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معرض لألعمال اليدوية في كهف بمنطقة كوجرات

اإلبداع واإلرادة ُيحطمان حواجز اإلعاقة

وارد الفرات المائي في 
منسوب »كارثي«

روناهي/ قامشلو - نظم األهالي في إحدى قرى 
منطقة كوجرات في إقليم الجزيرة بشمال وشرق 
سوريا يوم السبت 15-5-2021 معرضاً فريداً 
لألعمال اليدوية واألدوات المنزلية التراثية في 
قرية »بانا شكفت«  القريبة من  الكهوف  إحدى 
منوعاً  الـ 120 عمالً  المعرض قرابة  وتضّمن 
وتراثية  يومية  منزلية  وأدوات  يدوي  بين عمل 

شارك فيها العديد من أهالي القرية.
مصنوعة  أعمال  بين  تنوعت  المعروضات 
كمنحوتات  مصنوعة  وأخرى  الصوف  من 
ُشغلت  قماشية  ومطرزات  خشبية  ومجسمات 
اإلبرة  بواسطة  والرسم  والنقش  الملون  بالخيط 

ومشغولة باليد.  
من أبرز المشاركين كان المواطن جميل محمد 
الذي شارك بما يقارب من خمسين مجسماً خشبياً 
بأحجام مختلفة كما شارك بمنحوتات من الحجر 
استوحى  وقد  كذلك  المعرض  أشرف على  وقد 
مجسماته من تراث المنطقة والحياة االجتماعية 
وقد  كوجرات  منطقة  في  جوانبها  بمختلف 
والقرى  القرية  من سكان  إقباالً  المعرض  القى 

المجاورة.

ظل  في  تندثر  »الخطاط«  مهنة  تكاد 
هيمنة التكنولوجيا على تفاصيل الحياة 
السعودي عبد  المواطن  لكن  اليومية، 

العزيز الدياب له رأي آخر.
عبد العزيز الدياب ابن الـ«56عاماً« 
بدنية  إعاقة  من  الوالدة  منذ  يعاني 
ولكنه  جيد،  بشكل  حركته  من  تحد 
و  المستحيل  حدود  بإبداعه  تجاوز 
وأصبح  الحركة  محدودية  من  كسر 
من المميزين في عالم الخط وجمالية 
هذا  فيه  كاد  وقت  في  العربي  الخط 

الفن أن يتالشى ويزول.
الدياب كان شغوفاً بالخط منذ الصغر، 
التجارية  اللوحات  ويقلد  ينسخ  وكان 
األسواق  وفي  للمحالت  واإلعالنية 
إال  أميّين  لوالدين  ابن  وهو  العامة، 
في  للتميز  ودفعاه  به  اهتما  أنهما 

والكتابة  للغة  ما  وبخاصة  هوايته، 
من مكانة في الثقافة العربية. وواظب 
وقال  نفسه،  وتطوير  التدريب  على 
في حديث لإلعالم عن موهبته: »في 
على  تتلمذت  أن  وبعد   1987 عام 
قررت  محترفين،  خطاطين  أيدي 
بي،  خاص  صغير  متجر  افتتاح 
 1991 عام  حتى  به  أعمل  وظللت 
المهنة،  االبتعاد عن  فيه  الذي قررت 
صنعتنا،  الحديثة  األجهزة  غزوة  بعد 
فآثرت االبتعاد عن المهنة«. ومن ثم 
عاد إلى ممارسة هوايته بعد االستقالة 
ألنه  عام 2018  من وظيفة حكومية 
يرى في الخط والكتابة اليدوية لمسات 
جمالية وفنية باتت محط اهتمام وإقبال 

جماهيري. 
وكاالت

للسدود  العامة  اإلدارة  كشفت 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
لنهر  المائي  الوارد  كمية  أن  عن 
السوريّة  األراضي  إلى  الفرات 
لتصل  جديدًا،  انخفاًضا  سجلت 
إلى أقل من 200 متر مكعب في 
أكبر  بانخفاض  يُهدد  ما  الثانية، 
سوريا  داخل  المياه  منسوب  في 

والعراق.
وقال محمد طربوش، من اإلدارة 
شمال  مناطق  في  للسدود  العامة 
وشرق سوريا، لوكالة أنباء هاوار 
إن نسبة الوارد المائي لنهر الفرات 
السوريّة  األراضي  إلى  المتدفق 
بلغت يوم السبت 185 متًرا مكعبًا 
كارثي  انخفاض  في  الثانية،  في 

آخر لمنسوب الفرات.
أشهر  ثالثة  من  أكثر  ومنذ 
االحتالل  دولة  تحبس  ونصف، 
مياه  من  كبيرة  كميات  التركي 
إذ  السوريين،  عن  الفرات  نهر 
ر الوارد المائي بنحو 200 متر  قُدِّ

األشهر  طيلة  الثانية  في  مكعب 
الثالثة الماضية.

الوارد  من  سوريا  حصة  وتبلغ 
الثانية،  في  مكعب  متر   500
 60 على  العراق  منها  يحصل 
االتفاقات  بحسب  وذلك  بالمئة، 
وسوريا  تركيا  بين  الثالثية 

والعراق عام 1987.
منسوب  في  االنخفاض  وتسبّب 
األراضي  داخل  النهر  مياه 
السوريّة، بانخفاض ساعات توليد 
وتضرر  السدود  من  الكهرباء 
واسع،  نحو  على  الزراعة  قطاع 
وإلحاق  النهر  مياه  تلوث  وبدء 

أضرار كبيرة بالثروة السمكية.
ومع هذه النسبة الجديدة، تكون مياه 
من  للمزيد  ُعرضة  الفرات  نهر 
وبالتالي  واالنخفاض،  االنحسار 
فإن المنطقة يمكن أن تواجه كارثة 
حقيقية مع مضي تركيا في حبس 

المياه.

سيد أفرن: هزيمة المحتل الرتكي يف باشور 
ستجلب مكاسب كبرية للكرد

كاذب،  انتصار  إلى  مرة  كل  في  هزيمتها  تحويل  التركي  المحتل  هجمات  من  الهدف  بأن  أفرن  سيد  الصحفي  أكد 
والهجمات االحتاللية التي تستهدف مناطق الدفاع المشروع »ميديا« هي بداية مرحلة جديدة، وأشار إلى أّن الكرد 

سيحققون مكاسب كبيرة، وهذه الهجمات ستكون األخيرة ألردوغان...«4

عجلة كرة القدم للدرجة األوىل 
ستعود للدوران

يف ظل الظروف الراهنة كيف يمكن 
للمتلقي أن يتأكد من صحة األخبار؟

أربعة أعوام عىل اتفاقية خفض التصعيد.. 
تقسيم سوريا وبحث عن المصالح

مشتل بارينا لزراعة األنسجة النباتية نواة 
أساسية إلكثار األشتال الزراعية

بعد توقف النشاطات الرياضية بإقليم الجزيرة بسبب تطبيق الحظر الكلي في شمال وشرق سوريا، إثر زيادة عدد 
اإلصابات بفيروس كورونا، وانعكاس ذلك سلباً على رياضة اإلقليم، ما أُجبِر االتحاد إليقاف النشاطات الرياضية 
للمرة الرابعة ضمن الموسم الرياضي 2020 ـ 2021، ستعود عجلة دوري كرة القدم للدرجة األولى للدوران 

للشباب والرجال...«10

في ظل الظروف التي تمر بها سوريا حالياً، ومنطقة شمال وشرق سوريا على وجه 
الخصوص، جعل المنطقة عرضة لتلقي كم هائل من األخبار بشكل يومي، ولكن 

كيف يتسنى للشخص أن يتأكد من مصدر األخبار ومعرفة األخبار الكاذبة؟ وهل في 
استطاعة هذه المنصات بث اإلشاعات؟ وكيف يمكن التأكد من صدق المعلومة؟..«6

ثالثي  بين  سوريا  في  التصعيد«  »خفض  اتفاقية  إبرام  على  أعوام  أربعة  مرت 
لم  مماثلة  اتفاقات  لسلسلة  بداية  كانت  والتي  إيران(  تركيا،  )روسيا،  الصفقات 
األراضي  في  النفوذ  لتقاسم  آلية  عن  عبارة  كانت  بل  شيئًا،  اسمها  من  تحمل 

السورية...«5

بيّن المهندس الزراعي، والمشرف العام على 
مشتل بارينا لزراعة األنسجة النباتية إن تقنية 
استيراد  من  ستقلل  النباتية  األنسجة  زراعة 
النباتات من الخارج، وهي وسيلة ناجحة إلنتاج 
المثمرة  األشجار  أنواع  لمختلف  كبيرة  أعداد 

والفريدة خالل فترة زمنية محدودة...«7

لجنة أمريكية تدعو حكومتها 
لالعرتاف باإلدارة الذاتية

 )USCIRF( دعت اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدوليّة
في تقريرها السنوي لعام 2021، الحكومة األميركية إلى 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  رسمياً  االعتراف 

كحكومة محلية شرعية...«2

اللغة الكردية... قضية انتماء وبقاء
الصهر  من  حمايتها  بغية  وتضحيات  قرابي�ن  الكردي  الشعب  دفع  سبيلها  وفي  الكردية،  الهوية  مقومات  من  مقوم  أهم  الكردية  اللغة   

واالضمحالل، وبسواعد أبن�اء روج آفا تحولت إلى أنشودة مألت األسماع واألبصار...«8  

بعدسة:عبدالرحمن محمد



17 أيار  2021 االثنين

العدد 1118

17 أيار  2021 االثنين روناهيروناهي

محررة الصفحة - هايستان أحمدالعدد 1118 محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

منظمة الصحة: وفيات كورونا هذا العام ستفوق حصيلة 2020لجنة أمريكية تدعو حكومتها لالعتراف باإلدارة الذاتية

البدائل الغذائية في األزمات االقتصادية جفاف العراق ُيمّهد لهجرة 
جماعية للمزارعين

مرتزقة االحتالل التركي يختطفون راعيًا 
ويسرقون ماشيته بتل تمر

حصيلة ضحايا الضربات اإلسرائيلية على غزة ترتفع

للحرية  اللجنة األمريكية  ـ دعت  مركز األخبار 
تقريرها  في   )USCIRF( الدوليّة  الدينية 
إلى  األميركية  الحكومة  لعام 2021،  السنوي 
االعتراف رسمياً باإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا كحكومة محلية شرعية.

عاودت اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية 
في تقريرها السنوي لعام 2021 توصياتها ثانيةً، 
حيث دعت فيها حكومتها األمريكية لالعتراف 
باإلدارة الذاتية كحكومة محلية شرعية، وبالتالي 

توسيع المشاركة األميركية مع مؤسساتها.
رفع  أيضاً  الحكومة  على  يجب  أنه  وأضاف 
التي  المناطق  جميع  عن  السوريّة  العقوبات 
واإلصرار  الدولي،   التحالف  عليها  يسيطر 
على إشراك اإلدارة الذاتية في محادثات السالم 
الدولية في األمم المتحدة فيما يتعلق بقرار مجلس 
الذي يدعو إلى حل  الدولي رقم 2254،  األمن 

سياسي »لألزمة في سوريا«.
فيهم  بمن  المسؤولين،  من  العديد  أن  ورغم 
والسناتور  إبراهام،  رالف  الجمهوري  النائب 
حرب  في  المخضرم  والمحارب  الديمقراطي 

العراق تامي داكويرث، والرئيس السابق للقيادة 
فوتيل،  جوزيف  الجنرال  األميركية  المركزية 
وقوات  السوريين  للكرد  أكبر  دعم  إلى  دعوا 
لكن  تركيا،  على  والضغط  الديمقراطية  سوريا 
لجنة  فيها  دعت  التي  األولى  المرة  هي  هذه 

حكومية واشنطن لالعتراف الرسمي.
وقالت الباحثة في الشؤون الكردية والمقيمة في 
برس،  لنورث  بوديت  ميجان  المتحدة  الواليات 
بـفرض  توصيته  هو  للتقرير  إنجاز  »أعظم  إن 
انتهاكات  عن  المسؤولة  الجهات  على  عقوبات 
تركيا  تحتلها  التي  المناطق  في  اإلنسان  حقوق 

في سوريا«.
على  إنكارها  يمكن  ال  أدلة  »يوجد  وأضافت: 
الدينية والعرقية وغيرها من  اضطهاد األقليات 

الفئات الضعيفة في هذه المناطق«.
وأشارت إلى أن »معاقبة الجناة سترسل رسالة 
واضحة مفادها أن هذا السلوك يجب أن ينتهي، 
ويساعد على تمهيد الطريق نحو اتخاذ إجراءات 

أكثر جرأة بشأن قضية المناطق المحتلة«.
والمفوضية األمريكية للحرية الدينية الدولية هي 
 1998 عام  في  تشكيلها  تم  الحزبين  من  لجنة 

البلدان  في  الدين  حرية  ظروف  تراقب  والتي 
األخرى.

عن   ،”USCIRF“ أعضاء  أعرب  وسابقاً، 
شمال  في  الذاتية  بـاإلدارة  لالعتراف  دعمهم 

وشرق سوريا.
األول  تشرين  في  زيارة  خالل  ذلك،  وجاء 

2020، بصفة فردية إلى اإلدارة الذاتية.
وصرحت نائبة الرئيس آنذاك نادين ماينزا، إن 
»على الواليات المتحدة أن تأخذ توصياتنا لمنح 
اعتراف سياسي باإلدارة الذاتية، ورفع العقوبات 
عن المنطقة التي يديرونها، وتضغط على تركيا 

لتنسحب«.
للحرية  األميركية  المفوضية  توصيات  وزادت 
وأصبحت  الذاتية  اإلدارة  بشأن  الدولية،  الدينية 

أكثر تحديداً على مر السنين.
تقرير  في  مرة  ألول  الذاتية  اإلدارة  ذكر  وتم 
“USCIRF” لعام 2019 بالتأكيد على ضرورة 
إشراك ممثلين عن اإلدارة ذات األغلبية الكردية 
في محادثات السالم التي ترعاها األمم المتحدة.

ورغم أن تقرير المفوضية لعام 2020 لم يشدد 

إال  السياسي،  إلى االعتراف  التحديد  على وجه 
أنه ركز على ضرورة المشاركة الدبلوماسية مع 
المنظمات  الدعم عبر  الذاتية واستمرار  اإلدارة 

غير الحكومية والشركاء الدوليين اآلخرين.

محدد  زمني  جدول  تقديم  إلى  تركيا  دعا  كما 
النسحابها من سوريا ووقف التطهير العرقي في 

المناطق التي تحتلها.

الجمعة  العالمية،  الصحة  توقعت منظمة      
أكبر  عدداً  الثاني  العام  يُسجل  أن  أيار،   14
بالعام  مقارنةً  كوفيد-19  جراء  الوفيات  من 
تتجه  البلدان  بعض  بدأت  في حين  الماضي، 
دول  تزال  ال  بينما  طبيعية،  شبه  حياة  نحو 
من  كاسحةً  موجةً  تواجه  الهند  مثل  أخرى 

الوباء.
وتسببت الجائحة بما ال يقل عن 3.3 مليون 
وفاة في جميع أنحاء العالم منذ نهاية 2019، 
غير  والتقدم  المتحورات  ظهور  يشكل  فيما 

المتكافئ في حمالت التطعيم مصدر قلق.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس 
صحافي،  مؤتمر  في  غيبريسوس،  أدهانوم 
قياسياً  تفشياً  تشهد  تزال  ال  عديدة  دوالً  إن 
للعدوى، مثل الهند ونيبال وسريالنكا وبعض 
»وفق  إن:  مؤكداً  األميركية،  القارة  بلدان 
المسار الذي تسلكه األمور، فإن العام الثاني 

من انتشار الوباء سيكون أكثر فتكاً بكثير من 
العام األول«.

وأضاف: »أفهم سبب رغبة بعض الدول في 
منكم  أطلب  ولكنني  وفتيانها،  أطفالها  تلقيح 
التفكير في التخلي عن ذلك وإعطاء اللقاحات 
لكوفاكس«، وهي المنصة الدولية التي أنشئت 
لضمان وصول اللقاحات إلى الدول في شكل 

عادل.

معاناة الهند

في  نقصاً  كثيرة  واليات  تعاني  الهند،  وفي 
اللقاحات، ما يحد من إمكانية تلقيح نحو 600 
مليون بالغ بين سن الـ18 والـ44 الذين بات 

بإمكانهم أن يتلقوا اللقاح.
ولكن السلطات بدأت باستخدام لقاح »سبوتنيك 

يبلغ  الذي  البلد  في  الجمعة،  الروسي  في«   -
عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، وأعطيت أولى 
بعد  الوسط،  في  أباد  حيدر  في  الجرعات 
صدور موافقة عاجلة على استخدام هذا اللقاح 

من قِبل سلطات نيودلهي في 12 نيسان.

وأثار  الهندية  المدن  كبرى  اجتاح  أن  وبعد 
األدوية  نقص  ظل  في  الفوضى  من  حالة 
يواصل  المرضى،  وأسّرة  واألوكسجين 
الفيروس اكتساح المناطق الريفية المحرومة 

من البنى التحتية.

يُلقى بهم  أما الموتى فيدفنون على عجل، أو 
التداوي  المرضى  يحاول  بينما  األنهار،  في 
جرفت  األخيرة  األيام  وفي  النباتات،  بغلي 
نهر  على ضفاف  جثة  من 100  أكثر  المياه 
نفسه  األمر  بحدوث  تنذر  في مشاهد  الغانج، 

في أماكن أخرى.
وكالة  به  اتصلت  الذي  أحمد  كيدواي  وقال 
الصحافة الفرنسية، من قريته سادالالبور في 
والية أوتار براديش الشمالية: »يُترك الناس 
عن  يخفونها  التي  الهند  هي  هذه  يموتون، 

األعين«.
ويطالب هذا البلد النامي بالتخلي عن براءات 
تتباين مواقف  اللقاحات لزيادة توافرها، فيما 
الدول من هذه المسألة، ففي حين أيدتها الصين 
معارضتها  ألمانيا  أبدت  المتحدة،  والواليات 

لها.

في الواقع أن األمن الغذائي يشهد أزمة حقيقية، 
ويقف المواطنون إزاءه مكتوفي األيدي ومكممي 
األفواه، بعد ما بلغت نسبة العائالت التي تعيش 
المئة، وهكذا  أكثر من 40 في  الفقر  تحت خط 
لمعرفة  التغذية،  متخصصي  استشارة  وجب 
تبقى  كي  استهالكها  يمكن  التي  الغذائية  البدائل 
بعد  جيدة، خصوصاً  حال  في  الجسدية  الصحة 

غالء اللحوم وكافة المواد الغذائية.

كيف نفهم البدائل الغذائّية؟

كفاح  الغذاء  وتنظيم  التغذية  متخصص  يعتبر 
أوالً  تكون  األساسية  الغذائية  البدائل  أن  عمار 
الحرارية  السعرات  تعويض  معرفة طريقة  في 
المعدنية  واألمالح  الفيتامينات  اليومية، 
وتُعنى  عام،  بشكل  اإلنسان  لصحة  الضرورية 
واألشربة  األطعمة  بتصنيف  الغذائية  البدائل 
السعرات  وكمية  الكيماوي،  تكوينها  بحسب 
واألمالح  الفيتامينات  ونوع  فيها،  الحرارية 

المعدنية التي تؤمنها للنظام الغذائي اليومي.
هذه  ظل  في  إنه  عربية«  لـ«اندبندنت  ويقول 
بخاصة  المأكوالت  وغالء  االقتصادية  األزمة 
خالل  من  إما  تبديلها،  يمكن  منها  المستوردة 
تناول األطعمة األقل تكلفة التي قد تعطي الجودة 
إدارة استعمال هذه  ذاتها تقريباً، أو عن طريق 

األطعمة في النظام الغذائي.

تفعيل التبديل الغذايئ

من  يتكون  الغذائي  النظام  أن  عمار  يوضح 
إلى  إضافة  والدهون،  والنشويات،  البروتينات، 
الفيتامينات واألمالح المعدنية والسوائل، ويعتبر 
النظام  مكونات  أكثر  من  هي  النشويات  أن 
الغذائي توفراً في لبنان لوجودها في »البطاطا، 
والذرة، واألرز، ومنتجات الخبيز على أنواعها 

كالحبوب« وغيرها.
أما الدهون، فتتوفر بشكل أقل، ويمكن أن تؤمن 
والفستق«  والسمسم،  »الزيتون،  الزيوت،  من 
في  الصعب  الرقم  البروتينات  وتبقى  وسواها، 
هذه المعادلة من حيث التوفر والقدرة الشرائية، 
حاجتها  استيراد  على  اللبنانية  السوق  العتماد 
لهذا المكون األساسي في النظام الغذائي السليم. 

أهمية الربوتني وبدائله
لبناء  األساسي  المصدر  هي  والبروتينات 
)العظام،  أنواعها  واألنسجة على جميع  الخاليا 
الجلد  خاليا  تجدد  إلى  إضافة  العضالت...( 
وتصنيع الشعر واألظافر وغيرها، يقول كفاح، 
من  جودة  أعلى  هي  الحيوانية  البروتينات  إن 

الحيوانية  المصادر  لكن  النباتية،  نظيرتها 
البقر،  )لحم  أنواعها  اللحوم على  مثل  للبروتين 
ومشتقاته  والحليب  سمك(،  دجاج،  الغنم،  أو 
األسواق  في  ثمناً  األغلى  من  هي  )األجبان(، 

اللبنانية، مقارنةً بالحبوب على صعيد المثال.

من ناحية التبديل الغذائي، يشير إلى أن كل 100 
من  غراماً   25 على  تحتوي  اللحوم  من  غرام 
البروتين الصافي الذي يمكن استبداله بالمصادر 
»الفول،  أنواعها  على  البقوليات  مثل  النباتية، 
العدس...«، حيث يحتوي كل 200  والحمص، 
غرام من الحبوب المطبوخة على 20 غراماً من 

البروتين الصافي.
ويضيف أنه من الممكن استهالك اللحوم بوتيرة 
منخفضة خالل الشهر لمتابعة تأمين البروتينات 
على  واالعتماد  العالية،  الجودة  ذات  الحيوانية 
وكذلك  األوقات،  غالب  في  النباتية  المصادر 
باعتبار  اللحوم،  من  القليل  مع  الحبوب  طبخ 
لجميع  الكافية  البروتينات  يؤمنان  النوعين  أن 

األشخاص والفئات العمرية.
تؤّمن حصة البروتينات في نظام البدائل الغذائية 
ويمكن  الخالصة،  البروتينات  من  غرامات   7
االعتماد على هذه المواد لتبديل البروتينات، فكل 
حصة من األطعمة المذكورة هي حصة واحدة 
غراماً   30 أو  واحدة،  بيضة  البروتينات:  من 
)جبنة بيضاء أو حبش أو لحوم(، وكل حصة من 
األطعمة المركبة المذكورة هي حصة واحدة من 
البروتينات وحصة واحدة من النشويات: نصف 

كوب من »الفاصوليا أو البازيال أو العدس«.
كليا  التغذية  تعتبر متخصصة  ذاته  السياق  وفي 
من  الحيوانية  البروتين  مصادر  كل  أن  ضاهر 
استبدالها  يمكن  وسمك  ودجاج  حمراء  لحوم 
بالحبوب واألجبان واأللبان والبيض، لكن يجب 

لجعل  الحبوب؛  إلى  الحامض  عصير  إضافة 
الجسم يمتص الحديد، وهكذا تكون اإلفادة أفضل 

من البروتين والحديد معاً.
فيتامينات  على  يحتوي  البيض  إن  وتقول، 
ومعادن ونسبة عالية من البروتين، لذا فهو بديل 
إلى  مناسب، أما األجبان واأللبان، فهما إضافةً 
للكالسيوم  مصادر  يُعتبران  بالبروتين  غناهما 
فالبديل  األطفال،  لحليب  بالنسبة  أما  أيضاً، 
وتنصح  األم،  حليب  هو  لهم  والوحيد  األفضل 
القدرة، ويمكن  األم  لدى  دام  باإلرضاع ما  كليا 
تجميد الحليب إذا كانت تضخه بالماكينة حفاظاً 

عليه ألطول فترة ممكنة.
الزيوت  يحتوي على  الذي  السمك  أن  وتضيف 
واألوميغا 3 المفيدة للدماغ والقلب وخاليا الجسم 
النيئة،  المكسرات  من  بالقليل  استبداله  يمكن 
وعلى الرغم من أن ثمنها مرتفع لكن كمية قليلة 

منها تكفي يوماً كامالً.

النشويات وبدائلها

األنظمة  لعمل  األهم  الطاقة  النشويات  تؤّمن 
الهضمي،  والجهاز  المناعة،  نظام  مثل  كافة، 

ونظام الدورة الدموية وغيرها.
من  تعتبر  النشويات  إن  عمار،  كفاح  ويقول 
المكونات األساسية في النظام الغذائي التي يُعتمد 
االقتصادية،  األزمات  ظل  في  بخاصة  عليها 
بتكلفة  زراعتها  على  اللبنانيين  لقدرة  وذلك 
مقبولة مثل البطاطا، الذرة، القمح الذي ينتج عنه 
البرغل، الدقيق، الجريش، إضافة إلى األطعمة 
المتكاملة مثل العدس، الفول، الحمص وغيرها 
معاً،  والنشويات  البروتينات  على  الحتوائها 
كبرى  أهمية  األطعمة  األنواع من  هذه  وتعطى 

والمياه  الزراعية  لوفرة األراضي  في األزمات 
في أغلبية المناطق اللبنانية.

الدهون مصادرها وبدائلها

للطاقة،  الثاني  األساسي  المصدر  هي  الدهون 
مثل  الغذائية  األنظمة  بعض  في  عليها  ويُعتمد 
نظام الكيتو، وعن أنواعها يقول كفاح، إنه يوجد 
المّشبع منها وغير المّشبع الذي ينقسم إلى دهون 
الزيوت،  مثل  السائل  ومنها  ومتعددة،  أحادية 
الحيوانية  ومنها  والسمنة،  الزبدة  مثل  والصلب 
مثل  النباتية  ومنها  والدجاج،  اللحوم  دهون  أي 
في  معين  استخدام  نوع  ولكل  الزيتون،  زيت 
النظام الغذائي من حيث خصائصه المميزة في 

الطبخ.
غير  الدهون  إن  كفاح،  بحسب  القول،  ويمكن 
مشبعة بأنواعها هي دهون صحية بغض النظر 

عن مصدرها.
ولتفعيل التبديل الغذائي من خالل تناول الكمية 
بدل  إنه  كفاح  يقول  الدهون،  هذه  من  الكافية 
يمكن  المرتفع،  السعر  ذات  واألسماك  اللحوم 
مثل  نباتية  مصادر  من  الدهون  على  االعتماد 
»الزيتون، والفستق، وزيت الزيتون، والسمسم، 

والطحينة«، وسواها.

الفواكه والخضار بديل املكمالت

غني  كمصدر  الخضار  بتناول  كفاح  وينصح 
الحفاظ  في  تساعد  التي  واأللياف  بالفيتامينات 
وتخفيض  الهضمي  الجهاز  صحة  على 
عن  االستغناء  يمكن  لذا  الدم  في  الكوليسترول 
المكمالت الغذائية Supplements التي ارتفع 
إدخال  وبالمقابل  خيالي،  بشكل  أخيراً  سعرها، 

الخضار المتاح في جميع الوجبات.
ومن الطرق األساسية لالستفادة من الفيتامينات 
الطازجة من  الخضار  تناول  الخضار هي:  في 
دون طبخ مثل الفليفلة، البروكولي، والقرنبيط... 
لجعلها  سلقها  بدل  البخار  على  الخضار  وطبخ 
في  واستخدامها  الغذائية.  بقيمتها  تحتفظ 

الشوربات.
بالطاقة  الجسم  تمد  فهي  للفواكه،  بالنسبة  أما 
حصة  كل  وتحتوي  النهار،  خالل  والفيتامينات 
من الفواكه على 12 غراماً من النشويات سريعة 
االمتصاص في األمعاء الدقيقة، ما يُكسبها أهمية 
كبيرة إلمداد الجسم بالطاقة السريعة، خصوصاً 

قبل حصة التدريب الرياضي.
تفاحة  وسط،  موزة  تعني:  الفواكه  من  وحصة 
وسط، برتقالة وسط، ثالث حبات تمر، 12 حبة 
حبات   3 بطيخ،  كوب  زبيب،  حبة   15 عنب، 

مشمش مجفف.

عن  بديل  ال  أنه  ضاهر  كليا  تعتبر  جهتها  من 
الفواكه والخضار والطريقة الوحيدة للتوفير فيها 
بأسعار  تكون  والتي  منها  الموسمية  شراء  هي 

مقبولة.

نظام الحصص للتوفري

وعلى الرغم من غالء األسعار، فإن تأمين األمن 
الحياتية،  الضرورات  من  المتكامل  الغذائي 
ويعتبر كفاح أنه يمكن للفرد الواحد البدء بالعمل 
على تقسيم حصص المأكوالت بشكل متوازن مع 
المدخول اليومي أو الشهري، وذلك من خالل: 
إدخال اللحوم على النظام الغذائي بشكل دوري أي 
مرتين في األسبوع، وإعطاء األفضلية للحبوب 
والبقوليات )فاصولياء، عدس...(، ومزجها مع 
اللحوم أو الدجاج لزيادة السعرات الحرارية على 
الوجبة، إضافة إلى زيادة استخدام الخضار في 
على  الشوربة  وإدخال  اليومي،  الغذائي  النظام 
أنواعها، كما يُنصح بإنتاج بيتي للمأكوالت مثل 
»اللبنة، واللبن، والجبنة، والكبيس، والمكدوس، 
حصص  ثالث  وتناول  والزعتر«،  والزيتون، 
فواكه على األقل في اليوم لتأمين كمية النشويات 

المطلوبة.
وفي سياق متصل تنصح كليا أن يكون التوفير 
»التشيبس،  مثل  الطعام،  في  الكماليات  كل  في 
التي  والبسكويت«،  والشوكوالته،  والبزورات، 
استخدام  وتفضل  مفيدة،  وليست  مكلفة  تعتبرها 
هذه  في  التوفير  إن  وتقول  لألساسيات،  المال 

المواد سيأتي بالنفع على صحة الناس.
الصحية  البدائل  بعض  على  أمثلة  وتعطي 
واالقتصادية، فبديل التشيبس مثالً الذرة اليابسة 
لصنع البوشار »الفشار« المنزلي، والمشروبات 
وسموذيز  بالماء  استبدالها  يمكن  الغازية 

والعصائر من الفاكهة الموسمية.
عدم  األفضل  من  أنه  كليا  فتعتبر  الزبدة  أما 
بدالً  الزيتون  زيت  استخدام  بل  النباتية  شراء 
منها وبكمية صغيرة، كما من األفضل صناعة 
منزلياً  الطبيعي  الحليب  من  واأللبان  األجبان 

لتكون أكثر توفيراً ونظافة وصحية.
النباتات  بعض  بزراعة  كفاح  ينصح  جهته  من 
كـ«العدس،  الغذائي  النظام  في  تستعمل  التي 
والخيار،  والزعتر،  والحمص،  والفول، 

والبندورة... إلخ«، لمن يستطيع.
ليتر  بمعدل  بكثرة،  الماء  شرب  بأهمية  ويذّكر 
االمتصاص  في  للمساعدة  األقل  على  ونصف 

السليم للفيتامينات واألمالح المعدنية.
ويختم: »ال بد للدول التي تعيش أزمات اقتصادية 
العمل على تأمين األمن الغذائي، لكن المبادرات 
لالستهالك  المدروسة  واإلدارة  لألسر  الفردية 
اليومي يمكن أن تكون أول الطريق لردع الجوع 
وتخفيف األمراض الناتجة عن سوء التغذية في 

المجتمعات«.

التي  الجفاف  ظاهرة  ـ  األخبار  مركز 
خلق  إلى  تُمّهد  مؤخراً  العراق  يشهدها 
من  المزارعين  بهجرة  تتسبب  كارثة 
األرياف إلى المدينة وسط تحذيرات من 

المسؤولين للتدّخل في وضع حد لتركيا.
أثّر الجفاف بشكل كبير في البالد وجعل 
الزراعية  أراضيهم  يتركون  الفالحين 
فرص  عن  بحثاً  المدن  إلى  ويهاجرون 

العمل.
عباس حسين )54( عاماً، الذي يسكن في 
العراق، عرض  الديوانية وسط  محافظة 
بساتينه للبيع بسبب عدم توفر مياه كافية 

لسقايتها ومواصلة الزراعة فيها.
وتحدث حسين لوكالة روج نيوز بحسرة 
بساتينه  بترك  راغب  غير  وهو  كبيرة 
»لقد  قائالً  أجبرته،  الظروف  لكنه 
الزراعية  األراضي  في  كارثة  حصلت 
الخاصة به، لعدم توفر مياه كافية لسقيها 

وديمومتها«.
الزراعية  »المحاصيل  إن  ويضيف 
لكن  كبيرة،  مياه  حصة  تتطلب  الصيفية 
نترك  جعلنا  مما  متوفرة  غير  لألسف 
بساتيننا ونذهب للمدينة؛ بحثاً عن فرص 

العمل«.
الذي ترك  الوحيد  الفالح  لم يكن حسين، 

من  البالغ  سليم  ماهر  أيضاً  بل  قريته، 
بابل،  محافظة  من  عاماً   )40( العمر 
كذلك ترك منطقته الزراعية وهاجر إلى 

مدينة الحلة.
إن  نيوز،  روج  لوكالة  سليم  ويقول 
من  عدد  مع  جعلني  الحكومي  »اإلهمال 
الفالحين، أن نترك أراضينا ونذهب إلى 

المدن«.
وباتت األراضي الزراعية الخصبة التي 
ما  غالباً  والتي  الفالحون،  عليها  يعيش 
تتميز بزراعة الفواكه والخضار والقمح، 

قاحلة بحسب سليم.
البديري،  علي  العراقي،  النائب  ويحذّر 
في  للفالحين  الجماعية  الهجرة  من 
في  مطالباً  العراقية،  المناطق  مختلف 
العراقية  الحكومة  نفسها  للوكالة  حديث 
القطاع  دعم  أجل  من  أموال  بتخصيص 

الزراعي وشريحة الفالحين.
البديري المسؤولية لتركيا بسبب  ويحمل 
دجلة  نهري  منابع  على  سدود  بناء 
على  كبير  بشكل  أثرت  والتي  والفرات 
على  ُمقبل  »العراق  إن  مؤكداً  البالد، 
جفاف كبير نتيجة الصمت الحكومي إزاء 

سياسات طهران وأنقرة المائية«.

االحتالل  مرتزقة  سرق  ـ  األخبار  مركز 
التركي 200 رأس من الماشية من قرية تل 
كرابيت غرب تل تمر، بعد اختطاف راعيها 

وتعذيبه.
اإلنسانية  بحق  تركيا  انتهاكات  تستمر 
واألراضي المجاورة لها من اختطاف وقتل 
وسرقة لممتلكات األهالي حيث شهدت إحدى 
من  وسرقة  اختطاف  حادثة  تمر  تل  قرى 
ضد  لهمجيتها  استمراراً  تركيا  مرتزقة  قبل 
اإلنسانية وسط صمت دولي يوحي بشراكتها 

مع تركيا في القيام باالنتهاكات.
هذا وسرق المرتزقة الماشية أثناء رعيها من 
قِبل فتى يبلغ من العمر 16 عاًما، بالقرب من 
خطوط التّماس معهم في قرية كرابيت، وذلك 
في الساعة الـ 07.30 من صباح يوم األحد 

16 أيار الجاري.
كان  الذي  السالم  عبد  محمد  الفتى  وبحسب 
من  مسلحين  ثالثة  فإن  الماشية،  يرعى 
مرتزقة االحتالل، قَِدموا باتجاهه أثناء رعيه 
مع  وأخذوه  معهم،  التّماس  خط  من  بالقرب 

ماشيته باتجاه أحد معاقلهم.

الغنم،  من  رأس   200 »أخذوا  وقال 
وضربوني قبل أن يُطلقوا سراحي«.

المنصرم،  نيسان   29 وبتاريخ  أنه،  ويذكر 
أقدم مرتزقة االحتالل التركي على استهداف 

المواطن عيسى حسين فرج )70عاًما(، وهو 
قرية  من  الغربية  الجهة  في  أغنامه  يرعى 
وسرقوا  بعفرين،  شيراوا  ناحية  في  مياسة 

ماشيته أيًضا.

الصحة  وزارة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
لقوا حتفهم و50  إن 23 شخصاً  الفلسطينية 
اإلسرائيلية  الغارات  جّراء  أصيبوا  آخرين 
األخيرة على قطاع غزة، حيث تم استهداف 
حماس  من  قادة  ومكاتب  المدنيين  منازل 

ومفترقات ُطرق.
األحد  يوم  غزة،  في  المدني  الدفاع  وأفاد 
استهدفت  إسرائيل  بأن  الجاري  أيار   16
سابق  دون  الوحدة  شارع  في  منازل  خمسة 
إنذار، وهناك العديد من األسر تحت أنقاض 
تواصل  طواقمه  أن  إلى  وأشار  المنازل، 

انتشال المصابين من بين األنقاض.
يعود  منزالً  الحربية  الطائرات  قصفت  كما 
البطش في جباليا بشمال قطاع غزة،  لعائلة 
رئيس  هنية،  إسماعيل  مكتبي  وقصفت 
ويحيى  حماس،  لحركة  السياسي  المكتب 

السنوار قائد الحركة بغزة.
شقيقه  ومنزل  السنوار  منزل  واستهدفت 
القطاع  بجنوب  يونس  خان  بمحافظة  محمد 
لتدمير  أدى  ما  صاروخاً،   15 من  بأكثر 
المنزلين وإلحاق أضرار بالغة في عدد كبير 

من المنازل المجاورة.

عشرات  اإلسرائيلية  الطائرات  شنت  كما 
األراضي  على  متزامن  وقت  في  الغارات 
الزراعية في مختلف مناطق غزة، وقُِصَف 

البنك الوطني بحي الرمال في المدينة.
في  واسع  بتدمير  الحربية  الطائرات  وقامت 

الشوارع خاصةً في غزة.
وزارة  عن  صدرت  إحصائية  آخر  وحسب 
القتلى  عدد  مجموع  وصل  فقط  الصحة 
امرأة  و29  طفل   47 بينهم  من  لـ174، 
و1200 إصابة بجراح مختلفة وال زال العدد 

مرشح للزيادة.
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نساء ديرك يباركن يوم اللغة الكردية ويدعون للحفاظ عليها

جين آدمز.. أول أمريكية تحصل على جائزة نوبل للسالم

ومعلمات  أمهات  هنأت   - علي  هيلين  ديرك/ 
اللغة الكردية في مدينة ديرك يوم اللغة الكردية 
الذي صادف يوم 15 تموز على الشعب الكردي 
إلى  وأشرن  سوريا،  وشرق  شمال  وشعوب 
اللغة  على  للحفاظ  نضاالً  خاضت  المرأة  أن 
الكردية رغم محاوالت قوى االحتالل واألنظمة 
والثقافة  اللغة  على  القضاء  في  الدكتاتورية 

الكردية.
لقد سعت المرأة الكردية منذ القدم إلى خدمة لغتها 
احترافها  خالل  من  وذلك  عليها؛  والمحافظة 
للحكايات  وسردها  الشعبي  الفلكلوري  للغناء 
إلى  باإلضافة  القديمة،  الكردية  واألساطير 
تفاعلها مع المشهد الثقافي في العصر الحديث، 
مما  واألدب،  والصحافة  بالتعليِم  فيه  وإسهامها 
دل على تمكنهن من لغتهم وتطويرها والحفاظ 

عليها من الضياع واالندثار.
المرأة في قطاع التربية والتعليم باللغة الكردية

وبهذا الصدد قالت المعلمة سينم علي من أهالي 
مدينة ديرك: »نسبة المرأة من العامالت في قطاع 
من  أكثر  تشكل  الكردية  باللغة  والتعليم  التربية 
90 بالمئة، وهذا ما جعل لها دوراً كبيراً وهاماً 
في تطوير وإحياء اللغة الكردية األم، حيث أنه 
بغضون أعوام قليلة من ثورة روج آفا ومقاومة 
شعوب شمال وشرق سوريا، برز الدور الريادي 

للمعلمات في مختلف التخصصات، وعملن على 
استثمار التدريبات والفرص المتاحة التي تسهم 
التخصصات  وواكبن  مهاراتهن،  تطوير  في 
وتركن  والتعليم،  للتربية  الحديثة  واألساليب 

بصمات راسخة في هذا الحقل الهام«.
بأن المرأة تبذل اليوم جهودًا مشرفة في  مؤكدةً 
خدمة اللغة األم من خالل التدريس والتعليم في 
الصحافة  ميادين  وفي  والمدارس،  الجامعات 
واإلعالم واألدب، حيث خاضت نضاالً للحفاظ 
على اللغة الكردية رغم محاوالت قوى االحتالل 
اللغة  على  القضاء  في  واألنظمة  واالستعمار 

والثقافة الكردية منذ مئات السنين.

دورها يف الحفاظ عىل 
اللغة الكردية 

في  ستار  مؤتمر  عضوة  قالت  جانبها،  ومن 
ديرك شيرين حسن: »اللغة الكردية ذات أصالة 
نفسها  على  الحفاظ  من  تمكنت  فهي  وعراقة، 
رغم كل ما تعرضت له من عمليات إبادة. ونحن 
اإلصرار  ضرورة  على  نؤكد  وأمهات  كنساء 
على تعلم لغتنا وحمايتها كما نحافظ على أرضنا 
بصفة  تداولها  الجميع  على  ويجب  وهويتنا، 

أفراد، وعائلة، ومؤسسات، وداخل المجتمع«.
وعن دور المرأة في الحفاظ على اللغة الكردية 
ورغم  »سابقاً  شيرين:  األم  قالت  وتطويرها، 
حظر اللغة الكردية في األجزاء األربعة إال أن 
شعبنا كان يحافظ على لغته وثقافته إلى حد كبير، 
والقصائد  للحكايات  راوية  المرأة  كانت  حيث 
البيئة،  طبيعة  ذلك  إلى  دفعها  بلغتها،  ومغنية 

تمارس  كما  الزمان،  قديم  منذ  السائدة  والثقافة 
والقصة،  الشعر  كتابة  في  دورها  اليوم  المرأة 
من  أو  مستقلة،  كتب  في  والمقالة،  والرواية، 
والتي  المتخصصة،  ومجالتنا  صحفنا  خالل 
كتاباتها  المرأة  فيه  تنشر  فسيًحا  ميدانًا  صارت 

بلغة كردية جميلة«.
»كان  حديثها:  حسن  شيرين  األم  واختتمت 

اللغة  هذه  تعليم  في  كبير  دور  للمرأة  زال  وال 
ونشرها، فهي لغتنا األم، وتمثل وجودنا وثقافتنا، 
والمرأة قادرة على ذلك، ال سيما في زمن انتشار 
المؤثرات  وكثرة  الثقافات،  والتقاء  المعارف، 

والمؤامرات«.

جين آدمز الناشطة األمريكية التي نادت بزيادة 
المتحدة األمريكية  الواليات  الغذائي في  اإلنتاج 
لمساعدة الفقراء في أوروبا إبان الحرب العالمية 
لمقومات  استنزافاً  الحرب  في  رأت  األولى، 
اإلصالح االجتماعي وزيادة في القمع السياسي، 

ما جعلها من رواد السالم العالمي.
وناشطة  العالمي  السالم  في  رائدة  آدمز  جين 
ومؤلفة،  االجتماع  علم  وأخصائية  أمريكية 
أمريكا،  في  المستوطنات  بيوت  حركة  زعيمة 
العشرين،  القرن  في  اإلصالحيين  أهم  ومن 
عام  المتحدة  الواليات  في  مستوطنة  أول  بنت 
يقصده  لتكون ملجأً  1889 في والية شيكاغو، 
المهاجرون والفقراء والمثقفون، دافعت عن حق 
الذي  التهميش  بعد  التصويت، وذلك  النساء في 

القاه موقفهن الرافض للحرب العالمية األولى.
من المهد إلى اللحد

لورا جين آدمز ُعرفت خالل مسيرتها باسم جين 
آدمز، ولدت في السادس من أيلول عام 1860 
األمريكية،  إلينوي  بوالية  سيدرافيل  مدينة  في 
وتوفيت في21 أيار من عام 1935 إثر إصابتها 
بمرض السرطان، وهي األبنة الصغرى لجون 

آدمز من بين ثمانية أطفال. 
كان والدها جون آدمز أحد األعضاء المؤسسين 
ورئيس  إلينوي،  والية  في  الجمهوري  للحزب 
بوالية  فريبورت  بمدينة  الثاني  الوطني  للبنك 
السادس  للرئيس  مقرب  وصديق  فلوريدا، 
الذي  لينكولن،  أبراهام  المتحدة  للواليات  عشر 
األهلية  الحرب  خالل  الفيدرالية  الحكومة  قاد 
في  نشبت  التي   ،)1865-  1861( األمريكية 
مقابل  االتحادية  الحكومة  بين  المتحدة  الواليات 
الواليات  باسم  المعروفة  والية  عشر  إحدى 
جيفرسون  تسلم  والتي  األمريكية  الكونفدرالية 

ديفيس قيادتها.
بمرض  آدمز  جين  أصيبت  الرابع  عامها  في 
بكتيريا  تسببه  الذي  الفقري  العمود  في  السل 
)TB( السل، بكتيريا )TB( تؤثر بشكل رئيسي 
يطال أعضاء  أن  لتأثيرها  الرئتين ويمكن  على 
والقطنية  الصدرية  كالفقرات  الجسم  من  أخرى 
إلى انحناء ظهرها  الفقري، ما أدى  العمود  من 
وعرج في قدميها، وهو ما سبب لها صعوبة في 

الركض واللعب مع األطفال.
الفقراء  لتساعد  طبيبة  تصبح  بأن  قرارها 
لطف  من  استوحتها  فكرة  هي  والمحتاجين، 
وبذلك  سيدرافيل،  مدينة  فقراء  تجاه  والدتها 
تستطيع العيش والعمل بينهم، ما ولد عندها رغبة 
بكالوريوس  شهادة  على  والحصول  لاللتحاق 
من كلية سميث الخاصة للفنون الحرة للسيدات 
ماساتشوستش  والية  في  نورثهامبتون  بمدينة 

عام  افتتاحها  وتم   1871 عام  تأسست  التي 
.1875

بكلية سميث  االلتحاق  في  رغبتها  من  وبالرغم 
بالقرب  الدراسة  متابعة  لها  أراد  والدها  أن  إال 
من المنزل، ولحبها الشديد له عندما كانت طفلة، 
كما أوضحت في مذكراتها »عشرون عاماً على 
على  مجبرة  كانت   ،1910 لعام  هاوس«  هال 
تأسست  التي  لإلناث  روكفور  مدرسة  ارتياد 
إلينوي،  بوالية  مدينة روكفور  في  عام 1847 
جامعية  بشهادة   1881 عام  منها  لتتخرج 
وعضوية في بيتا فاي كابا، وهي أقدم أكاديمية 
المتحدة،  الواليات  في  والعلوم  الحرة  للفنون 

تأسست عام 1776. 
حصلت جين آدمز على حصتها من اإلرث الذي 
بالتهاب  إصابته  نتيجة  وفاته  بعد  والدها  تركه 
الزائدة الدودية، لذلك قررت جين وشقيقتها أليس 
وزوجها االنتقال إلى فيالدلفيا برفقة زوجة أبيها 
متابعة  من  يتمكنوا  هالدمان، حتى  آنا هوستيلر 
السنة  الشقيقتان  أنهت  أن  وبعد  الطبي،  التعليم 
فيالدلفيا،  في  والمرأة  الطب  كلية  في  األولى 
بسبب  سيدرافيل  إلى  أدراجها  العائلة  عادت 
آدمز  جين  منها  عانت  التي  الصحية  المشاكل 

وزوجة والدها.
في خريف 1883 أجرى زوج أليس الذي أنهى 
لجين  جراحية  عملية  الطب،  كلية  في  تعليمه 
آدمز لتقويم عمودها الفقري، وبعد النجاح الذي 
العودة  وعدم  بالسفر  نصحها  العملية  به  تكللت 

إلى الدراسة، لما قد تخلفه الدراسة من آثار سلبية 
على صحتها.

إلى  في رحلة  انطلقت  نفسه،  العام  وفي صيف 
أوروبا مع زوجة أبيها، وبسبب وضعها الصحي 
طبيبة  تكون  أن  الضروري  من  ليس  أنه  رأت 
قررت  لذلك  والمحتاجين،  الفقراء  تساعد  حتى 
العودة إلى مدينة سيدرافيل لبناء مستوطنة هال 

هاوس. 
ً هال هاوس... منزل األشخاص األقل حظا

خالل رحلة جين آدمز إلى أوروبا عام 1883، 
أصيبت بالذهول لما رأته من فقر يجوب األحياء 
على  حملت  األوروبية،  المدن  في  العشوائية 
األقل  باألشخاص  وصفتهم  من  مساعدة  عاتقها 
حظاً، وذلك بعد أن فقدت حلمها بأن تكون طبيبة، 
وبعد عامين عادت إلى سيدرافيل مسقط رأسها 
بوالية إلينوي، لتخبر عائلتها عن هدفها الجديد 
في الحياة، ألنها لم تكن قادرة على أن تتصور 
لم  فكرتها  لكن  والمرض،  المنزل  أسيرة  نفسها 

تلَق ذلك الترحيب الذي كانت ترجوه. 
في  أوروبا  إلى  أدراجها  1887عادت  عام  في 
اعتقاد منها بأن تواجدها بين الفقراء قد يساعدها 
تزيح  أن  بمقدورها  التي  الفكرة  ابتكار  على 
عاتقها،  على  حملتها  التي  الكبيرة  المسؤولية 
االجتماع  المرة مع صديقتها، عالمة  ولكن هذه 
إلين غيتس ستار، التي ساندتها لتحقيق حلمها في 

مساعدة الفقراء والمحتاجين.
بمنظمة  ومرت  لندن،  إلى  آدمز  جين  سافرت 

حملت  التي  الخيرية  المؤسسة  هول«  »توني 
على عاتقها معالجة آثار الفقر في لندن ومناطق 
يد  على   ،1884 عام  تأسست  والتي  أخرى، 

المصلح االجتماعي صموئيل بارنيت.
ما تضمنته منظمة توني هول من نواٍد ترفيهية 
للثقافة  الضيقة  الدوائر  لتوسيع  تهدف  ومكتبات 
والتعليم، ومرافق خدمية، واستقطاب األشخاص 
الطبقات،  كافة  ومن  العالم  دول  جميع  من 
حتى  أو  المتوسطة  الطبقات  أو  األغنياء  سواًء 
الفقيرة، كانت سبباً في خلق مساحة محايدة بين 
المجتمعات والبيئات المختلفة لتتعلم من بعضها 
البعض ولخلق أرضية مشتركة للعمل الجماعي 
هذا  شّكل  المجتمع،  طبقات  بين  الفجوة  ولسد 
لدى جين آدمز الخطوة األولى الكتشاف معالم 
الثقافات  كافة  فيها  ستجمع  التي  المستوطنة 

وطبقات المجتمع.
توجهت مع إلين غيتس ستار إلى مدينة شيكاغو 
عام 1889، التي عملت فيها األخيرة كمدرسة 
في أحد أحياء المدينة، لتكون المدينة التي سيولد 
استوحت  أن  بعد  اإلنساني،  مشروعهما  فيها 

معالم فكرتها من منظمة توني هول في لندن.
أحد  في  كبيراً  منزالً  آدمز  جين  استأجرت 
أغلبية سكان  كان  في شيكاغو،  الفقيرة  األحياء 
مثل  أوروبية  دول  من  مهاجرين  األحياء  هذه 
إيطاليا وألمانيا واليونان وروسيا وبولندا، وتعود 
ملكية المنزل لرجل األعمال تشارلز هول، الذي 

بناه عام 1856.
لما  المنزل،  أعمال  أولويات  الصديقتان  حددت 
األمهات  أطفال  رعاية  أخذت  إقبال.  من  القاه 
هال  أعمال  قائمة  على  األولوية  العامالت 
للكبار،  المحاضرات  تقديم  تالها  هاوس، 
العمل، ورعاية  للعاطلين عن  الوظائف  وإيجاد 
المرضى، وتقديم المالبس والطعام للمحتاجين.

نمت الميزانية السنوية للمنزل بسرعة في عامه 
األول بعد الدعم الذي قدمه أفراد مجلس النواب 
لحق  والمناصرة  االجتماعية  المصلحة  أمثال 
المرأة في االقتراع لويز ديكوفن بوين، وماري 
رئاسة  منصب  تشغل  امرأة  أول  وهي  سميث، 

اإلمبراطورية البريطانية.
في  لـ 2000 شخص  مقصداً  هاوس  هال  كان 
زواراً  والمتعلمون  المثقفون  شكل  األسبوع، 
للفتيات،  نادياً  تضمن  الذي  للمنزل  دائمين 
ومدرسة  رياضة،  وصالة  للفن،  ومعرضاً 
باإلضافة  اجتماع،  وقاعات  ومكتبة  للموسيقى، 
التي  الثقافية  والفعاليات  االجتماعية  للخدمات 
التدرب  فرصة  وقدم  كما  للمهاجرين،  تقدم 

لألخصائيين االجتماعيين.

نشاطات جني آدمز 
لتحقيق السالم

لدخول  الرافضين  أبرز  من  آدمز  جين  كانت 
العالمية  الحرب  ميدان  إلى  المتحدة  الواليات 
في   ،)1918 ـ   1914( عامي  بين  ما  األولى 
اعتقاد منها أن البشر قادرون على حل النزاعات 
موقفها  ليشكل  الحرب،  شباك  في  الوقوع  دون 
الثانية، أال وهي دعم  الرافض للحرب رسالتها 
النجاح  بعد  خصوصاً  الدولي،  والسالم  األمن 
واالحترام الذي القته جهودها الحثيثة في إعمار 

مستوطنة هال هاوس بوالية شيكاغو.
بالرغم من مناداتها بالرفض للحرب، وترأسها 
المؤتمر الدولي للنساء بمدينة الهاي في هولندا 
لم  أنها  إال  الحرب،  وقف  لمحاولة  عام 1915 

تلَق آذاناً صاغية.
كما وانضمت إلى الحركة المناهضة لإلمبريالية 
قرار  لتعارض   ،1898 عام  تأسست  التي 
من  وكانت  للفلبين،  المتحدة  الواليات  ضم 
تأسس  الذي  التقدمي  للحزب  المؤيدين  أشد 
المناهضة  مواقفه  عن  ُعرف  لما   1912 عام 
للتغيرات الهائلة التي أحدثتها الثورة الصناعية، 
الشركات  ونمو  السياسي  والفساد  التلوث  مثل 

الكبرى.
لزيادة  المتحدة  الواليات  آدمز  جين  دعت 
التي  األوروبية  الدول  لمساعدة  الغذائي  اإلنتاج 
في  النخراطها  نتيجة  معيشية  أزمات  عانت 
فرساي عام 1919،  معاهدة  وانتقدت  الحرب، 
 %13 عن  للتخلي  ألمانيا  على  فُرضت  التي 
المسلحة،  قواتها  من  أيضاً  والحد  أراضيها  من 
ينتج  أن  يمكن  التي  بالمهينة  المعاهدة  ووصفت 

عنها حرب تشنها ألمانيا بهدف االنتقام.
من  انتقادات  أثارت  للحرب  الرافضة  مواقفها 
بعض الصحف األمريكية، مثل نيويورك تايمز، 
لم  ولكن  شعبيتها،  هبوط  في  سبباً  ذلك  وكان 
الرائد إلنهاء  دورها  ينكر  أن  أحد  بمقدور  يكن 
الحرب، فعادت لتعتلي عرش االحترام والتقدير 
لتحقيق  حياتها  كرست  وطنية  بطلة  وتصبح 
دول  جميع  كؤوس  في  محاسنه  صب  هدف 
العالم، لتكون أول أمريكية تحصل على جائزة 

نوبل للسالم عام 1931.
شكلت جين آدمز منارةً ودافعاً لكثير من سيدات 
اإلنسانية  للقيم  مثاالً  وكانت  العشرين،  القرن 
التي يمكن ألي امرأة أن تحتذي به مهما اختلفت 

األزمنة والطبقات االجتماعية.

وكالة أنباء المرأة

عجلة كرة القدم للدرجة األولى ستعود للدوران

اختتام الدور األول من دورة »النخبة الرمضانية«

 ،2020 عام  في  الرياضية  النشاطات  وتوقفت 
لثالث مرات، وفي هذا العام هي للمرة األولى، 
 ،2021/4/29 إلى   2021/4/6 من  وتوقفت 
والعمل  الكلي  الحظر  من  االنتهاء  وبعد 
بالنشاطات  البدء  متاحاً  أصبح  الجزئي  بالحظر 
سوف  القدم  كرة  لعبة  صعيد  وعلى  الرياضية، 
الرجال  المتبقية وهي دوري  الدوريات  تُستأنف 
والشباب للدرجة األولى، فالرجال سوف يلعبون 
أسبوعين  ويبقى  منه،  إياباً  الخامسة  الجولة 
لنهاية المرحلتين والبدء باألدواء النهائية، بحيث 
باإلضافة  القادم  للدور  المتأهلة  الفرق  ستُعرف 

لألندية الهابطة للدرجة الثانية.
في  األولى  للمجموعة  األخيرة  النتائج  وكانت   

الجولة الرابعة إياباً على الشكل التالي:
 خبات 1×0 واشو كاني.

االتحاد 0×0 دجلة.
األسايش 3×0 الجزيرة قانونياً لتغيّب األخير.

قبل  المجموعة األولى  أما ترتيب األندية ضمن 
بداية الجولة الخامسة فهو على النحو التالي:

1ـ األسايش 30 نقطة +32.
 2ـ دجلة 18 نقطة +11.
3ـ خبات 17 نقطة +12.
 4ـ االتحاد 15 نقطة +0.

 5ـ شبيبة الحسكة 6 نقاط -9.
6ـ الجزيرة 4 نقاط -15.

7ـ واشو كاني 3 نقاط -31.
بينما النتائج المسجلة ضمن منافسات المجموعة 
على  فكانت  إياباً  الرابعة  الجولة  لحساب  الثانية 

الشكل التالي:
برخدان 3×0 جودي.
سردم 2×1 الطريق.

فوز سري كانيه 2×0 الصناديد.

أما ترتيب األندية للمجموعة الثانية فكانت على 
النحو التالي:

1ـ سردم 27 نقطة +36.
2ـ برخدان 17 نقطة +8.

3ـ الصناديد 16 نقطة +1.
 4ـ سري كانيه 13 نقاط -8.

5ـ شبيبة تل كوجر 9 نقاط -8.
6ـ الطريق 7 نقاط -2.

7ـ جودي 1 نقطة -27.

تحليل للدوري

بأن  وإياباً  ذهاباً  السابقة  الجوالت  في  والبارز 
األداء الفني لألندية لم يكن بالمستوى المطلوب، 
تمتلك  كانت  التي  النوادي  بعض  جهوزية  رغم 
التأَم  أندية  المران، عكس  توقف  ولم  اإلمكانات 
شملها مع بدء الدوري وبدون تدريبات فقط يوم 
المباراة  المباراة يجتمع الالعبون من أجل لعب 
فقط، وكل ذلك صب في عدم وجود دوري ممتع 
وفيه إثارة وتشويق، فالدوري كان متوسط األداء 
وظهر الفارق الكبير بين األندية، حيث خسرت 
بعض النوادي بنتيجة تجاوزت العشرة أهداف، 

وحتى تلك األندية التي كانت ذات جاهزية أكبر 
للفوز  قادراً  المنافس كان  الفريق  فمجرد تحرك 
أول  في  سردم  نادي  مع  حصل  ما  وهذا  عليه 
مباراة من مرحلة اإلياب وخسرها من الصناديد، 
الذي  الوحيد  النادي  نسبياً  كان  األسايش  ولعل 
ظهر أفضل من الجميع ومتزن األداء نسبياً وما 

زال متصدراً لمجموعته وبدون أيّة هزيمة.

األوضاع املادية

جائحة  بسبب  النشاطات  توقف  بأن  ننسى  وال 
أوضاع  تردي  في  هاماً  دوراً  لعب  كورونا 
األندية كذلك من جهة االستعداد، وغير االتحاد 
من  للعديد  مالية  هبة  قدّم  بدوره  الذي  الرياضي 
النوادي ولكن ما زالت الشكاوى مستمرة بطلب 
الدعم المادي وسط ارتفاع أجور النقل بين المدن 
الفرق،  ميزانية  لكسر  كاف  لوحده  األمر  وهذا 
ثابتاً عكس بعض النوادي  التي ال تمتلك تمويالً 
الذاتية  اإلدارة  في  هيئات  من  الدعم  تتلقى  التي 
مشجعي  أو  أعمال  ورجال  سياسية  أحزاب  أو 

نواديهم في المهجر.
الدرجة  دوري  منافسات  تعود  أن  المقرر  ومن 
وستُختتم  القادم  الجمعة  يوم  للرجال  األولى 
السبت، وإليكم مباريات الجولة الخامسة إياباً من 

دوري الرجال لكرة القدم للدرجة األولى:
الجمعة 2021/5/23:

كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  كاني  واشو   × دجلة 
بقامشلو ـ الساعة الثانية من بعد الظهر.

هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  الحسكة  األسايش × شبيبة 
كجو بقامشلو ـ الساعة الرابعة عصراً.

الصناديد × رميالنـ  ملعب رميالن بتمام الساعة 
الرابعة عصراً.

السبت 2021/5/24:

سردم × شبيبة تل كوجر ـ ملعب الشهيد شهداء 
الرابعة  الساعة  ـ  بقامشلو  آذار  الثاني عشر من 

عصراً.
دوري  من  التأهل  نظام  أن  ذكره  الجدير 

المجموعات سيكون على الشكل التالي:
– تتأهل الفرق الثالثة األولى إلى الدور الثاني.

النصف  إلى  مباشرةً  المجموعة  بطل  يتأهل   –
الثاني والثالث من كل مجموعة  النهائي ويلعب 

ذهاباً وإياباً ويتأهل ناديين.
ويعلب  القرعة  بطريقة  األربعة  الفرق  تلعب   –
المباراة  إلى  للتأهل  وإياباً  ذهاباً  فريقين  كل 
النهائية وتقام مباراة واحدة لتحديد بطل الدوري.
بواقع  نوادي  أربعة  الثانية  الدرجة  إلى  يهبط   –
من  الترتيب  سلم  من  مجموعة  كل  من  ناديين 
لتصبح  ناديان  فقط  ويصعد  األول،  الدور 

مجموعة األندية في الموسم المقبل 12 نادياً.
ديرك  ناديي  من  كالً  الثانية  الدرجة  من  وتأهل 
رسمياً  اآلن  حتى  هبط  بينما  والسالم،  واألخوة 
في  وهو  سابقاً  قرار صدر  وفق  الجزيرة  نادي 
دوري  ضمن  مباراة  عن  نادي  أي  تخلّف  حال 
كرة القدم للموسم 2020 ـ 2021، يهبط مباشرةً 

إلى الدرجة الثانية.
كما ستنطلق قبل دوري الرجال منافسات دوري 
الجولة  مباريات  وهي  األولى  للدرجة  الشباب 

الثالثة إياباً ووفق الجدول التالي:
الثالثاء 2021/5/18:

عشر  الثاني  شهداء  ملعب  ـ  األسايش   × سردم 
من آذار بقامشلو ـ بتمام الساعة الرابعة عصراً.

الساعة  بتمام  رميالن  ملعب  ـ  دجلة   × جودي 
الرابعة عصراً.

األربعاء 2021/5/19:
شرموال  ملعب  ـ  الجزيرة   × والسالم  األخوة 

بعامودا ـ الساعة الرابعة عصراً.
الساعة  ـ  رميالن  ملعب  ـ  الصناديد   × فدنك 

الرابعة عصراً.
عدم  الواضح  من  كان  الرياضي  الموسم  وهذا 
من  للكثير  ذكرنا  كما  المطلوب  بالشكل  نجاحه 
جائحة  بسبب  والتوقف  المادية  منها  األسباب 
كورونا، ولكن مهما كان يبقى أفضل من التوقف 
القدم  كرة  العبي  وبخاصةً  الرياضيون  ويتمنى 

أن يكون الموسم القادم أفضل حاالً مما سبقه.

روناهي/ قامشلوـ  اختُتمت منافسات الدور األول 
من دورة النخبة الرمضانية الكروية، وذلك بتأهل 
شاركوا  فريقاً  عشر  ستة  أصل  من  فرق  ثماِن 
بالدورة التي تقام في ملعب قامشلو المغطى، إلى 
أقيمت  التي  الوحيدة  الدورة  الثاني، وهي  الدور 

بقامشلو في شهر رمضان المبارك.
المدن  دورات رمضان في مختلف  وتقام سنوياً 
بسبب  العام  هذا  ولكن  سوريا،  وشرق  بشمال 
دورات  تنظم  لم  والجزئي  الكلي  الحظر  تطبيق 
البعض منها  المدن واكتفى  أغلب  رمضانية في 
كقامشلو والحسكة في إقامتها، وفي قامشلو كانت 
منافسات  انتهت  حيث  الرمضانية  النخبة  دورة 
الدور األول وذلك بتأهل ثماِن فرق ووداع ثمان 

للدورة.
 وكل يوم كانت تقام مباراتين، وذلك بتمام الساعة 
قامشلو  ملعب  في  مساًء،  والعاشرة  التاسعة 
الرياضيين  من  مجموعة  بإشراف  المغطى 
حالوة  حجي  لصاحبها  سعدون  أجبان  وبرعاية 
كانت  للدورة  المنظمة  اللجنة  وأسماء  وإخوانه، 

على الشكل التالي:
ـ محمد أومري.
ـ شيار حنوش.

ـ شيار علو.
ـ حسين أومري.
ـ حجي حالوة.

إلى  مباراة  من  ويختلف  جيداً  كان  الفني  األداء 
أخرى، أما الحضور الجماهيري، فقد كان جيداً 
نوعاً ما، وبخاصةً في المباريات األخيرة والتي 
المتأهلة ومن  الفرق  لمعرفة هوية  كانت فاصلة 
شهر  انتهاء  مع  وخاصةً  العدد  زيادة  المتوقع 

رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد.
وما  ضمناً   1988 لمواليد  بالمشاركة  وُسِمح 
دون، باإلضافة للسماح لكل فريق إضافة العب 

دوري  في  المشاركين  الالعبين  من  فقط  واحد 
إقليم الجزيرة لموسم 2020 ـ 2021، إلى قائمة 
الفريق ويكون من المواليد المذكورة مسبقاً، أما 
وما  عاماً  أربعين  هي  أعمارهم  الذين  الالعبين 
فوق، وشاركوا في دوري إقليم الجزيرة فتقديراً 
ويكون العب حر  باللعب  لهم  يُسمح  لجهودهم، 
المشاركين  الالعبين  قائمة  على  محسوباَ  وليس 

في دوري إقليم الجزيرة.
واختتمت منافسات الدور األول من دورة النخبة 
الرمضانية وكانت نتائج اليوم األخير على الشكل 

التالي:
سيطرة التعادل السلبي على مباراة فريقي درباس 
إبراهيم  هفال  الالعب  وحصل  جميل  وشركة 
أفضل العب في  من فريق درباس على جائزة 

المباراة.
على  آفا  روج  فريق  تغلب  الثانية  المباراة  وفي 
لهدف  أهداف  ثالثة  بنتيجة  الجزيرة  فريق 
وحصل الالعب أيمن برصوم من فريق روج آفا 

على جائزة أفضل العب في المباراة.
ثماِن  تأهلت  األول  الدور  منافسات  نهاية  وبعد 

فرق إلى الدور الثاني على الشكل التالي:
المجموعة األولى:

1- آفدار.
2- المجموعة صباحية.

المجموعة الثانية:
1ـ شباب قدور بك.
2- المحبة غربي.
المجموعة الثالثة:

1- جين سبور.
2- آزادي.

المجموعة الرابعة:
1 – درباس.
2- روج آفا.

بينما انطلق يوم األحد 2021/5/16، منافسات 
الدور الثاني وفق الجدول التالي:

التاسعة  الساعة  ـ  بك  قدور  ـ صباحية × شباب 
مساًء.

ـ آفدار × المحبة غربي ـ الساعة العاشرة مساًء.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة 
المنظمة  اللجنة  من  وصلنا  ما  بحسب  القادم 
والمشرفة على الدورة، وذلك على أرضية ملعب 
مباريات  كافة  عليه  تقام  الذي  المغطى  قامشلو 

دورة النخبة الرمضانية.

روناهي/ قامشلو ـ بعد توقف النشاطات الرياضية بإقليم الجزيرة بسبب تطبيق الحظر الكيل يف شامل ورشق سوريا، إثر زيادة عدد اإلصابات بفريوس كورونا، وانعكاس ذلك سلباً عىل رياضة 
اإلقليم، ما أُجربرِ االتحاد إليقاف النشاطات الرياضية للمرة الرابعة ضمن املوسم الريايض 2020 ـ 2021، ستعود عجلة دوري كرة القدم للدرجة األوىل للدوران للشباب والرجال.
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سيد أفرن: هزيمة المحتل التركي في باشور 
ستجلب مكاسب كبيرة للكرد

أكد الصحفي سيد أفرن بأن الهدف من هجمات 
مرة  كل  في  هزيمتها  تحويل  التركي  المحتل 
إلى انتصار كاذب، والهجمات االحتاللية التي 
»ميديا«  المشروع  الدفاع  مناطق  تستهدف 
هي بداية مرحلة جديدة، وأشار إلى أّن الكرد 
الهجمات  وهذه  كبيرة،  مكاسب  سيحققون 

ستكون األخيرة ألردوغان.

على  هجماته  في  التركي  االحتالل  فشل  بعد 
الماضي  شباط  من  العاشر  في  غاري  منطقة 
من   23 الـ  في  بدأ  به  لحقت  التي  والهزيمة 
نيسان الماضي والذي صادف الذكرى السنوية 
التي ارتكبت بحق األرمن  للمجزرة  الـ 106 
الزاب  مناطق  على  جديدة  هجمات  بشن 
ومتينا وآفاشين، وشن جيش االحتالل التركي 
حدودها  خارج  اإلبادة  هجمات  من  العشرات 
منذ عام 1983 وجميعها كانت بموافقة القوى 

العالمية.
وعلى الرغم من استخدام كافة أنواع األسلحة 
والتقنيات الحربية المتقدمة إال أن هذا الهجوم 
يتكبد جيش  أهدافه، حيث  يحقق  لم  االحتاللي 
إحصائيات  ووفق  كبيرة،  خسائر  االحتالل 
 23« بين  ما  أي  أيام  عشرة  خالل  الحرب 
 147 قُتل  أيار«  من  الثالث  إلى  نيسان  من 
من عناصر جيش االحتالل التركي في 116 
تم استهداف  الكريال، كما  نفذتها قوات  عملية 
وطائرتي  هليكوبتر  طائرات  ست  وإعطاب 
العشرات من  تدمير  إلى  باإلضافة  استطالع، 
تحصينات الجيش التركي، والبيانات الصادرة 
عن قوات الدفاع الشعبي حول مقاومة الكريال 
بأن  تؤكد  اإلحصائيات  هذه  أن  إلى  تشير 

خسائرهم تزداد يوميًّا.
إقليم باشور كردستان مسرور  رئيس حكومة 
»قضية  بأنها  الهجمات  هذه  عّرف  البرزاني 
بين حزب العمال الكردستاني وتركيا«، وعلى 
بأنهم  قال  أنه  إال  الهجمات  هذه  من  الرغم 
يتطلعون إلى المزيد من العالقات االقتصادية 

والتجارية مع الدولة التركية.
وعن هذه الهجمات والمستجدات التي تشهدها 
األتراك،  المسؤولين  وتصريحات  المنطقة 
أجرت وكالة هاوار حواًرا مع الصحفي سيد 
هذا  حول  األمور  خفايا  على  المطلع  أفرن 

الموضوع.
وفيما يلي نص الحوار:

- في 23 من نيسان وبعد الهزائم التي لحقت 
بها في غاري، بدأت الدولة التركية محاوالتها 
الحتالل باشور كردستان، ما الهدف من هذه 
وفق  المنطقة  في  الوضع  هو  وما  الهجمات، 

المستجدات األخيرة؟
التركية  الدولة  بهزيمة  يعترف  اآلن  الكل 
والتنمية  العدالة  حزب  سعى  وقد  غاري،  في 
والحركة القومية إلى تحويل هذه الهزيمة إلى 
حزب  من  االنتقام  وحاوال  كاذب،  انتصار 

الديمقراطية في بادئ األمر وارتكبا  الشعوب 
انتهاكات كبيرة ضد حقوق اإلنسان، ثم بدأت 
تركيا هجماتها االحتاللية في الـ 23 من نيسان.

الهدف من هذه الهجمات االحتاللية هو تحويل 
هزيمتها إلى انتصار كاذب، ولكن تصريحات 
وعرة  المنطقة  إن  قال  الذي  آكار  خلوصي 
على  فيها،  السير  يستطيعون  ال  الجنود  وإن 
المدى  بعيدة  الصواريخ  وجود  من  الرغم 
والذكية لديهم، اتضح منها أنهم يحاولون إخفاء 

هزيمتهم.
في الحقيقة تحاول الدولة التركية توسيع نطاق 
ففي  األربعة،  كردستان  أجزاء  في  هجماتها 
االحتاللية  بهجماتها  بدأت   2017 عام  نهاية 
لعفرين،  احتاللها  بعد  برادوست  منطقة  على 

منطقة  على  الهجوم  عاودت  فترة  وبعد 
عام 2019  آب  وفي  أخرى،  مرة  برادوست 
ولكن  حفتانين،  منطقة  إلى  هجماتها  وجهت 
شنت  ولهذا  الهجمات،  لهذه  تصدت  حفتانين 
وكري  كانيه  سري  على  االحتاللية  هجماتها 
بدأت مرة أخرى شن  احتلتها  أن  سبي، وبعد 
الهجمات على حفتانين، ولهذا يتضح أن هذه 
تنفيذها  يتم  احتاللية  مخططات  هي  الهجمات 

الواحدة تلو األخرى.
بشكل  كردستان  باشور  استهداف  يتم  لماذا   -

خاص؟
)ميديا(  المشروع  الدفاع  مناطق  يستهدفون 
ألنها مناطق محررة يتواجد فيها الكريال التي 
بدأت في بوطان وهناك تعاظمت وتصاعدت 
وكبرت، واليوم هناك هجمات على الخط الذي 
لم يستطع اإلسكندر المرور به، هم يحاولون 

لها  ألن  المناطق  هذه  إلى  ضرباتهم  توجيه 
أهمية في تاريخ ونضال الكرد، ويتم اختيارها 

بهدف القضاء على الكرد األحرار.
- الهجمات تتصاعد وتشتد على مناطق غاري 
األهمية  هي  فما  وآفاشين،  ومتينا  وحفتانين 

االستراتيجية لهذه المناطق؟
باكور  بين  الوصل  صلة  هي  المناطق  هذه 
المحتلون  رسم  التي  وهي  كردستان  وباشور 
التي  المناطق  المثال  سبيل  فعلى  حدودها، 
رشو  »مام  هي  عليها  هجمات  شن  اآلن  يتم 
فهذا  رشو  مام  احتالل  تم  فإذا  وزاغروس« 
أمامهم  مفتوحاً  سيكون  الطريق  أن  يعني 

للسيطرة على المناطق األخرى. 
المنطقة  تلك  فقرى  رشو،  لمام  قصة  هناك   

تعرضت للحرق عدة مرات خالل فترة األنفال 
رجل  بنى  حيث  المدن،  إلى  ُهّجروا  وأهلها 
مسن منزاًل في قريته، وكان يساند الكريال منذ 
اليوم األول إلى أن استشهد عام 2015، حيث 
وقطع  منزله  التركي على حرق  المحتل  أقدم 
رأسه ورميه من الهليكوبتر في تلك المنطقة، 

هناك روح الوطنية والمقاومة.
هناك  أن  الشعبي  الدفاع  قوات  صرحت   -
الهجمات  في  يشاركون  سوريين  مرتزقة 
وجود  موضوع  تقييم  يتم  كيف  االحتاللية، 

هؤالء المرتزقة في الهجمات االحتاللية؟
السوريين،  المرتزقة  تستخدم  التركية  الدولة 
الرغم  الوضع، وعلى  ويقبل هذا  والكل يرى 
من أن الكثير من القوى الدولية وضعت هؤالء 
المرتزقة في قوائم اإلرهاب إال أن أردوغان 
السوري  للمرصد  نجد  ال  لماذا  يستخدمهم، 
لحقوق اإلنسان السوري والمؤسسات األخرى 
أي توضيح أو تعليق على ذلك، ونعطي مثااًل 
نقلوا  عندما  كردستان،  باشور  فضائيات  من 
المرتزقة إلى قره باغ أعلنوا وجود المرتزقة 
هناك، ولكن عندما يأتي الدور على كردستان 
يصمتون. ما أود قوله هو أن هذا األمر جزء 
مرتزقًا   450 استقدموا  فقد  المخطط،  من 
التالل،  تلك  باغ ونشروهم في  ليبيا وقره  من 
إما  قتلوا  إنهم  ألسرهم  سيقولون  قتلوا  وإن 
البعثي  النظام  باغ، فكما فعل  أو قره  ليبيا  في 
عام 1960 في سوريا يحاول أردوغان اآلن 
تشكيل قوس بين باشور وباكور كردستان من 
المخطط  هذا  ولتنفيذ  المرتزقة،  هؤالء  خالل 
يجب في البداية إفراغ تلك المناطق من الكرد 
سيتم  فمن  ذلك  تنفذ  باشور  قوى  األسف  ومع 
توطينهم هناك؟ هم يحاولون تشكيل حزام من 

المرتزقة ويفتشون عن أماكن لهم.
- صرحت منظومة المجتمع الكردستاني بأنه 
في  والكيماوية  السامة  الغازات  استخدام  تم 
مناطق الدفاع المشروع، وإلى اآلن ليس هناك 

أي موقف دولي حيال ذلك، ما سبب ذلك؟

الكيماوية  األسلحة  التركية  الدولة  استخدمت 
جودي،  في  مرة  ألول  الكريال  قوات  ضد 
الكثير  في  األسلحة  هذه  استخدمت  إنها  وقيل 
من المناطق، ولكن إلى اآلن لم تدِل أية قوى 
وعلى  الموضوع،  هذا  حيال  بتصريح  دولية 
الرغم من وجود وثائق ومعلومات أكيدة حول 
للتحقيق  هناك  إلى  يذهبوا  لم  أنهم  إال  ذلك، 
للكرد  أنه ال وجود  فيه، والسبب في ذلك هو 
بالنسبة لهم، ولهذا يجب اعتبار القوى الدولية 
أيًضا شريكة في هذه الجرائم وليست حكومة 
ارتكبت  وقد  فحسب،  وبخجلي  أردوغان 
يتم  لم  اآلن  وإلى  حلبجة  في  ذاتها  الجريمة 
ما  فيها،  األسلحة  هذه  استخدام  عن  الكشف 
يتضح هنا هو أن القانون الدولي ال يرى إبادة 
الكرد، فعندما تستخدم األسلحة الكيماوية ضد 

للقوى  بالنسبة  مشكلة  أي  هناك  ليس  الكرد، 
الدولية.

هذه  حيال  الشعبية  المواقف  تقيّمون  كيف   -
باشور كردستان  دور حكومة  الهجمات، وما 

فيها؟
هذه  أن  يدرك  كردستان  باشور  في  الشعب 
بشكل  الكرد  مكتسبات  تستهدف  الهجمات 
أن  كما  ذلك،  وفق  موقفه  عن  وعبر  عام، 
هذه  ضد  باشور  في  شعبية  مواقف  هناك 
في  فالشعب  وعليه  االحتاللية،  الهجمات 
باشور كردستان يريد أن تتحد القوى الكردية 
وذلك  الهجمات  هذه  ضد  مقاومتها  وتصعّد 
للدفاع عن مكتسباتها، ولكن بعض القوى تقف 
موقف المتفرج حيال هذه المقاومة، ألنها تجد 
مستقبلها في هذا االحتالل، فليس المهم بالنسبة 
لها مكتسبات الكرد ألن مصالحها الضيقة هي 
المهمة، والدولة التركية تقول إنها موجودة في 
بعشيقا بناء على طلب الحكومة العراقية، وقد 
وفي  األمر،  هذا  العراقية  الحكومة  عارضت 
الوقت الذي كانت تركيا تستعد فيه للخروج من 
بعشيقا قيل إنه تم االتفاق بين تلك األطراف، 
فهل تم هذا االتفاق حقًّا أم ال؟ في الفترة األخيرة 

بدؤوا بتقليد العدالة والتنمية كنظام حكم.
ويظهر أردوغان نفسه في بعض األحيان على 
أنه ضد أمريكا ولكن في الحقيقة هو عبد لها، 
لتسيير  طريقة  إيجاد  ذلك  خالل  من  ويحاول 
تظهر  أيًضا  باشور  حكومة  أن  كما  سياسته، 
الدولية،  القوى  مع  في جدال  أنها  نفسها على 
اتهموا  بعدما  الصحفيين  اعتقلت  بهدينان  ففي 
األلمانية  السفارة  ولكن  لأللمان،  بأنهم عمالء 
منافية  بتصريحات  أدليا  األوروبي  واالتحاد 
لما صرحت به حكومة باشور كردستان، وهنا 
الدولة  حققت  حال  في  أنه  هو  قوله  يجب  ما 
أية  عند  تقف  لن  باشور  في  مآربها  التركية 
بهذا  يسمح  لن  الكردي  الشعب  ولكن  حدود، 

الشيء.
حّول  البرزاني  مسرور  إن  تقول  أوروبا 

الحكومة إلى إدارة شرطة، وظهرت في الفترة 
البرزاني،  األخيرة مواقف جدية ضد مسعود 
تدوم  لن  الحالية  اإلدارة  أن  هو  يتضح  وما 
هذه  يرفضون  العراق  في  فالشيعة  طوياًل، 
الهجمات وذلك بسبب تناقضاتهم التاريخية مع 
الدولة التركية، ولكن أردوغان ال يولي اهتماًما 
بالقوانين الدولية ويحاول بناء توازنات جديدة.
المتحدة  الواليات  بين  تواصل  هناك  كان   -
ودولة  كردستان  باشور  وحكومة  األمريكية 
خاضعة  العراقية  واألجواء  التركي  االحتالل 
للواليات المتحدة، ما هو دور أمريكا في هذه 

الهجمات؟
انطلق الهجوم في الـ 23 من نيسان بعد مكالمة 
انتظر  الذي  وأردوغان  بايدن  بين  هاتفية 
أن  يعلم  كان  أردوغان  أشهًرا،  الفرصة  هذه 
يبحث  وكان  األرمن،  بإبادة  سيعترف  بايدن 
عن الموافقة على الهجوم، وفي هذه المرحلة 
التقى وفد خاص بمسعود ومسرور ونيجرفان 
تلك  في  جرى  عما  الكشف  يتم  ولم  برزاني 

اللقاءات.
تركيا تجد نفسها في التحالف الدولي وتستخدم 
وتشن  الدولي  التحالف  اسم  تحت  األجواء 
لذلك  األمريكية،  اإلدارة  بموافقة  الهجمات 
فالهجمات على الحركة الكردية كلها تتم تحت 

هذه المظلة.
- الكثير من التقييمات تؤكد أن هدف المخطط 
ما  كردستان،  باشور  على  يقتصر  وال  واسع 
وشرق  وشمال  شنكال  ضد  المخططات  هي 

سوريا؟
عن  المناطق  لفصل  يخطط  التركي  االحتالل 
سبي  كري  تحرير  تم  فعندما  البعض  بعضها 
التركي لروج  العداء  من داعش ازدادت حدة 
آفا، التحرير أغلق الممر الذي كانوا يرسلون 
الدواعش منه، وهذا ما يسعون لفعله في باشور، 
عند الخروج من روج آفا يمكن الوصول إلى 
زاغروس ومنها إلى روجهالت كردستان. هذا 
الخط مرتبط ببعضه وفي حال قطعه سيكون 
ينطبق  الوضع  وهذا  آفا،  روج  على  تأثير  له 
على شنكال، ألنه عند محاصرة روج آفا تتم 
محاصرة شنكال أيًضا وفي حال طبقت تركيا 
تركيا  العراق سيتأثر. ستحاول  فإن  مخططها 
لتستهدف  المستقبل  في  مخططها  في  التوسع 
رسمي  بشكل  طالبت  وقد  والموصل،  شنكال 
بإقامة قواعد عسكرية في تل عفر والموصل 
إلطالق هجوم على شنكال، كما أن خلوصي 
آكار طرح خالل زيارته للعراق هذه المطالب 
إال أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق ألن تركيا لم 
وهذه  المخطط،  لهذا  الزمني  المدى  تكشف 

مخططات طويلة األمد.
ماذا  أخرى  مرة  غاري  انتصار  تكرر  إذا   -

ستفرز من تأثيرات؟
الهزيمة  تتحقق  وعندما  وشيكة،  هزيمتهم 
بشكل كامل ستكون الضربة التي قصمت ظهر 
وسيحقق  وبخجلي،  ألردوغان  بالنسبة  البعير 
هذه  وستكون  ومهمة،  كبيرة  مكاسب  الكرد 
وألردوغان،  التركية  للدولة  األخيرة  الحرب 
في  وهزيمتهم  المعركة،  هذه  في  هزموا  وإن 
ستتوالى  األعين،  أمام  ماثلة  زالت  ما  غاري 
الهزائم ليس على المستوى العسكري فقط بل 
على جميع المستويات األخرى، وعندها ستبدأ 

مرحلة جديدة في تركيا.  

كردستان وفلسطين، تركيا وإسرائيل
محمد أرسالن علي )إعالمي وكاتب(

قرن مرَّ وال زالت شعوب المنطقة تجتر مآسي 
الذي  والتشتت  التقسيم  وتراجيديا  الحروب 
ظالم  من  التخلص  بعد  المنطقة  في  عصف 
الخالفة العثمانية التي تسلطت واحتلت المنطقة 
بعدها  لندخل  ونيف،  قرون  أربعة  من  أكثر 
مرحلة جديدة وذلك بعد التخلص من االحتالل 
الكبرى(،  العربية  بـ)الثورة  بالقيام  العثماني 
آخر تحت مسميات مختلفة،  مظلماً  نفقاً  لندخل 
شيء  فيه  يتغير  لم  هو  كما  الجوهر  بقي  لكن 
المباشر  االحتالل  من  انتقلنا  أنه  بمعنى  البتة، 
عبر  المباشر  غير  االحتالل  نحو  للعثمانيين 
لغة  نفس  يتكلمون  تنصيبهم  تم  وأدوات  وكالء 

الشعوب التي تم استعبادها ثانية.
من  للتخلص  تكن  لم  األولى  العالمية  الحرب 
الحتالل  كانت  ما  بقدر  المحتلين  العثمانيين 
قبل  من  البترول  اكتشاف  بعد  ثانية  المنطقة 
وقوى  القيصرية  وروسيا  وفرنسا  بريطانيا 
هذا  على  شهيتها  فتحت  األخرى،  الهيمنة 
في  األول  العامل  كان  الذي  الجديد  االكتشاف 
العالم.  عموم  في  وانتشارها  الصناعة  تطور 
عملت  الهام  االكتشاف  هذا  على  وللسيطرة 
القوى المنتصرة مع بعضها على وضع أجنداتها 
وأطماعها في المنطقة في المرتبة األولى على 
سياسة  اعتماد  تم  لك  ولتنفيذ  شعوبها،  حساب 
سياسةً  المحروقة«  و«األرض  تسد«  »فرق 

للوصول إلى مبتغاهم.
كثيرة  وعود  بعد  كان  الذي  التقسيم  كان  عليه 
يتم  أن  على  واألرمن  والكرد  للعرب  أُعطيت 
في  ساعدوهم  هم  إن  دولهم  استقالل  منحهم 
من  االنتهاء  وبعد  العثمانيين،  من  التخلص 
وعودها  من  الهيمنة  قوى  تنصلت  المهمة  هذه 
بعد  ولكن  للشعوب  الناهبة  حقيقتها  وظهرت 
األطراف  كافة  على  واللعب  األوان  فوات 
تسميته  تم  ما  تتشكل  بدأت  وعليه  الستنزافهم، 
دول مستقلة تخلصت من االنتداب وبتنا نحتفل 
بهذا اليوم على أنه يوم االستقالل الوطني وبناء 

الدولة والوطن.
سيكون  الوطن  هذا  أن  وأقنعونا  لنا  قالوا  هكذا 

سنعيش  وفيه  عنه  نبحث  الذي  الفردوس 
الحدود  تلك  ضمن  ورفاهية  وحرية  بكرامة 
أقفاص  تكن سوى  لم  والتي  لنا،  التي رسموها 
وضعونا بها كي يتم تسيسنا كحيوانات السيرك، 
بالقومجية  سميت  عدة  حبال  على  بعدها  لنقفز 
ورحنا  المتطرف،  والدين  المتعصبة  الشوفينية 
نتنازع فيما بيننا على األحقية في ريادة المنطقة 
حتى  والدينوية،  القومجية  األيديولوجيتين  بتلك 
بيننا  فيما  نتصارع  عليه،  نحن  ما  إلى  وصلنا 
وفق ثنائيات زرعوها في أدمغتنا عبر أدواتهم 

في األنظمة التي شكلوها.
من تركيا بدأت اللعبة وال زالت مستمرة وكأن 
القرن لم يمِض بعد، نفس اللعبة تتكرر بجوهرها 
وإن اختلفت األسماء والتواريخ العددية، وغير 
ذلك كل شيء يسير وفق ما يريدونه هم وليس 
واعتبر  الدين  قناع  لبس  الذي  أردوغان  نحن، 
أبداً  يختلف  ال  المسلمين  وسلطان  خليفة  نفسه 
عن شخصية السلطان عبد الحميد في أي شيء. 
يتظاهران  وِكالهما  الدين  خلف  يستتر  ِكالهما 
بالِعداء لليهود وإسرائيل ويتباكيان على القدس 
إلى  حولوها  التي  الساذجة  الشعوب  ليهيّجوا 
بتحرير  وتنادي  الشوارع  إلى  تهب  كي  قطيع 
القدس بالصراخ فقط، وليكونوا ظاهرة صوتية 
وسراديب  بازارات  في  بهم  والتضحية  فقط 

النخاسة السياسية.
بالحرية  ووعدوهم  الشعوب  على  لعبوا 
على  ثاروا  هم  إن  والديمقراطية  والكرامة 
حكامهم وأنظمتهم، وقدموا لهم األسلحة والدعم 
المادي ولتبدأ المسرحية الثانية إلدخال المنطقة 
ثورات  اسم  تحت  المرة  وهذه  الفوضى،  في 
ما  ودمرت  الشعوب  وثارت  العربي(.  )الربيع 
كان مقدساً يوماً ما )الوطن – الحدود – السيادة( 
الهيمنة  قوى  نفس  لهم  منحتها  وعود  أجل  من 
قبل قرن من اآلن،  الشعوب  نفس  التي وعدت 
ولكن خدعوهم وتخلت هذه القوى عن وعودها 
ومرتزقة  مأجورة  وبنادق  بيادق  إلى  وحولتهم 
لدى خليفتهم العثماني أردوغان، بعد أن تخلوا 
عن وطنهم وشعوبهم، ليذهبوا ينشروا الفوضى 
وأرمينيا  ليبيا  في  كان  إن  أخرى،  أماكن  في 
سوريا  في  مستمر  الصراع  بقاء  مع  واليمن 

والعراق حتى حين.

الكرد  جغرافيا  تقسيم  تم  الزمن  من  قرن  قبل 
دول  أربعة  على  وتوزيعها  أجزاء  أربعة  إلى 
المنطقة  وتقسيم  أطماعهم،  وفق  تشكيلها  تم 
برمتها إلى أكثر من عشرين دولة عربية، وبهذا 
يكون الكرد والعرب هم ضحية التقسيمات التي 
منها  التنصل  وتم  تنفذ  لم  التي  والوعود  تمت 
)سايكس  مسمياتها  بكل  مشبوهة  معاهدات  في 
بيكو – لوزان – سيفر – فرساي – وعد بلفور 
المنطقة  شعوب  خدعت  القاهرة(،  مؤتمر   –
بمختلف شعوبها من عرب وكرد وأرمن وآشور 
والتهجير  المجازر  بحقهم  وارتكبت  وكلدان 
القسري فقط لهندسة المجتمعات من جديد وفق 
ما تقتضي أطماع قوى الهيمنة المنتصرة آنذاك 

في الحرب العالمية األولى.
الكردي  الشعبان  هما  اإلجحاف  أكثر من القى 
قبل  من  أرضهم  احتالل  تم  اللذين  والفلسطيني 
السبب  كانت  التي  تركيا  وإسرائيل،  تركيا 
سالطينها  طريق  عن  إسرائيل  دولة  إقامة  في 
العثمانيين، واآلن أردوغان يُكمل ما بدأه أجداده 
كي يوسع من حدود إسرائيل لتصل لهدفها من 
الفرات إلى النيل، وكل ذلك تحت اسم اإلسالم 

والسذج ممن يسيرون خلف أردوغان.

ضد  شاملة  حرباً  بدأت  التي  أردوغان  تركيا 
العراق،  في  واآلن  وسوريا،  تركيا  في  الكرد 
صرح  كما  »متينا«،  منطقة  احتالل  أجل  من 
قاعدة  بناء  بصدد  بأنهم  أتراك  مسؤولون 
الحجة هي محاربة  تأكيد  فيها، وبكل  عسكرية 
أردوغان  عند  شماعة  باتت  التي  اإلرهاب، 
واستعادة  األراضي  باحتالل  خلفها  من  ليقوم 
في  التركي  الجيش  اآلن  به  يقوم  وما  العثمنة. 
عما  كثيراً  يختلف  ال  والزاب«  »متينا  منطقة 
ِكالهما  والقدس،  غزة  في  إسرائيل  به  تقوم 
وِكالهما  لهما،  ليست  أراٍض  احتالل  يحاوالن 
النزعة  يعتمدان  وِكالهما  باإلرهاب  يتحجج 
الصمت  من  يستفيد  وِكالهما  والدينية،  القومية 
العربي المخزي، وأمام أعينهم يتم القتل والدمار 

والتهجير.
للجميع،  التركية – اإلسرائيلية معلومة  العالقة 
أكثر  منذ  الممتدة  بتفاصيلها  الخوض  نريد  وال 
من قرن من الزمن، وبكل تأكيد أنه لوال تركيا 
لما وجدت إسرائيل باألساس، والعكس صحيح 
في  اآلخر  على  يعتمد  وكالهما  الوقت،  بنفس 
وِكالهما  المدن،  واحتالله  المنطقة  في  وجوده 
دينياً  ودغدغتها  الشعوب  بمشاعر  يلعبان 

وقومجياً.

الفكر  الكرد والفلسطينيون هما ضحية  إن كان 
الطوراني والصهيوني الفاشيين المعتمدان على 
الدينية  والدولة  الواحدة  واللغة  الواحد  الشعب 
الشعبين  على  يحتم  فهذا  الواحدة،  والقومية 
الخصوص،  وجه  على  والفلسطيني  الكردي 
في  يتحدوا  أن  العموم،  في  والعربي  والكردي 
العنجهية  هذه  لمجابهة  مشتركة عريضة  جبهة 

الفاشية الطورانية والصهيونية.
كفكر  الصهيونية  بين  فرق  ثمة  تأكيد  بكل 
وكذلك  اليهودي  والشعب  ومنغلق  متعصب 
التركي،  والشعب  فاشي  كفكر  الطورانية 
الفاشي  المتعصب  الفكر  محاربة  نقول  وحينما 
نقصد به العقلية التي تفكر بها تلك النخبة التي 
مع  الشعوب  وقتال  في صراع  ترى مصالحها 
الكل«.  »الكل ضد  يكون  وأن  البعض  بعضها 
بينما ما ننشده أن تتعايش هذه الشعوب وغيرها 
مع بعضها البعض على أساس »الكل مع الكل 
ومن أجل الكل«، حينها يمكن أن تعود المنطقة 
هي  التي  والتاريخية،  الجغرافية  حقيقتها  إلى 
والثقافات  الشعوب  من  مجموعة  عن  عبارة 
من  مجموعة  وليست  بعضها  مع  المتعايشة 
الدول المتعصبة والقومية متناحرة ومتصارعة 

مع بعضها البعض.

مصالحات من اليمن وليبيا إلى تركيا
عبد الرحمن الراشد )إعالمي سعودي(

العالقات  في  واالنقالبات  التحوالت  موجة 
السياسية بين حكومات المنطقة يمكن أن نؤرخ 
األمير  السعودي  العهد  ولي  أعلن  أن  منذ  لها 
محمد بن سلمان عزمه إنهاء القطيعة مع قطر، 
الخليجيين  القادة  لقاء  في  مباشرة  تفعيلها  وتم 

في العال شمال غربي السعودية.
وفي هذه الفترة واأليام الماضية جرت جلسات 
حوار سعودية - إيرانية، جوالت »استشارات« 
- قطري،  إماراتي  تركية، تصالح   - مصرية 
مع  السعودي  العهد  ولي  من  للسلم  ودعوة 
الليبية  العاصمة  وفي  واإليرانيين،  الحوثيين 
المتحاربين، وزار  تعاون ووالدة حكومة من 
قطيعة  بعد  السعودية  تركيا  خارجية  وزير 
قطر  ألمير  زيارة  أعقبتها  ثم  سنوات،  دامت 
إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مرتبة 
سلفاً، وتركيا أخطرت إسرائيل بعودة سفيرها 
إلى  الدبلوماسية  العالقات  لتعود  أبيب  تل  إلى 

مجاريها علماً أن العالقات لم تنقطع بينهما.
كل هذا النشاط التصالحي المفاجئ بدأ ويستمر 
مباشرة بين األطراف دون وسطاء أو تدخالت 
المصري  التواصل  ذلك  في  بما  خارجية، 
تعدد  بسبب  وتعقيداً  إثارة  األكثر  التركي،   -
بالحقيقة  فهل  فيه،  النزاعات  ومناطق  ملفاته 
تلك  كل  بعد  جدية  مصالحات  هناك  ستكون 

الخالفات الجوهرية؟

للمنطقة  تعيد  قد  حدثت  إن  التغيير  رياح 
حرائق  بداية  منذ  تالشى  الذي  االستقرار 
ربيع 2011، ويمكن أن نرد معظم النزاعات 
األنظمة  جثث  فوق  جرت  أنها  والحروب 
المنهارة، لو أفلحت المصالحات تكون قد آذنت 
أمواجها  توسعت  التي  التوترات،  بانخفاض 
وأرمينيا  وإثيوبيا  اليونان  إلى  ووصلت 
الخالفات  جذور  كانت  وإن  وأذربيجان، 
الكثير  تشوبها  الخالفات  وتلك  مختلفة،  هناك 
وتركيا،  العرب  بين  وبخاصة  التعقيدات،  من 
أن  يمكن  ال  التركية   – المصرية  فالعالقات 
ألن  وضحاها،  ليلة  بين  طبيعتها  إلى  تعود 
أن  عليها  لكن  وجلي  واضح  التركي  الهدف 
تفي بالتزاماتها تجاه مصر وبخاصة في ملف 

اإلخوان وقادتها.
ومسألة تحقيق السالم الجماعي تتطلب الروح 
الخوض  في  والجدية  والصدق  واالستعداد 
المتراكمة  األلغام  تفكيك  عملية  سيسهل  فيها، 
بعضها على بعض لسنوات عديدة، بين القاهرة 
عنهما  تسرب  وما  شائكة،  قضايا  ثمة  وأنقرة 
الفارين، على األقل  أنه جرت معالجة قضايا 
فيما يخص اثنين تعدهما القاهرة مطلوبين في 
المعارضة  نشاطات  وتجميد  أمنية،  قضايا 
ووقف  السابق،  النظام  فلول  من  المصرية 
ستفي  فهل  اإلعالمي،  االستهداف  عمليات 
يتوقف  ذلك  كل  قبل  ذلك؟  كل  وتحقق  تركيا 
مدى النجاح على التوافق المصري - التركي 

على الحل في ليبيا.
التوغل  صعوبة  وأكثرها  القضايا  أم  تبقى 
اإليراني والتركي في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن، تمثل هذه الدول لنظام طهران وأنقرة 
جزءاً من نفوذها ومصدر قوتها في التفاوض 
على  أجندتها  وفرض  المتحدة  الواليات  مع 
مصدراً  العراقية  الحالة  وفي  المنطقة،  دول 
مالياً تمول منه نشاطاتها وتلتف على العقوبات 
األميركية من خالله. لكن إيران رغم ما تملكه 

من نفوذ إقليمي هائل نجحت في تحقيقه خالل 
من  حال  بأفضل  ليست  الماضيين،  العقدين 
العقوبات  تعاني جراء  اإلقليم؛ فهي  بقية دول 
االقتصادية واالنتكاسة المريعة التي تعرضت 
دونالد ترمب،  أربع سنوات رئاسة  لها خالل 
الخارج  في  وقادتها  ميليشياتها  استهدف  الذي 
بين  فيينا  مفاوضات  العسكري.  وبرنامجها 
إيران ومجموعة دول االتفاق الشامل النووي 
لم تحقق نجاحاً بعد. لكن؛ التوصل إلى حلول 

تستطيع  ال  إيران  بها،  التكهن  صعباً  ليس 
االستمرار تحت ضغوط العقوبات االقتصادية، 
ترغب  المقابل  في  بايدن  جو  الرئيس  وإدارة 
في تفعيل االتفاق المعطل واالنتقال إلى مرحلة 
جديدة، هذه التحوالت الجماعية قد تعيد الهدوء 
إلى المنطقة، حيث ال يمكن حل واحدة من دون 
الخليجي   - الخليجي  النزاع  سواء  األخرى، 
واليمن  وليبيا  لبنان  في  الصراع  ساحات  أو 

وغيرها والدول المتداخلة فيها.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

أربعة أعوام على اتفاقية »خفض التصعيد«.. تقسيم
 سوريا وبحث عن المصالح

األمم المتحدة تتهم تركيا بخرق »االتفاق« في ليبيا

»خفض  اتفاقية  إبرام  على  أعوام  أربعة  مرت 
التصعيد« في سوريا بين ثالثي الصفقات )روسيا، 
اتفاقات  لسلسلة  بداية  كانت  والتي  إيران(  تركيا، 
مماثلة لم تحمل من اسمها شيئًا، بل كانت عبارة 

عن آلية لتقاسم النفوذ في األراضي السورية. 

بعد سقوط مدينة حلب بيد قوات حكومة دمشق في 
 - روسي  واتفاق   ،2016 ديسمبر  األول/  كانون 
تركي تضّمن سحب مرتزقة االحتالل التركي من 
جزء المدينة الشرقي، وبعد معارك كبيرة، أطلقت 
بانضمام  ثالثيًّا  أصبح  الذي  أستانا  مسار  موسكو 

إيران إليه.
وتشّكل تحالف أستانا بعد احتدام التوتر بين روسيا 
لطائرة روسية  األخيرة  إسقاط  خلفية  على  وتركيا 
على الحدود السورية – التركية، والتي رفع بعدها 
وتيرة  من  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
تهديداته ورفض االعتذار إال أن الضغط الروسي 
مع  الصفقات  بإبرام  وبدأ  االعتذار  على  أجبره 

روسيا.
عام  مطلع  بدأت  عديدة  تفاوضية  جوالٍت  وبعد 
أيار/   4 في  الضامنة«،  »الدول  توصلت   ،2017
مايو 2017، إلى اتفاٍق إلنشاء أربع مناطق لخفض 
التصعيد: إدلب، وريف حمص الشمالي، والغوطة 

الشرقية، والمنطقة الجنوبية.
لتبادل  الدول  هذه  بين  استخدم  االتفاق  هذا  أن  إال 
كانت  الصفقات  هذه  وبداية  المناطق،  احتالل 
قوات  شنت  فعندما  عفرين،   – الشرقية  الغوطة 
تركيا  أمرت  الغوطة  على  هجوًما  دمشق  حكومة 
المعارك  بإيقاف  األخرى  الجبهات  في  مرتزقتها 
وعدم دعم تلك المنطقة، ونتج عن ذلك إبرام تسوية 
لتهجير المرتزقة وعوائلهم إلى عفرين التي احتلتها 

تركيا في الوقت ذاته بناء على تلك الصفقة.
الشرقية  الغوطة  من  كثيًرا  الصورة  تختلف  ولم 
فالتوقيت والمشاهد كانت ذاتها وكأن  إلى عفرين، 

شخًصا واحدًا هو من يدير الهجمات.
تركيا  احتالل  تم خاللها  ذلك جوالت عديدة،  وتال 
لمنطقتي سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي مقابل 

إدلب وحلب  أرياف  قوات حكومة دمشق في  تقدم 
والالذقية والسيطرة على الطريق الدولي »إم 4«.

وعقدت هذه الدول الثالثة 15 جولة من اجتماعات 
مسار أستانا، والتي لم تجلب للسوريين سوى الدمار 

والتغيير الديمغرافي.

ما تحقق يخالف املعلن

الدكتور  السوري  السياسي  والباحث  األكاديمي 
الغاية  إبراهيم مسلم تحدث عن ذلك قائاًل: »كانت 
تركيا  بين  التصعيد  خفض  اتفاقية  من  المعلنة 
وروسيا وإيران هو الحفاظ على سالمة األراضي 
هو  تحقق  الذي  لكن  سيادتها،  وتحقيق  السورية 
ما  إنهاء  تم  وبالعكس  الثالثة،  الدول  هذه  مصالح 
احتالل  تم   2017 فمنذ  السورية،  بالسيادة  تعرف 
أو  جرابلس  سواء  السورية،  المناطق  من  الكثير 
سبي  كري  أبيض/  تل  ثم  ومن  عفرين  أو  إعزاز 

وسري كانيه«.
السورية  المناطق  كل  ضم  »االتفاق  وأضاف: 
باستثناء الرقة ودير الزور وطرطوس كون األخيرة 
كانت تحت سيطرة الحكومة السورية واعتبروا أن 
الرقة ودير الزور تحت سيطرة داعش، على الرغم 
من أن ريفي الرقة ودير الزور في ذلك الوقت كانا 
محررين وكانت الرقة على أبواب التحرير بشكل 
تحت  اعتبروها  فهم  الحسكة  محافظة  أما  كامل، 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتحديدًا وحدات 

حماية الشعب«.

تقاطع مصالح

الثالثة  المدن  هذه  »استثناء  أن  مسلم  وأوضح 
من  الغاية  يوضح  والرقة(  الزور  ودير  )الحسكة 
بين  الحرب  إنهاء  وهي  التصعيد،  خفض  اتفاق 
الذاتية  اإلدارة  باتجاه  والتوجه  الثالثة  الدول  هذه 

ومحاربة قوات سوريا الديمقراطية«.

وروسيا  تركيا  مصلحة  إلى  ذلك  مسلم  وأرجع 
وإيران موضًحا أن »تركيا تعتبر مشروع اإلدارة 
فلم  وإيران  روسيا  أما  مصالحها،  يهدد  الذاتية 
تتوصال إلى أي اتفاق مع اإلدارة الذاتية لكي تصبح 
خاضعة للنظام في دمشق، لذلك كان من مصلحتهما 
أن تقوم تركيا بمحاربتها لكي تضعف، وبالتالي في 
حال حصول مفاوضات أو اتفاقات مع دمشق يكون 

هناك تنازالت من جانب اإلدارة الذاتية«.

تغيري دميغرايف

وحول ما حققه اتفاق خفض التصعيد منذ 2017 أكد 
مسلم أنه حصل »تغيير ديمغرافي كامل في سوريا، 
سواء في مناطق االحتالل التركي أو مناطق النظام 
السوري، ورأينا كيف أنه وبموجب هذا االتفاق تم 
نقل أهالي الغوطة وتسكينهم في عفرين، وبالمقابل 
تم تهجير أهالي عفرين فيما بعد، وتم تسكينهم في 

مناطق الشهباء«.
وأضاف: »لعبت تركيا وروسيا وإيران دوًرا كبيًرا 
في هذا التغيير الديمغرافي وبرضى تام من النظام، 
ومن  أنه  إلى  باإلضافة  اإلرادة،  يمتلك  ال  كونه 
يعلم  وهو  المنطقة  في  بديل  له  يكون  أال  مصلحته 
بأن تركيا دولة احتالل ستغادر والمرتزقة لن يبقوا، 

لكن وجود اإلدارة الذاتية ربما يكون بدياًل عنه«.
لكي  النظام  لمصلحة  االتفاق  »هذا  أن  وأوضح 
له  يكون  أن  يريد  ال  الوقت  وبنفس  قواه،  يستعيد 
قوات  لديها  التي  الذاتية،  باإلدارة  المتمثل  بديل، 
مدعومة من التحالف الدولي ومعترف بها دوليًّا«.

إبعاد القوى الغربية
 وتعطيل لجنيف

وحول الهدف من تحالف ثالثي الصفقات )روسيا 
الثالثة  الدول  »هذه  مسلم:  قال  وإيران(  وتركيا 
انطالقة  التصعيد، وكانت  اتفاقية خفض  استثمرت 

لتحالف غير معلن بينها، هناك صدامات عسكرية 
تتم بين روسيا وتركيا، لكن في الوقت نفسه هناك 
دوريات مشتركة بين الدولتين، هدفها بشكل أساسي 
هو إبعاد القوى الغربية كأميركا والتحالف الدولي، 
المتحدة  الواليات  رئيس  تصريح  بعد  وخاصة 
العسكرية  القوات  بسحب  ترامب  دونالد  السابق 

األميركية من شمال وشرق سوريا«.
االتفاق، وفي  هذا  توجد جدوى من  وأضاف: »ال 
االتفاقات  على  فعل  كردّ  جاء  اتفاق  هو  األساس 
الدولية الخاصة بسوريا كجنيف، والذي تم تعطيله 

بسبب أستانا«.
وأوضح مسلم أنه »لو كانت هذه الدول جادة، لكانت 
للتحالف الدولي  الدولية المؤسسة  القوى  اتفقت مع 
والتي تعتبر تركيا أحيانًا نفسها جزًءا منه، والجميع 
يعرف أنها كانت تدعم الجماعات اإلرهابية كداعش 
والنصرة، ووجودها في التحالف كان في مصلحة 
كوباني  معركة  في  ورأينا  عليه،  والتستر  داعش 

كيف كان يتم معالجة جرحى داعش في تركيا«.
وحول حل األزمة السورية قال مسلم: »الحل يكمن 
في تفعيل جنيف وتشكيل هيئة حكم انتقالي بحسب 
باالنتخابات  القيام  خالله  ومن   ،2254 القرار 
اللجنة  حتى  أنه  يعلم  والجميع  دستور،  وإقرار 
ودول  تركيا  بيد  كانت  تشكيلها  تم  التي  الدستورية 

أخرى«.
اللجنة  تتشكل  أن  المفروض  من  »كان  وأضاف: 
قبله،  وليس   ،2254 القرار  تنفيذ  بعد  الدستورية 
تركيا  مصالح  تحقق  اآلن  المشكلة  اللجنة  كون 
الدستورية  اللجنة  وروسيا وإيران، وحتى أعضاء 
ما  وحتى  اإلخوانية  وللمعارضة  للنظام  الموالين 
يمثلون  وال  فرضهم  تم  المدني  المجتمع  يسمى 

الشعب السوري«.

عىل املجتمع الدويل التحرك

وأكد مسلم على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي 
وفرنسا  المتحدة  الواليات  وخاصة  الحقيقي  بدوره 

وألمانيا، ويجب على االتحاد األوروبي أن يتحرك 
أستانا  وإلغاء  جنيف  لتفعيل  روسيا  على  للضغط 
لمصلحة  وليس  الدول  هذه  لمصلحة  كانت  التي 

الشعب السوري.

أستانا تقسم سوريا

اتفاق  »باختصار،  مسلم:  قال  حديثه  ختام  وفي 
الحفاظ  وليس  سوريا  تقسيم  هو  التصعيد  خفض 
على وحدة األراضي السورية كما كانوا يزعمون، 
بتقسيم  الذاتية  اإلدارة  اتهام  يتم  عندما  لذلك 
فهذا  واحد،  طرف  من  فيدرالية  وإعالن  سوريا 
سوريا  مجلس  أهداف  يعلم  الجميع  صحيًحا.  ليس 
السياسيين  وغالبية  الذاتية،  واإلدارة  الديمقراطية 
والخبراء يرون أن مشروع اإلدارة الذاتية هو نواة 

لسوريا ديمقراطية ككل.
دور  هناك  بشكل جدّي سيكون  تطبيق جنيف  عند 
لشعوب اإلدارة الذاتية، وهذا هو سبب عقد اتفاقية 
أعلنت  عندما  الثالثة  الدول  بين  التصعيد  خفض 
الذاتية ستشارك  أميركا في ذلك الوقت أن اإلدارة 

في هذه المفاوضات«.
وكالة هاوار

إعداد/ صالح إيبو

اتهم األمين العام لألمم المتحدة تركيا بشكٍل ضمني، 
توريد  لمنع  دعت  التي  الدولية  القرارات  بانتهاك 
السوريين من  المرتزقة  ليبيا وسحب  إلى  األسلحة 

هناك.
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  وقال 
تراجع في عدد  أي  لم تشهد  ليبيا  غوتيريش، »إن 
المقاتلين األجانب أو أنشطتهم«، ال سيما في وسط 
إلى  تقديمه  جرى  الذي  التقرير  وأورد  البالد. 
وقف  اتفاق  يظل  »بينما  أنه  مؤخراً  األمن  مجلس 
المتحدة في  األمم  )بعثة  تلقت  النار سارياً،  إطالق 
دفاعية  ومواقع  تحصينات  إقامة  تقارير عن  ليبيا( 
ليبيا،  الجفرة في وسط   - على طول محور سرت 
واإلمكانات  العناصر  وجود  استمرار  عن  فضالً 

األجنبية«.

توريد أسلحة

االلتزامات  »رغم  أنه  غوتيرش  أنطونيو  وأردف 
الشحن  أنشطة  تواصلت  األطراف،  بها  تعهد  التي 
عسكرية  قواعد  إلى  جوية  رحالت  مع  الجوي 

مختلفة«.
ويمثل حديث غوتيرش هذا اتهاماً ضمنياً لتركيا التي 
السوريين من  المرتزقة  بتعهداتها بسحب  تلتزم  لم 
ليبيا، ويقدّر عدد المقاتلين والمرتزقة األجانب في 
ليبيا، بحسب دبلوماسيين في األمم المتحدة، بـ«أكثر 
أن  إال  ألف سوري«،  بينهم 13  ألفاً، من  من 20 
جهات أخرى قالت إن عدد المرتزقة السوريين في 

ليبيا تخطى 20 ألف مسلح.

وقال األمين العام لألمم المتحدة في التقرير: »أكرر 
الفاعلة  الليبية  والجهات  األعضاء  للدول  دعوتي 
وتسهيل  األسلحة،  حظر  النتهاكات  حد  لوضع 
انسحاب المقاتلين والمرتزقة األجانب من البالد«.

ولفت إلى أن »هذه عناصر أساسية لسالم واستقرار 
إحراز  »يجب  وقال:  والمنطقة«.  ليبيا  في  دائمين 
واالقتصادية،  واألمنية  السياسية  الصعد  على  تقدم 
للسماح بإجراء االنتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 

.»2021
الشهر  دعت  ليبيا  إلى  األممية  البعثة  وكانت 

ليبيا  من  المرتزقة  لسحب  اإلسراع  إلى  المنصرم 
الساحلي  الطريق  فتح  وإلى  األجانب،  والمقاتلين 

الذي يربط شرق ليبيا بغربها.
كوبيتش،  يان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  وأعرب 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  ألعضاء  وقتها، 
الطريق  فتح  تأخير  من  االستياء  عن   ،)5+5(
ما  بغربها، حسب  ليبيا  يربط شرق  الذي  الساحلي 

أكدته البعثة األممية في ليبيا.

11 ألف مرتزق ما زالوا يف ليبيا

وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان في تقرير له 
الشهر الماضي، إن تركيا تراجعت عن قرار سحب 
المرتزقة السوريين من ليبيا، بل تعمل على إعادة 

تمركزهم في مناطق ومعسكرات مختلفة.
وفي السياق ذاته كشفت وثائق حصل عليها موقع 
»سكاي نيوز عربية« عن عدد المرتزقة السوريين 
الدولي  األمن  تبنى مجلس  أن  بعد  ليبيا، وذلك  في 

ضرورة  يتضمن  قراراً  الجمعة،  وباإلجماع، 
إلى  الوثائق  وأشارت  البالد.  من  المرتزقة  إخراج 
أن هناك 11 ألف مرتزق سوري في ليبيا، وهو ما 
يسهل من مهمة تطبيق القرار الدولي الذي صاغته 

المملكة المتحدة.
التنفيذ  إلى  الليبية  األطراف  القرار »جميع  ويدعو 
الكامل التفاق وقف إطالق النار المبرم بتاريخ 23 
تشرين األول 2020، ويشدد على دعوة كّل الدول 
االنسحاب  ذلك  في  بما  احترامه،  إلى  األعضاء 
من  والمرتزقة  األجنبية  القوات  لجميع  الفوري 

ليبيا«.
بإجراء  الجديدة  الليبية  الحكومة  القرار  ويطالب 
تحضيرات لضمان أن تكون »االنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة«، فيما يشدد على 
وإعادة  القوات  وتسريح  السالح  نزع  »ضرورة 
وجميع  المسلحة  للجماعات  )اجتماعية(  إدماج 
وإصالح  الدولة،  إطار  خارج  المسلحين  الفاعلين 
القطاع األمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول 

في ليبيا«.
وبحسب وثائق وبيانات حصل عليها موقع سكاي 
 11609 فإن  المنصرم،  نيسان  في  عربية  نيوز 
ليبيا  في  مازالوا  السوريين  المرتزقة  من  عناصر 

بدعم من حكومة أنقرة.
الوثائق تكشف أن تركيا أعادت 1226 مرتزقاً فقط 
من أصل 12835 من الذين تم إرسالهم من سوريا 
الوطني  بـ«الجيش  يسمى  ما  عناصر  من  وهم 
الكلي  تعداده  ويبلغ  تركيا،  شكلته  الذي  السوري« 

25 ألفاً.
للمرتزقة  تفصيلية  أعداد  عن  الموقع  وكشف 
إلى  إليها، وتاريخ دخولهم  ينتمون  التي  والفصائل 

األراضي الليبية.

اللغة الكردية... قضية انتماء وبقاء

ثوب العيدمقياس النيل

الفكر،  ووعاء  وتاريخها،  األمة،  ذاكرة  اللغة   
الهوية،  مالمح  أبرز  من  وهي  التعبير،  وأداة 
وعواطفنا،  أحالمنا،  عن  نعبر  فبها  واالنتماء، 
وأفكارنا، وعقائدنا، ولوالها ما كانت حضارة، 
وما عرف اإلنساُن اإلنساَن، ومما ال شك فيه أن 
مالمح جميع األمم تتحدد من خالل لغتهم، واللغة 
الكردي  الشعب  لغة  اللغات هي  كباقي  الكردية 
ولونه،  الكردي،  دم  لزمرة  تمثيل  أصدق  وهي 
ومستقره،  وموطنه،  الكردي،  مسكن  وهي 
وتضاريسه، ومن خاللها ينظر الكردي إلى بقية 
يعبرون  كردي  مليون  فخمسون  الكون،  أرجاء 
عن حقوقهم المغتصبة من خالل تشبثهم بلغتهم 
األم، فالروح الكردية، والقلب الكردي ينبض في 
الشباب  أفئدة مئات آالف  لغته، وألجلها توقفت 

الكرد في ساحات الدفاع عنها. 

محاوالت صهر اللغة الكردية

تعرض الشعب الكردي إلى أبشع أنواع القهر، 
التي  الطريقة  ولعل  الوجود،  ومحو  والظلم، 
الحاكمة  األنظمة  من  الكرد  أعداء  إليها  سعى 
محاولة  هي  والترك،  والعرب،  الفرس،  لبالد 
والتفريس،  التعريب،  بوتقة  في  الكردية  صهر 
تعرض  كردستان  هالت  روج  ففي  والتتريك، 
ألن  ديني  معاً،  وقومي  ديني  قمع  إلى  الكرد 
الكرد أغلبهم من المذهب السني، وقومي ألنهم 
الكرد  الفرس  حارب  وقد  الكردية،  القومية  من 
واللغة الكردية حرباً ضروساً، وال سيما بعد أن 
فكانت  مهاباد،  جمهورية  محمد  القاضي  أسس 
اللغة  لتعلم  زخم  إعطاء  هي  القاضي  أولوية 
الجمهورية  في  التعليم  لغة  وجعلها  الكردية، 

بالهوية، وحين  التمسك  أداة  الوليدة كونها تمثل 
الكرد  الفرس  حارب  مهاباد  جمهورية  انهارت 
بكل  يزجون  اآلن  إلى  يزالون  وما  هوادة،  بال 
غياهب  في  بالكردية  ويهمس  يتنفس  شخص 
المشانق،  أعواد  على  ويعلقونهم  السجون، 
وفي باشور كردستان وفي سبيل حفاظ الشعب 
الكردي على خصوصيته القومية ولغته في دولة 
ذات طابع وصبغة عروبية، وسعياً من السلطات 
العراقية في وأد الشعب الكردي وثقافته؛ مورس 
ضرب  من  القتل  أنواع  أشد  الشعب  هذا  بحق 
التي  األنفال  حمالت  إلى  الكيميائية  باألسلحة 
من  الرغم  وعلى  اآلالف،  مئات  راح ضحيتها 
تمكن  فقد  القضية،  تسقط  لم  الحرب  ضراوة 
قوميتهم  وعنوان  لغتهم  حماية  من  أخيراً  الكرد 
عموم  في  الرسمية  اللغة  الكردية  اللغة  بجعلها 
فقد  سوريا  في  أما  العربية،  جانب  إلى  العراق 
أبناء  التعريب ضد  البعثي سياسة  النظام  اعتمد 
بشعة،  بطريقة  الكردية  اللغة  فقُمعت  آفا،  روج 
القرى  أسماء  وغيرت  بها،  التكلم  منع  حيث 
الكردية إلى أسماء عربية، وأنكر النظام الوجود 
جنسيته  من  دَ  وُجّرِ الكردي  َش  وُهِمّ الكردي، 
وهويته، وُحِرَم حتى من تسمية الوالدات بأسماء 
العربية  أتون  في  صهرهم  أجل  ومن  كردية، 
ُطوقت القرى الكردية بحزام عربي بغية ضياع 
الهوية الكردية ومحوها، أما في باكور كردستان 
الكردية وقلعها  اللغة  فقد كانت إجراءات سحق 
وارتكاب  الكرد  إبادة  في  متمثلة  جذورها  من 
جرائم التطهير العرقي، فحرقت عشرات آالف 
في  بالكردية  بالناطقين  وُزج  الكردية  القرى 
إلى الشعب  أقبية الزنازين، وتم اإلشارة رسمياً 
الجبال  أتراك  كردستان  باكور  في  الكردي 

إلسقاط الطابع الكردي عنهم.

انعطاف تاريخي

عام  أيار  شهر  من  عشر  الخامس  في 
باألحرف  كردية  مجلة  أول  1932صدرت 
األمير  قبل  من  »هوار«  مجلة  وهي  الالتينية 
السورية دمشق،  العاصمة  بدرخان في  جالدت 
يوماً،  عشر  خمسة  كل  تصدر  المجلة  وكانت 
الخامس  تاريخ  حتى  الصدور  في  واستمرت 
العدد 57  ُطبع  عام 1943حيث  آب  من  عشر 
في  ساهمت  تاريخية  انعطافة  هوار  وكانت 
تحويل اللغة الكردية في سوريا من لغة شفاهية 
إلى لغة تستعمل األحرف الالتينية ضمن قواعد 
لقد نقلت طيات صفحات مجلة هوار  وأصول، 
إلى  وأشارت  وأنينه،  الكردي  الشعب  آهات 
وبعد  أحالمه،  عن  وعبرت  وشعرائه،  أدبائه 
عقود من الحرمان من الكردية بعد صدور آخر 
عدد لهوار، وفي محاولة لمنع اللغة من االندثار 
الوطني  المؤتمر  قبل  من   2006 عام  في  أُقر 
يوماً  أيار  من  عشر  الخامس  يوم  الكردستاني 

للغة الكردية.

ثورة اللغة الكردية

شرارتها  انطلقت  التي  آفا  روج  ثورة  بعد 
المدن  معظم  تحررت  أن  وبعد  كوباني،  من 
التي  الخطوات  أولى  كانت  الكردية،  والمناطق 
عبر  الكردية  اللغة  إلى  الروح  إعادة  اتُّخذت 
افتتاح دورات تعلم اللغة الكردية، ولعل مدرسة 
شاهدة  ستبقى  األبية  عفرين  في  دورقلي  قرية 
على كتابة أول أبجدية كردية على لوحتها، وذلك 

في 2011/9/11 ومن عفرين كانت االنطالقة 
والمدارس  المراكز  من  العديد  افتتاح  نحو 
أجل  من  تمت  التي  األهم  والخطوة  الكردية، 
ترسيخ الكردية كانت اتخاذ خطوة طبع المناهج 
التعليمية باللغة الكردية وتدريسها في المدارس، 
االبتدائية  الدراسية،  المراحل  جميع  شملت  وقد 
جامعة  بافتتاح  وتوجت  والثانوية،  واإلعدادية 
للغة  الحياة  آفا  روج  ثورة  تمنح  ولم  آفا،  روج 
الكردية فقط، فكل شعوب شمال وشرق سوريا 
ويتعلمون  ويدرسون  األم  بلغتهم  يعتزون  باتوا 
بها، كاللغة السريانية والعربية، فثورة روج آفا 

كانت ثورة اللغة دون منازع.

اغتيال للهوية بأياٍد كردية

على  الكردية  اللغة  لنشر  المساعي  ظل  وفي 

أوسع نطاق، ورفع غبن السنين عنها، والتصدي 
أيدي  على  له  تعرضت  الذي  والمحق  للتهميش 
األحزاب  اليوم  تحاول  لألسف  الكرد؛  أعداء 
المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني الكردي 
محاربة اللغة الكردية، وتهاجم بشراسة المناهج 
الكردية، وتسعى بشتى الوسائل استبدالها بمناهج 
وغريب  مريب  تناقض  في  السوري،  النظام 
التي  الحزبية  برامجها  في  الدعاءاتها  ومخالف 
تنص على الحفاظ على اللغة الكردية وصونها، 
لكن  سوريا،  في  رسمية  لغة  جعلها  وضرورة 
التمثيل الكردي في  عندما ال يناضل من يدعي 
المنابر في سبيل إحياء لغته القومية، وفي سبيل 
تثبيت هويته القومية، فهو بال شك يخدم أجندات 
الدول المحتلة لكردستان وينفذ تعليماتهم، ولكن 
بعد أن نهل أبناء روج آفا نشوة األبجدية الكردية، 
فإنهم سيدفنون جميع محاوالت اغتصاب الهوية. 

د. محمد فتحي عبدالعال )كاتب وباحث مصري(
والمصريين.  لمصر  الحياة  شريان  النيل  يعتبر 
مما  عام،  كل  يفيض  قديماً  النيل  نهر  كان 
لكن  للتربة،  المفيد  الطمي  ترسيب  على  يساعد 
مدمراً  الفيضان  مياه  ارتفاع  كان  المقابل  في 
الزراعية، وكان  لبعض األراضي والمحاصيل 
انخفاضه أيضاً كارثة على الزراعة. فكان لزاماً 
على المهتمين التفكير في وسيلة لقياس مستوى 
الفيضان ومن ثم اتخاذ التدابير التي تحول دون 
وكان  والسدود،  القنوات  إقامة  عبر  أخطاره 
تحصيل الخراج، أي ضريبة األطيان الزراعية، 

يقاس تبعاً لذلك.
إلى  إسالمي  مقياس  أول  إلنشاء  الفضل  يعود 
الوليد  زمن  وتحديداً  األموية،  الدولة  عهد 
عامل  أقامه  وقد  مروان،  بن  الملك  عبد  بن 
الخراج األموي أسامة بن زيد التنوخي بجزيرة 
وكان  بالقاهرة،  النيل  جزر  أقدم  الروضة، 
عن  وبعيدة  نسبياً  هادئة  لكونها  نظراً  اختيارها 
يتسرب  ال  وحتى  الفيضانات  أثر  من  التدمير 
بصورته  المقياس  أما  الطمي.  من  كثير  إليها 
الحالية فيعود للخليفة العباسي المتوكل على هللا، 
الذي عهد بإنشائه إلى المهندس أحمد بن محمد 
الحاسب، وقيل أحمد بن كثير الفرغاني، ويذهب 
بعض  وتشير  واحد.  أنهما شخص  إلى  البعض 
الروايات أن اسم المتوكل أغفل عن قصد الحقاً 

أيام أحمد بن طولون أثناء تجديد المقياس وذلك 
لتأكيد الهيمنة الطولونية واالستقالل عن الخالفة 

العباسية.
الرخام  من  مثمن  عمود  من  المقياس  يتكون 
األبيض مقسم إلى أذرع للقياس، ويرتكز العمود 
يتأثر  ال  الذي  الجميز  خشب  من  قاعدة  على 

بالمياه. 
وفاء  بشارة  هو  ذراعاً   16 النيل  بلوغ  كان 
النهر وكانت تقام االحتفاالت، ولعل أجمل تلك 
االحتفاالت ما سنه المعز لدين هللا الفاطمي من 
ومما  اللؤلؤة،  قصر  عبر  االحتفاالت  متابعة 
يروى أن المعز وجد أن النداء بشكل يومي على 
الخوف  يثير  أن  شأنه  من  النيل  منسوب  مقدار 
وتختفي  األسعار  وترتفع  الناس  بين  والهلع 
بهذه  نفسه  فاختص  األسواق،  من  البضائع 
التقارير اليومية يقوم بها عصراً موظف مسؤول 
يسمى صاحب المقياس على أن ينادى بمنسوب 

الفيضان على الناس حينما يبلغ حد الوفاء. 
اجتاحت مصر  التي  المستنصرية  المجاعة  بعد 
تجديد  تم  بشدة  النيل  منسوب  انخفاض  إثر 
المقياس، وبنى القائد بدر الدين الجمالي بجواره 
مسجد المقياس، أما في العصر المملوكي فصار 
أقام  وقد  بالبالد،  الرسمي  المقياس  المسجد 

الظاهر بيبرس قبة رفيعة مزخرفة بالمقياس. 
ومع  خشقدم  المملوكي  السلطان  أن  الطريف 
عن  بالكف  أوامره  أصدر  النيل  فيضان  تأخر 
القضاة  أمر  كما  بمرتكبيها،  والتنكيل  المعاصي 
طال  فلما  والدعاء،  للمقياس  بالذهاب  والعلماء 
الخبز  وعز  الغالء  ووقع  أسبوعين  عن  الوقت 
في األسواق انتوى أن يهدم المقياس حتى يتوقف 
الناس عن متابعة الزيادة والنقصان لكنه تراجع 

وتمهل حتى أوفى النيل. 
ومع أواخر عهد الدولة المملوكية كان االهتمام 
قانصوه  السلطان  فكان  متزايداً،  بالمقياس 
إليه، وقد شيد قصراً  الذهاب  الغوري يكثر من 
دخول  ومع  ومسجداً،  المقياس  بسطة  على 
نفس  على  األول  سليم  سار  مصر  العثمانيين 

من  قصراً  أنشأ  كما  الزيارة،  كثرة  من  الُخطا 
الخشب فوق قصر الغوري. 

نال المقياس حظاً من تسجيالت الرحالة، ومنهم 
الرحالة الدنماركي نوردن عام 1737 ثم كتاب 
للحملة  الفريد  العلمي  النتاج  مصر«  »وصف 
عمل  وقد   1798 عام  مصر  على  الفرنسية 
إزالة  المقياس عبر  كفاءة  الفرنسيون على رفع 
الحوض  وتطهير  قاعه  في  المتراكم  الطمي 
بارتفاع  األبيض  الرخام  من  مكعباً  ووضعوا 
ذراع واحد أعلى تاج العمود، وتولى ذلك لوبير 

كبير المهندسين الفرنسيين.
بناء  حتى  الهام  عمله  يؤدي  المقياس  استمر 
األراضي  حمى  الذي   1960 عام  العالي  السد 
بعد  المقياس  ليصبح  الفيضانات  من  الزراعية 
اآلثار  أقدم  ثاني  هو  فريداً،  أثرياً  معلماً  ذلك 

اإلسالمية المصرية.
المراجع والمصادر:

ـ النجوم الزاهرة البن تغري بردي
ـ كتاب »وصف مصر« 

تاريخ   ( التراجم واألخبار  في  اآلثار  ـ عجائب 
الجبرتي(.

ندى أبو شاويش 
)شاعرة 

فلسطينية(

ثوب العيد
الذي اشترته أمي
من سوق القدس

العتيقة
كان مقاسه كبيراً

يكبر ظلي
يرفل ذاكرتي البدائية

خبأته في جيب
وسادتي

حتى أرتديه يوم
صحوتي

كان ملوناً بقوس
قزح

يجر بأكمامه الفضفاضة
انتظاراً يهدهد أحالم

العيد
على أديم القباب

ينقش فرحتي 
في تجاعيد

الزمن
هو يكبرني بسنين 

ضوئية
قال لي:

العيد
الثالث والسبعون

ترتدينه
منذ زمن الهجير استمطر

غفوة الحقائب

كنت أنتظر العيد 
مع الضوء

كنت أنتظر العيد 
مع الفراشات

كنت أنتظر العيد 
مع األيائل

كان فستاني
يحيك جسدي المقدسي

كفناً يدثر صليل الحناجر
يمحو من تقويم الوقت

عمراً
يواري فرحة 

محنطة
ال زال فستان العيد 

في جعبة عاشقة
تنتظر الحائك الماهر

قد أحتاج مزيداً من
قماش الحرير

أضعه في خزانة
اإللهات

أو قد أخبئه البنتي
تورثه البنتها
في عام الفيل.

كريك ليك/ غاندي إسكندر - اللغة الكردية أهم مقوم من مقومات الهوية الكردية، ويف سبيلها دفع الشعب 
الكردي قرابني وتضحيات بغية حاميتها من الصهر واالضمحالل، وبسواعد أبناء روج آفا تحولت إىل أنشودة 

مألت األسامع واألبصار.  
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مشتل بارينا لزراعة األنسجة النباتية نواة أساسية إلكثار األشتال الزراعية في ظل الظروف الراهنة كيف يمكن للمتلقي أن يتأكد من صحة األخبار؟

يعتبر علم زراعة األنسجة من المجاالت الحديثة 
الهامة المنتمية حديثاً لعلم الوراثة، وهو مجال 
تطبيقي سوف يُحِدث ثورة في مجال الزراعة، 
وتوفر التقانة المعتمدة رديفاً هاماً ومساعداً في 

تحقيق األمن الغذائي، وحماية البيئة.
األنسجة  زراعة  أهمية  عن  المزيد  ولمعرفة 
األشجار  وأنواع  الزراعة،  وطرق  النباتية، 
المشروع  إنجاح  المشتل، وكيفية  المتوفرة في 
العام  بالمشرف  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 

على المشروع المهندس الزراعي داوود رشيد.

إنتاج نباتات عديدة خالل فرتة 
زمنية قصرية

من  جزء  استخدام  األنسجة؛  بزراعة  يقصد 
النبات قد يكون البذرة، أو جزء من الجذر، أو 
جزء من الساق أو جزء من األوراق، أو القمة 
النامية، أو البرعم الجانبية في شروط معقمة، 

ومعقم  التغذية،  مضبوط  وسط  في  ووضعه 
ضمن حاوية زجاجية شفافة، ومختومة، ومن 
ثم وضعه في ظروف بيئية اصطناعية مثالية 
من حيث الحرارة، والرطوبة، والضوء، بهذه 
والمشرف  الزراعي  المهندس  عّرف  الكلمات 
العام على مشتل بارينا لزراعة األنسجة النباتية 
داوود رشيد حديثه معنا، وعن أهمية المشروع، 
»إن  رشيد:  أوضح  له  االقتصادية  والجدوى 
من  خالية  نباتات  إنتاج  إلى  يهدف  المشروع 
على  والحصول  النباتات،  وإكثار  األمراض، 
أجزاء خضرية، وشتالت في وقت أسرع من 
الزراعة بالبذرة خاصة في أشجار الفاكهة كما 
يتيح المشتل إمكانية الحصول على نباتات من 
أمهات ذات صفات وراثية، واقتصادية عالية، 
ومن الفوائد األخرى هي إمكانية التهجين بين 
التي يصعب تهجينها  المختلفة  النباتية  األنواع 
على  التغلب  وكذلك  العادية،  الظروف  في 
مشكلة عدم التوافق الذاتي بين أنواع، وأصناف 
أشجار الفاكهة إضافة إلى إنتاج المواد الطبية، 
زراعة  لمشتل  األهم  والفائدة  والعطرية، 

األنسجة هي إنتاج نباتات خالية من الفيروسات 
ومسببات األمراض«. 

األول من نوعه يف سوريا

الذي  بارينا  مشتل  »إن  بالقول:  رشيد  ولفت 
األول،  هو  »بارادايس«  شركة  قبل  من  يُدار 
أوضح  حيث  سوريا«  في  نوعه  من  واألكبر 
اكتمال  حال  في  للمشتل  اإلنتاجية  الطاقة  أن 

المشروع ستصل إلى 500 ألف شتلة.
وأشار رشيد قائالً: »ما زلنا في طور التأسيس 
حيث قمنا باستيراد الشتالت بمختلف أنواعها، 
ونقوم حالياً بتجهيز المخابر لزراعة األنسجة، 

وحينها سنستغني عن االستيراد«.
سنبدأ  المقبل  الشهر  في  »إنه  منوهاً:  قال 
باإلنتاج«، وأوضح »إن هذه الزراعة ستساهم 
في اإلكثار من األشجار، فشجرة واحدة بإمكاننا 
أن نستنسخ منها500 ألف شجرة« ونتطلع من 

عالم  في  ثورة  إحداث  إلى  المشروع  خالل 
الزراعة، ونأمل أن نحّول في القريب العاجل 

األراضي القاحلة إلى حدائق غناءة«.
وبشر المشرف العام على المشروع المهندس 
الزراعي داوود رشيد المهتمين بزراعة أنواع 
األشجار أن المشتل يضمن زراعة الشتلة في 
جميع أوقات السنة، أن المشتل ينتج أغلب أنواع 
الفواكه، كالخوخ، والمشمش والتفاح الدموي، 
عديم  والعنب  واإلجاص،  العناب،  وشجر 

البذور، إضافة إلى نباتات الزينة كالسماق«.
رشيد  داوود  الزراعي  المهندس  وصّرح 
شجرة  على  يحتوي  المشتل  »إن  لروناهي: 
من  الفريدة  األميرة«  »شجرة  أو  الباولونية 
األشجار  أسرع  من  تعتبر  التي  عالمياً  نوعها 
أن »تربة  نمواً«، وأكد رشيد في ختام حديثه 
لنجاح  ومناسبة  مالئمة  تربة  تعتبر  آفا  روج 

جميع أنواع األشجار«.         

في استطالع رأي أجرته صحيفتنا »روناهي« 
العبد  أكرم  المواطن  قال  الشدادي  مدينة  في 
في  األكبر  االعتماد  »إن  عاماً/:   23/ هللا 
في  واألخبار  المعلومات  تلقي  في  األيام  هذه 
التواصل  يكون على منصات  الحالية  الظروف 
يد  في  االجتماعي، حيث بات اإلنترنت متوفراً 
كل  بات  فلذلك  نسبياً،  مناسبة  وبأسعار  الجميع 

االعتماد عليها في تلقي المعلومات«.
والمعلومة  الخبر  صحة  من  التأكد  كيفية  وعن 
قال العبد هللا: »مواقع التواصل تحتوي المئات 
والمعلومات  المزيفة  واألخبار  اإلشاعات  من 
المغلوطة، وفي حال شاهدنا خبر يخص المنطقة 
الخاصة  الصفحات  إلى  نذهب  نتأكد  أن  وأردنا 
تعتبر  فهي  الرسمية،  والتلفزيونات  بالوكاالت 
المصدر الرسمي والموثوق، ومن خاللها يسعنا 

التأكد من صحة األخبار ومصداقيتها«.

بث اإلشاعات وتأثريها

اإلشاعات  بث  في  المنصات  هذه  إمكانية  وعن 
أن:  إلى  العبد هللا  أشار  المجتمع  وتأثيرها على 
مواقع  بها  تعج  اليوم  الصفحات  آالف  »هناك 
معينة  لسياسة  تخضع  صفحة  وكل  التواصل، 
على  تأثر  أن  وتحاول  محددة،  أهداف  ولها 
بث  عبر  ذلك  كان  إن  حتى  المتلقي  الجمهور 
أسلوب  وهذا  المغلوطة،  واألخبار  اإلشاعات 
يندرج تحت سياسة الحرب الخاصة التي تهدف 
بالدرجة األولى السيطرة على المجتمعات فكرياً 

قبل تنفيذ أي أجندات خاصة«.
أما المواطن إسماعيل الحسين /45 عاماً/ قال: 
»أنا ال أجيد القراءة والكتابة وال أجيد استخدام 
في  األولى  بالدرجة  واعتمد  التواصل،  مواقع 

وجود  حال  في  التلفزيون  على  األخبار  تلقي 
محطات  على  الثانية  الدرجة  وفي  الكهرباء، 
ما  غالباً  الراديو  أجهزة  ألن  المحلية،  الراديو 

تعمل على البطاريات«.
طريق  عن  األخبار  من  »نتأكد  وأضاف: 
المقاهي،  في  أو  الشارع  في  سواء  الجلسات، 
فكل شخص يطرح ما عنده من معلومات كان قد 
النقاش والتداول  تلقاها من أماكن مختلفة، ويتم 
مكة  فأهل  المحلية  لألخبار  وبالنسبة  بيننا،  فيما 

أدرى بشعابها، فنحن هنا مصدر المعلومة«.
المجتمع بشكل عام  تأثير األخبار على  أما عن 
أثرها  ولها  كبير  دور  لها  »اإلشاعات  قال: 
السلبي على المجتمع، فمن المؤكد أن يكون لها 
بين  المفارقة  تبقى  ولكن  المجتمع،  في  صدى 
الذي يميز هذه اإلشاعة وبين شخص  الشخص 

آخر يصدقها«.
قال:  عاماً/   32/ الحميدان  حسن  والمواطن 
على  حالياً  المسيطرة  هي  التواصل  »منصات 
الجميع، وانتشار األجهزة الذكية وتوفر شبكات 
اإلنترنت سهلت استخدام هذه المنصات وجعلتها 
متاحة في أيدي الجميع، فمن الطبيعي هي التي 

تكون الرائدة في الوقت الحالي«.

األخبار  صحة  من  التأكد  طريقة  وعن 
والمعلومات قال: »تعج مواقع التواصل، سواء 
ومختلف  والتليجرام  التويتر  أو  بوك  الفيس 
المنصات، بآالف األخبار، بين صادقة ومزيفة، 
األخبار  هذه  كل  يتبع  أن  شخص  كل  أراد  فلو 
لباتت المنطقة عبارة عن غابة تسودها الفوضى، 
هذه  في  لكن  هواه،  على  يتحدث  شخص  وكل 
من  ألكثر  استمرت  حرب  تجربة  وبعد  الفترة 
وإدراكاً  وعياً  أكثر  الشعب  بات  سنوات  عشر 

لكل ما يحيط به«.
»ال  تحدثت:  عاماً/   22/ المحمد  روضة  أما 
أية صفحة  أتابع  باألخبار بشكل عام، وال  أهتم 
االجتماعي،  التواصل  منصات  على  إخبارية 
وال حتى على التلفزيون، فنحن عشنا أكثر من 
نصف أعمارنا بالحرب حتى اعتدنا على األمر 
وأصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا، فلم نعد نهتم 

لشيء«. 
»قلبي  يقول:  شعبي  بمثل  حديثها  واختتمت 
إلى سوء  منها  إشارة  في  الحامض الوي«  من 
ليست  وهي  عام،  بشكل  البلد  في  األوضاع 

بحاجة أن ترى المزيد من المآسي.

الشدادي/ حسام دخيل ـ يف ظل الظروف التي متر بها سوريا حالياً، ومنطقة شامل ورشق سوريا عىل وجه الخصوص، جعل املنطقة عرضة لتلقي كم هائل من األخبار بشكل يومي، ولكن كيف 
يتسنى للشخص أن يتأكد من مصدر األخبار ومعرفة األخبار الكاذبة؟ وهل يف استطاعة هذه املنصات بث اإلشاعات؟ وكيف ميكن التأكد من صدق املعلومة؟

روناهي/ كريك ليك - بنّي املهندس الزراعي، واملرشف العام عىل مشتل بارينا لزراعة األنسجة النباتية إن تقنية زراعة 
األنسجة النباتية ستقلل من استرياد النباتات من الخارج، وهي وسيلة ناجحة إلنتاج أعداد كبرية ملختلف أنواع 

األشجار املثمرة والفريدة خالل فرتة زمنية محدودة.

شاب سرياني ينجح بكتابة وأداء أغنية رغم ظرفه الصحي الصعب
الخاص  الصغير  المتحرك  بالحاسوب  يمسك 
األغاني  تسجيل  كيفية  تعلّم  يحاول  بصديقه، 
وتطبيقها مع الموسيقا. يقول كبرئيل عبد األحد 
في  سنوات  أربع  قبل  قدمه  خسر  الذي  الشاب 
وأداء  كتابة  في  »أفّكر  الدامية  المعارك  إحدى 
أغاني الراب، وأعمل على إنجاز أغنية مصورة 

قريباً«.
إكمال حياته، حاول  أمام  تقف إصابته عائقاً  لم 
خالل  اكتشفها  التي  موهبته  خالل  من  تخطيها 
إصابتي  تكن  »لم  األخيرة:  األربعة  األعوام 
ولكنني  أيضاً،  السهولة  بتلك  أتقبلها  ولم  سهلة، 

كنُت مجبراً على تجاوزها والتأقلم معها«.

حلم الطفولة يتبّدد

مدينة  ابن  األحد )21 عاماً(،  كبرئيل عبد  كبر 
ديرك، على أمل أن يكمل دراسته الثانوية ويتقدم 
المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  الختبارات 
بدمشق، كان حلمه منذ صغره أن يصبح ممثالً.

فترك  الظروف،  وعاندته  الحظ،  يحالفه  لم 
بالمدرسة  االلتحاق  يستطع  ولم  مجبراً  دراسته 
مجدداً بسبب إصابة تعرض لها وهو في السابعة 

عشرة من عمره.
إمكانية  فيه  رأى  الراب،  وغناء  لكتابة  توجه 
هذا  أداء  طريق  عن  التمثيل  في  حلمه  تحقيق 
الذي  الواقع  الذي يستمده من  الغناء،  النوع من 

يعيشه، كما يقول.
أربعة  من  مكونة  عائلة  في  األحد  عبد  ترعرع 
إخوة، في مدينة ديرك، تاركاً دراسته لمساعدة 
دراسته  تأجيل  مفضالً  قوتها،  كسب  في  عائلته 
الشهادة  المتحانات  الحقاً  والتقدم  الوقت  بعض 

اإلعدادية.

مقاتل.. وُمصاب

التحقا  اللذان  األكبر،  وأخيه  بوالده  الفتى  تأثر 
بصفوف »المجلس العسكري السرياني« آنذاك، 
بسبب التهديدات الوجودية التي طالت مناطقهم 
دربهما،  سلك  للمنطقة.  »داعش«  دخول  بعد 

والتحق بقوات المجلس العسكري.
الدراسة  في  حلمه  أن  األحد  عبد  كبرئيل  رأى 
يبتعد  ممثالً  يصبح  بأن  له  يطمح  ما  وتحقيق 
الواقع  من  هرباً  الكتابة  إلى  فلجأ  فشيئاً،  شيئاً 
والظروف المحيطة به. يقول: »بدأُت الكتابة في 
عمر السادسة عشرة مستمداً أفكاري من صعوبة 

تحقيق حلمي ورؤيتي له يندثر أمام عيني«.
المجلس  صفوف  إلى  انضمامه  على  عاٍم  بعد 
العسكري السرياني، استحال حلم الشاب كابوساً 
اليمنى  بقدمه  القتال  جبهات  في  إصابته  عقب 
أكبر،  بشكل  للكتابة  دفعه  ما  بترها،  ثم  ومن 
بالتحديد.  الراب  أغاني  لكتابة  التوجه  ثم  ومن 
يقول عن اختياره لغناء الراب: »أستطيع تحقيق 
حلمي بالتمثيل أثناء أدائي لهذا النوع من الغناء، 
الدقيقتين  مدتها  تتجاوز  ال  واحدة  راب  فأغنية 

يمكن أن توازي تصوير مسلسل كامل«.

خطوة أوىل..

هذا  سيتقن  أنه  آنذاك  الشاب  بال  في  يخطر  لم 
النوع من الغناء »بالرغم من أن كثيرين يعتبرون 

إلى  يحتاج  أنه  إال  وبسيطاً،  سهالً  الراب  غناء 
تدريب طويل وأسلوب خاص«.

خطا  عائلته  وتشجيع  أصدقائه  من  وبمساعدة 
أولى  وسّجل  المجال،  هذا  في  خطواته  أولى 
مدينة  في  خاص  استوديو  طريق  عن  أغانيه 

قامشلو، وكانت باسم »نحن والتجار«.
بسبب  االسم  بهذا  األولى  أغنيته  الشاب  اختار 
تحّكم التجار الكبار باألسعار، واالرتفاع الكبير 
»الحياة  معبراً:  ويقول  الدوالر،  صرف  بسعر 
فال  الجميع،  طال  والغالء  صعبة،  صارت 
كريمة.  حياةً  يعيش  أن  اليوم  الفقير  يستطيع 

األمور تزداد تعقيداً«.
يمتلك الشاب العشريني اليوم في رصيده أربعة 
أغاٍن كاملة، باإلضافة لما يقارب ثالثين مقطعاً 
يبثها  ستايل«.  فري   « يسميها  قصيراً  مصوراً 
على قناته الخاصة التي أنشأها بمساعدة بعض 

األصدقاء على يوتيوب.

مهنة مساعدة

حاول الشاب ملء وقته بمختلف الطرق لينسى 
إحدى  في  الماضي  العام  في  سّجل  إصابته، 
لتدريب  محلية  منظمة  أقامتها  التي  الدورات 
الشباب على مهن مختلفة: »اخترت أن أتدرب 
أستطيع  الموبايالت ألنني ال  على مهنة صيانة 
العمل في مهنة متعبة، هذه المهنة تالئم وضعي 

وإصابتي«.
لصيانة  صغيراً  محالً  األحد  عبد  فتح  الحقاً 
في  السوق  وسط  والموبايالت  الهواتف  وبيع 
ديرك، ليعمل في مهنة تساعده في سد احتياجاته 
ومصروفاته: »أتمنى أن تكون مهنتي األساسية 
الراب،  ومصدر رزقي هي كتابة وأداء أغاني 
ولكن أحتاج إلى مصاريف كبيرة ألستطيع التقدم 

إلى األمام فيها«.
وصديقه  شريكه  مع  محلّه  في  يجلس  واليوم، 

يتمّرن  األغاني وتوزيعها.  تلحين  في  ومساعده 
قناته  على  سينشرها  جديدة  أغنية  أداء  على 
أغنية  »سأنجز  الحالي:  الشهر  خالل  الخاصة 

مصورة قريباً، وأؤلف المزيد من األغاني«.  
أغاٍن  تصوير  الموهوب  الراب  فنان  يستطع  لم 
بسبب  ألغانيه،  كليب  فيديو  إخراج  أو  خاصة 
في  يعتمد  ذلك،  عن  وعوضاً  الكبيرة،  تكاليفها 
كاميرا  على  القصيرة  أغانيه  مقاطع  تصوير 

الموبايل.

مغّني راب.. و«شعبي«

محاوالً  المصابة  قدمه  العشريني  الشاب  يمسك 
يقف  دكانه.  في  الصغير  كرسيه  عن  النهوض 
التي  المالحظات  بعض  إلى  ليستمع  بصعوبة 
ويوجه حديثه  الموسيقى،  في  له صديقه  يقدمها 
إلينا: »إصابتي أثرت على حياتي كثيراً، ولكنها 
بالمقابل، أعطتني الدافع للمضي قدماً في كتابة 
أعيش  تجعلني  فهي  وغنائها،  الراب  أغاني 
الواقع وأشعر به«. يتوق ألن يصبح مغني راب 
أن  »أتمنى  الخاصة:  وأغانيه  بكلماته  مشهوراً 
أصبح ناجحاً في هذا المجال، وأن تؤثر كلماتي 
بكل من يسمعها، مثلما أتأثر أنا بها أثناء أدائها«.
ومشاريعه:  أعماله  آخر  عن  الشاب  ويكشف 
»أستعد اليوم لتسجيل أغنية خاصة عن الحب« 
ظل  في  اليوم  يعيشها  تجربة  عن  إنها  يقول 
تجربة  قريباً  سيخوض  كما  الصعبة.  الظروف 
الغناء الشعبي بعيداً عن أسلوب الراب، بتشجيعٍ 
منه  إيماناً  يدعمه  الذي  المختصين  أحد  من 

بموهبته.
وكاالت

صيادو دير الزور: انخفاض منسوب مياه الفرات أدى إلى غياب مصادر دخلنا
الثروة  أن  من  الزور  دير  صيادو  حذّر 
منسوب  النخفاض  خطر،  في  السمكية 
تراجعاً  »نالحظ  وقالوا:  الفرات،  نهر  مياه 
أوضاع  يفاقم  مما  األسماك،  أعداد  في  حاداً 
الصيادين، حيث إن السمك هو مصدر عيشنا 

الوحيد«.
أكثر  منذ  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
عن  الفرات  مياه  بحبس  أشهر،  ثالثة  من 
خالل  انخفض  الذي  السوريّة،  األراضي 
في  مستوى  أدنى  إلى  األخيرة  األسابيع 
أمتار شاقولي،  إلى خمسة  تاريخه، ووصل 
من  ألكثر  الغذائي  األمن  يهدد  الذي  األمر 
خمسة مليون نسمة في سوريا وسبعة مليون 

نسمة في العراق.
ويؤثر االنخفاض على مجاالت بيئية وحياتية 
كثيرة، من ضمنها الثروة السمكية التي تعد 
من أهم المكونات الحيّة في نهر الفرات وأهم 

مصادر دخل السكان في دير الزور.
وفي هذا الصدد حذّر صيادون من ريف دير 
في  السمكية  الثروة  أن  من  الشرقي،  الزور 
النهر في خطر، ولفتوا إلى تبعات انخفاض 

مستوى المياه على حياتهم.
خالد الزايد، وهو أحد الصيادين المتضررين 
يوم  في  خرج  المياه،  منسوب  انخفاض  من 
ُحنين،  لكنه عاد بخفي  واحد بجولتي صيد، 

إذ رجع وشباكه خالية من السمك. قال: »إن 
الصيد  على  تعتمد  السكان  غالبية  معيشة 
الصياد  يذهب  قد  األيام  وهذه  والزراعة، 
في جوالت دون أن ينال شيئاً، فال يستطيع 
توفير لقمة العيش ألوالده، مضيفاً: »وضعنا 

صعب للغاية«.
وقارن الزايد بين حصيلة يوم صيد من العام 
الصياد  أن  وبيّن  الراهن،  والوقت  الماضي 
سابقاً كان يجمع من 15 إلى 20 كيلوغراماً 

في اليوم.
المقابل؛  »في  أضاف:  الحسرة  من  وبشيء 
أمهر صياد  فيه  الراهن ال يجمع  الوقت  في 
من  كيلوغراماً  ثالثة  أو  اثنين  من  أكثر 

السمك«.

»فقدان أنواع من األسامك«

انخفاض  استمرار  أن  من  الصياد  خشي 
فقدان  إلى  سيؤدي  النهر  في  المياه  منسوب 
التي تسمى محلياً  أنواع كثيرة من األسماك 
والمجنس«،  البني  الكرب،  »الرومي،  بـ 
والتي تعد من أكثر أنواع األسماك طلباً لدى 

األهالي.
وأكد: »إننا نالحظ تراجعاً حاداً في أعدادها، 
الصعبة  الصيادين  أوضاع  من  يفاقم  مما 
عيشنا  مصدر  السمك  يعد  حيث  أصالً، 
التي  األزمة  هذه  من  نعاني  وإننا  الوحيد، 

يسببها انخفاض مياه النهر«.

»ظهور أعشاب تُعرقل الصيد«

إلى  الغريب  زايد  الصياد  لفت  جهته  ومن 
الثروة السمكية في نهر الفرات، وقال: »تعد 
أحوالنا  في  عليها  نعتمد  التي  المداخيل  أهم 

المعيشية«.
أعداد  قلة  من  نعاني  »أصبحنا  وأضاف: 
كل  ويعود  شهر  من  أكثر  منذ  األسماك 
وتابع:  المياه«،  منسوب  انخفاض  إلى  ذلك 
»نواجه صعوبات كثيرة منها ازدياد أعشاب 
النهر التي تعرقل حركة الشباك، فضالً عن 
على  تؤثر  التي  المياه  وتلوث  ملوحة  زيادة 

الصيد،  لسفن  الكهربائية  المحركات  عمل 
وأصبحنا نعيش أوضاعاً مأساوية بسبب هذه 

الظروف التي أثّرت على دخلنا«.
وأشار إلى وجوب زيادة منسوب مياه النهر، 
»ألن استمرار هذا النقص يهدد البيئة بشكل 
األهالي  ومعيشة  حياة  على  ويؤثر  عام 

والمزارعين«.
وكاالت

زايد الغريب خالد الزايد


