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وردتنا شكوى جديدة اليوم عن موضوع 
تفاوت أسعار المنتجات الغذائية واألدوية 
أصحاب  يضع  بحيث  المالبس،  وحتى 
كما  والبضائع  المنتجات  أسعار  المحالت 
يرغبون، ويختلف سعر أي منتج من محل 

آلخر.

ذكرت  بسيط  وكمثال  »ن.م«  المواطنة 
بأن أصحاب المحالت يتحججون بارتفاع 

أحد  في  اللبن«  »سطل  فسعر  الدوالر، 
ليرة سوريّة وفي محل  المحالت 1100 
سوريّة،  ليرة   1400 الحي  وبذات  آخر 
رغم أن الوزن واحد والمنتج في الحالتين 
الفارق  يكون  أن  يُعقل  فهل  بقري،  لبن 
يومي،  محلي  لمنتج  سوريّة  ليرة   300
رقابة  وأين  التموينية  الرقابة  فأين 
المسؤولة  الجهات  الضمير، سؤال برسم 

والتجار ...والدوالر؟!!!.

روناهي/ قامشلو- حي الشيخ مقصود أحد أكبر 
المقاومة،  بحي  لُقِّب  والذي  حلب،  مدينة  أحياء 
يحتضن حديقة القائد عبد هللا أوجالن التي تعتبر 
أوقات  في  األهالي  ومقصد  معالمه  أبرز  من 

الراحة، وشاهداً على البطولة والمقاومة.
الحديقة أُنِشئت في الرابع من نيسان عام 2015 
شاهداً  ولتكون  أوجالن  القائد  ميالد  ذكرى  في 
قصص  القادمة  لألجيال  يحكي  تاريخياً  وإرثاً 
التي  الحديقة  الحي،  في  والتضحية  المقاومة 
البدايات مقاتلون من وحدات حماية  أنشأها في 
من  ومنهم  المرأة  حماية  ووحدات  الشعب 
تاركاً  الخالدين  سجل  في  اسمه  وُخلّد  استشهد 
الحديقة تروي وتذّكر ببطوالتهم أمثال الشهداء 
حيدر،  الشهيد  جيا،  الشهيد  فراس،  »الشهيد 

بإنشاء  القرار  وكان  مليس«.  حسن  والشهيد 
للمقاومة في حي الشيخ مقصود  الحديقة تخليداً 
براثن  الشبابي وغيرها من  واألشرفية والسكن 

المرتزقة.
متر  آالف  سبعة  بحوالي  الحديقة  مساحة  تُقدّر 
األشجار  أنواع  من  بالعديد  ُزرعت  وقد  مربع، 
والورود  المثمرة  األشجار  وبعض  الحراجية 
المدخل  الرئيسي  الزينة، يصل ممرها  ونباتات 
مرصوف  وهو  وأطرافها،  الحديقة  بوسط 
بالبالط، وعلى الجانبين صور الشهداء ونباتات 
هللا  عبد  القائد  اسم  تحمل  وجدارية  الزينة، 
واألخضر  واألصفر  األحمر  وبألوان  أوجالن 
تضم  قاعة  إلى  تصل  اآلخر  الطرف  وفي 
مقتنيات المقاتلين الشهداء ومكتبة وصوراً للقائد 

أوجالن في مراحل عمرية ومناسبات مختلفة.
القصص  من  بالكثير  تحفل  المقتنيات  قاعة 
الخاصة بالمقاتلين وبطوالتهم وبعض الذكريات 
الخاصة بهم، وحكايات المقاومة وقصصها في 
الفترة 2012- 2017، وبعض المقتنيات ومنها 
هناك  كذلك  عكيد،  بالشهيد  خاص  طبل«   «
قسم خاص لتربية الحمام إكراماً للشهيد جكدار 
ويربيه  الطائر  هذا  يحب  كان  الذي  عفرين 
واستشهد بعد مقاومة بطوليّة واستذكاراً له، كما 
يزيّن الحديقة وبين الساحتين الرئيسيتين إحدى 
عشر سارية تحمل أعالم وحدات حماية الشعب 
عبد هللا  للقائد  المرأة وصورة  حماية  ووحدات 

أوجالن.

دوالر... وأسعار 
يا سّتار!

حديقة القائد أوجالن... شاِهد عىل 
المقاومة والبطولة

قيقة
ن الح

عي

عدسة عبدالرحمن مجمد

هل ستنجح اللجنة الدستورية في ظل 

غياب مجلس سوريا الديمقراطية..؟!

حزب العمال الكردستاين.. بداية ثورة الفكر 
يف أجزاء كردستان األربعة

جان هادي بوزان ... أكرث ما يشدين للكتابة وجُع الوطن!

الذكرى  بمناسبة  الشهداء  عوائل  قالت   
العمال  حزب  لتأسيس  واألربعين  الثانية 
حزب  تاريخ  »إن   :PKK الكردستاني 
بالنضال  الممتزج  الكردستاني  العمال 
والمقاومة ودماء آالف الشهداء يستدعي 
وقوف كافة الجماهير في أجزاء كردستان 
شهدائها  مبتغى  إلى  للوصول  األربعة؛ 
ديمقراطية  كردستان  تحقيق  أجل  من 

حرة«...«6

الكتابة عموماً والشعر بخاصة ما هي 
إال رجع نبض الكاتب وصدى إحساسه 
األقالم،  تناجيه  إذ  الورق  يتجسد على 
الهمهمات  تلك  تخط على ساحتها  كي 
األدبي  النص  وارتعاشات  الروحية 
الشعر  لفراشات  قلبها  تفتح  أن  أو 
وهي تحلق وربما ألنهار الوجع وهي 

تتدفق...«8

إلى  القادم  ديسمبر  من  العاشر  في  ستنعقد  التي  األوروبية  القمة  تتطرق 
وأتى  المتوسط،  شرق  في  تركيا  وتصرفات  أنقرة  مع  المتدهورة  العالقة 
قرار البرلمان األوروبي غير الملزم، هذا األسبوع، بدعم طلب قبرص الذي 
يحث قادة التكتل على »اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة رداً على أفعال 
أجل فرض عقوبات من  فرنسا من  يعزز جهود  لكي  القانونية«  تركيا غير 
االتحاد األوروبي على تركيا بسبب النزاع على موارد الطاقة في شرق البحر 

المتوسط ومجمل النهج التركي إزاء أوروبا...«9

مع دخول قرار تطبيق الحظر الكلي في بعض مدن إقليم الجزيرة ومن ضمنها 
التنفيذ؛  حيز  والمدارس  الجامعات  دوام  تعليق  الذاتية  اإلدارة  وقرار  قامشلو، 
عادت جامعة روج آفا لعملية التدريس عن بعد للمرة الثانية خالل هذا العام، 
وتحاول اليوم تدارك بعض السلبيات الناجمة عن التدريس عن بعد )أونالين( 
التي ظهرت خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المنصرم، لذا اتخذت 
اإلجراءات الالزمة الستمرار العملية التعليمية بالشكل الصحيح، لكن رغم ذلك 
تبقى السلبيات موجودة لضعف البنية التحتية الالزمة لمثل هذه العمليات وفق 

مختصون...«5

24عاماً  يقارب  ما  منذ  أسرتها  تعيل   
بقوة وصمود امرأة ال تعرف االستسالم، 
اعترضت  التي  الصعوبات  كل  ورغم 
والثابت  الوحيد  السند  بقيت  طريقها, 

ألطفالها...«3

مشتركة  رؤية  إليجاد  مؤتمره  الديمقراطية  سوريا  مجلس  فيه  عقد  الذي  الوقت  في 
الديمقراطية  سوريا  وبن�اء  �اء، 

َّ
البن بالحوار  المتفاقمة  السورية  األزمة  وحل  للسوريي�ن 

اللجنة  اجتماع  من  جديدة  جولة  لخوض  باالستعداد  الضامنة  الدول  تقوم  الالمركزية؛ 
الدستورية وإقصاء الممثل الحقيقي لشعوب شمال وشرق سوريا؛ والسؤال المطروح؛ 

هل ستنجح اللجنة الدستورية في ظل غياب مسد..؟!...«2

محمد مهدي: مؤتمر أبناء 
الجزيرة والفرات حجر الزاوية 

ألي حل سوري ُمرتقب
محمد  سوريا  في  الكردستاني  التجديد  حركة  في  العام  المجلس  مسؤول  بيّن 
الذي يطرحه مجلس سوريا  الحل  السوريّة هو  الوحيد لألزمة  الحل  أن  مهدي 
المبدأ  زال هو  ما  وتركيا  بين روسيا،  المقايضات  مبدأ  أن  ونوه  الديمقراطية، 
المجلس  زيارة  أن  وأشار  السوري،  الشعب  حساب  على  البلدين  بين  الساري 
الوطني الكردي إلى أنقرة تصب في خانة األعداء وتضر بالمصلحة الكرديّة...«4

لم تؤثر فيها أهوال الحياة.. وضّحت إلعالة أسرتها

العالقات بين االتحاد األورويب وتركيا 
واالنحدار المستمر

التعليم عن بعد عاد لجامعة روج آفا... 
فما سلبياته وإيجابياته؟
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شيخ عشيرة يطالب حكومة دمشق بفتح حوار جاد مع 

اإلدارة الذاتية
تقييم صحي محتمل للمتعافين من وباء كورونا في المنزل!

حبس مواطن بتهمة إهانته زعيم المافيا في تركيا

النظام اإليراني يزيد تعسفه بحق المعتقلة زينب جالليان

بعد إتمام أربع سنوات في المعتقل 

ديمرتاش يصبح رهينة سياسية

التخوف التركي من قمة االتحاد 

األوروبي يدفعه إلى إعادة سفينة 

التنقيب لميناء أنطاليا

االحتالل  من  كلٌّ  يسعى  ُمقسٍَّم  بلٍد  أنقاِض  على 
بمصير  المتحّكمون  وإيران،  وروسيا  التركي 
اقتسام  أجل  من  أدواتهم  لتحريك  السوريين، 
بقائهم  خرائط  ورسم  نفوذهم  وترسيخ  غنائمهم 
من  السورية،  األرض  على  هيمنتهم  واستمرار 
بقي  التي  الدستورية،  اللجنة  ى  تُسمَّ ما  خالل 
مع  معادلتها،  الوحيد خارج  الطرف  السوريون 
وإقصاء  قرارها،  على  األطراف  تلك  هيمنة 
عن  السورية  األرض  على  حقيقيين  فاعلين 

المشاركة فيها.
إلى سوريا  الخاص  المتحدة  األمم  نائبة مبعوث 
خولة مطر، أعلنت بعد جلسٍة افتراضيٍة لمجلس 
حدَّد  المجلس  أّن  سوريا،  حول  الدولّي  األمن 
بيَن  السورية  الدستورية  للجنة  الرابعةَ  الجولةَ 
الثالثين من تشريِن الثاني الجاري، والرابعِ من 

كانون األّول القادم.

بالمتطلبات  التذكيَر  أعادت  األمميّةُ  المسؤولةُ 
الخاص   2254 للقرار  عليها  القفُز  تمَّ  التي 
اللجنة  فشل  تخِف  ولم  سوريا،  في  بالتسوية 
حتّى اآلن في إحراز أّيِ تقدٍّم، مشيرةً أيضاً إلى 

الوضع األمنّي الهش في محافظة إدلب.
للجنة  المرتقبة  اإلعالن عن موعد االجتماعات 
األممي  المبعوث  أجراها  مباحثاٍت  أعقب جولة 
إلى سوريا غير بيدرسون، في كّلٍ من السعودية 

وإيران وروسيا وتركيا ومصر وسوريا؛ بهدف 
َوْسَط  السوريّة،  السياسيّة  بالعمليّة  الجمود  كسر 
بين  بيدرسون  عنه  كشف  الذي  الثقِة  عدِم  جّوِ 

األطراف المختلفة.
وموسكو  وأنقرة  طهران  أدوات  تسابق  ومع 
أعمالها  في  للمشاركة  اللجنة  بأعضاء  ممثلين 
ليهم في تحقيق مصالحهم؛ توّجهت  بضغط ُمشغِّ
عقده  طارٍئ  تشاورّيٍ  اجتماعٍ  شطر  األنظار 
كباُر المسؤولين في وزارات الخارجية لكّلٍ من 
قالت  واألردن،  ومصر  واإلمارات  السعودية 
تطورات  لبحث  ُعِقدَ  أنه  المصرية  الخارجية 
األزمة السورية وسبل تسويتها وفقاً لقرار مجلس 

األمن رقم اثنين وعشرين أربعة وخمسين.
سيادة  باحترام  يقضي  األممي  القرار  أن  ورغم 
دستورية  عملية  وإطالق  ووحدتها  سوريا 
حرة  انتخابات  عنها  تتمخض  سوريّة  بقيادة 

أّن  إاّل  المتحدة،  األمم  رقابة  تحت  ونزيهة 
التدّخالت الخارجيّة اختزلت  أّن  مراقبين يرون 
أعضاؤها  يلهث  التي  الدستور  لجنِة  في  مساَرهُ 
وتقاسم  والمناصب،  المال  فتات  على  للحصول 
قتّلت وشّردت  التي  ذاتها  المنظومة  مع  السلطة 
مناطقهم  تدمير  في  وتسبّبت  السوريين،  ماليين 

واحتاللها.
للحوار  الدعوة  وطنيّة  قوًى  تمّل  ال  المقابل  في 
السوري ـ السوري، وتبقي اليد ممدودة لشركاء 
الوطن، على قاعدة االعتراف باآلخر، بما يحقق 
وحدة البالد وسيادتها وسالمة أراضيها وكرامة 
األصوات  تلك  لكن  حقوقهم،  وصون  شعوبها 
الذين  واالنتهازيين،  الطامعين  بالءات  تصطدم 
أي  عن  وإقصاءها  القوى  تلك  عزل  يحاولون 

منّصة أو مناسبة تخّص مستقبل وطنها.

تبيّن أّن األشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً 
الحيوانية، ويُسّمون  المنتجات  اللحوم أو  خالياً من 
ضون لإلصابة  النباتيون الِصرف أو »فيغنز«، معرَّ
بكسور في العظام بنسبة 43 في المئة مقارنة بمن 
مجلة  في  أخيراً  نُشر  بحث  وفق  اللحوم،  يأكلون 

»بي إم سي ميديسن«. 
ألفاً  ووجدت الدراسة التي شارك فيها حوالى 50 
يعيشون في المملكة المتحدة، أّن النباتيين التقليديين 
أو الـ«فيجيتريانز« )عادة يسمحون ألنفسهم بتناول 
والزبدة  كالحليب،  الحيوانية  المنتجات  بعض 
تناولوا  الذين  واألشخاص  والعسل(،  والبيض 
بدرجة  واجهوا  اللحوم،  عن  وأعرضوا  األسماك 
بمن  مقارنة  الورك،  بكسور  اإلصابة  خطر  أكبر 
يأكلون اللحوم، وفي المقابل انخفض الخطر جزئياً 
الجسم«،  كتلة  االعتبار »مؤشر  في  األخذ  بمجرد 
الكالسيوم  من  يومياً  المستهلكتين  والحصتين 

والبروتين ضمن النظام الغذائي.
على الرغم من أّن من ال يتناولون اللحوم أشاروا 
من  قليلة  كميات  استهالكهم  إلى  سابقة  بحوث  في 
الكالسيوم والبروتين في نظامهم الغذائّي، فلم تكن 
الغذائية  األنظمة  بارتباط  يتعلّق  ما  في  واضحة 
»هذه  تُعتبر  استطراداً  الكسور.  بخطر  النباتية 
الكسور  مخاطر  حول  األولى  الشاملة  الدراسة 

العامة بغض النظر عن مكانها أو الكسور في مواقع 
يتوزعون  أشخاص  لدى  سواء،  حد  على  محددة 
الغذائية«،  األنظمة  من  مختلفة  مجموعات  على 

بحسب الباحثة الرئيسة الدكتورة تامي تونغ، وهي 
نافيلد لصحة  في »قسم  الوبائية  التغذية  في  عالمة 

السكان«، في »جامعة أكسفورد«.

الصرف  النباتيين  أن  البحث  وجد  السياق  في 
منها  نتج  عامة،  بكسور  لإلصابة  أكثر  تعرضوا 
خالل  شخص  ألف  لكل  أخرى  حالة   20 زهاء 
اللحوم،  تناولوا  بأشخاص  مقارنةً  سنوات،   10
وتوّصلت الدراسة إلى أن الفوارق األهم ُوجدت في 
كسور الورك التي وصل فيها الخطر لدى النباتيين 
الصرف إلى ما يفوق الضعفين عن متناولي اللحوم.

وحلل فريق من الباحثين من جامعتَي »أكسفورد« 
و«بريستول »بيانات من مسح شمل 54 ألفاً و898 
كسراً،  و941  آالف  ثالثة  البحث  شمل  مشاركاً. 
برز فيها النباتيون الصرف والنباتيون )التقليديون( 
ومن يقتصر تناولهم للحوم على األسماك، ممثَّلين 
بشكل غير مناسب (بمعنى أن عددهم كان كبيراً( 
الشأن،  اللحوم. في هذا  تناولوا  عند مقارنتهم بمن 
ذكرت الدكتورة تونغ إن: »دراسات سابقة أظهرت 
بارتفاع  متصل  الجسم  كتلة  مؤشر  انخفاض  أن 
تناول  ُربط  كذلك  الورك.  بكسور  اإلصابة  خطر 
حصتين غير كافيتين من الكالسيوم والبروتين، مع 
وهن في صحة العظام. وأظهرت هذه الدراسة أّن 
كتلة  مؤشر  متوسط  كان  الذين  الصرف  النباتيين 
من  أقل  كميات  واستهلكوا  متدنياً،  لديهم  الجسم 
مخاطر  أعلى  بشكل  واجهوا  والبروتين  الكالسيوم 

اإلصابة بكسور في مواقع عدة من الجسم«.

وأضافت تونغ أّن األنظمة الغذائية المتوازنة التي 
تغلب عليها المأكوالت النباتية تفضي إلى تحّسن في 
مستويات المغذيات في الجسم، بل ُربطت بخفض 
أمراض  بينها  عدة،  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 
القلب والسكري. لذا حرّي باألشخاص أن يأخذوا 
ومخاطره،  الغذائي  نظامهم  فوائد  الحسبان  في 
من  كافية  مستويات  على  حصولهم  من  والتأكد 
الكالسيوم والبروتين، والحفاظ على مستوى صحّي 
من مؤشر كتلة الجسم، بمعنى تفادي النحافة وتفادي 

الوزن الزائد أيضاً.
في المقابل من أوجه القصور التي شابت الدراسة، 
أّن معظم المشاركين كانوا أوروبيين من أصحاب 
األرجح،  على  مهّم  عامل  وذلك  البيضاء،  البشرة 
نظراً إلى أّن الدراسات السابقة الحظت أّن االنتماء 
كثافة  في  اختالفات  وجود  في  دوراً  أدى  اإلثني 

معادن العظام ومخاطر الكسور بين المشاركين.
كذلك لم يكن لدى الباحثين الذين نهضوا بالدراسة 
بيانات عن األسباب المحدَّدة للكسور، ولم يتمكَّنوا 
من تتبّع مكمالت الكالسيوم الغذائية التي ربما أخذها 
المشاركون، علماً أّن الدراسة اكتفت باإلشارة إلى 

تناول المغذيات عوض قياسها بشكل موضوعي.

مركز األخبارـ دعا شيخ عشيرة األسياد الحيايين 
الشعب السوري إلى تشكيل وحدة وطنية مطالباً 
حكومة دمشق بفتح حوار جاد مع اإلدارة الذاتية.
الدين  عالء  الحيايين  األسياد  عشيرة  شيخ  بيّن 
شيخ أحمد في حديث له لوكالة أنباء هاوار أن 
وشرق  شمال  في  الموجودة  الوطنية  الوحدة 
سوريا هي نموذج فريد من نوعه قائالً: »كافة 
اتحدوا  والسريان  والعرب  الكرد  من  الشعوب 
متماسًكا«،  مجتمعًا  وشّكلوا  اإلرهاب،  ضد 
بتشكيل وحدة وطنية،  السوري  الشعب  وطالب 
له من  مثاًل  نموذج شمال شرق سوريا  واتخاذ 

أجل إنهاء األزمة والتوجه نحو حل سياسي.
وأشار شيخ أحمد إلى أن شعوب شمال وشرق 

سوريا تمكنوا عبر الوحدة الوطنية التي تشكلت 
مساحات  وتحرير  كبيرة  إنجازات  تحقيق  من 
المجاميع  من  السورية  األراضي  من  شاسعة 
سياسيًّا  المنطقة  أبناء  »دعم  مؤكداً  المرتزقة، 

وعسكريًّا واجب وطني، لذلك على كل سوري 
الراهنة وفتح حوار جاد  المرحلة  أهمية  إدراك 
الشيخ  نظر  وجهة  ومن  الذاتية«.  اإلدارة  مع 
في  مفقودة  الوحدة  فإن  أحمد  شيخ  الدين  عالء 
بعض  وقوف  خاص  وبشكل  العربي  الوطن 
الدول العربية إلى جانب االحتالل التركي التي 
احتلت عدة مناطق من سوريا ملفتاً إلى أن هذا 
المنطقة  مستقبل  على  خطير  العربي  التشتت 
وقيم موقف الجامعة العربية تجاه ما يحصل في 
المناطق العربية قائالً: »لم تحرك جامعة الدول 
مطالبة  اآلن  العربية  والجامعة  ساكناً،  العربية 
التركي  االحتالل  إلنهاء  جادة  خطوات  باتخاذ 

وتدخالته في شؤون الدول العربية«.

»كوفيد-19«  مرضى  بعض  أن  دراسة  زعمت 
الذين يعانون من أعراض مستمرة خفيفة ممن تُركوا 
للتعافي في المنزل، أكثر عرضة للمعاناة من سوء 
الحالة الصحية بعد 3 أشهر مقارنة بذوي الحاالت 

الخطرة.
وقام الباحثون في المركز الطبي في هولندا، بتقييم 
124 مريضاً بعد عدة أسابيع من شفائهم. وأجريت 
الرئتين  وحالة  المرض  شدة  على  بناء  المقارنة 

والصحة العامة.
 27 على  خفيفة  أعراض  ظهرت  المجموع  وفي 
بحاالت  أصيبوا  منهم   51 أن  وتبين  مريضاً، 
حاالت  من  يعانون  بأنهم  ُوصفوا  و26  متوسطة، 
»شديدة«، باإلضافة إلى وجود 20 حالة »حرجة«.

لكن  جيداً،  الرئتان  تعافت  المرضى  غالبية  وعند 
أكثر  كان  صحتهم  من  أخرى  جوانب  على  التأثير 
حاالت  من  يعانون  الذين  لألشخاص  بالنسبة  أهمية 
الغالب  في  تُركوا  والذين  األمد،  وطويلة  خفيفة 
للتعافي في المنزل. وكانت المشكالت طويلة األمد 
وآالم  التنفس  وضيق  التعب  هي  شيوعاً  األكثر 

الصدر.
وبعد ثالثة أشهر من اإلصابة، تبين أن زهاء %22 
من الحاالت الخفيفة المحالة، غير قادرة على إكمال 
اختبار المشي لمدة ست دقائق، مقارنة بـ 16% فقط 

من الحاالت الحرجة.
وفي الوقت نفسه، عانى أكثر من واحد من كل خمس 
حاالت خفيفة )22%( من االكتئاب بعد ثالثة أشهر، 
مقارنة بواحدة من كل عشرة )10%( لدى المرضى 

الذين يعتبرون »بحاالت حرجة«.
نعثر  لم  أننا  »بما  دراستهم:  في  الباحثون  وكتب 
أو  الرئة  في  وظيفية  أو  إشعاعية  شذوذات  على 
لدى  الرياضة،  ممارسة  على  القدرة  أو  التهابات 
مرضى األمراض الخفيفة المحالين بعد ثالثة أشهر، 
غير  تزال  ال  السيئة  الصحية  حالتهم  تفسيرات  فإن 

واضحة في هذه المرحلة«.
الحاالت  من  المجموعة  هذه  إن  الباحثون  ويقول 
يعانون من  الذين  تمثل جميع األشخاص  الخفيفة ال 
مرضى  بعض  أن  تُظهر  ولكنها  طفيفة،  أعراض 
فيروس كورونا يصابون بأعراض طويلة األمد لها 

آثار كبيرة على المدى الطويل.
بورست:  دن  فان  برام  للبحث،  األول  المعد  ويقول 
من  واضحة  فرعية  مجموعة  هناك  أن  »يبدو 
المرضى الذين عانوا في البداية من أعراض خفيفة 
لـ »كوفيد-19«، وظلوا في وقت الحق يعانون من 
شكاوى وقيود مستمرة طويلة األجل. ويتمثل األمر 
في  شاذة  حاالت  أي  وجدنا  بالكاد  أننا  في  المذهل 
رئتي هؤالء المرضى. وبالنظر إلى تنوع وخطورة 
الشكاوى والحجم المعقول لهذه المجموعة الفرعية، 
التفسيرات  في  البحث  من  لمزيد  ملحة  حاجة  هناك 

وخيارات العالج«.
وُجنّد جميع مرضى »كوفيد-19« الذين خرجوا من 
المستشفى للدراسة، كما تمت إحالة المرضى الذين 
يعانون من األعراض لمدة تزيد عن ستة أسابيع، إلى 

برنامج التقييم من قبل الممارس العام.
جميع  من   %99 في  أنه  الرئة  فحوصات  وكشفت 

الزجاج  »تعتيم  في  انخفاض  هناك  كان  الحاالت، 
في  الهوائية  المساحات  تمتلئ  حيث   - األرضي« 

رئاتهم بمادة، عادة ما تكون دماً أو ماء.
لدى %93  للصدر  السينية  األشعة  أن صور  وتبيّن 
كانت  خفيف،  بمرض  المصابين  األشخاص  من 
المرضى  ثلث  من  أكثر  فإن  ذلك،  ومع  طبيعية. 
)36%( يعانون من مشاكل عقلية وإدراكية بعد ثالثة 
أشهر. ولكن بينما تعافت الرئتان في غضون ثالثة 
التعب  من   )%69( الثلثين  من  أكثر  عانى  أشهر، 
أشكال  من  شكل  من  يعانون  المرضى  من  و%64 

الضعف الوظيفي.
دراستهم  األخيرة  الدراسة  في  الباحثون  يربط  ولم 
المبررة، على  األمد‹‹ غير  بظاهرة »كوفيد طويل 
األمد.  طويلة  األعراض  في  التشابه  من  الرغم 
وأظهرت بيانات من دراسة COVERSCAN أن 
ما يقرب من 70% من المتطوعين أصيبوا بأضرار 
في عضو واحد أو أكثر، بما في ذلك القلب والرئتان، 

بعد أربعة أشهر من العدوى.
العديد  من  واحدة   COVERSCAN دراسة  وتعد 
المدى،  طويل  الضرر  تفحص  التي  الدراسات  من 
الذي يسببه »كوفيد-19« على األعضاء الرئيسية، 

وتضم 500 ناجٍ.
في  الباحثين  أحد  بانيرجي،  أميتافا  الدكتور  وقال 
جامعة كوليدج لندن، إن 25% من المرضى أصيبوا 
الدراسة  قيادة  وتتم  أكثر.  أو  عضوين  في  بتلف 
الطبية  الشركة  قبل  من  عامين  استمرت  التي 

Perspectum ومستشفيات جامعة أكسفورد.

مركز األخبارـ اعتقلت السلطات التركية مواطن 
في والية آيدن بتهمة إهانته عالء الدين شاكجي، 
مع  الوطيدة  بعالقاته  المعروف  المافيا  زعيم 
بهجلي  دولت  وزعيمه  القومية  الحركة  حزب 

حليف الرئيس رجب أردوغان.
يدعى  مواطن  منزل  التركية  الشرطة  وداهمت 
عبد الحكيم أكاليك مقيم في بلدة كوش أضاسي 
بمدينة آيدن، واعتقلته بحجة إهانة شاكجي عبر 
تويتر. وُزعم أن عبد الحكيم نشر تغريدة هاجم 
الشعب  حزب  رئيس  هدد  الذي  شاكجي  فيها 
»أنا  قائال:  أوغلو،  كليجدار  كمال  الجمهوري، 

أتحداك يا… أرسل إلي من شئت من رجالك!«.
ومن جانبه روى عبد الوهاب أكاليك، تفاصيل 
فرق  »داهمت  قائال:  األصغر،  شقيقه  اعتقال 
غير  بشكل  إقامتنا  محل  الخاصة  العمليات 
قانوني وقامت باعتقال شقيقي عبد الحكيم بتهمة 
إهانة وتهديد الشريك الثاني والثالث للحكومة«. 
بحبس  قضت  التركية  السلطات  أن  وتبين  هذا 
عبد الحكيم، الذي يُزعم إهانته وتهديده لشاكجي، 

بتهمة تحريض الشعب على الكراهية والحقد

بقمعه  اإليراني  النظام  يستمر  األخبارـ  مركز 
والسجينة  السياسيين  السجناء  تجاه  وضغوطاته 
الكردية زينب جالليان إحدى السجينات الالتي 

يواصل النظام بتعسفه حرمانها من حقوقها.

على  الضغط  ممارسة  اإليراني  النظام  يواصل 
جالليان  زينب  الكرد؛  السياسيين  السجناء 
محتجزة في سجن »يزد«، وقد ُحرمت من جميع 
حقوقها تقريباً، حيث أفادت شبكة حقوق اإلنسان 

في روجهالت كردستان )شرق كردستان(، بأن 
النظام اإليراني ال يسمح لعائلة جالليان بزيارة 
ابنتهم، وحظرت عليها المكالمات الهاتفية أيضاً.
إلى سجن  نقل زينب  أنه عندما  الشبكة  وأفادت 
»يزد«، لم يُسمح لها باالتصال بعائلتها إال مرة 

واحدة.
العائلة  أبلغت  زينب  إن  أيضاً  الشبكة  وقالت 
مسؤولو  »أخبرني  معها:  قصير  اتصال  في 
مع  وأتعاون  نشاطاتي  أوقف  لم  ما  أنه  السجن 
حقوقي  جميع  من  فسيحرمونني  األمن،  قوات 
في السجن«. وأشارت شبكة حقوق اإلنسان في 
روجهالت كردستان إلى أنه وبحسب أحد أفراد 
عائلة زينب جالليان أن والد زينب قد اعتقل من 
»ماكو«  مدينة  في  اإليرانية  االستخبارات  قبل 
في األيام األخيرة، وبعد أربع وعشرين ساعة تم 

اإلفراج عنه بكفالة.

مركز األخبارـ قال صالح الدين دميرتاش الذي 
كـ  محتجز  إنه  المعتقل،  في  سنوات  أربع  أتم 
الرهائن  آالف  هناك  وإن  سياسية«،  »رهينة 
السياسيين مثله في سجون حكومة حزب العدالة 

والتنمية.
وأكد الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي 
دميرتاش، أن هذا يعد جزءاً من العمليات التي 
إال  مشيراً  الكردية،  السياسة  تركيع  إلى  تهدف 
بأسره  المجتمع  على  يتم  األكبر  االضطهاد  أن 

في الخارج.
السياسة  في  منخرط  أنه  دميرتاش  وأوضح 
ألنه يؤمن بضرورة حل جميع المشاكل سلمياً، 
السياسة  يختار طريقة  كسياسي  أنه  إلى  مشيراً 
الديمقراطية، وال يتبنى أسلوب السالح والعنف، 
هي  الديمقراطية  فالسياسة  صحيًحا،  يجده  ولم 

البديل والمضاد للعنف.
وليس  سياسي  بأنه  ذكر  السياسي  عمله  وعن 
بخالف  تنظيمي  هيكل  ألي  خاضعاً  أو  منتمياً 

حزب الشعوب الديمقراطي.
يمكنهم  المعارضة  قادة  أن  إلى  دميرتاش  ونوه 
مثل  األساسية  القضايا  بشأن  معًا  العمل 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان، حيث يمكنهم عمل 
الكثير من األشياء، التي من شأنها الحد من القمع 
من  والزيادة  القتل  جرائم  منع  على  والمساعدة 

آمال الديمقراطية في المستقبل في المجتمع.
تشرين  منذ  المعتقل  ديمرتاش  صالح  وشدد 
الثاني 2016 على أن زعماء المعارضة يجب 
ألنه  مبكرة  انتخابات  إجراء  على  يصروا  أن 
أنشأته  الذي  النظام  يتغير  يتغير شيء حتى  لن 

حكومة العدالة والتنمية.

في 28 نيسان الماضي تمكن فريق »تلسكوب 
تشايم«، في والية بريتش كولومبيا الكندية، 
الكونية  تلك اإلشارات  من رصد واحدة من 
راديوية  »نبضات  تسمى  التي  المجهولة 
سريعة«، لكنها ألول مرة في تاريخ رصِدنا 

لها، كانت قادمة من داخل مجرتنا.
في  الفريق  هذا  نشرها  التي  الدراسة  أثارت 
دورية »نيتشر« في الشهر الجاري، ونوهت 
الدراسة  في  المشاركة  ماكجيل  عنها جامعة 
العالم  فلكيي  انتباه  بإصدار صحفي رسمي، 
أجمع، فمنذ اكتشافها في العام 2007م عبر 
تلك  كانت  أستراليا،  في  باركس  مرصد 

النبضات واحدة من أكبر األسرار العلمية.

نبضات مجهولة
دفقات  هي  السريعة  الراديوية  النبضات 
المصدر،  مجهولة  قوية  كهرومغناطيسية 
األلف  من  أجزاء  عدة  منها  الواحدة  تدوم 
من الثانية الواحدة، وتنشأ من أعماق الكون 

بصورة عشوائية تماماً ومن كل مكان.
تلك  تكرار  رصد  من  العلماء  يتمكن  ولم 
المصدر  نفس  ومن  النمط  بنفس  النبضات 
من  يقرب  ما  خالل  معدودة  مرات  سوى 
من  النبضات  هذه  وكانت  ونصف،  عقد 
بحثي  فريق  تصّور  بحيث  والسرعة  القوة 
أنها  العام 2017 م  من جامعة هارفارد في 
حضارات  قبل  من  متعمد  بشكل  مصنّعة 

أخرى.
»تشايم«،  بفريق  الخاصة  الدراسة  وبحسب 
لوحظ أن النبضات السريعة هذه المرة قادمة 
يقع على مسافة 30  من »نجم مغناطيسي« 

ألف سنة ضوئية، مقارنة باألرصاد السابقة 
فإن  الضوئية،  السنوات  ماليين  مسافة  على 

النبضات هذه المرة »قريبة جداً«.

نجوم غريبة
النجوم المغناطيسية هي حالة غاية في الغرابة 
من النجوم، قطرها حوالي 20 كيلومتراً فقط 

وكتلتها تساوي شمساً أو شمسين.
لكن األغرب من ذلك هو قدراتها المغناطيسية، 
المغناطيسي  المجال  قوة  أن  نعرف  حيث 
تريليونات  تساوي  العادي  النيوتروني  للنجم 
المغناطيسي لألرض،  المجال  قدرة  المرات 
مرة   1000 أكبر  المغناطيسية  النجوم  لكن 
من هذ القدر، ويصل األمر لدرجة أن بعض 
المغناطيسي  اإلشعاع  من  يطلق  النجوم  تلك 
في ُعشر ثانية فقط ما تطلقه الشمس في 100 

ألف سنة.
ومنذ لحظة اكتشاف النبضات، وجه العلماء 
من  يدهشهم  به  وإذا  ناحيته،  انتباههم  كامل 
جديد. وقد تم تأكيد تلك األرصاد الثالثة في 
دراسة صدرت في 16 تشرين الثاني الحالي 

بدورية »نيتشر أسترونومي«.
وتقدم الدراسة األخيرة تأكيداً على أن مصدر 
هذه النبضات هو النجوم المغناطيسية، وهو 
بعد  لكننا ال نعرف  تقدم كبير منذ 2007م، 
الكثير عن طبيعتها، وِلماذا تصدر من الجرم 
متفاوتة؟  فترات  1935+2154 في   SGR

وما الذي يدفعها للتكّون؟
النبضات من داخل  التقاط هذه  وربما يكون 
درب التبانة هو قفزة كبيرة في طريق العلماء 

ناحية اإلجابة على كل تلك األسئلة.

التركية  التنقيب  سفينة  عادت  األخبارـ  مركز 
أوروتش ريس إلى ميناء أنطاليا، اليوم االثنين، 
قادمة من منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط، 
قبل أقل من أسبوعين من قمة لالتحاد األوروبي 
المحتمل  العقوبات  في  خاللها  التكتل  سينظر 

فرضها على أنقرة.
العضوين  واليونان  تركيا  مطالب  وتتضارب 
الجرف  نطاق  بشأن  األطلسي  شمال  حلف  في 
الطاقة  موارد  في  والحقوق  منهما  لكل  القاري 

المحتملة في شرق البحر المتوسط.
كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع 
في  األوروبي  لالتحاد  سابقة  قمة  قبل  عليها 
أكتوبر / تشرين األول إلعطاء فرصة للجهود 
بعدما  أعادت إرسالها الحقاً  لكنها  الدبلوماسية، 

وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت تركيا إن 
تشرين   29 حتى  المنطقة  في  ستعمل  السفينة 

الثاني.
وقالت وزارة الطاقة، اليوم االثنين، إن السفينة 
أكملت مهمة بدأتها في العاشر من آب. وأضافت 
جمعت  التي  »سفينتنا  تويتر  على  تغريدة  في 

10995 كيلومتراً من البيانات السيزمية ثنائية 
األبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا«.

يذكر أن البرلمان األوروبي حث قبل أيام االتحاد 
األوروبي على فرض عقوبات على تركيا بعد 
االنفصالي  قبرص  شمال  إلى  أردوغان  زيارة 

الذي يهيمن عليه القبارصة األتراك.
مقابل  صوتاً   631 بتأييد  البرلمان  ووافق 
التصويت،  عن   59 وامتناع  ثالثة  معارضة 
على قرار غير ملزم يدعم طلب قبرص العضو 
في االتحاد، الذي يحث قادة التكتل على »اتخاذ 
إجراء وفرض عقوبات صارمة رداً على أفعال 

تركيا غير القانونية«.
التنقيب  أنشطة  البرلمان  قرار  وصف  كما 
البحر  الغاز في شرق  التي تقوم بها تركيا عن 

المتوسط بأنها »غير قانونية«.
ومن المرجح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي 
األوروبي  االتحاد  من  عقوبات  لفرض  فرنسا 
على تركيا الشهر المقبل، تنفيذاً لتهديد من التكتل 
في تشرين األول بسبب نزاع أنقرة مع اليونان 
موارد  على  االتحاد،  في  العضوين  وقبرص، 

الطاقة في شرق البحر المتوسط.

مركز األخبار ـ في الوقت الذي عقد فيه مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمره إليجاد رؤية مشتركة للسوريين وحل األزمة السورية المتفاقمة بالحوار 
الممثل  الدستورية وإقصاء  اللجنة  الضامنة باالستعداد لخوض جولة جديدة من اجتماع  الدول  الالمركزية؛ تقوم  الديمقراطية  البنَّاء، وبناء سوريا 

الحقيقي لشعوب شمال وشرق سوريا؛ والسؤال المطروح؛ هل ستنجح اللجنة الدستورية في ظل غياب مسد..؟!

العلماء يرصدون ألول مرة نبضات 

راديوّية سريعة من داخل درب التبانة



2كانون األول  2020 األربعاء

العدد 1043

2كانون األول  2020 األربعاء روناهيروناهي

العدد 1043 محررة �لصفحة - ميديا غانممحرر �لصفحة - جو�ن محمد

103 المرأةالرياضة

 روناهي/ قامشلو- تزامناً مع مرور اليوم العالمي 
تستمر  مؤخراً،  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
االنتهاكات بحق نساء شمال وشرق سوريا في 
مما  ومرتزقتها  تركيا  قبل  من  المحتلة  المناطق 

تسمى بالجيش الوطني السوري.
نددت نساء من مدينة قامشلو بجميع أشكال العنف 
التي  تلك  سيما  وال  المرأة،  بحق  واالضطهاد 
يمارسها المحتل التركي بحق النساء في المناطق 
السورية المحتلة، وكذلك رفضن العادات والتقاليد 
البالية التي تقيد حرية المرأة، والذهنية الذكورية 

المتسلطة عليها.

لن تستسلم

وبخصوص مرور اليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضد المرأة قبيل أيام، حدثتنا اإلدارية في مؤتمر 
الذكرى  هذه  أهمية  عن  خليل«،  »هندرين  ستار 
عام  كل  »في  وقالت:  الصدد،  بهذا  فعلن  وماذا 
وبتاريخ 25 تشرين الثاني يصادف اليوم لعالمي 
النساء  يقوم  حيث  المرأة،  ضد  العنف  لمناهضة 
مسيرات  إقامة  ومنها  فعاليات،  عدة  بتنظيم 
له  تتعرض  التي  العنف  أشكال  لجميع  استنكاراً 

المرأة من قبل المجتمع والهيمنة الذكورية«.
مشيرةً إلى أن النساء في المناطق المحتلة بشمال 
وشرق سوريا تعرضن لشتى أنواع العنف سواًء 
القتل، على أيدي جيش االحتالل  من التهجير أو 

التركي ومرتزقته.
زمن  في  بأنه  هندرين  أشارت  حديثها  وخالل 
زادت  الراهنة  المرحلة  في  وخاصة  الحروب 
الناحية  من  سواًء  أكبر،  بشكل  العنف  حاالت 
والشرق  الشمال  بمناطق  النفسية  أو  الجسدية 
السوري، وتابعت: »ولكن بالرغم من االنتهاكات 
لن  مناطقنا  في  المرأة  أن  إال  بحقها  التي تحصل 
تستسلم للمحتل وللعادات والتقاليد، وال ألي نوع 

من العنف الممارس بحقها«.
منوهةً بأن النساء في شمال وشرق وسوريا نظمن 
أنفسهن من خالل عملهن، وبمناسبة مرور اليوم 

مؤخراً  المرأة،  ضد  العنف  لمناهضة  العالمي 
نظمن عدة فعاليات وحاولن الوصول لكافة النساء 
على  باالعتماد  وتشجيعهن  فكرياً  وتوعيتهن 
أنفسهن، والمدافعة عن حقوقهن لعيش حياة حرة 

كريمة بفكرهن الحر. 

عليها أال تصمت..

مكتب  في  اإلدارية  أشارت  ذاته  السياق  وضمن 
لسوريا  والديمقراطية  الحداثة  حزب  في  المرأة 

»هيفاء محمود«: كل سنة ننظم فعاليات لمناهضة 
العنف  من  تعاني  المرأة  المرأة, ألن  العنف ضد 
أخذ  ولكنه  السنين،  آالف  منذ  البشرية  منذ والدة 

يزداد في سوريا بعد اندالع الحرب.
المرأة  وأردفت: »وفي اآلونة األخيرة برز دور 
في شمال وشرق سوريا، حيث قادت ثورة المرأة 
بنضالها, ولعبت دوراً سياسياً ريادياً بالمنطقة, هذا 
ما جعلها تتعرض للعنف والتهديدات, وكما نالحظ 
النساء  جميع  تستهدف  التركية  الدولة  أن  اآلن 
الناشطات والسياسيات في شمال وشرق سوريا, 
والدليل على ذلك ما قام به االحتالل التركي السنة 

لم تؤثر فيها أهوال الحياة.. وضّحت إلعالة أسرتها

نساء قامشلو يشددن على ضرورة مناهضة كل امرأة
 للعنف بكل السبل

ما  منذ  أسرتها  تعيل  قامشلو-  روناهي/ 
تعرف  ال  امرأة  بقوة وصمود  يقارب 24عاماً 
االستسالم، ورغم كل الصعوبات التي اعترضت 

طريقها, بقيت السند الوحيد والثابت ألطفالها.

خياطة المالبس واحدة من المهن القديمة, وذات 
يعمل  حيث  المجتمعات,  كافة  في  طيب  صيت 
المهنة برغم  الرجال, فهذه  النساء أكثر من  بها 
لمهارات عالية وصبر  تحتاج  أنها  إال  بساطتها 
لجذب  كبيراً  دوراً  فيها  الخبرة  وتلعب  ودقة, 
الزبائن، وعن هذه المهنة وشجونها ومتطلباتها, 
من  مؤلفة  لعائلة  رزق  مصدر  أصبحت  والتي 
خمسة أشخاص، تحدثت لصحيفتنا »روناهي«؛ 
مدينة  داود« خياطة ومن سكان  »بروين خليل 
قامشلو, بالغة من العمر 48 عاماً, التي واظبت 
على ممارسة هذه المهنة منذ ثالثة عقود مضت, 
تستطيع  وال  المهنة  هذه  تعشق  بأنها  وقالت 
التي  األساسي  العمل  لكونها  عنها,  االستغناء 

تمسكت به إلعالة أسرتها.

اقترب منتخب مصر لكرة السلة من التأهل إلى 
بطولة كأس األمم اإلفريقية »رواندا 2021«، 
 ،76/99 بنتيجة  المغرب  على  الفوز  عقب 
صالة كمال شلبي بنادي االتحاد السكندري، في 
»المجموعة  الخامسة  المنطقة  تصفيات  ختام 

الرابعة«.
سيطر المنتخب المغربي على مجريات الفترة 
منتخب  أن  إال   ،22/21 بنتيجة  وتقدم  األولى 
بنتيجة  وتفوق  الثانية  الفترة  في  عاد  مصر 
الفترة  في  أيضاً  تفوقه  واصل  كما   ،43/45

الثالثة بنتيجة 63/81.
وبتلك النتيجة يتصدر منتخب مصر مجموعته 
برصيد 6 نقاط، كما صعد منتخب أوغندا الذي 
وأيضاً  نقاط،   5 برصيد  الثاني  المركز  احتل 
منتخب الرأس األخضر الذي حل في المركز 

الثالث برصيد 4 نقاط.
الصعود  في  المغربي  المنتخب  فشل  بينما 
للتصفيات المقبلة المقرر لها شهر شباط وذلك 
بعد احتالله المركز األخير في جدول الترتيب 

برصيد 3 نقاط.

مدرب الجهاد الكابتن بيرج سركيسيان: نمتلك كل العوامل 
للفوز بالنقاط الثالث غداً

برشلونة يعود لطريق االنتصارات 
ويسحق أوساسونا برباعية

منتخب مصر يهزم 
المغرب ويقترب من 

أمم إفريقيا للسلة

الذهاب  مرحلة  ـ ضمن  قامشلو   / روناهي 
بكرة  األولى  للدرجة  السوري  الدوري  من 
الثالثاء نادي الجهاد مع  القدم، يتقابل غداً 
جاره الجزيرة في مباراة هي الثانية للناديين 
اللذين تعادال بدون أهداف مع نادي عامودا، 
وبخصوص مباراة الغد وخطط نادي الجهاد 
القادمة كان للكابتن بيرج سركيسيان مدرب 
لصحيفتنا  خاص  تصريح  الجهاد  نادي 

»روناهي«.
دفة  استلم  سركيسيان«  »بيرج  الكابتن 
التدريب لنادي الجهاد قبل مدة، وخرج فريقه 
من  األولى  المباراة  في  عامودا  مع  متعادالً 
وبينما  أهداف،  بدون  سلبياً  الذهاب  مرحلة 
مع  غداً  ستقام  التي  الثانية  المباراة  سيلعب 
على  عصراً  الثانية  الساعة  بتمام  الجزيرة 
االستعدادات  وعن  الحسكة،  ملعب  أرضية 
اللقاء  في  التعادل  وأسباب  المباراة  لهذه 
لنا  صّرح  القادم  النادي  وبرنامج  السابق 

بالتالي: 
أغلب  ألن  بدنيّاً  جاهز  بغالبيته  »الفريق 
التي  الجزيرة  إقليم  أندية  من  هم  الالعبين 
بمعدل  نتمرن  ونحن  القادم،  للدوري  تستعد 
المنتخبات  فكرة  وفق  باألسبوع،  تمرينين 
الخططي  اإلعداد  على  االعتماد  وهي 
إلى  باإلضافة  النظري،  واإلعداد  )التكتيك( 
وثقافة  والنفسية  الذهنية  الحالة  موضوع 
جانب  إلى  والخسارة  والفوز  البطوالت 
فيها ألول  نلعب  التي  الحديثة  اللعب  طريقة 
مرة بنادي الجهاد وأسلوب اللعب في الحالتين 
الدفاعية والهجومية، بالرغم من التفاوت في 
االلتزام بسبب جائحة كورنا والتزام اإلدارة 
بكافة وعودها من حيث العقود والتجهيزات 

وتأمين المالعب«.
عامودا  ناديا  مباراة  تابع  بأنه  وأوضح 
بشكٍل جيد  الجزيرة  بدارسة  وقام  والجزيرة 
حال  وفي  والضعف،  القوة  نقاط  وعرف 
ميدان  في  والتوجيهات  التعليمات  ُطبّقت 
الفيصل  فهي  الالعبين  قبل  من  الملعب 
كافة  يتملك  عام  بشكٍل  أنه  وأردف  بالفوز، 

العوامل التي تساعدهم على الخروج بنتيجة 
حيادياً  التحكيم  كان  حال  في  طبعاً  إيجابية 

وموفقاً في المباراة.
وعن النتيجة السلبية في المباراة السابقة مع 
نادي عامودا ذكر أن الخلل كان في موضوع 
وفقدان  الجديدة،  اللعب  وطريقة  االنسجام 
إلى الالعب رقم  القناص باإلضافة  المهاجم 
بين  الوصل  صلة  يكون  أن  يجب  10الذي 
خطي الوسط والهجوم وكذلك الحالة البدنية 

والذهنية عند قسم من الالعبين وليس الكل.
وأشار سركيسيان قائالً: »من خالل التمارين 
بشكل  األخطاء  على  الوقوف  تم  الحالية 
فردي و جماعي وتم تصحيحها بشكل عملي 
على أرض الملعب والمران مستمر وجاري 
التركيز على جانب االنضباط التكتيكي داخل 
فقط،  والدفاعية  الهجومية  بحالتيه  الملعب 
ألننا في فترة الدوري سنحاول جذب بعض 
الالعبين ذوي الخبرة لسد نقاط الضعف في 

بعض المراكز بالفريق«. 
وعن ما بعد مرحلة الذهاب نوه أن في فترة 
واإلياب  الذهاب  مرحلتي  بين  االستراحة 

جديدة  تحضير  مرحلة  في  الفريق  سيدخل 
وسيتم  التعاقدات،  بعض  إبرام  وضمنها 
والذهني  البدني  الجانب  على  التركيز 
عدم  عن  للتعويض  الالعبين  عند  والنفسي 

التحضير الجيد في فترة ما قبل الدوري.
الذين  بالعبينا  كبير  »أملنا  وأضاف: 
إلى  بحاجة  وهم  العمرية  الفئات  من  أغلبهم 
والتعليمات  والتوجيهات  الوقت  من  قليل 
الرجال،  فريق  في  مؤثرين  ليكونوا العبين 
والفكرة تكمن بفريق يملك مزيج من الخبرة 
والالعبين الشباب ليكونوا نواة فريق متكامل 

من الخبرة والشباب مستقبالً«.
الحالي  الدوري  نظام  أن  سركيسيان  وبيّن 
نفس  من  هي  الثالث  الفرق  كون  صعب 
المنطقة وهناك حساسية الديربيات والجيران 
في  كلمة  لهم  ستكون  المتأهالن  والفريقان 

األدوار المتقدمة.
بيرج  الكابتن  الجهاد  نادي  مدرب  واختتم 
سركيسيان حديثه: »نادينا الجهاد يمشي في 
الطريق الصحيح ولكنه بحاجة إلى قليل من 

الوقت والحظ  كي نصل إلى ما نريد«. 

بالفوز  االنتصارات،  لطريق  برشلونة  فريق  عاد 
بنتيجة )4-0( خالل مواجهة أوساسونا، في إطار 

منافسات الجولة الحادية عشر من الليغا.
الدقيقة  في  برايثوايت  برشلونة،  أهداف  وسجل 
في  وكوتينيو   ،42 الدقيقة  في  وغريزمان   ،29

الدقيقة 57، وميسي في الدقيقة 73.
 14 إلى  رصيده  برشلونة  يرفع  االنتصار  وبهذا 
رصيد  يتجمد  بينما  السابع،  المركز  في  نقطة 
أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

أنطوان  ونجح  ُمبكًرا،  التهديد  برشلونة  بدأ 
غريزمان في التوغل داخل منطقة الجزاء، وراوغ 
الحارس هيريرا ومرر كرة عرضية لكوتينيو الذي 
سدد على المرمى، لوال تدّخل المدافع جارسيا الذي 

شتت الكرة في الدقيقة 11.
وأرسل غريزمان تصويبة قوية على حدود منطقة 
أوساسونا  حارس  نجح   ،15 الدقيقة  في  الجزاء، 

هيريرا في التصدي لها ببراعة.
 ،18 الدقيقة  في  ألوساسونا  محاولة  أول  وجاءت 
جزاء  منطقة  عمق  في  كرة  بوديمير  تلقى  حيث 
برشلونة، وسدد على الطائر لكن مرت الكرة أعلى 
برشلونة  نجم  كوتينيو  وسدد  شتيغن.  تير  مرمى 
الدقيقة  في  الجزاء،  منطقة  حدود  على  قوية  كرة 

لها  تصدى  هيريرا  أوساسونا  حارس  لكن   ،19
على مرتين. ومرر ميسي كرة لكوتينيو على حدود 
المنطقة في الدقيقة 28، لكن البرازيلي سددها بقوة 

زائدة لتمر أعلى مرمى أوساسونا.
ونجح مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة في تسجيل 
الهدف األول في الدقيقة 29، حيث مرر ألبا كرة 
الحارس  لها  وتصدى  برايثوايت  سددها  عرضية 
في  ويُسكنها  أخرى  مرة  له  ترتد  أن  قبل  هيريرا 
هدف  أوساسونا  مهاجم  بوديمير  وسجل  الشباك. 
المباراة  لكن حكم  الدقيقة 40،  في  لفريقه  التعادل 
غريزمان  أنطوان  وضاعف  التسلل.  بداعي  ألغاه 
بتسديدة   ،42 الدقيقة  في  لبرشلونة  النتيجة 
مستغالً  الجزاء،  منطقة  خارج  من  صاروخية 
تشتيت الدفاع للكرة، وسدد على الطائر على يمين 
تسجيل  فرصة  كوتينيو  وأضاع  هيريرا.  الحارس 
الهدف الثالث في الدقيقة 45، حيث استغل الخروج 
الخاطئ للحارس هيريرا عن مرماه، لكن تسديدته 
مرت أعلى المرمى الخالي، لينتهي الشوط األول 

بتقدم البلوجرانا بثنائية نظيفة.
ومع بداية الشوط الثاني، تصدى تير شتيغن حارس 
جارسيا  روبن  من  قوية  لتسديدة  برشلونة  مرمى 

مهاجم أوساسونا في الدقيقة 46.
وأرسل ميسي كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت 

إلى رأس فرينكي دي يونغ الذي سدد الكرة بجانب 
القائم األيمن لحارس أوساسونا هيريرا في الدقيقة 
الثالث  الهدف  تسجيل  في  كوتينيو  ونجح   .51
لبرشلونة في الدقيقة 57، حيث تلقى كرة عرضية 
أرضية داخل منطقة الجزاء من زميله غريزمان، 

ليُسكن الكرة بسهولة في الشباك.
روبرتو  برشلونة،  لمرمى  األيمن  القائم  وحرم 
الفارق  تقليص  من  أوساسونا  مهاجم  توريس 
وتسجيل الهدف األول في الدقيقة 68، حيث ارتدت 
له الكرة مرة أخرى وسدد لكن هذه المرة بين يدي 

الحارس تير شتيغن.
في  لبرشلونة  هدفاً  ديمبلي  عثمان  البديل  وسجل 
في  ترينكاو  من  تمريرة  تلقى  حيث   ،70 الدقيقة 
أقصى  قوية  أرضية  كرة  وسدد  الجزاء،  منطقة 
يسار حارس أوساسونا هيريرا، لكن حكم المباراة 

ألغى الهدف بداعي التسلل.
ونجح ميسي في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 
حيث  مارادونا  دييغو  لروح  الهدف  وأهدى   ،73
أولد  نيولز  السابق  فريقه  مع  قميصه  يرتدي  كان 
لطريق  البلوغرانا  يعود  االنتصار  وبهذا  بويز. 
أتلتيكو  الماضية ضد  الجولة  خسارته  بعد  الفوز، 
مدريد، ويقتنص البارسا النقاط الثالث سعيًا لتعديل 

وضعه في الليغا.

تقرير/ رشا علي

استطالع/ كولي مصطفى

السفر ألجل العمل..

العمل,  وقلة  الصعبة  المادية  ظروفها  وبسبب 
عاصمة  بيروت  إلى  للسفر  بروين  أجبرت 

لبنان, والعمل هناك لمدة سبع سنوات في مهنة 
ألوالدها،  كريمة  حياة  تأمين  ألجل  الخياطة, 
فأشارت بهذا الخصوص: »أجبرت على السفر 
عملي  ومارست  أطفالي،  إلعالة  بلدي  خارج 
التي  للظروف  أستسلم  ولم  كخياطة  لبنان  في 
اعترضتني, وقبل سنة واحدة عدت إلى مدينتي 

مناصفةً  المحل  للعمل في هذا  وانتقلت  قامشلو، 
مع صاحبه، ويوفر عملي في هذا المحل كل ما 

تحتاجه أسرتي من مصروف وأجار منزلي«. 
بفتح  بروين  تقوم  صباحاً,  الثامنة  الساعة  في 
الكائن على طريق عامودا جانب  أبواب محلها 
معهم  وتتفق  الزبائن,  الستقبال  جوهر  صيدلية 
تفصيلها  المراد  والتصاميم  األسعار  على 
وخياطتها, وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تغلقه, 
لتعود إلى المنزل بعد ساعات طويلة من العمل 

والجهد والمثابرة. 

إعالة البيت لوحدها..

مع  مناصفةً  الخياطة  محل  في  بروين  تعمل 
صاحبه, وكل ما تكسبه من عملها تقدمه إلعالة 
أسرتها المؤلفة من أربعة أوالد تحمل مسؤوليتهم 
لوحدها منذ ما يقارب 24 سنة، أي بعد انفصالها 

عن زوجها.
يقدمون  وباتوا  أوالدها,  كبر  طويلة  سنين  بعد 
وابنها  ابنتاها  تزوجت  حيث  لها،  المساعدة 
الكبير, أما ابنها الصغير الذي يبلغ من العمر 20 
عاماً فهو منضم لصفوف وحدات حماية الشعب, 
عملها  في  تساعدها  المتزوجات  بناتها  وإحدى 
بالمحل, فتتحدث مبتسمةً واألمل باٍد في عينيها: 
»لقد كبر أوالدي ومنهم من يساعدني ويساندني، 

وابنتي المتزوجة تساعدني في العمل«.

معوقات جمة..

واجهت  التي  والمعوقات  الصعوبات  ومن 
بروين, عدم وجود أي أحد يقدم لها يد المساعدة 
في تربية أطفالها منذ البداية وإلى وقنتا الحاضر، 
فضحت كثيراً في حياتها لتأمين حياة كريمة لهم, 

فقامت بدور األم واألب معاً في أسرتها.

وعن الصعوبات التي تواجهها في عملها أضافت 
بروين: »عملي متعب جداً خاصةً للعين، لم أعد 
أرى جيداً بعيني اليسرى فقمت بوضع النظارات 
بسبب  تؤلمانني  وركبتي  وظهري  الطبية, 

ممارسة هذا العمل منذ سنوات«.
المرأة  تستطيع  والعزيمة,  اإلرادة  وجود  عند 
األسرة  أعباء  وتحمل  طاقتها,  من  أكثر  العمل 
في  يساعدها  أحد  وجود  عدم  حال  في  لوحدها 

ذلك، فتعمل بكامل طاقتها وال تنحني ألي أحد.
لجميع  رسالة  بروين  وجهت  حديثها  ختام  وفي 
الصبر  تعلم  امرأة  كل  من  »أطلب  النساء: 
كان، والشعور  واإلصرار, وعدم االنحناء ألّيٍ 
سمواً  لتعلو  بالنفس  والثقة  المسؤولية  بروح 
المبادرة  إلى  باإلضافة  واألفكار,  الطموح  في 
والمواظبة والرغبة الكامنة في العمل واإلنجاز, 
متى ما طلب منها، وأن ال تستسلم مهما واجهت 
من صعوبات الزمن، ألن المرأة قوية جداً ولكن 

ال تعلم مدى قوتها«.

حوار / جوان محمد

هندرين خلف هيفاء محمود

خلف«،  »هفرين  الشهيدة  باستهداف  الماضية 
كما اغتالوا الكثير من الناشطات الكرديات، مثل 

زهرة بركل ورفيقاتها في كوباني«.
الذاتية  اإلدارة  بأن  حديثها  هيفاء  واختتمت 
أصدرت العديد من القوانين لحماية حقوق المرأة، 
وإنهاء العنف ضدها وقالت: »لكن هذا غير كاف، 
ألن المرأة مستهدفة من كل النواحي، من العادات 
والمحتلين  الذكورية  والذهنية  البالية  والتقاليد 
المجتمع,  في  والمساواة  بالعدالة  مطالبتها  بسبب 
وأال  صوتها  ترفع  أن  امرأة  كل  على  يجب  لذا 

تسكت عن العنف الممارس بحقها بكل السبل«.
المتحدة حددت  لألمم  العامة  الجمعية  بأن  ويذكر 
يوم 25 تشرين الثاني يوماً عالمياً لمناهضة العنف 
القرار »134/54«، بهدف  المرأة، بحسب  ضد 
الممارس  العنف  حجم  مدى  حول  الوعي  رفع 
بحق النساء حول العالم مثل االغتصاب والعنف 
المنزلي وغيره من أشكال العنف الُمتعددة؛ وفي 
الُمصاغ  الرسمي،  الموضوع  كان   2014 عام 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبادرة  قبل  من 
المرأة(،  بـ )االتحاد إلنهاء العنف ضد  والمسماة 
هو لّون جارك باللون البرتقالي، أما بالنسبة لعام 
»لّون  للحملة  الرسمي  الشعار  فكان   ،2018
العالم بالبرتقالي: #اسمعني_أنا_أيضاً«، إذ يمثّل 
من  خالياً  البرتقالي مستقبالً مشرقاً وعالماً  اللون 
وتضمنت  والفتيات.  النساء  ضد  الموّجه  العنف 
الحملة 16 يوماً من النشاطات، روت فيها نساء 
عديدات قصصاً عن معاناتهن من العنف الموّجه، 
ورجال  نساء  على  الضوء  الحملة  سلّطت  كما 
شجعان يعملون على تمهيد الطريق لعالم أفضل، 
وأكثر أمان ومساواة، وذلك تحت الشعار ورابط 

الهاشتاغ المذكورين.
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د. خطار أبو دياب )كاتب(

العالقات بين االتحاد األوروبي وتركيا واالنحدار المستمر

بوكو حرام تنظيم إرهابي يتبع القاعدة

تتطرق القمة األوروبية التي ستنعقد في العاشر 
من ديسمبر القادم إلى العالقة المتدهورة مع أنقرة 
وتصرفات تركيا في شرق المتوسط، وأتى قرار 
األسبوع،  هذا  الملزم،  غير  األوروبي  البرلمان 
التكتل على  بدعم طلب قبرص الذي يحث قادة 
رداً  صارمة  عقوبات  وفرض  إجراء  »اتخاذ 
يعزز  لكي  القانونية«  غير  تركيا  أفعال  على 
جهود فرنسا من أجل فرض عقوبات من االتحاد 
األوروبي على تركيا بسبب النزاع على موارد 
النهج  المتوسط ومجمل  البحر  الطاقة في شرق 

التركي إزاء أوروبا.

األفعال الرتكية تؤكد رضبها قوانني 
االتحاد األورويب

انقسام  حصل   ،2018 منذ  سابقة  مناسبات  في 
تتمايل  كانت  التي  أنقرة  منه  استفادت  أوروبي 
االتحاد  أداء  واتسم  وموسكو،  واشنطن  بين 
األوروبي بالعجز والمراوحة والتردد بسبب ثقل 
تسوية  على  دوماً  راهن  الذي  األلماني  الموقف 
مع الرئيس رجب طيب أردوغان، فهل ستتغير 
استباق  في  األوروبية  القمة  من  بدءاً  الصورة 
لتمركز إدارة جو بايدن التي يمكن أن تعمل على 
أخذ  دون  األطلسية  الحاضنة  إلى  أنقرة  إعادة 

الهواجس األوروبية بعين االعتبار؟
التركي  الرئيس  حاول  األوروبية،  القمم  عشية 
 22 في  له  مداخلة  خالل  االحتقان  تنفيس 
نوفمبر الحالي قائالً »إن بالده المرشحة رسميا 
جزءاً  نفسها  ترى  األوروبي  االتحاد  لعضوية 
من أوروبا لكنها لن ترضخ للحمالت والمعايير 
المزدوجة«، وسرعان ما اعتبر وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان تصريحات الرئيس 
إلى  األوروبي  االتحاد  فيها  دعا  التي  أردوغان 
الحوار والتهدئة »غير كافية«، وشدد على أهمية 

أن تكون هناك أفعال وليس أقوال.
بالرغم من تفضيل غالبية الدول األعضاء، بما 
في ذلك ألمانيا، لعب ورقة التفاوض مع تركيا، 
مصمم  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  أن  يبدو 
طموحاته  في  قدماً  المضي  على  فأكثر  أكثر 
الخارجية  وزير  توصيف  وفق  اإلمبريالية 
اليوناني نيكوس دندياس، الذي أكد أن ما تواجهه 
عثمانية  دولة  من  تحدٍّ  هو  تركيا  مع  أوروبا 
قوة  تكون  أن  في  الحق  لديها  أن  تعتقد  جديدة 
عظمى. وأضاف: إن أنقرة تخلق المشاكل أينما 
حلت، وأن لديها طموحاً تاريخياً تسعى لتحقيقه 

خصم  من  القراءة  وهذه  الخاطئة.  بالطريقة 
إيصال  في  أنقرة  نجاح  بعد  تأتي  لدود  يوناني 
مرشحها »تلميذ أردوغان« القومي إرسين تتار 
قبرص  لشمال  التركية  الجمهورية  رأس  على 
)جمهورية شمال قبرص التركية، المعترف بها 
هامشياً  ذلك حدثاً  يعد  أنقرة(، وال  قبل  فقط من 
على  االستيالء  في  التركية  الرغبة  يعكس  ألنه 
المياه  في  مؤخًرا  المكتشفة  الغاز  حقول  بعض 
بينما  إقليمية،  وقبرص  اليونان  تعتبرها  التي 
ترفض تركيا ذلك، ألنها تتمسك بنظرتها للوضع 
جمهورية  مياه  أن  وتعتبر  إيجه  لبحر  الخاص 

شمال قبرص التركية مفتوحة لها.
من جهتها، تعتبر نيقوسيا أن المياه في المنطقة 
المتنازع عليها هي مياهها ألن جمهورية شمال 
انطالقاً  دولي،  وجود  لها  ليس  التركية  قبرص 
من ذلك وعلى مدار عامين وأكثر، أرسلت أنقرة 
الغاز ترافقها سفن حربية في  للتنقيب عن  سفنًا 
بحر إيجه، تماًما مثلما لم تتردد في عبور جزيرة 
كريت للتوجه إلى ليبيا لتزويد حكومة الوفاق في 

طرابلس بالسالح في تحد للحظر الدولي.

انخراط تركيا يف الكثري من األزمات 
تعقد األمور

على  المباشرة  السيطرة  استئناف  فإن  وهكذا 
خطوة  هي  التركية  قبرص  شمال  جمهورية 

أخرى في استراتيجية أردوغان الهجومية، ألن 
سلفه  عكس  على  الجديد،  قبرص  شمال  رئيس 
توحيد  إعادة  أي  يعارض  أكينجي،  مصطفى 
للجزيرة، بل يطالب بإنشاء دولتين، والتي يمكن 
شمال  لجمهورية  لضم صريح  مقدمة  تكون  أن 
قبرص التركية من قبل أنقرة. فوز إرسين تتار 
سيمنح أردوغان نفوذاً إضافياً لالعتراف بحقوقه 
في جزء من حقول الغاز في بحر إيجه، يضاف 
التركي  االنخراط  األردوغاني«  »اإلنجاز  هذا 
بالعراق  المتزايد من أذربيجان إلى ليبيا مروراً 
استغل  أنه  الواضح  ومن  قبرص،  أو  وسوريا 
ملياً االنسحاب الدبلوماسي والعسكري للواليات 
المتحدة من البحر األبيض المتوسط الذي يتحول 
إلى برميل بارود في ظل تغاض روسي وصيني 

وانكشاف استراتيجي أوروبي.
المتوسط  من شرق  التركي  القضم  مواجهة  في 
برفض  أخيراً  تمثل  )والذي  القوقاز  إلى جنوب 
البرلمان األذري ألي دور فرنسي للوساطة في 
الوزراء  رئيس  خسارة  بعد  مينسك  مجموعة 
يبدو  واألوروبي(،  الغربي  خياره  مع  األرمني 
يكون  أن  على  البرهنة  عن  عاجزاً  االتحاد 
في  القوة  معادلة  ضمن  موجودة  عسكرية  قوة 

المتوسط.
العسكري  األوروبي  الدعم  اقتصار  وتبين 
اللتين  وإيطاليا  فرنسا  على  وقبرص  لليونان 
ابتعدت  بينما  وطائرات  حربية  سفناً  أرسلتا 

هذا  عن  ألمانيا  بقيادة  األعضاء  الدول  غالبية 
رفضت  إذ  الدبلوماسي،  الخيار  وغلَّب  التوجه 
األوروبي  المجلس  اجتماع  خالل  الـ27  الدول 
أي عقوبة  األول  تشرين  والثاني من  األول  في 
حينها على تركيا مؤجلة ذلك إلى كانون األول 
المقبل، وحاولت إغراء تركيا بوعدها في حال 
بتحسين  القانونية،  غير  التنقيب  عمليات  أوقفت 
االتحاد الجمركي الذي يربطها بتركيا، وبرصد 
دعم مالي إضافي إلدارة مخيمات الالجئين وتم 

دفع ستة مليارات يورو منذ عام 2016.
تبرهن  التي  األوروبي  االتحاد  مبادرة  حيال 
شيء  كل  قبل  واهتمامه  وضعفه،  تردده  على 
للمصالح  تلبية  في  أنقرة  مع  التصعيد  بتجنب 
المباشرة لبعض األعضاء )في مقدمتهم  النفعية 
ألمانيا( وتخوفاً من تدفق مهاجرين غير شرعيين 
والجئين، أظهر أردوغان بعض المرونة وناور 
من خالل إعادة سفنه من جزيرة كاستيلوريزو 
اليونانية. لكن هذه الخطوة اليتيمة تبعها ما تعتبره 
سفن  إعادة  مع  »استفزازات«  بروكسل  أوساط 
التنقيب، وقرار جمهورية شمال قبرص التركية 
اليوناني  القبرصي  فاروشا  منتجع  فتح  بإعادة 
الساحلي، وهو استفزاز لنيقوسيا وأثينا، وبالطبع 
اقتصر رد الفعل األوروبي الفوري على التنديد 
األحادية  تركيا  بتصرفات  أخرى  مرة  الكالمي 

واستفزازاتها.

االتحاد األورويب يتجه لفرض 
العقوبات عىل تركيا

سيكون تطور سلوك تركيا هو المعيار لقرارات 
ال  ومما  المقبل،  األول  كانون  من  العاشر  قمة 
شك فيه أن األمر يتطلب أكثر بكثير من مجرد 
التهديد بفرض عقوبات اقتصادية محدودة حيث 
قيام  من  األوروبية  الدول  من  العديد  تتخوف 
الرئيس أردوغان بإرسال الماليين من الالجئين 
الموجودين على أرضه نحو أوروبا. ومن أجل 
تفادي ما تعتبره ابتزازاً تدعو فرنسا إلى فرض 
مطلعة  مصادر  وكشفت  رمزية،  غير  عقوبات 
الجمركي  االتحاد  إلغاء  باريس  اقتراح  على 
عملي  كعقاب  األوروبية،  والدول  تركيا  بين 
تشكيك  هناك  لكْن  تركيا«.  »عدوانية  من  يحد 
فرنسي داخلي وأوروبي في نجاح هذا االقتراح 
خالل القمة القادمة نظراً إلمكانية انعكاسه على 
االستثمارات الفرنسية واألوروبية داخل تركيا، 
ولذا ستتوقف قوة قرارات القمة األوروبية على 
استعداد  مدى  وعلى  األدنى  الحد  توافق  توفر 

ألمانيا للتعامل بجدية مع اإلجراءات التركية.
خط  على  يدخل  الذي  الجديد  العامل  أن  بيد 
العالقة التركية – األوروبية المنحدرة، والمتمثل 
الهوية  تأكيد  في  سيسهم  واشنطن،  في  بالتغيير 
التقاطعات  لعبة  استمرار  أو  ألنقرة  األطلسية 
مرحلة  أتت  أوباما  باراك  حقبة  المبهمة، خالل 
االضطرابات العربية )أو الربيع العربي( وبقيت 
بسقف  محكومة  التركية   – األميركية  العالقة 
المصالح المتبادلة وتسهيل غير مباشر للطموح 
ساد  فقد  ترامب  دونالد  مرحلة  في  أما  التركي، 
التمدد  ذلك  العالقة، وأفاد  الشخصي في  العامل 

التركي اإلقليمي.
استراتيجية  حول  الجزم  باكراً  يزال  ال  حالياً، 
محتملة إلدارة بايدن من أجل استعادة حلفاء أميركا 
واستعادة دورها ومكانتها في العالم، وتركيا هي 
بايدن  انتقادات  من  وبالرغم  هؤالء،  من  واحدة 
لنهج أردوغان خالل حملته االنتخابية وبعدها، 
التطبيع  إلى  المطاف  نهاية  في  سيتوجه  أنه  إال 
هام  واستراتيجي  إقليمي  والمصالحة مع العب 
حسب الدوائر األميركية. وفي حال نجاح تقنين 
وترتيب العالقة األميركية – التركية وفق أسس 
جديدة، سيجد االتحاد األوروبي نفسه في موقع 
الشريك الثاني والمهمش، تمثل قمة العاشر من 
كانون األول لحظة الحقيقة بالنسبة إلى السياسة 
وفعاليتها،  تماسكها  لناحية  األوروبية  الخارجية 
تركيا  مع  التعامل  امتحان  في  السقوط  تم  وإذا 
أوروبا  صورة  على  ذلك  سينعكس  أردوغان 

ونفوذها طويالً.

حرام«  »بوكو  جماعة  أن  العام  الرأي  يظن 
بالعراق  اإلسالمية  الدولة  مرتزقة  بعد  ولدت 
والشام المعروف باسم »داعش«، ولكن حقيقة 
تنظيم  يسبق  عمرها  حرام  بوكو  أن  األمر 
داعش بعشر سنوات، وفكرياً هم أبناء العباءة 
األوسع لمختلف التنظيمات األصولية وأحدث 
امتداد ألفكار سيد قطب وعبد هللا عزام وابن 

الدن وغيرهم من أصحاب الفكر التكفيري. 
للدعوة  السنة  أهل  جماعة  أو  حرام  فبوكو 
بوكو  باسم  أو  بالهوساوية  المعروفة  والجهاد 
حرام«  الغربية  »التعاليم  ومعناها  حرام 
على  2002م  عام  الثاني  كانون  في  تأسست 
اسمه محمد  تعليمه  يكمل  لم  نيجيري  يد شاب 
ألفكار  بشدة  وانجذب  تأثر  والذي  يوسف، 

تنظيم القاعدة وبشخص أسامة بن الدن وباقي 
يوسف  محمد  أسس  فقد  اإلرهاب.  عالم  نجوم 
تم  كما  »أفغانستان«  أو  »الجماعة«  قاعدة 
تسميتها في كناما بوالية يوبة النيجيرية، وفي 
عام 2004م انضم له ما يقارب من 200 شاب 
وزاد  الجماعة  حركة  اتسعت  حتى  تشاد  من 
أهالي  مع  حادة  في صدمات  ودخلت  نشاطها 
مدينة باوتشي. وفي تموز عام 2009م قامت 
تلك  بالتحري عن عناصر  النيجيرية  الشرطة 
الجماعة التي باتت تهدد بشكل واضح وصريح 
أمن البالد واستقرارها، خاصة بعد تلقي تقارير 

أفادت بقيام الجماعة بتسليح نفسها.
وبعدها تم القبض على عدد من قادة الجماعة 
اشتباكات  اشتعال  إلى  أدى  مما  باوتشي  في 
عدد  وقدر  النيجيري  األمن  قوات  بين  عنيفة 
تلك  وفى  قتيل،  بحوالي 150  وقتها  الضحايا 
عن  واحدة  ساعة  الجماعة  تتوقف  لم  الفترة 
الجزيرة  قناة  قدمت  الفترة  تلك  وأثناء  العنف، 
»بوكو  جماعة  عن  تسجيلي  فيلم  القطرية 
حرام« وقدمتهم على أنها جماعة دعوية خيرية 

ال عالقة لها بالعنف وإراقة الدماء.
جماعة  لتنفذ  2010م  عام  أيلول  جاء  حتى 
عناصرها  لتهريب  واسعة  عملية  حرام  بوكو 
وتم  باتوشي،  والية  بمعتقالت  المسجونين 
خطراً  مثلوا  تكفيري   700 من  أكثر  تهريب 
في  النيجيرية  والشرطة  األمن  على  شديداً 
ذلك الوقت، وهي عملية تتشابه كثيراً بما فعله 
عناصر اإلخوان وحركة حماس يوم 28 كانون 
عملية  نفذوا  عندما  بمصر،  2011م  الثاني 
الرئيس  رأسهم  على  إخوان  قياديين  تهريب 

كرره  األمر  ونفس  مرسى،  محمد  المتوفي 
إخوان صنعاء في عام 2014 بعد اقتحام سجن 
تابعة لإلخوان منه.  صنعاء وتهريب عناصر 
بتنفيذ  حرام  بوكو  قامت  نيسان 2014م  وفي 
بعد اختطاف 276  الشكل  عمليات جديدة في 
شمال  غووزا  بمدينة  ثانوية  مدرسة  من  فتاة 
البعد  حرام  بوكو  جماعة  واستغلت  نيجيريا، 
له  كان  الذي  األمر  وهو  نيجيريا  في  العرقي 

دور كبير في تنامي نفوذ جماعة بوكو حرام.
كبيرتين  قبيلتين  من  نيجيريا  تتشكل  حيث 
وقبيلة  المسلمين  من  وأغلبهم  »الهاوسا«  هما 
»اإليبو« وغالبيتها من المسيحيين، وكثيراً ما 
القبيلتين،  بين  دينية وعرقية  اشتباكات  تحدث 

حرام  بوكو  جماعة  تطرح  األثناء  هذه  وفي 
نفسها كمدافع عن اإلسالم.

بنيجيريا،  لها  تطرقنا  التي  األحداث  وبعد 
ليبيا  عليه  أصبحت  ما  توضيح  مع  بالتزامن 
تدمير  إعداد  تم  وكيف  سابقة،  مقاالت  في 
كافة مؤسساتها بعد قصف مقاتالت الناتو لها، 
وانتشار الجماعات اإلرهابية فيها، كي تتحول 
من  اإلرهابيين  تستقبل  خصبة  ألرض  ليبيا 
نيجيريا ودلتا النيجر ثم يستقروا هناك أو تكون 
القول  نستطيع  سوريا،  إلى  للعبور  ممراً  لهم 
الحلقة  أكمل  ليبيا  في  الفج  التركي  التدخل  أن 
من  اإلرهاب  سلسلة  السلسلة،  بوسط  المفقودة 
غزة  ثم  سيناء  ثم  بليبيا  مروراً  غرباً  نيجيريا 

وصوالً  لسوريا والعراق أقصى شرق اإلقليم، 
كي يتم ربط وتلغيم هذا الشريط الطويل الرابط 
شرق  أقصى  مع  أفريقيا  غرب  أقصى  بين 
والتكفيرية  اإلرهابية  التنظيمات  بمئات  آسيا 
االستخبارات  عقل  حسب  تتحرك  وجميعها 

التركية وبأموال قطرية.
النفطي  المخزون  أن  ننسى  ال  ذلك  ظل  وفي 
في غرب أفريقيا كان السبب في ظهور داعش 
كحال سبب ظهورهم في مناطق النفط والغاز 
بسوريا والعراق وليبيا، خاصة عندما نعلم أن 
توفر  أفريقيا(  )بغرب  االستوائية  غينيا  دولة 
أكثر من 22% مما تستورده الواليات المتحدة 

من النفط. محمد تقي )باحث سياسي( 

محمد مهدي: مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات حجر الزاوية 
ألي حل سوري ُمرتقب

أمينة بيرم: حل األزمة السورّية يأتي من خالل
 الحوار بين السوريين

بّين مسؤول المجلس العام في حركة التجديد الكردستاني في سوريا محمد مهدي أن الحل الوحيد لألزمة السورّية هو الحل الذي يطرحه مجلس 
سوريا الديمقراطية، ونوه أن مبدأ المقايضات بين روسيا، وتركيا ما زال هو المبدأ الساري بين البلدين على حساب الشعب السوري، وأشار أن زيارة 

المجلس الوطني الكردي إلى أنقرة تصب في خانة األعداء وتضر بالمصلحة الكردّية.

األوضاع السياسية الساخنة وبعض الملفات المتعلقة بالتغييرات داخل الحكومة السورية التي تتجاهل التطورات التي حدثت في األزمة السورية، حيث 
تتعامل مع األحداث بعقلية ما قبل 2011 وكأن شيئًا لم يحدث، وتعقد مؤتمرات لعودة الالجئين، ناهيكم عن قانون قيصر وتبعاته الكارثية على 

عموم الشعب السوري.

 

جاء ذلك من خالل الحوار الذي أجرته صحيفتنا 
معه حول المواضيع اآلنفة الذكر، وجاء الحوار 

على النحو التالي:

وتداعياتها  فيها،  الحرب  وأخبار  سوريا،   -  
لجميع  اإلعالمي  المشهد  سنوات  منذ  تتصّدر 
اليوم  ذاك  يأتي  ألم  العالمية،  اإلعالم  وسائل 
ألزمتهم  حل  إلى  السوريون  فيه  يصل  الذي 

المستفحلة منذ سنوات؟

عدة  من  الحل  ألجل  ُطرحت  مبادرات  هناك 
للحل،  السوري  الشعب  رؤية  منها  أطراف 
حسب  والحل  العربية  الدول  جامعة  ورؤية 
حسب  والحل  الروس،  واستراتيجية  برنامج 
هناك  وكان  والدولية  اإلقليمية،  الدول  مصالح 
واحد  جنيف  من  السورية  لألزمة  حل  مبادرة 
منذ عام 2016،  كذلك فشلت سلسلة مبادرات 
أغلق  مطلع 2012  فمنذ  عدة  أطراف  أطلقتها 
وأقدم  المقترحات،  كافة  وجه  في  الحل  النظام 
على قمع االحتجاجات الشعبية، كما تم عرض 
أمريكي لحل األزمة بتطبيق قانون قيصر الذي 
صادق الكونغرس األمريكي عليه، والذي أدى 
الذي   القانون  ذلك  السوريّة   العملة  انهيار  إلى 

وداعميه  النظام  لدفع   عليه  واشنطن  تعّول 
لتقديم  الرضوخ  إلى  واإليرانيين  الروس، 
التفاوض األممي  تنازالت سياسية على طاولة 
مهمة  تسهيل  على صعيد  وخاصة  جنيف،  في 
األنسب  الحل  أن  نراه  وما  الدستورية،  اللجنة 
وخاصة  السياسي،  الحل  هو  وشعبها  لسوريا، 
سوريا  مجلس  يطرحه  الذي  الحل  رؤية 
الديمقراطية الذي يشدد، على لغة التحاور بين 

كافة السوريين على طاولة مستديرة .
مؤتمراً  أيام  منذ  السوريّة  الحكومة  -نظمت 

دوليّاً حول عودة الالجئين إلى سوريا، برأيكم 
مواتية  الظروف  وهل  المؤتمر  هذا  مغزى  ما 

لعودة السوريين إلى ديارهم؟

إنها محاولة يائسة من روسيا لدعم حليفتها ويعد 
على  ورقة ضغط  الالجئين  أزمة  إلى  التطرق 
الشروط  في  النظر  إلعادة  والناتو،  األمريكان 
التي وضعتها كعقبة إلنهاء النزاع المستمر منذ 
موقفاً  والمحللين  للمراقبين  كان  ولكن  سنوات، 
روسيّة  برعاية  الالجئين  مؤتمر  أن  وهو  آخر 

هو فقط للفوز بمكتسبات سياسية.
عيسى  عين  يقصفون  ومرتزقتها  -تركيا 
القوات  وأنظار  مرأى  أمام  الثقيلة  باألسلحة 
الروسية، هل من تفسير حيال الصمت الروسي 

تجاه تصرفات تركيا؟
الصمت الروسي حيال تمادي تركيا في التصعيد 
أن  بوضوح  يبيّن  عيسى  عين  على  العسكري 
المصالح  عنوانه  روسي  تركي  اتفاق  هناك 
المتبادلة بين الطرفين في سوريا، وغيرها من 
البلدان فمبدأ المقايضات بينهما هو مبدأ بدأ منذ 
القصف  على  الروسي  الصمت  وربما  سنوات 
لقوات حفظ  المشاكل  التركي متعلق بعدم خلق 
السالم الروسية في قرة باغ مقابل صمت روسيا 

على تحركات تركيا في شمال شرق سوريا.
بعقد  الديمقراطية  سوريا  مجلس  -يستمر   
الحوارات مع كافة النخب السياسية والعشائرية 
في شمال وشرق سوريا وآخر هذه الحوارات 
والفرات،  الجزيرة  ألبناء  مؤتمر  بعقد  تجلى  
برأيكم هذه الحوارات ستفضي إلى خلق رؤية 

مشتركة للحل في سوريا عامة؟ 
سوريا  مجلس  قدمها  التي  المقترحات  إن 
سوريا،  في  األزمة  إنهاء  ألجل  الديمقراطية 
الوحيد  الحل  هو  السياسي  المسار  وفق  وحلها 
يضع  أن  على  قادر  وهو  نفسه،  يفرض  الذي 
حداً للمآسي، ويفسح المجال أمام كافة مكونات 
سوريا  لبناء  الفعال  بدورها  للقيام  المجتمع 
تعددي  ديمقراطي  أساس  على  المستقبل 

ال  تعاقدية  دستورية  دولة  وكذلك  مؤسساتي، 
مركزية، ومن أجل تكريس مبادئ الديمقراطية، 
ديمقراطي  توافقي  دستور  من  بد  ال  والعلمانية 
الذاتية  اإلدارات  بين  الوحيد  الضامن  يعتبر 
ضمن الوطن المشترك، وباعتقادنا الحل الوحيد 
وتقبّل  السياسي،  الحوار  هو  السوريّة  لألزمة 
اآلخر على مستوى كافة الشعوب، والمشاركة 
في بناء سوريا جديدة من هذا المنطلق تعد هذه 

المؤتمرات حجر الزاوية ألي حل مرتقب.
- في أي خانة تضعون زيارة المجلس الوطني 
كدو عضو  أنقرة وزيارة عبد هللا  إلى  الكردي 
المجلس إلى عفرين المحتلة والتقائه باإلرهابي 
أبي حاتم شقرا أحد المتهمين الذين قاموا بتصفية 

السياسيّة هفرين خلف.
األطراف  بين  العالقات  أن  أحد  على  يخفى  ال 
من  الكثير  يشوبها  آفا  روج  في  السياسية 
االختالف، وتختلف آلية النضال وهناك لألسف 
العدو  أحضان  في  مرتمية  كردية  أطراف 
تركيا،  سيما  وال  الكردي،  للشعب  التاريخي 
التي  الرغبات  تلك  تركيا  رغبات  وينفذون 
فتقارب  سوريا  في  الكردية  القضية  تخدم  ال 
بها  يقوم  التي  والزيارات  تركيا  من  المجلس 
الشخصيات الكردية السياسية المنتمية للمجلس 
هناك  أن  بوضوح  تبين  المحتلة،  عفرين  إلى 
عالقة وثيقة بين المجلس وتركيا، وهذه العالقة 
تضر بالوحدة الكردية وتضر بالمجتمع الكردي.

أجرى  ذلك  على  األجوبة  على  وللحصول 
في  الديمقراطي  االتحاد  حزب  إعالم  مكتب 
حلب حواراً مع عضو المجلس العام في حزب 
الحوار  أمـينة بيرم، وكان  الديمقراطي  االتحاد 

على الشكل التالي:
ـ ما هو رأيكم في نتيجة المؤتمر الذي دعا إليه 

النظام السوري حول عودة الالجئين؟
الشوفينية  بعقليته  يفكر  البعثي  النظام  زال  ال 
من  كان  إن  حل،  أي  تقبل  ال  التي  العنصرية 
األممية  القرارات  حتى  أو  السوري  الداخل 
ومنها القرار 2254 الصادر عن مجلس األمن، 
االنتقالية  للعملية  تمهد  سالل  من  تضمنه  وما 
النظام  السياسي في سوريا، ويأتي  الحل  ألجل 
لم  وهو  الالجئين،  لعودة  مؤتمر  ويعقد  ويدعو 
يؤّمن بعد أبسط مقومات الحياة للشعب الموجود 
مرحلة  بعد  يتعدَ  ولم  السوري،  الداخل  في 
يتعامل  ومازال  قيصر،  قانون  عقوبات  حزمة 
مع السوريين بسياسة القبضة األمنية التي تفتك 
ومسؤوليه  اليومي،  وقوته  السوري  بالشعب 
الذين ال يخلو حديثهم من التخوين والوعيد لمن 
عن  بعيداً  لإلصالح  يدعو  أو  بالرأي  يخالفهم 

رؤيتهم القوموية الشوفينية.

ـ ما نظرتكم لألحداث الجارية في أروقة القصر 
الجمهوري من تغييرات وأولها استبعاد بثينة 
شعبان واستبدالها بـ لونا الشبل المدعومة من 

قِبل روسيا؟
النظام  في  شخصيات  تصفية  أو  استبعاد  إن 
ليست  مضت  التي  السنوات  وعبر  البعثي 
الموروث عن  الحاكم  البعث  بجديدة عن عقلية 
جيداً  البعثي  التاريخ  نقرأ  فحين  األسد،  حافظ 
نجد أن موضوع تصفية رموز النظام وحسب 
الحريري  نتذكر بعد اغتيال رفيق  كل مرحلة، 
رئيس الوزراء اللبناني األسبق في عام 2004، 
في  بالتحقيق  الدولية  التحقيق  لجان  بدأت 
بتصفية  السوري  النظام  مباشرة  قام  االغتيال 
واليوم  اللبناني،  الملف  عن  ومسؤولين  ضباط 
عبر  أخرى  بطريقة  ولكن  نفسها  الكّرة  تعاد 
الشرع  بفاروق  بدايةً  النظام  رموز  استبعاد 
مروراً باستبعاد بثينة شعبان، ووفاة وليد المعلم 
عدم  والدليل  الشكوك  من  الكثير  تشوبها  التي 
بالرغم  جنازته،  بمراسيم  األسد  بشار  مشاركة 
والسياسة  الدبلوماسية  عن  ودفاعه  مكانته  من 
وعواصم  المتحدة  األمم  أروقة  في  السوريّة 
الدول، إذ أن هناك الكثير من إشارات االستفهام 

ويؤكد على ذلك تعيين لونا الشبل بدالً عن بثينة 
شعبان وهنا نتساءل هل هي ’’عين بوتين’’ في 
القصر الجمهوري؟ لكن األيام ستوضح الكثير 

من السياسة الروسيّة في سوريا.

النظام  ستجبر  قيصر  قانون  تداعيات  هل  ـ 
السوري  بالملف  الفاعلين  وحلفائه  السوري 
بعد  وخاصة  سياساتهم  في  النظر  إعادة  على 
مرحلة تصفية رموز النظام السوري إن كانت 

السياسية واالقتصادية؟
بحسب قناعتنا إن أي حل ال يمثل إرادة الشعب 
و  حالً،  يكون  لن  العريق  وتاريخه  السوري 
العقلية  بهذه  النظام  هذا  يستطيع  أن  يمكن  ال 
تتم  فال  حل،  أي  إيجاد  االستبدادية  اإلقصائية 
الحلول عبر تغيرات هنا وهناك بدون عودة إلى 
إلى  الجنوب  من  بدءاً  السوري  الشعب  ممثلي 
الشمال ومن الشرق إلى الغرب، والوقوف أمام 
التركي ومرتزقته وإفشال مخططات  االحتالل 
االئتالف اإلخواني الذي يخدم األجندات التركية 
وبشكل علني، نجدهم اليوم يتحدثون عن األمن 
لقد  ذاتهم،  األتراك  من  أكثر  التركي  القومي 
حسب  أردوغان  أبواب  على  مرتزقة  أصبحوا 
وسوريا  وأرمينيا  وفي  ليبيا  في  مرة  الطلب 

والعراق تارة أخرى .
ونؤكد إن الحل ال يتم إال إذا كان سوريّاـً  سوريّاً 
عن  بعيداً  سوريّة  وشرائح  أطياف  وبمشاركة 
القوى  األجندات الخارجية، وأن تتكاتف جميع 
االجتماعية  والعدالة  بالديمقراطية  تؤمن  التي 
دحر  ضرورة  على  للتأكيد  بحزم  وتقف 
االحتالل، وأن تصل الى بناء سوريا ديمقراطية 

تعددية ال مركزية.

حاوره/ غاندي إسكندر   
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر �لصفحة - صالح إيبومحرر �لصفحة - عبد�لرحمن محمد

مع دخول قرار تطبيق الحظر الكلي في بعض مدن إقليم الجزيرة ومن ضمنها قامشلو، وقرار اإلدارة الذاتية تعليق دوام الجامعات والمدارس حيز 
التنفيذ؛ عادت جامعة روج آفا لعملية التدريس عن بعد للمرة الثانية خالل هذا العام، وتحاول اليوم تدارك بعض السلبيات الناجمة عن التدريس عن 
بعد )أونالين( التي ظهرت خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المنصرم، لذا اتخذت اإلجراءات الالزمة الستمرار العملية التعليمية بالشكل الصحيح، 

لكن رغم ذلك تبقى السلبيات موجودة لضعف البنية التحتية الالزمة لمثل هذه العمليات وفق مختصون

التدريس  أساليب  من  بعد  عن  التعليم  يعتبر 
هذا  العالمية  الجامعات  بعض  وتتبع  الحديثة، 
أن  إال  الحالي،  الوقت  في  التعليم  من  النمط 
البنية التحتية لمثل هذا التعليم ما تزال هشة في 
الرئاسة  نائب   يُعير  لذا  سوريا،  وشرق  شمال 
المشتركة لجامعة روج آفا »آرام حسن« االنتباه 
إلى ضرورة استعداد الطلبة والمدرسين على حد 

سواء لهذه المرحلة.
إلى  الخطوة  هذه  من  آفا  روج  جامعة  وتهدف 

تالفي انقطاع الطالب عن متابعة تعليمهم، ويقول 
حسن في هذا الصدد »ال يخفى على أحد أنه مهما 
اتخذنا من اإلجراءات لتتم عملية التعليم عن بعد 
بالشكل الجيد فإنه ال بد من وجود نواقص، ولن 
يضاهي التعليم المباشر حتى في أحسن حاالته, 
مختلف،  أسلوب  هو  اإلنترنت  عبر  التعليم  وإن 
ويتعين على جميع المدرسين وطلبة الجامعة أخذ 
بعين االعتبار وإجراء االستعدادات  الشيء  هذا 

الالزمة في الوقت المحدد«.
المصورة  الدروس  طرح  في  الجامعة  وبدأت   
وفق نظام معين يتيح وصولها لكافة الطلبة، إال 
عن  التعليم  لطريقة  معينة  مدة  تحديد  يتم  لم  أنه 
بعد، ويُشير حسن إلى تعليق دوام الجامعة تماشياً 
لمتابعة  العودة  أن  إال  الكلي  الحظر  قرار  مع 

الدوام مرتبط بالظروف العامة.

تفاعل حي

وستعمل الجامعة على استخدام نمط تعليمي يربط 
بالقول »سنعمل على  مباشرة  بالمدرس  الطالب 
استخدام البرامج الحية ومقاطع الفيديو المسجلة 
اإلنترنت  عبر  التعليم  في  الدروس  وملفات 
وسيتم التقييم عبر اإلنترنت عن طريق الدروس 
وتنفيذ الواجبات والوظائف التي يطلبها المدرس 
واالعتماد على االمتحان كطريقة للتقييم في نظام 
المرحلة  يتم تجاوز هذه  أن  إلى  بعد  التعليم عن 

والظروف الطارئة«.
وتضم الجامعة بعض الفروع العلمية التي تتطلب 
طبيعة الدراسة فيها وجود مخابر ومواد عملية، 
أخذوا  أنهم  حسن  آرام  يؤكد  الجزئية  هذه  وفي 
المدرسين  وجهوا  لذا  االعتبار،  عين  في  هذا 
الدروس  بتسجيل  المخابر  هذه  على  المشرفين 
العملية والتجارب في المخبر قبل الدرس وإعالم 
على  أمثلة  أيًضا  »هناك  وتابع  بذلك،  الطالب 
بها.  االستعانة  يمكن  المخابر  داخل  الدروس 
وإعطاء  الدروس  هذه  تنزيل  للمدرس  يمكن 
سيعمل  والطالب  طريقها.  عن  العملية  الدروس 
على وظائفه العملية في المنزل ويرسل الصور 

أو مقاطع الفيديو إلى المدرس عبر اإلنترنت«.

كما سيقوم المدرس أيضاً باإلبالغ عن نتائج تقييم 
اإلنترنت،  عبر  للطالب  العملية  النتاجات  هذه 
المدرس  بإمكان  االضطرارية  الحاالت  وفي 
مع  المباشر  للتواصل  الحية  البرامج  استخدام 

الطلبة )كتقنية الزووم(.

وجهزت إدارة الجامعة غرفة خاصة باإلنترنت 
للطلبة  تتيح  كي  الجامعية  المساكن  جميع  في 
من  لهم  المرسلة  والملفات  الفيديوهات  تنزيل 
المدرسين, إضافة لتجهيز ثالثة مراكز في  قبل 
وفي  التربوية  العلوم  كلية  في  وأخرى  الجامعة 
للمدرسين  يتسنى  كي  والمالي  اإلداري  المعهد 

في  فيديوهاتهم  تسجيل  يستطيعون  ال  الذين 
وإرسالها  المراكز  تلك  في  تسجيلها  المنزل، 

للطالب.
أيام  بعشرة  المتمثلة  الحظر  فترة  طول  ونتيجة 
وإمكانية تمديد فترة تعليق الدوام الجامعي، تركت 
إدارة الجامعة للطالب حرية القرار بالعودة إلى 
مناطقهم، لذا عاد بعض طالب كوباني والجزيرة 
بالنسبة  أما  الحظر،  انتهاء  إلى حين  بيوتهم  إلى 
لطالب عفرين والشهباء فإنهم الزالوا مقيمين في 
المسافة وصعوبة  لبعد  نظراً  الجامعية  المساكن 

الطريق.
مدرس  محمود  سليمان  يرى  أخرى  جهة  من 
اللغة العربية في جامعة روج آفا أن التعليم عن 
مكاٍن  على  تعتمد  ال  للتعلم  حديثة  طريقةٌ  بعد 
ُمعين للدراسة وال تُقيدك بكل ما تتطلبه الدراسة 
عندما  بعد  عن  للتعليم  اللجوء  ويتم  التقليدية، 
تكون هناك ظروف طارئة مثل الوضع الحالي 
الذي يعيشه العالم بسبب تفشي فيروس كورونا 
العالم  حول  والجامعات  المدارَس  أجبر  والذي 
على تطبيق التعليم عن بعد إلى حين زوال هذه 

الجائحة.

إيجابيات

سلبيات  له  بعد  عن  التعليم  أن  محمود  ووأفاد 
إيجابيات  »ربما كان من  قائالً  وإيجابيات عدة، 
التعليم عن بعد توفير الجهد والوقت على المتعلم 
والثقافي  االجتماعي  المستوى  ورفع  والمعلم, 
في  اإلمكانيات  ضعف  وتخفيف  والعلمي 
إمكانية  إلى  إضافةً  والمدارس  الجامعات  بعض 
بالنسبة لبعض  الوقت  الدراسة والعمل في نفس 
األشخاص، والذي تحفز الطالب باالعتماد على 
غيره,  على  االتكال  عن  بعيداً  كلي  بشكل  نفسه 
والمهارات  الفردي،  التعلم  مهارات  يظهر  كما 
بين  بالتأكيد  تتفاوت  التي  طالب؛  لكل  الفردية 
قد  األحيان  من  الكثير  في  لكن  وآخر،  طالب 
وسط  التعلم  فكرة  من  األشخاص  بعض  يُعاني 
ُمفيداً  يكون  قد  بُعد  عن  فالتعلم  لذلك  مجموعة، 
أنه  كما  الفردية.  مهاراتهم  إلظهار  للبعض 

عن  والبحث  النفس  على  االعتماد  على  يُساعد 
على  لكن  مختلفة,  مصادر  خالل  من  المعلومة 
الرغم من إيجابيات التعليم عن بعد إال أن هناك 
غياب  من  الحالي،  واقعنا  في  المعوقات  بعض 
مصداقية  عن  ناهيك  اإللكترونية،  المواقع  أمان 

المعلومات والبنية التحتية للتعليم عن بعد«.

سلبيات أكرث

قال  فقد  بعد  عن  التعليم  لسلبيات  بالنسبة  أما 
سليمان محمود »السلبيات تكمن في عدم وجود 
التفاعل بين الطالب والُمعلم أو بين الطالب فيما 

بينهم بالسؤال أو المناقشة العلمية التي تجعل من 
العملية التعليمية أعمق وأكثر تأثيراً, ولكن بالرغم 
من وجود التكنولوجيا الحديثة التي جعلت األمر 
المحاضرات  أي طالب حضور  ليستطيع  أسهل 
ال  قد  بينهم,  حاجز  هناك  مازال  الين(،  )أون 
يصلح التعليم عن بعد في كل التخصصات على 
الرغم من الفُرص المتعددة التي فتحها للعديد من 

األشخاص حول العالم«.
وتابع محمود حديثه عن التعليم اإللكتروني كونه 
لتدريب  يحتاج  الذي  العملي  للتعليم  يصلح  ال 
مثل  العلمية  الكليات  »أن  مؤكداً  عملياً  الطلبة 
مثل  الفنون  أو  الصيدلية  أو  الهندسة  أو  الطب 
توفره  عملي  تطبيق  يلزمها  والنحت،  الرسم 
الجامعات من خالل إمكانيات أكبر مثل المعامل 
الصناعي  التعليم  أن  كما  وهكذا  والورش 

بعد  عن  يكون  أن  يُمكن  ال  والزراعي  أيضاً 
الذي  األشخاص  التزام  في  صعوبة  وهناك 
أنفسهم  إلزام  أو  وقتهم  تقسيم  يستطيعون  ال 
في  صعوبة  يجدون  حيث  ُمعينة،  بواجبات 
التهاء  وإن  بُعد  عن  التعليم  عملية  في  االلتزام 
الطالب بمواقع التسلية والتوجه لأللعاب ومواقع 
التواصل االجتماعي أثناء الجلوس أمام الشاشة 
واالنشغال عن التعلم والشعور بالعزلة الدراسية 
بسبب غياب المناقشات الجماعية والحوار بين 
ويبطئ  كبيراً  عائقاً  ستكون  والمتعلم؛  المعلم 
الطالب أو المعلم على بعض  في استجابة وردّ 

االستفسارات«.

جهد زائد من املدرسيني

التي  والعوائق  الصعوبات  يخص  فيما  أما 
»يشتكي  محمود:  يقول  المدرس  يوجهها 
التعليم  في  الزائد  العبَء  المدرسين  من  العديد 
داخل  من  به  يقومون  أنهم  رغم  اإللكتروني، 
منازلهم حيث يبدأ اليوم الدراسي بتحميل المادة 
قبل  من  الياء  إلى  األلف  من  تجهيزها  تم  التي 
تعتمده  الذي  اإللكتروني  الموقع  على  المعلم 
لقاءات  في  للتالميذ  الشرح  ثم  ومن  الجامعة، 
وجهاً لوجه، وتحديد مواعيدها مسبقاً، بعدها تتم 
وهم  الدرس  يحضروا  لم  ممن  التالميذ  متابعة 
عدم  أو  الموعد  نسيانهم  بسبب  ربما  كثيرون، 
يومية  تقارير  كتابة  ثم  ومن  بالدرس،  اهتمامهم 
مطلوبة من قبل المدرسة للتأكد من أن المعلمين 
أمر  كله  وهذا  منهم،  المطلوب  بالعمل  يقومون 
مرهق عصبياً, هذا باإلضافة إلى مراجعة جميع 
إرسالها،  بعد  الطالب  بها  يقوم  التي  األعمال 
حيث نقوم بتحميل أعمالهم واحداً بعد اآلخر، ثم 
نضع عالمات عليها ونعيدها إلى الطلبة لمعرفة 
األخطاء التي وقعوا بها، وهذا يستلزم الكثير من 

الوقت والطاقة، ويحتاج إلى الصبر«.

استجابة الطالب

تكون  أن  شاهين  منان  عمر  الطالب  تتصور 
لهم  مشجعة  غير  االفتراضية  الجامعة  دروس 
على االستمرار بالدراسة، ويقول »كانت البداية 
صدمة كبيرة لجميع الطالب، ألنها المرة األولى 
أن  مع  اإلنترنت،  طريق  عن  فيها  ندرس  التي 
العالمية تخطت هذا األمر  الكثير من الجامعات 
كان  لنا  بالنسبة  لكن  كورونا،  انتشار  قبل  حتى 
مفاجئاً فقد اعتدنا الذهاب للجامعة وأخذ الدروس 
المعوقات  لنا  مباشرة من األستاذ وهذا ما شكل 
في بادى األمر مما دفعنا للعمل على تخطي كل 

العوائق«.
التعليم  طرق  بين  الفروقات  شاهين  ويوضح 
التقليدية والتعليم عن بعد، قائالً »نسبة االستيعاب 
في الطريقة التقليدية للتعلم أكثر وبإمكان الطالب 
كون  وأفضل  أسهل  بشكل  واإلدراك  الفهم 
مناقشته  وبإمكانك  أمامك  )األستاذ(  المحاضر 
الطالب  من  مشاركة  هناك  فيكون  لوجه  وجهاً 
األجوبة  من  الكثير  على  تحصل  بحيث  أيضاً 
ووجهات النظر وأيضاً يسهل من مهام المحاضر 
وفوري  سريع  بشكل  األجوبة  إعطاء  في 

للجميع«. 
ويعتبر عمر شاهين أن نظام أونالين قد يخلو من 
األفرع  تعانيه  ما  بقدر  األدبية  النواقص لألفرع 
العلمية ألن المناهج تعتمد على الملخصات وهي 
إلى  تحتاج  العلمية  األقسام  أما  حفظية،  مواد 
العمل يدوياً أو في المخابر أو الرسم مما يجعل 
المحاضر  كذلك  الصعوبة،  من  يعاني  الطالب 
جميع  كون  مرات  عدة  للشرح  يضطر  الذي 

الطالب ليسوا مقيمين في السكن الجامعي.
ويبرز عمر شاهين إيجابية التعليم عن بعد بقدرة 
الطلبة على متابعة الفيديوهات المسجلة المرسلة 
لالستفادة  مرات  عدة  المدرسين  قبل  من  لهم 
منها، وشكر بدوره إدارة الجامعة وقال أنه رغم 
الجامعة  إدارة  أن  إال  تواجهنا  التي  الصعوبات 
تقوم بواجبها على أكمل وجه لهدف سير العملية 
عن  الطالب  ينقطع  وكيال  جيد  بشكل  التعليمية 
دروسهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر 

بها.

تقرير/ محمد محمود

التعليم عن بعد عاد لجامعة روج آفا... فما سلبياته وإيجابياته؟

عمر شاهينسليمان محمودآرام حسن

الكتابة عموماً والشعر بخاصة ما هي إال رجع 
على  يتجسد  إحساسه  وصدى  الكاتب  نبض 
الورق إذ تناجيه األقالم، كي تخط على ساحتها 
النص  وارتعاشات  الروحية  الهمهمات  تلك 
وهي  الشعر  لفراشات  قلبها  تفتح  أن  أو  األدبي 

تحلق وربما ألنهار الوجع وهي تتدفق
جان هادي بوزان  شاعر يحتفظ بذكريات جسام 
كوباني،  المقاومة  مدينة  المرتزقة  هاجم  عندما 
إلى  العشق  من  تراتيل  فيه  أيقظ  منها  فالرحيل 
الشعر،  جمرة  فيه  وأيقظت  األحمر،  التراب 
فأخرج لنا من جعبته األدبية قصائد شعرية عن 
ذاك  منذ  وبات  فيها،  العصر  ومقاومة  كوباني 
أقرب  األنيقة. وكي نكون  للكلمة  أسيراً  التاريخ 
معه  لنا  كان  بوزان وقصائده  الشاعر جان  إلى 

هذا الحوار.   
ـ من هو جان هادي بوزان وكيف بدأت مسيرته 

الشعرية؟
مجال  في  تعمل  كوبانية  ريفية  لعائلة  أنتمي 
مسقط  شيخان«  »يارلي  قرية  وتعد  الزراعة، 
رأسي لكني ترعرعُت في قرية »خراب عشك«، 
واإلعدادية  الجلبية،  قرية  في  االبتدائية  درست 
حلب؛  في  العامة  الثانوية  وأتممت  الرقة،  في 
بسبب  الجامعية  دراستي  إكمال  من  أتمكن  لم 
للتدريس  وانتقلت  الصعبة،  المادية  الظروف 
قريحتي،  بدأت  وريفها،  كوباني  في  لسنوات 
بكتابة  فبدأت  اإلعدادية،  منذ  للكتابة  وشهيتي 
الرفيق  باسم »إلى  لي زاوية  الخواطر، وكانت 
وتتالت  كرد«  نكيه  »ده  جريدة  في  المجهول« 
كتاباتي في عدة صحف، وشيئاً فشيئاً رأيت نفسي 
كوباني  تعرضت  الشعر، وعندما  عالم  أخوض 
لهجمات مرتزقة داعش اضطررت للهجرة إلى 

»دمشق«  العاصمة  شمال  »يبرود«  مدينة  تقع 
بـ80 كم وجنوب مدينة حمص أيضاً بنحو 80 
كم، بين أحضان »جبال القلمون« المتاخمة لجبال 
لبنان الشرقية ضمن وادي يفصل التقاء الهضبة 
الثالثة بالهضبة الثانية من سلسلة جبال القلمون 
والمحاطة من أغلب جهاتها بجبال شاهقة تعلو 
جبال  بها  تنفرد  تكاد  صخرية  تيجان  رؤوسها 
»يبرود« وضواحيها، من أبرز جبالها جبل مار 
مارون وجبال الجرد الشرقي لسلسلة جبال لبنان 
الشرقية. تتميز المدينة ببردها القارس في الشتاء 
أن  الدراسات  وأثبتت  صيفاً،  المعتدل  وجوها 
الملكة »زنوبيا« كانت تصطاف في المدينة أيام 

حكمها لمملكة »تدمر«.

تاريخ يربود

تعتبر »يبرود« من أهم مناطق سكن اإلنسان ما 
قبل التاريخ حيث اكتشفت مغاور طبيعية محفورة 
في الجبال وفي األودية المحيطة بالمدينة، وذكر 
المغاور  هذه  مكتشف  روست«  »ألفرد  الباحث 
أن وادي »اسكفتا« أشهر وديان الشرق األدنى 

في عصور ما قبل التاريخ .
ويقول الباحث السوري »نور الدين عقيل« في 
آرامية  كلمة  »يبرود  بيبرود:  تعريفه  معرض 
في  الفخارية  الرقم  كتابات  في  ذكرها  ورد 
في  »يبرود«  اسم  وذكر  النهرين،  بين  ما  بالد 
اليوناني  الجغرافي  وضعه  الذي  البلدان  كتاب 
القرن  في  عاش  الذي  القلوذي«  »بطليموس 
العهد  في  »يبرود«  أصبحت  للميالد.  الثاني 
ذلك  على  ويستدل  عسكرياً،  مركزاً  الروماني 
التي ما تزال  الرومانية  بقايا أحد الحصون  من 
ظاهرة، في العهد اآلرامي بني معبد ضخم لعبادة 
الشمس، وال تزال الحجارة الباقية تحمل كتابات 

ونقوشاً تدل على حالته التاريخية السابقة«. 
جرت أولى عمليات التنقيب في مدينة »يبرود« 
األلماني  العالم  يد  على   /1930/ عام  بداية  مع 
»ألفرد روست« واستمرت ثالث سنوات اكتشف 

اليبرودية،  الحضارة  معالم  أبرز  خاللها  من 
»مغاور  األلمانية  باللغة  كتابه  بعدها  ليصدر 
إلى  الكتاب  هذا  وتُرجم   /1950/ عام  يبرود« 
اللغة العربية عام 1987م على يد محمد قدور، 
حيث تضمن مقارنات رائعة بين مواقع المشرق 

العربي والمواقع األوروبية.
وعلى ضوء تلك االكتشافات قدمت بعثة أمريكية 
جامعة  من  باحثين  تضم   /1965/ عام  في 
البروفسور  برئاسة  »نيويورك«  في  كولومبيا 
الذي   Solecki, Ralph S »رالف سوليكي«
عاد مجدداً عام /1987/ ليكتشف بقايا لإلنسان 
األرض  سكن  من  أقدم  اعتبر  الذي  اليبرودي 

وأقام الحضارة فيها.
ومع مطلع التسعينيات زارت بعثة يابانية مدينة 
والدراسة،  التنقيب  عمليات  لمتابعة  »يبرود« 
تقديم  في  بارزاً  دوراً  لعبت  االكتشافات  هذه 
في  الباحثون  منها  استفاد  علمية  ومادة  صورة 

حقل دراسات العصور الحجرية في العالم.

أقدم املعامل األثرية
 تحتضنها يربود

األثرية  المعالم  أقدم  من  »يبرود«  كنيسة  تعتبر 
في سوريا، ففي بداية األلف األولى قبل الميالد 
الممالك  إلحدى  مركزاً  »يبرود«  أصبحت 
المملكة  الشام وازدهرت هذه  اآلرامية في بالد 
العهد  ذلك  في  تم  وعسكرياً،  واقتصادياً  سياسياً 
البالد وسط  في  الشمس  معابد  وأفخم  أكبر  بناء 
المدينة بسعة كبيرة قياساً إلى معابد تلك األزمنة 
الصخر  من  منحوتة  ضخمة  بحجارة  الغابرة، 
طويلة  أعمدة  على  محمول  برواق  محاطاً 
الجمال واإلبداع، ال  رشيقة إسطوانية غاية في 
وقتنا  حتى  للعيان  ظاهرة  قواعدها  بعض  تزال 
هذا، كذلك حجارته القاعدية الضخمة التي يبلغ 
أحجامها بحدود المتر المكعب, تحول هذا المعبد 

معبد  إلى  الشام  لبالد  الروماني  االحتالل  بعيد 
لعبادة جوبيتر كبير آلهة الرومان آنذاك، في سنة 
/331/م تحول هذا المعبد الوثني إلى كاتدرائية 
وهيالنة«  »قسطنطين  القديسين  باسم  مسيحية 
»قسطنطين«  الروماني  باإلمبراطور  تيمناً 
الذي سمح بالحرية الدينية بالبالد، وأمه القديسة 
وتحولت  الديني  بالتسامح  أقنعته  التي  هيالنة 
الدولة الرومانية فيما بعد إلى الديانة المسيحية. 

أثناء  مصر  والي  باشا  إبراهيم  قام  بعد  وفيما 
حملته في سوريا بوهبه لألهالي والتعهد بصيانته 
ككنيسة,  عليه  هو  ما  وبقي على  عليه  والحفاظ 
وفي يبرود مسجد وجامع الخضر الذي لم يتبق 
انتهت ورشات  والتي  القديمة  مئذنته  منه سوى 
الترميم من إعادة الحياة إليها وأعادت إليها أيام 
مجدها، فهذه المئذنة تشبه مئذنة المسجد األموي 
بدمشق إلى حد كبير كما يقال أنها بنيت في فترة 
بالد  في  األموي  العهد  من  جداً  قريبة  زمنية 
الشام, وحتى اآلن ال تزال الدراسات حول مسألة 
تحديد عمر اإلنسان الحجري في »يبرود« هل 
هو قبل إنسان »النياندرتال« أم بعده؟ مسألة غير 
قابلة للتحديد نتيجة توقف الحمالت االستكشافية 
تاريخ  في  أكثر  البحث  عن  التنقيب  وورشات 

يبرود وماضيها.
»نور  السوري  الباحث  يرى  المجال  هذا  وفي 
معينة  معلومات  إلى  باالستناد   « عقيل  الدين 
ونتائج متحققة أن سكان مغاور ومالجئ »وادي 
األول؛  الملجأ  وخاصة  يبرود«،  في  إسكفتا 
على  يزيد  زمن  امتداد  على  المكان  استوطنوا 
مجموعة   /25/ إلى  إضافة  سنة،  ألف   /150/
وأكثرها  الخاصة،  منها حضارتها  لكل  بشرية، 
دلت  التي  اليبرودية  الجماعات  كانت  أصالة 

عليها أدواتها الصوانية.
ُجمعت  دمشق  متحف  قاعة خاصة ضمن  وفي 
مكتشفات مغاور يبرود وبعض من مكتشفاتها، 
الحضارة  أسرار  من  لكثير  بعدُ  تتوصل  ولم 
اليبرودية، التي ما يزال الكثير منها جاثماً ينتظر 

من يكشف عنه عباءة التراب.
وكاالت

حاوره/ غاندي إسكندر   

 األدب الزائف

لقصيدة  وسخريتهم  اجلمهور  تناول  أعاد 
ألقاها  التي  القصيدة«  وجع  يا  »بوخوم 
أثير  عبر  أملانية  مدينة  في  املقيمني  أحد 
على  فيديو  عبر  نشرت  والتي  آرتا  إذاعة 
تقريباً  بسنة  وقبلها  االجتماعي،  التواصل 
»خوهي«  قصيدة  حول  املشهد  ذات  تكرر 
قناة  شاشة  على  إحداهن  ألقتها  والتي 
روناهي؛ تداول مسألة تهاون وسائل اإلعالم 

وتهكمها بالذائقة األدبية.

وسائل  تعرضه  مبا  بدقة  التمعن  مت  ولو 
احمللية  واملقروءة  واملسموعة  املرئية  اإلعالم 
الهفوات  من  العشرات  إحصاء  ألمكن 
أعاله.  املذكورتني  للحالتني  املشابهة 
وميكن إرجاع أسبابها إلى االفتقار للكفاءة 
أوساط  في  العامة  والثقافة  اإلعالمية 
اإلعالم ومقدمي  إدارات وسائل  العديد من 
احتمالية  هنا  ننكر  وال  واحملررين،  البرامج 
األخطاء العفوية وهو ما يحصل كثيراً مع 

العديد من وسائل اإلعالم.

ما  سياق  في  املذكورتان  احلالتان  تدخل 
أو  الزائف«  »األدب  بـ  عليه  اإلطالق  ميكن 
أو  احلقيقي  عكس  والزائف  »املبتذل«، 
األصيل، واملبتذل عكس الرصني، وما نعانيه 
من ظاهرة األدب الزائف واملبتذل في واقعنا 
مناذج  عبر  واضح  بشكل  تظهر  الثقافي 
ونشر  طرح  إلى  أصحابها  يلجأ  كثيرة 
نتاجات مبتذلة في وسائل اإلعالم والنشر، 
هو  األدبية  احلالة  على  األخطر  والنموذج 
اجملال  بإفساح  اإلعالم  وسائل  أو  أدباء  قيام 
نتاجاتهم  وتقدمي  هؤالء  مثل  لظهور 
املبتذلة أمام اجلمهور العام، حينئذ يتعرض 
التي  اإلعالمية  والوسيلة  الشخص  ذلك 
قدمته للتوبيخ والنقد الشديد واالستهزاء 

من قبل اجلمهور والرأي العام.

املبتذلة  النتاجات  تلك  أصحاب  ومعظم 
اجتماعية  وُعقد  مشاكل  من  يعانون 
وأسرية وشخصية، فيعتقدون أنه من خالل 
هذه الطرق غير احلسنة ميكن التعويض عن 
إثبات  همهم  وكل  وجتاوزها،  املشاكل  تلك 
ذواتهم وشخصياتهم، وقد تكون محاولة 
اجملتمع  من  أو  بهم  احمليطني  من  لالنتقام 
عليهم،  كارثية  ذلك  نتائج  فيكون  عامة، 
وخاصة إن أسندوا ظهورهم على أشخاص 
األدبي  الوسط  في  اء  أِكفَّ وغير  انتهازيني 
واإلعالمي. وال ننسى أن هناك قسم البأس 
يعترفون  ال  النتاجات  تلك  أصحاب  من  به 
أو بتدني مستوى ما يعرضونه  بأخطائهم 
ويعود  اجلمهور،  على  زائفة  نتاجات  من 
واملعرفي  الثقافي  املستوى  تدني  إلى  ذلك 

لديهم. 

ينبغي على وسائل اإلعالم وأصحاب القرار 
التهاون  النتاجات ونشرها عدم  في تقييم 
الزائفة  النتاجات  أصحاب  مع  التساهل  أو 
بحقيقة  مواجهتهم  يجب  واملبتذلة، 
خالل  من  املعروضة  نتاجاتهم  مستوى 

أسلوب نقدي بنَّاء.  

كما أن املُْقدمني اجلدد على الكتابة عليهم 
تكلفهم  قد  بأخطاء  الوقوع  من  احلذر 
ذات  تكن  لم  إن  فالكتابة  مستقبلهم، 
اجلمهور  يتقبلها  فلن  إيجابية  أدبية  قيمة 
أو الرأي العام، الذي أثبت في كلتا احلالتني 
أدبية، وقد  أنه ميلك ذائقة  املذكورتني أعاله 
انعكس ذلك على رفضه للنتاجات الزائفة 
اإلعالم  وسائل  على  املعروضة  واملبتذلة 
وراء  ينقاد  »اجلمهور  نظرية  أن  والنشر. أي 
كل ما ينشر« ليس لها أي مصداقية تذكر.

أنفسهم  إظهار  قبل  اجلدد  الكُتَّاب  على 
ذلك  غير  أو  شاعر  أو  كاتب  هيئة  على 
يحصنوا  أن  والنشر  اإلعالم  وسائل  في 
املصداقية  ميتلكوا  وأن  معرفياً،  أنفسهم 
الشهرة  نحو  الهرولة  وعدم  الالزمة، 
يدرك  واحلقيقي  الرصني  فالكاتب  الزائفة، 
ذات  واملعرفية  األدبية  نتاجاته  أن  متاماً 
جتعل  التي  هي  جملتمعه  اإليجابية  القيمة 
منه ذا شخصية مبدعة متقبلة من قبل 
اجلمهور، وعكس ذلك لن يلقى إال سخرية 
إال  مستقبله  يكون  ولن  واجملتمع،  اجلمهور 
في هوامش ونفايات التاريخ واألدب الثقافة.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

جان هادي بوزان ... أكثر ما يشدني 
للكتابة وجُع الوطن!

يبرود... درة القلمون

باكور كردستان، وفي مدينة »آدي يمان« كتبت 
وذلك  تزأر«  »كوباني  بعنوان  قصائدي  أولى 
عندما بدأ المقاتلون الكرد حملة تحرير كوباني، 
عدت إلى روج آفا بعد تحرير كوباني، وشاركت 
في  الشعرية  واألمسيات  المهرجانات  معظم  في 

كل من الدرباسية، وعامودا، وقامشلو.
في  أثر  فيها  نشأَت  التي  الريفية  للبيئة  هل  ـ 

تكوين مالمح تجربتك الشعرية ؟
إليه،  أنتمي  الذي  والمجتمع  الريفية،  للبيئة  نعم 
جاذبة  بيئة  فالريف  علي،  كبير  وتأثير  دور 
األرض،  برائحة  الممتزج  الهواء  للشعر، 
أهازيج  مع  تتمازج  التي  الخضراء  والمروج 
الفالحين، وبساطة العيش، وإكرام الضيف؛ كلها 

محفزات للكتابة الشعرية.
ـ كيف ترى األدب والشعر الكردي وهل الحركة 
الحساسة  المرحلة  مستوى  على  الكردية  األدبية 

اآلن؟
مستمر  تطور  في  الكردية  األدبية  الحركة 
العالمية،  إلى  طريقها  تشق  وسوف  وملحوظ، 
وال سيما بعد عام 2014 وبات التطور ملحوظاً 
ونثراً،  شعراً  الكردية،  األدبية  فالحركة  عليها، 

قطعت أشواطاً مهمة، شخصياً أحاول في القريب 
العاجل أن أخوض تجربة الكتابة الشعرية بلغتي 
من  همساتي  تخبئه  عما  خاللها  من  ألعبر  األم 

عناوين، وذكريات على هامش أفكاري.
هي  الليل  هل  الشعراء«  وحي  »الليل  يقال  ـ 
اإللهام  أن  أم  لكتاباتك،  المثلى  الزمنية  الفترة 

الشعري ليس له طقوس؟
الثلث  للّيل عنوان، وأفكار، وخيال، خاصة  نعم 
تستهويهم  الذين  الشعراء  من  وأنا  منه،  األخير 
صخب  من  ملجأً  فيها  فأجد  الليل،  في  الكتابة 

الحياة في فترة النهار.
كتابة  من  تنتهي  عندما  إحساسك  هو  ما  ـ 

القصيدة؟
أشعر بالراحة التامة كمن كان متعباً من السفر أو 
من عمل مجهد ويأخذ قسطاً من الراحة، فإنجاز 
قصيدة ما انتصار للذات وانتهاء من عبء جميل 

يتجدد.
ـ ما هي أهم المواضيع التي تزين قصائدك؟

مجبراً  نفسي  وأرى  يشدني،  ما  أكثر  بصراحة 
على كتابته هو التعبير عن وجع الوطن، وألمه، 

وتفاصيل الحياة االجتماعية، كما أني أعكس في 
أعيش  الذي  المجتمع  ثقافة  قصائدي  من  الكثير 

فيه.
تستهويك  وهل  لك  بالنسبة  المرأة  تمثل  ماذا  ـ 

كتابة الغزل؟
والمقاتلة  والزوجة،  واألخت،  األم،  هي  المرأة 
أحدهم  وقال  المجتمع،  نصف  وهي  الشرسة، 
أهمل نصف  أن  لي  فكيف  البيت«  »هي سراج 
المجتمع، وبالنسبة للغزل فأقول باختصار »كيف 
وال  الماء،  غدير  بجانب  يمر  أن  للمرء  يمكن 

يشرب منه«.
مجموعتان  الشعري  الرصيد  من  لديك  ـ 
شعريتان، متى ستفاجئ قراءك برؤية نتاجاتك 

في المكتبات والمعارض؟
مجموعتي  لطباعة  المناسبة  الفرصة  أنتظر 
األولى » كوباني تزأر« وقريباً جداً سيجد قرائي 

أعمالي كلها مطبوعة.
»أنا المسافر

أتحدى المستحيل 
على صفح الطموح 

أشتهي صمت الرحيل 
أنا المسافر على أجنحة الزمن

على صوت المطر 
أنثر حنيناً 

أقضم األسرار
وثقل ليلي يصافح مهجتي 
حين يحين موعد الصالة 

أنا المسافر 
أودع قدري وثقل حسرتي«
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أسعار الخضار ُتحلِّق عاليًا والمواطن يقف بين مطرقة الفقر وسندان الغالء

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ حسام دخيل

تبقى الزراعة والبذار وحراثة األرض وتجهيزها 
وعدس  وشعير  حنطة  من  للموسم  استعداداً 
ناحية  ألهالي  الشاغل  الشغل  وكزبرة  وكمون 
جل آغا وريفها هذه األيام رغم تكاليفها الباهظة 
هذا العام والمصاريف الكبيرة التي تلحق بها إال 
أنها تبقى مصدر رزقهم وقوت عيالهم وعملهم 

األساسي كريفيين إلى جانب تربية األغنام.
يملكها  من  ومنهم  أرضاً  يستأجر  من  فمنهم 
التجهيزات  هذه  من  االنتهاء  بانتظار  والجميع 
إتمامها  عن  المطر  يوقفهم  أن  يخافون  التي 
أصحاب  عند  دور  لحجز  يتسارعون  فتراهم 

الجرارات ويسارعون لتأمين بذارهم.

التكاليف الباهظة

من  عاماً  أربعون  المحمد  إسماعيل  المزارع 
»انتهيت  يقول:  آغا  جل  ناحية  ريف  سكان 
محصول  بزراعة  أقوم  واليوم  القمح  بذار  من 

العدس«.
هذا  المطر  تأخر  من  تخّوفه  المحمد  يخِف  ولم 
متأمالً  يؤثر،  ال  حالياً  بأنّه  أوضح  حيث  العام 
كفالحين،  الخسارة  من  »نخاف  الحال:  انفراج 
فالبذار غالي وحراثة األرض وفالحتها مكلفة«.
»روناهي«  لصحيفتنا  موضحاً  المحمد  وقال 
»نشتري البذار بأسعار باهظة الثمن من التجار؛ 
ويعّزي التاجر ارتفاع األسعار إلى ارتفاع سعر 
صرف الدوالر األمريكي أمام الليرة السوريّة؛ 

هذا ما يؤدي إلى الخسارة في عملية بيع الموسم 
بذار  من  واحد  طن  باألسعار«،  ننكسر  حيث 
سورية،  ليرة  ونصف  بمليون  اشتريته  العدس 
أما  ل.س،  ألف   450 بـ  القمح  بذار  من  وطن 
الكمون بسبعة مليون للطن الواحد، وحبة البركة 
يصل الطن الواحد منها لثمانية مليون، والكزبرة 

بمليونين ليرة سورية للطن«.

»الفالح خارس«

للفالح  البذار  الذاتية  اإلدارة  تقديم  وبخصوص 
قال  السوق  وأسعار  أسعارها  بين  والمقارنة 
من  الُمقدم  »البذار  المحمد:  إسماعيل  المزارع 
القمح  فكيلو  بكثير  أرخص  الذاتية  اإلدارة  قبل 
وتابع  سورية«؛  ليرة   360 بـ  ومحدد  ُمسعر 
المزارع مستأنفاً كالمه »لكن هناك مخصصات 
يريد  التي  المساحة  تغطي  لكّل مزارع ربما ال 
زراعتها؛ فاإلدارة الذاتية تعطي 60 بالمئة من 

البذار فنلجأ لألسواق التي تتحكم باألسعار«.
شكى  فقد  بأنواعها  والسماد  األدوية  عن  أما 
العلي خمسة وأربعين عاماً من  المزارع جاسم 
عدم توفرها وغالئها قائالً: »ال نعطي األرض 
سماد أبداً« فسعر الطن الواحد يتراوح ما بين الـ 
300 - 400 دوالر أمريكي« ليردد مستاًء من 

الظروف المادية الصعبة »الفالح خاسر«.

صعوبات الفالحة

موسم  ترافق  هموماً  الجرارات  وألصحاب 
ذي  الساير  أحمد  عنه  أعّرب  ما  هذا  الفالحة 
آغا  جل  ناحية  ريف  أهالي  من  عاماً  الثالثين 
ليس  الحراثة  قال: »غالء أسعار  الذي  الشرقي 
ألف  تكلف خمسين  تصليح  قطعة  فأصغر  ذنبنا 

ليرة سورية«.

توفر  عدم  من  اآلليات  أصحاب  ويعاني  كما 
المناسب  الوقت  في  »المازوت«  المحروقات 
أسبوعاً  االنتظار  للوقوف بطوابير  ويضطرون 
كامالً للحصول على المازوت مما يؤخر عملهم 
وعمل المزارع نتيجة االزدحام بحسب وصف 

صاحب الجرار أحمد الساير.

تجهيز األرض استقباالً للبذار

الساير:  أشار  األسعار  غالء  عن  وبعيداً  هذا 
لصاحب  عمل  موسم  تعتبر  األوقات  هذه  »بأّن 
الجرارات حيث ما أّن ينتهي الفالح من غربلة 
قمح وشعير وعدس؛ ومداواتها  المحاصيل من 
وتعقيمها حتّى يبدأ عملنا حيث نقوم بقلب التربة 
لنخلص  بأعماقها  التغلغل  من  الديسك  وتمكين 

الفالح من األعشاب والنباتات المتبقية فيها«.
إذا  فيما  الساير  أحمد  الجرار  وأوضح صاحب 
كان هناك فرق في الفالحة بين نوع المحصول 
يحتاج  »العدس  ليقول:  والبذار  زراعته  المراد 
وتفتيت  لتنعيمه  هارو  ثم  ديسك  فالحة  لوجه 
الكتل الترابية لكي ال يواجه الفالح صعوبة في 

الحصاد فأرض العدس تحتاج لتنعيم أكثر«.

خدمات وتسهيالت

الزراعة  لجنة  تقدمها  التي  الخدمات  وعن 
عبد  أحمد  المهندس  تحدث  الحيوانية  والثروة 
قبلهم  من  منحها  تم  التي  التسهيالت  عن  هللا 
كلجنة معنية بشؤون الفالحين حيث قال: »ُمنِح 
على  منحهم  تم  حيث  مذكرة   185 للفالحين 
في  المحسن  القمح  من  كغ   834515 أساسها 
الجيد  النوع  ذي  الذاتية  اإلدارة  بحوث  مراكز 

لتغطية مساحة قُدرت بـ 54383 دونم«.
حيث حصل الفالحون على 22 كيلو من القمح 
لكّل دونم للزراعة البعلية، و30 كيلو للزراعة 
المروية، وفق سعر محدد بـ 360 ليرة سورية 

بحسب المهندس العبدهللا.
وعن شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار البذار 
قال العبدهللا: »نحن نزود الفالح بـ 60 بالمئة من 
احتياجاته؛ لذا يجبر أحياناً على الوقوع ضحية 
المساحة  تكون  عندما  التجار  بعض  استغالل 

المراد زراعتها كبيرة«.
وتابع العبدهللا: »عدد الجرارات المرخصة لدينا 
نقوم  والتي تم استيفاء الرسوم منها 46 جراراً 
بتزويدها بمادة المازوت بأسعار مناسبة وبلغت 

الكمية 48200 لتر من المازوت«.

غالء السامد

لجنة  في  اإلداري  أكد  السماد  مشكلة  وعن 
أحمد  المهندس  الحيوانية  والثروة  الزراعة 
العبدهللا: »بأنّه تم منح 54550 كيلو غرام من 
السماد للمزارعين الذين يكفون عن شرائه نتيجة 
حيث  توفره،  لعدم  يرجع  وهذا  أسعاره  ارتفاع 
يبلغ سعر الطن من السماد الشتوي 400 دوالر، 
ما  وهذا  للطن،  دوالر   350 الربيعي  والسماد 

نعاني منه كجهة معنية أيضاً«.

مدينة  مواطنو  يقف  ـ  الشدادي  روناهي/ 
الئحة  أمام  مذهولين  الحسكة  جنوب  الشدادي 
األسعار التي اعتلت أصناف مختلفة من المواد 
االنخفاض  إثر  وغيرها,  والخضار  التموينية 
الكبير الذي شهدته العملة السوريّة في قيمتها.
ليرة   500 من  أكثر  السوريّة  الليرة  خسرت 
أمام العمالت األجنبية خالل هذا الشهر, وسط 
في  األيام  هذه  األهالي  يعيشها  صعبة  ظروف 
ظل اإلجراءات المفروضة لمنع تفشي فيروس 

كورونا المستجد ) كوفيد- 19(.

زيادة األسعار ال تتناسب مع 
دخل املواطن

في  السلطان خمس وأربعين عاماً  يتجول سالم 
وجهه  مالمح  تغزو  والدهشة  الخضار  سوق 
من  صنف  كل  تعتلي  التي  األسعار  لوائح  من 
الخضار والفاكهة, والتي وصفها أنها ال تتناسب 

مع دخله في هذه األيام الصعبة.
وقال الرجل األربعيني لـ صحيفتنا »روناهي«: 
بشكٍل  ارتفعت  والفاكهة  الخضار  أسعار  »إن 

كبير عما كانت عليه في أواخر الشهر المنصرم؛ 
حيث زاد سعر كل صنف بنسبة تتجاوز الـ %40 
الواحد  الكيلو  سعر  وصل  حيث  سعرها،  عن 
البطاطا  إلى 1500 ل.س، وكيلو  البندورة  من 
 800 والباذنجان  ليرة،   700 الـ  عتبة  وصل 
ليرة، والملفوف 600 ليرة، والفليفلة الخضراء 
1200 ليرة،  والخيار تخطى حاجز الـ 1200 

ليرة سوريّة«.
الواحدة  الوجبة  »إن  قائالً:  السلطان  وأشار 
تكلفتها  تزيد  أشخاص  ستة  من  المكونة  للعائلة 
عن خمسة آالف ليرة سوريّة، منوهاً أن الغالء 
المواد  من  الكثير  عن  االستغناء  على  أجبرهم 
الزم  هو  ما  يشترون  وباتوا  الفترة  هذه  خالل 

وضروري فقط«.

االعتامد عىل املؤونة الشتوية

فيما بدأ المواطن حسين الطباش 35 عام حديثه 
لما وصل  ُمحيّاه  على  ارتسمت  خفيفة  بضحكة 
إليه حال السوريين هذه األيام واصفاً ما يعيشه 
األهالي في هذه الفترة بالكارثة, حيث قال: »إن 
الكثير من األهالي استغنوا عن الخضار بشكل 
نهائي وباتوا يعتمدون على ما ادخروه من مؤن 
على  مالمحها  ظهرت  بغصة  وقال  للشتاء, 
يعذب  أن  يريد  من  أن  المنهك  وجهه  تفاصيل 
نفسه يأتي إلى سوق الخضار واصفاً إياه بسوق 
خمس نجوم وال أحد يستطيع الشراء منه سوى 

الطبقة المخملية«.

الزيت والزعرت باَت 
الوجبة الرئيسّية

عام   37 المخلف  محمد  المواطن  لخص  فيما 
والزعتر  »الزيت  قائالً:  كلمات  ببضع  معاناته 
بات الوجبة األساسية نسينا الخضار واللحمة منذ 
أعوام  عشرة  منذ  األمر  هذا  على  أعتدنا  زمن 

مالمحها  باتت  والتي  الحرب  ثمن  ندفع  ونحن 
ما  وقال  النحيلة,  أطفالنا  أجساد  على  واضحة 
هو الذنب الذي اقترفناه لنذهب ضحية لالقتصاد 
المنهار وما ذنبنا لنكون كبش فداء للدوالر الذي 

لم تلمحه عينانا قط«.

األسواق السوريّة شهدت عدة 
انتكاسات منذ بداية األزمة

منذ  انتكاسات  عدة  شهدت  السورية  األسواق 
 2011 عام  من  شباط  شهر  في  األزمة  بداية 
الفينة  بين  تتهاوى  السورية  الليرة  بدأت  حيث 
الليرة  صرف  سعر  سجل  حيث  واألخرى، 
السورية في بداية عام 2011م خمسة وخمسين 
ليرة للدوالر الواحد، فيما وصلت الليرة السورية 
العام  من  األول  الثلث  في  خسارة  قيمة  ألعلى 
الحالي؛ حيث وصل سعر الصرف إلى 3300 
قانون  تطبيق  قبيل  الواحد  للدوالر  ليرة سورية 
قيصر الذي فرضته الواليات المتحدة األمريكية 
على الحكومة السورية, فيما عاود واستقر عند 
الـ 2200 لعدة أشهر ليعاود االرتفاع من جديد 
الـ 2700  ليتخطى حاجز  الحالي  الشهر  خالل 

ليرة سورية.

أهالي ناحية جل آغا وريفها ُيجهزون لزراعة أراضيهم رغم التكاليف الباهظة

أحمد العبد هلل

حزب العمال الكردستاني.. بداية ثورة الفكر في أجزاء 
كردستان األربعة

كيفية التعامل مع أخطاء المراهقين

الشهداء  عوائل  قالت   – قامشلو  روناهي/ 
لتأسيس  واألربعين  الثانية  الذكرى  بمناسبة 
تاريخ  »إن   :PKK الكردستاني  العمال  حزب 
بالنضال  الممتزج  الكردستاني  العمال  حزب 
يستدعي  الشهداء  آالف  ودماء  والمقاومة 
كردستان  أجزاء  في  الجماهير  كافة  وقوف 
األربعة؛ للوصول إلى مبتغى شهدائها من أجل 

تحقيق كردستان ديمقراطية حرة«
تأسس الحزب على يد مجموعة ثورية كردية في 
مدينة آمد بتاريخ 27 تشرين الثاني عام 1978م، 
وأعلن عن أول أهدافه الجوهرية بإقامة كردستان 
كبرى مستقلة من خالل قيادة الشعوب الكادحة؛ 
فكان  كردستان  وتحرير  االنتصار  تحقيق  نحو 

تأسيس الحزب بداية ثورة الحرية.

ثورة كرس القيود والتحرر

حزب  أورهان  الشهيد  والد  يوسف  صالح  هنأ 
أوجالن  هللا  عبد  والقائد  الكردستاني  العمال 
نهج  على  بالسير  المستمرين  الحرية  ومقاتلي 

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

على  عاماً   42 مرور  بمناسبة  الحرية؛  شهداء 
الشهيد  ابنه  بذلك  واستذكر  الحزب،  تأسيس 
الذي انضم إلى وحدات حماية الشعب منذ بداية 
ثورة روج آفا؛ وشارك في الكثير من الحمالت 
ضد مرتزقة داعش واالحتالل التركي في أولى 
الشهادة  مرتبة  ونال  كانيه،  على سري  هجماته 
أدائه  أثناء  حميس  تل  منطقة  في  2014م  عام 
تأسيس  »إن  وقال:  أرضه،  عن  الدفاع  لواجب 
حزب العمال الكردستاني كان بداية ثورة الفكر 
القيود  في أجزاء كردستان األربعة, ثورة كسر 

تحقيقها,  حين  إلى  بالحرية  والمطالبة  والتحرر 
فمنذ تأسيسها إلى اليوم ومبتغاها تحقيق الحرية 
والمساوة والديمقراطية وإنهاء الديكتاتورية التي 

تُمارس بحق الشعوب التواقة إلى الحرية«.
ألجل  كان  الحزب  تأسيس  »إن  بالقول:  وأشار 
ضم األجزاء المنفصلة األربعة وإقامة كردستان 
الهدف  هذا  تحقيق  سبيل  وفي  كبرى،  مستقلة 
قُدمت آالف األرواح وآالف التضحيات وال زال 
اآلالف  وهناك  مستمرين،  والمقاومة  النضال 

النظر  بغض  السهل  باألمر  ليس  مراهق  مع  التعامل 
عن مدى قدرة اآلباء في تربية أطفالهم، ومدى العالقة 
السلوك  أن تواجه بعض مشاكل  المرجح  بينهم؛ فمن 
األبوين  من  لكّلٍ  يمكن  ولكن  المراهقين،  في  الشائع 
التعامل مع المراهقين بسهولة، فإذا كنت على استعداد 
لبذل جهد لفهم ما الذي يمر به وما يحتاج إليه منك، 
فهذا يعني أنك ال تواجه مشكلة في التعامل مع أخطاء 

المراهقين.
 

ما هو السلوك الطبيعي يف سن 
املراهقة؟

هل سلوك مراهقتي طبيعي؟ قد يواجه اآلباء صعوبة 
غامًضة  المحبوبة  صغيرتهم  أصبحت  كيف  فهم  في 
مزاجيين،  المراهقون  يكون  أن  الطبيعي  من  للغاية. 
لها،  يتعرضون  التي  الهرمونية  التغيرات  بسبب 
في  العصبية  المسارات  على  تحدث  التي  التغييرات 

أدمغتهم والنمو المستمر ألجسامهم.

خمسة مشاكل تبني السلوك 
الشائع للمراهقني

مشاكل السلوك لدى المراهقين طبيعية، ولسهولة الفهم 
تم تصنيف سلوكيات المراهقين الشائعة إلى سلوكيات 

مراهقة محفوفة بالمخاطر والصعوبة.
تعتبر  المراهقين:  في  بالمخاطر  محفوف  سلوك 
إيذاء  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  المراهقين  سلوكيات 
مراهقة  سلوكيات  ونفسية  جسدية  أضرار  أو  النفس 
تراقب طفلك عن كثب  أن  يمكن  بالمخاطر،  محفوفة 

وتساعده في الحد من المشكلة قبل أن تزداد.
المراهقون  1ـ الجنس والكحول والمخدرات: ينغمس 
قبل  والجنس  والمخدرات  الكحول  في  متزايد  بشكل 
إذا  تتفاجأ  ال  طويل.  بوقت  القانوني  السن  بلوغهم 
وجدت أن طفلك الذي يبلغ من العمر 15 أو 16 عاماً 
قد بدأ في تناول مشروب اجتماعي وانغمس في نشاط 

جنسي.
الحل: ال توافق على هذه األنشطة ولكن ليس في الوقت 
نفسه، ال داعي للذعر والرد على الفور. يمكن لألطفال 

المعاملة  سوء  أو  العنف  بسبب  مبكراً  الكحول  تناول 
في المنزل أو طالق الوالدين أو ضغط األقران الكبير. 
الكحول  تعاطي  لمنع  فعالية  الطرق  أكثر  من  واحدة 
أو المخدرات هي التحدث عن ذلك. تحدث إلى ابنك 
المراهق بهدوء واشرح لماذا ال ينبغي لهم االنغماس 
في المخدرات أو الكحول أو ممارسة الجنس في وقت 
مبكر من حياتهم، تجنب لهجة اتهام قد تثير المشكلة، 

وحاول أن يكون الحوار ودياً.
ووسائل  االتصاالت  أجهزة  استخدام  زيادة  2ـ 
استخدام  يتحول  أن  يمكن  االجتماعي:   التواصل 
إلى إدمان ويؤثر على نمط حياة طفلك  هذه األجهزة 
تفتح  أن  االجتماعي  التواصل  لوسائل  يمكن  وموقفه. 
االستفادة  قد يرغبون في  الذين  الغرباء  أمام  األبواب 
بشكل غير ضروري من مراهقك الساذج، والذي قد 

يكون خطيراً.
استخدامهم  كيفية  راقب  صارمة،  قواعد  الحل: 
التصفح  سجل  في  تبويب  بعالمة  احتفظ  لإلنترنت، 
مفتوح حول هذا  ترتيب  لديك  أمكن.  إن  بهم  الخاص 
وراء  من  التحقق  إلى  تضطر  ال  حتى  الموضوع؛ 
ظهورهم. كذلك شجعهم على التحدث عما يفعلونه عبر 
اإلنترنت، وفرض قيود على الوقت الذي يقضونه في 
الرسائل النصية واالتصال بأصدقائهم أو على وسائل 

التواصل االجتماعي عندما يكونون في المنزل.
3ـ تقلب المزاج: تقلبات المزاج شائعة بين المراهقين، 
في  االكتئاب  إلى  أيضاً  يشير  أن  يمكن  المزاج  تقلب 
بعض األحيان، يمكن للوالدين التمييز بين التمرد في 
خالل  من  واالكتئاب  المزاج،  وتقلب  المراهقة  سن 
التي  والمجاالت  المزاج  تقلب  ومدة  شدة  في  النظر 

تتأثر بها هذه التقلبات.
الحل: الخطأ الشائع الذي يفعله اآلباء، هو تهاون ما يمر 
به المراهق. قد تشعر بأن طفلك بالغ في رد فعله، لكن 
ذلك سيجعله يشعر بأنه يسيء فهمه، يمكن أن تغلقهم 
تماماً. تجنب تقديم المشورة أو تحويل الموضوع، بدالً 
من التخلص من رد فعلهم، حاول االستماع والتعاطف 

دعهم يتحدثون عنها.
4ـ العدوان: قد يغضب المراهق منك كثيراً وألسباب 
أكثر،  ويتحدث  جدالً  أكثر  يصبح  قد  مفهومة،  غير 
وهو  إنسانية،  عاطفة  هو  الغضب  أن  تفهم  أن  عليك 
شائع بين المراهقين. لكن إذا لم يوجهوا غضبهم بشكل 
قد  إلى عنف  ويؤدي  فقد يصبح هذا عدواناً  صحيح، 

يكون خطيراً عليهم وعلى اآلخرين.

هي  غاضب  مراهق  لتهدئة  الوحيدة  الطريقة  الحل: 
للتحكم في غضبك  ابحث عن طرق  تكون هادئاً.  أن 
ابنك  دع  المراهق.  ابنك  يقوله  ما  إلى  واالستماع 
التحدث  على  شجعهم  الغضب،  عند  ينفجر  المراهق 
معك عندما تكون هناك مشكلة بدالً من تعبئتها، علّمهم 
طرقاً صحية للتعبير عن الغضب بدالً من أن يكونوا 

عدوانيين أو عنيفين.
5ـ الكذب أو إخفاء الحقائق: قد يكون من المدمر لآلباء 
أن يجدوا أن طفلهم يكذب عليهم، أو أنه لم يكشف عن 
كل شيء، الحقيقة هي أن شعورهم الجديد باالستقالل 
يجعل األمر يبدو غير ضروري بالنسبة لهم إلخباركم 
بكل شيء، قد يجبر الخوف من الحكم عليه ومعاقبتك 
إلزامية  قد يصبح عادة  الكذب، والذي  المراهق على 

إذا لم يضبط بشكل جيد.
الحل: الصراحة هي سمة يجب عليك تشجيع أطفالك 
إلى  إذا أشرت  تكون قضائية.  أن  تجنب  بنائها،  على 
عيوبهم في كل شيء، وصّححت كل خطأ يرتكبونه، 
فقد يخشون أال توافقه أبداً على ذلك، وقد يتوقف عن 

المشاركة والتواصل معك.

عايدة خليل صالح يوسف

لتحقيق  الشهادة  درب  سائرون  على  األبناء  من 
أرضهم  افتداء  إلى  دفعهم  الذي  بالحرية  إيمانهم 

بدمائهم«.
الشهيد أورهان حديثه  اختتم صالح يوسف والد 
قائالً: »في مثل هذه الفترة الحساسة التي تمر بها 
روج آفا وأجزاء كردستان األربعة نأمل من كافة 
األحزاب االتحاد في الصف والرؤية في األهداف 
منذ  الكردستاني  العمال  حزب  إليها  سعى  التي 

البداية إلى اليوم وتحقيق كردستان حرة«.

كل أرض تحرر مثنها دماء شهيد

عايدة  أورهان  الشهيد  والدة  تحدثت  جانبه  من 
خليل، حيث قالت: »كان عمر أروهان 15 عاماً 

الحرية؛  طريق  في  األولى  خطوته  خطى  حين 
المقاومة  وانضم إلى جانب زمالئه في صفوف 
للوقوف بوجه أعتى التنظيمات اإلرهابية، فكان 

ثمن كل شبر أرض تتحرر دُم شهيد«.
»أقول  حديثها:  منهية  خليل  عايدة  وأردفت 
تأسيس  على  عاماً   42 مرور  ذكرى  بمناسبة 
مع  بزغ  فجرنا  أن  الكردستاني  العمال  حزب 
بحرية  ويطالب  طالَب  حزٍب  تأسيس  بزوغ 
واليوم  ولغته  هويته  فقد  شعب  كافة،  الشعوب 
هو شعلة لكافة الشعوب التي تتطلع إلى الحرية 
والديمقراطية، وألجل تحقيق أهداف هذا الحزب 
ليسيروا  آخرين  أبناء  عشرة  لدي  أنه  لو  أتمنى 

على درب أورهان«.
الحي  في  زمالء  الشهيدين  أن  ذكره  والجدير 
ذاته  االسم  ويحمالن  والشهادة  والمقاومة 

»أورهان«.


