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بدو ُرّحل في تدمر يستمرون في منتجاتهم التقليدية

نادي سردم الرياضي ُيصِدر 
بيانًا يعتذر فيه لإلدارة 

الذاتية بشمال وشرق سوريا

من  وهي  عاماً(،   58( الجهيم  نايلة  تحرص 
سكان مدينة تدمر وسط سوريا، على تعليم بناتها 
وحفيداتها طرقاً تقليدية لصناعة منتجات حليب 
“إرث  إياها  معتبرةً  حفظها،  وطرق  المواشي 

أجداد” يجب الحفاظ عليه من االندثار.
وتعلمت “ نايلة الجهيم” صناعة السمن والزبدة 
والجبنة بطريقة يدوية منذ 40 عاماً من والدتها 

وجدتها، وباتت تتقن طريقة حفظها وتخزينها.
والمعدات  المعامل  انتشار  من  الرغم  وعلى 
الحديثة إلعداد تلك المنتجات والتي توفر الوقت 
البادية  في  البدو  من  عائالت  أن  إال  والجهد، 
تعتقد  تقليدية  بطرق  تتمسك  زالت  ما  السورية 
أنها األفضل. وتقع المهمة هذه على عاتق النساء 
المواشي  يرعوا  أن  عليهم  الذين  الرجال  مقابل 

في البادية شرق حمص.

أعامل متوارثة

تعبئة  في  تنهمك  وهي  الخمسينية  المرأة  تقول 
بالحليب:  جلد(  من  مصنوع  )وعاء  الشكوى 
“النساء البدويات توارثن عاداتهن وتقاليدهن في 
إعداد الطعام وتخزينه يدوياً في األجواء شديدة 

الحرارة من أمهاتهن جداتهن”.
وتعتقد أن هذه األعمال ضرورية لحياة العائالت 

“وال يمكن االستغناء عنها”.
فما إن يعود الشبان بالمواشي فترة الظهيرة من 
الحلب،  مهمة  الشابات  الفتيات  تتسلم  الرعي، 
لالستهالك  يخصص  ما  بين  الحليب  وفرز 
يومها وما تعده األمهات من أجبان وسمن وزبدة 

بطرق لم تتغير منذ القدم.
الكميات  تفرز  التحضير،  من  االنتهاء  وبعد 
أو  القريب،  لالستهالك  العائلة  حاجة  بحسب 
تخزينه ضمن أوعية فخار للشتاء، بينما تحصل 
لسكان  الباقي  بيع  خالل  مورد  على  العائلة 

البلدات والمدن القريبة أو التجار في أسواقها.
واألجواء  المناخية  الظروف  وساهمت 
الحياة  بقاء  في  السورية  بالبادية  الصحراوية 
البدوية نسبياً، إذ ينتقل مربو الماشية مع عائالتهم 
للماء والكأل كما كان أجدادهم، ويعتمدون  طلباً 

في عيشهم على منتجات حيوانية تقليدية.

العمل متعة

تأثراً  أقل  الرحل  البدو  عائالت  تأثر  يبدو  بينما 

بأزمات الكهرباء والوقود وغيرها، رغم حاجتها 
الفصول،  تغير  مع  بعيدة  ألماكن  السفر  في  له 
وكذلك لتأمين المياه للقطعان واألعالف حين ال 

تتوفر المواشي.
تقول نوار الحمد )44 عاماً(، وهي امرأة تعيش 
الرّحل  إن  السورية،  البادية  في  عائلتها  مع 
بطبيعتهم ال يعتمدون على الكهرباء في األعمال 
نفسه  واألمر  والطعام،  الخبز  وإعداد  المنزلية 

بالنسبة لتحضير منتجات الحليب وحفظها.
أما بخصوص األعباء الكثيرة للمرأة في البادية، 
تضيف: “ال غنى عن األعمال المنزلية كما أننا 

نستمتع بالقيام بها”.
كانت  سوريا،  في  الحرب  سنوات  وخالل 
ومربي  البدو  طالت  التي  الرئيسة  األضرار 
غياب  هي  القريبة  القرى  في  واإلبل  المواشي 
زالت  ما  التي  السورية  البادية  في  األمان 

“داعش” نشطة فيها.

منتجات طبيعية

بسنوات  أيضاً  تتأثر  البدوية  العائالت  لكن 
الماضي،  الشتاء  آخرها  كان  التي  الجفاف 
فالمراعي تنقص واألعالف إلى غالء وأسواق 

بيع المواشي وشرائها راكدة.
التي  المنتجات  كمية  تنخفض  الحال،  هذه  وفي 
هي بالنهاية مصدر كسب أساسي لبعض البدو، 
عموماً  المنطقة  في  المعيشي  التدهور  أن  كما 
تكون  التي  منتجاتهم  على  الطلب  يخفّض 
النباتية  والزيوت  السمن  من  أعلى  أسعارها 

بيع  أن  المعامل. ورغم  في  المصنعة  واألجبان 
والجلود  الصوف  جانب  إلى  الحليب  منتجات 
االستقرار  عدم  ظروف  وسط  نشطاً  يعد  لم 
ما زال سكان  لكن  من هجرة وحرب ونزوح، 
على  يفضلونها  المنتجات  تلك  على  اعتادوا 

الصناعية في األسواق.
وقال عبد الحميد الغضبان )32 عاماً(، وهو من 
المواد  إن بعض أصحاب محال  البادية،  سكان 
األلبان  على  البدو  بتوصية  يقومون  الغذائية 
يومي  شبه  بشكٍل  والحليب  والسمن  واألجبان 
منها  قسم  وتسويق  التجارية  محالهم  في  لبيعها 

لباقي المدن السورية.
للبدو  تتوجه  العائالت  بعض  أن  وأضاف 
ورعاتهم للحصول على الحليب والسمن والزبدة 
مباشرة “لعدم ثقتهم بالتجار وخوفاً من خلط هذه 

المنتجات بمنتجات صناعية”.
وال مجال للمقارنة بين الطبيعي والصناعي كما 
صاحب  وهو  عاماً(،   25( الفالح  محمد  يقول 
السمن  فصالحية  تدمر،  في  غذائية  مواد  محل 
الصناعي  عكس  على  لسنوات  تمتد  الطبيعي 
الذي يصلح لفترة معينة رغم احتوائه على مواد 

حافظة.
المنتجات  أسعار  ارتفاع  أن  إلى  البائع  ويشير 
الصناعية التي تضاف لها قيمة الشحن واألرباح 
تأمين  ومصاريف  التجارية  المحال  وأجور 
على  اإلقبال  في  يساهم  آخر  عامل  الكهرباء، 

منتجات البدو التقليدية.
وكاالت

روناهي/ قامشلو ـ أصدر نادي سردم 
الرياضي بياناً صحفياً اعتذر عبره لإلدارة 
الذاتية بشمال وشرق سوريا، بخصوص 

عدم مشاركته في البطولة التي أُقيمت مؤخراً 
لألندية بمدينة الرقة، وكان النادي قد اعتذر 
عن المشاركة وقتها ولتصدر هيئة الشباب 

والرياضة بعدها عقوبة بحق النادي تضمنت 
إيقافه لموسم رياضي كامل.

وجاء اعتذار نادي سردم بعد فرض عقوبة 
من قبل هيئة الشباب والرياضة بشمال وشرق 

سوريا على النادي وسط اعتراض كبير من 
أصحاب الشأن الرياضي بحيث اإلدارة الذاتية 

التي تحارب المركزية أرجع الكثيرون بأن 
الخطوة كانت تصب في فرض المركزية في 

رياضة اإلدارة.
كما انتقد آخرين اعتذار سردم عن المشاركة 

وذكروا بأن كان المفترض المشاركة كون هي 
البطولة األولى من نوعها في شمال وشرق 

سوريا.
وقبل انطالق بطولة األندية في شمال وشرق 

سوريا بيوم واحد وبتاريخ 2021/8/6 تفاجئ 
الكثيرون بقرار انسحاب نادي سردم، حيث 
يضم النادي مجموعة كبيرة من نجوم الكرة 

السورية وهو حامل لقب الدوري والكأس 
لموسم 2020 ـ 2021، في إقليم الجزيرة.

وعللت اإلدارة األسباب عبر بيان تاله الرئيس 
المشترك للنادي الكابتن علي سيتي وجاء 

فيه: “نحن إدارة نادي سردم الرياضي، نعلن 
اعتذارنا عـن المشاركة في بطولة الرقة 

تحت مسمى شمال وشرق سوريا والتي من 
المفترض أن تقام في كافة األقاليم والمدن 

وليست محصورة في مدينة واحدة، ونعتذر 
ألسباب عدة منها، التنظيمية والتي ال تخدم 
األندية واالتحادات، كون لدينا تجربةً سابقة 
خالل بطولة الكرة الطائرة بنسختها األولى، 

والتي أُقيمت معظم مجرياتها في الرقة، 
وحملت أخطاء كثيرة، ومنها على المستوى 

التحكيمي وعدم الوضوح في الروزنامة 
والغموض في القرعة، وهذا ما يحصل حالياً 
في بطولة كرة القدم والتي تحمل في طياتها 

نفس األخطاء”.
وتابع البيان “وإحدى األسباب عدم المشاركة، 

اإلرهاق الذي يعانيه الالعبون عقب انتهاء 
الموسم الرياضي وضمنه الدوري والكأس في 

إقليم الجزيرة مؤخراً”.
وأضاف البيان “من ناحية أخرى السفر 

والحالة األمنية وضغط برنامج البطولة وعدم 
توفر اإلقامة”.

وفي الختام أشار البيان “نطلب من هيئة 
الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا 

السماح لالتحادات القيام بدورها بالشكل 
األنسب والفعال، لتنظيم هكذا بطوالت تُليق 

باسم شمال وشرق 
سوريا كون االتحادات 

لديها الخبرة الكافية 
لتنظيم البطوالت”.

وبتاريخ 2021/8/15، 
أصدرت هيئة الشباب 

والرياضة بشمال وشرق 
سوريا قراراً يقضي 
بعقوبة نادي سردم 

وحرمانه لموسم كامل 
2021 ـ 2022، من 

المشاركة في النشاطات 
الرياضية بإقليم الجزيرة 

وعلى مستوى شمال وشرق سوريا، وأدعت 
الهيئة وقتها بأن النادي لم يقدم المبررات 

الموضوعية واتهمت النادي بالتشهير بالبطولة 
دون أية أسباب واقعية بحسب ما نشرت، 

وأيضاً أضافت بأن النادي كان وقّع على كتاب 
تعهد فيه بالمشاركة.

وبهذا الصدد أصدرت إدارة نادي سردم بياناً 
صحفياً قدمت فيه االعتذار لإلدارة الذاتية وكان 

على الشكل التالي: »جميعاً نعلم الظروف 
التي تمر بها منطقتنا من ممارسات االحتالل 

التركي والحالة التي تسود المنطقة نتيجة 
أعماله العدوانية وانعكاساتها السلبية على 

مجمل األوضاع ومخرجاتها، ومنها التي طالت 
بعض القرارات وكان من شأنها الحد سلبياً من 

مواكبة الفعاليات التي تقام في المنطقة.  
ونحن كإدارة نادي سردم الرياضي واجهتنا في 
اآلونة األخيرة بعض النقاط نتيجة عدم التفاهم، 

وذلك ألننا لم نشارك في بطولة شمال وشرق 
سوريا بكرة القدم والتي أقيمت في الرقة«.

وأشار البيان: »جميعنا نعلم بأن اإلدارة الذاتية 
في شمال وشرق سوريا بحكمها الذاتي حافظت 
على جميع المكتسبات وجمعت جميع الطوائف 

ومختلف األديان بكل شفافية وتحت شعار 
التسامح والمحبة واإلخالص، وذلك تحت 

سقف اإلدارة الذاتية«.
 ونوه: »بناًء على هذا األساس نعتذر من 

اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وهيئة 
الشباب والرياضة واالتحاد الرياضي، عن 

عدم مشاركتنا في البطولة بعيداً عن الشخصنة 
والتي ال تخدم المصلحة العامة وتحديداً 

الرياضة«.
وأكد البيان بأن هيئة الشباب والرياضة هي 

المرجع األول للنادي وتمثل كل رياضي شمال 
وشرق سوريا

واختتم البيان: على تكرار تقديم االعتذار باسم 
النادي على أمل قبوله، وأنهم على ثقة بحسن 
تفهم اإلدارة الذاتية وهيئة الشباب والرياضة 

بشمال وشرق سوريا، والتأكيد على االستعداد 
بالمشاركة بكافة البطوالت القادمة أن أمكن.

ومن المتوقع أن تقرر هيئة الشباب والرياضة 
بعد هذا االعتذار إلغاء العقوبة والسماح للنادي 
بالمشاركة في الموسم الرياضي القادم 2021ـ 

.2022
وكانت المنافسات لبطولة األندية في شمال 

وشرق سوريا قد انطلقت بتاريخ 2021/8/7، 
وشارك فيها 15 نادياً من مختلف األقاليم 

والمناطق وقُسمت على أربع مجموعات وتأهل 
ناديا سري كانيه من إقليم الجزيرة وقوى األمن 
الداخلي »الرقة« إلى المباراة النهائية وفاز فيها 
نادي األمن الداخلي بهدف دون رد، كانت هذه 

البطولة األولى من نوعها وتقام ألول مرة.

مجلس شبيبة الطبقة ُيقيم مخيمًا 
صيفيًا للشبيبة الثورّية

أهمية حصة الرياضة يف المدارس
بدأت المدارس في شمال وشرق سوريا الموسم الدراسي الجديد 2021 ـ 2022، يوم األحد 
المصادف 2021/9/12، وسط أخذ إجراءات احترازية من فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد 
المصابين في المنطقة، وتكمن هنا أهمية الرياضة وتفعيلها كما يجب في المدارس ألنها من أهم 
التباعد  الجسم مع االعتماد على  الرياضة مناعة  الفيروس، حيث تقوي  األسباب لمحاربة هذا 

الجسدي بين الطالب وقت هذه الحصة...«10

المؤتمر الوطين الكردستاين: الهجمات 
اإليرانية مدانة ومرفوضة

أميلة النيهوم... تمضي إىل الحب 
عىل أطراف األصابع        ...«8

أداَن المؤتمر الوطني الكردستاني الهجمات 
اإليرانية على الحزب الديمقراطي الكردستاني 

- إيران في باشور، مبيّناً أنها تهديدات موجهة 
ضد اإلنجازات التي حققها شعب كردستان 

وأن تجاهلها من قبل هولير يزيد من خطورة 
الوضع...«2

مسلم: الشعب السوري هو المخّول 
باختيار شكل الحكم في سوريا

أكد عضو مجلس الرئاسة المشتركة 
لحزب االتحاد الديمقراطي صالح 

مسلم أن الهجمات اليت تشنها 
دولة االحتالل التركي على مناطق 

شمال وشرق سوريا ال تتعلق 
بقضية العمال الكردستاني 

وحزب االتحاد الديمقراطي، وإنما 
تتعلق بإبادة الكرد، وأشار إلى أن 

المجلس الوطين الكردي يخضع 
لبعض القوى األخرى كتركيا الذين 

ينفذون من خاللهم أجنداتهم 
 لمصالحهم، وأوضح أن 

ً
وفقا

مشروع اإلدارة الذاتي�ة هو مشروع 
الحل لسوريا القادمة...«4

بهدف غرس منهج التوعية السليمة للفئة 
الشابة وتحقيق مجتمع ديمقراطي حر يسودهُ 

المساواة والتعايش السلمي؛ نظم مجلس 
الشبيبة الثورية في مدينة الطبقة معسكراً 

صيفياً حمل اسم »مخيم الشهيد بوطان 
كوباني الصيفي للشبيبة الثورية«...«6
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كيف ُتقلل السم األبيض وتخسر الكرش الناتج عن العطلة الصيفية؟المؤتمر الوطني الكردستاني: الهجمات اإليرانية مدانة ومرفوضة

المصابون بساللة دلتا من كورونا يمكنهم نقل العدوى قبل ظهور األعراض انطالق العام الدراسي الجديد في 
شمال وشرق سوريا

مرور 96 يومًا على اختطاف جهاد حسن في باشور

الحكومة اللبنانية الجديدة: حان الوقت للنهوض بلبنان

الهجامت تهدف للنيل من 
إنجازات الشعب الكردي 

القومي  للمؤتمر  التنفيذي  المجلس  وأصدر 
فيه:  جاء  الخصوص  بهذا  بياناً  الكردستاني، 
»منذ مدة ويطلق مسؤولون إيرانيون تهديدات 
األخيرة  اآلونة  وفي  الكردية،  القوات  ضد 
الدولة  كانت  حيث  جوية،  ضربات  نفذوا 
اإليرانية تقدم على قصف مناطق في باشور 
كردستان بالقذائف، لكنها في اآلونة األخيرة 
لجأت إلى تنفيذ ضربات جوية، فخالل أسبوع 
وبالكايتي  بارادوست  منطقتي  بقصف  قامت 
لقوات  مناطق  تعد  والتي  كردستان  جنوب 
طائرات  عبر  وذلك  كردستان،  روجهالت 
ُمسيّرة وهذا وضع جديد وسيؤدي إلى نتائج 

جديدة غير مالئمة.«
هجماتها  التركي  االحتالل  دولة  تشن  وتابع: 
وقد  عقود  منذ  كردستان  باشور  مناطق  ضد 
قواعدها  وأقامت  المناطق  بعض  احتلت 
العسكرية فيها، واآلن صعّدت الدولة اإليرانية 
من هجماتها ضد مناطقنا والتي تعني الكثير في 
الوضع الراهن، أال وهو أن محتلي كردستان 
متفقين على استهداف اإلنجازات التي حققها 
جددوا  وقد  الدؤوب،  بنضاله  الكردي  شعبنا 
في  االستفتاء  خالل  بالفعل  عالنيةً  تحالفهم 
باشور كردستان، وعلى الرغم من أن قوات 
االحتالل تقول إن هجماتنا تقتصر على بعض 
التي  الهجمات  ألن  يكذبون،  لكنهم  القوات 
يطلقونها موجهة ضد اإلنجازات التي حققها 

شعب كردستان.

بغداد متورطة مبا يجري يف باشور 
كردستان

في  الكردستاني  القومي  المؤتمر  وأضاف 
صامتة  العراقية  المركزية  الحكومة  بيانه: 
حيال الهجمات التي تشنها إيران كما صمتها 
االحتالل  دولة  تشنها  التي  الهجمات  ضد 
حكومة  أن  على  أيضاً  يدل  وهذا  التركي، 
بغداد على علم بهذه الهجمات وهي متورطة 
بها، ومن جانب آخر نرى أن حكومة باشور 
تتجاهل هذا األمر وهذا ما يزيد من خطورة 

الوضع. 
في  والهجمات  التهديدات  إن  البيان:  وأكد 
بعض  على  تقتصر  ال  كردستان  باشور 
األحزاب والقوى الكردية، وإنما هي موجهة 

هذه  كلها  كردستان  ومصالح  إنجازات  ضد 
األطراف  جميع  تراها  أن  يجب  الحقيقة 
على  يجب  كما  كردستان،  في  والمؤسسات 
جميع القوى الكردية الرد على هذه الهجمات 

بطريقة منسقة.
وفي الختام أدان المؤتمر القومي الكردستاني 

اإليرانية  الدولة  تهديدات  بشدة   )KNK(
والقوات  كردستان  باشور  على  وهجماتها 
الكف  إلى  اإليرانية  الحكومة  ودعا  الكردية، 
عن أي تهديدات أو اعتداءات ألنها لن تحقق 
مع  حوار  في  للدخول  ندعوها  كما  النصر، 

القوى الكردستانية لحل القضايا بينهم.

واألغذية  والكعك  المثلجات  تناول  يؤدي 
إلى  الصيفية  العطلة  خالل  بالسكر  الغنية 
تؤثر  المسألة  وهذه  الزائد،  الوزن  اكتساب 
تفقد  فكيف  والجسدية،  النفسية  الصحة  على 
تقلل  وكيف  الصيف؟  فصل  في  اكتسبته  ما 

)السم األبيض( في الغذاء؟
قالت صحيفة )لوجورنال دي فام( الفرنسية 
إن الحصول على قسط كاٍف من النوم يضمن 
اكتساب  وعدم  الجسم  رشاقة  على  الحفاظ 
وزن زائد، على عكس نقص النوم المرتبط 
بزيادة الوزن، لذلك ينبغي الخلود إلى النوم 

أبكر من الوقت المعتاد.
النشاط  من  األدنى(  )الحد  ممارسة  أن  كما 
للمشي  دقيقة   30 تخصيص  أي  البدني، 
يوميًّا، من الطرق التي تضمن عدم اكتساب 
ما  استغالل  المستحسن  ومن  إضافي،  وزن 
بقي من العطلة الصيفية في ممارسة أنشطة 
القيام  أو  والسباحة  الدراجة  ركوب  مثل 

بنزهة.
وينصح بتخصيص وقت كاٍف لمضغ الطعام 
جيداً وعدم ابتالعه بسرعة، ويضمن االلتزام 

بهذه القاعدة تجنب اكتساب وزن زائد.

كيف تُعيد التوازن إىل النظام 
الغذايئ الخاص بعد العطلة؟

ينبغي الحد من استهالك الصلصات الدهنية 
والجبن واللحوم الباردة والحلويات والتركيز 
)ذات  األطعمة  استهالك  على  ذلك  بدل 

المحتوى الغذائي العالي(.

فطور الصباح
بالنسبة لوجبة الفطور فينبغي االستغناء عن 
حبوب اإلفطار المصنّعة والمربى واألكواب 
وبدل  المعبأ،  البرتقال  عصير  من  الكبيرة 
الكاملة  الطازجة  الفواكه  بتناول  ينصح  ذلك 

مثل  والحبوب  والمكسرات،  الموز،  مثل 
والحنطة  والشوفان  واللوز  والبندق  الجوز 
العادية  األلبان  منتجات  مع  الكينوا،  أو 
الشاي  مثل  السكر  من  الخالية  والمشروبات 

أو القهوة.

وجبة الغداء
يمكن أن نبدأ وجبة الغداء بتناول األفوكادو 
على  يساعد  ألنه  والليمون،  األعشاب  مع 
الدهنية  باألحماض  وغني  بالشبع  الشعور 
الوجبة  هذه  تحتوي  أن  وينبغي  الجيدة. 
اللحوم والدواجن والبيض  أو  على األسماك 
من  وحصة  الرغبة،  حسب  الخضار  مع 
والبازالء  العدس  مثل  الحبوب  أو  البقوليات 
المصنوعة  المعكرونة  أو  البسمتي  واألرز 

من الحبوب الكاملة.

وجبة العشاء
تجنب  الضروري  من  العشاء،  وجبة  في 

كثيراً  تساعد  ال  التي  الحيوانية  البروتينات 
على النوم، واستبدال الكينوا بمشتقات األلبان 

والفواكه الطبيعية أو الخضراوات.
الفواكه  تناول  يمكن  بالتحلية،  يتعلق  ما  في 
الشوكوالتة،  من  المكعبات  وبعض  المجففة 
بل ستعزز  الزائد  الوزن  لك  تسبب  لن  التي 
المضاد  المغنيسيوم  لجسمك  وتوفر  مزاجك 
تُبِطئ  التي  األكسدة  ومضادات  لإلجهاد 

الشيخوخة.

نهاية األسبوع
نهاية  في  الخاصة  الدعوات  عادةً  نتجنب 
األسبوع إذا علمنا مسبقاً أننا لن نكون قادرين 
ستكون  اإلغراءات  وأن  أنفسنا،  تقييد  على 

قوية جداً.
من  موسمية  فاكهة  بتناول  االكتفاء  ويمكن 
العنب  أو  الكمثرى  أو  التفاح  مثل  اختيارنا 
المفيدة للجهاز الهضمي، والتي تساعد على 
تناول  ينبغي  كما  السموم،  من  الجسم  تنقية 

دون  من  البحرية  المأكوالت  أو  السمك 
المايونيز أو الزبدة، وننسى الخبز والحلوى.

البدنية،  اللياقة  مدربي  من  للعديد  بالنسبة 
تتمثّل  اتباعها  التي يجب  الجيدة  القاعدة  فإن 
جاداً  تكون  أن  ينبغي  أي  )االلتزام(،  في 
بنسبة 80% من الوقت في االلتزام بالحمية، 
المتبقية،   %20 بنسبة  تشتهيه  بما  وتستمتع 
اختالل  بالضرورة  األمر  هذا  يسبب  ولن 

النظام الغذائي.

كيف نُقلل السكر )السم األبيض( 
يف غذائنا؟

يتسلل السكر إلى وجباتنا اليومية باستمرار، 
في  موجود  فالسكر  نلحظ،  أن  دون  من 
ومن  حولنا،  من  والمشروبات  األطعمة 
يؤدي  للسكر  المفرط  أن االستهالك  المعلوم 
األسنان  وتسوس  والكرش  السمنة  إلى 

وأمراض أخرى.

غني  غذائي  نظام  اتباع  يؤدي  أن  ويمكن 
الصحية،  المخاطر  من  عدد  إلى  بالسكر 
الكبد  وأمراض  القلب  أمراض  ذلك  في  بما 
الثاني،  النوع  من  السكري  ومرض  الدهنية 
حسب ما نقله تقرير لدويتشه فيله عن موقع 

)فت فور فن( األلماني.
ومن أجل تقليل استهالكنا للسكر نقدم لك هذه 

النصائح:
1- ابتعد عن العصائر المحالة

يمكن أن يحتوي عصير الليمون أو مشروبات 
على  الطاقة  مشروبات  أو  السكرية  القهوة 
السكر  من  صغيرتين  ملعقتين  من  أكثر 
الطبيعي،  الماء  استخدم  ذلك  بدل  المضاف، 
عطشك،  ستروي  الفاكهة،  قطع  له  وأضف 
وستحصل على طعم منعش صحي، من دون 

كميات السكر التي ستدخل الجسم.
2- التحكم في الحلوى والشوكوالتة

أحياناً يكون من الصعب مقاومة تناول لوح 
الوجبات  بين  خفيفة  وجبة  أو  شوكوالتة، 
فإن  هنا،  الحذر  الضروري  ومن  الكبيرة، 
يومياً  نتناولها  التي  الصغيرة  القطع  هذه 
نحو %18  تشكل  باالً  لها  نلقي  أن  دون  من 
للسكر، ومن  اليومي  استهالكنا  من مجموع 
األفضل تناول تفاحة، أو بعض الفواكه بين 

الوجبات، واالبتعاد تماماً عن الحلويات.
أحد األسباب الموجبة لالبتعاد عن الوجبات 
أن تحدثها  يمكن  التي  السلبية  اآلثار  الخفيفة 
هذه الوجبات على الحالة المزاجية والتمثيل 
الغذائي ومستويات األنسولين في الجسم، وإذا 
اإلطالق،  على  الشوكوالتة  ترك  تستطع  لم 

فما عليك إال تناول الشوكوالتة الداكنة.
3- تسوق بحكمة

بعناية  وأقرأ  جائع،  وأنت  أبدًا  تتسوق  ال 
مكونات ما تتسوقه، ويمكن أن يكون السكر 

موجوداً بكميات كبيرة في قائمة مشترياتك.

توصلت دراسة حديثة إلى أن المصابين بساللة 
)كوفيد-19(  المستجد  كورونا  فيروس  من  دلتا 
يمكنهم نقل العدوى قبل ظهور األعراض بمدة 

يومين.
الطباعة  قبل  ما  مرحلة  في  الدراسة  ونشرت 
من  بعد  مراجعتها  تتم  ولم  )نيتشر(،  بمجلة 

األقران.
ينشر  أن  المرجح  من  أنه  الدراسة  ووجدت 
قبل  الفيروس  دلتا  بساللة  المصابين  األشخاص 
ظهور األعراض أكثر من األشخاص المصابين 

بالسالالت السابقة.
بجامعة  األوبئة  عالم  كاولينغ،  بنجامين  وحلل 
هونغ كونغ والمؤلف المشارك للدراسة، وزمالؤه 
بيانات اختبار شمل 101 شخص في قوانغدونغ 
في الصين أصيبوا بدلتا بين أيار وحزيران من 
الوثيقة  االتصال  وبيانات من جهات  العام،  هذا 
لهؤالء األفراد، ووجدوا أنه )في المتوسط( بدأت 
أيام من  الناس بعد 5.8  األعراض تظهر على 
اإلصابة بدلتا بعد 1.8 يوم من أول اختبار إيجابي 
الفيروسي، وترك ذلك  الريبي  النووي  للحمض 
نحو يومين لألفراد للتخلص من الحمض النووي 
الريبي الفيروسي قبل أن تظهر عليهم أي عالمة 
الباحثون  وجد  كما  بكوفيد-19.  اإلصابة  على 
من  أعلى  تركيزات  لديهم  بدلتا  المصابين  أن 
الفيروسي، في  الفيروسية، أو الحمل  الجزيئات 
أجسامهم مقارنة باألشخاص المصابين بالساللة 

األصلية من فيروس كورونا.
الفيروس  يظهر  ما  )بطريقة  كاولينغ  ويقول 

بشكل أسرع وبكميات أعلى(.

مرحلة ما قبل األعراض

بدلتا  اإلصابات  لذلك، حدثت 74% من  ونتيجة 
قبل األعراض، وهي نسبة  أثناء مرحلة ما  في 

أعلى من السالالت السابقة.
المعدية  األمراض  يونغ، طبيب  بارنابي  ويقول 
في  المعدية  لألمراض  الوطني  المركز  في 
في  يساعد  المرتفع  المعدل  هذا  إن  سنغافورة، 
التغلب على  المتغير من  تفسير كيف تمكن هذا 
كل من الفيروس من الساللة األصلية والسالالت 
جميع  في  المهيمنة  الساللة  ليصبح  األخرى، 

أنحاء العالم.
التكاثر  )رقم  بحساب  أيضاً  الباحثون  وقام 
عدد  متوسط  وهو  لدلتا،   )R0( األساسي( 
شخص  كل  إليهم  سينشر  الذين  األشخاص 
مصاب الفيروس في مجموعة سكانية معرضة 
لإلصابة، وقدروا أن رقم التكاثر األساسي لدلتا 
التكاثر  رقم  من  بكثير  أعلى  وهو   ،6.4 قيمته 
للساللة األصلية من كورونا المقدرة بنحو 2 إلى 

.4
وعانى عدد صغير من المشاركين في الدراسة 
من )عدوى اختراق( مع دلتا بعد تلقي جرعتين 
من  قلل  اللقاح  لكن  كورونا،  فيروس  لقاح  من 
ذروة  في  للمشاركين  الفيروسية  األحمال 

اإلصابة.
يصاب  أن  االختراق(  )عدوى  ويعني مصطلح 

شخص تلقى لقاح كورونا بالمرض.

كان األفراد الذين تم تلقيحهم أقل عرضة بنسبة 
65% من األفراد غير الملقحين إلصابة شخص 
آخر، على الرغم من أن التقدير استند إلى حجم 
التخفيض  يقول يونغ إن هذا  عينة صغير جداً، 
تظل  كوفيد-19  لقاحات  أن  إلى  )مهم ومطمئن 

فعالة وجزءاً حيوياً من استجابتنا للوباء(.

ما ساللة دلتا؟

صنفت منظمة الصحة العالمية متحور فيروس 
على  الباعث  بالمتحور  دلتا  المسمى  كورونا 
القلق بسبب قابليته العالية لالنتشار، وذلك وفقاً 

لليونيسف.
عليه،  والتعرف  دلتا  المتحور  ظهور  فبمجرد 
الناس،  بين  وفاعلية  بسرعة  ينتشر  أنه  ُوجد 
وحتى تاريخ العاشر من آب الماضي، أُبلغ عن 
أن  المتوقع  ومن  بلداً،   142 في  دلتا  المتحور 

يستمر في االنتشار.

هل ساللة دلتا أكرث عدوى؟

نحو  العدوى،  شديدة  دلتا  فساللة  نعم،  اإلجابة 
السابقة،  )السالالت(  المتحورات  قدرة  ضعف 
ومع ذلك، فإن االحتياطات نفسها المتبعة، مثل 
تجنب األماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافة 
التباعد عن اآلخرين، وارتداء الكمامات، يجب 

تطبيقها مع المتحور دلتا.

فعالية لقاحات كورونا ضد ساللة 
دلتا

فيروس كورونا  لقاحات  تزال  نعم، فال  اإلجابة 
فعالة  العالمية  الصحة  منظمة  من  المعتمدة 
الشديدة  الوقاية من أعراض المرض  للغاية في 

والوفيات، بما في ذلك المتحور دلتا.

هل يستهدف دلتا األطفال؟

وجه  على  األطفال  دلتا  المتحور  يستهدف  ال 
في  للعدوى  متزايدة  معدالت  فهناك  التحديد، 

المتحور  فإن  ذلك،  العمرية، ومع  الفئات  جميع 
األخرى،  السالالت  من  عدوى  أكثر  هو  دلتا 
اجتماعياً،  باآلخرين  يختلطون  الذين  والناس 
أكثر عرضة  اللقاح، هم  لم يحصلوا على  ومن 

لإلصابة بالمتحور دلتا.

ما ساللة دلتا بلس؟

جديدة  طفرة  على  بلس(  )دلتا  المتحور  يحتوي 
الفيروس  يستخدمه  الذي  الشوكة(  )بروتين  في 
ارتباطاً  مرتبط  وألنه  البشرية،  الخاليا  لدخول 
من  بدالً  بلس(  )دلتا  ُسمي  دلتا،  بالمتحور  وثيقاً 
اليونانية، حتى  اختيار حرف آخر من األبجدية 
اآلن، تم العثور على )دلتا بلس( بأعداد منخفضة 

نسبياً.

مركز األخبار ـ افتُتِحت صباح يوم األحد 
2021/9/12، 4445 مدرسة في شمال 
لبدء  الطلبة،  أمام  أبوابها  سوريا  وشرق 
حيث   2022/2021 الدراسي  العام 
الذاتية  اإلدارة  في  التربية  هيئة  أعلنت 
لشمال وشرق سوريا، أن الدوام المدرسي 
يبدأ، في يوم األحد 12 أيلول 2021، في 
حين كان الدوام اإلداري في المدارس قد 
واستقبلت   ،2021 أيلول   5 بتاريخ  بدأ 
من  طالب/ة  ألف   834355 المدراس، 

مختلف المراحل الدراسية.

 19 العام  هذا  الهيئة  افتتحت  حين  في 
)التجارة  المهنية  لألفرع  ثانوية  مدرسة 
والصناعة والزراعة والصحة( متوزعة 
ألول  الجزيرة  إقليم  مناطق  مختلف  في 

مرة.
والجدير ذكره أن التعليم في شمال وشرق 
سوريا، يُدَرس بثالث لغات رئيسة، يتكلم 
)الُكردية،  وهي  المنطقة،  سكان  بها 
والعربية، والسريانية(، إذ يتعلم كل شعب 

بلغته األم.

الديمقراطي  الحزب  يواصل  ـ  األخبار  مركز 
الكردستاني اختطاف ممثل اإلدارة الذاتية جهاد 
حسن، منذ 96 يوماً وسط تدهور حالته الصحية، 

وفق ممثلية اإلدارة في باشور كردستان.

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  قوات  وكانت 
لشمال وشرق  الذاتية  اإلدارة  ممثل  اختطفت  قد 
سوريا في هولير جهاد حسن، برفقة عضوين من 
العاشر  الديمقراطي، في  عالقات حزب االتحاد 
إلى مطار  أثناء توجههم  الماضي،  من حزيران 

هولير الستقبال ضيوف.
تموز  من   29 في   PDK قوات  وأطلقت 
المنصرم سراح عضوي عالقات حزب االتحاد 
الديمقراطي، وذلك بعد 50 يوماً من اختطافهم، 
فيما ال يزال ممثل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

وسط  مختطفاً  حسن،  جهاد  هولير  في  سوريا 
تدهور حالته الصحية. 

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  ممثلية  وكانت 
آب  الثاني من  في  أفادت  قد  باشور،  في  سوريا 
تدهور  حول  دقيقة  معلومات  بتلقيها  المنصرم، 
الديمقراطي  وحّملت  لممثلها،  الصحية  الحالة 

الكردستاني المسؤولية الكاملة حيال حياته.

استمرار االختطاف يؤثر عىل 
العالقات بيننا

فيما أكدت دائرة العالقات الخارجية في اإلدارة 
استمرار  أن  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
من  يؤزم  مقنعة  قانونية  أسباب  دون  االختطاف 

الذي  باشور  مع  التقارب  منحى  ويُعقّد  األمور، 
الذاتية ألن نكون على أحسن  نسعى في اإلدارة 
العالقات، مناشدةً في الوقت ذاته لإلفراج الفوري 

عن ممثلها في هولير جهاد حسن.
ويعد اختطاف حسن خرقاً لألعراف الدبلوماسية 
التعرض  التي تنص على ضرورة عدم  الدولية 
أو  حجة  وجود  دون  والدبلوماسيين  للسياسيين 
إدانة واضحة ضدهم من قبل الحزب الديمقراطي 
إبالغ  يتم  اعتقالهم  تم  حال  وفي  الكردستاني، 

مرجعياتهم بذلك، ليتم سحبهم أو استبدالهم.
يُقِدم مسؤولو الديمقراطي الكردستاني حتى  ولم 
واإلدارة  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  اللحظة 
اختطاف  ويلقى  كما  االختطاف،  أسباب  الذاتية 
الدبلوماسيين سخطاً شعبياً ويثير حفيظة األوساط 
تدعو  التي  سوريا  وشرق  شمال  في  السياسية 

المضي  على  الكردستاني  الديمقراطي  وتحث 
أجندات  خدمة  عن  بدالً  الوحدة  تحقيق  نحو 

المحتل التركي.

الجدد  الوزراء  من  عدد  أجمع  ـ  األخبار  مركز 
في تصريحاتهم األولى منذ تعيينهم في حكومة 
اليوم هو للعمل  نجيب ميقاتي، على أن الوقت 
واعدين  الصراعات  عن  بعيداً  بالبلد  للنهوض 
خالل  أطلقوها  مواقف  في  وذلك  بالتغيير، 
لهم  أُقيمت  احتفاالت  وفي  المهنئين  استقبالهم 

في بلداتهم.

سنكون يداً واحدة مع الجميع

وأكد وزير الصناعة جورج بوشكيان: »إن الوقت 
الواقع  هذا  من  للنهوض  اإليجابية  وبث  للعمل 
المرير، وليس وقت السياسة وصراعاتها، العمل 
سينطلق من أجل النهوض الصناعي واإلنتاجي، 
وسنكون وكل العاملين في القطاع الصناعي يداً 
الملفات  كل  وسنتابع  والتطوير،  للبناء  واحدة 
تنفيذها،  على  والعمل  استراتيجية  خطة  لوضع 
وإنما  السياسية،  للشعارات  ليست  المرحلة  ألن 

المواطن«،  لمصلحة  إنتاجية  خطة  إلى  نحتاج 
»لنصل  بشفافية  معاً  بالعمل  الصناعيين  واعداً 
إلى بر األمان، ليس فقط للقطاع الصناعي وإنما 

للبنان«.
تعيينه  بعد  له  األولى  التغريدة  وفي  جهته  من 
وزيراً للصحة قال مدير مستشفى رفيق الحريري 
تحّمل  تويتر،  على  حسابه  عبر  أبيض،  فراس 
الوطن  تجاه  واجب  األزمات  وقت  المسؤولية 
والمجتمع، الصحة حق، والناس يهمهم ما سوف 
من  فعله  ما  وليس  مشاكلهم،  لحل  المرء  يفعله 

قبل، وهذا مفهوم.
هذه  حمية:  علي  األشغال  وزير  قال  بدوره 
كتفّي،  على  حمل  هي  توليتها  التي  المسؤولية 
ويجب أن أكون على قدرها، وأتمنى عليكم أن 
تساعدوني، ألن العامل النفسي والعائلي له الفعل 
أنا وزير  بلده،  ويخدم  أحدنا  بأن يصل  األساس 
لكل لبنان وبالتالي على عاتقي مسؤوليات تجاه 
وتجاه  تجاهكم  مسؤوليات  علّي  وبالطبع  بلدي، 

منطقتي.

نحن أمام مفصل تاريخي

الحاج  عباس  الزراعة  وزير  صّرح  وأيضاً 
االنهيار  مرحلة  في  بات  لبنان  إن  وقال:  حسن 
وكان  عديدة،  ألسباب  تأخرت  الحكومة  والدة 
خير  متأخراً  تصل  أن  لكن  عسيراً  المخاض 
من أال تصل، الكثير يصف البلد اليوم بأنه أمام 
االنهيار وأعتقد أننا بتنا في االنهيار، لكن اإلرادة 
موجودة  السياسية  القوى  جميع  وإرادة  موجودة 
على األرض لنقول إننا عازمون على أن يكون 
العمل  خير  على  حي  واألول  األساسي  الهدف 

الذي أطلقه دولة الرئيس نبيه بري.
وأضاف: نحن اليوم أمام مفصل تاريخي المجتمع 
الدولي أمامنا جميعاً، وسنضع كل اإلمكانات في 
وسياسياً  واجتماعياً  اقتصادياً  البلد  إنقاذ  سبيل 
ستبقى،  شك  ال  السياسية  المناكفات  وأمنياً، 
ولكل  لإلنسان،  للمواطن،  اليوم  األولوية  لكن 

الموجوعين في هذا الوطن.
لن  الزراعة  وزارة  صعيد  على  الوزير:  وتابع 
أعد بأي شيء، ألننا في اليوم األول ولم يحدث 
البقاع  منطقة  إن  أقول  ولكن  والتسلم،  التسليم 
وعكار كمعظم المناطق تنتظر الكثير من وزارة 
الزراعة، وأنا بدوري أنتظر من مجلس الوزراء 
موازنة وازنة وحقيقية للوزارة لكي نستطيع أن 

نُقدم ما تصبو إليه كل فئات المجتمع.
اليوم  بقوله:  الحاج حسن  الوزير عباس  واختتم 
نحتاج جميعاً إلى أن نكون على قدر المسؤولية 
نحن مسؤولون أمام الناس وكل صوت اليوم في 
الشارع وفي البيت يقول إننا نحتاج إرادة حقيقية 

ال مجال للكالم حي على خير العمل.

مركز األخبار ـ أداَن المؤتمر الوطني الكردستاني الهجمات اإليرانية على الحزب الديمقراطي 
التي حققها  اإلنجازات  أنها تهديدات موجهة ضد  مبّينًا  باشور،  إيران في  الكردستاني - 

شعب كردستان وأن تجاهلها من قبل هولير يزيد من خطورة الوضع. 
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103 المرأةالرياضة

انخفاض أجر المرأة في القطاع الخاص ُيفّجر أزمة 
التمييز بين الجنسين بمصر

طريق  على  مصر  أحرزته  الذي  التقدم  رغم 
المساواة بين الجنسين في عالم العمل - وتحديداً 
ما   – العامة  واألعمال  الحكومي  القطاع  في 
ال  إذ  المساواة؛  تلك  تمنع  عوامل  هناك  زالت 
تزال فجوة األجور بين الجنسين أمراً بعيداً عن 
التغيير في الشركات الخاصة، وال توجد بوادر 
بشأن انتزاع النساء حق المساواة مع الرجال في 
األجر نتيجة انخفاض مشاركة النساء في العمل 

مقارنةً بالرجال.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
الرجال  أجور  تفوق  عن  )حكومي(  المصري 
على أجور النساء في القطاع الخاص بنسبة 22 
في المئة، في مقابل تفوق أجور النساء في قطاع 
المئة،  في   31 بنسبة  العام  والقطاع  األعمال 
وهي القضية التي فجرت أزمة الفجوات النوعية 
في  الجنسين  بين  المتفاوتة  التفرقة  في  المتمثلة 

األجور.
عبد  المصري  الرئيس  تصريحات  ورغم 
هو  المرأة  تمكين  بأن  المتكررة  السيسي  الفتاح 

كلمة السر وراء بناء حضارات قوية، وأن من 
واجب الشعوب أن تمنح المرأة الفرصة الكاملة 
القطاع  فإن  المجاالت،  مختلف  في  للمشاركة 

الخاص ال يأبه بتلك التصريحات.

تفضيل الرجال عىل النساء!

إلى  ذلك  المرأة  حقوق  عن  المدافعون  ويعزو 
العمل  أرباب  يمارسه  الذي  الجندري  التمييز 
توظيف  تفضيل  مثل  األنثى،  ضد  الخاص 
الرجال وغياب التدريب الالزم الذي يُعين المرأة 
على االلتحاق باألقسام المميزة وتقلد المناصب 
الوظيفية العليا. وتعد الفوارق بين الجنسين من 
أكثر التحديات إلحاًحا في العمل، وذلك بالتزامن 
مع خفض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، 
تبقى  العاملة  القوى  إلى  االنضمام  بعد  وحتى 
فرصهن في إيجاد عمل أقل من فرص الرجال، 
وظائف  على  فرص حصولهن  تزال  ال  وفعلياً 

جيدة مقيدة.
العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  وحسب 
قوة  في  المرأة  مساهمة  نسبة  بلغت  واإلحصاء 
العمل  قوة  إجمالي  من  المئة  في   15.6 العمل 
المئة  في   67.3 مقابل  فأكثر(  عاماً   15(
 15( المشتغالت  اإلناث  نسبة  وبلغت  للرجال، 

في  مقابل 84.7  المئة  في  فأكثر( 15.3  عاماً 
المئة لدى الذكور.

ونقالً عن صحيفة العرب تحدثت »ن.ر« )عاملة 
في أحد البنوك األجنبية الكبرى بمصر(: »بعد 
البنك،  إدارة  قبل  من  معاملتي  تغيرت  زواجي 
المسؤولين  علم  بعد  المعاملة  حدة  وازدادت 
بأن  المباشر  رئيسي  أخبرني  حيث  بحملي، 
في  المتزوجات  غير  زميالتي  إحدى  له  أرشح 
البنك لتحل مكاني، وإال سيرشح رجالً، بداعي 
أنه ستكون لدي أسرة وحياة منزلية جديدة ولن 

أستطيع التفرغ للعمل«.
العمل  سوق  بأن  الدولية  العمل  منظمة  وأفادت 
األمهات  تعيين  في  المساواة  عدم  من  تعاني 
المئة فقط من  في مناصب عليا، إذ أن 25 في 
السادسة  دون سن  أطفال  لديهم  الذين  المديرين 
هم من النساء، وترتفع نسبة األنثى إلى 31 في 

المئة في صفوف المديرين من غير اآلباء.
بين  يفرق  ال  الخاص  القطاع  أن  الالفت  ومن 
الذكر واألنثى في الموقع ذاته، لكن يركز على 

في  العمل  خاصة  وتوظيفهم،  الرجال  تعيين 
المصانع ضمن ورديات، ولذلك أجورهم أعلى 

من أجور السيدات.
الربح  على  الخاص  العمل  أصحاب  ويركز 
الطبيعة  خططهم  تالئم  ال  لذلك  واالستمرار 
الخلقية للمرأة، فهي أم وزوجة وراعية ألطفالها، 
وال يحبذ أرباب هذا العمل انتداب المرأة بصفة 

عامة.
وتحرص معظم النساء في مصر على العمل في 
المؤسسات  وفي  األعمال  وقطاع  العام  القطاع 
األقسام  في  سيما  ال  عام،  بشكل  للدولة  التابعة 

اإلدارية والمكتبية.

القانون وأصحاب األعامل

قالت يمن الحماقي؛ أستاذة االقتصاد بجامعة عين 
الجنسين  بين  »المعاملة  إن:  القاهرة  في  شمس 
في القطاع الحكومي وقطاع األعمال تكون على 
واإلناث،  الذكور  بين  تفرقة  فال  المساواة،  قدم 
ألن الكل يخضع للقانون سواء في التعليم أو في 

التشغيل أو على مستوى تحديد األجر«.
»العكس  إن:  »العرب«  لصحيفة  وأضافت 
يحدث في القطاع الخاص، إذ يخضع العاملون 

ودائًما  للعمالة،  وتقييمه  العمل  صاحب  لرغبة 
الذي  التقييم  في  واختالفات  فروق  هناك  تكون 
عادةً ما يكون في صالح الرجل، ألن المرأة في 
القطاع الخاص في حاجة إلى تدريب كبير، وال 

تجد دعماً مناسباً«.
بالقطاع  األجور  في  التفاوت  أزمة  وتكشف 
الخاص عن معاناة البيئة المصرية من معضلة 
بين  فوارق  وجود  بمعنى  النوعية،  الفجوات 
الذكور واإلناث في المهارات بالمهن المختلفة، 
وهذه الظاهرة تتضح بشكل جلي في العمل داخل 

المصانع.
جهود  دعم  ينبغي  الظاهرة  تلك  ولمواجهة 
منظمات  جانب  من  للمرأة  االقتصادي  التمكين 
تدريب  فرص  بتوفير  وذلك  المدني،  المجتمع 
للمرأة لسد الفجوات النوعية ومن ثم درء مشكلة 

تفاوت األجور في القطاع الخاص.
ومن األسباب التي تؤدي إلى ضعف أجر المرأة 
كبيرة  نسب  تركز  بمصر  الخاص  القطاع  في 
من النساء في مهن ذات مهارات محدودة، مثل 
الغذائية  والصناعات  الجاهزة  المالبس  قطاع 
والفواكه  الخضروات  فرز  مجال  في  والعمل 

وغيرهما.

»آن اآلوان أن تحصل املرأة عىل 
حقوق أكرث«

ومن المتوقع أن تستمر تلك الفجوة طالما أن نسبة 
أمية المرأة هي األعلى، مع تركيز الفتيات خالل 
بالمدارس  االلتحاق  على  الفني  التعليم  مرحلة 
لذلك  مهارات،  الفتاة  تُكسب  ال  التي  التجارية 
تعمل عقب تخرجها في الوظائف البسيطة التي 
ال تشترط المهارات -مثل التعبئة في المصانع- 
لو  العكس  ويتحقق  زهيد،  أجر  على  وتحصل 
خالل  الصناعي  التعليم  على  الفتيات  ركزت 

مرحلة الدراسة.
العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  بيانات  وحسب 

في  األميين  عدد  بلغ  واإلحصاء 
مليون   18.4 مصر 

 25.8 بنسبة  نسمة 
المئة،  في 

وترتفع األمية 
اإلناث  لدى 
نةً  ر مقا
 ، ر كو لذ با
بلغت  وقد 
هن  د ا عد أ

10.6 ماليين 
بنسبة  نسمة 

المئة،  في   30.8
نسمة  مليون   7.8 مقابل 

المئة.  في   21.1 بنسبة  للذكور 
وتمثل أقل نسب البطالة لألميات نحو 2.2 في 
المئة، ويرجع ذلك إلى أنهن يقبلن الحد األدنى 
من األعمال بغض النظر عن مستوى المهارة، 
مؤهالت  على  الحاصالت  عكس  على  وذلك 

عليا.
وتؤدي ظاهرة انخفاض أجر المرأة في القطاع 
ألن  المجتمع،  إنتاجية  تراجع  إلى  الخاص 
مورداً  باعتبارها  األنثى  لدى  المهارات  ضعف 
بشرياً يؤثر سلباً على اإلنتاجية، كما أن مواجهة 
برفع  تأتي  االقتصاد  على  المستقبلية  المخاطر 
للنمو  كبيراً  تحدياً  يمثل  وهذا  العمالة،  إنتاجية 

االقتصادي، وينبغي التغلب عليه.
الجنسين  بين  األجور  فجوة  مشكلة  تقتصر  وال 
على التفاوت في األجور، بل تتعداه إلى واجبات 
وضع  في  الحل  ويكمن  الوظيفة،  ومتطلبات 

توصيف موحد للجنسين في جهة العمل.
وتفوق أعداد السيدات في القطاع العام والحكومي 
ألنه  القطاع  ذلك  يفضلن  وهن  الرجال،  أعداد 
يتناسب مع طبيعتهن المعيشية وتستطيع المرأة 
ومتطلبات  العمل  بين  توازن  أن  خالله  من 
أسرتها، وتفضل المرأة الوظائف الحكومية ألن 
عدد ساعات العمل فيها أقل والتزاماتها محدودة، 

وهذا سائد في مختلف بلدان العالم.
االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  وكشفت 

المصرية أن نسبة اإلناث تبلغ 50.7 في المئة 
للدولة  اإلداري  بالجهاز  العاملين  إجمالي  من 
تمثيل  نسبة  وارتفعت  الماضي،  العام  خالل 
السيدات في مجالس إدارات الشركات المسجلة 
وتحسنت  المئة،  في   11.6 إلى  البورصة  في 
النسبة في شركات القطاع العام لتصل إلى 8.7 

في المئة.

التمييز الجندري

األعمال  من  الحكومي  القطاع  في  العمل  يعد 
القدرات  أصحاب  عليها  يركز  التي  الروتينية 
من  سيما  ال  المحدودة  والمهارات  الضعيفة 
الرجال، ومن يعمل في ذلك القطاع ليست لديه 
طموحات، ويضطر إلى العمل في وظيفة أخرى 
لزيادة دخله. ورغم تقلد المرأة المناصب القيادية 
المناصب  هذه  أن  إال  والدبلوماسية  والوزارية 

قليلة مقارنةً بعدد النساء في كل دولة.
ويبلغ عدد اإلناث في مصر نحو 48.5 مليون 
بينما  الماضي،  يناير  حتى  نسمة 
على  المرأة  حصلت 
حقائب  ثماني 
وزارية داخل 

مجلس 

ء  لوزرا ا
 24 بنسبة 
في المئة من عدد 
الحكومة،  في  الوزراء 
كما حصلت على 162 مقعداً في 
البرلمان بنسبة 27 في المئة من أعضاء مجلس 

النواب.
االقتصادية  الخبيرة  فهمي،  بسنت  وأوضحت 
إن:  الرئاسية »حياة كريمة«،  المبادرة  وعضو 
غير  هي  للعمل  التفرغ  تستطيع  التي  »المرأة 
المتزوجة أو التي تعتمد على والدتها بشكل كامل 
في تربية أوالدها. وغير ذلك تكون األسرة مفككة 
وتعاني من عدم األلفة وغياب المودة، لذلك من 

مصلحة المرأة العمل في القطاع العام«.
الدولية  المؤسسات  تردده  »ما  أن:  وأضافت 
بين  المساواة  ضرورة  من  الكبرى  والدول 
التنمية  أهداف  ضمن  المرأة  وتمكين  الجنسين 
في  وتَدَخل  ضغوط  إال  هو  ما  المستدامة، 
سياسات وقرارات الدول النامية، فالوزيرات في 
الحكومة المصرية أكثر من مثيالتهن في الكثير 
الواليات  رأسها  وعلى  المتقدمة  البلدان  من 

المتحدة«.
بتشغيل  الدولية  المؤسسات  تطالب  ما  وعادةً 
المرأة، إذ تتم ترجمة ذلك في البلدان الفقيرة إلى 
ضرورة توظيف المرأة، وهناك فرق شاسع بين 
المصطلحين، فالعمل حق ولكن الوظيفة ليست 

حقاً.
المطلوب من المرأة أن تعمل، وهذا حقها حتى 
حقها  من  ليس  ولكن  اقتصادياً،  تمكينها  يتم 

التعيين في المناصب الحكومية أو القطاع العام، 
الوظيفة، وينطبق ذلك  وهو ما يطلق عليه اسم 

على الرجل أيضاً.
يتعاون  مصر  في  للمرأة  القومي  المجلس  وبدأ 
مع الحكومة في تفعيل آلياته التنفيذية داخل كل 
الفرص  تكافؤ  »وحدات  مسمى  تحت  وزارة 
بالوزارات« والتي يتمحور دورها حول ضمان 
على  المقدمة  المشروعات  من  المرأة  استفادة 
وإزالة  ضدها  التمييز  ومنع  الدولة،  مستوى 
المعوقات التي تحد من دمجها في عملية التنمية، 
تقدم  مدى  تعكس  تنموية  مؤشرات  وجود  مع 

وضع المرأة في مختلف المجاالت.
تقوم  »من  أن:  إلى  فهمي  بسنت  وأشارت 
بأعمال حرفية في منزلها هي امرأة عاملة، وأن 
المقصود بمصطلح التمكين في األهداف األممية 
للتنمية المستدامة هو التمكين من خالل االقتصاد 
وليس  الصغر  متناهية  الحرف  أي  االبتكاري 

التمكين بتولي المناصب«.

حياة الئقة

بجامعة  االجتماع  علم  أستاذ  الخولي  قال حسن 
عين شمس إن: »مصر تسعى لتوفير اإلمكانات 
الئقة،  حياة  تساعدها على عيش  والتي  للمرأة، 
تعيلها  المصرية  األسر  من  الكثير  هناك  ألن 

نساء«.
نفسها  تعيل  امرأة  كل  هي  المعيلة  والمرأة 
العائل، سواء  لغياب  أسرتها  أفراد  أو  وأطفالها 
أو  لوفاته  أو  العمل  من  تمنعه  صحية  إلعاقة 
لتعاطي  أو  السجن  في  لوجوده  أو  لها  لهجره 

المخدرات أو المتناعه عن اإلنفاق.
نحو 3.3  سيدات  تعيلها  التي  األسر  عدد  وبلغ 
المركزي  للجهاز  تقرير  آخر  في  أسرة  مليون 
للتعبئة العامة واإلحصاء، وسجلت نسبة األميات 
59.1 في المئة من إجمالي اإلناث ربات األسر 
ثم الحاصالت على مؤهل متوسط بنسبة 17.6 
جامعي  مؤهل  على  الحاصالت  ثم  المئة،  في 

بنسبة 8.5 في المئة.
ومعظم اإلناث من األرامل ربات األسر يعملن 
في الجهاز الحكومي، حيث بلغت النسبة 70.3 
المئة من إجمالي اإلناث ربات األسر على  في 
بنسبة  المتزوجات  ثم  مصر،  إجمالي  مستوى 
في   7.1 بنسبة  المطلقات  ثم  المئة،  في   16.6

المئة.
ألْن  األوان  »آن  أنه  الخولي  حسن  وأضاف 
تعزز  وفرًصا  أكثر  حقوق  على  المرأة  تحصل 
هذا  في  األكبر  الكاهل  ويقع  المعيشية،  أحوالها 
لديها  ألن  والحكومات،  المؤسسات  على  الدور 
سلطة اتخاذ القرار، بينما القطاع الخاص مدلل 
وال توجد قوانين تُلزمه بتحديد مستويات األجور 

أو تمكين المرأة وتدريبها«.
الرجل  بين  تميز  ال  »الحكومة  أن:  على  وأكد 
بينهما،  بالتساوي  الفرص  وتمنح  والمرأة 
وارتفاع األجر الذي تتقاضاه المرأة سمة إيجابية 
في المجتمع تعزز حمايتها اقتصاديًا واجتماعيًا، 
بينما ال نجد تلك الميزة في القطاع الخاص، ألنه 
دون  ربح  أعلى  وتحقيق  مصلحته  عن  يبحث 

النظر العتبارات أخرى«.

على  رادوكانو،  إيما  البريطانية  فازت 
الكندية ليلى فرنانديز، بنتيجة )6-4 و6-

السيدات ببطولة  3(، لتحرز لقب فردي 
أمريكا المفتوحة للتنس.

وأصبحت إيما رادوكانو المصنفة 150 
عالمياً، أول العبة متأهلة من التصفيات 
تفوز بلقب في البطوالت األربع الكبرى، 
في  لقباً  تحرز  بريطانية  أول  أنها  كما 

في  ويد  فيرجينيا  منذ  الكبرى  البطوالت 
ويمبلدون في 1977.

 18 عمرها  البالغ  رادوكانو  إيما  ونالت 
عاماً اللقب، بعدما عبّرت ثالثة أدوار في 
التصفيات، باإلضافة إلى سبعة أدوار في 
قرعة الدور الرئيسي، بدون خسارة أي 

مجموعة.

أهمية حصة الرياضة في المدارس

إيما رادوكانو تتّوج بلقب نابولي يصعق يوفنتوس بلدغة كوليبالي
بطولة أمريكا المفتوحة

في الموسم الماضي لم تكتمل الكثير من الفعاليات 
شمال وشرق  في  وخاصةً  للمدارس،  الرياضية 
مرات  ألربع  الكلي  الحظر  ُطبِّق  حيث  سوريا 

وأدى ذلك لتوقف العملية التدريسية.
يتم  سوف  الجزيرة  بإقليم  التربية  هيئة  وبحسب 
االعتماد على التباعد الجسدي أثناء الجلوس في 
سوف  الحظر  ُطبِّق  حال  وفي  الدراسة  مقاعد 
الموسم  إلكمال  الين  أون  نظام  على  يعتمد 

الدراسي.
يُطبق  لم  حال  وفي  الدراسي  الموسم  بدء  ومع 
العملية  تلك  أثر  على  ويتوقف  كلي،  حظر  أي 
تأخذ  أن  يجب  الرياضة  حصة  فإن  الدراسية 
بحسب  ذلك  توفير  ويتطلب  كبيراً،  اهتماماً 
للمدارس  الالزمة  والمستلزمات  اإلمكانات 

ِلتطّور من الواقع الرياضي المدرسي.

اكتشاف املواهب

المدربين  قُبلة  المدراس  السابق  في  وكانت 
ولكن  لألندية،  الرافدة  وكانت  األلعاب  لمختلف 
الالعبين  عن  يبحثون  ال  المدربون  بات  اآلن 
الفرق  على  يكون  االعتماد  جلُّ  بل  والمواهب 
المدارس هي  لنقلهم إلى نواديهم، ولعل  الشعبية 
األلعاب،  لمختلف  المواهب  النتقاء  مكان  خير 
ولكن ما زالت الكثير من األلعاب لم تُفعل ضمن 
التايكواندو  منها  سوريا  وشرق  شمال  مدارس 
المطلوب،  بالشكل  والطائرة  والسلة  والكاراتيه 
الشعبية  اللعبة  على  تعتمد  المدارس  وأغلب 
االهتمام  يتطلب  ولكن  القدم،  كرة  وهي  األولى 
عن  أهمية  تقل  ال  ألنها  األخرى  باأللعاب  أكثر 

لعبة كرة القدم.
السابقة  األعوام  في  مدرسية  بطوالت  وجرت 
للعديد من األلعاب منها كرة القدم وألعاب القوى 
بطوالت  إقامة  هو  البارز  ولعل  الجنسين  ولكال 
كرة قدم للفتيات في نقطة تحول جيدة في الرياضة 

األنثوية المدرسية.
السليمة والعقل  الطالب الصحة  والرياضة تمنح 
وإقامة  الرياضية،  النشاطات  وممارسة  السليم، 
الرفع  في  دورها  لها  خطوة  للطالب  البطوالت 

من قدراتهم وتنمية مواهبهم، في إقليم الجزيرة.

دور املعلمة واملعلم

وجرت بمقاطعة قامشلو عام 2019 دورة تدريب 
للمعلمات  وقتها  كانت  نوعها  من  األولى  هي 
والمعلمين لمادة الرياضة، حيث كانوا في السابق 
يتلقون التدريب الدراسي مع المعلمات والمعلمين 
العام  ذلك  في  ولكن  المختلفة،  الدراسية  للمواد 
والمعلمين  المعلمات  تلقت  بحيث  اختلف،  األمر 
بهم،  خاصة  وتدريبات  دروس  الرياضة  لمادة 
بالناحية  الصناعة  مدرسة  في  منفرد  وبشكٍل 

الشرقية بمدينة قامشلو.
أسابيع بشقيها  الدورة استمرت على مدار ثالثة 
النظري والعملي، حيث كانت بشكٍل يومي لمدة 
لها  وانضم  الجمعة،  يوم  عدا  ما  ساعات  أربع 
اإلعدادي  لمرحلتي  وكانوا  ومعلم،  معلمة   27
من  الرفع  كان  الدورة  من  والهدف  والثانوي، 
سويتهم وقدراتهم على إدارة األنشطة الرياضية 
التعّرف  عبر  التحكيم  كيفية  وتعليمهم  المختلفة، 

األلعاب  من  للعديد  والقوانين  المواد  على 
الرياضية المختلفة.

وجرت محاولة وقتها لتفعيل ألعاب أخرى غير 
كرة القدم مثل الكرة الطائرة والسلة وألعاب قوى 
لرمي  باإلضافة  السباقات  لمختلف  الجري  مثل 

الكرة الحديدية والوثب الطويل.
شهدت األعوام السابقة انضمام بعض المعلمات 
أقيمت  التي  والتحكيم  التدريب  لدورة  والمعلمين 
بإقليم الجزيرة وحتى  من قبل االتحاد الرياضي 
مختصين  مدربين  عبر  خاصة  دورات  شهدت 
والطاولة  الشطرنج  مثل  الرياضات  لمختلف 
وأداء  معلومات  يصقل  ذلك  وكل  السلة  وكرة 
الرياضية  للدروس  المختصين  والمعلم  المعلمة 
ومدرسين  مدرسات  النتقاء  مسابقة  ستقام  وكما 
والتعليم  التربية  هيئة  قبل  من  الرياضة  لمادة 

بتاريخ 2021/9/25.

أهمية الحصة الرياضية

الكثيرون  يراها  الرياضة  حصة  أن  وصحيح 
بأنها ترفيهية وحتى يذهب من يرى بأن ال لزوم 
من  للطالب  كثيراً  هامة  ولكنها هي حصة  لها، 
الكثير من النواحي، وأولها صحياً وتمنح الطالب 
مثل  العقل  تحفز  ألعاب  وهناك  الجسدي  النشاط 
نفسها  أبرزت  المواهب  من  والكثير  الشطرنج، 
لمختلف األلعاب عبر حصة الرياضة والبطوالت 

الرياضية المدرسية.
يتطلب تكليف من هيئة التربية والتعليم في إقليم 
لمراقبة  خاصة  لجنة  مدينة  كل  في  الجزيرة 

البطوالت المدرسية، ويتمثل دورها في اكتشاف 
المواهب ورفدها للنوادي، فالكثير من الالعبين 
المنتخبات المدرسية وتألقهم  اُكتِشفوا عبر  سابقاً 

في البطوالت على صعيد سوريا بشكٍل عام.
بالمقابل كان األجدر من األندية في إقليم الجزيرة 
المدرسية  البطوالت  لمراقبة  مدربيها  تكليف 
وطبعاً  الموهبة،  يمتلك  من  انتقاء  على  والعمل 
قلة قليلة من إدارات النوادي عملت مسبقاً على 
هذا األمر، ولكن األفضل أن تكون هناك نظرة 
واألندية  التربوي  السلك  على  للقائمين  مستقبلية 
وصقلها،  المواهب  واكتشاف  الكتساب  معاً 
على  النهاية  في  لنحصل  اهتمامهم  ومنحهم جل 

خامة رياضية مستقبلية حقيقية.
أية  في  التغافل عنها  نقطة هامة ال يجوز  ولكن 

القيام باإلحماء  البداية  للرياضة يجب في  حصة 
لذلك  إضافةً  السويدية،  والتمارين  والحركات 
األخرى  األلعاب  من  العديد  على  التركيز  يجب 
مثل  لها،  المستلزمات  وتأمين  المدارس  ضمن 
ألعاب كرة الطاولة والشطرنج والسلة والطائرة 

كما ذكرنا آنفاً.
بها هيئة  قامت  التي  الهامة  الخطوات  ولكن من 
التربية وهي وضع أشخاص مختصين في إدارة 
تأكيد  بكل  وهم  للمدارس،  الرياضية  الشؤون 
والمدروسة  المناسبة  الخطط  يضعون  سوف 
وخاصةً  المدرسي،  الرياضي  بالواقع  لالرتقاء 
كال  ومن  المختلف  بالمواهب  تعج  مدارسنا 

الجنسين.

على حساب نظيره  قاتالً  فوًزا  نابولي  حقق 
المباراة  في   ،)1-2( بنتيجة  يوفنتوس، 
دييغو  بملعب  السبت،  مساء  جمعتهما  التي 
مارادونا، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من 

الدوري اإليطالي.
بالدقيقة 10،  ليوفنتوس  موراتا  ألفارو  تقدم 
ثم تعادل ماتيو بوليتانو لنابولي بالدقيقة 57، 
الفوز  هدف  كوليبالي  كاليدو  سجل  بينما 

لفريق الجنوب بالدقيقة 85.
بفوز نابولي، رفع فريق الجنوب رصيده إلى 
9 نقاط بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد 

يوفنتوس عند نقطة واحدة بالمركز الـ 16.
بعد 24 ثانية فقط، كاد نابولي أن يسجل أول 
أهداف اللقاء، بعد تمريرة طولية من إنسيني 
بوليتانو برأسية علت  قابلها  المنطقة،  داخل 

عارضة الحارس تشيزني.
وفي الدقيقة العاشرة، نجح موراتا في تسجيل 

فادح من  بعد خطأ  ليوفنتوس  األول  الهدف 
حارسه،  إلى  الكرة  تمرير  في  مانوالس 
لينجح ألفارو في خطفها وينفرد ويسدد الكرة 

في الشباك.
على  الكرة  تستلم   ،20 الدقيقة  في  بوليتانو 
حدود المنطقة وأطلق تسديدة قوية ارتطمت 
األيسر  القائم  بجوار  ومرت  بلوكاتيلي 

ليوفنتوس إلى ركنية.
الهدف  إضافة  فرصة  كولوسيفسكي  وأهدر 
في  موراتا  من  مميز  مجهود  بعد  الثاني 
عرضية  كرة  مرر  الذي  اليسرى  الناحية 
بتسديدة  ديان  قابلها  المنطقة،  داخل  أرضية 
على  أوسبينا  لها  تصدى  المرمى  باتجاه 

مرتين.
وتسلم دي لورينزو الظهير األيمن لنابولي، 
ومرر  يوفنتوس،  جزاء  منطقة  أمام  الكرة 
عرضية على رأس إلماس الذي سدد رأسية 

الحارس  أليدي  سهلة  وصلت  ضعيفة 
تشيزني.

الدقيقة  في  صريحا  انفرادا  أوسبينا  وأنقذ 
الوسط،  خط  من  خاطئة  تمريرة  بعد   ،43
وجدها كولوسيفسكي أمامه لينفرد بالمرمى 

لكن أوسبينا تألق وأنقذ مرماه.
بالدقيقة 57، نجح بوليتانو في تسجيل هدف 
إنسيني  من  تسديدة  بعد  لنابولي،  التعادل 
تصدى لها تشيزني، لترتد منه وتجد بوليتانو 

في المتابعة ويسكنها الشباك. 
التشتيت،  في  بيرنارديسكي  خطأ  ومن 
تسديدة  وأطلق  الكرة  على  إنسيني  حصل 
سهلة  وصلت  لكنها  المرمى،  باتجاه  قوية 

ألحضان تشيزني.
المنطقة،  خارج  من  حرة  ركلة  نابولي  نفذ 
المنطقة  خارج  يده  بقبضه  تشيزني  شتتها 
الذي أطلق  فابيان رويز  لتجد  بالدقيقة 73، 

صاروخ مر فوق عارضة حارس اليوفي.
فريقه من فرصة محققة  أنقذ مرمى  كيليني 
تمريرة  أبعد  بعدما   ،84 بالدقيقة  للتسجيل 
أمام  ألوسيمين  تصل  أن  كادت  عرضية 

المرمى، ليبعدها لركنية.
من  كوليبالي  المدافع  تمكن  الركنية،  وعبر 
 ،85 بالدقيقة  لنابولي  الثاني  الهدف  تسجيل 
بعد خطأ فادح من مهاجم يوفنتوس كين الذي 
لوال  بالخطأ  الكرة في مرماه  يحول  أن  كاد 
تشيزني الذي أبعدها لترتد إلى كوليبالي أمام 

المرمى، ليضعها بالشباك.

روناهي/ قامشلو ـ بدأت المدارس في شمال وشرق سوريا الموسم الدراسي الجديد 2021 ـ 2022، يوم األحد المصادف 2021/9/12، وسط أخذ 
إجراءات احترازية من فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد المصابين في المنطقة، وتكمن هنا أهمية الرياضة وتفعيلها كما يجب في المدارس ألنها من 

أهم األسباب لمحاربة هذا الفيروس، حيث تقوي الرياضة مناعة الجسم مع االعتماد على التباعد الجسدي بين الطالب وقت هذه الحصة.
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خسارة »اإلخوان« الحقيقّية

حسن اسميك )كاتب ومفكر(

تتصدر  التي  أفغانستان  إلى  األنظار  كل  تتوجه 
المشهد السياسي اإلقليمي والعالمي اليوم، ودون 
منازع، فما يجري هناك من أحداث قد يغير من 
الكبرى  األقطاب  بين  المستمر  الصراع  شكل 
جديدة  مالمح  ويرسم  العالم،  في  المتناحرة 
القائمة،  النفوذ  توزع  وخرائط  العالمي  للنظام 
كما حدث منذ 20 عاماً بالضبط عندما شهد عام 
2001 في مثل هذا اليوم استهداف برجي مركز 
األميركية  الدفاع  وزارة  ومقر  العالمي  التجارة 
من  اآلالف  عن  أسفر  هجوم  في  البنتاغون،   –
الضحايا تبناه تنظيم القاعدة من أفغانستان نفسها، 
لتعلن على أساسه الواليات المتحدة حربها على 
في  كثيراً  غيرت  التي  الحرب  تلك  اإلرهاب، 
اليوم،  إلى  تغير  زالت  وما  الدولية،  الموازين 

وكان كل ما بعدها ليس كما قبلها.

صدمة عاملية وإشارات استفهام 
كثرية

الصدمات  أكبر  من  واحداً  الحدث  هذا  كان 
العالمية، لقد وقف العالم أمام الشاشات مشدوهاً 
تمر  تكد  ولم  يجري،  ما  تفسير  قادر على  غير 
السطح،  على  تطفو  التحليالت  بدأت  حتى  أيام 
وتنسيق  اتفاق  بوجود  القائلة  النظريات  فكانت 
من  مخابراتها  وأجهزة  واشنطن  العاصمة  بين 
بقوة،  حاضرة  أخرى  جهة  من  وطالبان  جهة 
حالها حال نظريات مضادة تتحدث عن تعرض 
وجه  على  واألميركي  عموماً  العالمي  األمن 
في  يتوغل  قد  جديد  إرهابي  لخطر  الخصوص 
ما  وكل  معاً،  والمشرقية  األوروبية  العواصم 
بين هذين الطرفين من مروحة احتماالت. لكن، 
هذه  من  ألي  يعد  لم  عاماً  عشرين  وبعد  اليوم 
الرئيس  وأن  خاصةً  كبيرة،  أهمية  النظريات 
قرر  بايدن  جو  ألميركا  واألربعين  السادس 
الوعد  وتنفيذ  أفغانستان  من  الكامل  االنسحاب 

الذي لم يف به سلفه الديمقراطي باراك أوباما.
ذكرى أحداث 11 سبتمبر هذه المرة مختلفة عن 
سابقاتها فطالبان التي صّورت للعالم نفسها خالل 
أصابعها  “تعض  أنها  على  الماضية  السنوات 
مطلع  القاعدة  تنظيم  حيال  موقفها  على  ندماً” 
األميركية  القوات  بدخول  تسبب  والذي  األلفية، 
أفغانستان،  في  الدولية  األمنية  المعاونة  وقوة 
“الدعم  التدريب  عملية  بعد  فيما  محلها  وحلت 
الحازم”، ستعود لترخي فكيها عن نفس اإلصبع 

التي لطالما كانت مهيئة ومستعدة للضغط على 
الزناد.

دعماً  أفغانستان  من  االنسحاب  قرار  القى 
ساند  كما  األميركي،  القرار  صنع  أروقة  في 
بشكٍل  بايدن  الرئيس  أوروبا  في  أميركا  حلفاء 
تقول  مختلفة  تصريحات  وخرجت  واضح، 
طالبان،  مع  دبلوماسية  عالقات  إقامة  بإمكانية 
أي إعطائها الشرعية الدولية كحكومة وتحولها 
تمثل  رسمية  مؤسسات  إلى  إرهابية  حركة  من 
التصريحات  كانت  ولو  حتى  بأكملها،  دولة 
عنه  تحدثت  الذي  “التريث”  طابع  تحمل 
التوجه  هذا  يشي  األميركية،  الخارجية  وزارة 
على   – طالبان  مع  عالقات  إلقامة  األوروبي 
اعتبارها “منتصرة بالحرب” حسبما جاء على 
لسان وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب 
بوريل – بحدوث تغير جذري في قواعد اللعبة 
التي وضعتها واشنطن أساساً بعد انسحابها دون 
إلى  بالنسبة  تعقيداً  الواقع  ويزداد  تطبقها.  أن 
الصين  بين  ما  السباق  نتيجة  األميركية  اإلدارة 
وروسيا وتركيا للحوار مع طالبان، شريطة قيام 
الحركة باإلعالن عن خطتها الجديدة والمناسبة 

في إدارة البالد.

الشعب األمرييك يرفض طريقة 
الخروج

ألي  سبتمبر،   11 أحداث  تعني  ال  الحقيقة  في 
مثلما  األفغاني  بالملف  الفاعلة  الدول  من  دولة 
الذين  فهم  األميركي،  وللمواطن  ألميركا  تعنيه 
استُهِدفوا منذ 20 عاماً، وهم من دفع الكلف مادياً 
وعسكرياً وحتى سياسياً، وهم الذين قدموا أكثر 
من 2500 جندي في حرب تكاد نهايتها تكون 
من  األميركي  االنسحاب  إنَّ  بدايتها،  من  أسوأ 
أفغانستان، أو من أي حرب أميركية في الخارج 
شعبي  مطلب  هو  األوسط،  الشرق  في  خاصة 
شهده  الذي  المنعطف  لكن  شك،  بال  أميركي 
التي  والطريقة  أفغانستان،  من  االنسحاب  هذا 
تضع  التي  هي  للسيطرة،  طالبان  فيها  عادت 
الصعب  من  كبيرة  أسئلة  أمام  وإدارته  بايدن 
المكشوفة  والوثائق  بالمعطيات  عنها  اإلجابة 
جاءت  ونتائجه  واضح،  فالفشل  الجميع،  أمام 
أسرع من المتوقع، خاصة وأنه قبل إتمام عملية 
إجالء القوات األميركية كانت طالبان قد بسطت 

سيطرتها على كامل البالد تقريباً.
سيقدم   9/11 ألحداث  العشرين  الذكرى  في 
ما  على  الغالب  في  “باردة”  إجابات  بايدن 
فقد  أسئلة،  من  األميركي  الشعب  سيطرحه 

صّرح بأنه “ال يثق بطالبان حتى اآلن”، وأشار 
في مكان آخر إلى أن “الحركة تغيرت ولم يعد 
أفغانستان  في  مهدداً  األميركي  القومي  األمن 
فيها”  عسكرياً  وجوداً  يتطلب  الذي  بالشكل 
محاوالً تمرير رسائل مطمئنة لألميركيين ممن 
التفكير  مراكز  بدأت  وقد  بقراءتها،  يرغبون 
سياسيين  من  فيها  بما  العام،  الرأي  وصناعة 
في  بمساعدته  وإعالميين،  وباحثين  ومختصين 
ذلك من خالل إعادة توجيه االنتباه الشعبي العام 
نحو الخطر الروسي على أمن الواليات المتحدة 
القومي والخطر الصيني على أمنها االقتصادي 
فعالية  األكثر  التبرير  “ورقة”  أن  هنا  وأعتقد 
التي تمتلكها اإلدارة األميركية أمام شعبها، هي 
على  هجوم  هو  أفغانستان  من  »االنسحاب  أن 

جبهة أخرى أكثر أهمية«.
تعّول هذه “الورقة” في أهميتها كما يبدو على 
المتجذر  “الطالباني”  للتطرف  النظرة  طبيعة 
الذي لم يُعالَج أساساً طيلة 20 عاماً، إن لم يزد 
التي  الفوضى  وعلى  منه،  األميركي  الدخول 
ذو حدين،  هذا سالح  لكن  اإلقليم،  في  ستخلقها 
المستقبل مع  فإذا تطابقت تصرفات طالبان في 
وقد  كبيرة  ستكون  التهديدات  فإن  النظرة؛  هذه 
أما  العالم.  من  بقعة  أي  في  جديداً  نشهد 9/11 
فسوف  خاطئاً  المتحدة  الواليات  رهان  كان  إذا 
األقنية  أن  خاصةً  أهميتها،  “الورقة”  هذه  تفقد 
بأقصى  تعمل  والصينية  الروسية  الدبلوماسية 
طالبان.  مع  متوازنة  عالقات  إلنشاء  طاقاتها 
الميداني  الفشل  على  األمر  يتوقف  لن  عندها 
تدارك  األقل  على  أو  لإلصالح،  دائماً  القابل 
فشل  سيحدث  بل  عنه،  الناجمة  التداعيات 
استراتيجي، وفي ملف كالملف األفغاني ستكون 
واألمنية،  السياسية  االقتصادية  ارتباطاته  له 
أمام  اإلصالح  وصعب  جداً  مكلفاً  وسيكون 
اقتصادياً  المستعرة  الجبهات  وتنامي  التصعيد 
مع “التنين الصيني”، والمحتدمة أمنياً وسيبرانياً 
مع “الدب الروسي”، ليبقى فشل أو نجاح نتائج 
االنسحاب األميركي “استراتيجياً” غير واضح 
فيها  ستحكم  التي  الطريقة  تتضح  حتى  المعالم 

“طالبان” البالد.

قرار توقيت االنسحاب واألسئلة 
املُبهمة

بالفشل  االنسحاب  قرار  على  الحكم  كان  وإذا 
توقيت  اختيار  فإن  مبكراً،  زال  ما  استراتيجياً 
العشرين  الذكرى  مع  المتزامن  االنسحاب 
ألحداث الحادي عشر من سبتمبر لم يكن موفقاً 

أبداً، وفي حال أريدَ منه أن يحمل رمزية معينة 
فإنه أخفق في ذلك تماماً، حيث زاد في الجرح 
الواليات  ظهور  نتيجة  جديدة  قطبة  األميركي 
األفغاني  الشعب  المتحدة بمظهر من تخلى عن 

لصالح طالبان.
يقول بايدن متحدثاً عن السياسة األميركية الجديدة 
القدرة على مكافحة اإلرهاب عبر  “لقد طورنا 
اآلفاق التي ستسمح لنا بإبقاء أعيننا ثابتة على أي 
تهديدات مباشرة للواليات المتحدة في المنطقة، 
األمر”.  لزم  إذا  وحسم  بسرعة  والتصرف 
ستضرب  المتحدة  الواليات  أن  سيعني  وهذا 
بايدن  لكن  بعيد.  من  مستقبلية  تهديدات  أي 
األميركية  القوات  انسحاب  أن  كيف  يفسر  لم 
تطبيق  على  الواقع  في  سيساعد  أفغانستان  من 
نفسها  ترى  طالبان  وأن  خاصةً  السياسة،  هذه 
مناصريها  وبرأي  وبرأيها  “منتصرة”،  اليوم 
من  أقوى  ومرونتها  وثباتها  صبرها  كان  فقد 
جيوش العالم، ولن تتوانى بالطبع عن استخدام 

وترهيب  جدد،  مؤيدين  تجنيد  في  الدعاية  هذه 
المعارضين لها وتعزيز سلطتها.

بما  تام  وعي  على  األميركية  اإلدارة  تكون  قد 
“بجعات  وفريقه  بايدن  لدى  يكون  وقد  تفعله، 
طاولة  على  تُطرح  لم  وأوراق  سوداء” 
قرار  يحمل  وقد  اآلن،  حتى  الضغوطات 
المدى  على  ألميركا  إيجابية  نتائج  االنسحاب 
على  الحفاظ  في  قدرتها  يحّسن  وقد  الطويل، 
أمنها، لكن كل هذا ال ينفي وصف هذا االنسحاب 
بأنه أحد أكثر األفعال قسوة حتى في براغماتية 
للدولة  أنانية غير مسبوقة  السياسة، وأنه أظهر 
الديمقراطية  على  العالمي  خطابها  يقوم  التي 
كله  العالم  كان  وإذا  اإلنسان،  حقوق  وحماية 
 ،2011/9/11 في  األميركيين  مع  تعاطف  قد 
غير   – أولهم  –واألميركيون  اليوم  أنهم  إال 
متعاطفين مع قرار بايدن، وما زال من الصعب 

تخمين سبب قراره ربط التاريخين معاً!

الدولة التركية المحتلة تفرض العزلة في 
إمرالي على القائد عبد هللا أوجالن، وتهاجم 

على باشور ومناطق الدفاع المشروع باالتفاق 
مع الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا من 
جهة، وفي الطرف اآلخر تزيد من هجماتها 
على شمال وشرق سوريا، وأيضاً يبدو أن 

هناك انفتاح من قبل الحكومة السورية على 
تركيا واجتماع بغداد خير دليل. 

 

هدف املحتل الرتيك كل الكُرد 
بدون استثناء

حول ذلك تحدث عضو مجلس الرئاسة 
المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي صالح 
مسلم لوكالة فرات لألنباء فقال: إن األحداث 

الجارية في المنطقة كلها تصب إلرضاخ 
الشعب الكردي، يريدون تدمير حركة الحرية 

الكردية والشعب الكردي وقادته، ال يقتصر 
هذا على حزب العمال الكردستاني بل يريدون 
إبادة الكرد أينما وجدوا، يريدون ترك المجتمع 
الكردي بدون قيادة؛ هذه الخطة تشمل الشعب 

الكردي أينما وجد سواء في شمال وشرق 
سوريا، أو في باشور كردستان أو أي جزء من 

العالم.
وتابع مسلم: يريدون تجريد كردستان من 
الكردياتية ويُبقون على البعض من الكرد 

تحت سيطرتهم وسياستهم، حيث يمارسون 
حرب نفسية في األجزاء األربعة من كردستان 

سواء في روج آفا أو باشور أو باكور ويشن 
االحتالل التركي الفاشي المزيد من الهجمات 
على مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا 

ألن شعب هذه المنطقة يأبى االستسالم ويقاوم 
بكل قوته، الهدف األساسي لدولة االحتالل 

التركي هو إفراغ المنطقة من الكرد وتوطين 
الغرباء بدالً عن أهلها، ففي اآلونة األخيرة 
تستقدم األفغان وتقوم بتوطينهم في أراضي 

باشور كردستان وهذا جزء من خطة اإلبادة 
واإلرضاخ لذا علينا الوقوف في وجه ضد هذه 

الخطط القذرة.
وأوضح مسلم: تسعى دولة االحتالل التركي 

إلى خلق النزاعات بين شعوب وأبناء المنطقة 
من عرب وكرد وسريان وجميع الشعوب 
األخرى، كما تريد إحداث النزاعات بين 
األرمن والسريان الذين فروا من الحكم 

العثماني وجاؤوا إلى هذه المنطقة لالستقرار 
فيها، يتم قصف المدنيين في عفرين وكري 
سبي وسري كانيه وتل تمر بقذائف الهاون 

والمدفعية والطائرات المسيرة بشكل يومي وبال 
هوادة، حتى يضطر األهالي إلى إخالء منازلهم 

وقراهم، لكن أبناء المنطقة باتوا يدركون 
جيداً األهداف التي تسعى إليها دولة االحتالل 
التركي ألن شعبنا شعب مناضل سواء أكانوا 
عرباً أم كرداً أم سرياناً، وخير دليل هم شعب 

ناحية زركان الذين يتشبثون بأرضهم رغم 

الصعوبات والهجمات عليهم بشكل يومي. 
 

علينا النضال واملقاومة إلفشال 
جميع املخططات

وبيّن مسلم بقوله: ما يزال المجلس الوطني 
الكردي السوري ال يعد المحتل التركي 

كعدو للشعب الكردي، حيث يتم خداعه بأن 
تركيا ال تحارب الشعب الكردي بل تحارب 

حزب العمال الكردستاني وحزب االتحاد 
الديمقراطي لكن الحقيقة ليست كذلك، لقد 

رأينا ذلك في عفرين وفي المناطق 
األخرى المحتلة، كما 
رأينا ذلك في باشور 

كردستان، لألسف 
األمر ال يتعلق 
بقضية العمال 

الكردستاني 
وإنما تتعلق 
بخطط إبادة 

الكرد، 
والمجلس 

الوطني 
الكردي 

السوري ال 
ينظر إلى 

هذه الخطط 
على أنها 

معادية للشعب 
الكردي وليس له 

اإلرادة حتى بالوقوف 
ضدها، ليس لديه الثقة 

بنفسه وهذا نوع من االستسالم 
والرضوخ، علينا أن نكون يقظين في 

وجه المخططات التي تستهدفنا ككرد، كما أن 
علينا أال نستسلم، والنضال والمقاومة السبيل 

إلفشال تلك المخططات.
وأردف مسلم: اآلن نرى باشور كردستان 

لماذا يقدمون لهم المساعدة بالطبع من أجل 
مصالحهم الخاصة من أجل بضعة ماليين من 

الدوالرات، هذه مسألة شرف بالنسبة للكرد 
أصبح البعض عبيداً للفاشية التركية وغير قادر 
على تقرير مصيره، ليخرج على المأل ويقول 
ليس هناك حرب بين الكرد وانما حربنا ضد 

حزب العمال الكردستاني، لماذا؟ من الواضح 
أن القرار ليس في يده.

وأشار مسلم بالقول: إن من قام بأسر أعضائنا 
في باشور كردستان يقومون بتنفيذ ما تطلبه 
دولة االحتالل التركي، هنا ال بد من الوحدة 
للتصدي للعدو، علينا ككرد وكقوى سياسية 

كردية إظهار بعض المواقف السياسية 
الصارمة تجاه ما يجري من أحداث في 

األجزاء الكردستانية األربعة، المجلس الوطني 
الكردي السوري أسير لقرار اآلخرين، شعبنا 

يرى ما يحدث في عفرين بأنه احتالل، وهم 
يرون غير ذلك عبر توجيه النداء ألهالي 

عفرين الصامدين بالعودة في ظل االحتالل 
التركي ومرتزقته وهذا أمر مرفوض بالمطلق. 
وواصل مسلم فقال: فإذا أرادوا أن يعود شعب 

عفرين إلى ديارهم يجب خروج االحتالل 
التركي ومرتزقته منها، كما يجب إنهاء 

االحتالل، ومن هنا فإن نشر دعاية كاذبة بأن 
عفرين آمنة ال يمكن تصديقها وعلى أرض 

الواقع نسمع ونرى الكثير من االنتهاكات 
والجرائم بحق المدنيين في عفرين، شعب 

عفرين يريدون العودة الى ديارهم ومنازلهم 
التي سلبت منهم وتم توطين 

الجئين من دمشق 
والغوطة فيها 
ولكن ليس 
في ظل 

االحتالل التركي ومرتزقته.
وحول سبل دفع الحوار الكردي الكردي إلى 

األمام والعودة إلى طاولة المفاوضات من 

جديد تحدث مسلم وقال: نحن نسعى من أجل 
عقد اللقاءات وسنقوم بكل إمكانياتنا إلعادة 
المحادثات إلى الواجهة، فنحن نسعى إلى 

استمرار  الحوار وأنا بالذات من المنفتحين على 
ذلك، هناك لجنة من أحزاب الوحدة الوطنية 
وأنا أراقب ذلك عن كثب كل ما يجري، من 
 الممكن أن تستأنف المحادثات في المستقبل 

القريب أمريكا عقدت اللقاءات بي الطرفين في 
سعيها الى التقارب فيما بينها  ومن أجل إيجاد 

حل يجب قبول بعض الحقائق التي ال بد منها.  

وشدد مسلم: حتى اآلن يصر المجلس الوطني 
الكردي على أن الدولة التركية ليست محتلة 

وبالتالي فهم ال يريدون أن تتحقق هذه الوحدة، 
اإلدارة الذاتية بكافة شعوبها من كرد وعرب 

وسريان في دير الزور والرقة والطبقة احتفلوا 
بمرور  الذكرى الثالثة لتحرير مدنهم، يبدو 
أن مطالبهم البعض منها تفرض عليهم من 

قبل المستفيدين من تشتت الكرد، فمثالً مسألة 
النصف أو المحاصصة أمر غير مقبول، ومع 

ذلك نحن سنسعى بكل ما في وسعنا إلنجاح 
الحوار الذي من الممكن أن يبدأ عما قريب. 

اإلدارة الذاتية ُيكن تطبيقها عىل 
الجغرافية السوريّة

وبشأن نموذج اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
لشمال وشرق سوريا تحدث مسلم بالقول: 

مشروع اإلدارة الذاتية يمكن تطبيقه في جميع 
أنحاء سوريا، ألن سوريا فسيفساء تحوي 

بداخلها جميع األديان واألعراق واألطياف 
واللغات، كما يمكن تطبيق هذا النموذج ليس 

فقط في سوريا بل في جميع أنحاء الشرق 

األوسط، ونموذج األمة الديمقراطية حل لكل 
أزمة تمر بها شرق األوسط اآلن يرى الجميع 

هذا النموذج في الممارسة العملية، أهالي درعا 
والسويداء يحبذون تطبيق هذا النموذج عندهم، 
حتى في محافظة الالذقية وأماكن أخرى لديهم 

نفس الرأي هناك بعض االجتماعات ونريد 
إقناعهم بأن مجلس سوريا الديمقراطية يتكون 

من عدد من األحزاب ومن جميع المناطق 
السورية.

ولفت مسلم: نموذج اإلدارة الذاتية تم تطبيقه 

في شنكال أيضاً وهو الحل الوحيد لألزمة 
في العراق، هناك فيدرالية لكن شنكال خارج 

هذه الفيدرالية لذلك تعد مطالب االستقالل أمر 
طبيعي، لهذا يجب على الشعب الكردي تأييد 

ودعم هذه المطالب ارتكبت إبادة جماعية 
في شنكال عام 2014 وقد قدم شعبنا الدعم 
للشعب اإليزيدي هناك، وهذه هي الوطنية 

الحقة، واآلن المجتمع اإليزيدي أسس إدارته 
الذاتية كما أسس قواته الذاتية ونحن نؤيد هذا 

األمر ونشجعه وسنقوم بكل ما يقع على عاتقنا 
لدعمه، ونحن على إيمان بأن يعترف العالم 

بأسره باإلدارة الذاتية في شنكال.
واختتم عضو مجلس الرئاسة المشتركة 

لحزب االتحاد الديمقراطي صالح مسلم قائالً: 
مشروعنا ليس فقط من أجل مناطقنا بل من 
أجل مناطق سوريا جميعها، يتحدث البعض 

عن الفيدرالية ويطلقون أسماء مختلفة كاقتراح 
لحل األزمة السورية، لكن الحل الوحيد هو 

نموذج اإلدارة الذاتية الديمقراطية لما له من 
مزايا باالعتماد على جغرافية وسكان كل 

منطقة على ِحدة، والشعب السوري هو في 
النهاية من يختار الشكل األنسب للحكم في 

سوريا المستقبل. 

سوسن الشاعر )كاتبة(

على  يعّولون  »اإلخوان«  كان  إن  مصيبة 
عودة »طالبان« كبارقة أمل تُحيي مشروعهم 
يعد  ولم  العربي،  العالم  في  تهاوى  الذي 
حد  إلى  مخلخة  بؤر  إال  معاقله  من  باقياً 
الوهن، سقوط »حزب العدالة والتنمية« في 
المغرب على سبيل المثال وهو آخر معاقلهم 
الصناديق  عبر  جاء  العربي  المغرب  في 
الناس  هم  لفظهم  من  أن  أي  االنتخابية، 
المجتمع القاعدة والحاضنة الشعبية تلك هي 
خسارتهم الحقيقية التي يجب أن يعوها، ولن 
»يصلح العطار ما أفسده الدهر«، سواء كان 

ذلك العطار »طالبان« أو غيرها.
فرغم أن الحزب أخذ كامل حقه وفرصته إذ 
اكتسح السلطة التشريعية وشكل الحكومة ولم 
يتعرض لخيانة أو انقالب، إنما خسارته لمائة 
إال  هي  ما  البرلمانية  االنتخابات  في  مقعد 
دليل قاطع لخسارته لقاعدته الشعبية، ودليل 
استحقاقات  مع  التعاطي  في  فشل  أنه  على 
ولم  المشروع  هذا  يملك  ال  فهو  »الدولة«، 

ينجح في التعايش والتوافق مع بقية مكونات 
حتى  ينجح  ولم  أفرعه،  كبقية  المجتمع 
توليه  أبان  ساءت  التي  الخدمات  إدارة  في 
السلطة في كل موقع وصل فيه، فال يسيء 
أنهم  ويصدقون  األمور  تقدير  »اإلخوان« 
مع  للتطبيع  الحزب  قبول  بسبب  سقطوا 

إسرائيل كما يرّوجون.
تهاوت القالع »اإلخوانية« كأحجار الدومينو 
في دولنا العربية الواحدة تلو األخرى، فمن 

بقي لهم؟ وماذا بقي لهم؟
التي  الغربية  االستخبارات  أجهزة  حتى 
في  الروح  نفخ  في  فشلت  معهم  تحالفت 
انهار  ممزقاً  جزءاً  رقعوا  فكلما  فلولهم، 
المرة،  الحقيقة  يعوا  لم  اآلخر، ألنهم  الجزء 
والسبب األهم الذي هزمهم، إنها »الحاضنة 
هي  وزوادهم،  وزادهم  ركيزتهم  الشعبية«، 

من تخلى عنهم، وتلك هي أم هزائمهم.
ال  أنه  »اإلخوان«  على  التي  المرة  الحقيقة 
أسقطهم  من  السلطوي  القمع  وال  الجيوش 
عليهم  التوانسة  ثورة  الشعبية  قواعدهم  بل 
وكذلك  المصريين  ثورة  قبلهم  ومن  دليٌل، 
رأيهم،  المغاربة  يقول  واليوم  السودانيين 

فهوت قواعدهم إلى 12 مقعداً فقط، هزيمتهم 
الشعبية،  لحاضنة  خسارتهم  هي  الحقيقية 
لمقاعدهم  خسارتهم  من  إيالماً  أكثر  وهي 
القواعد  في  الفكري  البناء  إن  االنتخابية. 
ما  هو  السبعين عاماً  استغرق  الذي  الشعبية 
انهدم انفض القوم من حولهم فعالً، االنبهار 
بطرحهم ربطهم باإلسالم احتكارهم الماركة 

اإلسالمية كل ذلك تعرض لضربات قاسية، 
السياسي  وغرورهم  خبرتهم  وقلة  عنادهم 
لهم  جاءت  التي  الفرص  حتى  منهم  أضاع 
العربي  الربيع  زخم  حولهم،  من  الناس  نفر 
للسلطة،  لوصولهم  الذهبية  فرصتهم  كان 
فيها  بما  العناصر  لهم كل  أن تضافرت  بعد 
الدعم الخارجي والتمويل، ولم يدركوا حجم 

على  تهافتهم  عليهم  كانت  التي  المسؤولية 
شعبيتهم  تراجع  فإن  لذلك  أعماهم،  السلطة 
قاطع  وهي  سببها  هم  عليهم  الناس  وثورة 
األمل األخير فهذا البناء الذي استغرق سبعة 
عقود هدموه خالل عقد واحد مر على الربيع 

العربي ليهدم من أساسه.
دليل  »طالبان«  لعودة  تهليلهم  فإن  لذلك 
يتعظوا،  ولم  الدرس  يتعلموا  لم  أنهم  على 
أن  يستطيعوا  لن  الشعبية  القاعدة  فدون 
يفعلوا شيئاً، فحتى إيران التي حصلت على 
قواعد شعبية في  لها  الفرصة وأسست  ذات 
والتالعب  األيديولوجيا  عبر  العربي  عالمنا 
بالورقة الدينية كـ»اإلخوان«، اضطرت بعد 
عشر سنوات أن تحتفظ بمناطق نفوذها بقوة 
السالح والتهديد فقط، لذلك فحتى لو فكرت 
»طالبان« أو غير »طالبان« بتقديم أي دعم 
فإنها  أخرى،  دولنا مرة  في  الجماعات  لهذه 
لن تستطيع أن تقدم »ثورات« بقيادات دينية 
أمامها إال  إذ ال سبيل  الورقة احترقت،  هذه 
بالسالح، فهل ما زال بين »اإلخوان« فلول 
وهي  العظام  إحياء  على  قادرة  أنها  تصدق 

رميم؟

أكد عضو مجلس الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي صالح مسلم أن الهجمات التي تشنها دولة االحتالل التركي على مناطق شمال وشرق 
سوريا ال تتعلق بقضية العمال الكردستاني وحزب االتحاد الديمقراطي، وإنما تتعلق بإبادة الكرد، وأشار إلى أن المجلس الوطني الكردي يخضع لبعض 

القوى األخرى كتركيا الذين ينفذون من خاللهم أجنداتهم وفقًا لمصالحهم، وأوضح أن مشروع اإلدارة الذاتية هو مشروع الحل لسوريا القادمة.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - رامان آزادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

مستقبل العالقة بين تركيا وطالبان...
في آب 2020، انتشر مقطع ُمصّور على وسائل 
بالزي  رجاالً  يُظهر  االفتراضّي،  التواصل 
طالبان  الفتة  يرفعون  إسطنبول،  في  األفغانّي 
أردوغان  نظام  حّولها  التي  صوفيا،  آيا  داخل 
داخل  أكبر«  »هللا  الرجال  صرخ  مسجد،  إلى 
المركز التاريخّي للمسيحيّة األرثوذكسيّة، وكأن 
الحادّث »رسالة تحفيزيّة من اإلخوان المسلمين 
في  واإلرهابيين  اإلسالميين  المتطرفين  إلى 
العالم تُنبئ عن قرب رفع نشطاء مؤيدين لداعش 

راياتهم أيضاً«.
التركّي  المستبد  يسعى  وبينما  عام،  مرور  بعد 
طالبان  حركة  مع  تحالٍف  لتشكيِل  أردوغان 
ذلك  كان  إذا  عما  السؤال  يُطرح  المنتصرة، 
العمُل الرمزّي نبوئياً أكثر مما يدركه المرء، في 
المتناثرة  التنبؤيّة  الخبز  فتات  خط  فإنَّ  الواقع، 
من كهوف باشتونستان إلى 1100 غرفة مطلية 
بالذهب في القصر السلطانّي في أنقرة، تقدم دليالً 
في  تسليح طالبان  تركيا ستحاول  أنَّ  على  وافياً 
أحدث مجموعاتها التكفيريّة بالوكالة )على غرار 

داعش(.

تركيا تجّمل صورة طالبان

نفسها كضامٍن  إلى وضعِ  التركيّةُ  الدولةُ  تسعى 
ووسيٍط وميسٍر لحكِم طالبان االستبدادّي القادم، 
لكن الجانب األكثر إثارة للدهشِة في هذه المناورة 

هو مدى شفافيّة نظام أردوغان بمتابعة ذلك.
كابول  في  سفارتها  إبقاء  تركيا  تواصل  فمثالً، 
الدبلوماسيين  موظفيها  تُجِل  ولم  مفتوحة 
سياق  وفي  السفير،  فيهم  بمن  األساسيين، 
المرشد  مقابلةَ  يودُّ  إنّه  أردوغان  قال  متصل، 
األعلى لطالبان في محاولٍة »للمساعدةِ في تأميِن 
عفرين  في  التعذيب  مراكز  ولكن  السالِم«، 
المحتلة، وقرى كردستان العراق التي تعرضت 
في  المدّمرة  األرمينيّة  الكنائس  إلى  للقصف، 
آرتساخ، تُظهر للعالم بالضبط ما يعنيه أردوغان 

عندما يتحدُث عن »السالم«.
ممارسِة  في  تركيا  لرغبة  المركزيّةَ  اآلليّةَ  إّن 
أهدافها  لتحقيق  طالبان  من  واالستفادةِ  النفوِذ 
هي تشغيُل مطار كابول االستراتيجّي، وهذا ما 
غير  أفغانستان  لبوابات  حارسة  أنقرة  سيجعُل 
المقاتلين  بالتحكِم بصنبور  لهم  ويسمُح  الساحليِّة 
مماثلٍة  بطريقٍة  والمغادرين،  الوافدين  الجهاديين 
التركيّةُ  المخابراُت  بها  ابتكرت  التي  للطريقٍة 
داعش  لمرتزقة  الجهادّي«  السريَع  »طريقها 
الدوليين الذين ينتقلون من إسطنبول إلى غازي 

عينتاب وإلى سوريا.
بذلك  االعتراف  ألردوغان  يمكن  ال  وبالطبع، 
قدّمه في مقابلة  الذي  الرسمّي  فالسبُب  لذا  علناً، 
تركيا  إعطاء  أنَّ  هو  في 2021/8/18  أجريت 
»سيعّزز«  األفغانّي  الجوّي  المجاِل  مفاتيح 
أنَّ  شكَّ  ال  الدوليِّة.  الساحِة  على  طالبان  موقع 
لحلفائها من طالبان عبر  الديَن  تركيا ستردُّ هذا 
مماثلٍة  بطريقٍة  صورتهم،  بتحسيِن  المساعدة 
تحرير  »هيئة  مع  تركيا  بها  تعاملت  للطريقِة 

الشام«، في إدلب.
في  أردوغان  لرغبة  اإلضافيّة  المزايا  ومن 
الدخول في عالقِة مع طالبان أنّها لن تتطلَب أّي 
موافقٍة من البرلمان التركّي، حيث ينوي استغالل 
الشراكة الثنائيّة التي صادقوا عليها عام 2018، 
بعنوان اتفاقية الشراكة االستراتيجيّة والصداقة، 
بناًء على اتفاق وقعه مع الرئيس األفغانّي الذي 

أُطيح به.
العشر  ذات  االتفاقية  تلك  من   2 المادة  تتناول 
األمنّي،  التعاون  غامٍض  بشكٍل  سنوات 
الخبرات،  وتبادل  »التدريب،  بـ  مستشهدة 
وتبادل المعلومات، وتبادل األفراد والمنح« بين 
سيستخدمها  والتي  األفغانيّة،  والحكومة  تركيا 
أردوغان بال شك كغطاء قانونّي لمحاولة تحويل 
العثمانيّة  والياته  إحدى  إلى  عسكريّاً  أفغانستان 
ليبيا  في  األخيرة  تحركاته  غرار  على  الجديدة، 
وشمال غرب سوريا وشمال قبرص وأذربيجان 

والصومال.
مجموعة  الخادع  التدريب  هذا  وصفةَ  ستشمُل 
السخي،  القطرّي  التمويل  مثل  المكوناِت،  من 
وسيطرة المخابرات الباكستانيّة على قادة طالبان 
األمريكيّة  بالمخاوف  تركيا  تتالعب  الرئيسيين، 
إلبعاد  وذلك  روسيا،  فلك  إلى  انجرافها  من 

واشنطن وموسكو عن بعضهما البعض.

منجم الرثوات األفغايّن

أفغانستان  في  القتالّي  غير  السابق  لدوره  نظراً 
وحقيقة أنَّ تركيا عضو في الناتو باالسم فقط، فإنَّ 
الجيش التركّي ال يواجه أيَّ إرادة سيئة متراكمة 
من األفغان لمساعدة التحالف الغربّي على مدار 
القيادةَ  فإنَّ  الواقع،  في  الماضية.  العشرين عاماً 
اإلعالنيّة  اللوحات  من  وابل  يقابلها  كابول  عبر 
التي ترّوج للعالقات التركيّة األفغانيّة كشكل من 
التلفزيونيّة  الدراما  اإلسالمّي.  التضامن  أشكال 
ضربة  أيضاً  هي  »أرطغرل«  القيامة  التركيّة 
والتي ساعدت  وباكستان،  أفغانستان  في  ناجحة 

ثقافياً على التالعِب بالرأي العام لصالح أنقرة.
ومع ذلك، من المرّجح أنَّ طالبان جعلت أردوغان 
يحمرُّ خجالً بقصائد اإلعجاِب منذ استيالئها على 
السلطة. على سبيل المثال، أوضح المتحدث باسم 
ذبيح هللا مجاهد موقفهم بوضوح شديد،  طالبان 
والحكومة  تركيا  مع  جيدة  »نريد عالقات  معلناً 
ثم  التركيّة«.  األمة  في  المسلم  والشعب  التركيّة 
التركّي  »الشعب  مرسوم  مجاهد إلصدار  ذهب 
والدولة أصدقاؤنا«، قبل أن يقول »نحتاج لدعِم 

تركيا في مجال التعليم، تماماً كما في السابق«.
عن  الناتو  في  أخرى  دول  تتساءل  قد  بالطبع، 
للنساء،  المعادية  طالبان  حركة  سعي  سبب 
والتي كانت تمنع الفتيات والنساء في السابق من 
على  للحصول  الجامعة،  أو  بالمدرسة  االلتحاق 
واحدة  نظرةً  لكنَّ  تركيا،  من  مدرسيّة  مساعدة 
تجعل  المتزايدة  السلفيّة  أردوغان  سلطنِة  على 

هذا السؤال بالغياً.
باسم  المتحدث  رفع  عليها،  التفوق  يتّم  ولكيال 
»سنعيد  معلناً  الرهان،  شاهين  سهيل  طالبان 
بناء أفغانستان في جميع المناطق، ونحن بأمّسِ 
للتأكيد، أضاف  للقيام بذلك«.  إلى تركيا  الحاجة 
لنا.  بالنسبة  جداً  مهم  العٌب  »تركيا  ذلك،  بعد 
مكانة  ولها  العالم  في  وقوية  محترمة  دولة  إنّها 
خاصة في المجتمع اإلسالمّي، روابط تركيا مع 

أفغانستان ال يمكن مقارنتها بأّي دولة أخرى«.

األتراك«،  »إخواننا  إلى  الرهان  شاهين  وأشار 
قبل طلِب مساعدة تركيا في مجاالت أخرى غير 
والبناء،  واالقتصاد،  »الصحة،  وهي  التعليم، 
الجوفيّة«.  الموارد  معالجة  عن  والطاقة، فضالً 
ومع وجود ما يصل إلى ثالثة تريليونات دوالر 
الليثيوم  رواسب  ذلك  في  بما   - المعادن  من 
الحيويّة التي يحتاجها العالم - المضمنة في جبال 
تكون  ربما  األخيرة  مالحظته  فإنَّ  أفغانستان، 
النادرة  العناصر  هذه  ألن  نظراً  أهمية؛  األكثر 
يمكن أن تكون وقود الصواريخ المالّي لدفع شبه 
الخالفة المرغوبة ألردوغان من الحلفاء الممتدة 
في  التركيّة  السهول  وإلى  باكو  إلى  البلقان  من 

آسيا الوسطى.

تركيا ال تعارض معتقدات طالبان

اللفظّي بين طالبان وتركيا  لم تكن عالقة الحب 
حيث حرصت  واحد،  جانٍب  من  مغازلة  مجرد 
مشاعر  على  بالمثِل  الردِّ  على  التركيّة  الدولة 
نفسه  اليوم  في  الواقعِ،  في  المتبادل.  اإلعجاب 
)وأكثر  أمريكيّاً  جندياً  عشر  ثالثة  قُتل  الذي 
داعش –والية  به  قام  بتفجيِر  أفغانياً(  من 180 
أكثر من  يقضي  أردوغان  فريُق  خراسان، كان 

ثالث ساعات في االجتماعِ مع طالبان.
لطالبان،  دعمه  أردوغان  يُخِف  لم  جهته،  من 
قبل  »المعتدلة«،  وتصريحاتها  بنبرتها  مشيداً 

قائالً: »طالبان  األمريكيين  باللوِم على  يلقَي  أن 
المتحدة،  الواليات  مع  المحادثاِت  بعض  أجرت 
يجب أن تجرَي هذه المحادثات مع تركيا بشكٍل 
أكثر راحةً؛ ألنَّ تركيا ليس لديها ما يتعارض مع 

معتقداتهم«.
بطبيعة الحال، فإنَّ إعالن أردوغان أنَّ تركيا على 
اتفاق كامل مع أيديولوجية طالبان يجب أن يكون 
كافياً لطردها من الناتو بالكامل، في حال كانت 
المنظمة تؤمن فعالً بأّي من مبادئها المعلنة. لكن 
لألسف، أظهر العقد الماضي وأكوام القتلى من 
في جميع  واآلشوريين  واألرمن  والعرب  الكرد 
أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن الجيش 
التركّي يمكن أن يتصرَف بحصانٍة ويكون بعيداً 

عن التداعيات الدولية.

أردوغان الشخصية الجهاديّة

ظل  في  تماماً  التركيّة  الخارجية  السياسة  لفهم 
في  يأخذ  أن  المرء  على  يجب  أردوغان،  حكم 

مدفوٌع  سلفّي  جهادّي  األساس  في  أنه  االعتبار 
لحية  بال  أنه  رغم  اإلسالميّة،  العظمة  بأوهام 
هو  الماضي  أنَّ  وبما  مصممة،  بدلة  ويرتدي 
رئيس  كان  بينما  أنّه  إلى  اإلشارة  تجدر  مقدمة، 
باسم  نفسه  إلى  أردوغان  أشار  إسطنبول،  بلدية 

»إمام إسطنبول« و »خادم الشريعة«.
في الفترة األخيرة، أعلن أردوغان عن مهمته في 

الذكرى  بمناسبة  ألقاه في 2020/8/26  خطاب 
949 لمعركة مالذ كرد، هناك حدد فكرته عن 
»إنّها  ملّخصاً:  فيه،  لبس  ال  بشكٍل  »الفتح« 
ترسيخ سيادة العدالة التي أمر بها هللا بالمنطقة«.
أما بالنسبة ألّي دولة تسعى لتحدّي رغباته، فقد 
حقها  هو  ما  ستأخذ  »تركيا  بأن  أردوغان  هدد 
في البحر األبيض المتوسط وبحر إيجة والبحر 
األسود ... إذا كان هناك من يريد الوقوف ضدّنا 
األمر  يكن  لم  إذا  يأتون.  دعهم  الثمن،  سيدفع 
كذلك، فدعهم يبتعدون عن طريقنا، وسنتولى أمر 

أعمالنا الخاصة«.
السنوات  في   ›‹ »األعمال  هذه  تعني  بالطبع، 
وتسليح  حلب،  مصانع  جميع  نهب  األخيرة 
اإليزيديين،  ضد  جماعيّة  إبادة  لتنفيذ  داعش 
وتوسيع  كردستان،  حرية  حركة  قادة  واغتيال 
االحتالل غير القانوني لقبرص، والتهديد بسرقة 
اليونانية وحقوق الغاز، واستعداء مصر  الجزر 
لصالح اإلخوان المسلمين، ودعم قاطعي رؤوس 
ليبيا  وإغراق  فرنسا،  في  الكاريكاتير  رسامي 
وآرتساخ بمرتزقة قاطعي الرؤوس، وغزو روج 
آفا لسرقة نصف مليون شجرة زيتون وارتكاب 
عمليات اغتصاب جماعي وقتل وخطف وتعذيب 

ونهب لآلثار وتخريب مواقع عبادة العلويين.

أنقرة مركز استقطاب جهادّي

هناك مجموعة واسعة من الشخصيات الجهاديّة 
مع  شخصية  عالقات  لها  وداخلها  تركيا  خارج 
والتي  والتنمية،  العدالة  أردوغان وحزبه حزب 
تعطي المراقبين نظرة ثاقبة على النظرة العالمية 
والموقع االستراتيجّي الذي سيضيفه إلى تحالفه 

الجديد مع طالبان.
اإلعالم  وسائل  في  ظهرت  للمبتدئين،  بالنسبة 
ألردوغان  قديمة  فيديو  ومقاطع  صور  التركيّة 
األفغانّي  المجاهد   - حكمتيار  الدين  وقلب 
حكمتيار،  كابول«.  »جزار  باسم  المعروف 
متن  على   2018 عام  تركيا  إلى  سافر  الذي 
طائرة إسعاف جويّة تركيّة لتلقّي العالج في أحد 
مستشفيات إسطنبول ورحب به أردوغان، يضع 
نفسه اآلن ليكون أحد األعضاء غير المنتمين إلى 
اإلمارة  تحكم  التي  الجديدة  العصابة  في  طالبان 

اإلسالمية الجديدة )أفغانستان(.
شخصيات  من  مجموعة  هناك  تركيا،  داخل 
حزب  بحماية  يتمتعون  الذين  الجهاديّة  القاعدة 
هم:  البارزين  ثالثة من هؤالء  والتنمية.  العدالة 
في  سابق  ومعتقل  للقاعدة  مجند   - شين  إبراهيم 
لنقل  التركيّة  المخابرات  استخدمته  غوانتنامو، 
ومحمد  عام 2011؛  منذ  إلى سوريا  الجهاديين 
محمد  المال  باسم  أيضاً  )المعروف  دوغان 
التركيّة  القاعدة  جماعة  قاد  الذي   - الكسرّي( 
إلى قطع رؤوس األمريكيين؛  تحشيشييلر ودعا 
في  دين  رجل   - أوغلو  جارك  ويوسف سالمي 
من  مؤخراً  أردوغان  سراحه  أطلق  القاعدة 
السجن حتى يتمكن من نشر آرائه على التلفزيون 

الحكومّي التركّي.
القاعدة، يتحالف أردوغان  وخارج ساحة تنظيم 
مثل:  تركيا  داخل  متطرفة  دينيّة  مع شخصيات 
أشاد  متطرف  دين  رجل   - يلدز  الدين  نور 
ألف على  البالغ عددهم 700  بالشريعة ألتباعه 
الذي  اليوم  في  االفتراضّي  التواصل  وسائل 
عاكف  محمد  كابول؛  على  طالبان  فيه  استولت 
تلفزيونّي حكومّي أشاد  جان - عالم دين ومذيع 
الصابرين«؛  مع  »هللا  ألنَّ  طالبان  بانتصار 
لوجوِب  صفق  جهادّي  إمام   - شنوجاك  إحسان 
البرقع إلى أفغانستان؛ ومحمد بوينوكالين  عودة 
- اإلمام الرئيس السابق لمسجِد آيا صوفيا، الذي 
آخر  شخص  أّي  أو  الطالبان  أعلن  »إذا  غّرد 

والئهم لإلسالم، فنحن نعتبرهم إخوة«.
اإلسالميّة  أردوغان  دعم  قاعدة  تضمُّ  وأخيراً، 
شخصيات  تركيا  داخل  طالبان  لحركة  المؤيدة 
استراتيجّي  وهو   - إرجور  إرسان  مثل:  عامة، 
متحالف مع منظمة المرتزقة SADAT، والذي 
دعا إلى إضافة أفغانستان إلى االتحاد اإلسالمي 
اإلقليمي للشرق األدنى في المستقبل؛ علي شاهين 
- سياسي من حزب العدالة والتنمية له عالقات 
خاصة  شيشانية  وحدة  دمج  إلى  دعا  بباكستان، 
التركّي؛  الجيش  في  الجهاديين  المرتزقة  من 
يني  صحيفة  في  عمود  كاتب   - بشير  فاروق 
قارن  الذي  ألردوغان،  اليومية  اإلخبارية  شفق 
النبي  وعودة  كابول  على  طالبان  سيطرة  بين 
محمد إلى مكة وغرد »نحن نبتهج بانتصارهم«؛ 
متطرف  قومي  سياسي   - بيرينجيك  ودوغو 

أجل  من  أتاتورك  بحرب  طالبان  انتصار  قارن 
االستقالل، بينما دعا إلى إعادة تقويم أوروآسيوي 
للسياسة الخارجية التركيّة تجاه روسيا والصين.

أردوغان  أنصاِر  استعداِد  لسبِب  تشخيٍص  وفي 
لحزب العدالة والتنمية ليكونوا إسالميين، وضع 

في  المتخصص  هان،  قاسم  أحمد  البروفيسور 
العالقاِت األفغانية في جامعة ألتينباس بإسطنبول، 
ذاِت مصير  نظرية: »إنّهم يعتبرون تركيا دولةً 
المسلمين.  داخل  استثنائية  لديها مكانة   - واضح 
العثمانّي  وتراثها  تركيا  ماضي  على  مبني  إنّه 

كمقر للخالفة«.

هل تركيا حليف الغرب أم عدوه

ما ال يمكن إنكاره هو أّن تركيا تسعى إلى دوٍر 
أكبر على المسرح العالمّي، وهو ما شّجع نظام 
عسكريّة  عمليات  بسلسلٍة  القيام  على  أردوغان 
كردستان  وباشور  آفا  وروج  وسوريا  ليبيا  في 
وآرتساخ، وسمح المجتمع الدولّي للجيِش التركّي 

بالقتِل دون أّي عقاب.
اآلن يمكن أن يكوَن الدومينو التالي الذي يسقط 
هو  الجدد  العثمانيين  الستعادة  أنقرة  خطط  في 
آسيا  قلب  في  شريانيّة  دولة  وهي  أفغانستان، 
الوسطى، حيث يمكن لتركيا التعاون مع إخوانهم 
الجهاديين في طالبان واستخدام داعش – والية 
خراسان لتنفيذ هجمات إرهابيّة جيوسياسيّة مفيدة 
في جميع أنحاء العالم )بما في ذلك على أنفسهم(.
بصراحة، من المقرر أن تبني تركيا مقراً عسكريّاً 
والذي  أنقرة،  في  البنتاغون  غرار  على  ضخماً 
فرد  جانب 15000  إلى  الدفاع  وزارة  سيؤوي 
مؤخراً  أردوغان  أعلن  ونجم.  هالل  شكل  على 
أن مجمع »الهالل ستار« هذا سيغرس »الخوف 
لدى األعداء والثقة في الحلفاء« وسيكتمل بحلول 
الذكرى المئويّة للجمهورية التركيّة عام 2023. 
حول  األخرى  للدول  بالنسبة  الوحيد  والسؤال 
العالم، وخاصة الغرب، هل تركيا حليف أم عدو؟

وكاالت

أميلة النيهوم... تمضي إلى الحب على أطراف األصابع

اختيار 14 مشاركًا للتأهل القصيدة التي قتلت طرفة بن العبد
للمرحلة الثانية من 

مهرجان هاوار

قامشلو/ عبد الرحمن محمد - ما أوسع اآلفاق 
الوصول  على  والتصميم  األمل  يحدونا  حين 
أبهاها  وما  أعيننا  نصب  نضعها  التي  ألهدافنا 
حين تكون أهدافاً نبيلة سامية، وهل أنبل وأسمى 
المجتمع من  من هدف تسعى من خالله لخدمة 
األدب  خالل  من  به  االرتقاء  ومحاولة  حولك 

والمعرفة والفكر الرصين.
الليبية  الشاعرة  النيهوم،  أميلة  آفاق  كانت  هكذا 
التي وضعت نصب عينيها أن توِصل رسالتها 
التي رامت من خاللها إيصال نفحات من الجمال 
والحب الحرف السامق، وبعد سنوات من الحلم 
الذي كاد يزول كان لها أن تحقق ما صبت إليه 
وعشقه  بحبه  المعروف  والدها  حلم  كان  وما 
أن يحقق  تمناه البنته  للثقافة واألدب وكان مما 
خدمة  في  ليكون  األدبي  نتاجها  بطبع  هدفها 
األول  ديوانها  فكان  الليبي،  والمجتمع  الثقافة 

»أحبك مشياً على أطراف األصابع«.  
إمكان  »شركة  عن  الغالف  تصميم  صدر 
الليبية  طرابلس  مدينة  في  والنشر«  للطباعة 
»محمد  األستاذ  الناشر  الشاعر  لصاحبها 
ويحوي  قريباً،  الديوان  وسيصدر  المزوغي« 
العمودي  الشعر  بين  منوعاً  شعرياً  نصاً   59
أغراض  وتنوعت  المنثور.  والشعر  والتفعيلة 
الرهيف  العاطفي  الوجداني  بين  النصوص  هذه 
واإلنساني، وتنوعت مواضيعه وطريقة التعبير 
الخطاب  فيه، وتنوع  السائدة  والمفردات  واللغة 
الطبيعة  مع  والتواصل  األحداث  وتناول 
القطع  من  وهو  المتنوعة،  التعبير  وعناصر 

الوسط ويقع في 244 صفحة.
قدّم للديوان الدكتور الناقد د. نور الدين محمود 
سعيد، أستاذ النقد والتحليل في الجامعات الليبية، 
الخلفي  والغالف  الديوان  خاتمة  إدراج  وكتب 
األديب الراحل يوسف الشريف، وقام بالمراجعة 
اللغوية والتقنية  والتصحيح وتقديم االستشارات 
وناقد  كاتب  ناصر حبيب  بن  د. عمر  من:  كالً 
منير  د.  و  سرت.  بجامعة  محاضر  وأكاديمي 

يوسف وكاتب وإعالمي وأكاديمي ليبي محاضر 
فجاءت  الغالف  لوحة  أما  مستقل.  وصحفي 
النّحات  الشاعر  العالمي  الليبي  الفنان  بتوقيع 
الداخلية  واللوحة  المين،  بن  محمد  المبدع 
نص  من  لمقطع  الخشب  على  بالنار  نقش  هي 
النّحات  الفنان  لألديب  التبر«  تطريز  »مجامر 

المبدع »رائد أبو زهرة«.
الشاعرة أميلة ورغم تأخر صدور ديوانها تنشر 
منذ فترة على وسائل التواصل وعبر صفحاتها 
والمواقع  الصحف  من  الكثير  وفي  الخاصة 
الشارع  في  االنتباه  لفتت  وقد  اإللكترونية، 
الثقافي العربي والليبي رغم إقامتها منذ سنوات 
الخاص  وأسلوبها  المتفردة  ولغتها  ألمانيا،  في 
الدقيق  واالختيار  الشعرية  النصوص  بنية  في 
للمفردة وإتقان موضعها وموسيقاها بل والدراية 
بما تعكسه على النفس حين اإلبحار معها، دفع 
عنها  الكتابة  إلى  والنقاد  الكتّاب  من  بالعديد 
أدبية  بلغة  الطافحة  نصوصها  وتجريد  وتفكيك 

مفعمة باألصالة مزينة بلغة حداثوية أنيقة.
النيهوم:  أميلة  تقول  الديوان  عن  حديثها  في 
لتشجيع  باكراً  الكتابة والشعر بخاصة  »عشقت 
الوالد الكبير لي، وكان لدي مخطوطان جاهزان 
حالت  ولكن  طباعتهما  والدي  حاول  للطباعة 
بحياتي  وانشغلت  ذلك  دون  صعبة  ظروف 
العائلية وبعد وفاة والدي أصبت بصدمة نفسية 
بفضل  ولكن  نشرهما،  من  تماماً  ويئست  كبيرة 
الكثير من األصدقاء الرائعين حقاً وفي مقدمتهم 
»بابا  الكبير  األديب  وأستاذي  الروحي  أبي 
يوسف الشريف« طيب هللا ثراه الذي كان مثلي 
األعلى وداعمي األكبر والذي أحيا حلم الديوان 
وشرفني بإعداد الديوان واإلشراف عليه وكتب 
الخاتمة وإدراجات الغالف الخلفي، كما أنه كتب 
مقدمة ديواني اآلخر الذي سيصدر قريباً أيضاً، 
للكتابة،  وعدت  المحنة  تجاوزت  وبفضلهم 
مع  هذا،  األول  الديوان  إصدار  على  وعملت 
أن لدي تجربة سابقة في ديوان شعري مشترك 

مع  األخيلة«  »صهيل  بعنوان  األنطولوجيا  في 
تحت  وهو  والشاعرات  الشعراء  من  مجموعة 
الثقافة  هيئة  برعاية  وسيُنشر  مدة  منذ  اإلنجاز 

طرابلس«.
النيهوم حديثها عن تجربتها وعن  أميلة  وتختتم 
الديوان األول: »حلم الديوان كان حلمنا المشترك 
للكتابة وللحرف أخرجني  أنا ووالدي، وعشقي 
تواصلي  عانيتها،  التي  والصدمة  العزلة  من 
بنفسي  ثقتي  إلي  أعاد  المخلصين  مع األصدقاء 
على  أكبر  وبعزيمة  أعود  أن  على  وإصراري 
مبتغاي ألن في  إلى  والوصول  والنجاح  التميز 
العمل  وفي  مؤكد  نجاح  النجاح  على  اإلصرار 

واألمل حياة أنقى وأجمل«. 
والشاعرة أميلة النيهوم ليبية من مواليد بنغازي 
اإلنكليزي،  األدب  في  إجازة  على  وحاصلة 
أيضاً  ولديها  ألمانيا  في  ومقيمة  وأم،  ومتزوجة 
ديوان ثاٍن خاص اكتمل تجهيزه وتنسيقه النهائي 

وستتم طباعته تباعاً بعد هذا الديوان. 
من نصوص الديوان.

» خديعة عناق المسافات«
  عناق رياح أيلول

  الواجفة
  لغيوم تشرين

  الماكرة
  مكيدة البرق

  الخاّلبة
  لُمغازلة

  الرعد الّصاخب
  تَوقًا

  وحنينًا
  خديعة المسافات

  تتباعد 
  حينًا

  تُوغل غموًضا
  وهجًرا

  بتقاُرب َوْجٍد
  حتمّي

  مهما امتدَّت
  وتمادت

  يا روعة »ديسمبر«
  ُمشرقًا
  كقصيٍد
  بدفِق 

  حّظٍ ُمتوّهج
  باذخ

  ليُنبوع ُرواء
  ُمنساب

  من محبرة
  الدهشة

  يُسّطر روعة

  َحكايا
  الزمكان

  ِلكّل فصل
  قصص منسوجة

  في سراديب
  البوح

  ولكل مكان
  حكايات موغلة

  في ردهات 
  النبض

  في عينْيها
  ينام

  اللّيل
  ومن عينْيها

  يفيض
  صباح«.

العرب  شعراء  فحول  من  العبد  بن  طرفة  كان 
في العصر الجاهلي، وقد اشتهر بمعلقته الشهيرة 

التي يقول في مستهلها:
الَوشِم  َكباقي  تَلوُح  ثَهَمِد/  بِبُرقَِة  أَطالٌل  »ِلَخولَةَ 

في ظاِهِر اليَِد«.
ويضعها  القصائد،  أجمل  من  اعتُبرت  وقد 
حيث  من  كلثوم  بن  عمرو  معلقة  بعد  كثيرون 
وانتشر  طرفة  صيت  وذاع  واإلتقان،  الجودة 
بن  عمرو  الملك  وصل  حتى  الناس  بين  شعره 
وكان  األصفياء،  من  وجعله  منه  فقربه  هند، 
ويوم  بؤس  يوم  له  بأن  واشتهر  شريراً،  الملك 
يلقى،  من  أول  فيقتل  صيده  يركب  فيوم  نعمة، 
ببابه فإن اشتهى حديث رجل  الناس  ويوم يقف 
أذن له، فكان ولهذا السبب كتب طرفة بن العبد 
بعض  في  يقول  التي  وهي  فيها  يهجوه  قصيدة 

من أبياتها:

»فَلَيَت لَنا َمكاَن الَملِك َعمرٍو
َرغوثاً َحوَل قُبَّتِنا تَخوُر

ِمَن الَزِمراِت أَسبََل قاِدماها
تُها ُمَركَّنَةٌ دَروُر َوَضرَّ

يُشاِرُكنا لَنا َرِخالِن فيها
َوتَعلوها الِكباُش فَما تَنوُر«

فكان أن انتشرت القصيدة بين الناس، ووصلت 
إلى مسامع الملك عمرو بن هند بفضل الوشاة، 
الذع  بشعر  هجاه  قد  طرفة  أن  أخبروه  الذين 
ومر، فقام من فوره باستدعاء طرفة مع شاعر 
الشاعر  وهو  الملك،  بهجاء  أيضاً  هو  قام  آخر 
أن  هند  بن  عمرو  وأراد  بالمتلمس،  الملقب 
إنه  الناس  يقول  لئال  الرزانة؛  يظهر في موطن 
زمانه،  وعبقري  المشهور  الشاعر  طرفة  قتل 
فتوصل إلى حيلة، وهي أن يحمل كل من طرفة 

البحرين  إلى »المكعبر« ملك  والمتلمس رسالة 
ليتولى قتلهما معاً.

أمام  والمتلمس،  الشاعرين، طرفة  َمثُل كل من 
عمرو بن هند، الذي أكرمهما، وأعطى كل واحد 
منهما رسالة ليسلماها لملك البحرين، وأخبرهما 
أنه قد أوصاه بأن يسلمهما جوائز وهدايا، فانطلقا 
إلى وجهتهما، وفي الطريق ساور القلق المتلمس 
فيها  فوجد  الرسالة  بفتح  فقام  الشك،  به  واستبد 
إذا  البحرين،  ملك  المكعبر  »إلى  التالي:  النص 
ع أطرافه األربعة ثم اضرب  أتاك المتلمس فقّطِ
عنقه، وادفنه حياً«، فخاف الرجل، وقام برمي 
بمحتواها  صاحبه  وأخبر  البحر،  في  الرسالة 
ليحذره، إال أن طرفة ذكر له أن المكعبر لن يقتله 
في داره، باعتبار أن البحرين هي المكان الذي 
نشأ وترعرع فيه طرفة، ولما ألح عليه المتلمس 
أن يغير من وجهته، أخذ الغرور طرفة فتعامى 
عن المصير الذي ينتظره، وقال للملتمس: »ال، 
بل حسدتني -وهللا إن لي جائزة، وتريد أن تأخذها 
«، ولم يسمع كالم المتلمس وسار في  أنت عليَّ

طريقه ليقابل ملك البحرين.
إليه  دفع  البحرين  عامل  على  طرفة  قدم  فلما 
تعلم  »هل  فقال:  فقرأه  هند،  بن  عمرو  كتاب 
أمرت  »نعم!  طرفة:  فأجاب  به«؟  أمرت  ما 
»يا  المكعبر:  فقال  إلي«.  وتُحسن  تجيزني  أن 
حافٌظ.  راعٍ  لها  أنا  خؤولةٌ  وبينك  بيني  طرفة! 
بقتلك،  أمرت  قد  فإني  هذه،  ليلتك  في  فاهرب 
لكن  الناس«،  بك  ويعلم  تصبح  أن  قبل  فاخرج 
طرفة رفض الهروب، واعتبر أن ملك البحرين 
أراد أن يحجب عنه الجائزة، وأنه أراد له الهرب 
حتى يوقع بينه وبين عمرو بن هند، فقام المكعبر 
بحبسه ولم يقتله رغم إلحاح عمرو بن هند في 
فأمر  محبسه،  في  فترة  طرفة  وقضى  األمر، 
الملك عمرو بن هند بإرسال رجل إلى البحرين 
بن  وطرفة  المكعبر  بقتل  ويقوم  ملكها  ليتولى 

العبد معاً؛ وذلك ما حدث.
وكاالت

الغنائي  لمهرجان هاوار  التحكيم  لجنة  اختارت 
 21 بين  من  مشاركاً   14 الثالث  موسمه  في 
المهرجان  من  الثانية  للمرحلة  ليتأهلوا  مشاركاً 
في  فافين  بناحية  برخدان  مخيم  في  يُقام  الذي 
في  الغنائي  هاوار  مهرجان  الشهباء  مقاطعة 
موسمه الثالث تحت شعار »الثقافة األصيلة هي 

صدى العصر«.
ألغنية  الثالثة  المجموعة  بتأدية  الفعالية  وبدأت 
من  الثالثة  المجموعة  قدمت  ثم  ومن  جماعية 
المشاركين فرادى وهم )شرفان محمد، بريفان 
محمود  عيسو،  أحمد  بركات،  نوجين  سيدو، 
أغانيهم  شيخو(  مسلم  بلكو،  روجانا  سيدو، 

وأدّوها على خشبة المسرح.
أسماء  عن  اإلعالن  تم  قصيرة  استراحة  وبعد 
»مصطفى  وهم:  الثانية  للمرحلة  المرشحين 
محمد  إيبش،  زيرين  عبدو،  إبراهيم  شيخو، 
أحمد  سيدو،  سرهات  بركات،  نوجين  عثمان، 
بريم، فكرت حجو، أزدام موسى، محمد إيبش، 
هورو،  سيدو  بلكو،  روجانا  زيبار،  ميرفان 

فريدة طاري« كمتأهلين للمرحلة الثانية.
مهرجان  من  الثانية  المرحلة  فعاليات  وتبدأ 
هاوار في موسمه الثالث في 14 أيلول وتستمر 

لمدة يومين وذلك في مخيم برخدان.

سهيل شاهين الرهان ذبيح اهلل مجاهد قلب الدين حكمتيار
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بعد توترات دامت سنوات إنجاز بناء خط األنابيب 
الروسي األلماني نورد ستريم 2

هل خسرنا عالقاتنا االجتماعية وجيراننا بسبب »العالم االفتراضي«؟

الُطرق الُمثلى لزراعة 
الشوندر السكري

مجلس شبيبة الطبقة ُيقيم مخيمًا صيفيًا للشبيبة الثورّية

غاز  أنابيب  خط  بناء  استكمال  روسيا  أعلنت 
يربط  الذي  للجدل،  المثير   »2 ستريم  »نورد 
من  سيزيد  أنه  منتقدوه  ويعتبر  بألمانيا  روسيا 
الطاقة على  في مجال  األوروبية  الدول  اعتماد 
»ستحارب«  أنها  أوكرانيا  أكدت  فيما  روسيا، 

المشروع حتى النهاية.
قناتها  على  نشرتها  رسالة  في  الشركة  وقالت 
تشغيلي  اجتماع  »أثناء  »تلغرام«،  تطبيق  على 
العام  )المدير  صّرح  غازبروم،  في  صباحي 
الصباح  »هذا  أن  ميلر  أليكسي  للمجموعة( 
 05,45( موسكو  بتوقيت   08,45 الساعة  عند 
 2 ستريم  نورد  أنابيب  خط  بناء  أُنجز  غ(،  ت 

بالكامل«.
»في  األنابيب  خط  تشغيل  إلى  الكرملين  ودعا 
لدينا  »جميعنا  أن  مؤكداً  ممكن«  وقت  أقرب 
مصلحة« في ذلك. في المقابل، صّرح المتحدث 
نيكيفوروف  سيرغيي  األوكرانية  الرئاسة  باسم 
لوكالة فرانس برس أن أوكرانيا ستحارب نورد 
»الرئيس  وقال  بنائه.  استكمال  ستريم 2، رغم 
فولوديمير زيلنسكي أشار دائماً إلى أن أوكرانيا 
ستحارب هذا المشروع السياسي الروسي حتى 
استكمال بنائه، وبعد ذلك وحتى بعد بدء إمدادات 

الغاز«.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
صحافي  مؤتمر  في  بورتر  جالينا  األميركية 
هذا«  األنابيب  خط  معارضة  في  »مستمرون 
واصفة إياه بأنه »مشروع جيوسياسي روسي«، 
من دون إعطاء أي تفاصيل حول كيفية التصدي 

له.
شتيفن  األلمانية  الحكومة  باسم  المتحدث  وقال 
للوكالة  طلبا  قدّم   2 ستريم  نورد  إن  زايبرت 

االتحادية للشبكات من أجل مباشرة العمل.

وقال ديمتري مارينتشنكو الخبير في وكالة فيتش 
إضافية  كميات  مؤخراً  تسلم  لم  غازبروم  إن 
على الرغم من زيادة الطلب األوروبي. واعتبر 
شك  دون  من  هو  األمر  هذا  أن  مارينتشنكو 
ستكون  أوروبا  أن  »إظهار  ولـ  للضغط  وسيلة 
نورد  دون  من  انحساراً  أكثر  للغاز  سوق  أمام 

ستريم 2«.
االنتصار  طعم  األشغال  انتهاء  إعالن  ويحمل 
التوترات  أن  حين  في  لروسيا،  بالنسبة 
تكلفته  البالغة  المشروع  التي خلفها  الدبلوماسية 
فترة  في  جداً  قوية  كانت  يورو  مليارات   10
خط  أن  اعتقد  البعض  أن  درجة  إلى  معينة، 

األنبوب لن يرى النور أبداً.
الواليات  وكذلك  أوروبا  في  لمنتقديه  بالنسبة 
الطويل  المدى  على  المشروع  سيزيد  المتحدة، 
الطاقة على  في مجال  األوروبية  الدول  اعتماد 
بالنسبة  الكبير  االستراتيجي  الخصم  روسيا 
للدول الغربية، ويشكل خيانة لمصالح أوكرانيا 

حليفة الغرب في مواجهة موسكو.
يُفترض أن يضاعف خط األنابيب الممتد تحت 
مياه بحر البلطيق عمليات تسليم الغاز الروسي 

إلى ألمانيا، المرّوج الرئيسي للمشروع.
مليار   55 نقل  على  القادر  األنبوب  هذا  ويمتدّ 
 1230 على  العام،  في  الغاز  من  مكعب  متر 
البلطيق وهو الطريق  تحت مياه بحر  كيلومتراً 
نفسه الذي يمتدّ عليه مشروع »نورد ستريم 1« 

الذي وضع في الخدمة في العام 2012.
وبرلين  واشنطن  تواجهت  سنوات،  مدى  على 
ما  في  األوروبيون  أيضاً  إنما  المشروع  بشأن 
أن  ترى  التي  وأوكرانيا،  روسيا  كذلك  بينهم، 
أخيراً  موقعها.  يُضعف  األنابيب  خط  تشغيل 

جو  وصول  بعد  موقفها  واشنطن  تغيير  سمح 
إلى تسوية  بالتوصل  البيت األبيض،  إلى  بايدن 
ألمانية أميركية لمحاولة وضع حدّ لهذا الخالف.

مشروع  في  للجدل  إثارة  األكثر  الجوانب  أحد 
الطريق  على  يلتّف  أنه  هو   ،2 ستريم  نورد 
ما  أوكرانيا  يعبر  الذي  الغاز  لتوصيل  التقليدية 
سيحرم هذا البلد من رسوم عبور قدرها حوالى 

مليار يورو سنوياً.
أكثر  المشروع  يجعلها  أن  أيضاً  كييف  تخشى 
ضعفاً حيال موسكو، عبر حرمانها من أداة تأثير 

مهمة.

سالح جيوسيايس

كثيرة  النتقادات  األلمانية  المستشارة  تعّرضت 
بسبب هذا الملف وأكدت أواخر آب من أوكرانيا 
عقد  لتمديد  بوسعها  ما  كل  ستفعل  بالدها  أن 
العبور الروسي األوكراني الذي ينتهي العمل به 
موسكو  أن  على  شدّدت  أنها  كما   ،2024 عام 
ينبغي أال تستخدم الغاز كـ«سالح«. لكّن الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلنسكي أبلغها أنه يعتبر 
جيوسياسي  »سالح  بمثابة   2 ستريم  نورد 

خطير«.
والمشروع الذي تديره شركة غازبروم الروسية 
مليارات   10 من  بأكثر  قيمته  وتُقدر  العمالقة 
مجموعات  خمس  مشترك  بشكٍل  تمّوله  يورو، 
انجي،  في،  أم  )او  الطاقة  قطاع  في  أوروبية 

وينترشال ديا، يونيبر وشل(.
ألمانيا هي المروج الرئيسي لخط األنابيب داخل 
االتحاد األوروبي، وتعتبر أنه مشروع اقتصادي 
قبل كل شيء وأنه سيساعدها في تحقيق انتقال 

أراضيها  جعل  مع  به،  التزمت  الذي  الطاقة 
مركزاً للغاز األوروبي في الوقت نفسه.

كانت الواليات المتحدة تعارض منذ البداية هذا 
أوكرانيا،  أن تضعف  شأنه  من  الذي  المشروع 
وقت  في  الروسية،  المصالح  يعزز  أنه  معتبرةً 
غازها  األوروبيين  بيع  أيضاً  واشنطن  تريد 

الصخري.

األوروبيون منقسمون

رؤية  من  بالقلق  البلطيق  دول  أو  بولندا  تشعر 
االتحاد األوروبي ينصاع للطموحات الروسية. 
حتى في ألمانيا، ال يحظى نورد ستريم باإلجماع، 
األبحاث  معهد  عن  صادر  تقرير  واعتبر 
االقتصادية األلماني »دي آي دبليو« في 2018 
توقعات »تبالغ  الى  يستند  الغاز  أنابيب  أن خط 

في تقدير الطلب على الغاز الطبيعي في ألمانيا 
وأوروبا«.

دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  إدارة  وجهت 
األنابيب  بناء  ألشغال  قوية  ضربات  ترامب 
يفرض  قانون  على  في 2019  التصويت  عبر 

عقوبات على الشركات المشاركة في الورشة.
وتوقفت   ،2018 نيسان  في  األشغال  وبدأت 
تبقى  قد  يكن  لم  فيما   2019 األول  كانون  في 
المياه  في  لمده  األنبوب  من  كيلومتراً  إال 150 
بعد  األعمال  واستؤنفت  والدنماركية،  األلمانية 

عام.
عرقلة  عن  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  تخلى 
من  وأن  فات  قد  الوقت  أن  معتبراً  المشروع 
األفضل الرهان على التحالف مع ألمانيا بحيث 
أن واشنطن ترغب في ضمان التعاون معها في 

ملفات أخرى ال سيما في مواجهة الصين.
وكاالت

عالم االتصاالت يسمح لك بالتواصل مع جارك 
باب  من  قريباً  بيته  باب  كان  لو  بيتك حتى  من 
تكمالن  قد  عليك  يرد  رسالة  له  ترسل  بيتك. 
جلستكما عبر وسائل التواصل وال حاجة لتبادل 
الزيارات فكل شيء يبدأ على شاشات الهواتف 
المحمولة وينتهي فيها، بل وهناك تطبيقات تدلك 
على أقرب أصدقائك على شبكات التواصل في 
المنطقة التي تعيش فيها ويمكنك التواصل معهم 
بل معرفة  تعرفهم معرفة شخصية  تكن  لم  ولو 
افتراضية فقط وهو ما قد يحول هذه الجيرة إلى 
تواصل حقيقي وواقعي وليس افتراضياً فحسب.

جريان متفائلون ومتشامئون

بعض المتشائمين من كارهي شبكات التواصل 
والعالقات  التقني  والتطور  االجتماعي 
وسائل  أن  يعتبرون  االفتراضية  االجتماعية 
الجيرة  اندثار  في  تسببت  االجتماعي  التواصل 
كائنات  إلى  األشخاص  وحولت  والجيران 
كلها  االجتماعية  عالقاتهم  يقيمون  افتراضية 
عبر شبكة اإلنترنت من دون الحاجة إلى لقاءات 
أواصر  أن  هؤالء  ويرى  الواقع  في  حقيقية 
االفتراضي  العالم  بسبب  خفتت  واللقاء  القرابة 
وجاءت جائحة كورونا لتصب الزيت على نار 
قلة التواصل المباشر واللقاءات العائلية الحميمة 
واللقاءات في األماكن العامة باألصدقاء فاجتمع 
االفتراضي  التواصل  وعالم  كورونا  السببان 

ليقضيا نسبياً على العالقات المباشرة بين الناس 
وتحديداً بين الجيران واألقارب.

وكتبت عبير الفوزان في مقالتها »الجيرة زمن 
يتراجع  الجار  الزمن«: »بدأ  التقنية« »في هذا 
يتنحى  الجيرة  مفهوم  وبدأ  الجوار  صف  من 
التي  العالقات  من  جديد  لنوع  المساحة  تاركاً 
تربعت على عرش  إذ  التقنية  ظهرت في زمن 
التواصل االجتماعي أغنت كثيراً  الود فشبكات 
من الناس عن العالقات الدافئة الحقيقية إذ وفرت 
لهم نوعاً من العالقة االفتراضية المريحة نسبياً 

التي تتناسب مع هذا الزمن ومتطلباته«.
وبرأيهم  تماماً  العكس  فيرون  المتفائلون  أما 
شبكة  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن 
الناس  لتعارف  الواسع  المجال  فتحت  اإلنترنت 
مختلفة  وأعراق  وأفكار  وثقافات  جنسيات  من 
التي  الكثيرة  الزيجات  على  أمثلة  ويقدمون 
اإلنترنت  عبر  تعارفوا  أشخاص  بين  حدثت 
واألقارب  األهل  مع  مثالً  اليومي  التواصل  أو 
على  يحتوي  بات  الذي  الهاتف  عبر  والجيران 
التواصل  هذا  سهلت  التي  التطبيقات  من  كثير 
أهله  بين  وكأنه  يبدو  المهاجر  بات  حتى  بشدة 
من خالل شاشات الفيديو التواصلية التي ألغت 
المسافات نهائياً وبرأي هؤالء أن جائحة كورونا 
جاءت لتؤكد أهمية وسائل التواصل االجتماعي 
في ظل جائحة  عالم  تخيّل  علينا  أنه  ويعتبرون 
لدينا  كالتي  تواصل  وسائل  دون  ومن  كورونا 
اآلن. ما الذي كان ليحدث؟ وكيف كانت لتسير 

العالقات  كل  على  ذلك  سيؤثر  وكيف  األمور؟ 
البشرية في ما لو كانت الجائحة قادرة على منع 
أي تواصل بين البشر المعزولين في منازلهم أو 

الذين ال يتمكنون من الذهاب إلى عملهم.

من هو الجار؟

يكتب الشاعر عمر شبانة فكرة صائبة عن الجار 
»الجار«  عنوان  حمل  الذي  ملفه  في  والجيرة 
في مجلة »القافلة« التي تصدر عن »أرامكو« 
السعودية »حين نسمع المثل الشعبي -الجار قبل 
الدار- فنحن غالباً ال نتوقف لنتأمل عمقها ونمر 
عليها كما لو كانت شعاراً أو مادة إعالنية فيما 
هي محملة بشحنة عالية من المعاني والدالالت 
المهمة جداً. تنتمي العبارة إلى عالم من العالقات 
الدم والقرابة  الثانية بعد عالقة  هي من الدرجة 
بين  األولى  الدرجة  من  عالقة  تغدو  قد  لكنها 

الجيران أي إنها تتقدم على قرابة الدم«.

الجار يف عرصنا الحايل

نتيجة للنزوح الكبير من الريف إلى المدن الذي 
عادات  تغيرت  الماضي  القرن  خالل  حدث 
الجيرة في المدن واألرياف، ففي المدن المكتظة 
بات الجيران شديدي االختالف ثقافياً واجتماعياً 
الحميمة  الجيرة  عالقات  وتبدلت  وطبقياً 
والطعام  الزيارات  وتبادل  الدائم  والتواصل 
وصارت اللقاءات تتم في المصعد أو في مدخل 
المبنى أو في الشارع أو في المكتب والمقهى أو 
عبر وسائل التواصل االجتماعي تحديداً وباتت 
الجيرة عبارة عن مصالح مشتركة تدور حول 
المبنى السكني ونظافته وتصليح األعطال وغير 
ذلك من األمور اللوجستية الخالية من العواطف، 
لشدة  الجيران  بين  الخالف  دائرة  واتسعت  بل 
تقارب المباني والشقق السكنية فعلى سبيل المثال 
يجد بعض البريطانيين بحسب تقارير ودراسات 
جامعية إنجليزية صعوبة في التأقلم مع جيرانهم 
التي  الحفالت  وصخب  أطفالهم  ضجيج  بسبب 

يقيمونها وتمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.

الجرية والثقافات االجتامعية

بحسب  يتغير  ومفاعيلها  الجيرة  أمر  أن  يبدو 
يُعبّر  المثال  لذا على سبيل  المجتمعات وثقافتها 
أميركا  من  أو  أفريقية  دول  من  قادمون  ُكثر 
العربي عن دهشتهم  العالم  إلى أسواق  الالتينية 
الذهبية  الحلي  فيه  تُعرض  الذي  للشكل  الكبيرة 
للمارة  أبوابها  المشرعة  المتاجر  في  والجواهر 
مدنهم  في  كانت  لو  المحالت  هذه  إن  ويقولون 
لنُهبت في دقائق وقُتل أصحابها ومن المعروف 
القرنين  خالل  القديمة  العربية  األسواق  في  أنه 
الشعبية  العادات  لمؤرخي  وفقاً  والـ19  الـ18 
الراسي  سالم  مثل  المنطقة  شعوب  وأخالقيات 
حيث  والعراق  ولبنان  سوريا  في  أنه  والبساتنة 
تكون المحال والدكاكين والمتاجر متقاربة كان 
صاحب المتجر يتركه مفتوحاً ليذهب إلى عمل 
الذي  الغداء ويحرسه له جاره  إلى استراحة  أو 

ربما يبيع البضائع نفسها.
هجرة  شهدت  التي  األوروبية  المجتمعات  وفي 
واسعة من بعض البلدان وبخاصٍة من المغرب 
العربي وأفريقيا فالواضح أن أبناء هذه الجاليات 
الذين استقر أهلهم في ضواحي المدن لم يتكيفوا 
من  جيرتهم  تتكيف  ولم  الجديدة  جيرتهم  مع 
راحوا  السبب  ولهذا  معهم  األصليين  السكان 
يعتبرونه  للرد على ما  العنف  يعتمدون أساليب 
لوجودهم  اكتراث  عدم  أو  تمييزاً  أو  تهميشاً 
مندمجين  غير  أنهم  طالما  نظرهم  وجهة  من 
حقيقيين  مواطنين  إلى  يتحولوا  لم  أو  اجتماعياً 
يظهر  وهنا  جنسيتها  أعطتهم  التي  الدولة  في 

تأثير الجيرة على المجتمعات فالجيرة السيئة أو 
التي لم يكتمل قوامها ولم تقم على أسس التقارب 
من  كثير  في  أدت  أقلّه  التعارف  أو  والتضامن 
البعد  في  زادت  عنيفة  فعل  ردود  إلى  األحيان 
العاطفي بين الجيران وهذا األمر ما زال بارزاً 
في معظم الدول األوروبية التي ما زالت تشهد 
الحروب  من  الهاربة  للشعوب  كثيفة  هجرات 
والفقر والبطالة إلى »جنة« أوروبا التي حاولت 
استيعابهم لكن هذا االستيعاب تفاوت في األعداد 
دولة  بين  التعامل  وُحسن  االستقبال  وطريقة 

أوروبية وأخرى.
والحلقة  االجتماعي  التكاتف  نواة  هي  الجيرة 
تشتد  فحيث  االجتماعي  التكافل  في  األصغر 
مجتمعات  نشهد  الجيران  عالقات  أواصر 
على  تنغص  وال  وهادئة  وآمنة  سليمة  محلية 
صحيح.  والعكس  األكبر  المجتمعات  تركيبة 
الحديثة  التقنية  وسائل  تأثير  بخصوص  أما 
فهو واضح في مجتمعات من دون غيرها ففي 
وفي  والفالحية  والزراعية  العائلية  المجتمعات 
على  فيها  األحياء  تقوم  التي  الصغيرة  المدن 
على  أو  القرابة  على  قائم  ديموغرافي  توزيع 
زالت  ما  الجيرانية  العالقات  فإن  طبقي  تقسيم 
الحديثة  المجتمعات  عكس  على  حالها  على 
السكان  من  مختلفة  مجموعات  من  المتشكلة 
فهي متأثرة بجفاء الجيرة منذ تطور دور المدينة 
وتكريس الفردية فيها وجاءت وسائل التواصل 

االجتماعي لتكرس هذا التباعد.

مداخيل  على  تؤثر  السكري  الشوندر  زراعة 
الفالحين وتتداخل مع تربية المواشي والزراعة 
الغذائية  والمنتجات  الزراعية  والصناعة 
المصنعة والعمالة، ومسألة الجودة في الشوندر 
السكري مهمة أيضاً بقدر أهميته اإلنتاجية، ألنه 
في  السكر  لكمية  وفقاً  المنتج  سعر  تحديد  يتم 

الشوندر السكري. 
من أجل الحصول إلى إنتاجية عالية وجودة عالية 
يكون  أن  يجب  السكري  الشوندر  زراعة  في 
وكيفية  وقت  حول  علم  وعلى  واعياً  المزارع 
واالعتناء  والزراعة  والتسميد  التربة  تحضير 

والمكافحة والري والحصاد والتخزين.

تحضريات الرتبة والزراعة

الخريف،  في  األرض  بحراثة  القيام  من  بد   ال 
الخريف  في  حراثته  يتم  الذي  الحقل  أن  حيث 
يستفيد بشكٍل أكثر من هطول األمطار في فصلي 
الخريف والشتاء، وهذا ما يسهل عملية تحضير 
القيام  عدم  حال  في  الربيع.  فصل  في  األرض 
في  حراثته  سيتم  أنه  بما  الخريف  في  بالحراثة 
الربيع؛ فإن األرض تتعرض للكثير من الحركة 
والزراعة،  الحراثة  بين  الواقعة  الفترة  خالل 
ويجب اال تؤدي تلك التحضيرات على تأخر في 

وقت البذار.
األكثر  العمل  الربيع هو  التربة في  إن تحضير 
حساسية في زراعة الشوندر السكري، إن وقت 
وطريقة  الزرع  عملية  قبل  يتم  الذي  التحضير 
العمل  هذا  في  المستخدمة  المعدات  استخدام 
يؤثر تأثيراً كبيراً على إنتاجية وجودة الشوندر 
السكري وبالتالي يؤثر على اإلنتاج بشكل عام، 

إن حراثة األرض بنفس العمق دائماً تؤدي إلى 
يمنع  ما  وهذا  األسفل،  في  صلبة  طبقة  حدوث 
نزول الشوندر إلى العمق ويؤدي إلى التشعب. 
الصلبة  الطبقة  هذه  تفتيت  ينبغي  السبب  ولهذا 
من خالل حراثة األرض مرةً واحدة على األقل 
باستخدام  سم   60-50 بعمق  سنوات   5-4 كل 

محراث تحت التربة.

اختيار الصنف

المحصول  على  تؤثر  التي  العوامل  أهم  أحد 
اختيار  هو  السكري  الشوندر  إنتاج  وجودة 
والجمعيات  المؤسسات  مع  وبالتعاون  الصنف. 
التي  البذور   انسب  واختيار  بزراعته  المهتمة 
ويجب  وإنتاجاً،  جودةً  األصناف  أفضل  تنتج 

اتباع بعض المالحظات في اختيار البذار: 
لبنية التربة والظروف  - يجب أن يكون مناسباً 

المناخية في المنطقة.
- يجبن أن يكون مقاوم لألمراض وقابل للبذر.

- يجب أن يتمتع بإنتاجية عالية من حيث الجذور 
والسكر.

- يجب أن يتمتع بقوة إنبات جيدة.
- يجب أن يكون سليماً وموثوقاً وغير مكلفاً.

األسواق  في  العديد من األصناف  بسبب وجود 
لدفع  الفالح  يضطر  قد  أحياناً  وندرتها  أحياناً 
مبالغ طائلة تحت ذريعة إن الصنف مميز ونادر 
إلى  يؤدي  ما  وهذا  البذار،  قلة  في حالالت  أو 
لهذه  االنتباه  ويجب  المزارعين،  تكاليف  زيادة 
الناحية واختيار البذار األنسب من حيث السعر 

واإلنتاج.

اختيار الوقت األنسب للزراعة

لوقت الزراعة تأثير على وجود السكر المكرر 
وإنتاجية الجذور، عند تأخير وقت الزراعة تقل 
وال  النضج  ويتأخر  السكري  الشوندر  نمو  مدة 
المطلوب،  بالقدر  األسمدة  من  االستفادة  يمكن 
األمراض  ضد  النباتات  مقاومة  تنخفض 
الشوندر  زراعة  فإن  األسباب  ولهذه  واآلفات، 
السكري في الوقت المناسب أمر مهم للغاية، بعد 
في  الحقل  وتحضير  التربة  حراثة  من  االنتهاء 
الربيع يجب االنتقال إلى عملية الزراعة مباشرةً 

قبل فقدان الرطوبة في التربة. 
البذر  من  خوفاً  كثيراً  البذر  وقت  تأخير  إن 
الناجم عن الصقيع المتأخر في الربيع  المتكرر 
من  بدالً  الضرر  إلى  يؤدي  أن  يمكن  عموماً 
البذر  بعملية  القيام  فإن  السبب؛  ولهذا  الفائدة. 
إلى  والمناخ  التربة  حرارة  درجة  وصول  عند 
واألنسب.  األفضل  هو  يعتبر  المثالية  الظروف 
بذور الشوندر السكري تنبت وتخرج إلى سطح 

بين 4 و 5  تتراوح  درجات حرارة  في  التربة 
درجات مئوية.

وقت بدء البذر هو الوقت الذي تصل فيه درجة 
بشكل  مئوية  درجات   7-5 إلى  التربة  حرارة 
منتظم على عمق/0-5 سم/ وعند وصول التربة 
وتمشيطها  حراثتها  فيها  يمكن  التي  الحالة  إلى 
التربة  وصول  عند  أي  األمطار  لهطول  وفقاً 
الشوندر  بذر  يتم  أن  يجب  المثالية.  الحالة  إلى 
إسراف  من  للحد  المناسب  الوقت  في  السكري 
البذور ومن أعمال التفريد ينبغي ضبط المسافة 
ولهذا  التربة،  وحالة  إلنتاجية  وفقاً  البذور  بين 
السبب فإن القيام بالبذر عند الحالة المثالية للتربة 
سيعطي أفضل النتائج في تحقيق الكثافة النباتية 

المثالية.
السكري  الشوندر  زراعة  يتم  أن  األفضل  من 
أربع  كل  واحدة  مرة  األرض  نفس  على 
الصنف  لنفس  المتكررة  الزراعة  ألن  سنوات، 
العديد من األمراض  »الشوندر« تؤدي النتقال 
عبر التربة، وعدم اتباع دورات زراعية النتقاء 
زراعات مختلفة، ويمكن اتباع دورات خماسية 
والزراعة  األمراض،  ظهور  عودة  حال  في 

الشوندر   - الفاصولياء  لمحاصيل مثل  بالتناوب 
الشمس،  عباد  أو   - الذرة   - القمح   - السكري 
ألجل  مهم  السنوية  العلفية  المحاصيل  فتناوب 
مناطق زراعة الشوندر السكري. في حال نمو 
استخدام  بد من  الحقل ال  الضارة في  األعشاب 

مبيدات األعشاب قبل أو بعد البذر.
هذه  فإن  الضارة  األعشاب  مكافحة  عدم  عند 
األعشاب تمنع نمو نبتة الشوندر السكري وتقلل 
بين خطوط  سم  مسافة 45  ترك  يتم  اإلنتاجية. 
مسافة  بترك  التفريد  ويتم  السكري،  الشوندر 
 9.000 تطبيق  عند  النبتات.  بين  سم   25-20
نحصل  الواحد  الدونم  في  نبتة   10.000  -
يقوم  اإلنبات  لضمان  لكن  النتائج،  أفضل  على 
المزارعون بالبذر بشكٍل كثيف، وهذا ما يؤدي 

إلى زيادة التكاليف في البذور. 
التي  الهامة  العوامل  من  هي  البذر  سرعة  إن 
لكميات  االنتباه  ويجب  البذر،  جودة  على  تؤثر 
واستخدام  دونم  كل  في  المستخدمة  البذور 
الباذرات الحساسة إن أمكن وتوخي وحدة عمق 

السطح والبذور.

التي  والفعاليات  النشاطات  من  سلسلة  ضمن 
تهدف إلى تطوير المهارات والقدرات اإلبداعية 
مجلس  أطلق  للشباب  الحر  بالفكر  والنهوض 
األول  الصيفي  المخيم  بالطبقة  الثورية  الشبيبة 
 2021/9/5 تاريخ  من  بدأ  والذي  الطبقة  في 
فيه  تلقى  حيث   2021/9/20 لغاية  وسيستمر 
والثقافي  الفكري  التدريب  والشابات  الشباب 
العمل  وتعلم  المتنوعة  الرياضية  والمشاركات 
الطبيعية  الظروف  ضمن  والتعاوني  التشاركي 

التي تتخلل الطبيعة الحقيقية.

الحياة اليومية ضمن املخيم

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  السياق  هذا  وفي 
زيارة للمخيم رصدنا فيها واقع البرنامج اليومي 
للمشاركين فيه والتقينا ببعض الشباب المشاركين 
منهم الشاب »وليد حداد« والذي قال: »نحن كفئة 
التي  والمثمرة  المميزة  بالمشاركات  نُشيد  شابة 
يقدمها لنا مجلس الشبيبة بالطبقة من خالل العديد 
ومنها  المتنوعة  والمشاركات  المهرجانات  من 
معسكرنا هذا الذي شاركنا فيه، حيث تلقينا فيه 
الدروس الفكرية التي من خاللها تعلمنا أسلوب 
الخطابة والنقد والنقد الذاتي والفكر الديمقراطي 
الحر، إضافة للدروس السياسية والعسكرية التي 

يلقيها الرفاق اإلداريين في المخيم«.
ومن جانب آخر أضاف الشاب »عكيد سليمان« 
من مدينة الرقة ُملفتاً إلى أهمية دور كل شاب في 

المجتمع في أن يقدم شيء لمجتمعِه ويعزز دوره 
في الوقوف في الصف الثوري على طريق القائد 
الديمقراطي  بالفكر  نادى  الذي  عبد هللا أوجالن 
العبودية وتحرير  التخلص من  الحر وأكد على 
المرأة من القيود وتحقيق المساواة وتعلم أسلوب 

الخطابة والنقد والنقد الذاتي.

توعية الفئة الشابة

وفي لقاء ثالث لنا مع اإلدارية في المخيم »هيلين 
المخيم  أهمية  »تكمن  تحدثت:  والتي  جيا« 
السوي  الفكر  الذي أعلنا عنه في تعليم وغرس 

والحر وتوعية الفئة الشابة ضد المؤامرات التي 
التعاونية  الروح  وغرس  الشباب  فكر  تستهدف 
من خالل ممارسة الحياة اليومية ضمن الطبيعة 

الحقيقة القاسية«.
جيا  هيلين  المخيم  في  اإلدارية  وأضافت  كما 
األلعاب  لممارسة  أوقات  يومي  بشكٍل  يُنظم  أنه 

وتعليم  والسلة  الطائرة  كرة  مثل  الرياضية 
التايكوندو والفنون القتالية، أما الجانب التدريب 
الفكري والثقافي أُعطيت الدروس بشكٍل منتظم 
التي تناولت فكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن 
في  والشابات  الشباب  دور  على  تؤكد  والتي 
صنع القرار والمشاركة الفعالة ضمن المجتمع.  

عكيد سليمان هيلين جيا وليد سلوم
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