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تركيا تخرق االتفاقيات 
المائية الدولية لمياه 

الفرات

المجلس التنفيذي في 
اإلدارة الذاتية يستقبل 

وفدًا بلجيكيًا

التركية..  االنتخابات 
الفاصلة المعركة 

هل تنجح مصر وروسيا في إعادة 
ترويض حكومة دمشق؟

استذكار شهداء انتفاضة 12 آذار بنشاطات 

رياضّية وبيانات إدانة في شمال وشرق سوريا

قمع النظام اإليراني من تسميم 

الفتيات إلى مالحقتهن بسبب 

مقطٍع مصور

نورا الحامد: على الرغم من هجمات المحتل التركي 
حققنا إنجازات كبيرة

سد  عمليات  غرفة  منسق  أوضح 
خفض  أن  السدود،  إدارة  في  الفرات 
مياه  ملنسوب  التركي  االحتالل  دولة 
اآلثار  من  العديد  يسبب  الفرات  نهر 
واألضرار، مشيراً إلى أن »كارثة« كبيرة 

تهدد سد الفرات،..7

اإلدارة  التنفيذي في  استقبل اجمللس 
وفداً  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
من  ووفد  املنطقة،  يزور  بلجيكياً 
يزور  إسكتلندا  في  النساء  حركات 

منسقية املرأة في اإلدارة الذاتية...4

تشهد تركيا في الرابع عشر من شهر 
انتخابية  معركة  املقبل  مايو/أيار 
نتائجها  ستكون  ومصيرية،  فاصلة 
تركيا  خيارات  على  استفتاء  مبثابة 
واخلارج  الداخل  في  السياسية 

مستقبال...6

الزلزال، الذي ضرب مساحات واسعة من تركيا وسوريا، مت استثماره 
مع  العالقات  يخص  فيما  وخاصة  والدول،  احلكومات  بعض  من 
اجلانب  استغالل  ليتم  التركي،  االحتالل  دولة  مع  وحتى  سوريا، 
اإلنساني، فاستبدلت اللقاءات األمنية بني هذه األطراف لزيارات 

ولقاءات سياسية...8

أُقيمت نشاطات رياضّية مختلفة استذكاراً لشهداء انتفاضة 12 

آذار في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، باإلضافة إلى بيانات 

ُرتكبي اجملزرة التي حصلت في آذار من عام 2004...10 إدانة ملمِ

النظام  يكف  وال  أيلول،  من  عشر  السادس  منذ 

اإليراني عن ممارسة الرعب، واخلوف في الشارع، لقمع 

حتت  عهدهم  سابق  إلى  يعودوا  حتى  املتظاهرين، 

سلطة النظام اإليراني الفاشية، فالثورة اإليرانية التي 

تقودها املرأة شكلت أزمة حقيقة للنظام فأصبح 

يبحث عن طرق جديدة للقمع وإخماد الثورة...2

هنّأت نائبة الرئاسة املشتركة للمجلس التنفيذي باإلدارة املدنية الدميقراطية في مدينة منبج وريفها، نورا احلامد اإلدارة املدنية 
الدميقراطية في مدينة منبج وريفها، وأهالي منبج في الذكرى السنوية السادسة لتأسيسها، وأكدت على أن هناك إجنازات كثيرة 
حتققت ال ميكن حصرها مبختلف اجملاالت، موضحة بأن، هناك حتديات وقفت دون حتقيق مسيرة اإلصالحات، مؤكدة، على املضي قدماً 

لتحقيقها....5

إحدى  الصوف«  »حياكة  مهنة  تعد 
أقدم احلرف التقليدية، تلك املهنة التي 
تعطي صورة مطابقة عن جهد املرأة 
في املقام األول، وتعّبر من خاللها عن 
تقاليد فنية عريقة ضاربة بجذورها في 

أصالة التاريخ.

تتفنن املرأة في زخرفة ونقش »الصوف«، 
هندسية  أشكال  عن  عبارة  وهي 
متنوعة، وألوان صارخة كاألحمر واألزرق 
تعكس حساً  بذلك  وهي  والبرتقالي، 

فنياً وذوقاً جمالياً.

من  تنحدر  عاماً   70 عبدو  أمينة 
مقاطعة عفرين احملتلة بشمال وشرق 
سوريا تتقن فن حياكة الصوف بأناملها 
التي بان عليها أثر الشيخوخة وال زالت 
تساهم في احلفاظ على ثقافة جداتها 
في حي الشيخ مقصود مبدينة حلب، 
وعن ذلك تقول: »منذ صغري عشقت 

مهنة اخلياطة وكنت أخيط األقمشة 
يدوياً، وبعد فترة قامت إحدى بنات عمي 
بشراء ماكينة خياطة مما أثار الفضول 

لدي ألشتري ماكينة خاصة بي«.

وعن تعلمها ملهنة اخلياطة أوضحت: 
»كنت أقوم بخياطة األقمشة القدمية 
في املنزل وأمترن عليها، وبعد أن أتقنت 
تقصدني  احلي  نساء  كانت  اخلياطة 
ألقوم بخياطة مالبسهن أو إصالحها«.

تعبير عن احلب

اجتهت  بل  اخلياطة  عند  تتوقف  لم 
أن  »بعد  الصوف:  نسج  تعلم  نحو 
إلى مدينة  انتقلنا من مدينة عفرين 
حلب قمت بشراء الصوف وبدأت أمترن 
ألتعلم نسجه، وأصبحت مهنتي أيضاً 
وكان إقبال نساء احلي كبيراً، لكن بعد 

أن  بالسن لم أعد أستطيع  أن كبرت 
بنسج  أقوم  فقط  للكثيرين  أنسج 
إلى  الصوف ألحفادي وبناتي«، مشيرةً 
أن بصرها قد ضعف لذلك لم تعتمد 
األوضاع  ظل  في  العمل  هذا  على 

االقتصادية الصعبة.

نسج الصوف ليس مهنة فقط كما 
تقول أمينة عبدو فهو تعبير عن احلب 
أيضاً: »أعتقد أن نسج الصوف ألحدهم 
هو تعبير عن احلب له، وهو حفاظ على 
االندثار«.  من  وحمايتها  جداتنا  ثقافة 
مرتبطة  اليدوية  املهن  أن  مبينًة 
من  العديد  »أتقن  البعض:  ببعضها 
ثقافتنا  عن  تعّبر  التي  اليدوية  املهن 
في  ككبار  علينا  ويجب  وعراقتها، 
السن أن نحافظ على ثقافتنا وتراثنا 
وأن ننشرها بني األجيال القادمة لكي 

تبقى قائمة وال تنسى«.

لكافة  رسالة  عبدو  أمينة  وجهت 
النساء قالت فيها أنه عليهن احلفاظ 
ينسى  أال  »يجب  اليدوية:  املهن  على 
عليها  محافظاً  ويبقى  ثقافتهُ  املرء 
مهما حدث، ويجب أن نعلمها لألجيال 
في  بارزاً  دوراً  تلعب  فاملرأة  القادمة، 
تندثر،  كيال  الثقافة  وتوريث  احلفاظ 

أحياناً أقوم بنسج الصوف أمام املنزل، 
بي،  وتتأثرن  حولي  احلي  نساء  وجتتمع 
الصوف  نسج  تعلمت  من  ومنهن 
نتيجة جلوسها معي وهذا ما أسعى 

له لنشر الثقافة واحلفاظ عليها«.

وكالة أنباء املرأة

اللياقة”  “مدربة  بيلي،  جني  أصبحت 
في  بها  تقطن  التي  املسنني  دار  في 
رمزاً  األمريكية،  نبراسكا  بوالية  قرية 
حلب احلياة واإلقبال عليها، وأكبر مدربة 
لياقة سناً في العالم رغم جتاوز عمرها 

102 عام.

وبحسب صحيفة “التاميز” فقد ولدت 
بزوجها  وارتبطت  جني في عام 1920، 
حالياً  ولديها   ،1942 عام  في  الراحل 

وأربعة من  أبناء وخمسة أحفاد  ثالثة 
أطفال األحفاد.

وتبدأ دروس اللياقة التي تقدمها جني 
اإلفطار  وجبة  من  قصيرة  فترة  بعد 
دقيقة،   30 لنحو  اجللسة  وتستمر 
تركز فيها على متارين االستطالة وشد 

اجلسم وحتريك األطراف.

منذ  الدار  في  تُقيم  التي  وتقول جني 
نحو 14 عاماً إنها اعتادت تقدمي دورس 

كورونا،  جائحة  تفشي  قبل  اللياقة 
ولكنها وفقاً حلديثها، فإن تلك احلصص 
أصبحت أكثر أهمية خالل فترة احلظر 
من  املزيد  متنح  كانت  ألنها  واإلغالق 
التواصل بني أشخاص اضطروا لالنعزال 
صحتهم  على  حرصاً  اآلخرين  عن 

وحياتهم.

وتصف جني تلك اجللسات بأنها متنح 
املتعة والسعادة للمشاركني فيها من 

قاطني الدار، موضحًة: “ال أعرف ما إذا 
كان ذلك يبقينا صغارًا ولكنه يجعلنا 

نتحرك وهذا هو املغزى”.

على  القائمون  يصف  جانبهم،  من 
“أيقونة”  بأنها قد أصبحت  الدار جني 
السعادة للجميع،  املكان، ألنها جتلب 
وتُرحب بالقادمني اجلدد وتساعدهم في 

التأقلم وتكوين صداقات جديدة.

وكاالت

بنسج الصوف ُيحافظَن على ثقافتِهن من االندثار

مدربة لياقة بعمر 102 عاماً ُتصِبح رمزاً لحب الحياة واإلقبال عليها

ية  أكثر من مليونين ونصف المليون توقيع للمطالبة بالحر
الجسدية للقائد أوجالن

بعدسة: حقي كمال

كشفت المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا جمعها 2626828 توقيعًا، من أجل إنهاء العزلة المفروضة على القائد 
لمناهضة  األوروبية  اللجنة  األنسان وخاصة  لحقوق  المدعية  المنظمات  أوجالن وتحريره جسديًا، وناشدت جميع  عبد اهلل 
التعذيب CPT لالستجابة لنداءات الشعب، والرد على مطالبهم، وتوجهت بالشكر لكل موّقع على الوثيقة، ولجان المبادرة 

لقيامهم بالعمل المشرف والقّيم.



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1535 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1535

السنة الثانية عشرة - العدد 1535
الثالثاء  14 آذار 2023

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الثانية عشرة - العدد 1535
الثالثاء  14 آذار 2023 منوعاتاملــــرأة 211

إيران دولة قمع احلريات واإلعدامات، هذه 
الدولة التي تضم شعوباً من مختلف 
مكونات العالم تلزم شعوبها بقراراٍت ال 
متت لإلنسانية بصلة، فكل شيٍء فيما 
يتعلق األمر باملرأة محرم، فاحلجاب في 
إيران إلزامي، وال ميكن خلعه بتاتاً ومن 
ال يلتزم باللباس الصحيح يُعاقب، وهذا 
ما حصل في السادس عشر من أيلول 
عام 2022 بحق الشابة الكردية »جينا 
أيدي شرطة  أميني« التي قُتلت على 
الذي  باللباس،  التزامها  لعدم  األخالق 
حسب  أخالقياً  األخالق  شرطة  تراه 
معاييرهم، وعلى إثر قتل جينا أميني 
املرأة،  بقيادة  البالد  املظاهرات  سادت 
وطالب اجملتمع بحقوقه املسلوبة منه، 
ولكن كان للنظام احلاكم بإيران كلمة 
جينا  قتل  من  أسابيٍع  فبعد  أخرى، 
أميني واستمرار املظاهرات في مختلف 
اإليراني  العام  االدعاء  أعلن  إيران،  مدن 
ّحل شرطة األخالق. وُعدَّ القرار مبادرة 
املتظاهرين.  إزاء  احلاكم  النظام  من 
ولكن كان هذا القرار حبراً على الورق 
فقط، بل وازدادت وتيرة التضييق على 
اللباس أكثر، فالنظام في إيران استبدل 
مراقبة  بكاميرات  األخالق«  »شرطة 
الشوارع؛ لتطبيق عقوبات على النساء 
مخالفة  بسبب  اعتقالهن  من  بدالً 

قواعد ارتداء احلجاب.

والتناقضات لم تنتهمِ هنا، بل وفي الثامن 
العاملي  املرأة  بيوم  واحتفاالً  آذار  من 
صّورت فتيات إيرانيات مقطعاً مصوراً 
يرقصن فيه دون حجاب، فأتى رد النظام 
قاسياً، حيث بدأت قوات األمن اإليرانية 
البحث عن خمس فتيات أحدثن ضجة 
خالل  من  األسبوع  هذا  اإلنترنت  على 
غربي  إكباتان،  بلدة  في  رقص  فيديو 
شرارة  فيها  أشعلت  والتي  طهران، 

االحتجاجات املناهضة للحكومة.

إكباتان« على  »شهراك  حساب  وحذّر 
تويتر، الذي يغطي أخبار املنطقة، من 

أّن الشرطة تبحث عن املراهقات.

كاميرات  لقطات  عن  وأضاف: »بحثوا 
على  للتعرف   13 للمبنى  املراقبة 
فقط،  يرقصن  كنّ  الالئي  الفتيات 
أي نشاط سياسي.  لديهن  يكن  ولم 
من  تتحقق  وهي  الشرطة  وشوهدت 

اللقطات وتستجوب احلراس«.

كما أفاد »شهراك إكباتان« أنّه مت إغالق 
فيه  نُشر  الذي  »إنستغرام«  حساب 

الفيديو الراقص أول مرة.

ويظهر املقطع الذي تبلغ مدته 40 ثانية، 
والذي تزامن مع اليوم العاملي للمرأة في 
الثامن من آذار، الفتيات اخلمس مبالبس 
فضفاضة وبدون احلجاب اإللزامي على 
رميا  لـ   »Calm Down« أنغام أغنية 
مبنيني  وجود  مع  غوميز،  وسيلينا 

رماديني في اخللفية.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في 
وأشادت  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
الراقصات  »حتدي«  بـ  التعليقات 

للجمهورية اإلسالمية.

محكمة  حكمت  الثاني،  كانون  وفي 
أحمدي  أمير  املدونني،  على  إيرانية 
بالسجن  وشريكته إستيج حقيغي، 
ملدة 21 عاًما لنشرهما مقطع فيديو 
وهما يرقصان في ساحة آزادي وسط 

طهران.

قمع املظاهرات

اإليراني  النظام  سيناريو  ينتهمِ  فلم 
بل  احلد،  هذا  إلى  بالتناقضات  املليء 
شكٍل  بأي  الثورة  إخماد  إلى  سعى 
في  آخرا  قمعا  ليبتكر  األشكال،  من 
»تسميم الفتيات بالغازات الكيماوية« 
في املدارس، وعلى الرغم من استمرار 
املدارس  على  الكيماوية  الهجمات 

النظام  مسؤولو  زعم  فقد  اإليرانية، 
اإليراني »اعتقال املتورطني« في عمليات 
وزير  أكد  كما  التلميذات،  تسميم 
التربية والتعليم، أنه ال توجد »مشكلة« 

في املدارس.

التربية  وزير  نوري،  يوسف  وقال 
)آذار(،  األحد 12 مارس  يوم  والتعليم، 
عن آخر التطورات في متابعة مسلسل 
تسميم التلميذات: »حتى اآلن، أخبرونا 
ترك  ميكننا  مشكلة،  توجد  ال  أنه 
للتلميذات  وميكن  مفتوحة  املدارس 

الذهاب إلى املدارس كل يوم«.

واتهم نوري، مرة أخرى، وسائل اإلعالم 
في هذا الصدد: »اإلعالم ينفذ أهدافه 
على التلميذات، ويستغل اجلمهور، وفي 
األجنبية  اإلعالم  وسائل  فإن  احلقيقة 

تبيع أخبارها«.

التربية  وزير  أعلن  سابق،  وقت  وفي 
التلميذات  إدخال  عن  والتعليم 
الهجمات  بعد  املستشفيات،  إلى 
بسبب  املدارس،  على  الكيماوية 

معاناتهن من »مرض كامن«.

ويأتي اتهام السلطات اإليرانية لوسائل 
اإلعالم، وخاصة وسائل اإلعالم الناطقة 
فيما  اخلارج،  في  الفارسية  باللغة 
تقدمي  النظام  أجهزة مخابرات  ترفض 
الهجمات  هذه  عن  وتفاصيل  تقارير 

الكيماوية.

لتطبيع  النظام  جلهود  واستمرارًا 

ميرتاج  رضا  محمد  قال  األوضاع، 
الديني، أحد أعضاء البرملان اإليراني، إنه 
قيل في جلسة البرملان، يوم األحد، إن 
»جميع املتورطني خلف كواليس هذه 

األحداث مت اعتقالهم«.

وفي بيانها الرابع بشأن هذه الهجمات 
الداخلية  وزارة  اتهمت  الكيماوية، 
مرة  رئيسي،  إبراهيم  حكومة  في 
عن  وأعلنت  النظام،  معارضي  أخرى، 
اعتقال أكثر من مائة شخص في عدة 

محافظات بهذا الصدد.

هذه  من  »عدد  البيان:  هذا  في  وجاء 
الذين  األشخاص،  يشمل  احلاالت 
اتخذوا إجراءات مثل استخدام الرائحة 
ذلك،  إلى  وما  املؤذية  وغير  الكريهة 
إغالق  وبهدف  املغامرة  أو  األذى  بدافع 
النفسي  اجلو  تأثير  وحتت  الفصول 

السائد هذه األيام«.

»من  أن  أيضا،  الداخلية  وزارة  وزعمت 
بني املعتقلني أشخاصا كانوا يعملون 
الرعب  بث  وبهدف  عدائية  بدوافع 
وإغالق  والطالب  املواطنني  نفوس  في 

املدارس، وخلق التشاؤم جتاه النظام«.

تأتي هذه املزاعم من قبل النظام في 
حني أكد العديد من النشطاء املدنيني، 
والسياسيني على دور النظام في هذه 

الهجمات الكيماوية.

»النظام اإليراني وراء التسمم«

األنباء  وكالة  أفادت  سابق،  وقت  وفي 
األميركية »ميديا الين«، نقالً عن مصادر 
مطلعة وخبراء إيرانيني، أن الهجمات 
تتم  الفتيات  مدارس  على  الكيماوية 
بأمر من النظام اإليراني، أو على األقل 
والغرض  النظام،  من  تكتيكي  بدعم 
منها هو حتويل مسار االهتمام العام 
الصعيد  على  الشعب  انتفاضة  من 

الوطني.

لكن في الوقت الذي ينكر فيه النظام 
اإليراني  النظام  هدد  ذلك،  في  دوره 
اإلبالغ  بشأن  واألشخاص  الصحفيني 

عن هذه الهجمات.

وفي غضون ذلك، تتواصل االحتجاجات 
العامة ضد هذه الهجمات الكيماوية 

خارج إيران.

الرسمي  »العالم«  تلفزيون  ونقل 
اإليراني، عن وزارة الداخلية، السبت، أن 
السلطات ألقت القبض على أكثر من 
100 شخص في قضية تسمم فتيات 

املدارس.

ظاهرة  اإليرانية،  السلطات  وتعدّ 
مدن  عدة  في  املدارس  فتيات  تسمم 
جانب  من  جديدة«  »مؤامرة  إيرانية، 
إيرانيون  نشطاء  اتهم  فيما  »العدو«، 
بالتورط  للنظام  فكر« التابعة  »غرفة 

التي  الكيماوية  الهجمات  تلك  في 
تستهدف الفتيات.

املدارس  طالبات  من  مئات  إدخال  ومت 
مختلفة  مدن  في  املستشفيات  إلى 
بأنحاء البالد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، فيما وصف بأنه »موجة تسمم 

غامض«.

للطالبات  الدقيق  العدد  أن  ورغم 
حتى  معروف  غير  بالتسمم  املتأثرات 
اليوم، فقد قدر أحد كبار النواب األربعاء 

املاضي، الرقم مبدئياً بنحو 900.

أفعال  أو  رغبات،  أو  متكررة،  أفكار 
يسمى  مبا  مصابون  يحاول  قهرية، 
»اضطراب الوسواس القهري«، جتاهلها 
قدر املستطاع، لكنها تبقى تسيطر 
حياتهم  وتستهلك  سلوكهم  على 

اليومية.

الوسواس القهري

عبارة  القهري  الوسواس  اضطراب  إن 
فيها،  مرغوب  غير  متكررة  أفكار  عن 
أو رغبات أو صور ملحة تسبب الضيق 
والقلق، حيث أن الشخص يحاول جتاهل 
هذه األفكار أو التخلص منها، من خالل 
أداء سلوك، أو طقوس قهرية، لكن هذه 
األفعال القهرية جتعل املشكلة أكثر 
الوقت،  من  الكثير  وتستهلك  سوءاً، 
اليومية،  احلياة  ممارسة  مع  وتتعارض 

والواجبات الوظيفية أو االجتماعية.

أسباب الوسواس القهري

واضح  واحد  سبب  هناك  ليس 
للوسواس القهري، لكن هناك فرضيات 
علمية، منها االستعداد اجليني الوراثي، 
بالنواقل  املتعلق  البيولوجي  واجلانب 
العصبية، وخصوصاً مادة السيروتونني، 
باإلضافة ألسباب بيئية تتعلق بظروف 
تنشئة اإلنسان، والضغوط النفسية، 
التي يتعرض لها خالل سنوات حياته، 
وغالباً هي مجموعة من العوامل معاً 

وليس سبباً واحداً.

أنواع الوسواس القهري

الوساوس حول  ما تتمحور هذا  غالباً 
من  اخلوف  مثل  معينة،  مواضيع 
واحلاجة  والشك،  القاذورات،  أو  التلوث 
منظم  بشكٍل  األشياء  تكون  أن  إلى 
أو  عدوانية،  أفكار  كذلك  ومتناسق، 
وإيذاء  السيطرة،  فقدان  حول  مروعة 
النفس أو اآلخرين، فضالً عن أفكار غير 
مرغوب فيها. فبالعادة يدرك الشخص 
أن األفكار أو الصور التي تراوده رغماً عنه 
غير طبيعية، لكن ليس من السهل 

بل  نفسه،  لتشخيص  يتوصل  أن 
يحتاج إلى طبيب مختص لتشخيص 
احلالة، كما أنه ليس هناك عمر محدد 

لإلصابة.

مدى ارتباط الوسواس القهري بالقلق 
واالكتئاب

القهري  الوسواس  بني  ارتباطاً  هناك 
الذي  فالشخص  واالكتئاب،  والقلق 
يعاني من الوسواس القهري، هو أكثر 
أفراد  بقية  من  األمراض  لهذه  عرضة 

اجملتمع.

مدى انتشار الوسواس القهري

الوسواس  باضطراب  اإلصابة  إن 
 %2 1% إلى  بني  عاملياً  يتراوح  القهري 
من السكان، حيث لم تظهر األبحاث 
أن هناك زيادة كبيرة في انتشاره على 
األخيرة،  الفترة  العالم خالل  مستوى 
الناس،  لدى  العام  الوعي  ازدياد  ولكن 
النفسي،  الطبيب  ملراجعة  وتقبلهم 
أدى إلى توثيق احلاالت بأعداد أكبر من 

السابق.

كما أن مرض الوسواس القهري يعتبر 
حالة تتطلب تشخيصاً دقيقاً، وعالجاً 
فعاالً لتحسني جودة احلياة لدى املرضى.

عالج الوسواس القهري

التقييم  وبعد  احلالة  شدّة  بحسب 
الدقيق من الطبيب، يتم حتديد طريقة 
الّسلوكي  العالج، والتي تبدأ بالعالج 
تعديل  إلى  يهدف  الذي  املعرفي 
الّتوتّر  من  والتقليل  املرضي  الّسلوك 

الناجت عن احلالة.

وميكن استخدام العالج الدّوائي بشكل 
وعادةً  االضطراب،  هذا  ملعاجلة  فّعال 
استرداد  مثبطات  أدوية  تستخدم  ما 
أصعب  حاالت  وفي  السيروتونني، 
الذهان  مضادات  إضافة  أيضاً  ميكن 
ومشتقات البنزوديازيبني، وحتى العالج 

اجلراحي ميكن استخدامه.

كيفية التعامل مع مريض الوسواس 
القهري

اضطراب  مريض  مع  التعامل  ميكن 
االتباع  طريق  عن  القهري،  الوسواس 
ينصح  الذي  العالج  لنمط  الدقيق 
ضرورة  ويجب  املعالج،  الطبيب  به 
احملافظة على بيئة مريحة، خالية من 
العالية  والضوضاء  املزعجة  املثيرات 
أن  ميكن  التي  األخرى،  والتشويشات 
وتشجيعه  املريض،  على  سلباً  تؤثر 
على احلضور إلى العالج، واتباع اخلطة 
العالجية املوصوفة من قبل الطبيب 

املعالج.

ال بد أنك سمعت مقولة »تفاحة في 
اليوم تبقي الطبيب بعيداً«، ولكن ما 

مدى صحتها؟

لكنها  شائعة،  املقولة  هذه  أن  مع 
أال  عليك  لذلك  صحيحة،  ليست 
تتكل على أكل التفاح وتهمل مراجعة 
الطبيب، ورغم أن التفاح يحتوي على 
جيدة  وأليافه  والفيتامينات،  األلياف 
في  يساعدك  وقد  األمعاء،  لصحة 
يستطيع  ال  فإنه  وزنك،  في  التحكم 

بالضرورة إبعاد الطبيب عنك.

في  يساعد  قد  يومياً  تفاحة  فتناول 
غير  غذاء  هجرت  إذا  الطبيب،  إبعاد 

صحي كنت تأكله، إذا أكلت مثالً حبة 
من  كبيرة  قطعة  عن  عوضاً  التفاح 
املشروبات  من  كوب  أو  كيك،  التشيز 

الغازية.

مع ذلك، ولو أكلت عشر تفاحات في 
الطبيب  مراجعة  عليك  فإن  اليوم، 
وضعك  من  للتأكد  دوري،  بشكٍل 
الصحي، وإجراء فحوص لضغط الدم 
وفقاً  وغيرها،  والدهنيات  والسكري، 

لعمرك ووضعك الصحي.

ولذلك فكل من التفاح ما شئت، لكن 
ذلك لن يغنيك عن زيارة الطبيب.

محيطات  أن  حديثة  دراسة  كشفت 
بالضباب  ملوثة  أصبحت  العالم 
يصل  ما  إن  إذ  البالستيكي،  الدخاني 
النفايات  من  طن  مليون   4.9 إلى 
البالستيكية تطفو في محيطاتنا، مع 

زيادة غير مسبوقة منذ عام 2005.

وأقدم فريق من العلماء الدوليني على 
حتليل البيانات العاملية التي مت جمعها 
بني عامي 1979 و2019 من نحو12 ألف 
مصدر حصل على عّينات في احمليطات 
والبحر  والهندي  والهادئ  األطلسي 

األبيض املتوسط.

محيطات  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
الدخاني  بالضباب  ملوثة  العالم 
من 171 تريليون  املكون  البالستيكي 
جزيء بالستيكي، والتي إذا مت جمعها 
من  طن  مليون   2.3 نحو  ستزن 

البالستيك فقط.

والحظ العلماء وجود زيادة سريعة وغير 
مسبوقة في تلوث احمليطات باخمللفات 
عام 2005. وارتفع  منذ  البالستيكية 
القليلة  العقود  البالستيك في  إنتاج 
البالستيكية  املواد  وخاصة  املاضية، 
لم  حني  في  الواحد،  االستخدام  ذات 

وتيرتها،  النفايات  إدارة  أنظمة  تواكب 
حيث تتم إعادة تدوير نحو تسعة في 
البالستيكية  املواد  من  فقط  املئة 

العاملية كل عام.

ضخمة  بكميات  املطاف  وينتهي 
في  البالستيكية  النفايات  هذه  من 
احمليطات، ومبجرد دخول البالستيك إلى 
احمليط، فإنه ال يتحلل ولكنه مييل بدالً 
من ذلك إلى التفتت إلى قطع صغيرة.

وأوضح التقرير أن الوقود األحفوري هو 

املكون اخلام ملعظم املواد البالستيكية، 
وينتج تلوثاً يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة 
من  بدءاً  حياته،  دورة  طوال  الكوكب 

اإلنتاج وحتى التخّلص منه.

اتخاذ  دون  من  أنه  الدراسة  وحذرت 
السياسات  بشأن  عاجلة  إجراءات 
اخلاصة باستخدام املواد البالستيكية، 
إلى  دخولها  معدل  يزيد  أن  ميكن 
احمليطات بنحو 2.6 مرة من اآلن وحتى 

عام 2040.

مركز األخبارـ منذ السادس عشر من أيلول، وال يكف النظام اإليراني عن ممارسة الرعب، والخوف في الشارع، لقمع المتظاهرين، حتى يعودوا إلى 
سابق عهدهم تحت سلطة النظام اإليراني الفاشية، فالثورة اإليرانية التي تقودها المرأة شكلت أزمة حقيقة للنظام فأصبح يبحث عن طرق 

جديدة للقمع وإخماد الثورة. 

الوسواس القهري.. األسباب والعالجقمع النظام اإليراني من تسميم الفتيات إلى مالحقتهن بسبب مقطٍع مصور

تفاحة في اليوم ُتبقي الطبيب 
بعيداً.. حقيقة أم كذبة؟

دراسة: 4.9 طن من النفايات تطفو في 
محيطات األرض
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السوري  الشمال  منطقة  شهدت 
ارتفاع أعداد اإلصابات بوباء »الكوليرا«، 
عقب الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا 
بقوة 7.7 درجة مبقياس »ريختر«، وبعمق 

سبعة كيلومترات.

املبكر  اإلنذار  »برنامج  تقرير  وسجل 
عدد  ارتفاع  لألوبئة«،  واالستجابة 
شمال  »الكوليرا« في  مبرض  اإلصابات 
غربي سوريا إلى 48 ألًفا و586 إصابة 

حتى اآلن.

وفي شمال شرقي سوريا، وصلت أعداد 
“اإلنذار  حسب  بـ«الكوليرا«،  اإلصابات 
املبكر”، إلى 32 ألًفا و589 إصابة، و3689 
قبل  من  احملتلة  املناطق  في  إصابة 
التركي ومرتزقته في شمال  االحتالل 
الوفيات  عدد  بلغ  فيما  سوريا،  وشرق 
وفاة في مناطق  الوباء 53 حالة  جراء 

الشمال السوري.

وبهذا الصدد قال مدير برنامج اللقاح 
سوريا،  في  الدعم«  تنسيق  بـ«وحدة 
»الدكتور محمد سالم«، لعنب بلدي: 
حدثت  التي  السكانية،  احلركة  »إن 
كبيرة  خطورة  حتمل  الزلزال،  عقب 
كانت  سواء  اإلصابات،  أعداد  رفع  في 

إصابات »الكوليرا، أو احلصبة«.

شهدت  املنطقة  »إن  قائالً:  وأوضح 
ارتفاًعا مفاجًئا، بسبب صعوبة وصول 
صاحلة  مياه  مصادر  إلى  السكان 
للشرب، فمراكز اإليواء اجلديدة، ال توجد 

وهي  املنظمة،  اخمليمات  رفاهية  فيها 
إما خيم كبيرة مختلطة، وإما أماكن 
البنية  مراعاة  دون  من  حديثًا  أُنشئت 
التحتية الكافية الستقبال عدد كبير 

من الناس بوقت واحد«.

التحتية،  البنية  دمار  »إن  وأضاف: 
وخطوط الصرف الصحي بعد الزلزال، 
في  املرض  تفشي  احتمالية  من  يزيد 

الشمال السوري«.

قد  العاملية،  الصحة  منظمة  وكانت 
وباء  حول  العام  تقريرها  في  حذرت 
الكوليرا، في 11 شباط املنصرم، للعام 
البلدان  في  الوباء  تفشي  من  اجلاري، 

فيها  ينشط  التي  لسوريا،  املتاخمة 
حيث  الزلزال،  قبل  »الكوليرا«  انتشار 
ذكرت، »إنه ينبغي توقع ارتفاع مخاطر 
إلى  نظرًا  تركيا،  في  الكوليرا  تفشي 
ضرب  الذي  األخير،  الكبير  الزلزال 
على  مدمر  تأثير  له  وكان  املنطقة، 
املتضررة  فاملناطق  التحتية،  البنية 
تعدُّ معرضة النتشار األمراض واألوبئة 

بشكل أكبر«.

الحًقا  اإليواء  مراكز  »إن  حذّر،  كما 
خدمة  إيجاد  مشكلة  أمام  ستكون 
طبية للتجمعات السكانية اجلديدة، 
وفرق  وأدوية،  نقالة،  عيادات  مثل 
اجلدد،  النازحني  لزيارة  تطوعية،  طبية 

وتنبيههم إلى ضرورة حماية أنفسهم، 
ألن الوقاية خير من العالج«.

مضيفاً: »فحركة النزوح عقب الزلزال 
أصحاب  على  كبيرًا  خطرًا  تشكّل 
األمراض املزمنة، الذين يهملون متابعة 
الضغط  ارتفاع  أو  السكري،  عالج 

الشرياني، و)كوفيد- 19(«.

النظام الصحي »غير قادر على 
االستجابة«

العاملية:  الصحة  منظمة  رئيس  قال 
»إن الناجني من الزلزال يواجهون ظروًفا 

مناسب،  مأوى  دون  فأغلبهم  صعبة، 
أو طعام، أو تدفئة، أو مياه نظيفة، أو 

رعاية طبية«.

وأضاف: »إن النظام الصحي في سوريا، 
أن  بعد  االستجابة  على  قادر  غير 
أضعفه الصراع، والتدهور االقتصادي، 
في اكثر من قرن، باإلضافة إلى تفشي 
كورونا  وجائحة  واحلصبة،  »الكوليرا 

)كوفيد- 19(«.
ونوه إلى، أن الزلزال هو تذكير آخر بأحد 

الدروس الرئيسية للوباء.

األمم  ملكتب  السنوي  التقرير  وذكر 
اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة 
)OCHA(، أن القطاع الصحي يعاني 
إما  املراكز  من  كبيرة  ونسبة  أزمة، 

خارج اخلدمة، وإما متوقفة جزئًيا.

التحتية  البنية  فإن  التقرير،  وحسب 
مثل،  األساسية  الصحية  للخدمات 
املستشفيات، ومراكز الصحة، تتطلب 

إعادة صيانة وتأهيل.

عدد  وصل   ،2022 عام  وخالل 
عموم  في   113 إلى  املستشفيات 
سوريا، 26% منها تعمل بشكل جزئي، 
و27% منها خارج اخلدمة، ومن بني 1789 
مركزًا صحًيا، تعمل نسبة 21% جزئًيا، 

و32% خارج اخلدمة متاًما.

معاجلة  ميكن  ال  أنه  التقرير،  وأوضح 
هذه الفجوات، إال من خالل االستثمار 

الطويل األجل.

يندرج قرار طالبان في سياق قيود كثيرة 
انتهكت حقوق النساء في أفغانستان 
منذ عودة احلركة إلى احلكم، وأثار منع 
موجة  اجلامعات  ارتياد  من  الفتيات 
إدانات في دول العالم عامة، وبينها دول 

إسالمية.

اخلاص  األوروبي  االحتاد  مبعوث  وقال 
نيكالسون:  توماس  أفغانستان  إلى 
»فتح املدارس واجلامعات لتقدمي تعليم 
والفتيات،  للصبية،  جيدة  جودة  ذي 
اختيارياً«،  أمراً  ليس  والرجال  والنساء، 
االستثمار  الضروري  »من  موضحاً، 
القادم، نحو  اجليل  املستقبل، في  في 
ذلك،  على  وعالوة  أفضل،  أفغانستان 

إنه طلب األفغان كافة«.

وقالت راحلة )22 عاماً( من إقليم غور 
البالد: »أشعر بحزن شديد  في وسط 
اجلامعة،  إلى  يذهبون  الشّبان  لرؤية 
نعد  املنزل  في  نحن  نبقى  بينما 
تخاف  طالبان  خيباتنا«، موضحًة: »إن 
من تعليم الفتيات، مؤكدة أن طالبان 

العدوّ الرئيس لتعليم املرأة«.

التي  دوراني«،  »وحيدة  بدورها  وقالت 
متابعة  عن  التوقف  على  أُجبرت 
دراستها في مجال الصحافة في هرات 
والنساء  الفتيات  تعّلمت  )غرب(: »إذا 
بحكومة  أبدًا  يقبلن  فلن  األفغانيات، 
سيدافعن  والقرآن،  اإلسالم  تستغل 
تخشاه  ما  وهذا  حقوقهن،  عن 

احلكومة«.

وزير  حظر  األول،  كانون  نهاية  وفي 
ندمي«،  محمد  »ندا  العالي  التعليم 
ارتياد اجلامعات وبرر قراره  »النساء من 

بالتعليمات  الطالبات  التزام  بـ«عدم 
بشأن احلجاب«، في إشارة إلى إلزامية 
تغطية املرأة رأسها، ووجهها وجسدها 
بالكامل في أفغانستان، باإلضافة إلى 

اخلروج برفقة محرم«.

ملنظمة  العامة  املديرة  وقالت 
ينبغي  »ال  أزوالي«:  »أودري  اليونسكو 
النساء  حترم  أن  العالم  في  دولة  أليّ 
والفتيات من التعليم، فالتعليم حقّ 

إنساني عاملي يجب احترامه«.

اجملتمع  من مسؤولية  وأضافت: » إنه 
حقوق  استعادة  على  احلرص  الدولي 
دون  من  األفغانيات  والنساء  الفتيات، 
من  بدّ  ال  أنّه  على  مشدّدة،  تأخير«، 
نهاية احلرب املمارسة ضد النساء في 

أفغانستان«.

وتسعى اليونسكو جاهدة إلى توفير 
التعليم عن بُعد خصوصاً، من خالل 
احملطات اإلذاعية، لكن على الرغم من 
يحّل  أن  أليّ شيء  ميكن  ال  فإنّه  ذلك، 
األمثل  املكان  الصّف،  غرفة  محّل 

لالندماج االجتماعي.

وكانت اجلامعات وضعت قواعد جديدة 
بعد عودة طالبان إلى السلطة، هدفت 
الشّبان  صفوف  فصل  إلى  خصوصاً 
عن الشابات، ولم يُسمح لهن بتلقي 
رجال  أو  معلمات،  من  إال  الدروس 

مسنني.

زادة«،  حبيب  حسيب  »محمد  وقال 
وهو طالب في مجال علوم الكمبيوتر 
في هرات: »من املؤلم أن نرى اآلالف من 
في  التعليم  من  محرومات  الفتيات 

أيامنا«.

احتجاجات  األفغانيات  ونظمت 
بعضهن  وجلأ  بحقوقهن،  للمطالبة 
الطالب  واعتبر  السري،  التعليم  إلى 
في مجال الهندسة في جامعة كابول 
العريقة »حجة اهلل جناتي«، أن حتصيل 
متاماً  للنساء  أساسي  حق  التعليم 

مثل الشباب.

اجلامعة:  حرم  إلى  دخوله  أثناء  وقال 
»حتى لو تعلمن بحسب مناهج قدمية 
مقارنة بالشّبان، ليست مشكلة، فمن 
هذا  ينلن  أن  ويجب  التعّلم،  حقهن 

احلق«.

وفي جامعة »رنا« اخلاصة في العاصمة، 
في  منتشرة  الفتات  إزالة  تتم  لم 
ارتداؤه  املتبع  الزي  توضح  املمرات، 
للنساء، بينما حضر شبان الصفوف 

في غرف شبه خالية.

رحيمي«:  اهلل  »عبرة  الطالب  وقال 
االلتحاق  أختي  »لألسف، ال تستطيع 
باجلامعة، فتحاول أن تدرس في املنزل، 

لكن ذلك يحرمها من نيل شهادتها«.

وفي حني يقول مسؤولون في طالبان: 
املدارس  ارتياد  من  الفتيات  منع  »إن 
حتدد  لم  مؤقت،  واجلامعات  الثانوية 
هذه  فتح  إلعادة  زمنياً  جدوالً  احلركة 
الثانوية  املدارس  أن  علماً  املؤسسات، 
مغلقة أمام الفتيات منذ عام ونصف 

العام«.

وبررت السلطات اإلغالق بحجج عديدة، 
منها عدم وجود عدد كاف من األساتذة، 
أو أن املدارس  املال الكافي،  وعدم توفر 
ستفتح أبوابها أمام الفتيات بعد وضع 

منهج إسالمي.

حركة  في  املسؤولني  بعض  ولكن 
األعلى  الزعيم  بأن  اعترفوا  طالبان، 
زادة«،  أخوند  اهلل  »هبة  للحركة 
احلديث،  التعليم  يعارضون  وأوساطه، 

وخصوصاً للفتيات والنساء.

التعليم  بحظر  طالبان  قرار  وشكّل 
إلى  بالنسبة  صدمة  للشابات 
امتحانات  خضن  اللواتي  األفغانيات، 
الدخول إلى اجلامعات قبل أقل من ثالثة 

أشهر.

د حركة طالبان بإبداء مرونة  ورغم تعهُّ
أنها  إاّل  السلطة،  توليها  بعد  أكبر 
سرعان ما عادت إلى تفسيرها املتشدّد 
للشريعة، الذي طبع حكمها بني 1996 

و2001.

التدابير  تدريجياً  طالبان  حركة  وزادت 
حقّ  في  السّيما  للحريات،  املقّيدة 
غالبية  من  استبعدت  التي  النساء 
أجوراً  أعطني  أو  العامة،  الوظائف 
زهيدة حلّضهن على البقاء في املنزل، 
ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون 

محرم، وينبغي عليهن ارتداء البرقع.

»واشنطن  لصحيفة  تقرير  وسّلط 
بوست«، الضوء على وضع األفغانيات 
ببيت  املكوث  على  يُجبرن  الالتي 
االنفصال،  في  رغبتهن  رغم  الزوجية، 
على  جتبرهن  طالبان  حركة  إن  وقال: 
إقامة عالقات مع أزواج ال يرغنب فيهم.

أن  سابقون  ومحامون  قضاة  ويقدّر 
اللواتي  األفغانيات  النساء  من  اآلالف 
دون موافقة  الطالق من  حصلن على 
ظل  في  للخطر  اآلن  يتعرضن  الزوج، 
احتمالية  ويواجهن  طالبان،  حكم 

السجن واالنتقام.

في  الزواج  قوانني  في  التغييرات  تُعدّ 
البالد مثاالً مؤملاً آخر على كيفية جتريد 

طالبان للنساء من حقوقهن.

ويربط اجملتمع الدولي االعتراف بنظام 
أفغانستان مساعدات  ومنح  طالبان، 
بشدة  إليها  حتتاج  ومالية  إنسانية، 
اإلنسان،  حلقوق  احلركة  باحترام 
وخصوصاً حقوق النساء في التعليم 

والعمل.

وكاالت

بعد الزلزال ارتفاع إصابات »الكوليرا« في الشمال السوري

الجامعات في أفغانستان للشّبان فقط

في  إدانة  وبيانات  رياضّية  بنشاطات  آذار   12 انتفاضة  شهداء  استذكار 

ســــوريا وشــــرق  شمــــال 

إقليم اجلزيرة

أرضية  وعلى  قامشلو  مدينة  في 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
انتفاضة 12 آذار،  استذكار شهداء  مت 
من  اآلالف  دها  َشهمِ كرنفالية  مبباراة 
أبناء إقليم اجلزيرة، وجمعت بني رجال 
منتخب إقليم اجلزيرة ورجال منتخب 
دير الزور، وانتهت بفوز منتخب إقليم 
اجلزيرة بهدفني مقابل هدف واحد، كما 
نادي  قمِبل  من  قتالية  عروض  قُدمِمت 

شوطي  بني  ما  للكاراتيه  األسايش 
املباراة.

وذكر الرياضي كيفو عثمان من مدينة 
حاولت  دمشق  حكومة  أن  قامشلو 
للنيل  أداة  لتكون  الرياضة  استغالل 
من الشعب الكردي، ولكن الشعب رد 
ونحن  جماهيرية،  بانتفاضة  عليهم 
للسالم،  ب  ُمحمِ الكردي  الشعب  أبناء 

وميد يد العون للجميع في روج آفا.

»في  عثمان:  كيفو  الكابنت  وأضاف 
اخلامس من شهر آذار عبر العنصريني 
الدوري  في  سبور  بورصا  جماهير  من 
العبني  على  اعتداء  حصل  التركي 
الكردي، في  آمد سبور  نادي  وجماهير 
خطوة واضحة معادية لهذا الشعب 
التصرف،  هذا  ندين  وعليه  املسالم، 
هي  الرياضة  في  رسالتنا  وستبقى 

احملبة والسالم«.

إقليم الفرات

مباراة  أُقيمت  الفرات  إقليم  في 
آذار   12 انتفاضة  لشهداء  استذكاراً 
في  والرياضة  الشباب  هيئة  قبل  من 
كوباني  نادي  بني  وجمعت  اإلقليم، 
وشبيبة كوباني، وانتهت بفوز شبيبة 

كوباني بثالثة أهداف لهدفني.

والرياضة  الشباب  هيئة  أصدرت  كما 
واالحتاد الرياضي في إقليم الفرات بياناً 
بخصوص »انتفاضة قامشلو انتفاضة 
12 آذار 2004«، وجاء فيه: »قبل 19 عام  
وبالتحديد في 12 آذار عام 2004 حاولت 
حكومة دمشق استغالل حدث رياضي 

خللق نزاع بني الكرد والعرب في ملعب 
قامشلو  مدينه  في  آذار   12 شهداء 
بذريعة مشاجرات كبيرة بني مشجعي 
فريقي نادي اجلهاد في قامشلو والفتُّوة 
في دير الزور ، إذ ارتكبت حكومة دمشق 
امللعب، وذلك من  مجزرة كبيرة داخل 
املباراة،  أثناء  امللعب  باب  إغالق  خالل 
وإطالق الرصاص احلي باجتاه مشجعي 
اجلهاد، ما أسفر عن استشهاد  فريق 
وجرح العشرات، ومن ثم أعقبت تلك 
اجملزرة انتفاضة واسعة شملت كافة 
حلب  مدينة  جانب  إلى  آفا  روج  مدن 
حكومة  وقامت  دمشق،  والعاصمة 
املدنيني  واستهداف  بمِقمعها  دمشق 

الُعزّل«.

الذكرى 19  علينا  البيان: »ومتر  وأكمل 
القاعدة  هي  التي  االنتفاضة  لتلك 
شمال  في  متوز   19 لثورة  األساسية 
مستمرة  ماتزال  والتي  سوريا  وشرق 
حتى يومنا هذا، ونتذكر أيضاً الهجوم 
فقد  نفسه،  التاريخ  في  حدث  الذي 
أيضاً  التركي  االحتالل  دولة  قامت 
بني  الفتنة  بخلق  نفسها  بالفكرة 
والتركي مبباراة كرة  الكردي  الشعبني 
وبورصا  الكردي  آمد  نادي  بني  قدم 

التركي«. 

وأضاف البيان: »وعلى الرغم من جميع 
احملاوالت التي سعت من خاللها حكومة 
دمشق واآلن الدولة التركية إلى افتعال 
الداخلي بني املكونات  الفنت واالقتتال 
الدميقراطية  األمة  مشروع  أن  إال 
جميع  وحدت  آبو  القائد  طرحه  الذي 
خالل  انتماءاتهم  مبختلف  الشعوب 

ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا«. 

ونوه البيان: »حيث أعلنت عن تأسيسها 
اإلدارة  باسم  في شمال وشرق سوريا 
وفي  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
خضم األزمة السوريّة املستمرة منذ 
عام 2011، دون وجود أية مشاريع أو بوادر 
للحل، تبقى اإلدارة الذاتية هي النموذج 
األمثل الذي ميكن بناء سوريا املستقبل 
كل  ستْحضن  التي  سوريا  مبوجبه، 
واملذاهب  الطوائف  مبختلف  أبنائها 
واألديان، ويتساوى فيها اجلميع باحلقوق 
واملساواة  العدل  ويسودها  والواجبات 
االستبداد  أشكال  جميع  إنهاء  مع 

والتطرف والعنصرية والسلطوية«.

واختتم البيان: »ومبناسبة حلول ذكرى 
هذه االنتفاضة نحن في هيئة الشباب 
إلقليم  الذاتية  اإلدارة  في  والرياضة 
الفرات نتقدّم بالعزاء لذوي الشهداء، 
ونؤكد بأن أبناء روج آفا ومناطق شمال 
على  اليوم  يسيرون  سوريا  وشرق 
وبناء  أحالمهم  خطاهم حتى حتقيق 
رَ جهداً  سوريا املستقبل، وإننا لن ندخِّ
إال ونبذله في سبيل حتقيق طموحات 
بعيداً  السوري  الشعب  وتطلعات 
والداخلية  اخلارجية  اجلهات  مآرب  عن 
الساعية خلف مصاحلها الهادفة إلى 

تدمير سوريا أرضاً وشعباً«.

مدينة الرقة

هي  فيها  أُقيمت  الرقة  مدينة  وفي 
استذكاراً  كرنفالية  مباراة  األخرى 
لشهداء الثاني عشر من آذار وتضامناً 
مع نادي آمد سبور، وفاز فيها منتخب 
بنتيجة  الطبقة  منتخب  على  الرقة 
أربعة أهداف مقابل هدفني، وذلك على 

أرضية امللعب البلدي في الرقة.

والرياضة  الشباب  جلنة  أصدرت  كما 

وبحضور  الرقة  في  الرياضي  واالحتاد 
جلنة الشباب والرياضة واالحتاد الرياضي 
ملنطقة الطبقة بياناً بهذه املناسبة، 
الذكرى  علينا  »تطل  اآلتي:  وتضّمن 
السنوية الـ19 النتفاضة قامشلو في 
فيه  يشهد  وقت  وفي   2004 آذار   12
العالم واملنطقة تطورات مهمة، كما 
فمن  استثنائية،  بأوضاع  سوريا  متر 
جهة ال يزال النظام السوري متمسكاً 
على  القائمة  الشوفينية  بعقليته 
سياسة  وترسيخ  واإلنكار  اإلقصاء 
سوريا  شعب  مكونات  بني  التفرقة 
التكوينية  بطبيعتها  تعّبر  والتي 
املركزية  القومية  الدولة  منوذج  عن 
الفاشلة واملتسمة بالديكتاتورية، و هو 
ما أكدته انتفاضة 12 آذار حتى يومنا 
هذا ومن جهة ثانية ال تزال جغرافية 
واحملتلني  للمستعمرين  مرتعاً  سوريا 
االستبدادي  النظام  سياسات  بفعل 

والتخاذل الدولي«. 

وأضاف البيان: »ولم تكن انتفاضة 12 
آذار 2004 مجرد حالة عصيان أو حالة 
كما  القدم  كرة  جماهير  بني  شغب 
حاول النظام ومن في فلكهمِ تسويقها 
انتفاضة  كانت  بل  السوري،  للعقل 
قامشلو  من  انطلقت  حقيقية 
شمال  مناطق  عموم  في  وانتشرت 

وحلب،  دمشق  ووصلت  وشرق سوريا، 
وتلقى أصداءها متفاعالً معها عموم 

الشعب الكردي في العالم«.

وأكمل البيان: »انتفاضة 12 آذار كانت 
الظلم  من  تراكمية  حالة  على  رداً 
ممارسات  على  رداً  وجاءت  واإلنكار، 
واضطهاد  متييز  من  السوري  النظام 
واستغالل واستبداد ومحاوالت الصهر 
على شاكلة النظام الفاشي التركي 
السوريّة  األراضي  استباح  كان  الذي 
والتي   1998 في  أضنة  اتفاقية  بعد 
كانت اتفاقية تآمر على عموم الشعب 
الشعب  مقدمتهم  وفي  السوري 

الكردي«. 

وتابع البيان: »وكنتيجة طبيعية لهذه 
الذهنية الشوفينية، فقد واجهت آلة 
االستبداد البعثية االنتفاضة السلمية 
واالعتقاالت  بالقتل  الكردي  للشعب 
والتهجير  التشريد  وسياسات 

واستخدام كل سياسات العنف«.

ونوه البيان: »انتفاضة آذار 2004 كانت 
القاعدة التي نشأت عليها ثورة 19 متوز، 
تلك الثورة التي برهنت على أحقيتها 
واستدلت على نفسها بنفسها بعد 
أن مت حتريف الثورة السوريّة عن مسارها 
من  سنوات  ثماني  بعد  ومضمونها، 
انتفاضة 12 آذار 2004 تخطى الشعب 
املاليني  ليخرج  اخلوف  حاجز  السوري 
من الشعب السوري وفي عموم املدن 
مطالبني  الساحات  إلى  السورية 
لكن  الدميقراطي،  والتحّول  بالتغيير 
السلطوي  النظام  شركاء  خالل  من 
بالدم  واملتاجرين  املتآمرين  وحلفائهُ 
السوري واخلذالن الدولي مت خطف آمال 
السوريني ومت التالعب مبشاعرهم إلى 
أن أوصلوا سوريا على ما هي عليه اآلن«.

واختتم البيان: »إننا كحركات شبابية 
ورياضية في الرقة والطبقة نستذكر 
انتفاضة 12 آذار 2004 وجميع شهداء 
السبيل  أن  ونؤكد  والكرامة،  احلرية 
السلطوية  احلالة  إلنهاء  الوحيد 
تصعيد  هي  سوريا  في  االستبدادية 
والتكاتف  السوري  الوطني  النضال 
القرار  وتوحيد  الوطنية  القوى  بني 
السوري بعيداً عن أية أجندات خارجية 
ندين  كما  قوموية،  أو  سلطوية  أو 
االنتهاكات بحق الرياضة من ممارسات 
عنصرية بحق نادي آمد سبور في باكور 

إلى  العبيه  تعرّض  الذي  كردستان 
العنصرية من قبل نادي بورصة سبور 
على  مبنية  العالم  في  فالرياضة 
األخالق »ال للعنصرية كُلنا آمد سبور«.

مقاطعة الشهباء

12آذار  انتفاضة  لشهداء  استذكاراً 
ملعب  أرض  على  أُقيمت  قامشلو 
مقاطعة  في  العشبي  باببنس 
الشهباء فعالية رياضية لتخليد هذه 

املناسبة.

وشعبي  رسمي  حضور  ووسط 
انطلقت الفعالية حيث ألقت الرئاسة 
الكابنت  القدم  كرة  الحتاد  املشتركة 
فكرت  والكابنت  إسماعيل  مصطفى 
حجو بياناً للرأي العام حيث أكد البيان 

بأن أحداث قامشلو كان الهدف منها 
ضرب استقرار وحدة الشعوب وضرب 
أكد  كما  والكردي  العربي  الشعبيني 
البيان بأن أحداث قامشلو كان الهدف 
الشبيبة  فئة  استهداف  هو  منها 

الثورية في روج آفا.

وتضّمن البيان استنكاراً لألحداث التي 
تعرّض لها فريق آمد سبور في ذكرى 

انتفاضة 12آذار. 

بعدها انطلقت الفعالية بإقامة مباراة 
االنتفاضة  شهداء  ألرواح  كرنفالية 
جمعت بني فريقي التربية والبلديات، 
البلديات  فريق  بفوز  املباراة  وانتهت 

بنتيجة ستة أهداف مقابل ثالثة.

مناطق  مختلف  في  سنوياً  وتقام 
شمال وشرق سوريا نشاطات رياضية 
انتفاضة  لشهداء  استذكاراً  منوعة 
12 آذار، من خالل مباريات كرة القدم، 
وتقدمي عروض رياضية مختلفة، وتصدر 
بيانات بهذه املناسبة، وتدين فيها تلك 
اجملزرة التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب 

الكردي في آذار عام 2004.

مختلفة  رياضّية  نشاطات  قيمت 
ُ
أ ـ  قامشلو  روناهي/   

مناطق  مختلف  في  آذار   12 انتفاضة  لشهداء   
ً
استذكارا

شمال وشرق سوريا، باإلضافة إلى بيانات إدانة ِلُمرتكبي 
المجزرة التي حصلت في آذار من عام 2004.
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أن  أال  تأبى  املتحررة  الشعوب  »أن  وأكد 
وعلى  باحلرية،  يصدح  صوت  لها  يكون 
املنادي  أوجالن  القائد  وفلسفة  نهج 
الشعوب،  جميع  بني  واملساواة  باحلرية 

سنستمر باملقاومة والنضال«.

نساء  جتمع  في  اإلدارية  أشارت  بدورها 
أن  العويد،  منى  هجني،  مبدينة  زنوبيا 
جزء  والعزلة  التركي  االحتالل  هجمات 

القائد  طالت  التي  الدولية  املؤامرة  من 
النضال  مواصلة  على  مشددةً  أوجالن، 

حتى حتقيق حريته اجلسدية.

مركز األخبار - استقبل اجمللس التنفيذي 
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
وفداً بلجيكياً يزور املنطقة، ووفد من 
يزور  إسكتلندا  في  النساء  حركات 

منسقية املرأة في اإلدارة الذاتية. 

الرئاسية  الهيئة  استقبلت  حيث 
للمجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية 
األحد  يوم  سوريا،  وشرق  لشمال 
وفداً  اجلاري  آذار  من  عشر  الثاني  في 
املنطقة  إلى  زيارة  يُجري  بلجيكياً 
لالطالع على الواقع الذي تعيشه على 

كافة األصعدة.

ببلديات  إداريني  من  تألّف  الزائر  الوفد 
ودار  وصحفيني،  وسياسيني  بلجيكا 
من  الذاتية  اإلدارة  وضع  حول  النقاش 
الناحية االقتصادية واخلدمية، باإلضافة 
بها  متر  التي  والتحديات  للصعوبات 

املنطقة.

كما مت التركيز على موضوع تهديدات 
ملناطق  املستمرة  التركي  االحتالل 
واستهدافه  سوريا،  وشرق  شمال 
والبنية  احليوية  واملنشآت  للمدنيني 
شمال  مناطق  كافة  في  التحتية 
وشرق سوريا، باإلضافة ملوضوع حبس 
مياه نهر الفرات من قبل دولة االحتالل 
وحرمان سوريا والعراق من حصصهما 

من املياه.

البلجيكي  الوفد  أبدى  جانبه  ومن 
وللمشروع  الذاتية  لإلدارة  امتنانه 
شعوب  كاّفة  لتمثيله  الدميقراطي 

لتوطيد  سعيه  وأكّد  املنطقة، 
العالقات بني بلديات بلجيكا وبلديات 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

إلى ذلك؛ زار وفد من احلركات النسوية 
في إسكتلندا منسقية املرأة في اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ وقد متثل 
الهدف من الزيارة معرفة نظام اإلدارة 
ضمن  املرأة  نظام  وخاصًة  الذاتية، 
اإلدارة الذاتية، ومعرفة النظام الداخلي 

والقوانني اخلاصة باملرأة.

أعمال  حول  النقاش  مت  الزيارة  وخالل 

هيئة املرأة في اإلدارة الذاتية، واملشاريع 
املنجزة  األعمال  وأهم  االقتصادية 
ومعرفة ماهية هيئة املرأة والركائز التي 

تعمل عليها.

وفي نهاية الزيارة أثنى الوفد على جتربة 
اإلدارة الذاتية، ودورها في إبراز دور املرأة 
من خالل مشاركتها في نظام الرئاسة 
رفع  ضرورة  على  وأكد  املشتركة، 
التنسيق وتعزيز التعاون املشترك بني 
احلركات النسوية للنهوض بواقع املرأة 

وحتقيق العدالة واملساواة”.

مركز األخبار - أكد الرئيس املشترك لدائرة 
الذاتية  اإلدارة  في  اخلارجية  العالقات 
لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كُرد، بأن 
اإلدارة الذاتية ومكتسبات شعوب شمال 
وشرق سوريا، ميراث النتفاضة قامشلو 
في الثاني عشر من آذار 2004، وأشار إلى 
أّن هذه االنتفاضة مُتثل العمود الفقري 

واألساسي لثورة التاسع عشر من متوز.

جاء ذلك خالل مشاركة كُل من الرئيس 
في  اخلارجية  العالقات  لدائرة  املشترك 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران 
جيا كُرد، وممثل اإلدارة في أوروبا، عبد الكرمي 
جلالية  مقر  افتتاح  مراسم  في  ُعمر، 
شمال وشرق سوريا في سويسرا، حيث 
أعرب جيا كرد، عن أمله أن يكون افتتاح 
املقر مبثابة انطالقة لرفع وتيرة النضال 
والعمل للجالية في سويسرا، وأن ميثل 
وشرق  لشمال  املتنوع  الفسيفساء 

سوريا.

الذاتية  اإلدارة  بأّن  كُرد،  جيا  وشدد 
ومكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا، 
من  عشر  الثاني  النتفاضة  ميراث  هي 
آذار( في قامشلو، وأّن انتفاضة آذار متثل 
العمود الفقري واألساسي لثورة التاسع 

عشر من متوز.

آخر  إلى  حديثه،  في  كُرد  جيا  وأشار 
الساحة  على  واملستجدات  التطورات 
السياسية في سوريا والشرق األوسط، 
التركي  االحتالل  دولة  إلى  إشارة  وفي 
وحكومة دمشق، بقوله: »األنظمة التي 
تعمل ضد شعوب املنطقة في مرحلة 

مزرية«.

جيا كرد، تطرّق إلى مشروع اإلدارة الذاتية، 
األطراف  من  الكثير  هنالك  أنّه  وأوضح 
في سوريا تسعى لتطبيق مشروع اإلدارة 
في مناطقها، وترى بهذا املشروع سبيل 
في  الدميقراطية  حتقيق  نحو  للخطو 

سوريا.

كل  أّن  إلى  نّوه  السوريّة،  األزمة  وعن 
تغييرات  حصول  إلى  تُشير  املعطيات 
وأّن  سوريا،  في  األمور  بعض  في  جذرية 
ألفني  قبل  ما  الى  العودة  أّن  هو  املؤكد 
وأحد عشر بات مستحيالً والسوريون ال 

يقبلون بذلك.

واختتم الرئيس املشترك لدائرة العالقات 
اخلارجية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا، بدران جيا كرد، حديثه بالتحدث 
عن العالقات الدبلوماسية لإلدارة الذاتية، 
إلى سعي شمال وشرق سوريا،  مشيراً 
لتقوية العالقات مع اجلميع، كما لديها 
امللف  في  الفاعلة  الدول  مع  عالقات 
السوري، وكذلك أغلب الدول الغربية، وأّن 
املنطقة  إلى  دوري  الوفود بشكٍل  توافد 

يوضح مدى عالقاتها مع هذه الدول.

مركز األخبار - تستمر الهجمات بالغازات 
في  الطالبات  مدارس  على  السامة 
إثرها  وعلى  وإيران؛  كردستان  روجهالت 
فيما  طالبة،  األلف  يقارب  ما  تسمم 
األقل  على  الطالبات  من  أربعة  فقدت 
تورط  حياتهن؛ وسط حديث متزايد عن 

النظام اإليراني في الهجمات.

على  السامة  بالغازات  الهجمات  كثرت 
وروجهالت  إيران  في  الطالبات  مدارس 
وذلك  اخلصوص،  وجه  على  كردستان 
التي  الشعبية  االنتفاضة  أعقاب  في 
شهدتها هذه املناطق ضد القمع املمارس 
وقد  احلاكم؛  النظام  سلطات  قبل  من 
انطلقت بعد استشهاد الشابة الكردية 
شرطة  يُسمى  ما  يد  على  أميني  جينا 

األخالق.

ومنذ شهر تشرين الثاني املنصرم، بدأت 
الهجمات بالغازات السامة على مدارس 
يقارب  ما  إثرها تسمم  وعلى  الطالبات، 
األلف طالبة، وإلى اآلن، فقدت أربعة من 

الطالبات على األقل حياتهن.

قد  الهجمات  فإن  املتابعني،  وبحسب 
وعلى  مدينة   100 من  أكثر  في  نُفذت 
آالف  ثمانية  األقل  على  تسممت  إثرها 

طالبة، ومتت اإلفادة بأنه وبعد حدوث حالة 
ضيق  الضحية  لدى  يحدث  التسمم، 
بالتنفس وشلل مؤقت وزيادة في معدل 

نبضات القلب وأعراض أخرى أيضاً.

ومنذ احلادي عشر من آذار اجلاري تعرضت 
12 مدرسة على األقل لهجمات بالغازات 
روجهالت  في  سنه  مدينة  في  السامة 
في  وغيالن  خوزستان  ومدن  كردستان 

إيران.

وفي األيام املاضية، ادّعت النيابة التابعة 
األشخاص  بني  من  بأنه  اإليراني  للنظام 
الذين مت نقلهم إلى املستشفيات، أصيب 
10 باملائة فقط بأضرار طفيفة من الغاز 
و90 باملائة منهم تأثروا عقلًيا، وحدث لهم 

حالة من اخلوف والهلع.

اإليرانيني  املواطنني  من  الكثير  ويعتقد 
بأن سلطات النظام القائم بدأت بتنفيذ 
هذه الهجمات بالغازات السامة، ملعاقبة 
النساء اللواتي قمنَ بقيادة انتفاضة “جن، 
جيان، آزادي”، واحتج آباء وأمهات الضحايا 
على الصمت الذي تبديه السلطات جتاه 

هذه الهجمات.

في  واألستاذ  االجتماع  عالم  أشار  فيما 
جامعة لوريان الفرنسية، سعيد بايفاندي، 

تنفيذ هذه  يتم  العام،  للرأي  ووفقاً  بأنه 
الهجمات من قبل احلرس الثوري، أو أجهزة 
أن  مضيفاً،  اإليراني،  النظام  مخابرات 

الهدف هو خلق جو عقلي معني.

اإلنسان  حقوق  منظمة  تعتقد  كما 
اإليرانية أن املسؤولون متواطئون مع هذه 
تغريدة  املنظمة  وشاركت  الهجمات، 
قالت فيها: »هذه الهجمات هي هجمات 

إرهابية كيماوية منسقة«.

وفي السياق، أكدت الناشطة السياسية 
كردستان،  روجهالت  من  سنه  روناهي 
أن النظام اإليراني يريد منع وقمع نضال 
النساء بوسائل مختلفة، ومنها الهجوم 

بالغازات السامة على مدارس الطالبات.

اجلرائم  هذه  يرتكبون  »إنهم  وأضافت: 
األخرى  البلدان  يتهمون  ثم  بأنفسهم 
املنزل  في  النساء  إبقاء  يريدون  بفعلها، 
جعلن  النساء  أن  إال  الهجمات،  بهذه 
صدورهن دروعاً أمام هذه الهجمات، وعلى 
لن  والضغوطات  االعتداءات  من  الرغم 
يتمكن النظام اإليراني من منع ثورة املرأة.

أردوغان وحزبه حزب  – أقال  األخبار  مركز 
تركيا،  في  احلاكم  والتنمية  العدالة 
خمسة أمناء مقاطعات، قبل االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية التي سُتجرى في 14 

أيار القادم.

العدالة  حلزب  جدد  رؤساء  تعيني  ومت 

والتنمية في مقاطعات أغري وأكساراي 
وبارتني وكيركالريلي ووان. وفي البيان الذي 
صدر عن رئاسة حزب العدالة والتنمية، 
تعيني  مت  أردوغان،  احلزب  رئيس  مبوافقة 
ألغري،  إقليمي  رئيس  غونغور  أورهان 
وحمزة أكتورك كرئيس إقليمي ألقصراي.

كما مت تعيني يشار أرسالن كرئيس إقليمي 
إركان داتاش إلى  بارتني، ويونس  ملقاطعة 
رئاسة محافظة كيركالريلي، وإمره جوراي 

رئيًسا ملقاطعة وان.

من اجلدير ذكره أن االنتخابات التركية لم 
يتبقَ إلجرائها سوى حوالي الشهرين.

الزور،  دير  بريف  هجين  في  الشرقي  للمجلس  المشترك  الرئيس  أوضح   - األخبار  مركز 
محمود المركاز، أن العزلة على القائد أوجالن هي مخطط من االحتالل التركي والقوى 

المهيمنة للقضاء على الحركات التحررية.

يّة  مواطنو هجين: مطلبنا األوحد حر
القائد أوجالن الجسديّة

المجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية يستقبل وفداً بلجيكياً

بدران جيا ُكرد: انتفاضة 12 آذار 
أساس ثورة 19 تموز

تسميم ألف طالبة بالغازات السامة في إيران

أردوغان وحزبه ُيقيلون خمسة ُأمناء مقاطعات قبل االنتخابات

صدر حديثاً عن دار »ميتا بوك للطباعة 
امللتزم  طاهر...  »بهاء  كتاب  والنشر« 
»صدى«  موقع  مع  باالشتراك  برفق«، 
عليه  يشرف  الذي  املصرية،  للقصة 
األديب سيد الوكيل، ويتضمن الكتاب 
النقدية،  املقاالت  من  مجموعة 
مصريون  وباحثون  نقاد  كتبها  التي 
مجال  في  طاهر  بهاء  أعمال  عن 
والعوالم  القصيرة،  والقصة  الرواية، 
األسطورية، التي تفيض بها، والتناقض 
املشكّلة  العوالم  به  تنضح  الذي 
ألحداثها وشخصياتها التي تعاني من 

االنكسارات واألزمات.

القراءة  »مستويات  حول  دراسته  في 
الناقد  سعى  الغروب(،  )واحة  في 
إلضاءة  الضبع  مصطفى  الدكتور 
قصة  بطل  بني  الفاصلة  املساحة 
»اخلطوبة« و»محمود عزمي« بطل رواية 
خيطاً  هناك  أن  وذكر،  الغروب«،  »واحة 
رقيقاً شفيفاً يربط بني بطل القصة 
ألنه  املأزوم؛  الشاب  ذلك  القصيرة؛ 
حياة  يعيش  ألن  ويسعى  احلياة،  يريد 
مجرد  في  مغايرتها  »تكمن  مغايرة 
بأن  البشرية؛  الطبيعة  وفق  العيش 
عزمي«  و»محمود  يحبها«،  ممن  يتزوج 
الذي يكاد يكون امتداداً تاريخياً لبطل 
الزواج  في  ينجح  لم  »اخلطوبة« الذي 
ممن أرادها، وقد استدعاه طاهر من بني 
مغايراً  اسماً  ليحمل  وأعاده  ثناياها، 
ليؤكد من خالل  »محمود عزمي«،  هو 
زالت  ما  األبوية  السلطة  أن  الرواية، 
األب،  في  جتلى  الذي  باملعنى،  قائمة 
بطل قصة »اخلطوبة«؛ ذلك الذي يأخذ 
ق محوالً الشاب املقدمِم على  هيئة احملقِّ
بتهديده  يبدأ  ملتهم،  ابنته  خطبة 
منه  التخلص  إلى  وصوالً  بالفضائح، 
بطريقة سياسية، وهذا املوقف يجعل 
محمود عزمي بطل »اخلطوبة«/ العائد 
في »واحة الغروب« يوقف عالقته باملرأة 
املصرية، ويُضرمِب عن الزواج حتى يلتقي 
»كاثرين« ويتزوجها، وكأنه بذلك »ينتقم 

من األب الذي رفض زواجه من ابنته«.
محمود عزمي بهذا الطرح، وطبقاً لرأي 

جتاوز  إلى  يسعى  مأزوم  »بطل  الضبع 
أزمته؛ لذا يلجأ إلى اخلروج من املكان 
هروباً إلى مكان أكثر اتساعاً، وأكثر قدرة 
على احتواء ما في نفسه، واخلروج هنا 
ست  أُسِّ داللة  إنتاج  في  دوره  يلعب 
خروج  من  املشكلة،  آلياته  على 
محمود عزمي األول إلى اإلسكندرية، 
وما  الصحراء«،  إلى  الثاني  وخروجه 
الرؤية  مجال  يتسع  اخلروجني  بني 
للمستقبل أو للصحراء، وهو ما مينح 
النص كثيراً من خصائصه، تلك التي 
في  األنواع  بتداخل  بدورها  تسمح 
النص الروائي، وجتعل النص يجمع ما 
والتاريخ، واملسرح، وأدب  بني السينما، 
الرحلة، حيث يطرح كل منها مستواه 
الداللي، ويجعل من الرواية نصاً صاحلاً 

لقراءات متعددة ومتنوعة.
وفي بحثه حول »التوجيه السردي في 
رواية )احلب في املنفى(«، ارتكزت نقطة 
االنطالق األساسية لدى الدكتور عادل 
التي  النقدية،  اآللية  على  ضرغام، 
ميكن من خاللها مقاربة األيديولوجية 
البناء  أن معاينة  يرى  الرواية. وهو  في 
واالتكاء على آلية سردية فاعلة كان لها 
دور مؤثر في تغذية القيم األيديولوجية 
وتشكيلها، وأن معمارية البناء ارتبطت 
بسرد تصاعدي مع ذاكرة منفتحة على 

املاضي.
الصوت  »مركزية  عن  ضرغام  وحتدَّث 
»ينطلق من حدود  السردي«، قائالً: إنه 

سلطوياً  نسقاً  تقدم  التي  )األنا( 
حركة  في  نظره  بوجهة  يتحكم 
جزئيات  في  أثره  ويتجلى  األحداث، 
في  تتمثل  الروائي،  النص  من  عديدة 
تشكيل األمناط الشخصية الكاشفة 
فكل  بداخلها؛  ينضوون  كثيرين  عن 
شخصية تشير إلى منط متثيلي، وتنوب 
عن الفئة اخلاصة التي تنتمي إليها«. 
الغروب...  »واحة  بعنوان  دراسة  وفي 
الناقد  يذكر  واملوت«  الذات  اكتشاف 
عند  الصحراء  أن  النابي،  فراج  ممدوح 
بهاء طاهر تأخذ بُعداً ميزج بني املعرفي 
في  يتجلى  واإلشراقي،  واألسطوري 
عالقة بطل الرواية )محمود( بكاثرين.

وأشار إلى أن العوالم املشكّلة للرواية 

تبدو ُمنقسمة على نفسها؛ فهناك 
مجتمع »األجواد« الذين ميلكون األرض 
والبساتني، ويتحكمون بقراراتهم في 
وصراعاتها،  وأهلها  الواحة،  شؤون 
وهم بذلك يقفون على طرفي نقيض 
في  يعملون  الذين  »الزجالة«  مع 
البساتني،  في  وينامون  األرض،  فالحة 
مقاومة  غير  بينهما  يربط  شيء  وال 
بالضرائب.  تهددهم  التي  احلكومة، 
يتضمن الكتاب أيضاً دراسات لكل من 
الدكتورة ناهد الطحان، وعبد الرحيم 
عبد  ومحمد  شعبان،  وهبة  الكردي، 
وشوقي  خليل،  وناصر  غنيم،  احلليم 

عبد احلميد.
وكاالت

الكاتالوني  النحات  اسم  يُلفظ  حني 
في   )1944 ــ   1861( مايول  أريستيد 
الفنانني  ذهن  إلى  فوراً  حتضر  باريس، 
التي  البرونزية،  منحوتاته  واجلمهور 
في  فييرني  ودينا  مالرو  أندريه  نصبها 
حدائق »الكاروسيل«. لكن هذا ال يعني أن 
هذا الفنان، الذي يتعذّر جتاهله في تاريخ 
النحت احلديث، بات معروفاً ومفهوماً كما 
ثمانية  مرور  من  الرغم  على  يستحق، 

عقود على رحيله.

وقيمته،  ُمنجزه  اجلهل في  ولتبديد هذا 
 )Roubaix( ينّظم متحف مدينة روبيه
بعنوان  له  مهماً  معرضاً  الفرنسية 
»مايول، البحث عن التناغم«، يقترح قراءة 
على  فيها  يتبدّى  التي  ملسيرته  جديدة 
حقيقته، أي كنحات مارس فنّه بحماسة 
وموهبة نادرتني، قادتاه إلى ابتكار أعمال 
مجموعة  من  انطالقاً  عظيمة،  نحتية 
إبداعية  سيرورة  األشكال.  من  محدودة 
كتكرار  خاطئاً  تفسيراً  غالباً  رت  ُفسِّ
متواصل لنموذج أنثوي واحد، في حني أن 
األبحاث الشكلية الفريدة ملايول تقاطرت 

ضمن جتدد دائم.

وفعالً، ال التزام بنظام ثابت لدى ذلك الذي 
الذي  بالكل  »عن الشعور  بحث بال كلل 
يخلق الوحدة، عن الشيء الذي ليس في 
املوديل، وال في القياسات، ويصنع اجلمال 
للجسد  تصوُّر  وال  فني«.  لعمل  الفائق 
املنحوت كمجموعة قطع مستقلة، فـ 
مبايول،  يتعلق  فيما  هندسة«،  »التمثال 
الضوء  مع  وتنسيقها  أحجامه  وتناغم 
املنطلق،  هذا  مبوضوعه. ومن  يتحكّمان 
باإلمكانات  مسترشداً  منحوتاته،  حفر 
احلاد  وبحّسه  للطبيعة،  الالمتناهية 
فيها  تُنَصب  التي  وللبيئة،  للحصيلة 
املوضوع  عن  وتخلى  األعمال،  هذه 

لصالح  العمل  خالل  الطارئ  والشكل 
الشمولية  من  نوعاً  مستهدفاً  اجلوهر، 
البدائية. ولعل هذا ما يفّسر نأي أعماله 
عن هواجس الطالئع الفنية، وفي الوقت 

نفسه، أهميتها في تاريخ احلداثة.

وفي هذا السياق، يبنّي معرضه احلالي الدور 
البارز الذي لعبه مايول في فن النحت حتى 
ثالثينات القرن املاضي، وجتسيده، مقابل 
الوضوح  قيم  رودان،  مواطنه  تعبيرية 
ممثّل  منه  جتعل  التي  األشكال،  وتوازن 
التقليد الكالسيكي الكبير وحصيلته، 
قبل أن ينزلق إلى دائرة الظل مع صعود 
تشّوهت  بعدما  خصوصاً  الطالئع،  جنم 
خالل  امللتبس  موقفه  بسبب  صورته؛ 
الهتلري  الفنان  معرض  وحضوره  احلرب 
عام  »أوراجنوري«  متحف  في  بريكير  أرنو 
يدرك  األملانية، لم  بالثقافة  1942. مولع 
الفنان آنذاك خطورة التعايش مع احملتل 
النشغاله كلياً في عمله، وقلقه في شأن 
متابعه، لكن هذا ال يعني أنه كان متواطئاً 
الصعبة،  املرحلة  تلك  النازيني خالل  مع 
نظرة  عليها  احلالي  يلقي معرضه  التي 
هذا  مثل  في  املبالغة  تبنّي  موضوعية 

االتهام.

من  الفصل  هذا  إلى  الوصول  قبل  لكن 
حياته، يركّز املعرض على املراحل السابقة 
ملسيرته الفنية، التي حترّر مايول خاللها 
َّس  تُدر التي كانت  االتباعية  من  تدريجياً 
في كليات الفنون اجلميلة، واتّخذ اجتاهات 
فن  ممارسة  فبعد  مختلفة،  تشكيلية 
الرسم مبهارة الفتة في مطلع تسعينات 
فن  اجتاه  في  حتّول  عشر،  التاسع  القرن 
إلى  وطمح   )tapisserie( النسيج 
ال  نشط  الوسيطني،  وفي  جتديده. 
بغية  بل  ما،  حلظة  بحقيقة  لإلمساك 
تائقاً  ملوديالته،  املرسوم  اجلسد«  »فهم 
في ذلك إلى معانقة الشامل والبسيط، 
مشتركة.  بنيوية  مبادئ  إلى  وبالتالي 
عمل  في  طويالً  تأّمل  الفترة،  تلك  وفي 
غوغان وبوفيس دو شافان ورسامي »الفن 
حركة  مع  وثيقة  روابط  ونسج  اجلديد«، 
معاصريه،  من  الكثير  ومثل  »األنبياء«. 
جرّب في عمله موادّ متنّوعة، واسترسل 
رَفي شكّل  في االختبار، ضمن مسعى حمِ

خمير فنه.

ويجب انتظار عام 1895 كي ينطلق مايول 

أعماالً  فينجز  النحت،  فن  ممارسة  في 
بينها  من  اخلشب،  مبادة  احلجم  صغيرة 
»ليدا« التي رأى رودان فيها منوذج املنحوتة 
الصامتة »التي ال تقول أي شيء«، لكنها 
وال  الشكلي.  بكمالها  نفسها  تفرض 
تلبث هذه املمارسة أن تغويه وتقوده إلى 
حتقيق أول منحوتة طموحة له، »متوّسط«، 
في  عرضها  لدى  النّقاد،  تلّقاها  التي 
»صالون اخلريف عام 1905، كمثال »العودة 
إلى النظام« وبيانه التشكيلي. منحوتة 
نفسها،  على  ومنطوية  جالسة  المرأة 
لقيت جناحاً فورياً جتلى في إشادة جميع 
معاصريه بها كتحفة فنية، وهو ما تكرر 
»الليل«  منحوتته  مع  سنوات  أربع  بعد 
مغلقة  امرأة  أيضاً  فيها  تظهر  التي 
على نفسها ومصممة بطريقة جتعلها 
قابلة لالنخراط داخل مكّعب، على منط 
التماثيل املكّعبة الفرعونية. عمل ينضح 

بقوة متّيز جميع منحوتاته الالحقة.

انبثقت   ،1905 عام  من  وانطالقاً  وفعالً، 
فاتنة،  أشكال  ريبرتوار  مايول  يدي  من 
التي  السواء،  حد  على  وهندسية  مرنة 
جدّدت فن النحت الذي كانت تطغى عليه 
تعبيرية رودان. أشكال تغذّت من إعجابه 
بالتماثيل الفرعونية واإلغريقية واخلميرية 
فتحت  أن  لبثت  وما   ،)khmères(
الطريق أمام تبسيط مييل إلى التجريد. 
وضمن حظره أي بحث تعبيري في عمله، 
الفنان كالسيكية جديدة تظهر  أّسس 
فيها أجساد حّسية وقوية ظهوراً شبه 
حصري، ضمن أشكال هندسية مبّسطة 

تنتمي إلى فن يبدو وكأنه بلغ سكونه.

في  األشكال  تبسيط  أن  في  شك  وال 
مايول وجمود وضعياتها هما  منحوتات 
صفائها  »في  عليها،  يضفيان  اللذان 
مهيباً،  جانباً  اجلليلة،  ونضارتها  الهادئ 

صرحياً، بغض النظر عن حجمها«، كما 
في  ريوالد  جون  األمريكي  الناقد  أصاب 
إشارته إلى ذلك. جانب يتوافق مع فكرة 
مرصود  زخرفي  كفن  للمنحوتة  الفنان 
للحضور في الهواء الطلق، ضمن تناغم 
مع الديكور الذي يحيط به، سواء تعلق 
األمر مبنتزه، بباحة مبنى أو بإطار طبيعي.

ابتكار  في  مايول  استمر  رحيله،  وحتى 
منحوتات على شكل صروح، بوضعيات 
في  لكن  مهيب.  بسكون  توحي 
جديد: »اآلن  بزخم  عمله  مدّ  الثالثينات، 
أبحث عن هندسة احلركة«. بحث انطلق 
الفنان  وصف  »اجلبل« التي  منحوتة  مع 
مصدر إلهامها على النحو اآلتي: »أتأمل 
رياح  تعصف  حني  ملنزلي،  املقابل  اجلبل 
الشمال وتتالعب بأشجاره. مشهد قوي، 
نفسه،  الوقت  في  وهادئ  عنيف  إلهي، 
منحني فكرة منحوتة سأسّميها »اجلبل 
بأخرى  استتبعها  فنية  حتفة  والريح«. 
كتحية  أصالً  صّممها  »النهر«  بعنوان 
بأهوال  ندّد  الذي  باربوس،  هنري  للكاتب 
بحّس  الثبات  عدم  حالة  وجتّسد  احلرب، 
دراماتيكي غير مسبوق، كما جتّسد قوة 
الطبيعة التي حتضر أيضاً في منحوتته 

الالحقة »الهواء«.

مايول  أعمال  في  يتأمل  َمن  باختصار، 
املعروضة حالياً ال يسعه التشكيك في 
املوقع  في  وبالتالي  النحات،  هذا  أهمية 
احلداثة  تاريخ  داخل  يحتله  الذي  الفريد، 
التشكيلية، مهما ابتعد في عمله عّما 
دعت إليه احلركات الطالئعية املعاصرة له. 
وحول هذه النقطة، صرّح يوماً ببصيرة: 
»مبا أنني ال أستطيع ربط فني بأي شيء 
وإجناز  باملستقبل،  ربطه  أود  زمني،  من 

عمل يجد مكانه الحقاً«.

وكاالت

الحب والرأي االجتماعي في قراءة نقدية لقصص بهاء طاهر

يستيد مايول جّدد فن النحت ساعياً إلى جمالية المستقبل   أر
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رفيق إبراهيم

استغالل اجلانب اإلنساني سياسياً

وكان وزير اخلارجية املصري قد صرح، أن 
بالده تتضامن مع الشعب السوري في 
مواجهة تداعيات الزلزال املدّمر، وأكد 
أن زيارته إنسانية أكثر مما هي سياسية 
بالدرجة األولى، ولكن دمشق وعلى قول 
املثل الشعبي القائل »رب ضارة نافعة« 
قامت باستغالل الزلزال لفك عزلتها 

من محيطها العربي، واإلقليمي.  

فيما رأى متابعون لألوضاع في املنطقة، 
اإلنساني  اجلانب  على  مصر  تركيز  إن 
في الزيارة، جاء ليحد من التفسيرات 
الزيارة  إليها  ترمي  التي  السياسية، 
إلى  دمشق  إعادة  وهي  باألصل، 
محيطها العربي، واإلقليمي بالدرجة 
األولى، على الرغم من اعتراض البعض 
على انفتاح القاهرة على سوريا وتركيا، 
في  ملموسة  بتغييرات  يوحي  الذي 
املراحل  في  اخلارجية  مصر  سياسة 

املقبلة. 

وما يؤكد رغبة القاهرة فتح صفحة 
جديدة في العالقات مع دمشق وأنقرة، 
لتطوير  السعي  في  املؤكدة  رغبتها 
العالقات مع الدولتني، ومصر على ما 
يبدو مصرة على لعب دور محوري في 
تأهيل  وإعادة  دمشق،  على  االنفتاح 
نظامها، وهي أيضاً تسعى إلى إعادة 
العالقات اجليدة مع تركيا، وقد قطعت 
فتتخذ  ذاته،  االجتاه  في  مهما  شوطاً 
احلذر حيال حتركاتها كي تتجنب بعض 

الصدامات مع القوى اخملتلفة الفاعلة 
في املنطقة، هذه القوى التي تتخوف 
ترويض  عملية  إلى  الزلزال  حتويل  من 
وضعة  إلى  وإعادته  دمشق،  حلكومة 

الطبيعي في اجلامعة العربية.

 
اصطدام الرغبة املصرية بإيران

ولكن على الرغم من رغبة القاهرة في 
أنها  إال  دمشق،  مع  العالقات  تطوير 
قد تصطدم بوجودها ضمن التحالف 
اإليراني الغير مرغوب به، لذلك عليها 
القيام ببعض األمور كبادرة حسن نية 
لتطوير العالقات مع دمشق، وبخاصة 
إلى  اتهامات  سابقاً  وجهت  مصر  أن 
االنتهاكات  بارتكاب  دمشق،  حكومة 
السوريني،  املواطنني  بحق  واجلرائم 
العالقة  هذه  أن  من  حذرة  هي  وأيضا 
التي قد تؤثر على عالقاتها مع بعض 
الدول في املنطقة، كدول اخلليج العربي 
وبخاصة السعودية، التي تتحفظ حتى 
ترويض حكومة دمشق من  اآلن حول 

جديد. 

االستفادة من  أن مصر حتاول  ال شك 
الزلزال،  وقوع  بعد  اإلنسانية  احلالة 
واالنفتاح على كل من دمشق وأنقرة، 
وهذا ما ظهر من خالل النشاط املصري 
املساعدات  مسألة  في  الكثيف، 
اإلنسانية مع الكثير من الدول، ومع أن 
احلالة بدت إنسانية للوهلة األولى، لكن 
املعاني السياسية في التحرك املصري 
التعامل  في  وجلية  واضحة  كانت 
اتصال  أول  وحدث  وتركيا،  سوريا  مع 

هاتفي بني الرئيس املصري عبد الفتاح 
دمشق  حكومة  ورئيس  السيسي، 
بشار األسد، منذ بداية األزمة السورية، 
اخلارجية  لوزير  زيارة  اتبعته  ثم  ومن 
سامح شكري لدمشق هي األولى من 

نوعها منذ عام 2011. 

توازي االنفتاح الروسي املصري

بني  العالقات  إعادة  على  يساعد  وما 
القاهرة ودمشق وأنقرة، الظروف الدولية 
اآلنية التي اختلفت عما كانت عليه 
سابقاً، وبخاصة في عالقة إيران، التي 
تسيطر بشكل ما على مصدر القرار 
األوضاع  تفاقم  ومع  حيث  السوري، 
على  قادرة  غير  باتت  فيها  الداخلية 
تقدمي الدعم الالزم حلكومة دمشق، ما 
سيكون له تداعيات في االنفتاح على 
يبدو  ما  وعلى  األيام،  قادم  في  دمشق 

أن التوجه املصري نحو سوريا لم يأتمِ 
األحداث،  متابعة  وحسب  مصادفًة، 
فإن هناك توافقاً ضمنياً وضوًء أخضر 
من بعض دول اخلليج، وفي مقدمتها 

اإلمارات، وعمان. 

حتركات  مع  بالتوازي  جاء  ذلك  وكل 

روسيا النشطة، ومحاوالتها اجلادة في 
تطوير العالقات بني أنقرة ودمشق، ومن 
موسكو  وأرادت  بينهما،  التطبيع  ثم 
أيضاً استغالل احلالة اإلنسانية نتيجة 
كارثة الزلزال املدمر، واملناخ الذي وفرته 
في  قدماً  للمضي  اإلنسانية  احلالة 
العالقات بني اجلانبني السوري  تطبيع 

والتركي، وتستغله خير استغالل. 

حيث سارع نائب وزير اخلارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف وخرج بتصريح أكد 
وزراي  لقاء  عقد  حتاول  روسيا  أن  فيه، 
وسوريا،  روسيا،  خارجية  وزراء  يجمع 
األولى  املرة  هي  وهذه  وإيران،  وتركيا، 
تتحدث فيها موسكو عن ضم  التي 
إيران للمحادثات اجلارية بشأن التطبيع 
بني أنقرة ودمشق، على الرغم من أنه 
لم تتحدث عن التفاصيل، ولكن بكل 
تأكيد موسكو حتاول استغالل األجواء 
الدولية واإلقليمية جراء الزلزال، إلعادة 
من جهة  وتركيا  بني سوريا  العالقات 

وبينها وبني جميع الدول احمليطة بها.

الفيتو األمريكي يعرقل املساعي

لقاء  عقد  بوغدانوف حول  تصريحات 
عزم  تؤكد  املذكورة،  الدول  بني  رباعي 
موسكو تسريع عقد هذا اللقاء، حيث 
األجواء احلالية هي من أنسب األجواء 
إلخراج  مواتية  الظروف  فكل  لعقده، 
املفروض  احلصار  من  دمشق  حكومة 
ولكن  السورية،  األزمة  بعد  عليها 
أمريكي  فيتو  هناك  اآلخر  اجلانب  في 
دمشق،  حكومة  ترويض  إعادة  حول 
األمريكيني  املسؤولني  وتصريحات 
كانت واضحة في هذا اجلانب، وجاءت 
رافضة أي تطبيع مع حكومة دمشق، 
موسكو  بإمكان  هل  هنا،  والسؤال 
إعادة العالقات بني أنقرة، ودمشق من 
محيطها  إلى  سوريا  وإعادة  جهة، 
الرفض  ظل  في  والعربي،  اإلقليمي، 
األمريكي والغربي؟ هذا ما حتدده األيام 

والشهور القادمة.

بيريفان خليل 

فقد الهالل األحمر التركي شعبيته 
وتخليه  واجباته،  إهماله  بعد 
تقدمي  في  مبسؤولياته  القيام  عن 
وبتكرار  الزلزال،  ملتضرري  املساعدة 
مواقفه املعادية ملهنته، احتل املركز 
مسح  في  الثقة  حيث  من  األخير 

أجرته مؤسسة متروبول لألحداث.

دوراً  التركي  األحمر  الهالل  ولعب 
معاكساً ملهنته الطبية اإلنسانية في 
ظل الكارثة، التي حلت بالبالد إثر الهزة 
تضرب  زالت  وال  التي ضربت  األرضية، 
وكشفت  وتركيا،  كردستان  باكور 
مواقفه الكثير من الوسائل اإلعالمية؛ 

وهذا ما أفقده الثقة الشعبية.
حديث  رأي  استطالع  كشف  حيث 
لألبحاث  متروبول  مؤسسة  أجرته 
التركي  األحمر  الهالل  في  الثقة  بأن 

ضعيفة للغاية.
استطالعها  املؤسسة  وخصصت   
بعنوان  اإلغاثة”  “منظمات  حول 
“نبض تركيا في فبراير 2023”، وكانت 
األسئلة، التي ُطرحت على املشاركون 
هي: »هل ميكنكم تقييم مدى ثقتك 
أدناه  سأدرجها  مؤسسة  كل  في 

درجات  بإعطاء  عشرة  صفرإلى  من 
.“0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

وقد أظهرت النتائج على أن املنظمة 
هي  املشاركني  قبل  من  ثقة  األكثر 
حديثة  أنها  من  الرغم  »أحباب« على 

التأسيس لتحصل على 7.8 نقطة.
 Babala – Oguzhan‘ واحتلت منظمة
Ugur’  املركز الثاني برصيد 6.4 نقاط، 
والطوارئ  الكوارث  إدارة  ثالثًا  وحلت 

برصيد 6.3 نقاط.
أمام الهالل األحمر التركي، الذي واجه 
فقد  الزلزال،  بعد  الذعة  انتقادات  رد 
احتل املركز األخير في املسح بنتيجة 

5.9 نقاط.
ويذكر، أن الهالل األحمر التركي قد باع 
اخليام  بيعه  بعد  غذائية  مستلزمات 
اإلغاثية  أحباب  جمعية  إلى  مبخازنه 

بدالً من إرسالها ملتضرري الزلزال.
وفي الوقت الذي كان الشعب املتضرر 
بانتظار  وتركيا  كردستان  باكور  في 
خانهم  أن  إال  الهالل  من  املساعدات 
منطقة  في  إنسانية  بحلة  وظهر 
بالشمال  إدلب  في  املرتزقة  يحتلها 
السوري، وذلك بإرسال 200 ألف خيمة.
وسبق أن شيد الهالل األحمر التركي 
خيماً ومنازل ملرتزقته في سوريا، 200 
ألف خيمة، وآالف و500 منزل من قوالب 

الفحم احلجري، ومدارس بها 222 فصالً 
دراسيًّا ومركزًا صحيًّا في شمال سوريا.

صرح  للشعب  خيانته  على  وتأكيداً 
املنسق امليداني للهالل األحمر التركي 
فاحت كوكان، بأنه مت إرسال ما ال يقل عن 
إلى سوريا  ست شاحنات مساعدات 
يوميًّا في إشارة منه إلى املناطق، التي 
حتتلها مرتزقة احملتل التركي في سوريا، 
اللوجستي في هاتاي  املركز  وأن قدرة 

وصلت إلى 95 باملائة مع التبرعات.
أن  على  إعالمية  تقارير  وأكدت  كما 
الهالل قد باع أكياس الدم املتبرع بها 
من املواطنني للمستشفيات احلكومية 

عبر مناقصات.
ونقل كاتب موقع Halk TV، إسماعيل 
الدم  أكياس  بأن  احلدث،  هذا  سامياز، 
املستشفيات  داخل  املال  نظير  تُباع 
فيها  سرد  تقرير  عبر  وذلك  اخلاصة، 
لوالد  الواقع،  من  قصة  عن  تفاصيل 
سويترك،  سركان  ألبر  يدعى  مواطن 
ثالث  قبل  الدم  بسرطان  أصيب  الذي 
سنوات مع بلوغه 88 من سنة، وكان 
يتلقى العالج داخل قسم أمراض الدم 
اخلاص،  شامليجا  مديجانا  مبشفى 
الذي يتمتع باتفاقية مع هيئة الضمان 

االجتماعي.
باإلضافة إلى كل ما سبق فقط قال 

إنه  أغيرال،  مراد  التركي  الصحفي 
عقب الزلزال تلقى الهالل األحمر من 
من  وكذلك  خيمة،  ألف   20 الصني 
يتضح  لم  أنه  غير  وإسبانيا،  فرنسا 

مصير اخليام املقدمة من الصني.
عملية  وثائق  إلى  »توصلت  وأكد: 
اجلوية  اخلطوط  منت  على  اخليام  نقل 
التركية، لكن لم أستطع التوصل ألية 
معلومات بشأن وجهة تلك اخليام وإلى 
أين مت إرسالها. وعقب اخلبر الذي نشرته 
بشأن اخليام، لم يجب مسؤولو الهالل 
تساؤالتي  أو  اتصاالتي،  على  األحمر 

بهذا الشأن”.
وأشار أغيرال إلى إصدار الهالل األحمر 
بيانا رسميا بشأن نقله 75 ألف و136 

خيمة.

اخليام  تلك  هل  “أتساءل  قائال:  وعلق 
كانت من اخليام املوجود بالفعل مبخازن 
الصليب  من  الواردة  اخليام  أم  الهالل 
ألف   20 أرسلت  الصني  ألن  األحمر؟ 
ببيعها  قاموا  أنهم  وأعتقد  خيمة، 

أيضا”.
األحمر  الهالل  أن  أغيرال  وأوضح 
التركي تلقى أيضا إعانات بقيمة 3.5 
لضحايا  بطانيات  لتوفير  يورو  مليون 
الزلزال، وأضاف: “وهذه أهم االحتياجات 
ما  الباردة.  األجواء  في  األساسية 
تزال  ال  املقدمة؟  املساعدات  مصير 
للمقال،  كتابتي  أثناء  االنتظار  قيد 
كانوا  إن  ما  يقرروا  أن  يحاولون  ألنهم 
سيشترون بطانيات بتلك املساعدات 
املتهالكة  البطانيات  من  االنتهاء  أم 

املوجودة داخل مخازنهم”.

وشرق  شمال  »شعوب  شعار  وحتت 
سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد 
له«  اجلسدية  احلرية  وحتقيق  أوجالن، 
لشمال  الشعبية  املبادرة  أطلقت 
وشرق سوريا مع املبادرة السورية حلرية 
جلمع  حملة  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
اجلسدية  باحلرية  املطالبة  التواقيع 
للقائد في الثاني والعشرين من شهر 
شمال  في   2023 لعام  الثاني  كانون 

وشرق سوريا.

من  اآلالف  مئات  احلملة  في  شارك 
شعوب شمال وشرق سوريا من عمر 
15 عاماً وما فوق، واتسعت فيما بعد 
لتتجاوز جغرافية شمال وشرق سوريا، 
ليكون هناك مشاركات على مستوى 
كبير  عدد  شارك  حيث  عامة،  سوريا 
السوري،  الداخل  من  املواطنني  من 
ذلك  إلى  دمشق، ضف  في  وال سيما 
مشاركة العديد من الشعوب العربية 
وال سيما الشعب اللبناني، إضافة إلى 

الشعوب في باشور كردستان.

الدور  الشابة  والفئة  املرأة  ولعبت 
الريادي في هذه احلملة، وذلك انطالقا 
القائد  جتاه  باملسؤولية  حسهم  من 
الذي ركز في فكره قضية املرأة ونادى 
بحريتها، ووجد بأن الفئة الشابة لها 

الدور األكبر في تنظيم اجملتمع وتقدمه، 
الفئات  هذه  مشاركة  كانت  لذا 
الغاية  إلى  والوصول  احلملة  لتوسيع 

املرجوة أكثر فعالية ضمن احلملة.

حملة التواقيع أثبتت ارتباط 
الشعب بالقائد أوجالن

ونصف  شهر  من  أكثر  مرور  وبعد 
االثنني  اليوم  أدلت  باحلملة  البدء  من 
الشعبية  املبادرة   ،2023/3/13 املوافق 
في شمال وشرق سوريا، بيان إلى الرأي 
العام، كشفت فيه احلصيلة النهائية 
التواقيع، بحضور حشد  حلملة جمع 
من األهالي، وذلك على أرضية ملعب 
مدينة  في  كجو  هيثم  الشهيد 

قامشلو.

وضمن البيان، أعلنت املبادرة الشعبية 
في شمال وشرق سوريا، بالتعاون مع 
املبادرة السورية حلرية القائد عبد اهلل 
التواقيع،  جمع  حملة  انتهاء  أوجالن، 
التي بدأتها في الثاني والعشرين من 
العام،  هذا  من  الثاني  كانون  شهر 
واستمرت احلملة ما يقارب الشهرين، 
وذلك من أجل إنهاء العزلة املشددة في 

إميرالي، ولقاء القائد أوجالن مع عائلته 
ومحاميه، وضمان احلرية اجلسدية له، 
ومن املقرر تقدمي لوائح التواقيع، التي 
احلقوقي،  العصر  إلى مكتب  جمعت 
إلى  هناك  من  إرسالها  سيتم  حيث 

.CPT جلنة مناهضة التعذيب

الشعوب قلقة إزاء مصير القائد 
أوجالن في إميرالي

اجلهود  البيان  ضمن  املبادرة  وثنت 
القائد:  على  العزلة  إلنهاء  املبذولة 
في  اللجان  من  املئات  شاركت  »لقد 
ومؤسسات  واألحزاب  الكومينات 
لذا  احلملة؛  هذه  في  املدني،  اجملتمع 
السبل  بكل  الرامية  جهودهم  نثمن 
القائد  على  املفروضة  العزلة  لكسر 

أوجالن، وكسر الصمت الدولي«.

وحثت املبادرة الشعبية لشمال وشرق 
مناهضة  جلنة  البيان،  خالل  سوريا، 
في  اإلسراع  على  األوروبية،  التعذيب 
القانون  مبوجب  الالزمة  التدابير  اتخاذ 
الدولي، مبا يكفل تعزيز ثقة الشعوب 
إلنهاء  الرسمي،  الدولي  باجملتمع 
العزلة املفروضة على القائد عبد اهلل 

من  وأسرته  محاميه  ومتكني  أوجالن، 
اللقاء به، والعمل على إطالق سراحه 

في أقرب وقت ممكن.

املنظمات  جميع  املبادرة،  وناشدت   
اللجنة  وخاصة  الدولية،  احلقوقية 
 CPT التعذيب  مناهضة  األوروبية 
لالستجابة لنداءات شعبنا، والرد على 
بها  املنوط  الدور  ولعب  مطالبهم، 
املرحلة  هذه  في  إنسانية  كمنظمة 

احلساسة«.

البيان رسالة شعوب شمال  وتضمن 
مناهضة  جلنة  إلى  سوريا،  وشرق 

االنتهاكات  حول  األوروبية،  التعذيب 
واستهلت  إميرالي،  في  القانونية 
بالتعبير عن قلق شعوب املنطقة إزاء 
القائد،  وضع  يكتنف  الذي  الغموض، 
 23 من  أكثر  يقارب  ما  منذ  وصحته 
يبرر حقيقة  دون منطقيٍّ  من  شهراً، 

هذا الغموض والكتمان.

 واختتم البيان: »لم تصلنا أي معلومات 
كارثة  ننسى  وال  القائد،  صحة  عن 
إميرالي،  الزلزال وتداعياتها على جزيرة 
ورغم كل هذا لم يكن هناك توضيح 

مصير القائد خالل هذه الكارثة«.

منبج/ آزاد كردي -هنّأت نائبة الرئاسة 
املشتركة للمجلس التنفيذي باإلدارة 
املدنية الدميقراطية في مدينة منبج 
املدنية  اإلدارة  احلامد  نورا  وريفها، 
الدميقراطية في مدينة منبج وريفها، 
السنوية  الذكرى  في  منبج  وأهالي 
السادسة لتأسيسها، وأكدت على أن 
ميكن  ال  حتققت  كثيرة  إجنازات  هناك 
حصرها مبختلف اجملاالت، موضحة بأن، 
هناك حتديات وقفت دون حتقيق مسيرة 
اإلصالحات، مؤكدة، على املضي قدماً 

لتحقيقها.

الذكرى  آذار  من  عشر  الثاني  يصادف 
اإلدارة  لتأسيس  السادسة،  السنوية 
منبج  ملدينة  الدميقراطية  املدنية 
املدنية  اإلدارة  ست  أُسِّ حيث  وريفها، 
بُعيد حترير مدينة منبج بثمانية أشهر، 
ففي الثاني عشر من آب في عام 2016 
حرر مجلس منبج العسكري، وقوات 
منبج  مدينة  الدميقراطية،  سوريا 
ثم  ومن  داعش،  مرتزقة  من  وريفها، 
جاء اإلعالن عن تأسيس اإلدارة املدنية 
في  وريفها،  منبج  في  الدميقراطية 
الثاني عشر من آذار 2017، والتي كانت 
مبثابة اخلطوة األولى لنفض غبار احلرب 
وجعلها صرحاً يجسد املعنى احلقيقي 
مدنية  إدارة  ضمن  الشعوب  لتالحم 
تخدم أهلها بجهد أبنائها كما حتررت 

بدمائهم.

تأسيس اإلدارة املدنية نقطة 
مفصلية

في السياق ذاته، هنأت نائبة الرئاسة 
املشتركة للمجلس التنفيذي باإلدارة 
املدنية الدميقراطية في مدينة منبج 
وريفها، نورا احلامد، جميع أهالي مدينة 
املؤسسات  وكافة  وريفها،  منبج 
السياسية  واألحزاب  واإلدارات 
الثاني  بيوم  النسائية،  واملؤسسات 
الذكرى  يصادف  الذي  آذار،  من  عشر 
اإلدارة  لتأسيس  السادسة  السنوية 
املدنية الدميقراطية في مدينة منبج 
اإلدارة  تأسيس  »كان  وقالت:  وريفها، 
املدنية الدميقراطية في مدينة منبج 
وبني  اإلدارة  بني  حتول  نقطة  وريفها، 
حجر  بدوره  شكل  الذي  الشعب، 
إدارة  لتكون  اإلدارة،  وقوام  األساس 

حقيقية شعبية دميقراطية«.

وحول إجنازات اإلدارة في منبج وريفها، 
األشهر  »منذ  بقولها:  نوار  أوضحت 

اليوم  هذا  وحتى  للتحرير،  األولى 
ميكن  ال  اإلجنازات  من  العديد  حتققت 
على  فمثالً،  املقام،  هذا  في  حصرها 
مدرسة  بناء  أعيد  التربوي،  صعيد 
تعرضت للتدمير أثناء حترير منبج إلى 
جانب ترميم عدد آخر من املدارس، أما 
بخصوص البلديات، فتحت مجموعة 
األساسية ضمن منبج  الطرقات  من 

االقتصادي،  الصعيد  وعلى  وريفها، 
االقتصادية  املشاريع  من  عدد  إجناز  مت 
مستوى  لرفع  تهدف  اجملتمعية، 

االقتصادي والنهوض باجملتمع«.

تواجه  التي  التحديات  أهم  وعن 
نورا: »هناك عدد  أشارت  املدنية  اإلدارة 
اإلدارة  واجهت  التي  الصعوبات،  من 
املدنية الدميقراطية في مدينة منبج 

عرقلة  في  أثرها  جتلى  والتي  وريفها، 
هجمات  ومنها؛  املشاريع،  تنفيذ 
وريفها،  منبج  على  التركي  االحتالل 
حيث تستهدف هذه الهجمات أمنها 
بإجناز  القيام  يعرقل  ما  واستقرارها، 
كل  وفي  املوكلة  واملهام  اخملططات 

اجملاالت«. 

العمل على رفع مستوى اخلدمات

وأضافت نورا: »ما يعرقل إجناز املشاريع 
العاملني  لدى  الكفاءة  قلة  أيضاً 
باإلضافة  الدميقراطية،  املدنية  باإلدارة 
إلى عدم رصد املوازنات الكافية، حيث 
نعلم أن املوازنة السنوية محددة في 
كل منطقة من مناطق شمال وشرق 

سوريا، وعلى الرغم من ذلك استطاعت 
اإلدارة املدنية في مدينة منبج وريفها، 
من  الكثير  حتقيق  في  قدماً  املضي 

اإلجنازات، وعلى جميع األصعدة«.

وبينت نورا: »إلى جانب ما سبق ذكره، 
هناك احلرب اخلاصة التي متارسها دولة 
االحتالل التركي، على العاملني باإلدارة 
املدنية الدميقراطية في مدينة منبج 
وريفها، وأيضاً أهالي مدينة منبج، إال 
أن ذلك لم مينعها من النهوض والتقدم 
البشرية،  املوارد  تطوير  مجال  في 
لكي  العاملني؛  تدريب  على  والعمل 
تكون هناك كفاءة علمية إدارية فنية 

عالية«.

واختتمت نورا احلامد حديثها بالتحدث 
املدنية  اإلدارة  أهداف ومخططات  عن 
الدميقراطية في مدينة منبج وريفها 
بناء  على  »نعمل   :2023 عام  في 
في  كافة  للعاملني  إدارية  شخصية 
اإلدارة، من خالل التدريب الدوري، ونقوم 
اجلماهير  مع  االجتماعات  بتكثيف 
للوصول الى ما يريده الشعب، باعتبار 
أن اإلدارة جزء من الشعب، هناك إرادة 
اإلدارة  مع  للمشاركة  قوية  شعبية 
املدنية الدميقراطية في مدينة منبج 
تنموية  مشاريع  بتنفيذ  وريفها، 
كفاءة  رفع  إلى  تهدف  استراتيجية، 
اإلدارة، لرفع مستوى اخلدمات املقدمة 

ألهالي منبج وريفها«.

الزلزال، الذي ضرب مساحات واسعة من تركيا وسوريا، تم استثماره من بعض الحكومات والدول، وخاصة فيما يخص العالقات مع سوريا، وحتى 
مع دولة االحتالل التركي، ليتم استغالل الجانب اإلنساني، فاستبدلت اللقاءات األمنية بين هذه األطراف لزيارات ولقاءات سياسية، وما يوضح ذلك 

، من أجل إنهاء العزلة المفروضة على القائد زيارة وزير الخارجية المصري لكل من سوريا وتركيا، وهذا معناه أن مصر تريد الخوض في تطوير العالقات مع سوريا وتركيا.
ً
قامشلو/ دعاء يوسف – كشفت المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا جمعها 2626828 توقيعا

، وناشدت جميع المنظمات المدعية لحقوق األنسان وخاصة اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب CPT لالستجابة 
ً
عبد الله أوجالن وتحريره جسديا

ع على الوثيقة، ولجان المبادرة لقيامهم بالعمل المشرف والقّيم.
ّ

لنداءات الشعب، والرد على مطالبهم، وتوجهت بالشكر لكل موق

هل تنجح مصر وروسيا في إعادة ترويض حكومة دمشق؟

بعد الزلزال... الهالل األحمر التركي يخسر شعبيته

أكثر من مليونين ونصف المليون توقيع للمطالبة 
ية الجسدية للقائد أوجالن بالحر

نورا الحامد: على الرغم من هجمات المحتل التركي حققنا إنجازات كبيرة
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خورشيد دلي

املتنافسة  السياسية  القوى  خريطة 
في هذه االنتخابات تنحصر في فريقني 
أساسيني، وثالث ثانوي، لكن سيكون 
دوره مصيريا إذا لم حُتسم االنتخابات 

الرئاسية من اجلولة األولى.
يتكون الفريق األول من حتالف الرئيس 
بتحالف  املعروف  أردوغان-باهجلي، 
يقوم  متني  حتالف  وهو  الشعب، 
والدينية  القومية  األيديولوجيا  على 

احملافظة.
داسية،  والثاني، هو حتالف الطاولة السُّ

ومرشحه كمال كليجدار أوغلو، رئيس 
هذا  ويتميز  اجلمهوري،  الشعب  حزب 
الفريق بالتنوع األيديولوجي إلى درجة 
ومعرض  سياسيا،  متجانس  غير  أنه 

لالنقسام في أي وقت.
التحالف  فهو  الثانوي  الفريق  أما 
الدميقراطي، الذي يقوده حزب الشعوب 
الدميقراطية، املوالي للكرد، ويتألف من 
بطابع  تتسم  صغيرة  أحزاب  سبعة 
انتخابية  يساري، لكنه يتمتع بكتلة 
وازنة، تُقدّر بنحو ثمانية ماليني ناخب، 
وستكون أصواتها مبثابة ورقة الفوز ألي 
مرشح رئاسي حال الذهاب إلى جولة 

ثانية من االنتخابات.
فهذه  أردوغان  للرئيس  بالنسبة 
االنتخابات مصيرية له وحلزبه احلاكم 
فوزه  وسيكون  والتنمية«،  »العدالة 
الستكمال  جديدة  محطة  مبثابة 
يقود  أنه  خاصة  املعروفة،  سياسته 
اجلمهورية  رئاسة  منصب  في  البالد 
منذ عام 2014، ويريد بالتالي مواصلة 
اجلارية،  التحوالت  وقع  على  مسيرته 
ألحزاب  بالنسبة  مختلف  األمر  فيما 
الورقة  إن  إذ  السداسية،  الطاولة 
السياسية، التي طرحتها مؤخرا، هي 
أقرب إلى رؤية سياسية لتغيير طبيعة 
البالد،  في  القائم  السياسي  النظام 

فهي تريد التخلي عن النظام الرئاسي 
وإعادة  البرملاني،  النظام  إلى  والعودة 
السلطة  بوصفها  للحكومة  الدور 
بني منصب  اإلدماج  وعدم  التنفيذية، 
احلزبي،  واالنتماء  اجلمهورية  رئاسة 
باختصار  السلطات..  بني  والفصل 
تفكيك النظام السياسي، الذي ُشّيد 
في عهد الرئيس أردوغان خالل العقد 

املاضي.
الزلزال  وتداعيات  املعيشية  األوضاع 
السادس  في  البالد  ضرب  الذي  املدمر 
من الشهر املاضي، وكيفية مواجهة 
الليرة  قيمة  وتراجع  التداعيات،  هذه 
قضايا  كلها  الدوالر..  أمام  التركية 
جدول  على  ستكون  ساخنة  داخلية 
للجانبني،  املقبلة  االنتخابية  احلمالت 
جلذب  ومنطقه  ُحججه  طرف  ولكل 

الناخبني.
الرئيس أردوغان يتمتع بخبرة انتخابية 
قوية، ويعرف نقاط ضعف املعارضة، ال 
سيما في ظل االنقسام الذي يعتريها، 
وافتقارها إلى خطة واضحة ملرحلة ما 
بعد االنتخابات، ولعل ما يعّقد املشهد 
أكثر هو أن قضايا احلمالت االنتخابية 
تركيا  بسياسة  عالقة  على  تبدو 
تبدو  التركية  فاملعارضة  اخلارجية، 
أقرب إلى السياسة الغربية بشقيها 

الرئيس  فيما  واألوروبي،  األمريكي 
متوازنة  اتباع سياسة  يحاول  أرودغان 
في  وهو  وواشنطن،  موسكو  بني 
يتجه  كيف  يعرف  احلرجة  اللحظات 
إلى عقد الصفقات والتحالفات، وهنا 
تبدو الساحة األمريكية ساحة ُمغرية 
ظل  في  خاصة  االنتخابية،  ملعركته 
التي  كتلك  املوجودة،  الدسمة  األوراق 
تتعلق باملوافقة على انضمام السويد 
الناتو،  حلف  عضوية  إلى  وفنلندا 
لشراء  واشنطن  مع  صفقة  وعقد 
مقاتالت »إف-16«، في ظل معرفته مبدى 
تعاظم مكانة تركيا في االستراتيجية 
األمريكية، ال سيما مع استمرار احلرب 

الروسية-األوكرانية األطلسية.
مهمة  ورقة  يشكّل  سبق  ما  كل 

عقد  إلى  تدفعه  قد  أردوغان  للرئيس 
يزيد من رصيده  بايدن، مبا  صفقة مع 
في الداخل على حساب خصومه في 
معركة االنتخابات، وبالتوازي، فإن فوز 
الرئيس أردوغان يشكل هاجسا مهما 
الذي  بوتني،  فالدميير  الروسي،  للرئيس 
في  قال  كما  موثوقا  حليفا  فيه  يرى 
وقت سابق، وبالتالي فإن الرهان عليه 
أوكرانيا  أزمة  في  احليادية  انتهاج  في 
من  عدد  في  معه  التعاون  ومواصلة 
امللفات اإلقليمية، ال سيما أزمة سوريا، 
في ظل املساعي الروسية الهادفة إلى 
ودمشق،  أنقرة  بني  مصاحلة  حتقيق 
املعادلة  في  ومؤثرا  مهما  يبقى 
االنتخابية في الداخل إلى حني موعد 

االنتخابات.

محمد ارسالن علي

السني  بشقيهم  واملسلمون  أيام 
والشيعي يحتفلون على حالة التصالح 
التي متت بينهما برعاية الصني البوذية. 
صراع كان مستمراً منذ أكثر من ألف 
واربعمائة عام، راح ضحيته مئات اآلالف 
وُمصاب،  قتيل  بني  الطرفني  كمِال  من 
وكل طرف يتوعد اآلخر باالنتقام ونصرة 
خالف  علي.  أو  عمر  كان  إن  خليفته 
وفاة  منذ  بدأت  اخلالفة  أحقية  على 
بوادرها  وكانت  )ص(  محمد  الرسول 
منذ اجتماع )السقيفة( الذي استمر 
عدة أيام حتى بدأ الدخان االبيض يخرج 
ليعلن تعيني أبو بكر خليفة للرسول. 
منذ ذلك احلني وكانت النفوس تضمر 
وتتحني الفرص في أحقية اخلالفة وملن 
ستؤول. تراكمت الضغائن واحلسابات 
احلالة  تلك  من  املستفيدين  بني  ما 
ليزيدوا من نثر بذور الشقاق حتى كانت 
واملبتدئة مبعركة  التي كانت  الواقعة 
اجلمل ومن بعدها صفني، والتي كانت 
بداية النهاية لوحدة املسلمني وليكون 
هو  اآلن  حتى  عشناه  ما  بعدها  من 
والذي  احلياة  مشهد  على  الطاغي 
متثل في صراع واقتتال على السلطة 
والنفوذ والهيمنة، حتى ُسمي بالصراع 
“اتباع  “اتباع عمر” – الشيعي  السني 

علي” في وقتنا احلاضر.

لندع التاريخ قليال ونخوض مبا عاصرناه 
عراقية  حرب  من  أهواله  وشهدنا 
ثمان،  سنوات  استمرت  ايرانية   –
واستمرت بعدها لتأخذ منحىً آخر في 
بدءاً  املنطقة  في  االيراني  النفوذ  متدد 
من اليمن ولبنان وسوريا وبعض الشيء 
من املغرب. وبقي القليل )االردن ومصر 
وليبيا واجلزائر( ليعود التمدد الشيعي 
لتاريخه الذهبي في املرحلة الفاطمية 

كما مت تسميته.
موسى  سيدنا  ويتبع  يؤمن  من  عمل 
وعيسى على تزكية نار اخلالف ما بني 
السنة والشيعة في العقود األخيرة وال 
زالوا مستمرون بذلك بكل قوة، ألنهم 
وقوتهم  بقائهم  سرّ  أن  يعتقدون 
تكمن في استمرارية اخلالف والصراع 
هذا  بقي  ولطاملا  املذهبني.  بني  ما 
الُعليا  الكلمة  لهم  بقيت  التنافس 
في املنطقة ومنها تزداد احتياطاتهم 
للطرفني  االسلحة  بيع  من  املالية 
بأساليب شتى فقط ليبقى كل طرف 
احلقيقة  كامل  ميتلك  أنه  على  مصرٌ 
ما هم  اآلخر  الطرف  بينما  واألحقية، 

سوى خوارج ومن أهل النار.
يكن  لم  النووي  السالح  امتالك 
بقدر  بتاتاً،  إليه  يسعى  من  لصالح 
املوافقة  يتم  من  نصيب  من  كان  ما 
من  ميكن  سالح  امتالكه.  على  لهم 
الرسائل  من  الكثير  إرسال  خالله 
للخصم على أنه ميتلك النصر من غير 
الوحيدة  الدولة  فأمريكا  استعماله. 
فقط  واحدة  وملرة  استخدمته  التي 
حربهما  في  اليابان  مع  حربها  في 
أن  خاللها  من  أرادت  الثانية،  العاملية 
تصل الرسالة للقوى املتصارعة على 
أنها فقط القوة املهيمنة على العالم 

وعلى اجلميع أن يتقبل هذه الفكرة.

محاولة إيران امتالكها للسالح النووي 
وإن كانت تدعي أنها تسعى له ألغراض 
يثق  الغرب  كان  متى  ولكن  سلمية، 
مبا يقوله الشرق وإن كان هذا املشرق 
القوى  ستخشى  فحينها  فارسياً، 
الغربية كثيراً من امتالك املشرق لهذا 
لصراع  بداية  سيكون  والذي  السالح 
بنهاية  أتى  ولرمبا  مطلقاً  ينتهي  لن 
املنطقة. فهذا املنطقة منذ تاريخها ال 
تتقبل تواجد قوتني مهيمنتني بنفس 
الوقت. “إله” أو قوة واحدة فقط ينبغي 
لها ان توجد وتتحكم مبصير من تبقى، 
أردنا للواحدية ان تستمر حتت  هذا إن 
غطاء ديني على أساس أننا نعيش حتت 
حاربت  والتي  التوحيدية  الديانة  راية 
تعددية اآللهة. فال مكان أللهه أخرى 
مكان  وال  املتوسطي  مشرقنا  في 
لنبيني اثنني في نفس الوقت. بعكس 
اآللهة الوضعية التي تتقبل التعددية 
وبأن يكون بجوارها إله أخر يتعبده فئة 

من البشر.
ومن  فشلوا  التوحيدية  الديانة  اتباع 
فتيل  ينتزعوا  أن  في  منافس  غير 
املذهبني  بني  ما  واالقتتال  الصراع 
املسلمني السني والشيعي على مدار 
الصني  جنحت  حني  في  عديدة.  قرون 
أمريكا  عنه  عجزت  فيما  “بوذية”  الـ 
نهاية  وروسيا. فهل سنشهد  واوروبا 
بني  ما  االقتتال  من  عصر  أو  حقبة 
اتباع الديانة الواحدة مبختلف أنبيائها 
وهل  ومحمد(؟  وعيسى  )موسى 
في  الُعليا  “بوذا” الكلمة  لـ  ستكون 
هذا التفاهم واالتفاق ليعيش الكل مع 
الكل وليّتبع كل فرد من يشاء؟ وهل 
بوذا” في  “سيدنا  لـ  متاثيل  سنشهد 
الساحات العامة على أنه استطاع ان 
يجمع األخوة الفرقاء ويصلح ذات البني 

قرون؟  دام  وصراع  اقتتال  بعد  بينهم 
احملرك  “بوذا” هي  أّن فقط مصالح  أم 
إيران  بني  االتفاق  لرعايته  األساسي 

والسعودية.
وإسرائيل  أمريكا  قررت  حال  في  ألنه 
أكبر  ستكون  الصني  فإن  إيران  ضرب 
املتضررين منها. حيث أنها أي الصني 
للنفط  املستوردين  أكبر  من  تعتبر 
احلرب  حال  وفي  واخلليجي  االيراني 
فأن تدفق النفط من اخلليج سيكون 
مستحيالً تقريباً، نظراً ألن إيران هددت 
بضرب املصالح االمريكية في اخلليج 
أو  السعودية  في  كانت  إن  عامة 
االمارات باإلضافة للعراق وسوريا. وأنه 
وكذلك  الصني  تكون  االتفاقية  بهذه 
من  بنفسهما  نأت  قد  السعودية 
تبعات الضربة االيرانية على االقل في 

مراحلها األولى.
االصطفافات  ترتيب  سيعيد  اتفاق 
االقليمية والدولية من جديد وخاصة 
تواجدها في املنطقة. كذلك سيكون 
له تأثير مباشر على وضع احلوثيني في 
اليمن وهل ستتخلى إيران عنهم كرمًى 
لعيون السعودية واستقرارها، كذلك 

بشكل  لبنان  على  تأثير  له  سيكون 
وستتغير  والعراق  وسوريا  مباشر 
بوصلة تركيا كثيراً خاصة أنها كانت 

البوابة الوحيدة إليران على العالم.
سيناريوهات عدة تلوح في األفق جراء 
هذا االتفاق ومنهم من هو سعيد بهذا 
ومنهم  عنه  سيتمخض  وما  االتفاق 
من هو ممتعض منها ويعتبرها انتصار 
السياسة  على  وسياستها  للصني 
الغربية واالمريكية على وجه اخلصوص. 
ولرمبا تكون قادم األيام ُحبلى باملفاجآت 
بداية  سيكون  هذا. هل  االتفاق  جراء 
الشيعي   – السني  االقتتال  لنهاية 
والبدء مبرحلة التعايش مع بعض رغم 
لتأجيج  بداية  أم سنشهد  االختالف، 
الديانة  اتباع  بني  ما  والصراع  االقتتال 
)املوسوية  التوحيدية بكل اصداراتها 
والعيسوية واحملمدية(، ليبقى بوذا على 
قمة اجلبل صامتاً ينتظر صراع األخوة 
ليقول كلمته األخيرة بأن “الكراهية ال 
توقفها الكراهية، فقط احلب يوقفها” 
و “يأتي السالم من الداخل. ال تسعى له 

في اخلارج”.
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فاصلة  انتخابية  معركة  المقبل  مايو/أيار  شهر  من  عشر  الرابع  في  تركيا  تشهد 
الداخل  في  السياسية  تركيا  خيارات  على  استفتاء  بمثابة  نتائجها  ستكون  ومصيرية، 

والخارج مستقبال.

االنتخابات التركية.. المعركة الفاصلة

بوذا حينما ُيصالح بين عمر وعلي

يسعى مزارعو األشجار املثمرة ونباتات 
عبر  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  الزينة، 
شتلها في مدينة الرقة، ورفد مشاتل 
عن  بعيداً  بها،  سوريا  وشرق  شمال 

استيرادها من اخلارج.

الزينة،  نباتات  إكثار  طريقة  تعدّ 
احلديثة  الطرق  من  املثمرة  واألشجار 
في مدينة الرقة، حيث جلأ مزارعون من 
الرقة الستخدام هذه الطريقة بدالً من 
استيراد هذه النباتات واألشجار املثمرة 
وحتقيق  ممتازة  جودة  على  واحلصول 
األشجار  غرس  من  الذاتي  االكتفاء 

املثمرة ونباتات الزينة.

الرقة، مركزان  ريف مدينة  ويوجد في 
إلكثار النباتات واألشجار املثمرة.

الزينة  أشجار  أنواع  بعض  وحتتاج 
واألشجار املثمرة لتربة خاصة، وأجواء 
مالئمة لزيادتها ومنو غرساتها، إضافة 

خلبرة زراعية في هذا اجملال.

الذي  العليص،  محمد  املزارع،  وأكد 
يعمل على إكثار أشجار مثمرة كاملوز، 
واحلمضيات، واللوزيات في مشتله، أنه 
كان يستوردها قبل البدء بإكثارها لكن 

اآلن هو يعمل في هذا اجملال.

املنطقة،  في  املشاتل  تعتمد  وكانت 
أنواع  من  غرسات  على  للحصول 
على  الزينة  ونباتات  املثمرة  األشجار 

االستيراد من مناطق أخرى في سوريا، 
أو من لبنان، وتركيا، والعراق.

انخفاض أسعار الناجت احمللي من 
األشجار

وأشار العليص، أنه وبعد إكثار النباتات 
األهالي  من  العديد  توجه  واألشجار 

أسعارها  ألن  املثمرة،  األشجار  لزراعة 
أقل بكثير من أسعار تلك املستوردة، 
الكسرات  منطقة  أهالي  أن  وذكر 
في ريف الرقة، زرعوا أنواعاً كثيرة من 

األشجار املثمرة.

وحسب العليص، فإن تكلفة الغرسة 
السابق  في  األشجار  من  الواحدة 
كانت تتراوح بني عشرة آالف ليرة إلى 

12 ألف ل.س؛ كونها مستوردة، لكن 
النصف  إلى  األسعار  انخفضت  اآلن 

واإلنتاج محلي.

نسبة النجاح 80 %

وتختلف مواعيد اإلنبات لكل نوع من 
األشجار املثمرة، وكل منها لها طريقة 

إلكثارها، حيث يقوم املزارع بأخذ عقد 
التربة«  في  وغرسها  الشجرة،  من 
البركانية« وينتظر ما يقارب 60 يوماً، 
وأكد العليص أن نسبة النجاح لديهم 
تصل إلى 80 % إلى حني التجذير، ليتم 

نقلها إلى األكياس الزراعية.

إكثار  مجال  في  العاملون  ويعتمد 
التربة  على  والغرسات  النباتات 
البركانية؛ كونها غنية جداً بالعناصر 
الغذائية، وحتتفظ باملياه جيداً؛ بسبب 
وتوفر  البركاني،  الرماد  من  محتواها 
النباتات،  جلذور  ثابتة  غذائية  إمدادات 
ما يجعلها تنمو بشكل أسرع وأكثر 
صحة وتساعد على منو أنواع كثيرة من 

الزراعات.

نقل اإلنتاج إلى مناطق أخرى

املنطقة  في  اإلنتاج  جودة  أن  وأكد 
كبيرة، وهي من أفضل أنواع األشجار. 
وأن مدينة الرقة ستكتفي ذاتياً خالل 
وستحقق  العامني،  تتجاوز  ال  فترة 
لها  اجملال  هذا  في  الذاتي  االكتفاء 
ولكافة شمال وشرق سوريا، ونوه أنهم 
مناطق  إلى  حالياً  إنتاجهم  ينقلون 
قامشلو، واحلسكة، ودير الزور، ومنبج.

وكالة هاوار

املشاريع  من  الفرات  سد  يعدّ 
الكهرومائية الهامة في شمال وشرق 
االتفاقيات  عمله  وتنظم  سوريا، 
والعراق،  وسوريا،  تركيا،  بني  الدولية 
بغزارة 500 متراً مكعباً في الثانية، في 
حني تخفض تركيا الوارد املائي ألقل من 
الثانية للضغط  250متراً مكعباً في 
وتعطيشها،  املنطقة  شعوب  على 
تنظمه  ما  تركيا  تخالف  وبذلك 
تخفيضها  بفعل  الدولية  القوانني 
للحصة املتفق عليها إلى النصف، غير 
آبهة بذلك، وهذا يؤدي إلى إحلاق الضرر 
باملشاريع املقامة على ضفاف الفرات 
ومنها نقص الكهرباء، وضعف الزراعة، 
ونقص أعداد الثروة احليوانية، وانتشار 

أمراض خطرة.

السياسة التركية وراء تقليل الوارد 
املائي

وملعرفة املزيد عن اآلثار واألضرار الناجمة 
التقت  الفرات،  ملياه  تركيا  حبس  من 
غرفة  منسق  »روناهي«  صحيفتنا 
عمليات سد الفرات في إدارة السدود 
بداية  في  أشار  حيث  عبيد«  »عماد 
حديثه إلى: »أن الوارد املائي من اجلانب 
التركي منخفض للحد األدنى حالياً، 
وأن وارد سوريا، والعراق ال يتجاوز 250م3 
االتفاقية  وحسب  بينما  الثانية،  في 

الدولية بني الدول الثالث سوريا، وتركيا، 
والعراق اخملصصة بحصة تصل حلوالي 
500م3 في الثانية، في حني أن السعة 
التخزينية لبحيرة الفرات تصل حلوالي 
سيؤثر  حيث  املياه،  من  م3  14مليار 
الضخ  خطة  على  املائي  الوارد  نقص 
ممنهجة  تهجير  سياسة  وفق  والري 
ساعية لتعطيش أبناء املنطقة تتبعها 
الطاقة  قلة  تستهدف  والتي  تركيا، 
السدود،  على  املقامة  الكهربائية 
والنقصان املتعمد ملياه الشرب أيضاً«.

تأثير نقص الوارد املائي على السكان

مقام  الفرات  بحيرة   « عبيد:  وأضاف 
الشرب،  مضخات  من  العديد  عليها 
الدولي  االتفاق  أساس  على  أقيمت 
والبابيري،  الطبقة،  منها  املعلن، 
وغيرها،  شرق  ومسكنة  واخلفسة، 

والتي تعد ضرورية لتأمني مياه الشرب 
لألهالي، والسكان، ولسقاية املزروعات 

على ضفاف الفرات«.

الوارد  نقص  »إلى  عبيد:  لفت  فيما 
املائي من جهة تركيا، قد بدأ منذ شهر 
وانخفضت  2022م،  عام  من  نيسان 
إلى  البحيرة  خلزان  التخزينية  السعة 
املنسوب  بينما  مليارم3،  ونصف   11

البحر،  سطح  فوق  304م  األعظمي 
واملعروف أن منسوب احلالي هو 299,4م 
تقريباً، وأن كمية ضخ قناة البليخ تقدر 

بغزارة 75م3 في الثانية تقريباً«.

وعّقب عبيد: إلى أن نقص الوارد املائي 
واألضرار،  اآلثار  من  العديد  يسبب 
وخفض  الشرب،  مياه  نقص  أهمها 
الكهربائية  الطاقة  توليد  مستوى 

ومياه الري، وتأثيرهما سلباً على أنواع 
الزراعات كافة، وتربية الثروة السمكية 

واحليوانية.

وذكر عبيد، أن إدارة السدود في شمال 
بخصوص  بياناً  أصدرت  وشرق سوريا، 
السدود،  تشغيل  ساعات  تصفير 
تصفير  بعد  املائي  الوارد  قلة  نتيجة 

ساعات عمل سد تشرين.

الطبقة/ ماهر زكريا ـ أوضح منسق غرفة عمليات سد الفرات في إدارة السدود، أن خفض دولة االحتالل التركي لمنسوب مياه نهر الفرات يسبب 
 إلى أن "كارثة" كبيرة تهدد سد الفرات، وأن منسوب المياه في البحيرة الواقعة خلف السد وصل إلى مستوى 

ً
العديد من اآلثار واألضرار، مشيرا

، علما أن مستوى البحيرة يبلغ 304 أمتار.
ً
مقلق، وهو 299.4 مترا

تركيا تخرق االتفاقيات المائية الدولية لمياه الفرات

ينة واألشجار المثمرة  السعي لالكتفاء الذاتي من نباتات الز
يا في شمال وشرق سور


