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بأناملها البديعة وشغفها بالطبخ حققت بصمتها الخاصة في مجال العمل

حملة لجمع تبرعات لالجئين من داخل غرفة زجاجية في دبي

قامشلو/ دعاء يوسفـ  ثّمة عالقة تاريخية بين 
النساء  بعض  فوجدت  الطبخ،  وفنون  المرأة 
حياة  بمثابة  الطعام  إعداد  في  عملهن  فرصة 
وتجعلهن  المادية  احتياجاتهن  تؤّمن  كاملة 
ما  وهذا  اقتصادياً،  أنفسهن  على  معتمدات 
بمجهودها  لتزيّن  المصري  ريما  استغلته 
في  نفسها  على  وتعتمد  الشهية  أطعمتها 

عملها.

وفنون  المرأة  بين  وعشق  حب  عالقة  ثمة 
المرأة  شخصية  عن  الكثير  يفسر  ما  الطبخ، 
الذي  مطبخها  وباألخص  لمملكتها،  الُمِحبة 
الوجبات  تمارس فيه هوايتها في إعداد أشهى 
وإطالق العنان لشغفها وخيالها في تكوين سفرة 
مثالية، ويمكن القول إن دخول أي سيدة لعالم 
الطبخ وفنونه يعد هواية وموهبة فطرية تتمتع 

بها النساء وبعض الرجال أيًضا.
استغلت بعض النساء وقت فراغهن وبراعتهن 
بهن  خاص  عمل  إليجاد  كفرصة  الطبخ  في 
أنفسهن،  على  االعتماد  خالله  من  يستطعَن 
وتأمين  المنزل  مصاريف  في  والمساعدة 
احتياجاتهن الخاصة، وهذا بحد ذاته يُسِهم في 
تقوية وصقل شخصية المرأة، ويصنع لها كيان 

مستقل وقوة وحضور خاص في المجتمع.

فرصة عمل

الجميل  وطابعها  الخاصة  بصمتها  امرأة  لكل 
من  الكثير  فتجد  غيرها،  عن  به  تمتاز  الذي 
وجبات  وإعداد  الطبخ  في  المتعة  النساء 
المأكوالت، ومنهن من  وأصناف متنوعة من 
اتخذت ُحبها للطبخ مصدر رزق لها، وحققت 

ذاتها ومكانتها من المنزل.
وخالل تسليطنا الضوء على المرأة العاملة من 
المنزل كان لصحيفتنا لقاء مع المواطنة »ريما 

من  ربيعاً  الست وعشرين  ذات  المصري« 
األعمال  روتين  من  خلقت  امرأة  دمشق 

حدثتنا  والتي  لها  عمل  فرصة  المنزلية 
طفلة  كنت  أن  »منذ  للطبخ:  حبها  عن 
كنت أعشق الطبخ وتزيين المأكوالت 
في  الخاصة  لمستي  فأضع  والوجبات 
كل طبخة أعدها كما تفعل كل امرأة، 
في  العمل  من  طوال  ساعات  ألقضي 
تأكل  عندما  باإلنجاز  وأشعر  المطبخ، 

أسرتي ما أُِعد«. 
األمر  بداية  »في  حديثها:  ريما  وتابعت 

بعض  صنع  وجاراتي  صديقاتي  مني  طلبت 
في  أعد  ما  تذوق  بعد  لهن  الطعام  أصناف 
مطبخي، ثم نصحنني بأن أعمل بهذا المجال، 
الفرصة  النساء ضيق وال يجدن  فوقت بعض 
لصنع أنواع الطعام التي تتطلب الوقت والجهد، 

ومنهن من ال تجيد إعداد هذه األنواع«.
الطعام  أصناف  جميع  بإعداد  ريما  تقوم 
المناسبات  لجميع  منزلها  من  والعربي  التقليد 
جميع  صنع  »أجيد  دمشق:  مناطق  ولمختلف 

والمقادم  والقشه  الرأس  ماعدا  الطعام  أنواع 
ألنها تأخذ الكثير من وقتي«.

االستقرار المالي

د  عتما ال النفس ا على 
وتحقيق االكتفاء الذاتي واالستقرار المالي دون 
الحاجة لتلقي المساعدة من أحد هدف ريما من 
عملها، فعندما تكون المرأة معتمدة على نفسها 
العمل ستجدها ذات شخصية قوية  في شؤون 
نفسي،  االعتماد على  تقول: »أريد  وناضجة، 

الحياة  مع  كفاحه  رحلة  في  زوجي  ومساعدة 
تُرمى  التي  الكثيرة  األعباء  من  والتخفيف 
على كاهله، فسعيت لالستقرار في مصروفي 

الشخصي«.
وبيَّنت لنا ريما المدة التي عملت فيها: »أعمل 
كثيراً،  العمل وأحبه  أشهر في هذا  أربعة  منذ 
فأجد المتعة والراحة عندما أدخل مملكتي ألُِعد 
حبي  عن  وبعيداً  تزيينه،  في  وأتفنن  الطعام 
أخرى ألفضله  أسباب  هناك  للطبخ  وعشقي 
أستطيع  أنني  وهي  آخر،  عمل  أي  على 
العمل من منزلي، وبهذا لن أهمل طفلي 

الصغير«.
يلقى  تُِعد  ما  أن  إلى  ريما  ونوهت 
ما  وهذا  الناس،  من  الكثير  استحسان 
أباشر  »لم  االستمرار:  على  يشجعها 
فقط  أشهر  بضعة  منذ  سوى  العمل 
ولكني وجدت إقباالً ُمشجعاً من األهالي، 
آخذ  مقبولة،  فهي  ألسعاري  وبالنسبة 
ألفاً  اثني عشر  الغاز  تكلفة  يدي مع  أتعاب 

فقط«.   

مصاعب ومشاكل

تحقيق  وتريد  األحالم  تمتلك  التي  المرأة 
المشاكل  على  تتغلب  بها،  لذاتها خاص  شيء 

والصعاب التي قد تقف عثرة في طريقها.
قرابة  منذ  الخاص  لمشروعها  ريما  بدء  منذ 

أربعة أشهر فقط، خلق لها الكثير من المشاكل 
ريما  فأطلعتنا  جديد  عمل  لكل  الحال  هو  كما 
على المشاكل التي عانت منها في بداية عملها: 
»لقد عانيت الكثير من الصعوبات ألنني جديدة 
في هذا العمل، ففي بداية العمل لم أستطع تنظيم 
وتراكمت  الفشل  من  بالخوف  وشعرت  وقتي 

الكثير من األمور في رأسي«.
إال أن ريما تغلبت على الضغوطات والصعاب 
لي  طلبية  أول  »في  بسرعة:  واجهتها  التي 
الطلب  صاحب  فعل  ردة  من  وخفت  توترت 
مطبخي  دخلت  أن  بعد  ولكني  طبخي،  على 
وعملت  شيء،  كل  نسيت  الطبخ  وباشرت 
أناملي بتلقائية فال أجد صعوبة في الطبخ حتى 

لو كبرت كمية الطبخة«.
المرات  إحدى  في  أنها  إلى  ريما  وأشارت 
يقم  ولم  الشخصي،  من حسابها  الطعام  أعدت 
صاحب الطلب بأخذ الطعام أو استالمه: »بعد 
بإعداد  أقوم  أن  يريد  من  أصبح  الحادثة  هذه 
وأغلفه  أطبخه  وأنا  المواد،  يُحِضر  له  الطعام 
حتى  أتعابي  أخذ  وال  يوم،  ثاني  في  ليستلمه 

يستلم هو طلبه«.
نهاية حديثها عن مدى حبها  في  وأكدت ريما 
التي  الصعوبات  رغم  به  تستمر  وأنها  لعملها 
تكون  أن  النساء  جميع  من  وطلبت  واجهتها، 
لهن بصمة خاصة في المجتمع: »الطبخ هواية 
فيه،  أبدع  شيء  أحبَّ  فمن  عمل  من  أكثر 
وأتمنى من جميع النساء أن يجدَن شيئاً يبرعَن 

فيه ليضعَن بصمتهن الخاصة في الحياة«.

حسن  الكويتي  اليوتيوبر  تمّكن 
من  فلة«  بـ«أبو  الشهير  سليمان 
جمع أكثر من أربعة ماليين دوالر، 
انطالق  من  أيام  ستة  مدى  على 
والتي  المستمرة،  اإلنسانية  حملته 
ألف عائلة  تدفئة 100  إلى  تهدف 

من الالجئين.

الخميس  يوم  صباح  وحتى 
»أبو  حملة  جمعت   ،2022/1/13
فلة« تحت عنوان »أجمل شتاء في 

ألف  و124  ماليين  أربعة  العالم« 
دوالر أمريكي، من متبرعين تجاوز 
عددهم الـ91 ألفاً، في حين بلغ عدد 
 41 اآلن  حتّى  المستفيدة  العائالت 

ألفاً و239 عائلة.
مواقع  رّواد  من  العديد  وتداول 
عدّة  مقاطع  االجتماعي،  التواصل 
وفريق  فلة«  »أبو  فرحة  تظهر 
الـ4  إلى  وصولهم  لحظة  حملته 

ماليين دوالر.
وعبر رابط البث المباشر المستمر، 

كانون  شهر  من  السابع  مساء  منذ 
»أبو  يواصل  الجاري،  الثاني 
من  وكان  التبّرعات،  استقبال  فلة« 
اإلماراتي  الغذائي  البنك  أبرزهم: 
والذي تبّرع وحده فقط بمبلغ مليون 

دوالر.
الجديدة  اإلنسانية  الحملة  وتهدف 
لـ«أبو فلة« تحت اسم )أجمل شتاء في 
العالم(، إلى جمع 10 ماليين دوالر 
 100 من  أكثر  مساعدة  أجل  من 
بالتنسيق  الحملة  وتأتي  عائلة،  ألف 
مع مفوضية شؤون الالجئين التابعة 

.»UNHCR« لألمم المتحدة
ومنذ مساء الجمعة الفائت )7 كانون 
فلة«  »أبو  يحبس   ،)2022 الثاني 
قرب  زجاجية  غرفة  داخل  نفسه 
»برج خليفة« في مدينة دبي، واعداً 
إاّل بعد  بأنّه لن يخرج منها  متابعيه 
 10( المنشود  المبلغ  إلى  الوصول 
سيُضيء  وحينئذ  دوالر(،  ماليين 

البرج احتفاالً بذلك.
شهر  فلة«،  »أبو  تمّكن  أن  وسبق 
جمع  من  الماضي،  األول  تشرين 
مليون دوالر لتوفير احتياجات آالف 
خالل  والنازحة،  الالجئة  العائالت 
فصل  الشتاء، وذلك بعد حملة أطلقها 
عبر  قلوبهم«،  »دفّي  عنوان  تحت 

بث مباشر على قناته في »يوتيوب« 
استمرت لــ28 ساعة.    

نشاطه  عاماً(   22( فلة«  »أبو  وبدأ 
على موقع »يوتيوب« عام 2016، 
وصل  التي  قناته  على  ينشر  حيث 
 23 من  أكثر  إلى  مشتركيها  عدد 
مليوناً، محتويات عن ألعاب الفيديو.

يشار إلى أّن الجميع يمكنه االنضمام 

في  شتاء  »أجمل  التبّرع  حملة  إلى 
إغاثة 100  في  والمساهمة  العالم« 
)ندفئ_ الالجئين  من  عائلة  ألف 

وذلك  شتاء_100_ألف_أسرة(، 
المباشر  البث  إلى  الدخول  عبر 
المتاحة  الروابط  على  والضغط 

للتبّرع.

مؤتمُر ستار ِظلُّ المرأِة ومظلَُّتها 
ِة نحَو التَّحرُِّر والحريَّ

خلق مؤتمر ستار، الذي 
أّّسِس عام ٢00٥ شكالً أكثر 
تطوراً، في تقديم دور المرأة 
الفعلي داخل المجتمع، حيث 
نظم صفوف المرأة، وأعاد 

لها دورها الفعلي، الذي كان 
مستغال من خالل سيطرة الذهنية الذكورية، فقد 

أصبحت المرأة اليوم امرأة قيادية، وذات تأثير كبير 
على المجتمع، في ظل انطالق فجر ثورة روج آفا، 

التي أعطت المنزلة الحقيقية، والبناءة، والهامة 
داخل المجتمع....«٢

استمرار المجتمع الدولي في صمته إثبات 
على شراكته في الجرائِم المرتكبِة

شجب الرئيس املشرتك ملنظمة حقوق اإلنسان يف إقليم الفرات أحمد داوود صمت املجتمع الدويل املخزي حيال الهجامت الرتكية عىل مناطق 

شامل ورشق سوريا، مشرياً إىل أن الصمت الدويل يعود إىل املصالح واألجندات املشرتكة مع دولة االحتالل الرتيك...«5

موسكو وأنقرة... تنافٌس على منجِم الثرواِت الكازاخّي
استأثرِت األحداُث األخرية يف كازاخستان باهتامٍم رويّس وتريكّ الفٍت، وقد استطاعت موسكو أّن تحّول تناقضها مع أنقرة حول سوريا 

إىل صيغٍة تعاوٍن بالتالعب باملخاوف األمنيّة الرتكيّة االفرتاضيّة، وتجاوزت مطبَّ الحرِب بني أذربيجان وأرمينيا، لتكوَن رشق أوكرانيا 

 ،2022/1/2 قبل  عليه  كانت  ما  األوضاِع عىل  وإعادِة  كازاخستان،  يف  األزمِة  إلنهاِء  الزمِن  مع  سباٍق  فهي يف  ولذلك  العقدة،  هي 

والحيلولِة دون دوٍر تريكّ فاعٍل يف البلد الذي يُعدُّ منجَم الرثواِت الطبيعيّة...«8

أدان عضو المجلس العام في حزب االتحاد الديمقراطي عدنان كالو الحصار المفروض على 
شمال وشرق سوريا، وعّده حصاراً ال يخدم سوى أعداء شعوب هذه المنطقة...«٥

أنهى القائمون على مشروع جر مياه الفرات إلى الحسكة 
وريفها الجنوبي، قرابة 90% من المشروع بشكل كامل، 
وسيبصر النور في منتصف الشهر القادم، حيث ستكون 
أول عمليات الضخ التجريبية من محطة تصفية الشدادي 

باتجاه أحياء المدينة، والقرى المحيطة بها...«7

مجدداَ نادي سردم وغريمه التقليدي األسايش وجهاً لوجه؛ 
ضمن منافسات الجولة الخامسة ذهاباً من دوري أندية 

إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم »الدرجة األولى« لموسم 
٢0٢1 ـ ٢0٢٢، وتتجه أنظار المتابعين لمباريات الناديين 

دائماً؛ فهل سنشهد لقاء مثيراً ونّدياً؟...«10

عاود المحتل التركي، ومرتزقته استهداف المرافق الخدمية 
األساسية في ناحية عين عيسى، ومقاطعة كري سبي/ تل 
أبيض بعد تكرر اتخاذها أهدافاً لقذائفه العدوانية في إقليم 

الجزيرة، خالل الفترة المنصرمة، على مرأى، ومسمع من 
المجتمع الدولي والضامن الروسي المتواجد في المنطقة 

دون أن »يحرك ساكناً«....3

كالو: إغالُق المعبِر يكشُف تبعيَة الديمقراطيِّ الكردستانيِّ العمياَء للمحتلِّ التركيِّ

على بعد خطوة واحدة.. مشروُع استجراِر 
مياِه الفراِت سيدخل الخدمَة

هل سنشهد المتعة واإلثارة في 
كالسيكو إقليم الجزيرة؟

بقذائفه يسعى المحتل التركي لقطع 
المياه عن 50 قرية بعين عيسى
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متالزمة توريت: تعّرف على أنّها خلل عصبّي 
ألسباب  مبّكر  سّن  في  األطفال  عند  يحدث 
المتالزمة  بهذه  المصاب  فيصدر  وراثية، 
حركات نمطية ولفظية تتكرر بشكل ال إرادي 
تدعى باسم ُعّرات، وتصيب األطفال في غالب 
األحيان في المرحلة العمرية الواقعة بين سّن 
الثانية، والثماني سنوات، وتبدأ باالختفاء بعد 
أن يصل الطفل إلى سن الثانية عشرة أي سن 
بعض  في  العّرات  تستمّر  قد  ولكن  البلوغ، 

الحاالت النادرة إلى ما بعد هذا السن. 
فقد  آلخر،  مصاب  من  العّرات  حدّة  تختلف 
عند  متباعدة  فترات  في  وتحدث  خفيفة  تكون 
البعض، في حين أنّها تكون حادّة، وتحدث في 
أوقات متقاربة عند البعض اآلخر، األمر الذي 
قد يؤثّر على عالقة الطفل بمن حوله ال سيّما 
الحالة  هذه  في  وتتطلّب  واألصدقاء،  العائلة 
عالجاً دوائياً، وهذه العّرات ال تؤثر على ذكاء 
وستتحّسن  العلمي،  تحصيله  على  أو  الطفل 
البيئة  به  المحيطين  األشخاص  وفّر  إذا  حالته 

المالئمة ليتأقلم مع مرضه. 

أعراض متالزمة توريت

كوب  في  ليمون  هو عصير  الساخن  الليمون 
ماء ساخن محلى بقليل من العسل. 

يوفر المشروب فيتامين )سي( ومواد مضادة 
اإليجابي  التأثير  ولكن  والجراثيم،  لاللتهابات 
اإلصابة  حالة  في  فائدة  أقل  )سي(  لفيتامين 
بنزلة برد، بل له تأثير وقائي أكثر من خالل 
في  لتقرير  وفقاً  وذلك  المناعة،  جهاز  دعم 

الدويتشه فيله.
الحساسية  الفيتامين سي شديد  فإن  ذلك،  ومع 
الليمون  عصير  تعبئة  يجب  لذلك  للحرارة، 
من  بمزيد  االحتفاظ  يتم  حتى  البارد  بالماء 
درجة  إلى  المشروب  يسخن  ثم  فيتامين سي، 
وليس  فاتراً  ماء  يكون  أي  الشرب،  حرارة 
ساخناً، ويجب أيًضا عدم تسخين العسل ألكثر 

من 40 درجة مئوية، حتى يحتفظ بمكوناته.
الليمون  شرب  أن  نؤكد  أن  يجب  ذلك،  مع 
الساخن ليس عالجاً لنزلة البرد، وال لإلنفلونزا 
هو  بل  كورونا،  مثل  آخر  مرض  ألي  وال 

ألف   116 من  أكثر  فيها  شارك  دراسة  بعد 
البريطانية،  الصحة  وزارة  خلصت  شخص، 
من أن الجرعات العالية والمتكررة لمسكنات 
اآلالم يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات تهدد حياة 

الشخص المريض.
وأظهرت النتائج أن مسكن األلم المعروف بـ 
)اإليبوبروفين(، مرتبط بزيادة خطر اإلصابة 
حال  في  أضعاف  بثالثة  الدماغية  بالسكتة 
هذا  من  عالية  جرعات  بتناول  االستمرار 

المسكن.

في دراسة مشتركة، كشف باحثون من إثيوبيا 
في  النشط  النباتي  المكون  أن  والهند  وألمانيا 
النعمان، يسهم في عالج مرض  نبات شقائق 
البلدان  في  الشائع  المرض  وهو  المالريا، 

االستوائية وشبه االستوائية.
جامعة  فيها  تتشارك  التي  الدراسة  وأجريت 
عليكرة  وجامعة  اإلثيوبية،  أبابا  أديس 
األلمانية،  هال  وجامعة  بالهند،  اإلسالمية 
فعالية  اختبار  على  الباحثون  أقدم  حيث 
الفئران  على  النعمان  شقائق  نبات  أوراق 
بيرجي(  )بالزموديوم  للُطفيل  تعريضها  بعد 
الفئران  بعض  تلقت  ثم  للمالريا،  المسبب 
لعالج  بفعاليته  المعروف  الكلوروكين،  دواء 

المالريا.
وبيّن البروفيسور )بيتر إمينغ(، من جامعة هال 
النتائج  الدراسة أن  األلمانية، الذي شارك في 
كانت واعدة على الرغم من أن المستخلصات 
أنها  إال  الكلوروكين،  كفاعلية  تكن  لم  النباتية 
مسار  على  واضح  إيجابي  تأثير  لها  كان 

المرض
)أنيمونين(  أن مركب  إلى  الباحثون  وتخلص 

قد  حيث  غدارة،  السمع  جهاز  أمراض  بعض  إن 
تتطور تدريجياً وال ينتبه لها الشخص دائماً، باستثناء 
مراجعة  تتطلب  التي  الحادة  المرضية  الحاالت 

الطبيب فوراً.
أمراض  أخصائية  بوليفودا،  آنا  الدكتورة  وتشير 
لراديو  حديث  في  والحنجرة،  واألذن  األنف 
مثالً  الوسطى  األذن  التهاب  أن  إلى  )سبوتنيك(، 
تجاهل  عدم  يجب  كما  المشكلة،  بتجاهل  يسمح  ال 
الشخص  يشعر  عندما  أو  المتكرر،  األذن  طنين 
لذلك  مفهومة،  غير  بطريقة  يتكلمون  المتحدثين  أن 

يضطر إلى سؤالهم عما يقصدونه بالضبط.
وتقول األخصائية، قد تكون األسباب في أي مرحلة 
األذن  من  الصوتية  الموجة  مرور  مراحل  من 
األذن  في  ومشكالت  األذن  طبلة  وحتى  الخارجية 
الوسطى، وقد يكون هناك تقيح في األذن الوسطى أو 
تصلب األذن، عندما تتوقف العظام عن الحركة ولم 
تعد قادرة على تضخيم الموجة الصوتية، بل تُبطئها.
وتضيف، إن جهاز السمع البشري معقد جداً، فصوان 
القناة  إلى  ويوجهها  الهواء  اهتزازات  يلتقط  األذن 
السمعية الخارجية ومنها إلى طبلة األذن التي تحولها 

 ـ عّرات حركية: وتتمثّل بحركات ال إرادية 
أو  لألصابع،  ثني  أو  للكتفين،  هّز  أو  للعين، 

قفز، أو ارتعاش العنق. 
أو  الطفل،  وتتمثّل بصراخ  ـ عّرات صوتية: 
قد  كما  سعال،  أو  كالعواء،  صوتاً  إصداره 
األلفاظ  أو  والعبارات،  الكلمات  بعض  يكرر 

النابية. 
أن  الممكن  من  العّرات  هذه  مالحظة:  ـ 
تتطّور مع مرور الوقت، وربّما تحدث خالل 
فترة  في  سوءاً  الحالة  تزداد  وقد  النوم،  فترة 
المراهقة، ولكنها تأخذ بالزوال عند الوصول 
الوضع  يسوء  أن  يمكن  كما  البلوغ،  سن  إلى 
في حال تعّرض المريض لموقف كان له تأثير 
على نفسيّته وأحدث له قلقاً واضطراباً، أو إذا 

أصابته وعكة صحية. 

أسباب متالزمة توريت

لم  المتالزمة  لهذه  الذي يؤدي  الدقيق  السبب   
التي  العوامل  أهم  يأتي  فيما  ولكن  بعد،  يحدّد 

التي  بالسوائل  الجسم  يزود  مرطب  مشروب 
يكون قد فقدها خاصة مع الحمى.

العالجات المنزلية ألعراض البرد

تستمر  البرد  نزلة  إن  الناس  بعض  يقول 
سبعة أيام مع العالج أو حتى من دونه، ولكن 
تخفف  ال  العالجات  بعض  أن  كثيرون  وجد 
أيضاً  تقصر  بل  فحسب،  الفردية  األعراض 
المثال، تعتبر  من مدة األعراض. على سبيل 
العالجات  من  واالستنشاق  البخار  حمامات 

المنزلية الفعالة ضد نزالت البرد. 
يمكن لشطف األنف أيضاً أن يخفف من انسداد 
الممزوج  الشاي  يساعد  أن  ويمكن  األنف، 
التخفيف  على  واليانسون  والميرمية  بالزعتر 

من السعال.
استشر  عامة،  مقترحات  هذه  أن  هنا  نؤكد 

البريطانية،  الصحة  وزارة  دراسة  وأشارت 
حالة  و377  قلبية  نوبة   554 تسجيل  تم  أنه 
جلطة دماغية بين الذين استهلكوا كمية كبيرة 

من ذلك العقار.
الخاص  الدراسة، أن ملف األمان  وأوضحت 
يعتبر  الستيرويدية  غير  االلتهاب  بمضادات 
بجرعات  الدواء  تناول  عند  للغاية  ُمرضياً 
المتزايدة  الدالئل  تشير  ذلك،  ومع  صغيرة، 
إلى أن الجرعات العالية من األدوية يمكن أن 

تسبب مشاكل خطيرة، تهدد صحة اإلنسان.

السبب  هو  النعمان،  شقائق  في  يُنتج  الذي 
المصابة  الفئران  على  اإليجابي  التأثير  وراء 
ينتج  ال  المركب  هذا  وللمفارقة  بالمالريا، 
داخل شقائق النعمان، لكنه يُنتج عندما يتعرض 
النبات إلصابة ناتجة لالحتكاك مع جسم آخر، 
ويتالمس الجزء الداخلي من خالياه مع الهواء.
العلمي  باالسم  النعمان  شقائق  زهرة  وتُعرف 
)الُشقار اإلكليلي(، وهي زهرة برية، وتُصنف 
مناطق  بعض  وفي  الحوذان،  فصيلة  ضمن 
أوراق  من  المصنوع  الشاي  يُستخدم  إفريقيا 
نبات الحوذان، وهو أحد أفراد عائلة الحوذان، 

لعالج المالريا.

إلى األذن الوسطى، التي فيها ثالثة عظام المطرقة 
والسندان والركاب المرتبطة ببعضها بمفاصل. 

إلى  الصوتية  الموجة  تصل  الوسطى  األذن  وبعد 
مملوءة  عظمية  قوقعة  توجد  حيث  الداخلية،  األذن 
بسائل، تؤدي حركته إلى حركة صفيحة تحتوي على 
نبضات  إلى  االهتزازات  تحويل  على  قادرة  خاليا 
الدماغ،  إلى  السمعي  العصب  تنتقل عبر  كهربائية، 
اإلنسان  بمقدور  يصبح  فقط  وبعدها  يحللها،  الذي 

سمع مايُقال.
 لذلك من أجل الحفاظ على حاسة السمع يجب اتباع 

ما يلي:
تمر  لكي  السمع،  جهاز  بنظافة  االهتمام  يجب  ـ 
الموجة الصوتية بحرية دون أي عائق، لذلك يجب 
طبلة  نؤذي  ال  حتى  بعقالنية  األذن  تنظيف  أوالً، 

األذن. 
ـ يجب مراجعة الطبيب األخصائي عند الشعور بأي 

مشكلة في األذن. 
ـ كما يجب تخفيض العبء الملقى على األذن الوسطى 

وعدم تعريضها إلى أصوات عالية وصاخبة.
وتضيف، يمكن تحميل جهاز السمع، إذا كان مستوى 
الصوت بين 120-130 ديسيبل، ولكن على الرغم 
الصوت  مستوى  تغيير  السمعي  المحلل  قدرة  من 
التعرض  أن  إال  الصاخبة،  األصوات  مع  والتكيف 
لها باستمرار ولفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان 

حاسة السمع تدريجياً.

يرّجح بأن تكون السبب وراء هذا المرض:
ـ تحدث هذه المتالزمة نتيجة لعوامل وراثية، 
أو  الجينات  نوع  بعد  يُعرف  لم  أنّه  غير 
ولكن  المرض،  هذا  إلى  المؤدّية  تركيباتها 
يمكن القول بأنّه يزداد احتمالية اإلصابة بهذه 
سابقة  حاالت  هناك  كان  حال  في  المتالزمة 

مسّجلة في سجّل العائلة المرضي. 
نتيجة  المتالزمة  بهذه  الطفل  يصاب  قد  ـ 
لتناول أّمه خالل فترة حمله كميات كبيرة من 
المشروبات الكحولية، والسجائر، والقهوة، أو 
إذا تعّرضت لضغوط نفسية شديدة، أو كانت 
تعاني من القيء المتكرر الحاد أو الغثيان في 

أشهر حملها األولى. 
ـ تعرض الطفل إلى نقص في كمية األكسجين 
أو الدم الذي يزّود به خالل عملية الوالدة. في 

حال وجد أي ورم في الدماغ. 

عالج متالزمة توريت

ال  المتالزمة  بهذه  المصابين  األطفال  أغلب 
يلزمهم معالجة دوائية، ولكن الدور والمسؤولية 

الطبيب أوالً قبل اتباع أي عالج منزلي لنزلة 
البرد.

 أطعمة تساعدك في مقاومة نزالت البرد

  هناك العديد من األطعمة الغنية  بالفيتامينات، 
وخاصةً فيتامين سي، وبالتالي قد تكون مفيدة 

عند اإلصابة بنزالت البرد.                
من  والليمون  البرتقال  يعتبر  الحمضيات     :   ـ 
ثمرة  وتحتوي  بالفيتامينات،  الغنية  األطعمة 
فيتامين سي،  من   البرتقال على 60 مليغراماً 
وعصير الليمون على حوالي 53 غراماً،  ومن 
طازجاً،  معصوراً  البرتقال  شرب  األفضل 

والليمون مع الماء الساخن  المحلى بالعسل.                        
 ـ الطماطم     : تعتبر الطماطم من األطعمة الغنية 
بفيتامين سي، سواء كان ذلك في شكل عصير 

 أو في صلصة األطعمة.       
ـ األناناس: من األفضل  تناول شرائح األناناس 
طازجة كوجبة خفيفة، أو إضافتها إلى بعض 

الوجبات.           
فعندما  السوائل:  من  الكثير  وتناول  الراحة  ـ 
يحصل  أن  المهم  من  برد،  بنزلة  تصاب 
جسمك على قسط كبير من الراحة حتى يتمكن 
على  كامل  بشكل  التركيز  من  المناعة  جهاز 
البقاء  األفضل  من  لذلك  الفيروسات،  مكافحة 
في السرير لبضعة أيام. باإلضافة إلى الراحة، 
يحتاج الجسم إلى الكثير من السوائل في حالة 
لشخص  بالنسبة  اإلنفلونزا.  بعدوى  اإلصابة 
بالغ يتمتع بصحة جيدة، فهذا يعني حوالي 2 

إلى 2.5 لتر في اليوم. 
بارد(  )غير  صاٍف  ماء  شرب  األفضل  من 
خفيف،  فواكه  عصير  أو  أعشاب  شاي  أو 
األغشية  على  للحفاظ  ضرورية  والسوائل 

المخاطية رطبة ولحماية الجسم من الجفاف.

يحيطون  الذين  األشخاص  على  تقع  األكبر 
بالطفل المصاب، كي يشجعوه ويحفّزوه للتأقلم 
التي تحدث معه، من خالل خلق  العّرات  مع 
ويتفهمها  عّراته  ليتقبل  له  داعمة  بيئة  وإيجاد 
سواء كان ذلك في بيئة المدرسة، أو المنزل، 
معلمين  إدراك  ضرورة  إلى  التنويه  ويجدر 
الوالدين  المدرسة وكذلك  المصاب في  الطفل 
بأنه ال يستطيع التحكم في عّراته، وبناء على 

يزداد  ال  كي  معاقبته؛  تجنّب  يجب  فإنّه  ذلك 
تطلّبت  إذا  أما  عّراته،  تزداد  وبالتالي  قلقه، 
حالته  لتخفيف  األدوية  تناول  المريض  حالة 
المختّص  الطبيب  فإن  عنده،  التركيز  وزيادة 

هو وحده من يحددها.
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ِة مؤتمُر ستار ِظلُّ المرأِة ومظلَُّتها نحَو التَّحرُِّر والحريَّ

متالزمة توريتأهالي الدرباسّيِة: تجُب محاسبُة قتلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها

كيف نقاوم نزلة البرد..؟

الصحة البريطانية ُتحّذر من تناول مسكنات 
اآلالم بجرعات عالية ومتكررة

شقائق النعمان تساهم في 
عالج مرض المالريا

هل طنين األذن نذير بالصمم؟

س  روناهي/ جل آغا ـ خلق مؤتمر ستار، الذي أّّسِ
دور  تقديم  في  تطوراً،  أكثر  شكالً   ٢00٥ عام 
صفوف  نظم  حيث  المجتمع،  داخل  الفعلي  المرأة 
المرأة، وأعاد لها دورها الفعلي، الذي كان مستغال 
فقد أصبحت  الذكورية،  الذهنية  من خالل سيطرة 
كبير على  تأثير  قيادية، وذات  امرأة  اليوم  المرأة 
المجتمع، في ظل انطالق فجر ثورة روج آفا، التي 
أعطت المنزلة الحقيقية، والبناءة، والهامة داخل 

المجتمع. 

رمُز األماِن

لدور  جديدة  خارطة  رسم  ستار  مؤتمر  استطاع 
في مختلف  المرأة  دور  افتتح  المرأة، وذلك عندما 
مناطق شمال وشرق سوريا، تلك الدور، التي آّمنت 
ملجأً حقيقياً للمرأة، حينما يشتد عليها الظلم، ويضن 

الجميع، أاّل يوجد مكان قادر على إعادة حقوقها. 
مؤتمر  عضوات  أقدم  إحدى  السيد  آمال  وتؤكد 
ستار في بلدة جل آغا، أن مؤتمر ستار منذ تأسيسه 
استطاع استقطاب اآلالف من النساء؛ لالنضمام إلى 
لحل  النسوة؛  من  اآلالف  إليه  لجأت  كما  صفوفه، 
النساء  حق  إلحقاق  مكانًا  أصبح  حيث  مشاكلهّن، 
كافة، يضاف إلى هذا كله دور آخر، ال يقل أهمية 
عنما سبق، وهو تمكين دور المرأة الفعلي في قيادة 
االجتماعية،  المكانة  على  والحصول  المجتمع، 
لما قدمته، وتقدمه من  المرأة، نظراً  التي تستحقها 

تضحيات داخل المجتمع على األصعدة كلها. 

دوٌر حقيقيٌّ

مؤتمر ستار منظمة نسوية، يتركز نشاطه حالياً في 
لبنان، وباشور  مناطق شمال وشرق سوريا، وفي 
اإلدارية في مؤتمر ستار ريحانة  تقول  كردستان، 
في  تتلخص  حالياً،  المؤتمر  أهداف  »إن  تمو: 
الصعد  المجتمع على  في  المرأة  دور  فعالية  زيادة 
والنواحي كافة، ولتصبح ستار الظل الحامي للنساء 
كافة، يتم ذلك عبر تفعيل دور اللجان، حيث يعمل 
لجنة، وهي  النساء خالل 12  تنظيم  المؤتمر على 
والحماية  والسياسة،  واألكاديميات،  التدريب  لجنة 

واالقتصاد  والعدالة،  والحقوق،  الجوهرية، 
والفن،  والثقافة،  والعالقات،  والمالية،  الكومينالي، 
االجتماعية،  واللجنة  والبيئة،  واإلعالم،  والصحة، 
ولكل واحدة من هذه اللجان مهمة خاصة، مثاًل تهتم 
لجنة االقتصاد الكومينالي بإبراز ماهية االقتصاد، 
الذكر  سبيل  على  هذا  المرأة،  واقع  تطوير  وكيفية 
ستار  مؤتمر  يقوم  أساسها  وعلى  الحصر،  ال 
بتنظيم النساء في شمال وشرق سوريا، وأينما وجد 

تنظيمه«.   

تجارُب شخصيَّةٌ

 يعمل مؤتمر ستار على معالجة قضايا المرأة على 
الصعد المختلفة، ومواضيع أخرى متعلقة بالمرأة، 
المواطنة  تقول  المعرفية،  السوية  لرفع  وذلك 
ستار،  مؤتمر  مع  تجربتها  إن  التركي  »ميساء 
بدأت حينما اشتد عليها ظلم الواقع، وتسلط الذهنية 
الذكورية، التي تتحكم في تفاصيل حياتها، توجهت 
ميساء إلى مؤتمر ستار من بوابة دار المرأة في بلدة 
كرامتها،  لميساء  المرأة  دار  ردت  حيث  آغا،  جل 
ًّ أكثر  وأمنت لها سبل عيش، فمنحتها واقعاً اقتصاديا
بكل  ستار  مؤتمر  عن  تتحدث  وميساء  استقراراً، 
فخر، حيث تقول إن هذه المنظمة النسوية، أعادت 

لها الحياة الفعلية، ونقلتها من مرحلة العيش داخل 
حياة هامشية، إلى مواقع اتخاذ القرار، واالستقالل 
المرأة  تكن  لم  وميساء  المجتمع.  داخل  الفعلي 
ستار  مؤتمر  في  وجدت  التي  الوحيدة،  العربية 
»فاطمة  المواطنة  إليها  يضاف  بل  الدافئ،  المكان 
إلى مؤتمر ستار،  انضمامها  التي ومنذ  المحمود« 
الظلم،  واقع  العربية  المرأة  لتجنب  تناضل  وهي 
في  تجد  التي  الذكورية،  الذهنية  تفرضه  الذي 
أعراف العشائر نصاً قانونيّاً يتيح للذهنية الذكورية، 
على  الرأي  وفرض  التسلط،  ممارسة  في  أحقية 
المرأة، وكأنها سلعة يمكن تداولها، تقول فاطمة إنها 
تملك اليوم حياة أكثر حرية وتحرراً، كما أنها باتت 
قادرة على تحمل أعباء الحياة، وتدير حاليًّا فاطمة 
ستار  مؤتمر  قدمه  لما  نظراً  أفضل،  بشكل  حياتها 
بشكل  حياتها  ممارسة  للمرأة  تتيح  تسهيالت،  من 
طبيعي، فاليوم أصبحت معظم النساء اللواتي يعانين 
يتجهن  أسرية، واجتماعية،  من مشاكل، وخالفات 
تباشر  المرأة  ودار  ستار،  مؤتمر  ثقة صوب  بكل 

بحلها لهن بكل سرية وسرعة.

مخيَّماُت الالجئين والُمهّجرين

في حفل أقامه مؤتمر ستار في بلدة جل آغا، احتفاالً 

بذكرى تأسيس المؤتمر، تحدثت اإلدارية في مؤتمر 
ستار »ريحانة تمو« عن دور المؤتمر في احتواء 
المستمر  القصف  بها  تسبب  التي  اللجوء،  أزمة 
لتركيا على مناطق شمال وشرق سوريا، إضافة إلى 
احتالل بعض المناطق، فذكرت ريحانة في كلمتها: 
»إن مؤتمر ستار يهتم  بتنظيم النساء في مخيمات 

 2018 عام  عفرين  تركيا  احتالل  فمع  اللجوء، 
وسري كانيه، وكري سبي عام 2019، وتهجيرها 
السكان األصليين لهذه المدن نحو مخيمات اللجوء، 
الُمهّجرين،  على  اهتمامه  جّل  ستار  مؤتمر  صّب 
مشاكلهن  وحل  للنساء،  الدعم  تقديم  على  وعمل 
الدائرة  والحرب  القسري،  التهجير  عن  الناتجة 
نفسية،  في  كبير  بشكل  أثّرت  والتي  المنطقة،  في 

وصحة المرأة«.

نهُج القائِد مسرتُنا

مؤتمر  راية  تحت  يناضلن  اللواتي  النساء  أكدت 
ستار، على أنهن مستمرات على ذات النهج، والفكر 
يزال  ال  حيث  أوجالن،  عبد هللا  القائد  أطلقه  الذي 
عبد  القائد  لفكر  فعلي  تطبيق  إلى  يحتاج  المجتمع، 
المسار  أن  على  النساء  أجمعت  كما  أوجالن،  هللا 
الصحيح يكمن في المسار، الذي اختارته الشهيدات 
أمثال ساكينة جانسيز وليلى شايلمز وفيدان دوغان، 
الواجب  شهيدات  من  وغيرهن  خلف  وهفرين 
»لذا  حديثها:  ريحانة  واختتمت  المقدس،  الوطني 
اليوم أن نعيد رسم خارطة صحيحة  يتوجب علينا 
نحو  االستمرارية  ونهج  الشهادة،  نهج  على  مبنية 

الوصول إلى حرية المرأة غير المشروطة«.

روناهي/ الدرباسية - صادف التاسع من كانون 
الستشهاد  التاسعة  السنوية  الذكرى  الثاني 
ساكينة جانسيز، إحدى الشخصيات المؤسسة 
وفيدان   ،PKK الكردستاني  العمال  لحزب 
الوطني  المؤتمر  ممثلة  )روجبين(  دوغان 
الكردستاني KNK في باريس، وليلى شايلمز 
اللواتي  الشبيبة،  حركة  عضوة  )روناهي(، 
في  بحقهن  ارتكبت  استشهدن خالل مجزرة، 
 ٢013 عام  في  باريس،  الفرنسية  العاصمة 

على يد جهاز االستخبارات التركي.

التي  الدالئل،  من  عدد  وجود  من  وبالرغم 
تُثبت تورط حكومة حزب العدالة والتنمية في 
للمدعو عمر  هذه المجزرة، من خالل تكليفها 
كوناي، وبالرغم من القاء القبض على القاتل، 
غير أن القضاء الفرنسي أسقط الدعوة، بعد أن 
أعلنت السلطات الفرنسية عن موت الجاني في 
فقط،  يوماً  بعشرين  المحكمة  بدأ  قبل  السجن، 
حكومة  الفرنسي  القضاء  يُحاسب  لم  وبالتالي 
المجزرة،  هذه  ارتكابها  على  والتنمية  العدالة 

ولم يستطع إحقاق الحق، وتطبيق العدالة.
حتى  ُمبهمة  بقيت  األسئلة  من  العديد  أن  كما 
يومنا هذا، فيما يخص هذه المجزرة، فمثالً هل 
تم  أو  قُتل؟  أم  السجن؟  في  كوناي  ُعمر  مات 
إلى مكان آخر؟  السجن  ادعاء موته ونُِقل من 

هذه االسئلة كلها بقيت دون أجوبة.

استهداُف المرأِة القياديِّة

شمال  شعوب  حفيظة  المجزرة  هذه  أثارت 
وشرق سوريا منذ ارتكابها، حيث عبر أهالي 
ناحية الدرباسية عن رفضهم واستنكارهم لهذه 
الكردي،  الشعب  بحق  تُرتكب  التي  المجازر، 
»وئام  لصحيفتنا  تحدثت  اإلطار  هذا  وفي 

محمود« حيث قالت: »استهداف ثالث قياديات 
في حركة التحرر الكردستانية، يُعد دليالً على 
الدول  على  الحركة  هذه  تُشكله  التي  الرعب، 
تقوم  الحركة  هذه  أن  وخصوصاً  الرأسمالية، 
على مبدأ الديمقراطية وأخوة الشعوب، لذلك؛ 
فإن ارتكاب مثل هذه الجرائم، بحق هذه الحركة، 
تنتهجه،  الذي  النهج،  صحة  مدى  عن  يُعبر 
من  للكثير  تعرضت  ساكينة،  الشهيدة  أن  كما 

ألنها  وذلك  استشهادها،  قبل  حتى  المؤامرات 
كانت من مؤسسي حزب العمال الكردستاني، 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  تُرافق  أن  واستطاعت 
في عام 1970، حيث تعرفت في ذلك الوقت 
لذلك  والتنظيمي،  الحزبي  العمل  طبيعة  على 
منطلق  من  كان  العدو  قبل  من  استهدافها  فإن 
اعتقاده أن استشهاد ساكينة ورفيقاتها، سيكون 
من شأنه إجهاض حركة التحرر الكردستانية، 

والقضاء عليها، ولكن هذه المخططات لم تنجح 
أنها لن تنجح، وذلك ألننا سنبقى سائرين  كما 
على خطا الشهداء، حتى تحقيق حرية شعبنا«.

دوُر المرأِة الحّرِة في ثورِة الّشعوِب

قائلة:  فندي«  »هيفاء  لصحيفتنا  تحدثت  كما 

»كان للشهيدة ساكينة ورفيقاتها دور كبير في 
تحرر المرأة، وهذا كان أحد أسباب استهدافها، 
هو  الثالث،  المناضالت  استهداف  فإن  لذلك؛ 
استهداف لخط حرية المرأة، حيث أن النسوة، 
الالتي يلعبن دورهن اليوم في صفوف الثورة، 
ساكينة  الشهيدة  مقاومة  من  فكرهن  استلهمن 
خط  ننتهج  سنبقى  بأننا  نقول  لذلك  ورفيقاتها، 
ما  سبيل  في  نناضل  وسنبقى  كنسوة،  حريتنا 
الذي  النضال  ناضلت من أجله شهيداتنا، ذلك 
ثورات  في  بدورها  المرأة  تعريف  إلى  يهدف 
الذي  الحرة،  المرأة  فكر  أن  كما  الشعوب، 
وضعه القائد عبد هللا أوجالن، ال يروق للدول 
يستهدفون  نراهم  لذلك  والرأسمالية،  الغربية 
واجب  عاتقهن  على  يأخذن  اللواتي  النساء، 
تحرير المرأة من الحياة المظلمة التي تعيشها«.

إخفاُء دوِر االحتالِل التركّيِ في المؤامرِة

التي  التقت صحيفتنا مع »رجاء محمد«   كما 
االحتالل  دولة  دور  الدول  إخفاء  »إن  قالت: 
موافقة  على  دليل  لهو  المجزرة،  في  التركي 
المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم فرنسا وأمريكا، 
من  التركي  االحتالل  دولة  ترتكبه  ما  على 
توّرط  لتأكد  ذلك  لوال  الشعوب،  بحق  مجازر 
دولة االحتالل التركي في هذه المؤامرة، وكان 
القاتل  إخفاء  ولكن  جزاءهم،  يلقون  الفاعلون 
إخفاء  بهدف  كان  العالمي،  العام  الرأي  عن 
دور دولة االحتالل التركي في هذه المجزرة، 
وذلك انطالقاً من مصالح هذه الدول المرتبطة 
هذا  فتح  إعادة  يجب  لذلك  التركية،  الدولة  مع 
هذه  وراء  وقف  من  وتقديم  جديد،  من  الملف 
المجزرة، وهم قادة دولة االحتالل التركي، إلى 

المحاكمة، لتظهر خلفيتهم الشوفينية«.

هيفاء فنديرجاء محمدوئام محمود
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بقذائفه يسعى المحتل التركي لقطع المياه عن 50 قرية بعين عيسى

مؤّسسة ُ«تعايش للّسلم والحوار« تهدُف إلى تعزيِز مبادِئ الّسلِم األهليِّ

قوى األمن الداخلي تلقي القبض على مجموعة اللصوص في قامشلو وتل براك

هل سنشهد المتعة واإلثارة في كالسيكو إقليم الجزيرة؟

حكم أفريقي ُيثير ضجة عالمية بإنهاء المباراة قبل وقتها لمرتين!

المحتل  ـ عاود  عين عيسى/ حسام اسماعيل 
التركي، ومرتزقته استهداف المرافق الخدمية 
ومقاطعة  عيسى،  عين  ناحية  في  األساسية 
كري سبي/ تل أبيض بعد تكرر اتخاذها أهدافاً 
خالل  الجزيرة،  إقليم  في  العدوانية  لقذائفه 
من  ومسمع  مرأى،  على  المنصرمة،  الفترة 
المتواجد  الروسي  الدولي والضامن  المجتمع 

في المنطقة دون أن »يحرك ساكناً«.

بلدة  في  الشرب  مياه  ضخ  محطة  تضررت   
الهيشة، التابعة لناحية عين عيسى نتيجة سقوط 
والمرتزقة  التركي  المحتل  قذائف  من  عدد 
التابعين له على تلك القرية، فيما طالب أهالي 
الضامنة  والدولة  الدولي،  المجتمع  البلدة 
اإلطار،  هذا  في  مسؤولياتها  بتحمل  الروسية 
طالتها  التي  الخدمية،  المرافق  على  للحفاظ 

قذائف المحتل مؤخراً.
القصف  آثار  »بالصور«  صحيفتنا  ورصدت 
المياه  محطة  له  تعرضت  الذي  الهمجي، 
الخامية في بلدة الهيشة )الريف الشرقي لناحية 
المحتل  لقذائف  تعرضها  نتيجة  عيسى(،  عين 

التركي يوم الثالثاء 2022/12/11.
ويعمد جيش االحتالل التركي ومرتزقته على 
مياه  كمحطات  الخدمية،  المرافق  استهداف 
الكهرباء...  ومحطات  والمدارس،  الشرب، 
المتكررة،  المناشدات  من  بالرغم  وغيرها 
بممارسات  المنددة  الذاتية  اإلدارة  تطلقها  التي 

له،  التابعين  والمرتزقة  التركي  المحتل 
الروسي  والضامن  الدولي  المجتمع  ومطالبة 
سوتشي  اتفاق  بموجب  المنطقة  في  المتواجد 
)22 تشرين األول 2019(، والوفاء بتعهداتهم 
لضمان سالمة المدنيين، والحفاظ على المرافق 

الخدمية الحيوية.

قطع المياه عن القرى هدف المحتل التركي

وبهذا الصدد أكد المواطن إبراهيم الحمود )من 
التركي  المحتل  أن  على  الهيشة(  قرية  أهالي 
يستفيد  التي  الشرب،  مياه  محطة  تدمير  يريد 
التضييق  بهدف  المواطنين  من  اآلالف  منها 
إرادة  كسر  في  فشل  بعدما  وإذاللهم،  عليهم، 
المقاومة من خالل المجازر، التي ارتكبها في 

المنطقة كالصفاوية والدبس.

غاصب  محتل  على  غريباً  »ليس  وأضاف 
والمرافق  المياه،  محطات  يستهدف  أن  في 
على  المحتل  عمل  كيف  فشاهدنا  الخدمية، 
علوك  محطة  من  وعسكرياً  سياسياً  االستفادة 
لتدمير  والسعي  الجزيرة،  إقليم  مناطق  في 
طريق  عن  سرقتها  أو  الكهرباء،  محوالت 
المقاومة  هو  ردنا  سيكون  لذلك  المرتزقة؛ 

والصمود بوجهه، حتى تحقيق النصر«.

على الضامِن الروسي تحّمُل مسؤوليِة 
ممارساِت المحتّلِ

من جانبه شدد اإلداري بلجنة الخدمات في بلدة 
الهيشة حميدي المحمد على ضرورة إدانة هذه 
الممنهجة  والتدميرية  العدوانية،  التصرفات 
الدولي،  المجتمع  قبل  من  التركي،  للمحتل 
مسؤولياته،  بتحمل  الروسي  الضامن  وطالب 
والعمل بالحفاظ على المرافق الخدمية األساسية 

للمواطنين في المنطقة.
وتعهد المحمد على سعي اللجنة بإصالح آثار 
الدمار، الذي تسببه قذائف المحتل، واالستمرار 
بضخ المياه على قرى البلدة، التي وصل عدد 
القرى المستفيدة من المياه التي تضّخها المحطة 

إلى 50 قرية.

فئات  تمكين  بهدف   - علي  رشا  قامشلو/ 
مبادئ  وتعزيز  ترسيخ،  أجل  من  المجتمع 
السلم والحوار، وتحقيق التماسك المجتمعي، 
والحوار  للسلم  تعايش  مؤسسة  اُفتتحت 
أن  المؤسسة  افتتاح  من  والهدف  بقامشلو، 

تكون سنداً، وعوناً لمشاكل المجتمع.

من  أكثر  مدار  على  السورية  األزمة  خلفت 
نزاعات  من  شهدته  ما  بعد  أعوام،  عشرة 
وصراعات عرقية، ودينية دماراً وخراباً على 
كامل جغرافية هذا البلد، ووسعت الشرخ، الذي 
أحدثته األنظمة المستبدة بين أفراد هذا المجتمع 

بمختلف شعوبه وشرائحه.

الهدُف من افتتاحِ المؤسَّسِة

أفسدته األزمة ورغبة في  تقوية ما  ومن أجل 
بناء مجتمع متماسك وسليم، يتحلى كل من فيه 
بكامل حقوقه، وتحت شعار »نحو سالم دائم، 
افتتحت مؤسسة تعايش للسلم والحوار في مدينة 
قامشلو في بداية العام الجاري؛ السادس من هذا 
الشهر، وتعدّ خطوة أولى من أجل الحفاظ على 
لنا  أكده  كما  المجتمع  وتماسك  األهلي،  السلم 

اإلداري في مؤسسة مسعود محمد.
تأسيس  الرئيسي من  الهدف  ولفت محمد »أن 
مؤسسة تعايش للسلم والحوار، هو الحفاظ على 

المجتمع  هذا  كافة،  بألوانه  السوري  المجتمع 
الشعوب  تضم  فسيفسائية  لوحة  يشكل  الذي 
كافة من الشعب السوري من مختلف األديان، 
ترتبط  كانت  والتي  والمذاهب،  واألعراق، 
بعد محاوالت  ولكن  بينها عالقات جيدة،  فيما 
شرخ  بخلق  سوريا  في  الحاكمة  األنظمة 
الحرب  اندالع  وبعد  المجتمع،  شعوب  بين 
فقد  هذا،  يومنا  إلى  تستمر  والتي  السورية، 

تأثرت العالقات بين مختلف الشعوب«.
وصفها  والتي  المؤسسة،  هذه  افتتاحية  وحول 
الحصول  »استغرق  محمد  ذكر  بالناجحة 
تكون  أن  فأردنا  طويالً،  وقتاً  الترخيص  على 
إقامة  أجل  من  مناسب  تاريخ  في  االفتتاحية 
ندوة افتتاحية للتعرف على المؤسسة، وإعطاء 

الفرصة للحضور من أجل أبداء آرائهم«.
بالندوة،  الحضور  شارك  االفتتاحية  يوم  في 
وتم النقاش حول موضوع السلم األهلي بشكل 

مقترحاتهم  الحضور  أبدى  وبدورهم  شفاف، 
حول مشاريع مستقبلية مهمة بهذا الشأن.

مساعٍ للعمل على المستوى السورّي

تماسك  أن  محمد:  بيَن  حديثه  متابعة  وفي 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  المجتمع 
وشرق سوريا، لم تتأثر كثيراً بالحرب الدائرة 
الذاتية،  على األراضي السورية، وأن اإلدارة 
المجتمع،  تماسك  عززت  المتبع  بنظامها 
شهدت  بينما  األهلي،  السلم  على  وحافظت 
والمناطق  دمشق  وحكومة  المعارضة  مناطق 
ونشوء  االجتماعي،  النسيج  تفكك  المحتلة 

صراعات مذهبية، وعرقية.
سيكون  المؤسسة  في  عملهم  أن  محمد:  ونّوه 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  مستوى  على 
ومن ثم يسعون إلى توسيعها على نطاق أوسع، 

لتشمل األراضي السورية كافة. 
وعن الفرق بين مؤسسة تعايش للسلم والحوار، 
أن  أشار محمد  األخرى،  المدنية  والمؤسسات 
جهة  بأية  مرتبطة  وغير  مستقلة  مؤسستهم 
من  الكثير  هناك  وأن  عسكرية،  أو  سياسية، 
مؤسسات المجتمع المدني، الذين عملوا في هذا 
»تعمل  تخصصي  غير  بشكل  ولكن  المجال، 
مؤسسة تعايش للسلم والحوار بشكل تخصصي 
وتماسك  األهلي،  السلم  على  الحفاظ  أجل  من 
كان  المدني  المجتمع  مؤسسات  أما  المجتمع، 

بشكل  ولكن  األهلي،  السلم  أعمالهم  ضمن 
الشعوب  لتقريب  نسعى  إننا  تخصصي،  غير 
من  الطويلة  فالسنون  الخالفات،  وإزالة  كلها، 
الحرب، أثرت على المجتمع ومن أجل إصالح 

ما تم هدمه نحتاج لفترة زمنية طويلة«.

المشاريُع تشمُل فئاِت المجتمِع كافةً

أفادنا  للمؤسسة،  المستقبلية  المشاريع  وحول 
من  للكثير  حالً  تكون  مشاريعهم  إن  محمد: 
مثل  الحروب،  فرضتها  التي  المشاكل، 
والشباب،  األطفال،  تخص  التي  المشاريع 

المجتمع  أفراد  يشمل  عملهم  وأن  والشابات، 
المجتمع  شعوب  »على  بقوله:  وشدد  كلهم، 
االرتباطات  تقوية  في  دورها  تلعب  أن  كلها، 
والثقافة  واللغة  الدين  يصبح  وأال  المجتمعية، 

حجة لخلق النعرات«.
مؤسسة  في  اإلداري  محمد  مسعود  واختتم 
أن  »نتمنى  حديثه:  والحوار  للسلم  تعايش 
لداء المجتمع، وأن نقوي الجسور  نكون دواء 
سيتطور  فكلما كان االرتباط متيناً  بينهم،  فيما 

المجتمع بشكل أسرع«.
الدراسات  لجنة  تضم  المؤسسة  فإن  وللعلم؛ 
منهم،  وكل  واإلعالم  والعالقات،  والمشاريع 

يعمل حسب العمل المطلوب منه.

وشرق  شمال  في  الداخلي  األمن  قوى  أعلنت 
سوريا، إلقائها القبض على عدد من اللصوص 

في كل من مدنية قامشلو، وناحية تل براك.

 - الداخلي  األمن  لقوى  الرسمي  الموقع  وأفاد 
إلى  بالغٍ  ورود  بعد  أنه  سوريا،  وشرق  شمال 
أحد مراكزهم األمنية، مفادهُ تعرض أحد محالت 
األلبسة الرجالية للسرقة في حي العنترية بمدينة 
الجريمة  مكافحة  في  األعضاء  باشر  قامشلو، 
ليتم  المعلومات،  وجمع  والتحري،  الرصد 
االشتباه بشخصين، وبعد جمع الثبوتيات واألدلة، 
مداهمة  تم  السرقة  في  تورطهما  تثبت  التي 
وُضبط  عليهما،  القبض  ألقي  حيث  منزلهما، 

بحوزتهما قسم من األلبسة المسروقة.

خالل  أنه  أكد  الجريمة،  مكافحة  أعضاء  أحد 
التحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وقيامهما 
ليتم  المحل،  أقفال  كسر  بعد  األلبسة  بسرقة 
ليناال  أصوالً  العامة  النيابة  لجنة  إلى  تحويلهما 

جزاء أفعالهما، وفق أحكام قانون السرقة.
مكافحة  إن  الموقع  قال  ذاته،  السياق  وفي 
الجريمة، ألقت القبض على مجموعة أشخاص، 
يقومون بأعمال السرقة في ناحية تل براك، يوم 

االثنين 10 كانون الثاني.
وعن تفاصيل عملية القبض على اللصوص، قال 
للعمل الذي تقوم به مكافحة  الموقع: »استمراراً 
شبكاته  وضبط  الفساد،  مالحقة  في  الجريمة 
توصلت قواتنا إلى سبعة أشخاص، يُشتَبه بقيامهم 
تؤكد  التي  األدلة  جمع  وبعد  السرقة،  بأعمال 

ُمحكم،  كمين  في  عليهم  القبض  إلقاء  تم  إدانتهم 
وبحوزتهم المسروقات التالية:

أكبال كهربائية ـ مولدات كهربائية ـ بطاريات ـ 
أسطوانات غاز ـ غطاسات مياه ـ أثاث منازل ـ 

نواشر فضائية ـ مواشي«.
أنه من  الجريمة،  أحد أعضاء مكافحة  أفاد  فيما 
المنسوبة  بالجناية  اعترفوا  معهم  التحقيق  خالل 
أصوالً،  العامة  النيابة  إلى  تحويلهم  ليتم  إليهم، 
عليه  ينص  ما  حسب  العادل  جزاءهم  لينالوا 

القانون.
وأكد قوى األمن الداخلي عبر صفحتهم الرسمية، 
أن قواتهم تقوم بمالحقة ومحاسبة كل َمن تسّول 
ويعمل  الشعب،  أبناء  ممتلكات  سرقة  نفسه  له 

على نشر الفساد في المنطقة.

سردم  نادي  مجدداَ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
لوجه؛  وجهاً  األسايش  التقليدي  وغريمه 
من  ذهاباً  الخامسة  الجولة  منافسات  ضمن 
دوري أندية إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم 
ـ ٢0٢٢،  لموسم ٢0٢1  األولى«  »الدرجة 
الناديين  لمباريات  المتابعين  أنظار  وتتجه 

دائماً؛ فهل سنشهد لقاء مثيراً ونّدياً؟
وبالرغم من أن مباراة ناديي سردم واألسايش 
سواء إن كانت ضمن منافسات دوري الرجال 
فنياً  ترتِق  لم  السابق  الموسم  في  الكأس  أو 
أن  المتوقع  من  أنه  إال  المطلوب،  للمستوى 
للمباراة  كبير  جماهيري  حضور  هناك  يكون 
في حال ساعدت حالة الطقس على ذلك، وإن 
لم تكن هناك أمطار غزيرة حيث تتأثر المنطقة 

بمنخفض جوي حالياً.
الكاملة  بالعالمة  الدوري  يتصدران  الناديان 
عدد  في  متساويان  وهما  نقطة،   12 برصيد 
بفارق  ومتفوق  يتصدر  سردم  ولكن  النقاط، 
الفريقين  بين  الكالسيكو  في  والفوز  األهداف، 
سيكون له تأثيره على األقل في مرحلة الذهاب 

على من يتربع على عرش صدارة الدوري.
حالياً  مسافرين  الناديين  من  العبين  هناك 
للمشاركة في الدوري السوري للدرجة األولى 
الجزيرة  ناديي  مع  دمشق  لحكومة  التابع 
الجمعة  يوم  الالعبين  عودة  ويتوقع  والجهاد، 
كالسيكو  مباراة  القادم  السبت  يلعبون  وسوف 
إقليم الجزيرة على أرضية ملعب شهداء الثاني 
الواحدة  الساعة  بتمام  بقامشلو  آذار  من  عشر 

من بعد الظهر.

مختلف  ومن  بالنجوم  متخمة  الناديين  كتيبة 
األعمار، ورغم أن الناديين تقابال كثيراً ولكن 
على  سردم  بفوز  انتهت  المباريات  معظم 
األسايش، وآخر لقاء جمع الناديين في الموسم 
المباراة  وكانت   ،2021 ـ   2020 السابق 
الدوري  بطولة  لقب  يحرز  النهائية وعلى من 

للرجال »الدرجة األولى«.
على   ،2021/7/23 بتاريخ  المباراة  وأقيمت 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية 
بقامشلو، وانتهت بفوز سردم بهدف دون رد، 
مالك  الالعب  وسجله   79 الدقيقة  في  وجاء 
نادي  وإدارة  وقتها العبون  واعترض  محمد، 
التسلسل ووجود  بداعي  الهدف  األسايش على 
العب  على  سردم  العب  من  مرتكب  خطأ 
الساحة  ولكن حكم  تسجيله،  قبل  األسايش  من 
وتم  سليمة،  الحالة  بأن  قرروا  ومساعديه 
احتساب الهدف وحقق سردم عن طريقه اللقب.
وكان على  أيضاً  الشباب  لقب  واقتنص سردم 
حساب شباب األسايش في الموسم السابق بعد 
انتهاء الوقت األصلي بالتعادل السلبي وليفوز 
أرضية  على  الترجيح  ركالت  بفارق  سردم 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
صدارة  على  حالياً  الناديين  نفس  ويتنافس 

الدوري للموسم 2021 ـ 2022.
أما آخر لقاء بين الناديين ضمن منافسات الكأس 
فهو  األسايش،  على  قاسية  النتيجة  كانت  فقد 
كان حامل اللقب وكان لقبه على حساب سردم 
مقابل  أهداف  ثالثة  بنتيجة  عليه  فاز  عندما 
هدف واحد في موسم 2019، ولكن سردم ثأر 
النهائي  نصف  الدور  في  الكأس  منافسات  في 

في الموسم السابق 2020 ـ 2021، وفاز عليه 
كانت  بينما  نظيفة  بثالثية  إياباً  قاسية  بنتيجة 

نتيجة الذهاب التعادل السلبي دون أهداف.
السبت  يوم  ستكون  الناديين  مباراة  إذاً 

شهداء  ملعب  أرضية  على   ،2022/1/15
بتمام  وستبدأ  بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني 
الساعة الواحدة من بعد الظهر، وال ندري هل 
ستكون مباراة مسيطرة عليها الخوف والحذر 
من الجانبين من الخسارة؟ وقد تنتهي بالتعادل 

وستُمتع  ومثيرة،  مفتوحة  ستكون  أما  السلبي، 
الجماهير التي ستحضر وتنتظر كالسيكو إقليم 

الجزيرة بفارغ الصبر؟.

اإلعالم  وسائل  ضجت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
العالمية وشبكات التواصل االجتماعي بالفضيحة 
التحكيمية التي حصلت في مباراة تونس ومالي 
في  المقامة  أفريقيا  أمم  بطولة  منافسات  ضمن 
جاني  الزامبي  الحكم  أنهى  حيث  الكاميرون، 
النهاية  قبل  المنتخبين  بين  المباراة  سيكازوي 
الطبيعية لوقتها األصلي لمرتين!، وتلتها فضحية 

أخرى في مباراة موريتانيا وغامبيا.

األفريقية  األمم  كأس  بطولة  منافسات  وانطلقت 
التاسع  الماضي  األحد  يوم  الكاميرون  في  )كان( 
من كانون الثاني، وسوف تستمر إلى السادس من 

شباط المقبل ويشارك فيها 24 منتخباً أفريقياً.
قائمة  المخاوف  كانت  البطولة،  انطالق  وقبل 
أجل  ومن  التحكيمي،  الجانب  بخصوص 
في  الكاف  استقر  األمان،  لبر  بالبطولة  الخروج 
الحكم  تعيين  على  الماضي،  الثاني  تشرين  شهر 
اإليطالي السابق بييرلويجي كولينا، مسؤوالً عن 
لجنة الحكام في الكاف، في ظل األخطاء الكثيرة 

التي يرتكبها الحكام األفارقة بالسنوات األخيرة.
ويأتي تعيين كولينا كمسؤول لجنة الحكام بالكاف، 
سابقة تحدث ألول مرة، حيث يرغب الكاف في 
في  األوروبية  الكوادر  أفضل  بأحد  االستعانة 
التحكيم  هو مسؤول  كولينا  وأن  التحكيم، خاصةً 

داخل االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

القضية قديمة وتتجدد

السنوات  مدار  على  السمراء  القارة  وعانت 
حالة  في  تسبب  الذي  التحكيم  سوء  من  الماضية 
تغيير مسار  إنه تسبب في  الجدل، بل  شديدة من 

البطوالت في القارة السمراء.
الحكام األفارقة خالل  العديد من سقطات  وهناك 
مواجهة  في  أبرزها  ويأتي  األفريقية،  البطوالت 
أفريقيا  بتصفيات   2001 عام  والسنغال  مصر 

المؤهلة لكأس العالم 2002.
ألحمد  هدفًا صحيًحا  إلغاء  المباراة  تلك  وشهدت 
بداعي  المصري،  المنتخب  وسط  نجم  حسن، 
المباراة  من  الفراعنة  ليخرج  تسلل،  حالة  وجود 
فشل  في  المباراة  هذه  وتساهم  السلبي،  بالتعادل 
حلت  بعدما   ،2002 لمونديال  مصر  تأهل 
نقطة   13 برصيد  بالمجموعة  الثالث  بالمركز 
خلف السنغال والمغرب برصيد 15 نقطة للثنائي 

ويتأهالن سوياً.
كما شهدت نسخة أمم أفريقيا 2015، أيًضا حالة 

جدلية مثيرة بعدما سقط منتخب تونس أمام نظيره 
غينيا االستوائية بنتيجة )2-1(، رغم تقدم نسور 
الدقيقة 90، قبل أن يحتسب  قرطاج بهدف حتى 
يتعادل  لغينيا  ومثيرة  غريبة  جزاء  ركلة  الحكم 
بها، ثم يحرز هدف التعادل، ومن ثم إقصاء تونس 

من ربع النهائي باألشواط اإلضافية.
وبجانب ذلك، شهدت بطولة دوري أبطال أفريقيا، 
جدالً  أثارت  التي  الحاالت  من  والعديد  العديد 
واسعاً وتسببت في تشويه سمعة التحكيم األفريقي.

ومع تولي الحكم المخضرم كولينا مسؤولية لجنة 
رياضية  إعالم  وسائل  تساءلت  بالكاف،  الحكام 
للتحكيم  كولينا  سيضيفه  ما  سنرى  هل  بأنه 
األفريقي؟، وهل سينقذ سمعته في أول اختبار له 
أم ال؟ خاصةً وأنه يعتبر أحد أفضل الحكام الذين 

ظهروا في تاريخ كرة القدم.
االختبار  هي  ومالي  تونس  مباراة  حالة  وتعتبر 
التونسي  المنتخب  قدم  حيث  لكولينا،  األول 
مطالباً  القدم،  لكرة  األفريقي  لالتحاد  اعتراضاً 
بإعادة مباراته مع مالي، والتي انتهت قبل وقتها 
رفضه  أثر  على  وذلك  واحدة،  بدقيقة  القانوني 
العودة للملعب بعد مطالبته من ممثل الكاف، رغم 
اعتبار الحكم الرابع الفريق خاسراً باالنسحاب إثر 

رفضه العودة للملعب.
أن  باعتبار  التونسي  المنتخب  اعتراض  وجاء 
هناك ثغرة في قرار مندوبي الكاف بطلب منتخب 
تونس بالعودة، ويتعلق بالمادة السابعة من قانون 

كرة القدم والذي ينص على ما يلي:
»إذا تم ايقاف المباراة قبل انتهاء التوقيت الرسمي 

يتم إعادتها«.
الرابع  الحكم  كارفاليو  دي  مارتينز  هيلدر  وكان 
وقتها  قبل  انتهت  التي  ومالي،  تونس  لمواجهة 
مالي  فوز  عن  أعلن  قد  واحدة،  بدقيقة  األصلي 
باالنسحاب، بعد رفض المنتخب التونسي العودة 
للملعب، مطالباً بإعادة المباراة بسبب نهايتها في 

غير وقتها القانوني.

األحداث التي حصلت

مباراة  سيكازوي  جاني  الزامبي  الحكم  أنهى   -
تونس ومالي، قبل النهاية الطبيعية لوقتها األصلي 
اعتراض  وبعد   ،85 الدقيقة  في  األولى  مرتين: 
المساعدين،  قبل  من  وتنبيهه  التونسي  المنتخب 

عاد واستأنف المباراة.
إلنهاء  سيكازوي  الحكم  عاد   89 الدقيقة  وفي 
يعلن  أن  وقبل  مفاجئ  بشكٍل  جديد  من  المباراة 
الذي ال  الضائع،  الوقت بدل  المساعد عن  الحكم 
يقل عن 6ست دقائق قياساً بأحداث الشوط الثاني.
إنهاء  على  التونسي  المنتخب  اعتراض  رغم   -
المباراة قبل وقتها القانوني، أصر الحكم يكازوي 
في  الفار  أو  مساعدوه  يتدخل  ولم  قراره،  على 
من  والفريقين  الحكام  وخرج  قراره،  تغيير 
الملعب، وأعلن بذلك فوز مالي على تونس 0-1.

- بعد عدة دقائق، عاد هيلدر مارتينز دي كارفاليو 
الحكم الرابع لمباراة تونس ومالي، مع المساعدين 
الزامبي  األول  الحكم  بدون  المباراة  الستئناف 
وقتها  قبل  المباراة  أنهى  الذي  سيكازوي،  جاني 

األصلي.
العبيه  عودة  رفض  المالي  المنتخب  مدرب   -
الثلج  باستخدام  بدأوا  كونهم  وذلك  للملعب، 

لالستشفاء.
- مندوب الكاف يقول في تصريحات إعالمية إن 
األخيرة،  الدقيقة  للعب  الفريقين  عودة  المطلوب 

ومعها دقيقتان من الوقت بدل الضائع.
- مدرب المنتخب التونسي رفض العودة وفق هذا 
يقل في أي  الضائع ال  بدل  الوقت  العرض، ألن 
حال من األحوال عن 6 دقائق كون وجود ركلة 
تبديالت خالل  للفار مرتين، وعدة  جزاء وعودة 

الشوط الثاني.
االنتظار  وفي  للملعب،  المالي  المنتخب  عاد   -
عودة المنتخب التونسي الذي يرفض العودة وفق 

شروط مراقب المباراة.
- المنتخب المالي اضطر للعودة، وذلك بعد تهديده 

بإمكانية إعادة المباراة في حال عدم عودته.
- المنتخب التونسي يصر على عدم العودة للملعب، 
في  التعليمات  بتطبيق  الوفد  رئاسة  لتشبث  وذلك 
حالة عدم قانونية المباراة بسبب عدم انتهاء الوقت 

األصلي، وضرورة إعادة المباراة.
القانون  خبير  عليها  علّق  الحادثة  هذه  وعلى 
تدوينة  عبر  ميم  بن  أنيس  التونسي  الرياضي 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  على  نشرها 

االجتماعي اليوم إذ أكد أنه »حسب القوانين فإن 
لقاء تونس ومالي يمكن إعادته«.

وجاء في تدوينة أنيس بن ميم: »حسب المادة 7 
من قانون لعبة كرة القدم. إذا تم إيقاف المباراة قبل 

انتهاء التوقيت الرسمي يتم إعادتها«.
من جانبه تقدم منتخب تونس، بطلب رسمي إلى 
إلعادة  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد 
مرحلة  من  األولى  الجولة  في  مالي  مباراة 
المجموعات ببطولة كأس األمم اإلفريقية المقامة 
في الكاميرون، خالل الفترة من 9 كانون الثاني 

حتى 6 شباط المقبل.
بينما ألمح االتحاد األفريقي لكرة القدم )الكاف(، 
مباراة  نتيجة  اعتماد  إلى  الرسمي،  موقعه  عبر 
لمرحلة  األولى  الجولة  في  ومالي  تونس 
والتي  األفريقية  األمم  كأس  ببطولة  المجموعات 

فاز بها مالي بهدف دون رد.
الحكم  أن  المباراة،  تقريره عن  في  الكاف  وذكر 
الزامبي سيكازوي اتخذ قراراً مثيراً للجدل بإنهاء 
األصلي،  الوقت  نهاية  من  ثوان  قبل  المباراة 
الملعب  إلى  عاد  المالي  المنتخب  أن  إلى  مشيراً 
لخوض الوقت المتبقي، لكن منتخب تونس فضل 
عدم العودة من أجل التركيز في المواجهة المقبلة.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير لم يصدر أي قرار 
رسمي بخصوص ما حصل في المباراة وتثبيت 

النتيجة أم إعادتها.

تتالي الفضائح

بالفضيحة  منشغلة  اإلعالم  وسائل  كانت  وعندما 
بدء  قبل  أخرى  فضحية  ظهرت  حتى  التحكيمية 
المباراة  شهدت  حيث  وغامبيا،  موريتانيا  مباراة 

أخطاء في التنظيم عند عزف النشيدين الوطنيين 
لكل من موريتانيا وغامبيا.

عن  اإلعالن  بعد  الموريتاني  المنتخب  وفوجئ 
عزف النشيد الوطني الخاص بموريتانيا، بعزف 
النشيد القديم بدالً من النشيد الحالي، مما اضطر 
المنظمين إليقاف النشيد، ومحاولة تشغيل النشيد 
الجديد، ليفشلوا ثانيةً، ليقوم بعض العبي المنتخب 
الجديد  النشيد  بترديد  الفني  والجهاز  الموريتاني 
دون مرافقة التسجيل الموسيقي، وانتهت المباراة 
بخسارة المنتخب الموريتاني أمام نظيره الغامبي 

بهدف دون مقابل.
بعد  البطولة،  هذه  في  الثالثة  الحادثة  هذه  وتعد 
مصر  مباراة  في  صالحة  تكن  لم  التي  الكرات 
ونيجيريا، والفضيحة التحكيمية المدوية في مباراة 

تونس ومالي التي ذكرت ضمن سياق التقرير.
ففي  الفضيحة  تلك  الختامية  تكون  لم  يبدو  ولكن 
التنظيمية  مشهد جديد ينضم إلى سلسلة الفضائح 
األمم  لبطولة  المنظمة  اللجنة  بالكاميرون، فشلت 
منتخب  العبي  لنقل  حافلة  توفير  في  اإلفريقية، 

الجزائر، من مقر اإلقامة إلى ملعب التدريبات.
المنتخب  بعثة  أعضاء  استياء  الحادثة  وأثارت 
الجزائري، خصوصاً أن الالعبين اضطروا إلى 
التنقل موزعين على متن سيارات سياحية، األمر 
الذي عرض سالمتهم للخطر، خصوصاً في ظل 

تفشي فيروس كورونا في الكاميرون.
الجزائر  منتخب  لالعبي  صور  عدة  وانتشرت 
سيارات  يستقلون  محرز،  رياض  رأسهم  وعلى 
إلى  يضاف  مشهد  في  العدد،  محدودة  سياحية 

سلسلة المشاهد السلبية بالبطولة اإلفريقية.

حميدي املحمد

مسعود محمود
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ثقافُة االختالِف.. سبٌب في قبوِل اآلخِر وتالقُح األفكاِر والتكامِل

لمحٌة عن الدولِة الّصفوّيِة الكردّية   1501 ـ 1736م ـ1ـ

المُح يديِك بدعائي

ممثلية مؤتمر ستار في باشور كردستان تزور أكاديمية المرأة للقيادة في العراق

الشيخ عدنان عليوي: من يهدم دور العبادة ويقتل األطفال اإلسالم بريء منه

فنانون: سندعم مقاومة »الكريال« 
التاريخية بكل طاقاتنا

 الكونغرس األمريكي يطالب 
باستراتيجية واضحة في سوريا

ريما آل كلزلي )كاتبة وشاعرة سورية(

على أي مجتمع االنخراط في صّف ثقافّي، من 
وذلك  االختالف،  قبول  في  نوع متحضر جداً 
لالرتقاء بالرأي والحوار، وتجنب قولبة الفكر 

وتجميده في قوالب متحجرة.
نحو  النظر  فرد  كل  على  يتوجب  الواقع  في 
تجنب  في  سعياً  مختلفة،  تفكير  أنماط  بروز 
أن  اعتقاد  عن  والكف  الواحد،  الرأي  تسطيح 
أفهاماً  هناك  أن  إذ  ومطلقة،  وحيدة  الحقيقة 
االختالف،  ثقافة  أهمية  نحو  ورؤًى،  مختلفة 
فكرةً،  الموضوع  احتضان  يحتم  والواجب 

ونسوغه ثقافةً.
مرآة  عكست  العالمي،  االنفتاح  ظل  في 
وصرنا  المختلفة،  العالم  ثقافات  المجتمعات 
عن  الوثائقيات  خالل  من  الكثير  نعرف 
مجتمعات أخرى، وعاداتها، وقيمها، وثوابتها، 

وأن  االختالف،  قبول  فكرة  تتبلور  وبدأت 
المتغير هو طريقة التعامل مع هذا االختالف.

وال يعني ذلك االتباع األعمى في مسائل أفكار 
الفكر،  تطور  يعني  ما  بقدر  وتبنيّها،  الغير 

واتساع إدراكاته، مع احترام اآلخر المختلف.
متحرر  نمط  الرأي، هي  في  االختالف  فثقافة 
هللا  أرادها  سنّة  االختالف  ألن  العالقات؛  في 
بعقول، ومدارك متفاوتة في  الناس  حين خلق 
االختالف، لتلتقي في آراء متعددة؛ لتقوم الحياة 

المزدهرة.
البشر سواسية في  أن يكون  أراد سبحانه  ولو 
والمعارف:  العلوم  نهضة  لتوقفت  شيء،  كل 
وال  واحدة(  أمة  الناس  لجعل  ربَك  شاء  )ولو 
ولذلك  ربك،  رحم  من  إال  مختلفين  يزالون 
التقويم  التعددية هي رافد مهم من روافد  خلق 
واالختالف  إيجابية،  ظاهرة  كأي  الصحيح، 
تظهر فوائده في تالقح األفكار، وتعدد الحلول 

للهداية إلى الصواب.
أعظم  »إن  يقول  حينما  كوفي  ستيفان  الكاتب 
ال  أننا  هو  نتواصل  ونحن  نواجهها،  مشكل 
نجيب«،  لكي  ننصت  بل  نفهم،  لكي  ننصت 

وحينما يندفع المرء إلى الكالم دون أي محاولة 
لفهم آراء من حوله، فإن ذلك ال يمكن إال أن 
يمحصه  أن  فكيف  اآلخر،  رفض  إلى  يقوده 

ويرد عليه«.

واليقين  القطع  بنبرة  الحديث  في  يجد  البعض 
للرأي  التعصب  فكرة  تكون  ما  بذاته،  عجب 
الواحد، وهذا بدوره يتعدى الفرد إلى المجتمع، 

ويكون عقيدة الرفض لآلخر. 
الكراهية،  من  التخلص  هو  الحقيقي  النجاح 
فالحياة  المختلف،  اآلخر  قبول  في  والتسامح 
ثابتة، واألفكار كذلك، وإذا كانت فكرة  ليست 
األطفال  في  زرعها  فيتوجب  بناءة،  التعايش 
منذ الصغر. لذلك؛ فثقافتا االختالف والحوار ال 
تنفصالن، كما أن إحياء لغة الحوار، هي أول 
خطوة نحو بناء مجتمع يؤمن بثقافة االختالف. 

برادوست ميتاني

التعريف بالدولة

يد  على  أُسست  شيعية،  إسالمية  دولة  هي 
إبراهيم  بن  جنيد  بن  بن حيدر  إسماعيل  الشاه 
بن عالء الدين علي بن صدر الدين موسى ين 
صفي الدين إسحاق االردبيلي الكردي، المولود 
بالصفوية  الدولة  سميت  وقد  1486م  سنة 
الدين  صفي  هو  الذي  األخير  الجد  إلى  نسبة 
إسحاق، وهو من ذرية فيروز شاه زرين كاله 
الكردي، المنتمي إلى روجهالت كردستان في 
وكانوا  اإليرانية،  بالهضبة  المعروفة  المنطقة 
قد رافقوا األمير الكردي »مامالن وهسوذان« 
واستقروا  ظافراً،  دخلها  عندما  آردبيل  إلى 
فيها، لذا عندما أُسست الدولة الصفوية، بدأت 
م   1501 من  ودامت  بآزربيجان  أردبيل  من 
حتى 1736م وكان صفي الدين إسحاق، يتبع 
النقشبندية  الطريقة  وباألخص  السني  المذهب 
الكيالني،  زاهد  الدين  تاج  للشيخ  تلميذاً  وكان 
الذي هو ذو نسب كردي أيضاً، ولكن بعد بناء 

الدولة تحول الصفويون إلى المذهب الشيعي.

تأسيُس الّدولِة

استفاد إسماعيل الصفوي من عدم االستقرار، 
الذي لحق بالمنطقة منذ الحروب، التي أشعلها 
وإسقاطه  1219م  خان  جنكيز  بقيادة  المغول 
للدولة الخوارزمية، وما لحق بالدولة العباسية 
من ضعف، وتفكك إلى إمارات محلية أسروية 
ضعيفة، وظهور تيمورلنك الغازي، الذي كان 
سبباً بدوره في نشر الحرب، وحالة عدم استقرار 
وااليلخانية،  كالتيمورية  عائلية  دول  خالل 
وبقايا األسر األخرى كالكوركانية، وآق قوينلو 

وغيرها.
النهج  من  أيضاً  الصفوي  إسماعيل  استفاد 
جده  ومن  الشيعي،  المذهبي  األيديولوجي 
شعبية  قاعدة  بناء  من  تمكن  الذي  جنيد  الشيخ 
وإعمار  الدينية،  بالطقوس  مهتمة  متصوفة 
تنوع  من  استفاد  أنه  كما  المقدسة،  العتبات 

حيث  عرقياً،  المتنوعة  السكانية  التركيبة 
واألزريون،  والتركمانيون،  والفرس،  الكرد، 
وغيرهم، فكون وهو في ريعان شبابه جيشاً له 
من القزل باش من قبائل رملو، وشاملو، وتكلو 
وأرمينيا  وكردستان،  أرزنجان  في  المنتشرة 
مدينة  على  فسيطر  فارس  وبالد  وازربيجان 

تبريز وجعلها عاصمة له.

اتساُع رقعِة الدولِة

في  الصفوي  إسماعيل  الشاه  نجح  أن  بعد 
تبريز  الدولة، واتخذ من مدينة  بتأسيس  سعيه 
العاصمة من  انتقلت  له،  الكردستانية عاصمة 
تبريز إلى قزوين في أيام الشاه طهماسب، ثم 

إلى أصفهان في عهد الشاه عباس.
البحرين،  إيران،  آذربيجان،  الدولة  شملت 
أفغانستان،  جورجيا،  شرق  أرمينيا، 
أوزبكستان،  سوريا،  باكستان،  تركمانستان، 
وتركيا  قوقاز  شمال  العراق،  الكويت، 

وكردستان.

الوجهُ الحضاريُّ للدولِة

الشرق  بين  حضارياً  جسراً  الدولة  كانت 
والغرب، ومفصالً اقتصادياً قوياً لذلك الجسر، 
عهد  في  والتقدم  الرقي  مستوى  إلى  فوصلت 
القصور  بنوا  الذين  الشاهينشاهات  بعض 
محصنة،  قالعاً  أصبحت  التي  والربطات، 
والجسور،  والمقاهي  األسواق،  وأسسوا 
الفني،  الرسم  وشجعوا  واهتموا،  والقناطر، 
واألشغال المعدنية، وكذلك برعوا في صناعة 
المنسوجات وخاصة السجاد العجمي، واهتمت 
الدولة  مؤسس  أن  حيث  بالشعر،  الدولة 
والشاه طهماسب  كان شاعراً  األول  إسماعيل 
رساماً، وقد رعوا ورشاً فنية عائدة ملكياً إلى 
وتطوره  الفن  تشجيع  في  ساهم  ما  الفنانين، 

وانتشاره.
كان للعلماء مكانة خاصة في الدولة، أشهرهم 
والشيخ  المجلسي،  العالمة  الكركي،  المحقق 
السياسي  دورها  للمرأة  وكان  البهائي، 

واالجتماعي، ومنهن: تاجلو بيكم، ماهين خانم، 
بريخان خانم، مهد عليا، زينب بيكم، شاهزادة 
وقد  وغيرهن  خانم  وديالرام  بيكم  خان  بيكم، 
برز من ذريتهم فالسفة، ومفكرون، أهمهم عبد 

الرحمن الكواكبي في حلب بسوريا 1855م.

والجانُب القوميُّ الكرديُّالدولةُ الصفويّةُ 

ال مما 
فيه  أن شك  هو 

يين  لصفو ، ا د حقيقة كر وهي 
كرد  إلى  جذورهم  تعود  إذ  عليها.  غبار  ال 
أسلفنا  كما  وانتقلوا  كردستان،  روجهالت 
تحدهم  التي  آزربيجان  في  أردبيل  إلى  سابقاً 
من الشمال، والتي هي بدورها منطقة كردية، 
تحمل  الميدية،  الدولة  أبان  كانت  وكردستانية 
اسم ميديا الصغرى وآتروبات، ولكن باحتالل 
وألبستها  التتريك،  سياسة  نهشتها  لها  الترك 

ثوباً عرقياً وثقافياً زائفاً.
الصفوية  العائلة  تحظى  اآلن  حتى  زالت  ما 
أن  إذ  وغيرها،  كردستان  في  منتشرة  بذرية 
باشور  في  تعيش  الجبار  عبد  الشريف  ذرية 
آالف  ولها  الجبارية،  السادة  باسم  كردستان 
العوائل منتشرة فيها، وهم كرد، على المذهب 
السني، وهم كما أسلفنا من ذرية »السيد« عبد 
الدين،  إلسحاق صفي  أخاً  كان  الذي  الجبار، 
السيد  الكبير  العارف  ذرية  من  كانا  اللذين 
جبرائيل أمين الدين، وكذلك وجود آل الحيدري 

الموسوية الكردية أيضاً في باشور كردستان.

العائلة  كردية  تثبت  عديدة  مصادر  ثمة 
النسخة  الصفا  صفوة  كتاب  منها  الصفوية، 
األصلية البن بزاز األردبيلي – لألستاذ رضا 
التي  اإليرانية،  الموسوعة  وكذلك  بهلولي 
أُسست في الجامعة الكولومبية، وكذلك العديد 
الكردية  الفكرية  والمراكز  المؤرخين  من 
المراكز  تعج  اآلخر  الجانب  وفي  المعاصرة، 
وكتب  بكتابات،  األخرى  والمصادر  الثقافية، 
دافع  المنطلقون من  أولئك  ذلك وخاصة  تنكر 
عنصري، وكثيراً ما يقع المؤرخ، أو  القارئ 
دولة  يصبحوا  لم  الكرد  ألن  وذلك  فخها،  في 
قوية وموحدة بعد ظهور الدولة اإلسالمية في 
للتاريخ  تدوينهم  على  سلباً  أثر  ما  كردستان، 
خاص،  بشكل  الصفويين  وأصل  عام،  بشكل 
أيضاً،  الكردي  القارئ  وقوع  إلى  باإلضافة 
للوجود  المعادية  األنظمة  كتابات  تأثير  تحت 
الكردي، وثقافته وتاريخه، لدرجة عدم اجهاد 
تاريخ  عن  البحث  في  أنفسهم،  الكرد  بعض 
من  المدونة  المصادر  كثرت  لذلك  أجدادهم، 
للصفويين  الكردي  األصل  ينكرون  من  قبل 
خاصة، وللتاريخ الكردي عامة، كما أن العديد 
من الكتاب والمؤرخين ربما وقعوا في الخطأ، 
البهلوي  واالصل  الكتابة  نسبوا  عندما  فأحياناً 
وذلك  فقط،  الفرس  إلى  الفهلوية  والكتابة  للغة 

الكردية  اللغتين  وحدة  نقل  لم  -أن  لتداخل 
األخمينيين  قضاء  بعد  وخاصة   - والفارسية 
الفرس على الدولة الكردية الميدية، واعتمادهم 
على لغتهم وثقافتهم الكرديتين، ومن ثم طورها 
جعلها  التي  الكردية،  الساسانية  الدولة  زمن 
الكثير من الكتاب والمراكز الفكرية على أنها 
يستخدمون  ظلوا  الصفويين  أن  وبما  فارسية، 
وهم  »فارسية«  أنها  على  الفهلوية،  الكتابة 
على  واستخدمت  كردية،  أنها  حقيقة  يجهلون 
تارة  قصد  وبغير  تارة،  بقصد  فارسية  أنها 
على  أولئك  اعتماد  إلى  باإلضافة  أخرى، 
المصادر السلطوية للترك، والفرس، والعرب 
وغيرهم، وال يخفى هنا أيضاً الدافع العنصري 
لدى العديد من المثقفين، والمؤرخين في طمس 
الثقافة الكردية، وحقيقة وجودها وخاصة عندما 
يغيرون بطون الكتب بحقائق مزيفة، مثلما فعلوا 
مع المصدر الرئيسي ألصل الصفويين، الذي 
االردبيلي  بزاز  البن  الصفا  صفوة  كتاب  هو 
المعاصر لألحد كبار العائلة، الذي هو »السيد 
بحجة  بالكتاب  تالعبوا  فقد  الدين«،  صفي 
للعائلة،  الكردي  النسب  من  وغيروا  التنقيح، 
المزيف  الكتاب  مراكزهم  في  نشروا  ثم  ومن 
واعتمد عليه العديد من المؤرخين، والمفكرين، 

والقراء، سواء عن عمد أو غير عمد.

عبدالباري أحمد

مساٌء مترٌع بصلصاِل اليقظِة

وجٌه كحقوِل احلنطِة السمراء

تعيُش في مداها احملاريب

بجرياِن خميرِة الوالدات

بقبلٍة تهاوت من رفوِف الريِح

تتبعني حيُث القصيدة

إني مثقٌل بالدوائِر الراقصِة

أجتاهٌل الركعة األولى

وأقضٌم الثانية

تتوُه فيَّ تراتيلي 

كصاعقٍة عرجاَء

على زوايا سجادتي

يرحُل لي طيُف صديقتي 

للمشيئة الثالثِة

مشيئة الوضوِء في املنزلتني

تتجرأ النداءاِت

أأمتم صالتي؟

أم أجترُ هاويتي وأمضي

نداٌء يأتيني محشرجاً

تصدمني سياقات الوحي

همٌس يليقُ بناسٍك متعجرف

أقم الصالةَ

ما أكرم اآللهة 

حني يحتفلوَن بتمردَك!

بسقوطَك املنحدر!

في برك الطهارة

يزاحمني في تهجدي

رننيُ خلخاِل العصيان

أزاحُم وحدتي

أتأبطها في نواميِس

رهبِة العفِة

حينها تخطفني البسملُة

من هدِب القوافي.

مركز األخبار - زار وفد من ممثلية 
كردستان  باشور  في  ستار  مؤتمر 
العراق،  في  للقيادة  المرأة  أكاديمية 
ليمان  ستار  مؤتمر  ممثلة  ضم 
اإلدارية  الهيئة  وعضوة  شويش، 
سالفا سليمان، واستُقبل الوفد الزائر 
بسمة  األكاديمية  مديرة  قبل  من 
عضوات  من  ومجموعة  حبيب، 

األكاديمية.

وخالل اللقاء الذي جمع الطرفين، تم 
التعريف بنظام مؤتمر ستار ونموذجه 

والصعوبات  المرأة،  تنظيم  في 
منذ  المرأة  واجهت  التي  والتحديات 
ستار  )اتحاد  ستار  مؤتمر  تأسيس 
سابقاً( في 15 كانون الثاني 2005، 
إلى أن وصلت إلى قيادة ثورة المرأة 

في روج آفا.
البارز  الدور  إلى  التطرق  تم  كما 
نظام  وتطبيق  الثورة  خالل  للمرأة 
المرأة  ومشاركة  المشتركة  الرئاسة 

بنسبة 50% في نظام اإلدارة الذاتية.
عضوات  أوضحت  جانبهن  من 
تدعم  المرأة  أكاديمية  أن  األكاديمية 

وتعمل على تمكين المرأة في القيادة، 
ورشات  وفتح  التدريبات  خالل  من 
العمل، وأشرن إلى أنهن يعملن على 
زيادة نسبة كونها المرأة في البرلمان 
التي  باإلنجازات  وأشدن  والحكومة، 

حققتها المرأة في روج آفا.
النظر حول  الجانبان وجهات  وتبادل 
تطوير  وأهمية  المرأة،  تنظيم  كيفية 
ومؤتمر  األكاديمية  بين  العالقات 
ستار، وضرورة استمرارية التواصل 

وتمكين العمل المشترك والتبادل.

مركز األخبار ـ أوضح الشيخ عدنان عليوي 
ووفق  أنه  الطبقة  في  البيت  آل  رابطة  من 
المساجد  يهدم  من  أن  اإلسالمية،  الشريعة 
ليس مؤمناً، ووّجه رسالة إلى »أهل العمائم 
والمنابر والعلم في تركيا«، وقال: »أال ترون 
بيوت هللا تُهدم، أنتم أفتيتم بأنه يجوز قصف 

هذه البيوت«.

ما يرتكبه أردوغان مخالف لشرع هللا

حول ذلك تحدث الشيخ عدنان عليوي لوكالة 
أن  وأمرهم  الخليقة  خلق  إن هللا  فقال:  هاوار 
وسالم،  بمحبة  يعيشوا  وأن  متحابين،  يكونوا 
أمرنا  الكريم  الرسول  الجوار،  مع  وخاصةً 
أن نتعامل برحمة مع الجميع، حتى الذين هم 
خارج الدين اإلسالمي، رسول هللا يقول )من 

جميل  مركز  فنانو  عبّر  ـ  األخبار  مركز 
هورو للثقافة والفن في حلب عن دعمهم 
لقوات »الكريال« من خالل الفن، وأكدوا 
مقاومة  أمام  ستُهزم  التركية  الدولة  أن 
والتضحية  المقاومة  نهج  ألن  الكريال 
أساس كل نصر، وألنها تستمد قوتها من 

إرادة وثقة الشعب بها.

انسحب الجيش التركي من ثالث مناطق 
في زاب »ميادين تلة الشهيد منذر، وتلة 
على  بجوك«،  وجيلويا  سرخبون  الشهيد 
التقنيات  أحدث  استخدامه  من  الرغم 
المقاومة  نتيجة  الكيماوية،  واألسلحة 
في  »الكريال«  تسطرها  التي  التاريخية 
تُكبد  والتي  المشروع،  الدفاع  مناطق 
مستمدةً  فادحة  خسائر  التركي  االحتالل 
قوتها من إرادتها القوية ودعم شعبها لها.

اإلرادة الصلبة أقوى من سالح تركيا

مركز  في  اإلداري  تحدث  السياق  في 
للثقافة والفن سعيد بيرهات  جميل هورو 
آفا  روج  فناني  إن  وقال:  هاوار  لوكالة 
البطولية،  مقاومتهم  إبراز  باستطاعتهم 
مقاومة  وإبراز  دعم  الفنانين  جميع  على 
»الكريال« من خالل جميع أشكال الفنون. 
نفسها  تخدع  تركيا  أن  بيرهات:  وبيّن 
تصفية  على  قادرة  بأنها  تتظاهر  عندما 
منذ  بقوله:  الكردستانية  التحرر  حركة 
المحتلة  التركية  والدولة  عديدة  سنوات 
مرة  كل  في  أنها  إال  »الكريال«  تحارب 
تفشل على الرغم من استخدامها األسلحة 
»الكريال«  دولياً،  والمحرمة  الحديثة 
من  عانى  الذي  الشعب  أبناء  من  تشكلت 
أجل  من  وتحارب  اإلبادة  وسياسة  الظلم 

أينما  المسلوبة  حقوقه  السترداد  الشعب 
وِجد.

قائالً:  حديثه  بيرهات  سعيد  واختتم 
الشعب  عن  فقط  تدافع  ال  »الكريال« 
التي  الشعوب  كافة  عن  إنما  الكردي 
تتعرض للظلم واإلبادة على مدى سنوات 
عديدة بالقول: تُحاول تركيا بشتى الوسائل 
تصفية حركة التحرر الكردستانية، لكنها 
وإصرار  عزيمة  أمام  مرة  كل  تفشل 

وضربات »الكريال«.
الغناء  بقسم  اإلدارية  نوهت  جهتها  ومن 
والفن في  للثقافة  في مركز جميل هورو 
التي  المقاومة  إلى  عبدو،  فاطمة  حلب 
تبديها الكريال في مناطق الدفاع المشروع 
ضد االحتالل التركي وقالت: نحُن كفنانين 
علينا مساندة هذه المقاومة من خالل فننا، 
همُّ تركيا الوحيد كيفية القضاء على حركة 
الشعوب  وإبادة  الكردستانية  التحرر 
التواقة للحرية والديمقراطية في المنطقة.

مقصدها  تنال  لن  تركيا  فاطمة:  وأكدت 
ولن تستطيع كسر إرادة الشعب وهزيمة 

»الكريال« مهما كثفت من هجماتها وكما 
إبادتنا  في  ستفشل  مرة  كل  في  فشلت 
مقاومة  خلف  ستقف  وشعوبنا  وصهرنا، 
أن  الشعب،  هذا  أبناء  ألنهم  »الكريال« 
المالحم التي تسطرها أمام القوة الثانية في 
حلف الناتو في مناطق الدفاع المشروع، 
هي بمثابة قوة للشعوب كافة، مثلما تدافع 
مساندتها  علينا  يتوجب  حقنا  الكريال عن 
ودعمها بكافة السبُل معنوياً ومادياً وبكل 

السبل الممكنة.
بقولها:  حديثها  عبدو  فاطمة  واختتمت 
»الكريال« ينتهجون مبدأ ونهج القائد عبد 
هللا أوجالن الذي ينادي بالعدالة والمساواة 
ولذلك  الشعوب،  وحرية  والديمقراطية 
ومن  النهاية،  في  حليفهم  سيكون  النصر 
هنا نناشد منظمات حقوق اإلنسان للتدخل 
التركية  الدولة  لممارسات  حد  ووضع 
التعسفية، كي تكف عن استخدام األسلحة 
الدفاع  الكريال في مناطق  الكيماوية ضد 
المشروع، وتوقف الهجمات على شعوب 

المنطقة. 

األمريكي  الكونغرس  طالب   - االخبار  مركز 
باتخاذ لهجة واضحة تجاه  بايدن  الرئيس جو 
التطبيع  السوري في ظل توسيع مظلة  الملف 
معها، وأكدت األخبار الواردة من واشنطن بأن 
هناك ضغط من الكونغرس على الرئيس بايدن 
ليتبنى استراتيجية واضحة في سوريا، للسعي 

في حل األزمة السورية.

العالمية  والصحف  األنباء  وكاالت  ونشرت 
الضاغطة  لهجته  من  صعّد  الكونغرس  بأن 
الملف  بايدن حول  الرئيس األميركي جو  على 
السوري، في ظل توسيع مظلة التطبيع مع نظام 
الدول  قبل  من  وبخاصٍة  األسد  بشار  الرئيس 

العربية.

التطبيع مع النظام غير مقبول

الديمقراطي  الحزبين  بين  نادر  إجماع  وفي 
والجمهوري، كتبت القيادات في لجنتي العالقات 
الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب رسالة إلى 
بايدن، طالبوا فيها إعادة إحياء القيادة األمريكية 
فيما يخص األزمة في سوريا، وحض كل من 
مجلس  في  الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس 
فيها  الجمهوريين  وكبير  مينديز،  بوب  الشيوخ 
الشؤون  لجنة  الى رئيس  باإلضافة  جيم ريش، 
الخارجية غريغوري ميكس وكبير الجمهوريين 
فيها مايك مكول، الرئيس األمريكي على رفض 
األسد،  بنظام  الدولي  المجتمع  اعتراف  إعادة 
المحاسبة  على  تدل  فعلية  إصالحات  دون  من 

وتعكس إرادة الشعب السوري.
مساعي  من  قلقهم  عن  المشرعون  وأعرب 
لتصعيد  المتحدة  للواليات  العرب  الحلفاء 
نظام  مع  الرسمية  وغير  الرسمية  عالقاتهم 
الرسمي  الدبلوماسي  التبادل  خالل  من  األسد، 
هذا  في  ودعوا  النظام،  على  العلني  واالنفتاح 

اإلطار اإلدارة األمريكية إلى النظر في فرض 
عواقب على أي بلد يسعى إلى إعادة تأهيل نظام 
األسد، والتوضيح أن التطبيع وعودة األسد إلى 

الجامعة العربية أمور غير مقبولة.
انتقادات  الحزبين،  من  الرسالة  كاتبو  ووجه 
أي  بغياب  ملوحين  األمريكية،  لإلدارة  مبطنة 
السوري،  الملف  في  لها  واضحة  استراتيجية 
وعد  بلينكن  أنتوني  الخارجية  وزير  وقالوا: 
نعيد  فسوف  رئيساً  بايدن  بأنه حين يصبح جو 
إحياء القيادة األمريكية في الملفات اإلنسانية في 

سوريا.
»قانون  توظيف  إلى  األمريكية  اإلدارة  ودعوا 
شاملة  عقوبات  لفرض  تفاصيله  بكل  قيصر« 
معتبرين  السوري،  النظام  عزل  على  للحفاظ 
الموقف  علنياً  سيؤكد  قيصر  قانون  تطبيق  أن 

األمريكي المعارض للتطبيع السياسي.
»قانون  أن  بايدن  إدارة  المشرعون  وذّكر 
نظام  على  عقوبات  فرض  إلى  يدعو  قيصر« 
وإلى  وخارجها،  سوريا  داخل  وداعميه  األسد 
السجناء  سراح  إطالق  في  تقدماً  نرى  أن 
الجوي  المجال  استعمال  وإنهاء  السياسيين، 
السوري في االعتداءات ضد المدنيين، ووصول 
بعدم  تأخير وااللتزام  اإلنسانية بال  المساعدات 
على  والمحاسبة  الكيمياوية  األسلحة  استعمال 
أهمية  على  المشرعون  وشدد  الحرب،  جرائم 
الحالي  الوقت  في  األمريكية  الضغوطات 
الملفات خالل  تقدم في هذه  تحقيق  بسبب فشل 

المفاوضات بقيادة األمم المتحدة.

آذى ذمياً فقد آذاني(.
في  يقول  وتعالى  سبحانه  هللا  عليوي:  وأكد 
الحديث القُدسي )وجعلته بينكم محرماً(، ونجد 
اآلن أّن هذا الطاغية، هذا الرئيس المتغطرس، 
مناطق  في  ليس  هللا،  عباد  على  ظلمه  أظهر 
شمال وشرق سوريا، إنما امتد إلى بالد عربية 
ليقتلوا  وزبانيته  جيوشه  بعث  حيث  أخرى، 
ويسرقوا ويغتصبوا، ويفعلوا الفواحش، وهذا 
مخالف لشرع هللا سبحانه وتعالى، ولكتاب هللا 

وسنة النبي محمد. 
الشيخ عليوي أوضح أن الجرائم التي يرتكبها 
منطق  عن  الخروج  هو  وجيشه  أردوغان 
أنهم  ويدعون  اإلسالم،  يدّعون  اإلسالم، 
األفعال ال  هذه  ولكن  محمد،  الحبيب  أمة  من 
تطابق أفعال النبي محمد، مؤخراً تم استهداف 
المدينة  قصف  تم  بالمسيّرات،  كوباني  مدينة 
األشخاص،  من  عدداً  إثرها  على  واستشهد 

ستة  عمره  يتجاوز  لم  طفل  بينهم  من  وكان 
أعوام، قد بترت ساقه. 

دور  استهداف  عليوي  عدنان  الشيخ  وأدان 
االحتالل  دولة  قبل  من  والمساجد  العبادة 
اإلسالم  يدعي  من  كيف حال  وقال:  التركي، 
دولة  وقيام  اإلسالمية  الشرائع  اتباع  ويدعي 
إسالمية كبيرة، ويقوم بقصف المساجد ويهدم 
بيوت هللا تعالى والتي يذكر فيها اسمه ويرفع 

فيها األذان.
عليوي  عدنان  الشيخ  توج  حديثه  نهاية  وفي 
والعلم«  والمنابر  »العمائم  أهل  إلى  برسالة 
في تركيا، والذين يطبلون لسياسات أردوغان 
المنطقة،  شعوب  بحق  وجرائمهم  العدوانية 
وقال: أال تنظرون إلى األطفال المشردين، إلى 
الجرحى، إلى الحيوانات والزروع التي ماتت 
من العطش نتيجة حبس المياه، أنتم أفتيتم بهذا 

وأنتم مسؤولون عن كل ما يجري. 
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استمرار المجتمع الدولي في صمته إثبات على شراكته في الجرائِم المرتكبِة

كالو: إغالُق المعبِر يكشُف تبعيَة الديمقراطيِّ الكردستانيِّ العمياَء للمحتلِّ التركيِّ

موسكو وأنقرة... تنافٌس على منجِم الثرواِت الكازاخّي

كوباني/ سالفا أحمد ـ شجب الرئيس المشترك 
لمنظمة حقوق اإلنسان في إقليم الفرات أحمد 
حيال  المخزي  الدولي  المجتمع  داوود صمت 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركية  الهجمات 
يعود  الدولي  الصمت  أن  إلى  مشيراً  سوريا، 
دولة  مع  المشتركة  واألجندات  المصالح  إلى 

االحتالل التركي. 

استهدفت دولة االحتالل التركي في الثامن من 
وقراها  كوباني  مدينة  الجاري،  الثاني  كانون 
نتيجتها  فكان  العشوائي،  المدفعي  بالقصف 
كوباني،  في  المدنيين  بحق  مجزرة  ارتكاب 
المدني  المجزرة استشهاد  تلك  وكانت حصيلة 
خالد  والطفل  خانه،  قرية  من  شريف  إبراهيم 
أعوام،  خمسة  العمر  من  البالغ  مصطفى 
خمسة  بينهم  الجرحى  من   11 إلى  باإلضافة 
حنيفي  عبدو  الطفل  بينهم  من  وطفلين،  نساء 
البالغ من العمر أربعة أعوام، الذي فقد إحدى 
الكائن  منزله  على  التركي  القصف  في  ساقيه 

في قرية قرموغ. 
اآلونة  في  التركي  االحتالل  دولة  كثفت  فيما 
األخيرة، هجماتها على العديد من مناطق شمال 
وشرق سوريا عامة، ومقاطعة كوباني خاصة، 
إذ تشهد المقاطعة منذ الثامن من كانون الثاني 
يومي،  شبه  بشكًل  عشوائياً  وقصفا  استهدافاً 
للحدود  المحاذية  والقرى  المدنية،  مركز  على 
مع باكور كردستان، وفي كل مرة يكون الهدف 
األساسي للقصف المدفعي وطائراتهم المسيرة 

المدنيين العزل.  
المدنيين  على  التركية  الهجمات  وتُصنّف 

المعاهدات  تخرق  بذلك  وهي  حرب،  جرائم 
حماية  على  تنص  التي  الدولية،  واالتفاقيات 
بات  أجمع،  العالم  إن  رغم  اإلنسان،  حقوق 
يدرك خطر جرائم االحتالل التركي في شمال 
على  صامتة  بقيت  أنها  غير  سوريا،  وشرق 
الجرائم  ترتكب  تركيا  أن  إدراكها،  من  الرغم 

واالنتهاكات بحق شعوب المنقطة.

تهجيُر شعوِب المنطقِة هدُف تركيا

مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  ذلك  على  وتعليقاً 
في  اإلنسان  حقوق  لمنظمة  المشترك  الرئيس 
إقليم الفرات أحمد داوود، الذي ندد في مستهل 
بحق  التركية  الدولة  وانتهاكات  بجرائم  حديثه 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  المدنيين 
مدينة  على  الهجمات  تلك  من  الهدف  وقال: 
عام؛  بشكل  المنطقة  وعلى  وقراها،  كوباني 
تعيشها  التي  واالستقرار  األمان  حالة  ضرب 
تسعى  أنها  كما  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
المنطقة،  سكان  بين  التهجير  من  حالة  لخلق 

لكسر إرادة شعوبها والنيل منها، وأيضاً تحاول 
شن  من  ذلك  بعد  لتتمكن  واهية  حجج  خلق 

عدوان جديد على المنطقة. 
 وأضاف داوود: نحن كمنظمة حقوق اإلنسان 
األيدي  مكتوفي  نقف  لن  الفرات،  إقليم  في 
أبناء  تطال  التي  واالنتهاكات  الجرائم،  عن 
ما  وكل  التركي،  االحتالل  قبل  من  المنطقة 
واستنكار،  إدانة  محل  المدنيين  بحق  يجري 
والقوانين  لألعراف  خرق  التجاوزات  وهذه 
الدولية، فهجمات دولة االحتالل التركي ليست 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  بجديدة 
ومنذ بداية األزمة في سوريا، وهي تتدخل في 
شؤونها، وهي تحتل العديد من المدن والمناطق 
فيها مجازر مروعة تحت  السورية، وترتكب 

أنظار العالم.
يلتزم  ال  التركي  المحتل  بالقول:  داود  وأشار 
من  اعتمادها  تم  التي  الرابعة،  جنيف  باتفاقية 
المتحدة  واألمم  الدولي،  األمن  مجلس  قبل 
بحماية  تتكفل  وهي  عام 1949،  أب  في 12 
إنها  إال  إضافة  الحروب،  أوقات  في  المدنيين 
تنص على حماية حقوق  التي  البنود،  تتجاوز 

الطفل سواء في الحرب أو في السلم. 

حقوُق اإلنساِن في مهّبِ الّريحِ

الذي  حنيفي،  عبدو  الطفل  داوود:  وأوضح 
العشوائي  المدفعي  القصف  أثناء  ساقه  بترت 
على  ومرتزقتها،  التركي  االحتالل  لدولة 
شكل  هل  قرموغ،  قرية  في  الكائن  منزلهم 
وهذا  التركي؟  القومي  األمن  على  خطراً 

الطفل ليس الوحيد الذي تعرض لجروح بليغة، 
يد  على  األطفال  من  العديد  استشهد  ولكن 
من  وكان  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش 
بينهم الطفل محمد محمد، الذي أصيب بالغاز 
الكيمياوي أثناء عدوان االحتالل التركي على 

مدينته سري كانيه في عام 2019. 
تدافع  كمنظمة  نحن  قائالً:  حديثه  داوود  وتابع 
عن حقوق اإلنسان أرسلنا العديد من الملفات، 
االنتهاكات  حاالت  من  اآلالف  توثق  التي 
كل  من  الرغم  وعلى  العزل،  المدنيين  بحق 
ما يجري، المجتمع الدولي يلتزم الصمت، ما 
يؤكد أن تركيا دولة فوق القانون، وإن أهداف 
حماية  ال  مصالحهم  حماية  المهيمنة  الدول 

حقوق اإلنسان في العالم.

واختتم الرئيس المشترك لمنظمة حقوق اإلنسان 
في إقليم الفرات أحمد داوود أحمد داوود حديثه 
مرة  بصمته  يثبت  الدولي  المجتمع  بالقول: 
مهب  في  باتت  اإلنسان  حقوق  أن  أخرى، 
المصالح،  في  هناك شراكة  أن  ويؤكد  الريح، 
االحتالل  دولة  ترتكبه  الطرف عما  تغض  لذا 
واستنكارنا  تنديدنا  نكرر  جرائم.  من  التركي 
الحقوقية  والمنظمات  الدولي  المجتمع  لصمت 
بواجباتها  القيام  في  ونطالبهم  واإلنسانية، 
رأسها  وعلى  المنطقة،  أبناء  تجاه  اإلنسانية 

الضامن الروسي.  

عضو  أدان   - الدرباسية  روناهي/ 
االتحاد  حزب  في  العام  المجلس 
الحصار  كالو  عدنان  الديمقراطي 
سوريا،  وشرق  شمال  على  المفروض 
أعداء  سوى  يخدم  ال  حصاراً  وعّده 

شعوب هذه المنطقة.

الديمقراطي  الحزب  سلطات  من  بقرار 
سيمالكا  معبر  أُغلق  الكردستاني، 
باشور  بين  الواقع  »فيشخابور« 
كردستان وشمال وشرق سوريا، إغالق 
المفروض  الحصار  مع  تزامن  المعبر 
والسوري  التركي،  النظامين  قبل  من 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
التعاون  درجة  جليا  يُظهر  الذي  األمر، 
ذلك  من  وأبعد  الثالث،  األطراف  بين 
التوقيت،  هذا  في  المعبر  إغالق  فإن 
الديمقراطي  سلطات  تبعية  مدى  يكشف 

الكردستاني لدولة االحتالل التركي.
شمال  على  المفروض  الحصار  إن 
على  كبير  بشكل  أثر  سوريا،  وشرق 
والمعيشية،  االقتصادية  الشعب  أوضاع 
المتنفس  كان  سيمالكا  معبر  أن  حيث 
أن  غير  المنطقة،  لشعوب  الوحيد 
الكردستاني،  الديمقراطي  سلطات 
وتنازالً عند رغبة تركيا، أُغلقه في وجه 

هذه الشعوب.

مؤامرةٌ إقليميٍة

الحصار  هذا  واسباب  تداعيات  حول 
سوريا،  وشرق  شمال  على  المفروض 
العام  المجلس  عضو  لصحيفتا  تحدث 
كالو  الديمقراطي عدنان  االتحاد  لحزب 
وقال: الهدف من الحصار المفروض هو 
في  شمال وشرق سوريا  وضع شعوب 

أزمة اقتصادية خانقة، ومن جانب آخر 
كبير  عدد  على  يؤثر  الحصار  هذا  فإن 
من المرضى، الذين هم بحاجة ماسة إلى 
تلقي العالج في الخارج، ومن المعروف 
أن المنفذ الوحيد باتجاه الخارج هو معبر 

سيمالكا.
فشل  التي  األهداف  إن  كالو:  وأضاف 
في تحقيقها العدو على مدى عقد كامل، 
شمال  شعوب  إرادة  بكسر  والمتمثلة 
باشور  سلطات  تحاول  سوريا،  وشرق 
خالل  من  وذلك  عنهم،  بالنيابة  تنفيذها 
اقتصادية  حرب  وشن  المعابر  إغالق 

على المنطقة. 
تزامن  إن  بالقول:  حديثه  كالو  وتابع 
إغالق المعابر المؤدية إلى شمال وشرق 
سوريا كافة، لم يكن قط محض صدفة، 
بل كان نتاج مؤامرة إقليمية، حيكت ضد 
مناطق شمال وشرق سوريا، وقد شارك 
التركي،  النظامان  المؤامرة  هذه  في 
والسوري إلى جانب الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، كما أن الحجة التي تتحجج 
بها سلطات باشور ال تنطلي على أحد. 

وأوضح كالو بقوله: إن المطالبة بجثامين 
الشهداء ال عالقة لها بأعمال الشغب، كما 
تدعي تلك السلطات، ومن جهة أخرى؛ 
ارتكب  قد  الكردستاني  الديمقراطي  فإن 
وذلك  واحد،  وقٍت  في  جرم  من  أكثر 

االحتالل  دولة  جانب  إلى  مشاركته  في 
ضد  تشنه  التي  عدوانها،  في  التركي 
مناطق الدفاع المشروع، واستشهاد عدد 
قواته،  أيدي  على  »الكريال«  قوات  من 
سلطات  ارتكبته  ما  هذا،  إلى  يُضاف 
من  عدد  لجثامين  احتجازها  في  باشور 
لذويهم،  تسليمهم  ورفضها  الشهداء، 
والمتمثل  يُغتفر،  ال  الذي  جرمها  ثم 
بمشاركتها في الحصار المفروض على 
معبر  إغالق  شمال وشرق سوريا عبر 

سيمالكا.

اإلغالُق مؤثُّر لشعِب باشوَر

هذا  نستنكر  أن  علينا  كالو:  وأضاف 
آفا،  روج  عن  دفاعا  فقط  ليس  الفعل، 
شعب  على  سلبياً  يؤثر  اإلغالق  ألن 
إغالق  إن  أي  أيضا،  كردستان  باشور 
في  الشعب  بحق  جريمة  المعبر  هذا 
روج آفا، وشمال وشرق سوريا وباشور 
شعب  على  يتعين  هنا  ومن  كردستان، 
ممارسات  الفوري ضد  التحرك  باشور 

سلطات الديمقراطي الكردستاني. 
يزيد  المعابر  إغالق  إن  كالو:  وبين 
الذاتية، ألن  اإلدارة  كاهل  األعباء على 
المفروض  الحصار  تقاوم  اإلدارة  هذه 
عليها منذ سنوات بواسطة معبر سيمالكا، 
هذا يعني: أنه مع إغالق المعبر ستكون 

صعبة،  تحديات  أمام  الذاتية  اإلدارة 
تحظى  ال  اإلدارة  هذه  أن  وخصوصا 
حتى اآلن بأي اعتراف إقليمي او دولي 
رسمي، لذلك فإن هذا اإلغالق سيفرض 

على اإلدارة الذاتية مقاومة مضاعفة.
لحزب  العام  المجلس  عضو  واختتم 
حديثه  كالو  عدنان  الديمقراطي  االتحاد 
بالقول: إن تكاتف شعوب شمال وشرق 
سوريا مع اإلدارة الذاتية، سيشكل عامل 
التي  التحديات،  هذه  وجه  في  صمود 
القول:  نستطيع  لذلك  اإلدارة،  تواجهها 
إن اإلدارة ستنجح في مقاومتها إلفشال 

أنواع المؤامرات، التي تحاك ضدها.

رامان آزاد
كازاخستان  في  األخيرة  األحداُث  استأثرِت 
باهتماٍم روسّي وتركّي الفٍت، وقد استطاعت 
حول  أنقرة  مع  تناقضها  تحّول  أّن  موسكو 
سوريا إلى صيغٍة تعاوٍن بالتالعب بالمخاوف 
األمنيّة التركيّة االفتراضيّة، وتجاوزت مطبَّ 
الحرِب بين أذربيجان وأرمينيا، لتكوَن شرق 
أوكرانيا هي العقدة، ولذلك فهي في سباٍق مع 
الزمِن إلنهاِء األزمِة في كازاخستان، وإعادِة 
األوضاعِ على ما كانت عليه قبل ٢/1/٢0٢٢، 
والحيلولِة دون دوٍر تركّي فاعٍل في البلد الذي 

يُعدُّ منجَم الثرواِت الطبيعيّة. 

سعي تركّي ُمبكر

استقالل  وإعالن  السوفيتي  االتحاد  حل  مع 
 ،1991 األول  كانون   16 في  كازاخستان 
باستقاللها  تعترف  دولة  أول  تركيا  كانت 
في  معها  الدبلوماسية  لعالقات  وبدأت 
معها  دبلوماسيّة  عالقاٍت  تقيم   1992/3/2
عثمانويّة  توجهاٌت  وبرزت  واحد.  عام  بعد 
التركّي  النفوذ  توسيع  إلى  تطمُح  وطورانيّة 
الصين.  حدود  حتى  األدرياتيكّي  البحر  من 
وجاء التحرك التركّي في عهد الرئيس التركّي 
األم”  “الوطن  حزب  زعيم  أوزال  تورغوت 
لتأسيس  جهداً  وبذل  الفتةً  حماسةً  أبدى  الذي 
الوسطى  آسيا  التركية  البلدان  مع  تحالفات 
واتبع  القوقاز  جنوب  في  أذربيجان  وكذلك 
التركيّة  الجمهوريات  على  انفتاحيّة  سياسة 
بهدِف تفعيل العالقات مع هذه الدول، وتوسيع 
التركّي  االستراتيجّي  والتمدد  االنتشار  رقعة 
إنشاِء  إلى  وتطلع  الوسطى،  آسيا  مناطق  في 
»رابطة العالم التركّي«، تتبوأ فيه تركيا مركز 
الحادي  القرن  أن  أوزال  وادّعى  فيه.  القيادة 
تأكيد  في  األتراك”  “قرن  سيكون  والعشرين 
على االستقطاب التركّي للجمهوريات الحديثة.

وتشمل أوراسيا المنطقة الجغرافيّة التي تضم 
آسيا  جمهوريات  من  تركية  أقليات  فيها  دوالً 
إال  البلقان،  منطقة  وكذلك  والقوقاز  الوسطى 
البلقان  دول  بين  الوثيقة  العالقات  وبسبب  أنّه 
واالتحاد األوروبّي اقتصر مفهوم »أوراسيا« 
آسيا  التركّي على جمهوريات  المفهوم  حسب 

والقوقاز.
أضاف تحديد الجمهوريات الناشئة من الفضاء 
السوفيتّي السابق ذات القومية التركية بعداً قوياً 
ألنصار النزعة القوميّة لتطوير مفهوم أوراسيا 
للحوافز  كان  العملية،  الناحية  فمن  تركيا.  في 
الوطنيّة دورا بارزا في الظهور األوراسّي في 
الدوائر األكاديميّة والفكريّة في تركيا فتم انشاء 
األسود  للبحر  االقتصادّي  التعاون  منظمة 
التركيّة  الوكالة  أعمال  إلى  إضافة   ،BSEC
والتكنولوجّي  والتقنّي  االقتصادّي  للتعاوِن 
آسيا  في  كبيرة  لمشاريع  المقدّمة   )TİKA(
الوسطى والقوقاز والبلقان. كما تأسست العديد 
من المراكز البحثيّة ونشرت إصدارات في هذا 
المنحى لتعميم األوراسيّة كمفهوم في األوساط 

األكاديميّة التركيّة. 
مسار  في  عراقيل  أنقرة  واجهت  بالمجمل 
تقبل  ولم  الوسطى  آسيا  في  نفوذها  توسيع 
المطلوبة  بالحماسة  االنفتاحيّة  خطواتها 
مجتمعات  تأثر  وبسبب  أذربيجان،  باستثناء 

وثقافة تلك الدول بالهوية واللغة الروسيّة.

منجم للثرواِت الطبيعيّة

الدولّي  االهتمام  وراء  تقف  كثيرة  عوامل 
فمن  كازاخستان،  في  باألحداث  واإلقليمّي 
أّي  الخليفة لروسيا، وتعتبر  الحديقة  جهة هي 
جهة  ومن  القومّي،  ألمنها  تهديداً  فيها  متغيّر 
األحداث  توقيت  من  موسكو  تتوجس  ثانية 

وتزامنها مع التوتر شرق أوكرانيا، فيما ترى 
تركّي.  عرقّي  امتدادٌ  كازاخستان  أّن  تركيا 
وحقيقة التنافس تتعلُق بالجيوبوليتيك وحساسيّة 

الموقع، فضالً عن الغنى بالثروات الطبيعيّة.
كازاخستان تاسع دول العالم من حيث المساحِة 
ويبلغ سكانها  كم2،  مليون  تتجاوز 2.7  التي 
الكازاخ  ويشّكل  نسمة،  مليون   18.8 نحو 
الروس  يشّكل  فيما  حوالي 70% من سكانها، 
نسبتهم  تناقصت  بعدما   %18 بنحو  فيها  أقليّة 
دولة  وهي  السوفييتّي،  االتحاد  انهياِر  إثر 
)منظمة  في  وعضو  التركية  باللغة  ناطقة 
بالغاز  الغنية  الدول  من  تعدّ  التركيّة(،  الدول 
والنفط وأكبر اقتصاد في منطقة آسيا الوسطى، 
ويشكل النفط فيها نحو 21% من إجمالي الناتج 
بالعالم،  لليورانيوم  منتج  أكبر  وهي  المحلّي، 
والكروم  والحديد  بالمنغنيز  أيضاً  وغنية 

والفحم، ومصدّر رئيسّي لتلك المواد.

عالقات مع تركيا

لطالما راود ساسة أنقرة حلم جعل تركيا مركزاً 
إلى  الماضية  السنوات  فسعت  للطاقة،  عالميّاً 
بحر  على  المطلة  الدول  مع  عالقاتها  توطيد 
الغاز  الطاقة  مصادر  على  للحصول  قزوين 
الوسطى  آسيا  دول  لدى  الموجود  والبترول 

ونقله عبر أنابيبها إلى أوروبا.
ووقّعت أنقرة على اتفاقيات للغاز الطبيعّي مع 
أوروبا،  إلى  لنقله  وأذربيجان  وإيران  روسيا 
ما  اإليرانّي  الطبيعّي  الغاز  إمدادات  وتمثل 
يقرب من 80% من إجمالّي االستهالك التركّي 
المشروع  أهمية  وبرزت  الوقود،  من  المحلّي 
شبه  أزمة  عقب  ألوروبا  بالنسبة  التركّي 
على  عقوبات  أوروبا  وفرض  القرم،  جزيرة 
بالغاز  إمداداته  أوقف  الذي  الروسّي  الجانب 

إلى الدول المشاركة في فرض العقوبات عليه.
الطبيعّي  للغاز  أيضاً  الكبيرة  األهمية  وترجع 
االقتصادّي  للنمو  كعامٍل  لتركيا،  بالنسبة 
المتزايد في تركيا، فينا تفتقر إلى موارد الطاقة.

للرئيس  زيارة  وخالل   2009/10/21 في 
أنقرة  إلى  نزرباييف  سلطان  نور  الكازاخي 
التعاون  واتفاقيات  العقود  عشرات  توقيع  تمَّ 
التجارّي والعسكرّي والثقافّي، ووضعت أسس 
مجلس التعاوِن االستراتيجّي األعلى بين البلدين 
مجموعِة  إنشاِء  في  أساسيّاً  دوراً  لعب  الذي 
والذي   2011 عام  بالتركيّة  الناطقة  الدول 
 ،2021/11/12 في  إسطنبول  خالل  تحّول 

إلى منظمِة الدوِل التركيّة. 
كانت  البلدين  بين  التجاري  التبادل  أرقام 
تجاوزت  التركيّة،  الجمهوريات  بين  األقوى 
أحياناً أربع مليارات دوالر لكن الهدف المعلن 
رسميّاً كان رفع الرقم إلى 10 مليارات دوالر 
االلتحاق  كازاخستان  قرار   .2023 عام  في 
باتفاقية خط الحديد باكو - تفليس - قارس باتجاه 
جنوب آسيا وبأن تكون جزءاً من خط أوراسيا 
التقارب  مؤشرات  بين  كان  االستراتيجّي 

والتنسيق بين أنقرة ونور سلطان أيضاً.

موسكو سبقت أنقرة

وموسكو  أنقرة  بين  المواقف  تناقض  ورغم   
ظاهرياً حيال كازاخستان، إال أنهما أبديا موقف 
االهتمام باألحداث فيها وكلٌّ وفق مصلحته، إال 
أنّه ال يُستبعد تكرار الموقف إزاء أذربيجان، 
أذربيجان، وخذلت  الحرب لصالح  انتهت  فقد 
مبادرة  وجاءت  األرمنّي،  حليفها  موسكو 
موسكو فوريّة خشية تفاقم األوضاع وانشغالها 
فيها  افتتحت  والتي  األهم،  أوكرانيا  ملف  عن 
في  بيرقدار  المسيّرة  للطائرات  مصنعاً  أنقرة 

.2021/12/25
أنقرة أكثر  إلى جانب  الكازاخية  القيادة  وقفت 
من مرة في األعوام األخيرة ودخلت على أكثر 
بعد حاثة  بينها وبين موسكو  من خط وساطة 
الروسية عام 2015، والتوتر  المقاتلة  إسقاط 
ودعم  األرمنّي  والملف  اإلسرائيلّي  التركّي 
الوسطى،  آسيا  في  التركّي  التكتل  مشروع 
السهولة  هذه  بمثل  تركيا  عن  تتخلى  فلماذا 
الروسّي؟  النفوذ  المزيد من  لصالح  والبساطة 
هل شعرت بالخطر الحقيقّي الكبير الذي يهدد 
الدولة أم هي أرادت استغاللها فرصة للتحرك 
من قيود إقليمية تطاردها حسمت الموقف فيها 

لصالح عالقتها مع الكرملين؟
إلى  قواتها  ترسل  لم  موسكو  أّن  المؤكد  من 
لينخرطوا في أعماٍل قتاليٍّة  كازاخستان مجاناً 
ويتعرضوا للخطر في سياق عالقات اعتياديّة، 
بل قدّمت الئحة شروط ومطالب لنور سلطان 
بينها  العسكرّي  دعمها  مقابل  نزرباييف 
للقرم  روسيا  بإلحاِق  كازاخستان  اعتراف 
وإنشاء قواعد عسكريّة روسية في كازاخستان 
من  وهذا  هناك.  الروسية  لألقليّة  ذاتّي  وحكم 
شأنه أن يُبطئ من اندفاعات السياسة الكازاخيّة 

تجاه تركيا، إن لم يكن ذلك الزماً. 
واشنطن  بين  للتنسيق  صيغة  ثّمة  العمِق  في 
وموسكو في سياق عملية كبيرة لتقاسم المصالح 
العالم،  في  إقليميّة  بقعة  من  أكثر  في  والنفوذ 
لهذه  ترجمة  هي  الطرفين  بين  والمحادثات 
التفاهمات في الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
والبحر األسود وشرق المتوسط وشمال أفريقيا 
بحسب مراقبين. وقال الناطق باسم الخارجيّة 
األمريكيّة نيد برايس للصحافيين إنَّ “الواليات 
عن  للكشف  ستراقب  وبصراحة  المتحدة، 
للسيطرة  تمّهد  قد  اإلنسان  لحقوق  انتهاك  أّي 
على مؤسسات كازاخستان، وسنترك حكومة 
منظمة  تدّخل  إلى  دعوتها  لتبرر  كازاخستان 

معاهدة األمن الجماعّي التي تقودها روسيا. 
في  المشهد  تطورات  حيال  الصين  فعل  ردة 
الحسابات  يربك  لروسيا  وتأييدها  كازاخستان 
التركيّة، وهي مدعاة قلق من وجوِد تفاهمات 
إقليمية  صينية  ــ  روسيّة  ــ  أمريكيّة  ثالثيّة 
سياسة  على  متوقع  رد  ولعله  حسابها،  على 
يتصل  فيما  السلبّي  وموقفها  الخارجيّة  أنقرة 
بإقليم شينجيانغ الصينّي ودعم اإليغور، مقابل 
التنسيق فيما يتصل بخط الحرير، الذي تتطلع 
سهم  لها  يكون  وأن  فيه،  الشراكة  إلى  أنقرة 
الصين  بين  السلع  لنقل  الضخمة  العوائد  من 

وأوروبا.

هل تستدرك أنقرة خطوتها المتأخرة؟

مصادر مطلعة غير رسميّة قالت إّن سلطاِت 
سوريا  شمال  مناطق  في  التركّي  االحتالِل 
مرتزقة  مسلحين  لتجهيِز  االستعداداِت  بصدد 
إلى  إلرسالهم  الوطنّي«  »الجيش  يسمى  مما 
كازاخستان. وبكّلِ األحوال فإنَّ أنقرة حريصةٌ 
آسيا  في  بلٍد  أكبر  في  وجودها  تأكيد  على 
الوسطى وأقوى اقتصاد فيها، والمسألة متعلقة 
والنفط(،  )الغاز  الطاقة  أولها  عوامل  بعدة 

والعامل القومّي.
مع  التضامن  موقف  عن  أردوغان،  أعلن 
الرئيس  مع  هاتفّي  اتصال  في  كازاخستان 
الكازاخّي قاسم جومارت توكاييف. وأمله في 
أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت 
ممكن وأن ينتهي التوتر في وقت قصير. وقال 
أردوغان إّن أنقرة مستعدة “لتبادل جميع أنواع 
المعرفة والخبرة التقنيّة إذا لزم األمر”. بالمقابل 
يعلن الرئيس الكازاخي توكاييف أنَّ عصابات 
إرهابية دولية تلقّت تدريباً في الخارج تتحرك 
ينبغي  وأنّه  البالد  واستقرار  أمن  الستهداف 
التبرير  وهو  عدوانيّاً.  عمالً  هجومها  اعتبار 
روسيا  دخول  سّهل  الذي  والتقنّي  السياسّي 
عسكريّاً إلى كازاخستان، لكن المشكلة ستكون 
النار  الروسيّة واألرمنيّة  القوات  عندما تطلق 
تعهد  كما  إنذار  سابق  دون  من  الناس  على 

توكاييف قطاع الطرق واإلرهابيين.
ويوم الثالثاء 2022/1/11 ُعِقد اجتماٌع طارئ 
لبحث  التركيّة  الدول  لوزراء خارجيّة منظمة 
دعمها  وأعلنت  كازاخستان،  في  التطورات 
وهي  توكاييف،  الكازاخّي  الرئيس  ألجندة 
خطوة استدراكيّة بعد التدّخل الروسّي وحركة 
الطائرات الروسيّة في المدن الكازاخيّة محملةً 

بقوات النخبة. 
ال شك أن أنقرة عّولت على تفّجر األوضاع في 
كازاخستان، وأنّها ستكون مناسبة تمنح منظمة 
تأكيد  فرصة  التركيّة  باللغة  الناطقة  الدول 
عالقاتها وتمتينها. إال أنَّ الرئيُس الكازاخي لم 
يطلِب دعماً من الجمهوريات التركيّة والتنسيق 
مع أنقرة، بل اختار موسكو، التي تقود منظمة 
وبيالروسيا  )روسيا  الجماعّي  األمن  معاهدة 
وقدّم  وقيرغيزستان(،  وطاجكستان  وأرمينيا 
على  بوتين  الروسّي  للرئيس  خاصاً  شكراً 

استجابته السريعة لدعمه وإرسال القوات. 
بمثابة كسب  الروسيّة كانت  الخطوة  بالمجمل 
نقاط في سباق النفوذ، ولم تقطع الطريق تماماً 
القومّي  العامل  على  تعّول  التي  أنقرة  على 
كازاخستان  تنتهجها  التي  السياسة  وطبيعة 
مع عالقة  بالتوازي  مع موسكو  تواصلها  في 
مع  تجارّي  وتبادٍل  وأنقرة  واشنطن  مع  جيدة 
لم  حدث  ما  إّن  القول  يمكن  ولذلك  إسرائيل، 
يتجاوز بعد مساعي الحفاظ على الوضع القائم 
وبقاء السلطة الحالية بقوة النار والقمع بذريعة 
الكازاخي  الرئيس  وإصدار  المؤامرة،  نظرية 

توكاييف أمر إطالق النار المثير للجدل.  

احمد داوود

عدنان كالو
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على بعد خطوة واحدة.. مشروُع استجراِر مياِه الفراِت سيدخل الخدمَة

أمريكا... اّللجوُء للمهاجرين الشرعيين لتهدئة التضّخِم الجامِح!

»نورد ستريم 2«... سالُح بوتين إلرهاِق أوروبا

َوِإَذا َمِرْضُتْم َفِبالَفلَسَفِة ُتْشَفوَن
القائمون على  الشدادي/ حسام دخيل - أنهى 
مشروع جر مياه الفرات إلى الحسكة وريفها 
بشكل  المشروع  من   %90 قرابة  الجنوبي، 
الشهر  منتصف  في  النور  وسيبصر  كامل، 
الضخ  عمليات  أول  ستكون  حيث  القادم، 
باتجاه  الشدادي  التجريبية من محطة تصفية 

أحياء المدينة، والقرى المحيطة بها.

المستمر، في  العمل  بعد مرور عام كامل من 
مشروع استجرار مياه الفرات، الذي كانت قد 
أعلنت عنه مديرية المياه في مقاطعة الحسكة، 
مؤتمر  عبر  الفرات  مشروع  مع  بالتعاون 
في  العلوة  مياه  محطة ضخ  في  أقيم  ُصُحفي، 

كانون الثاني من العام المنصرم.
وقال المهندس عثمان كدو، مشرف الصيانة في 
محطة تصفية الشدادي لصحيفتنا »روناهي«: 
»إن المشروع بات في مراحله األخيرة، حيث 
تم إنجاز أكثر من 90% من المشروع، وبقيت 
منه  االنتهاء  إعالن  ليتم  األخيرة،  اللمسات 

بشكل كامل في منتصف شباط القادم«.

تصفية  محطة  إلى  وصلت  :المياه  وأضاف 
في  صيانته  تمت  الذي  الخط،  عبر  العزيزة، 

المرحلة األولى من المشروع.
م إلى ثالث مراحل: أولها  وكان المشروع قد قُّسِ
صيانة الخطوط الممتدة من محطة الصور في 
إلى مدينة  الشمالي، وصوالً  الزور  دير  ريف 
تقريباً،  كم   150 إلى  يصل  بطول  الحسكة 
صيانة  كانت  المشروع  من  الثانية:  والمرحلة 
 10 العلوة  بمحطتي  المتمثلة  الضخ  محطات 
 ،47 الـ  ضخ  ومحطة  الشدادي،  جنوب  كم، 

المرحلة  أما  10كم،  الشدادي  غرب  شمال 
في  التصفية  محطات  صيانة  فكانت  الثالثة: 
فيها  العمل  شارف  والتي  والشدادي،  مركدة 

على االنتهاء.
ونّوه كدو إلى أن محطة تصفية مياه الشدادي، 
في  الدخول  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  باتت 
الخدمة، بعد إجراء الصيانة الالزمة لها، حيث 
ولم   ،%90 الـ  قرابة  فيها  اإلنجاز  نسبة  بلغت 

يتبَق سوى اللمسات األخيرة.
في  الفعلية  الخدمة  ستدخل  المحطة  أن  وأكد 
منتصف شهر شباط القادم، وعندها ستكون أول 
الشدادي،  مدينة  إلحياء  تجريبية،  عملية ضخ 

مضيفاً أن المحطة ستخدم مدينة الشدادي بشكل 
كامل، باإلضافة إلى القرى المحيطة بها كافة.

مدينة  ألحياء  ضخ  عملية  أول  »بعد  وأردف 
شبكات  في  األعطال  أماكن  ستتبين  الشدادي، 
قبل  من  لصيانتها  تمهيداً  المدينة،  في  المياه 
فسيتم  بالقرى،  يتعلق  فيما  أما  المياه،  مديرية 
اتخاذ بعض اإلجراءات لضمان وصول المياه 
إلى األهالي كافة، حيث سيتم وضع مناهل في 
بعض القرى، وإيصال المياه عبر الصهاريج، 

لحين ما يتم تركيب شبكات مياه فيها.
كأحد  الفرات،  مياه  استجرار  مشروع  وجاء 
الحلول اإلسعافية، لمد األهالي بالمياه بعد تعمد 

محطة  من  الشرب  لمياه  التركي  المحتل  قطع 
المحتلة،  كانيه  سري  مدينة  ريف  في  علوك 
المنصرم  العام  بداية  المياه  مديرية  وأطلقت 
الحسكة  لمدينة  المياه  تأمين  بهدف  المشروع، 

وريفها الجنوبي.
المشروع يهدف إلى استجرار مياه الفرات من 
محطة  إلى  الزور  دير  شرقي  صور  محطة 
إلى  منها  والضخ  الحسكة،  بريف  الشدادي 
داخل  إلى  ومنها  الـ47  منطقة  مياه  محطة 

الحسكة.

عدد  بمضاعفة  األمريكية،  التجارة  غرفة  طالبت 
المهاجرين الشرعيين إلى الواليات المتحدة األمريكية، 

كوسيلة لتخفيف التضخم، ونقص العمالة.
وفق شبكة »سي إن إن«، قالت الرئيسة التنفيذية لغرفة 
التجارة األمريكية سوزان كالرك: إن الواليات المتحدة 
األمريكية، بحاجة لمزيد من العمال، وأضافت: »يجب 
أن نرحب باألشخاص الذين يريدون المجيء إلى هنا، 
أن  يمكن  مكان  هذا  والبقاء...  المدرسة  إلى  والذهاب 
أنه  ونعتقد  خاص،  بشكل  فيه  مفيدة  الحكومة  تكون 

سيكون مضادًا للتضخم«.
تخفيف  في  سيساعد  الهجرة  تكثيف  أن  وأوضحت 
اضطرابات سلسلة التوريد، التي هي في قلب ارتفاع 
الشاحنات،  سائقي  في  النقص  ذلك  في  بما  التضخم، 
وتابعت: »إذا تمكنا من تخفيف النقص في العمالة، فقد 
يكون هذا هو أسرع شيء نفعله للتأثير على التضخم«.

ووعدت »سوزان كالرك«، بمحاربة ما تعدّه مجموعة 

األعمال تجاوًزا لمكافحة االحتكار من قبل السياسيين، 
أن  يعتقدون  قادة  لدينا  »مازال  وقالت:  والمنظمين، 

الحكومة بحاجة إلى التدخل، وفرض اليد الثقيلة«.
في  المعاصرين  الثقة  صائدي  أن  واستشهدت: 
يصنفون  الذين  كليهما،  الحزبين  من  هم  الكابيتول، 
لجنة  اتخاذ  إلى  باإلضافة  أنه سيئ«  كبير،  كل شيء 
العدواني« ضد  الموقف  هذا  الفيدرالية »مثل  التجارة 
عمليات االندماج واالستحواذ، التي تسبب الخوف بين 
الشركات الصغيرة، والمتوسطة الحجم، التي تأمل لبيع 

شركاتهم في النهاية...
البيروقراطيون  يتوقف  لم  »إذا  أضافت:  سوزان   
فسوف  الطريق،  إعاقة  عن  المنتخبون  والمسؤولون 

نوقفهم«.
وفي الوقت نفسه، فقد تراجع كبير مسؤولي السياسات 
في غرفة التجارة األمريكية، نيل برادلي، عن الجهود 
على  اللوم  بعض  إللقاء  األبيض؛  البيت  يبذلها  التي 

ارتفاع التضخم في تركيز السوق، وقال: »في كل مرة 
تظهر مشكلة في االقتصاد، سواء كانت مشكلة تضخم، 
في  البعض  فيقترح  التوريد،  سلسلة  في  اختناقات  أو 
اإلدارة: أن الجاني يجب أن يكون هذا الحل، هو جدول 

أعمالنا الموجود مسبقًا«.
ومؤخراً، أعلنت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن عن 
اللحوم،  أسعار  ارتفاع  إلى معالجة  تهدف  خطة عمل 
الصناعة  في  المنافسة  من  المزيد  تشجيع  خالل  من 

وتكثيف اللوائح، وإنفاذ انتهاكات السوق المحتملة.
في  مفاجئة  زيادة  لدينا  يكن  »لم  »برادلي«:  وقال 
التركيز في سالسل التوريد الخاصة بنا، والتي تسببت 
اإلدارة  تذهب  عندما  االختناقات...  في  ما  بطريقة 
التجارة  لجنة  أو  االحتكار،  مكافحة  أو  التركيز  إلى 
المشكالت  تفتقد  الحقيقة  في  فإنها  كحل،  الفيدرالية 

األكبر التي يتعين عليهم العمل عليها«.
وكاالت

األسبوع  هذا  ُعقدت  التي  المحادثات  تزال  ال 
القضية  بشأن  وروسيا  المتحدة،  الواليات  بين 
األوكرانية ُمتوقفة، لكن في واشنطن يحاول كبار 
الجمهوريين  من  اقتراح  هزيمة  الديمقراطيين 
موسكو،  على  عقوبات  لفرض  الكونغرس؛  في 
بايدن على  الرئيس جو  إدارة  في حين أصرت 
أن مثل هذا اإلجراء لن يؤدي إال إلى مزيد من 

تأجيج التوترات.
صحيفة  عن  نقالً  أميركيون  مسؤولون  وقال 
ومقاتالت  هليكوبتر  طائرات  إن  تايمز«،  »ذا 
أقرب  قواعد  إلى  نُقلت  روسية،  أرضي  هجوم 
التخطيط  على  مؤشر  أحدث  في  أوكرانيا،  إلى 
لغزو. وفي حين تباطأ الحشد العسكري في األيام 
ألف   100 بنحو  تحتفظ  روسيا  لكن  األخيرة، 
جندي على طول الحدود الروسية -األوكرانية، 

استعداداً لهجوم بري، إذا قرر بوتين التحرك.
للتوسط  وروس  أمريكيون  دبلوماسيون  والتقى 
المجموعة  وهي  األوكرانية،  لألزمة  حل  في 
المحادثات  من  مجموعات  ثالث  من  األولى 
الثنائية، المقرر إجراؤها هذا األسبوع، ووصفت 
الخارجية،  وزيرة  نائبة  شيرمان،  ويندي 
لكنها  ومباشرة«،  »صريحة  أنها  المحادثات: 
قالت: إنه لم تُقدَم تنازالت من أي من الجانبين، 
وال يوجد دليل على أن بوتين كان على استعداد 

لتهدئة األزمة.
إن  عربية«  »اندبندنت  لموقع  تقرير  في  وجاء 
ممثلين  مع  محادثات  عقدوا  الروس  المبعوثين 
عن حلف شمال األطلسي )الناتو( في بروكسل، 
األربعاء 12 كانون الثاني الحالي، حيث ال تزال 
أبداً  أوكرانيا  قبول  بعدم  بالتعهد  موسكو تطالب 

في الحلف. وقال شيرمان: إن المطالب الروسية 
»لن  المتحدة  الواليات  وإن  مبتدئة«،  »ليست 
تسمح ألي شخص بانتقاد سياسة الباب المفتوح 

للناتو«.
لسحب  الدعوات؛  بدورها  روسيا  ورفضت 
قواتها من الحدود، وأصرت على أنهم يجرون 

تدريبات روتينية، وليس لديهم خطط للغزو.

عقوبات على »نورد ستريم«

الجمهوري  السيناتور  يقود  واشنطن،  وفي 
لفرض  الجهود  كروز،  تيد  تكساس،  والية  عن 
أنابيب  بخط  المرتبطة  الشركات  على  عقوبات 

»نورد ستريم 2« الذي يبلغ طوله 750 ميالً.
الديمقراطي  السيناتور  قال  المقابل،  في  أنه  إال 
الفوضى  سيخلق  االقتراح  إن  مورفي:  كريس 
ويقّوض الدبلوماسية األمريكية، ويهدد باالنقسام 
مع الحلفاء األوروبيين لألمة«، وأضاف لشبكة 
»سي أن أن«، »هذه ليست سياسة جيدة لمجلس 
الشيوخ للسماح، لتيد كروز بفصلنا عن شركائنا 
دقيقة حول  عبر األطلسي في وسط مفاوضات 
مستقبل السياسة األمريكية - الروسية، والسياسة 

األوروبية – الروسية«.
قانون  مشروع  بصياغة  الديمقراطيون  ويقوم 
اقترحه كروز، والذي من شأنه أن  للذي  بديل، 
روسيا  على  صارمة  جديدة  عقوبات  يفرض 
إذا غزت أوكرانيا، ومع ذلك، فإن جهود  فقط، 
يعوقها  القانون،  لعرقلة مشروع  األبيض  البيت 
عديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، 
قبل  روسيا  تجاه  بلين  الظهور  يخشون  الذين 
النصفي  التجديد  انتخابات  في  الناخبين  مواجهة 

في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.

مجلس  في  الديمقراطيين  انفصال  يؤدي  وقد 
إلى   ،50-50 بنسبة  تقييده  تم  الذي  الشيوخ، 
من  يقرب  ما  إلى  كروز  قانون  مشروع  دفع 
60 صوتاً، وهو الرقم الذي يحتاج إليه لتمرير 
القانون، ما سيتسبب بإحراج كبير للبيت األبيض 
في  الدبلوماسية  الجهود  ونسف  الداخل،  في 

الخارج.

ِ اعتماُد أوروبا على الغاِز الروسّي

ستريم  »نورد  بناء  من  االنتهاء  تم  السياق،  في 
تشغيله  يتم  لم  لكن  الماضي،  أيلول  في   »2
الذي  األنابيب،  خط  يُضاعف  أن  ويُتوقع  بعد، 
مليار   11.3( يورو  مليارات   10 قيمته  تبلغ 
البلطيق،  يمر عبر بحر  الذي  أميركي(،  دوالر 
لتصل  أوروبا،  إلى  روسيا  من  الغاز  إمدادات 
إلى 110 مليارات متر مكعب سنوياً، ويتجاوز 
بلد عبور  الجديد، أوكرانيا، وهي  خط األنابيب 
من  اقتصادها  يحرم  ما  الروسي،  للغاز  تقليدي 
الناتج  المئة من  تمثل نحو 4 في  التي  الرسوم، 

المحلي اإلجمالي الوطني.
الديمقراطي  الرئيس  مينينديز،  روبرت  وقال 
الشيوخ،  مجلس  في  الخارجية  العالقات  للجنة 
تيد  القتراح  البديل  القانون  مشروع  أعدّ  الذي 
تشريعات  جميع  »أم  تمثل  خطته  إن  كروز، 
والصناعة  األعمال  رجال  ضد  العقوبات« 

الروس، إذا قام بوتين بغزو أوكرانيا.
أنه  األنابيب  خط  أوكرانيا  وصفت  جهتها،  من 
»سالح جيوسياسي«، يهدف إلى معاقبتها على 
الحلفاء  بين  إسفين  ودق  للغرب،  المؤيد  موقفها 
األوروبيين. ويقول منتقدون آخرون: إن »نورد 
ستريم 2« سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز 

الروسي ويسمح للكرملين بممارسة نفوذ سياسي 
في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الغرب.

وكانت إدارة بايدن عارضت خط األنابيب، لكنها 
تراجعت عن فرض عقوبات لتجنب الخالف مع 
ألمانيا، وأثار ذلك استياء كييف، التي تزعم أن 
أوروبا  في  الطبيعي  الغاز  نقص  تستغل  روسيا 

لتقسيم الحلفاء اإلقليميين.
بشكل  أوكرانيا  بشأن  التوترات  وتصاعدت 
مطرد في األشهر األخيرة وسط مخاوف من أن 
روسيا ستحاول تكرار ما حدث في عام 2014، 
اندالع  بعد  القرم  جزيرة  شبه  ضمت  عندما 
والتي  أوكرانيا،  في  للغرب  الموالية  الثورة 
حليف  يانوكوفيتش،  فيكتور  بالرئيس  أطاحت 
بوتين. وقُتل نحو 14 ألف شخص في المعارك 
لديها  أن  تنفي روسيا  بينما  أوكرانيا،  في شرق 

قوات هناك.
بين  المباشرة  المحادثات  من  جولتان  وفشلت 
فتيل  نزع  في  الماضي،  الشهر  وبوتين  بايدن 
بسحب  تطالب  روسيا  تزال  ال  حيث  األزمة، 
الشرقية،  أوروبا  من  الناتو  وقواعد  قوات 
وضمان منع أوكرانيا، وجورجيا من االنضمام 

إلى الحلف.
ومع ذلك، يعتقد المسؤولون األمريكيون، أن نافذة 
روسيا على غزو أوكرانيا قد ضاقت، حسب ما 
ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز«. وأدى فصل 
إلى تأخير التجّمد الشتوي  الشتاء المعتدل نسبياً 
الصعب، الذي قد يكون ضرورياً لنقل األسلحة 
الثقيلة والمركبات، والمعدات العسكرية براً قبل 
تحول  إلى  الربيع  في  الجليد  ذوبان  يؤدي  أن 

األراضي إلى مستنقعات موحلة.
وكاالت

محمد أرسالن علي

البدئي،  تشكلها  منذ  المجتمعات  كانت  لطالما 
التي  كافة،  المجاهيل  معنية بشكل كبير حول 
كانت تحيط بها وكذلك ذاك المجهول الكبير، 
ذاته وماهيته  لمعرفة  لبرهة  يتوقف  لم  والذي 
الذهول  حالة  ضمن  اإلنسان،  إنه  وكينونته، 
االستكشافية  رحلته  االنسان  هذا  بدأ  والهلع، 
بدءاً من الذات )الجوانية( متجهاً نحو الطبيعة 
)البرانية(، التي كانت تغريه بجمالها وعفويتها 
الكائن  كانت  نفسه  بالوقت  ولكن  وبساطتها، 
يمكن  وال  الرحمة  يعرف  ال  الذي  الشرس، 
التحكم بها، والمعقد لدرجة تركها كما هي، ما 
بين هذه الثنائية التي شغلت باله وتفكيره، الذي 
كان يحثّه على سبر أغوار هذا العالم المجهول 
كانت  السبر  هذا  خطوات  أولى  معه،  للتأقلم 
من خالل الشكوك واألسئلة، المحاولة األولية 
لهذا الطفل البشري للبحث عن أجوبة، تشفي 

فضوله الجامح في السيطرة عليها.
موجود،  هو  ما  رفض  أو  المعصية،   
عليه،  متعارف  هو  ما  على  واالحتجاج 
بداية طرح  كانت  الصندوق،  والتفكير خارج 
المعرفة  سماء  في  للعوم  الكبرى  األسئلة 
والوعي والفلسفة األولى، وهي المسيرة التي 
يحيط  شيء  كل  على  اإلنسان  لتمرد  بدأت 
المجهول  العالم  هذا  من  للخروج،  حوله  من 
والذي  والعلم  المعرفة،  عالم  نحو  والمخيف 
بدأ باألسئلة الكبرى؛ َمْن أنا؟ وَمْن أكون؟ وما 
هذا وكيف؟ تلك األسئلة كلها رسمت المالمح 
األولية لظهور الفلسفة فيما بعد، والتي فتحت 
والثقافي  الحضاري  التطور  نحو  الطريق 

للمجتمعات اإلنسانية.
بدأت فلسفة التطور اإلنساني من ميزوبوتاميا 
من  الكثير  أعطت  والتي  القديمة،  ومصر 
التي كانت تؤرق االنسان  تلك األسئلة  أجوبة 
الموت، الزراعة  الحياة أو  إن كان في مجال 
وعلوم الفلك والحساب، ولطالما كانت الفلسفة 
المجتمعية،  باألخالق  وثيق  بشكل  مرتبطة 
والتي كانت بمثابة قوانين ال يمكن إحاللها مهما 
والمركبة  البسيطة  الحياة  بهذه  السبب،  كان 
في الوقت نفسه سطع نور الحضارة من هذه 
األطراف  في  التطور  شعاع  لينشر  المنطقة؛ 
أرسطو  تأثر  وما  كافة،  والبعيدة  منها  القريبة 
بفلسفة هذه المنطقة إال دليل على انبهاره بها 
يسيطر  كي  االسكندر  يقنع  أن  استطاع  حتى 
وفلسفة  ومعرفة  علوم  من  تحويه  لما  عليها 

كانت تعدّ مركز الكون بالنسبة لهم.
استقرار  في  الميزان  بمثابة  الفلسفة  كانت 
المجتمعات وانضباط اإلنسان بقوانين األخالق 
التي  البسيط  بشكلها  وبالعلوم  المجتمعية 
وصلت إليه جراء محاولة اإلنسان التوفيق ما 
بين العلم والطبيعة من ناحية، والحالة الروحية 
التي كانت تؤرقه أكثر للسجود لآللهة، وطلب 

المغفرة منها وطاعتها من ناحية أخرى.
كان  األزل  منذ  بدأ  الذي  الثنائيات  صراع 
الطبقات  ظهور  في  الحاسم  العامل  هو 
ومجهوده،  وكدحه  المجتمع  على  للسيطرة 
وعملت  قمعت  لطالما  التي  المحاوالت  هذه 
يؤمرون  ا  عمَّ بعيداً  يفكر  من  كل  تكفير  على 
وكل  اآللهة،  طاعة  ينالون  كي  لتنفيذه،  به 
تهجيره  كان  القوانين  هذه  يخالف  كان  من 
وإبعاده هي الخطوة األولى في السيطرة على 
الجميع، بواسطة ترهيبهم وتخويفهم بالتهجير 
وأنهم منبوذين من ُخاّلنهم، عملية اإلبعاد تلك 
لإلنسان  بالنسبة  ذاتها  بحِد  الموت  هي  كانت 
لوجه  والذي سيكون وجهاً  المرحلة،  تلك  في 
التهجير  كان  المجهولة،  الطبيعة  وحشية  مع 
واإلبعاد هي العقوبة األولى لكل من يفكر أكثر 
إلى  لتتطور  إليها،  ينتمي  التي  المجموعة  من 
نهاية  في  والقتل  والتعذيب  االعتقال  مرحلة 

األمر.
األنظمة  تستخدمها  التي  األدوات  نفسها  هي 
وجعله  اإلنسان،  لتطويع  راهننا  في  الحاكمة 
إنساناً مستقراً يعيش كما يُقال له أن يعيش وأال 
يخرج عن المعرفة المقدمة له والتي تمثل هي 
فقط الحقيقة، وكل علم أو معرفة خارج ما يتم 

تلقينه لهم، ما هي إال هرطقة وهذيان.
لهذا كان الفالسفة والمفكرون على مّر التاريخ 
والمضايقات  المالحقات  أنواع  لشتى  عرضةً 
والحرق  الرجم  وحتى  والتهجير  والنفي 
أنهم  ادعوا  أو  فكروا  ألنهم  ليس  والتكفير، 

ووعدوا  جديد  بدين  بّشروا  أنهم  أو  فالسفة 
»نبشوا  ألنهم  بل  والحرية،  بالسعادة  العالم 
وأزالوا  األصول،  بتعرية  وقاموا  األسس  في 
األقنعة وفضحوا األوهام«، كما قال فريدريك 

نيتشه. 
بين  ما  راهننا  حتى  زال  وال  صراعاً  كان 
وبين  جهة  من  والمقاوم  المكافح  اإلنسان 
الخنوع والمستسلم والجبان من جهة  اإلنسان 
لبني  مسارها  التي خطت  الحياة  إنها  أخرى، 
كي  بينهما  ما  يختار  أن  عليه  والذي  اإلنسان 
يمكن  ال  إذ،  الحياة،  مواصلة  بمقدوره  يكون 
النجاح في الحياة من دون كفاح ومقاومة كل 
»األوهام« التي تصدرها لنا األنظمة الحاكمة 
وذلك  القومجية،  أو  الدين  تحت مسمى  سواء 
ومحاربة  السلطة  على  االستحواذ  أجل  من 
منافسيها مهما كانت درجة علومهم ومعرفتهم 
يكون  أن  هي  األنظمة  عند  المهم  الحياتية، 
»القضاء  بـ  أعمى  بشكل  مؤمناً  اإلنسان 
سعي  حتى  وال  تفكير  غير  من  والقدر«، 
للخروج من المأزق الذي يعيشه إن كان نفسياً 

وروحياً أو مادياً وجسدياً.
العلم  التي قضت على أشكال  الرأسمالية  إنها 
الخاصة  ملكيتها  من  وجعلته  كلها،  والمعرفة 
وال يمكن ألي كان أن يفكر خارج منظومتها 
الفكرية االستهالكية، الرأسمالية التي ليس لها 
أية عالقة باالقتصاد، وال تطويره ما عدا أنها 
تفكر بالربح األعظمي على حساب االقتصاد 
التقني  االقتصاد  أنشأت  لذلك  المجتمعي، 
والتكنولوجي البديل عن االقتصاد المجتمعي، 
حتى أوصلت المجتمع لحالة من الفقر المدقع 
يعاني التضخم اليومي وعليه أن يدفع ما عنده 
هي  التي  السلطة،  عجز  يسد  كي  ادخره  وما 
باتت  يدها،  تطاله  شيء  أي  تسرق  بدورها 
بمفاصل  المتحكمة  االستهالكية هي  الصناعة 
لحفنة  إال  يذهب  ال  والذي  الصناعي،  المال 
من  وجعلهم  والمنبوذين  المجتمع  تفاهات  من 

رموز المجتمع، كي يتم تقليدهم من البسطاء.
الرأسمالية لم تدع أحداً يعمل في مجال الفلسفة 
ايقاظ  عدم  بهدف  كلها  بالوسائل  وحاربته  إال 
المجتمع واإلنسان من غفلته، التي يعيش فيها 
لذلك  المفقود،  والفردوس  النعيم  أنها  على 
لون  بألف  ومكيجتها  الرديئة  الفلسفة  صنعت 
المصفقين  من  السذج  عيون  تُبهر  كي  ولون 
مفكرون  فلكها،  في  يدورون  والذين  لها، 
الكلمة،  معنى  بكل  أغبياء  وعلماء  وفالسفة 
هم الذين يروجون لنظام التفاهة هذا، الذي ال 
في  يعيش  يجعله  الوهم  اإلنسان سوى  يعطي 
أنه  على  يصنعونه  الذي  االفتراضي  العالم 
المستقبل، بعد أن يتم اقتالع اإلنسان من حالة 
المطلقة،  الفردانية  يعيش  وجعله  المجتمعية 
وليتحول إلى إنسان متوحش ال يعرف معنى 

القوانين المجتمعية.
نجاح  »ال  القول:  إلى  فولتير  حفّز  ما  وهذا 
حتى  المتواصل  بالكفاح  إال  الحياة  هذه  في 
المسار والسالح  آخر رمق، تسقط عند نهاية 
بين يديك! أما الجبان فهو الذي يقضي حياته 
متحسراً ومتأّوهاً، تاركاً غيره يفعل به ما يشاء 

متى شاء وكيفما شاء«.
لطالما كانت الفلسفة داء لألمراض المجتمعية 
وسيطرة  سطوة  نتيجة  انتشرت  التي  كلها 
ونشرت  المجتمعات،  على  الحاكمة  األنظمة 
أنواع الجهل كافة، الممنهج والعلم الرديء كي 
تجعل من اإلنسان ال يبحث سوى عن مصالحه 

العليا  المجتمع  مصالح  حساب  على  الخاصة 
والعامة، وبهذا الشكل نكون وجهاً لوجه أمام 
وينتظر  اإلنتاج  عن  بعيد  مخصي  مجتمع 
تتكرم  التي  اإلنسانية  المعونات  طوابير  في 
الرعية  من  البسطاء  هؤالء  على  الدولة  بها 
وصفاً  أعطى  من  وأفضل  فكرياً،  المخصية 
في  دونو  آالن  الدكتور  كان  النظام  لهذا  دقيقاً 
كتابه »نظام التفاهة«، حيث يقول: »إننا نمر 
تسود  لها،  مثيل  ال  تاريخية  مرحلة  في  اليوم 
الدولة  محاور  على  التافهين،  سيطرة  فيها 
الحديثة كلها، ولنظام التفاهة هذا رموز تافهة 
أما  تافهة،  وأدوات  وشخصيات  تافهة  ولغة 
سّر نجاحه فيكمن في قدرته على إيهام األفراد 

بكونهم أحراراً«.
من  تعدّ  التي  والمدارس  الجامعات  حتى 
االجتماعية  والثقافة  المعرفة  إنتاج  أدوات 
الحاكمة  األنظمة  أن  إال  كان،  مجتمع  أي  في 
عن  بعيدة  بحتة  تجارية  أدوات  إلى  حولتها 
جعلت  األنظمة  هذه  ألن  األساسية،  وظيفتها 
والمدارس  الجامعات  لعمل  المحورية  الفكرة 
والمعاهد هي زيادة اإلنتاج ولو أدى ذلك إلى 
التي  األساسية  التدريسي  العمل  غاية  إهمال 
تتمثل في تكوين المعرفة ونقلها، فنظام التفاهة 
التعليم  هدف  إلى  للعودة  محاولة  أي  يُقصي 
المعرفي والنهوض به فال ينتج سوى الكاتب 
المستقر،  غير  والمعلم  العمل،  عن  العاطل 

واألستاذ الجاهل.
المشرقية  القيم  نحن؟  »من  كتابه  في 
المتوسطية« لسعد محيو حاول طرح األسئلة 
التكنولوجية  الثورة  عالم  في  الكبرى  الفلسفية 
اإلنسان من  لجّر  والتي وصلت  نشهدها  التي 
االفتراضي، مجرد  العالم  إلى  الواقعي  عالمه 
طرح األسئلة يحد ذاتها يعدّ كفاحاً كبيراً ضد 
األنظمة  أدوات  من  اكتسبناها  التي  المعرفة 
المتحكمة في المجتمعات، والتي ال تنتج سوى 
يكونوا  والذين  والفاشلين  األغبياء  المتعلمين 
للمجتمع،  نافعين  وغير  للسلطة  فقط  مفيدين 
في هذا الكتاب حاول سعد محيو طرح األسئلة 
وكذلك النبش في الذاكرة المجتمعية التاريخية 
تكون  لربما  التي  أجوبة  عن  للبحث  للمنطقة 
الدواء لما ال نهاية، إذ يقول: »ماذا، حّل بأرض 
الحضارات والرساالت األخالقية- التوحيدية؟ 
في  األولى  العريقة  الثقافات  سمحت  وكيف 

مشرقية  حضارة  إلى  والُمنتمية  التاريخ 
الجماعية،  ذاكرتهم  ناسها  تفقد  أن  واحدة، 
وثقتهم بأنفسهم، وإيمانهم بدورهم في التاريخ، 
ليصبحوا أشبه برواد فضاء انقطع الحبل الذي 
بهيم  في فضاء  وتاهوا  األم  بسفينتهم  يربطهم 
مّزق  وَمْن،  ولماذا،  كيف،  قرار؟  له  ليس 
الوحدة الجيو- ثقافية العريقة لهذا االقليم، ودفع 
ومذهبية  طائفية  حروب  مهالك  نحو  شعوبه 
»من  ومريعة؟  وعاتية  مدّمرة  وإثنية  وقومية 
الـ  »كراهية  تعني  باتت  المشرق  في  نحن« 

»نحن«. كراهية الذات«.
ونحن نعيش في هذا المجتمع الفاشل والنظام 
األسباب  أكثر في  البحث  في  لنا  بدَّ  التافه، ال 
التي أوصلتنا لهذه الحالة من التصحر الفكري 
والفلسفي، هذه المحاولة ينبغي أال تبقى أسيرة 
بل  وهناك،  هنا  ومشتتة  منفردة  شخصيات 
قوة  ليشكلوا  جماعية  حالة  تكون  أن  عليها 
فكرية بمكنهم من خاللها التأثير على المجتمع 
واستنهاضه من السبات الفكري الذي يعيشونه، 
كي  األنظمة  على  ضغط  قوة  نوا  يكّوِ وكذلك 
تسفّه  التي  وأدواتها  أساليبها  تكبح  أو  توقف 
المجتمع واإلنسان. فمن دون إعطاء األولوية 
يمكن  ال  المجتمع  في  الفكري  والتطور  للنمو 
إن  نقلة نوعية في أي مجال  الحديث عن أي 
كان اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً أو سياسياً. 
والمجتمع  الميادين  هذه  في  النجاح  يمكن  ال 
وبعيد  االستهالكية  والغفلة  الجهل  في  غارق 

كل البعد عن اإلنتاج الفكري الثوري.
حاول الدكتور سعيد ناشيد عبر كتابه »التداوي 
المرضية  الحالة  يشخص  أن  بالفلسفة«، 
وحاول  وطأتها  تحت  يئن  التي  المجتمعية 
اإلنسان  البسيطة إلقناع  الحلول  بعض  وضع 
االستهالكية،  الحياة  بهرجة  عن  يبتعد  أن 
ومعول الرأسمالية التي تحفر قبر المجتمعات 
من خالل أضوائها المبهرة لجّر االنسان نحو 
المعنوي  العالم  حساب  على  المادي  العالم 
األخالق  حساب  على  المصالح  والروحي، 

والفردانية على حساب المجتمعية. 
في كتابه التداوي بالفلسفة يقول ناشيد: »إذا لم 
تنفعك الفلسفة في مواجهة أشد ظروف الحياة 
قسوة وضراوة، فمعناه أن دراستك لها مجرد 
في  النظر  تعيد  أن  وعليك  للوقت،  مضيعة 
أسلوب التعلّم. لذلك لم يكتسب كثير من دارسي 
امتالك  وهم  غير  الفلسفة  دراسة  من  الفلسفة 
للنزعات  سهالً  صيداً  جعلهم  ما  المعرفة، 
باختصار  عنهم  نقول  والشمولية،  األصولية 
هي  فالفلسفة  النصوص.  ثقافة  ضحايا  إنهم 
وحدها القادرة على نقد المفاهيم الكبرى، وعلى 
المفاهيم  وتلك  عنها،  بديلة  لمفاهيم  التنظير 
تمثل حجر الزاوية في مسألة اإلبداع واالبتكار 
اإلنسان  عقل  يستطيع  فبواسطتها  المعرفي، 
الحضارة  وفي  والحياة،  العالم  في  يفكر  »أن 
والسياسة، وفي الصيرورة والطبيعة، وأيضاً 
التصورات  تاريخ  إنه  والفناء،  الموت  في 
الكبرى، التي يقارب بها عقل اإلنسان مسائل 
بهذا  والمعنى،  والكينونة  والزمان  الوجود 
أخر  شيء  عن  تعبيراً  الفلسفة  تكون  المعنى 

أكثر دقة، هو العقل اإلنساني نفسه«.
التوحد  نحو  يقوده  ما  دائماً  اإلنساني  العقل 
زالت  وال  كانت  والتي  األم،  الطبيعة  مع 
لإلنسان،  والروح  للمعنويات  المانحة  القوة 

االستهالكية،  الماديات  عالم  في  انغمس  كلما 
التي أوجدتها الرأسمالية، والتي حولت حياتنا 
للعيش،  قابلة  غير  معقدة  حياة  إلى  البسيطة 
مهما كانت قوة االنسان، إال إذا امتلك اإلرادة 
الحياة  إلى  فالعودة  تحملها،  على  والصبر 
الرحلة األصعب بعد أن ضيعنا  البسيطة هي 
قد  الكبرى،  األوهام  غمرة  من  إليها  الطريق 
نعيش  أن  األمور  أيسر  من  أن  البعض  يظن 
حياة بسيطة! هذا غير صحيح، هذا يحتاج إلى 
غير  األشياء  تحصيل  في  الطمع  عن  التخلي 
رفيعة  قيم  إلى  ويحتاج  للعيش،  الضرورية 

تجاه الطبيعة والبشر، وتجاه النفس. 
فلسفة األمة الديمقراطية التي كتب عنها القائد 
عبد هللا أوجالن في مجلداته الخمسة وشرحها 
الفلسفة  هذه  خالل  من  أنه  رأى  باستفاضة، 
يمكن للمجتمعات أن تتخلص من حالة التردي 
بعض  أوجالن  انتقد  تعيشه،  الي  واالنحطاط 
األفكار في نظريات الفالسفة السابقين واستفاد 
الوقت  لهذا  التي تصلح  من األفكار األخرى، 

أيضاً.  
دافع أوجالن في أطروحاته الفلسفية عن كارل 
نظريته  في  الخطأ  مكامن  ومنتقداً  ماركس، 
الدولة المتصرفة برقاب  بإبقائه على  المتعلقة 
بسلطة  ما  استبدال سلطة  يتم  المجتمع، حينما 
مع  االختالف  جانب  الى  فقط،  البروليتارية 
ماركس من خالل عدم اعتبار االقتصاد العامل 
الحاسم المفسر للتاريخ، وخرج بفلسفة جديدة 
تعيش في األمة الديمقراطية، التي تناقض سائر 
األمم النمطية )أمة السوق، وأمة القانون، وأمة 
القومية، وأمة الدين….(. وفلسفة القائد عبد هللا 
الديمقراطية  األمة  لمشروع  أوجالن وطرحه 
القائم على آليات التنظيم الذاتي، والعيش باتحاد 
المستهدفة  الهجمات  أهمية  إدراك  على  قائم 
للهوية، والعمل على الحفاظ عليها بالرغم من 
الديمقراطية  األمة  فلسفة  فمفهوم  اختالفاتها، 
وكما يقول القائد أوجالن: “األمة الديمقراطية 
دمقرطةَ  ثانيةً  يُنِعُش  َحالاّلً،  نموذجاً  بعدها 
النزعةُ  قَتها  َمزَّ التي  االجتماعيِة،  العالقاِت 
الهوياِت  ويُفِعُم  إرباً،  إرباً  القوميةُ  الدولتيةُ 
والسماحة،  والسالِم  الوفاِق  بروحِ  المتباينةَ 
فنموذُج األمِة  لذا جلب معه مكاسب عظمى، 
الديمقراطيِة يتسلُح بوعيٍ مجتمعّيٍ سديٍد للقياِم 
المشحونِة  المجتمعيِة  اإلدراكاِت  بتطويعِ  أوالً 

بالعنف، ثم لتصييِرها إنسانية”.
وصفها  كما  بالفلسفة  التداوي  يكون  ربما 
األلف  مسيرة  في  األولى  الخطوة  ناشيد 
وإيصاله  والمجتمع  باإلنسان  للنهوض  ميل، 
انتشاله  يتم  أن  بعد  والجمال  الرقي  من  لحالة 
منذ  يعيشه  الذي  واإلحباط  اليأس  مستنقع  من 
قرون عدة، للفلسفة دور هام في صنع الحياة 
نتيجة  عنه  اغتربت  الذي  المعنى  واعطائها 
والسالطين،  األنظمة  مثقفي  من  الهائل  الكم 
الذين قضوا على دور العلم والمعرفة والفلسفة 

في تطوير المجتمعات.
تمنحنا  أن  الفلسفة  دور  ليس  أنه  تأكيد  بكل 
القدرة على فهم النصوص وحسب، بل دورها 
الحياة  فهم  على  قادرين  تجعلنا  أن  باألساس 
الحياة  معنى  ندرك  وحينما  معناها،  وإدراك 
األسئلة  على  اإلجابة  بمقدورنا  يكون  ربما 
فبالفلسفة  إذا مرضنا  للفلسفة، ولربما  الكبرى 

نُشفَى.
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