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ملكونيان: القائد 
أوجالن تليق به الحرية

التهديد والعربدة اإلعالمّية الرتكّية الجديدة

التجهزي لصيانة صالة كرة 
الطاولة يف مدينة قامشلو

أردوغان في 2021/10/11،  التركّي  الرئيُس  جّدد 
التهديَد بشنِّ عمليٍة عسكريٍّة جديدٍة في سوريا، على 
خلفيِّة مقتِل عنصرين من القواِت األمنيّة التركيّة في 
بخمِس  قرقميش  بلدة  استهداُف  تمَّ  فيما  مارع،  بلدة 
هي  الجديدةُ  القديمةُ  التركيّة  والحّجة  هاون.  قذائف 
نفسها »األمُن القومّي«، الذي لم تتضح معالمه، ولكن 
للداخِل، وتنفيذه  المرة ضرورةٌ سياسيّةٌ  التهديَد هذه 

يفتقر لعامِل التناقِض الروسّي األمريكّي...«5

يتجهز مكتب األلعاب الفردية ضمن االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة 
للبدء بصيانة صالة كرة الطاولة الكائنة في استاد شهداء الثاني 
اللعبة  بطولة  الحتضان  استعداداً  وذلك  بقامشلو،  آذار  من  عشر 

للموسم الرياضي الجديد 2021 ـ 2022...«10

قال الباحث األرمني نوبار مالكونيان أن هناك حاجة لتقييم نموذج القائد 
األنظمة  من  الشعوب  تحرير  أمام  الطريق  فتح  الذي  أوجالن  هللا  عبد 
الرأسمالية«، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود وتنويعها من أجل تحقيق 

الحرية الجسدية للقائد عبد هللا أوجالن...«4

وثائق سّرية تكشف تأسيس أردوغان 
لكيان ضمن دولته!

بتأسيسه  أردوغان  أالعيب  الصحفيين  من  عدد  إلى  تسربت  وثائق سرية  كشفت 
لدولة موازية من خالل نجله رغم اتهامه لخصومه بفعل ذلك...«2

كوباني تواجه 
أزمة صحية 

ومناشدات 
إلنشاء مراكز 

طبية أخرى
باجتياح الموجة الرابعة من فيروس كورونا )كوفيد- 19( إلقليم الفرات في شمال وشرق سوريا وعدم 
تقيّد األهالي باإلجراءات االحترازية يُحذر الدكتور علي شاهين من تفاقم األزمة الصحية مناشداً الجهات 

المعنية بإنشاء المزيد من المراكز الطبية المعنية بهذا الشأن...«2

بعدسة : ميديا غانم

الشهر الوردي.. ما هي أعراض 
سرطان الثدي؟

هواتف أندرويد ُتراقب مستخدميها 
وال طريقة إيقافها

السورّية سهيمة 
العماري.. تنقل معاناة 

الالجئين بالرسم

يُعتبر شهر تشرين األول، شهر حمالت التوعية 
بسرطان الثدي، وُخصص لزيادة االهتمام بهذا 
المرض في جميع بلدان العالم، مع اتخاذ اللون 

الوردي شعاراً له.
الحكومية  وغير  الحكومية  المؤسسات  وتقدم 
المهتمة بسرطان الثدي الدعم الالزم للمرضى، 
بالكشف  توصي  بحمالت  قيامها  عن  فضالً 

المبكر للمرض درءاً لخطره.
وبالرغم من أن سرطان الثدي هو مرض يصيب 
أيضاً،  الرجال  يصيب  قد  لكنه  خاصةً،  النساء 
وإن كان بنسبة أقل. إذ يصاب به الشخص عندما 
تتضاعف أنسجة الثدي وتنمو بشكٍل أكبر خارج 
به  يُصاب  ما  لتشكل ورماً، وغالباً  المعتاد  عن 
األشخاص المسنين فوق الـ60 عاماً من العمر.

وبحسب اإلحصائيات الدولية، تحدث سنوياً نحو 
بسرطان  لإلصابة  جديدة  حالة  مليون   1.38
الثدي ونحو 458 ألف حالة وفاة نتيجة اإلصابة 

به.

العالجات  من  واسعة  مجموعة  اليوم  ويوجد 
في  األعراض  إدراك  يبقى  بينما  المتوفرة، 
أسرع  بشكٍل  المرض  وعالج  األولى،  مراحله 

يمكن أن ينقذا حياة المصاب.
وبحسب البيانات، فإن نسبة البقاء على قيد الحياة 
خالل  نسبياً  ارتفاعاً  شهدت  الثدي  من سرطان 
بلغت  والتي   ،2016 إلى   2013 من  الفترة 

.%89.07
الصحية  الرعاية  مؤسسة  بيانات  أظهرت  كما 
األولية، أنه في الفترة من شباط/ فبراير 2016 
حتى آب/ أغسطس 2019، أجريت فحوصات 

لـ 31 ألفاً و289 امرأة متعلقة بسرطان الثدي.

أعراض رسطان الثدي

على  تظهر  التي  األعراض  من  العديد  هناك 
مادة شفافة  إفراز  منها  الثدي،  مصاب سرطان 

مع  أحياناً  ويظهر  الحلمة،  من  للدم  مشابهة  أو 
ظهور الورم في الثدي.

إضافةً لتراجع الحلمة أو تسننها، أو تغيّر حجم 
الذي  الجلد  في  تسطـّح  أو  الثدي،  مالمح  أو 
شيوعاً  األكثر  األعراض  أن  إال  الثّدي.  يغطي 
هي وجود ُعقد بالثدي أو باإلبط. كما قد يظهر 
سطح  على  المجعّد  الجلد  يشبه  ما  أو  احمراراً 

الثدي، مثل قشرة البرتقال.
بمرض  المتخصصة  الطبية  المراكز  وتؤكد 
المبكر يرفع من  التشخيص  الثدي، أن  سرطان 
فرص عالج المرض. في حين، يوصى بإجراء 
فحوص دورية، وال سيما النساء، بدءاً من عمر 
أكثر  الثدي  سرطان  يُعد  حيث  عاماً،  ثالثين 
جميع  في  النساء  بين  انتشاراً  السرطان  أنواع 

أنحاء العالم.
وكاالت

أجرى باحثون دراسة جديدة على مجموعة 
كبيرة من الهواتف الذكية من كبار المصنعين، 
العاملة  الذكية  الهواتف  جميع  أن  وأكدت 
بنظام “أندرويد” تقوم بإرسال كم كبير من 
تطبيقات  الُمصنعين ومطوري  إلى  البيانات 
الطرف الثالث، المثبتة بشكٍل افتراضي على 

الهاتف، من دون علم المستخدم أو موافقته.
لوحة  تطبيق  أن  الدراسة  أوضحت  كما 
الخاص   ”SwiftKey“ المفاتيح 
تفصيلية  بيانات  بجمع  يقوم  بمايكروسوفت 
حول مدة استخدام “الكيبورد” على هواتف 

هواوي.
المعلومات  بعض  أن  الباحثون،  وأوضح 
التي يتم جمعها من هواتف المستخدمين تظل 
مرتبطة بها، حتى وإن تم إجراء إعادة تهيئة 
لبعض اإلعدادات، مثل المعلومات التعريفية 
المستخدم  قام  فإذا  باإلعالنات،  الخاصة 
األرقام  فإن  المعلومات،  تلك  تهيئة  بإعادة 
بهاتف  جديد  من  ترتبط  الجديدة  التعريفية 

المستخدم.
أن  على  كذلك  الضوء  الدراسة  وسلطت 

افتراضي  بشكٍل  مثبتة  تأتي  التي  التطبيقات 
على الهواتف Default Apps عند تشغيلها 
ألول مرة، تقوم بجمع كم كبير من البيانات 
مطوريها  أن  كما  المستخدمين،  هواتف  من 
يتم  التي  البيانات  من  نسخة  على  يحصلون 
أنظمة  إصدارات  مطوري  بواسطة  جمعها 

التشغيل.
وتعتبر هواتف سامسونج وشاومي وريلمي 
لبيانات  إرساالً  الهواتف  أكثر  وهواوي هي 
الطرف  إلى مطوري تطبيقات  المستخدمين 

الثالث مسبقة التثبيت على تلك الهواتف.
وكاالت

في  الفنية  معارضها  تقيم  سوريّة  شابة 
متجاوزةً  اإلعالم  تُدّرس  بأن  وتحلم  المخيم 
تواصل  بالمخيمات.  الحياة  صعوبات  كل 
 17 العماري”  “سهيمة  السورية  الشابة 
مخيم  في  بالرسم،  هوايتها  ممارسة  عاماً 
أساليب  مستخدمةً  باألردن،  “الزعتري” 
وقصاصات  والطين  الفحم  مثل  مختلفة 

الورق والقهوة وغيرها.
جراء  “درعا”،  من  خرجت  التي  الشابة 
اليوم لوحات تحاكي  ظروف الحرب ترسم 
معاناة  خاللها،  تروي  المخيم  في  حياتها 
الالجئين وبيئتهم وتحاول من خالل لوحات 
أخرى استذكار البيئة التي كانت تعيش فيها 
صحيفة  عنها  نقلته  لما  وفقاً  الحرب،  قبل 

في  تعيش  أنها  موضحةً  األردنية،  البيان 
المخيم مع والدتها وإخوتها في حين ما يزال 
باهتمام  تحظى  لكنها  “سوريا”  في  والدها 
وسكان  أصدقائها  ومن  أسرتها  من  بالغ 
موهبتها  تطوير  من  مكنها  ودعم  المخيم 

واالستمرار بها.
على  انعكست  العماري”  سهيمة   “ موهبة 
فيها  تعيش  التي  المتنقلة  الكرفانة  جدران 
الكثير  الجدران  على  علقت  حيث  العائلة، 
إلنجازها  الكافي  الوقت  وجدت  والتي  منها 
طالبة  أنها  من  الرغم  على  األسبوع  خالل 

في المدرسة.
وكاالت
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كوباني تواجه أزمة صحّية ومناشدات إلنشاء
 مراكز طبية أخرى

معلمون إيرانيون يحتجون لتردي 
أوضاعهم المعيشية وينتقدون 

اإلعالم على تقصيره

وثائق سّرية تكشف تأسيس أردوغان لكيان ضمن دولته!

بوتين ُيحّذر من تسلل إرهابيي سوريا 
والعراق إلى أفغانستان

الموجة  باجتياح  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
 )19 )كوفيد-  كورونا  فيروس  من  الرابعة 
سوريا  وشرق  شمال  في  الفرات  إلقليم 
االحترازية  باإلجراءات  األهالي  تقيّد  وعدم 
يُحذر الدكتور علي شاهين من تفاقم األزمة 
بإنشاء  المعنية  الجهات  مناشداً  الصحية 
بهذا  المعنية  الطبية  المراكز  من  المزيد 

الشأن.
ومع انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا 
قرابة شهر في إقليم الفرات، يوماً بعد آخر؛ 
بين  والوفيات  اإلصابات  حصيلة  ترتفع 
األهالي خاصةً في آخر أسبوعين تزامناً مع 

نزول موجات البرد.

إصابة   290 كوباني  مقاطعة  وسجلت 
وفاة  وحالتين  المنصرم،  أيلول  شهر  في 
كوفيد  مركز  إحصائيات  حسب  بالفيروس، 

19 في قرية أيدقي. 
علي  الداخلية  وأخصائي  الدكتور  ويقول 
مدينة  في  الصحي  الوضع  »إن  شاهين: 
أصبحوا  واألهالي  كارثياً،  أصبح  كوباني، 
في مستنقع، في ظل عدم وجود حظر كلي، 
وعدم التقيد بإجراءات الوقائية، وال سيما في 
وأكاديمياً  طبياً  المؤهلة  المراكز  نقص  ظل 

الستقبال مرضى كورونا«. 
الرابعة ال تختلف كثيراً  وأضاف: »الموجة 
ولكن  نفسها  هي  فاألعراض  سابقاتها  عن 

المرة  هذه  وشدتها  اإلصابات  نسبة  ازدادت 
لدى الفئة الشابة«.

المرضى  جميع  »على  أن  إلى  وأشار 
يتقبلوا  أن  الزكام  بأعراض  المصابين 
مصطلح كورونا فاإلصابة به ليس بعيب أو 
لذكره  يعد  لم  قديم  كريب مصطلح  جريمة، 

معنى«. 
ونوه »أصبحنا نستقبل في عياداتنا الخاصة 
مرضى أعراضهم األساسية )صداع شديد، 
ارتفاع  تام،  وهن  التذوق،  حاسة  فقدان 
حرارة، سعال جاف أو منتج، فقدان الشهية، 

إقياء وإسهال(«.

نتيجة  تكون  »قد  الداخلية:  أخصائي  ولفت 
لذا؛  مميتاً.  القاتل  الفيروس  بهذا  اإلصابة 
الذي  فقط  المنزلي  العالج  تلقى  عدم  يجب 
ويحوله  التنفسي  الجهاز  من  أحياناً  ينال 
لذا  بعدها،  رجوع  ال  محروقة  ورقة  إلى 
نناشد جميع األهالي في حال ظهرت عليهم 
الفايروس مراجعة األطباء، وإنقاذ  أعراض 

أنفسهم من هالك الفايروس المستجد«. 
وأوضح الدكتور علي شاهين: »الحظر الكلي 
في  الماضي  األسبوع  في  تطبيقه  تم  الذي 
كوباني جاء متأخراً وخاصةً بعد إصابة 70 
% من أهالي المدينة، وال سيما عدم االلتزام 
الكلي بالحظر وعدم وجود نظام للحظر الذي 

األخرى  المناطق  مع  منسقاً  يكون  أن  يجب 
تفاقم  إلى  أدى  ما  جيد،  بشكٍل  ومدروساً 

الوضع الصحي أكثر في المنطقة«.
علي  الداخلية  وأخصائي  الدكتور  وطالب 
قرارات  باتخاذ  المعنية  الجهات  شاهين 
صارمة للحد من انتشار الفيروس، وتجهيز 
لمنع  كورونا  بمصابي  للعناية  طبية  مراكز 
حدوث احتكاك مع المرضى غير المصابين 
الحالي  المركز  إلى  باإلضافة  بكورونا، 

الخاص بمصابي كورونا.

مركز األخبار ـ احتج المعلمون اإليرانيون في 
اإليرانية  المدن  من  المحافظات وعدد  مراكز 
تنفيذ  وعدم  المعيشية  األوضاع  سوء  على 
خطة التصنيف، وكذلك للمطالبة باإلفراج عن 

المعلمين المسجونين.
وهتف المعلمون ضمن االحتجاج يوم الخميس 
بتجاهل  تندد  بشعارات  األول،  تشرين   14
المسؤولين لمطالبهم المعيشية، كما أدانوا عدم 
بتغطية  اإليراني  والتلفزيون  اإلذاعة  اهتمام 
احتجاجاتهم السلمية، ورددوا شعارات مثل:« 

أين التلفزيون.. صوتنا ال صوت له«.
المعلمين  وفي طهران، تجمعت مجموعة من 
ورددوا  والميزانية،  التخطيط  منظمة  أمام 
شعار: »المعلم المسجون يجب اإلفراج عنه«.

وتم تنظيم تجمعات بدعوة من نقابات المعلمين 
في جميع المحافظات اإليرانية.

الشهرين  في  مرات  عدة  المعلمون  واحتشد 
خطة  تنفيذ  عدم  على  لالحتجاج  الماضيين 
لكن  المعيشية،  أوضاعهم  وسوء  التصنيف، 

دون أي رد ذي جدوى من المسؤولين.

مركز األخبار ـ كشفت وثائق سرية تسربت 
أردوغان  أالعيب  الصحفيين  من  عدد  إلى 
بتأسيسه لدولة موازية من خالل نجله رغم 

اتهامه لخصومه بفعل ذلك. 
السياسية  األوساط  كل  هزت  التي  الوثائق 
في تركيا تدل على أن أردوغان أسس من 
خالل وقف نجله، دولة موازية داخل الدولة 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى رغم أنه من 
يتهم جميع خصومه بتشكيل كيانات موازية 

للدولة.
أظهرت الوثائق السرية التي ُسربها لوسائل 
توجفا  وقف  في  سابق  مسؤول  اإلعالم 
األسماء  بتحديد  يقوم  من  الوقف  أن  نفسه 
بدالً  إليهم،  ستسند  التي  العامة  والوظائف 

من اتباع طرق التوظيف العام المعروفة.

الذين  الصحفيين  بين  من  جيهان  متين 
قام  بدوره  وهو  إليهم  الوثائق  تسريب  تم 
على  الشخصية  حساباته  على  بنشرها 
التواصل االجتماعي، حيث تتضمن  مواقع 
ينتمون  األسماء ممن  آالف  مستندات تضم 
التي  والوظائف  الحاكم  الحزب  إلى 
في  وهيئاتها،  الدولة  أجهزة  في  سيتقلدونها 
دون  والقضاء،  واألمن  الجيش  مقدمتها 

الخضوع المتحانات التوظيف العام.
وظف  توجفا  وقف  فإن  للوثائق،  ووفقاً 
والشرطة  الجيش  في  األشخاص  مئات 
والمؤسسات العامة األخرى دون الخضوع 
المتحانات التوظيف، كما أن الوقف احتفظ 

بسجالت عن هؤالء الناس.
اإلساءة تصريحاته األولية أن جميع الوثائق المسربة على الرغم من أن وقف “توجفا” زعم في  تستهدف  مزورة  الصحافة  إلى 

أنه  غير  الخيرية،  الوقف  وأنشطة  بسمعة 
قال  عندما  الوثائق  بصحة  ضمناً  اعترف 
في تصريحاته الالحقة إنها تم تسريبها إلى 

اإلعالم من داخل الوقف بشكل سري.
من جانبه، قال الصحفي التركي المعروف 
على  إسماعيل صايماز خالل حلوله ضيفاً 
برنامج على قناة “خلق تي في” إن مصادر 
مطلعة في حزب العدالة والتنمية نفسه أكدت 

له صحة الوثائق.
وأشار صايماز إلى أن هذه الوثائق لم تصل 
إلى الصحفي متين جيهان فقط، بل وصلت 
أن  مؤكداً  أيضاً،  آخرين  صحفيين  إلى 
القادمة  األيام  في  ستنكشف  جديدة  تفاصيل 

ستضع الحكومة في موقف حرج للغاية.

من  الروسي  الرئيس  حّذر  ـ  األخبار  مركز 
تفاقم الوضع في أفغانستان مشيراً إلى تسلل 
إرهابيين من العراق وسوريا إلى أفغانستان.
وخالل لقاء عبر الفيديو عقده مع قادة أجهزة 
االستخبارات في جمهوريات سوفياتية سابقة 
ليس  أفغانستان  في  »الوضع  إن  بوتين  قال 

سهالً«.
وكشف بأن »مقاتلين متمّرسين في العمليات 
ينتقلون  وسوريا«  العراق  من  العسكرية 
أفغانستان. ولفت بوتين إلى  بشكٍل نشط إلى 
إلى زعزعة األوضاع في  سعي اإلرهابيين 

دول مجاورة ألفغانستان.
استغالل  من  مراراً  بوتين  حذّر  أن  وسبق 
االضطرابات  إرهابية  جماعات  في  أعضاء 
السياسية في أفغانستان للعبور إلى جمهوريات 

سوفياتية سابقة مجاورة بصفة الجئين.
وفيما أبدت موسكو تفاؤالً حذراً بشأن القيادة 
الكرملين  يبدي  كابول،  في  لطالبان  الجديدة 
االستقرار  انعدام  تمدد  إمكان  إزاء  قلقه 
قواعد  روسيا  تُقيم  حيث  الوسطى  آسيا  إلى 

عسكرية.
في  السلطة  على  طالبان  استيالء  وبعيد 
مناورات  روسيا  أجرت  أفغانستان، 
قاعدة  تملك  حيث  طاجيكستان  مع  عسكرية 
عسكرية، وفي أوزبكستان والبلدان محاذيان 

ألفغانستان.
في  القومي  األمن  لجنة  رئيس  وقال 
خالل  يتيموف،  صيمومين  طاجيكستان 
رصد  إنه  بوتين،  فيه  شارك  الذي  المؤتمر 

المخدرات  »تهريب  لمحاوالت  »تكثيفاً« 
واألسلحة والذخائر« من أفغانستان إلى بالده.
والهيرويين  لألفيون  منتج  أكبر  وأفغانستان 
غير  االتجار  مداخيل  وتسهم  العالم،  في 

الشرعي بهاتين المادتين في تمويل طالبان.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكان 
استقبل في باريس األربعاء رئيس طاجيكستان 
في  بالمساعدة  وتعّهد  رحمن،  علي  إمام 

الحفاظ على استقرار البالد.

تشّكل  ال  أنها  على  طالبان  تشدد  حين  وفي 
تهديداً لدول آسيا الوسطى، سبق أن استهدفت 
هجمات نُِسبت إلى حلفاء لإلسالميين األفغان 

جمهوريات سوفياتية سابقة في المنطقة.
واألسبوع الماضي قال مبعوث الكرملين إلى 
أفغانستان زامير كابولوف إن روسيا ستدعو 
الملف  محادثات حول  في  للمشاركة  طالبان 
تشرين   20 في  موسكو  في  ستعقد  األفغاني 

األول/ أكتوبر.

طرق الوقاية من آالم الجيوب األنفية وعالجها بوصفات طبيعية

دراسة حديثة.. تغّير المناخ يتسبب في قلة الضوء المنعكس من األرض

تعّرف على لقاح المالريا الذي طال انتظاره.. إنجاز غير مسبوق في العلوم وصحة الطفل

األمراض  من  األنفية  الجيوب  التهابات  تعد 
وتسبب  التنفسي  الجهاز  تصيب  التي  الشائعة 
الشعور بآالم شديدة، فما طرق الوقاية من آالم 

الجيوب األنفية هذه؟
يتسبب انسداد الجيوب األنفية في الشعور بآالم 
باألنف  المحيطة  المنطقة  في  خاصةً  شديدة 
والعينين والخدود والجبهتين، ويزداد األلم سوًءا 
لألسفل،  الرأس  إمالة  أو  الوجه  مالمسة  عند 
القضاء  يصعب  قد  األدوية  تناول  مع  وحتى 
التي  األنفية  الجيوب  آالم  على  كاملة  بصورة 

يمكن أن تستمر لفترة طويلة.
إليكم أبرز طرق الوقاية من آالم الجيوب األنفية:

طرق الوقاية من آالم الجيوب 
األنفية

الوقاية من آالم الجيوب  العديد من طرق  هناك 
بهذه  الشعور  من  الحد  في  تساعد  التي  األنفية 
اآلالم، وقد تشمل طرق الوقاية من آالم الجيوب 

األنفية هذه كل من اآلتي:
الهامة  األمور  من  باستمرار:  اليدين  غسل  ـ 
أن  يمكن  حيث  البارد،  الطقس  خالل  خاصةً 

مقابض  على  أطول  لفترة  الفيروسات  تعيش 
إلى  وتنتقل  األسطح،  من  وغيرها  األبواب 

الجيوب األنفية لتصيبها بااللتهابات.
ـ الحفاظ على رطوبة األنف: وذلك عن طريق 
أهداب  تعمل  حيث  الملحي،  المحلول  استخدام 
األنف الموجودة داخل األنف بشكٍل أكثر فعالية 

في بيئة رطبة.
ـ تجنب مهيجات األنف: مثل التلوث، والدخان، 
التي  وغيرها  والسجائر،  الكيميائية،  والمواد 

تزيد من فرص اإلصابة بالجيوب األنفية.
خاصةً  بالبروبيوتيك:  الغنية  األطعمة  تناول  ـ 
في  يساعد  فهذا  الحيوية،  المضادات  تناول  بعد 

الوقاية من حدوث االلتهابات واآلالم.
الحيوية:  المضادات  تناول  في  المبالغة  عدم  ـ 
ألنها ستؤثر على البكتيريا الطبيعية الجيدة التي 
تعيش في الجيوب األنفية وتسمح للبكتيريا السيئة 

بالتكاثر، ومع الوقت تقوم بمقاومة الدواء.
يجب  المنزل:  وتطهير  نظافة  على  الحفاظ  ـ 
وأغطية  األسطح  وتطهير  الغبار  عث  محاربة 
لإلصابة  تؤدي  أمور  فهي  بانتظام،  الفراش 

بالتهاب الجيوب األنفية.
يعزز  فهذا  صحي:  حياة  نمط  على  الحفاظ  ـ 
األمراض  من  والوقاية  المناعي  الجهاز  صحة 

اإلنفلونزا  أو  الفيروسي،  البرد  مثل:  األخرى، 
التي يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب الجيوب 

األنفية.
ـ شرب الكثير من الماء: يساعد الترطيب الجيد 
ينصح  كما  المخاط،  سيولة  على  الحفاظ  في 
بشرب 8 أكواب ماء يوميًا للحفاظ على رطوبة 

الجسم.
ينصح  فال  الرأس:  ترفع  وسادة  على  النوم  ـ 
بالنوم دون وسادة أسفل الرأس لتفادي اإلصابة 

بآالم الجيوب األنفية.

طرق طبيعية لعالج أمل الجيوب 
األنفية

نزلة  عن  ناتًجا  األنفية  الجيوب  ألم  كان  سواء 
ببعض  تخفيفه  فيمكن  بكتيرية،  عدوى  أو  برد 

الطرق، وهي:
ـ الجلوس في حمام مشبع بالبخار بعد االستحمام 
الساخن: أو استنشاق البخار من صحن يحتوي 
لتخفيف  وذلك  مغلي،  وليس  ساخن،  ماء  على 

الضغط بشكٍل أسرع.

ـ تطبيق الضغط الدافئ على مناطق األلم: والذي 
يساعد في تخفيف التورم، وذلك باستخدام منشفة 

مبللة دافئة.
الراحة: وذلك لمساعدة الجسم  ـ الحصول على 

على محاربة العدوى خالل وقت قصير.
ـ شطف الممرات األنفية: يمكن استخدام زجاجة 
ضغط مصممة خصيًصا لشطف الممرات األنفية 
استخدامها  معرفة طريقة  يجب  ولكن  بالمنزل، 

الصحيحة أواًل.
تقوية  في  تساعد  التي  األطعمة:  بعض  تناول  ـ 

المناعة، مثل: الثوم، والزنجبيل، والبصل.
وإضافة  الزنجبيل  شاي  بشرب  ينصح  كما 
يحتوي  العسل  أن  حيث  إليه،  األبيض  العسل 
مضادة  خصائص  وله  األكسدة  مضادات  على 

للجراثيم والفطريات.

التغير  تسارع  أن  إلى  حديثة  دراسة  تشير 
المناخي على األرض يؤثر سلباً على سطوعها. 
ويشير تعبير )سطوع األرض( إلى الضوء الذي 
من  المظلم  الجانب  على  األرض  من  ينعكس 

القمر، وهو ما يسمى أيضاً )إشراق األرض(.

السحب وسطوع األرض

ضوء  نصف  يقارب  ما  تعكس  لكونها  نظراً 
جزءاً  الغيوم  اعتبرت  يضربها،  الذي  الشمس 
معقداً من أحجية المناخ، األمر الذي حفز العلماء 
المناخ  لتغير  استجابتها  كيفية  في  البحث  على 
في  المناخ  على  االستجابة  هذه  تأثير  ومعرفة 

المستقبل.
معهد  من  باحثون  الجديدة، ركز  دراستهم  وفي 
كاليفورنيا،  في  للتكنولوجيا(  )نيوجيرسي 
بين  الرابط  دراسة  على  المتحدة،  بالواليات 
المحيط  فوق  الغيوم  وحركة  األرض  سطوع 

الهادي.
)اليف  موقع  في  نشر  تقرير  في  ورد  وكما 
بيانات  على  الباحثين  فريق  اعتمد  فقد  ساينس( 

إلى  إضافة  الصناعية،  األقمار  من  الرصد 
الزمن  من  عقدين  مدار  على  سجلت  مشاهدات 

لظاهرة )إشراق األرض(.
الشمسي  بير(  بيغ  )مرصد  في  العلماء  وكان 
تقلب سطوع  كيفية  يدرسون  كاليفورنيا  جنوبي 
هذه  أن  والحظوا   .1998 عام  منذ  األرض 
االستعانة  من  بد  وال  فقط،  نسبية  القياسات 
ببيانات أكثر دقة سواء كانت صادرة عن مرصد 
قمري أو عن قمر صناعي مصغر، أو ما يسمى 

)المكعب الفضائي(.
عن  صادرة  ببيانات  الباحثون  استعان  وهكذا 
)مشروع الغيوم ونظام الطاقة المشعة لألرض( 
التابع لوحدة تحليل رصد األرض التابعة لوكالة 
ناسا، الذي يعمل منذ عام 1997 بأدوات تابعة 
الوطنية  و)اإلدارة  ناسا  أقمار  من  لمجموعة 

للمحيطات والغالف الجوي(.

سطوع األرض وسطوع الشمس

عند فحص مجموعتي البيانات، وجد الفريق أن 
كمية الضوء المنعكس عن األرض قد انخفضت 

على مدار عقدين كاملين، بما يقارب 0.5% أو 
بمقدار نصف واط من الضوء لكل متر مربع.

وقد أظهرت بيانات الرصد من األقمار الصناعية 

السنوات  خالل  حدث  قد  التغيير  هذا  معظم  أن 
الثالث األخيرة من البيانات التي فحصها الفريق 
مشروع  بيانات  تظهر  حين  في   ،2017 عام 
انخفاضاً  لألرض  المشعة  الطاقة  ونظام  الغيوم 

أكثر حدة مع نهايتها حتى عام 2019.
مشروع  عن  الصادرة  البيانات  أظهرت  كما 
اختفاء  لألرض  المشعة  الطاقة  ونظام  الغيوم 
فوق  منخفضة  ارتفاعات  على  الالمعة  السحب 
الغربي  الساحل  قبالة  الهادي  المحيط  شرقي 
أيضاً  هناك  العلماء  يسجل  حيث  لألميركتين، 
زيادات شديدة في درجات الحرارة على سطح 

المحيط.
وعندما ال ينعكس الضوء إلى الفضاء فهذا يعني 
أنه سيبقى محصوراً ضمن األرض، مما قد يزيد 

من وتيرة التغير المناخي الذي نشهده حالياً.
وأخيراً، ال بد من تسليط الضوء على نتيجة هامة 
أيضاً التي تتلخص في استقاللية سطوع األرض 
حدثين  األخير  شهد  حيث  الشمس،  عن سطوع 
التي  الفترة  في  المتطرف  والنشاط  السكون  من 
تم فيها رصد تلك البيانات، إال أن ذلك لم يرتبط 
بأي شكل من األشكال بانخفاض انعكاس الضوء 

عن األرض.
الضوء  كمية  في  التغيير  أن  العلماء  يرى  لذا،   
الذي تعكسه األرض يجب أن يأتي من تغيير في 

األرض نفسها.

اسم اللقاح المضاد للمالريا هو )آر تي إس إس/
المنجلية،  للمتصورة  مضاد  وهو  إس01(،  إيه 
العالم،  في  فتكاً  المالريا  طفيليات  أشد  وهي 

واألكثر انتشاراً في أفريقيا.

من طور اللقاح؟

اللقاح هو ثمرة 30 عاماً من األبحاث والتطوير 
خالل  ومن  كالين  سميث  غالكسو  شركة  في 
من  شبكة  من  وبدعم  باث،  منظمة  مع  شراكة 

مراكز األبحاث األفريقية.
 كما وفرت مؤسسة بيل وميليندا غيتس تمويالً 
في  اللقاح  تطوير  من  النهائية  للمرحلة  تحفيزياً 
وفقاً  عام 2015،  حتى  عام 2001  من  الفترة 

لمنظمة الصحة العالمية.

أين متت تجربته؟

خضع لقاح )آر تي إس إس/إيه إس01( لبرنامج 
تجريبي يجري تنفيذه في غانا وكينيا ومالوي، 

عام  منذ  طفل  ألف   800 من  أكثر  منه  استفاد 
2019، وفقاً لبيان عن المنظمة.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق 
اللقاح المضاد للمالريا في أوساط  استخدام هذا 
األطفال في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي أقاليم 
المنجلية  المتصورة  مالريا  فيها  تنتقل  أخرى 

بمعدالت متوسطة إلى عالية.

كيف يُعطى؟

أربع جرعات  اللقاح في جدول من  تقديم  يجب 
لألطفال من عمر خمسة أشهر، للحد من مرض 
األمم  عن  صادر  لتقرير  وفقاً  وعبئه،  المالريا 

المتحدة.
ووفقاً لتقرير جيشري رامان وشوني أوليفر في 
فقط  فعال  بشكل  اللقاح  يعمل  كونفرزيشين،  ذا 
في األطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 

5 و17 شهراً.
 ويجب أن يعطى هؤالء األطفال ثالث جرعات 
األقل،  على  واحد  شهر  بفارق  اللقاح،  من 
شهراً   18 عند  معززة  رابعة  بجرعة  ويوصى 

حتى يعمل بأفضل شكل.

ماذا قالت منظمة الصحة 
العاملية؟

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور 
لحظة  )هذه  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس 
انتظاره  طال  الذي  المالريا  فلقاح  تاريخية، 

العلوم  في  مسبوق  غير  إنجازاً  يمثل  لألطفال 
وأضاف  المالريا(،  ومكافحة  الطفل  وصحة 
األدوات  جانب  إلى  اللقاح  هذا  الستخدام  يمكن 
أرواح  ينقذ  أن  المالريا،  من  للوقاية  المتاحة 

عشرات اآلالف من صغار السن كل عام.
وفقاً لتقرير ذا كونفرزيشين، فقد كان إنتاج لقاح 
المالريا  تحدياً، ألن طفيلي  يمثل  للمالريا  فعال 

قادر على االختباء من جهاز المناعة البشري.
أشكال مختلفة من  ذلك، تصيب  إلى  باإلضافة   

طفيل المالريا الكبد وخاليا الدم الحمراء.

مباذا أوصت املنظمة؟

الشاملة  الجهود  سياق  في  المنظمة  أوصت 
لمكافحة المالريا بأن يستخدم هذا اللقاح المضاد 
المنجلية  المتصورة  للوقاية من مالريا  للمالريا 
أقاليم  في  يعيشون  الذين  األطفال  أوساط  في 
تنتقل فيها بمعدالت متوسطة إلى عالية، بحسب 

تعريف المنظمة.
أشهر   5 سن  من  األطفال  يعطى  أن  وينبغي   
من  للحد  جرعات   4 من  برنامج  وفق  اللقاح 

المرض وعبئه.
التي  الرئيسية  بالنتائج  التوصية  واسترشدت 
البيانات  إلى  استناداً  التجارب  إليها  توصلت 
من  عامين  من  المستقاة  المفيدة  والمعلومات 
البلدان  في  الطفل  صحة  عيادات  في  التطعيم 
تحت  ونفذت  التجارب  أجريت  حيث  الثالثة، 
قيادة وزارات الصحة في غانا وكينيا ومالوي، 

وفقاً للمنظمة.
إس/إيه  إس  تي  )آر  لقاح  إن  المنظمة  وقالت 
خالل  من  ومنصفة  جيدة  تغطية  حقق  إس01( 
أنظمة التمنيع الروتيني، وقد تحقق ذلك حتى في 

سياق جائحة كوفيد-19.
وأوضحت أنه أعطيت حتى اآلن أكثر من 2.3 
مليون جرعة من اللقاح في 3 بلدان أفريقية )غانا 
وكينيا ومالوي(، ويتمتع اللقاح بمواصفات أمان 

مواتية.
بلغ  كبيراً  انخفاضاً  يحقق  اللقاح  أن  وأضافت 
30% في حاالت المالريا الحادة القاتلة، حتى في 
المناطق التي تستخدم فيها الناموسيات المعالجة 
بالمبيدات الحشرية على نطاق واسع وتتاح فيها 
إمكانية جيدة للحصول على التشخيص والعالج.
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والء الناجي: الشهيدة هفرين خلف شهيدة الحرية 
والنضال السياسي

مركز أبحاث السياسة االجتماعية: يمكن للمرأة الربط بين إلغاء 
اتفاقية إسطنبول واإلفالت من العقاب

هفرين  الشهيدة  سطّرت   - الطبقة  روناهي/ 
المستقبل  سوريا  لحزب  العام  األمين  خلف 
فكر  ونشر  السياسي  النضال  في  حافالً  طريقاً 
الشعوب  حرية  وتأكيد  الديمقراطية،  األمة 

والتآخي بين جميع الشعوب.

يصادف يوم الثاني عشر من شهر تشرين األول 
من كل عام الذكرى األليمة لالستشهاد المناضلة 
العام  األمين   »2019« خلف  هفرين  السياسية 
في  سطرت  حيث  المستقبل،  سوريا  لحزب 
طياتها طريقاً نضالياً تاريخياً في العمل السياسي 
بذلك مهام  والسعي لحل األزمة السورية ممثلةً 
األمة  فكر  نشر  في  المستقبل  سوريا  حزب 
والـتآخي  المصير  وحدة  وتحقيق  الديمقراطية 

بين الشعوب. 

التقينا  هفرين  الشهيدة  عن  أكثر  وللحديث 
بالرئيسة في لجنة المرأة بالطبقة »والء الناجي« 
حيث قالت لنا: »منذ أيام قليلة استذكرنا الذكرى 
المناضلة هفرين خلف  الثانية الستشهاد  األليمة 
شهيدة  المستقبل  سوريا  لحزب  العام  األمين 
أيادي  طالتها  والتي  السياسي  والنضال  الحرية 
الغدر والخيانة في عملية نفذتها الميلشيات التي 
تسمى أحرار الشرقية التابعة لتركيا على طريق 

اإلم فور الدولي في عام 2019«.

هفرين خلف أيقونة السالم

السياسية  الناشطة  اغتيال  بأن  حديثها  متابعة 
هفرين  فقط شخصية  يستهدف  لم  خلف  هفرين 

خلف، بل استهدف جميع نساء العالم، وزادت: 
الحرة  المرأة  إرادة  ضرب  بذلك  »محاولين 

والنيل من نجاحات المرأة السياسية والمناضلة، 
بعد أن حققت المناضلة هفرين خلف العديد من 
سوريا  حزب  في  والقيادية  السياسية  النجاحات 
المستقبل وكانت مضرباً للمثل في رسالة السالم 
والسالم  العدل  تحقيق  إلى  تهدف  التي  السامية 
العالمي والسعي إليجاد الحلول الجذرية لألزمة 
التي  المسلحة  والنزاعات  القتال  ونبذ  السورية 
شعوب  هم  فيها  األول  المتضرر  فيها  يكون 

وأهالي المنطقة«.

مل نتنازل عن محاسبة املجرمني

المطالبة  نتنازل في  لم  بقولها: »نحن  وأضافت 
عن  للكشف  العادل  التحقيق  في  المستمرة 
الشهيدة  بحق  البشعة  الجريمة  هذه  تفاصيل 

هفرين خلف وال سيما أن المرتزقة التابعة لتركيا 
التي يرتكبون فيها الجرائم  المرة األولى  ليست 
سنوات  مدى  على  فهم  اإلنسانية  واالنتهاكات 
من القتال المسلح في سوريا مارسوا ضد أهالي 
في  العدوانية  الممارسات  أبشع  المنطقة  ونساء 
كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه وغيرها من 

المناطق المحتلة«.
تشكيل  بضرورة  أخيراً  الناجي  والء  وطالبت 
هؤالء  محاسبة  على  تعمل  دولية  محكمة 
اتباع  على  ومحاسبتهم  المرأة  بحق  المجرمين 
التي  واإلجرامية  الوحشية  األساليب  هذِه  مثل 
اإلنسانية  والدساتير  الحرب  قوانين  كل  تخالف 
الدولية والعمل على تقديم كل من ساهم في هذه 

الجريمة إلى العدالة.    

االجتماعية  السياسة  أبحاث  مركز  منسقة  أعلنت 
أجراه  الذي  االستطالع  نتائج  عن  كينج،  يوكسل 
المركز حول اهتمامات الناس والتغييرات الحاصلة 

على ميول الناخبين.
بين  أن تربط  للمرأة  وقالت يوكسل كينج: »يمكن 
إلغاء اتفاقية اسطنبول واإلفالت من العقاب والحكم 
المنطقة  في  النساء  تدرك  كما  القديم.  االستبدادي 
الصلة بين تزايد أعداد جرائم قتل النساء واالنتحار 
المناهضة  الذهنية  هذه  األمنية.  والسياسات 
وهذا  الناخبين.  مزاج  على  تؤثر  سوف  للحكومة 
أمر مهم، ألن السياسة التي تفقد دعم النساء ليس 

لديها الفرصة للبقاء في السلطة«.
بإجراء  االجتماعية،  السياسة  أبحاث  مركز  يقوم 
أجل  من  العلمي  البحث  أسس  على  البحوث 
الحصول على البيانات والمساهمة في صنع القرار 
لحل المشكالت االجتماعية. يقدم المركز باإلضافة 
إلى النتائج المباشرة، العديد من المشاريع، ويُعّرف 
نفسه كمركز أبحاث تم إنشاؤه لتنظيم جميع أنواع 
الندوات والمؤتمرات وورش العمل واألنشطة التي 
من شأنها أن تساهم في تكوين »الرأي المشترك« 
وسياسي  اجتماعي  مركز  إنه  المجتمع.  في 

واقتصادي وثقافي وجنساني... الخ.
أيلول  و22   10 بين  الفترة  في  المركز  أجرى 
الماضي، استطالعاً للرأي حول الميول االنتخابية 
في مدن إسطنبول وأنقرة وأضنة وإزمير وبورصة 
أنطاليا،  طرابزون،  وسامسون،  وقونيا  وموغال 
آمد،  قارس،  آغري،  موش،  أرضروم،  مرسين، 
المسح  في  وان، سيرت.  باتمان،  ماردين،  روها، 
استطالع رأي 2000 شخص في  تم  اإللكتروني 
22 محافظة حول الوضع االجتماعي واالقتصادي 
للمشاركين، ومواقفهم تجاه أجندة الدولة والسياسات 
التصويت.  وأسباب  األجندات،  تلك  في  المتبعة 
أجابت يوكسل كينج منسقة مركز أبحاث السياسة 
االجتماعية على أسئلة في حوار لوكالة أنباء المرأة 
وأنشطة  عمل  عن  تحدثت  كما  الموضوع،  حول 
إليها، وتوقعات  التوصل  تم  التي  والنتائج  المركز 

الناس واألمور التي عايشتها النساء.
- كمركز أبحاث السياسة االجتماعية، تواصلتم مع 
المنطقة وقمتم بإجراء  الناخبين في 16 مدينة في 
الرأي  استطالع  تم  البداية،  في  للراي.  استطالع 
تجاه  والتفضيالت  والتصورات  المواقف  حول 
التي  القضايا  هي  ما  تركيا.  في  الرئيسية  القضايا 
أُثيرت في هذا االستطالع، وماذا تقول النساء على 

وجه الخصوص عن مشاكل تركيا؟
المنطقة،  في  به  قمنا  الذي  الميداني  البحث  في 
تغلبتا  قد  والبطالة  االقتصادية  األزمة  أن  وجدنا 
في  الماضيين.  العامين  في  المشاكل  جميع  على 
الواقع، عاشت تركيا منذ فترة طويلة في مناخ من 
االقتصادية  األزمات  تتعمق  المتعددة.  األزمات 
مرور  مع  واالجتماعية.  والثقافية  والسياسية 

هذه  تجاوز  في  النجاح  فرص  تتضاءل  الوقت، 
تركيا  سلس.  وبشكٍل  قصير  وقت  خالل  المشاكل 
هي واحدة من أكثر الدول عرضة لخطر األزمة. 
بالطبع، هذا الوضع المتأزم يؤثر على الحياة كلها. 
قبل األزمة، على الرغم من أن الدولة كانت تعمل 
على إنتاج القوة وتطوير الهيمنة، إال أنها في الواقع 
عملت في العامين الماضيين على اإلطاحة بالهيمنة 
وإضعافها. إنه تبادل القوة والهيمنة. جميع شرائح 

المجتمع تتأثر بشدة بهذا الوضع.
الرجل والمرأة يتشاركان في األزمات التي يعاني 
عن  للحديث  أكثر  الجرأة  لديه  من  المجتمع،  منها 
الميدانية  الدراسات  إلى  نظرنا  إذا  المشاكل؟  هذه 
من حيث تعريف األزمة وآثارها؛ نرى أن الرجل 
منها  يعاني  التي  األزمات  في  يتشاركان  والمرأة 
المجتمع. على سبيل المثال، في دراستنا الحديثة، 
كانت المشكلة األولى للبلد هي األزمة االقتصادية 
مواضيع  بعدها  تأتي  ثم  والنساء.  للرجال  بالنسبة 
الحالي  والوضع  الكردية،  القضية  مثل  أخرى 
واالستبداد  الجنسية  انعدام  أو  القضائي  للنظام 
الرئاسي.  النظام  عن  الناشئة  الدمقرطة  ومشاكل 
على الرغم من وجود مشكلة مشتركة في المنطقة، 
الرجال  من  انفتاحاً  أكثر  النساء  أن  نجد  أننا  إال 
للحديث عن األزمة االقتصادية والمشكلة الكردية 

ومشاكل النظام.
ومن المهم القول إن النساء على وجه الخصوص 
تتأثرن بشدة باألزمة االقتصادية؛ ألنه كلما أصبح 
النساء  تختار  أن  المتوقع  فقراً، من  أكثر  المجتمع 
مناهضة هذا الفقر. بهذا المعنى، فإن أوجه التمييز 
األساس.  هذا  على  تتغير  االجتماعي  الجنسي 
المنزل،  في  العيش  لقمة  على  الحصول  أجل  من 
الشباب  أجل  المدرسة، ومن  إلى  األطفال  وذهاب 
النساء  فإن  ذلك.  إلى  وما  العمل  عن  العاطلين 
وتتحملن  األولى  بالدرجة  تهتممن  اللواتي  هن 
فإنكم  الحظتم،  كما  كاهلهن.  على  المسؤوليات 
النساء واألطفال وهم  على األغلب تجدون صور 
الذين  وأولئك  األسواق،  في  الطعام  بقايا  يجمعون 
يطلبون متطلبات البيت/ الطعام من جيرانهم هم من 
النساء، وأولئك الذين يطرحون أسئلة على بعضهم 
في  العدد  هذا  ارتفع  وقد  النساء،  من  هم  البعض 
السنوات األخيرة بشكٍل كبير. وبعبارة أخرى، فإن 
عدد النساء الفقيرات دائماً ما يكون أكبر من عدد 
المتأثرين باألزمات. خالل بحثنا الميداني، وجدنا 
بشأن  مخاوفهن  تُعبّرن عن  قوة  األكثر  النساء  أن 
العالقات  تدهور  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  الفقر، 
والشراكات التقليدية مع القرية يجعل من المستحيل 

على المرأة والمجتمع معالجة هذه القضايا.  
تركيا  في  المرأة  على  منهجي  اعتداء  هناك   -
العنف والمجازر واالغتصاب والتحرش  وخاصةً 
تم  المرأة،  ضد  المذابح  استمرار  مع  الجنسي. 
شريان  كانت  التي  إسطنبول  اتفاقية  عن  التخلي 

العدالة  حزب  حكومة  كسبت  ماذا  للمرأة.  الحياة 
الـ  السنوات  المرأة في  والتنمية في سياساتها ضد 

19 الماضية؟ كيف أثّر ذلك على الناخبات؟
ازداد العنف ضد المرأة بنسبة 400% خالل حكم 
حزب العدالة والتنمية. مما ال شك فيه أن سياسات 
القوالب  ظهور  وعودة  العقاب،  من  اإلفالت 
النمطية التقليدية في المجتمع، وسياسات الصراع/ 
الفوضى والتمييز السائد بين الجنسين، تلعب دوراً 
رئيسياً في زيادة العنف. في بحثنا األخير على وجه 
الخصوص، يمكن مالحظة الزيادة في عدد النساء 
والمناخ  الحالي  القانوني  النظام  يعتبرن  اللواتي 

االستبدادي مشكلة.
في السنوات األخيرة خاصةً في المنطقة، فإن زيادة 
غير  النساء  بين  النساء،  وقتل  االنتحار  حاالت 
ظهور  إلى  أدى  السياسية،  الحياة  في  المشاركات 
ليس  السياسية.  المواضيع  للنساء حول  ردود فعل 
المخدرات  الزيادة في تعاطي  هذا فحسب، بل إن 
عززت  المنطقة،  في  القسري  الجنسي  والنشاط 
الموجودة.  القوة  ضد  العاديات  النساء  فعل  ردود 
إسطنبول  اتفاقية  إلغاء  بين  تربط  أن  للمرأة  يمكن 
االستبدادية  والسلطة  العقاب  من  واإلفالت 
على  كن  المنطقة؛  في  النساء  أن  كما  المحافظة. 
واالنتحار  القتل  جرائم  زيادة  بين  بالصلة  دراية 
بدأت  بالطبع،  األمنية.  والسياسات  اإلناث  بين 
تغيير مزاج  للحكومة في  المناهضة  العقليات  هذه 
الناخبين. هذا مهم. إن فقدان سياسة دعم المرأة ال 

يمنحها فرصة للوصول إلى السلطة.
في الواقع، الخسارة األخيرة لناخبي حزب العدالة 
ذلك،  ومع  الواقع.  هذا  مثل  مع  تتوازى  والتنمية 
ال  والتنمية  العدالة  حزب  أن  ننسى  أن  ينبغي  ال 
يزال يتمتع بدعم كبير للنساء داخل الحزب، على 
الرغم من حقيقة أنه يعيش مرحلة خسارة وتراجع. 
في  رائداً  دوراً  االقتصادية  األزمة  تلعب  بالطبع، 
أن  إلى  اإلشارة  تجدر  لكن  الدعم،  هذا  من  الحد 
قبل  الملموسة من  الوعود  إلى بعض  هناك حاجة 

السياسات األخرى التي تمنح المرأة الثقة واألمن.
- ما هي مطالب الناخبات في الدراسات الميدانية؟ 
وإذا كانت هناك مطالب، فما هي المواضيع التي 

عبّرن فيها عن ردود فعلهن تجاه األحزاب؟
تحدثت  المنطقة،  في  الميدانية  استطالعاتنا  في 
نظام  بإيجابية عن  الناخبات  من  المائة  في   64.8
الديمقراطي  الشعوب  لحزب  المشتركة  الرئاسة 
الذي يتم تنفيذه على المستويين المحلي والعام. كما 
دعمت 83.2 في المائة من النساء اللواتي تحدثن، 
السياسات  صنع  عمليات  في  المرأة  مشاركة 
والقرار. هذه المعطيات واألرقام ذات قيمة كبيرة. 
قوية  فجوات  هناك  أن  المعطيات  هذه  تخبرنا 
هذه  وأن  المحافظ  التقليدي  الجنسي  التمييز  في 
أن  على  أيضاً  يدل  وهذا  النساء.  تخص  الفجوات 
المتساوية  والمسؤولية  المتساوي  التمثيل  قضية 

هي مطلب اجتماعي قوي للغاية. والنتيجة المهمة 
األخرى للدراسة؛ هي االنهيار الذي بدأ في القاعدة 
وهذا  والتنمية.  العدالة  لحزب  النسائية  االنتخابية 
يدل على ضعف الدعم االجتماعي لحكومة حزب 
لسياساتها  االمتثال  على  وقدرتها  والتنمية  العدالة 

بشدة وسيستمر في التراجع.
المعارضة  أحزاب  تتكيف  كيف  ونرى  سننتظر 
ناحية  من  النساء.  وتوقعات  مطالب  مع  القائمة 
زالت  ال  الحالية  المعارضة  جعبة  فإن  أخرى، 
سيكونون  هل  المنطقة.  في  للناخبات  فارغة 
الذي  الصغير  المالي  الدعم  قادرين على مواصلة 
أم  والتنمية  العدالة  حزب  حكم  فترة  خالل  تلقوه 
ألجل  اختياره  تم  الذي  المسار  إلى  سيعودون 
ربات المنازل؟ هل سيستمر التمييز ضد الهويات 
العرقية من خالل النقاشات العنصرية؟ هل سينتهي 
وضع اإلفالت من العقاب، وهل سيتم التخلي عن 
الكردية،  القضية  في  المتبعة  األمنية  السياسات 
الناخبات  الكثير من  هناك  يزال  ذلك؟ ال  إلى  وما 
اللواتي ال تعرفن حتى اآلن موقف المعارضة من 
تجبر  االنتخابات  هذه  الواقع،  في  القضايا...  هذه 
جميع األحزاب السياسية على التغيير وفقاً لمطالب 
من  التخفيف  إلى  وتدعوهم  الناخبين  وتوقعات 
والوقت  عنها.  التخلي  أو  األيديولوجية،  النماذج 

كفيل بمعرفة نتائج ذلك.
حافظ  الميدانية،  الرأي  استطالعات  لنتائج  وفقاً 
كما  أصواته،  على  الديمقراطي  الشعوب  حزب 
بماذا  أصواته.  من  الجمهوري  الشعب  زاد حزب 
الخصوص،  وجه  على  النتيجة؟  هذه  تربطون 
عن  الديمقراطي  الشعوب  حزب  يميز  الذي  ما 

األحزاب األخرى؟
األخيرة  الميدانية  الرأي  استطالعات  تظهر 
خسر  والتنمية  العدالة  حزب  أن  أجريناها  التي 
يشير  كما  نقطة.   12-10 بهامش  األصوات 
الشعب  حزب  مثل  المعارضة  أحزاب  أن  إلى 
الشعوب  وحزب  الخير،  وحزب  الجمهوري، 
اإلشارة  وتجدر  أصواتهم.  زادوا  الديمقراطي، 
ناخبي  مستوى  في  الزيادة  إلى  خاص  بشكل  هنا 
»حزب الشعب الجمهوري«. إن المثير هو زيادة 
حزب  رئيس  تصريحات  مع  بالتزامن  األصوات 
الشعب الجمهوري؛ التي أشار فيها إلى أن »مكان 
والمحاور  البرلمان  هو  الكردية  المشكلة  حل 
سنحل  الديمقراطي،  الشعوب  حزب  هو  الشرعي 
الناخبين. هناك  هذه المشكلة«، مما أثر في مزاج 
بعض األشياء التي يجب أن تقال عن حزب الشعب 
التصويت  في  حصته  ضاعف  الذي  الجمهوري، 

في المنطقة.
قبل كل شيء، فإن أول عالمة على زيادة أصوات 
حزب الشعب الجمهوري في المنطقة هي الناخبون 
المركزية  لألحزاب  صوتوا  الذين  التقليديون 
فضلوا  الماضية  عاماً  العشرين  وفي  لسنوات، 

حزب العدالة والتنمية في الغالب. هذه المرة، نرى 
أن هذه الفئة من الناخبين التقليديين تبلغ نسبة 20-
25% وهو ما يمكن أن نطلق عليه »أصوات مع 
ألحزاب  سنوات  منذ  تصوت  كانت  التي  الدولة« 
يمين الوسط والحاكمة، وهي اآلن تميل نحو حزب 
الشعب الجمهوري. كان هؤالء الناخبون مترددين 
حزبي  يتابعون  هم  الواقع،  وفي  الوقت،  لبعض 
الديمقراطية والتقديم، وحزب المستقبل، ومع ذلك، 
مستوى  إلى  االرتقاء  في  الحزبين  كال  فشل  أدى 
حزب  إلى  اللجوء  إلى  الناخبين  هؤالء  توقعات 

الشعب الجمهوري.
الذي  الحزب  هو  الديمقراطي  الشعوب  حزب 
يمكنه الحصول على أكبر عدد من األصوات من 
القاعدة  على  والحفاظ  المنطقة  في  الشباب  جيل 
االنتخابية؛ لطالما تم تعريفه على أنه يمثل الهوية 
القضية  حل  سياسة  وعنوان  أنقرة  في  الكردية 
حد  إلى  شكال  السببين  كال  البرلمان.  في  الكردية 
ناخبو  استخدم  السبب،  لهذا  انتخابية.  دوافع  كبير 
شعارات  الدوام  على  الديمقراطي  الشعوب  حزب 
لغتي،  هويتي/  على  يحافظون  يمثلونني،  »الذين 
مفهوم  إن  السياسي«.  رأيي  إلى  يكون  ما  أقرب 
القضية  ويمثل  يتحدث  الذي  الوحيد  الحزب  أن 
في  وساهم  البرلمان  داخل  قانوني  بشكل  الكردية 
الديمقراطي  الشعوب  حزب  ناخبي  جمع  التفاف 
كان  الماضيين،  العامين  في  لكن؛  الحزب.  حول 
ناخبو حزب الشعوب الديمقراطي ينتظرون أيضاً 
فيما  حزبهم  من  وعملية  وواضحة  قوية  سياسات 
في  البطالة.  ومشكلة  االقتصادية  باألزمة  يتعلق 
المبادرات  إنهم يريدون بطريقة ما بعض  الواقع، 
العملية في هذا الصدد؛ ألن ناخبي حزب الشعوب 
حزب  فيها  يكون  التي  والمنطقة  الديمقراطي 
تضرراً  األكثر  هم  أقوى  الديمقراطي  الشعوب 
ذلك،  على  والفقر. عالوة  االقتصادية  األزمة  من 
فيها  دمر  التي  المنطقة  هي  والمنطقة  القسم  هذا 
عنف الحرب في السنوات الست الماضية شبكات 

التحالفات التقليدية.

قال جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( إن تنظيم كأس العالم كل عامين 

لن ينال من سحر ومكانة البطولة.
وصوت مجلس الفيفا في أيار الماضي بأغلبية 
بشأن  جدوى  دراسة  إجراء  لصالح  كبيرة 
العالم كل عامين. وواجه  كأس  إقامة  إمكانية 
هذا المقترح معارضة كبيرة من اتحادات كرة 

قدم وأندية والعبين وروابط مشجعين.
وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في إسرائيل 
»تم االتفاق بالفعل على إقامة كأس عالم تتألف 
من 48 فريقاً )اعتباراً من نسخة 2026(. ال 
إقامتها كل أربع  تزال هناك مشاورات بشأن 

سنوات أو كل عامين.
»نرغب بالتأكيد في إقامة المزيد من الفعاليات 

المرموقة سواء كانت كأس العالم أو أي بطولة 
هذا  يكون  ربما  ساحرة  بطولة  وألنها  أخرى 

هو السبب وراء الرغبة في تكرارها كثيرا.
»مكانة الحدث تعتمد على جودته وليس على 
نهائي  مباراة  لدينا  فيها.  يتكرر  التي  المدة 
وكذلك  سنوياً  األمريكية  القدم  كرة  دوري 
عام  كل  األبطال  ودوري  ويمبلدون  بطولة 

والكل ينتظرها على أحر من الجمر«.
كما أعلن إنفانتينو أن الفيفا يتطلع لتوسيع كأس 

العالم لألندية التي تقام سنوياً.
البطوالت  قيمة  زيادة  في  »نرغب  وأضاف 
نحتاج  المحلية.  الدوري  ومسابقات  الوطنية 
يضر  ال  بما  المناسبة  الصيغة  على  للعثور 

جدول المسابقات والفعاليات األخرى«.

في  جابر،  أنس  التونسية  الالعبة  حضرت 
الجديد  الكتاب  تقديم  حفل  ويلز،  إنديان 
ألسطورة التنس األمريكي، بيلي جين كينج، 

البالغة من العمر 77 عاًما.
وسبق لبيلي جين كينج، احتالل قمة الترتيب 
العالمي في عام 1966، وحصدت 129 لقبًا 

من بينهم 12 في البطوالت الكبرى.
يسرد  الذي  كتابها  كينج،  جين  بيلي  وأهدت 

مسيرتها، إلى أنس جابر.
ألنس  الكتاب  على  كينج،  جين  بيلي  وكتبت 

جابر »شكًرا على كونك مصدر إلهام لنا كلنا 
وخاصة العرب.. حافظي واستمري على هذا 

المنوال«.
جابر  أنس  التونسية  التنس  العبة  أن  يذكر 
للدور  تأهلت  بعدما  التاريخ،  كتابة  تواصل 
ربع النهائي لبطولة إنديان ويلز بعدما هزمت 
الروسية آنا كالينسكايا بمجموعتين دون رد.

وقفزت أنس جابر بهذا الفوز للمركز التاسع 
قائمة  في  لها  حضور  أول  مسجلة  عالمياً، 

أفضل 10 بالتصنيف.

التجهيز لصيانة صالة كرة الطاولة
 في مدينة قامشلو

البرازيل تسعى لتحسين صورتها 
أمام األوروغواي

إنفانتينو يواصل الدفاع عن 
تنظيم كأس العالم كل عامين

أسطورة التنس األمريكي 
ُتحفز أنس جابر

األلعاب  مكتب  يتجهز  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الفردية ضمن االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة 
في  الكائنة  الطاولة  كرة  صالة  بصيانة  للبدء 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  استاد 
اللعبة للموسم  وذلك استعداداً الحتضان بطولة 

الرياضي الجديد 2021 ـ 2022.
قامشلو  بمدينة  الطاولة  كرة  صالة  تدخل  لم   
تجديد  ويلزمها  سنوات  منذ  الصيانة  مرحلة 
لها،  يُرثى  حالة  في  بات  منظرها  كون  الدهان 
تحديد  وسيتم  الجدران  على  شعارات  وستكتب 
بين  الفصل  وسيتم  للجمهور  مناسب  مكان 
لخلق  وذلك  الصالة  في  المتواجدة  الطاوالت 
بنفس  وللجماهير  لالعبين  الراحة  من  أجواء 

الوقت أثناء البطوالت.
وهذه الخطوة جيدة وستصب في مصلحة نجاح 
الجنسين  ولكال  الطاولة  كرة  للعبة  البطوالت 
ولمختلف الفئات واألعمار، حيث تقام سنوياً عدة 
بطوالت رسمية باإلضافة لبطوالت تقام من قبل 
للشهداء أو لشخصيات  النوادي استذكاراً  بعض 

رياضية رحلت عن عالمنا.
لعبة كرة الطاولة بدأت أولى خطواتها عام 2015 
مدينة  ومن  الجزيرة  إقليم  في  محلية  ببطوالت 
قامشلو، ولعبت صحيفة روناهي دوراً كبيراً في 
انتشار اللعبة والتي وصلت لمدينة كوباني ولتقام 

بطوالت على مستوى شمال وشرق سوريا.
وتتمتع اللعبة في إقليم الجزيرة بالعبات والعبين 
مميزين ولهم القدرة للمنافسة على مستوى جيد، 
وما يميز اللعبة هو بدء أندية جديدة بتنشيط اللعبة 
مثل نادي سردم الذي حقق المراكز األولى في 
للشهيد  استذكاراً  مؤخراً  أقيمت  التي  البطولة 

الرياضي الالعب ديار حمي من مدينة كوباني.
والوصول  قامشلو  صالة  وصيانة  تأهيل  ومع 
إقليم  في  البطوالت  ستبدأ  االنتهاء  لمرحلة 
الرياضي  الموسم  روزنامة  ضمن  الجزيرة 

الجديد 2021 ـ 2021.

كرة  لعبة  لصالة  الجزيرة  إقليم  مدن  وتفتقر 
الطاوالت  بعض  وضع  على  وتعتمد  الطاولة 
ضمن المدارس وحتى بطولة السيدات في إقليم 
الجزيرة أقيمت ضمن مدرسة البنات في عامودا 

للموسم الرياضي 2020 ـ 2021. 

في  البرازيلي،  للمنتخب  الطيبة  النتائج  رغم 
لمونديال  المؤهلة  الجنوبية  أمريكا  تصفيات 
2022، وحفاظ الفريق على سجله خالياً من أي 
عدم  من  حالة  هناك  أن  إال  اآلن،  حتى  خسارة 
الرضا عن األداء خالل الفترة األخيرة، ال سيما 

في مواجهة كولومبيا التي انتهت بتعادل سلبي.
اختبار  مع  موعد  على  »السيليساو«  وسيكون 
منتخب  الجمعة  يستضيف  عندما  قوي،  آخر 
النتائج  تراجع  من  يعاني  الذي  أوروغواي، 
خسارة  ثم  أيضاً،  كولومبيا  أمام  سلبي  بتعادل 

كبيرة على يد األرجنتين بثالثية نظيفة.
شارك  الذي  الوحيد  المنتخب  البرازيل،  وتغرد 
في جميع نسخ كأس العالم، في صدارة الترتيب 
وتبتعد  مباريات،   10 من  نقطة   28 برصيد 
بفارق ست نقاط عن الغريم التقليدي األرجنتين.

وبسبب األداء الباهت لـ«الكناري« في المباريات 
ليوناردو  أدينور  الفني  المدير  يواجه  األخيرة، 

باتشي »تيتي« انتقادات كبيرة في البرازيل.
كولومبيا  مباراة  في  الخافت  الظهور  يدفعه  وقد 
التشكيل  على  عديدة  تغييرات  األخيرة، إلجراء 
األساسي، والدفع ببعض الالعبين الشباب الذين 
الزموا مقاعد البدالء، لكنهم كانوا حاسمين لدى 

مشاركتهم، وأبرزهم الثنائي أنتوني ورافينيا.
مكان  يونايتد،  ليدز  مهاجم  رافينيا،  يشغل  وقد 

جابرييل باربوسا »جابيجول«.
التدريبات  في  تيتي  فاستخدم  الدفاع،  في  أما 
مركز  في  توتنهام،  العب  رويال،  إيمرسون 
الظهير األيمن بدال من دانيلو، وفي قلب الدفاع 
الثنائي تياجو سيلفا ولوكاس فيريسيمو، بدال من 

ماركينيوس وإيدير ميليتاو.
أما التغيير اآلخر فسيكون بدخول أنتوني، مهاجم 

أياكس أمستردام، بدالً من جابرييل جيسوس.

مرحلة حرجة

على الجانب اآلخر، يدخل »السيليستي« المباراة 
وفي جعبته 16 نقطة، يحتل بها المركز الرابع، 

آخر المراكز المؤهلة بشكٍل مباشر للمونديال.
وتمر كتيبة المدرب المخضرم، أوسكار واشنطن 
النتائج  فيها  تقدم  ال  حرجة  بمرحلة  تاباريز، 
مواجهتين  آخر  في  خسرت  حيث  المرجوة، 

خمس نقاط كاملة.
التغييرات  بعض  أوروجواي  تشكيل  يشهد  وقد 
سيحتضنها  التي  المقبلة  المباراة  في  أيضاً، 
يلعب  أن  المرجح  فمن  أرينا(.  )أمازون  ملعب 
مهاجم مانشستر يونايتد، إدينسون كافاني، الذي 
اعتاد المشاركة في الشوط الثاني في المباريات 
النجم اآلخر لويس  ليجاور  البداية  األخيرة، منذ 
سواريز، بدالً من بريان رودريغيز، بينما سيغيب 

مدافع برشلونة رونالد أراوخو لإلصابة.

صانع  البرازيل،  مباراة  عن  أيضاً  سيغيب  كما 
ألعاب ونجم فالمنجو البرازيلي، جورجيان دي 
خالل  لها  تعرض  التي  لإلصابة  أراسكاييتا، 
هي  المقبلة  المباراة  وستكون  كولومبيا.  مباراة 
األولى لمنتخب السامبا أمام جماهيره، منذ تفشي 

جائحة كورونا في آذار 2020.
وفي ضوء هذه المعطيات، من المرجح أن يبدأ 

المنتخبان باألسماء التالية:
رويال  وإيمرسون  بيكر  أليسون  البرازيل: 
ولوكاس فيريسيمو وتياغو سيلفا وأليكس ساندرو 
سيلفا  دا  ونيمار  باكيتا  ولوكاس  وفريد  وفابينيو 

ورافينيا وجابرييل جيسوس.
ونانديز  موسليرا  فرناندو  أوروغواي: 
وخواكين  جودين  ودييغو  كواتيس  وسيباستيان 
فيتشينو  وماتياس  فالفيردي  وفيديريكو  بيكيريز 
كروز  ال  دي  ونيكوالس  بينتانكور  ورودريغو 

ولويس سواريز وإدينسون كافاني.
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روسيا ال تستطيع إنقاذ االقتصاد السوري المتهالك

نتائج انتخابات العراق... مفاجآت وآمال

نيل هاور )محلل سيايس 
وأمني كندي(

ما يحصل في سوريا كارثة بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى بالنسبة إلى الشعب السوري ولكن من 
منظور األسد ما يحصل هو عبارة عن مخاطرة 

وتدّخل خارجي ليس إال.
ماذا ينتظر الشعب السوري بعد كل هذه المعاناة 
تم دفع قضية الحرب األهلية السورية إلى هامش 
االهتمام الدولي، فقد أفسحت الهجمات العسكرية 
الطريق  الماضية  السنوات  في  النطاق  واسعة 
الذي  البطيء  واالنهيار  الجبهات  ركود  أمام 
نادًرا ما يتصدر عناوين األخبار العالمية، ولكن 
بالنسبة إلى الشعب السوري فمعاناته لم تنتِه بعد 
فالذين بقوا في المناطق الخاضعة لسيطرة بشار 
روسيا  سوريا  وحلفاء  األمّرين،  يعانون  األسد 
اهتمام  أي  لديهم  ليس  الخصوص  وجه  على 

بتحسين حالة الشعب السوري.
وكشف تقرير حديث للباحثة إليزابيث تسوركوف 
السورية  فالعملة  الجديد  الواقع  قسوة  مدى  عن 
بالمئة  االثنين  من  أقل  اآلن  تساوي  المتصدعة 
من  المئة  في  وتسعون  الحرب  قبل  قيمتها  من 
السوريين باتوا تحت خط الفقر، كما يبلغ متوسط 
 20 حوالي  اآلن  العام  القطاع  موظف  راتب 
دوالًرا، أي ما يكفي إلطعامه لمدة ثالثة أيام فقط 
أكثر من 60  الرسمية، ويعاني  حسب األسعار 
في المئة من السوريين من انعدام األمن الغذائي 
التالية وال  وجبتهم  ستأتي  أين  من  يعرفون  وال 
حيث  االقتصادية  لألزمة  نهاية  األفق  في  تلوح 

إنها تتعمق كل شهر تقريبًا.
وتتعارض حالة الشعب السوري بشكٍل صارخ 
حافظ  حيث  سوريا،  في  العسكري  الوضع  مع 
نظام بشار األسد منذ فترة طويلة على استقرار 
الخطوط األمامية واستعاد السيطرة على معظم 
المناطق الرئيسية في البالد، والفضل يعود إلى 
طويل  زمن  منذ  وحليفته  األسد  صديقة  روسيا 
بعد  الجديد،  الواقع  فرض  على  عملت  والتي 
تدخل روسيا العسكري في 2015، ومن خالل 
من  وبدعم  لموسكو  المنسقة  الجوية  الحمالت 
القوات الخاصة ونخبة المرتزقة على األرض، 

البالد خالل  السيطرة على معظم  استعادة  تمت 
لألسد  الموالية  القوات  وسيطرت  عامين، 
عليه  يسيطر  الذي  النصف  على  حاسم  بشكٍل 
المجموعات المرتزقة من مدينة حلب ثاني أكبر 
مدينة في البالد في أواخر عام 2016، في حين 
تم القضاء على داعش في شمال وشرق سوريا 
والتحالف  الديمقراطية  سوريا  قوات  قبل  من 
سنوات  ثالث  من  أكثر  مدى  وعلى  الدولي، 
على  منه  تبقى  ما  أو  السوري  النظام  سيطر 

غالبية أراضي البالد.
إطعام  عن  السوري  المواطن  عجز  يشكل  وقد 
سيطرة  مناطق  في  وبخاصٍة  وأسرته  نفسه 
النظام السوري إحراجاً كبيراً لروسيا التي تلعب 
سعى  ولطالما  الرئيسي،  سوريا  حليف  دور 
من  الوضع  لتصوير  األميركيون  المسؤولون 

روسيا  تصوير  تم  البداية  ففي  المنظور،  ذلك 
ولكن  الروسي،  المستنقع  في  غارقة  وكأنها 
عندما أصبح من الواضح أن تكاليف البقاء في 
سوريا لم تكن باهظة الثمن بالنسبة إلى الروس 
على  موسكو  إجبار  أمل  على  الخطاب  تحّول 
تحمل المزيد من مسؤولية إعادة إعمار سوريا 

التي مزقتها الحرب.
أجندة  وفق  تعمالن  وواشنطن  موسكو  ولكن 
أعمال مختلفة فعلى عكس الجهود األميركية في 
أفغانستان والعراق الرامية إلى بناء الدولة، فإن 
روسيا غير مهتمة بتلك األهداف األميركية في 
للتدخل العسكري  المهيمن  الدافع  سوريا، وكان 
نظام  إنقاذ  هو  األول  المقام  في  سوريا  في 
في  التفكير  على  الغربية  القوى  وإجبار  حليف 
روسيا كالعب جاد في الشؤون العالمية، وتؤكد 

الفاشلة  السياسية  العمليات  من  سنوات  ست 
منذ  و)المعارضة(،  الحكومة  بين  والمحادثات 
في   2015 عام  في  سوريا  إلى  روسيا  دخول 
الكرملين  اهتمام  عدم  وغيرها  آستانا  و  جنيف 
األسد،  طرف  من  حقيقية  تنازالت  أي  بفرض 

حتى لو كان قادًرا على تقديم تلك التنازالت.
تهكمي  مشروع  فهي  اإلنسانية  المساعدات  أما 
مقاطع  من  الكثير  فهناك  روسيا،  إلى  بالنسبة 
الحبوب  يقدمون  وهم  الروس  للجنود  الفيديو 
والطعام للسكان المحليين المحاصرين في جميع 
أنحاء سوريا بينما تعلو وجوههم االبتسامة، وذلك 
التي تصور  الروسية  الدعائية  الحملة  جزء من 
الجنود الروس وهم يوفرون الدعم للعائالت في 

كل من المناطق الحضرية والريفية. 

ومع ذلك نادًرا ما يتم توفير المساعدات الروسية 
كما  لها،  مصاحبة  إعالمية  حمالت  دون  من 
روبنسون  جوناثان  أجراه  آخر  تحليل  أظهر 
لمجلس أتالنتيك في يونيو الماضي أن 98 في 
على  حصلت  التي  السورية  القرى  من  المئة 
الخمس  السنوات  مدى  على  روسية  مساعدات 
الماضية تمت زيارتها مرة واحدة فقط وهو عمل 
وتواصل  المدى،  طويل  تأثير  له  ليس  رمزي 
بالغة  الحبوب  بشحنات  التالعب  أيًضا  روسيا 
عن  امتنعت  حيث  السوري،  للشعب  األهمية 
تسليمها كما هو متفق عليه بسبب عجز ميزانية 
الحكومة السورية، وقد صادف آخر منع لتسليم 

الشحنات منتصف العام الماضي.
بأن روسيا ال  القول  بإمكاننا  المطاف  نهاية  في 
في  بقوا  الذين  فالسوريون  القضايا،  بتلك  تهتم 
المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام األسد في أشد 
تراودهم  وال  للغاية  ومحبطون  الخوف  حاالت 
الكثير من  وفق  الحكومة،  االنتفاض ضد  فكرة 
الشهادات، ويفكر معظم السوريين في الهروب 
من البلد أكثر من تفكيرهم في حمل السالح ضد 

الحكومة مرة أخرى )أو ألول مرة(. 
المحسوبة  التطبيقات  تلعب  نفسه  الوقت  وفي 
كتائب  أشكال  في  الروسية  العاملة  للقوى 
الشرطة العسكرية المنتشرة في مناطق رئيسية 
المهمين  النظام  لقادة  شخصية  أمنية  مفارز  أو 
في ضمان  كافيًا  دوًرا  حسن  سهيل  اللواء  مثل 
أمن المناطق والشخصيات التي تعتبرها موسكو 
مهمة وحيوية والبنية التحتية العسكرية الروسية 
في  الجوية  حميميم  قاعدة  سيما  وال  البالد،  في 
الالذقية )التي تخضع حاليًا لعملية تجديد وتوسيع 
كبيرة(، ال تتعرض للكثير من التهديدات وعليه 
أو  يحترق  السوري  الشعب  مشاهدة  يمكن 

يتضور جوًعا من مسافة آمنة.
شمال  مصدره  أمل  بصيص  هناك  حين  في 
أكثر  هناك  األوضاع  ان  حيث  سوريا  وشرق 
هناك  المواطنين  وأوضاع  واستقراراً  أماناً 
جميع  وفي  جيدة  النظام  مناطق  مع  بالمقارنة 
المجاالت، ومن هنا ال بد من دعم مشروع شمال 
الدولي والسير  المجتمع  وشرق سوريا من قبل 
كل  أساس  هو  الذي  السياسي  الحل  طريق  في 

حل. 

خورشيد ديل )كاتب ومحلل 
سيايس(

البرلمانية  لالنتخابات  األولية  النتائج  حملت 
التيار  تقدم  أبرزها  عدة،  مفاجآت  العراقية 
الصدري بزعامة مقتدى الصدر بأكثر من 70 
الخسارة  في  الثانية  المفاجأة  وتمثلت  مقعداً، 
الذي يضم »الحشد«  لتحالف »الفتح«،  الكبيرة 
المرتبطة  الوالئية  المجموعات  من  والعديد 

بإيران.
المفاجأة الثالثة كانت في احتالل حزب »تقدم«، 
فيما  الثالثة،  المرتبة  الحلبوسي  محمد  بزعامة 
التي  الجديدة،  القوى  تقدم  كانت  األهم  المفاجأة 
كحزب  الشعبية،  االحتجاجات  رحم  من  انبثقت 
وحزب  كانون«  »إشراقة  وحزب  »امتداد« 
األحزاب  هذه  حصلت  إذ  الجديد«،  »الجيل 
مجتمعة على نحو 24 مقعداً فضالً عن مستقلين 

حصلوا على 10 مقاعد.
الحزب  فاز  العراق  كردستان  إقليم  وفي 
مسعود  بزعامة  الكردستاني،  الديمقراطي 
البارزاني، بـ33 مقعداً، مقابل تراجع كبير لكل 
الكردستاني وحركة  الوطني  االتحاد  من حزب 
التغيير، »كوران«، وأحزاب اإلسالم السياسي.

السؤال اآلن: ماذا تعني هذه النتائج؟

فإن  نسبياً  القليلة  المشاركة  نسبة  رغم  بدايةً 

انتصاراً  شّكل  بسالم  االنتخابات  إجراء  مجرد 
االحتجاجات  لقوى  انتصار  هو  فأوالً  مزدوجاً، 
التي طالبت باالنتخابات المبكرة بعد أن نجحت 
االستقالة  إلى  السابق  الوزراء  رئيس  دفع  في 
هو  وثانياً  الكاظمي،  حكومة مصطفى  وتشكيل 
انتصار لنهج الدولة العراقية في تكريس سلطة 
المليشيات  سلطة  من  بدالً  والجيش  المؤسسات 

التي تأتمر من الخارج.
وهنا ينبغي النظر إلى دالالت نتائج االنتخابات 
تُشكل  االنتخابات  التالية:  بالملخصات  العراقية 
هذا  تجسد  وقد  للتغيير،  سلمية  وسيلة حضارية 
راية  حملت  التي  المدنية  القوى  تقدم  في  األمر 
التي  األيديولوجية  القوى  حساب  على  التغيير 
الفتح بزعامة  المتقدمة، كتحالف  فقدت مواقعها 

العامري وتيار الحكمة بزعامة عمار عبد الحكيم 
وائتالف النصر بزعامة حيدر العبادي، ما يعني 
لصالح  أيديولوجي  لتيار  كبيرة  سياسية  خسارة 
القانون  بتطبيق  تطالب  التي  المدنية،  القوى 

والدستور والعمل المؤسساتي.
التيار الصدري ورغم عدم حصوله على األغلبية 
البرلمانية التي تؤهله لتشكيل الحكومة وحده، إال 

قيام تحالف  بإمكانية  يشي  أن ثمة واقعاً سياسياً 
و«البارزاني«،  »الحلبوسي«  وبين  بينه  قوي 
األساسية  المكونات  يمثل  الثالثي  هذا  بوصف 
التصريحات  ولعل  العراقي،  للشعب  الفاعلة 
اإليجابية لقادة األطراف الثالثة توحي بإمكانية 
حصول مثل هذا التحالف الذي يمكن القول إنه 
العراقية  للدولة  السياسي  البنيان  بترسيخ  كفيل 
في  والخارجية.  الداخلية  السياسية  وخياراتها 
العملية  وسير  العراقية  االنتخابات  عن  الحديث 
الذي  الكبير  الدور  تجاهل  يمكن  ال  االنتخابية 
خالل  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  بذله 
هذه  في  ترشحه  عدم  ورغم  الماضية،  الفترة 
أهميته  تؤكد  المؤشرات  كل  فإن  االنتخابات؛ 
مجدداً  إليه  اللجوء  يتم  ربما  توافق«  كـ«رُجل 

لتشكيل الحكومة الُمقبلة.
التوافق هنا له أهمية كبيرة في الساحة العراقية 
إذا  االنقسامات والخالفات ال سيما  لحجم  نظراً 
االنتخابات  نتائج  لضرب  معينة  قوى  اتجهت 
عبر إعالن رفضها اللجوء إلى الشارع كما فعل 

وهدد تحالف الفتح مثالً.
فرصة  العراقية  االنتخابات  نتائج  وفرت  لقد 
الجديدة  التوجهات  تمثل  التي  للقوى  كبيرة 
نفسه  الوقت  في  وكسرت  الحكم  في  للمشاركة 
القوى  نفوذ  تراجع  مع  العراقية  السياسة  جمود 
البرلمان  على  مهيمنة  كانت  التي  األيديولوجية 
كما أن هذه النتائج وضعت العراق أمام مرحلة 
جديدة نحو االستقرار، وانتهاج سياسيات تقربه 
استمرار  على  تحافظ  كما  العربي،  محيطه  من 

تحالفه مع الواليات المتحدة األمريكية.  

ملكونيان : القائد أوجالن ُتليق به الحرية
أن  مالكونيان  نوبار  األرمني  الباحث  قال 
هللا  عبد  القائد  نموذج  لتقييم  حاجة  هناك 
تحرير  أمام  الطريق  فتح  الذي  أوجالن 
ودعا  الرأسمالية«،  األنظمة  من  الشعوب 
من  وتنويعها  الجهود  من  المزيد  بذل  إلى 
أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد هللا 

أوجالن.

قضية  إلى  أوجالن  هللا  عبد  القائد  يشير 
»إن  ذلك  في  ويقول  األرمني،  الشعب 
أذربيجان،  غرب  صغيرة  أرمينيا  تأسيس 
ً للمشكلة القومية« كما يوضح  لن يكون حالاًّ
ديمقراطي  كونفدرالي  نظام  تأسيس  أن 
اجتماعي، يضم العديد من القوميات سيكون 
الشعوب  من  والعديد  لألرمن  مناسبًا   ً حالاًّ

األخرى«.
القديمة  الشعوب  من  األرمني  الشعب 
العديد  بحقه  ارتُكبت  وقد  المنطقة،  في 
والمجازر  الجماعية  اإلبادة  حمالت  من 
مجازر  قضية  وتستمر  القومي،  والصهر 
األرمن ونفيهم والتي تم االعتراف بها من 
وشرح  جماعية،  كإبادة  الدول  بعض  قبل 
في  القضية  هذه  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
مرافعاته المكتوبة داخل سجن إمرالي وفي 

ظل العزلة المشددة المفروضة عليه.
قضية  بأن  أوجالن  هللا  عبد  القائد  ويقول 
الحداثة  مأساة  هي  القومية  األرمن 
ويقول  األوسط،  الشرق  في  الرأسمالية 
»األرمن هم شعب قديم من شعوب المنطقة 
الكرد  فيها مع  يستقر  التي  األماكن  يشارك 
الزراعة  في  الكرد  عمل  ومثلما  بالغالب، 
أيًضا عملوا  فإن األرمن  المواشي؛  وتربية 
الِحرف  في  بالعمل  شؤونهم  تدبير  على 
يمثلون  أنهم  كما  المدن.  في  والصناعات 
ثقافة متقدمة من الناحية الفنية وعلى الرغم 
من أن الكرد كانوا أصحاب مقاومة مماثلة؛ 
إال أنه باستثناء األمثلة المؤقتة والمحلية لم 
يتم تأسيس مؤسسات دائمة للدولة، األرمن 
الهوية  األوائل  المسيحيين  الشعوب  من  هم 
ا في هذا  واإليمان بالتحرر يلعبان دوًرا مهماًّ
الفنية  بهويتهم  تأثروا  الذين  كاليهود  األمر 

حول القصور«.
سبب  أن  أوجالن  هللا  عبد  القائد  ويوضح 
التعصب  هو  لألرمن  الحالي  الوضع 
هي  بريطانيا  أن  إلى  ويشير  القومي، 
المسؤولة عن هذا، ويقول »ليتجاوز األرمن 
مشاكلهم اليوم، يجب أن يتخلوا عن تعصبهم 
القومي والديني والعنصرية المسيحية؛ ألن 

هذا األمر أضر بهم.«
أكبر  أن  إلى  أوجالن  القائد عبد هللا  ويشير 
هم  اليهود  بعد  العالم  في  مشتتة  جالية 
ال  األرمنية  القضية  إن  ويقول  األرمن، 
القائد  تحل بتأسيس أرمينيا صغيرة، وتقييم 
أوجالن حول الموضوع هو كاآلتي »ساهم 

)حضارة(  ثقافة  في  كبير  بشكٍل  األرمن 
لخمسة  آثارهم  تمتد  األوسط، حيث  الشرق 
لكارثة  ضحايا  أصبحوا  لكنهم  عام،  آالف 
القرن  بين  الحداثة  مؤامرات  بسبب  كبيرة 

التاسع عشر والقرن العشرين.
أرمينيا  تأسيس  بأن  أوجالن  القائد  ويؤكد 
أنه  يعني  ال  أذربيجان  غرب  في  صغيرة 
حل القضية القومية لألرمن، إنها ال تستطيع 
بلدهم  عن  دائًما  سيبحثون  مأساتهم  تالفي 
القضية  معنى  فإن  لهذا  أضاعوه؛  الذي 
بلدهم  إيجاد  هو  الحالي  اليوم  في  األرمنية 
المفقود، لكن هناك شعوب أخرى تعيش في 
فيها،  بالدهم  إيجاد  يحاولون  التي  األماكن 
وسلب بالد شعب ومنحها آلخرين هو خطأ 

بقدر ما هو جريمة ال تغتفر.
الدولة  خطر  أمامنا  يظهر  أخرى  مرة 
القومية مع القضية األرمنية فتصور الحدود 
هو  المتجانسة  القوميات  تأسيس  ومحاولة 
السبب الحقيقي لهذا التخوف وسبب هذا هي 
الذي  التصور  أن  كما  الرأسمالية،  الحداثة 
العالم  وشكل  والحداثة  المسيحية  من  يأتي 
األرمن،  على  القضاء  إلى  سوى  يؤدي  ال 
فإنه  وفاشيين؛  قساة  أعداؤهم  كان  ومهما 
التي  اإلبادة  أسباب  معرفة  إلى  باإلضافة 
ترتكب بحقهم يعتبر البحث عن طرق جديدة 

مهمة حياتية بالنسبة لهم.
القائد  يقول  األرمنية  القضية  حل  وحول 
الشعب  قضية  حل  بأن  أوجالن  هللا  عبد 
القومي  التعدد  األرمني يكمن »على أساس 
لألرمن  يمكن  والكونفدرالية  والديمقراطية 

إذا  األمثل،  الحل  إلى  الوصول  وأمثالهم 
الديمقراطية  الحداثة  عناصر  في  ركزوا 
ديمقراطية  أرمنية  كقومية  أنفسهم  وجددوا 
ثقافة  في  التاريخي  دورهم  فسيعيدون 
ويجدون  األوسط،  الشرق  )حضارة( 
الطريق الصحيح إلى التحرر، يجب وضع 
إلى  تستند  ال  التي  الديمقراطية  الحلول 
أسس وتطبيقات الدولة القومية على جدول 

األعمال. 

هناك حاجة ماّسة لوجود 
منوذج القائد أوجالن

هاوار  لوكالة  تحدث  الموضوع  هذا  حول 
ملكونيان  نوبار  األرمني  الباحث  لألنباء 
المجازر  عن  تاريخية  أبحاثًا  يجري  الذي 
المؤامرة  وعن  األرمن،  بحق  جرت  التي 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  وتقييمات  الدولية 
القيادة  فقال:  األرمني  الشعب  تخص  التي 
هي الهواء الذي نحن جميعاً بالحاجة الماسة 
إليه وهي الحياة وحلم الحرية، ومثلما تكون 
االستمرار  يمكنها  وال  هواء  بال  الحياة 
هي  قيادة  بال  الحياة  فإن  ناقصة؛  وستبقى 
المناضل  واعتقال  بالضبط،  بال هواء  حياة 
والقائد عبد هللا أوجالن ترك فراًغا كبيًرا ال 
يمكن ملؤه، سواء بالنسبة للشعب الكردي أو 
بالنسبة لشعوب الشرق األوسط باإلجماع. 

وأوضح مالكونيان: إن نموذج القائد عبد هللا 
الديمقراطية  األمة  بمفهوم  المنادي  أوجالن 

النظام  من  وعداًل  ديمقراطية  األكثر 
أوجالن  القائد  ونموذج  القائم،  الرأسمالي 
والديمقراطية،  الحرة  للحياة  نموذًجا  يشكل 
في الحقيقة إن تطبيق وممارسة هذا النموذج 
سيكون أفضل بال شك ما يتيح لشعوبنا التمتع 
سيؤسس  كما  واسعة،  وديمقراطية  بحرية 
للتعايش المشترك بين شعوبنا، هناك حاجة 
ملحة لتقييم هذا النموذج الذي يفتح الطريق 
الذي يخنق  الرأسمالي  النظام  للخالص من 
الشعوب ويوجهه إلى الصراعات والحروب 

الدائمة.
هللا  عبد  القائد  تقييم  إلى  مالكونيان  وأشار 
قضية  أسباب  أحد  أن  يفيد  الذي  أوجالن 
األرمن هو التعصب القومي، بالطبع هناك 
مشاكل يومية وتاريخية كمشكلة عدم إنشاء 
إلى  الحاجة  وكذلك  لألرمن،  ثورية  قيادة 
ومقيّم  مدروس  وتنظيم  نضالي  نهج  إنشاء 
بشكٍل صحيح لتاريخ اإلبادة وتنظيم األرمن 

في أرمينيا وسوريا والمهجر.
وأوضح مالكونيان إلى أنه يعتبر القائد عبد 
األوسط،  للشرق  عظيًما  ثائًرا  أوجالن  هللا 
الكردي  الشعب  تخص  ال  آراءه  أن  وقال: 
الديمقراطية  الكونفدرالية  آراء  إن  فقط، 
جداًّا،  قيّمة  المشترك  التعايش  كمشروع 
تقدمية  وأطروحات  آراء  أعتبرها  إنني 
في  العالقة  المسائل  حل  على  وقادرة 
األطروحات  هذه  وأتبنى  األوسط،  الشرق 
بالحرب  تتعلق  التي  اآلراء  وباألخص 
الشعبية والقيادة الثورية؛ فإنها تحمل معنى 
كبيًرا وقيًّما، الشعوب التي تريد قيادة الثورة 
استراتيجية  وقيادة  الديمقراطية  الشعبية 

يجب  األوسط  الشرق  في  الشعبية  الحرب 
بالتأكيد أن تقتدي بها وتطبقها.

سيكون  شك  بال  بالقول:  مالكونيان  وبيّن 
األراضي  إعادة  أجل  من  والنضال  الفكر 
ا من أجل  التي تم سلبها رداًّا مهماًّ التاريخية 
الحل وحل مشاكل اليوم، إن األراضي التي 
تم سلبها ليست غرب أرمينيا وما تم فقده هو 
حضارة تمتد إلى خمسة آالف عام، إنها قيم 
تاريخية وثقافة ما فُقد هو األرض التاريخية 
إنها أسلمة وصهر  الجميلة  واللغة األرمنية 
على  إجباره  تم  الذي  األرمني  الشعب 
إذا  غيرهم،  أو  العرب  ثقافة  في  االنخراط 
عن  بحثهم  في  ُهجروا  الذين  هؤالء  تعّمق 
هذه الخسائر الفادحة سيقتربون من الحقيقة 

أكثر.

السعي الحثيث لفك العزلة 
عن القائد واجب

الدول  أهداف  على  مالكونيان  وعلّق 
فقال:  العزلة  فرض  تواصل  التي  المتآمرة 
يريدون إرهاب القرار الحر للشعب الكردي 
من خالل الظلم والضغط واإلجبار واإلبادة 
إصرار  هو  العزلة  أهداف  وأحد  والنفي، 
السياسات  استمرار  على  التركية  الدولة 
للحرية  المناهضة  العنصرية  الشوفينية 
الحرية،  وفكر  إرادة  وكسر  والشعوب، 
وتشديد العزلة من أجل كسر األمل والقضاء 
الشعب  وخاصةً  الشعوب  إرادة  على 

الكردي.
ودعا مالكونيان إلى وقوف الشعب في وجه 
بقوله:  المنطقة  تستهدف  التي  المخططات 
المشددة  العزلة  وظروف  شروط  ظل  في 
في  أوجالن  عبد هللا  القائد  نحرر  أن  يجب 
هو  األول  فتشرين  األول؛  تشرين  شهر 
الشعب  تحرر  وقد  والحرية،  الثورة  شهر 
األول  تشرين  بثورة  )الروسي(  السوفييتي 
أي  من  أكثر  مختلفة  أشياء  نفعل  أن  يجب 
المفكر  تجاه  بواجبنا  نقوم  وقت مضى وأن 
والفيلسوف عبد هللا أوجالن لفك العزلة من 

أجل بناء المستقبل الجديد.
ملكونيان  نوبار  األرمني  الباحث  واختتم 
شهر  يحب  األرمني  الشعب  قائالً:  حديثه 
والتغيير،  الثورة  شهر  ألنه  األول  تشرين 
علينا  الواجب  من  فأنه  المنطلق  هذا  ومن 
المساهمة بجدبة في تحرير القائد والمناضل 
عبد هللا أوجالن من تلك الظروف والشروط 
مصيره  معرفة  من  بد  وال  للعزلة  المشددة 
وصحته في سجن إمرالي، فهو بحق يستحق 
أن يكون حراً ال أن يكون أسيراً، إن أعداء 
الشعوب والكدح والحرية هم من يستحقون 
اقترفته  أفعالهم وجرمهم وما  المعاقبة على 

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

التهديد والعربدة اإلعالمّية التركّية الجديدة
رامان آزاد

في  أردوغان  التركّي  الرئيُس  جدّد 
عسكريٍّة  عمليٍة  بشّنِ  التهديدَ   ،2021/10/11
عنصرين  مقتِل  خلفيِّة  على  سوريا،  في  جديدةٍ 
من القواِت األمنيّة التركيّة في بلدة مارع، فيما 
تمَّ استهداُف بلدة قرقميش بخمِس قذائف هاون. 
نفسها  هي  الجديدةُ  القديمةُ  التركيّة  والحّجة 
»األمُن القومّي«، الذي لم تتضح معالمه، ولكن 
للداخِل،  سياسيّةٌ  ضرورةٌ  المرة  هذه  التهديدَ 
وتنفيذه يفتقر لعامِل التناقِض الروسّي األمريكّي.  

معادلُة األمِن القومّي املفتوحة

ضمن  عسكريٍّة  عملياٍت  بثالِث  تركيا  قامت 
الرئيس  إدارة  خالل  السوريّة  األراضي 
األمريكّي ترمب، واحتلت مناطق فيها، بذريعِة 
بعمليّة  تهددُ  زالت  ما  أنّها  إال  القومّي،  األمِن 
عسكريٍّة جديدةٍ بالذريعِة ذاتها، وليُطرَح السؤاُل 
كان  الذي  التركّي،  القومّي  األمِن  حدوِد  حول 
سابقاً على الحدوِد، واليوم أصبح داخل الحدوِد 
السوريِّة، في أطراِف عفرين وبلدة مارعِ وقرى 
عيسى  وعين  والباب  الشهباء  ومنطقِة  شيراوا 

وتل تمر شرقاً.
وقال وزير الخارجية التركّي: واشنطن وموسكو 
المدنيين  األخيرةِ ضد  الهجماِت  عن  مسؤولتان 
واشنطن  وأضاف:  سوريا،  شماِل  في  وضدنا 
شمال  بخصوِص  بوعودهما  تفيا  لم  وموسكو 

سوريا وسنقوم بالالزِم لتأميِن األمن.
المرتزقة  أوساط  في  الحديِث  تداوُل  يتم  اليوم 
عمليتين  التركّي عن  لالحتالل  التابعة  المسلّحة 
تل  منطقِة  في  إحداها  وشيكتين،  عسكريتين 
للوصوِل  كوباني  محيط  في  والثانية  رفعت 
االفتراضّي  القبُر  حيث  قوزاق  قره  جسر  إلى 

للسلطان »سليمان شاه«.
قرب  التركيّة  العسكريّة  تويس  قاعدة  أّن  يذكر 
بلدة مارع تعرضت لقصٍف جوّي، ونفذت عمليةُ 
استهداٍف مباشٍر لسيارةٍ ومدّرعة تركيّة في محيط 
بلدة مارع أسفرت عن مقتل جنديين تركيين. كما 
تعرضت مدينة قرقميش لقصٍف بخمس قذائف، 
قرية  من  مصدرها  أّن  التركيّة  السلطات  قالِت 
زور مغار القريبة من كوباني وهو ما نفته قيادة 

قوت سوريا الديمقراطيّة.
السياسيّة  العالقات  واقع  هو  االنتباه  يلفت  ما 
بين أنقرة وكّلٍ من موسكو وواشنطن، فالرئيُس 
جو  األمريكّي  الرئيس  بلقاِء  يحَظ  لم  التركي 
للجمعية  الدورة 76  اجتماع  هامِش  بايدن على 
بين   25 ترتيبه  وكان  المتحدة،  لألمم  العامة 
من  المرجوةُ  األهداُف  تتحقِق  لم  فيما  الرؤساء، 
في  بوتين  الروسي  الرئيس  مع  األخير  اللقاِء 
على  عزم روسيا  واضحاً  وبدا   ،2021/9/29
مهمٍة  ذريعٍة  يعني سحَب  ما  إدلب،  ملِف  إنهاِء 
وفد  استقبلت  موسكو  أّن  كما  أردوغان.  يِد  من 

اإلدارة الذاتيّة وكانت نتائُج الزيارةِ إيجابيّة.
بعمليٍة  للتهديِد  أنقرة  لجأت  الصورةِ،  هذه  وفق 
في  لتُسمَع  الحرِب،  طبوِل  ودّقِ  عسكريٍّة، 
تغييٍر  فرِض  أجل  من  وموسكو،  واشنطن 
بعد  ميدانّي،  بتغيير  عليهما  بالضغِط  ميدانّي، 

تأكيِد مستوى التنسيِق الروسّي ــ األمريكّي. 
على  القضاء  على  »عازمون  أردوغان:  وقال 
)شمال  هناك  من  مصدرها  التي  التهديدات 
سوريا( إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا 

الخطواِت  على  »سنقدم  وأضاف:  الخاصة”. 
الالزمِة لحّلِ هذه المشاكل في أسرعِ وقٍت«.

ياُلحظ أّن أنقرة لم تتحدث عن دعِم المعارِضة 
ذريعِة  واقتصرت على  السوريين،  أو  السوريّة 
والذي  القومّي«،  ألمنها  »التهديدات  مواجهة 
يؤكدُ  ما  واضحةً،  جغرافيّةً  حدوداً  له  تضع  لم 

االستخداَم األداتّي لما يسّمى »المعارضة«.
ما يدفع مسؤولي حزب العدالة والتنمية للتهديِد 
توافقاً  ثّمة  بأّن  الشعوُر  هو  عسكرّي  بعمٍل 
روسيّاً ــ أمريكيّاً يقضي بخروجِ القواِت التركيّة 
وأكدت  حيٍن،  بعد  ولو  السوريِّة  الجغرافيا  من 
متغيرات منطقة الجنوب واتفاقات الطاقة مالمَح 
يهددُ  ما  فيها،  لتركيا  دوَر  ال  لسوريا  مستقبٍل 
على  اإلصراُر  كان  ولذلك  السياسّي  بمستقبلهم 
السوريّة  األزمة  نهايِة  في  تركّي محورّي  دوٍر 
بالفصائِل  المتمثلِة  عواملها  أهّمِ  استثمار  عبر 

المسلحِة والمرتزقة.
تعزيِز  من  أنقرة  زادت  موسكو  إلرادةِ  وخالفاً 
هل  والسؤاُل:  إدلب،  في  العسكرّي  وجوِدها 
مواجهٍة  في  الدخوُل  التعزيزاِت  هذه  من  الغايةُ 
هل  والسوريِّة؟  الروسيِّة  القواِت  مع  مباشرةٍ 

تحتمُل أنقرة تبعاِت ذلك؟
الماليّة  األزمِة  وطأة  تزداد  ثانية  جهة  من 
إلى  التركية  الليرة  تراجعِ  مع  واالقتصاديّة 

مستوى قياسّي في قيمِة صرفها أمام الدوالِر يوم 
قيمةُ صرِف  وبلغت  األربعاء 2021/10/13، 
الدوالِر 9.1 ليرات تركيّة، لتزيدَ الخسائر، فيما 
كانت بعد الظهر 9.740. وبذلك خسرِت الليرةُ 
التركيّة نحو 18% من قيمتها مقابل الدوالر منذ 
بداية العام الجاري، وتسبب بزيادةِ التضخِم إلى 

حوالي %20.

محاوالت ُمبكرة لخلق ذريعة 
التدّخِل يف سوريا

حاولت أنقرة إيجاد مبرر للتدخل العسكرّي في 
يُعتدى  دولة  فيه  تظهر  مشهٍد  وإيجاد  سوريا، 
الناتو  دول  الستدراج  وصوالً  أمنها،  على 
مقّرِ  في  ُعقد   2013/3/13 ففي  الحرِب،  إلى 
عمليٍّة  شّنِ  لبحِث  اجتماٌع  التركيّة،  الخارجيِّة 
الخارجيّة  وزير  حضره  سوريا،  في  عسكريٍّة 

وزارته،  ووكيل  أوغلو،  داوود  أحمد  حينها، 
جهاز  رئيس  ونائب  أوغلو،  سينيرلي  فريدون 
ونائب  فيدان،  هاكان   ،MIT االستخبارات 
غولر.  يشار  الجنرال  األركان،  هيئة  رئيس 
أنَّ  إال  االجتماع،  تسجيالِت  تسريُب  ويوثّق 

السلطاِت التركية أصّرت على تكذيبه لسنواٍت.
وقال داوود أوغلو وكان وزير الخارجية حينها، 
تكوَن  أن  يجب  سوريا  في  للتدخِل  الذريعةَ  إّن 
ذريعٍة  »دون  مضيفاً:  الدولّي،  للمجتمعِ  مقبولةً 
قويٍة ال يمكننا أن نخبَر وزير الخارجية األمريكّي 
إجراءاٍت  اتخاِذ  إلى  بحاجٍة  أنّنا  كيري  جون 
استثنائيّة«. وردَّ فيدان بالقوِل: »إذا لزم األمر، 
سأرسُل أربعة رجال إلى سوريا، وسأطلُب منهم 
إطالَق ثماني قذائف هاون على الجانِب التركّي 
يمكننا  كما  للحرِب،  ذريعٍة  وخلِق  الحدوِد،  من 

أيضاً جعلهم مهاجمة قبر سليمان شاه«.
التابُع   Nordic Monitor موقع  وأوضح 
في 2019/1/23،  للحرياِت  ستوكهولم  لمركز 
صوتّي  تسجيل  صّحة  أّكد  التركّي  القضاَء  أّن 
رفيعون  أتراك  مسؤولون  فيه  تحدث  مسّرب 
بذريعٍة  سوريا  في  عسكري  تدخل  إمكانيّة  عن 
محتوى  لصّحِة  القضائّي  التأكيدَ  وأّن  مفبركٍة 
حقق  عندما  بالصدفة  تم  »الفاضح«  التسجيل 
اجتماع  على  التجسِس  تهم  في  العام  المدعي 
ضمَّ مسؤولين كباراً في حكومِة رئيس الوزراء 

آنذاك، أردوغان.
صّحة  رسميّاً  التركيّة  السلطاُت  وأكدِت 
محكمة  أصدرته  بقراٍر  المسّربة  التصريحات 
الجنايات العليا الرابعة بأنقرة في 2019/1/16. 
 Nordic أورده  الذي  القرار،  نّص  في  وجاء 
Monitor استضافت وزارة الخارّجية اجتماعاً 
ونائب  ووكيله  الوزير  بمشاركة  للغاية  سريّاً 
رئيس جهاز MIT ونائب رئيس هيئة األركان. 
بطريقٍة غير  االجتماع  في  الحديث  تسجيل  وتمَّ 
وعسكرّي،  سياسّي  تجسٍس  ألسباِب  شرعيٍّة 
وجرى نشر التسجيالت إلكترونيّاً. وفتحت النيابة 
العامة في أنقرة قضية تجسس يوم 2014/3/27 

في إطار ملف تحقيق 47602/2014«.
»فوكس«  مجلة  نشرت   2015 يوليو  وفي 
األلمانيّة تقريراً بشأن التسجيل الصوتّي، وقالت 
إنّه يتعلق باجتماعٍ أمنّي عالي المستوى في مقر 
العسكرّي  التدخِل  لبحِث  التركيّة،  الخارجيّة 
الصوتّي،  التسجيُل  تسرَب  وبعدما  سوريا.  في 
حظرِت السلطاُت موقع »يوتيوب«، فيما اتهمِت 
للتدخِل  بالتخطيِط  أردوغان  حكومةَ  المعارضةُ 

في سوريا.
وجودَ  مبدئيّاً  أتراك  مسؤولون  أّكد  والحقاً 
التسجيِل، وحّملوا المسؤوليّةَ عن تسريبه تنظيٍم 
لكنهم  غولن،  هللا  فتح  المعارِض  للداعيِة  تابعٍ 
قالوا إنّه جرى التالعب بجزء منه، فيما صرح 
مدينِة  في  حشٍد  أمام  ألقاها  كلمة  في  أردوغان 
آمد )ديار بكر( بأنَّ التنصَت على مكتِب وزير 

خارجيته كان »غير أخالقّي وجبان«.
وأصدرِت الخارجيّة التركيّة بياناً بشأِن التسجيِل 
لكنها  االجتماعِ،  عقِد  نبأ  فيه  أّكدت  الصوتّي، 
قالت إّن المسؤولين كانوا يناقشون مسألِة حمايِة 
العثمانيّة،  الدولة  مؤسس  جد  شاه،  سليمان  قبر 
عثمان األول، حال تعرِض هذا الموقع التاريخّي 
الثاني  كانون  في  المحكمة  وثائَق  لكن  لهجوٍم، 

2019 لم تشر إلى تالعٍب بالتسجيِل الصوتّي.

استثامر اإلرهاب ألهداٍف سياسّية

تتعاطى أنقرة وفق معايير سياسيّة وانتقائيّة مع 
مسألِة التهديِد األمنّي، فتتجاهل الحوادث الكبيرةَ 
عندما يتعلق التهديد بالمعارضِة والكرد، رغم أّن 
مسؤوليتها المباشر عن الملف األمنّي باعتبارها 
 ،2015/7/22 ففي  السلطِة،  على  المهيمنة 
قُتل شرطيان في منزليهما في سروج. وترأس 
رئيُس الحكومِة التركيّة حينها أحمد داوود أوغلو 
اتخاذها،  يجُب  التي  اإلجراءاِت  لبحِث  اجتماعاً 
رغم أّن حادَث مقتِل الشرطيين جاء بعد يومين 
بحياةِ  أودى  والذي  سروج  بلدة  تفجيِر  من  فقط 
مع  المتضامنين  من  النشطاِء  شخصاً   30 من 
فّجر   2015/10/10 وفي  كوباني،  مدينة 
ألنصار  سلميٍّة  مسيرةٍ  في  نفسيهما  إرهابيان 
وأودى  أنقرة  في  الديمقراطّي  الشعوب  حزب 
المطلوب  وكان  شخٍص.  مائة  من  أكثر  بحياة 
حينها التأثير على نتائج جولة إعادة االنتخابات 
حزب  وإزاحة   .2015/11/1 في  البرلمانيّة 
السياسيّة.  الحياة  من  الديمقراطّي  الشعوب 
والمسألة نفسها تتكرر في سوريا، بصورةٍ أكثر 

دمويّةً إلنهاِء اإلدارةِ الذاتيِّة. 
اليوُم تتكرُر الخدعةُ نفسها، وتحاوُل حكومة أنقرة 
الستهداِف  األمنيين،  العنصرين  مقتل  استثماَر 
القسرّي،  التهجيِر  وجغرافيا  رفعت،  تل  بلدة 
الذت  بالمقابل  ولكنها  عفرين،  قضية  إلنهاِء 
أتراك  جنوٍد  أربعِة  مقتِل  إزاء  بالصمِت  أنقرة 
في 2021/9/11 بتفجيِر عبوةٍ ناسفة في إدلب، 
وقبلها استجدت اتفاقاً في 2020/3/5 بعد مقتِل 

33 جندياً تركيّاً في إدلب في 2020/2/27. 

حقيقُة التهديِد عىل األمِن القومّي 
الرتيّك من عفرين

 2018/4/27 في  تقريراً   BBC موقع  نشر 
تدقيق  وحدة  »باسم  كوكير  إريم  للصحفّي 
»كم  المباشر  السؤاَل  فيه  وطرح  الوقائع«، 

هجوماً تعرضت له تركيا من عفرين؟
ما توصلت له وحدةُ تدقيُق الوقائع: عندما شنّت 
أنقرة الهجوَم على عفرين قالت عنّه: إنّه »حقّها 
ميثاِق  أقّره  الذي  نفسها  عن  بالدفاعِ  المشروع 
األمِم المتحدة«. وذكر الزعُم بوقوعِ 700 هجوٍم 
المستوى  رفيعي  أتراك  مسؤولين  لسان  على 

مبرراً لهذا الهجوم.
هذا  الرئاسّي  المتحدُث  كالين  إبراهيم  وأورد 
شباط  في   CNN لموقع  كتبه  مقاٍل  في  الزعم 
إلى المقاِل في الحساِب  2018. وتّمِت اإلشارةُ 
بدء  وبعد  تويتر.  موقع  على  للرئاسة  الرسمّي 
في  الوزراء  رئيس  نائب  أشار  بيوٍم  العملية 
مؤتمر صحفّي إلى رقم 700 هجوٍم خالل عام 

2017
يقول التقرير: بالرجوعِ إلى مصادر متعددةٍ حوَل 
عددَ الهجماِت المعلنة في المنطقِة، ُوجد أنّها أقل 
كثيراً من رقم 700 هجوم حيث لم يتجاوز 26 
هجوماً. وقالت وزارة الخارجيّة التركية لوحدة 
تدقيق الوقائع إنّه كان هناك 700 حادث »تحرٍش 
بإطالِق النار«، وعّرفت هذه العبارةِ بأنّها »أّي 
شيٍء ال يستهدُف تركيا مباشرةً، ولكن قد يكوُن 
وقالت  سوريا«.  في  لالشتباكاِت  جانبيّاً  عرضاً 

وزارة الخارجيّة التركيّة إنّها رصدت 90 هجوم 
استهدف تركيا بشكٍل مباشر بنفس الفترة.

حول  موّسعاً  بحثاً  أجرت  الوقائع  تدقيق  وحدة 
بنفِس  تركيا  على  هجمات  وقوع  بشأن  تقارير 
الفترةِ بالرجوعِ إلى مصادَر مختلفٍة، وتوصلت 
إلى تقارير بشأِن وقوع 26 هجوم فقط من سوريا 
بالفترة من 2017/1/1 إلى2018/1/20 وكان 
15 فقط من هذه الهجماِت مصدره عفرين. وقد 
أصدر الجيش التركّي بياناٍت مفّصلةً بشأِن هذه 
إلى  جندي  مقتِل  بين  تراوحت  التي  الحوادِث 
خمس  سقوط  مثل  كثيراً  خطورةً  أقلَّ  حوادَث 

طلقاِت مدفعٍ رشاٍش في حقٍل فارغٍ.
بياناِت  بين  الوقائع  تدقيق  وحدة  قارنت  كما 
وكالة  منها  عديدة  أخرى  ومصادر  الجيش 
الخاصة  دوغان  ووكالة  الرسميّة  األناضول 
كلُّ  يجمع  الذي   liveuamap.com وموقع 
من  االجتماعّي  التواصل  وسائل  على  يُنشُر  ما 

مواقعِ النزاعِ.
وقال مصدر عسكرّي تركّي لـBBC  إنَّ عليها 
للحصوِل  التركيّة  الخارجيّة  لوزارة  الرجوع 
مشيراً  هجوم،   700 عن  كاملة  تقارير  على 
إلى أنّه لم يُعلن عن »كّلِ الهجماِت بل أغلبها«. 
ولكن لم تُصدِر وزارة الخارجيّة أيّة تقاريَر بهذا 

الشأِن.
لدى اتصال BBC مجدداً قالت وزارة الخارجيّة 
بإطالِق  »تحرش  حادث   700 إّن  التركيّة: 
بأنّها »أيَّ  العبارة  النار« قد وقع. وعّرفت هذه 
شيء ال يستهدُف تركيا مباشرةً ولكن قد يكون 
وقالت  سوريا.«  في  لالشتباكاِت  جانبيّاً  عرضاً 
مواقع  استهدف  الهجمات  هذه  بعَض  إنَّ  أيضاً 
عسكريّة تركيّة في شمال سوريا من بينها إدلب 
السورّي  الجيش  عليها  يسيطر  أخرى  ومناطق 
الذي يتعارض  المدعوم من تركيا، األمر  الحر 
تحدثت عن هجمات  التي  الرسميّة  البيانات  مع 

»ضد المدن التركيّة«.
قالِت الخارجيةُ التركيّة إنّها تعّرُف »الهجماِت« 
وإنّها  مباشرة«،  تركيا  »استهدفت  كحوادث 
ونفِس  المنطقِة  بنفس  »هجوماً«   90 رصدت 
التركيّة  الخارجيّة  وزارة  سؤال  ولدى  الفترةِ. 
عن التعارِض أجابت قائلة إنّها تتفهُم لماذا يوجدُ 

ارتباك ولم تُدِل بالمزيِد من التفاصيل.
القصف  حاالِت  لعشراِت  عفرين  تعرضت 
الموالين  المرتزقة  قبل  االقتحاِم من  ومحاوالُت 
لها واُختطف العشراُت من أبنائها على الحواجِز 
أمنيّاً  خطراً  عفرين  تشّكل  ولم  سفرهم،  خالل 
على تركيا، ولكن جرِت المبالغةُ والتهويُل لغايِة 
ناٍر عرضّي  الحرِب، و15 حالة إطالق  تبريِر 
بلٍد  على  أهليّةً  حرباً  يشهدُ  بلد  من  الحدوِد  عبر 
وتبعاته  االحتالُل  أما  به.  يُؤخذ  ال  تركيا  بحجِم 
والعرقيّة  الجماعيِّة  اإلبادةِ  لمستوى  فيرتقي 
والتهديد الوجودّي وُوثقت آالف االنتهاكاِت من 
وتبريرها  الحقائِق  تزويُر  ويتم  مختلفٍة،  أنواع 

بأخطاٍء فرديٍّة. 
فقد  التركّي،  العدوان  الضحايا جراء  عدا آالف 
بلغ اليوم عددُ السوريين الذين قُتلوا على الحدود 
بإطالق النار أو بالضرب والتعذيب 511 مواطناً 
بينهم 67 امرأة و95 طفالً، وبلغ عدد الجرحى 
والمصابين بطلٍق نارّي أو اعتداٍء 978 مواطن، 
حتى 2021/10/10. وبذلك تتجاوُز تركيا كّل 

حدود التهديد لألمن الوطنّي السورّي. 

الشيخ الُمربي؛ جمعة أبو زالم .. َعلٌم آثر العيش بين المجتمع

قراءة في تفاصيل صغيرة من حكاية 
»طفلة وقذيفة«

دير الزور... شقيقة الفرات

إعداد/ آزاد كردي

من  علماً  زالم  أبو  جمعة  الشيخ  العاّلمة  يعتبر 
استضاء  علم  ومنارة  والدين،  الدعوة  أعالم 
القرآن في مدينة منبج  العلم وحفظة  بها طالب 
أبو زالم  الشيخ  قدّم  خصوصاً وسوريا عموماً. 
التدريس  لمهنة  أدائه  طيلة  متميزة  إسهامات 
وتربوياً،  وعلمياً  ثقافياً  دوراً  ولعب  واإلرشاد، 

طيلة نصف قرن من الزمن.

الوالدة

عام  في  منبج  مفتي  زالم  جمعة  الشيخ  وِلد 
مدينة  غربي  الواقعة  الباب،  بمدينة  1903م 
لمدينة حل،  التابعة  الكبيرة  المدن  إحدى  منبج، 
ناصر  بن  الشيخ مصطفى  العالمة  والده  وكان 
كبار  من  1944م(   -1848( زالم؛  أبو  آغا 
في حلب  درس  جليالً  عالماً  كان  الباب؛  علماء 
ثم في الجامع األزهر بمصر، وأصبح من أجّل 
الدعاة  كبار  والباب، ومن  الشهباء  علماء حلب 
س ويعمل  إلى الدين، وقد ظل يفتي للناس ويدّرِ
إلى  انتقل  بمنبج حتى  ثم  الباب  بعلمه في مدينة 
مدينة  في  1944م  1364هـ-  سنة  ربه  جوار 
منبج ودفن فيها في مقبرة الشيخ عقيل المنبجي 

جنوبي منبج.
العلماء مما  بين  أبو زالم  الشيخ جمعة  ترعرع 
ساعده في تحصيله العلمي وتفوقه، فحفظ القرآن 
منذ حداثة سنه، درس في المدرسة »الحسبية« 
والقرآن  الفقه  علوم  وتلقى  والده  أنشائها  التي 
واللغة العربية. ُعرف عنه شغفه بالعلم الشرعي 
إذ كان ال يغيب عن المدرسة إال ما ندر. وحين 
بلغ الخامسة عشر من عمره التحق بأخيه األكبر 
للقمح  بطاحونة  كاتباً  يعمل  الذي  الوهاب  عبد 
أبو زالم  الشيخ جمعة  فيما عمل  بمدينة مارع، 

بمهنة )سروج الخيل(.

نهل العلوم

بحلب  الخسروية  المدرسة  إلى  والده  أرسله 
عام1930م  في  العلمي  تحصيله  أكمل  حيث 
والعلوم  والفقه  الشرعية  العلوم  فيها  وتلقى 
والحساب والمنطق والجغرافيا وتخرج منها في 
مشبعاً  األولى  الدرجة  على  حائزاً  عام1936م 
بالعلم ونهل من تاريخ األمم السابقة وكان مذهبه 

حنفياً بينما كان يفتي على المذاهب األربعة. 
إعطاء  في  والده  ليساعد  منبج  مدينة  إلى  عاد 
عام1937م  في  تزوج  ثم  واإلفتاء  الدروس 
من ابنة عمه الشيخ أحمد )فاطمة( ورزق منها 

بسبعة من األبناء.
بنقص  فشعر  والده  توفي  1945م  عام  وفي 
كبير وفراغ وبدأت المسؤولية على عاتقه تزداد 
عام1945م  في  متمرناً  ُمدرساً  تعيينه  فصدر 
بدأت  سوريّة.  ليرة   )25( قدره  شهري  براتب 
ما  أحوج  وهي  منبج  من  بدءاً  الدعوية  الرحلة 
تكون لرجل مثله، وأخذ يتنقل بين القرى ويرشد 
الناس وشرع ببناء المساجد بالقرى النائية. وفي 
المفتي  وفاة  بعد  لمنبج  مفتياً  ُعيّن  عام1952م 
رئيس  إلى  باإلضافة  العلبي(  )محمود  الشيخ 

لجنة األوقاف.
في  خاصةً  الميادين  كل  في  جهوده  ظهرت 
توسعة المسجد الكبير )الحميدي( وبناء محالت 
النور  جامع  بناء  جانب  إلى  ذاته  للجامع  وقف 
باع  البهو  نايف  للحاج  كان  الذي  الخير  وجامع 

في تشييده فضالً إلى ترميم مسجد عقيل المنبجي 
وجامع العالئي.

شيوخه وتالميذه

الذي  مصطفى(  )الشيخ  والده  عن  العلم  أخذ 
كان يردد: »أنا نقطة في بحر علمه«، والشيخ 
الطباخ،  راغب  محمد  والشيخ  الزرقا،  أحمد 
الكردي،  أحمد  والشيخ  الشماع،  أحمد  والشيخ 
هللا  فيض  والشيخ  البيانوني،  عيسى  والشيخ 
محمد  والشيخ  حماد،  عبد هللا  والشيخ  األيوبي، 
الحريري، ومحمد  والشيخ عمر مسعود  أسعد، 
أصدقائه  ومن  الناشد.  محمد  والشيخ  الحكيمي، 
محمد  والشيخ  الحامد،  محمد  الشيخ  المقربين 
أحمو، والشيخ عبد الباسط أبو النصر الحمصي، 
والشيخ عبد الرحمن الشاغوري، والشيخ أديب 
الكيالني والشيخ كامل بدر الدين الحسيني الذي 
مدير  محمد  عيسى  أحمد  والشيخ  قريبه،  هو 

المدرسة الشرعية.
 أما تالميذه )الشيخ محمد جميل كسر( )األستاذ 
محمد ويس الشيخ ويس( وممن كان يتردد على 
يوسف  واألديب  )الشاعر  علماً  ويزداد  الدرس 

عبيد( والشاعر محمد منال غزيل وغيرهم.

صفاته

كان يحزن لما حل بفلسطين، وله مواقف ومآثر 
أكثر  وكان  ومشهودة.  كثيرة  السياق  هذا  في 
يتجول في  ما  ما يغضبه مسائل الطالق وعادةً 
المحالت  أمام  السلع  افتراش  ويمنع  األسواق 
يستطيع  ال  لعله  يسأله  من  الناس  من  وينتظر 
البنات  أن يسأله في الدرس ويحارب أكل مهر 
وكان  ورجال  نساء  المختلطة  الدبكة  ويحارب 
ال يسكت عن أي مخالفة شرعية ولعظمة قدره 
كان يجد القبول من كل الناس وكان يوزع النقود 
البيت  باب  على  ينتظرونه  وهم  األطفال  على 

والمسجد.

يُذكر  َمِرحة؛  الشيخ صاحب دعابة وروح  كان 
أنه سأله سائل ذات مرة: يا شيخي عندي تيس 
فنظر  بالعنزة؟  أصنع  ماذا  التيس،  مات  وعنزة 

فيه الشيخ وقال له: اذهب واقعدها في العدة.
المائدة  على  له  فقدموا  لوليمة  دعي  ومرة 
لصاحب  أعطوه  »مخ«:  عندي  فقال  »المخ«، 
البيت حتى يكبر عقله ويبطل الوالئم وفعالً ترك 

ذاك الرجل كل الوالئم.

مرضه ووفاته

أما الجانب األسري، فكان أباً حنوناً سهل الخلق 
بأهله  رحيماً  الكلمة،  طيب  دعابة،  صاحب 
ُمبتسماً ال يغضب إال هلل، كان يخيط ثوبه بيده، 
ال  نفسه  يخدم  ألسرته  اإلفطار  طعام  يحضر 
يطلب من أحد شيء، وفي أواخر عام 1974م 
توفيت زوجته، ثم تزوج بعد سنتين بأخرى من 
السادس  وفي  أبناء.  بأي  منها  يرزق  ولم  حلب 
من رمضان سنة 1406هـ أصيب الشيخ جمعة 
المشفى  إلى  فأسعف  قلبه،  عضلة  في  باحتشاء 
ليوم واحد ليعود إلى بيته وقد فاضت روحه إلى 

لـ   الموافق  1406هـ  رمضان   27 ليلة  بارئها 
والنصف  الواحدة  الساعة  عند  1985/6/14م 
ل وُكفن وَصلَّى عليه  ليالً. عقب وفاة الشيخ ُغّسِ
ُهم في الصالة  الَجمع الغَِفيُر من المسلمين؛ وقد أمَّ
العالم  العلم  طلب  في  وزميله  عمته  ابن  عليه 
وحزن  الحسيني،  بدر  كامل  الشيخ  والشاعر 
هتانة؛  دامعة  وعيون  شديداً  حزناً  لفقده  الناس 
أخرجوا بالشيخ محموالً على أكتافهم إلى مقبرة 
الشيخ عقيل المنبجي، ودُفن في تلك المقبرة إلى 
جوار والده الشيخ مصطفى. وقد ألقى على قبره 
الشهير  الشاعر  البار  تلميذه  تأبينية مؤثرة  كلمة 
محمد منال غزيل الذي توفي في عام 2016م. 
ومما قيل في الشيخ جمعة أبو زالم قول الشاعر:

»ُجْد يا أَُخيَّ بِدَمِعَك الِمْدَراِر        
ِللشَّيخِ ُجْمعَةَ ِزينَِة األْحبَاِر

ُهَو فَْخُر َمنبَِج 
َها   تَاُج َمْفِرِق ِعّزِ

هو َشمُسَها، 
هو بَدُرها الُمتََواري«

المراجع:
-موقع رابطة العلماء السوريين

عبد الوهاب بيراني

»ال تبكي يا أماه/ ساقي ستنمو عندما أكبر«
الكردية  السوريّة  للكاتبة  جداً  قصيرة  قصة 
مكتملة  قصة  إنها  تيللو،  نسرين  المغتربة: 
وموضوعاً  شخوصاً  والسمات  الخصائص 
وحواراً وفكرة، هذا من جانبها البنياني، فهناك 
طفلة صغيرة لم تَِعش سوى الحرب التي قصفت 
التي أجبرت  الحرب  البيوت والشجر والحجر، 
العصافير على الهجرة مبكراً من بالدها وخلت 
أسود  ودخان  سوداء  طائرات  من  إال  سماءها 
األعشاب  مع  عاشت  التي  الطفلة  تلك  كئيب، 
ومع الشجر فهي تعلم أن األشجار تنمو من جديد 

وإنها ال تبالي بالفأس وال باأليدي الجائرة.
منكوبة،  زوجها....  فقدت  التي  األم  شخصية 
مهمومة وفقدت دارها التي كان لها درج حجري 
يؤدي إلى السطح حيث منشر الغسيل واصص 

تين  شجرة  يتوسطها  كان  التي  الدار   .. الورد 
في  المكان  أرجاء  في  أوراقها  عطر  فينتشر 

ظاللها كان ثمة أرجوحة بسيطة...
قذيفة سوداء قلبها نار حارقة قذيفة عمياء ال عين 

لها ولها كل الصوت وكل جهات الموت.
الطفلة  ساق  بترت  الحرب  عبثية  بكل  القذيفة 
البريئة.. لم تتألم كما تألمت األم... االبنة التي لم 
تبلغ من العمر إال سبع سنوات من عمر الحرب.. 
بالحرب وال  تبدأ  والتقاويم  ففي بالدها األعمار 
تنتهي إال بالموت... فالروزنامة التي كانت على 
جدار بيتهم لم تكن تشير إلى يوم محدد أو إلى 

حياة بل كانت تشير إلى الموت ودائماً.
االبنة تواسي أمها.. وربما تواسي نفسها... إنها 
تتوق للعب مجدداً بأرجوحتها أو ممارسة اللعب 

الحجري  الدرج  تصعد  أن  لها  كيف  واللهو.... 
مرةً ثانية؟

 - الربيع  يأتي  أن  تتأمل  باألمل..  محكومة  إنها 
جميل  غد  يأتي  أن  العربي-  الربيع  عن  بعيداً 
فينبت لها ساق جديدة... أواه يا للوجع وكل ذاك 

األلم وهي تقول ذلك.
الكاتبة نسرين تيللو بكل عمقها وحسها اإلنساني 
بكل ألم وبكل الوجع ككاتبة وكأم نقلت لنا عبر 
هذه القصة القصيرة جداً مأساة الحرب السورية، 
اختصرت كل وجعنا وألمنا في كلماتها السبعة.. 
كتيمة سحرية فكيف ال نبكيها.. وماذا نقول لها 
الحكاية مجدداً...  ...كيف سنروي  تكبر  أن  بعد 

حكاية طفلة وقذيفة..؟!.

السورية على الضفة  الزور  تقع مدينة دير 
أكثر  من  وتعتبر  الفرات،  لنهر  الشرقية 
وكانت  البالد،  في  أهمية  األثرية  المراكز 

مقراً عسكرياً للفرنسيين في عام 1921م. 
العثماني على  الحكم  إبّان  المدينة  ازدهرت 
سوريا بفضل موقعها الجغرافي إذ أصبحت 
من  القادمة  القوافل  تعبره  تجارياً  مركزاً 
حلب وقاصدة بغداد، وما أوالها أهميّةً أكبر 
أيضاً أنها أصبحت مركزاً لمتصرفية الزور 
في عام 1865م، فتوسعت البلدة وأصبحت 

مدينة كبرى. 
في  بوقوعها  الزور  دير  فإن  جغرافياً  أما 
الجزء الشرقي من البالد، تحتل مكانة هامة 
المحافظات  من  وهي  واجتماعياً،  اقتصادياً 
التي يشطرها نهر الفرات نصفين، وتتّصف 
خصيب  سهل  عن  عبارة  بأنها  الزور  دير 
العاصمة  عن  وتبعد  بالصحاري،  محفوف 
وخمسين  أربعمائة  قرابة  دمشق  السورية 

كيلومتراً إلى الشمال الشرقي عنها.
وتتأثر المدينة بالمناخ القاري الصحراوي؛ 
إذ يمتاز بشدة جفافه وندرة األمطار، فتكون 
األجواء فيها قاسية في كل الفصول، فيكون 
درجة  تصل  إذ  جداً  حاراً  الصيف  فصل 
أما شتاؤها  إلى 48 درجة مئوية،  الحرارة 
فيكون بارداً جداً ويفتقر إلى هطول األمطار 
إذ تصل درجة  البرد؛ قارس  أّن  إال  أيضاً، 
الحرارة فيها إلى تسع درجات مئوية تحت 
رياحاً  المدينة  على  وتهب  فيها،  الصفر 
تسمى برياح السموم التي تحمل معها رمال 
بسبب  النباتي  الغطاء  ويتنوع  الصحراء، 
في  النهر  ومرور  السائد  الجاف  المناخ 
المعمرة  النباتات  فيها  فنرى  المدينة  وسط 
كالشيح والخزامى واألقحوان والصفصاف 

والقصب.
الثانية  بالمرتبة  الزور  دير  محافظة  تأتي 

من حيث المساحة على مستوى سوريا بعد 
إلى 33.06  يصل  تشغل حيزاً  إذ  حمص، 
المساحة  هذه  وتقدّر  مربع،  كيلومتر  ألف 
بنسبة 17.9% من المساحة اإلجمالية للبالد، 
لعام  السكاني  التعداد  إحصائيات  وتشير 
بلغ  قد  المحافظة  سكان  عدد  بأّن  2010م 
ثالث  على  يتوّزعون  نسمة  ألف  خمسمائة 
مناطق رئيسيّة فيها وهي مدينة دير الزور، 

والميادين، والبو كمال.
الزور  دير  فإن  األثرية  المعالم  أهم  أما   
تحتضن في ربوعها معالماً أثرية ذات أهمية 
تاريخية كبيرة، ومن أهم هذه المعالم: مدينة 
البصيرة: يرجع تاريخ هذا التل األثري إلى 
صالحية  واإلغريقي،  الروماني  العصرين 
الفرات: تقع هذه اآلثار الخالدة من حضارة 
ما  المحصورة  المنطقة  في  أوربس  دورا 
تضم  كما  كمال،  والبو  الميادين  بلدتي  بين 
عدداً ضخماً من اآلثار الرومانية واليونانية 
آثار  من  وغيرها  والتدمرية  والفارسية 

الحضارات التي قامت فيها. 
وكاالت
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الماشي: لقطع مياه الفرات تداعيات كارثية

اآلفات الزراعية وُطرق مكافحتها

الشعوذة والدجل في قراءة المستقبل!

مدينة شهبا األثرية في السويداء بال سّياح منذ بداية الحرب

الشؤون  للجنة  المشترك  الرئيس  حّذر 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والعمل  االجتماعية 
تفاقم  من  الماشي،  فاروق  سوريا،  وشرق 
التي  المنطقة  على  الفرات  مياه  نقص  مشاكل 
الزراعة  وانهيار  الجفاف  عتبة  على  باتت 

والثروة الحيوانية.

مع  هاوار  وكالة  أجرته  الذي  اللقاء  وخالل 
االجتماعية  الشؤون  لهيئة  المشترك  الرئيس 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والعمل 
سوريا فاروق الماشي، ركز خالله على منتدى 
أيلول  شهر  من   27 الـ  في  ُعِقد  الذي  المياه 
وفضح  عالمياًّا  كان  صداه  أن  وأكد  الماضي، 
الذي  السوري  الشعب  بحق  التركية  االنتهاكات 
وأوضح  ادعائها  زيف  وكشف  تدّعي صداقته، 
المياه كسالح ضد  مطامعها من خالل استخدام 
الشعب السوري في كل مرة يفشل فيها سياسياًّا 

وعسكرياًّا.
ال  »تركيا  اللقاء:  خالل  الماشي  فاروق  وأكد 
تأبه ألي اتفاقات دولية، فيما يخص تقاسم المياه 
الدول، على الرغم من تصديقها  المشتركة بين 
في األمم المتحدة وخاصةً اتفاقية عام 1987 بين 
تركيا وسوريا والعراق التي ضربت بها عرض 
ضد  كسالح  الفرات  مياه  واستخدمت  الحائط، 
الشعوب؛ ألنها تعلم أن نهر الفرات هو شريان 

الحياة الرئيس خاصةً في سوريا«.
أيًضا على استخدام مياه  الماشي الضوء  وسلط 
من  اآلالف  مئات  »ضد  كسالح  علوك  محطة 

على  عالوة  تأوي  التي  وريفها  الحسكة  سكات 
التي  المناطق  من  المهجرين  آالف  سكانها؛ 
بأنه »سالح  احتلتها هي ومرتزقتها«، ووصفه 
غير أخالقي لكسر إرادة الشعب وزعزعة ثقته 

بإدارته«.
تستخدمها  التي  المياه  »حرب  الماشي  وشدد 
الفاشية التركية ومتزعمها أردوغان، قد أوصل 
القطاع  وانهيار  الجفاف  عتبة  إلى  المنطقة 
ويهدد  سواء،  حد  على  والحيواني  الزراعي 
يعتمدون  الذين  السكان  آلالف  وشيكة  بمجاعة 
للرزق  أساسي  كمورد  الفرات  نهر  مياه  على 
القطاع  على  سلبًا  وأثّر  العيش،  لقمة  وكسب 
التي  الطاقة  مصادر  فقدان  بعد  الصناعي 
تولدها السدود، وهذا سبب ضغطاً إضافياً على 
اإلدارة الذاتية للبحث عن مصادر أخرى للطاقة 

وتعويض السكان«.
وانتقد الماشي المجتمع الدولي الذي ينأى بنفسه 
عن عقد أي جلسة لمناقشة تمادي تركيا والضغط 
من حصتها  األدنى  الحد  سوريا  إلعطاء  عليها 
بمياه نهر الفرات، محماًل إياه مسؤولية المجاعة 

والجفاف المرتقبة.

يُمكن تعريف اآلفات الزراعية بأنها مجموعة 
الكائنات الحيّة التي تصيب النباتات، وتسبب 
لها خسائر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

وتختلف اآلفات كونها قد تصيب النباتات في 
جميع مراحل نموها حتى بعد تخزين منتجاتها، 

مما يؤثر على المنظومة الزراعية واإلنتاجية 
كماً ونوعاً. 

تختلف هذه الكائنات الحية باختالف سبيل 
المعيشة التي تنتهجه وبالتالي طبيعة اإلصابة، 

وطرق التكاثر التي تضمن من خالله هذه 

األنواع ديمومتها وحيويتها، والظروف 
المناسبة لنموها وتكاثرها للمحافظة على نوعها 

من االنقراض وظروف أخرى معاكسة تعوق 
نشاطها وتكاثرها.

وغالباً ما تترادف كلمة اآلفة مع الحشرات. 
والحشرات هي مجموعة من الكائنات الحية، 

من المملكة الحيوانية، وهي كائن حي ال حبلي، 
أي ليس لها نخاع شوكي أو حبل شوكي. تمثل 

الحشرات ما نسبته 95% من كل الحيوانات 
الموجودة فوق سطح األرض، والتي تنقسم 

إلى 32 رتبة )مجموعة( حشرية، وأكبر 
مجموعاتها هي الخنفسيات، التي تضم 125 
عائلة مختلفة وحوالي 500 ألف نوع. فمن 
بين كل أربعة حيوانات فوق األرض توجد 

خنفسة. ويقدر العلماء 10% من الكتلة الحيوية 
Biosphere في العالم من النمل و 10 % 

.termites أخرى من النمل األبيض
وتأكل الحشرات نباتات أكثر من بقية 

المخلوقات فوق كوكبنا. كما أن لها أهميتها 
في تحليل المواد النباتية والحيوانية. ولوالها 

لتكدست األرض وغطتها النباتات والحيوانات 
الميتة. وعالوةً على هذا كله نجدها مصدراً 

رئيسياً للطعام لدى حيوانات أخرى. والحشرات 
نافعة لإلنسان بطريقة مباشرة حيث تنتج العسل 

والشمع والحرير وغيرها من المحاصيل. 
ولها أهميتها في تلقيح النباتات لتنتج ثمارها. 

وهي أيضا أعداء طبيعية للحشرات التي 
تتلف الزراعة أو التي تقتات القمامة. كما أنها 
طعام لخالئق أخرى. كما أنها تنقل األمراض 

للحيوانات واإلنسان وتتلف المحاصيل.
 الحشرات: الحشرات ليست كلها ضارة، بل 
منها حشرات نافعة، ويطلق عادة لفظ اآلفات 
فقط على الحشرات 

الضارة. 
ومن أمثلة الحشرات 

الضارة )اآلفات 
الحشرية( الشائعة 

والمنتشرة في البيئة، 
الديدان وأهمها 

ديدان اللوز، ديدان 
البازيالء، ديدان ثمار 

العنب، والمن الذي 
يصيب العديد من 

النباتات مثل الورد 
الجوري، الرمان، الميرمية والذبابة البيضاء 
والتي تنقل العديد من األمراض والمسببات 

المرضية مثل الفيروسات، وذبابة الفاكهة 
وناخرات األخشاب والحفارات وأنواع السوس 

والخنافس وغيرها.
هناك أنواع من الحشرات متخصصة بإصابة 

بعض األنواع من النباتات، حيث يصيب 
بعضها محاصيل معينة فقط دون األخرى، 

بل ويرتبط بعضها بأجزاء معينة من النباتات 
أو األشجار وبأوقات محددة ومواسم محددة 

وظروف بيئية معينة، كما ترتبط أطوار 
معينة من اآلفة نفسها )الطور اليرقي أو طور 

الحورية وطور الحشرة الكاملة( بأجزاء معينة 
من النباتات أو األشجار مسببة لها الضرر، 

بينما تكون باقي أطوار اآلفة غير ضارة. 
 القوارض: وهي من الحيوانات الثدية، 

وأهمها وأكثرها ضرراً الفئران، وهي من 
أهم الحيوانات الضارة بالمحاصيل الزراعية 

والبستانية والخضار والمواد المخزنة على 
اختالف أنواعها حيث تُلحق بها أضراراً 

كبيرة، وقد انتشرت الفئران في اآلونة األخيرة 
بدرجة كبيرة، وتتغذى الفئران على بعض 

النباتات ومنتجاتها، سواء في الحقول أو في 
المخازن. وال تقتصر الخسائر االقتصادية على 

تغذيتها المباشرة على المنتجات الزراعية، 
بل يتعدى ذلك إلى خسائر كبيرة غير مباشرة 

كاألضرار الصحية التي تسببها لإلنسان 
والحيوان بما تنقله من جراثيم ممرضة 

وفطريات. 
وتنحصر طرق مكافحتها أوالً في االهتمام 

الشديد بالنظافة العامة، وإزالة الجحور 
التي تتكاثر فيها، واستعمال الطعوم السامة، 
والمبيدات الجهازية والمسيلة للدم وغيرها.  

الطيور الضارة: وهي التي تهاجم المحاصيل 
المختلفة متغذية على ثمارها مثل الزرزور، 
ونظراً لطبيعة هذه الطيور وسرعة حركتها 
فإنها تكافح بطرق مختلفة عن باقي اآلفات 

الزراعية مثل: صيدها بالشباك، أو بإحداث 
ضوضاء تجبرها على الهروب. تدمير أوكارها 

وأعشاشها. زراعة محاصيل غير اقتصادية 
حول المحاصيل الهامة لكي تتغذى عليها. 

الحشائش: وهي نباتات غير مرغوب فيها تنمو 
مع المحصول األصلي، وتشاركه في غذاؤه، 

ومن ثم تسبب نقص في الناتج مثل الهالوك 
والشبيط والزمير وغيرها، ولكل نوع من 

المحاصيل الزراعية أنواع معينة من الحشائش 
التي تصيبه وتزاحمه وتشاركه الغذاء.  

 األكاروسات: وهى من الحيوانات مفصلية 
األرجل صغيرة الحجم، تعيش في جميع 
األوساط البيئية التي تصلح للحياة فتوجد 
على النبات حيث تتغذى على العصارة 

النباتية وبعضها يسبب تشوه الثمار مما يسبب 
تدهورها وقلة محصولها. 

مثل العنكبوت األحمر وأكاروسات الموالح، 
كما توجد في التربة حيث تتغذى على المواد 

العضوية الموجودة بها، ويتطفل بعض أنواعها 
على الحشرات النافعة مثل النحل أو على 

الحشرات الضارة مثل يرقات ديدان اللوز، كما 
تصيب الحبوب والمواد الغذائية المخزونة.

وقد تسبب التوسع في استخدام المبيدات في 
السنوات األخيرة في قتل وتقليل األعداء 

الحيوية التي تتوازن مع األكاروسات النباتية 
مما أدى إلى زيادة اإلصابة بتلك األكاروسات. 
توجد بين مجاميع األكاروسات الضارة أنواع 

كثيرة نافعة تقوم باالفتراس والتطفل على 

تلك األكاروسات وكذلك عل بعض الحشرات 
الضارة، ولذلك تعتبر هذه األنواع نافعة من 

ناحية المكافحة الحيوية. وتكافح األكاروسات 
الضارة مثل غيرها من اآلفات الحشرية ضمن 

برامج المكافحة المختلفة سواء باستخدام 
المبيدات أو غيرها من طرق المكافحة 

األخرى. 
 النيماتودا: من اآلفات الزراعية الخطيرة 

التي تشكل تهديداً لزراعات الخضر والفاكهة 
وبعض المحاصيل الحقلية سواء في األراضي 

المستصلحة حديثاً أو في األراضي القديمة، 
وهى ديدان ثعبانية دقيقة، ال ترى بالعين 

المجردة، تصيب عادةً جذور النباتات خاصةً 
في األراضي الخفيفة. 

ومن أهم أعراض اإلصابة النيماتودية بالنسبة 
للمجموع الجذري ظهور التعقدات الجذرية 
والتقرحات فتظهر الجذور بصورة متقصفة 
ومتقزمة وأحياناً تتعفن الجذور في حاالت 

اإلصابة الشديدة، أما بالنسبة للمجموع 
الخضري فإن النبات يذبل تماماً وتموت 

أطرافه ويتقزم ويظهر االصفرار على 
األوراق، مثل نيماتودا التعقد الجذري ونيماتودا 

الموالح. ومن أهم طرق انتشار النيماتودا من 
مكان آلخر األسمدة العضوية الملوثة المنقولة 
والشتالت واألجزاء النباتية المصابة، وأيضاً 

المياه والتربة الملوثة بالنيماتودا، كما أن 
حركة اآلالت والمعدات من الحقول المصابة 

إلى الحقول السليمة وحركة المزارع المستمر 
تؤدي إلى نقل اإلصابة سريعاً. تعتمد طرق 

مكافحة النيماتودا على اتباع دورات زراعية 
متكاملة، وباالستخدام الطاقة الشمسية لتعقيم 

التربة، وتنفيذ عمليات الخدمة الزراعية 
األساسية بعناية خاصةً في األراضي الموبوءة 

باآلفة 
أمراض النبات: وتشمل غالباً ثالثة مجاميع 

تختلف عن بعضها باختالف المسبب المرضي 
لها، فهناك أمراض نباتية تسببها الفطريات 

وأخرى تسببها الفيروسات وثالثة تسببها 
البكتيريا.
وكاالت

قامشلو/ دعاء يوسف - تُلقي شخصية العّرافة 
وتتخذ  البشري،  التاريخ  عمق  في  بجذورها 
الكف  قارئة  منها  عدة  ومسميات  أشكال 
هذه  وانتشرت  وغيرها،  والحجر  والفنجان 

الظاهرة بكثرة في العالم أجمع.

حباً  ضلوعهم  بين  يحملون  الناس  من  كثير 
شديداً لالستطالع عن المستقبل والتنبؤ به، فعبر 
الغيبية  األمور  لمعرفة  اإلنسان  سعى  العصور 
وتجربة كل الطرق والوسائل لمعرفة مستقبله، 
الطالع  فقرأوا  والدجل  الشعوذة  انتشرت  وقد 
الفنجان  »قراءة  أشهرها  وكان  غريبة،  بطرق 
بين  والفت  كبير  بشكٍل  انتشرت  التي  والكف« 
النساء، ولكن متى كانت القهوة وأسامينا وأكفنا 

مقياساً أو مخططاً لمستقبل حياتنا؟ .....

قراءة من نوع آخر

قراءة الفنجان هو نوع من أنواع العرافة ورؤية 
بعض  مجالس  في  ممارسته  انتشرت  الطالع، 
النساء بهدف التسلية والمتعة، لكن قامت البعض 
فزعمن  الرزق  لكسب  باستغاللها  النسوة  من 
به،  يتحدثن  ما  كل  وتحقق  بالغيب،  معرفتهن 
فتجد بعد كل تجمع للنساء يُقلب الفنجان كصورة 

عادية بانتظار من تقرئه.
وفي الحقيقة أن »قارئة الفنجان« ال تقرأ الفنجان 

بل أعماق الشخص الذي يمتثل أمامها، وتحاول 
ستضربه  الذي  الحساس  الوتر  إلى  الوصول 
للتأثير عليه، فتخبر كل شخص بما يريد سماعه، 
الفنجان  قراءة  مجال  دخلن  السيدات  من  وكثير 
للكسب فقط بغض النظر أن كان هناك فن قراءة 
باستخدام  الروحية  بالوساطة  فيتظاهرن  ال،  أم 
الراجحة  االحتماالت  على  المبني  التخمين 
اإلشارات  على  اعتماداً  التفاصيل  واستنتاج 

والتلميحات للشخص اآلخر.
الفنجان ويؤمنون بتحققه يدقون  والذين يقرأون 
أي  معرفتهم  فبمجرد  لحياتهم،  الخطر  نواقيس 
شيء سيحدث لهم يعيشون في حالة قلق وترقب 
به  أخبرهم  الذي  ينتظرون مصيرهم  ويجلسون 
ومستقبلهم  حياتهم  ربط  رحلة  وتبدأ  الفنجان، 

بكالم المنجم.

من خطوط يدك أعرف مستقبلك

قراءة الكف إحدى أنواع الدجل المنتشرة وهي 
في  الموجودة  بالمستقبل  التنبؤ  تزعم  ممارسة 

الثقافة الشعبية لدى بعض الشعوب العربية وقد 
انتشرت بكثرة في سوريا. 

مشعوذة  أو  مشعوذ  صادفت  أن  تستغرب  فال 
تقول لك أعرف من ستتزوج من راحة يدك، هل 
أو صديقة، هل ستصبح غنياً  األقارب  هي من 
في المستقبل أم فقيراً؟ فيقرأ خطوط يدك ولكل 
خط اسم معين كـ »خط المال، خط الزواج، خط 
الموت« ومع كل بضع كلمات يطالبك بمبلغ من 

المال على حد قولهم »تبييض الفال«.
وأن أعجبك ما يقول تزيد المبلغ له على أمل أن 
إذ ال يوجد  الظاهرة زائفة  أقواله، وهذه  تتحقق 
بهذه  العارفين  ادعاءات  ويساند  يؤكد  أي شيء 
بها  تؤمن  الناس  من  الكثير  ولكن  الممارسة، 
لتغيير  كان صغيراً  ولو  بأمل  تتعلق  أن  فتحب 

حياتها دون سعي وراء أحالمها.

رؤية الغيب.. حقيقة أم دجل؟ 
هل من حلول؟

السجائر  عقب  قراءة  أيضاً  اشتهرت  وكما   
الناس  من  الكثير  فتساءل  وغيرها  والبصارة 
عن حقيقية هذه العادات هل هي حقيقة أم مجرد 

خرافة؟
هللا  من  »هبة«  أنها  يزعمون  أشخاص  هناك 
لبعض األفراد وقد خصهم بها دون غيرهم من 
يُدرس  علم  إنه  يقولون  آخرون  وهناك  البشر، 

وله قوانينه وشروطه الخاصة، غير أنه بالبحث 
معرفة  محاولة  أن  سنجد  األمر  حقيقة  عن 
المستقبل والطالع ما هي إال محض خرافة تلعب 

في صغار العقول.
ممارستها  من  ضرر  ال  عادات  تجدها  ربما 
نفسك  تلقي  عندما  كامل  بشعب  تطيح  قد  لكنها 
أو  الواعد  الجميل  مستقبلك  وتنتظر  بأحضانها 

األسود دون سعي منك للتقدم لبنائه بيدك.
الخرافات  هذه  لخلع  مناسبة  حلول  نجد  ال  قد 
أن  المؤمن  المتفتح  بالعقل  ولكننا  من جذورها، 
المستقبل ُصنع يدنا فتُرسم خطوطه بأناملنا، هو 

الحل األمثل للتخلص من هذه الظاهرة.

في  لسكان  إضافةً  اآلثار  في علم  باحثون  يقول 
السياحية  الحركة  إن  السويداء، جنوبي سوريا، 
األثرية  شهبا  مدينة  إلى  والداخلية  الخارجية 
بريف السويداء الشمالي متوقفة تماماً منذ اندالع 

الحرب في سوريا.
مدينة  عن  الشمال  إلى  كم   18 شهبا  وتبعد 
أكثر  من  وتعد  دمشق،  عن  كم  و85  السويداء 

المدن السورية العامرة باآلثار الرومانية.
وقبل 2011، أي قبل اندالع الحرب في سوريا، 
كانت حركة السياحة إلى المدينة األثرية من قبل 
آثار،  باحثي  بحسب  والعرب،  األجانب  السياح 
المفقودة  السياحية  الخدمات  نسبياً” رغم  “جيدة 
المالي  الدعم  وشح  لها  التحتي  التخديم  وغياب 

الحكومي الالزم إلعادة إحياء هذا التراث.
وتحوي السويداء 400 موقع أثري مسجل من 
قبل مديرية اآلثار والمتاحف في المنطقة، إضافةً 

إلى عشرات المواقع األخرى غير المسجلة.
اليونسكو،  منظمة  بحسب  السويداء،  وتعتبر 
منطقة غنية بالمواقع والمعالم األثرية التي يعود 
تاريخها للحقبة البرونزية حتى العهد اإلسالمي 

مروراً بالرومانية والبيزنطية.
ويقول محمود نجم )60 عاماً( وهو اسم مستعار 
لمؤرخ وباحث أثري من سكان مدينة السويداء، 
فضل عدم نشر اسمه ألسباب أمنية، إن المدينة 

“باتت  السورية،  الحرب  انطالق  بعد  األثرية 
الحكومة  قبل  من  عليه  كانت  مما  أكثر  مهملة 

السورية ومديرية السياحة”.

ال ترميم

وشيّدت شهبا بين عامي 244 - 249 ميالدي 
وفقاً  مضت،  عاماً   1755 عن  ينوف  بما  أي 
آنذاك  المدينة  هذه  وسميت  األثري.  للباحث 
لإلمبراطور  كناية  فيليبوبوليس”  بـ”مدينة 
الروماني والذي ينحدر منها وأطلق عليها فيما 
بعد وعلى لسان السكان المحليين ومنذ مئة عام 

اسم “مدينة فيليب العربي”.
الباحث األثري إلى أنه مع بداية األلفية  ويشير 
السورية  الحكومة  “الفاتيكان”،  طالب  الثانية، 
بإعادة ترميم المدينة األثرية وإعادة إحيائها من 
للتراث  “اإلسكوا”  منظمة  إشراف  تحت  جديد 
خارج  المحليين  السكان  بإخراج  وذلك  العالمي 

أسوار المدينة القديمة وتعويضهم مالياً.
من  المقترح  رفض  تم  “نجم”  وبحسب  ولكن 
جانب الحكومة السورية “دون معرفة األسباب”.
لهذه  األثرية  البوابات  فإن  “نجم”  وبحسب 
اإلمبراطور  بقدوم  لالحتفال  بنيت  المدينة 

المتكررة  زيارته  في  “فيليبوبوليس”  الروماني 
أربعة  من  المدينة  تحد  بوابات  أربع  وهي  لها، 

جهات وماتزال قائمة حتى اآلن.
األربع،  بواباتها  إلى  باإلضافة  شهبا  وتضم 
المسرح الروماني والحمامات الرومانية والقلعة 
القديمة والمعابد والكليبة )المعبد االمبراطوري(.

البوابات الرومانية

سفح  على  األثري  شهبا  مسرح  تشييد  وتم 
ُحجرات  من  المسرح  ملحقات  عليها  بُنيت  تلة 
من  المسرح  ويتألف  له  تتبع  بداخله  وممرات 
منصة لها ثالثة مداخل نُقشت وزينت بالمحاريب 
ويبلغ قطر المنصة 43 متراً ويتألف من طابقين 
إلى  تتسع  الروماني  البالط  من  فسحة  وأمامه 

1500 متفرج.
ويقسم رواق المسرح إلى قسمين األول للتمثيل 

واآلخر للجمهور.

عمليات تنقيب

الضرورة  أنه “كان من  األثري  الباحث  ويرى 
الحكومية  السياحة  مديرية  على  وحرياً  بمكان 
إنعاش السياحة الداخلية كحد أدنى ولو اقتصرت 
األكبر  قسمهم  في  الذين  السويداء  سكان  على 
والحواضر  األثرية  الكنوز  تلك  تاريخ  يجهلون 
الهامة في تاريخ اإلنسانية القابعة في مناطقهم”.
وطالب المجتمع المحلي واألهلي في مدينة شهبا 
السياحة  تنشيط  بضرورة  السويداء،  وعموم 
المحلية إليها وتشجيع الشباب لزيارتها من خالل 
تشكيل لجان محلية وأهلية مهتمة باآلثار وتاريخ 

المنطقة.
وتعرضت آثار المدينة، بحسب محمود السومري 
إلى  آثار،  لخبير  اسم مستعار  )45 عاماً( وهو 
شرق  عام 2011 وخاصةً  قبل  تنقيب  عمليات 
البوابات الرومانية المدخل الجنوبي لمدينة شهبا 

من قبل “مجموعات مجهولة”.
وطالت عملية السرقة أحجاراً رومانية منقوش 
عدد  وبلغ  رومانية  ورسومات  رموز  عليها 
ثمانية،  سرقتها  تمت  التي  الرومانية  األحجار 

وفقاً لما ذكره “السومري”.
مدينة  من  ينحدر  الذي  “السومري”  وذكر 
الحمامات  تعرضت   2011 عام  بعد  أنه  شهبا 
“تخريب  عمليات  إلى  المدينة  في  الرومانية 
أثرية  لُقى  عن  بحثاً  مشروعة  غير  وتنقيب 
القريبة من  الحمامات  وتهديم أحد أساسات تلك 

المسرح”.
داخل  الكبيرة  األحجار  من  مجموعة  نقل  وتم 
بحسب  مجهولة”،  “أماكن  إلى  الحمامات 
الحراسة  غياب  أن  رأى  الذي  “السومري” 
في  وتراخٍ  وإهمال  اآلثار  تلك  على  الحكومية 
في  السبب  كان  لها،  الضرورية  الحماية  تأمين 

ذلك.
وكاالت


