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صيادون في الرقة: أنواع للسمك اختفت 
من الفرات وتناقصت أعداد أخرى

محاضرة عن اللغة الكردية بحديقة
 القراءة في قامشلو...

هيئة الشباب والرياضة ُتعلن عن 
إقامة دورة إعالمية

المثقفين  اتحاد  برعاية  ـ  قامشلو  روناهي/ 
في إقليم الجزيرة، أُقيمت بحديقة القراءة في 
الكردية،  اللغة  عن  محاضرة  قامشلو  مدينة 
وذلك  بوهتي«  »ديار  الكاتب  فيها  وحاضر 
بحضور نخبة من المثقفين والكتّاب ومن كال 

الجنسين.

الكردية  اللغة  واقع  الحضور  وناقش 

تعدد  بخصوص  تواجهها  التي  والصعوبات 
اللهجات وظهور مصطلحات جديدة واختالفها 
أهمية  على  وأكدوا  أخرى،  إلى  منطقة  من 
وجود مرجعية لمعالجة اإلشكاليات الموجودة 

وسبل حلها.
في  وأمسيات  ندوات  أربعاء  يوم  كل  وتقام 

اتحاد  برعاية  قامشلو  بمدينة  القراءة  حديقة 
مواضيع  تتناول  الجزيرة  إقليم  في  المثقفين 
ثقافية ومجتمعية مختلفة، ويحاضر فيها كتّاب 

ومثقفين هدفهم إغناء ثقافة المنطقة.

الشباب  هيئة  أعلنت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
إقامة  نيتها  عن  الجزيرة  بإقليم  والرياضة 
بمدينة  مغلقة  احترافية  إعالمية  دورة 
والفيديو  التصوير  تعليم  وستتناول  قامشلو، 
باإلعالم،  يتعلق  ما  وكل  والخبر  والمونتاج 
في  للعمل  منها  المميزين  فرز  بعدها  ليتم 

المجال اإلعالمي.
اآلونة  في  والرياضة  الشباب  هيئة  وكثفت 
تمكين  بهدف  التعليمية؛  دوراتها  األخيرة 
المجتمع،  في  الشباب  من  واليافعين  اليافعات 
حيث وبالتعاون مع مركز أمارة لالستشارات 
النفسية التابع لهيئة المرأة، ستقام محاضرات 
بمقر  اللغوية  العصبية  البرمجة  مجال  في 
تاريخ  من  اعتباراً  قامشلو  في  الشباب  مدينة 

2021/9/15، ولغاية 2021/9/29.
الدورة  اجتياز  شهادة  الحاضرون  الحضور وسيُمنح  يرغب  من  فعلى  المرأة،  هيئة  من 

الدخول لصفحة هيئة الشباب والرياضة بإقليم 
الجزيرة والتواصل مع األرقام الموجودة على 

اإلعالن.

يعمل يوسف حبش )67 عامٱ(، وهو صياد سمك في 
لصيادي  الشباك  وإصالح  حياكة  في  بسوريا،  الرقة 
في  المرتفعة  تكاليفه  مع  الصيد  قلة  بسبب  المنطقة، 
ظل انخفاض أعداد األسماك في نهر الفرات لدرجة 

اختفاء أنواع منها.  
وآثر “حبش” مهنة صيد السمك لما لها من متعة، إذ 
أنه في بعض األحيان يذهب الى النهر مصطحباً معه 
قلة األسماك واختفاء  بالصنارة، ولكن  للصيد  أحفاده 

أنواع منها تجعله يعود فارغ اليدين أحياناً.
الصعب النخفاض  المادي  ويعزو صيادون وضعهم 
بالتعب الشاق الذي يبذلونه  مردودهم اليومي مقارنةً 
فصل  في  وخاصةً  يبيعونها،  التي  األسماك  وسعر 
ألنها  مصروفها  وكثرة  القليل  الستهالكها  الصيف 

تحتاج لقوالب ثلج لحفظها وسط عدم توفر الكهرباء.
صيد جائر

األسماك  ندرة  الرقة  في  خبرة  ذوي  ويعيد صيادون 
المياه  منسوب  انخفاض  إلى  الفرات  نهر  في  مؤخراً 
والصيد الجائر وتلوث مياه النهر، وعدم وجود أبحاث 

علمية لوضع حلول مناسبة.
في  عقوداً  قضى  إنه  برس،  لنورث  “حبش”،  وقال 
صيد األسماك، وإنه لم يشهد هذه الظاهرة قبل اآلن، 

سوى نقص بعض األنواع مطلع عام 2006.
“أنواع  اآلن  اختفت  التي  األسماك  من  أن  وأضاف 
الفرخ )الجزر( وكرسين )المغوار المرقّط( والبراق 

والمجناس”.
ويعيد الصياد األسباب إلى “الصيد الجائر في موسم 

تكاثر األسماك، وعدم االهتمام بالثروة السمكية”.
في  والديناميت  السامة  المواد  صيادون  ويستخدم 
والصغيرة  الكبيرة  األسماك  لقتل  يؤدي  ما  الصيد، 
المختبئة في مالذها بأعماق الفرات، بحسب صيادين.
الفرات  نهر  مياه  “نقص  أن  الى  “حبش”  وأشار 
تلوثه من الصرف الصحي والزراعي ساهم  وزيادة 

أيضاً في انقراض ونقص بعض األسماك أيضاً”.
نهر  األسماك جفاف  لتناقص  األخرى  األسباب  ومن 
شتاًء  األسماك  من  للعديد  مسكناً  كان  الذي  الخابور 
لغزارة الغذاء )الطحالب( فيه ولدفء مياه النهر، وفقاً 
بكثرة  )الجزر(  الفرخ  لـ “حبش”. وُعثر على سمك 
يصب  كان  الذي  جفافه  قبل  الخابور  نهر  في  شتاًء 
الزور،  دير  شرقي  الميادين  مدينة  قرب  الفرات  في 
ووصل وزنه إلى 206 كغ في بحيرة المنصورة وإلى 
152كغ في نهر الفرات، بحسب صيادي أسماك في 

المنطقة.
صعق كهربائي

وأواخر عام 19٨1، استخدم صاحب أحواض للتربية 
ألول  الكهربائية  الصاعقة  الرقة  مدينة  في  السمكية 
مرة في النهر للصيد، إذ استعمل مولدتين كهربائيتين 
في  ووضعها  )األمهات(  البالغة  األسماك  لتخدير 
أماكن خاصة، الستخراج البيض لتفريخه في أحواض 

سمك صناعية خاصة، على حد قول حبش.
بالصاعقات  الصيد  انتشار  سبب  “حبش”  ويرّجح 
قبل  ألمانية  بعثة  إلى  الفرات،  نهر  في  الكهربائية 
الفرات،  سد  بحيرة  مياه  خصوبة  لدراسة  الثمانينات 
وذلك باستخدام صاعقات كهربائية بقوة 110 فولط، 

“لكن تلك لم تكن تؤذي األسماك”.
في  السد  موظفي  من  البعثة  مرافقي  بعض  لكن 

المحركات األلمانية  لتلك  آلية مشابهة  الرقة، صنعوا 
مما يصطادونه  أكبر  كميات سمك  محاولة صيد  في 

بالشباك عادةً.
وحسابات،  ودقة  مهارة  الى  بالشباك  الصيد  ويحتاج 
لمعرفة األماكن التي تتواجد بها األسماك في كل فصل 

من فصول السنة، بحسب الصيادين.
بالصعق  الصيد  المنطقة  في  صيادون  ويفضل 
الواحدة  تباع  التي  الشباك  أسعار  الرتفاع  الكهربائي 

منها بـ 100 دوالر أميركي.
تأثيرات اقتصادية وبيئية

وقال عبد الرحمن الحمود )6٨ عاماً(، وهو أكاديمي 
وصاحب خبرة تجاوزت 30 عاماً في تربية األسماك 
لوكالة نورث برس: إن اختفاء األسماك سيؤثر على 

البيئة المائية واالقتصاد العام للمنطقة.
 فأسماك الكرب العاشب المستزرع عام 1960 كانت 
واألقنية  النهر  مياه  تعيق جريان  نباتات  على  تتغذى 
لـ  الزراعية مثل نبات )الزل( وأعشاب أخرى، وفقاً 

“الحمود”.
الماجستير  شهادة  على  الحاصل  “الحمود”  وأضاف 
اليبزيغ  جامعة  من  الحيوانية  التربية  في  والدكتوراه 
وترشيح  بتصفية  تقوم  األسماك  بعض  أن  األلمانية، 
المياه من العوالق النباتية والحيوانية مثل سمك الكرب 
حيث  للنهر  مصفاة  يُعتبر  الذي  المستزرع،  الفضي 

تتميز بوجود 16 فلتراً للتصفية لكل سمكة.
وتقوم تلك األسماك بتصفية مياه البحيرات واألحواض 
بنسبة تصل إلى 93 بالمائة من العوالق، ما يزيد نسبة 
األوكسجين في المياه ويعطي األسماك األخرى حالة 

نمو جيدة، وفقاً لـ الحمود”.
النهرية،  الى أن اختفاء بعض األسماك  وأشار أيضاً 
التي  والمجناس،  )المغوار(  والكرسين  الفرخ  مثل 
تشتهر بحجمها وطعمها، له تأثير على االقتصاد ألنها 
الكيلوغرام  سعر  وصل  عالية،  بأسعار  تباع  كانت 
دوالرات  ثمانية  يعادل  ما  إلى  بعضها  من  الواحد 

أميركية في أسواق الدول المجاورة.
وذكر “الحمود” أن إنشاء السدود ساهم في تهيئة بيئة 
مناسبة للكربيات )سمك الكرب( على حساب األسماك 

المحلية.
حلول غائبة

ويرى “الحمود” أن الحاجة تبرز اآلن إلنشاء مركز 
أبحاث علمية لالطالع على ما آلت إليه الثروة السمكية 
المحلية من تزايد في نوع من األسماك على حساب 

أخرى ومعرفة األسباب.
مساعدات  تقديم  إن  األسماك  تربية  في  الخبير  يقول 
مالية للصيادين فترة منع الصيد، وسن قوانين لردع 

المخالفين سيساهم في الحفاظ على الثروة السمكية. 
 ويقترح “الحمود” تعويض النقص من خالل إكثار 
وحاضنات  مفقسات  بإنشاء  وذلك  القليلة،  األنواع 
أسماك  واستيراد  والنادرة،  القليلة  األسماك  لبيوض 
لتفقيس  )أمايات(  بالغة  أو  )إصبعيات(  صغيرة 

بيوضها ووضعها في النهر مجدداً.
كما أن إنشاء مراكز توعية للصيادين بات ضرورياً 
أهميتها  وإبراز  السمكية  الثروة  على  للحفاظ 
وانعكاساته  الجائر  الصيد  ومساوئ  االقتصادية، 

المستقبلية على الصياد والمجتمع واالقتصاد.

ديبو: اإلدارة الذاتية؛ إدارة ال مركزية ديمقراطية 
تساهم يف حل األزمة السورية

أوضح عضو الرئاسة المشتركة في مجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو أنهم بصدد تغييرات وطنية سورية 
في المستقبل القريب، وأكد: »نعمل على عقد مؤتمر وطني للمعارضة السورية الديمقراطية«، وأشار إلى أن مجلس 

سوريا الديمقراطية منفتح على الجميع للحوار حول إيجاد الحل لألزمة السورية...«4

اإلنرتنت المسؤول األول عن
 حاالت الطالق

الهجرُة ليست قدرًا... إّنها تجسيٌد 
للسياسِة الرأسمالّية...«5

دخلت الحياة الزوجية مع استخدام التكنولوجيا 
واالتصاالت تحديات كبيرة، منها استخدام بعض 

النساء للبرمجيات الخاصة بالبثِّ المباشر، 
ويتابعهن الكثيرون من مختلف البلدان، ليعشن 
فيما بعد جانباً مظلماً من الخالفات العائلية وهو 

»فضاء اإلنترنت« الذي سلبهنَّ كل سعادتهنَّ 
بحياٍة عائلية هانئة...«6

والدة الشهيد زانيار: »يجب أن نتوحد حىت 
ال يستشهد أبناءنا عىل يد أعدائنا«

دعت  ابنها،  استشهاد  ذكرى  في 
القوات  مرادي  زانيار  الشهيد  والدة 
فوف،  الصُّ ورّص  للتوحد  الكردية 
حتى ال يستشهد أبناء الكرد على يد 

األعداء...«3

لبناء نظام تربوي موّحد.. هيئة 
التربية والتعليم تعقد مؤتمرها األول

 بتقدم العملية 
ً
سيرا

التربوية في شمال 
وشرق سوريا 

والنهوض بالواقع 
التعلييم والحث على 
تعلم الطلبة بلغاتهم 

األم؛ عقدت هيئ�ة 
التربي�ة والتعليم في 
شمال وشرق سوريا 

مؤتمرها األول، 
وفيه تم التأكيد 

على ضرورة االرتقاء 
بالتعليم وغرس القيم 

التربوية في نفوس 
األطفال...«2

عدسة روناهي جوان محمد
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211  المنوعاتاألخبار

إعادة النظر في التمثيل الغذائي البشري من الوالدة إلى الشيخوخةلبناء نظام تربوي موّحد.. هيئة التربية والتعليم تعقد مؤتمرها األول

اشرب هذه األنواع من الشاي بعد 
يوم عمل شاق

معلومات صادمة عن 
متحور )دلتا(

إدارة المدارس في تل تمر: استهداف المدارس ُينافي المعاهدات والمواثيق الدولّية

شكري: هناك أمور تحتاج لحل وتقييم قبل 
تطبيع العالقات

صاروخ روسي جديد جاهز للتصدير

التربية والتعليم في  انطلق المؤتمر األول لهيئة 
شمال وشرق سوريا بمدينة الطبقة تحت شعار 
»نحو بناء نظام تربوي وتعليمي موحد لتحقيق 
حضر  وديمقراطي«،  متكامل  معرفي  مجتمع 
المؤتمر معلمون ومعلمات اإلدارة الذاتية المدنية 
والديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا، 
والتعليم  التربية  للجان  المشتركة  والرئاسات 
باإلضافة  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
والرئيسة  التربية،  لهيئة  المشتركة  الرئاسة  إلى 
المشتركة للمجلس التنفيذي باإلدارة الذاتية وعدد 
من نواب الرئاسة في المجلس التنفيذي وأعضاء 

من مجلس سوريا الديمقراطية.
وُزينت صالة المؤتمر بعبارات »التعدد اللغوي 
للحضارة  وإغناء  إنساني  حق  الثقافي  والتنوع 
أساس  شهدائنا  وتضحيات  عطاء  الديمقراطية، 

لبناء أجيال حرة.«
كلمة  تلتها  صمت  دقيقة  بالوقوف  بدأ  المؤتمر 
ألقتها  والتعليم،  التربية  لهيئة  المشتركة  الرئاسة 
العربية  وباللغة  دوكو  كوثر  الكردية  باللغة 
رجب المشرف ورحبّا من خاللهما بكافة معلمي 

حلول  وباركا  سوريا  وشرق  شمال  ومعلمات 
المؤتمر األول للهيئة على كافة الحضور.

واستهل الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم 
الذين  الشهداء  بتحية  حديثه  المشرف  رجب 
مؤكدًا  األجيال،  لكل  والقدوة  بالنبراس  وصفهم 
ليس  »ما يجري اآلن في شمال شورق سوريا 
العيش  في  ورغبة  وحقيقيًّا  صادقًا  تعبيًرا  إال 
المجال  وإفساح  شعوبها  مختلف  بين  المشترك 
المستقلة من  يعبّر عن شخصيته  أن  لكل شعب 

خالل التعبير عن ذاته وثقافته«.
وأشار المشرف الى تأسيس اإلدارة الذاتية التي 
رسخت الديمقراطية والعيش المشترك بعد عقود 
طويلة من الظلم واالستبداد واإلقصاء التي خرج 

الشعب السوري ضدها منذ عام 2011.
في  بقوله:  حديثه  نهاية  في  المشرف  وأوضح 
الحقيقية  المقومات  توفر  وعدم  صعبة  ظروف 
المدرسية  األبنية  من  التربوية،  العملية  لبدء 
والكتاب المدرسي والكادر التعليمي واإلداري، 
كان ال بد أن من االعتماد على القدرات الذاتية 
إمكاناتها  من  الرغم  على  الناشئة  لإلدارة 

المحدودة، انطلقت العملية التربوية في اإلدارات 
الدراسية  المناهج  ووضعت  والمدنية،  الذاتية 
وتدريب  والسريانية  والكردية  العربية  باللغات 
كوادر من المعلمين لالرتقاء بالعملية التربوية، 
في  الجامعات  من  عدد  افتتاح  الى  باإلضافة 
قامشلو وكوباني وعفرين وافتتاح جامعة أخرى 

في الرقة هذا العام.
ومن جانبه؛ شدد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس 
على  العبد  حمدان  الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي 
المعلمين أن ال يوفروا جهداً في سبيل االرتقاء 
بالتعليم في المنطقة وخاصة لألطفال التي علقت 
في أذهانهم أفكار سوداوية جلبها معهم المرتزقة 

خالل السنوات السابقة. 
هذا  انعقاد  بارك  أن  بعد  العبد  حمدان  وأكد 
تعلمونها  وأنتم  صعبة  ظروف  في  المؤتمر« 
وصنعت  خلقت  اإلرهابية  المجموعات  جيداً، 
باسم  أنا  يقول  من  منهم  والتدمير،  القتل  أدوات 
يقول  من  ومنهم  منه،  بريء  واإلسالم  اإلسالم 
العلم  أما  منه،  بريء  والمسيح  المسيح  باسم 
واحد، وال يختلف اثنان أن هناك علم ينتفع منه 

وهناك علم يدمر الشعوب وما حل في سوريا هو 
دليل على ذلك«.

العام  التقرير  قرئ  الكلمات  من  االنتهاء  وبعد 
لهيئة التربية والتعليم وتقرير اللجان الذي تضمن 

أعمالهم خالل األعوام الماضية.

مشاركاً   6500 شملت  دراسة  خالل  من 
تتراوح أعمارهم بين ٨ أيام و95 عاماً تقوم 
على تحليل كيفية حرق أجسامهم للطاقة على 
دولي  فريق  حدّد  عاماً،   40 من  أكثر  مدى 
أربع فترات من حياة اإلنسان ودحض العديد 

من الخرافات حول عملية التمثيل الغذائي.
في تقرير نشرته صحيفة )لوموند الفرنسية(، 
دراسة  إن  روزييه  فلورنس  الكاتبة  قالت 
على  أجريت  )ساينس(  مجلة  في  نُشرت 
6421 شخصاً تتراوح أعمارهم بين ٨ أيام 
و95 عاماً، 64% منهم نساء، من 29 دولة، 

كشفت العديد من المفاجآت.
يعتقد الكثيرون أن سن البلوغ أو الثالثينيات 
أو األربعينيات وانقطاع الطمث من الفترات 
التي يتباطأ فيها التمثيل الغذائي، إال أن هذا 

األمر ليس صحيحاً.
جامعة  من  بونتزر  هيرمان  الدكتور  يقول 
ديوك بالواليات المتحدة األميركية، المؤلف 
األول لهذه الدراسة الدولية التي نسقها جون 
إن  البريطانية،  أبردين  جامعة  من  سبيكمان 
هذا األمر قد يبدو غريباً، لكن تقسيم فترات 
المرحلة  حسب  المختلفة  الغذائي  التمثيل 
العمرية ال يتطابق مع مراحل الحياة الرئيسية 

المذكورة.

املياه مزدوجة التسمية

موثوقة  مرجعية  تقنية  الباحثون  استخدم 
منذ  مستخدمة  جراحية  وغير  ودقيقة 

الثمانينيات لقياس كيفية حرق الجسم للطاقة 
مزدوجة  )المياه  باسم  تعرف  وهي  يومياً، 

التسمية(.
ويتمثل مبدأ هذه الطريقة في ابتالع الشخص 
جرعة من الماء الذي يحتوي على نظيرين 
مستقرين هما الديوتيريوم )2H( واألكسجين 

.)1٨O(
يتم  التي  البول  عينات  تحليل  خالل  ومن   
ثالثة  إلى  أسبوع  مدى  على  بانتظام  أخذها 
هذين  استقالب  كيفية  قياس  يتم  أسابيع، 

النظيرين في الجسم.
أكسيد  ثاني  كمية  حساب  التقنية  هذه  تتيح 
يتم  والتي  الجسم،  ينتجها  التي  الكربون 

انطالقاً منها حساب معدل حرق الطاقة.
وتحليالت  متابعة  تتطلب  الطريقة  هذه  لكن 

مطيافية الكتلة التي تستغرق وقتاً طويالً.
 ومن هنا تأتي الفائدة من تجميع البيانات من 
الـ40  السنوات  قبل 6 مختبرات على مدى 

الماضية.

الرُّضع يحرقون الكثري من الطاقة

يتكون نموذج التحليل الخاص باألطفال من 
المتعلقة  البيانات  على  بناًء  مراحل،  أربع 

بكتلة الجسم دون الدهون.
األطفال  يُظهر  حيث  المبكرة  الطفولة  أوالً، 
الطاقة،  حرق  من  األقصى  الحد  الصغار 
ويرتفع المعدل خالل السنة األولى من العمر.
وبين سن التاسعة و13 عاماً يحرق األطفال 

بالبالغين،  مقارنةً   %50 بنسبة  أكثر  طاقة 
وذلك حسب كتلة الجسم دون الدهون.

والسؤال المطروح: هل يعود ذلك إلى حقيقة 
الوالدة  عند  وزنهم  يضاعفون  األطفال  أن 
ثالث مرات خالل السنة األولى من حياتهم؟ 
يالحظ الدكتور بونتزر أن )بعض العمليات 
تجعل  الخلوي  المستوى  على  تحدث  التي 
نعرف  ال  ونحن  نشاطا،  أكثر  الطفل  جسم 

طبيعتها(.
ولعل هذا التمثيل الغذائي الكثيف يفسر جزئياً 
لماذا يسبب النقص في المغذيات، خالل هذه 
شديدة  نمو  اضطرابات  الرئيسية،  الفترة 

يمكن أن تهدد الحياة.
 وبعد عام واحد من العمر، ينخفض مستوى 
التمثيل الغذائي ببطء بنسبة 3% سنويًا حتى 
أنه  في  المفاجأة  وتكمن  الـ20.  سن  بلوغ 
حتى سن البلوغ، بما يتميز من اضطرابات 
على  يؤثر  ال  النمو،  في  وطفرة  هرمونية 
وتستمر  الغذائي.  التمثيل  تباطؤ  عملية 
الفترة  هذه  خالل  للطاقة  الجسم  احتياجات 
بعين  الجسم  حجم  أخذ  مع  االنخفاض  في 
بين  حتى  التحول  هذا  لوحظ  وقد  االعتبار. 
 1٨ بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الطالب 

و20 سنة.

منط الحياة والنظام الغذايئ

غالباً ما يُعتقد أنه ال مفر من زيادة الوزن منذ 
الخطأ  ومن  فصاعداً،  الثالثينيات  سن  بلوغ 
الغذائي،  التمثيل  عملية  على  اللوم  نُلقي  أن 

النظام  أو  الخامل  الحياة  نمط  أن  شك  وال 
الغذائي غير الصحي من العوامل التي تؤدي 
في  الخصر  محيط  حول  الدهون  تراكم  إلى 

الثالثينيات أو األربعينيات من العمر.
للتمثيل الغذائي أي دخل  وفي الحقيقة، ليس 
في زيادة الوزن ألنه لمدة أربعة عقود، من 
مستوى  يكون  سنة،   60 إلى  العشرين  سن 
وحتى  ملحوظ،  بشكٍل  مستقراً  الطاقة  حرق 
المرأة  احتياجات جسم  على  يؤثر  ال  الحمل 
للطاقة، مع األخذ بعين االعتبار زيادة وزن 

الجنين.
كيلوغراًما،   40 وزنه  يبلغ  لشاب  بالنسبة 
يصل الحد األقصى لحرق الطاقة إلى حوالي 
إلى   %50 منها  اليوم،  في  جول  ميغا   10
خالل  األيض  طريق  عن  حرقها  يتم   %70

فترات الراحة.

من  الغذائي  التمثيل  مستويات  وتختلف 
األشخاص  بعض  ويظهر  آلخر،  شخص 
مستويات حرق طاقة أعلى بنسبة 25% من 
متوسط أعمارهم، في حين تكون أقل بنسبة 
25% لدى البعض اآلخر. لكن هذا النموذج 
عند  صالحاً  يظل  مراحل   4 من  المكون 
بعين  البدني  للنشاط  الفردية  المستويات  أخذ 

االعتبار.
ويبدأ  الخاليا  نشاط  يتباطأ  الـ60،  وبعد سن 
بنسبة  التراجع  في  الغذائي  التمثيل  مستوى 
العضلية  الكتلة  فقدان  ويفسر  سنوياً.   %0.7
أن  ذلك  البطيء،  االنخفاض  هذا  جزئيًا 
العضالت تحرق سعرات حرارية أكثر من 

األنسجة الدهنية.

بأنواعه  الشاي  شرب  أن  المعروف  من 
له  فقط(  واألخضر  )األسود  وليس  المختلفة 
يدرك  ال  لكن  الصحية،  الفوائد  من  العديد 
على  يساعد  مهدئاً  تأثيراً  له  أن  كثيرون 

تخفيف التوتر بعد يوم عمل شاق.
)هيلث  موقع  نشره  الذي  تقريرها  وفي 
بانز  غرايس  الكاتبة  قالت  الهندي،  شوتس( 
والقلق،  التوتر  مسببات  من  كثيراً  هناك  إن 
وسواء أكان السبب العمل أم الدراسة أم حتى 
يومنا ال  فإن  نعيش معهم،  الذين  األشخاص 

يخلو من الضغوط.
والصحية  المالية  التداعيات  أسهمت  وقد   
واالجتماعية لجائحة )كوفيد-19( في تدهور 
الصحة النفسية والعقلية لكثير من األشخاص 
البحث  علينا  لذلك،  العالم،  أرجاء  كامل  في 
بشكٍل  االسترخاء  على  تساعدنا  وسائل  عن 
الشاي  من  كوب  تناول  وإحداها  يومي، 

المفضل لديك.
وأشارت الكاتبة إلى أن شرب الشاي يساعد 
على تقليل مستويات القلق والتوتر، وحماية 
الخاليا من التلف، والحد من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب إلى جانب التحكم في الوزن، 

وفي ما يأتي خمسة أنواع من الشاي يمكنك 
تحضيرها لالسترخاء بعد يوم مرهق.

1ـ الشاي األخضر
الصحية،  بفوائده  األخضر  الشاي  يُعرف 
ووفقًا  األكسدة،  مضادات  على  ويحتوي 
أوف  )جورنال  مجلة  نشرتها  لدراسة 
له  األخضر  الشاي  فإن  فودز(،  فانكشينول 
مستويات  خفض  على  ويساعد  مهدئ  تأثير 
القلق. يمكن تحضير الشاي األخضر بإضافة 
وتركه  الساخن  الماء  إلى  الشاي  أوراق 
بعد  دقائق،  و10   5 بين  تراوح  مدة  يتخّمر 
بهذا  الشاي واالستمتاع  يمكنك تصفية  ذلك، 

المشروب المهدئ.
2- الشاي األسود

الذي  الشاي  أنواع  أحد  األسود  الشاي  يعد 
ويساعد  لألكسدة،  مضادة  خصائص  يمتلك 
عن  التوتر  تقليل  في  األسود  الشاي  شرب 
إلى  التوتر  هرمون  مستويات  إعادة  طريق 

طبيعتها.
ولتحضيره، عليك إضافة أوراق الشاي إلى 
مدة  هادئة  نار  على  وتركه  الساخن  الماء 
خمس دقائق، يمكنك بعد ذلك تصفية الشاي 

وإضافة الليمون حسب الرغبة.
3- الخزامى

لتحسين  رائعًا  خياًرا  الخزامى  شاي  يُعدُّ 
مستخلصات  تساعد  إذ  المزاجية،  الحالة 
القلق  اضطرابات  عالج  في  الخزامى 
واالكتئاب. وكشفت الدراسة أن مستخلصات 
لالختالج،  مضادة  خصائص  لها  الخزامى 
تساعد  أنها  عن  فضالً  لالكتئاب،  ومضادة 
ولتحضيره،  القلق.  أعراض  تخفيف  على 
أو  كيس  في  الخزامى  براعم  وضع  ينبغي 
لنقعها،  الساخن  الماء  واستخدم  شاي  كرة 
يمكنك االستمتاع بهذا المشروب المهدئ بعد 

10 دقائق من التخمير.
4- شاي البابونج

يُصنع شاي البابونج من زهور نبات البابونج 
على  ويساعد  مهدئة  خصائص  له  الذي 
تقليل  في  يساعد  قد  كما  واالسترخاء،  النوم 
عليك سوى  ما  ولتحضيره،  القلق.  أعراض 
الساخن  الماء  إلى  البابونج  زهور  إضافة 
وتركها تُنقع مدة دقيقتين أو ثالث دقائق، ثم 

صفي الشاي واستمتعي بفوائده.
5- شاي النعناع

النعناع له تأثير قوي  الكاتبة أن شاي  أكدت 
رائحة  فإن  لمعطيات،  ووفقاً  للقلق،  مضاد 
تساعد  أن  يمكن  ذاتها  حد  في  النعناع  شاي 
على االسترخاء، وأبرزت الدراسة أن شاي 
النعناع يمكن أن يقلل من أعراض االكتئاب 
هذا  يحتوي  كما  المزمن،  والتوتر  والقلق 
لاللتهابات.  مضادة  خصائص  على  الشاي 
ولتحضير هذا الشاي، عليك نقع أوراق نبات 
الماء الساخن مدة تراوح بين 5  النعناع في 

و10 دقائق.

أظهرت بيانات جديدة في الواليات المتحدة أن 
متحور )دلتا( من فيروس كورونا ينتشر بسرعة 
أكبر مما كان معروفاً من السابق، وصارت لديه 

القدرة على إصابة المطعمين باللقاح.
السيطرة  مراكز  جمعتها  التي  البيانات  وقالت 
على األمراض والوقاية منها إن متحور )دلتا( 
خطيرة  إصابات  إيقاع  إلى  يؤدي  أن  يمكن 
باألشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، بدرجة تفوق 
وبيتا(،  )ألفا  مثل  المعروفة،  المتحورات  كافة 

على ما أوردت صحيفة واشنطن.
البيانات  على  اطلعت  أنها  الصحيفة  وذكرت 
المراكز  أعدته  داخلي  تقرير  من  جزءاً  كانت 
العدوى  شديد  )دلتا(  أن  وأظهرت  األميركية، 
المعروف  الجدري،  فيروس  توازي  إلى درجة 

بشدة عدواه.
في  الهند  في  مرة  ألول  المتحور  اكتشاف  وتم 
ديسمبر 2020، وذكرت تقارير طبية سابقة أن 
 60 بنحو 40-  بنسبة  تزيد  )دلتا(  انتقال  قابلية 
أن  ومع  لكورونا.  األصلية  الساللة  عن  بالمئة 
التقرير لم يُشر إلى النسبة الجديدة، إال أنه يرجح 
أن تكون كبيرة للغاية. ودعا التقرير المسؤولين 
قد  )الحرب  بأن  االعتراف  إلى  الحكوميين 

تغيرت( نظراً لخطورة المتحور.
وأورد بيانات من مقاطعة بوالية ماساتشوستس 
أظهرت تفشي المتحور الجديد هناك، مشيرةً إلى 
الملقحين  األشخاص  أجساد  تخترق  التي  )دلتا( 

بحمل فيروسي مماثل ألولئك الذين لم يلقحوا.
عن  يعبر  علمي  مصطلح  الفيروسي  والحمل 

كمية الفيروس الموجودة داخل جسم اإلنسان.
غالبية الُملقحين أصيبوا

إال  أرقام،  تعِط  لم  الحكومية  الوثيقة  أن  ورغم 
كشفت  األمراض  على  السيطرة  مراكز  أن 
الحقاً وبعد تسرب التقرير مزيداً من التفاصيل 
بوالية  المعنية  المقاطعة  في  )دلتا(  تفشي  حول 

ماساتشوستس.
عيد  عطلة  في  إنه  األميركية  المراكز  وقالت 
االستقالل بمقاطعة كيب كود، أدى تفشي )دلتا( 

إلى إصابة 469 شخصاً، رغم أن غالبيتهم )74 
في المئة( جرى تطعيمهم.

وتقول مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
منها إن )دلتا( أكثر قابلية لالنتشار مقارنة ببقية 
النسخ األخرى من فيروس كورونا، وفيروسات 

أخرى مثل الجدري واإليبوال.
ورغم أن اللقاحات المعتمدة في الواليات المتحدة 
اإلصابات  من  المئة  في   90 من  أكثر  تمنع 
للمتحور  المميزة  الخصائص  أن  إال  الشديدة، 
الخطير تجعلها أقل فعالية نسبياً في منع العدوى 

وانتقالها.
األمراض  على  السيطرة  مراكز  مديرة  وقالت 
مقابلة  في  والينسكي،  روشيل  منها،  والوقاية 
الناس أن تفهم  مع شبكة )سي أن أن( إن على 
أننا ال نشاركهم معلومات كاذبة، فمتحور )دلتا( 
واحد من أكثر الفيروسات المعروفة قدرة على 

االنتقال والعدوى.
اإلجراءات  من  لمزيد  حاجة  ثمة  أنه  وأضافت 
المشددة من أجل مواجهة تفشي المتحور الخطير 

حتى بين األشخاص المطعمين.
بالتزامن  التقرير  تفاصيل  تسريب  وجرى 
تغيير مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
االحترازية.  اإلجراءات  بشأن  للتوصيات  منها 
حتى  األقنعة  ارتداء  فرض  إعادة  ذلك  ويشمل 
المغلقة،  األماكن  في  الملقحين  لألشخاص 
بصرف النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، 
الفيروس  فيها  ينتقل  التي  المناطق  في  خاصةً 

)بشكٍل كبير أو مرتفع(.

مركز األخبار ـ قال الرئيس المشترك إلدارة 
كنيهر:  عبدالرزاق  تمر  تل  منطقة  مدارس 
بحماية  أممي  قرار  وجود  من  الرغم  على 
التعليم من الهجمات، إال أن جيش االحتالل 
كل  الحائط  بعرض  يضرب  كعادته،  التركي 

العهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.

في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت 
التاسع   2020 عام  من  أيار  شهر  أواخر 
لحماية  دوليًّا  يوًما  عام  كل  من  أيلول  من 
يؤكد  قراًرا  معتمدة  الهجمات،  من  التعليم 
حق التعليم للجميع وأهمية ضمان بيئات تعلم 
آمنة ومواتية في حاالت الطوارئ اإلنسانية 

والحروب.
الهجمات  من  التعليم  لحماية  الدولي  اليوم 
الوعي  مستوى  لرفع  وجاء  دولة   63 أقرته 
في  المتضررين  األطفال  ماليين  بمعاناة 

مناطق النزاعات، وحاجتهم الملحة إلى الدعم 
لتأكيد االلتزام  التعليم، ويأتي ذلك  في مجال 
تجاه هدف حماية الحق في التعليم في أوقات 
النزاعات، وكذلك حماية التعليم من الهجمات 
المستمرة والمتعمدة والعنف المسلح المنتشر 
أنحاء  جميع  في  األطفال  منه  يعاني  الذي 

العالم.
جميع  بشدة  العامة  الجمعية  أدانت  وقد   
واستخدامها  المدارس  ضد  الهجمات 
للقانون  انتهاك  بأنه  العسكرية  لألغراض 
لها  تركيا  تلَق  لم  التي  اإلدانة  تلك  الدولي، 
سمعًا وال بااًل، وحولت المدارس الى ثكنات 

عسكرية ومنطلقًا لجرائمها وسفكها للدماء.
وبعد احتالل تركيا لمدن عفرين وكري سبي 
عامين وحرمان  من  أكثر  منذ  كانيه  وسري 
اآلالف من األطفال من التعليم يعود السيناريو 
نفسه مجددًا في تل تمر التي أصبحت ُعرضة 

آالف  وأجبرت  فترة  منذ  التركية  للهجمات 
المدنيين على النزوح.

املحتل الرتيك ومرتزقته يتعمدون 
استهداف املدارس

المشترك  الرئيس  تحدث  األمر  هذا  حول 
إلدارة المدارس في منطقة تل تمر عبدالرزاق 
الكنيهر لوكالة هاوار فقال: هناك 1٨ مدرسة 
تابعة لمجمع تل تمر التربوي التي كانت ينابيع 
تركيا  قبل  من  احتاللها  بعد  تحولت  معرفة، 
ومرتزقتها إلى ينابيع قذائف، جيش االحتالل 
ومرتزقته يتعمدون استهداف المدارس وهذا 
الكوزلية،  مدرسة  باستهداف  األمر الحظناه 
حيث استهدف االحتالل بدايةً سور المدرسة 
ليتم مؤخًرا تدميرها وإخراجها عن الخدمة، 

بالتزامن مع استهداف عدة مدارس أخرى في 
كل من قرية باب الخير والعبوش، باإلضافة 

إلى استهداف مدارس ناحية زركان.
وتساءل الكنيهر بقوله: عندما نقول 63 دولة 
وقعت على القانون هذا يعني أن هناك قوى 
كبيرة تقف لحماية المنشآت التعليمية، ولكن 
أن  حتى  تستطيع  ال  الدول  تلك  أن  نراه  ما 
تُدلي ببيان إدانة لجرائم تركيا بحق األطفال، 
هي  المتحدة  األمم  قرارات  أن  يدل  وهذا 

مجرد حبر على ورق وال تحمي إال مصالح 
الدول الكبرى.

لحماية  الدولي  اليوم  في  الكنيهر  وطالب 
الدولية  المنظمات  الهجمات  من  التعليم 
نطالب  بقوله:  المدارس  بحماية  المعنية 
لجنة  بإرسال  واليونيسف  المعنية  الجهات 
كشف واالطالع ميدانيًّا على انتهاكات تركيا 
الى  وتحويلها  التعليمية  وللمرافق  للتعليم 
مقرات لجيشها ومرتزقتها في المناطق التي 

احتلتها«.
واختتم عبد الرزاق كنيهر قائالً: على المجتمع 
شمال  في  التعليمية  المرافق  حماية  الدولي 
وشرق سوريا، وذلك بالضغط على االحتالل 
التركي إليقاف عدوانه وجرائمه، وإخراجه 
عودة  لضمان  السوريّة  األراضي  كل  من 
لمستقبلهم  وااللتفات  مدارسهم  الى  األطفال 

الذي أضاعته الحرب وداعمو الحرب.

الخارجية  وزير  قال  ـ  األخبار  مركز 
المصري سامح شكري في مقابلة مع »وكالة 
هناك  زالت  »ما  إنه  األمريكية،  بلومبيرغ« 
أمور تحتاج لحل وتقييم، خالل هذه المرحلة 
الثانية  الجولة  تقييم مخرجات  ال يزال علينا 
العالقات  سياق  وخصوصاً  المحادثات  من 
اتخذتها  التي  اإلجراءات  من  وعدد  الثنائية 

تركيا وتحتاج إلى نوع من المعالجة«.
وأضاف شكري: عندما نشعر بالرضا تجاه 
لتحقيق  الباب  ذلك  فسيُفتح  األمور  هذه  حل 
قدمت  مصر  أن  مبيناً  التقدم،  من  المزيد 
للجانب التركي تقييمها ومتطلباتها وأعتقد أن 
الجانب التركي يفهم ذلك بشكٍل جيد ويمكنه 

إنجاز هذه األمور ونأمل أن يفعلوا ذلك. 
الماضي  األربعاء  وتركيا  مصر  وأكدت 
من  إضافية  خطوات  اتخاذ  إلى  الحاجة 
بينهما،  العالقات  تطبيع  لتيسير  الجانبين 
المشاورات  من  ثانية  جولة  ختام  في  وذلك 
الثنائية في أنقرة الهادفة إلنهاء أزمة سياسية 

بين البلدين
وزارتا  نشرتاه  مشترك  بيان  وأوضح 

الثانية  الجولة  أن  البلدين  كال  في  الخارجية 
السفير  برئاسة  الوفدين  بين  المشاورات  من 
سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية 
تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير 
خارجية جمهورية مصر العربية، جرت في 
أنقرة يومي السابع والثامن من أيلول 2021.
ثنائية  قضايا  الوفدان  تناول  البيان:  وأوضح 

اإلقليمية  الموضوعات  من  عدد  عن  فضالً 
والعراق  وسوريا  ليبيا  في  الوضع  مثل 
الطرفان  اتفق  المتوسط،  وشرق  وفلسطين 
على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على 
رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل 
إضافية  خطوات  التخاذ  والحاجة  النقاش 

لتيسير تطبيع العالقات بين الجانبين.

أولى  بتوريد  روسيا  تقوم  ـ  األخبار  مركز 
كا  »خا-59إم  طراز  من  صواريخ  دفعات 
إم« لدولة أجنبية قبل نهاية هذا العام، حسب 
المصدر  وقال  دبلوماسي،  عسكري  مصدر 
إم«،  كا  »خا-59إم  صاروخ  إن  لسبوتنيك 
قدرات  يملك  سطح،  جو/  صاروخ  وهو 
العسكرية  المنشآت  دفاعات  الختراق  فريدة 
تحت  مقرات  تدمير  مثالً  ويستطيع  المختلفة 

األرض محصنة لقيادة القوات المعادية.
كا  »خا-59إم  صاروخ  أن  إلى  وأشار 
الختراق  إضافية  متفجرات  يحمل  إم« 
االستحكامات الخرسانية أو طبقة التربة التي 
تختبئ وراءها المنشأة الالزم تدميرها، ويزن 
رأسه المدمر 320 كيلوغراما وتتم االستعانة 

باألقمار الصناعية أثناء التحكم فيه.
نحو  للتصدير  مهيأ  صاروخ  عرض  وتم 
إم« ألول  كا  من طراز »خا-59إم  الخارج 
الذي   ،2021 »ماكس  معرض  في  مرة 
وقد  الروسية،  العسكرية  بالمنتجات  يهتم 
الروسية  األسلحة  تصدير  شركة  أعلنت 
معرضي  أن  إكسبورت«  أوبورون  »روس 
صفقات  توقيع  شهدا  و«أرميا«  »ماكس« 
منها  روسية  عسكرية  ومعدات  أسلحة  بيع 
طائرات »سو-30« وطائرات مسيرة قتالية، 
يورو،  مليارات   3 على  تزيد  إجمالية  بقيمة 
ويُتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات العسكرية 
مليار   15 نحو   2021 عام  في  الروسية 

دوالر.

مركز األخبار ـ سيراً بتقدم العملية التربوية في شمال وشرق سوريا والنهوض بالواقع التعليمي والحث على تعلم الطلبة بلغاتهم األم؛ عقدت هيئة 
التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا مؤتمرها األول، وفيه تم التأكيد على ضرورة االرتقاء بالتعليم وغرس القيم التربوية في نفوس األطفال.. 
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والدة الشهيد زانيار: »يجب أن نتوحد حتى ال يستشهد 
أبناءنا على يد أعدائنا«

الجدل حول النِّقاب ال ينتهي في السعودية

الذكرى  أيلول  شهر  من  الثامن  يوم  يصادف 
معتقلين  ثالثة  اإليراني  النظام  إلعدام  الرابعة 
زانيار  بناهي،  حسين  رامين  كرد،  سياسيين 
مرادي ولقمان مرادي. حيث كان لوكالة روج 
نيوز لقاٌء مع والدة الشهيد زانيار وزوجة الشهيد 
إقبال مرادي، أمينة محمود في ذكرى استشهاد 

ابنها.
ُكردستان  شهداء  محمود  أمينة  استذكرت  بدايةً 
زانيار  من  ُكالً  اإليراني  النظام  »سجن  قائلة: 
ولقمان لمدة تسع سنوات قبل إعدامهم ثم أُعدموا 
مقاومة  أبدوا  وقد  طهران،  في  ذلك  بعد  جميعاً 

كبيرة في السجون قبل إعدامهم«.
رسالة  أرسل  زانيار  الشهيد  أنَّ  أمينة  وذكرت 
لشقيقته في ذكرى ميالدها السادس عشر، وقال 
الزنزانة،  في  اإلعدام  أستشعر  كنت  لقد  فيها:« 
لسُت  وأنا  باإلعدام،  أشعر  ال  لكي  اجلس  كنت 

نادماً«.
األليمة،  الذكرى  هذه  »في  أمينة:  وأضافت 
ظلم  تجاهل  عدم  على  الكردي  الشَّعب  أحثُّ 
الكردي،  الّشعب  على  اإليراني  النِّظام  وقسوة 
وأحثُّ أبناء روجهالت ُكردستان وجميع أجزاء 

ُكردستان على االنضمام للكفاح والنضال، حتّى 
ال يشنق العدو أبناءنا ويغزو أرضنا«.

سنواصل لتحقيق النرص

ودعت أمينة الشَّعب الكردي إلى الوحدة، للوقوف 
الكردي،  الشعب  على  المحتلين  اعتداءات  ضدَّ 
وأضافت: »اآلن وبعد أن حقق الشعب الكردي 
لذلك  يُنهيها،  أن  البعض  يريدُ  المكاسب،  بعض 
إذا اتحدنا لن يتمكن العدو من إلحاق األذى على 
الشَّعب الكردي، وسنواصل في تحقيق مكاسبنا 
وانتصاراتنا، حيث أنَّ موقف العدو واضٌح من 
الّشعب الكردي، ولكّن الخائنين والذين يتشبثون 

باألعداء هم ليسوا ُكرداً، هم مجّرد خونة«.
ُكردستان  إقليم  حكومة  أنَّ  أمينة  وأضافت 
هذا  وحيال  عاماً،   30 منذ  لألعداء  استسلمت 

األحزاب  »أطالب  وقالت:  كبير،  استياء  هناك 
السياسة أال تترك دماء الشهداء تذهب ُسدًى، إذا 
اتحد الشعب الكردي، لن يستشهد أبناءنا على يد 
العدو ال  لكنَّ  هزيمتهم،  أيضاً  األعداء، ويمكننا 

يسمح للقوى السياسية أن تلتقي بالشعب للوقوف 
معهم، لذلك أُعيد وأطالب على الجميع أن يتوحد.

سعوديات يفتحَن النقاشات حول فرِض النِّقاب 
عليهن من جانٍب ديني واجتماعي على مواقع 
التواصل االجتماعي، معتبراٍت أنَّ من حقهن 

اختيار الزي الذي يناسبُهن.
عاد الحديث عن النِّقاب إلى واجهة الجدل على 
هاشتاغ  وتصدر  السعودية.  في  تويتر  موقع 
احتدم  حيث  السعودي  الترند  #يسقط_النقاب 
»الفرض«  إلغاء  لمطالب  مؤيٍد  بين  النقاش 
السعوديات  على  للنّقاب  واالجتماعي  الديني 
استناد  الفتاً  وكان  للدعوات.  رافٍض  وبين 

مؤيدي النِّقاب ورافضيه إلى الدين.
السعودية  المرأة  بإعطاء  المغردات  وطالبت 

باعتبار  العالم  على  االنفتاح  لتجربة  الفرصة 
وليس  مفروضاً  أمراً  العباءة  وحتى  النِّقاب 
وقالت  الشخصية.  للُحريات  وطمساً  اختيارياً 
مغردةً: وتحاول المملكة تدريجياً التخلُّص من 
األربعة  العقود  وهي  الصحوة«  »فترة  إرث 
للجدل  مثيٌر  ديني  فكٌر  ساد  عندما  الماضية، 
سطوةٌ  لها  منغلقة  دينية  شخصيات  حرسته 
مغردةٌ  وكتبت  الفتة.  وسياسية  اجتماعية 
أخرى: #يسقط_النقاب ألنَّ أكثر من دفعاني 
االثنان«  أبي وأخي..  إلى تغطية وجهي هما 
االنكسار  بشعور  حسوا  وال  جربوه  ما  اللي 

اللي يتبع رفض الوجه«.
في حين انتقد القسم اآلخر من المغردين هذه 
العام  للعرف  »منافيةً  واعتبروها  المطالبات 
الشرعيَّة«  للحدود  وتجاوزاً  السعودية«  في 
واتهموا  اإلسالمي«.  للحجاب  وانتهاكاً 
مؤامرةً  يقودون  بأنَّهم  الحملة  أصحاب 

السعوديات  بأخالق  العبث  تحاول  خارجية 
وتحارب اإلسالم.

الزلفى  »نساء  هاشتاغ  انتشر  أيام  وقبل 
نساًء  أظهر  فيديو  مقطع  تداول  بعد  فخرنا« 
في مركٍز للقاحات كورونا في محافظة الزلفى 
ملتزماٍت  كلهنَّ  بدون  وقد  حاشٍد  طابوٍر  في 
مفتعلةٌ  حملةٌ  هناك  حساب:  وكتب  بالنِّقاب. 
إسقاط  أجل  من  السعودية  المرأة  أعداء  من 
ال  نقابها،  في  تتمثل  التي  وعفتها  أخالقها 

#يسقط_النقاب.
فيما تساءلت مغردةً عن سّرِ إصرار البعض 
السعوديات.  على  وصايتهم  فرض  على 
السعوديون  احتفل  األسبوع  »وهذا  وكتبت: 
ل دفعة كادر نسائي ضمن القوات  بتخريج أوَّ
جداً  مهمةً  خطوةً  عدّ  ما  السعودية،  المسلحة 

بالنسبة إلى المرأة السعودية«.
السعودي  العهد  ولي  قال  سابق  وقٍت  وفي 
في  »النِّساء   : إنَّ سلمان  بن  محمد  األمير 
بالده ال يتعيّن عليهنَّ ارتداء غطاء الرأس أو 
محتشمة  مالبسهنَّ  دامت  ما  السوداء  العباءة 
يرجع  »القرار   : أنَّ إلى  وأشار  ومحترمة«. 
إلى المرأة في تحديد نوع المالبس المحتشمة 

والمحترمة التي تريد ارتداءها«.
#العباية_المقلوبة  هاشتاغ  انتشر  أن  وسبق 
نشرْت  حيث  تويتر،  على  كبير  بشكل 
سعوديات صورهّن مرتدياٍت عباءاٍت مقلوبة 
الرسمي  للزي  رفضهنَّ  عن  تعبيراً  بالفعل، 
في  المحافظة  المملكة  تقاليد  فرضته  الذي 
السوداء أطلقتها  للعباءة  إطار حملة مناهضة 

ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء.

اململكة تحاول تدريجيا التَّخلُص 
من إرث »فرتة الصحوة«

هاشتاغ #سعوديون_ضد_النقاب  كما تصدر 
المشاركين  آراء  وتباينت  السعودي.  الترند 
»واجب  أنَّه  يؤّكد  من  بين  الهاشتاغ  ضمن 

إنِّه »عادةٌ أصبحت  شرعي« وبين من يقول 
واجباً«.

#النقاب_ال_ هاشتاغ  فترة  قبل  انتشر  كما 
إلى  المتفاعلون  يمثلني، حيث دعا من خالله 
ضرورة احترام حق المرأة في اختيار لباسها. 
واعتبر سعوديون أنَّ النقاب »طمٌس لمالمح 

وهوية المرأة«.
مسبوقة  غير  خطواٍت  السعودية  وتشهد 
منحت المرأة حقوقاً ظلَّت تُكافح عقوداً لنيلها، 
السيارات وممارسة  قيادة  في  الحق  وأبرزها 
فضالً  السينما،  دور  إلى  والذهاب  الرياضة 
في  قيادية  مناصب  شغل  من  تمكينها  عن 
العسكرية.  والمناصب  والوزارات  السفارات 
وسبقت الحملة أخرى تدعو النساء إلى حرق 
النقاب  حرق  إلى  الدعوة  وتعتبر  النقاب. 
البلد  في  كبيٍر  حٍد  إلى  و«جديدة«  »جريئة« 

المحافظ الذي يتبنى سياسة التغيير بروية.
بالمطالباِت  تويتر  انفجر   2016 عام  ومنذ 
كانت  الغالب  وفي  السعودية  المرأة  بحقوق 
موقع  ويقوم  الهوية،  مجهولة  الحسابات  تلك 
النساء  وعي  خلِق  في  كبير  بدوٍر  التواصل 
قادتهم  أن  السعوديون  ويعرف  بقضاياهّن. 
النشاط  مراقبة  بغرض  الموقع  يراقبون 
مطالب  إلى  لالستماع  وأيضاً  السياسي، 

الشعب.

مناقشة أهم املواضيع عىل تويرت

المرأة  »قيادة  مركز  نشره  لتقرير  وطبقاً 
العالمية« في جامعة روتجرز، فإنَّ أكثر من 
40 في المئة من مستخدمي تويتر في السعودية 
غامضة  الحسابات  ومعظم  النساء،  من 
العربية  باللغتين  التغريدات  وتُنشر  الهوية، 
يُنظر  تويتر  إنَّ  التقرير  وقال  واإلنجليزية. 
إليه اآلن على أنَّه وسيلة التواصل االجتماعي 

األكثر تأثيراً في المجتمع السعودي.
تمكين  الدين  رجال  يعارض  ما  وكثيراً 

بعدة  المرأة  ويصفون  بل  وحقوقها،  المرأة 
تسميات تستنقص منها وتجعلها تابعة للرجل 
الدين  ممتهنو  ويؤكد  قيمتها.  كانت  مهما 
يبدأ  المجتمع  »تغريب   : أنَّ منه  والمتمعشون 
لم  خدعةٌ  وهي  لحقوقها«،  المرأة  نيل  من 
يمثّل  الذي  السعودية  شباب  على  تنطلي  تعد 
على  الشباب  وبات  السكان.  من نصف  أكثر 
انتقاد  في  جرأةً  أكثر  االجتماعية  الشَّبكات 
ضدَّ  باتت  التي  وأطروحاتهم  الدين  رجال 

المنطق وتجاوزها الزمن.
خطاب  بشجاعٍة  السعوديات  وواجهت 
الرخيصة«.  و«السلعة  المكشوفة«  »الحلوى 
ويعقد أنصار الحجاب والنِّقاب مقارنةً مفادها 
الحلوى  مثل  والمنقبة  المحجبة  »المرأة   : أنَّ
مثل  المحجبة  غير  والمرأة  المكشوفة  غير 
الذباب«.  حولها  يتجمع  المكشوفة  الحلوى 
وأسقطت السعوديات نظرية الحلوى المكشوفة 
عندما قلَن: »عندما تفترض أنَّي حلوى سواًء 
أنَّك لست  أو مغطاة سأفترض  كنت مكشوفةً 

سوى ذبابة«.
في  النساء  »تفاصيل«  تكون  ما  وكثيراً 
مستخدمي  من  محاكمة  موضع  السعودية 
الدين  رجال  يتقدمهم  السعودية  في  تويتر 

الشَّبكات  على  حسابات  أغلبهم  أطلق  الذين 
النِّساء  وتخويف  الفتاوى  لنشر  االجتماعية 

خاصةً من عذاب اآلخرة.
العباءة  تفاصيل  تناقش  هاشتاغات  فهناك 
للسيارة،  قيادتهنَّ  تناقش  وأخرى  والنِّقاب 
وحتى وظائفهن أطلقت هاشتاغات في شأنها 

شعبية  األكثر  الموقع  تويتر  على  لمناقشتها 
غ  تفرَّ الدين  رجال  أّن  ويذكر  واستخداماً. 
روا حساباتهم لنشر  أغلبهم لنشر األدعية وسخَّ

اإلعالنات.

منافسات  انطلقت  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
برعاية  تقام  والتي  للسيدات  كروية  دورة 
من منظمة »Gav«، وبالتنسيق مع االتحاد 
ملعب  في  وذلك  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 
مجمع كالسيكو جنوب دوار جركين بمدينة 

قامشلو.
للتعريف  هدفت  مع عقد جلسة  كانت  البداية 
إقليم  في  وتاريخها  النسائية  الرياضة  بأهمية 
عليها  جاوب  أسئلة  عبر  كانت  الجزيرة 
أعضاء من اللجنة المنظمة وحكام ومدربين 

ومشرفين على الفرق المشاركة في الدورة.
القدم  لكرة  األنثوية  الرياضة  أهمية  وتكمن 
بمنح الفتاة حقها في ممارسة هوايتها وكسر 
الذهنية التي تحاول إظهار بأن هذه اللعبة هي 

للرجال فقط.
وفي  الكروية  الدورة  فعاليات  بدأت  وبعدها 
على  قنديل  سيدات  تغلبت  االفتتاح  مباراة 
هدف  مقابل  أهداف  بأربعة  آفاشين  سيدات 
سيدات  فازت  الثانية  المباراة  وفي  واحد، 

آفيستا على سيدات االتحاد بهدف دون رد.
آرين  وهي:  فرق  ثمان  بمشاركة  الدورة 
وآفاشين  وآفيستا  وقنديل  واالتحاد  وأربيل 
خروج  نظام  على  وتعتمد  ونوروز،  وآشتي 
المباراة  القادم  السبت  يوم  وستقام  المغلوب 

النهائية.
مجريات  وانتهت  مباراتين  يوم  كل  وتقام 

اليوم األول بالنتائج التي ذكرت أنفاً.
النسخة  أنشطة  ضمن  الدورة  هذه  وتأتي 
لتعزيز  الجزيرة(،  )بيت  الثانية من مشروع 
المشترك،  والمعيشي  المجتمعي  التماسك 

وترسيخ السلم األهلي بين شعوب الجزيرة.
نشاطات  عدة  الفترة  هذه  خالل  وستقام 

رياضية وهي على الشكل التالي:
في  للنساء  القدم  كرة  سداسيات  دورة   -
 ٨ من  فرق،  ثمانية  بمشاركة  قامشلو  مدينة 
الجاري، على أرضية ملعب  أيلول  إلى 11 

)Classico(، من الساعة 5 حتى ٨ مساًء.
في   )Ping Pong( الطاولة  تنس  بطولة   -
عامودا، بمشاركة 16 العباً والعبة، يومي 
من  الجاري،  أيلول   13/12 واالثنين  األحد 
الصالة  وحتى ٨ مساًء في  الساعة 2 ظهراً 

الرياضية بمدرسة عامودا للبنات.
في  للرجال  القدم  كرة  سداسيات  دورة   -
إلى   14 من  فرق،  ثمانية  بمشاركة  الحسكة 
ملعب  أرضية  على  الجاري،  أيلول   17

)المحترفين(، من الساعة 5 حتى ٨ مساًء.
والالعبين  الفرق  تكريم  سيتم  الختام  وفي 
كل  في  والثاني  األول  بالمركزين  الفائزين 

دورة رياضية بجوائز رمزية.

االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة 
يتحّضر إلقامة الدوري األّول من نوعه 

لناشئات كرة القدم

»مشروع بيت الجزيرة« يقيم دروس إعالمية من كأس العرب للسيدات
نشاطات رياضية مختلفة...

األّول  الدوري  نجاح  بعد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
للسيدات  القدم  لكرة  المكشوفة  المالعب  على 
وكتابة التاريخ من قِبل أندية السيدات واالتحاد 
حالياً  التحضير  يتم  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 
القدم »سباعيات«  لناشئات كرة  إلقامة دوري 

ل من نوعه في اإلقليم. وهو األوَّ
الناشئات،  ألعمار  بمواهب  األندية  وتمتاز 
عبات للمنتخب  حيث تم استدعاء العديد من الالَّ
بهدف  الرياضي  واالتحاد  أيام،  قبل  السوري 
لعبة  على  الصغيرة  المواهب  وتشجيع  دعم 
كرة القدم يتحضر حالياً إلقامة دوري للناشئات 
لمواليد 2005 وما فوق، وفي المالعب الُمغطاة 

للسباعيات.
وبهذا الصدد يدعو مكتب الرياضة األنثوية في 
األندية  جميع  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
القدم  كرة  دوري  في  بالمشاركة  ترغب  التي 
االتحاد  مقّرِ  إلى  الحضور  )ناشئات(  للسيدات 
الرياضي بقامشلو للمناقشة والتحضير للدوري، 
الساعة  تاريخ 2021/9/11  السبت  يوم  وذلك 

)11( ظهراً.
وفي إقليم الجزيرة أُقيم للموسم الكروي 2020 
أندية وحققت  ـ 2021، دوري شارك فيه ستة 
أهلي  وسيدات  األّول  المركز  األسايش  سيدات 
المركز  بيمان  وسيدات  الثاني  المركز  عامودا 

الثالث.
سبعة  فيها  وشارك  الكأس  مسابقة  أُقيمت  بينما 
اللَّقب  عامودا  أهلي  سيدات  وحققت  نوادي 
على حساب سيدات بيمان بعد الفوز عليهن في 

المباراة النهائية بهدٍف دون رد.
سيدات  هناك  السبعة  المشاركة  األندية  وخارج 
حتى  بطولة  أيَّة  في  يشاركَن  لم  اللواتي  سردم 
اآلن، وفي االجتماع القادم سوف تظهر مالمح 
األندية المشاركة وآلية الدوري والنظام المعتمد.
الجزيرة  إقليم  في  القدم  كرة  بطوالت  وكانت 
بدأت عام 2017 على المالعب المغطاة وحققت 
الكرة األنثوية الكثير من اإلنجازات فغير القدرة 

على كسر النمطية واحتكار الرجال لكرة القدم 
وإقامة بطوالت خاص بهن، فقد حققت العبات 
أول  لقب  عامودا  سيدات  باسم  الجزيرة  إقليم 
المكشوفة  المالعب  على  سوريا  في  دوري 

الثانية  النسخة  وفي   ،2020 ـ   2019 لموسم 
اللقب  الخابور  سيدات  باسم  عبات  الالَّ حققت 

لموسم 2020ـ 2021.

ريان الجدعاين

منتخب  العبات  العزيزات  ألخواتي  أبارك 
كأس  بلقب  المستحق  فوزهن  على  األردن 
العرب للسيدات 2021، والتي اختتمت مؤخراً 
النهائية  المباراة  في  انتصارهن  بعد  في مصر، 
القوي تونس بهدف وحيد سجلته  المنتخب  على 
المهاجمة المتألقة ميساء جبارة، والتي تواصل في 
تحقيق األرقام القياسية الشخصية كعدد األهداف 
وعدد المباريات الدولية، لتكون عالمة فارقة في 

الساحة األردنية والعربية بالكرة النسائية.
وأبارك أيضاُ للشقيقة دولة مصر على استضافة 
البطولة وسط ظروف جائحة كورونا  منافسات 
في  العاملين  على  صعباً  تحدياً  شكلت  والتي 
بعض  رحب  بصدر  نتقبل  ولهذا  البطولة، 
والتي  البطولة،  في  ظهرت  التي  الضعف  نقاط 
بالتأكيد ستتحول إلى مصدر قوة وإيجابيات في 
بالدي  في  إقامتها  أتمنى  والتي  المقبلة،  النسخة 
السعودية، ألنها أصبحت بالفعل جاهزة لخوض 
أعلن  أن  بعد  النسائية  القدم  كرة  تأسيس  مشوار 
االتحاد السعودي لكرة القدم في الشهر الماضي 
ستاب  مونيكا  األلمانية  المدربة  مع  التعاقد  عن 
للسيدات،  السعودي  المنتخب  على  لإلشراف 

والذي سيظهر للنور ألول مرة.
دور  لمنافسات  التلفزيوني  البث  غياب  أن  إال 
المجموعات تُعتبر نقطة ضعف واضحة ال يمكن 
اآلن  حتى  تُعرف  ال  حيث  بسهولة،  تجاوزها 
أسباب غياب البث التلفزيوني عن بداية البطولة، 
قبل أن تقوم القناة المصرية )أون تايم سبورتس( 
المباراة  ثم  النهائي  النصف  دور  مباراتي  ببث 
المجموعات  دور  منتخبات  لتتعرض  النهائية، 
عدم  بسبب  للظلم  وفلسطين  والسودان  كلبنان 
كمصر  المتأهلين  بعكس  التلفاز  على  ظهورهم 

والجزائر وتونس واألردن.
من المعروف أن البث التلفزيوني يُعتبر مصدر 
قوة لتنمية كرة القدم النسائية على مستوى العالم، 
فوجود القناة الناقلة ألي بطولة نسائية تعتبر حق 
اسمه  لنشر  يسعى  ناٍد  أو  منتخب  ألي  أساسي 
واالستثمار،  التسويق  على  ستساعده  والتي 
وستعود بالنفع أوالً على الالعبات الالتي يبحثن 
البث  غياب  وقع  كان  ولهذا  االحتراف،  عن 
العرب  بكأس  المجموعات  دور  التلفزيوني عن 

للسيدات مؤلم على الجميع.
لوحات  غياب  كان  االستثمار،  بخصوص 
البطولة، ما عدا  اإلعالنات عن جميع مباريات 
إعالن واحد من الشركة المصرية )tempo( في 
فقط،  النهائية  والمباراة  النهائي  نصف  مباراتي 
التسويق  لجنة  أمام  تقف  كبيرة  استفهام  نقطة 

لتسويق  الوقت  من  متسع  أمامها  كان  والتي 
والعالمية  العربية  الشركات  وتشجيع  البطولة 
تنجح  لم  حيث  البطولة،  في  التواجد  على  أيضاً 
لجنة التسويق في تسويق البطولة عبر االستفادة 
أوروبا  بقارة  يحترفن  العبات  عدة  وجود  من 
نادي  مع  عصام،  سارة  المصرية  كالمهاجمة 

ستوك سيتي اإلنكليزي.
أعلنت  والتي  التحدي(  )اختاري  حملة  أن  حتى 
للسيدات  العرب  لكأس  المنظمة  اللجنة  عنها 
ألن  الحالية،  للمرحلة  مثالية  تكن  لم   2021
»اختاري  مرحلة  تجاوزت  العربية  الالعبة 
منذ  التحدي  هذا  دخلت  بالفعل  ألنها  التحدي« 
التسعينات من القرن الماضي عندما كان خوض 
العربية،  المرأة  على  صعباً  القدم  كرة  رياضة 
أوروبا كالعبات  قارة  لتصبح اآلن محترفة في 
لهذه  المناسب  الشعار  ليكون  والجزائر،  تونس 
ألن  مستحيلة(  ليست  )العالمية  هي  المرحلة 
نسائي  عربي  منتخب  ذهاب  تحدي  يزال  ال 
يتحقق  ولكي  قائماً،  للسيدات  العالم  كأس  إلى 
إلى  العربية  النسائية  الكرة  تحتاج  الحلم  هذا 
استراتيجية واضحة من االتحادات العربية يكون 
وقطاع  الرياضي  واالستثمار  االحتراف  قوامها 

الناشئات والشابات.
في التغطية اإلعالمية للبطولة الحظت غياب تام 
لسياسة )إبراز األيقونات(، وهي تسليط الضوء 
على الالعبات الالتي يبذلن كل طاقتهن لتحقيق 
أتحدث  وهنا  األخضر،  المستطيل  فوق  النجاح 
كالمهاجمة  للبطولة  الحقيقيات  البطالت  عن 
أول  سجلت  التي  النعيم،  عبد  روان  السودانية 
الدولية  لمنتخبها في أول مشاركاته  هدف دولي 
وكان بمرمى تونس، والجزائرية نعيمة بوهني، 
الستمرارها  »المخضرمة«  لقب  تستحق  والتي 
تألقها  مع  طويلة  لفترة  منتخبها  هجوم  قيادة  في 
الفلسطينية  والمهاجمة  األهداف،  تسجيل  في 

كارولين صاهجيان، والتي ال تزال تحمل شارة 
قيادة منتخبها وتواصل معهن رحلة المشاركات 
الدولية مع قلة الموارد المالية لالتحاد الفلسطيني، 
أن  أثبتت  والتي  شنك،  َملَك  األردنية  والحارسة 
طول  أو  قُصر  على  تعتمد  ال  المرمى  حراسة 
والناجحة  السريعة  الفعل  ردة  على  بل  القامة 
لصد هجمات الخصوم، لتهدي اللقب إلى منتخب 

بالدها بكل شجاعة.
العزيزات  جميع  خبرة  وأقدر  أحترم  بالتأكيد 
واألعزاء في اللجنة اإلعالمية والتسويق، وأتفهم 
ظروف جائحة كورونا، ولكن كان طموحنا كبير 
العالمية  التغطية  مستوى  شاهدنا  أن  بعد  للغاية 
كأس  مثل  النسائية،  القدم  كرة  له  وصلت  التي 
وأولمبياد  فرنسا  في   2019 للسيدات  العالم 
)البث  زمن  في  أصبحنا  حيث   ،2020 طوكيو 
والتغطية  القنوات  خارطة  غير  والذي  الرقمي( 
اإلعالمية على مستوى العالم، أي أن العالم حقق 
قفزات هائلة نحو المستقبل ونحن ال نزال نبحث 
المجموعات  دور  مباريات  تبث  التي  القناة  عن 
مع غياب لوحات اإلعالنات في جوانب الملعب!
لكرة  المستقبل  نجمة  إلى  خاصة  تحية  ختاماً، 
والتي  السودان، ريان رجب،  في  النسائية  القدم 
تعمل بنجاح على نشر كرة القدم النسائية ببالدها 
عبر حساباتها الخاصة في التواصل االجتماعي 
توك(،  تيك   – فيسبوك   – انستغرام   – )تويتر 
حيث تقوم بنشر مقاطع فيديو لمهاراتها الفردية 
وأيضاً لمبارياتها مع منتخبها الوطني والتي توج 
حيث  لبنان،  بمرمى  هدف  تسجيل  في  بنجاحها 
كرة  نشر شعبية  في  اإللكتروني  نشاطها  يساهم 
التواصل  وسائل  لتثبت  بوطنها،  النسائية  القدم 
االجتماعي بأنها أهم أسلحة الكرة النسائية والتي 
تعلمها  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  على  يجب 
بشكل جدي من أجل نسخة مقبلة أكثر إبداعاً من 

نسخة 2021.

في ذكرى استشهاد ابنها، دعت والدة الشهيد زانيار مرادي 
يستشهد  ال  حتى  فوف،  الصُّ ورّص  للتوحد  الكردية  القوات 

أبناء الكرد على يد األعداء.
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أزمة الُنخب السياسية السورّية

بعد سيطرة طالبان يبدأ البحث عن الحلفاء

ديبو: اإلدارة الذاتية؛ إدارة ال 
مركزية ديمقراطية

 تساهم في حل األزمة السورية

مفيد نجم )كاتب وروايئ سوري(

فرصة  السورية  السياسية  لألحزاب  توفرت 
تاريخية أثناء سنوات االعتقال الطويلة لكوادرها 
فكرية  بحوارات  للبدء  تستثمرها  أن  يمكن  كان 
سياسي  عمل  برنامج  على  لالتفاق  وسياسية 
هذه  لكن  بينها،  المفقودة  الثقة  واستعادة  وطني 
بعضاً  ببعضها  التشهير  أدمنت  التي  األحزاب 
لم  السياسية  وبمواقفها  بمصداقيتها  والطعن 
تحاول أن تستثمر هذه الفرصة بما يحقق وحدة 
مواجهة  في  حضورها  قوة  ويعزز  مواقفها 
ما  األمنية،  أجهزته  وتوحش  االستبداد  طغيان 
أدى إلى تكريس حالة تشتُّتها وضعفها حتى على 
المستوى الداخلي للحزب الواحد نتيجة التأثيرات 

السلبية لسنوات السجن الطويلة.
قبل  األحزاب  هذه  تحتاجه  كانت  ما  أول  إن   
القيام  هو  بعضاً  بعضها  مع  حوار  في  الدخول 
وموضوعية  علمية  نقدية  مراجعة  بعملية 
اكتشاف  بغية  السابقة  ومواقفها  لسياساتها 
الخطأ وأسباب عجز هذه األحزاب عن  مكامن 
تطوير برامج عملها وسياساتها، والتي انعكست 
للجماهير،  واستقطابها  تأثيرها  قدرة  على  سلباً 
القمع  وسائل  جميع  استخدم  النظام  أن  صحيح 

والترهيب والفساد للقضاء على الحياة السياسية، 
هذه  كوادر  بجميع  الزج  خالل  من  سواء 
أن  خاصةً  معتقالته،  في  ومناصريها  األحزاب 
مختلفة  سابقة  مراحل  في  عانت  األحزاب  هذه 
اإلغراء  َعْبر  أو  الممنهج  والقمع  االعتقال  من 
وسياسة اإلفساد التي ستتعاظم في مراحل الحقة 
حتى تحولت إلى عالمة فارقة في الحياة السياسة 

واالجتماعية والثقافية السوريّة.
مكان  في  األحزاب  هذه  أعضاء  اجتماع  كان 
األسد  سجون  داخل  طويلة  ولسنوات  واحد 
والسياسية  النفسية  الحواجز  إلزالة  فرصة 
والفكرية بينها، كما حدث على مستوى التعايش 
اليومي بين عناصر هذه األحزاب، لكن أحداً لم 
يحاول أن يخطو بهذا االتجاه بسبب فقدان الثقة 
بين هذه األحزاب والتباين في الموقف من النظام 
تفكيرها  على  مسيطرة  كانت  التي  والعصبية 
على الرغم من إدراك هذه األحزاب لضعفها في 
مواجهة التغول األمني للسلطة ومحاولة القضاء 
استعادة  إلى  الحاجة  وبالتالي  وجودها،  على 
المبادرة الوطنية التي تُفشل خطط النظام وتعزز 

قوة حضورها.
إن ما كان يحتاجه هذا التفكير هو االنفتاح على 
من  كجزء  بها  واالعتراف  األخرى  األحزاب 
الحياة السياسية وجعل الحوار البنّاء المجرد من 

اآلراء والمواقف المسبقة باعتباره شرطاً لنجاح 
الفكري  والحوار  المكاشفة  إن  المشروع،  هذا 
يمكن  كان  والموضوعي  الهادئ  والسياسي 
الجديدة، وخلق  الحالة  تعزيز هذه  في  يُسهم  أن 
األرضية المناسبة ألي عمل جبهوي ممكن، لما 
السجن  لسنوات  السلبية  االنعكاسات  أن  حدث 
الطويلة خلقت حالة من الترهل والتشتت واليأس 
يمكنها  كان  التي  الطويلة  القاسية  المعاناة  بفعل 
على  وغنى  حيوية  أكثر  جديداً  واقعاً  تخلق  أن 

المستويين الفكري والسياسي.
في  تتم  كانت  التي  الحوارات  أغلب  ظلت  لقد 
الغالب بين أفراد أو مجموعات صغيرة هامشية 
وغير رسمية سرعان ما كانت تنتهي بانتهاء تلك 
اللقاءات العابرة، خاصةً عندما كان يظهر التباين 
والتعارض في وجهات النظر، والذي كان يصل 
في بعض الحاالت إلى نوع من االنقسام، خاصةً 
كانت  التي  المتالحقة  السياسية  األحداث  حيال 
الساحة  على  أو  السورية  الساحة  على  تجري 
المحيطة بها مثل الموقف من احتكار حزب هللا 
اللبناني للعمل المقاوم وجعل المقاومة ذات طابع 
الخليج  حرب  من  للموقف  بالنسبة  أو  طائفي 

الثانية، وقبل كل هذا الموقف من النظام.
عن  التنازل  يقبلون  المتحاورين  أغلب  يكن  لم 
التعاطي  أو  اآلخر  بالرأي  والقبول  موقفهم 

أي  غياب  يعني  ما  اآلخر  الرأي  مع  اإليجابي 
أساس يمكن أن يقوم عليه حوار موضوعي بنّاء 
لذلك  ذاك،  أو  الموقع  هذا  في  التخندق  خارج 
التناقضات  هذه  مفاعيل  تستمر  أن  طبيعياً  كان 
االنتفاضة  بعد  السياسية  والرؤى  المواقف  في 
مدى  على  كبير  بشكٍل  تنعكس  وأن  السورية، 
ألهداف  سياسياً  حامالً  تشكل  أن  على  قدرتها 
هذه االنتفاضة، والتعبير عن مطالبها في الحرية 
والكرامة من خالل برنامج عمل مشترك تتالقى 

حوله هذه األحزاب والقوى السياسية والوطنية، 
جماهير  التفاف  تحقيق  على  قادراً  ويكون 

االنتفاضة حوله.
نتائج  إلى  تقود  أن  بد  ال  الخاطئة  المقدمات  إن 
خاطئة كان على جماهير االنتفاضة وحاضنتها 
فقدت  الذي  الوقت  في  ثمنها  تدفع  أن  الشعبية 
هذه القوى واألحزاب ثقة الشارع المنتفض بها، 
الفشل  هذا  تجاوز  على  قدرتها  نفسه  اآلن  وفي 

واستعادة المبادرة من جديد.

فيصل اليافعي )كاتب ومحلل سيايس(

عهد  وبدأ  أخيًرا  أفغانستان  األميركيون  غادر 
الحرب  المرجح أن مؤرخي  للبالد، ومن  جديد 
تفاجؤوا  قد  أفغانستان  في  الوحشية  األهلية 
طفت  وكيف  باألمس،  اليوم  تشابه  مدى  من 
فترة  من  السرعة شخصيات  بهذه  السطح  على 
أحد  حكمتيار  الدين  قلب  هو  فها  التسعينات، 
أمراء الحرب الذين قصفت ميليشياته العاصمة 
له  يُسمح  ولم  التسعينات،  في  عشوائي  بشكٍل 
بالعودة إلى البالد إال منذ ثالث سنوات مضت، 
إلى  ويجلس  البالد،  يدير  قد  مجلس  إلى  ينضم 

جانب الرئيس السابق حامد كرزاي.
وها هو أمير الحرب األفغاني سيء الصيت عبد 
الرشيد دوستم الذي اتُهمت قواته بارتكاب جرائم 
إلى  وطني  دور  لعب  إلى  اآلن  يسعى  عديدة، 
جانب طالبان، أما أحمد مسعود، ابن أحمد شاه 
مسعود أمير الحرب الموالي للواليات المتحدة، 
ويبقى من أمراء الحرب رغم مواالته لها، وقد 
كانوا  عندما  طالبان  حركة  ميليشياته  حاربت 
في السلطة، ها هو يعود إلى أفغانستان، ويكتب 
مقاالت افتتاحية في واشنطن بوست مقتبساً في 
مقالته من خطاب روزفلت، ومطالباً األميركيين 

بتزويده بالمزيد من األسلحة.
النظر  إعادة  تفرزها  التي  األنشطة  هي  وهذه 
خلق  لقد  المفاجئة  والتحالفات  المصالح  في 
يسعى  وبينما  غريبين،  حلفاء  والهزيمة  النصر 
عاجل  بشكٍل  والدول  والميليشيات  السياسيون 
إلى خلق تحالفات جديدة، يبدو وكأنهم مستعدون 
التاريخية  الحقائق  طمس  من  قدر  أي  لتحّمل 
لمجرد البقاء على مسرح األحداث، وال حصانة 

الرخيص، ال األميركيين  المسلك  ألحد من هذا 
وال العالم الخارجي وال حتى طالبان نفسها.

زمام  تولي  بين  فرق  فهناك  لباكستان  بالنسبة 
األمور من قبل جماعة إسالمية منبوذة ومحاذية 
تكون  وأن  التسعينات،  في  حدث  كما  للحدود 
العظمى  بالقوة  للتو  أطاحت  قد  الجماعة  تلك 
أيام  وفي غضون  دوليًا،  قبولها  ويتم  المسؤولة 
العدو  للتفاوض مع  المتحدة  الواليات  اضطرت 
فقط  قتاله،  في  عاًما  عشرين  أمضت  الذي 
وتغيرت  سالمين،  المطار  من  أفرادها  إلخراج 
صورة حركة طالبان من مسبب االضطرابات 
ومقوض االستقرار إلى “الناس الطيبين”، الذين 
عبر  العبور  من  داعش  مفجري  منع  يحاولون 
المركزية  القيادة  رئيس  وقال  التفتيش،  نقاط 
كابول  مطار  هجوم  عن  حديثه  في  األمريكية 
وجنود  أفغان  مدنيين  مقتل  عن  أسفر  الذي 
أميركيين “ال أعتقد أن هناك أي شيء يقنعني أن 

طالبان سمحت له بالحدوث.
السرد  يستمر  الغربية  اإلعالم  وسائل  وفي 
أن  حتى  الشر،  ضد  الخير  حول  القصصي 
المزيد  وشن  طالبان  المقاومة ضد  دعوة  هناك 
لها، في حين  من الحروب بل وحرب ال نهاية 
السبب  النزاع هو  الحرب وإنهاء  فتيل  أن نزع 
الفعلي الذي علل به العديد من األفغان سماحهم 
لطالبان بدخول مدنهم من دون أي مقاومة تُذكر.
والمثير للغرابة أن هذا البحث عن الحلفاء يُمثل 
مما  أكثر  ولطالبان  الغرب  إلى  بالنسبة  إشكالية 
كليهما  ألّن  ألفغانستان،  المحاذية  للدول  يمثله 
ُخلقياً  ومتناسق  متسق  مستوى  خلق  إلى  يسعى 

ليبرر به أفعالهما.
وبالنسبة إلى الغرب هناك بُعد أخالقي وسياسي 
يزال  فال  اآلخرين،  مع  يعقدها  التي  للتحالفات 

إليهم  يُنظر  أن  الغربيين  للسياسيين  المهم  من 
أخالقياً،  نقية  أطراف  مع  يتعاملون  أنهم  على 
وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة إلقامة تحالفات مع 
من  التقليل  أو  تجاهل  هو  مشبوهة،  مجموعات 
أهمية تلك الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعات، 
وتشمل تلك الجماعات بصراحة كل شخص مهم 
تقريبًا على األراضي األفغانية نتيجة عقود من 
الصراع الوحشي إن البعد السياسي ُمعقد بشكٍل 
قُتِل  غربية  حكومة  ألي  يمكن  ال  ألنه  كبير، 
هيئة  في  الظهور  القتال  ساحات  في  مواطنوها 

من ارتضى بذهاب تلك التضحيات ُسدًى.
كما تحتاج طالبان أيًضا إلى إظهار نقاء وطهر 
لفترة  الغرب  قتال  بعد  خاصةً  ُمعين  فكري 
طويلة، فقد فقدوا أيًضا رفاقهم وعليهم أن يُثبتوا 
ألتباعهم أن تلك الخسائر البشرية لم تذهب هدراً، 
انتصارهم،  حساسية  أيضاً  مدركين  وسيكونون 
تم  التي  الدوالرات  مليارات  أفغانستان  وتمتلك 
إلى  طالبان  وستحتاج  البلد  خارج  إلى  ضخها 
للحصول  المصرفية  الشبكات  إلى  الوصول 
أنهم  إلى  بالفعل  طالبان  ممثلو  وأشار  عليها، 
السفارات  من  حقيقيًا  دوليًا  اعترافًا  يريدون 

والدبلوماسيين.

عليهم  سيتعين  االعتراف  ذلك  على  وللحصول 
الدينية  وتعاليمهم  المركزي  سلطتهم  هيكل  فتح 
سيتوجب  كما  غموًضا،  أكثر  تكون  ربما  التي 
من  مع  األقل  على  اسمياً  السلطة  تقاسم  عليهم 
هو  الشخصيات  هذه  وإحدى  إيذاءهم  حاولوا 
الرئيس السابق حامد كرزاي، وقد يُجبرون على 
قُتِل  الذي  كرزاي  نفس  وهو  له  عرض  تقديم 

أخوه على يد طالبان واحتفلوا بمقتله علنًا.
هذه  التنازالت  لعبة  من  أحد  أي  يخرج  ولن 
خالياً من “الدنس”، حتى أولئك الذين انتصروا 
لضمان  جاهدين  يسعون  الحرب  في  ظاهريًا 
عدم تكبدهم ألي هزائم وهم يحتفلون بنصرهم، 
إلى باكستان فهناك فرق ما بين تولي  وبالنسبة 
منبوذة  إسالمية  جماعة  قبل  من  األمور  زمام 
التسعينات،  في  حدث  كما  للحدود  ومحاذية 
بالقوة  للتو  أطاحت  قد  الجماعة  تلك  تكون  وأن 

العظمى المسؤولة ويتم قبولها دوليًا.
تعمل  أن  هي  نتيجة  أفضل  أن  باكستان  وتعتقد 
مستوى  من  بقليل  أقل  بشكٍل  طالبان  حكومة 
حاجتها  في  كابول  لتستمر  العالمي،  االحترام 
إليها  بالنسبة  واألسوأ  أباد،  إسالم  إلى  الدائمة 

هو دولة طالبانية والتي يمكن أن تحفز نزعتها 
طالبان  مقارنة  أن  كما  الباكستانية،  المحافظة 
لهزيمتها للواليات المتحدة مع موقف إسالم أباد 
يضع  األميركية  السياسات  تجاه  مرونة  األكثر 
أن  يرجح  ما  وهو  صعب  وضع  في  باكستان 
بغيضة  تحالفات  عن  البحث  إلى  باكستان  تلجأ 

مناهضة لطالبان من أجل الحد من نفوذها.
إن ضرورة التعامل مع واقع حركة طالبان داخل 
المجتمع الدولي مع الظهور بمظهر الملتزم بالقيم 
والمبادئ في نفس الوقت، يستدعي طمس بعض 
أطراف  جميع  األطراف،  كل  قبل  من  الجرائم 
طالبان والمقاومة والسياسيين الغربيين واألفغان 
الذين ما زالوا يبحثون عن فرص  والجواسيس 
عمل، سيسعدهم رؤية شيء من طمس الجرائم 
طالما أن األسلحة والمال والسلطة ستستمر في 

التدفق.
أسر  هم  يُسألوا  لم  الذين  الوحيدون  األشخاص 
ارتداء  إلى  مرة  ذات  اضطروا  الذين  الضحايا 
مالبس الحداد السوداء، وهم اآلن يرون الرجال 

الذين تسببوا في مآسيهم يعودون إلى كابول.

أوضح عضو الرئاسة المشتركة في مجلس 
أنهم  ديبو  سيهانوك  الديمقراطية  سوريا 
بصدد تغييرات وطنية سورية في المستقبل 
مؤتمر  عقد  على  »نعمل  وأكد:  القريب، 
الديمقراطية«،  السورية  للمعارضة  وطني 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  أن  إلى  وأشار 
منفتح على الجميع للحوار حول إيجاد الحل 

لألزمة السورية.

بعد مرور عقد على األزمة السوريّة وعلى ما 
يبدو أن المجتمع الدولي غير ُمهيأ حتى اآلن 
الصراع  الفاعلة في  للضغط على األطراف 
السوري للوصول إلنهاء المعضلة السوريّة، 
وهذا ال يعني أن الحلول في سوريا ُمستحيلة 
وحرب  أزمة  لكل  أن  الطبيعي  من  ألن 
ومشكلة حل ما وال بد أن تظهر في النهاية، 
في  األزمة  بأن  قناعة  إلى  الجميع  ويتوصل 
قبل  من  مقبول  بشكل  تُحل  أن  يجب  سوريا 

كافة السوريين.

الالمركزية الحل العام 
لسوريا املستقبل

الرئاسة  هيئة  عضو  تحدث  السياق  وفي 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  في  المشتركة 
فقال:  لألنباء  هاوار  لوكالة  ديبو  سيهانوك 
كما  المتطرفة  الجماعات  تجميع  طريقة  إن 
بين  التفاق  نتيجة  درعا  في  اآلن  يحدث 
تركيا وحكومة دمشق وكذلك بموافقة إيران 
ونتساءل  التصفية،  مبدأ  على  قائم  وروسيا، 
هنا هل سيعملون على تشكيل طالبان جديدة 
في المناطق الشمالية الغربية من سوريا؟ في 

إشارة إلى الخطط المحتملة لهذه القوى.
وعن تصريحات بشار األسد التي قال فيها إن 
إلى ما قبل 2011، ويمكن  سوريا لن تعود 
أن تحكمها إدارة مركزية تحدث ديبو بقوله: 
حتى  عملية  خطوات  أي  اتخاذ  يتم  لم  إنه 
لسوريا  العام  الحل  هي  الالمركزية  اآلن، 
هذا موقف متقدم للغاية، لكن هناك العديد من 
أشكال الالمركزية الواقعية والشكلية ويتبنى 
مجلس سوريا الديمقراطية ال مركزية الدولة 
وفي نفس الوقت أن تدير كل منطقة شؤونها 
صالحيات  على  تؤثر  أن  بدون  بنفسها 
الحكومة المركزية، التأكيد على الالمركزية 
الالمركزية  إيجابية،  خطوة  الوقت  هذا  في 
اإلدارية المحلية هي جزء من اإلدارة الذاتية 
الذاتية،  اإلدارة  عن  بديالً  ليست  ولكنها 
مركزية  ال  إلى  الذاتية  اإلدارة  تحولت  لقد 
ديمقراطية تساهم في حل األزمة في سوريا 
اآلن  حتى  األوسط،  الشرق  مناطق  وجميع 
حكومة  وبين  بيننا  عملي  لقاء  أي  يحدث  لم 
دمشق، لكننا كنا وما زلنا منفتحين على مثل 
إجراء حوار حقيقي،  أجل  اللقاءات من  هذه 
يجب أن يكون هناك ضامن يمكنه الجمع بين 

الجانبين واتخاذ خطوات متواصلة.
الدول  بعض  بدأت  مؤخراً  ديبو:  وتابع 
بالتواصل مع حكومة دمشق وإقامة العالقات 
قائمة  العالقات  هذه  كانت  حال  في  معها، 
و   2254 الدولية  القرارات  أساس  على 
وساهمت   ،2012 جنيف  وإعالن   211٨
السوريّة  األزمة  حل  في  إيجابي  بدور 
فستكون خطوة إيجابية، أما إذا كانوا يريدون 
دمشق  حكومة  سلطة  على  الشرعية  إضفاء 
أزمة،  في  الجميع  سيكون  عندها  المركزية 
تتالشى  العالقات  بإعادة  المتعلقة  المواقف 
العالقات،  بناء  أمام  العوائق  تظهر  بسرعة 
دمشق  حكومة  بين  عالقات  أية  تطوير  قبل 

لحل  إجراءات  اتخاذ  يجب  اإلقليمية  والدول 
ذلك  عدا  أما  السورية،  لألزمة  ديمقراطي 
المجال  في  فقط  محصورة  العالقة  فستبقى 
ال  والدولية،  اإلقليمية  والمصالح  اإلعالمي 

توجد أسس أو فرص لتلك العالقة. 

ما يجري يف درعا 
سيناريو يتكرر

ق  تطر و
إلى  ديبو 

موضوع 
خط 

لغاز  ا

ي  لمصر ا
عبر  لبنان  إلى 

وسوريا  األردن 
بناء  نحو  كخطوة 

الشرق  قائالً:  العالقات 
لذلك  صعبة  بفترة  يمر  األوسط 

ومحاولة  األزمة  استمرار  الجميع  يريد 
أيضاً  يريدون  إنهم  المطلوب  الحل  عرقلة 
معالجة هذه القضايا بالسبل االقتصادية ويمثل 
لبنان  إلى  يصل  الذي  المصري  الغاز  خط 
نحو  خطوة  سوريا  إلى  األردن  من  ويعبر 
كبيرة  يُشكل فرصة  لن  لكنه  العالقات،  بناء 
ألن  دمشق  حكومة  على  الشرعية  إلضفاء 
بعض المناطق القريبة من األراضي اللبنانية 
هي اآلن تحت االحتالل، بلد خرج فيه القرار 
عن سيطرته ازداد عدد المهاجرين وتعمقت 
األزمة، ال يمكن شرعنته ستتحقق الشرعية 

السورية من خالل الحل وإنهاء االحتالل.
قال  درعا  في  األزمة  عن  الحديث  وفي 
ديبو: إن هناك مساعي لتوسيع رقعة األزمة 
المنطقة،  في  جديدة  طالبان  حركة  وتأسيس 
اآلن  حتى  نهائية  نتائج  أي  تحقق  لم  درعا 
الوضع هناك متوتر ما يجري في درعا، هو 
جرى  الذي  السيناريو  نفس  لتكرار  محاولة 
في دوما وحرستا ومناطق مختلفة من سوريا 
وهذا يعني إخضاعهم ومن ثم توجيههم إلى 
أماكن أخرى، نحن ضد هذا األمر سيتم تسوية 
الوضع في درعا من خالل الحوار والقرار 
الدولي 2254، أما عدا ذلك فيعني إخضاع 
أهالي درعا والنيل من إرادتهم لدرعا مكانة 
حكومة  متطرفو  أو  دمشق  حكومة  رمزية 
المقدمة  في  نحن  يقولوا  أن  يريدون  دمشق 

مرةً أخرى.

المسلحة  الجماعات  نقل  إن  ديبو:  وأوضح 
ومرتزقتها  تركيا  تحتلها  التي  المناطق  إلى 
يتم بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين تركيا 
وحكومة دمشق بهدف القضاء على الجماعات 

إيران  موافقة  أيضاً  يتضمن  هذا  المتطرفة، 
األزمة  تعميق  إلى  يؤدي  ما  وهو  وروسيا 
هزيمة  هو  معين  طرف  انتصار  إن  أكثر، 

المستقبل مع تفاقم المشكلة تزداد إراقة الدماء 
ويتعرقل  السوري  المجتمع  تقسيم  ويزداد 
إن  والالمركزية،  الديمقراطية  سوريا  إنشاء 
إرسال الجماعات المسلحة إلى الباب طريقة 
يوجد  ال  المتطرفة  المجموعات  لتجميع 
إجماع أو توافق دولي أو إقليمي على تجميع 
والعصابات  الجماعات  ومستقبل 
المسلحة وتزداد الشكوك حول 
ما إذا كانت طالبان جديدة 
شمال  في  ستظهر 

وغرب سوريا.

املشاريع 
الدميقراطية 
خطر عىل تركيا 

والجوالين

تحرير  مرتزقة  زعيم  تصريحات  وحول 
الجوالني  محمد  أبو  النصرة(  )جبهة  الشام 
سوريا  وشرق  شمال  بمناطق  يتعلق  فيما 

تثبت  المواقف  هذه  إن  بالقول:  ديبو  تحدث 
التي تمثلها صلتهم مع داعش  الجهة  ضعف 
التركية واضحة وهذا  والقاعدة والمخابرات 
الموقف ليس بجديد، ال نتوقع منهم أكثر من 
هذا الموقف الوضع في شمال وشرق سوريا 
يختلف عن أفغانستان ونحن أيضاً نؤيد عدم 
بقاء أي قوات أجنبية في سوريا، طالما يوجد 
اليوم  الحديث عن حل  يمكننا حتى  محتل ال 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هي رمز 
الجوالني  على  خطراً  يُشكل  وهذا  للسالم 
وخاصةً  تدعمه  التي  األطراف  على  وحتى 
بينهم  شكلية  خالفات  هناك  تكون  قد  تركيا، 
على  بالقضاء  يتعلق  فيما  متفقون  ولكنهم 
المشترك  والتعايش  الشعوب  أخّوة  مشروع 

في اإلدارة الذاتية.
وبشأن االجتماع المرتقب بين النظام السوري 
تركيا  فقال:  ديبو  تحدث  بغداد  في  واألتراك 
في حالة أزمة لقد تسبب نظام حزب العدالة 
والتنمية بقدٍر كبير من المتاعب أكبر من تلك 
التي تعاني منها سوريا، كال النظامين يمران 
التواصل  إلى  السبل  بكل  ويسعيان  بأزمات 
فيما بينهما والخروج من هذه األزمات التي 
تعصف بهما، لكن اللقاءات التي تعقدها هذه 
هذه  تعقد  ال  اضطرارية،  نتيجة  هي  الدول 
خائفان  النظامين  كال  برضاهم  االجتماعات 
جداً من أي حل ديمقراطي في محيطهما هذه 
الحل  من  لمخاوفهم  نتيجة  هي  االجتماعات 

الديمقراطي السلمي في سوريا.
في  المشتركة  الرئاسة  هيئة  عضو  واختتم 
ديبو  سيهانوك  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
حديثه بالقول: إن الزيارات المستقبلية لوفودهم 
هي  المستقبلي  عملهم  وجدول  الدول  لزيارة 
بالدرجة األولى حول موضوع فتح معبر تل 
كوجر وهذا األمر هام وعلى جدول أعمالنا 
وبخاصٍة  الجميع،  مع  ونناقشه  الدوام  على 
الطرفين األكثر فاعلية في سوريا مع الروس 
مسائل  وهناك  المستقبل،  في  واألمريكان 
وطنية  تغييرات  أمامنا  ألن  أخرى  هامة 
داخل سوريا  عملية  سنتخذ خطوات  سورية 
األولى،  بالدرجة  تأكيد، ونحن مهتمون  بكل 
الوطنية  للمعارضة  مؤتمر  عقد  في  نفكر 
مجموعة  إنشاء  نريد  السورية،  الديمقراطية 
حقيقية وليست شكلية وستجري وفودنا قريباً 
نحن  الخارج،  في  الدول  من  لعدد  زيارات 
الفترة  في  مهمتين  زيارتين  إجراء  بصدد 

القريبة.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

الهجرُة ليست قدراً... إّنها تجسيٌد للسياسِة الرأسمالّية
نهايةَ  تعني  عامة  التوحيديّة  الديانات  في  القيامة 
األساطير،  علم  في  مماثلةٌ  أموٌر  وهناك  العالم، 
األربعِة  بـ«الفرسان  القيامِة  عالماِت  إلى  ويرمز 
المكتوبِة  الجديد  العهِد  مخطوطاِت  في  للمحشِر« 
من القرِن الثاني إلى القرن السادس عشر، ويمكُن 
هذه  بين  صلةٌ  هناك  إنَّ  بسهولٍة  يقوَل  أن  للمرِء 

العالماِت وأحداِث اليوم.

سياسة تهجري ممنهجة

نهايِة  إلى  تؤدّي  أن  يمكن  التي  القضايا  أصبحت 
والمجاعِة  والمرِض  والدماِر  كالحرِب  العالِم، 
البيئيِّة، األجندة الرئيسة للبشريِّة، وكلُّ  والكوارِث 
بدوِر  يقوم  الذي  الليبرالّي  التصوِر  بسبِب  يتّم  هذا 
المسيحِ الزائِف، ويتجلّى هذا التوّجه اليوم بالحداثِة 
الرأسماليّة، ومشكلة الالجئين التي اُبتلي بها العالم 

اليوم نتيجةٌ لهذه األسباِب.
من  والعديد  إيجة،  وبحر  األبيض  البحر  أصبح 
البحاِر واألنهاِر والجداوِل مقابَر لالجئين، وتسعى 
بعُض الدول لحمايِة نفسها من هؤالء الالجئين ببناِء 
الجدراِن )العوازل الجداريّة( على طول حدودها، 
إضافة إلنشاِء وحداٍت خاصٍة ووضعِ آلياِت مراقبٍة 
لتخصيِص  وتدعو  الحدوِد،  على  أرضيٍّة   - جويٍّة 

بعض المساعداِت اإلنسانيِّة لالجئين.
واألمراِض  الحروِب  بسبِب  البشِر  هّجروا  لقد 
الالجئين  ونقلوا  الطبيعيّة،  والكوارِث  والمجاعِة 
من أرٍض إلى أخرى، لكنَّ بعَض األحداِث أخذت 
والهموم  الوجعِ  مفهوَم  فخلقوا  عسيراً،  منعطفاً 

وحاولوا أسَر الوجداِن البشرّي وتشويهه.
أصدرِت المفوضيّةُ السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 2020 عام  في  أنّه  أفاد  تقريراً  بجنيف  الالجئين 
حول  شخص  ألف  و400  مليون   ٨2 نحو  ُهّجر 
العالم من أرضهم؛ بسبِب العنِف وانتهاكاِت حقوق 
اإلنسان، وذكر التقرير أنَّ األسباَب الرئيسة كانت 
والصراعاِت،  األهليِّة  والحروِب  المناخِ،  أزمةَ 
ثالثة  »أُجبر  التقرير:  في  غراندي  فيليبو  وقال 
جائحِة  بسبِب  ديارهم  ترِك  على  شخص  ماليين 
يحاوُل  وقد  فقط،   2020 عام  خالل  كورونا 
السنواِت  في  أخرى  دوٍل  إلى  اللجوَء  معظمهم 
المقبلة«. كما أنّه غير معروٍف مقداُر الحقيقِة التي 
يعكسها هذا التقريُر. لكن؛ إذا نظرنا إلى األحداِث 
قضايا  في  النظُر  فينبغي  أفغانستان،  في  الجارية 

الهجرةِ واللجوِء بشكٍل مفّصٍل أكثر.
في غضوِن أياٍم قليلة، قطعت موجةُ الهجرة مسافة 
إلى  أفغانستان  من  ووصلت  كم،   2000-1500
حدود  لكن  الفٌت،  أمٌر  وهذا  كردستان،  باكور 
الدولةَ  أّن  كما  بجدران،  مغلقةٌ  وتركيا  إيران 
من  اإلبادةِ عدداً  أقامت في إطاِر هجماِت  التركيّة 
الدفاعاِت الحدوديِّة المزّودةِ بأحدِث التقنياِت وبنت 
داخل البالِد شبكةً أقوى من الشبكِة التي كانت أيام 
عبد الحميد، لكن بحسب المعطيات الرسميّة دخل 
كردستان؛  مدن  إلى  شخص  ألف   300 حوالي 
أكري، ووان، وادري، واستقروا هناك. كيف يمكن 
هذا؟ من الضرورة بمكاٍن اإلجابة عن هذا السؤال 
التهجير  هذا  تقييم  يتم  لم  إذا  أما  صحيح،  بشكٍل 
الرأسماليّة؛  واقع  من  صحيحٍ  بشكٍل  واللجوء 
التماسيحِ.  بدموع  مشاركين  سنصبح  أيضاً  فنحن 
وإن كانِت األسباُب ليست هي نفسها، لكن حدثت 
زيادةِ  بسبِب  التاريخ؛  عبر  مماثلة  ُهجرةٍ  موجاُت 
إلى  وما  الزراعيِّة  الموارِد  ونقِص  السكاِن  عدِد 
الهجرةِ،  إلى  المجتمعاِت  بعُض  اضطرت  ذلك، 
أو  المجاعِة  أوقاِت  في  حدثت  الهجرةَ  هذه  أنَّ  أو 
القوى  استخدمِت  اآلن  ولكن  الحرِب،  أو  المرِض 
لوجودها،  كذريعٍة  الرأسماليّة  للحداثة  العالميّة 
اليوم كسياسٍة مخططٍة وقد فُرضتها  وتُنفّذُ الهجرةُ 

ُسّمي  ما  وهو  عديدة،  دوٌل  اليهوِد  على  تاريخيّاً 
بالمذبحِة أو اإلبادةِ الجماعيِّة، ومن األفضِل النظُر 
جرت  أحداثاً  وليست  عامٍة،  كسياسٍة  الهجرةِ  إلى 

في بلداٍن مختلفٍة.

يجعلون العاملَ غري صالحٍ 
لسكِن البرِش

لماذا يحدُث هذا األمر؟ أو لماذا ترى القوى الدوليّة 
واإلقليميّة الداعمة لها، الحاجة إلى ممارسِة سياسِة 
التدمير هذه؟ وكيف يمكُن منُع هذه المآسي؟ تواجهُ 
البشريّة اليوم مشاكَل خطيرةً، فالحداثةُ الرأسماليّةُ 
ال تحرُق المجتمّع فحسب؛ بل تحرُق الطبيعةَ أيضاً 

وتستعبدُ العالَم.
الحرِب  على  تنفقها  التي  واألموال  بالطاقِة   
العالِم  إنقاذُ  يمكُن  والذخيرةِ؛  الحربيِّة  والمعداِت 
واإلنسانيِّة عشَر مراٍت من الكوارِث الكبرى، ليس 
فقط حّل مشاكِل الجوعِ والمجاعِة، ولكن باإلمكاِن 
لكنهم  كلها،  البشريِّة  الحياةِ  نوعيِّة  تحسيُن  أيضاً 
واالستقراِر  والسالِم  اإلنساِن  حقوِق  وباسم  اليوم 
فإلى  البشِر،  لسكِن  صالحٍ  غير  العالَم  يجعلون 
أسلحةُ  اُستخدمت  الحرِب؛  أشكاِل  جميع  جانِب 
الحرِب  خالل  فعّال  بشكٍل  البيولوجيّة  الحرِب 
الحرِب  وشروط  ظروِف  وفي  الثالثة،  العالميِّة 
إلى  المناطِق  أو  البلداِن  بعُض  تتحّوُل  العالميِّة، 
وتستخدُم  فيها،  األسلحةُ  هذه  تُختبُر  معامل، حيث 
عمِل رخيصٍة،  كأسواٍق  البلداِن  بعَض  الرأسماليّة 
بينما يستخدمها البعُض اآلخر للتخلِص من نفاياتها. 

والثرواِت  الجديدةِ  األسواِق  أجِل  من  باختصار؛ 
الجديدةِ واحتالل األراضي الجديدةِ والمستودعاِت 
الجديدةِ للعمالِة الرخيصِة، تجري أعظم المآسي في 

تاريخِ البشريِّة.
واضحةٌ،  هذه  الهجرةِ  لموجاِت  الرئيسةُ  األسباُب 
ويزدادُ األمُر وضوحاً بالنظِر إلى خريطِة الهجرةِ 
اليوم، لقد حدث تغييٌر ديمغرافّي في سوريا خالل 
العقِد الماضي بسبِب الهجرةِ الداخليِّة والخارجيِّة، 
وحدث األمُر ذاته في ليبيا أيضاً، وال يمكُن الشعوُر 
بمأساةِ اليمن ألنّها ال تنعكُس بشكٍل كاٍف في وسائِل 
وخاصةً  تقريباً،  إفريقيا  كّل  وتواجه  اإلعالم، 
السودان والصومال وإثيوبيا، إبادة جماعيّةً خطيرةً.

كما تواجه أمريكا الالتينيّة المشكلة نفسها، وتستفيد 
وبدأت  القارات،  هذه  من  الثالثة  التقسيم  حرب 
ببناِء  المتحدة األمريكيّة في عهِد ترامب  الواليات 
في  خاصةً  المكسيك،  حدوِد  طوِل  على  الجدراِن 
بالدهم  إلى  الناس  مغادرةِ جموع  بسبِب  فنزويال؛ 
األمريكيّة.  المتحدة  الواليات  لحدوِد  وتوجههم 
الرأسمالّي  اإلمبريالّي  النظام  يحتاج  باختصار؛ 
إلى بناء جدران وأسوار ووحدات أو أجهزة أمنيّة 

الهجرةِ  أزمِة  من  لالستفادةِ  الحدوِد  على  خاصةً 
التي خلقها بنفسه.

الهجرُة منتٌج حي بأيدي 
الرأساملّية

األسباُب  كانِت  ومهما  هذه،  خصائصها  كّلِ  مع 
حاولوا من خالل سياسة الهجرةِ في جهاِت العالِم 
واحد،  بوقٍت  األهداِف  من  العديد  تحقيَق  األربع 
فقط؛  البتروِل  من  تستفيدُ  ال  فهي  مثالً،  كالنفط 
والعديد من المنتجات البتروليّة هي منتجات أساسيّة 
الهجرة  تُستخدم  باختصار؛  العالميّة.  األسواق  في 

كمنتجٍ حي لألسواق العالميّة في أيدي الرأسماليّة.
الشرقيّة من  السوقّي ألوروبا  القسم  أُعيد تصميُم   
جديد بعد انهيار النظام االشتراكّي وتفكك االتحاد 
السوفييتّي. ولكن في أجزاء أخرى من العالم تستمر 
الفوضى التي تعتمد على الحرب األهليّة والمرض 
لهذه  الرئيسيون  المعماريون  بصفتهم  والمجاعة. 
بقيادة  الغربيّة  العالميّة  القوى  تعمُل  الفوضى، 
الواليات المتحدة األمريكيّة وإسرائيل على تطوير 
انضّمت  وقد  العالم،  حول  االجتماعيّة  الهندسة 
الصين وروسيا إلى هذه المنافسِة الهندسيِّة والسوِق 

في مرحلِة الربيعِ العربّي.
إفريقيا  في شماِل  العميقة  الفوضى  انتشرت  ولهذا 
والشرق األوسط؛ بسبب زيادة فاعليّة هاتين القوتين 
في جميعِ أنحاِء العالِم. من خالِل هذا التقسيم الواسع 
والهجرة الناجمة عن الهندسة االجتماعيّة والحرِب 
وتغيّر المناخ والمرض، وهناك مأساة إنسانيّة في 

ال  أّن  هو  المضحك  والشيُء  العالم،  أنحاء  معظم 
أحدَ يتحّمل مسؤوليّة هذه المأساة. بل على العكس؛ 
فالقوى العالميّة أو اإلقليميّة المسؤولة عنها تظهُر 
التي  واألمواِل  تقدّمها  التي  المساعدة  خالل  من 
تنفقها كأنّها ذات نيٍة حسنٍة، لهذا فإنَّ القتلةَ يضعون 

أقنعةً خبيثةً على وجوههم.

بعد األنفال زاد التأثريُ الرتيّك 
بالسياسِة الكرديِّة

سوريا  المنطقة؛  ودول  كردستان  بلدنا  اآلن 
آالم  تعيُش  األخرى  الدول  من  والعديد  والعراق 
الحرب العالميّة الثالثة، وعندما يتعلُق األمر بالكرد 
طبيعّي  بشكل  المنطقة  دول  تنتهج  وكردستان 

سياسات الدولة التركيّة الفاشية.
من  القدر  هذا  الفاشية  التركيّة  الدولةُ  تضمُّ  لماذا 
الالجئين؟ ولماذا تستخدُم كلَّ الوسائِل لجلِب المزيِد 
من الالجئين؟ اإلجابة الصحيحة على هذه األسئلة 
توضح حقّاً ما تريد القوى العالميّة أن تفعله، فخالل 
الدولةُ  فتحِت  صدام  شنّها  التي  األنفال  هجمات 
كردستان،  باشور  لقواِت  أبوابها  المحتلةُ  التركيّة 
وهذا األمر يوضُح أنَّ الدولة التركيّة حظيت بدعٍم 
كبيٍر من المنظماِت الدوليّة والرأي العام العالمّي. 
كما اُستخدم كرد باشور كردستان كعمالٍة رخيصٍة، 
وهذا يعني القوى العاملة غير المسّجلة في النقابات 

ومؤسسات التأمين.
تركيا،  حدود  داخل  الداخليّة  الهجرة  عن  الحديث 
والمجتمعاِت  للكرِد  المعاديِة  السياساِت  بسبِب 
المختلفِة األعراِق أو المعتقداِت، هي خارُج نطاِق 
من  مهٌم  جزٌء  السياسة  هذه  بالطبع  موضوعنا، 
هجماِت اإلبادة الجماعيّة. لكّن الهجوم الحقيقّي اآلن 

تطّوره شعوٌب تعيُش داخل حدوِد دولٍة أخرى.
ليس من باب المصادفة أنَّ الدولة التركيّة المحتلة 
الكرديِّة من خالل كرد  السياسِة  بالتأثير في  بدأت 
الهجوم  فإنَّ  المرء؛  دقق  وإذا  األنفال.  بعد  باشور 

هولير  حكومة  بوجوِد   1992 عام  الكريال  على 
يحدُث بعد هذه المرحلة؛ لذلك قدمِت األنفاُل للدولِة 
أنَّ  كما  الكرِد.  استخداِم  فرصةَ  الفاشية  التركيّة 
هذه  إطار  في  حدث  الكونترا  حزب  تفعيِل  إعادةَ 
الدولة  هو  األنفال  عن  المسؤولين  فأحد  المرحلة، 

التركيّة الفاشية.

تشكيُل قوٍة مضادٍة من الفارين

حّول  فقد  مماثالً.  وضعاً  أيضاً  سوريا  في  نرى 
إلى   2011 عام  بدأت  التي  االضطرابات  الكردُ 
دّربت  كما  سلمياً،  الذاتيِّة  إدارتهم  إلقامِة  فرصٍة 

المرتزقة  الدوليّة  والقوات  الفاشية  التركيّة  الدولة 
الهجمات  وكانِت  للقتال  ودفعوهم  للكرد  المعادين 
العدالة  لحزب  الفاشية  الحكومة  قبل  من  مدعومةً 
MHP القومية  الحركة  وحزب   AKP والتنمية 

الطريق  مهد  ما  وهذا  المستويات،  جميع  على 
التركية  فالدولة  آفا.  روج  لكرد  كبيرة  هجرة  أمام 
الفاشية عندما لم تستطع كسر إرادة الكرد من خالل 
الكرد،  من  األرض  هذه  إخالء  أرادت  المرتزقة، 

فهاجر الكرد إلى باشور وباكور وأوروبا.
لكن مع إنشاء إدارات مقاطعات روج آفا، هاجمت 
وكوباني  آفا  وداعش روج  الفاشية  التركيّة  الدولة 
الذين  أمام  أبوابها  الخصوص، وفتحت  على وجه 
هربوا من هذا الهجوم، رغم أنّها لم تستطع إخالء 
روج آفا من الكرد؛ إال أنّها بدأت بهذا للتدخل في 
الفارين من روج  فدّربت بعض  آفا،  سياسة روج 
آفا وشّكلت قوةً مضادةً في باشور تسّمى بيشمركة 
روج، باإلضافة إلى هذه القوة التي تمَّ تشكيلها في 
الكردستانّي،  الديمقراطّي  الحزب  سياسة  إطار 
ومن   ،ENKS تسمى  سياسيّة  منظمة  شّكلت 
الواضح أنَّ القوة الرئيسة لتحالِف المجلِس الوطنّي 
الديمقراطّي  الحزب  مثلها مثل  اآلن  تقف  الكردّي 
الكردستانّي السورّي PDK-S، إلى جانب أولئك 
اإلبادة.  أجل  من  وهاجموهم  الكرد  أنكروا  الذين 
لم  محتلة،  دولة  التركية  الدولة  يعتبروا  لم  الذين 
يروا الجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكب في عفرين 
وسري كانيه وكري سبي، بعبارة أخرى؛ تحاول 
التشكيل  هذا  خالل  من  الفاشية،  التركية  الدولة 
الذي نشأ نتيجة الهجرة، مواصلة سياستها في إبادة 

الكرد.
المشتركةُ  السياساُت  فتحِت  أخرى؛  ناحية  من 
سوريا  في  الحرب  في  األمريكيّة   - الروسيّة 
وأمام  السوريّة  األراضي  احتالل  أمام  الطريَق 
 2017/11/10 وفي  خاصة،  عفرين  احتالل 
بين  اجتماعٍ  في  وروسيا  المتحدةُ  الوالياُت  اتفقِت 
في  القائم  الوضعِ  حول  فيتنام  في  وبوتين  ترامب 
سوريا، وتحت رعاية إسرائيل واألردن وبحضور 
محيط  من  المرتزقة  إرساِل  تّم  دمشق،  حكومة 

درعا ودمشق إلى إدلب والمناطق المحتلة األخرى 
التركيّة  الدولةُ  احتلِت  كما  ودمشق.  درعا  حول 
االتفاق  هذا  أساس  وعلى  أخرى  ومرة  عفرين، 
تركت إدلب الحتالِل الدولة التركيّة الفاشية، وعلى 
هذا األساس أيضاً جرى احتالل كري سبي وسري 
كانيه، والمناطق التي أُخليت من الكرد أو السكان 
واستقروا  وأسرهم  المرتزقة  احتلها  األصليين 
عن  لنتج  داعش  ضد  الكرد  مقاومة  ولوال  فيها، 
ولما  سوريا،  وشرق  شمال  احتالُل  االحتالل  هذا 
بقي كردٌ بهذه المنطقة، إنّهم يريدون تحقيَق الهدِف 
الذي لم يتمكنوا من إتمامه من خالل داعش بهجمِة 
الذي  القرار  هو  هذا  كان  الفاشيِة،  التركيّة  الدولة 
نالت  التي  فيتنام  أنَّ  يعني  وهذا  فيتنام،  في  اُتخذ 
للنظام  بمقاومتها  الوقت  لبعض  اإلنسانيّة  تعاطَف 
الذي  باالتفاِق  رّحبت  واإلمبريالّي،  الرأسمالّي 
تضمن إبادةَ الكرد. وهذه مفارقة؛ أي أنّه شكل من 

أشكاِل االنتقام الرأسمالّي.
من  انتقاؤهم  تم  الذين  المرتزقة  استخدام  يتم 
المهاجرين السوريين كقوات هجوميّة في العديد من 
المناطق، ال سيما ليبيا وقره باغ وباشور كردستان. 
للنظام  صناعّي  كمجال  اليوم  الهجرة  تعمل  حيث 
هذا  الفاشية  التركيّة  الدولة  وتستخدم  الرأسمالي، 
تلعب  السبب  ولهذا  فعّاليّة،  الطرق  بأكثر  المجال 
فمن  الرأسمالّي.  الالجئين  مخيم  دور  اليوم  تركيا 

هنا تكتسب القوة القتاليّة والعقليّة والجسديّة.

الهجرة تحرُق قلَب البرشيّة

للهجرة،  جديدة  مأساة  ضمن  اآلن  البشريّة  تعيُش 
ورغم تركيزنا على الهجرةِ واللجوِء من أفغانستان، 
آخذٌ  باكور كردستان  إلى  المهاجرين  تدفَق  أنَّ  إال 
باالزدياِد، ووضع إطار احتالل عفرين والمناطق 
األخرى في فيتنام. النتائج المحتملة لموجِة الهجرةِ 
عشرات  يتوجه  للناتو؟  خطة  هي  هل  الجديدةِ، 
مدن  إلى  الثالثين،  بعُمر  الشباب  من  اآلالف 
داعش  احتل  دولة.  سيحتلون  وكأنّهم  كردستان 
في  العسكريّة  وسياراته  السوداء  بأعالمه  المدينة 
األشخاص  هؤالء  تسليُح  سيتمُّ  هل  النهار.  وضح 
الذين يبدون اآلن كمدنيين بالمستقبل؟ هذا السؤال 
الذاتيّة  الحماية  تجعل  التي  األسباب  أيضاً  يوّضح 

أكثر أهميّة اآلن.
بالتأكيد،  البشريّة  قلَب  تحرُق  الهجرة  باختصار؛ 
إنها  تقوُل  التي  والقوى  هجرة،  سياسة  هناك  لكن 
في  اليوم،  السياسة  هذه  تنتهج  من  هي  تساعدهم 
مستودعات  إلى  العبيد  نُِقل  الوسطى،  العصور 
السفن أو بطرق مختلفة لتقوية الرأسماليّة، واليوم 

يُستخدُم المهاجرون لهذه المهمة بطريقٍة مختلفٍة.
التي  القيامة  صورة  فإنَّ  المقدّس،  للكتاب  ووفقاً 
قبل  من  تقادُ  للقيامة«  األربعة  »الفرسان  خلقها 
ويواجه  عالمنا،  وتدمر  )الكاذب(  الدجال  المسيح 
العالم والبشريّة كارثة غير مسبوقة، ويكمُن الحل 
يقترحه  الذي  الديمقراطّي  الكونفدرالّي  النظام  في 
القائد آبو. الحل يكمُن بمشروع أمة ديمقراطيّة مبنية 
الناُس  يقَع  كيال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  على 
في موقع الفوضى الناشئة وال يرتبط بالرأسماليّة. 
بالطبع لكي يتحقق هذا المشروع هناك حاجة مهمة 

لوحدةِ الكرِد والشعوِب عبر النضاِل الدؤوِب.
إذا أردنا قطع الطريق أمام سياسة الهجرة التي تمَّ 
والمجاعة  والمرض  الحرب  خالل  من  تطويرها 
لمجتمع  نموذج  وبناء  العالميّة،  والكوارث 
المرأة، يجب أن  ديمقراطّي وبيئّي وحامي لحريِة 

ننضم بطريقة أكثر وعياً ونشاطاً لعملية البناء.

وكالة هاوار

محمد بن عزوز حكيم.. شيخ المؤرخين المغاربة

ثــــــــــــــــــــــــــــوب

األندلسي  حكيم  عزوز  بن  محمد  المؤرخ 
الغماري الجريري )نسبة إلى قبيلة بني جرير، 
من  المولد،  التطواني  »تغسة«(،  وبالضبط 
تاريخ  في  مختص  المغاربة،  المؤرخين  أكبر 
مؤرخي  وأنشط  أهم  من  واحد  هو  األندلس، 
تطوان والمغرب. تخصصه في تاريخ األندلس 
جعله مرجعاً وحجةً في هذا الباب خاصةً على 

صعيد الوثائق.
والتطواني  االنتماء  المغربي  المؤرخ  يُعتبر   
النشأة محمد بن عزوز األندلسي الغماري، أحد 
أبرز وأنشط المؤرخين في المغرب العربي، بل 
يُعتمد  ومرجعاً  التاريخية  المصادر  أبرز  ومن 

علية وحجةً في التاريخ المغاربي والتوثيق.  
ُعرف محمد بن عزوز عربيا ودولياً، لما قدمه 
من  وهو  والتوثيق  التاريخ  في  جليل  عمٍل  من 
عربية  أُسرة  ومن   ،1924 عام  تطوان  مواليد 
أندلسية استقرت في جبال » تغسة« بعد سقوط 
غرناطة. وهاجرت بعد ذلك إلى مدينة تطوان، 
وارتباطها  والمعرفة،  للعلم  بُِحبها  ُعرفت  حيث 
والمتأصلة  المكينة  اإلسالمية  بجدورها  الشديد 
المدرسة  في  قضاها  سنوات  بعد  جد.  عن  أباً 
الستكمال  إسبانيا  إلى  رحل  بتطوان،  اإلسبانية 
في  األدب  درس  هناك،  الجامعية  دراسته 
من  تمكَّن  وهناك  بمدريد  المركزية  الجامعة 
التي  والكتب  الوثائق  من  العديد  على  الع  االّطِ
ج من  تخصُّ الحماية اإلسبانية بالمغرب، وتخرَّ
هذه الجامعة سنة 1946م. كما أنَّه حصل على 
األعلى  المجلس  من  العالي  التعليم  في  دبلوم 
للبحث العلمي في الدراسات الدولية من جامعة 
من  اإلفريقية  الدراسات  في  وكذلك  سرقسطة، 
قد  وكان  بمدريد.  اإلفريقية  الدراسات  معهد 
معهد  من  والنبالة  الفروسية  ألقاب  على  حصل 

ساالزار بمدريد.
حافة في مسقط  اشتغل محمد بن عزوز حكيم بالّصِ
رأسه تطوان، حيث كان محرراً لمجلة األنوار، 
بشمال  اإلدارة  في  المناصب  من  العديد  وتولى 
المغرب، ثم عدة مناصب باإلدارة المغربية، بما 
بالمنطقة  االدارة  لوزارة  العام  األمين  ذلك  في 
قدّم  الذي  الوفد  في  عضواً  كان  كما  الشمالية. 
إلى  المغربية  الصحراء  حول  المغرب  سجل 
المغربي  الوفد  في  المتحدة. وكان عضواً  األمم 
إلى محكمة العدل الدولية في الهاي، ثم في قسم 
السجالت الملحق بمكتب رئيس وزراء المغرب 
عِمل  حكيم  عزوز  بن  محمد  أنَّ  كما  باط،  بالّرِ
الخامس  محمد  الملك  لجاللِة  خاصاً  مترجماً 

ونجله الملك الحسن الثاني. 
نشر محمد بن عزوز 1٨1 كتاباً باللُّغة اإلسبانية، 
باللغة العربية، تتناول  وما يقرب من 65 كتاباً 
التاريخ المغربي واإلسباني والعالقات بينهما منذ 
أقدم العصور، والجغرافيا، وتاريخ المورسكيين 
حول  بحث   300 من  أكثر  وله  وتقاليدهم. 
أغزر  من  كان  ولذلك  بإسبانيا.  المغرب  عالقة 

اإلسباني،  االستعمار  المغرب عهد  الكتَّاب عن 
طويال  ردحاً  أفرد  المغاربة.  األندلسيين  وعميد 
اإلسبانية  الحماية  دراسة شؤون  في  أبحاثه  من 
القومية  الحركة  تاريخ  وخصوصاً  بالمغرب، 
المغربية أثناء تلك الفترة، حيث جمع فيما يخصُّ 
هذا أكبر أرشيٍف خاٍص بأّي مكان، وكان يضمُّ 
ما يزيد عن مليوني وثيقة، منها مذكرات خوان 
لويز بيكبدير، المفوض السَّامي السَّابق إلسبانيا 
في  الشعبي  األدب  درس  أنَّه  كما  المغرب.  في 
مناطق يباال، وقمارة وتطوان، والتُّراث الثقافي 
المؤرخ  وكان  المغرب.  شمال  في  لألندلس 
العاهل  طالب  قد  حكيم،  عزوز  بن  محمد 
اإلسباني السابق خوان كارلوس )1992(، في 
عن  باالعتذار  األندلس،  لسقوط   500 الذكرى 
طرد المسلمين من األندلس. وفي عام 2002، 
الملك خوان  مفتوحة من جديد إلى  كتب رسالةً 
طرد  قرار  إلغاء  منه  يطلب  ل  األوَّ كارلوس 
كما   ،1609 في  الصادر  المسلمين  األندلسيين 
قرار  بإلغائه  قبل عشر سنوات  الملك  ذلك  فعل 

طرد اليهود في 1492.
كما صدر له سنة 2009 كتاب »أطلس مأساة 
 ،»1609 سنة  إلى   14٨3 سنة  من  األندلس 
آخر فوج  بمناسبة مرور 400 سنة على طرد 
والذين  الموريسكين،  األندلسيين  المسلمين  من 
فيه  وطالب  المغرب.  بشمال  أغلبهم  استقرَّ 
حدث  ما  تاريخ  كتابة  بإعادة  اإلسباني  العاهل 
تداعيات  في  ل  والتأمُّ سقوطها  منذ  األندلس  في 
قال:  حيث  هناك  اإلسبان  بالمسلمين  لِحق  ما 
غادرت  عائلةٌ  إنَّها  منهم..  بالذات  »وعائلتي 

إسبانيا عام 14٨6«.
كما تطرق محمد بن عزوز حكيم في محاضرة 
»مأساة  عن  باط،  الّرِ المغربية  بالعاصمة 

سنة   400 مرور  بمناسبة  الموريسكيين 
األصلي  بلدهم  من  الموريسكيين  طرد  على 
على  حصل  أنَّه  مرة  ل  ألّوِ وأعلن  األندلس«، 
حقائق تاريخية طال البحث عنها أكثر من 50 
سنة تتعلق بالمأساة األندلسية والنكبة التي عاشها 
و70   60 بين  ما  على  حصل  إنَّه  وقال  أهلها. 
صكاً سرياً للغاية لم يُنشر منها أيُّ شيء، وهي 

صكوٌك في غاية األهمية والسرية. 
وفيما يخصُّ نشاطه في الترجمة األدبية، ترجم 
وأعمال  بنافنته  خاسنتو  أعمال  العربية  إلى 
أورتيكا كاسـِت عن ثورة الجموع، باإلضافة إلى 

أشعار خوان رامون خيمنيث وشعراء آخرين.
مؤلفات حول  عدَّة  بن عزوز حكيم  محمد  ألَّف 
من  األندلس  مأساة  أبرزها:  األندلس،  سقوط 
14٨3م ـ 1609. وتدور مؤلفاته حول مجاالت 
التاريخ الدبلوماسي والجغرافيا والدين والتقاليد، 
الكتاب  أغزر  من  واحدٌ  فإنَّه  وبالتالي  وغيرها. 

األندلسيين  وعميد  اإلسبانية  باللغة  المغاربة 
س الكثير من أبحاثه لدراسة شؤون  المغاربة. كرَّ
وجه  وعلى  المغرب،  على  اإلسبانية  الحماية 
المغربية  الوطنية  الحركة  تاريخ  الخصوص، 
خالل هذه الفترة، واحتفظ بأكبر أرشيف خاص 
متعلق بالحركة الوطنية، تجاوز المليوني توثيقة، 

وغيرها الكثير...
 تعدُّ مكتبته الخاصة من أندر وأضخم الخزائن 
من  العديد  ضمت  حيث  بالمغرب  الشخصية 
إلى  والفرنسية  واإلسبانية  العربية  المراجع 

جانب عدد ضخم من الوثائق النادرة.
وافت المنية المؤرخ بن عزوز حكيم بالمغرب 
عمٍر  عن   2014 في  تطوان  رأسه  مسقط  في 
الثالثاء  يوم  جثمانه  ودُفن  سنة،  التسعين  يناهز 

في مقبرة سيدى المنظري بنفس المدينة.

وكاالت

ندى محمد ابو شاويش )شاعرة فلسطينية(
ثوب

 إسطوري 
في عرش المجرة 

عرس يغرز ساللة اآللهة 
في خيوط الشمس القطنية

مزيج قزحي يتالشى 
في أخدود أديمها

معمدا ببوح الربيع  
يرتق 

قماش القطيف بدمع القمح 
 بغرزة تسند خيط

النزوح 
 عند الساقية على

شفا أكمام المردن 
من غيمة االنتظار 

ترقص للوجود 
تهلِّل النبعاث الزرع 

والضرع 

تتألأل كنجمة كنعان 
في حلم أنوارها الخالدة 

 يعزف حكايات
الخصب المدمي

نبيذ مخلوط بعصافة   
العروق وقصب السكر    

من ثغر الكرز 
يرجع كثيف السنابل 

قرمزي المشتهى 
 كانت أنثاه 

َغرزةٌ تميد تحت رحى 
الظالم

تنثر بذار النور
فوق ركام الزمرد والياقوت

ترمم يباب القدر 
كانت أنثاه 

ر المسافة  بنولها تقّصِ
تتعثر بزرقة إزارها

على حائط الفقد 
أصابعها تغزل

لهفة الثوب ورائحة
القرنفل

ونسوة األمس 
في منعطف الطَّريق

ينتظرن المطر 

كانت أنثاه 
ر في َسم الخياط   تقّطِ
نحيب الجسر الخشبي 

على كتف الطَّريق 
سكن في خيطها وداٌع
على قصب الحصيدة  

على هيئة قمٍر 
ل أنوثة كانت أنثاه تجدِّ

الكون 
تمنح     

الحرير تواشيح القداسة
تداعب أفراح اللون 

فلم تبتر أذرع المناجل 
شجرة التوت 

لكن
بترت وخز اإلبر

ما زال 
في حدائق جذورها  
رسم الخيال للحواس 

البعيدة 
وعادت ُمخملية

 تنساب كجدول الحكمة
تربي أيتام الفراشات 
ترّوض خجل العطر 

على صدرها

لنرجستين 
ما زال

األرجواني يسكب 
الزمان

على طقوس الخصب  
وإناث األيائل 

محبوكة أهدابها بالكحل 
والزيتون وهجرتين 

ما زال
خيطها  

يرفُل شهقة الوجع  
وبعض ما تبقى  

من أعراٍس مهاجرة   
على بساط الكشمير

 والجوع 
خلف حنايا النوافذ 
تلتقط أهازيج السبل

لكوكبين 
تلك نقوش الحناء

التي 
ردت إلى األكوان أغنيةً 

 نقشت سرَوها
كغربة في مغزل الضباب

حيث 
رحلوا بعُباب األساطير

والتعذيب 
.......

تلكم هي شملة الصاية 
زنر مرج هواجسها  

في عرس جفرا 
لملم بقايا السلسلة  

 الهاللية
أجعلها قديسة   

التصليب
ما عادت تجيد الحياكة 
وسماء أسملت عينيها 

بالذكريات واألنين 
وثوب ذاب فيه جسد

الورد والحنين والتغريب. 

المجموعة الثانية تقدم مشاركتها في مهرجان هاوار الغنائي
مخيم  في  هاوار  مهرجان  فعاليات  ت  استمرَّ
الشهباء  مقاطعة  في  فافين  بناحية  برخدان 
المئات من أهالي  الثالث بحضور  ضمن يومها 
المواويل  وطغت  والشهباء.  عفرين  مقاطعتي 
اليوم  فعاليات  على  الجماهيري  والحماس 
والذي  الثالث  في موسمه  المهرجان  الثالث من 
األصيلة هي صدى  »الثقافة  تحت شعار  أطلق 

العصر«.
المجموعة  بتأدية  الثالث  اليوم  فعاليات  وبدأت 
جماعي  لغناٍء  حلب  مدينة  من  القادمة  الثانية 
دلبرين.  عدنان  القدير  العفريني  الفنان  ألغاني 
ومن ثم بأداء األغاني الفردية من قِبل المشاركين 
في المجموعة الثانية وهم ميرفان زيبار، أحمد 

هوري  شيخو،  مصطفى  هورو،  سيدو  بريم، 
علمدار، إبراهيم عبدو ومحمد أوصمان.

وعند إنهاء كّلِ مشارٍك أداء أغانيه، قامت لجنة 
إلى  اللَّجنة  تطرقت  وقد  أدائهم  بتقييم  التحكيم 
كّلِ مشارك على  اداء  المالحظات حول  بعض 
يقويَّها  أن  التي يجب  النقاط  حدة وركزت على 

كلُّ مشارٍك في أدائه.
التحكيم ختام بريم  النهاية قدّم عضو لجنة  وفي 
بعض المواويل. وستنتهي اليوًم المرحلة األولى 
المجموعة  بتقديم  الغنائي  هاوار  مهرجان  من 

الثالثة ألغانيها.
وكالة هاوار 
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المصارف والصناعة وخلق األزمات

نصائح وتقنيات لزراعة البطاطا

عبد هللا أوجالن 

علينا أال ننسى أّن عالقةَ رّبِ العمل – العامِل 
المستقاةَ بإرثِها من عالقِة العبِدـ  السيد الممتدةِ 
وشيجٍة  أواصَر  عن  تَنُمُّ  السنين،  آلالِف 
موثوقٍة بألف رابٍط ورابط، وبعيدةٍ كلَّ البعِد 
نجاحاٍت  أو  جذريٍة  تمرداٍت  حصوِل  عن 
األمثلِة  بعَض  إال  العمل،  رّبِ  تجاه  كاسحٍة 
ِلَرّبِ  التبعيِة  كفةُ  َرَجَحت  بل  االستثنائية. 
أما  سياقها.  أساِس  في  ساحقٍة  بنسبٍة  العمِل 
ِد العمال، فنشاهدُ أنها  الحوادُث الُمَسّماةُ بِتََمرُّ
القرويين،  أشباِه  يِد  على  باألغلب  نََشبَت  قد 
على  التمرداُت  وتلك  للبطالة.  والمناهضين 
االجتماعيِة  بالتأثيراِت  وطيدةٍ  ِصالٍت 
العمل  رّبِ  ينعكس على عالقِة  وما  العامة. 
– العامِل إنما هو تلك التأثيرات. بل واألهمُّ 
العمِل  َرّبِ  على  العاِمِل  دُ  فتََمرُّ ذلك،  من 
أنها  بيَّنّا  )كنا  بَِحقِّه  المطالبِة  بصراعِ  ليس 
معضلةٌ عويصة(، بل هو كفاٌح تجاه التحوِل 
عاطالً  أو  عامالً  كونِه  وتجاهَ  البروليتاري، 

عن العمل. إّن رفَض التحول إلى بروليتاريا 
كفاحاٌت  هي  البطالِة  ورفَض  عامل،  أو 
عدَم  علينا  معنى.  أسمى  أخالقيةٌ  اجتماعيةٌ 
اإلطالق،  على  والعاِمِل  والقّنِ  العبِد  تبجيِل 
النقيض،  وعلى  بل،  مسحوقين.  باعتباِرهم 
تبجيلُها،  ينبغي  التي  والعملية  فالعالقة 
الالعبودية،  نحِو:  على  صياغتها  يُمِكُن 
االعتراُف  أما  الالعمالية.  الالاسترقاق، 
االقتراحِ  تقديُم  ثَمَّ  ومن  وتعريفُهم،  باألسياِد 
على َخدَِمِهم بالكفاحِ ضدّهم، إنما هو النزوُع 
االنتهازية. وهذه هي  أنواعِ  لشتى  المشتََرُك 
في  الكفاحاِت  أَفَرَغت  طالما  التي  الذهنياُت 
طيلةَ  مضمونِها  ِمن  والكدحِ  الحّقِ  سبيِل 
سياِق التاريخ. وباختصار، ِمن غيِر الممكِن 
صياغةُ سوسيولوجيا قَيِّمٍة، وال تطويُر كفاحٍ 
تلك!  »الِعلِم«  بمصطلحاِت  ناجحٍ  اجتماعّيٍ 
األمور،  هذه  نَذُكُر  عندما  أنه  على  دُ  وأَُشدِّ
فنحن ال ننكُر الكدَح، القيمةَ، الربَح، والطبقة؛ 
بل نسعى إليضاحِ عدِم صواِب نمِط استخداِم 
أََودُّ  إني  الِعلم.  إنشاِء  في  المصطلحاِت  هذه 
على  أُنِشَئ  قد  االجتماعِ  ِعلَم  أّن  توضيَح 

منواٍل غلط. 
الحياةِ  ضمن  الرأسماليِة  مكاُن  يَقتَِصُر 
العليا.  الطبقاِت  على  للمجتمع  االقتصاديِة 
التاجِر  بداياتها على تكديِس  في  وهي تعتمدُ 
أسعاِر  طريِق  عن  المال  ِلرأِس  األكبِر 
المال،  ورأُس  السوق.  في  الدائرةِ  االحتكاِر 
المتعاظمةُ  النقديةُ  القيمةُ  هو  تعريِفه،  حسَب 

التراكماِت  جني  يتم  حيث  باستمرار،  ذاتياً 
التي  البعيدة  األسواِق  تجاه  الكبرى  الِقيَِميِّة 
ليست  بنسبٍة  األخرى  عن  أسعاُرها  تختلُف 
الماِل،  الثاني لتعاظِم رأِس  بالقليلة. والسبيل 
مقابل  كتمويٍل  للدولة  الُمقَدَّمةُ  القروض  هو 
واألوقاُت  المياديُن  أما  وااللتزامات.  الفوائِد 
فيها،  ويتورُم  يَسَمُن  التي  الهامةُ  األخرى 
فهي تصنيُع المعادن، مراحُل العََوز والفاقة، 
التجارة،  جانِب  وإلى  الحروب.  وأوقاُت 
والصناعِة  الزراعِة  في  مكانَه  يَحتَلُّ  قد 
والمواصالت، عندما يَُكوُن ذلك ُمربِحاً. ومع 
الصناعيُّ  القطاُع  يَغدو  الصناعية  الثورةِ 
في  يتالعُب  حيث  الربح،  مجاالِت  أهّمِ  ِمن 
والطلب  العرِض  بنسبِة  المرحلتَين  كلتا 
واالستهالِك على  اإلنتاجِ  نسبِة  لتحديِد  سعياً 
السواء. وبمقدار تحكمه يُزيدُ من نسبِة الربحِ 
الكبرى  التجارةُ  لديه. من هنا، وبينما كانت 
والصناعةُ ميدانَين للربحِ في مرحلتَي البدايِة 
الذي  القطاَع  فإّن  الرأسمالية،  والنضوج في 
وبينما  التمويل.  هو  راهننا  في  ثقلَه  يََضُع 
واالئتمان  البنوُك،  السنداُت،  النقودُ،  تَُكوُن 
والتسليُف وسائَل التمويل في بدايتها، فإنها، 
تؤدي  الرأسمالي،  االقتصاِد  نمّوِ  وبتسارعِ 
إلى اختصاِر الدورةِ الزمنيِة للربح، وتكثيِفها، 
وتوسيعِ نطاقها. وهكذا تَتََشكَُّل فقاعاٌت كبرى 
وهكذا  الربح.  مجاالِت  في  المضاَربِة  من 
يتجزأُ  ال  جزءاً  األزمِة  مراحُل  تَغدو  أيضاً 

من هذا االقتصاد. 

البطاطا نبات وهي ذات أهمية كبيرة في 
التغذية البشرية بقدر أهمية القمح واألرز 
الرئيسي  الغذاء  هي مصدر  األقل،  على 
للعديد من الدول في أوروبا وأمريكا مع 

نسبة عالية من الكربوهيدرات.

تقنيات زراعة البطاطا

النشاء  على  البطاطا  احتواء  بسبب 
ج  والفيتامين  ب2  و  ب1  والبروتين 
المواد  أكثر  من  فهي  المعادن  وبعض 
الحبوب  بعد  المستهلكة  البشرية  الغذائية 
تستهلك كمادة خام صناعية،  نبات  وهي 
بسبب تكيف البطاطا بسهولة مع الظروف 
أسعارها  وانخفاض  المختلفة  المناخية 
والحصول إلى إنتاجية عالية بالمقارنة مع 
المحاصيل البديلة وقيمتها الغذائية العالية 
فإنها تُزرع في مناطق مختلفة من بالدنا 
للحصول على إنتاج عاٍل وجيد يجب أن 
التقنيات  من  للعديد  الصحيح  التنفيذ  يتم 
للزراعة  الصحيحة  المنطقة  اختيار  مثل 
واختيار  مناسب  بشكٍل  التربة  وتحضير 
السليم  والري  والتسميد  المالئم  الصنف 

ومكافحة األمراض بشكٍل صحيح.

اختيار البذار والصنف

بذار البطاطا الخالي من األمراض هو أهم 
مرحلة من مراحل زراعة البطاطا، هناك 
أصناف  في  الفعالة  العوامل  من  العديد 
البطاطا التي يمكن زراعتها مثل المنطقة 

يجب  السوق.  وحالة  المناخية  والعوامل 
مسبقاً  القرار  باتخاذ  المزارع  يقوم  أن 
الحصول  يريد  الذي  المنتج  ماهية  حول 
اإلنتاج  من  الغاية  يحدد  أن  ويجب  عليه 
ينبغي أن  القرار  اتخاذ هذا  مسبقاً، وعند 
يؤخذ شروط المنطقة في عين االعتبار. 
الصنف  بخصوص  القرار  اتخاذ  ينبغي 
اإلنتاج  لغرض  وفقاً  زراعته  سيتم  الذي 
إما ألجل االستخدام الصناعي أو الغذائي 

أو البذار.
من  والخالي  الجيد  البذار  استخدام 
األمراض هو شرط مهم وضروري في 
الدرنات  استخدام  إن  البطاطا،  زراعة 
الصحية مهمة أيضاً بقدر أهمية استخدام 
األصناف ذات اإلنتاجية العالية للحصول 

على إنتاج مرتفع في زراعة البطاطا. 
أن  على  الشديد  الحرص  توخي  يجب 

تكون الدرنات المستخدمة معتمدة وتتمتع 
فئة  من  البطاطا  بذار  إنتاج  بشهادات. 
والمناسبة  المنتقاة  والدرنات  الذور 

للمنطقة.
من أجل زيادة إنتاج البطاطا أو على األقل 
اإلنتاج  من  المستوى  نفس  على  للحفاظ 
سنوات  ثالث  كل  البذار  تغيير  يجب 
الفيروس،  من  الخالي  البذار  واستخدام 
اإلنتاج  كفاءة  يُقيد  الذي  الرئيسي  العامل 

بشكٍل عام هو البذار وليس الصنف. 
مناطق  في  جداً  مهم  المحاصيل  تناوب 
زراعة البطاطا لتقليل الضرر من اآلفات 
في  ذلك  إلى  وباإلضافية  واألمراض، 
حال زراعة البطاطا قبل أو بعد الشوندر 
كثافة  زيادة  خطر  من  تزيد  السكري 
التربة.  طريق  عن  المنقولة  األمراض 
نظراً ألن البطاطا تعتبر نبات يعتمد على 

تربية  وراءها  تترك  فإنها  التربة  نكش 
ذات تهوية جيدة، ولهذا السبب لها مكانة 

هامة في تناوب المحاصيل. 

تحضري الرتبة

دائماً  العمق  بنفس  التربة  حراثة  نتيجة 
تتشكل طبقة سميكة جامدة وكتيمة بسمك 
المحروثة  التربة  طبقة  تحت  سم   10-5
هذه  على  ويطلق  )20-25 سم(  مباشرةً 
هذه  األساس،  حجر  طبقة  اسم  الطبقة 
بنفاذ  تسمح  ال  كتيمة،  طبقة  هي  الطبقة 
في  وتخزينها  األمطار  ومياه  الري  مياه 
من  النبات  جذور  تتمكن  وال  األسفل 
هذه  على  وللقضاء  الطبقة.  هذه  اختراق 
الجافة من  المناطق  ينبغي حراثة  الطبقة 

التربة باستخدام »محراث تحت التربة«، 
التربة  تحت  محراث  استخدام  ينبغي 
أو  تموز  شهر  في  الجافة  التربة  لحراثة 
آب على سبيل المثال بعمق 50 - 60 سم.

سم   25-20 بعمق  التربة  حراثة  ينبغي 
باستخدام المحراث القالب المطرحي في 
الخريف، وفي الربيع عندما تكون التربة 
محراث  باستخدام  حراثتها  يتم  مناسبة 
الكلفتور ويتم تحضير تربة رخوة ليكون 

الحقل جاهزاً للزرعة.

الزراعة ووقت الزراعة

هو  الزراعة  وقت  يحدد  الذي  العامل 
بعملية  البدء  يمكن  التربة،  درجة حرارة 
الزرع عند وصول درجة حرارة التربة 
على  واالعتماد  درجات،   10-٨ إلى 
ينبغي  التربة.  حرارة  ودرجة  رطوبة 
المزروعة بغطاء ترابي  الدرنات  تغطية 
الحاالت  في  سم،  عن 15-10  يقل  ماال 
التي تكون فيها الرطوبة غير كافية يجب 

أن يتم الزرع بشكل أعمق.
التي  الغذائية  العناصر  النبات  يلبي 
تحتاجها من هذه الدرنة الرئيسية إلى أن 
الغذائية  العناصر  تلقي  قادرة على  تكون 
بين  التباعد  يكون  أن  يجب  التربة.  من 
المسافة  تكون  وأن  سم   70 الخطوط 
إنتاج  ألجل  سم   25-20 النباتات  بين 
إنتاج  البطاطا و 30-40 سم ألجل  بذار 

البطاطا الغذائية.

اإلنترنت المسؤول األول عن حاالت الطالق

عائالت في إدلب دون دخل بعد فقدان ُمعيليها برصاص الجندرمة

اسم  وهو  عاماً(،   20( »عبير«،  حساب 
»الاليكي«  برنامج  في  وتستخدمه  مستعار، 
بإدمان كبير في اآلونة األخيرة؛ بهدف االستفادة 
من أرباحه لتحمل تكاليف المعيشة الباهظة رغم 
أنّها تزّوجت منذ عدة سنوات في ظل عدم قدرة 

زوجها على العمل.

استغالل واتّجار

وتروي لصحيفتنا »روناهي«، طريقة انضمامها 
من  كمذيعة  العمل؛  منها  ُطِلَب  حيث  للبرنامج، 
قبل الوكيل المعتمد بمدينة منبج، فوافقت قائلةً: 
»سأقدّم للناس ما تعلّمته من معرفة خالل سنوات 
دراستي، ولم أكن أدري خطورة ما أفعل، كون 

ذلك يتنافى مع العرف العشائري السائد«.
وتشير أن أرباحها المالية عادةً ما تكون بالدوالر 
األمريكي الذي قد يصل في غضون شهر واحد 
إلى 300 دوالر أمريكي، كحدٍّ أدنى، وهو أمر 

يستحقُّ العناء واإلثارة.
وتابعت أّن الوكيل، طالبها بأن الشركة ستطلب 
منها ملفّاً تعريفياً إلرساله إلى اإلدارة مع فيديو 
وصور أثناء قيامها ألول مّرة حيث تقول: »لقد 
بنجاحٍ  متتالية،  أشهر  لمدة  وعملت  ذلك،  فعلت 
لعدد  ومّطرد  ملحوظ  ازدياد  مع  متزامن  كبير، 

المتابعين والمانحين أيضاً«.
وتؤّكد حساب »عبير« أّن عملها ببرنامج للبّث 
والسعادة  الوقت  من  الكثير  كلفها  المباشر/ 
عدم  وسط  أحالم  أضغاث  باتت  التي  الزوجية 

تفّهم زوجها لما يفعل، وهو كلما يشاهدها على 
البث المباشر يكاد يفقد عقله مما دفعه إلى تقديم 
بأنه  مرة  من  أكثر  في  وهددها  ضدها  شكوى 

سيلجأ إلى الطالق.
وتقول إن ما أغضب زوجها أثناء قيامها بالبث 
المباشر أنها تحدّثهم عن شؤونها الخاّصة أو فيما 
ذلك  يترافق  مادّية،  نواقص  أو  أمور  من  تحبّه 
بعدها  لتندلق  بينهم  فيما  غامرة  حميمية  بأجواء 

عليها األموال والهدايا بصورة ال تُصدّق.  

جهود لوأد الطالق

شاع مؤخراً في مدينة منبج استخدام برامج البث 
المباشر، وهي أشبه بأسواق افتراضية ترتادها 
النساء الباحثات عن الشهرة بأّي ثمن، رغم أّن 
وإاّل  الكثيرين،  إعجاب  يحصد  ال  قد  المحتوى 
تتبعها  التي  والسريعة  السحرية  الوصفة  فإّن 
هي  المعجبين،  عدد  لزيادة  النساء  من  الكثير 
من  مسحات  إلضافة  »الفالتر«  بـ  التصوير 
)الجمال( على وجوههّن، وتخفيف المالبس أو 

ارتداؤها مكشوفة وضيّقة.
وريفها  منبج  بمدينة  المرأة  دار  باسم  الناطقة 

المباشر  البّث  ظاهرة  »إن  تقول  حمشو،  إيمان 
الصاعدة حديثاً تعد طفرة تكنولوجية تكتسح القيم 
والمبادئ األخالقية الفاضلة المتوارثة عندنا من 

جيل إلى آخر«.
 وبحسب إيمان، فإّن برامج البّث المباشر جرى 
بعض  قبل  من  سليم  غير  نحو  على  استخدامها 
األزواج، وساهمت بتدمير بنية العالقة األسرية 
بين األزواج، فقد وصلت الحاالت المسّجلة بدار 
التواصل  ومواقع  »اإلنترنت  باب  تحت  المرأة 

االجتماعي« إلى نسبة 40% بمدينة منبج. 
وتحذّر من أن يبلغ السيل الزبى مع التقادم، حيث 
بلغت ذات  إذا  نتفاجأ  تعد نسبة خطيرة، وقد ال 
النسيج  بتفّكك  ينذر  مما   ،%٨0-70 قرابة  يوم 
االجتماعي في قادم األيام إذا لم يتّم تداركه قبل 

فوات األوان.
وفي معرض حديثها عن آثارها، لفتت إيمان إلى 
الخليّة األولى  أن: »هنالك عزو هائل يستهدف 
القاعدة  باألعماق  تضرب  ثّم  ومن  )األسرة(، 
العظمى من الفئة الشابّة حيث يشدّها إلى أشياء 
المبدعة  الروح  قتل  إلى  فيؤدي  وثانوية،  تافهة 

والخاّلقة عند أفراد المجتمع بشكٍل عام«.
وفي ختام حديثها، تؤكد الناطقة باسم دار المرأة 
عمل  حول  حمشو،  إيمان  وريفها  منبج  بمدينة 
بالقول: »تحث  المرأة  لدار  العائدة  لجنة الصلح 
األزواج  بين  باإلصالح  القيام  الصلح  لجنة 
اإلنترنت  استخدام  كيفية  إلى  الزوجين  بترشيد 
عبر ساعات محدودة شريطة أالّ يكون ذلك على 

حساب نجاحهما بتربية أبناء صالحين«.

اسم  وهو  )11عاماً(،  الزيدان  رائد  يجوب 
إدلب،  شمال  سرمدا  مدينة  في  لطفل  مستعار 
مستجدياً  المدينة  شوارع  سوريا،  غربي  شمال 
بعد  المارة  من  الثالثة  وإلخوته  له  الخبز  ثمن 
بداية  التركية  الجندرمة  برصاص  والدهم  مقتل 
العام الجاري أثناء محاولته العبور إلى األراضي 

التركية طلباً للرزق.
المساعدة  »طلب  على  أُجبر  إنه  الطفل  يقول 
الناس« بعد أن فقد والده، فعائلته ظلت بال  من 
معيل وسط ظروف معيشية صعبة في مخيمات 

النزوح.
وباتت عشرات العائالت النازحة في إدلب دون 
الحدود  يد حرس  معيليها على  مقتل  بعد  دخل، 
التركية »الجندرمة« أثناء محاولتهم العبور إلى 

األراضي التركية طلباً للعمل.
تقول والدة »رائد« إنهم كانوا يعيشون أوضاعاً 
زوجها  دفع  ما  صعبة،  ومعيشية  اقتصادية 
»للمجازفة بروحه« لدخول األراضي التركية، 

علّه يحصل على فرصة عمل يؤّمن من خاللها 
دخالً مادياً يساعدهم على أعباء الحياة.

أطفالها  إلرسال  اضطرت  أنها  وأضافت 
»للتسّول«، بعد أن باتت دون »سند ينفق عليهم، 
وال أملك ما أسد به رمقهم«. في حين تتجاهلهم 
المنظمات اإلنسانية واإلغاثية، ألنها ال تعتبرهم 
لهم  تقدم  للمساعدات، ولم  نازحين أو مستحقين 

حتى سلة غذائية حتى اللحظة، بحسب المرأة.
»هيومن  منظمة  تتهمت   ،201٨ عام  ومنذ 
رايتس ووتش« حرس الحدود األتراك بإطالق 
محاولتهم  عند  وضربهم  السوريين  على  النار 
الدخول إلى تركيا، ما تسبب بمقتل وإصابة عدد 

منهم.
التوقف  إلى  التركية  السلطات  المنظمة  ودعت 
والتحقيق  السوريين  اللجوء  طالبي  »صدّ  عن: 

في استخدام القوة المفرطة من قبل جنودها«.

طرق خطرة

األراضي  دخول  يحاولون  من  بعض  ويلجأ 
التركية في إدلب إلى طرق تهريب خطرة، في 
بهدف  لعبورهم  أخرى  طرق  توفر  عدم  ظل 

تأمين عمل لتلبية احتياجات عائالتهم.
الثاني  كانون  من  والعشرين  الخامس  وفي 

وهو  عاماً(،   29( الُكمش  خلود  فقدت   ،2020
حسان  دير  مخيمات  في  لنازحة  مستعار  اسم 
محاولته  أثناء  زوجها،  إدلب،  شمال  الحدودية 
التهريب«   « بطريقة  التركية  األراضي  دخول 
على  لمقتله  أدت  قناص  بطلقة  أصيب  أن  بعد 

الفور.
األمر  إال  المر  على  جابرك  »شو  خلود:  تقول 
المعيشية  الظروف  أن  إلى  إشارة  في  منه«، 
عائلته  ترك  على  زوجها  أجبرت  واالقتصادية 

والمجازفة بعبور الحدود.
وتضيف أنها لطالما حاولت تحّمل أعباء العمل 
اللذين  لطفليها  حياة  »تأمين  سبيل:  في  ومشقته 
لم يتحاوزا الخامسة من عمرهما«. واضطرت 
وتنظيف  الزراعية  األراضي  في  للعمل  المرأة 

أدراج البنايات، على حد قولها.
وتعيش »خلود« في خيمة مصنوعة من النايلون 
على إحدى السفوح الجبلية القريبة من بلدة دير 

حسان وسط ظروف معيشية صعبة.
قتلوا  الذين  السوريين  المدنيين  عدد  وبلغ 
برصاص قوات »الجندرمة« منذ انطالق األزمة 
السورية إلى 4٨3 مدني، بينهم ٨٨ طفالً دون 
وفقاً  الـ1٨،  سن  فوق  امرأة  و45  الـ1٨،  سن 

اإلحصائية المرصد السوري لحقوق االنسان.

استهداف مبارش

وأصيب  مدني  قُتل  الماضي،  الشهر  ونهاية 
أربعة آخرون بينهم نساء وأطفال جراء إطالق 
محاولتهم  أثناء  عليهم  النار  التركية  الجندرمة 
إدلب،  شمالي  التركية  السورية  الحدود  اجتياز 

سبقه مقتل شخص آخر في المنطقة ذاتها.
وفي الثالث والعشرين من آب الفائت، قُتل طفل 
السورية  الحدود  على  العلي  مخيم  في  نازح 
التركية شمال إدلب خالل إطالق الجندرمة النار 

على المخيمات المجاورة بشكٍل عشوائي.
ولم يعد عبد الرحمن الجويد )46 عاماً(، وهو 
اسم مستعار لنازح في ريف حماة الشمالي، قادراً 

في  استقرت  بطلقة  أصيب  أن  بعد  المشي  على 
األراضي  دخول  محاولته  أثناء  الفقري  عموده 

التركية.
بالقرب  أشخاص  ستة  برفقة  كان  إنه  يقول 
عناصر  »استهدفنا  حين  الحدودي  الجدار  من 

الجندرمة بشكٍل مباشر«.
ويضيف أنه أصيب برفقة شخص آخر، وأسعفهم 
المهرب إلى أحد المشافي بالقرب من باب الهوى 

ليتلقى هناك خبراً صادماً عن إعاقته.
المكونة  لعائلته  الوحيد  المعيل  هو  و«الجويد« 
من خمسة أشخاص، »يعيشون اآلن على السلة 

اإلغاثية المقدمة من المنظمات اإلنسانية«.

منبج/ آزاد كردي ـ دخلت الحياة الزوجية مع استخدام التكنولوجيا واالتصاالت تحديات كبيرة، منها استخدام بعض النساء للبرمجيات الخاصة بالبثِّ 
المباشر، ويتابعهن الكثيرون من مختلف البلدان، ليعشن فيما بعد جانبًا مظلمًا من الخالفات العائلية وهو »فضاء اإلنترنت« الذي سلبهنَّ كل سعادتهنَّ 

بحياةٍ عائلية هانئة.


