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بعدسة : جوان محمد

تجهيزات »بيت البركة« مهمة لربات المنازل والعامالت

نصف مليون سوري أجر 
بقاء رضيع في الحاضنة 

بمشفى حكومي!

الذي  البركة  بيت  يكثف   - كردي  آزاد  منبج/ 
يحافظ على أصالة التقاليد الشعبية الغذائية جهوده 
بأسعار  الجاري  للعام  الشتوية  المؤونة  لتحضير 
للمرأة  يعتبر مساعداً  كما  عالية،  رخيصة وجودة 
تعمل  أن  أجل  من  دراسية  شهادة  تملك  ال  التي 

وتؤمن احتياجاتها المتنوعة.
وجداتهن  أمهاتهن  عن  النساء  توارثتها  عادة  هي 
واألمطار  البرد  بموسم  الشتاء،  فصل  لمواجهة 
الخضار  وجبات  إعداد  في  تندر  حيث  والثلوج، 
أو الفواكه أو المخلالت، وتكون عوناً لسد تكاليف 

إعدادها لكثير من األسر.
رغم االرتفاع الباهظ في أسعار الخضار والفواكه 
إال أنها كما قالت المواطنة مريم الحمود لـصحيفتنا 
بغض  والفرح  الخيرات  »موسم  أنه:  »روناهي« 
هذه  بها  نمر  التي  الصعبة  الظروف  عن  النظر 
كميات  من  نخفف  أن  علينا  فرض  حيث  األيام 

بعض األنواع نتيجة ارتفاع األسعار«. 
 

أصالة التقاليد الغذائية الشعبية

جنوبي  كابرجه،  قرية  من  وهي  مريم،  وتحافظ 
الشعبية،  الغذائية  التقاليد  أصالة  على  منبج، 
كشك،  المونة،  أنواع  جميع  »أحضر  شارحةً: 
فليفلة، مربيات، أجبان، دبس  بندورة، دبس  دبس 
الملوخية،  أجفف  أني  حتى  المخلالت،  الرمان، 
الطبية  األعشاب  تجفيف  إلى  باإلضافة  اللوبيا، 
أصنع  أن  وأحاول  والبابونج.  والنعناع  كاليانسون 

زوادة تكفي عائلتي المؤلفة من خمسة أشخاص«.
وشرحت: »شهران أعمل لعدة ساعات في اليوم، 
هذا  ففي  الجيران،  وحتى  أسرتي  أفراد  بمساعدة 
بعض،  بيد  يدهن  القرية يضعن  نساء  كل  الموسم 
نمضيها  جميلة  أوقات  والعمل،  الخبرة  نتشارك 
سوياً نتبادل األحاديث، المواقف والذكريات ونحن 
ننجز المأكوالت، فاألمر أكبر من مونة، بل روح 
الحياة،  بهم  جمعتنا  من  بين  ومحبة  ألفة  جميلة، 

الوطن والقرية، إلى أن أصبحنا كعائلة واحدة«.
هللا  خيرات  أحضر  كنت  السابق  »في  وتتابع: 

سعر  ارتفاع  بسبب  لكن  الباذنجان،  مكدوس  من 
الباذنجان والجوز، اضطررت إلى تخفيف الكمية 
من  جداً  كبيرة  كميات  أحضر  كما  السنة،  هذه 
بعد  منزلي  يصبح  باختصار  المختلفة،  المربيات 
حتى  المأكوالت،  أنواع  بكل  مليئاً  المونة  تجهيز 

أكثر من أي دكان«.
الجاري  الصيف  فترة  خالل  األسواق  وشهدت 
ارتفاعاً ملحوظاً بكافة أنواع الخضار والفواكه، في 
مفارقة لم يعتد عليها السوريون أن يشاهدوا أن ما 
كانت تنتجه أراضيهم الخيرة والعامرة باتت قاحلة 
ال تلبي الطموح أو تخفف من حجم مصابهم بفقدان 
ما يحبون من األطعمة. المونة التي كانت ذات يوم 
ما من أهون ما يعدونه لمقارعة قساوة فصل الشتاء 
بعض  على  يضاف  عبئاً  األخرى  هي  صارت 
المواطنين أو حتى أغلبهم خاصةً النساء العامالت 
كافياً إلعدادها بسبب طبيعة  الالتي ال يجدن وقتاً 

عملهن.

»بيت الربكة« يكثف جهوده 
لتحضري املؤونة

بمدينة  المرأة  للجنة  التابع  البركة«  »بيت  يكثف 
الشتوية  المؤونة  لتحضير  جهوده  وريفها  منبج 
للعام الجاري، حيث انتهى من تحضير العديد من 

متطلبات المونة وباشر بأنواع أخرى.
وبهذا الصدد، التقت صحيفتنا »روناهي« بالنائبة 
حالياً  والمشرفة  وريفها،  بمنبج  المرأة  لجنة  في 
عن  لتحدثنا  عقيلي،  دعاء  المونة«،  »بيت  على 
أعمالهم في الوقت الحاضر، ومعوقاتهم، وخططهم 

بالمستقبل. 
مساعداً  يعتبر  المونة  بيت  فإن  دعاء،  وبحسب 
أن  أجل  من  دراسية  شهادة  تملك  ال  التي  للمرأة 
بنفس  وأيضاً  المتنوعة.  احتياجاتها  وتؤمن  تعمل 
تقضي  التي  العاملة  للمرأة  مساعداً  هو  الوقت 
الكافي  الوقت  لها  يتبقى  وال  بالعمل  يومها  نصف 

لتأمين مستلزمات الطعام في البيت.

بداية شهر  الموسمي في  افتتح عمله  أنه  وتضيف 
األنواع  بتحضير  مستمراً  يزال  وال  الماضي  آب 
فليفلة  من  المونة  كافة  تكتمل  حتى  المطلوبة 
يمكن  الذي  لكن؛  ومخلالت.  وباذنجان  وملوخية 
المطلوبة  المادة  غير  البركة«  »بيت  في  تجده  أن 
معايير من نظافة في التحضير واإلعداد والجودة 

بالمذاق.
2017م،  عام  في  افتتح  الذي  البركة«  »بيت 
التعاونية  الجمعية  ضمن  منتجاته  وعرض 
االستهالكية آنذاك، يعمل به حالياً خمس عامالت 
الثالثة  الساعة  حتى  صباحاً  الثامنة  الساعة  من 
جمعية،  كل  راتباً  العامالت  وتتقاضى  عصراً. 
معه  تضطر  إضافية  طلبات  هناك  يكون  وأحياناً 

العامالت البقاء للعمل لما بعد الساعة الثالثة. 

أسعار رخيصة وذات جودة عالية

البركة«  بـ»بيت  المنتجة  المواد  أسعار  أن  وتشير 
رخيصة وذات جودة عالية. وتبلغ سعر الملوخية 
13 ألف ل.س، ودبس البندورة 10 آالف ل.س، 
وبالطبع تباع المادة للمستهلك بنفس سعر التكلفة، 
للنساء  يعود  فهو  هامشياً  ربحاً  هناك  كان  وإن 

العامالت أيضاً.
وريفها  بمنبج  المرأة  لجنة  في  النائبة  واختتمت 
والمشرفة حالياً على »بيت المونة«، دعاء عقيلي 
حديثها بالقول: »نعد خططاً في عام 2022 م، تبدأ 
بزراعة المواسم الزراعية ضمن أراضي مستثمرة 
من قبلنا، ونجني بعد الزراعة الثمار ومن ثم نقوم 
بتصنيعها. كما قدمنا دراسة الفتتاح معمل لصناعة 
الخبز  إلنتاج  فرن  مشروع  جانب  إلى  المحارم، 
وكالهما خاص بالمرأة، ومشروع مشتل زراعي 

لكن جميعها قيد الدراسة«. 
أنشأت  قد  وريفها  منبج  في  المرأة  لجنة  أن  يشار 
بالمرأة؛  الخاصة  الصغيرة  المشاريع  من  عدداً 
بعض  تشغيل  وأيضاً  لألطفال،  روضة  كافتتاح 

العامالت في الفرن اآللي.

الطفل  والدة  مزوق«  »جميلة  تفاجأت 
بقيمة  سالم«،  شيخ  »ورد  الرضيع 
في  الجامعي  تشرين  مشفى  فاتورة 
»الالذقية«، والتي بلغت 500 ألف ليرة 
سورية، كأجور بقاء طفلها الرضيع في 

الحاضنة.
تقول األم إلحدى الوكاالت وهي تروي 
مشافي  أحد  في  ولدت  أنها  قصتها، 
»الالذقية« الخاصة، ليخرج طفلها من 
تم  وبعدها  فوراً،  اإلنعاش  إلى  رحمها 
الجامعي  »تشرين«  مشفى  إلى  أخذه 
ألن الحواضن في مشفى األطفال كانت 
كلها مشغولة، مضيفة أنهم اختاروا نقله 
إلى حواضن مشفى تشرين كونها شبه 

ألن  نظراً  رمزية  وأسعارها  مجانية 
لدفع  لهم  طاقة  وال  حكومي،  المشفى 

تكاليف حواضن المستشفى الخاص.
المادية  القدرة  تمتلك  ال  أنها  األم  تؤكد 
سورية،  ليرة  مليون  نصف  مبلغ  لدفع 
بينما ما تزال البطاقة الشخصية لزوجها 
رفضوا  حيث  تشرين،  مشفى  في 
الفاتورة،  دفع  قبل  إياها  إعطاءهم 
إلى  إنهم سيلجؤون  لنا  تضيف: »قالوا 
سأقول  األمر  لو صح  وحتى  القضاء، 
أبداً،  المبلغ  هذا  أملك  ال  أني  للقاضي 
فأنا  للسجن،  سأتعرض  كنت  لو  حتى 

فعالً ال أستطيع دفعه«.
وكاالت

منطقة الشاليهات بالطبقة... مقصد 
سياحي ممزي

تعشيب ملعب ديرك... خطوة 
متأخرة ولكنها خريًا من أال تأيت

عامان من الجائحة 
وال يزال يراها 

البعض مجرد مؤامرة

حكومة دمشق 
تعرض مئات اآلالف 
من األراضي الزراعية 

بإدلب لالستثمار

تخليدًا لمقاومتها.. مهرجان مسرحي 
يف ذكرى استشهادها

من خلف القضبان 
ديمريتاش يطرح 

رواية جديدة

تتميز منطقة الشاليهات التابعة لمدينة الطبقة 
بموقع استراتيجي على ضفاف بحيرة الفرات 
والتي تبعد عن المدينة ما يقارب الثالثة كيلو 

مترات، حيث تحتوي على جميع مكونات 
الطبيعة الحية مما يجعل منطقة الشاليهات من 

أكثر مناطق الجذب السياحي في الطبقة إلى 
جانب قلعة جعبر...«7

بدأت أعمال تعشيب ملعب ديرك الترابي في 
إقليم الجزيرة من قبل مكتب المنشآت الرياضية 

باالتحاد، وبالتعاون والتنسيق مع نادي ديرك 
الرياضي، وذلك بتمديد شبكة المياه لسقاية 

الملعب، وسط خطوة تأخرت كثيراً ولكنها خيراً من أال تأتي...«10

في مدينة الشدادي جنوب الحسكة 
ومع تطبيق قرار الحظر الكلي 
الذي فرضته خلية األزمة في 

إقليم الجزيرة، ال تزال الشوارع 
تعج بالمارة دون اتخاذ أي تدبير 

أو إجراء احترازي يمنع تفشي 
الفايروس...«6

عرضت حكومة دمشق آالف 
الدونمات من األراضي الزراعية 
التي تعود ملكيتها للنازحين من 
ريفي إدلب الجنوبي والشرقي 

لالستثمار عبر المزادات 
العلنية...«2

بدأت أعمال تعشيب ملعب ديرك الترابي في إقليم الجزيرة من قبل مكتب 
المنشآت الرياضية باالتحاد، وبالتعاون والتنسيق مع نادي ديرك الرياضي، 

وذلك بتمديد أغلقت عينيها لتبقى عيون شعبها مبصرة، وتكريماً وتقديساً 
لمقاومتها وبعد مرور سبعة أعوام على استشهادها قامت هيئة الثقافة بإقليم 
الفرات بالتعاون مع حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن باإلعالن عن مهرجان 

مسرحي تكريماً لها ولبطولتها 
في الـ19من آب المنصرم، تحت 

عنوان »آرين جدائل السالم«. 
شبكة المياه لسقاية الملعب، 

وسط خطوة تأخرت كثيراً ولكنها 
خيراً من أال تأتي...«8

من خلف القطبان يستعد السياسي صالح الدين 
ديميرتاش، إلصدار رواية جديدة بعد إبداعه في 

روايتين أخريتين...«2

العيادة المتنقلة يف ديرك.. أبرز مشاريع 
وقف المرأة الحرة

قدمت العيادة المتنقلة التي فتحها 
مكتب وقف المرأة الحرة في منطقة 
ديرك على مدار العام خدمات صحية 

متنوعة كرعاية الحوامل وتنظيم 
األسرة وتقديم األدوية مجاناً...«3

نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة 
كري سبي: ال أمان دون سالم َيضمن 

حماية أهالينا وضمان عودتهم لديارهم 
ندد نائب الرئاسة المشتركة 
لمجلس مقاطعة كري سبي 

بالممارسات اليت تقوم 
بها الدولة التركية المحتلة 

بحق المدنيي�ن العزل، 
وتجدد ارتكاب المجازر في 

المقاطعة، والصمت الدولي 
المخزي تجاهها، فيما يقف 

الضامن الرويس والحكومة 
السورية موقف المتفرج مما 

يحصل...«4
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211  المنوعاتاألخبار

عالج جديد لكورونا سعر الجرعة الواحدة منه 2000 دوالرمن خلف القضبان ديميرتاش يطرح رواية جديدة

فوائد الزعتر البري الصحية

حكومة دمشق تعرض مئات اآلالف من 
األراضي الزراعية بإدلب لالستثمار

منظمة تقاضي الحكومة الدنماركية 
لرفضها إجالء خمسة أطفال من 

المخيمات السورية

موسكو تهدد بإلغاء »المساعدات عبر الحدود« إذا 
استمر تجميد إيصالها عبر دمشق

سجون شمال شرق إيران تتعرض لموجة من اإلعدامات الجماعية

يستعد  القطبان  خلف  من  ـ  األخبار  مركز 
ديميرتاش، إلصدار  الدين  السياسي صالح 
روايتين  في  إبداعه  بعد  جديدة  رواية 

أخريتين.

الشعوب  لحزب  السابق  المشترك  الرئيس 
والذي  ديميرتاش  الدين  الديمقراطي صالح 
الثاني  تشرين  منذ  أدرنة  سجن  في  يقبع 
اسم  تحت  الجديدة  روايته  سيطرح   ،2016
»أفسون« في الثاني من تشرين األول القادم.
“أفسون”  روايته  أن  ديميرتاش  وأوضح 

ديميرتاش،  باشاق  زوجته  بصحبة  كتبها 
وبناته دالل وديلدا.

عام  بداية  في  الحظر  استغل  ديميرتاش 
في  كورونا  جائحة  انتشار  لدى   2020
منذ  بالسجن  حينها  كان  العالم،  أنحاء  جميع 
زوجته  تتمكن  لم  ووقتها  سنوات،  ثالث 
بسبب  ألشهر  المنزل  مغادرة  من  وبناته 
إجراءات الحجر الصحي وتم تعليق زيارات 
فبدأ  السجون  في  األسرة  وأفراد  المحامين 
قصيرة  وإرسال قصص  بالكتابة  ديميرتاش 
لهم منذ طفولته وكذلك الكتب التي يقرؤونها 

ويفضلونها لبعضهم البعض.
وقرر ديميرتاش القيام بعمل أكثر فائدة وهو 
سيقومون  المرة،  هذه  لكن  رواية،  كتابة 
بمساعدته من خالل إرسالهم صور األماكن 
وأسماء  واألغاني  والزهور  واألطباق 
الشخصيات والعديد من المعلومات، وبعدها 
يكتب عنهم، فقد كان يرسل إليهم فصالً فصالً 
لقراءته وتقييمه والحصول على اقتراحاتهم.

يذكر أن ديميرتاش طرح سابقاً روايتين، هما 
»سهر، دفران«.

أوصت منظمة الصحة العالمية رسميّاً باستخدام 
عالج ثالث ضد مرض فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19(، فما هو؟ وما العالجات األخرى؟ 
ثبت  التي  األدوية  وما  الواعدة؟  العالجات  وما 

عدم فعاليتها لكورونا؟
الصحة  منظمة  أوصت  الذي  الثالث  العالج 
االصطناعية  المضادة  األجسام  هو  باستخدامه 
في  لكن   ،)Regeneron( »رجينرون«  من 

بعض الحاالت فقط.
شركة  العالية  التكلفة  ذا  العالج  هذا  وطّورت 
باسم  »روش«  مختبر  وسّوقه  »رجينرون«، 
حيوية  أجسام  من  مزيج  وهو  »رونابريف«، 

مضادّة مصنّعة في المختبرات.
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  وتلقى 
بكوفيد-19  أُصيب  عندما  العالج  هذا  ترامب 
وأوصت   .2020 األول  وتشرين  أيلول  في 
المزيج  هذا  باستخدام  العالمية  الصحة  منظمة 
أحادية  المضادة  األجسام  من  اثنين  من  المكون 
 )casirivimab( )»كاسيريفيماب«  النسيلة 
فقط  ولكن   ،))imdevimab( و«إيمديفيماب« 
غير  بأشكال  »المصابين  المرضى؛  من  لفئتين 
كبير  لخطر  والمعرضين  كوفيد-19،  من  حادة 
الذين  أو  السن،  كبار  مثل  المستشفى«،  لدخول 
)بسبب  المناعة  جهاز  في  ضعف  من  يعانون 
سبيل  على  زرع،  عملية  بعد  أو  السرطان 
من  يعانون  الذين  المرضى  ثم  ومن  المثال(، 
الذين ليست لديهم أجسام  »شكل حاد أو حرج، 
لم يطوروا أجساًما مضادة  الذين  مضادة«، أي 

بعد العدوى أو التطعيم.
يعد هذا الدواء -الذي يُعطى عن طريق الحقن- 
الذين يعانون من  مفيدًا بشكل أساسي للمرضى 
ضعف في جهاز المناعة وال يكون التطعيم فعاالً 

لديهم.
وتكمن العقبة الرئيسية أمام استخدامه في ارتفاع 

دوالر،  ألفي  تبلغ  التي  الواحدة،  الجرعة  كلفة 
تأمل  ما  وهو  حكومية،  غير  لمنظمات  وفقاً 

منظمة الصحة العالمية خفضه.
ومع أن مساعي تطعيم مليارات األشخاص في 
عام واحد طغت على البحث عن عالجات ضد 
كوفيد-19 التي تتقدم بخطى متمهلة، فإن العديد 

من طرق العالج الجديدة تشكل مصدًرا لألمل.

ومن األدوية التي ثبت نجاحها

به  أوصت  أول عالج  الكورتيكوستيرويدات:  ـ 
رسمياً منظمة الصحة العالمية في أيلول 2020، 
األعراض  بأكثر  المصابين  للمرضى  فقط 
التجارب  بيانات  جميع  على  وبناًء  خطورة. 
الصحة  منظمة  توصي  المتاحة،  السريرية 
بشكل  الكورتيكوستيرويدات  »بإعطاء  العالمية 
»شكل  من  يعانون  الذين  للمرضى  روتيني« 
حاد أو حرج« من كوفيد-19. ويقلل هذا العالج 
المرضى، وربما أيضاً من  الوفيات بين هؤالء 
خطر وضعهم على أجهزة التنفس االصطناعي، 
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية؛ فهو يجعل محاربة 
للمرض  الحادة  األشكال  ترافق  التي  االلتهابات 

ممكنة.
العالجان  هذان  وتوسيليزوماب:  ساريلوماب  ـ 
تُسمى  اصطناعية،  مضادة  أجسام  عن  عبارة 
تسمى  عائلة  إلى  وتنتمي  النسيلة«،  »أحادية 
أو »مضادات آي  اإلنترلوكين-″6،  »مضادات 
إلIL( »6-6(. وقد أوصت بها منظمة الصحة 
األكثر  للحاالت   2021 تموز  منذ  العالمية 

خطورة أيضاً.
المرضى  هؤالء  يتلقى  بأن  المنظمة  وتوصي 
ومضادات  الكورتيكوستيرويدات  من  »كاًل 

اإلنترلوكين-6«.
 )Tocilizumab( توسيليزوماب  ويقوم 

المفاصل  التهاب  لعالج  األصل  في  المطور 
الروماتويدي؛ بتثبيط المناعة، ويحاربان - مثل 
الكورتيكوستيرويدات - جموح الجهاز المناعي 
من  الحادة  األشكال  مصدر  أنه  يبدو  الذي 

كوفيد-19.
ومن األدوية التي هي قيد االختبار:

من  العديد  تعمل  للفيروسات:  مضادة  أدوية  ـ 
المختبرات على إنتاج أدوية مضادة للفيروسات 
ومن  أقراص،  شكل  على  ابتالعها  يمكن 
المنتج  مولنوبيرافير،  دواء  تقدماً  أكثرها  بين 
الحيوية  التكنولوجيا  شركة  بين  بالشراكة 
إس  »إن  ومختبر  بايوتيرابوتيكس  ريدجباك 

.)MSD( »دي
وما زال الدواء يخضع لتجارب على المرضى، 
سواء كانوا في المستشفى أو ال، وكذلك للوقاية 
مصابين.  مع  اتصال  على  كانوا  أشخاص  لدى 
بحلول  التجارب  نتائج  تُعرف  أن  المتوقع  ومن 

نهاية السنة.
للتكنولوجيا  فارماسوتيكالز  أتيا  شركة  وتعمل 
فعالية عالج  تقييم  الحيوية ومختبر روش على 
مماثل يسمى »إيه تي AT( »527-527(. كما 
تعمل شركة فايزر )Pfizer( على تطوير دواء 
يجمع بين جزيئين؛ أحدهما ريتونافير المستخدم 
المناعة  نقص  فيروس  ضد  واسع  نطاق  على 

البشرية المكتسبة )اإليدز(.
كارين  المعدية  األمراض  اختصاصية  وأكدت 
أخيراً  عقدته  صحفي  مؤتمر  خالل   - الكومب 
المعدية  لألمراض  الفرنسية  األبحاث  وكالة 

»الفعالة  العالجات:  هذه  سوق  أن   - الناشئة 
من  المبكرة  األشكال  لعالج  تناولها  يسهل  التي 

كوفيد-19 سيكون كبيرا على األرجح«.
»اتخاذ  الضروري  من  أن  إلى  نبهت  ولكنها 
المدوية  التصريحات  إزاء  والحذر«  الحيطة 
وانتظار  األدوية،  شركات  عن  الصادرة  أحياناً 

نتائج التجارب اإلكلينيكية على المرضى.
ويعود ذلك بشكل خاص إلى أن األدوية المضادة 
حتى  جدًا  مقنعة  تكن  لم  عام  بشكل  للفيروسات 

اآلن في عالج كوفيد-19.

أجسام مضادة جديدة

تطوير  على  األدوية  معامل  بعض  تعمل 
المفعول.  طويلة  النسيلة  أحادية  مضادة  أجسام 
وهو  أحدها،  وتطور شركة غالكسوسميثكالين 
سوتروفيماب الذي صنفته المفوضية األوروبية 
أكثر 5  من  كواحد  الماضي  نهاية حزيران  في 

عالجات واعدة.
 )AZD7442( »7442اآلخر يُدعى »إيه زد دي
أعدته  المضادة  األجسام  من  مزيج  عن  عبارة 
التي   )AstraZeneca( أسترازينيكا  شركة 
في  لتجاربها  األولية  النتائج  عن  النقاب  كشفت 
شركة  وتقول  الماضي.  أغسطس/آب  نهاية 
الوقاية  في  فعاالً  يكون  أن  يمكن  إنه  األدوية 
حالتهم  تعد  الذين  المرضى  لدى  كوفيد-19  من 

الصحية هشة.

كما تعمل شركة كسينوتيرا الفرنسية على نوع 
تُسمى  االصطناعية  المضادة  األجسام  من  آخر 
ويقوم  النسيلة«.  متعددة  المضادة  »األجسام 
من  مضادة  أجسام  على   19-XAV منتجها 
البشري.  الجسم  مع  لتتوافق  ُعدلت  الخنازير 
التجارب  من  األخيرة  المرحلة  في  الدواء  وهذا 

السريرية.

أدوية غير فعالة

منذ بداية ظهور الوباء بددت أدوية عديدة األمل 
وبمرور الوقت، أوصت منظمة الصحة العالمية 
كوفيد-19.  لعالج  األدوية  هذه  استخدام  بعدم 
وتشترك هذه األدوية في أنها ُصممت في البداية 
هذا  ضد  اختبارها  تم  ولكن  آخر،  الستخدام 
المرض الجديد في ما تسمى »إعادة توضيع«، 
أو استخدام دواء ما لعالج مرض آخر غير الذي 

أعد في األصل لمحاربته.
توضيع  »إعادة  أن:  الكومب  كارين  أوضحت 
بداية  في  عاجل  بشكل  به  نقوم  ما  هو  ما  دواء 
اإلنترلوكين-6،  باستثناء  الوباء«. ولكن  انتشار 
خيبت كل هذه األدوية أمل العلماء، وهو ما يبين 

»محدودية« إعادة استخدام دواء ما في رأيها.
حقبة عالجية  ندخل  يجعلنا  ما  »هذا  وأضافت: 
مختلفة من خالل تطوير عقاقير خاصة بمحاربة 
سارس-كوف2« الفيروس المسبب لكوفيد-19.

من  مرّكزة  نكهة  على  البري  الزعتر  يحتوي 
نكهة الزعتر الطبيعي، لكن ما هي فوائد الزعتر 
ما  هذا  العطرية؟  ومميزاته  الصحية  البري 

سنتناوله في هذا المقال.
مثل:  النعناع،  عائلة  إلى  البري  الزعتر  ينتمي 
نبتة  عن  يختلف  وهو  واألورغانو  الزعتر 
البردقوش، سنتناول في هذا المقال فوائد الزعتر 

البري الصحية والعطرية والجمالية العديدة.
على  أجريت  دراسة  في  الدم:  ضغط  خفض  ـ 
الحد  في  نجح  البري  الزعتر  أن  نتج  الجرذان، 
عند  القلب  ضربات  معدل  من  كبيرة  لدرجة 
الدم، كما كان قادراً على خفض  ارتفاع ضغط 

نسبة الكولسترول به.
إحدى الطرق التي تم تأكيد فائدتها هي استبدال 

الملح بالزعتر البري عند تناول األطعمة.
ـ الزعتر البري والسعال: في مواجهة السعال، 
الزعتر  استخدام  بواسطة  العالج  يتم  غالباً 
البري.  الزعتر  أوراق  المستخرج من  العطري 
يساعد  واللبالب  البري  الزعتر  أوراق  مزيج 
التهاب  وأعراض  السعال  حدة  تخفيف  على 

الشعب الهوائية الحاد.
الجهاز  التهابات  أو  السعال  تواجه  عندما 
الزعتر  شاي  بخار  استنشاق  حاول  التنفسي، 

البري وشربه؛ ال بد أنك ستشعر بالفرق.
أن  الصعب  من  يكون  قد  المناعة:  تعزيز  ـ 
تحصل على كافة الفيتامينات المطلوبة لجسمك 
الذي  النبات  تفضل  قد  لذا  الغذائي،  نظامك  في 
البهارات  من  كنوع  استخدامه  باستطاعتك 

لتعزيز فوائد غذائك لمناعة جسمك.
البري غني جدا بفيتامين سي وفيتامين  الزعتر 
إن  إليه  الحاجة  أشد  في  يكون جسمك  قد  لذا  أ، 

عانيت من نزلة بردية.

باإلضافة إلى ذلك فاعلم أن الزعتر البري غني 
بالنحاس واأللياف والحديد والمنجنيز.

ـ مقاوم للعفن ويعزز التطهير: هل تعاني من كون 
البيئة في بيتك معززة لنمو الملوثات والعفن؟ قد 
يكون زيت الزعتر البري هو الحل، خصوصا 

في مقاومة التركيزات المنخفضة للعفن.
على  باحتوائه  البري  للزعتر  العطري  الزيت 
للفطريات  مضادة  بخصائص  يتمتع  الثيمول 
نموها  من  والحد  محاربتها  على  قادراً  تجعله 

وبالتالي التعفن.
ـ تعزيز الحالة النفسية والمزاجية: يحتوي زيت 
الزعتر البري أيضا على مادة كارفاكرول ذات 
مادة  أن  يبدو  والعالجية.  العطرية  المميزات 
الخاليا  نشاط  على  أيضا  تؤثر  الكارفاكرول 
اإليجابية  المشاعر  تعزز  يجعلها  ما  العصبية 
في  لذا  للفرد.  المزاجية  النفسية  الحالة  وبالتالي 
حال حافظت على استخدام زيت الزعتر البري 

العطري قد تالحظ زيادة إقبالك على الحياة.
يتمتع  المميزة:  ونكهته  البري  الزعتر  ـ 
العادي  الزعتر  بنكهة معتقة من  البري  الزعتر 

األبيض  بحر  مطابخ  في  جداً  رائج  واستخدامه 
القوية  البري  الزعتر  نكهة  تساعد  المتوسط. 
المرغوب  غير  للروائح  قاتال  بجعله  وعطريته 

الستخدامه  الطهاة  يلجأ  حيث  األطباق،  في  بها 
مع  فقط  أوراقه  استخدام  أو  أغصانه  مع  كامال 

اللحوم واألسماك على وجه الخصوص.

دمشق  حكومة  عرضت  ـ  األخبار  مركز 
الزراعية  األراضي  من  الدونمات  آالف 
ريفي  من  للنازحين  ملكيتها  تعود  التي 
الجنوبي والشرقي لالستثمار عبر  إدلب 

المزادات العلنية.

فإن  السوري،  المرصد  نشره  ما  ووفقًا 
األراضي  هذه  طرحت  دمشق  حكومة 
ضمن الفترة الواقعة ما بين 19 و 26 من 
الشهر الجاري، ومن بين البلدات والقرى 
المصادرة واالستثمار،  التي شملها قرار 
معصران، سنجار، جرجناز، تلمنس، تل 
عميم،  كفر  باريسا،  طوقان،  تل  دبس، 
خان السبل وغيرها والتي تعد مساحتها ما 
يقارب “420” ألف دونم من األراضي 
الزراعية في ريفي حماة الشمالي وإدلب 

الشرقي والجنوبي.
 والقى سلوك مديرية زراعة إدلب التابعة 
األراضي  تلك  عرضها  دمشق  لحكومة 

لالستثمار تعارضاً ورفضاً من قبل مالكي 
تلك األراضي كونه مصدر رزقهم الوحيد 
وعادت خالل األشهر األخيرة العديد من 
مناطق  في  تقطن  كانت  التي  العائالت 
سيطرة حكومة دمشق إلى قراها وبلداتها 
وإدلب  الجنوبي  حلب  ريف  من  كل  في 
الشرقي، وفرضت الحكومة نسبة تتراوح 
ما بين 40 إلى 50 بالمئة على أراضيهم 

دون اعتبار لمساحة األرض.
أن  على  العلني  المزاد  شروط  وتنص 
أرض  على  المساحات  هذه  تسليم  يتم 
منظمة  تسليم  محاضر  بموجب  الواقع 
من قبل لجنة التسليم وال يقبل االعتراض 
الحصة  اكتشاف  يتم  حيث  التسليم،  بعد 
مصدق  بها  محضر  وإعداد  الزراعية 
لحكومة  التابعة  الزراعة«  »مديرية  من 
مقراً  اتخذت  والتي  إلدلب  التابعة  دمشق 

لها مدينة خان شيخون.

إّن  بوليتيكن  صحيفة  ذكرت  ـ  األخبار  مركز 
نيابة  الدنمارك  “RTC”ستقاضي  منظمة 
عن األطفال الخمسة الذين يحملون الجنسية 
الدنماركية ما لم يتم إجالؤهم من مخيم الهول 

في سوريا.

وقالت الصحيفة إنّه لم يتم إجالء األطفال إلى 
الجنسية  من  أمهاتهم  تجريد  بسبب  الدنمارك 
الدنماركية وعدم موافقة أمهاتهم االنفصال عن 

األطفال.
واتهمت المنظمة الحكومة الدنماركية بانتهاك 
من  الدولية  واالتفاقيات  الدنماركي  القانون 

خالل عدم منح األطفال إمكانية الوصول إلى 
العالج الطبي الصحيح.

إلى وزارة  الدعوى ستحال  إّن  التقرير  وذكر 
الخارجية الدنماركية.

الروسي،  الخارجية  وزير  قال  ـ  األخبار  مركز 
سيرغي الفروف، إن بالده ستوقف دعمها آللية 
في  سوريا،  إلى  اإلنسانية  المساعدات  إيصال 

حال استمرار تجميد إيصالها عبر دمشق.

من   25 السبت  عقده،  صحفي  مؤتمر  وخالل 
أيلول، عقب مشاركته في الدورة الـ76 للجمعية 
نيويورك  مدينة  في  المتحدة،  لألمم  العامة 
األمريكية، قال الفروف، “إذا لم يتم اآلن اتخاذ 
المساعدات  إيصال  لتحرير  ملموسة  خطوات 
اإلنسانية عبر دمشق وفق ما تتطلب ذلك قواعد 
عن  نتوقف  سوف  الدولي،  اإلنساني  القانون 
العابرة للحدود”،  دعم هذه األمور غير الشفافة 

بحسب تعبيره.
تموز  في  قرر،  قد  الدولي  األمن  مجلس  وكان 
الماضي، تمديد آلية دخول المساعدات اإلنسانية 
عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام عن طريق معبر 

»باب الهوى« )ستة أشهر تمدد لمرة واحدة(.
»عبر  المساعدات  بإدخال  يرتبط  التمديد  لكن 
لحصر  موسكو،  به  تدفع  الذي  الخطوط«، 

المساعدات بيد الحكومة في دمشق.
وقد سمحت بدخول أول دفعتين من المساعدات 
شمال  إلى  العالمي  األغذية  برنامج  من  المقدمة 

غربي سوريا نهاية آب الماضي.

السفير  من  تصريحات  التمديد  قرار  وتلت 
أناتولي  المتحدة،  الواليات  لدى  الروسي 
أنتونوف، في تموز الماضي، قال فيها إن بالده 
تتوقع تسهيل عملية الوصول إلى تسوية سياسية 
في سوريا، وذلك بعد تقارب وجهات النظر في 
مجلس األمن حول قرار آلية دخول المساعدات 

اإلنسانية إلى سوريا.
العام  األمين  قال  الحالي،  أيلول  من   17 وفي 
قرار  إن  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم 
سوريا  إلى  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  تمديد 

تركيا،  مع  الحدودي  الهوى”  “باب  معبر  عبر 
الذي تم التوصل إليه في تموز الماضي بمجلس 
األمن الدولي، كان نتيجة مفاوضات بين موسكو 

واشنطن.
اقتراحه  على  بناء  جاء  القرار  أن  إلى  وأشار 
أيار  في  الروسية  العاصمة  إلى  زيارته  خالل 
الماضي، كما ناقشه أيًضا مع اإلدارة األمريكية، 
قائاًل، “كنت سعيدًا جدًا ألنهم توصلوا إلى اتفاق 
إيصال  بشأن  طرحتها  التي  األفكار  على  قائم 
وعبر   )…( الحدود  عبر  اإلنسانية  المساعدات 
خطوط االتصال، وكذلك على الحاجة إلى تقديم 

الدعم للشعب السوري في مختلف المجاالت”.
وأِشار غوتيريش إلى أن المصالح االستراتيجية 
بسوريا  يتعلق  فيما  وروسيا  المتحدة  للواليات 
التعاون  يكون  أن  أمله  عن  معربًا  »متطابقة«، 

أقوى بين موسكو وواشنطن.
ماضيًا صعبًا  “هناك  إن  الصدد،  بهذا  وأضاف 
وروسيا  المتحدة  الواليات  بين  العالقات  في 
االستراتيجية  المصالح  لكن  سوريا،  سياق  في 

للطرفين حول سوريا هي واحدة”.
وعبّر غوتيريش عن أمله أن يكون هناك “تعاون 
أقوى بين البلدين )…( للتحرك نحو حل سياسي 

لألزمة السورية”.

مركز األخبار ـ أوضحت وكالة أنباء حقوق 
من  موجة  بأن   )HRANA( اإلنسان 
شمال  سجون  تجتاح  الجماعية  اإلعدامات 

شرق إيران في الفترة األخيرة.

وتلقت الوكالة عدة تقارير خالل األسبوعين 
في  جماعية  إعدامات  بخصوص  الماضيين 
سجون  ذلك  في  بما  البالد،  شمال  سجون 

طيباد وتربات جام ومشهد.
وبحسب التقارير الواردة، فإن معظم السجناء 
الذين تم إعدامهم هم من األجانب بتهم تتعلق 
بالمخدرات، ويم الخميس المنصرم 23 أيلول 
نقل تسعة سجناء لتنفيذ حكم اإلعدام في سجن 
والتحقق  منهم.  ثمانية  إعدام  تم  تربات جام، 
من هوية أحدهم، محمد صادقي، 22 عاًما ، 

.HRANA من قبل
عن  يقل  ال  ما  أعدم  الماضي،  األسبوع  في 
الثنين  كان  مشهد.  سجن  في  سجناء  سبعة 
من الرجال الذين تم إعدامهم صالت عائلية 
بمحمد صادقي. كما أعدم خمسة على األقل 
بحسب  األخيرة،  األيام  في  طيباد  بسجن 
نظًرا   .»HRANA« تلقتها  التي  التقارير 
ألن العديد من الذين تم إعدامهم رعايا أجانب، 
عن  معلومات  على  الحصول  الصعب  فمن 
في  تحقق   HRANA تزال  وال  هوياتهم. 

هويات هؤالء األفراد.

العالم  في  األولى  المرتبة  إيران  تحتل 
وفقًا  اإلعدام،  من  الفرد  نصيب  حيث  من 
للمنظمات الدولية، حيث أفاد مركز اإلحصاء 
في  اإلنسان  حقوق  لناشطي  التابع  والنشر 
إيران )HRA( أنه بين 1 كانون الثاني و20 
عن  يقل  ال  ما  أعدم   ،2020 األول  كانون 

236 مواطنًا.
وكان  علناً،  المواطنين  هؤالء  أحد  وأعدم 
على  وُحكم  الجانحين.  األحداث  من  اثنان 

نفس  وبحسب  باإلعدام.  إضافياً  مواطناً   95
عمليات  من   ٪72 من  أكثر  فإن  التقرير، 
اإلعدام في إيران لم يتم اإلبالغ عنها من قبل 
الحكومة أو القضاء، وهو ما تسميه منظمات 

حقوق اإلنسان عمليات اإلعدام »السرية«.
ولم تعلن وسائل اإلعالم اإليرانية أو المصادر 
الرسمية عن إعدام هؤالء السجناء حتى كتابة 
معلومات  السلطات  تقدم  ولم  السطور،  هذه 

شفافة.
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103 المرأةالرياضة

العيادة المتنقلة في ديرك.. أبرز مشاريع وقف المرأة الحرة

»تاريخ النساء الذي لم ُيكتب بعد«.. دراسة حول الكتابة والجندر بقلم نسوي

نساء دير الزور يجنين محصول القطن رغم التحديات

العيادة  قدمت   - خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
الحرة  المرأة  مكتب وقف  فتحها  التي  المتنقلة 
في منطقة ديرك على مدار العام خدمات صحية 
متنوعة كرعاية الحوامل وتنظيم األسرة وتقديم 

األدوية مجاناً.

للقرى  وخاصةً  كبيرة  أهمية  المتنقلة  للعيادات 
البعيدة عن مراكز المدن والتي يقل فيها أو تنعدم 
العيادات  وتشمل  الطبية،  والمراكز  العيادات 
األدوية  وتقديم  االستشارة  في  خدمات  المتنقلة 
والمعدية،  السارية  األمراض  حول  والتوعية 
لهذا ونظراً إلى ضرورة تواجد الرعاية الصحية 

حتى أبعد نقطة سكنية.
بديرك  المتنقلة  العيادة  تجهيز  من  الهدف  حول 
بينت عضوة مكتب وقف المرأة الحرة في منطقة 
الصحية  المراكز  قلة  »بسبب  سعيد:  آية  ديرك 
في  األهالي  أجل مساعد  الناحية ومن  في قرى 

الصحية  الرعاية  وتقديم  الالزمة  األدوية  تأمين 
بكادر  تعمل  عيادة  جهزنا  القرى  في  للنساء 
بتاريخ  قانونية  وقابلة  طبي مكون من ممرضة 

.»2020/9/27
من عشرين  أكثر  تخدم  »العيادة  آية:  وأضافت 
قرية وفق برنامج أسبوعي من أجل تغطية أكبر 
عدد من القرى في منطقة ديرك، باإلضافة إلى 
المعدية  األمراض  حول  التوعوي  العيادة  عمل 
جائحة  انتشار  مع  الحالي  الوقت  في  سيما  وال 

كورونا وخطر العدوى«.
قرية  سكان  من  أحمد  بسنة  بينت  جانبها  ومن 
فكرة  أن  ديرك  لناحية  التابعة  كركي  كاني 
العيادة المتنقلة خدمت أهالي القرية وعلى وجه 
والفتيات،  أعمارهن  بكافة  النسوة  الخصوص 

نظراً الهتمام العيادة المتنقلة بالمرأة.
السن  في  كبيرة  كامرأة  »وأنا  بالقول:  وتابعت 
التي  المتنقلة  العيادة  من  كبير  بشكل  استفدت 
بعيدة  قريتنا  ألن  الدوام  على  لي  األدوية  توفر 
عن مركز المدينة، وتهتم بوضعي الصحي من 
توعية  إلى  باإلضافة  والسكري  للضغط  قياس 
أهالي القرية باستمرار حول األمراض المعدية 

والمزمنة«.
فكرة  الحقيقة؛  »في  قائلةً:  حديثها  واختتمت 
أشكر  لهذا  كثيرة،  قرى  خدمت  العيادة  هذه 
والخدمة  المميز  العمل  هذا  على  القائمين  كل 

المستمرة واالهتمام«.

في عمل إبداعي جديد صدر عن دار فضاءات 
والروائية  للباحثة  كتاب  والتوزيع،  للنشر 
»تاريخ  بعنوان  رشام«  »فيروز  الجزائرية 
الكتابة  دراسة حول  بعد:  يُكتب  لم  الذي  النساء 

والجندر في الثقافة العربية«.
صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، كتاب 
»فيروز  الجزائرية  والروائية  للباحثة  جديد 
يُكتب  لم  الذي  النساء  »تاريخ  بعنوان  رشام« 
الثقافة  في  والجندر  الكتابة  حول  دراسة  بعد: 

العربية«.

إبعاد النساء عن الكتابة

والكتاب يقع في 212 صفحة من القطع الكبير، 
حول  وأكاديمية  علمية  دراسة  عن  عبارة  وهو 
من  العربية  الثقافة  في  والكتابة  المرأة  تاريخ 
عن  النساء  إبعاد  أسباب  يعالج  جندري  منظور 
الكتابة وتأخرهن في الخوض فيها حتى أواخر 
منذ  التأليف  شيوع  رغم  عشر  التاسع  القرن 

القرن السابع ميالدي.
كما يتطرق كذا إلى أسباب تجاهلهن في صياغة 
التاريخ المكتوب رغم مشاركتهن في صناعته، 

بالكتابة  كثيراً  اهتموا  قد  الرجال  وأن  خاصة 
عن المرأة لكنهم قدموها بشكل يختزل وظيفتها 
اتهامها  مع  بحت  واجتماعي  جنسي  دور  في 
بالخطيئة والفتنة ونقص العقل فتم تغييب عقلها 
واالستخفاف به واعتبارها غير قادرة على إنتاج 

المعرفة. 
وتلفت الكاتبة إلى أنه حتى النساء الالتي نجحن 
في تعلم الكتابة وخلفن بعض النصوص ورائهن 
النساء  عشرات  أسماء  ذكر  رغم  إهمالها  تم 
الكاتبات والعالمات والفقيهات في كتب المعاجم 
والتراجم والسير القديمة لكن النصوص مفقودة 
وال أثر لها، والذين تولوا كتابة التاريخ لم يذكروا 
لم  وكأنما  فبدى  هامشية  سياقات  في  إال  النساء 

يحققن شيئا مهًما عبر الزمن.
وتشدد الكاتبة على أن ذلك بالتأكيد مغالطة كبيرة 
ألنه ال يمكن االدعاء بأن النساء لم يساهمن في 
طبيعتها  كانت  مهما  أوطانهن  حضارات  بناء 
الذكوري  التحيز  يكون  وبذلك  تقدمها،  ودرجة 
قد امتد من دائرة األسرة والمجتمع إلى صياغة 
التاريخ. ثم إن اإلسهاب الذي حدث في الكتابة عن 
الممارسات  قد كرس  العربية  الثقافة  في  المرأة 
النساء  منها  تعاني  التي  الذكورية  واالعتقادات 
والتكلم  حقيقتهن  تشويه  عبر  الواقع  أرض  في 
باسمهن ونيابة عنهن دون وجود معرفة حقيقية 

الكتابات المتراكمة عن حجم  بهن حيث تكشف 
الجهل بطبيعة النساء سواًء من الناحية الجسدية 
في  تسبب  ما  والعقلية،  النفسية  الناحية  من  أو 
العالقات  وتعقيد  الجنسين  بين  الفجوة  تعميق 
صيرورة  على  سلباً  انعكس  ما  وهو  بينهما 
الحضارة واتزان المجتمع، وعليه يعالج الكتاب 
الكتابة  حركة  تتبع  خالل  من  المعطيات  هذه 
في  خاصةً  األبواب  مختلف  في  العربية  باللغة 
الرجال  كتابات  بين  المقارنة  مع  والفقه  األدب 

والنساء رغم قلة نصوصهن وحداثتها.

تساؤالت كثرية تستدعي التفكر

تستدعي  كثيرة  تساؤالت  الباحثة  طرحت  لقد 
التفكر فلو أن النساء شاركن في الكتابة والتأليف 
المعرفة  إنتاج  في  وساهمن  التدوين  بداية  منذ 
لكن  تماماً  مختلفاً  والمجتمع  الثقافة  شكل  لكان 

الحقيقة التاريخية المفجعة هي أن تاريخ الكتابة 
يمتد ألربعة عشر قرناً في حين أن دخول النساء 
إليه ككاتبات ومؤلِّفات يعود لحوالي قرن ونصف 
فقط رغم وجود بعض االستثناءات النادرة قبل 
ذلك. ويمكن القول دون مبالغة بأن هذا الكتاب 
يمثل إضافة علمية حقيقية نحن في أمس الحاجة 
مجال  في  مؤخراً  أُنجز  ما  أهم  من  ولعله  إليها 
أسئلة  من  فيه  بما  والجندر  المرأة  دراسات 
العربية  الثقافة  النساء في  تاريخ  جوهرية حول 
وعلمياً  عقالنياً  كان  الباحثة  طرح  وأن  خاصة 
ما  ومتنوعة  أصيلة  بمصادر  مدعمة  والدراسة 
بين كتب تراثية ودراسات أنثروبولوجية ولغوية 
بلغة  مكتوبة  لكونها  إضافةً  وغيرها،  وجندرية 

بسيطة ومركزة. 
دار  فيروز رشام مع  كتاب تصدره  ثالث  وهذا 
األدبية  األجناس  »شعرية  كتابها  بعد  فضاءات 
العربي: دراسة أجناسية ألدب نزار  في األدب 
»تشرفُت  بعنوان  ورواية   ،2016 قباني« 
برحيلك« 2017. وتشغل الكاتبة منصب أستاذة 
جامعة  واللغات  اآلداب  بكلية  العالي  التعليم 
قضايا  في  متخصصة  وهي  بالجزائر،  البويرة 

األدب والدراسات النقدية.
وكالة أنباء الفرات

شمال  مناطق  بدأت  الماضي  الموسم  منذ 
فيما يخص  بطيئة  تعاٍف  وشرق سوريا مرحلة 
خالل  كبير  بشكل  تراجع  الذي  القطن  إنتاج 
المنطقة  اقتصاد  على  أثر  مما  الحرب،  سنوات 

والمزارعين.
خالل سنوات الحرب العشرة تحولت سوريا من 
قمح وقطن  لخيرات األرض من  دولة مصدرة 
في  األمن  استتباب  بعد  لكن  مستورد،  بلد  إلى 
مناطق اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، بدأ 
دعم المزارعين إلعادة عجلة االقتصاد، متحدين 
قلة المياه وموسم الجفاف الذي ضرب البالد منذ 
نحو سبع سنوات. وأنتجت سوريا خالل الموسم 

الماضي 2020 نحو 120 ألف طن.
وقبل عام 2011 كانت سوريا في المرتبة الثانية 
القطنية  النسيجية  المنتجات  في سوق  الهند  بعد 
من   8.3 نحو  اإلنتاج  شكل  حيث  العضوية، 
مدن  من  اإلنتاج  هذا  ومعظم  العالمي،  اإلنتاج 
وشرق  شمال  في  الزور  ودير  والرقة  الحسكة 

سوريا.   
القطن  محصول  بجني  الزور  دير  نساء  بدأت 
رغم التحديات المتمثلة بتدني جودة الحقول وقلة 
مياه  منسوب  انخفاض  تأثيرات  بسبب  االنتاج؛ 
نهر الفرات نتيجة قطع مياهه من قبل تركيا منذ 

محاصيلهم  لسقاية  األهالي  ولجوء  العام،  بداية 
من اآلبار.

تقول عمشة الرجعة من بلدة هجين: »بدأنا بجني 
محصول القطن لهذا العام لكن اإلنتاج ضعيف 
جداً بالمقارنة مع العام الماضي نتيجة انخفاض 

منسوب مياه نهر الفرات«.
وأضافت: »القطن من المواسم المهمة التي نتقيد 
بها في حياتنا والتي نعمل على زراعتها بالرغم 
سوء  بسبب  نواجهها؛  التي  الصعوبات  من 
على  تقع  التي  والمشقات  االقتصادية  األوضاع 
وبداية  الشمس،  أشعة  تحت  جنيها  أثناء  عاتقنا 

هطول األمطار«.
ورغم مشقة العمل على النساء إال أن العائالت 
»أدى  إليه  تطمح  الذي  الوارد  على  تحصل  ال 
ارتفاع أسعار البذار والسماد والوقود وكذلك اليد 
العاملة إلى تناقص أرباح المزارعين«، مضيفةً 
»أثر انقطاع مياه الري بشكل كبير على اإلنتاج 
على  سلباً  انعكس  مما  الزور،  بدير  الزراعي 

محاصيل عدة وليس فقط القطن«.

على  كبير  ضرر  إلى  أدت  التي  المالحة  المياه 
المحصول

نورا العلي التي تعمل أيضاً على جني محصول 
القطن قالت إن تدني جودة القطن يعود لالقتصاد 
في ري األراضي نتيجة حبس تركيا لمياه نهر 
الفرات واللجوء لآلبار االرتوازية التي ضاعفت 
التعب والتكاليف عليهم، وتابعت: »لم نستفد أي 
شيء بسبب سقاية المحصول من المياه المالحة 

التي أدت إلى ضرر كبير على المحصول«.
أما حسنة العلي قالت إنهم بدأوا بقطاف القطن منذ 

بداية أيلول الجاري، وزادت: »سنستمر بالعمل 
التحديات  من  العديد  أن  مبينةً  شهرين«،  طيلة 
تواجههم »تواجهنا تحديات، فعلينا سقاية الحقول 
كل عدة أيام، ورش األسمدة واألدوية لمحاربة 

اآلفات التي من الممكن أن تصيبه«. 
مساحة  أن  اللطيف  العبد  تركية  قالت  فيما 
األرض التي تعمل بها تبلغ 10 دونم، وعدا عن 
االستفادة من بيع القطن الذي يستخدم في العديد 

تجف  أن  بعد  نبتته  يستخدمون  الصناعات  من 
للتدفئة شتاًء وإيقاد النار لصنع خبز التنور.

اإلدارة الذاتية حددت سعر القطن

لمديرية  المشتركة  الرئيسة  قالت  جهتها  من 
الموسم  »بدأ  السالم:  آمنة  هجين  في  الزراعة 
انخفاض  منها  عدة  صعوبات  مع  الصيفي 
مستوى منسوب مياه نهر الفرات الذي أدى إلى 
تردي عمل الجمعيات المختصة، والتي توقفت 

عدة مرات مما زاد األمر سوءاً«.
أما بالنسبة للموسم الصيفي العام الماضي فقد تم 
دعمه من قبل المنظمات والحديث لـ آمنة السالم 
»قدمت المنظمات أدوية وأسمدة لدعم المزارع 
ناجح  الموسم  كان  حيث  الممكنة  الطرق  بكل 

مقارنة بالموسم هذا العام«.
واختتمت بالتأكيد على أن اإلدارة الذاتية حددت 
سعر القطن من المزارعين بأسعار مناسبة حيث 
وصل سعر الكيلو لـ 2500 ليرة سورية، حيث 
بمنح  الذاتية  اإلدارة  في  الزراعة  مديرية  تقوم 
ورقة منشأ لتحميل القطن إلى مراكز تجمع لعدم 

استغالل التجار للمزارعين.
وكالة أنباء املرأة

سقط إنتر ميالن في فخ التعادل أمام ضيفه 
منافسات  ضمن   )2-2( بنتيجة  أتاالنتا، 

الجولة السادسة من الدوري اإليطالي.
دجيكو  وإيدين  مارتينيز  الوتارو  سجل 
هدفي اإلنتر بالدقائق 5 و71، بينما سجل 
تولوي  ورافائيل  مالينوفسكي  روسالن 
بهذا  و38.   30 بالدقيقتين  أتاالنتا  هدفي 
التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 14 نقطة 
ليتراجع للمركز الثالث، بينما رفع أتاالنتا 
رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الخامس.

بداية مثرية

انطالق  من  الثانية  الدقيقة  في  دجيكو 
المباراة، أهدر فرصة محققة للتسجيل بعد 
مرت  المنطقة،  داخل  دارميان  عرضية 
األخرى  الزاوية  في  دجيكو  إلى  لتصل 
القائم  بجوار  مرت  بتسديدة  الكرة  ليسدد 

األيسر للحارس موسو.
من  الوتارو  تمكن  الخامسة،  الدقيقة  في 
بعد  لإلنتر،  أول  بهدف  النتيجة  افتتاح 
لداخل  باريال،  متقنة من  عرضية جديدة 
ممتازة  بتسديدة  الوتارو  قابلها  المنطقة 

على الطائر في الشباك.
في  النتيجة  تعديل  من  اقترب  أتاالنتا 
الدقيقة 24، بعد عدة تمريرات بين أقدام 
دي  إلى  الكرة  بوصول  انتهت  العبيه، 
رون على حدود المنطقة، ليطلق تسديدة 
القائم  بجوار  مرت  صاروخية  أرضية 

األيمن لهاندانوفيتش.
النتيجة  تعديل  في  مالينوفسكي  ونجح 
تسديدة  بعد   ،30 بالدقيقة  ألتاالنتا 
الذي  الوسط  خط  نجم  من  صاروخية 
خارج  من  اليسرى  بقدمه  قذيفة  أطلق 

المنطقة سكنت شباك اإلنتر.
وكاد المدافع دي فري أن يسجل هدفا ثانيا 
المنطقة  داخل  نفذت  ركنية  بعد  لإلنتر، 
ومرت إلى باريال في الجهة اليمنى ليمرر 
عرضية جديدة تمر وتصل إلى دي فري، 

ليسددها برأسية ضعيفة بأيدي الحارس.
وضاعف تولوي النتيجة ألتاالنتا بالدقيقة 
أخرى  صاروخية  تسديدة  بعد   ،38
هاندانوفيتش  ليبعدها  مالينوفسكي،  من 
بطريقة خاطئة وتجد رفائيل تولوي أمام 
في  سهولة  بكل  الكرة  ليضع  المرمى 

الشباك.

طوفان هجومي

من  قوية  جاءت  الثاني  الشوط  بداية 
يضيف  أن  مالينوفسكي  وكاد  أتاالنتا، 
ثالث األهداف، بعد كرة عرضية أرضية 
قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك، تصدى 

لها هاندانوفيتش وأبعدها لركنية.
على  استمر  ألتاالنتا  الهجومي  الطوفان 
ثابتة  حرة  ركلة  ومن  اإلنتر،  مرمى 
مالينوفسكي  أطلق  اليسرى،  الجهة  من 
باتجاه  مباشرة  صاروخية  تسديدة 
للحارس  بالقائم األيسر  لترتطم  المرمى، 
الهدف  فرصة  وتضيع  هاندانوفيتش 

الثالث.
فيتشينو من  أتاالنتا وحرم  وتألق حارس 
بعد عرضية متقنة  فرصة هدف محقق، 
من باريال من الناحية اليسرى، ارتقى لها 
فيتشينو وقابلها برأسية باتجاه الشباك لوال 
موسو الذي أبعد الكرة بأطراف أصابعه 

لركنية.
النتيجة  تعديل  فرصة  الوتارو  وأضاع 
المباراة  فرص  أخطر  في   ،61 بالدقيقة 
داخل  باريال  من  ممتازة  عرضية  بعد 
إلى  لترتد  الحارس  أبعدها  المنطقة، 
الوتارو الذي تابعها بتسديدة بجوار القائم 

رغم أن المرمى كان خاليًا.

رضبة دجيكو

النتيجة  دجيكو  عادل   ،71 الدقيقة  وفي 
إلنتر، بعد مجهود مميز من باريال الذي 
ليسدد  ديماركو،  إلى  حاسمة  كرة  مرر 
األخير تسديدة قوية يتصدى لها الحارس 
الذي  دجيكو  لتجد  منه،  وترتد  موسو 

تابعها بالشباك.
الوتارو،  من  بدالً  دخل  الذي  سانشيز 
منه  لتقطع  بالكرة  االحتفاظ  في  أخطأ 
وتصل إلى إيليشيتش الذي انطلق وتوغل 
حدود  على  من  قوية  تسديدة  وأطلق 
لركنية  هاندانوفيتش  أبعدها  المنطقة، 

بالدقيقة 82.
على  جزاء  ركلة  اللقاء  حكم  واحتسب 
ديميرال مدافع أتاالنتا، بعد العودة لتقنية 
ديميرال،  على  يد  لمسة  بعد  الفيديو، 
سددها ديماركو بتسديدة قوية لترتطم في 

العارضة وتخرج خارج الملعب.
 87 بالدقيقة  قاتال  هدفا  بيكولي  وسجل 
دومفريس  من  فادح  خطأ  بعد  ألتاالنتا، 
بعد  ألغاه  الحكم  لكن  وهاندانوفيتش، 

العودة لتقنية الفيديو.

تعشيب ملعب ديرك... خطوة متأخرة 
ولكنها خيراً من أال تأتي

دورة صقل لحكام ومدربي لعبة الكاراتيه 
بحضور أنثوي مميز

إنتر يتعادل مع أتاالنتا في 
مباراة ماراثونية

تعشيب  أعمال  بدأت  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
قبل  الجزيرة من  إقليم  الترابي في  ملعب ديرك 
وبالتعاون  باالتحاد،  الرياضية  المنشآت  مكتب 
وذلك  الرياضي،  ديرك  نادي  مع  والتنسيق 
بتمديد شبكة المياه لسقاية الملعب، وسط خطوة 

تأخرت كثيراً ولكنها خيراً من أال تأتي.

وتعاني األندية من عدم توفر المالعب المعشبة 
على  الشتاء  فترة  طوال  اللعب  لتضطر  بمدنها 
أعباء  وتحمل  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 
ومصاريف السفر لالعبين، حيث أصبحت أجور 
أسعار  ارتفاع  كبيرة وسط  بمبالغ  لوحدها  النقل 
وفقدان   410 إلى  المازوت  ومنها  المحروقات 
مادة المازوت التي كانت تباع بسعر 150 ل.س، 
بينما أسعار البنزين العادية فما زالت على حالها 

وهو 210 ل.س.
االتحاد  في  المنشآت  مكتب  بدأ  الصدد  وبهذا 
ديرك  ملعب  تعشيب  على  باإلشراف  الرياضي 
الترابي وبالتعاون والتنسيق مع إدارة نادي ديرك 
الرياضي، وانطلقت المرحلة األولى والتي كانت 
من  الذي  العشب  لسقاية  المياه  شبكات  بوضع 
لألرضية  تسوية  مع  للملعب  ينقل  أن  المقرر 

قريباً.
مدينة  بكل  ملعب  لتعشيب  مقترحات  وطرحت 
لعدة  ولكن   ،2018 عام  الجزيرة  إقليم  في 
أسباب وأولها عدم وجود الميزانية الكافية بقيت 
االتحاد  ودروج  رفوف  في  المقترحات  تلك 
الرياضي، ورغم أنه حصلت وقتها إعادة تأهيل 
عن  تثمر  لم  ولكنها  الترابية  المالعب  لبعض 

نتائج مرضية.
ملعب الشهيد هيثم كجو الملعب الوحيد الذي تقام 
توقف،  وبدون  رسمي  بشكٍل  البطوالت  عليه 
بقامشلو  آذار  الثاني عشر من  أما ملعب شهداء 
يخضع  اآلن  وإلى   2015 عام  منذ  اآلخر  فهو 

احتضانه  رغم  هذا  يومنا  وإلى  لعمليات صيانة 
الفعاليات والمباريات ولكنه لم يدخل  الكثير من 
حيث  اآلن،  حتى  توقف  بدون  الخدمة  مرحلة 

يدخل الصيانة ما بين الفينة واألخرى.
صالحة  غير  الشتاء  فصل  في  المالعب  باقي 
القدم  يفرض على مكتب كرة  مما  للعب عليها؛ 
نقل المباريات من كافة المدن إلى مدينة قامشلو 

للعب على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو.
مثل  ترابي  ملعب  حلمها  المدن  بعض  وحتى 
الرياضيين للعبة كرة القدم في تربه سبيه، حيث 
فرحوا كثيراً في العام المنصرم بالبدء لتخصيص 
قسيمة أرض خاصة لبناء ملعب عليه ولكن بعد 
جولة لالتحاد فيه والتصوير ما زال كما هو فقط 

أرض عارية ال حول وال قوة له.
إن قضية المنشآت هامة والحجة هي عدم وجود 
ميزانية ومثال ذلك صالة قامشلو الرياضية كانت 
مليون  من  أكثر  تكلف  ال  فيها  الصيانة  أعمال 
لهذه  لصرفها  قادرة  ميزانية  ال  وقالوا  ل.س، 
الصالة لنرى اآلن محاوالت للعمل على تأهيلها 

مع العلم أن التكلفة أصبحت بعشرات اآلالف من 
الدوالرات.

تعشيب  بخصوص  التوجهات  تبقى  ذكره  جدير 
المشتركة  الرئاسة  بشخص  متعلقة  المالعب 
المنشآت، ففي  الرياضي ورئيس مكتب  لالتحاد 
حال لم يضرب مزاجهما هذه القصة فالملعب لن 
يُعشب، وفي حال كان هناك إرادة وتصميم من 
قبلهما للعمل على تعشيب المالعب فتجد اإلدارة 
بين  وما  لذلك،  الكافة  الميزانية  تمنح  ال  الذاتية 
كل ما ذكر يبقى الرياضيون في لعبة كرة القدم 

والنوادي هم من يدفعون الثمن.

روناهي/ قامشلو ـ تنمية وصقل حكام ومدربين 
تبنتها  جيدة  خطة  الكاراتيه  لعبة  في  مستجدين 
إقليم  في  الفردية  األلعاب  ومكتب  الفنية  اللجنة 
في  للعبة  دورة  أقيمت  أثرها  وعلى  الجزيرة 
صالة الشهيدة زالل منذر لأللعاب القتالية ضمن 
مقر االتحاد الرياضي بمدينة قامشلو وما ميزها 

الحضور النسائي.

 ،2015 عام  في  بطولتها  بدأت  الكاراتيه  لعبة 
وهي جيدة االنتشار مقارنة بالظروف التي تمر 
بها من عدم وجود صاالت مناسبة تابعة لالتحاد 
صاالتهم  على  المدربين  واعتماد  الرياضي 

الخاصة في تدريب الالعبات والالعبين.
البطوالت  إدارة  على  قادر  جيل  خلق  وبهدف 

والمسابقات للكاراتيه مستقبالً أقيمت دورة صقل 
قوانين  تناولت  ليومين  دامت  والمدربين  للحكام 
التحكيم وأسس التدريب وكيفية إدارة البطوالت 
نظرياً  الحاالت  وشرح  الحكم  شخصية  وعن 

وعملياً.
الدورة انضم إليها 47 متدرباً من كال الجنسين، 
وبرز فيها الحضور األنثوي، حيث بلغ عددهن 
18 متدربة، وهذه اللعبة دور األنثى فيها متطور 
حيث أصبحت حكمة وهي تستعد لكي تكن مدربة 
في الوقت القريب وهناك بعض الالعبات يقمن 

بتدريب الفئات العمرية األصغر منهن.
اللعبة  في  خبراء  الدورة  في  وحاضر  وأشرف 

وهم:
ـ مشرف الدورة: أحمد عمر.

ـ محاضر تحكيمي )عملي(: فرحان حسن.
ـ محاضر تحكيمي )نظري(: ريزان شيخموس.

ـ محاضر تدريبي )الكاتا(: زبير موسى.
الدورة  شهدت  الفردية  األلعاب  مكتب  ولجانب 
للعبة  حديثاً  المشكلة  الفنية  اللجنة  حضور 
الشبابية  األعمار  على  اعتمدت  والتي  الكاراتيه 

وهم:
– رئيساً للجنة: أحمد عمر.

وعضوية كالً من:
– زبير موسى.

– آالن زبير شيخي.
– نجبير ساروخان.

– آية يوسف.
– روبين بنكين.
– محمد كاظم.

الدورة،  في  بارزاً  كان  الذي  األنثوي  الحضور 
الفتي  العمر  بهذا  اليوم  الفتاة  باتت  وواضحاً 
تتطور في لعبة الكاراتيه وتخطت مرحلة مستوى 
األمرين  وهذين  ومدربة  حكمة  لتكون  الالعبة 
الذهنيات  بعض  استمرار  ظل  في  بالسهل  ليسا 
القتالية هي حكر على  األلعاب  بأن  توحي  التي 

الشباب ومعيبة للفتاة.
على  نوه  عمر«  »أحمد  الدورة  على  المشرف 
المتدربات والمتدربين على االستفادة من الدورة 
البطوالت  في  لهم  اختبار  بمثابة  ستكون  وألنها 
القادمة وما مدى تسخيرها من طرفهم لهذا األمر.
وشهدت الدورة دروساً نظرية وعملية واختتمت 

بمنح المتدربات والمتدربين شهادة حضور.
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كيف أصبح الجنوب السوري مهمًا للجميع؟

ماذا ينتظر العالم في حقبة ما بعد ميركل؟

نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي : ال أمان دون 
سالم َيضمن حماية أهالينا وضمان عودتهم لديارهم

سما بكداش: ازدواجية المجتمع الدولي تساهم في إفالت 
تركيا من العقاب

جوان سوز )كاتب(  

بإعالن سفيرة أمريكا ببيروت قبول بالدها إمداد 
لبنان بالطاقة من مصر عبر خط الغاز العربي 
إلى  االهتمام  توّجه  واألردن،  بسوريا  المار 
درعا، تلك المحافظة في الجنوب السوري التي 
شهدت تصعيداً عسكرياً قبل أسابيع ليعود الهدوء 
النزاع  أطراف  مختلف  جهود  بعد  إليها  الحذر 
خاصة  العسكرية،  للتوترات  حدٍّ  لوضع  هناك 
إعالن  بعد  أكبر  أهمية  كسبت  المنطقة  تلك  أن 
واشنطن األخير، حيث من المتوقع أن تمّر فيها 
أنابيب الغاز المصري عالوة على وجود أبراجٍ 
ما  إذا  وعّمان،  القاهرة  إليها  ستحتاج  كهربائية 

عملتا على توفير الكهرباء للبنان بشكٍل أسرع.
التسويات  توالت  األمريكي  اإلعالن  وبعد 
العسكرية داخل المحافظة وعلى إثرها تراجعت 
من  المئات  تنازل  حيث  المسلحة،  المعارضة 
وبالتالي  أسلحتهم،  عن  درعا  داخل  مقاتليها 
السوري  الجيش  مع  المسلّحة  المواجهات  إنهاء 
منضبطة  قواٍت  يد  في  األمنية  األمور  وحصر 
عوضاً عن المليشيات التي ال تملك قيادةً واحدة 
وال أي تنسيق مشترك، األمر الذي يتيح المجال 
للحكومة السورية لصيانة األعطال في األبراج 
الكهربائية، وتأمين خط الغاز العربي الذي سيمر 
في تلك المنطقة، وصوالً إلى األراضي اللبنانية.

كما أن تلك التسويات التي تّمت برعايٍة روسية 
تسهم في إعادة ضبط الحدود السورية األردنية، 
التجاري  التبادل  حجم  زيادة  إمكانية  يعني  ما 
العمليات  نتيجة  سلباً  تأثّر  والذي  البلدين،  بين 

العسكرية التي شهدتها تلك المناطق عقب اندالع 
من  أكثر  قبل  سوريا  في  الشعبية  االحتجاجات 
قوات  وجود  أن  إلى  إضافة  الزمن،  من  عقٍد 
منضبطة في محافظة درعا ومحيطها سيسهم في 
والمخدّرات  األسلحة  تهريب  عمليات  من  الحد 
باتجاه األردن، والتي ارتفعت وتيرتها في اآلونة 

األخيرة.
المناطق  مختلف  ومعها  درعا  اكتسبت  وقد 
مع  أكبر  إضافية  أهمية  سوريا  من  الجنوبية 
أهميتها  إلى جانب  العربي،  الغاز  مشروع خط 
على  وقوعها  ناحية  من  السابقة  االستراتيجية 
الحدود مع األردن وبالقرب من حدود إسرائيل، 
لهذا بات من الضروري أن تكون تلك المناطق 
عليه  تعمل  ما  وهو  وهادئة،  أمنياً  منضبطة 
الحكومة السورية وموسكو باالتفاق مع األردن، 
بين  مواجهات  اندالع  من  دائماً  يتخوف  الذي 
في  المسيطرة  اإليرانية  والمليشيات  إسرائيل 

عدد من مناطق الجنوب السوري.
لذلك قد يتكرر ما حصل من تسويات في درعا 
أيضاً، والتي تشهد عمليات  السويداء  في مدينة 
على  والمخدّرات  لألسلحة  واسعة  تهريٍب 
عمليات  حصول  جانب  إلى  األردنية،  الحدود 
خطف للمدنيين في مختلف مناطقها، وحتى اآلن 
يواصل المقاتلون من أهالي ارياف درعا التنازل 
عن أسلحتهم، لكن العقبة الوحيدة التي تقف أمام 
الهدوء في الجنوب السوري حالياً تكمن في أن 
الماضية  السنوات  تحّولت خالل  مناطقه  بعض 
طهران،  من  المدعومة  للمليشيات  بؤرة  إلى 
تشكل  المناطق  تلك  خالل  من  أنها  تروج  التي 

لتهريب األسلحة  أبيب ومعبراً  لتل  قاعدة تهديد 
عّمان  عبّرت  وقد  األردن.  إلى  والمخدّرات 
باستمرار عن رفضها وجود تلك المليشيات على 
تلك  تكون  أن  إلى  اليوم  تسعى  لذلك  حدودها، 
المنطقة بيد قواٍت منضبطة، األردن يدرك جيداً 
وأن  في جنوب سوريا  األمريكي  الدور  تراجع 
واشنطن لم تعد تمتلك أوراق ضغط كثيرة على 

المنطقة  تلك  الروسي في  الوجود  دمشق بسبب 
التفاهم  إلى  عّمان  تسعى  لذلك  وأمنياً،  عسكرياً 
التعاون  ترفض  أن طهران  موسكو خاصة  مع 
أن  شأنه  من  الذي  األردني،  ـ  السوري  األمني 
يحد من تأثير المليشيات المسلّحة المدعومة منها 

في تلك المناطق.
وبيروت  عّمان  واشنطن  إعفاء  يؤكد  وبالتالي 

والقاهرة من تبعات »قانون قيصر« المفروض 
إلى  تحّول  العربي  الغاز  خط  أن  دمشق،  على 
بين  الكامل  التنسيق  يستدعي  وأنه  واقع،  أمٍر 
األطراف المعنية كافة لتأمين المناطق الجنوبية 
من سوريا، األمر الذي يعني بالضرورة مواجهة 

النفوذ اإليراني هناك.

إياد أبو شقرا )كاتب ومحلل سياسي(

اليومين  خالل  البريطانيين  من  كثرة  ُصدم 
الماضيين بمنظر طوابير المواطنين المنتظرين 
سياراتهم،  خزانات  لملء  الوقود  محطات  أمام 
وهذا منظر يعيد إلى ذاكرة أبناء جيلي – وحتى 
بعض  توّهم  معاناة   – سناً  األصغر  الجيل 
بعد  رجعة،  غير  إلى  ذهبت  أنَّها  البريطانيين 
االتحاد  من  الخروج  على  المفصلي  التصويت 

األوروبي استفتاء بريكست.
اليمين وغالة  البريطانيين جمع غالة  فريق من 
اليسار صّوت لصالح الخروج من أوروبا وسط 
منها  متناقض، وجزء  منها  العديد  آمال وأحالم 
عنصري متعاٍل ومتطرف ضد األجانب وخاصة 
األوروبي األبيض المسيحي، وكان البعض في 
هذا الفريق الكبير نسبياً يظن أن األبواب البديلة 
البريطاني  أمام االقتصاد  تلقائياً  ألوروبا ستُفتح 
بصانعيه ومزارعيه ومستهلكيه، لكن فات هؤالء 
وسط  السوق  في  وال صداقات  أن ال ضمانات 
اعتبارات التنافس وحسابات األرباح والكلفة، ثم 
تعتمد  الكبرى  الصناعية  الدول  اقتصاديات  إنَّ 
على مكّونات تصنّع في دول عديدة، ومن ثم فإنَّ 
عجلة اإلنتاج في كثير من الصناعات كاألدوية 
والكيماويات واألغذية واآلليات تتأثر بقطع خط 
التوريد، ووضع الحصص »الكوتا« والحواجز، 

وفرض الجمارك والضرائب.
مشاكل  اليوم  وحدها  تواجه  ال  بريطانيا  أنَّ  إال 
تبعات  كانت  وإن  واستهالكية،  اقتصادية 
وبصرف  بها،  محصورة  شبه  »بريكست« 
عن  الناجمين  واإلرباك  الفوضى  عن  النظر 
ت العالم بأسره،  جائحة »كوفيد - 19«، التي هزَّ
الواليات  ومثلها  األوروبي  االتحاد  دول  فإنَّ 
تمرُّ في حقبة سياسية ال يطمئن معها  المتحدة، 
القيادات وحنكتها  إلى حصافة  السياسي  المحلل 
من  ناهيك  واألخالقية،  الفكرية  وقناعاتها 
رؤيتها ومستوى احترامها لذواتها والمؤسسات 

الديمقراطية التي أهلتها للحكم.

المراقب  أنا  أين  ثم  خطر  كالم  هذا  أن  أدرك 
العادي من الحق في إلقاء »المحاضرات« على 
قادة وزعماء عالميين انتخبتهم ماليين، غير أن 
يخّص شخصي،  فيما  بريطانيا  في  ناخباً  كوني 
لدّي كل الحق في المساءلة والمحاسبة والمعاقبة 
عبر صندوق االقتراع، نعم من حقّي بل وواجبي 
أن أحاسب الشخص أو الحزب الذي أوليته ثقتي 
أنه  ارتأيت  إذا  وعوده،  أو  برنامجه  على  بناًء 
وال  منه،  توقعته  ما  أداء  في  قّصر  أو  خدعني 
نبعد كثيراً عن بريطانيا إذا تطرقنا إلى الحال في 

كل من ألمانيا وفرنسا.
حكم  صفحة  الساعات  هذه  في  تطوي  ألمانيا 
حكم  فترة  بعد  ميركل،  أنجيال  المستشارة 

عن  تعبير  أفضل  كانت  لعلها  سنة،   16 طالت 
الديمقراطية العاقلة والمسؤولة في عموم أوروبا، 
وبصدق أرجو أن يسير َمن سيخلف ميركل على 
خطاها باعتماد سياسات واعية وخلوقة وجامعة 
تنقذ أوروبا من نوازع الجموح المتطرف الذي 
المجر  وباألخص  القارة  دول  من  عدداً  يجتاح 

وبولندا.
بالنظام  مصحوباً  األلماني  الفيدرالي  النظام 
األدنى  الحد  االنتخابي مع عتبة  النسبي  التمثيل 
لدخول البرلمان، يشكالن وقاية كافية من جموح 
ثمناً  ألمانيا  دفعت  التي  والعنصرية  الشعبوية 
باهظاً لهما خالل القرن العشرين، ثم إن القوى 
الرئيسة  األلمانية  األحزاب  داخل  المسؤولة 

تعايش  تغليب  ضرورة  التجربة  بحكم  أدركت 
خطر  درء  أجل  من  ويساراً  يميناً  المعتدلين 
األجنحة  قادت  وبالفعل  االتجاهين،  متطرفي 
الديمقراطي  الكبيرين  الحزبين  في  المعتدلة 
االجتماعي  والديمقراطي  المحافظ  المسيحي 
الحرب  كارثة  بعد  ألمانيا  نهضة  االشتراكي 
حكومات  إما  الحزبان  وقاد  الثانية،  العالمية 
حكومات  أو  المعتدلون  قادتهم  يرأسها  حزبية 

ائتالفية عريضة التمثيل.
اليميني  الغلّو  وجه  في  العريض  التفاهم  هذا 
بفعل  وأميركا  أوروبا  في  الخطورة  المتزايد 
العولمة والديموغرافيا والتكنولوجيا حّصن حتى 
ميركل  نهج  بإنجاح  أسهم  ثم  ألمانيا، ومن  اآلن 
وأمام  القارة  داخل  ألمانيا  مكانة  تعزيز  ورعى 
مع  العالقات  ذلك  في  بما  الخارجي  التحدي 
أمريكا التي تشنّجت لبعض الوقت بفعل مشروع 

أنبوب الغاز الروسي.
حيث  فرنسا،  في  اليوم  حاصل  هذا  نقيض 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  ابتزاز  أن  يبدو  ال 
قبل  له  ضمانة  سيشكل  الفرنسيين  للناخبين 
التجربة االنتخابية المقبلة في خضم التسابق بين 
له،  المناوئة  العريضة  الجبهة  في  المتطرفين 
فاليسار الفرنسي المعتدل الذي خرج منه ماكرون 
بل انقلب عليه خسر جاذبيته أمام شعبوية يسار 
جان لوك ميالنشون، أما اليمين فيشهد مزايدات 
يقودها الصحافي اليميني المتطرف إريك زّمور 
مارين  الوطني«  »التجّمع  زعيمة  على  حتى 
لوبن! وفي هذا األثناء تترنّح سياسات ماكرون 
اللبنانية  مبادرته  من  بريقها  وتقفد  الخارجية 
االسترضائية إليران، إلى خسارة فرنسا صفقة 
توتر عالقتها  ثم  أستراليا، ومن  الغواصات مع 
نتيجة لذلك مع كل من واشنطن وكانبرا ولندن.

إذ  اآلن  حتى  ماكرون  أفادت  التطرف  فزاعة 
جموح  من  الخائفة  األصوات  لصالحه  صبّت 
يصلح  وال  يدوم  ال  الحال  هذا  لكن  التطرف، 
كاستراتيجية ثابتة مستقبالً، وفي هذه األثناء في 
المشهد األوروبي األوسع ثمة مشاكل يتوقع أن 
األلماني  الثقل  غياب  في  أجلى  بصورة  تظهر 

العاقل، منها:
مسؤول  دور  لعب  عن  األمريكي  1-التقاعد 
غير  التجاذب  نتاج  »التقاعد«  وهذا  متّزن، 
ترتاح  استنسابية  ديمقراطية  إدارة  بين  الصحي 
إلى التسويات واالنكفاء والترضية ليس فقط على 
حساب الحلفاء واألصدقاء بل أيضاً على حساب 
ومعارضة  أمريكا  عليها  قامت  التي  المبادئ 
جمهورية متشدّدة وقاصرة ومغامرة باتت تشكل 
خطراً على النسيج األميركي ومؤسسات الدولة.
نفسه  األوروبي  االتحاد  يواجه  الذي  2-التهديد 
باتت  قوى  ومنها  فيه  التطرف  قوى  نمو  من 
حاكمة في دول كالمجر وبولندا، باإلضافة إلى 
التي  والهامشية  والشعبوية  العنصرية  التيارات 

تتلقى دعماً مستتراً من قوى كبرى.
3-الدور الروسي المتزايد في ظل عودة موسكو 
السابق،  السوفياتي  االتحاد  دور  لعب  إلى 
القارة  عن  األمريكي  االنكفاء  من  مستفيدة 
واشنطن  توجه  بينما  األوسط،  الشرق  ومنطقة 
اهتماماً  ذاتها  على  »آيديولوجياً«  المنقسمة 
وحوض  آسيا  في  الصيني  التحدي  إلى  متزايداً 

المحيط الهادي.
تعامل  في  األقل  على  الظاهر  4-االرتباك 
فيهم  بمن  التقليديين،  »حلفائها«  مع  واشنطن 
واالنتدابية،  االستعمارية  األوروبية  القوى 
كأفريقيا  الساخنة  اإلقليمية  النقاط  من  عدد  في 
والشرق األوسط، وال شك هنا بوجود حسابات 
معقدة في مناطق بات فيها لكل من بكين وموسكو 
وجيوسياسي،  اقتصادي  ونفوذ  قدم  مواضع 
كان  ولئن  االقتصادية،  الطموحات  بجانب 
حسابات  في  مهمين  واألسواق عنصرين  النفط 
مخطط  ففي  إيران،  مع  الغربي  »التطبيع« 
الغاز  وأنابيب  الصيني  والطريق«  »الحزام 
أفغانستان...  الروسية، وبوكسيت غينيا وليثيوم 
الغرب في  أمام  المقبلة  التحديات  إلى  مؤشرات 
توجهات  وذات  عاقلة  تاريخية  قيادات  غياب 

استراتيجية مسؤولة وأخالقية في آن.

نائب  ندد  ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عين   
الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي 
التركية  الدولة  بها  تقوم  التي  بالممارسات 
ارتكاب  وتجدد  العزل،  المدنيين  بحق  المحتلة 
الدولي  والصمت  المقاطعة،  في  المجازر 
الروسي  الضامن  يقف  فيما  تجاهها،  المخزي 
والحكومة السورية موقف المتفرج مما يحصل.

ارتكبت الدولة التركية المحتلة مجزرة جديدة في 
قرية الدبس )ريف عين عيسى الغربي( منذ عدة 
أيام راح ضحيتها أربعة مدنيين بينهم طفل، بعد 
مرور ما يقارب 40 يوماً على ارتكاب )مجزرة 
المنصرم،  آب  شهر  من  الرابع  في  الصفاوية( 
قتيل  بين  كاملة  عائلة  ضحيتها  راح  والتي 
وجريح، فيما يواصل المحتل التركي، ومرتزقته 
كري  مقاطعة  أهالي  بحق  العدوانية  عملياتهم 

سبي، وناحية عين عيسى.

الضامن الرويس يتغاىض عن 
الهجامت الرتكّية

المشتركة  الرئاسة  نائب  أعرب  ما جرى  حول 
عن  محمد  هزاع  سبي  كري  مقاطعة  لمجلس 
المحتلة  التركية  الدولة  استمرار  من  استيائه 
فيما  العزل  المدنيين  بحق  العدوانية  لعملياتها 
يقف الضامن الروسي وقوات الحكومة السورية 
عدوانية  عمليات  من  يحدث  لما  متفرجين 
تنتهجها الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها بحق 

أهالي المنطقة.
اآلونة  في  ُعقدت  التي  االجتماعات  وتابع: 

األخيرة مع قائد القاعدة العسكرية الروسية بعين 
عيسى »الجنرال الكسندر«، لم تُفِض إلى نتائج 
ملموسة على األرض، حيث أبلغناه سخطنا على 
اعتداءاتها  في  المحتلة  التركية  الدولة  استمرار 
بحق  المجازر  وارتكاب  العزل،  المدنيين  على 
عمومياً  جوابهم  وكان  العزل  المدنيين  أهالينا 
التركية  الخروقات  بوقف  وتعهدوا  شامالً، 

بموجب االتفاقات المبرمة بين الجانبين«.

حامية املدنيني مسؤولية املجتمع 
الدويل

على  تقع  كبيرة  مسؤوليات  هنالك  وأضاف: 
عاتق الحكومة السورية والضامن الروسي في 
فعل  ردة  أي  نَر  ولكن  الهجمات،  وقف  إطار 
من قبلهم تساهم في إيقاف ما تدأب عليه الدولة 
التركية من هجمات وعمليات عدوانية أصبحت 
مقاطعة  في  المدنيين  أهالينا  بحق  يومية  شبه 
في  بدورهم  يقوموا  أن  يجب  لذلك  سبي،  كري 
هذا اإلطار وإال سيصبح وجودهم في  المنطقة 

في  أهالينا  تطلعات  يخدم  وال  الفائدة،  عديم 
المقاطعة والسعي لتحرير أراضيهم وممتلكاتهم 
التي ُسلبت بعد عدوان التاسع من شهر تشرين 
الدولة  اجتاحت  عندما   ،2019 عام  من  األول 
وسري  سبي  كري  مناطق  ومرتزقتها  التركية 

كانيه واحتلتها. 
واختتم نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة 
على  بالتأكيد  حديثه  محمد  هزاع  سبي  كري 
القانون  إطار  في  الدولي  المجتمع  مسؤوليات 
الدولي، وحماية المدنيين السوريين من تداعيات 

الهجمات الوحشية التي تخطط لها الدولة التركية 
مع  بالوقوف  العالم  دول  كافة  مطالباً  المحتلة، 
ضمان  في  سبي  كري  مقاطعة  أهالي  مطالب 
ُهجروا  التي  وقراهم  مناطقهم  إلى  آمنة  عودة 

منها، وتقديم العون والمساندة في هذا اإلطار.

المشتركة  الرئاسة  هيئة  عضوة  استنكرت 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  باسم  والناطقة 
سما بكداش ازدواجية المجتمع الدولي فيما 
باألسلحة  الكرد  استهداف  موضوع  يخص 
المحرمة دولياً واألسلحة الكيميائية، وأكدت 
الوطنية  للوحدة  التوصل  ضرورة  على 
الكرد،  تواجه  التي  األخطار  لمواجهة 

وبخاصة من جانب المحتل التركي.

مستمر  بشكل  التركي  االحتالل  جيش  يلجأ 
إلى قصف مناطق الدفاع المشروع باستخدام 
المحاسبة  غياب  ظل  في  الكيميائية  األسلحة 
الدولي  المجتمع  قبل  والحقوقية من  القانونية 
على تلك الجرائم، التي تصنف ضمن الئحة 

الجرائم ضد اإلنسانية.

تهديدات املحتل الرتيك تهدف 
لتمرير مخططاتها

الرئاسة  هيئة  عضوة  تحدثت  ذلك  حول 
االتحاد  حزب  باسم  والناطقة  المشتركة 
الديمقراطي سما بكداش لوكالة هاوار لألنباء 
االحتالل  جيش  هجمات  استمرار  فقالت: 
في  سواء  كردستان  أراضي  على  التركي 
اإلبادة  إلى  وصوالً  باشور،  أو  آفا  روج 
باكور  أهالي  لها  يتعرض  التي  السياسية 
الشعب  كردستان تشكل خطورة كبيرة على 
الدولة  تهديدات  إن  عام،  بشكل  الكردي 
التركية المستمرة لدول الشرق األوسط عامةً 

تهدف لتمرير مخططاتها.
وحول تصاعد هجمات االحتالل التركي على 

بقولها:  سما  أكدت  األخيرة  الفترة  في  الكرد 
للهجمات  زيادة  الماضية  الفترة  في  شهدنا 
استهداف  عبر  آفا  روج  على  وخاصة 
تمييز،  دون  والعسكرية  المدنية  السيارات 
وإطالق التهديدات بين الفينة واألخرى وبدءاً 
الهجمات  تستمر  اآلن  وإلى  نيسان  من شهر 

على مناطق الدفاع المشروع.
الدفاع  مناطق  على  الهجوم  سما:  ونّوهت 
وحالة  التركي  التخبط  يوضح  المشروع 
االنهيار الداخلي لديها، فهي أصبحت عاجزة 
في  مشاريع  بأية  القيام  على  قادرة  تعد  ولم 
السياسية  األصعدة  جميع  وعلى  الداخل 
مرهون  فبقاؤها  واالقتصادية  والدبلوماسية 
إن  التركية  والدولة  الحروب،  باستمرار 

أوقفت الحرب ستتعرض لالنهيار الكامل.
عن  نتحدث  عندما  وقالت:  سما  وأوضحت 
األسلحة الكيميائية فالقصة لها جذور قديمة، 
بإمكاننا القول بأن األسلحة الكيميائية اكتُِشفت 
ذلك  على  مثال  وخير  الكرد؛  إلبادة  فقط 
من  كبيراً  حيزاً  أخذت  التي  حلبجة  مجزرة 
أيضا  وهي  آنذاك،  الدولي  المجتمع  ملفات 

استخدمت لمصالح عدد من الدول آنذاك. 

الصمت يعني أن الكل رشيك 

لرتكيا

المرات  عدد  األذهان  إلى  سما  وأعادت 
التركية  الدولة  فيها  استخدمت  التي  السابقة 
أن  ننسى  ال  قائلة:  دولياً  المحرمة  األسلحة 
المرتزقة  دعمت  من  هي  التركية  الدولة 
لقصف حي الشيخ مقصود بالغازات السامة 
إبّان  عفرين  قصف  جانب  إلى   ،2016 في 
الهجوم  عند  كانيه  وسري  عليها،  الهجمات 
عبر  ذلك  توثيق  من  الرغم  وعلى  عليها، 
الدالئل والملفات والصور ومقاطع الفيديو إال 
أن المجتمع الدولي التزم الصمت، ونحن على 
ممنوعة  الكيميائية  األسلحة  بأن  تامة  قناعة 
من االستخدام ضد الجميع إال الكرد؟!، وهي 
حقيقة ُمّرة نحن الكرد نناضل ونكافح ونقاوم 
حقوق  لنا  أن  مفادها  للعالم  صورة  إليصال 
مثلنا مثل غيرنا ونناضل من أجل الحصول 

عليها.
الصمت  الدولي  المجتمع  التزام  عن  أما 

إلى  تحدثت سما وقالت: أن سبب ذلك يعود 
يساندها  الذي  الناتو  حلف  في  تركيا  وجود 
يساعدها  والناتو  الجرائم،  هذه  ارتكاب  في 
في اإلفالت من القانون الدولي والتعدي على 
يعني  ما  أراضيها،  واحتالل  الجوار  دول 
أن الناتو شريك في كل ما يحدث، إن أردنا 
فيوجد  التركية  الدولة  انتهاكات  التحدث عن 
المئات من االنتهاكات، من اعتقال السياسيين 
الكرد في حزب الشعوب الديمقراطي ومنعهم 
يمثّلون  الذين  السياسية،  من ممارسة حياتهم 
الماليين من الشعب في البرلمان، إلى جانب 
اعتقال رؤساء البلديات المنتخبة والصحفيين 
األدلة  الحقيقة، وهناك آالف  الذين يظهرون 
لوضع دولة االحتالل التركي في خانة الدول 

التي يجب معاقبتها على أفعالها.
الدولي  المجتمع  تعامل  ازدواجية  عن  أما 
األسلحة  استخدام  تم  عندما  رأينا  قالت سما: 
لم  الغوطة  أو  شيخون  خان  في  الكيميائية 
من  تدخل  هناك  كان  بل  الكرام  مرور  يمّر 

متعلق  الموضوع  الدولي، ألن  المجتمع  قبل 
بحكومة دمشق وهي التي ارتكبت المجزرة، 
هي  التركي  االحتالل  دولة  كانت  لو  بينما 
لها  ألن  الصمت  التزم  الجميع  لكان  الفاعلة 
مصالح مشتركة مع الدولة التركية، في وقت 
يخوض فيه الشعب الكردي السبّاق في قيادة 
والشرق  سوريا  في  الديمقراطية  مشروع 
المستبدة  الدول  جميع  أن  نرى  األوسط، 
والمتسلطة تهاجم هذا المشروع وتريد إفشاله.
بعد  النور  رأى  المشروع  سما:  وأوضحت 
اعتماد مبادئ أخوة الشعوب وإعطاء المرأة 
اتحاد  المشروع،  هذا  ضمن  القيادي  الدور 
الشعوب في اإلدارة الذاتية نواة أساسية لخلق 

وحدة وطنية شاملة بين جميع األطراف.
المشتركة  الرئاسة  هيئة  عضوة  واختتمت 
االتحاد  حزب  باسم  الرسمية  والناطقة 
من  بد  ال  بقولها:  بكداش  سما  الديمقراطي 
تكثيف العمل والجهود للحصول على الحقوق 
الكردية كاملةً، ووجوب درء خطر االحتالل 
في  واألمن  االستقرار  وتحقيق  والهجمات 
جميع  تضم  وطنية  تحالفات  عبر  المنطقة 
اإلدارة  إليه  تسعى  هدف  وهو  األطراف، 
وشرق  شمال  في  األحزاب  وأغلبية  الذاتية 

سوريا.
المجتمع  منظومة  أن  بالذكر  والجدير 
المجتمع  إلى  برسالة  بعثت  الكردستاني 
الدولي بشأن استخدام األسلحة الكيماوية من 
قبل الدولة التركية، قالت فيها: »نحن نضطر 
مع  للتعاون  كنتيجة  الصمت  هذا  لتفسير 
تركيا، ونظراً لتوثيق العديد من جرائم تركيا 
الوقت إلدانتها علناً  فقد حان  الدامغة  باألدلة 
وتقديم المسؤولين المعنيين في الدولة التركية 

إلى العدالة الدولية.
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محرر الصفحة - رامان آزادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

اإلسالُم السياسّي وسقوط الدومينو اإلخوانّي... هل يمتد إلى منبعه تركيا؟
تنظيمات  سقوًط  الماضية  الفترة  شهدت 
خاصة  المسلمين  واإلخوان  السياسّي  اإلسالم 
في الشرق األوسط. بدءاً من مصر والسودان 
توقعات  وسط  والمغرب،  تونس  إلى  وصوالً 
بوصوِل السقوط إلى تركيا الحاضنة األساسيّة 
لهذا التيار، لماذا سقط اإلسالم السياسّي؟ وهل 
األوسط  الشرق  في  السقوط  بين  ارتباٌط  هناك 

والصعود في آسيا الوسطى؟

التي  والثورات  العربّي  الربيع  يسّمى  ما  شّكل 
ثمينة  فرصة   ،2011 عام  المنطقة  اجتاحت 
المسلمين،  اإلخوان  وبخاصٍة  السياسّي  لإلسالم 

في ظل دعم وتوجيه تركّي وقطرّي مباشر.
تقرير صدر في واشنطن، عن مخطط  وكشف 
بعض  أنظمة  لتغيير   2010 عام  بدأ  أمريكّي 
واستبعاد  البحرين.  فيها  بما  العربيّة،  الدول 
بحسب  المسلمين،  اإلخوان  حركة  ودعم  إيران 

أنَّ  الوثائق  وتبرز  أوباما.  عليه  صادق  ما 
لدول على رأسها  التغيير ُوضعت  في  األولوية 
اليمن وتونس ومصر والبحرين والسعودية، في 

مرحلة أولى، تليها ليبيا وسوريا.
إدارة  اتبعتها  التي  الوسائل  أنَّ  الوثيقة  وذكرِت 
أوباما لتنفيذ المخطط، هي سياسة الدعم السرّي 
منذ  األوسط  الشرق  في  المسلمين  لإلخوان 
البلدان  في  الداخليّة  السياسة  لتغيير   ،2010
ومصالح  سياسيّة  أهداف  لصالح  المستهدفة 

خاصة باألمن القومّي للوالياِت المتحدةِ.

هزمية إخوان مرص بداية سقوط 
إخوان املنطقة العربّية

المسلمين  االخوان  مرشح  فوز  من  عام  وبعد 
المصريّة،  الرئاسة  بانتخابات  مرسي،  محمد 
مبارك،  حسني  نظام  على  الشعب  ثورة  عقب 
المسلمين.  اإلخوان  ضدَّ  العام  الرأي  انقلب 
ورفضت شريحة واسعة من المصريين سيطرة 
ومحاولتها  الوزاريّة،  الحقائب  على  الجماعة 
تعيين  عبر  الدولة،  إدارة  بمؤسسات  االستئثار 
أنصارها في المناصب القياديّة. فخرج الماليين 
مجدداً في حزيران 2013 إلى الشارع، مطالبين 

هذه المرة للمطالبة بـ »إسقاط اإلخوان«.
صنّفت  عندما  باألفول،  مصر  إخوان  نجم  بدأ 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  المصريّة  السلطاِت 

»تنظيماً إرهابيّاً« في 2013/12/25.

ومثّل السقوط الفعلّي لجماعِة اإلخوان في مصر 
خسارة الشبكة الدوليّة نقطة االرتكاز المركزيّة 
لسقوطها  وكان  واإلسالمّي،  العربّي  بالعالم  لها 
تأثيٌر على المحور الذي كان قيد التشّكل، والذي 

كانت قطر وتركيا ضلعين رئيسين فيه.

السودان الحلقة الثانية للسقوط

أمام  المجال  مصر،  في  اإلخوان  سقوط  أفسح 
هذه  األخرى. ومن  العربيّة  الدول  في  سقوطهم 
الدول، السودان التي فتحت في ظّلِ حكم البشير، 
أبوابها لتنظيم القاعدة، حتى أنَّ زعيمه »أسامة 

الفترات  أهم  من  واحدة  فيها  قضى  الدن«،  بن 
إعداد  مواصلة  خاللها  استطاع  حياته،  في 
يديرها  كان  مزارع  في  عسكريّاً  إعداداً  مقاتليه 
في مناطق سودانية. كما أتاح له وجوده في هذه 
البقاء  الدولة وعالقته مع كبار المسؤولين فيها، 
قريباً من أحداث المنطقة، خصوصاً في الخليج 
والقرن األفريقي ومصر ودول المغرب العربّي.
للقيادات  ومستقر  ممر  إلى  السودان  وتحّول 
اإلخوانية الفاّرة من بلدانها، بينما كان المراقبون 
تعبيراً  األكثر  النموذج  البشير،  نظام  في  يرون 
على  وقدرته  السياسّي  اإلسالم  انتهازية  عن 

التكيّف مع التحوالت.
اإلسالم  خسر  البشير،  عمر  نظام  وبسقوط 
القاسية  الضربة  أكمل  محوريّاً  سنداً  السياسّي 
وفشل  مصر،  حكم  في  فشلهم  بعد  تلقّوها  التي 
مشروعهم في سوريا، بسبب عدم سقوط حكومة 
وشرق  شمال  شعوب  ونجاح  جهة،  من  دمشق 
جهة  من  ديمقراطية  ذاتية  إدارة  بتشكيل  سوريا 

أخرى.

السقوط ميتد إىل تونس

إلى  السياسّي واإلخوان  النكسات لحقت اإلسالم 
اإلخوانية  النهضة  حركة  تلقّت  حيث  تونس، 
برئاسة راشد الغنوشي، ضربة كبيرة بعد قرارات 
البرلمان،  أعمال  بتعليق  سعيّد  قيس  الرئيس 
الغنوشي  راشد  برئاسة  اإلسالميّين  جعل  ما 
 ،2011 ثورة  منذ  امتحان  أصعب  يواجهون 

وسط تراجع غير مسبوق لشعبية اإلسالميّين.
وتراجعت حركة النهضة التونسية التي تأسست 
قبل أربعين عاماً، بشكل مّطرد، إذ انتقل تمثيلها 
 53 إلى   2011 عام  نائباً   89 من  البرلماني 
)من أصل 217( في االنتخابات التشريعية لعام 

.2019

سقوط مدوٍّ يف املغرب

اإلسالمّي  والتنمية  العدالة  حزب  ُمنَي  كما 
المحلية  االنتخابات  في  مدّوية  بخسارة  المغربي 
المرتبة  إلى  تراجع  إذ  األخيرة،  والتشريعية 
فقط،  مقعداً   13 بـ  السياسّي  المشهد  في  الثامنة 

مقابل 125 في البرلمان المنتهية واليته.
وعلى مستوى المجالس المحلية، تراجع الحزب 
بـ 777 مقعداً، مقابل  الثانية مكتفياً  المرتبة  إلى 
عام  أجريت  محلية  انتخابات  آخر  في   5021

.2015

سقوط املرشوع

وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الحركات 
المتطرفة واإلرهاب الدولي، منير أديب: »سقوط 
اإلخوان وحركات اإلسالم 
دول  عدة  في  السياسّي 
لسقوط  يعود  بالمنطقة، 
السياسّي  اإلسالم  مشروع 

في المنطقة«.
»هذا  أن  أديب  وأوضح 
سقوطاً  يكن  لم  السقوط 
سقوطاً  يكن  ولم  سياسيّا، 
تتصارع  كانت  ألحزاب 
ولها  السياسيّة،  الحلبة  في 
كان  وإن  لإلخوان،  انتماء 
هذا السقوط لهذه األحزاب، 
لكن في النهاية السقوط هو 
لمشروع اإلسالم السياسّي. 
تنتمي  التي  السياسيّة  األحزاب  هذه  وسقوط 
اإلخوان  وحركة  السياسّي  اإلسالم  لتنظيمات 

المسلمين عبّر عن سقوط المشروع«.

أحجار الدومينو

وأضاف: »السقوط السياسّي هو انعكاس لسقوط 
وجدنا  نحن  ولذلك  المسلمين،  اإلخوان  مشروع 
ثم   ،2013 عام  مصر  في  سقطوا  اإلخوان 
سقطوا في السودان وفي تونس ثم في المغرب. 
الميليشيات  هذه  حليف  سيكون  والسقوط 
المتطرفة وتنظيمات اإلسالم السياسّي في ليبيا، 

الرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  أجريت  ما  إذا 
نهاية العام الجاري«. وتابع: »الدليل على ذلك، 
أن أحجار الدومينو تسقط وتتداعى في السقوط، 
اإلسالم  لتنظيمات  بالنسبة  األخرى  تلو  واحدة 
سقوط  أن  على  دليالً  يكون  قد  وهذا  السياسّي، 
أدى  ما  وهو  واألساس،  األصل  هو  المشروع 
إلى سدّة  التي وصلت  إلى سقوط هذه األحزاب 
الحكم في بعض الدول، أو التي قفزت إلى الحكم 
العربيّة،  المنطقة  في  حدثت  التي  الثورات  إثر 
وفي الدول التي صعد فيها هؤالء، وربما سقط 
هؤالء بفعل الثورات، وهو ما حدث في السودان 

كمثال«.

أسباٌب كثريٌة للسقوط

قال  السياسّي،  اإلسالم  سقوط  أسباب  وحول 
أديب: »هناك أسباب كثيرة أدت إلى هذا السقوط 
في مصر وتونس والسودان والمغرب. الشعوب 
وأنها  التنظيمات،  هذه  زيف  اكتشفت  العربيّة 
أي  بدون  مزيفة  شعارات  وترفع  بالدين  تتاجر 

مضمون، وبالتالي ثارت عليها وأسقطتها«.
وأوضح أنه »عندما تريد أن تُسقط تنظيماً دينيّاً 
أيديولوجيّاً اِدفع به إلى الحكم، وهو ما إن وصل 
بأن  وفوجئنا  مبادئه،  تغيّرت  حتى  الحكم  إلى 
أو  رفعها  طالما  التي  الشعارات  يخالف  سلوكه 
والشارع  الجماهير  حكم  يكون  وهنا  بها.  نادى 
في مصر  ما حدث  وهذا  التنظيمات،  هذه  على 
وتونس والسودان والمغرب، وهو ما قد يحدث 
في ليبيا وبقية الدول العربيّة. هنا تلفظ الجماهير 
العربيّة هذه التنظيمات، إما في االنتخابات عبر 
األدوات السياسيّة، أو حتى في ثورة شعبية كما 

حدث في مصر«.
وأشار أديب إلى أسماء األحزاب التي انبثقت من 
اختيارها  تم  والتي  السياسّي،  اإلسالم  تنظيمات 

والمغرب،  تركيا  في  والتنمية  العدالة  مثل 
وهناك البناء والتنمية في مصر، 

»دائماً  أنهم  موضحاً 
مصطلح  يستخدمون 

والتنمية،  العدالة 
ليقولوا إننا أصحاب 
ننادي  كنا  العدالة 
ننفذها  واآلن  بها، 
نسعى  وسوف 

لتنمية أوطاننا«.
أسماء  »هذه  أن  وأوضح 

حقيقية  مسّميات  وليست 
تنطبق على هذه األحزاب، وهم بالفعل 

الشارع  بها  يغازلون  رنانة  أسماء  يختارون 
ويدغدغون مشاعره. كما أنهم فعلوا ذلك باختيار 
من  أو  قدراتهم  من  وأكبر  أعلى  كانت  أسماء 
تطبيقها  التي حاولوا  أفكارهم،  أو من  طموحهم 
في الشارع الذي لفظ هذه التنظيمات التي لم يجد 
منها ال عدالة وال تنمية. وكأن الشارع يريد أن 
يقول إننا لم نجد أية عدالة في حزب العدالة، ولم 
نجد أي تنمية في حزب التنمية. هذا ما حدث في 

المغرب وقد يحدث في تركيا قريباً«.

التداعيات ستطال تركيا حتامً 
وأردوغان يضحي باإلخوان

السياسّي،  واإلسالم  اإلخوان  جراح  وتعّمقت 
الداعم األكبر لهم أردوغان، بتحسين  بعد سعي 
واإلمارات  والسعودية  مصر  مع  العالقات 
والغرب. وتشترط هذه الدول على تركيا التخلي 
والتنظيمات  اإلخوان  قادة  وإيواء  دعم  عن 

المتماشية معها.
وعلى الرغم من المماطلة التركية في تنفيذ هذه 
الشروط، إال أن تقارير تحدثت عن إغالق بعض 
ببعض  والقيام  اإلخوان،  تدعم  التي  القنوات 

اإلجراءات التي تقع ضمن هذا السياق.
السياسّي  اإلسالم  سقوط  من  تركيا  تأثّر  وحول 
في المنطقة، رأى أديب أن »األمر قد يحدث في 
العدالة  حزب  على  يؤثّر  وسوف  قريباً،  تركيا 
سياسيّا  سقوطاً  يكن  لم  السقوط  ألن  والتنمية؛ 
سقوطاً  كان  وإنما  السياسّي،  اإلسالم  لتنظيمات 
السقوط سقوط  لذلك من دواعي هذا  للمشروع. 
في  وجماعاته  السياسّي  اإلسالم  تنظيمات  كل 
كل دول المنطقة. طالما نحن نتحدث عن سقوط 
للمشروع، فإن تهاوي هذا المشروع سيمتد إلى 

سقوط أحزابه التي تعبّر عنه«.
المغرب،  في  والتنمية  العدالة  »سقط  وأضاف: 
والعدالة  الحرية  سقط  تركيا.  في  يسقط  وسوف 
أهل  يطلقها  )صفة  الكيزان  وسقط  مصر  في 
اإلخوان  إلى  المنتمين  على  تهكماً  السودان 
المسلمين وأتباع اإلسالم السياسّي( في السودان، 
أمر  تركيا  في  والتنمية  العدالة  سقوط  وبالتالي 
حتمي. وأعتقد أنه مع الوقت سوف يحدث بدون 

أي جدل«.
أوغلو،  تورغوت  التركي  والباحث  الكاتب  قدّم 
بالده:  في  الداخلّي  الوضع  حول  معّمقة  قراءةً 
السياسّي.  اإلسالم  هو  والتنمية  العدالة  »حزب 
يحمل الفكر ذاته. وخالل 20 عاماً دعم أردوغان 
اإلخوان بشكل كبير، وخاصة في السنوات السبع 
هي  التركيّة  االستراتيجية  اآلن  ولكن  األخيرة. 
وجوب التخلّي عن اإلخوان المسلمين، ألّن عالقة 
ومصر  والعراق  سوريا  في  جيرانها  مع  تركيا 
أعوام  سبعة  منذ  متوترة  واإلمارات  والسعودية 
تقريباً، بسبب العالقة مع اإلخوان، 
كبيرة  سياسيّة  أزمة  وهذه 

لتركيا«.
أوغلو:  وأضاف 
هذه  »لحل 
يجب  األزمة 

تحسين 
ت  قا لعال ا
هذه  مع 
بدءاً  الدول، 
والسعودية  بمصر 
حتى  واإلمارات، 
دمشق ينتظر الصلح معها لكن 
اإلخوان  دعم  عن  التخلي  هو  مهم  شرط  هناك 
دول  في  تخريبي  بدور  قاموا  الذين  المسلمين، 

المنطقة بدعم من أردوغان«.

أردوغان ال يؤمتن وأنصاره 
غاضبون منه

اإلخوان  يترك  اآلن،  »أردوغان  أوغلو:  وتابع 
المسلمين مجبراً، وأنصار حزب العدالة والتنميِة 
خالل  أنّه  والدليل  ذلك.  بسبب  منه  غاضبون 
إجراء عدة استفتاءات للرأي؛ فإّن حزب العدالة 
والتنمية يخسر دائماً. ولكن األهم هو االنتخابات 
عن  أردوغان  تخلّي  يؤثّر  كيف  سنرى  القادمة. 
اإلخوان المسلمين على حزب العدالة والتنمية«.

يؤتمن  ال  رجٌل  »أردوغان  قائالً:  أوغلو  وحذّر 
له، ومن الممكن اآلن أن يترك اإلخوان المسلمين 
ويتحرك ضدهم. ولكن بعد عدة سنوات لو جاءت 
الفرصة سيتحرُك معهم مجدداً، واآلن هو مجبر 

أن يترك اإلخوان«.
السياسّي  اإلسالم  سقوط  أنَّ  إلى  أشار  أوغلو 
تابعة  التركيّة  الحكومة  تركيا، ألنَّ  في  »سيؤثر 
بين  قوية  عالقات  وهناك  السياسّي،  لإلسالم 
قيادات وكوادر حزب العدالة والتنمية واإلخوان. 
من  المشهورون  والكوادر  القيادات  اآلن  حتى 

اإلخوان المسلمين يعيشون في تركيا«.
المسلمين في مصر  اإلخوان  وأضاف: »سقوط 
يؤثر  بالطبع  والمغرب  السودان  وفي  وتونس 
اآلن  ذلك؟  كيف  عكسيّاً،  يؤثر  لكن  تركيا،  في 
مصر  مع  جديدة  عالقة  لبدء  يسعى  أردوغان 
أخرى.  عربيّة  ودول  واإلمارات  والسعودية 
للتخلّي عن  ويواجه مشكلة كبيرة، فهو مضطر 
كان  أعوام  عشرة  وقبل  المسلمين،  اإلخوان 

لكسب  وذلك  للمسلمين،  خليفة  بصفته  يتحدث 
الشخصيات والصحفيين وكوادر وقياداِت اإلسالم 
السياسّي في المنطقة. لكن اآلن أردوغان خدعهم 
جميعاً، ويجب على أردوغان اليوم التحّرُك ضد 

اإلخوان المسلمين حتى داخل تركيا«.
وأكد أغلو، قائالً: »كوادر حزب العدالة والتنمية 
أخيراً  السياسّي.  اإلسالم  إلى  ينتمون  كلهم 
ماذا  أسأل  وأنا  اآلن.  اإلخوان  خدع  أردوغان 

يفكر اإلخوان المسلمون اآلن حول أردوغان«.

سقوط بالرشق األوسط وصعوٌد يف 
آسيا الوسطى

ومن المثير لالنتباه، أنَّ سقوط اإلسالم السياسّي 
في المنطقة العربيّة رافقه صعود في أفغانستان 

حيث سيطرت حركة طالبان على البالِد.
وحول موقف النظام العالمّي الذي ساهم بصعود 
أن  شك  »ال  أديب:  منير  قال  السياسّي  اإلسالِم 
النظام العالمّي أو المجتمع الدولّي أو دول كبرى 
الواليات المتحدة األمريكيّة، استخدمت  وتحديداً 
السياسيّة  لمصالحها  السياسّي  اإلسالم  تنظيمات 
وفي  ليبيا  وفي  والسودان  ومصر  المغرب  في 
وجد  عندما  ولذلك  العربيّة،  األقطار  من  العديد 
المجتمع الدولّي أنَّ هذه التنظيمات أصبحت عبئاً 
الذي  العربّي  الشارع  عليه تركها لمصيرها في 

لفظ ورفض هذه التنظيمات«.
وال يعتقد أديب »أن المجتمع الدولّي سيقف أمام 
الدولي  المجتمع  أن  أعتقد  الجماهير، وال  حركة 
السياسّي  اإلسالم  تنظيمات  فرض  على  قادر 
التنظيمات  هذه  على  األساسّي  الحكم  جديد.  من 
قالت  التي  واإلسالميّة،  العربيّة  المجتمعات  هو 
التنظيمات،  هذه  وجه  انكشف  أن  بعد  كلمتها 
التنظيمات  هذه  يرى  العربّي  المجتمع  وأصبح 
بعين ثاقبة، ويدرك مدى خطورة هذه التنظيمات 

على أمنه«.
ويقول تورغوت أوغلو، في هذا السياق: »الشيء 
في  يسقط  السياسّي  اإلسالم  أنَّ  لالنتباه  الالفت 
أفغانستان،  في  يتوسع  لكنه  األوسط  الشرق 
أوزبكستان  من  المتطرفين  اإلرهابيين  وبعض 
وتركمنستان وطاجكستان بدؤوا يتحركون ألنّهم 
على عالقة قوية مع طالبان. في الشرق األوسط 
الوسطى  آسيا  وفي  السياسّي،  اإلسالم  يسقط 
دوليّة،  استراتيجية  هذه  طبعاً  نشاطهم.  يزداد 
ببراغماتيّة، حيث  دائماً  تتحرك  الكبرى  والدول 
تسعى معظم الدول إلى االتفاِق مع طالبان التي 
كانت إرهابيّة بنظرهم في وقت سابق. واإلسالم 
السياسّي يسقط اآلن في الشرق األوسط، وشعوب 
الدول العربيّة لم تعد تطيق هذه التنظيمات. وفي 

تركيا سيخسُر اإلسالم السياسّي«.
ويرى أوغلو أنَّ »الدول الكبرى، أمريكا وروسيا 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، على عالقٍة قويٍة مع 
العالقة  هذه  وتتأرجح  بعيد،  زمن  منذ  اإلخوان 
من وقت آلخر. واآلن العالقة بينها ليست جيدة 
لكنها رغم ذلك مستمرة. وهذه هي االستراتيجية 
الخارجيّة للدوِل الكبرى. ورغم سقوط اإلخوان 
في الشرق األوسط؛ إال أّن العالقةَ مستمرةٌ بشكل 
بالشرق  اإلخوان  بديٌل عن  يوجدُ  اآلن ال  خفي. 
األوسط، حتى في تركيا التي يخسر فيها اإلسالم 
بعد  يوماً  التركي  الشعِب  أصواَت  السياسّي 
بالشرق  يوم. وال تهتم القوى الدوليّة اآلن كثيراً 

األوسط«.
وكالة هاوار

تخليداً لمقاومتها.. مهرجان مسرحي في ذكرى استشهادها

صفحات من التاريخ األخالقي بمصر
»نقطة حوار«

لتبقى  عينيها  أغلقت   - أحمد  سالفا  كوباني/ 
وتقديساً  وتكريماً  مبصرة،  شعبها  عيون 
على  أعوام  سبعة  مرور  وبعد  لمقاومتها 
الفرات  بإقليم  الثقافة  هيئة  قامت  استشهادها 
للثقافة والفن  بالتعاون مع حركة ميزوبوتاميا 
لها  تكريماً  مسرحي  مهرجان  عن  باإلعالن 
تحت  المنصرم،  آب  الـ19من  في  ولبطولتها 

عنوان »آرين جدائل السالم«. 

تحضيرات  على  األخيرة  اللمسات  وضع  بعد 
إقليم  في  والفن  الثقافة  هيئة  اعلنت  المهرجان، 
الفرات إنه سيتم البدء بأول الفعاليات في الخامس 
من تشرين األول المقبل، ومن المقرر أن تدوم 
فعاليات المهرجان لمدة عشرة أيام على التوالي، 
في  والفن  للثقافة  خدو  باقي  مسرح  على خشبة 

مدنية كوباني. 
ستبدأ أولى فعاليات المهرجان في ساحة المرأة 
الشهيد  المناضلة  تمثال  يتواجد  حيث  الحرة، 
الفعاليات  كافة  ستنتقل  وبعدها  ميركان،  آرين 
إلى مركز باقي خدو للثقافة والفن، وإلى جانب 

في  للرسم  معرضاً  سيقام  المسرحية  العروض 
مناطق  من  تشكيلياً  فناناً   23 بمشاركة  الساحة 

منبج والشهباء وإقليم الفرات.
المسرحية من  العروض  المهرجان  وسيقدم في 
وشرق  شمال  ومن  الفرات  إقليم  من  فرق  قبل 
أعوام  بعد  المهرجان  ويأتي  والخارج،  سوريا 
من الجهود التي بذلتها هيئة الثقافة لتخطو الثقافة 
الهيئة  وعمدت  لألمام،  الفرات  إقليم  في  والفن 
إلى اتخاذ الكثير من الخطوات لالرتقاء بالفنون 
المنطقة  بها  تمر  التي  الظروف  رغم  والثقافة 
وبعض العوائق التي تعترض طريق الهيئة في 

الفترة األخيرة، وكان تعاقدها مع مدرب خاص 
لتدريب الممثلين المسرحين في مقاطعة كوباني 
أولى الخطوات لتأسيس بنية تحتية للمسرح في 
من  المسرحي  بالفن  لالرتقاء  كوباني  مقاطعة 

خالل دورة تدريبية استمرت لمدة 40 يوماً.
المشتركة  الرئاسة  نائبة  تقول  الصدد؛  وبهذا 
يوسف:  رودين  الفرات  إقليم  في  الثقافة  لهيئة 
وتأمين  المسرح  مكان  تجهيز  في  معاناة  »بعد 
للبدء  األخيرة  اللمسات  وضعنا  مستلزماته، 
خالل  من  نهدف  الذي  المهرجان،  بفعاليات 
إطالقه في كوباني أن نثبت للعالم بأن شهداءنا 
في  المرأة  دور  إبراز  وأيضاً  لدينا،  مقدسون 
الثقافية المغلقة  الحياة والحرب، وكسر النمطية 

واالنفتاح على العالم كون منطقة كوباني وريفها 
تتمتع بثقافة عشائرية مغلقة إلى حد ما«.

والجدير بالذكر أن آرين ميركان اسمها الحقيقي 
»دالرا كينج« من مقطعة عفرين المحتلة ولدت 
التحرر  حركة  بصفوف  والتحقت   1992 عام 

الكردستانية، واستشهدت في الخامس من شهر 
تشرين األول في مدينة كوباني عام 2014 أثناء 
مرتزقة  يد  على  اإلبادة  لخطر  المدينة  تعرض 
تلة مشته  فدائية على  نفذت عملية  داعش حيث 

نور.

د. محمد فتحي عبد العال 
)كاتب وباحث مصري(

في الثالثينات من القرن الماضي أعلن الدكتور 
العلوم  أكاديمية  عضو  أدهم  أحمد  إسماعيل 
للدراسات  الروسي  المعهد  ووكيل  الروسية 
حمل  صغير  كتيب  في  إلحاده  اإلسالمية 
ملحد؟«  أنا  لماذا  التاسعة  »الرسالة  عنوان: 
ونشرت على مجلة اإلمام »أغسطس« عام 
1937 في شكل رسالة للرد على ندوة ثقافية 
أبو  زكي  أحمد  الدكتور  ألقاها  رمضان  في 
شادي تحت عنوان »عقيدة األلوهية« فأفرد 
المحامي  السحرتي  اللطيف  عبد  مصطفى 
إلسماعيل  المساحة  اإلمام«  »مجلة  محرر 

كجزء من سجال علمي فلسفي...
شاب  إقدام  ومحزنة  مثيرة  مسألة  بالطبع 
متعلم وبهذا القدر من الثقافة في هذه األزمنة 
النتائج  متهيب  غير  كهذه،  خطوة  على 
األزهر  مجلة  رد  فكان  ذلك،  على  المترتبة 
فريد  )محمد  تحريرها  رئيس  لسان  على 
وجدي( عقالنياً هادئاً وشديد الذكاء واالنفتاح 
على الرأي اآلخر، فتحت عنوان »لماذا هو 
الطبيعية،  العلوم  انتشار  »إن  يقول:  ملحد« 
وما تواضعت عليه األمم المتمدنة من إطالق 
كل  في  للمفكرين  والخطابة  الكتابة  حرية 
العقلي، استدعت  النشاط  مجال من مجاالت 
أن يتناول بعضهم البحث في العقائد، فنشأت 
معارك قلمية بين المثبتين والنافين تمخضت 
من  وآمن  طرائق،  وتباينت  حقائق،  بسببها 
ألحد على عهدته.  وألحد من  بينة،  آمن عن 
الحكم  بحبوحة  وفى  في مصر،  اآلن  ونحن 
هذا  والتفكير  الكتابة  من  نسلك  الدستوري، 
دمنا  ما  ذرًعا  به  نضيق  فال  نفسه  المنهاج 
نعتقد أننا على الحق المبين، وأن الدليل معنا 
في كل مجال نجول فيه، وأن التسامح الذي 
يدعى أنه من ثمرات العصر الحاضر هو في 

الحقيقة من نفحات اإلسالم نفسه«.
إسماعيل  جوبه  اآلخر  الجانب  على  لكن 
حالته  كانت  ما  الهجوم  من  شديدة  بعاصفة 
سنرى  ما  وهو  ظني  في  لتحتملها  النفسية 

نتائجه فيما يلي. 
الشيخ  هو  إلسماعيل  المهاجمين  أكثر  كان 
)يوسف الدجوي( عضو جماعة كبار العلماء 
يحمد  ال  اتجاه  في  المسألة  من  والذي صعد 
عقباه وهو اتهام إسماعيل بالطعن »في دين 

ويقصد  والعلم  الدين  حامي  وملكها  الدولة 
وتم  للتحقيق  إسماعيل  فأحيل  فؤاد«  الملك 
مجلة  تعطيل  عن  فضال  بتحذيره  االكتفاء 

اإلمام التي كان ينشر فيها مقاالته.
يقدم  لماذا  القارئ  يشغل  بالطبع  السؤال 
أن  من  بدالً  اإللحاد  على  مرموق  أكاديمي 

يقوده علمه لتقوية حبه هلل وتعظيمه؟!
نشأته  ظروف  إلى  أسبابه  اسماعيل  يحيل 
فاألم مسيحية بروتستانتية »ذات ميول لحرية 
الفكر والتفكير« ذلك لكونها ابنة البروفيسور 
فيما  ماتت وعمره عامين  لكنها  )وانتهوف( 
كان أبوه مسلماً متعصباً لكن ظروف الحرب 

العثمانية  تركيا  وانخراط  األولى  العالمية 
فيها كانت الشغل الشاغل لألب فأوكل مهمة 
ابنه الصبي اسماعيل إلى زوج عمته  تربية 
»أحد الشرفاء العرب« والذي أثقل عليه في 
الدينية اإلسالمية من أداء الصالة  الواجبات 
وتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن وهو في سن 
العاشرة وهو يسخط على ذلك بقوله: »ألنه 
في  كنت  القرآن-  -يقصد  كبيراً  جهداً  كلفني 
حاجة إلى صرفه إلى ما هو أحب إلى نفسي 
في  الغربيين-  الفالسفة  مؤلفات  -يقصد  منه 
الوقت نفسه كان إسماعيل ينظر بعين الرضا 
كاهله  تثقل  لم  والتي  المسيحي  الدين  لتعاليم 
كانتا  اللتين  شقيقتاه  يدي  على  يتلقاها  وكان 
تدرسان في كلية األمريكان باألستانه فضال 
أيديهما... على  والتركية  األلمانية  تعلم  عن 
لكن ما ترك أثراً واضحاً بنفس إسماعيل هو 

القيامة  سخرية شقيقتيه من المعجزات ويوم 
والحساب!!.

لكن  الغربية  المؤلفات  ينهل من  الفتى  انكب 
أال  متعته  من  حرمه  بحسبانه  يكن  لم  أمراً 
وهو عودة األب من ميادين القتال، ثم قراره 
باإلسكندرية  واالستقرار  لمصر  المجيء 
الملتزم والفتى  وبدأت المواجهات بين األب 
تفكيري  لي بحق  يعترف  فاألب »ال  المفكر 
ووضع أساس عقيدتي المستقبلة«، ويفرض 
عليه شعائر اإلسالم فرضاً فما كان من الفتى 
عن  ممتنعاً  صراحة  في  تمرده  وأعلن  إال 
أنا  بمؤمن  لست  »إني  ألبيه:  قائالً  الصالة 
كان  فما  واالرتقاء«  بالنشوء  أومن  داروني 

من األب إال وألحقه بمدرسة داخلية بالقاهرة 
ليقطع عليه أسباب المطالعة لكن عناد وتمرد 
العطلة  أيام  في  يذهب  فكان  أكبر  الفتى كان 
لدار  والجمعة  الخميس  يومي  المدرسية 

الكتب المصرية للمطالعة.
يوم وهي  كل  تتكرر  أمام قصة  أننا  الحقيقة 
وبدالً  أبنائهم  وإرشاد  تعليم  في  اآلباء  قسوة 
من الحوار واإلقناع يصبح القمع ومصادرة 
ويسيطر  الشقاق  فيتسع  الموقف  سيد  الرأي 

العناد على كل طرف في مواجهة اآلخر.
إلى  مصر  اسماعيل  يغادر   1927 عام  في 
بالجامعة ويتخصص في  تركيا حيث يلتحق 
لنفسه  يطلق  تركيا  وفي  الرياضيات  دراسة 
العنان فيؤسس جماعة لنشر اإللحاد مع أقران 
أشاركهم  أن  يمكنني  »أناساً  بقوله  يصفهم 
بمحلية  يكتف  ولم  ويشاركونني«  تفكيرهم 

العالمية  بالصبغة  لصبغه  سعى  بل  الهدف 
واتصل بجمعية نشر اإللحاد األمريكية التي 
يديرها )شارلس سمث( وتحول اسم الجماعة 
كما  اإللحاد«  لنشر  الشرقي  »المجمع  إلى 
ولبنان  بمصر  للجماعة  فروع  عمل  حاول 
)صاحب  مظهر  بإسماعيل  االتصال  عبر 
مجلة العصور( وعصام الدين حفني ناصف 
األستاذ بجامعة بيروت لكن كل هذه الجهود 
منيت بالفشل وذهبت أدراج الرياح فما كان 

هللا ليصلح عمل المفسدين.
الطريف في الكتاب أن اسماعيل اتسعت به 
دائرة الشك فلم يعد األمر قاصراً على الدين 
وهو  ذاته  إسماعيل  لتخصص  تسرب  بل 

الرياضيات.
وكأن اسماعيل يروي قصته مع الرياضيات 
قدسيتها  في  وشكه  اإلعدادية  المرحلة  في 
عن  إسماعيل  فيحكي  نظرياتها  وسالمة 
عام  لروسيا  بعثة  في  تركيا  مغادرته 
والطبيعيات  للرياضيات  ودراسته   1931
يبدأ  أوقليدس وجدته  بهندسة   فيقول »بدأت 
قدسية  في  اعتقادي  وصدم  األوليات  من 
أوليات  في  فشككت  وقتئذ  الرياضيات 
فترة  مضرباً  صاحبنا  وظل  الرياضيات« 
مجدداً  وعاد  الرياضيات  عن  الزمن  من 
إقناعه  الكثيرون  وحاول  الفالسفة  لصحبة 
ال  عجيب  تحول  »حدث  لكن  جدوى  دون 
دراسته  لمواصلة  دفعه  لليوم«  كنهه  أعرف 
درجة  على  يحصل  وأن  مجدداً  للرياضيات 
البحتة من جامعة  الرياضيات  الدكتوراه في 

موسكو عام 1933.
اإللحاد  بعد  شعوره  عن  إسماعيل  ويتحدث 
لعقيدة  تحول  أن  لبث  وما  فكرة  بدأ  والذي 
»ولشد ما كانت دهشتي وعجبي أني وجدت 
حالتي  من  اطمئنانا  وأكثر  حاالً  أسعد  نفسي 
بمعتقد  لالحتفاظ  نفسي  أغالب  كنت  حينما 
ملحد  »أنا  واهمة  خيالء  في  ويقول  ديني«. 
إليه  ومرتاحة  اإللحاد  لهذا  ساكنة  ونفسي 
المؤمن  عن  الناحية  هذه  في  أفترق  ال  فأنا 

المتصوف في إيمانه«.
يستحضر  فهو  بالعلم  يؤمن  شخص  ولكونه 
من العلم ما يجعله على يقين من إلحاده حتى 
وإن بدت تعليالته شديدة السذاجة والسطحية 
ويفندها  عليها  يرد  أن  لطفل صغير  ويمكن 
نفسي  كعالج  جاءت  تعليالته  ولكن  بسهولة 
تحمله  ما  وأضناها  التفكير  أرهقها  لذات 
البارز  فالدكتور  روحه  آلمت  ذكريات  من 
باهلل  اإليمان  فكرة  يطرح  العبث  وبمنتهى 
القوة  عناصر  تفتقد  أولية  فكرة  باعتبارها 

مستلزمات  من  وكانت  الفلسفية  اإلقناعية 
والخوف  للوهم  نتيجة  البدائية  الجماعات 
العظيم  الخلق  نفسر هذا  كيف  إذاً  والجهل؟! 
علينا  يطل  خالق؟!  بال  كان  إذا  المحكم 
يعكس  سقيم  بتفسير  اسماعيل  الدكتور 
على  قدرته  وعدم  بداخله  الصراع  ضخامة 
رؤية األمور بميزان دقيق فالعالم في تفسيره 
يخضع لقانون )الصدفة( الشامل!! ويضرب 
النرد »وأن لكل زهر  بزهر  على ذلك مثالً 
ستة أوجه وبما أن كل واحد من هذه األوجه 
محتمل مجيئه إذا رمينا زهر النرد؛ فإن مبلغ 
الصدفة  معنى  يحدد  األوجه  لهذه  االحتمال 
التي نبحثها«. حقاً ضعف الطالب والمطلوب 
قدره عفانا هللا وإياكم من  ما قدروا هللا حق 
على  الهجوم  أن  الحقيقة  النفس...  أمراض 
اسماعيل من العديد من المفكرين عالوة على 
صراعه النفسي الذي أجزم أنه تأجج واشتعل 
أكثر من ذي قبل قد دفعه لالنتحار في صباح 
اإلسكندرية  شاطئ  على   1940 يوليو   23
تاركاً ورقة يعترف فيها أنه قتل نفسه بالغرق 
يأساً من الدنيا وزهداً في العيش فيها ويطلب 
فيها حرق جثمانه وعدم دفنه بمقابر المسلمين 

ولم يلتفت أحد لوصيته هذه.
األخرى  الروايات  ظني  في  صحيحاً  وليس 
أطراف  أو  للصهاينة  ضحية  ذهب  أنه  عن 
دولية أخرى تتآمر على مصر لخشيتهم من 
سعة ثقافته بالطاقة الذرية!!! فلألسف أن من 
كوامن  عن  البحث  المصريين  نحن  شيمنا 
واقعة  كل  في  والمغامرة  واإلثارة  المؤامرة 
المنطق  مع  استقامة  على  تكن  لم  وإن  حتى 

تاركين مغزاها الحقيقي ودروسها وعبرها.
إن إدارة مثل هذه التحوالت الدينية والفكرية 
أو  ترهيب  دون  هادئة  لمراجعات  تحتاج 
لكيفية  األهل  إلعداد  بحاجة  إننا  إقصاء، 
البرامج  في  والتوسع  أبنائهم  مع  تعاملهم 
المجتمعية الرامية لذلك وفتح قنوات الحوار 
الديني والعقائدي دون خوف وأن يوكل هذا 
على  قادرين  مدربين  دين  رجال  إلى  األمر 
الحجة  ومواجهة  وبناء  مقنع  حوار  إدارة 
يخلو  متماسك  بمجتمع  نخرج  حتى  بالحجة 

من النفاق والرغبة في الفرار من الدين.
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منطقة الشاليهات بالطبقة... مقصد سياحي مميز

إعادة تأهيل وتشجير حديقة »دجلة« 
في ديرك.. وانتقادات من األهالي

خطط ووسائل بديلة لتأمين مياه الشرب في صرين

عامان من الجائحة وال يزال يراها البعض مجرد مؤامرة

رجال دين يدعون للمقاومة والتمسك باألرض..

التعليم المهني بحلب يشهد أيامه األخيرة

الطبقة/ عمر الفارس - تتميز منطقة الشاليهات 
على  استراتيجي  بموقع  الطبقة  لمدينة  التابعة 
ضفاف بحيرة الفرات والتي تبعد عن المدينة ما 
الثالثة كيلو مترات، حيث تحتوي على  يقارب 
جميع مكونات الطبيعة الحية مما يجعل منطقة 
الشاليهات من أكثر مناطق الجذب السياحي في 

الطبقة إلى جانب قلعة جعبر. 

التي  المناطق  أكثر  الشاليهات من  تعتبر منطقة 
والمناطق  الطبقة  مدينة  في  السكان  يرتادها 
المتاخمة والقريبة لها حيث تصنف في المرتبة 
والسياحية  األثرية  المناطق  أهم  كإحدى  الثانية 
في الطبقة وموقع جذب سياحي مميز في فصل 
تجمع  منطقة  كونها  الرسمية،  والعطل  الصيف 
المياه  عن  وقريبة  والساحلية  الجبلية  البيئة  بين 
الحيوانات  من  أصناف  بوجود  البيئي   والتنوع 
والطيور المهاجرة في ما يسمى بالسياحة البيئية 
إضافة لمناخها المعتدل نظراً لقربها من المياه. 

وقد سميت منطقة الشاليهات بهذا االسم بعد بدء 
المكان كمقصد سياحي في عام 1994م  تأهيل 
في عام 2001م حيث  العمل  توقف  تم  أن  إلى 
تعرف  فيها  الصغيرة  البيوت  من  عدد  بناء  تم 
وجماالً  جاذبية  للمنطقة  أعطت  بالشاليهات، 
السياحة  عائدات  من  يزيد  تجارياً  ومشروعاً 

الداخلية والخارجية في مدينة الطبقة. 

مقصد سياحي وموقع هام

الشاليهات في الطبقة كان  وللحديث عن منطقة 
في  اإلداري  مع  لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا 
مكتب السياحة بالطبقة »عبد هللا الرجا« والذي 
تقع  التي  الشاليهات  بقوله: »تعتبر منطقة  أشار 
غرب مدينة الطبقة بثالثة كيلو مترات من أهم 

قلعة  جانب  إلى  الطبقة  في  السياحية  المناطق 
مكان  أنه  على  المكان  تأهيل  تم  حيث  جعبر، 
ترفيهي صيفي بالدرجة األولى نظراً لقربه من 
مصغرة  بيوت  عدة  بإنشاء  الفرات  بحيرة  مياه 

تسمى الشاليهات في عام 1994«.

تأهيل الشاليهات وفق اإلمكانيات

التي  والمشاريع  المكان  أن  إلى  الرجا  واضاف 
تلك  في  تستكمل  لم  للمنطقة  مرسومة  كانت 
الفترة بسبب إهمال المقاصد والمناطق السياحية 
من  المناطق  تحرير  وبعد  لكن  الحين،  ذلك  في 
اإلدارة  عملت   2017 عام  في  داعش  مرتزقة 
تجميل  على  المتاحة  اإلمكانات  وفق  الذاتية 
المنطقة من خالل ردم بعض الشواطئ وتسهيلها 
وترخيص  المناطق  بعض  عن  الركام  وإزالة 
عدد من الكافتيريات والمطاعم ضمن المكان في 
وحماية  السياحية  المقاصد  لتأهيل  مهمة  خطوة 
بذلك  المتخصص  المكتب  يتبعها  التي  اآلثار 

مكتب السياحة واألثار بالطبقة.
بوجود  تتميز  المنطقة  أن  إلى  الرجا  واشار 
البيئة المتنوعة والسياحة البيئية من خالل تنوع 
الحيوانات والطيور المهاجرة إلى المنطقة بشكل 

موسمي مما يجعلها منطقة سياحية مهمة تحتاج 
إلى متابعة مستمرة واعتناء أكبر، ومنطقة ذات 
شعبية كبيرة تستقطب السكان حتى من المناطق 

البعيدة عن الطبقة.

قطع املياه

بالطبقة  السياحة  مكتب  في  اإلداري  وتحدث 
لحقت  التي  األضرار  عن  الرجا  هللا  عبد 
بالمنطقة جراء قطع المياه موضحاً: »إن منطقة 
المياه  تراجع  نتيجة  كثيراً  تضررت  الشاليهات 
وابتعادها عن الشواطئ عدة أمتار مع استمرار 
مما  الفرات  نهر  مياه  بقطع  التركي  العدوان 
والتجمعات  البيئية  الرواسب  ظهور  إلى  أدى 
المائية والصدف والتلوث البيئي وتعطيل حركة 
السمك  بصيد  المكان  في  تعمل  التي  الزوارق 
أثر على جمالية  األمر  هذا  والسياحة وغيرها، 
األول  المتضرر  كبير  انتهاك  ويعتبر  المكان 
واألثرية  السياحية  والمناطق  التحتية  البنية  فيِه 

لدينا«. 

رضورة استمرار عمليات التأهيل

المقيمين  المواطنين  أحد  مع  آخر  لقاء  وفي 
لنا  بمنطقة الشاليهات »ابراهيم األحمد« تحدث 
فيه عن أهمية منطقة الشاليهات التي تعد مكان 
والذي  الطبقة  مدينة  من  قريباً  سياحياً  ترفيهياً 
يحتاج إلى اهتمام أكبر واستمرار عمليات ترميم 
المكان وتوفير سوق قريب، وال سيما أن معظم 
من  النازحين  بعض  يقطنها  الشاليهات  بيوت 

المناطق التي تدمرت بشكل كلي«.
مقيمين  كمواطنين  »نطالب  األحمد:  وأضاف   
بشكل  الطرقات  بتسهيل  الشاليهات  بمنطقة 
أنها  بحكم  فيها  اآلليات  حركة  لتسهيل  أفضل 
منطقة منخفضة وسهلية بعيدة عن الطريق العام، 
واألثرية  السياحية  المناطق  تهمل  أال  ونتمنى 

التي تعطي الواجهة الجمالية للطبقة ونشكر كل 
الشاليهات  منطقة  وتفعيل  تأهيل  على  القائمين 
وترميمها والمحافظة عليها والتي تعتبر اإلرث 
مدينة  يميز  الذي  واألثري  والحضاري  الثقافي 

الطبقة إلى جانب قلعة جعبر«.

البيئة  شعبة  تستمر   - علي  هيلين  ديرك/ 
عمليات  بديرك،  الشعب  بلدية  في  والحدائق 
ترميم حديقة »دجلة« في ديرك بشمال وشرق 
سوريا، وذلك في إطار مبادرة لترميم الحديقة 

وإعادة تشجيرها.

ديرك،  مدينة  في  حديقة  أكبر  دجلة  حديقة  تعد 
تعاني  أنها  إال  هكتارات،  خمسة  مساحتها  تبلغ 
اإلهمال ونقص الموارد، إذ ما زالت مغلقة منذ 
أكثر من عشر سنوات، مما أدى إلى موت آالف 
إيجاد  ضرورة  استدعى  الذي  األمر  األشجار، 

حلول عاجلة.
ردود  من  العديد  أثار  الحديقة،  وتأهيل  صيانة 
بنبرة  المغلّفة  المدينة،  أهالي  أوساط  في  الفعل 
أمر  الحديقة  ترميم  أّن  اعتبار  على  إيجابيّة، 
لماذا  والتساؤل  االنتقادات  بقي  لكن  إيجابي، 
البيئة والحدائق  قبل شعبة  كل هذه اإلهمال من 
والقسم الفني في بلدية الشعب بديرك؟ في حين 
باألشجار  االهتمام  ثقافة  لنشر  الشعارات  ترتفع 
أهالي  من  يعقوب«  »إبراهيم  وفق  والطبيعة 

مدينة ديرك ويسكن في حي الحديقة.
واعتبر »إبراهيم يعقوب« أن ترميم الحديقة أمر 
العمل  من  بالمزيد  االستمرار  حال  في  إيجابي 
أكثر،  تأخيرها  وعدم  أوضاعها  تسوية  على 

وجعلها متنزهاً لألهالي.
من جانبها؛ أوضحت »أمينة محمد« من أهالي 
المدينة بأنهم موعودون بمشروع صيانة وترميم 
يعزي  حين  في  الماضي،  العام  منذ  الحديقة 
تنفيذها  تأجيل  في  السبب  البلدية  في  مسؤولون 

لعدم وجود متعهدين وأيٍد عاملة.
النباتات  بموت  والتخريب  اإلهمال  تسبب  وقد 
موجات  إلى  إضافة  الحديقة،  داخل  واالشجار 
التي   ،2020 عام  ديرك  منطقة  في  الصقيع 
أيضاً،  األشجار  أنواع  بعض  موت  في  تسببت 
هذا إلى جانب قلة عدد العمال وإغالق الحديقة 
تعود  قد  زياراتهم  أن  من  بالرغم  األهالي  أمام 
بالنفع المادي لتحسين حالها، ويذكر المسؤولون 
الموارد  نقص  أن  بديرك،  الشعب  بلدية  في 
الى  الحديقة  في وصول  الرئيس  السبب  المالية 

هذا المستوى.
الشعب  بلدية  في  والحدائق  البيئة  شعبة  وقامت 
الحديقة  تقرير عن حال  بإعداد  بديرك مؤخراً، 
واالحتياجات المطلوبة لعودتها لما كانت عليه، 
عبر  للبلدية  اإلعالمي  المكتب  ذكره  ما  وفق 
صفحته على الفيس بوك، وتشمل األعمال تسوية 
الغضارية  بالتربة  وفرشها  الحديقة  أرضية 
ضمن  وانترلوك  ممرات  تجهيز  على  والعمل 
إلى  باإلضافة  معدنية،  كراسي  ووضع  الحديقة 

زراعة 300 شجرة. 

الشرب  مياه  من  المنطقة  سكان  لحاجة  تلبية 
مياه  وحدة  بادرت  وقراها،  صرين  ناحية  في 
الشرب  لمياه  العامة  اإلدارة  من  بدعم  صرين 
في  مياه  مضخات  وضع  مشروع  تنفيذ  إلى 
نهر الفرات، وتنجح بتغطية احتياجات األهالي 

وزيادة ساعات توزيع المياه على القرى.

بعد خفض دولة االحتالل التركي لمنسوب نهر 
الفرات وحبسه عن شعب المنطقة؛ واجه السكان 
والتلوث  الشرب  مياه  بتأمين  إنسانية  كارثة 
المباشر  التأثير  ناهيك عن  النهر،  في  الحاصل 
ساعات  زيادة  على  النهر  منسوب  النخفاض 
باإلضافة  المنطقة،  سكان  عن  الكهرباء  تقنين 
تأثير  جراء  هائلة  مادية  لخسائر  تعرضهم  إلى 
الزراعية  الثروة  على  النهر  منسوب  نقص 

والحيوانية.
ومنذ بداية العام الجاري تخفّض دولة االحتالل 
التركي منسوب مياه نهر الفرات وتحبس المياه 
التي  لالتفاقية  مخالفة  في  المنطقة  شعب  عن 
والتي   1987 عام  سوريا  مع  إليها  توصلت 
الجانب  من  المائي  الوارد  يقل  أال  على  تنص 
متر   500 السورية  األراضي  إلى  التركي 

مكعب في الثانية.
الحصول  في  كبيرة  صعوبة  األهالي  ويواجه 
على مياه الشرب نتيجة انخفاض المياه الجوفية 
إلى شراء  الكثيرون  إذ يضطر  وجفاف اآلبار. 
مياه الشرب بسبب انخفاض منسوب مياه الفرات 

وتوقف مضخات المياه بشكل عام عن العمل.

مشاريع صغرية لسد حاجة 
األهايل

لهم،  الشرب  مياه  وتأمين  األهالي  حاجة  ولسد 
اإلدارة  من  بدعم  صرين  مياه  وحدة  بادرت 

العامة للمياه بوضع مضخات مائية في النهر.
مياه  وحدة  في  اإلداري  يقول  المشروع  وعن 
صرين محمد خير درغام لوكالة هاوار: »بدعم 
بتركيب  قمنا  الشرب،  لمياه  العامة  اإلدارة  من 
ومضختان  أفقيتان  مضختان  مضخات؛  أربع 

في  مكعب  متر   300 بغزارة  عاموديتان، 
 350 فبغزارة  األفقية  المضخات  أما  الساعة، 

متًرا مكعبًا في الثانية«.
ويشير محمد خير درغام إلى أنهم كانوا بحاجة 
إلى القيام بهذا المشروع بسبب انخفاض منسوب 
الفرات ومعاناة األهالي في تأمين مياه الشرب، 
المنطقة،  في  السكان  عدد  تزايد  بعد  وخاصة 
بسبب توافد الالجئين من المناطق التي تهاجمها 

دولة االحتالل التركي في ناحية عين عيسى.
ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  وتشن 
عين  ناحية  على  يومي،  شبه  بشكل  هجمات، 
الثقيلة  باألسلحة  لها  التابعة  والقرى  عيسى 
العزل  المدنيين  مستهدفة  المسيّرة،  والطائرات 
 4 استشهد  إذ  مناطقهم،  من  تهجيرهم  بهدف 

مدنيين في قرية الدبس في آخر استهداف له.

زيادة عدد ساعات توزيع مياه 
الرشب

التي  السابقة  المضخات  بين  مقارنة  وفي 
المنطقة  النهر إلى  المياه من  كانت تعمل لضخ 
والمضخات المركبة حديثًا، يوضح درغام قائاًل: 
 150 بغزارة  تضخ  المضخات  كانت  »سابقًا 
أما اآلن؛ فأصبحت تضخ بغزارة  متًرا مكعبًا، 
300 متر مكعب في الثانية، بالنسبة للمضختين 
العاموديتين، أما المضختان األفقيتان، فأصبحتا 

تضخان بغزارة 350 متًرا مكعبًا في الثانية«.
وبحسب درغام؛ فإن عدد ساعات توزيع المياه 
على قرى منطقة صرين كانت سابقًا، بين اثنان 
أو ثالث ساعات في اليوم، أما اآلن وبعد تركيب 

المضختين، فتصل إلى ست ساعات.
محمد  صرين،  مياه  وحدة  في  اإلداري  وينّوه 
خير درغام، إلى أنه قد توجب وضع مضخات 
البحيرة  منسوب  نقص  بسبب  احتياطية،  أفقية 
نتيجة خفض منسوب مياه الفرات من قبل تركيا.

سياسة تعطيش

تعطيش  سياسة  تتبع  تركيا  أن  درغام  ويرى 
حياة  واستهداف  المياه،  حرب  عبر  المنطقة، 
له  تعرض  الذي  التلوث  خالل  من  المدنيين 
الذي  البحيرة  مياه  منسوب  نقص  نتيجة  النهر؛ 

تسبب بإصابة األهالي باألمراض المختلفة.
بتلوث  كثيًرا  األهالي  »تأثر  قائاًل:  ويضيف 
المياه، نتيجة توقف المضخات المائية عن العمل 
سحب  إلى  أدى  مما  الخدمة،  من  وخروجها 
األهالي مياه الشرب مباشرة من النهر من دون 

تصفية«.
التسمم  حاالت  من  اآلالف  تسجيل  تم  وقد  هذا 
واإلسهال لألهالي في مناطق مختلفة في شمال 
منذ  الفرات  مياه  تلوث  جراء  سوريا؛  وشرق 

بداية العام الجاري.

الشدادي  مدينة  في   - دخيل  حسام  الشدادي/ 
جنوب الحسكة ومع تطبيق قرار الحظر الكلي 
الذي فرضته خلية األزمة في إقليم الجزيرة، ال 
تزال الشوارع تعج بالمارة دون اتخاذ أي تدبير 

أو إجراء احترازي يمنع تفشي الفايروس.

حالة  أول  من ظهور  العامين  قرابة  مرور  بعد 
لفايروس كورونا coveid 19 في مدينة ووهان 
الصينية وانتشاره السريع في كل بلدان العالم كما 
تنتشر النار في الهشيم ووصول أعداد اإلصابات 
والوفيات بالماليين، ال يزال بعض أهالي مناطق 
شمال وشرق سوريا يعيشون حالة من االستهتار 
والالمباالة من هذا الفايروس واعتباره مؤامرة 
تستهدف العالم ومناطقهم على وجه الخصوص.
لصحيفتنا  يقول  عاماً   /45/ المخلف  سعود 
حدى  »ما  كورونا:  جائحة  حيال  »روناهي« 
بيموت ناقص عمر«، في تبرير منه لعدم اتخاذه 
الفايروس  انتشار  يمنع  احترازي  إجراء  أي 
القاتل مع اشتداد الموجة الرابعة منه في مناطق 

شمال وشرق سوريا.

عامين  مرور  اقتراب  »مع  المخلف:  ويتابع 
على انتشار الفايروس المزعوم لم يحدث لنا أي 
دليل  أكبر  وهذا  إطالقاً،  به  نصاب  ولم  مكروه 
الدول  بثقتها  خدعة  مجرد  الفايروس  أن  على 
الغربية لخدع الجاهلين والتحكم بهم وبمصيرهم 
بيع  خالل  من  اقتصاداتها  تحسين  إلى  إضافةً 
ونجحت  الطبية  والمواد  والمعقمات  الكمامات 
بشكل كبير كذبتهم واستطاعوا حبس سبعة مليار 

إنسان في كوكب األرض لتنفيذ مخططاتهم«.
كثيراً  العلي  المواطن صقر  حديث  يختلف  ولم 
عن حديث المخلف معتبراً أن الفايروس طبيعي 

جداً وال يستحق كل هذا الخوف الذي تتغنى به 
فاألعراض  والعالمية،  المحلية  اإلعالم  وسائل 
نفسها أعراض األنفلونزا العادية على حد زعمه.
يصاب  عام  كل  من  الشهر  »هذا  وأضاف: 
األهالي بها نتيجة تقلب المناخ وهي طبيعية جداً 
وال تستحق كل هذا الخوف وبمقدور أي شخص 
الحاجة لطبيب من  أن يتعامل معها بنفسه دون 

خالل أخذ األدوية الالزمة«.
ويقول عبد السالم العبد هللا: »أنا لم أقتنع حتى 
هذه اللحظة بفايروس كورونا حتى أقتنع باللقاح 
المضاد والذي قد يحوي مكونات من شأنها أن 
الحالي  تؤثر على صحتنا ربما ليس في الوقت 
البعيد  أو  القريب  المستقبل  مستوى  على  إنما 

أيضاً«.
متحور  بات  الماضية  القليلة  األشهر  خالل 
»دلتا« من فيروس كورونا، األكثر انتشاراً في 
العالم، وأكد علماء الصحة على خطورته مقارنةً 
في  كثيراً  تتشابه  ظلت  التي  المتحورات  بباقي 
أعراضها مع »كوفيد 19« الذي ظهر أول مرة 

في الصين.

وذكرت  الهند،  في  مرة  ألول  »دلتا«  واكتشف 
بنسبة  انتقاله تزيد  قابلية  تقارير طبية سابقة أن 

األصلية  الساللة  عن  بالمئة   60  -40 بنحو 
لجائحة كورونا.

إلى  األهالي  الفرات  إقليم  في  الدين  دعا رجال 
التي يروجها األعداء،  عدم تصديق اإلشاعات 
والتمسك  بالصمود  المنطقة  شبان  وطالبوا 
بالحقوق المشروعة، مؤكدين أن أعداء الكرد 
ال ضمير لهم، لذا يجب التكاتف والمقاومة في 

وجههم.

حديث  في  المسلمين  الدين  رجال  حديث  وجاء 
عموم  فيه  تتعرص  وقت  في  هاوار،  لوكالة 
لسياسات  خاص  بشكل  آفا  وروج  كردستان 
الحرب الخاصة من قبل دولة االحتالل التركي 
من  المنطقة  إفراغ  يحاولون  الذين  وعمالئها 
التي  الديمغرافي  التغيير  عملية  ليكملوا  أهلها، 
بدأتها تركيا منذ احتاللها لمدن الشمال السوري.
النائب المشترك لرئاسة مديرية األوقاف الدينية 
في إقليم الفرات، الشيخ مال علي يلدز، قال بهذا 
بجذورنا،  نتمسك  أن  عاتقنا  »يقع على  الصدد: 
وَمن  األربعة،  الجهات  من  محاصرون  ألننا 
حولنا يسعون من خالل حصارهم أن يخرجونا 

من أرضنا«.
عن  الدفاع  إلى  الشباب  يلدز  علي  مال  ودعا 

التي  الهجمات  وجه  في  والوقوف  األرض 
الدفاع  »ألن  وتابع:  المنطقة،  لها  تتعرض 
المقاومة،  أنواع  أسمى  من  هو  األرض  عن 
ال  أعدائنا،  على  ننتصر  وحدها  وبالمقاومة 

بالهجرة والغرق في البحار«.
القرآنية  إلى قوله تعالى في اآلية   مستندًا بذلك 
ثَِقْفتُُموُهْم  َحْيُث  »َوٱْقتُلُوُهْم  البقرة  سورة  في 
ْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْمۚ  َوٱْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن  َوأَْخِرُجوُهم ّمِ

ٱْلقَتِْل«.
وأشار يلدز إلى أن »الذين يتكلمون عن حقوق 
اإلنسان، وأغلب شبابنا يصدقونهم، يلجؤون إليهم 
على أساس البحث عن حقوقهم التي ال يعلمون 
لو  وحبذا  وأرضهم،  عن عرضهم  الدفاع  بأنها 
يعلم شبابنا بأن هذه الدول التي يعّرضون حياتهم 
التي  الحروب  خلف  هي  للخطر،  أجلها  من 
تتعرض لها المنطقة وضياع مستقبلهم، وعليهم 
أن يفكروا أنها لو كانت حقًّا من دعاة الحقوق. 
الكيماوية  الهجمات  حيال  تتحرك  ال  فلماذا 
التي تتعرض لها جبال كردستان من قبل دولة 

االحتالل التركي؟«.

التمسك باألرض سبيل للعيش 
بأمان

على  لهاوار،  حديثهم  في  الدين،  رجال  ورّكز 
على  تُشّن  حرب  ألي  واالستعداد  المقاومة 

سائغة  لقمة  أرضهم  ترك  وعدم  المنطقة، 
لألعداء.

في  الدينية  األوقاف  لمديرية  المشترك  الرئيس 
إقليم الفرات، إبراهيم رمو، قال في السياق ذاته 
إن »هللا تعالى خلق األلسنة واأللوان لنتعرف بها 
ونعطيها حقها، ونحترمها ويأخذ كل واحد حقه. 

المنطقة معّرضون  هذه  في  يعيشون  الذين  لكن 
التي تسعى جاهدة  الفاشية  الدول  قبل  للنفي من 

للقضاء عليهم«.
هدف  ألن  اليأس؛  عدم  أهلنا  »على  وأضاف: 
اليأس  زرع  حربها  من  التركي  االحتالل  دولة 
»ادعوِن  تعالى  قوله  على  التعويل  علينا  فينا. 
ربنا  على  التوكل  علينا  لذا  لكم«،  استجب 
نحيا  باألرض؛ فهي أفضل سبيل كي  والتمسك 
الموت  فإما  أعدائنا،  إرادة  ونكسر  وأمان  بأمن 
في  هللا  مّجدهم  والشهداء  الشهادة،  أو  بكرامة 
كتبه السماوية، ومن يدافع عن أرضه فهو أقدس 

الشهداء عند ربه«.
»إننا  بالقول:  حديثه  رمو  إبراهيم  واختتم 
نترك أرضنا في  فِلَم  أصحاب حقوق مشروعة 
في  ونقف  بها،  نتمسك  أن  منا  فيه  يُطلب  وقت 
وجه عدو يحتل أرضنا، وينهب خيراتنا، ويقتل 
فعندما  والشجر،  الحجر  بين  يميز  وال  شيوخنا 
على  فرًضا  الدفاع  يكون  مهددًا؛  الوطن  يكون 
من يعيش فيه، وليس على القوات المدافعة في 
جبهات القتال فقط، بل علينا أن نقف إلى جانبهم 

ونمدهم بالقوة واإلرادة«.

تراجع اإلقبال على الدراسة المهنية بمدينة حلب، 
شمالي سوريا، هذا العام، وباتت األبنية التعليمية 
عزوف  ظل  في  فارغة  شبه  المهنية  للمدارس 
كالشهادة  الحوافز  غياب  بسبب  عنها  الطالب 
أن  المفترض  من  التي  المهنية  والخبرة  العلمية 

تُكِسبها للطلبة.
العام  التعليم  أمورهم  وأولياء  الطالب  ويفضل 
نفسه  يجد  بعضهم  لكن  واألدبي،  العلمي  بشقيه 
مجبراً على التسجيل في المدارس المهنية كونها 
معدل  على  يحصلوا  لم  ممن  التالميذ  تستقبل 

الدرجات المطلوبة.
محمد رسول جمعة )17 عاماً(، هو طالب مستجد 
المشارقة  في حي  األولى  الصناعة  مدرسة  في 
بحلب، يقول إن تدني درجاته في الصف التاسع 
قاده للتعليم المهني، وزاد: »وليست رغبتي في 

تعلم مهنة أو دخول سوق العمل«.
من  درجة   1560 على  »رسول«  وحصل 
أصل 3100، وهي ال تخوله الدخول للمدارس 
المتقدم  حصول  تشترط  التي  العامة  الثانوية 
الشهادة  في  األقل  على  درجة  على 1644  لها 

اإلعدادية.
التي  المهنية  المدرسة  حول  ويصف »رسول« 
بالبناء  وكبيرة  »ضخمة  بأنها:  فيها،  يدرس 
بدون  لكنها  مهني،  تعليم  بمعدات  ومجهزة 

طالب«.
فيه  يدرس  الذي  السيارات  ميكانيك  قسم  ففي 
»رسول« يبلغ عدد جميع الطالب فيه 11 طالباً، 

»ومعظمهم ال يحضر للمدرسة«.

ومعهدين  مدارس  خمس  حلب  مدينة  وتضم 
كالميكانيك  مهنية  الختصاصات  مهنيين 
والكهرباء والحدادة وغيرها. فالمدارس المهنية 
التي أنشئت بهدف خلق جيل تقني ومهني قادر 
على النهوض بسوق العمل وتطويره، لم تتمكن 

من تحقيق الغاية منها، بحسب محمود مسلماني، 
وهو مدرس متقاعد للتعليم المهني.

»ينازع  المهني  التعليم  إن  »مسلماني«  ويقول 
في  اسم  مجرد  وبات  األخيرة  أيامه  ويشهد 

سجالت وزارة التربية«.
على  للغاية  ضئيالً  بات  اإلقبال  أن  إلى  ويشير 
األخيرة  السنوات  خالل  المهنية  المدارس 

الماضية ولكنه صار شبه معدوم هذا العام.
صارت  المهنية  المدارس  أن  المدرس  ويرى 
الحكومة  موازنة  على  »عبئاً  الحالي  بشكلها 

وهدراً للمال ال طائل منه وال نتيجة تذكر«.

مل تحقق أي نتيجة تذكر يف سوق 
العمل

صرفتها  التي  الضخمة  المبالغ  من  وبالرغم 
الثمانينات  منذ  المهنية  المدارس  على  الحكومة 
كفاءة  ذو  تدريسية  كوادر  ووجود  اليوم  حتى 
أي  تحقق  لم  أنها  إال  جيدة،  وتجهيزات  عالية 

نتيجة تذكر في سوق العمل.
بداية  منذ  السليم  التخطيط  غياب  بسبب  »وذلك 
للروتين  وخضوعها  المدارس،  هذه  إنشاء 

العمل  سوق  عن  البعيد  الجاف  التعليمي 
ومتطلباته«.

أي  لدخول  المهنية  الدراسة  شهادة  تؤهل  وال 
الثالثة  للطلبة  سوى  جامعي  تعليمي  مجال 
إكمال  لهم  يتاح  حيث  دفعتهم،  على  األوائل 
دراسة الهندسة بحسب القسم الذي يدرسون فيه.
وحتى معيار القبول في الجامعة بالنسبة لهؤالء 
في  الدرجات  ومحصلة  النظرية  المواد  هو 
هي  التي  العمل  وإتقان  المهنية  وليس  الثانوية 

جوهر التعليم المهني، بحسب »مسلماني«.
أما حسين الدهمان )50عاماً(، وهو ولي طالب 
درجات  معدل  إن  فيقول  النيل،  شارع  في حي 
في  للدراسة  تخوله  لم  التاسع  الصف  في  ولده 
للمدارس  يرسله  لن  لكنه  العامة،  الثانويات 

المهنية.
مستقبل،  »بال  المدارس  هذه  أن  األب  ويعتقد 
فالكثير من الطلبة ممن درسوا في هذه المدارس 
منها،  يستفيدوا  لم  شهادتها  على  وحصلوا 

واتجهوا لألعمال الحرة«.
ويضيف »الدهمان« أنه لن يضيع من عمر ولده 
ثالثة أعوام أو أكثر للحصول على »شهادة تعلق 

على حائط«.
وكاالت

ابراهيم األحمد عبد اهلل الرجا


