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منبج/ آزاد كردي ـ تحت عنوان: »هذي أرض 
المعارف  أرض  واألدب...  الشعر  أرض  منبج 
في  المثقفين  اتحاد  أقام  والكتب«،  واألقالم 
مدينة منبج وريفها أمسية شعرية، يوم السبت 
فيها  أٌلقيت  شعرية  أمسية  2022/5/22م 
القصائد الوجدانية والعاطفية من شعر التفعيلة 

والشعر العمودي )الشطرين( والنثر.

وريفها  منبج  مدينة  في  المثقفين  اتحاد  وينظم 
ومحاضرات  شعرية  وأمسيات  أدبية  نشاطات 
بشكٍل  وزائريها  المدينة  سكان  يلقيها  مختلفة، 

شبه دوري.
المدينة  مثقفي  من  عدد  األمسية  وحضر 
كل  فيها  وشارك  اجتماعية،  وشخصيات 
عباس.  ورشيد  محمود  إبراهيم  الشعراء  من 
المشترك  الرئيس  الشعرية  األمسية  وقدم 
المثقفين في مدينة منبج وريفها »أحمد  التحاد 

اليوسف«.
مؤخراً  له  صدر  الذي  عباس  رشيد  الشاعر 

بالهواجس  »أثقلت  شعريتان،  مجموعتان 
أغنيتي« و«على ساحل القلب«، ألقى عدداً من 
القصائد الوجدانية والوطنية، وهي وفق اآلتي: 

البالد« و«الحرب« و«إلى امرئ  »فتاة بطعم 
و«نقطة  الملوح«  بن  قيس  و«إلى  القيس« 
شئت«.  كما  و«غنيت  و«سراب«  انعطاف« 
رشيد عباس الذي ينتمي لتجربة الشعر الحديث 
قصائده  وتميزت  والحر،  التفعيلة  شعر  من 
باختيار األلفاظ السهلة والقريبة من االستعمال 

اليومي وذات امتداد موسيقي طويل.
أما الشاعر إبراهيم محمود الذي له العديد من 
المحلي  المستوى  على  الشعرية  المشاركات 
وفق  القصائد  من  عدداً  ألقى  فقد  والعربي، 
اآلتي: »أنا والغريب« و«طوفان الدم« و«ألنه 
الفراشة«.  و«قتل  عشقتك«  و«لذلك  الحب« 
وتميزت قصائده بالنبرة الموسيقية التي تُعرف 
بالمعاني  تموج  ذات  العمودي  الشعر  لدى 
السهلة والغريبة مع احتفاظه بكل مزايا الشعر 

العمودي. 
المناقشات  ببعض  الشعرية  األمسية  واختُتمت 

بين الحضور والشعراء.

تخّرجت أمينة محمد )41 عاماً( مع 
ابنتها رشا أحمد )21 عاماً(، الّسبت، 
من قسم الجنولوجيا )علم المرأة( في 

جامعة روج آفا.
وقالت »أمينة« لوكالة نورث برس، 
عالمات  مالمحها  على  وتظهر 
الكبرى،  ابنتها  مع  بتخرجها  الّسعادة 
فرصة«  كانت  الجامعة  »هذه  إّن: 

لتحقيق حلمها.
»لم  األمر  أّن  األربعينية  تنكر  ولم 
إال  منزل،  ربّة  كونها  سهالً«،  يكن 
بـ  حلمها  تحقيق  بشدة  أرادت  أنها 
في  ابنتها  على  لتتفوق  »التّعلم«، 

المعدل.
سعادتها  رشا  تُخِف  لم  وبالُمقابل، 
بتخّرج والدّتها، بعد أّن كانتا زميلتين 
»العقلية  لسنوات:  نفسه  القسم  في 
إكمال  من  أمي  حرمت  الّشرقية 

تعليمها، لذا شجعتها لتحقق هدفها«.
الشهر  من   21 السبت  يوم  وتخّرج 

كليات  من  طالب/ة،   73 الجاري 
والعلوم  اآلداب  التّربوية،  »العلوم 
االجتماعي، المعهد المالي واإلداري، 
البيترو كيمياء والهندسة«،  البترول، 
الّرئيس  مصطفى،  اإلله  عبد  وفق 

الُمشترك لجامعة روج آفا.
 41( علي  سميرة  رأت  جانبها  ومن 
تتخرج  أّن  الجميل  من  أنه  عاماً(، 
من  حرمت  حيث  التّاريخ،  قسم  من 
إكمال دراستها في جامعات الحكومة 
بسبب  فقط   ،1990 عام  الّسورية 

نقص عالمة واحدة.
 40( إبراهيم  ستيرا  قالت  وبدورها 
واألدب  اللغة  قسم  خريجة  عاماً( 
الكردي، إنها كانت تدرس عبر تطبيق 

»األون الين«، لكونها ُمدرسة.
ويتمتع الخريجون بأفضلية الحصول 
اإلدارة  مؤسسات  في  وظائف  على 
التي  الّشهادات  بحسب  الذّاتية، 

حصلوا عليها.

السوريون في تركيا... تحت رحمِة »الكيملك« 
دون توصيِف اللجوِء

الهام أحمد: على الكرد توحيد الموقف 
تجاه العدوان التركي المستمر

ألقت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، محاضرة يوم السبت 
المصادف لـ 21 من الشهر الجاري، في ساحة خاك بمدينة السليمانية، تناولت من خاللها األزمات 

في سوريا والعراق، والشرق األوسط والعالم، وفي معرض حديثها ذكرت الهجمات التي يتعرض 
لها الكرد في كردستان، وحضر المحاضرة عشرات المثقفين، والساسة، والصحفيين...«5

»حكاية أرض الزيتون« 
مشروع يلخص مقاومة 
الثماني والخمسين يومًا

ثالثة عشر فنانًا وفنانة، حكاية  يلخص  في مشروع فني 
في  األهالي،  أبداهما  اللتين  والمقاومة،  الزيتون،  أرض 
المراحل التي مروا بها جميعًا في عفرين؛ لتكون مالمح 

العودة آخر تفاصيل، ُتضاف إلى المشروع...«3

عدسة روناهي

ُأمسية شعرية في مركز 
الثقافة والفن بمنبج

تخّرُج أٍم وابنتها 
في نفس اليوم من 
جامعة »روج آفا« 

بقامشلو

للقوانين  خضعوا  بل  للجوء،  القانونّي  بالتوصيف  يحظوا  لم  التركّيِة،  األراضي  إلى  الحدوِد  عبروا  الذين  السوريون 
واألوامر اإلدارّية التركّية، وأضحوا رهَن إرادِة أنقرة، التي تثير قضيَة إعادتهم وتّدعي أّن مقصَد العودِة هو إلى 
»المناطق اآلمنة«، فيما تواصُل القصَف اليومّي لعشراِت المدِن والبلداِت والقرى اآلمنَة في شمال  ما تسميه زوراَ 
وشرق سوريا إلفراغها من أهلها ودفعهم للخروِج القسرّي من بيوتهم، بالمقابِل تسعى لخلِق الظروِف التي تدفُع 
السوريين للعودِة العكسّية، وإلزامهم على توقيِع وثائِق العودِة الطوعّية، لتكسَب عوائد الملِف داخل تركيا انتخابّيًا 

وعبر الحدود بالتغير الديمغرافّي...«8

حملت الجولة الثانية إيابًا من دوري 
القدم  الجزيرة لكرة  أندية إقليم 
للرجال موسم 2021ـ  2022، اإلثارة 
والنّدية في أغلب مبارياتها، بينما 
مازالت الصدارة هي ُملكًا لسردم 
الذي سيلعب يوم الثالثاء في ختام 

هذه الجولة...«10

اإلثارة عنوان اجلولة الثانية من دوري 
إقليم اجلزيرة بكرة القدم

احتضنت قامشلو المدينة الوادعة الجميلة، المعرض 
التشكيلي السادس لترسيخ ثقافة الفن التشكيلي، 
ولتسليط الضوء على أعمال الفنانين في مناطق 
شمال وشرق سوريا، ففي كل عام ُتقام فعالية 
التشكيلي؛ لعرض أعمال، وإنجازات  الفن  معرض 
الفنانين، وتميز المعرض هذا العام بمشاركة لوحات 
جميلة لفنانين من شعوب شمال وشرق سوريا كافة، 

وبلغ عددهم 139 فنانًا تشكيليًا...«9 

معرض الفن التشكيلي بنسخته السادسة.. 

التشكيلين انعكاس مجتمعي للفنانين 

ثابت  الشرابيين في سوريا،  حذر ممثل قبيلة 
االستيطاني  المشروع  خطورة  من  الجوهر، 
التركي في سوريا، والعراق والشرق األوسط 
الجمعيات اإلخوانية  بتمويل من بعض  عامة، 
أن  مؤكدًا:  وفلسطين،  والكويت،  قطر،  في 
مثل هذه المشاريع االستيطانية تسعى لتفكيك 
شعوب المنطقة، وخلق الفتن، وإبادة الشعوب، 

والثقافات األصيلة في المنطقة...«5

ممثل قبيلة الشرابيين 
في سوريا: جامعة 

الدول العربية مسؤولة 
عن وقف االستيطان، 
الديمغرافي والتغيير 

»كنت أتدرب في الخفاء بادئ األمر؛ بسبب ندرة 
بابل،  للنساء في محافظة  الرياضية  القاعات 
جنوب بغداد، وصعوبة الحصول على موافقة 
الوالد بالذهاب إلى القاعة؛ للتدرب على رفع 

األثقال«...«2

النسوية  الرياضة 
في العراق... عندما 

تصطدم أحالم املرأة 
االجتماعية بالتقاليد 

قامشلو  مدينة  في  الشعب  بلدية  وضعت 
المشاريع الخدمية، التي ستعمل على إنجازها 
هذا العام، كما خصصت ميزانية تقدر بتسعمائة 
ألف دوالر لبلدية الشعب، والنقاط التابعة لها، 
وستسعى البلدية إلنجاز المشاريع كافة، التي 
بالواقع  والنهوض  قائمتها،  في  وضعتها 

الخدمي...«7 

بلدية الشعب في 
قامشلو مساٍع نحو 

البدء بتنفيذ مشاريع 
عام 2022
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الرياضة النسوية في العراق... عندما تصطدم 
أحالم المرأة بالتقاليد االجتماعية

بسبب  األمر؛  بادئ  الخفاء  في  أتدرب  »كنت 
محافظة  في  للنساء  الرياضية  القاعات  ندرة 
على  الحصول  وصعوبة  بغداد،  جنوب  بابل، 
موافقة الوالد بالذهاب إلى القاعة؛ للتدرب على 

رفع األثقال«.
بداية  حوراء،  العراقية  الشابة  تصف  هكذا 
ممارستها لهوايتها الرياضية، وتقول إنها كانت 
تعاني من فقدان الشهية، وقلة الوزن حيث بلغ 
إلى  طولها  يصل  فيما  فقط،  كلغ   44 وزنها 
1.66 متراً، فأقنعتها إحدى الصديقات بالتدرب 
على رفع األثقال، إلبراز عضالتها بشكل جيد، 

وأعجبها األمر، فرغبت االحتراف فيه.

نهاية الحلم

عاما،   26 العمر  من  البالغة  حوراء  تكمل 
كيف انتهى حلمها هذا، برفض والدها متابعتها 
لمحترفي،  التواصل،  وسائل  عبر  المستمرة، 
يخص  ما  بكل  وعلمها  األثقال،  رفع  وأبطال 
اإلنسان،  عضالت  درست  أنها  حتى  األمر، 
باالعتناء  الخاصة  والطرق  تنشيطها  وكيفية 

بها.
وقالت: إن والدها منعها من الذهاب إلى القاعة 
المنزل،  سطح  على  التدريب  أو  الرياضية، 
بالرجال،  تتشبهين  »أصبحت  ووبخها: 

وسيخاف من يريد التقدم لخطبتِك«.
وعلى غرار قصة حوراء، انتهت قصة سنديان 
البكالوريوس في  رضا، الحاصلة على شهادة 
البالد،  جنوب  البصرة  جامعة  من  الرياضة 
الرياضية  القاعات  فيها  تكثر  محافظة  وهي 

الخاصة بالنساء.
الوثب  في  تتخصص  أن  سنديان  حاولت 
خطبتها  بعد  تبددت،  أحالمها  أن  إال  الطويل، 
من قريب لها، رفض ممارستها لهذه الرياضة، 
بدعم موقف  والدها  أقنعت  والدتها  إن  وقالت: 
زوجته  تنشغل  أن  رفض  الذي  خطيبها، 
أو  الوثب،  إلى  تقودها  قد  بأوهام،  المستقبلية 

الركض أمام حشد من الرجال.

معوقات عديدة

حاضرة  المعوقات  كانت  بغداد،  العاصمة  في 
أيضاً، حيث تعتقد بطلة المصارعة رشا صدام 
تعد  واالجتماعية،  األسرية  القيود  أن  حاتم، 

عائقا رئيسيا أمام الرياضة النسوية.
مدربة  وتعمل   ،1989 عام  المولودة  رشا 
رشاقة، ولياقة بدنية، وفنون قتال، ودفاع عن 
النفس، ومصارعة أيضاً، حاصلة على شهادة 
الفنون  لعبة  في  الدولية  والتحكيم  التدريب، 

والعرب  العراق،  وبطلة  )الباغوت(،  القتالية 
في المصارعة، والقوة البدنية.

بالعراق  النسوية  الرياضة  طبيعة  عن  تحدثت 
لبناتهن،  العائالت  دعم  ضعف  إن  قائلة: 
القيود  إلى  باإلضافة  األساس،  المعوق  هو 
إلى  ينظر  البعض  يزال  ما  حيُث  االجتماعية، 
المرأة الرياضية، نظرة شٍك، وابتذال، خاصة 
للتدريب، ونظرة  مع عدم توفر أماكن مالئمة 
شؤون  إلدارة  خلقت  وأنها  للمرأة،  المجتمع 

العائلة، والمنزل فقط«.

فإن  المعوقات،  هذه  رغم  أنه  إلى  وتشير 
القدم،  كرة  في  الرياضيات  من  الكثير  هناك 
والباليه  والريشة  والسلة،  والطائرة،  والتنس، 
و«الجمناستك« إضافة الى الكشافة، والساحة، 
الكليات  وخارج  داخل  وغيرها  والميدان، 

الرياضية.

أصغر حكم

ال  الموهوبات  نجاح  أن  إال  المعوقات،  ورغم 
يغيب عن الساحة أيضاً، خاصة المتخصصات 
في هذا المجال، حيث حصدت ميالد محمد من 

ديالى لقب أصغر حكم نسوي.

درجة  على  الحاصلة  محمد  ميالد  تقول 
البكالوريوس من كلية التربية الرياضية، والتي 
تدرس حالياً الماجستير: إن العائلة هي المحيط 

المساند ألي رياضي، وما ساعدها هو  األول 
أنها تنحدر من عائلة رياضية، فوالدها مدرب 
أثقال ووالدتها مدربة رياضة جمناستك، »لذا 
تخصص  في  ضالتي  أجد  أن  الطبيعي  فمن 

رياضي، كما حدث مع كرة السلة«.
حكم  درجة  إلى  بالوصول  »نجحت  وتابعت: 
في  وأستاذي  العائلة،  دعم  طريق  عن  مباراة 
في  الدخول  على  شجعني  والذي  الجامعة، 
بالجامعة؛ ألصبح أصغر  دورة تحكيم خاصة 
حكم من العنصر النسوي حتى اآلن، وأكملت 
اثنتي عشرة  الطريق حتى شاركت في تحكيم 

مباراة«.

دور وزارة الشباب

الرياضة  وزارة  نظر  وجهة  ولمعرفة 
النسوية  الرياضة  قسم  مديرة  تقول  والشباب، 
وطنية  استراتيجية  هناك  إن  طارق:  أنوار 
لالرتقاء بالرياضة النسوية؛ بهدف دعم صحة 
الضغوطات  من  والتقليل  المرأة،  ونفسية 
النفسية، التي تتعرض لها في الحياة، وتتضمن 
رياضة الموهوبات، وذوي اإلعاقة، والرياضة 

المدرسية، والجامعية، والتثقيف اإلعالمي.
وتشير إلى أن النساء عموماً يواجهن معوقات 
عدم  منها  عديدة  وهي  الرياضية،  لنشاطاتهن 
بالمرأة،  الخاصة  والمالعب  القاعات،  توفر 
القسم  بأنشطة  الخاص  التمويل  توافر  وعدم 

النسوية.
للرياضة  الرافضة  المجتمع  نظرة  أن  وبيَّنت، 
نظرة  »وهي  األكبر  المعوق  تعد  النسوية 
أمام  الرئيسية  األسباب  أحد  وهي  قاصرة« 
العراق،  في  النسوية  الرياضة  انتشار  تأخر 
تطورات  من  مؤخراً  حققته  مما  الرغم  على 

إيجابية.
التنمر  من  للكثير  يتعرضن  الالعبات  أن  كما 
على  يحكم  البعض  أن  عن  فضالً  والتهكم، 
الرياضة، وفقاً لجنس الشخص، أي أن بعض 
اآلخر  والبعض  للرجال،  خاصة  الرياضات 

خاص بالنساء.
وكاالت

مذيعات في التلفزة األفغانية يرفضن سجن البرقع
العامالت  المذيعات  من  مجموعة  ظهرت 
في أبرز القنوات التلفازية األفغانية، السبت 
2022/5/21 وقد كشفن عن وجوههن، في 
يلزمهن  طالبان،  اتخذته سلطات  لقرار  تحدّ 

بتغطية وجوههن خالل البث.
األعلى  القائد  الحالي، فرض  الشهر  ومطلع 
العامة.  األماكن  في  النقاب  ارتداء  للحركة، 
وقد طلبت وزارة األمر بالمعروف، والنهي 
عن المنكر من المذيعات االلتزام أيضاً بهذا 
القرار، ابتداء من السبت 2022/5/21، بعد 
أن كانت الشروط المفروضة، تقتصر على 

وضع غطاء للرأس.
في  المذيعات  ظهرت  لذلك،  وخالفاً  لكن، 
تي.في«  و«شامشاد  نيوز«  »تولو  قنوات 
و«وان تي.في« بوجوه مكشوفة خالل البّث 

المباشر في عين اليوم.
»شامشاد«  قناة  في  األخبار  مدير  ويقول 
من  بالقلق  زميالتنا  »تشعر  إحساس:  عبيد 
أن يشّكل التزامهن، بهذا القرار خطوة أولى 
نحو إيقافهن عن العمل«، وأضاف: أّن القناة 
طلبت التشاور مع حركة طالبان، بشأن هذه 

المسألة.
من  بالكثير  القرارات  هذه  دفعت  وقد 
البالد،  مغادرة  إلى  األفغانيات  الصحافيات 
بحسب  السلطة،  على  طالبان  استيالء  منذ 

إحدى المذيعات.
وأضافت المذيعة، التي فضلت عدم الكشف 
عن اسمها، أّن القرار األخير: »فطر قلوب 

المذيعات، اللواتي يعتقدن اآلن: أن ال مستقبل 
لهّن في البالد«. وأشارت إلى أنها بدأت تفكر 

في المغادرة.
ستتواصل  السلطات،  أّن  من  مهاجر  وحذّر 
مع أولياء، ومسؤولي المذيعات حال رفضن 
بطرد  طالبان،  أمرت سلطات  وقد  االلتزام. 
حال  في  العاّمة،  المؤسسات  في  العامالت 

مخالفتهن للقواعد الجديدة.
الوظائف  في  العاملون  الرجال  ويواجه 
العاّمة خطر الطرد، إن تخلّفت زوجاتهم أو 
بناتهم عن االلتزام بالقرارات. وأفاد مهاجر 
المذيعات،  وأزواج  القنوات،  مسؤولي  بأّن 

سيفصلون من العمل، إن لم يطبّق القرار.
وعند سيطرتها على السلطة تعّهدت طالبان 
في البداية، بأن تكون أكثر مرونة من نظامها 
عندما  و2001،   1996 عامي  بين  السابق 

حرمت النساء من كل الحقوق تقريباً.
التزاماتها،  عن  تراجعت  ما  سرعان  لكنّها 
واستبعدت النساء إلى حد كبير من الوظائف 
بالمدارس  االلتحاق  من  وحرمتهن  العامة، 

الثانوية، وقيّدت حقهن في السفر.
األفغانيات،  النساء  غالبية  أرغمت  كما 
ارتداء  على  المذيعات،  بينهن  ومن 
عن  التلفازية  القنوات  وتوقفت  الحجاب، 
التزاماً  نساء،  تضم  التي  المسلسالت،  بث 

بقرارات طالبان.
وكاالت

 ماذا يعني
 أن تكوني
 امرأة في
!إيران؟

أنك سترتدين  إيران، تعني  امرأة في  لو كنِت 
مبوجب  وذلك  السابعة،  بسن  عنوةً  احلجاب 
البالد،  في  النافذة  اإللزامية  احلجاب  قوانني 
الدولة، بذلك  أن تخالفي  أما  أبيِت،  أم  شئِت 
كاالحتجاز،  جمة:  لعقوبات  ستتعرضني 
قبل  من  واجلّلد  بالسجن،  واحلكم  واإلهانة، 
شرطة تسمي نفسها بشرطة »اآلداب« ومن 
العلنية؛  الفاحشة  بنشر  تُتهمي  أن  املمكن 

لتعاقبي أشد العقوبات!

بالزوج  سوى  يعترف  ال  القانون،  أن  ويعني 
أن  الزوجة  على  ويجب  األسرة،  رب  بصفته 
تطيعه في جميع األمور، مبا في ذلك العمل، 
وكل ما يتعلق بحياتها اخلاصة، ففي القانون 
الزوج   »1117« املادة  وحسب  بالبالد،  املدني 
أو  مهنة،  مزاولة  من  زوجته  مينع  أن  له  يحق 
سمعة  أو  األسرية،  املصالح  تنافي  صناعة 
الزوج، وفي املادة 1133: »يحق للزوج أن يطلق 
زوجته وقتما يشاء«، وفي املادة 1114 »يجب 
يحدده  الذي  السكن،  في  الزوجة  تسكن  أن 
الزوج«، أي في إيران حياتك ملك الزوج، وليس 
فيما  اخلاصة«  »إرادتك  اسمه  شيء  هناك 

يتعلق باملرأة.

األربعني  السنوات  مدى  على  أنه  ويعني 
حضور  من  السلطات،  منعتك  املاضية، 
األلعاب  من  وغيرها  القدم  كرة  مباريات 
الرياضية في املالعب، وعلى الرغم من أن هذا 
احلظر غير منصوص عليه في القوانني، إال أن 
بانتظام على مدى عقود،  السلطات تطبقه 
واحتجاز،  وضرب،  اعتقاالت،  إلى  احلظر  وأدى 
خاطرتي،  وإذا  النساء،  بحق  وانتهاكات 
يجب  مثالً،  القدم  لكرة  مشجعة  وأصبحِت 
سحر  الزرقاء«  »الفتاة  مصير  تتذكري  أن 
السجن حملاولتها  والتي قبعت في  اخلضيري، 
النار  أشعلت  أن  بعد  وماتت  ملعب،  دخول 

بنفسها.

بنفسك  تقرري  أن  املمنوع،  من  أنه  ويعني 
الدولة  وستواجهك  ستنجبني،  طفالً  كم 
بقانون، »مشروع جتديد شباب السكان، ودعم 
والتوزيع  التعقيم،  يحظر  والذي  األسرة«، 
اجملاني لوسائل منع احلمل، في نظام الرعاية 
يهدد  احلمل  كان  إذا  إال  العامة،  الصحية 
على  إضافية  قيوداً  وضع  والذي  املرأة،  صحة 
لن  أي  واإلجهاض،  احلمل  منع  وسائل  إتاحة 
اإلجنابية  بالصحة  التفكير  حقك  من  يكون 

وتنظيم األسرة.

ويعني يحق لولي أمرك تزويجك قانونياً بعمر 
املدني  للقانون  ووفًقا  ألنك  عشر؛  الثالثة 
ولسِت  للزواج،  القانوني  السن  في  اإليراني 
كل  بأن  الدولية،  القوانني  تنص  كما  طفلة 
أعلن  وقد  طفل،  عاماً  عشر  ثمانية  دون  من 
تسجيل   ،2021 عام  اإليراني  اإلحصاء  مركز 
لفتيات  زواج رسمي،  أكثر من 23 ألف حالة 
تتراوح أعمارهن بني عشر، وأربعة عشر عاًما 

خالل تسعة أشهر. 

ويعني: بأنه ليس لك حق، مجرد التفكير بأن 
تصبحي رئيسة للجمهورية أو قاضية، وذلك 
ال  املرأة  فإن  اإليراني،  النظام  قوانني  بحسب 
أو  للجمهورية  رئيسة  تصبح  أن  لها  يحق 
قاضية، وهذا منصب يناسب الرجل، وبشكل 
بحسب  والسياسة،  الدين،  رجال  خاص 

أنظمة الدولة. 

املؤرخون  أكد  وقد  وأده،  مت  تاريخك  أن  ويعني 
اإليرانيون، والغربيون، الذين درسوا التطورات، 
بوضوح  عاماً،   150 منذ  إيران  شهدتها  التي 
حقيقة أن التاريخ املذكور جتاهل دائماً الكثير 
جزءاً  وسجل  اإليرانية،  املرأة  بطوالت  من 

صغيراً منه. 

ولكن أن تكوني امرأة إيرانية، يعني أن تكوني 
والظلم،  االستبداد  وجه  في  للمقاومة  رمزاً 
جالليان،  زينب  الكردية  املناضلة  تكوني  أن 
النساء  وآالف  ستوده،  نسرين  والناشطة 

املناضالت، والرافضات للذل.

نساء خارج السرب

ميديا غامن

هل ُيمكن أن يعيش اإلنسان بدون معدة؟

 هذه الرياضات مناسبة لمرضى الُفصال العظمي     

جدري القرود.. األسباب واألعراض وطرق الوقاية

العديد من األعضاء في جسم اإلنسان يُمكن أن 
يعيش بدونها، على الرغم من أن الحياة قد تكون 
صعبة عند التخلي عن هذا العضو، أما أعضاء 
بالمخاطر ومن  محفوفة  إزالتها  فتكون  أخرى 
الجراحات المعقدة كاستئصال الكبد أو الرئة أو 
األعضاء  هذه  أحد  تعرض  عند  وذلك  القلب، 

لضرر كبير يستحيل أن يُبقيه داخل الجسم.
مثل  سهولة  أكثر  تكون  أخرى  جراحات 
البنكرياس،  أو  الطحال  أو  الكلية  استئصال 
الحياة  الستكمال  المالئمة  العالجات  أخذ  مع 
من  بالك  على  خطر  هل  لكن  طبيعي،  بشكل 
قبل السؤال: )هل يُمكن أن يعيش اإلنسان بدون 

معدة ؟(.
أهم  من  فالمعدة  للغاية،  مرعبة  الفكرة  تبدو 
الجهاز  في  عضو  وأبرز  اإلنسان  أعضاء 
واستهالك  هضم  عن  والمسؤولة  الهضمي 
المواد الغذائية. فهل يُمكن أن نجد شخًصا بال 

معدة؟

كن أن يعيش اإلنسان  هل يمُ
بدون معدة؟

الجواب باختصار هو: نعم، يُمكن أن 
يعيش شخٌص ما بدون معدة، لكن ال يحدث 

هذا األمر إال في حاالت َمَرضيَّة معقدة 
للغاية ويخشى عندها األطباء تعطل أجهزة 

أخرى في الجسم .

أسباب تدفع إىل استئصال املعدة 
يف الجسم

هناك عدد قليل نسبيًا من األسباب تدفع األطباء 
إلى استئصال المعدة، معظم اضطرابات المعدة 
إجراءات  أو  طبية  عقاقير  عبر  عالجها  يتم 
بعض  في  األطباء  يلجأ  وقد  تعقيدًا،  أقل  طبية 
قبل  المعدة  من  جزء  استئصال  إلى  األحيان 
بسرطان  األمر  تعلَّق  إن  لكن  الكاملة،  اإلزالة 
العضو  بإزالة كافة  يتردد األطباء  المعدة، فال 

خشية انتشاره في باقي أجزاء الجسم.
المعدة  يُصيب  الذي  السرطانات  أنواع  فأحد 
يُعرف باسم )سرطان المعدة( المنتشر وراثيًا، 

.CDH1 وعادةً ما يرتبط بجين وراثي هو
ما يجعل هذا السرطان األخطر على اإلطالق 
من بين أمراض المعدة األخرى هو أنه ينتشر 

بسرعة وفي وقٍت مبكر في جميع أنحاء العضو 
ما يجعل محاصرته وعالجه أمًرا صعبًا للغاية، 
المعدة  استئصال  األطباء  ل  يُفّضِ لذلك،  نتيجةً 
بأكملها في وقٍت مبكر قبل أن ينتشر السرطان 
لون هذا اإلجراء على  إلى خارج المعدة ويُفّضِ
العالج الكيماوي عديم الجدوى في هذه الحالة.

كيف يعيش اإلنسان بال معدة؟

الطبيعي  المسار  فإن  المعدة،  غياب  حالة  في 
الطعام  يسير  أن  يُفترض  إذ  يختلف،  للطعام 
من المريء إلى المعدة ثم األمعاء، لكن بغياب 
الدقيقة  المعدة، يتم وصل المريء مع األمعاء 
يسمح  هذا  عشر،  اإلثني  طريق  عن  مباشرةً 
بمواصلة  الصفراوية  والقنوات  للبنكرياس 

صب عصاراتها في اإلثني عشر.
للغاية  مهمة  المعدة  دور  أن  من  الرغم  وعلى 
وال يُمكن تعويضه، لكن يبدو أن األمعاء قادرة 
على مواصلة العمل بشكٍل يسمح للجسم بإكمال 

حياته.
إذ تبدأ التغذية في بادئ األمر بعد العملية عبر 
أجهزة الجسم للشفاء، ثم يتم تناول معظم أنواع حقن المواد الغذائية بالوريد حتى تتماثل باقي 

الطعام بشكٍل طبيعي.
وعلى الرغم من أن عملية الهضم بطيئة نسبيًا، 
لكن يتم هضم معظم أنواع الطعام بشكٍل جيد. 
وفيتامينات  غذائية  مكمالت  الشخص  ويتناول 
بعد  الغذائية  العناصر  بعض  لنقص  نظًرا 

استئصال المعدة.
كما يتم استهالك وجبات غذائية بشكل حصص 
صغيرة وجرعات قليلة، ويُعاني من يستأصل 
المعدة من فقدان سريع بالوزن، لذلك يجب أن 
تكون المواد الغذائية غنية بالسعرات الحرارية 

والدهون.
 إضافةً إلى آثار جانبية أخرى كهشاشة العظام 
مكمالت  تناول  يتطلب  ما  الفيتامينات  وفقدان 

غذائية.

الخالصة

معدة  استئصال  عملية  أن  من  الرغم  على 
غير  تبدو  وقد  بالمخاطر  محفوفة  ما  شخص 
بكثرة  إجراؤه  يتم  طبي  إجراء  لكنه  منطقية، 

ويعيش اآلالف من األشخاص بدون معدة. 

بالنسبة  الرياضة  كبيرة  لممارسة  أهمية  هناك 
في  تساعد  إنها  إذ  العظمي،  الفُصال  لمرضى 

الحفاظ  على حركية المفاصل.          
)التهاب  باسم  أيضاً  معروف  العظمي  والفُصال 
المفصل التنكسي(، ويعد من أكثر أمراض العظام 
للتجدد  قابل  غير  تلف  عن  عبارة  وهو  انتشاراً، 
يصيب األنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل 
المفاصل  حركة  من  الناتج  االحتكاك  تقليل  على 

الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.
المرض  بسبب  الواقية  الطبقة  هذه  تآكل  ويؤدي 
إلى احتكاك األنسجة العظمية، ويصحب االحتكاك 
التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في اآلالم.
الفُصال  لمرضى  المناسبة  الرياضات  أن   حيث 
العظمي  هي السباحة، إذ إنها تخفف العبء الواقع 
طويلة  المشي  لمسافات  أن  كما  المفاصل،  على 

يعد مناسبا بشرط أال تكون مسارات المشي شديدة 
االنحدار.               

 الرياضات غري املناسبة ملرىض 
الفمُصال العظمي     

الفُصال  لمرضى  المناسبة  غير  الرياضات  أما 
فيها خطر  التي  يرتفع  الرياضات  فهي  العظمي، 
السلة  وكرة  القدم  كرة  مثل  والتصادم،  االحتكاك 
التي  الرياضات  وكذلك  اليد  والهوكي،  وكرة 

تتطلب تغيير االتجاه بسرعة مثل التنس.          
 وبشكٍل عام، يتعين على مرضى الفُصال العظمي 
الضوء  على  المعالج  للحصول  الطبيب  استشارة 

األخضر لممارسة الرياضة.                

التي  النادرة  القرود من األمراض  يُعد جدري 
تسببها اإلصابة بفيروس جدري القرود.

جنس  إلى  القرود  جدري  فيروس  ينتمي   
 ،)Poxviridae( الفيروسات القشرية في عائلة
عام  في  مرة  القرود ألول  اكتشاف جدري  تم 
شبيه  لمرض  فاشيتان  حدثت  عندما   1958
بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة 

للبحث، ومن هنا جاء اسم )جدري القرود(.
جدري  من  بشرية  حالة  أول  تسجيل  تم 
الكونغو  القرود في عام 1970 في جمهورية 
الديمقراطية خالل فترة الجهود المكثفة للقضاء 
على الجدري. منذ ذلك الحين، تم اإلبالغ عن 
جدري القرود في العديد من بلدان وسط وغرب 
إفريقيا األخرى: الكاميرون، وجمهورية إفريقيا 
الوسطى، وكوت ديفوار، والجابون، وليبيريا، 
وسيراليون.  الكونغو،  وجمهورية  ونيجيريا، 
الكونغو  جمهورية  في  اإلصابات  غالبية  تقع 

الديمقراطية.

كيف نمُصاب بجدري القرود؟

الحيوانات  من  القرود  جدري  التقاط  يمكن  ـ 
ووسط  غرب  من  أجزاء  في  المصابة  البرية 
أفريقيا، يُعتقد أنه ينتشر عن طريق القوارض، 

مثل الجرذان والفئران والسناجب.
ـ يمكن التقاط جدري القرود من حيوان مصاب 
سوائل  أو  دمه  لمست  أو  للعض  تعرضت  إذا 

الجسم أو البقع أو البثور.
أيًضا اإلصابة بجدري  الممكن  قد يكون من  ـ 
القرود عن طريق تناول لحم حيوان مصاب لم 
يتم طهيه جيدًا، أو عن طريق لمس المنتجات 
جلد  )مثل  المصابة  الحيوانات  من  األخرى 

الحيوان أو الفراء(.
من  القرود  جدري  ينتشر  أن  أيًضا  يمكن  ـ 

خالل:
التي  المناشف  أو  الفراش  أو  المالبس  لمس  ـ 
الجلدي  بالطفح  مصاب  شخص  يستخدمها 

لجدري القرود.
بجدري  مصاٍب  جلد  قشور  أو  بثور  لمس  ـ 

القرود.
شخص  عطس  أو  سعال  من  الناجم  الرذاذ  ـ 

مصاب.

العالمات واألعراض

البشر  عند  القرود  جدري  أعراض  تتشابه 
ذلك،  من  أخف  ولكنها  الجدري  أعراض  مع 
وآالم  والصداع  بالحمى  القرود  جدري  يبدأ 
االختالف  يتمثل  واإلرهاق،  العضالت 
الرئيسي بين أعراض الجدري وجدري القرود 
في أن جدري القرود يتسبب في تضخم الغدد 
الليمفاوية )تضخم العقد اللمفية( بينما ال يحدث 
ذلك في حالة اإلصابة بالجدري، عادةً ما تكون 

فترة الحضانة )الفترة من اإلصابة إلى ظهور 
األعراض( لجدري القرود من 7 إلى 14 يوًما 

ولكن يمكن أن تتراوح من 5 إلى 21 يوًما.
يبدأ المرض بحمى، وصداع، وآالم العضالت، 
الليمفاوية،  الغدد  وتضخم  الظهر،  وآالم 

قشعريرة، وإنهاك.
يظهر الطفح الجلدي عادة بعد يوم إلى خمسة 
أيام من ظهور األعراض األولى، غالبًا ما يبدأ 
الطفح الجلدي على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء 
أخرى من الجسم. أحيانًا يتم الخلط بين الطفح 
بقع  شكل  على  يبدأ  الماء،  وجدري  الجلدي 
مليئة  بثور صغيرة  إلى  تتحول  والتي  بارزة، 
بالسوائل، تشكل هذه البثور في النهاية قشوًرا 
في  األعراض  تختفي  ما  عادةً  الحقًا.  تتساقط 
غضون 2 إلى 4 أسابيع. في إفريقيا، ثبت أن 
جدري القرود يتسبب في وفاة ما يصل إلى 1 

من كل 10 أشخاص يصابون بالمرض.

التشخيص

يشمل التشخيص التفريقي السريري الذي يجب 
األخرى،  الجلدي  الطفح  أمراض  مراعاته 
الجلد  والتهابات  والحصبة  الماء  جدري  مثل 
والحساسية  والزهري  والجرب  البكتيرية 
اعتالل  يكون  أن  يمكن  باألدوية،  المرتبطة 
العقد اللمفية أثناء المرحلة األولى من المرض 
سمة سريرية لتمييز جدري القرود عن جدري 

الماء أو الجدري.
القرود،  جدري  وجود  في  االشتباه  حالة  في 
عيّنة  جمع  الصحيين  العاملين  على  يجب 
مناسبة ونقلها بأمان إلى المختبر ذي القدرات 
المناسبة، يعتمد تأكيد اإلصابة بجدري القرود 
االختبار  ونوع  وجودتها  العينة  نوع  على 
العينات  تعبئة  يجب  وبالتالي،  المخبري، 
والدولية.  الوطنية  للمتطلبات  وفقًا  وشحنها 
تفاعل البلمرة المتسلسل )PCR( هو االختبار 
وحساسيته،  لدقته  نظًرا  المفضل  المخبري 
التشخيصية  العيّنات  تكون  الغرض،  لهذا 
من  تحديداً  الجلد  من  القرود  لجدري  المثلى 
حيثما  الجافة،  والقشور  والبثور  الحويصالت 
يجب  خياًرا،  الخزعة  تعتبر  ممكنًا،  ذلك  كان 
أنبوب جاف ومعقم  تخزين عيّنات اآلفات في 

)بدون وسائط نقل فيروسية( وحفظها باردة.
حاسمة  غير  الدم  اختبارات  تكون  ما  عادةً   
بالنسبة  بالفيروس  اإلصابة  مدة  قصر  بسبب 
لتوقيت جمع العينات بعد بدء األعراض ويجب 

عدم جمعها بشكٍل روتيني من المرضى.

العالج

في الوقت الحالي، ال يوجد عالج مؤكد وآمن 
ألغراض  القرود،  جدري  فيروس  لعدوى 
القرود  جدري  مرض  تفشي  على  السيطرة 
استخدام  يمكن  انتشاراً،  األكثر  المناطق  في 

للفيروسات  المضادة  واألدوية  الجدري  لقاح 
.)VIG( والغلوبيولين المناعي

الوقاية

اتخاذها  التي يمكن  هناك عدد من اإلجراءات 
للوقاية من اإلصابة بفيروس جدري القرود:

ـ تجنب مالمسة الحيوانات التي يمكن أن تأوي 
الفيروس )بما في ذلك الحيوانات المريضة أو 
التي  المناطق  في  ميتة  عليها  العثور  تم  التي 

يحدث فيها جدري القرود(.
التي  الفراش،  ـ تجنب مالمسة أي مواد، مثل 

المست حيوانًا مريًضا.
اآلخرين  عن  المصابين  المرضى  عزل  ـ 

المعرضين لخطر اإلصابة.
مالمسة  بعد  الجيد  اليدين  غسل  مارس  ـ 
سبيل  على  البشر.  أو  المصابة  الحيوانات 
أو  والصابون  بالماء  يديك  اغسل  المثال، 

باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول.
 )PPE( الشخصية  الحماية  معدات  استخدم  ـ 

عند رعاية المرضى.
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روناهي/ قامشلو ـ حملت الجولة الثانية إيابًا من دوري أندية إقليم الجزيرة لكرة 
بينما  مبارياتها،  أغلب  في  والنّدية  اإلثارة   ،2022 ـ   2021 موسم  للرجال  القدم 

مازالت الصدارة هي ُملكًا لنادي سردم .

اإلثارة عنوان الجولة الثانية من دوري 
إقليم الجزيرة بكرة القدم

ألّول مرة... ُحّكام سّيدات 
في كأس العالم للرجال

اعتزال أول بطلة أولمبية في 
تزلج الوثب للسيدات

قصة بطل.. إيطاليا أول منتخب 
أوروبي يحصد لقب المونديال

وتميزت الجولة الثانية كما ذكرنا بالندية 
في  النتائج  جهة  من  وخاصةً  واإلثارة 
نادي  استطاع  حيث  المباريات،  معظم 
على  قوية  بمباراة  الفوز  تحقيق  دجلة 
ضيفه خبات وبثالثة أهداف مقابل هدفين 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 
نفسه  الملعب  أرض  وعلى  بقامشلو، 
واألخوة  برخدان  ناديي  مباراة  انتهت 
والسالم بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف.
على  مثيراً  فوزاً  الصناديد  حقق  كما 
ضيفه االتحاد بهدفين مقابل هدف واحد 
أرضية  على  أُقيمت  التي  المباراة  في 
قوية  مباراة  وفي  كوجر،  تل  ملعب 

أخرى ولم تَِغب عنها اإلثارة فاز ديرك 
مقابل  هدفين  بنتيجة  كانيه  سري  على 
ملعب  على  أُقيمت  والتي  واحد،  هدف 
شهداء الدرباسية بدالً من ملعب الحسكة 
الذي لم يتجهز بعد؛ الستقبال المباريات 

حتى اآلن.
وعلى أرضية ملعب شهداء الثاني عشر 
من آذار بقامشو فاز األسايش على قنديل 

بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
النحو  على  األندية  ترتيب  أصبح  بينما 

التالي حتى اآلن:
1ـ سردم 36 نقطة +46.

 2ـ دجلة 33 نقطة +12.
3ـ األسايش 32 نقطة +27.

4ـ ديرك 28 نقطة +15.
5-الصناديد 20 نقطة +10.
6ـ سري كانيه 17 نقطة -1.

7ـ خبات 14 نقطة – 6.
8ـ برخدان 12 نقطة – 15.
9ـ االتحاد 10 نقاط – 15.

10ـ األخوة والسالم 10 نقاط – 13.
11ـ شبيبة الحسكة 7 نقاط – 29.

12ـ قنديل نقطة – 31.

ستشهد بطولة كأس العالم 2022 في كرة القدم 
أولى،  تاريخية  مشاركة  قطر،  في  تقام  التي 
أعلن  حّكام   105 بين  سيدات،  حكمات  لست 
قائمة  الدولي »فيفا« اختيارهن ضمن  االتحاد 

التحكيم للمونديال.
فرابار،  ستيفاني  الفرنسية  اختار  واالتحاد 
واليابانية  موكاسانغا،  ساليما  والرواندية 
ثالث  إلى  باإلضافة  ياماشيتا،  يوشيمي 
: البرازيلية نويزا باك  حكمات مساعدات، هنَّ
واألمريكية  ميدينا  دياز  كارين  والمكسيكية 

كاثرين نيسبيت.

بييرلويجي  اإليطالي،  الحكام  لجنة  رئيس 
في  األولى  المرة  هي  »هذه  إن  قال  كولينا، 
التاريخ التي تُحّكم فيها سيدات بعض مباريات 
الحثيثة  للجهود  ثمرة  إال  هذا  وما  البطولة، 
نشر  سبيل  في  سنوات  عدة  منذ  انطلقت  التي 
الناشئين  للذكور  فيفا  بطوالت  في  إناث  حكام 

والكبار«.
القدم  كرة  حّكام  أشهر  أحد  كولينا،  وأضاف 
كل  أن  على  بوضوح  نؤكد  »بهذا  تاريخياً: 
آمل  وأنا  الجنس،  وليس  الجودة  هو  يهمنا  ما 
إلى وجود حكمات في  المستقبل  يُنظر في  أن 
مباريات النخبة ألهم منافسات الرجال على أنه 
أمر طبيعي، فمن حقهن التواجد في كأس العالم 
وبمستوى  باستمرار  أدوارهن  يؤدين  ألنهن 

عاٍل جداً«.
فتم  الحكام،  الحكام قوائم أسماء  وأعلنت لجنة 
و24  مساعداً  حكماً  و69  حكماً   36 اختيار 
القارية  االتحادات  مع  بالتعاون  فيديو  حكم 
الستة »بالنظر إلى جودة هؤالء الحكام وأدائهم 
المنافسات  وباقي  فيفا  بطوالت  في  المقدّم 

الدولية والمحلية في السنوات الماضية«.

بطلة  أول  فوجت،  كارينا  األلمانية  أعلنت 
إنهاء  للسيدات،  الوثب  تزلج  في  أولمبية 
عدة  من  المعاناة  بعد  االحترافية،  مسيرتها 

إصابات.
إثر  الذهبية  بالميدالية  فوجت  كارينا  وتوجت 
األلعاب  ضمن  للسيدات  الوثب  تزلج  إدراج 
األولمبية في أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي.
منها  مرات،   5 العالم  بطلة  بلقب  توجت  كما 
في  الفردي  منافسات  مستوى  على  مرتين 
في  مرات  و3  و2017،   2015 نسختي 

منافسات الفرق والفرق المختلطة.
وقالت كارينا فوجت في تصريحات للصحفيين 
أن  أدركت  وبعدها  الرياضة  هذه  »عشت 

األمور لن تسير على ما يرام مجدداً«.
وتابعت »بعد اإلصابات، لم أستطع دفع نفسي 
الثقة  افتقدت  بها،  أرغب  كنت  التي  بالطريقة 

واالستعداد للمخاطرة بالوثب بعيداً«.
وتضمنت معاناة كارينا فوجت من اإلصابات، 

للركبة،  الصليبي  الرباط  في  لقطع  تعرضها 
ولم تكن ضمن الفريق األلماني الذي شارك في 
أولمبياد بكين الشتوي في شبا/فبراير الماضي.
وقال هورست هوتل، المدير الرياضي لالتحاد 
مثل  لوجود  »ممتنون  الوثب  لتزلج  األلماني 
كارينا  ووصف  اتحادنا«،  في  الالعبة  هذه 

فوجت بأنها »وجه تزلج الوثب للسيدات«.

الحدث  انطالق  القدم،  كرة  عشاق  يترقب 
على  المستديرة  الساحرة  عالم  في  األكبر 
أقوى  تتجمع  حيث  القطرية،  األراضي 
العالم،  كأس  على  للتنافس  العالم  منتخبات 
و18  الثاني  تشرين   21 بين  الفترة  خالل 

كانون أول 2022.
من  سلسلة  في  الكورة  موقع  ويستعرض 
الحلقات، قصة أبطال كأس العالم على مدار 
السلسلة  من  الثالثة  الحلقة  وفي  تاريخه، 
نستعرض قصة المنتخب اإليطالي الذي يعد 

من أنجح المنتخبات في تاريخ المونديال.
مرات،  أربع  العالم  بكأس  االزوري  وفاز 
 1982 و1938   1934 أعوام  خالل 
الشكل  على  نستعرضه  ما  وهو  و2006، 

التالي:

فخر أوروبا

أوروبي  منتخب  أول  إيطاليا،  منتخب  يُعد 
يتمكن من الفوز بلقب كأس العالم، بعدما نجح 
الثانية  النسخة  تحقيقه عام 1934، وهو  في 
أوروغواي  فازت  بعدما  بالبطولة،  تاريخياً 

بأول نسخة عام 1930.
بالمونديال  الثانية  النسخة  الطليان  استضاف 
أرادت  التي  السويد  طلب  على  التفوق  بعد 
تنظيم المسابقة، ونجح االزوري خالل الدور 
حساب  على  عريض  فوز  تحقيق  في  األول 

الواليات المتحدة بنتيجة كبيرة )1-7(.
المنتخب  اصطدم  النهائي،  ربع  الدور  وفي 
اللقاء  وانتهى  اإلسباني،  بنظيره  اإليطالي 
بالتعادل اإليجابي )1-1(، ليلجأ الفريقان إلى 
مياتزا  جوزيبي  تمّكن  وفيها  المباراة،  إعادة 
للدور  العبور  إيطاليا بطاقة  من منح منتخب 

نصف النهائي.
بفوز  النهائي،  وواصل االزوري سعيه نحو 
مهم على النمسا بنتيجة )1-0( سجله إنريكو 
االزوري  اصطدم  النهائي  وفي  جوايتا، 

بتشيكوسلوفاكيا.
ورغم تأخر االزوري بهدف في الدقيقة 76، 
أورسي  رايموندو  إيطاليا عن طريق  أن  إال 
الطرفان  ولجأ   ،81 بالدقيقة  النتيجة  لتعادل 
أنجيلو  سجل  وفيها  اإلضافية،  لألشواط 
باللقب  لتتوج  إليطاليا،  الفوز  هدف  سكيافيو 
منتخبات  وتاريخ  تاريخها  في  مرة  ألول 

أوروبا.

الحفاظ عىل اللقب

عام  أُقيمت  التي  التالية  النسخة  وشهدت 
في  كبيرة  غضب  حالة  فرنسا،  في   1938
على  فرنسا  اختيار  بسبب  الالتينية،  القارة 

منتخبات القارة الالتينية.
لم يشارك كل من منتخب أوروغواي  ولهذا 
واألرجنتين، فيما شهدت النسخة أيضاً غياب 

إسبانيا، بسبب الحرب األهلية بالبالد.
بطوالت  أغلى  من  البطولة  هذه  وتعد 
الطليان، السيما وأن مشوار إيطاليا كان مليئاً 
المنتخبات،  أقوى  أمام  القوية  بالصدامات 
الدور  في  بصعوبة  النرويج  على  ففازت 
المباراة  لجوء  بعد   )1-2( بنتيجة  األول 

لألشواط اإلضافية.
وفي ربع النهائي، حقق االزوري فوزاً كبيراً 
والجمهور  األرض  صاحبة  فرنسا،  على 
العاصمة باريس، ثم  بنتيجة )3-1( في قلب 

فوز على البرازيل بنتيجة )1-2(.
بعد  المجر  منتخب  وصل  النهائي،  وفي 
إقصائه لمنتخبات سويسرا والسويد، ليصطدم 
الفوز  من  االزوري  تمكن  حيث  بإيطاليا، 
تسجيل  شهدت  مباراة  في   ،)2-4( بنتيجة 
سيلفيو بيوال هدفين، وجينو كواليساي هدفين، 
ليصبح منتخب إيطاليا، هو أول منتخب يفوز 

باللقب مرتين متتاليتين.

عودة البطل

كأس  بطوالت  بتاريخ   12 رقم  النسخة  في 
العالم والتي استضافتها إسبانيا عام 1982، 
في  الثاني  بالمركز  اإليطالي  المنتخب  حل 
المجموعة األولى خلف بولندا، لتتأهل إيطاليا 
إلى الدور الثاني الذي أُقيم بنظام المجموعات.
ووقّع االزوري رفقة أقوى المنتخبات بجانب 
حققوا  الطليان  لكن  واألرجنتين،  البرازيل 
 ،)1-2( بنتيجة  األرجنتين  على  فوزين 
شهدت  مباراة  في   )2-3( بنتيجة  والبرازيل 
»هاتريك«،  روسي  باولو  النجم  تسجيل 

ليتأهل بمنتخب بالده إلى نصف النهائي.
األول  خصمهم  ببولندا  الطليان  واصطدم 
روسي  باولو  واستطاع  النسخة،  هذه  خالل 
مجدداً أن يلعب دور البطل ويقود بالده للفوز 

)2-0( واقتناص بطاقة العبور إلى النهائي.

خزائنها  عن  الغائب  اللقب  إيطاليا  وحسمت 
على  التاريخي  فوزها  بعد  عاماً،   44 بعد 
تسجيل  شهد  لقاء  في   ،)1-3( بنتيجة  ألمانيا 
لكل  بجانب هدف  جديد  لهدف  باولو روسي 

من تارديلي وألتوبيلي.

إثارة 2006

من جديد غابت إيطاليا عن منصات التتويج 
للجميع  ثم عادت في مفاجأة  لمدة 24 عاماً، 
على  أقيم  الذي  نسخة 2006  بلقب  وتوجت 

أرض خصمها اللدود ألمانيا.
هذه النسخة شهدت إثارة كبيرة ودراما غير 
المنتخب اإليطالي من إقصاء  عادية، فتمكن 
ألمانيا في الدور نصف النهائي على أرضها 
وبين جماهيرها بملعب سيجنال إيدونا بارك، 
بسيناريو جنوني، فبعد نهاية الوقت األصلي 
الوقت  إلى  الطرفان  لجأ  السلبي،  بالتعادل 

اإلضافي.
ونجح الطليان خالل الشوط اإلضافي الثاني 
في تسجيل هدفين بوقت قاتل، فسجل جروسو 
بييرو  ديل  أحرز  فيما   ،119 بالدقيقة  هدفاً 
 ،)1+120( بالدقيقة  الفوز  تعزيز  هدف 
ليتأهل االزوري إلى النهائي لمواجهة فرنسا 

التي تغلبت على البرتغال )0-1(.
وشهد النهائي حادثة غير عادية، حيث تلقى 
البطاقة  فرنسا،  مايسترو  زيدان،  الدين  زين 
الشهيرة«  ب«نطحته  تعدى  بعدما  الحمراء 
على ماركو ماتيراتزي مدافع إيطاليا، ليُطرد 
كانت  حيث  دقائق،  ب4  اللقاء  نهاية  قبل 

النتيجة تشير إلى التعادل )1-1(.
بعد  اللقب  النهاية بحسم  ونجح االزوري في 

الفوز بركالت الترجيح بنتيجة )3-5(.

»حكاية أرض الزيتون« مشروع يلخص مقاومة الثماني 
والخمسين يومًا

رجال في مخمور يتلقون 
التدريب في علم المرأة

تحذيرات أممية »جدري القرود« يغزو 
إحدى عشرة دولة

 المقاومة، التي أبداها الشعب العفريني خالل 
58 يوماً، ظلت عالقة في عقول، وقلوب أهلها؛ 
بالطابع  بالحياة،  لالستمرار  دفع  قدوة  لتكون 
أراضيهم  تحرير  حتى  نفسهما،  واإلرادة 

والعودة إلى الديار.
قسراً  أهلها  وتهجير  عفرين،  احتالل  منذ 
في  يوماً   58 مقاومة  بعد  التركي  المحتل  بيد 
برخدان  مخيم  في  بعدها  لتستمر  أرضهم، 
الحاضر،  يومنا  وحتى  الشهباء،  في  وسردم 
ذلك  من  متخذة  والنشاطات،  الفعاليات،  تُنظم 
بمالمح  رسمها  يُعاد  وتاريخاً  بصمة،  الرقم 

بطولية أكثر.

مرشوع يجمع ريشة شهود عىل 
الحدث

كبار، وصغار  وفنانات  فنانون،  بادر  هنا  من 
إلى  سنة،   55 ولغاية  سنة،   12 عمر  بين  ما 
هيئة  برعاية  وذلك  فني،  بمشروع  قيامهم 
عفرين،  إلقليم  والعمل،  االجتماعية  الشؤون 
وبالتنسيق مع كومين الرسم، من فكرة وإعداد 

عكيد خليل، وهيفين شاميو.
»صباح  هم  المشاركون  والفنانات  الفنانون 
علي، علي عبدو، رشيد داوود، لودميال هورو، 
أيان  دو،  ده  شيخ  خير  محمد  سليمان،  زيالن 
داوود، شهال عجو، أمينة قادر، نوجين منان، 

علي إبراهيم، شيالن عجو، شرفين علو«.
أن  إلى  العفرينيون  المشاركون  الفنانون  سعى 
أهالي  به  مر  ما  تكشف  مرآة  اللوحة،  تكون 
قبل  ما  مرحلة  مراحل:  أربع  خالل  عفرين، 
مكوناته  بجميع  الشعب  تعايش  أثناء  الحرب، 

بقدوم  الثانية،  المرحلة  يعقبها  بعضهم،  مع 
الفاشية وهجماتها على أرض الزيتون؛ عفرين 
قسراً،  األصليين  أهلها  وتهجير  احتاللها  إلى 
وصفها  كما  وهي  الثالثة،  المرحلة  وتالها 
رحلة  وهي  ألماً،  باألشد  المشاركون  الفنانون 
التهجير إلى الشهباء، ومعاناة الشعب العفريني 
وهي  الرابعة،  المرحلة  أما  المخيمات،  في 
األخيرة فمالمح النصر، امتزجت بآمال العودة 

إلى عفرين.

تاريخ بطويل

داللة  الرقم  هذا  متراً،   58 اللوحة  طول  يبلغ 
على أيام المقاومة، التي من خاللها صمد أهالي 
عفرين في أراضهم في مواجهة وحشية المحتل 
اإلنسانية  بها  قتل  التي  الحرب،  وآلة  التركي، 
بالصمت،  الذ  الذي  العام،  الرأي  مرأى  أمام 

ليستمر المحتل بهمجيته، وبتهجيره األهالي.
كانت  المشروع،  فيها  أنجزت  التي  والمدة 
استغرق  فقد  المقاومة،  أيام  عدد  تقريبا  تماثل 
بتاريخ  قبل عرضه  شهرين،  مدة  عليه  العمل 
بمناسبة  بردخدان  مخيم  في  الجاري  أيار   17
يوم الشهداء، ومن ثم عرضه في مخيم سردم 

بتاريخ 21 هذا الشهر.
ويعدّ هذا المشروع األول من نوعه ينجز بهذا 

األسلوب، وبهذه الطريقة.

لوحتنا رصخة مقاومة

اإلدارية في كومين الرسم التابع لحركة الثقافة 
صباح  اللوحة  رسم  في  والمشاركة  والفن، 

هذا  عن  لصحيفتنا  تحدثت  علي،  مصطفى 
والخمسون  الثامنة  »اللوحة  قائلة:  المشروع 
متراً، ليست فقط عمالً فنياً، بل تاريخ مقاومة، 
وكفاٌح، ونضال أمام الهجمات، التي شنت على 

مدينة عفرين وشعبها«.
يسعون  مشروعهم  من خالل  أنه  إلى  ولفتت، 
والعالم  اإلنسانية  إلى  صورتهم  إيصال  إلى 
الزيتون  حكاية  تاريخ  في  بصمةٌ  »إنها  أجمع 
ريشة  صرخة  لنرسل  العصر،  مقاومة  إنها 
عليه  كانت  ما  بها  نروي  أجمع،  للعالم  رسام 

عفرين؟ وكيف أصبحت«.

العرض سيستمر

وتابعت: »وبالرغم من ذلك مقاومتنا مستمرة 
نكل،  ال  فنحن  والمسنين،  واألطفال  بالشباب 
الذي  بوعدنا،  نوفَي  أن  حين  إلى  نمل  وال 
إلى  بأن نكمل مسيرتهم  قطعناه على شهدائنا، 

حين الوصول لهدفنا«.
التابع  الرسم  كومين  في  اإلدارية  واختتمت 
رسم  في  والمشاركة  والفن،  الثقافة  لحركة 
اللوحة صباح مصطفى علي، حديثها بالتشديد 
المحتل:  وجه  في  والنضال  المقاومة،  على 
نضالنا،  مسيرة  سنصعد  معاً  أقول  »نهاية 
العالم،  ودول  المعنية  األطراف  جميع  ونناشد 
االحتالل  دولة  ارتكبته  لما  يبصروا  بأن 
مازالت  التي  االنتهاكات،  وعن  بأرضنا، 
مستمرة بحق نساء وأطفال عفرين داخل مدينة 

عفرين«.
في  ستُعرض  اللوحة  هذه  فإن  ذكره  الجدير 

مناطق روج آفا كلها.

المرأة«  »علم  لـ  تدريبية  دورة  افتتحت 
لألعضاء الذكور، في مؤسسات مخيم الشهيد 
وذلك  مخمور،  في  لالجئين  جودي  رستم 

بمبادرة من لجنة علم المرأة في المخيم.
نظمت الدورة باسم الشهيدة »أسمر زاغروس« 
مخمور،  مؤسسات  في  الذكور  لألعضاء 
مجلس  مبنى  في  أيار،  من  العاشر  بتاريخ 
الشعب الديمقراطي في مخمور، وذلك برعاية 
لجنة علم المرأة في مخيم الشهيد رستم جودي 
بهدف  وذلك  مخمور،  منطقة  في  لالجئين 

توعية الرجل.
وقُدمت الدورة من قبل لجنة علم المرأة، عضوة 

أكاديمية الشهيدة جيان، المعلمة بيريفان آياز.
المرأة،  تاريخ  عن  دروساً  الدورة  وتضمنت 
للذهنية  انتقاداً  وكذلك  ونضالها،  ودورها 
الذكورية، التي تستهدف المرأة، وعن التوازن 

في  والمرأة  الرجل  الجنسين  بين  والمساواة 
مجاالت الحياة، والعمل.

مؤسسات  أعضاء  أحد  تحدث  ذلك،  وحول 
صالح  بالدورة،  التحق  والذي  مخمور، 
 )ANF( لألنباء  فرات  وكالة  إلى  شرناخي، 
مشيراً إلى أهمية المقاومة من أجل حرية المرأة، 
مهم وضروري،  المرأة  علم  تدريب  أن  وأكد 

بالنسبة لهم وألجل مسيرة نضالهم.
التدريب  »هذا  قائالً:  شرناخي  وأضاف 
ضروري للجميع، وخاصة لجميع الرجال، علم 
المرأة ضد الذهنية الذكورية السلطوية، وألجل 
التركيز  المرء  على  يجب  كثب،  عن  فهمه 
االجتماعية،  الطبيعية،  جوانبه  على  أكثر 
الكثير من  تلقينا  االقتصادية، والتاريخية، كما 
الحقائق في هذه الدورة حول ذلك، لم نكن على 
الدراية الكاملة بها في السابق، لذلك يجب أن 

نصل الى هذه الحقيقة، وندركها جيداً«.

مركز األخبار ـ بتحذير أممي النتشار فيروس 
خطير في 11 دولة، أعلنت »منظمة الصحة 
العالمية«، وذلك بتسجيل 80 إصابة بفيروس 
حالة   50 بوجود  واشتباه  القرود«  »جدري 
إصابة أخرى، مع ظهور حاالت تفشي حديثة 

في 11 دولة.
الجمعة  يوم  لها  بيان  في  المنظمة  وقالت 
المنصرم، إنه من المرجح، أن يتم اإلبالغ عن 
المراقبة،  رقعة  اتساع  مع  الحاالت  من  مزيد 
المتضررة،  البلدان  مع  تعمل  أنها  مضيفة 
وغيرها لتوسيع نطاق مراقبة المرض، بهدف 
به،  يتأثرون  قد  الذين  العثور على األشخاص 
كيفية  حول  واإلرشادات  لهم،  الدعم  وتقديم 

إدارة المرض.
إصابة  حالة  أول  رصد  إسرائيل،  أعلنت  كما 
رجالً  إن  وقالت:  القرود،  جدري  بفيروس 
مستشفى  إلى  نقل  عمره  من  الثالثينيات  في 
ظهور  بعد  أبيب  تل  بمدينة  »إيخيلوف« 
إصابته  إلى  تشير  جسده،  على  أعراض 
تسجيل  أيضاً  ألمانيا  أعلنت  كما  بالفيروس. 
الجمعة  يوم  بالفيروس  اإلصابة  حاالت  أول 

المنصرم في مدينة ميونيخ.
ويواصل فيروس »جدري القردة« انتشاره في 
تأكيد  تم  أن  وسبق  العالم،  من  مختلفة  أرجاء 
أول حالة إصابة في أوروبا في السابع من أيار 
الحالي، لشخص عاد إلى إنجلترا من نيجيريا، 

حيث يتوطن جدري القرود.
حالة  أول  فرنسا  رصدت  الفائت،  األربعاء 
القردة،  جدري  بفيروس  إصابتها  في  يشتبه 

بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفرنسية.
وتؤكد المؤشرات على أن الفيروس، قد تفشى 

في ربوع العالم، وبحسب الصحة العالمية، فقد 
والبرتغال  وإسبانيا،  بريطانيا  من  كل  أعلنت 
في  ظهوره  عن  أيضاً  وبلجيكا  وأستراليا، 

أراضيها.
يتسبب  الفيروس  أن  المؤشرات،  وتؤكد 
بأعراض حمى، وطفح جلدي، يؤدي إلى بروز 
حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن 
هناك ساللتين خطيرتين له تؤدي إحداهما إلى 
المائة، واألخرى  وفيات تصل إلى عشرة في 

إلى وفاة نحو واحد في المائة من المصابين.
فيروس  فإن  العالمية،  للصحة  بيان  ووفق 

جدري القرود:
من  متنوعة  طائفة  من  البشر  إلى  يُنقل  ـ   
الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى 
الثانوي، محدود من خالل انتقاله من إنسان إلى 

آخر.
ـ جدري القرود مرض نادر يحدث أساساً في 
وغربها  أفريقيا،  وسط  من  النائية  المناطق 

بالقرب من الغابات االستوائية الماطرة.
لمكافحة  متاح  لقاح  أو  عالج  أّي  يوجد  ال  ـ 
المرض، رغم أّن التطعيم السابق ضدّ الجدري 
أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضاً من جدري 

القرود.
وجدري القرود مرض فيروسي نادر وحيواني 
المنشأ )يُنقل فيروسه من الحيوان إلى اإلنسان( 
التي  تلك  لإلنسان،  إصابته  أعراض  وتماثل 
كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون 
الجدري  أن  ومع  شدّة،  أقل  ولكنه  بالجدري، 
فإن جدري  استُؤِصل في عام 1980  قد  كان 
القرود ال يزال يظهر بشكل متفرق في بعض 

أجزاء أفريقيا.
جنس  إلى  القرود  جدري  فيروس  وينتمي 
فيروسات  لفصيلة  التابعة  الجدرية  الفيروسة 
عام  في  مّرة  ألّول  ُكِشف  وقد  الجدري، 
الكائن  لألمصال  الحكومي  بالمعهد   1985
التحري  أثناء  في  الدانمرك،  كوبنهاغن،  في 
عن أحد األمراض الشبيهة بالجدري فيما بين 

القردة، وفق بيان منظمة الصحة العالمية.
التأهب  من  حالة  األوروبية  البلدان  وتعيش 
جدري  فايروس  انتشار  خلفية  على  الصحي، 
لحاالت  انتشار  أكبر  أوروبا  وتشهد  القرود، 
أعلنت  حيث  تاريخها،  في  بالمرض  اإلصابة 
وأستراليا  المتحدة  والمملكة  وألمانيا،  فرنسا 
بالفايروس  لإلصابة  مؤكدة  حاالت  تسجيل 
نحو  على  ُممرض  أنه  ورغم  المنشأ،  أفريقي 

أقل من الجدري، إال أنه ال يزال مميتا.

قامشلو/ بيريفان خليلـ  في مشروع فني يلخص ثالثة عشر فنانًا وفنانة، حكاية أرض 
الزيتون، والمقاومة، اللتين أبداهما األهالي، في المراحل التي مروا بها جميعًا في 

عفرين؛ لتكون مالمح العودة آخر تفاصيل، ُتضاف إلى المشروع.
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قامشلو/ رشا علي ـ احتضنت قامشلو المدينة الوادعة الجميلة، المعرض التشكيلي السادس لترسيخ ثقافة الفن التشكيلي، ولتسليط الضوء على 
الفنانين، وتميز  التشكيلي؛ لعرض أعمال، وإنجازات  الفن  الفنانين في مناطق شمال وشرق سوريا، ففي كل عام ُتقام فعالية معرض  أعمال 

المعرض هذا العام بمشاركة لوحات جميلة لفنانين من شعوب شمال وشرق سوريا كافة، وبلغ عددهم 139 فنانًا تشكيليًا.

معرض الفن التشكيلي بنسخته السادسة.. انعكاس 
مجتمعي للفنانين التشكيلين

رحيل مظفر النواب... الشاعر العراقي الشاعر »رنجوري« عالمة فارقة في الشعر الكردي
المعارض، والناقد لألنظمة العربية

حضارية  واجهة  التشكيلية  المعارض  تعدّ 
رسائل  بث  نستطيع  ومنها  وللشعوب،  لألمم 
المختلفة،  اللغات  حدود  متجاوزة  كلها،  لألمم 
واسعة  نافذة  وهي  الشعوب،  بها  تنطق  التي 
للتعرف على الجديد، والمختلف الممتع، إضافةً 
يرى  لمن  اآلفاق،  وفتح  القدرات،  تحفيز  إلى 
واألجمل،  األفضل  إلنجاز  الكفاءة؛  نفسه  في 
فدور المعرض ال يقتصر على إنعاش اإلنجاز 
اإلبداعي، بل يدفع به نحو النضج، واالعتناء 
لرؤى  الحاملة  المعروضات،  خالل  من 
أصحابها، وتفتح فرص االلتقاء، وتبادل اآلراء 
بين النقاد، والمبدعين، وبينهم وبين الجماهير.

السادس  التشكيلي  المعرض  افتتاح  وكان   
والفن  للثقافة  شيخو  محمد  مركز  صالة  في 
والفن  الثقافة  هيئة  برعاية  قامشلو،  مدينة  في 
هيئة  مع  وبالتعاون  في شمال وشرق سوريا، 
الثقافة في إقليم الجزيرة، وبدأ المعرض بتاريخ 

2022/5/18 واستمر لغاية 2022/5/20.
بنسخته  المعرض  أنشطة  أكثر على  وللوقوف 
السادسة، التقت صحيفتنا »روناهي« مع نائبة 
هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا »روناهي 
أن  إلى  حديثها،  في  أشارت  حيث  حسن« 
معرض الفن التشكيلي أصبح حدثاً سنوياً هاماً، 
يقام كل سنة، ويستمر لعدة أيام، وحول معرض 

روناهي:  أوضحت  السادس،  التشكيلي  الفن 
السنوات  كما  السنة،  هذه  معرض  »افتتح 
في  الشهداء،  بيوم  واحتفاًء  تزامناً،  السابقة، 
يوم الثامن عشر من هذا الشهر، وتم التحضير 
وذلك  تماماً،  شهر  قبل  جيد  بشكل  للمعرض 
من خالل اللجنة، التي كانت تقف على مناقشة 
في  المشاركة  ألجل  تتقدم  التي  اللوحات، 
المعرض الفني، وُرفض الكثير من اللوحات؛ 
لعدم ارتقائها للمستوى المطلوب، وقبلت 139 
لوحة، حيث يحق لكل فنان تقديم لوحة واحدة 
فقط،، والمشاركة بها في المعرض، فكان عدد 
ألجل  لوحة   139 قبول  وتم   ،139 الفنانين 

المشاركة في المعرض«.

دورة املعرض السنوية

وحول الهدف من افتتاح معرض الفن التشكيلي 
في كل سنة، بينت روناهي، بأن قيام المعرض 
للفنانين  جيدة  فرصة  يخلق  عام،  كل  في 
التشكيلين من أجل تطوير فنهم، وتسليط الضوء 
من  عام  ولكل  وإظهارها،  إبداعاتهم،  على 
برامج  حيث  من  خصوصيته،  المعرض  قيام 
العرض، واختيار اللوحات، وعدد المشاركين، 

والزوار، واختالف معروضاته.
المشاركين  الفنانين  عن  الحديث  خالل  ومن 
بينه  واالختالف  التشابه  ووجه  السنة،  هذه 
وبين األعوام الماضية، نوهت روناهي إلى أن 
الفنانين  من  عدداً  ضم  قد  السادس،  المعرض 
مناطق،  جميع  من  المتميزين،  التشكيلين 

وشعوب شمال وشرق سوريا.
التي  والمواضيع،  اللوحات،  مضمون  وحول 

ركز عليها الفنانون لمعرض هذا العام، أردفت 
روناهي: »لم يتم إلزام الفنانين بموضوع واحد، 
في  الكاملة  الحرية  لهم  كانت  واحد،  لون  أو 
اختيار المواضيع، واأللوان، وقياس اللوحات، 
فعرضت الكثير من اللوحات، التي تكون قريبة 
تعكس  اللوحات  هذه  أن  حيث  المجتمع،  من 
وتهجير،  حرب،  من  فيها  نعيش  التي  الحالة، 

واألوضاع الصعبة«.
في  الكثيفة  المشاركة  إلى  روناهي  وأكدت 
ملتقى الفن التشكيلي لهذا العام، من قبل الفنانين 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  من  التشكيلين 
وغيرهم،  وسريان،  وكرد،  عرب،  من  كافة، 
كان  الملتقى  في  المشاركة  المرأة  نسبة  وبأن 
بالسنوات السابقة، إذ بلغ عددهن  أكبَر مقارنةً 
أعمال  مشاركة  ذلك  إلى  باإلضافة  فنانة،   71

نحتية، هذا العام.

دور الفن التشكييل يف املجتمع

في  التشكيلي  الفن  ودور  أهمية،  عن  أما 
بعيد  »مجتمعنا  روناهي:  بيّنت  فقد  المجتمع، 
التشكيلي  والفن  التشكيلي،  الفن  عن  ما  نوعاً 
جسر يصل بين أطراف الجغرافيا، والمناطق 
المختلفة، متجاوزة اختالف اللغات، والثقافات، 
كما أن نظرة الفنان التشكيلي تختلف عن نظرة 
عن  يفصح  التشكيلي  الفنان  العادي،  الشخص 
من  وأفكار  مشاعر،  من  بداخله  يدور  ما  كل 
يهتم  أن  مجتمعنا  من  فنطلب  ريشته،  خالل 
أكثر بالفن، ألن الفن هو تجسيد واقع المجتمع، 
وإظهاره  وألم  ظلم،  من  المجتمع  به  يمر  وما 

للعالم«.

واختتمت نائبة هيئة الثقافة والفن لشمال وشرق 
»إقبال  حديثها:  حسن«  »روناهي  سوريا 
هذا  في  جيداً  كان  الملتقى  زيارة  في  األهالي 
العام، وأتمنى إقامة المزيد من الفعاليات الفنية؛ 
لتطوير الفن وإظهاره للجميع، وأتمنى التوفيق 

والتقدم للفنانين«.
المعرض  فعاليات  اختتمت  بالذكر،  والجدير 

السادس للفن التشكيلي في شمال وشرق سوريا 
بطاقات  بتوزيع   ،2022/5/20 الجمعة  يوم 
في  المشاركين  والفنانات،  للفنانين،  شكر 
اإلدارة  اقتنت  المعرض  المعرض، وفي ختام 
الذاتية لشمال وشرق سوريا عشرين لوحة من 
الذاتية  اللوحات المشاركة، فيما اقتنت اإلدارة 

الديمقراطية للجزيرة عشر لوحات أيضاً.

إعداد/غاندي إسكندر

في  ثقافية  مدينة  أعرق  )كركوك(،  مدينة  تعد 
باشور كردستان، فقد وردت في مصادر الديانة 
)سرنجام(،  كتاب  في  خصوصا  اليارسانية، 
الشعر  نظموا  كركوك،  من  لشعراء  أشعارا 
بالكردية في بداية القرن الميالدي العاشر، لكن 
لألسف ضاع القسم األكبر من خزانة الشعر، 
في  توجد  وال  الكركوكي،  الكردي  واألدب 
الوقت الحاضر سوى نماذج متعددة، ومتفرقة 
لنتاجات سلسلة من الشعراء الكرد، الذين كتبوا 
بالكردية )لهجة كوران(، ومن الشعراء، الذين 
تحتفي بهم كركوك، ويعد عالمة أدبية فارقة في 
الملقب  بك(  )مال عمر  الشاعر  المدينة  تاريخ 
الشاعر   ،1750 سنة  المولود  )رنجوري(  بـ 
والعالمة، الذي أمضى جل أيامه في كركوك، 
زمانه  علوم  مختلف  على  باطالعه  واشتُهر 
المخطوطات  دار  وتحتفظ  والدنيوية،  الدينية 
في  المخطوطة  مؤلفاته  من  بالعديد  العراقية 
وعلم  والشريعة،  والمنطق،  واللغة،  الفقه، 

الفلك.
 كتب الشاعر الكالسيكي )رنجوري( قصائده 
باللهجة الكردية الوسطى )لهجة كوران(، التي 
الكرد  الكردية األدبية عند شعراء  اللغة  كانت 
الكردية،  الحسنوية  الدولة  أيام  منذ  الوسطيين 
حيث كانت مدن )كركوك، كرماشان، دينور، 
الثقافية،  الكردية  المدن  أهم  من  سهرور( 
التابعة للدولة الحسنوية الكردية، وكانت لهجة 
أيام  حتى  فيها،  األدبية  اللغة  هي  )كوران( 
لتكون  1784؛  سنة  السليمانية(   ( مدينة  بناء 

عاصمة )إمارة بابان(، فاحتلت لهجة )سوران( 
األدبية  اللغة  وتحولت  )كوران(،  لهجة  مكان 
في وسط كردستان، حيث بدأ عدد من الشعراء 
الشاعر )رنجوري(  بعد  الذين ظهروا  الكرد، 
بلهجة  قصائدهم  بكتابة  كردستان  وسط  في 

سوران.

أول من نظم أشعارا بلهجة 
إمارة سوران

كان الشاعر الكردي )رنجوري( عالم زمانه، 
والتف حوله العديد من المريدين، والدراويش، 
)ديوان  الشعري  ديوانه  مأثوراته  أبرز  ومن 
الشاعر رنجوري مال عمر زنكنة(، الذي جمع 
قصائده، وأشعاره األستاذ ) محمد علي قرداغي( 
سنة 1986، وتعدّ يوميات )رنجوري( من أهم 
مؤلفاته، وهي مخطوطة تقع في )23( صفحة، 
في  حياته  من  فترة  رنجوري  الشاعر  قضى 
إماما  )كركوك(  مدينة  قرب  )أغجلر(،  بلدة 
في مسجد قرية )كاتي باي(، وفي عام 1786 
استقر به المقام نهائيا في الجامع المسمى باسمه 
الذي  رنجوري(،  )جامع  كركوك  مدينة  في 
لطالب  موئالً  الزمان  من  عقود  طوال  كان 
العلم، من الذين كانوا يتوافدون إليه من المدن 
قيامه  كلها، عرف عن رنجوري  الكردستانية 
بتبادل الرسائل الشعرية مع العديد من الشعراء 
نظم  كردي  شاعر  وأول  عصره،  في  الكرد 
في  )سوران(  إمارة  بلهجة  أشعاره  من  بعضا 
في  رنجوري  يصف  الكردي،  األدب  تاريخ 

قصيدة له أمير إمارة بابان الكردية )األمير عبد 
الرحمن باشا(، الذي تم نفيه من قبل العثمانيين 
بأنه »ملك  هناك،  البصرة، وسجن  إلى والية 
سماها  التي  قصائده  إحدى  وفي  كردستان«، 
)شعراء كردستان( يذكر رنجوري أسماء 55 
شاعراً من شعراء الكرد، الذين عاصروه، أو 
الشاعر  ذكر  أخرى  قبله، وفي قصيدة  عاشوا 
الذي  الطاعون،  مرض  )رنجوري(  الكردي 
ضرب مدينة كركوك، وقد سجل في قصيدته 
بالحروف  وذلك  الطاعون،  انتشار  سنة  تلك 
األبجدية، وحسب تلك الحروف فإن الطاعون 

انتشر في مدينة كركوك سنة1799. 
مدينة  في   1810 عام  في  رنجوري  توفي 
الدين(  محي  )شيخ  مقبرة  في  ودفن  كركوك، 
أوائل  في  سمي  الذي  رنجوري،  جامع  قرب 
جامع  باسم  العشرين  القرن  من  التسعينات 

الرحمن. 

إعداد/ هيلين علي

من  العشرين  وبتاريخ  الفائت؛  الجمعة  رحل 
النواب،  مظفر  العراقي  الشاعر  الحالي،  أيار 
العرب،  المعاصرين  الشعراء  أبرز  أحد 
ناهز  عمر  عن  األمارات،  مستشفيات  بإحدى 
والشعر،  األبداع،  من  عقود  بعد  عاماً،   88

والمطاردة، والمالحقات األمنية.
 1934 عام  بغداد  في  النواب  مظفر  ولد 
أصول  ذات  ارستقراطية  شيعية  لعائلة 
واآلداب  بالفنون،  للغاية  تهتم  وكانت  هندية، 
قصر  كان  ما  وكثيراً  والموسيقى،  والشعر، 
العائلة المطل على نهر دجلة، مقراً لجلسات، 
وحوارات شديدة الثراء بين الكتاب والشعراء، 

والسياسيين.
شمالي  الواليات  إحدى  تحكم  العائلة  كانت 
الهند قبل االحتالل البريطاني، وقاومت العائلة 
اإلنجليزي  الحاكم  حفيظة  أثار  ما  االحتالل، 
للمنطقة، وتصاعدت المواجهة، حتى اختارت 

العائلة المنفى السياسي في بغداد.
في  الشعرية  موهبته  بدأت  صغره،  منذ 
مجالت  في  قصائده  ينشر  وكان  اللمعان، 
بأسلوب  الحائط المدرسية، تمتع النّواب أيضاً 
خلق  ما  الشعر؛  إلقائه  خالل  الجذب،  شديد 
العالم  في  للغاية  جماهيرية عريضة  قاعدة  له 
ألزمة  تعرضت  الثرية  األسرة  لكن  العربي، 
إثرها أغلب ثروتها،  مالية عنيفة، فقدت على 

حتى أنه أكمل دراسته بكلية اآلداب بصعوبة.
لالعتقال  وتعرض  الشيوعية،  إلى  انتسب 
إلى  العراق  لمغادرة  فاضطر  والتعذيب، 

إيران، ومنها حاول اللجوء إلى روسيا، إال أن 
عليه، وهو  القبض  القت  اإليرانية  المخابرات 
في الطريق إليها، وتم تعذيبه على أيدي قوات 
»السافاك«، صدر بحقه حكم باإلعدام؛ بسبب 
السجن  إلى  الحقاً  خفف  لكنه  قصائده،  إحدى 
المؤبد، وبعد فترة تمكن من الهرب، واالختفاء 
جنوب العراق وفي عام 1969 صدر عفو عن 

المعارضين.
اشتهر النواب بنظم الشعر عن قضايا الفقراء، 
االستغالل،  ومناهضة  والعدل،  والبسطاء، 
وقال  السائدة،  الحكم  وأنظمة  واالستعمار، 
في إحدى قصائده الالذعة ضد حكام العرب: 
الـ......! لست خجوالً حين أصارحكم  »أوالد 
من  أطهر  خنزير  حظيرة  إن  بحقيقتكم، 
أطهركم«، ما سببت هذه القصيدة عداوة الكثير 

من األنظمة العربية له.

الشيخ علي الحسن: ندعو العرب والُكرد لتعزيز الوحدة 
والتكاتف لمواجهة الفتن

في دمشق النظام السوري 
يقوم بإخالء عدد من المنازل 

في ركن الدين

مركز األخبار - سلّط الرئيس المشترك لمكتب 
ملتقى األديان بحلب وأحد وجهاء حي الشيخ 
على  الضوء  الحسن،  علي  الشيخ  مقصود، 
األولى  العالميتين  للحربين  المدمرة  اآلثار 
الشعبين  داعياً  والكرد،  العرب  على  والثانية 
وبقية شعوب المنطقة لتعزيز وحدتها للتخلص 

من اآلثار الكارثية التي خلفتها.

املقاومة السبيل الوحيد إلفشال 
كافة املخططات

لألنباء  هاوار  لوكالة  تحدث  الصدد  وبهذا 
حلب  بمدينة  األديان  لملتقى  المشترك  الرئيس 
الشيخ علي  الشيخ مقصود،  وأحد وجهاء حي 
المراجعة  »خالل  فقال:  تحدث  الذي  الحسن، 
التاريخية لألحداث التي مر بها الشرق األوسط 
نجد  والثانية،  األولى  العالميتين  الحربين  إبان 
الشعبان  هما  واألكبر  األول  المتضرر  أن 

العربي والكردي.«
أصالة  أن  إلى  الحسن،  نوه  ذلك  أسباب  وعن 
محط  جعلتهما  والتي  المنطقة  في  الشعبين 
أنظار القوى االستعمارية وذلك لالستيالء على 
إما  تهدف  كانت  التي  الحروب  عبر  األرض 

إلى اإلبادة أو اإلخضاع واإلذالل.
إلى  والكردي  العربي  الشعبين  الحسن  وشبه 

التي  لالحتالل  المقاِومة  الشعوب  باقي  جانب 
تعرضت للتنكيل من قبل القوى االستعمارية، 
بحجر العثرة أمام إمرار مخططات الرأسمالية 

للسيطرة على المنطقة.
استغالل  في  ودورها  العثمانية  السلطنة  وعن 
المثال  هم  »العثمانيون  الحسن:  قال  الشعوب 
بحق  ارتكبوها  التي  الجرائم  عن  األبرز 
والكرد  العرب  فكم من  المنطقة،  في  الشعوب 
العثمانية  السياسات  كانت  والسريان  واألرمن 

سبباً في استشهادهم«. 
التاريخية  األخطاء  أن  إلى  الحسن  وأشار 
الشخصيات  بعض  ارتكبتها  التي  الجسيمة 
الشعبين  التي حّولت  الشعبين هي  المؤثرة في 
إلى لقمة سائغة للطورانية العثمانية عبر التأثر 
من خالل سياسة فّرق تسد التي نشروها وقاموا 

بتطبيقها العثمانيون.

التالحم سبيل الوقوف يف وجه 
املحتلني

الشيخ الحسن سلط الضوء على آثار االستعمار 
دق  »لقد  بقوله:  القوموية  واألنظمة  األجنبي 
والكردي،  العربي  الشعبين  بين  إِْسِفيناً  هؤالء 
العربي  الكردي  التالحم  موضوع  ألن  لماذا؟ 
يخيف تلك األنظمة االستبدادية، حيث يريدوننا 
ومصالحهم  سياساتهم  لتمرير  تناحر  في  دائماً 

في أي بقعة يوجد فيها الشعبان«.
واعتبر الحسن أن القدر الذي جمع بين الكرد 
شأنه  من  واحدة،  منطقة  في  للعيش  والعرب 
أن يزيد من التالحم بينهما. أما عن المشّككين 
يربطونه  والذين  المنطقة  في  الكرد  بتاريخ 
الذين  »إن  الحسن:  قال  العثمانية  بالمجازر 
يتفوهون بعبارات من قبيل )أتى الكرد إلى هنا 
مردود  كالمكم  إن  لهم  أقول  عاماً(  منذ 150 

عليكم، الكرد من الشعوب األصيلة بالمنطقة، 
ولو كانوا حديثي العهد في المنطقة كما يقولون 

فصالح الدين األيوبي أين كان؟«.
كان  التي  األيوبية  »الدولة  الحسن:  وتابع 
عمادها الكرد وحكمت أكثر من 130 عاماً من 
أين أتت؟، إلى جانب ذلك ضيفة خاتون امرأة 
كردية حكمت حلب، وعندما توفيت خرج في 
نصف  من  أكثر  المؤرخين  بحسب  جنازتها 
مليون إنسان من كافة شعوب المنطقة آنذاك«.

وأضاف أيضاً: »لو أننا تأثرنا بالسياسات التي 
حرب  لحدثت  الشعوب  بين  شرخ  خلق  تريد 

أهلية بين الكرد والعرب خالل األزمة«.
وفي نهاية حديثه شبه الرئيس المشترك لملتقى 
األديان بحلب وأحد وجهاء حي الشيخ مقصود 
الشيخ علي الحسن الوحدة بين الشعبين الكردي 
الفصل  تم  إذا  الجسد  في  باليدين  والعربي، 

بينهما فسينهش الموت الجسد.

النظام  حكومة  أقدمت   - األخبار  مركز 
السوري في دمشق، على إخالء عدد 
من المنازل في حي ركن الدين، بسبب 
ما قالت إنه انهيار ترابي في “الفالق 
سالمة  على  وحرصاً  االنهدامي”، 

المواطنين.
بيان  في  دمشق  محافظة  وقالت 
كشفت  المعنية  “المديريات  إن  لها:” 
على  هندسية  خبرات  مع  بالتعاون 
الموقع تمهيداً إلجراء السبور وإيجاد 

طرق الحل المناسبة”.
الخدمات  قال مدير دوائر  من جانبه، 
في محافظة دمشق “نضال الحافظ”، 
للحكومة  الموالية  “الوطن”  لصحيفة 
منزالً   18 إخالء  “تم  إنه  السورية، 
المواطنين  من  جزء  مؤقت  بشكٍل 
المحافظة  تكفل  مع  ألقاربه  توجه 
إحدى  في  مؤقت  بديل  سكن  بتأمين 
ريثما  االجتماعية  الرعاية  مراكز 

تُعالج المشكلة”.
المعنية  الجهات  تبلغ  “فور  وأضاف: 
بالحادث توجهت إلى المكان مباشرةً، 
تم  المحلي  المجتمع  مع  وبالتعاون 
إخالء المنازل”، مبيناً أنه “بناًء على 
التقرير الهندسي من أصحاب الخبرة 
يتخذ اإلجراء الالزم مع مراقبة الفالق 

االنهدامي حاليا”.
وأشار: إلى أنه “ال وجود ألية أضرار 
االنهدامي  “الفالق  أن  مبيناً  حالياً”، 
ونتيجة العوامل الجيولوجية للتربة قد 
يحدث انهيارات مفاجئة، لذا تم إخالء 

المنازل المجاورة”.
والجدير ذكره، تعاني األبنية ومنازل 
الحكومة  مناطق سيطرة  في  المدنيين 
تعرضت  التي  وخاصةً  السوريّة، 
تصدعات  من  وبري،  جوي  لقصف 
كبيرة، أسفر بعضها على االنهيار في 

فترات سابقة.

خبير أمريكي يدعو لطرد تركيا من 
حلف الناتو

محمد البصري: اتفاق البارزاني والكاظمي سبب التوغل 

التركي في األراضي العراقية..!

المستشرق  الباحث  اعتبر   - األخبار  مركز 
استبعاد  يجب  أنه  بايبس  دانيال  األمريكي 
مجمل  بسبب  الناتو  حلف  من  تركيا  وطرد 
وموقفها  الماضية  السنوات  خالل  سياساتها 

من انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.
وقال بايبس وهو رئيس منتدى الشرق األوسط 
في  المحافظ،  التوجه  ذات  البحثية  المؤسسة 
مقابلة تلفزيونية: “كانت تركيا في الفترة من 
لحلف شمال  جيداً  حليفاً  إلى 2002   1952
العشرين  مدار  على  كانت  لكنها  األطلسي، 
سيئاً  حليفاً  باتت  اآلن  وحتى  الماضية  عاماً 

للغاية”.
واعتبر بايبس أن تركيا اآلن “ليست حليفاً”، 
شمال  لحلف  معادية  سياسات  “تنتهج  وأنها 
أعضاء  تجاه  عدوانية  وهي  األطلسي، 
وتشارك  اليونان،  مثل  وأعضاء  الحلف، 
بالمهاجرين  أوروبا  في غزو سوريا، وتهدد 
وفنلندا  السويد  انضمام  وتعادي  السوريين، 

إلى الناتو«.
ووصف بايبس سياسة تركيا بـأنها “ابتزاز” 
نريد  ما  تعطوننا  “أنتم  قاعدة  على  وتقوم 
وسنقدم لكم ما تريدون”، وأضاف: “ال أعتقد 
لقد  اليوم،  الناتو  حلف  إلى  تنتمي  تركيا  أن 
قلت هذا منذ عقد من الزمان، وقد حان الوقت 
تذهب  دعوها  الناتو،  حلف  من  تركيا  لطرد 
أال  الصين،  إلى  تذهب  دعوها  روسيا،  إلى 

يكفي فهي تعدت جميع الحدود. 

إذا  فيما  كبيرة  لديه “شكوكاً  إن  بايبس  وقال 
سبيل  على  لمساعدة،  سيأتون  األتراك  كان 
بموجب  بولندا”  أو  السويد  أو  فنلندا  المثال، 

المادة الخامسة من اتفاقية الحلف.
نظرهم  وجهة  لديهم  “األتراك  وأضاف: 
راديكالية  إسالمية  نظر  وجهة   – الخاصة 
متطرفة، ال عالقة لها بكل األعضاء الـ 29 
إلى  تنتمي  تركيا  الناتو،  حلف  في  اآلخرين 
نوع من التحالف المدعوم من إيران، وليس 

تحالفاً مدعوماً من أمريكا وأوروبا”.
دولة  تركيا  أن  على  بايبس  شدد  ذلك،  ومع 
مهمة، “لديها ثاني أكبر قوة في حلف الناتو”، 
يعتبرون  البنتاغون  في  البعض  أن  مضيفاً 

“أمراً  الناتو  داخل  الصعب  تركيا  سلوك 
تعود  قد  عامين،  غضون  في  وأنه  مؤقتاً” 

تركيا إلى كونها “حليفاً جيدا”.
وقال بايبس إنه يعارض هذا الرأي، مدعياً أن 
“التحول الذي شهدته تركيا في العشرين عاماً 
إيران  الذي حدث في  التحول  الماضية يشبه 

بعد الشاه”.
وتابع: “أردوغان له هدفين رئيسيين، أحدهما 
الشريعة بحسب زعمه في تركيا  هو تطبيق 
الشيء  لفعل  األخرى  الدول  على  والتأثير 
نفسه، وثانياً استعادة دور تركيا كقوة عظمى، 
في  االستيطاني  العثماني  العهد  إلى  والعودة 

المنطقة.

محمد  األمني  الخبير  دعا   - األخبار  مركز 
اتخاذ  الى  العراقية  الحكومة  البصري، 
موقف إزاء االنتهاكات التركية على أراضي 
الشعب  بمصارحة  الحكومة  مطالباً  العراق، 
حيال االتفاقيات مع تركيا سواء من الحكومة 

االتحادية او حكومة باشور كردستان.
وقال البصري لوكالة “ايرث نيوز”، “يبدو 
أن صمت الحكومة العراقية ووزارة الخارجية 
على االنتهاكات التركية زاد من تمادي النظام 
العراقية  األراضي  على  باالعتداء  التركي، 
وانتهاك سيادة البلد وقصف المناطق الشمالية 

والتوغل داخل األراضي العراقية”.
وأضاف البصري أنه “على الحكومة العراقية 

الخروقات  هذه  تجاه  دولياً  موقفاً  تتخذ  أن 
الحكومة  “على  أن  موضحاً  واالنتهاكات”، 
التوغل  هذا  حقيقة  حول  الشعب  مصارحة 
العراقية،  الحكومة  التركي وهل هو بموافقة 

رغم أن هذا األمر نفاه وزير الخارجية”.
من  تصريحات  “هناك  إن  البصري  وتابع 
الحكومة تؤكد أنه ال يوجد هنالك اتفاقية بين 
زمن  في  كانت  اتفاقية  وهي  والعراق  تركيا 

النظام السابق ولمدة سنة واحدة”.
“مصارحة  ضرورة  على  البصري  وشدد 
باشور كردستان واتفاق  بأن حكومة  الشعب 
الذي  هو  التركية  الحكومة  مع  البارزاني 
األراضي  إلى  التركي  الجيش  بدخول  سمح 

باشور  “حكومة  ان  مؤكداً  العراقية”، 
كردستان تعمل كأنها دولة داخل دولة وهذا 
من  أخرى  انتهاكات  الى  يؤدي  قد  السكوت 

دول أخرى اتجاه العراق”.
التركي  الجيش  بأن  بالذكر  الجدير  ومن 
ومنذ مدة طويلة يشن هجمات على األرض 
أدى  ما  باشور كردستان،  وبالُمسيّرات على 
العّزل،  المدنيين  من  العشرات  استشهاد  إلى 

حيث ألحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.  
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السوريون الذين عبروا الحدوِد إلى األراضي التركّيِة، لم يحظوا بالتوصيف القانونّي للجوء، بل خضعوا للقوانين واألوامر اإلدارّية التركّية، وأضحوا 
رهَن إرادِة أنقرة، التي تثير قضيَة إعادتهم وتّدعي أّن مقصَد العودِة هو إلى ما تسميه زوراَ »المناطق اآلمنة«، فيما تواصُل القصَف اليومّي 
لعشراِت المدِن والبلداِت والقرى اآلمنَة في شمال وشرق سوريا إلفراغها من أهلها ودفعهم للخروِج القسرّي من بيوتهم، بالمقابِل تسعى لخلِق 
الظروِف التي تدفُع السوريين للعودِة العكسّية، وإلزامهم على توقيِع وثائِق العودِة الطوعّية، لتكسَب عوائد الملِف داخل تركيا انتخابّيًا وعبر 

ألقت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، محاضرة يوم السبت المصادف لـ 21 من الشهر الجاري، في ساحة خاك الحدود بالتغير الديمغرافّي.
بمدينة السليمانية، تناولت من خاللها األزمات في سوريا والعراق، والشرق األوسط والعالم، وفي معرض حديثها ذكرت الهجمات التي يتعرض لها 

الكرد في كردستان، وحضر المحاضرة عشرات المثقفين، والساسة، والصحفيين.

الهام أحمد: على الكرد توحيد الموقف تجاه السوريون في تركيا... تحت رحمِة »الكيملك« دون توصيِف اللجوِء
العدوان التركي المستمر

ممثل قبيلة الشرابيين في سوريا: جامعة الدول العربية مسؤولة عن 
وقف االستيطان، والتغيير الديمغرافي

رامان آزاد 

ال الجئني يف تركيا

واجهت  التي  الكثيرة  التحديات  أبرز  من 
لجوء  دولة  ليست  أنّها  تركيا  في  السوريين 
ورغم  األوروبّي،  االتحاد  كما  خدماتها  تقدم 
التركيّة  اإلعالِم  ووسائل  التركّي  المجتمَع  أنَّ 
السوريين  يصفون  أنفسهم  السوريين  وحتى 
إال  »الجئين«،  بأنّهم  التركيّة  األراضي  على 
تحت  يعيشون  فهم  كذلك،  ليسوا  بالحقيقِة  أنّهم 
المكانةُ  وتختلُف  المؤقتة«،  »الحماية  نظام 
كبير  بشكل  النظام  هذا  يمنحها  التي  القانونيّةُ 
اتفاقيِة  بموجِب  لالجئين  الممنوحِة  تلك  عن 
العامةُ  الجمعيّةُ  أقّرتها  التي  الدوليِّة  الالجئين 

الثانية،  العالميّة  الحرب  عقب  المتحدة  لألمِم 
الالجئ  عّرفِت  والتي   ،1951/7/25 في 
تجاه  والتزاماته  وواجباته  حقوقه  وحدّدت 
الدولة المضيفة، إضافةً لنوعِ الحمايِة القانونيِّة 
الدوِل  له  تمنحها  يجب  التي  والمساعداِت 
األوروبيين  على  اللجوُء  واقتصر  الموقعة، 

فقط. 
بروتوكول  بموجِب  االتفاقيِّة  هذه  تعديُل  تمَّ 
خاص في 1967، والتخلّي عن شرِط اقتصار 
هذا  فتوّسع  أوروبا،  مواطني  على  اللجوِء 
كّل  الالجئين  تعريُف  ليشمَل  الجغرافّي  القيدُ 
النازحين من جميعِ الدول، إال أّن تركيا رفضِت 
التوقيَع على البروتوكول، وأضافت إليه تعديالً 
جوهريّاً، وحّولت حقَّ اللجوء إلى أراضيها إلى 
حّق إقامٍة مؤقتٍة أو مشروطة، وأن يتبَع اإلقامةَ 
السعي إلعادةِ توطيِن الالجئين في دوٍل أخرى. 

وضٌع قانويّن ضبايّب

 ،2013/4/4 في  التركيّة  الحكومةُ  قررِت 
الموجودين  للسوريين  القانونّي  الوضعِ  تنظيَم 
على أراضيها بوضعهم تحَت الحمايِة المؤقّتة 
التنفيِذ  حيّز  دخل  الذي   6458 رقم  بالقانون 
األجانب  »قانون  وسّمي   ،2014/4/11 في 
منه   )91( المادة  ونصت  الدولية«ّ  والحماية 
على أنه “يمكن تقديم الحماية المؤقتة ألجانب 
اضطروا لمغادرة بلدهم وال يستطيعون العودة 
إليه، ووصلوا إلى الحدود التركية أو عبروها 
أو  مؤقتة  حماية  عن  بحثاً  جمعي  تدفق  في 

فورية”.
المذكور  القانون  من   )93( المادة  وحددت 
المؤقتة  بالحماية  سيتمتعون  الذين  األشخاص 
إطالق صفة  يمكن  ال  الذين  “األشخاص  وهم 
والذين  عليهم…  بشروط  الالجئ  أو  الالجئ 
سيواجهون في حال تمت إعادتهم إلى بلد المنشأ 
أو سيتعرضون  باإلعدام  الحكم  اإلقامة  بلد  أو 

للتعذيب«.
وتوصلت أنقرة إلى اتفاق مع االتحاد األوروبّي 
ما  قضايا  ثالث  حول   ،2016  /3/18 في 
من  واللجوِء  الهجرةِ  بخصوِص  عالقة،  زالت 
إعادة  ومسألة  أوروبا،  إلى  التركيّة  األراضّي 
تأشيرةِ  وإلغاِء  المقبولين،  غير  اللجوء  طالبي 
االتحاد  دول  إلى  األتراك  المواطنين  دخوِل 
من  النازحون  يُصنُّف  وبالنتيجة  األوروبّي، 
مختلف الجنسيات - في تركيا وفق ثالثة أطر 

قانونيّة:
بهم رسميّاً  المعترف  الالجئون األوروبيون  ــ 

الجئين بحسب اتفاقية 1951. 
ــ الالجئون الشرطيون الذين من المقرر إعادة 
توطينهم في بلٍد ثالث وفقاً لالئحِة إعادة التوطيِن 

الصادرةِ عن األمم المتحدة في 1994.  
وهم  المؤقتة،  للحمايِة  الخاضعين  األفراد  ــ 
بلدهم  إلى  أُعيدوا  بحال  للخطِر  المعرضون 
األصلّي، ومعظم السوريين في تركيا مشمولون 

في هذه الفئة.
من  بدءاً  خدماتها،  بتقديم  اللجوء  دولة  تلتزم 
الحياة  شروط  وترتيب  ثم  اللغة  تعليِم  وجوِب 
االندماجِ،  وتحقيِق  واإلقامة  السكِن  بمنح 
وبالمقابل فإنّه من المفترض أن يتضمن »قانون 
والخدمات  المزايا  جميع  المؤقتة«  الحماية 
أنّه  إال  والتعليِم،  الصّحِة  مجالي  في  وبخاصٍة 
تحت  الواقعين  األشخاص  منح  يتضمن  ال 
وإلى  من  التنقل  تخّولهم  سفر  وثائق  سلطانه 
بين  لتنقلهم  إداريّةً  إجراءاٍت  ويفرُض  تركيا، 
المحافظات التركيّة معقدةً غالباً وتحرم اآلالف 
محافظات  في  عمٍل  فرِص  عن  البحث  من 
االجتماعيّة  بالحقوِق  تمتعهم  يمنع  ما  أخرى، 
األمد،  طويل  المستقبلّي  والتخطيط  والثقافيّة 
ليتفقدوا الشعور باالستقراِر المجتمعّي واألمان 

المعيشّي.
وبعبارة أخرى ال يكفل القانوُن التركّي حقوق 
السوريين كجماعة الجئين، بل يعتبرون حالة 
خيريّة، يعتمد وجودهم في تركيا حصراً على 
وبسبب  التركّي،  المجتمع  وضيافة  كرم  مدى 

ضبابيّة القانون فإّن قضية السوريين في تركيا 
لمشاكَل  الباَب  وتفتُح  السجاِل،  محلَّ  ستبقى 
وصوالً  المعاملة،  وسوء  عنف  وحوادث 
خطاب  زيادة  في  سيسهم  القضية  لتسييس 

الكراهية للسوريين.
كما أنّه يمنُح الحكومةَ التركيّة هامشاً كبيراً من 
السوريين،  الالجئين  قضية  الستثمار  المرونِة 
بذريعة  جماعيّاً  أو  إفراديّاً  الترحيل  وإمكانيّة 

مخالفِة شرط اإلقامة.

التالعبمُ عىل املصطلحات

استخدمت الحكومة التركيّة مصطلحات عديدة 
لتوصيف وضع السوريين على أراضيها، فقالت 
إقامتهم  تأكيد على  إنّهم »ضيوف«، في  عنهم 
االجتماعّي،  نشاطهم  على  والتقييد  المحدودة، 
ولذلك انتشرت عباراٌت من قبيل »السوريون 
ال  »الضيف  بهم”،  مرغوب  غير  ضيوف 

أن  يجب  وأنّه  الحد«،  هذا  إلى  البقاء  يطيل 
المجتمعات  في  المتبعة  للقواعد  وفقاً  يتصرَف 
لدرجة  ظهرانيهم.  بين  يعيشون  التي  المحليّة 
كالحدائق،  العامة  األماكن  في  وجودهم  تقنين 
إلخ،  واألسواق…  والمالعب،  والساحات، 

وإحالتهم إلى العزلة. 
مازال الرئيس التركّي يستخدم زوراً مصطلحي 
المشاعر  لتحريض  واألنصار«  »المهاجرين 
الدينيّة، رغم حقيقة أنّه ورد في الحديث النبوّي 
صراحة »ال هجرةَ بعدَ الفتحِ«، والمطابقة بين 
هجرة النبي »ص« من مكة إلى المدينة وعبور 
صحيحة،  غير  تركيا  إلى  الحدود  السوريون 
للكلمِة  الدقيِق  بالمعنى  لم يعانوا اضطهاداً  فهم 
شعائرهم  ممارسِة  من  ممنوعين  يكونوا  ولم 
الدينيّة، بل إّن ما يحدث منذ أكثر من عقٍد هو 
صراعٍ على السلطِة، وأنقرة جعلت نفسها بذلك 
تغيير  إيجاِد  إلى  وتسعى  الصراعِ،  في  طرفاً 
أساِس  على  الحدوديّة  المناطق  في  ديمغرافّي 
هما  رافعتين  على  باالعتماد  وعرقّي  دينّي 

التركمان واإلخوان المسلمين.  
بارتفاع  اتهامات  للسوريين  ُوّجهت  وقد 
شائعات  تداول  وتم  بينهم،  الجريمة  معدالت 
الجنسية  على  يحصلون  السوريين  أنَّ  مفادها 
االنتخابات  في  التصويت  بهدف  التركيّة 
لمصلحة الحزب الحاكم، وأنَّ كّل أسرة سوريّة 
تحصل على راتٍب شهرّي، ومساكن مجانية، 

ويُعالجون مجاناً حتى في المشافي الخاصة.
شائعات  السوريون  يتداول  ذلك  جانب  إلى   
في  للسوريين  المعادية  المظاهرات  أن  مفادها 
تركيا تنظمها األحزاب المعارضة، وهذا غير 
األشخاص  من  الكثير  فهناك  تماماً،  صحيح 
الذين ينتمون للحاضنة الشعبية للحزب الحاكم 
على  السوري  الوجود  من  يتململون  بدأوا 
ذلك  وترافق  االجتماعية،  الناحية  من  األقل 
للكراهية ضدهم في عدد  مع وجود مسوغات 
المنازل،  إيجارات  ارتفاع  مثل،  الواليات  من 
السكان  أجور  وتدني  البطالة،  نسبة  وارتفاع 
السكان  لوصول  متزايدة  وصعوبة  المحليين، 

المحليين إلى الخدمات الصحيّة.
التي  المجحفة  العمل  ظروف  تجاهل  يتّم  فيما 
حماية  دون  السوريين  آالف  مئات  فيها  يعمل 
قانونيّة، مع تدنّي األجور، وحجم االستثمارات 
السوريّة في سوِق العمِل التركيّة والتي تتجاوز 
غير  ضخمة  مبالغ  عدا  دوالر،  مليارات   10
معلن عنها، يضاف إلى كّل ذلك الدعم المالّي 
المنتجات  قيمة  تُعرُف  ال  فيما  األوروبّي، 
سوريا  من  المسروقة  والمصانع  والمحاصيل 

وأُدخلت إلى األراضي التركّي.   

أوىل الدفعات وصلت

من  دفعة  التركي،  االحتالل  دولة  وّطنت 
الالجئين السوريين الذين رّحلتهم من األراضي 
التركيّة في حيي » الليل واإلسكان« في مدينة 
كري سبي/ تل أبيض المحتلة، ونقلت مصادر 

في  مستوطنات  ببناِء  بدأ  االحتالَل  أنَّ  محليّة 
الجهة الغربيّة من المدينة.

تطبيَق  فعليّاً  التركّي  االحتالِل  دولة  باشرت 
التي  المناطِق  في  االستيطانّي  مخططها 
التي  للخطِة  تنفيذاً  سوريا  شمال  في  تحتلها 
مطلع  األتراك  والمسؤولون  أردوغان  أعلنها 
سورّي  الجئ  مليون  بترحيل  الحالي  الشهر 
اإلنسان  حقوق  منظمة  ووثّقت  أراضيها،  من 
دخول   ،2022/5/14 في  سوريا   - عفرين 
دفعة أولى من الالجئين السوريين وتضّم مئة 
الجئ من مناطق حمص، حلب، إدلب، الغوطة 
عبر  المحتلة  سبي  كري  مدينة  إلى  الشرقيّة، 
الليل  حيي  في  إسكانهم  وتم  الحدوديّة،  البوابِة 
المهّجرين  المواطنين  منازل  في  واإلسكان« 

من الكرد.
بناء  فعليّاً  التركّي  االحتالل  سلطات  وبدأت 
المقاطعة  من  الغربية  الجهة  في  مستوطنات 
من  المهجرين  أمالك  مصادرة  بعد  المحتلة 
التابع  المحلّي  أبيض  تل  يسّمى مجلس  ما  قبل 
عدة  أصحاب  أنذر  الذي  االحتالل،  لسلطات 
منازل بجانب برج الكهرباء القريب من دوار 
المستوطنين،  إدخال  مع  تزامناً  لإلخالء  العلم 
الشعبّي  بعد االستياء  اإلنذار  وتراجع عن هذا 
لخروج  ودعوتهم  الحي  في  األهالي  قبل  من 

مظاهرات منددة بدخول الالجئين.

عودة طوعّية أم إعادة قرسيّة؟

معظَم  أّن  األخيرة  الرأي  استطالعاُت  تشيُر 
الالجئين السوريين في تركيا ال يرغبون بالعودة 
أردوغان  عنها  أعلن  التي  الخطة  وفق  حاليّاً، 
العودة  »خطة  سماها  فيما   ،2022/5/3 في 
المناطق  إلى  سورّي  الجئ  لمليون  الطوعيّة 
للنفوذ  تخضع  منطقة  بـ13  وحددها  اآلمنة«، 
التركّي، والسبب ألن الالجئين السوريين ليسوا 
مختلف  من  بل  المناطق،  تلك  أبناء  من  كلهم 
توفر  إلى  يتطلعون  وهم  السوريّة،  المناطق 
األصليّة.    وقراهم  بلداتهم  إلى  للعودة  الشروط 
األتراك  من   %93 أكثر  يؤيد  ثانية  جهة  من 
االقتصاديّة،  األزمة  بسبب  السوريين  عودة 
التركيّة  الحكومة  تقدمها  التي  واإلحصائيات 
يسكنون  سورّي  ألف   56 وفقط  دقيقة،  ليست 
السوريين  الالجئين  فيما 98% من  المخيمات، 
فإّن  بذلك  الحضريّة،  المراكز  في  يعيشون 
أحوالهم المعيشية مستقرة لدرجٍة كبيرةٍ مقارنةً 

بسكان المخيمات داخل سوريا.
في الواقع تعريُف المنطقِة اآلمنة بالنسبة ألنقرة 
هي المناطق المحتلة فقط والتي ال وجودَ للكرد 
الفصائلّي  االقتتال  حاالت  تشهد  وهي  فيها، 
إعادة  فالمطلوب  االنتهاكات،  أنواع  وكل 
عبر  المناطق  لهذه  السكانيّة  التركيبة  صياغة 

إسكان الالجئين السوريين فيها.
تحاول أنقرة استثمار قضية الالجئين السوريين 
تركيا  داخل  انتخابيٌّ  فهو  مسار،  من  بأكثر 
الحدودّي،  الشريِط  على  الديمغرافّي  وللتغيير 
وتعمل على خلِق الظروِف التي تدفع الالجئين 
للعودةِ، رغم عدم توفر الشروِط المالئمِة للعودةِ 
التركيّة  المساعي  فشَل  سبَّب  ما  وهذا  اآلمنِة، 

   . في مؤتمر بروكسل للمانحين في 2022/5/9
قسرّي  ترحيٍل  لخطِة  تلجأ  أن  ألنقرة  يمكن  ال 
الترويج  من  سنواٍت  بعد  النطاق،  واسعة 
بدأت  ولذلك  والمهاجرين،  األنصار  لشعارات 
الالجئين  استقباِل  لتبرير  كبيرةٍ  إعالميّة  حملة 
على  للتأثير  الحرِب  من  قاسيٍة  مشاهدَ  ونشر 
لقائمٍة  الترويج  نفسه  الوقِت  وفي  األتراك، 
التي قد تشّجُع السوريين على  من اإلغراءاِت 
المزايا  العائدين سيحصلون على  العودةِ، وأّن 

التالية:
ــ منزل ُمجّهز ومفروش بكل ما يلزم، ومساحة 
أفراد  عدد  بحسب  متراً   80 ــ   40 المنزل 

العائلة.
ــ االحتفاظ بوثيقة الحماية المؤقتة )الكيملك(، 

واستمرار صالحيتها.
السماح للراغبين بزيارة تركيا أربع مرات في 

العام الواحد.
داخل  مدارس  في  تعليمهم  األوالد  يستكمل  ــ 
البلدات السكنيّة بمنهاج تركّي وبشهادة تركيّة، 
ويُمنحون بطاقة مساعدات من نموذج »كرت 
الهالل األحمر«، ولم يحدد المبلغ الممنوح لكّلِ 

فرٍد حتى اآلن.
ــ الحصول على دعم لمشاريع معيشيّة.

ارجعوا إىل بلدكم

إعالنية  لوحات  التركية،  بولو  بلدية  علقت 
الالجئين  تطالب  العربية،  باللغة  مكتوبة 
رئيس  وقال  بالدهم.  إلى  بالعودة  السوريين 
اآلن  »تشاهدون  أوزجان:  تانجو  بولو  بلدية 
األزمة االقتصاديّة في بلدنا، شبابنا بال عمل، 
الشروِط  بهذه  الجوعِ  العائلة تحت حدِّ  وتعيش 
لم يبَق لدينا خبٌز وال ماء نتشارُك معكم... حان 

وقت سفركم إلى بلدكم كما أتيتم إلى تركيا«. 
عن  تغيُب  ال  والتنميِة  العدالِة  حزِب  بصماُت 
للسوريين  يوحَي  أن  يريد  فهو  الالفتاِت،  هذه 
بقاَء  يرفُض  من  هو  التركّي  الشعب  أّن 
تهديٍد  على  ينطوي  النداُء  وهذا  السوريين، 
أن  يريدُ  الحاكُم  فالحزُب  للسوريين...  مبطٍن 
يعودَ السوريون، ولكن دون خسارةِ التوصيِف 
أمام  إضافيّة  نقاطاً  يكسب  وبذلك  اإلنسانّي، 
يتطلُع  القادمة! وما  االنتخابات  المعارضة في 
عودةِ  مجرِد  من  أكثُر  هو  أردوغان  إليه 

السوريين! 
العصا  تمسك  أن  أنقرة  حكومة  تحاول 
الالجئين  قضية  واستثمار  المنتصف،  من 
السوريين، في أكثر منحى، فقد جعلتهم مبرر 
عدوانها واحتاللها لمناطق سوريّة، وهي بصدد 
على  وتعمل  الديمغرافّي،  التغيير  أداة  جعلهم 
استثمار خطاب المعارضة المناوئ للسوريين 
والداعي لعودتهم لتصرف عوائده في صناديق 
االنتخابات القادمة، ومؤخراً تقوم وسائل إعالم 
وتعرض  األتراك  بين  نشطة  بحملة  تركيّة 
ومنها  سوريا  في  لألحداث  مرّوعةً  صوراً 
احتضانها  لتبرير  التضامن«  حي  »مجزرة 
للسوريين، رغم أّن المقاطع المصّورة لم تكن 

متداولة يوم اتبعت سياسة الحدود المفتوحة!

مجلس  في  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  أكدت  حيث 
خالل  أحمد،  إلهام  الديمقراطية،  سوريا 
وحتمية  الضرورة  من  أنه  المحاضرة، 
لمواجهة  الكردية؛  المواقف  توحيد  اإلمكان، 
خطر اإلبادة، الذي يتعرض له الكرد، وأكدت: 
وأن  وتشرذمت،  توقفت،  الدولة  مقومات  أن 
المشاكل  تختلق  التي  الدول  من  الكثير  هناك 
في  الحروب  تفتعل  التي  كتركيا  والحروب، 
وغيرها،  وأرمينيا،  وليبيا،  والعراق،  سوريا 
متذّرعة في الحفاظ على األمن القومي، وهذا 

حال إيران في مواقفها تجاه الكرد.    

الشامعة حامية األمن القومي

وفي البداية، تطرقت رئيسة الهيئة التنفيذية في 
إلى  أحمد  إلهام  الديمقراطيةـ،  سوريا  مجلس 
األزمات، التي تعاني منها المنطقة، فقالت: »إن 
األنظمة  في  يكمن  الحاصلة،  األزمات  سبب 
أثرت  األوكرانية،  الحرب  إن  كما  الحالية، 
على العالم برمته، وألحقت األذى باقتصاديات 
الدول العديدة، فتأثرت مجمل شعوب العالم من 
واالجتماعية،  واالقتصادية،  الثقافية،  النواحي 
شرعية  وال  للدولة،  كيان  هناك  يبَق  لم  حيث 
وتشرذمت،  الدولة،  مقومات  توقفت  لقد  لها، 
لتنفيذ  خارجية  حروباً  تختلق  الخائفة  والدول 
التركية في  الدولة  أجندات لها، وهذا ما تفعله 
وليبيا،  وأرمينيا،  والعراق،  سوريا،  من  كل 
وكذلك  القومي،  األمن  حماية  بذريعة  وذلك 

األمر ينطبق على إيران.«
منحى  أخذت  الحروب  »إن  إلهام:  وتابعت 
عالمياً، وتعمقت، فهناك أزمات غذاء، وغاز، 
ونفط، سوريا باتت مقسمة لثالثة أجزاء، نظام 
االحتالل  ومناطق  الذاتية،  واإلدارة  البعث، 

التركي، ومرتزقته«. 
آفا،  روج  في  األزمة  الى  إلهام  وأشارت 
ست  أُّسِ سوريا،  وشرق  »شمال  وأوضحت: 

في خضم األزمات، وفي ظل الهجمات، فهي 
تُهاَجم من قبل تركيا، التي تصر على احتالل 
كامل المنطقة بذريعة محاربة اإلرهاب، وهي 
»الميثاق  خالل  من  ذلك  تحقيق  إلى  تسعى 
في  سيُهزمان  وحزبه  أردوغان،  الملي«، 
االنتخابات القادمة، لذلك يقوم بشن الهجمات.«

هدف تركيا إبادة الكرد

وفي سياق حديثها، شددت إلهام على ضرورة 
موقفنا  يتوحد  أن  الكرد: »يجب  توحيد موقف 
تجاه اإلبادة، التي نتعرض لها، هناك أطراف 
فالهجمات  فقط،  مصالحها  وفق  تعمل  كثيرة 
ال  حيث  جميعاً،  الكرد  تستهدف  التركية 
عند  الجيدين  أو  الكرد  من  السيئين  بين  فرق 
مظلة  وجود  من  بدّ  ال  لذلك  التركي،  المحتل 
كردية جامعة، للوقوف في وجه اإلبادة، ومن 
عسكرية،  مظلة  هناك  تكون  أن  الضروري 
تحقيق  على  العمل  ويجب  للكرد،  وسياسية 

ذلك.«
عفرين:  في  األوضاع  عن  إلهام  وتحدثت 
جداً،  خطير  المحتلة  عفرين  في  »الوضع 
وقتل،  وخطف،  وانتهاكات،  عمليات،  هناك 
الوضع  ونهب،  أشجار،  وقطع  واعتقال، 

خالل  من  الكرد،  نحن  وعلينا،  للغاية،  سيء 
لهم  نوضح  أن  الخارج،  مع  الجيدة  عالقاتنا 
األوضاع  إلعادة  عفرين،  في  يجري  ما  كل 
إلى ما كانت عليه قبل االحتالل التركي لها«. 
غير  االقتصادية  »األوضاع  إلهام:  وأردفت 
مستمرة،  آفا  روج  في  على  الحرب  مستقرة، 
وعلى الرغم من ذلك نحاول، ونسعى؛ لتحقيق 
فهناك  كلهم،  وللسوريين  ديمقراطية،  سوريا 

اجتماعات بهذا الخصوص«.
مجلس  في  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  واختتمت 
حديثها،  أحمد  إلهام  الديمقراطية،  سوريا 
بالتطرق لهجمات االحتالل التركي على باشور 
التركية من  كردستان: »تسعى دولة االحتالل 

خالل الهجمات األخيرة على باشور كردستان، 
حزب  وجود  بذريعة  ساكنيها،  من  إفراغها 
العمال الكردستاني، والسياسة التركية معروفة 
حافل  فتاريخها  باشور،  في  يحدث  ما  حول 
حزب  تهاجم  وهي  الكرد،  بحق  باإلبادات 
ما  وإذا  غاياتها،  لتحقيق  الكردستاني؛  العمال 
تم القضاء على حزب العمال الكردستاني، لن 
يكون هناك وجود لهولير، وال السليمانية، لذا 
على الكرد جميعا، توحيد المواقف تجاه العدوان 
التركي، ومن حق الشعب في باشور كردستان، 

والعراق المطالبة بحقوقهم المشروعة.«
وكاالت

حذر ممثل قبيلة الشرابيين في سوريا، ثابت 
االستيطاني  المشروع  خطورة  من  الجوهر، 
التركي في سوريا، والعراق والشرق األوسط 
عامة، بتمويل من بعض الجمعيات اإلخوانية 
مؤكداً:  وفلسطين،  والكويت،  قطر،  في 
تسعى  االستيطانية  المشاريع  هذه  مثل  أن 
لتفكيك شعوب المنطقة، وخلق الفتن، وإبادة 

الشعوب، والثقافات األصيلة في المنطقة.
أيار  من  الثالث  في  أعلن  قد  أردوغان  وكان 
مليون  توطين  إعادة  بالده  نية  عن  الجاري 

الجئ سوري في المناطق المحتلة.
ويهدف المشروع التركي االستيطاني الجديد، 
المناطق  في  سكنية  وحدة  ألف  مئة  بناء  إلى 
المحتلة »سري كانيه وكري سبي، وجرابلس، 
وإعزاز«، تضاف إلى 67 ألف مبنى، قد أُنجز 
االحتالل  قبل  من  المحتلة  المناطق  في  سابقاً 

التركي في عفرين.
وأثار هذا المشروع ردود فعل شعبية ساخطة 
عدّ  حيث  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 

إعادة  مشروع  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
فصل  عملية  السوريين  الالجئين  توطين 

عنصري، تنفذها تركيا خدمة لمصالحها.
الذاتية  اإلدارة  حذرت  نفسه،  السياق  وفي 
من  سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية 
المستوطنات،  وبناء  التوطين،  مشروع 
المناطق  لسلخ  تمهيدي؛  مشروع  أنه  ورأت: 
المعتدى عليها، من سوريا، وضمها لألراضي 

التركية«.
في  المحلية  اإلنسانية  المنظمات  رأت  فيما 
إيجاد  إلى  تدفع  التوطين  مخاطر  أن  سوريا: 
كامل  عن  الكرد  وإبعاد  ديمغرافي،  تغيير 
تخضع  منطقة  وإنشاء  الحدودي،  الشريط 
إلى  داعية  التركي،  االحتالل  مرتزقة  لنفوذ 
صون حقوق الشعوب في أراضيها، كما تنص 

االتفاقات الدولية.
عن  الجزيرة  إقليم  وأعيان  شيوخ،  وعبر 
والمشاريع  االنتهاكات،  مستنكرين  موقفهم، 
مشددين  التركي،  االحتالل  لدولة  االستيطانية 
أطماع  ضد  موحدة،  جبهة  تشكيل  ضرورة 

العثمانية الجديدة في المنطقة.

تغيري الرتكيبة السكانية يف املدن 
املحتلة

هاوار  لوكالة  تحدث  الموضوع،  هذا  وحول 
ثابت  سوريا،  في  الشرابيين  قبيلة  ممثل 
ومنذ  التركية،  االحتالل  دولة  »إن  الجوهر: 
ممنهج  بشكل  تمارس  السورية،  األزمة  بداية 
والمدن  المناطق،  في  السكانية  التركيبة  تغيير 

بناء  عبر  التغيير  هذا  يتم  ولألسف  المحتلة، 
دول  قبل  من  وبأموال  بدعم،  المستوطنات، 

عربية، وال سيما قطر، والكويت«.
بناء  مشروع  خطورة  إلى  جوهر  وأشار 
هذا  »إن  المحتلة:  المناطق  في  المستوطنات 
العمل يمهد لمرحلة جديدة من االحتالل، ولكن 
شعوب  استهداف  خالل  من  آخر  نوع  من 
تمتد  التي  لهويتهم  ونقض  ووطنية،  أساسية، 

آلالف السنين«.
في  المستوطنات  بناء  إلى  الجوهر،  ولفت 
التركي:  االحتالل  قبل  من  المحتلة  عفرين 
»قضية استهداف مدينة عفرين خصوصاً عبر 
بناء المستوطنات، هو استهداف لتكوين مدينة 

عفرين الثقافي، وهويتها السورية الكردية«.
التركي،  االحتالل  دولة  الجوهر جرائم  وأدان 

والدول الداعمة لها بتوطين الالجئين السوريين 
شيوخ،  »إننا،  قائالً:  المحتلة،  المناطق  في 
العمل،  هذا  بشدة  نستنكر  العشائر،  ووجهاء 
التركي،  المحتل  قبل  من  االنتهاكات  وهذه 
المشروع  لهذا  الداعمة  العربية  والدول 

االستيطاني«..
وطالب الجوهر جامعة الدول العربية، ومجلس 
الدول  لتلك  حد  وضع  الخليجي،  التعاون 
في  االستيطانية  المشاريع  تدعم  التي  العربية، 
مناطقنا المحتلة من قبل تركيا، واالنتهاكات في 
سوريا، وخاصة، دولتا »قطر، والكويت« عبر 
اإلدالء ببيانات، والتحركات العربية من خالل 
التواصل مع شيوخ ووجهاء عشائر تلك الدول.

وقف املشاريع االستيطانية 
مهمة عربية

االحتالل  دولة  جرائم  من  الجوهر  وحذر 
عبر  تنفذ  التي  المستوطنات،  وإقامة  التركي، 
بعض الجمعيات اإلخوانية القطرية، والكويتية، 
ألردوغان،  تسهل  والتي  والفلسطينية، 
التوسعي،  مشروعه  تنفيذ  ولحكومته 
األوسط  الشرق  منطقة  في  واالستيطاني 
عامة، وخصوصاً في سوريا والعراق، بقوله: 
»يسعى هذا المشروع؛ لتفكيك شعوب المنطقة 
اإلبادة  وسياسات  مشاريع،  تنفيذ  خالل  من 
عبر  الدول  لهذه  األصيلة  والثقافات  للشعب، 

إجراء التغيير الديمغرافي في المنطقة«.
الدول  في  والقبائل  العشائر،  الجوهر  وأهاب 
دولة  لجرائم  حد  لوضع  بالتدخل  العربية، 
السورية:  األراضي  على  التركية  االحتالل 
العربية، نهيب  العشائر  »إننا شيوخ، ووجهاء 
التدخل،  العربية  الدول  في  والقبائل  بالعشائر، 
والتحرك؛ لوضع حد لهذه االنتهاكات من قبل 

المحتل التركي، وأعوانه«.
سوريا،  في  الشرابيين  قبيلة  ممثل  واختتم 
نحن  »علينا،  بقوله:  حديثه  الجوهر  ثابت 
العشائر العربية، الضغط على مجلس التعاون 
المشاريع  لوقف  العربية،  والجامعة  الخليجي، 
قضية  كون  السوري،  الشعب  ضد  العدائية 
بناء المستوطنات من قبل المحتل التركي، تعدّ 
وتستهدف  عام،  بشكل  سورية  وطنية  قضية 
بشكل  السوري  الكردي  الشعب  وثقافة  هوية 

خاص«. 
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قامشلو/ رشا علي - وضعت بلدية الشعب في مدينة قامشلو المشاريع الخدمية، التي ستعمل على إنجازها هذا 
العام، كما خصصت ميزانية تقدر بتسعمائة ألف دوالر لبلدية الشعب، والنقاط التابعة لها، وستسعى البلدية إلنجاز 

المشاريع كافة، التي وضعتها في قائمتها، والنهوض بالواقع الخدمي.

بلدية الشعب في قامشلو مساٍع نحو البدء بتنفيذ 

مشاريع عام 2022
المرأة ليست إناء فارغًا

“ثقافة الشرفة” أو “ثقافة الفيترين”

زراعة أكثر من250 شجرة في قرية حليق بكركي لكي

الذاتية  اإلدارة  لنظام  األساسية  الركائز  إحدى 
وشرق  شمال  في  حالياً  المطبقة  الديمقراطية 
تسعى  التي  الشعب،  بلديات  هي  سوريا، 
والقرى  والنواحي  للمدن  الخدمات،  لتقديم 
مختلف  في  البلديات  عشرات  فافتتحت  كافة، 
تقديم  على  البلديات  هذه  وعملت  المناطق، 
خدماتها للمواطنين، من خالل ترميم الطرق، 
وتنظيف  الصحي،  الصرف  شبكات  وصيانة 
القمامة، ونقلها إلى مكبات خارج  األحياء من 
المناطق المأهولة، والعديد من األمور الخدمية 

األخرى.

مدينة  في  الشعب  بلدية  البلديات  تلك  ومن 
المركزية،  البلديات  مع  تسعى  والتي  قامشلو، 
الواقع  التابعة لها إلى تحسين  والنقاط الخدمية 
لها،  التابعة  والقرى  المدينة،  ضمن  الخدمي 
حسب  لها  تخطط  التي  المشاريع،  عبر  وذلك 
اإلمكانات، والخبرات المتوفرة لديها، ففي كل 
من  أفضل  ليصبح  عملها،  نطاق  توسع  عام 
بلديتان  قامشلو  لبلدية  وتتبع  سبقه،  الذي  العام 
وبلدية  التنورية،  بلدية  وهما  مركزيتان، 
خدميتين  نقطتين  إلى  باإلضافة  كرباوي، 

فرعيتين في كل من هيمو، وأم الفرسان.

وخططاً  برنامجاً،  البلدية  تضع  حيث 
شاملة  العام  خالل  ستنجزها  التي  للمشاريع، 
)تزفيت الطرق، مد الحجر المكسر، الصرف 
منصفات  المطرية،  الفوهات  تعزيل  الصحي، 
وإنارة المدينة والحدائق، صيانة شبكات المياه 
المتضررة، تجهيز مداخل المدينة ومخارجها(، 
هذا ومن المقرر أن تنتهي البلدية من أعمالها 

الخدمية قبل قدوم فصل الشتاء.

»البدء بتنفيذ مشاريع عام 
2022 خالل األسبوع القادم«

وحول مشاريع بلدية الشعب في مدينة قامشلو 
بتنفيذها  البدء  المقّرر  من  والتي  لعام 2022، 
األسبوع القادم، التقت صحيفتنا »روناهي« مع 
عضو المكتب الفني في قسم الدراسات »حسن 
بأنهم  إلى  حديثه،  في  أشار  حيث  حسين« 
لم  ولكن  لمرتين،  مشاريع 2022  أعلنوا عن 
يتم تنفيذها، وذلك بسبب ارتفاع األسعار، كما 
بلدية  المشروع األول، والذي ستنفذه  بأن  بين 
الشعب في مدينة قامشلو، هو المجبول الزفتي، 
ويليه الحجر المكسر، وبقايا المقالع ثم الصرف 
إلى  باإلضافة  المطرية،  والفوهات  الصحي 
تنفيذ مشاريع النقاط الخدمية، التابعة للبلدية في 

بلديتي »كرباوي، والتنورية«.

امليزانية أساس تنفيذ املشاريع

تعدّ الميزانية، األساس في البلدية، وأساس تنفيذ 
لبلدية  المخصصة  الميزانية  وعن  مشاريعها، 
»خصصت  حسين:  أكد  قامشلو،  في  الشعب 
تسعمائة  دوالر/   900000 تقدر  ميزانية 
قامشلو،  مدينة  في  الشعب  لبلدية  دوالر/  ألف 
ونقاطها الخدمية التابعة لها، يذهب قسم من هذه 

الميزانية لقسم البيئة من أجل شراء الحاويات، 
وزراعة األشجار، وقسم للنقل من أجل شراء 

ما يقرب من عشر حافالت نقل داخلي«.
وبخصوص المشاريع، التي سيقومون بتنفيذها 
من تزفيت الطرقات من المجبول الزفتي، وبقايا 
المقالع، والحجر المكسر، أردف حسين إلى أنه 
من المقّرر البدء بتنفيذها األسبوع القادم، وهي 
األكثر  والفرعية  الرئيسية،  الشوارع  تشمل 
الكورنيش،  كأحياء  المدينة،  ضمن  تضرراً 
التي  األحياء،  وبقية  والغربية،  وجودي، 
بالتعاقد مع شركة  التزفيت، وذلك  إلى  بحاجة 

زاغروس لتعبيد الطرق.
ونوه حسين عن وجود مشروع ترقيع، بعض 
بها  ستقوم  والتي  قامشلو،  مدينة  شوارع 
المادية  والتكاليف  الشعب،  وبلدية  المقاطعة 
لهذا المشروع، ليست من الميزانية المخصصة 

للبلدية.

»تنفيذ مشاريع العام الفائت«

الخدمية  النقاط  مشاريع  بأن  حسين  وبين 
مثل  كبيرة،  ليست  وتنورية«  »كرباوي 
مشروع الصرف الصحي وتزفيت الطرقات، 
ومدها بالحجر المكسر، والبقايا ضمن المدينة، 
كبيرة،  المدينة  ضمن  المشاريع  »إن  وقال: 
المدينة  الصحي ضمن  الصرف  مثل مشروع 
باإلضافة إلى الفوهات المطرية، وتبلغ عددها 
البدء  وقبل  المدينة،  على  لتوزيعها  فوهة   50
الفوهات  تجديد  بعمل  سنقوم  الزفت  بمشروع 

أوالً«.
قامت  التي  الخدمية،  المشاريع  وبخصوص 
بلدية الشعب في قامشلو بإنجازها ذكر حسين: 
التي  المشاريع،  جميع  بإنجاز  قاموا  بأنهم 
من  الرغم  على  الماضي  العام  في  لها  خطط 
بتنفيذها، وبأنهم بدؤوا  البدء  أنهم، تأخروا في 

أبكر  وقت  في  السنة  هذه  المشاريع  بتنفيذ 
مقارنةً بالسنة الماضية، وبأنهم يسعون إلنجاز 
الصحي،  الصرف  من  الخدمية  المشاريع 
كما  أسرع،  بشكل  وغيرها  الطرقات،  وتعبيد 
قبل  المشاريع  هذه  بتنفيذ  سيبدؤون  كانوا  أنهم 
األسعار،  ارتفاع  مشكلة  أن  إال  الوقت،  هذا 

وعدم ثباتها شكلت عائقاً.

الصعوبات...

وحول الصعوبات، التي يواجهونها في عملهم 
قائالً:  حسين  أوضح  المشاريع،  تنفيذ  أثناء 
»نواجه الكثير من الصعوبات، أثناء العمل على 
تنفيذ المشاريع، من هذه المشاكل الطقس الحار 
األعضاء،  عدد  ونقص  الصيف،  فصل  في 
وصعوبة تنقلهم لنقص آليات النقل، ولكن مهما 
ازدادت الصعوبات فلن تقف عائقاً في طريقنا، 
لخدمة  المشاريع  كافة  لتنفيذ  جاهدين  وسنعمل 
المواطن، والوطن وتطويره، ونتمنى أن تكون 
المنطقة  لتطوير  استراتيجية  مشاريع  هناك 
وازدهارها، فتعبيد الطرقات بالحجر المكسر، 
والبقايا طرق بدائية، هناك أشياء ذات أولوية، 
المدن من الضروريات في وقتنا  ولكن تطور 

الحالي«.
وفي نهاية حديثه بين »حسن حسين« بأن هناك 
تعاون وثيق بين أعضاء البلدية، والكومينات، 
المدينة  داخل  المشاريع  تأدية  أثناء  والشعب 
طريق  سيكون  التعاون  هذا  وبأن  وخارجها، 

االزدهار والتطور.

الفا خلف

والعادات  الظروف  من  البعض  هناك  ربما 
ترضخ  المرأة  من  جعلت  البالية  المجتمعية 
ليس جميعهن، هناك رفض  لكن  لها  وتستسلم 
مجتمعي عام للنساء الالتي ال يجدن حرجاً في 
المقابل  في  تحدياتهن  ومواجهة  قوتهن  إظهار 
ينظر إليهن عادةً باعتبارهن فارغات العقل، أو 

حتى خطافات رجال.
وإخفائها  وقوتنا  أنوثتنا  إنكار  على  تربينا  لقد 
آالف  مع  األذى  سبب  وكأنها  حمايتنا  بهدف 
حين  نريد  ما  سنفعل  بأننا  المستقبلية  الوعود 
ال  األمور  لكن  نتزوج  أو  نتخّرج  أو  نكبر 
يظل  ذاتها  عن  األنثى  تعبير  ألن  هكذا  تسير 
غير مريح للمجتمع عموماً. في الطفولة نُنهر 
المراهقة  وفي  األوان،  قبل  ظهر  ألنه  عنه 
نكبر  وعندما  ننحرف،  ال  كي  مشاعرنا  تُكبح 
ونتصرف بحريتنا نصبح متصابيات وخفيفات 
عقل، لقد دمرتنا المعايير المجتمعية بدايةً من 
الوقت  ليقال عنا محترمات وبنفس  أنوثتنا  نبذ 

المكياج  من  بدايةً  مظهرنا  على  الحفاظ  يجب 
وانتهاًء بعمليات التجميل كي ال نبدو مهمالت 
النقيض، وعكسه معادلة مستحيلة التحقيق، كما 
قالت الدكتورة نوال السعداوي: »عندما تعيش 
في عالم ظالم للغاية يجب أن تكون منشقاً »…، 
الدين،  في  مقهورة  المرأة  كانت  إذا  بالك  فما 
المجتمع، القبيلة، األسرة، وأي مكان، فلألسف 

نحن خلقنا في مجتمع ال يريد إال الذكور.
الشك  بها  يلصقون  ناجحة  المرأة  كانت  إذا 
بوسائل  عليه  هي  ما  إلى  وصلت  أنها  بتهمة 
مجرد  باتت  المنطلق  هذا  ومن  أخالقية  غير 
وأيقونات  تجارية  كعالمات  يستخدم  جسد 
إليها نظرة  وبراندات عالمية، ومع ذلك يُنظر 
احتقار وضيق. هؤالء زرعوا حالة من الكره 
بين النساء إذ أن بعض النساء الالتي رضخن 
وأخفين قوتهن وأنوثتهن في الماضي وأصبحن 
فارغات بال هدف وال إنجاز وال حقوق وأخذن 
الرجل سبيالً إلسكات أفواه المجتمع وتزوجن 
زواج جسد وبتسعيرة محددة كمعادلة كالتالي: 
بتوقيع من المحكمة ورجل  المرأة تباع شرعاً 
الدين ووصاية من األب أو أحد من المحرمين 

إلنجاب  كآلة  وأيضاً  جسدها  مقابل  عليها 
مقابل  حقوقها  جميع  عن  والتنازل  األطفال 
“يدفع  كالتالي:  اآللية  وهذه  والرجل،  السترة 
شهواته  تفريغ  ألجل  ذلك  مقابل  ماالً  الرجل 
دينه وإنجاب أطفال من صلبه  وإكمال نصف 
وإسعاده،  وحاجاته  متطلباته  بجميع  واالهتمام 
على  طاقتها  المرأة  تفقد  الوقت  مرور  ومع 
تمتلك  ال  معفنة  لوحة  والتمثيل ضمن  التحمل 
ريشة لتلوينها، وهكذا تتحول مشاعرها البريئة 
أعلى  بنساء  مقارنةً  إلى مشاعر حقد ومرض 
منهن قدراً طبعاً نتحدث عن فئة، وهّن األكثرية 
لألسف ولكن األمر ال يخلو من بعض حاالت 
والحب  الجنسين  احترام  أساسها  التي  الزواج 

المتبادل وإعطاء حرية اآلخر”.
لقد كتبت قوانين صارمة تخص شرف المرأة 
أما الرجل فال يوجد له معيار؛ باختصار ألنه 

ال يعيبه أي شيء، ربما ليس في جميع أنحاء 
العالم ولكن في المجتمعات الشرقية والعشائرية 

بشكٍل خاص. 
عليك أن تدرك عزيزي الرجل وأعزاءي في 
أنجبتك  التي  المرأة هي  الذكوري أن  المجتمع 
يعادل  الذي  إنجابك  في  ومحاولتها  وربتك، 
ما هي إال انتصار عظيم،  كسر سبعين ضلعاً 
أي أنها ليست ضعيفة، وأن هللا خلقها من ضلع 
آدم لتكون قريبة من جهة القلب وتحت جناحيه 
كائن  ألنها  بل  ضعيفة،  ألنها  ليست  وحمايته 

رقيق بحاجة مستمرة للعطف.
االختيار  في  حريتها  لها  تترك  أن  وعليك 
لها أحالم  أيضاً  فهي  الجسد،  والتعبير وحرية 
في  بصمة  تترك  أن  وتستطيع  ومشاعر 
تطلب  فقط  منك شيئاً  تطلب  مجتمعها، هي ال 

أن تشعر بها فحسب.

أحمد ديبو

الهند )دّرة  قال تشرشل مّرة: »لو خيّرت بين 
الخترت  شكسبير  وبين  البريطاني(،  التاج 
شكسبير دون تردّد«. أّما في فرنسا فكان يكفي 
رامبو  آرثر  للشاعر  جديدة  صورة  ظهور 
وطنياً،  حدثاً  لتشكل  اليمن،  في  تواجده  أثناء 
حتى  اإلليزيه  قصر  من  فرنسا  فيه  تنشغل 
اإلعالمية  بالمؤسسات  مروراً  مواطن،  أبسط 
ونيّف،  شهر  طوال  والمسموعة  المقروءة 
موروثها  مع  المتحضرة  األمم  تتفاعل  هكذا 
اللوموند  أو  والغارديان  الثقافي.  وحاضرها 
المقروءة،  الصحافة  أيقونات  من  وغيرهما 
ألنها  دولهم  من  الممكن  الدعم  بكل  سيحظون 
لهذه  وثقافياً  وقيمياً،  أخالقياً،  معادالً  تشكل 

الدول المتحضرة.
الجرائد  فأغلب  العربي،  عالمنا  في  أّما 
تمَّ  أُقفلت، ومعها  قد  الهاّمة  الثقافية  والمجالت 
الذين  المثقفين  من  الكثير  على  الستارة  إسدال 
قبل  الثقافي.  الخلق  في  كبيراً  باعاً  لهم  كان 
المسألة،  مناقشة  في  الدخول  وقبل  أي سؤال، 
الثقافة  أن  هو  أساسياً،  أمراً  ننسى  أاّل  يجب 
ينتج  التراكم  تعاقب ألّن  أدق  بمعنى  أو  تراكم 
فوضى، بينما التعاقب يثمر نظاماً، وإن انهيار 
فقدان  على  إال  يدل  ال  الثقافية  المؤسسات 
لدى  الثقافة  ودور  أهمية  في  التاريخي  الحس 
المثقفين  من  مجموعة  ولدى  الدكتاتوريات، 
ويمكن  اليسارية  أيديولوجيتهم  على  المنقلبين 
وصفهم “بمثقفي معاهد االستشراق”، ويضاف 
من  الجدد”  “المتلبرلين  النفط  مثقفي  إليهم 
الليبرالية، وهذا يثير الحزن والشعور بالفقدان 

الذي يصعب تعويضه على المدى المنظور.
بعضها  األمور  تختلط  كي  عملوا  هؤالء 
أسماء  يتخذ  تقليدي  خطاب  ويهيمن  ببعض، 
الحداثة، بينما هو في الواقع مجرد تابع صغير 
عبر  أنّه  يعتقد  )استشراقي(  كولونيالي  لفكر 
تقليده الفكر اليميني الغربي، وانبطاحه أمامه، 

يصير حديثاً وجزءاً من العصر. 
مترابطين،  سؤالين  تطرح  “الثقافة”  أزمة 
المجالت  غياب  سبب  ما  هو  األّول،  السؤال 
سوريا  في  منها  بقي  من  تهميش  أو  الثقافية 
والعالم العربي؟. الحقيقة لقد كان من آثار هذا 
الغياب، أن أوقع الثقافة العربية تحت تأثير ما 
يمكن أن يُطلق عليه مصطلح “ثقافة الشرفة“ 
مما  شخصنتها،  فتمت  الفترين”.  “ثقافة  أو 
باألسئلة  لها  عالقة  ال  ذاتوية  شيوع  إلى  أدى 
الثقافي،  النتاج  يطرحها  تزل  ولم  كانت  التي 
أصاب  الذي  التفكك  إلى  أيضاً  بها  وأدى 
واإلقصاء،  السجن،  جّراء  األيديولوجية  البنى 
األنظمة  مارسته  الذي  والتجريف  والتهميش، 
العقود  طوال  والمثقفين  الثقافة  بحق  العربية 
الثقافة  تربط  برؤى  استبداله  يتم  لم  الماضية 
جديدة  أفكاراً  أو  فكرة  وتصوغ  بالمجتمع، 

للتغيير الثقافي واالجتماعي والسياسي.

السؤال الثاني، هو عالم أزمة دور المثقف في 
العالم العربي اليوم والصورة تثير القلق فعالً؟. 
حماية  عن  مصر  في  صيغت  التي  فالمعادلة 
الدولة للمثقفين المحدثين في مواجهة التيارات 
قام  مبتذل،  مشروع  سوى  تكن  لم  األصولية 
بمحاولة إقصاء آخر ما تبقى من الدور الثقافي 
نفسها  الثقافة  على  ينقضَّ  أن  قبل  التنويري 
واالتهام  والمنع  القمع  سنابك  تحت  ويضعها 

األخالقي والديني.
حين أضع األزمة هنا، فأنا أحاول قراءة الفراغ 
النظري والفكري الذي سوف يتركه غياب هذه 
الصحف والدوريات على المشهد الثقافي ككل 
في هذا الزمن المملوكي وضده. األزمة ليست 
والرقابة  بالتوزيع  وليست مرتبطة  فقط،  تقنية 
المنفّطة  الصحافة  واجتياح  بقاء  بل  والكلفة 
الصحافة  واجتياح  بقاء  وأيضاً  النفط”،  “من 
األزمة  شيء.  لكل  الصنم”  “من  المصنومة 
اسمها الحصار. الثقافة محاصرة لكنها ربما ال 
تعي ذلك، أو هي غير قادرة على مواجهته، أو 

ال تملك رؤيا تسمح لها بخوض هذه المعركة 
الديمقراطية،  معركة  اسمها  التي  الكبرى 
وحرية الرأي، واستعادة المجتمع المدني حقه 

في أن يكون مؤثراً. 
الرقابة سوف تستمر، بل سوف تتزايد والمماليك 
مائدة  على  يتكاثرون  سوف  والجدد  القدامى 
ألنها  هنا،  ليست  إذاً  المعركة  والكتابة.  النشر 
تكون  سوف  المستوى  هذا  على  خيضت  إذا 
خاسرة، المعركة يجب أن تتم في حلبة أخرى 
اسمها أخالق الكتابة، نعم المعركة أخالقية في 
جوهرها، رغم أن التهمة األساسية التي يُرمى 
بها األدباء هي خروجهم عن األخالق!، وفي 
المستوى  ويتفكك  يتحطم  أن  يجب  المعركة 
األخالقي الكاذب لألنظمة الديكتاتورية وللفكر 
السياسي  لإلسالم  الترهيبي  اإلقصائي  األسود 
بكل فروعه ومنابعه، وأيضاً للفكر االستشراقي 

الجديد في آٍن واحد.
عنوان معركة الثقافة هو الحرية، حرية الكاتب 
ال  تنفصالن،  ال  والحريتان  القارئ،  وحرية 
تستطيع أن تكون كاتباً أو فناناً حّراً في مجتمع 

أو  كاتباً  تكون  أن  تستطيع  ال  كما  مستعبد، 
من  توضع  مؤقتة،  ومعايير  قيم  في  حّراً  فناناً 
الحرية  في معركة  بعد حين.  تُستبدل  أن  أجل 
وألدعياء  األنظمة  وخدّام  للعبيد  مكان  ال  هذه 
هدفها  كبرى،  معركة  إنها  الكاذبين،  الحداثة 
أوهام  وتحطيم  دوره،  المثقف  استعادة  األّول 
البريئة  المالية  المساعدات  أو  “التجسير” 
ونفطية  وأوروبية  أمريكية  مؤسسات  )من 
ملتبسة(، والربط بين القضية الوطنية العربية 

والديموقراطية.
محاصرة  نفسها  الديمقراطية  الثقافة  تجد  قد 
ومعزولة، قد تقل المجالت الباقية أو قد يتراجع 
المثقفون  يجد  قد  والمنع،  القمع  بفعل  توزيعها 
)مثلما  جديد  من  االتهام  قفص  في  أنفسهم 
هذه  لكن  والبارحة(  اليوم  سوريا  في  يحصل 
الثقافة المحاصرة هي العنوان الوحيد للحاضر 
اإلرادة  تفاؤل  امتلكت  إذا  “هذا  والمستقبل، 
تعبير  حد  على  العقل«،  تشاؤم  مواجهة  في 

“غرامشي”.

تتميز قرية حليق الواقعة في منطقة آليا، شمال 
بجمال  كم،  عشرة  بحوالي  لكي  كركي  ناحية 
بين  منخفضة  منطقة  في  لوقوعها  طبيعتها، 
ما  القرية،  طرف  في  نهر  ومرور  الهضاب، 
للمواطنين،  واالستراحة  للتنزه  مقصداً  جعلها 

لكي،  كركي  نواحي  أهالي  مقصد  فهي  كذلك 
وفي  المناسبات،  في  آغا،  وجل  كوجر،  وتل 
عيد  وبخاصة  والقومية،  االجتماعية،  األعياد 

نوروز.
الشعب في قرية  بلدية  قامت  المنطلق  من هذا 

من  أكثر  بزراعة  لكي،  كركي  بريف  حليق 
النباتي،  الغطاء  250 شجرة، في إطار زيادة 
بتقليل  التركي  االحتالل  دولة  تسببت  التي 
مساحتها، وكانت بلدية الشعب في كركي لكي، 
ترابي،  طريق  بتسوية  سابق  وقت  في  قامت 
يصل لمكان تنزه األهالي، وإقامة االحتفاالت، 

إضافة لبناء جسر في المنطقة.

زراعة أكرث من 250 شجرة يف 
قرية حليق

وكانت قرية حليق، وعموم منطقة آليا، تعرف 
تقليل  أن  إال  السابقة،  السنوات  في  بأشجارها 
دولة االحتالل التركي لنسبة المياه الداخلة إلى 
األنهار  من  العديد  مجرى  وتحويل  آفا،  روج 
إلى سدودها، التي بنتها ضمن أراضي باكور 
وموت  المياه  شحة  في  تسببت  كردستان، 

األشجار.
النباتي،  الغطاء  لزيادة  تهدف  خطوة  وفي 
التي  الشعب،  بلدية  مع  القرية  أهالي  تشارك 
قدمت األشجار بزراعة أكثر من 250 شجرة 
حتى اآلن، في مكان التنزه الواقع في الطرف 

الجنوبي للقرية.
التي زرعت  األشجار،  أصناف  وتنوعت  هذا 

مثل: »التوت، والصنوبر، والصفصاف«.

التابعة  والتشجير  الحدائق  لجنة  في  اإلدارية 
لبلدية الشعب في ناحي كركي لكي، »ما شاء 
لوكالة هاوار: »  نوهت في حديث  هللا محو« 
إن زراعة األشجار ال تزال مستمرة في قرية 
حليق؛ بهدف زيادة جمال القرية التي أصبحت 

مقصداً لتنزه األهالي«.
»ماشاء هللا« دعت األهالي للحفاظ على نظافة 
أوقات  »لقضاء  األشجار  وحماية  المكان، 

ممتعة بين أحضان الطبيعة« وحماية البيئة.
المحلية،  اإلدارة  هيئة  أن  اإلشارة،  وتجدر 
إقليم  الزراعة في  والبيئة، وبالتنسيق مع هيئة 
اصطناعية  غابة  تشكيل  من  انتهت  الجزيرة، 
خالل  سبيه  تربه  بريف  مزكفت  محمية  في 
شجرة   3430 تحوي  المنصرم،  نيسان  شهر 

حراجية، وعلى مساحة أربعة هكتارات.

 في
 االشتراكيّة
الرأسماليّة

فّخ  في  والصني  السوفيتي  االحتاد  وقع 
االقتصاد  ينكر  الذي  الرأسمالي،  االقتصاد 
على  والسيطرة  االحتكار  محله  ويحّل 
ونسف  الشركات،  حيتان  خالل  من  السوق 
الشرق  فوقع  االقتصاد،  إلى  ميّت  ما  كّل 
التغييرات  فهذه  أيضاً،  األزمة  هذه  في 
والرأسمالي  االشتراكي  املعسكرين  في 
فتطّورت  األوسط،  الشرق  على  أثرت  قد 
الديكتاتوريات وانغلقت وانسابت في أزمات 
فتطّورت  اجملتمع،  على  وأثّرت  االقتصاد، 
احلركات املناوئة والتّيارات الدينّية والقومّية 
وباملقابل  طّياتها،  في  التعّصب  وحملت 
الرأسمال  إلى  انزلقت  دول  هناك  كانت 
وتطّبع  واالحتكارات،  البورصة  ونظام  املالي 
وكذلك  بالنيوليبرالية،  املسلمني  اإلخوان 
فعل  ردّة  لها  كانت  التي  اجلهاديّة  احلركات 
فكانت  العاملّية،  التجارة  ناطحات  على 
بداية  مع  والعشرين  الواحد  القرن  بداية 
انهيار برَجي التجارة العامليني، وانهيار االحتاد 
والعنف  اخلطاب  حّدة  وتصاعد  السوفيتي، 
وأفغانستان،  العراق  وغزو  اإلرهاب،  جتاه 
مسألة  جتاوز  الذي  اجلديد  الصراع  وبداية 
والقطبني،  والرأسمالية  االشتراكية 
بنسختها  الرأسمالّية  نشأت  هنا  من 
الشرقّية، وهذا ما أدّى بالرأسمالّية العاملّية 
احلداثة  لصيرورة  جديدة  تقسيمات  إلى 
العالم  دين  الليبرالّية  فصارت  الرأسمالّية، 
الرأسمالّية  تسميات  اختلفت  وإن  اجلديد، 
إلى رأسمالّية ذات طابع غربّي أو رأسمالّية 

ذات طابع شرقي.

الكالسيكية  االشتراكية  اليوتوبيا  كانت 
ضّد  جديد  دين  مثل  األوسط  الشرق  في 
احلرية  إلى  والتطّلع  الطبقّي  التفاوت 
الثائرين  دأب  هذا  وكان  واملساوة،  والعدالة 
رأسهم  وعلى  التاريخ،  مرّ  على  العالم  في 
الروحانيني  مهبِط  األوسط؛  الشرق  في 
والقديسني واألنبياء واملتصوفة والدراويش.. 
أولئك  هاجس  اجملتمعية  عن  الدفاع  فكان 
الفردية  فحاربوا  احلرية،  إلى  املتطّلعني 
نظام  الرأسمالية  وصارت  الليبرالية، 
الهيمنة والتسّلط ونظام التفاوت الطبقّي، 
فباتت صراعات اليمني واليسار صراع احلرية 
ضّد التسّلط، وقد تطّبع كال اليسار واليمني 
باألفكار الالهوتية الدينية، واألثنية العرقية 
واليسار  القومي  اليمني  فظهر  القومّية، 
واليمني  الديني  اليسار  كذلك  القومي، 
اليميني  التطرّف  إلى  وصل  أن  إلى  الديني، 
الديني  اليساري  والتطرّف  الديني،  القومي 
في  إاّل  نشاهدها  لم  حاالت  وهذه  القومي، 

الشرق األوسط؛ موطن التناقضات.

فرانسيس   رأى  اآلن  من  قرون  خمسة  قبل 
فنفى  نتفع،  عادت  ما  الفلسفة  أّن  بيكون 
وبقدرته  بالعلم  وآمن  قاطعاً،  نفياً  املاضي 
البشر،  أحوال  حتسني  على  مطلقاً  إمياناً 
تعينه  اإلنسان،  يد  في  أداة  العلم  فجعل 
السيطرة  وبالتالي  الطبيعة،  فهم  على 
عليها، وآمن بسيادة اإلنسان على اخمللوقات 
فقدان  إلى  العلم  فساد  أدّى  ثم  جميعاً، 
غايته  كانت  هنا  ومن  السيطرة،  هذه 
سيطرته  استعادة  على  اإلنسان  مساعدة 
على العالم، فكانت وسائل العلم والبحث 
العلمّي هي األداة الوحيدة للغرب في حتليل 
ووضع  لها،  األسباب  ووضع  مشكّلة  أيّة 
احلتمّي  االستنتاج  على  قياساً  احللول 
على  تعتمد  التي  الرياضّية  املعادلة  لهذه 
االستقراء،  )االستنباط،  في  العلم  وسائل 
النظريات والبراهني، األدلة، العّينة، التجربة، 
االستبيان، املالحظة، االختبار...( وكّل ذلك 
وبات  اخلمس،  واحلواس  اإلدراك  على  يعتمد 
الفيصل  هو  برهان  خيرُ  التجربة  شعار 
واحلسام احلقيقّي لكّل ظاهرة من الظواهر، 
إذاً أضحى العلم السبيَل الوحيد للمعرفة، 
لذلك كان حتليل األمور ومنها حتليل الشرق 
األوسط بهذا املقياس، لذلك ظهرت األزمة 
إلى الوجود، ومازالت تلك األزمة تتجّدد منذ 
مئة عام على األقل إلى اآلن، لكّن اجملتمع في 
الشرق األوسط لم يستسْغ هذه الطريقة 
الوحيدة للوصول إلى املعرفة، لذلك ظهرت 
العلمي  احلوار  في  األوسط  الشرق  أزمات 

الروحي أو الالهوتّي.

ومضات
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