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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

تنّظف الباغوز رويداً رويداً من مرتزقة داعش بعد أن استمرت قوات سوريا الدميقراطية بحملتها في حترير املدنيني وفتح ممرات إنسانية لهم، واألخذ بهم إلى املناطق اآلمنة، حيث حررت اآلالف من 

املدنيني منهم عوائل داعش، ونساء وأطفال شنكال ممن اختطفهم مرتزقة داعش أثناء الهجوم على شنكال عام 2014م، واستخدمهم دروعاً بشرية في معاركها ضّد قسد....

الطبقة  في  المرأة  إدارة  بين  بالتعاون   
سلسلة  وضمن  الشابة  المرأة  اتحاد  مع 
الذي  العالمي  المرأة  اليوم  فعاليات 
المدينة  شوارع  زينت  آذار   8 يصادف 

وذلك من خالل تعليق الالفتات.

30 الفتة ُتزّين شوارع الطبقة

تستقبل نساء الطبقة اليوم العالمي للمرأة 
المصادف في 8 آذار بجملة من الفعاليات 
والتي من شأنها أن تُحيّي مقاومة المرأة 
الفعاليات  ومن  المنصرم.  العام  خالل 
التي قامت بها نساء المنطقة مؤخراً هي 

تعليق الالفتات.

شوارع  في  تعلقها  تم  التي  والالفتات 
المرأة  مقاومة  تتحدث عن  الطبقة  مدينة 
ودورها في النضال وبناء المجتمع كتب 
الحياة  تزدهر  المرأة  :«بمقاومة  عليها 
وكالرا  روزا  من  اإلرهاب،  ويندحر 
المقاومة  كوفن  ليلى  العصر  زنوبيا  إلى 
مستمرة، من ليلى قاسم إلى ليلى خالد إلى 
ليلى كوفن المقاومة مستمرة، الثامن من 
العفرينية،  المرأة  مقاومة  استمرار  آذار 

المرأة المنظمة جمال الحياة«.

جدران  على  الالفتات  تعليق  تم  حيث 
الشهداء  عوائل  مؤسسة  أمام  المدينة 
ومديرية الكهرباء وعند شارع اإلطفائية 
منطقة  في  المركزي  السوق  وسط  وفي 

الطبقة.

في  تعليقها  تم  التي  الالفتات  عدد  أما 
شوارع وعلى جدران المدينة 30 الفتة.

إدارة  في  لإلدارية  سابق  تصريح  وفي 
المرأة في الطبقة زهرة الحمادة  لصحيفتنا 
أكدت: أن حملة اليوم العالمي للمرأة في 
توزيع  أيضاً  ستشمل  آذار  من  الثامن 
الزهور على النساء وإقامة المهرجانات 

والندوات.

مهرجان ترفيهي لألطفال

للفعاليات  واستمراراً  آخر  جانب  ومن 
المنظمة بمناسبة يوم العالمي للمرأة نظم 
مجلس المرأة في قرية السويدية الواقعة 
مع  بالتعاون  الطبقة  مدينة  شرق  شمال 
الطبقة مهرجان  في  والفن  الثقافة  مركز 
لألطفال ضمن حملة اليوم العالمي للمرأة 
المصادف في الثامن من آذار »بمقاومة 
اإلرهاب  ويندحر  الحياة  تزدهر  المرأة 
قرية  في  الوسطى  المدرسة  في  »وذلك 
نشاطاً  الفعالية  هذه  ليكون  السويدية، 
على  البسمة  ورسم  لألطفال  ترفيهياً 

وجوههم.

إدارة  من  كالً  المهرجان  حضر  وقد 
في  المرأة  ومجلس  الطبقة  في  المرأة 
والفن  الثقافة  ومركز  السويدية  قرية 
ولجنة التربية والتعليم في منطقة الطبقة 
قرية  واألهالي  األطفال  من  والمئات 

السويدية.

صمت  دقيقة  بالوقوف  المهرجان  بدأ 
استذكاراً ألرواح الشهداء تالها كلمة من 
قبل اإلدارية في مجلس المرأة في قرية 
السويدية سميرة العبدهللا والتي أكدت أن 
قائمة  فالمجتمعات  الحياة،  ينبوع  المرأة 
على تضحياتها على مر العصور، فمنذ 
مالحم  المرأة  سطرت  التاريخ  بداية 
في  والنفيس  الغالي  وقدمت  البطولة، 

سبيل حريتها وكرامتها.

وأضافت سميرة العبدهللا أن هناك آالف 
ويُضرب  أسمائهن،  التاريخ  خلَد  النساء 
الشهر  هذا  في  ونحن  بشجاعتهن  المثل 
بنفسها  ضحت  التي  المرأة  بعيد  نحتفل 

من أجل حريتها.

ومن ثم تم عرض مسرحية للثقافة والفن 
وتالها عرض دبكة  قدمتها فرقة الفنون 
الشعبية لألطفال في المركز الثقافة والفن 

في الطبقة. 

أكد سكرتير حزب الوفاق الديمقراطي الُكردي، فوزي شنكالي أن إيران تحاول االستفادة من الوضع 
السوري لتقوية نفوذها في الشرق األوسط. ولكن؛ ليس على حساب الروس؛ ألن إيران بحاجة ماسة إلى 

روسيا في عالقاتها الدولية، وال منفذ لها سوى روسيا، وأهداف كل منهما ال تشبه اآلخر

«هدفنا حتقيق الدميقراطية
 والعدالة يف سوريا«

ّ
ة والتنميط القومي

ّ
الدميقراطي

أكد المشاركين والمشاركات في الكونفرانس الثاني لقوات حماية المجتمع، بأنهم على أُهبة االستعداد للقيام بحماية 
مجتمعهم، وأنهم سوف يتخطون كافة العقبات التي تواجههم

- ال يمكن القضاء على أمة دون القضاء على لغتها، وهذا شأن اللغة الكردية التي حاول أعداء الشعب الكردي القضاء 
عليها وإذابتها ليتمكنوا من فك رابطة اللغة بين الكرد، ولكن الشعب الكردي استطاع الحفاظ على لغته القومية على 

مدى قرون، هذا ما أكدته ُمدرسات اللغة الكردية بالحسكة 6»3»

مخيم  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  افتتحت 
في  العراقيين  الالجئين  الستقبال  الهول 
بسيطة،  بإمكانيات   ،2016 نيسان   21 الـ 
بالتوجه  العراقيون  الالجئون  باشر  حيث 
مرتزقة  ممارسات  نتيجة  المخيم  إلى 
ومع  الموصل،  تحرير  وحملة  داعش 
حمالت التحرير التي أطلقتها قوات سوريا 
الديمقراطية في شمال وشرق سوريا توجه 

النازحون السوريون إلى المخيم.

البلديات  للجنة  التابعة  المياه  مديرية  تعمل 
المدنية  اإلدارة  في  المحلية  واإلدارة 
الديمقراطية لمنطقة الطبقة على إيجاد حلول 
جذرية لشكاوي المواطنين في منطقة الطبقة، 
المدينة،  في  المياه  شبكة  استبدال  خالل  من 

وصيانة المضخات في المحطة.

2»

7»

4»

القوميّة حالة انتماء فطريّة ال تحتاُج أدلجةً، ولكنها قد تنغلق في نمط وتتمحور حول ذاتها فتنسب لنفسها 
عناصر الكمال والتفوق فيتعالى أبناؤها على غيرهم من القوميات، عندئذ ستظهر األيديولوجيّة المضادة 
هيمنة  في ظل  إلغاؤها  تّم  التي  الفطريّة  الحقوق  وتتمحور حول  اإلقصاء  مزاعم  تفنّد  طبيعّي،  فعل  كرِد 

القوميّة المتعالية، وتدخل في صراع أيديولوجّي.

      الكونفرانس الثاني لقوات محاية اجملتمع...
 منهج للحماية الذاتية اجملتمعية

مدرسات اللغة الكردية باحلسكة: «لغتنا هويتنا،
 فلنحافظ عليها من االندثار«

5»

 بشرية
ً
داعش استخدمت األطفال دروعا

2»

كثافة سكانية يف اهلول
 واملنظمات تتقاعس

حلول إسعافية
 ملشاكل املياه يف الطبقة

فرحة نساء الطبقة بعيدهن تربز يف نشاطاتهن
بدأن  الطبقة  نساء  الطبقةـ  روناهي/ 
العاملي  اليوم  بقدوم  احتفااًل  بنشاطاهتن 
بالفتات  الشوارع  ُزينت  حيث  للمرأة، 
مهرجًا  أقيم  كما  املرأة،  مقاومة  حيّت 

لألطفال.
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وكانوا  السجن  في  إيزيدياً  طفالً   21 من 
قبل  من  المستمر  للضرب  يتعرضون 
قراءة  على  إجبارهم  جانب  إلى  المرتزقة 
القرآن ومن لم يقرأه ويرفض كانوا ينهالون 

عليه بالضرب الشديد.
الهرب،  من  األطفال  بعض  وتمكن 
وأضاف: »حاولنا الهروب منهم أثناء نقلنا 
من مكان إلى مكان آخر لكننا لم نعلم إلى 
أين يتم نقلنا لعدم معرفتنا بها من قبل، ولم 

يخبرونا أين نحن«.
يقول ميالد إنهم تنقلوا كثيراً مع المرتزقة 
الباغوز  قرية  إلى  األمر  نهاية  ووصلوا 
أيضاً  وهناك  داعش  فيها  حوصر  التي 
كانوا في سجن للمرتزقة . وبعد الوصول 
إلى قرية الباغوز ووضعهم في سجن هناك 
تمكن ميالد وبعضاً من رفقاه الهرب، وقال 
ميالد خلف بهذا الصدد: »جلبوا لنا الغداء 
وعندما فتحو الباب قمنا بالهرب أنا واثنان 
من رفاقي حاولوا اللحاق بنا وإمساكنا إال 

قوات  مناطق  إلى  الوصول  من  تمكنا  اننا 
تنقل  التي  والسيارات  الديمقراطية  سوريا 

المدنيين وتخرجهم من أيدي داعش«.
األطفال  تدرب  داعش  »كانت  وأضاف: 
وقد  االنتحارية  بالعمليات  القيام  على 
أرسلت عدداً من االطفال لتفجير أنفسهم«، 
وأشار إلى أن األطفال ممن تجاوز عمره 
الـ14 سنة كان يرسل إلى القتال والمشاركة 
ذاهب  »إنه  يقولون:  وكانوا  المعارك  في 

للجهاد«.
وصوله  وبعد  خلف  حسين  ميالد  الطفل 
إلى  العودة  اآلن  يتمنى  الهول،  مخيم  إلى 
إلى  العودة  »أريد  مؤكداً:  وقال  شنكال، 
أريد  وال  كثيراً  لوالدّي  اشتقت  شنكال، 
بالذكر  والجدير  اآلن«.  بعد  أفارقهم  أن 
النساء  تسلم  الديمقراطية  قوات سوريا  أن 
البيت  مجلس  إلى  واألطفال  اإليزيديات 
إلى  للعمل  الجزيرة  إقليم  في  اإليزيدي 
إن  ويذكر  شنكال.  في  لذويهم  إيصالهم 
الطفل اإليزيدي ميالد حسين خلف وأثناء 
والنعدام  سوريا  قوات  قبل  من  تحريره 
اللباس عليه، ارتدى سترة عسكرية للقوات 

قدمت له لتغطية جسده.

11أخبار صحة وعلوم2

 يستهلك الشخص البالغ
 والعادي ما يزيد عن 20.000

نفس في اليوم

حقائق عن جسم اإلنسان

إعداد / جيان حمو

طفيلي  سببه  معوي  الجيارديات مرض  داء 
 Giardia( مجهري يسمى الجيارديا اللمبلية
lamblia(، وهو أحد أكثر مسببات اإلصابة 
بشكل  الحاالت  هذه  تحدث  قد  باإلسهال،. 

متفرق أو بشكل تجمعات أو بشكل متفشي.

من هم األشخاص المعرضون لإلصابة بداء 
الجيارديات؟

يمكن ألي شخص أن يصاب بداء الجيارديات 
الناس  لدى  غالباً  تحدث  اإلصابة  ولكن 
المدارس  مثل  المؤسسيّة  المجمعات  في 
الرعاية  مراكز  في  والناس  والمعسكرات، 
واألفراد  األجانب  والمسافرين  النهارية، 
الذين يستهلكون مياه غير معالجة بشكل جيد.

كيف ينتشر هذا الطفيلي؟

يعبر طفيلي الجيارديا إلى براز الشخص أو 
الحيوان المصاب به، وقد يتلوث به الماء أو 
شخص  من  العدوى  تتم  أن  ويمكن  الطعام. 
الرعاية  مراكز  في  أيضاً  آخر  شخص  إلى 
النهارية أو غيرها من األماكن المفتقرة إلى 

عادة غسل األيدي.
ما هي أعراض داء الجيارديات؟

إسهال  من  بالجيارديا  المصابون  يعاني  قد 

ال  الحاالت  بعض  وفي  شديد،  أو  خفيف 
تظهر أية أعراض على اإلطالق. وقد تحدث 
الحمى نادراً. وقد يصاب في بعض األحيان 
عدة  مدى  على  المزمن  باإلسهال  المرضى 
أسابيع أو أشهر، مع نقص واضح في الوزن.

متى تبدأ األعراض بالظهور؟

بعد  يوم  قد تظهر األعراض خالل 3- 25 
التعرض للعامل الممرض، وعادة تظهر في 

غضون 10 أيام.

إلى متى يمكن للشخص المصاب أن يحمل 
طفيلي الجيارديا في برازه؟

من  عادة  للمرض  الحاملة  المرحلة  تستمر 
بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر. وقد يقتصر 
النوعية  الحيوية  بالمضادات  الفعال  العالج 

من هذه المرحلة.

أين توجد طفيليات الجيارديا؟
المصابين  لدى األشخاص  الجيارديا  وجدت 
الحيوانات  ولدى  أعراض(  بدون  أو  )مع 

البرية والداجنة.
إليه  االنتباه   )beaver( القندس  لفت  ولقد 
البحيرات  مياه  لتلويث  محتمل  كمصدر 
ولكن  بالجيارديا،  والسواقي  والخزانات 

الفضالت البرازية البشرية قد تكون المصدر 
األكثر أهمية.

ما هو عالج داء الجيارديات؟
غالباً  الحيوية  المضادات  األطباء  يصف 
الميترونيدازول  الجيادريات مثل  لعالج داء 
التينيدازول   ،  )metronidazole(
النيتازوكزاندين   ،  )tinidazole(
الفيورازولدون  أو   )nitazoxanide(
)furazolidone( ، ولكن بعض األفراد قد 

يتعافون تلقائياً دون أي عالج .
أو  العمل  عن  المصاب  تغييب  ينبغي  هل 

المدرسة؟

األشخاص الذين يعانون من اإلسهال القوي، 
عادات  في  التحكم  على  القادرين  وغير 
الصغار(  واألطفال  الرضع  )مثل  أمعائهم 
األمكنة  بعض  استبعادهم من  إلى  نحتاج  قد 
كأنشطة المجموعات أو الرعاية النهارية إذ 

قد يشكلون خطراً على اآلخرين.
يسمح  فإنه  وشفاؤهم،  يتم عالجهم  أن  وبعد 

لهم بالعودة.
باإلضافة إلى ذلك، قد تطلب بعض اإلدارات 
الصحية المحلية متابعة اختبار البراز للتأكد 
من أن الشخص لم يعد معدياً لغيره. واألفراد 
من  الخطورة  عالية  أماكن  في  ليسوا  الذين 
الُمعتادة  أنشطتهم  إلى  يعودوا  أن  الممكن 
عندما يتم شفاؤهم، شريطة أن يغسلوا أيديهم 

جيداً بعد كل دخول للمرحاض.

لمنع  به  القيام  المجتمع  أو  للفرد  يمكن  ماذا 
انتشار مرض الجيارديا؟

ثالثة تدابير وقائية هامة هي :
دخول  بعد  وبعناية  جيداً  اليدين  غسل  ـ 

المرحاض.
ـ التخلص من نفايات الصرف الصحي بعناية 

حتى ال تلوث المياه السطحية أو الجوفية.
من  المعالجة  غير  المياه  استهالك  تجنب  ـ 

الينابيع والجداول أو البحيرات.

بدأت ألمانيا بتبنّي طاقة الرياح كمصدٍر للطاقة 
دولٍة أخرى، حيث  أي  أكثر من  المستقبل  في 
إنتاج طاقة  في  الثالثة عالمياً  المرتبة  تحلُّ في 
الصين  بعد  سنوياً  والمضافة  الكلية  الرياح 
والواليات المتحدة، واستطاعت مؤخراً تحطيم 
الرقم القياسي العالمي ألطول توربيٍن تم بناؤه 
حتى اآلن. يُمثل هذا التوربين جزءاً من منشأٍة 
جديدٍة في بلدة غايلدورف، ويصل ارتفاعه إلى 
حافة  إلى  قاعدته  من  قدٍم(   809( متٍر   246
الثالثة  التوربينات  تبلُغ  كما  المروحة،  شفرة 
األخرى في المشروِع ارتفاعاٍت شاهقٍة أيضاً، 
حيث يصل ارتفاع األصغر منها إلى أكثر من 

152 متٍر )أو 500 قدٍم(.
الرياح،  توربين  في  عامٍل  أهمَّ  االرتفاع  يُعدُّ 
قوةً،  أكثر  توربيناً  تعني  العالية  فاالرتفاعات 
رياٍح  وسرعاِت  استقراراً،  أكثر 

معدل  من  العوامل  هذه  تزيُد  انتظاماً.  أكثر 
إنتاج الطاقة وتقلل من ثغرات اإلنتاج، ويُتوقع 
أن تكفي هذه التوربينات األربعة لتزويد أكثَر 
أطول  يكن  لم  إذا  بالكهرباء.  منزٍل  ألِف  من 
توربيٍن في العالم كافياً ليثير إعجابك، فإن هذه 
المنشأة تستخدُم تقنيةً جديدةً لتخزين الطاقة، أو 
إذ تعتمد  بطريقٍة جديدٍة.  قديمةً  تقنيةً  باألحرى 
من  كٍل  قاع  في  مياٍه  خّزان  بناء  على  التقنية 
من  الماء  إليها  ليُضخ  األربعة،  التوربينات 
التوربينات  تولد  عندما  قريب  منخفٍض  خّزاٍن 
حال  وفي  المنطقة،  حاجة  عن  فائضةً  طاقةً 
الطلب  ازداد  أو  منخفضاً  الطاقة  توليد  كان 
لزيادة  الماء  هذا  يُستخدم  العادة،  غير  على 
تدوير التوربينات وإنتاج الطاقة. وبذلك يُمكن 
القول أن هذه التوربينات نجحت في ربط توليد 
أكبر  إحدى  يعالج  مما  معاً،  وتخزينها  الطاقة 

المشكالت المصاحبة لمصادر الطاقة المتجددة 
ألمانيا  تعمل  الشمسية.  والطاقة  الرياح  كطاقة 
في  الرياح  كعاصمة  مكانتها  تعزيز  على 
وخزانات  الجديدة  التوربينات  عبر  أوروبا 
المياه المكملة لها، وبالرغم من أن الطريق ال 
زال طويالً أمام ألمانيا الكتساح هيمنة الواليات 
المتحدة أو الصين في مجال طاقة الرياح، إال 
أّن زيادة بناء توربيناٍت ضخمٍة من هذا النوع 

قد يُسهل لها الطريق.

التي  المهن  توقع  المستحيل  من  يكون  يكاد 
ستزدهر في السنوات القادمة، فآباء وأمهات 
هؤالء الذين يشغلون اليوم مناصب كمديري 
وسائل اإلعالم االجتماعي ومقيّمي محركات 
البحث لم يتوقعوا وجود وظائف كهذه عندما 
كانوا يساعدون أطفالهم في اختيار المجاالت 
التي ينبغي دراستها. إذاً كيف نستعد لوظائف 
الهوكي  العبي  أحد  قال  فكما  بعد؟  توجد  لم 
األسطوريين: “ال يأتي النجاح من التزلج إلى 
حيث القرص فحسب، وإنما بالتزلج إلى أين 
سيتجه”. وتعطينا التوجهات السائدة الوظيفية 
نحوه  انتباهنا  تركيز  ينبغي  عّما  فكرةً  التالية 

في المستقبل.

أكثر،  تجريديةً  أصبحت  الوظائف  أن  يبدو 
الجديدة  المهن  من  المزيد  نرى  وأصبحنا 
الناشئة إثر قضاءنا مزيداً من الوقت في العالم 
تدشين،  إنشاء،  ومنها  االفتراضي،  الرقمي 

وتشغيل تلك المنصات الرقمية. 

الصعود  في  آخذةً  أخرى  بيئيةً  نظماً  أّن  كما 
أيضاً، فاإلعالن على جوجل كان شيئاً يُمكن 
لصاحب نشاٍط تجاريٍّ صغيٍر أن يفعله بنفسه، 
جداً  ومتخصصاً  معقداً  أصبح  األمر  ولكن 
االستشاريين  ماليين  هناك  أن  لدرجة  اآلن، 
خدمات  إدارة  من  عيشهم  يكسبون  الذين 
اإلعالن عبر اإلنترنت، بينما أنشأت فيسبوك 
في الوقت نفسه تجارة االستشارات في وسائل 
الفيديو  ألعاب  أدت  كما  االجتماعية.  اإلعالم 
أشخاص  )وهم  الذهب  مزارعي  ظهور  إلى 
نقاطها  أو  االفتراضية  اللعبة  عملة  يجمعون 
ليبيعوها على العبين أخرين مقابل المال*(، 
اإللكترونية،  الرياضة  صناعة  وازدهار 
من  عليهم  ما  يدفعون  طالٌب  أيضاً  وهناك 
الناس  بهواتف  المشي  طريق  عن  إيجاراٍت 

الذكية لتفقيس بيضات لعبة بوكيمون قو.

إذا ظننت أن هذه الوظائف ال تناسبك، فأسأل 
القرن  في  عاش  شخٍص  رأي  عن  نفسك 
العب  بأن  القائلة  الحقيقة  عن  عشر  التاسع 
في  الناس دخالً  أعلى  من  القدم سيكون  كرة 
في  رأيهم  هو  وما  عام 2016مـ؟  في  العالم 
علم  أخصائي  مثل  الوظيفية  األلقاب  بعض 
أو  شخصٌي،  مدرٌب  الفضاء،  محامي  نفس، 

مستشاٌر للعالمة التجارية؟

هناك حركةٌ في االتجاه المعاكس نحو الوظائف 
الملموسة واألصيلة في الوقت نفسه، فصناعة 
األغذية تضج بمؤسساٍت تستفيد من الخدمات 
المحلية، الموسمية، والمنتجات المشتراة من 
متجٍر.  أو  وسيٍط  دون  مباشرةً  المزارعين 
التي  الشاحنات  المؤقتة،  المطاعم  بينها  ومن 
تبيع األكل في الشوارع، المحالت الصغيرة، 

المزارع الحضرية، والمحالت التعاونية.

التي  والِحرف  الفنون  حركة  غرار  على 
القرن  في  الصناعة  على  فعٍل  كردة  ُولدت 
التاسع عشر، فإن عودة ظهور الحرفيين وقيم 
“العالم القديم” ال يُشير فقط إلى الحنين للسلع 
نموذٍج  في  الرغبة  ولكن  يدوياً،  المصنوعة 

مختلٍف للتقدم االجتماعي واالقتصادي.

من الرجل إلى اآللة

ال أحد يعرف تماماً ما هي الوظائف التي سيتم 
أتمتتها في المستقبل، ولكن هناك شيٌء واضٌح 
انتشاراً،  أكثر  اآلالت  أصبحت  كلما  وهو: 
هذه  مع  يتفاعلون  الذين  البشر  عدد  ازداد 
بالفعل  رأينا  وكما  أيضاً.  ويعلمونها  اآلالت 

لم  اآللي  الطيار  فإن  الطيران،  شركات  في 
يجعل الطيارين عاطلون، بل بشر بمزيٍد من 
التعاون بين اإلنسان واآللة في المهام المعقدة.

بينما تكتسب األتمتة موطئ قدٍم في الساحة، 
المقابل  في  البشرية  العاملة  القوى  وتمتلك 
إمكانياٍت مثيرٍة لالهتمام في تطوير مهاراتها 
أو  مجاراته  لآلالت  يمكن  ال  فريٍد  بشكٍل 
العمالقة  تويوتا  شركة  تعمل  إذ  استنساخه، 
الروبوتات من مصانعها كخطوٍة  إزالة  على 
ألن  وذلك  الصناعة،  مجال  في  استثنائيٍة 
اقتراح  برأيها على  قادرين  البشريين  العمال 

أفكاٍر للتحسين بعكس نظرائهم من اآلالت.

يبدو أن اآلالت ليست جيدةً في اإلبداع، وال 
فشاهد  الحركة،  خفة  من  معينٍة  أنواٍع  في 
وظيفتهم  يؤدون  عندما  الباريسيين  النوادل 
ستستغرقه  الوقت  من  كم  نفسك  واسأل 

الروبوتات لتحل محلهم؟

القيادة،  اإلبداع،  التعاطف،  جانب  هناك  ثم 
لي  كان  فإذا  االجتماعي،  الذكاء  الحدس، 
التي  المهارات  عن  فكرةً  الشباب  أعطي  أن 
على  السابقة  الصفات  فستكون  سيحتاجونها 
بمالحظة  نصحهم  إلى  باإلضافة  القائمة، 
حكمةٌ  وهناك  وتفكيرها.  اآلالت  عمل  كيفية 
تعلمتها من والد صديٍق لي هرب من االتحاد 
كانت  فإذا  عدوك”،  لغة  “تعلم  السوفييتي: 
اآلالت قادمة إلينا فنحن بحاجٍة إلى فهم كيفية 

عملها.

دروٌس من التاريخ

في  ليست  المتغير  األعمال  عالم  مشكلة  إن 
ولقد  االنتقال،  فترة  في  بل  الفرص،  خسارة 
تنفيذيٍّ  رئيٍس  مع  سنواٍت  بضع  قبل  جلست 
وطلبت  موظٍف،   40,000 بها  لشركٍة 
ستكون  أنها  يعتقد  التي  المهارات  سرد  منه 
على  القائم  الرقمي  المستقبل  في  مطلوبةً 
البيانات، فأشار إلى المبرمجين، المصممين، 
اإلنترنت.  عبر  التسويق  في  والمتخصصين 
موظفيه  مهارات  سرد  منه  طلبت  ثم  ومن 
الرواتب،  قائمة  على  أسمائهم  كانت  الذين 

فكان الفرق واضحاً بشكٍل مؤلم.

الذين  ألولئك  بالنسبة  االنتقال صعباً  سيكون 
على  وكذلك  تدريبهم،  على  الزمن  عفا 
جديدٍة  مهاراٍت  إلى  تحتاج  التي  المنظمات 
تنبأ  الزمن، وكما  فترٍة قصيرٍة من  في  تماماً 
الكاتب آلفين توفلر بأن المستقبل سيكون ملكاً 
وتعلم  تعلمه  ما  ترك  على  قادراً  يكون  لمن 

شيٍء آخر.

من  المزيد  تخلق  التقنية  بأن  التاريخ  يخبرنا 
العالم  حالة  تبدو  فربما  والوظائف،  الفرص 
ليست  ولكنها  للقلق،  ومثيرةً  مربكةً  اليوم 
كثيرٍة،  نواٍح  يتغيّر في  فعالم األعمال  كذلك. 
عن  أو  ملموس،  أو  افتراضيٍّ  بشكٍل  سواَء 
تبقى  ولكن  اإلنسان،  أو  اآلالت  طريق 
المهارات  اكتساب  في  المتمثلة  األساسيات 

والقيام بما يحتاجه الناس.

أسهل  القرص  سيكون  حيث  إلى  التزلج  إن 
من  ببعض  تمسكت  طالما  يبدو  مما  بكثيٍر 
منفتحاً،  فضولياً،  كن  األساسية:  القواعد 
مستعداً للتجربة، ومتابعاً للوجهة التي يتحرك 

نحوها العالم.

داء اجليارديات محى القندس
)beaver fever – Giardiasis( 

أملانيا تبني أطول توربني رياح يف العامل

ساعد طفلك يف احلصول 
ُ
كيف ت

على وظائف مل توجد بعد؟ الخاصة  القوات  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
بتنفيذ  الديمقراطية  سوريا  لقوات  التابعة 
عملياتها النوعية ضد المرتزقة في الجيب 
األخير بقرية الباغوز المحاصرة منذ أيام، 
في  األخيرة  معركتها  قسد  أطلقت  أن  بعد 

التاسع من شباط الجاري.
من  بشرية  كدروع  المدنيين  اتخاذ  وبعد 
محاصرتها  نتيجة  داعش؛  مرتزقة  قبل 
 600 بحوالي  تقدر  ضيقة  منطقة  في 
عاصفة  حملة  قائد  حسب  م2،   700 إلى 
قواتها  قسد  أدخلت  فرات،  جيا  الجزيرة، 
ليعملوا  األمامية  الجبهات  إلى  الخاصة 
من  تبقى  من  وإخراج  الممرات  فتح  على 
اآلمنة.  المناطق  إلى  وإيصالهم  المدنيين 
هذه القوات ومنذ استالم مهامها في جبهات 
القتال؛ نفذت العشرات من المهام الخاصة، 
المدنيين،  من  اآلالف  تحرير  وتمكنت من 
والقبض  المرتزقة،  عوائل  إلى  باإلضافة 
على مرتزقة حاولوا التخفي بين المدنيين، 

بعد أن غيروا مالبسهم.
القوات  نفذتها  نوعية  عمليات  عدة  وبعد 
تحرير  من  تمكنوا  لقسد،  التابعة  الخاصة 
من  آخرين  مدني  ألفي  يقارب  ما  وإجالء 
الجيب األخر المحاصر، باإلضافة إلى عدد 
كبير من عوائل المرتزقة، واستسالم عدد 
من المقاتلين ضمن مرتزقة داعش أيضاً، 
الباغوز،  قرية  من  المحررين  إجالء  وتم 
عبر ما يقارب الـ25 شاحنة كبيرة )قاطرة 
الخاصة  القوات  أدخلت  فيما  ومقطورة(، 
داخل  إلى  أخرى  شاحنة  الـ20  يقارب  ما 
من  تبقى  من  لتحرير  سعيهم  في  الباغوز 

المدنيين العالقين.
قبل  من  للمرتزقة  أسئلة  توجيه  وخالل 
بعض  ادعى  هاوار،  وكالة  مراسلي 
ندمهم  عن  المستسلمين  المرتزقة 
كانوا  وغالبيتهم  لداعش،  النضمامهم 

مسنين من الجنسية العراقية.
كما استطاعت القوات تحرير العشرات من 

اإليزيديات واألطفال الذين خطفهم داعش 
ميالد حسين  اإليزيدي  الطفل  شنكال،  من 
خلف البالغ من العمر 13 عاماً من مدينة 
في  مدينته  من  المرتزقة  خطفته  شنكال 
اليوم الثاني من هجومهم على شنكال أثناء 
لعبه هو وبعض من األطفال اآلخرين بكرة  
القدم وعدم معرفتهم بالهجوم عليهم، وأكد 
شنكال  من  أخذونا   « قائالً:  هاوار  لوكالة 
في  وضعونا  وهناك  تلعفر  في  ووضعونا 

السجن«.
مؤلفة  مجموعة  مع  كان  إنه  إلى  وأشار 

 بشرية
ً
داعش استخدمت األطفال دروعا

الخارجية  وزارة  ردت  ـ  األخبار  مركز 
تصريحات  على  لها  بيان  في  المصرية 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  هاجم  الذي 
في  أقيمت  التي  العربية  والقمة  السيسي 
البيان:  وأكد  بمصر،  الشيخ  شرم  مدينة 
على  تنطوي  أردوغان  تصريحات  »إن 
احتضانه  مواصلة  عن  وتعبر  الحقد 
لجماعة اإلخوان اإلرهابية ومناصرتها«.

الوزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  قال 
في  حافظ،  أحمد  المصرية  الخارجية 
رجب  التركي،  الرئيس  »إن  بيان: 
أخرى  مرة  علينا  يطل  أردوغان،  طيب 
السياسية،  وقيادتها  مصر  حول  بأحاديث 
وتعبر  بل  حقد،  على  جلي  بشكل  تنطوي 
اإلخوان  لجماعة  احتضانه  مواصلة  عن 

اإلرهابية ومناصرتها«.
المهاترات  تلك  مثل  »إن  بالقول:  وتابع 

وسجن  بحبس  قام  من  جانب  من  تأتي 
إلى 175  الذين وصل عددهم  الصحفيين 
وذلك  اإلعالم،  مجال  في  وعامالً  صحفياً 
إلى  التقديرات  فيه  تشير  الذي  الوقت  في 
وجود ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي 

داخل تركيا«.
واختتم البيان: »إن ما اقترفه أردوغان قد 
أكاديمياً   27 بإدانة  الحكم  إلى  كذلك  امتد 
في  توقيعهم عريضة  بسبب  وذلك  تركيا؛ 
عام 2016، والتي تدعو إلى إنهاء النزاع 
المستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية 
عدم  يوضح  إنما  السرد  هذا  إن  والكرد، 

مصداقية ما يروج له الرئيس التركي«.
مجدداً،  هاجمت  التركية،  الرئاسة  وكانت 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
كما هاجمت قيادات أوروبية وخليجية من 
المشاركين في القمة العربية األوروبية التي 

تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.

الثامن عشر من آذار  مركز األخبار ـ في 
إلى  عفرين  أهالي  انتقل  الماضي؛  العام 
التحتية  بنيتها  كانت  التي  الشهباء  مناطق 
دارت  التي  المعارك  إثر  مدمرة  شبه 
المسلحة.  فصائل  قبل  من  أعوام  قبل  فيها 
هناك، استقر عدد من األهالي في المنازل 
المخيمات  في  واآلخرين  المدمرة  شبه 
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  أنشأتها  التي 
مرحلتها  في  العصر  بمقاومة  لالستمرار 
استمرت  التي  االولى  المرحلة  بعد  الثانية 
لجيش  الجوية  الغارات  تحت  يومأً   58

االحتالل التركي.
حياتهم  تنظيم  األهالي  أعاد  االنتقال،  منذ 
وفق الحياة الكومينالية كما كانوا في عفرين 
ووعدوا بالمقاومة بكافة فئاتها ومكوناتها، 
وكل منهم بمهنته وقدرته يظهر للعالم مدى 

صالبة وروح المقاومة لديهم.
أن  إال  عفرين،  احتالل  على  يمر  عاماً 
قرار  على  مصرين  يزالون  ما  األهالي 
الحياتية  الظروف  كافة  ويتحملون  العودة 
في الشهباء تحت حر الصيف وبرد الشتاء 
المقاومة  تلك  حياة«،  »المقاومة  بشعارهم 
التي  العشوائية  الهجمات  لتلك  رّداً  كانت 
خالل  من  الشعب  إرادة  لكسر  هدفت 
واألثرية  الحيوية  األماكن  استهداف 

والتاريخية المقدسة لدى األهالي.
األهالي القاطنين في مخيم برخدان الواقعة 
سردوا  الشهباء  بمقاطعة  فافين  بناحية 
»ال  بالقول:  هاوار  أنباء  لوكالة  مقاومتهم 
نريد اإلغاثة أو المساعدات من المنظمات 
من  المحتلة  أرضنا  فقط  نطالب  الدولية، 

جيش االحتالل التركي ومرتزقته«.

قوتا  قرية  أهالي  من  شيخو  سلوى  األم 
والقاطنة  عفرين  في  بلبلة  لناحية  التابعة 
حالياً في مخيم برخدان قالت: »استطاعت 
طائرات جيش االحتالل التركي أن تبعدنا 
لم  لكنها  زيتون«،  »األرض  أرضنا  عن 
كانت  كما  إرادتنا  كسر  من  تتمكن  ولن 

تهدف«.
وتطرقت بالقول: »العالم كله  شاهد  على 
جيش  استخدمها  التي  الحرب  آلة  حجم 
األهالي،  ومرتزقته ضد  التركي  االحتالل 
وكيف استهدفوا األماكن التاريخية واألثرية 
في المقاطعة إلى جانب استهدافهم للمدارس 
التي يتم فيها تعليم األجيال الناشئة من كافة 

المكونات ثقافتهم وتاريخهم بلغتهم األم«.
مضيفة: »كل هذه الوحشية لم تصل لهدفها، 
بدأنا  الشهباء؛  إلى  انتقالنا  وبعد  فنحن 
بالمرحلة الثانية من مقاومة العصر ونظمنا 
الشبه مدمرة  المخيمات والقرى  أنفسنا في 
إلى  أطفالنا  وعاد  الكومينالية،  الحياة  وفق 
األم،  بلغتهم  بتعلمهم  ليستمروا  مدارسهم 
وبالرغم من مرورنا بظروف صعبة بسبب 
الحر الذي عشناه في الصيف واآلن في هذا 
ختام  في  وأكدت  مقاومين«.  لكننا  البرد 
حديثها: »نريد أن يعلم العالم أجمع ال أحد 
تقنيات  كانت  مهما  معنوياً  كسرنا  يستطيع 
الحرب لديه متطورة فنحن شعب ذو روح 
مقاومة صلبة ال تنكسر، مستمدين من دماء 
قائدنا،  وفلسفة  فكر  على  ونعيش  الشهداء 
وقرارنا هو المقاومة حياة ومصرين على 
هذا القرار حتى العودة إلى أرضنا رافعين 
الذين  من  ومنتقمين  النصر  رايات  فيها 

احتلوا أرضنا ونهبوا خيراتها«.

مصر تصف تصرحيات أردوغان باحلاقدة

شعارهم «املقاومة حياة«.. وهدفهم 
العودة إىل عفرين

الذاتية  اإلدارة  افتتحت  ـ  األخبار  مركز 
الستقبال  الهول  مخيم  الديمقراطية، 
نيسان   21 الـ  في  العراقيين  الالجئين 
باشر  حيث  بسيطة،  بإمكانيات   ،2016
المخيم  إلى  بالتوجه  العراقيون  الالجئون 
وحملة  داعش  مرتزقة  ممارسات  نتيجة 
التحرير  حمالت  ومع  الموصل،  تحرير 
الديمقراطية  سوريا  قوات  أطلقتها  التي 
النازحون  توجه  سوريا  وشرق  شمال  في 

السوريون إلى المخيم.
ستة  على  والالجئون  النازحون  يتوزع 
قطاعات، كل قطاع يحتوي على عدد من 
يقارب  ما  قطاع  كل  مساحة  وتبلغ  الخيم، 
10 كم مربع، في حين تعمل إدارة المخيم 
القطاع  تجهيز  على  الحالي  الوقت  في 

السابع.

والثاني  األول  القطاع  تخصيص  تم  حيث 
والثالث لالجئين العراقيين، والقطاع الرابع 
للنازحين  مخصص  والسادس  والخامس 
لعوائل  مخيم  إلى  باإلضافة  السوريين، 
حملة  بعد  للمخيم  وصلوا  الذين  المرتزقة 
المطابخ  تتوزع  كما  الجزيرة،  عاصفة 
تتقاسم  حيث  القطاعات،  في  الجماعية 
أن  حين  في  واحد،  مطبخ  عوائل  خمس 
المدافئ  الطعام على  العديد منهم يطبخون 

التي وزعتها إدارة المخيم عليهم.
وبحسب إحصائية إدارة مخيم الهول؛ فإن 
عدد العوائل العراقية بلغ 5009 عائلة، أي 
22 ألف شخص، العوائل السورية 5523 
عائلة، أي 26 ألف شخص، و693 عائلة 

عددهم  ويبلغ  داعش  مرتزقة  عوائل  من 
3500 شخص.

تقوم  ال  المخيم  في  تعمل  التي  المنظمات 
كامل  بشكل  عاتقهم  على  الملقاة  بالمهام 
حاجتهم،  تسد  ال  توزع  التي  والمساعدات 
لكل  خبز  رغيفين  تخصيص  يتم  حيث 
الماء  من  لتر  و15  اليوم،  في  شخص 
اإلدارية  قالت  السياق  هذه  وفي  للعائلة. 
في مخيم الهول ماجدة امين:  »مع ازدياد 
العدد  وصل  المرتزقة  وعوائل  النازحين 
تستقبلهم  ألف،  إلى 51  المخيم  في  الكامل 
احتياجاتهم  بتوفير  وتقوم  المخيم  إدارة 

اليومية«. 
التي  المنظمات  أن  إلى  ماجدة  وأشارت 

الملقاة  بالمهام  تقوم  ال  المخيم  في  تعمل 
وأضافت:  المطلوب.  بالشكل  عاتقها  على 
األهالي  لخروج  الرحالت  »بخصوص 
السوريين،  للنازحين  بالنسبة  المخيم  من 
المخيم وقسد، حتى  إدارة  بين  التنسيق  يتم 
األلغام،  من  وتنظيفها  مناطقهم  تحرير  يتم 
فيتم  العراقيين؛  الالجئين  بخصوص  إما 
التنسيق بين  إدارة المخيم ووزارة الهجرة 
إلى  الالجئين  ترحيل  ويتم  العراق  في 

بالدهم«.
في  اإلدارية  طالبت  حديثها  نهاية  وفي 
المنظمات  من  أمين  ماجدة  الهول  المخيم 
إلى  للوافدين  المساعدات  بتقديم  اإلنسانية 

المخيم.

كثافة سكانية يف اهلول واملنظمات تتقاعس
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إلدارة  حجة  أو  مبرر  أي  هناك  ليس 
حصل  لما  لتقديمها  الالعبين  وال  النادي 
أهداف  بسبعة  الجزيرة  وفوز  المباراة  في 
مقابل هدف واحد، وتفّرج نصف الالعبين 
على مهاجمي الجزيرة كيف يهزون شباك 
النتيجة طوال  بهذه  يخسر  لم  الذي  الجهاد 
ناهيك  الناديين  بين  جمعت  التي  اللقاءات 
اإلياب،  بمباراة  التجمع  في  الجهاد  فوز 
التواصل  الجماهير غاضبة وعبر شبكات 
تناولت  المختلفة  والصفحات  االجتماعي 
تأكيد  الذي هز عرش اإلدارة بكل  الحدث 
لم  واإلدارة  المقاييس  بكل  فضحية  فهي 
نفسها  عن  للدفاع  حجة  أي  لنفسها  تترك 
وقلة قليلة من الالعبين حاولوا تغيير الواقع 

ولكن بدون جدوى.
الممنوحة  الثقة  الموضوع  في  الالفت 
قبل  من  الصالح  أحمد  الرجال  لمدرب 
مرة  من  ألكثر  ذلك  على  والتأكيد  اإلدارة 
في مؤتمرات صحفية واجتماعات النادي، 
النادي  الئحة  في  اسمه  وضع  عدم  ولكن 
إشارات  الجزيرة وضعت  مع  مباراته  في 

استفهام كثيرة.

موضوع قديم يتجدد
 يف فساد الدوري السوري

ليس  السوري  الدوري  في  الفساد  قضية 
والقضية  عقود  منذ  بل  الجديد  باألمر 
مستفحلة في الدوري واألندية تبيع وتشترى 
الكرة  التحاد  تحرك  أي  بدون  المباريات 
بأن  تقول  النادي  جماهير  ولكن  السوري، 
الجهاد وسمعته، وهذا  نادي  يهمهم هو  ما 
األمر ال يليق باسمه وطالبوا بمحاسبة كل 
من له يد في قضية بيع المباراة وبدوره قّدم 
للكرة  السوري  لالتحاد  اعتراض  الحرية 

وسوف يتم البت في األمر.

اجلهاد إىل أين اآلن؟؟؟

نادي  وهو  كبير  اسم  الجهاد  نادي  اسم 
للكرة  ونجوم  العبين  ورفد  الشهداء 
يلعبون  منهم  لنجوم  باإلضافة  السورية 
الجهاد  أوروبية،  أندية  في  اآلن  ويُدربون 
ولكن  السماء  في  عالياً  يبقى  سوف  كاسم 
والجهاد  الجزيرة  مباراة  في  حصل  ما 

البعض  قبل  من  حصل  الذي  والتخاذل 
معمم  غير  والكالم  والالعبين  اإلدارة  من 
قام  من  بالضبط  يكشف  الزمن سوف  ألن 
بهذه الفعلة، ولكن كل ما يجب معرفته هو 
بأن ما جرى له تأثير وعلى مدى األعوام 
الجهاد،  نادي  وسمعة  اسم  على  القادمة 
تطالب  لذا  عادياً  أمراً  يكن  لم  حصل  فما 
في  تسبب  من  محاسبة  الكروية  الجماهير 
ذلك ومن باع المباراة فالبعض تحدث عن 
وصول الصفقة إلى سبعة ماليين؟؟؟! فهل 
هذا صحيح؟؟؟ أين اإلدارة لتجيب عن كل 
لم  اآلن  حتى  فهي  واالستفسارات  األسئلة 
تخرج ولم تعلن عن أي شيء.  في الوقت 
الذي يجب أن نذكر فيه بأن استقالة اإلدارة 
وجلب إدارة جديدة هو ليس باألمر الهين, 
للعلم اإلدارة لم تُشكل بصياغة رياضية بل 
هي عبر توافق وللمرة األولى بين االتحاد 
الرياضي في إقليم الجزيرة وشعبة الحزب 
ذلك  رغم  ولكن  السوري.  للنظام  التابعة 
األمر األفضل هو أن تأتي إدارة بانتخابات 
بعيدة عن تدخل أي يد أو طرف في ذلك، 
وتطالب  مستمرة  الجماهيرية  الحملة 
اإلدارة باالستقالة، والجهاد اآلن يقف على 
بأن وضع  أفادوا  والكثيرين  مفترق طرق 
القلب ويريدون  نادي الجهاد الحالي يُدمي 
ولكن  سريع  بشكٍل  األزمة  من  الخروج 

كيف؟ ومتى؟ وعبر من؟؟؟.   

تُعدُّ اللغة وسيلة اتصال أساسية بين البشر، 
حيث يتم بها التفاهم ونقل المعلومات فيما 
وتطورها  الختراعها  كانت  وقد  بينهم، 
أهمية كبيرة على مدى التاريخ البشري، 
اللغة  إيجاد  من  أمة  أو  قوم  كل  وتمكن 
وسيلة  أصبحت  والتي  بهم،  الخاصة 
لحفظ التراث والثقافة والعادات والتقاليد 
والتاريخ لكل أمة، وقد أصبحت كل أمة 
الحروب  كانت  لهذا  األم،  لغتها  تعرف 
تشن على اللغات القومية من قبل أعداءها 
أساسي  جزء  هي  اللغة  بأن  تدرك  ألنها 
لهم، ولمعرفة أهمية اللغة األم لدى الكرد 
بعض  آراء  روناهي  صحيفة  استطلعت 
مقاطعة  في  الكردية  للغة  المدرسات 
الحسكة، لبيان أهمية ودور اللغة الكردية 

في تاريخ الشعب الكردي.

لكل إنسان احلق
 يف التحدث بلغته األم

اللغة  مدرسة  أفادتنا  السياق  هذا  وفي 
عن  درويش  ساكنة  بالحسكة  الكردية 
الكثير  »تعرضت  قائلةً:  األم  لغة  أهمية 
أو  االنقراض  إلى  واللهجات  اللغات  من 
اللغات  شبه االنقراض، ووصول بعض 
العربية  مثل؛  مرموقة  مستويات  إلى 
من  وأصبحت  والفرنسية،  واإلنكليزية 
شبكات  على  المتداولة  العالمية  اللغات 
والبورصات  االجتماعي  التواصل 
والصحف والمجالت العالمية والمحلية، 
خطر  إلى  تعرضت  التي  اللغات  ومن 
تعرضت  فقد  الكردية  اللغة  االنقراض، 
قبل  من  عدة  لقرون  واإلنكار  للتهميش 

حكموا  الذين  المستبدة  واألنظمة  الحكام 
وفرضوا  الكبرى،  كردستان  منطقة 
لغتهم، وطغت لغاتهم على لغات الشعوب 
األخرى«. ونوهت أيضاً بأنه مع مرور 
األيام تحولت إلى سياسة استبدادية، وتم 
فرضها على المناهج الدراسية تُدرس في 
المدارس والجامعات، مع فرض سياسة 
الشعوب  أبناء  ومنع  العنصري،  التمييز 
وأدبية  ثقافية  مراكز  إنشاء  من  األخرى 
وعوناً  سنداً  لهم  لتكون  األم،  بلغتهم 
جاء  وقد  األصلية.  لغتهم  على  للحفاظ 
وتذكير  كرمز  األم  للغة  العالمي  اليوم 
اإلنسان،  لحقوق  األساسية  النقاط  بأحد 
فلكل إنسان يعيش على هذه األرض حق 
ممارسة لغته األم واستخدامها بكل حرية 
وتعليمها للناشئة واألطفال في المدارس، 
وهي وسيلة الرتباطه بتاريخه الحضاري 

والثقافي والفكري واألدبي. 

نرى  »نحن  ساكنة:  قالت  الختام  وفي 
اللغوي،  والتنوع  لتعدد  األم  اللغة  أهمية 
وخاصةً في منطقة شمال وشرق سوريا 
الغنية بتعدد الحضارات واللغات؛ كاللغة 
هذه  واألرمنية،  واآلشورية  السريانية 
اللغات التي كانت على وشك االنقراض، 
حناجرهم  لغاتهم  هاجرت  أن  بعد 
والكنائس  المعابد  في  لغة  وأصبحت 

فقط«.  

  

تنوع اللغات األم يف منطقتنا

اللغة  مدرسة  أشارت  ذاته  السياق  وفي 
الكردية  اللغة  بأن  أمين،  آهين  الكردية 
وتعود جذور  القديمة،  اللغات  تعتبر من 

وكانت  الميالد،  قبل  ما  إلى  تاريخها 
منطقة  في  الوحيدة  التخاطب  لغة 
الخصيب  الهالل  منطقة  أو  ميزوبوتاميا 
والعالقات  اإلنسانية  الحضارات  مهد 
التجارية مع البلدان المجاورة والجزيرة 
على  يدل  مما  والصين،  والهند  العربية 
األصقاع  تلك  في  الكردي  الشعب  نشاط 

من األرض.

وأضافت بأنه مع ظهور الحكام واألنظمة 
أن  كادت  المنطقة  على  سيطرت  التي 
تصل  باللغة الكردية إلى الهاوية، إال أن 
صراع الشعب الكردي من أجل الحفاظ 
بالرغم من  يفشل  لم  وتاريخه  لغته  على 
العرقية  اإلبادة  أنواع  أبشع  ممارسة 
والثقافية بحقهم، واليوم نجد اللغة الكردية 
وأصبحت  آفا،  روج  في  قمتها  أوج  في 
وكذلك  الكردي،  للشعب  الرسمية  اللغة 
تتمتع جميع الشعوب من عرب وسريان 
بكل  بلغتهم  بالتحدث  وأرمن  وأشور 
بفعالية  تساهم  األم  اللغة  ألن  حرية، 
والشعور  الفرد  هوية  إثبات  في  كبيرة 
الفكري،  وبتكوينه  وبذاته  باستقالليته 
منذ  الطفل  قدرات  تنمية  إلى  باإلضافة 
صغره على التعليم بلغته وممارستها في 
التلميذ  يكتسب  وبذلك  التعليمية،  حياته 
منذ مراحل الدراسية األولى القدرة على 
االستجابة، وتنمي القدرة لديه على تعليم 

اللغات األخرى. 

اللغة األم هي هوية اإلنسان 
الثقافية والتارخيية

بأنه  أمين،  خنساء  المدرسة  وذكرت 
يفقد  فأنه  لغته  المجتمع  يفقد  عندما 
والتاريخية  الثقافية  هويته  من  جزًء 
واالجتماعية والفكرية، وقد فقدت الكثير 
من المجتمعات لغتهم األم ألسباب كثيرة 
عبر  والحروب  الصراعات  ومنها 
طوعية  غير  ألسباب  ومنها  التاريخ، 
التحدث  عدم  على  أصحابها  أجبرت 
الكردي من  الشعب  األم، وعانى  بلغتهم 
والتتريك،  والتفريس  التعريب  سياسة 
وبالرغم من ذلك استطاعوا الحفاظ على 
اللغة  تفقد  أن  وكادت  الكردية،  اللهجات 
وواجهت  مالمحها،  األكاديمية  الكردية 
لسياسة  فرض  من  كثيرة  صعوبات 
التحدث  من  وُمنِعوا  والتهميش  اإلنكار 
والتعليم  والطباعة  والقراءة  والكتابة 
باللغة األم، ومارسوا أبشع أنواع التعذيب 
التخلي  أجل  من  الكردي  الشعب  بحق 
والعرقية،  والثقافية  اللغوية  هويتهم  عن 
غريبة  ثانية  لغة  تعلم  عليهم  وفرضت 
األخرى؛  الحضارات  مع  واالندماج 
بهدف إمحاء الشعب الكردي عن الوجود.

واختتمت خنساء قائلةً: »يجب أن نعمل 
اللغة  على  الحفاظ  أجل  من  طاقاتنا  بكل 
المدارس  العريقة وتدريسها في  الكردية 
نرى  وكذلك  رسمية،  كلغة  والجامعات 
روج  في  تتمتع   األخرى  الشعوب  بأن 
لغاتهم  بمداولة  سوريا  وشرق  شمال  آفا 
األمة  مبدأ  على  وديمقراطية  حرية  بكل 
التي  الوسيلة  هي  فاللغة  الديمقراطية، 
وتقاليد  وعادات  ميراث  على  تحافظ 

الشعوب وهويتها وثقافتها«.

تعتبر الطبيعة هي الملجأ الرئيسي للمرأة، 
وارتباطها بها يعبر عن تلك الصلة بين 
الجمال  تمثالن  اللتان  والطبيعة  المرأة 
والحياة، ومع قدوم فصل الصيف بدأت 
األعشاب  عن  للبحث  بالخروج  النساء 
والتي  للطهو،  تصلح  التي  والنباتات 
تحصى  وال  تعد  ال  كثيرة  بفوائد  تتمتع 

لجسد اإلنسان.

تاريخ األعشاب يف التداوي 

منُذ الِقدم

العصور  في  األعشاب  استخدام  بدأ 
األدوية  أنواع  القديمة  لصناعة مختلف 
المزمنة،  األمراض  من  العديد  ولعالج 
من  الوقاية  في  دوراً  األعشاب  وتلعب 
وأيضاً  وعالجها،  األمراض  من  الكثير 
نكهات  إلضافة  األعشاب  استخدمت 
من  الكثير  اآلن  ونجد  للطعام،  مميّزة 
تّمت  قد  التجميلية  المستحضرات 
أّن  كما  األعشاب،  باستخدام  صناعتها 
بقدرة  يثقون  الناس  من  العديد  هناك 

األعشاب الطبيّة على الشفاء.

العادات  من  بالنباتات  التداوي  ويعتبر 
األول  اإلنسان  إليها  لجأ  التي  القديمة 
بعض  ومعالجة  اآلالم  من  التخفيف  في 
اإلنسان  معرفة  كانت  وقد  األمراض، 
على  مبنية  النباتات  بفوائد  األولى 
الزمان  ذلك  في  تكن  لم  حيث  التجربة، 
في  تفيد  التي  والتكنولوجيا  المختبرات 
التمييز بين ما هو صالح لالستخدام من 

هذه النباتات، وما هو غير ذلك.

التي  النباتات  األنواع من  وهناك بعض 
تعتبر مواد سامة قد تؤدي إلى الوفاة أو 
واستمر  الخطيرة،  باألمراض  اإلصابة 
استخدام  في  األيام  مدار  على  اإلنسان 
ظهور  بداية  وعند  الِعالج،  في  النبات 
في  والعلم  التكنولوجيا  وتقّدم  األدوية 
إلى  ولجأ  استخدامها  عن  ابتعد  الطب 
حتى  يزال  ما  البعض  ولكن  األدوية، 

وقتنا هذا يعتمد عليها.

العرب  العلماء  من  العديد  هناك  كان 
دراسة  في  استمروا  الذين  المسلمين 
فائدتها  حسب  وتصنيفها  النباتات 
لألمراض، واستطاع الكثير منهم تأليف 
النباتات  فوائد  على  تحتوي  التي  الكتب 
الذي  الرازي  مثل  األمراض  في عالج 
استطاع تأليف كتاب »األبنية« وقد ضم 

)500( نوع من النباتات الطبية وحصر 
فوائدها، وغيره الكثير.

كانوا  والفراعنة  الصينيين  أن  كما   
النباتات  استخدموا  الذين  أوائل  من 
خالل  من  ذلك  ظهر  وقد  العالج،  في 

الرسومات التي تركوها وراءهم.

فوائد قّيمة لألعشاب الطبيعية

أشارت  الموضوع  هذا  وضمن 
من  البالغة  معزول  حليمة  المواطنة 
يبدأ  »عندما  بالقول:  46عاماً،  العمر 
فصل الربيع، وتحديداً في شهري شباط 
األمطار  هطول  نسبة  وتكون  ونيسان، 
كبيرة وجيدة في الشتاء، حيث يكثر نمو 
األعشاب التي تستخدم في الطهو والتي 
تعود بفوائد كبيرة للجسد مثل »الخبيزة، 
والخردل..الخ«،  الستريزرك  الكنيبرة، 
وتكون ذات فائدة كبيرة بالنسبة لمرضى 

الضغط، السكري، الكالوي وغيرها«.

»نقوم  قائلةً:  حديثها  حليمة  واختتمت 
بطهي األعشاب وتناولها بشكٍل دائم حين 
تكون متوفرة، إال أن العديد  من الناس ال 

يعرفون قيمة هذه األعشاب«.

جيمعَن النباتات ويقمَن 
بطهوها

وفي السياق ذاته نوهت المواطنة البالغة 
من العمر 37عاماً وصال مال عبد هللا، 
وفيرة  األمطار  كانت  العام  »هذا  قائلة: 
النباتي  الغطاء  نمو  نالحظ  لذلك  جداً، 
يساعد  وهذا  واضح،  بشكٍل  األخضر 
في  ويساهم  التغذية  على  الحيوانات 

إلى  نتوجه  وجاراتي  وأنا  هوائنا،  تنقية 
األرض لكي نقوم بجمع النباتات المفيدة 

وطهوها كما كانت تفعل جداتنا«.

»تختلف  بالقول:  حديثها  وصال  أنهت 
طرق طبخ النباتات ولكل امرأة طريقتها 
النباتات  هذه  سلق  ويمكن  الخاصة، 
من  عديدة  أليام  الثالجة  في  ووضعها 

دون أن تُتلف«.

وكالة/ جن نيوز
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استطالع/ دالل جان                      

تقرير/ جوان حممد

حقيبة روناهي الرياضية...

ساكنة درويشخنساء أمنيآهني أمني

مدرسات اللغة الكردية باحلسكة:
 «لغتنا هويتنا، فلنحافظ عليها من االندثار«

ارتبطت املرأة بالطبيعة ليخلقا اجلمال واحلياة

روناهي / احلسكة - ال ميكن القضاء على أمة دون القضاء على لغتها، وهذا شأن اللغة الكردية 
اليت حاول أعداء الشعب الكردي القضاء عليها وإذابتها ليتمكنوا من فك رابطة اللغة بني الكرد، 
أكدته  ما  هذا  قرون،  مدى  على  القومية  لغته  على  احلفاظ  استطاع  الكردي  الشعب  ولكن 

مُدرسات اللغة الكردية باحلسكة.

 يف السماء
ً
نادي الشهداء يبقى امسك عاليا

األندية ـ يدعو مكتب األلعاب الجماعية في االتحاد  ممثلين  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 

للدرجة الثانية لكرة الطائرة للناشئين، إلى 
الحادية  الساعة  االجتماع يوم غٍد الخميس 
الرياضي  االتحاد  بمقر  صباحاً  عشر 
بقامشلو، وذلك لتحديد موعد انطالق دوري 

الناشئين لكرة الطائرة للدرجة الثانية. 
بكوباني  الفرق  استعدادات  إطار  ضمن  ـ 
تقابل  القدم  لكرة  القادمة  لالستحقاقات 
وانتهت  الكردي  واليسار  الجهاد  فريقي 
هدفين  بنتيجة  الجهاد  فريق  بفوز  المباراة 
أرضية  على  وذلك  واحد،  هدف  مقابل 

ملعب نادي كوباني.
لهدفين  بهدفين  اإليجابي  التعادل  سيطر  ـ 
على لقاء ناديي قامشلو وبراتي ضمن إطار 
استعدادات الناديين لدوري الدرجة األولى، 
والذي من المفترض أن ينطلق يوم الجمعة 
القادم، وأقيمت المباراة على أرضية ملعب 

الشهيد هيثم كجو بقامشلو. 
روناهي/ قامشلو

شهدت مدينة الخبر، ظهور أول مسابقة 
الرعاية  تتلقى  السعودية  النسائية  للكرة 
للرياضة  العامة  الهيئة  من  الرسمية 
المجتمعية  للرياضة  السعودي  واالتحاد 

وهيئة الترفيه.

وأقيم المؤتمر الصحفي التقديمي لمسابقة 
مراسم  تخلله  والذي  تجمعنا«،  »الكرة 
من  فريقاً   16 بمشاركة  القرعة  إجراء 
والكويت  والبحرين  السعودية  دول 

وسلطنة عمان.

خارج  من  المشاركين  أبرز  ومن 
الكويتي،  الصباح  سلوى  السعودية، 
سداب  وأهلي  البحريني،  والرفاع 

العماني.

بين  قوية  مواجهة  القرعة عن  وأسفرت 
سلوى صباح والمحرق، في قمة خليجية، 
ألحد  مبكر  بخروج  ستنتهي  والتي 

المرشحين للقب.

الصدام  فإن  السعودية،  الفرق  عن  أما 
المنطقة  فرق  أقوى  بين  سيكون  المبكر 
عمالق  مع  الشرقية،  شعلة  الشرقية، 

العاصمة الرياض، فريق اليمامة.

وال شك أن تلك المواجهة ستكون أصعب 
مرام  الشرقية،  شعلة  لمدربة  اختبار 
البتيري، والتي قالت »الفريقان من أقدم 
سنبذل  السعودية،  في  النسائية  األندية 

قصارى جهدنا من أجل الفوز«.

اليمامة،  على  الشرقية  شعلة  فوز  وحال 
حال  السعودي،  التحدي  يواجه  قد  فإنه 

يعتمد  حيث  رويال،  نظيره  تخطيه 
روح  السعودية  المدربة  على  التحدي 
من   C شهادة  على  الحاصلة  العرفج، 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

المحتملة، أوضحت  المواجهة  وعن تلك 
نتذكر  التحدي،  نقول  »عندما  البتيري 
المدربة روح العرفج، وهي مدربة قديرة 
بأعلى  فريقها  قيادة  في  نجحت  ألنها 
ألي  مستعدون  نحن  لكن  المستويات، 

مواجهة«.

وعلى عكس خبرة شعلة الشرقية، يدخل 
فريق المملكة، المنافسات في وقت مبكر 
لم تمر سنة حتى اآلن  من عمره، حيث 
على تأسيسه، حيث أسفرت القرعة عن 

مواجهته لنظيره لوردز السعودي. 

ويحمل هذا اللقاء، طابعاً خاصاً، بحسب 

منيرة  المملكة،  فريق  مدربة  أكدته  ما 
لوردز  فريق  »العبات  بقولها  الحمدان 
المنطقة  في  يلعبن  ألنهن  أخواتنا  مثل 
إيجابية  الميزة  هذه  تعتبر  الشرقية، 
العبات  مع  سنلعب  ألننا  لنا،  بالنسبة 

نعرفهن ونعرف أسلوب لعبهن جيداً«.

فإنه  جيرانها،  على  المملكة  فوز  وحال 
جدة،  مدينة  قمة  لقاء  من  الفائز  ينتظر 
إيجلز  جدة  العمالقين  بين  تجمع  والتي 
وكينجز ويونايتد. إال أن منيرة أوضحت 
»لن نفكر في المباريات األخرى، سنفكر 
ثم  لوردز،  بمواجهة  االنتصار  في  فقط 
للمرحلة  والتخطيط  للتدريبات  العودة 

المقبلة«.

يُذكر أن منافسات المسابقة ستنطلق يوم 
الجمعة المقبل، على أن تُختتم في 6 آذار 

بمدينة الخبر.

أبوظبي  مطار  إلى  األمل«  »شعلة  تصل 
العد  اقتراب  مع  أثينا  من  قادمة  الدولي، 
األلعاب  الخاص،  لألولمبياد  التنازلي 

العالمية بأبوظبي 2019م.
وتعد »شعلة األمل« الرمز األولمبي، الذي 
قيم  من  األولمبية  الحركة  مفاهيم  يجسد 

الصداقة والسالم.
معاني  بالشعلة،  الجري  مراسم  وتحمل 
مواطني،  جميع  بدعوة  قيّمة  إنسانية 
هذا  في  للمشاركة  اإلمارات،  ومقيمي 
الحدث الرياضي واإلنساني األكثر تضامنًا 

في العالم.
»دار  في  رحالها  األمل«،  »شعلة  وتحط 
التسامح« مع وصولها إلى مطار أبوظبي 
جولتها  بعدها،  لتبدأ  الخميس،  غداً  الدولي 
في مختلف أرجاء اإلمارات من 4 وحتى 

13 آذار المقبل.
وتتضمن رحلة الشعلة، زيارة أبرز المعالم 
يجوب  مسار  على  والسياحية  الثقافية 
معاني  ليحمل  شهير،  معلم   100 قرابة 
في  يُعقد  الذي  الحدث  في  جّمة  إنسانية 
اإلمارات  خالله  وتقّدم  التسامح«،  »عام 
تمكين  في  المتفرد  نموذجها  أجمع  للعالم 
أشكال  مختلف  وتوفير  الهمم  أصحاب 

الدعم والرعاية لهم.
فريق  الجولة  الشعلة، خالل  حمل  ويتولى 
»حماة شعلة األمل«، المكون من رياضيي 
ضباط  من  والمئات  الخاص،  األولمبياد 

الشرطة من مختلف أرجاء العالم.
مديرة  المرزوقي،  صالح  خلود  وقالت 
الخاص  باألولمبياد  األمل  لشعلة  األولى 
»إننا  2019م:  بأبوظبي  العالمية  لأللعاب 
)شعلة  الستضافة  االستعداد  أهبة  على 
األمل(، ووصولها يعد الحدث األبرز الذي 
لتقوم  الخاص،  األولمبياد  انطالق  يسبق 
الدولة،  إمارات  جميع  في  بجولة  الشعلة 
بدءاً من إمارة الفجيرة في 4 آذار المقبل، 
إلى إمارة أبوظبي 14 من الشهر  وصوالً 
للحدث  االفتتاح  حفل  مع  تزامناً  نفسه، 

العالمي«.
أن  صحفية،  تصريحات  في  وأكدت 
العالمية،  لأللعاب  اإلمارات  استضافة 
التسامح  قيم  يجسد  التسامح  عام  خالل 
هذا  أن  إلى  الفتة  اإلمارات،  في  الراسخة 
الحدث اإلنساني العالمي يجمع نحو 7500 
رياضي من أصحاب الهمم في اإلمارات، 
في  متفرداً  نموذجاً  أجمع  للعالم  تقّدم  التي 
تمكينهم وتوفير كل أشكال الدعم والرعاية 
من  جولتها  األمل«  »شعلة  وتستهل  لهم. 
الفجيرة  إمارة  في  التاريخي  الحيل  حصن 
وأم  الخيمة،  لرأس  تتجه  ثم  4آذار،  يوم 
القيوين، وعجمان والشارقة، حيث تمضي 

يوماً في كل إمارة من اإلمارات األربع.
وواجهة  جيس،  جبل  الشعلة،  وتزور 
إمارة  في  الثقة  ونادي  المائية،  المجاز 
خاصاً  اهتماماً  يولي  والذي  الشارقة، 
بأصحاب الهمم، ويعد مركزاً تدريبياً لعدد 
من رياضيي األولمبياد الخاص في الدولة.

لمدة  األمل«  »شعلة  ستتواجد  دبي،  وفي 
أبرز  من  عدداً  خاللهما  تزور  يومين 
دبي،  وبرواز  العرب،  برج  مثل  المعالم، 
إقامة  مع  أتالنتس،  وفندق  السيف،  وقرية 
حفل في حديقة البرج يوم 10 آذار المقبل.

الشعلة  تتوجه  دبي  زيارة  انتهاء  وبعد 
لقضاء يوم كامل في كل من مدينة العين، 
في  مسيرتها  اختتام  قبل  الظفرة،  ومنطقة 
األلعاب  الخاص  األولمبياد  ويعدُّ  أبوظبي. 
رياضي  حدث  أكبر  بأبوظبي،  العالمية 
وتستضيفه  العالم،  مستوى  على  وإنساني 

اإلمارات من 14 إلى 21 آذار 2019م.
ويقام حفل افتتاح الحدث العالمي في إستاد 
مدينة زايد الرياضية يوم 14 آذار المقبل، 
وسيُتيح ألكثر من 40 ألف متفرج في مدينة 
زايد الرياضية وماليين من المشاهدين في 
جميع أنحاء العالم فرصة تشجيع الالعبين 
والذين  الهمم،  أصحاب  من  الموهوبين 
يفوق عددهم 7500 رياضي يمثلون أكثر 

من 190 دولة.

تطور جديد للكرة النسائية يف السعودية

شعلة األوملبياد اخلاص تصل إىل أبوظبي

روناهي / قامشلو ـ خيّم احلزن والغضب على قلوب مجاهري نادي اجلهاد يف الداخل واخلارج ملا 

السوري  للدوري  التأهل  بطاقة  ومنحه  اجلزيرة  لنادي  املباراة  وإعطاء  حقيقية  مهزلة  من  حصل 

املمتاز، وعلى الفور بدأت ردود األفعال املتسارعة واملتواترة لتطلب معظمها حبل واستقالة إدارة 

النادي وحماسبة كل شخص كانت له يد فيما حصل.
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السورية  على مشارف دخول األزمة 
عامها الثامن، ساد االنطباع بأن النظام 
انتصار  تحقيق  طور  في  دمشق  في 
بدأ  الذي  العربي  التطبيع  وأن  ناجز، 
عمر  السوداني،  الرئيس  زيارة  مع 
تركيا  وأن  سيتواصل  البشير،  حسن 
ستسلك  لها  المناوئة  الغربية  والقوى 
القرار  موازاة  في  لكن؛  نفسه.  النهج 
الماضي،  الثاني  كانون  في  األمريكي 
وتفاعالته،  سوريا  من  باالنسحاب 
أو  العربي  االندفاع  واشنطن  لجمت 
بعض الحماس األوروبي باتجاه إعادة 

التواصل مع دمشق.

لدولة  المنتظرة  النهاية  مع  واليوم 
األرض،  على  المزعومة  الخالفة 
األخيرة”  الساعة  “الربع  أن  يبدو 
وضع  بإلحاح  يطرح  السوري  للنزاع 
إدلب  وحالة  المستقبلي  الفرات  شرق 
تلك  وكل  اآلمنة،  المنطقة  ومشروع 
لتجدد  وسيناريوهات  موقوتة  قنابل 
صراعات، مما يؤشر إلى أن الوظيفة 
التي  السورية  للحروب  الجيوسياسية 
تصفية  وأن  بعد،  غرضها  تستنفذ  لم 
الحروب يمكن أن تتخللها حروب إذا لم 
يتوفر الحد األدنى من الوفاق الروسي 

- األمريكي في ذلك.

الفرنسية،  الخارجية  وزير  يكن  لم 
في  مخطئاً  لودريان،  إيف  جان- 
وصف قرار الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، في 19 كانون الثاني 2018، 
يحتاج  الذي  باللغز  االنسحاب  عن 
يتردد  ولم  وآفاقه،  تداعياته  تفكيك  إلى 
الرئيس إيمانويل ماكرون في احتجاجه 
على قرار ترامب “يُنتظر من الحليف 
أن يكون محل ثقة”، وهي ليست الخيبة 
البيت  سياسات  من  األولى  األوروبية 
تقول مصادر بروكسل.  األبيض، كما 
ولذا؛ سعت المؤسسات األمريكية، عبر 
الخارجية ومستشار  البنتاغون ووزير 
نواة  الكرد  طمأنة  إلى  القومي،  األمن 
والحلفاء  الديمقراطية”  سوريا  “قوات 
من  والتخوف  التخبط  إزاء  اإلقليميين 

انعكاسات قرار االنسحاب.

نظيره  األمريكي  الرئيس  وعد  بعد 
التركي حول إقامة منطقة آمنة، جرى 
الفراغ  لملء  سيناريوهات  عدة  تداول 
على  اآلمنة  المنطقة  مشروع  وتنفيذ 
اتفاق  أو  أمريكي،  تركي-  اتفاق  شكل 
منطقة  إقامة  أجل  من  روسي  تركي- 
“آمنة” على الحدود التركية - السورية 
نهر  عند  ديرك  حتى  منبج  من  ابتداًء 
واشنطن  ألن  تعذر  ذلك  لكن؛  دجلة. 
“قوات  بقاء  قبول  أنقرة  من  طلبت 

المنطقة  في  الديمقراطية”  سوريا 
وتقديم ضمانات بعدم التعرض للكرد. 
تفعيل  موسكو  اقترحت  جهتها  من 
الموقعة عام 1998 من  اتفاقية أضنة 
والسورية  التركية  الحكومتين  قبل 
مع  المصالحة  يستدعي  وهذا  آنذاك، 
نظام دمشق وقد يكون ذلك بعيداً وهذا 
يفسر هجوم الرئيس بشار األسد الحاد 

ضده في خطابه األخير بدمشق.

ثالوث  ضمن  البلبلة  غرار  وعلى 
“التحالف  التخبط  يسود  أستانة،  مسار 
الجانب  ألن  داعش”  ضد  الدولي 
أمريكيا  طرحا  رفض  األوروبي 
يقضي بالبقاء إلى جانب “قوات سوريا 
في  أساسي  دور  ولعب  الديمقراطية” 
في  أو  والكرد  األتراك  بين  الفصل 
تكوين المنطقة اآلمنة. ويبدو أن طلب 
واشنطن جاء بعد عدم التأكد من تمرير 
البيشمركة  إشراك  مثل  بديلة  أفكار 
تابعة  قوات  أو  كردستان  باشور  من 
األسبق  المعارض  االئتالف  لرئيس 
صعوبة  من  للتيقن  أو  الجربا  أحمد 
السوريين؛  والكرد  أنقرة  بين  التوسط 
واحد  رقم  العدو  تعتبرهم  تركيا  ألن 
األفكار  كل  عملياً  سقطت  كذلك  لهم. 
من  المتحدة  األمم  لمنظمة  دوٍر  حول 
طول  على  عازلة  منطقة  إقامة  أجل 
الحدود مع تركيا على غرار قوى حفظ 
وتراجع  المنتشرة،  العالم  السالم حول 
النظام  مع  الكرد  مصالحة  سيناريو 
النظام  لشروط  نظرا  روسية  برعاية 
من  طهران  حماسة  ولعدم  التعجيزية، 
جهة، ورفض واشنطن القاطع من جهة 

أخرى.

أن  المناورات  كل  بعد  الواضح  من 
ألنها  ألنقرة  التنازل  واشنطن رفضت 
تريد االحتفاظ بالورقة الكردية السورية 
أو بجزء منها، وهذا ما يفسر تصريح 
األمريكي  المبعوث  جيفري،  جيمس 
اتفاق  بأن  السوري،  بالملف  المختص 
الكرد مع دمشق أو موسكو يعني سحب 
الدعم األمريكي للكرد. لكنه في الوقت 

فرض  وهو  آخر  سيناريو  يبين  نفسه 
“منطقة آمنة” نسبيا للكرد ولو من دون 
غيرها،  أو  أنقرة  مع  مسبق  اتفاق  أي 
جوي  حظر  منطقة  فرض  عبر  وذلك 
في مرحلة  السوري  الفرات  في شرق 
فعلت  كما   2019 نيسان   30 بعد  ما 
بين عامي  العراق  في شمال  واشنطن 
1991 و2003 . ويأخذ هذا السيناريو 
األبيض،  البيت  إعالن  مع  األرجحية 
في 22 شباط الحالي، عن قراره ترك 
من  السالم”  لحفظ  “مجموعة صغيرة 
لفترة  أمريكي في سوريا  200 جندي 
من الوقت بعد انسحابها. وهذا يؤكد أن 
بقاء قاعدة التنف في الجنوب السوري 
شرق  في  التواجد  هذا  إلى  باإلضافة 
انتشار  إعادة  أمام  أننا  يعني  الفرات، 
بالملف  االهتمام  واستمرار  للقوات 

السوري.

قبل صدور القرار األمريكي األخير، 
ذروته  في  الروسي  التشكيك  كان 
الخارجية  بوزير  األمر  ووصل 
اتهام  إلى  الفروف  سيرجي  الروسي 
“دويلة  إنشاء  على  بالعمل  واشنطن 
سيزيد  ما  وهذا  الفرات”،  شرق  في 
في حيرة رجب طيب أردوغان  أيضاً 
سواء  القصير،  المدى  على  وخياراته 
حيال شرق  أو  إدلب  في  الوضع  إزاء 
الفرات والمسألة الكردية. وهذه الحالة 
من التخبط تسري أيضاً على الالعبين 
اآلخرين لتحديد أولوياتهم، من الالفت 
أنه بالرغم من النهج الدعائي لكل من 
ضد  الحرب  في  وموسكو  واشنطن 
اإلرهاب، يكتنف الغموض لمرحلة ما 
بعد “داعش” وما بعد “النصرة”، ومن 
مسألة  وألغاز  أسرار  تفكيك  الصعب 
تركهم  أو  األوروبيين  المرتزقة  إعادة 
مصير  وكذلك  األسر،  أو  التيه  في 
عربية  أو  آسيوية  أصول  من  هم  من 
مقابل االلتباس حول أولويات واشنطن 
من  موسكو  تحاول  الفعلية،  وخططها 
انتزاع  استمرار  إدلب  ورقة  خالل 
إدارة الصراع السوري. لكن؛ ليس من 
األكيد أن يحبذ الرئيس فالديمير بوتين 
المساومة  ويفضل  تركيا،  مع  القطيعة 

معها عبر ربط مصير إدلب بمصالحها 
وبالطبع  الفرات.  في شرق  المفترضة 
المهّمة،  “النصرة”  وجود  يسهل  ال 
عن  والتسريبات  الشائعات  تزداد  ولذا 
مصرع أبو محمد الجوالني أو إصابته 
بجروح خطرة في انفجار هز المنطقة 
األسبوع  خالل  إدلب  في  األمنية 
الماضي. وما يزيد التعقيد ما يقال أيضا 
والرياض  أنقرة  واشنطن  إبالغ  عن 
بأن  السوريين  من  محاوريها  وبعض 
والنظام  واإليرانيين  الروس  “سيطرة 
من  سوريا  شرقي  وشمال  إدلب  على 
السياسي،  الحل  عمليا  تنهي  أن  شأنها 
في شمال  القوة  اختبارات  تحتدم  هكذا 
إبان  المرحلة  هذه  في  وشرقها  سوريا 
الرقصة  من  األخير”  الساعة  “ربع 
ومن  السوري،  الركام  على  الجهنمية 
الجنوب  في  يتبلور شكلها  أن  المنتظر 

بعد االنتخابات اإلسرائيلية.

كل  انقلبت  سنوات،  ثماني  خالل 
المقاييس في بالد الشام وكانت التغريبة 
اإلقليم،  وجه  تغيير  عنوان  السورية 
بين  المهتزة  التوازنات  إلى  وصوالً 
والمنهكة  المتخبطة  المتحدة  الواليات 
وأوروبا  والمصممة  القلقة  وروسيا 
الخسارة  وأما  والضائعة.  الضعيفة 
العربية  للحصانة  فكانت  الصافية 
ولسوريا دولة وشعباً، قبل الربع الساعة 

األخيرة وبعده وحتى إشعار آخر.

يحتاج  دولياً  السورية  أزمتنا  ملف 
طول  على  وإقليمية  دولية  لتوافقات 
الخط إلنضاج الحل، وال يعني ذلك بأنه 
وعاملها  السورية  للذات  كامل  تغيّب 
السوريين  بأّي  المتمثل  الفاعل  الذاتي 
نماذج  وقدموا  اإلرهاب  حاربوا  الذين 
الحل  تحقيق  حتى  يحتاج  إنما  الحل، 
إلى التكامل ما بينهما، في ذلك. وإبقاء 
200 جندي أمريكي في شرقي الفرات 
تعتبر  السالم  قوات حفظ  تحت مسمى 
المنطقة  انزالق  تمنع  التي  بالخطوة 
جميعنا  كبيرين؛  وتصادم  فوضى  إلى 
تعتبر  نفسه  الوقت  وفي  عنها،  بغنى 
تفيد بإحداث  التي  بالهامة  هذه الخطوة 

اختراق حقيقي الحق لألزمة السورية، 
مانعة أن تتحول من مرحلة إلى مرحلة 
أكثر خطورة في ضوء استعداد أغلب 
المتدخلين لملء الفراغ، الذي ينجم من 
االنسحاب األمريكي الكامل وفق قرار 
األول  كانون   19 منذ  األبيض  البيت 
2018؛ ملء هذا الفراغ طبقاً ألجندتهم 
شعب  لتطلعات  الخادمة  غير  الضيقة 
في  الديمقراطي،  التغيير  نحو  سوريا 

االستقرار والسالم المستدامين.

التحول  عن  تنبأ  بأنها  القول  يمكن 
التحالف  عمل  طبيعة  على  الوظيفي 

ضد  واشنطن  بقيادة  العربي  الدولي 
على  القضاء  مرحلة  من  اإلرهاب، 
والسالم  األمن  استتباب  إلى  اإلرهاب 
سوريا  قوات  قبل  من  المتحققتين 
استمرار  في  وديمومةً  الديمقراطية، 
المتمثل  األمثل  السوري  الحل  نموذج 
وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  بدوره 
سوريا، وبالتالي فإن هذه الخطوة تأتي 
من  مشابهة  خطوات  تبعتها  حال  في 
وحتى  واألوروبية،  العربية  البلدان 
من  محدداً  عدداً  إرسال  في  الروسية 
كامل  في  السالم  حفظ  مهمتها  الجنود 
)شرقي الفرات(، وأيضاً طمأنة تركيا 
بأن هجوماً لن يحدث من شمال سوريا 
طيلة  حدث  الذي  أن  علما  تركيا؛  إلى 
ثماني سنوات كان العكس؛ لنكون أمام 
على  وسوريا  تركيا  بين  ما  يونيفيل 

شاكلة يونيفيل لبنان وإسرائيل.

كما تأتي هذه الخطوة لتفيد بأن سوريا 
تشهد  أال  يجب  النهائي  يحل  حينما 
أراضيها؛  على  أجنبية  قوى  وجود 
في  التركية  االحتالالت  كافة  منهيّة 
السوريين  لنجد ويجد  مقدمتها عفرين. 
بأن هذا األمر من صلب مهام مجلس 
طبيعة  أكدته  بما  الديمقراطية  سوريا 
الديمقراطية في  الذاتية  وهدف اإلدارة 
تأسيسها؛  منذ  سوريا  وشرق  شمال 

سوريا بدون إرهاب واستبداد.

الرغم من استعداد مسد/ مجلس  على 
عملية  لخوض  الديمقراطية  سوريا 
اإلدارة  بين  ما  بنّاء  وحوار  تفاوض 
أربع  دمشق،  في  والسلطة  الذاتية 
مرات بشكل رسمي، سوى أننا لم نجد 
أنها  ويبدو  دمشق  قبل  من  مرونة  أي 
تغير  أن  نأمل  ذلك.  وارد  في  ليست 
اإلدارة  إلى  وتنظر  موقفها  دمشق 
الذاتية كجزء من اإلدارة العامة لسوريا 
المستقبل، وأال تعّود نفسها على سياسة 
هذه  بأن  بخاصة  المغلقة،  األبواب 
اإلدارة الذاتية ضّد التقسيم واالنفصال؛ 
الديمقراطية  الالمركزية  تمثل  فهي 
الصالحيات  تؤثر على  بصالحيات ال 
لقوات  يمكن  كما  بالمركز.  المعهودة 
حفظ السالم أن تكون من مهامها تحديد 
على  وعالوة  داعش،  ألسرى  قانوني 
أن إدارة الظهر لمثل هكذا ملف خطر 
ال  فإنه  األخالقي،  غير  باألمر  يعتبر 
أسرى  يبقى  كي  قانوني  غطاء  يوجد 
األمنية  المراكز  في  محتجزين  داعش 
ال  شاء.  ما  إلى  الذاتية  لإلدارة  التابعة 
بد من مقاربة صائبة دولية تجاه ذلك، 
إما يستلمون )دواعشهم( علماً بأن هذا 
إحجام  بسبب  اآلن  ممكن  غير  األمر 
إنشاء  أو  استقبالهم،  من  الدول  أغلب 

في  تأسيسها  يتم  خاصة  دولية  محكمة 
سوريا  لشمال  الذاتية  اإلدارة  منطقة 
مجلس  من  قرار  هنا  يلزم  وشرقها؛ 
األمن الدولي؛ وحين حدوث ذلك يجب 
بعين  الذاتية  اإلدارة  قوانين  أخذ  أيضاً 
االعتبار، غير ذلك؛ فإنها قنابل موقوتة 
في  عليهم  السيطرة  احكام  يمكن  ال 
التي  المحدودة  الذاتية  اإلمكانات  ظل 

نمتلكها.

أكد سكرتير حزب الوفاق الديمقراطي الُكردي، 
فوزي شنكالي أن إيران تحاول االستفادة من 
الشرق  في  نفوذها  لتقوية  السوري  الوضع 
األوسط. ولكن؛ ليس على حساب الروس؛ ألن 
عالقاتها  في  روسيا  إلى  ماسة  بحاجة  إيران 
وأهداف  روسيا،  سوى  لها  منفذ  وال  الدولية، 
وأضاف: »وعلينا  اآلخر،  تشبه  ال  منهما  كل 
نحن في شرق الفرات االستفادة من األزمات 
في العالقات الدولية، والعمل أو دراسة إمكانية 
لعب دور في التحالفات والخطوات المستقبلية؛ 
هدفه  حقق  داعش  ضد  الدولي  التحالف  ألن 
وسينتهي دوره العسكري على األرض، ولكن 
وتقديم  واستخباراتياً  تساهم سياسياً  أن  يمكنها 

المشورة والتدريب«.

وأشار إلى أّن الوضع في شمال وشرق سوريا 
مطمئن إلى اآلن، وعلى اإلدارة الذاتية التفكير 
بهذه المنطقة، اَي إمكانية تحويلها  استراتيجياً 
االمم  خالل  من  دولياً  به  معترف  واقع  إلى 
المتحدة ومجلس األمن، وذلك بمساعدة الغرب 
في انشاء المنطقة اآلمنة، هذه المنطقة التي تُقر 
تاريخي  قرار  أهم  ستكون  األمن  مجلس  في 
يُلبي طموحات الشعب الكردي وجميع شعوب 

المنطقة.
مع  برس  آدار  أجراه  حواٍر  في  ذلك  جاء 
الُكردي،  الديمقراطي  الوفاق  حزب  سكرتير 
فوزي شنكالي والذي كان على الشكل التالي:

القوات  بين  نزاعات  عن  حديث  هناك  ـ 
انتهى  فهل  سوريا،  في  واإليرانية  الروسية 

المنطقة،  في  اإليراني  الروسي  العسل  شهر 
في  من  سيختار  السوري  النظام  وبرأيكم 

النهاية؛ روسيا أم إيران؟
جبهتها  وهي  الروسي  الحلف  ضمن  سوريا 
الحرب  منذ  األوسط  الشرق  في  األساسية 
فهي  عظمى  دولة  روسيا  أن  وبما  الباردة، 
تعتمد على القواعد العسكرية لتثبيت النفوذ في 
في  للتدخل  القواعد  هذه  واستعمال  المنطقة، 
تملك  وهي  مجاورة،  أخرى  دول  أو  مناطق 
قواعد عسكرية أساسية في سوريا مثل قاعدة 
على  متفرقة  بحرية  وقواعد  الجوية،  حميميم 
من  تسريبه  يتم  ما  ولكن؛  السوري.  الساحل 
تناقضات روسية إيرانية في سوريا هو نتيجة 
ضغوطات القوى الدولية على روسيا، وإيران 
تسعى أن يكون لها نفوذ قوي في سوريا، وهي 
الثماني  أزمة  في  النظام  من  بطلب  مشاركة 
وهي  قوة،  وبكل  المجاالت  بجميع  سنوات 
لتقوية  السوري  الوضع  من  االستفادة  تحاول 
على  ليس  ولكن  األوسط.  الشرق  في  نفوذها 
إلى  ماسة  بحاجة  إيران  ألن  الروس،  حساب 
روسيا في عالقاتها الدولية، وال منفذ لها سوى 
اآلخر،  تشبه  ال  منهما  كل  وأهداف  روسيا، 
أن  يحدث  ولكن  حلفاء  وتركيا  أمريكا  فمثالً 
يحصل خالف في عدة ملفات، وأمريكا تتحكم 
التابعة  إنجرليك  قاعدة  لديها  وتركيا  بالمنطقة 
للناتو، وال يهم أمريكا من يكون في إسطنبول 
النظام  مع  روسيا  عالقات  وكذلك  أنقره،  أو 

وإيران.
في  اإليراني  الوجود  مستقبل  ترون  كيف  ـ 
العمق  في  متغلغلة  أنها  خاصة  سوريا، 
المؤسسات،  مستوى  على  حتى  السوري، 

وكيف ترون الدور األمريكي في الضغط على 
روسيا إلنهاء هذا الوجود؟

وبقوة،  سوريا  في  اإليراني  الوجود  سيستمر 
أو  سوريا  ميزانية  يعادل  ما  تصرف  فهي 
أكثر في هذه الدولة، ولها عمق ونشاط ثقافي 
على  تعتمد  وإيران  ومذهبي،  واقتصادي 
كمنصة  وتستعملها  المذهبية  الدينية  التعبئة 
أهم  سوريا  وتعتبر  وإسرائيل،  أمريكا  ضد 
موقع استراتيجي تستخدمه ضد إسرائيل، وال 
بوادر عن خروج أو تقليص الدور اإليراني. 
ويبقى الدور األمريكي في الضغط على روسيا 
وذلك في شرق الفرات كمحاولة لفصل أو قطع 
عبر  الممتد  الشيعي  الهالل  يسمى  ما  بتر  أو 
العراق إلى سوريا ولبنان، وهنا علينا نحن في 
في  األزمات  هذه  من  االستفادة  الفرات  شرق 
إمكانية  دراسة  أو  والعمل  الدولية،  العالقات 
لعب دور في هذا الحلف المستقبلي والخطوات 
داعش  ضد  الدولي  التحالف  ألن  المستقبلية، 

حقق هدفه وسينتهي دوره العسكري.
شرق  منطقة  ضد  تركية  تهديدات  هناك  ـ 
على  قصفه  مؤخراً  النظام  وصّعد  الفرات، 
بإدلب  المتمثلة  بوتين   – أردوغان  مناطق 
وغيرها، والسؤال هل اتفاق إدلب يتجه نحو 

االنهيار؟
فيها  تتداخل  جداً  معقدة  نقطة  أصبحت  إدلب 
حثاالت  كافة  تجميع  تم  فقد  دولية،  العالقات 
العالم فيها، وأصبحت مركز ِعش الدبور، وال 
أحادي  أو عمل  األمور بضربة  يمكن تصفية 
الوقت  من  الكثير  يتطلب  األمر  شابه،  ما  أو 
الروس  أن  وباعتقادي  والبدائل،  والتحضير 
إدلب،  في  هؤالء  بوجود  يقبلوا  لن  والنظام 

وبخاصة أن تركيا لم تفي بوعودها في اتفاقية 
سوتشي.

بما  إدلب  في  يحصل  لما  عالقة  هناك  هل  ـ 
يحدث في شرق الفرات؟

الكل  نقول  أن  ويمكن  بذاك،  لهذا  عالقة  ال 
مرتبط ببعض، فنحن نتكلم عن سوريا كدولة 
وفِي الوقت نفسه؛ نتكلم عن مناطق نفوذ، شرق 
نفوذ أمريكية أوروبية، وإدلب  الفرات منطقة 
منطقة نفوذ تركية حالياً، وغربي الفرات تحت 

النفوذ الروسي. 
لشمال  القريب  المستقبل  تقرؤون  كيف   -
دبلوماسية  تعتبرون  وهل  سوريا،  وشرق 

اإلدارة الذاتية في الوقت الراهن ناجحة؟
إلى  مطمئن  سوريا  شرق  شمال  في  الوضع 
اآلن، وعلى اإلدارة الذاتية التفكير استراتيجياً 
واقع  إلى  تحويلها  إمكانية  أَي  المنطقة،  بهذه 
المتحدة  األمم  خالل  من  دولياً  به  معترف 
في  الغرب  بمساعدة  وذلك  األمن،  ومجلس 
تُقر  التي  المنطقة  هذه  اآلمنة،  المنطقة  إنشاء 
في مجلس األمن ستكون أهم قرار تاريخي في 
هذه األوقات، يُلبي طموحات الشعب الكردي 
األنانية  نبذ  علينا  ككل،  المنطقة  وشعوب 
على  الحفاظ  هدفنا  يكون  أن  ويجب  الحزبية، 
األمن القومي الكردستاني وطموحات شعبنا في 
الديمقراطية وتحقيق حقوقه العادلة في سوريا 
المستقبل. ويمكننا القول إن أمامنا خيارين، إما 
الحوار والتفاوض مع الدولة السورية وضمان 
ثانية  كقومية  دستورياً  الكردي  الشعب  حقوق 
في البالد؛ أو يكون الخيار اآلخر كما جاء في 
دولي  المتحدة وضمان  اآلمنة واألمم  المنطقة 

بالمساهمة في الوصول إلى حلول جذرية.

إقليم  في  العامة  العالقات  مكتب  عضو  قال   
عفرين جمال كرد: »إن كافة المساعي التركية 
جبهة  وضم  السورية.  األراضي  لتقسيم  هي 
النصرة إلى الطاولة السياسية فشلت«، منوهاً 
أن تركيا فشلت في تمرير أجنداتها من خالل 

سوتشي الذي ُعقِد مؤخراً.

جاء ذلك خالل حواٍر أجرته وكالة أنباء هاوار 
إقليم  في  العامة  العالقات  مكتب  عضو  مع 

عفرين جمال كرد بخصوص ما تشهده مناطق 
المتوقع  من  أنه  إلى  كرد  أشار  حيث  إدلب، 
القليلة  األيام  خالل  إدلب  مناطق  تشهد  أن 
القادمة حملة كبيرة من قبل النظام موكداً على 
تظاهرات  في  إدلب  أهالي  خروج  ضرورة 
ضد المجموعات اإلرهابية والدولة التركية في 

إدلب. وكان الحوار على الشكل التالي:

ـ بعد اجتماع سوتشي؛ تصاعدت االشتباكات 

للدولة  التابعة  والمجموعات  النظام  بين 
السالح«  »منزوعة  المناطق  في  التركية 
وإلى  التصعيدات  هذه  تشير  ماذا  إلى  برأيكم 

أي مرحلة ستجرُّ المنطقة؟

سوتشي في بداية انعقاده بين روسيا وتركيا كان 
كبيراً، وفشله حتى اآلن هو لعدم وجود  خطأً 
ممثل حقيقي للشعب السوري فاألطراف التي 
مصالحها  حسب  تعمل  االجتماع  في  تشارك 
السوري.  الشعب  لمصلحة  وليس  الشخصية، 
واالجتماعات  االجتماع  ذلك  يخرج  لم  لذلك؛ 
األخرى حتى اآلن بقرارات جدية لحل األزمة 
التي  النتائج  أردوغان  يتوقع  ولم  السورية. 
سيخرج بها اجتماع سوتشي فتصاريح روحاني 
والرئيس بوتين بضرورة حماية الكرد، وعدم 
كان  سوريا  شرق  شمال  لموضوع  تطرقهم 
لمناطق  دخوله  في  ألحالمه  كبيرة  ضربة 
شمال وشرق سوريا، ومحاربة المشروع الذي 
أصبح كابوساً بالنسبة له، فأردوغان هو عدو 
للشعب السوري وبخاصة الشعب الكردي. لذا؛ 
يحاول مراراً وتكراراً استهداف مناطق شمال 
وشرق سوريا، فيما يعد السبب اآلخر لعدوان 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على  أردوغان 
هو عدم قبول اإلدارة الذاتية في هذه المناطق 
األمن  االحتاللية وضرب  أردوغان  بمشاريع 

واالستقرار في المنطقة.

تشهد  فيما  كبيرة  أزمة  إدلب  مدينة  تعيش  ـ 
المنطقة اشتباكات بين األطراف الموجودة في 

المدينة، برأيكم ما سبب هذه االشتباكات وفي 
خدمة من تدخل؟

مدينة  تشهدها  التي  والتناقضات  االشتباكات 
وإنما  السوري،  الشعب  لمصلحة  ليست  إدلب 
بعض  من  رغبة  هو  الفصائل  بين  االقتتال 
حيث  روسيا،  وبخاصة  الدولية  الجهات 
النصرة  جبهة  بين  حصلت  التي  االشتباكات 
الفصائل  وبعض  زنكي  الدين  نور  وفصيل 
األخرى والتي أدت إلى سيطرتها على مناطق 
روسيا  قيام  أجل  من  إنما  إدلب؛  من  واسعة 
النصرة  جبهة  أن  على  العام  للرأي  بالتأكيد 
محاربتها.  ويجب  إدلب  مدينة  على  تسيطر 
فشل  فهو  االشتباكات  لهذه  اآلخر  الجانب  أما 
وباقي  النصرة  جبهة  وضع  في  أردوغان 
الطاولة  على  المتشددة  األخرى  الفصائل 
السياسية، ليكون لها مستقبل في الحل السياسي 
السوري. وفشل أردوغان يعني أنه من المتوقع 
حماة  لحدود  المحاذية  المناطق  تشهد  أن 
والالذقية حملة كبيرة من قبل النظام السوري، 
إدلب  بمحاصرة  ذلك  بعد  النظام  يقوم  بحيث 
بشكل كامل ليقوم بحملة أخرى بعدها في تلك 

المناطق.

ـ إلى ماذا تسعى الدولة التركية في إدلب وما 
هدفها؟

يمكن القول إن تركيا أحست بالفشل الذي وقعت 
األراضي  لتقسيم  المحاوالت  كافة  بعد  فيه 

كما  لتركيا  األراضي  بعض  وضم  السورية، 
هذه  كشف  ولكن؛  إسكندرون.  بلواء  فعلت 
المخططات أدى إلى ضعف الموقف التركي، 
وتركيا اآلن تبحث عن طريقة جديدة لبيع هذه 
الفصائل التي ال تعي حتى اآلن بحقيقة الدولة 
التركية. وبأنهم يستخدمونهم كذريعة للحصول 
على مكاسب خاصة بهم. لذلك؛ أتوقع أن نشهد 
في إدلب انسحاب أردوغان لكن بطريقة يحفظ 
بها ماء وجهه؛ ألن تلك المجموعات ستشكل 
تهديداً لتركيا إن انسحبت بشكل علني، فتركيا 
من  نفسها  بها  تحمي  تبحث عن طريقة  اليوم 
ستُترك  التي  المتطرفة،  المجموعات  تلك 

لمصيرها متى  إذا ما حققت تركيا أهدافها.

ـ برأيكم إدلب إلى أين، وما رسالتكم ألهلها؟

له  تخطط  ما  ضد  للتحرك  إدلب  أهل  ندعو 
كالتي  مجازر  بحقهم  ترتكب  ال  كي  تركيا، 
وقد  األخرى،  السورية  المناطق  في  حصلت 
آن األوان أن يتحرك الشعب ضد المجموعات 
وضد  تركيا  توالي  التي  المسلحة  والفصائل 
الشعبي  التحرك  فبدون  أيضاً.  التركية  الدولة 
لن تخرج تلك المجموعات وإن لم تخرج تلك 
الشعب  بحق  مجازر  سترتكب  المجموعات 
في إدلب، وما يهمنا اآلن هو الشعب السوري 
بكافة مكوناته، وال نريد أن تتعرض أي منطقة 
سوى  حل  هنالك  وليس  لمجازر  سوريا  في 
أجل  من  معاً  للعمل  السوريين  بين  التقارب 

محاربة هؤالء المرتزقة. 

9سياسة آراء 4

خطار ابودياب

سيهانوك ديبو

الساعة األخرية يف شرق الفرات ومشال سوريا

قد تفيد )قوات حفظ السالم( أن تكون الئقة مبرحلة ما بعد داعش

فوزي شنكايل: 

«هدفنا حتقيق الدميقراطية
 والعدالة يف سوريا«

مجال كرد: 

«مجيع املساعي الرتكية لتقسيم 
شِلت«

َ
واحتالل األراضي السورية ف
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في  ينخر  الذي  والوجع  واحد،  اإلنساني  الهم 
عضم البشر ال يكاد يختلف من مكان  آلخر، 
وال من جماعة وشخص آلخر، والكاتب الشاب 
تكتب  التي  األقالم  تلك  من  خضور  حسين 
بمداد الوجع وقلم اآلالم، ولهذا تالمس كتاباته 
تالبيب  القصيرة  والقصة  والمقالة  المسرحية 
ووجع،  حزن  ونبرة  غصة  وتترك  القلب 
وهو ابن حمص ومن مواليدها لعام 1991م. 
ومتخرج  من المعهد العالي للفنون المسرحيّة ـ 

قسم الرقص في دمشق. 

»قصة وديع«
قبل  عشرة،  السادسة  ابِن  وديع،  عوُد  اشتّد 
أوانه، وبات يعمل عملْين: األّول في »بوفيه« 
على  إعالناٍت  لصق  في  والثاني  مدرسة،  في 
طرق دمشق. وكان والُده وأخوه قد غرقا في 
في  خادمةً  تعمل  التي  أّمه  مع  فبقي  البحر، 
ملحٍق  في  االثنان  يسكن  المالكي.  حّي  منازل 
صغير، ينقسم إلى قسمْين: مطبخ وبالقرب منه 

مرحاض، وحيّز صغير فيه فرشتان.

يرّن  أن  قبل  وديع  نهض  الفجر  بزوغ  مع 
جرُس المنبِّه بعشِر دقائق. أطفأ المنبِّه، وأمسك 
اإلبريَق الموجوَد بالقرب منه ليشرب ما تبقّى 
إلى  ثقيلٍة  بخطواٍت  ذهب  ثّم  فيه،  ماٍء  من 
المرحاض ليُخرج ما تبقّى من كحوٍل في دمه. 
نحو  اتّجه  وبعدها  مّرات،  عّدة  وجهه  غسل 
المطبخ، وأخذ كعادته يلّف سندويشته المكّونة 
من الزيت والزعتر. كان يحلم هذه المّرة بلّف 
سندويشٍة متناسقٍة كّل التناسق، ولكّن محاولته 

باءت بالفشل، بسبب رداءة الخبز.
إثناء وضعه لسندويشته المفتّتة في حقيبته، التي 
سمعه  إلى  تناهى  الفائتة،  الليلة  منذ  حّضرها 
اليسرى.  قدمها  تشنّج  من  المتألّمة  أّمه  صوُت 
هرع نحو فرشتها على األرض وأمسك قدمها 
المرتجفة، وبدأ بتدليكها. كان قلبُه يخفق بشّدٍة 
ويزداد اضطرابًا كلّما زاد األنيُن المكبوت في 
وشّدتها  الفرشة  طرَف  األّم  أمسكت  صدرها. 
لحظاٍت  بعد  الموتى.  تجّمَد  وتجّمدْت  بقّوة، 
خّف التشنّج، فأخذ وديع شيئًا من مرهٍم مسّكٍن 
لآلالم ودهن برفٍق قدَمها. ابتسمْت له وقالت بفٍم 

نصف مفتوح: »ال تتأّخْر عن عملك.«
أّمه  ابتسامة  لكّن  بصعوبٍة،  يتنفّس  وديع  كان 
من  فخرج  قلبه.  إلى  الهدوء  من  شيئًا  أعادت 
مسرًعا  ظهره،  على  حقيبته  واضًعا  الملحق، 

نحو المدرسة.
تجّعد وجهُه،  حتى  المدرسةَ  إْن رأى وديع  ما 
الكبير،  الباَب  بلغ  أن  إلى  وأبطأ من خطواته. 
فأسرع نحو الغرفة التي تقع في زاوية الباحة. 
تزال  ال  فالساعة  فارغة؛  شبهَ  الباحة  كانت 

السابعة.
دخل الغرفة، فرمقه المعلّم رامي بنظرٍة حاّدة، 
قائاًل له: »بّكير يا سّكير، ضع الحقيبةَ وأسرْع 
اليوم.«  ترحمنا  لن  فالقردة  السندويش؛  للّف 
اتّجه وديع إلى مكان عمله من دون أن ينطَق 
أن  عليه  كان  السندويش.  بلّف  وبدأ  بكلمة، 
جبنة  و100  مرتديال،  سندويشة   150 يصنع 

دهن، و100 سجق، و50 زعتر.
بمهارٍة  عملَه  الشاّب  أنجز  قصير  وقٍت  خالل 
وضع  الشاي.  تحضير  إلى  فانتقل  عالية. 
النار، وجهّز 200 كأس  الكبير على  اإلبريق 

ترتيب  إلى  انتقل  ثّم  البالستيك،  مصنوعة من 
البسطة. في هذه األثناء كان المعلّم رامي يرتّب 
ما  معرفِة  على  حريٌص  فهو  الغلّة؛  صندوَق 
كالّتي  أخرى،  سرقٍة  وقوع  لتجنّب  داخله  في 
الشّغيل  أثرها  على  وطُرد  فترٍة  منذ  حصلْت 

عّمار.
الباحة،  إلى  الطاّلُب  سيخرج  ساعٍة  ربع  بعد 
ويبدأ الهجوُم على البوفيه. لقد تعّود وديع دحَر 
بأقصى سرعٍة ممكنة.  بتلبية حاجاتهم  الهجوم 
ولكّن هذه المهارة لم يكن تحصيلُها هيّنًا: ففي 
عشرة،  الخامسة  في  وكان  األّول،  عمله  يوم 
وكان  البوفيه،  على  الطاّلب  بهجوم  فوجئ 
عددهم بالعشرات، فشعر بأنّه عالٌق في خندٍق 
في  انحفر  مشهٍد  أكثر  عنه.  يدافَع  أن  ويجب 
ذاكرته هو صورة تلك اليد األولى التي أمسكْت 
بكلمة  خاطبه  الذي  والصوت  النافذة،  حديَد 
وتغبّشت  شديٌد،  اضطراٌب  أصابه  »عّمو.« 
الصورة التي كان يراها، واستمّر الصوت في 

مخاطبته: »عّمو... عّمو...عمو.«
كان من موقعه ال يرى طاّلبًا، وإنّما صيصانًا 
جائعةً تريد طعاًما. تمنّى لو يستطيع أن ينتف 
ريَشهم ويرشقَهم بالشاي الساخن. كان أكثر ما 
يستفّزه غالظتهم، وهو يعلم أنّه قبل عامْين كان 

يتصّرف مثلهم، وربّما يفوقهم شقاوةً.
يكون  حين  الفرص،  بين  الفاصل  الوقت  في 
إلى  يخرج  وديع  كان  دروسهم،  في  الطاّلب 
الباحة وفي حوزته كيٌس كبيٌر ليلتقط األوساخ. 
وكان المعلّم رامي قد اشترط عليه القياَم بهذه 
المهّمة اإلضافيّة قبل أن يبدأ العمل. وافق وديع 

على الشرط بشيٍء من االنكسار.
بعض  مفتوًحا  البوفيه  يبقى  الدوام  انتهاء  عند 

الوقت، على الرغم من أّن أحًدا ال يأتي لشراء 
بيوتهم.  إلى  العودة  يتعّجلون  فالجميع  شيء؛ 
الطالب  مكانه مشهَد خروج  يراقب وديع من 

عبر النافذة الصغيرة.
لكنّه اليوم يجلس على عتبة باب البوفيه، حاماًل 
سندويشةَ  حقيبته  من  يُخرج  شاي.  كأَس  بيده 
مسامعه  إلى  تصل  كانت  ويفّكر.  الزعتر، 
إلى  تدعو  بكلماٍت  يهتفون  طاّلٍب  أصواُت 
العنف: »شاغْب  شاغْب  شاغْب، شاغْب قد ما 

فيك، كّسر المقاعد، وال تنسى الشبابيك«
كان وديع يمضغ طعاَمه والهتاُف يشتّد. يفّكر 
في عرض العمل الذي اقترحه عليه أبو منذر 
القديمة.  دمشق  في  الحشيش  توزيع  أيام:  قبل 
ربّما سيقبل تنفيذ العمل؛ فالراتب جيّد. وبذلك 

يستطيع أن يخفّف عن أّمه حجَم معاناتها.

تحتاُج  ال  فطريّة  انتماء  حالة  القوميّة 
أدلجةً، ولكنها قد تنغلق في نمط وتتمحور 
الكمال  عناصر  لنفسها  فتنسب  ذاتها  حول 
من  غيرهم  على  أبناؤها  فيتعالى  والتفوق 
األيديولوجيّة  ستظهر  عندئذ  القوميات، 
مزاعم  تفنّد  طبيعّي،  فعل  كرِد  المضادة 
الفطريّة  الحقوق  حول  وتتمحور  اإلقصاء 
القوميّة  هيمنة  ظل  في  إلغاؤها  تّم  التي 

المتعالية، وتدخل في صراع أيديولوجّي.

الدميقراطّية يف دولة القبيلة

القبيلة،  دولة  هي  ببساطة  القوميّة  الدولة 
وإسباغ  واألرض،  النسب  بين  والجمع 
التوصيف القومّي على األرض باعتبارها 
السياسّي  الفكر  وفي  القبيلة.  حياَض 
المعاصر؛ تُعتبُر القبيلةَ حالةً بدائيّة، تُحتكُر 
فيها الصالحياِت بشخٍص واحٍد يختزل قيم 
القبيلة، والفارُق بين القبيلة والدولة القوميّة 
الغريزّي  واستبداِل  المأسسة  بشكل  يكمُن 
والعاطفّي باأليديولوجّي المنّمط، وتُعّوُض 
معقّدة  بأخرى  البسيطة  المتوارثة  الهويةُ 

متعددة السويات.
بأنّه  االدعاء  بالعالم  بلٍد  بإمكان  ليس  وإذ 
واحد،  دين  أو  قوميّة  أو  عرٍق  من  يتألف 
للوطنيّة  معياراً  واحدة  قوميّة  اعتماد  فإّن 
باقي  تهميش  شأنه  من  قومّي  تنميطٌ  هو 
الثقافيّة  حقوقها  وحرمانها  المكونات 
إلى  الوطن  وإحالة  السياسيّة  والشراكة 
المكونات لصالح  باقي  فيها  تنصهُر  بوتقٍة 
المكّون الماسك بزمام السلطة. فكيف الحال 
التاريخيّة  التعدديّة حالته  لبلٍد تمثُل  بالنسبة 

األكثر ثباتاً؟
والسؤال؛ هل يمكن بناُء نظام ديمقراطّي في 
ظلِّ هوية القبيلة؟ إن أبرز أشكال الممارسة 
لصناديق  االحتكام  هو  الديمقراطيّة 
يتحرر  ا  لمَّ مجتمعاً  ولنتصور  االنتخاب، 
من ميراثه القبلّي ويعيش أزمات الماضي 
في حاضره، فما النتائج التي ستسفر عنها 
االنتخابات فيه، مؤكد ستكون نفسها؛ ألنّها 
االقتراع؛  حرية  وليس  العدديّة  على  تقوُم 
المقترعين  تسكن  التي  الهواجس  ألّن 
اآلخر  عن  النمطيّة  والصورة  والناخبين 
تأسرهم فتقوُدهم إلى النتائج نفسها، إال أّن 
يتجاوز  ديمقراطّي  التوافُق حول نظام  يتم 

القبلّي إلى الوطنّي، والخاص إلى العام.  
يُثار  أو  بأزمة  المجتمع  يمر  مّرة  كّل  ففي 
فيها الحديث عن الديمقراطيّة نجد االرتداد 
ومصدر  المنقذ  أنّه  على  القبيلة  لمنطق 
القوة، وحتى لو لم يكن الحديث عن المعنى 
بمعنى  وإنّما  للقبيلة،  التقليدّي  العشائرّي 
ابن  إليها  أشار  التي  المغلقة  العصبيّات 
وال  بمسألة  تتعلق  حقيقة  بكونها  خلدون 

تقتصر على النسب.
الهوية  أزمة  حول  النظرياُت  اليوم  تكثر 
والقبيلة،  االنغالق  نحو  نزوعاً  وتشهد 
التي  العولمة  إزاء  دفاٍع  حالةُ  أنّها  على 
والعقائديّة  الثقافيّة  الخصوصيات  تكتسح 
والجماعات،  والطوائف  للقوميات 
على  وتنكفئ  باالغتراب  ستشعر  والتي 
والعداء  بالرفض  اآلخرين  وتبادل  ذاتها 
للجغرافيا  تقيُم وزناً  ال  فالعولمةُ  األجانب، 
والحدود السياسيّة، وال للمفاهيم االقتصاديّة 
من  اإلحساس  هذا  وتغّذى  واالجتماعيّة. 
ولّدته  وما  االقتصاديّة  األزمات  مخلفات 
ثم  اجتماعيّة  ومشكالت  وغالء  بطالة  من 
الصراع  ظل  في  اإلحساس  هذا  تضاعف 
هذا  وصار  واللجوء،  والهجرة  المسلح 
السياسيّة،  التوّجهات  يشّكل  الشعور 
والمناضل  الفرنسّي  الفيلسوف  ويعّرف 
بأنّه  المثقف  دوبريه«  »ريجيس  األممّي 
القبيلة،  على  الخروج  شجاعة  يمتلك  من 
وال  مستقلة  حرٍة  هويٍة  بتبنّي  حقه  فينتزع 

ينقاد للقطيِع والتنميط األعمى.

الدميقراطّية تنتهي باملركزية

الحديث عن ديمقراطيّة مركزيّة في الدولة 
تنتهي  رياضيّة  بمعادلة  أشبه  القوميّة 
من  الديمقراطيّة  تمنحه  فما  العدم،  إلى 

حريات وحقوق وشراكة وطنيّة ستستعيده 
محددةً  أيديولوجيا  ومادامت  المركزيّة، 
ومطالب  حقوق  فإّن  معاييرها،  تفرُض 
إلى  ستُحاُل  والدينيّة  العرقيّة  المكّونات 
باألمن  مساساً  وتعتبر  األمنيّة  المؤسسات 
الوطنّي أو القومّي، وكلُّ فرٍد من المكّونات 
بمجرد وروده  أمنيّاً  يُعتبر خطراً  األخرى 
إلى الحياة. والحقيقة أّن قضية األمن مجّرد 
العدالة  قيم  إال  تحّصنه  ال  فالوطن  وهم، 
والمساواة. ومنشأ المخاوِف األمنيّة أساساً 
هو ممارساُت اإلقصاِء نفسها، وبذلك تبني 
وترّوج  األمنّي  مفهوَمها  القوميّة  الدولة 
لخطٍر أمنّي وهمّي، لتكون خطراً وجوديّاً 
حقيقيّاً على باقي المكّونات. وتلك هي حال 
مشكالتها  بحّل  فشلها  مع  أنّها  إذ  تركيا 
بالديمقراطيّة  المزعوم  وادعائها  الداخلية 
الحدود  عبر  مشكالتها  تصّدر  راحت 
بلد  في  قوميّاً  مكّوناً  وجوديّاً  لتستهدف 
قوميّة  أمجاد  استعادة  أجل  من  مجاور، 
وهميّة قامت على الدم واالحتالل والفساد. 
تفشَل  أن  عجَب  ال  كهذه  بيئٍة  وفي 
الحرية  إلى  تحتاُج  ألنّها  الديمقراطيّة؛ 
الخيارات،  وتوفر  الحرة،  واإلرادة 
عنوان  مجرد  سيكون  فالديمقراطيّة 
المغلقة،  الطائفيّة  أو  القوميّة  للسيطرة 
إال  العمل  أّي قدرة على  الفرد  ويفقد معها 
ألنّه  يفكر  ال  فرٌد  فهو  اآللّي،  الشكل  في 
األيديولوجّي،  الفكر  زنزانة  في  محصور 

وبالتالي الخيارات واقعة ضمنها، وتتجلى 
والتبعيّة.  واإلذعان  المطلق  الوالء  بشكل 
بعض  إلى  االنتماء  أّن  ذلك  مظاهر  ومن 
األفراد  بعده  ليتحّوَل  بالقسم  يبدأ  األحزاب 

إلى نسٍخ مكررٍة بالفكر والتوّجه نفسه.
عليها  الوقوف  يجدر  التي  المهمة  المسألة 
تُذبح  والتي  والفكر،  المعتقد  حريّة  هي 
الشكليّة،  الديمقراطيّة  مذبح  على  وتُسلخ 
كثيرة  موارد  في  جاءت  المسألة  وهذه 
مقّدمتها  وفي  الدوليّة،  والمواثيق  للقوانين 
اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان الذي تبنته 
1948/12/10الذي  في  المتحدة  األمم 
تمييز  دون  األساسيّة  الحريات  على  أّكد 
الخاص  الدولّي  والعهد  نوع،  أّي  من 
اعتمدته  الذي  والسياسيّة  المدنيّة  بالحقوق 
تاريخ    2200 بالقرار  المتحدة  األمم 
)المادة  الجزء1  ويعترف   1966/12/16
المصير،  بتقرير  الشعوب  جميع  بحقِّ   )1
في  الصادر  المتحدة  األمم  وإعالن 
على  بالقضاء  الخاص   1981/11/25
جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس 
الدين والمعتقد واعتبار أن حّرية الضمير 
عالميّة  وأن  بأسره  العالم  وطنها  والمعتقد 
حقوق اإلنسان المعبّرة عن رصيد اإلنسانيّة 
تعني  ال  الثرية،  والتجارب  الخبرة  من 

التنميط، بل تستوعب التنوع وتحترمه.

الدميقراطية املستحيلة

تؤثر الجماعات األيديولوجيّة المغلقة بشكل 
وبالتالي  الجديدة،  األجيال  على  كاسح 
بالواقع الراهن ومستقبل الحياة االجتماعية 
والسياسيّة. وتسعى حثيثاً إلى قولبة األجيال 
والحيلولة دون امتالكها أفق للنظر خارج 
تلك القولبة التي تتضمن حزمة من األفكار 
الحياة  حول  النهائيّة،  السطحيّة  والرؤى 

والموت والمجتمع واإلنسان. بما يؤدي إلى 
بناء جدار عازل، ويتم الزّج بهم في نطاق 
على  ينطوي  مطلق،  دوغمائّي  أصولّي 
واالستقالليّة  الفرديّة  وتدمير  العقل،  إلغاء 
التأثير،  ذات  الرؤى  بمواجهة  الفكريّة، 
والتي ال ترى للفرد استقالليّة خاصة، فكراً 

وممارسة. 
القوميّة  المنطقة  العجيبة في دول  المفارقة 
ذاتها  األمنيّة  المخاوف  تتشارك  أنّها 
ورغم  العميقة،  خالفاتها  ألجلها  وتطوي 
الغرب  مظالم  تشكو  الذي  الوقت  في  أنّها 
فيما  الجائرة  ومعاهداته  االستعمارّي 
يتصل بترسيم الحدود وكّل بلد لديه ادعاؤه 

فيها  له  أرضاً  يضم  المجاور  البلد  بأّن 
تلك  معطيات  تقّدس  فهي  تاريخيّة،  حقوقاً 
الدولة  بنية  القضية  تمس  عندما  االتفاقات 
القوميّة. فسايكس بيكو اتفاق تقسيمّي رسم 
الحدود الحالية للدول وهو محلُّ رفض دول 
المنطقة حتى اليوم. والسؤال؛ هل اتسمت 
هذه المعاهدات بالعدالة لدرجة أنّها راعت 
الحدوِد  ورسمِت  الديمغرافيّة  الطبيعة 
مختلفة؟  قوميّات  بين  فاصالً  وكانت  بدقة 
في  ُرسمت  أنّها  والواقع  ال،  المؤكد  من 
أقليّات  وجعلتهم  التاريخيّة،  الكرد  مناطق 
ومواطنين من الدرجة الثانية وخطراً أمنيّاً 
في دول قوميّة. وال يمكن للديمقراطيّة أن 
شهادات  حواجُز  تقطّعها  بيئة  في  تتحقق 
بالعمالة  والتوصيف  واألمن  الوطنيّة 

والخطر.
قوميّة  األيديولوجيّة  الجماعة  أّن  الواقع 
من  شكل  هي  مذهبيّة  دينيّة  أو  كانت 
أّي  يفقُد  السياق  هذا  في  والفرُد  التنميط، 
األيديولوجيّة  الجماعة  إطار  خارج  قيمة 
الطبقيّة،  االجتماعيّة  الحزبيّة،  )السياسيّة 
والدينيّة الطائفية(؛ ألنّها ال تحتمل الفرديّة، 
يكون  بأّن  الفرد  الحرية وحقَّ  ومقتضيات 
للعالم،  خاصة  ورؤية  خاٌص،  وجوٌد  له 
وعليه أن يلتزم الجاهزة التي تحدد البداية 

والنهاية في نشاطه، المسموح والممنوع.
الديمقراطيّة،  البلدان  في  مختلف  األمر 
بالمؤسسات  الفاعلة  القوانين  تكون  حيث 
والفئات  لألفراد  تكفل  حقوق  إلى  تستند 
االجتماعيّة حرية التفكير والتعبير والتنظيم 
بل  سلمّي،  ديمقراطّي  إطار  في  والعمل 
الفكر  على  تشّجع  الحديثة  المجتمعات  إّن 
اإلنتاج  من  بمزيد  وتطالب  واإلبداع، 
والعلم  والفكر  الثقافة  بمجاالت  الخالّق 

والفن. 
ويُغني  اإلبداع  على  يحّرض  االختالف 

وفكُر  وفيرة،  مناهل  من  ليرفَدها  الثقافة 
الثقافة،  يقود  الذي  هو  والتنوع  االختالف 
من  لمزيٍد  االجتماعيّة  بالحياة  ويدفُع 
والخطاب  األحادّي  المنهج  فيما  اإلنجاز. 
ويميل  التكرار  إلى  يؤّدي  األيديولوجّي 
للجمود وتثبيت مصالح فئويّة على حساب 
آخرين، ال سبيل أمام الفرد إال ارتقاء سلم هذا 
الخطاب والتخلي عن خصوصياته لتأمين 
فرصة أفضل للحياة، كما أّن هذه األحاديّة 
ستهدُر كثيراً من الطاقات الوطنيّة وتحيلها 
االستيعاب.  آفاق  بسبِب ضيق  البطالة  إلى 
ظاهر  يأخذ  الذي  الفساد  من  شكٌل  وهذا 
القدسيّة، ويولّد االحتقان والكبت. وإذا كان 
االختالف والتعدديّة عالمةً لمجتمٍع صحّي 
يعيش حياة طبيعيّة، فاألحاديّة لفظ مرادف 

لالستبداد والديكتاتوريّة.
تقتصُر  األحاديّة  أّن  يعتبر  البعَض  لعلَّ 
ملحوظ  أثَر  وال  السياسيّة،  الحياة  على 
ولكن؛  الناس.  حياة  تفاصيل  في  لها 
والفنّي  والفكرّي  الثقافّي  اإلنتاج  بمالحظة 
سنجد  المعنوّي  المنتج  وسائر  والجمالّي 
األثر واضحاً، وستصيب عدوى األحاديّة 
النمط  وسيصبح  األفراد،  تعامالت 
األيديولوجّي مرجعاً يحّدُد المسار المعرفّي 
العام، وسيزيُد السجال على حساب انحسار 
الحوار، فاإليديولوجيون يتميزون بحساسيٍّة 
ثقافة  من  لمقّدساتهم  خدٍش  أيَّ  إزاء  عاليٍة 
اآلخر  مع  حوار  وأّي  ورموز.  ومعايير 
يفترض القبول بجملة تلك المقدسات شرطاً 
ناهيك  البداية  قبل  الحوار  ولينتهي  مسبقاً، 
االقتصادّي  الشأن  في  الواضحة  اآلثار 
واالنتخاب  الترشح  وحقوق  والخدمّي 

والحصول على فرص العمل.

الدميقراطّية معركة 
ضد التنميط

تخلّي  حالتي  أمام  نفَسه  يجّدً  السورّي  لعل 
أو  بلده،  في  ليصبح الجئاً  ذاكرته  إما عن 
وسبيل  نفسه،  ليقيّد  التحّررّي  مشروعه 
الديمقراطيّة  هو  والتحرر  الذاكرة  استعادة 
دعاة  على  يفرض  ما  نفسه.  المرء  ليكون 
خاّلٍق،  مشروٍع  في  السعي  الديمقراطيّة، 
ويستنفر  والمستقبل،  الماضي  بين  يجّسر 
أما  المستقبل.  لصنع  الثقافيّة  اإلمكانات 
المقاربات  القطيعة، وعلى  اإلصرار على 
فكٍر  على  ينطوي  إصراٌر  فهو  المطلقة، 

سلطوّي مناٍف للديمقراطيّة في جوهره. 
من  يصنع  ما  هو  الديمقراطّي  اإلبداع 
فكر  بالحياة،  وإرادتنا  الحرية،  في  رغبتنا 

وقاداً من صلب وجودنا، يستند إلى وصل 
واٍع بين الحاضر والمستقبل ويدرك عبرة 
إلى  ال  والمشاعر،  العقل  وبين  الماضي، 
هو  بينها.  والعزل  الفصل  أيديولوجيات 
إبداٌع يجعلنا نفهم ونتفهم أنفسنا، ونفهم حقَّ 

اآلخرين لنكوَن مستقلين.
فالديمقراطية، في أحد أشكالها، معركة ضد 
التنميط لصالح التعّددية، وال ديمقراطيّة من 
دون تعّددية، وهذه الفكرة كفيلة بإعادة الثقة 
إلى السوريين بقدرتهم على صناعة تاريخ 
جديد، واستعادة هذه الثقة أمٌر ال يقدر بثمٍن 

في هذه المرحلة بالذات.
القوى  هم  ويقودها،  الديمقراطية  يبني  من 
النخب  بمشاركة  الفاعلة،  المجتمعيّة 
ما  وهذا  البناء.  بهذا  والثقافية،  السياسية 
ويضعها  سليمة،  ديمقراطية  ثقافةً  يصوغ 
الديمقراطّي  »التنظير  ثقافة  أنقاض  على 
الفوقّي« التي أثقلت من تعتبر نفسها النخبة 
كاهلنا به. ومن هنا، تأتي ضرورة انخراط 
السوريين في الجوار والحل السياسّي، وأن 
يدركوا أنهم معنيون بالقرارات التي تؤثّر 
التاريخيّة  المسؤولية  وهذه  حياتهم.  على 
وجود  فال  المستقبل،  مالمح  سترسم 

لديمقراطيٍة من دون إصرار.
التحّول  مخاض  إرهاصاِت  سوريا  تعيُش 
عارمة  والفوضى  األزمة  من  والخروج 
وتجاذبات  اإلرهاب،  مع  والصراع 
الجغرافيّة  وأبعاده  الوطن،  مفهوم  حول 
واالجتماعيّة  والسياسيّة  والتاريخيّة 
والثقافيّة. ولذلك؛ فنحن بأََمسِّ الحاجة اليوم 
لبذل الجهود واعية لرسم وتنميط صورتنا 
ووطنيين،  كسوريين  إيجابّي  بشكٍل 
وتحديد العالمة الوطنيّة للبالد للتعبير عن 
المستويات،  كلِّ  على  الحادثة  التغيّرات 
من  لالستفادِة  لسوريا  جديدة  آفاق  وفتح 

ل. مكاسب التحوُّ
 من المهم أن نطرح على أنفسنا أسئلة من 
يرانا  أن  نريد  وكيف  نكون؟  َمن  قبيل: 
لنتمكن  ذلك؟  سنحقق  وكيف  اآلخرون؟ 
من إنجاز منطلق التحّول وتَغييُر الصورة 
اإليجابي،  إلى  السلبي  النمط  من  الذهنية 
)الدولة(  المؤسساتّي  المستوى  على 
جسور  وتمتين  )المواطنين(.  والمجتمعّي 
العالقة والثقة بين الطرفين والحرص على 
مكاسب  من  واالستفادة  انقطاعها.  عدم 
تشكيل  تعريف  وإعادة  ل.  التحوُّ عملية 
ولن  معاييرها؛  وتحديد  الوطنيّة  الهوية 
بأّن  بالشعوِر  األفراد  بامتالِء  إال  ذلك  يتم 
التحّول الذي أًنجز يمثّلهم جميعاً، وأال يجد 
أحُد نفسه خارج إطار التحّول ومحاالً إلى 

هوامش اإلقصاء أليّة أسباٍب.
القوميّة  المكّونات  كّل  تشمُل  الوطنية 
والعرقيّة والدينيّة والطائفيّة والمذهبيّة، أما 
القوميّة فهي فضاٌء أحاديٌّ في العرِق والديِن 
استيعاِب  دون  يحوُل  والقوميّة  والطائفة 
القوميّة  تستوعب  الوطنية  فيما  الوطنيّة. 
بامتياز، والوطنّي يمكن أن يكون قوميّاً أما 
بيد  يأخذ  وهو  وطنيّاً  يكون  فكيف  القومّي 
داخل  األخرى  القوميّات  ويهّمش  قوميته 
ديمقراطّي  نظام  إنشاء  يمكن  وال  الوطن، 
ففي  واألقلية،  األكثرية  شعارات  ظلِّ  في 
المستوى الوطنّي الكّل متساوون بالوطنيّة.
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الدميقراطي

حسني خّضور

تغير  مع  كبيرة  بسرعة  وتتطور  الحياة  تتغير 
وخطط  طرق  وابتكار  العيش  وسبل  طرق 
جديدة تتماشى مع هذه التغييرات والتطورات، 
وجميعنا يعلم إن العولمة سيطرت على العالم 
صغيرة،  شاشات  في  الكبير  العالم  وجمعت 
ولكن ما هي العولمة وكيف تأثر علينا ولماذا 

سميت بهذا االسم وما أشكال العولمة؟ 
جل هذه األسئلة تدور في أذهان من يسمع لفظ 
يعبر  العولمة مصطلح جديد  إذاً  كلمة عولمة، 
قرية  العالم  جعل  إلى  أدت  قديمة  ظاهرة  عن 
إلكترونية صغيرة تترابط أجزاؤها عن طريق 
الفضائية،  واالتصاالت  الصناعية،  األقمار 
علماء  عن  ورد  وقد  التلفزيونية،  والقنوات 
بل  جديدة  ظاهرة  ليست  العولمة  إن  التاريخ 
نهاية  إلى  وبداياتها  أصلها  في  ترجع  قديمة، 
ظهرت  حيث  الميالدي  عشر  السادس  القرن 
وأوروبا  آلسيا  الغربي  االستعمار  بداية  مع 
النظام  بتطور  ارتبطت  ثم  واألمريكيتين، 
إلى  أدى  مما  أوروبا،  في  الحديث  التجاري 
ظهور نظام عالمي معقد اتصف بالعالمية، ثم 
أطلق عليه اسم العولمة، وقد رأى الباحثون إن 
العولمة تقوم على أربع عمليات أساسية، وهي 
العظمى،  العالمية  القوى  بين  الكبيرة  المنافسة 
وانتشار عولمة اإلنتاج وتبادل السلع واالبتكار 

المستمر،  والتحديث  التكنولوجي  واإلبداع 
االقتصادية،  العولمة  أشكال:  ثالث  وللعولمة 
والعولمة السياسية، العولمة الثقافية، وسنتناول 

الشكل الثالث بالتفصيل. 

العوملة الثقافية وتأثريها
 على اجملتمع

وثيقاً  ارتباطاً  الثقافية  العولمة  مفهوم  يرتبط 
بفكرة التوحيد الثقافي العالمي، الذي استخدمته 
مؤتمر  على  العاملة  العالمية  اليونسكو  لجنة 
حيث  التنمية،  سبيل  في  الثقافية  السياسات 
شبكة  يستغل  الثقافي  التوحيد  أن  اللجنة  رأت 
االقتصادي  والهيكل  العالمية  االتصاالت 
التابع لها والمتمثل في شبكات نقل  واإلنتاجي 
المعلومات والسلع، وتتخذ العولمة الثقافية بعداً 
الثقافة شكالً  وتعد عولمة  وإعالمياً،  اقتصادياً 
في  تحمل  كما  والتبعية،  السيطرة  أشكال  من 
طياتها الكثير من المخاوف التي يُعبّر عنها  من 
خالل وسائل اإلعالم المختلفة على أنها ظاهرة 
يجب االستعداد لها، لما تحمله الثقافة من أهمية 
كبيرة في حياة األفراد، فهي التي تميز األجناس 
البشرية عن بعضها البعض، وهي التي تؤكد 
ولمواجهة  البشري،  للجنس  اإلنسانية  الصفة 

األمور  ببعض  القيام  من  البد  الثقافية  العولمة 
والبسيطة  السليمة  اللغة  كاستخدام  األساسية، 
في وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري، كما 
يجب االبتعاد عن اللهجات المحلية قدر اإلمكان، 
ودعم القيم الدينية والروحية اعتماداً على دور 
الدين في التاريخ والتراث والحياة المعاصرة، 
وإيجاد توازن بين رسائل المؤسسات المرتبطة 
بمختلف الجوانب التعليمية والثقافية، والرسائل 
القيم  مع  التعارض  عدم  بشرط  الترفيهية 
اإلعالمية  الرسائل  تحليل  يجب  كما  التنموية، 
التي تُبث من خالل اإلعالم المختلفة، ونقدها، 
والتأكد من عدم احتوائها على قيم تخالف القيم 
السياسات  تخالف  قيم  أو  والروحية،  الدينية 
حماية  إلى  تهدف  التي  والجهود  التنموية 

الخصوصية الثقافية.

إجيابيات وسلبيات العوملة

أنها  البداية  في  قلنا  كما  العولمة:  إيجابيات 
كما  والشعوب،  الدول  بين  المسافات  تختصر 
والمادية،  النفسية  الحواجز  جميع  تزيل  أنها 
ثقافاتها  في  المتنوعة  المجتمعات  تمكن 
بينها،  فيما  التواصل  من  وتجاربها  وأعرافها 
بالفائدة  يعود  وهذا  المختلفة،  الخبرات  وتبادل 
بال شك على الدول والمجتمعات، بحيث تستفيد 

من تجارب وخبرات غيرها، ويتم تبادل العلوم 
والمعرفة دون حواجز أو عقبات.

العالم  دول  هيمنة  فرض  العولمة:  سلبيات   
فرض  إلى  يؤدي  وهذا  الضعيفة  على  القوية 
التي  المجتمعات  على  دخيلة  غربية  ثقافات 
تفتخر بثقافاتها وأعرافها المحافظة، فلم تعرف 
أفالم  أو  السريعة  األطعمة  الدول  من  الكثير 
لمشاهدة  وكنتيجة  حديثاً،  إال  والحركة  العنف 
ما يُعرض على شاشات التلفاز من مسلسالت 
كثيراً  التي  الغربية  األفكار  لتلك  وأفالم تروج 
أكثر ما تصلحها مما يؤدي  تدمر األخالق  ما 
إلى تفكيك ثقافة الشعوب بسبب التأثير اللغوي، 

)الفرنسية  الغربية  اللغات  بعض  واستعمال 
واإلنجليزية( كلغات رسمية في مرافق اإلدارة 
اإلعالم  وسائل  في  استعمالها  واالقتصاد، 
وكلغات  الدراسية  المقررات  وفي  واالتصال 
للتخاطب اليومي، تنميط القيم ومحاولة جعلها 
والعالقات  الملبس  في  البشر  لدى  واحدة 
على  القضاء  إلى  العولمة  تهدف  األسرية، 

الحدود والخصوصيات المختلفة.

روناهي/ قامشلوـ بعثت عائلة الشاعر الكردي 
أستوكهولم  في  المقيمة  خوين«  جكر  الخالد« 

الجزيرة،  إقليم  مثقفي  اتحاد  إلى  شكر  برسالة 
تذكاري  نصب  لوضعهم  االتحاد  فيها  شكرت 

اُفتتحت  التي  القراءة  الخالد في حديقة  للشاعر 
مؤخراً في مقاطعة قامشلو.

حديقة  افتتح  قد  الجزيرة  مثقفي  اتحاد  وكان 
1-2-2019م.  بتاريخ  قامشلو  في  القراءة 
لشخصيات  تذكارية  نصب  أربع  ووضعت 
أدبية ثقافية كردية هم » موسى عنتر، أوصمان 
وهي  خوين«،  جكر  بيكس،  شيركو  صبري، 
للقراءة  مالئمة  أجواء  إلتاحة  تهدف  خطوة 
للكتاب، وهذا نص  وتشجيعها والدعوة للعودة 

الرسالة:
إقليم  في  المثقفين  اتحاد  في  االعزاء  »األخوة 
في  خوين  جكر  عائلة  وباسم  باسمي  الجزيرة 
الكريمة  اللفتة  على  نشكركم  والخارج  الوطن 
في  خالدة  شخصيات  ألربعة  تماثيل  لوضعكم 
القراء  حديقة  في  الكردي،  واألدب  الثقافة 
»موسى  الخالدون  وهم  قامشلو،  بمقاطعة 
بيكس،  شيركو  صبري،  أوصمان  عنتر، 
افتتاح  بأن  وإيمان  ثقة  وكلنا  خوين«،  جكر 
خطوة  العظماء  لهؤالء  والتقدير  الحديقة  هذه 
لخدمة  أعمالكم وسعيكم  في  ومباركة  تاريخية 

الثقافة واألدب ونبارك لكم كل خطاكم.
جكر  حسن  كيو  جكرخوين-  الشاعر  عائلة 

خوين 
السويد أستوكهولم«

»كاميلو  اإلسباني  والشاعر  الكاتب  يعتبر 
خوسيه سيال« من المع كتاب وشعراء إسبانيا 
»ايريا  مواليد  من  وهو  العشرين  القرن  في 
1916م،  عام  أيار   11 في  اإلسبانية  فالفيا« 
وأنهاها  مدريد  في  الجامعية   دراسته  تابع 

عام1939م.
عام  لألدب  نوبل  جائزة  سيال  كاميلو  نال   
تحت  صدرت  التي  روايته  وتعتبر  1989م، 
عنوان »عائلة باسكوال دوارتي« عام 1942 
واحدة من أشهر رواياته على اإلطالق، والتي 
أعطت شكالً جديًدا تماًما لحياة األدب اإلسباني، 
وتم  عالمية،  لغة  ثالثين  من  ألكثر  وترجمت 

تعيين سيال عضًوا في األكاديمية اإلسبانية في 
عام 1957.

امتاز سيال بمهارة الوصف والدقة المتناهية في 
نقل الحدث بالزمان والمكان، ومن خالل سفره 
الالتينية،  وأمريكا  اإلسباني  الريف  في  الدائم 
وهاذا ما ميَّز مذكراته المعروفة ومنها  »رحلة 
إلى  مينو  »من   ،1948 عام  ألكاريا«  إلى 
والمسيحيون  اليهود  بيداسوا« عام 1952، » 
وموروس«عام 1956، كما قام بإعادة صياغة 
ل  فياجي  نويفو  لـ   « األول  رحالته  كتاب 

ألكاريا«عام 1986م.
بكتابة  اهتم  حيث  األدبية  سيال  أعمال  تنوعت 
الروايات في المقام األول والروايات القصيرة 
الشخصيات  بتجسيد  وقام  السفر،  ومذكرات 
الشكل  في  الجديد  وابتكر  التجربة  طريق  عن 
باسكوال  »عائلة  روايته  وأطلقته  والمحتوى، 
دوارتي« في عالم الشهرة األوربية والعالمية، 
كاميلو،  وسان  »الخلية  أخرى   روايات  تلتها 
جالسيان،  وثالثية  أريزونا،  مقابل  المسيح 
القديس  وصليب  ميتين،  لشخصين  ومازوركا 

أندرو، وصندوق الخشب«.
سيال  أصدر  الطويلة  لرواياته  باإلضافة 
روايات قصيرة ومجموعات شعرية عدة ونشر 
األدبية.  والمذكرات  المقاالت  من  العشرات 

وتوفي في 17 كانون الثاني عام2002م.

العوملة الثقافية ...بني التجدد واحملافظة على الرتاث

الكاتب اإلسباني «كاميلو خوسيه سيال«رسالة شكر من عائلة الشاعر اخلالد جكر خوين
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نحن  سوريا؛  وشرق  شمال  في  مجتمعنا 
على  تقع  مهام  ألي  االستعداد  أهبة  على 
في  المتواجدة  الشعوب  جميع  بالطبع  عاتقنا 
كي  معاً  األخطاء  نتجاوز  وسوف  منطقتنا، 
نكون أيقونة للحماية الذاتية التي سعى لنشر 

مفهومها القائد عبدهللا أوجالن«.
الحياة،  هي  »الحماية  بقوله:  ولفت صادق   
في  وخاصةً  لنا،  وجود  ال  دونها  ومن 
الظروف التي نمر بها، سوف نسعى جاهدين 
لتخطي العقبات التي مررنا بها كقوات حماية 
القرارات  جميع  مناقشة  خالل  من  المجتمع 

والتقرير السنوي واألخذ بعين االعتبار آراء 
صعوبة  ننكر  وال  المتواجدين،  األعضاء 
ذاتية  حماية  إطار  ضمن  البداية  في  العمل 
للمجتمع، ألن الفكرة أتت من فيلسوف عظيم 
ولكننا  أوجالن،  القائد  نشره  أراد  ما  وهذا 
التدريب  خالل  من  الصعوبات  تلك  تخطينا 
المجتمع  أهمية حماية  األهالي على  وتوعية 
من قِبل أفراده، وهذا واجب لن نتخلى عنه«.

عملت مديرية المياه على إصالح األعطال 
مشروع  إطالق  خالل  من  الشبكة  في 
استبدال شبكة المياه في المدينة بطول /4/ 
الريف /5/ كم، كحل  كم، واستبدال شبكة 
أن  وخاصةً  المواطنين،  لشكاوي  إسعافي 
شبكة المياه مهترئة وقديمة، وتعاني الكثير 
الكسور؛  أو  االنسدادات  من  المناطق  من 
وتبلغ حسب إحصائيات مديرية المياه طول 

شبكة المياه في مدينة الطبقة /50/ كم.

إصالح األعطال يف الشبكة

في  المياه  مديرية  أعمال  على  ولالطالع 
زيارة  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  الطبقة 
للمديرية؛ حيث أكد اإلداريون في المديرية 
األعطال  إصالح  على  يعملون  أنهم  على 
تم  الذي  المشروع  خالل  من  الشبكة  في 
مع  بالتعاون  األخيرة  الفترة  في  إطالقه 
إحدى المنظمات العاملة في المنطقة؛ وذلك 
باستبدال وصيانة الشبكة بطول /5/كم في 
مدينة الطبقة، و/4/ كم من شبكة المياه في 

الريف.
تم  حيث  مستمر؛  العمل  أن  إلى  وأشاروا 
في  المشروع  من  كم   /3/ مسافة  إنجاز 
خطة  هناك  أن  إلى  باإلضافة  المدينة، 
التركيز  وتم  كم،   /5/ لـ  المسافة  لتوسيع 
في االستبدال على المناطق األكثر ضرراً 
المنطقة،  المواطنين في  يعاني منها  والتي 
قسم  استبدال  تم  الريف  لمشروع  وبالنسبة 
من الشبكة في قرية جعبر؛ حيث بلغ طول 
متر،   /2200/ حوالي  المستبدل  الخط 
بأقطار مختلفة تتراوح ما بين /75 ـ 110/ 
مم، أما في منطقة المحمودلي؛ فتم استبدال 
بأقطار  وأيضاً  متر؛   /1700/ بطول  خط 

مختلفة بين /90 ـ 160/ مم.

متديد املشروع إلنـ ـاز اخلطة 
بشكٍل كامل

على  بالطبقة  المياه  مديرية  إداريو  وأكد 
أنه من المتوقع أن ينتهي مشروع استبدال 
من  الخامس  بتاريخ  المياه  شبكة  وصيانة 
شهر آذار المقبل. ولكن؛ هناك خطة لتمديد 
المشروع لمدة شهر إضافي إلنجاز الخطة 
بشكٍل كامل، وساهم المشروع في حل أكثر 
من 75% من المشاكل واألعطال في شبكة 
مسافتها  تبلغ  التي  الطبقة؛  بمنطقة  المياه 
من  تعاني جلها  كم، حيث   /50/ أكثر من 
هذا  وجاء  واالنسدادات،  والقدم  االهتراء 

المشروع كحل إسعافي.

صيانة حمطة املياه
وصيانة  استبدال  مشروع  مع  بالتوازي 
محطة  لصيانة  خطط  هناك  المياه،  شبكة 
مضخات  الستبدال  دارسة  وهي  المياه؛ 
وتشمل  كامل،  بشكٍل  وصيانتها  المحطة 
الخطة مضخات الطبقة، والخزان الجنوبي 
الوقت  في  أما  عايد،  ومحطة  والشمالي، 
من   %90 بـ  المياه  محطة  فتعمل  الراهن؛ 
جديدة  مضخة  إدخال  يتم  وقريباً  طاقتها، 
مراوح  واستبدال  القرية،  ضخ  قسم  في 
المضخات الروسية بمراوح محلية الصنع 
الصيانة  على  والعمل  فعالية،  أكثر  تكون 

الدورية لتلك المضخة.
بالطبقة  المياه  مديرية  في  اإلداريون  ونوه 
المديرية  إلى وجود صعوبات جمة تواجه 
آليات  وخاصةً  اآلليات،  وجود  عدم  وهي 
الكسور  عن  للكشف  الباكر  منها  الحفر 
وجود  وعدم  الشبكة،  في  واألعطال 
ضابطة كافية وفعالة لردع المخالفات على 
المياه والتي تخفف بنسبة كبيرة من  شبكة 

المشاكل في الشبكة.

الزراعة  ألهمية  نظراً  ـ  الرقة  روناهي/ 
من  أفضل  إنتاج  على  الحصول  وبهدف 
لجنة  عقدت  االستراتيجية،  المحاصيل 

الرقة  لمجلس  التابعة  والري  الزراعة 
مشاكل  مناقشة  بهدف  اجتماعاً  المدني 

الفالحين. 
بعض  مناقشة  تم  االجتماع؛  وخالل 
يتعلق  بما  الفالحين،  تخص  التي  المشاكل 
بأمالك العامة وقنوات الري والمصارف، 

المقترحات  بعض  ووضعت 
لتطوير عمل اللجنة.

عقد  االجتماع  نهاية  وفي 
ومكتب  اإلحصاء  مكتب 
أعضاء  مع  حلقة  اإلرشاد 
اإلرشادية  الوحدات 
قسائم  توزيع  آلية  لشرح 
خط  كل  في  المحروقات 
االستالم  عملية  لتسهيل 

على الفالحين.
حيث 

الزراعة  لجنة  في  الري  مكتب  يواصل 
صيانة  المدني  للمجلس  التابعة  والري 
حدثنا  الصدد؛  وبهذا  المتضررة،  األقنية 
مشرف الصيانة في مكتب الري بسام الحمد 
األنصار،  مأخذ  قناة  معالجة  »تم  قائالً: 
والتكهفات  الكسور  بمعالجة  والبدء 
تجهيز  تم  القناة.  في  المتضررة  واألماكن 
خمس كسور ليتم صب البيتون، ومواصلة 
األقنية  معالجة  من  االنتهاء  حتى  العمل 
استمرارية  هو  والهدف  كافة،  المتضررة 

ري األراضي الزراعية«.
موقع  إكساء  الري  مكتب  يواصل  كما 
الخيالة  منطقة  في  اليسرى  الضفة  قناة 
 /124/ اإلكساء  كمية  وبلغت  ترابياً، 
»إسمنت  مجبول  بيتون  مكعب  متر 

مقاوم«.

من  للخالص  الوحيد  »الطريق  شعار  تحت 
اإلبادة والقتل الممنهج يمرُّ عبر منهج الحماية 
الذاتية«، انطلقت فعاليات الكونفراس الثاني 
الجزيرة،  إقليم  في  المجتمع  حماية  لقوات 
مدينة  في  ديكران  آرام  مركز  في  وذلك 
فيه  الذي شارك  الثاني  الكونفراس  رميالن، 
من  المجتمع  حماية  قوات  من  950 عضواً 
مناطق ومدن وبلدات إقليم الجزيرة، إضافةً 
الذاتية  اإلدارة  ممثلي  من  عدد  لحضور 

ومؤتمر ستار. 
بعد االنتهاء من إلقاء الكلمات اُنتِخب الديوان 
قراءة  تم  حيث  أعضاء،   5 من  المؤلف 
وأختتم  عليه،  النقاش  وتم  السنوي  التقرير 
لقوات  عام  مجلس  بانتخاب  الكونفرانس 
عضواً   63 من  المؤلفة  المجتمع،  حماية 
واتخاذ قرارات هامة، وفي هذا السياق كان 
لنا لقاء مع عدد من أعضاء وعضوات قوات 

حماية المجتمع.

املرأة تأخذ الدور الريادي
 يف الكونفرانس

أخذت المرأة دورها بشكل كبير على مستوى 
المجتمع،  حماية  لقوات  الثاني  الكونفرانس 
التي  العربية  المرأة  الخصوص  وعلى وجه 
باألعمال  وقيامها  ونشاطها  تواجدها  نشاهد 
السابقة،  األعوام  مع  مقارنةً  إليها  الُموكلة 
بنسبة  العسكري  الميدان  المرأة  حيث دخلت 
قوات  عضوة  لنا  أكدته  ما  هذا  كبيرة، 

منى  لكي  كركي  ناحية  في  المجتمع  حماية 
انعقاد  نبارك  قائلةً: »نحن  الناصر، وتابعت 
لقوات  التوالي  على  الثاني  الكونفرانس 
أوجالن  عبد هللا  القائد  على  المجتمع  حماية 
وعلى عوائل الشهداء، حيث تم النقاش على 
تم وضعه  الذي  الجديد  والبرنامج  القرارات 
المتواجدين  األعضاء  مشاركة  خالل  من 
وقرارات  إضافات  وهنالك  اآلراء،  وأخذ 

جديدة بالنسبة للمرأة«.
ونوهت منى بالقول: »سوف نقوم باألعمال 
تُضعف  ولن  بها،  القيام  علينا  المتوجب 
علينا  التأثير  المجتمع  محاوالت  من  إرادتنا 
العربيات،  النساء  وخاصةً  النسوة  نحن 
على  المرأة  بقدرة  يؤمن  لم  الذي  المجتمع 
سوف  لذا  عليه،  والتدريب  السالح  حمل 
بها  سنباشر  حملة  ضمن  جهودنا  نضاعف 
أن  وهي  الكونفرانس،  أعمال  انتهاء  بعد 
ويتم  نفسها  لحماية  مستعدة  امرأة  كل  تكون 

تدريبها على السالح«.

نسعى لتحطيم القيود
 بتدريب املرأة

المحاوالت التي قمنا بها لكي تتعرف المرأة 
على ذاتها وتاريخها وقدرتها على حماية ذاتها 
من دون اللجوء ألحد، كانت تلك المحاوالت 
القليلة  األعوام  في  شاهدنا  كما  ناجحة 
المنصرمة، من خالل انضمام عدد كبير من 

قالته  ما  هذا  المجتمع،  حماية  لقوات  النسوة 
سري  في  المجتمع  حماية  قوات  عضوة  لنا 
بالقول:  وأضافت  مصطفى،  هدلة  كانيه، 
سري  في  المرأة  كانت  قليلة  أعوام  »قبل 
كانيه تخشى من حمل السالح والتدريب عليه 
واستخدامه، أما وبعد المحاوالت استطاعت 
نسبة كبيرة من النساء في مدينة سري كانيه 
أن  على  ونؤكد  كما  السالح،  على  التدرب 
تواجد قوات حماية المجتمع ضرورية للغاية 
في مناطقنا بسبب األوضاع الراهنة، والنقاش 
على القرارات الجديدة مهم جداً فهذه القوات 
فالعضوات  نفسه  المجتمع  أجل  من  هي 
واألعضاء المنتسبين هم من كافة الشعوب، 
وبتالحمنا نحن شعوب شمال وشرق سوريا 
العزلة  سنحطم  وسريان،  وكرد  عرب  من 
المفروضة على القائد عبدهللا أوجالن ونُفِشل 

المؤامرة الدولية على  القائد«.

ال حياة بدون مقاومة 
ومحاية ذاتنا

 وضمن هذا السياق نوه عضو قوات حماية 
سنوات  ثالث  بأن  صادق،  عدنان  المجتمع 
مضت على انعقاد الكونفرانس األول، وفي 
أعمال  على  النقاش  تم  الثاني  الكونفرانس 
قوات حماية المجتمع خالل السنوات الثالث 
نتجاوز  »لكي  قائالً:  وتابع  المنصرمة، 
حماية  أجل  ومن  واجهتنا،  التي  األخطاء 

روناهي / الطبقة ـ تعمل لجنة الصحة التابعة 
لإلدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة 
المشفى  تأهيل  إلعادة  متسارعة  بخطوات 
في  األهمية  مولين  أقسامه،  وبكامل  الوطني 
الوقت الحالي على تأهيل قسم غسيل الكلى، 

لحاجة المنطقة للقسم.
أقسام  تأهيل  في  الصحة  لجنة  جهود  تستمر 
لها  التي  الوطني  الطبقة  مشفى  وأجنحة 
في  للمواطنين  االستشفاء  وأولوية  خاصية 
حيث  وحاجته،  أهميته  حسب  كٌل  أقسامها 
تدرس إدارة المشفى العمل في األيام القادمة 
للحاجة  الكلى  غسيل  قسم  تأهيل  إعادة  على 
ويذكر  المنطقة،  أهالي  قبل  من  له  الماسة 
بأن أسباب الفشل الكلوي عديدة منها الوراثة 
العمل  عن  الكلية  وتتوقف  السكر  وأمراض 
قدرتها  وعدم  الدم  في  السموم  ارتفاع  نتيجة 
على القيام بوظيفتها المعتادة، وكذلك الصدمة 
ونقص  الوراثية  الدم  وأمراض  والبدانة 

السوائل وإهمال معالجة أمراض السكري.

حاجة املنطقة ألجهزة
 غسيل الكلى

مشفى الطبقة الوطني  كان يضم عدة أجهزة 
قاموا  داعش  مرتزقة  ولكن  الِكلى،  لغسيل 
األجهزة  تلك  من  قطع  وسرقة  بتخريب 
بشكل يُخرجها من الخدمة، انتقاماً من أهالي 
المنطقة قرب هزيمتهم في عام 2017م، من 

قبل قوات سوريا الديمقراطية. 
لقاء  لصحيفتنا  كان  الخصوص  هذا  وفي   
الصحة نورس  للجنة  المشتركة  الرئيسة  مع 
العديد  وجود  على  أكدت  التي  اإلبراهيم 
إلى  تحتاج  والتي  الكلوي  الفشل  حاالت  من 
اإلحصائيات  آخر  وحسب  كلى،  غسيل 
الطبقة وريفها  في  أكثر من 60 حالة  بلغت 
بحاجة  كلوي وهم  الفشل  بأمراض  مصابين 
ُملحة لغسيل كالهم عدة مرات خالل الشهر 

الواحد، نتيجة خلل في وظائف الكلية.

ختفيفًا لألعباء املادية
 على املواطن

أهمية  إلى  حديثها  خالل  نورس  وأشارت   
الطبقة  مشفى  في  الكلى  غسيل  قسم  افتتاح 

المواطن  معاناة  يخفف  والذي  الوطني 
الشمال  في  المنطقة  ألبناء  المادية  واألعباء 
الواحدة  الجلسة  تكلفة  أن   حيث  السوري، 
لجلسة  ل.س  ألف   15 حوالي  تقدر  كبيرة 
أعباء  عدا  أدنى،  كحد  الواحدة  الغسيل 
مثل  أن  وللعلم  واإلقامة،  السفر  مصاريف 
المشافي الخاصة  هذه األجهزة ال تتوفر في 

الرتفاع تكليفها.

تفعيل »4« أجهزة غسيل
 يف املشفى يف الفرتة القادمة

أجهزة   3 المشفى  في  أن  نورس  وذكرت 
تبديل  وقطع  صيانة  إلى  تحتاج  كلى  غسيل 
في  الموجودة  البورد  داعش  تخريب  بسبب 
والصعوبة  فيها،  الكوابل  وتقطيع  األجهزة 
األجهزة هي عدم  تلك  تشغيل  تظهر إلعادة 
وتجهيز  صيانة  في  المطلوبة  القطع  توافر 
أولويات  من  أن  نورس  ونوهت  األجهزة. 
لجنة الصحة في الوقت الحالي؛ هو تفعيل هذا 
القسم ومن المتوقع خالل الفترة القادمة تفعيل 
القسم »بـ 4« أجهزة غسيل كلى في المشفى 

الوطني. 

يتحضر أهالي  كوباني  روناهي/ كوباني - 
الستقبال عيد النوروز الذي يزورنا كل عام 
المالبس  بخياطة  وذلك  آذار،  من   21 في 
حيث  للعيد،  وتجهيزها  الكردية  الفلكلورية 
مسبوق  غير  ازدحاماً  المدينة  أسواق  تشهد 
به بشكٍل عام، ومحالت األقمشة ومصممي 

األلبسة بشكٍل خاص. 
يتحضر أهالي مقاطعة كوباني الستقبال عيد 
النوروز ببهجة وفرحة كبيرة، وذلك بشراء 

األقمشة وخياطة األلبسة الفلكلورية. 
ازدحاماً  كوباني  مدينة  أسواق  شهدت  حيث 
نوروز  عيد  القتراب  وذلك  مسبوقاً،  غير 
الكردي،  الشعب  عامة  به  يحتفل  الذي 
والذي  المنطقة  شعوب  العيد  في  ويشاركه 

يعتبر رمزاً النتصار الحق على الباطل.

تتزين حمالت األلبسة
 باأللبسة الفلكلورية

المدينة  في  األلبسة  محالت  تتزين  حيث 
لكافة  المناسبة  الكردية  الفلكلورية  باأللبسة 
منطقته،  حسب  وكٍل  والجنسين،  األعمار 
حيث االزدحام الشديد لدى مصممي األلبسة 

الكردية. 
فالبعض من النساء يُصممن ألبسة فلكلورية 
وخفتان«،  »كراس  يسمونه  ما  أو  كوبانية 
فلكلورية  مالبس  يصمم  اآلخر  والبعض 
يقومون  الرجال  أما  ذوقه،  حسب  كردية 

بخياطة الزي الكردي الفلكلوري. 
في  جولة  لصحيفتنا  كانت  السياق  وبهذا 
العيد  أجواء  ورصد  كوباني  مدينة  أسواق 
أصحاب  من  البعض  التقينا  حيث  فيها، 

المحالت، والمتسوقين. 
إحدى  صاحب  مصطفى  فياض  قال  حيث 
المدينة تشهد  بأن أسواق  بالسوق،  المحالت 
اقتراب  مع  عام  بشكل  شديد  ازدحام  حالة 
األقمشة  محالت  وباألخص  نوروز،  عيد 
ذاته  السياق  وفي  الفلكلورية.  والمالبس 
كانت  والتي  تمي  عينة  المواطنة  أشارت 
قالت:  حيث  النوروز  عيد  القتراب  تتسوق 
واأللبسة  األقمشة  محالت  يقصد  »الجميع 
العيد  وحضور  الفلكلورية،  األلبسة  لشراء 
أجدادهم،  وتقاليد  وبتراثهم  الخاص  بزيهم 
غامرة  بفرحة  الشعور  فينا  يبعث  وهذا 

ونستقبل هذا العيد بكل بهجة«. 
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تقرير/ ماهر زكريا، مصطفى اخلليل

تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ سالفا أمحد

نورس ابراهيم

عينة متىفياض مصطفى

حلول إسعافية ملشاكل املياه يف الطبقة

أعمال جلنة االقتصاد والزراعة مبجلس الرقة املدنيش

الكونفرانس الثاني لقوات محاية اجملتمع... منهج للحماية الذاتية اجملتمعية

جلنة الصحة بالطبقة
 تسعى الفتتاح قسم غسيل الكِلى

كوباني تتحضر الستقبال 
النوروز بفرحة غامرة

تقرير/ ماهر زكريا

املدنية  اإلدارة  يف  احمللية  واإلدارة  البلديات  للجنة  التابعة  املياه  مديرية  تعمل   - الطبقة   / روناهي 

من  الطبقة،  منطقة  يف  املواطنني  لشكاوي  جذرية  حلول  إجياد  على  الطبقة  ملنطقة  الدميقراطية 

خالل استبدال شبكة املياه يف املدينة، وصيانة املضخات يف احملطة.

املشاركني  أكد   - لكي  كركي  روناهي/ 
لقوات  الثاني  الكونفرانس  يف  واملشاركات 
االستعداد  ُأهبة  على  بأهنم  اجملتمع،  محاية 
للقيام حبماية جمتمعهم، وأهنم سوف يتخطون 

كافة العقبات اليت تواجههم.
عدنان صادقمنى الناصرهدلة مصطفى

ـجـ


