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أهايل الدرباسية: االعرتاف باإلدارة 
الذاتية سيضع حدًا للتهديدات الرتكية

أمهات الشهداء: أبناؤنا ضحوا بدمائهم 
يف سبيل تحقيق وحدة الصف الكردي

أكد أهالي الدرباسية أن اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تعمل 
بشكل جاد وعلى كافة الصعد وتستخدم 
كافة الوسائل المتاحة التي من شأنها 

الوصول إلى االعتراف باإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا، وأشاروا إلى أنهم 

يتصدون دائماً للمخططات التي تحاك 
ضدهم والهجمات التي تشن عليهم...«4

 أكدت أمهات 
الشهداء أن 

الغاية من النضال 
والمقاومة والتضحية 

بالدماء هي توحيد 
الصف الكردي ألن 

الوحدة الكردية 
متممة للمشروع 

الديمقراطي في شمال 
وشرق سوريا...«6

قسد ُتلقي القبض عىل صانعي 
المتفجرات من خاليا داعش

باستمرار حمالت التمشيط ضد خاليا داعش في  مناطق شمال وشرق سوريا ألقت 
قوات سوريا الديمقراطية القبض على أربعة عناصر وقادة لداعش في ريف دير 

الزور الشرقي...«2

 دعِم االرتزاِق 
ُ

أنقرة... سياسة
اإلرهابّي واستثماُر قضايا الالجئين

 ألنقرة 
ً
 الفتا

ً
شهد العقد األخير خروجا

من إطار جغرافيتها السياسّية، 
لتت�دخل في مواقِع التوتر في 

 من عوامِل التوتر، 
ً

المنطقة، مستفيدة
 الشعارات الدينّي�ة إلنجاز 

ً
ومستثمرة

التحّوِل، في حروٍب شبه مجانّي�ة عبر 
استقدام المرتزقة من مختلِف أنحاء 

العالم واستخدام مرتزقة سوريي�ن 
والتلويح بورقة الالجئي�ن السوريي�ن 

واألفغان وأصول مختلفٍة. ..«5

بعدسة: حسام دخيل

»كاتب المستقبل«: انتهاء االختبار 

الثالث وبانتظار إعالن أسماء الفائزين
قلة شرب الماء في الجو الحار 

يضر بعمل القلب

انتهت  وطالبة  طالب   76 بمشاركة 
االختبارات الثالثة للمتقدمين لمسابقة كاتب 
الفعاليات في  التي نظمها مكتب  المستقبل 
هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وتحت شعار 
»غرسة اليوم شجرة الغد« ليتم إعالن 12 

فائزاً من بينهم في وقت الحق.
االختبارات تمت في صالة بيلسان بعامودا، 
وكانت المسابقة قد انطلقت بمشاركة 200 
طالب وطالبة، تأهل منهم 76 إلى المرحلة 
الثالثة واألخيرة، منهم 27 مشارك باللغة 
الكردية،  باللغة  مشارك  و49  العربية، 
وأخرى  للكبار،  فئة  فئتين،  على  وذلك 

للصغار.
المسابقة تقام للعام الثاني، وكانت قد أُعِلنت 

تم  الفائت  حزيران   15 وبتاريخ  ُمسبقاً، 
التسجيل، وبدأت وانطلقت المسابقة فعلياً، 
الشفهي  لالختبار  فيها  المشاركون  تقدم 
للفئة األولى بتاريخ الرابع من تموز وللفئة 
االختبار  وفي  تموز،   10 بتاريخ  الثانية 
في  كتاباً  األولى  الفئة  لخصت  الثاني، 
ودخلت  الثانية،  للفئة  كلمة، و750   500
المسابقة اليوم االختبار الثالث، بكتابة نص 
إبداعي )قصة، مقالة، شعر(، ليُقدم نتاجهم 

األدبي للجنة.
األولى  فئتين عمريتين  تستقطب  المسابقة 
من 10 ولغاية 14 عاماً والثانية من 15 
الكتابة  مواهب  تنمية  عاماً،   18 ولغاية 
الثقافة  مفاهيم  وزرع  الفكرية،  واإلبداع 

والمطالعة في أذهان األطفال.

اإلبداعية  األعمال  موضوعات  وتنوعت 
التي كتبها المشاركون وفي أقسامها الثالث 
مواضيع  بين  والعربية  الكردية  وباللغتين 
والقيم  الوطن  وحب  وجمالية  اجتماعية 

والُمثل االجتماعية والحرية والشهادة.
وطالبة   طالب   200 بين  من  أنه  يُذكر 
تقدموا إلى المسابقة سيتم اختيار 12 فائزاً 
وستة  األطفال،  لفئة  فائزين  ستة  فقط، 
آخرين لفئة الكبار، وذلك بعد أن تقوم لجنة 
التقييم بمراجعة القصص، ومن المقرر أن 
توزع الجوائز على الفائزين بتاريخ السابع 

من آب القادم.
وكالة هاوار

مهماً  أمراً  البقاء رطباً  الحار يعتبر  الطقس  في 
للغاية؛ ويمكن أن يُشكل الطقس الحار عدداً من 
الشمس  ضربة  ذلك  في  بما  الصحيّة  المخاطر 
أكثر  أحد  هو  الجفاف  ولكن  الشمس،  وحروق 

الظروف المرتبطة بالحرارة شيوعاً.
لتقرير موقع mirror يجب على الجميع  ووفقاً 
شرب ثالثة لترات من الماء يومياً، وقد وجدت 
تلقوا عالجاً  دراسة أُجريت على 162 مريضاً 
نقص  يعتبر  حالة  وهي   – الكلى  لحصوات 
مستشفى  في   – كبير  خطر  عامل  فيها  الماء 
ساوثهامبتون العام، أن أقل من ثلث من خضعوا 

للدراسة )28%( زادوا من تناولهم للمياه.
الذين  قبل  من  المستهلكة  الكمية  متوسط  وبلغ 
اليوم،  في  فقط  لتر   1.5 االستطالع  شملهم 
وكان ذلك على الرغم من تلقي جميع المرضى 
شرب  إلى  الحاجة  بشأن  العالج  بعد  المشورة 
ما بين 2.5 إلى 3 لترات يومياً، خاصةً خالل 

أشهر الصيف.

وقال ما يقرب من الربع )22 %( إن سبب تجنب 
الماء يعود إلى كرههم للطعم، في حين ألقى 26 
% باللوم على عاداتهم، وقال 10% إنهم شربوا 

الماء فقط عند العطش.
خطر  عامل  الترطيب  سوء  يكون  أن  ويمكن 
المغص  المشاكل الصحية منها   لعدد من  كبير 

الكلوي )ألم مرتبط بحصوات الكلى(.
شرب  عدم  أن  التقارير  من  عدد  وأشارت   
يسبب  الحار،  الجو  في  الماء  من  كافية  كمية 

زيادة كثافة الدم، ما يؤدي إلى اضطراب عمل 
التعرق  عملية  في  الجسم   يفقد  حيث  القلب، 
السوائل ومعادن مهمة- البوتاسيوم والصوديوم 

والكالسيوم والمغنيسيوم والكلور.
هذه المعادن تؤدي عدداً من الوظائف المهمة في 
الجسم: “الحفاظ على التوازن المائي – الملحي، 
القاعدي، ومسؤولة عن   – الحمضي  والتوازن 
الدموية،  األوعية  ونشاط  القلب،  تقلص عضلة 

وتساهم في نقل النبضات العصبية”.
إلى  الزائد  الماء  استهالك  يؤدي  أن  ويمكن 
يُسمى  عرض  وهو  الدم،  في  الشوارد  تخفيف 
نقص صوديوم الدم عندما يصل إلى مستويات 

خطيرة.
وكاالت
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قسد ُتلقي القبض على صانعي المتفجرات 
من خاليا داعش

ما كمية المياه التي ينبغي تناولها كل يوم؟

أنواع الفواكه الصيفيةأكبر البحار في العالم

نشطاء يفضحون موقف 
أردوغان بشأن المهاجرين

أذربيجان تدعو أرمينيا لتجنب
 الخطوات االستفزازية

مسؤول أمريكي يؤكد بقاءهم في سوريا دعمًا 
للقوى العسكرية المشروعة

اإلهمال الطبي ُيهدد حياة ناهد ونرجس في 
معتقالت إيران

جلجامش يعود إلى العراق

التمشيط  باستمرار حمالت  ـ  األخبار  مركز 
ضد خاليا داعش في  مناطق شمال وشرق 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ألقت  سوريا 
لداعش  وقادة  عناصر  أربعة  على  القبض 

في ريف دير الزور الشرقي.
الديمقراطية بدعم من  تواصل قوات سوريا 
األمنية ضد خاليا  الدولي عملياتها  التحالف 
داعش في مناطق عدة بشمال وشرق سوريا 
وال سيما بدير الزور وأريافها نتيجة الحركة 

النشطة لها في تلك المنطقة.

العملية  نتائج  لقسد  الرسمي  الموقع  ونشر 
أرياف  إحدى  في  داعش  األمنية ضد خاليا 
دير الزور الشرقي »خالل عملية أمنية بّرية، 
سوريّا  قّوات  في  الخاصة  الوحدات  ألقت 
التحالف  مروحيات  من  وبدعم  الديمقراطيّة 
خلية  في  وقادة  عناصر  أربعة  على  الدولي 
بريف  الشحيل  منطقة  في  اإلرهابي  لداعش 
دير الزور الشرقي، تعمل في مجال صناعة 
والتفخيخ،  الناسفة  والعبوات  المتفجرات 
واألمنية  العسكرية  القوات  واستهداف 

والسكان اآلمنين«.
أسلحة  مصادرة  تمت  العملية،  وخالل 
والعثور  الخلية  بحوزة  كانت  ومعدات 
وتتابع  هذا  أسلحة.  ومخابئ  متفجرات  على 
العملية  هذه  لتأتي  داعش  خاليا  حركة  قسد 
ضمن الفعّاليات العسكريّة المستمرة من قبل 
قّوات سوريّا الديمقراطيّة بمساندة ودعم من 
التحالف الدولي في ضرب خاليا داعش ومنع 

نشاطها من تهديد أمن المنطقة وسالمتها.

الماء مكّون أساسي ليتمتع الجسم بصحة جيدة، 
فهل تحصل على ما يكفيك منه؟ قد تساعدك هذه 

اإلرشادات في معرفة الجواب.
ما كمية الماء التي ينبغي شربها يوميًا؟ إنه سؤال 

بسيط لكن إجابته ليست يسيرة.
الدراسات  أخرجت  طويلة  سنوات  مدار  فعلى 
من  الفردية  احتياجاتك  لكن  متباينة،  توصيات 
منها  العوامل،  من  العديد  على  تعتمد  المياه 
صحتك ومدى نشاطك والمكان الذي تعيش فيه.

فليست هناك تركيبة واحدة تناسب الجميع، رغم 
جسمك  احتياجات  عن  المزيد  معرفة  فإن  ذلك 
من السوائل من شأنه أن يساعدك في تقييم كمية 

الماء التي يتعين عليك شربها كل يوم.
ما فوائد الماء للصحة؟

لجسمك،  الرئيسي  الكيميائي  المكون  هو  الماء 
جسمك،  وزن  من   %70 ـ   50 بين  ما  ويشّكل 
قيد  على  يبقى  كي  الماء  إلى  الجسم  ويحتاج 

الحياة.
فكل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج إلى 
الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح، على 

سبيل المثال، يعمل الماء على:
التبول  طريق  عن  النفايات  من  التخلص   •

والتعرق والتبرز.
• الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

• تليين المفاصل وتوسيدها.
• حماية األنسجة الحساسة.

الجفاف، وهي  إلى  الماء  نقص  يؤدي  أن  يمكن 
ما  على  جسمك  يحتوي  ال  عندما  تحدث  حالة 
للقيام بالوظائف الطبيعية، حتى  يكفي من الماء 
طاقتك  يستنزف  أن  يمكن  الخفيف  الجفاف 

ويجعلك تشعر بالتعب.
ما مقدار الماء الذي يحتاج إليه الشخص؟

يفقد اإلنسان الماء كل يوم عبر التنفس والتعرق 
أداء  من  الجسم  يتمكن  ولكي  والتبرز،  والتبول 
إعادة  من  بد  فال  السليم،  النحو  على  وظائفه 
محتواه من الماء إليه عن طريق تناول مشروبات 

وأطعمة تحتوي على الماء.
الشخص  إليها  يحتاج  التي  الماء  فما كمية  إذن، 
العادي السليم صحيًا البالغ الذي يعيش في مناخ 
للعلوم  الوطنية  األكاديميات  حددت  معتدل؟ 
أن  إلى  المتحدة  الواليات  في  والطب  والهندسة 

كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميًا:
السوائل  من  لتًرا(   3.7( تقريبًا  كوبًا   15.5  •

يوميًا للرجال.
السوائل  من  لتًرا(   2.7( تقريبًا  كوبًا   11.5  •

يوميًا للنساء.
كالماء  السوائل  جميع  التوصيات  هذه  وتشمل 
نسبة  تأتي  واألطعمة.  المشروبات  من  وغيره 
20% تقريبًا من كمية السوائل اليومية عادةً من 

الطعام وتأتي النسبة الباقية من المشروبات.
ماذا عن شرب ثمانية أكواب من الماء في اليوم؟
ثمانية  بشرب  نصيحة  سمعت  قد  تكون  ربما 
معقول  هدف  وهو  يوميًا،  الماء  من  أكواب 

ويسهل تذكره.
رطوبة  على  الحفاظ  األصحاء  أغلب  يستطيع 
السوائل  من  وغيره  الماء  بشربهم  أجسامهم 
كلما شعروا بالعطش، وقد يكون أقل من ثمانية 
البعض.  لصحة  مناسبًا  أيًضا  اليوم  في  أكواب 

لكن غيرهم قد يحتاجون إلى شرب المزيد.
اإلجمالية  السوائل  تعديل كمية  إلى  تحتاج  ربما 

التي تتناولها بناًء على عدة عوامل:
• ممارسة الرياضة إذا مارست أي نشاط يسبب 
العرق، فإنك تحتاج إلى شرب المزيد من الماء 
لتعويض كمية السوائل المفقودة. من المهم شرب 
وفي  الرياضية  التمارين  ممارسة  قبل  الماء 

أثنائها وبعدها.
• البيئة قد تسبب حرارة الجو أو رطوبته العرق، 
وهو ما يستلزم شرب كمية إضافية من السوائل. 
األماكن  في  أيًضا  الجسم  الجفاف  يصيب  وقد 

المرتفعة عن سطح األرض.
السوائل  جسدك  يفقد  العامة  الصحية  الحالة   •
اإلسهال.  أو  القيء  أو  بالحمى  تصاب  عندما 
اشرب المزيد من الماء أو اتبع نصيحة الطبيب 
الحاالت  من  السوائل.  تعويض  محاليل  بشرب 
السوائل  كمية  زيادة  تستلزم  قد  التي  األخرى 
وحصوات  المثانة  عدوى  أنواع  المتناولة 

المسالك البولية.
النساء  تحتاج  الطبيعية  والرضاعة  الحمل   •

من  المزيد  تناول  إلى  المرضعات  أو  الحوامل 
في  الترطيب  مستوى  على  للحفاظ  السوائل 

أجسامهن.
رطوبة  على  للحفاظ  الوحيد  الخيار  الماء  هل 

الجسم؟
لتلبية  فقط  الماء  على  االعتماد  عليك  ليس  ال، 
أيًضا  تأكله  فما  السوائل،  احتياجات جسمك من 
تبلغ  المثال،  سبيل  فعلى  مهًما،  جزًءا  لك  يوفر 
نسبة الماء في الكثير من الفواكه والخضراوات 

مثل البطيخ والسبانخ 100% تقريبًا.
وكذلك تتكون مشروبات مثل الحليب والعصير 
وأنواع شاي األعشاب بصفة أساسية من الماء، 
 - الكافيين  على  المحتوية  المشروبات  حتى  بل 
كالقهوة والصودا - يمكنها أن تسهم في محتوى 
لكن  يوميًا،  جسمك  إلى  يدخل  الذي  الماء 
المشروبات  تناول  في  معتدالً  تكون  أن  حاول 
العادية،  الغازية  فالمشروبات  بالسكر،  المحالة 
الرياضية،  المشروبات  أو  الطاقة  ومشروبات 
عادة  تحتوي  المحالة  المشروبات  من  وغيرها 

قد  الذي  المضاف  السكر  من  كبيرة  كمية  على 
أكبر  الحرارية  السعرات  يُمد جسمك بكمية من 

مما تحتاج.
من  يكفي  ما  أشرب  كنُت  إذا  ما  أعرف  كيف 

السوائل أم ال؟
- على  كافية  تتناولها  التي  السوائل  كمية  تكون 

األرجح - في الحاالت التالية:
• إذا كنت نادًرا ما تشعر بالعطش

• إذا كان البول عديم اللون أو بلون أصفر فاتح
يستطيع طبيبك أو اختصاصي التغذية مساعدتك 

في تحديد كمية المياه المناسبة لك يوميًا.
على  جسمك  احتواء  من  والتأكد  الجفاف  لمنع 
مشروبك  الماء  اجعل  يحتاجها،  التي  السوائل 
من  كوبًا  تشرب  أن  المستحسن  من  المفضل، 

الماء في األوقات التالية:
• مع كل وجبة وبين الوجبات.

• قبل ممارسة التمارين الرياضية وبعدها.
• عندما تشعر بالعطش.

شرب كميات من الماء أكثر مما ينبغي
مشكلة  الماء  من  الكثير  شرب  يسبب  ما  نادًرا 
يحصلون  الذين  األصحاء  البالغين  إلى  بالنسبة 
يشرب  األوقات  بعض  وفي  جيدة،  تغذية  على 
الماء في محاولة  الرياضيون كميات كبيرة من 
التمارين  ممارسات  بعد  الجفاف  من  للوقاية 
الماء  من  كميات  تشرب  عندما  لكن  العنيفة، 
التخلص من  تتمكن كليتاك  الالزم، ال  أكبر من 
المياه الزائدة. ومن ثم يصبح محتوى الصوديوم 
الموجود في دمك مخففًا. ويطلق على هذه الحالة 
نقص الصوديوم، وهي من الحاالت التي قد تهدد 

سالمة الحياة.

 يعّرف البحر على أنّه مسّطح مائي، ويمكن 
اإلجمال بأنه الجزء الممتد من المياه المالحة 
التي ترتبط بأحد المحيطات الخمسة في العالم 
على األقل، وهي: المحيط الهندي، والمحيط 
الشمالي،  المتجمد  والمحيط  األطلسي، 
ومما  الجنوبي،  والمحيط  الهادئ،  والمحيط 
مساحة  أصغر  البحر  أّن  إليه  التنويه  يجدر 
من المحيط، وبالمقابل فهو أكبر من الخور، 
نبذة عن بعض أكبر  المقالة  سندرج في هذه 

البحار في العالم.

بحر الفلبني

تبلغ  حيث  مساحة،  البحار  أكبر  يُعتبر   
من  جزء  وهو  5177562كم2،  مساحته 
الفلبين  به  تحيط  الهادئ،  المحيط  شمال 
اليابان من  الغرب، ودولة  وتايوان من جهة 
الشمال، وجزر ماريانا شرقاً، والباالو  جهة 
من جهة الجنوب، يمتاز هذا البحر؛ باحتوائه 
يوجد  حيث  ومتعددة،  متنوعة  مظاهر  على 

أعماق  من  يعتبر  الذي  ماريانا  خندق  فيه 
الفلبين،  وخندق  األرض،  على سطح  النقاط 
حيث  فيه،  البحرية  الحياة  أشكال  تتنوع  كما 
الشعاب  من  نوع  خمسمئة  حوالي  فيه  يوجد 
المرجانية، وثعابين بحرية، وسالحف البحر، 
يعتبر  حيث  التونة  وأسماك  قرش،  وأسماك 

هذا البحر هو موطنها.

بحر املرجان

تبلغ مساحة هذا البحر حوالي 4.791 مليون 
كم2، يقع في منطقة الساحل الشمالي الشرقي 
ألستراليا، ويمتاز باعتدال المناخ فيه، األمر 
الذي يجعله جاذباً لعدد كبير من السياح؛ عدا 
عن ذلك فإّن الزّوار يستمتعون برؤية الطيور 
مظاهر  مختلف  على  يتعّرفون  كما  هناك، 

الحياة البيئية فيه.

بحر العرب

 تبلغ مساحة هذا البحر حوالي 3.862 مليون 
وكان  الهندي،  المحيط  من  جزء  وهو  كم2، 
سيندهو،  ساجار  أو  األرتيري  البحر  يسمى 
إيران  أّما  الشرق،  جهة  من  به  الهند  تحيط 
الشمال،  جهة  من  به  فتحيطان  وباكستان 
من  تحدّه  العربية  الجزيرة  شبه  أّن  حين  في 
جهة الغرب، والصومال من الجهة الشمالية 
هذا  أّن  إليه  اإلشارة  يجدر  ومما  الشرقية، 
في  البحرية  التجارة  طرق  أهم  من  البحر 
العالم، ويقع في هذا البحر بعض أهم الجزر 
أستوال،  وجزر  سقطرة،  وهي  الكبرى، 

ومصيرة.

بحر الصني الجنويب

 تبلغ مساحة هذا البحر 3500000كم2، وهو 
به كلٌّ من:  الهادئ، يحيط  المحيط  جزء من 
وسنغافورة،  ملقا،  ومضيق  تايوان،  مضيق 
النفط  من  كبير  احتياط  على  باحتوائه  يمتاز 
الصين  بحر  جزر  وتشّكل  الطبيعي،  والغاز 
ومما  الجزر،  مئات  فيه  أرخبيالً  الجنوبي 
يجدر ذكره أّن العديد من الدول تتصارع على 
حق سيادة هذه الجزر، وهو ما أدّى إلى تعدد 
مسّميات تلك الجزر والبحر أيضاً في مختلف 

اللغات في هذه المنطقة.

بحر ويديل

يقارب  ما  البحر  هذا  مساحة  تبلغ   
االسم  بهذا  تسميته  وتم  2800000كم2، 
نسبة للبحار االسكتلندي جيمس ويديل، الذي 
لبرودة  ونتيجة  1823م،  عام  في  اكتشفه 
المناخ؛ فإن أغلب مياه البحر مغّطاة بالجليد، 
الحيتان  من  الكثير  البحر  هذا  في  ويعيش 
الفقمة،  لحيوان  القاتلة، كما أنه يعتبر موطناً 

وطيور البطريق.

أو  غذائيّة  مواد  السنة  فصول  من  فصل  لكّل 
لفصل  وبالنسبة  فيه،  تنتشر  خاّصة  أطعمة 
الصيف وألّن أجواءه تكون حاّرة يحتاج الناس 
بالماء والباردة  الغنيّة  تناول األطعمة  إلى  فيه 
لذلك فهي  وأبرزها الفواكه الصيفية، وإضافةً 
المهمة  الغذائية  العناصر  من  بمجموعة  غنيّة 
سوف  لذلك  C؛  فيتامين  مثل  كالفيتامينات 
ما  وتضم  الصيفية  الفواكه  أبرز  هنا  نتناول 

يلي: أنواع الفواكه الصيفية.
إّن  حيث  بالسكر  الفواكه  أغنى  من  العنب:   
بين ثالثة  يتراوح ما  كل مئة غرام تعطي ما 
غنّي  أنّه  كما  غراماً،  عشر  خمسة  إلى  عشر 
كالبوتاسيوم  الغذائية  العناصر  من  بمجموعة 
والفيتامينات مثل: A, B, C، علماً بأّن العنب 

األغمق أغنى بالحديد من الفاتح.
هذه  في  السكرية  المواد  نسبة  تصل  الخوخ:   
إلى  إضافةً   ،%12 يعادل  ما  على  الثمرة 
كالفيتامينات  الغذائية  العناصر  من  مجموعة 
المعدنية،  واألمالح  الحديد  مثل  والمعادن 
المشاكل  من  الكثير  من  للتخلّص  وتستخدم 
األمعاء وتستخدم  الديدان من  فتطرد  الصحيّة 
كمدر للبول، ويحتوي لب الخوخ على حمض 

سام يسّمى الهيدروسيانيك.
 A بفيتامين  المصادر  أغنى  من  المشمش:   
مئة  فتناول  البرتقالي،  اللون  يعطيها  والذي 
غرام من المشمش يعطي الجسم نصف الكمية 
التي يحتاجها الجسم من هذا الفيتامين، كما أنّه 

B غني بفيتامينات أخرى مثل فيتامين

الصيفية  الفواكه  أكثر  من  والشمام:  البطيخ 
فيتامينات  على  يحتويان  كما  بالمياه،  الغنيّة 
مثل A, C؛ فتحسنان من عملية الهضم وطرد 
البواسير.  من  والتخلّص  الجسم  من  السموم 
هذه  في  السكرية  المواد  نسبة  تصل  التين: 
الثمرة إلى ما يتراوح ما بين 16% إلى %18، 
وغني بمجموعة من العناصر الغذائية األخرى 
والمنغنيز،  والكالسيوم،  كالحديد،  المهمة 
فيعمل على  المعدنية؛  األمالح  ومجموعة من 

تسهيل عملية الهضم.
نسبة سكريات تصل  يحتوي على  األناناس:   
إلى ثالثة بالمئة، ومن أهّم الفيتامينات الموجودة 
فيها فيتامين B, C؛ فتستخدم في التخلّص من 

البثور ودم اللثة.
من  كبيرة  نسبة  على  يحتوي  المانجو:   
يمنحه  الذي  بالمئة  ستة  إلى  تصل  الكاروتين 
كبيرة  مجموعة  إلى  إضافةً  البرتقالي،  اللون 

.C, B من الفيتامينات مثل
الموجودة  السكرية  المواد  نسبة  الكرز: تصل 
فيه إلى ستة بالمئة، ويحتوي على كمية كبيرة 
كالبوتاسيوم  والمعادن  المعدنية  األمالح  من 
إضافةً للفيتامينات مثل فيتامين B12؛ فيستخدم 

كمدر للبول.
 الفراولة: غنية بمجموعة كبيرة من الفيتامينات 
تناولها  لكن اإلفراط في   ،A, C فيتامين  مثل 
يؤدّي إلى اإلصابة بالحساسية. إّن تناول هذه 
شيء  أي  تناول  قبل  أو  الريق  على  الفاكهة 

غيرها يمدّ الجسم بكامل الفوائد.

مواقع  على  نشطاء  كشف  ـ  األخبار  مركز 
التواصل االجتماعي تناقض موقف أردوغان 
من  تركيا  إلى  المهاجرين  أزمة  بخصوص 

خالل تصريح لعام 1989.
منذ أيام تشغل مسألة المهاجرين من أفغانستان 
إلى تركيا الرأي العام، وجنباً إلى ذلك تم تداول 
البلغاريين  الالجئين  حول  أردوغان  خطاب 
وأصبح  واسع،  نطاق  على   1989 عام  في 
التواصل  وسائل  على  ساخنًا  موضوًعا 

االجتماعي.
الوزراء  رئيس  وقتها  أردوغان  استهدف 
سمح  الذي  أوزال،  تورجوت  آنذاك،  التركي 
إلى  بالدخول  بلغاريا  من  مهاجر  ألف  لـ300 

تركيا.
وقال أردوغان وقتها إن حكومة أوزال سمحت 
الوقت  في  تركيا،  بدخول  المهاجرين  لهؤالء 
الجوع  من  التركي  الشعب  فيه  يعاني  الذي 

وتبيع النساء بناتها من أجل المال.
لهؤالء  سمح  أوزال  أن  أردوغان  وأكد 
حالً،  يجد  أن  بدون  تركيا  بدخول  البلغاريين 

متسائالً: “أين سيتم توطين هؤالء البلغار؟”.

القديم: “من أتى  وتابع أردوغان في الخطاب 
أي  هم؟  من  جواسيس،  جاء  هل  تركيا،  إلى 

عقلية تتبعها دولتنا؟”.
يُذكر أن حكومة العدالة والتنمية استقبلت نحو 
أربعة ماليين الجئ، وتدّعي أنهم يساهمون في 

الصناعة والتجارة، وأنها ال تستطيع طردهم.
عدد  يتراوح  أن  أوغلو  كيلتشدار  وتوقّع 
نصف  بين  ما  تركيا  في  األفغان  المهاجرين 

مليون ومليون مهاجر خالل مدة قصيرة.

مركز األخبارـ  أكدت وزارة الدفاع األذربيجانية 
كلبجار  محافظة  محور  على  التوتر  استمرار 
إلى  األخيرة  داعيةً  أرمينيا،  مع  الحدودية 

تجنب الخطوات االستفزازية في المنطقة.
وأفادت الوزارة في بيان، أن اإلجراءات التي 
الخطوات  ضد  األذربيجاني  الجيش  اتخذها 
ألرمينيا  التابعة  المسلحة  للقوى  االستفزازية 

على محور كلبجار ما زالت مستمرة.
والسياسية  العسكرية  اإلدارة  الوزارة  ودعت 
مفاقمة  وتعمد  االستفزاز  تجنب  إلى  ألرمينيا 
والبدء  البلدين،  بين  الحدود  على  الوضع 
بشكل  الحدود  ترسيم  حول  بمفاوضات 

حضاري.

بإلحاق  المتعلقة  األنباء  أن  على  وشددت 
الضرر المزعوم بالمناطق المدنية في أرمينيا 

ال أساس لها ومضللة تماماً.
وأكد البيان أن مسؤولية التوتر المتصاعد على 

طول الحدود تقع على عاتق أرمينيا.
وصباح يوم األربعاء 28 تموز الجاري أعلنت 
أرمن  جنودا  أن  األذربيجانية  الدفاع  وزارة 
فتحوا النيران على مواقع لها بمحور محافظة 

كلبجار، ما أسفر عن إصابة جنديين.
مقتل  األرمينية  الدفاع  وزارة  زعمت  فيما 
ثالثة من جنودها وإصابة اثنين آخرين نتيجة 

االشتباكات.

»بوليتيكو«  موقع  أفاد  ـ  األخبار  مركز 
سيبقون  أمريكي  جندي   900 نحو  بأن 
سوريا  قوات  دعم  لمواصلة  سوريا؛  في 
داعش  مرتزقة  على  للقضاء  الديمقراطية 

وخالياها.
أنَّ  أمريكّي،  مسؤوٍل  عن  الصحيفة  ونقلِت 
القبعات الخضراء  بينهم  تسعَمئِة جندّيٍ، من 
داً أّن ال خطط  ستبقيهم اإلدارةُ األمريكيّة، مؤّكِ
لديهم إلجراِء أيِ تغييراٍت للمهّمِة العسكريِّة 

في سوريا.
وشدَّد المسؤوُل األمريكّي على استمراِر دعِم 
قتاِلها  في  الديمقراطية  سوريا  لقّواِت  بالِدِه 

ضدّ داعش بشمال شرق سوريا.
ويأتي اإلعالُن األمريكيُّ األخير بخصوِص 
القّواِت  انسحاِب  مع  بالتزامِن  سوريا 
من  كّلٍ  وإعالِن  أفغانستان،  من  األمريكيِّة في العراق مع نهايِة العام الجاري.واشنطن وبغداد، إنهاَء المهاّمِ القتاليِة للقّواِت األمريكيِّة 

اإليرانية  السلطات  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
بتعسفها داخل السجون حيث تواجه ناهد تقوي 
السلطات  من  طبيًا  إهمااًل  حاليًا  أديب  ونرجس 

في سجن إيفين.
وكالة  فإن   ،  HRANA أنباء  وكالة  وبحسب 
الجنسية  ُحرمت  اإلنسان،  حقوق  نشطاء  أنباء 
اإليرانية األلمانية ناهد تقوي من العالج الطبي 
من  معاناتها  من  الرغم  على  إيفين  سجن  في 

.19-COVID
تم نقلها سابقاً إلى الحجر الصحي مع العديد من 

السجناء الذين ظهرت عليهم األعراض بعد تلقي 
اختبار COVID إيجابي. على الرغم من انتشار 
COVID-19 على نطاق واسع بين النزالء في 
جناح النساء في سجن إيفين ، لم تتم الموافقة على 

حصول ناهد على إجازة مرضية.
األسيرة السياسية نرجس أديب، التي تعاني من 
في  حاليًا  ، محتجزة  الصحية  المشاكل  عدد من 

جناح النساء بسجن إيفين حيث تقضي عقوبتها.
من  متنوعة  مجموعة  من  أديب  السيدة  تعاني 
والتهاب  التنفس  ضيق  مثل  الطبية  المشاكل 

تم  المفاصل،  وآالم  والربو  الهوائية  الشعب 
إرسالها إلى المستشفى إلجراء التصوير بالرنين 
المغناطيسي منذ أسابيع ولكنها لم تتلَق بعد نتائج 

االختبار أو الدواء.
صامتة  والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات  وتبقى 
وقمع  تعسف  من  إيران  في  يحصل  ما  إزاء 
تجاه النشطاء وال سيما بعد اعتقالهم وتعرضهم 

لإلهمال في المعتقالت.

مركز األخبار ـ قررت الواليات المتحدة، إعادة 
لوح عمره 3500 عام، يُمثل ملحمة جلجامش، 
الموجود في متحف الكتاب المقدس في واشنطن 
المحكمة مصادرته  قررت  أن  بعد  العراق،  إلى 

يوم الثالثاء.
والقطعة النادرة، تمثل ملحمة بالخط المسماري 
األكادي، هي واحدة من العديد من القطع األثرية 
القديمة من العراق والشرق األوسط التي جمعها 
“هوبي  لسلسلة  الملياردير  المالك  غرين،  ديفيد 

لوبي”.
اشترت مؤسسة “هوبي لوبي” اللوح الذي يبلغ 
سنتيمتراً(،   12.7- سنتيمتراً   15.2( طوله 
والمعروف باسم “لوح حلم جلجامش”، من دار 

مزاد بارزة في عام 2014 مقابل 1.67 مليون 
دوالر وفقاً لوزارة العدل األمريكية.

بعد   ،  2019 عام  في  الوزارة  صادرتها  وقد 
المخصص  غرين(  )متحف  افتتاح  من  عامين 
للتاريخ المسيحي القديم في وسط مدينة واشنطن.
منذ أن تم االستيالء على اللوح في عام 2019، 
من  الرسمية  الملكية  إلى  العدل  وزارة  سعت 
خالل قوانين المصادرة لتتمكن من إعادتها إلى 

أصحابها الشرعيين.
وقالت محامية الواليات المتحدة باإلنابة، جاكلين 
إن   )AFP( وكالة  نشرته  تقرير  في  كاسوليس 
“اللوح يعتبر معلماً هاماً على طريق إعادة هذه 
إلى  العالمي  األدب  من  والقديمة  النادرة  التحفة 

موطنها األصلي”.
وأضافت “نحن ملزمون بمكافحة بيع الممتلكات 
القطع  وتهريب  السوداء  السوق  في  الثقافية 

األثرية المنهوبة”.
القطع  إن  األمريكية  العدل  وزارة  وصّرحت 
بها  االتجار  وتم  العراق  في  للنهب  تعرضت 

بشكل غير قانوني من قبل تجار.
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»بكرى أحلى«.. تفاصيل من رحلة أّم نازحة

شابة مصرية تطلق مبادرة لتشجيع الوالدة الطبيعية

جل آغا/ غزال العمر- زوج شبه مشلول وأربعة 
أطفال صغار وأمٌّ واجهت رصاص الخطر الذي 
أحاط بالعائلة من كّل جانب؛ قوة ال تدري األم 
من أين استمدتها.. أهي الرغبة بنجاة عائلتها 
أم الخوف على أفرادها من الموت الذي كانت 
أمام  الشارع..  في  اتجهت  أينما  رائحته  تشم 

الفرن.. في الحدائق.. من كّل حدٍب وصوب؟!
خلف جدران كّل بيت سوري قصص وحكايات 
عزيزاً  فقد  من  منهم  السورية؛  الحرب  رافقت 
الغدر  يد  طالته  من  ومنهم  تشرد  من  ومنهم 
واستشهد ومنهم من اختفى، ومنهم من ُخطف؛ 
من  أكوام  إال  معالمها  من  يبق  لم  دمرت  بيوت 
دروب  في  الذكريات  تناثرت  والركام؛  الحطام 
حلماً  اآلمنة  الخيمة  وصارت  المريرة  النزوح 

لكّل نازح عانى ما عانى من قسوة التهجير.
نجاح العبد هللا »38 عاماً« أم ألربع بنات وولد 
وزوجة لرجل مشلول أصيب بجلطة شبابية فقد 
على أثرها القدرة على المشي المتوازن. تتحدث 
»روناهي«  صحيفتنا  منبر  عبر  نجاح  األم  لنا 
مدينتهم  من  نزوحهم  في  رحلتهم  محطات  عن 
مكرهين؛  لمغادرتها  التي اضطروا  الزور  دير 
المتقاتلة«  »الفصائل  بين  االشتباكات  جراء 
بربيع عام 2014م؛ تتذكر نجاح ذلك اليوم الذي 

نزحت فيه العائلة من الدير المدينة إلى األرياف، 
حيث قطعوا الطريق بين سير على األقدام وتنقالً 
يكن  بأنّه: »لم  الحال  ذاك  بالسيارات؛ فوصفت 
لحين  العائلة  تعذبت  الريف«  في  حاالً  أفضل 

الوصول؛ لكنّها تفاجأت بذات الوضع.

»داعش سودوا حياتنا«

يطوقون  سود  غربان  مرعبة،  كلمة  »داعش« 
أطفال  تنتهي،  ال  وأوامر  قاسية  أحكام  المكان، 
وقتل  قصاص  قلوبهم؛  يسكن  والخوف  ينامون 
تلك  عن  بحسرة  نجاح  لتردد  وخراب؛  ودمار 
مدينة  صارت  دير  عادت  ما  »الدير  الحقبة 

الخروج  هيهات  هيهات  لكن  السود«،  للغربان 
والنجاة.

عن  ويتحدثان  الوضع  عن  زوَجها  نجاح  تُكلم 
شمعة  ضوء  على  بصمت  الخروج  موضوع 
بالحياة  والرغبة  األمل  لكن  فتيلها؛  ينتهي  يكاد 
أقوى من السواد والظلم الذي عانوه من مرتزقة 

داعش وممارساته.
أوالد صغار ووالد شبه مشلول مسؤولية  أربع 
فرت  قوة،  وال  لها  حول  ال  األيدي  مكتوفة  أم 
العائلة  أّن  إال  بالنجاة  الفرص  بهم رغم ضعف 
مرض  من  بها  مرت  التي  المصاعب  ورغم 
أطفالهم وجوعهم وعطشهم وشبح الخوف الذي 
سكن قلوبهم استطاعت بعد جهد وعناء الوصول 

لمدينة الحسكة.

»الغرفة اليتيمة«

غرفة مترامية الجدران متهالكة تلعب بها رياح 
الشتاء وتلفحها سموم الصيف »الغرفة اليتيمة« 
مالذاً  بها  ترى  التي  نجاح  عليها  تطلقه  ما  هذا 
العراء  في  وكأنّنا  بها  »نشعر  وتابعت:  آمناً، 
بالمتاح  لكنّها أفضل من غيرها«. رضيت األم 
بنفس  ونستحم  وننام  ونشرب  »نأكل  وزادت: 

الغرفة«.
بدأ الزوج يعمل على بسطة؛ لبيع الدخان، يأخذه 
األيام  ومع  ويعيده،  عمله  لمكان  يوم  كّل  جاره 
سورت العائلة البيت من خالل مساعدات تلقوها 
ولم  أهلهم  »الذين عوضوهم عن  الجيران؛  من 
من  العكس  على  غرباء،  بأنّهم  معهم  يشعروا 
هذا  »أحببت  ذلك:  حيال  نجاح  تقول  ذلك«، 
ربما  الماء،  وقلة  اآلجار  غالء  رغم  المكان 
أن  المستحيل  من  لكن  آخر  بيت  إيجاد  أستطيع 

أجد ذات الجيران«.
وتتابع األم النازحة وصف حياتهم الحالية بقولها 
بأّن األيام تشبه بعضها؛ فشهر رمضان يمر كأّي 
شهر آخر حيث ال تجديد بطعامهم وال بشربهم 
وكذلك األعياد، وأردفت: »أشعر بغصة وأنا أعد 
الوفاء  أستطيع  كّل عيد وال  بثياب جديدة  بناتي 
الوضع؛  مع  وتأقلموا  أوالدها  اعتاد  بالوعد«، 
فهم ليسوا متطلبين ويقدرون ما تمر به األسرة 

من ظروف معيشية صعبة بحسب تعبيرها.

الحرب  قبل  الزور  دير  في  حياتهم  عن  أما 
لكنه  عّز  أبناء  فتقول: »نحن  السورية  واألزمة 
محالت  فلزوجها  الحرب!«  ولكنها  النزوح.. 
وأراض وأمالك التهمتها نيران الحرب ودمرتها 
األم ربها  بثيابنا«، تحمد  الحقد »خرجنا  قذائف 
أّن أوالدها ينامون بسالم ودون خوف  كّل يوم 
الشاقة؛  الرحلة  تفقد أحدهم خالل  وال ذعر ولم 
فاألم ال تنسى كم عانت كي تخرج أوالدها من 
النفسي  والوضع  بالمأساوي  تصفه  الذي  الجو 
الصعب الذي مروا به؛ أطفالها الذين ال يحنون 
أبداً لمدينتهم دير الزور لشدة ما علق بذاكرتهم 

من مشاهد قتل وعنف ال تنسى بحسب قولها.

مباذا تحلم األم نجاح؟

من  الكثير  بنظر  باتت  بسيطة  أحالم  لنجاح 
السوريين شبه مستحيلة في ظل وضع معيشي 
تؤوينا،  بخيمة  ولو  »أحلم  قالت:  حيث  صعب، 
بقاع  من  بقعة  أي  في  لنا  ملكاً  تكون  أن  المهم 
حديثها  تراقب  التي  أطفالها  عيون  األرض«، 

تخبئ خلف محاجرها الكثير من الكالم والدموع 
والكثير الكثير من األمل الذي تزرعه هذه األم 
كّل يوم مع إشراقة كّل فجر جديد؛ لتردد مبتسمةً 
مسامعهم  على  والصبر  الحنين  ملؤها  ابتسامة 

»بكرى أحلى«.
الجهات  هللا  العبد  نجاح  النازحة  األم  تناشد 
المعنية والمنظمات اإلنسانية بالوقوف على حال 
المهجرين من عفرين وسري كانيه وكري سبي 
الزور وتفقد أحوالهم؛ هل هم جياع؛ هل  ودير 

هم عطشى وكيف يتدبرون أمورهم الحياتية؟ 
نازح  كّل  وباسم  باسمها  نجاح  تضعها  أسئلة 
ورسالة  المعنية؛  الجهات  يدي  بين  بلده  فارق 
لألوضاع  األمر مشيرةً  يهمه  لمن  إيصالها  تود 

المعيشية الصعبة التي يمرون بها.
عنيدة صبورة  شماء  السورية؛  المرأة  هي  هذه 
قوية تصنع قالع األمل والصمود؛ رغم السواد 
وآثار الدمار وخيوط اليأس التي تزيحها رويداً 
لغٍد  بالنهاية  ستصل  بأنّها  تعرف  لكنّها  رويداً؛ 

أجمل.

حزيران  في  الشامي  مي  الصحفية  أطلقت 
بعنوان:  إلكترونية  توعوية  مبادرة  الماضي، 
الضرورية«،  غير  القيصرية  الوالدة  »أوقفوا 
وإليقاف  الطبيعية  الوالدة  على  النساء  لتشجيع 
القيصرية غير  الوالدات  انتشار  ما أسمته وباء 
الضرورية التي يقوم بها أطباء النساء والوالدة 

في مصر.
وفقاً لصحيفة »الوطن« المصرية، قالت دراسة 
لشؤون  والسكان  الصحة  وزيرة  نائب  أعدها 
السكان د. طارق توفيق، شملت مسحاً لمعدالت 
الوالدة القيصرية خالل الفترة بين عامي 2008 
في  القيصرية  الوالدة  معدالت  إن  و2017، 
المعدالت  عن  أضعاف  أربعة  زادت  مصر 
العالمية، موضحاً في دراسته أن معدل الوالدات 
الصحة  منظمة  وضعته  الذي  اآلمنة  القيصرية 

العالمية بلغت %15.
كما أوضحت الدراسة أن األسر المصرية التي 
تلجأ للوالدة القيصرية، تتحمل أعباء مادية كبيرة 
الوالدة  إلى  سيداتها  تلجأ  التي  باألسر  مقارنةً 
الطبيعية، الفتةً إلى أن الوالدات القيصرية تزيد 
تكلفتها المادية على 466% عما لو كانت جرت 

الوالدة طبيعية.
ووفقا آلخر مسح سكاني في مصر أجري عام 
والسكان  الصحة  وزارة  عن  الصادر   ،2018
في  القيصرية«  الوالدات  »بيزنس  فاتورة  فإن 
مصر ارتفعت لـ 14 ملياراً و525 مليون جنيه 
)عملة مصر( سنوياً في مقابل الوالدات الطبيعية 
التي بلغت فاتورتها ثالثة مليارات و675 مليون 
الوالدات  تسعيرة  أن  اعتبار  على  فقط،  جنيه 
الطبيعية تتراوح بين أطباء النساء والتوليد بين 
1000 و3 آالف جنيه )64 إلى 191 دوالر(، 

ألف  و14  آالف   8 بين  تتراوح  بتكلفة  مقارنة 
جنيه )510 إلى 893 دوالر( للوالدة القيصرية.

مبادرة نسوية نسائية

من  العشرينيات  في  الشامي  مي  الصحفية 
عمرها تقيم في القاهرة، كانت تدرس بالجامعة 
مشروع  من  وكجزء  القاهرة،  في  األمريكية 
تخرجها ُطلب منها العمل على فكرة عن التنمية 
المستدامة، لم تجد أفضل من موضوع الصحة 
للنساء لتعمل عليه على حد قولها، فاختارت هذا 
شخصية  تجربة  واقع  من  لمسته  والذي  األمر 
إضافةً إلى حكايات الصديقات المتضررات من 

الوالدة القيصرية.
أنباء  وكالة  مع  حديثها  الشامي  مي  استهلت 
المرأة، بالتأكيد على أن مبادرتها »أوقفوا الوالدة 
القيصرية غير الضرورية« تستهدف النوع غير 
الوالدة  عمليات  من  الضروري  وغير  المبرر 
الطبيب  فيها  يؤكد  التي  تلك  وليست  القيصرية 
تلقت  ألنها  ذلك  المرأة،  مع  األمثل  الحل  أنها 
بالنساء  تضر  ربما  بأنها  مبادرتها  ضد  هجوماً 
الطبيعية  الوالدة  عمليات  معهن  تفلح  ال  الالتي 

ألسباب عديدة«.
وتابعت: »المبادرة ليس هدفها إجبار أي امرأة 
أو الضغط عليها الختيار الوالدة الطبيعية، حتى 
قيصرية  عملية  تجري  أن  المرأة  اختارت  ولو 
من  رهاب  لديهن  نساء  هناك  ألن  سندعمها 
العمليات والوالدة، ولهن كل االحترام والتقدير«.
الوراء  إلى  قليلة  الشامي، سنوات  بنا مي  تعود 
تتم  لم  التي  القيصرية  والدتها  عن  فتتحدث 

بنجاح ووالدتها الطبيعية التي تمت بنجاح، وأن 
تهدف  التي  المبادرة  إطالق  على  شجعها  ذلك 
بتالعب  وصفته  عما  بعيداً  النساء  توعية  إلى 
األطباء وعدم أمانتهم تجاه النساء، وإقناعهم أن 
وأحياناً  الطبيعية  من  وأضمن  أسهل  القيصرية 
يضغطون عليهم بمعلومات خاطئة، كل ذلك من 

أجل تحقيق ربح مادي.

ملاذا هذه املبادرة؟

وتهتم  النساء  تناصر  أنها  الشامي  مي  ترى 
بقضاياهن ومشاكلهن، كما ترى أن عدم توفير 
الطبيعية  الوالدة  عن  للنساء  المعلومات  كافة 
والقيصرية ومضاعفات كل منهما وما تستدعيه 
ألن  المرأة  ضد  عنف  هو  طبيبها،  من  حالتها 
أن  إلى  وتشير  األشكال،  بأحد  يستغلها  الطبيب 

التي  المجتمعية  الضغوط  ضد  تقف  المبادرة 
وجيرانها  صديقاتها  من  المرأة  على  تمارس 
بأال تلد طبيعياً ألن هناك معلومات مغلوطة أن 

الوالدة الطبيعية ستؤثر عليها.
وتعرض المبادرة أيضاً حلوالً من شأنها مساعدة 
النساء، منها مخاطبة الدولة والمنظومة الصحية 
في مصر التي عليها دور توعية وتشجيع النساء 
على  رقابة  توفير  وكذلك  مختلفة  مناطق  في 
وفق  إجراؤها  يتم  حتى  قيصرياً  النساء  والدة 
الذين يريدون خيار  الضرورة وحماية لألطباء 
الوالدة الطبيعية من التعرض للضغط والوصم 
من  يحتاجونه  ما  توفير  عدم  أو  زمالئهم  من 

تقنيات.
لهجوم  المبادرة  مؤسسة  الشامي  مي  تعرضت 
الرافضون  يقول  والرجال،  النساء  بعض  من 
والمهاجمون إن مي تشجع النساء على حب األلم 

لها  قال  الذي  الرجال  أحد  تلقته من  تعليق  وهو 
مهاجماً »أنِت من رابطة محبي األلم« على حد 
قولها، كما أن بعض النساء يرون أن القيصرية 
إلى  أشاروا  النساء  بعض  لكن  وأسرع،  أسهل 
أن للوالدات القيصرية مضاعفات عدة، مثل ألم 
البنج وآالم في الظهر وغيرها من  بسبب حقنة 

المضاعفات.
لمرضاهم،  يقولونه  أو  األطباء  له  يروج  وعما 
قالت العديد من النساء خالل التعليق على صفحة 
المبادرة أنهم تلقوا تعليقات من األطباء للضغط 
عليهن بالوالدة القيصرية، وتؤكد مي الشامي أن 
األطباء ال يقولون الحقيقة كاملة وأن هناك حلوالً 

لكل حالة.
الفتاح  عبد  إسراء  الدكتورة  تقول  جانبها  ومن 
وهي أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بجامعة 
إنها  بالمبادرة،  حالياً  والمتطوعة  السويس  قناة 
تقدم المعلومات الطبية الخاصة بالوالدة الطبيعية 
أن هناك مضاعفات تحدث  والقيصرية، مؤكدةً 
وال  سبب  لها  ليس  التي  القيصرية  للوالدات 

ضرورة. 
وعن أضرار عمليات الوالدة القيصرية توضح 
أن الجرح الذي يحدث في البطن بطول طبقات 
طويلة  مدة  يستلزم  أعمقها،  إلى  ويصل  الجلد 
إرضاع  تستطيع  لن  المرأة  أن  كما  للتعافي، 

طفلها طبيعياً بشكل جيد.
أن  النساء  توعية  هو  الحملة  هدف  أن  وتؤكد 
هناك حلوالً وأال تنجرف الستغالل األطباء وأن 
االختيار  في  الحق  ولها  كاملة  المعلومة  تعرف 
بعد ذلك، ال أن يتم االختيار من البداية من قبل 

الطبيب.

دوري السيدات: األسايش مسلسل االنتصارات مستمر 
وجولتان لحسم اللقب

حصاد رابع أيام طوكيو.. انسحاب سيمون ووداع نعومي أبرز المفاجآت

شرطان لمشاركة ميسي 
في ِمران برشلونة

وأقيمت منافسات الجولة الثالثة من دوري أندية 
إقليم الجزيرة لسيدات كرة القدم موسم 2020 ـ 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على   ،2021
أهلي  لسيدات  انتصارات  وشهدت  بقامشلو، 

عامودا وبيمان واألسايش.
في افتتاح الجولة استطاعت سيدات أهلي عامودا 
الفوز وبنتيجة ثالثة أهداف بدون رد على سيدات 
األول  الشوط  نتيجة  كانت  مباراة  في  فدنك، 
سيدات  نشطت  الثاني  الشوط  في  بينما  سلبيةً، 
أهلي عامودا وسجلَن ثالثة أهداف بِقدم كالً من: 

منال حاجي هدف، وسمر شيخ بكر هدفين.
سيدات  بين  جمعت  والتي  الثانية  المباراة  في 
بثالثة  بيمان  سيدات  بفوز  انتهت  وبيمان  قنديل 
لسيدات  واضحة  أفضلية  مع  رد  بدون  أهداف 
هدفين،  حلي  هيا  عبر:  جاءت  واألهداف  بيمان 

وهلز حاجي هدف.

وفي ختام الجولة أكدت سيدات األسايش تربعهن 
على عرش الصدارة للدوري وفزن على سيدات 
الطريق بنتيجة ثمانية أهداف بدون رد في مباراة 
تسجيل  على  وتناوبت  واحد،  طرف  من  كانت 
ودلناي  هاتريك  محمد  آية  من:  كالً  األهداف 
إسماعيل هدفين سارا األحمد هدفين وآهين محمد 

هدف.
والتي ستشهد  القادمة  الجولة  الجماهير  وتترقب 
األسايش  سيدات  بين  ستجمع  هامة  مباراة 
وفي  الثالث  المركز  في  وبيمان  المتصدرات 
بين  الختامية  المباراة  ستكون  األخيرة  الجولة 
اللواتي  عامودا  وأهلي  األسايش  ناديي  سيدات 
الجولتان  وهما  الثاني،  المركز  في  يأتين 
األخيرتان في الدوري واللتان ستحددان بدورهما 
المكشوفة  المالعب  الدوري األول على  بطالت 

في إقليم الجزيرة وشمال وشرق وسوريا.

ترتيب األندية:
1ـ األسايش 9 نقاط + 24.

2ـ أهلي عامودا 7 نقاط +7.
3ـ بيمان 7 نقاط +4.

4ـ الطريق 1 نقطة -12.
3ـ قنديل 1 نقطة -13.
6ـ فدنك 0 نقطة -10.

ترتيب الهدافات:
1ـ دلناي إسماعيل سبعة أهداف.

2ـ آية محمد سبعة أهداف.
3ـ منال حاجي أربعة أهداف.

الجولة الرابعة:
الخميس 2021/7/29:

فدنك × الطريق
الجمعة 2021/7/30:
أهلي عامودا × قنديل
السبت 2021/7/31:

بيمان × األسايش
كافة المباريات ستقام على أرضية ملعب الشهيد 
السادسة  الساعة  بتمام  قامشلو  في  كجو  هيثم 

مساًء.

الرابع من دورة األلعاب  اليوم  شهدت منافسات 
األولمبية المقامة في طوكيو، العديد من المفاجآت 
منها انسحاب بطلة الجمباز سيمون بايلز، وتوديع 
اليابانية نعومي أوساكا منافسات فردي السيدات 

في التنس.
ففي منافسات كرة القدم للسيدات، تأهلت بريطانيا 
إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة األولى، 
بعد التعادل مع كندا )1-1( لتصعد األخيرة في 
على  بالفوز  اليابان  بها  ولحقت  الثاني،  المركز 
المنتخبات  أفضل  ضمن  لتصعد   )0-1( تشيلي 

التي احتلت المركز الثالث.
وفي المجموعة الثانية اكتسحت هولندا نظيرتها 
ليسجل منتخب هولندا في دور  الصين )2-8(، 
الحساب  وبحسب  هدفًا،   21 فقط  المجموعات 
الرسمي لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( على 
القياسي  الرقم  هولندا  منتخب  كسر  »تويتر«، 
السابق لمنتخب أمريكا الذي سجل 16 هدفاً في 
كامل منافسات أولمبياد لندن 2012 التي حصد 

فيها الميدالية الذهبية.
ولحقت  المجموعة،  في صدارة  هولندا  وتأهلت 
بها البرازيل بفوزها على زامبيا بهدف دون رد، 
وفي المجموعة الثالثة تأهلت السويد في الصدارة 
 ،)0-2( نيوزيلندا  على  بالفوز  الكاملة  بالعالمة 
بدون  أستراليا  مع  المتحدة  الواليات  وتعادلت 
على  والثالث  الثاني  المركز  في  ليتأهال  أهداف 

الترتيب.

افتتحت  للسيدات،  السلة  كرة  منافسات  وفي 
اليابان مشوارها بالفوز على فرنسا )74- 70(، 
بينما تغلبت الواليات المتحدة على نيجيريا )81- 

82( في المجموعة الثانية.
ماركيتا  التشيكية  حققت  التنس،  منافسات  وفي 
فوندروسوفا مفاجأة من العيار الثقيل، باإلطاحة 
الثالث،  الدور  من  أوساكا  نعومي  باليابانية 
بالتغلب عليها بمجموعتين دون رد، وفي فردي 
تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني  تفوق  الرجال، 

على األمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين دون 
رد أيًضا.

اليابان  تغلبت  للسيدات،  اليد  منافسات كرة  وفي 
على مونتينغرو )29- 26(، وهولندا على كوريا 
الجنوبية )43- 36( والنرويج على أنجوال )30- 
21( والبرازيل على المجر )33- 27( والسويد 
24( وإسبانيا على  الروسي )36-  الفريق  على 

فرنسا )28- 25(.

انسحاب سيمون بايلز

خرجت نجمة الجمباز األمريكية الشهيرة سيمون 
بايلز، من منافسات فرق السيدات، لتتخلى بذلك 
عن سعيها ألن تصبح أنجح رياضية أولمبية على 

مستوى اللعبة.
بداية  في  القفز  في حصان  سيئة  محاولة  وبعد   
منافسات فرق السيدات ظهرت كلمة »انسحاب« 
قائمة  في  األمريكية  الالعبة  اسم  بجانب 
هذه  في  استمرارها  عدم  يعني  ما  المتنافسات، 

المنافسة.

الفوز بامليداليات

 200 سباق  ذهبية  دين  توم  البريطاني  أحرز 
ليقود  السباحة،   منافسات  في  للرجال  حر  متر 
بالده للهيمنة على أول مركزين بعدما نال دنكان 

سكوت الميدالية الفضية.
ونالت األسترالية كايلي ماكيون ميداليتها الذهبية 
انتفاضة قوية خالل سباق  بعد  األولمبية األولى 
السبّاحة  وتوجت  للسيدات،  ظهر  متر   100
األمريكية ليديا جاكوبي، بالميدالية الذهبية لسباق 

100 متر صدر للسيدات.
وتوجت الصين بالميدالية الذهبية لمسابقة الغطس 

المتزامن من منصة ثابتة على ارتفاع 10 أمتار 
للسيدات. وحصدت األلمانية ريكاردا فنك ذهبية 
في  أللمانيا  لقب  أول  وهو  المتعرج،  الكاياك 
أولمبياد  منذ  للسيدات  المتعرج  الكاياك  مسابقة 
بذهبية  إستونيا  توجت  كما   .1992 برشلونة 
المبارزة بالسيف لفرق السيدات، وفي منافسات 
توجت  كجم،   64 فئة  للسيدات  األثقال  رفع 
الذهبية،  بالميدالية  شارون  مود  الكندية  الرباعة 
كو  للتايوانية  كجم   59 وزن  ذهبية  ذهبت  بينما 

شون.
الروسية  األولمبية  اللجنة  فازت  جانبها  ومن 
بمسابقة فرق السيدات ضمن منافسات الجمباز، 
سوفتبول  منافسات  بذهبية  اليابان  وتوجت 
للسيدات، بالتغلب على الواليات المتحدة )0-2(.
وفي منافسات الجودو سيدات أقل من 63 كغم، 
حصدت الفرنسية كالريس أجبينونو، بطلة العالم 

خمس مرات، الميدالية الذهبية.
مسابقة  في  الذهبية  الميدالية  ألمانيا  وأحرزت 

الترويض للفرق ضمن منافسات الفروسية.
بذهبية  مانديتش  ميليكا  الصربية  وتوجت 
التايكوندو للسيدات فوق 67 كغم، وتّوج الروسي 
فالديسالف الرين بذهبية الرجال فوق وزن 80 

كغم.

يمكنه  ميسي،  ليونيل  أن  صحفي،  تقرير  ذكر 
على  توقيعه  قبل  برشلونة،  لتدريبات  االنضمام 
البارسا  مع  ميسي  عقد  وانتهى  التجديد،  عقود 
فهو العب  وبالتالي  الماضي،  في 30 حزيران 
»سبورت«،  صحيفة  وبحسب  اآلن،  حتى  حر 
فإن ميسي سيُشارك في تدريبات برشلونة، قبل 

التوقيع على عقود التجديد.
يحتاج  برشلونة  فإن  ُمقربة،  مصادر  وحسب 
الفريق،  مع  للتدريب  الالعب،  من  تفويض  إلى 
يغطي  طبي  تأمين  على  ميسي  حصول  بجانب 

الفترة المؤقتة.
ونوهت الصحيفة، أن هذا األمر تكرر مع ميسي 

في بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف.
به،  خاص  طبي  تأمين  على  البرغوث  وحصل 
باإلضافة إلى التأمين الذي حصل عليه اتحاد كرة 

القدم األرجنتيني.
مع  التجديد  ميسي على عقود  يوقع  أن  وبمجرد 
برشلونة، سيتم تغطيته من خالل بوليصة التأمين 
الطبي للبارسا. وأضافت الصحيفة، أن برشلونة 
الفريق  قائمة  في  ميسي  تسجيل  إلى  يحتاج  لن 

األوروبية، عندما يمدد عقده.
يورو   1200 سداد  إلى  برشلونة،  وسيحتاج 
لالتحاد اإلسباني، لجميع الالعبين الجدد، سواء 

الذين جددوا عقودهم، أو الصفقات الجديدة.

قامشلو/ جوان محمد ـ استمرت سيدات األسايش بمسلسل االنتصارات، وفزَن على سيدات 
بين ثالث  والتنافس أصبح مثيراً  اللقب،  القادمتان حسم  الجولتان  بينما ستشهد  الطريق، 

أندية وهي بيمان وأهلي عامودا واألسايش.



29 تموز  2021 الخميس

العدد 1147

29 تموز  2021 الخميس روناهيروناهي

العدد 1147 محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

9 اآلراءالسياسة 4

النيل 
)نجاشي(

في  )أثيوبيا(  الحبشة  ملك  هو  )نجاشي( 
عهد الرسول محمد عليه الصالة والسالم، 
األوائل،  المسلمون  إليها  هاجر  والتي 
حيث قال عنه النبي )هاجروا إلى الحبشة 
وأغنية  أحد(،  لديه  يظلم  ملك ال  بها  ألن 
النيل )نجاشي( أنشدها محمد عبد الوهاب 
من كلمات أمير الشعراء )أحمد شوقي(، 
ومعنى الكلمة باللغة األمهرية أن نهر النيل 
هو الحاكم العظيم لمصر، الذى يتغنى به 
وله المصريون، وغنى أيضاً عبد الوهاب 
الخالد(، وفيها  )النهر  أغانيه وهي  أشهر 
إسماعيل(  )محمود حسن  الشاعر  يناجي 
يسقي  بأنه  ويصوره  يجسده  الذي  النهر 
الحب واألغاني، )يا واهب الخلِد للزماِن 

يا ساقي الحِب واألغاني(.
غنت  فقد  كلثوم  أم  الشرق  كوكب  أما 
قصيدة  وهي  نيل(،  يا  األصيل  )شمس 
الذي  بالحبيب  وتصفه  النيل  بنهر  تتغزل 
والرقة  واللين  الصفاء  في  مثيل  له  ليس 
كالمه  الشاعر  يوجه  حيث  والحالوة، 
للنيل فيقول )يا نيل أنا واللي أحبه نشبهك 
الشعراء  أمير  افتتح  حيث  بصفاتك(، 
قصيدته بتساؤالت تعبر عن الدهشة، فهو 
يعتقد كما كان يعتقد قدماء المصريين أن 
ينبع  بل  الحبشة  جبال  من  ينبع  ال  النيل 
السماء  من  منحة  فهو  الجنة،  ينابيع  من 

ومقدس وسرمدي. 
وغنى عبد الحليم حافظ )يا تبر سايل بين 
شطين يا حلو يا أسمر(، وأنشدت المطربة 
وطنية  أغنية  سالم(  )نجاح  اللبنانية 
 )1956( الثالثي  العدوان  أثناء  حماسية 
في  النيل  ودور  قيمة  عن  فيها  َعبَّرت 
مقبرةٌ  النيُل  )أنا  المصريين  عن  الدفاع 
السينمائية  األعمال  أكثر  وما  للغزاة(، 
كانت  بل  حاضراً،  فيها  النيل  كان  التي 
قوارب  في  بالتنزه  النيل  بجمال  المتعة 
صغيرة على سطح مياهه الرقراقة، حيث 
شهد النيل على سطح تلك القوارب أعذب 
حكايات العشق، كما شهدت مياهه حفالت 

الزفاف على ظهر السفن العائمة.
وشهد النيل لوعة الشوق إلى محبوب طال 
غيابه أو بكاء صامت على من غاب إلى 
األبد، كما كانت تبكي )إيزيس( على مقتل 
كما  )ست(  يد  على  )أوزوريس(  حبيبها 
تقول األسطورة الفرعونية، ومن قطرات 
دموعها كان يتدفق نهر النيل العظيم، أما 
جسد )أوزوريس( فقد قطعها )ست( إلى 
من  مصر  ربوع  في  ونثرها  قطعة   40
سحر  قوة  بفضل  لكن  جسده،  إفناء  أجل 
من  تمكنت  )إيزيس(  المخلصة  الحبيبة 
تجميع تلك القطع المتناثرة وأعادت إليها 

الحياة ثم تزوجته.
 وأنجبت )حورس( والذى تتصدر صورته 
وإذا  للطيران،  مصر  شركة  شعار  حالياً 
الشر  إلى  بجريمته  سعى  )ست(  كان 
بمصر إال أن الذي حدث كان العكس، إذ 
الخير  جلب  الممزق  )حورس(  جسد  إن 
أرض  تحتضنه  الذى  النيل  وفيضان  لها 
مصر، والذي يفيض في موعده كل عام 
هو نهر مقدس حسب العقيدة الفرعونية كما 
التي  القديمة  البرديات  نصوص  في  جاء 
تؤكد ذلك )إن من يلوث ماء النيل سوف 
بردية  في  وجاء  اآللهة(،  يصيبه غضب 
كتاب )الموتى(، القسم المصري )لم ألوث 
ماء النهر ولم أمنع الفيضان في موسمه، 
ولم أقم سداً على الماء الجاري، أعطيت 
الخبز للجوعى وأعطيت المياه للعطشى(، 
فقد كانت مصر صومعة غالل الدنيا كما 
السالم  ورد في قصة سيدنا يوسف عليه 
أطلق  لقد  الكريم،  القرآن  في  المذكورة 
النيل  فيضان  على  القدماء  المصريون 
)حابى( ومعناها باللغة الفرعونية )سعيد( 
وهذا مما يدعو للدهشة، إذ إنه نفس معنى 
تأتى  واآلن  )هابي(،  حالياً  الكلمة  تلك 
لتمنع )هابي(  النهضة  ببناء سد  )أثيوبيا( 
المستحيالت  رابع  من  وذلك  عن مصر، 
)العنقاء(  إلى جواره  تهون  فهو مستحيل 

و)الغول( و)الخل الوفي(.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

خطاب الهجرات التاريخية كنقيض لتعايش القوميات
آزاد أحمد عيل )كاتب(

أثرت مسألتان تاريخيتان بشدة على الذهنية، أو 
التعميم،  هذا  جاز  إن  المعاصر،  العربي  العقل 
فحدثان أو ظاهرتان مازالتا تساهمان في توجيه 
السياسي،  العربي  للتفكير  العام  المسار  وتأطير 
الحدث األول السياسي والتاريخي الذي ساهم في 
مؤثر  مفتاحي  حدث  هو  العربي  العقل  صياغة 
الهجرات  وهي  وباطناً؛  ظاهراً  عليه  ومسيطر 
التاريخية، فمن البديهي أنه تمت هجرات عربية 
تاريخية من قلب الجزيرة العربية باتجاه الجوار 
الهالل  ومنطقة  سوريا  وإلى  عموماً  الجغرافي 
هذه  تناول  يتم  لم  لكن  خاص،  بشكل  الخصيب 
المناهج  في  ال  علمية  بموضوعية  الهجرات 
ما  وعلى  السياسية،  البرامج  في  وال  الدراسية 
أيديولوجية  بطريقة  الهجرات  هذه  وظفت  يبدو 
الحركات  مسار  توجيه  في  لتساهم  سطحية 
اإلسالمية  سواء  العربية،  السياسية  واألحزاب 
وأطرت  صاغت  أن  لدرجة  القومية،  أو  منها 
التفكير  آليات  فتخشبت  صلبة  بطريقة  تفكيرها 
ومعضالت  التاريخ  بحقائق  تصطدم  زالت  وما 

الواقع.
نادرة،  وباستثناءات  العامة،  العربية  السردية 
تتلخص في أن هذه الهجرات تمت في مناخات 
وهي  أيضاً،  للبشرية  ضرورة  وكانت  سلمية، 
الهجرات  تمت  فقد  قومية وروحية،  خلفية  ذات 
الفارغ  جوارها  نحو  العربية  الجزيرة  من 
لها  منظمة  مجتمعات  من  أو  البشر  من  الخالي 
خصوصيتها أو هويتها، وحيناً آخر يتم تصوير 
دفعات الهجرة على أنها جاءت استكماالً لدفعات 
جماعات  المهاجرين  تنتظر  كانت  إذ  سابقة، 
عربية مضطهدة من قبل المحتلين للبالد العربية 
لقصص  الترويج  في  المبالغة  يتم  بل  فأنقذتها، 
)عربية(  مسيحية  مجتمعات  كاستقبال  متخيلة: 

للعرب الفاتحين. 
تكمن  التناول؟  لهذا  بالنسبة  المشكلة  تكمن  أين 
الرومانسية  السردية  هذه  على  يترتب  فيما 
والمثالية  اختزاالتها،  حيث  من  والكاريكاتورية 
المتخيلة أنها أسست ألكبر عملية تزييف لتاريخ 
المنطقة، كما ترتب على هذا التناول أسوأ قراءة 
تختلف  الحقيقة  ألن  لماذا؟!  للواقع،  محتملة 
كثيراً عن هذه السرديات المتخيلة، فالمجتمعات 
ممالك  منظمة ضمن  كانت  العربي  المحيط  في 
وإمبراطوريات كبرى، تستمد جذورها من بيئات 
سياسياً،  ومنظمة  اقتصادياً  مكتفية  حضارية 
بين  ما  بالد  فمجتمعات  قديمة،  كانت مجتمعات 
النهرين وشرق البحر المتوسط كانت مجتمعات 
وحضارات  مدن  عنها  انبثقت  وعمران،  إنتاج 
كانت متقدمة كثيراً على مجتمعات قلب الجزيرة 

العربية البدوية والفقيرة.

إرسائيل وأرض امليعاد 
)الحقوق التاريخية(

قام  الذي  اإلسرائيلي  المشروع  كان  وبالتداخل 
على أكبر فكرة إشكالية في تاريخ البشرية، وهي 
فكرة )الحقوق التاريخية(، فالنخب العربية بقدر 
ما ترفض فكرة الصهيونية المستندة على أسبقية 
هنا  الحق  هذا  لنفسها  تعطي  التاريخية  الحقوق 
وهنالك، وتصر على أحقيتها وأسبقيتها التاريخية 
التغني  في أرض فلسطين، فضالً عن استمرار 
القدرة  عدم  وبالتالي  الضائعة،  أندلس  بأمجاد 
على التخلص من المشهد الذي أنتجته الغزوات 

والفتوحات اإلسالمية، وهو إرث ثقيل.
إعادة  أو  عملياً،  الصهيونية  بالفرضية  فالتسليم 
الحقوق  إحالة مشروعية  بمعنى  إنتاجها عربياً، 
لألسبقية  األول  المقام  في  والسيادية  السياسية 
أغلب  أن  تبين  تاريخية  حقيقة  فثمة  التاريخية، 
التأسيس،  المدن السورية هي يونانية ورومانية 
للبدو،  مضارب  وال  خياماً  تكن  لم  المدن  فهذه 
الحضرية  المواصفات  كاملة  مدناً  كانت  وإنما 
بالمسارح  تزدهر  منظمة،  مدنية  بمجتمعات 
والمالعب والمكتبات، وبمباني للحكم واإلدارة، 
سردية  مجرد  وال  أسطورة  ليست  المدن  هذه 
متخيلة، فهي آثار وتدوين تاريخي ومعطى عياني 
مشخص ال يمكن إنكاره، صحيح أن تلك المدن 
والمدنيات كانت ناتجة عن تمدد اإلمبراطوريتين 
الوقت  في  كانت  لكنها  والرومانية،  اليونانية 
نفسه نتاج تفاعالت وسيرورة اجتماعية، بمعنى 
حاكمة  رومانية  يونانية  مجتمعات  هنالك  كانت 
أو متفاعلة مع المجتمعات األصلية المحلية كحد 

أدنى.

الحدود والتنوع يف الدول العربية

لدراسة  العربية  النخب  بعض  وتناول  معالجة 
استقاللها  بعد  العربية  البلدان  ومستقبل  اجتماع 
االستعمار  من  وتحررها  العثماني  الحكم  عن 
بالشجاعة  تتمتع  ال  مشوهة  جاءت  األوروبي 
إلعادة قراءة التاريخ وال حتى مقاربة تضاريس 
فكر  إنتاج  في  القصور  هذا  فتلخص  الواقع، 
قومي مضاد ومتأثر في الوقت نفسه بالصهيونية 
األوروبية  القومية  وبالدولة  والفكرية،  السياسية 
تاريخية  بسرديات  االيمان  عن  فضالً  الصلبة 
بمعنى  األيديولوجية،  اإلسقاطات  بفعل  متخيلة 
اعتبار كل الهجرات العربية سلسلة من هجرات 

أزلية لقبائل تتحرك من أرضها في قلب الجزيرة 
العربية الى أرضها التي انتظرتها بفارغ الصبر 
التي  األرض  هذه  العربية،  الجزيرة  خارج 
كانت خالية من البشر وتنتظر بشوق الفتوحات 
والهجرات البدوية العربية، في صيغة أقرب إلى 

الخيال منها إلى أي حقيقة موضوعية.
بناء على هذه األفكار التي باتت منهجاً بل ثقافة 
سياسية ومعارف بديهية تتناقلها األجيال، وقياساً 
الحاضر  يفسر  الذي  العربي  الفكر  على  أيضاً 
بداللة الماضي وعبر أحداثه فكل الشعوب ال بد 
أن تكون مهاجرة؛ حيث فكرة الشعوب األصلية 
فالكرد  العربية،  الذهنية  عن  تغييبها  وتم  مغيبة 
الشركس  وكذلك  مهاجرين  يكونوا  أن  البد 
واألرمن واألمازيغ، فإن لم تكن مهاجرة فيجب 
أي  أو  سامية  أو  عربية  بالضرورة  تكون  أن 

تصنيف ال يفصح عن حقائق التاريخ الصادمة.

ترهات سياسية بصدد
 الهجرات الكردية

من  الكثير  وقرأنا  سمعنا  األخيرة  السنوات  في 
سوريا  إلى  الكرد  هجرة  بخصوص  الترهات 
بدًءا من المتفلسف األول )رئيس الجمهورية( في 
دمشق، وصواًل إلى أي مراهق سياسي مروراً 
على  المتطفلين  وجميع  )المعارضة(  بمنتسبي 
التاريخ والسياسة معاً، كل هذا التناطح والتناول 
المؤازرة  مواقفهم  لتبرير  جاء  للتاريخ  الجاهل 
المساواة  حق  من  المتهربة  والعدوان  للظلم 
بعد  على  تستند  ال  الحقوق  أن  ناسين  والعدالة، 
الفرد  يكون  أن  بالضرورة  فليس  فقط،  تاريخي 
سنة  آالف  ستة  منذ  سوريا  تسكن  ساللة  من 
حتى يكون له حقوق سياسية بصرف النظر عن 
المشوهة  والقراءات  التناقضات  الهائل من  الكم 

لتاريخ سوريا والمنطقة وصعوبتها العلمية.
إن الجهل وعدم قراءة التاريخ والواقع معاً باتت 
سنذكر  السورية،  النخب  سمات  أبرز  من  سمة 
من جديد أن الهجرات كانت دائمة في كل أصقاع 
هذه  اتجاه  أن  كما  سوريا،  في  وليست  األرض 
سياسية  غيبت ألهداف  قد  ومساراتها  الهجرات 
هاجروا  قد  فالكرد  بحتة،  ودينية  وعنصرية 
من أرض سوريا الحالية إلى خارجها بعدد هو 
مناطقها  إلى  خارجها  من  هاجر  من  أضعاف 

الداخلية الحالية. 
نادر  نص  من  مأخوذ  واحد  مثال  سنورد  لذلك 
تاريخ  في  حجة  يعد  وموضوعي  كبير  لمؤرخ 
إذ  البدليسي،  شرفخان  هو  الوسطى  القرون 
ورد في كتابة )شرفنامة(، الذي كتبه بالفارسية 
العديد  إلى  وترجم  عام  أربعمائة  من  أكثر  قبل 
أدناه  النص  يكشف  العربية،  منها  اللغات  من 
من  كردية  وطوائف  لقبائل  كبرى  هجرة  عن 
إقليم  إلى  الحالية  إدلب  محافظة  جغرافية غرب 
في غرب إيران يتاخم الخليج العربي، إلى منطقة 
لورستان تحديداً. كانت هذه الهجرة الكبرى من 
إدلب  السماق شمال غرب محافظة  محيط جبل 
الحالية وجنوب منطقة عفرين في سنة 500 هـ 
/ 1106م فقد نزحت زهاء أربعمائة أسرة كردية 
إثر  لورستان  إلى  الشام  ببالد  السماق  جبل  من 

األول،  موطنهم  في  زعيمهم  وبين  بينهم  نزاع 
اإلقامة، وهناك  الوطن على  الجالء عن  فآثروا 
محمد  أحفاد  وقبائل  عشائر  رعاية  في  دخلوا 
)بدليسي، 1959، ص25(،  المذكور  خورشيد 
ثم تابع البدليسي سردية التاريخية مبيناً استمرار 
الهجرات ونزوح )27( طائفة وقبيلة كردية إبان 
حكم هزار أسف من غرب سوريا إلى لورستان، 
جبل  سكان  من  كثيرة  كردية  أقوام  إليه  فهرع 
السماق لإلقامة، وذلك كجماعة العقيلي من نسل 
عقيل بن أبي طالب، والهاشمي من ساللة هاشم 
بن عبد المناف، وطوائف مختلفة مثل أستركي، 
مماكويه، بختياري، جوانكي، بدانيان، زامديان، 
عالني، لوتوند، بتوند، بوازكي، شنوند، راكي، 
خاكي، هاروني، اشكي، كولي، ليراوي، مولي، 
توابي،  أومكي،  بحسفوي، كمانكشي، مماستي، 
كداوي، مديحة، اكورد، كورالد، إلى غير ذلك 
من العشائر والقبائل األخرى التي ال يعرف لها 
نسب، فازداد شأن هزار أسف وإخوته بقدوم هذه 
إذ قوي جانبهم  بهم،  الجماعات عليهم والتقائهم 
فهاجموا مقاطعة شولستان. )ص28( علماً  بهم 
أن هزار أسف هذا قد توفي سنة 1275 ميالدية.

 

الخالصة يف كل ما ذكر

في قراءة أولية لهذا النص نستنتج أن هذه الوثيقة 
التاريخية تدل أوالً على أسبقية الوجود الكردي 
في شمال غرب سوريا الحالية وخاصة محافظة 
نظراً  إسكندرون،  ولواء  عفرين  ومنطقة  إدلب 
للعدد الكبير من القبائل والطوائف التي هاجرت 
فقد  الساحقة،  أغلبيتها  في  كردية  وهي  منها، 
كانت هذه المنطقة مولدة للسكان الكرد تاريخياً، 
وليس كما روج له سياسياً بأنهم قد هاجروا إليها. 
الكرد هاجروا من مناطق الشمال وشمال غرب 
من  بأضعاف  الفراتية  والجزيرة  الحالية  سوريا 
قدم إليها، فقد كانت هجرة الكرد من شمال غرب 
القبائل  عدد  بحسب  كبيرة  لورستان  إلى  سوريا 
والطوائف المذكورة في الشرفنامة، لذلك وبداللة 
فالوجود  والوثائق األخرى  المصادر  العديد من 
والجذر التاريخي للكرد في غرب سوريا الحالية 
وقرب الساحل السوري أقدم من كل التوقعات، 
علماً أن شرفخان البدليسي قد عد العقيليين أكراداً، 
وهذه مسألة تدرج ضمن المشتركات، كما يمكن 
االفتراض أن المهاجرين من جبل السماق كانوا 
شيعة آل البيت أو علويون وقد تكون الصراعات 
لم  فالهجرة  الهجرة،  هذه  مسببات  أحد  المذهبية 

تكن بسبب خالفات قومية بالتأكيد.
بشكل  التاريخ  قراءة  أن  على  نؤكد  أخيراً 
أن  المختصين يجب  قبل  موضوعي ودقيق من 
التعاون  لمشاريع  وتؤسس  المشتركات  تخدم 
فكرة  أنصار  عليه  تعود  كما  وليس  والتحالف، 
العداوات  لترسيخ  التاريخية(  الحقوق  )أسبقية 
مجتمعات  وبناء  الديمغرافي  للتكنيس  والدعاية 
أن  يمكن  ال  التي  والديني،  القومي  النقاء  ودول 
فاالنتقال  الكبرى،  األكاذيب  على  سوى  تستند 
يؤسس  قلما  الحاضر  إلى  التاريخ  مشكالت  من 
للمشتركات، لكن االنتقال من مشتركات الحاضر 
نحو المستقبل يمكن أن تشكل حجر الزاوية في 

تأسيس الدول الديمقراطية المستقرة.

توطين عوائل أفغانية في المدن المحتلة تؤكد سياسات تركيا االحتاللية

شعبية أردوغان تتهاوى في جميع المدن التركية

أهالي الدرباسية: االعتراف باإلدارة الذاتية سيضع حداً للتهديدات التركية

إلى جانب المقاومة البطولية التي تبديها شعوب 
شمال وشرق سوريا في المجال العسكري تتخذ 
اإلدارة الذاتية من الجانب السياسي ميداناً للنضال 
في سبيل حماية مكتسباتها، وقد خطت خطوات 
عديدة في هذا االتجاه كان أبرزها دعوة الرئاسة 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  من  لوفد  الفرنسية 
ولقائهم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
بإقناع  فرنسيا  وعداً  عنه  تمخض  الذي  اللقاء 
الذاتية  اإلدارة  بمساعدة  لفرنسا  الجارة  الدول 
إطار  ضمن  العمل  إلى  إضافة  الديمقراطية 
بهذه  االعتراف  نيل  على  األوروبي  االتحاد 

اإلدارة. 
بمطالبة  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  تستمر 
المجتمع الدولي باعتراف دولي باإلدارة الذاتية 
من أن مثل هذا  لشمال وشرق سوريا، انطالقاً 
الخارجية  للهجمات  حداً  سيضع  االعتراف 
مناطقهم،  على  تشن  التي  التركية  سيما  وال 
نيل  إلى  الهادفة  الشعبية  المبادرات  كثرت  وقد 
حملة  المبادرات  آخر  وكانت  االعتراف،  هذا 
الدولي  باالعتراف  تطالب  هاشتاغ  إطالق 
باإلدارة الذاتية، الذي ضجت به مواقع التواصل 
االجتماعي والذي حصل على مراكز متقدمة في 

عدد من الدول االوروبية مثل ألمانيا.

حاربت بالنيابة عن العامل

الذاتية  باإلدارة  االعتراف  ضرورة  وحول 
أول  مؤسس  لصحيفتنا  تحدث  الديمقراطية 
قائاًل:  معمو  خالد  الدرباسية  في  كردية  مدرسة 
منذ انطالقة ثورة شمال وشرق سوريا تكاتفت 
الظالم  قوى  وحاربت  المنطقة  هذه  شعوب 
للعالم  كبيرة  وقدمت خدمة  )داعش(  واإلرهاب 
حاربت  المنطقة  هذه  شعوب  أن  حيث  أجمع، 
الذي  كله،  العالم  عن  بالنيابة  المرتزقة  هؤالء 
الذي  داعش  وجه  في  تقف  لقوة  بحاجة  كان 
ترعاه وتموله دولة االحتالل التركي، وقد كانت 
شعوب المنطقة خير قوة للقيام بمثل هذه المهمة 

وهزمت هذا العدو شر هزيمة.
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  معمو:  وأضاف 
أثبتت بأنها القوى الوحيدة في العالم التي حاربت 
داعش، في الوقت الذي عجزت فيه دول عظمى 
الدولي  المجتمع  ولكن  وجهه،  في  الوقوف  عن 
شعوب  حيال  المعايير  ازدواجية  يمارس  اليوم 
المنطقة، فمن جهة يدعي بأنه يدعم هذه الشعوب 
في حربها على اإلرهاب، ومن جهة أخرى يقف 

هذه  لها  تتعرض  التي  الهجمات  على  متفرجاً 
ألنه  التركي،  االحتالل  دولة  يد  على  الشعوب 
ومجلس  الناتو  حلف  في  له  استراتيجي  حليف 

األمن الدولي.
وتابع معمو حديثه بالقول: اليوم يشكل االعتراف 
هاماً  الديمقراطية عامالً  الذاتية  الدولي باإلدارة 
بالوقوف في وجه هذه الهجمات، حيث أن مثل 
بصبغة  الذاتية  اإلدارة  يصبغ  اعتراف  هكذا 
الفينة  بين  عليها  التعدي  يصعب  دولياً  معترفة 
واألخرى، ألن التعدي عليها سيكون تعدياً على 

القانون الدولي عملياً.
واختتم خالد معمو حديثه بقوله: نطالب المجتمع 
التي  اإلدارة  بهذه  الرسمي  باالعتراف  الدولي 
فرضت نفسها رقماً صعباً في المعادلة السورية 

يصعب تجاهله.

خطوة هامة ألمن املنطقة

قائلة:  عمر  زينب  المواطنة  تحدثت  جانبها  من 
الذاتية  باإلدارة  دولي  اعتراف  لنيل  السعي  إن 
بها  تقوم  التي  الزيارات  أن  كما  هامة  خطوة 
اإلدارة إلى الدول األوروبية والتي كان آخرها 

يتم من  أيضاً خطوات هامة  زيارة فرنسا، هي 
خاللها اطالع المجتمع األوروبي عن قرب على 
ولكن  المنطقة،  شعوب  قدمتها  التي  التضحيات 
نيل  دونها  من  يمكن  ال  التي  الرئيسية  الخطوة 
الكردي،  الصف  وحدة  اعتراف هي  هكذا  مثل 
هذه الوحدة التي إذا ما تمت ستمنحنا قوة سياسية 
نتمتع  التي  العسكرية  القوة  جانب  إلى  كبيرة 
بها، كما أن مثل هذه الوحدة ستنتزع االعتراف 
الدولي انتزاعاً ألننا سننطلق بمطالبنا من موقف 

قوة نتمتع بها نتيجة وحدتنا.
بالقول:  المواطنة زينب عمر حديثها  واختتمت 
ال يمكننا أن نطلب من الغير االعتراف بنا ونحن 
حساسية  فإن  لذلك؛  بعد،  ببعضنا  نعترف  ال 
المرحلة التي نمر بها اليوم تتطلب تقديم تنازالت 
الوصول  بغية  الشعب  في خدمة  متبادلة تصب 
إلى الوحدة المنشودة، التي تعتبر الطريق الوحيد 
للحفاظ على مكتسباتنا التي حصلنا عليها بدماء 

اآلالف من أبنائنا وبناتنا بين شهيد وجريح.

كوباني/ سالفا أحمدـ  أوضح عضو حزب السالم 
الديمقراطي الكردستاني محي الدين حمي بأن 
تركيا تهدف من خالل توطين عوائل أفغانية في 
المناطق المحتلة الستخدامها كورقة لتتمكن من 
خاللها الضغط على دول العالم لتسير مصالحها 

ومخططاتها االستعمارية في المنطقة. 

ال يزال التغيير الديمغرافي مستمراً في المناطق 
المحتلة من قبل المحتل التركي ومرتزقته بشمال 
وشرق سوريا، إذ باتت مشاريع تركيا مكشوفة 
رقعته  لتوسيع  محاولتها  في  الجميع،  أمام 
العثماني  عهده  وإعادة  المنطقة  في  االحتاللية 
الفاشي، فيما يقف العالم بأسره صامتاً أمام تلك 

الجرائم التي ترتكب في المناطق المحتلة. 
بارتكاب  ومرتزقته  التركي  المحتل  يستمر 
لجميع  المنافية  المحتلة  المناطق  في  جرائمهم 
وخطف  قتل  من  الدولية،  والمواثيق  المعايير 
وسلب ونهب وتعذيب وتخريب المواقع األثرية 
مدينة  من  محلية  مصادر  وبحسب  والدينية، 

ومرتزقته  التركي  االحتالل  فإن  سبي  كري 
األفغانية  العوائل  من  كبير  عدد  بتوطين  قاموا 
في منازل المهجرين قسراً، ويشير المصدر إلى 
أن عدد األسر التي تم توطينها بلغت 250 عائلة 
مع  بالتزامن  التركي  الداخل  من  أفغانية جاءت 

تهجير األفغان من بالدهم. 
ويضيف المصدر أن تركيا ومرتزقتها يجهزون 
في  لتوطينها  األفغانية  العوائل  من  أخرى  دفعة 
وتأتي  األخرى،  المحتلة  والمناطق  سبي  كري 

خطوة توطين عوائل أفغانية في المناطق المحتلة 
بسياستها  العالم  إلقناع  سوريا  وشرق  بشمال 

االستعمارية واالحتاللية. 
الالجئين  أن  إلى  اإلعالمية  التقارير  وتشير 
السوريين  بعد  الثانية  المرتبة  في  باتوا  األفغان 

هؤالء  التركية،  األراضي  على  المتواجدين 
الالجئون الذين استخدمتهم تركيا كورقة ضغط 
لفرض  األوربي  واالتحاد  العالم  دول  على 

سياساتها التخريبية واالحتاللية في المنطقة. 

هدف تركيا تصفية الوجود 
الكردي

وحول ذلك أجرت صحيفتنا لقاًء مع عضو حزب 
الدين  محي  الكردستاني  الديمقراطي  السالم 
حمي، الذي تحدث فقال: تركيا تحاول من خالل 
تغيير ديمغرافية المنطقة تصفية الوجود الكردي 
وإجباره على الهجرة من أرضه التاريخية، وهي 
والمعالم  والثقافة  التاريخ  لمحو  جاهدة  تسعى 
الكردية، وتوسيع رقعتها االحتاللية في المنطقة 
لتتمكن بعدها من إعادة عهدها العثماني الفاشي. 
تركيا  قائالً:  حديثه  حمي  الدين  محي  واختتم 
واالنتهاكات  الجرائم  أنواع  أفظع  ترتكب 
العالم  مرأى  أمام  اإلنسانية  بحق  والممارسات 
أجمع والعالم يقف صامتاً أمام ذلك مع كل أسف، 
التي تدعي  الدولي والمنظمات  المجتمع  صمت 
أنها حامية لحقوق اإلنسان داللة على شراكتهم 
في  واإلرهابية  االحتاللية  تركيا  مخططات  مع 

المنطقة. 

كشف  تركيا  في  الرأي  استطالعات  تواصل 
النقاب عن المزيد من تهاوي شعبية حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، 
 »Europe Elects« شركة  أجرت  حيث 
الدولية استطالًعا جديدًا حول األحزاب السياسية 

في تركيا وشعبيتها.
وأظهرت النتائج مزيدًا من االنخفاض في معدل 
لصالح  التركي  الشعب  جموع  بين  التصويت 
الحركة  حزب  وحليفه  والتنمية  العدالة  حزب 
للحزب  التصويت  نسبة  إن  وقالت  القومية، 
من  أقل  المعدل  وهذا   ،%  35.2 بلغت  الحاكم 
التصويت  نسبة  %وبلغت   7 بنسبة  الطبيعي 
لحزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، 

10 % بانخفاض 2% أيضاً.

العدالة والتنمية وفقدان مئات 
األلوف من األصوات

معدل  زيادة  عن  كذلك  كشفت  نفسها  النتائج 
معدل  بلغ  إذ  المعارضة،  لصالح  التصويت 
التصويت لصالح الشعب الجمهوري، أكبر تلك 
األحزاب، 23.7 %، و14.4 % لصالح حزب 
الديمقراطي  الخير، فيما حصل حزب الشعوب 
الديمقراطية  وحزب   ،%10.1 على  الكردي 
 %  3.32 على  باباجان،  علي  بزعامة  والتقدم 
حزبي  من  المكون  »الجمهور«  تحالف  وكان 
في  حصل  القومية،  والحركة  والتنمية  العدالة 
 53.7 على   2018 التركية  العامة  االنتخابات 
% من أصوات الناخبين، وفي االنتخابات نفسها 
بمفرده  والتنمية  العدالة  أصوات  نسبة  كانت 
وتحالفه  الحاكم  الحزب  أن  يعني  ما   ،%  42.6
في  خسارته  إلى  يؤدي  قد  كبيراً  تراجعًا  شهدا 

االنتخابات القادمة.
ويأتي االستطالع ضمن سلسلة من االستطالعات 
التي تظهر نتائجها بين الحين واآلخر، وتكشف 
التركي  الرئيس  شعبية  تراجع  عن  عام  بشكل 
الحاكم، وكذلك حليفه، حزب  أردوغان وحزبه 

األوضاع  بسبب  المعارض،  القومية  الحركة 
المتردية التي تشهدها البالد.

تزايد  مع  بالتزامن  التطورات  تلك  تأتي  كما 
مع  الحكومة  تعامل  حيال  األتراك  شكوك 
التي  الفضائح  بعد  المنظمة،  الجريمة  عصابات 
كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البالد مؤخراً 
وزراء  بينهم  وسابقين  حاليين  مسؤولين  بحق 
داخلية، وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة 
اإلطالق،  على  تعقيداً  األكثر  تعتبر  اقتصادية 
جراء انهيار الليرة إلى مستويات تاريخية خالل 
لمؤشرات  تراجع  عنه  نتج  الماضيين،  العامين 

وقطاعات اقتصادية عدة.
التركي،  الشارع  وكذلك  المعارضة،  وتحمل 
النظام الحاكم متمثاًل في أردوغان مسؤولية هذا 
التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية، 
ومن المقرر إجراء االنتخابات العامة في تركيا 
2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا 
والسياسية  االقتصادية  األوضاع  بسبب  التاريخ 

الصعبة في البالد.

روناهي/ الدرباسية ـ أكد أهالي الدرباسية أن اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تعمل بشكل جاد وعلى كافة الصعد وتستخدم كافة 
الوسائل المتاحة التي من شأنها الوصول إلى االعتراف باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأشاروا إلى أنهم يتصدون دائمًا للمخططات التي تحاك 

ضدهم والهجمات التي تشن عليهم..
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

أنقرة... سياسُة دعِم االرتزاِق اإلرهابّي واستثماُر قضايا الالجئين

رامان آزاد

تراخيص ملنظامٍت تُجّند متطرفني

مؤخراً،  األمن  مجلس  إلى  قُدم  تقرير  كشف 
عناصر  لتجنيِد  مهماً  مصدراً  تُشّكُل  »تركيا  أنَّ 
منحِ  خالل  من  المتشددة،  التنظيمات  لصالحِ 

التراخيِص لمنظمات تقوم بهذه العملية«.
»صوت  موقع  نشره  الذي  التقرير  في  وجاء 
موقع  ونقله   2021/7/24 السبت،  أمريكا«، 
اإليغور  »المهاجرين  أنَّ  التركّي،  »أحوال« 
الذين يعيشون في  الوسطى  والتركمان من آسيا 
تركيا يمثلون كتلة كبيرة بين منتسبي المنظمات 

المتطرفة«.
األمم  من  خبراء  أعدّه  الذي  التقرير  ويقول 
المتحدة في 22 صفحة، إنَّ »عناصر داعش في 
محافظة إدلب شمال سوريا، يرون أنَّ تركيا ممٌر 
مهمةٌ  وبوابةٌ  الراديكاليّة،  للتنظيمات  ومستقٌر 
ويعرُض  التنقِل«.  وفي  والرعايِة  التجنيِد  في 
بالتفصيِل األنشطةَ اإلرهابيّة العالميّة في األشهر 

الستة األولى من عام 2021.
مثل  متشددة،  »تنظيمات  إلى  التقرير  ويشير 
لتجنيِد  جهوداً  تبذُل  وأنّها  والقاعدة«،  داعش، 
أشخاص من جنسيات مختلفة يعيشون في تركيا، 
من  الجنوبيّة  الحدوِد  اختراق  سهولة  مستغلين 
إلى سوريا  ينتقلون  بوابة محافظة هاتاي، حيث 

والعراق«.
أصدرت  قد  األمريكية  الخزانة  وزارة  وكانت 
تقريراً في كانون الثاني 2021، قالت فيه: »إنَّ 
لوجستيّة  مراكز  على  االعتمادَ  يواصل  داعش 

داخل تركيا لتجنيِد العناصِر«.
وذكر التقرير أنَّ »تنظيماٍت إرهابيّةً مثل داعش 
مجموعتها  لتضمين  جهوداً  تبذُل  والقاعدة 
أشخاصاً من جنسياٍت تركيٍّة يعيشون في تركيا«، 
مشيراً إلى اعتقاِل عدٍد من عناصر داعش أثناء 
محاولتهم دخول تركيا من بوابة محافظة هاتاي 

الجنوبيّة.
ألعضاء  معبراً  كانت  تركيا  أّن  والمعروف 
إلى  دخلوا  الذين  األجانب«  »داعش  مرتزقة 
بالفشِل في إعطاء  اتُّهمت  سوريا والعراق، وقد 
أنه  يُعتقد  الذي  يشّكله،  الذي  للتهديِد  األولويِة 
في  هجماٍت  في  شخٍص   300 بمقتل  تسبب 
واستغل  2014ــ2017.  عامي  بين  ما  البالد 
يسُهل  التي  الجنوبيّة  الحدودَ  لسنواٍت  المسلحون 

اختراقها إلى تركيا.

مراكز لوجيستّية تدعم اإلرهاب

اإلخباري  غازيتيسي«  »أنقرة  موقع  وذكر 
Ankara Gazetecisi news website، أنَّ 
هناك ما ال يقل عن 10 آالف متشدٍد في إدلب، 
يستخدمهم داعش في حرِب العصاباِت في بعِض 

مناطق سوريا.
في  ألعضاء  الممنوحة  الجنسيّةَ  أنَّ  وأضافت 
الفحوصات  جودة  حول  تساؤالت  تثيُر  داعش 
األمنيّة التي أجريت قبل اتخاذ مثل هذه القرارات 
وسائل  عبر  ناشطون  رأى  بينما  المصيريّة، 
التواصل االجتماعّي في ذلك تفّشياً واسعاً للفساد 
في المنظمِة الحكوميّة التركيّة على حساِب أمن 
موقع  نشره  سابٍق  لتقرير  وفقاً  البلد،  واستقرار 

أحوال.
وقالت وزارة الخزانة األمريكيّة في تقرير صدر 
في كانون الثاني إن داعش يواصل االعتماد على 
»مراكز لوجستية« داخل تركيا في ماليته. وفي 
نيسان، منحت تركيا الجنسية لثمانية عناصر في 

داعش، تمَّ االستيالء على أصولهم بسبِب صالت 
إرهابيّة، وفقًا لموقع أنقرة غازيتيسي اإلخبارّي.

مونيتور«  »نورديك  موقع  ذكر  أن  وسبق 
الملقب  بايونجوك  خالص  الداعية  أنَّ  السويدي، 
لكثيرين  إلهام  كان مصدر  الذي  »أبو حنظلة«، 
انضموا إلى التنظيمات المتطرفة، ال يزال يدير 
نشاطه المتطرف من داخل أحد السجون التركيّة.
وبحسب الموقع السويدي، الذي نشر تقريره في 
المتطرف  الداعية  »شبكةَ  فإّن   ،2021/7/22
»أبو حنظلة«، الذي شّجع كثيراً من الشباب على 
سوريا  في  والقاعدة«  »داعش  إلى  االنضمام 
والعراق، ال تزال تعمل في تركيا، وبعلٍم كامٍل 

من السلطاِت هناك«.
وأوضح أنَّ »تلك الجماعة وّسعت عملياتها من 
خالل كيان جديد باسم جمعية التعليم والثقافة، تم 
تحت غطاء  ويعمل  نيسان 2019،  في  تأسيسه 
كونه مؤسسة خيريّة، في الوقت الذي يعمل فيه 
على جمعِ األموال لصالح الجماعات المتشددة«.
بتلك  الخاصة  أنَّ »السجالِت  إلى  الموقع  وأشار 
التركيّة  الداخلية  وزارةَ  أنَّ  إلى  تشير  المنظمة 
اآلن  وهي  المنظمة،  تلك  ترخيِص  على  وافقت 
مسّجلةٌ بشكٍل رسمّي بوصفها منظمة نشطة في 

تركيا«.

ألف أفغايّن يعرب الحدود يومياً
 

 %85 على  سيطرتها  طالبان  حركة  إعالن  بعد 
األفغان  هجرة  حركة  شهدت  أفغانستان  من 
موقع  وذكر  مطردة،  زيادة  الشرعيّة  غير 
نحو  أّن  أسبوعين  من  أكثر  قبل  خبر   KAT
الفترة  خالل  يومياً  الحدود  يعبرون  أفغانّي  ألف 
الماضية. وهذا العدد أّكده مركز دراسات اللجوء 
والهجرة في أنقرة، ويدخل معظمهم عن طريق 
عبور الحدود مع إيران، في رحلة تنطوي على 
مخاطر اإلصابة أو الوفاة، وقال موقع الحرة في 
يعيش في  الذي  الكلّي  إّن عددهم   2021/7/12
تركيا ولديه تصاريح إقامة يبلغ قرابة 413 ألف 
أعماَر  إنَّ  رسميّة  إحصائيات  وتقول  شخص. 

تتراوح  الذين  بالشباب  تتركز  األفغان  الالجئين 
أعمارهم ما بين 16 و25 عاماً يخوضون رحلة 

سفر بريّة تصل مدتها إلى شهر.
وبينما تهدف الواليات المتحدة إلى تسريع عملية 
آب  بنهاية  وإكمالها  أفغانستان  من  االنسحاب 
اضطر  المتحدة،  األمم  لبياناِت  وفقًا   ،2021
223 ألف أفغانّي إلى مغادرة منازلهم منذ بداية 
المقطع  وتظهر  طالبان.  هجمات  بسبب  العام 
المصّورة عبور آالف المهاجرين ضمن سالسل 

بشرية، أو ما يشبه »القوافل«.
طول  على  بجديد  ليس  التدفق  هذا  أنَّ  ورغم 
منحًى  يأخذ  أنّه  إال  اإليرانية،   - التركية  الحدود 
جديداً في الوقت الحالي، من حيث األعداد الكبيرة 
أوالً أو الفئات العمريّة التي تجوب الجبال، والتي 
قسٌم  ويتمكُن  الشباب.  في سن  معظمها  تنحصر 
منهم من العبور إلى الواليات التركيّة كإسطنبول 
من  أمنيّة  مخاطر  أّي  يواجهوا  أن  دون  وآمد 
اآلخر  القسم  يبقى  فيما  التركيّة،  السلطات  قبل 
المجاورة  المقاطعات  في  الترحيِل  مراكِز  في 

لمحافظة فان. 
اللجوء  لقضية  واضحة  اآلفاق  تبدو  ال  وإذ 
في  ديمغرافّي  بتغيير  يهدد  فاألمر  األفغانّي، 
المناطق الكرديّة. وتشير األرقام الرسميّة لوزارة 

الداخلية التركيّة إلى أّن عدد طالبي اللجوء الذين 
تركيا  إلى  دخولهم  أثناء  عليهم  القبض  أُلقي 
عبر محافظة فان وحدها عام 2020 بلغ 500 
ألف، وهم من المهاجرين األفغان والباكستانيين 

والبنغال.
في  البقاء  األفغان  الالجئين  غالبية  يفّضُل 
العمل في هاتين  لوفرة فرص  إسطنبول وقونية 
إلى  عبور  نقطة  تركيا  كانت  وبعدما  المدينتين، 
الماضية،  السنوات  في  األوروبّي  االتحاد  دول 
يفّضلون  اليوم  األفغان  الالجئين  من  كثير  بات 
البقاء في تركيا على تجربة لجوء غير مضمونة 
فرض  الذي  األوروبّي  االتحاد  صوب  النتائج 
لتجنب  واإلجراءات  االحترازات  من  مزيداً 

وصول موجات لجوء جديدة إليه.
وسائل  في  عدة  حسابات  عبر  االتفاق  يجري 
بين  إنستغرام،  السيما  االجتماعي  التواصل 
هؤالء  لجلب  األفغان  اللجوء  وطالبي  مهّربين 
إلى تركيا بطريقة غير شرعيّة في رحلة محفوفة 

بالمخاطر وباهظة التكاليف الماديّة أيضاً.
حسابات  عدة  طالعت  أنها  نت  العربية  وذكرت 
لمهربين عبر إنستغرام نشروا إعالنات وصوراً 
إلى  اإليرانية  الحدود  من  الشاقة  العبور  لرحلة 
تركيا عبر الجبال الشاهقة وصوالً إلى بحيرة فان 
الرئيسيّة  المدن  إلى  ومنها  تركيا،  شرق  أقصى 

كإسطنبول وقونية وأنقرة.
أرقام  نشروا  بل  بالصور  يكتفوا  لم  المهّربون 
من  المترددين  ترغيب  لزيادةِ  أيضاً،  هواتفهم 
من  بعض  قال  وقد  الشاقة،  الرحلة  مخاطر 
متواصلة،  ساعة   30 ساروا  إنّهم  اجتازوها 

وبعض النساء ماتت من شدةِ التعِب.
وزارة  أوقفت  سابقة  رسميّة  إعالنات  وبحسب 
بعد  األفغان  الالجئين  آالف  مئات  الداخلية 
عبورهم الحدود على النحو التالي: 174 ألفاً عام 
2016، و175 ألفاً عام 2017، 268 ألفاً عام 
2018، 454 ألفاً عام 2019، و122 ألفاً عام 
من  األولى  الستة  األشهر  سجلت  فيما   ،2020

العام الجاري توقيف 62 ألف الجئ أفغانّي.
المهاجرين  أعداد  أن  إال  المخاطر  هذه  ورغم 

تردّي  مع  التركيّة  المدن  داخل  تتزايد  األفغان 
منها  تنسحب  التي  البالد  في  األمنيّة  األوضاع 
طالبان  رقعة  وتزداد  والناتو  المتحدة  الواليات 
في  السيئة  االقتصاديّة  األوضاع  ورغم  فيها، 
أفغانستان يتوجب على الراغبين في الهجرة دفع 
مبالغ طائلة تبدأ من ألف دوالر للشخص الواحد 
للبدء برحلة  بحسب ما رصدته »العربية. نت« 

الهرب من أفغانستان إلى إيران ثم إلى تركيا.

املعارضة الرتكّية تنتقد وأوروبا 
تقدم املال

المعارضة التركيّة كررت انتقادها لسياسِة حكومة 
أردوغان فيما يتصل بقضية الهجرة والالجئين، 
ووعد زعيم حزب الشعب الجمهورّي المعارض 
كمال كيلتشدار أوغلو بإعادة الالجئين السوريين 
ليردَّ  القادمة،  باالنتخابات  فاز  إن  سنتين  خالل 
كما  نفسها.  الشعارات  مستخدماً  عليه  أردوغان 
ارتفعت األصوات إزاء أعداد الالجئين األفغان 
منهم  كبيٌر  عددٌ  يستخدُم  الذين  المعروفة،  غير 
السماسرة  عبر  عليها  حصلوا  مزّورةً  إقاماٍت 

تخّولهم التجول داخل المدِن والواليات التركيّة.
واتّهم  أردوغان  حكومة  أوغلو  كيلتشدار  انتقد 
االتحاد األوروبّي بتقديم رشوة إلى تركيا إلبقاء 
دول  إلى  السفر  من  ومنعهم  تركيا  في  الالجئين 
االتحاد، وقال في مقطع مصور مخاطباً الشعَب 
القضية، أحدهما  لهذه  التركّي: »هناك ضحيتان 
إخواننا  والثاني  األعزاء،  الناس  أيها  أنتم، 
تستعدُ  أوروبا  أنَّ  »نسمع  وأضاف  الالجئون«. 
موجاٍت  تركيا  الستضافِة  ثانيٍة  رشوةٍ  لحزمِة 
جديدةٍ من المهاجرين، لن يحدث ذلك مرة أخرى 
يتراوح عدد  أن  أبداً!«، وتوقع كيلتشدار أوغلو 
نصف  بين  ما  تركيا  في  األفغان  المهاجرين 

مليون ومليون مهاجر خالل مدة قصيرة.
تقارير  بعد  أوغلو  كيلتشدار  تصريح  وجاء 
صحافيّة أوروبيّة تساءلت حول إمكانية استفادة 
األوروبي  االتحاد  صندوق  منحة  من  تركيا 
المخصص لوقف تدفق المهاجرين من أفغانستان. 
وفي قمة االتحاد األوروبّي في حزيران الماضي، 
قبول  إعادة  اتفاقية  تجديد  االتحاد  قادة  قرر 
المهاجرين الموقعة مع تركيا في 2016/3/18 
إلى  يورو  مليار   3.5 مقداره  مالي  دعٍم  وتقديم 
على  المهاجرين  لدعم   2024 عام  حتى  تركيا 
مصادِر  عن  يورونيوز  قناة  ونقلت  أراضيها. 
االتحاد األوروبّي تأكيدها أن الدعم المقدم ألنقرة 
يغطي  وهو  واألفغان،  السوريين  بين  يميز  ال 

جميع الالجئين، ودعم مراقبة الحدوِد.
إلى  أشارت  األوروبّي  االتحاد  مصادر  لكن 
تركيا  إلى  لتقديمه  عليه  المتفق  المبلغ  تغيير  أن 
بقيمة 3.5 مليار يورو ليس على جدول االتحاد 

األوروبّي في الوقت الراهن.
وفي مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ األلمانية، 
إّن  النمساوّي سيباستيان كورتس  المستشار  قال 
تركيا »مكان أكثر مالءمة« لالجئين األفغان من 

ألمانيا أو النمسا أو السويد.
إلى قضية  تصريح كورتس أضاف جدالً جديداً 
موقٍف  وفي  تركيا،  في  األفغان  المهاجرين 
انتقدت  ببياٍن  التركيّةُ  الخارجيةُ  ردِّت  ابتزازّي 
فيه تصريحات المستشار النمساوي، يوم اإلثنين 
2021/7/26، وقالت فيه إنّها قرأت تصريحاته 
»بدهشة«. وأنَّ »تركيا لن تستقبَل موجةً جديدةً 
هذا  ننقُل  »إننا  البيان:  وأضاف  الهجرة.  من 
الموقف إلى محاورينا في كّلِ مناسبة وعلى كّلِ 
أّن تركيا لن تكوَن حارَس  المستوياِت، مؤكدين 

حدوٍد أو مخيماً لالجئين«.
ال استثنائيّة في الهجرةِ األفغانيّة فهي بلد الحرب 
منذ عقود، إال أنّه من المالحظ الزيادة المستمرة 
تجارة  وازدهار  آخر،  بعد  صيفاً  أعدادهم  في 
وتوسع  باستمرار،  تركيا  إلى  البشر  تهريب 
اإليرانيّة  الحدود  المهاجرين عبر  بنقل  نشاطها، 
أن  باألمر  والالفت  االنتباه،  جذب  لعدم  ليالً 

سلطاِت إنفاذ القانون عندما تقبض على مهاجرين 
الحدود،  وراء  ما  إلى  وتعيدهم  شرعيين  غير 
بطريقة  تركيا  إلى  مجدداً  الدخول  هؤالء  يعاودُ 

أخرى«.

املستقبل املجهول والوحل األفغايّن

يأتي  تركيا  إلى  األفغان  لالجئين  الكبيُر  التدفُق 
بموازاة التطورات األمنيّة التي تشهدها بالدهم، 
استمرار  مع  وبخاصٍة  شهر،  من  أكثر  منذ 
»طالبان«  حركة  وتوسع  األمريكّي،  االنسحاب 
أيار  بداية  في  بإطالقها  األرض  بالسيطرة على 
القوات  على  النطاِق  واسَع  هجوماً  الماضي 
األفغانية المرتبكة لفقدانها الدعم الجوّي األمريكي 
العمق  في  أراٍض  على  لتسيطر  األهميّة،  بالغ 
األفغانّي وصوالً إلى جوار العاصمة كابول، ما 

يهدد بشّن هجوٍم على كابول أو مطارها.
تقدّم رؤية واضحة  لم  أّن حركة طالبان  الالفت 
على  ستفرضها  التي  واإلدارة  النظام  بشأن 
المعالم  واضح  برنامجاً  أو  األفغانّي،  الشعب 
مبدئيّاً  تسميته  يمكن  ما  أو  األفغانية  للمشاركة 

بنموذج أفغانّي. وبذلك يرتفع سقف المخاوف. 
المنتصِف،  من  العصا  تمسَك  أن  أنقرة  تحاول 
عبر  العاصمة  لمطار  لتأمين  سعيها  مع  إنّها  إذ 
في  تحضيرهم  يجري  سوريين  مرتزقة  تجنيد 
عدةِ معسكراٍت في عفرين المحتلة، تمهيداً لنقلهم 
نفسه تحاوُل مغازلة  بالوقت  أنّها  إال  إلى هناك، 
الوسيط  ولديها  الدينّي،  الخطاب  عبر  طالبان 

القطرّي الذي افتتح مكتباً للحركة في الدوحة. 
التبعات  من  تحذّر  المراقبين  أوساط  أّن  إال 
واالقتصاديّة  واألمنيّة  والعسكريّة  السياسيّة 
اإلقليمّي  الصعيدين  على  المعقّدةِ  والتناقضاِت 
التي  والتجارُب  األفغانّي  فالواقُع  والدولّي، 
السوفييتي  التدخل  خاضها األفغان خالل حقبتي 
تكوَن  بأن  وخيمٍة،  بعواقَب  تُنذر  واألمريكّي 
لتكوَن  األفغاني«،  »الوحِل  في  سقوطاً  التجربةَ 
من  أنقرة  تتطلع  المغامرةِ،  إلى  أقرَب  خطوةً 
إضافيٍّة  مساومٍة  فرصِة  على  للحصوِل  ورائها 
مع القوى الكبرى، في موقعٍ تتقاطُع فيه المصالُح 
في  والصينيّةُ،  واإليرانيّةُ  والروسيّةُ  األمريكيّةُ 
واعتمادها  بالمنطقة،  التوسعيّة  سياِق طموحاتها 
كشركة  عقوٍد  بصيغة  سوريين  مرتزقة  على 

أمنيّة خاصة لتفادي الخسائر.
بالمجمِل تتطلع أنقرة إلى دوِر إقليمّي استثنائّي، 
وأذربيجان  ليبيا  إلى  سوريين  مرتزقة  وبنقل 
عوامِل  باستخداِم  أفغانستان  في  وقريباً  واليمن 
لالرتزاق  المجال  فتحت  فيما  السوريِّة،  األزمِة 
األجنبي متعدد الجنسيات ليعبَر األراضي التركيّة 

والدخول إلى سوريا.   

1ـ هايكو العالم... حلم بانيا ناتسويشي ـ

ــــــــــــــــاب الَقَصّ

فيروز مخول )كاتبة وشاعرة سورية مغتربة(

الشعراء  أبرز  أحد  ناتسويشي  بانيا  يعتبر 
العالمية  الحرب  بعد  ما  المعاصرين،  اليابانيين 
الثانية، الذين يشتغلون على تجديد شعر الهايكو 
الياباني العريق، وتحريره من العوائق التي تهدّد 
نضارته وقابليته للتجدد واالنفتاح. يستمد الشاعر 
يمكن  التي  الروافد  مختلف  من  ناتسويشي  بانيا 
أن يستلهم منها أي شاعر حداثي مادة شعره بدءاً 
من اختبارات التجربة الذاتية إلى آداب الثقافات، 
الحديثة،  الشعر  ومدارس  الشعوب،  وأساطير 

وغيرها من لوازم اشتغاله اللغوي والتخييلي.
على  ناتسويشي  بانيا  الياباني  الشاعر  يصّر 
ترسيخ تجربته الشعرية في سياق دينامية انفتاح 
القصيدة اليابانية على العالم. وعلى عكس شعراء 

باشو  قبيل  من  الكالسيكيين،  العزلة  عصر 
ناتسويشي  يحظى  وريوكان،  وإيسا،  وبوسون، 
بنعمة الترحال بين عواصم العالم والكتابة بلغات 
متعددة، والتفاعل مع ثقافاتها وتجارب شعرائها، 
الشعر  لكتابة  كونية  رٔوية  بلورة  من  مّكنه  مما 
وترجمة  إبداعاً  الهايكو،  فن  وتجريب  وتلقّيه، 
في  وارتداداته  احتماالته  بمختلف  وتنظيراً، 

لغات العالم.
فتح بانيا ناتسويشي محفل الهايكو على مدارات 
الترجمة  خالل  من  قدم  حيث  المختلفة،  الشعر 
من  عالمية  شعرية  أصواتاً  وإليها  اليابانية  من 
ضمنها بعض شعراء اللغة العربية أمثال الشاعر 
المغربي محمد بنيس، والشاعر السوري جمال 
محمود هنداوي. وترجمت أعماله الشعرية إلى 

أكثر من عشرين لغة من لغات العالم.
 »Ryojoki باكورة أعماله الشعرية »ريوجوكي
طرف  من  حفاوة  القت   ،1983 عام  الصادرة 
نقاد وشعراء المرحلة، واعتبر شاعراً ينهل من 
السوريالية  الفرنسية  الشعر  مدارس  منجزات 
والدادائية بشكل خاص، وفي شعره إرهاصات 

قصيدة يابانية حرة ومغايرة.
الدولية  الهايكو  مجلة  أاسس   ،1998 عام  في 
باالشتراك   Ginyu )التروبادور(  جينيو 
 Sayumi كاماكورا  سايومي  الشاعرة  مع 
الحين ناشرها  Kamakura، وأصبح منذ ذلك 
ورئيس تحريرها. كما شارك في تأسيس جمعية 

الهايكو الدولية عام 2000 في سلوفينيا.
األشهر  وهي  الضفدعة،  قصيدة  من  بانيا  يتخذ 
في تاريخ الهايكو، نموذجاً للقصيدة الكالسيكية، 

وروحه  باشو  لبالغة  تجسيد  أفضل  وتعدّ 
نطة  قديمة/  بركة  القصيدة:  تقول  التجديدية. 
ضفدع/ صوت الماء. في هذه األشطر الشعرية 
الشعر  بركة  يحرك  أن  باشو  استطاع  الثالثة 
اآلسنة ويمدّ شعر الهايكاي بطاقة حيوية خالقة 
في  خدشاً  أحدثت  نطة  جديد.  أفق  إلى  نقلته 
الشاعر،  مخيلة  مستثيرة  قرير،  صمت  جدار 
االستغراق  من  أخرجته  انتباه  حالة  محدثة 
الطبيعي.  مع محيطه  التّماس مجدّداً  إلى  الذاتي 
الهايكو  شعر  الزمت  جوهرية  خاصية  وتلك 
المفارقة بين  التأسيسية األولى: خلق  منذ نشأته 
واألرض،  السماء  والخارج،  الداخل  عالمي 
من  وغيرها  والتحول  الثبات  والديمومة،  الفناء 
الثنائيات التي الزمت شعره وشعر مجايليه في 

مختلف أطوار تجربتهم.
شعري  عهد  فاتحة  القصيدة  هذه  باشو  ويعتبر 
أن  فيرى  بانيا،  الشاعر  أما  إليه.  بالنسبة  جديد 
الخالقة  التجديد  روح  تعكس  الضفدعة  قصيدة 
التي  الروح  نفس  باشو.  األول،  المعلم  لدى 
ليدفع  ويستلهمها  قرون  ثالثة  بعد  بانيا  سيتلقفها 

بسهم التجديد إلى أقصى مدى ممكن.
على  والتأثر  التأثير  باب  الحداثة  فتحت صدمة 
اليابانيون  الشعراء  أقدم  ما  بقدر  إذ  الواجهتين. 
على العالم الخارجي ينهلون من آداب الشعوب 
تأثيراً  نفسه  الهايكو  أحدث  ما  بقدر  وثقافاتها، 
الغربي  العالم  شعراء  وعي  على  ملحوظاً 
الشعرية.  والصورة  الشعر  لكتابة  وتصورهم 
نجمت عن هذه الثقافة كتابات وترجمات قام بها 
آشتون،  و.ج.  قبيل  من  غربيون  ونقاد  باحثون 

والفكاديو هيوم، وب.هـ. شامبرلن الذين حاولوا 
الهايكو،  اليابانيين وفي طليعتها شعر  ثقافة  فهم 

المعبّر األصيل عن روح اليابان العريقة.
مع شعراء جيل الضياع األميركي في بداية القرن 
الصورية  النزعة  بشعراء  ومروراً  العشرين، 
بفرنسا،  والدادائية  السوريالية  ثم   ،Imagism
خالل العشرينات والثالثينات، أخذ شعر الهايكو 
يحتل مكانة متميزة في المشهد الشعري الغربي 
حيث أصبح يعتمد من طرف الشعراء كطريقة 
الجوهرية«  الشعرية  »الصورة  لصوغ  جديدة 

البسيطة المتحررة من زخرف القول.

عرفته  الذي  التجديدي  الخط  هذا  سياق  في 
الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  اليابانية  الشعرية 
إلى  الرامي  ناتسويشي  بانيا  مشروع  يندرج 
فتح محفل الهايكو على مدارات الشعر العالمية 
والذهاب بتجربة رواد التحديث إلى أبعد وأوسع 
كل  من  الهايكو  تحرير  ثّم  ومن  ممكن،  مدى 
عتيقاً  نمطاً  التي تجعل منه  الكالسيكية  العوائق 

بالياً.
يتبع...

محمد عاطف )كاتب وشاعر من مصر(

لعدم  الداِمس  الظَّالم  يَِلفُها  كان  أيام  قريتنا  في 
وجود الَكهُرباء حينئٍذ، ما خال الُكلُوبَات النُحاسية 
تعمل  والتي  والَرتِينَه  الُزجاجي  الرأس  ذات 
بالكاز وتُعلق أمام الدكاكين أو لمبة الكاز /نمرة 
والتي  البيوت  داخل  لإلنارة   /15 أو  أو10   5
كان يتم وضعها أيًضا بداخل الفََوانِيس الُزجاجية 
ابُون(  )القَصَّ وكان  البُيوت،  بَعض  أمام  وتُعلق 
الجزارون يذبَحون الذبائح بالشوارع ويُعلقُونها 
بمنتَصف )الِسبية( والتي هي عبارة عن حاِمل 
الرأس  عند  َمضمُوًما  الشكل  َهرمي  َخشبي 
وتُعلق  )ِهلب(  ُخطاف  منها  يتدلى  حديد  بحلقة 
به الذبيحة، والتي يُباع منها للزبائن، وما يتَبقَى 
منها يَظل ُمرابًطا في َمكانه ُمعلقًا لليوم التالي، 
ويَلفُون اللحم بِِقطعة من القُماش األبيض الخفيف 
َحلة  اللحم  أسفل  يُوضع  ثَمَّ  ومن  بالماء،  الُمبلل 
آلخر  ِحيٍن  ومن  بالماء،  َمملوءة  الَحجم  كبيرة 
بالماء  ويبللونه  اللحم  على  من  القُماش  يأخذون 
ثَانيةً  اللَحم  به  يَلفّوَن  ثُم  أخرَى،  مرةً  الحلة  من 
القائِظ  الصيف  َحرارة  من  عليها  وِحفاًظا  خوفًا 
الليل  طوال  ويَسهرون  َرائَِحتَُها،  تتغير  كيال 
بجوارها بالشارع َخوفًا عليها من الَسِرقة أيًضا، 
وكان أحد الَجزارين بالقرية في الِعقد الرابع من 
العُمر يتمتع بمالمح َخِشنة من رأس ضخم كبير 
جاحظتان  عينان  له  الُحمرة  شديد  ووجه  أصلع 
صوت  وله  األوداج  ُمنتفخة  ُممتلئة  ورقبة 
َجُهوِري أَجش وتميل إلى الطول بِنيته الَضخمة، 
َعريض الَمنكبين َعظيم البطن التي تتدلَى أمامهُ، 
الِمزاج، وعند حلول  ِعالوة على كونه َعصبي 

أول الظالم كان يجلس بجوار )الِسبية( ثم يَْمدُد 
َجسدهُ ويَغُطُّ في ُسباٍت َعميق ُمتكئًا على ِذراعه 
أنفه  من  ويتصاعد  يَدهُ،  َكف  على  َخده  ساندًا 
تزال  ما  نشاز، حيث  صوٌت عاٍل من موسيقَى 
كانت  لو  وكما  وإيابًا،  ذهابًا  الناس  أقدام  حركة 
تلك األقدام تقوم بَِمهمة الِحراسة، ومن ثََم يستيقظ 
بعد ُهدوء الحركة لكي يُشعل َموقد الفحم ويضع 
بالغاب  الَجوزة  وبجواره  الشاي  إبريق  عليه 
تلو  واحدًا  الِمعَسل  ِحَجارة  فَيُشعل  )األرجيلة( 
اآلخر بالَسهرة ويَظل هكذا يُدخن ويتناول الشاي 
األسود مثل الِحبر فيساعده على اليقظة واالنتباه، 
إال أن أحد األطفال األشقياء ومعه ِعصابة من 
ِرفاق دَربَهُ في الَشغب والَشقاوة فَكرُوا َمليًا في 
هذا الذي يَغُطُّ في ُسباٍت َعميق وأرادوا من أول 
فأشار  َمْضَجعهُ!!،  ويَقُُضوا  يُزعجوه  أن  الليل 
بالصواريخ  المعلم  َجبهة  بِقَصف  َكبيرُهم  عليهم 
التُرابية!!! أما عن آلية الصاروخ التُرابي وكيف 
يعمل، فهو ما يتسنى لكل واحٍد منهم أن يَمأل الُكم 
ويغلق  التُراب  من  َكبيرة  بِكمية  لجلبابه  اليَمين 
َعليها ُكفوف يده اليُمنَى على َطرف الُكم، ومن 
شكل  علَى  صدره  باتجاه  ذراعة  بِثني  يقوم  ثَم 
في  َحثيثًا  بَعضهم  َخلف  ويَمشون  قائمة،  زاوية 
شكل طابور، وعندما يقتربون من الَهدف يقوم 
القائد باِسًطا ِذراَعه بِكل قُوةٍ فاتًحا كفوفه قاذفًا ما 
الِسبية  باتجاه  التُراب  من صاروخ  الُكم  احتواه 
واألسد النائم بجوارها، ويفعل الباقون مثله تِباًعا 
وعلى التوالي بتسديد وابٍل من التُراب، ومن ثََم 

يلوذون بالفرار بُِسرعة البَرق.
وجه  أكمل  على  الَمَهمة  بتنفيذ  قاموا  وبالفعل 
فاستيقظ المعلم، وهو في حالة من الَهياج الَشديد 
لكن  والوعيد،  والوعد  والُسباب  بالشتائم  يَهذي 
القرية  بدروب  بالفرار  جميعًا  الذوا  أن  بعد 
َمَررت  أن  العاثر  لحظي  كان  وقد  المختلفة، 
من  قادًما  ُمباشرةً  اإلرهابي  الهجوم  َعِقْب 
ُكنُت  الجزار، حيث  تسبق  التي  الدكاكين  ناحية 
َعودتي  طريق  ُمتخذًا  الحاِجيات  بعض  أشتري 
لبيتنَا، وحيُث أني لم أُكن ِطفاًل من أمثال هؤالء 
وال  قَلبًا  وال  َموضوًعا  وال  شكاًل  ال  األشقياء 
ُمَشاِغبة،  ُطفولة  َحياتي  في  أَماِرس  ولم  قَالَبًا، 
وكان ُعمري ال يتجاوز حينئٍذ الثماني سنوات، 
ثِيابي نَظيفة أرتدي بقدميَّ نِعاالً نَظيفة، ومررت 
يُمسك  به  وإذا  َهياَجهُ،  لحظة  األسد  أمام  من 
اليُمنى  بيده  الِمعصم  من  الصغيرتين  يديَّ  بِِكلتا 
طوياًل  ِسكينًا  اليُسرى  وبيده  الجالد  يد  كمثل 

زعيم  أنت  قائاًل:  وجهى  في  كالَسيف؛ صارًخا 
ض األوالد األسافل لكي  الِعصابة وأنَت َمن حرَّ
األطفاِل  وبراءةُ  بهدوء  وتمشي  التُراب،  يقذفُوا 
ولم  يَقُوله  ما  أفهم  لم  وِلدَهشتي   ، َعينيْك!!  في 
آثار  ثَمة  ُهناَك  أن  ِسوَى  حدث؟!!  ماذا  أعرف 
الذي  الُرعب  َكم  بالهواء استنشقتهُ، ولكن  ُغباٍر 
من  فََصرخُت  َحيًا  دُمُت  َما  أنساهُ  ال  اعتََراني 
وهللا  الَخوف  من  أرتَِعد  وأنا  له  وقلُت  أعَماقيِ، 
ِمش عارف وهللا ِمش عارف بتقول إيه يا معلم 
وهللا أنا مش عارف بتقول إيه، فقال تعال تعال 
لي  يقول  وهو  )الِسبية(  باتَِجاه  بعُنف  وَجذبني 
األسافل  أوالد  ُهم  من  تقول  حتى  ُهنا  سأَعلقُك 
الذين قَذفوا التراب عليَّ وعلى اللحم، فََصَرْخُت 
أعِرف عما  أعِرف وال  ال  لهُ  وأقوُل  أبكي  وأنا 
تتحدث، وأثناء تلك الثواني الُمرعبة التي َمرت 
ِمنا  َمْقُربٍة  على  يقف  َعميِ  شاهدُت  َكدهور 

يا  الحقني  بأعلى صوتي:  إياهُ  ُمناديًا  فَصرخت 
عمي الشيخ عبد الحميد الحقني يا عمي.. الراجل 
حيموتني! فأسرع َعميِ باتَجاِهنا قائاًل له َخبر إيه 
يا معَلم؟!  فرد عليه إن هذا الولد زعيم ِعصابة 
صواريخ التُراب!!! فَنَظَر لهُ عمي ُمستهجنًا ما 
َغاضبًا  له  قَاَل  ثَُم  الَشنعاء  فِعلتَهُ  ُمستنكًرا  يقوله 
بَقولك، وخلصني  اتركهُ  اتركهُ  بوجهِه  َصارًخا 
تَعرف  أنت  له  وقال  نَاحيتهُ  وَضمني  يده  من 
الشيخ  المرحوم  أخي  ابن  إنه  الِطفل؟!  هذا  َمن 
بقدميه  يَرتدي  وماذا  ثِيابه  إلى  ولتنظر  عاطف 
يا  عليك  عيب  األشقياء!  األطفال  مثل  هو  هل 
َرُجل أفزعت الِطفل البَريء، وإذا بالِمعَلم ينُظر 
عاطف  األستاذ  أباك  هللا  رحم  ويقول  تِجاهي 
الُمربي الفاضل، ووضع يَده الغَليظة على رأسي 
َحَسنات  يأُخذ  أن  اًل  ُمَؤّمِ َشعري  على  بها  َمسح 
وربَّت  يده،  تحت  وقعت  الذي  الَشعر  بعدد 

ابني  يا  آسف  أنا  َمعلشي  لي:  وقال  َكتِفي  على 
بيته وطلب  إلى  فأخذني عمي  أقصد وهللاِ،  وال 
من زوجة عمي أن تصنع لي ُكوبًا من عصير 
الليمون فََشِربتهُ وأنا انتفض وأشهق وقال لي: ال 
بأس يا حبيبي اذهب للبيت وال تَْقُصْص َما حدث 
َعلَى إِْخَوتَِك، فلقد أخذت لك َحقك وَجعلته يعتذر 
ال  الغَريب  الموقف  هذا  أن  إال  منهُ..  بَدَرَّ  عّما 
يُبَاِرح ذَاِكرتي وأستدعيه فَوًرا حين يُسِدد لي أحدٌ 
ِحينَها  وأكوُن  ُظلًما وعدَوانًا،  بالباطِل ظنًا سيئًا 
الُظلُم  يُرفََع  حتَى  نفسي  عن  للدفاعِ  ُمضطًرا 
َعني، وبعد براءتي أستحضر َطعم ُكوب عصير 
وكأني  بِالعُُروق...  الِدماء  أنعَش  الذى  الليمون 
أسَمع وأَشاِهد َصِرير القلم وهو يُكرر ِكتابة مثل 

هذا الَظّن بي من حيٍن آلخر...

شهد العقد األخير خروجًا الفتًا ألنقرة من إطار جغرافيتها السياسّية، لتتدخل في مواقِع التوتر في المنطقة، مستفيدًة من عوامِل التوتر، ومستثمرًة 
الشعارات الدينّية إلنجاز التحّوِل، في حروٍب شبه مجانّية عبر استقدام المرتزقة من مختلِف أنحاء العالم واستخدام مرتزقة سوريين والتلويح بورقة 

الالجئين السوريين واألفغان وأصول مختلفٍة.  
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أمهات الشهداء: أبناؤنا ضحوا بدمائهم في سبيل 
تحقيق وحدة الصف الكردي

بعد تحضيرات دامت ثالثة أشهر.. 
انطالق معرض الشهيد هركول للكتاب

كركي لكي/ ليكرين خاني - أكدت أمهات الشهداء 
والتضحية  والمقاومة  النضال  من  الغاية  أن 
بالدماء هي توحيد الصف الكردي ألن الوحدة 
الكردية متممة للمشروع الديمقراطي في شمال 

وشرق سوريا.
الطرق  بشتى  التركي  االحتالل  دولة  تحاول 
الحرب  خالل  من  الكردي  الصف  تشتيت 
الفتن بطرق ممنهجة ومدروسة، وكانت  وخلق 
الوجود  محو  إلى  تهدف  تزال  وال  سياساتها 
الشعب  الكردي، فتحقيق وحدة نضال  والتاريخ 
وأهداف  مشاريع  حيال  اليقظة  تتطلب  الكردي 
العدو، من أجل إزالة االضطهاد القومي، وتحقيق 
الحقوق القومية والوطنية من خالل المفاوضات 
والمحاولة  النظر  إعادة  فإن  لذلك  والمبادرات، 
لألطراف  واألفكار  اآلراء  لتقارب  مجدداً 
السياسية الكردية مهم وال سيما في هذه المرحلة 

الحساسة من تاريخ الشعب الكردي.

»وحدتنا هي خالصنا«

وحيال أهمية وحدة الصف الكردي بينت عضوة 
العامة لمؤتمر ستار في شمال وشرق  المنسقية 

إرث  حماية  سبيل  في  بأنه  بوطي  وليدة  سوريا 
الشهداء يجب أن يقدم كلٌّ من األطراف الكردية 
وأضافت:  الكردية،  الوحدة  لتحقيق  تنازالت 
أهمها  سامية  ألهداف  بدمائهم  ضحوا  »أبناؤنا 
لحماية  الكردي  الصف  ورّص  الوحدة  تحقيق 

مشروع األمة الديمقراطية وأخوة الشعوب«.
تجاوز  من  نتمكن  »لكي  بقولها:  وليدة  وشددت 
أمام  والوقوف  التكاتف،  علينا  يجب  األزمات 
وإفشال  التركية،  الدولة  الكردي،  الشعب  عدو 
أراضينا،  في  التوسع  من  ومنعها  مخططاتها 

للكتاب  الخامس  الشهيد هركول  انطلق معرض 
اليوم )الخميس(، الموافق لـ 29 تموز الجاري، 
بمشاركة 44 دار نشر من عموم كردستان وعدد 
من الدول العربية، وذلك بعد قرابة ثالثة أشهر 

من االستعدادات.
»هركول«  الشهيد  معرض  فعاليات  وانطلق 
للكتاب بنسخته الخامسة، في مركز محمد شيخو 
للثقافة والفن بمدينة قامشلو، برعاية هيئة الثقافة 
شعار  تحت  سوريا  وشرق  شمال  في  والفن 
المشرفون  اختار  فيما  الحياة«،  نبض  »الكتاب 
أهمية  للتركيز على  الشعار  المعرض هذا  على 

ودور القراءة في تطوير المجتمعات.
باشور  من  نشر  دور  المعرض  في  ويشارك 
إلى  باإلضافة  كردستان،  وروجهالت  وباكور 
العراق- تونس  دول عربية عدة، منها )مصر- 
الكتب  عرض  وسيتم  اإلمارات(،   - لبنان   –
باللغات العربية والكردية والفارسية واإلنكليزية 
والتركية. وستستمر الفعاليات على مدى ثمانية 
وحتى  صباحاً  العاشرة  الساعة  من  بدءاً  أيام، 

العاشرة مساًء.
المركز وفق  النشر في صاالت  وتوزعت دور 
نظام مكتبي وأكثر تنظيماً من الدورات السابقة، 
إلفساح  وذلك  جناح،  دار  لكل  خصص  حيث 
أفضل.  بشكل  الكتب  لعرض  أمامها  المجال 
المعرض محاضرات  فعاليات  تتخلل  ذلك،  إلى 
المضامين  ومتنوعة  مكثفة  حوارية  وندوات 
)اجتماعية، تاريخية، ثقافية، جنولوجيا( باللغتين 
ساعات  على  متوزعة  والعربية،  الكردية 

صباحية وأخرى مسائية.
وأكد عضو اللجنة التحضيرية لمعرض الشهيد 
نشر  دار   44 أن  خلف،  المجيد  عبد  هركول، 
كردستان  وعموم  العربية  الدول  مختلف  من 

ستشارك في المعرض.
 130 حوالي  المعرض  يضم  أن  المقرر  ومن 

ألف كتاب تحت أكثر من 13 ألف عنوان.
وحول األسعار المرتفعة للكتب وشكاوى الزوار 
أن  خلف  بيّن  الماضي،  العام  خالل  ذلك  من 

النشر  دور  كافة  مع  ناقشت  التحضيرية  اللجنة 
المشاركة في المعرض لضبط أسعار الكتب قدر 

المستطاع.
الخامس  هركول  الشهيد  معرض  ويفتح  هذا 
الصباح  الزوار من ساعات  أمام  أبوابه  للكتاب 
الذي  األمر  المساء،  ساعات  حتى  األولى 
على  لالطالع  القراء  أمام  الفرصة  سيتيح 
قضايا  تحمل  التي  الكتب  من  اآلالف  عشرات 
فعاليات  تقتصر  وال  متنوعة،  وموضوعات 
النتاجات  للكتاب على عرض  معرض هركول 
والمطبوعات فقط، بل هناك فعاليات ونشاطات 
أخرى كالندوات الحوارية، ومنصات المناقشة، 

وإلقاء المحاضرات، وحفالت توقيع الكتب.
هركول  الشهيد  معرض  في  شارك  قد  وكان 
نشر  دار   39 الماضي  العام  الرابعة  بدورته 
عنوان،  ألف   11 تحت  كتاب،  ألف  بـ120 
ومواضيع متنوعة )ثقافية وتاريخية واجتماعية 

ودينية وسياسية وفلسفية وروايات(.
وكالة هاوار

خانة محمد وليدة بوطي

مناطقنا  وتحرير  استرجاع  أجل  من  والتعاضد 
المحتلة«.

»بوحدتنا سننجح مرشوعنا«

وعضوة  لشهيدين  األم  أوضحت  جانبها  ومن 
مجلس عوائل الشهداء في ناحية كوجرات خانة 
من  األعوام  تلك  كل  خالل  تناضل  بأنها  محمد 
»هدف  وأكدت:  الكردية،  الوحدة  تحقيق  أجل 
الكردي  الشعب  من  الكثير  وأبناء  أبنائي  شهادة 
إنجاح  أجل  من  الكردي  الصف  توحيد  هو 

القائمة على أسس  تموز  التاسع عشر من  ثورة 
تغييرات  أحدثت  والتي  حر  وفكر  ديمقراطية 

جذرية وإيجابية«.
نصل  ولن  الحرية  تتحقق  »لن  قائلةً:  واختتمت 
إلى هدفنا من هذه الثورة ومشروعنا الديمقراطي 
التركي  فالعدو  الكردية،  الوحدة  بتحقيق  إال 
متبعاً  عديدة  بطرق  تشتيتنا  مرة  كل  في  يحاول 
سياسة واضحة، لذلك يجب علينا أن نكون يقظين 
وأال نستسلم، وال سيما في الظروف الراهنة التي 
كل  ونناشد  سوريا،  وشرق  شمال  في  بها  نمر 
المعنيين بالسعي والمحاولة للوصول إلى صيغة 

تفاهم وحلول ترضي جميع األطراف«.

2000 طالب ثانوية يتقدمون 
المتحانات تكميلية تجريها 

اإلدارة الذاتية

تجري اإلدارة الذاتية األربعاء أولى امتحانات 
إقليم  في  الثانوية  للشهادة  التكميلية  الدورة 
الجزيرة بشمال وشرق سوريا، في ظل حداثة 
تجربة االمتحانات العامة وبعد فترات إغالق 
الدراسي  العام  خالل  كورونا  انتشار  بسبب 

الفائت.
لإلدارة  جغرافي  تقسيم  هو  الجزيرة  وإقليم 
وقامشلو  الحسكة  مدينتي  يتضمن  الذاتية 
والبلدات والقرى التابعة لهما. وقالت روهات 
خليل، الرئيسة المشاركة لهيئة التربية في إقليم 
الجزيرة، لنورث برس، إن االمتحانات تجرى 
بعد البت في طلبات اعتراض تقدم بها طالب 

وتمت إعادة تصحيح أوراق إجاباتهم.
هو  التكميلية  الدورة  من  الهدف  أن  وأضافت 
ألن  عقبات  واجهوا  الذين  الطلبة  »مساعدة 
والمدارس  األولى،  للمرة  جرت  االمتحانات 
أغلقت لفترات في ظل انتشاء جائحة كورونا«.

درجاتهم  تحسين  ناجحون  طالب  وسيحاول 
سيسعى  بينما  دراسيتين،  لمادتين  السابقة 
مواد  ثالث  تقديم  عبر  النجاح  لبلوغ  آخرون 
ستستمر  التي  التكميلية  الدورة  خالل  مقررة 

حتى الخامس من آب المقبل.
ألفي  نحو  الدورة  لهذه  المتقدمين  عدد  ويبلغ 
مركزاً   20 على  يتوزعون  وطالبة،  طالب 
وكركي  وقامشلو  الحسكة  مدن  في  امتحانياً 

لكي، بحسب المسؤولة التربوية
وفروع  كليات  على  للتسجيل  هؤالء  ويهدف 
والشرق  قامشلو  في  آفا  روج  جامعات  في 
في الرقة وجامعة كوباني. وفي منتصف هذا 
الشهر، أعلنت هيئة التربية نجاح 1452 طالباً 
 732 العامة،  الثانوية  امتحانات  في  وطالبة 
األدبي،  للفرع  و720  العلمي،  للفرع  منهم 

بنسبة نجاح بلغت 63 بالمائة.

إداري في لجنة المياه إلقليم عفرين ُيطالب اليونيسيف 
بإعادة تزويد الُمهّجرين بالمياه

تحالف »أوبك بالس« يتفق على مواصلة رفع اإلنتاج بشكل 
طفيف إلنعاش االقتصاد العالمي

تاريخ 11  منذ  العالمية  اليونيسف  منظمة  قللت 
بها  تزود  التي  المياه  كميات  الجاري  تموز 
أن  بعد  النصف،  من  أقل  إلى  الشهباء  مقاطعة 
كانت تغذي المقاطعة بـ 2400 متر مكعب إلى 
1000 متر مكعب يومياً، مما أدى إلى انقطاع 
القرى  من  العديد  عن  للشرب  الصالحة  المياه 

والنواحي التي تضم مهجري عفرين.
القصف  جانب  إلى  عفرين  إقليم  أهالي  ويعاني 
التركي  االحتالل  جيش  قبل  من  المستمر 
على  المفروض  الخانق  والحصار  ومرتزقته 
الصالحة  المياه  بكمية  حاداً  نقصاً  المقاطعة، 
للشرب لعدم توفر شبكات وآبار تغذي المقاطعة 

بالمياه.
اإلداري في لجنة مياه إلقليم عفرين سيدو سيدو 
أكد أن اآلبار في المقاطعة وعددها 10 آبار ال 

تغطي احتياجات األهالي من المياه.
أهالي عفرين  اتّخذ  التهجير  بعد  وتابع سيدو » 

مسكناً  والخيم  الُمدمرة  الشبه  البيوت  من 
لمواصلة مقاومتهم، إال أن هذه المقاومة وتمّسك 
األهالي بها لم يَُرق لالحتالل التركي والحكومة 
السورية، فسعوا إلى التضييق على المقاومة عبر 
شبه  بشكل  ومرتزقته  التركي  االحتالل  قصف 
يومي مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا وارتكاب 
خانق  حصار  وفرض  األهالي،  بحق  المجازر 
وعدم  األهالي  على  السوري  النظام  قبل  من 

السماح بمرور أي مادة إلى المقاطعة«.
منظمة  قبل  من  المياه  كميات  تقنين  وحول 
اليونيسيف قال سيدو: »اليونيسف والتي تدّعي 
بأنها تحمي اإلنسانية وتدافع عنها، صدمتنا في 
ارتفاع  عز  وفي  الجاري  تموز  شهر  من   11
المغذية  المياه  كمية  بتقليل  الحرارة  درجة 
واهية  بحجج  النصف،  من  أقل  إلى  للمقاطعة 
توصيل  تكاليف  تحّمل  استطاعتهم  عدم  وهي 
المياه، وأن العقد الذي كان يُزّود بموجبه المنطقة 
المياه  تم قطع  إثر ذلك  انتهى، وعلى  قد  بالمياه 

عن العديد من القرى والنواحي ومن بينها ناحية 
قراح  وتل  معراته  وقرى  رفعت  وتل  األحداث 

وعدد من المناطق األخرى«.
أصحاب  مع  تعاقدت  اليونيسف  منظمة  وكانت 
صهاريج مدنيين على تزويد المقاطعة بـ 2400 
متر مكعب من الماء يومياً عبر صهاريج تعبئة 
عقب   2018 ربيع  في  وذلك  حلب،  مدينة  في 

االحتالل التركي في 18 آذار من العام ذاته.
ولم تجدد المنظمة العقود مع أصحاب الصهاريج 
إلى  المياه  إيصال  أجور  يتقاضون  كانوا  الذين 

المهجرين في مقاطعة الشهباء.
تمارسها  التي  السياسات  »هذه  سيدو  ولفت 
والحكومة  جهة  من  ومرتزقتها  تركيا  من  كل 
أخرى  جهة  من  اليونيسف  ومنظمة  السورية 
األطراف  هذه  بين  واسع  مخطط  سوى  ليست 
وإعادة  األهالي  مقاومة  وإفشال  إلضعاف 

تهجيريهم من هذه المنطقة«.

وأكد سيدو على وجود مخططات بديلة مؤقتة في 
بقرارتها  النظر  اليونيسف  منظمة  تُعيد  لم  حال 
وإعادة كمية المياه إلى سابق عهدها، وهي حفر 
الشهباء  مقاطعة  وقرى  نواحي  في  جديدة  آبار 

لتلبية احتياجات األهالي من المياه.
هذه  أن  على  حديثه  ختام  في  سيدو  وأكد 

المخططات والسياسات التي تُمارس بحق أهالي 
ال  يستطيعوا  »لن  بالفشل  ستبوء  عفرين  إقليم 
عن  األهالي  إبعاد  الهواء،  وحتى  الماء  بقطع 
مقاومتهم وهدفهم األساسي وهو تحرير عفرين 

والعودة إليها.
وكالة هاوار

رة للنفط )أوبك(  أعلنت منظمة الدول الُمصدِّ
شركائها  مع  اتفاق  إلى  التوصل  بيان  في 
الذهب  إنتاج  رفع  في  باالستمرار  يقضي 
أغسطس/  من  بدءاً  طفيف  بشكل  األسود 
آب، بعد أن عّطلت اإلمارات اتفاقاً في وقت 
سابق من هذا الشهر، ويسعى تحالف »أوبك 
قبل  ما  إنتاج  لمستويات  العودة  إلى  بالس« 
االقتصاد  تعافي  في  والمساهمة  الجائحة، 

العالمي مع انحسار فيروس كورونا 
)أوبك(  للنفط  رة  الُمصدِّ الدول  منظمة  قالت 
مع  اتفاق  إلى  التوصل  تم  قد  إنه  بيان  في 
بشكل  اإلنتاج  زيادة  لمواصلة  شركائها 
متواضع، اعتباراً من أغسطس/ آب، بعد أن 
من  سابق  وقت  في  اتفاقاً  اإلمارات  عّطلت 

هذا الشهر.
ينص  االتفاق  أن  بيانها  في  أوبك  وذكرت 
المؤلف  بالس«  »أوبك  تحالف  قيام  على 
من 23 دولة برفع اإلنتاج بمقدار 400 ألف 
برميل يومياً كل شهر اعتباراً من أغسطس/ 
االقتصادي  التعافي  دفع  في  للمساعدة  آب، 

العالمي مع انحسار الوباء.
»َسيُقيم  التحالف  أن  المنظمة  وتابعت 
تطورات السوق« في ديسمبر/ كانون األول، 
كما يمدد االتفاق أيضا الموعد النهائي لوضع 
سقف لإلنتاج من أبريل/ نيسان 2022 إلى 

نهاية العام نفسه.

تعديل حصص الدول املنتجة

أياماً  استمرت  التي  المفاوضات  وتعّطلت 
منظمة  بالس«  »أوبك  تحالف  أعضاء  بين 
وشركاؤها،  )أوبك(  للنفط  الُمصدّرة  الدول 
تخفيف  مواصلة  إلى  تهدف  كانت  والتي 
االقتطاعات في اإلنتاج، في وقت مبكر من 
بين السعودية  يوليو/ تموز، ما كشف خالفاً 
أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم واإلمارات 

حول حصص زيادة اإلنتاج. 
وتنص العتبة التي ُحِددت في أكتوبر/ تشرين 
لإلمارات  إنتاج  حصة  على   2018 األول 
وهي  يومياً،  برميل  ماليين   3,17 بمقدار 
للبالد  الكاملة  اإلنتاجية  القدرة  تعكس  ال 
ماليين   3,8 من  أكثر  إلى  ارتفعت  التي 
 ،2020 نيسان  أبريل/  في  يومياً  برميل 
بها  قامت  التي  الصارمة  التخفيضات  عشية 

المنظمة.
تسويات  إلى  بالتوصل  نقاشات  وسمحت 
سيتم بموجبها رفع حصة اإلنتاج لإلمارات 
مايو/  في  اليوم  في  برميل  إلى 3,5 ماليين 
أيار 2022. كما سيتم تعديل حصص بلدان 
والسعودية  والكويت  العراق  وهي  أخرى 

وروسيا.
وفي السياق، رفض وزير الطاقة السعودي 
األمير عبد العزيز بن سلمان كشف الطريقة 
واكتفى  الجديدة،  الحصص  بها  ُحددت  التي 
بوصفها بأنها جزء من »البحث عن توافق«. 
الروسي  الوزراء  رئيس  نائب  قال  بدوره 
ألكسندر نوفاك لقناة روسيا 24 إن »االجتماع 
يؤكد مرة أخرى رغبتنا في أن نكون بنّائين 

أن  وكشف  اآلراء«،  في  توافقاً  نجد  وأن 
طن  مليون   21 إنتاج  روسيا  تُخّول  الزيادة 
إضافي من النفط في عامي 2021 و2022.

كما قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس إن 
االتفاق »يأخذ في اعتباره بعض المستجدات 
بإدخال  المطالب  ومنها  األسواق  في 
لبعض  المرجعي  األساس  على  تعديالت 
»سيكون  أنه  معتبراً  األعضاء«،  الدول 
األسواق«،  استقرار  في  اإليجابية  آثاره  له 
األنباء  وكالة  نقلتها  في تصريحات  مضيفاً 
الكويتية )كونا( أنه بموجب االتفاق تم »رفع 
مستويات  الحتساب  المرجعي  األساس 
الكويت  لدولة  مستقبالً  المقررة  اإلنتاج 

بمقدار 150 ألف برميل يومياً«.

العودة إلنتاج ما قبل الجائحة

العودة  إلى  بالس«  »أوبك  تحالف  ويسعى 
لمستويات إنتاج ما قبل الجائحة، إذ ال يزال 
التحالف يضخ 5,8 ماليين برميل في اليوم 

أقل مما كان عليه قبل الوباء.

ضمن  سادت  التي  االستراتيجية  وتندرج 
مايو/  منذ  التحالف  عززت  التي  السياسة 
األسود  الذهب  تدفق  استئناف  أي  أيار، 
الوباء  بداية  في  بشدة  خفضه  بعد  تدريجياً 
انهيار الطلب، ما أدى إلى ارتفاع  لمواجهة 

األسعار بعض الشيء.
نيسان  أبريل/  في  الخام   أسعار  وانهارت 
االقتصاد  بشأن  مخاوف  وسط   2020
الذي  كورونا  فيروس  تفشي  مع  العالمي 
وسالسل  النقل  وعّطل  االستهالك  من  حد 
نيسان  أبريل/  في  التحالف  والتزم  التوريد، 
2020 بسحب 9,7 ماليين برميل يومياً من 
السوق ثم إعادة ضخها تدريجياً بحلول نهاية 

نيسان/ أبريل 2022.
النهائي  وتم االتفاق على تأجيل هذا الموعد 
غير  بدا  ألنه  األول،  كانون  ديسمبر/  حتى 
كاٍف حالياً في ظل تباطؤ معدل رفع اإلنتاج 
األزمة  عن  الناتجة  االضطرابات  بسبب 

الصحية.

املعادلة الصعبة!

بين  معقدة،  معادلة  أيضاً  التحالف  ويواجه 
انتعاش الطلب رغم أنه ال يزال هشاً، وعودة 
للصادرات  المتوسط  المدى  على  محتملة 
اإليرانية وارتفاع األسعار الذي يثير استياء 

بعض كبار المستوردين مثل الهند.
بشكل  بالس«  »أوبك  دول  وزراء  واجتمع 
متكرر منذ ربيع 2020 لتقييم حالة السوق، 
ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعهم المقبل في 
1 سبتمبر/ أيلول، وفق ما جاء في بيان أوبك.
إلى  التوصل  توقعوا  قد  محللون  وكان 
المحادثات  من  »سلسلة  ضوء  في  االتفاق، 
الخالف«،  حل  لمحاولة  السبت  جرت  التي 
حسب تغريدة هيرمان وناغ المتخصص في 
قطاع صناعة الطاقة في وكالة »ستاندرد آند 

بورز غلوبال بالتس«.
وكاالت

أكد اإلداري في لجنة المياه إلقليم عفرين سيدو سيدو أن السياسة التي تمارسها منظمة 
اليونيسف ال تخدم سوى أجندات تركيا ومرتزقتها وحكومة دمشق، وكشف عن وجود 
خطط مؤقته لتلبية احتياجات األهالي من المياه في حال لم ُتعيد المنظمة النظر في 

قراراتها.


