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درويش: االحتالل الرتكي كثف 
هجماته عىل المنطقة مستغاًل 

انشغال العالم بأفغانستان
دولة  أن  على  درويش،  شرفان  العسكري،  منبج  لمجلس  الرسمي  المتحدث  أكد   
االحتالل التركي كثفت هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، مستغلة انشغال 

العالم بأفغانستان...«2

مؤتمر ستار يدعـــــــــــــــــــــــو 
الِنساء قاطبــــــــــــــــــــــــة 

باالنضمام إلى حملة 
»حان وقت الُحرّية«

الفترة  خالل  إيجابي�ة  نت�ائَج  حققت  الحرّية«،  وقت  »حان  حملة   
َّ

أن الحسكة،  مقاطعة  في  ستار  مؤتمر  أوضح 
تتحقق  بحريت�ه  الذي  القائد  حرّية  لتحقيق  الحملة،  ضمن   

ّ
فعاليتهن في  مستمرات   

ّ
بأنهن  ،

ً
مؤكدة الماضية، 

عوب والمرأة...«3
ّ

حرّية الش

لقمان أحمي يطالب حكومة باشور 
بتحديد موقفها من الهجمات التي 

تطال املناضلني الكرد

خطاٌب بهلوايّن وهدية من 
الرتاِث املسروِق

طالب الرئيس المشترك لحزب 
الخضر الديمقراطي، لقمان أحمي، 
حكومة باشور كردستان بتحديد 

موقفها عاجالاً من الهجمات 
التركية المتواصلة التي تستهدف 
المناضلين الكرد، وقال: »على 
األطراف الكردية التي تتعاون 
وتخدم االحتالل التركي أن تعلم 

أنها ستكون لقمة سائغة لالحتالل 
التركي«...«4

يحرُص الرئيس التركّي على جعِل 
زيارته إلى الجمعيِة العامة لألمِم 

المتحدة حلقةاً مباشرة في مخططه 
السياسّي، وإلقاء خطابات يتعرُض 
فيها ألكبر عدٍد من القضايا الدوليّة 
ليبعَث برسائل توحي بحجِم الدور 
التركّي وحضورها في الساحِة 

الدوليّة، وعندما يتعلق األمُر بالتدخل 
التركّي في شؤون الدول األخرى 
يتجاوُز الحقائق بقفزاٍت بهلوانيّة، 
لينتقل إلى االبتزاز وتوجيه التحذير 

من ضخِّ الالجئين...«5

رجائي فايد

طالبان...عفريت 
تحت الطلب 

األمرييك ـ4ـ ..«9

بعدسة : جوان محمد

طفل بعمر السنتين ضحية صفقة 
بيع برعاية والده

بهدف السيطرة على الموجة 
الرابعة.. حظر كلي في منطقة 
الفرات بريف دير الزور الشرقي

الثالثاء  اللبنانية،  السلطات  أحبطت 
يبلغ  بيع طفل سوري  عملية  المنصرم، 
أشخاص  ستة  نفذها  عامين،  العمر  من 
توقيف  تم  حيث  الطفل،  والد  بينهم 

المتورطين إلحالتهم إلى القضاء.
األمن  »قوى  أوضحت  التفاصيل  في 
الداخلية  لـ«وزارة  التابعة  الداخلي« 
اللبنانية« في بيان لها عبر صفحتها في 
»فيسبوك«، أن مفرزة منطقة »جونية« 
على  بناًء  بالعملية  المتورطين  ضبطت 

معلومات وصلت إليها.
»ا.  هم  المتورطين  أن  البيان،  وأضاف 

سوري،   ،1993 عام  مواليد  من  ش« 
 ،1974 عام  مواليد  من  ش«  »ك. 
 ،1970 عام  مواليد  ب.  ي.  سورية، 
لبناني، ع. ا. مواليد عام 1972، لبناني، 
لبناني،  ي. س من مواليد عام 1957، 

ل. ش. من مواليد عام 1955، لبنانية.
السوري »ا . ش« حاول بيع طفله إلى 
واللبناني »ي. ب«  السورية »ك. ش« 
وسلمت  الموقوفين،  بقية  بواسطة  وذلك 
الجمعيات  إلى إحدى  الطفل  قوى األمن 
توقيف  تُعنى برعاية األطفال وقام  التي 
األشخاص المتورطين في السجن التخاذ 
وفقاً  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات 

للبيان.
تعرض  الماضية  القليلة  السنوات  خالل 
عدد من األطفال السوريين في »لبنان« 
منها  قاسية  وإنسانية  معيشية  لظروف 
المعاملة السيئة التي أدت لوقوع إصابات 

أو وفيات.
يشار إلى أن ظاهرة التخلي عن األطفال 
في  انتشرت  الوالدة  حديثي  فيهم  بما 
ورأى  الحرب  سنوات  خالل  »سوريا« 
البعض أن الظروف المعيشية الصعبة قد 
تدفع البعض لمثل هذه الممارسات علماً 

أنها ليست مبررة.

عدد  زيادة  بسبب  ـ  قامشلو  روناهي/ 
منطقة  في  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
قررت  الشرقي،  الزور  دير  بريف  الفرات 
الحظر  تطبيق  المنطقة  في  األزمة  خلية 
الكلي لمدة عشرة أيام بهدف السيطرة على 

الموجة الرابعة التي تجتاح البالد.

كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  ويزداد 
حيث  يوم  بعد  يوماً  سوريا  وشرق  بشمال 
الخبر وبحسب هيئة  إعداد هذه  حتى ساعة 
الصحة تم تسجيل 25288 إصابة في حين 
حالة  و2079  وفاة،  حالة   852 سجلت 
شفاء من الفيروس، في عموم مناطق شمال 

وشرق سوريا. 
وُعقد اجتماع لخلية األزمة في القسم الشرقي 
تعميم  أُصدر  وعليه  الزور  دير  ريف  من 
رقم )13(، والذي ينص على تطبيق الحظر 
الكلي في منطقة الفرات: أبو حردوب - أبو 
حمام - الكشكية - غرانيج - البحرة، ولمدة 
 ،2021/9/20 تاريخ  من  بدءاً  أيام  عشرة 

ولغاية 2021/9/30.
التجارية  المحالت  الحظر  من  ويستثنى 
والخضار وذلك من الساعة السادسة صباحاً 
وإلى الثانية من بعد الظهر، باإلضافة لكافة 

المراكز الصحية.
اإلدارة  منعت   ،2021/9/14 وبتاريخ 
إقامة  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
رقم  القرار  في  وجاء  الكبرى،  التجمعات 
المشتركة  الرئاسة  عن  الصادر   ،291
لشمال  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  للمجلس 

وشرق سوريا ما يلي: 
شمال  في  األزمة  خلية  مقترح  على  بناًء 
هيئة  كتاب  على  وبناًء  سوريا،  وشرق 
الصحة، وضمن إجراءات التصدي لجائحة 

كورونا المستجد بموجتها الرابعة، تقرر:
تمنع كافة التجمعات الكبرى بكافة أشكالها: 
)صاالت األفراح - خيم العزاء - االجتماعات 
تحت  المسيرات(   - المؤتمرات   - الكبرى 

طائلة المسؤولية.
المواطنين  كافة  »على  القرار:  أضاف  كما 

وكافة العاملين في مؤسسات اإلدارة الذاتية، 
الوقاية  بأساليب  واألخذ  الكمامات  ارتداء 
كافة  في  االجتماعي  والتباعد  الشخصية 
لحين  حياتهم  من  جزءاً  وجعلها  األماكن، 

االنتهاء من هذه الجائحة«.
الجدير ذكره منذ منتصف آذار عام 2020، 
كامل  في  الكلي  الحظر  ُطبِّق  اآلن  وإلى 
مرات  ألربع  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
كورونا  بفيروس  اإلصابات  زيادة  بسبب 
والذي ما زال ينتشر بشكٍل كبير في الكثير 
من بلدان العالم ويسجل بشكٍل يومي وفيات 

وإصابات جديدة بعشرات اآلالف.
وتشهد أيضاً مناطق حكومة دمشق تصاعداً 
إحصائية  آخر  وبحسب  اإلصابات  عدد  في 
صدرت من وزارة الصحة التابعة لحكومة 

دمشق:
اإلصابات: 31148.

الوفيات: 214٦.
والتي  هوبكنز  جونز  جامعة  بحسب  كما 
خاصة  جامعة  هي   ،187٦ سنة  تأسست 
بوالية ماريالند  بالتيمور  بحثية، مقرها في 
إحصائية  آخر  صدرت  المتحدة،  بالواليات 

عالمية عنها على الشكل التالي:
الحاالت: 228555375.

الوفيات: 4٦92045.
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هذا ما يحدث للجسم عند تناول الطعام أمام شاشات 
التلفزيون والهاتف المحمول

التفاح.. عليك بالقشر 
وودع الكرش

علماء يطورون كونًا 
افتراضيًا ُيحاكي الكون 

الحقيقي منذ نشأته

طعامه  الشخص  يتناول  أن  الشائع  من 
أو  الحاسوب  أمام  الشاشة  على  عينيه  ُمثبتاً 
التلفزيون أو الهاتف المحمول، ومع ذلك فإن 
الوضع تحرك  تتناولها في هذا  التي  الوجبة 
فما  عموماً،  والجسم  الدماغ  في  ضارة  آلية 

هي هذه اآللية؟
تحدثت  المسألة  هذه  على  الضوء  إللقاء 
الطبيب  إلى  الفرنسية  لوفيغارو  صحيفة 
والمعالج النفسي جيرارد أبفلدورفر الذي قال 
تخلو  ال  الطعام  تناول  في  الطريقة  هذه  إن 
مشيراً  وصحتنا،  رفاهيتنا  على  عواقب  من 
الصحن  متابعة  عن  يتشتت  االنتباه  أن  إلى 
وما يأكله الفرد إذا كان غارقاً في العمل على 
الحاسوب أو يتابع برنامجاً في التلفزيون أو 

الهاتف، وهذا هو أصل المشكلة.
وهذه المشاكل التي تنتج عن التشتيت الناجم 
أو  التلفزيون  شاشة  أمام  الطعام  تناول  عن 

الحاسوب أو الهاتف المحمول:

ـ زيادة الوزن
مقداد  جوليا  كتبته  الذي  الصحيفة  مقال  في 
يوضح الطبيب النفسي أن الشاشات بجاذبيتها 
تمنع األكل الواعي، أي التذوق، وبالتالي يقل 
الشعور بالشبع ليصبح المرء ُعرضة لزيادة 

الوزن.
سلوك  في  المحاضرة  دافيدنكو  أولغا  أما 
األكل فتقول إن المرء كلما أكل أكثر انخفض 
فهو  الطعام،  يوفرها  التي  للمتعة  إدراكه 
النهاية  في  يؤدي  مما  األولى،  اللقمة  يتذوق 
تركيز  دون  األكل  أن  بالشبع، غير  للشعور 
ودون شعور من الصعب أن يشعر صاحبه 

بالشبع.

ـ ذكرى ضبابية

أو  الحاسوب  أمام  تناولها  يتم  التي  الوجبة 
التلفزيون لها تأثير على تذكر لحظة األكل، 

الشعور  في  تساهم  تحديداً  الذاكرة  أن  مع 
على  تستولي  الشاشة  أن  حين  في  بالشبع، 
الحواس من خالل ما يحدث هناك وليس من 

خالل المساهمة الحسية في الطعام.
ساعات  بضع  )بعد  دافيدنكو  أولغا  وتضيف 
فقط  الدماغ  في  يتبقى  دقائق  بضع  حتى  أو 
ذكرى ضبابية عن الوجبة، مما سيمنعه من 

قياس كمية الطعام التي يتم تناولها(.
وحذّر المقال أيضاً من المحتوى الذي يشاهده 
كان  سواء  الطعام،  تناول  أثناء  الشخص 
مشهداً مفجعاً أو بريداً إلكترونياً احترافياً أو 
صورة عنيفة، ألن للعواطف دوراً في كمية 
الطعام  إن  إذ  المرء،  يتناولها  التي  الطعام 
خصائص  له  أبفلدورفر  جيرارد  يقول  كما 

مهدئة ال يمكن إنكارها، وعندما تهاجم بعض 
المشاعر حواسنا تنشط آليات الدفاع وتدفعنا 

لتناول المزيد لمواجهة هذا االضطراب.
ـ اضطراب الهضم

وفي السياق نفسه، تقول اختصاصية التغذية 
عملية  أن  تأكيد  بكل  إنه  ويليرفال  اليليتيا 
أن  موضحةً  واألنف،  بالعينين  تبدأ  الهضم 
لضمان  الخمس ضروري  بالحواس  )األكل 
الطعام  إلى  النظر  ألن  الجيد،  الهضم 
اللعاب  بإفراز  يسمحان  رائحته  واستنشاق 

الذي يحتوي على إنزيمات هضمية(.
تقول  كما  بسرعة  الوجبة  تناول  ومن خالل 
تقليل  إلى  الشخص  يميل  االختصاصية 

المضغ، مما يمنع إفراز هذه اإلنزيمات.
مشاهدة  أثناء  الشخص  وضعية  أن  كما 
يضغط  مما  انحناًء،  أكثر  تكون  الشاشات 

على المعدة ويعّوق عملها.

لماذا عليك تناول التفاح بقشره، وما أهم فوائده 
الصحية، وكيف يساعد في تقليل الوزن، وما 

أبرز العناصر المغذية التي يحتويها؟
استهالكاً  الفواكه  أكثر  ثاني  التفاح  يعتبر 
لرسالة  وفقاً  وذلك  الموز،  بعد  العالم  في 
التجريبية  العلوم  مجلة  لمحرر  باحثين  من 

والسريرية.  
العناصر  من  العديد  على  التفاح  ويحتوي 
مثل األلياف الغذائية والمعادن والفيتامينات، 
والتي  )البوليفينول(،  مادة  على  يحتوي  كما 
ذلك  في  بما  مجموعات  عدة  إلى  تنقسم 
وأحماض  بنزويك(،  )هيدروكسي  أحماض 
ومشتقاتها،  سيناميك(  )هيدروكسي 
)هيدروكلكون(،  وثنائي  والفالفونول، 

و)األنثوسيانيدات(.
مفيدة  آثاراً  للتفاح  أن  الدراسات  وأظهرت 
على الصحة ضد السرطان والربو ومشاكل 
الدموية  واألوعية  القلب  وأمراض  الرئة 
ومرض  الوزن  وإدارة  الزهايمر  ومرض 

السكري.
ـ السرطان

في  التقدم  بمجلة  بحثية  لمراجعة  ووفقاً 
إلى  تشير  بحثية  بيانات  هناك  فإن  التغذية، 

مخاطر  بتقليل  مرتبطاً  يكون  قد  التفاح  أن 
اإلصابة بعدة أشكال من السرطان وأمراض 

القلب واألوعية الدموية والربو.
األولية  المالحظات  أن  المراجعة  وتضيف 
التفاح  تناول  بين  إمكانية وجود صلة  تُظهر 
العظام  بهشاشة  اإلصابة  مخاطر  وتقليل 

والسكري.
وتحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم )وزنها 

150 غراماً( على 78 سعرة حرارية.
ـ فوائد جّمة

لمنتجي  األلمانية  الرابطة  قالت  جهتها،  من 
الخضروات  والفواكه إن التفاح يتمتع بفوائد 
صحية جّمة، حيث إنه غني بالفيتامينات إيه 
A، وبي B، وسي C، وإي E، كما أنه يزخر 
الشعور  على  تساعد  التي  الغذائية  باأللياف 
تنشيط عملية  وتعمل على  ناحية   بالشبع من 

الهضم من ناحية أخرى.        
 وتؤكد الرابطة أنه ينبغي تناول قشرة التفاح، 
نظراً ألن هذه العناصر  الغذائية المهمة توجد 

تحت القشرة مباشرةً.        
 ـ ماذا عن الكرش والوزن؟    

التقدم  مجلة  في  البحثية  للمراجعة  ووفقاً 
الصحية  اإلرشادات  توصي  التغذية  في 

تُعد  التي  لألطعمة  اليومي  باالستهالك 
كثافة  وقليلة  الغذائية  لأللياف  جيداً  مصدراً 
الصحي  الوزن  على  الحفاظ  لتعزيز  الطاقة 

أو فقدان الوزن.
وبناًء على هذه الفرضية أُجريت دراسة في 
أيضاً  يعانيَن  بدينة  امرأة  البرازيل على 49 
الدم  في  الكوِلسترول  مستويات  ارتفاع  من 
لتحديد تأثير تناول الفاكهة على نسبة الدهون 

في الدم ووزن الجسم.
وتم تقسيم المشاركات إلى ثالث مجموعات، 
حيث خضعن لنظام غذائي لمدة 10 أسابيع، 
مجموعة أكلن 300 غرام تفاح يومياً )نحو 
تناولن  ومجموعة  متوسطتين(،  تفاحتين 
الكمية ذاتها من الكمثرى، والمجموعة الثالثة 

تناولن ٦0 غراماً من كعك الشوفان.
لنظام  بإرشادات  مجموعة  كل  تزويد  وتم 

غذائي معتدل مصمم لتقليل وزن الجسم.
التفاح كجزء من  الباحثون أن إضافة  ووجد 
سيؤدي  اليومية  الحرارية  السعرات  مأخوذ 
إلى فقدان وزن بمقدار 1.32 كيلوغرام بعد 

10 أسابيع.
ومع أنه سيكون من غير الدقيق القول بشكٍل 
قاطع إن التفاح وحده يؤدي إلى فقدان الوزن 
فمن  ذلك  ومع  الدراسة،  هذه  أساس  على 
المعقول أن كثافة الطاقة المنخفضة ومحتوى 
أنظمة  في  فعاالً  يجعالنه  التفاح  في  األلياف 
إنقاص الوزن، وبالتالي قد يكون التفاح مهماً 

في التعامل مع المشاكل المرتبطة بالوزن.
ـ النضج

 ويمكن االستدالل على ثمار التفاح الطازجة 
بينما  الصلبة  والالمعة،  القشرة  خالل  من 

ينبغي تخزينه في مكان بارد ومظلم.        
وينصح بتخزين التفاح بشكٍل منفصل، نظراً 
يعمل  منه،  الذي  اإليثيلين  غاز  النبعاث 
والفواكه  الخضروات  إنضاج  تسريع  على 

األخرى.    

إذا كنت ترغب في استكشاف الكون بأكمله من 
فقد  اآلن،  فهذه هي فرصتك  خالل حاسوبك، 
افتراضياً  كوناً  الباحثين  من  دولي  فريق  أنشأ 

بالكامل، وجعله متاحاً مجاناً للجميع.
أطلقوا  التي  المحاكاة  هذه  الباحثون  ووصف 
شموالً  األكثر  بكونها  )أوشو(  اسم  عليها 
تحتوي  إذ  اإلطالق،  على  للكون  وتفصيالً 
على 2.1 تريليون )جسيم( في الفضاء ويبلغ 
وفقاً  ضوئية،  سنة  مليارات   9.٦ عرضها 
المسافة  هذه  وتمثل  ألرت(،  )ساينس  لموقع 
حوالي ثالثة أرباع تلك التي تفصلنا عن أبعد 

المجرات المرصودة اليوم.
تعني  التي  )أوشو(  تتيح محاكاة  أن  والمنتظر 
للباحثين  الخارجي(  )الفضاء  اليابانية  باللغة 
الحجم  من  مستوى  على  الكون  تطور  دراسة 

والتفاصيل ال يمكن تصورها حتى اآلن.
ـ آلة السفر عبر الزمان والمكان

الحاسوبية  الفلكية  الفيزياء  لمركز  ووفقاً 
على  تركز  )أوشو(  محاكاة  فإن  الياباني، 
تشكل  التي  للكون  الضخمة  الهياكل  تركيبة 
المادة المظلمة أحد أهم  الغامضة من  الهاالت 
تكوين  في  الهاالت  هذه  تتحكم  وال  أعمدتها، 
المجرات فحسب، بل تتحكم أيضاً في مصير 

الكون بأكمله.
من  العمالقة  الهياكل  هذه  أحجام  وتتراوح 
أكبر مجموعات المجرات وصوالً إلى أصغر 
نجوم  على  العثور  تتوقع  ال  لذلك  المجرات، 

وكواكب منفردة في هذا الكون االفتراضي.
فريدة  بميزة  المحاكاة  هذه  تتمتع  المقابل،  في 
التي  األخرى  االفتراضية  بالعوالم  مقارنةً 
طورها الباحثون سابقاً، تتمثل في قدرتها على 
الكون  تاريخ  مدى  على  المادة  تطور  محاكاة 
حصول  منذ  تقريباً  سنة  مليار   13.8 البالغ 

االنفجار العظيم حتى الوقت الحاضر.
مثل  ستكون  )أوشو(  فإن  الباحثين،  وبحسب 
في  االفتراضي  السفر  من  وتمكن  الزمن  آلة 
أرجاء الكون وفي أزمنة مختلفة منذ نشأته، مع 
إمكانية التوقف في كل لحظة من تاريخه وإلقاء 
نظرة عامة عليه أو التركيز على جزء صغير 

منه، مما سيجعلها أداة مهمة لدراسة الكون.

ـ كون )أوشو( العمالق بين يديك
اليابان  من  الباحثين  من  دولي  فريق  قام  وقد 
األميركية  المتحدة  والواليات  وإسبانيا 
وفرنسا  وتشيلي  وأستراليا  واألرجنتين 
)أتروي  باستخدام  )أوشو(  بإنشاء  وإيطاليا، 
2(، أقوى حاسوب عمالق في العالم مخصص 

لعلم الفلك.
ورغم القدرة العالية لهذا الحاسوب على معالجة 
عاماً  )أوشو(  إنتاج  استغرق  فقد  المعطيات، 
كامالً باستخدام أكثر من 40 ألف نواة معالجة 
مركزية، وتم في النهاية إنشاء 3 بيتابايت من 
البيانات، أي ما يعادل تقريباً 900 ألف صورة 

من هاتف خلوي بدقة 12 ميغا بكسل.
تنزيل  إلمكانية  بالنسبة  للقلق  داعي  ال  لكن 
اإلبحار  أو  الشخصي  المحاكاة على حاسوبك 
الشبكة  عبر  االفتراضي  الكون  هذا  في 
تقنيات  البحث  فريق  استخدم  فقد  العنكبوتية، 
المعلومات  لضغط  األداء  عالية  حسابية 
الكون  في  المظلمة  المادة  هاالت  تشكل  حول 
تيرابايت  وتطورها في )كتالوغ( بحجم 100 

فقط.
عملية  نتائج  نشروا  الذين  الباحثون  ويتوقع 
دورية  من  أيلول  شهر  عدد  في  المحاكاة 
أسترونوميكال  رويال  أوف  نوتيسز  )مانثلي 
سوسايتي( أن تساعد البيانات العلمية الضخمة 
التي ستنتجها )أوشو(، علماء الفلك على تفسير 
البيانات الضخمة الناتجة عن رصد المجرات 
في السنوات القادمة من منشآت مثل تلسكوب 
التابعة  )أوكليد(  الفضاء  ومهمة  )سوبارو( 

لوكالة الفضاء األوروبية.

درويش : االحتالل التركي كثف هجماته على 
المنطقة مستغاًل انشغال العالم بأفغانستان

االستخبارات العسكرية 
ُتطيح بما ُيسمى بـ »وزير 

زراعة« داعش في األنبار

لالعتراف بطالبان جونسون 
وبايدن ُيحددان شروطًا

ديمرتاش: البرلمان التركي مفتاح حل األزمة الكردّية

تسويات درعا مستمرة.. قرابة الـ 400 شخص يجرون تسويات 
في تل شهاب

لمجلس  الرسمي  المتحدث  أكد  ـ  األخبار  مركز 
منبج العسكري، شرفان درويش، على أن دولة 
مناطق  على  هجماتها  كثفت  التركي  االحتالل 
العالم  انشغال  مستغلة  سوريا،  وشرق  شمال 

بأفغانستان.

قال المتحدث الرسمي لمجلس منبج العسكري، 
شرفان درويش في تصريحات صحفية له: »إن 
وضرباته  هجماته  من  كثف  التركي  االحتالل 
الجوية التي طالت مدنيين وقادة عسكريين على 

األسابيع  خالل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
القليلة الماضية«.

كما جاء في تحليل لمجلة فورين بوليسي: »إن 
سوريا  في  الكرد  التركية ضد  الجوية  الغارات 
تصاعدت خالل الشهر الماضي، في وقت يركز 
أفغانستان،  في  الوضع  على  أنظاره  العالم  فيه 
ما يشير إلى أن أنقرة استغلت االنشغال العالمي 
شمال  في  الكرد  لمناطق  االستهداف  لتوسيع 

وشرق سوريا«.
وأكد درويش في تصريحاته أن االحتالل التركي 
بدون  ُمسيّرة  طائرات  ويرسل  األجواء  يخترق 
بهدف  مناطق شمال وشرق سوريا،  إلى  طيار 
وخرق  وعسكرية،  مدنية  شخصيات  اغتيال 
األجواء هذا يتعارض مع كال االتفاقين بين كل 
من روسيا والواليات المتحدة األمريكية وتركيا.
في  يحدث  مما  استغلت  تركيا  أن  إلى  وأشار 
أفغانستان لصالحها، حيث تتجه كل أنظار العالم 
لما يحدث هناك، ونفذ االحتالل التركي عمليات 
قصف طالت العديد من القرى والمدنيين، إضافة 
إلى أماكن قادة عسكريين من الذين كانوا ذوي 
خالل  داعش  مرتزقة  محاربة  في  فعال  دور 

السنوات الماضية.

مديرية  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
األربعاء  العسكرية،  االستخبارات 
القبض  إلقاء   )2021 أيلول،   22(
على ما يسمى بوزير زراعة مرتزقة 

داعش في محافظة األنبار.

أنه:  لها،  بيان  في  المديرية  وذكرت 
مدير  قبل  من  مباشر  »بإشراف 
وبعملية  العسكرية،  االستخبارات 
نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة 
المستمرة  والمتابعة  االستخبارية 
شعبة  تمكنت  محكم،  وبكمين 

الفرقة  في  العسكرية  االستخبارات 
أحد  على  القبض  إلقاء  من  العاشرة 
البو  منطقة  في  المهمين  المرتزقة 
كان  والذي  األنبار  بمحافظة  فراج 
)وزير  يسمى  ما  منصب  يشغل 

الزراعة( لعصابات داعش«.
هارباً  »فرَّ  قد:  المطلوب  أن  وبيَّنت 
خارج المحافظة أثناء معارك التحرير 
قبضة  في  ويقع  مؤخراً،  إليها  ليعود 
رجال االستخبارات العسكرية بوقت 
قياسي، إذ أنه من المطلوبين البارزين 

للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب«.

مركز األخبار ـ أعلنت لندن أن رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
اتفقا  بايدن  جو  األمريكي  والرئيس 
على  واشنطن  في  محادثاتهما  عقب 
أن االعتراف الدولي بطالبان يجب أن 

يكون منسقاً وأال يكون دون شروط.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت في 
بيان: »لقد اتفقنا على أن أي اعتراف 
بالتنسيق  يتم  أن  يجب  بطالبان  دولي 
اإلنسان  حقوق  باحترام  يقترن  وأن 
من قبل هذه المجموعة«، وذلك وفقاً 

لما نشرته وكالة أنباء »تاس«.
النهج  وبايدن  جونسون  ووصف 
األكثر  الطريقة  بأنه  الدبلوماسي 
فاعلية لمنع حدوث أزمة إنسانية في 
أفغانستان، حيث نقل البيان عن رئيس 
الوزراء البريطاني قوله: »إن أفضل 
الذين  أولئك  ذكرى  لتكريم  طريقة 
ضحوا بحياتهم لجعل أفغانستان مكاناً 
األدوات  جميع  استخدام  هو  أفضل 

لدينا  لمتوفرة  واإلنسانية  الدبلوماسية 
والحفاظ  إنسانية  أزمة  حدوث  لمنع 

على ما تم تحقيقه في أفغانستان«.
على  السيطرة  في  طالبان  ونجحت 
أيام، وتمكنت  أقل من 10  البالد في 
من دخول العاصمة كابول األحد 15 
آب، بينما غادر الرئيس أشرف غني 
قبل تمّكن القوات من وصول القصر 

الرئاسي.
األمريكي  الرئيس  أعلن  نيسان  وفي 
هذا  إنجاز  على  عزمه  بايدن  جو 
العشرين  الذكرى  بحلول  االنسحاب 
باإلضافة  وذلك  أيلول،  لهجمات 11 
العالم  دول  من  العديد  إعالن  إلى 
سحب قواتها المتواجدة في أفغانستان 

ضمن قوات حلف الناتو.
انسحاب  األمريكي  الجيش  وأكمل 
بذلك  ُمنهياً  آب   31 ليلة  تماماً  قواته 
الوجود  من  عاماً   20 من  يقرب  ما 

العسكري األمريكي في هذا البلد.

مركز األخبارـ  قال الرئيس المشترك السابق 
الدين  صالح  الديمقراطي  الشعوب  لحزب 
عنوان  هو  التركي  البرلمان  إن  ديمرتاش، 

حل األزمة الكردية.

زعيم  على  رداً  أتت  ديمرتاش  تصريحات 
حزب الشعب الجمهوري، الذي أكد أنه يمكن 
حل األزمة الكردية من خالل حزب الشعوب 

الديمقراطي.
الذي  تويتر  في  له على حسابه  تغريدة  عبر 
حزب  أن  ديمرتاش  أوضح  محاميه،  يديره 
كل  حل  إلى  يطمح  الديمقراطي  الشعوب 

مشاكل تركيا بما في ذلك القضية الكردية.
الشعوب  حزب  »إن  ديمرتاش:  وأضاف 
إرادة وطبعاً  لديه  فاعل سياسي  الديمقراطي 
الحل  عنوان  أن  إلى  مشيراً  المحاور«،  هو 

لألزمة الكردية هو بطبيعة الحال البرلمان.
الشعوب  لحزب  المشترك  الرئيس  علق  كما 
الديمقراطي مدحت سنجار، على تصريحات 

إيجابية، وإن  قائالً: »إنها  كيليتشدار أوغلو، 
عنوان الحل لألزمة هو البرلمان، وال يمكن 

تجاهل أي فاعل«.
العدالة  تجاهل حزب  انتقد  أوغلو  كيليتشدار 
والتنمية لدور حزب الشعوب الديمقراطي في 

من  إقصائه  ومحاولة  الكرد  مع  األزمة  حل 
الساحة السياسية، وانتقد خطوة سابقة أقدمت 
عليها الحكومة عام 2019 للتفاوض مع قائد 

الشعب الكردي عبد هللا أوجالن.

التسوية  عمليات  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
هذا  وفي  درعا،  مدينة  من  بلدات  عدة  في 
شخص   400 الـ  قرابة  أجرى  السياق، 
تسويات في بلدة تل شهاب، إلى جانب تسليم 

أسلحة لقوات حكومة دمشق.

وحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان في 
درعا، تستمر عمليات »التسوية« ضمن بلدة 
تل الشهاب بريف درعا الغربي، لليوم الثاني 
 400 نحو  إلى  ارتفع  حيث  التوالي،  على 
أجروا  الذين  األشخاص  تعداد  األقل  على 
تسوية حتى اللحظة، من المدنيين المطلوبين 
للخدمة اإللزامية واالحتياطية، أو المسلحين 

المحليين.
الفردي  السالح  بالتزامن مع استمرار تسليم 
بعد  تفتيش  عمليات  إجراء  سيتم  والمتوسط، 
ذلك، وإعادة انتشار لقوات حكومة دمشق في 
يأتي ذلك في إطار االتفاق  البلدة ومحيطها. 
لحكومة  التابعة  األمنية  اللجنة  بين  المبرم 

برعاية  شهاب  تل  وأعيان  ووجهاء  دمشق، 
روسيّة.

مئات  أن  إلى  أشار  السوري  المرصد  وكان 
المواطنين أجروا تسوية أوضاعهم، في بلدة 
تل شهاب بريف درعا، وسلّموا ما لديهم من 
بلغ عدد األشخاص  قطع األسلحة، في حين 
مسلحين  بينهم  شخص   300 من  أكثر 
ومتخلفين عن الخدمة العسكرية واالحتياطية.
صباح  رصد،  قد  السوري  المرصد  وكان 

الثالثاء دخول قوات حكومة دمشق واألجهزة 
األمنية برفقة الشرطة العسكرية الروسية، إلى 
بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، وإنشاء 
مركز للتسوية في إحدى مدارس البلدة، تنفيذاً 
لالتفاق الذي تم بين اللجان المركزية واللجنة 
بموجبه  تم  والذي  درعا،  مدينة  في  األمنية 
إجراء عمليات تسوية وتسليم أسلحة وانتشار 
والمزيريب  اليادودة  مناطق  في  عسكري 

وطفس بريف درعا الغربي.
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103 المرأةالرياضة

مؤتمر ستار يدعو النِّساء قاطبة باالنضمام إلى حملة »حان وقت الُحرّية«

النِّساء الرِّيفيَّات.. مصدر ثقة في العمل ونتائج جوهرّية

رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر : المرأة المصرية تخطو 
خطواٍت واثقٍة نحو األمام

الحسكة،  مقاطعة  في  ستار  مؤتمر  أوضح 
نتائَج  حققت  الحريّة«،  وقت  »حان  حملة  أنَّ 
بأنهّن  مؤكدةاً،  الماضية،  الفترة  خالل  إيجابية 
مستمرات في فعاليتهّن ضمن الحملة، لتحقيق 
حريّة القائد الذي بحريته تتحقق حريّة الّشعوب 

والمرأة.

المطاِلبة  الحريّة«،  وقت  »حان  حملة  دخلت 
عامها  أوجالن  عبد هللا  للقائد  الجسديّة  بالحريّة 
الثاني، والتي أُطلقت من قبل منظومة الُمجتمع 
من  سلسلةٌ  ضمنها  ونُظمت  الُكردستاني، 
الفعاليات المختلفة في معظم المناطق بمشاركِة 

كافة شعوبها.

أهداف الحملة

وتهدُف الحملة إلى تحرير القائد عبد هللا أوجالن 
دولِة  تُطبق  حيث  إمرالي،  سجن  من  جسديّاً 
إذ جرى  ُمشددة،  عزلةً  التركي ضدَّه  االحتالل 
ساريجا  ريزان  محاميه  قِبل  من  معه  لقاء  آخر 

ونوروز أويسال في السابع من آب 2019.
عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، 
القائد  نداء صالح، بيّنت لوكالة هاوار، أنَّ فكر 
الديمقراطية،  عبد هللا أوجالن ومشروعه األمة 
والدول  الُمتحرر،  الُمجتمع  أعداء  أوجعت 
القومويّة والرأسماليّة، وهذا ما يتضح من تشديد 

العُزلة على القائد أوجالن في سجن إمرالي.
وقالت: »ُشددت العُزلة بحّقِ القائد أوجالن من 
المشروع  القى  عندما  التركي،  االحتالل  قِبل 
قائد  من  القائد  وتحّول  وإيجابياً،  عالمياً  صدًى 
في  يعتمد  الذي  أممي،  قائد  إلى  كرديّة  لقضيّة 
التّواقة  الشُّعوب  لحريّة  الوصول  إلى  فكره 

للحريّة«.
ونُّظم خالل العام - منذ إطالق الحملة - الكثير 
أجزاء  امتداد  على  المختلفة  الفعاليات  من 
فيها  يتواجد  التي  والدول  األربعة،  ُكردستان 
الُمطالبة  الحملة  نطاق  توسيع  أجل  من  الُكرد، 

بالحريّة الجسديّة للقائد عبدهللا أوجالن.
الحملة،  ضمن  القائمة  الفعاليات  سلسلة  وعن 
قُمَن  ستار  مؤتمر  في  بأنهنَّ  صالح  نداء  بيّنت 

الُموسعة  واالجتماعات  الفعاليات،  من  بالعديد 
لألهالي والنِّساء بشكٍل خاص، وعرضَن أفالماً 
شمال  مستوى  على  محاضراٍت  وألقيَن  وثائقية 

وشرق سوريا.

نتائج إيجابية

عضوة  بحسب  إيجابية،  نتائج  الحملة  وحققت 
أوساط  في  صالح،  نداء  ستار  مؤتمر  منسقية 
الخصوص، وقالت:  الّشبيبة والمرأة على وجِه 
التي  األساسيّة  الّركيزة  كانوا  والّشبيبة  »المرأة 
كيزة  الرَّ القائد اهتمامه، لذلك كانوا  صّب عليها 
ما الحظناه  وهذا  آفا.  روج  ثورة  في  األساسيّة 

عندما القت الحملة صدًى إيجابياً لديهم«.
في  مستمراٌت  بأنَّهَن  صالح  نداء  وأشارت 
الحرية«،  وقت  »حان  حملة  ضمن  فعالياتهّن 
وسيكثّفن من نشاطاتهّن، مؤكدةً »خالل المرحلة 
القادمة ستكون هناك مسيراٌت، وندواٌت حوارية 
سياسي  طابع  ذات  معروفة  شخصياٍت  مع 
للتعريف  سياسيّة،  وكذلك ألحزاب  واجتماعي، 

حريته  إلى  للوصول  والّسعي  القائد،  بفكر 
الجسديّة«.

في  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  وناشدت 
مقاطعة الحسكة، نداء صالح، في ختام حديثها، 

وقت  »حان  حملة  إلى  باالنضمام  النِّساء  كافةَ 
نطاق،  أوسع  على  القائد  فكر  لنشر  الحرية«، 
المرأة  حريّة  إلى  امي  الرَّ بمشروعه  والتعريف 

والمجتمع.

في  الّريفيّة  المرأة  تُعدُّ   - محمد  أمل  آغا/  جل 
ومفتاح  المجتمع  تكوين  أساس  الّدول  مختلف 
الّريفيّة  وللمرأة  أفضل،  بشكٍل  البناء  إعادة 
نظيرها،  قلَّ  خاّصة  قدسيّة  الذاتية  اإلدارة  في 
نهجها  على  سارت  التي  األّولى  فالخطوات 
اإلدارة الذاتية هي تمكيّن اليد العاملة وباألخص 
سبيل  ال  التي  النَّسوية  يفيّة  الرِّ العاملة  اليد 

لتغاضي النَّظر عن جوهريتها. 

روج  ثورة  قبيل  الّريفيّة  المرأة  افتقرت  لطالما 
أولَت  هنا  لها، ومن  الالزمتين  والثِّقة  للدَّعم  آفا 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الِحصة 
من  العديدَ  وسننت  النسويّة  العاملة  لليد  األكبر 
تمكينها  في  بدورها  ساهمت  التي  المشاريع 
وتعزيزها، فقصة نجاح المرأة في شمال وشرق 
بل هي حصيلة عدةِ  تأتي من عبث،  لم  سوريا 
على  فعّالة  بنتائَج  ألقت  التي  ومبادرات  قوانين 
فيه  تكمن  التي  والمجتمع  الريفيّة خاصةً  المرأة 

عامةَ.
جاءت أولى خطوات تعزيز دور المرأة الريفيّة 
التمكين  طريق  عن  سوريا  وشرق  بشمال 

الُمقومات  يعتمد على وضع  والذي  االقتصادي 
يأتي على رأسها  الرئيسيّة ألّيِ مشروع والذي 
المادة، فقد قدَّم المعنيون التأمين المادي للمشاريع 
المطروحة في قائمِة التنفيذ والتي تنوعت ما بين 
ومشاريع  والحيوانات  الدواجن  تربية  مشاريع 
فيها  رائدةً  المرأة  تُعدُّ  والتي  المخبوزات  إنتاج 
واألجبان  األلبان  ِلُصنع  محالت  لفتحِ  باإلضافة 
منطقة،  من  أكثر  في  النِّساء  إشراف  تحت 
تبرع  التي  اليد  تدعم  التي  المشاريع  ناهيك عن 
من  العديد  تحترفه  والذي  والنسيج  الخياطة  في 

النّساء الّريفيّات.
هذا وبدوره جاءت الخطوة الثانية لتشمَل توعية 
المجتمع  في  المحوريّة  بمكانتها  الّريفيّة  المرأة 
وإعادةِ الثقة بإمكانيّاتها وعدم التقليل من ميّزاتها 
بها عن سواها وذلك من خالل عقد  التي تنفردُ 
مدار  على  والُمحاضرات  الندوات  من  العديِد 
فتراٍت متفاوتة لتسليط الّضوء على أهمية الِمهن 
الّصغيرة في بناء اقتصاد الُمجتمع والتأّكيد على 
الجوع  لمكافحِة  دافعة  قوةٌ  الّريفيّة  المرأة  أنَّ 

والفقر في المناطق الريفية.
اإلدارة  في  المعنيين/ات  برنامج  يتوقف  ولم 
الدّعم  على  الّريفيّة  المرأة  تمكين  في  الذاتية 

المادي فقط بل يشمل البرنامج على متابعة سير 
الدَّعم  توقُف  بعد  حتى  النِّساء  لهؤالء  العمليّة 
تعود  المادي لتأكيد أهمية ما يقمنَّ به من فوائدَ 

باإليجابية على أُسرهم وعلى المجتمع.

وقد حصدت اإلدارة الذاتية نتائج إيجابية فريدة 
النتائج  هذه  لتأتي  مجهودات  من  قدمته  ما  بعد 
ساروا  الذي  البرنامج  قرار  على صحِة  مؤّكدةً 
عليه وغدت المرأة الّريفيّة اليوم امرأةً منتجة لها 

مكانتها وقيمتها المجتمعيّة التي فقدتها على مدار 
سنواٍت عديدة ولكن بعد ثورة روج آفا حصلت 
الّريفيّات على توهجهنَّ من جديد واعتمدنَّ على 

مهارتهنَّ المتوارثة.

المجلس  رئيسة  مرسي  مايا  الدكتورة  أكَّدت 
المصرية  المرأة  أنَّ  مصر  في  للمرأة  القومي 
جميع  في  األمام  نحو  واثقٍة  خطواٍت  تخطو 
البنك  مجموعة  وفد  استقبالها  خالل  المجاالت، 

الدولي.
المجلس  رئيسة  مرسي  مايا  الدكتورة  استقبلت 
القومي للمرأة، وفداً من مجموعة البنك الدولي 
لمصر  القطرية  المديرة  ويس  مارينا  بمشاركِة 
واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، كيكو 
البشريّة بمجموعة  للتنميّة  اإلقليمي  المدير  ميوا 
اإلقليميّة  المديرة  سليمان  آيات  الدولي،  البنك 
إلدارة التنميّة الُمستدامة لمنطقة الّشرق األوسط 
لبحث  الدولي،  البنك  بمجموعة  أفريقيا  وشمال 
تمكين  مجال  في  الجانبين  بين  التَّعاون  ُسبل 
المرأة المصريّة وتذليل العقبات أمام مشاركتها 

في الحياة العامة.

البنك  بوفد  مرسي  مايا  الدكتورة  ورحبت 
القائم  التعاون  المجلس، وأثنت على  الدولي في 
المصرية  المرأة  أنَّ  إلى  ُمشيرةً  الجانبين،  بين 
تخطو حالياً خطواٍت واثقٍة نحو األمام في جميع 
المجاالت، في ظّلِ قيادةٍ حكيمة وإرادةٍ سياسيّة 
الحياة  في  ومساهمتها  المرأة  بمشاركِة  تؤمن 

العامة.
وقالت إنَّ الرئيس عبد الفتاح الّسيسي يقوم بجهوٍد 
الصَّحيح  الطَّريق  على  مصر  لوضع  حثيثة 
وتمهيد الطَّريق لألجيال القادمة من أجل مستقبٍل 

أفضَل للجميع.
العادات والتقاليد السلبيّة  وأكَّدت أهمية مواجهة 
بدورها  والقيام  المرأة  مشاركةَ  تُعيق  التي 
دور  على  مشدّدة  المجتمع،  تجاه  به  المنوطة 
التي  الفنيّة،  القوالب  أهّمِ  من  كواحدةٍ  الدّراما 
أفكارهم  وتغيير  األفراد  على  كبيٌر  تأثيٌر  لها 

ومعتقداتهم الخاطئة تجاه المرأة.
وأكَّدت أهميّة االبتكار ووضع الّسياسات وإيجاد 
مشاركتها  وزيادة  المرأة  لتمكيّن  جديدة  حلول 
في سوق العمل، مشدّدة على أهميِة حّثِ القطاع 
لتذليل  سياسات  وضعِ  على  العمل  الخاص 
الِقطاع  هذا  في  المرأة  مشاركِة  أمام  العقبات 

الهام.
التي  بالمكتسبات  الدولي  البنك  وفد  أشادَ  وقد 
تحققت للمرأة المصرية حتى اآلن، وإيمان القيادة 
الّسياسيّة بدور المرأة الهام والضروري، وعلى 
أهمية التعاون القائم بين مجموعة البنك الدولي 
والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكيّن المرأة، 
ُمتطلعاً إلى مزيٍد من التعاون بين الجانبين خالل 

الفترة القادمة.
وكاالت

المحترفات،  التنس  العبات  اتحاد  قال 
والمصنفة  اللقب  حاملة  بارتي  آشلي  إن 
الثانية عالمياً أرينا سبالينكا وبطلة فرنسا 
تأهلن  كريتشيكوفا  باربورا  المفتوحة 
في  للموسم  الختامية  البطولة  إلى  جميعاً 

المكسيك.
ومن المنتظر تأهل خمس العبات أخريات 
إلى البطولة التي يشارك فيها أول ثماني 

العبات في التصنيف العالمي.
تشرين  من  الثامن  في  البطولة  وتنطلق 
من  الحجارة  وادي  إلى  ونُقلت  الثاني، 
من  سابق  وقت  في  الصين  في  شينتشن 
كوفيد-19  جائحة  بسبب  الحالي  الشهر 
العام  المسابقة  إلغاء  في  تسببت  التي 

الماضي.
األولى  المصنفة  بارتي  آشلي  وقالت 
في  كينغ  جين  بيلي  كأس  »رفع  عالمياً: 
أفضل  من  كان   2019 عام  شينتشن 

لحظات مسيرتي«.
في  األسترالية  الالعبة  مشاركة  لكن 
البطولة لتدافع عن لقبها ما زال محل شك.
هذا  شكوكاً  تايرز  كريج  مدربها  وأثار 

ظروف  بسبب  مشاركتها  حول  الشهر 
اللعب على ارتفاع كبير عن سطح البحر 
يتعارض  إنه  قال  التي  البطولة،  وتوقيت 
مع رغبة الالعبة في المشاركة في بطولة 

أستراليا المفتوحة في شباط.
برس  أسوشييتد  وكالة  تايزر  وأبلغ 
األسترالية بأن آشلي بارتي، التي خرجت 
أمريكا  بطولة  في  الثالث  الدور  من 
إرهاق  من  تعاني  الشهر،  هذا  المفتوحة 

»بدني وذهني«.
وتشارك كالً من أرينا سبالينكا وباربورا 
في  مرة  ألول  البطولة  في  كريتشيكوفا 
لهما  سبق  أن  بعد  الفردي  منافسات 

المشاركة في الزوجي. 
التأهل  كريتشيكوفا  باربورا  وضمنت 
شريكتها  برفقة  الزوجي  لمنافسات  أيضاً 
كاترينا سينياكوفا، بينما حجزت اليابانيتان 
شوكو أيواما وإنا شيباهارا مكاناً كذلك في 

البطولة.
وبلغ مجموع جوائز البطولة السنوية 14 

مليون دوالر في 2019.

حكًما  االقتصادية  مدريد  محكمة  أصدرت 
جديدًا بشأن مشروع السوبر ليغ الذي تدعمه 

أندية لاير مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.
في  الجديدة  البطولة  إلى  ناديًا   12 ودعا 
الموسم الماضي بعيدًا عن االتحادين الدولي 
 9 تنسحب  أن  قبل  القدم،  لكرة  واألوروبي 

أندية من المشروع.
ووفقًا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن رويز 
دي الرا، قاضى محكمة مدريد االقتصادية، 
أصدر حكًما بإلغاء العقوبات المفروضة على 
األندية المؤسسة لمشروع السوبر ليج خالل 

خمسة أيام.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن ألكسندر 
برفع  مطالبًا  بات  اليويفا،  رئيس  تشيفرين، 

الرسمي  الموقع  على  ذلك  ونشر  العقوبات، 
بتهمة  سيحاكم  وإال  األوروبي،  لالتحاد 

عصيان أحكام القضاء.
يقف  األوروبي  االتحاد  إن  القاضي  وقال 
عالنية  ويعزز  القانون،  حكم  خارج 
المنافسة الحرة  التي تضر بمبدأ  الممارسات 

برفضه لمشروع »السوبر ليغ«.
وذكرت الصحيفة اإلسبانية أن تعليق االتحاد 
األوروبي لقراراته ضد أندية السوبر ليغ لن 

يكون كافيًا، بل يجب تأكيد إلغاء العقوبات.
يعمل  الرا  دي  رويز  القاضي  أن  وأضافت 
السوبر  قضية  في  مدهشة  وسرعة  باجتهاد 
المحكمة  في  منصبه  عن  سيرحل  لكنه  ليغ، 

في شهر تشرين األول المقبل.

اإلعالن عن أسماء اللجان الفنية لأللعاب 
الفردية ولعبتي السلة والطائرة

إجماع بين ُمدربي أوروبا على رفض اقتراح الفيفا

آشلي بارتي تضمن التأهل إلى 
البطولة الختامية لموسم التنس

محكمة مدريد تنتصر مجدًدا 
للسوبر ليغ على اليويفا

على  مباشر  بشكٍل  المشرفة  هي  الفنية  اللجان 
البطولة  وسير  التحكيم  ناحية  من  البطوالت 
تنظيمياً ولعل هناك تفاوت من لجنة إلى أخرى 
في قضية النجاح في البطوالت وعموماً حصلت 
تغيرات ببعض اللجان وغابت خبرات ما كان لها 
اللجان، ويبقى األمر متروكاً  أن تغيب عن هذه 

لالتحاد بهذا الخصوص.
وتشكل اللجان الفنية مع التجهيز للموسم الرياضي 
كما بدأ االتحاد الرياضي بإقامة دورات تدريب 
وتحكيم وأولها في لعبة الطائرة كما تلتها دورة 
تدريبية  لدورات  باإلضافة  للمدربين  قدم  كرة 
مختلفة لأللعاب الفردية والجماعية. وجرى العمل 
ِذكر  بدون  فترة  قبل  الفنية  اللجان  تشكيل  على 
األسماء على اإلعالم ولكن مؤخراً نشر االتحاد 
أسماء األعضاء وهذه  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
الرياضي  للموسم  الفردية  لأللعاب  الفنية  اللجان 

2021 ـ 2022، وكانت على الشكل التالي: 
لعبة الكيك بوكسينغ:

- رئيساً للجنة: عمار العزاوي
عضوية كالً من:

- أحمد عبدي
- جنكيز حسن
- نهى عثمان

- فرهاد محمد
لعبة الكاراتيه:

- رئيساً للجنة: أحمد عمر
وعضوية كالً من:

- زبير موسى 
- آالن زبير شيخي
- نجبير ساروخان 

- آية يوسف
- روبين بنكين
- محمد كاظم

لعبة الريشة الطائرة:
- رئيساً للجنة: أحمد القادري 

وعضوية كالً من:
- رضوان معصوم

- آية حاج محمد
لعبة الشطرنج:

- رئيساً للجنة: كاوا يونس 
وعضوية كالً من:

- فراس عيسى
- إبراهيم شاكر

لعبة بناء األجسام:
- رئيساً للجنة: كاميران السيد 

- وعضوية كالً من:
- سومر الحسيني

- غالب سليمان
لعبة تنس الطاولة:

- رئيساً للجنة: رعد الحموي
وعضوية كالً من:

- إيمان محمد
- عدنان ابراهيم
لعبة التايكواندو:

- رئيسة اللجنة: يارا عبد الغفور
- وعضوية كالً من:
- عبد العزيز عابي

- جوان ماردللي 

- ماال رمضان 
- خليل هسام

لجان  الجماعية  األلعاب  كما شكلت على صعيد 
فنية للعبتي السلة والطائرة:

كرة السلة:
- رئيساً للجنة علي فنو    

-عضوية كالً من:
- عبد القادر عبد القادر

- بسام حسين
- نور عبد القهار محمد

الكرة الطائرة:
- رئيساً للجنة: عبد المجيد محمد       

وعضوية كالً من:
- خضر خلف
- خالد عثمان
- مازن هزاع
- شنكل حمو

ـ   2020 السابق  الرياضي  الموسم  أن  يُذكر 
أثرت  التي  المراحل  من  بالكثير  مرَّ   ،2021
سلباً على النجاح التنظيمي والتحكيمي للبطوالت 
بسبب  مرات  ألربع  النشاطات  توقف  وخاصةً 

جائحة كورونا.

لمدربي  األوروبية  االتحادات  تحالف  أبدى 
لالتحاد  المشروط  غير  دعمه  االثنين  القدم  كرة 
األوروبي للعبة )يويفا( في رفض مقترح االتحاد 
الدولي )فيفا( بإقامة كأس العالم كل عامين، حيث 

أكد أنه »مقترح تجاري بحت«.
والتر  يرأسه  الذي  المدربين  تحالف  وأعرب 
خطاب  في  الفيفا،  في  السابق  اإلداري  جاج، 
تشيفرين،  ألكسندر  السلوفيني  اليويفا،  لرئيس 
التنفيذية  واللجنة  اإلدارة  مجلس  رفض  عن 
تمثل  التي  للمدربين   47 الوطنية  واالتحادات 
أنحاء  جميع  في  مدرب  ألف   200 من  أكثر 

أوروبا، لهذا المقترح.
األنباء  وكالة  حصلت  التي  الوثيقة  وأشارت 
اإلسبانية على نسخة منها إلى أن »مقترح إقامة 
وهو  بحت،  تجاري  هو  عامين  كل  العالم  كأس 
استمرار لسلسلة من المقترحات غير المناسبة من 
الفيفا خالل السنوات األخيرة. تحالف االتحادات 
الوطنية لمدربي أوروبا يدعم بشكل غير محدود 

موقف اليويفا«.
كما ذكرت الوثيقة أنه »لم تمر سوى ثالثة أشهر 
للدنماركي  شاهدناه  الذي  الدرامي  الحادث  على 
نوعه  من  األول  ليس  وهو  إريكسن،  كريستيان 

متفق  »الجميع  أن  مضيفةً  طويلة«،  قائمة  في 
األولى  األولوية  هي  الالعبين  صحة  أن  على 

للعبة«.
وأتمت الوثيقة »جميع أطباء االتحادات الوطنية 

211 يعارضون تماماً فكرة إقامة المونديال كل 
عامين. مقترح الفيفا يعني زيادة كبيرة في حمل 
العمل على كل أطراف المنظومة، ولكن الجدول 
مساحة  بالفعل  يعطي  ال  المضغوط  الزمني 

لذلك«.

روناهي/ قامشلو ـ بدأ االتحاد الرياضي التجهيز والبدء بالموسم الرياضي الجديد 2021ـ 
الفنية، باإلضافة إلى انطالق دورات تدريب وتحكيم في إقليم  2022، بتشكيل لجانه 
الجزيرة، كما تأجلت بنفس الوقت بطولة الناشئات لكرة القدم وهي البطولة الوحيدة التي 

بقيت من الموسم الماضي.
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 طالبان...عفريت
 تحت الطلب
األمريكي ـ4ـ

عن  يُقال  ما  أصدق  هذا  صدق(  إن  )أفلَح 
بالسياسة  فاملهتمون  اليوم،  طالبان 
احلركة  تلك  زعماء  تصريحات  يتابعون 
وتصرفاتهم، ملعرفة هل هي نفس ما كانت 
أم  الزمان؟  من  عقدين  من  أكثر  منذ  عليه 
أننا إزاء طالبان أخرى غير تلك التي كانت؟ 
هل اجلوهر واحد في احلالتني، والتصريحات 
مؤقت  جلباب  بتغيير  أشبه  والسلوك 
تغيير  هناك  أن  أم  برمجياتية؟  ألسباب 
وبالتالي  احلركة،  أيديولوجيات  في  حقيقي 

تغييرات في سلوكياتها.

 20 بعد  أفغانستان  حلكم  عادت  أنها  إذ   
تقدمي  وحتاول  بحكمها  اإلطاحة  من  عاماً 
عن  مغايرة  صورة  في  املرة  هذه  نفسها 
القرن  تسعينيات  في  السابقة  الصورة 
على  احلصول  في  أمالً  وذلك  املاضي؛ 
الشرعية واالعتراف الدولي، ومن خالل هذا 
االعتراف الذي تأمله تسعى إلى التعاون في 
إعادة إعمار البالد، ومن املشاهد ذات الداللة 
السابق  التغير في موقفها  إرهاصات  على 
قبل  كانت  طالبان  أن  متعددة،  قضايا  من 
هو صور  عنها  يخرج  ما  كل  كان  20 عاماً 

في اجلبال.

التصوير  مواقع  استبدلت  حالياً  ولكنها   
بل  فضائية  قناة  على  باستديو  السابقة 
انفتاحها،  تؤكد  أساليب  اتباع  خالل  من 
مثل تلك املداخلة التي تفاجئ بها العالم 
، ملذيعة من أصل أفغاني على الهواء كانت 
قد فرّت مع أسرتها وجلأت إلى أستراليا، حيث 
طالبان  قادة  أحد  مع  تلفزيونياً  حوار  أجرت 
)كانت طالبان تعتبر ذلك أشبه باخلروج عن 
الشريعة(، وحرصت طالبان، في هذا اللقاء 
للتأكيد  اإلعالمية  التصريحات  من  وغيره 
وحرصت  واألقليات،  النساء  حقوق  على 
ملقاتليها  مصورة  مقاطع  نشر  على  أيضاً 
وهم  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على 
اعتادوا  عما  مختلفة  حياة  منط  ميارسون 
األذهان  في  ترسخ  والذي  سابقاً،  عليه 
باحلركة   مسؤول  قال  وقد  عنهم،  عاملياً 
تتواصل  واملنظمات  الدول  من  العديد  إن 
مواطنيهم  إجالء  في  للمساعدة  معهم 
األفغانية  العاصمة  من  موظفيهم  أو 
يكونوا  بأن  يسعون  أنهم  وأكد  كابول.  
لوحظ  وقد  الدولية،  األسرة  من  جزءاً 
عليه  كانوا  عما  وحنكة  تعقالً  أكثر  أنهم 
استراتيجية  حالياً  طالبان  حركة  وتتبنى 
وسائل  مع  املكثف  التواصل  على  تقوم 
اإلعالم، وهو ما ال يقتصر فقط على اإلدالء 
املؤمترات  وعقد  واملداخالت  بالتصريحات 
تغطيات  تقدمي  أيضاً  وإمنا  الصحفية، 
للفعاليات غير املعتادة مثل حضور طالبان 
بطولة لكرة القدم وتسليم الكأس للفريق 
الفائز. وبرزت شبكات التواصل االجتماعي 
في  نشط  كوسيط  تويتر  موقع  وحتديداً 
نشر رسائل طالبان للداخل واخلارج ال سيما 
من خالل حسابات املتحدثني باسمها الذين 
يكتبون باإلجنليزية والبشتو، وهم ذبيح اهلل 
مجاهد وقاري يوسف أحمدي ومحمد نعيم 
األمر  يقتصر  وال  شاهني،  سهيل  ومحمد 
على احلسابات الرسمية للحركة فحسب 
االجتماعي  التواصل  شبكات  تعد  وإمنا 
ملقاتلي  وفيديوهات  صور  لتداول  ساحة 
حتتل  أن  تلبث  ال  مغايرة  صورة  في  طالبان 
صدارة قوائم احملتوى الرائج، حيث يشاهدها 

ويتفاعل معها املاليني حول العالم.

طالبان  عناصر  أحد  يرتديه  ما  أن  حتى   
املواقع  هذه  مستخدمي  حديث  أصبح 
لتكلفة  تفصيلياً  وصفاً  قدموا  الذين 
دوالر  آالف  األربع  جتاوزت  التي  مالبسه 
للمعيشة  مغاير  حياة  لنمط  كصورة 
صورة  من  جزءاً  مثلت  التي  التقشفية، 
كان  وسواء  لسنوات،  األفغاني  اجلهادي 
طالبان  تقدمه  الذي  اإللكتروني  احملتوى 
حتول  عن  يعّبر  فهو  ال،  أم  صادقاً  رسمياً 
التي  للحركة  اإلعالمية  االستراتيجية  في 
التلفاز  أجهزة  تهشم  املاضي  في  كانت 
مبا  كلماتي  أختم  ولذلك  اإلنترنت،  وحتظر 

بدأت أفلَح إن صدق.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

هل ماتت عملية انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي؟

الفيروسات المهملة... خطر جديد

روبرت آليس )محلل سيايس 
مختص بالشأن الرتيك(

مجلة  وضعت  الماضي  أغسطس  في 
بقولها  الجرح  على  إصبعها  اإليكونوميست 
بوضوح ما يعرفه معظمنا ويؤمن به لفترة طويلة 
إن عملية انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي قد 
ماتت، لم يكن رد فعل تركيا بطيئاً في شكل رسالة 
من نائب وزير الخارجية التركي ورئيس شؤون 
االتحاد األوروبي فاروق كايماكجي، الذي قال: 
الجيوستراتيجي  األوروبي  االتحاد  ظهور  “إن 
ال يملك رفاهية رفض تركيا األكثر ديمقراطية، 
والتي من شأنها أن تفي بجميع معايير العضوية 
الموضوعية” هذا حقيقي بشكٍل كافـي لكن تظل 
غير  ديمقراطية  أكثر  تركيا  خيار  أن  الحقيقة 

موجود أصالً.
تأكيد  تم  العكس صحيح مرة أخرى  والواقع أن 
الدور البارز الذي تلعبه مديرية الشؤون الدينية 
التركية )ديانت( في ميزانية 2022، حيث تفوق 
مخصصات المديرية مخصصات سبع وزارات 
الخارجية  ووزارة  الداخلية  وزارة  ذلك  في  بما 
والرئاسة، بعد انسحابها من أفغانستان أصبحت 
واضحة،  غير  تركيا  تجاه  األميركية  السياسة 
أن  بايدن على  الرئيس  الرغم من إصرار  على 
حقوق اإلنسان ستكون مركز سياستها الخارجية.
وهذا ينسجم مع نية الرئيس رجب طيب أردوغان 
المعلنة منذ فترة طويلة لخلق “جيل ديني”، وهو 
ما ينعكس في المناهج الدراسية التركية، يتضمن 
هذا أيضاً إشارة إلى الهيمنة التركية على العالم 
والنظام العالمي الجديد في ظل اإلسالم، ينعكس 
سيما  وال  المديرية  لعبته  الذي  البارز  الدور 
للتو في  تعيينه  أُعيد  الذي  رئيسها علي أرباش، 
الحكومة  خطط  أرباش  بها  دعم  التي  الطريقة 
للسيطرة على وسائل التواصل االجتماعي، أثار 
القضائية والطريقة  السنة  بداية  دور أرباش في 
إعادة  عند  للغزو  كرمز  السيف  بها  حمل  التي 

افتتاح آيا صوفيا انتقادات.

تركيا دولة علمانية ظاهرياً على أي حال تنص 
الدستور على  من  والمادة 24  الديباجة  من  كل 
عدم السماح ألي شخص باستغالل الدين لغرض 
التأثير الشخصي أو السياسي، على الرغم من أن 
هذا ما حدث منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية 
عام  في  السلطة  إلى  أردوغان  بزعامة  الحاكم 

.2002
السابق في حزب  النائب  ذلك جادل  وبناًء على 
توسون  رسول  العمود  وكاتب  والتنمية  العدالة 
الدستور  من  حذفه  إما  يجب  العلمانية  مبدأ  بأن 
من  المتدينين  يمنع  ال  حتى  تعريفه،  إعادة  أو 
أنه  أيضاً  آيا صوفيا  إمام  يعتقد  دينهم،  ممارسة 
يجب  وأنه  الدستور  من  العلمانية  إزالة  يجب 
إعادة الجمهورية إلى “إعدادات المصنع” عندما 
لم تكن هناك علمانية في عامي 1921 و1924.

أعلن الرئيس أردوغان في مراسم االحتفال ببدء 
العام القضائي أنه سيطرح خططاً لدستور جديد 
وأنه سيتم  المقبل،  العام  من  األولى  األشهر  في 
رئيس  أيد  كما  األمر،  لزم  إذا  استفتاء  إجراء 
االقتراح  تركيا  في  العليا  االستئناف  محكمة 
لتأسيس  المئوية  الذكرى   2023 عام  في  لذلك 
بدستور  تركيا  تجهيز  يمكن  التركية  الجمهورية 

إسالمي جديد.
كما شهدته انتفاضة غيزي بارك في عام 2013 
البوسفور  جامعة  في  الطالب  فعل  وردود 
المرموقة في تركيا ضد تعيين أردوغان لمنصب 
الجديد، ال يكتفي جميع األتراك  الجامعة  رئيس 
باالتجاه الذي تسلكه األحداث. ويشمل ذلك أيضاً 
حليف أردوغان السياسي وزعيم حزب الحركة 
حيث  بهجلي،  دولت  المتطرف  اليميني  القومية 
وصف بهجلي أولئك الذين يريدون إزالة العلمانية 
ومدمرة”  مريضة  “عقليات  بأنهم  الدستور  من 

يريدون تفكيك أسس الجمهورية التركية.
التركي كوندا،  الرأي  لمعهد استطالعات  ووفقاً 
الفئة  في  الشباب  من  فقط  المئة  في   15 فإن 
متدينين  أنفسهم  يعتبرون   29  –  15 العمرية 
قبل عقد من  المئة  مقابل 28 في  أو محافظين، 
لمسح آخر فإن 43 في المئة من  الزمن، ووفقاً 
الخارج  إلى  لالنتقال  يخططون  التركي  الشباب 

في  الثقة  على  اعتباره تصويتاً  ما يصعب  وهو 
الحكومة.

أن  أردوغان  الرئيس  أوضح  كابول  سقوط  بعد 
تركيا ليس لديها واجب أو مسؤولية أو التزام بأن 
تكون “مستودع الالجئين” في أوروبا، ولتجنب 
على  بروكسل  تعمل   ،2015 أزمة  تكرار 
مليون   ٦00 بقيمة  لحزمة  مقترحات  صياغة 
مسؤول  أن  وصحيح  أفغانستان،  لجيران  يورو 
السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب 
بوريل جعل التعامل مع حكومة طالبان مشروطاً 
باحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون ووسائل 
اإلعالم الحرة كما لو أن هذا سيحدث فرقاً بالنسبة 

إلى قروي أفغاني أمي يحمل الكالشينكوف.
األوروبي  االتحاد  يواصل  ذلك  غضون  في 
تركيا،  في  الوضع  تقييم  على  القائمة  سياسته 
ولم يتوصل مجلس أوروبا بعد إلى نتيجة بشأن 
استمرار حبس صالح الدين دميرطاش وعثمان 
أصبحت  أفغانستان  من  انسحابها  بعد  كافاال، 
واضحة،  غير  تركيا  تجاه  األميركية  السياسة 
أن  بايدن على  الرئيس  الرغم من إصرار  على 
حقوق اإلنسان ستكون مركز سياستها الخارجية 
لكن هنا تركيا تمسك النهاية الطويلة من العصا.

الدور  تأكيد  تم  أنه  فيه  الشك  يمكن  ال  ما  ولكن 
الدينية  الشؤون  مديرية  تلعبه  الذي  البارز 
حيث   ،2022 ميزانية  في  )ديانت(  التركية 
سبع  مخصصات  المديرية  مخصصات  تفوق 
لدى  استغراب  مثار  وهذا  مجتمعة  وزارات 
االتحاد األوروبي، تعتمد الواليات المتحدة على 
كابول،  لتشغيل مطار  تركيا وقطر  مع  التعاون 
وقد أوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
في  تكون  أن  تريد  المتحدة  الواليات  كانت  “إذا 
الشرق األوسط فعليها التعاون مع تركيا” ولكن 

الواليات المتحدة تتريث في تحقيق ذلك.  
ما حل  بطريقة  بإمكانهم  أن  لواشنطن  أكار  أكد 
والقضية   ،35  – إف  أو   400  - إس  مشاكل 
المتحدة  الواليات  تحالف  في  المتمثلة  المعلقة 
على  الديمقراطية،  سوريا  وقوات  الكرد  مع 
الرغم من الهجمات التركية المتكررة في شمال 
وشرق سوريا بالتعاون مع المجموعات السورية 
المتحالفة معها، وتركيا ستحاول بشتى الوسائل 
الحلفاء في شمال وشرق  تتخلى أمريكا عن  أن 
سوريا حتى ولو تنازلت في الكثير من األمور، 
ولكن هل ستتجاوب أمريكا مع المطالب التركية؟ 

د. محمد البشاري

يعيدها  التي  اإلنسان  كفاح  قصة  الواقع  يسطر 
عبر األزمان بسعيه لتطويع اإلمكانات المتاحة 
نيالً لمكاسبه وتجاوزاً للتحديات واالنتقال للجزء 
الذي يلي »عقدة الحكاية«، لضمها أخيراً لسلسلة 

النضال اإلنساني عبر التاريخ المتعاقب.
إذ يعيش العالم في حقبة استباقية لما بعد الجائحة 
يصعب  هالمية  فقاعة  في  بالعوم  أشبه  بحالة 
في  سيما  المسار،  وتوجيه  االتجاه  تحديد  معها 
لكبيرها  صغيرها  من  االحتياجات  هرولة  ظل 
فيما سبق  كان طبيعياً  الذي  من مسارها  منتقلةً 
إلى مسار الضرورة القصوى والحاجة الملحة.

اكتشفه  ما  الحالة هو  هذه  مثل  لوجود  والداعي 
اإلنسان من عوز وقصور في كثير من المجاالت 
تُعتمد  كانت  التي  األوضاع  وتدهور  جهة،  من 
فيما قبل على أبسط اإلمكانيات سعياً لالستمرار 
ولم يعد بمقدورها ذلك بعد األزمة العالمية من 

جهة أخرى. 
التي  الخيوط  تشابه  باالهتمام  الجدير  ومن 
متناسقة  بقطعة  خروجاً  المجتمعات  تنسجها 
األلوان يرتديها العالم القادم بصورته الناضجة، 
والتركيز  القصوى  األولويات  تقديم  خالل  من 
محطة   21 يقارب  فيما  تتلخص  والتي  عليها، 
القضايا الشائكة  العالم لمعالجة أبرز  ينتقل منها 
لعام  للحكومات  العالمية  القمة  تقرير  بحسب 

.2021
الحادية  األولويات  تلك  تغطي  حين  وفي 
والعشرين االحتياجات العالمية كافةً فإنها تطلق 
أغصانها من خالل خمسة جذوع أساسية يتمثل 
التداعيات  استدراك  على  التركيز  في  أولها 
وذلك  الجائحة،  خلف  الباقية  البارزة  والندوب 
أن  سيما  المجتمعي  التكامل  تعزيز  خالل  من 

بناء اإلنسان هو أساس نجاح البنيان واالستثمار 
الناجح وإحداث التغيير والتطور النوعي في أي 
مجال، مهما بلغت صعوبته ومستلزماته سيما أن 
السعي  قبيل  باإلنسان هو من  بالنهوض  التفكير 
لتحقيق نهضة متكاملة بجهود إنسانية من الدرجة 
بالقدر  تماماً  عظيماً  اإلنسان  يصبح  إذ  األولى، 
الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه اإلنسان كما 

يقول المهاتما غاندي. 
تلغِ  لم  كورونا  ظهور  صاحبت  التي  المخاطر 
وفي  والفيروسات  األمراض  من  غيرها  وجود 
السياق ذاته، وانطالقاً من نية العمل ال التنظير 
فال بد من إعادة تفعيل عجلة المبادرات العالمية 
ظل  في  وبخاصٍة  الصحية  التحديات  لمواجهة 
المتفشية  األمراض  لرعاية  الحاد  االنقطاع 

على  كوفيد-19،  مكافحة  على  فقط  والتركيز 
المعوزة  األمراض  بعض  تفشي  من  الرغم 
لمناطق  العقاقير  وإيصال  محاربتها  الستمرار 
واإليدز«  والمالريا  »السل  مثل  انتشارها، 
الطيران  حركة  تذبذب  بعد  وبخاصة  وغيرها، 
ذهبية  ما يضع فرصة  ذلك  دون  لفترات حالت 
لتطوير  مثالً  المكتسب  المناعة  نقص  لفيروس 
نفسه بحيث يقاوم العقاقير التي أخذت أعواماً من 

الجهود البشرية لتصنيعها.
اإلصابة  أعداد  تصاعدت  الماضي  العام  ففي 
بحمى الضنك في إندونيسيا، والمالريا في أنحاء 
كابوس  وعاد  وأفريقيا،  كافة  الجنوبية  أمريكا 
شلل األطفال في اليمن في أواخر مراحل القضاء 
بمرض  الوفيات  نسبة  ارتفاع  يتوقع  كما  عليه، 

وفيات  وارتفاع   ،%10 تقارب  بنسبة  اإليدز 
األخرى  واألمراض  بنسبة %20،  السل  مرض 
المرتبطة بالمالريا بنسبة 35%، بناًء على دراسة 

هذا العام للقمة العالمية للحكومات. 
فجوة العناية التي يضطر العالم إلى أن يجابهها 
اليوم وبالرغم من خشونة تضاريسها في مختلف 
القطاعات، فإنها ستكون اللبنة األولى في تشييد 
القادم والُمعين له باالستمرارية والركيزة  البناء 
البشرية إلعداد خطط  المجتمعات  ألبناء  الثابتة 
استباقية تحول دون وقوعه بفخ األزمات، والتي 
إن وقعت يستطيع تخطيها برصيده من الخبرات 
المبني على تراكمات ثقافية وإجرائية وامتالكه 

أدوات ووسائل تتماشى وحجم تحدياته.

لقمان أحمي يطالب حكومة باشور بتحديد موقفها من 
الهجمات التي تطال المناضلين الكرد

درويش : سنطالب بحقوق شعبنا اإليزيدي وفق مبادئ 
الحياة الحّرة الكريمة

الخضر  لحزب  المشترك  الرئيس  طالب 
باشور  حكومة  أحمي،  لقمان  الديمقراطي، 
الهجمات  من  عاجالاً  موقفها  بتحديد  كردستان 
المناضلين  تستهدف  التي  المتواصلة  التركية 
التي  الكردية  األطراف  »على  وقال:  الكرد، 
أنها  تعلم  أن  التركي  االحتالل  وتخدم  تتعاون 

ستكون لقمة سائغة لالحتالل التركي«.

تعرض عضو مجلس عوائل شهداء حزب العمال 
سرحد(،  )شكري  بولوت  ياسين  الكردستاني، 
صباح يوم الجمعة، في مدينة السليمانية، لهجوم 

مسلح؛ أدّى إلى استشهاده.
وعقب الهجوم، أصدرت المؤسسات األمنية في 
السليمانية بيانين، أشارت فيهما إلى أنها حصلت 
على معلومات مهمة حول عمليات االغتيال التي 
حصلت خالل اليومين الماضيين في السليمانية، 
مع  المهمة  المعلومات  ستشارك  أنها  مؤكدة 

الرأي العام.
المتواصلة  التركية  الهجمات  هذه  على  وتعقيبًا 
حرية  حركة  في  مناضلين  تستهدف  التي 
مع  لقاًء  هاوار  أنباء  وكالة  أجرت  كردستان، 
الديمقراطي،  الخضر  لحزب  المشترك  الرئيس 

لقمان أحمي.

استهداف املناضلني هدف 

اسرتاتيجي لالحتالل الرتيك

وحول الهجمات التركية األخيرة التي تستهدف 
استهداف  أن  أحمي  لقمان  بيّن  كرد،  مناضلين 
المناضلين في حركة التحرر الكردستانية أصبح 

هدفًا استراتيجيًّا لالحتالل التركي.
ودعا لقمان أحمي الجميع أن يكونوا يقظين إزاء 
»استهداف  وأضاف:  هذه،  التركية  السياسات 
في  بدأ  التركي  االحتالل  قبل  من  المناضلين 
في  ماضية  تركيا  واآلن  آفا،  روج  مناطق 

سياساتها هذه في باشور كردستان أيًضا«.
االحتالل  يشنها  التي  الهجمات  أن  أحمي  وأكد 

التركي ال تستهدف حزبًا معينًا.

إن مل تراجعوا سياساتكم 

ستكونون لقمة سائغة 

وقال أحمي »على األطراف الكردية التي تخدم 
بأنها  دراية  على  تكون  أن  التركي  االحتالل 
التركي غدًا، في  لقمة سائغة لالحتالل  ستكون 
حال عدم مراجعة سياساتها، مطالبًا األطراف 
زرعتهم  الذين  العمالء  ضد  باالتحاد  الكردية 
لالحتالل  انتصار  أي  ألن  المنطقة،  في  تركيا 
من  للمزيد  الكردي  الشعب  سيعرض  التركي 

المجازر واإلبادات.

عىل حكومة باشور أن تحدد 
موقفها 

ودعا لقمان أحمي حكومة باشور كردستان إلى 
التركية  الهجمات  من  عاجاًل  موقفها  توضيح 
الكرد،  المناضلين  تستهدف  التي  المتكررة 
الجريمة  مرتكبي  عن  البحث  »يجب  وقال: 
ومحاسبتهم، وإعالن ما اقترفوه والجهة الداعمة 

لهؤالء للرأي العام«.

كيف لهم أن يفتحوا الطريق أمام 
أعداء الشعب الكردي؟

الديمقراطي  حزب  قوات  مشاركة  وحول 
االحتالل  جانب  إلى  القتال  في  الكردستاني 
التركي، نّوه لقمان أحمي إلى أن ما يفعله مرتزقة 
وتساءل:  بالصواب،  ليس  روج«  »لشكري 
كيف لهم أن يفتحوا الطريق أمام أعداء الشعب 
الكردي؟ كيف لهم أن يزيلوا األلغام التي زرعها 
التركي  االحتالل  يتقدم  ال  كي  الكرد  المقاتلون 

لمهاجمة مناطق حركة حرية كردستان؟.
وبيّن أحمي أن إزالة األلغام ليس واجبهم، إذا كان 
لديهم واجب فهو حماية أهالي المناطق المحتلة 
في عفرين وسري كانيه وكري سبي، ومحاربة 
مهامهم  من  »ليس  وقال:  التركي،  االحتالل 
من  وتناضل  تحارب  كردستانية  قوى  مهاجمة 

أجل حماية حقوق الشعب الكردي«.

والديمقراطية  الحرية  حزب  عن  المرشح  أكد 
سمير  العراقية  النيابية  لالنتخابات  اإليزيدي 
لخدمة  هو  االنتخابي  برنامجهم  أن  درويش، 
وأشار  حقوقه،  وتحصيل  اإليزيدي  المجتمع 
األساسية  القاعدة  هي  الشهداء  أسر  أن  إلى 
من  طاقاتنا  بكل  »وسنعمل  وأضاف:  لنضالهم 

أجل خدمة شعبنا اإليزيدي في كل مكان«. 

إلجراء  العراق  في  االستعدادات  تجري 
تشرين  من  العاشر  في  البرلمانية  االنتخابات 
األول الُمقبل، النتخاب مجلس النواب العراقي، 
يستعد  اإليزيدي  والديمقراطية  الحرية  وحزب 
سمير  الشيخ  بمرشحه  االنتخابات  لخوض 
الثالثة  للدائرة   32 )التسلسل  وفق  درويش، 
مرشحين  ثالثة  بين  من  اختير  والذي  شنكال(، 

آخرين في الحزب بعد إجراء انتخابات داخلية.

ضامن حقوقنا كشعٍب إيزيدي 
هدفنا األول

حزب  عن  المرشح  تحدث  السياق  هذا  في 
درويش  سمير  اإليزيدي  والديمقراطية  الحرية 

لوكالة هاوار فقال: إن خوضنا لالنتخابات جاء 
اإليزيدي،  المجتمع  حقوق  تحصيل  لضرورة 
وضمان حصوله عليها كباقي الشعوب المتعايشة 
في العراق، ويعتبر حزب الحرية والديمقراطية 
اإليزيدي أول حزب في تاريخ العراق الحديث 
بشكٍل  سياسي  كحزب  رخصته  على  يحصل 
العراقية، ويحق  االتحادية  الحكومة  رسمي من 
له تمثيل الشعب اإليزيدي في خوض االنتخابات 
المدن  في  االنتخابية  دائرته  ويكّون  العراقية، 

التي يعيش فيها اإليزيديون.
ويعدّ الحزب امتداداً لحركة الحرية والديمقراطية 
اإليزيدية TEV-DA التي تأسست عام 2013، 
إلدارة  وتأهيله  اإليزيدي  المجتمع  تنظيم  بهدف 
التنظيمي  دورها  تعزيز  وبهدف  بنفسه،  نفسه 
من  حزيران  شهر  من   24 في  الحركة  قررت 
عام 2017، التوجه نحو تأسيس الحزب، وعليه 
الحرية  “حزب  اسم  إلى  الحركة  اسم  تغيير  تم 

والديمقراطية اإليزيدي.
االنتخابي  برنامجه  إن  بالقول:  درويش  وتابع 
يتألف من عشرة بنود أساسية، تهدف إلى تطوير 
كافة قطاعات الحياة في شنكال ودعم كافة الفئات 
ذاتية  إدارة  بناء  على  العمل  أهمها  المجتمعية، 
بالحكومة  في شنكال تكون ال مركزية مرتبطة 
العراقية االتحادية، إضافة لضرورة العمل على 
الثالث من آب  اعتبار ما حصل لإليزيديين في 
والمطالبة  )جينوسايد(،  جماعية  إبادة   2014
مختصة  محاكم  إلى  لها  المتسببين  بإحالة 
لمحاكمتهم، فيما يجب دعم فئة الشبيبة باعتبارها 
القوى الديناميكية للمجتمعات، والطاقة التي من 

خاللها يتم تطويرها وتقدمها.

دعم املرأة والدفاع عن حقوقها 

املسلوبة

أضاف  تحصيلها  وضمان  المرأة  حقوق  وعن 
درويش فقال: إن المرأة الشنكالية قادت مقاومة 
اإليزيديين،  أعداء  وجه  في  ووقفت  بطولية 
على  حصولها  لضمان  واجٌب  ودْعمها 
تعويض  على  العمل  مؤكداً  المسلوبة،  حقوقها 
العمليات العسكرية في شنكال  المتضررين من 
أيضاً، ومن خالل برنامجي االنتخابي نؤكد على 
رفض أي اتفاقات توقّع بخصوص شنكال دون 

إرادة ورأي المجتمع اإليزيدي.
فرمان  بعد  حصل  ما  أن  درويش:  وأوضح 
يتحركون  اإليزيديين  جعل  شنكال،  في   2014
مكاسب  لتحقيق  نضالهم  ويقودون  أكبر  بوعي 
لهم وفق المصلحة اإليزيدية العليا، وكان إعالن 
أحد  ترخيص،  على  وحصوله  الحزب  تأسيس 
هذه المكاسب التي ستضمن لهم التمثيل في كافة 
كباقي  العراق  في  بحقوقهم  والمطالبة  المحافل 

الشعوب.
أن  ونريد  حقوقنا  نريد  نحن  درويش:  وأشار 
العيش  الفيدرالي وفق مبادئ  العراق  نعيش في 
حقوقه  على  الجميع  يحصل  بحيث  المشترك، 
مشاركتنا  فإن  األساس  هذا  وعلى  تفرقة،  دون 
الحرة  الحياة  مبادئ  لتقرير  االنتخابات هي  في 
وتضحيات  بتاريخ  الئقة  بكرامة  والعيش 
بشكٍل  شعبي  بحقوق  سأطالب  لذا  اإليزيديين، 
هنا  العراقي ألن توجُّ البرلمان  قبة  قانوني تحت 

إليها هو لضمان حقوقهم.
الذين  الشهداء  إلى  حديثه  في  درويش  وتطرق 
من  شنكال  تحرير  سبيل  في  وناضلوا  قاوموا 
مرتزقة داعش، وحافظوا على الوجود اإليزيدي 
العريقة،  اإليزيدية  الثقافة  وحموا  الزوال  من 

وقال: حزبنا حزب الشهداء وأسر الشهداء هي 
القاعدة األساسية لنا، سنطالب بحقوق أكثر من 
400 شهيد ضحوا من أجل هذه األرض، وحتى 
األساسي  وهدفنا  بذلك  العراق  تعترف  لم  اآلن 
القاعدة  هي  الشهداء  وأسر  بذلك  المطالبة  هو 
تقود  من  وهي  عليها،  نعتمد  التي  األساسية 
المجتمع  النضال والمطالبة بحرية وكرامة  دفة 

اإليزيدي دائماً.

الدميقراطي الكردستاين يستخدم 
النازحني كورقة رابحة

الديمقراطي  الحزب  يسعى  درويش:  وبيّن 
شنكال  نازحي  عودة  منع  إلى  الكردستاني 
بباشور،  المخيمات  في  وإبقائهم  أرضهم  إلى 
تتاح  مناسبة  أي  في  الستخدامهم كورقة رابحة 
له، ومنذ أكثر من سبع سنوات يخضع النازحون 

ومن  المخيمات،  في  الجبرية  اإلقامة  يشبه  لما 
أن  الكردستاني  الديمقراطي  يرى  أخرى  جهة 
عودة النازحين اإليزيديين إلى مناطقهم ستؤدي 
إلى خسارته ألعداد كبيرة من الناخبين المسجلين 
ما  بالطبع  وهذا  له،  كمؤيدين  السجالت  على 
تأييدهم  وفكرة  بذلك  النازحين  علم  دون  يجري 

للحزب.
القنوات  إن  قائالً:  واختتم سمير درويش حديثه 
ترّوج  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  التابعة 
وبشكٍل ممنهج أخباراً كاذبة عن الوضع األمني 
في شنكال، بهدف بّث الذعر والخوف في نفوس 
النازحين إلبقائهم في المخيمات، حتى يتسنى له 
استغاللهم في أغراض أخرى كاالنتخابات، ويتم 
لالنتخابات  كرهينة  النازحين  هؤالء  استخدام 
جهات  لصالح  االنتخابات  في  أصواتهم  وجمع 
هنا  ونقصد  مصلحة  أي  فوق  مصلحتها  ترى 

المصلحة الشخصية والحزبية.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

خطاٌب بهلوانّي وهدية من التراِث المسروِق
رامان آزاد

يحرُص الرئيس التركّي على جعِل زيارته إلى 
في  مباشرة  حلقةً  المتحدة  لألمِم  العامة  الجمعيِة 
مخططه السياسّي، وإلقاء خطابات يتعرُض فيها 
برسائل  ليبعَث  الدوليّة  القضايا  من  عدٍد  ألكبر 
في  وحضورها  التركّي  الدور  بحجِم  توحي 
بالتدخل  األمُر  يتعلق  وعندما  الدوليّة،  الساحِة 
يتجاوُز  األخرى  الدول  شؤون  في  التركّي 
االبتزاز  إلى  لينتقل  بهلوانيّة،  بقفزاٍت  الحقائق 

وتوجيه التحذير من ضّخِ الالجئين.

خطاب تصعيدّي عىل
 املنصة األممّية

في 2019/9/24 اعتلى أردوغان منبر المنظمة 
العامة  للجمعية   74 الدورة  إطار  في  األمميّة 
لألمم المتحدة، ورفع خريطة علناً خريطة تمثل 
سوريا،  شمال  على  والعدوان  العمليات  خطة 
وتشمُل مناطق تم تطهيرها من اإلرهاِب، ووّجه 
وضّخِ  الحدود  بفتح  التهديد  مضمونها  رسائل 
مزيٍد من الالجئين إلى أوروبا، وطرح بالمقابل 
مشروع إعادة الالجئين السوريين إلى ما سماه 
العدوان،  عقب  سينشئها  التي  اآلمنة  المناطق 
كانت تلك الرسائل كافية ليضمَن ضمن المجتمع 

الدولّي إزاء العدوان القادم.  
انتقد أردوغان إسرائيل وتوسعها في األراضي 
حقيقة  فوق  قفز  نفسه  بالوقت  لكنه  الفلسطينيّة، 
وعفرين  )جرابلس  سوريّة  مناطق  احتالل 
الدوليّة  التقارير  عشرات  وتجاهل  والباب(، 
االنتهاكات  توثق  التي  واإلعالميّة  والحقوقيّة 
مناطق  يسميه  فيما  المرتكبة  اإلنسان  لحقوق 
آمنة أو محررة، وراح يلّوُح بالمزيِد من التوّسع 
واحتالِل أراٍض في سوريا بحال رفضت مطالبه 
إلى  توّجهه  واستبق  اآلمنة.  المنطقة  توسيعِ  في 
نيويورك بالتهديد إطالِق عملية عسكريّة واسعة 

في سوريا.
بالدورة  خطابه  وخالل   2020/9/22 في 
القضية  تزال  »ال  وقال:  إسرائيل،  انتقد   ،75
الفلسطينيّة تقضُّ مضاجعنا، واأليدي القذرة التي 
تتعدى على القدس حيث توجد األماكن المقدسة 
ووقاحة  جرأة  تزداد  الثالث  السماويّة  للديانات 
للتصدّي  انبرى  الذين  الفلسطينّي  والشعب 
وسياسة  والعنف  العدوانيّة  إسرائيل  لسياسات 
الترهيب على مدى أكثر من نصف قرن يواصل 

كفاحه«.
عدما  أردوغان  خطاب  في  المعايير  كلُّ  تتغير 
مختلفة  مقاييس  ويستخدم  بالقضية  األمر  تتعلق 
تماماً، ومصطلحات مغايرة، وفيما يتحدث عن 
النقالبها  لمصر  االتهام  ويوّجه  الديمقراطيّة 
اإلخوانّي  بالرئيس  باإلطاحِة  الديمقراطيّة  على 
محمد مرسّي في 2013/7/3، ويتجاهُل سجونه 
فيهم  بما  المواطنين،  آالف  بعشراِت  المكتظة 

برلمانيين منتخبين ديمقراطيّاً.
فيها  كرر  التي  أردوغان  حركات  جملة  من 
في  كلمة  ألقى  أنّه  دافوس،  مؤتمر  موقف 
2014/9/25 خالل الدورة ٦9 لألمم المتحدة، 
الفتاح  المصرّي عبد  للرئيس  السماح  فيها  انتقد 
السيسّي بإلقاِء كلمة، والمفارقة أّن القاعةَ كانت 

شبه خالية أثناء خطابه. 
االستهالِك  لمجرِد  هي  أردوغان  تصريحاُت   
مشاعِر  دغدغةَ  يحاوُل  أنّه  إال  السياسّي، 
جريء  مسلٍم  كرئيٍس  والظهور  اإلسالميين، 
التصريحاِت  فيطلُق  القدِس،  قضيةَ  يناصُر 

الناريّة، إال أنّه في الوقت نفسه ال يقطُع عالقاِت 
التبادِل التجارّي معها والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً، 

ويشرف عليها مقّربون من الحكومِة التركيّة.
المتحدة  ألمم  العامة  الجمعية  أردوغان  يستغل 
إلطالق تصريحاٍت تناقض الواقع«. وفيما أعلن 
في  للنظام  المناوئ  للحراك  دعمه  أردوغان 
األموّي،  المسجد  في  الصالة  في  أمله  سوريا، 
الكرد  على  العدوان  ليكون  الحدوِد،  إلى  انكفأ 
في  المرتزقة  كل  ويستخدم  األساسّي،  الهدف 
العدوان على مناطقهم، ويواصل خطة تصدير 
مع  ومشاكله  الحدود،  عبر  الداخليّة  أزماته 
السياسّي  موقف  وتحسين  التركيّة،  المعارضة 
في الداخل على حساب الكرد واألزمة السوريّة.
وفيما اتهم الكرد في سوريا باالنفصاِل، وادّعى 
فإّن  السوريّة،  األراضي  وحدة  على  الحفاظ 
التواصل  أشكال  كّل  قطع  التركّي  االحتالل 
السوريّة،  واألراضي  المحتلة  المناطق  بين 
سياسيّاً وإداريّاً واقتصاديّاً وخدميّاً، لتجسد واقعاً 

انفصاليّاً بشكٍل كامٍل.

خطاٌب تصالحّي مع واشنطن

مجدداً  أردوغان  اعتلى   2021/9/21 في 
تصالحيّاً  خطاباً  وألقى  األمميّة  المنظمة  منبر 
إلى درجة ما، وتوافق مع خطاب  مع واشنطن 
يتصل  فيما  بايدن  جو  األمريكّي  الرئيس 
بالصراع الفلسطينّي اإلسرائيلّي، وطالب بإحياء 
مرة  الدولتين  حّلِ  وراء  والسعي  السالم  عملية 

أخرى، وفي أسرع وقت ممكن دون تلكؤ.
»سنواصل  قال:  السوريّة  باألزمة  يتعلق  وفيما 
مكافحة اإلرهاب في سوريا، وال يمكن للمجتمع 
الدولّي أن يسمَح باستمرار األزمة السوريّة عشر 
سنوات أخرى«. وعن أزمة الالجئين أشار إلى 
أّن تركيا ال تستطيع استيعاب موجةَ هجرة جديدة 

من األراضي السوريّة.
الحقائق،  فوق  بهلوانيّة  قفزة  له  كانت  وكعادته 
اإلرهاِب،  محاربة  في  لبالده  بدوٍر  ليدعي 
المنظمات  بين  المفاضلة  قبول  يمكن  ال  وقال: 
كأداة،  واستخدامها  المنطقة  في  اإلرهابيّة« 
مشيراً إلى أن بالده أنقذت كرامة اإلنسانيّة فيما 

يتعلق باألزمة السوريّة.
إلى  لمجاملة موقف واشنطن تطرق  تأكيد  وفي 
لوحدة  أهمية  »نولي  قائالً:  القرم،  جزيرة  شبه 
بضّمِ جزيرة  نعترف  وال  األوكرانيّة  األراضي 

القرم )إلى روسيا(«.
وأبدى على غير عادته مرونةً فيما يتعلق بملف 
البحر المتوسط، فدعا إلى التراجع عن محاوالت 
إقصاء بالده من منطقة شرقي البحر المتوسط، 
على  المنطقة،  في  سواحل  أطول  تمتلك  وأنّها 
حد قوله. وفي مناورة للتغطية على استفزازاته 
أقرب  خطوة  وفي  المتوسط.  شرق  بمنطقة 

مؤتمر  تنظيم  »نقترح  والتصالح:  للتنازل 
من  المتوسط  شرق  أطراف  كّل  فيه  تشارك 
أجل الحوار والتعاون«. وأضاف أّن »استمرار 
في  تصبُّ  المتوسط  شرق  منطقة  في  الهدوء 

مصلحتنا المشتركة«.
وعن األزمة الليبية أعلن أردوغان تأييد جهود 
وتوحيد  االستقرار  لتحقيق  الليبية  الحكومة 

المؤسسات وإجراء االنتخابات في موعدها.
خالل زيارته لنيويورك افتتح أردوغان »البيت 
التركي« مقابل مقّر األمم المتحدة في المدينة، 
وأهدى قادة الدول المشاركين كتابه »من الممكن 
إنشاء عالم أعدل«. رغم أّن بالده تُعرف بأنّها 
وبلغ  المعتقلين  بعدد  بالعالم  دولة  أكبر  ثاني 
عدد  وشهد  سجين،  ألف   300 نحو  عددهم 

السجون ارتفاعاً مع افتتاح 200 سجن.

رسقة موصوفة للتاريخ

أعمال  أردوغان  استبق  الحالية،  زيارته  في 
الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم 

لألمم  العام  األمين  إلى  هدية  ليقدّم  المتحدة، 
عن  عبارة  وهي  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة 
مسلّة أثرية »عمود حجري« من معبد قديٍم في 
التاريخّي  موقع »خراب رشك« )غوبكلي تبه( 
الواقعة في باكور كردستان، وادّعى زوراً أنّها 
وتقبّل  التاريخّي،  األناضول  إرِث  من  جزٌء 

غوتيريش »الهدية«. وقال عمر جليك المتحدث 
باسم حزب العدالة والتنمية إّن »القطعة المكتشفة 
أهمية  مدى  عن  تعبّر  األناضول  منطقة  في 

االناضول كمركٍز عظيم للبشريّة«.
جاء قبول غوتيريش للهدية بمثابة مصادقة من 
موصوفة  سرقة  عملية  على  الدوليّة  المنظمة 
ألّن  وزوراً،  وانتحاله  اإلنسانّي  للتراث 
ليست  المسلة،  منها  اُستخرجت  التي  المنطقة 
الوجود  يسبق  عمرها  فيما  األناضول،  من 
إال  السنوات،  من  آالف  بعدة  بالمنطقة  التركّي 
بمقابل  الكرد،  تاريخ  إنكار  يتعمد  أردوغان  أّن 
وتضمُّ »خراب رشك«  تركّي.    تاريخ  فبركة 
أقدم  عام،  ألف   12 إلى  تاريخها  يعودُ  التي 
منشأةٍ هندسيّة للبشر في العالم، تعتبر أول معبٍد 
عموديّة  أحجاًرا  ويضمُّ  البشريّة؛  تاريخِ  في 
عمالقة، وتوّضح االستقرار البشرّي قبل آالف 
األعوام في منطقة كردستان على حواِف جبال 
والنسخة  والفرات.  دجلة  نهري  بين  طوروس 
اكتشفت في منطقِة   P18 المسلّة المصغرة من 
خراب رشك يعودُ تاريخها إلى ما قبل 12 ألف 
التراث  قائمة  على  »اليونسكو«  وأدرجتها  عام 

العالمّي عام 2018.
رشك  خراب  موقع  أّن  اآلن  الخبراء  ويعتقد 
قديماً.  فلكيّاً  مرصداً  كان  ربما  تبه(  )غوبكلي 

تحيّر  األحجار  على  المنحوتة  الرموز  وكانت 
جامعة  من  باحثْين  أّن  إال  طويلة،  لمدة  العلماء 
أنّها تتوافق مع رموز  البريطانيّة اكتشفا  إدنبرة 
مبكراً  تاريخاً  أيضا  يعني  ما  الفلكيّة،  األبراج 

للمعرفة الفلكيّة يسبق الحضاراِت المعروفة.
لمطابقة  الحاسوب  برامج  الباحثان  واستخدم 
تفسيرها  تمَّ  والتي  الحيوانات  من  المنحوتات 

وتحديد  النجوم،  ألنماط  فلكيّة  رموزاً  بوصفها 
عام  الحدث  فيها  وقع  التي  الزمنيّة  الفترة 
الباحثين  دراسة  ووفق  الميالد.  قبل   10950
نتائجهما، ظهرت  مع  تتفق  أخرى  دالئل  هناك 
تشيُر  تقريباً  الجليدّي  قلب جزيرة غرينالند  في 

إلى اإلطار الزمنّي نفسه الذي وقع فيه المذنب.
تحكي الرموز القديمة المنحوتة على الحجر قصة 
الذي  درياس«  »يونجر  المدّمر  المذنب  تأثير 
أدّى إلى عصر جليدّي قصير األمد قبل أكثر من 
العمالق  فالمذنب  للعلماء،  ألف عام. ووفقاً   13
ربما يكون قد وصل إلى النظام الشمسّي الداخلّي 
منذ حوالي 20 ــ 30 ألف عام. وتشير الدالئل 
المستمدة من المنحوتات على عمود يعرف باسم 
أنَّ  إلى   ،Vulture Stone العقاب«  »حجر 
مجموعة من شظايا المذنب أصابت األرض في 

حوالي عام 11000 قبل الميالد.

الوجود الرتيّك هو األقرص باملنطقة

هو  المنطقِة  في  التركّي  التاريخ  أّن  الحقيقة 
األقصر زمنيّاً، وثّمة نقاط هي األكثر بروزاً في 
مجمِل التاريخ التركّي، أبعدها معركة مالذ كرد 
عام 1071 التي قادها السلجوقّي ألب أرسالن، 
عهد  في  القسطنطينية  أسوار  اقتحام  والثانية 
إلغاء  والثالثة   ،1453/5/29 في  الفاتح  محمد 
في  العثمانيّة  الخالفة  أتاتورك  كمال  مصطفى 
1924/3/3 وكان قد أنهى الدولة العثمانيّة في 
1922/11/11، وتبنّي العلمانيّة واالنكفاء عن 
صعود  يشّكل  فيما  واإلسالمّي،  العربّي  العالم 
حزب العدالة والتنمية واستالمه السلطة بموجب 
انتخابات 2002/11/23 بداية مرحلٍة جديدةٍ مع 
المشاكل،  االستراتيجّي وصفريّة  العمق  نظريِة 
من  مهٍم  قسٍم  وفقدان  الجذرّي  التغيّر  ثم  ومن 
رصيِد التوافقات وتبني سياسة التدخل الخارجّي 
القوة  امتدادات  عبر  النفوذ  وتوسيع  عسكرياً، 

الناعمة التركيّة إلى بلدان كثيرة.
بمتغيراِت  حافٌل  التركّي  التاريخّي  المبنى 
الدولة  خارطة  تشّكل  بل  السياسيّة،  الخارطة 
الخارجيّة،  سياستها  محّركاِت  أهّمِ  أحد  التركيّة 
حلم  عن  اليوم  األتراك  المسؤولون  ويتحدث 
أقره  الذي  الملّي  الميثاق  خارطة  استعادةِ 
 ،1920/1/28 في  التركّي  المبعوثان  مجلس 
اتفاقية  جراء  بهم  لحق  الذي  الغبن  وتصحيحِ 
لوزان 1923/7/24، وفق زعمهم، أي نظرية 
األتراك  فتاريخ  وبالمجمل  الغربيّة،  المؤامرة 

السلوِك  على  مباشرة  تنعكُس  بأحداث  مليء 
المجتمعّي والسياسّي والثقافّي.

في 2020/2/18 قال أردوغان: »ال يمكن أن 
ألف   780 حدود  داخل  محصورة  تركيا  تبقى 
وحلب  مصراته  تكون  فقد  أكبر،  ألنّها  كم2، 
لكنهم  الفعليّة  حدودنا  خارج  والحسكة  وحمص 
والجسدية  والقلبيّة  العاطفيّة  حدودنا  داخل 
 90 بـ  تاريخنا  تحديد  يحاول  لمن  وسنتصدّى 
أبعاد  على  أردوغان  كالم  وينطوي  عام«، 
على  عزف  وهو  الديُن،  يغلفها  قوميّة  سياسيّة 
هو  ويكرر  لوزان،  اتفاق  في  المظلوميّة  وتِر 
فاضطرت  ضعيفة  كانت  تركيا  أّن  وأنصاره 
الجغرافيا  ضمن  الغربيّة  باإلمالءاِت  للقبوِل 
المحدودة لتقيَم الجمهورية التركيّة، ألّن الحرب 
حلب  واليات  ضاعت  وبذلك  البديل،  كانِت 
والموصل، برفِض خريطة الميثاق الملّي جملة 
فهو شكٌل  القلبيّة  الحدود  وتفصيالً، وأما حديث 

من النوستالجيا والحنين إلى الحقبِة العثمانيِّة.
النتهاِء  إشاراٍت  لوزان  اتفاق  تتضمُن  ال  واقعاً 
صالحيتها خالل قرن، تدخُل بعدها تركيا عصَر 
بالتاريخ  المهووس  أّن أردوغان  إال  التحّوالت، 
تاريخ  مع  متوافقاً  صوفيا  آيا  في  الصالة  جعل 
عقد اتفاق لوزان، ليبعَث برسالِة انتهاِء صالحيِة 

لوزان والتالعِب بمشاعِر المسلمين.
يؤدي الجهُل بتفاصيِل تطورات التاريخ واعتمادُ 
انتقائيِّة القراءةِ واجتزاء التاريخ إلى نتائج غير 
صحيحة، ومن غير الممكن مثالً فهُم سياسة أنقرة 
اطالعٍ  دون  العثمانيّة،  إحياء  وطموحات  اليوم 
وبخاصٍة  بالمنطقة،  التركّي  التاريخ  على  كاٍف 
الهوِس،  لدرجِة  به  مهتمةٌ  التركيّة  القياداِت  أّن 
الحاضر،  سياِق  في  مفبركة  معطيات  وتوّظف 
وباختصار تتطلع أنقرة لخالفِة اآلستانة )عاصمة 
العثمانيين( في تفاصيَل كثيرةٍ، لتعزيِز نفوذ ها 

في جغرافيا الوجوِد العثمانّي السابق. 
فهم سياسة أنقرة يتطلُب استنطاَق مفرداِت التاريخ 
منطقة  في  عاش  لشعٍب  والتراث  األسطورّي 
والمرتبطة  آسيا  شرق  األسطوريّة  أرغينكون 
بأسطورة الذئب األغبر )البوزقورت( والمتعلقة 
إشارةُ  الفناِء، ولتصبح  باالنبعاث على مشارِف 
من  وجزءاً  خالصاً،  تركيّاً  قوميّاً  رمزاً  الذئب 
التركيِّة  الشخصيِّة  نمَط  تالزُم  سماٍت  مجموعة 
كاالستعالِء والحذر والقسوة المبالغ فيها لدرجة 
الخارجيِّة  السياسِة  في  تتضح  والتي  الدمويّة 
ألنقرة وقرارها السياسّي وسعيها لصياغِة رؤية 
أو استراتيجية تحكمها كّل تلك السماِت، إضافة 
لتأثير العامل الدينّي بشقِّه اإلسالمي السنّي على 
السلوك السياسّي، فإيران التي التزمت المذهبيّة 
الشيعيّة، تقابلها أنقرة بالتطلع إلى خالفة إسالميّة 
جامعة دون تجاوز الفقه الحنفّي السنّي، وبخاصة 

بعد استالم حزب العدالة والتنمية دفة الحكم.
احتاللُها  للتاريخ  التركّي  الحنين  صور  من 
اليوم   201٦/8/24 في  السوريّة  جرابلس 
دابق، وإعالن أردوغان  لمعركة مرج  الموافق 
اليوم   2018/3/18 في  عفرين  احتالل 
الموافق لكسر الهجوم الغربّي في معركة جناق 
في  الغرب  أردوغان  وخاطب   ،1915 قلعة 
2019/3/18 بعد 3 أيام من مجزرة نيوزيلندا 
يوم  حتى  هنا  سنبقى  فقال:   )2019/3/15(
قسطنطينية  إسطنبول  من  تجعلوا  ولن  القيامة، 
جعل  في  شعبها  يتردد  لن  استهدافها  حال  وفي 
أيضاً  قلعة مقبرة األعداء«، ومن األمثلة  جناق 
أّن ارتفاع مآذن مسجد تشامليجا الست الذي اُفتتح 
في 2019/5/3 هو 107.1م ويتوافق مع عام 
وقوع معركة مالذ كرد في 1071/8/2٦، كما 
ارتداء  عبر  العثمانّي  التاريخ  استحضار  يتعمد 
مناسباٍت  في  العثمانيّة  األزياء  الشرف  حرس 
عديدة، وليس آخراً فورةُ األعماِل الدراميّة  التي 

تمّجدُ الحقبة العثمانيّة.

عرية ورة الشِّ عشر رسائل وغيمة.. الصُّ

هيفي قجو )كاتبة وشاعرة سورية(

مدخل
الكتابة،  في عوالم  ساميةً  عر درجةً  الّشِ يتسامى 
فهو العالم الذي تتوق إليه النفوس والواحة التي 
من  يومه  في  المرء  ياُلقيه  ما  روع  من  تُهدئ 
في  المرء  يستلقي  جمة،  ومشاكل  صعوباٍت 
ِظالل أشجاره حالماً بتلك الكلمات التي تأخذه في 

رحلٍة نحو المجهول حيث يأبى الرجوع منها.
استوقفتني  للشعر  الكثيرة  النتاجات  ِخضّمِ  وفي 
للشاعرة  وغيمة«  رسائل  »عشر  مجموعة 
فيروز رشك التي حلَّقت بي على بساط كلماتها 
عر الحق. فيروز  حرية نحو عالم باذخ من الّشِ الّسِ
رشك شاعرة ُكردية سورية لها مجموعة شعرية 
صدرت  احتراقي(  هديل  في  )أشتاقك  بعنوان 
بالمشاركة بعنوان )بارين  عام 2014، وكتاب 
مخطوطات  ذلك  إلى  يُضاف  الزيتون(،  أيقونة 

قيد الطباعة.
عر الحق كما ذكرت آنفاً هو عبارةٌ  وطالما أنَّ الّشِ
عن نٍص محبوك مكّون من صوٍر شعرية وحالة 
في  وجدُت  فإنّني  الوحي  لحظة  في  الشَّاعر/ة 
شعر فيروز أنَّه يتناغم مع ما قلته لذا حاولت من 
الضرورة بمكان أن أضعه على طاولة القراءة 
أبهرتني  التي  عرية  الّشِ صورِه  بتحليل  وأبدأ 
ناضجةٌ  فمجموعتها  مبالغةً،  ليَس  ذلك  وأقول 
عرية  الّشِ والدالالت  المشاعر  بشتَّى  وتبوح 

العميقة.

قراءة يف العنوان

ال أرى أنَّ فيروز تتّكبد عناء البحث عن عنواٍن 
بسالسٍة  يتدفُق  لديها  الكلمات  فينبوع  لكتاباتها 
»عشر  قصيدتها  عنوان  أنَّ  وأعتقدُ  وعفوية 

رسائل وغيمة« قد كان جديراً بمكان، ليتصدر 
عنواناً لمجموعة قصائد جامحة وبوحٍ فريٍد من 
الدؤوب  البحث  ذلك  إلى  تحتاج  ال  هي  نوعه. 
يِد  على  وترعرعت  عربية  لغة  مدّرسة  فهي 
ثم  لها  األّول  والمعلم  اللُّغة  لهذه  المحّب  والدها 
لهذه  العاشق  بمنطِق  عر  الّشِ مع  لُتكمل رحالتها 
وتجلياته. »عشر  عالمه  بأهوال  العارِف  اللُّغة، 
يظلُّ  تُقاوم  ال  شعريةٌ  صورةٌ  وغيمة«  رسائل 
صدى إيقاعها في ذهن القارئ الشَّغوف للقراءة 
وتترك ذلك األثر العميّق في نفسه. عنوان يُضفي 
فالرسائل  القلب  من  قريبة  موسيقى  األُذن  على 
من المتعارف عليها هي أسرار ليس بمقدور أّيٍ 
ل العنوان  كان قراءتها وإرفاقها بكلمة غيمة جمَّ
خيراً  سيكون  الذي  الجميل  الخبر  وداللته  أكثر 

على الجميع، فالغيمة داللة الغيث والخير. 
لم تحِمل إلى حيث أنت.. 
باقة ورد.. سرب حمام  

لم تترك حيث أنت.. 
عنواناً تشدُّه البراري 

وهنا.. ِظاّلً يرويه المطر...«)ص11(
لكّلِ قصيدةٍ  عشر رسائل وغيمة عنواٌن يصلَح 
وجوِد  على  يدلُّ  ما  الكتاب  دفتي  بين  موجودةٍ 
وباعتقادي  ككل  القصائد  في  مشترك  عامٍل 
تحت  القصائد  كلَّ  تُقدم  أن  الشَّاعرة  أرادت  إن 
يوان  هذا العنوان من دون ِذكر عناوينها في الدِّ
بعضها  تّكمُل  القصائد  ألنَّ  ذلك  فباستطاعتها 

البعض وتشّكل وحدةً متكاملة. 

عتبة اإلهداء

الموت  قصص  العابرة  العصافير..  »إلى 
ُمخيالتُها.. إلى أبنائي وبناتي...«

من  الُمعاش  الواقع  من  رشك  فيروز  تنطلُق 
الكثيرين/  ألهمت  التي  الّسورية  األزمة  تجلّيات 
نجاة  طوق  نفوسهم/ن  في  وتجسدت  الكثيرات 
لكّلِ ما حدث في الوطن، لكن كان الثَّمن باهظاً، 
والحسرةُ  فيه  بقَي  من  بكّلِ  يُحيط  باَت  الموت 
فيروز  منه.  هاجر  من  كّلِ  قلوب  تتآكل  أمست 
من  خرج  من  ليس  هنا  والبنات  باألبناء  تقصد 
الذين  األطفال  كلَّ  تُخاطب  بل  فحسب  رحمها 
كانت وما تزال تُلقّنهم دروس الحياة والمعرفة، 
أمسوا/أمسين  الذين/اللواتي  وتلميذاتها  تالميذها 

وقوداً للحرب وشهداء في قبور منسيّة.

عرية الصورة الشِّ

بين  اتفاق  إيجاد  بمكان  الصُّعوبة  من  ربّما 
ودقيٍق  محدٍد  تعريٍف  على  عر  الّشِ منظري 
هذا  في  المحاوالت  فكلُّ  عريّة.  الّشِ للصورةِ 
من  القصيدة  ألنَّ  نظراً؛  بالفشل  باءت  االتجاه 

عرية ال يمكن تسميتُها قصيدة  دون الصُّورة الّشِ
ألنَّ القصيدة تعتمدُ اعتماداً مباشراً على الصُّورة 
من  تطلُّ  نافذةٌ  عرية  الّشِ الصُّورة  أنَّ  معناه  بما 
هذا  آخراً  بُعداً  القارئ  لتمنح  القصيدة  خاللها 
االنزياح  على  األولى  بالدرجة  يعتمد  البُعد 
ولذّة  حيّرة  إحداث  ثم  ومن  والالمعقول  اللُّغوي 
الصَّورة  مبادئ  بساطة  بكل  إنَّها  لديه.  باذخة 
الّشعرية التي تقوم عليها القصيدة ككل. ويمكن 
أو  األدوات  خالل  من  تتحقق  أن  للصورة 
الوسائل البالغية المعتادة أو من التناقضات التي 
على  عرية  الّشِ والصُّور  النّص.  في  بينها  يجمع 
أنواعها: المكانية، الزمانية، البسيطة والغامضة 
المعقدةِ التراكيب تُغني النَّص وتَسمو به وتميّزه 

عن الكتابات األُخرى.

عرية يف عرِش  ورة الشِّ حضور الصُّ
رسائل وغيمة

هو  فيروز  قصيدة  في  الطَّاغي  األسلوب  إنَّ 
بالمنعطفات  المليء  الُممتنع  والسَّهُل  السَّرد 
تُصنَف  عندها  عرية  الّشِ الصَّورة  المجمل  وفي 
التي  التراكيب  عقدةِ  والمُّ الغامضة  الصُّورة  إلى 
تُسهم في إبراز نُضج القصيدة وجماليتها؛ لنقرأ 

الصُّورة الّشعرية التالية: 
»وأنا أدقُّ باب الحياة

تألّم قلُب أمي المسكين
حين وبَّخها جدَّي الُكردي 
لقدومي الال مرغوب فيه

وتألََّم أكثر 
حين عرفُت أنَّ أبي خدعها

ولم يؤذن لي كباقي صغار القرية
يح بل نبه قلبي لقصائد الّرِ

والماء الكثير 
الذي تحتاجه أُنثى إلخماِد حرائِقها

اآلن أتألُّم أكثر من أُمي
فالقصائدُ كالبالِد الجميلة 
تبقى مغتصبة«.. )ص5(

الُمجتمع  موضوع  إلى  فيروز  تتطرُق  هنا 
عن  َجهالً  يقّل  يكن  لم  الذي  سابقاً  الُكردي 
الذكور  تفضيل  وهو  تُعايشه  التي  المجتمعات 
على اإلناث فالجدُّ غاضٌب من قدوم أُنثى ويرى 
لها  يُسمح  ال  أنثى  وباعتبارها  مذنبة،  األم  أنَّ 
اللِّعب مع صغار القرية وتركها لغضبها كلُّ ذلك 
فيروز  طرحت  أِمها.  قلَب  يرافق  الوجع  جعل 
ههنا موضوع العنف الذي تُعاني منه المرأة في 
المجتمع وكيف يعاني كلُّ ما هو مؤنث من هذا 
العنف حتى القصائد. هنا تُفاجئنا فيروز بصورةٍ 

مذهلٍة ِلنقرأها برويّة:
» أُمي التي نسجت من دمعها 

شاالً لشقائي
جمعت المطر 

لتروي للعصافير ما تبقّى..« )ص10(
إّن الُحزن شاٌل نسجته األُم من دموعها لتتدثَّر بِه 
االبنة، يرافقها على الدوام ال مكان للفَرح حتى 
أنَّها تُري ما تبقّى من هذا الشَّقاء للعصافير التي 

جمعت لهم ماء المطر تُغريهم به لسماعها.
قادرةٌ  فهي  لذا  العصافير  الشَّاعرة  أنسنت  لقد 
على فهم حديث األم وتصيخ السَّمع كما اإلنسان. 
القارئ على قراءةِ  تُجبر  مدهشة  صوٌر شعريةٌ 
َعِطٌش  أنَّه  لو  كما  القراءة  في  والخوِض  التالي 
يبحث عن ماٍء رقراق يروي ظمأه. لنقرأ المقطع 

عري التالي: الّشِ
»كسير ذاك القلب

كعصفوٍر جريح
الفقد خدش عذرية الكلمة

وثقب دالء العمر...« )ص73( 
إنَّ فقدَ شخٍص عزيز يجعُل المرء ضائعاً حزيناً 
ال يقوى على فعل شيء، هنا مارست الشَّاعرة 
االنزياح في حديثها عن الفقد فقد رأت أنَّه جرح 
عذرية الكلمة التي شبهتها بالفتاة العذراء والعمر 
تريد  ال  نشوةٍ  في  تُدخلك  كلماٌت  مثقوبة.  بدالء 
في  تبثُّ  عميقة  شعريّة  وصوٌر  منها  الصحَو 
المرء الدّهشة. تقول الشَّاعرة في صورةٍ أخرى:

»أكثر ما يدهشني اآلن
 أنك كلَّما حدثتني عن ورق الخريف

 تساقطت من بين شفتيَك 
شقائُق نيسان

ترتشُف الندى 
من رؤوس أصابعي...« )ص91(

ادقة  أكثر ما يُدهشني، هنا، هو هذه العفويّة الصَّ
ففي  الشَّاعرة  عندَ  القصيدة  بِناء  في  تُسهم  التي 
حديث العاشق عن الخريف تتساقُط شقائُق نعمان 
من شفتيه قُبالت لرؤوِس أصابعها ترتشف منها 

الندى. وهذا المقطع الجميل:
»في غيابك.. 

أحزُم أحالمي بأصابع مبتورة
وأمضي في الشَّارع نفسه
دون نفسي...« )ص91(

العاشقة  تحزمها  مالبس  كبُقجِة  األحالم  هنا 
بأصابع مبتورة، تمضي في الشَّارع نفسه دون 

روح فكلتاهما اختارتا العاشق وسافرتا معه. 

»أُخفي وجهك في شعري/ فتختلط التُربة ويكون 
موسم الكرز« )ص92(.

األنثى  من  الذكر  اقتراب  جداً  جميلةٌ  صورةٌ 
نتيجتهُ هو االتحاد بين العنصرين وهطٌل للقبالِت 

التي بطعم الكرز.

حوَل البدايات والخواتيم يف 
الديوان

البداية عبارة عن الجملة األّولى أو المقطع األّولي 
للقصيدة وهذه البداية تلعُب دوراً استراتيجياً في 
ربِط العنوان بالنّص وربِط الخاتمة بالنّص فضالً 

عن توليد النّص منها. لنقرأ القصيدة التالية:
»ُكردي

يبصُر الموت في طين عباراتهم
ال فضةً في الّطريق

خيط الّسر هناك
ُق ضفائَر الُمدن والوقت يمّزِ

ُغبار الحرب يلوي ذراع الروح
على مشجب الوجوِد 

يضحك الُكردي
من شغِب أصابعه مع البارود

وطيراُن القلب خلف جديلة
يحرُسها ال ينام...« )ص20(

ثقٍة  بكّلِ  فيه  تحلّق  الشَّاعرة  القصيدة فضاء  هنا 
وجدارة فتطير من العنوان إلى بدايٍة موفقة التي 
تُولد من رحِمها متناً قوياً وتُمضي به إلى خاتمٍة 
القارئ  فتبهر  والفُجاءة  الدَّهشة  تكتنفها  مناسبة 
الزمن.  من  حيناً  الكلمات  وطأةِ  تحَت  وتُبقيه 
وأخيراً وليس آخراً أترُك للقُراء األعزاء الُحكم 

. وما قدمتهُ وجهةُ نظر ليس إالَّ

كاكر ما زالت في جيب أبي« جديد  »السَّ
الكاتبة الُكردية ديالن شوقي

مؤخراً  صدرت  للنشر  أفستا  دار  عن 
ديالن  الُكردية  للكاتبة  الثالثة  واية  الّرِ
شوقي، وبعنوان »السَّكاكر ما زالت في 
 Şekirê di bêrîka bavê أبي  جيب 
سري  ابنة  شوقي  وديالن   »min de
هذه  روايتها  وجاءت  سوريا،  في  كانيه 

بعد روايتيها »خاتو«  و«عشرة أيام في 
مركز األبحاث الطبية« وباللغة الُكردية.

شوقي  ديالن  والروائية  الكاتبة  أنَّ  يُذكر 
اللُّغات  بين  ما  الترجمة  حقل  في  عملت 
الُكردية و العربية والتركية، كما أصدرت 
عرية بلُغتها الُكردية  العديد من الُكتب الّشِ

األم، ومنها:
ُكلي  أنا  الرسل/   لقاء  »قبالت حمراء/  

نافذة« 
وايات والمجموعات  ولديّها العديد من الّرِ

الّشعرية قيدُ النشر.
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»األزوال« بديل عن األعالف التقليدّية إنتاجية عالية وتكاليف بسيطة

دادي ُتجهز  بلدية الشَّ
ع البسطات مكانًا لتجمُّ

عب في  مشاريع خدمّية هامة لبلدّية الشَّ
حلب رغم الحصار الخانق

تربويون: هدفنا تطوير العملية التعليمية والنهوض
 بالمجتمع الديمقراطي

حكاية الفرات لن تنتهي..

الرقة/ المهند عبد هللا - نظرااً لقلة األمطار في 
وسوء  خاصةاً  الرقة  مدينة  وفي  عامةاً  سوريا 
اإلنتاج للمحاصيل الزراعية الذي انعكس سلبااً 
على تربية المواشي، كان ال بدَّ أن يكون هناك 
بديل عن األعالف الُمتعارف عليها مثل »القمح 
حاجة  وتلبية  أسعارها  الرتفاع  والشَّعير« 
مكمالاً  غذاءاً  األزوال  ويُعتبر  المواشي،  مربيِّ 

للحيوانات وللطيور أيضااً.

ما هو نبات األزوال؟

وياُلقي  السرخسيات،  إلى  األزوال  نبات  ينتمي 
اهتماماً كبيًرا في العالم كله، من ناحية الدّراسات 
االقتصادية،  ألهميته  وذلك  عليه،  تُجرى  التي 
ونبات األزوال عالي جدًا من الناحية اإلنتاجيّة، 
أساسي،  بشكٍل  الطحالب  نموِه على  في  ويعتمد 
البيئيّة. وتتشابك  ويترتب ذلك بحسب الظُّروف 
البعض،  بعضها  مع  الصَّغيرة  األزوال  أوراق 
تواجد  وأماكن  الماء،  سطح  على  لتطفَو 
األزوال، تكون في المياه الراكدة أو المياه ذات 
والبحيرات،  األحواض  مثل  البطيئة،  الحركة 
األزوال  نبتة  لون  يتغير  وقد  والمستنقعات، 
ليصبح لونُها أخضر باهت، ويرجع السَّبب في 
ذلك إلى سوء التغذية، أو في حالة ارتفاع درجة 

الحرارة، أو الملوحة العالية.

كيف تُزرع األزوال؟

لنبتة  جديدة  زراعةٌ  تجربةٌ  هناك  فكانت    
اقتصادياً  »االزوال« وهي: تُعتبر األزوال بديالً 

جديدةٍ  طريقٍة  استنباط  تمَّ  ولذلك  الماشية  لعلف 
في  تُزرع  بذوٍر  عن  عبارة  وهي  زراعتها  في 
ويوضع  »20«سم  بنسبة  وتربة  ماء  حوض 
بارتفاع  نايلون سميك  طبقة  الحوض  أسفل  من 
»25«سم وطبقة من التُربة من األسفل بارتفاع 

»15«سم وطبقة ماء »10« سم.
ويُضاف عليها بعُض األسمدة العضوية »روث 
من  أُصولها  نبتة  واألزوال  الدجاج«  أو  األبقار 
خالل  من  فيكون  جنيُها  أما  ين،  والصَّ فيتنام 
ليتكاثر بشكٍل  ويعود  الحوض يومياً  ثُلث  قطف 
ا عن الجو  ذاتي ألنَّه يُزرع لمرةٍ واحدةٍ فقط، أمَّ
درجِة  ضمن  تعيش  فهي  النبتة  لهذه  الُمناسب 

حرارةٍ من »20_30 درجة مئوية.

خصائص علف نبات األزوال

من  جداً  عاليٍة  نسبٍة  على  األزوال  يحتوي 
البروتين واألحماض األمينيّة والفيتامينات بنسبة 
»40 %« حيث تُقدم كمتتم علفي للمواشي بنسبة 
بالمية »والباقي من تركيبة خالئط علفية   70«
أُخرى وبالنّسبة للدواجن يُضاف »50 بالمية من 

النبتة »، لذلك هو غذاٌء ممتاز للمواشي. 
وحول هذا الموضوع أجرت صحيفتُنا لقاًء مع 
»منظمة  من  اليحيى  باسل  راعي  الّزِ المهندس 
إدارة » المشرفة على زراعة هذه النبتة وقال: 
عائم،  متفّرع  مائي  سرخسي  نبات  »األزوال 
ينمو بسرعٍة على سطح الماء، يُزرع في المقام 
العديد  يُعاني  ما  وغالبًا  للماشية  كعلٍف  األّول 
من المزارعين بسبب الموارد المحدودة إلنتاج 
علف كاٍف لتلك الحيوانات واألزوال هو الخياُر 

الصَّحيح أمامهم«.

نظراً  التجربة  بهذه  »قمنا  اليحيى:  وأضاف 
شمال  مناطق  في  األعالف  أسعار  الرتفاع 
إلى  الشَّعير  كيلو  سعر  يصُل  إذ  سوريا  وشرق 
كان  بينما  سوريّة  ليرة   »1200« من  أكثر 
مع  سوريّة  ليرة   »150« يتجاوز  ال  سعره 
المساحات  وكثرةِ  الخضراء  المساحات  توافر 

المزروعة في الّسنين الماضيّة«.

بديل عن األعالف التقليديّة

 وتابع اليحيى: »لذلك كان ال بدَّ من وجود بديل 
الثروة  مربي  يستطيع  لكي  تكلفة  بأقّلِ  علفي 
نقص  وعدم  بتربيتها  االستمرار  من  الحيوانية 
وعنصر  لهم  رزٍق  مصدر  تعدُّ  كونها  أعدادها 
نبتة  تجربة  تم  فقد  المنطقة  اقتصاد  في  مهم 

بقرية  الغربي  الرقة  مدينة  ريف  في  االزوال 
حل  إيجاد  محاوالت  ضمن  »وذلك  »الخاتونية 

لمشكلة غالء األعالف«. 
بمساحة  ُمصغرة  بتجربٍة  قمنا  اليحيى:  وأردف 
هذه  نجاح  مدى  على  للوقوف  وذلك  م2«   5«
األيام  في  أوسع  مساحاٍت  وزراعِة  التجربة 
المحليّة  األسواق  في  المادة  هذه  لتوفير  القادمة 

راعة ووفرة إنتاجها. لقلة تكاليفها في الّزِ
 

نتائج عالية مبجهود قليل

راعية  الّزِ المهندسة  لنا  أوضحت  النتائج  وعن 
جداً  كانت  »النتائج  أنَّ  الحسين«  »نسرين 
ممتازة، إذا قمنا بزراعتها خالل مدة »20« يوم 
بعدها نقوم بحصادها بهذه الفترة، وبعد حصادها 

كونها  تلقائياً  فتتكاثر  أخرى  مرةً  بسقيها  نقوم 
تُزرع لمرةٍ واحدة فقط وتتوفر لها درجة حرارةٍ 

مناسبة بين »20_28 » درجة مئوية«. 
نسرين  المهندسة  أوضحت  اإلنتاج  وحول 
-400« بين  ما  يُحصد  يوم  كلَّ  أنَّه  الحسين« 
ويزداد  »م2    5« المساحة  عن  غ   «  700
مراعاة  مع  المزروعة  المساحة  بزيادةِ  اإلنتاج 
جني ثلثي المساحة وترك الّربع إلعادة التّكاثر«.

كيفية االستفادة والتخزين

في  منها  المادة واالستفادة  لهذه  التخزين   وعن 
تاء أو الصَّيف بيََّن  أياٍم أخرى سواًء كان في الّشِ
ولكن ضمن  النبتة  هذه  تخزين  اليحيى: »يمكن 
للهواء وعدم  تُجفف وهي مكشوفة  شروط أوالً 
تعُرضها ألشعة الشَّمس الُمباشرة على أال تزيدَ 
درجة الحرارة عن«70 » درجة مئوية، ويُفّضل 
على  محافظةً  تبقى  لكي   ، الظّلِ في  تُجفف  أن 
سنوات  لثالِث  تبقى  أن  ويمكن  األخضر  لونها 
كان  للمواشي سواًء  علفاً  لتكون  وأكثر صالحةً 

من » أغنام وأبقار ودجاج وأسماك«.
 والجديُر بالذكر أنَّ هذه النبتة توفِّر على مربّيِ 
مع  قارنّاها  ما  إذا  األموال  من  الكثيَر  المواشي 
تكلفة  أقلُّ  فهي  األُخرى   األعالف  من  غيرها 
زراعية كونها تُزرع لمرةٍ واحدة وتتكاثر تلقائياً 
بعد أن يُضاف إليها الماء وتُوفَّر درجةُ حرارة 
مناسبة، وكثرة إنتاجها كونها تُحصد كل /20 / 
لمربّيِ  العلفي  االقتصادي  المخزون  فهي  يوم  
الثروة الحيوانيّة في ظّلِ غالء األسعار لهذا العام 
انعدام  إلى  أدت  التي  المطرية  الهطوالت  وقِلة 

المراعي في مناطق شمال وشرق سوريا.

الشَّدادي/ حسام دخيل - باشرت بلدية الشَّعب 
مكان  بتجهيز  الحسكة  جنوب  الشَّدادي  في 
الرئيسيّة  األسواق  داخَل  البسطات  يحتضن 
والتجاوزات  األرصفة  إشغال  من  للحدِّ  وذلك 

عليها.

لألسواق  الرئيسيّة  والشَّوارع  األرصفة  إشغال 
للمحال  بالمعروضات  المتنوعة  التجاريّة 
نلتمسها  حالة  الة  الجوَّ والعربات  والبسطات 

واقعاً لم يجد الّسبيل إلى تنظيمه.
اعتبار  من  تجاري  سوق  أيُّ  يخلو  يكاد  فال 
يستثمره  للمحل  إضافي  كُملك  الماّرة  رصيف 
أرادوا، سواًء بعرض منتجاتهم  أصحابه كيفما 
ورصيفه  واجهته  باستثمار  أو  المحال  خارج 
البعض  يعتبرها  وقد  متنوعة،  بضائَع  لبيعِ 
للمحتاجين  وتشغيل  إضافي  لدخٍل  فرصةً 
أصحاب  قِبل  من  اعتمادها  عن  فضالً  للعمل، 
هذا  ومن  منتجاتهم،  لعرض  وسيلةً  البَسطات 
سارعت  الّظاهرة  هذه  على  وللقضاِء  المنطلق 
أصحاب  يحتضن  سوق  إلنشاء  الّشدادي  بلدية 
بيع  وعربات  المتجولين  والبائعين  البسطات 

الُخضار وغيرها.

ئاسة المشتركة لبلديِة الشَّعب في  وقال نائب الّرِ
الشَّدادي حسام طعان لصحيفتنا: »انتشرت في 
إشغال  ظاهرةُ  الجزيرة،  بإقليم  الشَّدادي  مدينة 
األرصفة من قِبل أصحاب البسطات وأصحاب 
مرور  حركةَ  يُعرقل  الذي  األمر  العربات، 
إلى ظهور  المدينة، ويؤدي   األهالي في سوق 
يضّطرون  األهالي  ألنَّ  مروريّة  اختناقات 

الستخدام الشَّارع الُمخصص للسيارات،
إلى  البلدية  سارعت  الظَّاهرة  هذه  وِلتجنب 
تجهيز مكاٍن يكون بمثابة سوق شعبي يحتضن 
هؤالِء الباعة للتخفيف من حالة االزدحام على 
الشَّوارع  مظهر  ولتحسين  جهة  من  األرصفة 

والحالة الحضارية لها«.
يدُخل  أن  الُمتوقع  »من  الطعان  وأضاَف   
المكان في الخدمة في منتصف األسبوع القادم 
البسطات  كّلِ  الحتضان  جاهزاً  سيكون  حيُث 

يارات الجوالة وبائعي الُخضار وغيرهم. والّسِ
تعطيل  من  البسطات  تُسبِبه  ِلما  ذلك  جاء 
ومواقف  لألرصفة  وإشغال  المروريّة  للحركة 
السَّيارات، باإلضافة إلى عدم وجود تراخيص 
نظاميّة وارتكاب مخالفات أخرى تتعلق بالنظافة 

والمواد المعروضة والبيئة المحيطة.

مقصود  الّشيخ  حيّي  في  الشَّعب  بلديّة  تعمل 
واألشرفيّة الُمحاصرين من قبل حكومة دمشق، 
المتوفرة  اإلمكانات  وضمن  طاقتها  بأقصى 
في  الُمعاش  الخدمي  الواقع  لتحسين  لديها، 
الحيّين، وسَط صعوباٍت بتأمين اآلليات والمواد 

المطلوبة.
مقصود  الشَّيخ  حيّي  في  الشَّعب  بلدية  تُسّخر 
تحسين  على  للعمِل  إمكانياتها  كلَّ  واألشرفية، 
البُنى التحتيَّة الُمتهالكة قبل األزمة التي عصفت 

بالبالد.
من  عدداً  البلديّة  تطرح  األساس،  هذا  وعلى 
اإلسعافيّة،  الحلول  أو  الُمستدامة  المشاريع 
الناحية  من  المنطقة  ومتطلبات  أمور  لتسيير 
الخدميّة، منها مشروع لخطوط المياه، وأُخرى 

لتعبيد الطُّرق وإصالح نظم الصَّرف الّصحي.

إيصال املياه لـ 2000 منزل

الّشيخ  حي  في  كومينات  سبعة  أهالي  عانى 
كامل،  شبه  بشكٍل  المياه  انقطاع  من  مقصود 
نقل  تهالُك خطوط  أهُمها  عديدة،  عوامَل  نتيجة 
التحتيّة،  البُنى  نقاط  من  عدٍد  وتخريب  المياه، 
عدةِ  قبل  الحي  شهدها  التي  الهجمات  نتيجة 

أعوام.
األهالي،  قِبل  من  الواردة  للشكاوى  واستجابةً 
حيّي  في  الشَّعب  بلديّة  وكوادر  مكاتب  باشرت 
حلب،  مدينة  في  واألشرفية  مقصود  الّشيخ 
ومدِّ  الرئيسية  المياه  خطوط  تحسين  بمشروعِ 
خٍط آخر بطول 300م، لربِط الشَّبكة مع بعضها 
إلى  المياه  إليصال  الضَّغط  وزيادةِ  البعض، 

المنازل.
خطةٌ  هناك  السَّابقة،  الُخطة  فشلت  حال  وفي 
ثالثة  تجهيز  وهي  البلديّة،  عليها  تعمل  بديلة 
تحليل  تمَّ  ضخمة،  بمضخاٍت  غزيرة  مياه  آبار 
مياهها وهي صالحةٌ للُشرب، لضّخها في شبكة 
المنازل التي ال تصُل إليها المياه، وحّلِ الُمشكلة 
اإلداري  به  أفادَ  ما  بحسِب  وذلك  من جذورها. 

في المكتب الفني للبلديّة، مظلوم محمد.
وكانت البلديّة قد خّصصت عدداً من الّصهاريج 
رمزية  بأسعاٍر  األهالي،  على  المياه  لتوزيعِ 
احتكار مسألة  المياه، ومنع  لتوفير حاجتهم من 

توزيعها.

ف  تعزيل 400 مرت من الرصرَّ
الّصحي بشكٍل شهري

التحتيّة  البُنى  أن  إلى  محمد،  مظلوم  يُشير 
دمشق،  أيام سيطرة حكومة  للتهميش  تعرضت 
جزء  تخريب  في  كبير  دور  للهجمات  وكان 
وفق  البلديّة  في  يعملون  وهم  منها،  أساسي 
تلك  من  أمكن  ما  لترميم  المتوفرة  اإلمكانات 

الخطوط.
وحول هذا الموضوع يقول مظلوم محمد: »إنَّ 
إمكانيّة تبديل خطوط الّصرف أو توسيعها، غير 
ممكنة في المرحلة الراهنة. نظراً لتكلفتها العاليّة 
خطوط  وتعزيل  لترميم  بحملٍة  بدأنا  لذلك  جداً، 
الّصرف الّصحي. ونقوم بتعزيل حوالي الـ 400 

م بشكٍل شهري حسب الُمتطلبات«.
وينّوه مظلوم إلى أنَّهم في المكتب الفني، وضعوا 
في  الّصحي  الصَّرف  شبكة  استبدال  مشروع 
حال  وفي   ،2022 عام  لميزانية  مخططهم، 

الموافقة سيتم البدء بالمشروع.

تاء تحضريات الستقبال فصل الشِّ

تاء، فتعمل  ا عن تحضيرات استقبال فصل الّشِ أمَّ
جديدة  مطريّة/  هة  فوَّ  25/ إنشاء  على  البلديّة 
مقصود  الّشيخ  حيّي  شوارع  على  متوزعة 

واألشرفيّة، لتصريف مياه األمطار.
لتعبيد  البلديّة برنامجاً  إلى جانب ذلك، وضعت 
/5كم/ من الطُّرق، وترقيع بعضها اآلخر، بناًء 
الّشيخ  حيّي  في  الترافيك  إدارة  توصيات  على 

مقصود واألشرفيّة.
لتحويلها  فُسحة  إحداث  على  البلديّة  تعمل  فيما 
الّشرقي  بالقسم  الجبانات  منطقة  في  حديقٍة  إلى 
لتوفير مساحة  من حي الّشيح مقصود، كخطوةٍ 

تنفّس لألهالي.
إنجاز  تعترض  التي  الصُّعوبات  ا بخصوص  أمَّ
أعمال البلديَّة، فيقول مظلوم، إنَّ نقص اآلليات 
األعمال  سيَر  تُعرقل  التي  األسباب  أهم  من 
والمواد  المحروقات  نقِص  إلى جانب  الخدميّة، 

األوليّة.

محمد،  مظلوم  الفني  المكتب  عضو  ويناشد 
مساندة  على  العمل  حديثه،  ختام  في  األهالي 
البلديّة، عبر الحفاظ على النظافة العامة للحي، 
واألخطاء،  األعطاِل  البلديّة عن  كوادر  وإبالغ 

إليجاد الحلول لها.

وكالة هاوار

الطبقة/ عمر الفارس - أكد ممثلو هيئة التربية 
النجاح  عن  وشرق سوريا  شمال  في  والتعليم 
الذاتية في تمكين وتطوير  اإلدارة  الذي حققتهُ 
من  سنوات  أربع  مدى  على  التربوية  العملية 
بعد  وذلك  التربوية،  المؤسسات  تفعيل  خالل 
فترة سنوات الطمس والتضليل في عهد مرتزقة 

داعش.
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  تشكيل  بعد 
التعليمية  للعملية  سوريا وتأهيل مؤسساتها كان 
ألهمية  نظراً  االهتمام  من  األكبر  الحصة 
وحساسية التعليم الذي يعد حاجة وركن أساسي 
على  مبني  حر  ديمقراطي  ثقافي  مجتمع  لبناء 
العملية  القت  حيث  والثقافية،  العلمية  األسس 
التعليمية بشمال وشرق سوريا حرباً ممنهجة من 
قبل مرتزقة داعش تحت ذرائع تحريم ليست لها 
صحة وال أساس وإنما على عكس ذلك شجعت 
على المعرفة الصحيحة للدين اإلسالمي واألديان 
كما  والتعليم،  العلم  اكتساب  وعلى  السماوية 
البعثية  الذهنية  لسنوات عديدة من  التعليم  عانى 
بعض  وتاريخ  هوية  طمس  على  شجعت  التي 
الشعوب واألطياف وغرس األفكار والشعارات 

البعثية المسيسة.
سوريا  وشرق  شمال  في  اليوم  نجد  هذا  ومن 
لإلدارة  التابعة  المدن  ضمن  تعليمية  نهضة 
الذاتية مثل الطبقة والرقة ودير الزور وغيرها 
وفق  اإلدارة  استطاعت  حيث  المناطق،  من 
التعليمية  المؤسسات  تفعيل  المتاحة  اإلمكانات 
تعرضت  التي  المدارس  من  العديد  وتأهيل 
رونق  وإعادة  الصاروخي،  والقصف  للتدمير 
العملية التعليمية التي تعد حق مشروع لكل فرد 
من أفراد المجتمع وخطوة لبناء مجتمع متكامل 

وبناء جيل تربوي منظم.
لقاء مع  لنا  كان  التفاصيل  وللحديث عن بعض 
بالرقة  والتعليم  التربية  للجنة  المشترك  الرئيس 
المشاركين  الممثلين  أحد  وهو  المطر«  »خلف 

في  والتعليم  التربية  لهيئة  األول  المؤتمر  في 
شمال وشرق سوريا الذي ُعِقدَ في الطبقة، حيث 
التي  والمنظمة  العلمية  األسس  إلى  لنا  أشار 
وشرق  شمال  في  والتعليم  التربية  هيئة  تتخذها 
األساسية  القواعد  وضع  على  والعمل  سوريا 
في  المناطق  لجميع  الموحد  التعليمي  للبرنامج 
شمال وشرق سوريا، والذي يسعى دوماً لتطوير 
العملية التعليمية والتربوية التي ينطلق من منهاج 
في  التربية  هيئة  أقرتهُ  الذي  الديمقراطية  األمة 
التعليمية  بداية عام 2014م وتفعيل المؤسسات 
والمدارس التابعة لها وإعدادها على أكمل وجه.

أهمية التعليم والتعلم

يعتبر  الذي  التعليم  أهمية  على  الخلف  وأكد 
كالماء والغذاء وحاجة أساسية لكل فرد وهو حق 

مشروع ومن واجب الجهات المعنية تفعيله في 
كل مجتمع وفتح الطرق والسبل للحصول عليه 
بطرق سليمة وسهلة، وزاد: »حيث يعتبر التعليم 
أهدافه  لتحقيق  الفرد  تقود  التي  الوحيدة  الوسيلة 
في اإلبداع واالبتكار من خالل اكتشاف الحقائق 
فقط  ثماره  تكون  ال  والتي  العلمية  والنظريات 
األساس  هو  فالتعليم  أجمع،  للمجتمع  إنما  للفرد 
واالقتصادي  الحضاري  للتقدم  الجوهري 

واالجتماعي والتطوير في جميع المجاالت«. 

التخلص من الذهنية البعثية 
ومواكبة التطور

المشترك  الرئيس  لنا  تحدث  أخر  جانب  ومن 
»كمال  الزور  دير  في  والتعليم  التربية  للجنة 
الموسى« قائالً: »أقرت الهيئة المنهاج التعليمي 

لحال  مأساوية وصادمة  يوم، صور  كل  تنتشر 
تراجع  أن  بعد  أنهار سوريا  أكبر  الفرات،  نهر 
منسوب تدفق المياه فيه بشكٍل مثير للقلق، وإلى 

درجة كارثية.

انخفاض نهر الفرات

الفرات،  بشأن  مهتمة  حقوقية  جهات  وتقول 
بمعدل خمسة  انخفض  الفرات  نهر  منسوب  إن 
أمتار ألول مرة في التاريخ بسبب حبس الجانب 
التركي لمياه النهر بحيث بات ال يتجاوز تدفقه 

يشكل  ما  وهو  الثانية،  في  مكعب  متر   200
سوريا  بين  الموقّعة  لالتفاقية  صارخاً  انتهاكاً 

وتركيا عام 1987.
مشاهد صادمة لنهر الفرات في سوريا انتشرت 
توضح  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

انخفاض منسوب المياه فيه.

جغرافية الفرات

الفرات هو أحد األنهار الكبيرة في جنوب غرب 
آسيا، ينبع النهر من جبال طوروس في تركيا، 

ويتكون من فرعين، هما: مراد صو شرقاً، وينبع 
من بحيرة وان وجبل آرارات في أرمينيا، وقره 
صو، غرباً، وينبع من شمال شرقي األناضول. 
والنهران يجريان في اتجاه الغرب ثم يجتمعان 
جبال  سلسلة  مخترقة  جنوباً  مياههما  فتجري 

طوروس الجنوبية.

مجرى نهر الفرات ودجلة

ليدخل  الشرقي  الجنوب  إلى  النهر  يجري  ثم 
مدينة  عند  السورية  األراضي  في  الفرات  نهر 
جرابلس، وفي سوريا ينضم إليه نهر البليخ ثم 
نهر الخابور وثم يمر في الرقة ويتجه بعدها إلى 

دير الزور، ويخرج منها عند مدينة البوكمال.
ويلتقي به في العراق نهر دجلة، فيشكالن شط 
ميالً   90 مسافة  مياهه  تجري  الذي  العرب 
ويطلق  العربي،  الخليج  في  ليصبا  كم(   120(
دجلة  نهري  لوجود  الرافدين  بالد  العراق  على 

والفرات بها.

املندائية وطقوس النهر املُقدس

يعيش  كان  من  حياة  في  سبباً  كان  الفرات  نهر 
على ضفافه. كما أنه من أغزر أنهار المنطقة، 
ويوفر الماء الالزم لألراضي الخصبة في كثير 

من الحواضر والمدن والقرى.
مثار  طبيعي  جمال  من  به  يتصف  بما  وبات 
حديث ال ينتهي، وحالة جعلت منه نهراً مقدساً. 

خاصة عند »المندائية«.
النهر،  لهذا  تقديساً  األديان  أكثر  هي  والمندائية 
حيُث يتم التعميد في ماءه لدخول المندائية، وأنه 
واحد من أنهار الجنة، كما تقول كتبهم المقدسة: 
أنا  طفالً  األثريين  المالئكة  بين  أنا  »صغيراً 
النورانيين، ولكني أصبحت عظيماً، ألنني  بين 

شربت من ثغر الفرات«.
األديان  أحد  هي  الصابئية،  أو  والمندائية، 
اإلبراهيمية، يؤمن أتباعها بأن يحيى بن زكريا 
الصابئة  من  وأتباعها  رسالتهم،  صاحب  هو 
يتبعون أنبياء هللا آدم وشيث وإدريس ونوح وسام 

بن نوح ويحيى بن زكريا.
المحافظات  من  عدد  في  المندائيون  ويعيش 
المندائية  تعدّ  كما  والوسطى،  الجنوبية  العراقية 

في  نشأت  البشرية،  عرفتها  موحدة  ديانة  أقدم 
أرض وادي الرافدين وتحديداً في جنوب العراق 
في مدينة »أور«، والمناطق السهلية القريبة من 
األهوار واألنهار التي ترتبط طقوس هذه الديانة 

بها، ألهمية الماء في عقيدتهم.
وال يزال السواد األعظم من أتباعها في العراق، 
كما أنهم متواجدون في األحواز بإيران، إال أن 
عددًا كبيًرا منهم هاجر بسبب الحروب، وسوء 

األوضاع األمنية في العراق.
النهر الذي ورد  الفرات لن تنتهي، وهو  حكاية 
من  الكثير  وعند  السماوية،  الديانات  في  اسمه 

العقائد.
وكاالت

خلف المطر كمال الموسى

وتعدد  الديمقراطية  األمة  أسس  على  المبني 
للتخلص  مساعٍ  في  الشعوب  وتاريخ  الثقافات 
من سموم الذهنية البعثية الذي بُثت في المناهج 
للسعي  باإلضافة  سنوات،  مدى  على  التعليمية 
الجاد على مواكبة التطور العلمي والثقافي الذي 
بالعملية التعليمية من خالل إدخال  يرتقي دوماً 
العلمية  الوسائل  واستخدام  الحديثة  التكنولوجيا 
والتدريسية العصرية وتفعيل التعليم اإللكتروني 
منا  دوماً  تتطلب  التي  األساليب  من  وغيرها 
العمل على رفع سوية التعليم وإنشاء جيل مؤمن 
باألرض وحق التعلم للنهوض بالمجتمع بشكل 

منظم«.

دور التعليم يف غرس 
الفكر الصحيح

وعن دور التربويين واللجان التعليمية في زرع 
الفكر الصحيح بعيداً عن الذهنية البعثية واألفكار 
الموجهة أوضح الموسى أن اللجان التربوية في 
تسعى  سوريا  وشرق  لشمال  تابعة  منطقة  كل 
التثقيفية والندوات وتطوير  من خالل الدورات 
مؤسسة  قبل  من  دراستها  يتم  التي  المناهج 

للمعلومة  الوصول  إلى  مستمر  بشكٍل  المناهج 
الصحيحة والحقيقية التي تهدف إلى بناء سوريا 
الديمقراطية والنهوض بالمجتمع وغرس الفكر 

الديمقراطي الحر.

صعوبات تواجه
 العملية التعليمية

التي  الصعوبات  عن  بالحديث  الموسى  واختتم 
تواجه العملية التعليمية قائالً: »نعاني في العديد 
مع  مقارنةً  المدارس  قلة عدد  من  المناطق  من 
عدد الطالب المسجلين لدينا سنوياً نتيجة التدمير 
والتخريب الذي تعرضت له المدارس في عهد 
قلة  من  أيضاً  ونعاني  داعش،  مرتزقة  سيطرة 
الكادر التدريسي بسبب عدد الشواغر الكبير في 
االختصاصات  بعص  وجود  وندرة  المدارس 
الضرورية، والنقص الحاصل في المستلزمات 
المدرسية السنوية في بعض المناطق من كتاب 
المدرسي والسجالت وغيرها  مدرسي والمقعد 
من النواقص التي يتم العمل على سدها من قبل 
مع  لتالميذنا  التوفيق  ونتمنى  المعنية،  الجهات 

انطالق العام الجديد«.  


