
 يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

)200(  ل.س   أسست عام  2011 -  السنة احلادية عشرة  |  العدد :   1368  |   النسخة اإللكرتونية  -  1368  |     األربعاء  -  13 كانون الثاني 2022م    

واز- طريق عامودا 439154/ م�كتبة الحرية- الشارع العام 421360/ م�كتبة سومر- الشارع العام 424037/ م�كتبة الراوي فرع )1( شارع 
آ
رسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ م�كتبة ا

أ
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )م�كتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي ال

نوار شارع عامودا 438207. / م�كتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 /الم�كتبة الرئيسية - كركي ل�ي- 754416  
أ
الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ م�كتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ / م�كتبة الجواهري 443742/ م�كتبة دار القلم - الشارع العام 452714/ م�كتبة ال

غا )م�كتبة وائل 755551( /  تربه سبيه )م�كتبة الجهاد 470618(.
آ
رين 732323( /  درباسية ) م�كتبة سما 711410( / جل ا

آ
/ عامودا )م�كتبة ا

  rojnama ronahi

 @rojnameyaronahi2011

 @NewspaperRonahi

  ronahinewspaper

r.ronahi2011@gmail.com

rronahinewspaper@gmail.com

+963 938541707

rojnama ronahi

www.ronahi.net

+963 938541707

 ronahi_newspaper

+963 052 423165

املكتب الرئيسي:
 قامشلو - حي الغربي-طريق عامودا شارع روناهي)الغرزدق(

shrktronahi@gmail.com
0938374196

للنشر والتوزيع
جرائم دولة االحتالل التركي في قتلها للمدنيين غير مؤسسة روناهي

مبررة.. والموقف الدولي حيالها ضبابي
العثمانية  تحقيق حلم 
الجديدة.. أبرز مشاريع 

»أردوغان« في المنطقة

يورو السيدات 
حضور جماهيري ُممّيز واهتمام 

إعالمي دون المستوى

بإعالن حالة الطوارئ... مواطنون 
يؤكدون جاهزيتهم لمواجه المعتدي

يورو  األوروبية  األمم  بطولة  الثالثة عشر، من  النسخة  منافسات  بدأت 
تموز   31 إلى  تستمر  والتي سوف  إنكلترا  حاليًا في  والمقامة   ،2022
الحالي، بمشاركة 15 منتخب أوروبي بجانب البلد المضيف إنكلترا، وتشهد 
لم  اإلعالمي  االهتمام  البطولة حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومميزًا، ولكن 

يرتِق بعد للمستوى المطلوب...«10

استمرارًا لقصف المحتل التركي، وتهديده الحتالل مناطق أخرى، شدد مواطنون بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض على أهمية القيام باالستعدادات الضرورية 
كافة، لمواجهة أي تهديد عدواني، يطال األراضي السورية، وصده بإرادة الشعوب السورية، التي تتبنى حربًا شعبية ثورية، وتقف وراء قواته المدافعة، 

وتشكل حصنًا منيعًا أمام مخططات الدولة التركية المحتلة، وأمام المرتزقة التابعين لها...«3

احتاللها  خالل  من  التركي  االحتالل  دولة  تسعى 
لمناطق في شمال وشرق سوريا وغربها تحقيق 
مكسب على األرض من كافة األصعدة في ظل ما 
يشهده الداخل التركي من أزمة وتوسيع أطماعها 
االستعمارية، إال أن موقف األهالي والقوات المتواجدة 

هي التي تحدد مصير المنطقة بشكٍل عام...«8

أكد أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، أنه ال يوجد أي قانون في العالم يبرر قتل 
المدنيين، واحتالل األراضي، والصمت الدولي دليل على شراكته مع المحتل وفق المصالح، كما عبروا 

عن استعدادهم؛ ألن يصبحوا دروعًا بشرية في وجه هجمات دولة االحتالل التركي...«5

صناعة أدوات األحصنة.. مهنة مهمة ومهددة باالندثار

صالحة الحوتي تبيع السمك على قارعة الطريق لُتحقق اكتفائها الذاتي

»راحة الحجاج« حلوى سورّية ال يمكن االستغناء عنها في عيد األضحى

السليمانية،  سوق  في  المهن  أقدم  إحدى  من 
األحصنة،  وأدوات  معدات  صناعة  مهنة 
كالسرج والحدوة والغطاء والزينة، حيث تتجه 

هذه المهنة نحو االندثار.
والجمال  الخيول  أدوات  صناعة  مهنة  تعتبر 
واحدة من أقدم المهن والمهمة في السليمانية، 

حيث كانت الخيول والحمير والجمال تستخدم 
لنقل البضائع في الماضي، كانت هناك حاجة 
على  الحرفيون  عمل  الدواب،  لهذه  ملّحة 
وكان  واألغطية،  والّسرج  الحدوات  صناعة 

سوق السليمانية من أشهرها في هذا المجال.
السروج  صناعة  من  المهنة  هذه  تتألف 

أغطية  وأيضاً  الدواب،  وزينة  والحدوات 
فيها،  العسكرية  والمعدات  األسلحة  لوضع 
بتقرحات  المهنة  هذه  أصحاب  يصاب  أحياناً 
ساعات  حتى  العمل  جراء  اليد  في  شديدة 
المساء، وفقًا لقدامى هذا السوق، كان العصر 
في  السليمانية  سوق  في  المهنة  لهذه  الذهبي 

الثمانينيات.
يعد نوروز ساراج من أحد الحرفيين القدامى 
السليمانية  سوق  في  يعمل  السليمانية،  في 
متجره  ويمتلك  عاماً   50 من  يقارب  ما  منذ 
الخاص به منذ 24 عاماً، وأفاد نوروز لوكالة 
كان متجري  البداية  قائالً: »في   Roj news
اآلونة  في  لكن  الدواب،  أدوات  لصناعة  هو 
األخيرة لم يعد أحد يهتم، لذلك غيّرت مهنتي«.

يضم  كان  السوق  »هذا  إن:  نوروز  أوضح 
الذين  واألشخاص  الشخصيات  من  العديد 
العمل،  هذا  في  نفسهم  إثبات  استطاعوا 
تطور  بسبب  تدريجي،  بشكٍل  ذلك  بعد  ولكن 
التكنولوجيا وخلق العالقات الخارجية وتغيير 
مستمر  ولكن  عنها،  التخلي  تم  المهنة،  هذه 
أغطية  فقط  يصنعون  لكنهم  هذا،  يومنا  حتى 

الجلود وحافظات لألسلحة والمعدات العسكرية«. أنواع  أن  إلى  ساراج  نوروز  وأشار 
والحدوات  السروج  صناعة  في  المستخدمة 

وبعض الضروريات األخرى، تأتي اآلن من 
الخارج ويتم إعدادها خصيصاً في الصين.

الباكر في  تعمل صالحة الحوتي منذ الصباح 
من  لتتمكن  الطريق،  قارعة  على  السمك  بيع 

إعالة أسرتها، وتحقق اكتفائها الذاتي.
صالحة  تصل  الباكرة  الصباح  ساعات  في 
الحوتي البالغة من العمر 64 عاماً إلى مكانها 
منارة  أمام  الممتد  الرصيف  على  المعتاد، 
سي اخريبيش في ليبيا، تضع بسطتها المليئة 
قماش  قطعة  من  وتتخذ  الطازج،  بالسمك 
مظلة لها، وكرسي مكسور مقعداً لها، في ظل 
ارتفاع درجة الحرارة التي قد تصل 39 درجة 

مئوية في صيف بنغازي الحارق.
دعامات  بتركيب  قامت  التي  الحوتي  صالحة 
للقلب، أجبرتها ظروف الحياة الصعبة للعمل 
في بيع األسماك على قارعة الطريق، خاصةً 
بعد وفاة زوجها وفقدان المعيل مع وجود عدد 

كبير من األطفال، فال أحد في هذا الوقت يمد 
العون ألحد إال نادراً، وإن قدم أحدهم مساعدة 

فأنه يطلب مقابل بدالً عنها.
سن  في  تزوجت  التي  الحوتي  صالحة  تقول 
يعيل  من  أجد  لم  زوجي  وفاة  »بعد  صغيرة: 
وثالثة  بنات  سبع  لدي  وأنه  خاصةً  عائلتي، 
أوالد، فاضطررت للعمل من أجل توفير لقمة 
العيش لهم، ولم أجد عمل أقوم به بشكٍل جيد 
سوى بيع السمك على الطريق بالرغم من أنني 

مريضة ضغط وسكري«.

بداية العمل

وقبل أن تبدأ في بيع السمك كانت تبيع صالحة 

أعمل  البداية كنت  التنور: »في  الحوتي خبز 
ُمرِهقاً  كان  العمل  التنور، وألن  بيع خبز  في 
رصيف  على  السمك  ببيع  استبدلته  وُمتِعباً 
وقد  بنغازي،  منارة  بجانب  الشابي  كورنيش 

اتفقت مع زوج ابنتي بحكم أنه يعمل في سوق 
السمك »البنكينة«، ليحضر لي ثالثة صناديق 
من األسماك فقط إلى حين أن يتحسن وضعي 

المادي ويتعرف علي الناس«.
منطقة  في  محل  »استأجرُت  وأضافت: 
الصابري ألتمكن من بيع السمك فيه، إال أنه 
المنطقة  تحرير  وبعد  الحرب،  بسبب  تدمر 
الشرطة  مركز  في  محضر  بفتح  قمت 
باإلجراءات  يتعلق  ما  الثبوتيات وكل  وقدمت 
القانونية«، وعندما أرادت استرجاعه وإعادة 
صيانته وافتتاحه من جديد، وجدت أن شركة 
مقاوالت معروفة في مدينة بنغازي قد حجزته 
اسمها:  عليه  ووضعت  الصفيح  من  بسياج 
»األرض المقام عليها المحل باسمي ولدي ما 
يثبت ذلك، ولكن بعد تأخر إجراءات حصولي 
على المحل قمت بتأجير سيارة ملحقة بثالجة 

من أجل حفظ األسماك، التي أحصل عليها من 
صيادي السمك والعمل على الرصيف«.

وتقول بأن عملها في بيع األسماك يعتمد على 
الربح والخسارة، فمتى كان يومها جيد وتبيع 
السيارة  صاحب  من  كل  تعطي  السمك  كل 
هي  وتخرج  مستحقاتهم  األسماك  وصاحب 
ضعيف  السوق  كان  متى  ولكن  جيد،  بمبلغ 
فهي تعطي مستحقات الناس لهم وتتحمل هي 

الخسارة وقد تدفع من جيبها.
قوات  قبل  من  للمضايقات  تعرضها  وعن 
ومنارة  اآلثار  بجانب  تبيع  أنها  بحكم  األمن 
للعديد  تعرضت  »لقد  تقول:  الشهيرة  بنغازي 
حتى  لها،  أكترث  لم  ولكن  المضايقات،  من 

أنني تعرضت لالعتقال«.
وكالة أنباء املرأة

بالفستق الحلبي والسكر وماء الورد، وبمهارة 
لذ  ما  وصناعة  إنتاج  فن  تتقن  حرفيّة  أياٍد 
حٍد  والحلبي على  الشامي  المطبخ  في  وطاب 
حلويات  أنواع  أشهى  سوريون  يُنتج  سواء، 
»راحة  إنها  األضحى،  عيد  أيام  في  الضيافة 
عادةً  باتت  التي  الشهيرة  الحلوى  الحجاج«، 
من تقاليد استقبال الحجاج الذين يؤدون مناسك 

الحج في الديار المقدسة.

هدايا تذكارية

الحاج،  ومهنئي  لضيوف  تقدم  الحلوى  هذه 
الذي يحمل معه لدى عودته من بالد الحرمين 
وحي  من  التذكارية،  الهدايا  الشريفين 
القبعات  أو  المزركشة،  كالسبح  المناسبة، 
أحد  سواس،  علي  الحاج  ويصف  البيضاء، 

بمدينة  الضيافة  مجال  في  العاملين  أبرز 
الحجاج«  »راحة  صناعة  في  الشهيرة  حلب 
وطريقة  ديارهم،  إلى  الحجاج  وصول  مشهد 
بتزيين  وأصدقاؤه  أقرباؤه  يقوم  إذ  استقبالهم، 
السرو  شجر  وأغصان  النخيل  بسعف  منزله 
منزله،  جدران  على  ويكتبون  والصنوبر، 
بخط عربي عريض، عبارات عدة، مثل )حج 
مبرور وسعي مشكور(، وغيرها من العبارات 
والرسوم للكعبة المشرفة، والرسوم التزيينية، 
»كما يستعد أقرباؤه وأصدقاؤه الستقباله عند 
نحو 30  نجهز  قريته، وكنا  أو  مدينته  مدخل 
إلى 40 كيلوغراماً من حلوى الراحة للزوار 

والمهنئين«.
بمقدور  يعد  لم  أنه  سواس  الحاج  ويوضح 
التي  الحلوى  كميات  تقديم  اليوم،  الحجاج، 
شح  بسبب  مضى،  ما  في  يوزعونها  كانوا 
الفستق  أسعارها، وال سيما  البضائع وارتفاع 

الحلبي.

أجيال تتوارث الِحرفة

وتراجعت صناعة هذه الحلوى ألسباب كثيرة 
انخفاض  وأيضاً  االقتصادية،  مقدمتها  في 
الحج  فريضة  يؤدون  الذين  السوريين  عدد 
سوريا،  من  والقوافل  الرحالت  توقف  بسبب 
واضطرارهم للسفر إلى بلدان مجاورة كتركيا 

أو لبنان، ومن هناك إلى األراضي المقدسة.
أدت  سيدة  وهي  راجي،  أم  الحاجة  وترى 
فريضة الحج ثالث مرات، أنه على الرغم من 
تبقى  فإنها  الحجاج«،  تراجع صناعة »راحة 
من أنواع الحلوى المفضلة لدى جميع الناس، 
من  الرغم  على  عنها،  االستغناء  يمكن  وال 

تقليص حجم حبة »الراحة«، أو االستغناء عن 
يوصف  الذي  الحلبي  كالفستق  مكوناتها  أحد 
الحلوى:  هذه  إن  وتؤكد  األحمر«،  »بالذهب 
»لم تعد مقتصرة فقط على زوار حجاج بيت 
هللا الحرام، فكل مقتدر يقدمها كضيافة فاخرة 

لزواره«.

طريقة التحضري

منتجي  أحد  وطفة،  محمد  يرى  األثناء،  في 
بعض  عن  االستغناء  أن  الحجاج«،  »راحة 
مكوناتها سيؤثر حتماً على جودتها، ويتحدث 
السكر  »نضيف  قائالً:  التحضير  طريقة  عن 
ليصل  النار  على  المزيج  ونضع  الماء،  إلى 
النشا، والمستكة  الغليان، ونضيف  إلى درجة 
األصلية، والفستق الحلبي المحمص، وتسكب 

الطلب،  كبيرة وصغيرة حسب  بقوالب  الحقاً 
ويتم تقطيعها وتغليفها«.

ويفضل محمد وطفة المحافظة على جودة هذه 
الحلوى، على الرغم من ارتفاع أسعار بعض 
مكوناتها، ويبقى الفستق الحلبي األكثر شهرة 
في إنتاج ألذ حلوى عرفها الحجاج وزوارهم 

بعد عودتهم من الديار المقدسة.
وكاالت

دورات اختصاصية.. لمعلمين 
محترفين في أكاديمية 

الشهيد عكيد جيلو

بإقليم  والتعليم  التربية  هيئة  تواصل 
من  ات  المعلمين/  تدريب  على  الجزيرة 
التعليم  نظام  لتطوير  األكاديميات  خالل 

وإكسابهم المزيد من الخبرات...«4

بعد اعتراف البرلمان 
األلماني... اإليزيديون يطالبون 

الحكومة العراقية االعتراف 
باإلبادة، التي حلت بهم

بداية،  العراق  شنكال،  مواطنو  يطالب 
والبلدان األخرى االعتراف باإلبادة، التي حّلت 
بهم، وذلك بعد اعتراف البرلمان األلماني 
بإبادة اإليزيديين، ومحاكمة الجناة...«5

روسيا توقف تدفق الغاز عن 
أوروبا عبر السيل الشمالي -1

في ظل تفاقم أزمة الغاز في أوروبا، أغلقت 
الغاز  نقل  االثنين، خط  يوم  روسيا صباح 
إلجراء  أوروبا،  إلى  الشمالي-1«  »السيل 

أعمال صيانة من 11 إلى 21 تموز...«7



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1368 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1368

السنة الحادية عشرة - العدد 1368
األربعاء  13 تموز 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1368
األربعاء  13 تموز 2022 صحــــةاملــــرأة 211

ست عالمات على أظافرك ُتنذر بالخطر

الرجال ُمعرضون لخطر اإلصابة بالصلع بسبب منتجات شائعة االستخدام

السمع االنتقائي قد يكون )العالمة األولى( لفقدان السمع الذي ال رجعة فيه

فقد  التغيّر،  في  األظافر  مظهر  يبدأ  عندما 
يجب  منذرة صحية  عالمة  بمثابة  ذلك  يكون 
األظافر جزء ضئيل  أن  ورغم  إليها.  االنتباه 
الحقيقة كنز دفين  لكنها في  الجسم،  من  نسبياً 
من المعلومات، يمكن أن تؤدي إلى التشخيص 
الجلدية  األمراض  إلى  الفيتامينات  نقص  من 

واألمراض المزمنة، حتى السرطان.

اصفرار

نتيجة  ببساطة  األظافر  اصفرار  يكون  قد 
الرتداء طالء األظافر لفترة طويلة. ولكن من 
األخرى  التغييرات  عن  البحث  الضروري 
حول الظفر، فقد يكون تغيّر اللون في الظفر 
الدرقية.  الغدة  لمرض  مبكرة  تحذير  عالمة 
داخل  تقع  غدة  وهي  الدرقية،  الغدة  وتؤدي 
الرقبة، إلى إنتاج عدد من الهرمونات الالزمة 
غير  تكون  وعندما  الصحة.  جوانب  لمختلف 
من  والحساسية  التعب،  تسبب  فإنها  نشطة، 
وزيادة  الجلد  وجفاف  واإلمساك،  البرد، 
الوزن. وعندما يكون النشاط مفرطاً، قد يعاني 
وصعوبة  والقلق  الوزن  فقدان  من  الشخص 
إن  حيث  للحرارة،  والحساسية  والتعب  النوم 
ظهور  تسبب  أن  يمكن  الدرقية  الغدة  مشاكل 
أظافر سميكة وجافة وهشة أو ناعمة والمعة 
المتورمة  األصابع  أطراف  أن  كما  ومتفتتة. 
واألظافر المنحنية والجلد السميك فوق الظفر 
الغدة  مرض  على  عالمات  تكون  ما  غالباً 
لون  تغير  في  الصدفية  تتسبب  وقد  الدرقية. 
الجلد الموجود أسفل الظفر )من األصفر إلى 
الوردي أو البني( ما يتسبب في ظهور بقع من 

اللون على الظفر.

الخط

أخطر  من  الظفر  في  الموجود  الخط  يعد 
يشير  أن  ويمكن  الصحية.  التحذير  عالمات 
األظافر،  تحت  الجلد  سرطان  إلى  ظهوره 
اليدين والقدمين  ويمكن أن يؤثر على أصابع 
يعتقد  وقد  مبكراً.  وعالجه  تحديده  ويصعب 
الظفر  في  بكدمات  أصيبوا  أنهم  خطأً  الناس 
على  تغيير  أي  يالحظوا  ال  حتى  أو  فقط، 

اإلطالق.
بنياً،  أو  أسود  الظفر خطاً  يحتوي  أن  ويمكن 
منفصالً عن فراش الظفر، أو ينزف، أو يكون 
رقيقاً أو متصدعاً، أو به كدمة ال تزول بالرغم 

من نمو الظفر.
قد يصبح الجلد المحيط بالظفر داكناً أيضاً، ما 
قد يشير إلى سرطان الجلد، وهو أخطر أنواع 
سرطان الجلد، وعادةً ما يكون نتيجة التعرض 
لألشعة فوق البنفسجية )أشعة الشمس أو أسرة 

التسمير(.
لكن، في معظم األحيان، ال داعي للقلق بشأن 
اسم  أيضاً  عليه  يُطلق  الذي  الداكن،  الخط 

الميالنيشيا.

التعّجر

األصابع  أو  األظافر  تعجر  يكون  أن  يمكن 
نتيجة للعديد من الحاالت، مثل التليف الكيسي، 

وأمراض القلب، وداء كرون، وأنواع أخرى 
الرئة  سرطان  لكن  وراثياً.  أو  السرطان  من 
مسؤول عن نحو 80% إلى 90% من حاالت 

تعجر األصابع.
بجوار  والجلد  ناعمة،  الظفر  قاعدة  وتصبح 
في  األظافر  تبدأ  أن  قبل  المعاً  الظفر  فراش 
االنحناء أكثر من المعتاد، وقد تكون أطراف 

األصابع أكبر من المعتاد.
لديك  كان  إذا  ما  لمعرفة  اختبار سهل  ويوجد 

تعجر األصابع بالخطوات التالية:
ظهراً  معاً،  السبابة  إصبعي  أظافر  ضع   -

لظهر.
- ابحث عن مساحة صغيرة على شكل الماس 

بين بشرتك، حيث يأتي الضوء.
- إذا لم يكن هناك مساحة، وكان فراش األظافر 

متالمساً، فهذه عالمة على تعجر األصابع.

خدوش

دبوس  من حجم  األظافر  في  الخدوش  تحدث 
التلوين، قد يكون هناك  اإلبرة إلى طرف قلم 
إذا  الخدوش  أو  التآكل  أو  األظافر  في  تنقر 
أصيب شخص ما بالصدفية، وهي حالة جلدية 

مزمنة.
والعالمات الرئيسية للحالة هي الجلد المتقشر 
مثل  الجسم  من  أجزاء  على  والحرشفي 

المرفقين والركبتين وفروة الرأس.

الحروف/النتوءات

أخاديد  أو  نتوءات  بأنها  بو(  )خطوط  تعرف 
عميقة تمتد على عرض الظفر، قد تبدو مثل 
تكون  أن  ويمكن  الظفر.  صفيحة  في  التالل 

هذه الخطوط ببساطة نتيجة قضم أظافرك أو 
إصابة  أو  سيئ  أظافر  طالء  على  الحصول 
هذه  لديك  كانت  إذا  ولكن  الباب.  في  إصبعك 
الخطوط عبر أكثر من ظفر، فإن السبب على 
األرجح هو مرض جهازي مثل مشاكل الكلى 

أو الغدة الدرقية.
وتشمل العدوى التي تسبب أخاديد في األظافر 
أو  الحصبة،  أو  كوفيد،  أو  الشديدة،  الحمى 
االلتهاب الرئوي، ولكن من المحتمل أن تكون 
على دراية باألعراض األخرى قبل أن تالحظ 

تغيرات في األظافر.
وفي بعض األحيان، يصاب األشخاص الذين 
ال يتناولون ما يكفي من البروتين أو الزنك في 
يكون  قد  ولكن  بو.  بخطوط  الغذائي  نظامهم 
معها  تعامل  لحالة  جانبي  مجرد عارض  هذا 
أو  األكزيما  مثل  طويلة،  لفترة  ما  شخص 

الصدفية.

أصفر وسميك

عالمة  والسميكة  الصفراء  األظافر  تعد 
ولكن  األمد،  طويل  السكري  مرض  على 
من  مبكر  وقت  في  تظهر  أن  المحتمل  من 
المرض. وتزدهر البكتيريا والفطريات عندما 
لدى  الدموية  والدورة  المناعة  جهاز  يضعف 
مرضى  عند  غالباً  يحدث  ما  وهو  الشخص، 
أكثر  السكري  بداء  والمصابون  السكري. 
عرضة لإلصابة بعدوى فطرية تسمى الفطار 

الظفري، عادةً في أظافر القدم.

حذّر الخبراء من أن الرجال معرضون لخطر 
منتجات  استخدام  بسبب  بالصلع  اإلصابة 
معظم  ويستخدم  الشائعة.  الشخصية  العناية 
الرجال يومياً منتجاً ما على الشعر، سواء كان 
ذلك الشامبو أو منتجات تصفيف الشعر. ورغم 
الظهور  في  تساعد  منتجات  بأنها  االعتقاد 
بمظهر الئق، لكنها في الواقع قد تضر بصحة 

الشعر وفروة الرأس.
إن المنتجات الخاطئة التي تحتوي على مواد 
قشرة  إلى  تؤدي  أن  يمكن  خادعة  كيميائية 
من  العديد  أن  حيث  الشعر،  وتساقط  الرأس 
المنتجات التي يعتقد الناس أنها تجعل شعرهم 

أقوى لها تأثير معاكس.
يمكن أن تحتوي منتجات التصفيف على نحو 
هذه  لبعض  ويمكن  كيميائية،  مادة  و25   15
قشرة  وتعزيز  الرأس  فروة  إتالف  المكونات 

والمواد  الشعر،  بصيالت  وتساقط  الرأس 
األيزوبروبيل  كحول  مثل  الضارة  الكيميائية 
والبروبيلين غاليكول تسبب الجفاف والتكسر، 

وتسبب أضراراً أكثر مما تنفع.
استخدام  وهو  آخر،  شائع  هناك خطأ  أن  كما 
تعريض  في  واإلفراط  المنتجات  من  الكثير 
في  المبالغة  أو  الكيميائية،  للمواد  الشعر 

االستخدام.
تضعه  الذي  ما  بالضبط  تعرف  أن  المهم  من 
في شعرك وكيف تفعل ذلك، لذا حاول التحدث 
بك  العناية  روتين  أن  من  وتأكد  حالقك  إلى 

يساعدك على أن تبدو أفضل، وليس أسوأ.
الجودة،  عالية  المنتجات  في  حتى  أن  كما 
المواد  وهذه  أرخص،  مضافة  مواد  هناك 
الطبيعية  الزيوت  من  الشعر  تجرد  أن  يمكن 
عرضة  شعرك  يجعل  ما  والبروتينات، 

للتقصف والتساقط.
عن  تبحث  أن  يجب  المنتجات،  شراء  وعند 
مرّكبات لوريل سلفات الصوديوم، )اختصاراً 
الشامبو  في  شائعة  وهي  ولوريث،   )SLS

لتنظيف الزيت واألوساخ من الشعر.
وبالمثل، يمكن أن يكون للمواد الكيميائية مثل 
غليكول  والبروبيلين  األيزوبروبيل  كحول 
نفس   )PEG( غاليكول  إيثيلين  والبولي 

التأثير.
الطبيعية  المكونات  اختيار  تحاول  أن  يجب 
تطبيقك  كيفية  أن  كما  الهند.  جوز  زيت  مثل 
لهذه المنتجات قد تكون ضارة، وأيضاً اختيار 
أسلوب يضغط على بصيالت الشعر كل يوم، 
وعرضة  هشة  البصيالت  يجعل  أن  يمكن 

للتساقط.

أن  إلى  االنتقائي  االستماع  مصطلح  يشير 
الشخص يبدو أنه يسمع فقط ما هو مهم بالنسبة 
له، ولكن ذلك قد يكون )العالمة األولى( لفقدان 

السمع الذي ال رجعة فيه.
غالباً  يستخدم  مصطلح  هو  االنتقائي  والسمع 
والعائلة،  األصدقاء  قبل  من  الدعابة  في 
بعض  على  انتباهه  ما  شخص  يركز  عندما 
معين  مصدر  مع  أو  أخرى  دون  المعلومات 
مع الصوت دون اعتبار للضوضاء المحيطة، 
ولكن هذه الحالة حقيقية في الواقع، وتستخدم 
االستماع  على  األشخاص  قدرة  عدم  لوصف 

إلى شخص واحد في بيئة صاخبة.
ويُعرف االستماع االنتقائي بأنه أحد األعراض 
ونقص  الحركة  فرط  الضطراب  المحتملة 
على  عالمة  يكون  قد  كما  والتوحد،  االنتباه 

فقدان السمع الطبيعي المرتبط بالعمر.
ال يسمع  أو صديقاً  إذا الحظت أن قريباً  لذا   
دائماً كل شيء أو يفّوت تفاصيل المحادثات، 
فقد تكون هذه هي أول عالمة على أنهم يعانون 

من ضعف السمع المرتبط بالعمر.
بشكٍل  السمع  فقدان  من  النوع  هذا  ويحدث 
الصغيرة  األلياف  تتضرر  عندما  طبيعي 

الشبيهة بالشعر في األذن نتيجة التآكل والتلف 
الذي ال مفر منه على مر السنين، حيث يمكن 

أن يؤدي تلف هذه الشعيرات إلى فقدان أجزاء 
من كالم الناس: في أعماق جهاز السمع، لدينا 

عند  الصوتية  الموجات  يفسر  صغير  شعر 
الدماغ،  إلى  رسائل  وترسل  األذن  دخولها 
هو  األعلى  الترددات  يلتقط  الذي  والشعر 
األكثر عرضة للتآكل والتمزق، ألنه أول من 
يلتقط الموجات الصوتية القادمة، ويؤدي تلف 
هذه الشعيرات بمرور الوقت إلى عدم وضوح 

الكالم.
فعلى الرغم من عدم وجود عالج لفقدان السمع 
المرتبط بالعمر، إذا تم تشخيصك بهذه الحالة، 
لضمان  لتحسين سمعك  معك  فسيعمل طبيبك 

الحفاظ على نوعية حياة جيدة.
المحادثات  متابعة  أجل  من  المعاناة  إن 
وجود  عند  خاص  بشكٍل  صعبة  تكون  التي 
ضوضاء، والمعاناة عندما تكون في مجموعة 
المواقف التي توصف عادةً بالسمع االنتقائي، 

قد تكون عالمات على فقدان السمع.
أن  أيضاً  األشخاص  من  العديد  يجد  حيث 
التلفزيون  صوت  رفع  منهم  يطلبون  أقاربهم 
مؤشراً  يكون  قد  ما  عليه،  اعتادوا  مما  أعلى 

على أن سمعهم قد تغيّر.

األعراض األخرى لفقدان السمع

- مشكلة في سماع الحروف الساكنة.
- الحاجة إلى مطالبة اآلخرين بالتحدث بشكٍل 

أبطأ وأوضح وأعلى صوتاً.
- االنسحاب من المحادثات.

بسبب  االجتماعية  المواقف  بعض  تجنب   -
السمع.

من  للمتخصصين  يمكن  طرق  عدة  وهناك 
خاللها دعم المريض في حالة ضعف السمع، 
يعاني  الذي  السمع  نوع ضعف  على  اعتماداً 

منه.
السمع  ضعف  من  رئيسيان  نوعان  وهناك 
الذي  العصبي،  الحسي  السمع  فقدان  وهما: 
العصب  أو  الشعر  خاليا  تلف  عن  ينتج 
السمعي، وهذا هو نوع فقدان السمع المرتبط 
أخرى،  ناحية  ومن  الطبيعية.  بالشيخوخة 
يحدث فقدان السمع التوصيلي عندما ال يمكن 
إلى  الخارجية  أذنك  من  تنتقل  أن  لألصوات 
شمع  أو  األذن  التهاب  بسبب  الداخلية  األذن 

األذن أو ثقب طبلة األذن.

مجيء العيد يوقظ جراح أٍم سورية، شتت 
الحرب أبناءها

حج بال َمحرم... نساء عربيات يجربن الثقة، والحرية

محمد،  ذيبة  تستطيع  شديدين،  وتعب  بإرهاق 
وهي نازحة من ريف حمص الشرقي، تذكر 
السن التي وصلت إليه، وتقول )60 عاماً( ثم 
تعاود القول: ال إنه )63 عاماً(، فتردد أخيراً، 
لقد تذكرت، إن عمري قد أصبح )70 عاماً( 

»لقد صرت عجوزاً«.
للوهلة  يُظن  كما  ذاكرتها،  العمر  يفسد  لم 
سنين  عدد  تذكر  تستطع  لم  عندما  األولى، 
هكذا  بني«  يا  الحرب  »إنها  فتقول:  عمرها، 
أضاعت  أنها  علمت،  أن  بعد  جوابها،  كان 
وهي  لحظات،  فتمكث  عمرها،  تقدير  حتى 
تردد أعماراً، تقارب عمرها حتى تصل لسنها 

الحقيقي.
في خيمة، خيِّطت  التي تعيش حالياً  و«ذيبة« 
من أغطية، وأكياس حبوب على طراز خيام 
قريتها  تركت  »البدو«،  أو  األغنام،  رعاة 
حينما   2017 العام  منتصف  حمص،  بريف 
تقدمت نحوها قوات الحكومة السورية، خالل 

معاركها مع داعش.
ذكور،  )سبعة  أبناء  لتسعة  أٌم  هي  المسنة 
فتوزعوا  وشتتهم؛  النزوح،  فرقهم  وابنتان(، 

بين مخيمات اللجوء، داخل سوريا وخارجها، 
لكن معظمهم يعيشون مع أسرهم في المخيمات 

العشوائية في الرقة.
أخرى،  مناسبة  أي  أو  العيد  وتقول: »مجيء 
أتذكر  عندما  خاصة  كثيرا،  ذلك  يؤلمني 
اجتماع أفراد أسرتي، في منزل واحد والفرحة 

التي كانت تعم المكان«.
هذا الحال تغير، بعد أن بعثرت الحرب، التي 
أبنائها  عقد  من  أكثر  قبل  سوريا  في  اندلعت 

التسعة، أكبرهم سناً قد تجاوز األربعين.

مشتتون

وترى األم، والجدة في الوقت ذاته، أنه لم يعد 
أمراً هيناً أن يجتمع أفراد أسرتها مرة أخرى، 
بعد أن باتوا مشردين بين مناطق سورية، أو 
في  يعمالن  منهما  اثنان  الحدود،  خارج  حتى 

الحقول الزراعية في لبنان.
مخيمات  بين  مبعثرون  فهم  اآلخرون  أما 
ريف  في  تتوزع  التي  العشوائية،  اللجوء 

يقطنها  مخيماً،   58 عددها  بلغ  والتي  الرقة، 
مناطق  من  ُجلهم  الجئ،  ألف  تسعين  نحو 

حمص، وحماة، وحلب.

وتعيش المسنة اليوم، مع زوجها، الذي تقدمت 
أبنائها بقي معهم،  به السن أيضاً، وواحد من 
بأطفال  لالهتمام  سنها  كبر  رغم  تضطر  إذ 
ابنها، حيث أن األخير يضطر للعمل، وزوجته 
للمخيم،  المجاورة  الزراعية  األراضي  في 

لتحصيل لقمة العيش.
ويعيش القاطنون في المخيمات العشوائية في 
الرقة أوضاعاً معيشية سيئة، بسبب قلة الدعم 
اإلنساني، الذي يحصلون عليه من المنظمات 
انقطاعها  المساعدات، أو حتى  المدنية، وشح 

بشكل نهائي أحياناً.
اندالع  قبل  خلت  التي  أيامها،  على  وتتحسر 
الحرب، »ليتني مت قبل هذا« رددتها كثيراً، 
قُلبت  نورث برس، كيف  لوكالة  تروي  وهي 
الحرب،  بسبب  لها؛  أقرباء  وحال  حالها، 
تاركين خلفهم كل شيء،  نازحين،  فيتحولون 
تحولت  الذين  السوريين،  من  الماليين  مثل 

حياتهم إلى جحيم.
لمرة  أن تستطيع، ولو  وتتمنى »ذيبة محمد« 
واحدة، أن ترى أبناءها مجتمعين: »لكن ربما 

بات شيئاً مستحيالً، ليس باإلمكان تحقيقه«.

منذ  واجهن  العربية،  المنطقة  في  النساء 
وانعدام  الذكوري،  التسلط  طويلة  فترة 
األمن، وأزمات أخرى، ويبدو الحج دون 
محرم هذا العام خطوة صغيرة في طريق 

طويل لإلصالحات االجتماعية.
تشارك ليلى القرني، دون مرافقة أي من 
أقربائها الذكور في مناسك الحج في مكة 
المكرمة، وتشّجع النساء على السير على 
خطا العديد من العربيات، اللواتي يؤدين 

المناسك السنوية هذه السنة بمفردهن.
وتقول الطبيبة التونسية البالغة من العمر 
إّن زوجها  لطفلين،  60 عاماً، وهي وأم 
فوق  عمره  ألن  مرافقتها؛  من  يتمّكن  لم 
سمحت  الذي  األقصى،  السّن  عاماً،   65
هذا  المناسك  ألداء  للحجاج  السلطات  به 
العام، وتضيف: »لَم يجب أن تكون المرأة 

برفقة رجل على أي حال؟ لماذا؟«.
بعلم  التي وضعت وشاحاً  المرأة،  وتتابع 
تجاري  مركز  داخل  كتفيها،  فوق  تونس 
الحرام: »أشّجع  المسجد  على مقربة من 
دون  هنا  إلى  القدوم  على  امرأة  كل 

محرم«.
وتقول شقيقتها حياة عبد الملك )64 عاماً( 
المتقاعدة، بعد أن كانت مديرة في شركة، 
تضم أكثر من 1400 موظف، إّن المرأة 

أن تكون »شجاعة وقادرة  العربية يجب 
على التأقلم« مع الظروف المختلفة.

فجوة بني الجنسني

الحج  وزارة  سمحت   ،2021 عام  وفي 
جميع  من  للنساء  رسميًا  السعودية 
األعمار، بأداء فريضة الحج دون محرم، 

بشرط أن يكّن ضمن مجموعات.
السابق  في  تشترط  السلطات  وكانت 
وجود »ولّي األمر« إلى جانب أّي امرأة، 
النساء  من  العديد  منع  ما  دون سن 45، 
المسلمات في جميع أنحاء العالم من أداء 

فريضة الحج.
أيضاً،  سناً  األكبر  النساء  القرار  وشّجع 
الحج  فريضة  أداء  في  يترددن  اللواتي 
زوج.  أو  أب،  أو  ابن،  أو  شقيق،  دون 
وسمحت السلطات هذا العام لمليون مسلم 
كورونا،  لفايروس  مضادة  لقاحات  تلقوا 
بأداء  الخارج،  من  أتوا  ألفاً،  بينهم 850 
تقليص  من  عامين  بعد  الحج  فريضة 

األعداد بشكل كبير بسبب الوباء.
محمد،  سهيلة  المصرية  الحاجة  وتقول 
للنساء المترددات في القيام بالرحلة دون 

تخفن«،  »ال  قريب،  ذكر  من  مرافقة 
مضيفة: »المرأة تساوي مائة رجل«.

أقسام  أحد  في  أبناء  لثالثة  األم  وعملت 
وزارة الدفاع المصرية، ألكثر من ثالثة 
عقود، وتشير إلى أّن هذا العمل: »منحني 
الثقة، لقد مكنّني، وجعلني أقوى، فالنساء 
اللواتي يبقين في المنزل، هن من يشعرن 
الحج  مثل  مناسك،  أداء  من  بالخوف« 
التي يتطلب صالبة ذهنية، وجسدية على 

مدى خمسة أيام.
وفي تشرين األول الماضي، قالت دراسة 
نشرها معهد الشرق األوسط في واشنطن: 
واجهن  العربية،  المنطقة  في  النساء  إّن 
منذ فترة طويلة التسلط الذكوري، وانعدام 

األمن، وأزمات أخرى.
»تشترك  العربية،  الدول  أن  وأضافت 
النساء  استمرار  وهو  واحد،  شيء  في 
ضد  عنيف  فعل  رد  مواجهة  في 
التي طال  حقوقهن وحرياتهن األساسية، 

انتظارها«.
في  »األدنى  المرتبة:  المنطقة  وتحتل 
العالم من حيث حقوق المرأة، مع وجود 
فجوة بين الجنسين، تحتاج إلى 153 عاماً 

إلغالقها«، وفقاً للدراسة.
المرأة،  تواجهها  التي  التحديات،  لكن 
ليست على المستوى نفسه في كل الدول 
المصاعب،  من  الرغم  فعلى  العربية، 
تتمتع النساء في دول مثل، تونس، ولبنان، 

بحريات اجتماعية أكثر من غيرها.

تحديات جسيمة تواجهها املرأة 
العربية

من  أكبر  أعداد  تدخل  الخليج،  وفي 
باختيارهن، أو بحكم  العمل  النساء سوق 
تشغل  فيها  المرأة  وأصبحت  الضرورة، 
اإلمارات،  في  كما  وزارية،  مناصب 

ومقاعد برلمانية في الكويت.
بشأن  القرار  يُعدّ  السعودية،  وفي 
اإلصالحات  من  جزءا  »المحرم« 

ولي  بها  قام  التي  الكثيرة،  االجتماعية 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، 
يحاول  والذي  للبالد،  الفعلي  الحاكم 
المتشددة،  المملكة  صورة  من  التخلص 

وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
ومنذ صعوده إلى السلطة، ُمنحت المرأة 
قطاعات  من  المزيد  إلى  الوصول  حق 
السيارة  بقيادة  لها  السماح  وتم  األعمال، 
والسفر إلى الخارج دون إذن ولّي األمر، 
وذلك في موازاة االنتقادات، التي توّجهها 
المملكة  لسجل  حكومية،  غير  منظمات 

الحقوقي.
وفي المسجد الحرام، قامت هذا األسبوع 
نساء كثيرات، بينهن من دول عربية بأداء 
واختار  بمفردهن،  األولى  الحج  مناسك 

بعضهّن ارتداء مالبس ملونة، في تغيير 
عن العباءات السوداء، التي كانت مفّضلة 

قبل سنوات.
لوحية  أجهزة  يحمل  بعضهن  وكان 
الطويلة  الصلوات  لتالوة  إلكترونية، 

واألدعية.
واألم  المصرية،  المالية  الخبيرة  وتقول 
 65( المنعم  عبد  فاتن  أبناء،  ألربعة 
»بالنسبة  برس:  فرانس  لوكالة  عاماً( 
)إلى النساء( القادرات على )أداء الحج(، 
يعني  ذلك  كان  لو  ذلك«، حتى  تفّوتن  ال 
القدوم دون ولّي أمر ذكر، وتتابع: »هذه 
متعة روحانية، ال يمكن وصفها، أنت في 
تطلب  أن  يمكن  فماذا  هللا،  بيت  رحاب 

أكثر من ذلك؟«.
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عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ استمراراً لقصف المحتل التركي، وتهديده الحتالل مناطق أخرى، شدد مواطنون بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض 
على أهمية القيام باالستعدادات الضرورية كافة، لمواجهة أي تهديد عدواني، يطال األراضي السورية، وصده بإرادة الشعوب السورية، التي تتبنى 

حربًا شعبية ثورية، وتقف وراء قواته المدافعة، وتشكل حصنًا منيعًا أمام مخططات الدولة التركية المحتلة، وأمام المرتزقة التابعين لها.

بإعالن حالة الطوارئ... مواطنون يؤكدون جاهزيتهم 
المعتدي لمواجه 

ناقوس الخطر يدق وبشدة... جثة أخرى مقتولة في مخيم الهول

توقعات أممية بتجاوز سكان العالم ثمانية مليارات نسمة

مؤخراً،  المحتلة  التركية  الدولة  وهددت 
وشرق  شمال  مناطق  على  جديد  غزو  شن 
تجاه  الدولي  التواطؤ  من  مستفيدة  سوريا، 
قضية الشعوب السورية، واالستمرار بابتزاز 
باستغالل  شروطها  وفرض  الغربية،  الدولة 
عضويتها في حلف شمال األطلسي )الناتو(، 
لتطبيق  واإلقليمية؛  الدولية،  الظروف  وتهيئة 
األراضي  باحتالل  االستمرار  في  مخططاتها 
من  االستعمارية  سياستها  وتطبيق  السورية، 
الديمغرافي، وتتريك األراضي  التغيير  خالل 
الالجئين  ورقة  واستغالل  المحتلة،  السورية 

السوريين المتواجدين على أرضيها.
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أعلنت  وعليه 
سوريا، حالة الطوارئ العامة، أحد اإلجراءات 
الدولة  تهديدات  بمواجهة  قبلها  من  المتبعة 
متقدمة،  خطوات  واتخاذ  المحتلة،  التركية 
الخدمات  تقديم  آلية  على  الحفاظ  شأنها  من 
األساسية للمواطنين، وتوعيتهم إزاء ما يُحاك 
بهدف  ومؤامرات  مخططات،  من  ضدهم 

احتالل المزيد من األراضي السورية.

بإرادة »املقاومة« ننترص...!

مع  لقاءات  صحيفتنا  أجرت  الصدد  وبهذا 
مواطني مقاطعة تل أبيض/ كري سبي، حيث 
أبدوا جاهزيتهم للتصدي ألي هجمات متحملة 
التابعين  والمرتزقة  التركي،  المحتل  قبل  من 

»ندرك  العلي:  فوزة  المواطنة  تقول  له، 
المحتل  علينا  يسوقها  التي  المخاطر،  تماماً 
التركي، وأهدافه االستعمارية، تجاه األراضي 
السورية، وهذا األمر ليس بالجديد، ولكن يجب 
البشعة،  حقيقته  إدراك  بالمقابل  المحتل  على 
والكف عن تأليف الذرائع، لالستمرار باحتالل 
أراضينا، وتهجير السوريين، وتطبيق سياسة 

التغيير الديمغرافي عليها«.
إرادة  على  بالتأكيد  حديثها،  فوزة  وأنهت 
الصمود والتصدي، التي ستنتصر مهما طال 
الزمن، وفي حال قرر المحتل خوض تجربة 
وصبغ  قدراتها،  وتهويل  جديدة،  احتاللية 
من  »مرتزقته«  من خالل  بالشرعية  احتالله 
فلن  والهوان،  الذل  قبلوا  الذين  السوريين، 
يحصد أوالً وأخيراً إال الخزي، والعار بعدما 
احتالله  لشرعنة  تمثيليات سخيفة،  من  به  قام 
كلها،  الذرائع  هذه  لذلك  السورية،  لألراضي 
كما  البتة،  مصدقة  وغير  مشوهة،  أصبحت 

وصفتها فوزة.

االستعداد ملجابهة مخاطر 
العدوان بـ »الحامية املجتمعية«

أهمية  داوود،  خالد  المواطن  أكد  وبدوره 
أكثر،  المجتمعية  الحماية  وتفعيل  االستعداد، 
للوصول الى مستوى عاٍل من الوعي الشعبي 
بالضرورة  يُلزم  الذي  المجتمع،  أفراد  بين 
تعميم  ثم  خطر،  حدوث  حال  في  ذاته  حماية 
هذه الفكرة على أفراد المجتمع كافة، مع وجود 
بين  الدفاع  الجماعية، وروح  المسؤولية  حس 

أفراد  بين  المسؤولية  وتحمل  المجتمع،  أفراد 
بيد  سهلة  فريسة  يقعوا  ال  حتى  المجتمع 

الطامعين، والمحتلين.
الجهود  وشدد »داوود« على ضرورة توحيد 
التركي،  العدوان  مخاطر  لمواجهة  الحثيثة، 
الجهود  وبذل  السورية،  األراضي  يهدد  الذي 

والشعوب  المجتمع،  شرائح  قبل  من  كافة 
الدولة  احتلتها  التي  األراضي،  الستعادة 
ويقوم  فيها،  فساداً  تعيث  هي  واآلن  التركية، 
الممارسات  وكافة  والنهب،  بالسلب  المرتزقة 
مرأى،  وعلى  أجمع،  العالم  أمام  إنسانية  الال 
دعم  شأنه  من  قرار  اتخاذ  دون  منه،  ومسمع 
العدالة والحرية، والمبادئ األساسية للشعوب 
المضطهدة كافة... وتركها تقرر مصيرها...!، 
لذلك هذه ندبة سوداء على جبين الدول كافة، 
التي تدعي مراعاة حقوق اإلنسان، والتزامها 
بالمواثيق، واألعراف الدولية المرعية من قبل 

كافة الدول ضمن المنظومة األممية.
حديثه،  ختام  في  داوود  خالد  المواطن  وناشد 

الجهود  في  للمشاركة  كافة،  المجتمع  أفراد 
المبذولة للدفاع عن الشعوب السورية من قبل 
قواتها المدافعة، )قوات سوريا الديمقراطية(، 
السورية،  الشعوب  إنجازات  على  والحرص 
التي حققتها بدماء وتضحيات أبنائها، والتحلي 
بروح المسؤولية، التي تُلزم كل فرد من أفراد 
قريته،  وعن  بيته،  عن  الدفاع  في  المجتمع، 
وعن مدينته، وخاصة في هذه الظروف، التي 
تشهد هجمات متكررة من قبل الدولة التركية 
وأخوة  السلمي  العيش  حالة  لضرب  المحتلة، 

الشعوب.

أن  تظهر،  أخرى  جريمة  ـ  األخبار  مركز 
الخطر يزداد بمخيم الهول بعثور قوى األمن، 
قتل  الهول على جثة رجل  التي تحمي مخيم 
القتل  لتصل حاالت  الثالث،  القطاع  في  نحراً 

فيه إلى 28 حالة من بداية العام الجاري.
“بسام  يدعى  القتيل  إن  أمني:  مصدر  وقال 
دير  مدينة  من  وينحدر  السوادي”  خضر 
الزور، ويسكن في الفيز الرابع، وقد تم نحره 
في  داعش  مرتزقة  خاليا  قبل  من  بالسكين 
جثمانه  لينقل  الثالث،  القطاع  الشارع، ضمن 
وتسلم  الكردي،  األحمر  الهالل  مركز  إلى 

أصوالً إلى ذويه.
السوادي” شقيق  أفاد “محمد خضر  في حين 
أنه  روناهي،  فضائية  نشرته  كما  القتيل، 
من  ليالً  عشرة  الحادية  الساعة  حوالي  في 
تموز  من  للسادس  المصادف  األربعاء  يوم 
ملثمين،  ثالثة أشخاص  الجاري، دخل عليهم 
الذي  شقيقه،  بأخذ  وقاموا  أسلحة،  ويحملون 

كان يعمل حارساً لمدرسة في الفيز الرابع.

في  عثرت  قد  الداخلي،  األمن  قوى  وكانت 
الثامن والعشرين من حزيران الفائت على جثة 

رجل قتل رمياً بالرصاص في القطاع السادس 
المخصص للسوريين.

وبذلك ارتفع عدد حاالت القتل منذ بداية العام 
 28 من  أكثر  إلى  الهول،  مخيم  في  الجاري 

شخصاً بين رجال، ونساء.
الديمقراطية  سوريا  مجلس  طالب  وبدوره 
تجاه  مسؤولياته  بتحّمل  الدولي  المجتمع 
محتجزي داعش، وعائالتهم في شمال وشرق 

سوريا.

حكومات  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  وحّث 
ودول التحالف الدولي على تحّمل المسؤوليات 
الُملقاة على عاتقهم، وعدم التنّصل منها، وعلى 
تهديداُت  تزعزع  فترةٍ  في  الخصوص  وجه 
وسالمتها.  المنطقة،  أمن  التركي  االحتالل 
أحمد،  إلهام  التنفيذية  الهيئة  رئيسة  وشددت 
على ضرورة أال يتهرب التحالف الدولي من 
د  لمجرَّ السابق،  من  أكثر  المسؤولية  تحّمل 
هجوٍم  بشّنِ  التركي  النظام  قبل  من  التهديد 
الحتالل أراٍض جديدة في المنطقة، ووصفت 
مرتزقة داعش المحتجزين وعائالتهم بالقنبلة 
في  لالنفجار  قابلةٌ  إنها  قالت:  التي  الموقوتة، 

أي لحظة.
بالدور  الدولي  المجتمع  أحمد  إلهام  وذّكرت 
الريادي، الذي قدمته قوات سوريا الديمقراطية 
في الدفاع عن المجتمع الدولي بمحاربة داعش، 

وما حققته من نصٍر عظيٍم على األرض.
وقوات  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  وكان 
حذّروا  الذاتية،  واإلدارة  الديمقراطية  سوريا 
في أوقاٍت سابقة من مخاطِر التهديدات التركية 

الجهود  أّن  إلى  مشيرين  المنطقة،  بمهاجمة 
ما  التهديدات،  تلك  مواجهة  على  ستنّصب 
شّنِ  في  داعش،  أمام  مفتوحاً  الباب  يترك  قد 

عناصره  سراح  إطالق  ومحاولة  هجماٍت، 
عمليات  تنفيذ  أو  وعائالتهم،  المحتجزين 

إرهابية أخرى.

للشؤون  المتحدة  األمم  إدارة  أعلنت 
االقتصادية، واالجتماعية أن عدد سكان العالم 
نسمة  مليارات  ثمانية  إلى  يصل  أن  يُفترض 
الهند  أن تحّل  الثاني، متوقعةً  في 15 تشرين 
بدال من الصين، وتصبح الدولة األكثر تعدادًا 

للسكان عام 2023.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وقال 
أن  يُتوقع  “حين  في  إنه  بيان  في  غوتيريش، 
نسمة،  مليارات  ثمانية  العالم  عدد سكان  يبلغ 
المشتركة  بمسؤوليتنا  تذكير  هو  ذلك  فإن 
بالتزاماتنا  للتفكير  ولحظة  بكوكبنا،  لالعتناء 
نحترمها”،  ال  زلنا  ما  والتي  بعضنا،  حيال 

بدون أن يذكر حاالت ملموسة.
“مناسبة  أيًضا  أنها  غوتيريش،  وأوضح 
بإنسانيتنا  ولالعتراف  بتنّوعنا  لالحتفاء 
بالتقدم  إعجابنا  عن  وللتعبير  المشتركة، 
فترة  مدّد  والذي  الصحة،  مجال  في  المحرز 
وفيات  معدالت  كبير  بشكل  وخفّض  الحياة، 

األمهات، واألطفال”.
للشؤون  المتحدة  األمم  إدارة  وحسب 
سكان  عدد  فإن  واالجتماعية،  االقتصادية، 

العالم ينمو حاليًا بوتيرة بطيئة، منذ 1950.
عام  نسمة  مليارات   8,5 نحو  إلى  يصل  وقد 

2030، و9,7 مليارات عام 2050، مع توقّع 
أن يبلغ ذروته مع نحو 10,4 مليار نسمة في 
المستوى  بهذا  يبقى  أن  على   2080 سنوات 

حتى العام 2100.
معدّل  في  واضح  تراجع  لوحظ  حين  في 
فإن  متطّورة،  تُعدّ  عدة  دول  في  الخصوبة 
الزيادة المتوقعة لعدد سكان األرض في العقود 
ثماني  في  نصفها  من  بأكثر  ستتركز  المقبلة 
الديموقراطية،  الكونغو  جمهورية  هي  دول 
ومصر، وإثيوبيا، والهند ونيجيريا، وباكستان، 

والفيليبين، وتنزانيا، حسب األمم المتحدة.

خالد داوود

فوزة العلي

إعداد/ جوان محمدـ  بدأت منافسات النسخة الثالثة عشر، من بطولة األمم األوروبية 
الحالي،  تموز   31 إلى  تستمر  والتي سوف  إنكلترا  حاليًا في  والمقامة  يورو 2022، 
البطولة حضوراً  إنكلترا، وتشهد  المضيف  البلد  بجانب  أوروبي  منتخب   15 بمشاركة 

جماهيريًا كبيراً ومميزاً، ولكن االهتمام اإلعالمي لم يرتِق بعد للمستوى المطلوب.

يورو السيدات حضور جماهيري ُممّيز واهتمام إعالمي 
دون المستوى

أنس جابر: أشعر 
ريباكينا  إيلينا  بالحزن.. 

اللقب استحقت 

كأس العالم 2022.. التاريخ سالح هولندا 
األولى بالمجموعة 

اإلعالمي  االهتمام  مدى  جميعاً  ونشاهد 
البطوالت  في  القدم  لكرة  الرجال  بمباريات 
النساء،  والعالمية عكس بطوالت  األوروبية 
وبطولة أمم أوروبا الحالية للسيدات هي على 
المباريات  وتفاصيل  فالنتائج  نفسها  الشاكلة 
في  الِكرام مجرد خبر  تمر مرور  تقام  التي 
االفتتاح  وسائل اإلعالم فقط، وكانت مباراة 
والنمسا  إنكلترا  منتخبي  سيدات  بين  جمعت 
بهدف  إنكلترا  بفوز سيدات  المباراة  وانتهت 
ألف   69 قرابة  حضور  وشهدت  رد  دون 

متفرج.

حضور جامهريي كبري

وعن الحضور الجماهير فهو كبير فقد بيعت 
األسبوع  خالل  تذكرة  ألف   268 من  أكثر 
المنصرم بعد أن شهدت المرحلة األولى من 
طرح التذاكر ببيع أكثر من 162 ألف تذكرة.
النرويج،  منتخبات  البطولة  في  وتشارك 
فنلندا،  إسبانيا،  الشمالية،  إيرلندا  النمسا، 
سويسرا،  البرتغال،  الدنمارك،  ألمانيا، 
فرنسا،  أيسلندا،  بلجيكا،  السويد،  هولندا، 

إيطاليا وإنكلترا

جدير بالذكر، أن المنتخب األلماني صاحب 
نصيب األسد في الفوز بالبطولة، بعدما حقق 
النرويج  حققت  بينما  مرات،  ثماني  اللقب 

لقبان، وكاًل من السويد وهولندا لقب.
قرر  للعبة »يويفا«  األوروبي  االتحاد  وكان 
في )أيلول( 2021 مضاعفة الجوائز المالية 
لتصبح  البطولة  في  المشاركة  للمنتخبات 
16 مليون يورو بدايةً من هذه النسخة، فيما 

النسخة  في  شاركت  التي  الفرق  حصلت 
الماضية يورو 2017 على 8 ماليين يورو 

كجائزة مالية.
ويحصل الفائز باللقب على 660 ألف يورو 
مقابل 420 ألف يورو للفائز بالمركز الثاني.

ضعف إعالمي بالبطولة

متابعتنا  خالل  من  اإلعالمي  االهتمام  وعن 
هذه  أخبار  عن  والبحث  اإلعالم  لوسائل 
ببطوالت  مقارنةً  قليلة  كانت  فقد  البطولة 
للرجال،  العالم  كأس  وخاصةً  الرجال 
والذي  قطر  مونديال  عن  يجري  فالحديث 
حوالي  منذ  قليلة  أشهر  بدايته  عن  تفصلنا 
تود  التي  الدول  وحتى  كبير،  وبزخٍم  السنة 
القادمة  العالم  كأس  بطوالت  استضافة 
نجد  ما  وقليالً  كبيراً،  إعالمياً  حيّزاً  أخذت 
أهمية  مدى  من  برغم  النسائية  الكرة  أخبار 

البطوالت وخاصةً يورو 2022.
نسخة  من  عام  قبل  تأتي  البطولة  وهذه 
تاريخية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 
بأستراليا ونيوزيلندا، والتي ستشهد مشاركة 

32 منتخباً للمرة األولى في تاريخ البطولة.
في  األوروبية  الدول  في  المرأة  تمنع  وال 
السبب  نضع  الرياضي حتى  بالمجال  العمل 
على النساء وعدم انخراطهن في هذا المجال 
سيدات  ببطولة  اإلعالمي  االهتمام  لغياب 
كرة القدم، ولكن يبدو هي عقلية المجتمعات 
األمتع  هي  للرجال  القدم  كرة  تعتبر  والتي 

األخرى  األلعاب  باقي  من  حتى  واألشهر 
للرجال.  كانت  ولو  منها  والجماعية  الفردية 
محصورة  وليست  متشعبة  المشكلة  هذه  إن 
في قارة معينة، وهي معضلة عالمية بغياب 
السيدات  بطولة  على  اإلعالمي  التركيز 
بالرغم من  القدم وحتى لأللعاب كافة،  لكرة 
للتشجيع على  الفيفا في عام 2015  محاولة 
أطلق  القدم، وذلك عندما  لكرة  الفتيات  لعب 
حملة  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
إضافة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
على  للمساعدة  مخصص  مصغر  موقع  إلى 
الترويج لحملة »عيشي أهدافك« بهدف دعم 
يمكن  كمنصة  وتعمل  النسائية  الكرة  تطوير 
السيدات  والحديث عن  التواصل  من خاللها 

والفتيات الالتي يمارسن كرة القدم.
إلى  باالنضمام  الحملة  خالل  الفيفا  وطالب 
من  وعدد  سينكلير  وكريستين  وامباك  آبي 

النجمات المفّضالت في كرة قدم السيدات من 
التعبير  عن  وكنوعٍ  وقتها  العالم  أنحاء  كافة 

عن الدعم للمبادرة.
وأكد الفيفا عبر موقعه الرسمي أن كرة القدم 
تعتبر أكثر رياضات السيدات نمواً، ويمكنها 
أهدافهن من  لتحقيق  الفتيات والسيدات  إلهام 
خالل ممارستها وتحسين وضعهن بالمجتمع.
بكل تأكيد إطالق المبادرات تبقى أفضل من 
عدم وجودها، ولكن حان الوقت للعمل على 
الجانب اإلعالمي للتركيز أكثر على رياضة 
لباقي  أو  القدم  لكرة  كانت  إن  سواء  المرأة 
النساء،  فيها  تشارك  التي  األخرى  األلعاب 
فاإلعالم اليوم يلعب دوراً كبيراً في الترويج 
ولكن  لالعبات،  والشهرة  المعنويات  ورفع 
الدعم اإلعالمي  لهذا  نفتقر  في بطولة يورو 
المشاركة  والمنتخبات  البطولة  أهمية  رغم 

فيها.

عبّرت أنس جابر، عن أسفها الكبير لخسارة 
لقب بطولة ويمبلدون للتنس بعد الهزيمة في 
ريباكينا،  إيلينا  الكازاخستانية  أمام  النهائي 
المصنفة 23 عالمياً بمجموعتين لمجموعة.
»إيلينا  المباراة:  نهاية  بعد  أنس  وقالت 
سرقت لقبي.. لكن ال بأس.. لقد لعبت بشكٍل 

مذهل وتستحق ذلك«. 
وأضافت »أحب هذه البطولة كثيراً، أشعر 
بالحزن حقاً، لكن هذه هي لعبة التنس، هناك 
فائز واحد فقط، شكراً للدعم الذي وجدته من 
فريقي الذي قمت معه بعمٍل كبير، ولوالهم 

لما وصلت إلى هذه المرحلة«.

إلهام  مصدر  أكون  أن  »أحاول  وأضافت 
تشجيعه  على  الجمهور  أشكر  للجميع.. 
مباركاً  عيداً  أتمنى  أسبوعين،  امتداد  على 

للمسلمين في جميع أنحاء العالم«.
أما إيلينا ريباكينا، فقد وجهت كلمة ألنس، 
قائلةً: »أريد أن أهنئها على المباراة الرائعة 
أعتقد  مدهش،  ألمر  إنه  حققته،  ما  وكل 
ولكن  للشباب  فقط  ليس  إلهام  مصدر  أنها 

للجميع«.
وأضافت: »كنت تحت ضغط كبير، أشكر 
الجمهور على تشجيعه، كانت مباراة جيدة، 
لم أتوقع رفع اللقب، أنا سعيدة جداً، أشكر 

كامل فريقي وعائلتي، شكراً ويمبلدون«.

جديد  من  للظهور  هولندا  منتخب  يعود 
 ،2022 العالم  كأس  بطولة  منافسات  في 
شهر  خالل  قطر  في  انطالقها  والمقرر 
الغياب  بعد  وذلك  المقبل،  الثاني  تشرين 
روسيا  في  الماضية  النسخة  عن  المفاجئ 

عام 2018.
تحدياً  الهولندي  المنتخب  ويخوض 
منتخبات  أمام  مشتعلة  وصدامات  فريداً 
كل  تضم  والتي  القوية  األولى  المجموعة 

من السنغال وقطر واإلكوادور.

املواجهة األوىل عنوان املجموعة

في  األولى  للمرة  هولندا  منتخب  ويلعب 
تاريخه أمام منتخبي قطر »البلد الُمضيف 
يسبق  لم  حيث  السنغالي،  والمنتخب   «

اصطدم  أن  الهولندية  الطواحين  لمنتخب 
أو  رسمية  مباراة  في  المنتخبين  من  بأي 
ودية من قبل، ما يشير إلى مدى صعوبة 

المباراتين.
نظيره  هولندا  منتخب  واجه  المقابل  في 
سابقاً،  وديتين  مباراتين  في  اإلكوادوري 
بنتيجة  األولى  المباراة  في  الفوز  حقق 
1-0 عام 2006، بينما تعادل في المباراة 
إطار  في  عام 2014   1-1 بنتيجة  الثانية 
االستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 

في البرازيل.

تفّوق تاريخي للطواحني

تاريخياً  تفّوقاً  الهولندي  المنتخب  ويمتلك 
سابقة  نسخ   10 في  شارك  حيث  كبيراً 

عبر تاريخ البطولة. وحقق منتخب هولندا 
مركز الوصافة في بطولة كأس العالم ثالث 

مرات أعوام 1974و1978 و2010.
أمام   1974 بطولة  نهائي  هولندا  وخسر 
ألمانيا ثم كرر السيناريو ذاته بالخسارة أمام 
األرجنتين في نهائي مونديال 1978، قبل 
أن يخسر للمرة الثالثة في نهائي كأس العالم 
منتخب  حصد  كما  إسبانيا.  أمام   2010
له  ظهور  آخر  في  الثالث  المركز  هولندا 
بعد   2014 عام  البرازيل  في  بالمونديال 
بنتيجة 0-3  الفوز على أصحاب األرض 
في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، 
بينما حل في المركز الرابع في كأس العالم 
في  البرازيل  أمام  الخسارة  بعد   1998

نصف النهائي بركالت الترجيح.
القطري ألول  المنتخب  المقابل يظهر  في 
مرة في منافسات كأس العالم، بينما يلعب 
منتخب السنغال للمرة الثالثة في منافسات 

المونديال.
وقدم أسود التيرانغا بطولة تاريخية في عام 
2002 بعد تأهلهم لربع نهائي البطولة قبل 
الخسارة أمام تركيا، بينما ودعت السنغال 

كأس العالم 2018 من الدور األول.
ثالث  اإلكوادوري  المنتخب  ظهر  بينما 
مرات في بطولة كأس العالم، حيث جاءت 
مشاركته األولى في مونديال 2002 عندما 

ودع المنافسات من الدور األول.
منتخب  تأهل   2006 مونديال  وفي 
خسر  ثم  النهائي  ثُمن  إلى  اإلكوادور 
منتخب  وعاد   .0-1 بنتيجة  إنجلترا  أمام 
كأس  في  أخرى  مرة  للظهور  اإلكوادور 
وودع   2014 عام  بالبرازيل  العالم 

منافسات البطولة مبكراً من الدور األول.
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حكاية حضارات متعاقبة، يرويها تل طابان جنوب الحسكة

الصعاليك في متون الّصحارى

تعرض التل للغمر بنسبة تتخطى الـ 60% من 
جسمه، على أعقاب إنشاء سد جنوب الحسكة، 
وارتفاع منسوب المياه بداخلة، ليعاود الظهور 
بحيرة  مياه  انحسار  أعقاب  على  أخرى  مرة 
الخابور  نهر  جريان  انقطاع  بسبب  السد؛ 
ضرب  الذي  والجفاف،  للبحيرة،  المغذي 

المنطقة.
بجانب  مقابر  بظهور  المياه  انحسار  وتسبب 
حسب  السد،  من  الغربية  الجهة  وعلى  التل، 
التي  المقبرة،  وتمتد  محليين،  سكان  شهادات 
ظهرت بعد انحسار المياه ألكثر من كيلو متر 

تتموضع على الضفة اليسرى للتل.
ويُعتقد أن أصول تسمية تل طابان إلى الكلمة 
النصوص  حسب  “تاباتوم”،  األشورية 
األشورية، التي تم العثور عليها، ويعود تاريخ 
وتعاقبت  الميالد،  قبل  الثالثة  األلف  إلى  التل 
“الميتانية،  أهمها  حضارات  عدة  عليه 

واألشورية، واإلسالمية”.
التل،  من  كبير  قسم  بنحت  المياه  وتسببت 
آثار  بظهور  تسبب  ما  مغموراً؛  كان  الذي 
الفخارية  القطع  مئات  تناثر  عن  فضالً  بناء، 
حول التل، وتناثر الطوب الطيني الداخل في 
أحواض  ظهور  إلى  باإلضافة  البناء،  عملية 

فوق  تتركز  كما  المياه،  أحواض  تشبه  كبيرة 
التل مقبرة حديثة، يتوسطها قبر ألحد الشيوخ 

المباركين، حسب أبناء القرية.
اليابانية  البعثة  خالل  من  بالموقع  العمل  بدأ 
بين 2005- ثم  العامين 1999-1997،  بين 
العديد  عن  المواسم  هذه  في  كشفت   2006
تلقى  والتي  الهامة،  األثرية  االكتشافات  من 
والتاريخي  الحضاري،  التنوع  على  الضوء 
لمنطقة الحسكة، والفترات التاريخية المختلفة، 
والثقافات المتتالية، التي مرت على المنطقة، 
هامة،  أثرية  سويات  على  العثور  تم  حيث 
وسويات  وسيط  أوروك،  عصر  لفترة  تعود 
السابع  القرن  في  القديمة  البابلية  للفترة  تعود 
عشر قبل الميالد، فضال عن مباٍن تعود للفترة 
قبل  عشر  الثاني  بالقرن  الوسيطة  اآلشورية 

الميالد، وبعض الرقم المسمارية.
فيما قال مسؤول قسم اآلثار في الحسكة عدنان 
بري لصحيفتنا »روناهي«: »هناك الكثير من 
للحسكة،  الجنوبي  السد  في  األثرية  المواقع 
السد، وتمت  مياه  وأغلبها مواقع مغمورة في 
فيها تنقيبات طارئة، وإن ظهور المقابر األثرية 
في سد الحسكة الجنوبي، ال يثير االستغراب، 
ألن قبل إنشاء السد كانت هذه المواقع األثرية 

السد  إنشاء  وعند  الخابور،  نهر  على ضفاف 
حدث تنقيبات إنقاذيه لها، ألن المواقع األثرية 
كثيرة جداً في تلك المنطقة، لذلك كلما انخفض 
منسوب مياه السد ستظهر مواقع أثرية جديدة، 
وستظهر أيضاً مكتشفات جديدة في تل طابان؛ 

ألن المياه أكلت من جسم التل، لذلك قد تبرز 
مقابر وتبرز أبنية، وهذا ما تبين لنا بعد كشفنا 

على الموقع«.
آخر،  أثرياً  موقعاً   59 هناك  أن  بري  وأكد 

حسب  الجنوبي،  السد  بحيرة  بمياه  مغمورة 
األلف  إلى  معظمها  وتعود  البعثات،  تقارير 
ميتانية،  وفيها حضارات  الميالد،  قبل  الثالث 

وأشورية، وإسالمية.

عبد هللا رحيل

األنظار  بك  تمتد  واسعة،  صحراء  تجوب 
مفازة،  فهي  المجهولة،  الذهبية  رمالها  في 
مجاهلها،  علمت  وإن  بسالم،  قطعتها  إن 
فال  وعنيفة،  صعبة،  قاسية  فهي  ونواحيها، 
يألفونها،  أشداء،  أبناء قساة  تنجب  أن  عجب، 
ويَْحيَون فيها، لما تُيّسره لهم من االختفاء في 
أن  نجد  لذلك  ومتاهاتها؛  وجبالها،  مجاهلها، 
والرعونة،  الخشونة،  إلى  تميل  سكانها  حياة 
قيم  من  يالقيهم  ما  كل  على  الثورية  وإلى 
ال  أنهم  غير  لديهم،  مبهم  واقع  أو  اجتماعية، 
يشذّون عن قواعد مجتمعهم، البادية في الكرم، 
وفي الشجاعة والغيرة، ودفاعهم عن العرض، 
وإن  مشكلة،  لحل  واجتماعهم  الشرف،  وعن 
والضياع،  الموت  أو  القبيلة،  من  النبذ  كلفتهم 
غير  تكون  قد  لفئة،  خلقت  المبادئ،  وهذه 
معجبة بالواقع المعاش في كنف القبيلة، ظهور 
في  نشأتهم  من  الرغم  على  الصعاليك  واقع 
أماكن قريبة من الخصب، إال أنهم فضلوا أن 

المنال،  يكونوا في كنف هذه الطبيعة، صعبة 
فنجدهم يألفون الجبال والقفار، واألماكن، التي 

يخشى غيرهم ارتيادها.
تعدّ ظاهرة » التضاد الجغرافي« عاماًل مهًما 
في نشوء الصعلكة، فبيئة الصعاليك صحراوية 
الحرارة،  شديدة  منخفضة  أغوار  فيها  جبلية، 
جدب،  مناطق  فيها  عالية،  قمم  ذات  وجبال 
خصب  ومناطق  الهجرة،  إلى  تدفع  ومحل 

تغري باالستقرار، هذا التضاد الجغرافي خلق 
لونًا من التضاد النفسي عند البدوي، فهو مبالغ 
وينهب  يغزو،  محبته،  في  مبالغ  عداوته،  في 
على  غنيمته  يوزع  ثم  حياته،  يفقد  يكاد  حتى 
ويؤمن  االستقرار،  يأنف حياة  أنه  كما  سواه، 
والنهب، والصيد هي  والتجارة،  الرعي،  بأن 

األعمال، التي تليق بالرجال.
معاني  مفسرين  اللغة،  كنف  في  وقفنا  ولو 
قولهم:  من  مأخوذة  لغة  أنها  نجد  الصعلوك، 
أوبارها،  خرجت  إذا  اإلبل«  »تصعلكت 
أصبح  اللغوي،  األصل  هذا  ومن  وانجردت، 
الفقير، الذي تجّرد من المال،  الصعلوك، هو 
جلد  في  ودخل  اآلدمي،  جلده  من  وانسلخ 

الوحوش الضارية.
يقع  الكلمة،  لهذه  اللغوي  األصل  كان  وإذا 
االستعمال  في  الصعلكة  فإن  الفقر،  دائرة  في 
فهناك  بالضرورة،  الضعف  تعني  ال  األدبي، 
طائفة من الصعاليك، الذين تمّردوا على سلطة 
والقهر،  والقمع،  الظلم،  على  وثاروا  القبيلة، 
طائفة  على  القبيلة  تمارسه  الذي  واالستالب، 

في  الفائقة  لسرعتهم  ونظًرا  أفرادها؛  من 
العدو، وشراستهم في الهجوم، والغارة، أُطلق 
تشبيًها  الذؤبان«؛  أو  العرب«  ذؤبان  عليهم« 

لهم بالذئاب.
عوامل جغرافية،  هناك  أن  فيه،  فمما ال شك 
إلى  أدت  واقتصادية،  واجتماعية،  وسياسية، 
بروز ظاهرة الصعلكة في الصحراء العربية، 
إبَّان العصر الجاهلي، وما تبعه من العصور 

في العصر األموي، والعباسي، فيبقى العامل 
أديا  اللذان  االجتماعي،  والعامل  البيئي 
قسوة  في  تمثاّل  واللذان  الظاهرة،  هذه  بروز 
ها بالغذاء، إلى درجة الجوع،  الصحراء، وُشِحّ
الذي يهدد اإلنسان بالموت، وإذا جاع اإلنسان 
أن  المستغرب  من  فليس  الدرجة،  هذه  إلى 

يتصعلك، ويثور، وربما يقتل.
الفقير  الواقع  على  والثورة  القسوة  وبهذه 
المعاش في زمن الصعلكة، نشأت لهم أشعار، 
وتناقلها  العربي،  األدب  تاريخ  في  ُخلّدت 
نهم  أثارت  قوية،  جزلة  كانت  حيث  الرواة، 
جميٌل،  قويٌّ  لغويٌّ  خلٌق  فهي  لها،  الدارسين 
وحين  الصحراء،  متون  في  القاسي  كواقعهم 
ننظر إلى شعرهم، نجده حافال بذكر األماكن 
واالمتناع،  الوحشة،  في  الموغلة  الوحشية، 
عن  يتحدّث  شًرا  تأبّط  الشاعر  فالصعلوك 
ال  أنه  العتقادهم  العرب،  يخافه  كان  موضع 
يخلو من الغول، واألفاعي، هذا المكان يسمى 
يألف  تأبّط  الشاعر  ولكن  بطان«،  »رحى 
المكان، وال يخاف غيالنه، وسعاليه، بل  هذا 

يتحدث بفخر في شعر عن قتله إحداها قائالً:
»أال من ُمبلّغ فتيان فَْهم

بما القيُت عند رحى بَطان
بأني قد لقيُت الغول تهوي

بسهٍب كالصحيفة صحصحان
فأضربها بال دهش فخّرت
صريعًا لليديِن والجراِن«

لقد انقسم الصعاليك من ناحية النوازع الداخلية 
التي  المتمردة،  إلى فريقين، فهناك الشخصية 
تظهر  سانحة،  فرصة  الحركة  هذه  في  رأت 
حد  أبعد  إلى  وتستغلها  الفردية،  بطولتها  فيها 
شريرة،  نزعة  من  نفسها  في  ما  إرضاء  في 
األحمر  الدم  من  بلون  كلها  حياتها  تصبغ 
القاني، الذي يطال رؤوس األغنياء المترفين.

رأى  الصعاليك،  من  آخر  نوعاً  هناك  لكّن 
وهي  معينة،  لغاية  وسيلة  تمّرده  يكون  أن 
الفرصة  وتهيئة  المظلومين،  عن  الظلم  رفع 
سائر  ليشاركوا  حقوقهم؛  المهضومة  للفقراء 
كريمة،  اجتماعية  حياة  في  مجتمعهم  أفراد 
وإلى  المساواة،  من  نوع  إحداث  طريق  عن 
هؤالء ينتمي أمير الصعاليك، عروة بن الورد 

العبسي.
ومع ذلك كان عروةُ يكره الفقر، ويرى مآسيه 
كان  لقد  حوله،  ِمن  القبائل  وفي  الناس،  في 

أو  بمنقصٍة،  إليه  الناس  ينظر  أن  من  يأنف 
ازدراء، ولم يكن يمكث في بيته إال قليال، يحّب 
أن يملك المال، والطعام دوما، يقود الصعاليك 
من الشعراء والفرسان، ويغير بهم على أحياء 
عن  مرة  ذات  زوجته  سألته  وحين  العرب، 

وجهته، رد عليها قائالً:
»ذريني للغنى أسعى فإنّي
رأيُت الناَس شّرهم الفقيُر
ويُقصيه النّدّي وتزدريه
حليلتُه وينهُره الصغيُر

وتلقى ذا الِغنى وله جالل
يكادُ فؤادُ صاحبِه يطيُر

قليٌل ذنبُه والذنُب جّم
ولكّن الغني رّب غفوُر«

من  والشنفرى  الورد  بن  عروة  من  كل  يعدّ 
أشهر الصعاليك، وأكثرهم تميزاً، فعروة يمثل 
تحقيق  عاتقه  على  أخذ  الذي  الصعاليك،  أبا 
االقتصادي،  والتوازن  االجتماعية،  العدالة 
فهو شاعر من قبيلة عبس، وقد كان ألبيه مقام، 
محمود في حرب داحس والغبراء، وكانت أمه 
القبائل،  ليسوا من أشراف  من بني نهد، وهم 
من  فارًسا  كان  وقد  منزلته،  من  ذلك  فغضَّ 
فرسان الجاهلية المعدودين، كما ُعرف بجوده، 
وحسن خلقه، ولقب بعروة الصعاليك، أو أمير 
العرب،  يجمع صعاليك  كان  ألنه  الصعاليك؛ 
أخفقوا  إذا  أحوالهم،  فيرعى  بأمرهم؛  ويقوم 
يعتاشون  معاش،  لهم  يكن  ولم  غزواتهم،  في 
األحيان  كثير من  منه، وقد المته زوجته في 
أجل  من  وماله  نفسه،  وبذل  مغامراته،  على 
االجتماعية  حياته  قلق  على  وهو  الصعاليك، 

واضطرابها،  فهو القائل:
»َوقَد َعِلَمت ُسلَيمى أَنَّ َرأيِي
َوَرأَي البُخِل ُمختَِلٌف َشتيُت
َوأَنّي ال يُريني البُخَل َرأٌي

َسواٌء إِن َعِطشُت َوإِن ُرويُت
َوأَنّي حيَن تَشتَِجُر العَوالي

َحوالي اللُبَّ ذو َرأيٍ َزميُت
َوأُكفى ما َعِلمُت بِفَضِل ِعلٍم
َوأَسأَُل ذا البَياِن إِذا َعميُت«

عنها،  وخرج  سالمان،  قبيلة  على  تمّرد  وقد 
واستبدل بهم قوًما آخرين، من السباع، والبقر 

الوحشي، كما قوله في قصيدة المية العرب:

»أقيموا بني أمي صدوَر َمِطيّكم
فإني، إلى قوٍم ِسواكم ألميُل

فقد حمت الحاجاُت، والليُل مقمٌر
وُشدت ِلطيّاٍت مطايا وأرُحُل

ولي دونكم أهلوَن: ِسْيدٌ َعَملٌَّس
وأرقُط ُزهلول َوَعرفاُء جيأُل

هم األهُل ال مستودُع السِرّ ذائٌع
لديهم، وال الجاني بما َجرَّ يُْخذَُل«

شعراء  أبرز  من  شاعر  الصعاليك  في  وبرز 
واسمه  شرا،  تأبط  وهو  الصعاليك  الجاهلية 
ثابت بن جابر، من فهم من قبيلة قيس، وأمه 
أميمة من بني القين من فهم، وتأبط شًرا لقب، 
العرب،  أسَمَع  شًرا  تأبط  كان  وقد  به،  لُقّب 
وأبصَرهم، وأكيَدَهم، وكان أعدى رجل بينهم، 
يعدو  ثم  أسمنها،  فينتقي  الظباء،  إلى  ينظر 
يرتكز على  كان  ما  يفوته، وكثيًرا  فال  خلفه، 
للترّزق،  والصيد؛  والنهب  والسلب،  الغزو 

والكسب كسائر الصعاليك، ومن ذلك قوله:
»أَبَْعدَ قَتِيِل اْلعَْوِص آِسي َعلَى فَتًى

ادَ َطاِرُق َوَصاِحبِِه أَْو يَأُْمُل الزَّ
أَأَْطِردُ نَْهبَاً آِخَر الَّلْيِل أَْبتَِغي
ُعالَلَةَ يَْوٍم أَْو تَعُوق اْلعََوائُِق

لَنِْعَم فَتًى نِْلتُْم َكأَنَّ ِردَاَءهُ
َعلَى َسْرَحٍة ِمْن َسْرحِ دَْوَمةَ َشانُِق«

قوي،  بنيان  ذوي  الصعاليك  كان  ما  وكثيرا 
فقد  به،  يعيشون  الذي  الصحراء،  لشظف 
واقع  على  وتمرسوا  أجسادهم،  تصلبت 
الشاعر  عاينه  ما  وهذا  الصلب،  الصحراء 

الشنفرى، وهو من أجود شعراء الصعاليك:
»َولَْسـُت بِِمْحيَاِر الظَّـالَِم إذا اْنتََحْت
ُهدَى الَهْوَجِل الِعّسيِف يَْهَماُء هؤَجُل
ـّواُن القَـى َمنَاِسِمي إذا األْمعَـُز الصَّ

ُل« تََطايَـَر   منـه   قَـاِدٌح   َوُمفَلَـّ
العرب  من  شرذمة  الصعاليك،  كان  وهكذا 
مجتمعا،  ألنفسهم  وكّونوا  الفقر،  طحنهم 
عليها  ساعدهم  بهم،  خاصة  بقوانين  موازيا 
مسالكها،  ووعورة  العربية،  الجزيرة  اتساع 
التي اتخذوها مسكنًا وملجأ، وفوق ذلك، وجود 
على  الناس  يرفع  كان  الذي  الطبقي،  الظلم 
فكانت  والمال،  والنسب  الحسب،  من  أصول 
التي  للقيمة،  إغارتهم مقاومة، وغصبا، وردا 

سلبها مجتمعهم منهم.

الشدادي/ حسام دخيل ـ على بعد عشرين كيلو مترا إلى 
داً  الجنوب من مدينة الحسكة، يتربع تل طابان األثري، متوسِّ
كتف بحيرة سد الحسكة الجنوبي، فيبقى شاهداً على مئات 

الحضارات المتعاقبة، التي مرت على حوض الخابور.

محمد منصور دجلة عثمان

الفوضى  حالة  ظل  في  ـ  األخبار  مركز 
شريعة  وتطبيق  القانون  وغياب  والتسيّب 
المحتلة  عفرين  منطقة  ريف  َشِهد  الغاب، 
حادثتي  األضحى،  عيد  أيام  أول  السبت، 
على  كردية  امرأة  إقدام  األولى  في  قتل، 
مرتزقة  أحد  قيام  واألخرى  االنتحار، 
قتل  على  الوطني«  بـ«الجيش  يُسمى  ما 

زوجته الشابة. 
وبحسب موقع عفرين بوست، عثر أهالي 
قرية جوبانا في ناحية راجو فجر أول أيام 

كردية  مواطنة  جثة  على  األضحى  عيد 
)متزوجة وهي من أهالي قرية سوغانكه( 
ُمعلقة على السقف، دون التمكن من معرفة 
وقام  االنتحار،  إلى  المؤدية  األسباب 
الجثمان  بنقل  العسكرية  الشرطة  مرتزقة 
إلى الطبابة الشرعية، التي سلمت الجثمان 
ليتم دفنها في قرية باسوطة في نفس اليوم 

دون توضيح دوافع االنتحار. 
راجو،  لناحية  التابعة  بلو  شيخ  قرية  وفي 
أقدم قيادي في مرتزقة »الجيش الوطني« 
بلدة  أهالي  )من  الشابة  زوجته  قتل  على 
لطفل،  أم  وهي  حلب(،  محافظة   - الزربة 
إلى  الجثمان  بنقل  المرتزقة  اكتفت  بينما 
مشفى »الشهيد فرزندا/ المشفى العسكري« 
لزوجها  الجثمان  لتسليم  سارعت  ثم  ومن 
بدعوى »إقدامها على االنتحار« دون فتح 
ساعات  بعد  دفنها  ليتم  األمر  في  تحقيقات 

فقط من مقتلها على يد زوجها.

الخارجيّة  وزيرة  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
ترّشحها  األحد،  مساء  تراس،  ليز  البريطانيّة 
لخالفة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي 

استقال هذا األسبوع إثر سلسلة فضائح.
المحافظين  حزب  رئاسة  على  المنافسة  وهذه 
وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، تُنذر بصيٍف 

حاّر سيحمل كثيراً من الجدل والتجاذبات.
صحيفة  في  عاماً(   46( تراس  ليز  وكتبت 
»ديلي تلغراف«: »سأتنافس في هذه االنتخابات 

بصفتي ُمحافِظة وسأحُكم بصفتي ُمحافِظة«.
وبذلك، تنضّم ليز إلى عشرة مرّشحين آخرين 
المحافظين،  حزب  زعامة  على  السباق  في 
نظراً  الوزراء،  رئاسة  منصب  على  وبالتالي 
إلى أّن المحافظين يتمتّعون بالغالبيّة في مجلس 

العموم.
وأضافت في مقالها: »أضع نفسي في المقدّمة 
القرارات  وأتّخذُ  أقود...  أن  أستطيع  ألنّني 
الذي  للمكان  واضحة  رؤية  لدّي  الصعبة... 
نحتاج أن نكون فيه، والخبرة والعزم للوصول 

الصحافة  وكالة  نقلته  ما  هناك«، وفق  إلى  بنا 
الفرنسية.

قاعدة  لدى  كبيرة  بشعبيّة  تراس  ليز  وتحظى 
أيضاً  السباق  إلى  وانضّم  المحافظين،  حزب 

النائب رحمن شيشتي.
وقبل إعالن ترّشح تراس وشيشتي، كان تسعة 
حملتهم  )األحد(  أطلقوا  قد  محافظين  نّواب 
على  منهم  عدد  مع حرص  جونسون،  لخالفة 
التمايز عن وزير المال السابق ريشي سوناك 

في القضايا الضريبيّة.
بيني  الدوليّة  للتجارة  الدولة  وزيرة  وكانت 
موردونت )49 عاماً(، أعلنت ترّشحها صباح 
)األحد(، وبيني موردونت جنديّة احتياط سابقة 
منصب  تشغل  امرأة  أّول  كانت  البحريّة،  في 

وزيرة الدفاع عام 2019.
الزهاوي  ناظم  هو  اآلخر  الجدّي  والمرّشح 
ضدّ  البريطاني  التطعيم  برنامج  قاد  الذي 
قبل أن  »كوفيد-19« عندما كان وزير دولة، 
ينتقل األسبوع الماضي من وزارة التعليم إلى 
المال، وأثقل بداية حملته االنتخابية ما  وزارة 
ضريبي  تحقيق  بشأن  الصحف  عنه  كشفت 

يستهدفه.
»ثّمة  قائالً  نيوز«،  »سكاي  شبكة  عبر  وردّ 
محاولة واضحة لتشويه سمعتي«، مؤّكداً أنه لم 
يعلم بأمر هذا التحقيق وقد واظب »دائماً« على 

الدفع والتصريح عن ضرائبه في بريطانيا.

مجلس تل رفعت ُيدين هجمات وتهديدات 
االحتالل التركي على الناحية

تواصل المفاوضات إليصال المساعدات إلى سوريا عبر 
باب الهوى وغياب الحديث عن معبر آخر

حادثتي انتحار وقتل المرأتين في 
ناحية راجو بريف عفرين المحتلة 

في أول أيام عيد األضحى

وزيرة الخارجية البريطانية تنضم إلى 
السباق لخالفة بوريس جونسون

مركز األخبار ـ أدان مجلس ناحية تل رفعت 
االحتالل  تهديدات  عفرين  إقليم  وأهالي 
التركي على الناحية، خالل بيانه، مؤكداً أن 
لتحقيق  الدولية  األزمات  يستغل  االحتالل 
أطماعه االستعمارية في األراضي السوريّة 

وتغيير ديمغرافيتها.
عفرين  إقليم  أهالي  من  العشرات  تجّمع 
وأعضاء مجلس ناحية تل رفعت في الساحة 
الشهباء،  لمقاطعة  التابعة  للناحية  الرئيسة 
شهداء  صور  حاملون  وهم  ببيان  لإلدالء 
والثانية،  األولى  بمرحلتها  العصر  مقاومة 
ويافطة كبيرة لصور ضحايا المجازر التي 
مهجري  بحق  التركي  االحتالل  ارتكبها 

عفرين.
ناحية  قبل عضوي مجلس  البيان من  قُِرئ 
الكردية  باللغة  حسين  محمد  رفعت،  تل 

وأمينة عيسى باللغة العربية.
االنتخابات  اقتراب  »مع  مستهله:  في  جاء 
التركية وهروبها من أزماتها الداخلية تُصعّد 
تركيا من وتيرة تهديداتها المباشرة، بالتوغل 
في الداخل السوري، متجاوزة كافة المعايير 

الدولية والقوانين األممية/ معلنةً  والمواثيق 
توسيع مشروعها االحتاللي في شمال  عن 

شرق سوريا«.
التركي  االحتالل  دولة  »إن  البيان:  تابع 
الدولية  األزمات  وتستغل  الفرص  تقتنص 
تخدم  وعنصرية  توسعية  مشاريع  لبدء 
إذ  مصالحها السياسة في الشمال السوري، 
أن هدفها من العمليات العسكرية هو تهجير 
َمن  وتوطين  سكانها،  من  المنطقة  وإفراغ 
التغيير  عملية  خالل  من  مصالحها  يخدم 
في  سابقاً  حدث  ما  غرار  على  الديمغرافي 
وسري  أبيض  تل  سبي/  وكري  عفرين 

كانيه«.
التركي  االحتالل  »دولة  أن:  إلى  ولفت 
الحقوق  من  النيل  محاولتها  في  دائماً  تعمد 
وضرب  الكردي،  للشعب  المشروعة 
مخططاتها  لتمرير  وتهدف  مكتسباته 
االحتاللية بمحاصرة المشروع الديمقراطي 
الذي تبنته شعوب المنطقة، وضرب األمن 
التي  المنطقة  شعوب  بين  والسلم  واألمان 

تبنت مشروع األمة الديمقراطية«.
استنكر البيان الصمت الدولي حيال الجرائم 
أهالي  »إننا  بالقول:  التركية،  واألطماع 
ونستنكر  ندين  رفعت  وتل  عفرين  مدينتي 
صمت الدول الضامنة، والتي تفسح المجال 
كما  التركي،  االحتالل  مخططات  لتمرير 
التركية  الدولة  هجمات  ونستنكر  نُدين  إننا 
وارتكابها المجازر بحق أهلنا ونؤكد وقوفنا 

ضد هذه التصعيدات بحق شعبنا«.
في ختام بيانهم شدد المجلس واألهالي على: 
أمن  يحقق  ما  وفق  مسؤولياتنا  »سنؤدي 
بكرامته  المساس  يمنع  وما  شعبنا  وأمان 

وحريته وسيادته«.

المفاوضات  تتواصل  ـ  األخبار  مركز 
إيصال  آلية  تمديد  بشأن  المتحدة  األمم  في 
المساعدات اإلنسانية عبر معبر باب الهوى، 
وسط غياب معبر اليعربية )تل كوجر(، عن 

المباحثات.
وليل األحد، انتهى مفعول اآللية السارية منذ 
2014، إلرسال مساعدات أممية عبر معبر 
باب الهوى عند الحدود السوريّة - التركيّة، 
حّق  الفائت،  الجمعة  روسيا  استخدام  عقب 
في  قرار  مشروع  ضدّ  )الفيتو(  النقض 

مجلس األمن يمدّدها لعام واحد.
المساعدات  بنقل  المشروع  ويقضي 
اإلنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى 
مع  التنسيق  دون  تركيا،  مع  الحدود  على 

حكومة دمشق.
غياب  المتحدة،  األمم  جلسات  وشهدت 
العراق،  مع  اليعربية  معبر  عن  الحديث 

وشرق  شمال  في  المناشدات  تزايد  وسط 
سوريا بضرورة فتحه أمام المساعدات.

وكانت الوثيقة التي أعدّتها إيرلندا والنرويج 
المساعدة  نقل  آلية  عمل  تمديد  على  تنّص 
لمدة عام، حتى تموز/ يوليو 2023، دون 

التنسيق مع السلطات السوريّة.
مشروع  المجلس  في  عضواً   13 وأيّد 
وامتنعت  روسيا  عارضته  فيما  القرار، 

الصين عن التصويت.
وخالل الجلسة ذاتها، رفضت الدول الغربية 
عمل  تمديد  حول  الروسي  القرار  مشروع 

آلية نقل المساعدات لمدة نصف العام.
في  بتأييد عضوين  القرار  وحظَي مشروع 
وعارضته  والصين،  روسيا  هما  المجلس، 
ثالث دول هي الواليات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا، التي تمتلك حق الفيتو في المجلس، 
عن  اآلخرين  العشرة  األعضاء  وامتنع 

التصويت.
في  جديداً  أّن تصويتاً  وأّكدت مصادر عدّة 
يزال  ال  األسبوع  بداية  في  األمن  مجلس 
ممكناً، علماً بأنّه سبق للمجلس أن مدّد هذه 

اآللية حتى بعد انتهاء مفعول سريانها.
يمكن االستمرار  التوافق،  يتم  لم  وفي حال 
في تقديم المساعدة الدولية بأشكال أخرى ال 
بدّ من تحديدها، ولكن من دون أن تتّصف 

بالفاعلية نفسها.

قامشلو/ ميديا غانم - تواصل هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة على تدريب المعلمين/ ات من خالل األكاديميات لتطوير 
نظام التعليم وإكسابهم المزيد من الخبرات.

دورات اختصاصية.. لمعلمين محترفين في أكاديمية 
الشهيد عكيد جيلو

في عام 2019، افتتحت هيئة التربية والتعليم 
الشهيد  باسم  أكاديميتين  الجزيرة  إقليم  في 
»عكيد جيلو« الفرع الكردي في مدينة قامشلو، 
والفرع العربي في مدينة الحسكة، كما افتتحت 
معهدين لتدريب المعلمين في قامشلو والحسكة.
بقامشلو  جيلو  عكيد  الشهيد  أكاديمية  وفي 
دورة   14 ُعقدت  الكردية،  لالختصاصات 
عام  منذ  والعلمي  األدبي  للفرعين  تدريبة 
تدريبية  دورة  كانت  وآخرها   ،2019
ـة  معلم/   42 بمشاركة  العلمي  لالختصاص 
السادس  أيار وانتهت في  والتي بدأت في 31 

من تموز الجاري.

»تدريب املعلمني املستمر 
بجميع الظروف«

وأهميتها  ات  المعلمين/  تدريبات  بخصوص 
حدّثتنا اإلدارية في أكاديمية الشهيد عكيد جليو 
بقامشلو الُمدّرسة دجلة عثمان قائلةً: »إن هذه 
بإقليم  والتعليم  التربية  لهيئة  تابعة  األكاديمية 
تدريبات  باستمرار  نقدم  هنا  ونحن  الجزيرة، 
المجالين  في  لتطويرهم  للمعلمين  فرعية 

االبتدائية  المراحل  ولجميع  واألدبي،  العلمي 
والمتوسطة واإلعدادية، حيث أنه خالل الفصل 
الدراسي، يشارك معلمو المرحلة االبتدائية في 
ينضم  الدراسي،  الفصل  انتهاء  وبعد  التدريب 

مدرسو المرحلة الثانوية واإلعدادية«.
دوراتهم  المدرسون  يتلقى  متقدمة  بطرق 
وزادت:  دجلة  قالته  ما  حسب  التدريبية، 

على  اإليجابية  نتائجها  نجد  نُنهيها  دورة  »كل 
ناحية  من  الطلبة،  على  وبالتالي  المدرسين 
مع  للتعامل  األسلوب  وكذلك  التدريس  طريقة 
الطلبة، وهذا هو هدفنا من هذه التدريبات ورغم 
كل الظروف ستستمر تدريباتنا، وبانتهاء هذه 
وأيًضا  األدبي  القسم  تدريب  سيبدأ  الدورة، 

تدريب معلمي المرحلة االبتدائية«.

»فرصة لتطوير الشخصية وزيادة 
املعرفة«

ومن بين المدرسين الذين شاركوا في التدريب 
الجغرافيا  مدرس  بيَّن  العلوم،  لفرع  األخير 
محمد منصور من الحسكة بالقول: »كمعلمين، 
تدريب  للحصول على  لنا  إنها فرصة عظيمة 

فمهما كنت  لذلك  يصقل مهاراتنا وشخصيتنا، 
ناجحاً في التدريس ال تزال بحاجة إلى التعليم 
والتطوير وذلك من خالل التدريبات، ففي هذا 
أوجه  أدركنا  الخصوص  وجه  على  التدريب 
القصور لدينا واختبرنا طرق تدريس جديدة«.

داخل  »بالفعل  قائالً:  حديثه  منصور  واختتم 
المعرفة  من  بدءاً  الكثير  تعلمنا  األكاديمية 
وانتهاًء بكيفية التعامل مع التالميذ وهذا أحدَث 
لدينا تغييراً كبيراً، لذا أنصح جميع المدرسين 
إدارة  أشكر  الختام  وفي  التدريبات،  بتلقي 
األكاديمية على جهودهم ونأمل أن نحقق سوياً 

أكبر قدر من الفائدة وإيصالها لتالميذنا«.
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تحقيق حلم العثمانية الجديدة.. أبرز مشاريع »أردوغان« 
المنطقة في 

جودي سيبان

خالل  من  التركي  االحتالل  دولة  تسعى 
سوريا  وشرق  شمال  في  لمناطق  احتاللها 
وغربها تحقيق مكسب على األرض من كافة 
األصعدة في ظل ما يشهده الداخل التركي من 
أن  إال  االستعمارية،  أطماعها  وتوسيع  أزمة 
التي  هي  المتواجدة  والقوات  األهالي  موقف 

تحدد مصير المنطقة بشكٍل عام.
إلى  وتكراراً  مراراً  التركي  االحتالل  يسعى 
خالل  من  جديدة،  حرب  إلى  المنطقة  جّر 
وذلك  واآلخر  الحين  بين  والتهديد  االستفزاز 
عبر نشر ادعاءات كاذبة، وبحجة حماية أمنه 
إلى قتل وتشريد مئات اآلالف  القومي يهدف 
من المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي منتصف شهر أيار المنصرم هدّد الرئيس 
على  جديد  عدوان  بشن  »أردوغان«  التركي 
أن  إلى  أشار  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
تل رفعت ومنبج،  مدينتي  احتالل  الهدف هو 
وإنشاء  القومي(  )أمنه  حماية  ذريعة  تحت 
األراضي  داخل  كم،   30 بعمق  آمنة  منطقة 
السورية، لتوطين نصف ميلون الجئ سوري 

من مختلف المناطق السورية فيها.
تهديداته  خالل  من  التركي  االحتالل  يهدف 
إلى زعزعة أمن المنطقة والنيل من مكتسبات 
األمة  مشروع  على  والقضاء  آفا  روج  ثورة 
الشعوب،  جميع  تحتضن  التي  الديمقراطية 
النسبي  واالستقرار  األمن  ساد  أن  بعد  وذلك 
جميع مناطق شمال وشرق سوريا، باإلضافة 

إلى عرقلة االعتراف السياسي باإلدارة الذاتية.
المناطق  ربط  إلى  التركي  االحتالل  ويسعى 
مع  الحدودي  الشريط  طول  على  المحتلة 
جبل  من  الممتدة  المناطق  ببعضها،  السورية 
مدينة  حتى  الالذقية  مدينة  ريف  في  الزاوية 
المثلث  عند  سوريا  وشرق  شمال  في  ديرك 
الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا، بهدف 
الميثاق  يسمى  ما  حدود  إعادة  من  التمكن 
حتى  غرباً  المتوسط  البحر  من  »الملي« 
مئوية  قبيل  مكاسب  وتحقيق  شرقاً،  الموصل 
اإلمبراطورية  إحياء  إلعادة  وذلك  لوزان، 

العثمانية البائدة.

ملاذا تل رفعت؟

وتعد مدينة تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، 
استراتيجية،  منطقة  الجغرافي  موقعها  حسب 
سوريا،  في  الصراع  قوى  تمركز  ونقطة 
مع  التماس  خطوط  على  لوقوعها  باإلضافة 
بُعد  على  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش 
التركية في ريف  السورية  الحدود  18كم من 

حلب الشمالي، وتبعد نحو 3 كم عن الطريق 
الدولي )214( الواصل بـ )M5( والمعروف 
ديلوك  مدينة  يربط  الذي  التجاري  بالطريق 
إلى  باإلضافة  السورية،  حلب  بمدينة  التركية 
الطريق  العسكري على  منّغ  لمطار  محاذاتها 
الدولي، والتي تعد نقطة لبدء العملية العسكرية 
السوري،  الشمال  في  المحتلة  المناطق  على 

من قبل قوات حكومة دمشق.
وال بد من أن مخططات االحتالل التركي في 
الطرق  إلى  الوصول  أهدافها  إحدى  سوريا 
الرئيسي  الشريان  تعد  التجارية والتي  الدولية 
لدعم االقتصاد السوري ومناطق شمال وشرق 
سوريا، وترى تركيا بأن لديها حاجة ماسة في 
هذا الوقت لتحقيق انتصار كبير قبل االنتخابات 
المزمعة في العام المقبل، وذلك بعد أن فشلت 
سياسياً في السنوات الماضية عبر تدّخلها في 
شؤون الدول اإلقليمية، وفشلها الذريع عسكرياً 
أمام قوات الدفاع الشعبي )الكريال( في مناطق 

الدفاع المشروع.
كما أن تحاول تركيا من خالل احتاللها لمدينة 
تل رفعت ونحو 50 قرية وبلدة، تنفيذ مخططها 
االستعماري على المدى البعيد وتأمين العمق 
السوريّة  األراضي  دخول  في  االستراتيجي 

أكثر.
تمتاز ناحية تل رفعت بمحطة قطارات أُنشئت 
عام 1909 وهي خط سكة حديد دولية كانت 
وسوريا  تركيا  بين  يومية  برحالت  تربط 

والمدن السوريّة.
تبعد نحو 29 كم عن مدينة  تل رفعت  ناحية 
أنها  كما  لسوريا،  االقتصادية  العاصمة  حلب 

لالحتالل  بالنسبة  هذا  حلب  مدينة  بوابة  تعد 
حلب،  لمدينة  الشمالي  الريف  في  التركي 
من  أكثر  في  األتراك  المسؤولون  أكده  وما 
مناسبة أنهم يريدون الوصول إلى حلب وحتى 

الموصل.  
من  أكثر  رفعت  تل  مدينة  مركز  في  ويقطن 

السكان  من  آالف  ستة  منهم  نسمة،  ألف   22
عفرين،  مهجري  من  تبقى  وما  األصليين 
أواخر  في  التركي  االحتالل  جيش  وارتكب 
مواطنين  عشرة  بحق  مجزرة   2019 عام 
باإلضافة  اثنين،  ومسنين  أطفال  ثمانية  بينهم 

إلصابة نحو اثنا عشر طفالً آخرين، وفي آذار 
التركي  االحتالل  جيش  ارتكب   2021 عام 
مجزرة ثانية في مركز مدينة تل رفعت راح 

ضحيتها ثالثة أطفال وامرأة.
وال تزال أهم وأكبر منطقة صناعية في الشرق 
األوسط، تعاني من ويالت الحرب السورية، 

المصانع  محتويات  جميع  سرقة  عن  فضالً 
التركية  األراضي  إلى  ونقلها  فيها  والمعامل 
بين عامي 2013 و2014 من قبل مسؤولين 
مقربين من الرئيس التركي، ثبت تورطهم في 

سرقة المنشأة الحيوية في سوريا.
ووصف أهالي مدينة حلب )أردوغان( آنذاك 
سرقته  بعد  مرة،  من  أكثر  حلب«  »بلّص 
للمدينة الصناعية في الشيخ نجار، والتي تعد 

أهم منطقة صناعية في الشرق األوسط.
االحتالل  دولة  تحاول  أخرى،  جهة  ومن 
مدينتهم  عن  عفرين  مهّجري  إبعاد  التركي 
إليها  العودة  أمل  أوصال  وقطع  عفرين 
بقاء  وتر  على  اللعب  عن  فضالً  جديد،  من 

مرتزقتها إلى جانبها أطول مدة زمنية.

كيف تتعامل القوات عىل األرض 
أمام التهديدات الرتكّية؟

مدينة  حساسية  جيداً  دمشق  حكومة  وتدرك 
ريف  في  االستراتيجي  وموقعها  رفعت  تل 
مدينة حلب،  قريبة من  كونها  الشمالي،  حلب 
من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  واقتراب 
لحكومة  بالنسبة  خطيراً  أمراً  يمثل  المدينة 
دمشق بعد أن حاولت على مدار ست سنوات 

إبعادهم عن المدن الكبرى والهامة.
عسكرية  ترسانة  أكبر  دمشق،  واستقدمت 
نقاط  من  وعززت  الشمالي  حلب  ريف  إلى 
مع  التماس  خطوط  طول  على  تواجدها، 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته، مع تحليق 
مكثف للمروحيات الروسية على طول خطوط 

التماس، حوالي من 12 دورية.
تعزيز  اإليرانية  القوات  تحاول  جانبها،  من 
الشيعيتين  والزهراء  نبل  بلدتي  في  وجودها 
قرابة  بعد  على  رفعت  تل  لمدينة  المحاذيتين 
12كم، ويعد بمثابة الوجود العسكري اإليراني 
كما  قواتها  فحشدت  الشمالي،  في ريف حلب 

حكومة دمشق في مدينة تل رفعت والخطوط 
تهديد  مع  ذلك  ويتزامن  الدفاعية،  األمامية 

الرئيس التركي باجتياح المنطقة.
بلدتي  إلى منع تكرار سيناريو  إيران  وتسعى 
ريف  في  الواقعتين  الشيعيتين  وكفريا  الفوعة 
المجموعات  دخلتهما  أن  بعد  إدلب،  مدينة 
خالل  وتركيا،  إيران  بين  باتفاق  المرتزقة 
محاصرتهما طيلة سنوات عدة من قبل مرتزقة 
»هيئة  قبل  من  عليها  السيطرة  حتى  تركيا، 
تحرير الشام« جبهة النصرة سابقاً، بعد اتفاق 
توسطت فيه قطر وإيران إلخالء كال البلدتين 
الزبداني  في  والسكان  المرتزقة  إجالء  مقابل 

ومضايا، في 28 آذار/ مارس 2017.
دمشق  حكومة  قوات  في  ضباط  ويؤكد 
بأنهم  التماس  خطوط  طول  على  المنتشرين 
على  مباغت  أي هجوم  على  الرد  في  جادين 

المنطقة.

موقف األهايل من التهديدات 
الرتكّية

إن  الشهباء  وأهالي  عفرين  مهجري  ويؤكد 
التركي  للوقف بوجه االحتالل  الوحيد  السبيل 
المقاومة  سوريا  في  االستعمارية  وأطماعه 
إطار  في  الثوريّة  الشعب  حرب  مبادئ  وفق 

الحماية الجوهرية )الذاتية(.
على  التركي  االحتالل  هجمات  من  وبالرغم 
عبر  يومي  شبه  بشكٍل  الشهباء  مناطق  عموم 
الُمسيّرة  الطائرات  واستخدام  الثقيلة  األسلحة 
تور(  )البوما  الـ  وقذائف  المدنيين  الستهداف 
عفرين  مهجري  يزال  ال  دولياً،  الُمحرمة 
الشهباء  بأراضي  متشبثين  المنطقة  وسكان 
النصر  تحقيق  حتى  البقاء  على  ومصممين 
المحتلة وفي  الكبير وتحرير جميع األراضي 

مقدمتها مقاطعة عفرين.

قامشلو/ رشا علي - أكد أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، أنه ال 
يوجد أي قانون في العالم يبرر قتل المدنيين، واحتالل األراضي، والصمت الدولي دليل 
على شراكته مع المحتل وفق المصالح، كما عبروا عن استعدادهم؛ ألن يصبحوا دروعًا 

بشرية في وجه هجمات دولة االحتالل التركي.

جرائم دولة االحتالل التركي في قتلها للمدنيين غير 
مبررة.. والموقف الدولي حيالها ضبابي

بعد اعتراف البرلمان األلماني... اإليزيديون يطالبون الحكومة 
العراقية االعتراف باإلبادة، التي حلت بهم

يستمر االحتالل التركي في هجماته الوحشية 
ويرتكب  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
والهدف  المدنيين،  بحق  الوحشية  المجازر 
القضاء  هو  الالإنسانية،  الهجمات  هذه  من 
الكردي، والشعوب األصيلة في  على الشعب 
وضمها  جديدة،  مستوطنات  وبناء  المنطقة، 
لواء  في  فعلوا  مثلما  التركية،  األراضي  إلى 

إسكندرون، وشمال قبرص.
المنطقة،  في  المدنيين  تجاه  المحتل  يفعله  وما 
يرتقي إلى جرائم ضد اإلنسانية، حسب قوانين 
الدولي،  المجتمع  وتغافل  اإلنسان،  حقوق 
والمنظمات الدولية، التي تدعي حماية حقوق 
اإلنسانية،  جبين  على  عار  وصمة  اإلنسان، 

وصمتهم يدل على شراكتهم مع االحتالل.
مجلس  أعضاء  تحدث  ذاته  السياق  وضمن 
وعبروا  الحسكة،  مدينة  في  الشهداء  عوائل 
عن تنديدهم الشديد للهجمات التركية المستمرة 
المجتمع  على شمال وشرق سوريا، وصمت 

الدولي إزاء هذه الهجمات.

أهمية تصعيد املقاومة

لجنة  »فاطمة حسين« عضوة  تحدثت  وبدايةً 
المرأة في مجلس عوائل الشهداء، حيث لفتت 
دولة  وجه  في  المقاومة  تصعيد  أهمية  إلى 
االحتالل التركي، ورفض هجماتها الوحشية، 
يسعون  ومرتزقتها  التركية،  الدولة  أن  مبينةً 

إلى إثارة الخوف لدى األهالي.
السبب  أن  فاطمة،  بينت  حديثها  متابعة  وفي 
التركي  االحتالل  هجمات  حدة  زيادة  وراء 
الفترة  في  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
التي  الداخلية،  األزمات  إلى  يعود  األخيرة، 
األزمات،  هذه  أبرز  من  وأن  تركيا،  تعيشها 
ذلك  وأن  الخانقة،  االقتصادية  األزمة  هي 
أجريت  التي  اإلحصائية،  خالل  من  اتضح 
داخل المجتمع التركي، وتبين أن ثالثة عشر 
تحت خط  يعيشون  تركيا،  في  مليون شخص 
يحاول  أردوغان  التركي  الرئيس  وأن  الفقر، 
الشعب  وإلهاء  وهمية،  انتصارات  يحقق  أن 

تعصف  التي  الداخلية،  األزمات  عن  التركي 
بتركيا داخلياً.

المحتل  هدف  أن  إلى  فاطمة،  وأشارت 
التركي ال يقتصر على احتالل مناطق شمال 
معظم  احتالل  وإنما  وحدها،  سوريا  وشرق 
كما  تركيا،  إلى  وضمها  السورية،  األراضي 
أن المحتل يطمع إلى أخذ الخيرات االقتصادية 
والثروات الباطنية، وتحكم بمنطقة ذات أهمية 

استراتيجية، وجغرافية.
رقعته  توسيع  يحاول  المحتل  أن  وبينت: 
المناطق  تكون  أن  ويسعى  االستعمارية، 
مرتزقة  عمليات  النطالق  مركزاً  المحتلة 
كما  له،  الموالين  األخرى  والمرتزقة  داعش، 
التركي ال تتوقف  نوهت أن أطماع االحتالل 
داخل سوريا، بل أنها تخطط الحتالل أجزاء 
في  أخرى  دول  من  وأجزاء  العراق،  من 

المنطقة.

ضبابية موقف الدول الضامنة

الدول الضامنة »روسيا  وعن ضبابية موقف 
وأمريكا« وعدم اتخاذهما أي إجراءات حيال 
يرتكبها  التي  والجرائم،  الوحشية،  الهجمات 
شمال  في  العزل  المواطنين  بحق  االحتالل 
وشرق سوريا، ذكرت فاطمة، بأن تلك الدول 
في  والتصعيد  التوتر،  ازدياد  من  تستفيد 
المنطقة، ومن مصلحتهما إطالة عمر األزمة 
»هذه  مستقر:  غير  الوضع  وإبقاء  السورية، 
لتعقد  والفوضى؛  الحرب  من  تستفيد  الدول 

واألدوية  األسلحة،  كتجارة  تجارية  صفقات 
تسير  الحرب  إطالة  والمخدرات، ومن خالل 
مصالحها االقتصادية، إننا ال نستطيع أن نؤكد، 
أن تركيا أخذت الضوء األخضر لشن هجمات 
وشرق  شمال  مناطق  على  جديدة  احتاللية 
سوريا، لكن االحتالل يستهدف المدنيين بشكل 
التركية،  للحدود  المتاخمة  المناطق  في  يومي 
والمناطق المحتلة، وتبقى هذه الدول صامتة، 
بأنهم  يؤكد  قبلهم  من  المخزي  الصمت  وهذا 
الهجمات،  شن  في  التركي  االحتالل  شركاء 

وارتكاب المجازر«.
من  أنهما  تدعيان،  دولتان  وأمريكيا  روسيا، 
بعيدتان  ولكنهما  والديمقراطية،  الحرية  دعاة 
كل البعد عن هذه الشعارات الوهمية، والصمت 
الدولي المخزي يشجع االحتالل على ارتكاب 
التهديدات،  حول  المدنيين،  بحق  المجازر 
والهجمات التركية على مناطق شمال وشرق 
سوريا وقتل المدنيين، وفيما يخص هذا األمر 
التركي  االحتالل  »هجمات  فاطمة:  علقت 
حرة  لحياة  يطمح  مسالم،  شعب  إبادة  هدفها 
للقوانين  مناٍف  الدولي  الصمت  هذا  كريمة، 
الدولية، ال يوجد أي قانون في العالم يبرر قتل 

المدنيين، واحتالل األراضي«.

توحيد األطراف السورية يف 
مواجهة املعتدي

حكومة  على  يجب  إنه  إلى  فاطمة،  أردفت 
الذاتية أن تتوحدا، وتقفا في  دمشق، واإلدارة 

وجه االحتالل، وتفشال جميع مخططاته، وأن 
تمنعا تكرار احتالله لمناطق أخرى من سوريا، 
وضمها مثل ما فعلوا في لواء إسكندرون عام 
1939، وبأنها اليوم ترغب أن تعيد بناء أمجاد 
إمبراطورية تركيا العثمانية، وذلك من خالل 
»لدولة  لها  مناطق شمال وشرق سوريا  ضم 
االحتالل أطماع استعمارية في مناطق سوريا، 
وعلينا أن نتوحد نحن، وحكومة دمشق، وأن 

نقف في وجه هذه األطماع االحتاللية«. 
وشددت فاطمة، أن شعوب المنطقة في خندق 
الذاتية،  لإلدارة  مشترك  عدو  وتركيا  واحد، 
هو  المحتل،  هدف  وبأن  دمشق،  وحكومة 
استعمار األراضي السورية كلها، من شرقها 
وأن  جنوبها،  إلى  شمالها  ومن  غربها،  إلى 
على  كلها  الهجمات  تكسر  والصمود  الوحدة 

المنطقة، وإفشال المخططات االستعمارية.
واختتمت عضوة لجنة المرأة في مجلس عوائل 
»سوريا  حديثها:  حسين«  فاطمة   « شهداء 
الشعوب،  وأخوة  واألمان  السالم،  أرض 
وعزيمتنا،  تلين،  ال  التي  بإرادتنا،  سننتصر 
وإصرارنا من أجل عيش حياة كريمة، وحرة، 
في  الكريال  وقوات  العسكرية،  القوات  نساند 
سيكون  والنصر  الشامخة،  كردستان  جبال 
بحياتنا،  سنضحي  العسكرية،  لقواتنا  حليفاً 
بحرية،  أرضنا  على  لنعيش  وأرواحنا 

وبسالم«. 

هدف االحتالل التهجري القرسي

مجلس  عضو  داوي«  »محمد  بين  وبدوره 
أن  إلى  الحسكة،  مدينة  في  الشهداء  عوائل 
االحتالل  هجمات  من  األساسي،  الهدف 
التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، هو 
زرع الخوف، وتهجير المدنيين من مناطقهم، 
بشكل  المدنية  المناطق  يقصف  االحتالل  وأن 
مستمر؛ ما يؤدي إلى استشهاد عدد كبير من 

المواطنين العزل. 
وأكد داوي على أنهم متشبثون بأرضهم، ولن 
الهجمات،  حدة  اشتدت  مهما  عنها،  يتخلوا 
الحرية،  شهداء  خطا  على  سيسيرون  وأنهم 
المروية  وطنهم،  أرض  على  وسيحافظون 
من  االحتالل  وسيمنعون  الشهداء،  بدماء 
وإجراء  السكان،  تهجير  في  أهدافه،  تحقيق 

التغير الديموغرافي. 
الدول  مواقف  وضوح  عدم  وبخصوص 
الهجمات  حول  المخزي  وصمتهم  الضامنة، 
وشرق  وشمال  آفا،  روج  على  الوحشية 
مصالح  هناك  أن  داوي،  كشف  سوريا، 
اقتصادية بين تركيا والدول الضامنة؛ ما يدفع 
الدول الضامنة إلى عدم إبداء أي استنكار، أو 

إجراء ضد دولة االحتالل التركي.
عوائل  مجلس  عضو  داوي  محمد  واختتم 
دولة  »هدف  حديثه:  الحسكة  في  الشهداء 
االحتالل إبادة الشعب الكردي، إن تركيا تظن 
أنها تستطيع أن تقضي على الشعب الكردي، 
ولكنها لن تستطيع ذلك، الشعب الكردي يسير 
شعوب  نحن  علينا  يجب  الشهداء،  خطا  على 
أرضنا،  على  ونحافظ  نتوحد،  أن  المنطقة، 

ونقف في وجه األطماع العثمانية«.

يطالب مواطنو شنكال، العراق بداية، والبلدان 
بهم،  حلّت  التي  باإلبادة،  االعتراف  األخرى 
بإبادة  األلماني  البرلمان  اعتراف  بعد  وذلك 

اإليزيديين، ومحاكمة الجناة.
باقتراب الذكرى السنوية التاسعة إلبادة الثالث 
شنكال،  في  اإليزيديين  بحق   2014 آب  من 

تتصاعد مطالبهم باالعتراف بتلك اإلبادة.
وفقاً لوكالة AFP عن البرلماني األلماني عن 
اعترف  فقد  لوكس،  ماكس  الخضر،  حزب 
شهر  من  الثالث  بإبادة  األلماني  البرلماني 
لجنة حقوق  كإبادة جماعية، كما وأعلنت  آب 
الدولة  أن  فيه،  ذكرت  تقرير،  في  اإليزيديين 

التركية شريكة في إبادة اإليزيديين.
وعبر مواطنون من شنكال عن سعادتهم بهذا 
القرار، وإدراج موضوع شنكال في األجندة، 
جماعية،  كإبادة  باإلبادة،  االعتراف  مطالبين 
خالل  ومن  لداعش،  شريكة  تركيا  واعتبار 
كشف   ROJNEWS لوكالة  عدة  لقاءات 

المواطنون عن مطالبهم.

املطالبة باعرتاف دويل باإلبادة

سعادته  عن  عبر  سعدو  حسين  المواطن 
االعتراف  العالم  مواطني  وطالب  بالقرار، 
بإبادة اإليزيديين الجماعية، متابعاً: »أعتقد أن 
التعرف على اإليزيديين  تريد  الدول األجنبية 
في  بطيئة  خطواتهم  لذلك  أفضل،  بشكل 
االعتراف باإلبادة الجماعية، أعتقد أن الكثير 
خالل  الجماعية  باإلبادة  ستعترف  الدول  من 

الفترة القادمة«.
إبادة  في  التركية  الدولة  مشاركة  وعن 
»تعرف  سعدو:  حسين  يقول  اإليزيديين، 
التركية  الدولة  أن  الدولية،  القوى  غالبية 
مصالحهم  بسبب  لكن  داعش،  وتدعم  دعمت 
لكن  يصمتون،  الناتو  وعضوية  االقتصادية، 
الدولة التركية تسير نحو الضعف أكثر، أعتقد 
تركيا  أن  الجميع،  سيقول  القادمة  الفترة  في 

هي من صنعت داعش، وهناك مشاهد صور، 
العراق،  الكالم، فشعب  وفيديوهات تؤكد هذا 
الداعشيين  من  فكثير  أعينهم،  بأم  ذلك  رأى 
ذلك  على  كمثال  تركيا،  في  كانوا  الفارين، 
أيضاً، بعض التركمان، الذين كانوا مع داعش 
هم اآلن في تركيا، وهذا يثبت مجدداً صداقة 

تركيا لهم«.
الصف  أهمية وحدة  إلى  وأشار حسين سعدو 
اإليزيدي،  المجتمع  حقوق  لحماية  الداخلي 
متحدين  اإليزيديون  كان  »لو  مضيفاً: 
بحقنا،  الجماعية  باإلبادة  العراق  العترف 
فسيتم  الجماعية،  باإلبادة  االعتراف  يتم  حين 
تحقق  إن  لهذا  اإلبادة؛  في  المتسببين  محاكمة 
أطالب  وبهذا  علينا،  الهجوم  فسينتهي  ذلك، 

اإليزيديين بتحقيق وحدتنا«.

مثاين سنوات دون محاسبة 
للجناة

قرار  حجي،  جاوا  يوسف  المواطن  يرى 
ويقول:  متأخراً،  قراراً  األلماني  البرلمان 
الدول  على  يجب  بل  ألمانيا،  فقط  »ليس 
بحقنا،  الجماعية  باإلبادة  االعتراف  األخرى 
وال  محاسبة،  تتم  ولم  سنوات،  ثماني  هي  ها 

لم  وكذلك  اإلبادة،  مرتكبي  من  أحد  محاكمة 
لداعش،  الداعمة  الدول  مع  حتى  التحقيق  يتم 
النفط منهم،  فتركيا تشتري  الجميع،  ويعرفهم 
وفي العراق ينظرون لنا، ويفكرون بنا؛ لكسب 

أصواتنا في االنتخابات فقط«.

فاطمة حسين محمد داوي
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ماذا أعددنا لتهديدات أردوغان؟

أمية الحرف وأمية الفكر

حسين عبد الرحمن محمد 
)عضو مركز الدفاع عن الحريات( 

                                    
آفا  روج  في  الكردي  الشعب  نحن  قدرنا  هل 
وشمال وشرق سوريا أن ندفع فواتير تحالفات 
وغير  المشروعة  غير  وتفاهماته  أردوغان 
أراضينا  واحتالل  شعبنا  دماء  من  القانونية 
تُنفذ  شريعة  وبأي  قانون  بأي  أهلنا؟  وتهجير 
هذه المشاريع والتفاهمات الخبيثة على حساب 
شعبنا؟ سؤاالن برسم العالم المتنفذ والحريص 
الشعوب  وحرية  الدولي  القانون  تطبيق  على 

كما يدّعي.
تركيا  قامت   2016 عام  من  أغسطس  في 
الشرق  إلى  الفرات  نهر  بين  هجمات  بشن 
أُطِلق عليها “درع  الغرب  إلى  وحول إعزاز 
أن  بعد  الفرات  بسلخ  أسميها  وأنا  الفرات”، 
مع  الطاولة  تحت  من  خبيثة  بتفاهمات  قامت 
الوقت  ذلك  في  أظهرت  التي  النافذة  القوى 
بالباطن، وبهذا أطلقت  ولكن  رفضها ظاهرياً 
والتي  الهجمات  هذه  بشن  للقيام  أردوغان  يد 
بينما  لشعبنا  وقتل  وتشريد  تهجير  عنها  نتج 
الحرية وحقوق اإلنسان متفرجين  دُعاة  وقف 
والمنظمات  الجهات  هذه  ألن  مبالين  غير 
مصالحها  مقاسات  أردوغان  أجندة  وجدت 

المختلفة.
أردوغان  قام   2018 عام  من  مارس  وفي 
ومرتزقته من جبهة النصرة وداعش وأحرار 

الشام وتحرير الشام وسليمان شاه وغيرها من 
سلطان  من  بها  هللا  أنزل  ما  التي  المسميات 
الحتالل عفرين وسميت هجماتها تلك بعملية 
”قلع  بـ  أسميها  وأنا  الزيتون”،  ”غصن 
الزيتون” ألنهم قلعوا الزيتون ودمروا الحجر 
على  وسطوا  وشردوهم  السكان  وهّجروا 

ممتلكاتهم على مرأى ومسمع من دعاة الحرية 
وحقوق اإلنسان. 

الدميمة  كعادته   2019 عام  من  أكتوبر  وفي 
السكان  وتهجير  الدم  لسفك  المحب  وطبعه 
وإجراء عمليات التغيير الديموغرافي قام بشن 

هجمات أخرى، أُطِلق عليها “نبع السالم” في 
أسميها  وأنا  سبي  وكري  كانيه  سري  مناطق 

“نبع اإلرهاب”. 
على  وستكون  كانت  الفاتورة  كالمعتاد  طبعاً 
جديد  من  أردوغان  إلى  لدفعها  شعبنا  حساب 

ليعاود ابتزاز السويد وفنلندا أثمان انضمامهم 
تسليم  األولية هي  الناتو والضريبة  إلى حلف 
إلى  الدول  تلك  في  القاطنين  ومثقفينا  شبابنا 
أردوغان لكونهم - بنظره – إرهابيين، أسأل 
وداعش  النصرة  جبهة  هل  السؤال،  هذا 
من  إلخ   ... الشام  وأحرار  الشام  وتحرير 
ويرعاها  أردوغان  يحتضنها  التي  األدوات 
ويمدها بالمال والسالح والحماية لقتل األبرياء 
في مناطقنا وفي العالم؛ هل هي حمائم السالم 
وليسوا إرهابيين أم فقط التصنيف يكون على 

مدى القوة والنفوذ؟ 
أرضنا  يحتل  الذي  الصغير  العثماني  هل 
الدفين  والحقد  العداء  لنا  ويكنُّ  شعبنا  ويقتل 
جيرانه  يعامل  ال  لماذا  بالفعل؟  للسالم  راعٍ 
ذات  جيرانه  من  ذلك  وغير  وروسيا  كإيران 
المعاملة لكنه هو أجبن من أن يظهر الِعداء لهم 

واالحتكاك معهم؟ 
أردوغان  أهداف  نعي  أن  يجب  هذا  كل  من 
يعلم  وأن  منطقتنا،  ضد  الخبيثة  ونواياه 
الحكومات  وليس  )الشعوب(  الحر  العالم 
بسوق  شعبنا  بقضية  تتاجر  الحكومات  ألن 
النخاسة، إننا أصحاب حق وأصحاب عزيمة 
منارة نستضيء  أكبر  تُقهر ودماء شهدائنا  ال 
بها دروب النضال، وبأننا سننتصر مهما طال 
التاريخ،  سيذلهم  وأمثاله  فأردوغان  الزمن، 

ولنا في التاريخ الكثير من الِعظات.
 

ليلى خالد 
)قاصة ورئيسة مشتركة لمنتدى حلب الثقافي( 

ُكلنا نطالب باإلصالح ونتمنى لبلدنا أن يكون 
بلداٍن أخرى،  أكثر من  ومتقدماً  بلداً حضارياً 
ليس كافياً أن نتمتع بطبيعة جيوسياسية مهمة 
بشيء  ننعم  ولن  الباطنية،  الموارد  بوفرة  أو 
وأمية  الحرف  )أمية  أصحاب  نتجاوز  لم  ما 

الفكر(. 
منهج علمي رصين  نتحدث عن  أن  لنا  كيف 
الواعية  الشابة  الطاقات  غياب  ظل  في 
ما  ظل  في  وخاصةً  المخضرمة  والكفاءات 
شهدناه من نزوح وهجرة وتهجير قسري وما 
تشهده المنطقة من استمرار األزمات المختلفة 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 
هناك فجوة كبيرة في مجتمعنا بين الجيلين، في 
األغلب فئة تعلمت وعملت والزالت مستمرة 
وفئة قيد التعليم، بين هذين الفئتين فئة أخرى تم 
تهميشها لظروف اجتماعية سياسية اقتصادية 
وحتى طبقية خاصةً المرأة وهذه الفئة المذكورة 
عانت النزوح والتشرد وانقطاع تام عن ميدان 
أثناء  العجاف في سوريا  السنوات  العلم طيلة 
المدارس  بعض  استهداف  تم  حيث  الحرب، 
والمعاهد الخاصة والعامة، والتي كانت وليدة 
داخلي،  وفساد  خارجية  وتدّخالت  أطماع 
وأيضاً بسبب انتشار أمية الحرف والفكر عند 
العلم والحضارة حيث  البعض بعدما كنا مهد 
والتشرد  النزوح  األزمة  عاشوا طيلة سنوات 
الجوار،  لدول  اللجوء  أو  وأخرى  منطقة  بين 
اللواتي  المجموعات  بعض  عودة  ثم  ومن 
عانت من العيش خارج الوطن ألسباٍب شتى، 
وبعد عودتهم ُصِدموا بالواقع الذي بات عليه 
وطنهم ليكملوا حياتهم في كنف الطوابير، بين 
طابور الغاز والخبز والماء والمعونة، وكانوا 
غائبين عن )طابور( المدارس وهذه الظاهرة 
نعيش  ونحن  خاصةً  عندها  الوقوف  تستدعي 

في عصر التكنولوجيا. 
انفتاحاً  أكثر  الفرد  يكون  أن  المفترض  ومن 
كل  من  يتطلب  بمرحلة  نمر  ونحن  خاصةً 
الكبرى  للقضايا  استيعاب  بقوة  يتمتع  أن  فرد 
انتشرت  لألسف  لكن  حولنا  من  تشكلت  التي 
يجيدون  ال  والكثر  وأكبر  أوسع  بشكٍل  األمية 

رسم حرٍف على ورقة وقراءتها ويعاني من 
أمية المنطق والمعرفة وأي تحّرك منه يجلب 
الكوارث ويخلّف خراباً، وهذا ما شهدناه خالل 

السنوات العجاف في سوريا. 
هناك إجماع على أن األمية: »تعني عدم قُدرة 
الشخص على القراءة والكتابة في سن معين، 
مأخوذة  األُمية  محو  وكلمة  اللغات  وبمختلف 
ي(. محو: هو مسح  من كلمتين: )محو( و )أُّمِ
إلى  نسبةً  تأتي  ي(  )األُّمِ و  وإزالته،  الشيء 
أمه  ولدته  ما  على  الشخص  بقاء  وهو  األم، 
من  الطفولة  مرحلة  في  عليه  كان  وما  عليه، 
مواجهة  على  قدرته  وعدم  والسذاجة  الغفلة 
أصبح  الحياتية«.  والتداعيات  المصاعب 
دالالت  والقراءة  الكتابة  معرفة  عدم  لمفهوم 
بعد  وخاصةً  آخر،  إلى  مجتمع  من  مختلفة 
تطور التكنولوجيا والعلم، لتظهر مفاهيم جديدة 
تتجاوز المصطلحات التقليدية لألمية؛ فَتُعّرف 
الشخص  بأنه  األُمّي  المتطورة  البلدان  بعض 
الذي ال يجيد التعامل مع الحاسوب مثالً، كما 
وهنالك أيضاً أشكاالً لألمية »األُمية الثقافية«و 
مصطلح  يطلق  من  وُهناك  التقنية«،  »األُمية 
الحاصلين  األشخاص  على  الفكر«  »أمية 
يتجاوزوا  ولم  الجامعي  التعليم  شهادات  على 
الحياة  في شؤون  يتوسعوا  ولم  اختصاصاتهم 
الشهادة  نيلهم  ورغم  أنهم  إال  وأسرارها، 
حتى  بعضهم  لكن  شهادات  عدة  أو  الجامعية 
اآلن ال يجيدون قواعد الكتابة والقراءة بشكٍل 
تعني  الفكر  أمية  إن  بمفهومي،  لكن  صحيح 
أيضاً: »من يرفض التحرر من أغالل الجهل 
وال يسعى للخروج من قوقعته حتى في حال 

توفر الظروف واألدوات الالزمة للتعليم«. 

أهمية محو األمية

 يعتبر التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان، 
وتحقيق  الشخصية  القدرات  لتعزيز  وأداة 
التنمية البشرية واالجتماعية للقضاء على الفقر 
وخفض معدل الوفيات وكيفية تنظيم األسرة، 
وأيضاً الستدامة التنمية والسالم والديمقراطية 
في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهذا كله قابل 
للتحقيق بامتياز مع األشخاص الذين يمتلكون 
المطالعة  من خالل  والكتابة  القراءة  مهارات 

في المجالت والصحف واالطالع على كل ما 
لمستقبٍل  والتخطيط  الحياة  في  المرء  يحتاجه 

مشرق لنفسه ولعائلته وبالتالي لمجتمعه.
قدرات  تنمية  إلى:  األُمية  محو  برامج  تهدف 
أشكال  أو  المهارات  اكتساب  على  األفراد 
النضج  تحقيق  على  القادرة  الجديدة  السلوك 
الفرد  وإعداد  للشخصية،  والعلمي  الفكري 
المعرفية  الناحية  من  له  يؤّهِ جيداً  إعداداً 
واألخالقية والفعلية واالجتماعية والوجدانية، 
ومجتمعه  ذاته  خدمة  في  الفعال  دوره  ليأخذ 
لهم  يحقق  وبذلك  والتقدم  االزدهار  ليحقق 
اندماجاً في الحياة العامة، وأيضاً تطوير الكفاءة 
المستويات  أعلى  لبلوغ  للفرد  االقتصادية 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافة.
الفئة  لتعليم  الدؤوب  السعي  علينا  هنا  إذاً   -
يتوجب  أهداف  على  والتركيز  المهمشة 

تحقيقها منها:
خالل  من  وذلك  االجتماعية:  األهداف 
وواجباتهم  بحقوقهم  وتعريفهم  الوعي  نشر 

االجتماعية واألُسرية.
كيفية  على  توعيتهم  االقتصادية:  األهداف 
اإلنتاجية  الكفاءة  لزيادة  المهارات  ممارسة 
وذلك لرفع مستواهم المادي وتحسين ظروف 

معيشتهم.
الحياة  في  المشاركة  السياسية:  األهداف 
أفراد  جميع  حقوق  من  حق  وهذا  السياسية، 
األفراد  هؤالء  توعية  يتوجب  لذا  المجتمع، 
للمشاركة  وواجباتهم،  بحقوقهم  المقصودين 

الفعالة في الساحة والحياة السياسية.
األهداف الصحية: وهي التوعية على أساليب 
الصحة  على  الحفاظ  وسبل  السليمة،  التغذية 
األطفال،  ورعاية  األمراض،  من  والوقاية 
وأخيراً هو تخفيض نسبة األُمية إلى أدنى حد.

تم  التي  الفئة  لتعليم  شروط  توفر  من  والبد 
من  المرجوة  األهداف  لتحقيق  وذلك  ذكرها 
كل شروط  تتوفر  أن  وهي:  التعليمية  العملية 
التشويق والحماس، بحيث تثيرهم وتدفعهم إلى 
الُمشاركة فيها مع مراعاة ظروفهم ومستواهم 
ومدى استعدادهم وقدرتهم على التعليم بأسلوب 

مرن إلحداث التغيير المطلوب والمنشود.
ال  نبدأ؟  وكيف  نفعل  ماذا  المطروح:  السؤال 

ثورة  تجربة  من  بمثال  نتطرق  أن  من  ضير 
تولى  1959حين  عام  في  وبالتحديد  كوبا، 
فيدل كاسترو السلطة وواجهه الكثير برفضهم 
وبذلك  الخارج،  إلى  فهاجروا  الجديد  للنظام 
بشكٍل  األمية  وانتشرت  األدمغة  هجرة  كانت 
أوسع وبلغت نسبة من يعرفون القراءة والكتابة 
66% فقط وضع كاسترو خططاً لتطور وتقدم 
علمي،  فأطلق بناًء على طلب واقتراح أرنستو 
تشي غيفارا حملة واسعة إلنهاء األمية في كل 
في 1961،  التعليم«  »عام  شعار  تحت  كوبا 
محو  »فرق  باسم  ُمدربة  مجموعات  وأُرسل 
وتدريب  مدارس  لبناء  الريف  إلى  األمية« 
القرويين  لتعليم  طالب  وبينهم  جدد،  معلمين 
أميون  الغالب  في  والذين هم  والكتابة  القراءة 
ليبلغ معدل الذين يعرفون القراءة والكتابة في 
كوبا لمن هم فوق سن 15 عاماً 99% بحلول 

عام 2010 وفقاً لمنظمة اليونيسكو.
تحرك  وتخطيط  وتنظيم  لدراسة  يدفعنا  وهذا 
في  المشكلة  للفجوة  األهمية  بالغ  وإبداء  جاد 
مجتمعنا كي ال نظل رهائن الجهل، وحتى ال 

نفجع بنتائج مؤلمة. 
والكفاءات  القدرات  يمتلك  شخص  كل  على 
تعليمية  خطط  في طرح  للمشاركة  يسعى  أن 
قدرات  لتنمية  باإلضافة  المجتمع  أفراد  لسائر 
إيجاد  في  السعي  خالل  من  الذاتي،  التعليم 
طرق وسبل متنوعة للتعليم، كقراءة كل شيء 
تعليمية  مواقع  إلى  والدخول  عينيه  أمام  يمر 
عبر شبكات التواصل للتمكن من إزالة صداءة 
سيكون  عبره  والذي  العقول،  وجهل  األذهان 
السبيل لتحرير الفرد من أغالل األمية العمياء.
وهنا نقول، اإلدارة الذاتية الديمقراطية مطالبة 
في  السائدة  الحالة  لهذه  األهمية  بالغ  بإبداء 
المطلوب  الدعم  تأمين  على  والعمل  مجتمعنا 
المهمشة  الفئة  وهذه  الحاصل  الخلل  لمعالجة 
النهضة  وتحقيق  النور  إلعادة  الشعب  من 

العلمية الثقافية في مجتمعنا. 
ونأمل أن يلقى مضمون مقالنا هذا آذاناً صاغية 
وجادة في العمل معاً لبلوغ مجتمع واعٍ وخاٍل 

من األمية.

روسيا توقف تدفق الغاز عن أوروبا عبر السيل 
الشمالي -1

األنشطة البشرية ُتهّدد الحشرات، وُتغّير موائلها

بلدان عربيان، وخمس عشرة دولة أخرى، تتخلف عن سداد ديونها!

في ظل تفاقم أزمة الغاز في أوروبا، أغلقت 
الغاز  نقل  خط  االثنين،  يوم  صباح  روسيا 
إلجراء  أوروبا،  إلى  الشمالي-1«  »السيل 

أعمال صيانة من 11 إلى 21 تموز.
أغلقت روسيا صباح يوم االثنين، بداية من 
موسكو  بتوقيت  صباحاً،  السابعة  الساعة 
الغاز  نقل  خط  غرينتش(،  بتوقيت   5.00(
إلجراء  أوروبا،  إلى  الشمالي-1«  »السيل 
تموز،   21 إلى   11 من  صيانة  أعمال 
في  مخاوف  مع  اإلجراء  هذا  ويتزامن 
إلى  ذلك  يؤدي  أن  من  األوروبية،  السوق 

تفاقم نقص الغاز في أوروبا.
وأكدت وكالة »نوفوستي« في وقت سابق، 
أنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز، التي تتدفق 

بطرق  الشمالي-1«  »السيل  طريق  عن 
في  حادة  زيادة  أوروبا  تواجه  فقد  بديلة، 

أسعار »الوقود األزرق«.
وأضافت أنه من غير الممكن استبدال الكمية 
بأكملها، ألن أوكرانيا حدت من دخول الغاز 
كما  القاهرة،  القوة  بسبب  للعبور؛  الروسي 
تحظر العقوبات المضادة الروسية استخدام 

»يا مال-أوروبا« عبر بولندا.
ألمانيا،  بينها،  من  البلدان  بعض  وأعربت 
والنمسا عن مخاوفها من أن اإلمدادات عبر 
قد  العمل  من  االنتهاء  بعد  األنابيب،  خط 

تنخفض، أو تتوقف.
وكالة هاوار

كاليفورنيا  والية  في  محكمة  مؤخراً  قضت 
األنواع  بشأن  الوالية،  تشريعات  بتطبيق 
الالفقاريات،  على  باالنقراض  المهددة 
أن  القرار  هذا  ويعني  الحشرات،  فيها  بما 
حشرات، مثل الفراشة الملكية، وأربعة أنواع 
الوالية،  في  المستوطن  الطنّان،  النحل  من 
بموجب  الحماية  درجات  أقصى  ستتلقى 
أحكام قانون األنواع، المهددة باالنقراض في 

كاليفورنيا.
إلزام  الحماية  تشمل  القانون،  لهذا  ووفقاً 
الموافقات  منح  بعدم  الحكومية،  المؤسسات 
على المشاريع، التي من شأنها تعريض وجود 
بيئتها  تعديل  أو  للخطر،  المهددة  الحشرات 
بصورة سلبية، كما تشمل الحماية منع إزالتها 
من البرية أو قتلها، ويواجه 28 في المائة من 
أنواع النحل الطنّان في أمريكا الشمالية خطر 
وخيمة  عواقب  إلى  يؤدي  قد  ما  االنقراض، 
على النظم البيئية والمحاصيل، إذ يعتمد ثلث 
إنتاج الغذاء على الملقِّحات مثل النحل؛ ولذلك 
غرابته،  على  األمريكية،  المحكمة  قرار  يُعد 
أمراً بالغ األهمية في حماية اإلمدادات الغذائية.

                                        
خدمات تساوي تريليونات 

الدوالرات

البيئي،  للنظام  جّمة  خدمات  الحشرات  تقدم 
وتعزز  التربة،  بنية  تحسين  في  تساهم  فهي 
والكيميائية،  الفيزيائية  وخواصها  خصوبتها، 
على  الحفاظ  في  حاسم  عنصر  أيضاً  وهي 
توفّر  كما  الغذاء،  وشبكات  الحيوي،  التنوع 
طبية  منتجات  الحشرات،  من  كثيرة  أنواعاً 
وعلى  والمردود،  القيمة  عالية  وصناعية 
الصعيد العالمي، يتم استهالك أكثر من 2000 

نوع من الحشرات كغذاء.

وفي النظم البيئية الزراعية، تؤدي الحشرات 
جانب  فإلى  المتنوعة،  الوظائف  من  العديد 
تدوير  على  الحشرات  تعمل  األزهار،  تلقيح 
اآلفات  انتشار  وتوقف  والطاقة،  المغذيّات 
بنشرها،  وتقوم  البذور،  وتنقل  الزراعية، 
وتحلِّل المواد العضوية ومخلفات الحيوانات، 
واسع  نطاق  على  الزراعي  القطاع  ويستخدم 
المكافحة الحيوية باستخدام األعداء الطبيعيين 
لوقف اآلفات الحشرية، وتقدّر إحدى الدراسات 
القيمة العالمية للخدمات، التي تقدمها الحشرات 

بنحو 33 تريليون دوالر سنوياً.
وكانت دراسة بحثية، نشرتها دورية »نيتشر« 
خالل شهر أبريل )نيسان( الماضي، خلصت 
المكثّف  واالستخدام  المناخ،  تغيُّر  أن  إلى 
انخفاض  عن  مسؤوالن  الزراعية  لألراضي 
األجزاء  في  النصف  بنحو  الحشرات  أعداد 
الدراسة  وتسلّط  العالم.  من  تضرراً  األكثر 
إجراءات  الملحة التخاذ  الحاجة  الضوء على 
عاجلة، من أجل الحفاظ على الموائل الطبيعية، 
وإبطاء التوسع في الزراعات المكثّفة، وخفض 

االنبعاثات، للتخفيف من تغيُّر المناخ.
مجموعة  تحليل  على  الدراسة  واعتمدت 
وثراء  الحشرات،  وفرة  عن  كبيرة  بيانات 
بما  العالم،  حول  مختلفة  مناطق  في  أنواعها 
يقرب  لما  مليون سجل،  أرباع  ثالثة  ذلك  في 
من عشرين ألف نوع من الحشرات، ووجدت 
الدراسة أنه في المناطق ذات الكثافة الزراعية 
كان  الكبير،  المناخي  واالحترار  المرتفعة، 
المائة عن  في  بنسبة 49  أقل  الحشرات  عدد 
فيها  يوجد  ال  التي  الطبيعية،  الموائل  أكثر 
المدارية  المناطق  وشهدت  ملحوظ،  احترار 
أكبر انخفاض في التنوع البيولوجي للحشرات 

المرتبط باستخدام األراضي، وتغيُّر المناخ.
ويقول الباحثون: إن انخفاض أعداد الحشرات 
ما  أكبر؛  يكون  قد  البشرية،  التأثيرات  بسبب 
ألن  إليها،  توصلوا  التي  النتائج،  به  توحي 

طويل  تاريخ  لديها  التي  المناطق،  من  العديد 
بالفعل خسائر  البشرية، شهدت  التأثيرات  من 
ولم  الدراسة،  بدء  قبل  البيولوجي  التنوع  في 
تأخذ الدراسة في الحسبان أثر العوامل البشرية 

األخرى.

                                     
البرش مسؤولون عن تناقص 

الحرشات

النشاط  مسؤولية  على  األحياء  علماء  يؤكد 
أعداد  انخفاض  حاالت  جميع  عن  البشري 
الحشرات، وانقراضها تقريباً، وتؤدي األنشطة 
والتوسع  الغابات،  إزالة  سيما  ال  البشرية، 
الحضري، ونمو األراضي الزراعية، وأعمال 
ومع  وتجزئتها،  الموائل  فقدان  إلى  التعدين، 
ذا  الموائل  بين  التواصل  المناخ، يصبح  تغيُّر 
أهمية متزايدة، لجميع الحشرات من أجل البقاء 
على قيد الحياة، ألن تحوالت نطاق الحشرات 
غالباً ما تكون مقيّدة في الموائل الممزقة. ويُعد 
التلوث الناتج عن استخدام المبيدات الحشرية 
أعداد  النخفاض  الرئيسية  العوامل  من 
المستخدمة  األسمدة،  تؤثر  كما  الحشرات، 
أعداد  على  الزراعة،  في  واسع  نطاق  على 
الحشرات بشكل غير مباشر؛ نتيجة التغيُّرات 
في تكوين أو جودة الموارد النباتية، ويتسبب 
االنبعاثات،  ذلك  في  بما  الصناعي،  التلوث 
أعداد  خفض  في  الكيميائية،  والمنصرفات 
أنواع من الحشرات  الحشرات، وقد تتعرض 
التعّرض  خالل  من  للتهديد  اقتصادياً  الهامة 

المزمن للملوثات.
اإلنارة  عن  الناتج  الضوئي  التلوث  ويتداخل 
القمر،  من  الطبيعي  الضوء  مع  االصطناعية 
الحشرات  بعض  تستخدمه  الذي  النجوم  أو 
مع  وللتواصل  للمالحة،  توجيه  كإشارات 

الضياء  إشارات  توّظف  أخرى  حشرات 
التلوث  هذا  ويؤدي  اليراعات.  مثل  الحيوي، 
إلى إلغاء مزامنة األنشطة المرتبطة بدورات 
الضوء الطبيعي مثل التغذية، ووضع البيض.

وتترك األنواع الغازية، التي يُدِخلها البشر إلى 
مواقع خارج نطاق انتشارها الطبيعي، آثارها 
الظاهرة  واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية 
على  مباشرة  تداخالتها  تكون  وقد  للعيان، 
أنواع الحشرات المحلية من خالل االفتراس، 
ونقل  والغذاء  الموئل  على  والمنافسة 
األمراض، أو غير مباشرة من خالل انقراض 
المضيفة؛  الطفيليات  أو  العاشبة  الحيوانات 
محلي  فقدان  إلى  المطاف  نهاية  في  يؤدي  ما 

للحشرات المستوطنة.
األرجنتيني،  النمل  مثل  الغازي،  النمل  ويُعدّ 
أفضل مثال على األنواع الغازية، التي تتحدى 
الكبيرة  ألعداده  نظراً  المحلية  الحشرات 
وسلوكه المفترس، ويمكن أن تؤدي المسببات 
في  محلي  انقراض  إلى  الغازية  المرضية 
السالالت  حالة  في  كما  وذلك  الحشرات، 
الفطرية،  الممرضة  العوامل  ألحد  األوروبية 
للنحل  النطاق  واسع  انهيار  في  تسببت  التي 

الطنّان في أميركا الشمالية.

ويشّكل تغيُّر المناخ تهديداً للحشرات، والنظم 
البيئية التي تعتمد عليها، ويتجاوز تعقيد تغيُّر 
الحرارة  درجة  زيادة  مسألة  العالمي  المناخ 
إلى مجموعة متنوعة من االستجابات البيئية، 
كالتحوالت في نطاقات توزع األنواع الحية، 
واستجابة الحشرات المرتبطة بتغيُّر الظواهر 
الجديدة  والتفاعالت  )الفينولوجيا(،  الطبيعية 
والتأثيرات  سابقاً،  المعزولة  األنواع  بين 

المتتالية األخرى، التي ال يمكن التنبؤ بها.
الفراشات  بعض  تظهر  المثال،  سبيل  على   
البريطانية في وقت أبكر مما تم تسجيله سابقاً، 
نباتات  تزهر  أن  قبل  الحاالت  بعض  وفي 
لقب »طيور  اليعسوب  الرحيق، ويُطلق على 
أكثر  مجتمعاته  ألن  المناخية«،  الكناري 
من  المناخ  لمتغيّرات  مرات  بثالث  حساسية 

مجتمعات الالفقاريات الكبيرة. 
وتخلص دراسة، نشرت نتائجها مؤخراً جامعة 
ميونيخ التقنية، إلى أن تغيُّر المناخ يلعب دوراً 
للحرارة  المحبّة  الحشرات  لصالح  تفضيلياً 
األجواء  تفًضل  التي  الحشرات،  حساب  على 
الباردة، وعلى سبيل المثال، الحظت الدراسة 
أن اليعسوب القرمزي، الذي كان أكثر شيوعاً 
في منطقة البحر المتوسط الدافئة، ظهر ألول 
مرة في بافاريا األلمانية في أوائل التسعينيات، 

وأصبح اآلن واسع االنتشار في المنطقة.
مثل  الزراعية،  للمناطق  الحذرة  اإلدارة  إن 
من  بالقرب  الطبيعية  الموائل  على  الحفاظ 
األراضي الزراعية، وتجنب استخدام مبيدات 
اآلفات الضاّرة، تساعد في ضمان استمرارية 
الحلول  وتشمل  الهامة،  الحشرات  أنواع 
المكثّفة،  الزراعات  تجنب  أيضاً  المتاحة 
المحاصيل،  من  واسعة  مجموعة  وزراعة 
من  والحد  الغازية،  األنواع  أضرار  ووقف 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
وكاالت

خفضت وكالة »فيتش« للتصنيف االئتماني 
بسبب  السيادية،  الديون  بشأن  توقعاتها 
االقتراض  تكاليف  ارتفاع  بشأن  مخاوف 
العالمية، واحتمال حدوث موجة جديدة من 

حاالت التخلف عن السداد.
وأكدت وكالة »فيتش«، التي تراقب أكثر من 
تؤجج  أوكرانيا  في  الحرب  أن  دولة،   100
واضطرابات  التضخم  ارتفاع  مثل  مشاكل 
التجارة، وضعف االقتصادات، وهي مشكالت 

تضر اآلن بظروف االئتمان السيادي.
في  السيادية  التصنيفات  وحدة  رئيس  وقال 

»ارتفاع  ماكورماك،  جيمس  فيتش،  وكالة 
خدمة  تكاليف  من  يزيد  الفائدة  معدالت 
الدين الحكومي«، مقلصا من رؤية الشركة 
من  »محايد«  إلى  السيادي  القطاع  بشأن 

»يتحسن«.
وبدأ مرة أخرى يزيد عدد الدول، التي تشهد 
العام،  هذا  االئتمانية  تصنيفاتها  في  خفضا 
التي  الحكومات،  الضغوط ومعظم  تزايد  مع 
إعانات  جلبت  إما  »فيتش«  وكالة  تغطيها 
محاولة  في  ضريبية  تخفيضات  طبقت  أو 
للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم، لكن هذا 

كان له كلفته.
وقال مكورماك »بينما يمكن استيعاب التدهور 
المالي المعتدل من خالل التأثيرات اإليجابية 
للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل 
اإلبقاء على معدالت  تعتمد على  اآلثار  هذه 

الفائدة المنخفضة، وهذا لم يعد مؤكدا«.
وفي الوقت الذي سيستفيد فيه مصدرو السلع 
أولئك  فإن  األسعار،  ارتفاع  من  األساسية 
الذين يتعين عليهم استيراد الجزء األكبر من 

الطاقة أو المواد الغذائية سيعانون.
ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة 

عن السداد، أو التي تشير عائدات سنداتها 
في األسواق المالية، إلى حدوث ذلك 17 بلدا 

وهو مستوى قياسي.
وسريالنكا،  باكستان،  هي  الدول  وهذه 
وزامبيا، ولبنان، وتونس، وغانا، وإثيوبيا، 
والسلفادور،  وطاجكستان،  وأوكرانيا، 
وسورينام، واإلكوادور، وبليز، واألرجنتين، 

وروسيا، وبيالروسيا، وفنزويال.
وكاالت


