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للنشر والتوزيع
قفزة الخامـــس عـشر مـــن سهــام حمــو: تحرير منبج ميالد جديد للحــرية ولإلنســانيةمؤسسة روناهي

آب.. صرخة شعب ثورية في 
وجه الظلم وإحقاق الحرية

جل  ناحية  نساء  أشارت 
لمقاطعة  التابعة،  آغا 
قامشلو، إلى أن قفزة 15 
آب كانت بمثابة الشرارة 
شمال  لشعوب  األولى 
لتحقيق  سوريا؛  وشرق 
النضال  الحرية ومواصلة 
ومواجهة  العدو،  ضد 
لبلوغ  الداخلي  الخوف 
 ، ة د لمنشو ا ت  يا لغا ا

مؤكدات أن ثورة روج آفا، هي امتداد لقفزة 15 آب، 
حيث أن هنالك جوانب كثيرة مشتركة بينهما من حيث 
روح المقاومة، والقضاء على الفاشية واالرهاب...«2

المدنية في  لإلدارة  التشريعي في مدينة منبج وريفها، سهام حمو،  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  باركت 
أطلقها  التي  الحملة  أثر  المرتزقة، على  منبج من رجس  لتحرير  السادسة  الذكرى  إدارة وشعبًا في  منبج، 
مجلس منبج العسكري، وتكللت بالتحرير في 15 آب من عام 2016، موضحة بأن تحرير منبج لعب دورًا في 
تغيير موازين القوى في سوريا، لذلك ال يزال االحتالل التركي يتربص بها رغبة منه في احتاللها، وبينت بأن 

تعزيز وثقة األهالي باإلدارة شكل عامل ردع لتركيا ولمرتزقتها...«5  

ألول مّرة في سوران بباشور كردستان.. افتتاح دار للسينما
افتُتِح دار سينما ألول مرة في إدارة سوران، 
والفارسية  الكردية  األفالم  تبث  حيث 
األسبوع،  في  أيام  أربعة  خالل  واإلنكليزية 
شباب  تعريف  »هدفنا  المسرح:  مدير  وقال 
هذه المنطقة بفن السينما واستعادة دور السينما 

في المجتمع«.
إدارة  في  األزرق  القاموس  مركز  استُخدم 
سوران كمنزل للثقافة والفن منذ ثالث سنوات 
قاعة  بناء  تم  للحكومة،  تابعة  ليس  وهي 
التركيز  أجل  من  أخرى،  مشاريع  مع  سينما 
تجاهلت  بأنفسهم،  يقولون  كما  السينما،  على 
العديد من جوانب  الخاص  والقطاع  الحكومة 
عروض  تقديم  ويريدون  المدينة  في  الفن 

السينما ألهالي سوران.
على  اإلشراف  مجلس  أعضاء  أحد  تحدث 
لوكالة  وليد  ريكان  األزرق،  القاموس  مركز 
الزرقاء  السينما  Rojnews وقال: »مشروع 
األزرق،  القاموس  مركز  مشاريع  أحد  هو 
الذي يهدف إلى تعريف السينما ألبناء وشباب 

المنطقة، بالفعل في القطاعين العام والخاص، 
لم تكن هناك مسارح أو أماكن يمكن أن ترّوج 
المحليين.  للسكان  الكردية  واألفالم  للسينما 
وال  المدينة  هذه  في  الفن  إهمال  تم  لألسف، 
تطوير  الفنية  والمجموعات  للفنانين  يمكن 
حاولنا  السبب  لهذا  المدينة،  هذه  في  أنفسهم 
تعريف الشباب بالفن من خالل هذا المشروع 
قوتهم،  عن  بالتعبير  لهم  والسماح  الثقافي 
وأدبية  ومسرحية  ثقافية  هنا عروض  وستقام 

وسينمائية«.
واختتم ريكان وليد حديثه قائالً: »خالل أربعة 
في  مختلفة  أفالم  ستعرض  األسبوع  من  أيام 
صالة السينما، سيتم عرض يومين من األفالم 
الكردية  األفالم  من  واحد  ويوم  اإلنكليزية 
إلدارة  وفقاً  الفارسية،  األفالم  ويوم واحد من 
لن يعرضوا األفالم  الثقافي األزرق،  المركز 
فحسب، بل سيقرؤون أيضاً األفالم حتى ينتبه 
الناس إلى السينما وال يكونوا مجرد مشاهدين 

عاديين«.

خالل أقل من 24 ساعة جرت عملية فسخ عقود العديد من الالعبين 
الذين يلعبون ضمن األندية السورّية، عالوة على الحرب الكالمية التي 
ورئيس  القدم  لكرة  السوري  »العربي«  االتحاد  رئيس  بين  تصاعدت 
نادي تشرين طارق زيني بعد فرض عقوبات قاسية على نادي تشرين 

الساحلي والتي ُخفِّضت فيما بعد...«10

فسـخ عقـود وحرب كــالمّية 
بين رمضان والزيني

الزال االغتصاب، 
الجنسي،  واالعتداء 

الطابع  والقتل 
الطاغي على عالم 
السورية  الطفولة 
مستمرًا، فال توجد 

عبارات تصف ما حصل 
بحق الطفلة جوى، 
وسط تساؤالت بأي 
ذنب قتلت الطفلة، 

التي لم يتخَط عمرها 
أربع سنوات...«3   

بأي ذنب قتلت الطفلة جوى 
استانبولي؟!

»الردم« في رمال الجنوب عالج يستقطب الجزائريين خالل موسم الصيف

امرأة في سن الـ93 عـــامًا ُتحـلِّق 
على جناح طائرة

في  الصحراوية  المناطق  بعض  تشتهر 
من  العالجية  الطرق  أهم  بإحدى  الجزائر 
في  »الردم  عبر  تتم  التي  األمراض  بعض 
الرمال«، وهو ما يجعل الهجرة نحو الجنوب 
تنتعش في هذه الفترة من السنة، حيث تعرف 

درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً.

توافد شعبي الفت

المناطق  إلى  الجزائريين  آالف  يتوافد   
الصحراوية في جنوب البالد، بهدف التداوي 
من أمراض »عجز« الطب الحديث عن إيجاد 
أهمها  ولعل  المرضى،  معاناة  ينهي  عالج 
من  به  المرتبطة  واألمراض  »الروماتيزم« 
آالم المفاصل، وتنشيط الدورة الدموية وعالج 
الدهون على الكبد ورفع معدل المناعة، وهي 
في  »الردم  طريقة  تمكنت  التي  األمراض 
المرضى األمل  الرمال« من مكافحتها ومنح 

في الشفاء.
للنتائج  نظراً  واسعاً  اهتماماً  الظاهرة  وأخذت 
التي سجلتها مع مرور السنوات، وبات اإلقبال 
كبيراً على هذا النوع من التداوي الذي يصنف 
أصبحت  أن  بعد  البديل«،  »الطب  خانة  في 
الدائرة تتوسع من حيث عدد المحافظات التي 

ال  نوعها،  من  الفريدة  الطريقة  بهذه  تُعنى 
سيما أنها متاحة للجميع بسبب سعر الرحالت 
للفرد،  يتجاوز 150 دوالراً  الذي ال  المقبول 
بشار  محافظة  إلى  العاصمة  من  النقل  يشمل 
العالج  إلى  إضافة  أيام،  ثالثة  لمدة  واإلقامة 

والرعاية.

هكذا تتم طريقة العالج

طمر  على  بالرمل  العالج  طريقة  تقوم   
المريض في الرمال الساخنة حتى رأسه، الذي 
الحارقة  الشمس  ضربات  لتجنب  تغطيته  يتم 
مقابل تزويده بكميات كبيرة من الماء حتى ال 
يصاب بالغثيان، ويستمر الوضع لمدة ساعتين 
بينهما استراحة قصيرة بين 10 إلى 15 دقيقة 
قبل العودة إلى الرمل، وذلك لفترة يومين إلى 
للمريض  الصحي  الوضع  حسب  يوماً،   15

وسنه.
أو  البارد  الماء  شرب  المريض  على  ويمنع 
يدخل  الردم،  إزالة  بعد  مأكوالت  أية  تناول 
ببطانية  ملفوف  وهو  خيمة  داخل  لالستراحة 
الساخنة،  الحلبة  تقديم  ثقيل، ما عدا  أو غطاء 
كما يحظر عليه التعرض ألية تيارات هوائية 
أو االستحمام إال بعد مرور 20 يوماً، وعليه 

إلى ممارسة حياته  العودة  قبل  فترة  االنتظار 
الطبيعية مع التزامه عدم تخفيف مالبسه حتى 

تتحسن حالته.

تنشيط السياحة العالجية

لتنشيط  فرصة  الظاهرة  في  السلطات  ترى   
إذ  خاص،  بشكٍل  الداخلية  العالجية  السياحة 
الجنوب  مناطق  أن  السياحة  وزارة  أكدت 
السياحة  موسم  انطالق  األيام  هذه  تعرف 
األخيرة  األسابيع  خالل  يبدأ  الذي  العالجية 
من شهر أغسطس )آب(، حتى آخر الخريف 
وبداية فصل الشتاء، وشددت على أن التداوي 
بالرمل هي ثقافة قديمة جداً، ويطلق عليها اسم 
المحليون  السكان  اعتاد  فقد  النظيفة،  السياحة 
في  خاصةً  لقاءات  وتنظيم  عليها  اإلقبال 

أحضان الكثبان الرملية.
وفي السياق، توقعت الجمعية السياحية للترفيه 
والتبادل والتطور والبيئة، توافد 30 ألف سائح 
المواسم  مع  مقارنةً  السنة،  هذه  موسم  خالل 
الماضية حين تجاوز عدد الزوار 40 ألفاً، قبل 
أن تفعل جائحة »كورونا« فعلتها وتتسبب في 

توقف الحركة بشكٍل شبه كلي.

إيجابيات لكن مخاطر كبرية؟

إلى ذلك، يقول الباحث في التراث عبد الكريم 
ينشط  الساخنة  الرمال  الدفن في  إن  بكر،  أبو 
التفاعالت  من  عدداً  ويسبب  الدموية  الدورة 
في عالج  تساعد  اإلنسان  جسم  داخل  المفيدة 
أمراض عدة، وأضاف أن المشي على الرمال 
حافي القدمين ضروري للتخلص من الشحنات 
التي  الكهرومغناطيسية  والموجات  السلبية 
يتعرض لها اإلنسان نتيجة تعامله مع وسائل 
والطين  الرمل  أن  كما  الحديثة،  اإلعالم 
وشد  التجميل  عمليات  في  حالياً  يستخدمان 
إلى  إضافة  الترهالت،  من  والتخلص  البشرة 
النفس  هدوء  في  تفيد  الصحراء  رمال  أن 

وصفاء الروح.
هذه  كل  من  الرغم  على  أنه  بكر،  أبو  ويتابع 
إال  الرمال،  في  بالطمر  ارتبطت  التي  الفوائد 
غير  فهو  الحاالت،  كل  لعالج  يصلح  ال  أنه 
الكلوي  الفشل  مثل  محددة  ألمراض  مناسب 
وضيق  الدموي  والضغط  القلبية  واألمراض 
أن  ضرورة  على  مشدداً  وغيرها،  التنفس 
المراقبة  إلى  الرملية  الحمامات  هذه  تخضع 
مديرية  عليها  تشرف  أن  يجب  كما  الطبية، 

وكذلك  المدنية  الحماية  ومصالح  الصحة 
إجراء فحص  البلدية، وأبرز وجوب  مصالح 
طبي شامل يثبت من خالله أن المريض على 

استعداد للخضوع للردم في الرمال.
وكاالت

قيامها  بعد  الجميع  مسنة  امرأة  أذهلت 
نفسها  ربطت  حيث  جداً،  ملفتة  بمغامرة 
لتثبت  السماء،  في  وحلقت  طائرة  بجناح 
حب  جماح  كبح  تستطيع  ال  الكهولة  أن 

المغامرة وفعل الخير.
العمر  من  البالغة  بروميدج  بيتي  ونفذت 
93 عاماً، مغامرتها الخامسة بهدف جمع 
ولم  صعوبة  أي  تجد  لم  حيث  التبرعات، 
نفسها  تعليق  بعد  الخوف  مشاعر  تنتابها 

بالحبال أعلى جناح طائرة.
وتظهر المشاهد والصور التي نشرتها »بي 
تتقلب  وهي  المتقاعدة  المرأة  سي«  بي 
رأساً على عقب في السماء ُمعلقة بعدد من 

الحبال التي ربطتها بجناح الطائرة.
حملة  ضمن  المغامرة  بهذه  بيتي  وقامت 
تكية  أجل  من  األموال  جمع  إلى  تهدف 

محلية.
الكثير  فعل  يمكنني  »ال  الُمغاِمرة:  وقالت 
القيام  من األشياء، لكن هذا شيء يمكنني 
يساعد  وهو  الخيرية،  األعمال  تجاه  به 
في  طريقتي  أساس  هذا  كان  اآلخرين، 

الحياة، لمحاولة مساعدة الناس«.

بعدسة: دعاء يوسف

قفزة الخامس عشر من آب.. 
األساس لتحرير منبج

هل ستؤدي حرٌب جديدٌة 
إلى تحطِم أحالِم 

الحصوِل على الغاِز؟

أزمة الغاز كانت أولى نتائج اندالع الحرب 
في أوكرانيا، ففيما بادر الغرب إلى فرض 
ومالّية ودعم كييف،  اقتصادّية  عقوبات 
عقابّية  إجراءات  على  موسكو  أقدمت 
وفرض  الغاز  بتوريد  تتعلق  ذلك  مقابل 
التعامل بالروبل، وتسعى أوروبا إلى إيجاد 
موارد بديلة للغاز، وكانت أذربيجان إحدى 
الوجهات، ولكن الغرب ال يملك استراتيجية 
في  الصراِع  مخاطِر  لمواجهِة  واضحة 
لباكو،  المباشر  الغرب  ودعم  المنطقِة، 
ما  ألرمينيا،  مقاباًل  روسّيًا  دعمًا  سيحّرض 
الجور  باالعتبار مساحة  تأخذ  يفرض خطة 
الروسّي ومدة صالحية بقائه وتأمين التمويل 

الكافي...«8   

مواطنو كري سبي 
ينضمون إلى »الدورات 

الطبية« ويثبتون اكتساب 
الخبرة ُمقاومة...!

مقاطعة  مواطني  من  العشرات  توجه 
إلى  لالنضمام  أبيض  تل  سبي/  كري 
افتتحتها  التي  األولية،  اإلسعافات  دورة 
الحماية  )لجنة  بالتعاون مع  الصحة  لجنة 
في  مؤخرًا،  المقاطعة  في  الجوهرية( 
الُمعلن عنها من قبل  الطوارئ  ظل حالة 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مبدين 
وتطبيق  أهاليهم،  لخدمة  استعدادهم 
مناطقهم  تعرض  حالة  في  تعلموه  ما 

للخطر...«3
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جل آغا/ أمل محمد - أشارت نساء ناحية جل آغا التابعة، لمقاطعة قامشلو، إلى أن قفزة 15 آب كانت بمثابة الشرارة األولى لشعوب شمال 
وشرق سوريا؛ لتحقيق الحرية ومواصلة النضال ضد العدو، ومواجهة الخوف الداخلي لبلوغ الغايات المنشودة، مؤكدات أن ثورة روج آفا، هي 

امتداد لقفزة 15 آب، حيث أن هنالك جوانب كثيرة مشتركة بينهما من حيث روح المقاومة، والقضاء على الفاشية واالرهاب.

قفزة الخامس عشر من آب.. صرخة شعب ثورية في 
وجه الظلم وإحقاق الحرية

من نينوى إلى الخابور.. رحلة 83 عامًا

السلطات السعودية تصدر حكمًا بالسجن 34 عامًا على ناشطة حقوقية

ميالد الحرية

أطلق حزب العمال الكردستاني قفزة 15 آب 
عام 1984، والتي جاءت انتقاماً لشهداء سجن 
آمد )محمد خيري دورموش، مظلوم دوغان، 
كمال بير، عاكف يلماز( والذين نفذوا عمليات 
عام  الفاشية  التركية  الدولة  عديدة ضد  فدائية 
التي  الشرارة،  القفزة  هذه  فكانت   ،1982
وتيرة  ورفع  االنتقام  في  الكثيرين  ألهمت 
صحيفتنا  التقت  السياق  هذا  وفي  النضال، 

»روناهي« بنساء من ناحية جل آغا، اللواتي 
التي  القفزة،  هذه  أهمية  عن  بدورهنَّ  تحدثنَّ 
وعدم  المواجهة  لمعنى  األولى  الفتيلة  كانت 

الخضوع.
جفين شيخو حدثتنا: »قفزة 15 آب هي بداية 
آفا  المنطقة، ثورة روج  عصر جديد لشعوب 
ولدت من رحم هذه القفزة، ومع بداية انطالق 
االحساس  عن  الكثيرون  تخلى  آب   15 قفزة 
بالخوف، الذي كانوا يختفون وراءه، وخاصةً 
مر  على  األمرين  ذاق  الذي  الكردي  الشعب 
من  التحرر  خطوات  أولى  فهي  التاريخ، 
االستبدادية  األنظمة  فرضتها  التي  العبودية، 

على شعبنا«.
هامة  ليست  آب  »قفزة  قائلةً:  جفين  وأردفت 
في المجال العسكري وحمل السالح فقط، بل 
اجتماعي،  منظور  من  إليها  ننظر  أن  يجب 
زوبعة  بمثابة  كانت  سياسي،  وحتى  وثقافي، 
فقده  الذي  رشده،  إلى  الكردي  الشعب  إعادة 
نتيجة ظلم الطغاة له، شعبنا كان بأمس الحاجة 
ويتحرر  األمام،  إلى  ليتقدم  القفزة؛  هذه  لمثل 

من القيود التي فرضت عليه«.

قفزة الفكر والنهوض من 
مستنقع الخوف

مدى  الدين،  سيف  نزهة  بيَّنت  جهتها  ومن 
حاجة اإلنسان، الذي تعرض لالضطهاد لمثل 
»كان  فقالت:  كان  مجتمع  أي  في  القفزة  هذه 
يكتم  النوعية  القفزة  هذه  قبل  الكردي  الشعب 

غضبه، ورفض لألنظمة الفاشية، ولكن دون 
اإلفصاح عنه خوفاً من العقاب، فجاءت قفزة 
وفي  سباته،  من  الشعب  هذا  لتوقظ  آب   15
ظل الظروف الصعبة، ولدت هذه القفزة لتنير 
مكنوناته،  عن  للتعبير  الجموع  أمام  الدرب 
وجه  في  والوقوف  المشروعة،  ومطالبه 

الظلم«.

وأنهت نزهة سيف الدين حديثها: »مرت ثمان 
وثالثون سنة منذ اليوم األول لهذه القفزة، هنا 
فقط يمكننا القول، كم كان شعبنا بحاجة لمثل 
بنضالنا،  سنستمر  الجوهرية،  الخطوة  هذه 
ولتتمة هذه القفزة بقية غاب من أشعل الشرارة 
أهدافهم  تغب  لم  ولكن  القفزة،  لهذه  األولى 
الراية من بعدهم،  ومطالبهم نحن من استلمنا 

وسنسير على الدرب حتى النهاية«.

التاريخ،  عبر  اآلشوري،  الشعب  تعرض 
اإلبادة  من  وحشية  النتهاكات  اليوم،  وحتى 
الجماعية والعنصرية من قبل القوى المهيمنة، 

وخاصة االحتالل التركي.
الشعوب،  أقدم  بين  الشعب اآلشوري من  يعد 
فقد  ميزوبوتاميا،  أرض  على  عاشت  التي 
على  وحافظوا  وتاريخهم،  ثقافتهم،  طوروا 
وجودهم، فوصل اآلشوريون إلى جولميرك، 
سوريا،  إلى  وصوالً  العراق  في  نينوى  و 
أحياناً  دائماً،  بالحرب  جوبهت  رحلتهم  لكن 
بالسيوف وأحياناً بالمشانق، واألسلحة الثقيلة، 
الجهات  جميع  من  للهجوم  يتعرضون  إنهم 
ويراد من ذلك القضاء عليهم، وإزالة جذورهم 
من العالم، تعيش العديد من العائالت اآلشورية 
الحسكة  لمقاطعة  التابعة  تمر  تل  منطقة  في 
من  البالغة  يونان  خنا  سوريا،  وشرق  بشمال 
اللواتي  النساء،  إحدى  هي  عاماً   83 العمر 

عاشت  في المنطقة.

عامد البيت منذ الصغر

»تعود  يونان:  خنا  قالت  وطفولتها  وعن 
قرية  في  ولدت  لكنني  العراق،  إلى  أصولنا 
بعد  تمر  تل  قرية  إلى  فانتقلت  شاميران،  تل 
أحدهم  أبناء  وأربعة  ابنة،  لدي  زواجي، 
مريض، لم أحب المدرسة منذ إن كنت طفلة، 
وسقاية  زراعة  في  عملت  كبرت  وعندما 

أي  لدينا  يكن  ولم  مات،  والدي  ألن  القطن؛ 
الجرار،  وقيادة  القمح،  بزرع  قمت  إخوة، 
حصادات،  توجد  ال  سابقاً  األرض،  وحرث 
كنا نستخدم المنجل لحصاد القمح، كنت أحمل 
المحاصيل  بري  وأقوم  كتفي،  على  مجرفتي 
منذ  الزراعة  بدأت  أنني  أتذكر  المساء.  حتى 
الكثير  لدينا  وكان  عاماً،  كان عمري 12  إن 
العمل كثيراً، حتى  إنني أحب  من األراضي، 
أنني كنت أحلب سبع أبقار يومياً لجيراني لبيع 

اللبن، والحليب«.

»رحلة حياتنا شهدت العديد 
من املجازر«

قالت خنا يونان: إنهم بدؤوا رحلتهم من تركيا 
»هاجم  سوريا:  في  واستقروا  العراق،  إلى 
مرتزقة داعش قرانا عام 2015 وقتل العديد 
من عائالتنا، واختطفوا العديد منهم، ثم أطلقوا 
الوقت  وفي  القرى،  جميع  دمروا  سراحهم، 
جاء  أين  من  نعرف  ال  كنائسنا،  فجروا  نفسه 
علينا،  وباًء  أصبحوا  فقد  داعش،  مرتزقة 
لذلك  للهجوم،  تركيا  في  اآلشوريون  تعرض 
األمن  يروا  لم  لكنهم  العراق،  إلى  توجهوا 
واالستقرار هناك، فتوجهوا إلى سوريا، وهنا 
أيضاً لم يهنؤوا باألمن، تعرضوا لالعتداءات 

مرة أخرى. حياتنا مليئة بالمجازر«.

»صّيادة سمك ماهرة«

في  تتذكرها  زالت  ما  التي  ذكرياتها  وعن 
األشجار،  زرعت  »لقد  تقول:  شيخوختها 
وسقيتها،  القمح  وزرعت  البساتين،  وزينت 
وكنت أقود الجرار، لدي ذكريات كثيرة، كان 
هناك العديد من األشجار المختلفة على ضفاف 
نهر الخابور، أتذكر كيف كانت تتدفق المياه، 
تحول  اآلن  ولكن  أخضر،  كل شيء  ويصبح 
النهر إلى تربة حمراء، لقد جف النهر كثيراً، 
ولم يعد الماء يتدفق على الجانبين، أحياناً كثيرة 
كانت تفيض المياه وتصل إلى المنازل القريبة 
في  بالنهر،  لما حل  نحن حزينون  النهر،  من 

السابق وبعد أن كنا نتناول الطعام، كنا نذهب 
للسباحة في مياه نهر الخابور، كما أنني كنت 
اصطاد السمك، لقد كنت صيادة ماهرة، وكان 

لدي سبع صنارات للصيد. 
اعتدنا أن نحمل المياه إلى المنزل في العبوات 
بقي  فقط  الخابور،  جف  اآلن  ظهورنا،  على 
التراب األحمر، عندما ينظر إليه شخص من 
الخابور،  نهر  هو  هذا  أن  يعرف  فلن  بعيد، 
الخابور  إلى  ذهبت  الحياة،  انبعاث  مكان 
هناك  تجولت  القديمة،  األيام  تذكرت  مرتين، 
القيام  يمكننا  ثم رجعت، ال يوجد شيء  كثيراً 

به، فقد جف النهر اآلن«.

»سأبقى هنا«

ولفتت خنا يونان االنتباه إلى الهجرة للخارج، 
أغادر  فلن  هنا  قتلوني  لو  »حتى  وقالت: 
سافرت  لو  حتى  سوريا،  أغادر  ولن  البالد، 
للخارج ال أعرف اللغة، المجتمع هناك أيضاً 
غريب، ما الذي سنستفيد منه، على األقل لدينا 
األقارب  حتى  هناك  هنا،  اجتماعية  عالقات 
ال يتواصلون، وجودي هنا يكفيني، أنا أعيش 

هنا، وسأبقى هنا«.
وكالة أنباء املرأة

في  اإلرهاب  مكافحة  محكمة  أصدرت 
على  عاماً   34 بالسجن  حكماً  السعودية 
سلمى  المرأة،  حقوق  مجال  في  الناشطة 
على  نشرتها  تعليقات  بسبب  الشهاب؛ 
إلى  تدعو  االجتماعي  التواصل  مواقع 

اإلصالح.
الحكم،  أن  اإلنسان  حقوق  منظمة  قالت 
الذي صدر يوم السبت 13 آب/ أغسطس، 

الشهاب،  سلمى  الحقوقية  الناشطة  بحق 
هو األطول في قائمة المدافعات عن حقوق 

المرأة في المملكة العربية السعودية.
في  مقيمة  لطفلين،  أم  الشهاب  وسلمى 
بريطانيا، حيث تحضر لدرجة الدكتوراه في 
العربية  المملكة  إلى  سافرت  ليدز،  جامعة 
الماضي،  العام  عائلتها  لزيارة  السعودية 
وتم القبض عليها، وُحكم عليها في البداية 

العقوبة  تم رفع  لكن  أعوام،  بالسجن ستة 
إلى 34 عاماً في محكمة االستئناف.

أعلنت   ،2021 فبراير  شباط/   25 وفي 
من  سلسلة  عن  السعودية  السلطات 
اإلصالحات المهمة والضرورية، لكن القمع 
المستمر، وعدم احترام الحقوق األساسية، 
يشكالن عقبات رئيسية أمام التقدم، بحسب 

هيومن رايتس ووتش.

فإن  الدولية،  العفو  منظمة  وحسب 
المدافعين  طويلة  لفترة  تحتجز  السعودية 
من رجال ونساء عن حقوق اإلنسان، كما 
والناشطات  النشطاء،  من  عدداً  تحتجز 

السلميين تعسفياً، ويمنعون من السفر.

وكاالت

نزهة سيف الدينجفين شيخو

تمارين الرياضة اليومية... ما هو أفضل وقت لممارستها؟

علماء سويديون ينجحون بإعادة 
البصر لـ 20 مكفوفًا بزراعة قرنية من 

الخنزير جلد 

لممارسة  اليوم  ساعات  في  وقت  أفضل  ما 
التمارين الرياضية؟ سؤال بالفعل مهم ويحتاج 
وأيضاً  لألطباء  مهم  سؤال  وهو  إجابة،  إلى 
الرياضية،  للتمارين  الممارسين  الناس  لعموم 

سواء كانوا هواة أو محترفين.
الجوانب  في  يكمن  لألطباء  السؤال  أهمية 
اإلكلينيكية التطبيقية لبرامج إعادة التأهيل من 
أجل تقوية العضالت وبنائها لدى المرضى في 
حاالت مرضية شتى، مثل ما بعد اإلصابات 
في  فترة  قضاء  بعد  أو  الدماغية،  بالجلطات 
بعد  أو  المركزة،  العناية  أقسام  في  المستشفى 
العمليات الجراحية للعمود الفقري أو استبدال 
المفاصل أو إصابات الحوادث، وغيره، وذلك 
التمارين  تلك  الوقت األفضل إلجراء  لمعرفة 

التأهيلية للعضالت.
كما أنه مهم أيضاً ألننا نعلم أن ممارسة التمارين 
»التسلية«  لمجرد  اليوم  تعد  لم  الرياضية 
وقضاء الوقت، بل هي ضرورية لكل إنسان 
الصحة  لتحسين  ووقائية«  »عالجية  كوسيلة 
معالجة  نجاح  في  ولإلسهام  والنفسية،  البدنية 
المزمنة،  والنفسية  البدنية  األمراض  من  عدد 
ولذا فإن ممارسة الرياضية اليومية هي بالفعل 

»كبسولة عالجية« دون شك.
احترافية  رياضية  أنشطة  هناك  وكذلك 
وترفيهية تتطلب من الالعبين مهارات عالية 
األفضل،  النتائج  لتحقيق  الرياضي  األداء  في 
في  الجيد  التدريب  ذلك  خطوات  وأولى 

األوقات األفضل.

توقيت »الجرعة الرياضية«

»كمية  تحديد  بعد  حينها  يأتي  سؤال  وأول 
أو األداء االحترافي،  للوقاية  الجرعة« منها، 
»الكبسولة  تلك  لتناول  وقت  أفضل  متى 
التدريبة  الحصة  تلك  ولممارسة  العالجية«، 
وقت  بتحديد  أسوةً  والمحترفين؟،  للهواة 
تناول الكبسوالت العالجية األخرى، أو وقت 

ممارسة العمل الوظيفي للمحترفين.
أن  وهي  بسيطة،  اإلجابة  للبعض،  وبالنسبة 
التمارين  لممارسة  اليوم  في  وقت  »أفضل« 
هو متى ما أستطيع ذلك، أو الوقت الذي تتوفر 
فيه الصالة الرياضية، وهذا ربما قبل أو بعد 
العمل، أو في فترة المساء، أو عندما ال تكون 
بما  أو  مزدحمة،  الرياضية  األلعاب  صالة 

يتوافق مع ظروفي األسرية، وغير ذلك.
حالة  في  ومقنعة  كافية  اإلجابة  هذه  تكون  قد 
واحدة، وهي أن نتائج أداء التمارين الرياضة 
اليومية له نفس التأثير الصحي على العضالت 
وبقية الجسم، باختالف وقت ممارستها، ولكن 

ماذا لو لم تكن النتائج متشابهة؟
بحثي من  فريق  أجراها  لدراسة جديدة  ووفقاً 
كلية سكيدمور في نيويورك، فإن نتائج برنامج 
كانت  أسبوعاً،   12 لمدة  الرياضي  التمرين 
الصباحية  التدريبات  ممارسة  بين  مختلفة 
جوانب  من  وذلك  المسائية،  التدريبات  مقابل 

شتى تهم الهواة والمحترفين.
الدراسة ضمن مجموعة دراسات  وتأتي هذه 
في  الرياضية  والتمارين  البيولوجية  »الساعة 
صحة القلب واألوعية الدموية«، المكونة من 
أربع دراسات طبية تم نشرها كلها حديثاً في 
مجلة »منتهى المعرفة في علم الغدد الصماء« 
وهي   ،Frontiers in Endocrinology
الساعة  مشاركة  التدريب:  »وقت  دراسة 
البيولوجية في تمرين تكيف عضالت الهيكل 
)نيسان(  أبريل   25 في  المنشورة  العظمي« 
يقلل  الصباحي  »التمرين  ودراسة  الماضي، 
النساء.  لدى  الدم  وضغط  البطن  دهون  من 
العضلي  األداء  من  تزيد  المسائية  التمارين 
لدى النساء وتخفض ضغط الدم لدى الرجال« 
الماضي،  )أيار(  مايو   31 في  المنشورة 
أو  التمرين  مع  النوم،  تقييد  »تأثير  ودراسة 
الهيكلية  العضالت  مالمح  على  دونه،  من 
المنشورة  األصحاء«،  الشباب  الذكور  لدى 
ودراسة  الماضي،  )حزيران(  يونيو   22 في 
من  السكري  مرضى  على  التمرين  »تأثير 
منطقة  في  السمنة  من  يعانون  الذين   2 النوع 
البطن ومحيط الفخذ«، المنشورة في 12 يوليو 

)تموز( الماضي.
وأفادت في جملتها أن النساء اللواتي يمارسن 
التمارين في الصباح يفقدن المزيد من الدهون، 
في  التمرين  مارسن  اللواتي  النساء  بينما 
المتانة والقوة في  المزيد من  المساء، اكتسبن 
الجزء العلوي من الجسم. أما بالنسبة للرجال، 
بغض  متشابهة  األداء  تحسينات  كانت  فقد 
النظر عن وقت ممارسة الرياضة. لكن أولئك 
الرجال الذين مارسوا تلك التمارين الرياضية 
في  كبير  انخفاض  لديهم  كان  المساء،  في 
ضغط الدم، من بين جملة فوائد صحية أخرى.

ذكور وإناث

هي  الحديثة،  الدراسات  من  المجموعة  وهذه 
جزء من مجموعة متنامية من األبحاث حول 
الرياضية  التمارين  ممارسة  وقت  اختالف 
بالفعل  ثمة  أن  وتظهر  والذكور،  اإلناث  بين 
بين  اليوم  من  مختلفة  ألوقات  مختلفة  نتائج 
مجموعات سكانية مختلفة، كما توضح حقيقة 
بالعموم  الرياضة  ممارسة  أن  وهي  أساسية، 
النهاية،  في  وإيجابي  كبير  صحي  تأثير  لها 
العضلية  القوة  عن  فقط  نتحدث  ال  هنا  ونحن 
وفقدان الدهون، ولكن أيضاً عن جوانب أخرى 
المزاج  ومستوى  القلب  صحة  مثل  متعددة، 
التحّمل  وقدرات  النوم  جودة  ونوعية  النفسي 
في األداء البدني وغيره. وجاءت هذه النتائج 
األصلي  الهدف  أن  ذلك  المحضة،  بالصدفة 
من دراسة باحثي كلية سكيدمور كان اختبار 
برنامج لياقة مميز لمدة ثالثة أشهر، لمجموعة 
وذوي  للغاية  النشطين  األصحاء  البالغين  من 
لياقة عالية، ممن هم في أوائل منتصف العمر، 
في  تمارين  أربعة  على  البرنامج  واشتمل 
األسبوع، لكل منها تركيز مختلف في: تمارين 

ثابتة  التحّمل بخطى  العضلية، وتمارين  القوة 
عالية  التمارين  من  وفترات  طويلة،  لفترة 
اإلطالة  )تمارين  المرونة  وتمارين  الكثافة، 
اليوغا(،  تمارين  مع  جنب  إلى  جنباً  التقليدية 
كبيرة،  كانت  المجموعة  ألن  نظراً  ولكن 
اضطر الباحثون إلى تقسيمهم إلى مجموعات 

تمرين صباحية وأخرى مسائية.
وقال الدكتور بول أرتشيرو، الباحث الرئيس 
الفروق  يروا  لم  الباحثين  إن  الدراسة،  في 
أن  بعد  إال  والمسائية  الصباحية  التمارين  بين 
نظروا في النتائج، ورغم االكتشاف العرضي 
هذا، أكد الدكتور أرتشيرو أن المشاركين في 
كل مجموعة أصبحوا أكثر رشاقة وأقوى بنية 
عضلية. ولكن النساء الالئي مارسن التمارين 
في  أكبر  انخفاض  على  حصلن  الصباح  في 
نسبة  وانخفاض  الجسم  في  الدهون  كمية 
األخرى(،  الجسم  مكونات  بقية  )إلى  الدهون 
وذلك مقارنةً بالمجموعة المسائية، وفي الوقت 
نفسه، حصلت النساء في المجموعة المسائية 
على مكاسب أكبر بكثير في قوة ومتانة ثبات 
عضالت ومفاصل وتراكيب الجزء العلوي من 
الجسم، وأيضاً التحمل العضلي في االستخدام، 

مقارنةً بنظرائهن في الصباح.
ومن بين الرجال، شهدت المجموعة المسائية 
ومستويات  الدم  ضغط  في  كبيراً  تحسناً 
يحرقونها  التي  الدهون  ونسبة  الكوليسترول 
انخفاض  جانب  إلى  الطاقة،  على  للحصول 
قدرات  وتحّسن  بالتعب  الشعور  في  أكبر 

التحّمل.

خطط التوقيت

على  للحصول  التوقيت«  و»استراتيجية 
التمارين  ممارسة  من  ومستدامة  أقوى  نتائج 

الرياضية، قد دلت عليها أيضاً دراسات سابقة 
باحثين  دراسة  ذلك  ومن  المضمار،  هذا  في 
)شباط(  فبراير  عدد  نشرها ضمن  تم  ألمان، 
لطب  البريطانية  الطبية  المجلة  من   2018
 BMJ Open Sport والتمارين  الرياضة 

.Exerc Med
وأفاد الباحثون في نتائجها أن ثمة عالقة بين 
العضالت  وقوة  البيولوجية  الساعة  إيقاعات 
»تختلف  وقالوا:  التمارين،  أداء  وأوقات 
وترتبط  اليوم،  مدار  على  العضالت  قوة 
ووفق  أفضل،  بأداٍء  األعلى  العضالت  قوة 
الحيوية،  الميكانيكية  العضالت  خصائص 
اليوم،  من  الوقت  على  األداء  ذروة  تعتمد 
عن  يختلف  القوة  لتمارين  المثالي  والتوقيت 
تمارين التحّمل«، وأضافوا: »إن القدرة على 
والتحمل،  القوة  عن  والتعبير  كبير  جهد  بذل 
تبلغ ذروتها في وقت متأخر من بعد الظهر، 
فيه درجة  تكون  الذي  تقريباً  نفسه  الوقت  في 
أعلى مستوياتها،  الجسم األساسية في  حرارة 
ويمكن أن تفيد نتائجنا الرياضيين المحترفين، 
بالحصول  الثواني  من  جزء  يسمح  قد  حيث 
إعادة  برامج  وكذلك  ذهبية،  ميدالية  على 
فعالية  لزيادة  اإلكلينيكية  البيئات  في  التأهيل 

العالج وتقليل أوقات التعافي«.
وكمثال  األداء،  نوعية  عن  النظر  وبغض 
فوائد  التمرين  توقيت  يوفر  قد  آخر،  تطبيقي 
السكري  بداء  المصابين  للرجال  قوية  صحية 
وأظهرت  له،  المعرضين  أو   ،2 النوع  من 
الذين  الرجال  أن  أجريت عام 2020  دراسة 
يمارسون الرياضة بين الساعة 3 و6 مساًء، 
السكر  نسبة  ضبط  في  كبيراً  تحسناً  شهدوا 
مقارنةً  األنسولين،  حساسية  وحفظ  الدم  في 
بمجموعة تدربت بين الساعة 8 و10 صباحاً، 
خالل  الدهون  من  المزيد  أيضاً  فقدوا  كما 
البرنامج الذي استمر 12 أسبوعاً، رغم أنهم 

كانوا يقومون بنفس التدريبات بالضبط.

اختالف توقيت مامرسة الرياضة 
وتأثرياته عىل النوم

المدير  جامالدو،  تشارلين  الدكتورة  تقول 
الطبي لمركز جونز هوبكنز للنوم في مستشفى 
الدراسات  إلى  العام: »استناداً  هوارد كاونتي 
التمارين  أن  على  قوي  دليل  لدينا  المتوفرة، 
أسرع،  بشكٍل  النوم  على  تساعدك  الرياضية 
من  أبداً  نتمكن  ال  وقد  النوم،  نوعية  وتحسن 
هذين  ارتباط  كيفية  تشرح  التي  اآللية  تحديد 
إيروبيك  تمارين  أن  نعلم  ولكننا  العاملين، 
من  تزيد  المعتدلة  مثالً(  )الهرولة  الهوائية 
 Slow Wave البطيئة  الموجة  نوم  كمية 
نوم  ويشير  عليها،  تحصل  التي   Sleep
الموجة البطيئة إلى النوم العميق، حيث يكون 
للدماغ والجسم فرصة لتجديد شبابهم، ويمكن 
استقرار حالتك  في  أيضاً  التمارين  تساعد  أن 
العقل، وهما  الضغط على  المزاجية وتخفيف 
مهم لالنتقال الطبيعي إلى النوم، ولكن ال يزال 
هناك بعض الجدل حول الوقت الذي يجب أن 

تمارس فيه الرياضة«.
المتخصصة  هايز،  جينيفر  الدكتورة  وتفيد 
في علم األعصاب بجامعة ماكماستر ومؤلفة 
كتاب »حّرك الجسم تشفي العقل«، قائلةً: »إن 
جودة  على  تؤثر  أن  يمكن  الرياضة  ممارسة 
بالنقاط  ذلك  وتوضح  طرق«،  بعدة  نومك 

التالية:
على  الرياضية  التمارين  »تساعدك  أوالً:   -
في  أعمق  بشكٍل  والنوم  أسرع  بشكٍل  النوم 
الليل«. واالستثناء الوحيد هو إذا كنت تمارس 
الرياضة بشكٍل مكثف أو قريب جداً من وقت 
قلبك  ضربات  معدل  يزال  ال  بحيث  النوم، 

مرتفعاً.
وقت  في  الرياضة  ممارسة  »تساعد  ثانياً:   -
الجسم  إيقاعات  تنظيم  على  يوم،  كل  ثابت 
اليومية«. وال يهم إذا كان التمرين في الصباح 
أن  طالما  بينهما،  مكان  أي  في  أو  المساء  أو 
الجسم يعلم متى ستمارسها بشكٍل روتيني وفي 
يساعدك  سوف  وهذا  اليوم،  من  نفسه  الوقت 
نفسها،  األوقات  في  واالستيقاظ  النوم  على 
والتمرينات الخارجية أفضل، ألن الشمس هي 
أقوى منظم للساعة البيولوجية وتعمل جنباً إلى 

جنب مع النشاط البدني.
الرياضة  ممارسة  تساعدك  أن  يمكن  ثالثاً:   -
في أوقات محددة في التغلب على إرهاق السفر 
أو  سابقة  عمل  )نوبة(  وردية  مع  التكيف  أو 
الحقة، وتقول: »ممارسة الرياضة في الساعة 
أو بين 1 و4 مساًء تساعد ساعتك  7 صباحاً 
الوقت  في  الرجوع  عودة  على  البيولوجية 
وإذا  مبكراً،  االستيقاظ  يسهل  مما  المناسب، 
كنت بحاجة إلى تدريب جسدك على االستيقاظ 
في وقت متأخر من الصباح، فحاول ممارسة 

الرياضة بين الساعة 7 و10 مساًء«.

في دراسة بحثية جديدة، طور باحثون 
جلد  من  مصنوعة  قرنية  السويد  في 
القرنية البشرية، والتي  الخنزير تشبه 
نجحت في إعادة البصر لـ 20 شخصاً 

من المكفوفين وضعاف البصر.
لينشوبينج  جامعة  في  باحثون  وأطلق 
أعادت  تجريبية  دراسة  السويدية 
القرنية،  زرع  عملية  خاللها  من 

المصنوعة من بروتين الكوالجين في 
الخنزير، الرؤية لـ 20 شخًصا مصابًا 

بالقرنية المريضة.
الممكن  من  أنه  النتائج  وأظهرت 
تطوير مادة حيوية تلبي جميع معايير 
والتي  بشرية،  كغرسات  استخدامها 
يمكن إنتاجها بكميات كبيرة وتخزينها 

لمدة تصل إلى عامين.

السويدية،  الجامعة  الباحثون في  وأكد 
أن هؤالء المكفوفين استعادوا بصرهم 
لديهم  كانت  منهم   3 إن  بل  بالكامل، 

رؤية مثالية 20/20 بعد العملية.
بديالً  حيوياً  المهندَس  الزرع  ويعد 
لزرع القرنيات البشرية المتبرع بها، 
في  عليها  الحصول  يصعب  والتي 

أغلب األحيان.
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روناهي/ قامشلوـ  خالل أقل من 24 ساعة جرت عملية 
ضمن  يلعبون  الذين  الالعبين  من  العديد  عقود  فسخ 
األندية السورّية، عالوة على الحرب الكالمية التي تصاعدت 
بين رئيس االتحاد »العربي« السوري لكرة القدم ورئيس 
نادي تشرين طارق زيني بعد فرض عقوبات قاسية على 

ضت فيما بعد. نادي تشرين الساحلي والتي ُخفِّ

فسخ عقود وحرب كالمّية بين رمضان والزيني

المشاكل  من  السوريّة  الكرة  تخلو  ال 
ويبدو  الزمن،  من  عقود  طوال  والمعضالت 
سيكون   2023 ـ   2022 الجديد  الموسم  أن 
على نفس الشاكلة، ففي ظل أقل من 24 ساعة 
عقود  فسخ  عمليات  السورية  األندية  شهدت 

عديدة، وكانت على الشكل التالي:
عقده  فسخ  عن  يعلن  حموية  إسراء  الالعب 
مع نادي أهلي حلب ألسباب خاصة على حد 

تعبيره.
نادي الفتوة يعلن فسخ عقد الالعب ثائر كرومه 

بالتراضي وذلك بسبب احترافه الخارجي.
زكريا  وعلي  رحمون  السالم  عبد  الالعبان 

يُعلنان فسخ تعاقدهما مع فريق الكرامة.
صفحته  عبر  يعلن  تركاوي  عامر  الالعب 
نادي  مع  عقده  فسخ  فيسبوك  على  الشخصية 

الكرامة.
الكرامة  العب  سرور،  ربيع  أعلن  كما 
عقده  فسخ  قررت  النادي  إدارة  أن  السوري، 
وعقب  التعاقد،  على  فقط  أيام  مرور  بعد 

خوضه مباراة ودية وحيدة.

وكشف ربيع سرور إلذاعة »صدى FM« أنه 
اإلدارة  من عضو مجلس  هاتفياً  اتصاالً  تلقى 
على  بناًء  عقده  بفسخ  أخبره خالله  مندو  إياد 

طلب المدرب.
فواز  الكابتن  مع  »تواصلت  سرور:  وتابع 
مندو مدرب الكرامة، وقال لي إن طريقة لعبي 

ال تناسبه، وأنني ال ألتزم بتنفيذ تعليماته«.
واسترسل »الكرامة خاض مباراة ودية واحدة 
وقدمت  األهلي،  فريق  أمام  قيادته  تحت  فقط 
أداء جيداً في هذا اللقاء بشهادة جميع من تابع 

اللقاء«.
من  طلب  »المدرب  حديثه  سرور  وواصل 

مجلس اإلدارة فسخ عقدي دون سبب مقنع«.
واختتم »ال أعرف كيف أصف المشهد الحالي 
بعد أن وضعتني إدارة نادي الكرامة في موقف 
صعب، كما أن وجهتي القادمة غير واضحة 
ما  أمري جراء  من  حيرة  في  زلت  ما  ألنني 

حدث«.

نهفات وطرائف

لحكومة  التابع  السوري  الدوري  أن  ويُذكر 
دمشق طوال عقود يشهد فيه التخبط وحاالت 
التواصل  شبكات  على  السخرية  إلى  تؤدي 
قدرة  عدم  على  واضح  دليل  في  االجتماعي، 
القائمين على الرياضة التابعة لحكومة دمشق 
العمر  رغم  لألحسن  ودفعها  تطويرها  على 
الطويل لهذا االتحاد سواء إن كان االتحاد العام 

أو المعني بشؤون كرة القدم.

كما أن الدوري السوري لكرة القدم ما يُسمى 
“الممتاز” شهد سابقاً نهفات وطرائف وخيبات 
نتيجتها  بدون معرفة  مباراة  انتهاء  كبيرة من 
وصلت  حيث  مدربين  وإبعاد  بتغيير  مروراً 
إلى حوالي 35 حالة، ناهيك عن حركة قتالية 
لضرب  المشجعين  أحد  قبل  من  وبهلوانية 
الذي  هللا  العبد  محمد  الدولي  السوري  الحكم 
الممتاز  الدوري  من  مباراة  تحكيم  يقود  كان 
جمعت بين ناديي جبلة وحرجلة وقام بإيقافها 
في الدقيقة 70 بعد حادثة االعتداء عليه، غير 
كسر المقاعد وشغب الجماهير في العديد من 

المباريات.
وقبل انطالقة الموسم الكروي الجديد 2022 
الذي  “الممتاز”  يُسمى  ما  لدوري   ،2023 ـ 
النهفات  يقام تحت مظلة حكومة دمشق بدأت 
نادي  قام  فقد  األفق،  في  تظهر  والطرائف 
الساعة  له  تعيين مدرب جديد  بنشر  النواعير 
مدرب  يُعلن عن  أن  نستغرب  ولن  ليالً،   12
آخر في نادي آخر في ساعات الفجر األولى!.
السوري  الدوري  بطل  تشرين  نادي  قام  كما 
بتوقيع عقد مع الالعب “خالد المبيض” على 

ظهر سيارة في الشارع ما أثار موجة سخرية 
على صفحات التواصل االجتماعي، ووصف 
متابعون بأن الفكرة إبداعية وتشبه طريقة دفع 

مخالفة مرورية.
أو  للصورة  نفي  أي  نادي تشرين  ولم يصدر 
تأكيد وتشرين هو بطل النسخة الماضية وهي 

الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه.
الحموي”  “يوسف  تشرين  العب  طالب  كما 
رئيس  ليرد  الفيسبوك  عبر  المالية  بمستحقاته 
الفيسبوك  عبر  عليه  الزيني”  “طارق  النادي 

أيضاً بتعليق: مالك حق عنا يا مذوق.

عقوبات وحرب كالمّية

ونبقى في سيرة طارق زيني حيث بدأت حرب 
صالح  وبين  بينه  التصريحات  وفي  كالمية 
السوري  »العربي«  االتحاد  رئيس  رمضان 
قاسية  عقوبات  فرض  بعد  وذلك  القدم،  لكرة 
نادي  مع  له  مباراة  عقب  تشرين  نادي  على 

الوثبة في مسابقة كأس سوريا لكرة القدم.
وقال رئيس نادي تشرين طارق زيني في رٍد 
يبدو  حقائق  »هناك  األخيرة:  العقوبات  على 
حقيقة  للبعض،  إزعاج  مصدر  أصبحت  أنها 
من  واحدة  يملك  اجتماعي  رياضي  نادي  أننا 
أكبر قواعد الجماهير في سورية، بطل سورية 
لثالث سنوات في ظروف سيئة واستثمارات 
تكاد ال تُذكر، األمر الذي كشف فشل البعض 
نادينا  السم  بمحبة  نعمل  البعض،  وأخطاء 

ووطننا وهذا هو سر نجاحنا«.

على  إيجاباً  انعكس  الذي  »نجاحنا  وتابع: 
من  بدءاً  سورية،  في  الرياضة  مفاصل  كل 
جمهورنا الذي كان له الدور األكبر في إعادة 
ورسم  الحرب،  زمن  في  لسورية  الرياضة 
خارجياً  السورية  للرياضة  حضارية  صورة 
والعالمية،  العربية  القنوات  العديد من  بشهادة 
السوري  للجمهور  الحقيقية  الصورة  ونقل 
بمشاركاتنا  ذلك  وتكلل  الجميع،  بشهادة 

الخارجية ورفع اسم سورية آسيوياً«.
العقوبات  هذه  أمام  نقف  »اليوم  وتابع: 
والقرارات المجحفة بحق نادينا والتي ال نراها 
إال محاولة إليقاف مسيرة هذا النادي وإبعاده 
عن سكة البطوالت التي أصبحت مصدر قلق 
لكثر كما ذكرت في البداية، في الحقيقة تعودنا 
في نادي تشرين أن نحارب لوحدنا، وأن نعمل 

في ظروف صعبة دائماً«.
من  بحق  عقوبات  »انتظرنا  زيني  وأشار 

وخرب  بالتصريحات  وأساء  سابقاً  انسحب 
وتهجم على حكام، ولم تصل عقوباتهم لجزء 
ننسحب،  لم  نحن  المقابل  في  عقوبتنا،  من 
سيطرنا على المشكلة وعدنا للملعب، إليماننا 

بدورنا وواجباتنا«.
في  تحمل  صدرت  التي  »القرارات  ونوه: 
نادينا،  من  والتفشي  الظلم  من  الكثير  طياتها 
حسب  وسنتصرف  مجحفة،  نراها  ونحن 
االستئناف  للجنة  ونلجأ  والتعليمات  القوانين 
بنزاهتهم  الكبيرة  لثقتنا  القرارات  بتلك  للنظر 
وبأنهم أصحاب كلمة حق، ولهم القرار والفصل 
التي  والفيديوهات  المعلومات  كافة  تقديم  بعد 

تثبت مدى احقيتنا بمطالبنا«.
وأضاف: »مع كامل احترامنا للجنة االنضباط 
وقراراتها، ولكن هذه اللجنة ال تُمثلنا، وحتى 
معايير  هناك  يكن  لم  التصويت  عملية  خالل 

وأسس نظامية في آلية اقتراح األسماء«.
السوري  االتحاد  في  االنضباط  لجنة  وكانت 
لكرة القدم، فرضت عقوبات قاسية على نادي 
مراقبي  تقرير  على  االطالع  بعد  تشرين، 
كأس  نهائي  نصف  ذهاب  مباراتي  وحكام 

سوريا.
بمليونين  تشرين  نادي  تغريم  اللجنة  وقررت 
للحكم  الجماعي  الشتم  بسبب  سوريّة،  ليرة 
ورمي أرض الملعب بالحجارة وإصابة الحكم 

المساعد في مباراة تشرين والوثبة.
نادي  رئيس  إيقاف  على  اللجنة  واستقرت 
تشرين طارق زيني، والمدرب المساعد لفريق 
مالطة  محمد  والالعب  شمالي  أيهم  تشرين 
لمدة عام للسلوك الشائن الذي يتنافى مع القيم 

واألخالق الرياضية.
وقررت أيضاً، إيقاف الالعبين محمد حمدكو 
وما  مباريات رسمية  أربع  لمدة  ونديم صباغ 
الشائن  لسلوكهم  ودية  مباريات  من  يتخللها 
الرياضية،  واألخالق  القيم  مع  يتنافى  الذي 
أربع  لمدة  زينب  أبو  حسن  الالعب  وإيقاف 
مباريات وما يتخللها من مباريات ودية لبصقه 

على حكم مباراة تشرين والوثبة.
حلب  أهلي  نادي  تغريم  اللجنة  قررت  كما 
بسبب  سورية،  ليرة  ألف  خمسمائة  بمبلغ 
الشتم الجماعي لحكم مباراة الجيش واألهلي، 
لجنة  اقترحت  كما  الكأس.  نهائي  نصف  في 
االنضباط على اتحاد الكرة منع “موفق قادرو” 
العامل في قناة اإلخبارية من دخول المالعب 
لمدة عام، إلساءته لحكم مباراة تشرين والوثبة 

بالتهجم والشتم.
مسابقة  والوثبة ضمن  تشرين  مباراة  وانتهت 
الكأس ذهاباً بنتيجة 2-0 للوثبة، وشهدت جدالً 
بطاقتين  تشرين  منح  الذي  الحكم  أداء  حول 

حمراوتين خالل المباراة.

صالح يرد

االتحاد  رئيس  رمضان  صالح  صّرح  بينما 
مكالمة  القدم خالل  لكرة  السوري  »العربي« 

هاتفية مع صفحة هوا:
ـ العقوبة التي صدرت بحق نادي تشرين ليس 
قريب  بها ال من  أي عالقة  القدم  التحاد كرة 
الشأن  أصحاب  يدركه  الكالم  وهذا  بعيد  وال 

ورؤساء األندية. 
نادي تشرين  العقوبة على  تلك  نتمنى  نكن  لم 
لجنة  تدعى  لجنة  هناك  ولكن  لسواه  وال 
تصدر  من  هي  أصوالً  والمنتخبة  االنضباط 
الكرة،  التحاد  الرجوع  دون  العقوبة  قرارات 
حتى أن اتحاد الكرة ال يحق له وفق األنظمة 

والقوانين التدّخل في قراراتها. 
اإليميل  عبر  وقدم  زيني  طارق  مع  تحدثنا 
من  وهذا  الصادر  للقرار  استئناف  الرسمي 

حقه. 
وحسب تقرير الحكم واللجنة فإن طارق زيني 
بصفته رئيس نادي ال يحق له الجلوس بأرض 

الملعب وإنما مكانه على المنصة الشرفية. 
الحكم شتم ثالث  تقرير  طارق زيني وحسب 

مرات وهو ضمن أرض الملعب.
العقوبات واللوائح في لجنة االنضباط وحسب 
»بالنسبة  أوضح  وهنا  قاسية  تكن  لم  القوانين 
من  والصادرة  اللجنة  بها  تعمل  التي  للقوانين 

االتحاد االسيوي« 
أشد  عقوبات  هناك  ستكون  القادمة  األيام  في 
بحسب كالم لجنة االنضباط لمثل تلك الحاالت 

المشابهة لضبط إيقاع الدوري أكثر.

»ال  وأكرر:  أعود  حديثه  في  رمضان  وتابع 
مباريات  في  الفوضى  حالة  تسود  أن  نتمنى 
كي  األمثل  الحل  هو  النفس  فضبط  الدوري 

نرتقي بدورينا نحو األفضل«.
بعمل  التدّخل  نستطيع  لك: »ال  وأعود ألقول 

لجنة االنضباط بتاتاً«.
القرار  حسب  الكرة  اتحاد  عمل  أن  ونوه 
الصادر بعيد كل البعد عن اتخاذ قرار بعقوبة 

ما، بحسب تصريحه.

تدّخالت وتخفيف للعقوبة

تدخالت  جرت  فقد  المتابعين  بحسب  ولكن 
قبل  من  ومدعومة  عسكرية  شخصيات  من 
الساحلي،  تشرين  نادي  تساند  دمشق  حكومة 
واستطاعت تخفيف عقوبة رئيس نادي تشرين.
فقد نشر موقع سناك سوري بأنه خفضت لجنة 
االستئناف في اتحاد الكرة بعضاً من العقوبات 
نادي  السوري  الدوري  المفروضة على بطل 
“تشرين”، وذلك على خلفية أحداث لقائه مع 

“الوثبة”.
عقوبة  من   %50 االستئناف  لجنة  وحسمت 
النادي،  رئيس  زيني”  “طارق  الثالثي 
والالعب  شمالي”،  “أيهم  المدرب  ومساعد 
“محمد مالطة”، لتصبح مدة إيقافهم ستة أشهر 

بدالً من سنة.
أبو  “حسن  الالعب  عقوبة  اللجنة  وضاعفت 
“محمد  الحكم  استئناف  خلفية  على  زينب” 
“أبو  قيام  بسبب  السابقة  عقوبته  ضد  قناة” 
مدة  باتت  الحكم، حيث  بالبصق على  زينب” 
إيقافه ثماني مباريات رسمية بدالً من أربعة. 
باقي  على  االستئناف  لجنة  صادقت  بينما 

العقوبات.
قبل  من  العقوبات  تعديل  على  رد  أول  وجاء 
نشر  الذي  زيني  طارق  تشرين  نادي  رئيس 
العجايب  »اتحاد  الشخصية:  صفحته  على 

الناجح يعاقب والفاشل يشكر«.
بينما بلغ فريقا الوثبة وأهلي حلب نهائي كأس 
سوريا بكرة القدم لموسم 2022/2021، بعد 

نهاية مباريات الدور نصف النهائي.
في   2×2 تشرين  مع  بتعادله  الوثبة  وتأهل 
“الالذقية”  في   0/2 ذهاباً  تفوقه  بعد  حمص 
أربع  خالل  الثانية  للمرة  النهائي  في  ليتواجد 

سنوات.
للنهائي ألول مرة منذ  أهلي حلب  كما وصل 
2011، بعد تعادله سلباً مع الجيش في حلب 
دمشق  في   1/1 اإليجابي  تعادله  من  ليستفيد 

ذهاباً.
نهائي  في  التقيا  أن  سبق  حلب  وأهلي  الوثبة 
عام 2011، والذي شهد تتويج األهلي باللقب 

الكروي األخير له على مستوى الرجال.

أميرة العمرفواز العلي

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ توجه العشرات من مواطني مقاطعة كري سبي/ تل أبيض لالنضمام إلى دورة اإلسعافات األولية، التي افتتحتها 
لجنة الصحة بالتعاون مع )لجنة الحماية الجوهرية( في المقاطعة مؤخراً، في ظل حالة الطوارئ الُمعلن عنها من قبل اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا، مبدين استعدادهم لخدمة أهاليهم، وتطبيق ما تعلموه في حالة تعرض مناطقهم للخطر. 

مواطنو كري سبي ينضمون إلى »الدورات الطبية« ويثبتون 
اكتساب الخبرة ُمقاومة...!

بأي ذنب قتلت الطفلة جوى استانبولي؟!

نظمت لجنة الصحة بمقاطعة كري سبي/ تل 
الحماية  لجنة  مع  والتنسيق  بالتعاون  أبيض، 
الجوهرية دورة تدريبية في ناحية عين عيسى، 
حيث بدأت الدورة يوم الثالثاء التاسع من آب 
تاريخها،  من  شهر  لمدة  وتستمر  الجاري، 
عنها  أعلنت  التي  الطوارئ،  لحالة  تطبيقاً 
مؤخراً  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
العدوانية،  التركي  المحتل  تهديدات  لمواجهة 
والمتصاعدة  المستمرة  لهجماته  واستمراراً 
في مناطق شمال وشرق سوريا، والتي خلفت 

عشرات الشهداء والجرحى.
مقاطعة  مواطني  من  العشرات  بادر  وعليه 
التدريبية،  الدورة  إلى  لالنضمام  سبي  كري 
األولية،  اإلسعافات  أساسيات  تشمل  التي 
وإسعافهم  المصابين،  مع  التعامل  وطرق 
بالطريقة الصحيحة بعد إجراء الالزم، وطرق 

)الحقن الوريدي ـ العضلي ...الخ(.

يف كل بيت مسعف...!

مع  التقت صحيفتنا »روناهي«  الصدد  وبهذا 
في  المشاركين  أحد  العلي«  »فواز  المواطن 
تعلم  إلى  ماسة  بحاجة  »نحن  ويقول:  الدورة 
هذه األساسيات في مجال اإلسعافات األولية، 
ألنه لسبب ما وبسيط من الممكن أن تخسر أي 
شخص، في ظل األوضاع الراهنة، واستمرار 
والمناطق  عيسى  عين  ناحية  على  القصف 
األخرى المتاخمة للمحتل، ناهيك عن أن يكون 
في »كل بيت مسعف«، وهذا أمر هام للغاية«.
بالدورة  يتعلق  »فيما  وأردف: 
وباإلمكان  جداً،  جيدة  هي  التدريبية 

المشافي،  في  التواجد  وحتى  منها،  االستفادة 
»للجنود  العون  لتقديم  الطبية  والنقاط 
الطبية  والكوادر  األطباء  من  المجهولين« 
وكون  المساعدة،  احتاج  حال  في  األخرى، 
العملية  والممارسة  الخبرة،  يكتسب  الشخص 
ورفد  الحاالت،  من  الكثير  تدارك  يستطيع 
الطواقم الطبية بفعالية في حاالت الطوارئ«.

»إنقاذ شخص« دافعها لالنضامم 
للدورة

العمر«  »أميرة  المواطنة  تشارك  جهتها  من 
»مسألة  وتقول:  التمريضية،  الدورة  في 
هي  األولية،  اإلسعافات  حاالت  مع  التعامل 
الحالة  منها  عدة  ألسباب  األهمية؛  غاية  في 
بشكل  المرأة  يصيب  الذي  والتوتر  العاطفية، 
تفعل  أن  تستطيع  وال  مكبلة،  ويجعلها  عام، 
أمامها،  يحصل  قد  ما  حادث  أي  أمام  شيئاً 
لذلك من الممكن أن يفقد الشخص حياته، فتعلم 
الطريقة األولية لإلسعافات يمكن أن ينقذ حياة 
شخص هو بحاجة إلى عناية أولية من هنا يأتي 

تعلم المهارات الطبية األولية في غاية األهمية 
للمسعف«.

شاركت  المنطلق  هذا  من  »لذلك  وأضافت: 
في هذه الدورة؛ ألتمكن من التصرف مع أي 
حالة طبية إسعافيه بالصورة الصحيحة، إلنقاذ 
لذلك  إلي،  الناس  أقرب  يكون  وقد  مصاب، 
كان االنضمام إلى هذه الدورة باندفاع، هو ما 
جعلني أحرص على تعلم كل كبيرة وصغيرة، 
والتأكيد على المدرب بإعادة ما يعرض علينا 
من دروس مخصصة، والتطوع أيضاً كاختبار 

عملي لتطبيق ما يُشرح لنا بشكل نظري«.
حديثها:  العمر«  »أميرة  المواطنة  واختمت 
في  الطبية، وخاصةً  الثقافة  تنتشر  أن  »يجب 
كل  داخل  الطبية  األولية  اإلسعافات  مجال 
بيت في ظل األوضاع الراهنة، وما نتعرض 
هجمات  من  والشعوب  المواطنين،  نحن  له 
األمر  وهذا  التركي،  المحتل  قبل  من  شرسة 
يحرص  شخص  كل  على  وطني  واجب  هو 
فعاالً  ويكون  حوله،  من  وحياة  حياته،  على 
في هذا المجتمع، ومقاوماً لممارسات المحتل 

ولهمجيته«.

االغتصاب،  الزال   - علي  رشا  إعداد/ 
الطاغي  الطابع  والقتل  الجنسي،  واالعتداء 
فال  مستمراً،  السورية  الطفولة  عالم  على 
الطفلة  بحق  حصل  ما  تصف  عبارات  توجد 
جوى، وسط تساؤالت بأي ذنب قتلت الطفلة، 

التي لم يتخَط عمرها أربع سنوات.   
استانبولي  جوى  الطفلة  اختفاء  من  أيام  بعد 
البالغة من العمر ثالث سنوات ونصف، قرب 
منزلها الكائن في حي المهاجرين بحمص، تم 

العثور على جثتها األحد المصادف لـ 14من 
شهر آب الجاري.

والدة الطفلة جوى تتعرف عىل 
جثتها

وأول من تعرف على جثتها هي أمها، وجوى 
عثر عليها في مكب نفايات تل النصر، وقدر 

زمن الوفاة منذ خمسة أيام نتيجة ضربة قوية 
على الرأس.

للحكومة  التابعة  الداخلية  وزارة  بدورها، 
تم  أنه  فيه  أوضحت  بياناً  أصدرت  السورية، 
العثور على جثة طفلة مرمية في مكب نفايات 
التحقيقات  النصر في حمص، ومن خالل  تل 
األولية ونتيجة الكشف الطبي على جثة الفتاة 
استانبولي،  للطفلة جوى  تعود  الجثة  أن  تبين 
التي فقدت منذ تاريخ 2022/8/8 وقد تعرفت 
أن  والدتها عليها من خالل مالبسها، مضيفة 
ضرب  عن  الناجم  الحاد  النزف  الوفاة  سبب 

الرأس بآلة حادة.
وكانت حادثة الطفلة جوى، تحولت إلى قضية 
ليالً  استمرت  بحث  عملية  وسط  عام،  رأي 
لحظة  منذ  المعنية،  الجهات  قبل  من  نهاراً 
استخدم  الجنائي  األمن  أن  حتى  اختفائها، 
خيط،  إلى طرف  للوصول  البوليسية  الكالب 
يؤدي إلى العثور عليها، إلى أن تم العثور على 

جثتها.
الطفلة  مع  السوريون  الناشطون  وتفاعل 
جوى، وعبروا عن حزنهم الشديد لما جرى، 
القاتل،  بحق  العقوبات  أشد  إنزال  وطالبوا 

السيما اإلعدام.
وأرفقوها  للطفلة،  صور  الناشطون  وتداول 
واعتبر  وتعزيهم،  أهلها  تواسي  بعبارات 
عبارات  يوجد  وال  انتهى،  الكالم  أن  آخرون 
ذنب  »بأي  آخر:  وكتب  حصل،  ما  تصف 

قتلت؟«.

ماذا جلبت الحرب للطفولة يف 
سوريا؟!

بتاريخ  الصادر  المتحدة  األمم  تقرير  حسب 

آذار 2022 ولد خمسة ماليين طفل في   11
 2011 السورية   الحرب  بداية  منذ  سوريا، 
هؤالء األطفال، ولدوا في زمن الحرب؛ لذا لم 
التقرير ذاته، أن 553  يروا سواه، وجاء في 
والجوع  التغذية،  سوء  من  يعانون  طفل  ألف 
في  أطفال  ثالثة  من  واحداً  وبأن  الشديدين، 
سوريا، يعانون من األمراض النفسية، كالقلق، 
والتوتر وغيرها، ناهيك عن فقدان 900 طفل 
ثالثة  كل  من  )واحد   2021 عام  في  حياتهم 
الكلي  العدد  بلغ  بينما  األلغام(،  بسبب  منهم 
حتى  الحرب  زمن  خالل  األطفال  لضحايا 
ولم  ألف طفل وطفلة،  إلى 13  نهاية 2021 
تؤثر ظروف الحرب على األطفال بعد الوالدة 
فقط، بل كان لها تأثير آخر على حياتهم، حتى 
وإن كانوا أجنة في بطون أمهاتهم، حيث بلغ 
عدد النساء الحوامل، الالتي يعانين من ضعف 

جسدي شديد إلى 265 حالة.
األلمانية  المنظمة  وصفت  أخرى،  جهة  من   
 ،Save The Children الطفولة”  “انقذوا 
في تقرير صدر في 15 آذار 2022، سوريا 

وقالت:  لألطفال«  للغاية  خطيرة  »بيئة  بأنها 
 6.5 منهم  سوري،  مليون   14.6 »يحتاج 
مليون طفل إلى مساعدة إنسانية، واستناداً إلى 
من  المتسربين  عدد  بلغ  المنظمة،  إحصائية 
المدارس 2.4 مليون طفل، إلى جانب ازدياد 
الفتيات، واستخدام األطفال في  حاالت زواج 

العمل والحرب«.
وحسب اإلحصائيات الرسمية لحكومة دمشق، 
فإن أكثر من عشرة آالف مدرسة، أي %42 
من المدارس السورية تضررت مبانيها، بينما 

النصف اآلخر قد دمر نهائياً.
أما المركز األمريكي ألبحاث »نومبيو«، فقد 
التاسعة  المرتبة  في  تأتي  سوريا  بأن  كشف، 
على مستوى العالم في عام 2021 من حيث 
بحق  المرتكبة  الجرائم  ذلك  في  بما  الجرائم، 

األطفال.

االعتداءات الجنسية عىل أطفال 
سوريا عام 2022

يعد االعتداء والتحرش الجنسي على األطفال، 
انتهاكاً  ويعدّ  وحشية،  األعمال  أبشع  من 
لمعايير حقوق اإلنسان، وعلى الرغم من ذلك، 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الجريمة  هذه  تنتشر 
والتحرش،  واالعتداء  االغتصاب  وتتضمن 
فإن  العالمية؛  واإلحصاءات  للبحوث  ووفقا 
يتعرضون  العالم،  أطفال  من  بالمائة   70
الجنسي بشكل مباشر  لالغتصاب، واالعتداء 
في حياتهم، وفي كل عام يتعرض 200 ألف 
طفل لهذه الجريمة، وحسب اليونيسف فإن 83 
ما  يخفون  الجريمة،  هذه  ضحايا  من  بالمائة 

تعرضوا إليه، وال يتقدمون بشكوى.
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عسكريين  ثالثة  قُتِل  ـ  األخبار  مركز 
وجرح ثالثة آخرين جراء قصف إسرائيلي 
دمشق  ريف  من  متفرقة  مناطق  استهدف 

ومحافظة طرطوس.
السورية  للوكالة  عسكري  مصدر  وقال 
لألنباء، إنه “حوالي الساعة التاسعة مساًء 
نفذ العدو اإلسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات 
شرق  جنوب  اتجاه  من  الصواريخ  من 
ريف  في  النقاط  بعض  مستهدفًا  بيروت، 

دمشق”.
اإلسرائيلي  القصف  أن  المصدر  وأضاف 
تزامن مع قصف آخر من اتجاه البحر نحو 

بعض النقاط في محافظة طرطوس.
النظام  لقوات  الجوي  الدفاع  وتصدى 
وأسقط  اإلسرائيلية  للصواريخ  السوري 
القصف  وأدى  المصدر.  بحسب  بعضها، 
ثالثة  وجرح  عسكريين  ثالثة  مقتل  إلى 
المادية.  الخسائر  بعض  ووقوع  آخرين 
وكانت وكالة “سانا”، أكدت في وقت سابق 
سماع أصوات ثالثة انفجارات كبيرة هزت 

طرطوس بعد االستهداف اإلسرائيلي.
ومن جهته، قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان، إن الضربة اإلسرائيلية استهدفت 

في  السوري  للجيش  جوي  دفاع  قاعدة 
المقاتلين  أن  مؤكدًا  عفصة،  أبو  منطقة 
في  عادةً  يتواجدون  إيران  من  المدعومين 

القاعدة.
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وتابع 
بأن صاروخين استهدفا موقعًا عسكريًا في 
قُتِل على  القطيفة في ريف دمشق،  منطقة 
إثرها عدداً من قوات حكومة دمشق بحسب 
اإلسرائيلي  االستهداف  نتيجة  المرصد، 
أبو  قرية  في  ورادار  جوي  دفاع  لقاعدة 
عفصة حيث يتواجد فيها مقاتلون مدعومين 

من إيران.
التواصل  وسائل  عبر  ناشطون  وتداول 
االجتماعي مقاطعًا مصورة في لبنان لحظة 
خروج الصواريخ اإلسرائيلية أثناء قصفها 

لطرطوس.

إعزاز  مدينة  شهدت  ـ  األخبار  مركز 
جديدة  مظاهرات  حلب  لمحافظة  التابعة 
لشابين  التركية  المخابرات  اعتقال  ضد 
سوريين بتهمة إحراق العلم التركي خالل 
المناهضة لتصريحات وزير  االحتجاجات 
أوغلو  جاويش  مولود  التركي  الخارجية 

حول التقارب مع دمشق.  
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو 
أعلن عن قيام المخابرات التركية ومديرية 
في  العسكرية  والشرطة  كليس  في  األمن 
مدينة إعزاز بعملية أمنية مشتركة أسفرت 
عن اعتقال شابين سوريين قاما بحرق العلم 
التركي، مضيفاً أن العمل جاٍر على تحديد 

هوية المزيد من المتورطين.
بأن  المنطقة  من  نشطاء  أكد  بدورهم 
ألنقرة  الموالية  المرتزقة  المجموعات 
اعتقلت  التركية  المخابرات  مع  بالتعاون 
في  شاركوا  شخص   ”15“ من  أكثر 

جاويش  تصريحات  ضد  االحتجاجات 
الدولة  رموز  إلى  اإلساءة  بحجة  أوغلو، 

التركية.
بأن  خرجوا،  الذين  المتظاهرون  وأكد 
التركية  المخابرات  بها  تقوم  التي  األعمال 
في  السوريين  من  المرتزقة  والمجموعات 
مطالبين  أخالقية،  ال  أعمال  األفواه  كم 
عن  اإلفراج  وضرورة  التعبير  بحرية 

المعتقلين.
خاضعة  وبلدات  مدن  وشهدت  هذا 
يومي  المرتزقة  المجموعات  لسيطرة 
مظاهرات  الماضيين  والجمعة  الخميس 
وزير  بتصريحات  تنديداً  احتجاجية 
خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، الذي 
السوري  النظام  بين  المصالحة  إلى  دعا 
في  األهالي  غضب  أثار  ما  والمعارضة، 
الشمال السوري والتظاهر إلخراج المحتل 

التركي من المنطقة.

الدرباسية ُتنهي استعداداتها وفق 
حالة الطوارئ

قصف مستمر لالحتالل التركي ومرتزقته 
على قرية بينة بشيراوا

إسرائيلي  استهداف 
لطرطوس وريف دمشق  

في إعزاز المحتلة 
مظاهرات جديدة ضد أنقرة

مركز األخبار ـ مع إعالن اإلدارة الذاتية 
في شمال وشرق سوريا حالة  الديمقراطية 
الفائت،  تموز  من  السادس  في  الطوارئ 
لمواجهة التهديدات وهجمات دولة االحتالل 
في  والبلديات  المجالس  بدأت  التركي، 
النواحي والمدن االستعدادات والتحضيرات 

لمواجهة هذه التهديدات.
في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة 
والواقعة على حدود دولة االحتالل التركي، 
لجان  عدة  من  مؤلفة  أزمة  خلية  إنشاء  تم 
والشبيبة،  والحماية،  والصحة،  »المرأة، 

والكومين«.

وحول ذلك تحدث الرئيس المشترك لمجلس 
ناحية الدرباسية واإلداري في خلية األزمة، 
إن  قائالً:  هاوار  أنباء  لوكالة  بكر  رستم 
»شمال وشرق سوريا تمّر بمرحلة حساسة، 
وتيرة  التركي  االحتالل  رفع  بعد  خاصةً 
المنطقة واستهداف  تهديداته وهجماته على 
حالة  الُمسيّرة،  الطائرات  عبر  األهالي 
الطوارئ ضرورية جداً فهي تعلن في جميع 
أن  علينا  لذا  الخطر،  تواجه  التي  البلدان 

نكون جاهزين«.
قال  الطوارئ  حالة  وفق  تجهيزاتهم  وعن 
البلدية  من  اللجان  جميع  »جهزت  بكر: 
والمرأة  والحماية  والصحة  والمجالس 
والشبيبة والكومينات، أماكن تخزين المواد 

األهالي،  فيها  ليحتمي  واألقبية  الغذائية 
باإلضافة إلى تجهيز عدة نقاط طبية داخل 
الطبي  بالكادر  مزودة  وخارجها  الناحية 

واألدوية الالزمة«.
جّهزوا  المنطقة  »أهالي  أن  إلى  بكر  ونّوه 
وأن  الثورية،  الشعب  حرب  وفق  أنفسهم 
االحتالل  وجه  في  ومقاومتهم  صمودهم 

التركي خير دليل على ذلك«.
رستم  قال  والكومين،  الشبيبة  يخص  فيما 
بكر: »للكومين والشبيبة دور مهم وأساسي 
بناء  أساس  ألنهم  المنطقة،  عن  الدفاع  في 
جانب  إلى  للقتال  تجهيزهم  تم  فقد  ثورتنا، 
القوات العسكرية، والدفاع عن المنطقة وفق 

أسس حرب الشعب الثورية، باإلضافة إلى 
القريبة من  والقرى  األحياء  تحصين جميع 
الحدود وتقديم المساعدة والحماية لألهالي«.
الكومين في فترة الحرب  مؤكداً »سيتحول 
واجتماعي  وسياسي  عسكري  كومين  إلى 

وسيعمل على تنظيم وتوعية األهالي«.
وحذّر رستم بكر في ختام حديثه عبر وكالة 
الحرب  من  المنطقة  شعوب  هاوار  أنباء 
االحتالل  دولة  تنتهجها  التي  الخاصة 
االفتراضي،  التواصل  التركي عبر وسائل 
الهجمات  شن  قرب  عن  اإلشاعات  ونشر 
العدوانية، داعياً إياها »إلى التمسك باألرض 

التي رويت بدماء اآلالف من الشهداء«.

االحتالل  جيش  يواصل  ـ  األخبار  مركز 
التركي قصف مناطق شمال وشرق سوريا، 
ينتهجها  التي  الحرب  سياسة  إطار  في 
ما  حدود  إلى  والوصول  المنطقة  الحتالل 

يسميه الميثاق الملي.
ومرتزقته،  االحتالل  جيش  قصف  حيث 
قرية بينة في ناحية شيروا بمقاطعة عفرين 
قذيفة   20 من  أكثر  وسقطت  المحتلة، 
قصفوا  كما  القرية.  أطراف  على  أوبيس 

من  عشر  الرابع  األحد  ليل  منتصف  في 
وزيوان  عنب  تل  قرى  الجاري،  آب  شهر 
باألسلحة  الشهباء،  لمقاطعة  التابعة  وشعالة 
وّسعوا  األحد،  ليل  منتصف  وبعد  الثقيلة. 
القرى  ليشمل  المنطقة،  على  قصفهم  من 
المضيق  تل  قريتي  الى  باإلضافة  السابقة، 
وسد الشهباء، حيث استهدفوا القريتين بأكثر 
في  مادية  بأضرار  تسببت  قذيفة،   15 من 

ممتلكات المواطنين.

مركز األخبارـ  في الخامس عشر من آب من عام 2016 تحررت منبج وقراها بأيدي أبنائها، 
وُشكلت فيها إدارة ديمقراطية تتشارك فيها جميع الشعوب، األمر الذي لم يُرق لدولة 
االحتالل التركي التي تهدد باحتاللها بشكٍل مستمر، إذ لم تتوقف الهجمات منذ تحريرها، 

واستشهد وأصيب 120 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، وُقصفت بـ 56٧٣ قذيفة.

إصدار حصيلة الهجمات التركّية على منبج منذ 
التحرير وحتى اآلن

بدعم من قوات سوريا الديمقراطية، بدأت حملة 
تحرير منبج من مرتزقة داعش في األول من 
حزيران عام 2016، وانتهت في 12 آب من 
بشكٍل  تحريرها  وتم اإلعالن عن  نفسه،  العام 

رسمي في 15 آب عام 2016. 
دولة  هجمات  تتوقف  لم  الحين  ذلك  ومنذ 
الساجور  نهر  يعد  إذ  التركي عليها،  االحتالل 
منبج  مجلس  بين  تفصل  طبيعية  حدود  بمثابة 
العسكري ومرتزقة االحتالل التركي، وقد وضع 
المرتزقة السواتر على طول الخط المحتل. وتم 
بناء 13 قاعدة عسكرية لالحتالل التركي في 
إلى وجود عشرات  باإلضافة  المحتلة،  القرى 
النقاط للمرتزقة. وحسب إحصائية لمجلس منبج 

للقصف  تتعرض  التي  القرى  فإن  العسكري، 
والجات،  الهوشرية  »قرية  هي  ممنهج  بشكٍل 
وأربع  الدادات،  وعون  والماصي  والتوخار، 
عدسة،  وأم  حسن،  وعرب  والمحسنلي،  كيلو 
واليالنلي،  والصيادة،  والدندنية  جلود  وأم 
الحمرا،  وجبل  وكورهيوك،  ويران،  وقرت 
وجب  تورين،  وتل  والكاوكلي،  والبوغاز، 
العريمة  وبلدة  الفوارس  ومزرعة  مخزوم، 

ومفرق العوسجلي«.
ستة  مدار  على  المجلس  إحصائية  ووفق 
التركي ومرتزقته  أعوام، فإن جيش االحتالل 
وشنوا  قذيفة،   5673 بـ  المناطق  هذه  قصفوا 
أربع غارات بالطائرات الحربية، وقصفوا من 

قواعدهم في قرى »قيراطه، والتوخار، وعون 
الدادات والحلونجي، والياشلي، وشيخ الناصر، 
والكريدية  والزرزور  أوالشلي  الشويحة 

1423 مرة«.
استشهد 35  والقصف،  الهجمات  هذه  وخالل 

وأصيب 85 شخصاً، بينهم أطفال ونساء.
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  واستهدف 
بـ 181 قذيفة منازل المواطنين، ودمروا 18 
الهكتارات  مئات  حرق  إلى  باإلضافة  منزالً، 
من األراضي الزراعية وإلحاق أضرار بشبكة 

الكهرباء في عدة قرى بمنبج.
جيش  فإن  العسكري،  منبج  مجلس  وحسب 

خالل  استهدفوا  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
هجماتهم المنشآت الخدمية ودور العبادة، حيث 
دمروا مدرّسة واحدة، ومزرعة، باإلضافة إلى 

دارين للعبادة.
إطار  في  العسكري  منبج  مجلس  أسقط  كما 

الدفاع المشروع 12 ُمسيّرة لالحتالل التركي، 
إحباط  إلى  باإلضافة  انتحارية،  منها  خمسة 
مرتزقاً،   35 وقتل  للعدو،  تسلل  محاولة   32

وإصابة 27 آخرين.

داللة الرؤية الصوفية عند الشاعرة هدى عز الدين في 
ديوانها بطائن اإلدراك

إعداد/ عبد هللا رحيل

األدب  فروع  أهم  الصوفي  الشعر  يعد 
من  تباشيره  بدأت  وقد  الصوفي، 
الثالث الهجري، إذ أخذ الشعراء  القرن 
بعين  جالله،  جّل  الخالق،  إلى  ينظرون 
استمراًرا ألشعار  فكان  والعشق،  الحب 
أمثال:  والنّساك  والوّعاظ،  الفقهاء، 
اإلمام الشافعي، ورابعة العدويّة، وارتفع 
شأن هذا الشعر عند ذي النون المصري، 
الذي  الصوفّي،  الوجد  دعائم  وأرسى 
بوصفها  الربانية  المحبة  على  يقوم 

جوهر التصوف، وأساسه، يقول:
أموُت وما ماتت إليَك َصبَابتي

 وال قُضيت من صدق ُحبَِّك أوطاري
ل قلبي فيك ما ال أبثُّه  حتمَّ

 وإن طال ُسقمي فيَك أو طال إضراري

مرت قرون منذ ظهور الشعر الصوفي، 
وثقافية  ودينية  أدبية  مكانة  واحتالله 
الجزيرة  وشبه  فارس،  بالد  في  هامة، 
أرجاء  مختلف  إلى  لينتشر  العربية؛ 
الوطن العربي، ويبقى إلى اليوم مصدر 
وهو  ومضمونا،  شكال  هام،  تجديد 
هدى  المصرية،  الشاعرة  حاولته  ما 
عزالدين محمد في كتابها األخير؛ بطائن 

اإلدراك.
اإلدراك”  “بطائن  ديوان  احتوى 
للشاعرة هدى عزالدين محمد على تسعة 
وخمسين نصا أدبيا، هي نصوص أقرب 
إلى روح الشعر والبوح الصوفي، وهي 
الرومي  الدين  جالل  بالصوفي  تذكرنا 
الصوفية،  الرؤى  ذات  “المثنوي”  في 
واألبعاد الفلسفية العميقة، والمتأملة في 
حيث  مخلوقاتها،  وفي  الخالقة،  الذات 
ال  ولكنهم  كالمه،  في  لخلقه  يتجلى هللا 

يُبصرون.
الديوان  لقصائد  المتعمقة  الرؤية  إن 
لألشياء،  الباطني  التفسير  مع  تتجاوب 
“بطائن  الديوان  وعنوان  وللعالم، 
اإلدراك” يشارك هذا التصور »فـبطائن” 
الدواخل،  هي  والبطائن  بِطانة،  جمع 
أو  الالشعور  أو  الباطن،  العقل  ومنها 
الالوعي، وهي مكان األسرار واالختباء 
النفسي، وباطن الجسم: داخله، وبواطن 
األمر: خفاياه، أو وجوهه غير الظاهرة.
الحسنى،  أسماء هللا  اسم من  والباِطن: 
يُدرك  وإنما  يُحس،  ال  الذي  ومعناه: 
ُكنهُ  يُعلم  ال  والذي  وأفعاله،  بآثاره 
األمور  ببواطن  والعاِلم  للخلق،  حقيقته 

والمطلع على حقيقة كل شيء.
“ُمدرك  النفس  علم  في  اإلدراك  أما 
فهم  مع  يُدرك  موضوع  أي  ِذهنِي” 
معناه بما يميزه من غيره، وفي الفلسفة 
يستند  ال  اإلدراك  موضوع  والتصوف، 

في وجوده إلى شيء بالذات
 

    االلتحام بالصوفية

عنوان  تفكيك  بعد   – الرؤية  تلك  إن 
أن  ترى   – اإلدراك”  “بطائن  الديوان 
عزالدين  هدى  تقدمها  التي  النصوص 

هذا  وفي  للعالم،  باطنية  رؤية  هي 
ولكن من  المتصوفة،  تشترك مع رؤى 
والروحاني،  الذاتي،  منظورها  خالل 
في  للصعود  واستعدادها  والنفسي، 

مدارج اإلدراك، أو مدارج السالكين.
تطل على  الشاعرة  الذات  أن  نرى  لذا   
الداخل أكثر من إطالالتها على الخارج، 
الباطنية  أو  الداخلية  الرؤى  تكون  وقد 

ويتضح  معقولة،  وال  سريالية  رؤى 
“بطائن  قصيدة  من  سطر  أول  في  هذا 
الشاعرة  بها  تفتتح  التي  اإلدراك” 
حيث  والخمسين،  التسعة  نصوصها 

تقول:
ريشُة  رسمته  وهٍم  غيرُ  أنا  ما   

السريالية

رؤيٍة  نصف  ونسج  خيالي  تهتك 

فلسفية

سريالية تفتح للواقع بعض خياٍل

والعاشق،  العشق،  مفردات  وتكثر 
أمامنا،  التي  النصوص  في  والعاشقين 
العالج  أن  المتصوفة،  بعض  ويرى 
تكون عاشقا،  أن  الدنيا  الوحيد لحرص 
فإن العشق هو الذي يمزق ثياب المادة 
ثوبا بعد ثوب، ليرتدي أثواب الروحانية 
حتى يبرأ من العيوب، ومن العشق يعرُج 
هذا الجسد الترابي، ويسمو إلى األفالك.
الخارجية  إطالالتها  في  والشاعرة 
تؤكد  التي  واألماكن  المعالم،  على  تُطل 
مثل  الباطنية،  أو  الداخلية  انكفاءاتِها 
حركة  )وهي  والسعي  الطواف  حركة 
خارجية( ولكن الذات الشاعرة تتساءل: 

“متى الطواف والسعي؟ كي نسعد بثوبه 
األحمر”.

حركة  هي  والسعي  الطواف  حركة  إن 
الوجود،  هي  الحركة  إن  بل  الوجود، 

والسكون هو العدم.
في  التضاد  بنية  على  الكاتبة  وتلعب 
البكاء”  “ضِحك  قولها  مثل  سطورها، 
تقول  محتلة”  “أنفاس  نص،  وفي 
الكذب”،  بمنتهى  صدقي  “أمارس 
و”صدقت  وطمأنينة”،  “خوف  وقولها 
األكذوبة”، بل إن حركة الكون المقسمة 
بنية  إال  هي  ما  والسكون،  الحركة  بين 
تضاد ثنائية، فالحركة تعني دائما الحياة، 
أغلب  نظر  في  العدم  يعني  والسكون 
الشاعرة،  الذات  قررت  ولقد  الفالسفة، 
أن تتحرك أي أن تحيا في رحاب العشق 

اإللهي.

يقول ابن عربي: “من أوصاف المحبة 
أن يجمع المحب في حبه بين الضدين، 
من  فيه  لما  الصورة  على  كونه  ليصح 
الحب  بين  الفرق  هو  وهذا  االختيار، 
واإلنسان  والروحاني،  الطبيعي، 

يجمعهما وحده”.
التي  الوثيقة،  العالقة  نعّرف  ولعلنا 
ربطت بين جالل الدين الرومي، وشمس 
الدين التبريزي، والذات الشاعرة هنا ال 
تغفل هذه العالقة، فنجد أن كلمة شمس 

تتكرر كثيرا في نصوصها الرامزة.
درويشا  كان  التبريزي  شمس  إن 
كعابر  واألقطار،  البالد  يجوب  جواال، 
وخاصة  بالناس،  ويلتقي  سبيل، 
الكبائر،  أصحاب  أو  الخطيئة،  أصحاب 
فهم  والفقراء،  والسكارى  البغايا  أو 
والدعاء،  الرثاء،  منه  يستحقون  الذين 
والفقهاء  المتدينين  وليس  والهداية، 
وحاولوا  له،  دسوا  الذي  واألغنياء، 
لم  أنهم  غير  ومحاكمته،  عليه  القبض 
يتمكنوا، فلجؤوا إلى قتله عن طريق أحد 

أبناء جالل الدين الرومي.
وتقول شاعرتنا هدى عزالدين، وكأنها 
إحدى  في  التبريزي  شخصية  تصف 

قصائدها:
إميانك/  رحاب  في  سبيل  عابرُ  “وأنا   

متصوف يخاف اهلل”.

وتقول في نص آخر من نصوص أشعارها 

في الديوان:

أراك بعنٍي بال جسد

بنظر شمٍس حتترُق

نار أشعلها البخل اليتيم”.

“شمس  تعبير  تستخدم  أنها  كما 

الهوى” في قولها

 أيتها النافذة عيناك ضوى
 لها برق خاطف من شمس الهوى

ليتك معي أيتها اجلميلة”.

وال يخلو “بطائن اإلدراك” من الحكمة، 
مثل قولها “ال ترياق للحزِن غيُر الحب”، 

و”عقرُب النجاح ال يشرب السم”.
والمعنى،  اللفظ  بين  العالقة  نالحظ  هنا 
مثل  تماما  إنها  واألسرار،  والتعبيرات 
فالجسد  والروح،  الجسد  بين  العالقة 
يتأتى  ال  هامدة،  جثة  مجرد  روح  بال 
منها شيء، وآثار الروح ظاهرة في كل 

حركاته وسكناته.

دالالت كثرية

نراه  الذي  النحو  على  النصوص 
التفعيالت  تفتقد  نثرية  نصوص  هي 
الخليلية، غير أن التفعيلة أحيانا تفرض 
ترفض  فال  الشاعرة  نفسها فرضا على 
لسان  قولها: “سِمعنا  مثل  استضافتها، 
الرياء/ يزن/ خلية نحٍل”، فنحن هنا أمام 
تنتسب  التي  الخليلية  “فعولن”  تفعيلة 

إلى بحر المتقارب.
العشق  معاني  الكتشاف  طريقنا  في 
اإلدراك”  “بطائن  ديوان  في  الصوفي 
نجد الكثير من العبارات الصوفية، التي 
والجمال،  والخير  بالعشق  الكون  تغلف 
الورد  زرعت  الخيِر  “يُد  قولها:  مثل 
بين  “جنتي  وتقول:  العشق”،  ببستان 
الضلوع”، وتكتب “وها هو القلب بين 
مجالس العاشقين يشكو اللقاء األول”، 
وتقول أيضا: “ال جواز سفٍر إال الحب«.

وللحروف،  باطني،  تفسير  ولألرقام 
واأللوان، وفصول العام وقفات صوفية، 
القيمة.  الديوان عالي  وعشقية في هذا 
“ثالث  وتمييزها  األرقام  من  سنجد 
وأربعة  عشرة”،  ونظم  أفكار”، 
أجنحة”، “خمس وخمسون”، والذكرى 
وسبعة  الثاني”  عاُمها  “أنا  الثانية”، 
إناث  وثالث  واحدة”،  ونبضة  أسئلة”، 
ورسالة  أمتار”،  وبضعة  وقاتل”، 
واحدة”، وألف ألف تائهة تلد البنين”، 
الصفُر  يستجيب  ال  أرقاما  العمر  و”عدَّ 
من حيادتيه”، وثالث أفكار أفقية برأس 
الجنون”، وثلث ساعة من وقت العقل” 
بين  والثالثة  دقيقة(،  عشرون  )أي 
اثنتين”، وغير ذلك من أرقام، أو ألفاظ 
توحي باألرقام وكسورها، مثل “نصف 

قلم”، و«نصف يقين”، وغيرها.
نفسه  يسلم  اإلدراك« ال  ديوان »بطائن 
بسهولة للقارئ العادي، فهو يحتاج إلى 
قارئ من نوع خاص، بعض هذه األرقام 
له دالالت صوفية، مثل الرقم واحد، فهذا 
الواحد الحق، وهو هللا  الرقم يشير إلى 
األقطاب  قطب  الغوث  والواحد  تعالى، 

غوث المريدين.
الرقم ثالثة، فرقم ذو داللة خاصة  أما   
والسجود،  الركوع  وفي  القسم،  في 
أما  ذلك،  إلى  وما  الطالق،  في  وأيضا 
العالم  أركان  إلى  فيشير  أربعة  الرقم 
األربعة – أو األجنحة األربعة كما ترى 
والغرب،  الشرق،  وهي:   – الشاعرة 
والشمال، والجنوب. ويرى ابن عربي: 
جهاته  من  اإلنسان  يأتي  إبليس  أن 
والخلف،  والشمال،  )اليمين،  األربعة 
اإلنسان،  تعالى  هللا  أمر  وقد  واألمام( 
بأن يقاتله من هذه الجهات، وأن يحصن 
نفسه بما أمر الشرع، حتى ال يجد إبليس 

إليه منه سبيال.
في  خاصة  دالالت  لألرقام  نرى  وهكذا 
احتفل  الذي  اإلدراك”،  “بطائن  ديوان 
أيضا بالحروف على إطالقها، أو ببعض 
الحروف دون تعيينها، مثل قول الشاعرة 
“حصن قلبك ببعض من حروفي” دون 
تصفحي  و”تعالي  الحروف،  هذه  ذكر 

جبين الحروف بأناملك الناعمة”.
بحروف  تحتفل  نفسه  الوقت  في  وهي 
في  والدال  والواو،  النون  مثل  خاصة 
اسِمك/  الحرُف سوى  كتب  قولها “وما 
دثر  عطف  الواو  ثوبك/  ساكنة  النون 

الشتاء/ الداُل دالل وشموُس دفء”.
الداللة الصوفية للحروف، يقول  وبهذه 
الحروف:  عن  عربي  بن  الدين  محيي 
“إن الحروف أئمةُ األلفاِظ/ شِهدت بذلك 

ألسُن الحفاِظ”.
إلى  إشارات  من  الديوان  يخلو  وال 
قولها:  في  األزرق  اللون  مثل  األلوان، 
واللون  أزرق”،  مطر  من  “زخات 
األخضر في قولها: “لكم من يد التراب 
في  األحمر  واللون  خضراء”،  حفنة 
بزهور  الخيال  مهاجع  “افرشي  قولها: 
ثغرك األحمر”، واألسوار تحيط قالعي 
“ال  قولها:  في  واألصفر  الحمراء”، 
يتزين  أن  األصفر  وجهك  يستطيع 
قولها:  في  واألسود  اليقين”،  بأحضان 
“رأس بنقاب شفيف أسود يحمل مالمح 
وأحيانا  الرؤية”،  يريد  لمن  غريبة 
تستخدم كلمات أخرى لها دالالت لونية 
“الزمرد  قولها  في  “الزمرد”،  مثل 
يسجد لرأس التمرد على بعد خطوٍة من 

أرض الِكبر”.
للشاعرة  اإلدراك”  “بطائن  ديوان  إن 
بسهولة  نفسه  يسلم  ال  عزالدين،  هدى 
قارئ  إلى  يحتاج  فهو  العادي،  للقارئ 
في  خاض  قارئ  خاص،  نوع  من 
ودالالتها،  وثقافتها،  الصوفية،  غمار 
تلك  مع  التفاعل  ليستطيع  ومعارجها، 
يختلف  خاص،  ذوق  لها  التي  القصائد 
ورابعة  الفارض،  ابن  قصائد  عن 
عربي،  بن  الدين  ومحيي  العدوية، 
والحالّج، والنفري، وغيرهم من أقطاب 

الصوفية .
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منبج/ آزاد كردي ـ باركت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها، سهام حمو، لإلدارة المدنية في منبج، إدارة وشعبًا في 
الذكرى السادسة لتحرير منبج من رجس المرتزقة، على أثر الحملة التي أطلقها مجلس منبج العسكري، وتكللت بالتحرير في 15 آب من عام 2016، 
موضحة بأن تحرير منبج لعب دوراً في تغيير موازين القوى في سوريا، لذلك ال يزال االحتالل التركي يتربص بها رغبة منه في احتاللها، وبينت بأن 

تعزيز وثقة األهالي باإلدارة شكل عامل ردع لتركيا ولمرتزقتها.   الغرب إلى فرض عقوبات اقتصادّية ومالّية ودعم كييف، أقدمت موسكو  بادر  الحرب في أوكرانيا، ففيما  اندالع  نتائج  الغاز كانت أولى  أزمة 
على إجراءات عقابّية مقابل ذلك تتعلق بتوريد الغاز وفرض التعامل بالروبل، وتسعى أوروبا إلى إيجاد موارد بديلة للغاز، وكانت أذربيجان إحدى 
الوجهات، ولكن الغرب ال يملك استراتيجية واضحة لمواجهِة مخاطرِ الصراِع في المنطقِة، ودعم الغرب المباشر لباكو، سيحّرض دعمًا روسّيًا مقاباًل 

ألرمينيا، ما يفرض خطة تأخذ باالعتبار مساحة الجور الروسّي ومدة صالحية بقائه وتأمين التمويل الكافي.   

سهام حمو: تحرير منبج ميالد جديد للحرية ولإلنسانية هل ستؤدي حرٌب جديدٌة إلى تحطِم أحالِم الحصوِل 
على الغاِز؟

»روناهي«،  صحيفتنا  أجرت  ذلك  وحول 
للمجلس  المشتركة  الرئيسة  مع  حواراً 
التشريعي في مدينة منبج وريفها، سهام حمو. 
موقع منبج على الخارطة السياسية واالقتصادية 
جعل منها هدفاً وغاية لالحتالل التركي، الذي 
يتوانى عن رغبته في إطالق هجوم جديد  ال 
على منبج؛ بهدف احتاللها بأي طريقة كانت، 
ولكن شعوب المنطقة اتحدت وتكاتفت لرد أي 
ريادياً  دوراً  المرأة  ولعبت  محتمل،  عدوان 
وهاماً خالل التحرير، وما بعد التحرير، حيث 
كانت لها بصمات على جميع مناحي الحياة في 

منبج، وبخاصة بعد تحريريها.
وحول ذلك أجرت صحيفتنا حواراً مع الرئيسة 
المشتركة للمجلس التشريعي في مدينة منبج، 

وريفها سهام حمو،
وفيما يلي نص الحوار:

وهل  »روناهي«،  في صحيفتنا  بك  نرحب  ـ 
هناك من كلمة في بداية هذا الحوار؟

ترحيب،  أجمل  روناهي  بصحيفة  نرحب 
لكم  ونشكر  الحوار،  هذا  على  ونشكركم 
هذا،  منبركم  ومن  بداية،  المبذولة،  جهودكم 
لتحرير  السادسة  السنوية  الذكرى  ومع حلول 
مدينة منبج من مرتزقة داعش، نهنئ ونبارك 
منبج،  مدينة  في  كافة  أهالينا  المناسبة  هذه 
بعد  شك  وال  العظيم،  التاريخي  اليوم  بهذا 

ثالث سنوات من الظلم واالستبداد، الذي كان 
هذا  أتى  منبج،  التاريخ  مدينة  على  يمارس 
التحرير بفضل ما قدمه الشهداء من تضحيات 

عظيمة.

موازين  تغيير  في  منبج  تحرير  أثر  كيف  ـ 
القوى في سوريا؟

كانت منبج من أوائل المدن، التي تحررت من 
رجس مرتزقة داعش، ومما ال شك فيه، كان 
والقوى  الموازيين  تغيير  في  أثر  لتحريرها 
مرتزقة  شكل  يوم  وذات  سوريا،  في  كلها 
فقط  وليس  أجمع،  العالم  على  خطراً  داعش 
وشرق  شمال  مناطق  أو  منبج،  مدينة  على 

سوريا، أو سوريا بأكملها. 
انطالق  العسكري  منبج  أعلن مجلس  وعندما 
سوريا  قوات  مظلة  تحت  التحرير  حملة 
الديمقراطية؛ لمحاربة مرتزقة داعش، والذي 
بحق  الطرق  وبأبشع  الجرائم،  أبشع  ارتكب 
أهالينا، كان يدرك جيداً أنه يحارب نيابة عن 
العالم، إن تحرير منبج كان نصراً عظيماً ال 
أنظار  التحرير  هذا  لفت  فقد  تجاوزه،  يمكن 
المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم قوات سوريا 
التي  الوحيدة،  القوات  أنها  الديمقراطية، على 
المنطقة  وخالص  اإلرهاب،  دحر  استطاعت 

عموماً من خطر شديد يهدد هذا العالم.

ـ كيف تعزز موقع اإلدارة الذاتية، والمشروع 
األهلي،  اإلطار  في  التحرير  بعد  الديمقراطي 

والمجتمعي أيضاً؟
بعد تحرير مدينة منبج، ومناطق شمال وشرق 
أُسست  اإلرهابي،  داعش  مرتزقة  من  سوريا 
اإلدارات الذاتية والمدنية، هذه اإلدارات نشأت 

سوريا،  وشرق  شمال  في  الشعوب  بإرادة 
تمييز  دون  فيها  كافة،  الشعوب  وبمشاركة 
المحفوظ  حقه  ولكل شعب  آخر،  على  طرف 
كلها،  واللغات  والثقافات  الهويات  والمصان، 
أخذت دورها في هذا المشروع، الذي ارتكز 
على أخوة الشعوب، والعيش المشترك، والذي 
حق  خالل  من  كافة،  الشعوب  حقوق  يضمن 
منطقته  ضمن  بنفسه،  نفسه  بإدارة  الشعب 

بشكل تنظيمي جيد.

ـ ما أسباب تكالب القوى اإلقليمية، وباألخص 
وما  منبج،  على  المحتلة  التركية  الدولة 

غاياتها السياسية واالقتصادية في منبج؟
على  ارتكزت  التي  اإلدارات،  تأسيس  بعد 
القوى  شعرت  الديمقراطي،  المشروع 
األمة  »مشروع  المشروع  هذا  بأن  العدائية 
لها،  مناقض  إنما هو مشروع  الديمقراطية«، 
بل  الشعوب  مصالح  القوى  هذه  تريد  ال  إذ 

على العكس، همها الوحيد مصالحها الخاصة. 
المشروع  هذا  من  النيل  عدة جهات  وحاولت 
االحتالل  دولة  رأسها  وعلى  الديمقراطي، 
التركي عبر كسر إرادة الشعوب في المنطقة 
وقصفها  المستمرة،  وتهديداتها  بهجماتها، 
تزايد  نالحظ  األخيرة  الفترة  وفي  المستمر، 
لما  منبج؛  مدينة  على  والهجمات  التهديدات، 
لها من أهمية، وموقع استراتيجي من الناحية 
وجود  على  عالوة  واالقتصادية،  السياسية 
الطريق  المعابر، وأيضاً  طريق m4 ووجود 
الواصل بين مناطق حكومة دمشق، ومناطق 

المجموعات المرتزقة. 
على  مفترض  جديد  هجوم  أي  ثمة  كان  وإذا 
مدينة منبج، بحسب المخططات التركية، فهي 
تريد احتاللها لتكون صلة الوصل بين المناطق 
تسهيل  إلى  باإلضافة  األخرى،  المحتلة 
محاولة  في  حلب،  مدينة  نحو  لها  الطريق 
منها إعادة أمجاد االمبراطورية العثمانية التي 
دامت 400 عام، اضطهدت خاللها الشعوب 

والقضاء على ثقافات وحقوق الشعوب كافة.

تمثل مدينة منبج،  ـ من وجهة نظركم، ماذا 
فيما يتعلق بالخارطة السياسية، واالقتصادية 

لسوريا؟
من  سواء  مهماً  االستراتيجي  منبج  موقع  يعد 
االقتصادية،  الناحية  من  أو  السياسية  الناحية 
سوريا،  وشرق  لشمال  البوابة  اعتبارها  على 
من  كبيراً  عدداً  تضم  كونها  إلى  باإلضافة 
ألن  نظراً  لهم،  مأوى  ال  الذين  النازحين، 
مستقرة،  غير  منها  نزحوا  التي  المناطق، 
وخالل  داعش،  مرتزقة  من  تحريرها  وبعد 
الصعبة  الظروف  الست ورغم  السنوات  هذه 

الموجود،  والحصار  المستمرة،  والتهديدات 
بالحياة،  باألمان واالستقرار وتنعم  تنعم  فأنها 

وبالعيش المشترك بين جميع الشعوب.
الدول  عليه  تقوم  الذي  المخطط  أو  المشروع 
محاولة  هو  التركي  كاالحتالل  المعادية؛ 
في  الموجود  واالستقرار  األمان،  لزعزعة 
منبج، وشاهدنا ازدياد الهجمات التركية على 
وعلى  عامة،  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
وجه الخصوص مدينة منبج، ولهذه الهجمات 
االستراتيجية  لموقعها  فأوالً:  عدة،  غايات 
والتقييم،  التحليل  خالل  ومن  وثانياً:  المهم، 
الدولة التركية كانت الداعمة األساسية لمرتزقة 
داعش، والذي كان يرتكب أبشع الجرائم بحق 

المدنيين صغاراً وكباراً ونساء ورجاالً. 

في  كله  بثقلها  التركية  الدولة  رمت  لماذا  ـ 
في  داعش  هزيمة  بعد  السوري،  الميدان 

منبج؟
التركية  للدولة  العدائي  المخطط  هزيمة  عند 
فيها  بما  المرتزقة  المجموعات  خالل  من 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  بفضل  داعش، 
والقيام  مناطقنا  على  المباشر  بالتدخل  بدأت 
أنها  على  اآلن  وتلوح  المباشرة،  بالهجمات 
فأنها  للوراء  عدنا  وإذا  آخر،  بهجوم  ستقوم 
احتلت عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، 
حق  ومن  سوريا،  من  أراض  هي  والتي 

السوريين أن يعيشوا فيها بأمن واستقرار.
الدولة  ارتكبت  الماضية  السنوات  وخالل 
التركية المحتلة أبشع الجرائم سواء في كري 
سبي، وسري كانيه، وعفرين، وقامت بالتغيير 
الديموغرافي وإتباع سياسية التتريك من خالل 
التركية، وبالتالي طبقت  اللغة والعملة  فرض 
إعادة  وتحاول  البائدة  العثمانية  الدولة  سياسة 

هذه السياسة من خالل احتاللها لمناطقنا.

تحرير  أثناء  بارزاً  دوراً  للمرأة  أن  ال شك  ـ 
منبج، وما بعد التحرير، هل بإمكانكم التحدث 

عنها؟ 
منبج  مجلس  قبل  من  التحرير  حملة  إطالق 
العسكري المنضوي تحت قيادة قوات سوريا 
المشاركة  على  المرأة  برهنت  الديمقراطية، 
الرجل  مع  جنب  إلى  جنباً  وكانت  الهامة، 
األولى على  الصفوف  القتال وفي  في خنادق 
الجبهات، ولعبت دورها من الناحية العسكرية 

بمحاربة الفكر الظالمي والتكفيري. 
تأسيس  في  دورها  لعبت  منبج  تحرير  وبعد 
اإلدارة المدنية لمدينة منبج وريفها وفي جميع 
المجاالت، وعلى كافة األصعدة، سواء كانت 
اقتصادية أو عسكرية أو سياسية أو اجتماعية، 
خطوات  وخطت  وقيادية،  ريادية  وأيضاً 
الظروف  كل  رغم  تخطو  زالت  وما  كبيرة، 
الصعبة المحيطة بها، ورغم العادات والتقاليد، 
التي تفرض عليها بعض األمور، التي تقيدها 
لكنها قاومت، حتى وصلت ألعلى المستويات، 

وإلى أماكن لم تصل إليها في األنظمة السابقة، 
المشروع  هذا  في  تناضل  المرأة  زالت  وما 
الظلم  امرأة من  كل  تحرر  لكي  الديمقراطي؛ 
)الحرية  المرأة  لحرية  وتسعي  والعنف 
وتعرف  دورها  تلعب  وأن  بالطبع،  الفكرية( 
وجوهرها  بشكلها  حياتها  وتعيش  جوهرها 

الصحيح.

ـ ما التغيرات التي حدثت في مدينة منبج بعد 
تحريرها؟

بعد  منبج  على  حصلت  التي  التغيرات، 
الثالث سنوات  تحريرها تغيرات كثيرة، ففي 
منبج من  في  الشعب  داعش عانى  تواجد  من 
أرواح  بال  وأجساد  والسواد  واالستبداد  الظلم 
في المدينة، لكن بعد التحرير انطوت صفحة 
السواد، وفتحت صفحة جديدة بيضاء، صفحة 
بدأت بألوان جديدة، ونسيج اجتماعي مشترك 

من كافة المكونات واألطياف.
الفكرية،  الناحية  من  كثيرة  تغيرات  هناك 
وأيضاً إنجازات قامت بها اللجان والمؤسسات 
تقديم  في  برزت  المدنية،  اإلدارة  تأسيس  بعد 
المتاحة،  اإلمكانات  حسب  لألهالي  الخدمات 
فمثالً هناك عشرات المشاريع سواء في لجنة 
الشعار  وكان  وغيرها،  البلدية  أو  الصحة 
الغذاء،  قبل  التعليم  هو  التحرير،  بعد  األول 

لما له من دور مهم حيث كان مهمشاً من قبل 
حالة  في  الشعب  يبقى  لكي  داعش؛  مرتزقة 

الجهل والظالم.
المدنية  اإلدارة  بادرت  منبج  تحرير  وبعد 
الديمقراطية في منبج؛ وكبداية أولت االهتمام 
على  حرصها  خالل  من  والتعليم  بالتربية 
هذا الجانب؛ لكي يأخذ كل طفل حقه في هذا 
المجال، وهو حق أساسي لكل طفل أن يتعلم 
بشكل  مستقبله  ليبني  ويعمل  مستقبله  ويرى 

سوي.

بها  ننهي  كلمة  من  هل  حوارنا  ختام  في  ـ 
حوارنا؟

في  بكافة شعوبها  منبج  أهالي  ونهنئ  نبارك، 
الجديد  الميالد  يعدّ  الذي  التاريخي،  اليوم  هذا 
واالستقرار  األمن  يعم  أن  نأمل  منبج،  لمدينة 
متكاتفين  نبقى  وأن  مناطقنا،  في  ويدوم 
ومتوحدين كقوات وإدارة وأهالي، كي نتصدى 
جميعاً ألي عدوان يواجه مدينتنا من قبل أي 
أو  التركي  االحتالل  دولة  كانت  سواء  كان 
مرتزقتها أو غيرهم، سنتصدى لكل من يحاول 
الوصول  وهدفنا  واالستقرار،  األمن  زعزعة 
لمجتمع يسوده العدالة االجتماعية، والمساواة 
بين الشعوب كافة، وأن يحصل كل فرد على 

حقه دون أي نقصان.

الحاجة للغاز واحتامل تجدد 
القتال

بوتين  فالديمير  الروسّي  الرئيس  غزو  منذ 
ظهرت  )فبراير(،  شباط   24 في  أوكرانيا 
النفط  من  الهائلة  واحتياطياتها  أذربيجان 
والغاز كطرٍف رئيٍس في الحرِب االقتصاديّة 
بين روسيا والغرب، لكن في األسبوع األخير، 
شفا  على  األخرى  هي  أذربيجان  أصبحت 

حرٍب حقيقيٍّة.
يوم االثنين، تحدثت سلطات األمر الواقع في 
التي  االنفصاليّة،  كاراباخ  ناغورني  منطقِة 
هجوم  عن  سكانها،  أغلبية  األرمن  يشّكل 
فيما  المنطقة،  على  األذربيجانيّة  للقوات 
نفّذت  أنّها  األربعاء  يوم  أذربيجان  ذكرت 
الجماعات  ضد  اإلرهاب  لمكافحة  “عملية 
المسلحة األرمينيّة غير الشرعيّة في أراضي 
أذربيجان”، لتردَّ ناغورني كاراباخ على ذلك 

باإلعالن عن تعبئٍة عسكريٍّة جزئيٍّة.
القتاُل بعد أسابيع فقط من زيارة رئيسة  يأتي 
المفوضية األوروبيّة أورسوال فون دير الين 
إلى باكو، وإبرامها اتفاقية ثنائيّة جديدة تهدف 
من  األوروبّي  االتحاد  واردات  مضاعفة  إلى 
مليار   8.1 من  لترتفع  األذربيجانّي،  الغاز 
متر مكعب في عام 2021 إلى 20 مليار متر 
بروكسل  وتعّهدت   ،2027 عام  في  مكعب 

القويِة  المتجددةِ  الطاقِة  “إمكانات  بدعِم  أيضاً 
غير المستغلة في أذربيجان”.

تقع أذربيجان في قلِب الجهوِد المبذولِة للتقليِل 
من اعتماِد أوروبا على الطاقِة الروسيِّة، لكن 
الحرب  أقل من عامين من  بعد  القتاِل  اندالَع 
الدمويِّة األرمنيِّة األذربيجانيّة عام 2020 في 
فشِل  على  أخرى  عالمة  كاراباخ  ناغورني 
لديها  ليس  التي  أذربيجان،  تجاه  الغرِب  نهجِ 
استراتيجية مناسبةٌ لمواجهِة مخاطِر الصراعِ 
الحماِس  كّلِ  من  الرغم  وعلى  المنطقِة،  في 
لزيادةِ وارداِت الغاِز، إاّل أن هذا الهدف ليس 
أقلها  ليس  ألسباٍب  الحالي،  الوقت  في  واقعيّاً 
ال  التي  االحتياطيّة  األنابيب  خِط  سعِة  نقُص 

تسيطُر عليها روسيا.

ويهدد فشل أوروبا في إنشاء عالقاٍت قويٍة مع 
القارةِ،  في  الطاقِة  أزمِة  باستفحاِل  أذربيجان 
وتمكيِن  القوقاز،  في  األمنيِّة  األزمِة  وتفاقِم 
روسيا. لسوِء الحظ، ال توجدُ مؤشراٌت تذكُر 
العواصم  في  تغيير  أّي  حدوِث  إمكانيِّة  على 

الغربيّة.

غياب الدبلوماسية الغربّية ودور 
مجموعة مينسك الضعيف

غابت الدبلوماسية الغربيّة في أيلول )سبتمبر( 
2020 حينما اندلع القتال في حرب ناغورني 
كاراباخ الثانية بدعٍم حاسم من تركيا، استعادت 
باكو حوالي 20 في المئة من المنطقِة والمناطق 
أرمينيا  عليها  التي سيطرت  باإلقليم  المحيطة 
عام  األولى  كاراباخ  ناغورني  حرب  منذ 
بتدّخل  األذربيجانّي  الهجوم  وانتهى   ،1994
األذربيجانّي  الرئيس  بوتين  استدعى  روسيا. 
إلهام علييف ورئيس الوزراء األرمينّي نيكول 
مروحيٍّة  سقوط  بعد  موسكو  إلى  باشينيان 
روسيٍّة في ظروٍف غامضٍة على طوِل الحدوِد 
 24 غضون  وفي  األذربيجانيِّة،  األرمينيِّة 
ساعة، وافق البلدان على اتفاقية وقف إطالق 
على  الموقعين  أحد  موسكو  وكانت  النار، 
االتفاقية التي تضمنت بنداً ينصُّ على أن تعمَل 
القواُت الروسيّةُ بمهاِم حفِظ سالم، بما في ذلك 

الطريق  وهو  التشين،  ممر  على  اإلشراف 
الوحيدُ الرابط بين ناغورني كاراباخ وأرمينيا.
ظلّت الدبلوماسية الغربية غائبة إلى حد كبير 
في  والتعاون  األمن  منظمة  الحين.  ذلك  منذ 
تأسست  التي  األوروبيّة،  مينسك  مجموعة 
عام 1992 لحّلِ النزاعِ األرمنّي األذربيجانّي 
من  مشتركة  برئاسة  كاراباخ  ناغورني  على 
قبل روسيا وفرنسا والواليات المتحدة، فشلت 
في إحراز أّي تقدم خالل 30 عاماً. لم تلعب 
مجموعة مينسك، وهي غير “صيغة مينسك” 
المكلّفة حّلِ النزاع في أوكرانيا، دوراً مهماً في 
عجزت  كما  تماماً   ،2020 حرب  على  الرد 
العدواِن  مواجهِة  على  مينسك”  “صيغة 

الروسّي المستمر على أوكرانيا.

بينما تسعى أذربيجان جاهدةً لتصوير أرمينيا 
بحياِد  باشينيان  احتفظ  لروسيا،  عميلٍة  كدولٍة 
تبدو  الواقع،  في  أوكرانيا.  بشأن  يريفان 
تعقيداً،  أكثر  القوقاز  جنوب  في  االنقساماُت 
فبينما تبنّى علييف دوَر منقذ أوروبا في الطاقة، 
التسويِة مع موسكو. في 22  إلى  أيضاً  سعى 
اعترف  من  واحٍد  يوٍم  بعد  )فبراير(،  شباط 
بوتين بالدويالِت التابعة له في أوكرانيا، وقّع 

علييف “إعالن تعاوٍن تحالفّي” معه.
أعمال  قلِب جدول  في  علييف  نظام  يكون  قد 
ملف الطاقة في أوروبا، لكن فساده والتعسَف 
توجيِه  إلى  الغرب  دفعا  القانوِن  سيادةِ  في 
إدانات  أثارت حرب 2020  انتقاداٍت الذعة. 
جديدة، بما في ذلك تلك التي أطلقتها مجموعات 

الشتات األرمنيّة المؤثرة في الغرب.

ال خطة عملية الستيعاب زيادة 
واردات الغاز

يُعتبر االستثمار الغربّي في الطاقة أمراً محوريّاً 
واالحتفاظ  النظام  لدعم  أذربيجان  جهود  في 
رائداً  كان  نهٌج  وهو  موسكو،  عن  باستقاللها 
ففي  علييف.  حيدر  وسلفه  علييف  والد  لدى 
أعقاب حرب ناغورني كاراباخ األولى، وقّع 
“عقد القرن” مع شركة “بريتيش بتروليوم”. 
وعليه، نقلت شركة النفط البريطانيّة العمالقة 
العالميّة عبر  النفط األذربيجانّي إلى األسواق 
خط أنابيب تم بناؤه حديثاً إلى محطِة تصدير 
في جيهان على ساحل البحر المتوسط التركّي.
تعتمد  إذ  النهج،  هذا  األصغر  علييف  واصل 
أوروبا  في  الجنوبّي  الغاز  ممر  استراتيجية 
على الغاز األذربيجانّي. لكن في عام 2013، 
نابوكو  أنابيب  أوروبا مشروع خط  أجهضت 
الذي كان سيؤدي إلى زيادةٍ كبيرةٍ في القدرةِ 
خطي  ذلك  من  بدالً  واختارت  التصديريِّة، 
 ،  TAPو  TANAP حجماً،  أصغر  أنابيب 
ال توجد خطة مطروحة على الطاولِة لتحقيق 
الغاز  دير الين بمضاعفِة وارداِت  تعّهد فون 
على  حبراً  االتفاقيةَ  يجعُل  ما  األذربيجانيّة، 

ورق في أحسن األحوال.
وتسعى شركاُت الطاقِة الكبرى مؤخراً بالفعل 
إلى سحِب استثماراتها من أذربيجان، إذ بيعت 
ويتوقع   ،2020 عام  في  “شيفرون”  شركة 
أن تحذو شركة “أكسون موبيل” حذوها. في 

“بريتيش  باعت  الماضي،  )سبتمبر(  أيلول 
تنقيٍب  بتروليوم” نصف حصتها في مشروعِ 
وفي  الروسية،  أويل”  “لوك  لشركة  رئيسّي 
تموز )يوليو( من هذا العام، أفيد أنَّ “بريتيش 
بعد  المتبقية  حصتها  عن  ستتخلى  بتروليوم” 
فشلها في اكتشاف احتياطيات الغاز التجاريّة. 
العرض  قيود  اليوم  أذربيجان  تواجه  كما 
المحلّي، ففي السنوات األخيرة، أصبح انقطاع 
منذ  مثيل  له  ليس  الذي  الكهربائّي،  التيار 
ونظراً  متزايد،  بشكل  متكرراً  التسعينيات، 
ألنَّ 90 في المئة من إنتاج الكهرباء في البالد 
لناحية  بالخير  فإنَّ هذا ال يبشر  بالغاز،  يعمُل 

خطط تصدير الغاز.

أوروبا بحاجة إىل سياسة جادة 
وعاجلة حيال أذربيجان

بديل  طاقة  مصدر  أذربيجان  تصبح  لكي 
ترتيِب  على  سريعاً  العمُل  يجُب  ألوروبا، 
األذربيجانّي.  الطاقة  قطاع  في  االستثمار 
يتضمُن ذلك تعهداِت الطاقِة المتجددة التفاقية 
ضرورية  تعتبر  والتي  األوروبّي،  االتحاد 
األذربيجانّي  الغاز  من  المزيِد  لتحريِر 

للتصديِر.
ويبدو أنَّ إطار مثل هذا النهج آخذ في الظهور، 
إذ وافق االتحاد األوروبّي والواليات المتحدة 
خالل قمة مجموعة السبع في حزيران )يونيو( 
العالميّة  التحتيّة  للبنية  جديدة  شراكة  على 
واالستثمار. كذلك، أعلنت بروكسل في كانون 

األول )ديسمبر( الماضي خطة استثمار البنية 
مليار   300 بقيمِة  العالميّة  للبوابة  التحتيّة 
إرادة سياسيٍّة على جانبي  يورو. يجب وجودُ 
المحيط األطلسي الستثمار بعض هذه األموال 

في أذربيجان.
إذا أراد الغرُب منَع حرب ناغورني كاراباخ 
جديٍد  شكٍل  إلى  السعُي  أيضاً  عليه  الثالثة، 
مؤخراً،  واشنطن  اعترفت  كما  للمفاوضاِت، 
كاراباخ  ناغورني  عن  الغرب  تخلّى  وإذا 
القوى  تعودَ  أن  المرجحِ  فمن  باكو،  لصالح 
السابق  األرمينّي  النظام  في  لروسيا  الموالية 
السالم  حفظ  لقوات  يمكن  كما  السلطة،  إلى 
الروسيّة أن تصبَح عدائيّة، ما قد يجبر علييف 
على تقديِم تنازالٍت من شأنها أن تنهَي أيَّ آماٍل 

وعليه،  أوروبا.  إلى  إضافيّة  طاقة  بإمداداِت 
ستتعزز هيمنة روسيا على جنوِب القوقاز.

إنها مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة. يجب 
أن تسّهَل صناديق البنية التحتيّة الغربيّة الجديدة 
ويعني  األمواِل،  على  العثوُر  أذربيجان  على 
وجود القوات الروسيّة في ناغورني كاراباخ 
ال  لكن  دورها،  تجاهُل  يمكُن  ال  أنّه  وأرمينيا 
داعٍ إلشراك الكرملين في الخطط االقتصاديّة. 
كاراباخ  ناغورني  في  روسيا  تفويُض  ينتهَي 
للغرِب القتراحِ  عام 2025، ما يوفّر فرصةً 
األمريكّي  الرئيس  إدارة  ألجندة  يمكن  بدائل. 
الحكم  ألنظمة  المناهضة  الناشئة  بايدن  جو 
نظام  محاسبة  في  تساعد  أن  الكليبتوقراطية 
علييف، ما يوفّر بعض العصي جنباً إلى جنب 
قبل  اآلن،  الجهود  تبدأ  أن  يجب  الجزرةِ.  مع 

بدء إطالق النار بالفعل.
املركز الكردّي للدراسات 
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انتخابات اإلدارة المحلية في سوريا

قراءة موجزة في أوراق اللعبة بسوريا

رياض درار

المحلية  االنتخابات  بإجراء  النظام  يفكر 
السورية  الحكومة  القادم،  الشهر  منتصف 
تتصرف وكأن شيئاً ال يجري من حولها وال 
توجد حرب وليس هناك مناطق خارج إدارتها؛ 
على  رئاسية  انتخابات  أجرت  الحكومة  فهذه 
أقل من 25% من األراضي وبنسبة عدد سكان 
الحكومة  نفسها  ترى  وهي  النصف؛  من  أقل 
سياسية  منظومة  وفق  وتتصرف  الشرعية 
وإدارية ودستورية وقرارات دولة شرعية مع 
كل الفشل الذي يحيق بها. األسلوب المتبع ال 
يعطي تصوراً أن هذه الحكومة تغيرت أو أنها 
ترغب في تعديل هيكليتها على نحو يستفيد من 
األحداث التي جرت وتسببت هي بها. فحزب 
مازال  األزمة  في  سبباً  كان  من  وهو  البعث 
يحكم رغم رفع المادة الثامنة من الدستور التي 
واألحزاب  والمجتمع،  للدولة  قائد  بأنه  تقول 
واحد  أمني  تأتمر من موجه  تكاد  نشأت  التي 
واالنتخابات  التصفيق،  إال  لها  صوت  وال 
الحياة  بممثلين هم األسوأ في  تأتي  التشريعية 
مازالت  الجبهة  وأحزاب  السورية،  السياسية 
قزمة  الحجم،  في  قزمة  أنها  مع  حالها  على 

في الفكر، ضحلة في األداء والممارسة، فهي 
اعتبار  لها وال  قيمة  ال  وهياكل  مجرد صور 
تبشر  ال  حالة  وهذه  نشأتها.  منذ  كانت  كما 
السياسية،  الحياة  في  األسوأ  تكرر  بل  بتغيير 
على  أشد  أمنية  قبضة  هو  القادم  أن  يعني  ما 
أحالمهم  وكل  متنفس،  لهم  وليس  السوريين 
ويضمحل  سيتالشى  ديمقراطي  بتغيير 
عشرات السنوات مالم يكن هناك يقظة سياسية 
مواجهة  مسار  وترسم  الثورة  فشل  تعوض 

جديدة مناسبة.
المحلية  االنتخابات  أن  أرى  المنطلق  من هذا 
يجب أن تتأسس على تغيير مناسب للمرسوم 
107 ويكون منطلقا لتغييرات قاعدية يمكن أن 
يبنى عليها في الدستور القادم وفي المشاركة 

السياسية.
ومقدمة القانون وأهدافه فيها الحل، لكن النظام 
المستبد تجاوز ما فيها وذهب إلى تغيير مواد 
وإضافة مواد جعلت المخرجات عكس ما جاء 
في المقدمة وأكثر مركزية وتغوالً في اإلدارة 

والمجتمع.
تخرج  التي  التغيرات  بعض  على  أمثلة 

األهداف عن محتواها:
المركزية  تُطبَّق  أن  األول،  الهدف  إن  1ــ 
فئات  بأيدي  وتركز  والمسؤوليات  السلطات 
يجعل  الذي  الديمقراطية  لمبدأ  تطبيقا  الشعب 
ولكن  جيد،  وهذا  السلطات.  مصدر  الشعب 
البد ليكون الشعب مصدر كل سلطة من إبعاد 
حزب البعث عن المؤسسات، وإصدار مرسوم 
يجعل البعث مثل كل األحزاب، وإخراجه من 
كل السلطات التي يتمثل فيها قائدا في النقابات 
تنظيمها  وإعادة  واإلدارات،  والمؤسسات 
حسب الكفاءة والقدرة، والتوزيع المناسب بين 
قوى المجتمع. وضرورة إبعاد الهيمنة األمنية 
عن اإلدارات وتدخلها فيها، وأن تلتزم بعملها 
والمواطنين،  الوطن  حماية  من  بها  المنوط 
المحاسبة  في  مجراه  يأخذ  القضاء  وترك 

والمالحقة والمساءلة.
التخطيط  إلى  يدعو  الثاني  الهدف  2ــ 
بتنفيذ  اإلدارية  الوحدات  لتقوم  كضرورة 
عن  الحديث  ولكن  بها،  الخاصة  المشاريع 
مركزين للتخطيط يمنع الحرية في القرار في 
المراكز اإلدارية، ألنها ستبقى محكومة بقرار 

المحلية  لإلدارة  األعلى  المجلس  وهو  أعلى 
الذي يرتبط بالوزارات ومن ثم برئيس مجلس 
المحلية  المحاوالت  تضيع  وهكذا  الوزراء، 
أن  والمفروض  اإلدارات،  ببيروقراطية 
تكون العالقة مع وزارات المركز هي عالقة 
استشارة وتوجيه لعدم تضارب المشروعات.

3 ــ المادة التي تقول بتمتع الوحدات اإلدارية 
بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي يجب 
تفعيلها؛ فاإليرادات المالية وتعزيزها يجب أن 
من  محدد  نصيب  المركز  وينال  محلياً  يكون 
والمشروعات  السيادية  لألعمال  الضرائب 
عند  تزاد  متحركة  ضرائب  وهي  الكبرى، 
يشجع  المالي  فاالستقالل  باالتفاق،  الحاجة 
متطلبات  من  هي  التي  المحلية  التنمية  على 
اإلدارية  الوحدات  هذه  ولكن  الالمركزية، 
المحافظ هو رئيس  باعتبار  تضيع شخصيتها 
المكتب التنفيذي وهو ليس منتخباً من الشعب 

ويتحكم باألعضاء وقراراتهم باعتبار قوته ال 
باعتبار أهليته.

ـ ضرورة توزيع المدن والبلدات على تقسيم  4ـ 
وال  المجتمعي  االنسجام  يضمن  جديد  إقليمي 
وتعديل  السوري  الشعب  وحدة  مع  يتضارب 

المحافظات حسب هذا التوزيع.
في  السورية  الجمهورية  اسم  يعود  أن  ــ   5
كل  من  السوريين  بالد  فسوريا  التسمية، 
شعب  باسم  تتعين  وال  والمكونات  األطياف 
التمثيل  عن  تعبير  وهذا  عدده،  كان  مهما 
التنافس  عن  وابتعاد  للجميع  الديمقراطي 
بالنتائج  تتعلق  مسألة  وهذه  القاتل.  الهوياتي 
بد  فال  االنتخابية  العمليات  عليها  تقوم  التي 
من التنافس على البرامج وبين القوى الحزبية 

والتوجه المدني.
متطورة  لقراءة  ويمكن  أفكار  بعض  هذه 

للمرسوم أن تأتي بأكثر وأنضج من ذلك.

سليمان أبو بكر

بين  جرى  الذي  الثنائي  اللقاء  من 
“أردوغان” و”بوتين” يتبين من األحداث 
التي تَلَت اللقاء، بل مخرجات اللقاء تؤكد 
بينهما،  جديدة  صفقة  في  الروس  نوايا 
بعض  من  أردوغان  يخرج  أن  وهي،  أال 
مقابل  مراحل،  على  احتلها  التي  المناطق 
دخول النظام إلى هذه المناطق، ولكن في 
تلك  يسلم  لن  أردوغان  أن  األمر  حقيقة 
عمل  فأردوغان  السهولة،  بتلك  المناطق 
السوريين  المواطنين  تجنيس  على  جاهداً 
هاجروا  الذين  أو  المناطق  تلك  في  سواء 
اقتراب  هو  ذلك  من  والهدف  تركيا،  إلى 
ألن  تركيا،  في  الرئاسة  انتخابات  موعد 
جميع تحركات أردوغان وهّمه الوحيد هو 

مقررات  جميع  وتطبيق  الحكم  في  بقاؤه 
إضافة  القَدَْم”  و”ميثاق  الملي”  “الميثاق 
األمن  ميثاق  في  مقرر  هو  ما  تطبيق  إلى 
القومي التركي في كتابهم الذي يُعرف بــ 
على  سيعتمد  أنه  أي  األحمر”،  “الكتاب 
الجنسية  يملكون  الذين  السكاني  التعداد 

التركية.

تطبيق  يحاول  سوف  أخرى  جهة  ومن 
اتفاقية أضنة الُمبرمة في عام 1998 بين 
كل من سوريا وتركيا ولكن وفق المواثيق 
العثمانية، وبالنتيجة سوف يكون الروس قد 
خدموا أردوغان في بقائه على الحكم، كذلك 
سيستفيد الروس من بسط سيطرة الحكومة 
وبذلك  السورية،  الجغرافية  السورية على 
يكون الروس قد ثبت شرعيتهم في التواجد 
على الجغرافية السورية من قبل الحكومة، 
مع  الروس  سيتحاور  أخرى  ناحية  ومن 

اإليرانيين في تحركهم كورقة ضغط على 
الوجود األمريكي في سوريا.

أي أن الروسي بدأ باللعب على أوتار عدة 
السورية  الجغرافية  على  بقائه  سبيل  في 
الحرب  دخوله  من  خسره  ما  لتفادي 
األخيرة  المباحثات  كذلك  األوكرانية، 

الجنوب  في  المعارضة  مع  للروسي 
الثمانية  للمطالب  السوري وعدم استجابته 
يدل  الجنوبية  المعارضة  قدمتها  التي 
لعبة  بناء  يحاولون  الروس  أن  على  أيضاً 
بالتوافق مع الحكومة السورية وإيران في 
ضرب المعارضة في جنوب سوريا حيث 

من المعلوم أن أهالي المنطقة الجنوبية من 
سوريا هم من بدأوا بتأسيس سوريا، واآلن 
حذو  في  ويرغبون  هناك،  المعارضة  هم 
سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 

ببناء وإقامة إدارتهم الذاتية.

»قبل ثالثة أسابيع فرحت بقدوم طفلتي مارية إلى هذه الحياة، من دون أن أتوقع أني سأعاني في تأمين أبسط حقوقها، فإيجاد الحليب 
لطفلتي بات أمراً صعب المنال في بلدنا، مع فقدانه من الصيدليات، وبيعه في السوق السوداء«، بهذه الكلمات عبر اإلعالمي، والممثل الكوميدي، 

بالل مواس، عن األزمة القديمة المتجددة، التي يدفع ثمنها أطفال لبنان.

حليب األطفال مفقود في لبنان.. األهالي يستغيثون 
والرضع يئنون جوعًا

توفيرًا للغاز.. ألمانيا تضع سقفا لتدفئة المكاتب

من  إما  البنته،  الحليب  تأمين  مواس  يحاول 
خالل معارفه في بالد االغتراب، أو من خالل 
صيدلية تجمعه بمالكها عالقة صداقة، إال أنه 
طفلته  تنعم  أن  يخشى  كونه  بالذنب،  يشعر 
من  محرومون  آخرون  أطفال  فيما  بطعامها 
في  صيدلية  كل  تتسلم  »بالكاد  ويقول  ذلك، 
الحليب،  من  عبوات  ثالث  أو  عبوتين  لبنان 
أطفال  كل  تكفي  أن  القليلة  الكمية  لهذه  كيف 
من  حتى  زمن  إلى  وصلنا  لألسف  المنطقة، 
االحتياجات؛  شراء  عن  يعجز  المال  يملك 

نتيجة عدم توفرها«.

لبنان إىل أين؟

تعصف  التي  االقتصادية،  األزمة  تستثن  لم 
األكثر  الشريحة   ،2019 عام  منذ  بلبنان 
هشاشة، إذ فرض على األطفال كذلك دفع ثمن 
المرحلة الصعبة، إلى حد أن حياتهم معرضة 

للخطر كون األمر يتعلق بأمنهم الغذائي.
فيه  تفتقد  يوم  يأتي  أال  مواس  يتمناه  ما  كل 
لموقع  يقول  وكما  صمودها،  مقومات  طفلته 
»الحرة«، »كل شيء وارد في هذا البلد، األمر 
ال يقتصر على الحليب، فقد تحتاج إلى دواء، 
وال أتمكن من العثور عليه، وصلنا إلى مرحلة 
فاتورة  نتيجة  سواء  المرض،  فيها  يرعبنا 
المرض، التي تفوق قدرة الغالبية العظمى من 
اللبنانيين، أو نتيجة عدم توفر العالج، وكأننا 
تزل  متى  نعلم  ال  الموت،  حافة  على  نعيش 

قدمنا ونقع في حفرته«.
الصيدليات  من  األطفال  حليب  فقدان  يتصدر 
تضج  االجتماعي  التواصل  مواقع  المشهد، 
صفحات  إنشاء  تم  حيث  األهالي،  بصرخات 
وسط  حليب،  إلى  حاجتهم  لعرض  خاصة 
المتجددة،  القديمة  األزمة  هذه  استفحال 
فالصورة لم تكن مختلفة العام الماضي، نتيجة 
لفتح  لبنان  مصرف  في  األموال  توفر  عدم 
األساسي،  الغذاء  لهذا  الالزمة  االعتمادات 
الدعم عن  رفع  إلى  اللبنانية  الحكومة  دفع  ما 
جزء من فئات الحليب وإبقاء الدعم جزئيا على 
البعض اآلخر، ومع هذا لم تحل المشكلة بشكل 

نهائي.

»احتكار وجشع«

أطلق الصحفي، حسين خريس، صرخة عبر 
بعودة  تفاجأ  بعدما  »فيسبوك«،  على  صفحته 
أزمة الحليب، حيث لم يعثر على عبوة لطفلته 
األمر  لبنان،  من صيدليات  أي  في  الرضيعة 
ضد  للتحرك  األهالي  دعوة  إلى  دفعه  الذي 
تجربة  »لدينا  ويقول  المستوردة،  الشركات 

تم  كيف  بعد  ننس  فلم  المحتكرين،  مع  سابقة 
إتالف أطنان من الحليب العام الماضي نتيجة 
جشعهم، وانتظارهم رفع الدعم لجني األرباح، 

في وقت كان أطفالنا يئنون من الجوع«.
وعبر خريس عن استغرابه في حديث لموقع 
»الحرة« من تحكم من وصفهم بـ«مصاصي 
الدماء« بغذاء األطفال، ويقول »بعد الصرخة 
حكومة  في  الصحة  وزير  عقد  أطلقتها،  التي 
اجتماعا  أبيض،  فراس  األعمال،  تصريف 
مع الشركات المستوردة للحليب، من دون أن 
بيانها أسماء هذه الشركات  الوزارة في  تذكر 
الغموض  هذا  »لماذا  ويشدد  وأصحابها«، 
يعرف  أن  اللبناني  الشعب  حق  فمن  حولهم، 
من هؤالء، الذين يتحكمون بغذاء أطفالنا، فإلى 
متى سيبقى المحتكرون في بلدنا مجهولين؟«.

يتحجج المحتكرون كما يقول الصحفي »بعدم 
الستيراد  لهم  االعتمادات  لبنان  مصرف  فتح 
الحليب، في وقت يتحجج المصرف بعدم توفر 
األموال نتيجة السياسات المالية، التي فرضت 
القطاع  موظفي  وبإضراب  يدعي،  كما  عليه 
إنجاز  من  التمكن  دون  يحول  الذي  العام 
معامالت تفريغ البضائع في المرفأ، باختصار 
الطرف  على  المسؤولية  يرمي  طرف  كل 

اآلخر كما جرت العادة«.
حليب  توفر  عدم  أسباب  الصحة  وزير  رد 
رغم  اللبناني،  السوق  في  والرضع  األطفال، 
االستيراد  على  الموافقات  الوزارة  »إنجاز 
الصيدلي  التفتيش  وإجراء  الالزم،  الوقت  في 
البحرية  المرافئ  على  المطلوب  الكشف 
والمطار« إلى »اإلضراب المفتوح، الذي نفذه 
معنية  عامة  إدارة  من  أكثر  في  العام  القطاع 
إدخال  أخر  ما  االستيراد؛  معامالت  بإنجاز 
الحليب، حيث بقي جزء من الكمية المستوردة 

أسبوع،  بين  تراوحت  لمدة  المرفأ  في  عالقة 
وثالثة أسابيع«.

إضرابا  بدؤوا  العامة  اإلدارة  موظفو  وكان 
حين  إلى  الماضي  13حزيران  في  مفتوحا 
تصحيح  رأسها  وعلى  مطالبهم،  تحقيق 
الصحية  والتقديمات  النقل،  وبدالت  أجورهم 

والتعليمية.

األطفال  طال  العام  القطاع  موظفي  إضراب 
كما يقول مواس على أكثر من صعيد، شارحا 
»لم أستطع تسجيل ابنتي في الدوائر الرسمية 
النفوس،  دوائر  إقفال  بسبب  والدتها؛  عند 
ورغم فتح أبوابها بداية الشهر الحالي، إال أني 
أخشى أن يعاود الموظفون اإلضراب قبل أن 
أتمكن من االستحصال على أوراق ثبوتية لها 
بالسرعة المطلوبة، نتيجة البيروقراطية القاتلة 
مدة  إنجازها  يحتاج  معاملة  أبسط  أن  حيث 

زمنية طويلة«.
المحقة  للمطالب  دعمه  عن  مواس  وعبر 
اإلدارة  موظفي  على  الشيء  بعض  عتبه  مع 
أن  دون  من  بيوتهم،  في  »المعتكفين  العامة 
يبالوا بانعكاس خطوتهم على كل اللبنانيين من 
دون استثناء« ويشدد »نحن جميعا في مركب 
واحد تتقاذفه أمواج السلطة الظالمة، التي تريد 

اإليقاع فيما بيننا«.
العامة  اإلدارة  موظفو  يقبض  إضرابهم  رغم 
بالحد األدنى كما يقول مواس  لذلك  رواتبهم، 
األسبوع،  في  واحد  ليوم  ولو  العمل  »عليهم 
لتسيير أمور المواطنين، فأي دولة هذه التي ال 
نتيجة  المعامالت؛  إلنجاز  فيها موظف  يداوم 
عدم حصوله على حقوقه، بينما أفراد السلطة 
الحوافز  كل  مع  خيالية  رواتب  يقبضون 
يمس  ال  اإلضراب  النهاية  وفي  والزيادات، 
أرواح  بل  للمواطنين  العملية  الجوانب  فقط 

أطفال«.
انفراج  أكدت حصول  الصحة  وزارة  وكانت 
بعد  اللبناني،  السوق  في  الحليب  تأمين  في 
»تواصل  الماضية، حيث  الفترة  في  انقطاعه 
عملية  أسبوع  منذ  مستوردة  شركات  أربع 

التوزيع في السوق«.

بطون األطفال خاوية

سبق أن أشارت »اليونيسف« العام الماضي، 
األطفال  من  المائة  في   30 من  أكثر  أن  إلى 
الشهر،  خالل  خاوية  ببطون  ناموا  لبنان  في 
الذي سبق إعداد تقريرها، لعدم حصولهم على 
أوضحت  كما  الطعام،  كاف من وجبات  عدد 
أن 77 في المائة من األسر، ال تملك ما يكفي 
هذه  وترتفع  الغذاء،  لشراء  مال  أو  غذاء  من 
النسبة بين األسر السورية إلى 99 في المائة.

المائة  في   60 فإن  األممية،  الوكالة  وبحسب 
عبر  الطعام  شراء  إلى  تضطر  األسر،  من 
مراكمة الفواتير غير المدفوعة، أو من خالل 
من  المائة  في  و30  واالستدانة،  االقتراض 
الرعاية الصحية األولية،  يتلقون  األطفال، ال 
المائة  في  إليها، وأعربت 76  يحتاجون  التي 

الهائلة  بالزيادة  الكبير  تأثرها  عن  األسر  من 
في أسعار األدوية.

بما  اللبنانية  الدولة  المتحدة،  األمم  كما حملت 
المسؤولية »عن  المركزي  ذلك مصرفها  في 
غير  واإلفقار  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 
الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه األزمة 

التي هي من صنع اإلنسان«.

متهيد لـ«الجرمية«

إلى  األمهات  إحدى  دفع  الصعب  الوضع 
االستغاثة، والرجاء عبر »فيسبوك« للحصول 
كون  لطفلها؛  الحليب  من  كان  نوع  أي  على 
حين  في  وصفت،  كما  صعب«  »وضعه 
طلب  إلى  والده  المادية  الظروف  أوصلت 
لطفلها،  بحفاضات  حليب  علبة  مقايضة 
تعكس  أنها  التصديق  يصعب  عدة  منشورات 
حاالت لبنانيين، يعجزون عن تأمين حاجيات 

صغارهم.
أرخص عبوة حليب سعرها حوالي مائة ألف 
ليرة، وما يجري اليوم بحسب خريس »مقدمة 
سعر  سيصل  حيث  عنه،  كلياً  الدعم  لرفع 
عبوة الـ 400 غرام إلى 13 دوالراً، أي نحو 
ستنفذ  الجريمة  أن  يعني  ما  ليرة،  ألف   400
أشهر  الستة  دون سن  فالطفل  بحق صغارنا، 
فماذا سيكون مصيره،  تناول سواه،  يمكنه  ال 
إذا كان والده ال يملك القدرة المادية لشرائه«.

بسيف  األطفال  يقتلون  »المحتكرين  أن  وأكد 
عبوات  تباع  فاليوم  تحميهم،  التي  السلطة، 
وصل  حيث  السوداء،  السوق  في  الحليب 
ليرة،  ألف  نحو 600  إلى  منها  الواحدة  سعر 
يعانون  الذين  باألطفال،  الخاص  الحليب  أما 

فيبلغ  البقر،  حليب  بروتين  حساسية ضد  من 
غرام   400 بحجم  منه  الواحدة  العبوة  سعر 
في  تواجدها  في حال  ليرة  ألف  حوالي 600 
السوق  في  تباع  كانت  إن  فكيف  الصيدليات، 

السوداء«.
يحتاج الرضيع إلى حوالي عبوتين من الحليب 
فإذا كان  ثماني عبوات شهريا،  أسبوعياً، أي 
لبنانية،  ليرة  ألف   100 للعبوة  األدنى  السعر 
يعني أن تكلفتها 800 ألف ليرة شهريا، أما إذا 
كان يحتاج إلى حليب خاص ضد الحساسية، 
ألف  و800  ماليين  أربعة  دفع  العائلة  فعلى 
األدنى  الحد  يزال  ال  وقت  في  شهريا،  ليرة 
لألجور في لبنان 675 ألف ليرة، هذا عدا عن 
وطبابة  حفاضات،  من  الطفل  حاجيات  باقي 

ولقاحات وأدوية وغيرها.
فتّال  شركة  في  )موظف  خوري،  داني  رد، 
المستوردة للحليب( سبب النقص الحاصل في 
المائة  في   50 الدعم  »استمرار  إلى  السوق 
على عبوات حليب األطفال رقم واحد، واثنين 
والـ)special(، ما يعني أن استيرادها يحتاج 
إلى فتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان، في 
وقت يقتصر توقيع الحاكم على كميات قليلة«، 
وأكد في حديث لموقع »الحرة« أنه »أسبوعيا 
الكميات  نسلم  ونحن  اعتمادات،  فتح  يتم 

بالتساوي على الصيدليات«.
من جانبه أشار نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، 
»موضوع  أن  »الحرة«،  لموقع  حديث  في 
آمال  الدواء،  بموضوع  منوط  األطفال  حليب 
بعد  المقبلة،  األسابيع  خالل  األزمة  تحل  أن 
المستوردة  الشركات  بين  حلول  إلى  التوصل 
إنساني،  »الموضوع  ويشدد  والمصدرة، 
وكنقابة نتواصل مع كل الجهات المعنية لكيال 

يحرم طفل من غذائه األساسي«.

يجب  إنه  األلماني،  االقتصاد  وزير  قال 
العامة  والمؤسسات  الشركات  على 
يزيد  ال  بما  مكاتبها  تدفئة  األلمانية 
درجة   66.2( مئوية  درجة   19 على 
فهرنهايت( هذا الشتاء للمساعدة في تقليل 

استهالك البالد من الغاز الطبيعي.

وتحاول ألمانيا، أكبر اقتصاد في االتحاد 
األوروبي، االستغناء عن الغاز الطبيعي 
الوارد من روسيا رداً على هجوم موسكو 

على أوكرانيا.

الطبيعي  الغاز  واردات  ألمانيا  وتستخدم 
الروسي أكثر من العديد من دول االتحاد 

روسيا  وقطعت  األخرى،  األوروبي 
من  العديد  إلى  الغاز  صادرات  بالفعل 

دول االتحاد األوروبي.

ويخشى المسؤولون، أن تستخدم موسكو 
صادرات الغاز كسالح سياسي من أجل 
أو  المفروضة عليها،  العقوبات  تخفيض 
تماماً  أوروبا  إلى  الصادرات  قطع  حتى 
في الشتاء عندما يكون الطلب على أشده.

روبرت  االقتصاد،  وزير  قال  هذا،  إلى 
االتحاد  دول  تعهدت  بينما  إنه  هابيك، 
بخفض   ،27 عددها  البالغ  األوروبي 
استخدام الغاز بنسبة 15 بالمائة بداية من 

أغسطس مقارنة بمتوسط الخمس سنوات 
خفض  إلى  بحاجة  ألمانيا  فإن  السابقة، 

استهالكها بنسبة 20 بالمائة.

حمامات  تدفئة  حظر  هابيك  اقترح  كما 
السباحة الخاصة غير التجارية، وإطفاء 
بالمباني  مفتوحة  أماكن  في  التدفئة 
الحكومية مثل الردهات، وإطفاء األنوار 
في اللوحات اإلعالنية العامة بين الساعة 

العاشرة مساًء، والسادسة صباحاً.

وكاالت


