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»بائع الحكمة«.. كشك سوري للتشجيع على القراءة

مشروع فني يهدف إلى توثيق شكل فتيات غزة »ينحتَن« رموز القضايا الفلسطينية
الحياة في مصر بنماذج من أشهر أحيائها

تُعيد  أن  لها  يمكن  النوع  هذا  من  مبادرات 
للكتاب الورقي شأنه وقيمته الحقيقية في وقت 
بات فيه اإلنترنت وجهة أكثر شعبية لشريحة 

واسعة من الشباب.

افتتح الشابان محمد جبر وحافظ حسين مشروعاً 
ثقافياً خاصاً في مدينة طرطوس تحت عنوان 
»بائع الحكمة« يهدف إلى تشجيع الشباب على 
القراءة والمطالعة وخاصةً في صفوف طالب 

المدارس والجامعات بالدرجة األولى.
بدأت الفكرة أول األمر كما أوضح جبر بافتتاح 
كشك صغير لبيع الكتب ضمن محاولة لتأمين 
الحياة  تكاليف  على  ليعينهما  رزق  مصدر 
الشابان  بدأ  الوقت  وبمرور  أنه  إال  اليومية، 
يبحثان عن طريقة لتشجيع الناس على المطالعة 
وأهميتها كفعل ثقافي وفكري ُمِلّح، فخطر في 

في  مشروعهما  من  جانباً  يستثمرا  أن  بالهما 
عمل تطوعي يدعم الحراك الثقافي في المدينة. 
وأشار جبر إلى أنه بدأ بالدعوة إلى القراءة من 
خالل وضع إعالن على جدار الكشك الصغير 
أنه  مفاده  البسيط،  مشروعه  عليه  يقوم  الذي 
يمكن ألّي شخص ال يملك المال أن يقرأ 15 
مشروبه  على  ويحصل  كتاب  أّي  من  صفحة 
المجاني، كما يمكن ألّي شخص استعارة كتاب 
من الكشك ذاته شرط أن يضع مكانه كتاباً آخر 

قد يحتاجه شخص غيره.

فكرة سديدة

إقبال جيد لقيته الفكرة وعلى نحو غير متوقع 
حيث بات الكشك قُبلة للقُّراء الراغبين بفسحة 
مجانية للقراءة حسب حافظ حسين من مؤسسي 

رّواد  أغلب  أن  على  أكد  والذي  المشروع، 
والمدارس  الجامعات  طلبة  من  هم  المشروع 
من المهتمين بالشأن الثقافي، والذين استهوتهم 
أنها  وخاصةً  الصغيرة  المجانية  المساحة  هذه 
تتيح لهم اختيار كتب مختلفة تتنوع بين األدب 

والفكر واالقتصاد والعلوم والبيئة وسواها.
بدورهم عبّر عدد من رّواد المشروع الصغير 
الواقع في شارع الزهور بمدينة طرطوس عن 
سعادتهم  إلى  إضافة  وجدواها،  الفكرة  طرافة 
يومياً  حوله  يجمع  بات  الذي  الكشك  بارتياد 
بالقراءة،  والراغبين  الكتاب  محبي  من  الكثير 
لها  يمكن  النوع  مبادرات من هذا  أن  مؤكدين 
الحقيقية  وقيمته  شأنه  الورقي  للكتاب  تعيد  أن 
في وقت باتت فيه اإلنترنت وجهة أكثر شعبية 

لشريحة واسعة من الشباب.
تحريُر موطِن الّزيتوِن يتصّدر قائمَة مطالِب وكاالت

الغيورين عليها
يستمر كدح القوى املجتمعية من أجل إيصال صوت عفرين املحتلة إىل املحافل الدولية، بعد أربع سنوات من التغريبة العفرينية، ونجاح املبادرة 

الوطنية من أجل عفرين يف توسيع شبكتها خطوة نحو تحقيق الهدف...«3

عضواُت مؤتمِر ستار بجل آغا: المؤتمُر منَح النساَء جرعَة أمٍل لمواكبِة الحياِة

أهالي كوباني: متشّبثون بأرضِنا ومصرُّون على المقاومة 

مكان واحد استطاع لّم شمل نساء شمال وشرق سوريا؛ لينظمهنَّ 
لمواجهة الحياة، وإبراز مكانتهّن الحقيقية في المجتمع؛ هذا ما 

وأشرن أكدته عضوات مؤتمر ستار في ناحية جل آغا، 
إلى أن مؤتمر ستار شكل نقلة نوعية في 

حياة النساء اللواتي كن يعشنَّ جهالً 
، موضحات أن  تاماً بدورهنَّ وحقوقهنَّ

المؤتمر يعد المكان الذي يحتضن النسوة 
بأطيافهنَّ وأعراقهنَّ كافة...«2

أشار أهالي مقاطعة كوباني أن دولة االحتالل التركي تستهدف المدنيين تحت ذريعة حماية أمنها القومي، والتي تتخذها حجة الستهداف 
المدنيين، ونددوا بصمت المجتمع الدولي المخزي؛ حيال جرائم المحتل التركي بحق أبناء المنطقة، والتي تركت عالمات استفهام 

كثيرة...«5

حلقات الفشل تستمر لرياضة حكومة دمشق وسط تدّخل دولي

مل تكن لعبة كرة القدم وحدها هي التي تعاين الفشل واألزمات، وذكرنا 

تتجدد  القضية  وها هي  اليد،  كرة  للعبة  حتى  بأنها وصلت  فرتة  قبل 

وبتدّخل من االتحاد الدويل للعبة، ولكن الحدث األبرز كان ِبرّدة فعل 

األندية التي رفضت القرار والتدّخل الدويل...«10

ورفيقاتها  دعاء  درست  النحت،  حلم  ولتحقيق 
التشكيلية  والفنون  الرسم  تخصص  الجامعة  في 
قدراتهن  ويطورن  مهاراتهن،  لينمين  الجميلة، 
في  بتماثيلهن  يشاركن  ثم  ومن  المجال،  ذلك  في 
معارض دولية، أو تُعرض في متاحف فنية عالمية.

وتركز دعاء عملها في نحت شخصيات ذات طابع 
وطنية،  داللة  تحمل  التماثيل  هذه  إذ  فلسطيني، 
وعادةً ما يلقى هذا النوع رواجاً كبيراً لدى السكان 
المحليين أو الزائرين الدوليين. وتشير إلى أن كثيراً 
بحضارة  تذكرهم  تماثيل  اقتناء  يحبون  الناس  من 
الزمن  إلى  الحنين  طياتها  في  وتحمل  الماضي، 

القديم.
تحضر دعاء خلطة الطوب األحمر بيديها، وبعدها 
تعرضها نصف ساعة ألشعة الشمس لتجف، حتى 
ما  وعادةً  الشخصية،  وتجسيد  النحت  من  تتمكن 
تستخدم أداة تسمى »دفر« في صناعة المجسمات، 
على  يعمل  طويل  خشبي  عوٍد  عن  عبارة  وهي 
تنعيم الخطوط، ويجسد المالمح، وفور االنتهاء من 
النحت وتشكيل المجسم تضعه تحت أشعة الشمس 

ساعة، ليصبح جاهزاً.
تقول دعاء إنها عادةً تستغرق ساعتين فقط إلنجاز 
ليست  النحت  فعملية  عليه،  تعمل  مجسم  أي 
بالصعبة، لكنها تحتاج إلى دقة كبيرة، وكذلك إلى 
تجسيد  من  تتمكن  حتى  التخيّل،  في  عالية  مهارة 

المنحوتة بشكٍل صحيح.

تفريغ نفسي

في رحلة العمل، تعتقد دعاء أن هذا الفن يُسِهم في 

للمصغرات )فن عالمي آخذ في االنتشار أخيراً 
يأتي  متعددة،  استخدامات  العربي(  العالم  في 
على رأسها السينما، حيث تُستخدم في الِخدع، 
أو في بناء األماكن التي يصعب بناؤها بنسبها 
بأي  يشعر  المشاهد  يجعل  ال  بشكل  الطبيعية 

فرق.

لحقبة  التاريخي  التوثيق  أشكال  من  وكشكل 
فنان  اعتمد  مصر،  تاريخ  من  بعينها  زمنية 
مصري فكرة إعادة إحياء مشاهد من الماضي 
لطابع معين كان يسود حياة المصريين بتفاصيله 
والسيارات،  والمباني،  المالبس،  مثل  الدقيقة، 
فنفذ مشهداً مصغراً من قلب القاهرة، وتحديداً 
من أمام سينما ميامي، التي تعد واحدة من أعرق 
العربي،  العالم  في  السينمائي  العرض  دور 
القرن  من  العشرينيات  إلى  إنشاؤها  ويعود 

الماضي لتشهد عرض أشهر أفالم السينما.
الفنان  يقول  عام  بشكل  المصغرات  فن  وعن 
سيف الدين خالد: »هو فن يعتمد على تصغير 
الواقع،  تحاكي  تكاد  بدقه  والمشاهد  العناصر 
المتاحف  في  يستخدم  وقد  مصغرة،  لكنها 
بعض  تصوير  أو  والتوضيح  الشرح  بغرض 
في  إيجادها  يصعب  أو  يستحيل  التي  المشاهد 
الطبيعي، ويستخدم في صناعة  بالحجم  الواقع 
كانت  حال  في  وبخاصٍة  السينمائية،  األفالم 
تحتاج إلى وجود مشاهد ُمعدة خصيصاً يصعب 
في بعض  أحياناً  أو  الطبيعي،  تنفيذها بحجمها 
ديكور  كقطعة  تستخدم  قد  كما  الكرتون،  أفالم 
أو  الذكريات،  بعض  تعيد  نوعها  من  فريدة 
للمكان  التراث  من  مختلفة  لمسه  لتضيف 

الموجودة فيه«.
ويضيف: »بدايتي مع فن المصغرات كانت منذ 
نحو تسع سنوات، عندما بدأت في تنفيذ محاكاة 
كورنيش  تصور  التي  اللوحات  من  للوحة 
من  المستوحى  المصغر  لتنفيذ  اإلسكندرية 
اللوحة بالفعل ليتطور األمر مع تطور مهاراتي 
بكلية  بالدراسة  أو  بالممارسة  سواء  الفنية، 
مختلف  دراسة  أسهمت  حيث  الفنية،  التربية 
مهاراتي  صقل  في  وتاريخها  الفنون  أنواع 

بشكل كبير«.

مصر في حقبة الستينيات

لمحات متعددة من مصر خالل حقبة ستينيات 
خالد  الدين  سيف  نفذها  العشرين،  القرن 
بمصغرات متناهية الدقة تعكس مالمح متنوعة 

وسائل  إحدى  الرسم  أن  وتوضح  النفسي،  التفريغ 
تفريغ الضغوط والتعبير عن الحالة النفسية، وهي 
من خالل النحت على الطوب األحمر تمارس ذلك، 
يعانيه  الذي  المرير  الواقع  من  الخروج  وتحاول 

السكان في قطاع غزة.
وتمكنت دعاء خالل عام واحد من نحت أكثر من 
إذ  الفلسطينية،  القضايا  فيه  جسدت  مجسماً،   20
إغالقه،  أثناء  في  األقصى  للمسجد  هيكالً  صنعت 
النقب، وصياداً  لغزالة  آخر  ومجسماً  وسور عكا، 

يحمل صنارة ليصطاد سمكة من بحر غزة.
وفي العادة، تُعرض المنحوتات للبيع عبر معارض 
صغيرة تقيمها في قطاع غزة، أو من خالل الترويج 
وكذلك  االجتماعي،  التواصل  صفحات  على  لها 
الفنون  قرية  إلى  كهدية  األحيان  بعض  في  تقدمها 
التراث  من  كبيرة  قائمة  تحتوي  التي  والحرف 

الفلسطيني.

ً ال اهتمام رسميا

تقول إن وجود مجسماتها والمنحوتات التي تصنعها 

تلك  اعتبار  مثل  آنذاك،  المجتمع  طبيعة  من 
وصناعة  السينمائي  النشاط  قمة  هي  الفترة 
التي  السينما في مصر وازدحام دور العرض 
تحديداً،  القاهرة  وسط  بمنطقة  معظمها  تركز 

وكانت من المعالم الرئيسة للمنطقة.

تحتل مساحة من الذكريات

ويقول خالد: »نفذت مشروعات عدة تعود إلى 
حقب سابقة من تاريخ مصر من أهمها مصغر 
منطقة  وتحديداً  بالقاهرة،  البلد  وسط  لمنطقة 
سينما ميامي في حقبه الستينيات، حيث العصر 
األجرة  سيارات  وتظهر  للسينما،  الذهبي 
الكالسيكية  و)البيتل(  )المرسيدس(  وسيارات 
بشكلها المميز وأوتوبيسات النقل العام وأزياء 
الستينيات المميزة، وملصق فيلم )إشاعة حب( 
الذي كان يُعرض آنذاك، ومن أهم المشروعات 
التي نفذتها مصغر لحي محرم بك باإلسكندرية 
وحتى   ،1960 من  العصور  بين  ما  بمزيج 
بلونيها  األجرة  سيارات  وتظهر  التسعينيات، 
موديل،  من  بأكثر  المميزين  واألسود  األصفر 
المائل  األصفر  اللون  ذو  الشهير  والترام 
للبرتقالي وهو يمتزج بالحي كأحد أهم المعالم 
يعلو  حيث  الشعبي،  والمقهى  به  الخاصة 
الفول  الزبائن وعربة  الراديو وطلبات  صوت 

المزدحمة كل صباح«.
يضيف: »اخترت تلك الفترات تحديداً ألنها ما 
لدى  الذكريات  من  كبيرة  مساحة  تحتل  زالت 
الكثير من الناس، وما زالت ترسم البسمة على 

وجوه الناس بمجرد تذكر تفاصيلها«.
العالم  في  المصغرات  إن: »فن  خالد  ويوضح 
به،  مهتم  جمهور  له  بات  عام،  بشكل  العربي 
ولكنه يحتاج لمزيد من االهتمام، وينقصه زيادة 
المعارض والفعاليات التي تهتم به، إضافة إلى 
التعريف به بشكٍل عام، بخاصٍة مع ازدياد عدد 

الفنانين المهتمين به«.
وكاالت

من  يزيد  الفلسطينية،  والِحرف  الفنون  قرية  في 
والمناسب  الصحيح  المكان  في  ويجعلها  مكانتها، 
اهتمام  يوجد  ال  ذلك  من  الرغم  على  لكن،  لها. 

رسمي برعاية إنتاج مزيد من هذه األعمال الفنية.
وال تنفي دعاء أن اإلقبال على شراء المنحوتات في 
غزة ضعيف، وبالكاد ما يقتنع الناس باقتنائها على 
وبأسعار  كبيرة،  جمالة  قيمة  ذات  أنها  من  الرغم 
رمزية ال تزيد في أغلب األحيان على 20 دوالراً 
عملها،  مواصلة  من  يمنعها  ال  ذلك  لكن  أمريكياً، 

فهي شغوفة به.
في  موهبتها  تنمية  إلى  وزميالتها  دعاء  وتطمح 
الوسيلة  هذه  أن  إال  الدورات،  تلقي  عبر  النحت، 
ذاته  الوقت  وفي  في غزة،  متوافرة  غير  التعليمية 
الخبراء  المهارة من  لتلقي هذه  السفر  الصعب  من 
الدوليين، بخاصٍة أنها تعيش في القطاع المحاصر 
مغادرته  السكان  يستطيع  وبالكاد  عاماً،   15 منذ 
بسبب اإلغالق المستمر للمعابر والمنافذ الحدودية.

وكاالت

بعدسة ميديا غانم

إزالة حزب العمال من قائمة اإلرهاب 
َسُيساهم في استقرار الشرق األوسط

أحمي: لمواجهِة الحصاِر علينا االعتماُد 
على انتاِجنا المحليِّ ودعُمه

اجتماع جماهيري لإلدارة الذاتية 
في تل تمر وُقراها

أكد أهالي إقليم عفرين بأنه يجب إزالة صفة 
اإلرهاب عن حزب العمال الكردستاني؛ ألنه 
يناضل من أجل تحرير الشعوب المضطهدة 
وتأمين حقوق شعبه، وأشاروا إلى أن إزالة 
اسم حزب العمال الكردستاني من »قائمة 
اإلرهاب« سيساهم في استقرار المنطقة 

والشرق األوسط...«4

أكد المتحدث باسم اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا، لقمان أحمي، أن على شعوب 

المنطقة االعتماد على االنتاج المحلي، 

والقوى الذاتية، لمواجهة الحصار الذي 

تفرضه قوى متعددة، وبأساليب مختلفة ضد 

شمال وشرق سوريا...«5

مركز األخبار ـ ضمن سلسلة االجتماعات 

الجماهيرية التي تعقدها اإلدارة الذاتية في 

إقليم الجزيرة مع األهالي، عقد المجلس 

التنفيذي، اجتماعاً جماهيرياً موّسعاً 

ألهالي ناحية تل تمر وقراها وأهالي بلدة 

الغرة التابعة لمنطقة جبل كزوان وممثلي 

مؤسساتها التابعة لمقاطعة الحسكة...«4
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يسبب سرطان الدماغ أعراًضا نتيجة احتالل 
في  نمّوه  عند  الجمجمة  داخل  مساحة  الورم 
تدريجيًا خالل  األعراض  تظهر  وقد  الدماغ، 
الورم  نمو  كان  حال  في  سنوات  أو  شهور 
حيث  سريعًا  األعراض  تظهر  وقد  بطيئًا، 
تتطور خالل أيام أو أسابيع إذا كان نمو الورم 
لسرطان  المرافقة  األعراض  وتنقسم  سريعًا، 
إلى  إليها  المؤدي  السبب  حسب  عامةً  الدماغ 

ما يأتي:
ـ أعراض عامة: وهي أعراض تظهر بسبب 
والحبل  الدماغ  على  نموه  أثناء  الورم  ضغط 

الشوكي. 
ـ أعراض محددة: وهي أعراض يسببها تأثير 
الورم على جزء محدد من الدماغ، مما يؤدي 
إلى عدم مقدرة هذا الجزء على العمل بالشكل 

الصحيح. 
وفيما يأتي بياٌن لكل من هذه األعراض بشيء 

من التفصيل:
زيادة  الناتجة عن  الدماغ  أعراض سرطان  ـ 
وهي  الجمجمة،  داخل  الدماغ  يوجد  الضغط 
الذي  الحيز  أّن  يعني  مّما  عظمي،  تكوين 
ورٍم  وجود  فإّن  لذا  ثابت،  الدماغ  فيه  يوجد 
داخل  الضغط  زيادة  يسبب  الدماغ  في  ناٍم 
الجمجمة، وتُعَرف زيادة الضغط هذه بارتفاع 
الضغط  ارتفاع  أو  القحف  داخل  الضغط 
داخل الجمجمة، وقد يسبب ذلك ظهور إحدى 

األعراض اآلتية:
ـ الصداع غالبًا ما يُعدّ الصداع أول أعراض 
صداًعا  يكون  وقد  ظهوًرا،  الدماغ  سرطان 
أو  خفيفًا  يكون  قد  كما  متقطعًا،  أو  مستمًرا 
بالصداع  اإلصابة  تعني  ال  وعامةً  شديدًا، 
بسرطان  مصاب  الشخص  أّن  بالضرورة 
في  الطبيب  باستشارة  يُنصح  أنّه  إاّل  الدماغ، 

حال القلق.
مريض  يُصاب  أن  يمكن  إذ  صرع  نوبات  ـ 
سرطان الدماغ بنوبات صرع تتضمن حدوث 
حركات  بحدوث  تتمثل  والتي  التشنجات، 
بالذكر  والجدير  للعضالت،  إرادية  ال  فجائية 
يأتي  وفيما  مختلفةً،  أنواًعا  النوبات  لهذه  أّن 

بيانها:
عن  عبارة  وهو  العضلي:  االرتجاج  ـ 
في  تشنجات  أو  اهتزازات،  أو  ارتعاشات، 

العضلة، وتكون أحاديّة أو متعددة. 
بنوبة  أيًضا  وتُعرف  رمعية:  توترية  نوبة  ـ 
النوبات  من  النوع  هذا  وفي  الكبرى  الصرع 
ارتعاش  ذلك  بعد  ليبدأ  وعيه،  الشخص  يفقد 
يتمّكن  ال  قد  كما  وارتخاؤها،  العضالت 
إلى  تصل  قصيرة  لمدة  التنفس  من  الشخص 
إلى  الجلد  لون  تغير  يسبب  مما  ثانية   30
أو  الرمادي،  أو  البنفسجي،  أو  األزرق، 
فقدان  يحدث  كما  األخضر،  أو  األبيض، 
لبعض وظائف الجسم كفقدان التحكم بالمثانة، 
وبعد انتهاء النوبة قد تظهر على الشخص أي 

من األعراض اآلتية: 
ـ نعاس. 

ـ خدران وصداع. 
ـ تشوش ذهني. 

ـ ألم في العضالت. 
ـ ضعف. 

هذا  يسبب  قد  المركَّب:  الجزئي  الصرع  ـ 
باإلضافة  اإلدراك،  فقدان  النوبات  من  النوع 
قد  كما  للوعي،  جزئي  أو  كامل  فقدان  إلى 

يعمل فريق بحث دولي، يضّم باحثين 
وسايمون  جيجيانغ  جامعتي  من 
مستشعر  تطوير  على  فريزر، 
عرق قابل لالرتداء منخفض التكلفة 
وطباعة ثالثية األبعاد للمساعدة في 
بمساعدة  الصحية  الحالة  تشخيص 

العرق.
الفريق  قائد  كيم(،  سو  )وو  وقال 
البحثي من جامعة سايمون فريزر، 
إّن االبتكار في تصميم التكنولوجيا 
شهد  قد  الماضي  العقد  مدى  على 

يرافقه حركات ال إرادية متكررة كاالرتعاش. 
ـ نوبة حسية: وفيها يحدث تغير في الشعور، أو 
الشم، أو النظر، أو السمع دون فقدان الوعي. 
الشعور أو اإلصابة بالغثيان قد يسبب سرطان 
الدماغ شعور الشخص بالغثيان باألخص عند 
الغثيان  يكون  ما  وغالبًا  المفاجئة،  الحركة 
أو  كالصداع،  أخرى،  بأعراض  مصحوبًا 
ومن  العين،  في  مشاكل  وجود  أو  الضعف، 
مصحوب  غير  الغثيان  يكون  أن  النادر 

بأعراض لدى المصابين بسرطان الدماغ.
القلق  يسبب  مما  الوعي  فقدان  أو  النعاس  ـ 
لدى المصاب واآلخرين من حوله، وقد يكون 
السبب وراء حدوث ذلك هو انخفاض التروية 
الضغط  ارتفاع  بسبب  الدماغ  إلى  الدموية 

داخل الجمجمة.
يالحظ  أن  يمكن  إذ  العين  بمشاكل  اإلصابة  ـ 
المتعلقة  المشاكل  بعض  حدوث  المصاب 

بالرؤية، مثل:
ـ عدم وضوح الرؤية. 

على  القدرة  فقدان  وعودته.  البصر  فقدان  ـ 
االصطدام  يسبب  مما  الجانبين،  من  الرؤية 

باألشياء المحيطة. 
ـ تراجع الرؤية حتى مع استخدام النظارات. 
ـ رؤية أشكال متطايرة عند تحريك العينين. 

ـ الرؤية النفقية. 

أعراض أخرى

األخرى  األعراض  بعض  يأتي  فيما  نذكر   
لسرطان الدماغ والمتعلقة بزيادة الضغط:

ـ خدران أو تنميل في الذراعين أو الساقين. 
ـ اإلغماء غير المبرر. 

ـ صعوبة المشي. 
ـ صعوبة التوازن. 

ـ انخفاض القدرة على تنسيق الحركة. 
ـ صعوبة التفكير. 

ـ تغيرات في الشخصية. 
ـ مشاكل متعلقة بالنوم.

ـ السهو ومشاكل في الذاكرة.
ـ الغثيان والتقيؤ غير المفسر.

ـ صعوبة في الكالم.
ـ مشاكل في السمع.

أعراض سرطان الدماغ الناتجة عن موقع 
الورم

 يمكن أن تحدث اإلصابة بسرطان الدماغ في 
أي جزء من أجزاء الدماغ المختلفة، إذ تختلف 
باختالف  الدماغ  بسرطان  اإلصابة  أعراض 
موقع الورم، ونذكر فيما يأتي أجزاء الدماغ، 
ثم أعراض سرطان الدماغ وفقًا للجزء المتأثر:

للدماغ،  الرئيسية  األجزاء  من  وهو  المخ:  ـ 
ويقسم المخ إلى 4 أقسام، وهي كاآلتي: 

1ـ الفص الجبهي.
2 ـ الفص الجداري.
 3ـ الفص الصدغي.

 4ـ الفص القَذالي.
األجراء  من  أيًضا  المخيخ  ويُعدّ  المخيخ:  ـ   

تطوراً ملحوظاً ألجهزة االستشعار 
القابلة لالرتداء، بما في ذلك أجهزة 

استشعار العرق.
لهذه  يمكن  كيم،  وأضاف 
تقييم  لالرتداء  القابلة  المستشعرات 
تحليل  خالل  من  الشخص،  صحة 
والمعلومات  الكيميائية  المواد 
في  الموجودة  األخرى  الصحية 

العرق.
العرق  استشعار  ألجهزة  ويمكن 

الرئيسية للدماغ. 
1ـ جذع الدماغ. 

2ـ النخاع الشوكي. 
3ـ الغدة الصنوبرية.

 4ـ الغدة النخامية.

أعراض اإلصابة بورم في الفص الجبهي

عن  المسؤول  المركز  الجبهي  الفص  يُعدّ   
له دوًرا  أّن  الحركة كالمشي، كما  التحكم في 
في تكوين شخصية اإلنسان، لذا فإن نمو ورم 

في هذا الجزء من الدماغ قد يسبب ظهور أي 
من األعراض اآلتية:

ـ صعوبة المشي. 
ـ مشاكل في النظر والكالم. 

ـ فقدان حاسة الشم. 
ـ تغيرات في الشخصية أو التصرف بطريقة 
مختلفة عما يتصرف به الشخص في الوضع 

الطبيعي. 
ـ ضعف يؤثر في جزء واحد من الجسم. 

أعراض اإلصابة بورم في الفص الصدغي

عن  المسؤول  الجزء  هو  الصدغي  الفص   
وقد  األصوات،  وتحليل  الذكريات  تخزين 

تسبب اإلصابة بورم فيه أيًّا مما يأتي:
ـ فقدان الذاكرة. 
ـ صعوبة التعلم. 

وتحديد  األشياء  على  التعرف  في  صعوبة  ـ 
ماهيتها. 

ـ اإلغماء أو حدوث نوبات صرع. 
ـ صعوبة في تحديد مشاعر اآلخرين بالشكل 

الصحيح. 
ـ شم روائح غريبة. 

أعراض اإلصابة بورم في الفص الجداري

عن  المسؤول  الجزء  هو  الجداري  الفص   
التعرف على األشياء وتخزين المعلومات في 

البيوكيميائية  المعلومات  مراقبة 
لإلنسان أثناء التمرين، بما في ذلك 
الالكتات،  أو  األيونات  مستويات 
بمثابة  تكون  أن  يمكن  والتي 
والعافية  الترطيب  على  مؤشرات 

الفيزيولوجية والنفسية بشكٍل عام.

الدماغ، وقد يسبب نمو الورم على هذا الفص 
الجداري أيًّا من األعراض اآلتية:

مختلف  من  المعلومات  جمع  في  صعوبة  ـ 
والشم،  والسمع،  والنظر،  كاللمس،  الحواس 

والتذوق وتفسير هذه المعلومات. 
مما  المسافات،  وتقدير  إدراك  في  صعوبة  ـ 

يصعب التنسيق بين العين واليد. 
ـ صعوبة في التعرف على الوجوه واألشياء. 

ـ صعوبة في تنسيق حركات الجسم. 
ـ خدران في النصف المعاكس من الجسم لجهة 

الورم. 
ـ صعوبة في كل من التحدث، وفهم الكلمات، 

والكتابة، والقراءة.

أعراض اإلصابة بورم في الفص القَذالي

عن  المسؤول  الجزء  القَذالي  الفص  يُعدّ   
الرؤية، لذا فإن وجود الورم في هذا الجزء من 
الدماغ يمكن أن يسبب مشاكل وأعراض تتعلق 
بالرؤية، ومن األمثلة على هذه األعراض ما 
يأتي: صعوبة في الرؤية، كأن يعاني الشخص 
من صعوبة في تحديد ماهية األشياء وألوانها. 

فقدان البصر في جانب واحد. 

أعراض اإلصابة بورم في المخيخ

الجسم ووضعيته،  توازن  في  المخيخ  يتحكم   
لذا فإّن وجود ورم في المخيخ قد يسبب أيًّا من 

األعراض اآلتية:
ـ فقدان القدرة على تنسيق حركة الجسم. 
ـ صعوبة في الحفاظ على توازن الجسم. 

ـ تصلب الرقبة. 
ـ صعوبة في المشي والكالم. 

ـ مشاكل متعلقة بمهارات استخدام اليد. 
كاتخاذ  التنفيذية،  الوظائف  في  انخفاض  ـ 
والتخطيط،  المشاكل،  وحل  القرارات، 

والتنظيم. 
ـ التقيؤ. 

ـ رفرفة العين. 
الدماغ،  جذع  في  بورم  اإلصابة  أعراض 
التحكم  المسؤول عن  الدماغ الجزء  يُعدّ جذع 

بعملية  كالتحكم  الجسم،  المهمة في  بالوظائف 
التنفس، ومن األعراض التي قد تظهر نتيجة 

وجود ورم في جذع الدماغ ما يأتي:
ـ صعوبة الكالم. 

ـ صعوبة في البلع. 
ـ مشاكل في تنسيق حركات الجسم. 

ـ تدلي الجفن أو الفم في جهة واحدة من الوجه. 
ـ الرؤية المزدوجة. 

أعراض اإلصابة بورم في الغدة النخامية

الهرمونات  من  العديد  النخامية  الغدة  تنتج   
المهمة في الجسم، لذا فإّن اإلصابة بورم فيها 

قد يسبب أيًّا من اآلتي:
ـ زيادة في الوزن. 

ـ نقص الطاقة في الجسم. 
ـ تقلبات مزاجية. 

ـ اإلصابة بالسكري. 
ـ ارتفاع ضغط الدم. 

ـ عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء. 
ـ تضخم حجم اليدين أو القدمين. 

ـ العجز الجنسي. 
ـ العقم. 

أعراض اإلصابة بورم في النخاع الشوكي

أن  الشوكي  النخاع  في  ورم  لوجود  يمكن   
يسبب أيًّا مما يأتي من األعراض:

ـ ضعف. 
ـ خدران. 

ـ مشاكل في المثانة أو األمعاء. 
الساقين،  أو  الذراعين  التناسق في  انخفاض  ـ 

والذي عادةً ما يؤثر في جانبي الجسم.
 

أعراض اإلصابة بورم في الغدة الصنوبرية

الميالتونين  هرمون  الصنوبرية  الغدة  تنتج   
أيًّا  يسبب  أن  الغدة  هذه  في  لنمو ورم  ويمكن 

مما يأتي من األعراض:
ـ عدم الثبات عند المشي. 

ـ الصداع التعب. 
ـ الغثيان. 

ـ عدم الثبات عند المشي. 
ـ ازدواج الرؤية. 

ُملخص المقال يصاحب سرطان الدماغ العديد 
من األعراض، والتي قد تظهر تدريجيًا على 
سرعة  حسب  األمد  طويلة  أو  قصيرة  فترة 
حسب  األعراض  وتختلف  المرض،  انتشار 
األعراض  أبرز  ومن  الورم،  نمو  مكان 
المصاحبة لسرطان الدماغ: الصداع، ونوبات 
الرؤية،  ومشاكل  الوعي،  وفقدان  الصرع، 
الحركة  في  ومشاكل  والخدران،  والغثيان، 
وتتوّجب  األعراض،  من  وغيرها  واالتزان، 
من  بأي  الشعور  عند  الطبيب  مراجعة 
األعراض المقلقة لتشخيص الحالة، نظًرا ألن 
األعراض المصاحبة لسرطان الدماغ مشتركة 

مع العديد من األمراض األخرى.

صحــــةاملــــرأة 211

امرأٌة بريِف دمشَق تخرُق خطوطًا حمراَء بدراجِتها النارّيِة

أعراض سرطان الدماغعضواُت مؤتمِر ستار بجل آغا: المؤتمُر منَح النساَء جرعَة أمٍل لمواكبِة الحياِة

تطوير مستشعرات قابلة لالرتداء ُتشّخص الحالة الصحية من خالل العرق

 32( النفوري  آالء  تبدأ  أخرى،  أم  كأي 
صباحاً،  السابعة  منذ  نهارها  عاماً( 
تبدو  لكنها  المنزلية،  واجباتها  بإنجاز 
الطلبات  تحّضر  حين  قليل،  بعد  مختلفة 
التي استقبلتها عبر الهاتف، والماسنجر 
دراجتها  لتنقلها على  السابق،  اليوم  في 

النارية.

مشروعها  آالء  بدأت   ،2019 عام  وفي 
فقامت  دمشق،  بريف  النبك  مدينتها  في 
بداية بتحضير مربيات، وطبخات شعبية، 
سّوقت لبيعها عبر حساب صفحة لها على 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.
غالبيتها  كثيرة،  بصعوبات  آالء  ومرت 
لعمل  المحلي،  المجتمع  تقبل  بعدم  تتعلق 
امرأة تقود دراجة نارية، وتسّوق لمنتجاتها 
أنها وبعد مرور  أحد. غير  دون مساعدة 
في  السيدات  أشهر  من  أصبحت  عامين، 
مدينتها؛ لتتمكن من إعالة أطفالها الثالثة، 

مما تجنيه من عملها.
وتشمل األطعمة التي تعدّها »آالء« مربى 
المعروف  والمنتج  والمشمش،  الكرز، 
وأصنافاً  الدين«  »قمر  باسم  سوريا  في 
للكبة وللفطائر النبكية، تبيعها لعائالت في 

مدينتها.
ولكل موسم منتجاته األبرز، ففي الصيف 
الشتاء  وفي  الدين«،  »قمر  حلوى  تعدّ 
تسّوق التين اليابس، وأصنافاً من الخضار 
بأنواعها، فموسمها ال  الكبة  أما  المجففة، 

ينتهي في النبك، التي تشتهر بها.
الطلبات  بعض  توصيل  آالء  جربت 
بدراجة هوائية، لمسافات قريبة نسبياً، ثم 
اختارت الدراجة النارية، التي توفر الجهد 
طازجة  األغذية  تصل  »وحتى  والوقت: 

بمنظر جيد«.

العمل المتواصل جزء من كيانها

دراجتها  على  المثبت  صندوقها  ويحوي 
يساعدها  ما  الطازجة،  الطعمة  كثيرا من 
أثناء  آمنة  وإبقائها  المنتجات،  حفظ  على 
الطريق، وهو ما لم تكن الدراجة الهوائية 

توفره، ال سيما خالل الصيف الحار.
دراجتها،  على  الوقت  أغلب  وتعمل 
تأمين  متخذة كل نشاط، وعمل في سبيل 
المحدد،  وقتها  في  الخارجية  الطالبات 
أحلك  في  للعمل  معتادة  أصبحت  حتى 
روح  بذلك  رافضة  وأيسرها  الظروف، 
شّر  تقيها  عمل  فرص  وخالقة  االتكالية، 

الوضع االقتصادي المنهك.
السورية،  المناطق  وسائر  مدينتها  وفي 
في  المرأة  عمل  الناس  غالبية  يتقبل 

الوظائف  وبعض  الزراعية،  األعمال 
الحكومية، فتمكنت آالء من تجاوز القيود، 
وربما  لعقود  األعراف  فرضتها  التي 

قرون مضت، لكن األمر لم يكن سهالً.

»لن أقود سيارة«

الدراجة  لقيادة  المعارضين  أول  وكان 
النارية، أهلها وأقاربها، لكنها نجحت في 
تحدي الجميع. تقول لوكالة نورث برس: 
بكرامة«،  ألعيش  كله  المجتمع  »تحدَيُت 
ما  المحلي،  المجتمع  أن  إلى  إشارة  في 
والنساء  الفتيات  قيادة  لمسألة  ينظر  زال 

للدراجة النارية أمر غير مقبول.
لكنها تحدت المعتقدات لتتجاوز هذا الخط، 
حتى تبدأ فصالً جديداً من حياتها. تستذكر 
اآلن ردها على أشخاص كثيرين تنمروا 
»ما  قبيل:  من  عبارات  بتوجيه  عليها 
»لماذا  ردها:  فكان  حالها«.  من  بتخجل 
يجب أن أخجل! ما دمت أعمل بكرامة«.

معارفها  من  فتيات  تشجيع  اآلن  تحاول 
قيود  خارج  التفكير،  على  المدينة  في 
من  إليه  يحتجن  ما  بثقة  ليفعلن  المجتمع، 

خطوات لتحسين حياتهن.
وترى أن االعتقاد السائد في المجتمع مثل 
بالذكور«  النارية  الدراجة  قيادة  »لصق 

ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً.
عن  تتخلى  أن  في  تفكر  ال  إنها  تقول 

دراجتها: »فلن أقود سيارة أبداً«.
سوري  يتمكن  أن  جداً  الصعب  ومن 
من  دخله  على  يعتمد  عامل  أو  موظف، 
تعدّ  حيث  حياتية،  منجزات  اكتساب 
اعتيادية في بالد أخرى كاقتناء سيارة أو 

شراء منزل.
  

عائلتي مصدر سعادتي

ال تحبذ آالء الحديث عن تفاصيل شخصية 
سابقة«،  »تعاسة سنوات  تسميه  ما  حول 
أن  تحلم  التي  ألطفالها،  اآلن  فاألولوية 
يعيشوا  كي  وأزماتها،  الحرب  تنقضي 

بأمان وسالم في بالدهم.
عبر  وتسوقه  تنتجه  ما  كل  آالء  تصور 
صفحة على موقع فيسبوك، وتضع رقماً 
للتواصل والتوصيل، تقول إن  »السوشيال 

ميديا« ساعدتها في الكسب من عملها.
وترتبط عالقتها مع زبائن عملها الخاص 
في  حتى  واالحترام،  المودة  من  كثيراً 
كشهر  الطلبات،  فيها  تكثر  التي  األوقات 

رمضان واألعياد.

بائعي  مثل  السوق  مع  الباعة  وتعامل 
أسعار  يرفعون  كلها،  البالد  في  المواد 
منتجاتها مع كل غالء للمواد األولية، أما 
تبقى نسبة االرتفاع في  هي فتحرص أن 

حدود مواكبة التكاليف التي ازدادت.
وفي المقابل ال ينتهي التنمر، فهي تسمع 

بأذنها: »حتى الشتائم أحياناً«.
لكنها ال تكترث ألي كان: »فكل ما يهمني 
ما  لهم  أقدم  وأن  جياعاً،  أطفالي  ينام  أال 
يحتاجونه ليكونوا بخير وسالم وصحة«.

وكاالت

جل آغا/ أمل محمد - مكان واحد استطاع لّم 
لينظمهنَّ  سوريا؛  وشرق  شمال  نساء  شمل 
الحقيقية  مكانتهّن  وإبراز  الحياة،  لمواجهة 
مؤتمر  عضوات  أكدته  ما  هذا  المجتمع؛  في 
أن  إلى  وأشرن  آغا،  جل  ناحية  في  ستار 
حياة  في  نوعية  نقلة  شكل  ستار  مؤتمر 
تاماً بدورهنَّ  النساء اللواتي كن يعشنَّ جهالً 
، موضحات أن المؤتمر يعد المكان  وحقوقهنَّ
وأعراقهنَّ  بأطيافهنَّ  النسوة  يحتضن  الذي 

كافة.

من  الثاني  كانون   15 في  ستار  مؤتمر  أُّسس 
عام 2005، لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها، 
وبين  بينها  تحول  التي  الصعاب،  وتحدي 
 ، لحريتهنَّ النساء  لوصول  والعمل  أهدافها، 
السابعة  الذكرى  وفي  الشرعية،  وحقوقهنَّ 
عشر لتأسيس مؤتمر ستار، التقت صحيفتنا مع 
عضوات عدة، لمؤتمر ستار في ناحية جل آغا، 
حياة  في  المؤتمر  أهمية  على  الضوء  لتسليط 
محمد«  »ميادة  المؤتمر  في  اإلدارية  النساء. 
والتي انتسبت للمؤتمر منذ ثمانية أعوام حدثتنا 
قائلةً: »انطالقة المؤتمر الحقيقية في مناطقنا، 
عرف  حينها  آفا،  روج  ثورة  بداية  مع  كانت 
المرأة،  لحرية  الحقيقي  المعنى  بأسره  العالم 
 ، حيث في السابق كانت النساء يجهلنَّ حقوقهنَّ
فجاء مؤتمر ستار ليعطي القوة والدافع لهؤالء 

النسوة«.
افتتح مؤتمر ستار في جل آغا، منذ ما يقارب 
البعض،  من  اقباالً  القى  سنوات،  ثماني 
كله،  ذلك  ولكن  اآلخر،  البعض  من  واستياًء 
وأضافت  االستمرار  من  العضوات  يمنع  لم 
ميادة: »لم يتقبل المجتمع الذكوري فكرة وجود 

مؤتمر، يُنادي بحق المرأة بل استنكره، ولكن 
أوجالن«،  »القائد  قائدنا  ونهج  عزيمتنا  بقوة 
اسم  ورفع  العقلية  هذه  تغير  اليوم  استطعنا 
المؤتمر عالياً، واجهنا االضطهاد ليس فقط من 
األمنية  المجتمع، بل حتى من بعض األجهزة 

للوصول إلى أهدافنا«.

المؤتمُر فسحةُ أمٍل

بشكل  المناطق  من  العديد  في  المؤتمر  عمل 
سري، وبإمكانات بسيطة، وذلك حرصاً على 
سالمة العضوات، هذا ما بينته ميادة في ختام 
الحياة  ثورة  المرأة هي  بقولها: »ثورة  حديثها 
على  مثالي،  لمجتمع  وللوصول  والمجتمع، 
فرضها  التي  قيودها،  من  التخلص  المرأة 
نستطيع  واليوم  الذكورية،  والسلطة  المجتمع 
القول: إن المؤتمر أزال الظلم عن كاهل المرأة، 
وال يزال العمل قائماً حتى تحصل النساء كافة 
ذلك  يحصل  ولن   ، وحقوقهنَّ حريتهنَّ  على 

سوى بالعمل الجاد والنير«.
أو  معينة،  فئة  على  حكراً  ليس  ستار  مؤتمر 

منحازاً لجهة، أو شعٍب معين، إنما هو المكان 
الذي يحتوي النساء، بأشكالهنَّ وأطيافهنَّ كافة، 
ومن هذا المنطلق وصفت عضوة مؤتمر ستار 
المؤتمر  العربي  الشعب  من  فيصل«  »وردة 
حقوق  لحفظ  األمثل،  والمكان  األمل  بفسحة 
العربي،  الشعب  من  النساء  »نحن  المرأة: 
وتقاليدنا،  عاداتنا  وفق  تسير  ألفكار  نخضع 
وفق  أحياناً  للبعض، مرفوض  ما هو مسموح 

مبادئنا«.
وتابعت وردة: »جاء مؤتمر ستار ليُزيل العديد 
من  الكثير  وتصحيح  الخاطئة،  المفاهيم  من 
العادات، التي كانت تنبع من الجهل المتوارث، 
بتغيرها،  بالمطالبة  حتى  نجرأ  نكن  لم  والذي 
تستطيع  ستار  مؤتمر  بفضل  العربية  المرأة 
أن تطالب بحقوقها، وتُبدي رأيها دون خوف، 
الدفاع  أجل  من  ُوجد  المؤتمر  أن  واثقة  ألنها 

عنها ونيلها لمطالبها على عكس السابق«.

ِ دوُر المرأِة الجوهرّي

انضمامها  قرار  أن  على  وردة  وأكدت  هذا 

للمؤتمر، كان صائباً وال تشوبه شائبة: »بفضل 
األمر  بحقوقي،  تامة  دراية  على  أنا  المؤتمر 
بالحقوق فقط، إنما بدوري كامرأة  ليس متعلقاً 
في  النساء  أهمية  وّضح  ألنه  المجتمع،  في 
يقوم  ال  الذي  الجوهري،  ودورهنَّ  المجتمع، 

تطور المجتمع بدونه«.
كما ولفتت العضوة في المؤتمر »حفيفة أحمد« 

النساء،  توعية  بفكرة  بدأ  المؤتمر  أن  إلى 
بناء  الحقيقي في  وتعريفيها بهويتها، وبدورها 
انتهى به المطاف نحو توعية  المجتمع، ولكن 
المجتمع بحد ذاته؛ ألن المجتمع قائم على دور 
للمجتمع:  تطور  هو  المرأة  وتطور  المرأة، 
»هدف المؤتمر هو توعية النساء من النواحي 
وحتى  واالقتصادية،  واالجتماعية،  السياسية، 
الثقافية، فنساء روج آفا يعشنَّ مرحلة انتقالية لم 
تشهده النساء في السابق، وتلك حصيلة الجهد 
الذي بذله المؤتمر على مدار سنوات عديدة«.

»نساء  بقولها:  حديثها  أحمد  حفيفة  واختتمت 
المناطق  في  النساء  قدوة  أصبحنَّ  آفا  روج 
والبلدان األخرى، هنَّ اليوم قياديّات، ومفكرات 
درب  على  يسرنَّ  للحرية،  تواقات  ومنتجات 
 ، وواجباتهنَّ بحقوقهنَّ  بصيرة  على  النضال 
المؤتمر هو بيتنا الثاني، والملجأ الذي نحتمي 

به، والحضن الذي يحتضننا«.

حفيفة احمدوردة فيصلميادة محمد
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تحريُر موطِن الّزيتوِن يتصّدر قائمَة مطالِب الغيورين عليها حلقات الفشل تستمر لرياضة حكومة دمشق وسط تدّخل دولي

نعومي أوساكا تخوض أستراليا المفتوحة بأعصاب هادئة

أوميكرون يثير مخاوف الصين قبل انطالق دورة األلعاب الشتوية

القوى  كدح  يستمر  ـ  خليل  بيريفان  قامشلو/ 
المجتمعية من أجل إيصال صوت عفرين المحتلة 
من  سنوات  أربع  بعد  الدولية،  المحافل  إلى 
التغريبة العفرينية، ونجاح المبادرة الوطنية من 
أجل عفرين في توسيع شبكتها خطوة نحو تحقيق 

الهدف.

بدأت الهجمات األولى للمحتل التركي على عفرين، 
لغزوها واحتاللها بتاريخ 20 كانون الثاني من عام 
2018 وبعد مقاومة دامت 85 يوماً، أبداها أهالي 
موطنهم،  في  القوية  بإراداتهم  صامدين  عفرين 
كأشجار الزيتون، أبت التخلي عنها، فغزا المحتل 
تلك األراضي المقدسة، المعروفة بمدينة الزيتون 
الوقت  آذار، والمقاومة مستمرة حتى  بتاريخ 18 
المحتل،  وحشية  من  الرغم  على  الحاضر، 
بقي  من  فهناك  األهالي،  من  لآلالف  وتهجيره 
صامداً متشبثاً بأرضه في عفرين، معرضاً للخطر 
النهب واالغتيال واالغتصاب، والخطف أو القتل.

قوى مجتمعيةٌ أّسست مبادرةً وطنيةً

وبمسعى من أهالي عفرين، نحو تحرير عفرين، 
 2021/8/22 بتاريخ  أُّسست  ألهلها  وإعادتها 
من  الوطنية  »المبادرة  اسم  تحت  شعبية  مبادرة 
قبل  من  األلمانية،  بون  مدينة  في  عفرين«  أجل 
المبادرة  هذه  وفتحت  المهجر،  في  عفرين  أبناء 
أبوابها أمام كل من يؤمن، أن عفرين تحت احتالل 
الوسائل  بكل  ممارسته  وفضح  غاصب،  تركي 
الدبلوماسية، واإلعالمية والحقوقية، والجماهيرية، 
إلى  قسراً  المهجرين  بعودة  يؤمن  من  كل  وأمام 
موطنهم، على أن تكون هذه العودة آمنة بضمانات 

دولية وقانونية.
سعت المبادرة منذ تأسيسها بجمع الجهود، لتكون 
في  أقوى  أقوى، وحضوراً  لقضية عفرين صوتاً 
وبذلت  واإلنسانية،  األممية،  السياسية  األروقة 
الخارج  في  عفرين  أبناء  الستقطاب  الجهود 
وأكاديميين،  ومثقفين،  وساسة،  حقوقيين،  من 
وإعالميين، وفنانين، ونشطاء وعلى هذا األساس 
المجاالت  في  تخصصية  لجاناً  المبادرة،  كونت 
كافة؛ الحقوقية والدبلوماسية واإلعالمية والتوثيقية.
جاء  وكما  تأسيسها  منذ  المبادرة  أهداف  تضمنت 

في بيانها التأسيسي:
 1 ـ المبادرة مستمرة حتى انتهاء االحتالل وإزالة 

تبعاته.
التركي،  االحتالل  وانتهاكات  جرائم  فضح  ـ   2
والفصائل الموالية له في منطقة عفرين، والتصدي 

للتغيير الديموغرافي وجعلها قضية رأي عام.
قام  التي  االنتهاكات، والجرائم  توثيق وأرشفة  3ـ 
التركي، ومجموعاته  االحتالل  بها  يقوم  وال زال 
بحق  وخاصة  األصليين،  السكان  بحق  العسكرية 
المكونات  وبحق  والمسنين  واألطفال،  المرأة، 
والمسيحيين”  والعلويين  “اإليزديين  الدينية 
والحقوقية،  الدولية  المنظمات  إلى  وإيصالها 
اإلبادة  حرب  جرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل 
المحاكم  إلى  العرقي في منطقة عفرين  والتطهير 

الدولية.
من  قسراً-  للمهجرين  والمساندة  الدعم  تقديم  ـ   4
إطار  “في  تواجدهم  مناطق  في  عفرين،  منطقة 
اإلمكانات المتاحة”، وضمان عودة كريمة، وآمنة 

لهم بحيث تكون مستندة إلى ضمانات دولية.
5ـ  العمل على إرسال المنظمات الدولية واإلنسانية 
واإلعالمية المحايدة إلى منطقة عفرين، والشهباء 

لكشف الحقائق والتعرف على الوضع عن قرب.
6 ـ العمل على تنسيق الجهود التي تعمل من أجل 
الفعاليات  مع  والتنسيق  وشعبها،  عفرين  قضية 
التي  المناطق،  في  الموجودة  المختلفة  المدنية 
تتشابه وضعها مع عفرين في باقي أرجاء سوريا.

المنابر  وكل  التركية  االعالمية  اآللة  مواجهة  7ـ 
ترسخ  التي  والمحلية،  واالقليمية  العالمية، 
االحتالل التركي، وتشرعن الجرائم التي ترتكبها 
منطقة  في  منها  المدعومة  العسكرية  المجموعات 

عفرين، أو تجمل صورتهم.
المنسق  وجه  قد  كان  المنصرم  العام  نهاية  وفي 
العام للمبادرة هيمن كوردآخي رسالة عبر صحيفة 
األصليين  السكان  فيها  وصف  اللندنية،  ليفانت 
المتبقين بعفرين بحماة الماضي، وحراس المستقبل 
عام  كمنّسق  صفتي  من  أتجّرد  »دعني  ذاكراً، 
عفرين؛  أبناء  كأحد  شخصي  وبشكل  للمبادرة، 
باألسرى  أوصفهم  دعني  فيها،  المتبقيين  وألهلنا 
أن  أودّ  كما  والمرتزقة،  المحتل  لدى  والرهائن، 
اآلن  هم  كما  مستقبلنا،  ُحّراس  بأنكم  لهم،  أقول 
دائماً  بالتأكيد  ماضينا،  حماة  واآلمهم  بمعاناتهم 
هناك أمل، وعلينا كقوى عفرينية مجتمعة مهمة، 
بغية  األبواب،  كل  وطرق  والتعاون  التكاتف 
الجهود،  هذه  نتائج  وأعتقد  أهالينا،  معاناة  تخفيف 
التي نقوم بها وغيرنا أيضاً، ستأتي أكلها مع مرور 

الوقت«.

جهوٌد مبذولةٌ لجعِل قضيِة عفريَن قضيةً دوليةً

كما ذكرنا آنفاً من أهداف المبادرة هو جعل قضية 
جرائم  حقائق  فيها  يكشف  دولية،  قضية  عفرين 
المحتل، تجاه أهلها، من هذا المنطلق كانت للمبادرة 
فيها  تكشف  عدة،  أطراف  مع  باالجتماع  سعي 
اجتمع  حيث  بشفافية،  الجرائم  وتوضح  الحقائق، 
أجل  من  سوريون  منظمة  مع  تشاوريا  اجتماعاً 
الحقيقة، والعدالة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، 
وتم النقاش حول آلية تطوير العمل المشترك، بين 
في  التي تحصل  الجرائم،  توثيق  وآليات  الجانبين 
المحتلة، وإيصالها  المناطق  عفرين، وغيرها من 
للمحاكم الدولية، والمنظمات الحقوقية واإلنسانية.

جمعية  مع  المبادرة  اجتمعت  ذاته  السياق  وفي 
الصداقة أولدنيورغ ـ عفرين في مدينة أولدنيورغ 

شمال ألمانيا، وفي ذلك االجتماع شدد المجتمعون 
آذار  الثامن من  الجمعية، على جعل  قبل  بهم من 
المدنية  في  عفرين،  الحتالل  السنوية  الذكرى 
للتذكير باالحتالل التركي وجرائمه الممنهجة في 
المبادرة لرسم مالحم  عفرين، وتوحيد صفهم مع 

القضية العفرينية دولياً.

بقرِب الحقبِة السوداِء رايةُ الصموِد ترفرُف في 
األعالي

وبقرب الذكرى السوداء الرابعة الحتالل عفرين، 
فيها  أعلنت  بياناً  أصدرت  المبادرة  وصفتها  كما 

عن أطالق حملة هاشتاغ دعماً لعفرين المحتلة.
تقترب  العفرينية  التغريبة  أن  على  فيها  ولفتت 
موعدها، وشبهت فيها العفرينيين باألشجار، التي 
المحتلون أشجار  اقتلع  تقتلع من األرض مهما  ال 
الزيتون، العفرينيون جذور متحدة مع التراب في 
ليلون وهاوار وخوستيو ودشتا جومي وكلي تيرا 

وفي كل شبر وكل حجر فيها.
وسعياً  المقاومة  العفرينية  اإلرادة  أسس  وعلى 
لتوحيد الجهود والنهوض بنضال مدني وتصعيده 
حتى زوال االحتالل التركي ومرتزقته عن عفرين 
»جياي كورمينج« وكل المناطق المحتلة من شمال 
سوريا اجتمعت كل من المبادرة الوطنية من أجل 
عفرين، والتي أُّسست في أوروبا، ورابطة عفرين 
واتفق  قامشلو،  في  أُّسست  التي  االجتماعية، 
الطرفان العمل سوياً لتحقيق عدة أهداف من توثيق 
الدولية  للجهات  وإيصالها  واالنتهاكات،  الجرائم، 
العفرينيين  شتات  جمع  على  والعمل  المعنية، 
قسرا،  إليها  هجوا  التي  تواجدهم،  أمكان  كل  في 
مكان،  كل  في  فاعليتهم  ويبرز  ينظمهم  جسد  في 
والتركيز على عودة العفرينيين الى أرضهم بحرية 
وكرامة، وزوال شبح االحتالل التركي ومرتزقته، 
إضافة إلى الحفاظ على الروح العفرينية األصيلة، 
أهبة  على  العفرينيون  ليكون  المقاومة  واإلرادة 
االستعداد لكل طارئ، وتغيير في المناخ السياسي 
الذي أدى بعفرين »جياي كورمينج« إلى االحتالل.

وأطلقت المبادرة حملة للتنديد باالحتالل التركي، 
وتصعيد النضال المدني حتى عودة شعب عفرين 
المهجر قسراً بحرية، وكرامة، وزوال االحتالل، 
وبأماكن  عدة  ونشاطات  فعاليات  الحملة  لتتضمن 
وأزمنة مختلفة، وستقود هذه الفعاليات حملة إطالق 
االجتماعي  التواصل  وسائل  كل  على  هاشتاغ 

وخصوصاً التويتر.
عبر  الحملة  مع  والتضامن  للمشاركة  ودعت 
بتاريخ  األربعاء  يوم  ينطلق  الذي  الهاشتاغ، 
آفا،  بتوقيت روج  الساعة 19:00   2022/1/19

الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا.

احتجاجاٌت عدةٌ في مناطَق مختلفٍة

عفرين«  أجل  من  الوطنية  »المبادرة  حيث 
و)جمعية الصداقة بين مدينة اولدنبورك -عفرين( 
بأنها تعاهدت بدعم المبادرة في  التي ذكرنا سباقاً 
الوقفة  في  للمشاركة  عفرين  أجل  من  فعالياتها 
اولدنبورك  مدينة  في  ستنظم  التي  االحتجاجية، 
من  عشر  الثامن  في   )Oldenburg( األلمانية 

الشهر الجاري تحت شعار:
#معـاً_من_أجل_عفرين
#معاً_إلنقاذ_اإلنسانية 

 auf dem Waffenplatz.Oldenburg : المكان
، الزمان:  18-01-2022 ، التوقيت : 18:00 

مساء. 
الوقفة  في  المشاركة  إلى  المبادرة  ودعت  كما 
األلمانية  التي ستنظم في مدينة بون  االحتجاجية، 
)BONN( في التاسع عشر من الشهر الجاري، 
#معـاً_من_أجل_عفرين  نفسه  الشعار  تحت 

#معاً_إلنقاذ_اإلنسانية. 
المكان: Bonn : Marktplatz ، الزمان:  19-

01-2022 ، التوقيت : 17:00 

دعُم الحملِة بطرٍق مختلفٍة

بعد اإلعالن عن الحملة عبر الكثير من المثقفين، 
والكتاب، والفنانين وغيرهم من الوطنين، دعمهم 
للحملة قبل البدء فيها، بالتاريخ الذي حددته الحملة، 
الفنان بيوان آرجين عبر عن إيمانه العميق، بقدرة 

أبناء عفرين على هزيمة المحتل التركي، ودحره 
مطالباً المجتمع الكردي بشرائحه كافة، االنضمام 

إلى الحملة معاً مع منبِر المبادرةِ ألجِل عفرين.
أما الفنان هوزان كاوا فكان من األمنيات التي تمناها 
في العام الجديد، هو أن يكون 2022 عام تحرير 
عفرين من المحتل التركي ومرتزقته، مناشداً هو 
مع  والتفاعل  للمشاركة  الكردي  الشعب  اآلخر 

الحملة الوطنية، التي أطلقتها المبادرة.
مصور  تسجيل  في  ناشد  آكري  بنكي  والفنان 
لكاميرا المبادرة، األطراف الوطنية والكردستانية 
مسيرتها  في  للتقدم  ودفعها  عفرين،  لمساندة  كلها 
من خالل النشاطات، والفعاليات التي تقوم بها ضد 
في  ومرتزقته  المحتل  جرائم  وفضح  االحتالل، 

عفرين.
الفتاً »أن الشعار الذي تتبناه المبادرة »معاً من أجل 
عفرين« شعار يمس الشرائح االجتماعية الغيورة 
كلها على قيم ومفاهيم حقوق اإلنسان ومبادئه، لذا 
المجتمع من  الفعالة في  يتوجب على الشخصيات 
بتقديم  وكتاب  وفنانين  رأي  وأصحاب  أكاديميين 
الحديثة  المبادرة  هذه  ومساندة  والمشورة  الدعم 

الوالدة«.
وأثنى الكاتب والشاعر الكردي حكيم صفقان على 
إيصال  سبيل  في  المبادرة  تبذلها  التي  الجهود، 
»عفرين  العالمي  العام  الرأي  إلى  عفرين  قضية 
التي  المدن  كباقي  كردياً،  معلماً  ستبقى  كمدينة 

تُعرف بها كردستان، لنرفع صوتنا عاليا من أجل 
الوطنية ألجل  المبادرة  هذه  لمساندة  معاً  عفرين، 

عفرين«.
اورمار  شار  كاك  والشاعر  والكاتب  الباحث 
كردستان«  »شرق  كردستان  روجهالت  من 
المبادرة  حملة  مع  التضامن  أجل  من  نداءه  وجه 
الوطنية من أجل عفرين: »عفرين كانت حاضرة 
القديمة  العثمانية  منذ  التركية،  المخططات  في 
في  تركيا  نجحت  وإذا  الجديدة،  العثمانية  وحتى 
عفرين، فإن مخططاتها ستمتد لمناطق أخرى من 
قدمت  آفا عموما  كردستان، وألن عفرين وروج 
الكثير لكل أجزاء كردستان، فإن كردستان َمدينة 

لعفرين بالتضامن والعمل على تحريرها«.

ختاُمها مسٌك

الحملة،  الفنية  الفرق  بعض  دعمت  آخر  وبطابع 
فرقة  باسم  المعروفة  الفنية  الفرقة  قدمت  حيث 
الّشهباِء  مخيِم  في  المهّجرين  من  وهم  األجداد، 
لوحاٍت تعبيريٍة فنيٍة راقصٍة مستوحاةٍ من التّراِث 

الكردي في عفرين.  
البدء  قبل  بصمة  لهم  كانت  آخرون  ناشطون 
برکل  محمد  االنتباه،  لفتت  بقصائد  بالحملة، 
شعرية  بقصيدة  المبادرة  فعالية  على  علق  حبش 
بعنوان »الفردوس المفقود« أكد على أن المقاومة 
مستمر،  غاشم  وحشي  عدو  وجه  في  والصمود 

لتبقى عفرين جميلة محافظة على رونقها: 
الفردوس المفقود

مضت أعوام سيدتی
والزلِت مفقودة

مضت أعوام سيدتی

ولسِت کما کنِت معهودة
تكاتف لنهب الطغاة

لقص جديلتك الطويلة
ومازالت کما کنِت

جميلة جميلة
سبع عجاف وأنِت کما عهدناك أصيلة

لم نعلم عنك الحقد
وما کنِت بخيلة

مضت أعوام سيدتی
وکل مؤنك تسرق

زيتونك وتينك
بيد حاقد أخرق

يريد قص ضفيرتك
ويدنو من صغيرتك

ليخنقها وال يشفق
مضت أعوام سيدتی

وکل القوم نياُم
المدن والجيوش والحکاُم

ً تحولوا حجارة تحولوا أصناما
ويصمت فيهم الحُق

وتصمت األقالُم
مضت أعوام سيدتی

وشعرك مجعد
وطفلك مشرد
وحلمك مهدد

واإلنسانية نائمة ليست تفيق
نائمة ليست تفيق
ليست تفيق!!!!!

القدم  كرة  لعبة  تكن  لم  ـ  قامشلو  روناهي/ 
واألزمات،  الفشل  تعاني  التي  هي  وحدها 
للعبة  حتى  وصلت  بأنها  فترة  قبل  وذكرنا 
كرة اليد، وها هي القضية تتجدد وبتدّخل من 
االتحاد الدولي للعبة، ولكن الحدث األبرز كان 
بِرّدة فعل األندية التي رفضت القرار والتدّخل 

الدولي.

االتحاد  من  اللهجة  شديد  خطاب  توجيه  وبعد 
الدولي لكرة اليد إلى األولمبية السوريّة التابعة 
لحكومة دمشق بسبب قرارها بحل اتحاد كرة 
حيث  جديد،  اتحاد  وتشكيل  سوريا  في  اليد 
رفض االتحاد الدولي هذا األمر وقرر تكليف 
ثالث  وبضم  اللعبة  أمور  لتسيير  مؤقتة  لجنة 
محمد  وهم:  السابق،  االتحاد  من  شخصيات 

علي غازي وبشار رضوان وبالل عبد هللا. 
مجموعة  ومعارضة  استهجان  القرار  والقى 
بدورها  قررت  والتي  السوريّة  األندية  من 
االنسحاب من كافة المسابقات الرياضية للعبة 
لكرة اليد تحت إشراف هذه اللجنة، والتي هي 
منحلة بقرار من االتحاد الرياضي العام التابع 

لحكومة دمشق.
األولمبية  اللجنة  موافقة  األندية  وعارضت 
السورية التي يرأسها فراس معال، على اللجنة 
خوفاً  الدولي،  االتحاد  من  المشكلة  المؤقتة 
اليد  ألنشطة  تجميد  أو  دولية  عقوبات  أي  من 

السورية.
المعترضة والمنسحبة من  وأكدت هذه األندية 
يتحمل  الدولي  االتحاد  أن  المحلية،  البطوالت 
من  أعضاء  ثالثة  بإعادة  قراره  مسؤولية 
االتحاد المنحل، وهم مستبعدين بقرار جماعي 
لكرة  السوري  لالتحاد  العمومية  الجمعية  من 

اليد.

األندية تعترض

على  للضغط  السورية،  األندية  قرار  ويأتي 
واألندية  قراره.  عن  للتراجع  الدولي  االتحاد 
التي قدمت االعتراض هي: الطليعة ـ النواعير 
باإلضافة  حطين،  ـ  االتحاد  ـ  الفتوة  ـ  النبك  ـ 
بدير  الرياضية  الفرعية  اللجنة  قدمت  لألندية 
الزور أيضاً اعتراضها على تشكيل اتحاد يضم 

شخصيات من االتحاد السابق المنحل.
وموقف األندية يعتبر من المواقف القليلة التي 
تتخذها األندية ضد أي قرار يصدر من االتحاد 
المرة  هذه  األندية  هذه  ولكن  العام،  الرياضي 
تبعية  له  يكون  قد  دولي  قرار  في وجه  وقفت 
نشاطات  عن  سوريا  توقيف  ومنها  خطيرة 
والتدخل  الفساد  قضايا  دولياً، خاصةً  اليد  كرة 
قبل حكومة  الرياضة من  الحاصل في شؤون 
مستوى  على  دولياً  المخاوف  تثير  دمشق 
الرياضة بشكٍل عام وهذا األمر قد أدى لحظر 
الذي  الوقت  في  الدولية  النشاطات  من  سوريا 
لمبارياته  القدم  لكرة  السوري  المنتخب  يستعد 
كأس  إلى  المؤهلة  اآلسيوية  المنافسات  ضمن 

العالم قطر 2022.
أمين  قام  الماضي  األول  كانون  شهر  وفي 
بشار  اليد  كرة  أعمال التحاد  تسيير  لجنة  سر 
رضوان بتقديم استقالته وقال “نحن لسنا أغناماً 

تقودونها”.
فيسبوك:  بموقع  حسابه  على  رضوان  وكتب 
االتحاد  في  زمالئي  جميع  كرامة  عن  “دفاعاً 
عن  أعتذر  عملهم  في  يوماً  يقصروا  لم  الذين 
مواصلة مشواري في لجنة تسيير األمور مع 
أن  للجميع  وأبيّن  أعضائها  لجميع  احترامي 

لسنا أغناماً تقودونها”.
وتابع “االتحاد الرياضي العام يحل اتحاد كرة 
بقرار مفاجئ وغير مفهوم ويُشكل لجنة  اليد، 

تسيير أعمال”.

فضحية من العيار الثقيل

 2021 عام  من  المنصرم  أيلول  شهر  وفي 
ضجت وسائل إعالم مقربة من حكومة دمشق 
محمد  اليد  كرة  اتحاد  رئيس  ضرب  بفضيحة 
السوري  المنتخب  من  لالعبات  غازي  علي 
حيث نقل موقع »هاشتاغ سوريا«، عن العبة 
أبو غزالة،  اليد، عال  لكرة  السوري  المنتخب 
للضرب  تعرضن  الفريق  العبات  إن  قولها 
والتهديد من قبل رئيس االتحاد الرياضي لكرة 
اليد، المدعو محمد علي، إلى جانب حرمانهن 
من أي تجهيزات رياضية ومستحقاتهن المالية 

خالل المشاركة بالبطولة اآلسيوية لكرة اليد.
نتمرن  كنا  »عندما  غزالة:  أبو  عال  وقالت 
أخطأنا بطريقة الوقوف في الدفاع، فقام )رئيس 
بضربنا  غازي،  علي  محمد  اليد(  كرة  اتحاد 
كانت  أن »الواسطة  إلى  أيدينا«، مشيرةً  على 

موجودة بقوة في اختيار الالعبين«.
المقدوني  »المدرب  الالعبة:  وأوضحت 

السيطرة  يستطيع  وال  الشخصية،  ضعيف 
على الالعبات، وكان هناك تدّخل في قراراته 
وكيف  أساسي  ينزل  مين  له  يقول  من  وهناك 
يعطينا  هو  ينزل  كان  االتحاد  ورئيس  يلعب، 

الخطة بين الشوطين«.

سرقة وتعفيش الالعبات
ولم تقتصر الفضائح على ذلك، بل بيّنت وقتها 
لم  المنتخب  العبات  أن  غزالة«  أبو  »عال 
يحصلَن على أي تجهيزات قبل المشاركة في 
وبوط«،  »بيجامة  باستثناء  اآلسيوية  البطولة 
سيئة  وألبسة  أحذية  على  لحصولهم  إضافة 
وغير مناسبة لفريق رياضي، وعدم حصولهم 

على مستحقات مالية أثناء سفرهم.
اليد محمد  اتحاد كرة  ينكر رئيس  لم  في حين 
وجهتها  التي  االتهامات  تلك  غازي،  علي 
بـ  توعدها  لكنه  له،  غزالة  أبو  عال  الالعبة 

إلى  النزول  رفضها  بحجة  اتحادية«  »عقوبة 
أن  بعد  المباريات  إحدى  الملعب خالل  أرض 
استبعدها المدرب من التشكيلة حينها، وبالفعل 

نفذ وعده وقام بمعاقبتها.
وتتكرر الفضائح في المنظومة الرياضية لدى 
حكومة دمشق، من فساد وسرقة وواسطة، هذا 
بالبطوالت  المشاركة  المنتخبات  خسائر  غير 
غياب  بسبب  واإلقليمية،  الدولية  والمباريات 
وتحكم  طرف،  من  الرياضية  الكفاءات 
المحسوبيات في اإلدارات والمؤسسات عموماً، 
وآخر هذه النكبات كانت كرة القدم عندما فشلت 
لجنة تسير أمور لعبة كرة القدم في تأمين مباراة 
لمبارياتها  استعداداً  لمنتخبه  قوية  ودية  دولية 
العالم  لكأس  المؤهلة  آسيا  تصفيات  ضمن 
السوري  المنتخب  ويتذيل   ،2022 قطر  في 

مجموعته بنقطتين من تعادلين.

استعادت نجمة التنس اليابانية نعومي 
لخوض  اإليجابية،  مشاعرها  أوساكا 
حملة الدفاع عن لقب بطولة أستراليا 
المفتوحة، أولى بطوالت الغراند سالم 

األربع الكبرى للموسم الحالي.
وأثبتت نعومي أوساكا )24 عاماً( أنها 
أفضل العبة في العالم، بعد أن توجت 
قبل  المفتوحة  أستراليا  بطولة  بلقب 
12 شهراً، بعد أن حققت اإلنجاز ذاته 
أمريكا  بلقب  فازت  كما   2019 في 
المفتوحة مرتين في 2018 و2020.

ثالث  خاضت  اليابانية  النجمة  لكن 
بطوالت فقط بعد انسحابها من فرنسا 
من  حالة  وسط  أيار،  في  المفتوحة 
في  المشاركة  رفضها  بسبب  الضجة 

المؤتمرات الصحفية.
معانتها  عن  أوساكا  نعومي  وكشفت 

إصابة  حالة  أول  رصد  بكين،  أكدت 
من  »أوميكرون«  بمتحور  محلية 
ثالثة  قبل  المستجد  كورونا  فيروس 
األلعاب  دورة  انطالق  من  أسابيع 
العاصمة  في  الشتوية  األولمبية 
السلطات  تسعى  حدث  في  الصينية، 
خالل  من  ثمن  بأي  لحمايته 
لمكافحة  التهاون  لعدم  استراتيجيتها 

فيروس كورونا المستجد.
حالة  أن  المحلية،  الصحافة  وكشفت 
تكن  لم  اليوم  اكتشفت  التي  اإلصابة 
مؤكدة  حالة  أي  مع  اتصال  على 

من مرض االكتئاب، ورغم مشاركتها 
في أولمبياد طوكيو، لكنها لم تبدو في 
الدور  من  تخرج  أن  قبل  جيدة  حالة 
في  المفتوحة،  أمريكا  لبطولة  الثالث 

أخر مباراة لها في الموسم.
واآلن عادت نعومي أوساكا المصنفة 
وهادئة  سعيدة  وبدت  العالم  14على 
في  خاضتها  مباريات  ثالث  خالل 
أن  قبل  الماضي،  األسبوع  ملبورن 
تعرضها إلصابة  بعد  انسحابها  تعلن 

بسيطة.
)بي  البريطانية  األنباء  وكالة  ونقلت 
»كنت  قولها:  نعومي  عن  ميديا(  ايه 
سألعب  كيف  بشأن  قليالً  متوترة 
أعتقد  راحة،  على  حصولي  بعد 
خضتها،  مباراة  كل  مع  تعلمت  أنني 
األكثر  الجزء  هو  هذا  لي  وبالنسبة 

بكوفيد-19 حتى اآلن. وعقب اكتشاف 
هذه الحالة، فرضت السلطات الحجر 
الصحي على مبنى سكني في منطقة 

هايدن غربي المدينة.
اكتشفت اإلصابة قبل نحو ثالثة أسابيع 
على انطالق دورة األلعاب األوليمبية 
الشتوية في عام 2022 في الرابع من 
شباط المقبل في ظل إجراءات وقاية 

صارمة.

تطبيق  من  أتمكن  أن  أتمنى  أهمية، 
األمور التي تعلمتها«.

تعاملي  طريقة  أن  »أعتقد  وأضافت: 
مع هذه البطولة تختلف قليالً عن كل 
وأحضرت  سبقتها،  التي  البطوالت 
معي دفترا لكي أكتب كيف أشعر كل 
في  خاصة  أجواء  صنعت  كما  يوم، 
سأتواجد  أنني  أعرف  غرفتي، ألنني 

هناك لبعض الوقت«.
أن  أحاول  ذلك  »بخالف  وأتمت: 
في  واضعة  فريقي،  مع  أستمتع 
اعتباري أن هناك الكثير من الالعبين 
يحبون أن يتواجدوا في وضعي الحالي 
الرئيسية  القرعة  في  التواجد  ألن 
لبطولة غراند سالم هو هدف في حد 

ذاته«.
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يَّاِب تتذّكُر! صديقُة السَّ

إزالة حزب العمال من قائمة اإلرهاب َسُيساهم في استقرار الشرق األوسط

اجتماع جماهيري لإلدارة الذاتية في تل تمر وُقراها

استذكار الشاعر الكردي يوسف برازي »بي بهار« في 
ذكرى رحيله الثالثة عشرة

إطالق مصرف مشترك بين 
حكومتي دمشق وطهران

برادوست ميتاني
نفتقر نحن الكردَ إلى معلومات كاملة عن أولئك 
األجداد، وإذا عثرنا عليها يكون بشق األنفس، 
وبشكل غير محايد من قبل أولئك الكتاب، وذلك 
عندما يستفيدون منها أيديولوجياً بإثارة التفرقة 
العامل  بسبب  األخرى؛  القوميات  وبين  بيننا 
األقالم،  تلك  أصحاب  بين  والصراع  الخالفي 
والسنة،  الشيعة  بين  المذهبي  الصراع  مثال 
الدولة  أبان  حصلت  التي  للخالفات  وذكرهم 
الصفوية من قبل السلطة مع الكرد، بأن الشاه 
جرائم  ارتكب  1576م،  إسماعيل  طهماسب 
جرائم  وكذلك  وكرمنشان،  لورستان  كرد  مع 
الشاه عباس الكبير ضد كرد أورمي، وإصداره 
الموكرياني  عشيرة  على  بالقضاء  لفرمان 
نسائهم  من  اآلالف  قتل  حيث  الكردية، 
يلعب  فقد  منهم.  اآلالف  وتهجير  وأوالدهم، 
سبب آخر في عدم جلية ووضوح الخصوصية 
بروز  عدم  وهو  الصفوية،  للدولة  الكردية 
االنتماء  بسبب  وذلك  حينذاك،  القومي  العامل 
الديني عامة، والمذهبي خاصة، عندما أثر ذلك 
العائلة  زواج  وهو  االجتماعي،  العامل  على 
القوميات  بنات  من  الصفوية  الشاهنشاهية 
والتركمان  الشركس،  كالفرس  األخرى، 
عائالت  فتشكلت  بالعكس  وكذلك  وغيرهم، 
مؤسس  والدة  فيها  بما  اجتماعياً،  مختلطة 
الدولة إسماعيل الصفوي، التي يقال: إنها ذات 
الشخصية  المصلحة  أن  كما  يونانية،  أصول 
تلعب أحيانا دوراً في انكار البعض لقوميتهم، 
السلطوي  النظام  إلى  انتمائهم  بإعالن  وذلك 
في الدولة، وذلك ما حدث بقوة مع األسف مع 
العديد من القوى االجتماعية الكردية، وخاصة 

خالل مجيء اإلسالم إلى منطقتنا، ما آثار سلباً 
على حقيقة االنتماء القومي الكردي مع العديد 
من الدول واإلمارات، والعشائر، والشخصيات 

الكردية.
ثمة عامل آخر في عدم جلية الجانب الثقافي، أو 
المنتشرة،  الثقافة اإلسالمية  للدولة هو  القومي 
الكريم  القرآن  ثقافة  من  قوتها  استمدت  والتي 
حيث اآليات الكريمة، واألحاديث الشريفة للنبي 
محمد )صلى هللا عليه وسلم( وسنته والطقوس 
الدينية، التي سبّبت في إضعاف العامل القومي 

وعدم التشبث به.
لذلك كله كان الشعور القومي ضعيفاً حينذاك، 
وقد  الكردية،  السلطوية  القوى  مع  وخاصة 
 1500 عام  بدايات  في  بوضوح  هذا  تجلى 
مع األمراء والعشائر الكردية، وبصورة أكبر 
بين  الصراع  دب  عندما  الصفوية،  الدولة  مع 
الكرد  األمراء  واختيار  وبينهم،  العثمانيين 
إلى  الوقوف  أميراً   )23( عددهم  بلغ  الذين 
جانب الشاه إسماعيل الصفوي ضد العثمانيين، 
إسماعيل  الشاه  إلى  منهم  وفداً  وإرسالهم 
الصفوي، وربما قد جاء هذا الموقف من قبل 
الصفوية،  العائلة  كردية  بسبب  الكرد  األمراء 
اهتمام،  أية  الصفوية  الدولة  تعرها  لم  والتي 
الكردي،  بالوفد  التنكيل  على  الشاه  عمل  بل 
الذي جاء إليه في تبريز لالنضمام إليهم بثقلهم 
الكامل، بما فيه تقديم الجند باآلالف للوقوف في 
وجه السلطان العثماني سليم ياووز األول، وقد 
في  سبباً  الصفوي  إسماعيل  الشاه  رفض  جاء 
انضمام الحيش الكردي برعاية األمير الكردي 
إدريس بدليسي إلى الجبش العثماني في معركة 
جالديران 1514 وإلحاق الهزيمة بالصفويين، 

للعاصمة  الكرد  بمساعدة  العثمانيين  واحتالل 
الصفوية تبريز، ومن ثم السيطرة الكاملة على 

إرث الدولة العباسية.

ضعف الدولة وانهيارها

لكثرة الحروب بين الدولة مع الدول المجاورة 
وإرهاق  واألفغانيين،  العثمانيين  وخاصة 
بلة  الطين  زاد  ومما  الدولة  ضعفت  الجيش، 
دون  رحل  الذي  عباس،  الشاه  وفاة  بعد  هو 
ثم  صفي  الشاه  حفيده  تسلم  له،  خلفاً  يعين  أن 
وكانوا  األول،  سليمان  ثم  الثاني،  عباس  ابنه 
عهدهم،  في  الدولة  هيبة  قلت  ضعفاء،  حكاماً 
اقتصادياً  البالد  أوضاع  تدهورت  بعدهم  ومن 
وبصورة  مفاصلها  في  الفساد  فتغلغل  أكثر، 
ثورة  إلى  أدى  ما  حسين،  شاه  عهد  في  أكبر 
الشعب، ولكن الشاه حسين قمع ثورته بالعنف، 
ذلك  ظل  وفي  شعبيته،  فقدان  إلى  أدى  ما 

بقيادة  األفغان  هجوم  كان  المتردي  الوضع 
الغازي محمود، الذي احتل أصفهان 1722م، 
وإعدامه للشاه حسين، والسيطرة على العرش 

وتأسيس نظام صفوي ضعيف 1736م مواٍل 
الكرد،  الزند  إلى  الحكم  انتقال  إلى  أدى  له، 
انتهى  وبذلك  القاجاريين  ثم  ومن  واألفشريين 
 11 حكمها  أن  بعد  1736م،  الصفوي  الحكم 
وأخرهم  األول،  إسماعيل  ًاولهم  شاهينشاها 

عباس الثالث.
في الختام نقول: إن هذه العائلة الكردية خلفت 
والهند،  كردستان،  في  منتشرة  عريقة  ذرية 
وألهمية  وغيرها،  ومصر  األوسط  والشرق 
نزيح  أن  أردنا  والفكري  التاريخي  دورها 
عنها ثوب الضالل عن نسبها، كحماية الحقيقة 
إحدى  في  الكرد  دور  وإلظهار  االندثار،  من 
محطات التاريخ في خدمة الحضارة اإلنسانية.

المصادر:
ـ معالم الحضارة في العصر الذهبي من خالل 

كتب الرحالة -مصطفى موسى محمد شرف
ـ صفوة الصفا )النسخة األصلية البن بزاز(– 

رضا بهلولي

بعنوان  -مقالة  االلكتروني  سطور  موقع  ـ 
-محبوبة  جديدة  اضاءات  الصفوي  الحريم 

مجيد زادة
2012م  لعام   2024 -العدد  المجتمع  مجلة  ـ 

-مقالة للدكتور فرست مرعي
ـ مركز تحقيقات ومطالعات شيخ صفي الدين 
اردبيلي االلكتروني – مقالة بعنوان مالحظات 
اسالفه  االردبيلي،  الدين  صفي  الشيخ  عن 
عالء  السيد  الدكتور  بقلم  وذراريه  وعشيرته 

الدين الجوادي.
ـ مختصر تاريخ ملوك الدولة الصفوية لألستاذ 

ناظم عبد هللا سعد
ـ موسوعة تاريخ إيران السياسي لألستاذ حسن 

كريم الجاف
ـ التاريخ اإلسالمي لألستاذ محمود شاكر.

عبد الحميد القايد )كاتب وشاعر من البحرين(

»لو أنبأني العّراف، أنك يوماً ستكون حبيبي، 
لم أكتب غزالً في رجل، خرساء أُصلي لتظل 
وجه  سأالمس  أني  العّراف  أنبأني  لو  حبيبي، 
ولم  الغدران،  بحصى  ألعب  لم  العالي،  القمر 
أن  العراف  أنبأني  لو  آمالي،  خرًز  من  أنظم 
حبيبي سيكون أميراً فوق حصاٍن من ياقوت، 
أني  أحلم  فلم  الشقر،  بجدائلها  الدنيا  شدتني 
بهذا  أني سأالقيِك  العراف  أنباني  لو  سأموت، 
التيه، لم أبِك لشيء في الدنيا، وجمعت دموعي، 

كّل الدمع، ليوم قد تهجرني فيه«.
عمارة،  عباس  لميعة  العراقية  الشاعرة  إنها 
مبكرة  سن  في  الشعر  كتابة  بدأت  التي 
سنة،   14 عمرها  كان  عندما  وبالتحديد 
أبو  إيليا  الشاعر  الى  بقصائدها  تبعث  وكانت 
لوالدها  الذي كان صديقا  المهجر،  ماضي في 
تره  لم  والذي  المهجر،  في  المغترب  الرسام 
الشاعر  فأعجب  بعدها،  وتوفي  شهرين  سوى 
يلقبها  وكان  وشجعها  بشعرها،  ماضي  أبو 

بالشاعرة الصغيرة. 
 عاصرت لميعة جيل عمالقة الشعر الحر، مثل 
وتأثرت  المالئكة،  ونازك  والبياتي،  السياب 
من  عدّها  يمكن  األساس  هذا  وعلى  بهم، 
لم  أنها  من  الرغم  على  الحديث،  الشعر  رواد 
دار  في  زمالؤها  بها  حظي  التي  الشهرة  تنل 
المعلمين، مثل السياب ونازك، إنها أيضا ابنة 
خالة الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد، 
حيث  الكثير،  مذكراته  في  عنها  كتب  والتي 
كانت ذات شخصية قوية ونفس أبية، الشاعرة 
قصائد  وألهمته  بها  وهام  السياب  عشقها  التي 
المخلصات  من صديقاته  أصبحت  بل  عديدة، 
كانا  التي  المعلمين،  دار  في  بها  التقى  حين 
يدرسان فيها معا، ويقال: إنه دعاها الى زيارته 
في قريته جيكور حيث ظلت في ضيافته ثالثة 
القرية،  بساتين  الى  أيام، وكانا يخرجان سويا 

ويركبان زورقا صغيرا ليتبادال قراءة الشعر.

في  نشرت  »جدلية«  موقع  مع  لها  مقابلة  في 
عن  عباس  لميعة  تقول   2015 أول  تشرين 
السياب: »ذكرياتي معه جميلة، كان كريماً كأي 
بصراوي، رقيق القلب، زكي النفس والرائحة، 
رغم أنه كان يدخن كثيراً، كان لطيف المعشر، 
أول  التقينا  ومتوتراً،  المزاج  عصبي  وأحيانًا 
في  أنا  العالي،  المعلمين  دار  في  طالباً  مرة 
الصف األول في قسم األدب العربي، وهو في 
نحن  كنا  اإلنكليزية،  اللغة  قسم  الثالث  الصف 
العذب  بحديثه  لنستمتع  حوله  نجلس  الطالب 
وشعره، كان إلقاؤه رائعاً وكأنه يمثل القصيدة 
أحياناً«، وعند سؤالها: هل كانت لميعة ُملهمة 
»عيناك غابتا نخيل ساعة السحر/ أو شرفتان 
راح ينأى عنهما القمر« أجابت: ال أدعي ذلك، 
ولكنه  لي،  قرأها  هو  نعم  بالشعراء،  أثق  وال 
»مطر  أضاف  هو  كله،  شعره  لي  يقرأ  كان 
في  يكن  لم  الجزء  فهذا  بعد  فيما  مطر مطر« 
المضمون،   في  ويختلف  البداية،  في  القصيدة 
السياب كان أعز أصدقائي، وكتبت وأهديت له 
تحكمنا،  الظروف  ولكن  قصائدي،  من  الكثير 
والدين، عذران  الصحة  دائماً  نفسه  المانع هو 
تفاصيل حياتي،  الكثير من  بل حقيقتان حددتا 
في  لقاءه  أنوي  كنت  بهما،  أستنجد  وأحيانا 
على  حصلت  فعندما  بذلك  أحَظ  ولم  الكويت، 
أسافر،  أن  الممكن  جواز سفري، وأصبح من 
الكل  الكويت،  مستشفى  في  وحيداً  مات  هو 
كانت  ربما  استثناء،  بال  الكل  بدر،  على  قسا 
الكثير  له  أهديت  انا  قليالً.  عنيفة  فعله  ردود 
من قصائدي في حياته، وفي غيابه وهو كتب 

اسميتها  قصيدة  له  أهديت  ما  آخر  الكثير،  لي 
التسعينيات بعد وفاته  التميّز« في بداية  »لعنة 

بسنوات:
»يوم أحببتك أغمضت عيوني

لم تكن تعرف ديني
فعرفنا وافترقنا دمعتين

عاشقاً ُمتَّ 
ولم تلمس حدود األربعين

وأنا واصلُت أعوامي
أو واصلُت تسديد ديوني

ودرست الدين 
من بوذا وزرادشت وإبراهيم

صليُت مع الرهبان
ِصمُت الصيف في رمضان

وُعّمدت على جبين أبي 
في النهر

لَمست جبيني الحكمة في الدين
ولكن حماة هللا قسراً أبعدوني
ومن الطوفان حتى سانديغو

لم أزل أعثُر 
بالقيد الذي هم ألبسوني

فاعذروني 
إن تكن صومعتي 

دون شبابيك وباب
فأنا أحذر 

أن تجرحني الريح
وأن يُغلق باب للّا دوني«.

لميعة عباس ولدت في بغداد عام 1929 وهي 
وكانت  المندائية،  الصابئية  ديانة  من  عراقية 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات  اآلن  مقيمة 
الخالية  الزاوية  هي:  دواوين  ستة  نشرت 
1960 - عودة الربيع 1963 - أغانى عشتار 
أنبائى  لو   -  1972 الحب  يسمونه   -  1969

العراف 1980 - البعد األخير 1988.

مركز األخبار ـ أكد أهالي إقليم عفرين بأنه 
يجب إزالة صفة اإلرهاب عن حزب العمال 
تحرير  أجل  من  يناضل  ألنه  الكردستاني؛ 
الشعوب المضطهدة وتأمين حقوق شعبه، 
العمال  حزب  اسم  إزالة  أن  إلى  وأشاروا 
الكردستاني من »قائمة اإلرهاب« سيساهم 

في استقرار المنطقة والشرق األوسط.

هاوار،  أنباء  لوكالة  حديث  في  ذلك  جاء 
إبراهيم:  نضال  المواطن  قال  البداية  وفي 
في مسعى من الدولة التركية المحتلة لإلبقاء 
تدّعي  الكردي،  الشعب  على  تسلطها  على 
حزٌب  هو  الكردستاني  العمال  حزب  بأّن 
إرهابٌي وهذه ذريعة الرتكاب المجازر بحق 

الكرد.
جميع  تقوم  أن  يجب  إبراهيم:  وأوضح   
الدول بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني 
من قائمة اإلرهاب؛ ألنه يعمل فقط من أجل 

حرية الشعوب المضطهدة.
إزالة  بالقول:  إبراهيم حديثه  واختتم نضال 
»قوائم  من  الكردستاني  العمال  حزب  اسم 
للشرق  االستقرار  معه  سيحمل  اإلرهاب« 
األوسط والمنطقة، وبقاء الحزب على لوائح 

اإلرهاب َسيُعقد األوضاع بشكل أكبر.  
كما قال المواطن حسني حسن: حزب العمال 
الكردستاني هو من يتولى مهمة الدفاع عن 
شعبه، وهذا حٌق طبيعٌي لكل الشعوب، تشّن 
السبل،  بكل  علينا  هجماتها  التركية  الدولة 

فلماذا  والثقيلة،  الكيماوية  األسلحة  فيها  بما 
بحقوقنا  نطالب  ألننا  تهاجمنا  تهاجمنا؟ 
صفة  إثبات  تستطيع  لن  هي  المغتصبة، 

اإلرهاب على الكرد. 
ومن جهته قال المواطن رشيد محمد: هل من 
للمطالبة  ينتفض  شعب  كل  اعتبار  الممكن 
أن  شخص  كل  حق  من  إرهابياً؟  بحقوقه 
يعيش بحرية وديمقراطية ويختار ما يناسبه.
المجتمع  قائالً:  حديثه  محمد  رشيد  واختتم 
ومطالب  اإلنسان  بحقوق  يأبه  ال  الدولي 
العمال  حزب  اسم  بقاء  لذلك  الشعوب، 
اإلرهاب«  »قائمة  على  الكردستاني 
المشترك  والعيش  الشعوب  أخّوة  يضرب 

في المنطقة. 

االجتماعات  سلسلة  ضمن  ـ  األخبار  مركز 
في  الذاتية  اإلدارة  تعقدها  التي  الجماهيرية 
المجلس  عقد  األهالي،  مع  الجزيرة  إقليم 
موّسعاً  جماهيرياً  اجتماعاً  التنفيذي، 
بلدة  وأهالي  وقراها  تمر  تل  ناحية  ألهالي 
وممثلي  كزوان  جبل  لمنطقة  التابعة  الغرة 

مؤسساتها التابعة لمقاطعة الحسكة.

المشترك  الرئيس  وترأسه  االجتماع  حضر 
لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان، ونائب 
الرئاسة المشتركة لهيئة اإلدارة المحلية والبيئة 
في إقليم الجزيرة غسان العابد، ونائبة الرئاسة 
إلقليم  والزراعة  االقتصاد  لهيئة  المشتركة 

الجزيرة ليمان حسين.
ألعمال  السنوي  التقرير  بقراءة  االجتماع  بدأ 
والموازنة  الجزيرة،  إلقليم  الذاتية  اإلدارة 
والموازنة   ،2021 الفائت  للعام  العامة 
وأهم   ،2022 الجديد  للعام  المخصصة 
المشاريع االستراتيجية المنجزة، والتي ستُنجز 
تعقيب  االجتماع  تخلل  الجاري.  العام  خالل 

األهالي على التقرير السنوي ألعمال اإلدارة 
الذاتية إلقليم الجزيرة، والجوانب التي يتوجب 
للوقوع  تفادياً  الجاري،  العام  خالل  تالفيها 
الفائت،  العام  وقعت  التي  ذاتها،  األخطاء  في 
وانتقاد التقصير الحاصل في مجال »الخدمات 

والتعليم والصحة«.
من  النوع  هذا  أن  المقاطعة  أهالي  ووصف 
االجتماعات التي تتركز المناقشات فيها على 
وانتقاد  إنجازه،  الواجب  وما  أُنِجز،  ما  أهم 
جوانب التقصير، وتقديم االقتراحات، بالخطوة 
السديدة من اإلدارة الذاتية، داعين إلى المثابرة 

عليها.
على  تعليق  وفي  االجتماع،  هامش  وعلى 
أهالي  من  شاكر  وليد  المواطن  قال  أهميته، 
إلى  وأشرنا  انتقدنا،  تمر:  تل  ناحية  مركز 
عدة نقاط، واستمعنا للتقرير السنوي، وتقدمنا 
المطالب  من  وجملة  المقترحات  من  بالعديد 
جداً،  ضرورية  االجتماعات  وهذه  للمنطقة، 
جماهيري  باجتماع  االكتفاء  عدم  ويجب 
بشكٍل  االجتماعات  تعقد  أن  يجب  سنوي، 
الياس  عنتر  المواطن  شدد  وكذلك،  دوري. 

مركز األخبار ـ أعلن وزير الطرق والتنمية 
عن  قاسمي،  رستم  اإليراني  الحضرية 
مصرف  إطالق  على  دمشق  مع  االتفاق 
فارس  وكالة  ذكرته  لما  وفقاً  مشترك، 

اإليرانية.

وبحسب الوكالة أوضح الوزير قاسمي في 
ختامه  عقب  الماضي  الجمعة  يوم  تصريح 
زيارة عمل رسمية لسوريا، أنه تم التوصل 
وتقرر  الطرفين،  بين  جديدة  توافقات  إلى 
افتتاح مصرف مشترك، وعلى ضوئه سيتم 
بين  محلية  مصارف  لفروع  متبادل  إنشاء 

الجانبين.

من  العشرات  استذكر  ـ  األخبار  مركز 
وشرق  بشمال  الحسكة  في  المثقفين 
يوسف  الراحل  الكردي  الشاعر  سوريا، 
عشرة  الثالثة  رحيله  ذكرى  في  برازي، 
إلى جانب عائلته، عبر حفل وأمسية فنية 

في مركز المقاطعة.

عشرة  الثالثة  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
برازي  يوسف  الكردي  الشاعر  لرحيل 
»بي بهار«، أحيا اتحاد المثقفين في إقليم 
الجزيرة ذكراه، عبر أمسية فنية في حديقة 
سوريا،  وشرق  شمال  بالحسكة  القراءة 
بمشاركة العشرات من المثقفين والفنانين، 

ولفيف من األهالي.
وصادف الخامس عشر من كانون الثاني 
لرحيل  عشرة  الثالثة  السنوية  الذكرى 
الشاعر الكبير يوسف برازي الملقب »بي 
الثاني  الذي توفي في 15 كانون  بهار«، 

عام 2009.
صمت  دقيقة  بالوقوف  االستذكار  وبدأ 
إجالالً لروحه وأرواح الشهداء، تلتها كلمة 
شوكت برازي، ابن شقيق الشاعر الراحل 
عبقرية  عن  فيها  تحدث  برازي،  يوسف 
بالشعراء  تأثره  ومدى  الراحل،  ووطنية 
وأوصمان  جكرخوين  أمثال  الكرد 

على ضرورة عقد هكذا اجتماعات بين الحين 
أهالي  مع  شفافية  من  تحمله  لما  واآلخر، 
المنطقة، وستتيح وتسّهل فرض القوانين على 
المنطقة،  في  الفاسدين  ومحاسبة  المخالفين 
متمنياً أن يكون هذا االجتماع مدخالً لعام جديد 

وتقييماً جديداً لإلدارة الذاتية.
لهيئة  المشتركة  الرئاسة  نائبة  بدورها  ولفتت 
ليمان  الجزيرة  إقليم  في  والزراعة  االقتصاد 
ارتأينا  قائلةً:  االجتماع  أهمية  إلى  حسين، 
وبكل  ومطالبهم  المنطقة  لسكان  االستماع 
وتُقدم،  تُطرح  مطالبهم  كانت  حيث  شفافية، 
االجتماع،  في  الصلة  ذات  الجهات  بوجود 
التقصير،  وجوانب  المشاكل  على  لالطالع 
اجتماعات  وجود  إلى  مشيرةً  والمقترحات«، 
أخرى مماثلة ستعقد في مناطق إقليم الجزيرة.
ويعد هذا االجتماع هو الثاني من نوعه ضمن 
مقاطعة الحسكة، بعد أن كان قد ُعقد المجلس 
الفائت،  الخميس  الجزيرة  إقليم  في  التنفيذي 
أولى اجتماعاته الجماهيرية في مدينة الحسكة 
من  غفير  حشد  بحضور  المقاطعة،  مركز 

المواطنين.

وأكد بأن هناك قرارات بمختلف المواضيع 
تجارية حرة  مناطق  إنشاء  بمجال  سيما  ال 
مشتركة، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس 
منظمة المناطق الحرة اإليرانية إلى سوريا 
مناطق  إنشاء  حول  اتفاق  وإبرام  لدراسة 

تجارية حرة بين البلدين.  
التطرق  تم  أنه  إلى  قاسمي  الوزير  وأشار 
في  اإليرانية  المنتجات  صناعة  لزيادة 
سوريا، مثل الجرارات والمعدات الزراعية 
فضالً عن إلغاء التعرفة الجمركية وتعزيز 

الصادرات بين البلدين.

إلى  الدوام  على  سعيه  ومدى  صبري، 
تناول القضية والشأن الكردي في أشعاره.

ووِلد يوسف برازي الملقب »بي بهار«، 
التابعة  جرجية  تل  قرية  في   1931 عام 
وانتقل  حلب،  مدينة  شرق  الباب  لمنطقة 
برفقة  كانيه  سري  منطقة  إلى  بعدها 
أول  بتدوينه  األدبية  عائلته، وبدأ مسيرته 
الجائزة  له في عام 1943، ونال  قصيدة 

المئوية للشاعر جكرخوين الرمزية.
سنفزيون،  عرض  االستذكار،  وتخلل 
تناول سيرة حياة الشاعر الكردي الراحل 

ثم  ومن  أعماله.  وأهم  برازي،  يوسف 
والمثقفين  الشعراء  من  مجموعة  ألقى 
باور جان، هوزان  الكرد »آناهيتا سينو، 
فرهاد  سوار،  أبو  عيسى  كورنكدي، 
وأشعار  قصائد  من  مجموعة  مردي«، 
»بي  الراحل  الكردي  الشاعر  وكتابات 

بهار«.
مع  الحضور  بتفاعل  األمسية  وانتهت 
الشاعر  كلمات  من  أغاني  مجموعة 

الكردي يوسف برازي.

عبدالحميد القايد
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أحمي: لمواجهِة الحصاِر علينا االعتماُد على انتاِجنا المحليِّ ودعُمه

أهالي كوباني: متشّبثون بأرضِنا ومصرُّون على المقاومة 

تحّولت لساحة تنافس بين روسيا وإيران.. لماذا 
البادية السورّية؟

محلل سياسي: انتهى دور النهضة في المشهد السياسي

لشمال  الذاتية  اإلدارة  باسم  المتحدث  أكد 
وشرق سوريا، لقمان أحمي، أن على شعوب 
المنطقة االعتماد على االنتاج المحلي، والقوى 
الذاتية، لمواجهة الحصار الذي تفرضه قوى 
متعددة، وبأساليب مختلفة ضد شمال وشرق 

سوريا.

تحاول  اإلقليمية  القوى  من  العديد  فهناك 
ومن  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  محاصرة 
السوري،  والنظام  التركي  المحتل  القوى  هذه 
إذ  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  وحكومة 
الحالة  على  للتأثير  الحصار  فرض  يحاولون 
وبالمقارنة  التي  اآلمنة،  المناطق  لهذه  العامة 
الحالة  بن  المناطق في سوريا، نرى  باقي  مع 
بكثير  أفضل  والسياسية  واألمنية  االقتصادية 

مما هي عليه في المناطق السورية األخرى.

أسلوب الحرب الخاّصة الحصار االقتصادي

مع  لقاًء  هاوار  وكالة  أجرت  ذلك  حول 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  باسم  المتحدث 
سوريا، لقمان أحمي، فقال: منذ تأسيس اإلدارة 
الذاتية عام 2014 وإلى اآلن، وهي تتعرض 
العسكرية واالقتصادية، من أجل  للضغوطات 
يحقق  الذي  الديمقراطي،  مشروعها  إفشال 
وشرق  شمال  شعوب  وطموحات  أهداف، 

سوريا.
داخل  من  تكونت  الذاتية  اإلدارة  أحمي:  وأكد 
واأللوان  األطياف  وتحتضن  المجتمع، 

إرادة،  هي  وقاعدتها  وأساسها  واألديان، 
السبب  فلهذا  الشعوب،  واحتياجات  ومطالب 
األنظمة االستبدادية كلها سواء النظام السوري، 
هذا  يحاربون  لسوريا،  المجاورة  األنظمة  أو 
المشروع الديمقراطي؛ ألنه ال يتفق مع ذهنيتهم 

االستبدادية.
وبيّن أحمي أن مساعي إفشال مشروع اإلدارة 
العسكري،  العدوان  طريق  عن  بدأت  الذاتية، 
اإلدارة  مناطق  واحتالل  الهجمات  خالل  من 
كعفرين  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
األنظمة  ففشلت  سبي،  وكري  كانيه،  وسري 
االستبدادية في تحقيق مبتغاها؛ نتيجة المقاومة 
سوريا  وقوات  المنطقة،  شعوب  أبدتها  التي 
أخرى  أساليب  إلى  لجأت  لذلك  الديمقراطية، 

كالحصار االقتصادي.
شعوب  محاربة  سياسة  إلى  أحمي  وتطرق 
شمال وشرق سوريا عن طريق المياه، وقال: 
مياه  كقطع  مائي،  الحصار، حصار  هذا  سبق 
نهر الفرات من قبل الدولة التركية عن شمال 
وشرق سوريا، الذي يتبعه عدة مجاالت خدمية 

واقتصادية تهم المنطقة، تاله قطع مياه الشرب 
عن مقاطعة الحسكة وريفها.

سيمالكا  معبر  إغالق  تكرر  أحمي:  وتابع 
الديمقراطي  الحزب  قبل  من  الحدودي 
على  الضغط  أجل  من  وذلك  الكردستاني، 
تأمين  في  صعوبات  وخلق  الذاتية،  اإلدارة 

المستلزمات والمواد األساسية للمواطنين.
الديمقراطي  الحزب  قوات  أغلقت  فيما 
األول/  كانون   19 الـ  في  الكردستاني، 
لباشور  التابع  الوليد  معبر  ديسمبر2021، 
الكوجرات  منطقة  في  السويدية  لمعبر  المقابل 
فيشخابور،  معبر  إغالق  بُعيد  لديرك،  التابعة 

الذي يقابله معبر سيمالكا في روج آفا.

محاولة تطويق اإلدارة الذاتية لتقديم 
التنازالت

والقوى  األنظمة  إن  بقوله:  أحمي  وأوضح 
تحاول  الذاتية،  باإلدارة  المحيطة  االستبدادية 
حكومة  سواء  كلها،  الجهات  من  تطويقها 
أو  التركي،  االحتالل  مرتزقة  أو  دمشق، 
في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  حكومة 
روسيا،  مثل  الدولية  الجهات  وبعض  باشور، 
التي استخدمت الفيتو ضد فتح معبر تل كوجر 
في مجلس األمن، عملت على تضييق الخناق 

على المنطقة أيضاً.
آذار  أغلقت في 22  قد  وكانت حكومة دمشق 
مناطق  بين  الواصل  الطبقة  معبر   2021
بعد  وذلك  الذاتية،  اإلدارة  سيطرتها، ومناطق 

 2021 حزيران  في  كوجر  تل  معبر  إغالق 
بفتيو روسي - صيني.

ولفت أحمي، إن عملية الحصار االقتصادي، لن 
تنتهي إال بالوصول إلى حل سياسي ديمقراطي 
إلى اآلن وعلى مدى  السورية، وقال:  لألزمة 
ثماني سنوات من وجود اإلدارة الذاتية، تمكنت 
العديد من الصعوبات، عن طريق  من تجاوز 
أن  وإيمانه  الشعب،  نضال  على  االعتماد 
مشروع اإلدارة الذاتية، هو السبيل الوحيد لنيل 

حقوقه في المجاالت كلها.
على  االعتماد  ضرورة  إلى  أحمي،  وأشار 
وقال:  المحلي،  اإلنتاج  إلى  واللجوء  الذات، 
علينا الرجوع إلى اإلنتاج المحلي في األراضي 
الزراعية، واالعتماد على الفعاليات الصناعية 

الموجودة لكسر هذا الحصار.
وتسعى اإلدارة الذاتية منذ تأسيسها إلى تأمين 
الصحية  الخدمية،  واالحتياجات  المستلزمات 
والغذائية وغيرها للمواطنين، وذلك من خالل 
فتح معامل ومصانع عديدة، تعتمد على اإلنتاج 
)ماي  كمعمل  سوريا،  وشرق  لشمال  المحلي 
ومعمل  والصحية،  المعقمة  المياه  لتعبئة  سن( 
لأللبان  زوزان  ومعمل  والنسيج،  الغزل 

واألجبان، ومعمل للزيت النباتي.
الذاتية في شمال  المتحدث باسم اإلدارة  وشدد 
حديثه  ختام  في  أحمي،  لقمان  وشرق سوريا، 
على ضرورة اعتماد المواطنين على الفعاليات 
اإلنتاجية واالقتصادية، وعلى المشاريع المحلية 

لتجاوز األزمة االقتصادية بشكل نهائي.

أهالي  أشار   - أحمد  سالفا  كوباني/ 
مقاطعة كوباني أن دولة االحتالل التركي 
حماية  ذريعة  تحت  المدنيين  تستهدف 
حجة  تتخذها  والتي  القومي،  أمنها 
بصمت  ونددوا  المدنيين،  الستهداف 
جرائم  حيال  المخزي؛  الدولي  المجتمع 
المنطقة،  أبناء  بحق  التركي  المحتل 

والتي تركت عالمات استفهام كثيرة.

في  وقراها  كوباني  مدينة  تعرضت 
ساعات الظهيرة من يوم السبت الواقع في 
مدفعي  لقصف  الثاني،  كانون  من  الثامن 
مدني  استشهاد  عن  أسفر  ما  عشوائي؛ 
أهالي  من  مواطناً   11 وجرح  وطفل، 

مقاطعة كوباني.
التركي في اآلونة  وكثفت دولة االحتالل 
مناطق  على  الوحشية  هجماتها  األخيرة 
شمال وشرق سوريا، هادفة من هجماتها 
مناطق  في  واالستقرار  األمن  زعزعة 
كسر  إلى  إضافة  سوريا،  وشرق  شمال 
الخوف  وزرع  المنطقة،  شعوب  إرادة 
من  حالة  لخلق  نفوسهم؛  في  والرعب 

التهجير في المنطقة.

غفلةُ العالِم عّما يجري

من  عدداً  صحيفتنا  أجرت  ذلك  وحول 
اللقاءات مع األهالي في مقاطعة كوباني، 
الرحمن  عبد  المواطن  تحدث  وبدايةً 
اإلرهابية  الهجمات  بشدة  منددا  حمزو، 
لدولة االحتالل التركي على مدينة كوباني، 
وقراها، وقال: بعد فشل محاوالت تركيا 
على  القضاء  في  والعسكرية  السياسية 
المتمثل  الديمقراطية،  األمة  مشروع 
تركيا  تحاول  المنطقة،  شعوب  بإخوة 
جاهدة من خالل هجماتها بطرق أخرى، 
وشرق  شمال  شعوب  إرادة  من  النيل 
واالستقرار  األمن  وزعزعة  سوريا، 
إذ تحاول خلق حالة رعب وخوف  فيها، 
بيوتهم  ترك  على  لتجبرهم  نفوسهم؛  في 

ومنازلهم وأراضيهم. 
أن  تركيا  حاولت  مهما  حمزو:  وأضاف 

ترعبنا وتهجرنا من أرضنا، وبأي طريقة 
كانت، لن نترك بيوتنا وأرضنا، وهي بذلك 
تزيدنا اإلصرار على المقاومة والنضال، 
والتشبث بأرضنا وقضيتنا، وسندافع عنها 

حتى الرمق األخير. 
نهاية  في  حمزو  الرحمن  عبد  وشجب 
الدولي،  المجتمع  صمت  حديثه، 
والمنظمات اإلنسانية حيال انتهاكات تركيا 
بالقول:  المنطقة،  أبناء  بحق  الصارخة 
على الرغم من االنتهاكات والجرائم، التي 
اإلنسانية  بحق  التركي  المحتل  بها  يقوم 
العالم  أن  غير  في شمال وشرق سوريا، 
مصرٌّ على غض الطرف تجاه ما يحدث، 
الدولي شريك في  المجتمع  فإن  هنا  ومن 
الجرائم، التي ترتكب بحق شعوب شمال 

وشرق سوريا. 

نكمل مسيرة شهدائنا حتى تحقيق النصر

أحمد  صالحة  الشابة  تحدثت  وبدورها 
قائلة: الدولة التركية تنهك معايير القوانين 
والمواثيق الدولية واإلنسانية، في مناطق 
شمال وشرق سوريا، تحت ذريعة وحجة 
العالم  أنظار  وأمام  القومي،  أمنها  حماية 

الصامت.
تتحدث  تهديد  أي  وتساءلت صالحة: عن 
ولعبته  عبدو  الطفل  كان  فهل  تركيا؟! 
تدعي؟  كما  القومي  أمنها  على  تهديدا 
العمال  حزب  في  عضواً  كان  أنه  أم 
التركي  المحتل  هدف  الكردستاني؟ 
األساسي هو استهداف المدنيين، واحتالل 
سوريا،  وشرق  شمال  في  جديدة  أراٍض 

وليس حماية أمنها القومي. 
تركيا  مخططات  قائلة:  صالحة  وأكدت 
تمنعنا عن مواصلة نضالنا  لن  اإلرهابية 
تزيدنا  فهي  العكس  على  بل  ومقاومتنا، 
شهدائنا  مسيرة  إكمال  على  إصراراً 

وتحقيق النصر. 
أحمد  صالحة  وجهت  حديثها  نهاية  وفي 

رسالة إلى المجتمع الدولي بقولها: الصمت 
اإلرهابية  تركيا  جرائم  حيال  الدولي 
يعني أنها شريكة في كل ما يحدث، لهذا 
ومنظمات  الدولي،  المجتمع  إلى  رسالتي 
يسمون  الذين  إلى  هي:  اإلنسان  حقوق 
والطفولة،  االنسان  حقوق  حماة  أنفسهم 
الديمقراطية،  ودفاعكم عن  إنسانيتكم  أين 
المجازر  التركي ترتكب  ودولة االحتالل 
كل يوم بحق شعوبنا، أهذه هي اإلنسانية 

التي تتحدثون عنها؟!.
وتصنف هجمات االحتالل التركي سواء 
المدفعي  عبر المسيرات، أو عبر قصفها 
العشوائي، ضمن جرائم حرب وانتهاكات 
الدولية،  والمعاهدات  للمواثيق  صارخة 
العالم، رغم ذلك ال زالت  واإلنسانية في 
بحق  مخزيّاً  دولياً  صمتاً  تشهد  المنطقة 

المدنيين في شمال وشرق سوريا.

ومرتزقتها  التركية  الهجمات  أن  ويذكر 
من  األولى  كانت  المدفعي  بالقصف 
الطائرات  عبر  هجماتها  ولكن  نوعها، 
في  المدنيين  استهدفت  التي  المسيرة، 
وكان  تتوقف،  لم  سوريا  وشرق  شمال 
بمسيرة  لمدنيين  منزل  استهداف  آخرها 
تابعة الحتالل التركي، في الخامس عشر 
من كانون األول المنصرم، استشهد على 
الشبيبة  حركة  من  أعضاء  ستة  أثرها 
الثورية في سوريا، واتحاد المرأة الشابة، 

وجرح ثالثة آخرون منهم. 
لالحتالل  تابعة  وقصفت طائرات مسيرة 
التركي قبل أيام قليلة، منطقتين بالقرب من 
المدينة، وقرية ترميك  الهال شمال  سوق 
جنوبي المدنية، واقتصرت األضرار على 

المادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

اشتد التنافس بين روسيا وإيران على البادية 
وجودها  األخيرة  عززت  أن  بعد  السورية، 
إطالق  إلى  األولى  دفع  ما  هناك،  العسكري 
الجزء  لمصلحة  واسعة  استقطاب  حملة 
الموالي لها من قوات حكومة دمشق -اللواء 
المنطقة،  أكثر ضمن  نفوذه  وتوسيع  الثامن- 

فما هي األهمية االستراتيجية للبادية؟

تعزيزات  إرسال  عن  مؤخراً  الحديث  َكثُر 
محاربة  بحجة  السورية  البادية  إلى  عسكرية 
مرتزقة داعش، ولكن الواضح من التحركات 
أن هناك صراع بين الروس واإليرانيين لرسم 

مناطق نفوذ ذات أهمية اقتصادية.
داعش  مرتزقة  كثّف  عامين  من  أكثر  ومنذ 
باتوا  إذ  البادية،  في  ونشاطهم  عملياتهم 
يتحركون بحرية كبيرة نسبياً، مستهدفين حقول 
ومواليها،  دمشق  لحكومة  ومواقع  وغاز  نفط 
على  والعتاد،  األرواح  في  خسائر  ويكبدونها 
على  المكثفة  الروسية  الغارات  من  الرغم 
المواقع التي يتوارون بها، والدعم الذي تقدمه 
يستطيعا  لم  أنهما  إال  دمشق،  حكومة  لقوات 

حتى اآلن القضاء على بقايا داعش هناك.
وتنتشر بؤر مرتزقة داعش على نحو 4000 
أبو رجمين  منطقة جبل  من  انطالقاً  كم مربع 
شمال شرق تدمر وصوالً إلى بادية دير الزور 
وريفها الغربي، باإلضافة إلى وجوده وتحركه 
اإلدارية  الحدود  شمال  وفي  السخنة  بادية  في 

لمدينة السويداء.
المنطقة،  إلى  المرسلة  التعزيزات  إطار  وفي 
تحشيدات  دمشق  حكومة  قوات  استقدمت 
عسكرية إلى البادية السورية، وعززت الفرقة 
دمشق  قوات  في  إليران  الموالية  الرابعة 
تحت  وذلك  المنطقة،  في  العسكري  وجودها 
الخطر  ناقوس  ما دق  داعش،  مسمى محاربة 
في  توسعها  إيران  تعيد  أن  من  روسيا  لدى 
المنطقة، إذ كشفت تقارير عقب هذا التحشيد، 
إيران  نفوذ  تحجيم  إلى  تسعى  روسيا  أن 

ومجموعاتها في سوريا.
الماضي،  األول  كانون  شهر  أواخر  ومنذ 
دمشق  لحكومة  التابعة  الرابعة  الفرقة  تستقدم 
إلى  عسكرية  تعزيزات  إليران-  -والموالية 
بالبادية  حمص  شرق  ومحيطها،  تدمر  مدينة 
من  مؤلفة  عسكرية  أرتاالً  تضم  السورية، 

ناقالت وجنود وعربات مدرعة.

َمْن هي الفرقة الرابعة؟

قوات  في  خاصة  مكانة  الرابعة  الفرقة  تحتل 
حكومة دمشق، إذ يقودها ماهر األسد، وتتلقى 
هذه  وصالحيات  محدود،  غير  إيرانياً  دعماً 
السوريّة،  الفرقة مفتوحة على كافة األراضي 
ويشكل العلويون حوالي 95% من قوامها على 

مستوى الضباط والجنود العاديين.
ألوية هي »38،  الفرقة من أربع  وتتألف هذه 
40، 41، 42« ويتبع لها كل من األفواج 555 
و666 و54، وكل هذه القطعات العسكرية هي 
مجموعات  لها  ويتبع  المدرعات،  سالح  من 
 - السطع   - »اإلشارة  كـ  تخصصية  وسرايا 
الطبيعية  الجيش  قطاعات  وبقية  الهندسة« 

بحيث تأخذ شكل الجيش المتكامل.
الفرقة،  في  النظاميين  العناصر  تعداد  ويبلغ 
 16 الـ  يقارب  ما  ومتطوعين  مجندين  من 
لوحدها نحو  الرابعة  تمتلك  فيما  ألف عنصر، 
باإلضافة  األطرزة،  مختلف  من  دبابة   500
اإلمداد  عناصر  لنقل  مصفحة  عربات  إلى 
بـ  الملحقة  األسلحة  صنوف  وبقية  والمشاة 

»المدرعات«.
الرابعة  الفرقة  لقوة  األساسي  السبب  ويعد 
األخرى،  دمشق  حكومة  قوات  مع  بالمقارنة 
ماهر  ونفوذ  فقط  العسكرية  اإلمكانات  ليس 
قطاعات  بين  الوحيدة  هي  الفرقة  فهذه  األسد، 
العسكرية  اإلمدادات  قادرة على طلب  الجيش 
بأمر  دمشق  حكومة  فرق  من  فرقة  أي  من 
مباشر من العميد علي محمود أو ماهر األسد 
من دون الرجوع إلى القيادة العسكرية في هيئة 
بوزير  الفرقة  هذه  قائد  يرتبط  األركان، حيث 
ما  وهذا  التنظيمية  الناحية  من  مباشرة  الدفاع 
يجعلها أكثر قوة وسلطة، فقوات حكومة دمشق 
في خدمة هذه الفرقة وليس العكس، األمر الذي 

مّكنها من ابتالع كل القطاعات العسكرية.

روسيا نحو تحجيم نفوذ إيران

لعملية  تحضيرات  الحديث عن  مع  وبالتزامن 
في  داعش  مرتزقة  مخابئ  تستهدف  عسكرية 
البادية السورية من قبل كل من حكومة دمشق 
والمجموعات اإليرانية الموالية لها، بعد تعزيز 

الفرقة الرابعة لوجودها العسكري هناك، بدا أن 
روسيا مصممة على اتخاذ مزيد من اإلجراءات 
في  تجلّى  ما  وهو  إيران،  نفوذ  تقلص  التي 
حملة استقطاب واسعة لمصلحة اللواء الثامن، 
الموالي لروسيا، في مناطق تُعتبر من مناطق 

النفوذ اإليرانية.
لصفوفه  انتساب  مكتب  الثامن  اللواء  وافتتح 
في مركز مدينة تدمر ضمن مقر حزب البعث 
وذلك  البادية«،  مخابرات  »فرع  من  القريب 
بهدف استقطاب أبناء تدمر والمناطق المحيطة 
ما  بحسب  الشرقية،  حمص  بادية  وعموم  بها 

أفاده المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
الروس  تكليف  معلومات عن  المرصد  وأورد 
ومغريات«  ضمانات  »تقديم  بـ  شخصيات 
في  حالياً  يقيمون  تدمر،  منطقة  من  لنازحين 
يعودوا  كي  التركي  االحتالل  سيطرة  مناطق 
تكرر  أمر  وهو  الثامن،  للواء  وينتسبوا  إليها، 
أيضاً مع نازحين من منطقة السخنة يقيمون في 

شمال وشرق سوريا.
روسيا  سعي  عن  أيضاً  المرصد  وتحدث 
ضمن  حالياً  يعملون  مجندين  استقطاب  إلى 
الحرب  إطار  »في  اإليرانية  المجموعات 

الباردة بين الروس واإليرانيين في سوريا«.

ساحة تنافس وممر عبور

التحشيدات  هذه  أن جميع  إظهار  يتم  إعالمياً، 
لمواجهة  هي  السورية  البادية  في  العسكرية 
داعش، ولكن يبدو أن هناك تنافساً بين روسيا 

وإيران لبسط النفوذ.
الواقعة شرق سوريا  السورية  البادية  وتحظى 
على الحدود المشتركة مع العراق، وصوالً إلى 
الجنوب الشرقي في منطقة الحدود مع األردن، 
بأهمية استثنائية حيث تقدر مساحة تلك المنطقة 
أهمية  وتنبع  مربع.  كيلومتر  ألف   60 بنحو 
المناطق  من  أراضي  تضم  كونها  من  البادية 
وريف  وحمص،  السويداء،  لمدينة  الشرقية 
إلى جنوب وشرق مدينة دير  دمشق، وصوالً 

الزور، وهي مناطق غنية بالنفط والغاز.
بتواصلها  السورية  البادية  مناطق  وتتميز 
العراقية على  السورية  الحدود  ووقوعها على 
امتداد نحو 700 كم متر - عدا تلك المتالصقة 
سوريا  شرق  شمال  أقصى  الحسكة  مدينة  مع 

بغالبية  تتبع  التي  العراق  بادية  مع  وتحديداً   -
مساحتها لمحافظة األنبار، المالذ المهم لمرتزقة 
داعش، وبداية انطالقة داعش، والتي اتخذ من 
في  للتغلغل  منطلقاً  السورية  للحدود  تالمسها 

سوريا بدءاً من منتصف عام 2014.
األساسية  العبور  نقطة  المنطقة  هذه  تزال  وال 
إلى  تدفقوا  الذين  السوريين،  غير  للمرتزقة 
األراضي السورية مثل مرتزقة داعش وهيئة 
أهمية  ذات  البادية  جعل  ما  الشام،  تحرير 

استراتيجية للمرتزقة.
سكانها  عدد  بقلة  السورية  البادية  تمتاز  كما 
السكانية فيها، فهي مجرد  والمدن والتجمعات 
مناطق شاسعة ال تمثل عبئاً أو ثقالً استراتيجياً 
كونها  إلى  باإلضافة  العسكرية،  الناحية  من 
للتواصل مع  تشكل مفتاحاً جغرافياً واقتصادياً 
العراق واألردن، مما يجعلها موضع المنافسة 

بين إيران وروسيا.
استعادة  منذ  اإليراني  الروسي  التنافس  وظهر 
هذه المناطق من سيطرة مرتزقة داعش، حيث 
فرضت روسيا سيطرتها على حقل »الثورة« 
النفطي جنوب غرب الرقة والذي يُقدر إنتاجه 
حالياً بنحو ألفي برميل نفط يومياً، بعد انسحاب 
»الحرس«  لـ  التابعة  »فاطميون«  مجموعات 

اإليراني منه.
كما يسيطر الروس على حقل »توينان« للغاز 
في منطقة الطبقة بريف الرقة، والذي ينتج نحو 
3 ماليين متر مكعب من الغاز النظيف يومياً 
و60 طناً من الغاز المنزلي، وألفي برميل من 
مدينة  في  »جحار«  حقل  وكذلك  المكثفات، 

تدمر.
آذار  مارس/  في  سيطرتها  روسيا  وبسطت 
2017، على الحقول النفطية الواقعة في مدينة 
تدمر بعد انسحاب مرتزقة داعش منها، وهي 
كل من حقلي المهر وجّزل. بينما تمسكت إيران 
بسيطرتها على مناجم الفوسفات في ريف تدمر 
في  النفطيين  و«الحمار«  »الحسيان«  وحقلي 

ريف البوكمال منذ عام 2017.
وعززت إيران سيطرتها على مناجم الفوسفات 
زاد  أن  بعد  الماضي،  فبراير  شباط/  في 
»الحرس اإليراني« نقاطه العسكرية من نحو 
أربع نقاط إلى سبع في منطقتي »خنيفيس« 60 
مدينة  غرب  جنوب  كم   45 و«الصوانة«  كم 

تدمر.
ليصل  المسلحين  عدد  إيران  ضاعفت  كما 
مناجم  أكبر  لحماية  مسلح  أكثر من 300  إلى 
نقل  طريق  وتأمين  سوريا  في  الفوسفات 
إنتاجها من الفوسفات إلى إيران عبر األراضي 

العراقية.
مع  دمشق  حكومة  قوات  تتقاسم  حين  في 
حقول  على  السيطرة  وروسيا،  إيران  حليفيها 
دير  في  و«الورد«  و«التيم«  »الخراطة« 
الزور، وكذلك »حقل الشاعر« الواقع في ريف 
برميل  ألفي  نحو  ينتح  والذي  الشرقي  حمص 
المنطقة  في  غاز  حقول  إلى  باإلضافة  يومياً، 

الوسطى بحمص وحماة والبادية السوريّة.
وكالة هاوار

السلطات  تتخذها  التي  الخطوات  تصب 
بحركة  الكبرى  الشخصيات  بحق  التونسية 
على  القضاء  سياق  في  اإلخوانية  النهضة 
خالل  السياسية  الحياة  أفسدت  التي  الحركة 
عشر سنوات من حكمها للبالد، ويرى محلل 
أنفاسها  »لفظت  الحركة  أن  تونسي  سياسي 

سياسياً وبقي أن تكون أمام المحاكم قريباً«.

كتب يوم الـ 25 من تموز بداية انتهاء حركة 
التدابير  بعد  تونس،  في  اإلخوانية  النهضة 
التونسي قيس  الرئيس  التي اتخذها  االستثنائية 
عمل  تجميد  خالل  من  الوقت  ذلك  في  سعيد 
البرلمان الذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة 
المشيشي وتعيين حكومة  وإقالة حكومة هشام 
بدأت مراحل محاسبة  أنه  يبدو  واآلن  أخرى، 
التي  الحكم  من  سنوات  عشر  عقب  اإلخوان، 

وصفها مراقبون بالعشرية السوداء.
وتواجه حركة النهضة اإلخوانية في تونس منذ 
اإلعالن عن اإلجراءات االستثنائية في البالد، 
وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة 
الفاسدين، مجموعة من االتهامات تتعلق بإفساد 
خارجية  تمويالت  وتلقي  السياسي  المجال 
التي  االتهامات  عن  فضالً  القضاء،  واختراق 

تتعلق باإلرهاب وملف االغتياالت السياسية.

تحركات لتقويض النهضة

الداخلية  وزارة  أعلنت  السياق،  هذا  وفي 
اتخاذ  تم  أنه  األول  كانون   31 في  التونسية 
ألحكام  طبقاً  الجبرية  اإلقامة  بتطبيق  قرارين 
القانون المنّظم لحالة الطوارئ، بحق نور الدين 
البحيري نائب رئيس حركة النهضة والمسؤول 

السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.
بالقانون  »عمالً  إنه  بيان  في  الوزارة  وقالت 
المنّظم لحالة الطوارئ وخاّصةً الفصل الخامس 
في  المؤّرخ   1978 لسنة   50 عدد  األمر  من 
26 كانون الثاني 1978 الذي يُخّول وضع أّي 
شخص تحت اإلقامة الجبريّة حفاظاً على األمن 
اتّخاذ قرارين في اإلقامة  تّم  العاّمين،  والنّظام 

الجبريّة«.
صبغة  يحمل  اإلجراء  أن  الوزارة  وتابعت 
تحفظيّة أملته الّضرورة في إطار حماية األمن 

العام، وينتهي بانتهاء موجبه.
التّقيّد  على  حرصها  الوزارة  أكدت  كما 
الدّستور  بمقتضى  المكفولة  بالّضمانات 
توفير  حيث  من  خاّصةً  النّافذ،  والتّشريع 
الّصحيّة  واإلحاطة  المالئمة  اإلقامة  ظروف 

الالّزمة للمعنيّين بهذا القرار.
وشغل نور الدين البحيري منصب وزير عدل 
في حكومة حمادي الجبالي بين عامي 2011 
لدى رئيس  و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً 
الحكومة في حكومة علي العريض بين عامي 

2013 و2014.

إمبراطور القضاء

اليمنى  اليد  البحيري  يُعتبر  مراقبين،  وبحسب 
يُلقب  للجدل،  مثيرة  شخصية  وهو  للغنوشي، 
بـ«إمبراطور القضاء«، حيث عزل 82 قاضياً 
له  وتوجهت  بـ«الفساد«  واتهمهم  مهامهم  من 

وتطويعه  القضائي  الجهاز  على  السيطرة  تهم 
واتهم  »النهضة«،  حركة  مصالح  لخدمة 
عن  القضايا  جميع  ومراقبة  الملفات  بحذف 
عن  الحساسة  القضايا  على  والسيطرة  كثب، 
طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي 
القضاء في  إحالته على  من عام 2012 حتى 
في  سيما  ال  أدلّة،  إخفاء  بتهمة   ،2021 عام 
قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد 

براهمي عام 2013، والجرائم اإلرهابية.
وأشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر 
من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه 
والسيطرة  العدل  وزارة  في  وثائق  بإتالف 
وأمالكه  ثروته  تحدّث عن  كما  القضاء،  على 

المشبوهة ومصادرها المجهولة.
وكاالت

لقامن أحمي

صالحة احمدعبدالرحمن حمزو
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تربيُة الدجاِج في المنزِل والجدوى االقتصادية

»نتفليكس« تطبق أسعار اشتراك شهري جديدة في أمريكا

الغرُب وروسيا.. الدبلوماسّيُة بداًل من المواجهِة

خياراٌت بيئّيٌة أحالها ُمرُّ

الحيوانات  للغذاء، ومن  الدواجن مصدر جيد 
األليفة، التي يمكن العناية بها بسهولة ويسر، 
يستخدمها  التي  الطرق،  من  الكثير  وهناك 
أصحاب المنازل في تربية الدواجن، فالدجاج 
تربيتها،  عند  مكلفة  وغير  سهلة،  وسيلة 
الحصول  المنزل  في  الدجاج  تربية  وتوفر 
حتى  الكيميائية،  المواد  من  خاٍل  دجاج  على 
للمنزل  الخلفي  الفناء  في  الدواجن  تربية  أن 
المدن  في  الجديدة  االتجاهات  أحد  أصبحت 

والضواحي.

لم تعد تربية الدواجن في المنزل باألمر المعقد، 
للحصول على بيض جيد وآمن،  فهي مصدر 
ولحم لذيذ، كما أن تربية الدواجن ال تستغرق 
الكثير من الوقت في اليوم الواحد، فأي شخص 
لديه مساحة ولو صغيرة يمكنه تربية الدواجن،

ميزات تربية الدواجن في المنزل

البيض  الطازج:  البيض  علي  الحصول  ـ 
لتربية  وضوحاً  األكثر  السبب  هو  الطازج 
وضع  في  يبدأ  فالدجاج  المنزل،  في  الدواجن 
تضع  وسوف  أشهر،  ستة  عمر  في  البيض 
لعدة  لذلك  وتستمر  بيضة،  يوم  كل  باستمرار 
سنوات، هذا البيض صحي للغاية، فهو بيض 
يقدم التغذية لك ولعائلتك، وبمجرد تناوله سوف 
المنزلي،  البيض  بين  الواضح  الفرق  تدرك 
والبيض الموجودة في السوبر ماركت، سترى 
الفرق في لون صفار البيض في حالة الدجاج 
البرتقالي  البيض  صفار  سترى  المنزلي، 
هذا  ألن  الشاحب،  األصفر  وليس  الصحي، 
أحماض  من  عالية  نسبة  علي  يحتوي  البيض 
أوميغا 3 الدهنية وفيتامين هـ، ونسبة أقل من 

الكوليسترول.
للدواجن:  عالية  غذائية  بقيمة  االستمتاع 
الدجاج المنزلي يحصل على التغذية العضوية 
الكيميائية، ويتم  المواد  الخالية من  المنزل  في 
الصويا،  الفول  الذرة،  علي  الدجاج  تغذية 
وجبات بذور القطن، وقد تبين أن الدجاج التي 
يسمح له بالتجول بحرية ألكل العشب، ووضع 
البيض يمتلك قيمة أعلي من أحماض أوميغا 3 
الدهنية، وفيتامين هـ، وقد أظهرت األبحاث أن 
البيض من الدجاج المنزلي يحتوي علي سبعة 
وتقريباً  كاروتين،  وبيتا  ألف  فيتامين  أضعاف 
المنزلي،  غير  البيض  في  هـ  فيتامين  ضعف 

ونسبة أقل من الدهون المشبعة.
الدجاج  يحب  حديقة صحية:  على  الحصول  ـ 

المشي بحرية، والسماح له أن يأكل اآلفات، 
التي يمكن أن تكون موجودة في منزلك من 
وداعاً  تقول  فأنت  وبالتالي  المناقير،  خالل 
في  الدجاج  يتواجد  فعندما  اآلفات،  لمبيدات 
القضاء  من  يتمكن  للمنزل،  الخلفي  الفناء 
الجنادب  القراد،  الخنافس،  الرخويات،  على 

والعقارب.
ـ التخلص من نفايات الطعام: على الصعيد 
ماليين  الطعام  نفايات  تشكل  الوطني، 
النفايات،  مكتب  إلي  ترسل  التي  األطنان، 
التخلص من  الدجاج في  أن يساعدك  فيمكن 
يقوم  الدجاج،  أن  إلي  باإلضافة  بعضها، 
الفواكه  قشر  مثل  األطعمة،  بعض  بتناول 
الفاصوليا  الخبز،  بقايا  والخضروات، 
الشوفان،  المطبوخ،  األرز  المطبوخة، 
األطعمة  كل  تطول،  والقائمة  المعكرونة، 
األفضل  من  ولكن  للدجاج،  تقديمها  يمكنك 

تجنب اللحوم وغيرها من المواد الحيوانية.
المنزل  في  الدواجن  تربية  مكلف:  غير  ـ 
الدجاج،  شراء  مع  بالمقارنة  مكلفة  غير 

سوف تحتاج إلى شراء، أو بناء مكان للدجاج، 
الجيدة  األليفة  الحيوانات  وجود  وضمان 

والمفترسة بعيداً عنه.
ـ الحصول على األسمدة الحرة: روث الدجاج 
في الواقع، يعدّ واحداً من األسمدة، التي تحدث 
التربة؛  تسميد  في  ويستخدم  للتربة،  العجائب 
كما  بالنيتروجين،  غني  الدجاج  روث  ألن 
التربة،  لتسميد  جيد  عنصر  البيض  قشور  أن 
وبالتالي فإن تربية الدواجن تقدم لك تربة غنية، 

وغير مكلفة.
السؤال األكثر شيوعاً الذي يطرحه الناس، هو 
هل تربية الدجاج أمر سهل؟ وإذا كان يتم ذلك، 
الدجاج  فتربية  إلى ميزانية ضيقة؟  هل يحتاج 
األشياء  من  مجموعة  تتعلم  هناك  سهل،  أمر 

الهامة، التي يجب أن تتعرف عليها.

تجهيز مأوى للدجاج

القيام  عند  للدجاج  مأوى  تجهيز  إلى  تحتاج 
صيصاناً  كان  سواء  المنزل،  في  بتربيته 
قد  اآلخر  والبعض  كبيرا،  دجاجا  أو  صغيرة، 
الدجاج  وشراء  كله،  ذلك  تخطي  في  يرغب 
وعادة  البيض،  بوضع  ويقوم  بالفعل،  الكبير 
ما يختلف مأوي الكتاكيت عن الدجاج الكبير، 

وبالتالي يتم تقسيمه علي أساس فئتين:
الدجاج األقل من شهرين: يعد الربيع هو أفضل 
وقت للبدء في تربية الكتاكتيت الصغيرة، التي 

تحتاج إلي المأوي لمدة شهرين، وأفضل مأوي 
من  صندوق  هو  الصغيرة،  الدجاج  لتربية 
الورق المقوي القديم جيداً، ألنه يساعدك علي 
األهمية  بالغ  أمر  وهو  الحرارة،  درجة  تنظيم 
للكتاكيت الصغيرة، مع وضع مصباح حراري، 
العادية،  الغرفة  إضاءة  استخدام  يمكنك  أو 
درجة  ضبط  علي  الحرارة  قياس  يساعدك 
المصباح، وفيما يلي مجموعة من اإلرشادات 
لدرجة الحرارة في األسابيع األولي: األسبوع 
األول:95 درجة، األسبوع الثاني: 90 درجة، 
الرابع:  األسبوع  الثالث: 85 درجة،  األسبوع 
درجة،   75  : الخامس  األسبوع  درجة   80
األسبوع السادس: 70 درجة، األسبوع السابع: 
حرارة  درجة  الثامن:  األسبوع  درجة،   65

الغرفة.
يجب أن يحتوي المأوي على مكان جيد للطعام 
في  والماء  الطعام  وضع  ويفضل  والشرب، 
إلى  الصغيرة  الكتاكيت  تحتاج  السلطانيات، 
بالقرب  والماء  الطعام  لوضع  قريبة  أماكن 
شيء  أهم  إليها،  الوصول  يسهل  حتى  منها، 
والحفاظ  الحرارة،  درجة  تنظيم  هو  للكتاكيت 
على وعاء الماء بالكامل، فهي أولويات البقاء 

على قيد الحياة.
من  أكبر  عمر  في  للدجاج  المناسب  المأوي 
عمر  إلي  الدجاج  يصل  أن  بمجرد  شهرين: 
شهرين، يجب نقله إلى الهواء الطلق، إذا كنت 
تمتلك مساحة في الفناء الخلفي للمنزل، يمكنك 
واالهتمام  بداخلها،  الدجاج  لوضع  تجهيزها 
المفترسة  الحيوانات  عن  بعيداً  المكان  بتأمين 
للحيوانات  حساس  الدجاج  ألن  الثعلب،  مثل 
المفترسة، ويمكنك لف قفص الدجاج باألسالك 
فهو أفضل وسيلة لتأمين الدجاج أثناء التواجد 
في المأوى، من الحيوانات المفترسة ليالً، يجب 
أن ال تكون ثقوب األسالك أكبر من 1 بوصة 
والتخلص من الشقوق التي يمكن أن تسمح ألي 

شيء بأن ينزلق إلى الداخل.

اختيار نوع الدجاج

تختلف  عندما  مختلفة،  سالالت  للدجاج   

أيضاً،  البيض  لون  يختلف  الدجاج،  سالالت 
فيجب عليك تحديد الصفات الهامة بالنسبة لك 
ولعائلتك، إذا كنت تبحث عن أنواع السالالت 
الودية نوصي لك باختيار سوسكس، برهماس، 
من  مدهشة  أنواعا  يعطي  وجميعهم  الوقواق 
الدجاج،  نوع  علي  العثور  ويمكنك  الدجاج، 
المزارع  من  منزلك  في  بتربيته  تقوم  الذي 
والمتاجر، يفضل البحث عن نوع الدجاج مثل 
سيكسد أو بوليت، أو الكتاكيت المحلية، بالطبع 

لكل نوع إيجابيات وسلبيات.
التي  الكتاكيت  عدد  تقدير  إلى  تحتاج  واآلن 
مغرية  الكتاكيت  تكون  أن  يمكن  إليها،  تحتاج 
جداً فهي صغيرة جداً، ولطيفة جداً ورخيصة 
جداً، ولكن تذكر أن الكتاكيت الصغيرة سوف 
تكبر وتحتاج إلى التعب، األكل، باإلضافة إلى 
فارغة،  مساحة  إلى  يحتاج  الكبير  الدجاج  أن 
يوصي أن تبدأ بعدد قليل من الكتاكيت، يمكنك 

زيادتها في األيام المقبلة.

العناية بالكتاكيت الصغيرة

للكتاكيت  المأوي الالزم   بعد أن تقوم بتجهيز 
الصغيرة، أصبح كل شيء في مكانه، ويصبح 
أمراً  الواقع  في  الصغيرة  بالكتاكيت  االهتمام 
مياه  وجود  من  التأكد  إلى  تحتاج  جداً،  بسيطاً 
بتناول  الخبراء  يوصي  جيد،  وطعام  نظيفة 
الطعام العضوي، الذي يمكنك العثور عليه من 
الطقس  كان  وإذا  المزرعة،  إمدادات  مخازن 
له  والسماح  للخارج  إحضارها  فيمكنك  دافئاً، 
في  الطعام  على  والحصول  حولها،  بالتجول 
شروط  توفير  من  التأكيد  مع  الطلق،  الهواء 

السالمة.

تجهيز سكن دائم

 سوف تحتاج إلى وضع الكتاكيت الخاصة بك 
في الحاضنة لمدة ستة أسابيع، قبل أن يتحركوا 
إلى وطنهم الدائم، إذا كنت تبحث للقيام بذلك، 
المأوي  تنفيذ  فيمكنك  مكلفة،  غير  بطريقة 

الحديقة، حاول أال تكون  بالدجاج في  الخاص 
أقفاص الدجاج الجاهزة منخفضة كثيرا.

طعام الدجاج

أكثر  مرور  بعد  الدجاج  بأن  تتذكر  أن  يجب   
من شهرين، يمكنك إطعام الدجاج بقايا الطعام، 
البطاطا،  قشور  البطيخ،  قشور  يحب  فالدجاج 
الخبز  اللحوم،  بقايا  البيض،  قشور  العنب، 
لألعالف  باإلضافة  تطول،  فالقائمة  القاسي، 

والعالئق والخلطات الجاهزة.

الماء

مياه  إلى  يحتاج  الحية،  الكائنات  مثل  الدجاج   
سلطانيات،  أشكال  من  العديد  هناك  عذبة، 
األسواق،  في  المتوافرة  للدجاج  الماء  وضع 
الماء  لوضع  مناسب  وعاء  استخدام  ويمكنك 

الساخن خصوصاً في فصل الشتاء.

نقل الدجاج إلى األكواخ وانتظار البيض

 بمجرد أن يبدأ الدجاج بوضع البيض في الفناء 
الحصول علي  كيفية  تعلم  إلى  تحتاج  الخلفي، 
أفضل حصاد، تحتاج إلي التأكد من أن العش 
الخاص بالدجاج نظيف، هذه الخطوة تقلل من 
يجب   جمعه،  قبل  كثيراً  البيض  تلويث  خطر 
يتم  بحيث  خفيفاً،  أيضاً  العش  مربع  يكون  أن 
من  المزيد  تجهيز  إلى  تحتاج  الضرر،  تقليل 
االكتظاظ،  لمنع  بالبيض   لالحتفاظ  الصناديق 
العش  الدجاج  من  كبير  عدد  يتقاسم  أن  يمكن 
نفسه، عند وضع البيض ولذلك من الضروري 
تجبر  ال  حتي  مناسباً،  العش  حجم  يكون  أن 
الحظيرة،  خارج  البيض  وضع  علي  الدجاج 
يفضل فحص الحظيرة بانتظام علي مدار اليوم 
البيض  وتبريد  البيض  تكسر  خطر  من  للحد 

المراد تخزينه.
وكاالت

األمريكية  نتفليكس  شركة  رفعت 
بمقدار دوالر  الشهري  اشتراكها  سعر 
واحد إلى دوالرين شهرياً في أمريكا، 
في  للمساعدة  تهدف  التي  خطتها  وفق 
أجل  من  الجديدة  البرامج  تكاليف  دفع 
التلفزيوني  البث  سوق  في  المنافسة 
أن  الشركة،  وأوضحت  المزدحم، 
دوالراً   13،99 من  ارتفعت  األسعار 
إلى 15،49 دوالراً شهرياً في أمريكا، 
وذلك بعد أن وصل في كندا إلى 16،49 

دوالراً كندياً من 14،99 دوالراً.
تطبيق  سيتم  أنه  المنصة،  وأوضحت 
األسعار الجديدة على المشتركين الجدد 
تطبيقها  سيتم  بينما  اشتراكهم،  فور 
الحاليين،  المشتركين  على  تدريجياً 
وسوف تنبههم الشركة قبلها بشهر عبر 

بريد إلكتروني.
نتيجة  نتفليكس  مشتركي  نمو  وتباطأ 
انتعش  لكنه  كورونا،  فايروس  تفشي 
الجنوبي  الكوري  المسلسل  بمساعدة 
إجمالي  بلغ  حيث  الحبار”،  “لعبة 

االشتراكات العالمية 213،6 مليوناً.
»نتفليكس«  لـ  اشتراك  أول  أن  يُذكر 
وأعلنت  شهرياً،  واحداً  دوالراً  كان 
على  أسعارها  في  زيادة  أول  الشركة 
وحينها   ،2014 عام  في  اإلطالق 
فرصة  القدامى  المستخدمين  أعطت 

لمدة عامين قبل تطبيق الزيادة عليهم.
وكاالت

خورشيد دلي )كاتب(
في جينيف  باللقاءات  دبلوماسي حافل  أسبوع 
جهة،  من  روسيا  بين  وفيينا،  وبروكسل، 
األوروبي  األمن  ومنظمة  والناتو  وأمريكا 
في  األكبر  الهاجس  كان  ثانية،  جهة  من 
هو  الجانبين،  بين  جرت  التي  المحادثات، 
الساعة األمنية، بعد أن تصاعدت حدة  ضبط 
التوتر بينهما على شكل “حرب باردة جديدة”، 
من  والحد  أوكرانيا،  بين  رقعتها  تراوحت 
والحرب  أوروبا،  في  األمن  وتعزيز  التسلح، 
تصاعدت  التي  والسيبرانية،  االستخباراتية 
الجانبين،  بين  األخيرة  السنوات  في  وتيرتها 
تحت  المحادثات  هذه  إلى  روسيا  ذهبت  وقد 
عنوان واحد، هو “عدم تقديم تنازالت”، وهي 

في شرطها هذا، وضعت بندين أساسيين:
إلى  باالنضمام  ألوكرانيا  السماح  عدم  األول 
على  الحصول  والثاني  األطلسي،  الحلف 
نحو  شرقا  “األطلسي”  توسع  بعدم  ضمانات 
واشنطن  لّوحت  المقابل  في  الخلفية.  حديقتها 
تحد  لم  ما  روسيا،  ضد  بـ”العقوبات”  مسبقا 
األخيرة من “سلوكها العدواني”، ال سيما بعد 
جنودها  من  اآلالف  عشرات  موسكو  حشد 
على حدود أوكرانيا، عقب سنوات من فرض 
سيطرة موسكو بالقوة على شبه جزيرة القرم، 
دفعت  للطرفين  المسبقة  المواقف  هذه  ولعل 
بعدم  مسبقاً  التوقع  إلى  السياسيين  بالمحللين 

نجيب صعب
الذين كانوا يتوهمون أن التحول إلى االقتصاد 
بسيطة،  مسألة  األنظف  واإلنتاج  األخضر، 
اكتشفوا في التطبيق أن القضية معقدة، كأنما 
أن  ذلك  جرح«،  سال  جرحاً  داويت  »كلما 
تتطلب  المتراكمة  البيئية  المشاكل  معالجة 
بعيد  والتزاماً  متعددة،  جبهات  على  عمالً 
األنماط  من  الكثير  لتبديل  واستعداداً  المدى، 
سيكتشف  التنفيذ،  وخالل  االستهالكية، 
خططهم  تعديل  عليهم  أن  السياسات  صانعو 
الهدف  على  الحفاظ  مع  التجربة،  في ضوء 
انهيار  ومنع  الحياة  حماية  وهو  األسمى، 
الحكومات  ستكتشف  كما  الطبيعي،  النظام 
بعض  فشل  وتعاني  األخطاء،  من  الكثير 
وعدم  التصحيح  هو  المهم  لكن  برامجها، 
فالمطلوب  القديمة،  الممارسات  إلى  العودة 
استنباط بدائل توازن بين حماية البيئة والنمو 
التحجج  وليس  البشر،  وحاجات  االقتصادي 
من  الخطط  لنسف  محدد  برنامج  بإخفاق 

األساس والتخلي عن الهدف.
تستعد  األوروبية  المفوضية  كانت  بينما 
إنتاج  أساليب  بعض  يعدّ  مشروع،  لطرح 
في  يدخل  النووية،  والطاقة  الطبيعي  الغاز 
الدعم  ويستحق  النظيفة«  »الطاقة  نطاق 
ثالثاً  تغلق  ألمانيا  كانت  األساس،  هذا  على 
حجة  المتبقية،  الست  النووية  محطاتها  من 
المفوضية األوروبية أن الوصول إلى »صفر 
توفير  مع  بالتوازي  انبعاثات« سنة 2050، 
للمستهلكين  يمكن  بتكاليف  طاقة  مصادر 
المدى  في  انتقالية  تدابير  يتطلب  تحملها، 
القريب، التي عدّت تحقيق هذا الهدف ممكن 
مفاعالت  من  الكهرباء  إنتاج  طريق  عن 

أن  خاصة  المحادثات،  في  اختراق  حدوث 
روسيا أرسلت رسالة قوية للغرب، من خالل 
تدخلها السريع والقوي في كازاخستان، بعد أن 
بـ”اإلرهاب”،  البلد  هذا  في  جرى  ما  اتهمت 
حيث إن ما جرى هناك من شأنه -لو حدث- 
الوسطى،  آسيا  في  الراكدة  المياه  تحريك 
في  الطاقة،  بموارد  المتخمتَْين  والقوقاز 
هذه  إبقاء  على  مستميت  روسي  حرص  ظل 
المنطقة، تحت أنظارها القيصرية وفق الرؤية 
األوراسية، التي تعتمدها روسيا في سياستها.

محادثات جينيف بين أمريكا وروسيا، كشفت 
حقيقة حرصهما على عدم الذهاب إلى الصدام 
والمواجهة، وأهمية الجنوح نحو تفاهمات عبر 
القضايا  بشأن  توافقات  ونسج  الزوايا،  تدوير 
أعطى  ما  وهو  التوتر،  لتخفيف  الخالفية 
نشأت  التي  الكالمية،  للحرب  مغايرة  صورة 
إلى  بايدن  الرئيس  وصول  منذ  الجانبين  بين 
“البيت األبيض”، وحديثه الناري ضد “رأس 
الهرم الروسي”، خاصة عندما وصف الرئيس 
العقوبات”  بـ”أشد  وتهديده  بـ”القاتل”،  بوتين 
ضد روسيا في العديد من المناسبات، فحديث 
سيرغي  الروسي،  المفاوَضين  من  كل 
ريابكوف، واألمريكي ويندي شيرمان، عقب 
ضمنية،  بتفاهمات  أوحى  جينيف،  محادثات 
المحادثات  من  جديدة  جوالت  تنتظر  ربما 
إلى  والوصول  التفاهمات،  هذه  إلنضاج 
أن  صراحة  أعلن  فـ”ريابكوف”  اتفاقات، 
واصفا  أوكرانيا”،  مهاجمة  تنوي  “ال  بالده 
والعميقة”،  والمهنية  بـ”الصعبة  المحادثات 
مفاده  مماثل،  أمريكي  بخطاب  قوبل  ما  وهو 
حرية  واحترام  الدول،  سيادة  التزام  ضرورة 
منطلقا  يُشّكل  ما  وهو  السياسية،  ِخياراتها 
مجموعات  بين  ستجري  التي  للحوارات، 

أثناء  نووية، تتمتع بشروط صارمة للسالمة 
التخلص  في  آمنة  أساليب  وتطبق  التشغيل، 
الغاز  أن  ومعروف  المشعة،  النفايات  من 
الوقود  بين مصادر  تلّوثاً  األقل  هو  الطبيعي 
واستخدامه  إنتاجه  تم  إذا  األخرى،  التقليدية 

وفق معايير صارمة.
ويذكر أن فرنسا في طليعة الدول األوروبية، 
إلنتاج  النووية  الطاقة  على  تعتمد  التي 
برنامج  ويقوم  الكهرباء،  من  حاجاتها  معظم 
الجنوبية  كوريا  في  األخضر«  »االقتصاد 
على الطاقة النووية تحديداً، التي تعدّها مأمونة 
في  وتصنفها  االنبعاثات،  من  وخالية  وفعالة 
تقود  ألمانيا  لكن  الخضراء«،  »الطاقة  فئة 
حملة لمنع إقرار اقتراح المفوضية األوروبية، 
مهما  النووية،  الطاقة  لمحطات  الدعم  توفير 
كانت مواصفاتها، فالحكومة األلمانية الجديدة 
إلى  البالد  تأمين حاجة  قدرتها على  في  تثق 
مصادر  من   ،2050 سنة  بحلول  الطاقة، 
متجددة نظيفة وآمنة كلياً، في طليعتها الرياح 

والشمس، والهيدروجين كوقود وسيط.
يحتدم  حيث  هولندا،  في  األمر  يختلف  وال 
النقاش حول السياسات المثلى الكفيلة بخفض 
في  التسبب  دون  من  واالنبعاثات،  التلوث 
حتى  هولندا،  كانت  وقد  اقتصادي،  انهيار 
وقت قريب، منتجاً كبيراً للغاز الطبيعي، من 
اكتشافها  تم  البالد،  شمال  في  حقول ضخمة 
والضخ  الحفريات  لكن  عاماً،  ستين  قبل 
مدينة  قرب  الواقع  بينها،  األكبر  الحقل  من 
السنوات  في  يتسبب  فبدأ  »خروننغن«، 
إلى  أدت  وارتجاجات،  زالزل،  في  األخيرة 
تصدعات في آالف المنازل، ما دفع الحكومة 
إلى تقليص اإلنتاج بنحو 70 في المائة، تمهيداً 
لوقفه كلياً، وتزامن هذا مع ارتفاع كبير في 
أسعار الغاز العالمية، واضطرار هولندا إلى 
االستمرار في تنفيذ عقود طويلة األجل؛ لمد 
يعتمد  البلد  جعل  ما  بالغاز،  مجاورة  دول 
لالستهالك  الغاز  استيراد  على  كبير  بشكل 
مضاعفة،  بأسعار  روسيا،  من  المحلي 

الخبراء، التي وافق الطرفان على تشكيلها في 
وقت سابق.

بين موسكو  الخالفات  تدوير  بإمكانية  القناعة 
الثنائية  الخالفية  القضايا  تتجاوز  وواشنطن، 
بينهما إلى قضايا جيوسياسية عالمية، فروسيا 
تغامر  لن  األمريكية،  اإلدارة  أن  جيدا  تدرك 
معا،  والصين  ضدها  مواجهة  إلى  بالذهاب 
الصيني،  المنافس  أمريكا  فيه  تضع  وقت  في 
كأولوية -ليست لروسيا- كما أن واشنطن في 
عالقاتها مع حلفائها األوروبيين واألطلسيين، 
ال سيما تركيا، ليست على وفاق تام، بل تعاني 
مظاهر الخلل وأحيانا غياب الثقة، خاصة بعد 
ستشتريها  كانت  التي  األسلحة،  صفقة  قصة 
إلى  واشنطن  وذهاب  فرنسا،  من  أستراليا 
وفي  األطلسي،  حلف  خارج  دولية  تحالفات 
الوصول  أهمية  واشنطن  تدرك  نفسه،  الوقت 
سلوكها  لضبط  ال  موسكو،  مع  تفاهمات  إلى 
األمني هنا وهناك، بل ألهمية هذه التفاهمات 
في استراتيجيتها تجاه الصين، ولقطع الطريق 

وقف  قررت  التي  الدول،  بين  من  وهولندا 
السريع  واإلغالق  كلياً  النووية  المحطات 
ولكن  الحجري،  بالفحم  العاملة  للمحطات 
الطاقات  في  االستثمارات  مضاعفة  رغم 
اإلنتاج  يزال  ال  الرياح،  وخاصةً  المتجددة، 
بعض  تضغط  لذا  العجز،  سد  عن  قاصراً 
الكهرباء  إنتاج  في  البحث  إلعادة  األحزاب 
من الطاقة النووية، بمعايير صارمة، كخيار 
مرحلي، كما طرحت أحزاب هولندية أخرى، 
إعادة النظر في خفض إنتاج الغاز من حقول 

الشمال، رغم األخطار الجيولوجية.
ومن المفارقات أن المشاريع الناجحة إلنتاج 
الكهرباء من الرياح، والشمس تصطدم أيضاً 
بتناقضات تؤثر في تحديد أولويات االستهالك، 
فعلى مسافة 50 كيلومتراً شرقي أمستردام، 
التوربينات  مئات  خاصة  شركات  تبني 
الهوائية الضخمة إلنتاج الكهرباء من الرياح، 
التي  األمريكية،  أن شركة »ميتا«  تبين  لكن 
االجتماعي  التواصل  منصات  أهم  تملك 
و»واتساب«،  »فيسبوك«  مثل  العالم،  في 
لبناء  المحلية  السلطات  موافقة  على  حصلت 
نفسها،  المنطقة  في  للبيانات  ضخم  مركز 
األراضي  من  المربعة  األمتار  ماليين  على 
لخدمة  المصمم  المركز،  هذا  الزراعية، 
كميات  سيستهلك  العالم،  في  واسعة  مناطق 

موسكو  بين  استراتيجي  تحالف  إقامة  أمام 
وبكين، فضالً عن أن أي تفاهم أمريكي-روسي 
ال بد أن ينعكس إيجابا على القضايا المتوترة 
في الشرق األوسط، مثل سوريا وليبيا وأزمة 
النووي اإليراني، فهي كلها ملفات مهمة لوقف 

سياسة االستنزاف، وتحديد البوصلة.
بين روسيا  الدبلوماسي  األسبوع  ينتهي  ال  قد 
والغرب باتفاقيات قانونية واضحة، لكنه يؤكد 
هي  الدبلوماسية  العملية  أن  الطرفين،  قناعة 
إلى  الذهاب  من  كلها  األحوال  في  األفضل 
مفتوح  الحوار  أن  خاصة  عسكرية،  مواجهة 
على تفاهمات مرحلية من شأنها ضبط الساعة 
األمنية، وفتح الباب على مقايضات وصفقات 
يعني  ما  والخالفات،  الزوايا  تدوير  عبر 
الخالفات في ظل تمسك كل طرف  استمرار 

بما يعتقده “ثوابت” ال تنازل عنها.

من الكهرباء تفوق كامل إنتاج مزارع الرياح 
أو ما يوازي استهالك سكان  الجديدة حوله، 

مدينة أمستردام الـ800 ألف من الكهرباء.
السلطة المحلية وافقت على المشروع، باعتبار 
لكن  للمنطقة،  ودخالً  عمل  فرص  يخلق  أنه 
احتجاجات  بعد  وقفه،  اآلن  تحاول  الحكومة 
شعبية اعتبرت مضاره أكبر كثيراً من فوائده 
المزعومة، فعدا عن تسببه بخسارة األراضي 
من  ضخمة  كميات  إلى  وحاجته  الزراعية، 
السكان  المركز  ينافس  للتبريد،  العذبة  المياه 
المعتدلة  النظيفة  الكهرباء  على  المحليين 

الكلفة، وذلك لقاء حفنة من الدوالرات.
إلى  الحاجة  مجدداً  تؤكد  كلها  األحداث  هذه 
في  والتوازن  العقالنية  على  تقوم  تسويات، 
السياسات، فالتحول ال يحصل بسحر ساحر، 
مصادر  فيها  تبقى  انتقالية  فترة  من  بدّ  وال 
مزيج  من  أساسياً  جزءاً  التقليدية  الوقود 
تكنولوجيات  تطوير  على  العمل  مع  الطاقة، 
وتخزينه  استعماله  وإعادة  الكربون،  التقاط 
الكفاءة  لتعزيز  تبقى  األولوية  لكن  بأمان، 
وترشيد االستهالك، مهما كان مصدر الطاقة،

نحن أمام خيارات بيئية أحالها صعب وُمر، 
ألن لكل منها تكاليفه الباهظة، لكن كلما اشتد 

خطر المرض، زادت مرارة الدواء الشافي.

 الثورةُ
 الفكريّة
 الكرديةُ
 في روج

آفا

الطبقة  عند  التفكير  لتطّور  املتتّبع  إّن 
حّتى  املاضي  القرن  منذ  الكرديّة،  املثقفة 
الفكريّة  الثورة  سيالحظ  احلاضر،  القرن 
في القرن احلالي، ال سّيما بعد ثورة روج آفا، 
من  سلسلة  عبر  جّداً،  متسارع  تطّور  وهو 
أسس للثقافة وللفّن، وللتربية، وللشبيبة، 

وللمرأة ما بعد ٢٠١١.

لدى  الفكرّي  التطّور  تقسيم  ميكننا 
املثّقفني إلى أربع مراحل:

ظهور  قبل  ما  الطبيعّية:  املرحلة 
تّيارات  إلى  منقسمة  وكانت  األحزاب، 
وفكر  إيزيدي،  وفكر  نقشبندية،  صوفّية 
الكرديّة،  اإليزيديّة  إقطاعّي متخّبط ما بني 
السنّّية  واإلسالمّية  والنقشبندية، 
بإدارة  متمثّل  طبيعي  وفكر  البسيطة، 
الدولة،  عن  املنعزلة  الكرديّة،  للعائلة  املرأة 
الليبرالية  الفكريّة  النخب  نشوء  وبدايات 
درست  التي  الشخصيات،  ببعض  املتمثّلة 
في أوروبا حاملة معها بعض رياح التغيير، 

التي لم تكن تؤثّر على الساحة الكرديّة. 

املرحلة الكالسيكّية: امتّدت منذ نشوء أوّل 
حزب كردّي في عام ١957 حّتى عام ٢٠١١، 
وقد كانت النخب احلزبّية السياسّية حينها 
الكرديّة،  الساحة  على  بالسيطرة  تبدأ 
وكانت تعيش في صراع فيما بينها، وكانت 
اسمّية  واجهات  واليسار،  اليمني  شعارات 
واصطدمت  والطبقّية،  العشائريّة  ترّسخ 
وباإلسالمّية  النقشبنديّة،  بالصوفّية 
النقاشات  وكانت  البسيطة،  السنّية 
األحزاب  قياديي  على  حكراً  السياسّية 
هذه  تفكيك  الدولة  واستطاعت  الكرديّة، 
أنا  يقول:  حزب  وكّل  شطرها،  بل  األحزاب، 

األصيل، واآلخر مزيّف.

بني  ما  وامتدت  الفكرية:  اخللخلة  مرحلة 
وبدايات  داعش،  على  االنتصار  حتى   ٢٠١١
مأسسة الفكر والثقافة، والتربية واإلعالم، 
وقد كان الفكر متصارعاً حينها وفي أوجه، 
الساحة  على  الشباب  سيطرة  بني  ما 
لهذا  وأوروبا  واخلليج  تركيا  وقيادة  الثورية، 
القواعد  احلراك  هذا  نسف  وقد  احلراك، 
فحارب  كلها،  السابقة  الكالسيكية 
لم  أنها  مع  األحزاَب،  املتحمسون  الشباب 
أو  فكريّاً،  أو  نهضويّاً  مشروعاً  متتلك  تكن 
األحزاب  بعض  وبدأت  سياسّياً،  برنامجاً 
الكردية تتخّبط في تبنّي هذا احلراك الثوري، 
لكّن  وتوجيهه،  احتوائه  أو  محاربته،  أو 
عام،  بشكل  الثورة  مفهوم  في  التحول 
فترة  بعد  عليه  األصولي  اإلسالم  وسيطرة 
الشباب  وضع  خلخلة  إلى  أدّى  بسيطة، 
الثوري، وبعد ظهور داعش، تخلخلت األمور 
تعايش  فكرة  وانتصرت  وتعقدت،  أكثر، 

الشعوب.

بداياتها  كانت  الفكرية:  النهضة  مرحلة 
املؤسسات اإلعالمية،  في ٢٠١١ عبر بعض 
ومؤسسة اللغة الكردية، ومعاهد التدريب، 
ومؤسسات الثقافة والفن، وبدأت النهضة 
الثقافية بعد القضاء على داعش، إذ تطور 
الفكر عبر هزمية الثورة اإلسالمية األصولية، 
اإلسالمية  الصوفية  تأثير  تراجع  ومعها 
تسلقت  التي  األحزاب،  وتأثير  الكرديّة، 
ما  التناقض  األصولية، وظهر  الثورة  موجة 
بني قيادي هذه األحزاب، وتشرذمت األحزاب 
الكردية الكالسيكية، وانشطرت، إال من لم 

يستغل موجة الثورة األصولية.

ترسيخ  إلى  بعد  الفكر  يصل  لم  بالطبع 
تواجه حرب  بدأت  فاملنطقة  النهضة،  هذه 
املشروع  هذا  على  املباشر  التركّية  الدولة 
التركّية  الدولة  حرب  كان  فقد  النهضوي، 
لكن  داعش،  سيطرة  حّتى  مباشر  غير 
حتّولت إلى حرب مباشرة بعد احتالل عفرين، 
كانيه،  سري  حتى  أبيض  تل  سبي/  وكري 
وحرب الطائرات املسّيرة وسط صمت دولّي 

مخجل متناقض.

ومضات

صالح مسلم


