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التضييق عىل حزب الشعوب الديمقراطية انتهاك  صارخ للحريات السياسّية

م الدعم إلنجاح الموسم الزراعي المزارعون ُمستبِشرون، والجهات المعنّية ُتقدِّ

روسيا وفتح معابر مع 
المحتل الرتكي.. ما 

الهدف؟

تربية األطفال وآثار 
اإلهمال عليهم

نساء كركي لكي 
يطالبَن بفتح قضية 

جيجك كوباين..

بيّن أهالي كركي لكي أن الساحة التركيّة خالية من أي مفاهيم ديمقراطية، وأن وأد الحريات السياسية فيه دين تركي ُمتعارف عليه منذ نشوء تركيا الحديثة، 
وأشاروا إلى أن محاوالت حزب العدالة والتنمية الرامية إلى إغالق حزب الشعوب الديمقراطية انتهاك صارخ للديمقراطية...«4

أشار مزارعو ريف جل آغا إلى أنهم يستبشرون خيراً بالهطوالت المطريّة التي جاءت متأخرة هذا العام مقارنةً باألعوام السابقة، وأكدوا أنها كافية إلعادة 
إنبات الموسم وتعديله...«7

من  للعديد  التركي  االحتالل  من  بالرغم 
االتفاقيات  أن  إال  سوريا،  في  المناطق 
وعبر  دمشق  حكومة  قبل  من  معها 
الوقت  في  تنتهي،  ال  الروسي  الوسيط 
دمشق  حكومة  فيه  أغلقت  الذي 
في  الذاتية  اإلدارة  مناطق  مع  المعابر 
من  الهدف  فما  سوريا،  وشرق  شمال 

ذلك؟...«5

على  تؤثر  الضارة  السلوكيات  بعض   
نفسية الطفل، مما يتطلب من الوالدين 
يتخذونها  التي  القرارات  كل  مراعاة 
هذا  ألن  أبنائهم،  بتربية  يتعلق  فيما 
نفسية  على  مباشر  بشكل  يؤثر  األمر 

الطفل...«6

بأسر  لكي  كركي  في  النساء  نّددت   
ومحاكمة المناضلة جيجك كوباني على 
األراضي التركيّة، وطالبَن بفتح ملفها 
وغير  الجائر  الحكم  على  واالحتجاج 

القانوني بحقها...«3

حملة اإلنسانية واألمن تتقدم 
باعتقال أمريين لخاليا داعش

اعتقلت القوى الُمشاِركة في حملة اإلنسانية واألمن التي تستمر في يومها 
الرابع أميرين من أمراء خاليا داعش في أخطر المخيمات بشمال وشرق 

سوريا...«2

اإلدارة الذاتية 
تهنئ السوريين 

بعيد األكيتو
أكدت اإلدارة الذاتي�ة لشمال 

وشرق سوريا أن شعوب شمال 
وشرق سوريا تعتز بالعيد 

التاريخي للشعب السرياني 
اآلشوري »األكيتو« وأشارت 
إلى أن هذا العيد يرمز للتجدد 
وانبعاث الطبيعة، وهنأت 
الشعب السرياني اآلشوري 

خاصة والشعب السوري عامة 
بقدوم العيد..«2

مؤتمر ستار ُينظم معرضًا لكتب وصور القائد أوجالن

قامشلو/ شفان خليل - تحت شعار »الوقت 
هو وقت حرية القائد أوجالن« نظم مؤتمر ستار 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  وكتب  لصور  معرضاً 
ولوحة  صورة   50 من  أكثر  المعرض  وضم 
للقائد أوجالن إضافة إلى لوحات تحمل مقتطفات 
من حياة القائد منذ طفولته إلى مرحلة الثورة كما 
ضم المعرض كتباً له باللغتين العربية والكردية 

منها »رسائل األمل وحريتك وحريتي«.
محمد  مركز  في  أُقيم  الذي  المعرض  وحضر 
شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو شخصيات 
المجتمع،  شرائح  وكافة  المدني  المجتمع  من 
وعلى هامش المعرض التقت صحيفتنا بعضوة 
سوريا  وشرق  شمال  في  ستار  مؤتمر  منسقية 
المعرض  افتتاح  باركت  التي  لوقو  ريحان 
وأهدته للقائد أوجالن وهنأت القائد بميالده الذي 

يصادف يوم الرابع من نيسان في كل عام.
وتطرقت ريحان إلى أعمال مؤتمر ستار الذي 
سيقيم معارض وصور وندوات من أجل ميالد 
ستكون  المعرض  في  الكتب  أن  »كما  القائد، 
القائد  بفكر  األهالي  نعّرف  أن  أجل  من  مجانية 

وأخّوة  الذاتية  اإلدارة  حقيقة  ويعرفوا  أكثر 
الشعوب«.

أن  نريد  المعارض  هذه  خالل  »من  وأضافت: 
نوِصل صوتنا إلى العالم أجمع، ليعلموا أن القائد 
وليس  الشعوب  جميع  أجل  من  بنفسه  ضحى 
ستار  مؤتمر  وكتنظيم  فقط،  الكردي  الشعب 
القائد  أخذنا على عاتقنا النضال من أجل حرية 

أوجالن ألن حريته من حريتنا«.

ومجريات  احتفاالت  أن  إلى  ريحان  وأشارت 
أعياد نوروز 2021 أثبتت لجميع العالم وخاصةً 
على  القضاء  المستحيل  من  إنه  التركيّة  الدولة 

الشعب الكردي. 
واختتمت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال 
وشرق سوريا ريحان لوقو ريحان لوقو حديثها 
بالقول: »ما لم يتحرر القائد أوجالن من السجن 
أعمالنا  وجميع  الحرية  ألنفسنا  نرى  ال  نحن 
هللا  عبد  الشعوب  قائد  حرية  أجل  من  ستكون 

أوجالن«.
جميع  في  الفعاليات  ستستمر  بالذكر  والجدير 
يوم  حلول  حتى  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
القائد أوجالن الذي سيصادف الرابع من  ميالد 

نيسان الُمقبل. 

ريحان لوقو

بعدسة: ايفا ابرهيم
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اإلدارة الذاتية تهنئ السوريين بعيد األكيتو

عالم تركي »رهين في بالده« بعد 

منعه من العودة إلى فرنسا
حملة اإلنسانية واألمن تتقدم باعتقال

 أميرين لخاليا داعش

نساء شنكال يستعدَن لحماية إيزيدخان من 
تهديدات حكومة بغداد

مركز األخبار ـ أكدت اإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق  شمال  شعوب  أن  سوريا  وشرق 
للشعب  التاريخي  بالعيد  تعتز  سوريا 
السرياني اآلشوري »األكيتو« وأشارت إلى 
أن هذا العيد يرمز للتجدد وانبعاث الطبيعة، 
خاصة  اآلشوري  السرياني  الشعب  وهنأت 

والشعب السوري عامة بقدوم العيد..

تهنئة  برقية  األربعاء،  اإلدارة،  وّجهت 
بمناسبة حلول األكيتو )العام البابلي اآلشوري 
الجديد( الذي احتُفل به نحو 6771 عام. جاء 
في نص البرقية: »تتميز شمال وشرق سوريا 
وسوريا عاًمة، بالغنى الثقافي والديني الذي 
في  األساس  يعدّ  ا  مهمًّ تاريخيًا  ميراثًا  يُعتبر 
الشراكة والتعايش المشترك في ظل التداخل 
في  والمناسبات  والعادات  للثقافات  الكبير 

مجتمعنا«.
وأضافت: »إّن )األكيتو( أو عيد رأس السنة 
المصادف  اآلشوري  السرياني  الشعب  لدى 
التجدّد وانبعاث  إلى  لألول من نيسان يرمز 
الطبيعة من جديد، أي قدوم الربيع، وهو عيد 
تاريخي للشعب السرياني اآلشوري تعتز به 

كافّة شعوبنا في شمال وشرق سوريا«.

التهاني  أحّر  المناسبة  بهذه  »نقدم  وتابعت: 
يكون  أن  آملين  اآلشوريين،  السريان  ألهلنا 
هذا العيد وسائر مناسباتنا سبياًل نحو المزيد 
دائًما  مكلاًل  يكون  وأن  واإلخاء  المحبة  من 
نتجاوز  وأن  والعطاء،  واالستقرار  بالخير 
بها  تمر  التي  الصعاب  القادم  العيد  في  معًا 

بلدنا، سوريا، نحو االستقرار والسالم«.

اإلجراءات  مراعاة  إلى ضرورة  دعت  كما 
وقالت:  كورونا،  جائحة  ظل  في  الوقائية 
المناسبة  بهذه  المحتفلين  أهلنا  إلى  »نتوّجه 
خطورة  مراعاة  وضرورة  الحذر،  لتوّخي 
تعيشها  التي  الصحية  والظروف  األوضاع 
والتقيّد  كورونا  جائحة  بسبب  المنطقة 
للسالمة  ضمانًا  الوقائية  باإلجراءات 

الشخصية والعامة«.

مركز األخبار ـ أوقف عالم الرياضيات التركي 
ليون  جامعة  في  يدّرس  الذي  ألتينيل  تونا 
بفرنسا، في تركيا وسجن بتهمة »اإلرهاب« 
قبل أن تتم تبرئته، غير أنه محتجز منذ حوالي 
إعادة  السلطات  ترفض  إذ  بالده  في  عامين 

جواز سفره.
التقته  التي  برس  فرانس  لوكالة  ألتينيل  وأفاد 
الدولة  رهينة  »إنني  إسطنبول  في  منزله  في 

التركيّة«.
ويعتبر وضع العالم البالغ من العمر 55 عاماً 
بأعماله  األكاديمية  األوساط  في  والمعروف 
حول المنطق الرياضّي ونظرية الرمز، رمزاً 
ضد  التركية  السلطات  تمارسه  الذي  للقمع 
األوساط األكاديمية وتلك المؤيدة للكرد، والذي 
تموز  في  الفاشلة  االنقالب  بعد مسرحية  اشتد 

.2016
وبدأ كابوس العالم الذي يدّرس في جامعة كلود 
بيرنار في ليون بوسط شرق فرنسا حيث كان 
يقيم منذ 25 عاماً، في أيار/ مايو 2019، حين 
من  بمنعه  تركيا،  في  قضائه عطلة  أثناء  أُبلغ 
»منظمة  إلى  باالنتماء  التهامه  البالد  مغادرة 

إرهابية«.
نشر  بتهمة  محاكمته  ثم  ومن  اعتقاله  وتم 
اجتماع  في  لمشاركته  اإلرهابية«  »الدعاية 
بمهام  خاللها  قام  فرنسا  في  كردية  لجمعية 
شخص  لكل  الجاهزة  التهمة  وهي  الترجمة، 
الكردي  الشعب  لقضية  مساند  أو  مؤيد 
الحقيقية  الديمقراطية  قضايا  ولكافة  خصوصاً 

عموماً. 
األحيان  غالب  في  ذهني  إلى  »تعود  وقال 
عن  أتكلم  حين  كافكاـ  بروايات  ـأشبه  عبارة 

المسألة مع أصدقائي«.
ويرى في منعه من مغادرة األراضي التركيّة 
شكالً من “العقاب” على التزامه التام من أجل 

حقوق اإلنسان والقضية الكردية.

ووقّع في 2016 مع حوالى ألفي أستاذ جامعي 
تطالب  عريضة  وأجانب  أتراك  من  آخرين 
شرق  جنوب  في  العسكرية  العمليات  بوقف 
تركيا حيث غالبية كردية، ما تسبب بمالحقات 

بحقه أفضت إلى تبرئته أيضاً.
المعارضين  تمنع  التركية  »الدولة  وأضاف 
إنه   )…( البالد  مغادرة  من  يزعجونها  الذين 
بعض  محزن  وهذا  سجن،  البلد  بأن  إقرار 

الشيء«.
نفسي  إنقاذ  أجل  من  ليست  »معركتي  وأكد 
فحسب، بل أريد أن يكون هناك إفادة للمجتمع« 
المثال  سبيل  على  محاكمته  أن  إلى  مشيراً 
القنصلية  دور  على  الضوء  تسليط  أتاحت 
بيانات  بـ ”وضع  تقوم  التي  ليون  في  التركيّة 

أمنية عن الناس” تفشي بها إلى أنقرة.
كما أنه يعّول على »دعم خارق« من زمالئه 
في فرنسا الذين نظموا معه في منتصف آذار/ 
مارس حملة على مواقع التواصل االجتماعي 

تحت شعار »جواز سفر لتونا«.
طي  األمر  به  “ينتهي  أن  يخشى  أنه  غير 

النسيان” بالنسبة للسلطات الفرنسية.
العالم  إلى حل، استأنف  التوصل  انتظار  وفي 
بعدما  الكردية  اللغة  دراسة  إلى  وعمد  أبحاثه 
آخرين  معتقلين  بمساعدة  السجن  في  ذلك  بدأ 
كان يدرسهم في المقابل اإلنكليزية والفرنسية.

رسائل  لهم  أكتب  زلت  »ما  مبتسماً  ويروي 
بهذه  فألقنهم دروساً  إلى 20 صفحة،  من 15 

الطريقة«.
الحذر،  بلزوم  أقربائه  توصيات  من  وبالرغم 
يواصل ألتينيل المشاركة بانتظام في تظاهرات 

بإسطنبول، رافضاً »الرقابة الذاتية«.
ويوضح: »إذا فرضت على نفسي قيوداً، فهذا 
سيعني أن استهداف الدولة لي تغلّب علي وأنا 

أرفض ذلك«.

الُمشاِركة  القوى  اعتقلت  ـ  األخبار  مركز 
في حملة اإلنسانية واألمن التي تستمر في 
يومها الرابع أميرين من أمراء خاليا داعش 

في أخطر المخيمات بشمال وشرق سوريا.
نفذت مجموعات من وحدات مكافحة اإلرهاب 
من  والنصف  الواحدة  الساعة  منذ   ،YAT
صباح األربعاء؛ عمليتين نوعيتين في القاطع 
الخامس، استهدفت مسؤولين لخاليا مرتزقة 

داعش في المخيم.
متواصلتين،  لساعتين  العمليتان  واستمرت 
العسكرية  الخلية  أمير  األولى  استهدفت 
الثانية  استهدفت  فيما  المخيم،  في  لداعش 
بمساندة طائرات  األمنية، وذلك  الخلية  أمير 
استطالع الوحدات، بعد فرار المستهدفين من 

أكثر من نقطة باتجاه نقاط أخرى.
»اإلنسانية  حملة  خالل  الهول  مخيم  ويشهد 
أمنية  عمليات  واآلخر  الحين  بين  واألمن« 
تنفذها وحدات مكافحة اإلرهاب YAT، بناًء 
عليها  تحصل  ومعلومات  اعترافات  على 
سوريا  وشرق  لشمال  الداخلي  األمن  قوى 

ممن اعتقلتهم خالل الحملة.

وشرق  لشمال  الداخلي  األمن  قوى  وأنهت 
عمليات  الماضية  أيام  الثالثة  خالل  سوريا 
القواطع  في  والتحري  والبحث  التفتيش 
ضمن  السابع«،  الثالث،  الثاني،  »األول، 

مخيم المؤلف من ثمانية قواطع رئيسة.
الداخلي  األمن  قوى  أن  ذكره  والجدير 

بمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات 
حماية الشعب والمرأة تمكنت خالل أربع أيام 
الماضي  فقط منذ إعالنها عن حملتها األحد 
أكثر من 70 مرتزقًا من داعش ونساء ممن 

يعملَن كخاليا داخل المخيم.

بتلقي  شنكال  نساء  بدأت  ـ  األخبار  مركز 
مجلس  قرار  بعد  األسلحة  على  التدريب 
شنكال،  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
الحكومة  تهديدات  ضد  المقاومة  بإعالن 

العراقية.
اتفاقية  إطار  في  العراقية،  الحكومة  أعلنت 
بغداد – هولير، عن منح مهلة حتى األول من 
نيسان لإلدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، 

لسحب قوات حماية إيزيدخان من المنطقة.
على  التدريب  بتلقي  شنكال  نساء  بدأت 

الذاتية  اإلدارة  مجلس  قرار  بعد  األسلحة 
المقاومة  بإعالن  شنكال،  في  الديمقراطية 

ضد تهديدات الحكومة العراقية.
في  المشاركات  إحدى  هي  شنكالي،  نازي 
تدريبات التعليم على استخدام السالح، وعلى 
الرغم من أنها المرة األولى التي تحمل فيها 
السالح، إال أنها كانت تحملها بكل ثقة، ودون 

خوف.
خالل  اإليزيدية  بالمرأة  أحاط  الذي  األلم 
تجاه  المرأة  حنق  من  زاد  األخيرة،  المذبحة 

تتحرك  وأصبحت  بها،  المحيطة  التهديدات 
بشكل أكثر تنظيماً وإقراراً للدفاع عن نفسها، 

هذا ما أظهرته نازي شنكالي في حديثها.
نيوز:  روج  لوكالة  شنكالي  نازي  تقول 
»نحن كنساء نرى أمر التدرب على السالح 
مذبحة  إلى  تعّرض  شعبنا  ألن  ضرورياً، 
لقيَن النصيب األكبر  النساء  كبيرة، وخاصةً 
هذا  نوقف  أن  لنا  وينبغي  األلم،  هذا  من 

المسلسل من األلم ونقاوم أمام أعدائنا«.

هذا ما نعرفه عن متحورات فيروس كورونا

خريطة تفاعلية جديدة للتنبؤ بأماكن الكائنات غير المكتشفة

يثير مصطلحا »الطفرات« و«المتحورات« 
التقنيان جداً القلق ويمثالن في بعض األحيان 
نعرفه  ما  أبرز  اآلتي  في  إرباك.  مصدر 

عنهما في ما يتعلق بوباء كوفيد -19.
في هذه المرحلة، تعتبر ثالث نسخ متحورة 
لمنظمة  وفقاً  للقلق،  مثيرة  كورونا  لفيروس 
في  اكتُشفت  التي  النسخة  العالمية:  الصحة 
إفريقيا  جنوب  في  المكتشفة  وتلك  إنجلترا 
لدى  اكتشفت  وهي  اليابان،  في  والثالثة 
هنا  ومن  البرازيل،  من  عائدين  مسافرين 

سميت بالمتحورة البرازيلية.
 125 في  منتشرة  الثالثة  المتحورات  هذه 
لمنظمة  وفقاً  التوالي،  على  بلداً  و41  و75 
»مثيرةً  تصنف  وهي  العالمية،  الصحة 
االنتقال  على  قابليتها  زيادة  بسبب  للقلق«، 
الجائحة  تفاقم  إلى  تؤدي  وبذلك  وشدتها، 
وتجعل السيطرة عليها أكثر صعوبةً، بحسب 

تعريف المنظمة.
المثيرة  »المتحورات  فئة  هي  التالية  والفئة 
بسبب  مراقبةً  تتطلب  وهي  للقلق«، 
إشكاليةً.  تطرح  قد  التي  الجينية  خصائصها 
الصحة  منظمة  تراقب  الحالي،  الوقت  في 
العالمية ثالثاً منها، رصدت أوالً في إسكتلندا 

والواليات المتحدة والبرازيل.
وتنتشر العديد من المتحورات األخرى التي 
يسعى المجتمع العلمي إلى تحديدها وتقييمها.
وحدة  رئيس  لوريير،  سيمون  إتيان  وقال 
معهد  في  للفيروسات  التطوري  الجينوم 
باستور بباريس، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إذا  ما  ستخبرنا  المقبلة  واألشهر  »األسابيع 
كانت )هذه المتحورات( ستدرج ضمن الفئة 
المثيرة للقلق التي تنتشر بسرعة كبيرة أو إذا 
كانت ستستمر في االنتشار بوتيرتها الحالية 

المنخفضة«.

التحور ليس مفاجئاً

للعائلة  وفقاً  مصنفة  المتحورات  هذه  كل 

التي  التعديالت  وبحسب  »الساللة«.  أو 
اكتسبتها، تحتل مكاناً محدداً في شجرة عائلة 

فيروس »سارس-كوف-2« الرئيس.
ظهور نسخ متحورة من الفيروس ليس أمراً 
الفيروس  ألن  طبيعية  عملية  فهو  مفاجئاً، 
بقائه، وكتبت  يتحور بمرور الوقت لضمان 
موقعها  على  البريطانية  الصحية  الخدمات 
على اإلنترنت، »تم تحديد أكثر من 4000 

متحورة من سارس-كوف-2 حول العالم«.
أن:  تؤكد  العالمية  الصحة  منظمة  لكن 
»معظمها ليس له تأثير لجهة تدابير الصحة 
الطفرات  على  يتوقف  ذلك  وكل  العامة«. 

التي تحملها.
البريطانية  النسخة  من  كالً  فإن  وبالتالي، 

طفرة  تحمل  والبرازيلية،  إفريقية  والجنوب 
أنها  في  يشتبه  واي«،   501 »أن  تسمى 
تجعلها أكثر قابلية على االنتقال، كذلك، تحمل 
النسختان الجنوب أفريقية والبرازيلية، طفرة 
في  يشتبه  كيه«،   484 »إي  تسمى  أخرى 
أنها تخفض المناعة المكتسبة إما عن طريق 
عدوى سابقة، مع زيادة احتمال اإلصابة مرة 

أخرى، أو عن طريق اللقاحات.

رسعة التفيش

ونظراً لصعوبة تتبع المتحورات ذات األسماء 
على  المختصين،  غير  إلى  بالنسبة  التقنية 
سبيل المثال النسخة البريطانية تسمى »501 
 »01/202012 »فوك  أو   »1 في  واي. 
وتنتمي إلى ساللة »بي 1.1.7«، فقد أطلقت 

عليها تسميات بحسب البلد الذي ظهرت فيه.
البريطاني  »المتحور  فإن مصطلحات  لذلك 
مفهومة  البرازيلي«  أو  أفريقي  الجنوب  أو 
إذ  يحبذونها  ال  العلماء  لكن  للناس،  أكثر 

يعتبرون أنها تحمل وصمةً لتلك البلدان.
الثالث  النسخ  هذه  أن  على  إجماع  هناك 
فقط  يعتمد  ذلك  لكن  للقلق،  مثيرة  المتحورة 
إذ  الحالي،  الوقت  الوبائية في  البيانات  على 
هذه  انتشار  سرعة  مدى  الباحثون  يراقب 
المتحورات ويستنتجون عند أي نقطة تكون 
على  الحصول  يمكن  ال  لذلك  عدوى.  أكثر 
رقم قاطع ألن النتائج قد تختلف استناداً إلى 
القيود الصحية المعمول بها في المناطق التي 
تنتشر فيها المتحورات. وعلى سبيل المثال، 
منظمة  ترى  مختلفة،  دراسات  إلى  استناداً 
من  البريطانية  النسخة  أن  العالمية  الصحة 
تتراوح  بنسبة  عدوى  أكثر  كورونا  فيروس 

بين 36 و75 في المئة.

فرضيات بحاجة للدراسة

حول  الباحثين  من  عدة  مجموعات  وتقوم 
لهذه  البيولوجية  الخصائص  بتحليل  العالم 
أكثر  كونها  سبب  لمعرفة  سعياً  المتحورات 

عدوى.
وحدة  رئيس  شفارتز،  أوليفييه  وقال 
باستور:  معهد  في  والمناعة  الفيروسات 
يكون  قد  دراستها  تجب  فرضيات  »هناك 
المتحورة  أن  أو  أعلى  الفيروسي  الحمل 
يمكنها أن تدخل الخاليا بسهولة أكبر أو أنه 

يتكاثر بسرعة أكبر«.
»هارفرد«  جامعة  في  باحثون  وطرح 
األميركية فرضية أخرى، مفادها أن العدوى 
أن  يمكن  البريطانية  النسخة  تسببها  التي 
تستمر لفترة أطول، ويبقى الشخص المصاب 
بالفيروس  المصاب  من  أطول  لفترة  معدياً 
العادي ما قد يتطلب تمديد فترة الحجر. لكن 
هذا النوع من البحث يستغرق وقتاً، وبالتالي 

سيحتاج الباحثون إلى أسابيع أو حتى أشهر 
للحصول على إجابات قاطعة.

وخلصت دراسة نشرت في 10 آذار، إلى أن 
المتحورة البريطانية أكثر فتكاً بنسبة 64 في 

المئة من فيروس كورونا العادي.
هذه  تسببت  اكتُشفت،  حالة  ألف  بين  ومن 
المتحورة في حدوث 4.1 وفيات مقابل 2.5 
لهذه  وفقاً  العادي،  الفيروس  بها  تسبب  وفاة 
الدراسة المنشورة في المجلة الطبية »بي أم 
التي  جي«، والتي تؤكد المالحظات األولى 
قدمتها السلطات البريطانية في نهاية كانون 

الثاني.
دراسات  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  وإضافة 
تُقدر  أفريقيا،  جنوب  في  أجريت  أخرى 
الجنوب  النسخة  أن  العالمية  الصحة  منظمة 
أفريقية من فيروس كورونا: »تزيد من خطر 
القابعين في المستشفى بنسبة  وفاة المرضى 

20 في المئة«.

التأثري يف فعالّية اللقاحات

لم  المخبرية،  الدراسات  من  للعديد  ووفقاً 
في  كثيراً  البريطانية  المتحورة  تتسبب 
أن  يبدو  لكن  اللقاحات،  فعالية  إضعاف 
لهما  أفريقية  والجنوب  البرازيلية  النسختين 

»إي  طفرة  بسبب  اللقاحات  على  كبير  أثر 
484 كيه« التي تحمالنها.

بعض  ضد  اللقاحات  فعالية  ضعف  لكن 
على  فعالة  تعد  لم  أنها  يعني  ال  المتحورات 

اإلطالق.
الدراسات على  من جهة أخرى، تركز هذه 
استجابة واحدة للجسم بعد التلقيح، وهي إنتاج 
أجسام مضادة، وجاء في مقال نشرته أخيراً 
الصحي  للخبير  المتخصصة  »جاما«  مجلة 
تقيّم  ال  »أنها  فاوتشي:  أنتوني  األميركي 
أنواعاً أخرى من المناعة المحتملة مثل نشاط 

الخاليا اللمفاوية التائية والبائية«.
على  المصنعون  يعمل  األحوال،  كل  وفي 
مصممة  لقاحاتهم  من  جديدة  إصدارات 
وأعلنت  المتحورات،  لمقاومة  خصيصاً 
شركة »موديرنا«، في 10 آذار، أنها بدأت 
من  لمجموعة  لقاحها  من  جديد  جيل  تقديم 
تهدف  سريرية  تجربة  من  كجزء  المرضى 
الجنوب  المتحورة  ضد  فعاليته  تقييم  إلى 

أفريقية.
»المتحورات  ألن  ضروري  التكيف  وهذا 
باللقاحات الحالية...  التي قد تكون أقل تأثراً 
من المحتمل أن تستمر في الظهور«، وفق ما 
حذر المركز األوروبي للوقاية من األمراض 

ومكافحتها.

توضع الخرائط عادةً لوصف ما نعرف، سواء 
لتوصيف  أو  الساحرة  الطبيعة  مناظر  لرسم 
الغذاء  شبكات  لتصنيف  أو  الجغرافية  الحدود 
المعروفة، غير أن رسم خرائط للمجهول قد يعد 

بذات األهمية، خاصةً في أوقات األزمات.
بذلها  التي  الحثيثة  الجهود  من  الرغم  فعلى 
التصنيف  وعلماء  البيولوجي  التنوع  مستكشفو 
على مدى العقود الماضية فإن فهرس الحياة ما 
زال يزخر بالعديد من الصفحات الفارغة لعديد 

من األنواع البيولوجية التي لم تكتشف بعد.

خريطة للمجهول

كان »رسم خرائط المجهول« هو الدافع الرئيسي 
خريطة  رسم  استهدف  جديد  علمي  جهد  وراء 
األرض  سطح  على  الموجودة  األماكن  لجميع 
والتي تحتوي على أنواع بيولوجية غير مكتشفة 

بعد.
فخالفاً لما نشهده حالياً من كارثة ُمحدقة بالتنوع 
األنواع  من  العديد  فيها  نفقد  والتي  البيولوجي 
المعروفة وغير المعروفة بشكل ينذر بالخطر؛ 
عليها  أطلق  -التي  الجديدة  الخريطة  هذه  فإن 
فرصة  تمنحنا  الحياة«-  »خريطة  اسم  العلماء 
أنواع  لتوثيق   - الوحيدة  تكون  وربما   - أفضل 
تنقرض  أن  قبل  وإنقاذها  وتصنيفها  الحيوانات 

نهائياً.
التي  الحديثة  الدراسة  باحثَْي  لتقديرات  ووفقاً 

آند  إيكولوجي  »نيتشر  دورية  في  نشرت 
إيفولوشن« في 22 آذار الجاري، وعقّبت عليها 
نعرف  فإننا ال  الصحفي،  بيانها  في  ييل  جامعة 

سوى 13 إلى 18% من أنواع الكائنات الحية.
كبيرة  نسبة  هناك  فإن  التقديرات،  لتلك  وطبقاً 
من األنواع غير المعروفة قد تُفقَد أو تظل بعيدة 
عن الرعاية الالزمة على أقل تقدير، األمر الذي 
بأننا:  الصحفي  البيان  في  الباحثان  عليه  يؤكد 
في  بما   - المكتشفة  غير  األنواع  هذه  نفقد  »قد 
إلى األبد  التي تقوم بها -  الحيوية  ذلك أدوراها 
القرار أو ضمن  إدراجها في صناعة  يتم  لم  لو 
االلتزامات الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على 

التنوع البيولوجي«.
إذ  أهميتها،  الجديدة  الخريطة  تستمد  هنا  ومن 
ووالتر  مورا  ماريو  البيئة  عالمي  جهد  انبرى 
جيتز - وهما مؤلفا الدراسة - إلى ابتكار نموذج 
التنوع  في  المالحظ  النقص  هذا  معالجة  يمكنه 
البيولوجي، وذلك بالتنبؤ باألماكن التي قد تحوي 

أنواعاً من الفقاريات األرضية غير المكتشفة.
واستند العالمان في تصميم هذا النموذج إلى عدد 

واالجتماعية  والبيئية  البيولوجية  العوامل  من 
الفقاريات  من  ألفاً   32 من  بأكثر  المتعلقة 

األرضية المعروفة بالفعل لدى علماء األحياء.

األكرب أكرث حظاً

لديها  المختلفة  »األنواع  قائالً:  مورا  ويعقّب 
مبكراً«،  ووصفها  الستكشافها  متباينة  فرص 
اكتشاف  سهولة  في  ذلك  في  السبب  ويكمن 
الحيوانات الكبيرة الموجودة في النطاق الجغرافي 
رصد  يصعب  فيما  إليه،  الوصول  يسهل  الذي 
أو  الشقوق  في  تسكن  التي  الصغيرة  الحيوانات 

التي يتعذر الوصول إليها في الغابات.
ولذلك، فإن هذا النقص الهائل في عدد األنواع 
المعروفة في شجرة الحياة يعد من نصيب تلك 
األعداد الكبيرة من الحيوانات الفقارية الصغيرة 
غير المكتشفة حتى اآلن. وهو ما يؤكد عليه مورا 
قائالً: إننا »نجنح إلى اكتشاف األنواع الظاهرة 
أوالً ثم المخفية الحقاً، ولذا فإن علماء التصنيف 
الكتشاف  الالزم  التمويل  من  مزيد  إلى  بحاجة 

هذه األنواع غير المعروفة حتى اآلن«.
والذي   - الباحثان  ابتكره  الذي  للنموذج  ووفقاً 
نظراً  وذلك  يصفانه،  كما  جداً  دقيقاً  يعد  ال 
 - النموذج  عليها  بُني  التي  التقديرات  لطبيعة 
فإن البرمائيات والزواحف تستحوذ على النسبة 

الكبرى من الفقاريات األرضية غير المكتشفة.

تطلعات مستقبلّية

وإندونيسيا  البرازيل  أن  الباحثان  ويعتقد 
أكثر  على  تحتوي  قد  وكولومبيا  ومدغشقر 
األنواع غير المكتشفة، والتي قد تستهدفها ربع 

االستكشافات المستقبلية.
كما يعتقد الباحثان أن الغابات االستوائية الرطبة 
في  الموجودة  األوراق  عريضة  النباتات  ذات 
نصف  حوالي  على  تحتوي  قد  المناطق  تلك 
األنواع غير المعروفة. غير أن الباحثْين بحاجة 

النباتية  األنواع  لتشمل  البحث  توسيع رقعة  إلى 
استكشاف  عن  عوضاً  والالفقارية،  والبحرية 
وتيرة  تسريع  فإن  وبالطبع،  فقط.  الفقاريات 
المهددة  األنواع  من  العديد  ينقذ  قد  البحث 
في  خاصةً  اكتشافها،  يتم  أن  قبل  باالنقراض 
بدأ  الذي  السادس  الجماعي  االنقراض  ظل 
ما  وهو  الباحثين.  من  العديد  يرى  كما  بالفعل 
يؤكد عليه الباحثان قائلين: »توسيع نهج البحث 
اكتشاف  ليشمل األصناف األخرى يساعد على 
األنواع غير المعروفة قبل أن تغرق في غياهب 

المجهول«.
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نساء كركي لكي يطالبَن بفتح قضية جيجك كوباني..

»المخترعة الصغيرة«.. وكالة ناسا تطلق اسمها على 
حزام كويكبات

في  النساء  نّددت   - خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
جيجك  المناضلة  ومحاكمة  بأسر  لكي  كركي 
بفتح  وطالبَن  التركيّة،  األراضي  على  كوباني 
وغير  الجائر  الحكم  على  واالحتجاج  ملفها 

القانوني بحقها

ال تزال الدولة التركيّة الفاشيّة مستمرة بانتهاكاتها 
وتجاوزاتها بحق الشعب الكردي فلم تتوقف عند 
النفسية  والحرب  الفتن  وإثارة  والدمار  القتل 
بحق  والمجازر  الجرائم  وارتكاب  المنطقة  في 
العزل في المناطق التي طالتها أيادي مرتزقتها 
في شمال وشرق سوريا، فقد أقدم المحتل على 
أبشع الجرائم بحق النسوة الناشطات السياسيات 
والمقاتالت والمناضالت في الجبهات األمامية، 
كانت رمزاً  التي  كوباني  المناضلة جيجك  مثل 
من رموز النضال والمقاومة في روج آفا، والتي 
أُسرت وُعِذبت بطريقة وحشية وال أخالقية، ولم 
يتوقف األمر عند األسر والتعذيب بل حاكمتها 
إنسانياً  ال  جائراً  حكماً  مؤخراً  التركية  الدولة 
قوانين  بذلك  منتهكةً  التركية  األراضي  على 
منظمات  ومواثيق  ومعايير  الدوليّة  المحكمة 

حقوق اإلنسان.

أيقونة النضال

بشتى  الحرة  الكردية  المرأة  بتعنيف  يكتفوا  »لم 
أساليبهم  بل طالت  باكور كردستان  في  الطرق 
الوحشية من خالل مرتزقتهم في شمال وشرق 
عفرين  في  والمناضلة  الحرة  المرأة  سوريا 
وكوباني وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض« 
ببلدية  الذاتية  مكتب  في  اإلدارية  أكدته  ما  هذا 
بداية  في  حسن  جيان  لكي  كركي  في  الشعب 

حديثها لصحيفتنا »روناهي«.

مشيرةً إلى أن ما قامت به الدولة التركية الفاشية 
بحق المقاتلة جيجك كوباني يعتبر انتهاكاً لجميع 
وزادت:  اإلنسانية،  واألخالق  والقيم  المعايير 
»لم يكتفوا بأسرها هنا وتعذيبها بطرق وحشية 
بل أُسرت في سجون تركيا ومحاكمتها وكأنه ال 
توجد محكمة دوليّة أو قانون دولي في العالم!«.

بل  الفاشية  التركيّة  الدولة  »نفت  وأضافت: 
والقوانين  الدولية  المحكمة  دور  وأزالت 
من  العديد  بسجن  وانتهكتها  الدولية  والمواثيق 
كوفن  ليلى  مثل  السياسيات  الناشطات  النسوة 
وأسر ومحاكمة جيجك كوباني بحكم مؤبد وهذا 
مواطنة  ألنها  اإلنسانية  للمعايير  تجاوزاً  يعتبر 

سوريّة وال يجوز محاكمتها هناك«.
النسوية  والحركات  المنظمات  جيان  ودعت 
جيجك  الكردية  المقاتلة  قضية  حيال  بالتحرك 
العالم  نساء  جميع  على  »يجب  قائلةً:  كوباني 
كوباني  جيجك  محاكمة  بشأن  الفوري  التحرك 
ألنها تمثل صوت المرأة الحرة في شمال وشرق 
بمحاكمتها  والتنديد  الفعاليات  خالل  من  سوريا 
مباشر  بشكل  والتوجه  التركية  األراضي  على 

إلى المعنيين بحقوق اإلنسان«.

انتهاك للقيم اإلنسانية

بلدية  في  الديوان  عضوة  بينت  جانبها؛  ومن 
محاكمة  أن  فارس  تورين  لكي  بكركي  الشعب 
التركية  الدولة  قبل  من  كوباني  جيجك  المقاتلة 
»لم  وأردفت:  اإلنسانية،  بحق  جريمة  الفاشية 
وشرق  شمال  في  وأسرها  بتعذيبها  يكتفوا 
سوريا، بل قادوها إلى معتقالتهم وحكموا عليها 
بالمؤبد ضاربين بعرض الحائط القوانين الدولية 

بين  انتهاك من  اإلنسان وهذا  ومنظمات حقوق 
انتهاكات الدولة التركية التي ال تعد وال تحصى 

بحق المرأة الحرة في شمال وشرق سوريا«.
»نطالب  بالقول:  حديثها  تورين  واختتمت 
في  والمعتقالت  المعتقلين  جميع  عن  باإلفراج 
رأسهم  وعلى  الفاشية  التركية  الدولة  سجون 
الحر، ونندد  الفكر  القائد عبد هللا أوجالن أسير 
محاكمة  حقها  من  فليس  الجائرة  تركيا  بقوانين 

أسيرة«.

إعداد/ ميديا غانم - أطلقت وكالة ناسا اسمها 
عام  في  اكتُشف  الذي  كويكبات  حزام  على 
مختبر  في  الرائدة  لتجربتها  تقديراً   ،2000
لمكافحة  مستمرة  طريقة  على  بالعثور  للعلوم 
القاهرة  سماء  تغطي  التي  السوداء  السحابة 
وعدة محافظات أخرى خالل أشهر الخريف من 

كل عام. 
مواليد  من  مصطفى  ياسمين  المصرية  الشابة 
االبنة  وهي  دمياط،  بمحافظة  سعد  كفر  مركز 
الوسطى لوالديها حيث تملك شقيقين وهما محمد 
وإنجي  فني(  دبلوم  على  حاصل   – عاماً   20(
وقد  اإلعدادي(  الثاني  بالصف   _ عاماً   14(
تربيتها  مسيرة  والدتها  وأكملت  والدها  توفي 
الثاني  في الصف  هي وأخواتها، وتدرس حالياً 
العلوم  في  المتفوقات  مدرسة  في  الثانوي 
على  وحصلت  المعادي،  بزهراء  والتكنولوجيا 
المركز األول على محافظة دمياط في السادس 
االبتدائي، والمركز الثاني في الثالث اإلعدادي. 
بعد تفوقها في المرحلة اإلعدادية بات يراودها 
حلم التميز وااللتحاق بمدرسة المتفوقات للعلوم 
التي  المعارضات  كل  ورغم  والتكنولوجيا 
المدينة  إلى  القرية  من  االنتقال  في  واجهتها 
القاهرة  إلى  باالنتقال  أسرتها  إقناع  في  نجحت 
واجهتها  التي  التحديات  مواجهة  واستطاعت 
والقطاع  التعليمية  اإلدارة  من  أوراقها  نقل  في 
التعليمي التابع لها وغيرها من األوراق التي لم 

تجعلها تتراجع عن حلمها.

إنجازات ياسمني

فازت بجائزة دوليّة في 2015 الختراعها تقنية 
لتنقية المياه في مدرسة ثانوية في مصر، والحد 
حرق  من  المنبعث  الهواء  تلوث  معدالت  من 
الموسمية، والذي كان  الزراعة  بعد  قش األرز 
لمواجهة  قُدمت  التي  المبتكرة  الحلول  أكثر  من 
هذه المشكلة المسمى »طاقة قش األرز«، وهو 
االختراع الفائز بالمركز األول في مسابقة انتل 

للعلوم والهندسة Intel ISEF عام 2015.
من  »أنا  لوكاالت:  حديثها  خالل  ياسمين  تؤكد 
أسرة بسيطة، ووالدي متوفي مذ كنت صغيرة، 
على  واالعتماد  الطموح  فينا  زرع  الذي  هو 

النفس«.
وأطلع  دراستي  في  متفوقة  »كنت  وأضافت: 
البحث  بدأت  الدراسة،  مراحل  كل  في  األولى 
العلمي مبكراً في المدرسة من مرحلة االبتدائي 
واإلعدادي في مدرسة كفر المنازلة المشتركة، 
بمدرسة  الثانوية  المرحلة  في  التحقت  ثم 
بزهراء  والتكنولوجيا  العلوم  في  المتفوقات 
المعادي، وكان بداية البحث العلمي في المدرسة 
العامية: »وكنا  بلهجتها  الكروب«، وتابعت  مع 
شغالين على تصميم بيت من مواد معاد تدويرها 
ومقاوم للزالزل، وشغلنا كان عبارة عن مهارة 

بتعلمها، وأسس نمشي عليها«.
في  المتفوقين  بمدارس  التحاقها  عند  بأنه  مبيّنةً 
رحلتها  بدأت  بالمعادي،  والتكنولوجيا  العلوم 

تخصص  تدرس  وحالياً  العلمي،  البحث  مع 
 middle east technical في  بترول  هندسة 

university بشمال قبرص.
أجواء  تلوث  التي  السوداء  السحابة  بدأت  وقد 
مصر في الظهور عام 1997 وانتشرت سريعاً 
تلوث  من  المئة  في   42 تمثل  أصبحت  بحيث 
الهواء في مصر، ويرجع السبب األساسي وراء 
قش  من  أطناناً  الفالحين  إلى حرق  التلوث  هذا 
إلى  لنقله  الالزمة  اإلمكانات  توافر  لعدم  األرز 

مراكز إعادة التدوير والرتفاع التكلفة المطلوبة. 
وتقول ياسمين إن بداية مشروعها كان البحث عن 
واكتشفت  المياه،  لتنقية  التكلفة  منخفضة  طرق 
في أثناء ذلك أن المادة األساسية المستخدمة في 

عملية التقطير البيولوجي هي قش األرز.
التقنية  لهذه  المطلوبة  المواد  كل  إن  وتضيف: 
متوفرة في مصر، وتعد من المخلّفات الطبيعية 
التي  والطحالب  الزراعية، مثل قش األرز،  أو 

تتكون على سطح المياه الراكدة.

معّوقات املرشوع

ارتفاع  هو  المشروع  تنفيذ  معوقات  أحد  ولكن 
الدخان  ومعالجة  المياه،  لتنقية  وحدة  بناء  تكلفة 
الناتج عن حرق قش األرز، ولذلك فإن ياسمين 
تصغير  على   - تقوله  ما  بحسب   - حالياً  تعمل 
من  المزارعون  يتمكن  بحيث  التصميم  حجم 

استخدامه مباشرة.
وكانت ياسمين قد تلقت عرضاً من شركة ألمانيّة 
رفضته  لكنها   ،2015 في  المشروع  الستثمار 
هذا  على  ندمت  إنها  وتقول  الوقت،  ذلك  في 
على  عرضه  على  حالياً  تعمل  وأنها  الرفض 
شركات أخرى بعد االنتهاء من تعديل التصميم.

إنها  الوقت  ذلك  في  لنفسي  »قلت  وتضيف: 
مصر،  داخل  وسنحلها  مصر  داخل  مشكلة 

ولكنني لم أجد التشجيع الكافي«.
في  عالم  أول  مركز  مصطفى  ياسمين  حققت 
في  والهندسة  للعلوم  الدولي  أنتل  معرض 
عن   ،2015 عام  األمريكية  المتحدة  الواليات 
ذلك:  حيال  ونوهت  والبيئة،  األرض  علوم  فئة 
رمزية  مادية  جائزة  وهي  بالجائزة  »فوزي 
قيمتها  ولكن  دوالر،  آالف  ثالثة  عن  عبارة 
كجائزة معنوية أكبر باإلضافة إلى أنها ساعدتني 
أكبر  الحصول على منحة دراسية ألن دي  في 

مسابقة أبحاث في العالم«.

الحد  إلغاء  األوروبي،  االتحاد  يعتزم 
عدد  على  يفرضه  الذي  األقصى 
بحضور  لهم  المسموح  المشجعين 
المباريات )30% من سعة المالعب(، 
مباريات  في  أكبر  بحشود  للسماح 

بطولة أوروبا في حزيران المقبل.
األربعاء  اليويفا،  ويدرس 
الخاص  المقترح   ،2021/3/31
في  تغييرات  خمس  بإجراء  بالسماح 
المقبلة،  األوروبية  األمم  بطولتي 
األمم  دوري  من  النهائية  والمرحلة 
مصير  تحديد  عن  فضاًل   ،2021
التي  للمباريات  الجماهير  حضور 

ينظمها.
مصير  التنفيذية،  اللجنة  وستناقش 
موسم  من  بدايةً  األندية  بطوالت 
2024، رغم أن االتحاد األوروبي قد 
النهائي  القرار  سيتخذ  أنه  مسبقًا  أعلن 
القادم  اجتماعه  في  الصدد  هذا  بشأن 

المزمع في 18 نيسان المقبل.
كما أعلن اليويفا أيًضا أن جدول أعمال 
هذا االجتماع سيتضمن أيًضا الموافقة 
التي  المنتخبات  اختيار  نظام  على 
ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 

21 عاًما في 2022.
الروسيّة  السلطات  وألمحت 
واإلنكليزية، إلى السماح بحضور عدد 

أكبر من الجماهير في مباريات ببطولة 
وملعب  بطرسبرغ،  سان  في  أوروبا 

ويمبلي في لندن.
التي  اإلجراءات  كذلك  اليويفا  ويتابع 
للسماح  أخرى،  حكومات  تتخذها 
ذلك  كان  إذا  أكبر  بحضور جماهيري 
ممكنًا. ومن المحتمل أن يترك االتحاد 
كل  في  المحلية  للسلطات  األوروبي 
في  المطلوبة  الزيادة  تحديد  قرار  بلد، 
استضافة  إلى  وإضافة  ملعب.  كل 
بعض المباريات في دور المجموعات، 
سيكون ويمبلي أيًضا مسرًحا لمباراتي 

الدور قبل النهائي والنهائي.
حتى  المستضيفة  المالعب  وأمام 
إلبالغ  المقبل،  نيسان  من  السابع 
الجماهير  عدد  بشأن  بخططها  اليويفا 
أخفقت  وإذا  المباريات.  التي ستحضر 
لحضور  تقديم ضمانات  في  مدينة  أي 
ستخاطر  فإنها  للمباريات،  جماهير 

بفقدان حق االستضافة.
قالت  بطرسبرغ  سان  مدينة  وكانت 
سعة  من   %50 نسبة  تستهدف  إنها 
المالعب، بينما قالت حكومة الدنمارك 
إنها قد تسمح بحضور 12 ألف متفرج 
بنسبة 30% من سعة ملعب باركن في 
هذا  زيادة  في  تأمل  بينما  كوبنهاجن، 

العدد.

سيدات الخابور واللقب قادم

آفدار وآشتي إلى نهائي دورة نوروز

قلق بين العبات التنس بشأن تطعيم كورونا

تحرك جاد لزيادة أعداد 
الجماهير في اليورو

مرحلة  تصدرَن  اللواتي  الخابور  سيدات 
خاٍل  بسجٍل  ويمضيَن  الطريق،  أكملَن  الذهاب 
مبارياتهن  آخر  في  فوزهن  بعد  الخسائر  من 
الدوري  بعدها  وتصدرن  العربي،  سيدات  على 
برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن سيدات حمص 
اللواتي تصدرن مرحلة اإلياب، وانتزعن سيدات 
الخابور منهن الصدارة بجدارة، وها هن يكفيهن 

نقطة واحدة ليصلَن للقب واإلنجاز.
من  بالغرض  يفي  دعم  بدون  الخابور  سيدات 
االتحاد السوري لكرة القدم وإدارة الخابور حققَن 
الظروف  كافة  قاومَن  اآلن،  حتى  اإلنجاز  هذا 
الكثيرين  من  حقيقي  وقوف  بدون  الصعبة، 
معهن ال وبل تمت محاربتهن ونحن لسنا بصدد 
حال  في  اللقب  ولكن  أحد،  مع  سجالت  فتح 
والدعم  التهنئة  برقيات  بحوزتهن سنرى  أصبح 

ولكن  السطح،  على  يطفو  والكالم  الفيسبوكي 
الخابور  سيدات  عشَن  وكيف  الحاجة،  ساعة 

مرحلة اإلياب ال أحد يسأل؟.
منهن  التاريخ،  يسجلَن  صغيرة  بأعمار  بطالت 
شاركن في موسم 2019 ـ 2020، في حصول 
على  الماضية  النسخة  بطالت  عامودا  سيدات 
اللقب  سيحصدن  الخابور  مع  هن  وها  اللقب، 
المباراة  في  الفوز  أو  التعادل  حال  في  الثاني 
مع  سيلعبن  آفا  روج  بطالت  لهن،  األخيرة 
حمص«  »سيدات  سوريا  مناطق  من  زميالت 
يوم الخميس ويلزمهن فقط نقطة واحدة ليصبحن 

بطالت الدوري للموسم 2020 ـ 2021.
 35 ولديهن  هزيمة  أية  بدون  الخابور  سيدات 
نقطة، تطاردهن سيدات حمص برصيد 34 نقطة 
التاريخ  في  سيُخلّد   2021 نيسان   1 والخميس 

التعادل  على  الخابور  سيدات  حصول  حال  في 
أو الفوز، وجل هذه الالعبات من ناديي قامشلو 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  من  المرخصين  وفدنك 
الدوري  في  الخابور  سيدات  ويمثلن  الجزيرة 

السوري لكرة القدم للسيدات بنسخته الثانية.
الجالء  ملعب  نحو  ستتجه  جميعها  األنظار  إذاً 
بتمام  نيسان  من  األول  الخميس  يوم  بدمشق 
مباراة  ستنطلق  ظهراً،  عشر  الحادية  الساعة 
الخابور  بطالت  تُمنح  سوف  الفوز،  أو  التعادل 
الثانية،  النسخة  بلقب  بذلك  وسيتوجن  اللقب، 
عامودا  لسيدات  كانت  األولى  النسخة  بحيث 
اللواتي قابلن يوم األربعاء 2021/3/31 سيدات 
الوحدة على أرضية ملعب الجالء بتمام الساعة 

الحادية عشر ظهراً.

روناهي/ قامشلو ـ تأهل فريق آفدار إلى نهائي 
فريق  على  فوزه  بعد  القدم  لكرة  نوروز  دورة 
جين سبور بهدف بدون رد، ورافقه إلى النهائي 
حلب  أهلي  فريق  على  فوزه  بعد  آشتي  فريق 
يوم  النهائية  المباراة  وستقام  رد،  بدون  بهدف 
القادم 2021/4/2، على أرضية ملعب  الجمعة 

قامشلو المغطى بتمام الساعة الثامنة مساًء. 
خاضها  وجميلة  مثيرة  مباراة  بعد  آفدار  وتأهل 
مع جين سبور، وتبادل الفريقان الهجمات ولكن 
آفدار أحسن استغالل إحدى فرصه وسجل هدفاً 
كان كافياً لمنحه الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

الذي  آشتي  فريق  النهائية  المباراة  إلى  ورافقه 
فاز على أهلي حلب بهدف بدون رد، في مباراة 
تأهل  الفوزين  وبهذين  الفني،  األداء  متوسطة 
فريقي آفدار وآشتي إلى نهائي دورة نوروز لكرة 

القدم للسباعيات.
ملعب  أرضية  على  النهائية  المباراة  وستقام 

الثامنة مساًء، في  قامشلو المغطى بتمام الساعة 
على  قُسموا  فريقاً   27 فيها  شارك  التي  الدورة 

سبع مجموعات، تأهل ثمان فرق منها إلى الدور 
الثاني.

الكافي  باالرتياح  الالعبات  أغلب  تشعر  ال 
على  كوفيد-19،  ضد  التطعيم  على  للحصول 
هامش بطولة ميامي المفتوحة للتنس، مع رغبة 
المعلومات  من  المزيد  معرفة  في  منهن  العديد 

بخصوص اللقاح.
عن  السابعة  المصنفة  سبالينكا  أرينا  وعبّرت 
أكبر  وبشكل  التطعيم،  على  للحصول  مخاوفها 
آشلي  الثمانية  منافستها في دور  اللعب ضد  من 
بارتي المصنفة األولى، بينما قالت إيلينا سفيتولينا 
إنها تميل إلى األخذ بنصيحة  المصنفة الخامسة 

أصدقائها واالنتظار في الوقت الحالي.
الفوز  عقب  الصحفيين  سبالينكا  أرينا  وأبلغت 
ماركيتا  على  و2-6   1-6 الرابع  الدور  في 
أثق في األمر،  أنا ال  فوندروسوفا »حتى اآلن، 
من الصعب قول ذلك لكني حقاً ال أريده وال أريد 

لعائلتي أن تحصل عليه«.
وأضافت »إذا كنت مضطرة للقيام بذلك فسأفعل 

ذلك بكل تأكيد ألن حياتنا كلها تتعلق بالسفر«.
وفي الوقت الذي تريد فيه أرينا سبالينكا الحصول 
قالت  التطعيم،  عن  المعلومات  من  المزيد  على 
عن  الكثير  تدرك  إنها  البيضاء  روسيا  العبة 
دور  بلغت  التي  بارتي  آشلي  المقبلة  منافستها 
على  و2-6  و6-1   1-6 الفوز  عقب  الثمانية 

فيكتوريا أزارينكا.
وتتعلق أكبر مخاوف أرينا سبالينكا بسرعة إنتاج 
وعدم  عديدة  أنواع  توفر  من  وكذلك  التطعيم، 

معرفتها بأنسب لقاح بالنسبة لها.
وقالت أرينا سبالينكا »ينبغي الحديث مع أطبائي 

ومناقشة أيهما أفضل بالنسبة لي، لكن حتى اآلن 
ال أثق في األمر«.

أيضاً  االنتظار  تود  أنها  سفيتولينا  إيلينا  وأكدت 
ألنها ترى أن الحصول على التطعيم في الوقت 

الحالي غير منطقي.
صعدت  التي  األوكرانية  الالعبة  وأوضحت 
و5-7  و5-7   6-2 الفوز  بعد  الثمانية  دور  إلى 
على التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة التاسعة »لن 
يساعد ذلك المرء بالعديد من الطرق ألنه يجب 
الدخول في الحجر الصحي في كافة األحوال في 
بطوالت اتحاد الالعبين واتحاد الالعبات، حسناً 
لكن  عليه،  حصلِت  إذا  العدوى  أعراض  ستقل 

تبقى هناك نسبة إلمكانية اإلصابة، لذا في الوقت 
المنطقي  غير  من  أنه  لي  بالنسبة  يبدو  الحالي 
القيام بشيء تم اختباره لفترة قصيرة من الوقت«.
أني  المرجح  من  فإنه  لي  »بالنسبة  وأضافت 

سأختار االنتظار اآلن«.
لكن لم يحدث إجماع بين الالعبات على رفض 
قالت نعومي أوساكا بطلة أستراليا  التطعيم، بل 

المفتوحة إنها تنوي الحصول عليه عند العودة.
وقالت نعومي أوساكا »أنا أخطط للحصول على 
التطعيم، بالنسبة لي أعتقد أني سأفعل ذلك عندما 

يأتي دوري«.

قامشلو/ جوان محمد ـ نقطة واحدة تُبِعد سيدات الخابور عن إحرازهن للقب دوري السيدات لكرة القدم بنسخته 
الثانية، وذلك يف مباراتهن القادمة مع وصيفاتهن يف الدوري سيدات حمص، وذلك يوم الخميس2021/4/1، عىل 

أرضية ملعب الجالء بدمشق بتامم الساعة الحادية عرش ظهراً.
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 حول حماقة
 االعتقال.. وحسابات
 المكسب والخسارة

ـ2ـ

الكردية  املسألة  حول  احلديث  كان 
والفهم  باملتابعة  مصر،  في 
على  مثاراً  يكن  لم  والتحليل، 
من  هناك  إن  إذ  العام،  املستوى 
املسائل حينئذ ما هو أولى، وبالتالي 
يجري  أو  عنه،  يكتب  أن  يستحق 
املطاردة  مع  لكن  بشأنه،  احلديث 
نظام  بني  )أوجالن(،  العتقال  املثيرة 
احلكم في تركيا، بإسناد من اخملابرات 
اإلسرائيلى،  واملوساد  األمريكية 
واجهة  إلى  املسألة  تلك  قفزت 
تستهوي  التي  السياسية  األحداث 
التليفزيونية  والقنوات  الصحف 
تلك  وأصبحت  بل  البحثية،  واملراكز 
صدارة  في  وحدها  تقف  املسألة 
والسياسي،  اإلعالمي  االهتمامني 
األجهزة  تلك  جنحت  عندما 
واعتقال  مطاردة  في  االستخبارية 
التعرف على  ووراء شغف  )أوجالن(، 
هذه املسألة وأبعادها، وجدت نفسي 
بني  ما  هؤالء،  رغبة  بتلبية  مطالباً 
في  واحلديث  الصحف،  في  الكتابة 
األحزاب  بعض  وفي  الفضائيات، 
متنوعة،  بحثية  ومراكز  السياسية 
السفر  علّي  الظروف  حتمت  بل 
بعض  في  احملاضرات  بعض  إللقاء 
لوال  يحدث  أن  لذلك  كان  وما  املدن، 
ورد  األسر،  وحماقة  املطاردة  )دراما( 
فعل اجلماهير الكردية، والتي قوبلت 
بني  التالحم  لهذا  العالم  بدهشة 
القائد وجماهيره، ومن ثم التعاطف 
تلك  ألصحاب  املتزايد  الدولي 
القضية، وما يتعرضون له من ظلم 
التركية  واحملاوالت  شديدين،  وقهر 
لطمس هويتهم بشكل لم يسبق 
له تاريخياً مثيل، وترتب على عملية 
)الشوفيني(  والفهم  االعتقال 
)الذى  الغضب  تأجيج  التركي، 
فانطلقت  الكرد،  بني  موجوداً(  كان 
املظاهرات االحتجاجية حول العالم، 
التركية  السفارات  حاصرت  والتي 
األمريكية  السفارات  إلى  إضافة 
في  الدولتني  لدور  واإلسرائيلية، 
تركيا  وتصورت  االختطاف،  عملية 
في نشوة نصرها الزائف، وبعقليتها 
صالح  من  أن  )الفاشية(،  التركية 
دولتها محاربة الكرد في كل مكان 
املناطق  بعض  فاحتلت  مكان،  وأي 
الكردية في شمالي سوريا وشمالي 
فقد  حلماقاتها  وتأكيداً  العراق، 
حاولت منع حتى دورة باللغة الكردية 
خريطة  ملسح  وسعت  اليابان،  في 
الشبكة  على  )غوغل(  وضعتها 
الكردية،  للمناطق  العنكبوتية 
األمثلة  من  بالكثير  أكدت  كما 
نهايتها  بأن  واعتقادها  تركيا  رؤية 
على  الكرد  بحصول  مرتبط  كدولة 
عليها  وأن  مكان،  أي  في  حقوقهم 
على  التركية  الدولة  بقاء  لضمان 
هو  من  كل  على  تقضي  أن  حالها 
في  وصهرهم  وتتريكهم  كردي 
النتيجة  وكانت  التركية،  البوتقة 
النظرة  تلك  رفض  لذلك  الطبيعية 
الشوفينية والنضال من أجل حتقيق 
وحتريرهم  لهم  املشروعة  املطالب 
بل  هوياتهم،  طمس  محاوالت  من 
يترتب  وما  الوجود،  من  ومحوها 
على ذلك من استمرار حالة العنف 
وما  املنطقة،  في  االستقرار  وعدم 
كان )أوجالن( إال بلورة لهذا النضال 
وكان شعلته  الفهم،  لهذا  ورفضه 
خارج  كان  سواء  تخمد  لن  التي 

القضبان أو وراءها.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

روى علي محمد شاهين عتو محمد علي

قوة المعنى والحياة في االنطالقة الذهنية
 والحداثة البديلة

التضييق على حزب الشعوب الديمقراطية انتهاك
 صارخ للحريات السياسّية

الخارجية السويدّية تؤّكد ضرورة مشاركة اإلدارة 
الذاتية في مباحثات مستقبل سوريا

أحمد شيخو )كاتب( 

رغم تفاقم األزمات والقضايا في المنطقة 
والعالم وتزايد الصراعات والحروب 

والهيمنات ولو ألسباب مختلفة وبأساليب 
متعددة وأشكال جديدة، لكن الحلول ما زالت 

بعيدة المنال في اإلطار والتجسيد الفكري 
والفلسفي والمجتمعي واالقتصادي واألمني، 

ومن ظن نفسه أنه يقدم حلوالً وهو من 
المنتصرين عبر العصور وحتى اللحظة، كان 

ال يتعدى كونه يشكل ضخ دماء جديدة في 
أنظمة وهياكل سلطوية ظن أنه انتصر عليها، 

لكنه لم يكن سوى تكرار ما سبق ونسخ 
جديدة، ربما أحياناً كثيرة أكثر سوًءا وفظاعة 

من سابقاتها.
لكن لو أردنا ان نعرف لماذا بعد كل العمل 

والجهد المبذول والرغبة الجامحة في 
التغيير، ما زال مختلف القوى والمؤسسات 
والبنى المادية والفكرية غير قادرة على أن 
تقدم حلوالً للخروج من األزمات والقضايا 

التي نعانيها في المنطقة والعالم، ربما علينا 
محاولة فهم نسبة الحقيقة التي حملناها 

ونحملها والتي تتضمنها حلولنا وكذلك معرفة 
الحداثة التي نتبناها ونعيشها يومياً متجسدة 

في حياتنا وسلوكنا.
إن األزمة )the crisis( ولحظات الفوضى 

)Chaos( غير معلومة النتائج، ونتائجها 
تتوقف على تنظيم العناصر والمكونات 

الموجودة فيها لنفسها وطاقاتها، وهي لحظات 
تضعضع المجتمعات وتعرض حقائقها 

للتغيير.
من المعلوم أن طبيعية الظواهر االجتماعية 

مرنة. وأغلب األحيان تتوفر احتماالت الحل 
التعددي حتى في أكثر األزمات تأزماً. لكن 
المشكلة تظهر في مدى ارتباط مخططاتنا 

التي ستسند الحلول إليها بالحقيقة االجتماعية. 
حيث من المؤكد أنه يستحيل قراءة وقياس 

الظواهر االجتماعية وربطها بالقواعد 
والقوانين المادية فقط مثل الظواهر الفيزيائية 

أو الكيميائية. فالمجتمعات هي التي تحدد 
الفرد المتمتع بالحقيقية. وال يمكننا فهم أي 
فرد دون الرجوع إلى المجتمع الذي شكله 

والذي ينتمي إليه.
ومن دون فهم المجتمعات ال يمكن صياغة 
حلول تتمتع بمستويات عالية من الحقيقية 

بصدد القضايا التي تعاني منها، وثمة حاجة 
أكبر إلدراك المجتمعات للحقيقة، في سبيل 
القدرة على استيعاب األزمات االجتماعية 

وطرح الحلول أو قبولها.
من غير الممكن قراءة وإدراك وفهم األزمة 
عبر المعارف المركونة إلى المجتمع القديم 
وآفاقه فقط، فمن المحال طرح بدائل صائبة 
في الحل، ما دام العجز يطغى على القراءة 

والفهم والتحليل العلمي. والذي سيحدد الحل 
في النهاية هو مستوى الحقيقة التي يتضمنها.

ونستطيع القول أنه ما يحدد االنتصار 
والنجاح في الممارسة االجتماعية هو مدى 

قوة المعنى والحياة، اللتين تحتويهما الظاهرة 
االجتماعية أو التعابير المناسبة لذلك.

من الصحيح رد غزو وهيمنة حداثة النظام 
العالمي المهيمن الرأسمالية للمنطقة لتفوق 
تمثيل الحقائق التي تشملها مجتمعيتها إزاء 

المجتمعيات الكائنة في المنطقة، حيث أن 
ممثلي الحقيقة في الثقافة الشرق أوسطية أو 

المنطقة، التي باتت في حالة المجتمع التقليدي 
حيال الحداثة الرأسمالية، كانوا قد انجروا 
نحو وضع ال يمكن أن يحالفهم الحظ فيه 

لينجحوا في وجه حقائق الحداثة. وباختصار 
فالحقيقة الشرقية كانت واهنة ومحكوماً عليها 

بالهزيمة مقابل الحقيقة الغربية.
لكن ليس بمقدورنا تعميم الهزيمة على 
المجتمع برمته. ذلك أن الذين ال حول 

وال قوة لهم والمغلوبين على أمرهم كانوا 
الممثلين الرسميين للحقيقة، أي أصحاب 

السلطة والدولة والنفوذ الرسمي والطبقات 
الفوقية، فالحقيقة السائدة كانت تلك التي 

قاموا بتمثيلها. وعليه طالت الهزيمة 
جميع البنى والمؤسسات الفوقية 

والتحتية التي أوجدت نظام 
دولتهم وسلطتهم، وال 

شك في حال عدم 
تمسك المهزومين 

بالمقاومة، 
فسيرغمون 

على 
التبيعية 

للقوة 

المهيمنة 
في ظل 

تمثيل الحقيقة 
الجديدة. وهكذا، 

فليس بمقدور 
تلك القوى السلطوية 

الدولتية والفوقية أن تحدد 
مسار الذهنية وإرادة الحياة في 

مجتمعاتها والمستقبل، بل تبقى مكلفة 
بتقديم خدماتها كمؤسسات تابعة وعميلة 

ومتواطئة مع القوة المهيمنة مقابل ضمان 
حياتها ومصالحها الضيقة، مع أنها تخلف 
وراءها جسداً مجتمعياً يتراوح في مكانه، 

كما البدن المقطوع رأسه، وهنا إما سيصاب 
بالتفسخ والتحلل حصيلة ذلك التخبط العقيم، 
لينصهر ويذوب في بوتقة المجتمعية الجديدة 

للحداثة، أي في أروقة سلطتها وتبعية قوميتها 
الحاكمة؛ فيفنى، أو أن ينطلق من طابعه 

المرن ليبدي مقاومته ورغبته وعزمه على 
الحياة الحرة المرتكزة على ذهنية حرة، فيما 

يتعلق ببدنه الذي يرفض االستسالم والخنوع. 
أي أن يحقق انطالقة بذهنية أكثر حرية للنفاذ 

من األزمة.
ال ريب أن االنطالقة بريادة هذه الذهنية 
الجديدة متعلقة بنسبة الحقيقة التي تحملها 

بين جوانبها، فما سيحدد نجاح تلك االنطالقة 
هي العلم والفلسفة والفن واأليديولوجيا 

والتكنولوجيا واألمن واإلنتاج االقتصادي 
الجديد، أي رؤيتها ومنظومة فكرها وعملها 

وحياتها وترابطهم، أي حداثتها الجديدة 
التي تتعدى الحداثة التي مكنت حداثة النظام 

العالمي المهيمن الرأسمالية من غزو المنطقة 
وتحقيق الهيمنة عليها. فالمجتمع الذي يتوجه 

من المجتمع التقليدي المهزوم صوب الغلبة 
والنصر بمقدوره، هو فقط، أن يحقق خروجاً 

موفقاً من األزمة اعتماداً على حداثة بديلة 
تتخطى نطاق الحداثة المهيمنة والمتحكمة.

ولو عرضنا بعض النماذج:
1_ انهيار االتحاد السوفيتي لعجزه عن 

تصيير نفسه حداثة مختلفة. حيث اتجه إلى 
المغاالة من استخدام رأسمالية الدولة أو 

الرأسمالية البيروقراطية. والنتيجة لم تستطع 
البنى االجتماعية التي انشأها أن تتفادى 

الهزيمة واالنحالل، بسبب بقاء نسبة الحقيقة 
فيها أقل بكثير من الرأسمالية الليبرالية.

2_ الحركات السلطوية والدولتية أو من 

غايتهم فقط الوصول للحكم والتي هي 
ظواهر منحرفة وضالة، مستوى الحقيقة فيها 

منخفض ومتخلف كثيراً كحركات اإلسالم 
السياسي أو السلطوي والقوى السلطوية 

األخرى والتي هي غير قادرة على تحاشي 
الهزيمة بالرغم من تفوقها اإليديولوجي، 

فالبنى االجتماعية التي تقدم نفسها على أنها 
الشكل المستحدث من التقاليد السنية كما في 
المنطقة ومنها تركيا األردوغانية وتوابعها 

اإلرهابية من داعش والقاعدة واإلخوان 
والتقاليد الشيعية في مدارس قم في إيران 
ال يمكنها بنسبة الحقيقة التي تحتويها من 

بلوغ عتبة الحداثة الرأسمالية الليبرالية. ولن 
تستطيع إنقاذ نفسها من الهزيمة حتى لو 

وحدت صفوفها أمام إسرائيل التي تعد النواة 
المهيمنة للحداثة الرأسمالية الغربية، لسبب أن 
مستوى الحقيقية التي نظمتها إسرائيل يتجاوز 

بكثير مجمل حقائق المضادين لها وليس 
لقوتها النووية.

وطرح التقاليد الثقافية اإلسالمية على أنها 
حداثة مغايرة ال يجدي نفعاً وال يكون سوى 

حالة إعداد نسخ زائفة مطابقة للتحف القديمة 
ومحاولة بيعها. كما السلطة اإليرانية الرسمية 

الراهنة ومزاعمها التي تطرحها بشأن 
الحداثة، والتي ال معنى لها سوى التضليل 

وال يمكنها تقديم فرصة حياة جديدة.
3_ طرح البعض للنموذج الصيني أو 
الروسي على أنها حداثة مغايرة للنظام 

العالمي المهيمن الرأسمالي هو لغط كبير، بل 
إن هذه النماذج هي نسخ للحداثة الرأسمالية 
أكثر وحشية وأكثرها تمثيالً لجانبها المظلم 

المضاد للحرية والديمقراطية واإلرادة 
المجتمعية.

وهنا يمكننا ذكر العصرانية الديمقراطية 
واألمة الديمقراطية للمفكر والقائد عبد 

هللا أوجالن كحداثة بديلة وكحل لألزمات 
والقضايا في المنطقة والعالم. ونستطيع النظر 

إلى االنتقادات التي توجهها العصرانية 
الديمقراطية واألمة الديمقراطية إلى 

تجربة السوفيت على أنها ال 
تعني رفض االشتراكية 

وال قبولها بشكل 
دوغمائي. بل يقرؤها 

كتجربة ويمتص 
من صلبها 

وتجربتها 
حقيقة 

الحداثة 

المناهضة 
للرأسمالية 

ويتخطى 
مساوئها 

ويتبنى محاسنها، 
وكذلك رؤيته 
لمعظم التجارب 
السابقة والمجهودات 

اإلنسانية وكما أنه يصوغ 
القراءة والتحليل العلمي الدقيق 

للثقافة التقليدية في الشرق االوسط وعموم 
المنطقة، مستحدثاً بذلك الحقيقة الكامنة فيها 

ليصيرها أهم المرجعيات واالستنادات، 
فالعصرانية الديمقراطية أو األمة الديمقراطية 

أو اإلدارة الذاتية الديمقراطية ليست حلماً 
للمستقبل أو خياالً، بل ترجع جذورها 

إلى التقاليد الثقافية المعمرة آالف السنين، 
والحقيقة الراهنة هي مجتمعها الحالي الذي 

هو واقع قائم، مهما ترك يتخبط في العقم 
واليأس. وكونه واقع فله نصيب من الحقيقة. 

لكن يتوجب عدم الخلط بين التقاليد وبين 
النزعة المحافظة، حيث أن النزعة المحافظة 
هي تعصب وال تشير إلى التقاليد المجتمعية 
بعينها بل هي ممثلة للتقاليد السائدة المغلوبة 

على أمرها والتي تجهد للصمود أمام 
الليبرالية. وهنا نؤكد بأنه يستحيل الحديث عن 

عصرانية ديمقراطية أو أمة ديمقراطية ال 
ترتبط جذورها بالتقاليد المجتمعية كونها هي 
الواقع التاريخي للعصرانية الديمقراطية، فال 
مجتمع بدون تاريخ وال عصرانية ديمقراطية 

من دون تاريخ أيضاً، ومن دون التأسيس 
على فهم وإدراك حقيقة المرأة وضمها 
بصفتها المكون األساسي للحياة الحرة 

والديمقراطية.

أهالي  بيّن  ـ  إسكندر  غاندي  لكي/  كركي 
من  خالية  التركيّة  الساحة  أن  لكي  كركي 
الحريات  وأد  وأن  ديمقراطية،  مفاهيم  أي 
عليه  ُمتعارف  تركي  دين  فيه  السياسية 
منذ نشوء تركيا الحديثة، وأشاروا إلى أن 
محاوالت حزب العدالة والتنمية الرامية إلى 
انتهاك  الديمقراطية  الشعوب  حزب  إغالق 

صارخ للديمقراطية.    
          

لالنتهاكات  حد  بوضع  المطالبات  وجاءت 
الرأي  أصحاب  بحق  تركيا  تمارسها  التي 
والديمقراطية،  بالحرية  المطالبة  والشعوب 
تهديدات  وسط  الحرية  مسيرة  مع  تزامناً 

أردوغان.
                      

محاربة كل من يدعم
 الحياة الدميقراطية

لتركيا ِسجل حافل في الضغط على األحزاب 
األحزاب  سيما  وال  وإغالقها،  الديمقراطية 
التي تعبّر عن إرادة الشعب الكردي وإرادة 
جاهزة  اإلغالق  فتهمة  األخرى،  القوميات 
عضو  بدأ  الكلمات  بهذه  اإلرهاب«  »دعم 
علي  محمد  لكي  كركي  في  الصناعة  غرفة 

حديثه مع صحيفتنا »روناهي«.
وأضاف علي: »إن كل حزب يطالب بأدنى 
إصرار  يقابله  والحرية  للديمقراطية  تطبيق 
السجون  في  بأعضائه  الزج  على  تركي 

وإغالق مكاتبه وحظر نشاطاته«.
تركيا  أغلقت  »لقد  بالقول:  علي  وأشار 
الديمقراطي الحاصل،  المجتمع  سابقاً حزب 

والحزب آنذاك حصل على عشرين مقعداً في 
في  العامة  االنتخابات  بعد  التركي  البرلمان 
الحزب  تركيا  حظرت  حيث  2007م،  عام 
في  التركيّة  الدستورية  المحكمة  من  بقرار 
ببعيدة  ليست  بفترة  وبعدها   ،2009 عام 
حظرت المحكمة الدستورية التركيّة، وبنفس 
الحجة السابقة المتمثلة بدعم اإلرهاب حزب 

السالم والديمقراطية«.
كركي  في  الصناعة  غرفة  عضو  وأوضح 
لكي محمد علي في نهاية حديثه: »دون أدنى 
باتت  اإلقصائية  التركيّة  السياسة  إن  شك 
معروفة لدى الجميع؛ وهي محاربة كل من 
يدافع عن حقوق اإلنسان ويدعم الديمقراطية 
نتفاجأ  ال  نحن  المنطلق  هذا  ومن  الحقيقية، 
األفواه  كم  إلى  تلجأ  أن  دكتاتورية  دولة  من 
للشعوب  الحقيقيين  الممثلين  مكاتب  وإغالق 

التركيّة كحزب الشعوب الديمقراطي«.
                       

أداة طّيعة لتنفيذ
 أجندات أردوغان

 
علي:  روى  المعلمة  أوضحت  وبدورها 
والترهيب  والتهميش  اإلقصاء  سياسة  »إن 
الشعوب  األحزاب، كحزب  مكاتب  وإغالق 
الشعوب  عزيمة  من  تثبط  ال  الديمقراطية 
أن  بل  والديمقراطية،  للحرية  المتطلعة 
يزيد جميع مؤيدي حزب  التركي  التصرف 
الشعوب الديمقراطية إصراراً وعزيمة على 

تصعيد النضال والتقدم لألمام«.
»إن  بالقول:  حديثها  في  روى  وأشارت 
أردوغان  ورئيسها  والتنمية  العدالة  حزب 

يعيش فوبيا إطالق الحريات، فأفكار وفلسفة 
للغطرسة  إنهاء  بمثابة  هي  الديمقراطية 
»لألسف  وقالت  روى  ولفتت  الحزبية«، 
أصبحت  تركيا  في  الدستورية  المحكمة 
وفقدت  أردوغان،  أجندات  لتنفيذ  طيّعة  أداة 
على  الظالم  تناصر  كونها  المصداقية  كل 
المظلوم، وغير آبهة بأسس العدالة والقوانين 

الناظمة لعملها«.

عىل االتحاد األورويب وضع حد 
لتجاوزات أردوغان

على  السويديّة  الخارجية  وزارة  أّكدت 
في  الذاتية  اإلدارة  مشاركة  ضرورة 
كما  سوريا،  بمستقبل  المتعلقة  المباحثات 
المناطق  من  تركيا  انسحاب  إلى  دعت 
للحوار  دعمها  عن  أيضاً  وعبّرت  المحتلّة، 

الكردي ـ الكردي.
جاءت  السويدية  الخارجية  تصريحات 
جمع  زووم،  تطبيق  عبر  مطّول  لقاء  خالل 
لينده،  آنا  السويد،  خارجية  وزيرة  من  كالً 
في مجلس سوريا  التنفيذي  المجلس  ورئيسة 

الديمقراطية، إلهام أحمد، واإلدارية في مجلس 
المرأة في شمال وشرق سوريا آسيا عبد هللا، 
وممثّل اإلدارة الذاتية في السويد شيار علي، 
بير  السوري،  الملف  مسؤول  إلى  إضافةً 
الخارجية  وزارة  في  ومسؤولين  اورنيوس، 

السوريّة.
لينده، شدّدت  آنا  السويدية،  الخارجية  وزيرة 
على أّن السويد تعتقد أنّه يجب إدراج مجلس 
في  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية  سوريا 
وتحدّثت  سوريا،  مستقبل  حول  المباحثات 
المشتبهين  »مقاضاة  وجوب  عن  أيضاً 
الجنائيين المرتبطين بداعش في الحال وجميع 

الذين لهم صلة«.
الذاتية  اإلدارة  مساعدة  يجب  أنّه  أّكدت  كما 
في »القضايا المتعلقة بأسرى داعش ونسائهم 
وأطفالهم في المخيمات بشمال وشرق سوريا، 
بشكل  الخارجية  وزارة  جهود  ترّكز  لذلك 
خاص على السعي إلى إعادة األطفال األيتام 
إلى الوطن«، وأّكدت على العالقة الجيدة مع 
جعلت  السويد  »إّن  وذكرت  الذاتية،  اإلدارة 
من الممكن دعم مكافحة التطّرف وترغب في 
التعاون بشأن مثل هذه القضايا في المستقبل«.
التركي  الدّور  »إّن  السويدية:  الوزيرة  قالت 
التركيّة  والهجمات  في سوريا،  الوضع  يعقّد 
السويد  موقف  على  وأّكدت  مقبولة«،  غير 

الثابت من االحتالل التركي: »إّن على تركيا 
للقانون  مخالف  وجودها  ألّن  االنسحاب 
مشاركة  يجب  أنّه  على  أّكدت  كما  الدولي« 
الشعب  وجميع  الذاتية  واإلدارة  الكرد 

بالدستور  المتعلقة  المحادثات  في  السوري 
زيادة  على  أيضاً  وأّكدت  السوري.  والحل 
 30 بنسبة  اإلدارة  مناطق  إلى  المساعدات 

بالمئة.

كما أّكدت وزيرة الخارجية السويدية على أّن 
السويد تدعم المباحثات بين األطراف الكردية 
ودعم  فيه  والمساعدة  للمساهمة  ومستعدة 
مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 

مظلوم عبدي.
سوريا  مجلس  في  التنفيذي  المجلس  رئيسة 
تقدير  عن  عبّرت  أحمد،  إلهام  الديمقراطية، 
الثابت  والتزامها  للسويد  الذاتية  اإلدارة 
والواضح تجاه اإلدارة الذاتية وكل السوريين، 
ليس من خالل المساعدات والجهود اإلنسانية 
فقط، ولكن أيضاً للحوار الواضح، كما طلبت 
أن تدعم السويد الشعب السوري لجمع شمل 
معارضة شاملة ضد النظام ويكون مركزها 
في  مكتب  فتح  إلى  السويد  دعت  كما  الرقّة 

مناطق اإلدارة الذاتية.
المرأة في شمال وشرق  اإلدارية في مجلس 
اللقاء  خالل  تحدّثت  هللا،  عبد  آسيا  سوريا، 
وعن  المستقبل  سوريا  في  المرأة  دور  عن 
وأّكدت  المرأة،  بها  تقوم  التي  المشاريع 
صياغة  في  المرأة  مشاركة  يجب  أنّه  على 
الدستور، وطلبت من الوزيرة السويدية دعم 
المرأة ليكون لها دور في المستقبل السياسي 

في سوريا.
وكالة هاوار

وفي السياق ذاته طالب عضو مجلس عرعور 
بناحية كركي لكي محمد شاهين عتو الدول 
األوروبية، وجميع المنظمات الحقوقية ذات 
الصلة بحقوق اإلنسان، والحريات العامة أن 
التي تمارسها  تتدخل لوضع حد لالنتهاكات 
تركيا بحق أصحاب الرأي وتحثها على تغيير 

سلوكها مع الشعوب التي تمارس حقوقها.
االتحاد  أن  »نالحظ  بالقول:  عتو  وأكد 
في  يحدث  فيما  الصمت  يالزم  األوروبي 
تركيا من تقييد الحريات، وهو موقف مناف 
من  األوروبي  االتحاد  تشكل  التي  للقيم 

أجلها«.
وفي نهاية حديثه بيّن عضو مجلس عرعور 
محمد شاهين عتو: »إن إرادة أعضاء حزب 
تهديدات  من  أقوى  الديمقراطية  الشعوب 
بفلسفة  فالمؤمنين  تركيا،  في  السلطات 
لتهديدات  اهتمام  الديمقراطية لن يعيروا أي 

أردوغان وسيواصلون مسيرة الحرية«.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

عبد الوهاب بيراني 

تقول السيدة »مينا قاضي« عن زوجها »قاضي 
مثقفاً،  كبيراً،  إنساناً  القاضي  »كان  محمد«: 

وعالماً وشجاعاً، وشهماً، وجريئاً«.
قاضي محمد أو »قازي محمد« تولد عام 1893 
في األول من أيار، ونشأ في عائلة كبيرة تحب 
تاريخ  وتدرك  الدين  شعائر  من  وتعّظم  العلم، 
الشعب الكردي وجغرافيته وعلى مقربة وتماس 
والسياسية  والخيرية  االجتماعية  الجمعيات  مع 
بمدينة مهاباد وما حولها، وأتقن سبع لغات إلى 
جانب لغته الكردية األم منها اإلنكليزية والفرنسية 
واألذرية والفارسية والروسية والتركية، وُعرف 
بمحبته للكتب وأسس أكبر مكتبة خاصة، فكان 
ملماً بعلوم عصره من فلسفة وعلم اجتماع وفنون 
والجغرافية  والتاريخ  والدبلوماسية  السياسة 
باإلضافة إلى العلوم الدينية والفقهية والقانونية، 
وقد تسلم إدارة أول مدرسة تم افتتاحها بالمدينة، 
أبنائهم  إرسال  على  للناس  مشجع  خير  فكان 
الجهل  لمواجهة  التعلم  وضرورة  للمدرسة 
والتخلف، ولرفع الظلم واالضطهاد على كاهل 
شعبه المظلوم عن طريق العلم، فكان معارضاً 
للقبيلة المقيتة، منفتحاً على آفاق إنسانية، وكان 
التحرر  ورياح  آنذاك  السوفيتي  االتحاد  لدور 
القضايا  هذه  مصيرها،  لتقرير  الشعوب  وحق 
بها  اإلحاطة  على  فيعمل  فكره،  تلفت  كانت 
واالهتمام بها، أما الجانب الخاص في شخصيته 
فكان راقي التعامل، يتقن فن الحوار، متواضعاً، 
بالفقراء، ويهوى السباحة فقد كان سباحاً  مهتماً 
المزايا  تلك  كل  رياضياً،  جسداً  ويمتلك  ماهراً 
باألفكار  تأثره  وتحت  شخصيته  في  والسجايا 
الثورية الديمقراطية، وتمتعه بحس وطني عاٍل 
تأسست  التي  خويبون  جمعية  إلى  ينضم  جعله 
بعث  »جمعية  إلى  الحقاً  ولينضم   ،1927 عام 
كردستان« عام 1942 والتي تطورت تنظيمياً، 
وتزعمه  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  إلى 
أتون  في  الوليد  الحزب  وكان  محمد،  قاضي 
الحرب العالمية الثانية يهدف إلى تحقيق الحرية 
وحدة  ضمن  لكردستان  الذاتي  والحكم  إليران 

الدول  مع  الجوار  وُحسن  اإليرانية،  األراضي 
الشعب  مع  وخاصة  المجاورة،  والشعوب  
وانتشر  الفارسية،  غير  واألقليات  األذربيجاني 
الحزب في جميع أرجاء كردستان إيران واستمر 
الحزب  قاعدة  وتوسيع  النضال  في  القاضي 
رؤساء  والتقى  الكردية  المناطق  بين  وتنقل 
القبائل والعشائر الكردية وعقد مصالحات كبيرة 
مختلفة،  خالفات  تشهد  كانت  منها  كثير  بين 
سوفيتية  قوات  ووجود  الدولة  ضعف  واستغل 
في  الحزب  نية  بيان  عبر  ليعلن  كردستان  في 
يوم  وفي  مستقلة،  جمهورية  كردستان  إعالن 
قيام  أعلن   1946 عام  من  الثاني  كانون   22
ُعرفت  ما  أو  الديمقراطية  كردستان  جمهورية 
الحقاً بجمهورية مهاباد حسب الوصف الكردي 
لها، وانتُخب  القاضي رئيسا لها، وبدأ بتشكيل 
الجيش وتسليحه وكان لوصول قوات البارزاني 
سند  خير  البارزاني  مصطفى  الجنرال  بقيادة 
وقوة للجمهورية الفتية، ومن جانب آخر دخل في 
حوارات ومفاوضات مع حكومة إيران، وأسهب 
كردستان  وجود  أن  لإليرانيين  توضيحه  في 
الذي  الديمقراطي  الشكل  هو  المستقل  بشكلها 
من شأنه إنهاء الصراع بين الكرد واإليرانيين، 
موقف  جعل  السوفيتية  القوات  انسحاب  لكن 
القاضي ضعيفاً، وهذا ما حصل مراراً وتكراراً 
فقد  والمعاصر،  القريب  الكردي  التاريخ  في 
األول  كانون  في  حملة عسكرية  إيران  أرسلت 
القضاء  في  نجحت  وقد  مهاباد،  باتجاه   1946
القاضي  يشأ  ولم  الجمهورية ومؤسساتها،  على 
الفرار، فقد أقسم يوم التأسيس بأنه سيدفع حياته 
ثمناً إلعالن الجمهورية وأنه مستعد أن يضحي 
وفعالً  الوطن،  استقالل  ألجل  ودمه  بروحه 
حكم  وفرض  اعتقاله  على  اإليرانيون  أقدم  فقد 
أفراد عائلته  بحقه وبحق عدد من  اإلعدام شنقاً 
وتم إعدامهم  ورفاقه وصل عددهم لـ47 شهيداً 
في ذات الساحة التي أعلن فيها التأسيس )ميدان 
آذار  من  والثالثين  الحادي  في  جرا(  جار 
1947وهكذا تم إسدال الستار الثقيل على تجربة 
فتية في التاريخ الكردي الحديث، ولم يمت الُحلم 
الكردي باالستقالل وإقامة دولته وتحرير وطنه، 
وبقى دم القاضي ورفاقه األبطال شعلة مضيئة 
تشع على ليل كردستان الغارقة بالعتمة والظلم 

واالضطهاد.
السنوات ال زالت شخصية  هذه  بعد مرور كل 
وربما  وللدراسة،  للبحث  مجاالً  محمد  قاضي 
بعض  إلعادة  فرصة  استشهاده  ذكرى  كانت 
التاريخ  في  األولى  الكردية  التجربة  مزايا 
أول جمهورية كردية  لتأسيس وإعالن  الحديث 
من  أفرزته  وما  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
وضع  على  أثرت  ملموسة  ونتائج  تغيرات 
أجل  من  نزاعه  في  الكردي  الشعب  وقضية 
العالمية  المبادئ  وفق  والديمقراطية  التحرر 

أسباب  لبحث  فرصة  أنها  كما  واإلنسانية.. 
االنهيار الدراماتيكي السريع للجمهورية الفتية، 
الجهات  من  أي  تعمل  لم  لماذا  نتساءل  وربما 
سينمائية  أفالم  إنتاج  اإلعالمية على  أو  الثقافية 
تعرض أبرز مراحل تأسيس الجمهورية وبعض 
من مراحل حياة قاضي محمد التي تحمل سمات 
أو  الرواية  تعالجها  لم  عميقة  وجوانب  غنية، 

السينما الكردية. 
أدبية  رغم أن قاضي محمد كانت له اهتمامات 
والمدارس  األدب  انتشار  على  ساعد  فقد  وفنية 
من  أم«  »تضحية  مسرحية  وتعد  والمسارح، 
الكردية  باللغة  قدمت  التي  المسرحيات  أولى 
األكثر  والجانب  آنذاك،  مهاباد  مسارح  على 
تكمن  كانت  محمد  قاضي  شخصية  في  أهمية 
وتعامله  أفكاره  وعلمية  الفكري  تحرره  في 
وتشجيعه  التحررية  ومواقفه  المرأة  مع  المميز 
للمرأة الكردية بالتعلم لتكون سنداً في بناء دولة 
حياته  شريكة  ذكرته  ومما  حديثة،  ديمقراطية 
لقب  اكتسبت  التي  قاضي«  »مينا  وزوجته 
»دايي خانم« أي السيدة األم لما كانت تمتلك من 
صفات مجتمعية ولدورها البارز في الدفاع عن 
النساء آنذاك،  الجمهورية وعملها بين قطاعات 
والتي توفت قبل سنوات في الغربة، قالت: »كان 
يفرق  يكن  ولم  كصديق،  معي  يتعامل  القاضي 
يحترم  وكان  أوالده،  أو  بناته  بين  محبته  في 
المرأة كثيراً، ال يفرق بين المرأة والرجل، وكان 
ومجتمع  كبيرة،  لعائلة  انتمائه  من  الرغم  على 
قبلي عشائري حيث تعدد الزوجات كانت ميزة 

القاضي رفض  لآلغوات ولذوي الشأن، إال أن 
المرأة،  وإنسانية  بكرمة  إليمانه  الثاني  الزواج 
حيث إن فكر القاضي كان ضد مجتمع اآلغواتية 
فكان تعامله مع المرأة مساوياً لتعامله مع الرجل 

في الحقوق«. 
يطلب  القاضي  »كان  قائلةً:  مينا  وتستطرد 
الجوار  لدول  سفره  قضايا  في  مني  المشورة 
ومواقف،  نقاشات  ومحاور  السياسية،  وعالقته 
فعندما  الكرد،  للنساء  حقيقية  قيمة  يمنح  وكان 
أذربيجان(  جمهورية  )عاصمة  باكو  إلى  سافر 
فوزية،  ابنته  معه  أخذ  الجمهورية  فترة  أثناء 
حيث كان يريد لها مستقبالً كامرأة سياسية، فكان 
يعلم الفتيات السياسة وكيفية إدارة شؤون الدولة، 
الدولي  الوضع  عن  يومياً  معها  يتحدث  كان 
»عصمت«  البنته  الحديث  وبوجه  والكردي، 
الفكر  أمور  في  مطوالً  تناقش  كانت  التي 
سياسية  تصبح  أن  لها  يريد  كان  فقد  والسياسة 
وتدير مرافق الدولة، كما  طلب من زوجته أن 
تعمل على تشكيل اتحاد نسائي وتنظيم النساء في 
ورشات عملية وتعليمية، وشجع على ذلك قائالً: 
ما قيمة الذهب والفضة في يد المرأة الكردية إن 
زوجته  وشجع  والمعرفة«،  العلم  تملك  تكن  لم 
على التبرع بكل ما تملك من صيغة وذهب في 
النساء في مجتمع ربما من  العمل وتعليم  سبيل 

النادر إيجاد امرأة تتقن الكتابة والقراءة.
هذه المرأة العظيمة التي شاركت القاضي حياته 
وفي أصعب المراحل وتشبعت بأفكاره التحررية 

فيما يتعلق بتحرر وعمل وتعلم المرأة  وخاصةً 
وفاتها  وقبل  قديم  حوار  في  فتقول  الكردية، 
في  الكردية  المرأة  أن  علمت  بسنوات: »حينما 
الكريال  صفوف  في  تقاتل  الشمالية  كردستان 
ضد الدولة التركية فرحت جداً، وذلك ألننا هكذا 
نكون قد اقتربنا من تحرير الشعب الكردي، ألن 
الساحات  في  تناضل  أصبحت  الكردية  المرأة 
وهدفه  القاضي  رغبة  كانت  وهذه  السياسية، 
الكبير في تشكيله لالتحاد النسائي للمشاركة في 

جميع شؤون البالد والمجتمع«. 
وتمتلك  فريدة  محمد  القاضي  شخصية  كانت 
كاريزما خاصة قادرة على التحرك وفي أصعب 
األوقات، وكان يمتلك بُعداً معرفياً وفكرياً، ولهذا 
لن نستغرب حينما نجد وصاياه لشعبه قبيل أن 
يُنفذ حكم اإلعدام به، والتي يجب أن تنقش على 
في  ذهب  من  وبحروف  رخام  وألواح  جدران 
بوابات  وعلى  واألكاديميات  العامة  الساحات 

الحدود لما لها من قوة وعمق، ومن وصاياه :
ـ حافظوا على وحدتكم، وصفوفكم واتفاقكم. 

ـ ال تقترفوا األعمال المشينة تجاه بعضكم.
ـ ال تثقوا بأعدائكم، وال تبيعوا أنفسكم للعدو. 

ـ ال تعتمدوا على عدوكم وال تنخدعوا به. 
ـ اعملوا على رفع مستوى التعليم والعلم. 

الحرية  تحققوا  حتى  النضال  عن  تتوقفوا  ال  ـ 
واالستقالل للشعب. 

شعبه  أبناء  محمد  قاضي  الشهيد  خاطب  هكذا 
حتى يكون لهم يوماً ما مكاناً على هذه األرض 
الطاهرة، وتحت شمس هللا مثل سائر القوميات 
 : قائالً  والعفو  السماح  منهم  وطلب  األخرى، 
»ال أظن أن ألحد منكم حق علي سوى حق هللا، 
هللا  ينصركم  وأن  بنصيحتي  تأخذوا  أن  وآمل 

على األعداء«.

روسيا وفتح معابر مع المحتل التركي.. ما الهدف؟

مواطنون: لنحمي أنفسنا من الكورونا

االحتالل  دولة  مع  التفاقها  إعالمياً  روسيا  تروج 
حكومة  مع  حدودية  معابر  ثالثة  بفتح  التركي 
دمشق، وال زالت دولة االحتالل التركي تنفي هذا 
االتفاق، وتعتبر مناطق شمال وشرق سوريا، شبه 
مغلقة تماماً من خالل الحصار الذي فرض عليها، 
المناطق  تعتبر  فهي  ذلك،  من  الرغم  على  ولكن 
المستقرة  السورية،  الجغرافية  كامل  على  الوحيدة 

نسبياً من حيث األمن واألمن الغذائي.

ذريعة إنسانية.. فهل هذا صحيح؟

األمن،  مجلس  في  األعضاء  الدول  بعض  تعمدت 
الشعب  على  فرضت  التي  الكارثية  اآلثار  تجاهل 
السوري برمتِه، ومن هذِه الدول روسيا والصين، 
عديدة  مراٍت  )الفيتو(  النقض  حق  استخدمت  التي 
إلغاثة  اإلنسانية،  المساعدات  دخول  لتعطيل 
عشر  طوال  وآثارها  الحروب  من  المتضررين 
اإلنساني  العمل  ملفات  استخدام  وحاولت  سنوات، 
لتحقيق أجنداتها الخاصة، من خالل توظيف الوضع 
اإلنساني لصالح أشخاص وليس للشعب، فهذا دليل 
قطعي على محاولة روسيا إقناع الجانب التركي بفتح 
السياسي  مشروعها  الستكمال  والمعابر  الممرات 
بعيداً عن العمل اإلنساني، فالذريعة اإلنسانية مجرد 
شعار، واألهداف جيوسياسية بحتة، وتبرز محاولة 
وقانون  الغربية  العقوبات  على  باالحتيال  روسيا 

حكومة  لمساعدة  اقتصادية  ثغرة  إليجاد  قيصر، 
دمشق بالتنصل من تلك العقوبات أو تخفيف آثارها، 
تعيشه  الذي  المتردي  االقتصادي  بالوضع  مقارنةً 

سوريا يومياً.

اإلدارة الذاتية مالذ آمن 
للمهجرين

اإلدارة  لمناطق  المهجرين  من  اآلالف  لجوء  بعد 
الحروب  نتيجة  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
والدمار وتحملها ألكبر موجة نزوح وضغط سكاني 
هائل، فأصبحت تضم أكبر التجمعات السكانيّة على 
اإلطالق، وأكبر عدٍد من المخيمات اإلنسانية، فقد 
والمتضررين  للمهجرين  اآلمن  المالذ  أصبحت 
والهاربين من ويالت الحروب، ألنها أولت الملف 
اإلنساني اهتماماً خاصاً، وأصبحت تمثل الحاضنة 
المثالية للوضع اإلنساني بعيداً عن المناكفات التي 
تحصل في غياهب مجلس األمن والمؤتمرات هنا 
وهناك، لتسيَس كلُّ دولٍة الوضع اإلنساني المزري 
التقسيمات  بحسب  وكيلها  لصالح  سوريا  في 

الجغرافية.

روسيا ودورها السلبي

حقيقة  في  الشمس  عين  تالمس  الذاتية  فاإلدارة 
للسالم  الراعية  والدول  المتحدة  األمم  تنصل 
في  األخالقي  وعملهم  اإلنساني  واجبهم  أداء  من 
مساعدة اإلدارة الذاتية إنسانياً، وعلى األقل مساعدة 
عدة  على  التركي  العدوان  نتيجة  قسراً  المهجرين 
مناطق في شمال وشرق سوريا، وارتكابها ألفظع 

سياسات التجويع والتهجير والقتل واالختطاف. 
عدةِ  منذ  مغلقة،  شبه  الذاتية  اإلدارة  مناطق  تعتبر 
أعوام إذا ما قارنا الممرات المفتوحة باتجاه مناطق 
الحصار  من  تعاني  زالت  ال  فهي  الذاتية،  اإلدارة 
المتعمد، وخصوصاً المواد الغذائية، ولكن مع حجم 
المشاريع اإلنمائية التي أولتها اإلدارة الذاتية رعايةً 
خاصة، لن تتأثر إال بشكٍل نسبي وبسيط في بعض 

والضغوطات  الصعوبات  حجم  ومع  الموارد، 
المفروضة على مناطق شمال وشرق سوريا، تعدُّ 
هذه المناطق األبرز واألنجح مقارنةً بباقي المناطق 
البنية  انهيار  االعتبار  بعين  األخذ  مع  السورية، 
االستقرار  يقابلها  والتي  سوريا،  في  االقتصادية 
الغذائي والخدمي، انطالقاً من االعتماد على الذات، 
فالنتيجة عدم تأثر مناطق اإلدارة الذاتية بهذا االتفاق 

إذا ما حصل بين دولة االحتالل التركي وروسيا.
الذاتية  اإلدارة  مع  االتفاق  بروسيا  األجدر  فكان 
على  الذاتية  اإلدارة  مع  معابر  لفتح  سبل  إليجاد 
الحدود العراقية مثل تفعيل معبر تل كوجر، وغيره 
في  الذاتية  اإلدارة  تبخل  لن  وبالتالي  المعابر،  من 
المساعدات  وإيصال  السوري،  الشعب  مساعدة 

هنا  والالفت  سوريا،  في  المنكوبة  المناطق  لكافة 
بالمعابر  »الالوطني«  االئتالف  مرتزقة  تحكم  هو 
ووصاية  حماية  تحت  السوري  بالشمال  الموجودة 
ينصف  الذي  من  إذن  التركي،  االحتالل  دولة 
إجابةٌ  أنفسهم،  غير  الذاتية  اإلدارة  في  الشعوب 
التي  الدول  وخصوصاً  والداني  القاصي  يعرفها 
الهمجي  التركي  للغزو  األخضر  الضوء  أعطت 
لمناطق آمنة في شمال وشرق سوريا، وهي جزٌء ال 
يتجزأ من األرض والشعب السوري، فالنوايا باتت 
بإنسانية  روسيا  متاجرة  من  أكثر  نفسها  على  تدل 

الشعب السوري. 

دعا طبيب مختص في األمراض الصدرية إلى 
ضرورة التقيد باإلجراءات الوقائية، للوقاية من 
أعداد  ارتفاع  بعد  كورونا،  بفيروس  اإلصابة 
فيما  األخيرة،  الفترة  في  بالفيروس  اإلصابات 
باإلجراءات  االلتزام  عدم  أن  مواطنون  يؤكد 

الوقائية من أهم أسباب ازدياد اإلصابات.
األسبوع  الذاتية، خالل  اإلدارة  مناطق  وسجلت 
األخير، نحو 101 حالة إصابة بشكٍل شبه يومي، 
بعد أن كان عدد اإلصابات قد انخفض إلى ثالث 
إصابات خالل الفترة الماضية، حيث دُّق ناقوس 

الخطر من جديد في المنطقة.

اإلصابة األوىل

ُرصدت أولى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
شمال  منطقة  في  خمسيني  لرجل   )19- )كوفيد 

وشرق سوريا في نيسان/ أبريل عام 2020.
إصابة،  حالة  أول  تسجيل  عن  اإلعالن  وقبل 
لمواجهة  أزمة  خلية  الذاتية  اإلدارة  شّكلت 
في  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  الفيروس 

14من آذار/ مارس 2020.
من  األزمة جملة  خلية  اتخذت  ذلك،  إطار  وفي 
الطوارئ  حالة  عن  اإلعالن  أهمها  القرارات، 

ضمن مناطق شمال شرق سوريا، للحيلولة دون 
التشديد  كذلك  المنطقة،  إلى  الفيروس  وصول 
على إجراءات التعقيم والوقاية التي شملت كافة 
باإلضافة  المدنية،  والمؤسسات  العامة  الدوائر 
الفحص،  ومراكز  التوعية  حمالت  زيادة  إلى 

وتعليق الدوام في المدارس والجامعات.
وبدأت هيئة الصحة بفتح نقاط طبية في مناطق 
التي  المعابر  جميع  وعلى  شمال وشرق سوريا 
تطل عليها، باإلضافة إلى إغالق معبر سيمالكا 
بعد ظهور حاالت في باشور كردستان، إضافةً 
على  موزعة  للحجر صحي  مرافق  تجهيز  إلى 

كامل مناطق شمال شرق سوريا.

حظر تجوال

وفي الـ 19 من آذار/ مارس 2020، أصدرت 
لشمال  التّنفيذّي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة 
فيه عدّة قرارات  تعميًما، ذكرت  وشرق سوريا 
شّكل  الذي  كورونا،  فيروس  لمواجهة  اتّخذتها 
بينها  من  والمنطقة،  العالم  على  خطيًرا  تهديدًا 
مناطق  كافّة  في  التّجوال  حظر  تطبيق  قرار 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدًءا من 23 
المستشفيات  الحظر  من  واستُثني   .2020 آذار 

والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات 
والصيدليات  الكردي  األحمر  والهالل  الدولية 
ولجان التعقيم وعّمال النظافة واألفران ومحالت 
بيع المواد الغذائية، وسيارات نقل المواد الغذائية، 

وصهاريج نقل المحروقات والفيول.
وجودها  من  الداخلي  األمن  قوات  كثّفت  فيما 
على مداخل ومخارج المدن، وطالبت المواطنين 
بينما  المذكورة،  باإلجراءات  التام  بالتقيد 
خصصت هيئة الصحة أرقاًما لحاالت الطوارئ.
كنعان  المواطن، عبد هللا  أكد  السياق،  هذا  وفي 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  أن  قامشلو،  من 
وعلى الرغم من اإلمكانات الضئيلة، تمكنت إلى 

حٍدّ من السيطرة على الفيروس.
العمل  في  سواء  أنفسنا  حماية  »علينا  وأضاف: 
بالنظافة  االلتزام  خالل  من  المنزل،  في  أو 
اليدين  وغسل  الكمامة،  وارتداء  الشخصية، 
باستمرار، واستخدام الماء والصابون أو محلول 
ضرورة  إلى  منّوًها  اليدين«،  لتعقيم  كحولي 
هيئة  سنّتها  التي  الوقائية  التدابير  بكافة  االلتزام 
الصحة، في إشارة إلى تهاون بعض المواطنين 

في التعامل مع الفيروس.

بعد مرور عام!!

الوقائية  اإلجراءات  كافة  من  الرغم  وعلى 
انتشاره  على  عام  مرور  وبعد  واالحترازية، 
يزال  ال  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
اإلجراءات  جميع  اختراق  على  قادًرا  الفيروس 
االحترازية، حيث سجلت هيئة الصحة، حتى يوم 

اإلثنين 101 حالة إصابة جديدة.
أعداد  بلغ  الجديدة،  الحاالت  عن  اإلعالن  ومع 
اإلصابات في شمال وشرق سوريا، 9766 حالة 
حالة  و1300  وفاة،  حالة   372 منها  إصابة، 

شفاء.

موجة جديدة

في  ملحوًظا  ارتفاًعا  البياني  المؤشر  ويظهر 

الثالثة  الموجة  خالل  اإلصابات  أعداد  تسجيل 
التي اجتاحت مناطق شمال وشرق سوريا.

قامشلو  مدينة  من  الكريم  عبد  سمير  المواطن، 
قال إن الغالبية العظمى من المواطنين ال يتقيدون 
إلى  مشيًرا  كورونا،  فيروس  من  الوقاية  بسبل 
أن السبب يعود إلى تدهور الوضع االقتصادي، 
وعدم قدرة المواطنين على تحّمل أعباء الحظر، 
فيروس  تداعيات  من  األكبر  المتضرر  ألن 
يعملون  الذين  المياومون  العمال  هم  كورونا 

لتأمين قوتهم اليومي.
االلتزام  على ضرورة  الكريم  عبد  سمير  وشدد 
خير  وقاية  »درهم  أن  مؤكدًا  الوقائية،  بالتدابير 

من قنطار عالج«.
من جهته، أكد الدكتور والمختص في األمراض 
وشرق  شمال  مناطق  أن  حسو  سعد  الصدرية 
أعداد  في  الملموس  االنخفاض  وبعد  سوريا 
اإلصابات نتيجة اإلغالق الشامل، ارتفعت أعداد 
تقريبًا  شهر  منذ  متغيّر،  نحٍو  على  اإلصابات 

ليعود بالقوة نفسها من جديد.
الحظت  للمرضى،  معالجتي  »خالل  وأضاف: 
أن أعراض الفيروس في هذه المرة تختلف عن 
سابقاتها، ففي الموجة الثانية كان الفيروس يؤثر 
غالبية  ولكن  والتنفسي،  الهضمي  الجهاز  في 
أثناء  التنفس  في  ضيق  من  يشكون  المرضى 

المراجعة«.

أعراض مختلفة

وتابع الدكتور: »أما األعراض التي ظهرت على 
المرضى مؤخًرا فتؤثر في الجهاز التنفسي بشكٍل 
تغيير  هو  السبب  يكون  أن  مرّجًحا  مباشر«، 
التباعد  بمبدأ  المواطنين  التزام  وعدم  المناخ، 

االجتماعي.
إلى  من 20  العمرية  الفئة  أن  إلى  وأشار حسو 
بالفيروس،  وتأثًرا  عرضة  أكثر  هي  عاًما   40
موضًحا بالقول: »في السابق كان الفيروس يسير 
وفق بروتوكول معين، بمعنى آخر )الفيروس في 
المرحلة  معينة،  مراحل  بثالثة  يمر  كان  بداياته 
األولى هي المرحلة الفيروسية، والمرحلة الثانية 

السايتو  العاصفة  األخيرة  والمرحلة  اآلرية، 
كينيا(.

الذي انتشر مؤخًرا يؤثر في  الفيروس  وبيّن أن 
به،  اإلصابة  من  األول  اليوم  في  التنفس  جهاز 
يضرب  الحالية  بهجمته  »الفيروس  موضًحا: 
الجهاز التنفسي ويؤثر في الرئتين بشكل كبير«.

الثالثة  الفيروس بهجمته  أن  أكد حسو  إلى ذلك، 
يكن  لم  الذي  السابق  الفيروس  حدة  بنفس  ليس 
أما  فقط(  ثالثة  أو  فردان  به  )يصاب  أي  معديًا 
أقل  خطورة  ذو  فإنه  الحالية  بنسخته  الفيروس 

ويصاب به جميع أفراد األسرة.

الوقاية أفضل الطرق

والوقاية  الفيروس  على  التغلب  كيفية  وحول 
إلى  حسو  سعد  الدكتور  أشار  به،  اإلصابة  من 
ارتداء  من  أساسية،  هي  العالمية  التوصيات  أن 
وااللتزام  الشخصية،  والنظافة  الطبية،  الكمامة 

بمبدأ التباعد االجتماعي.
ودعا الدكتور والمختص في األمراض الصدرية، 
سعد حسو، األهالي إلى عدم االستهانة بفيروس 
كورونا، مؤكدًا أن االلتزام بالتدابير الوقائية، من 

أفضل الطرق وأنسبها لتفادي اإلصابة.
وكالة هاوار

قاضي محمد.. الرجل الحلم واألمل

مسرحية األبواب... تخطف األضواء في رابع أيام مهرجان المسرح
قامشلو/ عبد الرحمن محمد - واصلت الفرق 
الشهيد  مهرجان  في  المشاركة  المسرحية 
الرابع  ولليوم  أعمالها  تقديم  الخامس  يكتا 
من  الثالث  واليوم  المهرجان  فعاليات  من 
جماهيري  وبحضور  العروض،  تقديم  أيام 
تقييم  في  والمشاركة  المتابعة  على  وإقبال 

العروض.

قدمت فرقة »جيان« من قامشلو عرضها على 
يوم  والفن  للثقافة  شيخو  محمد  مركز  مسرح 
الفت،  وبحضور  30-3-2021م،  الثالثاء 
حيث ضاقت صالة العرض بالحضور، وحمل 
العرض عنوان »األبواب« وهو مسرحية كتب 
المخرج  وأخرجها  نزاريان«  »نزار  نصها 

والممثل »عبد الجابر حبيب« وشارك فيها كل 
المجيد  عبد  حبيب،  الجابر  »عبد  الممثلين  من 
خلف، أحمد رمو، آمد ابراهيم، جيا أوسي، أحمد 
أحمد، لورين أحمد، لورين درويش، أمل مسور، 
محمد خلف، جوان سلو، سيبان إسماعيل، آيتن 
خلف، وجوان خلف« وفي اإلضاءة آلند ومحمد 
خلف والموسيقا بلند خلف، وإكسسوارات جيهان 

عبد الغفور وسولين محمد مصطفى.
العمل القى اإلعجاب بما قدمه من قضية يومية 
القسري،  التهجير  موضوع  وهو  جديدة  قديمة 
للمنظمات  الحقيقي  الدور  وغياب  والعنف، 
الدول  إلرادة  وخضوعها  والدولية  اإلنسانية 
حيثيات  وفي  والسيادة،  المصالح  ذات  الكبرى 
العرض وتفاصيله قصة رجل وابنته يضطران 
يلقيان أي  لترك مدينتهما ويهاجران قسراً، وال 
والمؤسسات  المنظمات  من  مساعدة  أو  دعم 
مساعدة  عن  بحثهما  وفي  الشأن،  ذات  والدول 
ما يسرد االب لالبنة قصة صانع الحدوات وما 
الطمع  فيها  استفحل  عندما  وأهلها  بمدينته  حل 
في  ويبرز  والغالء،  والمحسوبيات  والجشع 
عن  والدول  المنظمات  تخلي  األخيرة  المشاهد 

مبادئها في سبيل مصالحها.

ممثل  بين  عضواً  عشرين  قرابة  ضم  العمل 
العديد من  وفنيين وما لوحظ فيه االعتماد على 
عددهم  جاوز  شابة،  عمرية  فئات  من  الممثلين 
العاملين في المسرحية، والنص المحلي  نصف 
واإلخراج وكذلك الفنيين أي بطاقم عمل محلي 
البداية  في  االعتماد  الالفت  كان  وفنياً  بامتياز، 
على الضوء وانعكاسه على واجهة الخشبة التي 
ومشهدية  ميزة  أضاف  مما  عليها  الظل  أسقط 

جميلة فنياً وتقنياً.
في ختام العمل كانت هناك مداخالت أثنت بشكل 
المسرح  بين  الالفت  والتفاعل  العمل  على  عام 
بعض  على  النقد  بعض  هناك  وكان  والجمهور 
أعضاء  أبدى  بدورهم  أدائها،  في  الشخصيات 
والتفاعل  الالفت  بالحضور  المسرحية سعادتهم 

المالحظات  وتقبلوا  الجمهور  قبل  من  الجميل 
أن  جامعة  اآلراء  أغلب  وكانت  برحابة صدر، 

العمل  في  التكامل  حيث  من  مميّزاً  كان  العمل 
المسرحي واستحق الثناء والتقدير.

الحسكة/ آالن محمد ـ بالرغم من االحتالل الرتيك للعديد من املناطق 
يف سوريا، إال أن االتفاقيات معها من قبل حكومة دمشق وعرب الوسيط 
الرويس ال تنتهي، يف الوقت الذي أغلقت فيه حكومة دمشق املعابر مع 

مناطق اإلدارة الذاتية يف شامل ورشق سوريا، فام الهدف من ذلك؟
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المزارعون ُمستبِشرون، والجهات المعنّية ُتقدِّم
 الدعم إلنجاح الموسم الزراعي

الدوالر ينخفض، وال زالت األسعار ُتحلِّق 
عاليًا، فما هي الحلول؟

لجنة الزراعة والثروة الحيوانية تبدأ 
بتوزيع مادة النخالة العلفّية بجل آغا

ريف  مزارعو  أشار  ـ  العمر  غزال  آغا/  جل 
بالهطوالت  جل آغا إلى أنهم يستبشرون خيراً 
العام مقارنةً  المطريّة التي جاءت متأخرة هذا 
إلعادة  كافية  أنها  وأكدوا  السابقة،  باألعوام 

إنبات الموسم وتعديله.

وبدورها؛ لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بجل 
آغا بدورها التسهيالت حسب اإلمكانات المتاحة 
من مازوت وسماد لدعم المحاصيل المرويّة لهذا 
العام بسبب قلة الهطوالت المطرية وذلك بهدف 

إنجاح الموسم الزراعي.

املزارعون يتأّملون نجاح املوسم

ناحية  ريف  سكان  من  مزارع  اإلبراهيم  علي 
لصحيفتنا  تحدث  عاماً   55 الشرقي  آغا  جل 
التي  الصعبة  النفسية  الحالة  عن  »روناهي« 
»الناس  للمطر  الطويل  الترقّب  فترة  رافقت 
وتكبدنا  الموسم  النتهى  هللا  رحمة  لوال  تعبت، 
البذار  »تكاليف  وأضاف:  فادحة«،  خسائر 
تحصيل  نريد  باهظة،  كانت  والسماد  والفالحة 

كافة  لدى  هاجس  فهذا  لمواشينا؛  علف 
المزارعين«.

المزارعين  كّل  »ليس  اإلبراهيم:  وأضاف 
إذا  وخاصةً  المروية،  السقاية  على  قدرة  لديهم 
ويتأمل  كبيرة،  المزروعة  المساحات  كانت 

حتّى  العام  هذا  الحصادة  تدور  أّن  المزارعون 
وأّن كان الحاصل دون المستوى المطلوب«.

كمية الهطوالت املطريّة قليلة

الزراعة  لجنة  في  اإلداري  صّرح  وبدوره 
والثروة الحيوانية بجل آغا أحمد عبد هللا بالقول: 

األسبوع  في  المطرية  الهطوالت  كمية  »إن 
ملم   25 تجاوزت  األسبوع  هذا  ومطلع  الفائت 
بأّن هذه  البلدة«، مؤكداً  المناطق من  في بعض 
المادية  األعباء  تخفيف  في  ستساهم  األمطار 

الُمترتبة على سقي المحاصيل.
وتابع عبد هللا: »كمية الهطوالت ضعيفةً مقارنةً 
بالعام السابق الذي وصلت فيه إلى 350 ملم، في 
حين لم تتجاوز الـ 65 خالل أشهر الشتاء لهذه 
المزروعة  األراضي  مساحة  بأن  علماً  السنة، 
ألف  لحدود 30  آغا وريفها تصل  بلدة جل  في 

هكتار، و23 ألف منها مزروع بمحصول القمح 
المساحة  وبقية  واستراتيجي،  هام  كمحصول 
ُزرعت بمحصول الشعير والمحاصيل العطرية 

والبقوليات كالعدس والحّمص«.
مادة  توفير  »يتم  بالقول:  هللا  العبد  وأشار 
زيادة  محاولة  وهناك  للمزارعين،  المحروقات 
أن  كاد  فالموسم  عملهم،  لتيسير  المخصصات 
والجميع  خطرة  إنبات  بحالة  والزرع  ينتهي 

يترقب ويتابع األرصاد الجويّة«.

»زيادة مخصصات
 املحروقات للزراعة«

باألمور  مختصة  كلجنة  بأنّهم  هللا  العبد  وأكد 
مازوت  من  التسهيالت  كافة  تقدم  الزراعية 
لما  نظراً  المروية،  المحاصيل  لدعم  وسماد 
تقتضي الحاجة الملحة بمنطقة ريفية زراعية جّل 
األمطار.  ومياه  البعلية  الزراعة  على  اهتمامها 
والثروة  الزراعة  لجنة  في  اإلداري  ووجه  كما 
الحيوانية بجل آغا أحمد عبد هللا مناشدة عبر منبر 
صحيفتنا »روناهي« للرعاة وأصحاب المواشي 
بعدم دخول األراض الزراعية ورعيها من قبل 
الجائر  الرعي  على  يُقدم  »من  قائالً:  مواشيهم 
يُغّرم ويحاسب قانونياً، نحن نسعى للحفاظ على 
الزرع  ووضع  الحصاد،  لموسم  لنصل  الزرع 

من ناحية اإلنبات ال يتحمل«.
من  تموت  تكاد  ومواشي  يترقبون  مزارعون 
الجوع نظراً لغالء األعالف مع قلة الهطوالت 

المطرية والجميع يراقب السماء والزرع.

السوريّة  الليرة  بدأت  ـ  محمد  آالن  الحسكة/ 
ومن  الدوالر،  أمام سعر صرف  قليالً  بالتعافي 
تلقائياً، وتخفُّ  المفروض أن تنخفض األسعار 
حركة أصابع التجار على اآللة الحاسبة لحساب 
عالياً  حلّقت  يبدو  ما  ولكن على  الدوالر،  قيمة 
الغذائية، وكأنَّ ذلك ضرباً  المواد  بعض أسعار 

من ضروب االنتقام. 
نفوس  في  والطمأنينة  التفاؤل  من  حالة  سادت 
تأخذ  السوريّة  الليرة  بدأت  أن  بعد  المواطنين 
باالرتفاع أمام سعر صرف الدوالر، خصوصاً 
للسلع االستهالكية والمواد  مع وصول األسعار 
ومن  محتمل،  وغير  يُطاق  ال  لحٍد  الغذائية 
المفروض أن تنخفض أسعار تلك السلع والمواد 
عند  التجار  بكالم  أخذنا  ما  إذا  تلقائي،  بشكٍل 
ارتفاع األسعار وكانت ذريعتهم وحجتهم القوية 
ال  وبأنهم  للدوالر،  المرتفع  الصرف  سعر  هي 
يشترون بضائعهم إال بالدوالر، تلك ذريعة كان 
الخصوص  وجه  وعلى  أمامها  يصمت  الجميع 
ولكن  األكبر،  الخاسر  يعتبر  الذي  المواطن 
أخذت  المنتجات  بعض  بأّن  كانت  الصدمة 
لتكشف  أبداً،  أسعارها  تنخفض  ولم  باالرتفاع 
حالٍة كبيرةٍ من الغش واالستغالل واللعب بقوت 
المواطن، وتُفنّد حديث التجار عن شراء منتجاتهم 

بالدوالر، أو على األقل نصف منتجاتهم. 

تناقض األسعار بني االنخفاض واالرتفاع

وفي سياٍق متصل تتناقض الذرائع عند التجار، 
يقومون  الدوالر  ارتفاع سعر صرف  ففي حالة 
وفي  الدوالر،  لسعر  وفقاً  المبيعات  باحتساب 
أمام  السوريّة  الليرة  صرف  سعر  ارتفاع  حال 
فيقولون  بالعامية«  الدوالر  »نزل  أي  الدوالر 
تكرس  حالٍة  في  بالسوري،  بضائعنا  اشترينا 
الحدود،  ألبعد  واالنتهازية  واالستغالل  الجشع 
بكثير،  ذلك  من  ألبعد  منهم  البعض  راح  حتى 
الهال سواًء كانوا تجار  فتجار الجملة في سوق 
ينظمون  الغذائية،  المواد  تجار  أو  الخضار 
فاتورتين مختلفتين لنفس المادة، فمثالً يقوم البائع 
ببيع البندورة أو غيرها من أنواع الخضار للباعة 
الذي  بالسعر  بفاتورة  األسواق،  أو  األحياء  في 

لدوريات  يبرزها  أخرى  بفاتورة  ويحتفظ  حدده 
ويتذرعون  للتفتيش،  قدومهم  حال  في  التموين 

أحياناً بإغالق المعابر.

تعمُل جاهدًة ملكافحة
 الوضع املزري

الكشف  بعدم  احتفظ  الذي  الباعة  أحد  وبحسب 
مغلقة  المعابر  كانت  »إذا  )م.ع(:  اسمه  عن 
ويجبروننا  بفاتورتين  الخضار  يبيعوننا  لماذا 
الذرائع  هذه  فكل  للتموين،  فاتورة  إظهار  على 
وحالة  لألزمات  االستغالل  سياق  في  تأتي 
الدوالر  يسببها صرف  التي  باألسعار  االنفالت 
شهر  اقتراب  ومع  واالرتفاع،  االنخفاض  عند 
الهبوط  المواطنين  من  البعض  تلقى  رمضان 
الرتفاعٍ  مقدمةً  واعتبروه  للدوالر،  المفاجئ 
خالل  فمن  الشهر،  حلول  مع  قريباً  سيحصل 
بأّن  نالحظ  االقتصادي  للوضع  العامة  الرؤية 
الوضع  لمكافحة  جاهدةً  تعمل  الذاتية  اإلدارة 
المزري والمتردي، ولكن يبدو أّن تجار األزمات 
لإلرهاب  ممارستهم  خالل  من  آخر  كالم  لهم 
االقتصادي بحسب وصف البعض، فهل يُعقل أن 
يصل سعر الكيلو غرام الواحد للخيار والبندورة 
2500 ليرة، سؤال يبقى برسم الجهات المعنيّة 
ناجعة  حلوالً  إيجاد  في  التموين  وخصوصاً 
العقوبات  وتطبيق  باألسعار،  التالعب  لمكافحة 

الجنائية على المخالفين«.

روناهي/ جل آغاـ  بدأت لجنة الزراعة والثروة 
الحيوانية ببلدة جل آغا وريفها، بتوزيع مادة 
النخالة العلفية للمواشي في بلدتي تربه سبيه 
نوع  لكلِّ  محددة  مخصصات  ضمن  آغا  وجل 
لعام  يعود  إحصاء  وفق  وذلك  المواشي،  من 
20١٨م. والمربون يطالبون الجهات المعنيّة 
بتوزيع المادة العلفية مرة أخرى، ومساعدتهم 

للتخلص من موجة الغالء بتوزيع الشعير.
وبهذا الصدد؛ يقول اإلداري في لجنة الزراعة 
والثروة الحيوانية بناحية جل آغا محمد كربكيلي 
بأّن  كمية العلف الموزعة محددة »األغنام 10 
 300 بسعر  كغ   50 واألبقار  رأس،  لكل  كغ 

ليرة سوريّة للكيلو الواحد«. 
وأوضح اإلداري بأّن »هذا التوزيع سيتم حسب 
لعام  الناحية  في  الحيوانية  الثروة  إحصاء عدد 
بأسماء  ملحقة   جداول  رفع  وسيتم  2018م، 
جديدة ليستفيد أصحاب المواشي من هذه المادة 

العلفية«.
وأضاف اإلداري: »التوزيع بناحية تربه سبيه 
تم على أكمل وجه، أما بناحية جل آغا فوزعنا 
هذا  خالل  بالتوزيع  وسنستمر  فقط،  لقريتين 
شمل  والتوزيع  الناحية«  ريف  لبقية  األسبوع 
لمادة  »الكمية اإلجمالية  األقل مرعى وضرراً 
النخالة العلفية 40 طن وال تعتبر كافية لتغطية 

كافة أنحاء الناحية«.
والثروة  الزراعة  لجنة  في  اإلداري  وأكد 

لمرة  يتم  »التوزيع  كربكيلي:  محمد  الحيوانية 
واحدة وحسب الكمية المتوفرة« .

قلة املراعي أثّرت عىل 
مريب املوايش

بينما أبدى مربو المواشي من السكان ارتياحهم 
يشترونها  التي  العلفية  المادة  هذه  توزيع  إزاء 
بأسعار مرتفعة حيث وصل الكيلو الواحد منها 

إلى 900 ليرة سوريّة .
حسين المحمود من سكان ريف ناحية جل آغا 
ثالثين  منذ  مواشي  مربي  عاماً   55 الشرقي 
قال: »غالء األعالف أثر على مواشينا،  عاماً 
منها«،  قسم  بيع  في  كانت سبباً  المراعي  وقلة 
وتابع المربي إلى أنهم سعداء كمربين للمواشي 
وتمنى  »النخالة«،  العلفية  المادة  هذه  بتوزيع 
بالحسبان  ومؤسساتها  الذاتية  اإلدارة  تأخذ  أن 
عملية  وتكرر  العام،  لهذا  المناخي  الوضع 
توزيع المواد العلفية، وتوسيعها ليس فقط مادة 

النخالة وإنما الشعير أيضاً.
وناشد بدوره الجهات المعنية باالستفادة من مياه 
سدي الذخيرة وجل آغا لسقاية مساحات كبيرة 
أغنامهم  مرعى  بها  يؤّمنون  المحاصيل،  من 

ومواشيهم بحسب المربي حسين المحمود. 

تربية األطفال وآثار اإلهمال عليهم

تل براك شاهد الحضارات الصامد

وال  بالسهل،  وليس  صعب  أمر  األطفال  تربية 
يحق ألحد أن يحكم على أسلوب األبوة واألمومة 
الذي ينتهجه البعض، ولكن هناك بعض األخطاء 

يرتكبها اآلباء في تربية أبنائهم.
من  األطفال  نمنع  أن  وهو  األطفال  إهمال 
الحصول على أشياء ضرورية وينطوي اإلهمال 
األساسية لألطفال،  االحتياجات  تلبية  على عدم 

الجسدية والطبية والتعليمية والعاطفية.
جائعين  أو  متعبين  الُمهملون  األطفال  يبدو  فقد 
ونفسية،  عاطفية  مشاكل  لديهم  أو  متسخين،  أو 
أو جنسياً  المعاملة بدنياً  ويمكن أن تكون إساءة 
المعاملة يزيد  أو عاطفياً، فهذا اإلهمال وإساءة 
المشاكل بما في ذلك مشاكل الصحة  من خطر 

النفسية والجسدية.

أسباب إهامل األطفال وإساءة 
معاملتهم

اإلهمال وإساءة المعاملة ينتج من العوامل الفردية 
ذلك  يكون  أن  ويمكن  واالجتماعية،  واألسرية 
ناتجاً بسبب أن الوالد فقير أو لديه مشاكل تتعلق 
فيصبح  نفسية،  مشاكل  أو  المخدرات  بتعاطي 
أكثر ميالً إلهمال الطفل أو إساءة معاملته. كما 
البدني  إلى االعتداء  الذين تعرضوا  أن األهالي 
أو الجنسي في أثناء الطفولة يكونون أكثر ميالً 
الوضع  أن  أيضاً، وكما  إلساءة معاملة أطفالهم 
المعيشي سبب من أسباب إهمال األطفال، وذلك 
مع  مقارنةً  ظله  في  يعيشون  الذي  الفقر  بسبب 

األطفال الذين يعيشون في مجتمع غني.

العنف يف الرتبية

التوبيخ  على  العاطفية  المعاملة  سوء  ينطوي 
العنيف بالصياح أو الصراخ، واالستهانة بقدرات 
الطفل،  تخويف  أو  التهديد  وإنجازاته،  الطفل 
التشجيع على السلوك المنحرف اإلجرامي. فقد 
الذين  األهالي  يد  للعنف على  األطفال  يتعرض 
يفترض أن يوفروا لهم الحماية والرعاية، وفي 
كثير من األحيان يكون هذا العنف شديد القسوة.

الرضب وأثره عىل تربية األطفال

للضرب  تعرضوا  الذين  البالغين  من  العديد  إن 

احترام  في  نقص  لديهم  يصبح  طفولتهم  في 
الذات، وتظهر عليهم عالمات القلق واالكتئاب 
تجاه  سلبية  مشاعر  ولديهم  عنيفين  ويصبحون 
األطفال  على  سلبية  نتائج  وللضرب  والديهم. 
والنفسية،  العقلية  المشاكل  من  يزيد  فالضرب 
وتدني  الطفل  لدى  الدماغ  نمو  على  يؤثر  مما 

احترام الذات والثقة بالنفس.
لتربية  المثالي  الحل  ليسا  والصراخ  فالضرب 
ويضغطان  األطفال  يرعبان  فهما  األطفال، 
عليهم؛ ما يؤثر على قدراتهم في التعلم، ويؤثر 
منهما،  والتقرب  بالوالدين  األطفال  ثقة  على 
وهذا ما يؤدي إلى إخفاء مشاكلهم عن األهالي 
في المستقبل بدالً من مشاركتها معهم للحصول 

على مساعدتهم.

لألطفال:  العاطفية  المعاملة  سوء  أعراض  من 
نمو عاطفي متأخر أو غير مناسب، فقدان الثقة 
أو  االهتمام  فقدان  الذات،  واحترام  النفس  في 
الحماسة، بعدهم عن العائلة وعن المجتمع بشكٍل 
االهتمام  فقدان  للمدرسة،  الذهاب  رفض  عام، 
بالمدرسة وعدم قيامهم بالواجب الدراسي، فقدان 

مهارات النمو المكتسبة من قبل. 
ونظاماً  سلوكاً  يتبعوا  أن  الوالدين  على  يجب 
وتربيتهم  األطفال  استيعاب  على  للقدرة  سليماً 
هناك  األحيان  بعض  في  أنه  إال  جيد،  بشكٍل 
بإساءة  يتعلق  خطر  وجود  على  تدل  عالمات 

معاملة األطفال، ومنها:
ـ استخدام وسائل التأديب البدني القاسية.
ـ إلقاء اللوم على الطفل بسبب المشاكل.

ونعته  باستمرار  وتوبيخه  بالطفل  االستهانة  ـ 
بعبارات سلبية.

ـ منع الطفل وإبعاده عن التواصل مع اآلخرين.

طرق للتقرب من األطفال

للقدرة  سليمة  معاملة  يعاملوا  أن  يجب  األطفال 
أمر  األطفال  فسالمة  وتفهمهم،  استيعابهم  على 
الخطوات  بعض  اتباع  ويجب  للغاية،  مهماً 
تشجيع  ومنها:  منهم،  والتقرب  األطفال  لكسب 
الطفل على أن يخبرك بما حدث معه، فيجب أن 
تحافظ على هدوئك مع التأكيد للطفل بأنه يمكنه 
التحدث عن كل شيء، واالستماع إليه والتركيز 

معه وعدم أسئلته أسئلة استدراجية.
 تذكير الطفل بأنه ليس هو المسؤول عما تعرض 

له من إساءة فتقول له »هذا ليس خطأ منك«.
تشعره  عبارات  باستخدام  للطفل  الراحة  توفير 
باألمان بأن تقول له »أشعر باألسف لتعرضك 
لإلساءة«، »أنا سعيد ألنك أخبرتني«، »سأقوم 
من  بأنه  الطفل  يشعر  ما  فهذا  بمساعدتك«، 
االستماع  السهل  ومن  معك  التحدث  الممكن 
إليه في أي وقت. مساعدة الطفل ليشعر باألمان 
األطفال  سالمة  من  التأكد  فيجب  والحنان، 
على  والحصول  عليهم  واإلشراف  بمتابعتهم 

الرعاية الطبية.
قمنا  الموضوع؛  هذا  على  الضوء  ولتسليط 
بمقابلة بعض األهالي ليتحدثوا لنا عن معاناتهم 

وعن طريقة معاملتهم لألبناء.

اختالف الرتبية باختالف الزمن

البالغ  أوالد،  ولديه  متزوج  الحسن«  »صالح 
من العمر خمسين عاماً، يقول: »تختلف التربية 
السلطوية  النظرة  كانت  فقديماً  وحديثاً،  قديماً 
سائدة، فكان األب يتعامل مع أبنائه بقسوة، عدا 
عن طبيعة العمل في األرض فهي تتطلب القسوة 
والمعاملة الصعبة، كما أن األم تعمل مثلها مثل 
قديماً  مقسوماً  األبناء  مع  التعامل  وكان  األب، 
التي  واألم  األوالد  مع  يتعامل  الذي  األب  بين 
تتعامل مع البنات، وليس هناك نوع من التبادل 
أو مشاركة األفكار، أما حالياً فقد تطور المجتمع 
وصار التعامل أكثر تطوراً نتيجة تطور المجتمع 
والثقافة ودخول اإلنترنت، فبعض اآلباء واألبناء 
يصلون إلى درجة الصداقة، فيجب على األهالي 
اتباع أسلوب سليم للقدرة على استيعاب األطفال، 
عن  إبعادهم  وعدم  بقدراتهم  االستهانة  وعدم 
التواصل مع اآلخرين لكي ال ينعكس هذا سلبياً 

على شخصيتهم«.

ال أريد أن يشعروا مبا شعرت به

ولديه  متزوج  أربعيني  رجل  فرحان«  »محمد 
خمسة أوالد، يقول عن تربية األطفال وتجربته: 
تغيرت  لي  القاسية  والدي  معاملة  »نتيجة 
أعامل أوالدي بكل محبة  الظروف، وأصبحت 
العنف  بذلك  يشعروا  ال  كي  واحترام  وتقدير 
ثقة  أكسب  ولكي  أعيشه،  كنت  الذي  والنقص 
أوالدي وأعمل على تربيتهم بشكٍل جيد، ولكي 
مثل  وليس  بذاكرتهم صورة جميلة عني،  تبقى 
الصورة التي تركها والدي لي، فأسعى لتفهمهم 
على  وأشجعهم  اإلمكان،  قدر  منهم  والتقرب 
له  يتعرضون  ما  وجميع  بأسرارهم  مشاركتي 
بأن يلجؤوا إلخباري بكل ما يحدث معهم دون 
خوف أو تردد منهم، مع توفير الراحة واألمان 
لهم وهم يتحدثون عن مشاكلهم، دون إلقاء اللوم 
عليهم ونعتهم بكلمات تجعلهم غير قادرين على 

التحدث«. 
أوالد  ولديها  متزوجة  امرأة  العلي«  »خديجة 
ذكرت »أن هذه الطريقة أفسدت بعض األوالد 
نتيجة الدالل الزائد، فقديماً كان الولد يطلب مئة 
طلب ولكن ال ننفذ له سوى طلب واحد، أما اآلن 
فاألوالد يطلبون جميع الطلبات وينفذها اآلباء، 
والتمرد،  التمادي  على  األوالد  حرض  مما 
أو  يهددون  أو  يطلبون  األوالد  يكن  لم  قديماً 
يغضبون أما حالياً فاألوالد يغضبون ويطالبون 

ويهددون«.

كيف نتعامل مع البنات؟

عنهم  يُقال  كان  قبل  »البنات  خديجة:  وأكملت 
وشعورهم  اللطيفة  لمعاملتهم  الكائنات  ألطف 
بأمهاتهم، فتقول كنت أحاول كسب بناتي بشتى 

الوسائل وأعمل على تربيتهم بشكل صحيح، ألن 
منها  أكبر  البنت  تعامل  طريقة  أصبحت  اليوم 
وأصبحت شرسة في التعامل، ولهذا أحاول قدر 
اإلمكان العمل على كسب بناتي والتقرب منهن 
المتطلبة  بالواجبات  والقيام  حقوقهن  وإعطائهن 

مني تجاهن«.
لنا:  بيَّنت  نفسية  مرشدة  إسماعيل«  »خالت 
لبناء  أساسية  مرحلة  هي  الطفولة  »مرحلة 
في  األسري  العنف  أن  حيث  الطفل،  شخصية 
مرحلة الطفولة من أخطر أنواع العنف، وللعنف 
والكسور  كالكدمات  جسدية  آثار  األطفال  ضد 
شعوره  يفقد  فالطفل  نفسية،  وآثار  والجروح، 
باألمان ضمن هذا البيت وينتابه شعور الخوف 

فيلجأ إلى العزلة«.
الطفل  عقاب  يجوز  أنه »ال  لنا  أوضحت  وكما 
إلى  الطفل  فيندفع  الخطأ  في  الوقوع  حال  في 
التصرف بطريقة غير مقبولة، فينبغي أال نعاقب 
أن  يعلم  ال  ألنه  يرتكبه  خطأ  أول  على  الطفل 
به  مسموح  غير  أو  جائز  غير  أمر  صنعه  ما 
والفعل  الصحيح  الفعل  بين  الفارق  يعرف  وال 
الخاطئ، ألن هذه هي مهمة اآلباء، فالطفل دائما 
األهالي  على  يجب  أنه  كما  الفهم.  إلى  بحاجة 
تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتعليم الطفل المشاركة 
والتعاون، وتربية الطفل على االحترام والتقدير، 
وتعليمه طريقة االعتذار، والمساواة بين األبناء 
أمر  فهذا  بينهم،  فيما  التفرقة  وعدم  العطاء  في 
سليمة.  شخصية  خلق  على  ويساعد  جداً  مهم 
فإهمال الطفل وعدم وجود شخص مسؤول عن 
على  ويؤثر  الفشل  إلى  يؤدي  وتربيته  رعايته 
صحته ونموه بشكٍل عام، وفي النهاية هذا األمر 

يخضع للتطورات في المجتمع«.

قامشلو/ عادل عزيز - تعتبر ناحية تل براك 
قبل  الرابع  األلف  بداية  منذ  بالغة  أهمية  ذات 
التواصل  أهمية  الحفريات  وأثبتت  الميالد، 
الحضاري للموقع، سواء من ناحية التحضر أو 

التنظيم اإلداري.
تعود أهمية تل براك إلى موقعها الجغرافي، إذ 
كانت بوابة تتحكم بالطرق التجارية المنطلقة من 
جنوبي بالد الرافدين إلى بالد األناضول شماالً، 
وإلى الفرات والبحر المتوسط غرباً، وصار تل 
أكبر  الميالد  قبل  الثالث  األلف  نهاية  في  براك 
المواقع في حوض الخابور وأهمها، إذ إنه كان 
القادمة من بالد  التجارية  يتحكم بمعظم الطرق 
الرافدين، التي تنقل بوساطتها المواد الخام إلى 

األناضول والغرب.
الثالث  أواسط األلف  المشيدة في  األبنية  وتشهد 
وتشير  له.  مثيل  ال  معماري  تطور  على  ق.م، 
اللقى األثرية الفريدة إلى نظام إداري دقيق في 
يكون  وبذلك  األكادية،  اإلمبراطورية  عصر 
تل  إلى  إضافة  الثاني  المهم  المركز  براك  تل 
موزان، من العصر الحوري ـ الميتاني في نهاية 

األلف الثالث، علماً بأن التل قد ُسكن باستمرار 
أهميته  على  يدل  مما  الروماني،  العصر  حتى 

االستراتيجية.
كذلك كان تل براك من أهم المواقع الحضارية 
في األلف الخامس ق.م، إذ شهد حضارتي حلف 
والعبيد، إال أن طبقات هاتين الحضارتين كانت 
متوضعة تحت طبقات حضارات األلف الرابع 
إليها  المتعذر الوصول  والثالث ق.م، وكان من 
بسهولة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على 

أهمية الموقع في عصور ما قبل الكتابة.

املرور بعدة أزمات

البو  أبناء عشيرة  أحد  مع  لقاء  لصحيفتنا  وكان 
سالم من أحد عشائر الجبور، المواطن »إبراهيم 
أغلبية  بأن  لنا  أوضح  حيث  السلطان«،  خلف 
الجبور،  عشيرة  من  هم  براك  تل  في  السكان 
المجاورة  القرى  وتعتبر  زبيدية،  قبيلة  وتعتبر 
لبلدة تل براك من عشائر الجبور، ويتكون سكان 

وال  المنطقة  في  الشعوب  أغلبية  من  براك  تل 
مرت  كما  والسريان،  والعرب  الكرد  من  سيما 
السكان  أغلبية  وتهجر  أزمات  بعدة  المنطقة 
القاطنين في تل براك بسبب األزمات التي مرت 
بها المنطقة وعلى وجه الخصوص من مرتزقة 
قوات  بفضل  ولكن  النصرة،  وجبهة  داعش 
سوريا الديمقراطية وتكاتف الشعب قُضي على 

جميع الخليات اإلرهابية في المنطقة.

قامشلو/ سمر عثامن - بعض السلوكيات الضارة تؤثر عىل نفسية الطفل، مام يتطلب من الوالدين مراعاة كل 
القرارات التي يتخذونها فيام يتعلق برتبية أبنائهم، ألن هذا األمر يؤثر بشكل مبارش عىل نفسية الطفل. 

خالت إسماعيل

إبراهيم خلف السلطان


