 
إتمام  موعد  معرفة  أجل  من  مرة  من  ألكثر 
على  جار  العمل  بأن  جوابهم  وكان  التوسعة، 

إتمامها بالوقت المطلوب«.
بدورها بيّنت المهجرة فاطمة الجابر بأنها تعاني 

كثيراً ألن عائلتها كبيرة، وتقطن مع أقاربها في 
خيمٍة واحدة، وهذا األمر ال يمكن تحمله في ظل 
المساعدات  ارتفاع درجات الحرارة، واقتصار 

على حصة غذائية واحدة، ال تفي بالغرض.
المعنية  الجهات  حديثها  بنهاية  فاطمة  وطالبت 
والمنظمات العاملة في المخيم بإنجاز التوسعة، 
في  باإلنجاز،  والتقاعس  المماطلة  عن  والكف 
ظل األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعايشونها 

بشكٍل يومي مقارنة بالعوائل الرديفة األخرى. 

البجدلي  ـ يشتكي أهالي  الشدادي/ حسام دخيل 
في  القمامة  تراكم  من  الشدادي  مدينة  شرق 
قريتهم، إضافة إلى تشكل مكبات عشوائية وعدم 
في  الشعب  لبلدية  تام  وغياب  حاويات،  وجود 
الشدادي، على الرغم من أن البجدلي تتبع تنظيماً 

لبلدية الشدادي وتصنف على أنها أحد أحيائها.

مناشدات عدة ولكن دون فائدة

لبلدية  شكاوي  عدة  البجدلي  في  األهالي  »قدم 
بنقل  طلباتنا  تلّب  لم  ولكن  الشدادي  في  الشعب 
التجمعات  عن  بعيد  آخر  مكان  إلى  النفايات 
حتى  واحد  نظافة  عامل  يحضر  ولم  السكانية، 
جاسم  المواطن  قاله  ما  هذا  اللحظة«  هذه 
المخلف. وتابع: »منذ أكثر من ستة أشهر ونحن 
حده  عن  زاد  فاألمر  الشدادي،  بلدية  نراجع 
دخول  مع  ذلك  وتزامن  تكبر،  بدأت  والمكبات 
المنبعثة منها  الكريهة  فالروائح  فصل الصيف، 

كفيلة بإخراجنا من منازلنا«.
المصدر  تعتبر  »المكبات  المخلف:  وأضاف 
األطفال  صحة  تهدد  التي  لألوبئة  الرئيسي 
في  عام،  بشكٍل  واألهالي  األولى،  الدرجة  في 

البيئة  المكبات  القريبة منها، حيث تعد  المناطق 
لمرض  المسببة  الرمل  ذبابة  لنشاط  المناسبة 

اللشمانيا«.

احتياجات ينبغي عىل البلدية 
توفرها

لصحيفتنا:  الحسين  حميد  المواطن  قال  فيما 
تحمل  الشدادي  في  الشعب  بلدية  على  »يجب 
مسؤولياتها، واألخذ بعين االعتبار ما قد تسببه 
الطرقات  جوانب  على  الملقاة  النفايات  أكوام 
تلحق  قد  أضرار  من  المدنيين  منازل  وبجانب 
الحضاري  والمنظر  والبيئة  باألهالي من جهة، 

للمنطقة من جهة أخرى«.

وفرز  التحرك  بضرورة  الشدادي  بلدية  مطالباً 
حاويات للقمامة وتوزيعها بين الحارات، وفرز 
بشكل  المنطقة  نظافة  على  يشرفون  عمال 
قد  ومضاعفات  أضرار  لتالفي  وذلك  دوري، 
تسببها المكبات العشوائية المنتشرة في المنطقة.

»ال ليلنا ليل وال نهارنا نهار«

»ال ليلنا ليل وال نهارنا نهار.. متنا من الريحة« 
األحمد  فضيلة  المواطنة  بدأت  الكلمات  بهذه 
الكريهة  الروائح  إلى  منها  إشارة  في  حديثها 
نعد  »لم  قائلة:  وأردفت  المكبات.  من  المنبعثة 
نحتمل، الوضع أصبح ال يطاق، وفوق الريحة 
تنادي،  لمن  حياة  وال  البدن،  تكشش  مناظر 
المتكررة بضرورة  لنداءاتنا  لم تستجب  فالبلدية 

تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه األهالي«.
بلدية  في  المشتركة  الرئاسة  نائب  قال  فيما 
البلدية  إن  الطعان:  حسام  بالشدادي  الشعب 
عمدت منذ افتتاحها في مدينة الشدادي أن تكون 
لخدمة المواطنين. أما بخصوص قرية البجدلي 
القمامة  البلدية في نقل  عزا الطعان سبب تأخر 
المخصصة  اآللية  في  العطل  إلى  المتراكمة 

لها منذ أكثر من شهرين، ولفت إلى أن العمال 
حيث  القادم،  األسبوع  خالل  إليها  سيتوجهون 

ستكون اآللية جاهزة لخدمتهم.
قال  للمنطقة  قمامة  حاويات  فرز  وبخصوص 
حيث  جداً،  صعب  التوقيت  هذا  »في  الطعان: 
إلى  تحتاج  والحاويات  ضعيفة  البلدية  إمكانات 

البلدية  أن  على  ونوه  عليها«.  لإلشراف  آليات 
ستقوم بإنشاء مكب خاص ومحرق خاص للقرية 

لتجنب وجود المكبات العشوائية.
أكبر  من  تعتبر  البجدلي  قرية  أن  ويُذكر 
التجمعات في ريف الشدادي، حيث يقطنها أكثر 

من 1٥٠٠٠ نسمة.

تعد تربية األطفال المهمة األكثر صعوبة بالنسبة 
في  األطفال  دخول  فبمجرد  األزواج،  ألغلب 
كبيراً  تحوالً  حياتهم  تشهد  واألم،  األب  حياة 
يكونا  لم  إن  المستويات، خصوصاً  جميع  على 
قد تحاورا وتناقشا حول الظروف الجديدة التي 

سيخلقها الضيف الجديد قبل والدته.
تماماً،  مختلفتين  بيئتين  في  الزوجان  ينشأ  وقد 
فيكون أحدهما قادماً من بيئة صارمة للغاية، في 
ونتيجة  متحررة،  بيئة  في  اآلخر  ينشأ  قد  حين 
بشأن  مختلفة  مناهج  منهما  لكل  تكون  قد  لذلك 

كيفية تربية أبنائهما.
بالضرورة  خاطئ  أو  صحيح  نهج  يوجد  وال 
يجد  عندما  ولكن  واألمومة،  األبوة  اختبار  في 
األزواج أنفسهم في موقف متعارض يكون من 
واألمومة  األبوة  قواعد  وضع  عليهم  الواجب 

سلفاً، ما يجنبهما الخالفات التربوية.

الرتبية أعظم هدية

التي  الهدايا  التربية أن من أعظم  ويرى خبراء 
تزويدهم  هي  ألطفالهم  منحها  لآلباء  يمكن 
يتفاوضان  ممن  المتعاونين،  الوالدين  بنموذج 
بشكل جيد رغم كونهما يختلفان في الطبع تماماً.
بطريقة  مروراً  التغذية،  نظام  من  وانطالقًا 
الدراسة  لكيفية  ووصوالً  واللباس  الحديث 
واألجهزة  التلفاز  مع  والعالقة  اللعب  وساعات 
الوالدين  نظرات  تختلف  قد  اإللكترونية، 
منهما  واحد  كل  تجارب  من  انطالقاً  وآراؤهما 

وقناعاته.
وإذا الحظ الطفل تبايناً في قناعات والديه، فإنه 
يلجأ إلى استغاللهما بطلب كل ما يروق له من 
الطرف الذي يحس بأنه سيلبي له رغبته، بالتالي 
تنشأ خالفات بين الوالدين قد تتطور إلى نزاعات 

حقيقية إذا لم يحسنا حلها بالشكل المطلوب.
بحرص  الشأن  هذا  في  األولى  القاعدة  وتتمثل 
واختالف  خالفاتهما  إظهار  عدم  على  الوالدين 
فال  أظافره،  نعومة  منذ  الطفل  أمام  آرائهما 
يقاطع األب األم عند حديثها مع الطفل وال يجعل 
أوامرها هباء منثوراً أمامه، كما ال يحسن باألم 

القيام بتوجيهات والده وال  أن تأمر الطفل بعدم 
الزوج  هم  كلما  عنه  بعيداً  أحضانها  في  تأخذه 

للقيام بدوره التربوي.
وينبغي على الزوجين أن يضعا الخطوط العامة 
منذ  وفقها  ابنهما  تربية  تسير  أن  يرغبان  التي 
واحد  كل  يفصح  وأن  لوالدته،  األولى  األيام 
طريقة  من  تعجبه  ال  التي  األمور  عن  منهما 
حتى  وأعينه،  الطفل  مسامع  عن  بعيداً  شريكه 

يرتبان أمورهما بعناية كزوجين ووالدين.
وقال جون شاري، مؤسس جمعية »آباء وأعمال 
إن  النفس،  في علم  أستاذ مساعد  خيرية« وهو 
األبوة واألمومة الفعالة ال تتعلق بتبني نهج على 
آخر، ولكن بالقدرة على تبني أساليب مختلفة في 
النهجين  من  كالً  أن  يعني  هذا  مختلفة؛  أوقات 

المتساهل والصارم تجاه األبوة واألمومة يعدان 
جزءاً من مجموعة االستجابات األبوية الجيدة.

تدور  الفعالة  واألمومة  األبوة  أن  وأضاف 

هذين  بين  التوازن  تحقيق  حول  األساس  في 
القواعد  الجيدون  اآلباء  ويضع  النقيضين، 

ويدعمون اتخاذ قرارات األطفال بأنفسهم.
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