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المساواة بين الجنسين في مواقع العمل 
قد تستغرق خمسين عامًا

بطولة الشبيبة الثورية 
لكرة القدم في جل آغا 

تصل إلى ختامها

افتتاح أول محل تجاري 
ُتديره النساء فقط في 

المملكة العربية السعودية

 50 من  أكثر  االنتظار  إلى  النساء  تضطر  قد 
تولّي  في  متساوية  فرص  على  للحصول  عاماً 
المناصب اإلدارية العُليا، وفقاً لتقرير صدر عن 

إحدى الجامعات السويسرية.
خارجي  رابط  استقصائية  دراسة  وجدت 
 )Gender Intelligence Report  2021(
السويسرية  غالن  سانت  جامعة  سنة  كل  تُِعدّه 
داخل  الجنسين  بين  الفرص  في  المساواة  حول 
المناصب  من   %17 أن  السويسرية  الشركات 
العليا و23% فقط من مناصب اإلدارة  اإلدارية 
الوسطى تشغلها نساء، للوصول إلى هذه األرقام، 
الباحثون بفحص حاالت 320 ألف موظفة  قام 

وموظف يعملون في 90 شركة سويسرية.
البحث  نتيجة  عرض  بعد  التقرير  ُطِرح  وقد 
على  الوضع  حافظ  حال  “في  التالي:  التساؤل 
أن  يمكن  الحالي،  المعدل  في  تطّور  وتيرة 

يستغرق تحقيق التكافؤ بين الجنسين جيلين إلى 
َن. ثالثة أجيال من الآْ

إذا كنت مصرفياً أو دبلوماسياً أو رئيساً تنفيذياً 
أجنبياً يمكن أن تتقاضى مرتباً عالياً وتتمتع بحياة 
مريحة، ولكن ليس هذا وضع أغلب العاملين في 

البلد.
ال يقتصر األمر على حصول النساء على عدد 
أقل من الترقيات في المستويات اإلدارية العليا 
أعلى  معدل دوران  أيضاً  لديهن  ولكن  فحسب، 

من نظرائهن من الرجال داخل الشركات.
التشريع  من  الرغم  على  األمر  هذا  يحدث 
األخير الذي يحدد حصص الجنسين في مجالس 
الشركات  أكبر  التنفيذية في  والمناصب  اإلدارة 
السويسرية، ويطالب هذه األخيرة بنشر تقارير 

األجور تَبَعاً لـِ الجنس.

يبدو أّن أحد أكبر أسباب التمييز بين الجنسين هو 
قرار المرأة بتكوين أسرة.

قالت المسؤولة عن التقرير إينيس هارتمان لقناة 
اإلذاعة والتلفزيون السويسري الناطقة باأللمانية 
في  النساء  نسبة  أن  نرى  أن  “يمكننا   :)SRF(
السنوات  في  زادت  قد  اإلدارة  مستويات  أدنى 
في  الكثير  يحدث  ال  ببساطة  ولكن  األخيرة، 

القمة”.
أن  المفترض  من  بدء،  ذي  “بادئ  وأضافت: 
تنجب النساء أطفاالً في مرحلة ما، وهذا يعرقل 

جزئياً عملية االرتقاء في السلم الوظيفي”.
فتح  إلى  الشركات  هارتمان  إينيس  دعت  لذلك 
مسارات وظيفية للنساء من خالل االعتراف بأن 
“األبّوة واألمومة جزء طبيعي من الحياة المهنية 

– للنساء والرجال على حد سواء”.

الشبيبة  رعاية  تحت  ـ  كوجر  تل  روناهي/ 
الثورية، وبالتنسيق مع االتحاد الرياضي بإقليم 
الجزيرة، أُقيمت بطولة كرة القدم للسداسيات، 

في بلدة جل آغا.

تحت شعار »هلموا إلى معركة الحياة«، أُقيمت 
وكان  الجزيرة،  إقليم  مناطق  في  بطوالت  عدة 
والتي  البطولة  تنظيم  في  نصيب  آغا  لجل 

استمرت لعدة أيام.
حسن  ألقاها  كلمة  المباراة  البداية  سبَق صافرة 
العلي عضو الشبيبة الثورية مؤكداً أن الرياضة 
في  االنخراط  الحياة ويجب  إحدى ساحات  هي 
كل األعمال التي من شأنها عكس لُحمة الوطن 

وجميع الشعوب تحت راية الوطن.
أُقيمت البطولة على أرضية ملعب الشهيد ثائر 
فرق  ثماني  بمشاركة  آغا،  بلدة جل  في  الذياب 
باجار  وخراب  والعباسية  الثورية  الشبيبة  هي 
والقاسمية  الغمر  جوادية  و  صالح  والشهيد 
والحمراء ونوروز لُِعبت البطولة بنظام اإلسقاط 

أي خروج المغلوب.
ووصل في البطولة إلى المباراة النهائية فريقي 
فريق  ليتمكن  باجار  وخراب  صالح  الشهيد 
بعد  البطولة  بلقب  التتويج  من  صالح  الشهيد 
تفوقه على فريق خراب باجار بركالت الترجيح 
بنتيجة 2×0، بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 

السلبي بدون أهداف.

سالسل  أكبر  إحدى  بوكس«،  »هوم  افتتحت 
محلها  المنزلية،  واألدوات  األثاث  متاجر 
العربية  المملكة  في  نوعه  من  األول  التجاري 
السعودية حيث سيديره حصرياً طاقم من النساء.
الحادي  التجاري  المحل  هذا  سيكون  وبهذا 
والعشرين في المملكة العربية السعودية والثالث 
الخليجي،  التعاون  مجلس  منطقة  في  والثالثين 
اإلقليمية  التوسع  حملة  من  كجزء  هذا  ويأتي 
التي تهدف من خاللها الشركة إلى توسيع نطاق 
عروضها لألثاث المنزلي في سوق دول مجلس 

التعاون الخليجي الكبرى.
يقع متجر »هوم بوكس« الجديد في جدة بارك 
 6000 من  أكثر  ويضم  العزيزية،  في  مول 
المنزلي  واألثاث  الضيافة  فئات  من  منتج 
 30 تبلغ  مساحة  تغطي  التي  واإلكسسوارات 

ألف قدم مربع من المساحة المتميزة.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  أنتال،  ألجاي  ووفقاً 
مع  يتماشى  الجديد  المتجر  فإن  بوكس،  هوم 
قرار الندمارك العربية والتزامها بتمكين المرأة 
السعودية  العربية  المملكة  ليس فقط في  العاملة 

ولكن أيضاً في المنطقة.
العنصر  يديره  الذي  المتجر  »يعد  قال:  حيث 
إليها  الحاجة  بأمّسِ  نحن  مساهمةً  فقط  النسائي 
يجتاح  الذي  المستمر  الثقافي  التغيير  بسبب 
المنطقة من خالل هذا القرار، نعتقد حقاً أن هذا 

المزيد  َسيُلهم  النساء  تقوده  الذي  الجديد  المتجر 
قيادية كما  للبحث عن أدوار  المنطقة  منهن في 
أيضاً  سيُعزز  والفريد  الجديد  المفهوم  هذا  أن 

تجربة عمالئنا بشكٍل كبير«.
من  فريد  وتصميم  بمفهوم  الجديد  المنفذ  يتميز 
لتقديم  التجارية  العالمة  جهود  يدعم  أن  شأنه 
أثاث ذات قيمة وإكسسوارات وديكورات منزلية 
الناشئة،  والتفضيالت  االتجاهات  تُلبي  رائعة 
قطعًا  فريد  بشكٍل  الُمصمم  المتجر  سيعرض 
مخصصة تتناسب مع أذواق وتطلعات عمالئها 

الحاليين.

منافسات مثرية يف 
بطولة الطاولة بعامودا

صحفيون وناشطون: الديمقراطي الكردستاين بتواطؤه 
مع تركيا سيخسر جميع المكتسبات

حرية القائد األممي 
أوجالن ضمان ألمان 

المنطقة

هيئة االقتصاد 
والزراعة ترفع سعر 

شراء محصول القطن

من جديد تشهد لعبة كرة الطاولة منافسة مثيرة 
بين بطالت وأبطال اللعبة في إقليم الجزيرة، وذلك 

ضمن بطولة أُقيمت بمدرسة البنات بعامودا برعاية 
منظمة«Gav«  وبالتنسيق مع االتحاد الرياضي 

بإقليم الجزيرة...«10

حذّر صحفيون من باشور كردستان من أن استمرار الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في تواطؤه مع الدولة التركية، َسيُفقد باشور جميع مكتسباته، 

وانتقدوا العالقات المشبوهة والدعم المباشر الذي يقدمه الحزب 
الديمقراطي الكردستاني للدولة التركية المعادية للكرد...«4

ال يزال الشعب في تل 
كوجر يؤّكد على ضرورة 

حريَّة القائد عبد هللا 
أوجالن، وأنَّ ممارسات 

االحتالل التركي في إبعاد 
الشَّعب الحر عن قائده 
الحر مستمرة؛ ظناً من 

تركيا أنَّها بأفعالها ستكسر 
شوكة شعوب مناطق شمال 

وشرق سوريا...«6

أكَّد الرئيس المشترك لهيئة 
االقتصاد والزراعة سلمان 
بارودو أنَّ اإلدارة الذاتية 

رفعت سعر مادة القطن من 
»1950« إلى »2500« 

تلبيةً لمطالب مزارعي 
شمال وشرق سوريا ولسِد 

كافة المصاريف التي 
تكبدها المزارعون خالل 

راعي من العام  الموسم الّزِ
الحالي...«7

مكتب المرأة يف مسد يسعى 
لتمكين المرأة يف الحياة 

السياسية

شعوب تل تمر تؤكد تشبثها باألرض 
واالستمرار في المقاومة

أشارت شعوب تل 
تمر إلى أن دولة 

االحتالل التركي ال 
تفرق في هجماتها 

بي�ن المدنيي�ن 
والعسكريي�ن، 

وأنها تسعى 
باستهدافها 
المدنيي�ن إلى 

إفراغ المنطقة من 
ساكنيها، وأكدت 

أنهم صامدون 
أمام مخططاتها 

االستعمارية، 
وأنهم لن يتركوا 

أرضهم مهما 
حدث...«2

3»...
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طريقتان جديدتان لعالج اإلكزيما.. كيف تعمالن؟شعوب تل تمر تؤكد تشبثها باألرض واالستمرار في المقاومة

بركة مياه في البحر الميت تتحّول إلى اللون الوردي

القبض على 209 من المتورطين باالتجار وتزوير الدوالر

عالج جديد ُمضاد لفيروس كوروناطبيب ُيحّذر األهالي من موجة كورونا الجديدة

»الجيش  ومرتزقته  التركي  االحتالل  يستمر 
الوطني السوري«، منذ الـ 19 من تشرين األول 
عام 2019، بشّن هجماتها على مناطق متفرقة 
في شمال وشرق سوريا، في خرٍق واضح لكل 
المناطق  سيما  ال  النار،  إطالق  وقف  اتفاقيات 
وعين  وزكان،  تمر،  »تل  لنواحي  المتاخمة 
األشهر  خالل  النواحي  تلك  وتشهد  عيسى، 
األخيرة تصعيداً عسكرياً كبيراً من قبل االحتالل 
التركي ومرتزقته، الذي يقصف بشكٍل يومي تلك 
القرى الهلة بالسكان المتاخمة للمناطق المحتلة، 
الُمسيّرة،  الطائرات  عبر  النواحي  ومركز 

والمدفعية الثقيلة، والقذائف الصاروخية.

الهدف إفراغ املنطقة من سكانها

استطالعاً  هاوار  وكالة  أجرت  ذلك  حول 
الكردي  المواطن  تحدث  البداية  وفي  لآلراء 
كبير  تصعيد  هناك  فقال:  حسين  الرحمن  عبد 
لهجمات االحتالل التركي على منطقة تل تمر، 
تلك الهجمات جاءت بعد اللقاءات االستخباراتية 
الدولة  أثبتت  وقد  وتركيا،  السوري  النظام  بين 

التركية ذلك من خالل تصريحاتها، وهذا يوضح 
نتائج أن تلك اللقاءات.

وأشار حسين إلى إن الهجمات تهدف إلى تهجير 
أهالي المنطقة، عبر استهداف تركيا ومرتزقتها 
للقرى الهلة بالسكان، وترهيبهم بهدف إفراغها 

من سكانها األصليين.
واختتم عبد الرحمن حسين حديثه قائالً: ال نزال 
وسنبقى متمسكين بأرضنا، وكما تعلمون جميعنا 
نمارس حياتنا الطبيعية رغم ذلك القصف، ونقوم 
االحتالل،  لدولة  لتكون رسالة  متعددة  بفعاليات 

بأننا باقون على أراضينا.

سنتمسك بأرضنا مهام اشتد 
القصف

فيلدا  الشورية  المواطنة  لفتت  جهتها  ومن 
سيمون بقولها: الهجمات هي تكرار لسيناريو عام 
2015 وما فعله مرتزقة داعش حينها، يحاولون 
تهجير من تبقّى من آشوريي المنطقة، بحيث بتنا 

نستيقظ على أصوات القصف والمدافع.

أراضيهم،  عن  يتخلوا  لن  أنهم  فيلدا:  وبيّنت 
القصف والهجمات  اشتد  بها مهما  وسيتمسكون 
حديثها  فيلدا  واختتمت  الناحية  على  التركية 
ونحن  يومية،  هجمات  المنطقة  »تشهد  بالقول: 
يكبر  أن  وأريد  حياتنا،  مواصلة  في  مستمرون 
أطفالي هنا في مسقط رأسهم، ال الخروج منها«.

لن نرتك أرضنا ومناطقنا فارغة

أما المواطن العربي محمد خضر تحدث بالقول: 
المنطقة ال تميز  التي تتعرض لها  إن الهجمات 
ضد  حرب  وأنها  والعسكريين،  المدنيين  بين 
صامدون،  المنطقة  سكان  نحن  السوريين،  كل 

وسنبقى ألن عدونا ال يميز بين شعب وآخر.
سنبقى  بالقول:  حديثه  خضر  محمد  وأنهى   
قد  عنها،  نتخلى  ولن  وقرانا  بأرضنا  متمسكين 
نخرج من منازلنا لبضع ساعات، جّراء القصف 
العشوائي الهمجي، لكن لن نترك قرانا ومناطقنا 

فارغة.
االحتالل  جيش  هجمات  وسائل  وتتعدد  هذا 

االستهداف  جانب  فإلى  الناحية،  على  التركي 
التركي  االحتالل  يقوم  المباشر،  العسكري 
باستهداف المنشآت الحيوية التي تغذي المنطقة 
استهداف  خالل  من  ومياه«،  »كهرباء،  من 

لقطع  باإلضافة  الناحية،  كهرباء  تحويل  محطة 
مياه الشرب عن المنطقة الواردة من محطة ضخ 

علوك بعد احتاللها.

أمراض  أكثر  من  التأتبية  اإلكزيما  مرض  يعد 
أنه ليس له عالج حتى الن،  كما  الجلد شيوعاً 
إال أن هناك آليتين جديدتين للعالج ظهرتا حديثاً 
ويمكن لهما أن تخففا من حدة أعراضه، وتعتمد 
اللية األولى على استخدام الكورتيزون الداخلي، 
السيكلوسبورين  استخدام  على  الثانية  وتعتمد 
زراعة  طب  من  والمأخوذ  للمناعة  المثبط 

األعضاء.
عام  كل  من  أيلول  من  عشر  الرابع  في  يتم 
التأتبي،  الجلد  اللتهاب  العالمي  باليوم  االحتفال 
وهو المرض الذي يعاني منه نحو 3.5 مليون 
شخص بينهم نحو 1.3 مليون طفل في ألمانيا، 
وهو مرض معروف باسم »اإلكزيما التأتبية«، 
وهو من أكثر أمراض الجلد شيوعاً كما أن ليس 
له عالج حتى الن، غير أن هناك شكلين جديدين 
للعالج ظهراً حديثاً ويمكن لهما أن يخففا من حدة 
المتوسطة  للحاالت  الداء والسيما  هذا  أعراض 
عمل  للية  تحليالً  ألمان  علماء  وقدم  والشديدة، 

هاتين الطريقتين الجديدتين.

البشرة  إصابة  في  المرض  أعراض  وتتمثل 
مصحوبين  الجلد  واحمرار  الشديد  بالجفاف 
هذا  ويظهر  بالحكة،  يُطاق  ال  وشعور  بتقشير 
الداء في سن مبكرة ويتحسن وضعه عند معظم 
من  سلسلة  وثمة  الحقة،  مرحلة  في  المرضى 
لإلصابة  الظروف  تُهيئ  التي  المحفزة  العوامل 
حيث  بالمناخ  يتعلق  ما  منها  المرض،  بهذا 
تساعد قلة الرطوبة في الهواء على جفاف الجلد 
البكتيريا  على  ويسهل  بالحكة،  شعور  يصحبه 
والفيروسات والفطريات اختراق الجلد مع الحك.

اضطراب الحاجز الواقي للجلد

وفي النهاية، يؤدي هذا إلى اإلصابة بالحساسية 
بإنتاج  فعله  رد  من  المناعة  نظام  يكثف  حيث 
مسببات  مواجهة  في  حتى  المضادة  األجسام 

األجسام  وتؤجج  الضارة،  غير  الحساسية 
المضادة بدورها من عملية االلتهاب عن طريق 
تحفيز خاليا مناعية أخرى إلفراز مواد تساعد 
مدير  السنر  بيتر  ويلخص  االلتهاب،  على 
مستشفى األمراض الجلدية التابعة لمستشفى ينا 
»هذا  قائالً:  الحالة  هذه  ألمانيا  شرقي  الجامعي 
والهرش  الحكة  من  مفرغة  حلقة  إلى  يؤدي 
تعتمد من ناحية على اضطراب الحاجز الواقي 
للجلد ومن ناحية أخرى على اضطراب الجهاز 

المناعي«.
اإلكزيما  أن  الجلدية  األمراض  طبيب  وأوضح 
التأتبية الخفيفة المصحوبة بشعور حكة وجفاف 
بطريقة  جيد  بشكٍل  الغالب  في  عالجها  يمكن 
عناية  كريم  استخدام  على  تعتمد  أساسية  عالج 
الجلسرين،  أو  اليوريا  على  يحتوي  بسيط، 
وكذلك عن طريق األشعة فوق البنفسجية، وفي 
إلى عالج  األكثر شدة  الحاالت  تحتاج  المقابل، 
منهجي فعال داخلياً وقد كان هناك خياران فقط 
للعالج قبل ما يتراوح بين عامين وثالثة أعوام، 
الكورتيزون  استخدام  على  يعتمد  األول  الخيار 
استخدام  على  يعتمد  الثاني  والخيار  الداخلي، 
من  والمأخوذ  للمناعة  المثبط  السيكلوسبورين 
»كال  إن:  السنر  وذكر  األعضاء.  زراعة  طب 
مواجهة  في  جيدة  نجاحات  يحرزان  العالجين 
المرض غير أنهما مرتبطان بآثار جانبية بعضها 
قوي ودائماً ما كنا نتمنى توافر وسائل لها تأثير 

مباشر على عمليات االلتهاب«.
توفره  ما  بالضبط  هذا  أن  السنر  وأوضح 
الطريقتان الجديدتان للعالج والتي تعتمد إحداهما 
واألخرى  خاص  نوع  من  مضادة  أجسام  على 
بين  الصغيرة، ومن  بالجزئيات  يعرف  ما  على 
المضادة  باألجسام  العالج  يشملها  التي  األدوية 
دواء  »بيولوجيكا«،  باسم  أيضا  والمعروف 
باستخدامه  التصريح  تم  الذي  »دوبيلوماب« 
منذ سبتمبر 2017 لعالج البالغين ومنذ نوفمبر 
ست  سن  من  اعتباراً  األطفال  لعالج   2020
إلى  متوسطة  حاالت  يعانون  الذين  سنوات، 
شديدة، وتعمل المادة الفعالة في هذا الدواء على 
منع عنصرين أساسيين من بروتينات االستجابة 
المساعدة  تأثيراتهما  تحييد  وبالتالي  المناعية، 
على  يعتمد  آخر  دواء  وثمة  االلتهاب.  على 
ترالوكينوماب  وهو  المضادة  األجسام  طريقة 
والذي تم التصريح به في االتحاد األوروبي في 

الشهر الماضي كمستحضر دوائي.

التي  بيولوجيكا  أدوية  »إن  قائالً:  السنر  ويكمل 
تم التصريح بها حتى الن يمكن احتمالها بشكل 
أفادوا  المرضى  من  المئة  في   20 فنحو  كبير، 
بحدوث لسعة أو التهاب في العينين كآثار جانبية 
مزعجة لكنها ليست ضارة، وقد أقبل الكثيرون 
إلى  المؤلمة  الحكة  اختفت  بعدما  تحملها  على 
ألطباء  المهنية  الرابطة  رئيس  ويقول  األبد«. 
فون  رالف  )بي.في.دي.دي(،  األلمان  الجلد 
الشديدة  اإلصابة  أعراض  إن  كيدروفسكي 
بالمرض يمكنها في الواقع أن تقلل من استمتاع 
المرضى بحياتهم، فهي تؤرقهم ليالً بسبب الحكة 
والالم كما أن التغييرات الملحوظة على الجلد 
االجتماعية  األوساط  بعض  في  إليها  النظر  يتم 

على أنها »مثيرة لالشمئزاز«.

الطريقتان مناِسبتان

عند  التأتبية  اإلكزيما  أن  دراسات  وأظهرت 
في  اضطرابات  في  يتسبب  مرض  األطفال 
السنر  وقال  الدراسي،  النجاح  وضعف  التعلم 
الجلد  يتجاوز  مرض  التأتبية«  »اإلكزيما  إن 
السعادة  رغم  أنه  وأضاف  واسع،  نحو  على 
بيولوجيا  مثل  للعالج  جديدة  إمكانيات  بظهور 
فإن  الحقن،  طريق  عن  إعطاؤها  يلزم  التي 
الطريقة  هذه  استخدام  إمكانية  في  شكوكاً  هناك 
بالنسبة إلى كل المرضى وهنا يظهر لنا الخيار 
الجديد الخر للعالج باستخدام مثبطات جانوس 
الصغيرة  الجزئيات  هذه  أن  إلى  مشيراً  كينيز، 
تمنع انتقال اإلشارات داخل الخلية ما ينجم عنه 
»هذه  إن:  السنر  وكتب  االلتهاب،  حدة  هدوء 
المثبطات أظهرت فعالية خاصة جداً مع تأثيرات 
جانبية ضئيلة«، وتابع أن المادة الفعالة التي تم 
في  تناولها  يتم  أن  يمكن  للبالغين  بها  التصريح 

صورة أقراص.
بيولوجيكا  الطريقتين،  كلتا  إن  السنر  وقال 

والجزئيات الصغيرة، مناسبتان بالدرجة األولى 
التأتبي  االلتهاب  لمرضى  الشديدة  للحاالت 
وتحرزان نجاحات في عالج هذه الحاالت وفي 
بعض الحاالت بسرعة شديدة، وبعض المرضى 
أفادوا بحدوث انخفاض هائل في الشعور بالحكة 
في غضون أيام قليلة حتى إنه أمكنهم االستغراق 

في النوم ألول مرة منذ فترة طويلة.
الطريقتين  هاتين  في  النجاح  أن  السنر  ورأى 
فهم  تحّسن  إلى  الخصوص  وجه  على  يعود 
أن  كما  االلتهاب،  حدوث  لليات  العلماء 
لم  األيام  الموضوع في هذه  الدراسات عن هذا 
تتم  صارت  إنها  بل  قليلة  أسابيع  تستغرق  تعد 
في شكل دراسات طويلة األمد يستغرق بعضها 
وهو  أعوام،  خمسة  إلى  ثالثة  بين  يتراوح  ما 
يعمل  الذي  المرض  حالة  في  إجراء ضروري 
البديهي  من  مراحل، وصار  مدار  على  مساره 
في العالج حاليا زيادة االهتمام بالعوامل النفسية 

واالجتماعية.
تهيّج  الجلد هي مصطلح عام يصف  والتهابات 
أسباب عديدة  لها  الجلد، وهو حالة عامة تكون 
وتحدث بأشكال عديدة، وهو يتضّمن الحكة، أو 
أو  التوّرم،  أو  الجلدي،  الطفح  أو  الجلد،  جفاف 
االحمرار، أو قد يسبّب ظهور بثور على الجلد، 
أو قروح ونز وتقّشر وتفتّت الجلد، وتشمل األمثلة 
عن هذه الحالة التهاب الجلد التأتّبي )اإلكزيما(، 

وقشرة الرأس، والتهاب الجلد التماسي.
إال  معدية،  ليست  الجلدية  االلتهابات  أن  ورغم 

أنها يمكن أن تجعل المريض غير مرتاح وفاقدا 
للثقة في نفسه، ويبدو كل نوع من التهاب الجلد 
مختلفاً إلى حد ما، ومن الممكن أن يصيب أجزاء 

مختلفة من الجسم.
وعادةً ما يبدأ التهاب الجلد التأتّبي في الطفولة، 
ويشيع حدوث هذا الطفح الجلدي األحمر المسبّب 
وخلف  المرفقين،  في  الجلد  ثنيات  بين  للحّكة 
سائل  يتسّرب  وقد  العنق،  مقدّمة  وفي  الركبتين 
تتكّون  الجلدي عند حكه، ويمكن أن  من الطفح 
قشرة عليه، وقد تتحّسن حالة المصابين بالتهاب 
الجلد التأتّبي ثم تحتدم موسمياً، أما التهاب الجلد 
األحمر  الجلدي  الطفح  هذا  فيحدث  التماسي 
يالمس  عندما  والهرش  للحكة  والمثير  الالسع 
التحسسي،  للتفاعل  أو مثيرة  مهيجة  الجلد موادّ 

وقد تتكّون البثور.
بقع  ظهور  في  الدهني  الجلد  التهاب  ويتسبب 
مزمنة،  رأس  وقشرة  الجلد  واحمرار  قشرية 
الجسم،  من  الدهنية  المناطق  يصيب  ما  وعادةً 
أن  ويمكن  والظهر.  الصدر  وأعلى  الوجه  مثل 
طويلة  لفترة  الدهني  الجلد  التهاب  حالة  تستمر 
الموسمي.  االحتدام  ثم  التحّسن  من  فترات  مع 
وتُعرف هذه الحالة في الرضع باسم قرف اللبن. 
الجريبية، فيزداد في هذا  أما في حالة األكزيما 
نتوءات  وتظهر  المصاب  الجلد  سمك  النوع 
لدى  الحالة  هذه  وتشيع  الشعر.  جريبات  في 

األشخاص أصحاب البشرة البنية الداكنة.

وثّق سكان محليين تحول لون بركة مياه في 
الوردي،  اللون  إلى  باألردن  الميت  البحر 
وهو ما أثار تساؤالت حول سبب ذلك على 

مدار األيام القليلة الماضية.
البركة  فيديو  ومقاطع  صور  وأظهرت 
الصغيرة التي اكتست باللون الوردي، وفقاً 
لما رصدته الكاميرات في حين توجد المياه 
بُعد  على  اللون  هذا  بدون  الطبيعي  بشكلها 

أمتار قليلة.
عن  األردني  التلفزيون  نقله  لما  ووفقاً 
عمر  والري،  المياه  وزارة  باسم  المتحدث 
سالمة، فإن الوزارة سترسل فريقاً فنياً ألخذ 
عيّنات من تلك البركة للوقوف على أسباب 

تغير اللون.
وأوضح أن تلك الظاهرة عادة ما تحدث في 
درجات  ارتفاع  بسبب  العام  من  الفترة  هذه 
شديدة  المياه  كانت  إذا  خصوصاً  الحرارة، 
العذبة،  بالمياه  اختالطها  ومع  الملوحة 
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تلك المنطقة 

منفصلة عن البحر الميت.
الجيولوجيا  علم  أستاذ  يرى  السياق،  وفي 
األكاديمي أحمد المالعبة -في منشور له عبر 
فيسبوك- أن ظهور اللون الوردي يرجع إلى 
إفرازات ملونة من البكتيريا والطحالب التي 

تفضل البيئة المالحة.
وأوضح: »السبب ربما هو طحالب ’دوناليال 
سالينا‘ )Dunaliella salina( التي تنشط 
والملوحة،  المياه  حرارة  درجة  ارتفاع  مع 
وتفرز مادة وردية تسبب تلّون المياه، وهي 
والصين  عمان  سلطنة  في  منتشرة  ظاهرة 

وأوكرانيا والسنغال«.
واختتم: »دوناليال سالينا لها قيمة اقتصادية 
فريدة في الغذاء والدواء والصحة والكيميائية 
هذه  حققت  وقد  المائية،  األحياء  وتربية 
مثل  بلدان  في  صناعياً  إنتاجاً  الطحالب 

أستراليا والواليات المتحدة«.

في  الداخلي  األمن  قوى  ألقت  ـ  األخبار  مركز 
القبض على 209 متورطاً  شمال شرق سوريا 
مؤكدةً  المزورة،  بالعملة  واالتجار  بالترويج 
بنا  المتربصين  أعمال  »كل  أن  لها  بيان  في 
والتي ترمي إلضعاف مناطقنا، تزيدنا إصراراً 
األمن  إلرساء  الغالي،  بذل  على  وعزيمة 

والسالمة في المجتمع«.

َسُنالحق كل من ميس أمننا بسوء

 - الداخلي  األمن  لقوى  العامة  القيادة  أصدرت 
الرأي  إلى  بياناً  الماضي  شمال وشرق سوريا، 

األخيرة  الفترة  في  »انتشرت  فيه:  جاء  العام 
المزورة  الدوالر  عملة  كبيرة،  وبكميات 
بمختلف فئاتها في األسواق والمحالت التجارية 
والصناعية، ضمن الحرب الخاصة التي تُمارس 
حيث  االقتصادي،  الجانب  من  مناطقنا  على 
ضعاف  استخدام  على  الجهات  بعض  تعمل 
الستغالل  واالحتيال؛  النصب  وشبكات  النفوس 
أبناء شعبنا وترويج وإدخال العملة المزورة إلى 
باقتصاد  اإلضرار  منهم  محاولة  في  األسواق، 
لسعر  المباشر  التأثير  بسبب  مناطقنا،  وموارد 

صرف الدوالر األمريكي على األسواق«.
الحفاظ  في  واجبنا  من  وانطالقاً  وأضافت: 
كافة،  مجتمعاتنا  في  االقتصادي  األمن  على 

الداخلي  األمن  لقوى  العامة  القيادة  من  وبقرار 
مكافحة  مكتب  وظف   ،2021/7/14 بتاريخ 
األسواق  لمتابعة  طاقاته  كل  المنظمة  الجريمة 
تمّكن  حيث  المزورة،  العملة  ترويج  من  والحد 
في  تورطوا  ممن  أشخاص،   209 توقيف  من 
ُضبط  كما  المزورة.  بالعملة  واالتجار  الترويج 
بحوزتهم 473 ألف دوالر أمريكي مزور، كان 
منها ثالثمائة وخمس وثالثون ألف ومائة دوالر 
ومساحتها  موقعها  بسبب  الرقة  إقليم  في  مزور 
الجغرافية، واتساع خطوط التماس فيها وانتشار 

العديد من خطوط التهريب«.
الداخلي،  األمن  قوى  في  إننا  بالقول:  واختتمت 
إضعاف  إلى  ترمي  التي  األعمال  كل  أن  نؤكد 

إال  تزيدنا  لن  المتربصين،  كل  من  مناطقنا 
إلرساء  الغالي،  بذل  على  وعزيمة  إصراراً 
على  وسنبقى  المجتمع،  في  والسالمة  األمن 

ل له نفسه المساس  عهدنا في مالحقة كل من تسّوِ
بأمن شعبنا والنيل منه وتسليمه للعدالة«.

مركز األخبار ـ دعا طبيب مختص في األمراض 
الصدرية إلى ضرورة التقيّد بالنصائح، والوقاية 
من  وحذّر  الفيروس،  لمواجهة  الشخصية 
فيروس  من  الرابعة  للموجة  السريع  االنتشار 

كورونا.

لم يستطع العالم السيطرة على هذا الفيروس الذي 
ابتكار  من  الرغم  على  الماليين،  أرواح  حصد 
تظهر  إذ  المضادة،  اللقاحات  أنواع  من  العديد 
شخص  مليون   219 أن  األخيرة  اإلحصائيات 
تجاوز  بينما  الن،  حتى  الفيروس  بهذا  أصيبوا 
عدد الوفيات أكثر من أربعة ماليين على مستوى 
في  اإلصابات  عدد  إجمالي  بلغ  فيما  العالم، 
إعداد  تاريخ  إلى  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
هذا الخبر 23285حالة إصابة، وحاالت الوفاة 

812، بينما تماثل 2026 حالة للشفاء.
وحول اختالف هذه الموجة عن الموجات السابقة 

الداخلية  باألمراض  المختص  الطبيب  تحدث 
فقال:  هاوار  لوكالة  حسو  سعد  والصدرية 
السابقة، نجد  الموجات  الموجة مع  بمقارنة هذه 
أن بعض اإلصابات أعراضها خفيفة إلى حد ما 
على الجهاز التنفسي والصدر، لكنها تؤثر على 
األمعاء وتسبب ألماً في العظام ووهناً في الجسم.
وأوضح حسو: إن الموجة الرابعة من الفيروس 
تنتشر بشكٍل كبير بين األهالي وخاصةً األطفال، 
التقيؤ  هي  ظهرت  التي  األعراض  بين  ومن 
والسعال الخفيف واإلسهال وليس هناك فروقات 

وميزات جديدة للفيروس.
وعن التدابير الواجب اتخاذها في ظل االنتشار 
العالم  شعوب  من  الكثير  حسو:  قال  السريع، 
رفضت إجراءات الحظر التي وضعتها حكوماتها 

ولم  باإلجراءات،  تقتنع  ولم  ضدها،  وتظاهرت 
الحل  بالفيروس،  أصيبت  بعدما  إال  بها  تتقيد 
جميع  يتلقى  أن  في  يكمن  الفيروس  لمواجهة 
في  أطباء  مع  تواصل  على  أنا  اللقاح،  األهالي 
الخارج يقولون إن أعداد الوفيات واإلصابات في 
للقاح  أن  يعني  وهذا  اللقاح،  تلقي  بعد  انخفاض 

فائدة كبيرة على األشخاص الذين تلقوه.
الصين،  في  مرة  ألول  كورونا  فيروس  وظهر 
أعراض  وتبدأ   ،2019 األول  كانون  منتصف 
بسعال  متبوعة  بحّمى  المتحّور،  الفيروس  هذا 
األنف  في  وسيالن  حرارة  ثم  )قحة(،  جاف 
الرأس،  في  شديد  وصداع  الحلق  في  والتهاب 

وصعوبات في التنفس.

قدمه  جديد  بحث  رّشح  ـ  األخبار  مركز 
األمريكية،  جورجيا  جامعة  من  علماء 
يكون  ألن  النقرس  لمرض  مضاداً  عالجا 
الفعالة ضد  العالجات  أحد  ذاته  الوقت  في 
الفيروسات  من  وغيره  كورونا  فيروس 

التي تصيب الجهاز التنفسي.

قالت الدراسة التي نشرتها دورية »ساينتفيك 
يتمتع  »بروبينسيد«  عقار  إن  ريبورتيز« 
للفيروسات، مما يجعله  بخصائص مضادة 

عدوى  فقط  ليس  لمكافحة  رئيسياً  مرشحاً 
كورونا المستجد، لكن أيضاً فيروسات الجهاز 
التنفسي األخرى المميتة مثل الفيروس التنفسي 

المخلوي البشري )RSV( واإلنفلونزا.
ويتوفر دواء »بروبينسيد« منذ نحو 40 عاماً 
إدارة  من  معتمد  أنه  كما  األدوية،  سوق  في 
الغذاء والدواء األمريكية ويستخدم في المقام 
نطاٍق  على  ومتاح  النقرس،  لعالج  األول 
واسع في الواليات المتحدة، كما يمتاز بأن له 

آثار جانبية قليلة.
وصّرح رالف تريب المعد الرئيسي للدراسة 
بأن  العالجية،  والدراسات  اللقاحات  وباحث 
جميع  مع  يعمل  للفيروسات  المضاد  هذا 
فيروسات الجهاز التنفسي التي اختبرناها، بما 
البشري  المخلوي  التنفسي  الفيروس  ذلك  في 
المستجد،  وكورونا  واإلنفلونزا،   )RSV(
والمرض  العدوى  تقليل  يمكنك  أنه  يعني  ما 

باستخدام هذا الدواء الفموي.
يعتبر  »بروبينسيد«  دواء  أن  للباحثين  وتبيّن 
وهو  للفيروس  التعرض  قبل  وقائية  وسيلة 

المستجد  لكورونا  التعرض  بعد  عالج  أيضاً 
الدواء  فاعلية  واإلنفلونزا، وكما ثبتت معملياً 
المخلوي  التنفسي  الفيروس  محاربة  في 
الصحي  بالمجال  للعاملين  ويمكن  البشري، 
حيث  بالمرض،  اإلصابة  لمنع  الدواء  تناول 
يتوفر »بروبينسيد« على نطاق واسع، ويمكن 
للمرضى،  وصفه  األولية  الرعاية  ألطباء 
الصيدليات  من  عليه  الحصول  ويمكنهم 

بسهولة.
يشار إلى أنه من الشائع إعادة استخدام األدوية 
المعتمدة لحل بعض المشاكل، فقد كان القصد 
فيروس  محاربة  األصل  في  ريمدسيفير  من 
األمل  بعض  أظهر  عندما  ولكن  اإليبوال، 
في  تجنيده  تم  المستجد،  كورونا  محاربة  في 

الحرب ضد الفيروس.
من  »بروبينسيد«  يزيد  أن  الباحثون  ورجح 
يستخدم  حيث  األخرى،  العالجات  فاعلية 
المضادات  بعض  فاعلية  لزيادة  بالفعل 
الدواء  يعمل  أن  الممكن  من  لذلك  الحيوية، 
 )19  - )كوفيد  عالجات  مع  جنب  إلى  جنبًا 

األخرى أيًضا.

مركز األخبار ـ أشارت شعوب تل تمر إلى أن دولة االحتالل التركي ال تفرق في هجماتها بين المدنيين والعسكريين، وأنها تسعى باستهدافها المدنيين 
إلى إفراغ المنطقة من ساكنيها، وأكدت أنهم صامدون أمام مخططاتها االستعمارية، وأنهم لن يتركوا أرضهم مهما حدث..
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103 المرأةالرياضة

مكتب المرأة في مسد يسعى لتمكين المرأة في الحياة السياسية

هدى نعيم : المرأة إن حددت الهدف تستطيع إنجازه

الديمقراطية،  بمجلس سوريا  المرأة  مكتب  عقد 
حول  الغربي،  الزور  دير  ريف  في  اجتماعاً، 
وعقد  السياسة،  في  المرأة  مشاركة  أهمية 
بمنطقة  المدني  المجلس  قاعة  في  االجتماع، 
السبعة كيلو، التابعة لريف دير الزور الغربي، 

بحضور حشد من النسوة. 
باسم  عمر،  إلهام  االجتماع،  خالل  وتحدثت 
الديمقراطية،  سوريا  بمجلس  المرأة  مكتب 
في  المشاركة  أهمية  إلى  بإسهاب  وتطرقت 
المرأة  سمات  إلى  وأشارت  السياسي،  المجال 

السياسية.
كما سلطت الضوء على دور المرأة الفعال في 
في شمال وشرق سوريا،  قيادة المنطقة سياسياً 
التي قدمتها وال تزال، في  الجسام  والتضحيات 

سبيل بناء مستقبل مشرق لسوريا.
هاوار  وكالة  التقت  االجتماع،  هامش  وعلى 
بإلهام عمر، حيث صرحت للوكالة: »من ضمن 
مهامنا وخطتنا السنوية في مكتب المرأة بمجلس 
الورشات  من  سلسلة  عقد  الديمقراطية،  سوريا 
المرأة،  تخص  التي  والندوات  والمحاضرات 
واجتماعياً  سياسياً  وتمكينها  تفعيلها  ناحية  من 

واقتصادياً وفي كافة المجاالت«.

أول فعالّية من هذا النوع يف دير 
الزور

وعلّقت إلهام عمر على االجتماع المنعقد: »هذا 
االجتماع هو أول فعالية نقوم بها في دير الزور، 
السياسة، حيث  في  المرأة  أهمية مشاركة  تبرز 

تضمنت الورشة محورين«.  
وتطرقت إلى المحور األول، مبيّنةً أنه يتحدث عن 
أهمية مشاركة المرأة في السياسة، وعن المحور 
التي  المعوقات  حول  تمحور  أنه  قالت  الثاني 
واالجتماعية،  الثقافية،  الناحية  من  المرأة  تعيق 
وحول  والسياسية،  واالقتصادية  والقانونية، 

المعوقات الخاصة بالمرأة نفسها.
من  ُكنَّ  الحاضرات،  غالبية  أن  إلى  ولفتت 
والتشريعية،  التنفيذية  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
ومؤسسات  الخطوط،  في  المرأة  ومجالس 
الموجودة  المؤسسات  وكافة  المدني،  المجتمع 
النقاشات،  فإن مضمون  لذلك،  الزور.  دير  في 
كان حول كيفية تطوير المرأة وتفعيلها والتطرق 
إلى المعوقات، وفي آخر االجتماع، نوقِشت سبل 
المرأة  جانب  من  المعوقات  هذه  لتجاوز  الحل 

والمجتمع ككل، بحسب إلهام عمر.

في شمال  المرأة  دور  إلى  إلهام عمر  وأشارت 
وشرق سوريا، وقالت: »إن لها بصمة واضحة 
تفتقر  لكنها  ريادية،  وهي  الميادين،  جميع  في 
إلى الفاعلية في الحياة السياسية، بسبب الذهنية 
بسبب  أيضاً  الموجودة،  االجتماعية والعشائرية 

أن:  إلى  مضيفةً  السوري«،  النظام  مقاربات 
حالة  يعش  لم  عام،  بشكٍل  سوريا  في  »الشعب 
أن  نرى  لهذا  أحزاب.  حالة  يعش  ولم  سياسية، 

هذا الفضاء جديد على المرأة«.
المرأة  مكتب  أن  على  مؤكدةً  حديثها  واختتمت 

في مسد، يسعى إلى: »تمكين المرأة وتفعيلها في 
المجال السياسي والدبلوماسي، لتمثّل مشروعها 
وتشارك  الجديد،  الدستور  في  حقوقها  وتصون 
وتمثيل  المجتمع،  لتطوير  المفاوضات  في 

الديمقراطية في المجتمع أكثر«.

يعتبر وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار 
في الدول العربية ليس بأمر سهل، بل يحتاج 
إلى العمل والمثابرة كي تثبت جدارتها مقابل 

الرجل الذي يستحوذ على تلك األماكن.
فكرة أن الرجل هو األحق واألكثر قدرة على 
خالل  من  تتالشى  أخذت  القرارات،  اتخاذ 
تواجد نساء فرضن أنفسهن وأثبتن أن المرأة 
تستطيع أن تتخذ القرارات وأن تعترض على 
ما ال يناسبها وهذا ما جسدته النائب هدى نعيم 

طوال السنوات السابقة.
أوضحت النائبة للمجلس التشريعي في غزة 
هدى نعيم خالل لقاًء لها مع وكالة أنباء المرأة 
أن وصولها للمجلس التشريعي لم يتم بين ليلة 
وضحاها، بل استنزف منها الكثير من الوقت 
بينما  األجدر  أنها  تثبت  كي  والعمل  والجهد 
أي  امرأة  إنها  على  معها  التعامل  يتم  كان 
داخل  تجربتها  أن  مؤكدةً  القدرات،  محدودة 
حزب إسالمي قد صعّب األمر نوعاً ما فليس 
إطار  ضمن  الرجال  تُقنعي  أن  السهل  من 
األحزاب اإلسالمية أن النساء يستطعَن اتخاذ 

القرارات بعقلية حيادية.
للمجلس  إلى أن دخولها  نعيم  وأشارت هدى 
التشريعي كان من خالل انتخابات تمت داخل 
من  رشحت  وقد  غزة،  في  حماس  حكومة 
البداية بسبب سجل أعمالها السابق والخدمات 
بأغلبية  لتفوز  وللمجتمع  للنساء  قدمتها  التي 
ساحقة في كالً من االنتخابات الداخلية ومن 
ثم التشريعي، الفتةً أن على أي فتاة تحلم بأن 
تصبح في مكانها أن تبذل الكثير من الجهد وأن 
تكون بالقرب من الناس والمجتمع لتساعدهم 
فيما  سيدعمونها  من  هم  ألنهم  بيدهم  وتأخذ 

بعد.

مساعدة الفتيات

وبالعودة للظروف التي هيأت هدى نعيم لتولي 
هذا المنصب تشير إلى أن سنوات عملها في 
الجامعة هي من هيأتها لتصبح نائبة اليوم من 
خالل ترشيح نفسها لتكون عضو في مجلس 
الطالبات بالجامعة في سنتها الدراسية األولى، 
وقد فازت بالفعل عبر مجلس مكون من أربع 
طالبات فقط، موضحةً أن عدد الطلبة في ذلك 

الوقت بالجامعة لم يتعدَ الخمسين وقد باشرت 
من خالل  وجه  أكمل  على  مسؤوليتها  تولي 
متابعة أمور الطالبات وحل جميع مشكالتهن.
بسب  دراستها  توقف  أن  اضطرت  ولكنها 
العمل  فقررت  عائلتها  بها  تمر  مالية  ضائقة 
لتجد  بعد  فيما  المال وإكمال جامعتها  لتوفير 
تلك الوظيفة في الجامعة وتُعين أمينة المكتبة 
بحدود  الثانية  الدراسة  السنة  تكمل  لم  وهي 
في  عملها  خالل  أن  موضحةً   ،1996 عام 
ويطلبنَّ  إليها  يذهبنَّ  الطالبات  كانت  المكتبة 
كان  لكن  السابق،  في  كما  المساعدة  منها 
صالحيات  دون  تساعدهم  أن  الصعب  من 
اإلدارة  على  األمر  فعرضت  الجامعة  من 
لتتولى من جديد مهمة مشرفة العمل الطالبي 
قطاع  أن  إلى  نعيم  هدى  ونوهت  بالجامعة. 
غزة في ذلك الوقت كان يتوافد إليه طالبات 
من العراق ومن دول الخليج إلكمال دراستهم 
الجامعية، فكانت تساعد الطالبات المغتربات 
على إيجاد السكن المناسب كما وتعمل على 
نفقات  لتغطية  النقدية  المساعدات  توفير 
إضافة  األخريات  الطالبات  بعض  دراسة 
إلشرافها على العديد من األنشطة الالمنهجية 
في الجامعة مثل المسرح والرحالت، مضيفةً 
مع  التواصل  أيضاً  عملها  ضمن  من  أن 

الجامعة لتوفير قاعات مناسبة للدراسة.
هدى  أكملت  سنوات  ثالث  مرور  بعد 
خدمة  تخصص  البكالوريوس  دراسة  نعيم 
اجتماعية وقد وظفت ما كانت تدرسه خالل 
بريد  توفير  مع  للطالبات  خدماتها  تقديم 
أحد  شعرت  حال  في  الخارجية  للشكاوى 
الفتيات بالحرج من التوجه إليها، مشيرةً أنها 
أول من أوجدت فكرة وحدة اإلرشاد النفسي 
بها  تعمل  والتي  األكاديمي  واالجتماعي 
الجامعة اإلسالمية في قطاع غزة حتى اليوم، 
وأنها بعد عدة سنوات أصبحت مسؤولة ملف 
أهمها  تطوراته  كافة  وتتابع  الطالبي  العمل 

انتخابات مجالس الطالب.
التشريعي  المجلس  في  لعملها  وبالرجوع 
لتوليها  األول  اليوم  منذ  أنه  نعيم  هدى  تقول 
العمل كان هناك حالة ترقب ومتابعة شديدة 
من قبل النواب لها، لذلك دوماً ما كانت تشعر 
أنها داخل تحدي كبير متمثل في تغيّر عقول 
النواب حول ماهية المرأة وما الذي تستطيع 

بينهم،  الوحيدة  المرأة  أنها  خاصةً  إنجازه 
األفكار  تلك  بإزالة  نجاحها  بعد  أن  مشيرةً 
البرلمان  داخل  نسوية  خلية  لعمل  سعت 
مكونةً من عدة نساء ذوات االنتماء السياسي 

المختلف لكنها لم تنجح.

الدفاع عن املرأة

نعيم  هدى  بحسب  نفعاً  يجِد  لم  ذلك  ولعل 
التخلي  النسوية  الشخصيات  رفض  بسبب 
نسوي  تجمع  في  واالنصهار  أحزابهن  عن 
يخدم النساء لذلك ذهبت جهودها سدًى، كما 
بقيت المصادقة على تعديالت بعض القوانين 
حل  بسبب  ملغية  النساء  مصلحة  تخدم  التي 
دولة  رئيس  قبل  من  التشريعي  المجلس 
فلسطين محمود عباس، الفتةً أنها من خالل 

والمطالبة  المرأة  عن  للدفاع  سعت  مركزها 
ألن  والعمل  والصحة  التعليم  في  بحقوقها 
المرأة هي المجتمع بأكمله وال يمكن فصلها 

عنه.
ذوي  ملف  تولي  أنها  نعيم  هدى  وأكدت 
األكثر  الفئة  كونها  خاصاً  اهتماماً  اإلعاقة 
يطالبوا  أن  يستطيعوا  كي  للتمكين  احتياجاً 
بحقوقهم، كما تولي قضية العنف ضد النساء 
اهتمام أكبر ألنها قضية مجتمعية من الدرجة 
األولى متعلقة بنشأة األطفال الذكور وطريقة 
تربيتهم، ملفتةً أن تغليظ العقوبة في حوادث 
قضايا  في  خاصةً  بالغرض  يفي  لن  العنف 
قتل النساء إن لم يكن األساس التربوي سليم 

للطفل.
المشاكل  أكثر  أن  نعيم  هدى  وأوضحت 
األساسي  السبب  النساء  منها  تعاني  التي 
مع  يتعامل  الرجل كيف  لها هو عدم معرفة 

المرأة وعدم معرفته الحتياجاتها أو اعترافه 
بحقوقها: »نوصي بالعمل على تعديل مناهج 
لتوفير  العربي  العالم  في  وتطويرها  التعليم 
بيئة سليمة تستوعب النساء وال تنكر حقوقهن 

الطبيعية بالحياة«.
التواصل  أرقام  تُبقي  أن  نعيم  هدى  وتحاول 
الخاصة بها مع كافة المواطنين خاصةً النساء 
مركز  ألقرب  وتوجيههن  مشكالتهن  لسماع 
مختص يستطيع حل المشكلة من جذوها فيما 
عن  عدا  يومياً  االتصاالت  عشرات  تتلقى 
الرسائل التي تُرسل لها عبر موقع التواصل 
أنهت دراسة  اليوم  أنها  االجتماعي، مختتمةً 
يتنازلَن  أال  النساء  جميع  مطالبةً  الماجستير 
عن حقوقهن أو أحالمهن ألن األحالم تؤجل 
وال تُلغى بالرغم من كل الصعوبات فالمرأة 

إن حددت الهدف تستطيع إنجازه.

منافسات مثيرة في بطولة الطاولة بعامودا

إيما رادوكانو ال تصدق ريال مدريد يفوز بهدف قاتل على اإلنتر
حتى اآلن فوزها المذهل 

بأمريكا المفتوحة

الثانية  النسخة  أنشطة  من  واحدة  البطولة  هذه 
التماسك  لتعزيز  الجزيرة(  )بيت  مشروع  من 
السلم  وترسيخ  المشترك  والعيش  المجتمعي 

األهلي بين شعوب الجزيرة.
ثماِن  مشاركة  األولى  الجولة  منافسات  وشهدت 
العبات  أربع  وتأهلت  العبين،  وثماِن  العبات 
النهائي.  نصف  الدور  إلى  العبين  وأربعة 
خروج  نظام  للبطولة  المنظمة  اللجنة  واعتمدت 
المواجهات  لتحديد  قرعة  إجراء  بعد  المغلوب، 
بين والالعبات والالعبين، وجاءت نتائج الدور 

األول كالتالي: 
سيدات:

على  بفوزها  محمد(  )جمانه  الالعبة  تأهلت   -
دون  أشواط  بأربعة  رشيد(  )ميراف  الالعبة 

مقابل. 
- تأهلت الالعبة )آالء وحيد( بفوزها على الالعبة 

)نسرين حج يوسف( بأربعة أشواط نظيفة. 
على  بفوزها  قجو(  )آرين  الالعبة  تأهلت   -
الالعبة )آال إبراهيم( بأربعة أشواط مقابل شوط. 
على  بفوزها  محمد(  )نور  الالعبة  تأهلت   -

مقابل  أشواط  بأربعة  علو(  )ياسمين  الالعبة 
شوطين.

رجال:
على  بفوزه  أحمد(  )صالح  الالعب  تأهل   -
مقابل  أشواط  بأربعة  الموّجه(  )علي  الالعب 

شوط واحد.
على  بفوزه  مرجان(  )وائل  الالعب  تأهل   -

الالعب )محمد درويش( بأربعة أشواط نظيفة. 
على  بفوزه  إبراهيم(  )غسان  الالعب  تأهل   -
دون  أشواط  بأربعة  محمد(  )عثمان  الالعب 

مقابل. 
- تأهل الالعب )وائل خلف( بفوزه على الالعب 

)خطيب درويش( بأربعة أشواط مقابل شوط.
واليوم الثاني واألخير من بطولة شهدت المنافسات 
لقاءات نارية بين المتنافسات والمتنافسين وكانت 

النتائج على الشكل التالي:
نصف النهائي )نساء(:

النهائي  للدور  محمد(  )جمانة  الالعبة  تأهلت   -
بأربعة  قجو(  )آرين  الالعبة  على  فوزها  بعد 

أشواط مقابل شوطين.

- تأهلت الالعبة )آالء وحيد( للدور النهائي بعد 
فوزها على الالعبة )نور محمد( بأربعة أشواط 

نظيفة.
النهائي )نساء(: 

توجت الالعبة )جمانة محمد( بلقب البطولة إثر 
تغلبها على منافستها )آالء وحيد( بأربعة أشواط 

مقابل شوطين. 
نصف النهائي )رجال(:

- تأهل الالعب )صالح أحمد( للدور النهائي بعد 
بأربعة أشواط  فوزه على الالعب )وائل خلف( 

دون مقابل. 
النهائي  للدور  مرجان(  )وائل  الالعب  تأهل   -
بعد فوزه على الالعب )غسان إبراهيم( بأربعة 

أشواط دون رد. 
النهائي )رجال(: 

إثر  البطولة  بلقب  مرجان(  )وائل  الالعب  تّوج 
مباراة  في  أحمد(  )صالح  منافسه  على  تغلبه 

حماسية انتهت بأربعة أشواط مقابل ثالثة.
بلقب  الفائت  السبت  آرين  سيدات  فريق  وتّوج 
والتي  القدم  كرة  لسيدات  »سداسيات«  دورة 

أقيمت بمدينة قامشلو بملعب كالسيكو بعد تغلبهن 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  آفيستا  سيدات  على 
الدورة  ودامت  فرق  ثمان  فيها  وشارك  واحد 

ألربعة أيام وكانت بنظام خروج المغلوب.
المتنوعة تحت  الرياضية  األلعاب  دورة  وتختتم 

)بيت  نشاط  ضمن  بتجمعنا(  )الرياضة  شعار 
للرجال  القدم  كرة  سداسيات  بدوري  الجزيرة(، 
الماضي،  الثالثاء  وانطلق  الحسكة  مدينة  في 
 17 بتاريخ  وستنتهي  فرق،  ثمانية  بمشاركة 
أيلول الجاري، على أرضية ملعب )المحترفين(.

مضيفه  أمام  من  قاتالً  فوزاً  مدريد  لاير  خطف 
إنتر ميالن، بهدف دون مقابل، في المباراة التي 
جمعتهما مساء األربعاء على ملعب سان سيرو، 

في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل البرازيلي رودريغو هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة 89.
وبهذا الفوز، جمع لاير مدريد أو ثالث نقاط له 
ويحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بينما 

ظل إنتر بدون نقاط بالمركز الثالث.
الوتارو  بأقدام  جاء  المباراة  في  األول  التهديد 
باريال من  استلم كرة طولية من  الذي  مارتينيز 
منتصف الملعب، ليسددها مباشرة باتجاه المرمى 

وتصل ألحضان الحارس كورتوا.
وكاد الحارس هاندانوفيتش، أن يتسبب في هدف 
على فريقه بعدما شتت الكرة من على خط منطقة 
جونيور  فينيسيوس  كاد  خاطئ،  بشكل  الجزاء 
نجم الريال، أن يلحق بها لوال باستوني الذي أبعد 

الكرة سريعاً.
دجيكو مهاجم اإلنتر، تحرك بشكل جيد وضرب 
األوفسايد ليستلم الكرة ويحاول تسديد الكرة من 

زاوية صعبة لكن كورتوا تألق وأبعد الكرة بقدمه.
بعد  أول  هدف  عن  تسفر  أن  كادت   19 الدقيقة 
عرضية متقنة من بيريسيتش من جهة اليسار إلى 
أقصى اليمين، لتجد الوتارو الذي ارتقى وقابلها 
برأسية في المرمى لوال كورتوا الذي أبعد الكرة 

بقبضة يده.
وأهدر ميليتاو مدافع الميرينغي، فرصة تسجيل 
الهدف األول بعد ركلة ركنية نفذت داخل منطقة 
اإلنتر، وقابلها ميليتاو برأسية مرت بجوار القائم.
 36 الدقيقة  وفي  سريعاً  جاء  اإليطالي  الرد 
الوتارو  رأسية  بعد  لإلنتر،  فرصتين  سنحت 
مارتينيز الذي مرت بمحاذاة القائم، وبعد ثواني 
جزاء  منطقة  أمام  الكرة  بروزوفيتش  استلم 
على  من  قوية  أرضية  تسديدة  ليطلق  الريال، 
حدود المنطقة مرت بجوار القائم األيمن للحارس 

كورتوا. 
الشوط  في  مدريد  لريال  الجيدة  البداية  رغم 
الثاني، إال أن دجيكو كان قريبًا من تسجيل هدف 
واصل  الذي  كورتوا  براعة  لوال  للنيراتزوري 
تصدى  بعدما  التسجيل،  من  اإلنتر  العبي  منع 

لتسديدة قوية وأبعدها عن مرماه.
من  مرماه  هاندانوفيتش  أنقذ   ،56 الدقيقة  وفي 
من  الكرة  تشتيت  في  خطأ  بعد  محقق،  هدف 
يمررها  وبدوره  بنزيما  إلى  لتصل  إنتر،  مدافع 
إلى ناتشو في جهة اليمين الذي أطلق تسديدة قوية 

أبعدها سمير بقبضة يده.
فينيسيوس في الدقيقة 72، حاول مرواغة أكثر 
لكنه  اليسار،  جهة  من  توغل  بعدما  العب  من 
اصطدم بالمدافع سكرينيار الذي منعه من التسديد 

في المرمى.
فينيسيوس جونيور اقترب أكثر من هدف ملكي، 
بعدما وصلته الكرة في جهة اليسار وبموقف جيد 
المدافع  معها  تألق  قوية  تسديدة  ليطلق  للتسديد، 

سكرينيار وأبعدها وهي في طريقها للمرمى.
قاتل  هدف  رودريغو  سجل   ،89 الدقيقة  وفي 
ثالثية  لعبة  بعد  اإلنتر،  شباك  في  مدريد  لريال 
رائعة بدأت بتمريرة إلى كامافينجا داخل المنطقة 
أمام  رودريغو  إلى  واحدة  لمسة  من  ليمررها 
المرمى، ويسدد األخير تسديدة قوية في الشباك.

إيما رادوكانو بطلة  الشابة  البريطانية  قالت 
أمريكا المفتوحة للتنس، إنها ال تصدق حتى 
فالشينج  في  باللقب  المذهل  فوزها  الن 
أخذتها  التي  الراحة  أن  إلى  مشيرة  ميدوز، 
نهمها  زادت  شهراً   18 لمدة  الرياضة  من 

للتفوق في نيويورك.
مفاجأة  عاماً(   18( رادوكانو  إيما  وحققت 
مدوية في عالم التنس بفوزها على منافستها 
أول  لتصبح  فرنانديز،  ليلى  الكندية  الشابة 
لقباً  تحرز  التصفيات  من  صاعدة  العبة 
بريطانية  العبة  أول  أصبحت  كما  كبيراً. 
الكبرى  بالبطوالت  الفردي  في  لقباً  تنال 
منذ تتويج فيرجينيا ويد بلقب ويمبلدون في 

.1977
العبات  اتحاد  لموقع  رادوكانو  إيما  وقالت 
تسعني.  ال  »السعادة  المحترفات:  التنس 
استمتعت كثيراً بكل ما حدث في 72 ساعة 

الماضية. ال أصدق حتى الن ما حدث لكني 
سأتذكر دوما فوزي بلقب أمريكا المفتوحة. 

إنه شعور رائع«.
التنس  من  استراحة  رادوكانو  إيما  وأخذت 
العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وأيضاً 
الالعبة  استكمال  على  والديها  إلصرار 

المتحانات المدرسة الثانوية.
وقالت: »بعد االبتعاد لمدة 18 شهراً خضت 
كل مباراة وأنا ال أعرف متى ستكون آخر 
مواجهة لي. كانت هذه طريقتي في التعامل 
مع األمر كله طوال الصيف، لكن أكبر شيء 

فعلته أنني لم أضغط على نفسي«.
فقط  ركزت  أسابيع  ثالثة  »لمدة  واختتمت: 
في مواجهة المنافسة التي أمامي مباراة تلو 
األخرى. حاولت التركيز على األشياء التي 
أرغب في تجربتها في كل مباراة وكررت 

هذا األمر لثالثة أسابيع«.

روناهي/ قامشلو ـ من جديد تشهد لعبة كرة الطاولة منافسة مثيرة بين بطالت وأبطال 
برعاية  بعامودا  البنات  بمدرسة  ُأقيمت  بطولة  ضمن  وذلك  الجزيرة،  إقليم  في  اللعبة 

منظمة«Gav«  وبالتنسيق مع االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.
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التحديات

مصر دولة ُيشار لها بالبنان

صحفيون وناشطون : الديمقراطي الكردستاني بتواطؤه مع تركيا 
سيخسر جميع المكتسبات

حبيب : لتجاوز التهديدات بنجاح أردنا االلتفاف حول إدارتنا الذاتية

مصطفى حمو )كاتب(

لعل المرحلة التي تمر بها منطقة الشرق األوسط 
بشكٍل عام والتحديات التي تواجه كل من سوريا 
ولبنان والعراق وتركيا بشكٍل خاص تحتم على 
القوى الفاعلة التحرك حسب حساسية المرحلة، 
الشعوب  ومكتسبات  مصالحها  حماية  وبالتالي 
أمام الغزو اإلمبريالي الذي بنى نفسه وما زال 
المنطقة،  شعوب  حساب  على  قوته  من  يزيد 
الكردي والمكونات األخرى  لذلك توعية شعبنا 
وخطورة  الوضع  خطورة  يدركون  وجعلهم 
أولى  من  هي  له  تُرسم  التي  اإلبادة  مخططات 

أولوياتنا األخالقية والوطنية والحزبية.
الكرد  يستهدف  ال  سوريا  في  يجري  ما  إن 
فقط، وإنما يستهدف كل فكر ديمقراطي يسعى 
فالدول  الديمقراطية،  األمة  مشروع  تثبيت  إلى 
المحتلة لكردستان تعلم أنه بنجاح هذا المشروع 
خطوة  كل  ففي  االستبدادي،  مشروعهم  ينتهي 
المحلي  المستوى  على  الذاتية  اإلدارة  تخطوها 
وتشويه  العداء  وتيرة  ارتفاع  نرى  والعالمي 
صورتها على الساحة الدولية، وهذا ما الحظناه 
جنيف  في  الذاتية  اإلدارة  ممثلية  افتتاح  بعد 
والسورية  التركية  الدولة  فعل  ردة  خالل  من 
إجراء  لمنع  النظام  محاولة  كذلك  المعادية، 
سوريا،  شرق  شمال  مناطق  في  االنتخابات 

وتحريضها للعشائر بعدم المشاركة وذلك بإسناد 
من االستخبارات التركية من خالل تنفيذ بعض 
السلم  إلفساد  الكبرى  المدن  داخل  العمليات 
واألمن الذي تعيشه المنطقة وشن الهجمات على 
المناطق من ديريك إلى الشهباء لوضع المنطقة 

في حالة عدم استقرار.
الكردي   - الكردي  الحوار  في  التقدم  عدم  إن 
في  تصب  ملموسة  نتائج  وجود  عدم  وبالتالي 
اإلدارة  حصول  عدم  وهي  السياسة،  نفس 
الذاتية على شرعية دولية وعدم االعتراف بها 
وتفكيكها من الداخل سواًء من الداخل الكردي أو 
بين الكرد والعرب، ولألسف مرة أخرى يجعل 

أداةً  نفسه  من  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
تحت  نفسه  المخططات ووضع  هذه  مثل  لتنفيذ 
العراقية،  السورية  التركيّة  االستخبارات  إمرة 
خالل  من  أجمع  للعالم  واضحاً  ذلك  وأصبح 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  قوات  إرسال 
إلى الخطوط األمامية لمواجهة الكريال، واعتقال 
ممثلي حزب االتحاد الديمقراطي PYD ودعم 
وانتهاج  عفرين  في  التركية  الدولة  مخططات 
الكردي  الصف  توحيد  لعرقلة  السياسة  نفس 
الهادفة إلى إمحاء الهوية الكردية وجعل هولير 
التركي  والميت  التركية  لالستخبارات  عاصمة 
باشور  داخل  كبير  بشكٍل  حركتهم  وتسهيل 

كردستان.
مواجهة  الذاتية  اإلدارة  مناطق  تشهد  ال  ربما 
اإلدارة  مناطق  داخل  تركي  توغل  أو  عسكرية 
الذاتية ليس لعدم رغبتها، ولكن لمعرفتها بمدى 
قوة الدفاع الذاتي لدى قوات سوريا الديمقراطية، 
إفشال  تحاول  النظام  مع  وبالتعاون  ألنها  وثانياً 
وبالتالي  الداخل  من  الذاتية  اإلدارة  واختراق 
إرادتها وذلك بوضع مناطقها في حصار  كسر 
التركي  النظامين  لقرارات  إلخضاعها  خانق 

والسوري.

محمد أرسالن )اعالمي وكاتب(

الثانية  األلفية  بداية  على  أطلقنا  لو  لربما   
وبدايات أعوام األلفين من 11 سبتمبر وما 
مسمى  تحت  أفغانستان  احتالل  من  أعقبه 
الهجوم  بعد  كان  والذي  اإلرهاب  محاربة 
أنها  نيويورك،  في  التجارة  برجي  على 
أرادت  التي  الفوضى  من  األولى  المرحلة 
نفوذها  فرض  والمهيمنة  الغربية  القوى 
على العالم على أساس أنها القوة المهيمنة 
ذلك،  في  أحد  ينازعها  ال  التي  الوحيدة 
في  السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد  وخاصةً 
المنصرم،  القرن  من  التسعينيات  بدايات 
والذي كان يشكل أحد طرفي القطبين اللذان 

كانا يتحكمان بالعالم. 
بعد  الثانية  الخطوة  العراق  احتالل  وكان 
ال  والتي  الخطوة  لتلك  أفغانستان  احتالل 
هذا،  يومنا  حتى  مستمرة  تداعياتها  زالت 
المرحلة  هو  األخير  العقد  اعتبار  ويمكن 
يسمى  بما  بدأ  والذي  الفوضى  من  الثانية 
بثورات الربيع العربي والتي انتشرت في 
الفوضى  انتشار  إلى  وأدت  المنطقة  دول 
من  ابتداًء  كامل،  بشكٍل  وانهيارها  فيها 
والسودان  واليمن  وسوريا  وليبيا  تونس 
ما  بكل  والفوضى  سنوات  عشر  إلخ،   ...
تعنيه الكلمة كانت تضرب هذه الدول التي 
تحولت إلى مسرح لتصفية حسابات القوى 
اإلقليمية والدولية فيما بينها وبنفس الوقت 
األطراف المحلية والتي تحول معظمها إلى 
أدوات بيد تلك القوى، وما زالت هذه الدول 
في  تلوح  فيها  حلول  وال  الفوضى  تعاني 
األفق سوى إطالة األزمة حتى يحين وقت 

وضع الحلول. 
وأردوغان  لتركيا  كان  المرحلتين  كال  في 
أنه تم  دوراً ال يمكن االستهانة به، خاصةً 

الهيمنة  قوى  قبل  من  المهمة  بهذه  توكيله 
الدولية ليقوم بالوظيفة الموكل بها في هذه 
بشكٍل  كان  إن  فيها  الفوضى  لتعم  الدول 
مباشر أو غير مباشر عن طريق األدوات 
وبيادق  مرتزقة  إلى  تحويلهم  بعد  المحلية 

تحت الطلب.
عشرة أعوام وأردوغان ينفذ ما هو مطلوب 
أجنداته  لتنفيذ  يسعى  الوقت  وبنفس  منه 
بعض  كانت  والتي  المنطقة  في  العثمانية 
الهيمنة  قوى  وأجندات  تتضارب  األحيان 
تصرفاته  عن  النظر  تغض  كانت  التي 
وصلت  أن  وبعد  الن  الوقت،  لبعض 
ال  مستوى  إلى  لتركيا  الداخلية  المشاكل 
دول  مع  مشاكلها  وكذلك  إهمالها  يمكن 
حمالً  أردوغان  أصبح  والمنطقة،  الجوار 
ثقيالً على قوى الهيمنة والتي بدأت رويداً 
منه  والتخلص  بتحجيمه  التفكير  رويداً 
خاصةً أن معظم المهام التي تم توكيله بها 
قد قام بها على أكمل وجه وحتى أنه بات 
أنه أصبح العباً  نفسه وصدّق  إال  ال يرى 
لقوى  نداً  يكون  أن  بمقدوره  ودولياً  إقليمياً 

الهيمنة الدولية. 
يمكن  والتي  بالذات  المرحلة  هذه  في 
من  الثالثة  المرحلة  بأنها  عنها  نقول  أن 
أمريكا  بانسحاب  بدأت  والتي  الفوضى 
الجميع  على  الطاولة  ِلتُقلب  أفغانستان  من 
وعلى االستقرار النسبي الذي كانت أمريكا 
تحافظ عليه في منطقة آسيا الوسطى، بهذا 
تقول  أن  أمريكا  أرادت  ربما  االنسحاب 
للصين وروسيا أنه حان الوقت كي يلتفتوا 
تمددهم  يوقفوا  وأن  الداخلي  الشأن  إلى 
أرادت  التي  األوسط  الشرق  منطقة  في 
الغربية  القوى  تنافس  أن  والصين  روسيا 
لفترة  أمريكا  احتلتها  التي  أفغانستان  فيه، 
عشرين عاماً، بين ليلة وضحاها انسحبت 
لفترة  مع طالبان  اتفاقات عقدتها  بعد  منها 

والذي  االنسحاب  بهذا  قطر،  في  طويلة 
يمكن اعتباره المرحلة الثالثة من الفوضى 
والذي سيكون له تأثير مباشر على المنطقة 
وحتى  الوسطى  آسيا  من  بدءاً  بأسرها، 

الشرق األوسط بشكٍل عام. 
ومسألة  وباكستان  وروسيا  الصين  لندع 
كشمير والتي كلها أوراق بيد أمريكا تهدد 
تكون  ربما  إيران  أن  إال  الدول،  تلك  بها 
فكمية  الفوضى،  هذه  من  األولى  المحطة 
طالبان  بيد  أمريكا  تركتها  التي  األسلحة 
ال يمكن االستهانة بها وبكل تأكيد هي من 
أو  طالبان  بها  ستقوم  ووظائف  مهام  أجل 
من  المستقبل  في  تشكيله  سيتم  فصيل  أي 
غير  أو  مباشر  بشكٍل  إيران  تهديد  أجل 
أو  القاعدة  أو  داعش  كانت  إن  مباشر، 
تفجيره  عن  أعلن  الذي  خراسان  فصيل 
لمطار كابول قبل فترة والذي راح ضحيته 
األفغان  من  والجرحى  القتلى  عشرات 
تسخين  يتم  أن  الممكن  من  واألمريكيين، 
الحدود األفغانية اإليرانية واستنزاف إيران 
في هذه الجبهة مع إشعال الداخل اإليراني 
من جهة عرب األحواز أو في الشمال من 
قبل الذريين أو حتى منطقة خراسان التي 
فيها الكثير من القوميات المضطهدة وكذلك 
علينا أال ننسى الكرد في إيران على الحدود 
استغاللهم  سيتم  والذين  اإليرانية  العراقية 

في هذا االستنزاف.
جهة  من  كان  إن  وإلهائها  إيران  إضعاف 
الشرق من طرف أفغانستان أو من الداخل 
قسم  إرسال  اإليرانية على  اإلدارة  سيجبر 
األفغانية  الحدود  إلى  جيشها  من  كبير 
وهذا ما حدث بالفعل، حيث أرسلت إيران 
حدودها  إلى  جنودها  من  الالف  عشرات 
الشرقية مع أفغانستان في بداية االنسحاب 
األمريكي من هناك، وكذلك أرسلت الالف 
األحواز  منطقة  في  الجنوب  إلى  منهم 

حدودها  إلى  منهم  الالف  أيضاً  وأرسلت 
احتلت  بعدما  أرمينيا، خاصةً  الشمالية مع 
كراباخ  ناكورني  من  أراٍض  أذربيجان 
إال  يبَق  لم  اإليرانية،  الحدود  على  وهي 
والذي  العراق  في  بإيران  المرتبط  الحشد 
تكتمل  وبذلك  لتفكيكه  أمريكا  عليه  تعمل 
كافة  من  إيران  واستنزاف  حصار  حلقة 

األطراف.
إيران  تحت سيطرة  من  العراق  وإلخراج 
وتركيا اللتان حولتا العراق إلى سوق لهما، 
تعمل كالً من السعودية واإلمارات ومصر 
على إخراج العراق من تحت الوصاية أو 
السيطرة اإليرانية والتركية، وأن االتفاقات 
على  تأثير  لها  سيكون  ربما  تمت  التي 
إغراق السوق العراقية بالبضائع المصرية 
تمت  التي  االتفاقات  وإن  األيام.  قادم  في 

من  والعراقي  المصري  الجانب  بين  ما 
االتفاقيات  وكذلك  اإلعمار  إعادة  ناحية 
على  كبير  تأثير  لها  سيكون  االقتصادية 
أن  خاصةً  ككل  والمنطقة  العراق  مستقبل 
المنطقة  في  محوري  دور  سيكون  لمصر 

عامةً.
بالغاز  لبنان  تزود  سوف  مصر  هي  فها   
والعراق  األردن  تزود  سوف  وكذلك 
بالكهرباء، كل ذلك يوصلنا إلى أننا ُمقبلين 
على توازنات جديدة في المنطقة وسيكون 
الجهة  ألنها  فيها  األسد  حصة  لمصر 
إلى  دولة  شبه  من  تحولت  التي  الوحيدة 
دولة تدير نفسها ومن حولها، بعكس بعض 
الدول التي تحولت إلى أشباه دول ولم يعد 

لها أي وزن في المنطقة.

وضع  كردستان  باشور  في  السياسي  الوضع 
كبير،  بشكل  تدهور  األخيرة  الفترة  وفي  سيئ 
المستويات  أعلى  إلى  الخالفات  وصلت  حيث 
والسبب أن اإلقليم ُمقسم منذ تأسيسه إلى إقليمين 
من  يُحكمان  اللذان  والسليمانية  هولير  هما 
القوى  باقي  إبعاد  هناك  لهذا  فقط،  عائلتين  قِبل 
السياسية وعدم بناء قوة عسكرية موحدة، قد أدى 

إلى غياب تطبيق دستور باشور كردستان.

باشور كردستان يعيش أزمة 
حقيقية

حول هذا الموضوع تحدث لوكالة هاوا لألنباء 
الحزب  يسيطر  فقال:  علي  نذير  الصحفي 
وعلى  البرلمان،  على  الكردستاني  الديمقراطي 
القرار السياسي والعملية الدستورية في باشور، 
بسبب غياب الدستور وتعطيله فقد تدهور الوضع 
واإلنساني،  واالقتصادي  والعسكري  السياسي 
لذا نجد اليوم إقليم باشور كردستان يعيش أزمة 
حقيقة، وإن الدستور كان فقط حبراً على ورق 

ولم يُسمح بتطبيقه على األرض.
وعن صمت حكومة باشور كردستان وبخاصٍة 
مع  وعالقته  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
المحتل التركي تحدث علي فقال: وضع باشور 
في  كردستان  باشور  وضعت  تركيا  يسر،  ال 
أزمة كبيرة قد ال تنتهي، هناك خطر كبير على 
أمنه واقتصاده، تركيا تحاول السيطرة على أكبر 

جزء ممكن منه.
بقوله:  حديثه  على  نذير  الصحفي  واختتم 
باشور  حدود  عند  تقف  لن  التركية  األطماع 
أحد، وخالل  ليست خافية على  كردستان وهي 
على  هجماتها  من  زادت  األخيرين  الشهرين 

بشكٍل  تدعم  وهي  وشنكال،  كردستان  باشور 
أبناء  بين  فتنة  لخلق  العراق  تركمان  مباشر 
الفرات  نهري  مياه  وقطعت  الواحد،  الوطن 

ودجلة للضغط على حكومة بغداد. 

املحتل الرتيك استغل الوضع يف 
باشور

كوتي:  يوسف  السياسي  الناشط  أشار  وبدوره 
اإلقليمية  للقوى  سمحت  كردستان  باشور  أزمة 
كردستان،  باشور  في  المباشر  بالتدخل 
من  استفادتا  اللتان  وإيران،  تركيا  وخصوصاً 
أجل  من  والعسكري،  السياسي  القرار  ضعف 
التحرر  حركة  إلى  عسكرية  ضربات  توجيه 
الديمقراطي  الحزب  مع  بالتعاون  الكردستاني، 
الوجود  إلنهاء  تهدفان  والقوتان  الكردستاني، 

الكردي.
فيه  تجري  وقت  في  الضعف  هذا  يأتي 
التحضيرات على قدٍم وساق إلجراء االنتخابات 
النيابية في العراق، في العاشر من تشرين األول 
أعضاء  االنتخابات  هذه  وتحدد   ،2021 عام 
عضواً،   328 عددهم  البالغ  النواب  مجلس 
العراقي  الرئيس  بدورهم  َسينتِخبون  والذين 
تحالفات  تتشكل  وقت  في  الوزراء،  ورئيس 
أزمات  من  كردستان  إقليم  ويعاني  بغداد  في 
عديدة، األحزاب السياسية في باشور كردستان 
كبيرة،  بهشاشة  العام  هذا  انتخابات  ستدخل 
بسبب األزمات الداخلية، باإلضافة إلى خسارتها 
تسيطر  كانت  التي  األراضي  من  كبيرة  أجزاء 

عليها خالل االنتخابات السابقة.
في  كردستان  باشور  أحزاب  دخول  وعن 
السياسي  الناشط  أوضح  العراقية،  االنتخابات 

صراعات  تواجه  األحزاب  هذه  كوتي:  يوسف 
كل  يحاول  إعالمية  وحرب  بينها،  فيما  داخلية 
حزب من خاللها إضعاف الطرف الخر، وهذا 
يوضح عدم نضوج الديمقراطية في إقليم باشور 
بسبب  هي  االنتخابية  العملية  وإن  كردستان، 
ستخسر  الكردية  واألحزاب  خارجية،  ضغوط 
الكثير إذا ما استمرت في سياستها هذه، ويستمر 
باشور،  على  هجومه  في  التركي  االحتالل 
الحزب  ووقوف  الوضع  هشاشة  بذلك  مستغاّلً 
الديمقراطي الكردستاني إلى جانبه بشكٍل مباشر.
الشهر  هذا  إيران خالل  إن  بقوله:  كوتي  وتابع 
زادت من قصفها على نقاط للحزب الديمقراطي 
وباليكايتي  برادوست  في  إيران   - الكردستاني 
ضعف  مستغلة  كردستان،  لباشور  التابعتين 
باشور  تعيشه  وما  والعسكري  السياسي  القرار 

ذلك  إلى  باإلضافة  أزمات،  من  كردستان 
خالل  من  كبيرة  اقتصادية  أزمة  باشور  يعيش 
الموظفين،  رواتب  تسديد  عن  الحكومة  عجز 
المؤسسات،  داخل  وفساد  إداري  خلل  وظهور 
ما أدى خالل الفترة الماضية إلى ظهور طبقات 
اقتصادية داخل المجتمع ورفع مستوى البطالة.

باشور  أن  من  الرغم  على  كوتي:  وأوضح 
حكومة  من  دوالر  مليون   200 مبلغ  يتقاضى 
والذي  العراقي،  الدستور  حسب  شهرياً  بغداد 
العراق، إال أن  يمنح اإلقليم 12,5 من ميزانية 
مع  وخالفاته  وعسكرياً  سياسياً  باشور  ضعف 
االقتصادي  الوضع  لتفاقم  أدّى  بغداد  حكومة 
التي  واألزمات  األوضاع  هذه  أكبر،  بشكٍل 
يعيشها باشور كردستان، أدّى إلى ظهور وتعالي 

األصوات المطالبة باإلصالح داخلياً وخارجياً.

واختتم يوسف كوتي حديثه قائالً: حكومة باشور 
كردستان بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
به  تقوم  ما  تعالت ضد  التي  األصوات  جابهت 
الناشطين  من  العديد  وسجن  بالقمع  أعمال  من 
السابقة  األيام  وخالل  والصحفيين،  السياسيين 
ظهر لإلعالم ممارسات بعيدة عن حقوق اإلنسان 
تُمارس في سجون باشور، ما دفع العشرات من 
السجناء في سجن بهدينان إلى حملة لإلضراب 

عن الطعام بسبب سوء أوضاعهم.
ما  أن  إلى  والتقارير  المعطيات  كافة  وتشير 
يعيشه باشور من أزمات داخلية وخارجية تقف 
خلفه قوة إقليمية خارجية مثل تركيا، باإلضافة 
الديمقراطي  الحزب  قبل  تواطؤ داخلي من  إلى 

الكردستاني معها.

الشمال  لواء  باسم  الرسمي  الناطق  أكد 
التركي  العدوان  أن  حبيب  الديمقراطي محمود 
الديمقراطية  سوريا  قوات  استنزاف  يحاول 
لمحاولة احتالل مناطق أخرى في شمال وشرق 
حول  االلتفاف  ضرورة  على  مؤكداً  سوريا، 

اإلدارة الذاتية لتجاوز التهديدات بنجاح.

بقصف  ومرتزقته  التركي  العدوان  يستمر 
وتل  منبج  مناطق  في  بالسكان  الهلة  المناطق 
تمر وعين عيسى بهدف التهجير القسري لسكان 
الديمقراطية  سوريا  قوات  واستنزاف  المنطقة، 
لمحاولة احتالل مناطق أخرى في مناطق شمال 

وشرق سوريا.

املحتل الرتيك لَِعَب دوراً مهامً يف 
درعا

وحول األحداث األخيرة في درعا تحدث الناطق 
الرسمي للواء الشمال الديمقراطي محمود حبيب 
من  الكبير  الضغط  قائالً:  لألنباء  فرات  لوكالة 
درعا روسيا  في  الموجودين  الدوليين  الالعبين 
الدولي  المجتمع  قبل  من  مقابل صمت  والنظام 
حول مأساة درعا، وكان هناك أكثر من 50 ألف 
الدفاع  الذين حاولوا  المقاتلين  مواطن مع مئات 
عن مناطقهم وقراهم، واجه هؤالء خيارين ليس 
لهما ثالث، األول: إرسالهم إلى األردن وتركيا، 
والثاني الرضوخ لمطالب النظام وروسيا، لكن 
وحليفهم  النظام  لمطالب  بالرضوخ  جاء  الرد 

الروس.
في  مهماً  دوراً  تركيا  لعبت  حبيب:  وأوضح 
الدولية في درعا من خالل إرسال الذين  اللعبة 
لم يرضخوا ألوامر النظام إلى الشمال السوري 

وتجنيدهم الحقاً، لكنهم وتحت الضغط الروسي 
والتركي قَبِلوا بالذهاب إلى المناطق المحتلة من 
السيطرة  إلى  تسعى  التركية  الدولة  تركيا،  قبل 
أجزاء جديدة من سوريا، من خالل رسم  على 
خارطة لحماية أمنها القومي كم تدعي، وتسعى 
بعمق من  الحدودي  الشريط  السيطرة على  إلى 
السورية  الحدود  طول  وعلى  كم   35 إلى   32
وأمريكا  تركيا  بين  تقاطعات  وهناك  التركية، 
وروسيا واالتحاد األوروبي لذلك ال أحد يستطيع 

الضغط عليه أو تجاوزها«.
ونوه حبيب: تهدف االنتهاكات التركيّة على نقاط 
والتهجير  السكانية  الحاضنة  إبعاد  إلى  التماس 
قوات  واستنزاف  المنطقة،  ألهالي  القسري 
مناطق  احتالل  لمحاولة  الديمقراطية  سوريا 
أخرى في شمال وشرق سوريا، نحذر المجتمع 
باحتالل  التركية  للدولة  السماح  بعدم  الدولي 
التداعيات  بسبب  سوريا  من  جديدة  مناطق 

الخطيرة على مناطقنا.

هدف الروس والنظام السيطرة 
عىل الطريق الدويل

على  واضحة  مطالب  لها  روسيا  حبيب:  وبيّن 
بداية  منذ  األجزاء  وتتقاطع  السورية  الخريطة 
السوري  النظام  عودة  األول  الجزء  األزمة، 
السوريّة،  الجغرافية  كامل  على  والسيطرة 
السوري  الداخل  في  الروسية  السيطرة  وتتجزأ 
من خالل السيطرة الكاملة على درعا، وأرسل 
قائد القوات الروسية إلى حمص لتنفيذ تسويات 
جديدة وكافة وسائل اإلعالم الروسية والسوريّة 

تتداول بأن المرحلة القادمة هي مدينة إدلب.
لها   m4 طريق  جنوب  منطقة  حبيب:  وشدد 
الشريان  يعد  كونه  مهمة  استراتيجية  أهمية 
الرئيسي الوحيد الذي يصل وسط وشرق سوريا 

ولذلك  إدلب،  مدينة  من  ويمر  الساحل  بمنطقة 
الحيوي  الطريق  بالسيطرة على  تسارع  روسيا 
مناطق  إلى  آمن  بشكٍل  البضائع  نقل  لضمان 

الساحل السوري.
أن  أعتقد  إدلب  لمدينة  بالنسبة  حبيب:  وأشار 
النظام ليس بحاجة لها، ويستطيع منحها لتركيا 
كنقطة نفوذ تركية الحتوائها على أكثر من 4.5 
مليون نسمة، يعيشون أوضاع مأساوية وغالبهم 
طريق  منطقة  وجنوب  المصالحات،  يقبلوا  لم 
m4 في مدينة إدلب قد يكون من حصة تركيا، 
روسيا  تريده  الطريق  جنوب  إلى  بالنسبة  أما 
في  الواضح  الروسي  الصمت  ولذلك  وبشدة، 

أطماع  على  يدل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
.m4 تركيا بالسيطرة على طريق

كافة شعوب شمال  بالقول:  وأكد محمود حبيب 
تجربة  بأن  تامة  قناعة  على  سوريا  وشرق 
اإلدارة الذاتية المظلة الوحيدة التي تحمي شعوبنا 
الحفاظ عليها، والحل  وكرامتنا وأطفالنا وعلينا 
الوحيد الوقوف خلف قوات سوريا الديمقراطية 
اجتياز  لنستطيع  الذاتية  وااللتفاف حول اإلدارة 
هذه المرحلة بنجاح، نطالب المجتمع الدولي بأن 
العدوان  يخرج عن صمته وإيجاد حل إلخراج 

التركي من كافة األراضي السوريّة.

التركية، َسُيفقد باشور جميع مكتسباته،  حّذر صحفيون من باشور كردستان من أن استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في تواطؤه مع الدولة 
وانتقدوا العالقات المشبوهة والدعم المباشر الذي يقدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني للدولة التركية المعادية للكرد.
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محرر الصفحة - رامان آزادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

الدفاُع الذاتّي سبيُل حفِظ الوجوِد والحياِة
عبد الله أوجالن

دفاعيٌّ  نظاٌم  الحيِة  الكائناِت  عالَِم  في  نوعٍ  لكّلِ 
خاصٌّ به، وما من كائٍن حّيٍ واحٍد فقط يخلو من 
آليِة الدفاع، بل وبالمقدوِر اعتباُر المناعة، التي 
للحفاِظ  الكوِن  في  ُجَسيٍم  أو  عنصٍر  كلُّ  يُبديها 
على وجوِده، دفاعاً ذاتياً. إذ من الساطعِ جلياً أّن 
المناعةَ التي يُبديها إزاء أّيِ عطٍل أو خروجٍ من 
الكينونة، ال يُمكُن إيضاُحها إال بمصطلحِ الدفاعِ 
ذاك  فإّن  المناعة،  تلك  فقداِن  حاِل  الذاتّي، وفي 
الُجَسيَم يفسد، ويخرُج من كينونتِه،  العنصَر أو 

ويتحوُل إلى عنصٍر آخر مغاير. 

الدفاع االجتامعّي والبيولوجّي

جداِر  تحطِم  بمجرِد  الحية،  الكائناِت  عالَم  في 
الحيَّ  الكائَن  ذاك  فإّن  الذاتّي،  الدفاعِ  حصِن 
يموت  أو  أخرى،  لكائناٍت  سهلةً  فريسةً  يصبُح 
البشرّيِ  النوعِ  على  عينُه  النظاُم  ويَسري  هذا 
ال  إذ  اللزوم.  عن  زيادةً  البشرّيِ  والمجتمعِ 
يستطيُع نوٌع لطيٌف كاإلنساِن وكياٌن منفتٌح على 
مدةً  وجوِدهما  على  الحفاُظ  كمجتمِعه  المخاطِر 
طويلةً من الزمن، في حاِل غياِب الدفاعِ الذاتّيِ 

المنيع. 
ما  بقدِر  اجتماعيٌّ  البشرّيِ  النوعِ  لدى  والدفاُع 
هو بيولوجّي. يعمُل الدفاُع البيولوجيُّ من طرِف 
كائٍن  كّلِ  في  الموجودةِ  والدفاعِ  الحمايِة  غرائِز 
أفراِد  فجميُع  االجتماعّي،  الدفاعِ  في  أما  حّي، 
الجماعِة يلوذون عن نفِسهم بشكٍل مشترك، بل 
المجموعِة  تعداِد  على  باستمراٍر  التغيُر  ويطرأُ 
وشكِل تنظيِمها، وفق ما توفُره فرُص الدفاعِ عن 

الذات.
المجموعة،  في  أصيلةٌ  وظيفةٌ  فالدفاُع  وعليه، 
هو  وكما  دونِه،  من  بالحياةِ  االستمراُر  ومحاٌل 
في  األُخريَتان  األصليتان  فالوظيفتان  معلوم، 
عالَِم األحياء، هما تأميُن المأكِل والتوالد. وكيفما 
حيواتِها  مواصلةُ  الحيةُ  الكائناِت  على  يستحيُل 
من دوِن مأكٍل أو توالد، فمحاٌل عليها االستمراُر 
بالحياةِ في حاِل غياِب الدفاعِ الذاتّيِ أيضاً. النتيجةُ 
من  استخالُصها  بإمكانِنا  التي  األخرى  الهامةُ 
موضوعِ الدفاعِ الذاتيِ لعالَِم األحياء، هو أّن هذا 
الدفاَع يهدُف – فقط وفقط – إلى حمايِة الوجود. 
النفوِذ  وبسِط  االستعماِر  نظاِم  من  يخلو  وهو 
على أبناِء الجنِس الواحِد أو األنواعِ األخرى من 
َرت أنظمةُ االستعماِر  الكائنات. وألوِل مرةٍ ُطّوِ
والحاكميِة عند الجنِس البشرّي. وما يلعُب دوُره 
البشرّي،  النوعِ  لدى  الذهنيُّ  النماُء  في ذلك هو 
بذلك؛  ارتباطاً  اإلنتاجِ  فائِض  على  واالستحواذُ 
مما يفضي إلى توفيِر فرِص االستغالل. وهذا ما 
إلى جانِب  يؤدي إلى ضرورةِ حمايِة قِيَِم الكدحِ 
اللوِذ عن الوجود. أي أنه يؤوُل إلى إشعاِل فتيِل 

الحروِب االجتماعية. 

الحاجة لتطوير وسائل الدفاع 
الذايّت

لطالما تحلّى الدفاُع الذاتيُّ بأهميٍة عظيمٍة بالنسبِة 
الظروِف  إلى  نظراً  التاريخ،  مّرِ  على  للكرِد 
الملموسِة التي مروا بها. حيث تعرضوا للهجماِت 
المتواصلة، كونهم الوارثين األوائل للمجموعاِت 
حاالتِها  بأعمِق  النيوليتيةَ  الثورةَ  شهدَت  التي 

عن  الناجمةُ  اإلنتاجِ  ففوائُض  أَجالً.  وأطوِلها 
الخصيب،  الهالِل  في  المندلعِة  الزراعيِة  الثورةِ 
على  وتستجلبُهم  الُمغيرين  شهيةَ  تفتُح  كانت 
المنوال.  بهذا  األعواِم  آالُف  مّرت  وقد  الدوام. 
المرتكزةُ  المدنيِة  نُُظِم  تطوَرت  وكلما  حيث، 
الهجوِم  عهدُ  بالظهوِر  بدأَ  اإلنتاج،  فوائِض  إلى 
القوى  قِبَِل  من  والمخطِط  والمدروِس  الممنهجِ 

المعتمدةِ على بُنى المدينِة والطبقِة والدولة. 
وهكذا، لَم تَِغبآْ أبداً الهجماُت المباشرةُ والملتويةُ 
لعدٍد ال حصَر له من قوى المدنيّة، والتي استهدفَت 
المدنيِة  من  بدءاً  نفَسها،  واألراضي  المنطقةَ 
آخَر  بصفتِها  أمريكا  إلى  ووصوالً  السومريِّة 
قوةٍ مهيمنٍة في المدنيِة السائدةِ في يوِمنا الحالّي. 
المتصاعدةُ  األخيَرين  القرنَين  هجماُت  اكتََسبَت 
بَِمِعيِّة الحداثِة الرأسماليِة طابعاً مختلفاً. حيث إّن 
أنظمةَ حمايِة الوجوِد وآلياِت الدفاعِ الذاتّي، التي 
وقبائليٍة  عشائريِة  وحداٍت  شكِل  على  روها  طوَّ

قطنوها  التي  الجبليِة  المناطِق  على  اعتماداً 
مقابَل  بالغرِض  تَِف  لَم  األولى؛  العصوِر  منذ 
وسائِل الهجوِم المعتمدةِ على النظاِم الرأسمالّي. 
ُخسرانِهم  خطُر  األجندةِ  في  دخَل  مرةٍ  وألوِل 
لوجوِدهم. ذلك إّن بنيةَ الدولِة القوميِة في الحداثِة 
لحرياتِهم  الكرِد  فقداِن  تسفرآْ عن  لَم  الرأسمالية، 
وحسب، بل وآلَت إلى مواجهتِهم مخاطَر فقدانِهم 
“لغٍة  خلِق  وممارسةُ  فبرنامُج  أيضاً.  وجودَهم 
ضمن  واحد”  و”وطٍن  واحدة”  و”أمٍة  واحدة” 
نفِس الحدوِد السياسية، قد أفرَز معه بقاَء اللغاِت 
واألمِم واألوطاِن األخرى المنضويِة تحت لواِء 
اإلنكاِر  مخاطِر  أمام  لوجٍه  وجهاً  الحدوِد  تلك 

واإلبادة.

يف مواجهة اإلبادة واإلنكار

على  واإلنكاِر  اإلبادةِ  لسياِق  الكردُ  أُخِضَع  لقد 
يِد الدوِل القوميِّة ضمن كافِة أجزاِء الوطِن التي 
القوميةُ  والدوُل  ضمنها.  عنوةً  االنقساَم  عانوا 
جعلَت  قد  المهيمنة،  القوى  قِبَِل  من  المدعومةُ 
لديها.  أساسيةً  سياسةً  وكردستان  الكرِد  تصفيةَ 
وعندما انكسَرت شوكةُ المقاومِة حصيلةَ نقصاِن 
الدفاعِ الذاتّي، أتى الدوُر حينها على هدِم المجتمعِ 

وتقويِضه وصهِره بغيةَ تصفيتِه وحسِم أمِره التي 
ُوِلدَت َكَردّةِ فعٍل على هذا السياِق الُمماَرِس بكّلِ 
البدايِة  حيث  من  أساساً  هي  وعنفوانِه،  شدتِه 
وحركةُ  الكردّي  الشعِب  عن  ذاتّيٍ  دفاعٍ  حركةُ 

.PKK
بدايةً  تُماَرُس  كانت  التي  الذاتّيِ  الدفاعِ  فحركةُ 
قد  والسياسّي،  األيديولوجّيِ  الصعيدَين  على 
دفاعٍ  إلى طوِر  فترةٍ وجيزةٍ  انتقلَت في غضوِن 
آخر،  بمعنى  المتبادل.  العنِف  على  يعتمدُ  ذاتّيٍ 
وجوِد  حمايِة  إلى  المرتكُز  المسلَُّح  فالكفاُح 
قد  بدء،  ذي  بادَئ  فحسب  والمؤيدين  الكوادِر 
اتسَع نطاقُه محتضناً الشعَب أيضاً بين ثناياه مع 
حملِة 15 آب 1984. وعليه، فالحركةُ المتحولةُ 
إلى حرِب الدفاعِ الذاتّيِ عن الشعب، قد تعرَضت 
للهجماِت المدروسِة التي خطَطت لها كافةُ القوى 
الغالديو  قوى  وباألخّصِ  المعنية،  المهيمنةُ 
الهجماُت  تلك  لقيَت  وقد  الناتو.  لحلِف  التابعِة 
مساندةَ جميعِ القوى المرتابِة والمتخوفِة من قياِم 
عقٍب  على  رأساً  المنطقِة  موازيِن  بقلِب  الكرِد 
أنآْ يتمكنوا من تقريِر مصيِرهم بأنفِسهم في  بعدَ 
كردستان. ومع ذلك، فقد أَلَحقَت حروُب المقاومِة 
واإلبادةِ  اإلنكاِر  بسياساِت  قاضيةً  ضرباٍت  تلك 
لصالحِ  موقفَها  وحسَمت  المفروضة،  والصهِر 
تَبَنّي هويِة الشعِب والعّضِ بالنواجِذ على الرغبِة 
وضعِ  عدِم  من  الرغِم  وعلى  الحرة.  الحياةِ  في 

لَت على  حدٍّ نهائّيٍ وحاسٍم للدوِل القوميِة التي َعوَّ
آماِلها التصفويِة القديمِة بحّقِ الشعِب الكردّي، إال 
بلوُغ  تّم  إذ  القديمة.  بعزيمتِها  تتحلى  تَعُدآْ  لَم  إنها 
شبِه  الحياةِ  واحتراِم  بالهويِة  االعتراِف  مستوى 
ُل وضعاً جديداً من جهِة حرِب  المستقلة، مما يشّكِ
االستفادةِ  على   PKK عمَل  وقد  الذاتّي.  الدفاعِ 
كيفيِة  موضوُع  ُل  يَُشّكِ وتقييِمه  الوضعِ  هذا  من 
البندَ  راسخ،  دائمّيٍ  بمنهاجٍ  الذاتّيِ  الدفاعِ  ضبِط 
الهامَّ الخر الذي ال استغناء عنه ضمن برنامجِ 

 .KCK إنشاِء األمِة الديمقراطيِة في
الجديدة،  واإلذابِة  واإلبادةِ  اإلنكاِر  فسياساُت 
مزاولتِها  عن  القوميةُ  الدوُل  تتقاعَس  لن  التي 
القوةِ  احتكاَر  بوصِفها  الفرصةُ  لها  سنَحت  كلما 
الذاتّيِ  المسلحِة الوحيد، قد أَرَغَمت نظاَم الدفاعِ 
في KCK على االتساِم بالثباِت الوطيد. والشرُط 
األدنى منزلةً للعيِش المشترِك مع الدوِل القومية، 
هو تضميُن الهويِة الذاتيِة الكرديِة وحياتِها الحرةِ 
الدستوريُّ  الضماُن  يكفَي  ولن  هذا  بدستور. 
لوحِده، بل وسيجري البحُث فضالً عن ذلك في 
الظروِف العينيِة لذاك الضماِن من خالِل ضوابط 

دُها القوانين. تحدِّ

الدفاع من الداخل

وفيما عدا األمِن القومّيِ المشترِك إزاء الخارج، 
نفِسه  بذاِت  الكرديُّ  المجتمُع  يَقوَم  أنآْ  يتعيُن 
تأميَن  إّن  حيث  األمنيّة.  الشؤوِن  تدبيِر  على 
متطلباتِه  وتلبيةَ  بأفضِل صورة،  الداخلّيِ  األمِن 
قاَم  حاِل  في  إال  ممكن؛  غيُر  األشكاِل  بأنسِب 
المجتمُع به بذاِت نفِسه. بناًء عليه، من الضرورةِ 
)الدول  المعنية  القوميةُ  الدوُل  تقوَم  أنآْ  بمكان 
والعراقيةُ  واإليرانيةُ  التركيةُ  المركزيةُ  القوميةُ 
سياساتِها  في  الهامِة  باإلصالحاِت  والسورية( 
األمنيِة الداخلية. وفي حاِل استتباِب السلِم وإرساِء 
 KCK على  يتعيُن  الديمقراطّي،  الحّلِ  دعائِم 
الدفاعِ  قواِت  وفرِز  ترتيِب  إعادةُ  حينئذ  أيضاً 
 .HPG الشعبّيِ  الدفاعِ  “قواِت  أي  لديه،  الذاتّيِ 
وما ال جدال فيه هو أّن إعادةَ الفرِز يقتضي قوانيناً 
استحالةُ  النهاِر  جالء  الجلّيِ  ومن  كما  جديدة. 
الحديِث هنا عن نظاٍم من قبيِل األلويِة الحميديِة 
القديمِة أو “ُحماة القرى” الجديد. ولكن، بالوسعِ 

القياُم بترتيباٍت وعملياِت فرٍز جديدةٍ للقوى، فيما 
يخصُّ األمَن الداخليَّ القانونيَّ والرسمّي، والذي 
سيجهدُ  القومية.  الدوِل  مع  الوفاِق  على  يعتمدُ 
لترتيِب وضعِ قواِت الدفاعِ الذاتّيِ لديه َكّماً ونوعاً 
بما يغطي االحتياجاِت الجديدة وذلك تأسيساً على 
أبعاِدها،  بكّلِ  الديمقراطيِة  األمِة  إنشاِء  حمايِة 

وبمنواٍل أحادّيِ الجانب
القوميِة  الدوِل  مع  الوفاِق  تحقُِّق  عدِم  حاِل  وفي 
 HPG فقواُت  وهكذا،   .KCK فإّن  المعنية، 
التحوِل  بحمايِة  ترتيبُها وفرُزها، ستَُكلَُّف  الُمعادُ 
الساحاِت  جميعِ  في  الديمقراطّيِ  الوطنّيِ 
أرضيةَ  ُس  وستؤّسِ األبعاد،  وبكافِة  والمجاالِت 
كما  بجدارة.  الديمقراطيِة  الوطنيِة  السيادةِ 
والُملِك  اإلنساِن  أمِن  عن  مسؤولةً  وستَُكوُن 
وسوف  الديمقراطية.  األمِة  في  الفرِد  للمواطِن 
دؤوٍب ودائٍم حيال جميعِ  تظلُّ في حالِة صراعٍ 
ممارساِت الدولِة القومية )تجاه حروبِها العسكريِة 
والنفسية(،  واالجتماعيِة  والثقافيِة  والسياسيِة 
والتي تبلُغ حدَّ اإلباداِت الثقافية. من هنا، فوجودُ 
دوِن  من  مستحيالن  والكرد،  كردستان  وحريةُ 

دفاعٍ ذاتّي.

الدفاُع الذايتُّ يف الدميقراطيات

كذا  ذاتّي،  دفاعٍ  بال  لكياٍن  وجود  ال  أنه  كيفما 
الكياَن  تُعتَبَُر  التي  الديمقراطية  فالمجتمعاُت 
تستمرَّ  ولن  تتحقَق  لن  الطبيعة،  في  األرقى 
تلبية  يجب  لذا،  ذاتّي.  دفاعٍ  دوِن  من  بوجوِدها 
متطلباِت مبدأِ الدفاعِ الذاتّيِ بالتأكيد، في الحلوِل 

القوميِة الديمقراطية.

تطويرها  ينبغي  التي  المبدئية،  المواقُف  هذه 
الديمقراطيِة  فَنا على حّلٍ األمِة  تعرُّ ُن  تَُؤّمِ أكثر، 
االتحادُ  يََضعُها  التي  المبادُئ  هذه  كثب.  عن 
بنحٍو  دوماً  أعماِله  جدوِل  في  أيضاً  األوروبيُّ 
العالجِ  بمثابِة  حقاً  هي  وتدريجّي،  طبيعّيٍ 
في  االجتماعيِة  للقضايا  بالنسبِة  سواًء  الشافي، 
القضيِة  أجِل  من  أم  عموماً،  األوسِط  الشرِق 
 ، االجتماعيِة الكرديِة باألكثر. والحلُّ الديمقراطيُّ
الذي سيُصاُغ ويَُطبَُّق في كردستان على أرضيِة 
هذه المبادِئ وعلى مساِر تعريِف الحياةِ القوميِة 

الديمقراطية، يتميز بأهميٍة تاريخية.
ولوُج تركيا سياَق الدمقرطة، والحلُّ الديمقراطيُّ 
في القضيِة الكردية، هما بمثابِة وجَهي الميدالية. 
حيث ال وجهَ من دوِن الخر. سيَكوُن األمُر منيراً 
أكثر، فيما لو حاَولنا إسقاَط أبعاِد الحّلِ على تركيا 
بنحٍو عينّيٍ أكثر. قبل كّلِ شيء، ال يمكن غّض 
ِر  والُمَكرَّ المذكوِر  المبدئّيِ  الموقِف  عن  النظِر 
من  المجردةَ  الحلوَل  أّن  ذلك  باقتضاب.  أعاله 

المبدأِ والنظام، لن تَُكوَن مفهومة، ولن تُسِفَر عن 
اليومّيِ  بالتضميِد  ُمداواةً  كونِها  من  أبعد  نتيجٍة 
المؤقت. إّن الحلَّ الذي يُعتَقَدُ به، هو حلٌّ محتَمٌل 
يُدافَُع عن تطبيِقه وعيِشه على مداِر هذا السياِق 
الرأسماليُّ  النظاُم  تبعثََر  سواًء  برمته،  البنيوّيِ 

الغربيُّ المهيمُن أم استمر.
يَدوُم  حّلٍ  اقتراُح  هنا  يتمُّ  إذاً؛  األولى:  الخاصيةُ 
طيلةَ سياِق المدنيِة الغربية، بل وقابٍل لتجاُوِزها.

المجتمعِ  بوجوِد  يَعترُف  إنه  الثانية:  الخاصيةُ 
بشرعيتِه  وبالتالي  الديمقراطّي،  القومّيِ 
البُنيويةُ  الكياناُت  كانت  أياً  الحّل؛  على  وقدرتِه 
الرأسماليِة  الحداثِة  لعناصِر  والمؤسساتيةُ 
االحتكاريةُ  كانت  وأياً  تركيا،  جمهوريِة  داخَل 
الحّلِ  عناصُر  بينها.  فيما  الكائنةُ  األيديولوجيةُ 
القضاَء  تَقترُح  ال  هنا،  المطروحِ  الديمقراطّيِ 
الرأسمالية  الحداثِة  عناصِر  على  بالثورةِ 
والصناعويّة(،  الرأسماليّة،  القومية،  )الدولتية 
يِد سياسِة  باإلبادةِ والصهِر على  تَقبَُل أيضاً  وال 
َّبِعُها تلك العناصر. هذان  القوةِ العسكريِة التي تَت
يعترفان  اللذان  األوليان،  والوجودان  الكيانان 
ويعَمالن  يَقتَرحان  بعضاً،  بعِضهما  بشرعيِة 
من  الخالي  والتنافُِس  المشتركة  بالحياةِ  أساساً 

النزاعِ والتصادم.
على  تأسيساً  يَطرُح  إنه  الثالثة:  الخاصيةُ 
الخاصيتَين السابقتَين فكرةَ استحالِة االستغناِء عن 
السياسةَ  أّن  ذلك  الديمقراطية.  السياسِة  مؤسسِة 
القضايا  لكافِة  الحّلِ  أرضيةَ  ُل  تَُشّكِ الديمقراطيةَ 
التي ستَظهُر للوسط، أو تلك الموجودة أصالً. هذا 
الديمقراطيةُ  المفاَوضاُت والدبلوماسياُت  وتُدَرُج 
التي  الديمقراطية،  السياسِة  الئحِة  في  أيضاً 

العراقيِل  كّلِ  إزالةَ  وتنشيُطها  تفعيلُها  يَقتضي 
الشاملِة،  الفكِر  حريِة  فحضوُر  الموجودة. 
البنيِة  ذاِت  والتعاونياِت  والنقاباِت  واألحزاِب 
المدنّي؛ أمٌر  الديمقراطيِة وشتى أشكاِل المجتمعِ 
أما  المنتصبة.  العراقيِل  بتذليِل  إال  ممكٍن  غيُر 
المائة %10  تخفيُض مستوى حاجِز العشرة في 
في نظاِم االنتخاباِت بنسبٍة كبيرة، أو إزالتُه كلياً؛ 

فهو بمنزلِة الضرورةِ التي ال غنى عنها.
التي  األنظمِة  تطوير  ينبغي  الرابعة:  الخاصيةُ 
ِكال  بشأِن  الذاتّيِ  الدفاعِ  حّقِ  ضروراِت  تُلبي 
قد حاولنا  كنا  الحقيقِة،  في  والكيانَين.  الوجودَين 
صياغةَ تعريٍف شامٍل أكثر لجميعِ هذه الخاصياِت 
والنظريات  المصطلحات  »بعض  فصِل  في 
والمبادئ« من خريطِة الطريق أو تقريِرنا هذا. 
موضوُع الحديِث هنا هو مجردُ عرِض إمكانياِت 

إحياِء ذلك في الواقعِ العملّيِ على شكِل نموذج.

تل حلف تاريخ عريق تحت وطأة االحتالل

مهرجان اإلسكندرية الّسينمائي ُيصدر 
»كتاب الثائر« عن حياة المخرج علي بدرخان

مهرجان جرش األردني 
ينطلق 22 أيلول الجاري

إعداد/ مثنى المحمود 

نهر  على  القديمة«  »جوزانا  حلف  تل  تقع 
في شمال وشرق  الخابور  روافد  أحد  جرجب، 
بُعد  وعلى  التل  من  الشَّرق  إلى  بينما  سوريا، 
المدينة  تقع  تقريباً   مترات  كيلو  ثالث  حوالي 

الحديثة سري كانيه، التابعة لمقاطعة الحسكة.
يمر الخط الحديدي المتجه إلى بغداد مباشرةً من 
بين  الحدود  حالياً  ويشكل  للتل،  الشمالية  الجهة 
العليا  مدينتين  إلى  الموقع  يقسم  تركيا وسوريا، 
المربع  الشَّكل  ذات  القلعة  بشكل رئيس  وتشمل 
حوالي  وترتفع  /6هكتارات/  مساحتها  وتبلغ 
20 متراً، والمدينة الّسفلى مربعة الشَّكل أيضاً، 

مساحتها حوالي 60 هكتاراً.

تاريخ الحفريات

تركزت الحفريات في البداية في منطقة القلعة، 
من قبل البارون المصرفي األلماني ماكس فون 
أوبنهايم الذي اكتشف تماثيل ضخمة غريبة الشَّكل 
خالل األسبار األثرية البسيطة التي أجراها في 
بعد ذلك حفريات نظامية  أُجريت  عام 1899، 
تحت إشرافه في األعوام 1911و 1913 وعام 
لمدة  انقطاعٍ  بعد  مشتركة  بعثةٌ  1929تشكلت 
77 عاماً من المديرية العامة لآلثار والمتاحف 
في  القديم  األوسط  الشَّرق  ومتحف  السورية 
برلين بالتعاون مع جامعة هال وجامعة تيوبنغن 
وجامعة بيرن، بدأت الحفريات في عام 2006 
عام  بين  تنقيبيه   مواسم  خمسة  أجريت  حيث 

2006وحتى 2011  

السكن القديم يف تل حلف

أوالً تأسس استيطان صغير حوالي 8000 سنة 

ملوناً والمعاً خالل  قبل الن أنتج فخاراً جميالً 
العصر  لذاك  مثالياً  نموذجاً  ويُعتبر  الفترة،  تلك 
المتأخر،  الحديث  الحجري  العصر  مرحلة  أي 

والمعروف حالياً حضارة أو ثقافة حلف.
األلفية  بداية  في  حاكمة  آرامية  ساللة  تأسست 
باسم  معروف  المنطقة  في  الميالد،  قبل  األولى 
بُنيت  الرئيسية  عاصمتهم  بخياني،  بيت  مملكة 
على أنقاض مستوطنة عصور ما قبل التاريخ في 
ل مرة في النصوص  تل حلف، والتي ذُكرت ألوَّ

الشورية المؤخرة في عام 894 ق.م.

مرحلة ذهبية

يُعتبر ملك جوزانا المعروف باسم كابارا الملك 
فترة  خالل  الغربي  القصر  بنى  حيث  األهم، 
ُحكمه التي امتدّت من نهاية القرن العاشر وبداية 
أوبنهايم،  سماه  الذي  الميالد  قبل  التاسع  القرن 
والذي اكتشف حفريات عام 1899، والمعروف 
هيالني،  بيت  باسم  المعماري،  المصطلح  في 
في شمال  القصور  لنماذج  الشوري  االسم  هو 
سوريا والتي تتألف من غرفتين مربعتي الشَّكل 
كبيرتين ومتوازيتين، والمميزة بوجود رواٍق ذو 
التي وجدها  التماثيل  أعمدة عند المدخل، كانت 

الغربي  القصر  في  العقرب  بوابة  عند  أوبنهايم 
أهم مكتشفاته المدهشة وهي التي أعطت شهرةً 

واسعةً للموقع.

فن العامرة املتفرد

كما  ليس  بوضوح  الحديثة  التقنيات  أظهرت 
لم  القصر  بأنَّ  أوبنهايم،  فون  ماكس  افترض 
القصر  إنَّ  أقدم   مبنى  جدران  بقايا  على  يُبَن 
الغربي مبنى جديد بالكامل، له أساساٌت ضخمة 
بشكٍل  ُحفرت  أمتار،  ثالثة  حتى  تصُل  عميقة 
الحفريات  بيّنت  كما  أقدم،  مبنى  ضمن  واضح 
أنَّ مكان بناء القصر كان منطقة نشاطات مكثفة 
ومتعددة االستخدامات، وذلك يظهر جلياً خالل 
اللبن التي أُزيلت عندما بدأ الحفر لبناء  جدران 
أساسات القصر، من أجل حماية قاعدة الجدران 
في  جوية  عوامل  من  الطيني  اللبن  من  المبنية 
بواسطة  تغطيتها  تمت  للقصر  الّشمالي  الجانب 
»األرثوستات«  بـ  تسمى  كبيرة  حجرية  ألواح 
القصر  السُّفلية من مصطبة  الطبقة  كذلك كانت 
مزينةً بألواحٍ كبيرة من الحجر الجيري األحمر 
حال  أية  وعلى  والرمادي،  األسود  والبازلت 
كانت  عليها  ُعثر  التي  »األرثوستات«  جميع 

أصغر حجماً من هذه األلواح .

الحكم اآلشوري

الحكم  تحت  دخلت  المدينة  أَّن  المفترض  من 
الشوري حوالي عام 808 ق.م عندما أصبحت 
المقدس  الكتاب  يُشير  الشوري،  للحاكم  مقراً 
تحدَّث  الذي  النَّص  معرض  في  جوزانا  إلى 
عن القبض على سكان الّسامرة  من قِبل الملك 
مقاطعة  اعتبرت  الثاني،  صارغون  الشوري 
الميالد،  قبل  والسابع  التاسع  القرن  بين  جوزانا 
ومن  الشوري  الحاكم  ات  مقرَّ أهم  من  واحدةً 

أعرق وأرقى المدن في اإلمبراطورية الشورية 
كافة، لم تأت أهمية المدينة فقط من غنى المنطقة 
بها،  المحيطة  والمياه  الخصبة  الزراعة  بالتربة 
زراعياً  غنية  المنطقة  الحاضر  الوقت  وحتى 
الملكي  الطَّريق  على  المدينة  موقع  من  ولكن 
الذي يصل مدن مركز اإلمبراطورية الشورية 
سوريا  شمال  مع  ونينوى  وكلخو  آشو  مثل 
والبحر األبيض المتوسط، مروراً بشمال بالد ما 
المسمارية  الكتابية  الوثائق  تُعتبر  النهرين،  بين 
النقوش الرامية  ينية ومثيلها من  الّطِ والكتابات 
التي عثر عليها ماكس فون أبنهايم خالل عمله 
في تل حلف، بمثابة دليٍل على استمرار المدينة 
الشورية  اإلمبراطورية  انهيار  بعد  الحياة  في 
خالل القرن السابع قبل الميالد، كذلك فإنَّ بقايا 
بعمق  عليها  ُعثر  التي  العديدة  والحفر  األبنية 
عدة أمتار كانت تحتوي على ردم فيه بقايا من 
إلى  يُشير كّل ذلك بوضوحٍ  الهلينستي،  العصر 
في  المدينة  في  واالستيطان  السَّكن  استمرارية 
وحالياً  اإلسالمي،  العصر  وحتى  العصر  ذلك 

القريبة  القرية  كمقبرة  يُستخدم  القلعة  من  جزء 
من تل حلف.

تل حلف تحت مظلة االحتالل

 تعيش قرية تل حلف أسوء مراحلها التاريخية، 
التركي  االحتالل  حكم  تحت  اليوم  تقبع  حيث 
العيش  ضيق  من  سكانها  ويعاني  الغاشم، 
االثري  الموقع  أنَّ  إذ  المستمرة،  واالنتهاكات 
لم يسلم من المرتزقة المدعومة من نظام تركيا 
والتدمير  للنَهب  الموقع  ض  تعرَّ حيث  الفاشي، 
الذي  التدمير  هذا  الثار،  عن  البحث  بهدف 
بشكٍل  المنطقة  تاريخ  على  حقيقياً  ل خطراً  يُشّكِ
والمنظمات  اليونسكو  منظمة  على  ويجب  عام 
مرتزقة  وجه  في  الوقوف  الشأن  ذات  األخرى 
أردوغان والَحول دون استمرار انتهاكهم  الدائم 
بحق المواقع األثرية  وتخريبها ونهبها وتجريف 

ما تبقى منها وطمس معالمها وهويتها.

السينمائي  اإلسكندرية  مهرجان  إدارة  أعلنت 
المخرج  سيرة  عن  كتاٍب  إصدار  الدولي، 
»علي  الكردية،  األصول  ذو  المصري 

بدرخان«، والذي يُكرمه المهرجان هذا العام.
ضمن األنشطة والفعاليات المرافقة وفي دورته 
يُصدر مهرجان اإلسكندرية  الّسابعة والثالثين، 
من  اإلصدارات،  من  مجموعٍة  الّسينمائي 
المخرج  حياة  قصة  عن  »الثائر«  كتاب  بينها 
المصري، ذو األصول الكردية، علي بدرخان، 

والذي يُكرمه المهرجان في دورته الجديدة.
وكتاب الثائر من تأليف الناقدة ميرفت عمر عن 
قصة حياة المخرج الّسينمائي علي بدرخان الذي 
أهداه مهرجان اإلسكندرية الّسينمائي لدول البحر 
المتوسط دورته الّسابعة والثالثين برئاسة الناقد 
الّسينمائي األمير أباظة والتي تقام خالل الفترة 
من 25 إلى 30 أيلول الجاري، تحت رعاية د. 

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية، واللواء 
محمد الشريف محافظ اإلسكندرية.

على  المخرج  ومسيرة  سيرة  الكتاب  يتضمن 
مدار أكثر من نصف قرن في العمل الّسينمائي 
أمضاها في محراب الفن الّسابع مخرجاً، وأستاذاً 
ألجيال عديدة من خريجي المعهد العالي للسينما 
في  الّسينمائي  العمل  رموز  من  مهماً  ورمزاً 
في  نشأته  يتضمن  كما  العربي،  والوطن  مصر 
منزل والده المخرج أحمد بدرخان وتعلُّقه بالعمل 
العالي  المعهد  في  للسينما  ودراسته  الّسينمائي، 
لدراسة  منحٍة  على  يحصل  أن  قبل  بالقاهرة 
إضافةً  كاملين،  عامين  لمدة  إيطاليا  في  الّسينما 
إلى فصٍل عن تحليل أفالمه التي قدمها كمخرج 
مثل »الحب الذي كان، الكرنك، شيلني واشيلك، 
الراعي  الجوع،  القمة،  أهل  ومتولي،  شفيقة 

والنساء، الرجل الثالث، نزوة، الرغبة«.

بدرخان  موقف  عن  فصالً  الكتاب  يضم  كما 
الُحريّة  قيم  إرساء  أجل  من  وكفاحه  الّسياسي 
والديمقراطية وحقوق الّشعوب في حياةٍ إنسانيٍة 
التي  الّسينمائية  المهن  نقابة  في  ودوره  كريمة 

ينتمي إليها.
واهتم علي بدرخان خالل مسيرته بتقديم أجيال 
خالل  قدمه  بما  يكتف  لم  حيث  للسينما،  جديدة 
أكاديمية  أنشأ  بل  للسينما  العالي  بالمعهد  عمله 
أجياالً  خرجت  التي  والفنون  للثقافة  بدرخان 

عديدة كانت رافداً مهماً في السينما المصرية.
ومن المنتظر أن يُقام الخميس 23 أيلول المؤتمر 
السَّابعة  الدورة  تفاصيل  إلعالن  الصَّحفي 
بالزا  بفندق  اإلسكندرية  لمهرجان  والثالثون 
الكبير  الُمخرج  بحضور  اإلسكندرية  بكورنيش 

علي بدرخان.

للثقافة  لمهرجان جرش  المنظمة  اللَّجنة  أعلنت 
المهرجان سينطلق في  أنَّ  والفنون في األردن 
دورته الخامسة والثالثين في 22 أيلول الجاري 
الماضي  العام  غيابه  بعد  وفق ضوابط صحية 

بسبب جائحة كورونا.
مسارح  على  رئيسي  بشكٍل  المهرجان  ويقام 
شمال  كيلومتراً   51( األثرية  جرش  مدينة 
عمان( من 22 أيلول إلى 2 تشرين أول القادم، 

وفق ما أعلنت اللَّجنة في مؤتمر صحفي.
إنَّ  العايد  علي  األردني  الثَّقافة  وزير  وقال 
بالبروتوكول  »االلتزام  مع  يقام  المهرجان 
الصحي، وبنسبة 50 في المئة من الّسعة الفعلية 
للمسرح أو القاعة«. وأضاف مؤكداً »إجراءات 

صارمة ستُتخذ لتنفيذ البروتوكول الّصحي«.
المهرجان  هذا  »رمزية  أنَّ  على  العايد  وشدّد 
الدولة  إنجازات  من  جزءاً  كونه  في  تكمن 
 40 من  أكثر  تأسيسه  على  ومضى  األردنية، 

عاماً« إضافةً الى »دوره الثقافي والفني«.
الفنانين  فعاليات  حضور  أنَّ  العايد  وأعلن 
سيكون  المهرجان  في  وحفالتهم  األردنيين 
لتأسيس  المئوية األولى  الذكرى  بمناسبة  مجاناً 

األردن.

وأحيا األردن في 11من نيسان الماضي الذكرى 
احتفاالت  دون  من  لتأسيسه  األولى  المئوية 

كبرى بسبب جائحة كوفيد-19.
من جهته، قال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن 
»من  البوابات  عند  سيُجري  تدقيقاً  إنَّ  سماوي 
المضادة  اللقاحات«  على  الحصول  شهادات 
على  »حتى  ذلك  وسيُطبق  كورونا،  لفيروس 

دخول الفنانين«.
وأشار سماوي إلى أنَّ عدد الحضور المسموح 
به سيكون 2500 شخص في المسرح الجنوبي 
آالف،  لنحو خمسة  يتَّسع  الذي  األثرية  للمدينة 
في  شخص   1500 بحضور  يسمح  بينما 
المسرح الّشمالي الذي يتّسع لثالثة آالف. وأعلن 
من  وعدٍد  األردن  من  عرب  فنانين  مشاركة 
الثَّقافية  األُمسيات  الى  باإلضافة  العربية  الدول 
فرق  كذلك  المهرجان  في  وتشارك  والّشعرية، 
من  وعربية  أجنبية  وموسيقيّة  فلكلورية  فنيّة 
أذربيجان وكرواتيا والمكسيك واليونان وكوريا 

إلى جانب فرق من العراق ومصر واألردن.
 ،1981 عام  انطلق  قد  جرش  مهرجان  وكان 
واستمر حتى عام 2007 ليحلَّ محله مهرجان 
عام  أنَّه استؤنف مجدداً  إالَّ  األردن في عمان، 

.2011
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هيئة االقتصاد والزراعة ترفع سعر شراء محصول القطن

مجموعة مشاريع لبلدية تل كوجر ُتكلل بالنجاح

لجنة بلديات دير الزور تبدأ مشروع محطة 
تصفية تخدم 30 ألف نسمة

حرية القائد األممي أوجالن ضمان ألمان المنطقة

التربية والتعليم بكري سبي : هيئنا الظروف المناسبة لعمليٍة تربوية ناجحة لهذا العام

كيف تساعد طفلك في مرحلة العودة إلى المدارس؟

في  الهامة  المحاصيل  من  القطن  محصول  يُعد 
بمعظمه  القطن  ويُزرع  سوريا،  وشرق  شمال 
القمح  بعد  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
والشعير، وتحتلُّ مدينة الرقة المرتبة الثانية بعد 
وشهدت  بزراعته،  تتميَّز  التي  الحسكة  مدينة 
خالل  كبيراً  تراجعاً  القطن  محصول  زراعة 
المزروعة  المساحة  حيث  من  السَّابقة  السَّنوات 

وكمية اإلنتاج.
وطالب مزارعو شمال وشرق سوريا برفع سعر 
تم  الذي  الّسعر  ألنَّ  القطن  لمحصول  راء  الّشِ
تحديده في شهر آب الماضي ال يُغطي التَّكاليف 
التي تكبدها المزارعون بسبب قلة إنتاج القطن 
لهذا العام. وشهد موسم القطن هذه السَّنة تراجعًا 
ملحوًظاً لعدةِ أسباب أهُمها شح المياه، وانخفاض 
الهطوالت المطرية على عدّة مراحل، إذ يحتاج 

القطن إلى كميٍة وافرةٍ من الري. 
بسبب  “الفرات”  نهر  مياه  منسوب  وانخفاض 
قطع دولة االحتالل التركي لمياهه وسرقة حصة 
باتفاقيات  كميتها  على  المتفق  المياه  من  سوريا 
دولية، والذي هدد معظم المحاصيل الزراعية، 
والثار  اإلنتاج،  تكاليف  ارتفاع  إلى  إضافةً 
التي خلّفتها الحرب على الزراعة والمزارعين 

وانتشار بعض الفات الزراعية.

التسعرية الجديدة تشمل كامل 
اإلنتاج

وأصدرت هيئة االقتصاد والزراعة قراراً ينص 

على رفع سعر مادة القطن من »1950«ل س 
القطن،  الواحد من  للكيلو  إلى »2500«ل. س 
ويتراوح إنتاج القطن لهذا العام من 150كغ إلى 
300كغ للدونم الواحد تقريباً مع تراجع اإلنتاج 

الواضح مقارنةً مع العام الماضي.
دد التقت صحيفتنا بالرئيس المشترك  وبهذا الصَّ
لهيئة االقتصاد والزراعة باإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا سلمان بارودو الذي قال: »القطن 
شمال  بمناطق  االستراتيجية  المحاصيل  من 
وشرق سوريا وله أهميةٌ بالغة في المنطقة وهذا 
المحصول تضرر نتيجة انخفاض منسوب مياه 

نهر الفرات وقلة المياه في البار االرتوازية«.
بسعر  النَّظر  بإعادة  »قمنا  بارودو  سلمان  وأكَّد 
لمزارعي  تشجيعًا  القطن،  لمحصول  الّشراء 
الموسم  في  زراعته  على  سوريا  شمال وشرق 
لمطالبهم قمنا برفع سعر  القادم أيضاً واستجابةً 

محصول القطن من 1950 إلى 2500«.
الجديد  عر  الّسِ »إنَّ  بارودو  سلمان  واختتم 
سيشمل كلَّ المزارعين حتى الذين قاموا بتوريد 

محصولهم قبل صدور القرار«.

انخفاض مستوى اإلنتاج

لمدينة  الشمالي  الريف  في  الفالح  جهته  ومن 
الرقة جاسم الحمود قال »نشكر هيئة االقتصاد 
راء  الّشِ سعر  تعديل  على  الذاتية  اإلدارة  في 
ما  مع  وتكاتفهم  الفالحين  من  القطن  لمحصول 
نواجهه في زراعة القطن من حيث الصُّعوبات 
راعي من قلة مياه  التي نمرُّ بها خالل الموسم الّزِ
الري والحرارة العالية التي أثَّرت على اإلنتاج 

بشكٍل سلبي«.

وأضاف الحمود »واجهتنا الكثير من الصُّعوبات 
راعي الحالي من غالء أسعار  خالل الموسم الّزِ
العاملة  اليد  تكاليف  وتضاعف  واألسمدة  البذار 
وتراجع اإلنتاج هذا الموسم لعدةِ أسباب، وكانت 
من أهم األسباب انخفاض منسوب مياه الفرات 
التي أدت الى تراجع المساحات المزروعة وقلة 

في مياه الري لمحصول القطن«.
من  الغربي  الريف  في  الفالح  ناحيته  ومن   
مزرعة كبش »خليل الحواس« قال: »نُعاني من 
فروق األسعار أثناء بداية الموسم الزراعي إلى 
األساسية  المواد  شراء  من خالل  الموسم  نهاية 
من بذار وسماد والمبيدات الحشرية بالدوالر«.

هذا  »شهد  الحواس:  تابع  اإلنتاج  كمية  وعن 
وصل  حيث  اإلنتاج  في  كبيراً  تراجعاً  الموسم 
إنتاج الدونم الواحد من 150 كيلو إلى 300 كيلو 
غرام وهذا يعدُّ تراجعاً كبيراً مقارنةً مع األعوام 
بالفات  اإلصابات  عن  ناهيك  المنصرمة، 
القطن، وانخفاض منسوب  الزراعية مثل دودة 
المياه في البار االرتوازية، إضافةً لتكاليف مادة 

المحركات  التي نواجهها في  الديزل واألعطال 
الُمولدة للكهرباء للمساعدة في تشغيل البار«.

وطالب الحواس الجهات المعنية بدعم الفالحين 
في العام الزراعي القادم بشكل مبكر ومضاعفة 
بشكٍل  الزراعية  المحاصيل  لتحسين  الجهود 
عام؛ بسبب تراجع اإلنتاج في المواسم الزراعية 
المزروعة،  المساحات  في  ونقص  الماضية 
مثل  الزراعية  لآلفات  بمبيداٍت  الفالحين  ودعم 
في  واسعاً  انتشاراً  يشهد  الذي  البري  الباذنجان 

األراضي الزراعية«.        
 »9« رقم  القرار  بحسب  بالذكر  والجديُر 
الذاتية  لإلدارة   2021/8/23 بتاريخ  الصادر 
القطن  مادة  نقل  »يُمنع  سوريا  وشرق  بشمال 
اإلدارة  ضمن  والمحلوج(  )المحبوب  بنوعيه 
مديريات  منشأ من  بموجب شهادة  إالَّ  الواحدة، 
ولجان الزراعة، ويتم نقلها من إدارة إلى أخرى 
تطوير  شركة  قبل  من  رسمية  مهمة  بموجب 

المجتمع الزراعي«.

كوجر  تل  بلدية  تقوم  ـ  كوجر  تل  روناهي/ 
بمجموعة أعمال ضمن إطار المنطقة الجغرافية 
خدمياً  المنطقة  تأهيل  بهدف  بها،  المنوطة 
مناسبة  بيئةً  ومنحهم  المواطنين  ومساعدة 

وخدمات أفضل لرفع مستوى المعيشة المنة. 
على ُخطا جميع البلديات التابعة لإلدارة الذاتية 
في شمال وشرق سوريا، تعمل بلدية تل كوجر 
كخليٍة واحدة مع باقي البلديات التابعة لها إداريا 
وبلدية  كريفاتي  وبلدية  البير  خربة  بلدية  مثل 
جزعة، بهدٍف واحد وهو تقديم أفضل الخدمات 

ضمن الظروف واالمكانات المتاحة.

إنجاز مرشوع الخليل بنسبة %70 
يف ريف تل كوجر

تل  بناحية  الشَّعب  بلدية  في  الفنية  اللَّجنة  قامت 
كوجر بجولٍة على مشروع فرش بقايا في قرية 
العمل،  لمراقبة  كوجر  تل  جنوب  »الخليل« 
بقايا  مدِّ  على  بالعمل  الورش  باشرت  حيث 

لقرية الخليل، ويُعتبر المشروع ذو أهمية لكونه 
يربط الطريق السياسي بقرية الخليل، وقد أنجز 
متر،   2400 بطول   %  70 بنسبة  المشروع 
وخالل  20سم،  وسماكة  متر/    5  / وعرض 
كوجر  تل  بلدية  في  الفني  المكتب  قام  الجولة 
مقاسات  من  والتأّكد  العمل  على  عام  بإشراف 
 – العرض   - الطول   « المشروع  وشروط 
والسماكة«، كما أكَّد القسم الفني على ضرورة 
العمل بالمقاسات المطلوبة والعمل بشكٍل منتظم 
لجان  وتستمرُّ  عليه،  الُمتفق  العقد  وبحسب 
كوجر  تل  بناحية  الشَّعب  بلدية  في  اإلشراف 
العمل  لمراقبة  وذلك  المشاريع،  على  بجوالتها 

والتأكد من سير العمل بالشكل المطلوب.

البيئة والحدائق مقياٌس للحضارة

تل  في  الشَّعب  بلدية  حرصت  اإلطار  هذا  في 
كوجر على االهتمام بالشَّكل العام للبلدة وعمدت 
الحدائق  لكافة  عامة  سقايٍة  حملِة  إلطالق 
الحملة  جابت  البلدة،  مركز  في  والمنصفات 

الحدائق العامة في تل كوجر، من ضمن األعمال 
بالتعاون والتنسيق  التي تقوم بها شعبة الحدائق 
البلدية، وذلك للحفاظ على  مع قسم المرآب في 
جمالية األشجار والحفاظ على خضرتها، وتعمل 
شعبة الحدائق في بلدية الشَّعب بناحية تل كوجر 
الحدائق  وتنظيف  سقاية  حمالت  إطالق  على 
للحفاظ  واسبوعي  يومي  بشكٍل  والمنصفات 
على استمرارية نظافتها وتعزيز الواقع الخدمي 

والبيئي في تل كوجر.
 

مرشوع توسيع شبكة مياه قرية 
العرجة

باشرت دائرة المياه في بلدية الشَّعب بناحية تل 
العرجة  قرية  في  المياه  شبكة  بتوسيع  كوجر 
وتعمل  البير،  خربة  في  الفرعية  للبلدية  التابعة 
ورشات الصيانة واإلنشاء على تجهيز الشَّبكة، 
ويُقدر طول الشبكة 800 متر بقياس 75 مم بتكلفة 
ما يقارب 4000 دوالر أمريكي، وتعمل ورش 
حاجة  لسدِّ  وتوصيلها  الشَّبكة  بتجهيز  الّصيانة 

الواقع  لتعزيز  وذلك  الشَّرب،  مياه  من  القرية 
الخدمي وبكونها بحاجٍة إلى توسيع شبكة المياه، 
وفي هذا الّسياق قال اإلدراي في مياه تل كوجر 
زاهد محمد: »نعمل األن على توسيع شبكة مياه 
العرجة التابعة لبلدية خربة البير ضمن مشاريع 
المياه لعام 2021، ورش الصيانة تقوم بدورها 
من  االنتهاء  لحين  بالعمل  وتستمر  جيد،  بشكٍل 

المشروع واالنتقال إلى مشروعٍ آخر«.

الزور  دير  مجلس  في  البلديات  باشرت 
لمياه  تصفية  محطة  مشروع  أعمال  المدني 
الشرقي،  بالريف  الكشكية  بلدة  في  الشُّرب، 
يقطنون  نسمة،  ألف   30 نحو  تخدم  والتي 

ثالثة أحياء تابعة لها.
من  األهالي  معاناة  ازدادت  عام  وبشكٍل 
بعد  خاصةً  الشُّرب  مياه  تأمين  موضوع 
بعد  الفرات  نهر  بمياه  التلوث  نسبة  ازدياد 

ركود المياه الذي جاء ُعقب استمرار تركيا 
بحبس مياه نهر الفرات عن سوريا.

لتأمين مياه الشرب  تنفيذ عدة مشاريع  وبعد 
البلديات  لجنة  باشرت  الزور،  دير  ألهالي 
التي  الكشكية  شرب  مياه  محطة  بمشروع 
على  مربع  متر  مساحة 1200  على  تتربع 
في  الثانية  المحطة  وهي  الفرات  نهر  ضفة 

البلدة.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 60 ألف دوالر 
أمريكي ومن المزمع انتهاء العمل به خالل 
تابعة  أحياء  ثالثة  وسيخدم  أشهر،  ثالثة 
الحاوي،  )المرسوم،  أحياء  وهي  للكشكية 

العويض( يقطنها نحو 30 ألف نسمة.
وكالة هاوار

تنسج حكومة أنقرة خيوط مؤامراتها المستعمرة 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الحر  الشَّعب  حول 
في  ديموغرافية  تغييرات  إحداث  محاوالً 
المنطقة، وإبعاد أصحاب األرض عن أراضيهم، 
ويعد تغييب القائد األممي عبدهللا أوجالن وإبعاده 
وعزله وعدم إعطاء فرصة لذويه ومحامية للّقاء 
استقرار  االحتالل لضرب  أهم خطط  إحدى  به 

المنطقة.  

القائد حر يف قلوبنا

يستمد الشَّعب في شمال وشرق سوريا حريتهم 
اليوم من فكر قائدهم، رغم ما يُمارس ضدَّه من 
محاوالٍت لعزله عن األنظار إالَّ أنَّه يعيش داخل 
وشرق  شمال  في  حر  مواطٍن  كل  وذهن  قلب 
سوريا، حيث عبَّر المواطن »علي الشامل« عن 

ضرورة إعادة إطالق سراح القائد األممي عبد 
له من ركيزةٍ أساسية  ِلما يُشّكِ هللا أوجالن نظراً 
تؤثر  عزله  مسألة  وأنَّ  المنطقة،  استقرار  في 
المنطقة، بشكٍل عام وأنَّ حريته  سلباً على أمن 
الشعوب  لجميع  ومطلب  جماهيري  مطلٌب  هي 
من عرب وكرد وسريان وإيزيديين، حيث يجمع 
أهم ضمان  أنَّ  تل كوجر على  بلدة  أبناء  جميع 
للسالم في المنطقة هو إخراج القائد من زنزانته، 
المنهج  هو  القائد  فكر  أنَّ  الشامل  أضاف  كما 

الوحيد الذي يسير عليه أّبناء المنطقة اليوم. 

يجب أن يتحرك العامل

يرى جّل أهالي تل كوجر خاصة وأهالي شمال 
وشرق سوريا عامة أنَّ هناك تقصير دولي في 
مسألة التعاطي بعزلة القائد أوجالن، حيث تقول 

تل  بلدة  في  ستار  مؤتمر  المزعل عضوة  آمال 
اإلنساني  واجبه  يتقاعس عن  العالم  أنَّ  كوجر، 
لحقوق  الدولية  المنظمات  وناشدت  القائد،  تجاه 
اإلنسان وهيئة األمم المتحدة لوضع حٍد لغطرسة 
لهّزِ  الدائمة   ومحاوالتها  وجبروتها  تركيا 
استقرار المنطقة ومحاولة السيطرة على الشَّمال 
السوري، وأكملت: »ما يقوم به االحتالل التركي 
من أعمال تغييب وعزل للقائد عبد هللا أوجالن، 

يُصنف ضمن خطط تركيا اإلرهابية الهادفة إلى 
احتالل المنطقة، ولكن الشَّعب في شمال وشرق 
القائد  فكر  المرأة وبفضل  سوريا وعلى رأسهم 
جميع  عن  الدفاع  على  اليوم  قادرين  أصبحوا 

حققت  التي  الثورة  فمكتسبات  الوطن،  حدود 
إلى الن في شمال وشرق سوريا هي في عهدة 
الحريصين عليها، وحرية القائد قادمة وال مجال 

للمساومة على ذلك ابداً«.

لجنة  تسعى  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
التربية والتعليم بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض 
العام  انطالق  مع  المهجرين  الطالب  الستقبال 
الدراسي الجديد )2021ـ 2022(، وهيأت ما 
يلزم من مستلزمات لذلك، وتفعيل ما يمكن من 

مدارس في ريفي كري سبي وعين عيسى.

ُحرم الالف من الطُّالب والطَّالبات من التعليم 
ل الذي  بعد عدوان التاسع من شهر تشرين األوَّ
شنّه الجيش التركي المحتل والمرتزقة التابعون 
ل المحتل التركي عدداً من المدارس  له، فيما حوَّ
المتواجدة على خطوط التماس األولى إلى قواعد 
العدوانية  لعملياتها  منطلقاً  تُستخدم  عسكرية 
سبي/  وكري  عيسى  عين  ريفي  مناطق  باتجاه 
تل أبيض بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء هاوار 

في وقٍت سابق.
عين  ريفي  على  المستمرة  االعتداءات  وبسبب 

يقارب  ما  توقفت  سبي  كري  ومقاطعة  عيسى 
متواجدةً  الطُّالب  استقبال  عن  مدرسة   20 الـ 
التركي  العدو  مع  التماس  خطوط  طول  على 
المتكررة  المستمر واالعتداءات  القصف  بسبب 
للمحتل التركي، مما سبب حرمان ما يقارب الـ 

) 5000( طالب/ة من حق التَّعليم.
يوانات  فيما جهزت اللَّجنة المعنيَّة عدد من الّصِ
الرقة  المعنية في  اللّجان  بالتعاون والتنسيق مع 
الذاتية لشمال وشرق سوريا الستقبال  واإلدارة 
الـ )3000( طالب وطالبة في مخيم  ما يقارب 
مهجري كري سبي، وتولَت مدارس ناحية عين 
األعداد  استيعاب  سبي  كري  ومقاطعة  عيسى 

األخرى.

اتخذنا كافة اإلجراءات

للجنة  المشترك  الرئيس  يقول  دد  الصَّ وبهذا   
التربية والتعليم بمقاطعة كري سبي صالح مسي: 
الستقبال  المناسبة  اإلجراءات  كافة  »اتخذنا 
وخارجه،  المخيم  ضمن  المهجرين  الطالب 
مدارسهم  تعرضت  الطالب  من  أعدادٌ  وهنالك 
هم  والن  التركي،  المحتل  قبل  من  لالستهداف 
ناحية  في  المتواجدة  المدارس  مندمجون ضمن 

عين عيسى ومقاطعة كري سبي«.
الدراسي  العام  هذا  خالل  »نسعى  وأضاف: 

إلنجاح العملية التعليمية رغم الظُّروف الصَّعبة 
النَّفسية  الّظروف  كافة  وتهيئة  المحيطة، 
والتَّربوية والتَّعليمية المناسبة لطالبنا، وخاصةً 
المهجرين منهم المتواجدين ضمن مخيم مهجري 
لم  جديدة  مدارس  لتفعيل  والسَّعي  سبي،  كري 

تكن مفعلة في العام الماضي بسبب االعتداءات 
النَّهضة  كمدرسة  التركي  للمحتل  المستمرة 
في  الحرية  ومدرسة  عيسى  عين  ناحية  بريف 

ريف مقاطعة كري سبي الغربي«.

المستجد  كورونا  فايروس  جائحة  اضطرت 
فيما  بعد،  عن  الدراسة  متابعة  إلى  األطفال 
الحضانة  ارتياد  من  آخرين  ماليين  مت  حرَّ
ورياض األطفال وخوض تجربة التعّرف على 

األصدقاء وإنشاء عالقات اجتماعية.
الطبيعية،  الحياة  إلى  تدريجياً  العودة  بدء  ومع 
اليومي  الروتين  في  تحوالت  على  األسر  تُقبل 
ودور  النهارية  الرعاية  مراكز  فتح  إعادة  مع 
يستوجب  ما  والمكاتب،  والمدارس  الحضانة 
نظاماً جديداً لمعاملة األطفال من شأنه مساعدتهم 
على التكيّف مع الوضع الدراسي المختلف وما 

يتبعه من تداعياٍت على صحتهم النفسية.

أعراض القلق

للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  وتحذّر 
»اليونيسف« من أّن جائحة كورونا وحالة عدم 
اليقين والخوف التي صحبتها قد ترفع أعراض 
القلق لدى األطفال كبار السّن، وقد يالحظ الباء 
أنَّ أبناءهم قد يشعرون بالمزيد من القلق لمغادرة 
في  ويرغبون  الوالدين  عن  واالبتعاد  المنزل 
البكاء، وهي حالةٌ نفسية عادةً ما تُصيب األطفال 

بين 6 أشهر و3 سنوات.
على  الطفل  مساعدة  أنَّ  إلى  المنظمة  وتشير 
ومساعدة  المدرسة  في  االنتظام  إلى  العودة 
من  العمل  إلى  العودة  على  نفسيهما  األبوين 
الوقت  إلى  تحتاج  عمليةً  تعدّ  ربَّما  المكتب 

على  صعوبة  أقل  الفراق  ولجعل  والتخطيط. 
نفسية الطفل، يتعين تجربة بعض النَّصائح التي 
وأخذ  الطفل  إلى  اإلنصات  ضرورة  بينها  من 
دواعي القلق التي تساوره على محمل الجد ومن 

ثم التّحدث إليه بشأن مخاوفه.
وتنصح اليونيسف بأهمية مساعدة األطفال على 
إلى  للعودة  الجديدة  القواعد  وتعلّم  االستعداد 
المدرسة ومراجعتها خاصةً مع األطفال صغار 
إذا كان  ن والتأّكد من إحاطة المعلمين علماً  الّسِ
لدى الطفل أي مخاوف كبيرة بشأن المدرسة أو 

أقرانه.
رباطة  على  بالحفاظ  األسر  اليونيسف  وتنصح 
الجأش والهدوء في التعامل مع األطفال باإلضافة 

إلى إتباع خطة تدريجية لمغادرة المنزل.
األطفال  على  الوداع  لحظات  ولتجنب صعوبة 
ما  بتجربة  يونيسف  منظمة  تنصح  سناً،  األكبر 

يلي:
ـ أن تكون لحظات الوداع إيجابية.

ـ اإلعالن عن حلول أوان المغادرة.
ـ جعل تفسيرك للمغادرة واضحاً وموجزاً.

ـ تذكير الّطفل بأنكما ستعودان إليه ثانيةً.
ـ عدم التردد عند المغادرة.

ـ ينبغي أالَّ تتم العودة إلى طفلك الصطحابه إالَّ 
بعد أن يحين الوقت المقرر.

ـ إتباع نفس الروتين في كّلِ مّرة يتم فيها ترك 
طفلك أو عند إيصاله إلى المكان المراد إيصاله 

إليه.
أو  بالتوتر  األطفال  بعض  شعر  حال  وفي 
إذا  سيما  وال  المدرسة،  إلى  العودة  في  التردد 
شهور،  منذ  المنازل  في  تعليمهم  يتلقون  كانوا 
المثال يمكن  التَّحلي باألمانة، على سبيل  يتعين 
محاكاة التغييرات التي قد يواجهها األطفال في 
في  لديهم  الطمأنينة  بث روح  ويجب  المدرسة. 
ما يتعلق بتدابير السَّالمة المعمول بها للمساعدة 
األطفال  وسالمة  سالمتهم  على  المحافظة  في 

الخرين.

خلق الراحة للطفل

كما يجب السَّماح للطفل بمعرفة أنَّ بإمكانه التعود 
على األمر رويداً رويداً، وأنَّه ال توجد ضرورة 
في  اليومي  المدرسي  الروتين  لمواكبة  ُملحة 
الحال. وقد يستغرق الشُّعور بالراحة في اللَّعب 
مع األصدقاء مرة أخرى بعض الوقت، وال بأس 

بذلك مطلقاً.
وتنصح المنظمة الباء واألمهات بالتحلّي بروح 
مع  الطفل  مع  التعامل  في  واالستباقية  المبادرة 

الوقت  الجأش في  الهدوء ورباطة  الحفاظ على 
ذاته، فغالباً ما يستقي األطفال إشاراتهم العاطفية 
المحوريين في حياتهم،  البالغين  من األشخاص 
مخاوف  إلى  اإلنصات  يتم  أن  الُمهم  من  لذلك 
ولي  يكون  كي  بلطف  إليه  والتَّحدث  الطفل 
ويجب  نفسه.  في  الطمأنينة  لبث  األمر مصدراً 
االستعداد ألّي تغيير قد يطرأ على مشاعر الّطفل 
مع إعالمه بأنّه ال غضاضة في هذا األمر مطلقاً.
ا في ما يتعلق بكيفية التحقق من أداء الطفل،  أمَّ
حصلت  التي  المفاجئة  التغيرات  بعد  خاصةً 
التعليمية جراء جائحة كورونا،  على المنظومة 
في  تعتمد  المسألة  أنَّ  اليونيسف  تقرير  فيوضح 

الّطفل  كان  فإذا  نفسه.  الّطفل  على  منها  الكثير 
المفيد طرح  من  يكون  فربما  نفسه  على  منغلقاً 
يكون  قد  حين  في  حالك؟«،  »كيف  مثل  سؤال 
اإلفصاح  في  صراحة  أكثر  الخرون  األطفال 

عن مشاعرهم.
ومهما كان التغيير صعباً والعودة إلى المدارس 
فاألبوان  بعد،  عن  التّعليم  إلى  بالنظر  مرهقة 
الحوار  وباتباع  أطفالهما،  يعرف  من  أفضل 
العودة  وطأة  تجاوز  األسرة  بإمكان  والتشجيع 
إلى المدارس وما تحمله من تداعيات على الحالة 

النفسية للطفل.              وكاالت

روناهي/ تل كوجر ـ ال يزال الشعب في تل كوجر يؤّكد على ضرورة حريَّة القائد عبد اهلل 
عب الحر عن قائده الحر مستمرة؛ ظنًا  أوجالن، وأنَّ ممارسات االحتالل التركي في إبعاد الشَّ

من تركيا أنَّها بأفعالها ستكسر شوكة شعوب مناطق شمال وشرق سوريا.

د الرئيس المشترك لهيئة االقتصاد والزراعة سلمان بارودو أنَّ اإلدارة الذاتية رفعت سعر مادة القطن من »1950« إلى  الرقة/ المهند عبد اهلل - أكَّ
»2500« تلبيًة لمطالب مزارعي شمال وشرق سوريا ولسِد كافة المصاريف التي تكبدها المزارعون خالل الموسم الزِّراعي من العام الحالي.

خليل الحواسجاسم الحمود


