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يعمل المعلم قادر في صناعة الساعات منذ 
أن كان عمره ست سنوات، ويعمل في هذا 
أكثر من خمسين عاماً، حيث  المجال منذ 
المعطلة،  الساعات  عقارب  تدوير  يعيد 
العمل بعد  أنه ال يستطيع ترك هذا  مؤكدا 

كل هذه السنوات.
يوجد محل صغير في شارع المولوي في 
مسن  رجل  فيه  يعمل  السليمانية،  مدينة 
يدعى« قادر مال طيب«، المعروف باسم 

المعلم قادر.
عام  وفي   ،1951 عام  قادر  معلم  ولد 

1957 بدأ بصيانة الساعات مع والده.
قدم إلى السليمانية من منطقة جمجمال عام 
متجراً،  عمه  مع  اشترى  حيث   ،1975
حينها  اشتراه  والذي  فيه،  اآلن  إلى  يعمل 

بألفي دينار.
سنوات  ست  لمدة  مهنته  عن  قادر  ابتعد 
ومن  العسكرية،  الخدمة  بسبب  فقط، 
منطلق حبه لمهنته، عاد للعمل في صناعة 

الساعات مرة أخرى.
المعلم قادر اآلن متقاعد، ويعمل أكثر من 
الصغير،  متجره  في  يومياً  ساعات  ست 
لصيانة  عنده  والنساء  الرجال  يجتمع 

ساعاتهم. 
قادر  المعلم  يزورون  الذين  األشخاص 
راضون جداً عن عمله، والعديد منهم من 
أنه  ويؤكدون  العراق،  في  مختلفة  مدن 

شخص متقن لعمله.
بعد  عام،  لمدة  ضماناً  قادر  المعلم  يمنح 
الساعة  أصاب  ما  فإذا  للساعات،  صيانته 

عطل خالل عام يصلحها مجاناً.
أنواع  من  العديد  به  قادر  المعلم  متجر 
في  كبيرة  خبرة  ولديه  القديمة،  الساعات 

نوع، واسم الساعات.
السابقة  الساعات  أنواع  عن  متحدثاً  يقول 
استخدام  »تم   :Roj news لوكالة 
بعيد،  زمن  منذ  الحمراء  الساعات 
بعد  متاحة  كانت  األوتوماتيكية  الساعات 
قائماً،  يزال  ال  منها  البعض  الستينيات، 

ويتم استخدامه.«
الصيانة  بأعمال  قادر  المعلم  يقوم 
وتغيير  تنظيف  فقط  وليس  كلها،  للساعة 
البطاريات، فيغير العقارب إذا لزم األمر، 
ليعود  أيام،  ثالثة  الساعة  صاحب  ويمنح 

من أجل استالم ساعته.
يوجد على حائط متجر المعلم قادر ساعة 
ملفتة لالنتباه، ما يجذب انتباه أولئك الذين 
في  األرقام  تكون  حيث  متجره،  يرتادون 
خريطة  توجد  كما  معكوسة،  الساعة  تلك 
لكردستان داخلها، يقول قادر: »هذه داللة 
عقارب  يقلبوا  أن  يمكن  الكرد  أن  على 

الساعة، إذا أرادوا ذلك«.
ويتحدث عن عمله قائالً: »أنا أؤمن بعملي، 
ضرائب  أدفع  الصغير،  المتجر  هذا  في 
للحكومة، ومتجري مثل مستشفى خاص، 
لدي دخل كاٍف،  ليس  أنه  الرغم من  على 
ترك معظم  لمهنتي،  نفسياً  أني مرتاح  إال 
ال  ألنهم  وظائفهم،  وزمالئي  أصدقائي، 

يملكون دخالً كافياً«.   

تقيم دار الفنون الموسيقية بدار األوبرا بمسقط، 
حفلها الثاني بعنوان »احتفاالت رمضان، ليالي 
فرقتا  تحييه  الذي  الصوفيّة«،  والمدائح  اإلنشاد 
»الزاوية للسماع العرفاني العمانية« و«منشدي 
مصر«، احتفاء بشهر رمضان، مساء الخميس 

الحادي والعشرين من نيسان الجاري.
لالبتهاالت  عروضا  الزاوية  فرقة  وستقدم 
»منشدي  فرقة  الحفل  في  وتشاركها  الدينية، 
لتقديم  إسماعيل،  الصولو ماهر  مصر« ومنشد 
مع  تتناغم  اإلنشادية،  الفقرات  من  مجموعة 
قصائد  إنشاد  بينها  من  الصيام  شهر  روحانية 

عدد من الشعراء الصوفيين والسلوكيين.
عام  العرفاني  للسماع  الزاوية  فرقة  وأُّسست 
في  المشاركات  من  العديد  ولها   ،2015

المهرجانات.

الفرق  من  فهي  مصر«  »منشدي  فرقة  أما 
باإلنشاد  العربي  العالم  في  المعروفة  العريقة 

اللون  تقدّمه إلحياء  ما  كل  في  وتسعى  الديني، 
الغنائي الروحاني الذي يالمس الوجدان. وكاالت

والدنا  لنا  يخيط  أن  على  الصغر  منذ  »اعتدنا 
وبعد  عام،  كل  في  مالبسه  مع  شعبية  مالبس 
أحمد  يقول  التقليد«،  هذا  على  حافظنا  وفاته 
عوادة من مدينة نابلس، عن تقليد أشقائه لوالدهم 
القديم في  منذ صغرهم، أثناء سكنهم في بيتهم 
حارة الياسمينة في نابلس، ويلتزم أفراد األسرة 
بين  يمزج  شعبي،  بلباس  الذكور  وخصوصاً 

الشروال الفلسطيني والصدرية السورية.
يتابع أحمد، أنهم خالل رمضان يتجولون يومياً 
في البلدة القديمة، وتتخلل جوالتهم الصالة في 
أحد مساجد نابلس، ومنها الحنبلي، أو الصالحي 
الكبير، ومن ثم يشترون االحتياجات األساسية 
سواء لإلفطار، أو للحياة اليومية، ومن أبرزها 
الخبز العربي، والعصير الطبيعي، والحلويات 

الرمضانية.
أما في ختام جولتهم، يجلسون في منطقة باب 

العثماني،  الساعة  برج  من  بالقرب  الساحة، 
ومعارفهم،  أصدقائهم  مع  األحاديث  ويتبادلون 
وغيرهم من الناس المارة، الذين يودون التعرف 
أكثر على زيهم أو المنطقة المحيطة بهم، فباب 
ويؤمه  الحيوية،  األماكن  من  يعدّ  هذا  الساحة 
الناس بشكل شبه يومي للتسوق، والتنزه والتقاط 
لالحتفاالت  تستخدم  مساحة  وهو  الصور، 
الشعبية، وعروض الفرق الموسيقية خصوصاً 

في شهر رمضان.

فرصة رمضانية

الجوالت  »هذه  إن:  عوادة،  يحيى  يقول 
ومتابعة  االستمتاع،  إلى  أساسي  بشكل  تهدف 
األجواء الرمضانية عن قرب«، فمدينة نابلس، 
التجمعات  أكثر  من  القديمة،  البلدة  وخصوصاً 
في  سواء  الشهر  هذا  تحيي  التي  السكانية، 
المختلفة،  العادات  خالل  من  أو  األسواق، 
األسواق  تعج  اإلفطار  قبل  ما  ساعات  وخالل 

بالناس«.
خالل  بها  يمرون  التي  األماكن  ضمن  ومن 
على  بُني  الذي  القديم،  التجار  خان  سيرهم، 
فترة  في  سوريا  في  الحميدية  سوق  غرار 
ثم  لألقمشة،  سوقاً  ليكون  العثماني،  الحكم 

مملوًء  مسقوفاً  مكاناً  الحالي  الوقت  في  أصبح 
ابتداًء  شيء  كل  تبيع  التي  التجارية،  بالمحال 
وانتهاء  واللحوم،  والخبز،  الحلويات،  من 
يخرجون  ثم  ومن  والمالبس،  بالكهربائيات 
إلى منطقة السوق الشرقية التي يصفها إبراهيم 
النخفاض  نظراً  البسطاء  سوق  بأنها  عوادة، 
أسعار السلع المختلفة فيها، خصوصاً الغذائية.

وبعد االنتهاء من جوالتهم يتوجه آل عوادة مع 
أسرهم إلى منزل والدتهم الحاجة نجوى، حيث 
كالمقلوبة  رئيسة  وجبات  من  المائدة  تتكون 
كالفتوش  والسلطات  الباذنجان،  أو  بالزهر 
والعصائر  والمخلالت  العربية،  والسلطة 
العائلة،  أطفال  يجلس  وحينها  الهندي،  كالتمر 
قراءة  انتظار  في  النافذة  عند  الكبار،  وأحياناً 

الفاتحة قبل أذان المغرب.
االجتماعية  العادات  تكثر  نابلس،  وفي 
الحاجة  كما توضح  أشهرها  الرمضانية، ومن 
التي  الرمضانية  والفُقَد  الموائد  عوادة،  نجوى 
توزيع  إلى  إضافة  العائالت،  فيها  تتزاور 
خيرية  والئم  إلى  الفقراء  ودعوة  المساعدات، 
يشير  هذا  وعن  دوري،  بشكل  العائلة  تقيمها 
أحمد إلى أنهم يستغلون الرصيف أمام المنزل 
إلقامة الموائد الخيرية خالل األيام األخيرة من 

الشهر.      وكاالت

حكومة دمشق تستمر بحصار حيي األشرفية 
والشيخ مقصود والمجتمع الدولي في غيبوبة

ما زالت حكومة دمشق تفرض حصارها على حيي األشرفية، والشيخ مقصود لألسبوع الثاني 
أهاليها ذوي  تمارسها، كورقة ضغط على  التي  التجويع  التوالي، مستخدمًة سياسة  على 
األغلبية الكردية، مؤكدًة بذلك رفضها للحلول، التي دعت إليها اإلدارة الذاتية في الحوار 

الوطني والحل السوري -السوري...«5 

بعدسة: رشا علي

المعلم قادر... 
خمسون عامًا في 

صناعة وصيانة الساعات

مسقط تتناغم مع روحانية شهر 
الصيام بأصوات مصرية

عائلة فلسطينية تلتزم باللباس الشعبي في رمضان

العنف الجنسّي.. سياسة ممنهجة 
لالحتالل ومرتزقته هدفًا وأداة

أشارت نساء ناحية جل آغا إلى أن سياسة »الديمقراطي 
على  التركي،  االحتالل  لدولة  ومساندته  الكردستاني« 
الدولة  ترتكبه هذه  التامة حيال ما  الرغم من معرفته 
ضد الشعب الكردي، وشعوب المنطقة هي جريمة بحق 

الشعب الكردي...«2

بعد مشاركة مميزة لمنتخبي األشبال والناشئين بكرة 
القدم في بطولتي شمال وشرق سوريا مؤخرًا، حدد 
مكتب كرة القدم موعد المباراة النهائية من دوري 
األشبال بكرة القدم في إقليم الجزيرة موسم 2021 
ـ 2022، وستجمع بين ناديي جودي واألسايش، فِلمن 

سيكون اللقب هذا الموسم؟...«10

ِلمن اللقب في نهائي دوري األشبال لكرة القدم 
هذا الموسم؟

التركّية  السلطات 
ترفع دعوى قضائية 

ضد منصة »سنوِقف 
قتل النساء«

في ممارسة معادية لصوت المرأة الحر رفعت 
منصة  قضائية ضد  التركية دعوى  السلطات 
»سنوقف قتل النساء« المناهضة للعنف وإبادة 

النساء...«2

اإلعالم في شمال 
وشرق سوريا ُيشكل 

نهضة حرة في 
الحقائق توثيق 

سّلط الصحفي محمد خليل الضوء على النهضة 
التي تحققت في المجال اإلعالمي بعد تأسيس 
المؤسسات اإلعالمية في ظل اإلدارة الذاتية، 
مشددًا على ضرورة تطويره من خالل التدريب 

بمراكز مختصة...«3

البيئة بإقليم  مديرية 

الفرات: حمالت التشجير 

للحّد من التصّحر

وتشجير  الخضراء،  المساحات  زيادة  بهدف 
المنطقة، وخلق مناخ معتدل، بدأت مديرية 
البيئة في إقليم الفرات بتاريخ 21 شباط للعام 
الحالي، حملة تشجير واسعة، والتي تعّد األكبر 
من نوعها على مستوى اإلقليم هذا العام، 
ويتم خاللها زرع 20 ألف شجرة متنوعة بين 
الحراجية، والمثمرة في أرجاء إقليم الفرات، 

ضمن مخطط العالم الحالي...«7

نساء جل آغا: 
مساندة حزب الديمقراطي 

الكردستاني لالحتالل التركي جريمة 
ضد الشعب الكردي

أفرزت تبعاُت األزمة السورّية النتائَج الكارثّيَة من قتل، ودمار، ونزوح ولجوء، وهجرة الماليين، في حالِة انحطاٍط 
أخالقّي، وممارساٍت شنيعٍة بحقِّ المرأِة، وبحق القاصرات، في إطار سياسة ممنهجة، لسلطات االحتالل التركّي، 
لتهجير َمن بقي من أهالي عفرين، عبر اختطاف المرأة، وتعريضها لشتى أنواع التعذيب في السجون، واالعتداء 

الجنسّي، وشرعنة التغيير الديمغرافّي، عبر الزواج القسرّي، وإرغام العائالت على تزويج القاصرات...«8
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جل آغا/ أمل محمد - أشارت نساء ناحية جل آغا إلى أن سياسة »الديمقراطي الكردستاني« ومساندته لدولة االحتالل التركي، على الرغم من 
معرفته التامة حيال ما ترتكبه هذه الدولة ضد الشعب الكردي، وشعوب المنطقة هي جريمة بحق الشعب الكردي.

نساء جل آغا: مساندة حزب الديمقراطي الكردستاني لالحتالل التركي 
جريمة ضد الشعب الكردي

سوريات وأردنيات يتبادلن الوصفات واالٔطعمة والذكريات على مائدة رمضان

خيانة األخوة

الدولي  الصمت  ووسط  العالم،  مرأى  على 
تُرتكب جرائم عديدة ضدَّ الشعب الكردي من 
قبل الدولة التركية، انتهاكات واغتياالت وبتر 
والمسنين،  الشيوخ  وقتل  األطفال،  ألعضاء 
الشعب  عزيمة  من  النيل  يستطع  لم  كله،  هذا 
الكردي في مواجهة المحتل، ولكن ما هو أبشع 
من هذا كله خيانة األخوة، والوقوف في الصف 
حزب  وعرقه،  جلدته  أبناء  قاتلي  مع  ذاته، 
مرة  يكشف  والذي  الكردستاني،  الديمقراطي 
الدولة  مع  ويتعاون  السيئة،  نواياه  عن  أخرى 
قوات  على  هجوم  لشن  تعدّ  والتي  التركية، 

حزب العمال الكردستاني في الجبال.

اتفاقية سفك الدماء

على  الضوء  ولتسليط  األمر،  هذا  وبصدد 
الشعب  ضد  المخطط  هذا  وأبعاد  أصداء 
نسوة  عدة  آراء  صحيفتنا  رصدت  الكردي، 

، وصفَن  من ناحية جل آغا، واللواتي بدورهنَّ
حزب  جبين  على  عار  بوصمة  االتفاقية  هذه 
علي«  »هدى  الكردستاني،  الديمقراطي 
مصلحة  تخدم  ال  هذه  »االتفاقية  قائلة:  حدثتنا 
الشعب الكردي، بل إنها تقدم دفعاً كبيراً لدولة 
السنوات،  هذه  مدار  على  التركي،  االحتالل 
وقواتنا تدافع لحمايتنا واسترداد أراضينا، وكلنا 

نعلم بارتكاب تركيا الجرائم العديدة ضد الكرد، 
إال أننا نشاهد، أن أخوتنا على الطرف اآلخر، 

يوقعون اتفاقيات جديدة لهدر دمائنا«.
وزادت هدى: »االتفاقيات والمخططات التي من 
هذه النوعية تدل بشكل واضح، وصريح على 
الديمقراطي  الحزب  قبل  من  والغدر  الخيانة، 
الكردستاني، بحق ذاته أوالً، وبحق أبناء شعبنا 

الصف  لوحدة  دعا  طالما  الذي  ثانياً،  الكردي 
الكردي، وبوجود مثل هذه االتفاقيات لن يتحد 

الشعب الكردي«.

»ال ناقة له فيها وال جمل«

الحزب  يوسف«  »جاندا  طالبت  جهتها  ومن 
هذه  عن  التراجع  الكردستاني  الديمقراطي 
االحتالل  دولة  مصلحة  تخدم  التي  االتفاقية، 
يحمون  الذين  وأبناؤنا  »قواتنا  بقولها:  التركي 
االتفاقية  هذه  خالل  من  يتعرضون  بالدنا، 

الشنعاء، ألبشع أنواع الغدر، تركيا هي عدونا 
األول، ولكن ما يؤرقنا هو الخيانة من إخوتنا 
مصالحهم  ولكن  نفسها،  دماءنا  يحملون  الذين 
ومبادئهم تسير عكس التيار وفي خدمة العدو«.
باشور  في  أبناءنا  »نطالب  جاندا:  وأضافت 
السياسات،  هذه  بوجه  يقفوا  أن  كردستان، 
الدم الكردي، فقواتنا كانت  التي تسعى إلراقة 
ويحفظ  يحمينا،  الذي  الدرع،  بمثابة  دائماً 
على  السير  في  نعاهدهم  كلها،  بشعوبه  بالدنا 
وإلحاق  وقواتنا،  شعبنا  عن  والدفاع  طريقهم، 
الهزيمة بهذه االتفاقيات، التي تُعَدُّ جريمة بحق 

اإلنسانية«.

الحديث،  وأردنيات  سوريات،  نسوة  تتبادل 
وأنواع  المائدة،  وأطباق  الطعام،  ووصفات 
جو  في  الحلويات،  وأصناف  المأكوالت، 
رمضاني مليء بالروحانية والتراحم، الذي ال 
يخلو من ذكرى مؤلمة، أو بكاء على فقيد، أو 

تذكر وطن نزحن منه قسراً بسبب الحرب.
وأردنية  شامية،  وسورية  جوالنية،  شركسية 
إعداد  في  متجاورة،  بيوت  تجمعهن  عّمانية، 
مطابخ  في  الطعام  وتجهيز  رمضانية،  والئم 
الزبائن  طلبات  لتلبية  بيتية،  أو  إنتاجية 
الرمضانية للمأكوالت السورية، أو الشركسية، 

أو األردنية، والفلسطينية.

املأدبة جمعت أنواع األطعمة 
الدمشقية والجوالنية واالٔردنية 

والفلسطينية

وعلى مائدة واحدة تعددت وتنوعت األطباق، 
والشاكرية،  الكبة  وأنواع  أصبعه،  حراق  بين 
وباسطا  الشيبس  الشهير  الشركسي  والطبق 
والحلوى  المدخنة،  بالجبنة  المعجنات  مع 
والمنسف  المقلوبة،  وطبق  الشركسية، 

والمعجنات بالزعتر، وزيت الزيتون البلدي.
أردنيات، وسوريات في تجهيز،  وتعمل نساء 

في  والموسمية  الرمضانية  األطعمة  وبيع 
الطاهيات  من  عدد  بمساعدة  إنتاجية  مطابخ 
بيوتهن  في  مطابخ  خالل  من  أو  المحترفات، 

ضمن شروط صحية، وغذائية محددة.
بصناعة  السورية  الالجئة  إسحق  سلمى  بدأت 
البيضاء، والمدخنة منذ عدة  الجبنة الشركسية 
الدقيقة بتجهيزها،  سنوات، لخبرتها ومعرفتها 
وذلك بعد لجوئها مع عائلتها للمملكة األردنية 

عام 2014 من مناطق الجوالن السوري.
البلدية  األلبان  من  الشركسية  الجبنة  وتُعدّ 
صنع  طريقة  بخالف  غليها،  بعد  الطازجة 
األجبان البلدية األخرى، إضافة الى أن كميات 
وتصنع  األخرى،  األجبان  من  أقل  فيها  الملح 
على شكل أقراص دائرية كبيرة، ويتم تخزينها 

بطريقة محكمة الستخدامها طوال العام.
تصنع سلمى والمنحدرة من األصول الشركسية 
والحلويات  المعجنات،  من  أصناف  عدة 
وأطباق الطعام، التي تدخل في مكوناتها الجبنة 

الشركسية، أبرزها أطباق الحلفا، وحلوة بيدا، 
وبسحا لفا، والحلوى والخبز الشركسي المحشو 

بهذه الجبنة.

فقد:  األردن،  في  بالغربة  سلمى  تشعر  وال 
العائالت  مع  واالندماج  التأقلم،  من  »تمكنت 

لشراء  وزبائن  صداقات  وتكوين  األردنية، 
ما يقمن بطبخه، حتى ِصرنَا عائلة واحدة مع 
جيراننا األردنيين، في تبادل للزيارات العائلية، 

والمناسبات االجتماعية«.
حديثة  استطالعية  دراسة  نتائج  وأظهرت 
لمفوضية الالجئين، ومركز نماء لالستشارات 
األردنيين  من   %92« أن  االستراتيجية 
من   %76 ويعتقد  الالجئين«،  مع  متعاطفون 
تجاه  األردنية  السلطات  أسلوب  أن  األردنيين 

الالجئين كان إيجابياً«.

زيادة الطلب ملا يُِنتْجَن

جمعت  التي  الرمضاني  الطعام  مائدة  وعلى 
عبير  األردنية  األربعينية  روت  الصديقات، 
فبعد  اإلنتاجي،  مطبخها  مع  حكايتها  درويش 
سنوات من تجهيز األطعمة في بيتها، افتتحت 
األصناف  لطبخ  مجهزاً  إنتاجياً  مطبخاً  لها 

المتنوعة من الطعام.
الطعام  وجبات  على  الطلب  عبير  تصف 
الوالئم  نتيجة  بـ«المرتفع  رمضان  شهر  في 
الرمضانية العائلية«، متوقعة مزيدا من اإلقبال 
مع رفع قيود الحظر، »وإجراءات التعافي من 
وزيادة  عملنا،  من  يزيد  ما  كورونا،  جائحة 

الطلب على إنتاجنا«.
الزبائن،  يطلبها  التي  األطباق  وبخصوص 
األردني  المنسف  بين  عبير،  حسب  فتتنوع، 
والكبسة  المحشية  والخرفان  المعروف، 
الدجاج  وصواني  والمقلوبة،  والمسخن 
المحمرة، والدجاج المحشي بالفريكة وغيرها، 
القطايف  من  الرمضانية  للحلويات  إضافة 

والمعمول والمقروطة بالتمر.
غرب  اإلنتاجي  المطبخ  في  العمل  يشاركها 
العامالت  من  عدد  عمان  األردنية  العاصمة 
توفير  في  يساهم  ما  والسوريات،  األردنيات 
مصدر دخل يساعدهّن في تأمين متطلبات حياة 

كريمة.

أطباق بنكهة شامية

وتشاركهن العمل امرأة سورية قادمة من دمشق 
عام 2013 خلود التميم، والتي تبدع في إنتاج 
المشوية،  منها  السورية،  الكبة  من  أصناف 
للشاكرية  إضافة  باللبن،  وأخرى  والمقلية 
والبابا غنوج، واليبرق واليالنجي، والحلويات 

الشامية، مثل، المعمول بالمكسرات.
وشّكل قدومها للمملكة تغيراً جوهرياً في حياة 
عائلتها، هذا ما تقوله خلود، والتي نقلت معها 

وباتت  الشامية،  الرمضانية  المأدبة  أصناف 
تسوقها وتوزعها على الزبائن، خاصة الكبب 
بأنواعها، والبرك والسمبوسك وغيرها، وتقوم 

بإنتاجها في مطبخها البيتي بمساعدة عائلتها.
ووفق خلود فإن الزبائن لديها يفضلون الطبخ 
البيتي على أكل المطاعم الجاهزة، وذلك للجودة 
والعناية بالطبخ، والتنوع باألصناف، والنكهة 
والمذاق المميز، وتقوم بتسويق منتجاتها عبر 

منصات وسائل التواصل االجتماعي.
األردنيات  صديقاتها  من  خلود  وتعلمت 
والفلسطينيات طريقة طبخ المنسف، والمسخن 
والمقلوبة، ألنها لم تكن تعرف طريقة طبخها 
من قبل، وفي المقابل علّمت صديقاتها طريقة 
الدجاج،  فتات  مثل  دمشقية  أطعمة  طبخ 
والسماقية وسوارات  والسفرجلية،  والمكدوس 

)أساور( الست غيرها.

فيه  يعيش  األردن  أن  بالذكر:  الجدير  ومن 
نحو 1.3 مليون الجئ سوري، حسب وزارة 
الداخلية األردنية، منهم نحو 650 ألف الجئ 
لشؤون  السامية  المفوضية  لدى  مسجلين 
الالجئين، يعيش منهم نحو 15% في مخيمات 
الزعتري واألزرق، فيما يوجد البقية في المدن 

والمحافظات األردنية.
وكاالت

هدى عليجاندا يوسف

اإلفراط في شرب كمية الماء على اإلفطار أو السحور

كيف تتنفس جيداً أثناء التمرين؟

شرب كمية كبيرة من الماء على اإلفطار مرة 
واحدة ستة أكواب مثالً، أي لتر ونصف اللتر 

قد يؤدي إلى التالي:
ـ تعب وإرهاق.

ـ تلبك في المعدة، التي تكون في حالة استراحة 
كمية  تتعرض لصدمة دخول  ثم  الصيام  طيلة 

كبيرة من الماء.
الماء  كمية  مع  الطعام  الشخص  تناول  إذا  ـ 

الكبيرة هذه فقد يصاب أيضاً بنفخة.
ـ ماذا يحدث للصائم إذا شرب كمية كبيرة من 

الماء على السحور بسرعة؟
ـ تعب وإرهاق.

ـ نفخة.
الشخص  سيضطر  الالحقة  الساعات  خالل  ـ 
للتبول عدة مرات، ولن يستفيد  لدخول الحمام 
شربها  التي  الكبيرة  الماء  كمية  من  كثيراً 

بسرعة.
الصائم بشربها  التي يوصى  الماء  ـ كم كمية 

على اإلفطار؟
ثم  تمرات،  بضعة  مع  كوبين  إلى  كوب  ـ 
يمكنه أن يصلي، وبعدها يتناول اإلفطار ويبدأ 

بالشوربة.
الماء وشربها  ـ بعد ذلك يوصى بتوزيع كمية 

طوال الفترة بين اإلفطار والسحور.
الصائم بشربها  التي يوصى  الماء  ـ كم كمية 

على السحور؟
يمكن  الجميع،  على  تنطبق  توصية  توجد  ال 
مثالً شرب كوبين، لكن األهم هو تناول أغذية 
الجهاز  في  تبقى  والتي  الماء،  على  تحتوي 
ببطء،  الماء  الجسم  منها  ويمتص  الهضمي 
فترة  الجسم  رطوبة  على  تحافظ  وبالتالي 

أطول، مثل:
ـ البطيخ
ـ الخيار

ـ الطماطم

ـ الشمام
ـ البرتقال

ـ العنب
ـ حساء الخضار.

الساعة  في  األقصى  الماء  شرب  معدل  ما  ـ 
الواحدة؟

القاعدة العامة لألشخاص األصحاء هي شرب 
كوبين إلى ثالثة أكواب من الماء في الساعة، 

أو أكثر إذا كنت تتعرق بشدة.
في  تشربها  أن  يجب  التي  الماء  كمية  ما  ـ 

اليوم؟
إلى   6 من  شرب  هي  العامة  اليومية  القاعدة 
وذلك  يومياً،  السوائل  أو  الماء  من  أكواب   8
أو  الماء  هذا  ويشمل  األصحاء،  لألشخاص 

السوائل األخرى مثل العصائر والشوربات.
فيفترض  الحار  الجو  أو  الصيام  حالة  في  أما 
شرب كمية أكبر. في المقابل، إذا كنت مريضاً 

قد يوصي الطبيب بشرب كمية أكبر أو أقل.
ـ هل شرب الكثير من الماء يؤدي إلى التسمم 

المائي؟

شرب كمية كبيرة من الماء خالل فترة زمنية 
قصيرة قد يؤدي إلى التسمم المائي، وهي حالة 

تسبب أعراضاً مثل الغثيان واالرتباك. 
ما التسمم المائي؟

التسمم المائي: المعروف أيًضا بالسمية الناتجة 
وظيفة  في  اضطراب  عن  عبارة  الماء،  عن 
الماء،  شرب  في  اإلفراط  عن  ناتج  الدماغ 
حيث يؤدي ذلك إلى زيادة كمية الماء في الدم، 
في  الموجودة  )الشوارد(  يخفض  بدوره  الذي 
انخفضت  فإذا  الصوديوم،  رأسها  وعلى  الدم 
مستويات الصوديوم عن 135 ميلي مول في 
األطباء  قبل  تُعرف من  الحالة  فإن هذه  اللتر، 

بنقص الصوديوم في الدم.
موازنة  في  دوًرا  يلعب  الصوديوم  أن  حيث 
السوائل في الخاليا بين الداخل والخارج، وعند 
السوائل من  تنتقل  الماء  استهالك  في  اإلفراط 
يسبب  الذي  األمر  داخلها،  إلى  الخلية  خارج 
تضخمها، وعندما يحدث هذا األمر في خاليا 

الدماغ يصبح أمًرا خطيًرا ومهددًا للحياة.

مخاطر اإلفراط يف رشب املاء

من  زائدة  كمية  باستهالك  يقوم شخص  عندما 
الماء وتبدأ خاليا دماغه االنتفاخ يزداد الضغط 
التسمم  أعراض  يسبب  مما  الجمجمة،  على 

المائي.
أعراض التسمم المائي:

ـ الصداع.
ـ الغثيان.
ـ التقيؤ.

الماء  لتسمم  الشديدة  الحاالت  تؤدي  أن  يمكن 
إلى أعراض أكثر خطورة مثل:

ـ النعاس.
ـ ارتفاع ضغط الدم.
ـ اضطراب الرؤية.

ـ ضيق التنفس.
الوذمة  المائي إلى  التسمم  كما يمكن أن يؤدي 
الدماغ،  في  السوائل  تراكم  وهو  الدماغية، 
والتي يمكن أن تؤثر على البنية الجذعية للدماغ 
المركزي،  العصبي  الجهاز  في  خلاًل  وتسبب 
كما أنه وفي الحاالت الشديدة يمكن أن يسبب 
التسمم المائي نوبات وتلفًا في الدماغ وغيبوبة، 

وقد يسبب الموت.
ـ ما الذي يسبب التسمم المائي؟

سبق  وكما  الحدوث،  نادر  أمر  المائي  التسمم 
يأتي عن  الماء ال  الكثير من  ذكره فإن شرب 

طريق الصدفة، ومع ذلك يبقى حدوثه واردًا
وجه  على  يؤثر  المائي  التسمم  أن  كما 
في  المشاركين  األشخاص  على  الخصوص 
التحمل،  تدريبات  أو  الرياضية  المنافسات 
حاالت  من  يعانون  الذين  األشخاص  وكذلك 

معينة على مستوى الصحة العقلية.

األحداث الرياضية والتسمم 

املايئ

الخصوص  المائي شائع على وجه  التسمم  إن 
ذلك  ويحدث  التحمل،  رياضات  ممارسي  بين 
من  كبيرة  كميات  بشرب  الشخص  يقوم  حين 
الماء ال تتوافق بشكٍل صحيح مع اإللكترواليت 
يحدث  غالبًا  السبب  ولهذا  فقدانها،  يتم  التي 
المنافسات  أثناء  الدم  في  الصوديوم  نقص 

الرياضية الكبرى.

متى تتجاوز الكمية الالزمة من 
املاء؟

المائي  التسمم  أو  الماء  شرب  في  اإلفراط 
الماء  من  كمية  الشخص  يشرب  عندما  يحدث 
تفوق الكمية التي تستطيع الُكلَى التخلص منها 
ليست  الماء  كمية  أن  غير  البول،  طريق  عن 
العامل الوحيد حيث يلعب الوقت دوًرا في ذلك، 
ومثال ذلك؛ أصيب شخص يبلغ من العمر 22 
سنة ويتمتع بصحة جيدة بتسمم مائي بعد شربه 
6 لترات من الماء خالل 3 ساعات، في حين 
تعرضت فتاة في التاسعة من العمر لهذا األمر 
تراوحت  مدة  في  لترات   3.6 شربت  أن  بعد 

بين ساعة وساعتين.

الوقاية من التسمم املايئ

إلى  الماء  من  الكثير  شرب  يؤدي  أن  يمكن 
وال  نادرة  حالة  تبقى  ولكنها  المائي،  التسمم 
ومع  الرياضيين،  صفوف  في  سوى  تحدث 
كمية  حول  رسمية  إرشادات  توجد  ال  ذلك، 
الماء التي يجب شربها، ومن أجل الوقاية من 
المصادر بشرب  المائي توصي بعض  التسمم 
ما ال يزيد على 0.8 إلى 1.0 لتر من الماء في 

الساعة، أي 3 إلى 4 أكواب.

إن التنفس يعدّ حجر الزاوية في كّلِ جهد، من 
األنشطة األقل شدة إلى األكثر شدة، إذ يساعد 
الذي  باألكسجين  العضالت  مد  على  التنفس 
لك  تسمح  التدريب،  وبفضل  لتعمل،  تحتاجه 
أي حركة يتم ممارستها بالتنفس بشكٍل أفضل 

واكتساب القدرة على التحمل.
إن التنفس بالبطن، الذي يستخدمه عّشاق اليوغا 
على نطاق واسع، يعد أكثر فعالية، ويسمح لك 
التنفس  من  الهواء  من  أكبر  كمية  بامتصاص 
التنفس  الصدري )مع الصدر(، حيث يستخدم 
الصدري األقل عمقاً الجزء العلوي من الرئتين 
في  فقط  قصيرة  لفترة  الهواء  ويبقى  فقط 

الرئتين، مما يمنع تجديده بالكامل.

التنفس العميق من خالل البطن

إن التنفس العميق من خالل البطن أكثر فعالية 
ألنه يمأل الرئتين بكامل طاقتها، فيأتي الهواء 
لفترة  هناك  ويبقى  السفلي  الجزء  خالل  من 

أطول.
على  واالستلقاء  التمرين  خالل  من  إنه  حيث 
حصيرة، ضع كتاباً أو ضع يدك على معدتك 
واستنشق، ثم ازفر بعمق، حيث يجب أن يرتفع 
الكتاب ثم ينزل، حيث أنه في المتوسط بين كل 
شهيق وزفير طبيعي يدخل 0.5 لتر من الهواء 
إلى الرئتين ويغادرهما، ولذلك، ينصح بإخراج 
مع  ألن  الزفير،  أثناء  الرئتين  من  الهواء  كل 
هذا  البطن  تنفس  سيصبح  التدريب  من  القليل 

تلقائياً.

التنفس مسألة إيقاع

التنفس عن  يمتص  أن  يمكن  االستنشاق،  عند 

إلى  يؤدي  وقد  الهواء،  من  الكثير  الفم  طريق 
المقابل،  وفي  الضروري،  غير  التنفس  فرط 
التنفس  األنف  طريق  عن  االستنشاق  ينظم 
)ويدفئ  الحركة  أثناء  القلب  ضربات  ومعدل 
الهواء الذي يمكن أن يصل إلى الرئتين بارداً 

وعنيفاً في الشتاء(.

الزفري عن طريق الفم

عن  الزفير  يكون  أن  يجب  ذلك  على  عالوةً 
بعض  أن  من  الرغم  على  وذلك  الفم،  طريق 
األنف  الزفير من خالل  يحثون على  العدائين 
قولهم،  واألوجاع، على حد  التشنجات  لتجنب 
فسيصبح  حقّاً،  مكثفاً  الجهد  كان  إذا  ولكن 
فمن  لذلك  الطريقة،  هذه  اتباع  الصعب  من 
المستحسن الجمع بين التنفس عبر الفم واألنف.
المستحسن  من  اإليقاع،  حيث  من  أنه  كما 
إخراج الزفير مرتين إلى 3 مرات بنسق أطول 
من الشهيق، حيث تعد فترات الزفير القصيرة 
الهواء  تطرد  ألنها  كافية  غير  والسريعة 

الموجود في الشعب الهوائية العليا فقط.
وفي نهاية المطاف، يجب أن تنتبه إلى الوضعية 
العامة، مهما كانت حركتك، ففي الجري )على 
سبيل المثال( يجب دائماً محاولة الجري بشكل 
الكتفين،  استقامة  على  الحفاظ  مع  مستقيم، 
اإلمكان  قدر  الصدري  القفص  فتح  أجل  من 
األثناء،  هذه  ففي  التنفس،  على  القدرة  لزيادة 
يجب ترك الجسم يتكيف مع الجهد المطلوب، 
فالشيء األساسي هو أن يكون اإلنسان مرتاحاً 
والتحرك،  التنفس  أن  تعلم  أن  يجب  وبالتالي، 
وخاصةً الجري، هما أمران يجب الجمع بينهما 
بشكل مثالي، وباتباع هذه النصائح واالستماع 
الجري  أو  المشي  من  ستتمكن  جسدك،  إلى 

بشكٍل أسرع.
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الطبقة/ عمر الفارس - سلّط الصحفي محمد خليل الضوء على النهضة التي تحققت في المجال اإلعالمي بعد 
تأسيس المؤسسات اإلعالمية في ظل اإلدارة الذاتية، مشدداً على ضرورة تطويره من خالل التدريب بمراكز مختصة.

اإلعالم في شمال وشرق سوريا ُيشكل نهضة 
حرة في توثيق الحقائق

امتداداً لحمالت سابقة.. حملة 
نظافة عامة في جل آغا

ُخمس حاالت الزواج في إيران 
هي زواج أطفال

شمال  في  واإلعالمي  الصحفي  العمل  حقق 
المستوى  على  كبيراً  نجاحاً  سوريا  وشرق 
مع  مقارنةً  سوريا  في  األول  ويعتبر  المهني، 
حكومة  سيطرة  مناطق  في  المسيس  اإلعالم 
وذلك  تركيا،  مرتزقة  ومناطق سيطرة  دمشق 
وإعالميين  وسياسيين  مستمعين  آراء  وفق 
عايشوا جميع المناطق في سوريا، فلم يلتمسوا 
بها  تمتعت  كما  اإلعالمية  التعبير  حرية  فيها 
في  اإلعالمية  والوسائل  والصحف  الوكاالت 
شمال وشرق سوريا، والتي تشكلت منذ تأسيس 

اإلدارة الذاتية.

حرية اإلعالم الدميقراطي

وللحديث عن هامش الحرية الواسعة والتطور 
وشرق  شمال  في  اإلعالم  وسائل  حققتهُ  الذي 
سوريا ضمن السنوات األخيرة التقت صحيفتنا 
الطبقة،  مدينة  صحفيي  بأحد  »روناهي« 
الحر في شمال وشرق  اتحاد اإلعالم  وعضو 
بداية  في  أشار  الذي  خليل«  »محمد  وسوريا 
اإلعالم  عليها  يستند  التي  المبادئ  إلى  حديثه 
في مناطق شمال وشرق سوريا بقوله: »منذ أن 
تأسست المؤسسات اإلعالمية في شمال وشرق 

وقواعدها  مواثيقها  ووضعت  شرعت  سوريا 
وفق الحقوق الدولية التي تسعى لنصرة حقوق 
اإلنسان، واعتبرت من حق التعبير عن الرأي، 
وتحرر المرأة من العبودية، والحرية العقائدية 
الدينية إحدى األسس التي يجب تسليط الضوء 
عليها في المجتمع وفق القواعد والمبادئ التي 
جاء فيها القائد والمفكر عبد هللا أوجالن لتحقيق 

مجتمع ديمقراطي حر«.

كشف الحقائق

المراسلون  لعبه  الذي  الدور  إلى  خليل  ولفت 
في كشف حقائق كانت مدفونة سابقاً في مناطق 
الحرية  ُمنحت  »وقد  سوريا  وشرق  شمال 
العمل  في  الصحفيين  للمراسلين  الشخصية 
المسيسة  للقوانين  »ال  مبدأ  وفق  اإلعالمي 
وكشفت  وثقت  ووفقها  الديمقراطية«،  وتأكيد 
على مدى سنوات حقائق وحيثيات تاريخية عن 
مناطق أثرية في الشمال السوري كانت سابقاً 
مدفونة إعالمياً في ظل حكومة دمشق، كما وقد 
كشفت حقائق الدول الطامعة والجهات المعادية 
مثل تركيا التي جاءت بصفة المنقذ في الحرب 
السورية، ومرتزقة داعش الذين مارسوا أبشع 
الجرائم البشعة في فترة سيطرتهم على الشمال 

السوري«.

وسائل إعالمية القت صدًى 
عاملياً

من  بعضاً  خليل  محمد  الصحفي  وذكر 

الرسمية  والتلفزيونات  والصحف  الوكاالت 
صدًى  القت  التي  سوريا  وشرق  شمال  في 
الدولي  اإلعالمي  الوسط  في  عالمياً  واعترافاً 
اإلخبارية، وفضائية  أنباء هاوار  مثل »وكالة 
بالنسبة  أما  آفا،  روج  وفضائية  روناهي 
وصحيفة  روناهي  بصحيفة  فتمثلت  للصحف 
الوسائل  هذه  أن  مبنياً  وغيرها«،  السوري 
في  االجتماعية  العدالة  وإرساء  لتحقيق  سعت 
إشهار الحق ونبذ الباطل والمساواة دون تفرقة 
عبر تأكيد أخّوة الشعوب كافة. واعتبر الخليل 
المطالب  تقدم  التي  المرآة  اإلعالمي  العمل 
واالحتياجات الالزمة لمختلف شرائح المجتمع 
لكافة  تعّرَض  الذي  السوري  الشعب  والسيما 
أنواع المآسي التي يجب للتاريخ أن يوثقها في 
الصراع  يكن سوى ضحية  لم  شعب  حكايات 
األمور  هذه  كل  لتكون  سوريا  في  اإلقليمي 

رسائل سامية تُطرح عبر العمل اإلعالمي.

تكثيف مراكز التدريب اإلعالمي

الحر  اإلعالم  اتحاد  عضو  نظر  وجهة  ومن 
في شمال وشرق وسوريا »محمد خليل« فإنه 
يجب تطوير العمل اإلعالمي وذلك عبر تشكيل 
اإلعالمي  بالتدريب  خاصة  تدريبية  مراكز 
تشمل جميع الفئات الشابة في المجتمع، وأهمية 
في  وانخراطها  المشاركة  في  اإلناث  تشجيع 
العمل اإلعالمي الحر بشكٍل أوسع، وذلك نظراً 
المجتمع  في  الفعال  ودورهُ  اإلعالم  ألهمية 
بحق  يُؤمن  حر  ديمقراطي  مجتمع  وتحقيق 

الشعب وحريتهُ.
َشّرعت  الذاتية  اإلدارة  أن  بالذكر  والجدير 
القانون رقم 3 الخاص باإلعالم في شهر أيار 
والضوابط  الحقوق  فيِه  ضمنت   2021 عام 

التنظيمية للعمل اإلعالمي للصحفيين كافة.

جل آغا/ أمل محمد - نظمت بلدية الشعب في 
الناحية  ناحية جل آغا وبالتنسيق مع مجلس 
ومؤتمر  والعسكرية  المدنية  والمؤسسات 
الغربي  القسم  في  عامة  نظافة  حملة  ستار 
من الناحية وذلك في يوم الخميس الموافق لـ 

.2022/4/14

الحضارة«  عنوان  »النظافة  شعار  تحت 
من  أعضاء  شارك  سابقة  لحمالت  وامتداداً 
باإلضافة  والعسكرية  المدنية  المؤسسات 
نظافة  حملة  في  ستار  مؤتمر  من  لعضوات 
عامة في ربوع ناحية جل آغا، بدأت الحملة في 
تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية 

عشر بعد الظهر.

وأكدَّ يوسف عمر أحد المشاركين في الحملة أنَّ 
نظافة الناحية واجب على كل المواطنين بقوله: 
الحمالت  الحين واآلخر في هذه  »نشارك من 
على  والتأكيد  النظافة  مفهوم  وترسيخ  لتعزيز 
في  فرد  كل  وعلى  علينا  واجب  هذا  أهميتها، 
المجتمع أن يحافظ على نظافة بلدته أو مدينته 

التي يعيش فيها«.
وبدورها حدثتنا شيرين محمد قائلةً: »لن تتوقف 
هذه الحمالت وسنشارك في كل مبادرة ستحدث 
هذا  األوساخ،  من  خاليةً  نظيفة  الناحية  لجعل 
العاتق يقع علينا وعلى جميع المواطنين الذين 
يتوجب عليهم مد يد العون وعدم رمي األوساخ 
وواجب  الثاني  بيتنا  هي  فالناحية  وهناك،  هنا 

علينا العناية بها وبنظافتها«.

زواج  حالة   1077000 من  أكثر  تسجيل  تم 
الثماني  السنوات  في  إيران  في  اإلناث  من  طفلة 
الماضية، بما في ذلك 13500 من الفتيات دون 

سن 13 عاًما، مع عدد ال يحصى من الكتب.
المدني  السجل  لمنظمة  السنوي  التقرير  ويشير 
بين  الزواج  حاالت  عدد  أن  إلى   2021 لعام 
الفتيات دون سن 18 عاًما قد ارتفع بمقدار 9000 
حالة عن العام السابق، ليبلغ إجمالي عدد حاالت 
الزواج المعروفة 118 ألف حالة، وزادت نسبة 
األطفال إلى إجمالي الزيجات لتصل إلى 21.15 

بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ 2014.
كما يُظهر تحليل البيانات المفتوحة في إيران أنه 
بعد فترة من التراجع النسبي، ارتفع عدد الحوادث 
المبلغ عنها مرة أخرى بعد الوباء. ال يزال أكبر 
ل  يُسجَّ لة  الُمسجَّ األطفال  زواج  حاالت  من  عدد 
في عام 2014، مع ما يقرب من 170 ألف حالة 
من  المائة  في   34.21 يمثل  ما  وهو  معروفة، 
جميع الزيجات المسجلة في إيران في ذلك العام.

أي  الطفل  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية  تعتبر 
إيران  أن  إال  طفاًل،  عاًما   18 سن  دون  شخص 

المادة  تسمح  بينما  بعد،  االتفاقية  على  تصدق  لم 
الفتيات  بزواج  للبالد  المدني  القانون  1041 من 
دون سن 13، »بموافقة ولي األمر« و«مصلحة« 

القاضي.
في  أنه  إلى  أيًضا  المفتوحة  إيران  بيانات  وتشير 
في  متوسط 21  كان  الماضية،  الثماني  السنوات 
المائة من النساء الالئي تزوجن يبلغن من العمر 
نسبة  وبلغت  الوقت،  ذلك  في  أقل  أو  عاًما   17
عاًما   15 عن  أعمارهم  تقل  الذين  األشخاص 

خمسة بالمائة من اإلجمالي في نفس الفترة.
حوالي  كان   ،2021 عام  في  أردبيل  في  لكن 
في  المسجلة  الزيجات  جميع  من  المائة  في   55
عام 2021 تتعلق بفتيات تقل أعمارهن عن 18 
عاًما، وتم تسجيل أعلى معدالت زواج أطفال في 
زافيه، ورضوي خراسان، وبستان أباد في شرق 
أذربيجان. في عام 2021، وفقًا للبيانات الرسمية، 
كما وتم تسجيل أعلى نسب زواج القاصرات في 
ورضوي  خراسان  وشمال  وبلوشستان  سيستان 

خراسان.  
وكاالت

روناهي/ قامشلو ـ بعد مشاركة مميزة لمنتخبي األشبال والناشئين بكرة القدم في بطولتي شمال وشرق سوريا مؤخراً، حدد مكتب كرة القدم 
موعد المباراة النهائية من دوري األشبال بكرة القدم في إقليم الجزيرة موسم 2021ـ  2022، وستجمع بين ناديي جودي واألسايش، فلِمن سيكون 

اللقب هذا الموسم؟.

ِلمن اللقب في نهائي دوري األشبال لكرة القدم هذا الموسم؟

فيفا يدشن منصة جديدة العّداءة األمريكية أليسون فيليكس ُتعلن موعد اعتزالها
لبث المباريات

ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري األبطال بتعادل مثير مع بنفيكا

المباراة   ،2022/4/15 الجمعة  يوم  وستقام 
على  القدم  بكرة  األشبال  دوري  من  النهائية 
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو بتمام 
المباراة  إلى  وتأهل  عصراً،  الثالثة  الساعة 

النهائية كالً من ناديي جودي واألسايش.
حساب  على  النهائية  للمباراة  تأهل  جودي 
قنديل بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد في 
الشهيد  بملعب  قامشلو  مدينة  في  قنديل  أرض 
دون  السلبي  التعادل  سيطر  بينما  كجو،  هيثم 
في  الفريقين  بين  جودي  أرض  على  أهداف 
ملعب رميالن، وبذلك تأهل جودي إلى المباراة 

النهائية.
التعادل  سيطرة  بعد  األسايش  تأهل  جاء  بينما 
األخوة  مع  لقائه  على  لهدف  بهدف  اإليجابي 
شرموال  ملعب  في  األخير  بأرض  والسالم 
كبير  فوز  تسجيل  استطاع  بينما  بعامودا، 
أهداف  بستة  أرضه  وعلى  اإلياب  مباراة  في 
دون رد على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو 

بقامشلو، وتأهل إلى النهائي بدوره.

يكون  أن  المتوقع  من  األشبال  دوري  نهائي 
مثيراً وخاصةً الناديين يمتلكان العبين مميزين 
على مستوى شمال وشرق سوريا، ولديهما كل 
اإلمكانيات لتحقيق الفوز، ومن الصعب التكهن 
باسم الفائز وتحقيق اللقب، ولعل كلمة الفصل 

ستكون في ميدان الملعب من قِبل الالعبين.
منتخبي  مع  الناديين  من  العبون  وشارك 

وشاركا  الجزيرة  إلقليم  والناشئين  األشبال 
لألشبال  سوريا  وشرق  شمال  بطولتي  في 
والناشئين، ووصل منتخب األشبال إلى المباراة 
الفرات  إقليم  منتخب  أمام  وخسر  النهائية  قبل 
بهدف دون رد في مباراة اعترض فيها منتخب 
إقليم الجزيرة على أعمار العديد من الالعبين 
من منتخب إقليم الجزيرة وقدموا ثبوتيات تؤكد 

إداريين  من  وصلنا  ما  بحسب  كالمهم  صحة 
ومدربين من البعثة التي مثّلت النادي، أما في 
الجزيرة  إقليم  منتخب  حقق  فقد  الناشئين  فئة 
على  النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  اللقب 

منتخب الرقة بثالثة أهداف دون رد.
الجدير ذكره بأن الناديين ذاتهما تأهال أيضاً إلى 
نهائي دوري الناشئين في إقليم الجزيرة والذي 

من المقرر أن يقام يوم الجمعة 2022/4/22، 
بتمام  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  في 
الساعة الثانية من بعد الظهر، في داللة واضحة 
على اهتمام الناديين بالفئات العمرية وحصدوا 

بالتالي ثمار جهودهما.

أعلنت النجمة األمريكية أليسون فيليكس بطلة 
األولمبياد سبع مرات في سباقات العدو، عبر 
ستعتزل  أنها  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

بنهاية الموسم الحالي لمنافسات ألعاب القوى.
وقالت أليسون فيليكس /36 عاماً/: »لقد قدمت 
كل ما لدي في سباقات العدو، وللمرة األولى، 
أشعر بأنني لست واثقة من أن لدي شيء آخر 

ألقدمه«.
وشكراً  وداعاً  أقول  أن  »أود  وأضافت: 
للرياضة واألشخاص الذين ساهموا في تشكيل 
مسيرتي، وذلك بالطريقة الوحيدة التي أعرفها، 

وهي خوض سباق أخير«.
برونزية  أحرزت  قد  فيليكس  أليسون  كانت 
متر  سباق 4×400  وذهبية  متر   400 سباق 
تتابع في أولمبياد طوكيو 2020، الذي أُقيم في 
عام 2021، حيث تأجل لمدة عام بسبب جائحة 

كورونا.
األمريكية  التجارب  عبر  تأهلها  حال  وفي 
المقررة في حزيران المقبل، قد تودع أليسون 

أللعاب  العالم  بطولة  عبر  المنافسات  فيليكس 
القوى المقررة في يوجين بوالية أوريغون بين 

15 و24 تموز المقبل.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
مجانية  عالمية  رقمية  منصة  إطالق 
)فيفا+( لربط مشجعي كرة القدم من كل 

مكان باللعبة التي يحبونها.
أن  الرسمي  موقعه  عبر  »فيفا«  وذكر 
ستوفر  إطالقها  تم  التي  المنصة  تلك 
من  مباشرة  مباريات  مشاهدة  فرصة 
إضافة  العالم،  أركان  من  ركن  كل 
أللعاب تفاعلية وآخر األخبار ومعلومات 
البطوالت ومحتوى فيديو منقطع النظير.
االتحاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني  وقال 
)فيفا+(  »تمثل  القدم:  لكرة  الدولي 
جعل  أجل  من  لرؤيتنا  التالية  الخطوة 
إذ  وشمولية،  عالمية  أكثر  القدم  كرة 
الرئيسية  فيفا  المنصة مهمة  تدعم هذه 
والمتمثلة في توسيع وتطوير كرة القدم 

عالميًا«.
تحّواًل  المشروع  هذا  »يمثل  وأوضح: 
ثقافيًا في طريقة تفاعل عشاق كرة القدم 
وقد  واستكشافها،  العالمية  اللعبة  مع 
كان هذا األمر جزًءا أساسيًا من رؤيتي 
طابعًا  نضفي  وبهذا   ،2023-2020
ديمقراطيًا على كرة القدم بمشاركتها مع 

الجماهير، ونحن سعيدون جداً بهذا«.
نهاية   وسوف تبث منصة )فيفا+( مع 
يعادل 40 ألف مباراة  الجاري ما  العام 
عضو  اتحاد   100 من  سنوياً  مباشرة 
وستة اتحادات قارية، بما في ذلك 110 

القدم  كرة  مباريات  من  مباراة  آالف 
النسائية.

واسعة  تغطية  )فيفا+(  ستقدم  كما 
أكبر  من  انطالقاً  القدم،  لكرة  ومباشرة 
البطوالت األوروبية ووصوالً إلى مختلف 
في  والشباب  والنساء  الرجال  منافسات 
كل أنحاء العالم، خاصةً تلك التي لم يذع 
صيتها من قبل، وستجدون على منصتنا 
منذ اليوم األول إلطالقها 1400 مباراة 
مباشرة شهرياً، وسيتضاعف هذا العدد 

بسرعة فائقة.
نهائيات  قبل  )فيفا+(  منصة  وستكون 
كأس العالم FIFA قطر 2022 موطناً 
في  الكاميرات  عدسات  سجلته  ما  لكل 
والسيدات  الرجال  بطولتي  مباريات 
محتوى  من  ساعة   2000 يفوق  بما 

األرشيف.
اإلطالق  على  األولى  المرة  هي  وهذه 
لكل  األرشيف  هذا  مثل  فيها  يتاح  التي 
وسيتمكن  استثناء،  بدون  الكرة  عشاق 
المشجعون من مشاهدة المباريات ُمعادة 
بالكامل، والتمتع بالملخصات واألهداف 
واللحظات السحرية في مكان واحد وهو 
منصتنا الجديدة هذه، وسنفتتح أرشيف 
فيديو  بأكثر من 2500 مقطع  )فيفا+( 
القرن  خمسينيات  إلى  تاريخها  يعود 
الماضي، وسيتزايد هذا العدد مع مرور 

األيام.

نهائي  نصف  إلى  اإلنكليزي  ليفربول  تأهل 
دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله المثير 
مع بنفيكا البرتغالي )3-3( على ملعب أنفيلد، 

في إياب ربع النهائي.
وسجل ثالثية ليفربول إبراهيما كوناتي )21( 
سجل  بينما   ،)65  ،55( فيرمينو  وروبرتو 
ثالثية بنفيكا جونكالو راموس )32( ورومان 

ياريمتشيوك )73( وداروين نونيز )82(.
واستفاد ليفربول من انتصاره على بنفيكا ذهابًا 
نصف  في  موعدًا  ليضرب   ،)1-3( بنتيجة 
النهائي مع فيالاير اإلسباني الذي أقصى بايرن 

ميونخ.
أتت المحاولة األولى في المباراة لصالح بنفيكا 
في الدقيقة 12، بتسديدة قوية من إيفرتون من 
على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم.

الدقيقة  التسجيل في  افتتاح  ليفربول في  ونجح 
ركلة  من  لعرضية  كوناتي  ارتقى  بعدما   ،21
متقنة  رأسية  مسددًا  تسيميكاس،  نفذها  ركنية 

سكنت الشباك.
لليفربول  الثاني  الهدف  يضيف  أن  دياز  وكاد 
في الدقيقة 26، من خالل مراوغة مميزة لفيغل 
سدد  إذ  الجزاء،  لمنطقة  األيمن  الجانب  في 
بعدها كرة قوية تألق حارس بنفيكا في إبعادها 

إلى ركلة ركنية.
في  للتسجيل  محققة  فرصة  ليفربول  وأهدر 
بالرأس  كرة  دياز  مهد  بعدما   ،30 الدقيقة 
ليسدد  ياردة،  الـ6  منطقة  داخل  لفيرمينو 
بنفيكا  بدفاع  البرازيلي كرة رأسية اصطدمت 

وعلت العارضة بقليل.

في  لبنفيكا  النتيجة  تعديل  في  راموس  ونجح 
الدقيقة 32، مستغاًل خطأ ميلنر في إبعاد الكرة، 

لينفرد بأليسون ويسجل في الشباك.
وحاول ليفربول الرد في الدقيقة 37، بتسديدة 
من خارج منطقة الجزاء عبر كيتا، إال أن كرته 

ذهبت بعيدًا عن المرمى.
الدقيقة 45،  في  جديد  من  للظهور  كيتا  وعاد 
بتسديدة قوية من خارج المنطقة، مرت بمحاذاة 

القائم.
في  لغوميز  مميزة  بينية  هندرسون  وأرسل 
األخير  ليسدد  الجزاء،  لمنطقة  األيمن  الجانب 
لينتهي  بنفيكا،  حارس  بها  أمسك  قوية  كرة 

الشوط األول بالتعادل )1-1(.
الثاني  الهدف  إضافة  من  ليفربول  وتمكن 
بنفيكا  حارس  ارتكب  بعدما   ،55 الدقيقة  في 
الكرة،  إبعاد  في  خطأ  فيرتونخين  والمدافع 
األيسر،  الجانب  في  جوتا  إلى  الكرة  فوصلت 
من  الخالي  فيرمينو  تجاه  عرضية  فأرسل 
الرقابة تماًما داخل المنطقة، فسجل البرازيلي 

بسهولة.

وعاد فيرمينو إلضافة الهدف الثالث لليفربول 
من  عرضية  تابع  بعدما   ،65 الدقيقة  في 
مباشرة  كرة  مسددًا  مخالفة،  من  تسيميكاس 
على الطائر من داخل المنطقة، سكنت الشباك.
وفرض ليفربول هيمنته التامة على اللقاء وكاد 
أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، بعدما 
لكيتا  المنطقة  داخل  بالرأس  كرة  صالح  مهد 
بجوار  مرت  الكرة  لكن  بقوة  األخير  فسدد 

القائم.
وقلص بنفيكا الفارق في الدقيقة 73 بعدما تلقى 
ثم  بأليسون،  لينفرد  مميزة  بينية  ياريمتشيوك 
ووضع  البرازيلي  الحارس  مراوغة  في  نجح 
في  الهدف  الحكم  وألغى  الشباك،  في  الكرة 
ويحتسبه  يعود  أن  قبل  التسلل،  بداعي  البداية 

بعد مراجعة تقنية »الفار«.
وسجل بنفيكا هدف التعادل )3-3( في الدقيقة 
82، بعدما تلقى ماريو بينية طولية من الخلف 
بأليسون،  انفرد  الذي  نونيز  إلى  الكرة  ليمهد 
وسدد في الشباك، وأُلغي الهدف أيًضا بداعي 
التسلل قبل أن يحتسب بعدها بعد الرجوع إلى 

الفار.
لبنفيكا  سريعًا  الرابع  يضيف  أن  نونيز  وكاد 
بعدما تابع عرضية في الدقيقة 83، إذ سدد كرة 
قوية على الطائر، تألق أليسون في التصدي لها 

هذه المرة.
وحاول صالح تدوين اسمه في قائمة المسجلين 
على  من  مقوسة  بتسديدة   4+90 الدقيقة  في 
لينتهي  بقليل  العارضة  علت  المنطقة،  حدود 

اللقاء بعدها بالتعادل )3-3(.

 لماذا
 الكتابة عن

 السنافر
 دون

غيرهم؟؟

شهيرة  كلمة  هي  السنافر: 
آّن  في  قراءتها وسماعها  ميكنك 
تستحضرك  ما  وسرعان  واحد، 
الذاكرة وتعيدك إلى أيام اخلوالي 
املسلسل  ذاك  اجلميل،  والزمن 
»القرية  الشهير  الكرتوني 

املفقودة«.

الذين  األبرياء  السنافر  هؤالء 
في  معهم  وتعاطفنا  عرفناهم 
وجه الشرير »شرشبيل« حسب 
تستر  الذي  الكرتوني  املسلسل 
الكائنات  تلك  حقيقة  على 
الرواية  وبحسب  الصغيرة، 
السنافر  أو  األقزام،  فإن  األصلية 
ما  أو  السبع  اخلطايا  ميثلون 
»الكاردينالية«،  الذنوب  يسمى 
البشرية  النفس  شرور  وهي 

املتمثلة في: 

الغرور-   - الشراهة   - )الكسل 
 - الشهوة   – الغضب   – احلسد 
فهو  سنفور«  »بابا  أّما  اجلشع(، 
رأس  ألنّه  األحمر  اللون  يرتدي 

الشر، أي: إنّه هو إبليس(.

متكّن  الذي  الشريرة  السنافر 
»بيير  البلجيكي  الرسام 
من  1958م،  عام  كوليفورد« 
اخليالية  القصة  أطوار  تشويه 
األصلية وإقناعنا بأنّهم أبرياء بعد 
أن أعاد صياغتها إلى شخصّياٍت 

كرتونّية في إطارٍ متناقض.

كيف  الرواية  هذه  لنا  تثبت 
واملثقفني  والكّتاب  لإلعالم  ميكن 
يلعبوا  أن  العامة  والشخصيات 
احلقائق  قلب  في  سلبياً  درواً 
والعكس  الشر،  إلى  اخلير  وحتويل 

صحيح. 

لذلك اعتقد أنّه من الضروري بل 
من الواجب الكتابة عن السنافر 
الذين تضاعفوا في مجتمعنا وال 
يختلفون في صفاتهم وأفعالهم 
للسنافر،  احلقيقية  القصة  عن 
أكثر بشاعة  بل يحملون سمات 
وهي: )اخليانة – السرقة – اجلنب 
- التحايل......... – الضوضائية 

إلخ (.

اإلعالم  انتشلهم  الذين  سنافرنا 
قمة  إلى  اخليانة  أعماق  من 

الوطنية!!.

حقيقة  كشف  هي  مهمتنا  إذاً 
تعيش  التي  الشريرة  السنافر 
من  كل  وجه  في  والوقوف  بيننا 
خيري«  »حسن  يضع  أن  يحاول 
اخلالدين  مع  واحد  سلم  في 
سعيد-  شيخ  )البارزاني- 
دوغان  مظلوم  محمد-  قاضي 
وأن  .....إلخ(«،  آدي  سليمان   –
األرض  حتمي  التي  القوات  يضع 
والعرض والشرف في كفة واحدة 

مع املرتزقة.

يظهر  سنفور  من  كم  وأخيراً 
حسن  من  وكم  املالك  بهيئة 
من  املزيف  اإلعالم  انتشله  خيري 
الوطنية  مرتبة  إلى  اخليانة  قاع 

في يومنا هذا؟ 

بني  تشابه  أي  مالحظة: 
الزاوية  في  الواردة  الشخصيات 
الواقع  أرض  على  شخصية  وأي 

هو محض صدفة!!

مملكة السنافر

بوزان كرعو
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الجنة والنار في رسالة الغفران

التأليف  تاريخ  من  الهجري  األول  القرن  كان 
والكتابة، هو عصر قول الشعر، وروايته في 
ما  ذلك  وكان  األشعار،  وقائلي  الرواة  أفواه 
العرب، مثل: سوق عكاظ،  يحدث في أسواق 
والمربد، لكن الكتابة النثرية لم تكن تُعرف في 
القرن األول الهجري، كفن قائم بذاته، إال في 
عصر  فبدأ  الهجري،  الثاني  القرن  منتصف 
العربية،  الكتابة  فنون  في  والتدوين  التأليف 
حتى صار النثر جنسا أدبيا من أنواع الكتابة، 
والتفسير،  والحديث  واألدب،  اللغة  في  فأُلَِّف 
للكتابة،  الهائل  الخضم  هذا  في  والرسائل، 
النثر  وفي  األدبية،  الكتابة  فنون  في  وللتدوين 
يدور  كان  عما  مختلف  كاتب  ظهر  خاصة، 
وفيلسوف  وأديب،  كاتب وشاعر  في عصره، 
لنظرته  العميق  بفكره  أراد  وزمانه،  عصره 
حول الوجود، أن يقدم تفسيرا للوجود الكوني، 
يُعرف  بما  الطبيعة،  فيما وراء  الخوض  وإلى 
في  الطبيعة«  وراء  ما  علم  »بالميتافيزيقيا، 
العالء  أبو  هو  األديب  وهذا  الحديث،  العصر 

المعري.
النعمان  بلدة معرة  المعري في  العالء  أبو  ولد 
في إدلب السورية، واسمه أحمد بن عبد هللا بن 
سليمان بن محمد بن سليمان التنوخّي، ولد عام 
عائلة  في  عاش  973-1057م  336-449هـ 
مثقفة، حيث كان جده قاضيا في المدينة، ثم فقد 

المعري نظره وهو في سن الرابعة إثر مرض 
ُجدري أُِصيَب به، ثم أصبح كسيحا بعد ذلك، 
فلزم بيته، وقد التصق به لقب رهين المحبسين 
وقد اُشتُهر به، درس المعرّي األدب والفلسفة، 
حتّى  واللغة،  والتفسير  والحديث،  والشعر 
أصبح أديب الفالسفة، وفيلسوف األدباء، حيث 
فقد  واإلبداع،  الذكاء،  من  عاٍل  قدر  كان على 
للتفوق في ما  إلى االختالف سبيال  كان ينظر 
كان يدور في عصره، وفي هذا اإلطار ُروي 
عن أبي العالء المعرّي بيتا من الشعر، يلّخص 

لنا، ما نحن في الحديث عنه، حيث قال:

»أنا وإْن كْنُت األخيَر زمانَه
أَلٍَت بِما لم تستطعهُ األوائُل«

ضمن هذه النظرة أراد المعري، أن يتفّوق على 
علماء عصره، ومخالفتهم لما يكتبون،  فرأى 
التميُّز بكتابة األشعار مهنة مكررة، الكّل يطرق 
بابها، فذهب إلى كتابة فّنٍ نثرّي مختلف، عما 
الغفران،  رسالة  فكتب  الزمن،  ذلك  في  يدور 
الطويلة،  الرسالة  هذه  كاتبه  على  أملى  حيث 
األدبية  والفكر  المعاني،  بالكثير من  تعج  التي 
الكون،  وراء  ما  لتفسير  ومحاولة  والفلسفية، 
وكانت ردا على رسالة قصيرة لصديقه المقّرب 
ابن القارح، الذي يطلعه على حاله، ويشكو له 
أمر  فيها  ويذكر  زمانه  وأهل  عصره،  عسر 
ُعرفوا  الذين  الملحدين،  بنهاية  وذّكره  توبته، 
في عصره، وفي التاريخ، مثل: ابن الرواندي، 
أبو  فرد  وغيرهم،  برد  بن  وبشار  والحاّلج، 
العالء على رسالة ابن القارح برسالة مطولة، 
تقع في أكثر من خمسمائة صفحة، يشرح فيها 
الجنة، في أسلوب سردي  النار، ونعيم  أهوال 
وكلمات  مصطلحات،  مستخدما  متفردة،  بلغة 
غريبة، لم تكن معروفة عندهم، وببالغة عالية 
نثريا  عمال  ُعدت  وبذلك  والتأويل،  السبك، 
مميّزا تفوق به أبو العالء على علماء عصره.

أعظم  العالء من  الغفران ألبي  تّعد رسالة     
أهم  من  وهي  النقدي،  العربي  التراث  كتب 
على  رداً  كتبها  وقد  المعري،  مؤلفات  وأجمل 
طابع  ذات  رسالة  وهي  القارح،  ابن  رسالة 
القارح  ابن  من  المعري  جعل  حيث  روائي، 
فيها  يحاور  عجيبة،  أدبية  خيالية  لرحلة  بطالً 

األدباء والشعراء، واللغويين في العالم اآلخر، 
فيها رسالة  بمقدمة وصف  المعري  بدأها  وقد 
ابن القارح وأثرها الطيب في نفسه، فهي كلمة 
ثم  السماء،  في  وفرعها  ثابت،  أصلها  طيبة 
القارح  ابن  بلوغ  إلى  الجامح  بخياله  استرسل 
للسماء العليا، بفضل كلماته الطيبة، التي رفعته 
هناك  القارح  ابن  حال  فوصف  الجنة،  إلى 
الوصف بآيات قرآنية وأبيات شعرية،  مطعماً 
يصف بها نعيم الجنة، وقد استقى تلك األوصاف 
من القرآن الكريم، مستفيداً من معجزة اإلسراء 
شرحها  فقد  الشعرية  األبيات  أما  والمعراج، 

وعلق عليها لغوياً، وعروضياً، وبالغياً.
ويتنقل ابن القارح في الجنة، ويلتقي، ويحاور 
مشاهير  من  الجنة  في  الشعراء  من  عدداً 
بسبب  لهم  هللا  غفر  من  منهم  العربي،  األدب 
منهم  الجنة  وشعراء  كزهير،  قالوها  أبيات 
بن  وعبيد  واألعشى،  سلمى،  أبي  بن  زهير 
أبي  بن  ولبيد  الذبياني،  والنابغة  األبرص، 
ربيعة، وحسان بن ثابت، والنابغة الجعدي، ثم 
يوضح قصة دخوله للجنة مع رضوان خازن 
من  مع  األدبية  مسامراته  ويواصل  الجنة، 
للجنة  يعود  ثم  وأدباء،  شعراء  من  بهم  يلتقي 
مجدداً ليلتقي عدداً من الشعراء، يتحلقون حول 
الجنة من  بخيرات  وينعمون  الجنة،  في  مأدبة 
وهو  يمر  ثم  مقيم،  ونعيم  عين،  وحور  طيور 
في طريقه إلى النار بمدائن العفاريت فيحاور 
ويلتقي  هدرش«  أبو   « مثل  الجن  شعراء 
الحطيئة،  ويحاور  ويحاورها،  الجنة  حيوانات 
ثم يلتقي الشعراء من أهل النار، وال يتوانى في 
وروايته،  شعرهم،  عن  وسؤالهم  مسامرتهم، 
شداد،  بن  وعنترة  القيس،  امرؤ  ومنهم  ونقده 
وبشار بن برد، وعمرو بن كلثوم، وطرفة بن 
والمرقش  األكبر،  والمرقش  والمهلهل،  العبد، 
األصغر، والشنفرى، وتأبّط شراً، وغيرهم. ثم 

يعود من جديد للجنة، ولنعيمها.
نص  شيء  كل  قبل  هي  الغفران«  »رسالة 
فلسفي، يتأمل الوجود والتاريخ والحياة، ويتأمل 
النص  وهذا  اإلنساني،  اإلبداع  أيضاً ضروب 
من الواضح أن أبا العالء إنما شاء فيه، وعبر 
وصفه وتحليله للشخصيات، التي يلتقيها خالل 
وفالسفة  وأدباء،  وقادة  شعراء  من  رحلته، 
ومفكريـن ومتكلمين، شاء فيه أن يعبّر أول ما 
يعبّر عن ذلك التمزق الذي كان، هو، يعيشه، 
عن  متسائالً  وأمله،  يأسه  وشّكه،  إيمانه  بين 
جدوى كل ما عاش فيه وله، ومتسائالً عن مكان 
اإلنسان في هذا الكون، فمن ناحية، تكشف لنا 
»الرسالة« كم أن المعري مؤمن، يعيش إيمانه  

وبرسالة  هللا  بوحدة  يؤمـن  كلها،  بجوارحه 
نبيه، وكم أنه في الوقت نفسـه شّكاك، ال يرى 
المتكلمون  يصنعها  التي  الصورة،  في  فائدة 
للدين، ولعل في هذه السمة األخيرة ِمـن سمات 
موقف المعري، في »رسالة الغفران« ما شجع 

الكثيرين على اتهامه بالزندقة والكفر.
وبهذه الرؤية ألبي العالء المعري، نجد أنه أراد 
أن يثبت حقيقة ما يؤمن به، وهي إيمانه بوجود 
الجنة والنار، ولما لهما من أهوال عظيمة، لكن 
يكن  لم  المعري،  العالء  أبي  عند  اإليمان  هذا 
عن طريق الرسل واألنبياء، إنما بما يقدمه له 
عقله، وفكره بحقيقة الوجود، فيقول بذلك: إن 

عقلي هاديني«.
فقد أخذت رسالة الغفران للمعري شهرة عالية 
العصور،  في  عالمية  وشهرة  عصره،  في 
دانتي  الشاعر اإليطالي  بها  تأثر  فقد  تلته  التي 
أليغييري Dante Alighieri  والذي ولد في 
في   وتوفي   – يونيو 1265   1 فلورنسا  مدينة 
فكتب على غرار  رافينا 14 سبتمبر 1321( 
قلد  فقد  اإللهية«  الكوميديا  الغفران«  رسالة 
أدبية  فلسفية  نظرة  في  رسالته،  في  العالء  أبا 
فلورنسا،  من  إيطالي  ودانتي شاعر  شاعرية، 
من  المكونة  اإللهية  الكوميديا  أعماله:  أعظم 
ثالثة أقسام: الجحيم، المطّهر والفردوس، يعدّ 
دانتي البيان األدبي األعظم، الذي أنتجه أوروبا 
أثناء العصور الوسطى، وقاعدة اللغة اإليطالية 
الرئيسية  األعمال  من  واحدة  فهي  الحديثة، 
إلى  الوسطى،  العصور  من  االنتقال  لعملية 
األدب  من  تحفة  وتعدّ  الفكر،  النهضة  عصر 
العالمية،  األدب  قمم  من  وواحدة  اإليطالي، 
بالشاعر  اإليطالي  األدب  في  دانتي  ومعروف 

األعلى.
وفي  المحتوى،  في  التوافق  رغم  وعلى  لكن 
األسلوب بين الكوميديا اإللهية لدانتي، ورسالة 
الغفران للمعري نجد اختالفا بينهما في أحداث 
إلى  المعري  العالء  أبو  الرسالتين، حيث عمد 
بالجنة،  المؤمنين  ولقاء  والنار،  الجنة  ذكر 
إلى  عمد  دانتي  لكن  بالنار،  الكافرين  ولقاء 
ذكر ووصف الجحيم فقط، وصّور في مشاهد 
شعرية معبرة لما يدور بالجحيم، وذكر النار، 

وتصوير مشاهد ألسنتها. 
العالء  ألبي  الغفران  رسالة  من  موقع  ففي 
الخنساء  في وصف  له،  قوال  أقتطف  المعري 
في أطراف الجنة، وهو يسير مع صديقه ابن 
القارح متنقال بين الجنة والنار، شاهد امرأة، وقد 
عاد لها شبابها، تقف في طرف الجنة المالصق 
للنار، وهي تنظر إلى أهل النار، كيف تصطلي 

أجسادهم النار، فقال ابن القارح: يا شيخنا، ما 
وقوف تلك المرأة في طرف الجنة؟ أجابه أبو 
العالء: لنذهب، ونسألها، فحين جاءا إليها، وإذا 
السَّلَِميَّة،  اْلَحاِرث  بن  َعَمُرو  بنت  تَماُضر  هي 
الشهيرة باْلَخْنَساء، )575م -24 هـ / 645م(، 
فسألها المعري عن سبب وقوفها هنا، تنظر إلى 
كيف  صخر،  أخي  إلى  أنظر  فأجابته:  النار، 
تلتهم جسده النار، وتحرقه، وتلتهم برأسه ألسنة 
صدق  لقد  وهللا  العالء:  أبو  لها  فقال  النيران، 

قولك في الدار األولى:

»َوإِنَّ َصخراً لَتَأتَمَّ الُهداةُ بِِه
َكأَنَّهُ َعلٌَم في َرأِسِه ناُر«ُ 

وفي ذات مرة قصد المعري عاصمة الخالفة 
دار  ألنها  بغداد،  مقصده  يكن  لم  ولكن  بغداد، 
واألدب،  العلم  عاصمة  كانت  لكنها  الخالفة، 
غادرها،  ما  وسرعان  والفالسفة،  والشعراء 
لتكون المعرة جنته، حيث ذاق الناس معاً ألواناً 
قد  المعري  وكان  والنعم،  السعادة  من  بهيجة 
بصره،  فقده  نتيجة  الدنيا،  الحياة  في  افتقدها 
أبي  فجنة  العامة،  والحياة  الناس  واعتزاله 
والمحروم  المكبوت،  السجين  جنة  هي  العالء 
باألدباء،  حفلت  مجالسه  أن  رغم  والضرير، 

والنقاد والمفكرين والشعراء.
 كان أبو العالء المعري، عالمة فكريّة بارزة 
في عصره، وبنتاجه الشعري والفكري، الذي 
أهم  من  العالم.  لغات  من  العديد  إلى  تُرجم 
وأبرز هذا النتاج )رسالة الغفران( التي حوت 
رحلة ممتعة وبهيجة في العالم اآلخر، ومسائل 
اللغة  وتضم:  تطال  وفكريّة  أدبيّة  وقضايا 
والصرف  والموسيقا،  والعروض  والشعر، 

والنحو والرواية.
إذ نّصب المعري نفسه قاضياً وّزع رضاه على 
عدد من الشعراء، واألدباء، ونقمته على عدد 
آخر، وحزن على غفلة الناس وحمقهم، األمر 
بالزندقة، متجاهلين  البعض التهامه  الذي دفع 
أنه رسم صورة معبرة وحقيقية، لواقع العصر 
العباسي الذي عاش فيه من اختالفات سياسة، 
ونفاق للخلفاء، وظهور للملل والمذاهب وتقديم 
في  البعض  يسعى  كمصالح  الدينية،  األمور 

الوصول إليها.
رحل أبو العالء المعري عن الدنيا الفانية، كما 
قيمة،  عالية  وثقافة  أدبا  لنا  تاركا  يسميها  كان 
منها  يستفيد  عصره،  علماء  عن  فيها  تفّرد 

الدارسون، والفالسفة على حد سواء. 

روناهي/ قامشلو ـ أصدر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، يوم الخميس 
14 نيسان الجاري بيانًا إلى الرأي العام، من أجل الضغط على سلطات إقليم كردستان 
لتسليم جنازات أبنائهم الشهداء الذين استشهدوا إثر كمين وضعه حزب الديمقراطي 

الكردستاني بمنطقة خليفان في العام المنصرم.

بمرور ثمانية أشهر على استشهاد شهداء خليفان.. مجلس 
عوائل الشهداء بمقاطعة قامشلو يطالب بالجثامين

إلقاء القبض على قيادي في 
مرتزقة داعش بريف الرقة

السلطات التركّية ترفع دعوى قضائية 
ضد منصة »سنوِقف قتل النساء«

ذهبوا  أوالدهم  إن  أكد  الشهداء  عوائل  بيان 
الكرد ولم  إلى الجبال من أجل الحرية وإرادة 
يعترفوا يوماً بالحدود المصطعنة التي رسمتها 

قوى الهيمنة العالمية.
الساحات  في  زلنا  »ما  البيان  في  جاء  كما 
على  بالضغط  العالم  نناشد  عالية،  وأصواتنا 
الذين  أبنائنا  جنازات  بتسليم  باشور  سلطات 
الثامن  الشهر  في  غادر  كمين  إثر  استشهدوا 
عندما  خليفان  منطقة  في   2021 سنة  من 
التابعة  الحماية  قوات  من  مجموعة  تعرضت 
للكريال وأثناء تحركها بتأمين بعض احتياجاتها 
الحياتية حيث تم رشقهم ودون سابق إنذار مما 

أدى إلى استشهاد ستة رفاق«.
هذه  وحتى  اليوم  ذلك  »منذ  البيان  وأضاف 
الجزيرة  إقليم  جغرافية  امتداد  وعلى  اللحظة 
يقوم شعبنا من خالل فعاليات مختلفة إليصال 

المعنية  والمؤسسات  للعالم  صوته  صدى 
لحقوق اإلنسان وكحالة إنسانية وأخالقية لتسليم 

هذه الجنازات إلى ذويهم«.
البيان أشار إلى »إن الجميع يعلم بأن الكريال لم 
ولن تشكل خطراً في يوم من األيام على باشور 
كردستان ولم يصدر منها أية تهديد على سالمة 
أراضيها، على العكس تماماً فقد كانت الكريال 
أيام المحن وظهور داعش سنداً لهولير وزاخو 
وكركوك وشنكال، ودافعت ببسالة وقدمت من 

أجلهم الشهداء«.
باشور  سلطات  على  »يجب  البيان:  وشدد 
مراجعة سريعة لحساباتها والكف عن مساعدة 
الدولة التركية ضد الكريال ألن تركيا ونظامها 
الفاشي هي عدوة الكرد جميعاً ولم تُفرق يوماً 
على  الكرد  وبات  والبيشمركة  الكريال  بين 
قناعة تامة بأن ظهور أي كيان كردي ولو على 

الفاشية  استهداف  محل  سيكون  القمر  سطح 
الطورانية«.

وذُكر في البيان »يجب علينا معرفة هذا العدو 
الجذور  من  الكرد  بإنهاء  ونيته  التاريخي 
تلك  وتقاليده،  وعاداته  ثقافته  على  والقضاء 
هي سياسة اإلمحاء التي تتبعها الطورانية ضد 
كافة شعوب المنطقة. يجب على الكرد وقواهم 
التاريخي  العدو  هذا  ودراسة  معرفة  الوطنية 
بعمق ألن المرحلة حساسة وتتطلب قدٍر عاٍل 
رسم  مرحلة  هي  فالمرحلة  المسؤولية  من 
بالمستوى  نكن  لم  إن  للمنطقة،  جديدة  خرائط 
المطلوب سوف نخسر مئة عام أخرى، وسيظل 

الكرد تحت نير العبودية والظالم«.
الخالفات  وضع  وجوب  على  البيان  ولفت 
وكدح  الشهداء  دماء  ووضع  جانباً  الصغيرة 
بمسؤولياتهم  والترقي  العين  نصب  آبو  القائد 

من  استشهد  التي  األهداف  لتحقيق  الوطنية 
أجلها بناتهم وأبنائهم.

مقاطعة  في  الشهداء  عوائل  مجلس  وناشد 
أردوغان  على  للضغط  أجمع  العالم  قامشلو 
في  األبرياء  باستهداف  الفتاكة  آلته  و«ووقف 
لتآلف  نموذجاً  أصبحت  التي  اآلمنة  مناطقنا 
الظلم  يُنهي  لمشروعٍ  أمل  وبصيص  الثقافات 

واالستغالل على كافة شعوب المنطقة«.
واختتم البيان بالتأكيد على االستمرار بالنضال 
وكل  الشهداء  وعوائل  كأمهات  »سنظل 
نضالنا  وتيرة  رفع  عبر  صامدين  الوطنين 
على كافة الصعد ولن يهدأ لنا بال حتى نستلم 

جنازات شهدائنا«.

سوريا  قوات  ألقت  ـ  األخبار  مركز 
محلي  قيادي  على  القبض  الديمقراطية 
بالريف  الكرامة  بلدة  في  داعش  لمرتزقة 

الشرقي لمدينة الرقة.
وجاءت أحداث ذلك في بيان أصدرته قوات 
سوريا الديمقراطية قالت فيه: »تمت العملية 
التحالف  قوات  من  جوية  ومراقبة  بدعم 

الدولي لمحاربة داعش«.
قوات سوريا الديمقراطية أكدت في بيانها، 
توزيع  في  ينشط  كان  »المرتزق  بأن 
تنظيم  إلى خاليا  المتفجرات  األسلحة ونقل 
داعش في مناطق متفرقة من الرقة وريفها، 
داعش  في صفوف  السابق  لنشاطه  إضافة 

كأمني«.
عليه  القبض  عملية  »وجرت  قسد:  وبينت 
نشاطه  عن  الكاملة  المعلومات  جمع  بعد 

ومراقبته خالل الفترة الماضية«.

تمت  البيان  في  جاء  كما  العملية  وخالل 
ووثائق  تقنية  ومعدات  أسلحة  مصادرة 
المنزل  تفتيش  أثناء  القيادي،  بحوزة  كانت 

بحثاً عن أدلة وإثباتات إضافية.
الجدير بالذكر إن قوات سوريا الديمقراطية، 
في  وذلك  يومياً  عمليات،  هكذا  بمثل  تقوم 
ضد  الدولي  التحالف  مع  حملتها  إطار 

اإلرهاب.

مركز األخبار ـ في ممارسة معادية لصوت 
المرأة الحر رفعت السلطات التركية دعوى 
قضائية ضد منصة »سنوقف قتل النساء« 

المناهضة للعنف وإبادة النساء.

وأصدرت المنصة بياناً حيال هذه الدعوى 
واالدعاءات  ضدها  المرفوعة  القضائية 
وجاء  بها.    يدّعون  التي  قانونية  الغير 
القضائية  الدعوى  رفع  »تم  البيان:  في 

القانون  ضد  »العمل  بتهمة  المنصة  ضد 
وال  قانونية  غير  بادعاءات  واألخالق« 
الدعوى  ملف  أن  أساس  على  لها،  أساس 
شكوكاً  خلقت  قد  جمعيتنا  رفعت ضد  التي 
كما  المحكمة،  قبل  من  جريمة  في  قوية 
تستند  التي ال  المكتوبة  الطلبات  هذه  تنص 
حماية  مظلة  “وتحت  أنه  حقائق  أي  على 
حقوق المرأة يريدون تدمير األسرة وتقسيم 

األسرة«.
ال  والتي  القانونية  غير  االدعاءات  وبهذه 
اختالق  يحاولون  الصحة  من  لها  أساس 
أن  الجميع  يعرف  أن  يجب  ضدنا،  جرائم 
نظمت  قد  النساء”  قتل  “سنوقف  منصة 
فعاليات عديدة مناهضة للعنف وقتل المرأة 
هذه  لنا،  وبالنسبة  المحاكم،  جميع  أمام 
أجل  من  النضال  عن  بعيدة  ليست  القضية 
المساواة  أجل  من  والنضال  المرأة  حياة 

والحرية«.

االتفاق مع الدولة التركّية ُمعاداة لكلِّ الشعوب

من  المئات  استنكر   - الدرباسية  روناهي/ 
لها  التابعة  والقرى  الدرباسية  ناحية  أبناء 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  سياسات 
التركي  االحتالل  خدمة  في  تصب  التي 

وتعادي الشعب الكردي.
حاشدة  تظاهرة  خالل  من  األهالي  وعبّر 
في  الجاري   14 الخميس  يوم  نُظمت 
الدرباسية، عن إدانتهم لهذه السياسات التي ال 

تخدم سوى دولة االحتالل التركي.
تبعية  تعكس  الفتاٍت  التظاهرة  أثناء  ورفعوا 
وذلك  التركي،  االحتالل  لدولة  الحزب  هذا 
من  بالضد  تصب  التي  ممارساته  خالل  من 
مصالح الشعب الكردي في األجزاء األربعة، 

ومن ضمنها باشور كردستان.
بناء  هو  الممارسات،  هذه  آخر  كان  حيث 
شنكال  قضاء  من  ُكالً  بين  إسمنتي  جدار 
وروج آفا، األمر الذي يُرسخ تقسيم كردستان 

بأيادي كردية.
الشبيبة  مركز  أمام  من  انطلقت  التظاهرة 
الثورية في المدينة لتنتهي عند دوار الشهداء، 
إجالالً  صمت  دقيقة  المتظاهرين  بوقوف 

كلش،  فاطمة  كلمة  تلتها  الشهداء،  ألرواح 
في  الشهداء  عوائل  مجلس  في  اإلدارية 

الدرباسية.
هذه  أن  إلى  كلمتها  في  أشارت  فاطمة 
جميعها  الفعاليات،  من  وغيرها  المظاهرة 
تندرج في إطار التصدي لسياسة الخيانة التي 
الكردستاني،  الديمقراطي  سلطات  تنتهجها 
دولة  أجندات  الخط  طول  على  تُنفذ  والتي 

االحتالل التركي.
ولفتت فاطمة إلى أن الديمقراطي الكردستاني 
أبناءهم  من  دم  قطرة  كل  سفك  في  شريك 
وبناتهم في جبال كردستان، وذلك من خالل 
الهجمات  في  الحزب  ذلك  سلطات  مشاركة 

التي تشنها دولة االحتالل التركي على جبال 
كردستان.

فاطمة وصفت الجدار الذي يبنيه الديمقراطي 
بجدار  آفا،  وروج  شنكال  بين  الكردستاني 
العار الذي يفصل أبناء الوطن الواحد بعضهم 

عن بعض.
أكدت فاطمة كلش على أن  في ختام حديثها 
الفعاليات الشعبية ستبقى مستمرة حتى عدول 
السياسات  هذه  عن  الكردستاني  الديمقراطي 
التي إذا ما استمرت ستؤدي بباشور كردستان 

إلى التهلكة.

عبد الله رحيل

قسد ُتفّند ادعاءات الدولة التركّية 
ومرتزقتها بشأن اختفاء مقاتليها

سوريا  قوات  نفت  ـ  األخبار  مركز 
الوسائل  بعض  تناولته  ما  الديمقراطية، 
من  اختفاء خمسة  لتركيا  التابعة  اإلعالمية 
في  الحسكة  ـ  الرقة  طريق  على  مقاتليها 

شمال وشرق سوريا.
تركيا  لمرتزقة  تابعة  إعالم  وسائل  ونشرت 
اختفاء  مفادها  الصحة  عن  عارية  أخباراً 
خمسة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية 

على طريق الرقة والحسكة.
وبدورها نفت قوات سوريا الديمقراطية هكذا 

أنباء من خالل بيان.
نشرت  خبيثة،  »ألسباب  البيان:  في  وجاء 
بعض وسائل اإلعالم التابعة لمرتزقة تركيا 
والتي تُبث من األراضي التركية أخباراً كاذبة 
سوريا  قوات  أفراد  من  خمسة  اختفاء  حول 

الديمقراطية على طريق الرقة – الحسكة«.
البيان »تلك األخبار غير صحيحة  وأضاف 
ودوريات قواتنا إضافة إلى المراقبة الجوية 

تتم بشكٍل مستمر وُمنظم في تلك المنطقة«.
وأشار إلى »إن السمعة السيئة لتلك الوسائل 

والمضللة  الكاذبة  األخبار  نشر  تتعمد  التي 
على صعيد المصداقية باتت واضحة«.

البيان في األخير كافة وسائل اإلعالم  ودعا 
الوقوع  إلى عدم  المتابعين  المرموقة وكذلك 
على  واالعتماد  األكاذيب  تلك  فخ  في 
سوريا  لقوات  الرسمية  اإلعالمية  المصادر 

الديمقراطية.
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أفرزت تبعاُت األزمة السورّية النتائَج الكارثّيَة من قتل، ودمار، ونزوح ولجوء، وهجرة الماليين، في حالِة انحطاٍط أخالقّي، وممارساٍت شنيعٍة بحقِّ 
المرأِة، وبحق القاصرات، في إطار سياسة ممنهجة، لسلطات االحتالل التركّي، لتهجير َمن بقي من أهالي عفرين، عبر اختطاف المرأة، وتعريضها 

لشتى أنواع التعذيب في السجون، واالعتداء الجنسّي، وشرعنة التغيير الديمغرافّي، عبر الزواج القسرّي، وإرغام العائالت على تزويج القاصرات.

العنف الجنسّي.. سياسة ممنهجة لالحتالل ومرتزقته هدفًا وأداة

رامان آزاد 

العنف الجنيس يُرتكب بشكل 
اسرتاتيجّي

ذيل “مؤشر  الثاني في  المركز  احتلت سوريا 
عن  الصادر   WPS للمرأة”  واألمن  السالم، 
واألمن”،  والسالم  للمرأة  “جورجتاون  معهد 
ومركز “بريو للجندر، والسالم واألمن”، في 
وحسب   ،2021/10/19 في  المتحدة  األمم 
فيما  عالمياً،  األسوأ  هي  سوريا  فإنَّ  المؤشر، 
فيما  إقليميّاً  واألسوأ  المنظم،  بالعنف  يتعلق 

يتعلُق بسالمِة المجتمعِ.
تقرير  في  الدوليّة”،  اإلنقاذ”  “لجنة  وذكرت 
»يوم  في  بتاريخ 2021/10/11،  لها  صادر 
الفتاة العالمّي«، إنَّ سوريا واحدة من “أصعِب 

خمسِة أماكن، تكبر فتاة فيها«.
في 2017/5/7، أكدت زينب بانغورا، الممثلة 
الجنسّي  بالعنف  المعنية  العام  لألمين  الخاصة 
ميدانية  زيارة  بعد  الصراع،  حاالت  في 
األزمة  في سياق  الجنسّي  العنف  أنَّ  للمنطقة، 
السوريّة، يُرتكب بشكل استراتيجّي، وبطريقة 
من  عالية  ودرجة  النطاق،  وواسعة  منظمة، 

التطور من قبل معظم أطراف النزاع.
المتحدة  األمم  لجنة  قالت   ،2018/3/15 في 
الجنسّي  العنف  إنَّ  سوريا:  بشأن  للتحقيق 
والرجال،  والفتيات  النساء،  ضد  ه  الُموجَّ
رة  الُمدِمّ النزاع  سمات  بين  من  واألوالد 
وإنَّ  اآلن،  ينتهي  أن  ويجب  والُمستشرية، 
أطراف النزاع السوري قامت بإخضاع النساء 
الجنسّي  للعنف  واألوالد  والرجال  والفتيات، 
خبراء  من  فريق  ذكره  ما  وفق  والجنساني، 
األمم المتحدة، واستُخِدمت مثل تلك الممارسات 
كأداة لنشر الُرعب، ولإلذالل أو للعقاب، أو في 
حال المجموعات اإلرهابية، كأداة لفرض نظام 

اجتماعّي صارم.

الجنس من أجل البقاء

االثنين  البريطانيّة  الغارديان  صحيفة  نشرت 
2022/4/11، تقريراً من إعداد منظمة الرؤية 
الدوليّةWorld Vision  حول قضايا التحرش 
النساء  أنَّ  بعنوان »تقرير يحذّر من  الجنسّي، 
األرامل  مخيمات  في  مزمناً  عنفاً  يواجهن 
باإلحصائيات  جداً،  مرّوعاً  وكان  بسوريا«، 

الواردة فيه.
الذين  واألطفال،  النساء  أنَّ  التقرير،  وكشف 
يصعب  التي  المخيمات،  بعض  في  يعيشون 
يواجهون  إليها شمال غرب سوريا،  الوصول 
العنف  من  ومرتفعة  مزمنة  مستويات 
على  النساِء  بعض  إجبار  مع  واالكتئاب، 

ممارسة »الجنس من أجل البقاء«.
وقال التقرير: إنّه ُوجد أّن األطفال فيما يُسّمى 
لإلهماِل  يتعرضون  األرامل«  »بمعسكرات 
بينما  العمل  على  واإلجبار  واإلساءة،  الشديد، 

األمهاُت على وشك االنهيار نفسيّاً.
من   %80 من  أكثر  إن  التقرير،  في  وجاء 
النساء، ال يتلقين رعاية صحيّة كافية، و%95 
من   %34 ونحو  باليأس،  يشعْرَن  النساء  من 
األطفال تعرضوا لمختلف أشكال العنف، وأّن 
تعدّ  فيما  المبكر،  الزواج  على  أُجبروا   %2
 %58 يُجبر  إذ  كبيرة،  مشكلةً  األطفال  عمالة 
من األوالد، و49% من الفتيات بسن أحد عشر 

عاما أو أكثر على العمل المضني.
 World  من بين 419 شخصاً قابلتهم منظمة
في  يوجد  حيث  مخيّماً،   28 Visionفي 
المخيمات عشرات اآلالف من النساء العازبات 
مع   – األرامل  أو  المطلقات،  ذلك  في  بما   -
واحدة من  تتعرض  المنظمة:  فقالت  أطفالهّن، 
جنسيّة  العتداءاٍت  تقريباً  نساء  أربع  كّلِ 
بالمخيم، بمعدٍل يومّي، أو أسبوعّي أو شهرّي، 
وقال نحو تسعة بالمائة ممن شملهم االستطالع: 

إنّهم تعرضوا لإليذاِء الجنسّي.
بمغادرةِ  للنساء  يُسمح  ال  إنّه  المنظمة:  قالت 
عن  البحث  من  ليتمكنوا  بحريّة،  المخيمات 
عمٍل مأجور، أو إعالة أسرهم، ووجد البعض: 
أنّه »ال خياَر أمامهم« إال االنخراط فيما يُسّمى 
»الجنس« للبقاِء مع الحراس الذكور، ومديري 

المخيم.
الرئيسيّة  الكاتبة  ماتي،  ألكسندرا  وقالت 
للتقرير: »إنّنا نرى العالم، وبحق، يعرب عن 
أوكرانيا،  في  الصراع  ضحايا  مع  تضامنه 
والحكومات ملتزمة بسخاٍء ببذِل ما في وسعها 

لتلبية االحتياجات اإلنسانيّة هناك.
يستحقون  وأطفالهن  السوريات  األرامل  لكنَّ   
والرحمة  التعاطف  من  نفسه  المستوى 
وااللتزام، وآالم النساء في المخيمات السورية، 
أّي  عن  أهمية  تقل  ال  وحاجتهن،  ويأسهن، 

شخٍص آخر يفرُّ من الصراعِ«.

وتقوُل فاطمة )اسم مستعار(، أم لثالثة أطفال 
حادة  آالٍم  من  تعاني  إنّها  المخيمات:  أحِد  في 
رعاية  على  الحصول  تستطيع  وال  بالظهر، 
والماء«،  الخبز  حتى  لدينا  »ليس  صحيّة: 
منهم  أطلب  الموز،  ]األطفال[  يطلُب  عندما 
القيام  يمكننا  شيٌء  يوجد  فال  بالصبِر،  التحلّي 
به، فحاجتنا إلى الماء والخبز من األولويات«.

الذهاب  والفتيات  النساء،  تأمن  ال  وأضافت: 
أو  أنفسهن،  لتدفئة  الحطب  لجلِب  الجبال  إلى 
أن  على اإلطالق، يجب  آمناً  ليس  إنّه  للطبخ، 
أذهب  كيال  معي  شخص  أيَّ  أو  جاري،  آخذ 
بمفردهم  أطفالي  إرسال  يمكنني  وال  وحدي، 

أيضاً، ألنّه ليس آمناً، ليس لديَّ أحد«.
تُداُر مخيمات األرامل في إدلب، وحلب من قبل 
»المعارضة السوريّة« والجيش التركّي، وتُعدُّ 
الظروف هناك أسوأ »بشكل كبيٍر«، وال يوجد 
للقاطنين، أو  القليل من الخدمات األساسيّة  إال 

ال تُقدّم على اإلطالق.
اإلغاثة:  عمال  وصفه  ما  حسب  يعانون  وهم 
وتحديات  أزمة«  داخل  مروعة  أزمة  إنها 
يسمح  فال  اإلطالق«،  على  »األسوأ  الحماية 
لسكان  بالوصول  الحكومية  غير  للمنظمات 

المخيمات.

الزواج القرسّي أسلوب للتغيري 

الدميغرايفّ

التغيير  سياسة  يخدم  القسرّي  الزواُج 
على  مستقبالً  نتائجه  إلى  بالنظر  الديمغرافّي، 
وحسب  التملك،  وشرعنِة  السكانيِّة،  التركيبِة 
فإّن  سوريا،  شمال  االنتهاكات  توثيق  مركز 
معدالت تزويج القاصرات في زيادة، ووصلت 
بعد  أي   ،2020 عام  خالل   %40 نسبة  إلى 
 4500 يعادل  ما  وهو  االحتالل،  من  عامين 
حالة، وتشمل النسبة فتيات كرديات من أهالي 

المنطقة، وكذلك المستوطنات.
في   24 نيوز  عفرين  شبكة  ذكرت 
»الجبهة  في  القيادّي  أنَّ   ،2022/4/12
الشامية« المدعو »مصطفى الزهوري«/ »أبو 
حسام« أجبر المواطنة الكرديّة األرملة شيرين 
فوزي عليكو، من أهالي قرية ميركان/ كوندي 
منه  الزواج  على  معبطلي،  بناحية  حسه« 
عنوةً، بعدما هددها بالسجن بتهمة التواصل مع 

ذويها القاطنين في مخيمات النزوح في مناطق 
الشهباء بحال رفضها.

زواج قارص تحت تهديد السالح

بوست  عفرين  نشرت   ،2021/5/19 في 
تقريراً ذكرت فيه: أنّها تواصلت مع قاصرات 
أُرغمن على الزواج، فالمواطنة )ن( )من قرية 
قزلباشا بناحية بلبلة(، أُرغمت على الزواج من 

مرتزق اسمه “سالم” تحت تهديد السالح.
بداية  مع  عاماً  )ن( 14  المواطنة  قصة  بدأت 
دخول المرتزقة إلى قريتها، ووقعت أنظارهم 
إن  بالقتِل،  والدها  يهددون  فراحوا  عليها، 
من  “سالم”  للمدعو  ابنته  تزويج  رفض 
مرتزقة “صقور الشام”، وضيّقوا على العائلة، 
بمداهمِة المنزل من وقٍت آلخر بحّجة التفتيش 
كانوا  أنهم  والحقيقة  شابه،  وما  السالح،  عن 
ما زالت موجودة  الفتاة  أن  التأكد من  يريدون 
بالضرب  انهالوا  ومرةً  تهرب،  ولم  بالمنزل 
على والدها، واختطفوا شقيق الفتاة من المنزل 
تحت الضرب أيضاً”، ووضعوا األب أمام أحد 
خيارين: إما الموافقة،  أو التنكيل بالعائلة كلها، 

وقالوا: “سنخفيكم من سوريا كلها”.
المرتزق،  من  الزواج  على  الفتاة  ووافقت   
إلنقاذ والدها، وشقيقها، وتخليصهم من التهديد 
بالقتل المحتم، أو االبتزاز، واحتماالت أخرى، 
فترك  األمر،  والدها  يحتمل  لم  الزواج  بعد 
دمشق،  مدينة  إلى  بعائلته  وتوّجه  القرية، 
العائلة  منزل  المرتزق “سالم” على  ليستولي 

من بعدهم، ويسكن فيه.
بإرسال  االحتالل  سلطات  بدأت  وعندما 
 ،2019 عام  بنهاية  ليبيا  في  للقتال  المرتزقة 
هناك،  وقُتل  إليهم،  “سالم”  المدعو  انضم 
وبمقتله انتهت قصة المواطنة )ن( بسفرها إلى 

دمشق حيث عائلتها، لتعيش قصة مريرة.

الزواج املبكر للحامية

 الشقيقتان )ع( و )د( من قرية قزلباشا؛ ناحية 
دون  ما  عمر  في  الزواج  على  أُرغمتا  بلبل، 
بعمر )14  كان طفلة  الثامنة عشرة، واألولى 
طلبها  حيث  عام،  قبل  تزوجت  عندما  عاماً( 
الشمال” يعرف  مرتزق من مرتزقة “صقور 
في  طالبة  حينها  وكانت  “كوسوفي”،  بلقب 
الطلب،  رفض  والدها  أن  إال  الثامن،  الصف 
وأمام تهديد المرتزقة لوالد )ع( بالقتل، اضطر 
في  للعيش  وانتقلت  خالها،  البن  ابنته  لتزويج 
قرية أخرى، في شكل أقرب لإلقامة الجبرية، 
فال تستطيع مغادرة عفرين أو قريتها قزلباشا، 
قطع  أخرى  جهة  ومن  لها،  التعرض  خشية 
حال  في  وتركوه  والدها،  من  أملهم  المرتزقة 

سبيله”.
عاماً،   15 بعمر  فكانت  )د(،  الثانية  الفتاة  أما 
والدها  وواجه  عامين،  قبل  تزوجت  عندما 
مضايقات كبيرة من مرتزقة “صقور الشمال”، 
ابن  لتزويجها بسن مبكرة، من  أيضاً  ليضطر 
أنجبت  وقد  عفرين،  مدينة  في  وتقيم  خالها، 
طفالً، وال يختلف وضعها عن وضع شقيقتها، 
من  القرية خوفاً  في  أهلها  زيارة  يمكنها  إذ ال 

المرتزقة.

فرار بسبب الزواج القرسّي

أن   ،2021/1/6 في  بوست  عفرين  نشرت 
عائلة  أفراد  هدد  “الحمزات”،  من  مرتزقاً 
في حال  ابنتهم  بريف عفرين، بخطف  كردية 
ومارس  بها،  تزويجه  عدم  على  إصرارهم 
ذويها  على  الضغوطات  أنواع  شتى  المرتزق 
جّر  أنه  به  قام  ما  جملة  ومن  باألمر،  للقبول 
والد الفتاة مرتين متتاليتين إلى مقر المرتزقة، 
له،  اتهامات مفبركة  بتوجيه  لتخويفه وترهيبه 
زيتون  شجرة   200 قطع  الضغِط  إطار  وفي 
األساليب  استنفاذ  وبعد  للعائلة،  ملكيتها  تعود 

بذريعة  الفتاة  باختطاف  للتهديد  لجأ  كافة، 
االنتماء لقوات سوريا الديمقراطية، واضطرت 
ابنتها خارج عفرين لحمايتها،  العائلة إلرسال 
الزواج  إلى  العائلة  لجوء  أو  اختطافها،  ومنع 

القسرّي.
كردية  امرأة  اضطرت  أخرى  واقعة  وفي 
وهي أم لطفلين، من الفرار من حي المحمودية 
إلى  التهريب  طرق  عبر  وتوجهت  بعفرين، 
 ،2020 الثاني  تشرين  في  الشهباء  مناطق 
“الحمزات”  من  مرتزق  عليها  ضغط  بعدما 
السالح،  تهديد  تحت  منه،  بالزواج  للقبول 
مستغالً ظرفها بسبب اعتقال زوجها في فترة 

سابقة.
أّن  بوست”  “عفرين  نشرت   2020/9/9 في 
قصدا  “الحمزات”،  مرتزقة  من  عنصرين 
بعد أربعة  منزل شاب كردّي من قرية كازه، 
أيام فقط من زواجه، وطلبا بكل وقاحٍة عروسه، 
على  الزوج  وكان  مسكنهما،  إلى  لترافقهما 
خطورةَ  فاستوعب  الدراية،  من  عالية  درجة 
نتائجه  ستكون  خطأ  أّي  أن  وأدرك  الموقف، 
وإيداعه  له،  تهمة  بفبركة  عليه،  جداً  سيئة 
فاستمهلهما  قتله،  أو  اختطافه،  أو  السجن، 
بوعكة صحيّة، وبرحيل  التالي، متذّرعاً  لليوم 
مهلة  واستغل  الموقَف،  تدارك  المرتزقة 
زوجته  مع  للهرب  وبادر  المتبقية،  الساعات 
الشهباء.  البيت والقرية، وقصدا مناطق  تاركاً 
حزيران  منتصف  وقع  مشابه،  حادث  وفي 
أحرار  مرتزقة  في  متزعٌم  حضر   ،2020
للسيدات  صالون  إلى  بالمحمودية،  الشرقية 
للتحقيق،  مطلوبة  بأنّها  وأخبرها  )كوافيرة( 
أّن  ليتبين  وبالشعوذة،  بالسحر،  العمِل  بتهمة 
واحد  ليوم  فاستمهلته  شائن،  بغرض  األمر 
زوجها  المرأة  أخبرت  المحقق  وبرحيل  فقط، 
مستغلة  للفراِر  العائلة  فبادرت  بالتفاصيل، 
في  مهربين  عبر  الشهباء  منطقة  إلى  المهلة، 

اليوم التالي.
فتاة  اغتصاب  خبر  السوري  المرصد  ونشر 
الخبر  وحذف   ،2020/6/30 مساء  عفرينية 
تهديداِت  بعد  الفتاة،  سالمِة  على  حرصاً 
حول  تحدثها  بحال  العائلة  بتصفية  المرتزقة 
األمر، ثم عاد المرصد لنشر الخبر مجدداً بعد 
التواصل مع أقرباء الفتاة، والحادثة وقعت في 
أوائل حزيران 2020 عندما طلب مرتزقة من 
من  عشرينيّة  ُكردية  فتاة  يد  مراد”  “السلطان 
الطلَب  ولكن  القرية،  مختار  يتقدمهم  والدها، 
عليه  فاعتدوا  القاطعٍ،  األِب  برفِض  قُوبل 
لتزويجها  عنوةً  ابنته  واختطفوا  بالضرب، 
غصباَ لمرتزق، وبعد ثالثة أيام، أُعيدت الفتاة 
األربعة،  المرتزقة  أّنِ  ليتبين  عائلتها،  إلى 
على  تناوبوا  العائلة  منزل  إلى  الذين حضروا 

اغتصابها.

السجون أوكار اغتصاب وعذاب 
للمعتَقالت

نشر موقع المونيتور في 2021/7/22، وذكر 
المحتلة  عفرين  في  االنتهاكات  أشكال  فيه 
نقالً  المعتقالت  واغتصاب  السجون،  داخل 
سابقاً  معتقلة  كرديّة  لمواطنة  حية  شهادة  عن 
في سجن الراعي، وأورد فيه شهادة المواطنة 
الكرديّة ليلى محمد أحمد )63 سنة( اُحتجزت 
الذاتيّة،  باإلدارة  بتهمِة عالقتها  يوماً  لمدة 17 
وتقول إنّها شهدت عشر حاالت انتحار لشابات 

مرتزقة  قبل  من  لالغتصاِب  تعرضهن  بعد 
“السلطان مراد”، ونقل التقرير عن المواطنة 
مقابلة  في  المعتقالت  زميالتها  معاناة  الكرديّة 
»بعضهّن  وتقول:  المونيتور.  مع  هاتفيّة 
وبعضهّن  أنفسهّن،  لشنق  أحزمة  استخدمن 
استخدمن األقالم، أو أدوات حادة أخرى للطعن 
الفقيرات  الفتيات  هناك  وكانت  حلقهّن،  في 
أدى  ما  بالحائط،  رؤوسهن  ضربن  اللواتي 
النهيارهّن«. وأثناء االحتجاز، تعرضِت النساء 
لالغتصاب  اإليزيديات(  )وأحياناً  الكرديات 
العنف  من  أخرى  ألشكال  وتعرضَن  أيضاً، 
الجنسّي، بما في ذلك األفعال المهينة والمذلة، 
»اختبارات  وإجراء  باالغتصاب،  والتهديد 
الفيديو  مواد  أو  الصور،  نشر  أو  العذرية«، 
لسوء  تتعرض  المعتقلة  أن  التقرير  وأضاف 

معاملة وإذالل حقيقي مهين”.
قالت ميغان بوديت، الباحثة في واشنطن، في 
المفقودات”،  عفرين  نساء  “مشروع  مؤسسة 
للمونيتور: إنها وثقت 135 حالة لنساء ما زلن 
في عداد المفقودين، من أصل 228 حالة من 
إجمالي حاالت االختطاف المبلغ عنها. وقالت: 
أنّه تم اإلفراج عن 91 امرأة، بينما قُتلت اثنتان 
في الحجز “، ومن خالل التحدث إلى الناجين 
أن  أقدر  األخرى،  الشهادات  وقراءة  مباشرة، 
واالختفاء  االختطاف  لعمليات  الحقيقي  العدد 
بسبب  األرجح،  على  نعرفه  مما  أعلى 
عن  باإلبالغ  المتعلقة  والمخاطر  الصعوبات 
هذه االنتهاكات، ورفض تركيا السماح لوسائل 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  المستقلة،  اإلعالم 

بالوصول.
الغوطة،  ومستوطني  مرتزقة  اقتحام  كشف 
 2020/5/28 في  “الحمزات”  مرتزقة  لمقر 
كرديات،  نساء  عشر  من  أكثر  مصير  عن 
مقطع  في  ظهرن  وقد  المصير،  مجهوالت 
في  وجودهن  على  ثابتاً  دليالً  ليكون  مصور، 
وبذلك  أخبارهن،  انقطاع  بعد  المرتزقة  عهدة 

اضطرت المرتزقة لإلفراج التدريجّي عنهن.
حاالت  ماراته/معراته  قرية  سجن  وشهد 
رياض  »أبو  المدعو  ارتكبها  اغتصاب، 
حمادين« متزعم »الشرطة العسكرية«، ووفقاً 
لشهادة نساء مفرج عنهن، فقد اغتصب المدعو 
»حمادين« 33 معتقلة، مستغالً سطوته حيث 
المعتقالت  البتزاز  وضيع  أسلوٍب  إلى  لجأ 
عبر تصوير حاالت االغتصاب، التي قام بها، 
طلباته  من  ألّي  رفضهن  عدم  بذلك  ليضمن 

الحقاً.
نشر مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا، 
بملفات صوتية،  موثقة  شهادة   ،2021/3/14
من  )ن.ح(  السجينة  المواطنة  فيها  تتحدث 
عنها  أُفرج  التي  عاماً(،   24( عفرين  أهالي 
لمدة  قانونّي  بعد إخفاء قسري، واحتجاز غير 
عن  العام  للرأي  بشهادتها  وأدلت  شهراً،   29
سجون  في  واالغتصاب  التعذيب،  حاالت 
مرتزقة “الحمزات”، واالستخبارات التركيّة، 
تعرض  بالفعل  أكدت  الجريئة  شهادتها  وفي 
للتحرش،  المحتجزات  النساء  من  امرأة  كّل 
من  متعددة  وصنوٍف  وللشتائم،  ولالغتصاب 
ومشاركة  مرأى،  على  شتى  بطرق  التعذيب 
جنود وعناصر من المخابرات التركية، ولفتت 
ذاقت  وأنّها  وصوروها،  عذبوها،  أنّهم  إلى 
التعذيب في بادئ األمر، ثم االغتصاب مرات 
طالت  االغتصاب  حاالت  أّن  وذكرت  عدة، 
نساء أخريات، وقالت: إنّها كانت شاهدة على 

وفاة شخصين تحت التعذيب.

روناهي/ الطبقة - ما زالت حكومة دمشق تفرض حصارها على حيي األشرفية، والشيخ مقصود لألسبوع الثاني على التوالي، مستخدمًة سياسة 
التجويع التي تمارسها، كورقة ضغط على أهاليها ذوي األغلبية الكردية، مؤكدًة بذلك رفضها للحلول، التي دعت إليها اإلدارة الذاتية في الحوار 

الوطني والحل السوري -السوري.

حكومة دمشق تستمر بحصار حيي األشرفية والشيخ مقصود 
والمجتمع الدولي في غيبوبة

السياسي المصري رامي زهدي يشّدد على ضرورة إعالء روح التعاون والتكامل 
بين الشعبين العربي والكردي

الرابعة  الفرقة  فرضتهُ  الذي  للحصار  نتيجة 
الشيخ  حيي  على  دمشق  لحكومة  التابعة 
مئتي  من  أكثر  بات  فقد  واألشرفية،  مقصود، 
ويواجهون  الخطر،  يواجهون  شخص  ألف 
ويتكرر  إنسانية،  ال  حقيقية،  تجويع  كارثة 
حكومة  مارستهُ  التي  الحصار،  سيناريو  فيها 
دمشق على عدة مناطق، خرجت عن سيطرتها 
المناطق،  لتلك  وخضوع  ضغط،  كوسيلة 

وإجبارهم على االستعانة بهم. 
حيث باَت حيّا الشيخ مقصود، واألشرفية أحياًء 
كما يقال »خاوية على عروشها« وفقدت تلك 
األحياء مادتي الطحين، والخبز، وشهدت غالًء 
في األسعار، وفُقدت المواد الغذائية األساسية، 

وبات حلم كل مواطن فيها تأمين موادها.
الممارسات،  تلك  تداعيات  أكثر عن  وللحديث 
صحيفتنا  التقت  دمشق  حكومة  تمارسها  التي 
»عامر  الطبقة  مدينة  مثقفي  أحد  »روناهي« 
العناد« ليحدثنا عن الحصار، والذي بدأ حديثهُ: 
»حكومة دمشق ليست جديدة لتلك الممارسات 
التجويع  فسياسة  السوري،  الشعب  بحق 
في  تأثيراً  األكثر  السالح  كانت  والحصار، 

حربها، وقد استعملتهُ منذ بدء الحرب السورية 
في  سيطرتها  عن  الخارجة  المناطق  على 
حمص، وحماة، وريف دمشق وغيرها، وذلك 

إلخضاع أهلها«. 
الذي  الحصار،  من  الغاية  إن  العناد:  ويشير 
فرضتهُ حكومة دمشق في السادس من نيسان 
الجاري على حيي األشرفية، والشيخ مقصود، 
هو ضرب شعوب تلك المنطقة، ذات األغلبية 
التجويع، وبذلك  لسياسة  الكردية، وإخضاعهم 
تؤكد حكومة دمشق التزامها بسياستها القمعية، 
منذ  السوري  الشعب  لدى  واضحة  باتت  التي 

عقود. 

سياسة قمعية

ويقول العناد: »تزّمت حكومة دمشق لمثل هذه 
الممارسات يؤكد أيضاً رفضها للحوار السوري 
- السوري، وبالتالي إطالة األزمة في سوريا، 
حكومة  تأسيسها  منذ  دعت  الذاتية  فاإلدارة 
الدم  سفك  لحقن  الحوار،  طاولة  إلى  دمشق 
السوري، وتأكيد وحدة التراب السوري، لكنها 
مسرحياتها،  في  واستمرت  الحوار  رفضت 
مسرحية  منها  الواحدة،  عقليتها  تؤكد  التي 
االنتخابات، ومسرحية ما تُسمى المصالحات، 
المعابر  السوري، وإغالق  للشعب  والتسويات 
على  تفرضهُ  الذي  االقتصادي،  والحصار 
مناطق شمال وشرق سوريا كحرب اقتصادية، 
المقصود  والشيخ  األشرفية  بحيي  فعلت  كما 
أكثر من 200  فيهما  يقطن  التي  الشهباء،  في 
ألف شخص، وهم بحاجة ماسة اآلن إلى المواد 
قبل  ُمنع دخولها من  التي  األساسية، واألدوية 
قوات الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق في 

السادس من نيسان الجاري«. 

املطالبة بدور فّعال للمجتمع 
الدويل

المجتمع  تحرك  ضرورة  على  العناد  وشددَ   
هذا  إزاء  العالمية  الحقوق  ومنظمات  الدولي، 
قد  الذي  األحياء،  هذه  على  الخانق،  الحصار 
علماً  األهالي،  لتجويع  إنسانية  كارثة  يخلق 
التي  األولى  المرة  ليست  دمشق  حكومة  أن 
حيي  عن  الغذائية  المواد  وتقطع  تحاصر، 

األحياء،  تشهد  إذ  والشيخ مقصود،  األشرفية، 
وقد  حصاراً،  فترة  كل  الحدودية  والمعابر 
استمر بعض الحصارات مدة عام واحد، ُمنع 
فيه دخول المواد الغذائية عن الحيين، ما أدى 
الرتفاع أسعارها، وفقدانها كما يحصل اليوم، 
واالعتقاالت  األمني،  التضييق  عن  ناهيك 
األمنية  الحواجز  على  أهاليها  بحق  التعسفية 

المتاخمة لها تحت ذرائع، وحجج واهية.
إنصاف  الختام: »يجب  في  العناد  عامر  وقال 
الذين  والشيخ مقصود،  أهالي حيي األشرفية، 
الجماهيرية،  التظاهرات  نداءاتهم عبر  وجهوا 

التي انطلقت منذ أيام رفضاً للحصار المفروض 
أننا  لتفاقم أوضاعهم، والسيما  أدى  ما  عليهم، 
في شهر رمضان، الذي يكون فيه اإلقبال على 
األسواق لشراء احتياجاتهم الضرورية، ونحن 
ونستنكر  ندين،  الطبقة،  مدينة  من  كمثقفين 
في  االستمرار  وندين  كما  الدولي،  الصمت 
الشيخ مقصود  المفروض على حيي  الحصار 
واألشرفية، ونحذر من تفاقم األزمة االقتصادية 

واإلنسانية هناك.

على  زهدي  رامي  المصري  السياسي  يؤكد 
بين  والتكامل  التعاون  روح  إعالء  ضرورة 
الشعبين العربي، والكردي، في عيش مشترك 
في أوطانهم، ودعاهم لمخاطبة شعوب العالم، 
بدال من مخاطبة حكومات الدول، التي تتحرك 

حسب مصالحها.
أن  زهدي:  رامي  المصري  السياسي  أوضح 
الدولية  القوى  أو  األوروبية  الدول  مواقف 
بالعدل،  متصفة  أو  حيادية  تكن  لم  المؤثرة، 
حسب  واألحكام  المواقف،  تتغير  ما  ودائماً 

المصالح.
معه  أجرته  حوار  في  زهدي  رامي  وشدد 
وكالة هاوار على ضرورة التعاون، والتكامل 
في  كشركاء  والكردي  العربي،  الشعبين  بين 

األوطان وفي الجغرافيا، وإليكم نصَّ الحوار.
ـ يناضل القائد عبد هللا أوجالن منذ عقود من 
وسعى  والكردستاني،  الكردي  الشعب  أجل 

أن  إال  الكردية،  القضية  حل  أجل  من  جاهداً 
والتآمر،  بالرفض  دائماً  ُجوبهت  مساعيه 
واعتقل عبر مؤامرة دولية في 15 شباط من 
عبد  القائد  نضال  تقيّمون  كيف  عام 1999. 

هللا أوجالن؟
نضال السيد أوجالن نبع من الظلم الواقع على 
لعهود  حتمية  نتيجة  وكان  الكردية،  القومية 
والسياسي،  والثقافي  المجتمعي،  اإلقصاء  من 
وتاريخياً ظهرت شخصيات مطابقة لشخصية 
أوجالن، كانت ملهمة ألبناء أوطانها من أجل 
استمرار العمل حتى تحقيق الغايات، ومشوار 
بناء  السيد أوجالن، وآخرين هو حجر  نضال 
عن  والمدافعين  الحقوق،  طالبي  مستقبل  في 
أيقونة  أوجالن  السيد  يظل  وسوف  القضية، 

االنتصار في ثقافة الكرد في المستقبل.
مشددة  عزلةً  التركية  السلطات  تفرض  ـ 
منافية  وهي  عقود،  منذ  أوجالن  القائد  بحق 

للقوانين  ومنافية  كافة،  الدولية  للقوانين 
التركية، برأيكم ما السبب؟

ال  النهج  هذا  تنتهج  التي  التركية،  السلطات 
يمكن وصفها بالوطنية، إن ما تقدمه هو عكس 
مصلحة  ضد  تعمل  وهي  الوطن،  يحتاجه  ما 
الدولة التركية بصفة عامة بقومياتها كلها، إال 
أن األمر ظهر واضحاً ضد الكرد ألنهم القومية 
األقوى، من حيث العدد والتأثير، كما إنها تنفرد 
بكونها مرتبطة بدول أخرى محيطة بها، بحيث 
استيعاب  من  أكبر  الكردية  القضية  أصبحت 
التركية،  السلطة  وفهم  التركية،  الدولة  حدود 
وأصبحت الحكومة التركية غير وطنية، وغير 
فطنة بالقدر الكافي، وأداة لقوى خارجية دولية 
من أجل تحقيق أهداف استراتيجية واقتصادية 
في المنطقة، ربما كان الكرد دائماً أحد مسددي 
فواتير اآلثار المحبطة لهذه الخطط، التي تهدف 
في  جذري  تغيير  وربما  المنطقة،  تشتيت  إلى 

ديمغرافيتها.
من  الرغم  وعلى  أوجالن  هللا  عبد  القائد  ـ 
ظروف السجن القاسية، إال أنه واصل نضاله، 
الذي  الديمقراطية،  األمة  مشروع  وطرح 
ينادي بحقوق الشعوب كافة، وحرية المرأة، 
لديكم  هل  والسالم،  المحبة  أواصر  وتوطيد 
الديمقراطية،  األمة  مشروع  على  اطالع  أي 

والذي يطبق اآلن في شمال وشرق سوريا؟
االختالف  يمكن  ال  العام،  المبدأ  حيث  من 
المشروع،  يتبناها  التي  النبيلة،  األهداف  على 
بينما من حيث تفاصيل المشروع، فأعتقد أنها 

التطبيق  عند  توصيف  إعادة  إلى  تحتاج  قد 
سوريا  بين  ما  مختلفة  جغرافية  نطاقات  في 
من  الرغم  فعلى  وإيران،  وتركيا  والعراق، 
االشتراك في القومية نفسها وتشابه الظروف، 
بين  ما  تختلف  التفاصيل  خصوصية  أن  إال 
المناخ  وإن  خاصة  دولة،  كل  في  الكرد 
وكذلك  واالقتصادي،  والمجتمعي،  السياسي 
الظروف األمنية مختلفة من دولة ألخرى في 

هذه المنطقة.
الكردستاني ضمن  العمال  حزب  اسم  أُدرج  ـ 
واالتحاد  أمريكا  قبل  من  اإلرهاب«  »قائمة 
األوروبي، دون أي سند قانوني؛ هذا الحزب 
الكردي،  الشعب  تطلعات، ونضال  يمثل  الذي 
ما  برأيكم  الكردي،  الشعب  تجريم  يعني  ما 

السبب، ولماذا؟
لم يكن أبداً ولن يكون موقف الدول األوروبية 
متصفاً  أو  حيادياً  المؤثرة  الدولية  القوى  أو 
واألحكام  المواقف،  تتغير  ما  دائماً  بالعدل، 
يكونوا  لم  الكرد  أن  وأرى  المصالح،  حسب 
وعليهم  أبداً،  يكونوا  ولن  إرهابيين،  قبل  من 
أن يثقوا بأنفسهم، ويخاطبوا الشعوب األخرى 
بديالً عن حكومات الدول، التي تتحرك حسب 
اإلنسانية  على حساب  ولو  ترى مصالحها  ما 

أو العدالة.
ـ تركيا تمارس اإلرهاب بحق الشعب الكردي، 
ارتكاب  إلى  وصوالً  االحتالل،  من  بدءاً 
كردستان،  ديمغرافية  وتغيير  المجازر، 
ال  لماذا  برأيكم  فيها،  المرتزقة  أسر  وتوطين 

تُحاسب تركيا على جرائمها؟
بالعكس، أرى أن تركيا سوف تدفع ثمناً مكلفاً 
لمثل هذه االنتهاكات في القريب العاجل،  جداً 
ولو نجحت لفترة بغض الطرف عن خروجها 
االستمرار،  تستطيع  لن  أنها  إال  القانون،  عن 
تركيا  في  اآلن  كلها  الملفات  تُراجع  وربما 
خاصة االقتصادية، وملف العالقات الخارجية، 

إنما ينذر بأزمات حقيقة قادمة للنظام التركي.
ـ يربط بين الشعبين العربي والكردي عالقات 
على  أوجالن  القائد  ويؤكد  وطيدة،  تاريخية 
والكردي  العربي  الشعبين  توحيد  ضرورة 
المحدقة  المخاطر  ردع  أجل  من  نضالهما 
التي  المخاطر،  خاص  وبشكل  بالشعبين، 
تشكلها الدولة التركية، التي تتدخل في شؤون 
المطلوب  ما  برأيكم  العربية،  الدولة  معظم 
في هذه  والكردي  العربي،  الشعبين  من  اآلن 

المرحلة؟
والتكامل  التعاون  روح  إعالء  مطلوب 
الجغرافيا  قومية  وإعالء  األوطان،  وتشاركية 
تكن  لم  التي  العربية،  القومية  فكرة  فوق 
مناسبة، أو ناجحة فيما مضى، ولن تكون أبداً 
هو  فيما  الشعوب  وطموحات  للواقع  مواكبة 
كشركاء  جميعاً  بيننا  والتكامل  التعاون  قادم، 
فوق  األهم  هو  الجغرافيا،  وفي  األوطان،  في 
أن  جميعاً  ونتفهم  دين،  أو  لغة  أو  قومية  كل 
االختالف قوة وتكامل، وليس سبباً لخالف، أو 

لتنافر.
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تركيا ودور الوساطة

مدن اإلسالم: دمشق... الجّنة األخرى

سليمان محمود 
)باحث في المركز السوري للدراسات والحوار(

روسيا  بين  مؤخراً  الحرب  اندالع  منذ 
تركيا،  في  كبير  وخوٌف  قلٌق  برز  وأوكرانيا، 
واجتماٌع عاجٌل لمجلس األمن القومي التركي. 
هو  الناتو  دول  بين  من  موقٍف  أصعُب  ربما 
لتركيا التي طالما لعبت على الحبال اإليرانية 
حبل  وعلى  والسورية  واألمريكية  والروسية 
وحبل  تارةً  االستراتيجي-  -الحليف  الناتو 
الروس وما يربطها بها من اتفاقيات وتفاهمات 
وتنبأت  أخرى،  تارةً  واقتصادية  عسكرية 
فالليرةُ  بسهولة.  المرة  هذه  تنجو  ال  قد  أنها 
الحرب  إعالن  بعد   14 عتبة  تتجاوز  التركية 

إسطنبول  وبورصةُ  أوكرانيا،  على  الروسية 
إنها  كبيرة.  تكبّدها خسائَر  بعد  تداوالتها  تعلُّق 
تستوردُ 86 في المائة من وارداتها من الحبوب 
من  المائة  في  و25  وأوكرانيا،  روسيا  من 
البلدين، وإذا  عائدات السياحة أيضاً من هذين 
ما استمّرت هذه الحرُب فستدفُع تركيا المنافقة 

أثماناً باهظة.
تحّولت تركيا من دعم أوكرانيا في بداية األزمة 
مع  أنه  أدركت  حيث  الوسيط  دور  لعب  إلى 
استمرار الحرب ستكون هي المتضّرر األكبر 
الورقة  هذه  في  ونتساءل  األعظم،  والخاسر 
يوقَف  أن  أردوغان  سيستطيُع  هل  التحليلية: 
هذه الحرب؟، وما هي األدوات التي يمتلكها؟، 
الوساطة  دور  لعب  من  تركيا  ستتمّكن  وكيف 
بين روسيا وأوكرانيا؟، وهل ستنجح في ذلك؟، 

وأّي حظوٍظ لهذه الوساطة؟!

العوامل املساعدة لرتكيا للعِب 
دور الوسيط

األحداث  متابعة  خالل  من  واضحاً  يبدو 
روسيا  بين  قرباً  تزدادُ  بدأت  الخطواِت  أّن 
وأوكرانيا فيما يتعلُّق بقضية التقارب، فبعد أن 
كان التشدّد من كال الطرفين في بعض النقاط، 
على سبيل المثال المطالب الروسية فيما يتعلّق 
باللغة الروسية ونزع السالح وحيادية أوكرانيا، 
نالحُظ تخفيفاً في المطالب الروسية، خاصةً أن 
ما  نوعاً  تتراجع  قد  أنها  لتركيا  لّمحت  روسيا 
بنسبٍة محدودة عن قضية المطالبة بنزع كامل 
السالح في أوكرانيا، وكذلك عن قضية الحياد. 
بمعنى أّن ثمةَ نيّةً روسيّة أُبلغت للجانب التركي 
أنه يمكن الحوار مع كييف في هاتين النقطتين 
أكبر  تقارٍب  إلى  أدّى  وبالتالي  أكثر،  بمرونٍة 
تركيا  تساعد  قد  الظروف  كّل  الجانبين.  بين 

في سعيها هذا، ولن نستبعدَ عقدَ لقاء في وقٍت 
واألوكراني،  الروسي  الرئيسين  بين  قريب 
في ظّل التراجع من كال الطرفين، إذ بدا جلياً 
التحضيرية  المفاوضات  جلسات  خالل  من 
األوكرانية  الشروط  حدّة  من  تخفيفاً  هناك  أّن 
العسكرية  المعركة  ظّل  في  الروسية،  وكذلك 

الصعبة والتي يبدو أنها لن تُحَسم بسهولة.
المعركة  حسَم  تستطيُع  ال  روسيا  أّن  واضٌح 
الوحل  في  دخَل  الروسي  فالجيُش  عسكرياً، 
كان  كما  السيطرة  يستطيع  ولن  األوكراني 
يظّن. روسيا اآلن في حاجٍة إلنهاء هذه األزمة 
في  أكثر  تغوَص  ال  كي  الحوار  طريق  عن 
أكثر.  جيشها  ويُفَضح  األوكراني  المستنقع 
الحرق  سياسة  هو  الروسي  الجيُش  يعتمده  ما 
والتدمير والقتل العشوائي، دون السيطرة على 
أّي شيء استراتيجي وحيوّي يؤثّر على موقف 
كييف، وأيضاً أوكرانيا تتعّرُض بطبيعة الحال 
على  لذلك هي حريصةٌ  لضغٍط روسي كبير، 
البلد  على  حفاظاً  وقت  بأسرع  الحرب  إنهاء 
والمدنيين، لذلك أرى أّن موسكو وكييف على 
األمر  إنهاء  إلى  الحاجة  من  المستوى  نفس 
األقوى  الوسيُط  ليصبَح  الدبلوماسية،  بالطرق 

هو تركيا ألنها األكثُر فعّاليةً مع كال الطرفين، 
على  كليهما،  مع  جيدة  عالقاٌت  لديها  حيث 
مع  إّما  خالفات  لديهم  الذين  اآلخرين  خالف 
ال  نفسه  الوقت  وفي  روسيا،  مع  أو  أوكرانيا 
تريدُ أوكرانيا أن تخسَر الدوَر التركّي والعالقةَ 
لذلك  موسكو،  وكذلك  معها،  االستراتيجية 

استطاعت تركيا أن تلعَب هذا الدور.
اتفاق  إلى  للوصول  أردوغان ودوافعه  أسباُب 

وقف إطالق النار:
ـ شعوره ويقينه بمدى تراجع شعبيته في الداخل 
التركي، ورغبته في االستفادة من هذا الحدث 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  مرحلة  في 

المقّررة صيف العام القادم.
التي  الخانقة  االقتصادية  األزمة  من  خوفه  ـ   
أوضاعاً  تعيُش  تركيا  وكون  بالده،  بها  تمّر 
خسارة  من  جداً  حِذٌر  فهو  خاصة،  اقتصادية 
فهي  اقتصادياً(،  له  الداعمة  )الدولة  روسيا 
المنبُع الرئيس للغاز الوارد إلى تركيا، وكذلك 
العامُل  هذا  كان  وربما  والسياحة،  القمح 
االقتصادي أحد أهّم أسباب تصّرف أردوغان 

في هذا االتجاه.
 ـ معرفته التامة بمدى قوة روسيا، وخوفه من 
جيداً  يحسب  كما  كان،  سبٍب  ألّي  مواجهتها 
فيما  سيّما  ال  لبوتين،  المواجه  موقفه  تأثيرات 
يخّص النقاط المشتركة بينهما في سوريا وليبيا 

وقره باغ.

اسرتاتيجية تركيا من خالل طاولة 
املفاوضات

البلدين  كال  مع  مشتركة  قواسم  لديها  تركيا 
احتمالية  رأيي  في  يرّجح  المتصارعين، وهذا 
طاولة  على  كبيرة  حظوظ  لها  تكون  أن 

المفاوضات.
على  غيرها  من  أكثر  جداً  حريصةٌ  فتركيا   
الصعب  الخيار  أماَم  أنها  بحكم  الحرب  إيقاف 
والخسارات العظمى، وأوكرانيا ترغب في أن 
توقَف حّمامات الدم التي تحصل على أراضيها 
تجّرُب  روسيا  حيث  الدمار  حالة  من  وتوقف 
الباليستية والمتطورة على أراضيها،  األسلحةَ 
حجم  من  حقيقةً  تعاني  باتت  روسيا  وأيضاً 
العقوبات.  هذه  وتطّور  االقتصادية  العقوبات 
البلدين  كال  بين  مشتركة  مصلحةٌ  هناك  إذن 

المفاوضات  طاولة  على  تقدٌّم  يحصَل  أن  في 
برعاية تركيّة.

تركيا والسريُ عىل الحبلني

اإلسرائيلي  الرئيس  زيارة  هنا  ويحضرني 
الجيوسياسية  المقومات  أّن  فصحيٌح  لتركيا، 
العالقةَ  أّن  تتوافر إلسرائيل، غير  والعسكرية 
كما  تماماً  ليست  وأوكرانيا  إسرائيل  بين  ما 
بعض  مختلفةٌ  فهي  وأوكرانيا،  تركيا  بين  هي 
الشيء، فالدوُر اإلسرائيلي ليس متكامالً بمقدار 
تركيا، فتركيا لها عالقات مع إيران ومع دول 
ومع  األوروبي  االتحاد  دول  وكذلك  الخليج 
مختلف،  إسرائيل  بينما وضُع  طبعاً،  إسرائيل 
وعلى  روسيا  على  الضغط  آليةَ  تمتلك  فهي 
في  اإلسرائيلي  الدوَر  لكّن  األوروبي  االتحاد 
الملّف األوكراني ال زال حتى اآلن غيَر مرٍض 

له.
يدعمه  اتجاهً  أخذت  تركيا  أّن  القوَل  نستطيع 
وإسرائيل  فالخليج  معاً،  وإسرائيل  الخليُج 
دوُل  مثالً  الدعم،  في  مختلٌف  منطٌق  لهما  كٌل 
آخر  بمعنى  تركيا،  مع  تماماً  متشابهة  الخليج 
دوُل الخليج هي متضررة من كّل الحروب في 
مستفيدةً  تكون  حين  الوقت  نفس  وفي  العالم، 
جهة  من  الضغوُط  تأتيها  الطاقة  ملف  من 
ملفات حقوق اإلنسان وبأساليب أخرى، بمعنى 
مثلما  الخليج  لدول  الفرصةُ  جاءت  حالياً  أنه 
واالتحاد  بينها  العالقة  تصحيح  إلعادة  تركيا 
األوروبي وأمريكا، والموقف نفسه هو لتركيا 
المتحدة وأوروبا: »إنكم  للواليات  تقول  والتي 
في حاجة إلى تصحيح العالقة معنا، إن أردتم 

نتوّسط مع روسيا من أجل إيقاف الحرب، لذلك 
الخليج  ودول  لتركيا  متاحةً  الفرصةُ  تكون  قد 

للدخول في دوٍر محوري في هذه الوساطة«.
نجاح  احتماالت  عن  التساؤل  إلى  وبالعودة 
من  إنه  القول  يمكنني  هذه:  لعبتها  في  تركيا 
السلّم  هي  التركية  الوساطة  تكون  أن  الممكن 
بضع  بوتين  ينزَل  أن  بمعنى  الطرفين،  لكال 
الدوُل  وكذلك  وجهه،  ماَء  ويحفظ  درجات 
ورطتها  من  للتخلّص  درجاٍت  تصعد  الغربية 
في الحصار االقتصادي والذي أضّر بها أيضاً، 
أوراقاً  تمتلُك  التي  الوحيدة  الدولةُ  هي  فتركيا 
منذ  متينة  عالقاٍت  لها  أّن  منطلق  من  قوية 
اقتصادية وسياحية وحتى  سنوات مع روسيا، 
دفاعية، وأيضاً مع أوكرانيا، تركيا الواقعةُ ما 
حّل  في  األقوى  المصلحة  صاحبةُ  نارين  بين 
هذه األزمة العالمية، إنها تسيُر على حبٍل رفيعٍ 
تزعجها  قد  أوكرانيا  إلى  انزاحت  فإن  للغاية، 
لذا  مثالً،  كسوريا  أخرى  ساحات  في  روسيا 

نراها تتحّرُك بصورة وحسابات دقيقة.
على  االقتصادية  العقوبات  هنا  نتذكر  وربما 
إيران قبل عشر سنوات، وكيف حاولت تركيا 
في تلك الفترة أن تقنَع أوروبا وأمريكا أن تكون 
وسيطاً، وفعالً استطاعت أن تحصَل على النفط 
من  تنجو  أن  وأيضاً  زهيدة،  بأسعار  اإليراني 
تنتهُج  هي  وبتصّوري  األمريكية،  العقوبات 

نفس السياسة في الملّف األوكرانّي.
تركيا  أّن  اليوم  السياسة  مضحكات  من  ربما 
عميقة  مشاكل  لها  والتي  االستعمارية  -الدولة 
مع كّل جيرانها- انتهجت الخّط الثالث وتسعى 

ألن تكون راعية السالم بين طرفي الحرب!

 سمير عطا هللا )كاتب(

قال ابن جبير، إن دمشق هي الجنة الموازية! 
األولى.  اإلسالمية  اإلمبراطورية  عاصمة 
الصراع  مركز  والهندسة،  الفتوحات  مدينة 
والنزاع والتقاتل، أرض األمويين، مثل القاهرة 
الفاطمية، وإسطنبول العثمانية وفاس المرينية. 
هللا  )صلّى  الرسول  رقاد  على  عاماً   36 بعد 
عليه وسلّم(، كان معاوية بن أبي سفيان يحاول 

عبور البوسفور ويحاول فتح القسطنطينية.
دمشق هي التي أيضاً »عّربت« اإلمبراطورية، 
وفرض الخليفة عبد الملك ابن مروان )685 – 
705( العربية لغة رسمية في أنحاء البالد بدالً 
عن اليونانية، واآلرامية التي كانت لغة اإلدارة، 
غير أن األثر العمراني العظيم الذي تركه عبد 

القدس، حيث  في  بل  يكن في دمشق  لم  الملك 
العظيم،  الصخرة  قبة  مسجد   692 عام  بنى 
القبلتين،  أولى  األقصى  المسجد  جانبه  وإلى 
كعاصمة  الثامن  القرن  دمشق  دخلت  وهكذا 

إمبراطورية شديدة الثقة بالنفس.
وقد كان للخليفة الوليد أن يبني فيما بعد المسجد 
مر  على  المدينة  رمز  أصبح  الذي  األموي 
كلفة  إن  الفقيه،  ابن  المؤرخ  وقال  األجيال، 
المسجد راوحت بين 600 ألف ومليون دينار، 
وحدها  الخضار  من  العمال  طعام  كلفة  وإن 
انتهت  وعندما  باليوم،  دينار   6000 بلغت 
على  الوليد  إلى  الفواتير  ُحملت  البناء  عملية 
أن  عن  بدالً  الخليفة  لكن  قافلة من 18 جمالً، 
أمر  بحيث  البناء  بعملية  فرحاً  كان  فيها  يدقق 
دمشق  باتت  عام 634م  في  جميعاً،  بإحراقها 
أيدي  في  تسقط  كبرى  بيزنطية  مدينة  أول 

قبعة  في  ريشة  لتصبح  المسلمين  المحاربين 
اإلمبراطورية اإلسالمية سريعة التمدد.

هي  قرناً  وعشرين  ستة  الممتد  بتاريخها 
شهرة.  العالم  مدن  أكثر  من  واحدة  أيضاً 
 :1154 عام  الجغرافيا  عالم  اإلدريسي،  كتب 
بأسره«.  العالم  في  بهجة  مدن هللا  »أكثر  هي 
القرن  في  اإلسالمية  الفتوحات  زمن  وبحلول 
على  معتادة  دمشق  كانت  الميالد،  بعد  السابع 
وصول الجيوش األجنبية إلى بواباتها. عاصمة 
في  اآلرامية،  المملكة  دمشق،  آرام  مملكة 
في  كان  مذ  الميالد،  قبل  عشر  الحادي  القرن 

أقدم مخطط للشارع المستطيل وشبكة القنوات 
الثامن  القرن  في  اآلشوريون  احتلها  المائية، 
قبل الميالد، وقبلهم البابليون في القرن السابع، 
واإلسكندر  السادس،  القرن  في  واألخمينيون 
األكبر المقدوني والسلوقيون في القرن الرابع، 
وفي  األول،  القرن  في  والرومان  واألنباط 
الفرس  أيدي  في  المدينة  سقطت  612م،  عام 
تحت حكم الملك الساساني كسرى الثاني، لتتم 
إمبراطورية  تحت  البيزنطيين  من  استعادتها 

هرقل المتعثرة عام 628.
يقاوم،  ال  بشكٍل  الغازية،  الجيوش  انجذبت 

الزمرد هذه في الصحراء، واحة  إلى جوهرة 
يرويها  بالمدينة،  المحيطة  الخصبة  الغوطة 
الشرقية  لبنان  ينبع من جبال  الذي  بردى  نهر 

ويختفي في األهوار جنوب شرقي العاصمة.
في موازاة الصورة البراقة الالمعة التي قدمها 
مكة  لتاريخ  في سردهم  المسلمون  المؤرخون 
والخلفاء  النبي )صلى هللا عليه وسلم(  وسيرة 
على  بعده  توالوا  الذين  األربعة  الراشدين 
الذين كتبوا عن  العرب،  الكتّاب  الخالفة، بذل 
دمشق بعد فترة طويلة من غزوها، جهداً فائقاً 

في إبراز قدسية المدينة.

مديرية البيئة بإقليم الفرات: حمالت التشجير للحّد من التصّحر

شهر الخير والرحمة في سوريا صار شهر معاناة اقتصادية قاسية

دراسة: تغيُّر المناخ جعل األعاصير 
األفريقية األخيرة أكثر حّدة

مطبخ الفردوس يستمر بتقديم وجباته المجانية في الرقة

كوباني / سالفا أحمد - بهدف زيادة المساحات 
مناخ  وخلق  المنطقة،  وتشجير  الخضراء، 
الفرات  إقليم  في  البيئة  مديرية  بدأت  معتدل، 
تشجير  حملة  الحالي،  للعام  شباط   21 بتاريخ 
على  نوعها  من  األكبر  تعدّ  والتي  واسعة، 
مستوى اإلقليم هذا العام، ويتم خاللها زرع 20 
والمثمرة  الحراجية،  بين  متنوعة  شجرة  ألف 
العالم  مخطط  الفرات، ضمن  إقليم  أرجاء  في 

الحالي.
تاريخه زراعة 13500 شجرة من  وتم حتى 
)السرو،  والمثمرة  الحراجية  األنواع  مختلفة 
نخيل  شمسي،  زيزفون،  الثمري،  الصنوبر 
اللوز(،  مشمش،  الزيتون،  فستق،  مروحي، 
في  والمنتزهات  الغابات،  من  العديد  وإنشاء 

اإلقليم. 
جوبان  شيخ  قرية  في  غابة  المديرية  وأنشأت 
هكتارات،  سبعة  بمساحة  كوباني،  جنوب 
إضافة  حراجية،  شجرة   3000 فيها  زرعت 
إلى إنشاء غابة أخرى في قرية عيدانية شرقي 
متنوعة،  شجرة   150 فيها  زرعت  كوباني، 

وكذلك إنشاء غابة أخرى في قرية تحتك شرقي 
حراجية،  شجرة   650 فيها  زرعت  كوباني، 
إضافة إلى إنشاء غابات أخرى في قرية سفتك 
شجرة   300 فيها  زرعت  كوباني،  غربي 
كل من  في  إنشاء حديقتي  إلى  إضافة  مثمرة، 

ناحيتي عين عيسى، والجلبية. 
من  المئات  زراعة  من  المديرية  وانتهت 
والمراكز  المؤسسات،  في  المتنوعة  األشجار 
زراعة  إلى  إضافة  كوباني،  مقاطعة  في 
األشجار في المنصفات، واألرصفة والساحات 
من  أكثر  وزراعة  المدينة،  في  المتواجدة 

1000شجرة في غابة كوباني. 
كما وزعت مديرية البيئة بالتنسيق مع مجالس 
وكومين مقاطعة كوباني، عشرة آالف شجرة 
على المواطنين في المدينة وريفها، وذلك سعياً 
لنشر ثقافة زراعة األشجار، واالعتناء بالبيئة.

تأهيل  على  المديرية  تعمل  ذلك  جانب  إلى 
اإلنارة وإقامة  غابة كوباني، من حيث توزيع 

المقاعد، وتأهيل الطرقات الموجدة في الغابة.
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الخصوص،  بهذا 

مع عضو مديرية البيئة في إقليم الفرات فواز 
أحمد، الذي تحدث عن الهدف من حملة التشجير 
وقال: »نسعى  أسابيع عدة،  منذ  أطلقوها  التي 
المساحات  زيادة  المتوفرة  اإلمكانات  عبر 
الخضراء في كافة أرجاء إقليم الفرات، وتوفير 

أماكن خصبة، وجميلة لتنزه المواطنين«. 
ونقية  صحية،  بيئة  »لخلق  األحمد  وأضاف 
زراعة  من  اإلكثار  علينا  معتدل،  ومناخ 
نعمل جاهدين على  ونحن  بأنواعها،  األشجار 
نشر ثقافة االعتناء بالبيئة، وزراعة األشجار، 

على أمل أن تكون مناطقنا مناطق خضراء«.
للمزيد  بحاجة  »المنطقة  إن  أحمد:  وأشار 

المناخ،  تغير  لظاهرة  للتصدي  األشجار  من 
تحمي  قوانين  من  والبد  القائم،  والجفاف 
المنطقة  لطبيعة  نظرا  المنطقة،  في  البيولوجيا 

التي تميل للشبه الصحراوية«. 

وشدد أحمد على ضرورة الحفاظ على األشجار 
المزروعة في كوباني وريفها، واالعتناء بها، 

كونها بمثابة رئة للمنطقة. 

ال تكاد سوريا تخرج من أزمات الشتاء، التي 
أنهكت أهلها وسط استمرار الصعوبات، حتى 
أزمات  لتبرز  المبارك.  رمضان  شهر  أتى 
مصادر  وصفت  فقد  أخرى،  بأوجه  ومشاكل 
وسط  فعال،  »المأساوي«  بـ  الوضع  محلية 
الليرة  صرف  سعر  وتدهور  األسعار،  غالء 
اللذين تركا أثراً عميقاً  السورية أمام الدوالر، 

على الحياة المعيشية للناس.
في  السوري  الداخل  من  مصادر  وأوضحت 
تصريح لـ »العربية نت«، أن الحالة االقتصادية 
في سوريا ال تحتمل مصاريف إضافية يأتي بها 
الشهر الكريم، في ظل الظروف الصعبة التي 

تعاني منها البالد.

أزمات مرتبطة ببعضها، وال 
تنتهي

من  تنتهي  ال  اليومية  الحياة  أزمات  أن  كما 

مؤكدة  وغيرها،  وخبز  ومحروقات،  كهرباء، 
أنها جميعها باتت مرتبطة ببعضها، فقد أوضح 
العاصمة  وسط  الشعالن  منطقة  في  »بائع« 
إلى  يؤدي  أحياناً  الكهرباء  انعدام  أن  دمشق، 
إغالق المحال التجارية، مؤكداً أن هذه الحالة 

تتكرر يومياً.
فيما كشف سائق تكسي، أن شّح البنزين يوقف 
ما  األجرة،  سيارات  وعمل  السير،  حركة 
بشكل طردي،  األسعار  الرتفاع  بدوره  يؤدي 
أما المحروقات، فهذه مأساة أخرى، ألن األيام 
الماضية شهدت سوريا آخر موجات البرد دون 

أدوات للتدفئة.

طبقة كاملة من املجتمع السوري 
باتت »مسحوقة«

أن  أخرى،  محلية  مصادر  أكدت  ذلك  وعن 
الطبقة الوسطى في البالد باتت مسحوقة، ألن 

الميسورين بحال جيد، فال يعانون من األزمات 
أما  األزمات،  هذه  عن  يغنيهم  ما  وجود  مع 
الفقراء فمعونات الجمعيات الخيرية تسد الرمق 
نوعاً ما، أما لحالة المتوسطة من ذوي الدخل 

المحدود فهم الذين يعانون األمّرين.
وضعا  البالد  تعيش  األسعار،  غالء  وأمام 
الحد  انخفاض مستوى  يقابله  اقتصاديا صعبا، 
عن  فضالً  العاملة،  اليد  أجور  في  المتوسط 
عدم توفر فرص عمل، وغيرها من الجوانب 

السلبية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن العائلة الواحدة تحتاج 
في سوريا لـخمسة أضعاف راتب الفرد لتعيش 
حياة عادية، ومن هنا يتضح الفرق الشاسع بين 
المالي  ومدخولها  للعائلة،  اليومية  المصاريف 
يتطلب  الذي  في رمضان،  اليومي، خصوصاً 

احتياجات معينة أصبحت مكلفة للسوريين.

ما يأيت من الخارج ال يكفي 
للداخل

وعلى الرغم من أن بعض األسر، يأتيها مردود 
من الخارج من مغتربين لهم، إال أن ذلك لم يعد 
حالً جيداً، فأسعار السلع ترتفع بشكل جنوني، 
الدوالر،  صرف  سعر  مع  أبداً  تتناسب  وال 
الذي يتحّكم به النظام بقبضة من حديد. كما أن 
التّجار يثبتون أسعارهم حتى في انخفاض سعر 
صرف الدوالر، وسط غياب الرقابة عنهم من 

قبل السلطات.

اقتصاد منهك

المحافظات  تشهدها  األوضاع  هذه  أن  يذكر 
النظام  قرارات  مع  خصوصا  كافة،  السورية 
األخيرة بوقف الدعم عن بعض السلع الحياتية 
منذ  السوري  االقتصاد  ويعيش  األساسية، 
سنوات، أسوأ مراحله، حيث هبطت الليرة العام 
اإلطالق  على  مستوياتها  أدنى  إلى  الماضي 
السوداء،  السوق  في  األمريكي  الدوالر  مقابل 

وارتفاع  الرواتب  قيمة  انخفاض  إلى  أدى  ما 
تكلفة الواردات.

أن  من  العالمي  الغذاء  برنامج  حذّر  بدوره، 
60% من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، 
تم  رقم  أعلى  وهو  الجوع،  لخطر  معرضون 
في  األزمة  بداية  منذ  اإلطالق  على  تسجيله 

البالد.

تحت  عاِلماً   22 فيها  شارك  دراسة  كشفت 
مظلة المبادرة الدولية لرصد أسباب التغيُّرات 
أن  أتريبيوشن«،  ويذر  »وورلد  المناخية 
المميتة،  المدارية  والعواصف  األعاصير 
التي ضربت جنوب القارة األفريقية هذا العام 
أصبحت أكثر حدة بسبب تغيُّر المناخ، حسبما 
االثنين  يوم  لألنباء  بلومبرغ  وكالة  أفادت 

الفائت. 
هطول  بيانات  أظهرت  الدراسة،  وحسب 
األعاصير  من  باثنين  المرتبطة  األمطار 
استوائيتين  وعاصفتين  الثالثة،  المدارية 

أخريين، اجتاحت كال من مدغشقر وموزمبيق 
ومالوي على مدى ستة أسابيع، أن تغيُّر المناخ 
كميات غزيرة  إلى هطول  األرجح  على  أدى 
من األمطار، وقالت الدراسة إن تلك الكوارث 
بها  وتأثر  شخصاً،   230 مقتل  عن  أسفرت 

أكثر من مليون شخص.
وذكرت المبادرة في بيان لها: أن هذه النتيجة 
تغيُّر  تأثير  لكيفية  العلمي  الفهم  مع  »تتفق 
المناخ، الناجم عن انبعاثات الغازات المتسببة 
في االحتباس الحراري، على هطول األمطار 

الغزيرة«.

بجهود جماعية وعمل تشاركي، يستمر مطبخ 
الفردوس، وللعام الخامس على التوالي، بتقديم 
أبناء  من  واليتامى  للمحتاجين  اإلفطار  وجبة 
المستمرة  الغذائية  والمساعدات  الرقة،  مدينة 

طيلة أشهر العام.
أطلقت  جماعي  وعمل  تطوعية،  بجهود 
الرقة  مدينة  في  المتطوعين  من  مجموعة 
نيسان  شهر  في  الفردوس«  »مطبخ  مشروع 
المجانية  وجباته  يقدم  الذي   ،2018 عام  من 
وكذلك  المدينة،  أبناء  من  واليتامى  لألرامل 

للنازحين من المناطق السورية األخرى.
المساعدة  لتقديم  المتطوعون  اعتمدها  الفكرة 
والعشرات من األسر  يتيم،  ألكثر من 1500 
المحتاجة ضمن المدينة، ويعمل المطبخ، الذي 
يقع في حي الفردوس وسط مدينة الرقة، على 
إعداد وجبات طعام، باإلضافة إلى تقديم سالل 
الوجبات  يقدم  ما  وعادة  لألسر،  تقدم  غذائية، 
يومي االثنين والخميس من كل أسبوع، طيلة 
أشهر السنة، بينما يقدم في شهر رمضان بشكل 

يومي.
تعمل في مطبخ الفردوس 18 امرأة متطوعة، 
تسع  إلى  باإلضافة  يومي،  بشكل  يعملن 
الكبير  الضغط  أيام  في  يعملن  متطوعات، 
رمضان،  شهر  خالل  وخاصة  المطبخ،  على 

طيلة  غذائية  وسالل  اإلفطار  طعام  يحضرن 
المعلبة،  وجباتهن  تتضمن  بينما  الشهر،  أيام 
إلى  والفروج  الحمراء،  اللحوم  يقدمنها  التي 

جانب مختلف الوجبات الشعبية في الرقة.
ياسر  المطبخ  عمل  على  المشرف  يقول 
لتقديم  هي  المطبخ،  إنشاء  فكرة  إن  الخابور، 
في  واألرامل  واأليتام،  للمحتاجين،  المساعدة 

مدينة الرقة.
وبنات  أبناء  تبرعات  من  المطبخ  ويمّول  هذا 

ال  بينما  الداخل،  ومن  المغترب  في  الرقة 
المطبخ على أجر مادي  العامالت في  تحصل 

بل يعملن بشكل تطوعي.
الخابور تحدث عن مشاكل عملهم في المطبخ، 
من  الخبز  مادة  تأمين  صعوبة  في  وحصرها 
لشراء  يضطرون  أنهم  إلى  منوهاً  األفران، 

الخبز السياحي بتكلفة كبيرة.
وكالة هاوار


