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بجهود محلية ...صرح طبي ينقذ
حياة آالف المواطنين

بعدسة:رؤى النايف

اإلسعافات األولية ضمن

صحية تثقيفية بمنبج
دورة
ّ

فعاليات «األربعاء الثقافي» نحو
ثقافة مجتمعية شاملة

منبج /آزاد كردي  -في إطار نشر التثقيف
الصحي النوعي وتعلم اإلسعافات األولية
لسكان منبج عموماً ،افتتح اتحاد المهن
الطبية في منبج وبالتنسيق مع منظمات
المجتمع المدني دورة صحية تثقفية
نوعية.
ويعد االهتمام بالجانب الصحي من
األولويات الضرورية ألي مجتمع سليم
خا ٍل من اآلفات واألمراض الخطيرة،
كما أن اإلسعافات األولية األكثر حاجة
مع تزايد انتشار العديد من األمراض
العرضية وتحتاج إلى مبادرة شخصية
من األفراد في طريقة التعامل معها
بالشكل األنسب بما يرفد المجتمع بكفاءات
صحية ذات خبرة ،وقد أطلق اتحاد المهن
الطبية دورة تثقيفية مؤخرا ً في هذا الشأن
من خالل افتتاح دورة للمراحل األولى
من اإلسعافات األولية لتأهليهم في هذا
المجال الصحي الهام.
ويقول مسؤول الممرضين ،والمشرف
على الدورة الصحية علي خالد ،في
حديثه لصحيفتنا «روناهي» ،إن اتحاد
المهن الطبية أدرك الحاجة الماسة الفتتاح
مثل هذه الدورات خاصةً أن المجتمع
المثقف ال بد أن يمتلك األساس في توفير
هكذا بيئة متعلمة ،الفتا ً إلى أن هدف
الدورة «زيادة الوعي والتثقيف الصحي
للمواطنين بحيث يتيح كسب الخبرة
التمريضية في حال حصول أي طارئ
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استمراراً النتهاكاته يعمد االحتالل
التركي إلى تخريب مزار الشهداء
في عفرين المحتلة ،لتكشف منظمة
حقوق اإلنسان بأن الجثث التي نبشها
االحتالل تعود لعفرينيين مفقودين
سجنهم االحتالل ومرتزقته2»...

وقت حدوث الكوارث».
وتعريفا ً حول الدورة الصحية ،أوضح
خالد« :يبلغ عدد المستفيدين  41متدربا ً
 16إناث ،و 25من الذكور وكان من
المقرر أن تستمر الدورة لمدة شهرين
لكنها قد تستمر أطول إذا لزم األمر ألننا
نركز على النوعية .وتتضمن الدورة
برنامج علمي أكاديمي وسيكون إعطاء
المحاضرات من قبل مختصين بهذا
المجال ،كما وستقسم الدورة إلى قسمين
نظري وآخر عملي .ويتلقى المتدربون
المهارات الصحية وكيفية أداء اإلسعافات
األولية وطريقة التعامل مع األوبئة
واألمراض واإلصابات الجراحية وأمور
أخرى من مثل «فتح الوريد وخياطة
الجروح والحقن وقياس الضغط وقياس
السكر وكيفية تعليق السيروم وسحب
الدم وكيفية التعامل مع أي مريض في
المراحل األولى من المرض».
وأكد مسؤول الممرضين ،والمشرف
على الدورة الصحية علي خالد في ختام
حديثه بالقول« :نأمل أن تحقق الدورة
الهدف المرجو منها عبر نشر التثقيف
الصحي ألنه واجب على الفرد تعلمه
لحماية عائلته ومجتمعه بشكل عام،
وسيُمنح المتخرجون من هذه الدورة
شهادات خبرة بعد إجراء الفحوصات
والتدريبات واالختبارات الالزمة».

روناهي /قامشلو  -يسعى اتحاد المثقفين
ومنذ شهور خلت إلى ترسيخ وتقوية
داعم الثقافة المجتمعية ونشر روح البحث
والمتابعة والقراءة في صفوف المجتمع
بشرائحه ومذاهبه األدبية والثقافية المتعددة.
في إطار نشاطاته المستمرة وضمن فعاليات
األربعاء الثقافي التي تُنظم كل أربعاء
ألقى عضو اتحاد المثقفين الكاتب «بشير
مال» محاضرة قيّمة بعنوان «عائلة اللغة
الكردية» في حديقة القراءة بمدينة قامشلو
وبحضور جمع من المثقفين ومحبي الثقافة
واألدب والفن.
المحاضر وفي بداية حديثه أشار إلى إن
علوم اللغة واللسانيات وغيرها من العلوم
التي تبحث في ذلك علوم حديثة ال تتجاوز

القرنين من الزمن وإن البحث فيها يطول
عرج على أهم اللغات الحيّة
ويطول ثم ّ
وأقسام وفروع علوم اللغة وتشعباتها،
وأفرد جانبا ً هاما ً للغة الكردية من حيث
قدمها وعراقتها وأصولها وكيف عن الكثير

من المحاوالت ظهرت عبر التاريخ لوأدها
والقضاء عليها ومحوها ،ثم تناول في جانب
آخر التطورات والمراحل التي مرت بها
اللغة الكردية وكيف تطورت وأصبحت
من اللغات الحيّة التي ما زالت تحافظ على
مكانتها وخصوصيتها ،كيف أصبحت اليوم
تدرس لتكتب وتُقرئ ويتم التعلم بها،
لغة ّ
وأصبحت المناهج التعليمية توضع بها،
مشيدا ً بجهود العلماء والباحثين والدارسين
لها.
الكاتب بشير مال أشار في ختام محاضرته
إلى عظمة وأهمية اللغة وكيف أنها كانت
وما تزال أبرز سمات وهوية الشعوب وأنها
من أول وأهم الركائز للحفاظ على الثقافة
والهوية والتراث العريق لكل الشعوب.
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على مدار أعوام ثالثة،
وضعت الخطط وخصصت
الميزاني�ات المالية،
بهدف دعم الفقراء
وتجنيبهم عناء السفر،
بل األهم إنقاذ حياة
اآلالف منهم ،مشفى
القلب والعين الذي بات
اليوم أحد أهم الصروح
الطبي�ة في شمال
وشرق سوريا ،دخل
مرحلته الثالثة ،أال وهي
االعتماد الكلي على خبرات
محلية إلجراء العمليات،
فكيف يسير العمل في
المشفى؟5»...

ثورة  19تموز ...ثورة الديمقراطية والحرية وأخوة الشعوب
الثورة ال تحقق مطالبها إال إذا اتبعت منهجا ً
سليما ً وطرقا ً بعيدة عن كافة مظاهر الطائفية
والقوموية الداعية إلثارة الفتن بين أبناء
شعوب المنطقة ،بل المطلوب بناء مجتمع
ديمقراطي يشارك فيه جميع أبناء شعوب
المنطقة في بناء المجتمع على أسس العدالة
والمساواة؛ وهذا ما حققته ثورة التاسع
عشر من تموز4»...

ّ
الرياضية بإقليم الجزيرة
زخم يف النشاطات
مع اقتراب االنتهاء من الموسم الرياضي 2020ـ  ،2021يُسرع االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة إلقامة
النشاطات الرياضية ،والتي من المفترض أن تنتهي في الشهر التاسع ،ونودع بذلك موسم رياضي لنستقبل
موسما ً جديداً ،ويشهد تزامنا ً مع ذلك إقليم الجزيرة نشاطات رياضية مكثفة10»...

لجنة الصحة يف الرقة تفتتح قسم
الطبقي المحوري األول من نوعه
يف شمال وشرق سوريا
بهدف تخفيف األعباء عن
المواطنين؛ افتتحت لجنة الصحة
في الرقة قسمين جديدين هما «قسم
الطبقي المحوري» والذي يعد األول
من نوعه في شمال وشرق سوريا،
و»قسم المخبر المركزي» ،بالتنسيق
مع جمعية السوسن في الرقة6»...
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األخبار
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دمر مزار الشهداء بعفرين ومنظمة حقوقية َت ِ
كشف حقيقة ذلك
االحتالل التركي ُي ّ
مركز األخبار ـ استمرارا ً النتهاكاته يعمد االحتالل التركي إلى تخريب مزار الشهداء في عفرين
المحتلة ،لتكشف منظمة حقوق اإلنسان بأن الجثث التي نبشها االحتالل تعود لعفرينيين
مفقودين سجنهم االحتالل ومرتزقته.

كشفت مرتزقة االحتالل التركي في عفرين
بتاريخ  14تموز بأنها عثرت على مقبرة
جماعية تضم  35جثة مجهولة الهوية ،ونشرت
صفحات المرتزقة ووكالة تركية رسمية أخبارا ً
مزيفة ادّعت إن تلك الجثث تعود ألشخاص
قُتِلوا على يد وحدات حماية الشعب قبل احتالل
عفرين.
هذا وكان قد نشر الموقع الرسمي لـ «عفرين
بوست» بأن مصادر خاصة أفادت لها بأن
سلطات االحتالل بتاريخ  14تموز الجاري
قامت بتجريف وتدمير مقبرة للشهداء في مدينة
عفرين بواسطة آليات ثقيلة وبحضور جنود من

الجيش التركي ومسلحي الميليشيات اإلخوانية.
وأضافت المصادر أن عملية التجريف أدت
لظهور األكفان والعظام على سطح األرض
«دون أن يكترث مدنسو المقبرة بحرمة الموتى
والقيم اإلنسانية».
منظمة حقوق اإلنسان في عفرين ،نشرت بياناً،
على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل
االفتراضي ،أوضحت من خالله إن التراب
الجديد الذي نُبش من المقبرة يرجح بأن تلك
الجثث تعود ألهالي عفرين المفقودين والذين
تم تغييبهم في سجون االحتالل ومرتزقته طوال
ثالث سنوات وتم إعدامهم في فترات متفاوتة.

وفي تتمة البيان أكدت المنظمة أن الخبر
والصور نشرتها صفحات المرتزقة ووكالة
األناضول المقربة من النظام التركي على إنها
لجثث تعود قبل احتالل مدينة عفرين في عام
.2018
منظمة حقوق اإلنسان دعت المجتمع الدولي
واألمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان
والمجتمع المدني للدخول إلى عفرين المحتلة
والكشف عن الجثث وإجراء الفحوصات لمعرفة
هوياتها ،لتأخذ العدالة مجراها ولدحض ما
جاء في وكالة األناضول وغيرها من الوسائل
اإلعالمية الموالية للمرتزقة.

قسد ُتلقي القبض على عشرة دواعش في ريف
دير الزور الغربي

بغداد تبحث مع دمشق ُسبل تعزيز

التعاون الستحصال الحقوق المائية

قوات سوريّا
مركز األخبار ـ اعتقلت ّ
الديمقراطية عشرة من أعضاء خاليا داعش
اإلرهابية خالل حملة أمنية أطلقتها في
الريف الغربي لمنطقة دير الزور بمساندة
جويّة من التحالف الدولي.
ّ
الحملة التي أتت استجابة لنداء األهالي
ووجهاء المنطقة إثر ازدياد نشاط الخاليا
اإلرهابية ،شملت قرى الجنينة والحصان
والمزارع المحيطة بهما.
ونشر الموقع الرسمي لقوات سوريا
القوات
الديمقراطية أنه خالل الحملة ،ألقت ّ
المشاركة (مجلس دير الزور العسكري،
وحدات مكافحة اإلرهاب) القبض على كالشينكوف عدد  32وستة علب ذخيرة ،باقتالع جذور الخاليا اإلرهابيّة وتخليص
عشرة مرتزقة كانوا يختبئون في المناطق وأيضا ً مسدس مع كواتم صوت عدد  8المنطقة من تهديداتهم ونشاطاتهم اإلجرامية،
اآلهلة بالمدنيين ،وضبطت بحوزتهم كميّة وعلب ذخيرة مسدسات عددها  ،18بندقية ودعت كافة المواطنين إلى المزيد من التعاون
صة بغية الحفاظ على
أوتوماتيكية عدد 12وخناجر عدد  2وسيف مع األجهزة المخت ّ
من األسلحة وهي كالتالي:
األمان واالستقرار وتحقيق التنمية في كافة
واحد.
سالح كالشينكوف عدد  7وجعب ذخيرة
قوات سوريّا الديمقراطيّة عزمها المجاالت وفي مقدمتها الخدمية واالجتماعية
كالشينكوف عدد  6إضافة إلى مخازن سالح وأكدت ّ
واالقتصادية.

بابا جان يستذكر انقالب  :2016أردوغان استغله

مركز األخبار ـ يبحث وفد عراقي مع دمشق
سبل لتوحيد مواقف البلدين الستحصال
ُ
حقوقهما المائية وذلك بتشكيل لجان مشتركة
تحقق أهداف كال الطرفين.
وعقب وصول الوفد العراقي إلى مطار دمشق
مساء يوم األربعاء  14تموز الجاري في زيارة
تستمر حتى السبت القادم ،قال وزير الموارد
المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني ،إن
الزيارة «تأتي إلكمال المباحثات والعمل على

تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه
والطاقات المائية».
ونقلت وكالة «سانا» عن الحمداني تأكيده
على «العمل على تعزيز التعاون بين سوريا
والعراق في مجاالت المياه والطاقات المائية
والوصول إلى توحيد المواقف الستحصال
الحقوق المائية للبلدين»
بينما قال وزير الموارد المائية السوري،
تمام رعد ،إن «الزيارة تأتي في إطار تنسيق
الجهود ومتابعة اإلجراءات والمواضيع التي
تمت مناقشتها في اجتماع سابق خالل مؤتمر
بغداد الدولي األول للمياه في آذار الماضي».
وأضاف أنها تأتي أيضا ً في إطار «تفعيل عمل
اللجان المشتركة وتوحيد الجهود للحصول
على الحصة العادلة من المياه بين سوريا
والعراق ودول الجوار في المنطقة بشكل
كامل».

البيت األبيض ُيحدد موعد إلجالء
األفغان الذين َع ِملوا معهم

المشوه
لفرض نظامه
ّ

مركز األخبار ـ قال رئيس حزب الديمقراطية
والتقدم علي باباجان ،إن أردوغان استغل
مقاومة اآلالف ضد االنقالب منتصف تموز
 2016لتحويل نظام الحكم في تركيا إلى
مشوه.
نظام غريب
ّ

العدد 1143

خالل مؤتمر لحزبه في والية كهرمان
مرعش ،تحدث باباجان عن الذكرى الخامسة
لمحاولة االنقالب التي شهدتها تركيا منتصف
تموز .2016
وأوضح باباجان أن الحكومة لم تستخدم
مقاومة اآلالف ليلة االنقالب من أجل الشعب
والبلد واألمة ،بل استغلت المقاومة لتحويل

تركيا إلى نظام مشوه وفرض حالة الطوارئ.
وأضاف باباجان أن ليلة االنقالب كانت ليلة
ديمقراطية ال يمكن نسيانها ،وكان من الممكن
تحويلها إلى فرصة حقيقية لحكم قانون
ديمقراطي قوي ،ولكن استغلها أردوغان
وحول نظام الحكم إلى
في االتجاه المعاكس،
ّ
نظام غريب بعيد عن القانون والديمقراطية
بمساعدة شريكه األصغر رئيس حزب
الحركة القومية دولت بهجلي.
وأكد باباجان أن المقاومة الديمقراطية نجحت
في  15تموز ألنها كانت صحيحة وشرعية
ومدنية ،مشيرا ً إلى أن االنقالبات التي مرت
على تركيا كانت تعني الدم والقسوة والدموع.
وأشار رئيس حزب التقدم والديمقراطية،
إلى أن االنقالب لم يحقق أهدافه بسبب
آالف األشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع،
فلم يستطع االنقالبيون التغلب على الجدار
المبارك الذي بنته األمة التركية بجسدها،
على حد تعبيره.
يذكر أن المعارضة التركية تتهم أردوغان
بتدبير انقالب  2016لكي يحصل على
ذريعة لسن النظام الرئاسي الحالي الذي
يصفه باباجان بالغريب المشوه.

مركز األخبار ـ أكد البيت األبيض أن
ستُطلق خالل تموز
السلطات األمريكية َ
رحالت جوية خاصة إلجالء المواطنين
األفغان الذين َع ِملوا مع الواليات المتحدة
كمترجمين أو في مناصب أخرى.
وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض جين
بساكي إن عملية اإلجالء الجوي لألفغان
الذين قدّموا طلبات للحصول على تأشيرات
دخول خاصة إلى الواليات المتحدة بسبب
وجود خطر على حياتهم بعد عملهم مع
الحكومة األمريكية ستبدأ في األسبوع األخير
من شهر تموز.
وصرحت جين« :يكمن سبب اتخاذنا هذه
ّ
الخطوات في أن هؤالء أشخاص باسلون

ونريد أن نضمن أننا ندرك ونقيّم الدور الذي
لعبوه خالل عدة سنوات ماضية».
وأوضحت المسؤولة أنه ال يمكنها تقديم
معلومات دقيقة حول عدد األفغان الذين
ستشملهم هذه العملية نظرا ً للدوافع األمنية.
وأعلنت الواليات المتحدة ،يوم  30نيسان،
بدء عملية انسحاب القوات األمريكية من
أراضي أفغانستان وفقا ً لخطة الرئيس ،جو
بايدن.
ومع اقتراب هذه العملية من نهايتها ،حيث
تم إنجازها حاليا ً بنسبة  ،%95كثفت حركة
«طالبان» المتشددة حملة عسكرية واسعة
على مواقع القوات الحكومية في جبهات عدة
بالبالد.

محررة الصفحة  -بيريفان خليل
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المياه الباردة والساخنة تقلل الشعور باإلرهاق
الحمام الساخن له األثر العكسي إليقاظ المرء
ويجعله نعسانا ً للغاية ،وأخذ حمام ساخن لمن
يعانون صعوبة في النوم أمر مفيد ،ليست
مهمة مغادرة الفراش في الصباح هيّنة على
الجميع وأحيانا ً كل ما يحتاجه المرء هو النوم
لخمس دقائق أخرى.
ولكن عادة ً ما يكون أخذ حمام ساخن هو
الحافز الوحيد لوضع أقدامنا على األرض
والنهوض ،إال أن بحثا ً جديدا ً يشير إلى أننا
نأخذ الحمام الصباحي بطريقة خاطئة تماماً،
وقد يجعل المرء يشعر بالتعب العام بدرجة
أكبر.
يشير البحث إلى أن الحمام الساخن له األثر
العكسي إليقاظ المرء وبالفعل يجعله نعسانا ً
للغاية ،لذلك ينصح األطباء بأخذ حمام ساخن
لمن يعانون من صعوبة في النوم ،عندما
تطأ قدم المرء خارج منطقة االستحمام إلى
الهواء البارد يتسبب هذا في انخفاض حاد
في درجة حرارة الجسم ،ما يسبب حالة من
االسترخاء.

وللشعور بحالة من االنتعاش والطاقة،
ينصح الموقع بروتين استحمام جديد يقوم
على نظام :بارد ساخن بارد.
وقبل أن تخرج من الحمام ،يجب أن تجعل
درجة حرارة المياه باردة لثالثين ثانية ،ثم
ارفعها إلى الساخن لفتح األوعية الدموية،
قبل أن تخفضها مجددا ً إلى درجة حرارة
باردة.
التعرض لدرجات حرارة باردة واالنغماس
في المياه الباردة مرتبط بزيادة تح ّمل اإلجهاد
وجهاز مناعة أقوى وزيادة حرق الدهون
وكذلك آثار مضادة لالكتئاب.

تنشيط الدورة الدموية
ويساعد االستحمام بالماء البارد على انتقال
الدم إلى األعضاء المختلفة بالجسم ،مقارنةً
بالماء الساخن الذي يؤدي إلى تدفق الدم إلى
سطح الجلد فقط ،ولهذا يجد الخبراء أن الماء

البارد أفضل حيث أنه يساعد على تقوية
الشرايين والوقاية من انسدادها والعمل على
التقليل من ضغط الدم المرتفع.
ويعمل حمام الماء الساخن على تحسين
صحة القلب والدورة الدموية ،ذلك أنه عند
التعرض لدرجات الحرارة العالية فإن ذلك
يؤدي إلى توسع الشرايين واألوعية الدموية
مما يزيد من تدفق الدم في داخلها كما أن
للماء الساخن تأثيرا ً واضحا ً في التقليل من
تصلب الشرايين لذلك ينصح باالستحمام
الساخن لمرضى ضغط الدم والمصابين
بفشل القلب المزمن.
كما أثبتت مجموعة من الدراسات أن ارتفاع
حرارة الجسم الناتج عن االستحمام بالماء
الساخن لها القدرة على زيادة إنتاج بروتينات
مهمة تقوم بتعزيز التغذية في الدماغ
والحبل الشوكي والتي تقوم أيضا ً بتعزيز
بقاء ونمو وترميم الخاليا العصبية وتحفيز
التعلم والذاكرة ،كما أنه يساعد في خفض
مستويات التوتر والقلق في الجسم وتحسين

الحالة المزاجية.
وأثبتت الدراسات الحديثة أن االستحمام
والنقع في الماء الساخن لمدة كافية من الوقت
يحرق الكثير من السعرات الحرارية مثل
نصف ساعة من المشي.

ويقوم البخار الناتج من االستحمام بالماء
الساخن بفتح مسام الوجه والجسم وإزالة
األوساخ والسموم العالقة فيها طوال اليوم
وهو شعور جيد بالنظافة.

سرطان ومرض القلب وكورونا وأشياء أخرى ..إياك ونقص هذا الفيتامين
خالل الفترة الماضية ،ومع تفشي فيروس
كورونا المستجد ،تصدر «فيتامين د»
عناوين األخبار ،فقد اهتمت الدراسات
بفوائد هذا االختراع إلى حد كبير وربطت
بقدرته على الوباء والتصدي له.
كما ربطت أغلب الدراسات بين انخفاض
مستويات «فيتامين د» وبين زيادة خطر
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد
المسبب لمرض «كوفيد  ،»19أو ظهور
أعراض أكثر خطورة لهذا المرض الذي
اجتاح العالم ،األمر الذي أكسبه أهمية
كبيرة طوال العام الماضي.
ولفتت كثير من األبحاث منها دراسة إلى
أنه على الرغم من إدراك الناس ألهمية
هذا الفيتامين ،إال أن أغلب األشخاص
مازالوا يعانون من نقصه ،وذلك وفق
إحصائيات أجريت في أميركا.
كذلك نشرت مجلة «»eatthis
المتخصصة بأخبار الصحة والغذاء مقاالً

أكدت فيه وجود أربعة مخاطر أساسية
كبيرة لنقص نسبة «فيتامين د» في
الجسم ،وهي:
ـ أهمها :السرطان :فقد رأى المقال أن
عدم تناول مكمالت «فيتامين د» ،أو
يعرض
الحصول على نسبة جيدة منه ،قد ّ
اإلنسان لخطر أكبر لإلصابة بأنواع
مختلفة من مرض السرطان ،بغض
النظر عن وراثة المرض ،حيث شرحت
خبيرة التغذية والمستشارة في شركة
،»Sovereign
«Laboratories
هايدي موريتي ،أن انخفاض فيتامين
د في الجسم يزيد من مخاطر اإلصابة
بجميع أنواع مرض السرطان ،ويُعتقد أن
هذا يعود إلى ضعف االستجابة المناعية
التي تحدث مع نقص الفيتامين».
ـ جميع األمراض األخرى :كما ربطت
أبحاث أخرى نقص الفيتامين بشكل
أساسي بجهاز المناعة الخاص بجسم
اإلنسان ،فانخفاضه يؤدي إلى ضعف

هذا الجهاز وعدم كفاءته ،حيث يرتبط
نقص فيتامين د بضعف وظيفة المناعة
في جسم اإلنسان ،وذلك ألنه ضروري
جدا ً لتكوين توازن للخاليا التائية عن
طريق زيادة الخاليا التنظيمية التائية،
التي تحافظ بدورها على صحة الجهاز
المناعي.
ـ تعب دائم وإرهاق وألم :وأِشارت
أيضا ً إلى أن اإلنسان قد يعاني في
بعض األحيان من التعب غير المبرر،
أي غير المترافق مع المجهود العضلي
أو الفكري ،وقد يشعر الكثيرون
باالستغراب بسبب هذه الحالة ،لكنها
قد تعود إلى نقص «فيتامين د» .كما
اعتبرت األبحاث أن فيتامين د هو المنظم
المركزي للعديد من الهرمونات ،لذلك ال
عجب أن األشخاص الذين يعانون من
القصور ينتهي بهم األمر إلى الشعور
بالتعب واأللم.
ـ القلب بخطر :أمراض القلب هي

السبب األول لحدوث الوفيات على
مستوى العالم ،وبحسب المقال ،قد تلعب
حالة انخفاض نسب «فيتامين د» دورا ً
مهما ً في خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية.
وشدد البحث على أنه إذا كنت ترغب في
تحسين صحة قلبك ،فيجب تناول أفضل

األطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب.
يشار إلى أن األبحاث مازالت مستمرة
لمعرفة أثر هذا الفيتامين ونقصه على
جسم اإلنسان وتسليط الضوء على أهميته
التي يجهلها الكثيرون.

العمليات الطبيعية تقود األرض نحو الحد األدنى من الغبار مع ارتفاع درجة حرارة المناخ

من الشائع خالل الصيف أن تجد سيارتك مغطاة
بطبقة رقيقة من الغبار األبيض أو المصفر،
إثر هبوب عاصفة ترابية قادمة من الصحراء.
فكيف تنشأ هذه العواصف؟ وكيف تتنقل آالف
الكيلومترات من منشئها في الصحراء الكبرى
لتبلغ شمال أوروبا والقارة األميركية والقطب
الشمالي أحياناً؟
تتشكل العواصف الترابية عندما تهب الرياح
القوية على التربة المكونة من مواد «قابلة
للتآكل» وحساسة للتعرية بفعل الرياح .هذه
الظاهرة شائعة جدا ً في المناطق الصحراوية
الشاسعة ،مثل الصحراء الكبرى التي تمتد على
مساحة تزيد على  9ماليين كيلومتر مربع،
وتفوق كمية الغبار التي تطلقها كل عام في الجو
 60مليون طناً.

		

ِم َّم يتكون الغبار؟

وعلى عكس ما يعتقد كثيرون ،فإن ما يتطاير
مسافات طويلة في الصحارى ليس حبات
الرمل الكبيرة المعروفة ،فهذه الحبات ثقيلة
نسبيا ً ترفعها الرياح مسافة قصيرة تتراوح بين
بضعة سنتيمترات وبضعة أمتار فقط فوق سطح
األرض قبل أن تسقط مجدداً ،ويؤدي سقوطها
إلى تفتت التربة والحبات الرملية الموجودة على
األرض إلى أجزاء أصغر.

العدد 1143

تُعرف هذه العملية بالقفز الرملي ،وتنتج حبيبات
أخف بكثير يراوح حجمها بين  100نانومتر
و 70ميكرو متراً ،وهي التي تصعد سريعا ً في
الجو لكنها تهبط ببطء شديد بسبب تأثير الجاذبية
أو تنزل مع قطرات مياه األمطار ،وبعد الرفع،
يمكن أن يظل الغبار معلقا ً في الهواء أياما ً عدة
ومن ثم ينتقل مع الريح آالف الكيلومترات وقد
يبلغ القطبين.
أما كيميائياً ،فقد أظهر تحليل لعيّنات الغبار
الصحراوي ،أجري عام  ،2005أن جزيئات
الغبار تحتوي على نسب مهمة من السيليكات
(نحو الثلثين) فضالً عن نسب أقل من الكبريتات

والكوارتز وجزيئات الكالسيوم والحديد ومعادن
أخرى.

كيف تتطور العواصف وكيف
تؤثر؟
وتتحرك الكتل الهوائية الرطبة إلى أعلى عندما
تواجه عقبات ،مثل الجبال ،مشكلة تيارات
هوائية صاعدة تنتج عواصف رعدية كبيرة
الحجم ،ويؤدي هطل األمطار فجأة إلى تبريد
الهواء عن طريق التبخر عند مالمسته هواء

الصحراء شديد الحرارة.
ويؤدي االختالف المفاجئ في كثافة الهواء بين
المناطق الساخنة والباردة إلى رياح قوية جدا ً
ترفع غبار الصحراء إلى طبقات الجو العليا.
وتسهم الكميات الكبيرة جدا ً من الغبار التي
تتشكل في الصحراء بدور رئيس في المناخ
العالمي ،فهي تعدّل موازين طاقة األرض
من خالل عكس أشعة الشمس واألشعة تحت
الحمراء وامتصاصها .ويمكن أن يؤدي
امتصاص الضوء إلى تسخين الهواء إلى درجة
مرتفعة حيث يوجد الغبار ،ومن ثم تعديل دوران
الرياح.
وللعواصف الترابية الصحراوية فوائد كبيرة
عندما يترسب الغبار على األرض ،لكونه
مصدرا ً أساسيا ً للمعادن تنتفع منه النظم البيئية
البحرية والبرية ،ولكنها في مقابل ذلك تؤدي
إلى تدهور شديد في جودة الهواء ووضوح
الرؤية في المناطق التي تمر بها ،وذلك قد يؤثر
تأثيرا ً كبيرا ً في صحة السكان في هذه المناطق
بعد تفاقم أمراض الجهاز التنفسي.

كيف تتأثر العواصف باالحرتار
العاملي؟

وعلى الرغم من زيادة نقل الغبار منذ نهاية
الحقبة الرطبة األفريقية قبل نحو  5آالف
عام ،وجد فريق من الباحثين من وكالة ناسا
أن العمليات الطبيعية والنشاط البشري يقودان
األرض نحو الحد األدنى من الغبار مع ارتفاع
درجة حرارة المناخ.
وتؤثر درجات حرارة سطح البحر تأثيرا ً مباشرا ً
في سرعات الرياح ،لذلك عندما ترتفع درجة
حرارة شمال المحيط األطلسي مقارنةً بجنوبه،
تصبح الرياح التي تحمل الغبار من الشرق إلى
الغرب أضعف ،ونتيجة لذلك ،تلتقط الرياح
األبطأ كمية أقل من غبار الصحراء.
وفضالً عن حمل كمية أقل من الغبار ،تسمح
الرياح الضعيفة أيضا ً لشريط المطر الثابت الذي
يمر عبر المناطق االستوائية بالتمدد شماالً فوق
الصحراء الكبرى ،وذلك يُخمد الغبار ويمنعه
من االنجراف.
ويؤدي انقشاع الغبار عن سماء المحيط
األطلسي بدوره إلى وصول مزيد من ضوء
الشمس والحرارة إليه ومن ثم ارتفاع درجة
حرارته ليسهم بذلك في زيادة االحترار.
ويتوقع الباحثون أن يسجل نشاط الغبار
الصحراوي نتيجة االحترار العالمي انخفاضا ً
بنسبة  %30على األقل في المستويات الحالية
على مدار  20إلى  50عاما ً القادمة
محررة الصفحة  -هايستان أحمد
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الرياضية بإقليم الجزيرة
زخم في النشاطات
ّ

روناهي /قامشلو ـ مع اقتراب االنتهاء من الموسم الرياضي 2020ـ ُ ،2021يسرع االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة إلقامة النشاطات الرياضية ،والتي من
المفترض أن تنتهي في الشهر التاسع ،ونودع بذلك موسم رياضي لنستقبل موسم ًا جديداً ،ويشهد تزامن ًا مع ذلك إقليم الجزيرة نشاطات رياضية مكثفة.
مع توقف النشاطات الرياضية في عام ،2020
لثالث مرات وفي عام  ،2021لمرة أثر كل ذلك
سلبا ً على الحركة الرياضية وأدى إلى تأخير
الكثير من المواعيد التي كانت مقررة في إقامة
النشاطات الرياضية ،ولذلك مع قرب الوصول
للموعد المحدد للموسم الرياضي 2020ـ
 ،2021تكثف المكاتب لأللعاب الجماعية
والرياضية ضمن االتحاد الرياضي بإقليم
الجزيرة النشاطات الرياضية ،بهدف االنتهاء
وستكون لمواليد ( 2006ـ  2007ـ ،)2008
منها بالوقت المحدد.
ويقيم مكتب األلعاب الفردية يوم الجمعة ومن المفترض أن تبدأ بتمام الساعة التاسعة
 2021/7/18بطولة كيك بوكسينغ للناشئين صباحا ً تليها في الساعة الواحدة ظهرا ً بطولة
الذكور في صالة الشهيدة زالل منذر لأللعاب التايكواندو للرجال ألوزان  58ـ  68ـ  80ـ
القتالية ضمن الصالة الرياضية بقامشلو.+80 ،

وأقيم في األسابيع المنصرمة بطوالت لإلناث
كالطاولة والكيك بوكسينغ ،كما ستقام المباراة
النهائية لدوري الشباب للدرجة األولى بين
ناديي سردم واألسايش على أرضية ملعب
شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو يوم الجمعة
 ،20201/7/16وأيضا ً ستقام منافسات الجولة
الثانية من دوري السيدات في إقليم الجزيرة.
وتعد نقطة إيجابية إقامة البطوالت ولكن في
الوقت الحالي بسبب الحرارة الزائدة وكما نبهنا
في األعداد الماضية بضرورة عدم إقامة بطوالت
الصغار في الوقت الحالي بسبب موجة الحر
التي تجتاح البالد ،ناهيك عن الصالة التي تفتقر
لألجواء المكيفة وهي ضيقة إلقامة البطوالت.

الدولية
ذوو الهمم من الالجئين ...الرياضة هويتهم في المحافل
ّ

إعداد /جوان محمد
أجبرتهم الحروب والظروف السياسية
في بلدانهم إلى الهجرة ،وعمدوا للرياضة
لتكون هويتهم ،هم ستة من ذوي الهمم
يشكلون فريق بارالمبي لالجئين للمشاركة
بدورة ألعاب طوكيو .2020
تم اختيار ستة رياضيين في مجاالت السباحة
وألعاب القوى والتجديف والتايكواندو
للمنافسة في أكبر مسرح رياضي في
العالم ،وذلك كأعضاء في الفريق البارالمبي
لالجئين خالل دورة األلعاب البارالمبية
طوكيو .2020
وتعمل المفوضية مع اللجنة البارالمبية
الدولية لدعم مشاركة الفريق في طوكيو،
بالتعاون مع رياضيين.
ويتكون الفريق الذي أعلنت عنه اللجنة
البارالمبية الدولية من رياضية واحدة
وخمسة رياضيين ،وقد تفوقوا جميعهم في
الرياضات التي يمارسونها .أصيب بعضهم
خالل الحروب ،وعايش آخرون إصابات
وأوضاعا ً صحية غيرت مجرى حياتهم أثناء
إقامتهم خارج أوطانهم.

اإلعاقة الجسدية ال تُثنيهم
سوريا التي ع ّمتها الحرب منذ عقد من الزمن
تقريبا ً وما زال الحل السياسي بعيد المنال في
البالد ،مما دفع الماليين للهجرة خارج البالد
وخاصةً في المناطق التي شهدت الحروب

العدد 1143

السرطان ،أعادت اكتشاف الرياضة قبل
ثالث سنوات بمدرستها في اليونان ،وهي
اآلن تنافس على المستوى الدولي ،وحصلت
مؤخرا ً على المركز الرابع في بطولة أوروبا
 2021أللعاب القوى لذوي الهمم.
وقالت علياء إن االنخراط في الرياضة
كان لحظة مهمة ومحورية بالنسبة لها ،مما
جعلها تشعر بأنها أقوى وأكثر ثقة بنفسها:
«أود أن أقول للجميع إنه إذا كان لديهم طفل
يعاني من إعاقة مثلي ،ألاّ يخفوه في المنزل
وأن يشجعوه على المشاركة في الرياضة».

بين قوات الحكومة السوريّة والفصائل
التابعة لالحتالل التركي.
وفي سوريا تهجر الكثيرون قسرا ً ومنهم
تركوا البالد بسبب الظروف المادية الصعبة،
ولكنهم أينما حلوا حاول منهم إعادة ترتيب
حياتهم والتكيف مع األجواء في تلك البلدان
وتوجه منهم للرياضة ،والحديث عن ذو
الهمم ومن بين هؤالء ،أول الجئة رياضية
بارالمبية وأصغر أعضاء الفريق ،وهي
الالجئة السورية علياء عيسى ،البالغة من
العمر  20عاماً ،والتي تعيش في اليونان.
وسوف تشارك علياء في منافسات رمي
الهراوة وهي من الرياضات
المخصصة كفاح للوصول ملنصات التتويج
للرياضيين غير القادرين على إمساك الرمح
أو القرص.
وضمن الفريق يتواجد عباس كريمي،
أصيبت علياء بالجدري في سن الرابعة،
الالجئ األفغاني وأحد اثنين من السباحين
مما أدى إلى تلف في الدماغ وحدوث إعاقة
والذي يعيش اآلن في مدينة فورت لودرديل
جسدية وذهنية ،وبعد أن فقدت والدها بسبب
األمريكية .وقد أصبح في وقت سابق من هذا
العام داعما ً بارزا ً للمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئينُ .ولد عباس كريمي
دون ذراعين ،وواجه التمييز في وطنه
بسبب إعاقته وأصوله واضطر للفرار إلى
تركيا ،حيث عاش لمدة أربع سنوات كالجئ
قبل إعادة توطينه في الواليات المتحدة.
فاز كريمي بثماني ميداليات ،بما في ذلك
الميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة
لذوي الهمم في مكسيكو سيتي ،2017
ويأمل في الفوز بميدالية أخرى في طوكيو،
يقول” :أعتقد أن لدي القدرة على الصعود
إلى المنصة في األلعاب البارالمبية وأعتقد
أنه من المهم لجميع الالجئين وإلرثنا أن
يصعد أحد الرياضيين الالجئين على منصة
التتويج ،حيث من شأن ذلك أن يحدث أثرا ً
لدى الالجئين ويلهمهم ويجلب األمل لهم“.
ومن المنافسين اآلخرين الذين يسعون
لتحقيق إنجاز لهم ،إبراهيم الحسين ،وهو

الجئ سوري شارك في دورة األلعاب ألمر رائع أن نرى المزيد من الرياضيين
البارالمبية في ريو  2016كعضو في أول يشاركون اآلن ،آمل أن يزداد العدد أكثر
فريق بارالمبي مكون من اثنين من الالجئين فأكثر في السنوات القادمة“.
وطالبي اللجوء .وقد تعرضت ساق ابراهيم
اليمنى ،الذي يعيش اآلن في اليونان ،للبتر
كبت
املشاركة رُ
من تحت الركبة بعد انفجار قنبلة أثناء
محاولته مساعدة أحد أصدقائه المصابين في
آخر عضو في الفريق هو بارفيه هاكيزيمانا،
سوريا.
والذي سيسافر إلى طوكيو من مخيم ماهاما
وقد مارس الحسين السباحة منذ الطفولة،
لالجئين في رواندا حيث يعيش منذ فراره من
ووصف المنافسة في األلعاب البارالمبية
الصراع في بوروندي .وبعد أن فقد ذراعه
بأنها حلم بات حقيقة” :أريد أن يحصل كل
وهو في الثامنة من عمره خالل هجوم قُتلت
الجئ على فرصة في الرياضة .ال يمكنني
فيه والدته ،التحق برياضة التايكواندو وهو
تخيل حياتي من دون رياضة“
ينافس اآلن على المستوى الدولي بينما
يقوم أيضا ً بتدريب األطفال الالجئين الذين
ال حياة بدون رياضة
يعيشون في المخيم.
وينسب هاكيزيمانا الفضل لقيم االحترام
أما المواطن السوري أنس الخليفة فقد اضطر والصداقة والروح التنافسية التي تروج لها
للتوجه إلى ألمانيا في عام  ،2015حيث كان رياضة التايكوندو لمساعدته في العثور على
يعمل في مجال تركيب األلواح الشمسية قبل فرصة له في بلد جديد” :ليس لدى الالجئين
تعرضه إلصابة في الحبل الشوكي في عام الكثير ،لكن الرياضة تساعدهم على نسيان
 2018نتيجة سقوطه من مبنى مكون من مشاكلهم“.
طابقين ،مما جعله يعاني من ضعف الحركة تم اإلعالن عن الفريق البارالمبي لالجئين
واإلحساس في أطرافه السفلية.
عبر مقطع فيديو أعده نجوم من عالم
عرفه أخصائي العالج الطبيعي على رياضة الموسيقى والرياضة واألدب والمسرح
ّ
التجديف منذ أكثر من عام بقليل ،وبفضل والشاشة ،بما في ذلك سفراء النوايا الحسنة
تفانيه في التدريب ودعم مدربته له ،وهي للمفوضية .وسوف يتنافس الرياضيون تحت
نفسها حائزة على ميدالية أولمبية في السابق راية اللجنة البارالمبية الدولية في طوكيو،
فقد حقق أنس تقدما ً ملحوظاً ،ويقول” :عندما وسيكونون أول فريق يدخل استاد اليابان
أذهب إلى التدريب ،فإن الرياضة تكون الوطني خالل حفل االفتتاح في  24آب.
نوعا ً من إظهار كيف يمكنك إنجاز الكثير وسوف يمثل الفريق أكثر من  82مليون
من األشياء وبذلك فإنك تنسى موضوع شخص في جميع أنحاء العالم ممن أجبروا
اإلعاقة ،وهذا يجعلك تشعر وكأنك ال تعاني على الفرار من الصراعات واالضطهاد
وانتهاكات حقوق اإلنسان 12 ،مليون منهم
من أي إعاقة“.
شاهراد ناساجبور ،والذي كان ثاني عضو يعانون من إعاقة ما وغالبا ً ما يواجهون
في الفريق البارالمبي المستقل في دورة مخاطر وحواجز متزايدة من حيث الوصول
ألعاب ريو ،سوف ينافس مرة أخرى في إلى المساعدة والفرص ،بما في ذلك
مسابقة رمي القرص في طوكيو ،ولد المشاركة في الرياضة.
شاهراد في إيران مصابا ً بشلل دماغي ،تعمل المفوضية مع اللجنة البارالمبية الدولية
وقد بدأ بلعب تنس الطاولة قبل أن يتحول لدعم مشاركة الفريق في طوكيو ،بالتعاون
إلى ألعاب القوى ،بعد انتقاله إلى الواليات مع رياضيين ،وهي تنادي لوجود عالم يتمتع
المتحدة في عام  ،2015اتصل باللجنة فيه جميع األشخاص المهجرين قسرا ً سواء
البارالمبية الدولية بشأن فكرة تكوين فريق كانوا يعانون من إعاقات أم ال -بفرص
لالجئين في ريو ،ليحجز مكانه في نهاية متساوية في ممارسة الرياضة وغيرها من
أشكال االندماج.
المطاف في األلعاب.
باعتباره واحدا ً من رواد الفريق البارالمبي إن ذوي الهمم هم فئة مهمشة في الكثير من
لالجئين ،فإن ناساجبور مسرور ألن يرى البلدان ووسط الحروب القائمة والظروف
توسيع الفريق ليشمل ستة أعضاء في دورة السياسية واالقتصادية التي تعصف بها،
ألعاب طوكيو” :عندما يكون لديك مجموعة ،وتوجههم الرياضة كهوية ألنفسهم وأوطانهم
فإنك تحصل على مزيد من االهتمام ،إنه التي لم تكن مكانا ً آمنا ً لهم.

محرر الصفحة  -جوان محمد
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ٍ
عقود مرت
نساء الرقة :جرائم العنف ضد المرأة امتداد لمعاناة خمسة
روناهي /الرقة ـ أكدت نساء من الرقة أن جرائم العنف التي تحصل ضد المرأة ما هي إال
امتداد للمعاناة التي عانتها النساء في سوريا على امتداد خمسة عقود ،مؤكدات أنه يجب
تفعيل قوانين تضع حدا ً لكل هذه االعتداءات.
تتعرض النساء في عموم الشرق األوسط وفي
سوريا أيضا ً النتهاكات على يد الرجال ،إما على
يد أزواجهن أو ذويهن ،وأغلب الجرائم التي
تحصل بحقهن تحت مسمى «جريمة شرف»،
أو جرائم غسل العار.
وقد هزت جريمة تعرضت لها فتاة قاصر في
الحسكة األسبوع الماضي األوساط العالمية،
وأظهرت فيديوهات وثقت الحادثة أن الفتاة
تعرضت للقتل المباشر بالرصاص الحي.
وحول هذا الموضوع ،ومن على هامش بيان
ألقته منسقية المرأة في اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سوريا ،تمحور حول األسباب التي
تؤدي لتعرض النساء للقتل على يد ذويهن تحت
مسميات عدة ،التقت صحيفتنا ببعض النساء
الالتي حضرن إلقاء البيان.
وقالت عضوة حزب سوريا المستقبل  -فرع
الرقة سميرة العزيز« :إن للمرأة دورا ً متميزا ً
ومكانة سامية وحاسمة في تطور المجتمعات
اإلنسانية ،ورقي األمم يأتي من خالل مكانة
المرأة ،وأصبح االهتمام بالمرأة موضوعا ً أساسيا ً
وحاسما ً في قضيتها ضد العنف المرتكب بحقها
من ظلم وإساءة وقتل ،وأصبحت المرأة اليوم
الشغل الشاغل للمنظمات اإلنسانية والمؤسسات
المدنية والمختصين والمربين والمصلحين على
اختالف انتمائهم العرفي والديني والروحي».
وأضافت سميرة« :أصبح الشعور السائد بين

سميرة العزيز

فاطمة الحسن

طبقات المجتمع كافة بأن المرأة ما زالت أسيرة
العادات والتقاليد البالية التي تكبت دورها في
أبسط حقوقها ،وتمنعها من إبداء رأيها ،وتسلط
األفكار الذكورية واألنظمة القمعية التي تزداد
يوما ً بعد يوم تعقيدا ً بحق المرأة ،من هنا جاءت
أهمية إبراز مكانة المرأة من الناحية االجتماعية
والثقافية».
أما اعتماد األحمد ،وهي عضوة دار المرأة في
الرقة ،فاعتبرت أن الجرائم التي تحصل بحق
النساء بسبب النظرة الدونية التي تنظر للمرأة
في المجتمعات الشرق أوسطية.
وأضافت اعتماد« :من أهم األسباب لتدني
وضع المرأة وضعها في األرياف؛ من قلة العلم
وظلمات األجيال الماضية ،وظلمات الجهل،
هذا السجن الذي ال زالت به حتى فقدت أبسط
حقوقها وسلبت حريتها ،وأصبح من المستحيل

أن تتمتع بأبسط حقوقها التي منحتها لها الشريعة
اإلسالمية ،والقوانين الوضعية التي جعلت الفتاة
القاصر عاجزة عن الحصول على حقوقها».
وتابعت اعتماد« :اإلسالم يعترف للمرأة بتدبير
شؤنها المعاشية بكفاءة الرجل ومنح المرأة من
الحرية ما منحه للرجل ،أما اآلن فقد أصبحت ال
سلبت كل شيء فال رأي لها وال فكر في
شيء ،و ُ
أمور الحياة ،وهي نصف المجتمع حيث تكون
األم والمربية والعاملة والمقاتلة».
ومن جهتها عضوة مجلس مدينة الرقة فاطمة
الحسن قالت« :مجتمعنا مليء بالنساء المعيالت
ألسرهن والمكافحات ويتحملن الرجال ،ويزيد
على ذلك أنها في تلك الظروف تتعدد أدوارها
وتتغير بحسب المواقف التي تتعرض له من
عنف واضطهاد وإساءة في الحياة اليومية».
واضافت فاطمة« :نرى أن المرأة هي المتضرر

األكبر من األزمات والحروب والظروف التي
مرت بها المنطقة من صعوبات وعقبات ،بسبب
تواجد مرتزقة داعش ونشر فكره التكفيري
وترسخه في بعض العقول ،وأثبتت المرأة
رغم كل هذه المصاعب التي مرت بها بأنها
مستمرة إلثبات دورها الفاعل في كافة المجاالت
واألصعدة ،ونحن كنساء شمال وشرق سوريا
نرفض جميع أشكال العنف ضد النساء في
مناطقنا وفي جميع أنحاء العالم ،ألن المرأة عماد
الحياة وشريكة الرجل في كل شيء».
وبالعودة للبيان ،فقد نظمت منسقية المرأة جدوالً
أوضحت فيه حاالت العنف التي تعرضت لها
النساء في شمال وشرق سوريا ،وجاءت كما
يلي 25« :حالة قتل 288 ،حالة ضرب وإيذاء،
 15حالة تهديد بالقتل 6 ،تحرش 58 ،زواج
قاصر 148 ،تعدد زوجات 64 ،قدح وذم7 ،

اعتماد األحمد
انتحار 37 ،دعارة 9 ،حاالت اغتصاب».
واعتبرت المنسقية أن تردي الوضع المعيشي
وازدياد عدد األسر الفقيرة نتيجة الحصار الجائر
على مناطق شمال وشرق سوريا من داخل
سوريا أو خارجها ،كل هذه األسباب ساعدت
على زيادة عدد حاالت العنف ضد المرأة.

مقترح تعديل قانون األحوال الشخصية يثير غضب النساء في
أثارت محاولة نقل األحقية في حضانة الطفل
من األم إلى األب بعد بلوغه سن السابعة،
بخالف القانون الساري الذي يمنح األم هذا
الحق إلى غاية بلوغ الطفل سن  15عاماً،
سجاالً واسعا ً في العراق باعتبار أن إبعاد
الطفل عن والدته له تبعات نفسية كبيرة.
والقت محاولة تعديل المادة الـ 57من قانون
األحوال الشخصية العراقي رفضا ً من النساء
والمنظمات الحقوقية المدافعة عنهن.
ف ّجر مقترح لتعديل قانون األحوال الشخصية
جدالً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات
واسعة لمحاولة نقل األحقية في حضانة
األطفال من األم إلى األب.
وأثارت التعديالت المقترحة في مجلس
النواب العراقي بشأن القانون المذكور سجاالً
واسعا ً وغضبا ً عارما ً اجتاحا العراق رغم أن
البرلمان طرحه للقراءة األولى فقط.
وشكلت المادة  57من القانون الجديد المقترح
نقطة الخالف في الشارع العراقي كونها
تمنح األب حق حضانة الطفل بعد بلوغه سن
السابعة ،في حين يمنح القانون النافذ حاليا ً
األم حق حضانة الطفل إلى حين بلوغه سن
الخامسة عشرة ،في وقت تخصص فيه لألب
ساعات لرؤية الطفل في المحاكم أو أماكن
أخرى.
وفي مطلع تموز الجاري أجرى البرلمان
العراقي قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع
تعديل قانون األحوال الشخصية رقم  188لعام
.1959
وتركز الجدل على المادة  57من القانون،
والتي من شأنها نقل األحقية في حضانة الطفل
من األم إلى األب بعد بلوغه سن السابعة،
بخالف القانون الساري الذي يمنح األم هذا
الحق إلى غاية بلوغ الطفل سن  15عاماً.
وفتحت التعديالت المقترحة أبواب السجال في
العراق ،وأثارت غضب النساء والمنظمات
المدافعة عن حقوق المرأة في البالد ،كما
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العراق والمنظمات المدافعة عن حقوقهن

شهدت البصرة أقصى جنوبي البالد األسبوع
الماضي احتجاج العشرات من النساء على
التعديالت المقترحة.

ظلم للنساء
وقال علي البياتي ،عضو مفوضية حقوق
اإلنسان في العراق (رسميا ً مرتبطة
بالبرلمان) ،إن «التعديالت المقترحة تجبر
األم على عدم الزواج خالل فترة حضانة
الطفل ،وهذا الموضوع يعد مخالفة شرعية».
واعتبر البياتي في حديثه أن التعديالت

المقترحة« :ظالمة لألم والنساء العراقيات،
وبالتالي فإنها غير منصفة» .وقال إن:
«تفضيل جد المحضون على األم تجاوز على
حقوق الجميع كون إبعاد الطفل عن والدته له
تبعات نفسية كبيرة».
وتنص المادة  57من القانون الساري على
أن األم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام
الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون

من ذلك.
ويشترط القانون أن« :تكون الحاضنة بالغة
عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون
وصيانته ،وال تسقط حضانة األم المطلقة
بزواجها ،وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية
األم أو األب في الحضانة في ضوء مصلحة
المحضون».
كما تنص فقرات المادة المذكورة على أنه:
«إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر،
يكون له حق االختيار في اإلقامة مع من يشاء
من أبويه أو أحد أقاربه إلى حين إكماله الثامنة
عشرة من العمر إذا آنست المحكمة منه الرشد
في هذا االختيار».

أما التعديالت المقترحة على المادة فتنص
على أن تكون األم المطلقة أحق بحضانة الولد
حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها ألخذ
الحضانة.
وبذلك فإن األصل يصبح حرمان األم من
األحقية في حضانة أبنائها عندما يتمون
السابعة من العمر ،وحرمانها من األحقية في
الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى .لكن

ال يشترط في األب عدم الزواج لنيل حضانة
األبناء.
كما تنص التعديالت على أن الجد من جهة
األب له األحقية في الحضانة من األم ،في حال
توفي األب أو انتفت لديه شروط الحضانة.

رفض شعبي واسع
واعتبرت الناشطة في مجال حقوق المرأة
لمياء العامري بأن التعديالت المقترحة:
«إهانة حقيقية للمرأة العراقية وتعسف كبير
تجاه الطفل المحضون».
وقالت لمياء« :إن مسؤولية االعتناء باألطفال
هي جزء ال يتجزأ من مسؤولية المرأة،
خصوصا ً أن اآلباء دائما ً ما يكونون منشغلين
في العمل وغيرها من األمور الحياتية».
وأشارت إلى« :أن هناك رفضا ً شعبيا ً كبيرا ً
تجاه تمرير التعديالت في البرلمان ،وأن هناك
وقفات جادة وغاضبة تنظم في العراق من أجل
الضغط على البرلمان لمنع تشريع القانون».
ورأى خبير الشؤون القانونية ،المحامي
العراقي أحمد العبادي ،أن السعي لتعديل
قانون األحوال الشخصية يعود إلى «سوء
تطبيق القانون الساري».
ويعتقد العبادي أن« :قانون األحوال الشخصية
الحالي منصف ،كون جميع القوانين العراقية
المشرعة قديما ً مدروسة بشكل كبير ومتوافقة
مع الشريعة اإلسالمية على جميع المستويات،
وتتوافق مع المذهبين ،الحنفي (السني)
والجعفري (الشيعي)».
وأضاف« :ال بد من أن تعطي الجهات
المسؤولة (السلطة التشريعية) األولوية
للطفل وتؤمن حقوقه بعيدا ً من النزاعات بين
الزوجين».
وتوقع الخبير العراقي« :عدم تمرير التعديالت
المقترحة في البرلمان بالصيغة الحالية ،ألنه

يواجه الكثير من الضغوط الشعبية ،خصوصا ً
الفقرة التي تخص حضانة الطفل بعد الطالق».
في المقابل يحرم قانون األحوال الشخصية
الساري الرجال من التمتع برؤية وصحبة
أبنائهم في ظروف طبيعية وتكوين عالقة
صحية معهم.
وعندما يكون الطفل في حضانة األم بعد
الطالق؛ ال يسمح لألب برؤية أبنائه إال في
المحكمة لساعات محدودة كل فترة.
وتأتي مساعي تعديل القانون لتغيير هذا
البند ومنح األب مزيدا ً من الحقوق في إقامة
عالقات طبيعية مع أبنائه بعد الطالق ،إال أن
التعديالت المقترحة تقلب الكفة لصالح األب
على حساب األم.

مطالبات لتعديل القانون
وقال رياض المسعودي النائب في البرلمان
عن تحالف «سائرون» ( 54من أصل 329
مقعداً) إن هناك مطالبات عدة من الرجال
لتعديل المادة  57من قانون األحوال الشخصية.
وأضاف :إن البرلمان سيواصل مناقشة
التعديالت المقترحة لغاية الوصول إلى صيغة
ترضي جميع األطراف قبل طرحها على
التصويت.
ورأى الناشط المدني العراقي أحمد كريم أن:
«قانون األحوال الشخصية الساري أصبح
مرجعا ً قانونيا ً لجميع المذاهب اإلسالمية في
العراق ،وبالتالي ال يمكن تعديله وفق مزاج
البرلمان».
وأكد أن« :القانون الحالي يحتاج إلى تعديالت
بسيطة بخصوص فقرة الحضانة ،مثل السماح
لألب بزيارة المحضون في أي وقت أو أخذه
في نزهة ،وحتى مبيته معه أليام عدة».
وكاالت

محررة الصفحة  -ميديا غانم
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ثورة  19تموز ...ثورة الديمقراطية والحرية وأخوة الشعوب
كركي لكي /ليكرين خاني ـ الثورة ال تحقق مطالبها إال إذا اتبعت منهج ًا سليم ًا وطرق ًا بعيدة عن كافة مظاهر الطائفية والقوموية الداعية إلثارة الفتن
بين أبناء شعوب المنطقة ،بل المطلوب بناء مجتمع ديمقراطي يشارك فيه جميع أبناء شعوب المنطقة في بناء المجتمع على أسس العدالة والمساواة؛
وهذا ما حققته ثورة التاسع عشر من تموز.
إن مفهوم الثورة هو مفهوم عميق ويرتكز
على العديد من المبادئ ،وبدونها لن تنجح
أي ثورة مهما كانت قوية عسكرياً ،فمنذ
بداية الثورات في منطقة الشرق االوسط
(الربيع العربي) الداعية إلى الحرية
وتحرير الشعوب من النظم السلطوية
القاهرة للشعوب ،حيث كانت بدايتها من
تونس التي مهدت الطريق أمام موجة من
الثورات الشعبية ضد الحكام واألنظمة
السياسية في جميع أنحاء الشرق األوسط،
وكانت نهاية المطاف في سوريا وهي ال
تزال مستمرة إلى هذه اللحظة.

انتهت بعض األنظمة ومل تنت ِه
الرصاعات
فنالحظ وبالرغم من إزالة بعض األنظمة
ومنها في ليبيا ومصر وتونس إال أن
الصراعات ما زالت مستمرة وهناك
ومطالب لشعوبها لم تتحقق بعد ،وهذا إن
دل على شيء فهو يدل على أن هناك حلقة
مفقودة وخلل في مفهوم الثورة الصحيح
في البالد المذكورة ،فمفهوم الثورة هو
النضال الدؤوب من أجل إيصال الوطن
والشعب إلى مستوى التطور العصري،
وفي سبيل إزالة جميع مظاهر الرجعية
وسائر العقبات التي تقف في طريق
التطور.
فجميع الثورات كانت تهدف إلى إزالة
الحكم في تلك البالد ،حيث كانت تعتقد

بأنها الحل إلنهاء الرجعية والسلطوية،
ولكن هذا المفهوم كان خاطئا ً ألن النظم
ال تغير من الواقع شيئا ً بل تزيده سو ًءا
ألنها كانت تخدم أجندات خارجية بعيدة
كل البعد عن مطالب الشعوب ،فال بد أن
تكون للثورة مبادئ وفلسفة ترتكز عليها
ومجموعة من القيم الثابتة والصحيحة التي
ستسهم في إنجاح الثورة والقضاء على
المبادئ الرأسمالية الرجعية والسلطوية.

الثالث الداعي إلى العدالة االجتماعية
ومفهوم السياسة الديمقراطية السليم
وحرية المرأة هي األساس ،وظهر المبدأ
والمعنى الصحيحان لمفهوم الثورة ،وهو
الحلول السلمية الديمقراطية بعيدا ً عن
الطائفية والقوموية ،فثورة  19تموز التي
بدأت شرارتها من كوباني ثم انتشرت في
كافة مناطق شمال وشرق سوريا أضحت
نموذجا ً ديمقراطيا ً سليماً ،وحالً جذريا ً
لألزمات الشرق أوسطية بشكل عام
وسوريا بشكل خاص.

ثورة البناء والدميقراطية
مع بداية ثورة روج آفا وبناء العديد من
المؤسسات الديمقراطية بمشاركة كافة
شعوب المنطقة دون تمييز أو عنصرية
على مبدأ األمة الديمقراطية وأخوة
الشعوب ،أصبحت اإلنجازات تتحقق
واحدة تلو األخرى في كافة المجاالت
والدبلوماسية
والسياسية
العسكرية
واالجتماعية وكان للمرأة الدور البارز
في بناء هذه المؤسسات ،فأصبحت مناطق

شمال وشرق سوريا نموذجا ً أمثل لبناء
البنية السليمة للمجتمع وسط إعجاب
عالمي.
فحل الثورة الديمقراطية هو إشراك كافة
الشعوب السورية في حل هذه األزمة
والحوار وليس الدمار ،فجميع المؤتمرات
الدولية التي انعقدت من أجل حل األزمة
السورية باءت بالفشل وذلك لعدم مشاركة
ممثلي شعوب المنطقة ،وستظل هذه األزمة
مستمرة في ظل هذا اإلقصاء المتعمد
من قبل الدول الهادفة لخلق األزمات في
الشرق األوسط.

بدران :اختطاف رفاقنا عملية استخباراتية تركية نفذتها أيادي محلية

روناهي /الدرباسية  -سعيا ً لخلق العراقيل
ووضع العصي في عجالت أي تقارب كردي
 كردي قامت سلطات باشور كردستان منذقرابة شهر باختطاف ممثلي ك ٍّل من اإلدارة
الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وحزب
االتحاد الديمقراطي في باشور كردستان وذلك
أثناء توجههم إلى مطار هولير الستقبال وفد
أوروبي.
منذ اعتقالهم وحتى ساعة إعداد هذا التقرير
لم يتم الكشف عن مصير المختطفين الثالثة
وعن الجهة التي قامت باالعتقال ،وتمت عملية
االختطاف عندما كان الثالثة متوجهين إلى
مطار هولير الستقبال وفد ممثلي السالم القادمين
من أوروبا ،قامت سلطات الحزب الديمقراطي
الكردستاني باعتقالهم بالتعاون مع االستخبارات
التركية ،ومنذ ذلك الحين واألصوات تتعالى
للكشف عن مصير المختطفين إال أن سلطات
الحزب الديمقراطي الكردستاني لم تتجاوب مع
تلك النداءات.

سياسات حكومة باشور ليست
وليدة اللحظة
حول الموضوع ذاته أجرت صحيفتنا لقا ًء مع
عضو حزب االتحاد الديمقراطي شيخ داوود
بدران ،حيث تحدث بالقول :هذه الخطة هي
خطة مشتركة بين المحتل التركي وسلطات
الحزب الديمقراطي الكردستاني ،حيث اعتقلت
سلطات الحزب في وقت سابق شابا ً كرديا ً من
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روج آفا كان قد زار إقليم كردستان لمعالجة
والده ،وذلك بسبب انتمائه إلى وحدات حماية
الشعب ،وحتى ذلك الشاب ال أحد يعلم مصيره
حتى اآلن ،وهذا يعني أن هذه السياسات ليست
وليدة اللحظة.
وتابع بدران :حكومة باشور كردستان وال
سيما هولير ودهوك قد تحوال إلى مقر لتمركز
استخبارات االحتالل التركي بدليل أن تلك
االستخبارات تنتشر بكل أريحية على أراضي
باشور كردستان وتحديدا ً بالتنسيق مع رئيس
وزراء حكومة باشور مسرور البرزاني،
وانطالقا ً من هذا نحن نناشد السلطات هناك
بالتراجع عن هذه التصرفات التي تصب في
محور الخيانة قوالً واحداً.
ودعا بدران بقوله :على سلطات باشور التعلم
من التاريخ األسود لالحتالل التركي ،ففي عام
 1932قامت دولة االحتالل التركي بإجهاض
ثورة الشيخ أحمد البرزاني ،وقامت باعتقاله
ومن ثم نفيه إلى أنقرة ،وبعد ذلك قامت بتسليمه
للمخابرات العراقية والبريطانية ،لذلك على
سلطات باشور التعقل واالستفادة من دروس
التاريخ على أقل تقدير إن أرادوا العودة إلى

في المشترك والمختلف بين بوتين وخامنئي وأردوغان
عيل قاسم (كاتب)
يمكننا أن ندخل موضوعنا بالسؤال التالي :ما
المشترك بين فالديمير بوتين وعلي خامنئي
ورجب طيب أردوغان؛ الرؤساء الثالثة؟ بقليل
من الجهد والتفكير سنصل جميعا ً إلى الجواب
الصحيح والصريح والواضح ،بأن كل واحد
منهم يحلم بإحياء إمبراطورية أفل نجمها.

الصف الكردستاني ،أيعقل أنهم ال يدركون مدى
عداء دولة االحتالل التركي للشعب الكردي،
لذلك يتوجب على إدارة باشور أن توضح
مواقفها ،خصوصا ً وأن باشور كردستان بعد أن
نال فيدراليته يعتبر حاضنة للشعب الكردي الذي
يقصده من أجزاء كردستان األربعة.

القرارات الصادرة بيد املخابرات
الرتكية وعمالئها
وأوضح بدران :نحن نعلم بأن أجهزة المخابرات
المرتبطة بالحزب الديمقراطي تقوم بتجنيد
الشبان القاطنين في المخيمات والذين يسعون
لتأمين لقمة عيشهم وذلك لجمع المعلومات
عن شعب روج آفا ورجهالت المقيمين هناك،

وبشكل خاص جمع المعلومات عن أعضاء
حزب االتحاد الديمقراطي واإلدارة الذاتية
الديمقراطية ،وما حدث لرفاقنا الثالثة يؤكد
قولنا ،وهي تسعى لتسليمهم لدولة االحتالل
التركي فيقوم االحتالل بتعذيب شباننا وزجهم
في السجون.
وحول محاولة حزب االتحاد الديمقراطي
للتواصل مع المعنيين بهذا الخصوص قال
بدران :التواصل معهم ال يفيد ألنهم ليسوا
أصحاب قرار مستقل ،سواء كانت إدارة باشور
كردستان أو حتى المجلس الوطني الكردي،
ألننا جميعا ً نعلم أن قرارهم مرتهن بالقرار في
أنقرة وبيد المخابرات التركية ،في حين تتوزع
والءات المجلس بين الوالء لتركيا ولمرتزقة
االئتالف السوري ،والهدف ضرب محادثات
الكرد حول وحدة الصف وإحداث العراقيل

لتخريب التقارب داخل صفوف الشعب الكردي.

مطوالً عن التصدي «لداعش»
تحدثت روسيا
ّ
لتبرير تدخلها في سوريا عام  ،2015إال
ُخف رغبتها في االحتفاظ بقواعد
أن هذا لم ي ِ
عسكرية شرقي البحر المتوسط ،والحصول
على الحصة األكبر من أعمال التنقيب عن
الغاز قبالة الساحل السوري إضافة إلى
استثمارات أخرى كثيرة في سوريا من بينها
الفوسفات.
السنوات العشر الماضية من عمر األزمة بدّلت
العالم ،ما كان باألمس ضرورة استراتيجية،
سواء على المستوى األمني أو االقتصادي،
أصبح اليوم عبئا ً يجب التخلص منه ،النجاحات
التي حققتها روسيا في سوريا تكشفت اآلن
عن إخفاقات قد تكون مؤثرة ،فلماذا اإلصرار
تجرها الخيل بعد اكتشاف
على تصنيع عربات ّ
المحرك االنفجاري؟
ّ
التاريخ ال يرحم الذين يفشلون في قراءة
التغيرات ،سواء على المستوى الفردي أو على
مستوى الحكومات والدول ،عندما تجد نفسك
في حفرة أول شيء يجب عليك فعله كما ينصح
البريطانيون هو التوقف عن الحفر حتى ال
تزيد الحفرة عمقا ً لتودي بحياتك.

الحسابات الخاطئة لرتكيا أوقعتها
يف ورطة
البريطانيون توقفوا عن الحفر منذ وقت طويل
واإلمبراطورية التي كانت الشمس ال تغيب
عنها تقلصت إلى جزيرة تكاد الشمس ال تشرق
عليها ،لماذا نتح ّمل عبء االنتشار والسفر
بعيدا ً إن كانت المكاسب تصلنا طوعا ً حيث
نقيم؟ ولهذا أيضا ً كان البريكست وكان التخلي
عن االتحاد األوروبي ،إنها استفاقة بريطانية
من وهم الكيانات الكبرى ،وها هي الواليات
المتحدة هي األخرى تنسحب من بؤر الصراع
ليس ألنها مهزومة ،بل ألن وجودها هناك ال
معنى له اليوم.
األتراك شرعوا في حساب خسائرهم ويحاولون
لملمتها ،ولكن أردوغان الذي استفاق من
أوهامه يجد نفسه عالقا ً في ورطة ولم يعد قادرا ً
على االنسحاب ،ألنه ال يجد ما يقوله لألتراك
يسوق
الذين سينفضّون من حوله ،وبعد أن كان ّ
نفسه خليفة لألمة اإلسالمية يجد نفسه مهزوما ً
وذليالً اآلن ،وال هو قادر على البقاء في بؤر
الصراع ألنه سيغرق تركيا ويكون هو أول
الغارقين معها.
ً
بات أردوغان يعلم وإن جاء ذلك متأخرا بأن
االقتصاد حق وأن اإلمبراطوريات ال تبنى

وأشار بدران بالقول :نناشد الرأي العام والمجتمع
الدولي للضغط على إدارة باشور للكشف عن
مصير رفاقنا وإطالق سراحهم فورا ً ألن هذه
اإلجراءات ما لم تُحل ستتحول إلى عقبة كبيرة،
وخصوصا ً بأن سياسة الحزب الديمقراطي
الكردستاني اليوم باتت تخدم المحتل التركي
ومصالحه في المنطقة.
واختتم شيخ داوود بدران حديثه قائالً :بالرغم
من كل هذه التصرفات إال أننا مصرون على
تحقيق وحدة الصف الكردي ،ألنها الطريق
الوحيد للمحافظة على مكتسبات شعبنا ،كما إننا
ندعو جميع أبناء شعبنا وال سيما شبابنا وشاباتنا
لاللتفاف حول إدارتهم الذاتية ألنها الطرف
الوحيد الذي يستطيع الحفاظ على ما تم إنجازه.

محرر الصفحة -رفيق ابراهيم
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نقطة على السطر

التعطيش لغة
الديكتاتوريات
فادي عاكوم

روسيا بررت تدخلها يف سوريا
مبحاربة «داعش»

ثورة قامئة عىل املفاهيم السليمة
والحقيقية
مع انطالقة الثورة في سوريا والتي كانت
سلمية في البداية وتدعو إلى الحرية
باإلضافة إلى العديد من المطالب الداعية
إلى حرية التعبير وتحسين المستوى
المعيشي وإزالة قانون الطوارئ والمطالبة
بإسقاط النظام القوموي ،إال أن الثورة
انحرفت عن مسارها السلمي وتحولت إلى
صراعات دامية ،فأضحت سوريا عبارة
عن حمام دماء وانتشرت فيها العديد من
المجاميع المسلحة والمرتزقة التي تحارب
من أجل مصلحتها فقط ،متناسين الثورة
ومفهومها والسبب من اندالعها.
فما زادت سوريا إال دمارا ً ودخلت في
دوامة لم تخرج منها حتى هذه اللحظة،
وأصبحت األزمة السورية عصية على
الحل ،أما في شمال وشرق سوريا؛
فاتخذت الثورة منحى آخر وهو الخط
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باأليديولوجيات ،وأن الحروب الرابحة ال ّ
تشن
على أراضي اآلخرين بل في الداخل ،هي
حروب في مجال التصنيع واالبتكار ،فماذا
صنعت تركيا أردوغان وماذا ابتكرت؟
الصين التي كانت أول المدركين لهذه الحقيقة
في مطلع القرن الحادي والعشرين ،انكبّت على
نفسها وأصلحت اقتصادها لتبرز فجأة ليس
كتنين كما توصف ،بل كخلية نحل ال تؤمن
إال بالعمل وتتحول إلى ثاني أكبر اقتصاد في
العالم ،تجربة الصين ما هي إال تكرار لتجربة
اليابان التي خرجت مهزومة من الحرب لتركز
على حرب داخلية قوامها االقتصاد.
لم تحتج الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى
موقع قدم استراتيجي لتحقق كل منها المعجزة
االقتصادية ،وعندما عاقب العالم ألمانيا
وجردها من السالح ومن أي موقع نفوذ خارج
ّ
حدودها قدم لها خدمة جليلة عندما فسح لها
المجال لتتحول إلى أكبر اقتصاد أوروبي.

بوتن ..ابتالع الخدعة الغربية
حول سوريا
لماذا تحتاج إذن دولة مثل روسيا إلى التمدد
والتوسع لتحقق المعجزة االقتصادية؟ ورغم
أن بوتين هو القائل «من يمتلك تكنولوجيا
المعلومات يمتلك العالم» ،إال أنه يعيش في

ظالل الحروب الكالسيكية ووهم إحياء الماضي
باحثا ً عن موقع «استراتيجي وجيوستراتيجي»
في سوريا ،مبتلعا ً الخدعة التي أشاعها الغرب
بأن سوريا «فضاء حيوي على البحر األبيض
المتوسط وفي منطقة الشرق األوسط عموما ً
حيث تتشـابك المصالـح العالميـة» ،وأن روسيا
بوجودها هناك «ستستعيد موقعها في السياسة
العالمية وترسيخ مكانتها الدولية ،على غرار
ما كان عليه موقع االتحاد السوفييتي».
انطلت الخدعة مع األسف على موسكو،
وإلثبات خروجها من نظام ما بعد الحرب
الباردة كقوة عظمى ،راحت تقلّب في دفاترها
القديمة بحثا ً عن أنظمة دكتاتورية تستمد من
خضوعها إحساسا ً زائفا ً بالعظمة ،وكان
األجدر بروسيا أن تقبل الهزيمة وتنكفئ على
نفسها وتطور اقتصادها ،ولكنها اختارت عكس
ذلك بعد أن ابتليت بزعيم (كبوتن) ضيع عليها
فرصة ال تتكرر لبناء اقتصادها.
ماذا تريد روسيا من تمددها غير الموقع
االستراتيجي؟ النفط .هذا ما يقوله المحللون
وهذا ما أقنعت به موسكو نفسها أيضاً ،العالم
كله يريد النفط وإن خاض يوما ً حروبا ً من أجله
فهو اليوم يترك األمر للسوق يحدد سعره ،وما
على دول العالم إال أن تدفع السعر المطلوب
للحصول عليه ،هذا ما تفعله الصين واليابان
ودول أوروبا وتفعله معظم دول العالم ،سعر
النفط يحدده العرض والطلب وتؤثر عليه
األحداث ،سواء من صنع اإلنسان أو بفعل
الطبيعة.
أبعد من ذلك ،ما هو مستقبل النفط في المنظور
القريب ،خاصة وأن الدول النفطية نفسها تبحث
عن بدائل للطاقة وتنويع االقتصاد ،الطلب على
النفط بدأ في التعافي بعد موجات التراجع التي
شهدتها األسواق عام  ،2020بسبب انتشار
جائحة كورونا ليصل سعر البرميل إلى 65
دوالراً.
وتشجع التوقعات في المستقبل القريب على
التفاؤل على الرغم من حالة عدم اليقين بسبب
عودة تفشي فايروس كورونا بنسخته دلتا
في عدد من الدول ،وبحسب توقعات الوكالة
الدولية للطاقة قد يصل سعر خام برنت إلى 74
دوالرا ً للبرميل هذا العام.
ولكن التفاؤل يخفت على خلفية التقرير الذي
نشره خبراء شركة «وود ماكنزي»؛ فوفقا ً
للتقرير سيبدأ الطلب على النفط في االنخفاض

بحلول عام  ،2023وبحلول منتصف القرن
الحادي والعشرين سينخفض بنسبة  70في
المئة مقارنة باألرقام الموجودة اليوم ،ليتراوح
سعر خام برنت بحلول عام  2030بين 37
و 42دوالرا ً للبرميل الواحد ،بينما سيصل إلى
 10دوالرات بحلول عام .2050

بوتن أردوغان خامنئي ..إحياء
لإلمرباطوريات
بوتين مثله في ذلك مثل أردوغان وخامنئي،
لم يأت إلى المنطقة بجيشه ومرتزقته بحثا ً عن
موقع استراتيجي ،أو بحثا ً عن النفط ،بل جاء
كما جاء أردوغان وخامنئي سعيا ً إلحياء حلم
إمبراطوري عفا عليه الزمن.
التواجد الروسي والتركي في المنطقة لم
يعد مكسبا ً استراتيجياً ،بوتين يعرف هذا
وأردوغان يعرف هذا أيضاً ،ولكن مثل كل
الفاشلين يصعب عليهما القَبول بالخسارة،
وهذا يعرضهما الستنزاف أكبر ،إال أنهما
سيضطران في النهاية إلى االعتراف بالهزيمة
ولملمة خسائرهما والرحيل.
الحديث اليوم عن الفوز بموطئ قدم أمر مثير
للسخرية ،من يحتاج لموطئ قدم في عالم يتمدد
ويتوسع؟ بينما تنشغل دول مثل روسيا وإيران
وتركيا في البحث عن موطئ قدم لها في دول
فاشلة ،تسعى الواليات المتحدة والصين للنفاذ
في أقطار السماء للظفر بموطئ قدم على
المريخ ،الغرب يلملم حقائبه مستعدا ً للمغادرة
منهيا ً فصالً من فصول الحروب الكالسيكية،
فالحرب مستقبالً لن تجري على األرض بل
في الفضاء السيبراني.
هناك تغيرات في الموقف الروسي والتركي
يرى فيها البعض استعدادا ً لدى موسكو
وأنقرة للتخلي عن طموحاتهما اإلمبراطورية
واالكتفاء بحصة في إعادة إعمار دول المنطقة
تعوض لهما بعض الخسائر؟
طهران وحدها تقف عاجزة عن قراءة
المتغيرات الجارية من حولها ،تظن أن
امتالكها التكنولوجيا النووية يمكنها من امتالك
العالم ،والسبب أنها أسيرة فكر أيديولوجي
غيبي وتكتفي بالعمل «آلخرتها كأنما تموت
غداً».

بات واضحا ً أن التعطيش والتحكم
مبوارد املياه بات لغة ديكتاتوريات العصر
احلديث ،ورغم التقدم العلمي وآالف
الشرائع اخلاصة بحقوق اإلنسان إال أن
حرمان املدنيني من حقهم باحلصول على
املياه بات الورقة الرابحة التي يتم من
خاللها احلصول على الصفقات التجارية
واالقتصادية والسياسية.
فاجلميع منشغل بالوقت احلالي بسد
النهضة الذي تقيمه إثيوبيا والذي
سيؤدي إلى حرمان كل من مصر والسودان
من جزء كبير من حصتهم املشروعة من
مياه النيل ،كون إثيوبيا تقيم سدها في
منطقة املنبع ،وال تزال مصر إلى اآلن
متارس الدبلوماسية واالتصاالت واملباحثات
حتى ال تتفاقم االمور بشكل دراماتيكي،
وتدخل املنطقة بحرب هي بغنى عنها في
الوقت احلالي.
وليس بعيدا ً عن النيل يعاني كل من نهري
دجلة والفرات من اجلفاف أيضاً ،وذلك
بسبب سياسة السدود املتبعة من قبل
كل من إيران وتركيا ،مما زاد بشكل مؤسف
من األراضي القاحلة وحتولت املمرات
املائية إلى مناطق جافة ،واملناطق الزراعية
التقليدية إلى مناطق جرداء ،وحتولت املياه
خصوصا ً في سوريا التي تتحكم بها
تركيا إلى أداة للضغط السياسي من
قبلها ،يتم من خاللها التحكم مبحطات
توليد الكهرباء ومياه الري والشرب ،في
ظل صمت دولي عن هذه األفعال اخملالفة
للقوانني الدولية.
إن التالعب بكمية ومنسوب املياه بهذه
األنهار االستراتيجية يعتبر تعديا ً على
األمن القومي للدول التي مير بها ،كون
التأثيرات الناجتة عن هذا التالعب مدمرة
على األصعدة االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،فكثير من الزراعات مرتبطة
مبياه األنهار ،وهي زراعات ومعها بعض
الصناعات التي تخص القطاعات
احلكومية واخلاصة على حد سواء،
ويعتاش منها ماليني املدنيني ،وهو أمر
إن اهتز سيؤثر على األمن االجتماعي
بعد ضرب موارد السكان ودفعهم لترك
أعمالهم إلى أعمال أخرى أو حتى قيامهم
بهجرات داخلية إلى مناطق أخرى تؤمن
احتياجاتهم اليومية ،كما أن األمن البيئي
سيكون مهددا ً بسبب اجلفاف وانخفاض
منسوب املياه واختفاء كائنات حية بعد
التأثر باجلفاف كاألسماك وغيرها ،التي
تؤمن التوازن البيئي منذ قرون طويلة.
ومن املالحظ أن مصر جنحت أكثر من
سوريا والعراق بتحويل مسألة املياه إلى
قضية رأي عام ليس فقط على الصعيد
الداخلي بل أيضا ً على الصعيد العاملي،
مع حركة متاسك وتعاضد شعبي مع
احلكومة والقيادة املصرية ،وذلك عائد
ألسباب عديدة منها االستقرار الذي تنعم
به مصر مقارنة بدول اجلوار والطريقة التي
تدار بها األزمة والتي يفتقدها العراق
وتفتقدها سوريا ،حيث تلعب األوضاع
الداخلية دورا ً سلبيا ً بإدارة األزمة التي
تبدو وكأنها غير موجودة تقريباً ،وبالتالي
فإن املطلوب حاليا ً تفعيل التحركات
السياسية واإلعالمية لفضح وكشف ما
يجري.
فعلى سبيل املثال فإن سوريا تعاني من
أوضاع ليست خافية على أحد من تباعد
باملواقف وشبه حالة انقسام ،إال أنه من
املمكن التقاء احلكومة السورية واإلدارية
الذاتية على األقل للتباحث فقط حول
أزمة املياه دون غيرها من امللفات ،كون هذا
امللف يتعلق بسوريا والشعب السوري
وال يتعلق بطرف سياسي دون آخر ،ووضع
خطط ملواجهة التعنت التركي الذي
سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة
سيدفع الشعب السوري ومعه سوريا
كلها ثمنها باهظا ً في املستقبل القريب .
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الناي «الفلوت» حكاية تاريخ وفن عريق
إعداد /مثنى المحمود
رافقت الموسيقى اإلنسان منذ القدم ،من
خالل الغناء والرقص والعزف ،وتُعتبر آلة
الناي واحدة من أقدم اآلالت الموسيقية على
اإلطالق ،وللناي أو الفلوت الذي عرف منذ
ما يربو على أربعين ألف عام مسيرة من
العزف وتطورات عديدة من حيث الشكل
والمضمون .أخذت خاللها أشكاالً عدّة مع
اختالف العصور والمناطق حول العالم.

الناي بني الشكل واملضمون
آلة الناي آلة موسيقية نفخيه معدنية أو خشبية،
على شكل أنبوب رفيع مثقوب وتصدر
الموسيقى من خالل تذبذب الهواء داخل اآللة
أو اصطدامه بحافتها ،تتعدّد أشكال آالت
الفلوت ويمكن تصنيفها إلى نوعين ،النوع
األول يتضمن آالت الفلوت الطولية (كالناي
العربي والكافال البلقانية والريكوردر
والبان بايب) ،وينفخ العازف فيها من الفتحة
الموجودة في األعلى ويتجه الهواء نحو فتحة

اآللة السفلية ،أما النوع الثاني فهو يشمل
اآلالت العرضية ،التي يحملها العازف بشكل
أفقي (غالبًا باتجاه اليمين) ،وينفخ في فتحة
جانبية ،ومن أبرز األمثلة على النوع الثاني
هي الفلوت الغربية  ،وهي من أشهر آالت
انتشارا.
الفلوت وأكثرها
ً

أربعون ألف عاماً من التاريخ
واملوسيقى
تُعتبر آلة الناي من أقدم اآلالت الموسيقية
التي اخترعها اإلنسان ،فقد اكتشف علماء
اآلثار آالت فلوت قديمة جدًا تعود إلى ما بين
 35ألف و 40ألف عام ،وذلك في مناطق
مختلفة من العالم (الصين ،أوروبا ،أفريقيا)
م ّما يبين استخدام الفلوت بأشكال مختلفة من
قبل حضارات قديمة عديدة ،صنع إنسان
العصر الحجري آالت الفلوت من عظام
الحيوانات كالماموث والطيور ،أو من
القصب ،وظهرت أوائل الكتابات عن الفلوت

ابتدا ًء من القرن السابع عشر ،جمعت هذه
الموسيقى آلة الفلوت مع آالت أخرى ،كما
صا في إيطاليا
عمل صانعو اآللة ،خصو ً
وهولندا في هذه الفترة ،على زيادة أجزاء
إضافية ،مما يعني إمكانية عزف نوتات
إضافية على اآللة.
أما في بدايات القرن الثمن عشر فقد اعتمدت

قامشلو /رؤى النايف ـ على مدار أعوام ثالثة ،وضعت الخطط وخصصت الميزانيات المالية ،بهدف دعم الفقراء وتجنيبهم عناء السفر ،بل األهم إنقاذ
حياة اآلالف منهم ،مشفى القلب والعين الذي بات اليوم أحد أهم الصروح الطبية في شمال وشرق سوريا ،دخل مرحلته الثالثة ،أال وهي االعتماد
الكلي على خبرات محلية إلجراء العمليات ،فكيف يسير العمل في المشفى؟

آلة الفلوت لعزف السولو (أي العزف
المنفرد) ،وقد كتب المؤلفون الموسيقيون
العظماء أمثال فيفالدي وباخ وهانديل العديد
من المعزوفات الخاصة للناي.

تصميم الفلوت الحديث
في عام  1847صمم صانع اآلالت األلماني
«ثيوبالد بويم» شكلاً حديثًا للفلوت ،بحيث

إضاءة على الساعات األخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إعداد /عبد الرحمن محمد
اختتمت فعاليات معرض القاهرة الدولي
بعد خمسة عشر يوما ً من العرس الثقافي
الذي شهدته القاهرة في دورته الثانية
والخمسين ،وكان المعرض قد افتتح أمام
الزوار في  2021-7-1وعلى أرض مدينة
المعارض في التجمع الخامس بالقاهرة.
رغم تأجيل المعرض لعدة أشهر إال أن
االستعدادات والتحضيرات تكللت بالنجاح
وشاركت  25دولة في المعرض وبعدد كلي
لألجنحة ودور النشر وصل إجماليها إلى
 823دار نشر وجناح ،بمشاركة 1218
ناشراً ،فيما أوضح القائمون على المعرض
إن أعداد الزوار قارب وسطيا ً  85ألف
زائر ،وسط إجراءات وقائية واحترازية
للحد من انتشار فيروس كورونا ،ورغم
ذلك ازدادت المبيعات عن الدورة السابقة
بما قارب الـ « »%25رغم أن حفالت توقيع
الكتب والمحاضرات والكثير من النشاطات
الموازية قد ألغيت في هذه النسخة من

المعرض.
ومن ضمن النشاطات المحدودة في أيام
كرم الشيخ حمدي طه
المعرض األخيرة ّ
رئيس منطقة أسوان األزهرية ،محمود أحمد
الوكيل الثقافي للمنطقة يوم األربعاء ،وكذلك
معلمي التربية الفنية المشاركين بأعمال فنية
متميزة بجناح األزهر الشريف بمعرض
القاهرة الدولي للكتاب ،وهي عبارة عن
لوحات زيتية ومجسمات عن كورونا ،وكيفية
الحفاظ على المياه ،باإلضافة إلى تكريم
معلمي الخط العربي واالقتصاد المنزلي
المشاركين في المعرض الفني السنوي،
والمشاركين في أعمال تجميل ديوان المنطقة
بالتعاون مع إدارة رعاية الطالب.
وبحسب الموقع الرئيسي لمعرض الكتاب
الدولي في القاهرة المقام تحت شعار «في
القراءة حياة» فإن قرابة  90/ألف /زائر
قصد المعرض في اليوم الرابع عشر،
وضمن التقيد باإلجراءات الوقائية ضد
فيروس كورونا.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس
الهيئة المصرية العامة للكتاب في تصريح
لموقع وصفحة المعرض الرسمية« :إن
معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد خالل
دورته الحالية معدالت متميزة من اإلقبال
الجماهيري بالرغم من ظروف كورونا
ٌ
تميز يعكس مدى قدرة الدولة
العصيبة ،وهو
المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية
تحديات تطرأ على ساحتها ،مضيفا ً أن هذه
األرقام في ظل هذه التحديات تمثل معدالت
رائعة للحضور» .موضحا ً أن ذلك يعكس
ً
تميزا للوعي المجتمعي لرواد المعرض
ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة ،في ظل ما
نشهده من تحديات.
يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب وفي
الدورة  52منه أقيم تحت عنوان «في القراءة
حياة» وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

العدد 1143

ويـرى المؤلف أن الفهـم العمـيق ألنثروبولوجيا
منتصف القرن العشرين ،هو أمر جوهري
وحدة الجنس البرشي
للقيام ببحث جيد في القرن الحادي والعشرين.
إن التطور العام لهذا الكتاب على الصعيدين،
يوضح الكتاب أنه في السنوات األخيرة جوبهت
النظري والتجريبي ،ينتقل من نماذج وبيئات
األنثروبولوجيا بتح ٍد متزايد بواسطة طرق
سوسيوثقافية بسيطة إلى نماذج أكثر تعقيدا ً من
بديلة ومفصلة بشدة وواضحة للعيان لتفسير
الشخص االجتماعي إلى مجتمع المعلومات
وحدة وتنوع الجنس البشري ،فمن ناحية لدينا
العالمي ،ويقدم الكتاب مـــوضوع األنثروبولوجيا
الفروع اإلنسانية (أحيانا ً تجتمع معا ً تحت
الثقافية كطريقة للتفكير ،فالدراسة المقارنة
مسمى الدراسات الثقافية) ،ومن ناحية أخرى
للمجتمع والثقافة تعد منشطا ً فكريا ً أساسيا ً له
لدينا المقاربات القائمة على العلم الطبيعي (علم
تضمينات مهمة ألشكال أخرى من االنخراط مع
النفس أو علم اجتماع الجيل الثاني ممثالً الفرع
العالم ،فمن خالل دراسة مجتمعات مختلفة نتعلم
األقوى) ،تطرح إجابات عن أسئلة أثيرت في
شيئا ً جوهريا ً ليس فقط عن عوالم اآلخرين؛ بل
األنثروبولوجيا االجتماعية ،فيما يتعلق على
أيضا ً عن أنفسنا.
سبيل المثال ،بطبيعة المجتمع والتعقد العرقي
إن األنثروبولوجيين بنحو ما يمتازون في والقرابة والطقس.
جعل المألوف غريباً ،والغريب مألوفاً ،من
في هذا الوضع ال المنافسة العدائية ،وال دمج
خالل المقارنة بالمجتمعات الحضرية الحديثة،
الفروع المعرفية في فرع واحد ،تبدو اختيارات
واستخدام مفاهيم مقارنة ،لهذا السبب فإن
جذابة ،فبدالً من ذلك يؤيد المؤلف الرحابة
المقارنات بالمجتمعات الحضرية الحديثة ضمنية
والحوار ،وتداخل الفروع المعرفية ،متى
على الدوام ،حتى عندما يكون الموضوع هو
كان ذلك مناسباً ،فالمؤلف يرى أن دراسة
منح الهدايا عند الميالنيزيين أو طقوس مدغشقر
األنثروبولوجيا تشبه الشروع في رحلة تبدو
أو سياسة النوير ،إن الكتاب في مجمله يمكن أن
أطول مما كنت تخطط لها في البداية؛ ألن
يُقرأ كتدريب على التفكير المقارن.

أضاف المفاتيح على األنبوب المعدني ،م ّما
أسس لشكل الفلوت الغربي الحديث الذي
نعرفه اليوم.
تُعتبر الفلوت الغربية واحدة من أهم آالت
الموسيقى الكالسيكية وموسيقى الجاز ،كما
تظهر أحيانًا في موسيقى البوب ،أما أنواع
الفلوت األخرى فهي غالبًا تشكل جز ًءا من
الموسيقى التقليدية لبلدان مختلفة (كالناي
والمزمار للموسيقى الشرقية ،والفلوت
الهندية).

ُظلمة

األزمة في سوريا فرضت واقعا ً مريرا ً على
السكان وأصبحت مناطقها مقسمة جغرافياً،
من هذا الوقع أدركت هيئة الصحة في شمال
وشرق سوريا ضرورة النهوض بالقطاع
الصحي ،وهدفها األسمى تقديم أفضل
خدمات صحية ألفراد الشعب ،وبهدف
القضاء على االستغالل والتخفيف من عناء
السفر إلى المحافظات وإلى الخارج لتلقي
العالج ،افتتحت الهيئة المشفى التخصصي
بجراحة القلب والعين ،ويعد هذا المشفى
خطوة هامة في تاريخ اإلدارة الذاتية ،حيث
لم تستطع أنظمة كثيرة وكبيرة الوصول لمثل
هذا اإلنجاز الطبي.

رضورة وجود املشفى
الدكتور «محمد علي عبدي» مدير مشفى
القلب والعين ،يُشير إلى ما عاشته مناطق

نجاح باهر يف وقت قصري
يتابع الدكتور «عبدي» بالحديث عن أولى
العمليات« ،كانت عملية القلب المفتوح
هي األولى من نوعها ،أجريت بداية العام
الجاري ،من خالل إحضار فريق طبي
مختص من إقليم كردستان ،فتعتبر هذه
هي المرحلة األولى التي أجريت فيها
َ
أربع عمليات قلب مفتوح ،وبعدها تم البدء
بالمرحلة الثانية ،وهي تسع عمليات قلب
مفتوح بمساعدة الفريق الطبي الذي أتى
من الخارج مع الفريق المحلي الموجود
ضمن المشفى ،وخالل الشهر المنصرم تم
الدخول في المرحلة الثالثة وهي قيام فريق
مختص محلي مدرب من كوادر المشفى
بإجراء عمليات القلب المفتوح والتي
تتضمن «مجازات إكليلية ،تبديل صمامات،
والتشوهات الخلقية» دون أي مساعدة من

واالطمئنان عليه في أوقات الزيارة».
الجدير بالذكر أن افتتاح مشفى القلب والعين
تم في الحادي والعشرين من كانون الثاني في
عام  ،2019بالتزامن مع الذكرى الخامسة
إلعالن تأسيس اإلدارة الذاتية ليكون هذا اليوم
مميزا ً وفيه بشرى خير لألهالي ،ويكون هذا
الصرح الطبي خطوة هدفها تحسين الواقع
الصحي ،وفي نفس يوم افتتاحه جرت فيه
أول عملية قثطرة قلبية.

أول عمل بطاقم طبي محيل
اآلن وبعد مرور أكثر من عامين ونصف
على االفتتاح ،أجريت مؤخرا ً أول عملية
قلب مفتوح لمريض خمسيني ،وحول هذه
العملية كان لصحيفتنا لقاء مع الدكتور
«شورش موسى» وهو أحد أطباء الفريق
المحلي داخل المشفى ومختص بجراحة

«حسام الخلف» أخصائي في جراحة القلب،
بقوله:
وصلنا «أحمد خليلو» بحالة حرجة ويحتاج
إلى عملية قلب مفتوح مستعجلة ،ألنه يعاني
من انسداد بالشريان الرئيسي بنسبة تسعين
بالمئة وانسداد في شريان آخر بنسبة ثمانين
بالمئة ،وقمنا بتأجيل عملية لسيدة مريضة كي
نستطيع إنقاذ حياته وإجراء العمل الجراحي
له ،واليوم أصبحت حالته مستقرة ويتحسن
بشكل ملحوظ وجيد».

أهمية املشفى وآلية عمله
وشهد المعرض هذا العام إطالق مبادرة
«ثقافتك كتابك» التي خصص لها ركنا ً
خاصاً ،وتراوحت اسعار الكتب فيها ما
بين  1إلى  20جنيه بحد أقصى إلى جانب
إطالق منصة رقمية خاصة بالمعرض
أتاحت حجز تذاكر الدخول واالطالع على
خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر
والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء
إلكترونياً ،إضافة إلى بث النشاط الثقافي
المصاحب للمعرض بما فيها من ندوات
وورش أدبية وفنية وإتاحة جوالت افتراضية
بتقنية إلكترونية عالية.

«األنثروبولوجيا في القرن الحادي والعشرين»
تمثل األنثروبولوجيا اليوم فرعا ً معرفيا ً عالمياً،
لكنه موزع بنحو غير عادل عبر العالم،
وتعد اإلنجليزية هي اللغة السائدة للخطاب
األنثروبولوجي ،وهي كذلك اآلن ،أكثر من
أيامه األولى ،غير أن ثمة بحثا ً مهما ً يجري أيضا ً
بلغات أخرى من الروسية واليابانية والفرنسية
إلى اإلسبانية ،وهذا الكتاب لـ «توماس هيالند
إريكسن» وعنوانه «أماكن صغيرة وقضايا
كبيرة ..مقدمة لألنثروبولوجيا االجتماعية
والثقافية» ،ترجمة عبده الريس ،تم وضعه
من موقع كشفي في األنثروبولوجيا الناطقة
باإلنجليزية.
يشير الكتاب إلى أنه كان من الشائع لسنوات
عديدة ،التمييز بين األنثروبولوجيا االجتماعيـــة
البريطانية ،واألنثروبــــــولوجيا الثقافية
األمريكية ،أما اليوم فقد تالشى هذا الحد،
وعلى الرغم من أن التمييز يتم التركيز عليه
في النص ،فإن الكتاب اتخذ عن قصد عنوانه
الفرعي (األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية)
في محاولة للتغلب على هذا الفصل ،والجانب
األكثر إثارة لهذا الكتاب ربما يتمثل في األهمية
التي يوليها للبحث األنثروبولوجي الكالسيكي
في العديد من الفصول.

بجهود محلية ...صرح طبي ينقذ حياة آالف المواطنين

في اللغة السومرية في حوالى عام 2600
قبل الميالد ،كما ظهر دور هذه اآللة في
الديانة الهندوسية بحيث يعزف اإلله كريشنا
مستخد ًما آلة الفلوت المقدسة ،وصلت الفلوت
«العرضانية» إلى أوروبا للمرة األولى في
العصور الوسطى من خالل التبادل مع
اإلمبراطورية البيزنطية ،وقد انتشرت بشكل
خاص في ألمانيا.
خالل الفترة القائمة بين  1100و1200
بعد الميالد ،استُخدمت لعزف موسيقى
البالط وفي الموسيقى العسكرية في أوروبا
وفي عصر النهضة ،انتشر عزف الفلوت
الجماعي بين العازفين ،وس ّميت هذه
الموسيقى بموسيقى القرين.

روناهي
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الخطط كانت إلى حد ما غير محددة في البدء،
والتضاريس أصبحت أكثر وعورة وتنوعا ً مما
طرحته الخارطة ،وكدأب العديد من الرحالت
التي تأخذ منعطفا ً غير متوقع ،فإن هذه الرحلة
بدورها تحمل العديد من المكافآت في االنتظار.
عالوة على ذلك من اإلنصاف االعتراف بأنها
تحمل بضعة إحباطات على امتداد الرحلة ،التي
تأخذ المسافر من غابات األمازون المطيرة إلى
شبه صحراء القطب الشمالي الباردة ،من شوارع
شمالي لندن إلى منطقة الساحل ،من حقول األرز
اإلندونيسية إلى المدن اإلفريقية ،ويعد الغرض
من الكتاب غرضا ً مزدوجاً :تقديم خرائط مفيدة،
واستكشاف بعض المشاهد الرئيسية ،إضافة إلى
بضع مدن تمت زيارتها.
وكاالت

أحمد فرج الخليفة /مصر
في ظلمة الليل الطويل
سنا؟
ماذا تخبئ شم ُ
أ ٌّم ستحبل غفلةً؟
كيما تبيع رضيعَها
ع
رقصت ثعالبُنا الجيا ُ
فوق التالل وفِي الجحور
والديك أذّن ..هللوا
ال وقت يكفي للصالة
فمثّلوا
بُتِرت أياديكم
فهيا للدعاء
يعاسيب تخون
هذي
ٌ
رجالَها
كي تمتطي ظهر الديار
القفير من العسل
وخال
ُ
والزهر يشكو غربةً
من يشتري
الميت؟
هذا الرحيقَ
َ
النهر يكذب كل يوم
طاش يصدقون!
وال ِع ُ
كل الذين رويتهم
ردموا روافدك القديمة
بالضحك..
كل الذين منحتهم..
قد جردوك
فاخلع نعالك
وارتجي
بعض الفُتات.

محرر الصفحة  -عبدالرحمن محمد

شمال وشرق سوريا من حرب وهجمات
إرهابية ،أدت لتضرر البنية التحتية لمناحٍ
حياتية عدة ،ومنها القطاع الصحي الذي
أصبح هاجسا ً كبيرا ً لألطباء والقائمين على
اإلدارة في شمال وشرق سوريا ،من هذا
المنطلق وبسبب التكاليف الباهظة للعالجات
الطبية وللتخفيف من معاناة المرضى في
السفر والمصاريف وسد الثغرات في القطاع
الصحي ،جاءت فكرة افتتاح مشفى للقلب
والعين.
ليصبح هذا الصرح الطبي أول مشفى
تخصصي يقدم خدماته للمواطنين بأجور
رمزية في جراحة القلب والعين .تم تجهيز
المشفى بأحدث األجهزة المتطورة إلجراء
عمليات القثطرة والشبكات القلبية وعمليات
القلب المفتوح باإلضافة إلى العمليات
العينية والعالج بالليزر ،كانت هذه العمليات
تجرى في مشافي دمشق وحلب ،مما يكلف
المريض وذويه تكاليف مادية كبيرة جراء
السفر واإلقامة وتكاليف المشافي الخاصة،
كما يقدم خدمات التصوير الطبقي المحوري
واألشعة والتحاليل الطبية.

فريق خارجي ،حيث تعتبر هذه المرحلة
قفزة نوعية بفترة قصيرة وإنجاز كبير في
القطاع الصحي رغم الظروف التي تعيشها
المنطقة من حصار وضغوطات على كافة
النواحي ورغم الصعوبات في الحصول
على المعدات واألدوات».

آراء مرىض
«ويسي محمد محمود» يبلغ من العمر 68
عاما ً من سكان حي الهاللية يتلقى العالج
في مشفى القلب والعين ،أجريت له في
األسبوع المنصرم عملية قلب مفتوح ،وهو
اليوم يستعد للخروج بعد نجاح عمليته،
تقول عائلته إن وجود مثل هذا المشفى يخدم
األهالي ويوفر عليهم عناء السفر خارج
مدينتهم ،باإلضافة للتكاليف التي تعد بسيطة
ورمزية أمام تكاليف العالج في الخارج وفي
المشافي الخاصة ،وتابعت العائلة «المشفى
قدم خدمات طبية كثيرة وعناية طبية ممتازة
واهتماما ً كبيرا ً في العالج ،وكنا بالقرب من
والدي أثناء تلقيه العالج ،نستطيع رؤيته

القلب ،أوضح لنا التفاصيل حول العملية:
«بعد الفحوصات والتحاليل الالزمة
للمريض وإجراء القثطرة القلبية تبين لدينا
ضرورة إجراء عمل جراحي ،وهو عملية
القلب المفتوح ،وتكللت العملية بالنجاح
وكانت نتائجها ممتازة ،وبعد مرور أربعة
وعشرين ساعة أصبحت حالة المريض
جيدة جدا ً ومستقرة وتمكن ذووه من زيارته
واالطمئنان عليه».

يعتبر نظام العمل في المستشفى نظاما ً
ديمقراطيا ً بأسسه وقواعده من خالل العمل
على تهيئة كافة سبل الراحة والسالمة
للمرضى ،وبالنسبة لمرضى وحدات حماية
الشعب والمرأة ومجلس عوائل الشهداء
وكافة القطاعات العسكرية ،فبإمكانهم جلب
إحالة مرضية من الهيئة أو المؤسسة التابعة
لهم ويتكفل المشفى بدوره بتكاليف عالجهم
ويكون لهم أولوية في تسريع عالجهم
لضرورة عودة التحاقهم بعملهم.

طموحات ومناشدات
في نهاية لقائنا مع الدكتور «محمد علي
عبدي» مدير مشفى القلب والعين ،اختتم
حديثه لنا بقوله« :قمنا بتدريب ثالثة أطباء
مختصين بجراحة القلب وهم اآلن يعملون

يوضح «موسى» أنهم اليوم في المرحلة
الثالثة ضمن مخطط عمل المشفى ،أال وهي
«إجراء العمليات بجهود محلية ،وتأسيس
فريق طبي مدرب ومختص من طواقم
المشفى ،وهذه ستكون المرحلة المستمرة
ضمن مسيرة عمل المشفى ،والصعوبات
هي في وصول المواد الطبية من
التي نعانيها َ
خارج مناطق شمال وشرق سوريا في ظل
الضغوطات التي تعيشها المنطقة وإغالق
المعابر».

جراحة مستعجلة
«أحمد خليلو» مهجر من مدينة حلب ويقطن
في مدينة الطبقة ،تعرض ألزمة قلبية حادة،
تم التواصل مع األطباء في مشفى القلب
والعين وتمت االستجابة من قبل طاقم
المشفى ،ووصل «خليلو» إلى المشفى في
حالة صحية حرجة ،وتم إجراء الفحوصات
والعمل الجراحي بشكل مستعجل وفي حالة
إسعافية ،يقول «إبراهيم خليلو» شقيق
المريض ومرافق له «نحن ال نستطيع
الوصول لمناطق النظام لصعوبة السفر
وغالئه وقد وفر علينا مشفى القلب والعين
في قامشلو الراحة واألمان والطمأنينة
وخفف علينا متاعب السفر والمصاريف
التي نحن أساسا ً ال نملكها».
وحول تفاصيل حالة المريض أفاد لنا الدكتور
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«من أجل النهوض بالقطاع الصحي ورفع
مستواه وللضرورة والحاجة قمنا بخطوة
افتتاح مستشفى ألمراض القلب والعين،
التي تعد أكثر انتشارا ً بين أفراد المجتمع،
فقبل حوالي عامين ونصف بدأنا العمل
بهذا الصرح الطبي في حي العنترية
بمدينة قامشلو» بهذه الكلمات عبر الدكتور
«محمد عبدي» عن أهمية المشفى واستطرد

وتتم إحالته من قبل األطباء المتعاقدين مع
المشفى ويتم فحصه مرة أخرى من قبل
الكادر الطبي في المشفى لمعرفة حالته
وتحديد وقت إجراء العمل الجراحي له.

بشرح آلية العمل واستقبال المرضى قائالً
«في بداية تأسيس هذا المشفى تم النقاش
حول هيكلية العمل فيه ،فقد كان المرضى
يواجهون صعوبات كثيرة بالسفر إلى باشور
كردستان أو إلى دمشق ،منها صعوبات
الطريق والتكلفة وتأمين بطاقات السفر،
إضافة لصعوبة تأمين المسكن خالل فترة
العالج .ومن أجل تالفي كل ذلك تم النقاش
لرفع كل تلك األعباء التي تقع على كاهل
مرضى القلب.
اليوم يتم العمل وفق برنامج معين ،وتم
تحديد ثالثة أيام في األسبوع إلجراء عمليات
جراحة القلب في المشفى ،حيث يتم استقبال
المرضى من كافة الشعوب في شمال وشرق
سوريا وحتى من المحافظات األخرى ،ويقوم
المريض بإحضار تقاريره الطبية السابقة

في مشفى بكوباني ،ونسعى من خالل عملنا
لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية
للمرضى دون التمييز بين أي شعب،
فالمشفى لجميع الشعب ،ونسعى ليكون
مشفى القلب والعين المشفى األم ،ويكون
هناك مراكز أخرى في كافة مناطق شمال
وشرق سوريا ،ونناشد الهالل األحمر
والصليب األحمر الدولي وكافة المنظمات
والجمعيات اإلنسانية ومؤسسات المجتمع
المدني وجميع المؤسسات المعنية بتقديم
الدعم الالزم وتأمين النواقص التي يعاني
منها مشفى القلب والعين ،لكي نستمر بعملنا
ونجتاز كل العقبات والصعوبات ،ونسعى
للعمل كي نكون بمثابة مشفى جامعي يدرب
ويخرج أطبا َء متمرسين وأكاديميين في
مجال جراحة القلب والعين».

محرر الصفحة  -صالح إيبو
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بسمة محمد :انعقاد المؤتمرات الخاصة بالشبيبة الثورية ضرورة ملحة
الحسكة /آالن محمد ـ تحت شعار« :بروح الشبيبة سننظم الحرب الشعبية الثورية ،ونضمن
الثورة الثقافية» ،اجتمع مئات من الشبان والشابات الثوريين في المؤتمر الثالث لحركة
الشبيبة الثورية لمناقشة أعالمهم على مدار ثالثة أعوام.
يعتبر الشباب عماد األمم وأساس بنائها ،وتتميز
مناطق شمال وشرق سوريا بكثرة الفئة الفتية
والشابة ،ومنهم كان وال زال األمل في تحرير
كافة أراضينا المحتلة ودحر جيش االحتالل
التركي ومرتزقت ِه الجبناء ،عبر بناء نظام
األمة الديمقراطية ،فمصدر النظام الديمقراطي
وأساسهُ يعتمد على الشبيبة ،ومن عقدوا العزم
على تطوير الثورة وتنظيم أنفسهم ،ليصلوا إلى
مستوى التشاركية الحقيقية لدى جمع الشباب من
كافة األعراق والمعتقدات ،في كافة المناطق؛
لترسيخ هدف الثورة الحقيقي المبني على
الديمقراطية االشتراكية.

ثورة ذات إيديولوجية دميقراطية
تنتهج الشبيبة الثورية في مناطق شمال وشرق
سوريا اإليديولوجية الديمقراطية والتي تعتبر
السياق الفريد والنادر في منطقة الشرق
األوسط ،منهج الشبيبة فيها واضح المعالم ،من
حيث االستناد المطلق على فلسفة وفكر القائد
عبد هللا أوجالن ،في تعزيز الروح التشاركية
واالبتعاد عن اإليديولوجيات القومية والمتطرفة

مساهمة املرأة الشابة يف دعم
حرية املرأة

التي ال تصب في صالح شعوبها ،وللحديث أكثر
عن الفعاليات في هذا المؤتمر ،التقت صحيفتنا
باإلدارية في اتحاد الشبيبة الثورية بمقاطعة
الحسكة «بسمة محمد» حيث قالت« :انعقاد
المؤتمرات الخاصة بالشبيبة الثورية ضرورة
ملحة من أجل مناقشة سير عمل الشبيبة الثورية
عبر كافة اتحاداتها وفروعها في كافة مناطق
شمال وشرق سوريا ،وتنمية عطائها وتطوير
عملها ،ألن الشبيبة الثورية تعتبر المصدر
الرئيسي والقلب النابض في بناء المجتمع،
وتحرير المرأة وترسيخ روح المقاومة العسكرية
والشعبية ،وستتم مناقشة كافة المنجزات التي
حققتها الشبيبة الثورية ،منذ بداية انعقاد المؤتمر
الثاني وصوالً النعقاد المؤتمر الثالث».

وأضافت بسمة« :يعد اتحاد المرأة الشابة من
أكبر الداعمين لحرية المرأة منذ انطالق ثورية
روج آفا إلى تاريخ اليوم ،حيث عمل جاهدا ً على
مكافحة العقلية االستبدادية ،وساهم في تحرير
المرأة من كافة القيود المفروضة عليها تحت
شعار العادات والتقاليد ،حتى تمكنت بالفعل
من إحداث فرق ملموس وواضح في المجتمع،
ودعمت العديد من الحمالت االستثنائية التي
تهدف إلى تعزيز روح المقاومة عند المرأة،
ودعم استمرارية كسر القيود عليها وإطالق
العنان لحريتها الضائعة ،ومن هذ ِه الحمالت
التي ال زالت مستمرة ،حملة (انتفضوا) وحملة
(حتما ً سننتصر) ،وقد برز الدور الحقيقي
للمرأة من خالل هذ ِه الحمالت ،كما نالحظ ،في
جبهات القتال وفي إدارة العمل المؤسساتي ،وال
زلنا مستمرين وسنبقى مستمرين ومتمسكين
وملتزمين بكافة توجيهات القائد عبد هللا
أوجالن».

املنجزات يف األعوام املنرصمة
وأكملت اإلدارية في اتحاد الشبيبة الثورية
بمجلس مقاطعة الحسكة بسمة محمد عن
المنجزات التي حققوها في األعوام المنصرمة:
«أطلقت العديد من الحمالت ضد العزلة
المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن ،ونُ ِ ّ
ظمت
المظاهرات ضد المحتل التركي وممارساته
اإلجرامية واالحتاللية في عدة مناطق من شمال
وشرق سوريا ،وسعينا من أجل تطوير وتعبئة
منظمة في جميع المجاالت األخرى ،من تنظيم

مسيرات ودورات تدريبية وندوات وأعمال
ثقافية وفنية ،ومن أهمها كان تطوير العديد
من الدراسات العلمية والعملية عن ظاهرة
الهجرة ،والحرب الخاصة التي تقوم بها الدول
المعادية» ،ونسبت بسمة محمد هذ ِه المنجزات
إلى القائد عبد هللا أوجالن الذي يمثل البوصلة
الصحيحة في توجه الشباب نحو الطريق السليم
والصحيح ،وإلى الشهداء األبرار الذين كرسوا
معنى ومفهوم الشبيبة في قدرت ِه على المقاومة
والذود عن الشعب والوطن ،من خالل خنادق
وجبهات المقاومة.

لجنة الصحة في الرقة تفتتح قسم الطبقي المحوري األول من نوعه في شمال وشرق سوريا
الرقة /المهند عبد هللا ـ بهدف تخفيف األعباء
عن المواطنين؛ افتتحت لجنة الصحة في الرقة
قسمين جديدين هما «قسم الطبقي المحوري»
والذي يعد األول من نوعه في شمال وشرق
سوريا ،و»قسم المخبر المركزي» ،بالتنسيق
مع جمعية السوسن في الرقة.
يعتبر المشفى الوطني من أهم المشافي
المتواجدة في مدينة الرقة وأكبرها ،ويضم عددا ً
من األقسام والعيادات أبرزها :العناية المركزة
ـ قسم اإلسعاف والطوارئ ـ العيادات الخارجية

بالعمل المتواصل من أجل النهوض بالمستوى
الصحي في المدينة وريفها ،خصوصا ً بعد
تعرضها في السنوات السابقة لدمار كبير من
قبل مرتزقة داعش.

تخفيف العبء عن املواطن

ـ قسم الداخلية ـ شعبة التنظير الهضمي ـ شعبة
الجراحة العامة ـ قسم الحروق ـ قسم العمليات ـ
قسم الكلية ،وقسم الحجر الصحي.
ويقدم المشفى الخدمات الطبية والصحية من
معاينات وفحوصات مخبرية وعمليات جراحية،
واستشفاء في مدينة الرقة وريفها بالمجان،
وتستمر لجنة الصحة في
الرقة المدني
مجلس
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وألجل تخفيف األعباء عن المواطنين وتقديم
المزيد من الخدمات الطبية المجانية ضمن
المشفى الوطني بالرقة ،باشرت لجنة الصحة
في المشفى الوطني العمل في القسمين الجديدين،
وهما قسم المخبر المركزي وقسم التصوير
الطبقي المحوري والذي يعد األول من نوعه
في شمال وشرق سوريا الذي يقدم خدماته مجانا ً
للمواطنين.
وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا مع
في
منسق الجراحة

مشفى الرقة الوطني «عبد الحميد الحسن»
والذي تحدث بالقول« :إن افتتاح هذه األقسام
الجديدة في المشفى سيساعد المواطنين بشكل
كبير ،كونه سيقدم التحاليل والصور الشعاعية
والطبقي المحوري بشك ٍل مجاني دون دفع أي
مبالغ مالية».
وأضاف الحسن« :إن عمل هذه األجهزة
واألقسام الجديدة سيخفف عن المواطنين الكثير
من النفقات وخاصةً الطبقي المحوري الذي
يصل تكلفة الصورة الواحدة منه إلى  100ألف
ل.س في المراكز الخاصة ،باإلضافة إلى مخبر
التحاليل الطبية المركزي الذي يساهم في تخفيف
التكلفة بشكل كبير عن المواطنين الرتفاع
أسعارها في المخابر الخاصة».
العمل على جهاز الطبقي المحوري سيكون
للحاالت األكثر حر ًجا ،وهي الحاالت اإلسعافية
من حوادث وحاالت السقوط ،أو ضربة على
الرأس والجلطات الدماغية ،ثم تليها الحاالت
الباردة ،ويتم استقبال ما يقارب  15حالة يوميا ً
للطبقي المحوري ،أما في التصوير الشعاعي
فيتم استقبال  100حالة يومياً.

أكرب مخرب مركزي
المخبر المركزي الجديد الذي افتتح هو األكبر
من نوعه في الرقة ،وسيكون مساندا ً للمشفى
الوطني والهالل األحمر الكردي
السوسن
ومستوصف

ومستوصف سيف الدولة ،كونه يؤمن %90
من التحاليل المطلوبة في المشفى ،والعيادات
الخارجية ،ويتم التنسيق مع أطباء المشفى
والعيادات الخارجية ،للمعاينة عندهم ،ثم التحويل
إلى هذه األقسام ،واستقبال الحاالت اإلسعافية
من حوادث أو أمراض مزمنة اضطرارية
وتكون األولوية للحاالت الحرجة واإلسعافية.
واختتم عبد الحميد الحسن« :هذه األجهزة
التي وضعت ضمن هذه األقسام أجهزة حديثة
ومتطورة ،تساعد المرضى في المشفى الوطني

والعيادات الخارجية بأمور كثيرة دون االستعانة
بالمشافي أو العيادات أو المخابر الخاصة».
والجدير بالذكر أن مدينة الرقة تشهد تقدما ً
ملحوظا َ في الخدمات الطبية وخصوصا ً في
الفترة األخيرة ،حيث افتتح عدد كبير من
المراكز الصحية ضمن مدينة الرقة وأريافها،
باإلضافة إلى العمل على تجهيز مبنى العيادات
الشاملة للبدء بالعمل الطبي فيها خالل الفترة
المقبلة.

محررة الصفحة  -هايستان أحمد
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شعبة تموين الشدادي ُتت ِلف مواد غذائية منتهية الصالحية
الشدادي /حسام الدخيل ـ بهدف ضبط المخالفات
من قِبل أصحاب المحالت؛ أتلفت شعبة تموين
الشدادي مواد غذائية منتهية الصالحية ,كانت
قد ضبطتها أثناء جوالتها في السوق الرئيسية
للناحية والريف المجاور.
وأثناء جوالتها المستمرة في السوق الرئيسية
لناحية الشدادي والريف المجاور لها وبهدف
ردع التجار ,صادرت شعبة تموين الشدادي
بضائع منتهية الصالحية ونظمت ضبوط
مخالفات بحق أصحاب المحال التجارية التي
ضبطت عندهم البضائع المخالفة لضمان تكرار
العملية ,وأتلفت المواد عبر حرقها في مكب
النفايات المخصص.
اإلداري في شعبة تموين الشدادي «وائل
الصالح» أكد التزام شعبة التموين بجوالتها
المستمرة على األسواق في الناحية والريف للحد
من تالعب التجار باألسعار والمتاجرة بالبضائع
المنتهية الصالحية.
وأضاف الصالح أنه وخالل الجوالت المعتادة
ضبطت الدوريات ال ُمسيّرة من قبل الشعبة عددا ً
كبيرا ً من المواد الغذائية المنتهية الصالحية
متمثلة ببعض المواد الغذائية مثل دبس البندورة

والخل والمعلبات وماء الزهر والزعتر بأنواعه
في عدد من المحالت وعليه تم تنظيم مخالفات
بأصحاب المحالت منها مالية وذلك بهدف
ردعهم عن حيازة مثل هذه البضائع وبيعها
لألهالي بطريقة الغش.
واختتم اإلداري في شعبة تموين الشدادي وائل
الصالح حديثه مناشدا ً األهالي بتقديم الشكاوى
لشعبة التموين في حين تم كشف أي بضاعة
منتهية الصالحية في محل تجاري وذلك بتوجه
الدورية إلى المكان ومصادرة البضاعة وإتالفها
للحفاظ على صحة وسالمة األهالي من السموم
التي قد تسببها تلك المواد المنتهية الصالحية.

دعم مزارعي الذرة يؤدي لتطوير واقعها
يشهد العام الحالي إقباالً من قبل المزارعين
في إقليم الجزيرة على زراعة الذرة بأنواعها
ويتفاءلون بتطوير زراعتها ،فيما تشهد مناطق
حوض الفرات تراجعا ً في الزراعة لشح مياه
الري ،ومن جانبها اإلدارة الذاتية تقدم يد العون
بقدر المستطاع مما خلق حالة ارتياح لدى
المزارعين للذرة.
تراجعت زراعة الذرة في حوض الفرات خالل
هذا العام بسبب خفض تركيا لمنسوب مياه
الفرات المتدفق لألراضي السورية ،بعد أن
كانت خالل السنوات السابقة من أكثر المناطق
السوريّة إنتاجا ً له بينما شهدت مناطق إقليم
الجزيرة إقباال كبيرا ً من قبل المزارعين.
ويشغل محصول الذرة أهمية كبيرة على
المستوى العالمي نظرا ً ألهميته االقتصادية،
حيث تستعمل الذرة الصفراء في التغذية البشرية
فتؤكل على شكل عرانيس مشوية أو مسلوقة
وتستخدم في تحضير السلطات والمقبالت
والمركبات الغذائية لألطفال والخبز والمعجنات
ووجبات اإلفطار كما ويستخدم زيتها في الطبخ.

الرتبة املناسبة
وتعتبر مناطق شمال وشرق سوريا مناطق
مناسبة لزراعة الذرة بنوعيها األصفر واألبيض
كونها تتمتع بترية وبيئة مناسبة لنموها.
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وخالل هذا العام اتجه الفالحون في إقليم الجزيرة
لزراعة الذرة البيضاء لالستفادة منها كعلف
للماشية والدواجن ،وخاصةً بعد سنة الجفاف
وقلة أنواع األعالف األخرى (القمح والشعير)
وارتفاع أسعارها.
وتزرع الذرة بطريقتين األولى الطريقة البعلية
وتبدأ في بداية الربيع لالستفادة من األمطار
الموسمية أو على ضفاف األنهار والطريقة
الثانية تزرع مروية وتبدأ زراعتها في شهر
حزيران ،حيث تعتمد على وفرة المياه والحرارة
الدافئة وتزرع في التربة الرملية والطينية.

دعم مزارعي الذرة
وخالل هذا العام قامت اإلدارة الذاتية
الديمقراطية بدعم المزارعين ومحاولة تطوير
الزراعة بشكل عام ومنها محصول الذرة ،حيث

قدمت مؤسسة اإلكثار والبذار الدعم للمزارعين
من خالل تقديم البذار والمازوت من أجل
السقاية باإلضافة إلى السماد بنوعيه العضوي
والفوسفوري للمزارعين.
وبحسب اإلحصاءات المسجلة لدى مديريات
الزراعة في مقاطعة قامشلو فقد تجاوزت
المساحة المزروعة  1050دونم من األرض
لزراعة الذرة وما تزال عمليات الزراعة
والتسجيل مستمرة.
ويحتاج محصول الذرة إلى االهتمام من حيث
إبادة األعشاب الضارة وتحضين النبات وعزق
األرض بعد نمو الذرة والسقي كل  15يوم
ويحتاج الدونم من األرض لـ 2كغ من البذار
ويتراوح إنتاجها للدونم الواحد من  400إلى
 700كغ.
المزارع حسن محمود داوود من أهالي قرية
خزنة في ناحية تربه سبيه قام خالل هذا العام
بزراعة  25دونم من األرض بالذرة البيضاء
وأشار إلى أنه قام بالتوجه إلى زراعة الذرة
البيضاء لالستفادة منها في العلف.
حسن داوود أكد أن دعم اإلدارة الذاتية لزراعة
الذرة ساهم في زيادة نسبة المساحات المزروعة
خالل هذا العام وأن المزيد من الدعم سيساهم
بزيادة المساحة خالل السنوات القادمة.

تراجع يف الزراعة

تراجعت زراعة الذرة خالل هذا العام في حوض
الفرات ،بعد قيام االحتالل التركي بقطع مياه
نهر الفرات ،حيث كان المزارعون يعتمدون
على سقايتها من النهر بشكل مباشر ،وبذلك بات
المزارعون في حوض الفرات يعانون من شح
المياه المروية والبعلية بعد سنة جفاف.
المزارع هالل العكلة من ريف الرقة الشمالي
قال :موسم الذرة أصبح في ريف الرقة موسما ً
أساسيا ً وليس تكثيفياً ،كون مردوده جيد
للمزارعين وإنتاجه عالي ،,باإلضافة إلى دعم
لجنة الزراعة واهتمامها بهذا الموسم.
ولفت العكلة «هذا العام تراجعت زراعته بشكل
تخوف المزارعين من االستمرار
كبير نتيجة ّ
في انخفاض مياه الفرات».
مشيرا ً إلى أن معظم المزارعين في المنطقة
اتجهوا إلى زراعات تكثيفية أخرى ،مثل الجبس
األحمر وجبس البزر ،,والسمسم وفول الصويا
كون هذه الزراعات ال تحتاج إلى الري كثيرا ً
كما الذرة.
العكلة كان قد زرع في العام الماضي  30دونم،
ولكن هذا العام لم يزرع سوى نصف المساحة.
الرئيس المشترك لمكتب اإلرشاد في لجنة
الزراعة والري بالرقة محمد الرجب نوه بدوره
إلى الخطة الزراعية للموسم التكثيفي والتي كانت
 %20من المساحات المزروعة بعملية ترخيص
المساحات التي ستزرع بهذه المحاصيل ،من
أجل تقديم الدعم من سماد ومازوت مدعوم.
وأضاف الرجب أن عملية الترخيص تكون عن
طرق الجمعيات الفالحية ،وذلك بعد الكشف
على المساحات التي يتم تقديمها من قبل رئيس
الجمعية.

وأكد أنه لهذا العام نحاول تخفيف زراعة الذرة
في المنطقة وذلك لقلة مياه الري ،الذي يعود
سببه حبس تركيا لمياه الفرات.
وعن دعم المازوت قال محمد الرجب أنه لكل
دونم ذرة يروى عن طريق المحركات يقدم70
لتر من مادة المازوت ،وإن كان عن طريق
آبار ارتوازية ،فيأخذ الدونم الواحد  120لتر،
باإلضافة إلى دعم الجرارات من أجل الحراثة بـ
 10لتر لكل دونم.
الرئيس المشترك لهيئة الزراعة واالقتصاد
في اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا سلمان
بارودو أكد خالل لقاء معه أن محصول الذرة
له أهمية اقتصادية كبير في المنطقة ،وتأتي هذه
األهمية بعد موسم القمح والقطن .وأشار سلمان
بارودو «يوجد في مناطقنا ثالثة مراكز استالم
لمحصول الذرة ،مجهزة بمجففات وهي موزعة
في الرقة والجزيرة ودير الزور».
وأضاف أنه تم توجيه لجان الزراعة لدعم هذا
المحصول ،من سماد ومازوت باإلضافة إلى
تقديم البذار ،من قبل مؤسسات إكثار البذار
من خالل عقد مع المؤسسة ،والذي سيدعم
المزارعين بمجمل مستلزمات زراعة الذرة
«بالدين» ،إلى أن يتم جني المحصول.
ولفت بارودو أنه تم استيراد بذار عالية الجودة
من دول أوروبية وخاصةً صربيا ،وهو من
النوع الزيتي وسيستخدم في معمل الزيوت
النباتية الذي تم افتتاحه سابقا ً في إقليم الجزيرة.
ويذكر إن إنتاج الدونم الواحد من حبوب الذرة
في منطقة حوض الفرات ،وصل إلى طن
و 300كيلو في األعوام الماضية.
وكالة هاوار

