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االعتداء على صحفّية لعدم 
ارتدائها النقاب!

اكتشافات أثرية مصرّية جديدة تعود 
إلى عصر ما قبل »األسرات«

مزج اللقاحات.. استراتيجية 
جديدة لمكافحة فيروس 

كورونا المتحّول
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين »اعتداء 
عناصر أمنية من حركة حماس في قطاع غزة 
بحق الصحفية رواء أبو مرشد وما تعرضت له 

من إهانات بسبب عدم ارتدائها الحجاب«.
ونقلت النقابة عن »رواء« قولها إنها وأثناء عملية 
الديك  منطقة جحر  في  الماضي  األحد  تصوير 
شرق المحافظة الوسطى، حضر عنصران من 
التابع لحماس وقاما بمنعها  الميداني«  »الضبط 

وزميلتها من التصوير واحتجازهما.
وأوضحت إنها تواصلت مع ما يسمى »وزارة 
الداخلية« في قطاع غزة وسمحت لها بالمغادرة، 
جارحة«  بـ«كلمات  أهانها  أمنياً  عنصراً  لكن 
للحجاب،  ارتدائها  وعدم  العام  مظهرها  بسبب 
إضافة إلى ضربها بـ »غصن شجرة« ما أدى 
لمشفى  نقلها  استدعت  بجسمها  جروح  لحدوث 

»الشفاء« بغزة.
وأدانت النقابة »االعتداء الهمجي وغير المقبول« 

وحّملت حركة  أبو مرشد  الصحفيّة رواء  بحق 
»االعتداء  هذا  عن  الكاملة  »المسؤولية  حماس 
باالعتذار  وطالبتها  األخالقي«  وغير  الُمشين 

علناً لها وإعادة االعتبار للصحفية.
وكاالت

عثَر علماء وخبراء آثار مصريين في محافظة 
جماعيَّة  مقابر  على  القاهرة  بشمال  الدقهلية 
نادرة يعودُ تاريُخها إلى عصِر ما قبَل األسرات 

أكثِر  قبَل  قامْت  التي  الفرعونيَّة  مصر  وممالك 
مقابر  على  عثرت  كما  سنة،  آالِف  خمسِة  من 
فترة  إلى  تعود  المكان  ذات  من  بالقرب  أخرى 

من  ق.م(   1500-1650( الالحقة  الهكسوس 
هامتين  فترتين  عن  الكثير  تكشفان  أن  المتوقع 

في التاريخ القديم لمصر.
وزارة السياحة واآلثار بيّنت من خالل بيان لها 
مصَر  حضارة  لمرحلِة  ترِجُع  مقبرةً  هناَك  أنَّ 
عام  في  وبدأْت  بوتو  باسم  المعروفِة  السفلى، 
من  مقابر  وخمس  تقريبًا،  الميالد  قبل   3300
ِل أسرةٍ  عصر نقادة الثالثة الذي سبَق ظهور أوَّ
حاكمٍة في مصر عام 3100 قبل الميالد تقريبًا. 
كما أضافت الوزارة في بيانها أنَّ المقابَر الـ 86 
قطعْت  بيضاويٍَّة  أشكاٍل  ذاِت  ُحفٍَر  عن  عبارة 
ووضعْت  بالِمْنَطقة،  الرملية  الجزيرة  طبقة  في 
القرفصاء،  دفنات ألشخاٍص في وضعِ  بداخِلها 
حيث كانت أغلبُها ترقُدُ إلى جانبها األيسر وتتّجهُ 

برأسها نحو الغرب.
وكاالت

مزج  الصين  في  اللقاحات  صانعو  يبحث 
لقاحاتهم، وذلك في إطار السعي إليجاد الطريقة 
األمثل واألكثر فعالية لتلقي هذه اللقاحات، أمالً 
من  الوباء،  من  المتتالية  الموجات  احتواء  في 
في  فعالية  أكثر  المعززة  الجرعة  جعل  أجل 

الحماية بشكٍل أفضل من »كوفيد 19«.
و«سينوفارم«،  »سينوفاك«  شركتا  وتقول 
مئات  معاً  أنتجا  اللذان  الصينيان  المصنعان 
الماليين من الجرعات، ووزعت لقاحاتهما في 
أنحاء العالم، إنهما تفكران في دمج لقاحاتهما مع 

تلك المنتجة من شركات أخرى.
وفي وقت سابق من شهر نيسان الجاري، قال 
رئيس المركز الصيني للسيطرة على األمراض 

حماية  توفر  الحالية  اللقاحات  إن  فو،  غاو 
من  و«خلطها  كورونا،  فيروس  منخفضة ضد 
بين االستراتيجيات التي يتم النظر فيها لتعزيز 
في  الدولي  التعاون  رئيس  وقال  فعاليتها«. 
إن  دولي،  مؤتمر  خالل  مينغ  لي  »سينوفاك« 
الحيوية  للتكنولوجيا  الوطنية  الصين  مجموعة 
المستقبلي  المتسلسل«  »لالستخدام  خطة  لديها 
»سينوفاك«،  قالت  كما  بها،  الخاصة  للقاحات 
تُجري  إنها  بكين،  مقرها  خاصة  شركة  وهي 
ذلك  في  بما  المحققين،  مع  أولية  مناقشات 
المركز الصيني لمكافحة األمراض، حول مزج 

الجرعات المختلفة.
وكاالت

توسيع نطاق عمل المنشآت والمعامل الصناعية بالطبقة

الدورات التدريبية والتحكيمية حاجة ُملحة وضرورية

عمالة األطفال؛ بين تهرب المجتمع وجهود اإلدارة الذاتية..«5
ملفان رسول: حالما يتحول إعالمنا إىل 

إعالم وطين يمكننا حينها تجاوز النواقص

أسمى فرحو: توعية المرأة وحمايتها 
مسؤولية التنظيمات النسائية

جبر: قوات سوريا الديمقراطية أملنا في تحقيق الحرية والديمقراطية

 تعمل لجنة االقتصاد في مدينة الطبقة على استمرار ترخيص المعامل والمنشآت الصناعية، وتقديم الدعم الالزم 
لعملها، بغية تحقيق جزء من االكتفاء الذاتي للمناطق في شمال وشرق سوريا...«7

أكد عضو مجلس مقاطعة الحسكة والرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل خالد جبر، أن السياسة العسكرية لجيش االحتالل التركي تأخذ الصورة والشكل النمطي لتجسيد الحالة 
اإلجرامية، من خالل استهدافه المباشر لألطفال والنساء والمدنيين، وأشار إلى أن المجتمع الدولي يلتزم الصمت بسبب تقاطع المصالح مع دولة االحتالل التركي...«4

تحتاج رياضة إقليم الجزيرة لزيادة عدد المدربين والحكام لكافة األلعاب؛ ألن العدد الحالي ال يفي بالغرض، 
باإلضافة إلى أنه يجب االعتماد على الفئات الشبابية لبناء مستقبل رياضي أفضل. ولكن؛ منذ عام 2019 وهذه 

الدورات لم تعد كما كانت وجني ثمارها بات ضعيفاً جداً...«10

أوضح الكاتب والصحفي ملفان رسول أن نقص الكادر اإلعالمي في المنطقة، وافتقاد 
إلى ظهور  للمهنية والخبرة من شأنه يؤدي  الوسط اإلعالمي  العاملين في  غالبية 
نواقص في اإلعالم، وتمنى مواظبة اإلعالميين على نقل قضية شعوب شمال وشرق 

سوريا في نضالها ضد األنظمة الطاغية إلى الرأي العام العالمي...«6

أكدت اإلدارية في 
أكاديمية »يادي عقيدة 

لعدالة المرأة« في 
رميالن أسمى فرحو أن 
المرأة ال زالت مستهدفة 

من قبل المجتمع الذكوري 
بكل أشكال العنف، ومنه 

االغتصاب...«3

يف رفضها للسياسة الرتكية.. 
السعودية تقرر إغالق ثماين 
مدارس تركية عىل أراضيها

فادت األنباء بأن السعودية قررت إغالق ثماني مدارس تركية تعمل في الرياض 
ومحافظات أخرى، بالتزامن مع نهاية العام الدراسي 2021-2020...«2

وجهاء وشيوخ عشائــــــر منبج: 
موقفنا ثابت في الدفاع عن 

اإلدارة الذاتية
على  وأكدوا  الجريان،  هايس  الشهيد  حملها  اليت  الوطني�ة  بالثوابت  التمسك  وريفها  منبج  وعشائر  شيوخ  تعهد 
مواصلة دعمهم المطلق لإلدارة الذاتي�ة في سعيها لبسط األمن واألمان في حي طي وسائر قامشلو في مواجهة 

الفتن...«4

عدسة عبدالرحمن محمد
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»صقور زاغروس« تتقدم والدفاع الشعبي يبشر بنصر 
تاريخي على جبال زاغروس

المواظبة على ممارسة الرياضة تحّسن مهارات 
التناسق لدى األطفال

في رفضها للسياسة التركية.. 
السعودية تقرر إغالق ثماني مدارس 

تركية على أراضيها

كيفية الحصول على
 الراحة النفسية

بلينكن يحذر: شراء تركيا لمنظومة إس 
ـ400 سيفرض عليها عقوبات جديدة

الرقة: للعام الثاني على التوالي مبادرة شعبية 
إلطعام المحتاجين في رمضان

تخفيض ساعات تغذية الكهرباء بإقليم الجزيرة

حلول للتعامل مع حرقة المعدة في رمضان

المفوضية األمريكية للحريات الدينية: على أمريكا 
والمجتمع الدولي إجبار تركيا على االنسحاب من سوريا

حملة  المناضلون  يواصل  ـ  األخبار  مركز 
المقاومة ضد المحتل التركي في مناطق الدفاع 
المرحلة  هذه  أن  على  مشددين  المشروع 
مصيرية؛ مرحلة وجود أو ال وجود، مؤكدين أنه 
سيكتب تاريخ جديد على ذرى جبال زاغروس.

الحملة التي أطلقتها قوات الدفاع الشعبي تستمر 
التقدم وإلحاق الهزائم بالمحتل،  على وتيرة من 
التركي  االحتالل  جيش  من  العشرات  ومقتل 
يثير المخاوف لدى االحتالل. وأصدرت القيادة 
العامة لمركز الدفاع الشعبي بياناً بخصوص تلك 
الحملة وأهميتها في هذه المرحلة مؤكدين بأنها 

مرحلة بداية أو نهاية للنصر.
الشعبي  الدفاع  لمركز  العامة  القيادة  ووجهت 
الدفاع  مناطق  في  الكريال  قوات  إلى  البيان 
المشروع ذكرت فيه أن عام 2021 عام حاسم 
السلطة  ستبقى  المحتل  انتصر  فإن  ومصيري. 

بيدهم أما إذا انهزموا فإنهم سينتهون.
وأشار البيان إلى أن »الهجوم الذي يشنه جيش 
وزاب  متينا  مناطق  ضد  التركي  االحتالل 
وآفاشين ليس هجوماً عادياً، بل هو ذروة سياسة 

اإلبادة ضد أبناء شعبنا«.
حرية  كريال  نحن  تمكنا،  »إذا  أيضاً  وشدد 

التركية  الدولة  هجوم  دحر  من  كردستان، 
نضمن  سوف  أننا  القول  يمكننا  وقتها  وإفشاله، 
النصر وأننا سوف نضمن الحرية والديمقراطية 
لحركتنا وشعبنا وقائدنا وشعوب الشرق األوسط 
بالشكل  الهجوم  على  نرد  لم  إذا  ولكن  جميعاً. 
بالنسبة  النهاية  بداية  ستكون  فإنها  المطلوب، 

لنا«.
ولفت البيان: »إن الذين يدعون أن هذا الهجوم 
ويستهدف  المشروع،  الدفاع  مناطق  يستهدف 
الهجوم  هذا  وأن  ومتينا،  وآفاشين  زاب  مناطق 
وقوات  الكردستاني  العمال  حزب  يستهدف 

الكريال، إما أنهم مصابون بالعمى السياسي، وال 
يرون الحقائق، أو أنهم يتعمدون عدم رؤية هذه 
الحقيقة، لقد بات من الواضح جداً أن هذا الهجوم 

يستهدف جميع أبناء الشعب الكردي«.
قوات  إلى  نداء  الشعبي  الدفاع  مركز  ووجه 
الكريال وإلى جميع أبناء الشعب الكردي: »بهذه 
الروح الوطنية يجب أن نواجه االحتالل التركي 
إلى  بحاجة  أمتنا  وطنية.  مقاومة  نخوض  وأن 
والخارج  الداخل  في  شعبنا  أبناء  على  ذلك، 
الكريال  لمقاومة  دعماً  الميادين  إلى  الخروج 

وإظهار المواقف الوطنية«.

التي  المقدسة  المقاومة  »إن  البيان  واختتم 
اآلبوجية،  الفدائية  بالروح  رفاقنا  يخوضها 
تاريخ  يكتب  وسوف  المؤزر،  النصر  ستحقق 
وسيكون  زاغروس،  جبال  ذرى  على  جديد 

النصر حليف مسيرة الحرية«.
 ،)ANF( وأفادت مصادر لوكالة فرات لألنباء
عن آخر الهزائم التي لحقت بالمحتل التركي بأن 
قتل  من  تمكنوا  ستار  ووحدات  الكريال  قوات 
التركي خالل  االحتالل  من جيش  جنود  خمسة 
االشتباكات الدائرة في منطقة مام رشو بآفاشين 

في مناطق الدفاع المشروع.

ضروري  أمر  والحركة  الرياضة  ممارسة 
وبالتالي  والحركية  العقلية  المهارات  لتطوير 
في  األطفال  أداء  بعد على  فيما  تأثير  لها  يكون 

المدرسة.
تلعب الرياضة دوراً هاماً جداً في حياة األطفال؛ 
الجسدي  نمّوهم  في  كبير  بشكل  تسهم  فهي 
والنفسي والذهني، ويمكن لألطفال الشروع في 
ممارسة الرياضة مبكراً بشرط اختيار الرياضة 

المناسبة ألعمارهم.
األطفال  ألطباء  األلمانية  الرابطة  وقالت 
والمراهقين إن الرياضة تكتسي أهمية بالغة في 
تعزيز صحة الطفل، ذلك أنها تعمل على تقوية 
العضالت وزيادة قوة التحمل وتحسين مهارات 
التناسق والتوازن لديه، كما أنها تسهم في تقوية 

المناعة وتنشيط القلب واألوعية الدموية.
ممارسة  على  المواظبة  أن  الرابطة  وأضافت 
الرياضة تقي األطفال من خطر اإلصابة بالبدانة 
ومشاكل  العظام  وتشوهات  السكري  وداء 

المفاصل.
ممارسة  من  الرابطة  حذرت  ذاته  الوقت  وفي 
األطفاِل الرياضةَ بشكٍل مبالغ فيه، فقد يُلحق ذلك 

ضرراً بما يسمى »صفيحة النمو«، وهي عبارة 
عن صفيحة من غضروف زجاجي تقع في نهاية 

طرفي العظام الطويلة.
المحتملة  األضرار  أن  الرابطة  وأوضحت 
إلى  باإلضافة  والكسور،  االلتواءات  في  تتمثل 
طول  زيادة  أو  الساعد  قِصر  مثل  التشوهات 

الذراع.
الرابطة  تنصح  الصحية  المخاطر  ولتجنب 
الرياضة  األطفال  يمارس  بأن  األلمانية 
من  يعد  الجمباز  باعتدال،  الحركية  واألنشطة 
ألنه  البداية،  في  لألطفال  المناسبة  الرياضات 
يمتاز بالبساطة والسهولة ويمثل أساساً جيداً لكل 

الرياضات األخرى.

تنمية املهارات

كما يمكن تنمية قوة التحمل لدى الطفل من خالل 
والسباحة  الهوائية  الدراجة  ركوب  ممارسة 
تدريب  يمكن  بينما  الكرة،  وألعاب  والركض 
الدراجة  التوازن عبر ممارسة ركوب  مهارات 

الهوائية والفروسية، في حين يمكن تنمية القدرة 
وتنس  التنس  ممارسة  خالل  من  التركيز  على 
على  فيساعدان  والجمباز  الرقص  أما  الطاولة، 

تنمية المرونة.

العلوم  بمعهد  األستاذة  شميت  كاتيا  وأكدت 
بالعاصمة  هومبولت  جامعة  في  الرياضية 
تقوية  على  تساعد  الرياضة  أن  برلين  األلمانية 
وتدريب  الحركية  القدرات  وتطوير  العضالت 

التناسق والتوازن، فضالً عن تعزيز القدرة على 
لألطفال،  االجتماعية  المهارات  وتنمية  التركيز 
السيما الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة 

اليد.
بلغ  األطفال  من  مجموعة  شملت  تجربة  وفي 
مقابالت  باحثون  أجرى  سنوات  ثماني  سنهم 
األطفال  وصل  وعندما  واألمهات،  اآلباء  مع 
عن  بأنفسهم  أجابوا  عشرة  السادسة  سن  إلى 
األسئلة نفسها، فالحظ الفريق العلمي أن األطفال 
والرياضة  الحركة  على  تشجيعهم  يتم  ال  الذين 
أقل عندما  بشكل  يتحركون  الطفولة  في مرحلة 
لإلصابة  عرضة  أكثر  هم  وبالتالي  يكبرون، 
بالسمنة، كما يؤثر ذلك على كفاءة وعمل نظام 
القلب واألوعية الدموية في المستقبل، باإلضافة 
على  سلبياً  والبدانة  الحركة  قلة  تؤثر  ذلك  إلى 

األداء المدرسي.
ويقدّر الخبراء أّن من بين كل ثالثة أطفال عالمياً 
الكفاية،  فيه  بما  بالحركة  فقط  واحد  طفل  يقوم 
لذلك يحذّر العلماء من أن انعدام النشاط الحركي 
في بداية الطفولة أو مرحلة المدرسة قد يكون له 

أثر سلبي على الطفل ومستقبله.

السعودية  بأن  األنباء  أفادت  ـ  األخبار  مركز 
قررت إغالق ثماني مدارس تركية تعمل في 
مع  بالتزامن  أخرى،  ومحافظات  الرياض 

نهاية العام الدراسي 2021-2020.
لمقاطعة  السعودية  أطلقتها  التي  الحملة  بعد 
البضائع التركية ظهرت بادرة أخرى من قبل 
التركي  التواجد  تجاه  موقفها  تظهر  السعودية 

في أراضيها.
وبحسب الوكالة الرسمية التركية يشمل القرار 
المدارس التركية الدولية في كل من الرياض 
ومكة  وأبها  والطائف  والدمام  وتبوك  وجدة 
القرار  المدارس  وتسلمت  المنورة.  والمدينة 

والتعليم  التربية  وزارة  من  مكتوب  بشكل 
السعودية، في كل من تبوك والرياض والطائف 
وجدة. أما في الدمام وأبها، فقد زار مسؤولون 
من الوزارة المدارس التركية وأبلغوا القائمين 
المدارس  أيضا  القرار  ويشمل  بالقرار.  عليها 

في كل من مكة والمدينة المنورة.
ووفقاً لوزارة التعليم السعودية، فإن »األنشطة 
العام  هذا  نهاية  ستنتهي  التركية  المدارس  في 
للطالب  التسهيالت  تقديم  وسيتم  الدراسي، 

للتسجيل بمدارس من اختيارهم«.
»إبالغ  بـ  المدارس  إدارات  الوزارة  وكلفت 

أولياء األمور بشأن القرار«.

السليم  للتعايش  مهم  مطلب  هي  النفسية  الراحة 
بعض  وهناك  مجتمعه،  ومع  نفسه  مع  للفرد 
على  الحصول  في  الفرد  تُساعد  التي  األمور 

راحته النفسية واستقراره النفسي وهي كالتالي:
ـ اإلقرار بالقدرات الممتلكة وحدود هذه القدرات، 
والرضى بها والسير في الحياة على أساسها، أي 
أنّه من المهم ابتعاد الفرد عن تقليد من حوله بما 
ال يمكنه امتالكه من قدرات مهاريّة، أو إمكانات 
أو كفاءات عالية ال تتناسب مع قدراته المتاحة، 
ألن ذلك سيقوده إلى الفشل واإلحباط، أو مراقبة 
من يمتلكون ظروفاً اقتصادية أفضل منه ونظرته 
الحزينة تجاه حياته، فيعيش هذا الفرد في حالة من 
البؤس والتعاسة لعدم امتالكه ما يملكه اآلخرين. 
المشاعر اإليجابية تجاه اآلخرين،  التعبير عن  ـ 
أي وقت ومكان  في  والتعبير عنه  الحب  وإبداء 
رفض  أو  إلعجاب  االكتراث  وعدم  وزمان، 
الفرد  لدى  يُضيف  التعبير  وهذا  لذلك،  الناس 
مخزوناً من الحب عند اآلخرين قد يحتاج له في 
حال تعّرضه ألي عارض، أو أزمة نفسيّة تجعله 

بحاجة هذا المخزون.
ـ االعتذار عند الوقوع في الخطأ واالعتراف به، 
فإن ذلك يُعطي الفرد راحة وطمأنينة، ويُخرجه 
ويترك  الذات،  وجلد  الضمير  تأنيب  دائرة  من 
أثراً إيجابيّاً في نفوس اآلخرين تجاهه، باإلضافة 

لنظرة الفرد تجاه نفسه.
ـ التسامح والعفو وعدم تخزين البغضاء والكره 
في النفوس، فهي أحاسيس تسلب الطاقة اإليجابية 

المتمثلة بالحب ليحّل محلّها الكره واالنتقام بكامل 
طاقتهما السلبية المؤذية واالنشغال بها، فالنسيان 
والعفو عّمن أخطأ في حق الفرد وتجاهله لزالت 
من حوله تُريح الفرد من أعباء الكره والبغضاء 

وكل ما يتبع ذلك. 
ـ االبتعاد عن العادات السلبية، ومحاولة اكتساب 
النفسية  السعادة  تُضفي  وإيجابية  جديدة  عادات 
والتفكير في حدود هذه  والتصّرف  الذات،  على 
العادة، ومحاولة التخلق بها، ومحاولة التفكير في 
الذات  الحياة، وإقناع  العملي، وممارسة  إطارها 
بأنها تتصرف على النحو السليم والصحيح، كما 
في  وتوظيفها  الذات،  تجاه  اإليجابية  النظرة  أّن 

عملية التعلم يفيد في ترسيخ الخصال السليمة. 
السلبية  األفكار  تجاه  متين  نفسي  أساس  بناء  ـ 
النفسي  االستقرار  تُزعزع  أن  شأنها  من  التي 
والراحة النفسية للفرد، ويكون هذا البناء بتدريب 
والبؤس  التعاسة  شعور  إنكار  على  لنفسه  الفرد 
والقلق، وتوكيد مشاعر األمل والسعادة والنجاح، 
ما  كل  وتجاُهل  جميل،  هو  ما  بكل  واالستمتاع 

هو سيء.
التي  والغاية  الحياة،  في  لهدفه  الفرد  تحديد  ـ 
وجود  فإّن  إليها،  والوصول  تحقيقها  إلى  يسعى 
هذا الهدف يحدد سير حياة الفرد، ويرفع مستوى 
دافعيته لإلنجاز، وتجاوز العقبات التي تواجهه، 
إنساناً ضائعاً  الفرد  فالعيش بال هدف يجعل من 
ُعرضة  أكثر  يكون  وبالتالي  واضحة،  غاية  بال 

للقلق والخوف، وتخلخل االستقرار النفسي. 

مركز األخبار ـ حّذَر وزيُر الخارجيِة األمريكي 
أنتوني بلينكن النظاَم التركي من شراِء أسلحٍة 
قد  هذا  إّن  قائالً  فصاعداً،  اآلن  من  روسيّة 

يؤدي إلى فرِض مزيد من العقوبات.
بمركز  افتراضي  حفٍل  في  بلينكن  أّكد  كما 
الصحافة األجنبية أنّه في ضوء وجهات النظر 
للرئيس جو بايدن المعروفة بشكل واسع، فإن 
اعترافه يوم السبت بالمذابح األرمنية باعتبارها 

إبادة جماعية لم يكن مفاجئاً.
عشر  الرابع  في  المتحدة،  الواليات  وأعلنِت 
من كانون األول 2020، فرَض عقوبات على 
إس- صواريخ  منظومة  شرائها  بسبب  أنقرةَ 

400 الروسية، وذلك بموجب قانون مواجهة 

خصوم أميركا من خالل عقوبات »كاتسا«.
وتعارُض الوالياُت المتحدة بشدةٍ شراَء النظام 
تتعارض  التي  الروسية،  المنظومة  التركي 
مع أنظمة حلف الناتو، باإلضافة إلى مخاوف 
المنظومة  هذه  روسيا  استخدم  من  واشنطن 

لجمع معلومات استخبارية.

مركز األخبار ـ بمبادرة شعبية يساند أهالي 
رمضان  شهر  في  البعض  بعضهم  الرقة 
المبارك وذلك بتقديم وجبة اإلفطار للعوائل 

المحتاجة.
االجتماعي،  التكافل  على  تبعث  خطوة  في 
ساهم عدد من أهالي الرقة المقتدرين ماديًا، 
بافتتاح مشروع إفطار صائم، مع حلول شهر 

رمضان المبارك.
المشروع عبارة عن ثالثة مطابخ إغاثية باسم 
)مطبخ النور اإلغاثي – مطبخ باب بغداد – 
الفردوس( تقدم وجبات الطعام بشكل  مطبخ 

يومي ومجاني لـ 300 أسرة.

المواقع  إلى  نسبة  المطابخ  هذه  ُسميت 
الذي  بغداد  باب  مطبخ  مثل  فيها،  الموجودة 
يقع في ناحية باب بغداد، ومطبخ النور الذي 
يقع في حي النور، أما مطبخ الفردوس فيقع 

في حي الفردوس.
وجهود  بمبادرة  المطابخ  هذه  وافتتحت 
الثاني،  للعام  المدينة،  أهالي  قبل  من  ذاتية 
وتقدم الوجبات طيلة شهر رمضان المبارك 
األرامل  النساء  وخاصة  لهم،  معيل  ال  لمن 
عن  التوزيع  آلية  تتم  فيما  والمنفصالت، 
إحصاء  بحسب  شخصية  بطاقات  طريق 
عدد العوائل، من الساعة الواحدة ظهراً إلى 

الساعة الخامسة مساًء.

تكون  متطوعة،   15 مطبخ  كل  في  ويعمل 
مهمتهن اإلشراف على المطبخ دون تقاضي 
أي مبالغ مالية، ويباشرن العمل من الساعة 
وتكون  ظهراً،   12 حتى  صباحاً  التاسعة 

األولوية للفقراء والنساء األرامل.
وعن آلية عمل مطبخ النور قالت المتطوعة 
زكية محمد السالم لوكالة أنباء هاوار »نسعى 
بكامل طاقتنا إلطعام كل طفل يتيم ومساعدة 
كل امرأة ال معيل لها«، ولفتت بأنهم يقومون 
ويقومون  يومي  بشكل  المساعدات  بتوزيع 
األسر  على  لتوزيعها  كثيرة  مقادير  بطبخ 

المحتاجة في شهر رمضان المبارك.

مركز األخبارـ  نوه مكتب الطاقة واالتصاالت 
في إقليم الجزيرة أن عدد ساعات الكهرباء 
يومياً  فقط  ساعات  ثماني  إلى  سينخفض 

نتيجة انخفاض منسوب المياه.

سدود  في  المياه  منسوب  انخفاض  نتيجة 
عمدت  التي  تركيا  يد  على  والطبقة  تشرين 
على  تام  شبه  بشكل  الفرات  مياه  قطع  إلى 
مدى أكثر من ستة أشهر، أعلم مكتب الطاقة 
واالتصاالت في إقليم الجزيرة عن انخفاض 

ساعات الكهرباء في اليوم الواحد.
نشر  »فيسوك«  الرسمية  صفحته  وعلى 

الساعات  عدد  بخصوص  تنويهاً  المكتب 
»على  التنويه  في  وجاء  تقليصها،  وسبب 
والدولة  الماضية  أشهر  ستة  من  أكثر  مدى 
بشكل  الفرات  نهر  مياه  لقطع  تعمد  التركية 
سدود  مناسيب  لنزول  ذلك  وأدى  تام،  شبه 
تشرين والطبقة ألدنى مستوى، حيث وصل 
وهذا  شاقولية،  أمتار  لخمسة  االنخفاض 
العاملة  العنفات  عدد  تخفيض  علينا  فرض 
في  واضعين  المياه،  كفاية  لعدم  السدود  في 

الحسبان محطات تصفية مياه الشرب«.
وبخصوص ساعات تشغيل الكهرباء ذكرت 
أنه سيتم تشغيل عنفة واحدة  »نعلمكم آسفين 
الساعة  من  ساعات،  ثماني  ولمدة  فقط 

ليالً  الساعة 24:00  ولغاية  16:00 عصراً 
شمال  في  المناطق  لكافة  تتوزع  وسوف 
وشرق سوريا. أي أنها ستكون فقط للخطوط 
الخدمية مثل المياه والمطاحن«، ملفتاً إلى أن 
منشأة توليد السويدية ستكون بوضعها الحالي 
في  النقص  هذا  لتعويض  الوحيد  المصدر 

الكهرباء.
يشار إلى أن هيئة الطاقة في إقليم الفرات قد 
أعلنت يوم األربعاء 28 نيسان الجاري عن 
بالتيار  مدينة كوباني  تغذية  تخفيض ساعات 
الكهربائي اعتباراً من الخميس، للسبب ذاته، 
مدينة  في  نفسه  اإلجراء  اعتماد  جرى  فيما 

منبج أيًضا منذ األربعاء.

حرقة المعدة تسبب شعوراً سيئاً، وليس هناك 
أسوأ من حرقة المعدة في رمضان، فإضافة 
بإمكانك  يكون  فلن  المزعج  الشعور  إلى 
وسيظل  الصيام،  مع  بسهولة  الحرقة  إخماد 
يشتعل  القص  عظم  خلف  الحارق  األلم  هذا 

في المريء.
إذ يحدث هذا األلم الحارق بعد تناول وجبات 
الحلق  من  يمر  فالطعام  حريفة،  أو  دسمة 
الطرف  يغلق  ثم  المريء،  عبر  المعدة  إلى 
وعندما  المعدة،  مدخل  للمريء  في  السفلي 
االنقباض في  العضالت على  قدرة  تنخفض 
بعصارة  المختلط  الطعام  يعود  هذه  المنطقة 
هذا  مسبباً  أخرى،  مرة  المريء  المعدة  إلى 

الشعور الحارق.         
المعدة  بحرقة  لإلصابة  المعرضون  ينصح 
حدوث  فرص  من  تقلل  التي  الحيل  ببعض 

الحرقة ومنها:
- تناول وجبات إفطار صغيرة.

- تقسيم الطعام على وجبات صغيرة، بحيث 
ال تمتلئ المعدة بالطعام دفعة واحدة.

بسرعة،  تناوله  وعدم  جيداً  الطعام  مضغ   -
لتسهيل مهمة الجهاز الهضمي الحقاً.

واألطعمة  والمقليات  الدهون  من  التقليل   -
الدسم  قليلة  بأطعمة  واستبدالها  الحريفة، 
بالبروتينات  وغنية  الدهون  من  وخالية 

واأللياف.
اإلفطار  وجبتي  تناول  بعد  النوم  عدم   -

والسحور.

- يستحسن ممارسة رياضة المشي قليالً بعد 
تناول الطعام إذا كنت تنوي االستلقاء والنوم.
- تجنب ارتداء المالبس الضيقة، التي يمكن 
إلى  الطعام  وتدفع  المعدة  على  تضغط  أن 
المريئية  العاصرة  العضلة  باتجاه  األعلى 
السفلى، ما قد يسبب ارتجاع محتويات المعدة 

إلى المريء.
- تجنب الضغط العصبي ومسببات التوتر.

إنتاج  الكافيين  يعزز  إذ  الكافيين،  تجنب   -
المعدة،  صمام  ويُضعف  الزائد  الحمض 
هذه  تناول  من  اإلكثار  عدم  يجب  ولذلك 

المشروبات على مدار اليوم.
- رفع رأس السرير، ويُنصح عادة برفعه بما 

يُقارب 15-18 سنتيمتراً.

أطعمة تسبب حرقة املعدة

في  األطعمة  أصناف  بعض  تجنب  يفضل 
حدوث  لتجنب  واإلفطار  السحور  وجبات 

حرقة المعدة، ومنها:
أنَّ  إلى  األدلة  بعض  تشير  الشوكوالتة:   -
تناول الشوكوالتة يزيد سوء أعراض حرقة 
يعتمد  ذلك  ولكن  الحمض،  وارتداد  المعدة، 

على كمية الشوكوالتة المتناَولة.
- الجبن: معظم أنواع الجبن غنية بالدهون، 
وإفراغ  الهضم  عملية  إبطاء  يسبب  ما  وهو 
المعدة، وهذا بدوره يسبب زيادة الضغط على 

ب الحمض إلى الَحْلق. صمام المعدة، وتسرُّ
- الحليب: يُستخدم الحليب كعالج للحموضة، 
حيث يخفف من حرقة المعدة، لكن المفاجأة 
هي أن الحليب قد يسبب زيادة هذه الحرقة، 
ويرجع هذا إلى أن حليب البقر يمكن أن يحفز 
األشخاص  لدى  خاصةً  األحماض،  إنتاج 

الذين يعانون الحموضة المزمنة.
- البصل: يؤدي البصل إلى ارتخاء العضلة 
ارتداد  يسبب  قد  والذي  للمريء،  العاصرة 
بمفرده  البصل  تناول  يُشترط  وال  الحمض، 
يسببها  أن  يمكن  بل  الحموضة،  لحدوث 

بمجرد إضافة شرائح منه إلى الوصفة.
المشروبات  أكثر  القهوة من  تعد  الكافيين:   -
الحذر  يجب  كما  المعدة،  حرقة  تسبب  التي 
على  تحتوي  التي  األخرى  المشروبات  من 

الكافيين، مثل الشاي والمشروبات الغازية.
النعناع  يستخدمون  كثيرون  النعناع:   -
للتخفيف من المشاكل الهضمية المختلفة، إال 
أنه في الحقيقة يزيد حرقة المعدة سوءاً، وذلك 
العاصرة  العضلة  إرخاء  على  قدرته  بسبب 
المريئية، وهو ما يسبب ارتداد الحمض إلى 

المريء.
المقلية،  واألطعمة  والمخلالت،  التوابل   -

وصلصة الطماطم.

كنك تناولها  أطعمة ومرشوبات يمُ
بني الوجبات لتجنب الحرقة

إذ  الصيني،  الطب  في  يُستخدم  الزنجبيل:  ـ 
يُخفف من أعراض حموضة المعدة والمريء 
وتهيُّج المعدة، باإلضافة إلى أنه عالج طبيعي 

لعدة مشاكل في المعدة واألمعاء.
الغنية  الكاملة  الحبوب  من  يُعد  الشوفان:  ـ 
باأللياف، إذ يُساعد على امتصاص الحمض 
االرتجاع  أعراض  وتقليل  المعدة،  في 

المريئي.
ـ الخضراوات: تُعد معظم الخضراوات آمنة 
المعدة،  حموضة  يُعانون  الذين  لألشخاص 

بشرط عدم تناولها مقلية.
يعانون  الذين  األشخاص  يُنصح  الفواكه:  ـ 
حموضة المعدة بتناول الفواكه غير الحمضية 
والكمثرى.  والتفاح،  والموز،  كالبطيخ، 
تُساعد هذه الفواكه على معادلة الحمض في 

المعدة.

مركز األخبارـ  طالبت نائبة رئيس المفوضية 
الدولي  والمجتمع  أمريكا  ماينزا  نادين 
بفرض عقوبات شديدة على تركيا وإجبارها 

على االنسحاب في تركيا.
انتهاكاِت  توثُق  التي  التقارير  توالي  مع 
االحتالل التركي والفصائل اإلرهابية التابعة 
من  المحتلة  المناطق  في  المدنيين  بحق  له 
بخروج  المطالبة  الدعواُت  تتزايدُ  سوريا، 

االحتالل من كافة األراضي السورية.
الدينية،  للحريات  األمريكية  المفوضية 
ضغوٍط  بممارسة  األمريكية  اإلدارةَ  طالبِت 
على االحتالل التركي إلجباره على الخروج 
من سوريا، والعمِل من أجل وقف االنتهاكات 
التابعة  اإلرهابية  الفصائل  تمارسها  التي 

للمحتل بحق المدنيين هناك.
نائبة رئيس المفوضية نادين ماينزا قالْت في 
قدَّمْت  المفوضيةَ  إنَّ  إعالمية،  تصريحات 
المطالبةَ  تضمن  األمريكية،  لإلدارة  تقريراً 
النسحاب  زمني،  جدول  وضع  بضرورة 
السورية،  األراضي  من  التركي  االحتالل 
والعمل على وقف انتهاكات الفصائل التابعة 
ألنقرةَ ضدَّ األقليات العرقية والدينية، من قتٍل 
وخطف واغتصاب وتهجير قسري، واصفةً 

تلك الفصائَل باإلرهابية.
الضروري  من  أنه  اعتبرت  ماينزا،  نادين 
والمجتمُع  األمريكية  اإلدارةُ  تستخدم  أن 
العقوبات  ذلك  في  بما  الوسائل  ُكلَّ  الدولي، 
على  التركي  االحتالل  إلجبار  االقتصادية، 

الخروج من سوريا.
وأوضحت نادين ماينزا، أن العدواَن التركيَّ 
على مناطق شمال وشرق سوريا، أجبَر مئاِت 
اآلالف على الفرار من منازلهم، وفتحِ الباب 
تمكَّنْت قواُت  لعودة مرتزقة داعش، بعد أن 
التحالف  من  بمساندةٍ  الديمقراطية  سوريا 
الدولي، من القضاء على داعش عسكرياً في 

.2019
المفوضية  رئيس  نائبةُ  وأشارت  كما 
التجربة  إلى  الدينية،  للحريات  األمريكية 
وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  الديمقراطية 
من  الكبيرةُ  المساحةُ  ذلك  في  بما  سوريا، 
الحرية المعطاة للسكان، واصفةً تلك التجربةَ 

بالمتقدمة والمميزة.
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أسمى فرحو: توعية المرأة وحمايتها مسؤولية التنظيمات النسائية

مهن نسائية بين الشغف والصعوبات

اإلدارية  أكدت  ـ  خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
المرأة«  لعدالة  عقيدة  »يادي  أكاديمية  في 
زالت  ال  المرأة  أن  فرحو  أسمى  رميالن  في 
مستهدفة من قبل المجتمع الذكوري بكل أشكال 

العنف، ومنه االغتصاب. 
المرتكبة ضد  الجرائم  االغتصاب هو من أكثر 
لهذه  تتعرض  زالت  وال  العالم  حول  النساء 
كونها  الذكور  قبل  من  وتستضعف  الظاهرة 
السنين،  مئات  منذ  الذكورية  للذهنية  خضعت 
المرأة  تكون  أن  يجب  الظاهرة  هذه  من  وللحد 
كل  بحق  صرامةً  أكثر  والقوانين  وعياً،  أكثر 

مغتصب وجاني.

التسرت عىل الجرية وجه 
آخر لالغتصاب

»عندما تذكر كلمة االغتصاب يخطر في أذهاننا 
أن  برأيي  ولكن  فقط،  الجنسي  االغتصاب 
لالغتصاب أشكاالً أخرى مثل إجبار الفتاة على 
وتعنيفها  الميراث  من  وحرمانها  قسراً  الزواج 
وعدم  المنزل  حبيسة  وتركها  إرادتها  وكسر 
حريتها  قمع  إلى  باإلضافة  بالعمل،  لها  السماح 
داخلها  الحقيقة  المرأة  هوية  وطمس  الفكرية 

بهدف السيطرة عليها من كل الجوانب«، هذا ما 
أكدته أسمى فرحو.

وتابعت: »حاالت االغتصاب بحق المرأة تزداد 
يوماً بعد يوم، فنالحظ في اآلونة األخيرة ظاهرة 
االغتصاب في العديد من مناطقنا وأيضاً بشكل 

كبير في باشور كردستان«.
والضحية  تتعدد  التعنيف  أشكال  أن  إلى  مشيرةً 
بذريعة  القتل  »فجرائم  وأضافت:  المرأة،  هي 
ال  منها  والكثير  منتشرة  ظاهرة  أيضاً  الشرف 
تعلن مع أنها من أبشع الجرائم التي ترتكب بحق 
المرأة، ولألسف مثل هذه الحاالت ال يعلن عنها 

البعض بسبب العادات السائدة في مجتمعاتنا«.
قبل  من  الجرائم  هذه  »كتمان  أسمى:  وأضافت 
المجتمع وكل من شاهد أو سمع بها يعتبر وجه 
التنظيمات  نطالب وندعو  لهذا  الجريمة اآلخر، 
والجمعيات النسائية أن تكثف من جهودها بهدف 
إعطاء كم كبير من الندوات التوعوية بخصوص 
ومن  مجتمعاتنا،  في  المنتشرة  الظواهر  هذه 
أهمها ظاهرة اغتصاب األطفال وقتل واغتصاب 

النسوة وتزويج القاصر قسراً من قبل األهل«.
القوانين  تطبيق  في  الحزم  ضرورة  إلى  الفتةً 
الخاصة بالمرأة وإعادة النظر فيها وسن قوانين 
إضافية تحمي حقوق المرأة بشكل أكبر ومعاقبة 

الجناة بحزم أكثر.
»بالتدريب الحر سنتغلب على الذهنية الذكورية«
مشددةً على أهمية تدريب وتوعية المرأة وتلقيها 

دروساً حول الحماية الجوهرية، بدءاً من تغيير 
الذهنية وحمايتها من المجتمع الذكوري وتمكينها 

فكرياً وعسكرياً.
عقيدة  »يادي  أكاديمية  في  اإلدارية  واختتمت 
لعدالة المرأة« في رميالن أسمى فرحو حديثها 
النضال  واستمرار  الحر  »بالتدريب  بالقول: 
والمجتمع  الذكورية  الذهنية  ضد  النسوي 
ولكن  المرأة،  واقع  سنغير  السلطوي  الذكوري 

والتكاتف  النضال  من  الكثير  منا  يتطلب  هذا 
المواقف  لهذه  التعرض  من  المرأة  لنحمي 
ولتشجيعها على اإلفصاح في حال تعرضها ألي 
من الجرائم التي ذكرناها من دون خوف وتردد، 
من  لذلك  تعرضت  إن  لتخطيها  نفسياً  وتهيئتها 
الحاالت  لهذه  خاصة  أكاديميات  افتتاح  خالل 
لتتجاوز  والمغتصبة  المعنفة  المرأة  لمساعدة 

أزمتها«.

جل آغا/ غزال العمر - نساء في ناحية جل آغا 
ليمارسن  الروتين؛  ويكسرن  وقتهن  يستثمرن 
مهناً يدوية بسيطة ولكنها ال تغطي تكلفتها في 
ظل الحظر الكلي المفروض والوضع االقتصادي 
السيئ في ظل غالء األسعار وعدم توفر كافة 
مستلزمات الحياكة والنسيج من خيوط صوفية 

وقطنية وحريرية.
 تبقى المرأة العقل المدبر الذي يبدع في إظهار 
الحياة  لها  تكفل  والتي  متعددة  مهارات وأعمال 
الكريمة حتى ولو كانت بسيطة وذات مردود ال 
يغطي كافة احتياجات العائلة، لكن تبقى المحاولة 
وقوة اإلرادة وعدم االستسالم للظروف المعيشية 
الصعبة من أهم الخطوات التي ترسم بها المرأة 

حياتها.

تساعد زوجها

سهام المحمد )35عاماً( من سكان ناحية جل آغا 
واألم لثالثة أطفال، أحدهم من ذوي االحتياجات 
فرن  في  خبازاً  يعمل  لرجل  وزوجة  الخاصة، 
العائلة حيال  احتياجات  كّل  دخله  يلبي  البلدة ال 
تقول: »أعمل في حياكة الصوف رغم  عملها، 
مع  الصحة  على  السلبي  وتأثيرها  صعوبتها 

التقدم بالعمر ألساعد زوجي«.
تمارس سهام عملها منذ ست سنوات وقد تعلمته 
على يد زوجة أخيها لتتخذه مهنة تقصدها النسوة 
الكالبيات  لهن  وتطرز  الشاالت  لهن  لتحيك 

وتنسج الفساتين والكنزات.

تراجع اإلقبال

وبقية  العام  هذا  بين  الكبير  االختالف  وعن 
جيداً  اإلقبال  »كان  سهام:  األم  تقول  األعوام 
وكان  مناسبة،  واألسعار  السابقة  السنوات  في 
الربح المادي جيداً من هذا العمل لكن اآلن اتجه 
األهالي لأللبسة الجاهزة التي ال يختلف سعرها 
عن األلبسة الصوفية اليدوية بسبب ارتفاع سعر 

الخيط وعدم توفره أحياناً«.
وأضافت: »كان األهالي سابقاً يلتمسون بالحياكة 
وتراثية،  قديمة  وكونها صناعة  اليدوية رخصاً 
ومتانتها  بجودتها  الصوفية  القطع  تتميز  حيث 
طويالً  وقتاً  تأخذ  فهي  المتقنة،  وجماليتها 

واهتماماً«.

أنواع الخيوط

أما عن الفرق بين أنواع الخيوط التي تستعملها 
خيط  تفضل  بأنها  قالت  بها  العمل  وتفضل 
مع  تستعمله  الذي  الحرير  خيط  على  الصوف 
الخرز لتزيين الشاالت حسب الرغبة، وزادت: 
الخرز  من  واحداً  لوناً  يطلبن  من  »فمنهن 
الذي  األمر  منه،  ألون  عدة  يطلبن  وأخريات 
يقتضي عمل يومين متواصلين لصناعة شال«.

لديها  وليس  بسيطاً  أجراً  المحمد  تتقاضى سهام 
القدرة على شراء كميات وألوان صوفية متنوعة 

لذا تخشى من  ألبسة يستفاد منها،  تحولها لقطع 
على  اإلقبال  قلة  بسبب  اإلنتاج  تصريف  »عدم 
األخيرين«  العامين  في  الصوفية  الصناعات 

حسب قولها.

موهبة ودراسة

ناحية  أهالي  من  عاماً(   27( العاكوب  ولعفاف 
بالصوف،  العمل  في  نظر  وجهة  آغا(  )جل 
اليدوية  بالمهن  العمل  »يختلف  ذكرت:  حيث 
الحاجة  فرضتها  مهنة  كانت  إذا  فيما  النسيجية 
وبين أن تكون موهبة صقلت بالدراسة والمتابعة 

واكتساب الخبرة«.
يلعب المخرز والصنارة )وهما أداتان حديديتان 
عفاف  يدي  بين  الصوف(  لعمل  بسيطتان 

بين  تتحول  ما  سرعان  التي  الخيوط  وتتشابك 
يديها لقطع جميلة منمقة.

بدأت بألعابها

تقول عفاف: »بدأت بالعمل مذ كنت في الصف 
الخامس، حيث كانت البداية مع دميتي، وقررت 

متابعة هذه الموهبة وتنميتها بالدراسة«.
من  لتتخرج  المهني  التعليم  قسم  عفاف  دخلت 
لتتطور موهبتها  النسوية برميالن  الفنون  معهد 
الصوفية  األلبسة  فيها  تنافس  حرفة  وتصبح 

الجاهزة المصنوعة عن طريق اآلالت.
أراه،  أي موديل  وتتابع: »ال أعجز عن حياكة 

وعالم  اإلنترنت  على  أو  السوق  في  سواًء 
الموضة«.

وال تقف حرفية عفاف بالعمل عند سحب النماذج 
والنقشات من وسائل التواصل االجتماعي التي 
التي تضفيها على  لمساتها  لها  بل  بها؛  تستعين 
القطعة، ولفتت حيال ذلك: »أدخل الصوف مع 
واالجتهاد  الجمالي  والذوق  والخرز،  القماش 

الشخصي يلعب دوراً«.
والتلفزيونات  الطاوالت  أغطية  عفاف  تصنع 
أكثر  به  »العمل  وتنوه:  خفيف،  قطني  بخيط 
يمد  وال  رفيع  ألنّه  الصوف  خيط  من  صعوبة 

ويحتاج لصبر«.
الخيوط  من  نوع  الفصول  من  فصل  ولكّل 
الفساتين  فخيط  لها،  ويستعمل  بها  يختص 

وخيط  الشتوي،  عن  يختلف  والربيعي  الصيفي 
الحرير،  خيط  عن  يختلف  الطاوالت  أغطية 
مقصب  ريش  أنواع  الصوف  »لخيط  وزادت: 
وسادة وكريستال، ويرجع ذلك لرغبة الزبون«، 
معبرةً عن ذلك بقولها: »العمل في هذا المجال 

فن وذوق«.

تشجع عىل تعلم الحياكة

هذا وتتفرغ عفاف حالياً لممارسة مهنتها كمعلمة 
ويقتصر عملها على الطلب والهدايا وتخصيص 
يرغبن  اللواتي  النسوة  بعض  لتعليم  ساعات 
الفتيات  كل  »أشجع  قائلةً:  وتابعت  بالتعلم، 
اللواتي يجدن في أنفسهن بذرة موهبة أن يعملن 
الفراغ  وتمأل  الجدات  مهنة  فهي  تنميتها؛  على 

وتكسر الروتين«.
العمل  على  النساء  كّل  مشجعةً  وأضافت 
تمارس  أن  شرطاً  »ليس  وأكدت:  ألنفسهن، 

كمهنة«.
مهنة متعبة

تعاني عفاف من تعب مهنتها الجسدية والصحية 
الرقبة  كمناقير  طويلة  لسنوات  مارستها  التي 
ووجع الظهر وألم العيون، ونوهت: »لكن التعب 
يتالشى مع إنجازي للقطعة التي استمتع بجمالها 

فور انتهائي منها«.
واختتمت عفاف بأّن استخدامات الصوف كثيراً 
ويستفاد حتّى من القطعة المنسوجة بفكها وتغيير 

موديلها أو االستفادة من خيطها في شيء آخر.

الدورات التدريبية والتحكيمية حاجة ُملحة وضرورية

امرأة من غزة ُتطِلق مشروعًا غير مسبوق للدراجات الهوائية

مجلس دبي الرياضي يحتفل
 باإلنجازات النسائية

روناهي/ قامشلو ـ تحتاج رياضة إقليم الجزيرة 
األلعاب؛  لكافة  والحكام  المدربين  عدد  لزيادة 
ألن العدد الحالي ال يفي بالغرض، باإلضافة إلى 
لبناء  الشبابية  الفئات  على  االعتماد  يجب  أنه 
مستقبل رياضي أفضل. ولكن؛ منذ عام 2019 
تعد كما كانت وجني ثمارها  لم  الدورات  وهذه 

بات ضعيفاً جداً.
التدريب  دورات  بدأت   2016 عام  ومنذ 
والتحكيم في إقليم الجزيرة من قِبل هيئة الشباب 
الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  واالتحاد  والرياضة 
وكانت لمختلف األلعاب، وتتالت الدورات منها 
كانت تحت إشراف خبراء لديهم شهادات آسيوية 
ودولية، ومع مرور السنوات الفائدة كانت جيدة 
إلى حٍد ما، حيث وعلى سبيل المثال وصل لدينا 
وتجاوز  القدم  لكرة  جيدة  تحكيم  قاعدة  بناء  إلى 
وقد  األعمار،  مختلف  ومن  حكماً   30 عددهم 
ينتقد الكثيرون أداء هؤالء الحكام ولكن في ظل 
اإلدارات  تعاون  الثقافة األخالقية وعدم  ضعف 
الكفاية  فيه  بما  تحميهم  وقرارات  بنود  ووجود 
لديهم  األداء  هذا  في  تراجعاً  سنشهد  تأكيد  بكل 
وهذا ليس تبريراً لهم ولكنهم بشر وعدم التعاون 

كانوا  مهما  الحكام  لدى  الخلل  يخلق  والتقديم 
مهنيين في عملهم.

وكانت الدورات تقام أللعاب كرة السلة والطائرة 
والكاراتيه والتايكواندو والشطرنج والقدم وألعاب 
النسائي  العنصر  انضمام  كان  والالفت  أخرى 
للفتيات  خاصة  دورات  إقامة  لدرجة  لنصل 
تايكواندو  لدورة  باإلضافة  القدم،  لكرة  ومنها 
دليارا حسين، ولكن  الدولية  البطلة  فيها  حاضر 
منذ عام 2019 باتت الدورات تتضاءل وكذلك 
االنضمام باستثناء بعض الدورات مثل كرة القدم 
والكاراتيه والتايكواندو عام 2020 كما ذكرنا، 
لكن الخطأ الكبير كان من االتحاد نفسه ألنه لم 
يعتمد على دورات أونالين مثل الكثير من الدول 
يقول  قد  صحيح  كورونا،  فيروس  تفشي  بعد 
بكل  مساعدين  والنت  الكهرباء  وهل  البعض 
على  لتأمين  للكثيرين  قدرة  هناك  كان  األحوال 
األقل في األسبوع ساعتين لتكون هناك دورات 
جائحة  وألن  األلعاب  لمختلف  وتحكيم  تدريب 
كورونا يبدو أنه سيطول أمدها في مناطقنا، في 

ظل عدم تعاون منظمة الصحة العالمية.
فوائد الدورات

إن عدم االعتماد على دورات أونالين باإلضافة 

لعدم تعاون الكثير من األندية بالشكل المطلوب 
متدربين  إرسال  بعدم  وذلك  الدورات،  هذه  مع 
القاعدة  على  سلباً  ذلك  انعكس  لحضورها  عنها 
التحكيمية والتدريبية بشكٍل كبير، وحتى صادفت 

بعض الدورات منها الكرة الطائرة حضور العبة 
واحدة فقط! وأيضاً دورات لم يحضرها أحد مثل 
دورة كرة الطاولة وسط غياب العقوبات للنوادي 

التي لم تحضر.
من  باتت  والتحكيمية  التدريبية  الدورات 
الضروريات، وذلك بهدف صقل الحكام الحاليين 
دفعات  لتخريج  باإلضافة  األلعاب  مختلف  في 
في عدد  نقصاً  نعيش  بحيث  عليها  يُعتمد  جديدة 
وخاصةً  تقام،  التي  بالبطوالت  مقارنةً  الحكام 
على  والمشرفون  فيها  الحكام  األلعاب  أغلب 
ونوادي  مراكز  يتبعون  أنفسهم  هم  البطوالت 
رياضية وهنا تحصل الكثير من المشاكل بحيث 
اإلنصاف  وعدم  بحقهم  االتهامات  لغة  تتصاعد 

بالتحكيم في البطوالت.
منهم  فالكثير  مدربين  تخريج  بخصوص  أما 
شخصية  لبناء  متواصل  عمل  صقل  يلزمهم 
لتخريج  مناسباً  الوقت  وبات  حقيقي،  مدرب 
وخاصةً  األلعاب  لمختلف  النساء  من  مدربات 
لدينا خامات رياضية مميزة من العنصر النسائي 

ونفس األمر بخصوص دورات التحكيم.

مشروعاً  غزة  مدينة  من  فلسطينية  امرأة  أطلقت 
رياضياً غير مسبوق يتيح فرصة للشابات الفلسطينيات 
في القطاع قيادة الدراجات الهوائية في مكان عام في 

خروج عن المألوف.
ويحمل المشروع الرياضي الخاص األول من نوعه 
اإلسالمية  المقاومة  حركة  تديره  الذي  القطاع  في 
المشروع هو »تنفسن  )حماس(، منذ 15 عاماً، اسم 
للتعبير  مساحة  الفتيات  إلعطاء  محاولة  في  بعمق« 

عن أنفسهن وممارسة حياتهن الطبيعية.
الفكرة  إن  المشروع،  صاحبة  الداعور  رانيا  وتقول 
بالعودة لطفولتها حيث كانت تتمكن  نابعة من شغفها 
من قيادة الدراجات الهوائية بسهولة دون أي معيقات.
تضيف رانيا »بالفعل كان حلمي وحلم غالبية الفتيات 
أجزم  أكاد  األكبر سناً  النساء  في قطاع غزة، وحتى 
أنهن يتمنين ممارسة هذه الرياضة التي طالما كانت 

حكراً على الرجال«.
تتابع: »منذ طفولتي وأنا أتمنى تحقيق هذا الحلم، ال 
الذكور  أشقائي  شاهدت  كلما  بالغيرة  شعوري  أنسى 
يركبون الدراجة الهوائية وينطلقون إلى الشارع بينما 

ال أملك أي حق بذلك«.
ممارسة  تحاول  كانت  كيف  تتذكر  وهي  تضحك 
ال  التي  المنزل  شرفة  في  الدراجة  لركوب  عشقها 
تتجاوز مترين: »كنت أحاول ممارسة ركوب الدراجة 
التي  الخبرة  أملك  أكن  لم  البلكونة،  بجدار  مستعينة 
تؤهلني لذلك، كان إحساس بالحرمان فقط ألنني فتاة«.
شهادة  عاًما   29 الداعور  رانيا  الشابة  تحمل 
البكالوريوس التعليم األساسي، لكن عدم قدرتها على 
االلتحاق بسوق العمل وتفّشي البطالة التي فاقت %54 
جعلها  غزة،  قطاع  في  والخريجات  الخريجين  بين 
للتدريبات الخاصة بريادة األعمال، وهنا بدأت  تتجه 

الفكرة تتبلور في رأسها حتى أصبحت واقعًا.
»القت الفكرة استحسان الجميع، ليكون مشروعي هو 

الفائز من بين 40 مشاركة في التدريب، كونه ريادي 
الدعم  في  األولوية  له  فكانت  ويحل مشكلة موجودة، 

والتمويل من قبل اإلغاثة الكاثوليكية«.
صغير؛  تمويل  على  الحصول  عند  األمر  يقف  لم 
فالمسألة أكبر من ذلك، لذا توجهت رانيا برسالة إلى 
في  مشروعها  بافتتاح  لها  للسماح  غزة  بلدية  رئيس 
أحد المالعب الرياضية بمدينة غزة، وبعد عدة لقاءات 
الدراجات  لوضع  غرفة  منحها  على  الموافقة  تمت 
خصوصية  ضمان  أجل  من  الملعب  مدخل  وتغطية 

النساء.
لم تحَظ رانيا الداعور بأي فرصة عمل منذ تخرجها؛ 
لكنها تضع كل آمالها على نجاح مشروعها الذي يتيح 
ثمة مخاوف راودتها  للناس ممارسة حقوق طبيعية، 
قبل البدء ولكن مع اإلعالن عن المشروع حتى جاءت 

ردود الفعل مختلفة.
كرس القيود

وانتقاد  رفض  من  مخاوف  لدي  »كانت  وأكدت: 
الدراجات،  النساء رياضة ركوب  لممارسة  المجتمع 

كانت  ولمشروعي  لي  وجهت  التي  االنتقادات  لكن 
الشارع  في  للنساء  طبيعي  حق  هذا  أن  منطلق  من 
في  ورد  كما  قفص  داخل  التنفس  منحهن  يتم  ولماذا 

أحد التعليقات«.
تعلّق: »في بداية األمر استأت من هذه التعليقات التي 
الغالبية  تملك  ال  الذي  الوقت  ففي  مثبطة،  اعتبرتها 
العظمى من النساء المقدرة على ممارسة الرياضة في 
الشارع، ليس عيباً أو انتقاصاً عندما نمنحها هذا الحق 
داخل ملعب يحقق لهن الخصوصية، خاصةً أن طبيعة 
النساء،  على  قيودًا  تفرض  غزة  قطاع  في  المجتمع 

فاألصل التدرج في كسر القيود«.
وترى رانيا الداعور أن هذا األمر يعود للمرأة نفسها 
فمن ترغب بممارسة الرياضة في الشارع لن يمنعها 
أحد، وفي المقابل هناك آالف النساء يتمنين ممارسة 
الملعب  يحققها  وخصوصية  بحّرية  الرياضة  تلك 

المغلق.
العمل  أثناء  رانيا  واجهت  التي  الكبرى  اإلشكالية 
الخاصة  الدراجات  توفر  عدم  المشروع؛  تنفيذ  على 

باإلناث في قطاع غزة، وصعوبة شرائها من خارج 
أو  أسعارها  في  سواء  العالية  للتكلفة  نظراً  فلسطين، 
عملية شحنها، وفي محاولة للتغلب على هذه اإلشكالية 
والحديث لرانيا: »بدأت أبحث في أسواق قطاع غزة 
المختلفة، حتى وجدت عدد من الدراجات )مخراز(- 

أي مستعملة«.
بهن  تبدأ  دراجات  شراء عشر  المنحة سوى  تغِط  لم 
رانيا مشروعها، ما جعلها تضع خطة لجدولة وتقسيم 
الوقت ليتمكن أكبر عدد من النساء من ممارسة هذه 
الرياضة والتي ربما تكون ألول مرة في قطاع غزة.

انطالق  نقطة  سيكون  مشروعها  أن  رانيا  وترى 
بممارسة  جريئة  خطوات  تنفيذ  أجل  من  للكثيرات 
الدراجات في أي مكان يخترنه وفق  رياضة ركوب 
قناعتهن الخاصة، وتطمح أن يكون بداية لسلسلة فروع 
في كل محافظات قطاع غزة، لتحصل كل النساء على 

فرصة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.
غير  خدمات  يقدم  المشروع  أن  إلى  رانيا  وأشارت 
مسبوقة للفتيات من عمر 12عاماً وما فوق لمن أردن 
من  تدريب  أو  الهوائية  الدراجات  رياضة  ممارسة 
الخدمات  أسعار  أن  إلى  مشيرة  القيادة،  يستطعن  ال 

ستكون رمزية وفي متناول الجميع.
الهوائية  الدراجات  تقديم  على  الداعور  رانيا  وتعمل 
المشروع،  بهذا  باالشتراك  يرغبن  اللواتي  للنساء 
باإلضافة لتوفير مدربات لتعليم أولئك الالتي ال يعرفن 

قيادة الدراجات الهوائية.
تهافت على المشروع

وتم إطالق المشروع بالتعاون مع بلدية غزة، بحيث 
لممارسة  المدينة  اليرموك وسط  ملعب  تم تخصيص 

النساء هذه الرياضة لخمسة أيام أسبوعياً.
وما أن تم قص شريط االفتتاح، حتى سارعت الشابات 
الفرح والسعادة،  إلى قيادة دراجاتهن وسط حالة من 
التقاط  اللحظة من خالل  بينما كان الحضور يوثّقون 

الصور وتسجيل الفيديوهات لهن لتبادلها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي.

بالسعادة  بأنها شعرت  الغصين  بان  المشاركة  وتقول 
الذي  بعمق«  »تنفسن  مشروع  عن  سمعت  عندما 

سيتيح لها ممارسة هذه الرياضة في مكان عام.
بدراجتها  ممسكة  كانت  بينما  الغصين  بان  وتضيف 
الهوائية بعد أن أنهت جولتها بقيادتها، إن »المشروع 
ريادي، ويثبت للعالم بأن النساء الفلسطينيات يتمتعن 
بكامل حقوقهن وأنهن يستطعن أن يمارسن هواياتهن 

بأريحية«.
وأعربت عن أملها أن تنتشر ثقافة ركوب الدراجات 
الهوائية في المجتمع الفلسطيني بين النساء والرجال، 
تعتبر  وأنها  خاصةً  للمواصالت  وسيلة  تكون  وأن 

صديقة للبيئة.
سعيدة بدراجتها

سعادتها  عاماً(،   16( الترك  شهد  الفتاة  أبدت  كما 
في  الهوائية  الدراجات  في ركوب  رفيقاتها  لمشاركة 
مكان مفتوح، مشيرة إلى أن هذه الرياضة هي من حق 

الفتيات كما الرجال.
وتقول شهد الترك بينما تمسك دراجتها الهوائية »نريد 
منح  قادر على  متحضر  مجتمع  بأننا  للعالم  نثبت  أن 
النساء والفتيات حقوقهن كاملة دون أي معيقات تسيء 

لصورة مجتمعنا«.
الترك، بأن تتمكن من استعمال دراجتها  وتأمل شهد 
الشوارع  في  وقيادتها  اليومية  مهامها  في  الهوائية 
مشيرة  العالم،  دول  في  الحال  هو  كما  يومياً،  العامة 
الرياضة  »ممارسة  لنا  وتتيح  للبيئة  أنها صديقة  إلى 

بشكل يومي«.

وكاالت

دبي في مجلس  والرياضة  المرأة  لجنة   احتفلت 
 الرياضي، بختام موسم الرياضة النسائية، حيث
 احتفت باإلنجازات التي حققتها الالعبات والفرق
حصدنها التي  واأللقاب  دبي،  بأندية   النسائية 

.خالل الموسم الرياضي 2021-2020
 جاء ذلك خالل الملتقى الذي أقيم في مقر مجلس
المحرزي، روضة  بحضور  الرياضي،   دبي 

 رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، وفوزية
بالمجلس، المرأة  رياضة  قسم  رئيسة   فريدون 
بأندية والالعبات  الفرق  وإداريات   ومشرفات 

.الوصل والنصر وشباب األهلي
 وتحدثت مشرفات الفرق في كل ناٍد، عن أبرز
 المحطات التي مرت بها الفرق، بداية من التجمع
بالتحديات، مروراً  واالستراتيجيات،   والتدريب 

.وصوالً إلى األهداف التي يطمحن لتحقيقها
العبة خديم،  نادية  الملتقى  استضاف   كما 
اعتزلت والتي  الوصل،  بنادي  الطائرة   الكرة 
مجال إلى  وتتجه  مسارها  لتغير  أخيراً،   اللعب 
كالعبة، مسيرتها  عن  تحدثت  حيث   التدريب، 
الجوائز وأبرز  حققتها،  التي  اإلنجازات   وأهم 

.التي حصلت عليها
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الحرية تليق بك.. أيها المفكر العظيم 

ماذا يعني إقرار واشنطن باإلبادة الجماعية لألرمن؟

وجهاء وشيوخ عشائر منبج: موقفنا ثابت
 في الدفاع عن اإلدارة الذاتية

جبر: قوات سوريا الديمقراطية أملنا في تحقيق 
الحرية والديمقراطية

شيخو: صمت المجتمع الدولي يؤكد شراكته فيما ترتكبه تركيا من جرائم

دجوار أحمد آغا

ال  عاماً  وعشرين  ثالثة  من  أكثر  مضي  رغم 
زال القائد والمفكر والفيلسوف عبد هللا أوجالن 
معتقالً في سجن جزيرة إيمرالي ببحر مرمرة، 
إثر مؤامرة كونية بدأت أولى خيوطها في التاسع 
من تشرين األول 1998 وأدت إلى اعتقال القائد 
في 15 شباط 1999 لتنتهي المرحلة األولى من 
المؤامرة، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية المستمرة 
القائد  على  المؤبد  بالحكم  والمتمثلة  اآلن  حتى 
وبعدها  فيها،  وضع  التي  العزلة  ثم  ومن 
فقط  ليس  بحقه  يمارس  الذي  الممنهج  التجريد 
من جانب النظام التركي وإنما حتى من جانب 
محكمة العدل األوروبية والمؤسسات والمجالس 

األممية. 
خلفية النظام التركي الفاشي

القضية  هذه  إلى  ولننظر  الوراء  إلى  قليالً  لنعد 
منذ البداية، األنظمة التركية المتعاقبة ومن قبلها 
قاطعاً  رفضاً  رفضوا  العثمانيون  السالطين 
وإن  وكردستان  الكرد  حقوق  عن  حديث  أي 
وتلميحات  إشارات  الفترات  بعض  في  ظهرت 
وضرورة  الشعبين،  بين  المشترك  العيش  إلى 
عندما  خاصة  للترك  الكرد  ومساندة  مساعدة 
وجودهم  تهدد  جدية  مخاطر  يواجهون  كانوا 
يقفون  قلب  وطيبة  بساطة  بكل  الكرد  وكان 
كانوا  االنتصار  يحققوا  أن  وبعد  جانبهم،  إلى 
ويقومون  العرفية  المحاكم  إلى  الكرد  يحولون 
بحقهم.  والمذابح  واإلبادة  المجازر  بارتكاب 
ولألمانة التاريخية نذكر وبأسف شديد بأن الكرد 
أسهموا وشاركوا في هذه المجازر ألنهم كانوا 
أداة في يد الترك وارتكبوا جرائم بحق الشعب 
األرمني والسرياني على وجه الخصوص خالل 
فترة مذابح السيفو التي مرت ذكراها منذ أيام، 
على  والمحرض  والمفكر  المدبر  العقل  لكن 

خالصاً  وتركياً  عثمانياً  كان  المذابح  بهذه  القيام 
الشعوب  تجاه  األعمى  الشوفيني  لحقدهم  نتيجة 
الكرد  الحال أن  المسالمة، هذا ال يعني بطبيعة 
هناك  فكان  والسريان  لألرمن  العداء  يكنون 
أيضاً من الكرد من أنقذ آالف األرواح األرمنية 

والسريانية من الذبح.
إعادة إحياء الكرد وكردستان

آكري  جبل  ثورة  على  األتراك  قضاء  بعد 
)أرارت( قاموا بصب قبر من اإلسمنت وكتبوا 
قضية  أن  أي  كردستان«  »هنا  عبارة  عليه 
الشعب الكردي ووطنه كردستان انتهت وماتت 
ولم يعد لها وجود، استمرت هذه الحالة إلى أن 
الوجود  إلى  الكردستاني  العمال  حزب  ظهر 
بعد  قام  والذي   1978 الثاني  تشرين   27 في 
سنوات قليلة من تأسيسه بإطالق قفزة 15 آب 
بقيادة  حملة عسكرية  إطالق  تم  حيث   ،1984
الشهيد عكيد )معصوم قورقماز( والهجوم على 
كردستان  بباكور  سيرت  منطقة  في  أروه  بلدة 
والسيطرة عليها، ومن خالل مكبرات الصوت 
قوات  تأسيس  عن  اإلعالن  تم  البلدة  جامع  في 
الثوار على  HRK واستولى  تحرير كردستان 
المقر  من  واألسلحة  المعدات  من  مجموعة 

العسكري في البلدة. 
وللفاشية  أوالً  للذات  إثباتاً  العملية  واعتبرت 
ال  الكرد  بأن  ثالثاً  أجمع  وللعالم  ثانياً  التركية 
مرةً  الظلم  جدار  كسروا  قد  وأنهم  أحياء  زالوا 
في  المشروع  بحقهم  مطالبين  جديدة، وخرجوا 
كردستان،  وطنهم  أرض  على  بحرية  العيش 
لم يأِت هذا الحزب وهذه الحملة العسكرية من 
فراغ، بل كان هناك تحضير وتدريب وتجهيز 
لهم  وكان  أحرار  وثوار  مناضلين  جانب  من 
الحزب  هذا  يقود  أوجالن  هللا  عبد  اسمه  قائد 
ويوجهه. لذا؛ أصبح القائد أوجالن العدو األول 
للدولة التركية وفق أقوالهم وبدؤوا بحبك خيوط 
المؤامرة مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية 
كانوا  حيث  القائد،  تصفية  أو  اعتقال  سبيل  في 
سوف  واعتقاله  القائد  بتصفية  بأنه  يعتقدون 
الثورات  بقية  مثل  مثلها  الثورة  هذه  تنتهي 
واالنتفاضات، لكن الذي جرى كان عكس ذلك 
من  الكثير  وحققت  الثورة  استمرت  إذ  تماماً، 
القائد  وفلسفة  فكر  بفضل  التاريخية  المكاسب 
في  ومدرسة  منبراً  معتقله  من  الذي جعل  آبو، 
فن النضال والكفاح واستخدام األساليب المناسبة 

وعلى وجه الخصوص المقاومة التاريخية التي 
يخوضها القائد من داخل المعتقل.

مقاومة إيمرالي
بحر  في  صغيرة  جزيرة  عن  عبارة  إيمرالي 
شديد  سجن  وفيها  بورصا  لوالية  تتبع  مرمرة 
الخطرون  السجناء  عادة  فيه  يوضع  الحراسة 
دخله  من  أشهر  من  والنظام،  الدولة  على  جداً 
تم  حيث  سابق  وزراء  رئيس  مندريس  عدنان 
إعدامه فيه، الحياة في هذا السجن في الظروف 
الطبيعية صعبة جداً حيث نسبة الرطوبة العالية 
كونه في وسط بحر مما يؤدي إلى تردي الحالة 
كان  إن  بالك  فما  المعتقل،  أو  للسجين  الصحية 
هذا المعتقل هو الوحيد في هذا السجن منذ عام 
القائد  1999 ولغاية 2009 وهو ما جرى مع 
النفسي  والتعذيب  الضغط  جانب  إلى  أوجالن 
عام  وبعد  بحقه.  السجن  إدارة  مارسته  الذي 
2009 ضموا إلى السجن أربعة سجناء آخرين 
لكن في الوقت نفسه تم تشديد إجراءات العزلة 
التركي  النظام  إفشال  بعد  خاصة  القائد  على 
للمبادرة السلمية التي طرحها القائد لحل القضية 
الكردية وإحالل الديمقراطية في تركيا، وازداد 
مسرحية  بعد  فاضح  بشكل  والعزلة  التجريد 
مما   2016 تموز   15 في  المزعوم  االنقالب 

حدا بالنظام الحاكم إلى العزل التام للقائد أوجالن 
وضعه،  بمعرفة  لعائلته  حتى  السماح  وعدم 
الشعب  أبناء  وهو ما دفع بعشرات اآلالف من 
والصديقة  للسالم  المحبة  والشعوب  الكردي 
للشعب الكردي إلى النزول للشوارع والمطالبة 
بالكشف عن حقيقة وضع القائد، باإلضافة إلى 
حملة إضراب عن الطعام التي أطلقها معتقلون 
القائد  عن  العزلة  لفك  التركية  السجون  في 
تجاوزت  التي  المقاومة  هذه  سراحه،  وإطالق 

150 يوماً.       
هللا  عبد  والفيلسوف  المفكر  بقاء  استمرار  إن 
جبين  على  عار  وصمة  المعتقل  في  أوجالن 
والعدالة  الديمقراطية  تدعي  التي  اإلنسانية 
منظمات  هي  أين  وغيرها،  الشعوب  وحرية 
وأين  إيمرالي؟  في  يجري  مما  اإلنسان  حقوق 
هي لجنة مناهضة التعذيب األوروبية CPT مما 
يحدث هناك؟ من حق الشعب الكردي خصوصاً 
وشعوب الشرق األوسط والعالم عموماً أن يتابع 
عن كثب وضع القائد أوجالن، وأن يستمروا في 
االعتصامات واإلضرابات والمسيرات الحاشدة 
من أجل إيقاف العزلة المفروضة على القائد آبو 

حتى تحقيق الحرية وإطالق سراحه.

شريزاد يزيدي )كاتب وسيايس(

أخيراً وبعد طول ترقب فعلها الرئيس األميركي 
اإلبادة  توصيف  اعتماده  عبر  بايدن،  جو 
ارتكبها  التي  المجازر  لتعريف  الجماعية 
في  األرمني،  الشعب  بحق  األتراك  العثمانيون 
من  وخاصة  والعشرين  عشر  التاسع  القرنين 
أكثر  إلى 1923، والتي راح ضحيتها   1915
وشكلت  أرمني،  المليون  ونصف  مليون  من 
عبر  »الجينوسايد«  جرائم  وأفظع  أكبر  إحدى 

التاريخ اإلنساني.
وعوده  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  وترجم 
إبان الحملة االنتخابية، حينما صّرح أنه لو فاز 
بالرئاسة فسيعلن رسمياً أن ما حل باألرمن على 
يد العثمانيين هو إبادة جماعية متكاملة األركان، 
مرور  بمناسبة  نيسان،   24 في  فعله  ما  وهو 
106 أعوام على اإلبادة الجماعية ضد األرمن.

والمؤسف أن تركيا وريثة السلطنة العثمانية ال 
زالت تنكر وبصالفة هذه الواقعة التاريخية الثابتة 
والمنظمات  الدول  عشرات  أن  رغم  والموثقة 
جرى  ما  وصف  تعتمد  العالم  حول  الحقوقية 
باإلبادة الجماعية لألرمن على يد األتراك. وأن 
من  المرة  هذه  الجماعية  اإلبادة  توصيف  يأتي 
فهذا  واشنطن  في  األبيض  البيت  سيد  جانب 
أميركية  إجراءات  ثمة  أن  ومؤداه  أثقل،  وقعه 
أخرى ستأتي على وقع هذا اإلقرار، سيما وأن 

الكونغرس األميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب 
كان قد اعتمد أواخر عام 2019 وصف اإلبادة 
الجماعية للمذابح التي اقترفتها الدولة العثمانية 

بحق األرمن قبل أكثر من قرن من الزمان.
التركية   – األميركية  العالقات  أن  يخفى  ال 
مراحلها  أسوأ  من  واحدة  في  تمر  المتردية 
ووصول  ترامب  دونالد  خسارة  بعد  خاصة 
وعلى  األبيض،  للبيت  بايدن  جو  الديمقراطي 
منفجرة من موضوع  ملفات خالفية  وقع جملة 
منظومة  وشرائها  الحبلين  على  أنقرة  لعب 
السياسات  إلى  الروسية  صواريخ إس – 400 
التركية التوسعية في المنطقة ككل، من حوض 
المتوسط إلى قزوين والقوقاز والدعم والرعاية 
في  المتطرفة  واألصولية  اإلخوانية  للحركات 
المنطقة العربية وفي أوروبا خاصة، أضف إلى 
ذلك تصاعد القمع وكبت الحريات واالنكماش، 
الديمقراطي داخل تركيا،  كي ال نقول االنهيار 
التغاضي عنه من قبل كبريات  مما بات صعباً 

عواصم العالم كواشنطن.
يتواصل  أال  مغزى  تماماً  مفهوماً  يبدو  وهنا 
مع  الرئاسة  تسلمه  منذ  األميركي  الرئيس 
في  إال  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
رسالة  في  هاتفية،  مكالمة  عبر  األخيرة  األيام 
لسياساته  األميركي  الرفض  تعبر عن  واضحة 
بحيث  وتهميشه  إهماله  وعن  وخارجياً،  داخلياً 
لم يتصل به هاتفياً سوى عشية إعالنه التاريخي 

حول اإلبادة األرمنية.
لواشنطن  تحسب  الخطوة  هذه  أن  شك  وال 

لجهة اإلقرار بهذه اإلبادة الفظيعة وعدم وضع 
واالعتبارات  المبادئ  فوق  تركيا  مع  المصالح 
اإلنسانية والحقوقية، األمر الذي قد يغدو تقليداً 
في العالقات الدولية، بحيث ال تطغى المصالح 
والحسابات النفعية المجردة على مبادئ العدالة 

والحرية وحقوق اإلنسان.
ألمانيا  فعلت  )كما  لتركيا  فرصة  أيضاً  هي 
تقطع  كي  وتجريمها(  النازية  من  التبرؤ  عبر 
وملؤهما  االستبداديين،  ماضيها وحاضرها  مع 

االستعالء وممارسة الغزو والتوسع واالضطهاد 
وبحق  خارجياً،  األخرى  الدول  بحق  واإلبادة، 
المختلفة  والدينية  اإلثنية  والمكونات  القوميات 
في  أو  العثمانية  حقبتها  في  كانت  إن  داخلياً، 
يمكنها  فقط  ذلك  فعبر  الجمهورية،  الحقبة 
االنطالق نحو فضاءات الديمقراطية والمستقبل 
العنصرية  النزعات  شرانق  من  والتحرر 
والفاشية، والتصالح تالياً مع نفسها ومع محيطها 

اإلقليمي ومع العالم.

منبج/ آزاد كردي ـ تعهد شيوخ وعشائر منبج 
حملها  التي  الوطنية  بالثوابت  التمسك  وريفها 
وأكدوا على مواصلة  الجريان،  هايس  الشهيد 
دعمهم المطلق لإلدارة الذاتية في سعيها لبسط 
األمن واألمان في حي طي وسائر قامشلو في 

مواجهة الفتن.

قامشلو  في  توتر  حدث  الماضية  األيام  في 
المدعومة  الوطني  الدفاع  ميليشيا  قامت  عندما 
من حكومة دمشق، بالهجوم على حاجز لقوات 
األمن الداخلي )األسايش( ما أدى إلى استشهاد 

أحد أعضائها، وكان الهدف ضرب حالة األمان 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  واالستقرار 
السلمي وأخّوة  التعايش  مدينة  قامشلو  وبخاصة 

الشعوب. 

تالحم الشعب مع قوى األمن 
أفشل جميع املخططات

باسم  الرسمي  الناطق  تحدث  جرى  ما  حول 
صادق  محمد  الشيخ  وريفها  منبج  عشائر 

التي  األحداث  »إن  وقال:  لصحيفتنا  العصيدي 
يسمى  ما  ميلشيات  قبل  من  قامشلو  في  تجري 
فتنة  إلشعال  محاولة  هي  إنما  الوطني  بالدفاع 
والعيش  السلم  وضرب  المنطقة،  شعوب  بين 
المشترك وحالة األمن واالستقرار التي تحققت 
بفضل تضحيات آالف الشهداء من أبناء شعوب 

شمال وشرق سوريا«.
 وأوضح العصيدي بقوله: »إن الذين استهدفوا 
السالم  استهدفوا  إنما  الجريان  هايس  الشيخ 
يبدأ  اإلنسانية  والشرائع  القوانين  تنتهي  فعندما 
الجهات  من  العديد  تحاول  حيث  الغاب،  قانون 

في  ويستثمرونها  الراهن  الوضع  من  االستفادة 
فشلوا  أنهم  شك  وال  والنعرات،  الفتن  تأجيج 

بسبب تالحم الشعب مع قوى األمن الداخلي«.
باسم  الرسمي  الناطق  أكد  حديثه،  ختام  وفي 
صادق  محمد  الشيخ  وريفها  منبج  عشائر 
العصيدي حديثه بالقول: »نحن شيوخ ووجهاء 
الذاتية  اإلدارة  من  ثابت  وموقفنا  نقف  العشائر 
بكل  الوقوف  وهو  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
يتم  كي  بيد  ويداً  جانبهم،  إلى  قوة  من  لدينا  ما 
إفشال المخططات التي تستهدفنا، ونحن في هذه 
أرض  على  نعيش  السنين  آالف  ومنذ  المنطقة 

وأن  والمحبة،  األخّوة  عالقات  وتجمعنا  واحدة 
الجريان  هايس  الشيخ  كاستهداف  محاولة  أي 

إلثارة الفتن ستُقابل بالرفض والمقاومة«.
مرتزقة  قناصة  أحد  استهدف  ذكره،  الجدير 
الدفاع الوطني الشيخ هايس الجريان أمام منزله 
إثر عودته من اجتماع بين قوى األمن الداخلي 
من   23 الـ  في  النار  إطالق  لوقف  والعشائر 
نيسان الجاري، وأقيمت مراسم تشييعه في مزار 
الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو بمشاركة 

األهالي ووجهاء العشائر العربية.

الحسكة/ آالن محمد ـ أكد عضو مجلس مقاطعة 
حماية  لمكتب  المشترك  والرئيس  الحسكة 
الطفل خالد جبر، أن السياسة العسكرية لجيش 
االحتالل التركي تأخذ الصورة والشكل النمطي 
الحالة اإلجرامية، من خالل استهدافه  لتجسيد 
وأشار  والمدنيين،  والنساء  لألطفال  المباشر 
بسبب  الصمت  يلتزم  الدولي  المجتمع  أن  إلى 

تقاطع المصالح مع دولة االحتالل التركي.

مر أكثر من سنة على هجمات جيش االحتالل 
وال  سبي،  وكري  كانيه  سري  لمدينة  التركي 

زال جيش االحتالل التركي يحاول اجتياح عين 
الحين،  ذلك  منذ  تتوقف  لم  والهجمات  عيسى 
الديمقراطية غيّرت  ولكن مقاومة قوات سوريا 
والمقاومة  االحتالل  لجيش  الطموحات  موازين 
في  بدمائه  يدفع  من  هناك  بأن  أثبتت  البطولية 

سبيل أرضه وشعبه.

ا  املقاومة والثبات غريرّ
موازين القوى

للحديث أكثر عن هذا الموضوع التقت صحيفتنا 
والرئيس  الحسكة  مقاطعة  مجلس  عضو  مع 
المشترك لمكتب حماية الطفولة خالد جبر الذي 
لجيش  العسكرية  السياسة  باتت  فقال:  تحدث 
االحتالل التركي تأخذ الصورة والشكل النمطي 
لهذا  واإلرهابية  اإلجرامية  الحالة  لتجسيد 
لألطفال  المباشر  استهدافِه  خالل  من  الجيش، 
الحال  في طبيعة  إذاً  العُزل،  والمدنيين  والنساء 
نحن نعلم بأننا أمام عصابة إجرامية وليس جيش 
نظامي يعتمد القوانين والمعاهدات الدولية حتى 

أثناء الحروب. 
لإلرهاب  بأّن  المعروف  من  بقوله:  جبر  وتابع 
جماعات  تمارسهُ  ما  وغالباً  متعددة  أشكاالً 
وهناك،  هنا  ومتطرفة  انفصالية  وعصاباٌت 
والحوثيين  حرام  وبوكو  داعش  مرتزقة  مثل 
مادية  مكاسب  تحقيق  بغية  الكثير،  وغيرهم 
فتلجأ إلى التخريب والقتل والخطف وغيرها من 
وترهيب  لترويع  الهادفة  اإلرهابية  الممارسات 
سيادة  ذات  دولة  تمارس  أن  أما  المجتمعات، 
التركي  دولة االحتالل  المؤسسات مثل  تحكمها 
ومرفوض  ومستهجن  مستغرب  فهذا  لإلرهاب 

قطعاً.

تركيا تتبنى داعش وغريه 
من اإلرهابيني

واستشهد جبر بكالم الجنرال األمريكي )تشاك 
بشدّة  رفضت  تركيا  بأن  أّكد  الذي  وولد( 
السماح للواليات المتحدة األمريكية، باستخدام 
داعش  لضرب  العسكرية(  )إنجرليك  قاعدة 
تركيا  تبنّي  قطعاً  يؤكد  مما  عام 2014،  في 
وتقديم  اإلرهابية  داعش  مرتزقة  لممارسات 
الدعم الالمحدود لها، لتستخدمها ضد مناطق 
من كوباني وصوالً  بدءاً  شمال شرق سوريا 
سوريا  قوات  دحر  وبعد  العراقية،  للموصل 
الديمقراطية لمرتزقة داعش اإلرهابية أصبح 
االحتالل  جيش  ارتكاب  بدقة  المالحظ  من 
واإلرهابية  اإلجرامية  الطريقة  لنفس  التركي 
في قتل المدنيين العُّزل، وآخرها كان في قرية 
ومرتزقتها  تركيا  قصفتها  التي  حضريات 
طفل  مقتل  إلى  أدى  ما  الثقيلة،  بالمدفعية 
وإصابة العديد منهم بجروح وهذِه المعطيات 
جيش  ممارسة  في  الهيستيرية  الحالة  تكرس 
العصر  بإرهاب  يسمى  لما  التركي  االحتالل 

الحديث. 

المجتمع  مباالة  عدم  مع  بالقول:  جبر  وبيّن 
لألمم  العامة  الجمعية  وخصوصاً  الدولي 
االنتهاكات  المنطقة  في  ازدادت  المتحدة 
واإلرهاب والتهجير والخطف وما إلى ذلك، 
أخالقية  الال  الممارسات  من  العديد  وهناك 
التركي  االحتالل  لجيش  اإلنسانية  وغير 
االعتبار  بعين  أخذنا  ما  وإذا  ومرتزقتِه، 
تدّخله  وعدم  المنطقة  في  الروسي  التواجد 
ولم  وممنهجة  مدروسة  المؤامرة  بأّن  ندرك 
نتفاجأ أبداً بالصمت الدولي إزاء ما يحدث في 

بلدة عين عيسى.

هو  ما  قائالً:  حديثه  جبر  خالد  واختتم   
النظام  قوات  صمت  أكبر  بشكل  مستغرب 
السوري، وحتى أنه مع قصف قوات االحتالل 
لهم مراراً لم يقوموا بالرد، ولكننا نعّول على 
قوات سوريا الديمقراطية التي تسطر المالحم 
ومرتزقتِه  المحتل  ضد  والمقاومة  البطولية 
شعوب  عن  سيدافعون  بأنهم  متأكدون  ونحن 
يستطيع  أحد  ال  بأن  ثقة  وكلنا  المنطقة، 
للحرية  تطمح  التي  شعوبنا  إرادة  من  النيل 

والديمقراطية. 

االتحاد  لحزب  التنفيذية  الهيئة  عضو  قال 
إن  شيخو  أحمد  الفرات  إقليم  في  الديمقراطي 
هدفها  المشروع  الدفاع  مناطق  على  الهجمات 
علني  بشكل  األربعة  كردستان  أجزاء  تفكيك 
تسهيل  وكذلك  دولي،  أخضر  وبموافقة وضوء 

السيطرة على مناطق الموصل وكركوك«.
أيام  منذ  المشروع  الدفاع  مناطق  وتتعرض 
لهجوم واسع لجيش االحتالل التركي، للسيطرة 
قضاء  على  سيطرتها  تسهيل  وبالتالي  عليها، 
من  جزء  على  السيطرة  تسهيل  ثم  شنكال، 
األراضي العراقية وسط صمت يالزم الحكومة 

المركزية العراقية.

يحاول التسرت عىل هزيته يف كاري

هاوار  وكالة  أجرت  الموضوع  هذا  وحول 
االتحاد  لحزب  التنفيذية  الهيئة  عضو  مع  لقاًء 
الذي  أحمد شيخو  الفرات  إقليم  في  الديمقراطي 
تحدث فقال: بعد الهزيمة في كاري مرت دولة 
االحتالل بفترة عصيبة داخليًّا وخارجيًّا، ناهيك 
عن األزمة االقتصادية الكبيرة التي تعاني منها، 
فقررت شن هجوم على مناطق الدفاع المشروع 
التي  الهزيمة  تأثير  آثار  من  للتخلص  )مديا( 
ُمنيت بها هناك، الهزيمة التي تعرضت لها دولة 

نكسة  بمثابة  كانت  كاري  في  التركي  االحتالل 
الداخل  في  لها  واقتصادية  وعسكرية  سياسية 
يطلب  التركي  البرلمان  وجعلت  والخارج، 
الحساب من الجهات العسكرية وتبرير هزيمتهم 
في غاري، بعدما أعطوا وعودًا للشعب التركي 

بتحقيق النصر هناك.
الهجمات  من  الهدف  »إن  وقال:  شيخو  وأشار 
تفكيك  إعادة  هو  المشروع  الدفاع  مناطق  على 
علني  بشكل  سابقًا  المقسمة  كردستان  أجزاء 
على  السيطرة  تسهيل  وكذلك  دولية،  وبموافقة 
مناطق الموصل وكركوك، والعقبة الوحيدة التي 
تقف في وجه مخططها هذا هو قضاء شنكال، 
مناطق  تحتل  أن  عليها  شنكال  إلى  وللوصول 
ترى  التركي  االحتالل  دولة  المشروع،  الدفاع 
مجزرة  من  ابتداًء  ارتكبتها  التي  المجازر  في 
سعيد  وشيخ  ديرسم  بمجزرة  ومروًرا  األرمن، 
على  الهجمات  شن  توقيت  وتربط  لها،  فخًرا 
شرعية  لتعلن  المجازر  تلك  بتوقيت  المنطقة 
صاحبة  المندثرة  العثمانية  للسلطنة  خالفتها 

المجازر«.
تجاه  التركية  الدولة  تاريخ  شيخو:  وأضاف 
وأهدافها  واضحة  وسياساتها  معروف  الكرد 
أينما  الكرد  على  القضاء  وهي  علنية  أصبحت 
وجدوا، وأيديولوجيتها مبنية على هذا األساس، 
التي  المناطق  الوحشية على  فإن هجماتها  لذلك 

يقطنها الكرد في باشور وروج آفا أمر ناجم عن 
تلك األيديولوجية، الهجمات على مناطق الدفاع 
المشروع تصادفت مع يوم مجزرة األرمن التي 
من  أكثر  منذ  بحقهم  االحتالل  دولة  ارتكبتها 
قره  مجزرة  توقيت  مع  تصادفت  وكذلك  قرن، 
للشعب  االحتالل  دولة  من  رسالة  هذه  جوخ، 
الكردي ولشعب المنطقة بأنها ماضية في سياسة 

أجدادها«.

الحكومة العراقية وحكومة باشور 
يلتزمان الصمت

وأوضح شيخو بالقول: بإن الصمت الدولي الذي 
لم يطلب حسابًا من دولة االحتالل التركي جعلها 
تتمادى أكثر في المنطقة، وتقوم بنقل المرتزقة 
بقعة  كل  في  اإلرهاب  لينشروا  الخارج  إلى 
تدخلت فيها، ولم نَر تحرًكا جديًّا من المنظمات 
حماية  واجبها  من  التي  واإلنسانية  الحقوقية 
الشعوب المسالمة لذا صمتها يعني الموافقة على 

أعمال دولة االحتالل التركي.
أخالقية  ال  ممارسات  هناك  بأن  شيخو:  وبيّن 
مقدمتها  وفي  المنطقة  شعوب  على  تُمارس 
يقودها  دول،  أربع  بين  المقسم  الكردي  الشعب 
االحتالل  دولة  يعطي  الذي  الدولي  المجتمع 

تبيّن  ما  وهذا  األراضي،  احتالل  في  شرعية 
في  جرت  التي  واألحداث  آفا  روج  ثورة  في 
المنطقة وقيام دولة االحتالل باحتالل أجزاء من 
أراضيها وتشريد مئات اآلالف من سكانها في 

عفرين وسري كانيه وكري سبي. 
وأكد شيخو بالقول: في الحقيقة الحكومة العراقية 
ال تقوم بواجبها بحماية أراضيها ويبدو أن هناك 
وكذلك  التركي،  الجانب  وبين  بينهم  اتفاقات 
السياسية  واألحزاب  كردستان  باشور  حكومة 
هناك تلتزم الصمت حيال كل ما يجري، وعليها 
على  وكذلك  الهجمات،  إيقاف  في  دور  لعب 
مكان  وكل  وباكور  باشور  في  الكردي  الشعب 

اإلعالن عن موقفه ويخرج إلى الشارع لرفض 
ما يجري في مناطق الدفاع المشروع.  

واختتم أحمد شيخو حديثه قائالً: علينا أال ننسى 
ما يجري في شمال وشرق سوريا، فهناك تنسيق 
ما  وهذا  التركي  االحتالل  ودولة  النظام  بين 
توضح في اآلونة األخيرة، وخير مثال قطع مياه 
الفرات من قِبل دولة االحتالل التركي بالتزامن 
السوري،  النظام  قِبل  من  المعابر  إغالق  مع 
وخلق الفوضى من قبل ما يسمى بالدفاع الوطني 
التركي  االحتالل  دولة  وإعالن  قامشلو،  في 
الهجوم على مناطق الدفاع المشروع وهذه كلها 

مسائل تتوافق عليها الدول المحتلة لكردستان.

 أيها الكرد... ال
تكونوا عرباً

 
لمع نجم المقاتلين الكرد خالل السنوات 
الذي  الكبير  االستبسال  بعد  الماضية 
لعصابة  مواجهتهم  خالل  أظهروه 
داعش اإلرهابية، في عدد من المناطق 
العراقية،  المناطق  وبعض  السورية 
المقاتالت  ومعهم  المقاتلون  وظهر 
وباقي المجتمع الكردي بمظهر مشرف 
أمام العالم ووقفوا وقفة الرجل الواحد 

والمرأة الواحدة.
هددها  التي  بقوميتهم  الكرد  تمسك 
داعش فنجحوا في المقاومة وانتصروا، 
الدمار  رغم  األرض  على  وحافظوا 
المجتمع  وذاب  بها،  لحق  الذي  الكبير 
السياسية وظهر  بكل مكوناته  الكردي 
بين  فيه  تفرقة  ال  مشرق  وجه  حينها 
شخص وآخر وال خالف في الرأي وال 
تعٍدّ على االفكار وال تهديد لألشخاص 

بسبب ميولهم.
 إال أنه ولألسف، فإن كل هذا اختفى مع 
بدءاً  المدن  من شوارع  داعش  اختفاء 
من كوباني وبعض ريفها وصوالً إلى 
الباغوز، فما أن تحررت األرض حتى 
ظهر وجه آخر مغاير للوجه الذي كان 
فبدأت  والمعارك،  المواجهات  خالل 
واالنحيازات  واالتهامات  المناكفات 
النشطاء  بين  واالتهامات  والتبعيات 

الكرد.
لفرض  اآلن  نادرة  فرصة  للكرد   
وجودهم، والحفاظ على مكونهم المميز 
العربية، يجب أن ال  المنطقة  في قلب 
بينهم  فيما  التعاطي  خالل  من  تضيع 
على الطريقة العربية التي تعتمد على 
االنشقاقات،  إلحداث  الشائعات  بث 
بذور  لزرع  االنشقاقات  واستغالل 
الفتنة، وبعدها النتيجة معروفة والبالد 

العربية خير مثال.
يجب  التي  الحالية  الكرد  ففرصة   
تعتمد على مسارات  المحافظة عليها، 
على  تقوم  بجيرة  إما  وذلك  عدة، 
االحترام المتبادل مع جيرانهم العرب، 
تحافظ  حكم  طريقة  أي  خالل  من  أو 
نالته  ما  نالت  التي  كرامتهم  على 
خالل العقود الماضية من قبل األنظمة 

المحيطة بهم دون استثناء.
الرغبة  هو  الكالم  هذا  لكتابة  والدافع 
بأن يحافظ الكرد على تجربة المقاومة 
التي يجب أن تعمم على باقي المنطقة 
وباقي  داعش  تواجه  التي  العربية 
أن  المؤسف  ومن  المتطرفة،  األفكار 
إلى مثال  الجميلة  التجربة  تتحول هذه 
سيئ وقدوة ال تحتذى، علماً أن تجربة 
من  تعتبر  المثال  سبيل  على  كوباني 
يجب  التي  نوعها  من  الفريدة  األمثلة 
اإلعداد  دروس  من  كدرس  تعميمها 
الداعشي  المتطرف  الفكر  لمواجهة 

األسود.
فالكرد يصرون على أنهم ليسوا عرباً، 
فهم  صحيح،  كالم  وهذا  حقهم  وهذا 
خصوصيتها  لها  أخرى،  قومية  من 
ما  إن  إال  ولغتها،  وتقاليدها  وعاداتها 
من  أكثر  عرباً  يجعلهم  اآلن  يحصل 
عليهم،  تفوقوا  بل  أنفسهم،  العرب 
وأبطالكم  الجميل  تاريخكم  فارحموا 
الكردية،  المدن  سماء  في  الالمعين 
األحياء منهم واألموات... وال تتحولوا 

إلى عرب.

نقطة على السطر 

فادي عاكوم
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لحقولنا
التي تنتظرنا

في الصيف القادم
للساحات التي تنتظر

أقدامنا للرقص
لألمطار التي تهطل
علينا في ديسمبر

سنرمي
مظلتنا السوداء
ونحتمي بظالل

صفراء
سنعزف الموسيقا

الحزينة
ونمضي للحدود
وآمالنا تنتظرنا

كما الحقول
وكما المطر
كما الساحات

وكما درب العودة
كما الشفق

كما اصفرار الزمن
كما أوراقنا
وقصائدنا

وأكوام الحصاد
وبيادر
القرى

التي لم تنهب بعد
سأنتظركم
في األماكن
وبخاصرتي

سنابل
ومن عيني تهطل

خيوط
المطر
وقلبي
باحة

للرقص
األصفر

حناء أقدامكم الحافية
تعالوا
نرقص
للضوء

ونلون قامة الضوء
باألصفر
والسنابل
أيضاً..
وأيضاً..

عمالة األطفال؛ بين تهرب المجتمع وجهود اإلدارة الذاتيةرقص سنابل

دعوات أممية إلخراج المرتزقة من ليبيا

منبج/ آزاد كرديـ  تستحوذ ظاهرة عمالة األطفال 
في اآلونة األخيرة على المشهد االجتماعي الذي 
بات شبه مألوف في سوريا عامة ومن ضمنها 
مناطق شمال وشرق سوريا، إذ يضطر هؤالء 
النزاع  نتيجة  شاقة  مهٍن  ممارسة  إلى  األطفال 
السوري المستمر وتردي األوضاع االقتصادية 
بأهمية  األهالي  لدى  الوعي  وغياب  الحالكة 

تعليم الطفل.
في مدينة منبج وريفها، حيث أعددنا هذا التقرير، 
لعدة  بكثرة،  األطفال  عمالة  ظاهرة  تنتشر 
المعيشة،  تكاليف  وارتفاع  الفاقة  منها  أسباب، 
البناوي الذي يعمل في  حيث يقول الطفل رشيد 
ما  هو  »الفقر  الشهداء  دوار  على  الحدادة  مهنة 
دفعني للعمل كون والدي يعمل في المهن الحرة 
)طيان( ومردوده ال يكفي لمصروف البيت«، لذا 
التي  األيام  لمواجهة مصاعب  للعمل  الطفل  لجأ 

يتوقف فيها عمل والده.
إال أن الطفل يعترف هنا أن ما فقده نتيجة العمالة 
في مهنة الحدادة ال يمكن تعويضه »التعليم الذي 
بات بعيد المنال وإنما مجرد حلم ضائع«، وطغى 
الحزن على حديثه هذا »فقدت كل شيء جميل، 

وال أجيد قراءة أي شيء اآلن«.

عاملة األطفال وفق
 رؤية األمم املتحدة

تُعّرف األمم المتحدة عمالة األطفال؛ بأنها أعمال 
حياتهم  وتعرض  األطفال  على  ثقياًل  عبئًا  تضع 
للقانون  انتهاًكا  األطفال  عمالة  وتعتبر  للخطر. 
تحرم  إما  فهي  الوطنية،  والتشريعات  الدولي 
تحمل  منهم  تتطلب  وإما  التعليم  من  األطفال 
العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل معاً.
وإحدى أسوأ أشكال عمل األطفال على اإلطالق، 
تلك التي ُعرفت دوليًا باالستعباد واالتجار بالبشر 
وسائر أشكال العمل الجبري، وتوظيف األطفال 

المسلحة،  النزاعات  في  الستخدامهم  جبًرا 
واألنشطة  اإلباحية  واألعمال  الدعارة  وأعمال 

غير المشروعة.

ورقة عمل مثىل، تكللت بالتعميم

التنفيذي  المجلس  في  الطفل  وكان مكتب حماية 
هيئتي  مع  اجتمع  قد  سوريا،  وشرق  لشمال 
والعمل  االجتماعية  والشؤون  والتعليم  التربية 
إلى  اإلعالم  ومكتب  القانونية  الشؤون  ومكتب 
واالقتصاد  المرأة  هيئات  مع  اجتماعه  جانب 
والزراعة والصحة باإلضافة إلى مكاتب حماية 
االجتماعات  هذه  على  وبناء  الفرعية.  الطفل 
الموسعة أصدر مكتب حماية الطفل في المجلس 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  التنفيذي 
تعميماً تضمن ما يلي: 1- تصنيف عمالة األطفال 
حسب نوع العمل. 2- تحديد سن لعمل األطفال. 

3- شروط عمل الطفل. 

رصد حاالت لعاملة األطفال

من  رصدت  قد  »روناهي«  صحيفتنا  وكانت 
تنتشر  كثيرة  حاالت  الحية  المشاهدات  خالل 
عربات  يجرون  ألطفال  منبج  مدينة  أسواق  في 
جر باليد لنقل بعض البضائع الخفيفة أو حاالت 
شابه  وما  والتصليح  بالصناعة  يعملون  ألطفال 
تزداد  حيث  منبج،  وسط  في  منطقة  وهي  ذلك؛ 

درجة األعمال خطورة. ويستغل معظم األطفال 
دون  يومي  بشكل  الشاق  العضلي  عملهم  لبذل 
أدنى مقومات للسالمة والصحة، حيث ال تشكل 
أجورهم كلفة مرتفعة على صاحب العمل. وتزداد 
عمالة األطفال هذه األيام بسبب تقاعس وتهرب 
المجتمع عن أداء مسؤوليته تجاه حالة تزداد مع 
الكثيرون  يتوجه  حيث  الدراسي،  العام  انتهاء 
الحرة  بالمهن  للعمل  الصيف  فترة  استغالل  إلى 

التعميم،  هذا  تفاصيل  عن  وللحديث  الخطرة. 
وما هو أثر عمالة األطفال على المجتمع، التقت 
لمكتب  المشترك  بالرئيس  صحيفتنا »روناهي« 
حماية الطفل في مدينة منبج وريفها؛ عمر سعيد.

ال حلول من تحت الطاولة

منتشرة  األطفال  يقول سعيد »إن ظاهرة عمالة 
األمس  وليدة  ليست  وهي  المجتمع  في  للغاية 
ال  وبالطبع  وشاملة.  متأنية  قراءة  إلى  وتحتاج 
يمكن إيجاد حل من مجرد إصدار تعميم مكتب 
حماية الطفل في المجلس التنفيذي لشمال وشرق 
عمالة  ظاهرة  تحليل  ينبغي  بل  فحسب،  سوريا 
األطفال بشكل متكامل وعميق. وال شك أن هناك 
العديد من األسباب المختلفة التي تسهم في ازدياد 
في  متجذرة  تعتبر  التي  األطفال  عمالة  ظاهرة 

المجتمع السوري«.
ويعتبر سعيد أنها مسألة متشابكة في عدة جوانب 

واالقتصادي  السياسي  الجانب  منها  مختلفة، 
يعد  السوري  النزاع  عامل  أن  إال  واالجتماعي 
األبرز من بينها الذي ال يزال مستمراً دون حلول 
في القريب العاجل، وبات على األخص الضحايا 
هم األطفال في حرب ال ناقة لهم فيها وال جمل.

متابعة  من  األطفال  حرمت  السورية  الحرب 
األضعف  البيدق  صاروا  بل  الدراسي  تعليمهم 
الذي يستغل من كل األطراف المتصارعة على 

األرض السورية خال قوات سوريا الديمقراطية 
التي وقعت برتوكوالً مع األمم المتحدة من شأنه 
الثامنة  سن  دون  هم  ممن  األطفال  تجنيد  عدم 

عشرة. 

يد واحدة ال تصفق

يعتبر  سعيد:  قال  التعميم،  من  المراد  وحول 
التعميم ورقة عمل من عدة هيئات معنية بمسألة 
عمالة األطفال، وبناء عليها يمكن االنطالق إلى 
أن  سيما  ال  للتنفيذ  مناسبة  آلية  وصياغة  بلورة 
حلها ليس آحادي الجانب ويتعلق برمته بمكاتب 
تضافر  إلى  تحتاج  وإنما  الفرعية  الطفل  حماية 
جهود العديد من المؤسسات اإلدارية التي تتقاطع 

أعمالها التنظيمية مع ظاهرة عمالة األطفال.
ويرى سعيد أنه للحد من ظاهرة عمالة األطفال 
»دعم  اآلتي  وفق  األمور  من  عدد  اتخاذ  ينبغي 
مكاتب حماية الطفل مادياً لتبني سياسات تنظيمية 
قبل  من  التعليم  إلزامية  وفرض  وأشمل  أعمق 
سوريا.  وشرق  شمال  في  والتعليم  التربية  هيئة 
أهلية  حقوقية  منظمات  تأسيس  ذلك  جانب  إلى 
من  التراخيص  وتأخذ  األطفال  حماية  تستطيع 
مكتب حماية الطفل وترصد آثار الحاالت النفسية 
والجسدية لعمالة األطفال، خاصة أن بعضها ناتج 
عن عوامل ذاتية وخارجية أهمها الفاقة والحرب. 
وتضمين شروط ترخيص المنشآت والمعامل في 
األطفال  بمنع عمالة  لوائح خاصة  الشعب  بلدية 
وفق التعميم السابق باإلضافة إلى زيادة مستوى 
أخص  وال  المجتمع،  شرائح  لكافة  المعيشي 
شريحة العاملين فقط وإنما كافة شرائح المجتمع 
في محاولة إللغاء الفروق الطبقية المادية ناهيك 
عن تجفيف أو الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية 

من الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص للعمل«.

هل ينقذ مكتب حماية الطفل ما أفسده الدهر؟
يُشير  المجتمع،  على  األطفال  عمالة  أثر  حول 
سعيد إلى مسألة معقدة في ظاهرة عمالة األطفال 
اجتماعي  سياق  من  أكثر  في  تتداخل  باعتبارها 
كثيراً،  متزايد  انتشارها  أن  الرأي  »أشارك 
األمر الذي يهدد القاعدة السكانية الفتية التي تعد 
وتتواجد  المجتمع.  لبناء  والنواة  الفقري  العمود 
شريحة واسعة من األطفال الذين أثرت الحرب 
السورية على متابعة دراستهم على حساب العمل 
وهم اآلن ال يجيدون القراءة والكتابة مما يسهل 

استغاللهم في حياتهم من جهات أخرى«.
قصارى  تبذل  الذاتية  اإلدارة  أن  سعيد  يؤكد   
جهدها في نشر التعليم ضمن معايير عالية، األمر 
الذي يخفف من حدة ظاهرة عمالة األطفال، لكن 
هذا األمر ال يكفي دون أن تفعيل إلزامية التعليم 

والعقوبات الناظمة والنافذة.
الطفل  حماية  لمكتب  المشترك  الرئيس  ويختم 
في مدينة منبج وريفها عمر سعيد حديثه بالتأكيد 
على متابعة المشكلة »سنكثف في الفترة المقبلة 
من اجتماعاتنا مع الجهات المعنية من المؤسسات 
سريعة  آليات  التخاذ  األطفال  بعمالة  اإلدارية 
وفق التعميم رقم 120 الصادر عن مكتب حماية 
الطفل في المجلس التنفيذي باإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا. ونأمل أن تكون هناك تشريعات 
التعميم  لبلورة  التعليم  إلزامية  مثل؛  من  مختلفة 
محتوى  ذا  تعميم  مجرد  فسيكون  وإال  عملياً 

أخالقي فقط«.
الجدير ذكره، وبحسب أحدث تقرير صادر عن 
فإن  و2020،   2019 عامي  بين  »يونيسف« 
سوري  طفل  المليون  ونصف  مليونين  حوالي 
متسربون من المدارس، و750 ألف طفل سوري 
المدارس،  إلى  يذهبون  ال  المجاورة  الدول  في 
وسط غياب إحصائيات واضحة عّمن توجه منهم 

إلى سوق العمل أو حلول تلوح في األفق.

دعت البعثة األممية إلى ليبيا إلى اإلسراع لسحب 
المرتزقة من ليبيا والمقاتلين األجانب، وإلى فتح 

الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها.
وأعرب المبعوث األممي إلى ليبيا يان كوبيتش، 
 ،)5+5( المشتركة  العسكرية  اللجنة  ألعضاء 
الساحلي  الطريق  فتح  تأخير  من  االستياء  عن 
أكدته  ما  بغربها، حسب  ليبيا  شرق  يربط  الذي 

البعثة األممية في ليبيا.
واللجنة  »كوبيتش  إن  بيان  في  البعثة  وقالت 
أن سحب  يؤكدون  المشتركة )5+5(  العسكرية 
األجنبية  والقوات  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة 

يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير«.
وأضافت أن كوبيتش بحث مع اللجنة العسكرية 
خطة  لوضع  الالزمة  »الخطوات  المشتركة 
اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  لنزع  وطنية 

وإصالح القطاع األمني«.
قد   5+5 المشتركة  العسكرية  اللجنة  وكانت 
قررت الثالثاء تمديد اجتماعاتها في مدينة سرت، 
العالقة، وعلى رأسها  الملفات  الستكمال مناقشة 

وغربها  البالد  بين شرق  الساحلي  الطريق  فتح 
وإجالء القوات األجنبية والمرتزقة من البالد.

المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  وشارك 

ونائباه عبد هللا الالفي وموسى الكوني في الجلسة 
ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  بحضور  االفتتاحية، 
لتوحيد  مساعٍ  إطار  في  وذلك  كوبيتش،  يان 

المواقف من أجل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف 
األول/  تشرين   23 بتاريخ  الموقع  النار  إطالق 

أكتوبر الماضي بمدينة جنيف السويسرية.
المرتزقة  وترحيل  الساحلي  الطريق  فتح  وملفا 
يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً 
كبيراً على السلطة التنفيذية الجديدة وتعرقل عملية 
الوطنية،  والمصالحة  ليبيا  في  الشاملة  السالم 
تشترط  حيث  حولهما،  الحادّة  الخالفات  بسبب 
لحكومة  الموالية  والجفرة  عمليات سرت  غرفة 
وخروجها  الليبي  الجيش  قوات  تراجع  الوحدة 
الساحلي وهو ما  لفتح الطريق  من مدينة سرت 
اإلخوان  »تنظيم  يتمسك  كما  الجيش،  يرفضه 
القوات  ببقاء  له«  الموالية  المسلّحة  والميليشيات 

التركية في البالد.
وفي هذا السياق قالت السفارة األميركية في ليبيا 
إن السفير ريتشارد نورالند »يؤكد دعم أميركا 
العسكرية  القوات  ورحيل  ليبيا  في  لالنتخابات 

والمقاتلين األجانب«.
المجلس  باسم  متحدثة  قالت  آخر،  سياق  في 
الرئاسي الليبي، األربعاء، إن كوبيتش أكد لنائبي 

القانونية  اللجنة  إعالن  »قرب  المجلس  رئيس 
القاعدة  عن  تقريرها  السياسي  الحوار  بملتقى 

الدستورية لالنتخابات العامة« المقبلة في ليبيا.
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائبي  أن  وأضافت 
الليبي، علي الالفي وموسى الكوني، أكدا حرص 
واستمرار  االستحقاقات  »تنفيذ  على  المجلس 
في  االنتخابات  إجراء  لدعم  والعمل  التشاور 

موعدها« في كانون األول/ ديسمبر المقبل.
ليبيا  في  للدعم  األممية  البعثة  قالت  جهتها  من 
الوحدة  حكومة  رئيس  مع  ناقش  كوبيش  إن 
في  المحرز  »التقدم  الدبيبة  لحميد  عبدا  الوطنية 
إلجراء  الالزمة  والخطوات  السياسية  العملية 
والمنطقة  ليبيا  في  األمني  والوضع  االنتخابات، 

عقب التطورات في تشاد«.
ووزيرة  »كوبيش  أن  األممية  البعثة  وأضافت 
على  يؤكدان  المنقوش  نجالء  الليبية  الخارجية 
ضرورة سحب جميع القوات األجنبية والمرتزقة 

دون تأخير«.
وكالة هاوار

محمد شمس

اليوم العالمي للرقص... سمو الروح

محمد عاطف )كاتب وشاعر مرصي(

في بداية حياتي العملية ساقَني القَدر والِرزق أن 
الُمحافظات  بإحدى  َعمل  فُرصة  على  أحُصل 
ُجدد،  ُزمالء  على  خاللها  من  تَعرفت  النائية، 
معاً،  واإلقامة  العمل  ظروف  جمعتنا  حيث 
ُمغتربين،  جميعاً  ُكنا  حيث  ببعضنا  فتمسكنا 
أو  قُدامى  سواء  أنفسنا  ووجدنا  األيام  ومرت 
والنشاط،  بالحيوية  وُمفعمين  متآلفين  ُجدد 
الَمدعو  الزميل  أن  على  آراؤنا  أَجَمعت  ولكن 
أنه  الجميع، حيث  على  ِعبئاً  يُمثل  محمد شمس 
من  )الِشحاته(،  االستعارة  أسلوب  يَستَِحل  كان 
يَبوح  وكان  وجرائد...،  نقود  أحذية،  مالبس، 
سراً لكل واحد ِمنا ُمنفرداً موشوشاً وُمَطالباً إياه 
أن ال يُفشي هذا السر لغيره حيث َخصه به وال 
جداً  صعبة  المادية  فظروفه  يعرفه،  سواه  أحد 
ويتكفل بوالديه وزوجة وبنات أخيه المتوفى في 

ريعان الشباب، وكان يكسب تعاطفنا رغم أنفنا 
وهو يقول »ربنا ال يَكتِبه عليكم«، وكان يُصنف 
على  أتى  وعندما  واحد،  كل  حسب  استعاراته 
بعيداً  شيء  بأي  فكر  قائالً  بادرته  اسمي،  ِذكر 
سأشاركك  الفور  على  فجاوبني  المالبس،  عن 
والكلونيا  والشفرات  والحالقة  األسنان  معجونا 
الَحياء  وسيف  بنعم  رأسي  فهززت  والعطور 
على َرقبتي، فمن عرفوه من قبلي أخبروني أال 
أندهش فهو إنسان يُتاجر بأحزانه، حتى الُمدير 
دون  إضافية  عمل  بساعات  يَُخصه  بالعمل 
الجميع، وتحملناه على َمضض ِشبه راضين، فقد 
كان ال يخلو من ميزة السرد الغزير للنِكات التي 
ُكنا نسهر ونتناول الشاي  كانت تُضحكنا عندما 
والقهوة ويقوم هو على عملية اإلعداد والتجهيز 
أتناوله  وكنا نضحك ونمزح معه، وكنت أحياناً 
بأبيات شعرية سواء مما كنت أكتبه أو مما أحفظ 
الجلسة  وتضج  لنا  الُمزعجة  أفعاله  من  ساخراً 

بالضحك.
 فى ذات ليلة وشوشني شمس وأخبرني أنه يُريد 
انفراد،  على  جداً  مسألة شخصية  في  مشورتي 
أنه  يُخبرني  به  وإذا  قَصياً،  مكاناً  معاً  فانتحينا 
فتاة ووقع في غرامها ويُريد أن أكتب له  يُحب 
بيتين أو ثالثة من الشعر وأن أذكر فيها اسم تلك 
عندما  وُهيامه  وغرامه  ُحبه  يَبُثها  كي  الحبيبة 
يُحدثها تليفونياً، فقلت له ُمَمازحاً حتى األحاسيس 
والمشاعر تُستَعار يا شمس!! ثم ضحكنا، فقلت 

له قُل لي ما اسمها فقال )عواطف( فبادرته..
يا من أُحبُِك ِملء ُكل َعواطفي...

يا  سيدي  يا  وقال  واحتضنني  يديه  بكلتا  فصفق 
سيدي أكمل..

 فقلت له تلك بداية وسأُكمل الحقاً...
فقال  نذل!!  َعيل  أنت  يا شمس؟  إيه  بقولك  لكن 

لماذا؟!
فقلت له لماذا لم تفكر بالزواج من أرملة أخيك 
الذي ترعاها وأطفالها...، فوجدته  الكبير وأنت 
زاغ بصره وكما لو راح تحت تأثير ُمخدر البنج 
أخي...  زوجة  َخفيض  بصوٍت  يقول  به  وإذا 

زوجة أخي..!
»من  وقال  حاجبيه  ورفع  َكفيه  وبسط  أتمنى... 
بُقك لباب السما« وليتها توافق، إنها بنت َحسب 
يعمل  كان  الذي  أخي  أحبت  فلقد  وَغنية  ونَسب 
ُمحاسباً ويتمتع بوجاهة وِصدٍق وأمانة وإخالص 
أحبته  لكنها  بسيطة  عائلتنا  أن  رغم  أبيها،  لدى 
من  زواجها  على  يوافق  أن  ألبيها  وتوسلت 
أخي، ورغم تقدير التاجر ألخي إال أن موافقته 
وبعد  فقط،  ابنته  إلرضاء  مضض  على  كانت 
الوفاة أخذ الرجل ابنته وبناتها عنده في رعايته 
وَكنفه... وإذا به وهو مازال يَهذي، استفاق فجأة 
ِشفاهه  تحريك  رغم  وسكت  بكف  كفاً  وَضرب 
صامتاً، فوجدت نفسي فَاغراً فَاهي َمصدوماً مما 
أسمع ومن ثَم بادرته ولماذا إذن تَدَّعي الرجولة 
والشهامة بأنك تَرعى األيتام!! فأمسك بِِكلتا يَدّي 

يقبلهما ويستحلفني باهلل أن أجعل هذا سراً بيني 
وبينه و«استرني سترك هللا«، ثُم ُعدنا إلى مقر 
أحداً  أُخبر  ولم  الليلة  تلك  أنم  لم  وأكاد  السكن 
كما وعدته، ومرت األيام بعدها بكثير... وذات 
ُزمالئي  وجدت  إجازة،  من  عودتي  عند  َمرة 
يُخبرونني أنهم تشاجروا مع شمس ألنه ضايق 
قائالً  الزميل  فانفعل  يَتَنَاقَشان  وهما  لنا  زميالً 
البشرية  المعادن  أي  من  أفهمك  عايز  »أنا  له: 
بالضبط أنت يا شمس!؟ فالشخص األناني شعاره 
تُفكر سوى في  أما أنت ال  ثُم اآلخرين(  )نفسي 
نفسك وفقط، فما هو شعارك في الحياة إذن أيها 
وأخذ  ِشعاري،  قائالً:  شمس  فرد  االنتهازي؟! 
يَِعد بسبابة كف يده اليُمنى على ثالث أصابع من 
يده اليُسرى، نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم َملعون 

أبوكم ُكلكم..! 
ولَكماً  وَضرباً  وَسباً  شتماً  الجميع  عليه  فانهال 
وركالً... فنظرت لشمس شزراً وقلت له هل ما 
يخبرونني به هذا صحيح؟! فقال أنا ال أقصدك 
وأستحلفك  أبوك  وَرحمة  طبعاً  عاطف  يا  أنت 
على  تُحافظ  أن  وِعشرتنا  والملح  والعيش  باهلل 

السر الذي بيننا..
/ سلسلة ذكريات/

إعداد/ عبد الرحمن محمد

الدقة عن وجود  تاريخ محدد على وجه  ما من 
الرقص ونشوئه أو ممارسته في حياة اإلنسان، 
إن  تقول  تاريخية  دراسات  عدة  أن  من  بالرغم 
الفراعنة هم أول من افتتح مدارس لتعليم فنون 
الرقص منذ آالف السنين وأقاموا االستعراضات 
وإدفو،  األقصر  أبيدوس،  في  الراقصة، خاصة 
لملوك  األثرية  والمعالم  المعابد  »تحتوي  حيث 
التاريخية  الشواهد  القديمة على عشرات  مصر 
عرفوا  القدماء  المصريين  أن  تؤكد  التي 
االستعراضات الراقصة وأنشؤوا مدارس لتعليم 
قدماء  عند  الرقص  وأن  للمعابد،  تابعة  الرقص 
المصريين كان يوظف درامياً، وهو أمر سبقت 

به مصر دول العالم في هذا المجال«.
أكثر  إلى  الرقص  تاريخ  البعض  يرجع  كما 
ظهر  ما  حسب  األقل  على  سنة   9000 من 
ظهرت  حين  في  القديمة،  الهندية  اللوحات  في 
الثقافات  من  العديد  في  االحتفالية  الرقصات 
القديمة األخرى. وقد كان الرقص مكونًا أساسيًا 
في  وكان  الحين  ذلك  منذ  اإلنسان  حياة  في 
طقساً  القديمة  والمعتقدات  الديانات  من  الكثير 
بأشكال  وأقيم  العبادات،  أركان  من  وركناً  هاماً 
القرابين  تقديم  مع  متزامناً  وفردية  جماعية 
المجتمعات  ومارسته  األخرى،  والطقوس 
على  ونساء  رجال  من  فئاتها  بمختلف  والفئات 
وأجواء  وحركات  طقوس  وضمن  سواء  حد 
يتعلق  ما  وبخاصة  متناهية  بدقة  ومتبعة  معينة 

منها بالجانب الروحي واإلثني.
أقدم وأشهر أشكال  الرقص واحد من  ولعل فن 
للبشرية،  المعروف  المجتمعي  والنشاط  الترفيه 
مارسه وال يزال يمارسه الماليين من األشخاص 
دعوة  يتم  العالمي  الرقص  يوم  وفي  يوميًا، 
الجميع للمشاركة في هواية ممتعة للغاية، وكذلك 
إلظهار جوانب منه كهوية من هويات الشعوب.
منذ عام 1982 والعالم يحتفي بالرقص في يوم 
وأصبح  نيسان  من  والعشرين  التاسع  في  حدد 
المجلس  من  بمبادرة  عالمياً  ثقافياً  وإرثاً  تقليداً 
في  الرقص  ولجنة  اليونسكو،  للرقص،  الدولي 
المعهد الدولي للمسرح، ويأتي هذا اليوم إلحياء 

ذكرى مولد راقص الباليه الفرنسي )جان جورج 
وكان  نيسان،   29 في   )1810-1727 نوفر 
أستاذاً لرقص الباليه ابتداء من أربعينيات القرن 
الثامن عشر، وقد عمل في ليون وستراسبورغ 
خالل  شتوتغارت  بالط  في  عمل  كما  ولندن، 
أعوام 1760 ـ 1767 حيث أصبح أستاذاً للباليه 
جورج  جان  قام  مسيرته،  المالكة خالل  للعائلة 
وصمم  جديد  باليه  عمل   40 وإخراج  بتصميم 
ترسيخ  على  وساعد  كثيرة،  أوبرا  عروض 

الباليه كفن قائم بذاته.

جوانب من آليات االحتفال يوم 
الرقص العاملي

في كل عام يتم تداول رسالة من مصمم رقصات 
أو راقص بارز في جميع أنحاء العالم، يتم اختيار 
مؤلف الرسالة من قبل لجنة الرقص الدولية من 
المعهد الدولي للمسرح ITI والمجلس التنفيذي، 
اللغات  من  العديد  إلى  الرسالة  ترجمة  تتم 
الرقص  تشجيع  إلى  باإلضافة  عالميًا.  وتداولها 
من المشاركين من جميع مستويات القدرة، يعد 
يوم الرقص احتفااًل عالميًا حقيقيًا يكسر الحواجز 

لجمع الناس معًا منذ انطالقته في عام1982م.
الرقص  »مقاطع   Flash dance وصول  مع 
السريع« إلى الشاشات الفضية في العام التالي، لم 
يكن من الممكن أن يبدأ الحدث في وقت أفضل، 
بعد كل شيء اكتشف الماليين حول العالم فجأة 
حبهم المتزايد للفن، بعد فترة وجيزة من مغادرة 
دور السينما. ويبدأ في كل عام االحتفال السنوي 
للهواة والمحترفين، مما يشجع المشاركين على 
وفي  المفضلة  الروتينية  بأنماطهم  االستمتاع 
نفس الوقت توسيع معرفتهم من خالل احتضان 

الرقصات والثقافات األخرى.
لجنة  قبل  من  نفسه  الرقص  يوم  تنظيم  ويتم 
 )ITI( للمسرح  الدولي  للمعهد  التابعة  الرقص 
الذين هم شركاء في اليونسكو، وهذا يؤكد مكانة 

االحتفاالت.
أما الحدث الرئيسي في يوم الرقص، هو احتفال 
يقيمه المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للمسرح. 
ولكن  عام،  كل  هذا  العرض  حفل  مكان  يتغير 

االستمتاع  مكان  أي  في  شخص  ألي  يمكن 
باالحتفاالت ككل، كما أن مفهوم الرقص للجميع 

هو النقطة المحورية في كل شيء يمثل اليوم.
فيما يتعلق باألحداث المشهورة عالميًا، يعد هذا 
في  المبدعون  توقعها  التي  األحداث  أكثر  أحد 
الخلفيات  عن  النظر  بغض  العالم،  أنحاء  جميع 
االستمتاع  للجميع  يمكن  الثقافية(،  أو  )المالية 

بهذا اليوم.

خطى وتطلعات يوم
 الرقص العاملي

يهدف يوم الرقص العالمي إلى تشجيع المشاركة 
الفعاليات  خالل  من  الرقص  في  والتعليم 
العالم،  أنحاء  تقام في جميع  التي  والمهرجانات 
وتجاوز  الفني،  الشكل  هذا  بعالمية  واالستمتاع 
والعرقية،  والثقافية  السياسية  الحواجز  جميع 

والجمع بين الناس بلغة مشتركة – الرقص.
ألولئك  بالنسبة  احتفال  يوم  هو  اليوم  هذا 
الفني  الشكل  وأهمية  قيمة  رؤية  يمكنهم  الذين 
الستيقاظ  دعوة  بمثابة  ويعمل  »الرقص«، 
لم  التي  والمؤسسات  والسياسيين  للحكومات 
بعد  تدرك  ولم  والفرد  الناس  بقيمة  بعد  تعترف 

قدرتها على النمو االقتصادي.
يتم الترحيب بكل الرقص بـ«أذرع مفتوحة« من 

 Haka الرقصات االحتفالية التقليدية مثل رقصة
الشوارع  رقص  إلى   Kaguraو  Rejangو
الحديث، والرقص اإللكتروني السريع، ويشمل 
األساليب  وكذلك  التراث  في  غارقة  رقصات 
مصادر  من  سمات  تستعير  التي  المعاصرة 

مختلفة.

أهداف سامية يف االحتفال
 بيوم الرقص

الرقص هو أحد األنشطة المثلى إللغاء الموانع 
وفتح  والشعوب،  األفراد  بين  الحواجز  وكسر 
الجديدة  والثقافات  المعرفة  من  جديدة  آفاق 
عشاق  من  األخرى،  والكيانات  واالشخاص 
للتالقح  فرصة  عام  كل  معين  بلد  إلى  الرقص 
الثقافي والمعرفي أيضاً واالستمتاع بكل ذلك في 
خصوصية لكل مشارك. كما يمكن للمجموعات 
والمؤسسات  كالمدارس  ومؤسسات  كيانات  في 
أو  صاالت  في  هي  حيث  تحتفل  أن  والمعامل 
أكثر،  للتقارب  فرصة  لتكون  محددة  قاعات 
بعض  في  تساهم  أن  الكبيرة  للحفالت  ويمكن 
اإلنسانية  الحمالت  ودعم  المجتمعية  المشاريع 
وكسر القيود المساهمة حتى في إضفاء ابتسامة 
على محيا أولئك المجبرين على مالزمة منازلهم 

والمساهمة في إسعادهم.

عبري دريعي
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توسيع نطاق عمل المنشآت والمعامل الصناعية بالطبقة

لجنة الزراعة تدعو المزارعين إلى تنويع الزراعات واالبتعاد
 عن الزراعة األحادية

ملفان رسول: حالما يتحول إعالمنا إلى إعالم 
وطني يمكننا حينها تجاوز النواقص

مساٍع حثيثة لتأمين مياه الشرب لألرياف بعد نقص 
وانحسار مياه الفرات

الطبقة/ عمر الفارس - تعمل لجنة االقتصاد في 
المعامل  ترخيص  استمرار  على  الطبقة  مدينة 
الالزم  الدعم  وتقديم  الصناعية،  والمنشآت 
الذاتي  االكتفاء  من  جزء  تحقيق  بغية  لعملها، 

للمناطق في شمال وشرق سوريا.

شهد القطاع الصناعي في شمال وشرق سوريا 
الصناعة  في  ملحوظاً  وتقدماً  واسعاً  ازدهاراً 
المحلية، وعودة العديد من المعامل والمصانع إلى 
العمل، وإنتاج السلع والبضائع؛ بعد أن تضررت 
هذِه المنشآت في فترة سيطرة الفصائل اإلرهابية 
منع  حيث  السابقة،  السنوات  في  المنطقة  على 
الغذائية  المواد  من  أي  تصدير  داعش  مرتزقة 
خارج مناطق سيطرتهم، كما أُغلقت العديد من 
المعامل والمصانع قسراً بحجج مختلفة وواهية، 
الصناعة  أصحاب  على  الضرائب  فرض  وتم 
يد  على  المناطق  تحرير  وبعد  ولكن  الحرة، 
قوات سوريا الديمقراطية، قامت اإلدارة المدنية 
الديمقراطية بتوجيه الدعم للقطاع الصناعي لما 
لهُ من أهمية تجارية ومحلية في تأمين المتطلبات 

واالحتياجات وتوفير المواد الغذائية.

ترخيص املنشآت الصناعيرّة

وفي ظل هذِه النهضة الصناعية أعادت اإلدارة 
الترخيص  بدء  إعالن  الطبقة  مدينة  في  المدنية 
في  الصناعية  المناطق  في  الصناعية  للمنشآت 
الريف بإشراف لجنة االقتصاد، مما أعاد الحياة 
وشرق  شمال  في  للمناطق  الصناعي  والنشاط 

سوريا، وعلى أثرِه تم تحقيق نوع من االزدهار 
استيراد  عمليات  من  والحد  للمنطقة،  الصناعي 
البضائع والسلع من مناطق أخرى بشكل جزئي.

تقديم الدعم للقطاع الصناعي

لقاًء  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  أكثر  وللحديث 
مع الرئيس المشترك للجنة االقتصاد والزراعة 
أكد  والذي  الدين  محمد ضياء  الطبقة  مدينة  في 
بالقول: »قدمت اإلدارة الذاتية بالطبقة دعماً كبيراً 

للقطاع الصناعي في المدينة وريفها، وعلى مدى 
أربع سنوات منذ التأسيس بعد تحرير المناطق، 
وقامت بتأمين الخدمات الالزمة للعمل الصناعي 
جاهزة  ومواقع  ومحروقات،  ومياه  كهرباء  من 
وترميم  الجديدة،  والمصانع  المعامل  إلنشاء 
في  للضرر  تعرضت  التي  القديمة  المنشآت 
سنوات الحرب التي دارت في المنطقة، وتسهيل 
الرسوم  وتخفيف  المعامل  ترخيص  إجراءات 

المطلوبة من القائمين على العمل«.
القطاعات  »إن  بالقول:  الدين  ضياء  وأشار 
معامل  من  والخاصة  الحكومية  الصناعية 

األحادية،  الزراعة  لتالفي  المزارعين  دعوة 
المتنوعة؛  األصناف  لزراعة  سنوية  وخطة 
االقتصاد والزراعة وذلك  هذا ما طرحته هيئة 
بحسب ما أشارت إليه لجنة الزراعة في ناحية 

قامشلو.
احتياجات  تأمين  في  الزراعي  التنوع  يساهم 
ويغني  الغذائية،  الموارد  من  المحلي  السوق 
المنخفضة  الجودة  ذات  المستوردة  المواد  عن 

والتكاليف الباهظة.
وتتجه مناطق شمال وشرق سوريا نحو زراعة 
والشتوية،  الصيفية  الزراعية  المحاصيل 
للوصول إلى مرحلة االكتفاء الذاتي، ال سيما في 
الدولية  القوى  بعض  تطبقه  الذي  الحصار  ظل 
بما  الحدودية،  المنافذ  إغالق  عبر  واإلقليمية 
يتناسب ومصالحها واستخدامها كوسيلة للضغط 

واالبتزاز على المنطقة. 
بالقمح  أرضه  زرع  جردو،  محمد  المزارع 
صيفية  أخرى  ومحاصيل  والكزبرة  المروي 
والفلفل  والبندورة  »الخيار  كـ  وشتوية، 
والعدس،  كالفول  والبقوليات  والباذنجان، 
»زرعت  وقال:  والبصل«،  كالبامية  واأللياف 
صنوفاً متنوعة ولكن بكميات قليلة«، معزياً ذلك 

إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج. 
بشكل  يعتمدون  المزارعين  إن  جردو  وأكد 
المحاصيل  كبير على مياه األمطار في زراعة 
الزراعية، لما توفره من تكاليف، مضيفاً في هذا 
المحاصيل  من  الوفير  اإلنتاج  »ويعتمد  الصدد 

على منسوب األمطار خالل السنة«.
تقديم  وحول دور هيئة االقتصاد والزراعة في 
المواد الالزمة للمزارعين، بيّن جردو أن الهيئة 
والسماد  المحروقات  من  المستلزمات  تؤّمن 
الكميات  إن  »إال  وقال:  واألدوية،  والبذار 
الُمقدمة إلى المزارع ليست كافية«، مشيراً إلى 
أن المواد الُمقدمة لهم مستوردة بالعملة األجنبية 

)الدوالر(.
وأضاف: »المحاصيل التي يتم جنيها في نهاية 
المدينة،  سوق  لتغطية  كافية  الزراعي  الموسم 
وهناك فائض أيضاً«، ولفت إلى انخفاض كمية 
اإلنتاج خالل هذا الموسم نتيجة شح األمطار«.

»الزراعة األحادية«

الزراعية، أوضح جردو  تنوع محاصيله  وعن 
لتجنب  مختلفة  أنواع  زراعة  إلى  يسعى  إنه 
الزراعة األحادية، والتي تعني زراعة محصول 
أو  لسنة  األرض  من  واسعة  مساحة  في  واحد 

لسنوات متتالية.
المتنوعة  وشجع جردو على زراعة األصناف 
حاجة  وتحقيق  الذاتي  االكتفاء  إلى  للوصول 
الذي  األمر  المحلي من هذه األصناف،  السوق 
سيساعد المنطقة على االعتماد بصورة أقل على 

المستورد من المحاصيل الزراعية.

المعنية  الجهات  جردو  محمد  المزارع  ودعا 
يتناسب  بما  المزارعين  احتياجات  توفير  إلى 
والوضع االقتصادي الراهن، للوصول بالمنطقة 
إلى االكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض من اإلنتاج 

إلى الخارج أيضاً.
ومن جهته، بيّن الرئيس المشترك للجنة الزراعة 
في ناحية قامشلو معتز أحمد: »إن شح األمطار 
دفع العديد من المزارعين إلى زراعة محاصيل 
كالمحاصيل  االستراتيجي،  القمح  غير  أخرى 
إال  البركة(،  والكزبرة وحبة  )الكمون  العطرية 
مياه  انخفاض  تداعيات  من  تسلم  لم  أيضاً  أنها 

األمطار«.
الدعم  والزراعة  االقتصاد  هيئة  وتابع: »قدمت 
الالزم لزراعة المحاصيل الصيفية التي تحتاج 
السورية  الليرة  لهبوط  أكبر، وذلك  تكاليف  إلى 
بشكل  يؤثر  مما  المستويات،  أدنى  وتسجيلها 

مباشر على تكاليف اإلنتاج«.
على  واالعتماد  األساسية  بالمواد  يتعلق  وفيما 
االقتصاد  هيئة  أن  أحمد  أكد  معينة،  أصناف 
على  لالعتماد  سنوية  خطة  تطرح  والزراعة 
صنوف متنوعة من المحاصيل الزراعية، وذلك 
االستيراد  نسب  وتخفيض  المحلي  السوق  لدعم 

من الخارج.

»العرض والطلب«

وأضاف: »يجب الموازنة بين العرض والطلب 
)يقصد بها التحكم في العرض حتى يتوافق مع 
الطلب( من حيث الزمن والكمية والنوع، وذلك 
وتفادي  معينة  بمنتجات  السوق  إغراق  لتفادي 

التقلبات في أسعار المنتجات الزراعية«.
ال  المزارعين  بعض  أن  إلى  أحمد  وأشار 
والزراعة،  االقتصاد  هيئة  بتوصيات  يتقيدون 
الذي  القمح  زراعة  إلى  يتوجهون  حين  في 
يعتبر محصوالً استراتيجياً على مستوى العالم، 

لتحقيق أعلى عائد له من المحصول«.
وعن تأثير الحصار المطبق على مناطق شمال 
وشرق سوريا، نّوه أحمد أن الحصار االقتصادي 
يؤثر بشكل مباشر على تأمين المواد المستوردة 
من الخارج كالبذار والسماد واألدوية، في إشارة 
إلى المعابر الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، 
االحتالل  مرتزقة  سيطرة  تحت  الواقعة  وتلك 

التركي.

»جوالت وخطة سنويرّة«

وحول دور هيئة االقتصاد والزراعة في تسيير 
من  متنوعة  مشاريع  تنفيذ  شأنها  من  خطة 
المشترك  الرئيس  قال  الزراعية،  المحاصيل 
أحمد:  معتز  قامشلو،  ناحية  في  الزراعة  للجنة 
من  السنوية  في خطتها  الزراعة  هيئة  »شددت 

المساحات  وتحديد  حقلية  جوالت  تنفيذ  خالل 
الالزم  الدعم  تقديم  على  للمزارعين،  الالزمة 

لهم«.
على  باالعتماد  الزراعة  قطاع  لتنشيط  وذلك 
أنواع وصنوف متعددة من المحاصيل الزراعية، 
إضافةً إلى تلبية حاجة السوق المحلي، وتحقيق 
تصديرها  في  للمساهمة  كذلك  الذاتي،  االكتفاء 

إلى الخارج.
وتعد مناطق شمال وشرق سوريا السلة الغذائية 
للبالد، ألن أكثر من 75 بالمئة من أهالي المنطقة 
يعملون في الزراعة، ويعتمدون عليها كمصدر 
وجغرافية  طبيعة  جانب  إلى  الرئيس،  قوتهم 

المنطقة الصالحة للزراعة.
شمال  مناطق  تشهده  ما  فصل  يمكن  وال  هذا، 
تنويع  ناحية  من  قصور  من  سوريا  وشرق 
التي  السياسة  االقتصاد عن  زراعاتهم وتطوير 

كانت تنتهج من قِبل األنظمة القمعية الحاكمة.
شمال  مناطق  موارد  ثمار  سلب  تتعمد  وكانت 
بالثروات  بغناها  المعروفة  سوريا  وشرق 
في  واستثمارها  الخصبة،  والتربة  الباطنية 
أسواق  في  وإعادة ضخها  األخرى  المحافظات 
تحقيق  بهدف  وذلك  مرتفعة،  بأسعار  المنطقة 
عملية  عن  المنطقة  وإقصاء  األعظمي  الربح 

تنمية االقتصاد، وإبقائها منطقة نائية.
بينما تسعى اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
االقتصادي  الجانب  تنمية  إلى  اإلمكان  بقدر 
على  باالعتماد  وذلك  المنطقة،  في  والزراعي 
الجوهر  يعد  الذي  الكومينالي  االقتصاد  نظام 
الحقيقي لالقتصاد، إذ تسهم الخطة االستراتيجية 
بتخزين  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة 
كانت  إنسانية  كارثة  من  للحد  القمح  محصول 
المحصول  تلف  ظل  في  بالمنطقة،  ستحل 
نتيجة  الحالي،  الموسم  خالل  البعلي  الزراعي 

شح األمطار والجفاف.
كذلك توجهت اإلدارة الذاتية إلى فتح آفاق جديدة 
إلنتاج  معمل  كافتتاح  الصناعي،  المجال  في 
في  نوعه  من  األول  يعد  الذي  النباتي  الزيت 

المنطقة.

قامشلو/ إيفا إبراهيم ـ أوضح الكاتب والصحفي 
في  اإلعالمي  الكادر  نقص  أن  رسول  ملفان 
الوسط  في  العاملين  غالبية  وافتقاد  المنطقة، 
يؤدي  شأنه  من  والخبرة  للمهنية  اإلعالمي 
إلى ظهور نواقص في اإلعالم، وتمنى مواظبة 
شمال  شعوب  قضية  نقل  على  اإلعالميين 
وشرق سوريا في نضالها ضد األنظمة الطاغية 

إلى الرأي العام العالمي.

الصحافة  ليوم  السنوية  الذكرى  أيام  منذ  مر 
المجتمع  في  تاريخياً  يوماً  يُعتبر  الذي  الكردية 
شهر  من  والعشرين  الثاني  في  وذلك  الكردي 
نيسان، وفي هذا الصدد كان لنا لقاء مع الكاتب 
بالشكر  الذي توجه  والصحفي »ملفان رسول« 
اإلعالمي عموماً،  الوسط  في  العاملين  كل  إلى 
بكاميرته  صور  أو  جملة  بقلمه  خّط  من  ولكل 
صورة أو مقطعاً أو مشهداً يعكس حقيقة نضال 
الشعب الكردستاني على امتداد الجغرافيا، وعبر 
العائلة  الكردية  الصحافة  لرواد  امتنانه  عن 
أنفسهم  على  آلوا  الذين  الكريمة،  البدرخارنية 
منذ  الكردية  الصحافة  لنهضة  يكونوا رواداً  أن 
123 سنة فاتت، وأكد بقوله: »إننا اليوم نحصد 
ما زرعته العائلة البدرخانية منذ أمٍد طويل جداً، 
العثمانية أبشع الجرائم  الدولة  ففي ظل ارتكاب 
إلى  كردستان  جريدة  في  البدرخانيون  أشار 
المحتل  شباك  في  الوقوع  من  الحذر  ضرورة 
الحروب  لخوض  الكرد  انجرار  لمنع  التركي، 
خاصة  األخرى  الشعوب  من  أخوتهم  ضد 

األرمن والسريان«.

دور مميز يف التوعية

شرح  آفا  روج  في  اإلعالم  وضع  يخص  فيما 
رسول: »جميعنا عاصرنا فترات الحكم والنظام 
السمة  الذي حاول جاهداً صبغ  القمعي،  البعثي 
المشاهد  مجمل  في  العنصرية  أو  القومية 

طيلة  جداً  خجولة  الصحافة  وكانت  السورية، 
نشوء الدولة السورية وحتى قيام ثورة 19 تموز 
وانطالقتها من روج آفا، كان لإلعالم دور مميز 
في التوعية الجماهيرية وفي انتشاره على امتداد 
خارطة روج آفا، بل شملت عموم مناطق شمال 

وشرق سوريا«.
وأشار إلى أن الطفرة اإلعالمية ألول مرة تشهد 
داخلياً،  واقتتاالً  حروباً  تعيش  ساخنة  منطقة 
وقومية  شوفينية  أجندات  تحمل  فصائل  بين 
للكلمة  يولي  ال  قمعي  ونظام  دينية،  وعنصرية 
آفا  روج  في  ظهوره  لكن  تقدير،  أي  الحرة 
وانتشاره من الصحافة الورقية وتوسعه وتطوره 
تم  االفتراضي؛  والعالم  األخرى  المجاالت  إلى 
متطور،  وإعالمي  جماهيري  بزخم  ولوجه 
آفا  روج  مناطق  في  الفضائيات  ظهور  بداللة 

وشمال وشرق سوريا.

اإلعالم حركة جدلية

منتشرة  فهي  الورقية  الصحافة  صعيد  وعلى 
نوع  أصابها  قد  الورقية  الصحافة  أن  مع  جداً 
وتحول  التكنولوجيا،  تطور  بسبب  الخمول  من 
المسموعة  إلى  المكتوبة  الصحافة  من  اإلعالم 
في  نالحظه  كما  اآلن  وتجاوزتها  والمرئية، 
التواصل  مواقع  عبر  االفتراضي  اإلعالم  عالم 
أنها ألول  آفا هي  في روج  الحالة  االجتماعي، 
وحول  متطورة،  إعالمية  حركة  تشهد  مرة 
مدى قيام إعالم روج آفا وشمال وشرق سوريا 
بتأدية رسالته على أتم وجه؛ أجاب رسول: »هنا 
يتمحور السؤال، أظن أن االستجابة كانت مقبولة 
لإلعالم  السريع  بالتطور  مقارنة  ما  درجة  إلى 
إلى  عموماً  اإلعالم  يرتِق  لم  لكن  المنطقة،  في 
ذاك المستوى حتى نسميه اإلعالم المتحول إلى 
داخل  إلى  الولوج  من  وتمكن  الرابعة،  السلطة 

المجتمعات واألنظمة األخرى«.
وأكمل رسول حديثه موضحاً رأيه في اإلعالم 

مشيراً إلى أن »اإلعالم في حركة جدلية مستمرة 
فالحركة  العقم،  سيصيبه  تواكبه  لم  إن  متجددة 
المتجددة ليست في استخدام التقنية، ولكن تكمن 
في جوهر ما تقدمه لجذب المشاهد أو القارئ أو 
التفاعل مع اآلخر، هناك جيش من اإلعالميين 
وقضيتهم  شعبهم  رسالة  لنقل  يعملون  الذي 
النواقص،  من  جملة  عاماً  يعتريه  لكن  للعالم، 
أظننا إن تالفيناه سنتمكن من نقل الرسالة بشكٍل 
العالمي  الوسط  إلى  ونقلها  والتفاعل معها  أكبر 

أيضاً«.

تجاوز األحزاب والطوائف والدين 
سيلبي نداء اإلعالم

تُقدم،  التي  اإلعالمية  المادة  عن  سألناه  وعندما 
هل هي ملبية لحاجات الجماهير، وهل العاملون 
مستوى  إلى  يرتقون  اإلعالمي  الوسط  في 
المهنية واالحترافية لنقل المادة اإلعالمية؟ قال: 

اإلعالم  انحصار  في  يكمن  القصور  أن  »أظن 
العامل األول  بشكٍل عام على عاملين أساسين، 
ضمن  تقوقع  التي  الحزبي  الفكري  العامل  هو 
تنظيمات حزبية اصبحت رديفة ألحزاب أفكار 
اإليديولوجية فقط، وهي تنقل رسالة من طرف 
تسميته  يمكن  اآلخر  اإلعالم  بالمقابل  واحد، 
بأجندات  نهاراً  ليالً  يعمل  األصفر«  »اإلعالم 
في  أنجز  ما  على  للقضاء  النقيض  على  تعمل 
فجهة  المتناقضتان،  الجهتان  هاتان  آفا،  روج 
الحقائق  فيها  تثبت  قوية جداً  مادة إعالمية  تقدم 
الطرف  تكسب  حتى  مهني  بشكٍل  وتعرضه 
تريد  ال  دول  تموله  األصفر  واإلعالم  اآلخر، 
الكردية،  القضية  وحل  والديمقراطية  الحرية 
التي  والجهود  شعبنا  نضال  إلى  يسيئ  ما  وهذا 
يبذلها اإلعالميون في روج آفا، ال بد من إيجاد 
الرسالة  نقل  في  أخرى  نمطية  أو  أخرى  آليات 
الجماهيري  وللوسط  أوالً،  الكردي  للمجتمع 
عموماً في مناطق شمال وشرق سوريا. والعبرة 
ليست في كثرة الوسائل اإلعالمية ولكن النوعية 

هي التي تجذب وتوثر على المتفاعل، أظن حالما 
اإلدارة  تتبع  وطني  إعالم  إلى  إعالمنا  يتحول 
ـ  الوطنية  اإلدارة  السلطة  وأقصد  ـ  والسلطة 
يعتمد  النواقص، حيث  هذه  تجاوز  يمكن  حينها 
والدينية  الحزبية  المفاهيم  تتجاوز  معايير  على 
الذاتية  اإلدارة  يتبع  إعالم  والعرقية،  والطائفية 
حتى نثبت لآلخر بأن اإلعالم المتوفر لدينا يعمل 
المعارضة  أو  النظام  الذي حدده  النطاق  خارج 
تريد  تموله جهات ال  الذي  اإلعالم األصفر  أو 

الخير لشعبنا«.

االفتقار للمهنية

حديثه  رسول  ملفان  والصحفي  الكاتب  واختتم 
معرباً عن الواقع اإلعالمي في المنطقة: »هناك 
نقص في الكادر اإلعالمي، والعاملون في الوسط 
متى  والخبرة،  المهنية  غالباً  يفتقدون  اإلعالمي 
ما استطعنا أن نلجأ للمعاهد أو مراكز للتدريب 
اإلعالمي للرقي بالمستوى اإلعالمي إلى السوية 
أساسية  عقبة  تجاوزنا  حينها  نكون  االحترافية 
في نقل الرسالة بالوجه األصح واألسلم، ويمكن 
ال  حتى  سليم  بشكٍل  يتذوقه  أن  إلعالمنا  للمتبع 
الذوق  واحترام  وذوقه،  المتابع  بأذهان  نستهتر 
المادة  إنما ضمن  ال يكون عبر الصوت اآلخر 
اإلعالمية المعدة، وإرسالها إلى المتلقي، خاصة 
في الداخل والخارج، لنكون بذاك المستوى الذي 
وأن  الوسط،  هذا  في  اإلعالميين  كافة  يقدره 
نعطي وصفاً دقيقاً للحالة النضالية على الساحة 
الشعب  حماية  لوحدات  العسكرية  الميادين  في 
وبعض  الديمقراطية،  سوريا  وقوات  والمرأة 
أو  الفكرية  الخلفية  على  بُنيت  التي  المؤسسات 
ونشرها  الديمقراطية  قواعد  إرساء  في  الذهنية 
بمصداقية، هذه المعايير التي تعتمدها الصحافة 
العالمية، أشكركم في النهاية وكل أمل أن نرتقي 
برسالتنا نحن في الوسط اإلعالمي إلى جمهورنا 
بأن قضيته يتم نقلها بأمان وبتجرد من العاطفة«. 

المياه في  الفارس - تعمل وحدة  الطبقة/ عمر 
على  اإلطفاء  فوج  وبمساندة  الطبقة  مدينة 
صهاريج  ضمن  الضرورية  المياه  توصيل 
بعد  الطبقة،  في  الريف  مناطق  إلى  وخزانات 
قطع  بسبب  عنها  طويلة  لفترة  المياه  انقطاع 

تركيا للمياه مكررة أفعالها الالإنسانية.
الفرات،  نهر  مياه  منسوب  نقص  أزمة  تفاقمت 
خطيرة،  لمرحلة  الحالية  الفترة  في  ووصلت 
القرى  بعض  عن  الشرب  مياه  بقطع  تسببت 
المناطق واألحياء  الطبقة والعديد من  في ريف 
األخرى، بسبب النقص الكبير في منسوب نهر 
لتطويل  ونتيجة  التخزينية،  والبحيرة  الفرات 
أدى  مرة،  من  أكثر  السحب  مضخات  أنابيب 
ذلك إلى تعطل عدد من المضخات وعدم قدرتها 
من  أكثر  المتدني  المياه  مستوى  إلى  للوصول 
خمس أمتار عن الحد السابق، وبعد التصريحات 
الفرات  سد  إدارة  عنها  أعلنت  التي  األخيرة 
الفرات،  نهر  مياه  منسوب  مستوى  تدني  في 
المحتمل  من  التي  الدنيا،  للحدود  وصل  والذي 
أن تدخل السد في وضع تقييد العمل والخروج 
عن الخدمة إذا استمر المنسوب في االنخفاض، 
وبدورِه انعكس على الخدمات األساسية لألهالي 
التي  الكهرباء  وقلة  الشرب  مياه  انقطاع  من 
انحصرت في الفترة الحالية، ونتيجة لقلة توليد 
الخدمية  الخطوط  على  فقط  الكهربائية،  الطاقة 

األساسية للمشافي والمطاحن واألفران، أما باقي 
الخطوط فتعاني من ساعات التقنين الطويلة.

عدوان تريك ال إنساين وصمت دويل

السورية في  المياه عن األراضي  تركيا قطعت 
العديد من المرات في سنوات سابقة، عن مدينة 
الرقة ومحطة الحسكة »علوك«، كسالح حرب 
ضد المدنيين السوريين، لتحقيق مكاسب سياسية 
وعسكرية دون األخذ بعين االعتبار الحد األدنى 
من االحتياجات اإلنسانية ألهالي تلك المناطق، 
وانتهاكاً  حرب  جريمة  يعتبر  المياه  وقطع 
واالتفاقيات  المواثيق  كل  على  فاضحاً  واعتداء 
والممارسات  األفعال  الدولية، وهذِه  واألعراف 
غير األخالقية والالإنسانية تخالف أحكام القانون 

الدولي ومجلس األمن، األمر الذي يزيد من أزمة 
والمحاصيل  البشر  تطال  بكارثة  وينذر  السكان 
السكان  لخنق  عدوانية  سياسة  في  الزراعية، 

وتجويعهم وتعطيش المنطقة. 
الطبقة  الهورة شرقي  قرية  السبب عانت  ولهذا 
الشرب  مياه  انقطاع  من  القرى  من  والعديد 
بشكل كبير، حيث سارعت وحدة المياه بالطبقة 
لنقل  إسعافية  إجراءات  التخاذ  فيها  والعاملين 
ال  التي  القرى  إلى  وصهاريج  بخزانات  المياه 

تصل إليها المياه بشكل كلي. 
في هذا الصدد أفاد لنا الرئيس المشترك لوحدة 
المياه بالطبقة »حمود الشيخ« بالقول: »بمساعدة 
مياه  لتأمين  المياه  صهاريج  نقلنا  اإلطفاء  فوج 
كلي  انقطاع  من  عانت  التي  للمناطق  الشرب 
قرية  مثل  المجاورة  بالقرى  المياه  في  طويل 

ضحية  فيه  الشعب  كان  االنقطاع  هذا  الهورة، 
المنطقة،  على  التركية  العدوانية  الممارسة 

واستمرار احتكار مياه نهر الفرات«.

جوالت توزيع ونقل املياه

وأشار لنا 
حمود الشيخ 

الرئيس 
المشترك 

لوحدة مياه 
الطبقة إلى 

أن حملة 
توزيع المياه 

ستستمر لعدة أيام، وبجوالت يومية في كل 
المناطق، مثل الهورة وعايد، باستخدام اآلليات 

المزودة بالصهاريج والخزانات، وال سيما 
مع التزايد الكبير في حاجة األهالي للمياه مع 

تزايد درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، 
واختتم حديثه بالقول: »نطالب الجهات المعنية 
بإيجاد الحلول المناسبة، وتسليط الضوء على 

ممارسات تركيا وعدوانها وإجبارها على 
االلتزام بالمواثيق والعهود الدولية، التي أقرت 

فيها حصص األنهار وحركة عمل السدود، 

ومن الضروري ضخ مياه نهر الفرات لتعود 
الحياة للمنطقة والمحاصيل الزراعية«.

معاناة يومية

وفي لقاء 
آخر أوضح 
لنا »إبراهيم 

األحمد« 
من قرية 

الهورة، وقد 
حدثنا عن 

معاناته اليومية من انقطاع المياه عن المنزل 
بالقول: »نعاني من نقص شديد في المياه، الماء 
الذي يُعتبر عصب الحياة لحاجة اإلنسان له من 

شرب ونظافة وتحضير الطعام وغيرها من 
األمور األساسية، وال سيما مع دخول فصل 

الصيف، ونقوم بتعبئة الخزانات بشكل يدوي 
بمساعدة المنظمات وإدارة المياه واإلطفاء، 

ونحن نطالب جميع الجهات المعنية والمسؤولة 
بإيجاد حلول سريعة لحل هذه األزمة اإلنسانية، 

وضخ المياه للمناطق التي قطعت عنها في 
الفترة الحالية بسبب تركيا«.

أسعد الفرج محمد ضياء الدين

الصناعة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة يتم تسجيلها 
لدينا وإحصاء نسبة اإلنتاج السنوي، نذكر بعض 
هذه المنشآت الصناعية وهي »معامل البناء من 
البالستيك،  ومعمل  والرخام،  والبالط،  البلوك، 
ومشتقات  المثلجات  مثل  الغذائية؛  والمعامل 
السياحية  واألفران  والمكسرات  الحليب 
والمطاحن  البرغل  ومعمل  الزيتون  ومعاصر 
العمل من  وغيرها«، ويتم اإلشراف على سير 
خالل جوالت مستمرة لتأمين الدعم الالزم وحل 
جميع العراقيل التي تواجه خطة العمل واإلنتاج 

الصناعي«. 

صناعة محلية وتأمني االحتياجات

االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس  واختتم 
الدين  ضياء  محمد  الطبقة  مدينة  في  والزراعة 
في  المحلية  الصناعة  أهمية  عن  بالقول  حديثه 
مناطق  البضائع من  استيراد  والحد من  تخفيف 
سنوات  أربع  بعد  الحالي  الوقت  في  أخرى 

أكثر  بنسبة  التأسيس  بداية  فترة  في  مقارنةً 
الذاتي،  االكتفاء  من  جزء  وتحقيق   %50 من 
وتأمين احتياجات المنطقة، وتوفير اليد العاملة، 
واالستفادة من أصحاب الخبرة، واستثمار المواد 
الصناعيين  واستقطاب  وتصنيعها،  األولية 
األمن  لتوفير  الذاتية  اإلدارة  مناطق  خارج  من 
للصناعيين  المقدمة  واالستقرار والمواد األولية 

من قبل الجهات المعنية.
اإلنتاج  مسؤول  وهو  العاملين  أحد  وصّرح 
للمكسرات  الحسون«  »شركة  في  الصناعي 
ريف  في  قبيع  أبو  منطقة  في  القهوة  وتصنيع 
الطبقة أسعد الفرج والذي أشار بالقول: »معملنا 
جيدة،  إنتاجية  بكميات  والبن  المكسرات  ينتج 
والطبقة  الرقة  في  لمناطق  تصديرها  ويتم 
والمناطق القريبة وتغطية احتياجاتها عن طريق 
اإلنتاج المحلي، األمر الذي يحقق فائدة وتحسين 
البضائع  استيراد  من  والتقليل  مناطقنا،  اقتصاد 

من مناطق أخرى«.


