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العدالة والتنمية واإلخوان... 
تماٍه ووحدُة مساٍر

ال يمكن فهم العالقة بين أنقرة في ظل حكم »العدالة والتنمية« واإلخوان المسلمين، 
إال بالعودة إلى ظروف تأسيس كلٍّ منهما، ليمثل األول إطار المشروع والُحلَم المفقوَد 
بالنسبِة للثاني، لالنتشار والتوسع وإنكار الحدود السياسيّة، فيما فكرة الوطن مجرد 

حفنة من التراب العفن، والديمقراطيّة مشروع تافه، واستخدام ضرورة...«5

بعدسة: هايستان احمد

عقد مؤتمر دولي بعنوان: »المرأة والرجل 
بين الصراع والتوافق«

صدور العدد الحادي عشر 
من مجلة شرموال األدبية 

بملف عن اللغة األم

تعتزم مجموعة من الخبيرات والخبراء العرب 
المهتمين بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين 
عقد مؤتمر دولي بعنوان »المرأة والرجل بين 
الصراع والتوافق » في الشهر العاشر من العام 
مؤسسة  من  بتنظيم  الزووم  تقنية  عبر  الحالي 
وشراكة  لالستثمار  الجزائرية  المرأة  صوت 

إعالمية مع »وكالة أخبار المرأة«.
ثقافية  شخصيات  المؤتمر  في  وسيشارك 
محلي  مجتمع  ونشطاء  وأكاديمية  وإعالمية 
من دول عربية عديدة، ويأمل المشاركون رفع 
توصيات لجهات صنع القرار في الدول المعنية 
بين  المساواة  وتحقيق  المرأة  بمكانة  بالنهوض 

الجنسين.
كيحل  سامية  الدكتورة  الصدد  بهذا  أوضحت 

قدٍم  على  جاٍر  العمل  أن  المؤتمر  رئيسة 
والفنية  اللوجستية  األمور  كافة  لترتيب  وساق 
إلى  نفسه  الوقت  في  مشيرةً  المؤتمر،  لنجاح 
وتشاركياً  ديناميكياً  منهجاً  يعتمد  المؤتمر  أن 
كما  والخبرات  اآلراء  وتبادل  بالحوار  يسمح 
خالل  تبحث  عمل  أوراق  المشاركون  سيُقدم 
من  مجموعة  خالل  من  النقاش  جلسات  عقد 
العربي  المستوى  القيادات على  المتحدثين من 
كافة  من  جهات  من  وخبراء  واإلقليمي.. 
المرأة  دور  حول  تتمحور  التي  التخصصات 
النمو  قاطرة  ودفع  المجتمع  تنمية  في  والرجل 
المهنية  المهارات  تفعيل  وآليات  االقتصادي 
والخطوات  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 
القدرات  من  لالستفادة  اتخاذها  يجب  التي 
قة لالرتقاء بالمجتمع ونقله إلى  المبدعة والخالاّ

مصاِف الدول المتقدمة.
وأكدت سامية كيحل على أهمية تحقيق الهدف 
العام للمؤتمر المتمثل في إبراز ضرورة العمل 
أجل  من  النبيل  المثالي  الرجل  مع  المشترك 
الوصول إلى مجتمع قائم على الشراكة الفعلية 

بين الجنسين.
سبل  أهمها  عديدة  محاورة  المؤتمر  وسيناقش 
أجل  من  والمرأة  الرجل  بين  الجاد  العمل 
الوصول إلى مجتمع قائم على الشراكة الفعالة 
بينهما، والمشكالت القائمة بين الرجل والمرأة 
داخل األسرة، كما سيتطرق إلى دور اإلعالم 
الرجل  بين  القائمة  المشكالت  معالجة  في 
واألخالقي  الفكري  التلوث  خالل  من  والمرأة 

والغزو الثقافي وعلى محاور عديدة.
الحادي  العدد  ـ صدر  قامشلو  روناهي/ 
مجلة  وهي  شرموال،  مجلة  من  عشر 
باللغتين  تصدر  فصليّة  ثقافية  أدبية 
وشرق  شمال  في  والكردية  العربية 

سوريا.

وتناول العدد الجديد للمجلة »اللغة األم« 
كملف للعدد، كونها وسيلة التواصل بين 
والتواصل  األفكار  ونقل  المجتمع  أفراد 
وأساس هوية الشعوب واألمم وديمومتها.
أمة  »كل  افتتاحيته:  في  جاء  ومما 
بلغتها  عليها  وتحافظ  ثقافتها  عن  تُعباّر 
الخاصة التي هي أساس بقائها وتجددها 
أمة  فقدت  إذا  ولذلك  واستمراريتها، 
ثقافاتها  جميع  معها  ستضيع  لغتها  ما 
مستقبلها،  يضيع  كما  أيضاً،  وتقاليدها 
ألن اللغة مهمة جداً للمجتمعات واألمم، 
األمم.  إغناء وإثراء  كبير في  ولها دور 
إن  يقول  أن  للمرء  يمكن  آخر،  بمعنى 
هو  القومي  لالنتماء  األساسي  الشرط 
أن  إلى  أو شعب بحاجة  أمة  اللغة، فكل 
حماية  إن  الخاصة.  لغتها  لديها  تكون 
الدول  وإتقانها واجب وطني، ألن  اللغة 
واألنظمة المحتلة تدرك أهمية اللغة جيداً 
في حياة الشعوب، لذلك عندما تريد إبادة 

أو إزاحة أمة أو شعب ما، فإنها تلجأ أوالً 
ثقافتها  تختفي  حتى  لغتها،  طمس  إلى 
الشعبي  وتاريخها وتقاليدها وفولكلورها 
الدور  المثقفون  ويلعب  أيضاً.  اللغة  مع 
لدى  األم  اللغة  على  الحفاظ  في  األكبر 
جيداً  دوراً  لعبوا  وإذا  والشعوب،  األمم 
وصادقاً في هذا السياق، فسيكون مستقبل 
تبقى  أن  أجل  ومن  وُمشرقاً.  جيداً  اللغة 
استخدامها  يجب  الحياة،  قيد  على  اللغة 
اليومية،  والحياة  واألعمال  التعليم  في 
وعدم القيام بذلك َسيُضِعف اللغة بمرور 

الوقت ويؤدي إلى اندثارها«.
على  عشر  الحادي  العدد  واحتوى 
من  عشرات  قبل  من  متنوعة  مواضيع 
مختلف  من  والباحثين  المثقفة  األقالم 
اآلتية:  األقسام  المجلة  وتضم  الشعوب، 
دراسات،  العدد،  ملف  فكرية،  تحليالت 
قراءات  والثقافة،  المرأة  حوار، 
فنون  ترجمات،  كتب،  وإصدارات 
قصة،  الموسيقا…إلخ(،  )المسرح، 
)مقاالت  نافذة حرة  فنية،  لوحات  شعر، 

وتقارير أدبية وثقافية(.
صفحة   232 في  الجديد  العدد  وجاء 

بقسميها الكردي والعربي.
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مشاريع في دير الزور.. لتعزيز دور المرأة في كافة 
مجاالت العمل

وزير الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية: 

»السياسة الخارجية ألردوغان ُمنكِسرة«

المرصد السوري يتهم النظام السوري 
بالمتاجرة بحياة البشر

بعد مرور 21 عام على مجزرة كنداكول ما زالت 
رسالة األهالي بطرد االحتالل التركي ُمعّلقة

األمم المتحدة: انتهاك طالبان لحقوق 
األفغانيات ُيثير »الرعب«

دير  مجلس  أطلق  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
الزور المدني بالتعاون مع مكتب المنظمات 
لمحو  بصائر  مشروع  الزور  دير  إقليم  في 
اللواتي  والنساء  الفتيات  لمساعدة  األمية، 
ُحِرمَن من حقهن في التعليم بسبب ظروف 
مهارات  على  اليافعين  وتدريب  الحرب، 

الحاسوب واللغة اإلنكليزية.
وأهمها  أهداف  عدة  على  المشروع  يقوم 
مساعدة النساء لتخطي الصعوبات وتدريبهن 
على القراءة والكتابة وتأهيلهن لدخول سوق 
العمل والحياة المهنية من خالل دورات محو 

األمية، ودورات الحاسوب.
وبهذا الصدد أوضحت »سالم محمد« منسقة 
ستة  يقارب  ما  المشروع  »مدة  المشروع: 
أشهر، وعدد المستفيدات أكثر من 35 امرأة 

المشروع  من  والغاية  دورة،  كل  في  وفتاة 
وتمكينهن  بالمجتمع،  دورهن  تعزيز 
بالخبرات الالزمة لدخول ميدان العمل، مما 
وإيجاد  الصعوبات  اجتياز  على  يساعدهن 
تحصيل مهني ووظيفي بما يخدم المؤسسات 
ثالثة  على  المشروع  ويقوم  المنطقة،  في 
لـ 35  األمية  محو  مخرج  وهي:  مخرجات 
شابة وامرأة، المخرج الثاني هو التدريب على 
كذلك  الحاسوب  ومهارات  اإلنكليزية  اللغة 
فئة  تدريب  هو  الثالث  المخرج  فتاة،   35 لـ 
اإلنكليزية  اللغة  على  أيضاً  اليافعين  الشباب 
الـ 15  والحاسوب تتراوح أعمارهم ما بين 
الفئات  جميع  تدريب  يتم  حيث  عام،   18 و 
وأساسيات  والكتابة  القراءة  على  المستفيدة 
أوفيس،  المايكروسوفت  وبرامج  الحاسوب 

بالتعلم  المتدربات  لدى  قوي  دافع  هنالك 
وكسب الخبرات العملية لتوسيع مداركهن«.

وجود المرأة في ميدان العمل مهم وضروري 
دورها  وإلثبات  الزور،  دير  إقليم  في 
تكمن  وهنا  العمل،  ميادين  في  وانخراطها 
ضرورة مثل هذه المشاريع التي تُنمي وتقوي 
والمهنية  العملية  الحياة  بدخول  وتساعدهن 
من أوسع أبوابها، وهنا توضح »كفا العلي« 
وهي إحدى المتدربات والمستفيدات من هذه 
المشاريع والدورات حيت قالت: »في وقت 
سابق لم أتمكن من إتمام تعليمي في المرحلة 
االبتدائية، بسبب الظروف والعادات والتقاليد 
التي كانت تسود المنطقة، واليوم أنا أتدرب 
ضمن هذا المشروع الذي ساعدني في تطوير 

ذاتي وتمكين قدراتي التعليمية«.

قال ياشار ياكيش أول وزير خارجية لحكومة 
المنصب  تولى  الذي  والتنمية،  العدالة  حزب 
في عام 2002، إن السياسة الخارجية للرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، مليئة بالكسور.
بإحدى  تمر  اآلن  تركيا  أن  ياكيش  وأوضح 
فتراتها األكثر عزلة في المجتمع الدولي، فقد 
تركيا في  الخارجية، ودخلت  السياسة  تالشت 
أن  إلى  مشيراً  البلدان،  من  العديد  مع  صراع 
السياسة الخارجية التركية بحاجة إلى إصالح 

عاجل.
والتنمية  العدالة  حزب  أن  ياكيش  وأضاف 
السياسة  في  التوازن  على  الحفاظ  يستطيع  ال 

الخارجية، كما هو الحال في كل مجال.
هو  ذلك  أسباب  أن  إلى  ياكيش  ياشار  وأشار 
ارتباط حزب العدالة والتنمية بالغرب والناتو، 
ومضايقة جيرانه بشكٍل فج، فهو يريد تطبيق 
في  وقت  إضاعة  دون  تحسين«  »برنامج 

السياسة الخارجية.
أمل  بخيبة  أصيب  أردوغان  أن  ياكيش  وذكر 
االتحاد  في  أعضاء  اليونانيون  أصبح  عندما 
الرئيس  يجادل  »بينما  متابعاً:  األوروبي، 
األسلوب  هو  الدولتين  حل  بأن  أردوغان 
يريد  اليوم،  قبرص  في  الوحيد  المنطقي 
االتحاد األوروبي إجراء مفاوضات مع األمم 
المتحدة من أجل دولة فيدرالية، بسبب المشكلة 
القبرصية، تعطلت عملية التفاوض التي بدأت 
مع أنقرة على خط االتحاد األوروبي في عام 
2005 تماًما. تم فتح 16 فصل فقط من أصل 

35 فصل تفاوض«.
مع  تركيا  عالقات  أن  ياكيش  أوضح  كما 
إسرائيل وصلت إلى الحضيض في عام 2010 
وقبلها  مرمرة،  مافي  سفينة  على  الهجوم  مع 

واقعة »دقيقة واحدة« في مؤتمر دافوس.
وأكد ياكيش أن تركيا أخطأت في سوريا ألنها 
افتراض  على  السلة  في  البيض  كل  وضعت 
وما  يرحل  لم  األسد  سيسقط،  األسد  بشار  أن 
األصوليين،  بدعم  أخطأت  تركيا  قائماً،  زال 

وإرسال جنودها إلى سوريا.
كما انتقد ياكيش قطع تركيا عالقاتها مع مصر 
بسبب دعمها جماعة اإلخوان المسلمين بسبب 

تقاربهم األيدلوجي.

لقَي ثالثة أشخاص مصرعهم، غرقًا في إحدى 
قنوات الري في ريف منبج ضمن مناطق نفوذ 

النظام السوري شرقي حلب.
فإن  اإلنسان  لحقوق  السوري  للمرصد  ووفقًا 
أكثر  تُِقلُّ  النظام  لقوات  تابعة  سيارة عسكرية 
قرب  الري  قناة  في  انقلبت  نازًحا،   20 من 
الخفسة،  لناحية  التابعة  الدوالي  رسم  قرية 
النظام  نفوذ  مناطق  من  التنقل  محاولتهم  أثناء 
في ريف  الذاتية  اإلدارة  مناطق  إلى  السوري 

حلب الشرقي.
ممن   18 نحو  إنقاذ  من  القرية  أهالي  وتمكن 

َغِرقوا في قناة الري.
قوات  بأن  أفادت  السوري  المرصد  مصادر 
على  ويشرفون  يعملون  وآخرين  النظام 

المنطقة مقابل  تلك  البشر في  عمليات تهريب 
مبالغ مالية كبيرة، ويتعرض النازحون لخطر 
وعرة  وطرق  مدمرة  جسور  على  العبور 

للوصول إلى منطقة منبج.
راح  مشابهة  حوادث  المنطقة  شهدت  كما 
إثر محاولتهم  المواطنين،  الكثير من  ضحيتها 
مهربين  طريق  عن  منبج  منطقة  إلى  الدخول 
العام  من  نيسان   14 بتاريخ  آخرها  كان 
الجاري، حيث غرق حينها 10 مواطنين بينهم 

7 أطفال، في القرية ذاتها.

الخامس  في  التركي  االحتالل  دولة  ارتكبت 
عشر من آب عام ألفين مجزرة كنداكول في 
شمال محافظة هولير، لتضيف إلى تاريخها 
زالت  ال  والتي  الكرد  بحق  بالجرائم  الحافل 

مستمرة، مجزرة أخرى.
تعرضت منطقة كنداكول التي تقع في أقصى 
هولير،  لمحافظة  الشمالية  اإلدارية  الحدود 
عشر  الخامس  في  الـ16:30  الساعة  عند 
تركي،  جوي  لقصف   2000 عام  آب  من 
يقل  ال  ما  ضحيته  وراح  المدنيين  استهدف 
عشيرة  أفراد  من  أغلبهم  مدنياً  أربعين  عن 

هركي القاطنة في تلك المنطقة.
امرأة  عشرة  ثالث  الضحايا  بين  من  وكان 
وأحد عشر طفالً، بحسب الشهود الذين أكدوا 
يتوقف،  ولم  مكان  كل  استهدف  القصف  أن 

ولم يترك المجال للمواطنين للنجاة.
لمنطقة  تابعة  قرية   140 مواطنو  ووجه 
برادوست في باشور كردستان في السنوات 
إلى  شخص  ألفا  عليها  وقاّع  رسالة  السابقة، 
والحكومة  الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمم 
مشيرين  كردستان،  إقليم  وحكومة  العراقية 
إلى االنتهاكات التي تمارسها دولة االحتالل 
بخروج  وطالبوهم  أراضيهم،  على  التركي 

الجنود األتراك من مناطقهم وقراهم.
التي  المجزرة  على  عاماً   21 مرور  ورغم 
تتحرك  لم  التركي،  االحتالل  دولة  ارتكبتها 
األمم المتحدة والمجتمع الدولي وال الحكومة 
العراقية وال إقليم كردستان بخصوص مطالب 
األهالي؛ لطرد قوات وقواعد جيش االحتالل 
التركي، وبدالً من ذلك زاد االحتالل التركي 
من هجماته على أراضي إقليم كردستان، بل 

وحتى العراق بشكٍل عام.
لم  كردستان  باشور  سلطات  أن  إلى  يشار 

دت  وتعماّ المجزرة،  عن  سجل  أي  تُنظم 
أمام  المجزرة  تناول  عدم  إعالمها  وسائل 

الرأي العام.
اليوم  حتى  التركي  االحتالل  دولة  وتواصل 
هجومها الجوي والبري على أراضي باشور 
بغداد  حكومتي  صمت  وسط  كردستان 
بحق  المجازر  عشرات  وترتكب  وهولير، 

الكرد.

أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  قال 
انتهاكات  عن  المعلومات  إن  غوتيريش، 
لحقوق األفغانيات يرتكبها مقاتلو طالبان تُثير 

»الرعب«.
ح غوتيريش للصحفيين: »أنا قلق للغاية  وصراّ

)مسلحي(  أن  مفادها  أولية  معلومات  إزاء 
قيوداً صارمة على حقوق  طالبان يفرضون 
اإلنسان في المناطق التي يسيطرون عليها«.
وأضاف أنه: »من المرعب والمؤلم خصوصاً 
يُحرمَن  األفغانيات  والنساء  الفتيات  أن نرى 

بعد جهد شاق«. وباتت  اكتسبنها  من حقوق 
الجمعة  في  كابل،  مشارف  على  طالبان 
نحو  على  سيطرت  بعدما  2021/8/13م 
خالل  األفغانية  اإلقليمية  العواصم  نصف 

ثمانية أيام فقط.
وأوضح غوتيريش أن نحو 241 ألف شخص 
السريع،  طالبان  تقدم  من  للفرار  اضطروا 
واصفاً ما تشهده أفغانستان حالياً بأنه »مأساة 

ال يمكن تصورها«.
وتابع غوتيريش »الشهر الماضي فقط، قُتل 
أو أصيب أكثر من ألف شخص« في هجمات 

استهدفت مدنيين.
واعتبر أن »شن هجمات على مدنيين يشكل 
انتهاكاً خطيراً للقانون اإلنساني الدولي وهو 
من  بمحاسبة  مطالباً  بمثابة جريمة حرب«، 

يرتكبون هذه األفعال.

وجود فيروس في المعدة )أعراض وعالج(

علماء روس يكتشفون )بوابات( تقود إلى مناطق بعيدة في الكونفوائد التفاح لمرضى السكري

المصابون السابقون بكوفيد أكثر ُعرضة لخطر اإلصابة مجدداً

 ، الفيروسياّ المعدة  التهاب  أعراض  ظهور  يبدأ 
أو ما يُعَرف بإنفلونزا المعدة بعد يوم أو يوَمين 
من اإلصابة، ويُمكن أن تستمرَّ األعراض لُمدَّة 
قد تصل إلى عشرة أياّام، وفي ما يأتي ذكر بعض 

من هذه األعراض:
ـ المعاناة من الغثيان، والتقيُّؤ.

ـ فقدان الشهياّة.
ـ اإلصابة باإلسهال.

ـ الشعور بتشنُّجات، وألم في البطن.
ـ الشعور بآالم المفاصل.
ى، أو القشعريرة. ـ الُحمَّ

ق. ـ التعرُّ
داع. ـ الشعور بالصُّ

ـ الشعور بآالم العضالت.
ب مراجعة الطبيب عند ظهورها أعراض تتوجَّ

يتماّ اللجوء إلى العالج الطبِاّي الطارئ عند ظهور 

العديد من األعراض، ومنها ما يأتي:
ـ اإلصابة باإلسهال لُمدَّة ثالثة أياّام أو أكثر.

ـ ظهور دم في البُراز.
ـ ظهور أعراض اإلصابة بالجفاف، مثل: الشفاه 

الجافَّة.
ـ الُمعاناة من الدُّوار.

ـ بُكاء األطفال دون ظهور الدموع.
ـ ظهور عيون األطفال بمظهر غائر.
عوامل خطر اإلصابة بفيروس المعدة

اّر فيروس المعدة في األعمار جميعها، إالاّ أنَّ  يُؤثِ
هناك مجموعة من األشخاص قد يكونون أكثر 
 ، المعوياّ المعدياّ  بااللتهاب  لإلصابة  ُعرضةً 

وهم كاآلتي:
ـ األطفال الصغار.

. ـ كبار السِناّ
عات السكَّانياّة،  ـ األشخاص المتواجدون في التجمُّ

والبيئات المزدحمة، مثل: المدارس، أو المساجد، 
أو الكنائس، أو غيرها.

الجهاز  ضعف  من  يُعانون  الذين  األشخاص  ـ 
نقص  بفيروس  مثل: حاالت اإلصابة   ، المناعياّ
 ، ض للعالج الكيميائياّ ، أو التعرُّ المناعة البشرياّ

أو حاالت طبِاّية أخرى.

عالج اإلصابة بفريوس املعدة

يتركَّز الهدف األساسياّ لعالج اإلصابة بفيروس 
على  يحتوي  الجسم  أنَّ  من  التأكُّد  على  المعدة 
إلى  اللجوء  يتماّ  إذ  السوائل،  من  الكافية  ية  الكِماّ
استخدام بعض أنواع األدوية لمعالجة اإلسهال، 
ب التوقُّف عن تناول األدوية  أو التقيُّؤ، كما يتوجَّ
ويجب  الطبيب،  استشارة  بعد  للبول  ة  الُمدرَّ
أو  اإلسهال،  بسبب  المفقودة  السوائل  تعويض 
السوائل  من  كافية  يات  كِماّ بشرب  وذلك  التقيُّؤ، 

يات صغيرة من الطعام  بين الوجبات، وتناول كِماّ
من  بعض  ذكر  يأتي  ما  وفي  ر،  ُمتكِراّ بشكل 
بفيروس  الُمصابين  على  ب  يتوجَّ التي  النصائح 

اّباعها: المعدة اتِ
الحليب  بُشرب  ضَّع  الرُّ األطفال  استمرار  ـ 

، باإلضافة إلى المزيد من  ، أو الصناعياّ الطبيعياّ
السوائل.

فترات  في  السوائل  من  قليلة  يات  كِماّ شرب  ـ 
متقاربة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة، حيث إنَّ 
يات كبيرة من السوائل قد يُسبِاّب التقيُّؤ. شرب كِماّ

يحتوي التفاح على السكريات والكربوهيدرات، 
من  السكري  مرضى  تناول  فإنَّ  ذلك  ومع 
النوع األول والثاني للتفاح واألنواع األخرى 
من الفاكهة، ال يُسباّب الضرر لهم، إذ يحتوي 
التفاح على أنواع مختلفة من السكر، باإلضافة 
إلى احتوائه على األلياف والعناصر الغذائياّة 
األخرى، ولكن بشكٍل عام يجب على مريض 
التفاح  فاكهة  تأثير  مدى  معرفة  السكري 
من  يتمكن  حتى  لديه،  السكر  مستوى  في 
الخاص  الصحياّ  الغذائي  النظام  في  إدراجها 
بالسكري، ويُنصح مرضى السكري بمراقبة 
كمياّة الكربوهيدرات المتناولة للمحافظة على 
وذلك  اليوم،  خالل  الدم  سكر  ُمعداّالت  ثبات 
من خالل االنتباه لألطعمة التي تحتوي على 

الكربوهيدرات والسكريات.
أناّ  إلى  األمريكياّة  الزراعة  وزارة  وتُشير 
 25 على  تحتوي  الحجم  متوسطة  تفاحة 
 19 يُقارب  وما  الكربوهيدرات،  من  غراماً 
بالذكر  الجدير  ومن  السكريات،  من  غراماً 
أنَّ سكر الفركتوز الطبيعياّ يُشكاّل أكبر نسبٍة 
من محتوى التفاح من السكر، وعند الحصول 
مثل  الطبيعياّة  المصادر  من  الفركتوز  على 
الفواكه الكاملة، فإنَّه ال يؤثر بشكٍل كبيٍر في 
فإنَّ  أخرى  جهٍة  ومن  الدم،  سكر  مستويات 
عملياّات  تُبطئ  التفاح  في  الموجودة  األلياف 
يُبطئ  ا  مماّ السكريات،  وامتصاص  هضم 
دخولها إلى مجرى الدم، األمر الذي ال يُسباّب 

ارتفاع ُمعداّالت سكر الدم بشكٍل مفاجئ.
 كما يحتوي التفاح على ُمركاّباٍت نباتياٍّة تُعَرف 
عملياّة  أيضاً  تُبطئ  التي  الفينول،  بمتعددات 
سكر  معدالت  وتُقلل  الكربوهيدرات،  هضم 
ة لمعرفة مقدار تأثير  الدم، ومن األدوات المهماّ
أنواع األطعمة المختلفة في مستوى سكر الدم: 
الجاليسيمي،  والِحمل  الجاليسيمي  المؤشر 
وبالنسبة للتفاح فإنَّه يمتلك مؤشراً جاليسيمياً، 
يعني  ا  مماّ نسبياً،  منخفضاً  جاليسيمياً  وِحمالً 
بعد  الدم  سكر  في  بسيطاً  ارتفاعاً  يسبب  أنَّه 
تناوله، ولكن من المهم لمرضى السكري أن 
يراقبوا التغييرات التي تحدث لهم بعد تناول 
التفاح، وذلك لمعرفة ماذا سيحدث في المرات 
مرضى  يُنصح  كما  جسمهم،  في  القادمة 
السكري بقياس نسب سكر الدم بشكٍل منتظم.

الحصص املناسبة من التفاح 
والفواكه ملرىض السكري

األطفاَل  اإلرشادية  الجهات  معظم  توصي   
من  حصص  خمس  بتناول  والبالغيَن 
الفئات  هذه  ن  وتتضماّ والفواكه،  الخضروات 
المهماّ  من  ولكن  أيضاً،  السكري  مرضى 
عند  يُنصح  إذ  المتناولة،  الكمياّة  إلى  االنتباه 
ٍة واحدةٍ منها مع  بتناول حصاّ الفواكه  اختيار 
الوجبة، أو كوجبٍة خفيفة، ومن الجدير بالذكر 
تحتوي على  الفواكه  من  الواحدة  الحصة  أناّ 
15 غراماً من الكربوهيدرات، وتعتمد الكمياّة 
ةً واحدةً  التي يمكن تناولها والتي تساوي حصاّ
تُقداّر  المثال  سبيل  فعلى  الفاكهة،  نوع  على 
بتفاحٍة  التفاح  من  الواحدة  الغذائية  الحصة 
صغيرة الحجم، أو ما يعادل 113 غراماً من 

التفاح المقطع.

أرضار التفاح ملرىض السكري

يُعدُّ تناول التفاح غالباً آمناً لمعظم األشخاص 
طالما ال يتماّ تناول البذور، وال توجد أياّ آثار 
التفاح  تناول  عند  الحدوث  متوقعة  جانبياّة 

بشكٍل عام.

محاذير استخدام التفاح ملرىض 
السكري

 كما ذُكر سابقاً؛ يُمكن لعصير التفاح أن يزيد 
بسيط،  بشكٍل  الدم  في  السكر  مستويات  من 
لذا فمن المهماّ لمرضى السكري مراقبة نسب 

سكر الدم عند تناول منتجات التفاح.

أسئلة شائعة حول فوائد التفاح 
للسكر

ـ ما فوائد التفاح األخضر لمرضى السكري؟
هناك  أناّ  تُبياّن  علمياّةٌ  معلوماٌت  توجد  ال   
التفاح  يقداّمها  التي  الفوائد  بين  اختالفاٍت 
األنواع  من  غيره  أو  األحمر،  أو  األخضر، 
لمرضى السكري، وبشكٍل عام فإناّه ال يوجد 
نوع  من  األخضر  التفاح  بين  كبيٌر  اختالٌف 
غراني سميث، والتفاح األحمر من نوع ريد 
من  نفسها  الكمياّة  النوعان  يوفر  إذ  ديليشس، 
األلياف، وفيتامين ج، ولكنَّ األنواع الخضراء 
من التفاح تحتوي على كمياٍّة أقلاّ من السعرات 

الحرارية والكربوهيدرات بما نسبته %10.
ـ هل يقلل التفاح من خطر اإلصابة بالسكري؟
 أشارت دراسةٌ نُشرت سنة 2005، شاركت 
فيها 38,018 امرأة، وتبين أناّ النساء اللواتي 
يُقلاّل من خطر  التفاح  من  واحدةً  حباّةً  تناولن 
الثاني  النوع  من  السكري  بمرض  اإلصابة 
بنسبٍة تصل إلى 28% مقارنةً بالنساء اللواتي 
لم يتناولن التفاح، إالاّ أنَّ هذه الفائدة ما زالت 

بحاجٍة للمزيد من الدراسات إلثباتها.
الفصيلة  إلى  ينتمي  التفاح  حول  عامة  لمحة 
ألواناً  الناضج  التفاح  ثمار  وتمتلك  الوردياّة، 
مختلفة، تتدرج من األخضر، واألصفر، إلى 
األحمر، باإلضافة إلى خليٍط من هذه األلوان، 
ويحتوي التفاح الطازج على األلياف الذائبة، 
على  يحتوي  كما  الماء،  في  الذائبة  وغير 
تقلاّل  التي  ج،  وفيتامين  األكسدة،  مضادات 
لإلجهاد  الُمسبِاّبة  ة  الحراّ الجذور  من  بدورها 

التأكسدي.

الهائلة  السوداء  الثقوب  لبعض  الممكن  من 
تكون  أن  الكونية  المجرات  في  الموجودة 
هو  هذا  الكون،  من  بعيدة  لمناطق  )بوابات( 
االستنتاج الذي توصاّل إليه علماء روس، الذين 
نشرت أبحاثهم في اإلخطارات الشهرية للجمعية 

الملكية.
تمر  أن  الفضائية  للمركبة  يمكن  للخبراء،  وفقاً 
نظرياً عبر هذه )البوابات( أو )الثقوب الدودية(، 
لكن المستوى العالي من اإلشعاع فيها لن يمنح 
الطاقم فرصة للبقاء على قيد الحياة، وفقاً للمقال 
)أكسفورد  موقع  في  نشره  تم  الذي  العلمي 

أكاديمي(.
مثل  السوداء،  الثقوب  أن  الباحثون  والحظ 
)الثقوب الدودية(، لها جاذبية قوية، ولكن ليس 

لها منفذ في نقطة أخرى من الكون.
كما أوضح أحد مؤلفي العمل، الفيزيائي ميخائيل 
بيوتروفيتش، أن العلماء أحرزوا تقدماً طفيفاً في 

دراسة )الثقوب الدودية(.
الدودية(  )الثقوب  لهذه  مشابه  جسم  أقرب  يقع 
على مسافة 13 مليون سنة ضوئية من األرض، 

والتي ال تزال بعيدة عن متناول البشر.

ثقب أسود

)غاما(  أشعة  تُصدر  قد  الدودية  الثقوب  هذه 
الثقوب  المتراكمة داخل  التدفقات  نتيجة تصادم 
له  سيكون  اإلشعاع  هذا  فإن  وعليه  الدودية، 
أو  النفاثات  تلك  عن  كثيراً  يختلف  مميز  طيف 

أقراص التراكم من النوى المجرية النشطة.
فظهور النظرية النسبية العامة للفيزيائي ألبرت 
وجد  عندما  وكذلك   1915 عام  أينشتاين، 
الفيزيائي كارل شوارزشيلد، حالً لمعادالت هذه 
السوداء  الثقوب  يتنبأ بوجود  لم  النظرية، ولكن 
فحسب، بل توقع كذلك وجود ممرات تربط بينها 
غير أنها سريعة االنهيار وال تسمح ألي شيء 

بالمرور)األنفاق(.

ألبرت  العالم   ،1935 عام  في  بعدها  وقام 
صياغة  بإعادة  روزن،  وتلميذه  أينشتاين 
بالـ  ياه  سماّ محتمل  اقتراح  وتقديم  الفكرة  هذه 
في  بعيدتين  نقطتين  بين  تربط  التي  )الجسور( 
الزمان والمكان تسمح نظريا بمرور المادة بين 
ثقبين واحد أسود واآلخر أبيض، وصارت هذه 
الجسور تُعرف فيما بعد باسم )جسور آينشتاين-

روزن( ثم )الثقوب الدودية(.
أنفاق  عن  عبارة  هي  الدودية  الثقوب  أن  يُذكر 
المنحني  الفضاء  في  بعيدين  مكانين  بين  تربط 
حسب النظرية النسبية، وقد تكون موجودة فعالً 

ويمكن السفر من خاللها.

األشخاص  أن  مؤخراً  نُشرت  دراسة  كشفت 
ولم  الجديد  كورونا  بفيروس  سابقاً  المصابين 
المسبب  الفيروس  ضد  اللقاح  على  يحصلوا 
اإلصابة  لخطر  عرضة  أكثر  كوفيد-19  لوباء 

مجدداً مقارنةً بمن تلقوا اللقاح.
وبينت الدراسة التي نُشرت أن األشخاص غير 
من  بأكثر  عرضة  كوفيد-19  ضد  الملقحين 
بأولئك  بالوباء مقارنةً  الضعف لإلصابة مجدداً 

الذين تلقوا اللقاح.
وقالت: مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
هذه  إن  الدراسة،  نشرت  التي  األميركية،  منها 
لقاح  إعطاء  يتم  بأن  توصيتها  تدعم  النتيجة 
كوفيد-19 لجميع األشخاص المؤهلين، بصرف 
بسارس-كوفيد-2،  سابقاً  إصابتهم  عن  النظر 

وفقاً لما ذكرته فرانس برس.
يشار إلى أن كثيراً من األشخاص الذين أصيبوا 
سابقاً بفيروس كورونا المستجد يعتبرون أنه ال 
لكوفيد-19 ألنهم  المضاد  اللقاح  ضرورة ألخذ 

اكتسابهم المناعة جراء اإلصابة السابقة.
الدراسة 246  لفرانس برس، فقد شملت  ووفقاً 
مرة  أصيبوا  كنتاكي  والية  من  بالغاً  شخصاً 
أخرى في شهري مايو ويونيو هذا العام بعد أن 

كانوا قد أصيبوا به سابقاً في عام 2020.

وتمت مقارنة هؤالء المصابين مجدداً بالفيروس 
بـ492 مشاركاً آخر يطابقونهم من حيث الجنس 

والعمر واإلصابة األولى.
غير  األشخاص  أن  الى  الدراسة  وتوصلت 
الملقحين كانوا 2.34 % أكثر عرضة لإلصابة 
بالفيروس مرةً ثانية مقارنةً بمن تلقوا لقاح فايزر 
عن  نقلت  التي  برس،  فرانس  بحسب  كامالً، 
الدراسة أيضاً إشارتها إلى أن مدة المناعة التي 
يتم اكتسابها من اإلصابة ال تزال غير مفهومة 

وربما تتأثر بالطفرات األحدث للفيروس.

سبيل  على  مخبرية،  دراسات  أظهرت  فقد 
أشخاص  من  المأخوذة  الدم  عياّنات  أن  المثال، 
ظهرت  التي  األصلية  بالنسخة  سابقاً  أصيبوا 
أجسام مضادة  لديها  الصينية  ووهان  مدينة  في 
ظهرت  التي  بيتا  للمتحورة  ضعيفة  استجابتها 

للمرة األولى في جنوب إفريقيا.
أنها  الدراسة  هذه  سلبيات  بين  من  أنه  غير 
ظهرت  التي  دلتا(  )ساللة  ظهور  قبل  أُجريت 
في  السائدة  النسخة  حالياً  تُشكاّل  التي  الهند،  في 

الواليات المتحدة.
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والدة شهيدين َتسَتذِكر لقائها بالقائد أوجالن بعد30 عامًا

األدب النسوي يأخُذ منحًى متطوراً في مناطق شمال وشرق سوريا

بالقائد  اللقاء  على  عاماً   30 نحو  مرور  بعد 
من  بالكثير  تحتفظ  زالت  ما  أوجالن،  هللا  عبد 
التي  أفكاره  اللقاء، ومن خالل  التفاصيل حول 
بأمسِّ  العالم  أن  أكدت  قُرب  تعرفت عليها عن 
الصراعات  إنهاء  من  ليتمكن  لفكره  الحاجة 

والعيش بسالم.
مقاطعة  من  عاماً   )60( إبراهيم  شاذية  التقت 
مرتين  أوجالن  هللا  عبد  بالقائد  المحتلة  عفرين 
خالل 33 عاماً، آمنت بفكره من خالل تعرفها 
عليه، وقدمت ولديها »ديندار وبيرهات جيلو« 
شهداء من أجل قضية الشعب الكردي وتحرير 

الشعوب.
وبعد احتالل عفرين ربيع عام 2018 من قبل 
الشهباء  مقاطعة  إلى  رت  ُهجاِّ ومرتزقتها  تركيا 

في شمال وشرق سوريا.

»حريته ستكون بوابة لحل 
الرصاعات«

تقول شاذية إبراهيم لوكالة أنباء المرأة »إنه لمن 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  اعتقال  استمرار  الظلم 
ستكون  حريته  أن  معتبرةً  تحريره«،  وعليهم 
الشرق  يعاني منها  التي  بوابة لحل الصراعات 
فرض  التركية  الدولة  تواصل  بينما  األوسط، 
عزلة مشددة عليه في جزيرة إيمرالي منذ عام 

.2015
أعوام  في  أوجالن  القائد  تواجد  فترة  وخالل 
التسعينيات في كل من سوريا ولبنان كان للعديد 
من العوائل لقاء معه وكان يتم ذلك بسرية تامة 

بعيداً عن أعين المخابرات السورية. 
وِلد القائد عبد هللا أوجالن في الرابع من نيسان 
في  مغادرته  وحتى   1980 عام  ومنذ   ،1948
باجتياح  تركيا  تهديد  بعد  األول 1998  تشرين 
اللبناني  والبقاع  في كل من سوريا  قاد  سوريا، 
الذي خضع للسيطرة السورية آنذاك معسكرات 

تدريب قوات الكريال.
مع  »اللقاء  إبراهيم:  شاذية  قالت  اللقاء  وعن 

القائد عبد هللا أوجالن كان بمثابة حلم، لكل امرأة 
أتذكر  زلت  »ال  وأضافت:  للحرية«،  متعطشة 
 1991 أغسطس  آب/   15 في  وكان  التاريخ 
عندما تلقيت دعوة للذهاب للقائه في بيروت. لم 

أكن وحدي لقد ذهب عدد كبير من األهالي«.
وأكملت: »في أول يوم لنا ألقى القائد كلمة، لقد 
زاد كالمه القوة والعزيمة لدينا، وفي اليوم الثاني 
يحلل  أن  استطاع  وضمنه  آخر  اجتماع  عقد 
شخصية كل واحد منا دون أن يعرف من هو أو 
أن يتكلم معه. في الحقيقة شخصيته كانت غريبة 
ال يستطيع أي شخص أن يصفها، وعندما تنظر 

إلى عينيه تجد الحرية بهما«. 
في  الخصائص  من  العديد  »وجدنا  وبينت: 
رؤساء  عن  تماماً  مختلف  فهو  القائد  شخصية 
فهم  األخرى،  واألحزاب  الدول  وقادات 
يفكرون  وال  المناصب  على  يتصارعون 
بمصالح شعوبهم، أما القائد فله مميزات تختلف 
عنهم فهو يجد حريته في حرية شعبه، ويكتسب 
قوته من إرادة الشعب الكردي وجميع الشعوب 

المضطهدة، كما أنه ليس متكبراً«. 

»القائد خرج لُينقذ الشعب 
الكردي من اإلبادات«

بين  وفلسفته  فكره  نشر  من  القائد  هدف  وعن 
الشعوب قالت: »القائد عبد هللا أوجالن خرج من 
التي  اإلبادات  من  الكردي  الشعب  لينقذ  الوطن 
فنا  ض لها منذ الِقدم وحتى يومنا هذا، وقد عراّ تعراّ
المشاركة  في  الحق  ومنحنا  المرأة  حقيقة  على 
بكافة األصعدة والساحات وبأن حرية كردستان 

والشرق األوسط تكمن في تحرير المرأة«.
»خالل  أكدت:  القائد  توجيهات  بخصوص  أما 
التمسك  وجوب  على  لنا  أكد  معه  اجتماعنا 
والمؤامرات  الممارسات  من  بالرغم  بالقضية 
التي كانت تحاك ضدنا، وبياّن لنا بأن لكل شخص 
وأضاف  الثورة،  في  المشاركة  وحق  مكان 
الشهداء،  خطى  على  نسير  أن  يجب  أنه  أيضاً 

وكان يقول بأن الشهداء هم القدوة الحقيقية لهذه 
الثورة«.

بالعمل  باالستمرار  القائد  »عاهدنا  وزادت: 
ونشر فكر الحرية بين الشعب، وأصبح هذا الفكر 
فكر  فأمام  آخر،  بعد  يوماً  أوسع  بشكل  ينتشر 
لم  القائد عبد هللا أوجالن  مثالية مثل  وشخصية 
تجد األنظمة الديكتاتورية إال أن تلجأ للمؤامرات 

لكي تقضي على فكره«.
التقت شاذية إبراهيم مرةً أخرى بالقائد عبد هللا 
أوجالن، وكان ذلك في عام 1996 »التقيته في 
مدينة حلب، وخالل اجتماعه مع األهالي تحداّث 
عن إرادة المرأة وحول كيفية تربية األم ألبنائها 
على أساس التعلق باألرض، وأكد على ضرورة 
لنصل  أبنائنا  أذهان  في  الحرية  بذور  غرس 

ألهدافنا وحقوقنا في المجتمع«.
أن  االجتماع  أيضاً خالل  القائد  وأردفت: »قال 
مشروعه يهدف إلى التعايش المشترك بين كافة 
البشرية  ننقذ  وأن  األرض،  هذه  على  الشعوب 

من الظلم والعبودية وخاصةً المرأة«.
هذه  كل  »بالفعل  بأنه  إبراهيم  شاذية  وبينت 
على  تطبيقها  يتم  لنا  القائد  قالها  التي  األحاديث 
التعايش  ذلك  على  مثال  وخير  الواقع  أرض 
مناطق شمال  في  الشعوب  بين جميع  المشترك 

وشرق سوريا«.  
وأكدت أنه أمام اإلنجازات التي حققها القائد عبد 
هللا أوجالن زاد حقد الدول الرأسمالية »المؤامرة 
الدولية الكبرى التي تعرض لها القائد لم ننساها، 
جميع  قلوب  في  نُقشت  مؤلمة  ذكرى  أصبحت 
اللواتي قدمنَّ  أمهات الشهداء  األمهات وخاصةً 
أبنائهنَّ فداًء لحرية الشعب واألرض«، وأضافت 
»أمريكا وإسرائيل وغيرهما من الدول التي كان 
لن  بأنه  ظنوا  المؤامرة  تلك  حياكة  في  اليد  لها 
عامين  من  أكثر  السجن  في  يعيش  أن  يستطيع 
وحاولوا القضاء عليه، لكن اإلرادة والقوة التي 
القذرة  مخططاتهم  جميع  من  أقوى  يملكها  كان 
اإلنسانية  عن  إبعاده  تستطيع  لن  الدول  وتلك 

وعن الشعوب ألن القائد أيقظنا من غفلتنا«. 
وعن دور تركيا في التآمر أكدت شاذية إبراهيم 

ال  تركيا  قالت  لالعتقال  القائد  تعرض  »عندما 
القول  فهذا  إلينا،  أوجالن  تسليم  تم  لماذا  نعرف 
من  المستفيدة  لوحدها  ليست  تركيا  بأن  يعني 
اعتقاله بل إنها حارس السجن، وتلك الدول هي 
أنظمتهم  على  فكره  لخطر  اعتقاله  قررت  من 
اإلنسان  حقوق  منظمات  أن  كما  الرأسمالية، 
أيضاً  فهي  إذاً  االنتهاكات  هذه  أمام كل  صامتة 

شريك في المؤامرة«.    
الشعوب  جميع  دامت  »ما  أنه  على  وشددت 
وخاصةً  والعالم  األوسط  الشرق  في  المتعايشة 
المرأة يتقبلون فكر القائد، ومشروعه الديمقراطي 
بعين  التقبل  هذا  يأخذوا  أن  الدول  جميع  فعلى 
فحريته  عنه،  يفرجوا  أن  وعليهم  االعتبار، 
نزيف  ووقف  اإلبادات  لوقف  السبيل  ستكون 

الدماء، والحل األنسب في الشرق األوسط«. 
عبد  القائد  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  وأمام 
تزال  ما  إيمرالي  في سجن جزيرة  أوجالن  هللا 
أوروبا  لمجلس  التابعة  التعذيب  مناهضة  لجنة 

)C.P.T( تلتزم الصمت. 

»نحُن ُمرّصون عىل املطالبة 
بحريته«

الدول  وجميع  اللجنة  إبراهيم  شاذية  وطالبت 
بمهامهم  يقوموا  أن  الحقوقية  والمنظمات 
وقف  يتم  وأن  أوجالن  هللا  عبد  القائد  تجاه 
»في  السجن  بحقه ضمن  الممارسة  االنتهاكات 
التواصل  مواقع  تداولت  عندما  األخيرة  اآلونة 
االجتماعي أخباراً حول وضعه الصحي لم تفعل 
المنظمات الحقوقية أي شيء، ولم تحاول حتى 
وجميع  انتهاكاتها،  إليقاف  تركيا  على  الضغط 
لدى  أذناً  تلَق  لم  الطعام  حمالت اإلضراب عن 
حقوق  عن  الدفاع  تداّعي  التي  المنظمات  تلك 
نقبل  »لن  بالقول  مطالبها  وشددت  اإلنسان«. 
بالكشف  نطالب  دقائق،  لبضع  هاتفية  بمكالمة 
عن صحته واإلفراج عنه ونحن مصرون على 

المطالبة بحريته«.
شاركت  عالمية  مخابرات  أجهزة  أن  يُذكر 
شباط   15 في  أوجالن  هللا  عبد  القائد  باعتقال 
التي  اإلسرائيلية  المخابرات  منها   ،1999 عام 
رصدت تحركاته عبر الهاتف النقال، وعلى إثر 
السفارات  أمام  حاشدة  مظاهرات  خرجت  ذلك 
مطالبةً  والتركية،  واألمريكية  اإلسرائيلية 

باإلفراج عنه.

الثقافي  المرأة  دور  إبراز   - الحسكة  روناهي/ 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  واألدبي 
واإلبداع،  الفكر  في  الباطنية  قوتها  يعكس 
واإلفصاح عن كينونتها الحّرة، كنتيجٍة إيجابية 

لمكتسبات المرأة في ظل الثورة. 

مخاٍض  بعد  يسيرةً  النسوي  األدب  تعتبر والدة 
عسير، من رحم التهميش والمعاناة واإلقصاء، 
والدةٌ تساهم في تجديد القيمة الروحيةُ والفكريةُ 
وإلثبات  المرأة،  شأن  وإعالء  المتلقي  لدى 
فالواقع  والحداثِة،  الواقع  بمجاراة  جدارتها 
المرأة،  عاشتهُ  الذي  األليم  الماضي  كسر  قد 
البناّاء كشريٍك  إبراز دورها  في  تكمن  والحداثة 
جميع  في  النسوي  واألدب  للرجل،  كنٍد  وليس 
حاالتِه يُعباّر عن المعركة التي تخوضها المرأة 
ق، وليس بالدافع الثأري  بالمعنى اإليجابي والخالاّ
وأحاسيسها  مشاعرها  فسالحها  واالنتقامي، 
المرهفة، وقد أولت هيئة الثقافة والفن في اإلدارة 
والثقافي،  الفني  بالجانب  خاصاً  اهتماماً  الذاتية 

لتعزيز دور المرأة في المجال األدبي.

»الوطن مصدر اإللهام«

اتجهت لألدب  تناولنا قصة امرأة  وبهذا الصدد 
مع  »روناهي«  التقت صحيفتنا  حيث  والشعر، 
الحسكة  مقاطعة  في  الثقافة  لجنة  في  اإلدارية 
قصتي  »بدأت  قالت:  حيث  حسكي،  عفاف 
وكان  أظافري،  نعومة  منذ  والشعر  الكتابة  مع 
هدفي أن أكون كاتبةً وشاعرة فصببت اهتمامي 
مكتبةً  وأنشأت  الكتب،  وجمع  المطالعة  على 
صغيرةً داخل المنزل، ومع انطالق ثورة روج 
كياني  ألثبت  الوقت  حان  قد  بأنهُ  أدركت  آفا، 
قلمي  وتحرير  ذاتي،  واكتشاف  ووجودي، 
أتمنى،  ماكنت  ألكون  لنفسي  العنان  وإطالق 

والمادي  المعنوي  الدعم  قدمت  آفا  روج  فثورة 
أولى  كانت  وبالفعل  أبوابها،  أوسع  من  للمرأة 
باللغة  كانت  والتي   2014 عام  في  قصائدي 

الكردية، وحصدت أول جائزة حينها«.
»معظم  عفاف:  زادت  تكتبه  ما  وعن مضمون 
كتاباتي نابعةً من إحساسي بالظروف المحيطة، 
أكثر  من  وكان  وفرحٍ،  وحزٍن  آالٍم  وجعٍ،  من 
أوالً  المرأة  هي  اهتمامي،  أثارت  التي  المور 
والهجرةٍ والتشرد، وحجم الصعوبات والتحديات 
التي عانينا منها خالل تلك الثورة، فكفاح ونضال 
خاصين  واهتماٍم  بتركيٍز  يحظى  كان  النساء 
هذِه  كل  أجسد  أن  واستطعت  لي،  بالنسبة  جداً 
المحطات في كتابي الجديد، الذي يحمل عنوان 
الواقع  يحاكي  مضموٍن  في  الحنين(  )معابر 
بِه، ويخاطب كلاّ حالٍة بعينها وفقاً  الذي مررنا 

لخصوصيتها«.
 

الشعر واملرأة يف مناطق شامل 
ورشق سوريا

استطاعت المرأة من خالل الصيغ األدبية التي 
من  الكثير  حلاِّ  على  القدرة  تصور  أن  تُقدمها، 
المرأة  تكابدها  كانت  التي  كاألزمات  األزمات، 
الثورة،  قبل  الشرقية  السورية  المناطق  في 
يجب،  كما  المرأة  بهوية  التعريف  واستطاعت 
ورسخت أهم صور انتصار المرأة ككياٍن إنساني 

كان محكوٌم عليه بالعزلة والتبعية واالنقياد.
بشراسٍة  يحارب  النسوي  األدب  بأن  ُمتابعة 
من  تعاني  زالت  ما  التي  للمرأة  الهش  الوضع 

المرأة  وخصوصاً  الذكورية،  السلطة  أثقال 
العربية، ويطرح مشكالتها الجوهرية مع حلولها 
الندياّة  إلى  هنا  تتطرق  ال  بأنها  مبينةً  الناجعة، 
فطرية  من  ولكن  الجنسين،  بين  ما  التناحرية 
النسوي التطرق إلى الرجل في  األدب والشعر 
لهما  والكتابة  »فالشعر  المرأة،  محطات  كافة 
الحالة  من  اإللهام  استنباط  وهو  واحد  مصدٌر 

الوجدانية التي تمر بها وتتأثر بها«.
وعن أهمية دور المرأة في األدب قالت الكاتبة 

تولي  أن  المرأة  على  »يجب  حسكي:  عفاف 
على  والتشجيع  واألدب  بالشعر  خاصاً  اهتماماً 

إبراز دور المرأة في هذا االختصاص«.
ودعت عفاف حسكي في ختام حديثها إلى دعم 
المعارض  المجال من خالل  هذا  في  المشاركة 
هركول،  الشهيد  كمعرض  بالكتاب،  الخاصة 
واألدب  بالروايِة  يحتويه من موروث غني  لما 

والشعر.

نتائج طبيعية في مسابقة الكأس لسيدات كرة القدم...

الصفقات الجديدة تخطف األضواء 
في افتتاح الدوري السوري

البطولة األولى من نوعها 
للتايكواندو في عامودا

بين سيدات  بمباراة جمعت  المنافسات  وانطلقت 
ناديي أهلي عامودا وشبيبة الحسكة الُمشكل حديثاً 
حيث يُشاركَن للمرة األولى في بطوالت السيدات 
بكرة القدم، وكانت المباراة واضحة المعالم منذ 
البداية، فلم تمِض عدة دقائق حتى سجلت العبات 
بعد  األهداف  لتتالى  أهداف  ثالثة  عامودا  أهلي 

ذلك لتصل النتيجة إلى 11 هدف بدون رد.
المباراة كانت بالكامل ُملكاً لسيدات أهلي عامودا 
سمر  من:  كالً  األهداف  تسجيل  على  وتناوبت 
شيخ بكر هاتريك ـ منال حاجي هاتريك ـ سيانت 
سولين  ـ  هدف  إبراهيم  خديجة  ـ  هاتريك  عمر 

داوي هدف.
بيمان  ناديي  تقابلت سيدات  الثانية  المباراة  وفي 
وانتهت  وقوية  ندية  المباراة  وكانت  والطريق 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  بيمان  سيدات  بفوز 
واحد، أهداف بيمان سجلتها كالً من: وفاء خضر 
هدف،  عساف  وناديا  هدف  حاجي  وهلز  هدف 

بينما هدف الطريق جاء عبر سولين شفيع.

أما المباراة الختامية من الدور األول الذي اعتمد 
على نظام التسقيط أي بخروج المغلوب وجمعت 
بين سيدات ناديي فدنك وقنديل فقد كانت متوسطة 
األداء فنياً وكانت األفضلية نسبياً لسيدات فدنك، 
ولكن لم يفلحن بالوصول للشباك رغم العديد من 
الفرص السهلة لهن أمام باب المرمى، بينما من 
تسديدة مباغتة سجلت الالعبة ليالن علي هدف 
كافياً  وكان  قنديل،  سيدات  لناديها  والفوز  التقدم 

لوصولهن للدور نصف النهائي.

الدور نصف النهايئ

بمباراة  النهائي  نصف  الدور  منافسات  ستبدأ 
واألسايش،  بيمان  ناديي  سيدات  بين  وستجمع 
للدور  مباشرةً  تأهلن  األسايش  سيدات  إنَّ  علماً 
األول،  الدور  في  اللعب  بدون  النهائي  نصف 
وجاء ذلك بعد تحقيقهن المركز األول في دوري 

اإلقليم الذي اختُتم مؤخراً، والمباراة ستُلعب يوم 
االثنين 2021/8/16، على أرضية ملعب الشهيد 
هيثم كجو الذي يحتضن كافة مباريات المسابقة 

وستنطلق بتمام الساعة الخامسة عصراً.
بيمان  لسيدات  الثأر  بمثابة  ستكون  المباراة  هذه 
للفوز والثأر من خسارتهن في  واللواتي يسعيَن 
رد  بدون  بهدفين  األسايش  سيدات  من  الدوري 
وكانت تلك الخسارة كافيةً إلبعادهن من المنافسة 

على لقب الدوري.
نصف  الدور  من  واألخير  الثاني  اللقاء  بينما 
أهلي عامودا  ناديي  بين سيدات  النهائي سيكون 
وخاصةً  الندية  طابع  يحمل  اآلخر  فهو  وقنديل 
خسرت سيدات قنديل أمام سيدات أهلي عامودا 
في الدوري بستة أهداف مقابل هدف واحد وستقام 
المباراة يوم الثالثاء 2021/8/17، وستبدأ بتمام 

الساعة الخامسة عصراً. 
الجدير ذكره بأن مسابقة الكأس تقام للمرة األولى 
حيث  العبة،   11 بـ  المكشوفة  المالعب  على 

أُقيمت المسابقة لمرتين عامي 2018 ـ 2019، 
ولكن على نصف ملعب وبثماِن العبات وحققت 
سيدات قامشلو لقب المسابقتين وهنَّ حالياً يُمثلن 

سيدات األسايش في الدوري، ونلن لقب الدوري، 
ويحاولن الفوز بلقب الكأس ليجمعن اللقبين سوياّاً.

منافسات  من  األولى  المرحلة  حفلت 
القدم،  لكرة  الممتاز  السوري  الدوري 
التي  الكثيرة  واألهداف  والندية  باإلثارة 
السبع  اللقاءات  من  خمسة  في  ُسجلت 
وبلغت 15 هدفاً، وتعتبر هذه االفتتاحية 
المواسم  على  قياسياً  سوريا  في  جيدة 
للهدافين  المحلي  الدوري  وافتقاد  السابقة 
قبل  من  معهم  التعاقد  بعد  المتميزين 
منها  الخليجية  سيما  ال  العربية  األندية 

التي استقطبت أهم الالعبين.

غياب مؤثّر

الموسم  هداف  البحر،  محمود  غياب 
الماضي ومحمد الواكد، وصيف الهداف، 
الغلة  نقص  على  كبير  تأثير  له  كان 
الحالي  الرقم  يعتبر  ذلك  ومع  التهديفية، 

مقبوالً جداً في االفتتاح.
إلى  انتقل  الماضي  الموسم  هداف  البحر 
وصيف  والواكد  البحريني،  الدوري 
الهداف وهداف الموسمين السابقين غاب 
أن  والملفت  بسيطة،  لجراحة  لخضوعه 

األهداف الخمسة عشر التي ُسجلت كان 
عشرة منها بتوقيع القادمين الجدد لألندية 
التي أثبتت نجاح صفقاتها، أو على األقل 
مباريات  في  أثر  الجديدة  للصفقات  كان 

األسبوع األول.

صفقات مثالية

والتي  وأنجحها  الصفقات  تلك  أبرز 
ظهر تأثيرها بشكٍل كبير كان في مباراة 
الطليعة والنواعير  بين  الحموي  الديربي 
لمثلهما،  بهدفين  بالتعادل  انتهت  والتي 
األضواء  على  أقيمت  ممتعة  مباراة  بعد 
الكاشفة ألول مرة في مدينة حماة بعد أن 

تم إنجاز اإلنارة قبل بداية الموسم.
وكان أبطال األهداف األربعة من الوافدين 
الجدد، ولعل علي غصن مهاجم النواعير 
نجم  كان  الحرجلة  من  والقادم  الجديد 
بتسجيله  للفهود  البارزة  والعالمة  اللقاء 
أول ثنائية لفريقه في هذا الموسم، وكان 

أحد العبين اثنين انفردا بتسجيل هدفين.
وسجل كل من الوافدين الجديدين للطليعة 
محمد الحسن من الحرية وعبد هللا نجار 

العاصي  إعصار  هدفي  االتحاد  من 
التعادل  بهدف  الروح  له  عادت  الذي 
المباراة  نهاية  قبل  النجار  سجله  الذي 
يكن  لم  نقطة  لينال  فقط  دقائق  بأربع 
إلى  العائد  جاره  من  صعبة  يتوقعها 

الدوري الممتاز.
وفي لقاء آخر شهد تألق القادمين الجدد 
تمكن حمود الحمود من تسجيل الهدف 
ملعبه،  خارج  حطين  لفريقه  األول 
إلى  حديثاً  الصاعد  لعفرين  عادل  فيما 
حمو  أحمد  مدافعه  الممتاز،  الدوري 
في  الحرجلة  نادي  من  الجديد  الوافد 
اإليجابي  بالتعادل  انتهت  التي  المباراة 
جمهور  وحضرها  لمثله  لهدف  بهدف 

كبير من أنصار عفرين.
وفي العاصمة دمشق تمكن خالد المبيض 
من الصفقة النارية لفريق الوحدة الدمشقي 
من تسجيل هدفي الفوز لفريقه الجديد في 
فريق  ضد  أُقيمت  التي  مبارياته  افتتاح 
بهدفين  وحداوية  انتهت  والتي  الحرجلة 
في  التسجيل  للمبيض  افتُتح  حيث  لواحد 
الدقيقة  في  الثنائية  سجل  ثم   33 الدقيقة 
41 وسجل هدف الحرجلة محمد حمدكو 

القادم من تشرين في الموسم السابق.
وفي حمص  العاصمة،  عن  بعيداً  وليس 
بالتحديد أهدى إبراهيم الزين فريقه الجديد 
من  تمكن  حين  المباراة  نقاط  الكرامة 
الشرطة  مرمى  في  الفوز  هدف  تسجيل 
في الدقيقة 77 بعد أن كان التعادل بهدف 

لمثله سيد الموقف.
الكرامة  أهداف  الحموي  شادي  وافتتح 
وسجل  العشرين،  الدقيقة  في  والموسم 
الفتوة  نادي  من  الجديد  الوافد  للشرطة 
محمد هزاع هدف التعادل في الدقيقة 46.
كقلب  يلعب  الزين  إبراهيم  أن  يُذكر 
ويشتهر  االتحاد  نادي  من  وانتقل  دفاع 

بمشاركاته الهجومية وتسجيل األهداف.

روناهي/ قامشلو ـ إقامة البطوالت خارج 
تاُلقي  باتت  والحسكة  قامشلو  مدينتي 
بالتنظيم  التميز  بعد  وذلك  كبيراً  نجاحاً 
في بطولة ديرك تحت سنة 14 عاماً لكال 
الجنسين، نُظمت بطولة للشباب لألوزان 
األولمبية وللناشئين في الصالة الرياضية 

بعامودا برعاية حلويات سويت هاوس.

المدن  في  البطوالت  تنظيم  ويساعد 
للعبة  الشعبية  زيادة  على  األخرى 
كبيرةً  ذات شعبيةً  تعتبر  التي  التايكواندو 
تفتقر  بينما  الحسكة وديرك،  في  وخاصةً 
مدينة مثل قامشلو لفريق للتايكواندو حتى 
اآلن، وبهذا الهدف أقيمت بطولة للشباب 
»أوزان أولمبية« وبطولة الناشئين وذلك 
في الصالة الرياضية بعامودا بتنظيم ناجح 
تعاونت عليه اللجنة الفنية التابعة لالتحاد 

الجزيرة ومركز عامودا  بإقليم  الرياضي 
البطولة  راعي  مع  بالتنسيق  للتايكواندو 
حلويات سويت هاوس، وشارك فيها 36 

العباً.
بين  المنافسات  في  النتائج  ضوء  وعلى 
الفرق واألندية والمراكز المشاركة كانت 

النتائج على الشكل التالي:
المحترفين  أكاديمية  األول:  المركز  ـ 

للتايكواندو بـ 36 نقطة.
ـ المركز الثاني: نادي ديرك الرياضي بـ 

18 نقطة.
ـ المركز الثالث: مركز عامودا للتايكواندو 

11 نقطة.
ساالر  فريق  المثالي:  الفريق  كأس  ـ 

للتايكواندو.

روناهي/ قامشلو ـ لم تشهد انطالقة مسابقة الكأس ألندية إقليم الجزيرة لسيدات كرة القدم موسم 2020 ـ 2021، أية مفاجأة ُتذكر، وكانت 
النتائج طبيعية مع توقع بنصف نهائي ناري قادم بعد اكتمال عقد األندية المتأهلة لهذا الدور، حيث المسابقة تقام للمرة األولى على المالعب 

المكشوفة بـ 11 العبة.
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تصاعد العنصرية في تركيا... والُكرد الضحية الكبرى

الواقعّية األميركية التي ال يوقفها الفشل

خمس سنوات على تحرير منبج.. والمقاومة ال تزال طريق الحرية
خورشيد دلي )كاتب ومحلل سياسي(

والتمييز  العنصرية  مظاهر  وتيرة  تصاعدت 
األشهر  خالل  تركيا  في  الكرد  ضد  العرقي 
من  مجموعة  قامت  السياق  هذا  وفي  األخيرة، 
نحو  قبل  المتشددين  القوميين  األتراك  الشبان 
من  مؤلفة  كاملة  كردية  عائلة  بتصفية  أسبوع 
ذلك  وقبل  »قونية«،  والية  في  أشخاص  سبعة 
قُتل فالح كردي كان يعمل في حقله، وقبله قُتلت 
الناشطة الكردية من حزب الشعوب الديمقراطي 
»دنيز بويراز«، في هجوم على مقر الحزب في 

»إزمير«، نفذه شاب تركي متطرف.
وقبل ذلك قُتل شاب كردي يدعى باريش تشاكان 
في  أتراك  شبان  مجموعة  قبل  من  بالسكاكين 
حديقة عامة بأنقرة لمجرد أنه كان يستمع ألغنية 
باللغة الكردية، وبالتوازي تقول تقارير صحفية 
إن الكرد في تركيا باتوا يخشون من أي إشارة 
بدءاً  اليومية،  حياتهم  تفاصيل  في  قوميتهم  إلى 
من الحديث بلغتهم األم والغناء بها أو االستماع 
ما  كثيراً  حيث  األفراح  إقامة  إلى  لها، وصوالً 
إلى هجمات مجهولة  الكردية  األفراح  تتعرض 

ومعلومة الفاعل في آن.
وفي ظل هذه الجرائم العرقية انتشرت شعارات 
متطرفة من نوع »ال مكان للكرد هنا ولن يبقى 
كردي هنا وممنوع على الكرد العيش بيننا«، في 
إشارة إلى المناطق التركية التي نزح إليها الكرد 
بفعل الحروب في مناطقهم أو ألسباب اقتصادية 
البسيط  السؤال  المعيشة،  بتأمين ظروف  تتعلق 
المظاهر  هذه  ازدياد  مسؤولية  ل  يتحماّ َمن  هنا: 
في  الكرد  ضد  العرقية  والجرائم  العنصرية 

تركيا؟
في الواقع الجواب عن هذا السؤال يضعنا أمام 
وهو  األول  واألسباب  المسؤولية  من  مستويين 

الكراهية  بخطاب  ويتعلق  المباشرة  المسؤولية 
والتحريض الذي يمارس على أعلى المستويات 
حزب  حكومة  فخطاب  الكرد،  ضد  الرسمية 
شعار  رفع  عن  يتوقف  ال  والتنمية«  »العدالة 
كل  وربط  سياسية  ألسباب  اإلرهاب  مكافحة 
نشاط كردي باإلرهاب والمؤامرة، والعمل على 
وهو  األعداء  مخططات  لصالح  تركيا  تقسيم 
الشارع  في  وتحريض  احتقان  موجة  يخلق  ما 

التركي ضد الكرد.
وقد عزز هذا األمر بشكل كبير التحالف الذي نشأ 
بين حزب »العدالة والتنمية« وحزب »الحركة 
القومية المتطرفة« بزعامة دولت بهجلي، حيث 
الكرد مسؤولية هزيمته في  التحالف  ل هذا  يحماّ
الكبرى،  المدن  في  األخيرة  المحلية  االنتخابات 
ت الكرد لصالح أحزاب المعارضة،  بعد أن صواّ

خاصةً في إسطنبول.
ولعل ما زاد من نسبة الجرائم التي ترتكب بعد 
مرتكبيها  مع  الرسمي  التهاون  هو  االنتخابات 
أخضر  ضوءاً  يُشكاّل  ما  المحاسبة،  وغياب 
هذه  من  مزيد  بارتكاب  المتطرفة  للجماعات 
العائلة  أن  إلى  نشير  أن  يكفي  وهنا  الجرائم، 
قدم  أن  سبق  »قونية«،  في  قُتلت  التي  الكردية 
تهديدات  عن  للشرطة  شكاوى  منها  أفراد 
الشبان  قبل هؤالء  لها من  تتعرض  واعتداءات 
قوات  تُفعاّل  أو  استجابةً  تلقى شكاواهم  أن  دون 
األمن شيئاً، وهو ما سهاّل ارتكاب هذه المجزرة.
التاريخية فمنذ  المسؤولية  الثاني وهو  المستوى 
 ،1923 عام  الحديثة  التركية  الدولة  تأسيس 
قامت هذه الدولة على أساس القومية التركية فقط 
وإنكار باقي القوميات األخرى في البالد ال سيما 
التاريخية،  أرضهم  على  يعيشون  الذين  الكرد 
كمال  مصطفى  جانب  إلى  وقفوا  أنهم  ومع 
أتاتورك في حروب االستقالل وإقامة الجمهورية 
التركية بعد أن وعدهم بأن تركيا المقبلة ستكون 

من  تنصاّل  ما  سرعان  معاً،  والكرد  لألتراك 
لهم وقابل كل مطلب كردي لالعتراف  وعوده 
بقوميتهم وهويتهم وحقوقهم بقمع ال مثيل له، إلى 
درجة أنه أنكر وجود الكرد وهويتهم في البالد 
الجبال«،  »أتراك  عليهم صفة  أطلق  إذ  أصالً، 
على أساس أنهم فئة تركية استقرت في الجبال 

ونسيت أصلها القومي التركي مع الزمن.
إلى حصر  التاريخ  السياسة عبر  هذه  أدت  وقد 
القومية  في  والمجتمع  الدولة  إمكانات  كل 
القومية  حرمان  مقابل  التركية  أي  السائدة 
الكرد  من  أجياالً  أن  درجة  إلى  منها،  الكردية 
أنه  خاصةً  السياسة،  هذه  بسبب  هويتها  فقدت 
تم ربط قضية الهوية القومية الكردية في تركيا 
بمفهوم الجريمة وحديثاً باإلرهاب، وباتت التهم 

بهويته  باالعتراف  يطالب  كردي  لكل  جاهزة 
العمال  حزب  لصالح  العمل  تهم  مثل  القومية، 
كل  في  التركية  الحكومة  اعة  شماّ الكردستاني، 
مشكالت البالد، إلى درجة أن السلطات التركية 
األخيرة،  الحرائق  مسؤولية  تحميله  إلى  ذهبت 
بعد أن كشفت هذه الحرائق هشاشة بنية الحكومة 
وعجزها عن إخماد النيران الطبيعية، التي نتجت 
عن تغيرات المناخ، ليس في تركيا فقط، بل في 
مناطق مختلفة من العالم، إذ إن المفارقة هنا هي 
أن الحرائق كشفت فقدان الدولة لطائرات إطفاء 
األسطول  طائرات  بلغت  وقت  في  الحرائق 
الرئاسي التركي ثماني طائرات، بحسب إعالن 

رسمي من الرئاسة التركية!
السلطات  أسلوب  هو  سبق  ما  كل  من  األخطر 

التي  العنصرية  المظاهر  معالجة  في  التركية 
هذه  بمعالجة  تقوم  أن  من  فبدالً  البالد،  تجتاح 
المظاهر ومكافحتها من خالل القانون ونشر ثقافة 
تقوم  الواحد،  البلد  أبناء  بين  والتعايش  التسامح 
بشد العصب القومي التركي من خالل خطابات 
العنصر  تمجيد  على  تقوم  رنانة  ودينية  قومية 
التركي وممارسة العنف، ما يوحي بوجود تنظيم 
يقف وراء تصاعد موجة االعتداءات العنصرية 
ضد الكرد، دون أن تستفيد السلطات التركية من 
تجارب دول أخرى في كيفية مكافحة المظاهر 
الواليات  تجربة  خالل  حصل  كما  العنصرية، 
المتحدة عقب مقتل المواطن األمريكي من أصل 
القانون  سيف  بإشهار  فلويد،  جورج  أفريقي 
السلمي  التعايش  ثقافة  وتعزيز  القاتل  ومحاسبة 

وحقوق اإلنسان.

خيرهللا خيرهللا )كاتب لبناني(

سوى  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  ليس 
االعتراف  عن  يعباّر  شجاع  قرار  عن  تعبير 
بلد  أمام  أمام “طالبان”، وهي هزيمة  بالهزيمة 
ذاته،  الوقت  في  طبيعي  كبلد  للحياة  قابل  غير 
إناّه تجسيد للواقعية األميركية المبنياّة على سياسة 
مجال  هناك  يكون  ال  عندما  الخسائر  من  الحداّ 

لتحقيق انتصار.
 كان االنتصار الوحيد الذي في استطاعة أمريكا 
تحقيقه في أفغانستان يتمثاّل في القضاء على نفوذ 
ذلك  يتحقاّق  لم  دولة،  بناء  في  وليس  “طالبان” 
على الرغم من كلاّ الجهود التي بذلت واألموال 
التي صرفت بعد 11 أيلول – سبتمبر 2001، 
مواجهتها  سياق  في  أمريكا  انتقلت  النهاية  في 
الدول  بناء  إعادة  األفغانياّة من سياسة  للمعضلة 
االعتراف  بعد  الخسائر  من  الحداّ  سياسة  إلى 

بالفشل.
جوانب  في  أفغانستان  من  االنسحاب  يشبه 
 ،1975 نيسان  في  فيتنام  من  االنسحاب  معياّنة 
الحاضر  الوقت  في  بايدن  إدارة  تريده  ما  كلاّ 
شبيه  كابول  من  فوضوي  انسحاب  تفادي  هو 
سايغون  من  االنسحاب  يوم  ساد  الذي  بذلك 
مفراّ  أال  بايدن  جو  إدارة  تعرف  46عاماً،  قبل 
من اتخاذ قرار بقضي باالنسحاب عسكرياً من 
أفغانستان، فشلت الواليات المتاّحدة في عشرين 
عاماً في بناء نظام قابل للحياة في أفغانستان لم 
وحلفاؤهم  األميركيون  بناه  الذي  الجيش  يصمد 
المدن  على  الجديد  “الطالباني”  الزحف  أمام 

والواليات األفغانياّة.
واقعياّة  عن  أفغانستان  من  االنسحاب  يعباّر 

أميركية قبل أياّ شيء آخر، يوجد في أفغانستان 
حالياً جيش يضماّ نحو 300 ألف مقاتل يفترض 
يوم  النتيجة  كانت  جياّد،  لتدريب  خضعوا  أناّهم 
أي  الحقيقة،  مواجهة  الجيش  هذا  على  ب  توجاّ
لم  عناصره  أناّ  األميركي،  االنسحاب  حقيقة 
تصمد، يبدو بلوغ “طالبان” كابول مسألة وقت 

. ليس إالاّ
فيها  يعتمد  التي  األولى  ة  المراّ هذه  ليست 
األميركيون سياسة الحداّ من الخسائر في مواجهة 
حاولوا  فيها،  االنتصار  يستطيعون  ال  حرب 
الفرنسيون  فشل  حيث  نجاح  تحقيق  فيتنام  في 
الذين هزموا في معركة ديين – بيين – فو عام 
ذريعاً  فيتنام  في  األميركي  الفشل  كان   ،1956
ذاته،  الوقت  في  وسياسياً  عسكرياً  فشالً  كان 
خصوصاً أن الـ”فييتكونغ” كانوا مدعومين من 
تمريغ  أرادا  اللذين  السوفياتي  واالتحاد  الصين 

أنف أميركا بالوحل في عزاّ الحرب الباردة.
في  تأخذ  لم  فيتنام  من  أميركا  انسحبت  عندما 
معها  والمتعاونين  لها  الموالين  وضع  االعتبار 
ة  الذين تركتهم خلفها في سايغون، يبدو هذه المراّ
ف بطريقة أكثر إنسانياّة في تعاطيها  أناّها تتصراّ
أنفسهم  وضعوا  الذين  األفغان  المواطنين  مع 
في  والبريطانياّة  األميركية  القوات  خدمة  في 

السنوات العشرين الماضية.
طويلة  سنوات  إلى  المتحدة  الواليات  احتاجت 
الزمت  التي  فيتنام  عقدة  من  تتخلاّص  كي 
اإلدارات الديمقراطية بوجٍه خاص، ال يعني ذلك 
العقدة، يؤكاّد  لم يعانوا من هذه  أناّ الجمهوريين 
لبنان  انسحبت من  إدارة رونالد ريغان  أناّ  ذلك 
وتركته لمصيره بعد تفجير مقراّ المارينز قرب 
ل 1983، كانت  مطار بيروت في تشرين األواّ
إيران وراء التفجير الذي أودى بحياة نحو 250 

عسكرياّاً أمريكياً استسلمت إدارة ريغان إليران 
في لبنان ال يزال لبنان يدفع ثمن هذا االستسالم 

إلى اآلن.
ستترك إدارة بايدن أفغانستان لمصيرها اكتشفت 
ت عشرين عاما أناّ ليس لديها  بعد حرب استمراّ
ما تستطيع عمله ألفغانستان التي ستصبح تحت 
الشعب  سيعاني  أخرى،  ة  مراّ “طالبان”  حكم 
ستعود  والجهل  والتخلاّف  الظلم  من  األفغاني 
لن  المنزلي  البيت  إلى  أي  سجنها،  إلى  المرأة 
يعود في أفغانستان مكان ولو ضياّق لثقافة الحياة 
ال موسيقى بعد اآلن في أفغانستان… ال مدارس 

للبنات.
مقاومة “طالبان” وفكرها  األفغان  يستطيع  هل 
أناّ  خصوصاً  ذلك،  عليهم  سيصعب  األسود؟ 
النسخة “الطالبانياّة” الجديدة ليست نسخة محساّنة 
تحت  الحركة  كانت  عندما  القديمة  النسخة  عن 

سيطرة المالاّ عمر الذي رفض تسليم اإلرهابي 
“غزوتي  بعد  األمريكيين  إلى  الدن  بن  أسامة 

نيويورك وواشنطن” في 2001.
العسكري  االنسحاب  بعد  توقاّعه  يمكن  الذي  ما 
قوى  أن هناك  األكيد  أفغانستان؟  األميركي من 
إقليمياّة عداّة ستشعر بالقلق، بما في ذلك روسيا 
الكثير عن  تعرف  التي  والهند  والصين وتركيا 
تخشى  وباكستان،  “طالبان”  بين  العالقة  عمق 
كي  العالقة  هذه  باكستان  استغالل  من  الهند 
ة  ية المستمراّ تستخدم “طالبان” في الحرب السراّ
منذ سنوات بينها وبين هذا البلد وأجهزته األمنياّة 

التي كانت في األصل وراء قيام “طالبان.
لكناّ السؤال المهماّ الذي سيطرح نفسه عاجالً أم 
آجالً، هل تعتبر إيران أن االنسحاب األميركي 
االستفادة  تستطيع  ضعف  دليل  أفغانستان  من 
اإلجابة  الصعب  أناّ من  اآلن،  إلى  الثابت  منه؟ 

الكثير  أن  إلى  ذلك  يعود  السؤال،  هذا  عن 
تحساّن طرأ  من  هناك  كان  إذا  ما  على  سيعتمد 
جهة  من  اإليراني  النظام  بين  العالقات  على 
باتت على حدود “الجمهورياّة  التي  و”طالبان” 

اإلسالمية” من جهة أخرى.
العالقات  أن  خصوصاً  وارد  التحساّن  هذا  مثل 
ال  التي  “القاعدة”  وبقايا  اإليراني  النظام  بين 
ا،  تزال تستفيد من احتضان “طالبان” ليس سراّ
دوراً  لعبت  إيران  أن  أيضا  ا  سراّ ليس  ولكن 
في  كابول  في هزيمة “طالبان” وإخراجها من 
رت الواليات المتحدة في عهد  2001 عندما قراّ

جورج بوش االبن اجتياح أفغانستان.
أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  سيزيد 
فيتناميين،  ليسوا  األفغان  تعقيداً  فيها  الوضع 
األميركي  االنسحاب  من  استفادوا  الفيتناميون 
وأعادوا توحيد بلدهم وبناءه أكثر من ذلك، أقاموا 
عالقات أكثر من وداّية مع اإلدارات األميركية 
المتالحقة واستقبلوا أكثر من رئيس أميركي في 

هانوي.
في  نفسها  ستطرح  أخرى  كثيرة  أسئلة  هناك 
مرحلة ما بعد االنسحاب األميركي من أفغانستان 
وعودة “طالبان” المتوقاّعة إلى كابول… هذا إذا 
لم تحصل مفاجأة تعيق هذه العودة، األمر الوحيد 
تتبع  أناّها  أخرى  ة  مراّ تثبت  أميركا  أناّ  األكيد 
سياسة واقعياّة، ليس الفشل عائقاً في وجه تنفيذ 
ة  هذه السياسة خصوصاً أناّ إدارة جو بايدن مهتماّ
بالداخل األميركي واالقتصاد وبالتحداّي الصيني 
ا األفغان فيستطيعون  أكثر من أياّ شيء آخر، أماّ
العيش مئة سنة أخرى في ظلاّ “طالبان” بعدما 
العسكري  الوجود  استغالل فرصة  عجزوا عن 
بعيداً  للحياة  قابل  مختلف  نظام  لبناء  األميركي 

عن الظالم والظلم والظالمياّة والتخلاّف!

سنوات  خمس  بعد  منبج  استعادة  أهمية  أن  بيد 
هذه  عليها  تمتد  التي  بالكيلومترات  تحسب  ال 
بوصفها  االستراتيجي  بموقعها  بل  المدينة، 
لمرتزقة  العسكرية  الوقت »العاصمة  لفترة من 
بكر  أبو  شقيق  ابن  إدارتها  وتولى  داعش«. 
إلى  يشير  ما  داعش،  مرتزقة  زعيم  البغدادي؛ 
أهميتها كونها كانت ممراً ونقطة اتصال حيوية 

بين نقاط تجمعهم في سوريا والعراق. 
داعش  مرتزقة  عناصر  بين  عنيفة  معارك  بعد 
نجحت  العسكري  منبج  مجلس  قوات  وبين 
كامل،  بشكل  بطرده  يوماً   73 خالل  األخيرة 
ذاق  داعش،  احتالل  من  ونصف  عامين  بعد 
أنواع  السكان خاللها كل معاني الخوف وشتى 
االنتهاكات والجرائم اإلنسانية، وكلاّف تحريرها 
من  والمئات  وشهيدة  شهيد   500 عن  يزيد  ما 

الجرحى.
أعلن عن تحرير منبج في الخامس عشر من آب 
عام 2016 م، أعقبه تغييرات مصيرية بالنسبة 
في  الديمقراطية  األمة  مشروع  على  لالعتماد 
الشعوب،  لكل  سياسي  كمشروع  المنطقة، 
ل بمعارك  باإلضافة إلى أن تحريرها نقطة تحواّ
بمناطق  وخصيصاً  داعش  مرتزقة  دحر 
قاصمة  بعد وضربة  فيما  سوريا  وشرق  شمال 

للمشروع التركي داخل سوريا.
وبهذا الصدد، التقت صحيفتنا »روناهي« بأحد 
القياديين بمجلس منبج العسكري، وممن شهدوا 
معارك التحرير وخاضوا كل تفاصيلها عن كثب 
ومحطات  التحرير،  حملة  انطالقة  عن  ليحدثنا 
من بطولة الشهيد أبو فيصل، ودروس وعبر من 

وحي سير المعارك ومواضيع أخرى.

أول الغيث انتصارات

بداية، وحول انطالقة حملة تحرير منبج، التقينا 
بالقيادي بمجلس منبج العسكري عمار المازرلي 

منذ  للحملة  »أُعداّ  بالقول:  ذلك  عن  حدثنا  الذي 
تشرين.  سد  تحرير  بعد  أي  2015م،  عام 
وشكل مجلس منبج العسكري بعدد من الكتائب 
والفصائل مثل كتائب شمس الشمال وثوار منبج 
ووحدات  الحرمين  وكتيبة  الظاظات  وكتيبة 
حماية الشعب التي شكلت العمود الفقري للحملة 

والمنضوية بمجلس منبج العسكري«.
وأضاف إلى أن: »كل المقاتلين كانوا من أبناء 
فاقتصر  الشعب  حماية  وحدات  دور  أما  منبج، 
المساندة  لهم  قدمنا  نحن  مثلما  المساندة  على 
التحرير،  معارك  من  مختلفة  بمناطق  بالقتال 
هم فعلوا األمر ذاته في تحرير منبج حيث قاتلنا 
هذه  أعطى  ما  وهو  واحدة  راية  تحت  جميعاً 
المعارك  من  سابقاتها  في  تكن  لم  ميزة  الحملة 

بأنها تحت قيادة واحدة«.

للبطولة وجه واحد

أما حديثه عن بطوالت الشهيد فيصل أبو ليلى، 
مغواراً  قائداً  »كان  أنه،  إلى  المازرلي  لفت 
ومخططاً عسكرياً فذاً استطاع أن يقود المعارك 
كل  في  واتبع  مسبوقة.  وغير  شديدة  بضراوة 
عسكرياً  تكتيكاً  المعارك  مراحل  من  مرحلة 
المقاتلين  تقسيم  على  اعتمد  حيث  بها  خاصاً 
المعارك  قيادة  تسهيل  بهدف  مجموعات  إلى 
وتوجيهها بشكل أقوى إذ أسند إلى مجموعة من 
المقاتلين أن يخوضوا معارك الريف وكذلك أسند 
إلى مجموعة أخرى مؤلفة من اثني عشر مقاتالً 
مهمة القتال في منبج، وبالطبع أنا واحداً منهم، 
والسكانية  الجغرافية  بالنواحي  التامة  لمعرفتنا 

األمر الذي أدى إلى استغالل ذلك بالسيطرة على 
منبج بشكل عاجل«.

الشهيد  خصال  ذكر  في  المازرلي  وينعطف 
فيصل أبو ليلى إلى أن اإلصابات التي تعرض 
تمنعه  لم  منبج  تحرير  حملة  انطالق  قبل  لها 
الجبهات  يفارق  أو  المعارك  ميادين  يفارق  أن 
منه  تطلب  كانت  التي  النداءات  كثرة  العلم  مع 
البقاء بغرفة العمليات وقيادة المعركة من الخلف 
المعارك  خوض  على  إصراراً  أشد  كان  لكنه 
بنفسه، أضف إلى ذلك أنه »لم يكن باستطاعتنا 
االستغناء عنه ألنه كان ملهمنا في القتال والدافع 

األول لتلقي دروس في النضال والمقاومة«.

شهامة ومروءة

وإلى مزايا الشهيد فيصل أبو ليلى أيضاً، يضيف 

المازرلي: »كان الشهيد فيصل أبو ليلى ال يملك 
المقاتلين  من  أحد  أي  مع  وعنصرية  تفرقة  أي 
سواء عربي أم كردي أم غيره بل كان متشدداً 
أكثر مع الشعب الكردي حتى ال يساء فهمه من 
لعدم العنصرية كذلك. لقد أدى  اآلخرين ودرءاً 
القتال، وتمكن  في  العرب بالء حسناً  المقاتلون 
مفيد،  بشكل  توجيههم  ليلى  أبو  فيصل  الشهيد 
مدينة  من  كانوا  مقاتلة  أن مجموعة  ذلك؛  ومن 
كانوا  بعدما  التركي  االحتالل  دولة  لدى  حلب 
يعملون هناك بالحدائق لكنه صنع منهم بأرض 
فيض  من  قدموا غيضاً  أشداء  مقاتلين  المعركة 

من مالحم البطولة والفداء«.
وحول لحظات استشهاد الشهيد فيصل أبو ليلى، 
تمأل  اللحظات  هذه  أن،  إلى  المازرلي  ذكر 
مؤلفة  مجموعة  وقع  حيث  والمروءة  بالشهامة 
من ستة مقاتلين بكمين نصبه مرتزقة داعش في 
االستجابة  عن  يتوان  ولم  قلقل.  أبو  خفية  قرية 
هرع  إذ  الحصار،  لفك  المجموعة  لنداءات 
واستقل سيارة مصفحة دون أن يبالي بما يحدث 
المشافي  بأحد  الشهادة  مرتبة  أثرها  على  ونال 

نتيجة تعرضه لصاروخ حراري«.
لم  الدولي  التحالف  »طيران  أن:  إلى  وأوضح 
يتمكن من التدخل على خط التماس لقرب المسافة 
طرفنا  من  خسائر  لوقوع  وتفادياً  الطرفين  بين 
التي  عشر  االثني  بمجموعتنا  دفع  الذي  األمر 
التكتيك  تغيير  إلى  بمنبج  القتال  مهمة  لها  أسند 
أن  تخيل  يمكن  ال  بالمعارك حيث  نشارك  وأن 

قائدنا استشهد ونحن ننتظر نقطة البدء«.

من وحي املعارك

وعن دروس والعبر التي سطرتها حملة تحرير 
العسكري  منبج  بمجلس  القيادي  يتحدث  منبج، 
»دفعت  بالقول:  ذلك  عن  المازرلي  عمار 
األساليب والممارسات الظالمية لمرتزقة داعش 
والمساعدة  العون  يد  لنا  يقدموا  أن  األهالي 
وربما الثأر أحد األسباب أيضاً، ومن ذلك كيفية 
جاسم،  أبو  اسماعيل  الشهيد  من  كل  استشهاد 
واستشهد  األرياف،  أبناء  من  وهما  وساتان، 
وعي  دون  الشبالي،  قرية  من  وهو  األخير، 
منه وهو ال يزال في الثامنة عشر، غير آبه بما 
يجري من معارك طاحنة بعدما أقدم داعش على 
قتل أخيه بقطع رأسه بسد تشرين وهو كان أحد 
أفراد مجموعتي القتالية ومن بين المغاوير الذين 

يشهد لهم السؤدد باالقتحامات«.

دروس وعرب

ونوه إلى أنه في أحد المعارك أيضاً، شكلنا بنقطة 
بالقرب  منبج،  مدينة  غربي  تقع  التي  الشرعية 
إحداها  مجموعات،  ثالث  الشرعية  دوار  من 
المجموعات  وهذه  الشعب  حماية  وحدات  من 
مكونة من ميمنة وميسرة، وسميت هذه المعركة 
الثانية  الساعة  في  تسللنا  العظم.  كسر  بمعركة 

ظهراً لكن لم يبدأ االشتباك إال بعد الساعة الثالثة 
الذي لم  تفاجأ مرتزقة داعش بذلك األمر  حيث 

يتوقعه منا أن نجازف بالهجوم«. 
أفراد  أحد  داس  أن  بعد  »انكشفنا  بقوله:  وتابع 
طابور قامشلو على لغم أرضي لنقع على أثرها 
بكمين محكم دام يوماً كامالً، ولم نجد من البد إال 
أن نعتمد على أنفسنا لفك الحصار وهو ما حدث 
بالفعل ولم يتمكن طيران التحالف الدولي التدخل 
تلك  في  كنا  اثنتين،  جويتين  غارتين  عبر  إال 
األثناء قريبين من التفجيرين األمر الذي أحدث 
فجوة بصفوفهم ودخلنا وسط منبج تدريجياً مما 

سهل عملية إحكام السيطرة على منبج«.
من  مقاتلين  وجود  أن،  إلى  المازرلي  ووصف 
منبج  بسقوط  التعجيل  على  ساعد  منبج  مدينة 
كثب  عن  وشوارعها  أحياءها  يعرفون  ألنهم 
ما  خالل  من  األهالي  تعاون  ذلك  إلى  إضافة 

قدموه لنا من معلومات قيمة عن تواجد مرتزقة 
بأن  الحادثة،  هذه  أروي  ذلك  ومن  داعش، 
مجموعة مكونة من مقاتلين من منطقة السفيرة 
تلقت صدمة كبيرة أثر سقوط اثنين من مقاتليها 
نفسه  داعش  عناصر  أحد  فجر  أن  بعد  شهداء 
كان متواجداً فيما بينهم وهذا األمر عائد إلى عدم 
معرفتهم ببعضهم وبطبيعة الجغرافية والسكانية 

على وجه الخصوص.

حني تنترص املرأة

وحول دور المرأة بتحرير منبج، نوه المازرلي 
واألخت  األم  كانت  »بيسه«  »القيادية  أن،  إلى 
حتى  المقاتلين،  ولكل  المقاتالت  لكل  الروحية 
على  تقف  كانت  داعش  مرتزقة  من  الجرحى 
من  كانت  بل  إنسانية  كحالة  صحياً  رعايتهم 
خط  على  أو  االول  بالصف  بتواجدها  األوائل 

الصفر«.
المرأة  حماية  »وحدات  أن:  إلى  وأضاف 

في  سيما  وال  الرفيع  الطراز  من  قناصات  كن 
أن  شك  وال  الجبهة،  خطوط  في  االشتباكات 
معها  تتواجد  كانت  المقاتلين  من  مجموعة  كل 
للقتال  المقاتلين  بدفع  يسهمن  حيث  مقاتلتان 
بالتحفيز والتشجيع وتقديم الرعاية الصحية حين 

يتطلب ذلك«.

الحفاظ عىل املكتسبات

التحرير،  مكتسبات  على  الحفاظ  على  وتعليقاً 
العسكري  منبج  مجلس  »قدم  المازرلي:  يقول 
السنوات  الخمس  طوال  الشهداء  من  الكثير 
بحماية  مدفوعاً  يقدم  يزال  ال  وهو  الماضية 
التي  واالنتهاكات  الجرائم  على  خاصة  الشعب 
التركي ومرتزقته على كافة  يقوم بها االحتالل 
العسكري  منبج  مجلس  قوات  ولوال  الجبهات 

ببضع  األمني  المربع  إلى  وصلوا  هؤالء  لكان 
ساعات فقط«.

أن، مجلس منبج  إلى  السياق  وأضاف في ذات 
العسكري حقق تقدماً ملحوظاً بعدد من الجوانب 
أبرزها الجانب التنظيمي وهو ما أعطى فرصة 
واضحة أن يقوم على تنظيم نفسه ضمن األفواج 
جديدة،  تخصصات  وجود  إلى  فضالً  واأللوية 
واالعتماد على عتاد عسكري ثقيل، واألهم من 
العسكري  الفكر  بطبيعة  مميزة  بلورة  ذلك  كل 

السياسي االستراتيجي وهو لم يكن من قبل.
عمار  العسكري  منبج  بمجلس  القيادي  واختتم 
التي  الفترة  »شهدت  بالقول:  حديثه  المازرلي 
تأسس بها مجلس منبج العسكري حدوث توافق 
مثالي، يمكن أن نسميه التفافاً شعبياً مع األخير، 
وهو ما خلق حالة غير مسبوقة من األمن واألمان 
أبناءهم  باحتضان  العسكري  منبج  سمح مجلس 
من الشعب، فكانوا خالل السنوات الخمس درعاً 
حصيناً لمنع كل المؤامرات والفتن التي يراد بها 

تدمير النسيج االجتماعي الوطيد«.

منبج/ آزاد كردي ـ بعد مضي خمس سنوات على تحرير مدينة منبج من رجس مرتزقة داعش، ال تزال ذكرى التحرير تسطع في تاريخ 15 آب؛ لتعلن إنهاء 
حقبة سوداء عاشها األهالي بتاريخ مدينتهم الحضاري، وليستمر ذلك البهاء بعد سيطرة مجلس منبج العسكري. 
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

العدالُة والتنمية واإلخوان... تماٍه ووحدُة مساٍر

معاهدة سيفر 1920توافق دولي تل مشحن... ُقبلة الرياضة ومنبع األصالة
وتنّصل تركي

رامان آزاد 

حكم  ظل  في  أنقرة  بين  العالقة  فهم  يمكن  ال 
إال  المسلمين،  واإلخوان  والتنمية«  »العدالة 
ليمثل  منهما،  كلٍّ  تأسيس  ظروف  إلى  بالعودة 
بالنسبِة  المفقوَد  والُحلَم  المشروع  إطار  األول 
الحدود  وإنكار  والتوسع  لالنتشار  للثاني، 
من  حفنة  مجرد  الوطن  فكرة  فيما  السياسيّة، 
تافه،  مشروع  والديمقراطيّة  العفن،  التراب 

واستخدام ضرورة. 
  

سقوُط الخالفِة

انتهِت الحرُب العالمياّةُ األولى في 1918/11/11 
مثخنةَ  منها  تركيا  وخرجت  المدافُع  وصمتت 
برز  المرحلة  تلك  وفي  النكباِت،  كثيرةَ  الجراحِ 
أتاتورك،  كمال  مصطفى  هو  تركيٌّ  ضابٌط 
األتراك  الضباط  من  مجموعة  حوله  استقطب 

. وبقايا الجيش التركياّ
أعاد أتاتورك ترتيب أوضاع الجيش، وقاده في 
تركيا  أعداء  واليونانيون  اإلنكليز  ضد  الحرِب 
تركيا  على  اليونانياّ  الهجوُم  بدأ  فقد  التقليديين، 
بإنزاٍل بحرياّ في مدينة إزمير في 1919/5/15، 
، وفي 1922/10/15 دخل اتفاُق  بدعٍم بريطانياّ
»مودانيا« حياَّز التنفيذ وتوقفِت الحرُب، ليخرَج 

أتاتورك بطالً أسطورياّاً بنظر األتراك. 
َن  بعد اتفاق لوزان في 1923/7/23، الذي تضماّ
أتاتورك  أعلن  التركياّة،  الدولة  حدوِد  ترسيَم 
 ،1923/10/29 في  التركياِّة  الجمهورياِّة  قياَم 
لها، وفي  على أساٍس علمانياّ واتخذ أنقرة مقراً 
1924/3/3 قاد أتاتورك االنقالَب على السلطاِن 
العثمانياّ عبد المجيد الثاني، الذي كان صورياّاً، 

وألغى الخالفةَ.

أيتاُم السلطان

ُصدم العالُم اإلسالمياّ بإلغاِء الخالفِة، واعتبروا 
سبق  بعدما  أتاتورك،  جانِب  من  خيانةً  ذلك 
وفي  الوليد،  بن  خالد  بشخصياِّة  شباّهوه  أن 
شيُخ  ترأسه  مهٌم  اجتماٌع  1924/3/25ُعقد 

الجامعِ األزهر وتباحث العلماء موضوَع الخالفِة 
اإلسالمياِّة ومآل األمِر، وأصدروا بياناً أكاّدوا فيه 
للمسلمين  واستلزاَم وجوِد خليفٍة وإماٍم  ضرورةَ 
إسالمياّ  دينياّ  مؤتمٍر  عقِد  على  واتفقوا  كافة، 
للبحِث  اإلسالمياّة  األمِم  جميعِ  ممثلو  يحضره 
اإلسالمياّةُ،  الخالفةُ  إليه  تُسندَ  أن  يجُب  فيمن 
ويكون بمدينِة القاهرة تحت رئاسِة شيخِ اإلسالِم 
بعقباٍت  ُجوبه  المؤتمَر  أناّ  إال  المصرياِّة.  بالدياِر 
ضرورةِ  حول  كبيٌر  جدٌل  ودار  وتناقضاٍت، 
أصدر   1925 عام  وفي  عدِمها،  من  الخالفِة 
الشيخ عبد الرزاق العلي من علماء األزهر كتابه 
»اإلسالم وأصول الحكم«، وقال فيه: »الخالفةُ 
وليست  الحكم،  أشكال  من  زمنياّ  شكٍل  مجردُ 
حاداً  كان  األزهر  موقف  أنَّ  إال  دينياّاً«  فرضاً 

ضده.
البنا«  »حسن  الشيخ  1928/3/22أسس  وفي 
تأسيسياّ  مؤتمِر  المسلمين عبر  اإلخوان  جماعة 
تنظيٍم  أوُل  أناّه  فوه  بمدينة اإلسماعيلياّة وعراّ ُعقد 
اإلسالمياّ  والتجديِد  »اإلحياِء  لتياِر  جماهيرياّ 
من  ينحدُر  البنا  إناّ  وقيل  الحديث«.  العصِر  في 
أصوٍل مغاربياّة وكان ساعاتياّاً، وعمل معه ستة 
البريطانياّ  العمل  معسكِر  في  يعملون  أشخاص 

وأناّه تلقاّى تمويالً خارجياّاً غربياّاً مشبوهاً. 
وسرعان ما افتتحِت الجماعةُ فروعها في جميعِ 
ومدرسةً  مسجداً  يديُر  فرعٍ  وكلُّ  مصر،  أنحاء 

ونادياً رياضياّاً، وبذلك انتشرت عضويتها.

الخالفُة لدى اإلخوان

عباّر »البنا« عن مكانِة الخالفِة اإلسالمياّة بقوله: 
الوحدةِ  رمُز  الخالفةَ  أنَّ  يعتقدون  اإلخوان  »إنَّ 
اإلسالم،  أمم  بين  االرتباِط  ومظهُر  اإلسالمياِّة، 
المسلمين  على  يجُب  إسالمياّةٌ  شعيرةٌ  وأناّها 
والخالفةُ  بشأنها،  واالهتمام  أمرها،  في  التفكير 
قداّم  ولهذا  دين هللا،  في  األحكاِم  من  كثير  مناٌط 
الصحابة – رضوان هللا عليهم – النظر في شأنها 
على النظر في تجهيز النبي »ص« ودفنه حتى 
فرغوا من تلك المهمِة واطمأنوا إلى إنجازها – 
واألحاديُث التي وردت في وجوِب نصِب اإلماِم 

ال  به  يتعلق  ما  وتفصيِل  اإلمامِة  أحكاِم  وبياِن 
تدُع مجاالً للشكاِّ في أنَّ من واجِب المسلمين أن 
رت عن  يهتموا بالتفكير في أمِر خالفتهم منذ ُحواّ

مناهجها، ثم أُلغيت بتاتاً إلى األبِد«.
تسعى جماعة »اإلخوان المسلمين« منذ تأسيسها 
الفكرياّة«  بـ«الدوائر  يُعرف  ما  صناعة  إلى 
عشراِت  ووضع  وشعبياّاً،  سياسياّاً  الموازية 
تهدُف  التي  المدى  والقصيرةِ  الطويلِة  الخطِط 
التمكين«،  بـ »استراتيجية  ى  يُسماّ إلى تحقيِق ما 
القوةِ  سياسِة  على  اعتماداً  العالِم«،  و«أستاذياِّة 
المجتمعات  على  السيطرةِ  عمليِة  في  الناعمِة 

العربياِّة والغربياِّة. 
حول امتالك مفاتيح وأدوات عملية »التمكين«، 
التوسع  ضرورة  إلى  اإلخوانياّة،  المذكرةُ  دعِت 
بإنشاِء المساجد والمراكز والمؤسسات والمدارس 
المجتمعاِت  هويِة  تغييِر  محاولِة  في  ية،  اإلسالماّ
الغربياّة، التي وصفتها بأناّها تتعايُش على أصوِل 
ومبادئ الجاهلياّة. فقد رغاّب »البنا« بنقِل التجربِة 
المصرياِّة إلى الخارجِ بتأسيس ما يُعرُف بـ«قسم 
 ،1944 عام   » اإلسالمياّ العالم  في  االتصاِل 
هم  وضماّ والوافدين،  األجانب  الطالب  الحتواِء 
الكيان  ليتغلغَل   ، التنظيمياّ الداخل  في  تدريجياّاً 
 ، واألمريكياّ األوروبياّ  العُمِق  في  اإلخوانياّ 
ببناِء شبكاٍت متناثرةٍ وواسعٍة هيمنت على تمثيِل 
إقامتها  في  ساهم  والعربياِّة،  اإلسالمياِّة  الجاليِة 
»سعيد رمضان«، إبان الصدام مع حكومِة جمال 
السياسياّ  الهدَف  أناّ  يعتقدون  فهم  الناصر.  عبد 
جته هذه الجماعةُ للجمهور  الصعَب يسُهُل إن رواّ
المسلمين  « على جماعة  دينياّ أناّه »فرٌض  على 

الذين يتحدثون باسمها. 

تربيُر العنِف

الرئيس  اغتيال  محاولة  فشل  أعقاب  وفي 
 ،1954 عام  الناصر  عبد  جمال  المصري 
الجماعة،  إلى  االغتيال  محاولة  تهمة  وجهت 
أعضائها  من  اآلالف  وأودع  حظرها،  وجرى 
في السجون وتعرضوا للتعذيب. إال أنَّ الجماعة 

أخذت بالتوسع سراً.
الجماعِة والسلطِة المصرياّة  وأداّى الصراُع بين 
كان  الذي  اإلخوان،  فكِر  في  هام  ٍل  تحواّ إلى 
منظري  أحد  قطب«  »سيد  كتابات  في  واضحاً 
فكرةَ  يؤيدُ  »قطب«  وكان  البارزين،  الجماعة 
يعتبرها  كان  التي  المجتمعاِت  ضد  »الجهاِد« 
»جاهلياّة«. وكانت كتاباته، وخاصة ما كتبه عام 
الطريِق«، مصدر  1964 في كتابه »معالُم في 
اإلسالمياِّة  الجماعاِت  من  العديد  لمؤسسي  إلهام 
 » األصولياّة، بما فيها جماعة »الجهاد اإلسالمياّ

وتنظيِم القاعدةِ.
إناّ  بل  محددة،  وطنياّة  بهوية  اإلخوان  يقر  ال 
»سيد  قاله  ما  وآخر  األمة،  مساحة  على  فكره 
حفنةُ  هو  الوطَن  هذا  »إنَّ  الوطِن:  عن  قطب« 
من التراِب العفن« وقد ألقي القبض عليه وأُعدم 
أيقونةً  منه  اإلخوان  فجعل   .1966/8/29 في 

. لالقتداِء الفكرياّ والعقائدياّ
تدعو الستخداِم  التي  األفكاَر  إناّ  اإلخوان  يزعم 
القوة لتغييِر الوضعِ القائم ال تمثُل مبادئ أصيلةً 
البنا«،  »حسن  المؤسُس  وضعه  الذي  بالمنهج 
بل هي مجردُ توجهاٍت طارئٍة فرضتها ظروف 
عبد  الرئيس  أيام  والتنكيِل  والتعذيِب  السجِن 
دفع »سيد  ما  للجماعة، وهو  الناصر ومالحقته 
وهو  والتكفيِر،  العنِف  فكِر  الستحداِث  قطب« 
ولكنَّ  الحقاً،  الجماعة  منه  تبرأت  الذي  الفكر 
القوةِ عند »اإلخوان  استخداِم  أناّ فكرةَ  الصحيَح 
المفاهيِم  من  مشروعيتها  تستمدُّ  المسلمين« 
راِت والعقائد التي قامت عليها الجماعِة،  والتصواّ
وأمراً  الزمةً  ضرورةً  العنِف  من  تجعُل  وهي 
المنهج  وتطبيِق  للحكِم  للوصوِل  عنه  غنى  ال 
( للجماعِة الذي يطمُح للسيطرةِ  الرسالياّ )الكونياّ

على العالِم.
العنف  استخداِم  المؤسس« فكرةَ  يبرر »المرشد 
وأناّ  اإلسالم«،  في  »السيف  نظريةَ  اه  أسماّ بما 
الضالاّة،  البشرياِّة  لهدايِة  بالقوةِ  انتشر  اإلسالم 
ويقول: »وما كانِت القوةُ إال كالدواِء المراِّ الذي 
حمالً  المتهالكة  العابثةُ  اإلنسانياّةُ  عليه  تحمُل 
ليردَّ جماحها ويكسَر جبروتها وطغيانها،... ولم 
يِد  في  كالمشرِط  إال  المسلم  يِد  في  السيُف  يكِن 
البنا  االجتماعي«. ووصف  الداء  لحسِم  الجراحِ 
الديمقراطياّة بالنظام التافه، وقال: »إناّنا معشُر أمِم 
اإلسالِم ال شيوعيون وال ديمقراطيون وال شيَء 
من هذا الذي يزعمون« وسأل: »أين من نظامنا 
الديمقراطية،  هذه  المتداعية؟  التافهة  النظم  هذه 

والشيوعياّة، والديكتاتورياّة«.
تعتبُر  اإلخوانياِّة،  الفكرياِّة  المرجعياِّة  مخيلِة  في 
المجتمعاُت األوروبياّةُ والغربياّة إرثاً تاريخياّاً يمثل 
اإلسالمياِّة،  الخالفِة  دولِة  كياِن  من  صلباً  جزءاً 
األيديولوجياِّة  حواضِن  إلى  إعادتها  يجب 

األصولياِّة ومساراتها السياسياِّة والدينياِّة.
واستغلِت الجماعةُ عوامَل سياسياّة 
التاريخِ،  من  جذورها  استقت 
)الخالفة(  لقروٍن  القائُم  فالحكُم 
له مناصرون ومنتفعون، وكذلك 
وهؤالء  الديِن،  رجال  من  دعاةٌ 
كانت قوتهم السياسياّة على مداِر 
األمناُء  أناّهم  على  قائمة  قرون 
فيما   . الدينياّ الحكِم  شرعياِّة  على 
طائعون،  رعيٍة  مجردُ  العواُم 
إلى  الحكاُم  يحتاجهم  ولهذا 

جانبهم.
خلِد  في  تدر  لم  الخالفة  فكرةُ 
شكالنياّة  ورغم  فقط،  اإلخوان 

اعتبر سقوطها  البعض  أناّ  إال  العثمانياّة  الخالفة 
ومن  الطامحون.  إليها  وسعى  فراغاً  سباَّب 
أعلن  الذي  بالحجاز  حسين«  »الشريف  أمثلتهم 
بالفعِل خليفة للمسلمين قبل سقوِط الخالفِة  نفسه 
فاروق  الملك  وكذلك  بالدعوة.  وفشل  بسنتين، 
حاكم مصر، الذي أراد عقدَ مؤتمٍر إسالمياّ يعلُن 

نفسه فيه خليفة للمسلمين، وفشل أيضاً.

صعوُد اإلسالِم السيايّس الرتيّك

َض لنشوِء  وإذا كان سقوُط الدولِة العثمانياّة المحراّ
جماعة اإلخوان المسلمين، فالمسألةُ تقتضي فهَم 
، الذي أعلن القطيعةَ مع العالمين  السلوَك التركياّ
بركِب  أنقرة  والتحقت   ، واإلسالمياّ العربياّ 
في  جوهرياّةً  تغييراٍت  وأحدثت  األطلسي،  دول 

السياسِة والمجتمعِ والثقافة والتعليِم. 
التياراِت  لصعوِد  المجاَل  إيفرين  كنعان  أفسح 
اإليرانياِّة، وكذلك  الثورةِ  مداِّ  لمواجهِة  اإلسالمياّة 
اإلسالِم  حضوُر  وتصاعد  الشيوعياِّة،  موجةَ 
السياسياّ  المجاِل  بانفتاحِ  تركيا  في  السياسياّ 
حزُب  وحصد  األحزاب،  بتأسيس  والسماحِ 
« أكثر من أربعمائة بلديٍة في  »الرفاه اإلسالمياّ
االنتخابات البلدياّة عام 1994؛ وفي االنتخابات 
مقعداً   158 على  حاز   1995 عام  البرلمانياّة 
وترأس »نجم الدين أربكان« الحكومة في سابقٍة 
تاريخياٍّة في تركيا العلمانياِّة. بعد 35 عاماً على 
االنقالب على عدنان مندريس، والذي أُعدم في 
1960/9/17 شنقاً مع اثنين من وزرائه بسبب 

توجهاته اإلسالمياّة.
الصعود  هذا  ضدَّ  العسكرياّة  المؤسسةُ  وقفِت 
في  االستقالِة  على  أربكان  وأجبرت 
أو  المذكرة،  انقالَب  ي  وُسماّ  ،1997/2/28
انقالب ما بعد الحداثة، وخياّر أربكان بين الموافقِة 
على بنوٍد تقضي بالتضييِق على اإلسالميين أو 

إغالق  الدستورياّة  المحكمةُ  االستقالِة، وقررِت 
أعلن   1997/12/17 وفي  الرفاه.  حزب 
له  ووقفت  »الفضيلة«،  حزِب  تأسيَس  أربكان 
بأناّه  ووصفته  بالمرصاد،  الدستورياّة  المحكمة 
 2001/6/22 في  وحظرته  دستورياّ  غير 

. لمخالفته المبادئ العلمانياّة بالدستوِر التركياّ
التياِر  داخَل  االنشقاُق  وقع  التوقيت  هذا  وفي 

وأسس  والمجددين،  التقليديين  بين   ، اإلسالمياّ
التقليديون مع أربكان، حزب »السعادة«، برئاسة 
بينما  في 2001/7/20.  قوطان،  محمد رجائي 
حزب   2001/8/14 في  المجددون،  أساّس 
طيب  رجب  وتزعمه  والتنمية«  »العدالة 
ح أردوغان غداة  أردوغان وعبد هللا غول. وصراّ
إسالمياّاً«،  يكوَن حزباً  بأناّه »لن  الحزب  تشكيِل 
وأعاد تعريَف العلمانياّة، وأناّها غير معاديٍة للديِن، 
كتاٌب  »القرآُن  وأكاّد:  دينياّة«،  »حرياّةٌ  هي  بل 
، والديمقراطياّةُ شكٌل للحكومِة، ومن الخطأ  دينياّ

وضُع االثنين ضمن تقسيٍم واحٍد«.
وميراِث  التركياّة  العسكرتاريا  مواجهِة  وفي 
لقيِم  وإخالصه  تبناّيه  على  الحزُب  أكاّد  أتاتورك 
لتجنِب  العلمانياّة،  ها  وأهماّ التركياّة،  الجمهورياّة 
ومساراً  شعوبياّاً،  خطباً  وتبناّى  االصطدام، 
براغماتياّاً، يعطي األولويةَ للمصالحِ على المبادئ 

واأليديولوجيا.

دعم واشنطن

جداً  مفصلياّةً  كانت   ،2001 أيلول   11 أحداث 
هاِت واشنطن، التي أعلنِت الحرَب على  في توجاّ
الموقف  وانقلب   ،2001/10/7 في  اإلرهاِب 
سبق  بعدما  أفغانستان  تجاه  األمريكياّ  السياسياّ 
الجيِش  ضدَّ  األفغان  المجاهدين  دعمِت  أن 
الفرصةَ  أردوغان  واقتنص  المحتل،  السوفييتياّ 
التاريخياّةَ ليقداّم نفسه نموذَج »اإلسالم المعتدل«، 
الليبرالياِّة  االقتصادياِّة  للسياساِت  تأييده  وأعلن 
، والرغبة األمريكياّة  الجديدةِ لرأِس الماِل العالمياّ
الغرب،  مع  المعتدل«  »اإلسالم  مع  بالتفاعِل 

والحرب على »اإلسالم المتطرف«.
العدالة  مؤسسي  خيار  والغرب  واشنطن  كانت 
وفي  معهما.  العالقة  لتوثيق  فسعوا  والتنمية 
يوثاّق  الجديدة«،  التركياّة  »الجمهورياّة  كتابه 
بالخارجياّة  الشرِق األوسط  فولر، خبير  غراهام 
تقاريَر  إلى  استناداً  األمريكياِّة،  واالستخباراِت 
مسؤوَل  كان  عندما  أناّه  ويذكر  استخباراتياٍّة، 
بأردوغان  التقى  األمريكياّة  االستخباراِت 
في  لواشنطن،  المعلنِة  غير  زيارته  في 
كما   ، رسمياّ منصٍب  تولاّي  قبل   ،2002/1/21
من  رفيعة  أمريكياّة  شخصياٍت  أردوغان  التقى 
المحافظين  رموز  أبرز  بيرل،  ريتشارد  بينهم، 
الجدِد، وبول وولفويتز نائب وزير الدفاع حينها، 

المحلياِّة  القضايا  حيال  هه  توجاّ حول  اّنهم  وطمأ
األمريكياّة  الحرب  وتحديداً  والدولياّة،  واإلقليمياِّة 

المرتقبة على العراق.
وخاض »العدالة والتنمية« االنتخابات البرلمانية 
في 2002/11/3ووصل للحكِم، إثر حلاِّ حكومِة 
بولنت أجاويد، وتزامن ذلك مع ضغٍط أمريكياّ 
والجيش  القومياّ  األمِن  مجلِس  على  وأوروبياّ 
على  والعمل  التجربة،  عرقلة  بعدم  التركياّ 
إنجاحها. وحصل الحزب على 34% من أصوات 
ثانياً  الجمهورياّ  الشعب  حزب  وحلاّ  الناخبين، 
األخرى  األحزاِب  من  أحداً  وألناّ   ،%19 بنسبة 
لم يتجاوز العتبِة البرلمانياِّة المحددةِ بنسبِة %10 
حصد العدالة والتنمية األغلبياّة البرلمانياّة )360( 
أغلبياّة  حكومة  وشكاّل   .)550( أصل  من  مقعداً 
 ، التركياّ الرئيس  ووافق  غول،  عبد هللا  برئاسة 

أحمد نجدت سيزر، عليها.
نائب  زار  الحكومِة   وتشكيِل  االنتخاباِت  فور 
أنقرة  وولفويتز،  بول   ، األمريكياّ الدفاع  وزير 
زار   2002/12/9 وفي  الثاني،  تشرين  في 
والتقى  مجدداً،  المتحدة  الواليات  أردوغان 
الرئيَس األمريكياّ األسبق، جورج بوش، ونائبه 
باول،  كولن  الخارجياّة  ووزير  تشيني،  ديك 
ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومستشارة األمن 
القومياّ كوندوليزا رايس، وشخصيات مؤثاّرة في 
، وأكاّد على تعاوِن تركيا تحت  اللوبي الصهيونياّ
المتحدة  الواليات  مع  والتنمية«  »العدالة  حكِم 
، والقضيةَ القبرصياّة،  فيما يخصُّ الملَف العراقياّ
ومستقبَل  اإلسرائيلية،  ــ  التركياّة  والعالقاِت 
الواليات  ودعم  األوروبياِّة،  التركياِّة  العالقاِت 
االتحاد  إلى  لالنضمام  تركيا  مساعي  المتحدة 

 . األوروبياّ

العثامنّية الجديدة

وفق هذه الصورة دعمت واشنطن نموذَج أنقرة 
والذي  بالمنطقِة،  المعتدل«  »اإلسالَم  ي  ُسماّ لما 
في  أوغلو  داوود  أحمد  السياسياّ  برنامجه  رسم 
كتابه العمق االستراتيجياّ الذي نشر في 2001 
إلى  ترجمته  القطرياّة  الجزيرة  مؤسسة  وتولت 
المنطقِة  على  االنفتاح  أوغلو  فيه  وأكد  العربياّة، 
العلمانياّة  قطيعة  من  عقود  ثمانية  نحو  بعد 
وفي  العثمانياّة،  إحياء  وعلى  األتاتوركياّة، 
2009/11/24 قال أوغلو: »إنَّ لدينا ميراثاً آل 
إناّنا  عنا  يقولون  إناّهم  العثمانياّة..  الدولة  من  إلينا 
الجدد،  العثمانيون  نحن  نعم  الجدد،  العثمانيون 
ونجد أنفسنا ملزمين باالهتماِم بالدول الواقعِة في 
في  حتى  كله،  العالِم  على  ننفتُح  نحن  منطقتنا، 
شماِل إفريقيا«. فيما تباهى الرئيُس التركياّ بأناّه 
حفيدُ »السالطين« الذين حكموا الفضاَء العثمانياّ 

الواسع على امتداد أفريقيا وآسيا وأوروبا. 
لتنجَز  الزمن  من  عقٍد  لنحِو  أنقرة  واحتاجت 
الدوِل  إلى  للتصديِر  جاهزاً  ويصبَح  نموذجها 
وليكوَن   » العربياّ »الربيع  باسم  العربياِّة، 
رأَس  طبيعياّ  بشكٍل  المسلمون«  »اإلخوان 
الوصوِل  حلِم  لتحقيِق  والمتطلعون  فيه  الحربِة 

إلى السلطِة.

في سيرة الحجر
»من بليني فيزوف إلى بليني 21«

عبد الوهاب بيراني )كاتب وناقد سوري(

معرض جدار برلني ودعوة 
لالنفتاح والسالم

األحد،  برلين  جدار  مهرجان  أعمال  انتهت 
أيام في متحف جدار  وكانت فعالياته بدأت قبل 
مرور  بمناسبة  فنية  وتظاهرة  كاحتفالية  برلين 
ستين عاماً على بناء جدار برلين، وبدأ المهرجان 
بعرض فيلم فيديو عبر جهاز اإلسقاط الضوئي 
واستطاع  مباشرةً،  األبيض  برلين  جدار  على 
الفيلم تعريف معنى ومغزى الحدود التي تفصل 
التمييز  ضد  للوقوف  البشرية  داعياً  البشر  بين 
الدين،  العنصري وضد االضطهاد على أساس 
توحيد  في  الفن  وأهمية  الجنس،  أو  العرق  أو 

البشر عبر ثقافة الحب والتسامح والسالم.
عالم  إلى  يدعو  اإلنسانية  ورؤاه  بتعابيره  فالفن 
محاوالً  خرائط،  وبال  أسوار  وبال  حدود  بال 
إحياء وإعادة األمل في التغلب على الصراعات 
تشهدها  التي  والحروب  واألوبئة  واألزمات 
المناخي  التغير  عن  فضالً  األرضية،  الكرة 
والحرب الباردة التي تزعزع االستقرار وتذهب 

بالعالم نحو الهالك والدمار.
أسوةً  ذلك  على  قادر  الفن  إن  فيه  شك  ال  مما 

مؤتمرات  أو  العالمية  الرياضية  بالمهرجانات 
التلوث  من  األرض  إنقاذ  على  العاملة  األرض 
صادق  حقيقي  شعور  خالل  من  وذلك  البيئي 

وواعٍ. 
عدة أعمال فنية وضوئية وتشكيلية ونحتية لعدد 
من فناني العالم كانت في صدارة هذا المعرض 
وتأتي مشاركة الفنانة السورية العالمية سوزان 
القرن  )بليني  النحتي  عملها  خالل  من  العبود 
الناجي  هو  بليني  أن  بالذكر  وجدير   )21
 Vesuvius بركان  ثوران  كارثة  من  الوحيد 
في عام 79 ميالدية في العهد الروماني والذي 
قصة  عن  العالم  وأخبر  المرعب  الحدث  شهد 
تمثال  فالعمل  المنكوبة،  »فيزوف«  مدينته 
طفل يجسد األمل في مستقبل آمن وسالم للعالم 

ركام  على  يجلس  لطفل  تمثال  وهو  وللبشرية. 
فمه  يغطي  ماسكاً  مرتدياً  الحرب  هدمتها  أبنية 
فايروس  من  للحماية  شعاراً  غدا  الذي  وأنفه 
ذهبياً،  قلباً  بيده  كوفيد19)الكورونا(، ويحتضن 
وبيده األخرى جهاز موبايل حديث.. في رسالة 
ثقافي  حدث  أهم  عبر  الفنانة  تنقلها  أن  أرادت 
بأوروبا ومن خالل منحوتتها »بليني 21«: »إن 
الحواجز بين البشر لن تدوم وأنها آيلة للسقوط 
برلين  جدار  سقط  فكما  عليها،  التغلب  ويمكن 
الحياة أللمانيا كدولةً موحدةً، فإن وباء  وعادت 
طبيعتها،  إلى  الحياة  وستعود  سينتهي،  كورونا 
وسيتغلب البشر على العزلة بالحب الذي يربط 
ويجمع كل القلوب وستتكاتف الجهود اإلنسانية 
والحروب،  واألمراض  القهر  من  باالنعتاق 
وسيبقى القلب منبعاً للنور والحبر والسالم ولن 

يصدأ أبداً«.
وبطول  البولستر،  مادة  من  إنجازه  تم  والعمل 
طريقة  الفنانة  استخدمت  المتر،  ونصف  متر 
السطح غير المتجانس للملمس، والذي استوحته 
من ملمس الجثث المتحجرة  لسكان مدينة بومبي 
بركان  وأغبرة  حمم  دمرتها  التي  اإليطالية، 
ليتفاجأ   1847 عام  المدينة  واكتشفت  فيزوف 
متحجرة  وتماثيل  كاملة  مدينة  بوجود  العالم 
البركاني  الغبار  عليهم  قضى  حقيقيين  لبشر 
وتحولت تلك الجثث إلى تماثيل وكأنها مشغولة 
باإلسمنت، وبدت كتماثيل حقيقية، لذلك تقصدت 

ذات  استخدام  عملها  في  العبود  سوزان  الفنانة 
الملمس الخشن والبنية النحتية  للجثث المتحجرة 
إشارة  في  الممحية  والعيون  السطح  المشوشة 
وتباعد  اختالف  رغم  اإلنسانية  الكارثة  إلى 
التاريخ والجغرافيا في عمليتي الزمان والمكان 

المختلفين. 
فالطفل هنا وبرمزيته عبارة عن رسالة للمستقبل 
حيث سيروي كل األحداث واألزمات وفي كل 
األمكنة واألزمنة، )فالموبايل دليل قدرة التواصل 
عبر الحدود والمدى( وكيف أن الحب قادر على 
وعموماً  الذهبي(  )القلب  الصعوبات  تجاوز 
الحب  على  قدرة  األكثر  هم  دوماً  األطفال  فإن 
واألكثر  تعبيراً عن معانيه السامية، وهم يمثلون 
الطبيعية  الكوارث  كل  رغم  والبقاء  األمل، 
وظروفهم  الالجئين  أوضاع  على  التعرف 
والموت  بالمخاطر  المحفوفة  والطرق  القاسية 
التي يسلكونها للوصول لبر األمان والحرية وال 
يغفل العمل عن انتشار حاالت الحجر الصحي 
الكمامة  وتأتي  كورونا  فرضها  التي  والعزلة 
هزيمة  على  أخيراً  القادرة  العزلة  عن  كرمز 
الفايروس وفتح مسارات التكاتف وهدم جدران، 
الذي  برلين  جدار  الشعوب  هدمت  كما  العزلة 
بسبب  عالمية  بانهيارات  تميَّز  زمن  في  ُشياّد 
السيطرة ومحاولة  االقتصادية وشهوة  األطماع 
أمان  حساب  على  اإلمبراطوريات  حقبة  إعادة 
وسالم اإلنسانية للسيطرة على الثورات الطبيعية 

والبشرية وبقوة العنف المقيتة .
األدب والفكر والفن والرياضة والموسيقا ستنجح 
أخيراً في فتح كوة االنفتاح وستنجح في تشكيل 

مالمح تحالف إنساني من أجل السالم.
مغتربة  سورياّة  ونحاتة  كاتبة  العبود:  *سوزان 
تقيم بألمانيا صدر لها عدة كتب ولها مشاركات 

عالمية في معارض النحت والفنون التشكيلية.

تل  قرية  تُعرف  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
لِلُّحمة  كنموذج  اليوم  كوجر  تل  في  مشحن 
وتكاتف  والرياضيين  للرياضة  وقبلة  الوطنية 

أبنائها مثال يُحتذى به.

تقع قرية تل مشحن على بُعد 20 كم غربي بلدة 
يقارب  ما  إلى  تأسيسها  تاريخ  يعود  تل كوجر، 
العديد من  من اآلن، يسكنها  إلى 60 عاماً   50
عشائر المنطقة يميزها في المرتبة األولى عشق 
لبعضهم  ومحبتهم  ولحمتهم  للرياضة  أبنائها 

البعض.

تاريخ عريق

تأسست قرية تل مشحن حوالي عام 1950، كما 
يخبرنا عنها الحاج حميدي الذي يبلغ من العمر 
80 عاماً، حيث يعتبر ذاكرة تل مشحن الحياّة، 
عبارة عن  كانت  »القرية  الحاج حميدي:  يقول 
عدة بيوت من الشعر في امتداد لحياة البداوة، ثم 
بدأ تطورها حين قرر السكان تغيير نمط حياتهم 
ألول  نسبة  تسميتها  وتعود  فيها،  البيوت  وبناء 
رجل دُفِن فيها وكان يُدعى مشحن الذي دُفِن في 

تلها لذلك أصبحت تسمى هكذا«.
هم  سكنها  من  أول  إن  حميدي  الحاج  ويضيف 
آل المثقال وهم من مشايخ عشيرة شمر، وتبلغ 
مساحة أرضها حوالي 2000 إلى 3000 هكتار، 
جلها كانت للشيخ طالل المثقال وسعود المثقال 
قبل  الزراعي  قانون اإلصالح  إلى حين تطبيق 

سنين وإعادة توزيع األراضي على الفالحين.

لُحمة ومودة

أبناء  تعدد  هو  مشحن  تل  في  النظر  يلفت  ما 
خليط  يسكنها  حيث  يقطنونها،  الذين  العشائر 
والجوالة  والشرابيين  شمر  أولهم  العشائر،  من 
وبعض البيوت الكردية والبدو، لكن عندما تزور 
تل مشحن ال تكاد تشعر حتى بوجود هكذا توزع 
تل  أن  وهو  أال  سائد  ُعرف  فلديهم  عشائري، 
ظلها  في  وهم  األكبر«  »عشيرتهم  هي  مشحن 
صلب  من  ولدوا  أنهم  عليهم  يبدو  حيث  أخوة 

رجل واحد وخرجوا من رحم أم واحدة.

خلية نحل

يعيش سكان تل مشحن على النشاط الزراعي في 
المرتبة األولى، حيث يعمل جل أهلها في حراثة 
االقتصادي  نظامهم  لديهم  والزراعة،  األرض 

القرية  أهالي  معظم  يربي  حيث  بهم،  الخاص 
خيرها،  من  عليهم  تدر  التي  األليفة  الحيوانات 
تكاد تشبه تل مشحن خلية النحل ال تالحظ شاباً 
عاطالً عن العمل رغم عدم وجود وظائف كثيرة 

أال أن الكل يجهد من أجل العمل.
ثقافة عالية ومجتمعية رائعة تمتلكها تل مشحن، 
أبرزها المعلمين حيث أن مدرسة تل مشحن مثالً 
تكاد ال تجد بها معلماً واحداً من خارج القرية.  

ورجال  حقيقية  قامات  هناك  مشحن  تل  في 
عملوا فاجتهدوا، برز منهم على صعيد المواقف 
الُمشرفة نذكر منهم عبد الجبار طالل العواصي 
الكريم  والشاب  األحمد  حسين  محمد  والمختار 
أحمد  مالك  الخلوق  والمثقف  حواس  حكيم 

منهم  الفن  في  باع  لتل مشحن  أن  كما  المطلق، 
والرسام  والخطاط  األدهم  جاسم  خالد  الرسام 
عامر المطلق وأيضاً الرسام محمد أحمد المطلق 
الدقيقة  الكاميرا  وصاحب  األبرز  واإلعالمي 
األدهم  الجاسم  والشاعرة عذاري  المطلق  أحمد 
مشحن  لتل  أن  كما  المجحم،  صباح  والشاعر 

مآثر في كل المجاالت أهمها الرياضة.

ُقبلة الرياضيني

لكل قرية في ريف تل كوجر ميزة تميزها عن 
غيرها، لذا وعند ذكر اسم تل مشحن ال يخطر 
ببال السامع أال مشهد الجماهير الغفيرة المحتشدة 
كرة  بطولة  أحداث  لمتابعة  القرية  ملعب  حول 

القدم األهم في شمال وشرق سوريا.  
يصل عدد الجماهير أحياناً إلى 7000 متفرج لذا 
تل مشحن هي قبلة الرياضيين في موسم الربيع 
الجماهيرية  البطولة  آذار  بطولة  تعتبر  حيث 
العام  من  المنطقة  ينتظرها سكان  التي  األولى، 
إلى العام ويعود سر محبة الناس لتنظيمها الرائع 

وتكاتف أهل القرية ال نجاح البطولة.
إلنجاح  والساعين  المنظمين  قائمة  رأس  وعلى 
مالك  والكابتن  الجاسم  سالم  الكابتن  البطولة 
لفت  الذي  المطلق  أحمد  واإلعالمي  المطلق 
حيث  الئق  بشكٍل  لها  ج  ورواّ للبطولة  األنظار 
تُردد اليوم الجملة األشهر في منطقة تل كوجر 
الكل  أجمع  حيث  سوريا  وشرق  شمال  في  بل 

على مقولة تل مشحن »قُبلة الرياضيين«.

إعداد/ عبد الرحمن محمد

سيفر  معاهدة  أو  الصلح«  »معاهدة  بـ  ُعرفت 
واحدة  هي  آب 1920  من  العاشر  في  ووقاّعت 
المركز عقب  من سلسلة معاهدات وقاّعتها دول 
هزيمتها في الحرب العالمية األولى، وقد كانت 
المسمار  هي  عليها  العثمانية  الدولة  مصادقة 
األخير في نعش تفككها وانهيارها بسبب خسارة 
األولى،  العالمية  الحرب  في  المركز  قوى 
جميع  عن  التخلي  المعاهدة  تلك  وتضمنت 
الناطقين  غير  يقطنها  التي  العثمانية  األراضي 
باللغة التركية، إضافة إلى استيالء الحلفاء على 
األوسط  الشرق  بلدان  فقُِساّمت  تركياّة،  أراٍض 
البريطاني  لالنتداب  فلسطين  أُخِضعت  حيث 
ألهبت  وقد  الفرنسي.  لالنتداب  وسوريا  ولبنان 
والشعور  العداء  من  حالة  المعاهدة  شروط 
الذي  البرلمان  د  فجراّ األتراك،  لدى  القومي 
المعاهدة  أتاتورك موقاّعي  يقوده مصطفى كمال 
التركية  االستقالل  بدأت حرب  ثم  من جنسيتهم 
عليها  وافق  حيث  لوزان  معاهدة  أفرزت  التي 
ا ساعد في  القوميون األتراك بقيادة أتاتورك؛ مماّ

تشكيل الجمهورية التركية الحديثة.
وقد نصت هذه المعاهدة على:

بحر  في  الواقعة  التركية  والجزر  تراقيا  منح  ـ 
إيجه لليونان.

كمناطق  والعراق  سوريا  من  بكل  االعتراف  ـ 
خاضعة لالنتداب.

ـ االعتراف باستقالل شبه الجزيرة العربية.
ـ االعتراف باستقالل أرمينيا.

مناطق  والدردنيل  البوسفور  مضائق  اعتبار  ـ 
مجردة من السالح وتحت إدارة عصبة األمم.

بالشأن  الخاصة  المعاهدة  ببنود  يتعلق  وفيما  ـ 
الكردي فقد نصت على:

حصول كردستان على االستقالل حسب البندين 
لوالية  والسماح  الثالثة،  الفقرة  من   63 و   62
إلى  استناداً  كردستان  إلى  باالنضمام  الموصل 
البند 62 وكان نص هذا البند: »إذا حدث خالل 
الكرد  تقدم  أن  االتفاقية  هذه  تصديق  من  سنة 
القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة )62( 

هذه  سكان  غالبية  إن  قائلين  األمم  عصبة  إلى 
المنطقة ينشدون االستقالل عن تركيا، وفي حالة 
أكفاّاء  السكان  بأن هؤالء  األمم  اعتراف عصبة 
هذا  بمنح  وتوصيتها  مستقلة  حياة  في  للعيش 
االستقالل، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية 
وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة. وستكون 
هذه  عن  تركيا  لتخلي  التفصيلية  اإلجراءات 
الحقوق موضوعاً التفاقية منفصلة تُعقد بين كبار 

الحلفاء وبين تركيا«.
وقد رفضت حكومة أتاتورك قبول هذه المعاهدة 
وعملت على إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى 
بالفعل  لها  تحققت  جديدة  تسوية  على  وأصرت 
في معاهدة لوزان عام 1923 التي تجاهلت ما 

أقرته معاهدة سيفر من حقوق للكرد.
تعالي  جمعية  في  العضو  باشا  شريف  وكان 
كردستان )Kürdistan Teali Cemiyeti( قد 
اقترح في مؤتمر باريس للسالم 1919 خطوطاً 
حدود  أوضح  حيث  كردستان  لكيان  عريضة 

المنطقة على النحو التالي:
»تبدأ حدود كردستان حسب وجهة النظر العرقية 
إلى الشمال من زيفان على حدود القوقاز ثم تتجه 
غرباً إلى أرضروم وأرزينجان وكيماخ وأربغير 
وبسني ودفريقي، ثم جنوباً حيث يتبع خط حران 
والسليمانية  وأربيل  األصفر  وتل  سنجار  جبل 
ووزير   وباشقلعة  رواندوز  وشرقا  سننداج.  ثم 
جبل  حتى  الفارسية  بالحدود  يسمى  وما  قلعة، 

آرارات.«
في  المعاهدة  على  وقاّعو  الدول  ممثلو  إن  يُذكر 
ووقاّعتها 27  بفرنسا.  سيفر  في  للخزف  مصنع 
دولة من بينها تركيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
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إمكانية تطبيق نموذج اإلدارة الذاتية في السويداء

مرتزقة »تحرير الشام« تتحكم بلقمة
 عيش أهالي إدلب..

»السويداء  منظمة  باسم  الرسمي  الناطق  كشف 
نواة  في  تطور  هناك  أن  مداح  مروان  أوالً« 
اإلدارة الذاتية بالسويداء من الناحية األمنية لكن 
على  سياسي  ائتالف  تشكيل  إلى  ذلك  يصل  لم 
الرغم من وجود أحزاب سياسية عديدة تطالب 
باإلدارة الذاتية، كما وضاّح كيفية الحالة اإلدارية 

واألمنية في السويداء.
يجري الحديث عن إمكانية تطبيق نموذج اإلدارة 
في  وذلك  سوريا(  )جنوب  السويداء  في  الذاتية 
السويداء  أهالي  بين  ما  المستمر  الخالف  ظل 

وحكومة دمشق.
وتتمحور الخالفات بين األهالي وحكومة دمشق 
حول التجنيد اإلجباري وسلطة األجهزة األمنية 
في  مجدداً  التصعيد  اندالع  ومع  المحافظة.  في 
إمكانية  عن  الحديث  تصاعد  المجاورة،  درعا 
السوري،  الجنوب  في  الذاتية  اإلدارة  تطبيق 
أنباء  وكالة  تحدثت  يجري،  ما  فهم  ولمحاولة 
هاوار مع الناطق الرسمي باسم منظمة »السويداء 
أوالً« مروان مداح، وتعد هذه المنظمة من أولى 
المنظمات واألحزاب التي دعت لتطبيق اإلدارة 

الذاتية في السويداء.

»إفالس الحكومة وما
 تسمى املعارضة«

في بداية كالمه، تحدث مروان مداح عن الوضع 
قائالً: »بعد دخول  أنباء هاوار  السوري لوكالة 
واضحاً  بات   11 الـ  عامها  السورية  األزمة 
للنظام واإلفالس  الصارخ  اإلفالس  بشكل جلي 

الصارخ أكثر للمعارضة«.
فوضى  سوريا  في  اآلن  »لدينا  وأوضح: 
ل  واحتالالت تقع على األراضي السورياّة وتدخاّ
خرج  الذي  السوري  الملف  في  وإقليمي  دولي 
من يد السوريين بشكٍل نهائي، هناك مشروعان 
يريد مواجهة  الذي  النظام  في سوريا، مشروع 
كل ما هو طارئ وجديد وكل استحقاق يطالب 
به السوريون بالشكل القديم الذي لم يعد ُمناسباً. 

بالمقابل لم يتوفر بديل محترم وحقيقي يقدم نفسه 
المعارضة  حال  هو  كما  به  السوريون  ويقتنع 
من  ركبت  األولى  األشهر  من  والتي  السورية 
اإلخوان  رأسهم  وعلى  السياسي  اإلسالم  قبل 

وبالتالي أقصيت التيارات األخرى«.
وأضاف: »بالتالي لدينا منظومتان متقاتلتان في 
بالنسبة للشعب السوري  أفلستا  سوريا وكالهما 
مع األيام وبعد سنوات قليلة على األحداث ظهر 
نموذج شمال وشرق سوريا الذي لم يكن نموذجاً 
وخضم  األحداث  رحم  من  خرج  بل  جاهزاً 

االنتفاضة السورية والصراع مع داعش«.

كيف تقوم اإلدارة الذاتية
 يف السويداء؟

السويداء  في  الذاتية  اإلدارة  عن  مداح  وتحدث 
في  الذاتية  لإلدارة  وجود  ال  »الحقيقة  وقال: 
الذاتية  اإلدارة  معنى  عن  تكلمنا  إذا  السويداء 
األمنية  النواحي  من  االحترافي،  السياسي 
شهدت السويداء تطورات ما يشبه االعتماد على 

الذات«.
أقوم  التي  الخاصة  »بمنظمتنا  مداح:  وقال 
السويداء  -منظمة  التأسيسي  بمجلسها  بإدارتها 
لندن،  في  مسجلة  سياسية  منظمة  وهي   - أوالً 
نموذج  فكرة  بطرح   ،2018 أكتوبر  في  بدأنا 
شمال وشرق سوريا على شكل نموذج لالقتداء 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  وتجربة  واالستلهام، 
أخرى  شعوب  بتجارب  شبيهة  سوريا  وشرق 
النهوض  بمثابة  التجربة  وهذه  سنغافورة،  مثل 
من الفوضى، فهي تضم نخبة صغيرة من الناس 
تشكل هيئة وتقود المنطقة وتجتاز المصاعب«.

ورأى مداح أن الحديث عن نواة لإلدارة الذاتية 
وأضاف:  قليالً،  ُمبكر  موضوع  السويداء  في 
»ستقوم السويداء بتأسيس اإلدارة لكنه موضوع 
تدعو  السويداء  في  سياسية  قوى  نملك  مبكر، 
قوى  أو  أفراد  إدارة سواء  تشكيل  وتنظم ألجل 
تشكل  الذي  والحزب  منظمتنا،  منها  سياسية 

فترة  خالل  جارفة  شعبية  أحرز  الذي  مؤخراً 
قصيرة وهو حزب اللواء السوري الذي يترأسه 

مالك أبو الخير«.
الجبل  في  أخرى  أطراف  »هناك  قائالً:  وتابع 
الكل  إدارة ذاتية ولكن  ترغب في تشكيل  أيضاً 
ولم  بعد  نتآلف  لم  لمنطقه،  تبعاً  بذلك  يرغب 
نشكل ائتالف سياسي حقيقي، في السويداء نملك 
الوطني  التجمع  مثل  أحزاب سياسية وتجمعات 
والتيار  للمثقفين،  تجمع  وهو  الديمقراطي 
المواطن، شباب السويداء ينتمون لحزب السالم 
السوري ومقر الحزب في شمال وشرق سوريا 
في  يوجد  وكما  الجبل،  في  منتمين  له  ولكن 
ومنظمات  المدني  المجتمع  منظمات  السويداء 
منظمة  مثل  الحزبي  النطاق  خارج  حقوقية 
حماية البيئة وتعد منظمة ناجحة، وباإلضافة إلى 
سياسية  تيارات  وهناك  اإلنسان،  منظمة حقوق 

عديدة وتنظيمات«.
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا نجحت

ق مروان مداح إلى تجربة اإلدارة الذاتية  وتطراّ
البعض  »يطلق  قائاًل:  سوريا  وشرق  لشمال 
وأنا  الكردية  الذاتية  اإلدارة  اسم  عليها  أحياناً 
ضد هذا التعبير فالمنطقة يسكنها العرب والكرد 
للكرد  نعم  واألرمن،  واآلشوريون  والسريان 
تجربتهم  بسبب  وحزبي  سياسي  قيادي  دور 
كانوا  هم  بالتالي  السياسية،  الناحية  من  الغنية 
المحرك الدافع لهذا النموذج لكن المنطقة )شمال 

وشرق سوريا( كلها كانت تتحرك بشكل معقول 
إدارة  تشكلت  األيام  ومع  ومتآلف  ومتوازن 
دفاعية هي  هيئة  يملك  وائتالف سياسي حقيقي 
مثل  خطيرة  تحديات  تجابه  أن  استطاعت  قسد 
على  اإلدارة  هذه  وجود  تفرض  وأن  داعش 
األرض وتدير أجهزة واقتصاد ومدارس وتعليم 

وصحة وتحديات ال تحصى«.
لشمال  الذاتية  )اإلدارة  هي  »بالفعل  وأضاف: 
بظروف  قارنناها  إذا  ناجحة  سوريا(  وشرق 
سوريا، نحن ال نستطيع أن نقارن اإلدارة الذاتية 
ببلجيكا  سوريا  وشرق  شمال  في  نجحت  التي 
والسويد بل نقارنها بباقي أجزاء الوطن السوري، 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  الناحية  من 
وأخطاء  مالحظات  هناك  يقاس،  ال  بما  أفضل 
الذاتية في شمال  أمر طبيعي لكن ميزة اإلدارة 
وشرق سوريا أنها قابلة للنقد وتستجيب له وهذا 

شيء رائع وعظيم«.

»محاولة أخرية إلنقاذ سوريا 
من التفكك«

وعن ادعاءات البعض بأن اإلدارة الذاتية تُشكل 
تحمل  ال  »هي  مداح:  قال  سوريا  على  خطراً 
للشعب  خالص  هي  الذاتية  اإلدارة  خطورة. 

النظام  المتاح.  الوحيد  المخرج  وهي  السوري 
أفلس ليس لديه حل حقيقي ويراهن على الوقت 
ويراهن على ما ال نهاية، مثله مثل هتلر وصدام 
حسين سيشنق، والمعارضة مفلسة واألمن مفقود 
واألفق مغلق، ظهرت فكرة اإلدارة التي لم يقتنع 
بها الكثير في البدايات ولكن عندما بدأت تنجح 
متأثرة  متمدنة  عصرية  كإدارة  تظهر  وبدأت 
بتجارب الشعوب األخرى نجحت هذه الشعوب 
الفوضى  من  الخروج  ظل  في  شؤونها  بإدارة 
أمامنا  فوجدنا  الداخلية  والصراعات  والمأزق 

نموذجاً يُستلهم به«.
في  لإلدارة  ننظر  الجبل  في  »نحن  وأضاف: 
ومن  لالستلهام،  كنموذج  سوريا  وشرق  شمال 
أن  التقسيم واالنفصال يجب عليهم  يتحدث عن 
يعلموا أن اإلدارة الذاتية لو كانت تريد االنفصال 
النفصلت ألنها تملك على األرض قوات هائلة 

ووضعهم في الميدان متماسك«.

»األهايل يتمنون تشكيل
 اإلدارة الذاتية«

وحول موقفهم من اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
كأهالي  عموماً  الجبل  »في  مداح:  قال  سوريا 
وعجز  سوريا  وشرق  شمال  لتجربة  ومتابعين 
النظام السوري أمام هذه األزمة، بات الكثير من 
األهالي يتمنون تشكيل إدارة ذاتية، ونحن كنخب 
حتى  ائتالف  تشكيل  على  قدرتنا  فعدم  اإلدارة، 
بنا  أمامنا ويجدر  تحٍد وعقبة  بمثابة  يعتبر  اآلن 

تجاوزها«.
إدارة  إلقامة  تسعى  كمنظمة  »نحن  وأضاف: 
ذاتية ننظر إلى تجربة شمال وشرق سوريا على 
أنها تجربة ملهمة ورائدة بسورية وجناّبت منطقة 
وفوضى  عديدة  ويالت  سوريا  وشرق  شمال 
باإلضافة إلى األزمات االقتصادية الخانقة التي 
مناطق  المناطق السورية وخاصةً  باقي  تعيشها 
سيطرة النظام، وكما جناّبت المنطقة من المشاكل 

والتحديات األمنية الخطيرة«.

امتنعت صفاء نوار )35 عاماً( وهو اسم مستعار 
لنازحة في مدينة الدانا شمال إدلب، شمال غربي 
سوريا، عن تحضير مؤونتها الشتوية هذا العام 
ارتفاع  بسبب  والملوخية  والمخلل  البصل  من 

أسعارها للضعف خالل اآلونة األخيرة.
أصدرت  الماضي،  تموز  من  العاشر  وفي 
اإلنقاذ  »حكومة  بـ  نفسها  سميت  ما  مرتزقة 
قراراً  الشام«،  تحرير  لهيئة  المدني  الجناح 
بعض  المحملة  الشاحنات  دخول  بمنع  يقضي 
المنتجات الزراعية من ريف حلب الشمالي إلى 

مناطق نفوذها في إدلب.
والبطاطا  والبصل  الملوخية  القرار  وشمل 
تحديد  وتم  والفليفلة،  والجبس  والكوسا  والخيار 

تاريخ منع دخول كل مادة وتاريخ االنتهاء.
القرار،  صدور  مع  وبالتزامن  إدلب  وشهدت 
من  الممنوعة  المنتجات  أسعار  في  ارتفاعاً 
من  الكيلوغرام  سعر  ارتفع  حيث  الدخول، 
حين  في  ليرتين،  إلى  تركياّة  ليرة  من  الملوخية 
وصل الكيلوغرام من البطاطا إلى ثالث ليرات 

تركياّة بعدما كان يُباع بليرة ونصف.
كما وصل سعر كيس البصل إلى ما يقارب 20 

ليرة تركية، بعد أن كان يُباع بعشر ليرات.
من  وعدد  حرمها  القرار  إن  »نوار«  وتقول 
ارتفاع  نتيجة  المؤونة  تحضير  من  جاراتها 

أصناف القوائم الممنوعة إلى الضعف.
أصدر  الماضي،  أيار  من  عشر  الحادي  وفي 
وتركيا  بين سوريا  الحدودي  الهوى  باب  معبر 

قراراً يقضي بمنع استيراد البصل اليابس والثوم 
والبطاطا والكوسا والخيار والجبس والبندورة.

ومنع القرار دخول كل من البصل اليابس والثوم 
وحتى  الماضي  حزيران  بداية  من  والبطاطا، 

نهاية تموز الماضي.
 كما تم تحديد تاريخ منع دخول الكوسا والخيار 
وحتى  الماضي  حزيران  بداية  من  والجبس، 
نهاية آب الجاري، باإلضافة للبندورة والتي تم 

ُمنِع استيرادها من بداية تموز/ الماضي وحتى 
الشهر الجاري.

لوا عدم نشر  وقال مزارعون لنورث برس فضاّ
اسمهم، إن القرار جاء بالتزامن مع بدء قطاف 
الروج  في منطقة سهل  الموسمية  الخضراوات 
غرب إدلب، إذ أن هذه المحاصيل تتبع لقيادات 
سابقاً(  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  من 
ومزروعة بكمياٍت كبيرة من البطاطا والملوخية 

والبصل والجبس.
التحكم  لهم  أتاح  القرار  أن  المصادر  وأضافت 
باألسعار وفقاً »لما يخدم مصالحهم«، على حد 

تعبيرهم.
والسخط  السخرية  من  موجة  القرار  والقى 
شهدت  أن  بعد  وخاصةً  السكان،  بين  الشعبي 
اللوائح  على  جديدة  تعديالت  إدلب  أسواق 

التسعيرية.

اسم  وهو  عاماً(   42( عيسى  إبراهيم  وكان 
مستعار لنازح من ريف حماة الشمالي، يأمل أن 
يتمكن من تحضير مؤونة هذا العام بعد انقطاعه 
عامين عن تحضيرها، إال أن القرار حال دون 

ذلك.
ويعتقد »عيسى« أن جميع قرارات ما تسمى بـ 
حيث  مصلحتها،  في  تصب  اإلنقاذ«  »حكومة 
»تكسب مرابح طائلة على حساب السكان الذين 
يعانون من ظروف معيشية واقتصادية مزرية«.
قالت  الماضي،  شباط  من  سابق  وقت  وفي 
مصادر ُمطلعة، لنورث برس إن »هيئة تحرير 
التجار  أرباح  من  نسبة  أخذ  على  تعمل  الشام 
العاملين في إدلب، وهو ما يبرر ارتفاع أسعار 

معظم السلع الغذائية«.
وأضافت المصادر حينها، إن »التجار في إدلب 
مصالحهم  يخدم  بما  األسعار  يضعون  من  هم 
التابعة  الرقابية  الجهات  من  ضوابط  أي  دون 

لحكومة اإلنقاذ«.
اإلنقاذ  »حكومة  بـ  تسمى  ما  أن  إلى  وأشارت 
طائلة  أرباحاً  لتحقق  تعمل على تسهيل عملهم، 
االقتصادية  األوضاع  متجاهلين  التجار،  مع 

والمعيشية الصعبة التي تعصف بالسكان«.
ويعمل الرجل األربعيني بأجرة يومية ال تتعدى 
من  مبلغ  ادخار  من  تمكن  إذ  تركية،  ليرة   30
المال يمكنه من شراء مستلزمات المؤونة، لكنه 
ر، »وهو ما  اآلن يحتاج إلى ضعف المبلغ الُمدخاّ

ال قدرة لي عليه«.

نقص مياه الفرات ُيقلِّص نسبة زراعة الذرة الصفراء إلى الحد األدنى

االقتصاد األخضر وأثره على التنمية المستدامة

الذرة  محصول  يُعتبر  ـ  عبد هللا  المهند  الرقة/ 
الصفراء من المحاصيل الزراعية األساسية في 
مدينة الرقة على ِغرار القطن والقمح والشعير 
أيضاً وغيرها، ويشهد هذا العام تراجعاً ملحوظاً 
الفرات،  حوض  منطقة  في  الذرة  زراعة  في 

لعدة أسباب أهمها نقص منسوب نهر الفرات.

الفرات  حوض  في  الذرة  زراعة  تراجعت 
التركية  الدولة  حبس  بسبب  العام  هذا  خالل 
المحتلة لمياه الفرات، وارتفاع تكاليف الزراعة، 
الزراعية،  اآلفات  وانتشار  اإلنتاج،  وضعف 
السابقة،  السنوات  في  المجففات  عمل  وتوقف 

مع العلم إن منطقة حوض الفرات في السنوات 
السابقة كانت من أكثر المناطق السورياّة إنتاجاً 

لمادة الذرة الصفراء. 
للعديد  الرئيسي  الغذاء  الصفراء  الذرة  وتُشكل 
إنتاج زيت  الذرة في  العالم، وتستخدم  من دول 
الذرة والنشا وطحين الذرة وتدخل في العديد من 
الصناعات ومجاالت إنتاج الطاقة، وفوائد الذرة 
لمحتواها  يعود  وهذا  عديدة،  للصحة  الصفراء 
الغني بالعناصر الغذائية المفيدة ونجد في مناطق 
لزراعة  المناسبة  البيئة  سوريا  وشرق  شمال 
تتمتع  كونها  واألبيض  األصفر  بنوعيها  الذرة 
إلى  باإلضافة  مناسبة  ورطوبة  خصبة  بتربة 

الحرارة واإلضاءة المالئمة.

توجه لزراعة الذرة البيضاء

وخالل هذا العام توجه الكثير من الفالحين في 
لالستفادة  البيضاء  الذرة  لزراعة  الفرات  إقليم 
منها كعلف للحيوانات، والذرة من أهم المنتجات 
على  الحتوائها  الحيوان  تغذية  في  العلفية 
البروتين والطاقة معاً، وسهله الجرش وال تفقد 
العامل  وتعتبر  الطحن،  أو  بالجرش  خواصها 
الُمقدمة  المركبة  العلفية  األنواع  في  األساسي 

العام لالستفادة  للحيوانات، وُزِرعت خالل هذا 
منها كعلف أخضر للحيوانات.

وقد توجه الفالحون ومربو المواشي هذه السنة 
البيضاء لالنتفاع  الذرة  إلى زراعة  بشكٍل كبير 
منها في العلف، وخاصةً بعد موسم الجفاف وقلة 
والشعير،  القمح  محصولي  وتدهور  األمطار 
وتعد  أضعاف،  عدة  األعالف  أسعار  وزيادة 
للحيوانات  حيوياً  محصوالً  البيضاء  الذرة 
وترعى أكثر من مرة حيث تنمو بعد كل عملية 

رعي لها.
وتُزرع الذرة البيضاء في شمال وشرق سوريا 
بنمطين األول الطريقة البعلية وتزرع في نهاية 
الموسمية  األمطار  من  لالنتفاع  الخريف  فصل 
أو على جوانب األنهار والطريقة الثانية تزرع 
حيث  حزيران  شهر  في  زراعتها  وتبدأ  مروية 
من  المناسب  والجو  المياه  وفرة  على  تعتمد 

حرارة ورطوبة والتربة المالئمة.

خطوات لتطوير زراعة الذرة

وخالل هذا العام ساهمت اإلدارة الذاتية في شمال 
محاولة  في  المزارعين  بدعم  سوريا  وشرق 
محصول  ومنها  عام،  بشكٍل  الزراعة  تنمية 
الدعم  البذار  إكثار  مؤسسة  قدمت  حيث  الذرة 
للمزارعين من خالل تقديم البذار والمحروقات 
بنوعيها  األسمدة  إلى  باإلضافة  السقاية،  ألجل 
العضوي والفوسفوري للمزارعين تقسيًطا حتى 

نهاية الموسم.
حيث  من  العناية  إلى  الذرة  محصول  ويتطلب 
حول  التربة  وتحريك  الضارة  األعشاب  إبادة 
يوماً   15 كل  والسقي  الذرة  نمو  بعد  النبات 
البذار  من  كغ   2 األرض  من  الدونم  ويتطلب 
إلى   400 من  الواحد  للدونم  إنتاجها  ويتراوح 

700 كغ حسب جودة التربة والمناخ الجيد.
المجاورة  المزارع  في  لصحيفتنا  جولة  وفي 
ربيعة  مزرعة  فالحي  أحد  تحدث  الرقة  لمدينة 
غرب مدينة الرقة »جمعة الجاسم« قائالً »خالل 
األرض  من  دونم   25 بزراعة  قمت  العام  هذا 
كعلف  منها  االستفادة  أجل  من  البيضاء  بالذرة 
للمواشي وخصوصاً بعد ارتفاع أسعار األعالف 
وقلة  والشعير  القمح  لمحصولي  جفاف  وسنة 

اإلنتاج«.
وأضاف الجاسم »شهد هذا العام تراجعاً ملحوظاً 
وبسبب  الفرات،  حوض  في  الذرة  زراعة  في 
االحتالل  دولة  قبل  من  الفرات  نهر  مياه  حبس 
سقاية  على  المزارعين  اعتماد  وكان  التركي، 

األقنية  النهر بشكل مباشر عبر  محاصيلهم من 
الزراعية أو عن طريق محركات الديزل، ولهذا 
الفرات  حوض  في  المزارعون  بات  السبب 
يكابدون من تضاؤل المساحات المزروعة بالذرة 

المروية والبعلية بعد سنة من قلة األمطار«.
ومن جهته المزارع »هالل األحمد« من ريف 
من  أمسى  الذرة  »موسم  قال  الشمالي  الرقة 
ونسبة  الرقة،  ريف  في  األساسية  المحاصيل 
مرضي  ومردود  للمزارعين  جيدة  إنتاجه 
الزراعة  لجنة  دعم  إلى  باإلضافة  للفالحين، 

والتطوير الزراعي واهتمامهم بموسم الذرة«.
وأضاف األحمد »َشِهد هذا العام تراجعاً بزراعة 
الذرة يصل لنصف المساحة المزروعة مقارنةً 
ف المزارعين  باألعوام السابقة، وهو نتيجة تخواّ
من استمرار انخفاض مستوى مياه الفرات من 

قبل دولة االحتالل التركي«.
الزراعة  تكثيف  جهود  إلى  األحمد  وأشار   
إلى  توجهوا  المنطقة  في  المزارعين  »معظم 
األحمر  الجبس  مثل  أخرى،  تكثيفية  زراعات 
كون  الصويا،  وفول  والسمسم  البزر  وجبس 
هذه الزراعات تحتاج إلى الري مرةً واحدة، أو 

تخفيف مساحات زراعة الذرة«.
الماضي زرعت  العام  وأكد هالل األحمد »في 
30 دونم من أرضي، ولكن هذا العام لم أزرع 
وتنبه  الري،  مياه  قلة  بسبب  15دونم  سوى 
مديرية الري في الرقة من التوسع في المساحة 

المزروعة بالذرة«.
استكماالً لهذا الموضوع التقت صحيفتنا بالرئيس 
المشترك لمكتب اإلرشاد بلجنة الزراعة والري 
في الرقة، محمد الرجب الذي حدثنا قائالً »بعد 
القمح  محصولي  حصاد  موسم  من  االنتهاء 
والشعير يبدأ المزارعون في الرقة، بالتحضير 
لزراعة المواسم التكثيفية وأهمها الذرة الصفراء 

والبيضاء«.
وأضاف الرجب »بدأنا بوضع الخطة الزراعية 
من   %20 كانت  والتي  التكثيفي،  للموسم 
المساحات المزروعة بعملية ترخيص المساحات 

تقديم  أجل  من  المحاصيل،  بهذه  ستُزرع  التي 
الدعم من سماد ومازوت مدعوم«.

وأردف الرجب أن عملية الترخيص تكون عن 
الكشف  بعد  وذلك  الفالحية،  الجمعيات  طرق 
على المساحات التي يتم تقديمها من قبل الفالحين 

ورؤساء الجمعيات الفالحية.
وأكد الرجب »نحاول هذا العام تخفيف زراعة 
الذرة في المنطقة وذلك لنقص مياه الري، الناجم 
نهر  لمياه  التركي  االحتالل  دولة  حبس  عن 

الفرات«.
وتابع الرجب »يتم دعم المازوت لكل دونم ذرة 
لتر من مادة  المحركات 70  يروى عن طريق 
المازوت للدونم الواحد، وإن كان آبار ارتوازية 
يُخصص لكل دونم 120لتر، باإلضافة إلى دعم 
الجرارات من أجل حرث األراضي 10لتر لكل 

دونم«.
ومن جهته قال الرئيس المشترك لهيئة الزراعة 
شرق  بشمال  الذاتية  اإلدارة  في  واالقتصاد 
له  الذرة  محصول  »إن  بارودو  سلمان  سوريا 
وتأتي هذه  المنطقة،  في  كبيرة  اقتصادية  أهمية 

األهمية بعد موسم القمح والقطن«.
ثالثة  أقاليمنا  في  بارودو »يوجد  وأشار سلمان 
مراكز استالم لمحصول الذرة، مجهزة بمجففات 

لهذا المحصول وهي موزعة في الرقة والجزيرة 
ودير الزور«.

الزراعة  لجان  توجيه  تم  أنه  بارودو  وأضاف 
ومازوت  سماد  من  المحصول،  هذا  لدعم 
مؤسسات  قبل  من  البذار،  تقديم  إلى  باإلضافة 
إكثار البذار من خالل عقد مع مؤسسة اإلكثار، 
مستلزمات  بمجمل  المزارعين  سيدعم  والذي 
زراعة الذرة باألجل، إلى أن يتم جني المحصول 

نهاية الموسم.
بذار  استيراد  »تم  حديثه  في  أشار  بارودو 
من  وخاصةً  أوروبية  دول  من  الجودة  عالي 
زيتي  نوع  من  البذار  هذا  وإن  صربيا،  دولة 
النباتية،  الزيوت  معمل  في  سنستخدمه  والذي 
تكفي  فهي  األقاليم  في  الموجودة  المجففات  أما 
شمال  مناطق  في  الذرة  كل محصول  الستقبال 
أنهم  نفسه  الوقت  في  مبيناً  سوريا«.  وشرق 
يعملون على دعم كافة المحاصيل الزراعية في 

جميع مناطق شمال وشرق سوريا.
من  الواحد  الدونم  إنتاج  إن  بالذكر  والجدير 
الفرات، وصل  الذرة في منطقة حوض  حبوب 
إلى طن و300 كيلو في األعوام السابقة لتوفر 

التربة المناسبة والمناخ الجيد ومياه الري.

مع تزايد الضغوط على البيئة نتيجة االلتزامات 
االقتصاد  تخدم  التي  المختلفة  والنشاطات 
بدأ  الكبرى…  الصناعية  الدول  في  وخاصةً 
يعني  وهو  األخضر  االقتصاد  مفهوم  يظهر 
تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون اإلخالل 
بالنظام البيئي وكذلك توفير المساعدات والمنح 
بالتعليم  النهوض  أجل  من  الفقيرة  للدول 
تتحقق  وبذلك  األساسية  والبنية  والصحة 

العدالة والمساواة في التنمية.

يستخدمون  شخص  مليار  من  أكثر  اليوم 
ويستغلون البيئة، الحكومات تعاني من األزمات 
بين األغنياء والفقراء  العالمية، والفجوة  المالية 
سوف  الموارد  إهدار  استمر  وإذا  أكثر،  تزداد 
يعيش 4 مليار فرد في أماكن تعاني من النقص 
الشديد في المياه بحلول 2050، الصين والهند 
التي تعتمد  سوف تحتاج 80% أكثر من الطاقة 
غازات  الحفرى،  الوقود  على  أساسي  بشكل 
دول  في  ثابتة  تظل  سوف  الخضراء  الصوبة 
 )OECD( الدولي  والتعاون  التنمية  منظمة 
في  الضعف  من  أكثر  تزداد  بينما  وروسيا، 
مجموعة البريكس، وتزداد في باقي دول العالم 
وعالمياً بنسبة أكثر من 50% وهو ما يزيد من 

درجة حرارة األرض من/ 3 إلى  6 درجات/ 
مئوية بنهاية القرن.

األشجار،  قطع  العمراني،  التمدد  المزارع، 
نسبة  من  تقلل  أن  يمكن  المناخية،  التغيرات 
تنوع الكائنات الحية بمقدار 10%، تلوث الهواء 
األرض  على  واألوزون  العالقة  والجسيمات 
أهم  من  تصبح  سوف  الصحي؛  غير  والهواء 
هذه  كل  العالم،  حول  المبكرة  الوفاء  أسباب 
األسباب والمظاهر جعلت دول العالم في حاجة 
نحو  واالتجاه  صناعتهم  مسار  لتغيير  ماسة 
اقتصاد نظيف واستخدامات طاقات جديدة نظيفة 

وهو ما يتمثل في االقتصاد األخضر.
ليست  الحالية  النمو  معدالت  فأن  آخر  بشكل 
وهو  األمام  إلى  واحدة  طريقة  فهناك  مستدامة 
االقتصادي  النمو  لتعزيز  األخضر  إلى  االتجاه 
العالمي… منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
؛  للمساعدة  الوسائل  من  العديد  لديها   OECD
الموارد  تقييم  النمو،  لقياس  المؤشرات  تشمل 
أحد  هو  التلوث  أضرار  وتقييم  الطبيعية 
االقتصادية  األزمات  لتفادى  الرئيسية  الحلول 
واالجتماعية والبيئية، كما إن فرض الضرائب 
من  االنبعاثات  وتقنين  الكربون  انبعاثات  على 
قبل الحكومات يمكن أن يدر 250 مليار دوالر 

على  الدعم  وإزالة   ،2020 عام  بحلول  سنوياً 
يقلل  سوف  واستخدامه  الحفرى  الوقود  إنتاج 
للتعليم  المادي  الدعم  من  ويزيد  االنبعاثات 
من  أكثر  المانحة  الدول  ومساعدات  والصحة، 
/5 مليار دوالر/ سوف تذهب إلى حماية البيئة 
والدعم  واالستثمار  والتجارة  التكنولوجيا  ونقل 
فرصة  الدول  جميع  يمنح  سوف  األكبر  المالي 
الخاصة  األعمال  وفي  األخضر،  للنمو  أكبر 
االستثمارات الخضراء سوف تُحساّن من توازن 

األوراق المالية والبيئة.
األخضر  االقتصاد  نحو  والنظر  االهتمام  بدا 
وإحدى  للبيئة  اقتصادي صديق  نشاط  باعتباره 
سبل تحقيق التنمية المستدامة حيث كانت البداية 
 RIO ‘S جانيرو(  دي  )ريو  األرض  قمة  من 
عشرين  وبعد  عام1992،   Earth Summit
عاماً في )ريو دى جانيرو( مرة أخرى في مؤتمر 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة  RIO+20آفاق 
ومؤتمر  المستدامة،  التنمية  تحقيق  نحو  جديدة 
ريو +20 يلزم حكومات الدول بتطبيق وعودها 

في نمو اقتصادي عادل ومستدام .
إمكانية  تتناول  الدراسات  من  الكثير  اليوم 
في  واالعتماد  األخضر  االقتصاد  نحو  المضي 
الجديدة  الطاقات  على  واالستثمار  الصناعة 

والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية من أجل 
تحقيق تنمية مستدامة تصاحبها آثار بيئية نظيفة 
التوازن  إلعادة  اجتماعية  وآثار  ضارة  غير 
والفقراء،  األغنياء  بين  الفجوة  وتقليل  البيئي 
في ظل زيادة االنبعاثات الكربونية الناتجة عن 
غير  الطاقة  مصادر  على  القائمة  الصناعات 
الفحم والبترول والوقود  المتجددة والمتمثلة في 
الكربونية  اآلثار  زيادة  إلى  أدى  مما  الحفري 

تتميز  التي  الموارد  لهذه  تهديد  وأيضاً  الضارة 
بالندرة بالنفاذ في األجل القريب…. ونتيجة لهذا 
بدا البحث عن موارد بديلة للصناعة واالستثمار 
كالشمس  المتجددة  الطاقة  موارد  في  متمثل 
كالغاز  للطاقة  الجديدة  والمصادر  والرياح 

الطبيعي وطاقتي المد والجزر.
وكاالت

جمعة الجاسم

محمد الرجب

سلمان بارودو هالل األحمد


