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وجهاء عشائر الحسكة :الموقف الدولي
من العزلة إصرار على تعميق األزمة في
الشرق األوسط

للنساء بالعمل إلى جانب الرجال
كشف مصدر بارز في طالبان التي
تسيطر بشكل كامل على أفغانستان ،أن
الحركة تنوي عدم السماح للنساء بالعمل
إلى جانب الرجال ،مما يعني في حال
اعتماد هذا التوجه رسميا ً منعهن من
الحصول على وظائف في أماكن عدة،
منها الدوائر الحكومية والبنوك ووسائل
اإلعالم وغيرها.
وقال وحيد هللا هاشمي المقرب من
قيادة طالبان لـ»رويترز» ،إن «الحركة
ستطبق تفسيرها للشريعة اإلسالمية
تطبيقا ً كامالً ،رغم ضغط المجتمع
الدولي عليها للسماح للنساء بالعمل في
األماكن التي يسعين للعمل فيها».

يدمرون وينهبون

وأشار مجاهد على نحو محدد إلى النساء
العامالت ،في نداء وجهه إلى الموظفين
الحكوميين للعودة إلى أعمالهم.
مع ذلك ،لم تضم تشكيلة الحكومة التي
أعلنتها طالبان في السابع من سبتمبر أي
نساء ،وهناك تقارير متداولة على نطاق
واسع عن إعادة نساء إلى بيوتهن بعد
ذهابهن إلى أماكن العمل.
وقال هاشمي إن حظر عمل النساء
سيشمل أيضا ً قطاعات مثل اإلعالم
والبنوك ،حيث برزت النساء على نحو
متزايد منذ إطاحة طالبان عام ،2001
وتولي الحكومة المدعومة من الغرب
مقاليد السلطة

َّ
أكد شيوخ ووجهاء عشائر عربي�ة في الحسكة أن العزلة اليت فرضتها السلطات التركية على القائد أوجالن
والصمت الدولي حيال ذلك إنما لتعميق األزمة في الشرق األوسط ،وأشاروا إلى أن فكر القائد عبد هللا أوجالن
ومشروعه الذي يعتمد على األمة الديمقراطية فيه الخالص لقضايا الشرق األوسط4»...

اتحاد المرأة الشابة في منبجُ ،ينهي
ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان
الشهر الماضي ،يقول مسؤولو الحركة
إنه سيكون بإمكان النساء العمل
والدراسة في حدود ما تسمح به الشريعة
اإلسالمية.
ً
لكن هناك غموضا على نطاق واسع
بشأن تأثير ذلك عمليا ً على إمكانية
احتفاظهن بوظائفهن الراهنة
وخالل حكم طالبان بين عامي 1996
وُ ،2001حرمت النساء من العمل
والتعليم.
واألمر شديد األهمية للمجتمع الدولي،
ويمكن أن يؤثر على حجم المساعدات
والمعونات األخرى التي ستحصل
عليها أفغانستان التي تعاني ويالت أزمة
اقتصادية طاحنة.
وقال هاشمي« :قاتلنا لمدة تقترب من
 40عاما لنطبق الشريعة اإلسالمية في
أفغانستان .الشريعة ( )...ال تسمح للنساء
والرجال بالبقاء معا أو الجلوس معا
تحت سقف واحد».
وأضاف« :ال يمكن أن يعمل الرجال
والنساء معاً ،هذا واضح غير مسموح
لهن بأن يأتين إلى مكاتبنا ويعملن في
وزاراتنا».
ومن غير الواضح إلى أي حد تعكس
تصريحات هاشمي سياسات الحكومة
الجديدة ،رغم أنها تبدو أبعد مما
تذهب إليه التصريحات المعلنة لبعض
المسؤولين اآلخرين.
ففي األيام التي تلت سيطرة طالبان على
كابل ،قال المتحدث باسم الحركة ذبيح
هللاا مجاهد للصحفيين إن النساء جزء
مهم من المجتمع وسيعملن في قطاعات
مختلفة.

منبج /آزاد كردي -أنهى اتحاد المرأة الشابة في
مدينة منبج حملته ضد تعاطي المخدرات ،بعد
أن أقام عددا ً من الفعاليات المختلفة.
الحملة التي أطلقها اتحاد المرأة الشابة ضد
تعاطي المخدرات حملت عنوان «لنتحد ،وننتقم،
وندحر االحتالل» ،جاءت ردا ً على االعتداءات
التركية والحرب الخاصة التي يفرضها جيش
االحتالل التركي داخل مناطق شمال وشرق
سوريا لتشتيت الشباب عن القضايا االجتماعية
الهامة.
وشارك في هذه الحملة الموسعة عددا ً من
الجهات المعنية بذات الشأن مثل شبيبة حزب
سوريا المستقبل واالتحاد الرياضي وهيئة
الشباب والرياضة وحركة الشبيبة الثورية
وشملت مناطق مختلفة من منبج وأريافها.
وبهذا السياق ،التقت صحيفتنا «روناهي» مع
اإلدارية في اتحاد المرأة الشابة بمنبج وريفها
سمر حزوري التي حدثتنا في ذات الموضوع
فقالت« :أقمنا الحملة ضد تعاطي المخدرات
انطالقا ً من الفئة الشابة في حركة الشبيبة
الثورية واتحاد المرأة الشابة اللذين اقتربا أكثر
من المجتمع».
وأضافت« :كان هناك تنسيق تام مع مكتب
مكافحة الجريمة المنظمة الذي قدم الكثير من
اإليضاحات والتفسيرات حول انعكاس آثار
ومخاطر تعاطي المخدرات بدءا ً من الذات
ومرورا ً بسائر المجتمع».
وأوضحت أن جزءا ً من الحملة كان من قُبيل
المحاضرات التوعوية التي قدمت لها يد العون

لجنة الصحة أو منظمات المجتمع المدني،
ووصل عدد هذه االجتماعات إلى سبعة
اجتماعات شعبية في مناطق مختلفة من منبج
واألرياف ،كما بلغ عدد الحضور االجتماعات
قرابة  400فرد من كافة فئات المجتمع.
ونوهت أن الحملة لم تتوقف على الجانب
التوعوي فقط بل كان هناك توزيع بروشورات
عن مخاطر وأضرار تعاطي المخدرات،
تناولت األخطار التي تشكلها على الحالة
النفسية والجسدية وأيضا ً على الحالة االجتماعية
والمادية ال سيما وأن تعاطي المخدرات شمل
المرأة وهو أحد الكوارث الخطيرة.
واختتمت اإلدارية في اتحاد المرأة الشابة بمدينة

منبج وريفها سمر حزوري حديثها بالقول:
منحى تصاعديا ً في التوجيه
«الحملة أخذت
ً
واإلرشاد حيث كانت هناك رسوم متنوعة
ُرسمت على بعض الجدران في المرافق العامة
وتطرقت إلى مخاطر تعاطي المخدرات وسبل
الحفاظ على الصحة العامة إلى جانب ذلك رافق
هذه الحملة تضخيم إعالمي في مختلف الوسائل
اإلعالمية بهدف إيصالها لكل المجتمع».
الجدير ذكره أن حملة ضد تعاطي المخدرات
بدأت في  10تموز الماضي ،وتشكل لها لجنة
تحضيرية ،ونفذت عددا ً من الفعاليات التوعوية
واإلرشادية.
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معسكر الشبيبة الثورية

أثبتت المرأة الشابة في الطبقة دورها
الفعال والريادي ضمن مشاركاتها العديدة
في المجتمع ،وعلى كافة األصعدة،
وإثبات دورها في المهرجانات والفعاليات
الثورية المقامة بالطبقة ،والتي كان
منها مشاركتها في مخيم الشبيبة
َ
أعلن عنهُ مجلس الشبيبة
الثورية الذي
في الطبقة بتاريخ  2021/9/5ولغاية
2021/9/20م3»...

ّ
السورية
«الجبهة
للتحرير»ٌ ...
أداة
ٌ
ّ
ومحاولة
وظيفية
الخالف
الحتواء
ِ
ِ

حملته ضد تعاطي المخدرات

وأضاف أن االختالط بين الرجال
والنساء خارج البيت سيُسمح به في
ظروف معينة ،منها على سبيل المثال
زيارة الطبيب.
وتابع أنه «يجب السماح للنساء بالدراسة
والعمل في قطاعي التعليم والطب ،حيث
يمكن إقامة منشآت منفصلة لهن».
وقال« :سنحتاج بالطبع إلى النساء،
على سبيل المثال في الطب ،في التعليم.
ستكون لدينا مؤسسات منفصلة لهن،
مستشفيات منفصلة ،وربما جامعات
منفصلة ،ومدارس منفصلة ،ومعاهد
دينية منفصلة».
واألحد قال وزير التعليم العالي الجديد
إنه يمكن للنساء الدراسة في الجامعة،
لكن ال بد من فصلهن عن الرجال.
ونظمت نساء عدة احتجاجات في أنحاء
أفغانستان مطالبات بالحفاظ على الحقوق
التي اكتسبنها خالل العقدين الماضيين،
وفرق مسلحون من طالبان بعض
ّ
المسيرات بإطالق النار في الهواء.
وأشارت الواليات المتحدة مرارا ً إلى
تحسن حالة حقوق المرأة ،وهو أمر
ملحوظ على نحو أكبر في المراكز
الحضرية مقارنةً بالمناطق الريفية شديدة
التحفّظ ،بوصفه أكبر النجاحات التي
حققتها عمليتها العسكرية التي استمرت
 20عاما ً وانتهت رسميا ً يوم  31آب
الماضي.
وطبقا ً لبيانات البنك الدولي ،بلغت
نسبة مشاركة النساء في سوق العمل
بأفغانستان  23بالمئة عام ،2020
ارتفاعا ً من نسبة صفر بالمئة فعليا ً خالل
حكم طالبان السابق.
وكاالت

المرأة الشابة بالطبقة
ُت ّ
عزز مشاركتها يف

ت إعاد ِة صياغ ِة
تواص ُل أنقرة محاوال ِ
المرتزقة التابعين لها ،ونقلهم من الحال ِة
إطار تنظيم ّي جديدٍ،
الميليشاويّة إلى ٍ
وتجاوز المشاك ٍل البينويّة واحتواء حالة
عسكري
كيان
االقتتال ،واإليحا َء بوجو ِد ٍ
ّ
المضمون
تغيير في
من ّظم ،فيما ال
َ
ِ
واألهداف ،وبالتزامن مع جمل ِة متغيرا ٍ
ت
ِ
ت ّم اإلعال ُن عما يُس ّمى «الجبهة السوريّة
للتحرير»5».. .

سيدات نادي برخدان يفزن بقمة مباريات دوري إقليم الفرات للسيدات
في قم ٍة ُمثيرة لكرة القدم
للسيدات جمعت بين سيدات
ناديي برخدان ُمتصدرات دوري
إقليم الفرات ووصيفاتهن
بالمركز الثاني سيدات التربية،
واستطاع نادي برخدان للسيدات
حسم اللقاء ،واالقتراب من نيل
الدوري األول من نوعه في
اإلقليم10»...

لجنة الرتبية والتعليم
بالطبقة :بدأ العام
بتجهزيات عديدة
الدراسي
ٍ

بهدف بناء مجتمع تربوي والنهوض
بالواقع التعليمي عملت لجنة التربية
والتعليم في مدينة الطبقة على تجهيز
المدارس ،وتأمين مستلزمات العملية
التعليمية مع انطالق بدء العام الدراسي
لعام 2022 /2021م6»...
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األخبار

 16أيلول  2021الخميس

االحتالل التركي ومرتزقته يدمرون وينهبون آثار عفرين
مركز األخبار ـ منذ احتالل جيش االحتالل
التركي ومرتزقته لمقاطعة عفرين تم تدمير
ونهب حوالي  60موقعا ً تاريخيا ً وأثريا ً و30
مزارا ً ومواقع دينية ،وفي عام 2021م فقط تم
تدمير ونهب  15موقع وتالل أثرية عن طريق
اآلليات الثقيلة وهي على الشكل التالي في ناحية
شرا (تل حلوبية في قرية عالكه ،تل أولجيو
في قرية أولجية ،تل عبيدان في قرية عبيدان)،
في ناحية شيه (تل أرندة في قرية أرندة) ،في
ناحية جندريسه (تل الحاجية في قرية دير
بلوط) ،في ناحية موباتا (تل مستو حسن في
قرية سيمالكا ،تل مستو حسن تحتاني في قرية
عمارا ،تل بربعوش في ناحية موباتا) ،في ناحية
راجو (تل علمدار في قرية علمدار ،تل قواق
في قرية كورو) ،في ناحية بلبله (تل سوس في
قرية بيبوكو) ،في ناحية شيراوا (قلعة كالوتيه
في قرية كالوتيه) ،قرى تابعة لمركز مدينة
عفرين (تل جوقة في قرية جوقة ،تل قره نية في
عفرين ،تل شوربة في قرية شوربة.
وآخر ما تم تدميره منذ بضعة أسابيع قلعة كلوتيه
المتواجدة في قرية كلوتيه في ناحية شيراوا
على يد مرتزقة جيش االحتالل التركي بقصفها

براجمات الصواريخ وقد تدمرت جدرانها
وحجارتها ،وهذا الموقع موجود على قائمة
اليونسكو منذ عام 2011م.

غي التاريخ
املحتل الرتيك ُي رّ
والجغرافيا
في هذا السياق تحدث الرئيس المشترك لمديرية
اآلثار في مقاطعة عفرين صالح سينو وقال:
تحرف تاريخ المقاطعة وتقوم بمحاولة
«تركيا ّ
إبادة تاريخية بحق تاريخ واآلثار المتواجدة في
مقاطعة عفرين ،والتطهير العرقي من خالل
إنشاء تاريخ جديد في المنطقة بإمحاء التاريخ
الحقيقي لعفرين وإظهار التاريخ العثماني فيه،
وهذا يخترق جميع االتفاقيات والمعاهدات
الدولية بخصوص حماية اآلثار مثل اتفاقية
الهاي عام 1954م لحماية الممتلكات الثقافية
وتم توقيعها من قبل العديد من الدول من بينها
الدولة التركية».
وأكد سينو :تم تدمير موقع نبي هوري باستخدام
آليات ثقيلة ،وفي جنوب غربي الموقع بحوالي

650م هناك مدفن روماني وهناك يحدث تزوير
وتحريف ،وفي 2019م تمت عملية سرقة
كبيرة للوحات الفسيفسائية التراثية في موقع
نبي هوري بواسطة شخص كان يعمل هناك
يدعى محمد علوش (تاجر آثار من إدلب) ،وتم
توثيق عملية السرقة من قبل مديرية اآلثار في
مقاطعة عفرين بالصور ،طالبنا الدولة التركية
من خالل المنظمات الدولية أن يكشفوا عن مكان
تواجد تلك اللوحات الفسيفسائية ،ولكنها لم ترد
حتى اآلن وال نعرف ما حدث لتلك اللوحات
وإلى أين تم نهبها .وأضاف سينو :في موقع
عين دارة األثري هناك بعض مقاطع الفيديو تم
تسجيلها تظهر فيها الفصائل العسكرية للمرتزقة
وهي تتلقى تدريباتها العسكرية وترمي القنابل

فيها على المعبد الذي قد دُ ِ ّمر قبل تلك الفترة،
وهياكل األسد البازلتي المتواجدة في الموقع
قد تمت إزالتها وأخذها من هناك دون أن نعلم
إلى أين وذلك بحسب مصادر من داخل مقاطعة
عفرين وبحسب الصور التي التقطتها األقمار
الصناعية.

واختتم صالح سينو حديثه بقوله :حول المرتزقة
مقر عسكري ،التل
موقع جندريسه األثري إلى ٍ
هو األكبر في عفرين وتم حفر مساحات واسعة
ب صور فضائية ملتقطة في  28أيلول
فيه وبحس ٍ
عام 2019م تم توثيق المساحة المحفورة على
التلة بحوالي  15هكتار.
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ويهدد بالسكتة الدماغية وقصور
الرجفان األذيني خطير ُ
قد يكون عدم انتظام ضربات القلب مؤشرا ً على
مشكلة صحية خطيرة.
هذه المشكلة هي ما يُعرف باسم (الرجفان
األذيني) ،وهي حالة تتميز بنبضات قلب سريعة
ورجفة ،وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل
السكتة الدماغية وقصور القلب ،ومع أن عدم
انتظام ضربات القلب قد ال يكون مؤشرا ً على
مشكلة صحية خطيرة إذا كان وجيزا ً أو نادر
الحدوث ،ينبغي زيارة الطبيب للتأكد من أنك
غير مصاب بالرجفان األذيني.
في تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست)
األميركية ،إن الرجفان األذيني يسبب تسارعا ً
وعدم انتظام في نبضات األذين ،مما يؤدي إلى
إرسال الدم إلى البطين بشك ٍل أقل كفاءة ،يمكن
أن تستمر النوبة بضع دقائق أو عدة ساعات،
وقد يؤدي ذلك إلى خفقان القلب والدوار
واإلجهاد وضيق التنفس ،وبمرور الوقت قد
يصبح اضطراب الرجفان األذيني مزمناً.

التقدم يف العمر

توزيع ما ُيقارب  200مليون لتر مازوت في إقليم الجزيرة

مركز األخبار ـ باشرت إدارة المحروقات في
مقاطعة قامشلو بتوزيع مادة مازوت التدفئة على
األهالي قبل حلول فصل الشتاء ،وستتم عملية
التوزيع على شكل دفعة واحدة بكمية  440لترا ً
لكل عائلة.
تأهبا ً لدخول فصل الشتاء على مناطق شمال
وشرق سوريا ،ولكثرة استهالك األهالي مادة
المازوت للتدفئة في هذا الفصل ،باشرت إدارة
المحروقات في مقاطعة قامشلو بتوزيع مازوت
التدفئة على أحياء ونواحي المدينة ،وذلك وفق
خطة أعدتها مديرية المحروقات ،وعملت
إدارة المحروقات في هذا العام على تغيير نظام
بطاقات المحروقات ،واستبدلته ببطاقات ذكية
مزودة بنظام الباركود ،وتأتي هذه الخطوة في
إطار تنظيم العمل وتطويره.

السعر املحدد هو  75لرية سور ّية

وأولت مديرية المحروقات األهمية للقرى
والبلدات هذا العام ،إذ بدأت عملية التوزيع
بدءا ً من بلدة (كرباوي  -سي كرا  -جل آغا -
كوجرات) وتستكمل اآلن في بلدة التنورية شرق
مدينة قامشلو.
وبلغ عدد العوائل المسجلة لدى إدارة المحروقات
في إقليم الجزيرة ما يقارب  400ألف عائلة،
ستقدم لها المادة على شكل دفعة واحدة بكمية
 440لترا ً للبطاقة وبالسعر المحدد من قبل
اإلدارة الذاتية وهو 75ل.س للتر الواحد ،بينما
قُدِّر عدد العوائل المسجلة لدى إدارة المحروقات
في مدينة قامشلو وحدها  40ألف عائلة ،وستوزع
مادة المازوت على المدن والنواحي ريثما تنتهي
مجالسها من تسليم البطاقات لألهالي.
وعن سبب تأخر توزيع المازوت في إقليم
الجزيرة مقارنةً ببقية اإلدارات في شمال وشرق

والهندية
المصرية
تدريب بحري مشترك بين القوات
ّ
ّ

مركز األخبار ـ نفذت القوات البحرية المصرية
عابرا في نطاق مسرح
والهندية تدريبًا بحريًا
ً
العمليات لألسطول الشمالي بالبحر المتوسط،
التدريب كان باشتراك الفرقاطة المصرية
(اإلسكندرية) مع الفرقاطة الهندية (INS
 )TABARوذلك بنطاق مسرح العمليات
لألسطول الشمالي بالبحر المتوسط.
وجاء التدريب استمرارا ً للتدريبات المشتركة
التي تجريها القوات البحرية المصرية مع
البحريات العالمية والتي تهدف إلى تعزيز
القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها ،بما
يجعلها قادرة على مواجهة التحديات ،وبما يساهم
في دعم األمن واالستقرار البحري بالمنطقة.
ووفقًا للمتحدث العسكري المصري فقد بدأت
فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل اإلبحار
بغرض تنسيق األنشطة التي سيتم تنفيذها
باإلضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكال
الجانبين ،وتضمنت التدريبات مجموعة من
األنشطة القتالية البحرية المختلفة ،منها تمارين
مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتحليل
صورة الموقف (سطحي وجوى) ،وتمارين
الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر باإلضافة
إلى تمارين المواصالت ،وكذلك التدريب على
إجراءات األمن البحري في مناطق العمليات
الشمالي ،مما يدل على السعي المشترك لتبادل البحرية العالمية لتأمين حركة المالحة الدولية
بالبحر المتوسط.
ويعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه الذى الخبرات بين البحريتين المصرية والهندية ،وخطوط المواصالت ودعم جهود األمن البحري
تجريه الفرقاطة الهندية ( ) INS TABARمع وتأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية بالمنطقة.
وحدات من البحرية المصرية بنطاق األسطول المصرية في العمل والتنسيق مع القوات

العدد 1168

ويضيف البروفيسور بونو أن التقدم في العمر من
العوامل التي تزيد مخاطر اإلصابة باضطراب
الرجفان األذيني ،الذي يؤثر على ما يقرب من

سوريا ،أوضح اإلداري في مديرية المحروقات
إلقليم الجزيرة عبد السالم عباس في حديث
لوكالة أنباء هاوار أن السبب يعود للضغط الذي
تشكل على إدارة المحروقات في الفترة الماضية،
بعد دعمها المتواصل للقطاع الزراعي في منطقة
الجزيرة والذي بدأ منذ األول من تموز.
وقُدرت كميات مادة مازوت التدفئة التي ستوزع
ضمن إقليم الجزيرة لهذا العام بما يقارب 200
مليون لتر 13،مليون لتر منها ّ
وزع في وق ٍ
ت
سابق على  14ناحية من نواحي اإلقليم منذ الـ
 15من تموز الماضي
وفي نهاية حديثه دعا عبد السالم عباس جميع
األهالي غير الحاصلين على البطاقات الجديدة
إلى مراجعة كوميناتهم ومجالسهم الستالم
بطاقاتهم ،وذلك تجنبا ً للضغط المتوقع على
المادة في الفترة المقبلة باإلضافة لكسب الوقت
قبل دخول فصل الشتاء.

المنوعات
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القلب ..إليكم أعراضه وعالجه

 %10من األشخاص الذين تزيد أعمارهم على
 75عاماً.
وتشمل العوامل األخرى ،العوامل الوراثية
والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وتعاطي
الكحول والتبغ ،كما يرتبط هذا االضطراب
بالعدوى الفيروسية ،بما في ذلك فيروس كورونا.

تحديد املشكلة
إذا كنت تعاني من أعراض تشبه أعراض
اضطراب الرجفان األذيني ،سوف يستمع
الطبيب إلى نبضات قلبك ومن المرجح أن
ينصحك بإجراء الفحص المعروف بـ(تخطيط
كهربية القلب) ،وهو اختبار يسجل النشاط
الكهربائي للقلب ،ويمكن لجهاز (هولتر) ،وهو
جهاز محمول يتم ارتداؤه لمدة  24ساعة أو
أكثر ،أن يكشف عن عدد مرات حدوث نوبات
الرجفان األذيني ومدة استمرارها.
وحسب سوميت تشوغ مدير مركز الوقاية من
توقف القلب في معهد (سيدارز سايناي) في لوس
أنجلوس ،نحو  %25من األشخاص الذين يعانون
من الرجفان األذيني ال يشتكون من أي أعراض،
لذلك فإنه غالبا ً ما يتم تشخيص اإلصابة بهذا
االضطراب عن طريق الفحوصات الروتينية،

مثل فحص تنظير القولون.

كيف ميكن عالج هذا االضطراب؟
يقول تشوغ إن العديد من األبحاث تشدد على
أهمية اتباع نمط حياة صحي ،بممارسة التمارين
الرياضية ،وااللتزام بتناول األطعمة الصحية،
والحد من تعاطي الكحول لعالج الرجفان
األذيني.
واعتمادا ً على العمر واألعراض التي تعاني
منها ،قد يصف لك الطبيب بعض األدوية
للمساعدة في التحكم بمعدل ضربات القلب،
على غرار (حاصرات بيتا) مثل ومضادات
اضطراب النظم.
وقد تحتاج أيضا ً إلى تقويم نظم القلب الكهربائي،
وهو إجراء يخضع له المرضى عن طريق
إرسال صدمة كهربائية للقلب الستعادة إيقاع
النبضات الطبيعي.
كما أصبح االستئصال بالقسطرة عملية تهدف
إلى إحداث ندوب في منطقة صغيرة من أنسجة
القلب التي تسبب عدم انتظام النبضات -عالجا ً
منتشرا ً استنادا ً إلى أدلة علمية أثبتت أنه إجراء
آمن ويساعد على تنظيم إيقاع ضربات القلب
وتخفيف أعراض الرجفان األذيني .وقد ثبت

أن هذه العملية آمنة وفعالة لألشخاص في عمر
 75عاما ً أو أكثر ،ولكن يظل تعاطي األدوية
ضروريا ً بعد ذلك.
وإذا كنت ُمعرضا ً لخطر اإلصابة بسكتة دماغية
جراء اضطراب الرجفان األذيني ،قد يصف لك
الطبيب دواء تجلط الدم .ويقول طبيب القلب في
عيادة كليفالند ،دانيال كانتيلون ،إن الهدف هو
(عالج القلب لحماية الدماغ).
في الماضي ،كان (الوارفارين) الدواء الوحيد
المتاح على نطاق واسع في مثل هذه الحاالت،
ويتطلب مراقبة مستمرة عن طريق إجراء
اختبارات الدم بانتظام .لكن حاليا ً يتم وصف

مضادات التخثر التي ثبتت فعاليتها في الوقاية
من السكتات الدماغية.
ويؤكد تشوغ أنه باستطاعة معظم األشخاص
الذين يعانون من الرجفان األذيني أن يواصلوا
حياتهم بشك ٍل طبيعي ويمارسوا األنشطة التي
يرغبون فيها باتباع نمط حياة معتدل والمواظبة
على العالج.
وتختتم الكاتبة بأنه يمكن إجراء فحص منزلي
باستخدام جهاز (آبل واتش) أو أجهزة (فيتبيت)
التي صادقت عليها إدارة الغذاء والدواء
األميركية للمساعدة في اكتشاف نوبة الرجفان
األذيني.

ما كمية الجوز التي ُينصح بتناولها يومي ًا لخفض الكو ِلسترول الضار؟

اختطاف ُمسن إيزيدي بعفرين المحتلة

يعدُّ الجوز من األطعمة الغنية بالمغذيات ،وهو
مصدر مهم ألحماض أوميغا  3الدهنية.
في تقرير نشرته صحيفة (الكونفدنسيال)
اإلسبانية ،تقول الكاتبة أندريا بينيا إن الجوز
يوفر كثيرا ً من الطاقة للجسم ،باإلضافة إلى
مذاقه الرائع ،ويحتوي الجوز على األحماض
الدهنية المشبعة بنسبة  ،%11واألحماض الدهنية
األحادية غير المشبعة بنسبة  ،%16واألحماض
الدهنية المتعددة غير المشبعة بنسبة .%68
وبفضل هذه الخصائص يساعد الجوز على
خفض الكو ِلسترول الضار وزيادة الجيد منه،
وتقليل نسبة الدهون الثالثية في الدم ،وخفض
ضغط الدم ،وتقليل مخاطر تش ّكل الجلطات،
ومقاومة مرض السكري .كما يحتوي الجوز على
أحماض أوميغا  6الدهنية ،وأحماض أوميغا .3
يحتوي الجوز أيضا ً على البروتينات بنسبة %14
الضرورية لبناء العضالت ،كما يحتوي على
األلياف الغذائية ،مما يجعله يعزز عملية العبور
المعوي ويساعد على الوقاية من بعض أنواع

السرطان ،مثل سرطان القولون.
وبالنسبة للمعادن ،فإن حصة  20غراما ً من
الجوز المقشر توفر نحو  %9من الكمية اليومية
الموصى بها من الفوسفور والمغنيسيوم ،وكميات
أقل من السيلينيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك
والكالسيوم.

خاص ،تساعد على خفض معدالت اإلصابة
بأمراض القلب والسكتة الدماغية ،وذلك ألنها
تقلل مستويات الكو ِلسترول الضار ،وكذلك تعدّل
مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة).
ويضيف روس أن (جزيئات البروتين الدهني
منخفض الكثافة تأتي بأحجام مختلفة ،وقد
أظهرت األبحاث أن هذه الجزيئات ترتبط في
األغلب بتصلب الشرايين واللويحات والترسبات
الدهنية التي تتراكم في الشرايين).

وفقا ً لبحث جديد نشره موقع يوريكاليرت وهو
صادر عن جمعية القلب األميركية ،فإن تناول
نحو نصف كوب من الجوز يوميا ً لمدة عامين
خفّض جزئيا ً مستويات الكو ِلسترول الضار لدى
كبار السن األصحاء.
ويؤكد المؤلف المشارك في الدراسة إميليو روس،
مدير خدمات الصحة الغذائية بمستشفى كلينيك
دي برشلونة في إسبانيا ،أن (الدراسات السابقة
أظهرت أن المكسرات بشك ٍل عام ،والجوز بشك ٍل

الجوز والشيخوخة

املوص بها يومياً؟
ما الكمية ىّ

في دراسة أخرى أوردها موقع هنداوي ،قام
باحثون بتقييم تأثير االستهالك المنتظم للجوز
على مستويات البروتينات الدهنية في الجسم،
بغض النظر عن النظام الغذائي المتبع ،والمنطقة
الجغرافية.
وشملت الدراسة  708متطوعين تتراوح

أعمارهم بين  63و 79عاما ً ( %68منهم نساء)،
يتمتعون بصحة جيدة ،تم تقسيم المشاركين بشكل
عشوائي إلى مجموعتين :أضافت المجموعة
األولى نصف كوب من الجوز إلى النظام الغذائي
اليومي ،في حين امتنعت المجموعة الثانية عن
تناول الجوز.
بعد عامين ،تم تحليل مستويات الكو ِلسترول
وحجم ونسبة تركيز البروتينات الدهنية باستخدام
التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي،
وسمح هذا االختبار لألطباء بتحديد خصائص
البروتينات الدهنية بدقة كبيرة ،وهي البروتينات
المرتبطة بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية.

خفض الكولِسرتول
أظهرت التحاليل أن المجموعة التي تناولت
الجوز يوميا ً كانت لديها مستويات أقل من
الكو ِلسترول الضار بمتوسط  4.3مليغرامات/

ديسيلتر ،وانخفض مستوى الكوليسترول الكلي
بمعدل  8.5مليغرامات/ديسيلتر.
وأسهم االستهالك اليومي للجوز في تقليل عدد
جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة
 ،%4.3وجزيئات الكوليسترول الضار الصغيرة
بنسبة .%6.1
ويرتبط انخفاض تركيز جزيئات البروتين
الدهني منخفض الكثافة بانخفاض خطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية.
كما أظهرت الدراسة بعض التباين بين الجنسين،
إذ انخفض الكوليسترول الضار لدى الرجال
بنسبة  ،%7.9مقابل  %2.6لدى النساء.
وخلصت الدراسة إلى أن تناول حفنة من الجوز
كل يوم تعد طريقة جيدة لتعزيز صحة القلب
واألوعية الدموية ،ويوضح البروفيسور روس
أن الدراسة (وجدت أن الدهون الصحية في
الجوز ال تسبب زيادة الوزن لدى المشاركين).

التحليل الكيميائي يكشف  :ربع النجوم الثنائية الخارجية تلتهم كواكبها

مركز األخبار ـ أفاد مصدر خاص من مقاطعة
عفرين المحتلة بقيام مرتزقة االحتالل التركي
ّ
مسن إيزيدي ،فور وصوله إلى قريته
باختطاف
في ناحية جندريسه.
واختطف مرتزقة ما يسمى «الحمزة» الموالية
لالحتالل التركي والمتمركزون في قرية كفر
زيت التابعة لناحية جندريسه بمقاطعة عفرين
المحتلة ،المواطن اإليزيدي حسن كالو (70
عاماً) فور وصوله إلى قريته منذ قرابة 20
يوماً ،بحسب المصدر.
وفرض المرتزقة فدية مالية قدرها خمسة آالف

دوالر أميركي ،لقاء اإلفراج عنه والسماح
له البقاء في قريته هذا ،وكان المواطن حسن
كالو ،يقطن في مقاطعة الشهباء قُبيل استغالله
من جانب المجلس الوطني الكردي للعودة إلى
قريته والتعرض لالختطاف.
ويحاول المجلس الوطني الكردي بشتى السبل
تنفيذ أجندات دولة االحتالل التركي ،وإطالق
حمالت دعاية وتزييف الحقائق لتلميع صورة
االحتالل وعودة مهجري عفرين إلى ديارهم،
رغم جميع الجرائم التي يرتكبها بحق السكان
األصليين.

محررة الصفحة  -بيريفان خليل

توصل فريق دولي من علماء الفلك إلى أن
بعض النجوم الشبيهة بالشمس والخارجة عن
المجموعة الشمية تلتهم كواكبها.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع (ذا كونفرسيشن)
تناول الباحث فيه نتائج الدراسة التي نشرت
في (نيتشر أسترونومي) ،والذي يدرس طبيعة
نظام الدوران ألنظمة الكواكب الخارجية
التي تتكون من نجوم شبيهة بالشمس ،وأيضا ً
دراسة خصائص هذه الكواكب من خالل فحص
التركيب الكيميائي ألنظمتها.
وتأتي مثل هذه الدراسة في سياق األبحاث
حول كيفية تشكل كواكب المجموعة الشمسية
وخصائصها.

فوضوية أنظمة الكواكب
الخارجية
العدد 1168

يقول الباحث لورنزو في مقاله إنه في غضون
 30عاما ً تقريبا ً منذ اكتشاف الكواكب ألول مرة
تدور حول نجوم غير شمسنا ،وجدنا أن أنظمة
الكواكب شائعة في المجرة.
وأضاف أن تلك الكواكب التي تدور حول
شموسها تختلف تماما ً عن الدوران في نظامنا
الشمسي الذي نعرفه ،حيث تدور الكواكب
في نظامنا الشمسي حول الشمس في مسارات
مستقرة وشبه دائرية ،مما يشير إلى أن المدارات
لم تتغير كثيرا ً منذ تشكل الكواكب ألول مرة.
لكن العديد من أنظمة الكواكب التي تدور حول
ماض فوضوي للغاية.
نجوم أخرى عانت من
ٍ

في حين ساعد التاريخ الهادئ نسبيا ً لنظامنا
الشمسي على ازدهار الحياة على األرض ،وهذا
ما قد يساعد في البحث عن عوالم أخرى قد
تحتوي على حياة.
ويستطرد لورنزو أن علماء الفلك شهدوا العديد
من أنظمة الكواكب الخارجية التي تحركت فيها
الكواكب الكبيرة أو المتوسطة الحجم بشك ٍل
كبير ،وقد تسببت جاذبية هذه الكواكب المهاجرة
في اضطراب مسارات الكواكب األخرى أو
حتى دفعها إلى مدارات غير مستقرة.

دراسة وتحليل أنظمة الكواكب
الخارجية
تُعرف أنظمة الكواكب الخارجة عن النظام
الشمسي بأنها أنظمة نجوم ثنائية ،وهذه األنظمة
تتكون من نجمين يدوران حول بعضهما ً بعضاً،
وأن النجمين عادة ً ما يتشكالن من الغاز نفسها،

لذلك من المتوقع أنهما يحتويان على مزيج
العناصر نفسه.
وبالتالي ،إذا سقط كوكب في أحد النجمين ،فإنه
يذوب في الطبقة الخارجية للنجم ،ويمكن أن
يؤدي هذا إلى تعديل التركيب الكيميائي للنجم،
مما يعني أننا نرى المزيد من العناصر التي
تشكل الكواكب الصخرية مثل الحديد أكثر مما
كنا نشاهده بخالف ذلك.
وقد قام الفريق بتحليل وفحص التركيب الكيميائي
للنجوم في األنظمة الثنائية ،وشمل الفحص 107
أنظمة ثنائية تتكون من نجوم شبيهة بالشمس من
خالل تحليل طيف الضوء الذي تنتجه ،ومن هنا
تم تحديد عدد النجوم التي تحتوي على مواد
كوكبية أكثر من نجمها المصاحب ،وكان من
نتائج الفحص والتحليل ثالثة أمور تضيف أدلة
ال لبس فيها على االختالفات الكيميائية التي
لوحظت بين األزواج الثنائية ،وهي:
أوالً ،أن النجوم ذات الطبقة الخارجية الرقيقة
أكثر ثرا ًء بالحديد من رفيقتها ،ويتوافق هذا مع

تناول الكواكب ،حيث إنه عندما يتم تخفيف مادة
الكواكب في طبقة خارجية أرق ،فإنها تُحدث
تغييرا ً أكبر في التركيب الكيميائي للطبقة.
ثانياً ،أن النجوم األكثر ثرا ًء بالحديد وعناصر
الكواكب الصخرية األخرى تحتوي أيضا ً على
كمية من الليثيوم أكثر من رفاقها ،حيث يتم
تدمير الليثيوم بسرعة في النجوم ،في حين يتم
حفظه في الكواكب.
لذا ال بد من أن مستوى عاليا ً من الليثيوم في
النجم قد وصل بعد تش ّكل النجم ،وهو ما يتناسب
مع فكرة أن الليثيوم كان يحمله كوكب إلى أن
يأكله النجم.
ثالثاً :تحتوي النجوم التي تحتوي على حديد
أكثر من رفيقاتها ،تحتوي أيضا ً على حديد أكثر
من النجوم المماثلة في المجرة ،رغم ذلك فإن
النجوم نفسها لديها وفرة قياسية من الكربون،
وهو عنصر متطاير ،ولهذا السبب ال تحمله
الصخور ،لذلك تم إثراء هذه النجوم كيميائيا ً
بالصخور من الكواكب أو المواد الكوكبية.
محررة الصفحة  -سيدار رشيد
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سيدات نادي برخدان يفزن بقمة

مباريات دوري إقليم الفرات للسيدات
ة ُمثيرة لكرة القدم للسيدات جمعت بين سيدات ناديي
قامشلو /جوان محمد ـ في قم ٍ
برخدان ُمتصدرات دوري إقليم الفرات ووصيفاتهن بالمركز الثاني سيدات التربية ،واستطاع
نادي برخدان للسيدات حسم اللقاء ،واالقتراب من نيل الدوري األول من نوعه في اإلقليم.

وضمن منافسات الجولة الرابعة إيابا ً أُقيمت
مباراة القمة بين سيدات برخدان والتربية على
أرضية ملعب صداقة كوباني والنرويج (،)1
واستطاعت سيدات برخدان تحقيق الفوز وبنتيجة
هدفين مقابل هدف واحد.
سيدات برخدان تقدمن في البداية عن طريق
الالعبة وضحة حمزة وتعادلن مع سيدات التربية
عبر الالعبة روناهي أحمد ولكن عادت سيدات
برخدان وتقدمن عبر الالعبة روهات أفندي
وليفزن بهدفين مقابل هدف واحد .وبهذه النتيجة

انفردت سيدات برخدان بالصدارة برصيد 27
نقطة ويأتي خلفهن سيدات التربية برصيد 19
نقطة.
وفي مباراة أخرى لحساب نفس الجولة فازت
سيدات الوحدة على سيدات الفرات بنتيجة كبيرة
بلغت سبعة أهداف دون رد واألهداف كانت عبر
الالعبات:
كولجين حاجي مراد هدفين.
تيليناز علي هدفين.
كليستان حجي هدفين.

سيلفا علي هدف.
بينما في ختام الجولة انتهت مباراة سيدات ناديي
العمال وروشين وانتهت بالتعادل السلبي دون
أهداف وذلك على أرضية ملعب صداقة كوباني
والنرويج (.)1
وإليكم ترتيب األندية بعد االنتهاء من الجولة
الرابعة وجدول مباريات الجولة الخامسة
باإلضافة إلى ترتيب الهدافات للدوري:
ترتيب األندية:
1ـ برخدان 27نقطة .33+
2ـ التربية  19نقطة .33 +
3ـ الوحدة  19نقطة .9 +
4ـ روشين  12نقاط .4-
5ـ العمال  5نقاط .6-
6ـ نسرين  5نقاط .35-
7ـ الفرات  5نقاط .21-
مباريات الجولة الخامسة:
ـ نسرين × برخدان.
ـ الوحدة × العمال.
ـ التربية × روشين.
ترتيب الهدافات:
1ـ فريال أحمد  16هدف نادي التربية.
2ـ وضحة حمزة  15هدف.
3ـ روهات أفندي  15هدف.

قفزة هائلة للطفلة المصرية
المعجزة في تنس الطاولة

حققت هنا جودة معجزة تنس الطاولة
المصرية ،العبة منتخب الفراعنة والنادي
األهلي قفزة كبرى في التصنيف العالمي.
وارتقت هنا جودة للمركز  407في التصنيف
العالمي للكبار الصادر في الشهر الجاري،
حيث تقدمت  653مركزاً .ونالت هنا جودة
إشادة واسعة من االتحاد الدولي لتنس الطاولة
نظير هذا المستوى الراقي الذي تقدمه
والتطور الكبير والمستمر الذي جعلها تقفز
هذه المراكز دفعة واحدة.
ضا من المركز العاشر
وصعدت هنا جودة أي ً
إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لتنس
الطاولة  ITTFلفتيات تحت  19عا ًما ،مما
جعلها في وضع قوي للتأهل لبطولة العالم
للشباب ،المقررة في البرتغال في كانون
األول المقبل.
وجاء تقدم هنا جودة بعد أن حققت المركز
الثاني في البطولة األفريقية وكانت قد حققت
مفاجأة كبيرة بتغلبها في نصف نهائي البطولة

على دينا مشرف المصنفة األولى أفريقيا ً
وأفضل العبات مصر.
وصنعت هنا جودة رقما ً تاريخياً ،بعدما
أصبحت أصغر العبة تصل إلى المباراة
النهائية من بطولة أفريقيا لتنس الطاولة
للسيدات عن عمر  13عاماً.
وتعد هنا جودة أصغر العبة مصرية تشارك
في تاريخ األولمبياد حيث تبلغ من العمر 13
عاماً.
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المرأة الشابة بالطبقة ُتعزّز مشاركتها في معسكر الشبيبة الثورية
روناهي /الطبقة ـ أثبتت المرأة الشابة
في الطبقة دورها الفعال والريادي ضمن
مشاركاتها العديدة في المجتمع ،وعلى كافة
األصعدة ،وإثبات دورها في المهرجانات
والفعاليات الثورية المقامة بالطبقة ،والتي كان
منها مشاركتها في مخيم الشبيبة الثورية الذي
أعلنَ عنهُ مجلس الشبيبة في الطبقة بتاريخ
 2021/9/5ولغاية 2021/9/20م.
مثلت المرأة الدور الهام في المجتمع بعد أن
ُمنِحت حقوقها في مناطق شمال وشرق سوريا،
وال سيما المرأة الشابة التي كانت ُمغيبة عن
دورها في المجتمع ومحرومة من أبسط
حقوقها ومشاركاتها وإثبات قدراتها اإلبداعية،
وال سيما المرأة الشابة التي يُعرف عنها بأنها
طاقات تسعى للتغيير في المجتمع والنهوض به،
فللمرأة دور عالمي وكبير في تطوير سبل العمل
وابتكار الجديد في المجاالت العملية المختلفة
كما أنها تسهم في بث التأثيرات اإليجابية التي
تطرأ على المجتمع.

دور املرأة الشابة يف املجتمع

بايرن ميونخ يقسو على برشلونة
بثالثية في كامب نو

ضمن هذا السياق كان للمرأة الشابة مشاركة
في مخيم الشبيبة الثورية بالطبقة الذي أُعلن
عنه مؤخرا ً ولالطالع على آراء الشابات
المشاركات فيه كان لصحيفتنا «روناهي» لقا ًء
مع الشابة «هيا السالمة» والتي قالت« :شاركنا

هيا السالمة

فاطمة العبد

كامرأة شابة في مخيم الشبيبة الثورية كخطوة
تشجيعية لجميع الشابات ،ولنثبت أننا قادرين أن
نكون متواجدين في جميع الفعاليات والبرامج
التدريبية مؤكدين أن للمرأة الشابة دورها في
إعطاء آراءها ومشاركتها التي من خاللها تثبت
دورها في تغيير وصنع القرار في المجتمع».
وأَضافت هيا السالمة أن مخيم الشبيبة أعطاهن
القوة واإلرادة والتوضيح للعديد من األجوبة
واالستفسارات التي كانت مجهولة لديهن،
وأكملت« :نعمل على تطوير الذات وصقل
الشخصية السليمة واكتساب النهج السليم على
نهج وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن ضمن
التدريبات».
والتقينا أيضا ً الشابة «فاطمة العبد» وهي شابة
مشاركة في المخيم من الرقة والتي عبّرت لنا
عن مشاركتها بقولها« :تعلمنا روح الفدائية
واإلرادة القوية والتحمل والتدريب الجسدي
والفكري منذ مشاركتنا في مخيم الشبيبة ،في

بدايته وحتى هذه اللحظة نكتسب يوما ً بعد يوم
شيئا ً جديدا ً وموهبة جديدة ومعلومة جديدة،
فالروح الجماعية التي نعيشها في معسكرنا هذا
تؤكد على وحدة المصير والمساواة والتعاون
المشترك وعدم التفريق بين جميع الشعوب».

تعزير مشاركة املرأة الشابة
واختتمت فاطمة العبد مشجعةً جميع الشابات في
المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تُنمي العقل
والروح والجسد ،حيث قالت« :آملين من إدارة
المرأة الشابة والشبيبة الثورية بالطبقة من أن
تكثف لنا مثل هذه المشاركات القيّمة والثمينة،
والشكر لجميع القائمين على نجاح هذا المعسكر
والعاملين على قطف الثمرة المرجوة منهُ في
زرع الفكر الديمقراطي السليم في نفوس الفئة
الشابة».

يتقاسمن هواجس الخوف نفسها
نساء وصحافيات في أفغانستان..
َ

أبو ظبي تستضيف كأس بارا ترايثلون العالمي
أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي ،عن إضافة
كأس بارا ترايثلون العالمي ،إلى برنامج بطولة
أبو ظبي العالمية للترايثلون ،التي تقام في جزيرة
ياس بين  5و 6تشرين الثاني المقبل.
ويشارك في الحدث  1250رياضيا ً بجميع
السباقات والفئات المعتمدة في البطولة ،يمثلون
أبطال األولمبياد والبارالمبياد إلى جانب
المشاركة المجتمعية.
وكانت سلسلة بطوالت الترايثلون العالمية قد
توقفت العام الماضي ،بينما ستكون أبو ظبي
على الموعد من جديد الستضافة الكرنفال
الرياضي العالمي الذي يقام بعد ثالثة أشهر فقط
من نهاية بارالمبياد طوكيو.
واعتذرت إيطاليا عن تنظيم كأس بارا ترايثلون
العالمي في مدينة ميالنو ،لتستعد أبو ظبي
الستضافة نسختيها المتتاليتين من البطولة
سبرينت وسبرينت ،وسباقات المسافات األولمبية والبطوالت الكبرى وفق أعلى معايير األمان
 2021و.2022
والسالمة ،تماشيا ً مع حرص أبوظبي ودورها
وتشمل منافسات البطولة تسع فئات مختلفة بصفة فردية أو عبر فريق.
يتنافس فيها الرياضيون من أصحاب الهمم وستقتصر المشاركة في سباقات البطولة على الرائد كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية».
للفوز بست ميداليات لكل من الرجال والسيدات ،الرياضيين بعمر  18عاما ً فما فوق تماشيا ً مع ومن جانبها ،قالت ماريسول كاسادو ،رئيسة
بروتوكوالت الفعاليات المعتمدة لضمان سالمة االتحاد الدولي للترايثلون ،وعضو اللجنة
وتتويج  12بطالً عالميا ً في أبوظبي.
األولمبية الدولية« :نود التعبير عن سعادتنا
كما تندرج كأس بارا ترايثلون ،ضمن أجندة المشاركين.
الحدث العالمي المرتقب بطولة أبو ظبي العالمية ومن المتوقع استئناف سباقات الصغار الواعدين وامتناننا ألصدقائنا في أبو ظبي ،الذين بادروا
الستضافة كأس بارا ترايثلون ،خاصةً بعد أن
للترايثلون ،التي تقام ضمن سلسلة سباقات في نسخة البطولة لعام .2022
االتحاد الدولي للترايثلون ،وستشهد مشاركة وقال عارف حمد العواني ،األمين العام لمجلس أعلنت إيطاليا عدم قدرتها على تنظيم الفعالية».
 110من نخبة الرياضيين في فئتي سباقات أبو ظبي الرياضي« :نرحب من جديد بعودة وأضاف« :ندرك القدر الكبير من الصعوبات
سلسلة منافسات الترايثلون العالمية إلى أبو التي واجهت رياضيي الترايثلون من أصحاب
التتابع الفردية في بطولة العالم للترايثلون.
كما تشهد البطولة ،التي تستمر لمدة يومين ،ظبي في عام  ،2021كما يسعدنا اإلعالن عن الهمم على مدى العام ونصف الماضيين،
س ِررنا بمنحهم فرصة المنافسة للفوز بألقاب
تنظيم مجموعة متنوعة من سباقات التنافس استضافة كأس بارا ترايثلون وإضافته لبرنامج و ُ
على أعلى المستويات ،وتقدم هذه الخطوة التي
للرياضيين الهواة ،تشمل السباقات المخصصة البطولة».
وتابع العواني« :تسلط بطولة أبو ظبي العالمية تأتي بعد أشهر قليلة من دورة البارالمبياد المزيد
للرياضيين من أصحاب الهمم.
ويمكن للمشاركين االنضمام إلى فئات سوبر للترايثلون الضوء على خطط استضافة الفعاليات من الدعم للرياضيين والرياضة بشك ٍل عام».
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انتصارا
حقق بايرن ميونخ بطل ألمانيا،
ً
ثمينًا بنتيجة ( )0-3على برشلونة ،بالجولة
األولى من دور المجموعات لدوري أبطال
أوروبا ،مسا ًء في معقل البلوغرانا «كامب
نو».
وسجل األهداف لبايرن ميونخ توماس
مولر في الدقيقة  ،34وليفاندوفسكي هدفين
في الدقيقتين  56و.85
وبهذا االنتصار يرفع بايرن ميونخ
رصيده إلى ثالثة نقاط في صدارة ترتيب
المجموعة الخامسة ،بينما يتذيل برشلونة
الترتيب بدون نقاط.
بدأت المباراة بضغط من الضيوف ،وسدد
ليفاندوفسكي كرة من خارج منطقة الجزاء،
أمسك بها تير شتيجن حارس مرمى
برشلونة بسهولة في الدقيقة .14
وجاء الرد سريعًا من برشلونة ،بتسديدة من
سيرجي روبيرتو في الدقيقة  ،15مستغالً
عرضية من الطرف األيسر من ألبا ،مرت
أعلى مرمى البافاري.
وتألق تير شتيغن حارس مرمى برشلونة،
في إنقاذ البلوغرنا من استقبال الهدف األول
في الدقيقة  ،19حيث تصدى لتسديدة من
ساني.
ونجح مولر في تسجيل هدف التقدم لبايرن
ميونخ ،حيث أرسل تسديدة قوية من خارج
المنطقة ،اصطدمت بإريك غارسيا مدافع
برشلونة قبل أن تسكن الشباك الكتالونية،
في الدقيقة .34
وطالب العبو برشلونة بالحصول على
ركلة جزاء ،إثر لمسة يد ألوباميكانو مدافع

بايرن ميونخ داخل المنطقة ،في الدقيقة
 ،42لكن حكم المباراة رفض احتساب أي
شيء .وانتهى الشوط األول بتقدم بايرن
ميونخ بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني ،أرسل بوسكيتس
العب خط وسط برشلونة ،تسديدة من
خارج المنطقة ،لكنها اصطدمت بمولر
وخرجت إلى الركنية في الدقيقة .50
ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف
الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة  ،56إذ سدد
موسياال كرة اصطدمت بالقائم األيسر،
وارتدت أمام البولندي الذي أسكن الكرة في
الشباك.
ومرر جنابري بينية حريرية في عمق
دفاع برشلونة ،في الدقيقة  ،72وصلت
لجوريتسكا الذي سدد الكرة ضعيفة بين
أحضان تير شتيجن حارس البارسا.
واشتكى ألبا من إصابة عضلية ،لم يستطع
على إثرها استكمال المباراة ،وطالب
بالخروج من أرض الملعب .وقرر رونالد
كومان المدير الفني لبرشلونة ،سحبه والدفع
بأليخاندرو بالدي بدالً منه في الدقيقة .74
وأهدر النمساوي سابيتزير العب بايرن
ميونخ فرصة تسجيل الهدف الثالث ،في
الدقيقة .83
ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثالث
في الدقيقة  ،85حيث سدد جنابري كرة
اصطدمت بالقائم ،لترتد أمام ليفاندوفسكي
الذي راوغ بيكيه وسدد أقصى يمين مرمى
تير شتيجن ،ليؤمن أول ثالث نقاط في
مشوار البافاري.

محرر الصفحة  -جوان محمد

«نسرين نوا» التي عملت مراسلة لهيئة اإلذاعة
البريطانية «بي.بي.سي فارسي» في كابول
مصابة بما يمكن أن نسميه «كابوس طالبان»،
وهو أشد الكوابيس عندما يتعلق بالنساء ويزداد
ضراوة عندما تمتهن النساء الصحافة.
الكابوس الذي تعيشه الصحافية األفغانية نسرين
نوا ،مع أنها خرجت من طوق طالبان قبل ساعات
من سقوط العاصمة كابول بأيدي ميليشياتهم،
يكاد يتكرر اليوم مع كل نساء أفغانستان ،إال أن
تكون المرأة األفغانية صحافية أيضاً ،فهذا يعني
أمرا ً مضاعفا ً عند العقلية الطالبانية الغارقة في
الظالم.
موجعة شهادة نسرين التي نشرتها في صحيفة
واشنطن بوست بعد تالشي أي أمل أمام النساء
هناك بمجرد هروب الرئيس األفغاني وتهاوي
الجيش وإعادة فتح المزيد من متاجر بيع البرقع
األزرق ،لقد أُخليت الشوارع من النساء إال أن
مراسلة شبكة «سي.أن.أن» أطلّت من كابول
لكن بحجاب مجعد لفّته على شعرها بطريقة
عاجلة.
من المفيد استعراض ما أفضت به الصحافية
األفغانية وهي تكشف عن اسمها الحقيقي ألنها
بعيدة عن طالبان اليوم ،بينما نجحت صحيفة
الغارديان في استطالع عدد من الصحافيات
األفغانيات اللواتي تحدثن بأسماء مستعارة عن
الرعب الذي يكتنفهن.

لم تتخلص من ذلك الكابوس الذي ينتابها يوميا ً
كحلم مزعج ومستمر ،تحول إلى حقيقة ،وهي
تركض مسرعة إلنقاذ نفسها ،بينما شقيقتها
الصحافية أيضا ً تتخلف عنها بمسافة خطوات
وعناصر طالبان يالحقونها .أنقذت نسرين
نفسها بينما بقيت شقيقتها في سجن النساء الكبير
بعد أن أُعيد غلق بواباته من جديد.
وكتبت« :منذ ما قبل مغادرتي كابول قبل أيام
قليلة ،ما زلت أعاني من نفس الكابوس :أختي
تركض وتتعرق وتنزف ،يليها مقاتلو طالبان في
شوارع كابول».

«طفل مرتوك عىل قارع ِة
الطريق»
كانت شقيقة نسرين بين حشود اآلالف الذين

لجأوا إلى مطار كابول للهروب بعد فرار
الرئيس «الديمقراطي جداً»! لم تقلع الرحلة
وبقيت الصحافية الشابة تمسك بجواز سفرها،
بينما سد طريقها مئات األشخاص المتدافعين
خوفا ً من أصوات تتعالى« :طالبان هنا ،وصلت
إلى المطار» ،وهكذا بقيت هذه الصحافية مثل
ماليين النساء غارقة في بحر من الفوضى
والخوف والخيانة.
عندما هربت نسرين قبل سقوط كابول تركت
أختها ووالدها هناك ،واليوم ال تفعل تحت وطأة
االنهيار غير البكاء مثل طفل متروك على
قارعة الطريق ال يدري ما ح َّل بأهله.
كانت نسرين وأختها شغوفتيْن بعملهما في
الصحافة ،واألكثر من ذلك تمارسان رياضة
ركوب الدراجات مثل كل النساء الطبيعيات،
لكن ال يمكن لهما وألي امرأة أفغانية اليوم أن
يتخيلن أنه يمكن لهن مشاهدة امرأة تقود دراجة
في شوارع البالد.
ُ
عادت الصحافية الشابة إلى منزلها بعد أن أقفل
المطار في وجهها مثل آالف غيرها ،وأول شيء
فعلته أخفت بطاقة هويتها الصحافية وهشمت
آلتها الموسيقية ،فهي إدانة ال تقبل النقض عند
طالبان لقتل هذه المرأة الصحافية وعازفة
الغيتار! يا للشريعة عندما تجمع ثالث موبقات
عند المرأة ،أال يكفي أنها عورة ،ثم صحافية
وعازفة موسيقية!

العامل أدا َر ظهره
تشعر نسرين مثل أختها بأن العالم برمته أدار
ظهره إلى أفغانستان ،كما تشعر النساء بالخيانة،
وال يملكن غير القنوط حتى مرارة وجع تصريح
الرئيس األلماني فرانك – فالتر شتاينماير،
الذي وصف مشاهد األفغان اليائسين في مطار
كابول بعار على الغرب ،ال تخفف أسى امرأة
أفغانية واحدة .بينما جميع األفغان يعيشون حالة
من الذعر واالرتباك ،والعالم ال يفعل أكثر
من عرض صورهم على الشاشات ،واالكتفاء
باالستماع إلى تصريحات قادة طالبان الجوفاء
بأنهم تغيروا ولم يعودوا كما كانوا قبل عشرين
عاماً!
ال ترى الصحافية نسرين وشقيقتها في المستقبل

العدد 1168

سوى ظالم دامس ،وال أحد يرشدهما فيه إلى
الطريق ،وهو نفس االنطباع الذي تشترك فيه
كل الصحافيات في أفغانستان اليوم.
لقد نجحت صحيفة الغارديان البريطانية بنقل
تلك المشاعر من صحافيات أفغانيات ال زلن
خلف أسوار سجن النساء الكبير .تقول (ع.أ)
التي عملت مذيعة أخبار بارزة ومقدمة برامج
حوارية سياسية إن هروب الرئيس أخذ معه
أي بصيص أمل بقي للنساء ال سيما المتعلمات
والصريحات ،وتصف كل ما يحيط بها باالنهيار
ثوان.
فيما بدا وكأنه حدث في
ٍ
وأضافت« :عملت لسنوات عديدة في الصحافة
لرفع صوت األفغان ،وخاصةً النساء ،لكن
هويتنا تتدمر اليوم مع أننا كنساء لم نقترف
أي ذنب يستحق ذلك» .تغيرت حياة الصحافية
(ع.أ) وهي محاصرة في منزلها منذ أيام والموت
يهددها في كل لحظة.

حياتهن الثمن!
(ع.أ) واحدة من الصحافيات األفغانيات اللواتي
تواصلن مع الغارديان خالل األيام الماضية،
هوة الخوف ،لكنها
ووثّقن سقوط بالدهن في ّ
تخشى اليوم أن تدفع حياتها ثمنا ً ألي مادة
صحافية تحمل اسمها.

عندما اجتاز عناصر طالبان بوابات العاصمة
كابول ،أول شيء تلقته الصحافية (ف.م) مكالمة
هاتفية من شقيقها ،يسألها مرتبكا ً أين أنت اآلن؟
ال يمكن للنساء فعل أي شيء في ذلك الوقت غير
التوجه مباشرة ً إلى المنزل والبحث في المالبس
العتيقة عما يمكن أن يصلح كبرقع أو حجاب.
بمجرد أن تتذكر هذه الصحافية القصة التي كانت
سائدة عن تعرض النساء للضرب ،وأخذهن
قسرا ً كزوجات واغتصابهن ،تصاب بالذعر
وتتخيل أن ذلك سيكون مصيرها خالل أيام،
فقلقها مضاعف ألنها أوالً فتاة وثانيا ً صحافية.
وألن (ز.ب) تعمل في واحدة من أكبر الشبكات
اإلعالمية في أفغانستان ،فهذا يعني أنها وزوجها
وأطفالها لن يحظوا بأي رحمة من عناصر
طالبان.
الصحافيات هدف مشروع لالنتقام بالنسبة إلى
طالبان ،دعك من التصريحات والوعود التي
أطلقها قادة طالبان باحترام الحياة العامة ووسائل
اإلعالم الخاصة ،فال أحد يصدقها من الرجال،
فما بالك بالنساء األفغانيات.
الصحافيات كائنات ضارة على طالبان يجب
إخراجهن مما يجري جسدياً ،فيما العالم برمته
سار
سيبقى مراقبا ً ومندداً ،ومكلالً بالعار ألنه َ
خلف غرور الرئيس األميركي جو بايدن الذي
رفض التعبير عن ندمه على الكارثة التي سببها
ألفغانستان.
محررة الصفحة  -ميديا غامن
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العزلة إصرار على
وجهاء عشائر الحسكة  :الموقف الدولي من ُ
تعميق األزمة في الشرق األوسط

األُمة الدميقراطية خالص للرشق
األوسط
حول ذلك تحدث رئيس مجلس قبيلة الجبور
فواز الزوبع لوكالة هاوار لألنباء فقالَّ :
إن فكر
القائد عبد هللا أوجالن ومشروعه الذي يعتمد
على األمة الديمقراطية فيه الخالص لقضايا
المنطقة والشرق األوسط ،هذا المشروع يخدم
كافة شعوب المنطقة ومن دون تمييز ويكشف
سياسات الدول القومية وفي مقدمتها تركيا التي
تحارب هذا المشروع بشتى الوسائل المتاحة.
ونوه الزوبع بقوله :نظرا ً لمعرفة تركيا َّ
أن منطقة

محمد المال

فواز الزوبع

الشرق األوسط بحاجة إلى هذه الديمقراطية
والفكر الحر ،وخاصةً في هذه المرحلة التي
تشهد فيها المنطقة حالةً من االضطرابات ،لهذا
َّ
فإن فكر أوجالن يُسهم في حلحلة الوضع القائم
في المنطقة ومن أجل ذلك تركيا تتعمد إلى تشديد
العُزلة ،تركيا في إصرارها على سياستها تسعى
لطمس فكر وفلسفة القائد أوجالن كونها تُدرك
بأنَّها قائمةٌ على الديمقراطية والعيش المشترك
لتحقيق أُخوة ال ُّ
شعوب ،وفكر األُمة الديمقراطية
تعد بمثابة إحال ٍل لألمان واالستقرار في منطقة
الشرق األوسط بشكل عام.
واعتبر الزوبع َّ
أن أسر القائد عبد هللا أوجالن
وفرض العُزلة المشددة عليه من قِبل السُّلطات
ت دولي ليس إلاَّ رسالةً
التركية ،وسط صم ٍ
ضح من خاللها مسعاها للقضاء على
دولية تو ِ ّ

المشروع الديمقراطي في الشرق األوسط
وإبقاءها في حالة صراعٍ دائم ،نحن كشعوب
المنطقة آمنّا بفكر وأيدلوجية القائد عبد هللا
أوجالن الديمقراطية التي تهدف إلى توحيد
شعوب المنطقة ،وإلى تغيير الذهنية السُّلطوية
المتمثلة بالسُّلطات الحاكمة المركزية في
المنطقة.
واختتم فواز الزوبع حديثه قائالً :نحن نؤمن
َّ
يفرق بين األديان واللُّغات
بأن هذا الفكر ال ِ ّ
واألعراق ،كما أنَّنا كشعوب شمال وشرق
سوريا بحاج ٍة ألفكار القائد أوجالن وتطبيقها
على أرض الواقع.

فكر القائد أوجالن أساسه التآخي

سِياق ذاته وعن دور القائد أوجالن في
وفي ال ّ
ح ِّل أزمات الشرق األوسط ،بين وجيه عشيرة
الطفحين محمد المال وقال :نحن بحاج ٍة لفكر
القائد عبد هللا أوجالن الذي يخدم كافة شعوب
المنطقة والذي يُسهم في حل كافة أزمات الشرق
األوسط والح ِدّ من تعمقها ،عبر مشروعه المبني
على التآخي والعيش المشترك ،و ُحريَّة األديان

والمعتقدات والتكاتف لص ِدّ أي عدوان يستهدفنا.
والجدير بالذِّكر وبالرغم من صدور تقرير لجنة
مناهضة التعذيب األوروبية  CPTوالتي أكدت
على ممارسة سياسات تُعادي حقوق اإلنسان في
سجن إمرالي والتي وثَّقت العديد من االنتهاكات
في تقريرها ،إلاَّ َّ
أن السّلطات التركية شددت
العُزلة أكثر على القائد عبد هللا أوجالن ،وخطت
خطوا ٍ
ت سلبية تجاهه ال يمكن تجاهلها.

العمري  :إذا كان هناك اعتراف بطالبان فسيكون اعتراف ًا تدريجي ًا ومشروط ًا
عالقة بروسيا والصين ،وهل يمكن أن نشهد
أي انسحابات أخرى لألمريكيين خاصةً من
َّ
سوريا؟

قال عضو الحزب الديمقراطي األمريكي الدكتور
نصير العمري أنَّ االنسحاب األمريكي من
أفغانستان لن يترك فراغا ً كبيرا ً كون أنَّ هناك
دول مثل إيران والصين وروسيا وغيرها من
الدول على استعدا ٍد للتعامل مع حركة طالبان،
وأشار إلى أنَّ الواليات المتحدة لن تخطو مثل
تلك الخطوة في سوريا نظرا ً لالختالف الكبير
بين الدولتين بمعطيا ٍ
ت كثيرة.
محللون سياسيون أمريكيون شددوا على َّ
أن
االنسحاب األمريكي كان فوضويا ً َّ
وأن إدارة
الرئيس األمريكي جو بايدن كانت متخبطة،
لكنهم أشاروا إلى َّ
أن االنسحاب كان “ضرورياً”
وخاصة َّ
أن الحرب في أفغانستان اعتمدت على
“حرب االستنزاف” ضدَّ الواليات المتحدة على
صعيد االقتصادي والمالي وحتَّى البشري.
ال َّ
حول ذلك أجرت أوغاريت بوست حوارا ً مع
عضو الحزب الديمقراطي األمريكي الدكتور
نصير العمري وفيما يلي النص الكامل للحوار:

وأظن ّ
ُّ
أن صانع السياسة
طالبان لكن بشروط،
األمريكية يدرك َّ
بأن تجاهل طالبان وتصنيفها
على أنَّها حركة إرهابية ورفض التعامل معها ال
يصب في مصلحة الواليات المتحدة.

ـ كيف تنظر الواليات المتحدة األمريكية لحكومة
طالبان الجديدة وهل يمكن االعتراف بها؟

 الجميع يتحدث عن مسؤولية إدارة بايدنحول ما حصل في أفغانستان ووصول طالبان
للسلطة ،أنتم كيف ت ُقيّمون ذلك؟

الواليات المتحدة وإدارة جو بايدن تنظر إلى
الوصول المفاجئ لحركة طالبان إلى السُّلطة
بالكثير من الدهشة وهناك تخبط وهناك
محاوالت تبرير ،والموقف متغير ومتحول
لح ِدّ اآلن ،الموقف الحالي هو أنَّه إذا كان هناك
اعتراف بطالبان فسيكون اعترافا ً تدريجيا ً
ومشروطاً ،وهذا الموقف متغير ،ففي البداية
كان هناك ضبابية وكانوا يصنفون طالبان
على إنَّها حركة إرهابية ،ولكن اليوم يبدو َّ
أن
الموقف األمريكي الحالي في هذه الساعات هو
َّ
أن الطريق طويلة وأنَّه يمكن فتح عالق ٍة مع

بالتأكيد كان قرار بايدن بالخروج من أفغانستان
بهذه الطريقة تُشير إلى نتائج كارثية وهي
واضحة ،ومن أهم المشاكل التي ستنتج عن هذا
الخروج الفوضوي ،هو سمعة الواليات المتحدة
والسُّمعة مهمة؛ خاصةً َّ
وأن الواليات المتحدة
تعتمد في استراتيجيتها على حلفاء كثيرين
يعتمدون على الواليات المتحدة لدعمهم وهذا
أوالً.
وثانياً ،خروج الواليات المتحدة بهذه الطريقة
والتراجع في وجه حرك ٍة متطرفة مثل طالبان،
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هذا يعطي الكثير من األمل والطموح لعودة
التطرف المتأسلم في كل مكان من العالم
وبخاصة سوريا والعراق ،الكثيرون ينظرون
لهذا االنسحاب على أنَّه ربما الواليات المتحدة
تضعف ،والغريب َّ
أن الواليات المتحدة ذهبت
ألفغانستان واحتلتها ،لكي تُحارب هذه النظرة،
وتُحارب هذه الفئات التي كانت ترى َّ
بأن الهجوم
على الواليات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تغيير
سياسة الواليات المتحدة ،فهذا يثبت َّ
بأن الواليات
المتحدة فعالً يمكن أن ترضخ لهذه الجماعات،
خاصةً وأنَّها رضخت اليوم بوجه طالبان.
ولكن بنفس الوقت أنا أقول َّ
أن بايدن لم يكن
لديه الكثير من الخياراتَّ ،
ألن االحتالل كان له
بداية وليس له نهاية وكان يعتمد على استنزاف
الواليات المتحدة اقتصاديا ً ومالياً ،ولم يكن
فأظن َّ
ُّ
بأن بايدن اتَّخذ
ليحقق الكثير من النتائج،
قرارا ً سيئا ً ولكنّه كان ضرورياً.
 -هل االنسحاب األمريكي “الفوضوي” له

هناك نظريات كثيرة منها ما يقول َّ
أن هذا
االنسحاب ربما يكون نقل المشاكل من أيدي
أمريكية إلى أيدي روسية وصينية ،وال أعلم
الحنكة
إذا كان صانع ال ّ
سِياسة األمريكية بهذه ِ
َّ
َّ
لوضع خط ٍة بهذا الشكل ،من الواضح أن هناك
تخبط كبير وال يوجد خطط ،ولكن ربما تكون
هذه نتيجة طبيعية لما سيحصلَّ ،
ألن طالبان
اليوم تُعاني اقتصاديا ً وقبضتها على الحكم
وعلى االقتصاد والهجرة والحدود ضعيفة،
واحتمالية عودة اإلرهاب قوية جداً ،فمن الممكن
أن تتحول أفغانستان لقنبلة موقوتة أمنيا ً للصين
وروسيا والهند وإيران ودول أخرى ،ولكن ُّ
أظن
َّ
بأن هذه الدول ستتعامل مع طالبان بعد الخروج
وأظن بأنَّها ستُركز على َّ
ُّ
أن العالقة
األمريكي
مع طالبان ستكون مشروطة بالحرب على
ُّ
أظن بأن الواليات
اإلرهاب ،فمن هذه الناحية
المتحدة لم تترك فراغا ً كبيرا ً في أفغانستان ،ألنَّ
الصين والروس وإيران تر ّكز بشك ٍل كبير على
َّ
أن طالبان يجب أن تحارب اإلرهاب.
وبالنسبة النسحابات أمريكية أخرى وبخاص ٍة من
سوريا وغيرها ،كان هناك تصريحات رسمية
َّ
بأن الوضع في سوريا يختلف عن أفغانستان،
َّ
ألن هناك حاضنة للقوات األمريكية في سوريا،
وهناك تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية التي
أبلت بال ًء حسنا ً وحررت الكثير من المناطق في
سوريا ،وهذا عكس ما يحصل في أفغانستان
َّ
ُّ
بأن الوضع مختلف ،ولكن الدور
فأظن
ق أشمل يتغير بشك ٍل
األمريكي يختلف في سيا ٍ
كبير وربما يكون هناك تسويات معينة بين
الدول الفاعلة حول سوريا ،الوضع السوري ال
يشبه أفغانستان بأي شك ٍل من األشكال ،ألنَّه كما

الديمقراطية في العراق وهم ليس إال
زكي رضا (كاتب)

َّ
أكد شيوخ ووجهاء عشائر عربية في الحسكة أن العزلة التي فرضتها السلطات التركية على القائد أوجالن والصمت الدولي حيال ذلك إنما لتعميق األزمة
في الشرق األوسط ،وأشاروا إلى أن فكر القائد عبد اهلل أوجالن ومشروعه الذي يعتمد على األمة الديمقراطية فيه الخالص لقضايا الشرق األوسط..
تنتهج السُّلطات التركية سياسات وإجراءات
تعسفية بحق القائد عبد هللا أوجالن منذ أسره
في  15من شباط عام  ،1999وتفرض عليه
عزلةً مشددة ،إذ ال تسمح لمحاميه وذويه باللّقاء
ُ
به واالطمئنان على وضعه وبخاص ٍة الجانب
َّ
بأن
الصحي منه ،وتعتبر شعوب المنطقة
هدف دولة االحتالل التركي من فرض العزلة
وتشديدها على القائد عبد هللا أوجالن هو فرض
عزله عن ال َّ
شعب والقاعدة الجماهيرية الضَّخمة
ً
التي تؤمن بأفكاره وإلبقائه بعيدا عن أحداث
المجتمع ودول العالم.

روناهي
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قلت هناك حاضنة لألمريكيين وهم من السكان
األصليين في منطقة التواجد األمريكية والتعاون
بين األمريكان وقوات سوريا الديمقراطية في
أوجه وال ُّ
أظن أنَّه سيكون هناك انسحاب ،وليس
هناك قوة تجبر الواليات المتحدة على االنسحاب
األمريكي من سوريا.

من الصعب جدا ً وصف نظام المحاصصة
الطائفية القومية بالعراق بالنظام الديمقراطي،
فوجود أو السماح بقيام أحزاب ومنظمات سياسية
ومنظمات مجتمع مدني وإجراء انتخابات
دورية لتشكيل سلطة تشريعية (البرلمان) ال
يعني تحقيق الديمقراطية ،كما ّ
أن التحوالت
الديمقراطية ال يمكن تحقيقها في فترات زمنية
قصيرة ،بل تأتي عبر فترات زمنية طويلة نوعا ً
ما وتراكم ك ّمي ونوعي لسلسلة من الصراعات
السلمية في المجتمع.
والديمقراطية في حال تحقيقها تأخذ على عاتقها
تنظيم العالقة بين المجتمع والدولة ،من خالل
قوانين ونظم عالقات اجتماعية واقتصادية
وسياسية بين الطبقات االجتماعية المختلفة،
وهذه العالقة بين الدولة والمجتمع تصل
بالمجمع في نهاية المطاف إلى أن الصراع
السلمي بين الطبقات االجتماعية هو من يحدد
شكل النظام السياسي /الديمقراطي ،من خالل
التداول السلمي للسلطة طبعاً.
من غير المنطقي الحديث عن الديمقراطية في
العراق اليوم دون توفر شروط قيامها والتي
تتمثل بجملة أمور لم تتحقق ،وإن تحقّقت
ّ
فإن تجاوزها وااللتفاف عليها هما السمتان
األساسيتان في التعامل معها من قبل السلطة،
فدولة القانون وسيادته يُصدمان بوجود عدد كبير
من الميليشيات المسلّحة ،والتي نتيجة لضعف
الدولة وفتاوى المؤسسة الدينية باتت تحمل
الصفة القانونية ،ممثّلة في السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،ولها امتدادات أخرى نتيجة نفوذها
المسلّح وتأثيرها في السلطة القضائية والسلطة
الرابعة.
الحريّات العا ّمة وهي ركن أساسي في بنية
النظم الديمقراطية تغيب هي األخرى نتيجة
قمعها في مهدها ،كما جرى التعامل مع انتفاضة
تشرين وقتل المئات من المتظاهرين الذين يبيح
لهم القانون والدستور حرية التظاهر والتجمع
عالوة على تجاوز الدستور ونصوصه المتعلقة
بحرية الفرد وحقوق اإلنسان وتوفير الحياة

الكريمة ألبناء المجتمع ،ما ترتب ويترتب عنه
وجود فجوة كبيرة بين المجتمع والدولة التي ال
تتذكر هذا المجتمع إال في مواسم االنتخابات!
الدولة العراقية تعترف بالتعددية السياسية
في البالد والتعددية السياسية بالحقيقة تعتبر
ركنا ً من أركان الديمقراطية ،كون الصراع
السياسي السلمي بين األحزاب وما تقدّمه
من برامج سياسية للناخبين يرسمان شكل
السلطة التشريعية ،من خالل انتخابات نزيهة
وشفافة وسلسلة من القوانين الضامنة لصراع
ديمقراطي حقيقي ،فهل توفر في االنتخابات
العراقية منذ االحتالل األميركي للبالد ما يشير
إلى نزاهتها وشفافيتها؟ وهل تغيّر شكل المشهد
السياسي وحصص األحزاب الطائفية القومية
في السلطة؟
مقاطعة االنتخابات وتثقيف الجماهير على
مقاطعتها ال يسحبان من السلطة الفاسدة
شرعيتها فقط ،بل تعتبر ميدانا ً للقوى
الديمقراطية وجماهير شعبنا لخوض نضال

سلمي واسع لتغيير ميزان القوى مستقبالً بما
يتالءم وتطلعات شعبنا ليحيا بكرامة وأمان،
ّ
إن الفساد وسوء توزيع الثروة والبطالة والفقر
واألميّة وغياب المشهد الثقافي الواعي وعدم
إيجاد حلول للمشاكل االجتماعية واالقتصادية
التي يواجهها شعبنا ،وغيرها الكثير من قبل
سلطة المحاصصة ،تلعب جميعها دورا ً كبيرا ً
في عدم تطور الديمقراطية في بالدنا وبقائها
حبيسة المنطقة الخضراء والبيوتات الدينية
والعشائرية والقبلية ،وهذا ما يعلق عليه المفكر
المصري سمير أمين قائالً إنها تعبّر عن أزمة
النظام االستبدادي العام.
ّ
إن أصحاب المصلحة الحقيقية في بناء النظام
الهوة السحيقة
من
العراق
وانتشال
الديمقراطي
ّ
التي وصل إليها بسبب نظام المحاصصة
الطائفية القومية ،ليست األحزاب والمنظمات
السياسية التي تحمل برامج ورؤى مختلفة
عن برامج ورؤى القوى المهيمنة فقط ،بل
القوى االجتماعية المختلفة في المجتمع والتي

خورشيد دلي
 كيف يمكن أن تستفيد التنظيمات اإلرهابيةوالمجموعات المتطرفة في سوريا والمنطقة
العربية من وصول طالبان للسلطة؟
أظن َّ
ُّ
أن أكبر خسارة للواليات المتحدة
هي الخسارة المعنوية للجماعات اإلرهابية
َّ
وبأن هناك جماعات متطرفة في
المتطرفة،
سوريا والعراق ودول أخرى ،تنظر إلى هذا
الخروج األمريكي نظرة ً متفحصة وال يوجد
سببٌ يجعل هذه الجماعات تعتقد ًّ
بأن أمريكا
ستتعامل بطريق ٍة تختلف عن طريقة طالبان،
خاصةًّ االنسحاب من وجه طالبان ،فأظن َّ
بأن
من أكبر وأحد أهم الخسائر األمريكية هو
َّ
أن الكثير من الجماعات ترى تغيَّر الموقف
األمريكي وترى َّ
بأن أمريكا لن تعود لالحتالل
المباشر ،فهذا في الحقيقة يخلط األوراق ويجعل
عودة اإلرهاب الذي َّ
ظن وقال األمريكي أنَّه
انتهى ،فاليوم هناك شكوك بأنَّه انتهى خاصة
َّ
وأن هناك تفجيرات استهدفت القوات األمريكية
ذاتها فهناك مشكلة اإلرهاب لم تنتهي بخاصة
في سوريا والعراق ،وبك ِّل تأكيد من كان يعتقد
وأظن َّ
ُّ
بأن الحركات
بأنَّها انتهت هو مخطئ اليوم
اإلرهابية تدرس ما يحصل و ربما سيكون هناك
عواقب لتخلي الواليات المتحدة عن هذا الدَّور
الذي كان من خالله تتوعد اإلرهاب وتالحقه
بشك ٍل مباشر أو غير مباشر من خالل الحلفاء،
فبك ِّل تأكيد هناك تغيّر كبير على الساحة الدولية.

محرر الصفحة  -رفيق ابراهيم
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طالبان ...عفريت
تحت الطلب
األمريكي ـ3ـ
رجائي فايد

تضررت نتيجة حروب النظام البعثي والحصار
القاسي على شعبنا ،وصوالً إلى ضياع ميزانياته
الفلكية نتيجة الفساد واإلرهاب ومنها إرهاب
الدولة بميليشياتها أيضاً ،وهذا يتطلب منها
ومن منظمات المجتمع المدني ترجمة جملة من
المسائل جاءت في الدستور الذي تتبناه السلطة
نفسها إلى واقع عن طريق تنظيم التظاهرات
واالعتصامات واإلضرابات ،والتي لن تنجح
إال بقيام جبهة سياسية واسعة لمواجهة طغيان
السلطة وفسادها.
من هذه المسائل حرية التعبير والتظاهر
والتجمع ،واحترام الحقوق المدنية واالجتماعية
والسياسية وإشاعة الثقافة الديمقراطية ،وفي
ظل التفاوت الكبير في موازين القوى بين
أحزاب السلطة وتلك التي خارجها ،يبقى وجود
إعالم مرئي حر وديمقراطي وشجاع ومو ّجه
ألوسع الفئات االجتماعية ضرراً ،سالحا ً قويّا ً
في مواجهة ثقافة الجهل والتخلف والديماغوجيا
التي ينتهجها إعالم السلطة وأحزابها.

محنة ترتيب المشهد التركي استعداداً لالنتخابات
كل ما يفعله الرئيس التركي هذه األيام هو
لترتيب المشهد الداخلي بغية ضمان فوزه
في االنتخابات المقبلة ،وأكثر ما يثير قلقه
هو استطالعات الرأي التي تشير إلى تراجع
شعبيته وشعبية حزبه «العدالة والتنمية»
وتحالفه مع حزب «الحركة القومية» بزعامة
دولت باهجلي ،المعروف بتحالف «الشعب»،
في مواجهة تحالف «األمة» الذي يضم كالً من
حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب
السعادة ،حيث تشير استطالعات الرأي إلى
تقدم في شعبية هذا التحالف على حساب تحالف
الشعب.
وهي المرة األولى التي يتقدم فيها تحالف
المعارضة على تحالف الحزب الحاكم في هذه
االستطالعات ،ما يشكل قلقا ً متزايدا ً للرئيس
التركي وحليفه «باهجلي» ،الرئيس التركي
ينتهج تكتيكات مختلفة لمواجهة تراجع شعبيته،
تقوم كلها على تفكيك أحزاب المعارضة
المتحالفة ضده ،باحثا ً عن تحالفات جديدة،
ويسعى كذلك إلى تعديل القانون االنتخابي بحثا ً
عن فرصة أفضل في االنتخابات المقررة عام
.2023
لكن ما يزيد قلق الرئيس التركي هو أن هذه
الخطوات مجتمعة قد ال تُسعفه في تحقيق
أمانيه ،ال سيما في ظل تفاقم األزمات المالية
والمعيشية في البالد ،حيث التراجع المتواصل
لقيمة الليرة التركية أمام الدوالر وارتفاع
األسعار وهروب االستثمارات وتوقف العديد
من المشاريع الكبرى بسبب مشكالت التمويل،
في ظل ازدياد نسب البطالة والتضخم والديون

روناهي القاهرة ...ضياء روج آفا

فضالً عن عالقات تركيا المتوترة مع الخارج،
باإلضافة إلى تورطها حاليا ً في نزاعات بسوريا
وليبيا والعراق.
وقد أظهر كل ما سبق لدول الجوار أن تركيا
مصدر لعدم االستقرار ،رغم اإلشارات
األخيرة التي تبديها لالنفتاح على الدول العربية
واالستعداد للمصالحة معها ،من خالل اإليحاء
بالكف عن دعم تنظيم اإلخوان وأذرعه بل
واالستعداد للتخلي عن التنظيم هنا أو هناك،
مقابل مصالح وعالقات ثنائية وإقليمية.
في الداخل التركي ،يدرك الرئيس أن تحالفه
مع «باهجلي» لم يعد يؤ ّمن تطلعاته للبقاء في
السلطة ،إذ إن استطالعات الرأي ال تعطي لهذا
التحالف في االنتخابات المقبلة أكثر من %33
من األصوات %26 ،لحزب العدالة والتنمية
و %7لحزب الحركة القومية ما يعني إمكانية
خروج الحليف «باهجلي» من المشهد السياسي
إذا ما علمنا أن العتبة االنتخابية في تركيا لدخول
البرلمان هي عشرة بالمائة.

ولعل هذا هو السبب األساسي الذي دفع بتحالف
«الشعب» إلى طرح قانون انتخابي جديد
يخفض هذه العتبة إلى  ،%7رغم أن حزب
الحركة القومية حليف الحزب الحاكم طلب أن
تكون العتبة  %5لتأمين دخوله البرلمان ،وهي
خطوة ربما تكمل الخطوات الجارية األخرى
للرئيس التركي مثل السعي لحظر حزب
الشعوب الديمقراطي عبر المحكمة ،للحصول
على القسم األكبر من أصواته المقدرة بأكثر من
ستة ماليين ناخب.
لكن ال شيء مضمون في هذا المجال إذا ما علمنا
أن أصوات حزب «الشعوب الديمقراطي»
محسوبة على الكرد وأحزاب اليسار والتيارات
الديمقراطية ،وجميعها قوى ترى نفسها في
الموقع المضاد للتحالف القومي اليميني بزعامة
الرئيس الرئيس التركي.
هذه األمور تجعل مهمة حزب العدالة والتنمية
الحاكم في االنتخابات التركية صعبة ومعقدة،
وعليه فال يستبعد كثيرون أن يلجأ الرئيس
التركي إلى خطوات غير محسوبة ،منها بناء

تحالفات مع قوى جديدة ،على رأسها التحالف
مع حزب «السعادة» اإلسالمي ،وكذلك حزب
«ديفا» بزعامة علي باباجان ،الذي تنسب إليه
النهضة االقتصادية السابقة لحكم حزب العدالة
والتنمية ،حيث كان «باباجان» بمثابة العقل
االقتصادي لهذا الحزب وحكمه قبل أن ينشق
عن «العدالة والتنمية».
أيضا ً من الخطوات التي قد يلجأ إليها الرئيس
التركي حسب مراقبين االنفتاح على الكرد بما
في ذلك حزب العمال الكردستاني ،الستمالة
الكتلة االنتخابية الكردية الوازنة والكفيلة
بإيصال أي حزب إلى المشهد السياسي أو البقاء
في السلطة ،وهنا تتوجه األنظار إلى جزيرة
إيمرالي ،حيث عبد هللا أوجالن ،رئيس حزب
العمال الكردستاني ،المسجون هناك منذ أكثر
من عقدين إذ ثمة اعتقاد تركي بأن مجرد رسالة
أو خطاب منه كفيل بتوجيه بوصلة الناخبين
الكرد لصالح الرئيس التركي.
في هذا السياق ينبغي النظر إلى الزيارة التي قام
بها الرئيس التركي إلى آمد «ديار بكر» التي
يعتبرها الكرد عاصمتهم ،إذ كانت هذه الزيارة
بمثابة رسالة سياسية للكرد قبل أي شيء ،ولكن
السؤال هنا :كيف يمكن للرئيس التركي أن يتخذ
خطوات إصالحية تجاه الكرد ال سيما حزب
العمال الكردستاني ،بعد أن انخرط واألخير في
حرب جعلت من تحقيق السالم بينهما مهمة شبه
مستحيلة؟
كل جهود الرئيس التركي حاليا ً ُمنصبَّة على
ترتيب المشهد السياسي الداخلي كي ال يتعرض
لهزيمة انتخابية عام  2023تُخرجه من السلطة،
فيما كل المؤشرات توحي بأن المشهد في تركيا
سفُنُه.
لم يعد يسير وفق ما تشتهيه ُ

ستون ألف مقاتل بأسلحة تقليدية
ورمبا بعضها بدائية يعاديهم ويحاصرهم
معظم العالم ،وكانت هناك قناعة بأن
احلياة ستكون أفضل دونهم ،لكنهم
متكنوا من االنتصار على جيش قوامه
ربع مليون مقاتل ،ومزود بأحدث األسلحة
الفتاكة احلديثة من بينها (طائرات
ومدرعات) ،والتي كلفت أمريكا تريليونات
الدوالرات بعد أن احتلت أفغانستان ألكثر
من عقدين من الزمان ،سعت خاللها لبناء
جيش قوي وفق املفاهيم األمريكية ،بحيث
يكون قادرا ً على التخلص من طالبان.
وبالتالي لتحمى مصاحلها وكل ذلك مت
حتت رقابة أقوى جهاز استخبارات عاملية
(السي آي إيه) ،وبالرغم من كل ذلك لم
يكتشف هذا اجلهاز االستخباراتي املرعب،
أن من حلقت بهم الضربة األمريكية
القاصمة قد متكنوا من النهوض من
جديد وبهدوء ،وفى غفلة منه وأن املفهوم
األمريكي لبناء اجليوش قد يصلح لدول
أخرى إال أفغانستان وأحداث التاريخ تثبت
ذلك ،فأفغانستان ببدائيتها استعصت
على أي غازي مهما حتقق له من علوم
احلرب احلديثة وأسلحته الفتاكة.
إذ سيظل دائما ً غريبا ً على تلك األرض
التي حتما ً سترفضه ولذلك انكسرت
شوكة إمبراطوريات عديدة على أرض
أفغانستان آخرها االحتاد السوفياتي ثم
الواليات املتحدة (وقد أقر َّ بذلك الرئيس
األمريكي بايدن) ،وقد شكل ما حدث
مؤخراً ،معضلة معقدة حاول احملللون
تبيانها ،ما الذي مكن طالبان في أيام من
حتقيق النصر احلاسم رغم استحالة ذلك
بحسابات القوة ،ووصل احلال بأن الواليات
املتحدة احتاجت ما يسمى مبيليشيات
طالبان كي توفر جلنودها ممرا ً آمنا ً يعبرون
من خالله إلى مطار (حامد كرازاي)،
لينقذوا أرواحهم وحققت لهم طالبان
ذلك.
اجلنود لم يأتوا ألفغانستان إال من أجل
اإلجهاز على طالبان ،لكن أسلحتهم
ومعداتهم اجلبارة صارت غنيمة لطالبان
وكان مشهد انسحاب بعض جنود أمريكا
يع ّبر ببالغة عن مدى ما حتمله صدور
هؤالء من غضب رافض لهذا املشهد،
وكمحاولة لتخفيف ما في الصدور ،قاموا
بتحطيم ما متكنوا من حتطيمه من تلك
األسلحة واملعدات.
وبعيدا ً عن حسابات القوة التي ثبت
فشلها فإن من املنطقي البحث عن
حسابات أخرى أدت إلى ما حدث ليتضح
لنا حقيقة الواقع الفعلي للجيش
األفغاني الذي راهنت عليه الواليات
املتحدة ،لقد اتضح أن قادة هذا اجليش
كانوا يتعاملون معه كمؤسس ٍة خاصة
وهم أشبه بأمراء حرب ،ومن خالل ذلك
أقاموا شبكة من العالقات النفعية
التي متكنهم من حصد املغامن ،وكان ذلك
مناخا ً مالئما ً الفتقاد الروح العسكرية
املنضبطة مما أدى تفككه وفرار كثير من
عناصره حتى قُبيل دخول املعارك أمام
مقاتلي طالبان.
على النقيض متاما ً فإن حركة طالبان
متكنت من عقد عشرات التوافقات مع
القوى األهلية األفغانية من عشائر
وزعماء املناطق ووجهاء اجملتمع احمللي،
الذين زودوا احلركة بآالف املقاتلني حيث
تالقت مصالح زعماء طالبان مع مصالح
هؤالء ،وبذلك تضاعف عدد مقاتلي احلركة
عدة مرات ليصلوا إلى  200ألف مقاتل في
مختلف مناطق أفغانستان ،وهم الذين
ميتلكون اخلبرة الكافية باملناطق اجلغرافية
والدميوغرافية في أماكن املعارك التي
يخوضونها ووفق هذه الرؤية والبعيدة عن
حسابات القوة ،لم يكن غريبا ً على حركة
طالبان أن تنتصر وأن يكون تأمني سالمة
اجلنود األمريكيني (غزاة األمس) بيد
طالبان ،لكن ماذا بعد؟ وهذا ما سنتطرق
إليه في زاويتنا القادمة.
محرر الصفحة  -رفيق ابراهيم
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ِ
ٌ
ٌ
الخالف
ومحاولة الحتوا ِء
وظيفية
ة
السورية للتحرير» ...أدا
«الجبهة
ّ
ّ

اللُّغة أساس اكتساب المعرفة في َّ
التعليم
عبد الوهاب بيراني
مع عودة مواسم المدارس نتذكر طفولتنا ونتذكر
تلك األيام األولى من ارتيادنا المدرسة ،فرائحة
صمغ والورق وأصابع الطباشير الملونة
ال َّ
وغبارها ،وأشجار التوت العمالقة وال ُمعمرة في
باحة مدرستي األولى وال ُمسورة بشبك معدني
حيث فضاءات الطبيعة وأشجار الزيزفون
ب
والحور وعاشقات الخابور تتراءى لي من قر ٍ
ليس بعيداً..
كانت البِرك والينابيع تغريني مع رفاقي
بالمدرسة للتسلل عبر ال َّ
شبك المانع إلى خالء
الحرية ،حيث ال غبار للطباشير وكان خالصا ً
من حالة الرعب من (نبريج) المدير ووعيده
وعصا المعلم وتهديده ...،كنا كصغار البط ننزل
سِباحة؛ أو شيئا ً ما
بهدوء إلى النَّهر ونمارس ال ّ
سِباحة ،حيث وقتها لم نكن قد تعلمنا العوم
يشبه ال ّ
َّ
والطوف على سطح الماء...

كنت سأكتب عن مصاعب التَّعلم وأساليبه وعن
ُّ
والطالب
تلك المسافة التي تتباعد ما بين ال ُمعلم
وذلك بسبب وجود هوة عميقة بين أساليب
التدريس ونوعية التدريس ومستوى المناهج
واللُّغات التي باتت تُضاف وبطريقة تكديسيه
غير مدروسة وكأنَّها واجبٌ أو مهمة أمام

إعداد /حسام إسماعيل

القائمين بالعبء التدريسي وليست منهجا ً علميا ً
تنويريا ً تثقيفيا ً من شأنه التعلُّم وممارسة لُغات
أخرى غير اللُّغة األم.
رغم أهمية التعلَّم باللّغة األم وضرورة تعلُّمها
وأهمية اللُّغة بالنسبة للمعرفة وللوجود اإلنساني
القومي والتمايز التراثي الفكري التاريخي إلاَّ َّ
أن
هوة ً سحيقةً تقف بين المعلم (المنهاج) والطالب
(الهدف) وتعود أسباب اتساع وتعميق الهوة
إلى ضعف مهارات التعلُّم وعدم وجود خبرة
كافية للكادر القائم على هذه المهمة إزاء واقع
تعليمي صعب غير مكتمل العناصر ضمن حالة
العوز للمساعدات التدريسية والمنهاج غير
المدروس لغويا ً وكتابيا ً وعمرياً ،فاللُّغة تسقط
في تلك الفجوة وال تصل لمعالم الطفل ويبقى
الطفل جاهالً بلغته والتي تُش ّكل األساس للتعليم
وللتدريب وفتح النوافذ لباقي أصناف العلوم من
فيزياء ورياضيات وموسيقا وتاريخ وجغرافية
وعلم األحياء.
ُّ
بدأت الكتابة عن مصاعب التعلم فسرحت
ُّ
الطفولة ،وحاولت أن أكتب عن
بذكريات
أوضاع التعليم بمدارسنا الفتية ..فقط حاولت أن
ألفت النظر إلى بضعة أمور وخاصةً الضُّعف
في مجال تعلُّم اللُّغة األم وباقي اللُّغات التي هي
األساس المعرفي في اكتساب العلم والمعرفة

ُ
ل البينو ّية واحتواء
تواصل أنقرة
ّ
ة المرتزقة التابعين لها ،ونقلهم من الحال ِ
ة صياغ ِ
محاوالت إعاد ِ
ِ
تنظيمي جدي ٍ
د ،وتجاوز المشاك ٍ
ة الميليشاو ّية إلى إطار ٍ
ّ
ُ
سمى
تم
ن
عسكري
ن
اإلعالن عما ُي ّ
ّ
ت ّ
واألهداف ،وبالتزامن مع جمل ِ
ِ
حالة االقتتال ،واإليحا َء بوجو ِ
منظم ،فيما ال تغيير َ في المضمو ِ
ة متغيرا ٍ
د كيا ٍ
«الجبهة السور ّية للتحرير».

رامان آزاد
املنسحبون من «عزم» أعلنوا
تشكيل «الجبهة»

واالندماج في عملية التعليم والتدريب التي تعتبر
أيضا ً الركن الفعلي في تكوين ال َّ
شخصية الوطنية
الّلغوية واألثنية وتعريفه بتاريخه وجغرافيته

وبلغته األم.
موسم مدرسي جديد مع تمنياتنا للكادر التدريسي

وألبنائنا َّ
الطلبة والتَّالميذ بعام دراسي جديد ملؤه
النَّشاط واالكتساب المعرفي وكل موسم دراسي
وأنتم بخير..

أعلنت خمسة من فصائل مرتزقة االحتالل الترك ّي
ي جديد
في  2021/9/9اندماجها في ٍ
جسم عسكر ّ
باسم «الجبهة السوريّة للتحرير» ،والفصائل التي
أعلنت اندماجها هي( :المعتصم والحمزة وسليمان
ت مصادر
شاه والفرقة  20وصقور الشمال) ،وأفاد ِ
إعالميّة ّ
أن عدد المسلحين بالجبهة يبلغ نحو 15
ألف مسلح .وت َّم تعيين المدعو «معتصم العباس»
متزعما ً للجبهة ،والمدعو «سيف أبو بكر» نائبا ً له.
الفصائل التي أعلنت اندماجها سبق أن انسحبت

العراب  ...أديب َّ
مشوق ومتميز
بأسلوب
باب
الش
ّ
ّ

طبيب وأديب مصري ،ويُعتبر ّأول كاتب
الرعب واألشهر في مجال
عربي في مجال أدب ّ
أدب ال َّ
شباب والفانتازيا والخيال العلمي ،ويُلقب
بالعراب.
ّ
العراب كما يُطلق
ُو ِلدَ أحمد خالد توفيق أو
ّ
عليه؛ بمدينة طنطا المصرية عام (،)1962

وتخرج من كليتها عام  1985وحضّر الدكتوراه
َّ
عام  .1997انضم عام  1992للمؤسسة العربية
الحديثة ،وبدأ بكتاب ِة ّأول سالسله (ما وراء
الطبيعة) في شهر كانون الثاني من العام التالي.
كبيرا رغم عدم
الرعب نجا ًحا
نجحت سلسة ّ
ً
انتشار هذا النوع من األدب في الوطن العربي،
وبدأ في كتابة سالسل أخرى للمؤسسة نفسها
مثل سلسلة سافاري ،وسلسلة فانتازيا ،وسلسلة
روايات عالمية للجيب ،غير بعض األعداد
الروايات مثل يوتوبيا،
الخاصة ،وبعض
ّ
نشر أخرى.
والسَّنجة لدور ٍ

كاتب واسع االطالع
يشتهر أحمد خالد توفيق كذلك بكتابة مقاال ٍ
ت
سياسية واجتماعية دورية في العديد من
الصحف والمجالت العربية مثل اليوم الجديد،
والتحرير اإلخباري ،وإضاءات ،وبص وطل؛
الرواية
كما إنَّه يحبُّ الترجمة ومن أشهر أعماله ِ ّ
العالمية “ ”Fight Clubواتي ترجمها باسم
“نادي القتال” عن دار ميريت للنشر ،وأعادت
دار ليلى نشرها بعدها بعام.
يُعتبر أحمد خالد توفيق أديب ال َّ
األول،
شباب ّ
والذي حبّب الكثير في القراءة برواياته المش ِوقة
وأُسلوبه المتميز والسَّاخر وشخصياته الفريدة،
مثل رفعت إسماعيل ،ولقربه من ال َّ
شباب فكريًا
وتواصله الدائم معهم ،كما َّ
أن رواياته دائما ً ما
تتناول شعبه وما قد يحدث لبالده في المستقبل.
كما أنَّه ظهر في برنامج إذاعي مصري عن
الخوارق اسمه بعد منتصف الليل ،يدور معظم
ب ساخر
السلسلة في
الرعب وبأسلو ٍ
إطار من ُّ
ٍ
سلسة فانتازيا ،وهي ثاني سالسل د .أحمد
بدأها عام  1995وهي السلسلة الوحيدة التي
تتمتع ببطلة نسائية ،تدور السلسلة حول جهاز
خيالي يتم تركيبه على الرأس ليتصل ب ُمخ
اإلنسان فيأخذ من تجاربه ومعلوماته وذكرياته
وقراءاته ،وينتج منها قصةً يعيشها من يضع
الجهاز ،لذلك كانت مغامراتها كثيرة في عوالم
متعددة تاريخية أو خيالية أو أدبية أو تختلط
العوالم ببعضها في بعض األحيان ،وسلسلة
سافاري بدأها د .أحمد عام  1996عن المؤسسة
العربية الحديثة كذلك ،وهي تدور عن الطبيب
المصري عالء عبد العظيم الذي ترك مصر
وذهب ليعمل في الكاميرون ليعمل في وحدةِ
مؤسسة سافاري هناك ،وهي منظمة طبيّة،
تتميز السلسلة بمعلوماتها الكثيرة عن الطب
وجغرافيا القارة السَّمراء وأمراضها و ُ
شعوبها
وتاريخها ،وتناقش السلسلة في الغالب مشاكل
سِياسية والتدخالت األجنبية
القارة السَّمراء ال ّ

سِحر والديانات
واألمراض المستأصلة وال ّ
الغريبة ،كذلك سلسلة روايات عالمية للجيب
والتي كان د .نبيل فاروق من بدأها حتى العدد
السَّابع ثم أكملها د .أحمد خالد النشغال نبيل
فاروق بأعما ٍل أخرى .عمل فيها د .أحمد خالد
توفيق على ترجمة ،واختصار أعظم األعمال
ُسر وتبسيطٍ وتنقيح ،من
األدبية العالمية بي ٍ
األعمال التي ترجمها في السلسلة :رحلة إلى
مركز األرض لألديب جون فيرن ،وجزيرة
الدكتور مورو لهربرت جورج ويلز ،ورواية
 1984لجورج أورويل ،والدكتور جيكل والسيد
هايد لروبرت لويس ستيفنسون ،وأليس في بالد
العجائب لتشارلز لوتويدج دودسون ،وموبي
ديك لهيرمان ملفيل ،والفك المفترس لبيتر
بينشلي ،وغيرهم.

من غرفة القيادة الموحدة «عزم» ،وشهدت عفرين
وقراها توترا ً أمنيّا ً على خلفية االنسحاب .وجاء
اإلعالن بعد يوم واحد من زيارةِ وزير الدفاع
الترك ّي خلوصي آكار إلى إعزاز ولقائه مع
متزعمي عدد من الفصائل.
وبالمجمل ّ
فإن ك ّل ما يجري في عفرين ال يغيب
نظر االستخبارات التركيّة ،وما يحدث يأتي
عن ِ
إطار عملية تنظيميّة تقودها سلطات االحتالل.
في ِ
واليوم هناك ثالث تشكيالت موسّعة هي :الجبهة
الوطنيّة للتحرير ،غرفة القيادة الموحدة «عزم»،
الجبهة السوريّة للتحرير.
تشكيل «الجبهة السوريّة للتحرير» «خطوة ٌ
تحضيريّة في سيا ِق العملي ِة التي تسعى إليها
ت
ي مو ّحد لمجموعا ِ
أنقرة لتشكيل كيان عسكر ّ
شمال سوريا مع هيئة تحرير الشام .إال ّ
أن العملية
ب إشكاليّة بنيويّة والتركيبة الميليشاويّة
معقدة بسب ِ
للفصائل ،وامتهانها أعمال السلب والنهب ،وعملها
وفق مبدأ االرتزاق ،وجاءت استقالة اللواء سليم
إدريس في  2021/9/1تأكيدا ً على األزمة
التنظيميّة.

أقواله املشهورة
أن الكاتب قرأ أكثر قبل أن يكتب ،ولو َّ
«لو َّ
أن
النّاشر قرأ األعمال جيدا ً قبل نشرها فسوف
أمور كثيرة»« .الخوف من الغد ،رعب
تتحسن
ٌ
شنيع».
«هل تعرف لماذا صار الجاحظ هو الجاحظ،
والمتنبي هو المتنبي ،و تشارلز ديكينز هو
تشارلز ديكينز؟؟ ..كان األمر سهالً بالنسبة لهم
ألنَّه لم يكن في بيوتهم هاتف»« .في حياة كل
إنسان لحظة  ...ال تعود الحياة بعدها كما كانت
قبلها».

وفاته
تُوفي أحمد خالد توفيق في الثاني من نيسان
إثر أزم ٍة قلبية
 2018عن عمر  55عاماًَ ،
ي
مفاجئة ّ
تعر َ
ض لها بعد خضوعه لعلمية ك ّ
صحفية؛ ّ
أن
ال
مقابالته
إحدى
في
ح
صر
للقلب،
ّ
ّ َ
مرحلة األحالم انتهت بالنسبة له عند مرضه في
أن المسرحية انتهت هنا؛ ّ
وشعر ّ
وأن
عام 2011
َ

الصوفية في
«جماليات الدالالت ُّ
الجزري»
المعجم اللُّغوي لديوان
ّ
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تغي االسم واملضمون نفسه
رّ
عا من ال َم ِ ّ
ط
جميع السنين القادمة ليست إلاَّ نو ً
واالنتظار ،عن سوداوية مؤلفاته وإصداراته
أجاب الدكتور أحمد خالد توفيق بأنّه
األدبية،
َ
بطبعه يميل للتشاؤم والمناخ العام في مصر
سا يُنذِر بالكوارث االقتصادية والسياسية
أسا ً
واالجتماعية الثقافية؛ مما وض َع مؤلفات ِه في
جوها العام ال ُمنا ِسب لطبيعتها ،يرى الدكتور
ّ

عن دار ّ
الزمان للنشر والتوزيع صدر
صوفية
ال
الدالالت
«جماليات
حديثا كتاب
ّ
ي؛ العشق
في المعجم اللغوي لديوان الجزر ّ
ال ُمنص َهر الديانات والثقافات» للكاتبة
د .صافية زفنكي ومراجعة البروفيسور
رفيق سليمان (هفال سليمان) ويأتي هذا

أحمد خالد توفيق ّ
أن األديبة والروائية المصرية
لقوة األدب
«رضوى عاشور» كانت نموذ ًجا ّ
يرفض
اإلنساني الذي تكتبه المرأة ،كان دائ ًما
ُ
العيش واالستقرار بمدينة القاهرة لما تحمله
ض َل دائ ًما
ب وصعوب ٍة في العيش ،وف ّ
من صخ ٍ
ّ
االستقرار بمدينة طنطا حتى أيامه األخيرة.

تختلف األدوار ،مع اختالف
ليس من المتوقع أن
ُ
ُ
تتعلق المسألة بمحاوالت تجاوز
األسماء ،بقدر ما
المشكلة البنيويّة ،وإيجاد إطار مو ّحد لقيادة
المرتزقة ،بعدما تم توحيد جغرافيا وجودها في
الجيوب التركيّة شمال سوريا ،وبدأت أولى
الخطوات مع اتفاق حلب بين الجانبين الروس ّي

العمل الكبير إضافةً حقيقيةً لل ُمنجز
اإلبداعي الذي بدأه العلاَّ مة الراحل المال
أحمد زفنكي في شرحه لديوان المال
الجزيري أو الجزري في كتابه «العقد
الجوهري».

محرر الصفحة  -عبدالرحمن محمد

العدد 1168

والترك ّي ،وثم انطالق أستانه وابتداع مناطق خفض
التصعيدِ ،وبموجبها تولى الجانب الروس ّي التصعيد
العناصر
لتنتهي المسألة بنق ِل
ي في الميدان،
ِ
العسكر ّ
َ
ب التركيّة والتي كان آخرها نق ُل
الجيو
إلى
المسلحة
ِ
دفعة من مسلحي درعا.
ومن أولى المحطات التي ت ّمت فيها إعادة الصياغة
ودمج الفصائل ،في  2018/5/28عندما أعلن
 11فصيالً عن تشكيل ما يس ّمى «الجبهة الوطنيّة
للتحرير» .وفي  2018/8/1أعلنت خمسة فصائل
انضمامها إلى «الجبهة».
ي
في  2017/12/30تم اإلعالن عن ٍ
كيان عسكر ّ
باسم «الجيش الوطن ّي بدعم ترك ّي مباشر ،وكان
ذلك قبل العدوان على عفرين بثالث أسابيع.
في  2019/10/4وقبل أسبوع من العدوان على
شمال سوريا ،تم اإلعالن في مدينة أورفا عن
هيكلة ما يس ّمى “الجيش الوطني” بعد االندماج
مع “الجبهة الوطنية للتحرير” .ويتألف من سبعة

المواق ُع اإلخباريّةُ ما ت َّم بحثه في االجتماع.
مجلس
وجاءت زيارة أكار بعدَ عملي ِة ردعٍ نفّذها
ُ
ي في  2021/9/7ضد قاعدةٍ
البا ِ
ب العسكر ّ
عسكريّ ٍة لالحتال ِل الترك ّي أسفرت عن مقتل وإصاب ِة
 40جنديا ً تركيّا ً ومرتزقا ً وتدمير تحصينات بقرية
بيان المجلس.
الياشلي قرب مدينة الباب بحسب ِ
وبالتزامن مع زيارة آكار أصدرت غرفة «عزم»
ت السابقة ،وقالت
تعميما ً ألغت بموجبه ك َّل المهما ِ
إصدار مهما ٍ
ت مو ّحدةٍ تحم ُل اسم وشعار
إنّه سيتم
ُ
غرفة «عزم» ،لتسهي ِل حرك ِة انتقا ِل حامليها بين
المناط ِق المحتل ِة.
الكواليس اإلعالميّة ّ
ت
ت
أن الغايةَ من المهما ِ
وتداول ِ
ُ
الجديدة باسم غرفة «عزم» لها عالقة مع هيئة
أقر المدعو محمد جاسم /أبو
تحرير الشام» التي َّ
عمشة بالتنسي ِق معها في لقاء أجرته معه صحيفة
القدس العرب ّي .والذي أعلن انسحابه من غرفة
«عزم» مع مرتزقة «الحمزات والمعتصم»،
وكانت إحدى غايات تشكي ِل غرفة «عزم» أن
تكونَ الصيغةَ المقابلة أمام «هيئة تحرير الشام»،
للضغط عليها إلبداء
التي تسعى االحتالل الترك ّي
ِ
ت شرطا ً أساسيّا ً لتعويمها وض ّمها
مزي ٍد من التنازال ِ
بالنتيجة إلى صفوف ما يس ّمى «الجيش الوطن ّي»
وإزالة اسمها من لوائح اإلرهاب ،وبعبارة أخرى،
إنها ُء اسمها وإعادة ُ صياغتها مجددا ً برعاي ٍة تركيّة،
فيما كان سلوكُ «العمشات» مخالفاً ،وقد انسحبت
من «الغرفة» بذريعة تهميشها.
الفصائل المنسحبة من «عزم» معروفة بأنّها
أن مهمةَ
األكثر وال ًء ألنقرة ،األمر الذي يفترضّ ،
آكار تضمنت أكثر من مسألةٍ ،ومنها ضب ُ
إيقاع
ط
ِ
الخالفات بين الفصائل في المناطق المحتلة ،ومنع
تدحرجها لالقتتال ،وبخاصة مع التصعيد الروس ّي
في إدلب ،والذي يفترض أن تكون أنقرة مطلعةً
على تفاصيله وأبعاده ،ذلك ّ
ألن روسيا تتولى مهمة
التصعيد ،فيما تحصد أنقرة النتائج.

فيالق ،ثالثة مشكلة في ريف حلب الشمالي ،وأربعة
ستتشكل من “الجبهة الوطنية للتحرير وفي أول
تعليق للمدعو اللواء سليم إدريس أكد على الدعم
الترك ّي ّ
وان المهمة األساسيّة مستخدما ً توصيفات
ومصطلحات أنقرة نفسها.
والالفت ّ
أن عمليات إعادة الصياغة تتوافق مع
الخطط التركيّة ،وتسبق العمليات العسكريّة داخل
ي تستخدمه
سوريا ،فقد أنقرة إنشاء
ٍ
كيان عسكر ّ
حيث تريد ،ما في معارك خارجيّة في ليبيا
وناغورني كراباخ.
تستمر الجهود الحتواء «هيئة تحرير الشام»
فيما
ُّ
في صفوف ما يس ّمى «الجيش الوطن ّي» .وكانت
ٌ
انشقاق يف صفوف «العمشات»
«الهيئة» قد قامت بخطوا ٍ
ت في هذا المنحى،
ي» ،وبعثت
«القاعد
وتخلت عن راديكاليّ ِة التنظيم
ّ
برسائل عديدة لطمأنة الغرب بذلك ،فيما تحاول أعلن ّ
أن المدعو «أبو زيد قسطون» متزعم فصيل
أنقرة إلسقاط اسمها من لوائح اإلرهاب.
«المعتز باهلل» المنضوية في صفوف «سليمان
شاه /العمشات» انشقاقه على خلفيّة لقاءٍ صحف ّي
أجرته صحيفة “القدس العرب ّي” مع المدعو «محمد
آكار يف إعزاز بزيارة مفاجئة!!
حسين جاسم /أبو عمشة» .وأصدر المدعو «أبو
زيد قسطون» بيانا ً كتابيّا ً يوم الثالثاء ،2021/9/8
في  ،2021/9/8وفي انتهاكٍ جدي ٍد للسياد ِة أعلن فيه ما س ّماه انفصال كتيبته ،على ّ
أن تعمل في
السوريّة ،قام وزير الدفاع الترك ّي خلوصي آكار “صفوف الجيش الوطني بشكل مستق ٍل”.
بزيارة مفاجئة إلى مدينة إعزاز على متن حوامة وفي دواعي االنشقاق قال قسطون“ :فاجأنا وأحزننا
ت وتعزيزا ٍ
عسكريّة تركيّة ،وسط إجراءا ٍ
ت أمنيّ ٍة ما صدر عن قائد فرقة السلطان سليمان شاه محمد
ولم
.
ة
ي
الترك
االستطالع
ت
مشدد ٍة وتحلي ِق طائرا ِ
ِّ
ِ
جاسم أبو عمشة بخصوص العالقة مع هيئة تحرير
يقم الوزير الترك ّي بزيارةِ مقرا ٍ
ت عسكريّ ٍة للجيش الشام المصنفة على قوائم اإلرهاب”.
اجتماع
د
بعق
اكتفى
الترك ّي في المناطق المحتلة ،بل
ِ
ٍ وتابع البيان “أبدى أبو عمشة استعداده للتفاهم مع
مع متزعمي الفصائل المنضوية ضمن غرفة
«هيئة تحرير الشام» واالندماج معها والقتال إلى
العمليات المو ّحدة «عزم» ،وقياد ِة «الفيلق الثالث» ،جانبها ضاربا ً
بعرض الحائط تاريخها اإلجرام ّي
ِ
لمدةِ ساع ٍة ونصف ،وغادر على إثرها .ولم تذكر
ِ بحقنا عند وجودنا في ريف حماه بداية التأسيس”.
وكانت صحيفة القدس العربي قد نشرت الثالثاء
 2021/9/8لقا ًء أجرته المدعو أبو عمشة،
ذكرت في عنوانه استعداده للتفاهم مع «تحرير
الشام» والقتال معها في إدلب تحت مظلة “الجيش
الوطني” في سياق حديثه للصحيفة أنكر “أبو
عمشة” االتهامات المو ّجهة إلى الفصيل الذي
يتزعمه بالتضييق على األهالي الكرد ووصفها
إطار تشويه
بأنّها “ليست حقيقية” ،وأنّها تأتي في
ِ
سمعته.
ورغم َّ
أن عفرين المحتلة مغلقة أمام ك ِّل أنواع
ب سياسة سلطات االحتالل الترك ّي،
اإلعالم بسب ِ
وال يجرؤ أحدٌ من األهالي أن يتواص َل مع خارج
اإلدالء بتصريح لإلعالم ،فقد
المنطقة عالوة عن
ِ

دعا الصحافيين للقدوم إلى منطقة الشيخ حديد.
ففي  2019/1/26اعتدى مرتزقة “السلطان
سليمان شاه” على المدعو مصطفى شيخو ،عضو
مجلس االحتالل المحلي في بلدة شيه /شيخ الحديد/
بسبب تقدمه بشكاوى تتعلق باالنتهاكات لوف ٍد تابع
لالحتالل الترك ّي.
وقالت منظمة حقوقية محليّة َّ
أن المدعو شيخو
قدّم شرحا ً حول االنتهاكات التي ترتكبها مرتزقة
«سليمان شاه-العمشات» بحق أهالي الناحية ،أمام
وفد لالحتالل خالل اجتماع جرى يوم أمس مع
المجلس المحلي للناحية.
يذكر أن اتهامات كثيرة ُوجهت إلى مرتزقة
“سليمان شاه” بارتكاب انتهاكات خصوصا ً فيما
يتعلق بالتغيير الديمغراف ّي وابتزاز سكانها ،ووثّقت
«منظمة العفو الدوليّة» سلسلة من االنتهاكات
اإلنسان ضد المدنيين في عفرين في أعقاب
لحقوق
ِ
احتالل عفرين.
وفيما يتصل بالمشاريع التي نفذتها «العمشات» في

أراض
ناحية شيه /شيخ الحديد ،فقد أنشئت على
ٍ
مستولى ألهالي الناحية وتم تمويلها من اإلتاوات
الجائرة المفروضة التي وصل مجموعها عام
 2020ما مقداره ( )12مليون دوالر أمريكي،
وكذلك عمليات االستيالء على المواسم والفديات،
كما تتهم المرتزقة وشخصيا ً المدعو “أبو عمشة”
بعمليات التطهير العرقي لقرى كردية في منطقة
الباب ،وارتكاب جرائم قتل عضو مجلس االحتالل
المحلي لناحية شيه/شيخ الحديد ،أحمد شيخو في
 2018/6/12على تحت التعذيب ،كما تم تداول
العديد من قصص اغتصاب نساء المسلحين.
وأما العالقة مع “تحرير الشام” ،فهي ليست
بجديدة ،وقد استقبل المدعو “أبو عمشة” ألكثر
من مرة متزعمي من “الهيئة” ،ففي 2020/9/2
استقبل وفدا ً من تحرير الشام بقيادة الشرعي البارز،
أبو يوسف الحموي ،والمعروف باسم ،أبو يوسف
حلفايا الذي تربطه به عالقات تجاريّة وكالهما
ينحدر من ريف حماه .كما زاره “شرعي” هيئة
تحرير الشام “النصرة” المدعو “عبد الرزاق
المهدي في .2020/12/18

«غرفة عزم»
تش ّكلت الغرفة في  ،2021/7/15وض ّمت في
البداي ِة مرتزقة «الجبهة الشاميّة والسلطان مراد»
وت َّم تعيينُ المدعو «مهند الخلف” الملقب «أبي
أحمد نور» قائدا ً لها ،والمدعو «فهيم عيسى» نائبا ً
بهدف تنسي ِق الجهو ِد األمنيّ ِة والعسكريّ ِة.
له،
ِ

في  2021/8/23أعلنت فصائل «الحمزة -قوات
خاصة ،سليمان شاه (العمشات) ،صقور الشمال»،
انسحابها من «غرفة القيادة الموحدة  -عزم» ،وبعد
ساعا ٍ
ب ،شهدت مناطق
ت من
بيان االنسحا ِ
ِ
إصدار ِ
ً
إلجبار
سيطرة غرفة «عزم» ،استنفارا في محاول ٍة
ِ
الفصائ ِل ال ُمنسحب ِة على العود ِة .وبالمقاب ِل رفعت
الفصائ ُل الثالث ال ُمنسحبةُ جاهزيتها في مناط ِق
صةً في ناحية «الشيخ حديد» حيث
انتشارها ،وبخا ّ
يسيطر مرتزقة «سليمان شاه» .واستنفر مرتزقة
«الجبهة الشامية» قواتها في مدينة عفرين وأغلقت
مداخل المدينة وطوقت مقر «الحمزة» على طريق
راجو وسط المدينة .هل كان ك ّل ذلك صحيحاً؟
ب الفصائل
وفي
مسعى لتجاوز أزم ِة انسحا ِ
ً
المفترضة ،عقدت «عزم» اجتماعا ً واتفقت
صلت إلى
ب الفصائل بيانَ
تو ّ
قرار يقضي بسح ِ
ٍ
التحكيم المتفق
األمر للجن ِة
انسحابها ،وأن يُحا َل
ُ
ِ
ي يتضمن
عليها ،تحت طائل ِة اتخاذ إجراء تصعيد ّ
ي.
َ
الخيار العسكر ّ

في  24 2021/8/24آب قالت «عزم» إنّها
دعت مجددا ً الفصائ َل المنسحبةَ من غرفة «عزم»
للعودةِ عن انسحابهم للمحافظة «وحدة الصف
ودفع األعداء» ،وفي اليوم نفسه تراجعت الفصائل
المنسحبة عن قرارها ،ووافقت على التحكيم في
بيان رسم ّي.
ٍ
في  2021/8/29أُعلن اتفا ٍق تثبيت عمليةَ
االنسحاب والتع ّه ِد بالتعاون بين الطرفين .وقالت ما
ي»« :تم ح ّل الخالف
تس ّمى «إدارة التوجيه المعنو ّ
بين غرفة قيادة «عزم» والفصائل ال ُمنسحبة
صة .وأقرت
منها» ،وذلك أمام لجنة التحكيم الخا ّ
«لجنة التحكيم المستقلّة بأحقيّة فصائل (فرقة
الحمزة  -قوات خاصة ،فرقة السلطان سليمان شاه
(العمشات) ،لواء صقور الشمال) بالخروج من
الغرفة» ،ولم توضّحِ األسباب.
ُ
الحديث عن ّ
ت
ت االحتالل الترك ّي التزم ِ
أن سلطا ِ
الصمتَ حيال ما يجري ،يجافي الحقيقةُ ،فالفصائل
تخضع لها بشك ٍل كام ٍل ،ومن غير المتوقعِ ّ
أن تكون
إنهاء الفصائ ِل األكثر وال ًء ،وربما يكون
بصد ِد
ِ
قرار انسحابها من غرفة «عزم» بتعليما ٍ
ت تركيّة،
ُ
خبر تشكي ِل غرفة جديدة رغم
مع
ع
يتقاط
ما
وهذا
ُ
ِ
التحكيم الذي
موقف لجن ِة
عدم تأكيده ،وقبل ذلك
ُ
ِ
ي إجراءا ٍ
ت عمليّ ٍة حيالها.
مال لصالحها ،ولم يتخذ أ ّ
وأما مهمة غرفة «عزم» فهي مجردُ دعايةٍ ،ولن
تكونَ مظلةَ توحي ِد الفصائ ِل ،ولعلها تكون منص ِة
للمكايدة والنكاية بين الفصائل ،بذرائع أمنيّة ،ومن
خبر مصادرةِ كميا ٍ
وق ٍ
ت من
ت آلخر
ُ
تنشر الغرفةُ َ
أن ك َّل فصائل المرتزقة متورطةٌ
المخدراتِ ،رغم ّ
بإنتاج وتوزيعِ ونق ِل المخدراتِ.
محرر الصفحة  -رامان آزاد
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ٍ
بتجهيزات عديدة
لجنة التربية والتعليم بالطبقة :بدأ العام الدراسي
الطبقة /عمر الفارس  -بهدف بناء مجتمع تربوي والنهوض بالواقع التعليمي عملت لجنة التربية والتعليم في مدينة الطبقة على تجهيز المدارس،
وتأمين مستلزمات العملية التعليمية مع انطالق بدء العام الدراسي لعام 2022 /2021م.
تتضمن هذه اإلرشادات في جميع المدارس».

عملت اللجنة والتعليم بالطبقة خالل فترة العطلة
الصيفية على تحضير تجهيزات العام الدراسي
الجديد ،كان منها تجهيز المدارس وصيانة
المنشآت المدرسية وتحضير المستلزمات
المدرسية وكان من ضمن الخطط انعقاد المؤتمر
األول للجنة التربية والتعليم على مستوى شمال
وشرق سوريا ،والذي تمت فيه مناقشة العديد من
األخطاء والنواقص من أجل النهوض بالعملية
التعليمية وتحسين الواقع التربوي والدراسي.

بدء العام الدرايس وتسجيل
الطالب
وللحديث أكثر حول الفصل الدراسي كان
لصحيفتنا «روناهي» لقا ًء مع الرئيس المشترك
للجنة التربية والتعليم بالطبقة «محمد الحمود»
والذي قال« :بعد تحديد موعد بدء العام الدراسي
للعام الجديد من قبل هيئة التربية والتعليم في
شمال وشرق سوريا بأسبوع إداري بدأت
المدارس باستقبال التالميذ مع انطالق األيام
األولى من العام الدراسي الجديد ،مع مساعي
لجنة التربية والتعليم والمكاتب والمجمعات
التربوية التابعة لها بالطبقة إلنجاح العملية

مؤمتر هيئة الرتبية وسد النواقص

التعليمية على كافة األصعدة».

إجراءات وقائ ّية
كما وأضاف الحمود أن «لجنة التربية والتعليم
أقرت بااللتزام ببعض التدابير الوقائية من
فيروس كورونا ،في تحقيق التباعد االجتماعي
بين الطالب وحمالت التعقيم المستمرة في
المدارس ،وتوجيه الطالب على إرشادات
النظافة وغسل اليدين من أجل أن نضمن
السالمة للطلبة والكادر التدريسي من الوباء،
وتخصيص حصص خاصة من كل أسبوع

وأردف الحمود مشيرا ً إلى أهمية المؤتمر الذي
عقد في الفترة األخيرة بمدينة الطبقة من قبل
ُ
هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا:
«تم النقاش على البرنامج التعليمي والنظام
الداخلي المبني على األسس العملية التعليمية
والوقوف على مطالب واحتياجات اللجان من
مختلف المناطق في شمال وشرق سوريا في
المؤتمر ،من تأمين الكتاب المدرسي وتأمين
الكادر التعليمي وسد الشواغر وغيرها من
المطالب والنواقص الضرورية التي تعمل
على تحسين الواقع التعليمي في شمال وشرق
ستُتحدد مسابقة
سوريا ،والتي على أساسها َ
لتعيين إداريين وموجهين تربويين اختصاصين
من حملة الشهادات الجامعية لهذا العام».

تجهيزات لجنة الرتبية والتعليم
بالطبقة

ونوه الحمود في سياق حديثه إلى أن التجهيزات
التي عملت عليها لجنة التربية والتعليم خالل
العطلة الصيفية ،شملت الدورات الفكرية والعملية
لجميع الكادر التدريسي من معلمين ومعلمات،
التي تهدف بالنهوض بالواقع التعليمي وتحسين
العملية التدريسية بشك ٍل أفضل ،كما وشملت
تجهيزات لجنة التربية والتعليم خالل الصيف
ترميم المدارس والمؤسسات التابعة للجنة التربية
والتعليم على خط الجرنية والمنصورة والطبقة،

من ناحية تركيب األبواب والنوافذ والبلور
وغيرها من أعمال الصيانة الضرورية مع
اقتراب فصل الشتاء ،إضافة الستمرار عمليات
التنسيق المستمرة مع الجمعيات والمنظمات
الدولية التي تعمل على تقديم يد العون وتحسين
الواقع التعليمي في األرياف ،من خالل إنشاء
غرف صفية تعليمية في المناطق التي د ُِمرت
فيها المدارس بشك ٍل كامل.

منذ الصيف والتحضير قائم للعام الجديد في مجمع تل كوجر التربوي
تل كوجر /مثنى المحمود ـ يعمل مجمع تل كوجر
ق الستقبال
التربوي منذ الصيف ،على ٍ
قدم وسا ٍ
المعوقات
العام الدراسي الجديد وسط بعض
ّ
التي ال بد من تجاوزها؛ لتحضير جميع كوادره
الستقبال عام دراسي جديد ،محاوالً تالفي جميع
المشاكل والصعوبات وهدفه هذا العام واضح أال
وهو الوصول بالتعليم في تل كوجر وقراها إلى
المستوى المنشود.

ورشة عمل
بدأت التحضيرات كما أخبرتنا هناء المحمد
اإلدارية في مجمع تل كوجر بعدة اجتماعات،
كان الهدف منها رسم خطة ومنهجية للسير
عليها طوال العام الدراسي ،بدأت الخطة بعقد
اجتماعات ودورات تعليمية للجان الصيانة

إلعادة هيكلية األرشيف ،ودورات تقوية تشمل
العاملين واإلداريين والعاملين ،كما أشارت
نجزت بعض األعمال ،منها فرز
هناء إلى أنه أ ُ ِ
المعلمين على حسب قرب المدارس من أماكن
إقامتهم لتسهيل أعمال المدرسين وراحتهم طوال
العام للحصول منهم على أعلى المستويات
للتعليم ،وقامت إدارة المجمع ببعض عمليات
إصالح وصيانة المدارس التابعة للمجمع،
بهدف ضمان سير العملية التعليمية بشك ٍل سليم
وضمن خطة منهجية متقنة.

مع ّوقات وصعوبات
وأشار أحمد العلي أحد المسؤولين في اللجنة
التربوية في مجمع تل كوجر ،إلى أن العملية
التعليمية مرت العام الماضي بعدة مراحل كانت

تعرض
هذه المراحل هي الصعوبات ،نظرا ً إلى ّ
البنية التحتية في عدة مناطق تابعة لمجمع
تل كوجر للدمار جراء هجمات داعش على
المنطقة ،وهذا ما زاد من صعوبات إتمام العملية
التعليمية ،وأضاف« :هناك مدارس عديدة
ال تزال بحاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل»،
وأردف إلى أن طبيعة جغرافية المنطقة وتباعد
القرى يؤثر سلبا ً على آلية العمل التربوي،
كما أن الطرقات السيئة وصعوبة التنقل تؤثر
على التزام الطالب وتحول دون وصولهم إلى
مدارسهم ،كما كان لمشاغل أهالي الطالب دور
في تراجع المستوى التعليمي في العام الماضي
وهذا ما يعمل على حله المجمع بالتعاون مع
األهالي.

توعية األهل وإعداد املعلم

عمل مجمع تل كوجر التربوي خالل الصيف
على إعادة تأهيل معلميه ،حيث خضع المعلمون
إلى دورات إعادة تأهيل ،ومراجعة المناهج
وإعادة شرح طرق التدريس وكيفية التعامل
مع الطالب ،كما كان للمجمع دور في توعية
األهالي من خالل المحاضرات بهدف حث
األهالي على االهتمام بتعليم أبنائهم ،كما عمل
المجتمع على عقد عدة اجتماعات مع األهالي
في الصيف لحثهم على تنشيط دورهم في إنجاح
المسيرة التعليمية ،حيث يرى المسؤولون عن
عمل المجمع أن بدء النجاح يأتي من المنزل
أوالً.

املنهاج والكتب قيد التطوير

وتقول هناء المحمد اإلدارية في المجمع أنها هي
وسائر طاقم العمل ضمن المجمع يحرصون
دائما ً على محاولة إرسال اقتراحات تطوير
المناهج بما يتناسب مع قدرات الطالب ،كما أنهم
يضعون في خطتهم لهذا العام محاولة ايصال
المعلومات إلى ذهن الطالب دون تعقيد ،ينتظر
مجمع تل كوجر حاليا ً وصول الكتب التي
ال تزال في المطبعة ،كما يحاولون تالفي أي
خطأ حدث العام الماضي محاولين الوصول
بالمستوى التعليمي إلى أعلى مراحل النجاح
والتطور المنشود.

الرغبة في توفير الرعاية الضرورية لألبناء قد تنقلب إلى سمية

يؤكد خبراء علم النفس على ضرورة أن تتخلى
األمهات عن األسلوب القاسي في التربية وأن
يتجنبن النقد الالذع الذي يفقد األطفال ثقتهم
بأنفسهم ،ويشير الخبراء إلى أن أهم تأثيرات
وتبعات التربية السامة على األبناء أنهم
يصبحون أكثر عرضة لإلصابة باضطرابات
القلق ،كما يتعرضون لإلجهاد المزمن واحتمال
مواجهة مشاكل صحية أخرى.
تتسم األمهات السامات عادة ً بكثرة االنتقادات
والرغبة في التحكم وإهمال احتياجات الطفل،
وغالبا ً ما يبالغن في رد الفعل ويملن إلى تهويل
األمور.
ويشير خبراء علم النفس إلى أن األم السامة
عاطفية للغاية وال يمكن التنبؤ بتصرفاتها وهو
ما يؤثر على الصحة العقلية والعاطفية للطفل.
وقالت الكاتبة الهندية أيوشي غوبتا إن األمومة
السامة غالبا ً ما تنبع من الرغبة في توفير
الرعاية الضرورية لألبناء ،لكنها قد تنقلب إلى
عكس ذلك.
وتحب األم السامة نفسها وتهتم برغباتها
واحتياجاتها وال تفكر أبدا ً في اآلخرين .كما
تقلل من احترامهم وتفتقد للتعاطف واللطف،
وتتالعب بمشاعر األبناء وتُسيء لهم عبر
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ومع اآلباء السامين غالبا ً ما يقضي األبناء
الكثير من الوقت في التفكير بالتعليقات العدوانية
السلبية والشعور بالذنب مما يزيد من شعورهم
باإلرهاق .كما أن األشخاص الذين ينشؤون في
أجواء سامة أكثر عرضة لإلصابة بمشاكل في
القلب بمرحلة الحقة.

التكذيب واالستخفاف والتأنيب.
وتعتقد األم أنها دائما ً على حق وتتصرف من
منطلق المنافسة .ويؤكد خبراء علم النفس أن أهم
عالمة تد ّل على أن أحد الوالدين سام هو عدم
احترامه للحدود ،فقد ينتهك خصوصية االبن
دون إذن ويحاول التحكم في حياته.
ويشيرون إلى أن أهم تأثيرات وتبعات التربية
السامة على األبناء أنهم يصبحون أكثر عرضة
لإلصابة باضطرابات القلق ،وأكثر عرضة
للمعاناة من اضطرابات ما بعد الصدمة .كما
يتعرضون لإلجهاد المزمن واحتمال مواجهة
مشاكل صحية أخرى ،إضافة إلى أنهم يصبحون
أكثر استجابة لإلجهاد بشك ٍل متواتر ،وغير
قادرين على فرض أي حدود شخصية وكذلك
غير قادرين على رفض طلبات اآلخرين.

معاناة خاصة
وينمو الطفل مع احتياج طبيعي للشعور بالحب
والقبول غير المشروط من أمه ،وبينما تؤكد
الصورة الذهنية النمطية عن األم أنها نبع الحنان
ومصدر األمان ،فعلى عكس المتعارف عليه
هناك أمهات بال جنة تحت أقدامهن ،يواجهن
معاناتهن الخاصة ،وال يستطعن التعامل معها،
يبدين وكأنهن ال يعرفن كيف يحببن أبناءهن أو
على األقل كيف يُعبّرن عن هذا الحب بطريقة
صحية ،وكأنهن أصبحن أمهات استجابة
لسيناريو ُمعَد سابقا ً بال رغبة حقيقية في األمومة.
وتؤكد رانية السالمي البالغة من العمر  12سنة
أنها تعاني من التصرفات السيئة لوالدتها وسوء
معاملتها لها ،وقالت السالمي لصحيفة «العرب»
إن والدتي دائمة النقد والتجريح والصراخ في

وجهي حتى أمام صديقاتي ما يشعرني أحيانا ً
بالحرج.
وأضافت أنها تتفهم شعور أمها الذي ينبع من
الخوف عليها لكن كان يمكن لها أن تتعامل معها
بأسلوب ألطف وأن توجهها حسب ما يتطلبه
عمرها وليس حسب ما تراه هي مناسباً.
وأشارت نجيبة الكوكي ،أم لثالث بنات ومربية
أطفال ،أن األمومة السامة أولى خطوات خسارة
األبناء ،مؤكدة ً أنه على األمهات أن يتحلين
بالصبر في تربية أطفالهن وأن يتجنبنَ أسلوب
النقد الالذع وأن َّ
يكن قدوة حسنة ألبنائهن ،وقالت
إنه يجب أن تفكر األمهات في نفسية أطفالهن
وأال يدفعنهم لإلصابة بالقلق أو االكتئاب.
وغالبا ً تهميش األم وتأثير سلوكياتها له دور في
بناء الطف ِل النفسي ،فينشأ ضعيفا ً غير واثق في
نفسه ،أو ناقما ً في وق ٍ
ت ما من عمره على ما
تلقاه من سلوكيات تربوية تركت أثرها النفسي
مدفونا ً في أعماقه.

انعكاس عىل األطفال
وقالت نجوى أبو عيد اختصاصية نفسية من

تأثير نرجسي ِة األم السامة كبير جدا ً
لبنانَّ :
«إن
َ
على أبنائها ،فمن خالل إهمالها لهم من ناحية
وتسلطها الكبير والعنيف عليهم من ناحي ٍة أخرى
تتالعب بها عاطفياً ،غير قادرين
يجعلهم أداة
ُ
على االنفصال عنها وتكوين شخصي ٍة مستقلة،
ألنهم امتداد لها ،ومرتبطون بها من خالل
الشعور بالذنب الشديد».
ً
وينعكس تأثير األم السامة على أطفالها نفسيا من
ُ
خالل سماتهم الشخصية وفق ما أكدته نجوى
التي أشارت إلى أن أبرز سمات شخصية األبناء
تكون االحترافية في الشعور بالذنب فكل عمل
القيام به يكون مغمورا ً
يقوم به االبن أو ينوي
ِ
بالشعور بالذنب.
بالندم
وأضافت« :اتخاذ القرارات يترافق
ِ
ً
ومعاقبة الذات إذا كانت هذه القرارات نابعة عن
قناعات الطفل الشخصية ،ألنه ينمو وهو يعتقد
ألمه
دائما ً أن كل ما قد يقوم به قد يُسبب األذى ِ
وكل ما يحصل لها وله من سوء وجراح فذلك
بسببه هو ألنه ال يجرؤ أن يعتقد أن أمه قد تكون
َسبب بذلك».
هي من ت َ
وأكدت« :يتميز أبنا ُء األم السامة بعدم الثقة
ت مع عدم القدرة على تأكيد الذاتِ ،وهذا
بالذا ِ
بالعجز والفشل ،وعدم
بالشعور الدائم
مقترن
ِ
ِ
التفرد».
االستقاللية ،وعدم القدرة على
ّ
محررة الصفحة  -ميديا غامن
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استئناف تعبيد طريق الدرباسية  -الحسكة

روناهي /الدرباسية  -باشرت لجنة البيئة
والبلديات في مقاطعة الحسكة بالتنسيق مع بلدية
ال َّ
شعب في الدرباسية ،بمد مادة المجبول الزفتي
على طريق الدرباسية ـ الحسكة.
اإلدارية في بلدية ال َّ
شعب بالدرباسية« ،رازيا
إبراهيم» أوضحت في تصريح لصحيفتنا
«روناهي» َّ
إن المباشرة بالمشروع بدأت يوم
َّ
االثنين  ،2021/9/13وذلك لكون الطريق
يُعتبر طريقا ً رئيسيا ً بين ناحية الدرباسية ومدينة
الحسكة ،إضافةً إلى إنَّه يخدم القرى الواقعة
عليه ،لذلك كان ال بدَّ من استكمال هذا المشروع
بعد أن تم البدء بالمرحلة األولى منه /مرحلة

الكشط /قبل حوالي العام».
ّ
كما أشارت رازيا إلى أ َّن «سبب توقف
المشروع عند مرجلة الكشط كان عدم وجود
مادة البيتومين في حين تم توفير المادة هذا العام
لذلك تم استئناف المشروع».
وبحسب اإلدارية في بلدية الدرباسية زاريا
إبراهيم َّ
فإن «تكلفة المشروع هي  102ألف
دوالر ،بطول  17كم وبسماكة 7/سم ./كما إنهَّ
سيتم إضافة نصف متر /عرض /على طرفي
َّ
الطريق ليصبح عرضه حوالي ثمانية أمتار».
رازيا إبراهيم اختتمت حديثها بالقول« :سنسعى

جاهدين لالنتهاء من المشروع بأقرب وقت
وذلك ألنَّه طريق رئيسي هام».

البدء بتنفيذ مشروع صرف صحي في الشدادي
ال َّ
شدادي /حسام دخيل  -باشرت منظمة
« »Save the childrenحماية الطفل
شعب في ناحية ال َّ
بالتنسيق مع بلدية ال َّ
شدادي
بمشروع صرف صحي في حي التوسعية
جنوب المدينة بطول  ١٥٠٠متر.
بعد إطالق مشروعٍ إلنارة ال َّ
شوارع الرئيسية
في مدينة الشدادي قبيل أيام بدأت منظمة
 Save the childrenبالتنسيق مع بلدية
الشدادي بمشروع صرف صحي استهدف
حي التوسعية جنوب المدينة.
وقال الرئيس المشترك لبلدية ال َّ
شدادي محمد
َّ
«إن تنفيذ
صالح لصحيفتنا «روناهي»:
مشروع صرف صحي في ال َّ
شدادي جاء
ضمن الخدمات المقدمة في سبيل تحسين
واقع البنية التحتية للمدينة بعد إنجاز عدة

صحي في األعوام السَّابقة
مشاريع للصرف ال ّ
ً
استهدفت عدة أحياء في المدينة وردا على
ال َّ
شكاوي المقدمة من األهالي بسبب المعاناة
الكبيرة التي تواجههم من انسدادات مجارير
صحي وسوء التصريف ،وبعد
صرف ال َّ
ال َّ
الكشف عليها من قبل القسم الفني في بلدية
شعب بال َّ
ال َّ
شدادي ،تقوم منظمة Save the
 ،childrenإنقاذ الطفل بالتنسيق مع بلدية
صرف
الشعب في الشدادي بتنفيذ مشروع ال َّ
صحي».
ال ّ
وأشار الصالح إلى أنَّه تم تبديل القساطل
الفرعية بطول 1500م بقساطل من نوعٍ
بولي إثلين بقطر  ،10وسيتم تنفيذ 30
مطرية ضمن المشروع وذلك في شارع
الجامع بحي التوسعية باإلضافة إلى مشروع
خط رئيسي بطول  ٢٠٠متر.

وأضاف« :يتم العمل حاليا ً على إنجاز
مشروع إنارة الشوارع الرئيسية ومشروع
توزيع حاويات القمامة وذلك بالتنسيق مع
نفس المنظمة».
وأ َّكد الرئيس المشترك لبلدية ال َّ
شدادي محمد
الصالح إلى أنَّه خالل األيام القليلة القادمة
تستعد البلدية لتأهيل طريق الكانية والذي يعد
المدخل الغربي لمدينة الشدادي بعد وصول
الكتلة المالية لبلدية الشدادي من قبل هيئة
البلديات.
وأضاف «أنهت البلدية حوالي  %٨٠من
تأهيل البنى التحتية للمدينة لتتجه خالل العام
القادم لتنفيذ مشاريع جمالية وخدمية جديدة
مثل تأهيل أرصفة ومنصفات ومشاريع
اإلنارة والتزفيت وإنشاء الدوارات».

آفاق واعدة لصناعة النفط في ظلّ التكنولوجيا الحيوية

شهدت التكنولوجيا الحيوية ()Biotechnology
تقدما ً كبيرا ً منذ أواخر القرن الماضي ،حيث
اعتبرت أحد أهم الثورات العلمية التي حققها
اإلنسان نظرا ً لآلفاق الواعدة التي تفتحها
هذه التكنولوجيا في كافة مناحي حياة اإلنسان
اليومية ،واستخدمت هذه الثورة في كثير
من التطبيقات والمجاالت كالصناعة والطب
والزراعة والتغذية وغيرها.
ومن التطبيقات الواعدة والهامة للتكنولوجيا
الحيوية استخدا ُمها في المجال البترولي ،إذ
َّ
كثير من التوقعات سيبقى
إن النفط وحسب
ٍ
األول للطاقة لعقو ٍد عدة ،وهذا عائدٌ
المصدر َّ
إلى استكشاف مزي ٍد من آبار النفط وتقدم تقنيات
الحفر والتنقيب ،وتطوير أساليب وطرق
حديثة لزيادة اإلنتاجية النفطية ،ومنها استخدام
التكنولوجيا الحيوية التي عززت مكانة ال ِنّفط في
العالم بوصفه مصدرا ً رئيسيا ً للطاقة ومادة أولية
في عد ٍد كبير من الصناعات الكيميائية الهامة.

كائنات دقيقة
تد ُّل الدراسات على أنَّه تحت أفضل ظروف
استخراج النفط ،يتبقى في كثير من اآلبار
نحو نصف كمية النفط غير مستخرجة نظرا ً
للزوجتها العالية والتصاقها بالصخور ،وهذا
يعيق عملية استخراج كامل النفط الموجود في
طبقة المصدر في باطن األرض.
لقد ت َّم تطوير عد ٍد من التقنيات لزيادة اإلنتاجية
النفطية ،كحقن المياه وبعض الغازات والمذيبات
في اآلبار وكذلك المعالجة الحرارية ،وقد أثبتت
تلك ُّ
الطرق فعاليتها في زيادة إنتاجية النفط ،إلاَّ
أنَّها لم تكن كافية الستخراج معظم النفط الكامن
في اآلبار ،مما حدا بالباحثين إلى استغالل
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التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال ،التي تعتمد
على استخدام بعض سالالت البكتيريا الموجودة
في األوحال النفطية في المكامن العميقة في
األرض أو استنباط سالالت معدلَّة وراثياً.
َّ
الطريقة عندما ينخفض
ويتم استخدام هذه
الضَّغط في آبار النفط ،نتيجة استخراج جانب
من النفط الكامن فيها ،وبعد استخدام الطرق
الثانوية لزيادة اإلنتاجية ،كالمعاملة الحرارية
واستخدام المذيبات وحقن الماء وغاز ثاني
أكسيد الكربون وغيرها ،يتم اللُّجوء إلى
التكنولوجيا الحيوية ،حيث يتم تشجيع نمو بعض
أنواع البكتيريا وإكثارها وتزويدها بالمغذيات
اللاَّ زمة ،ثم حقنها في داخل آبار النفط ،والتي
تعمل على تقليل لزوجة النفط الثقيل وتحويله
إلى صورةٍ أق َّل لزوجة وقابلةً لالستخراج من
باطن األرض.
وتتميز تلك األنواع من البكتيريا التي تقلل
لزوجة النفط بقدرتها على تح ُّمل التركيز
العالي من األمالح ،وتح ّمل الضَّغط والحرارة
ال ُمرتفعين ،والقدرة على النمو والتكاثر تحت
مثل تلك الظروف القاسية.

مكامن النفط
تتعدد طرق وأساليب الكشف عن مكامن النّفط
الخام في باطن األرض ،ومن أهم هذه ُّ
الطرق
قياس الجاذبية األرضية ،وقياس االهتزازات
الزلزالية ،وقياس المغناطيسية ،والتصوير
واالستشعار عن بعد.
وتساهم التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال،
إذ تبين أنَّه يمكن الكشف عن أبخرة بعض
المركبات الهيدروكربونية ،كالميثان واإليثان
وغيرهما والموجودة في تربة مناطق

لإلنسان والحلق والعيون وغيرها من المشاكل
الصحية الخطيرة ،كما َّ
إن أكاسيد الكبريت تُشكل
لدى ذوبانها في بخار الماء ما يعرف بالمطر
الحمضي ذي التأثيرات الضَّارة على النظام
البيئي.

التخلُّص من ترسبات املواد
الشَّ معية وغريها

المستودعات النفطية ،عن طريق التعرف
على وجود بعض الكائنات الحية الدقيقة التي
كمصدر
تستغل المركبات الهيدروكربونية
ٍ
للكربون اللاَّ زم لنموها ،حيث يتم تحديد بعض
أنواع البكتيريا الموجودة في المناطق النفطية،
وهذه البكتيريا تحتوي على أنواع من سالسل
ألحماض نووية تميُّزها عن غيرها من سالالت
البكتيريا الموجودة في مناطق أخرى ال تحتوي
على نفط ،وقد أثبتت هذه الطريقة قدرتها على
إعطاء مؤشرات قوية على احتمال وجود
احتياطيات جيدة من النفط في تلك المناطق .ويتم
الكشف عن وجود تلك البكتيريا بواسطة أجهزة
صغيرة متنقلة ،يتم استخدامها في المناطق التي
تتم دراستها للعثور على خامات الذهب األسود.

إزالة امللوثات
تُعتبر عملية التخلص من الملوثات النفطية
في مياه البحار والمحيطات أو من التربة ،من
العمليات الشاقة والمكلفة مالياً ،وتنتج عملية
التلوث في العادة بسبب وقوع بعض الحوادث

لناقالت النفط التي تجوب بحار العالم ،أو بسبب
تدفق النفط من األنابيب الناقلة له.
ويمكن استغالل بعض الكائنات الحية الدقيقة
للتخلُّص من تلك الملوثات الخطيرة ،وذلك
نظرا ً لقدرتها البيولوجية على هدم واستهالك
المركبات الهيدروكربونية كغذاءٍ لها ،وقد بينت
األبحاث وجود نحو  79نوعا ً من البكتيريا
يمكنها هدم المشتقات البترولية كموا ٍد لنموها،
كما تبيَّن وجود عد ٍد من الفطريات والطحالب
القادرة على تحييد تأثير تلك الملوثات الخطيرة.

التخلُّص من الكربيت
ب متفاوتة من
يحتوي النفط الخام على نس ٍ
الكبريت ،وخصوصا ً الخام الثقيل ،وهذه
النسب تتفاوت بين حق ٍل وآخر ،ويتسبب وجود
الكبريت في المنتجات النفطية في إلحاق
أضرار بليغة بالمعدات المعدنية المستخدمة في
عمليات استخراج ونقل النفط ،كما َّ
إن أكاسيد
هذا العنصر خطرة على صحة اإلنسان ،فهي
تتسبب في حدوث التهابا ٍ
ت للجهاز التنفسي

لقد اُستخدمت طرق كيميائية للتخلص من
الكبريت في النفط ،وهذه المعالجة الكيميائية
تتطلب استخدام مواد كيميائية وحرارة عالية
قد تصل إلى  450درجة مئوية وضغط مرتفع
وعوامل مساعدة ،حيث يتم التخلُّص من
الكبريت أو تخفيض نسبته بشك ٍل كبير ،وهنا
برزت أهمية ُّ
الطرق البيولوجية للتخلص من
الكبريت ،حيث تستخدم بعض البكتيريا إلزالة
الكبريت الموجود في المنتجات النفطية ،وتتسم
هذه َّ
الطريقة بعدم حاجتها إلى استخدام حرارة
عالية أو ضغط مرتفع ،إذ تتم تحت ضغط جوي
عادي وحرارة تتراوح بين  30و 50درجة
مئوية ،كما أنَّها ال تؤثر على التركيب الكيميائي
للمنتجات النفطية.
َّ
إن التكنولوجيا الحيوية تفتح أمام الباحثين آفاقا
واعدة في مجال الصناعة النفطية ،حيث يمكن
استغاللها أيضا ً في التخلص من ترسبات المواد
ال َّ
شمعية وغيرها التي تُغلق أنابيب نقل النفط،
كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في عد ٍد
آخر من التطبيقات التي تُعزز صناعة النفط في
العالم.
وكاالت

محررة الصفحة  -عبد الرحمن محمد

