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إعالن مناقصة 
بالظرف املختوم

إعالن مناقصة )للمرة 
الثالثة بالسرعة الكلية(

لتقديم  الدولية  الوكاالت  إحدى  تبحث 
المساعدات عن الموردين لوضع اتفاقية 
وأبنية  وكرفانات  كرفانات  قواعد  لتنفيذ 
اسمنتية  وقواعد  تعليم  ومراكز  مكاتب 
لها  الالزمة  المواد  وتزويد  وخيم  للخيم 
في مخيم عريشة و مخيم مبروكة ومخيم 

عين عيسى. 
العروض  مقدمو  يكون  أن  ويجب 
الناجحون قادرين على توفير الخدمة في 
مخيم عريشة ومخيم مبروكة ومخيم عين 

عيسى. 
الشركات المهتمة يجب أن ترسل وصفاً 
والمراجع  والخدمات  للشركة  موجزاً 
Ten� التالي للعنوان   االتراخيص 

 .der20172018@gmail.com
سوف  الوثائق  تلك  تقدم  التي  الشركات 
في  للمشاركة  دعوة  ملف:  إرسال  يتم 
مناقصة، بما في ذلك المواصفات الفنية.

وسوف يكون آخر تاريخ الستالم العرض  
الشركات  ينصح  24/07/2018وبالتالي 
في  الشركة  تفاصيل  بإرسال  المهتمة 

أقرب وقت ممكن.
نهار  من  ابتداء  أوراقكم  إرسال  يمكنكم 

الخميس الموافق لـ 05/07/2018

تعلن بلدية الشعب في تربه سبيه عن إجراء 
مشروع  لتنفيذ  المختوم  بالظرف  مناقصة 
لعام  تربه سبيه  لبلدية  تربه سبيه  بلدية  مكب 

2018و ذلك في مقر بلدية تربه سبيه
السبت  يوم  العروض  لتقديم  موعد  آخر  ـ 

تاريخ 4/7/2018
ـ موعد فض العروض في تمام الساعة /1/ 

من يوم األربعاء تاريخ 5/7/2018
 /11745225/ التقديري  الكشف  قيمة  ـ 
وخمسة  وسبعمائة  مليوناً  عشر  إحدى  فقط 
وعشرون   وخمسة  ومائتان  ألف  وأربعون 

ليرة سورية ال غير.
الكشف  قيمة  من   5% المؤقتة  التأمينات  ـ 

التقديري. 
ـ التأمينات النهائية %10 من قيمة اإلحالة.
ـ مدة ارتباط العارض بعرضه /30/ يوماً.

ـ سعر اإلضبارة /5000/ ل.س. 
 تقدم العروض مرفقة بجميع الوثائق الثبوتية 
الدائرة  مراجعة  ويمكن  الديوان  إلى  الالزمة 

الفنية 
والمالية لالطالع على دفتر الشروط وشراء 

اإلضبارة خالل أوقات الدوام الرسمي.
الرئاسة المشتركة

عبد العزيز محمد - سعاد الحسين

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

لإلعالم والنشر، تسعى إىل بناء أواصر األخوة بني الشعوب وإرساء دعائم 

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

عدسة روناهي - الطبقة
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

روناهي/ الطبقة - تعمل مديرية الزراعة في 
لجنة االقتصاد بالطبقة على تفعيل المشاريع 
االقتصادية الزراعية كافة في المنطقة كون 
نهر  ضفاف  على  وتغفو  زراعية  المنطقة 
مساحاتها  من  جعل  التي  الفرات  وبحيرة 

الواسعة ومياهها الوفيرة منطقة زراعية.
ومنذ مدة بدأت المديرية بالعمل على تأهيل 
اقتصادية  منشأة  باعتبارها  قبيع  أبو  منشأة 
والحيواني  الزراعي  بقسميها  تؤمن  حيوية 
لحوم  من  المنطقة  واحتياج  عمل  فرص 

بيضاء وبيض.
الرئيس  مع  روناهي  صحيفة  لقاء  وفي 
المشترك لمديرية الزراعة خالد العسكر أكد 
أن المديرية عملت على تأهيل منشأة مداجن 
أبو قبيع التي تقع شرق بلدة المنصورة كونها 

منشأة اقتصادية زراعية.
تأهيل  من  انتهى  العمل  أن  العسكر  وأشار 
يبلغ  والتي  المداجن  في  الموجودة  األشجار 
و1500  زيتون  شجرة  ألف   22 عددها 
وتحويض  سقاية  وتم  حلبي،  فستق  شجرة 
زيتون  شجرة  ألف   18 من  أكثر  وتجهيز 
1000 شجرة فستق حلبي، وتعمل المديرية 
على تأهيل ما تعرض للتخريب والتدمير في 
الحرب التي دارت في المنطقة، وتم تجهيز 
حيث  كافة،  النواحي  من  الزراعي  القسم 

األشجار  جانب  لتنظيف  عمال  وضع  تم 
األسمدة  لوضع  استعداداً  وتحويضها 
والتجهيزات الكهربائية وإصالح المضخات 
)60�50�15حصان(  بقدرات  وهي  الثالثة 

لسقاية األشجار والتي تسقى بالتنقيط.
وأكد الرئيس المشترك لمديرية الزراعة في 

مشروع  للمديرية  أن  العسكر  خالد  الطبقة 
حيث  الحيواني،  لإلنتاج  المداجن  إلعادة 
يوجد في المداجن مدجنين ويتم العمل على 
تجهيزها بشكل كامل من الناحية الكهربائية 
بإمكان  حيث  الصيصان،  وجلب  والعالفية 
البداية  في  فرخ   500 احتضان  المدجنة 
مدجنة  كل  فباستطاعة  تدريجياً،  وزيادتها 

استيعاب 1500 فرخ.

تأهيل مداجن أبو قبيع بالطبقة

افتتاح روضة األمل لألطفال بالطبقة
روناهي/ الطبقة ـ افتتح مجلس المرأة في 
الحي  في  لألطفال  األمل  روضة  الطبقة 
بعد  السورية  المرأة  أكاديمية  قرب  األول 
لالهتمام  وذلك  تجهيزها،  من  االنتهاء 
باألطفال أكتر وعودة البهجة إلى وجوههم 
من  الطبقة  تحرير  على  سنة  مرور  بعد 

أيدي مرتزقة داعش.
المدنية  اإلدارة  من  كل  االفتتاح  وحضر 
الديمقراطية لمنطقة الطبقة، مجلس المرأة 
في الطبقة وريفها المنصورة والصفصاف، 

وضيوف من مقاطعة كوباني.
صمت  دقيقة  بالوقوف  االفتتاح  بدأ 
استذكاراً ألرواح الشهداء، تالها إلقاء كلمة 
كل من اإلدارية في مجلس المرأة بالطبقة 
المرأة  لجنة  في  واإلدارية  الرشيد،  سعاد 
وعضوة  الناجي،  والء  الطبقة  لمنطقة 
مؤسسة عوائل الشهداء أمينة عبد الرزاق، 

واإلدارية في روضة األمل آسيا رشو.
ورحبت جميع الكلمات بالحضور وباركت 
أن  على  وأكدت  الروضة،  هذه  افتتاح 
بكل  ويتعلموا  يلعبوا  أن  األطفال  حق  من 
حرية، وأن براءة األطفال التي ال تعرف 
الكذب والخداع يجب أن تبقى في مناطق 

آمنة مع ضرورة رسم مستقبل لهم. 
قبل مؤسسة  االفتتاح من  وتم قص شريط 
الحضور  دخول  وتالها  الشهداء  عوائل 
والتي  عليها  لالطالع  الروضة  داخل  إلى 
كانت مزينة بالرسومات المعبرة عن براءة 
واأللوان  الكرتونية  واأللعاب  األطفال 

الزاهية.
الحضور حلقات  االفتتاح؛ عقد  وفي ختام 
السنافر  مع  والرقص  الشعبية  الدبكة 
وجوههم  تمأل  البسمة  وكانت  واألطفال، 

البريئة.

 مدى تؤثر السياسة على 
ّ
إىل أي

الرياضة وهل ختدم الرياضة السياسة؟!

اإلغراءات املادية وفقدان 

االحرتام الرياضي خترتق 

رياضتنا فهل من حل؟!

الشعوب  حزب  حاربت  التركيّة  الحكومة  إّن 
مالحقة  خالل  من  علنّي  بشكٍل  الديمقراطيّة 
في  تركيا  وغاية  السجون،  في  وزّجهم  أعضاءه 
أهدافها  تحقيق  هو  السوريّة«  »المعارضة  دعم 
من خاللهم، وأّن نتائج االنتخابات التركيّة ستكون 
تؤّدي  وقد  وخارجها  التركّي  الداخل  على  مباشرة 
خالل  من  بالسلطة  والتمّسك  أكثر  االستبداد  إلى 

القرارات الفرديّة التي ستصدر.

تدون  الكردية  والمرأة  عهدها  بداية  منذ 
تاريخ الحب والعشق للحرية والحياة، وعجز 
التاريخ عن وصف نضالها وتضحياتها على 
المرأة  سجلت  فقد  واألزمنة،  العصور  مر 
والنضال  البطولة  آيات  أسمى  الكردية 
دائماً  وكانت  كردستان،  تاريخ  في  الثوري 
عن  تتغيب  لم  فهي  والحياة،  الحرية  أيقونة 
الحياة،  مناحي  جميع  في  يوماً  دورها  أداء 
وبين  بينها  الفيزيولوجي  الفارق  تضع  ولم 
الرجل عائقاً أمام طريق مقاومتها، فهي التي 
وزجت  الكردستانية،  الثورات  في  ساهمت 
في السجون وعذبت واستشهدت، إال أنها لم 
تخنع أو تتراجع عن أهدافها في نيل الحرية.
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حقوقيو مشال سوريا:االحتالل الرتكي يف عفرين... سلسلة جرائم
التركي  «تركيا دولة احتالل« االحتالل  دولة  ترتكبها  عفرين  أبناء  بحق  سافرة  انتهاكات 

ومرتزقتها يومياً، من قتل، وخطف، ومجازر جماعية، وطلب فدية، 
واغتصاب، وإرغام اإليزيديين على اعتناق الدين اإلسالمي وإلزام 
المرأة على ارتداء النقاب، وآخر جرائمها في اليومين المنصرمين 
خطفهما  بعد  شابين  ومقتل  وحشية،  بطريقة  إيزيدية  امرأة  قتل 

وإخفائها لمدة أربعة أيام ومن ثم رميهما في إحدى القرى. 

أكد حقوقيون من مقاطعة كري سبي بإقليم 
التركي  االحتالل  دولة  أن  على  الفرات 
مستعمرة  سوريا  شمال  لجعل  تسعى 
عثمانية وتحث على إثارة الفتن بين شعوب 

المنطقة، وأشاروا إلى أنها أخلت بالمواثيق 
الدولية وأنها تعجز عن تطبيق الديمقراطية 
خالل  من  بذلك  ادعائها  رغم  تركيا  في 

اعتقال البرلمانيين والساسة. 

املؤمتر التأسيسي األول لشبيبة الرقة وريفها.. حنو تنظيم الشبيبة

االحتياجات  ذوي  أطفال  عجز  بسبب   
اليومية  احتياجاتهم  بتلبية  القيام  الخاصة عن 
المجتمع  بأنهم مهمشون ضمن  يشعرهم  مما 
بكيفية  مجتمعنا  معرفة  وعدم  رفاقهم  وبين 
لمساعدة  مميزة  وكخطوة  معهم،  التعامل 
حياة  عيش  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
ويعتمدون  فعاليين  أشخاص  ليكونوا  سوية 
على أنفسهم في تطوير مجتمعهم، ولمواجهة 

يتم  لديهم،  جسدي  لقصور  نتيجة  نقصهم 
االحتياجات  لذوي  مركز  لفتح  اإلعداد 
والصحية  النفسية  الرعاية  لتقديم  الخاصة 
كباقي  حياتهم  عيش  في  ومساعدتهم  لهم 
مكتب  قبل  من  قامشلو  في  المجتمع  أفراد 
ذوي االحتياجات الخاصة التابع لهيئة العمل 

والشؤون االجتماعية في إقليم الجزيرة. 

الزمت الرياضة مسيرة اإلنسان منذ أن أصبح 
يمشي،  سنة،  150ألف  من  أكثر  قبل  مستقيماً 
كي  الزمن  يسبق  يركض،  يجري،  يهرول، 
من  األنواع  هذه  وأصبحت  بقائه،  على  يحافظ 
الرياضات فيما بعد سباقات رسمية بين األفراد، 
اإلنسان  تعلم  حياته  من  متقدمة  مرحلة  في 
ومن  للصيد،  العصا  حمل  هي  أخرى  رياضة 
هذه العصا صنع الرماح والسهام ليصطاد بها 
الطيور والحيوانات، وتلت تلك المرحلة رياضة 
أخضع  أن  بعد  الخيل،  ركوب  وهي  أفضل 
واألنسنة،  التدجين  لثقافة  والحيوانات  الطيور 
ويصطادها،  الفريسة  ليسبق  الحصان  ركب 
الجري والرمي  الثالث  الرياضات  وباتت هذه 
وركوب الخيل من أقدس وأقدم الرياضات التي 
من  اآلالف  عشرات  منذ  اإلنسان  حياة  رافقت 

السنين.

أي محاولة لكتابة دستور 

لسوريا ستفشل ما لم يشارك 

فيها جميع السوريين

زيالن... رمز انبعاث المرأة الكردية
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قيادة  المنظمة  الشبيبة  باستطاعة 
هذا  الديمقراطية؛  نحو  سوريا 
المؤتمر  في  أحمد  إلهام  أكدته  ما 
الرقة  لشبيبة  األول  التأسيسي 
ابراهيم  أوضح  كما  وريفها، 
خطوة  الشبيبة  مؤتمر  أن  القفطان 
ديمقراطية  سوريا  لبناء  مكملة 
الشبيبة؛  عاتق  على  ويقع  حرة، 
في  األخرى  الفئات  على  عالوة 
السورية  األزمة  إنهاء  المجتمع 
الشبيبة  وحث  لها،  حّل  ووضع 
على التسلح بالعلم وتنظيم أنفسهم.
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ذوو االحتياجات اخلاصة.. طاقات 
منتجة تتطلب الرعاية
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هم  »الشبيبة  شعار  تحت  ـ  األخبار  مركز 
المستقبل«؛  سوريا  نحو  التغيير  طليعة 
لشبيبة  األول  التأسيسي  المؤتمر  انعقد 
حزيران  شهر  من   29 الـ  في  وريفها  الرقة 
المنصرم، وبمشاركة 1000 شاب وشابة من 
حضور  إلى  باإلضافة  وريفها،  الرقة  مدينة 
الضيوف من  مدن منبج، كري سبي، الطبقة، 
سوريا  حزب  ورئيس  والحسكة  الزور  دير 
المستقبل ابراهيم قفطان، والرئيسة المشتركة 

لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.
فيها  انعقد  التي  الملعب  قاعة  وزينت  هذا 
الذين  الحرية  شهداء  بصور  المؤتمر 
ويافطات  سوريا  شمال  ثورة  في  استشهدوا 
الشبيبة  بروح  والعمل  العلم   « عليها  كتب 
نبني سورية المستقبل، بنضال المرأة الشابة 
الرقة  شبيبة  الذكورية،  الذهنية  تحطم  سوف 
التراب  أجل وحدة  الشهادة من  كلنا مشروع 
الرقة  مجلس  أعالم  إلى  باإلضافة  السوري، 

المدني ومجلس سوريا الديمقراطي«.
سوريا  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  وألقت 
المؤتمر  خالل  أحمد  إلهام  الديمقراطية 
التأسيسي لشبيبة الرقة كلمة أكدت فيها على 
أن المعارك تشتد في سوريا وتابعت: »نرى 
أن المعارك تشتد في سوريا، وهذه المعارك 
تستهدف المجموعات المسلحة في درعا من 
خالل اتفاقيات دولية سواء أكانت أمريكية أو 

روسية ».
كانت  التي  الفصائل  »بعض  وأضافت: 
موجودة تم إنهاء عملها العسكري في بعض 
المناطق من خالل تسليم إدارتها ثم نقلها إلى 
المجموعات  تلك  نقل  فعملية  أخرى،  مناطق 
تغيير  إحداث عملية  بنتائج سلبية وهي  تأتي 
في  تجتمع  فئة  فكل  سوريا  في  ديمغرافي 
لتشكيل  يخططون  أنهم  جانب  إلى  منطقة، 
العراقي أوضح  بهم والمشهد  مناطق خاصة 

صورة تظهر أمامنا اآلن في سوريا«.
وأشارت إلهام إلى أن ما يحصل على األرض 
الدول  تمارسها  التي  السياسات  على  رد  هو 
في  ويحدث  حدث  »ما  وأردفت:  اإلقليمية، 
على  وصريح  واضح  رد  هو  المناطق  هذه 
تمارسها  التي  والمؤامرات  السياسات  كافة 
لذلك؛  السوري.  الشعب  اإلقليمية ضد  الدول 
على  سائر  الديمقراطي  المشروع  أن  نقول 

قدم وساق وسيستمر وسينجح بالرغم من كل 
المحاوالت التي تجري إلنهائه«.

وتابعت إلهام أحمد في هذا السياق: »الكثيرون 
فنحن  لتقسيم سوريا،  هو  المشروع  أن  قالوا 
نقول أن من يقسم سوريا هي الدول اإلقليمية 
والتي تمارس سياسات ضد الشعب السوري، 
وحالياً ما يجري في مناطق درعا يوضح ذلك 

جلياً«.
السوري  النظام  مع  المفاوضات  وبصدد 
قالت إلهام أحمد أنهم أبدوا استعدادهم للنظام 
للتفاوض حول مستقبل سوريا لوضع دستور 
سوريا  تكون  أن  »نسعى  وأضافت:  جديد، 
لعرق  وليس  السوريين  لكافة  الديمقراطية 
الدول  وبعض  تركيا  أن  نرى  واليوم  واحد، 
األخرى يدلون بتصريحات وبالرغم من أننا 
قمنا بالرد على تلك التصريحات لكن ال يوجد 

أي استعداد لتلك األطراف«.
وكررت إلهام حديثها بأنهم مستعدون للحوار 
إلنهاء  ديمقراطي  دستور  حول  والتفاوض 
االستقرار  نريد  »فنحن  السورية:  األزمة 

واألمان للشعب السوري«.
المشتركة  الرئيسة  قالت  الشبيبة  وبصدد 
لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد: »إن 
كان الشبيبة واعين ومنظمين فبإمكانهم السير 

بسوريا نحو برنامج ديمقراطي وحر«.
وبارك رئيس حزب سوريا المستقبل ابراهيم 

وبيّن  الشبيبة،  على  المؤتمر  انعقاد  القفطان 
أنهم على يقين بأن مؤتمر شبيبة الرقة األول 
سيكون خطوة مكملة لبناء سورية ديمقراطية 
حرة، وحث الشبيبة أن يكون سالحهم الفكر 
فعلته  كما  والدمار  السالح  وليس  السليم 

المرتزقة.
إلى  يشير  المؤتمر  شعار  بأن  القفطان  ونوه 
»لكن  وتابع:  المستقبل،  سوريا  نحو  التغيير 
علينا أن نستدرك بأن التغير ال يكون بالسالح، 
بل على العكس أن يكون بالفكر الحر والعلم، 
لكي نوجه سوريا نحو الديمقراطية والحرية. 
لهذا  القوة  هم  الذين  الشبيبة  هؤالء  من  نريد 
يكون  بالدمار وأن  بالعقل ال  العمل  البلد فب 

سالحهم أفكارهم الحرة«.
إبراهيم  المستقبل  سوريا  حزب  رئيس  وقال 
القفطان في نهاية كلمته: »على الجميع وليس 
ديمقراطية  سوريا  لبناء  العمل  فقط  الشبيبة 
حر  بشكل  السوريين  كافة  فيها  يعيش  حرة 

وديمقراطي«.
المؤتمر  في  المشاركة  الشبيبة  صادق 
النظام  على  وريفها  الرقة  لشبيبة  التأسيسي 
التحضيرية  اللجنة  قبل  من  المعد  الداخلي 
للمؤتمر، والذي تضمن بنوداً تهدف إلى بناء 

وتنظيم شبيبة حرة  ديمقراطية.

مركز األخبار ـ اعتبر حقوقيون في مقاطعة 
تجاه  التركية  الدولة  سياسة  أن  سبي  كري 
شمال سوريا هي نظرة »استعمارية« وبث 
الفتن والنعرات الطائفية بين شعوب المنطقة، 
مؤكدين أن تركيا ضربت العهود والمواثيق 
لألراضي  باحتاللها  الحائط  بعرض  الدولية 

السورية.
مع  هاوار  أنباء  وكالة  أجرته  لقاءات  وفي 
سبي  كري  مقاطعة  في  الحقوقيين  من  عدد 
لجنة  في  العضو  أكد  الفرات،  إقليم  في 
مسلم  الشعب،  بمحكمة  واالدعاء  التحقيق 
التركية في  محمد، أن الغرض من السياسة 
واحتالل  »االستعمار  هو  السوري  الشمال 
ومدينة  السوري  الشمال  من  أوسع  مساحة 
في  كانت  التي  ذلك  على  دليل  خير  عفرين 
مأمن بأهاليها، فيما طموحات تركيا بدخول 
منبج االحتاللية باتت تهدد ضمن األراضي 
والنعرات  الفتن  لبث  فأكثر  أكثر  السورية 

الطائفية«.
وحول التهديدات التركية األخيرة حول منبج، 
لألخوة  مثال  منبج  »مدينة  مسلم:  أضاف 
شؤونها  يديرون  أهلها  المشترك،  والعيش 
المدنية والعسكرية ذاتياً، فالتدخل التركي في 
الدولية  للقوانين  السوري هو مخالف  الشأن 

التي تحترم حدود الجوار«.
أثناء  تركيا  صمت  حول  الحقوقي  وتساءل 
احتالل مرتزقة داعش لمدينة منبج، وأكمل 
التي  القوية  الصلة  تأكيد على  بالقول: »هذا 
مجلس  حرر  وعندما  بداعش،  تركيا  تربط 
منبج العسكري مدينتهم وتأسيس المؤسسات 
حول  أهلها  والتفاف  والعسكرية  المدنية 
إدارتها أثارت حفيظة تركيا وجعلتها تهرع 
للتصريحات واالتفاقيات لدخول مدينة منبج 
ألن العيش المشترك وأخوة الشعوب المتمثلة 

في منبج ال تروق لتركيا«.
تًدعي  التي  تركيا  »إن  مسلم:  ونوه 
الديمقراطية وهي بلد الحريات، فنرى يومياً 
اعتقاالت للساسة والبرلمانيين نتيجة آراءهم 
المتمثل  الحاكم  حزب  سياسة  تعارض  التي 
بالعدالة والتنمية برئاسة أردوغان، فإن الدولة 
التي تعتقل السياسيين والمعارضين لسياستها 
والديمقراطية  الحرية  منح  تستطيع  ال 
في  السالم  نشر  في  وتساهم  ثانية  لشعوب 

الدول الجارة’«.
العدالة  هيئة  وعضو  القاضي  قال  بدوره 
االجتماعية، محمد اسماعيل: »إن التهديدات 
تمهيداً  المنطقة  تجاه  وسياساتها  التركية 
التركي  »العلم  وتابع:  جديد«،  الستعمار 
الذي يرفع فوق األراضي السورية دليل أن 
هناك استعمار وهذا االستعمار قد القى تأييداً 

دولياً«.
وأشار محمد اسماعيل: »يجب علينا كشعب 
إلخراج  بقوة  ونعمل  نتكاتف  أن  سوري 

المستعمر بإرادتنا«.
تجاه  الدولية  السياسة  أن  الحقوقي،  واعتبر 
ضياع  في  وتساهم  للوقت،  مضيعة  تركيا 
تحت  ترزح  السورية  »األراضي  الوطن: 
الباب،  )جرابلس،  مثل  االحتالل  رحمة 
هناك  أن  مؤكداً  أعلم«،  وعفرين( وغداً هللا 
الشعب  وثم  هللا  إرادة  تقهران  لن  إرادتان 
فلن  أرضه  ويحب  يصمم  عندما  فالشعب 

تستطيع أي قوة ضاربة أن تنال من إرادته.
الشعب  محكمة  في  قاضي  أشار  وبدوره 
أردوغان  أن  اسماعيل،  جاسم  سبي،  بكري 
المنطقة،  في  مطامعه  توسيع  خالل  من 
يحاول استعادة أمجاد أجداده العثمانيين تحت 

عباءة الدين اإلسالمي.
لنص  عدنا  »لو  اسماعيل:  جاسم  ونوه 
المتحدة  األمم  ميثاق  قانون  من   60 المادة 
أي  منع  على  ينص  والذي  معروف  وهو 
أخرى،  دولة  تغزو  أن  أو  باالعتداء  دولة 
المادة وقوانين األمم  فأردوغان ضرب هذه 
جرار  جيش  وأعد  الحائط  بعرض  المتحدة 
أين  أذاً  السورية،  األرضي  باحتالل  وبادر 

األمم المتحدة؟«.
رداً  ستتلقى  تركيا  بأن  الحقوقي،  وشدد 
»سيوضع  قائالً:  ومضى  قريباً،  قاسياً 
وتماديها  تركيا  لغرور  حداً  أجالً  أم  عاجالً 
المنطقة نرفض  على أرضنا، فنحن شعوب 

احتاللها لمناطقنا«.
وتهدد تركيا في اآلونة األخيرة بالتوغل في 
تقف  لن  بأنها  وتقول  سوريا،  شمال  منبج 
عند هذا الحد فقط، بل ستقوم باحتالل كامل 
شعبي  رفض  وسط  سوريا،  شمال  أراضي 
أمن  تزعزع  قد  لتركيا  سافر  عدوان  ألي 

واستقرار المنطقة.
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املؤمتر التأسيسي األول لشبيبة الرقة وريفها.. 

حنو تنظيم الشبيبة
حقوقيو مشال سوريا: «تركيا 

دولة احتالل«

التركية  الدولة  ترتكب  ـ  األخبار  مركز 
الجرائم  يومياً  عفرين  في  ومسلحوها 
البشعة بحق المواطنين، من جرائم الخطف 
الفدية  والنهب وطلب  والسلب  واالغتصاب 

والمجازر الجماعية.

على  عثر  عفرين  في  شيروا  ناحية  ففي 
جثماني شابين بعد اختفاءهما مدة أربعة أيام. 
على  العثور  تم  أنه  محلية  مصادر  وأفادت 
جثمان كل من الشاب محمد علي )17 عاماً( 
عاماً(   35( األصل  العربي  خلف  والشاب 

واألب لثالثة أطفال بين بساتين الرمان في 
قرية برج عفدلويه. 

عفرين  إلى  توجه  قد  كان  خلف  والمواطن 
وتحدث شهود  آمنة.  منطقة  تعد  كانت  التي 
عيان عن التهديدات التي وجهت للمواطنين 

الدولة  مسلحي  من  وخلف  علي  محمد 
بعدة  غيابهم  قبل  الحمزة  باسم  التركية  
أيام، كما وأقدمت مرتزقة االحتالل التركي 
وحشية  بطريقة  إيزيدية  امرأة  قتل  على 
أقدمت  محلية  مصادر  ووفقاً  عفرين،  في 
التركي  االحتالل  لجيش  التابعة  المرتزقة 
أخرى  جريمة  ارتكاب  على  عفرين  في 
يزيدية  امرأة  راح ضحيتها  اإليزيدين  بحق 
المرتزقة  الجماعات  وأقدمت  هذا  أخرى. 
هامك  فاطمة  منزل  على  قنبلة  رمي  على 
)66عاماً( التي كانت تعيش مع عائلتها في 
المنزل ذاته, في منتصف ليل 27 حزيران 
بعد  عفرين.  في  قطمة  قرية  في  المنصرم 
وجيش  المرتزقة  الجماعات  احتلت  أن 
قامت  عفرين  مقاطعة  التركي  االحتالل 
فاطمة هامك حنان  المغدورة  باعتقال زوج 
وحشي  بشكل  للتعذيب  تعرضه  وبعد  بايرم 
أن  المصادر  تم إطالق سراحه. وأوضحت 
حنان بايرم وبعد أن تم إطالق سراحه كان 
من  كبيرة  لمضايقات وضغوطات  يتعرض 
قبل الجماعات المرتزقة بهدف إجباره على 

احتلت  أن  وبعد  هذا  منزله،  وترك  الرحيل 
الجماعة المرتزقة وجيش االحتالل التركي 
مقاطعة عفرين بدأت بسرقة ونهب ممتلكات 
أهالي عفرين كما قامت مصادرة واالستيالء 
على ممتلكاتهم, منازلهم, محالتهم وأموالهم. 
المقاطعة  على  الهجمات  بداية  ومنذ  كذلك 
تستهدف  كانت  الثاني  كانون   20 بتاريخ 
المكون  قرى  وبخاصة  المدنية  المناطق 
اإليزيدي. بعد تقدم تلك الجماعات المرتزقة 
اغتصاب,  اختطاف,  علميات  بتنفيذ  بدأت 
قتل والممارسات الالإنسانية بحق المدنيين، 
اإليزيدية  العبادة  دور  بتدمير  قامت  أيضاً 
االتحاد  مركز  وتفجير  زرادشت  وتمثال 
المرتزقة  تكف  ولم  عفرين.  في  اإليزيدي 
فبدأت  واالنتهاكات،  الممارسات  هذه  عن 
في اآلونة األخيرة بإظهار وجهها الداعشي 
على  اإليزيدي  الشعب  وإجبار  الحقيقي 
وإجبار  اإلسالم  واعتناق  المساجد  دخول 
وتعذيب  ومعاقبة  النقاب  لباس  على  النساء 

من ال يلتزم بهذه الفرائض.

االحتالل الرتكي يف عفرين... سلسلة جرائم

بشكل  األسنان  فرشاة  باستخدام  يقوم  ال  منا  من 
هذه  تحتوي  ماذا  يوماً  فكرتم  هل  ولكن  يومّي؟ 
الفرشاة بين شعيراتها؟ وهل حقاً تتلوث الفرشاة 

لتنقل الجراثيم إلى تجويف الفم؟
في  السبب  األسنان  فرشاة  تكون  قد  بالفعل 
عليها  الحفاظ  عدم  حال  في  بالعدوى   اإلصابة 
بإمكانها  والبكتيريا  فالفيروسات  سليم  بشكٍل 
لتسبّب  الفرشاة  سطح  على  ألسابيع  العيش 
المرض للشخص الذي يستخدمها. ولكن هذا ال 
ينطوي على الميكروبات الضاّرة فقط بل النافعة 

أيضاً. وأما الحل:
بالماء  األسنان  فرشاة  غسل  من  تأّكد  الغسل: 
والتخلّص من بقايا الطعام العالقة فيها وفي حال 
فننصح  المناعة  بأمراض  ُمصاباً  الشخص  كان 

بنقع الفرشاة في غسول الفم المضاد للبكتيريا.
احفظ الفرشاة بشكل سليم: فبعد استخدام الفرشاة 
المغلق  مكانها  إلى  رطبة  وهي  بإعادتها  تقم  ال 
من  للتأكد  مكشوف  مكان  في  ضعها  بل  فوراً 
بتغيير  قم  دورّي:  بشكل  الفرشاة  جفافها.استبدل 

تالحظ  عندما  أو  أشهر   4_  3 كّل  الفرشاة 
عالمات تضّرٍر على الفرشاة وهذا الكالم ينطبق 

على رأس فرشاة األسنان الكهربائيّة أيضاً.
هذا  كان  وإن  األسنان:  فرشاة  مشاركة  عدم 
تنتقل  أن  الممكن  فمن  حياتك  شريك  الشخص 

البكتيريا المسبّبة للنخور إلى داخل فمك.
الخوف من العالجات السنيّة؟

يعانون  األشخاص  العديد من  أّن  المعروف  من 
من الخوف من مراجعة طبيب األسنان، ويسبّب 
وبالتالي  أسنانهم  معالجة  إهماَل  الخوف  هذا 
يكون  وقد  حياتهم.   ونهج  أسنانهم  على  ضرراً 
الخوف ناجماً عن حدث صادٍم في الماضي عند 
إدخال  من  الخوف  من  وأيضاً  األسنان  طبيب 
أفكار  أو  الفم  داخل  إلى  غريبة  وأجهزة  أيدي 
إلى  تشير  والتقديرات  األسنان  من عالج  سلبيّة 

أن 5 % من الناس يعانون من هذه المشكلة.
مع  للتعامل  واألكثر شعبيّة  األسهل  الطريقة  إّن 
مريحة  عالجيّة  بيئة  خلق  هي  الخوف  مشكلة 
و  الترحيب  من  جو  يسودها  عيادة  للمريض, 

احلقائق الصادمة حول فرشاة األسنان

إعداد الصفحة - جوليا خلو

الستمرار  األهم  العنصر  األوكسجين، 
الحياة على األرض، هل تعتقد أّن 5 ثوان 
إليك  األوكسجين وقت قصير؟  اختفاء  من 
إذا  ستحدث  التي  الكارثيّة  األشياء  بعض 

اختفى األكسجين فقط لمدة 5 ثوان:
الشمس  ألشعة  المعرضين  جميع   –
أّن  بسبب  وذلك  جلديّة  بحروق  سيصابون 
األوزون )O3( الذي يحجب معظم األشعة 

الفوق بنفسجية يتكّون من األوكسجين.
الداخلّي  االحتراق  محركات  جميع   –
التي  الطائرات  أّن  يعني  ذلك  ستتعطل 
األرض  على  ستتحطم  المطار  من  أقلعت 
التي في الجو ستنزلق لألسفل  والطائرات 
األوكسجين  يُعّوض  حتى  الوقت  لبعض 

مّرة أخرى.
ستلتحم  المعالجة  غير  المعادن  قطع   –
في  التحامها  يمنع  الذي  ألّّن  ببعضها 

الظروف العادية هو طبقة األكسدة.
– األذن الوسطى لدينا جميعاً ستنفجر وذلك 
الهواء فجأة  فقدان 21% من ضغط  بسبب 

فى لحظة واحدة.
إلى  ستتحول  الخرسانيّة  األبنية  جميع   –
مهم  عامل  يعتبر  األوكسجين  ألّن  غبار 

المركبات  ستفقد  وبدونه  الخرسانة  في 
صالبتها.

ستتعطل  والطائرات  السيارات  جميع   –
لبعض الوقت ومن الممكن أن تخرج بعض 
النيران لكن الغازات ستحتفظ بتلك الحرارة 
تشغيلهما  وسيُعاد  األوكسجين  عودة  حتى 

مّرة أخرى.
– ستشتعل أفران الغاز.

بنقص  نشعر  لن  للتنفس  بالنسبة   –
لكن  القصيرة  المدة  تلك  في  األوكسجين 

الكربون  نسب  بإرتفاع  سيشعر  جسدنا 
وطالما ال يتراكم ثاني أكسيد الكربون في 

الدم لن نشعر باختناق.
تلك هي بعض األشياء التي ستحدث أثناء 
ثواني  الخمس  بعد  لكن  ثواني  الخمس 
أكسدة  بسبب  ضخم  انفجار  سيحدث 
هيدروجين  الى  تحّولها  بعد  المحيطات 
للحرارة ستصبح  األكسدة طاردة  أّن  وبما 
خمس  لمدة  البرودة  شديدة  فجأة  األرض 

ثواني ثم يحدث بعد ذلك االنفجار الكبير.

لو اختفى األوكسجني مدة 5 ثوان!!

السيئة  العادات  من  بالعديد  نقوم  ما  عادة 
والتي  حياتنا  يوميات  ضمن  تصبح  التي 
من  األمراض  من  العديد  تسبّب  ما  غالباً 
دون علمنا ال سيما في الِكلى. وإليكم أبرز 

هذه العادات:
1- عدم شرب المياه:

تعمل الكلية على تصفية الدم والتخلّص من 
الماء  نشرب  ال  عندما  والنفايات.  السموم 
السموم  فإّن  النهار،  خالل  كافية  بكميات 
تبدأ في التراكم ويمكن أن تسبب أضراراً 

بالغة في الجسم.
2- الملح في الطعام:

فإّن  الملح  من  كبيرة  كميات  استهلكنا  إذا 

الدم،  ضغط  ارتفاع  إلى  سيؤّدي  ذلك 
على  الضغط  من  الكثير  يضع  وبالتالي 
الكلى. لذلك ينصح بأال يزيد احتواء الطعام 

عن 5 غرامات من الملح يومياً.
3- الدخول الى المرحاض:

إلى دورة  للذهاب  الرغبة  البعض  يتجاهل 
تجنب  أو  جداً  مشغولون  ألنّهم  المياه 
على  بالبول  االحتفاظ  العامة.  الحمامات 
أساس منتظم يزيد من ضغط البول ويمكن 
وحصى  الكلوّي،  الفشل  إلى  يؤّدي  أن 

الكلى.
4- نقص الفيتامينات والمعادن :

تناول الطعام المكون من الخضار والفواكه 

الطازجة المهمة لصحتك العامة ووظائف 
الكلى الجيّدة. ألّن النقص الكثير من فيتامين 
B6 والمغنيسيوم يزيد من مخاطر حصى 

الكلى أو الفشل الكلوّي.
البروتين  من  كبيرة  كميات  استهالك   -5

الحيوانّي:
البروتين،  من  االستهالك  في  اإلفراط  إّن 
العبء  يزيد  الحمراء،  اللحوم  وخصوصاً 
على الكلى في التمثيل الغذائّي، وهذا يمكن 
أن يؤّدي إلى تلف الكلى أو خلل مع مرور 

الوقت.
6- النوم:

يرتبط الحرمان من النوم المزمن بكثير من 
وذلك  خاصة  الكلى  وأمراض  األمراض 
ألنّه أثناء الليل أنسجة الكلى تقوم بإصالح 
للجسم  تعطي  حتى  التالفة،  الجسم  خاليا 

الوقت للشفاء وإصالح نفسه.
7- إساءة استخدام مسّكنات األلم:

المسّكنات  يتناولون  الناس  من  الكثير 
العديد  هناك  أن  حين  في  الصغيرة  آلالم 
اآلمنة  والعالجات  الطبيعيّة  الحلول  من 
تعاطي  أو  المفرط  االستخدام  المتاحة، 
مسكن لأللم يمكن أن يؤّدي إلى تلف شديد 

في الكبد والكلى.

ر الكلى من دون علمك!
ّ
ة تدم

ّ
عادات يومي

الكثير  وتجنب  سليمة  عيون  على  للحفاظ 
بالتنّوع  ينصح  العينيّة  األمراض  من 

الغذائّي ومن أهّمها:
الحفاظ  على  يساعدنا  البرّي:  العنب   •
العين  إرهاق  والحّد من  البصر  على حّدة 
الفيتامينات B1 و C، وكذلك  عن طريق 

اللوتين.
• الجزر: هذه الخضار البرتقاليّة غنية في 
ويرجع  للعيون،  ومفيدة  عديدة  فيتامينات 
على  يساعد  الذي  كاروتين  بيتا  إلى  ذلك 

الحفاظ على حدة البصر.
البرتقاليّة  الخضروات  من  اليقطين   •
واللوتين  زياكسانثين  غلى  تحتوي  التي 
والزنك.   B2  ،C، A، B1 والفيتامينات 
العين  صّحة  في  هاماً  دوراً  تلعب  والتي 

وحدة النظر.
• السبانخ، هذه الخضروات غنية باللوتين 

التي تحافظ على شفافيّة عدسة العين.
الرؤية  تدعم  الخضار  هذه  القرنبيط،   •

زياكسانثين  لوتين،  محتوى  بسبب 
كبير  حّد  إلى  التقليل  ويمكنها  وكاروتين. 

من خطر اإلصابة بأمراض العين.
للعيون  خاص  بشكل  مفيدة  الفواكه:   •
والخوخ  والعنب  والبرتقال  الكيوي  ومنها 

وغيرها.
ضرورّي   ،3 أوميغا  مصدر  السمك:   •
والسردين  السلمون  سمك  جيدة.  لرؤية 
والرنجة والماكريل واستخدام زيت السمك 

سيمنع الضمور البقعّي.
فيتامين  المنتج يحتوي على  الجبن: هذا   •
riboflafin B2 الذي يحفّز ويدعم عملية 
 B12 األيض في القرنية والعدسة. فيتامين
الدم  تدفق  من  يحّسن  )سيانوكوباالمين( 

للعين.
يحمي  المنتج  هذا  الداكنة:  الشوكوال   •
بسبب  العين  في  الدمويّة  األوعية 

الفالفونيدات، وتعزيز القرنية.

ف على أهم األغذية
ّ
تعر

 لصحة العني

غرفة  متعاطف,  وطاقم  المشّجعة  الموسيقى 
وحسن  لألطفال  وألعاب  تلفزيون  مع  استقبال 
أن  ويجب  والمريض  الدكتور  بين  التواصل 
يكون الطبيب صبوراً تجاه المريض سواء قبل 
األول  اللقاء  يكون  أن  ويفّضل  بعده  أو  العالج 
خلق  أجل  من  عالج  بدون  فقط  محادثة  بينهما 
الثقة بينهما لمتابعة العالج واالتفاق مع المريض 
عن  الطبيب  يتوقف  حيث  معينة  إشارة  على 
العالج في كّل مّرة يشير فيها المريض باإلشارة.
األسنان  عالج  من  الخوف  مع  التعامل  ينبغي 
في سّن مبكرة ألن مثل هذا الخوف يبدأ في سنٍّ 

مبكرة ويزداد مع الوقت.
تبييض األسنان:

أو  المنزل  إما في  بتبييض األسنان  القيام  يمكن 
في عيادة طبيب األسنان وكالً الحالتين تتم تحت 

أشراف طبيب األسنان 
التبييض  مادة  بواسطة  يتم  العيادة  في  التبيض 
في  المادة  وتبدأ  األسنان  على  دهنها  يتم  التي 
العمل بمساعدة أشعة الليزر  أو اإلضاءة القوية 
خاصة  قوالب  صنع  فيتم  المنزلي  التبييض  أما 
لكل مريض ويقوم المريض بوضع مادة التبيض 
ولعدد  الفم  داخل  ويطبقها  القوالب  هذه  ضمن 

ساعات وأيام محددة. 

الصرصور.. فوبيا اعتدناها!!
كراهية  سبب  تحديد  الصعب  من 
خاص  بشكل  والنساء  عام  بشكل  البشر 
لونه  مقرفاً،  يجده  من  فمنهم  للصرصور، 
يتحرك  ألنّه  يكرهه  اآلخر  البعض  بشع، 

بسرعة أو ألنّه قد يطير في أيّة لحظة!!.
يصعب  التي  الحشرات  من  الصرصور 
من  زوج  ترك  فعند  منها،  التخلص 
قد  للتزاوج،  مناسبة  بيئة  في  الصراصير 
نحصل خالل سنتين تقريباً على 3 مليون 
سهولة!!وتعتبر  بكّل  جديد  صرصور 
رهاب  أنواع  أكثر  من  الصراصير  فوبيا 
إلى  السبب  يعود  وقد  انتشاراً،  الحشرات 
تجربة مريرة مررنا بها في طفولتنا، كرؤية 
أسود صغير  األم تصرخ عند رؤية جسم 
زوجته  إلنقاذ  األب  فيهّب  األرض،  على 
هذه  فبعد  الصغير”،  “الشيء  هذا  وقتل 
الصدمة، يكون الخوف من الصرصور قد 
ُزرع، وعليه، فكّل مخاوفنا الالحقة من هذه 
الحشرة هي رّدة فعل للتجربة التي مّررنا 
مباشر.هذا  غير  بشكٍل  صغرنا  في  بها 
إلى مرحلة  الصراصير  وقد يصل رهاب 
دخول  الشخص  يستطيع  ال  كأن  مرضيّة، 

مكان قبل البحث والتأكد من خلّوه من هذه 
المخلوقات “المخيفة”، أو الدخول في حالة 
هيستيريا عنيفة عند رؤيتهم من بعيد، وهنا 
يعتمد  الذي  النفسّي  الطبيب  تدّخل  يجب 
عن  الحديث  فيها  يتم  جلسات  على  أوالً 
الصرصور، ثم عرض صور صغيرة، ثم 
صور بالحجم الطبيعّي حتى الوصول إلى 
مقابلة الصرصور شخصيّاً !! نعم.كما يتم 
االعتماد أيضاً على تقنية “الواقع المضّخم” 
كأن يضع الشخص يده في عالم افتراضّي 
فكرة  من  وانطالقاً  بالصراصير،  مليٍء 
أنّها لعبة أو غير حقيقيّة، يتقبّل فكرة وجود 
عن  الحقيقّي.أما  واقعه  في  الحشرات  هذه 
الصرصور  محبّو  يطرحه  الذي  السؤال 
لقاء مباشر معه: ما فائدة وجودك  في كّل 
فالجواب هو  األرضيّة؟  الكرة  على سطح 
شيٍء،  كّل  تقريباً  تأكل  الصراصير  أّن 
إلى  الفاسد وصوالً  الطعام  إلى  السكر  من 
الذي  النتروجين  بإطالق  وتقوم  العشب، 
تمتصه التربة وتستخدمه النباتات في دورة 
حياتها، واختفاؤها سيؤثّر سلباً على وجود 

الغابات، وبالتالي على استمرار الحياة!!

د.جوان متو 
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اتخاذ  وتنفيذها عند  بها  التمسك  لها، وكذلك 
القرارات الصعبة، ويلعب الذكاء أيضاً دوراً 
بسالسة  الخطط  هذه  مع  التّعامل  كيفية  في 
ويمكن  بها،  المشاركين  اآلخرين  إقناع  عند 
قائمة  تحديد  خالل  من  بالنفس  الثقة  تعزيز 
باألهداف الشخصية، وقد تكون هذه األهداف 
بسيطة مثل ترتيب غرفة النوم، أو قد تكون 
كبيرة مثل العودة إلى الدراسة للحصول على 
درجة أعلى، والتخطيط لتحقيق هذه األهداف 
والمظهر  بالجسم  االهتمام  يتضمن  أيضاً 
من  تعّزز  التي  المناسبة  المالبس  وارتداء 
التأثر  وعدم  الشخصية،  بالثقة  الّشعور 
فخورة  تكوني  أن  فيجب  اآلخرين،  بآراء 
بمظهرك وكالمك وأفكارك، فالنساء اللواتي 
اآلخرين،  لمديح  بحاجة  لسّن  بأنفسهن  يثقّن 
تستسلمن  وال  المغامرة  روح  لديهن  ويكون 
بنفسها  فخورة  تكون  أن  يجب  فالمرأة  أبداً. 
وطاقتها ألنها الشعلة التي تضيء كل شيء 

حولها.

الحركي  االسم  كناجي  زينب  نفذت 
في  مرة  ألول  فدائية  عملية  »زيالن« 
في  الكردستانية،  التحرر  حركة  تاريخ 
 30 بتاريخ  التركي  الجيش  مراكز  إحدى 
حزيران عام 1996م، كانت حينها مقاتلة 
وجاءت  واحد،  لعام  الكريال  صفوف  في 
عمليتها ضد الهجمات التي استهدفت القائد 
بعد  بخاصٍة  والحركة،  أوجالن  هللا  عبد 
التي  أوجالن  القائد  اغتيال  محاولة  عملية 
التركية في عام 1996م  الدولة  بها  قامت 
بدمشق. ونفذت زيالن عمليتها بعد تخطيط 
ضد  ديرسم  مدينة  مركز  في  ودراسة 
رفع  مراسم  أثناء  التركية  الحربية  القوات 
كيلو  بثمانية  محملة  كانت  حيث  العلم، 
 »TNT« المتفجرة  المواد  من  غرامات 
يدويتين.  وقنبلتين  الحديد  من  وقطع 
وتظاهرت بأنها امرأة حامل حتى تستطيع 
تنفيذ عمليتها في المكان المستهدف بنجاح. 
وكانت حصيلة عمليتها ثمانية عشرة قتيالً 
عملية  وأدخلت  جريحاً.  وعشرين  وواحد 
صفوف  بين  كبيرين  وخوفاً  رعباً  زيالن 
من  كناجي  زينب  التركي.  الجيش  قوات 
الرابعة  في  فتاة  وهي  »مالطيا«  منطقة 
جامعة  خريجة  عمرها،  من  والعشرين 
ومتزوجة.  النفس«  »علم  قسم  »اينونو«  
إنهاء  على  الزهور  بعمر  فتاة  تقدم  فلماذا 
حياةً  للعيش  الفرصة  أمامها  بينما  حياتها 
أنها  بخاصٍة  الفتيات  من  كمثيالتها  جميلةً 
كانت متزوجة وفي بداية تكوينها ألسرتها 
اختارت زيالن االنضمام  بها؟.  تحلم  التي 
الكردستانية  التحرر  حركة  صفوف  إلى 
أنها  من  الرغم  وعلى  إرادتها،  بمحض 
كانت صاحبة مهنة، إال أنها لم تقبل بالعيش 
نير  تحت  وأرضها  ووطنها  فردية،  حياة 
من  يعاني  وشعبها  والعبودية،  االستعمار 
أن  يجب  بأنها  ورأت  واالضطهاد.  الظلم 
تقوم بعمٍل ما من أجل إظهار صوت الحق، 
وبعد تفكير وتمعن وجدت نفسها أمام خيار 
التضحية من أجل الوطن والحرية، فقررت 
القيام بعمليتها الفدائية لتكون رسالة الشعب 
الكردي للحكومة التركية الظالمة، ولتثبت 
وهم  الحرة  اإلرادة  أصحاب  هم  الكرد  أن 
أصحاب التاريخ العريق والثقافة األصيلة. 
بكل  الفدائية  عمليتها  تنفيذ  حاولت  لذا؛ 
صبر وجسارة بعد فترة قصيرة من بقائها 
بين صفوف الكريال في الجبال. وامتازت 
عملية زيالن بخاصية أخرى وهي المعرفة 

للعالم  فصرخت  والمرأة.  للتاريخ  العميقة 
بقولها: »لو كانت هناك حياة يجب  جميعاً 
أن تكون على أساس الحرية« أي ال حياة 

بدون حرية.

مقتطفات من رسالة زيالن للقائد 
الكردي عبد اهلل أوجالن

هللا  عبد  القائد  إلى  رسالة  زيالن  أرسلت 
نهج  أي  أتبنى  »لم  فيها:  كتبت  أوجالن 
توضح  الجامعة  مرحلة  وخالل  سياسي؛ 
حيث  اليسارية  األفكار  بين  من  اتجاهي 
بدأٌت أميل إلى نهج PKK وأسانده بشكل 
الشعور  إلى  وميلي  اهتمامي  إن  واضح، 
من  ينبع  )الكردايتي(  الكردي  الوطني 
تمتع العائلة ببعض الخصوصيات الوطنية 
سابقاً ولو بحدود ضئيلة.لقد تطور اهتمامي 
عندما  الكردية  والقضية  اليساري  بالفكر 
كنٌت أدرس في الثانوية. وتعمقٌت في أمور 
الوسط  ولكن  السنوات،  هذه  خالل  الحياة 
يكن  لم  الجامعة  ضمن  الوطني  الرفاقي 
جانب  إلى  طليعة،  هناك  تكن  ولم  منظماً، 
ذلك كان هناك بعض المشاكل االقتصادية 
العائلة. كل هذه األسباب  منها  التي عانت 
ضمن  الحسم،  نقطة  إلى  وصولي  أعاقت 
سياق المرحلة تطور الوضوح الفكري في 
االنضمام  قررت  ذلك  ونتيجة  شخصيتي، 

إلى صفوف المقاتلين )قوات الكريال(«. 
قدرتها  عدم  إلى  رسالتها  في  أشارت  كما 
االعتقاالت  بسبب  نفسها  تطوير  على 
انضمامها  بعد  أنها  إال  العائلية  والظروف 
سنة 1995م بصفوف الكريال في ديرسم؛ 
من  شخصيتها  على  التعرف  من  تمكنٌت 
قياساً  تطوراً  واكتسبٌت  الجوانب  كل 
في  القوة  واستمدٌت  السابقة.  بالمراحل 
مسألة المعنويات والقرار واإلرادة والحسم 
في  وأكدت  آنذاك.  القضايا  من  كثير  في 
رسالتها أنه من الواضح بأن انبعاث شعب 
قيمه  كل  سلم  قد  كان  أن  بعد  جديد  من 
الوطنية والذهنية والروحية وحتى مطامحه 
يتطلب مسؤولية كبيرة ووعي  العدو،  إلى 
وجسارة  وتضحية  للمستقبل  ثاقبة  ورؤية 

كبيرة وعزيمة ال تلين. 
طبقية  حركة  أية  رؤية  يمكن  »ال  وقالت: 
بمعناه  النصر  إلى  وصلت  وطنية  أو 
القائد هو  قيادة.  التاريخ بدون  الحقيقي في 

المطلوبين  والتطوير  التجديد  يمثل  الذي 
ينظم  الذي  وهو  المستويات،  أعلى  على 
كل جوانب حياته حسب حياة ذلك الشعب 
الجديد  المجتمع  فكر  مع  ينسجم  وبشكل 
واإلنسان الجديد ويرى مصيره في مصير 
وأحاسيسه  آالمه  ويعيش  الشعب  ذلك 
مسؤولية  ويتحمل  األعماق،  من  ومطالبه 
في  تحريره  أجل  من  العملية  الممارسة 
 PKK أعلى المستويات. دون شك أن قيادة
ومختلفة  مميزة  تكون  أن  على  مجبرة 
تغريبه  وتم  استغالله  تم  شعٍب  حقيقة  أمام 
واالجتماعية  والثقافية  الوطنية  قيمه  عن 
والسياسية إلى درجة ال يمكن مقايسة حالته 

بحالة أي شعب آخر«.
يختلف  الكردستانية  الثورة  »في  وتابعت: 
الخصوصيات  هذه  كل  ألن  تماماً،  األمر 
قائد  أن  من  بالرغم  لدينا.  وميتة  معدومة 
حزبنا انطلق اعتماداً على حقائق قليلة جداً، 
والشخصية  الدين  مشكلة  من  تقربّه  فإن 
فإننا  وعلمية،  مميزة  والعائلة  والمرأة 
كان  لينين  الروسية  الثورة  قائد  بأن  نرى 
مسألة  في  كبيرة  درجة  إلى  سطحياً  أيضاً 
المرأة  جيش  بناء  إن  المرأة.  قضية  حل 
وإقامة الكونفراسات ومؤتمرات المرأة قد 
حدثت ألول مرة في تاريخ الثورة العالمية 
نتمسك  أن  علينا  يتوجب  حركتنا.  ضمن 
مع  نتجاوب  وأن  التاريخي  الميراث  بهذا 
تفرض  فالمرحلة  المرحلة،  هذه  متطلبات 
هذه  مثل  االنتحارية.  بالعمليات  القيام 
العملية لها انطالقة تكتيكية من ناحية، ومن 
ناحية أخرى سوف يكون لها تأثير معنوي 
حاول  التي  المرحلة  هذه  في  علينا.  كبير 
ضد  االغتيال  بعملية  يقوم  أن  العدو  فيها 
الشكل،  بهذا  النتيجة  إلى  والوصول  قائدنا 
فإن أفضل رد عليه سوف يكون بمثل هذه 
ضربة  ستلحق  العملية  هذه  مثل  العملية. 
معنوية كبيرة بالعدو وتودي به إلى الجنون، 
له  كبير  إلى سجن  الوطن  يتحول  وسوف 
ألنه سيرى نفسه محاصراً في كل الميادين. 
أما من جانب آخر، فإن شعبنا وجميع قواتنا 
وستقّوى  المعنويات  سيكسبون  المحاربة 
العدو  أن  كما  عزيمتهم.  وتشتد  مقاومتهم 
يفهمون  سوف  والجميع  معاً  والصديق 
مدى إرادتنا وقرارنا بصدد القضية، وعلى 
ونؤكد  رسالة  نوجه  فإننا  األساس  هذا 
تقديم  أجل  من  جاهزون  بأننا  أخرى  مرة 
التضحيات الالزمة على طريق الحرية من 

المرأة القوية تتحدى كل من يحاول أن يقلل 
في  وجودها  إثبات  على  وقادرة  شأنها،  من 
بالنسبة  ومكانة  قيمة  لها  فيصبح  المجتمع، 
من  قادرة  وتكون  اآلخرين،  لألشخاص 
مواجهة  على  القوية  الشخصية  هذه  خالل 
الرزين على من  رأيها  الصعوبات وفرض 
حولها، فالمرأة ذات الشخصية القوية ال تقدم 
في سماع  الوقت  تضيع  األعذار ألحد، وال 
التي  األشياء  عن  يتكلمون  وهم  األشخاص 
األمور  ترّكز على  وإنما  بها،  القيام  يُمكنهم 
على  التغلب  وكيفية  عملها،  تستطيع  التي 
كافة العقبات التي تواجهها، وينبغي أاّل تشك 
في نفسها إن لم تقدم األعذار لآلخرين؛ فقد 
العديد من األسباب واألمور  تكون واجهتها 
التي أعاقتها عن تنفيذ أمٍر ما، وفي المقابل 

التي مّكنتها  العديد من األسباب  هناك أيضاً 
لتنمية  األولى  أمٍر آخر، والخطوة  تنفيذ  من 
عدم  هي  المرأة  لدى  القوية  الشخصية 
االعتماد على اآلخرين في تحديد شخصيتها، 
واعية،  أنا  »هل  منطلق  من  األسئلة  وكثرة 
هل أستطيع القيام بأشياء تنفع المجتمع، هل 
يمكنني  الذي  وما  جيدة؟  ألوالدي  تربيتي 
القيام به لتطوير مجتمعنا؟«، الكثير من مثل 

هذه األسئلة المتداولة بين النساء.
لتشجيعك  لآلخرين  بحاجة  لست  أنِت   
تدرك  القوية  المرأة  ألن  نفسك  وتطوير 
إلى  الحاجة  دون  نفسها  تلقاء  من  تريده  ما 
صديق،  إلى  تحتاجين  ال  فأنت  اآلخرين؛ 
عما  ليخبرك  األسرة  أفراد  أحد  أو  معلم  أو 
يجب فعله أو نصائحهم عن حسن االستماع 

وكره األحاديث الصغيرة التي ال فائدة منها، 
تطّور  التي  األفكار  من  الكثير  لديك  ألّن 
ترغبين  ال  لذلك  عالمك،  وتغيّر  شخصيتك 
الوقت،  تُضيع  التي  األحاديث  بالخوض في 
الشخصية  قوة  تزيد  جدد  أشخاٍص  لقاء  إن 
نتيجة االنخراط واالندماج معهم؛ فالتّواصل 
مع اآلخرين يُكسب المرأة الكثير من الخبرة، 
لها  يتيح  قد  التعلم منهم، كما  ويساعده على 
االطاّلع  الجدد  األشخاص  مع  االندماج 
والتي  جديدة،  وآراء  وأفكار،  ثقافات،  على 
إلى  باإلضافة  عقلها،  تطور  أن  شأنها  من 
تعزيز عاطفة التسامح مع اآلخرين، وتوسيع 
على  الثّبات  تتطلّب  الشجاعة  المرأة.  آفاق 
التعبير  كيفية  ومعرفة  المختلفة،  القرارات 
بشكل مناسب عنها وعن األفكار التي تخطط 

منذ بداية عهدها واملرأة الكردية تدون تاريخ احلب والعشق للحرية واحلياة، وعجز التاريخ عن وصف نضاهلا وتضحياهتا على مر العصور 
واألزمنة، فقد سجلت املرأة الكردية أمسى آيات البطولة والنضال الثوري يف تاريخ كردستان، وكانت دائمًا أيقونة احلرية واحلياة، فهي مل تتغيب 
عن أداء دورها يومًا يف مجيع مناحي احلياة، ومل تضع الفارق الفيزيولوجي بينها وبني الرجل عائقًا أمام طريق مقاومتها، فهي اليت سامهت يف 

الثورات الكردستانية، وزجت يف السجون وعذبت واستشهدت، إال أهنا مل ختنع أو ترتاجع عن أهدافها يف نيل احلرية.

كيف تستطيع املرأة تقوية شخصيتها؟

اإلغراءات املادية وفقدان االحرتام الرياضي خيرتق
 رياضتنا فهل من حل؟!

كثرت يف اآلونة األخرية طلبات الالعبني من إدارات أنديتهم مبنحهم االستغناء عنهم بسبب وجود ناد آخر مينحهم راتب شهري، باإلضافة لتخليصهم من واجب 
من  الكثري  بني  رمسي  احرتام  أي  وجود  عدم  ظل  يف  كبري  بشكٍل  إداراهتا  بني  منتشرة  الكراهية  وأصبحت  األندية  تصادمت  وهكذا  الذاتي؟؟؟!،  الدفاع 
النادي والالعب للحصول على االستغناء، ولكن توجه رياضتنا حنو اهلدف املادي وفقدان االحرتام؛  بينها وبني  بالرتاضي  اإلدارات باجللوس سويًا واالتفاق 

قضية جيب حلها بأسرع وقتت ممكن، وإال احلالة سوف تستفحل أكثر من ذلك وستكون النتائج وخيمة لرياضتنا بشكٍل عام.

أكثر من عقدين من الزمن 
والقضية معلقة بذهين حتى اآلن

العباً  كنت  أنا شخصياً  معي  حدثت  قصة 
لدى فريق الطلبة وفي عام 1997م، وبعد 
حل الفريق توجهت للعب مع فريق جزيرة 
عبد  المدرب  رفض  وحينها  كورنيش، 
مدرب  من  األذن  بجلب  إال  اللعب  العزيز 
هذا  جميل  كم  السابق،  فريقي  ورئيس 
االحترام في الوقت الذي يقول فيه الكثيرون 
فرق  بل  أندية،  تفكير  ليس  تفكيركم  بأن 
يتوضح  فقط  القصة  بهذه  ولكن؛  شعبية. 
تحترم  الفرق  غالبية  كانت  كم  الموقف 
بتواجد  يخلو  ال  واألمر  البعض،  بعضها 
ولكن  بصلة  لألخالق  يمتون  ال  مدربين 
الحالة الجامعة كانت هكذا، عكس اليوم في 
بعيدة  منها أصبحت  فالكثير  األندية  قضية 

كل البعد عن األخالق الرياضية، ومنها من 
العبين  تغري  من  ومنها  بالعبيها  تتاجر 
من  والتخليص  بالرواتب  أخرى  أندية  من 
المشاكل  من  وسيل  الذاتي،  الدفاع  واجب 
تعصف بين الالعبين واإلدارات وسط عدم 
وجود أي ضابط لهذه الحالة فعند من يكمن 
الحل؟ ال أحد يعلم، ولكن أليس في البداية 
ألنفسها  األندية  إدارات  تراجع  أن  يجب 
أخالقية،  الال  الطريقة  هذه  تتبع  والتي 
االعتبارات  كل  فوق  االحترام  وتضع 
حساب  على  األلقاب  وراء  تركض  وأال 
األخالق؟؟؟! فهل الرسالة ستصل وسنرى 
رياضتنا بعيدة عن هذا النمط المعيب والال 
في  وتنتشر  أكثر  ستفحل  أم  أخالقي؟؟؟! 

رياضتنا وتؤدي بالجميع إلى الهاوية؟؟؟!

ألندية  األشبال  لدوري  مباراة  أول  في 
إقليم الجزيرة لكرة القدم؛ فاز أشبال نادي 
الطريق قانونياً بنتيجة 3×0، على أشبال 
اللقاء  عن  تغيبهم  بعد  آفا،  روج  نادي 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 
نوعه  من  األول  هو  والدوري  بقامشلو، 
قاعدة  وتشكيل  المواهب  تنمية  وهدفه 
للنوادي،  األخرى  العمرية  للفئات  رافدة 

وستعلب األندية بنظام المجموعات، حيث 
ستشارك كل مدينة تضم نواٍد باللعب مع 
بعضها البعض، باإلضافة لمناطق قريبة 
منها، وكما ذكرنا هو الدوري األول من 
نوعه ولكن يبدو األندية بجملها لم تستعد 

بالشكل المطلوب. 
روناهي/ قامشلو

تقرير/ جوان حممد

زيالن... رمز انبعاث املرأة الكردية

وفاء الشيخ

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

تفاقم ظاهرة انتحار النساء 
يف إيران

الدول  إحدى  من  إيران  تعتبر 
التي تشهد ظاهرة  الشرق األوسطية 
في  االنتحار  على  النساء  إقدام 
الفترة  في  ظروف صعبة، وبخاصة 
األخيرة؛ شهدت عدة مدن في إيران 
الظاهرة  هذه  كردستان  وروجهالت 
أعداد  وتزايد  طبيعي.  غير  بشكل 
اللواتي  النساء  وبخاصة  الشباب 
شهر  خالل  االنتحار  على  أقدمن 
العام،  هذا  من  الجاري  حزيران 
والمصادر  المعلومات  وبحسب 
تناقلتها  والتي  هناك  من  الواردة 
اإليرانية  اإلعالم  وسائل  بعض 
النساء  انتحار  ظاهرة  فإن  مؤخراً، 
ومن مختلف الفئات العمرية التي تبدأ 
من عمر خمسة عشر عاماً إلى أربعة 
شرائح  مختلف  ومن  عاماً  وخمسين 
والمدرسيين  الطالب  من  المجتمع 
ليس  العليا،  الدراسات  وخريجي 
الذين  أو  العمل  عن  العاطلين  فقط 
يعانون من مشاكل اجتماعية؛ هي في 
ازدياد. وجميع النساء اللواتي يقدمن 
بتناول  أو  بالشنق  إما  االنتحار  على 
الحبوب أو بإضرام النار بأنفسهن أو 
قفزاً من بنايات شاهقة يرغبن بإنهاء 

حياتهن. 
وبحسب المختصين والمراقبين لشأن 
تفاقم  ظاهرة  تأتي  اإليرانية؛  المرأة 
انتحار النساء في إيران وروجهالت 
التي  الممارسات  نتيجة  كردستان 
تتعرض لها تلك النساء في البالد، من 
والتعنيف  النفسية  الضغوطات  حيث 
والتمييز  السياسية  واألوضاع 
االجتماعي والطبقي واألمور الدينية 
البطالة  ومعاناة  الثقافية  والتعقيدات 
التي زادت بكثرة في اآلونة األخيرة 
والمعيشية  االقتصادية  واألوضاع 
المزرية والمتدهورة، وعدم المساواة 
والمجتمع  والمرأة  الرجل  بين  ما 
والواجبات  الحقوق  بأكمله من حيث 
االجتماعية  العدالة  وضعف 
الشخصية،  الحريات  قمع  وسياسات 
باإلضافة إلى ظاهرة الزواج القسري 
والمبكر للفتيات القاصرات في كثير 
في  بكثرة  تنتشر  التي  األحيان،  من 
في  وبخاصة  اإليراني،  المجتمع 
المناطق النامية وعنوة من دون إرادة 

المرأة أو رغبتها. 
األحداث  أهم  هو  أعاله  ذكر  ما  كل 
إلى  بالنساء  تنتهي  التي  والدوافع 
انتقاء أساليب بشعة إلنهاء الحياة في 
والتي  الصعبة،  الحاالت  هذه  مثل 
إذ  مستقبلها،  وتدمر  بحياتها  تضر 
إلى  طريقاً  الموت  في  ترى  أنها 
االنتهاكات  هذه  كل  من  الخالص 
التي تمارس بحقها. إذاً هذه الظاهرة 
بذاته  المجتمع  على  خطراً  تشكل 
الحقوقية  المنظمات  على  لذا  أيضاً. 
أجل  من  تناضل  التي  والنسائية 
مد  حريتها،  وصون  المرأة  حقوق 
اإليرانية  للمرأة  والدعم  العون  يد 
ظاهرة  أمام  لوجه  وجهاً  باتت  التي 
العشرات  حياة  تنهي  التي  االنتحار 
يومياً،  الفتيات والنساء والشباب  من 
لها  والمعنوي  المادي  الدعم  وتقديم 
وبذلك  الصواب،  بالطريق  وتعريفها 
يتم خالصها مما تتعرض له من هذه 
ترتكبها  التي  الالإنسانية  الظاهرة 
ظاهرة  بحق  إنها  ذاتها.  بحق  المرأة 
من  الحد  يجب  كما  للقلق،  مثيرة 
المجتمع  فئات  بين  الطبقية  الفوارق 
تعتبر  التي  االقتصادية،  للحالة  تبعاً 
أحد أكثر أسباب اإلحباط والضغوط 
النفسية، وإيجاد الحل المطلوب للحد 

من تفاقم هذه الظاهرة.

خالل تفجير أجسادنا كقنابل. وبهذا الشكل 
فإننا نوصل نداء وصرخة شعبنا من أجل 
رغبته في الحرية إلى كل العالم ونقوم بدور 
الطليعة من أجل تطوير مثل هذه العمليات 
الفدائية من قبل شعبنا في المرحلة القادمة. 
كما إن هذه العملية تعطي الوتيرة والطاقة 
إن  مكان،  كل  في  لحزبنا  الكبير  والنشاط 

هذه العملية تحمل كل هذه المعاني«.
رسالتها:  نهاية  في  كناجي  زينب  وقالت 
»قائدي.. إنني أرشح نفسي من أجل القيام 

بعملية انتحارية!. 
عبر  يمر  ذلك  كل  بأن  قناعة  على  إنني 
إنني  الحرب.  هذه  متطلبات  مع  التجاوب 
الرفاق:  نضال  طريق  على  السير  أريد 
بسي،  فرهاد،  خيري،  كمال،  مظلوم، 
بنهج  والتمسك  روناهي،  بريفان،  بريتان، 
المقاومة الذي مثلوه. أريد أن أحقق رغبة 
السياسة  مواجهة  في  الحرية.  في  شعبي 
االمبريالية التي تريد أن تحّول المرأة إلى 
عبدة. أريد أن أفجر نفسي كقنبلة لكي أظهر 
ولكي  كبير  بشكل  وعنفواني  غضبي  كل 

أتحول إلى رمز النبعاث المرأة الكردية.
بالحياة  وتمسكي  والتحامي  ارتباطي  إن 
أكون  أن  أريد  لذا  نموذجي،  ارتباط  هو 
معنى  ذات  وحياة  كبيرة  عملية  صاحبة 
الجاري  الوطني  التحرر  نضال  إن  كبير. 
بقيادة القائد APO سوف يصل إلى النصر 
يأخذ  المظلوم سوف  إن شعبي  كما  قريباً، 
مكانه الالئق به ضمن عائلة اإلنسانية. على 
التحامي  مدى  أبين  أن  أريد  األساس  هذا 
وارتباطي بالقائد APO وشهداء كردستان 
والرفاق  والجبهة  الكريال  قوات  وجميع 
وجميع  الكردستاني  والشعب  السجون  في 
من  أعمل  سوف  بأنني  وأتعهد  اإلنسانية 
أجل أن أكون مستحقة لشرف تمثيلهم. إن 
بالحياة  وتمسكي  والتحامي  بهم  ارتباطي 
نموذجي، لذا أريد أن أترجم ذلك في عملية 
الخالدين.  سجل  في  مسجلة  تكون  كبيرة 
وألنني أحب اإلنسانية كثيراً جداً أريد القيام 

بمثل هذه العملية.

عاش القائد آبو
عاش نضال التحرر الوطني
تسقط الدولة الفاشية التركية

زيالن »زينب كناجي««.

تقرير/ أفني يوسف

جوان محمد

كوكتيل رياضي؟!
بعدة  القيام  اإلنسان  يستطيع  أن  الجيد  من 
ال  وصحيح،  سليم  بشكٍل  وطبعاً  معاً  مهام 
أن ينجز في كل مهمة جزءاً منها، واألجمل 
لو تعترف بأنك غير قادر إال أن تدير مهمة 
في  بعيب.  ليس  األمر  وهذا  فقط،  واحدة 
القضية  عن  مسبقاً  تحدثنا  الجزيرة  إقليم 
بحكم  جديد  من  ونكررها  ونعيد  نفسها، 
دخولنا لموسم رياضي جديد. ولكن؛ مازلنا 
نشاهد التخبط اإلداري لدى األندية وما زال 
فهو  3بـ1،  هو  للنادي  المشترك  الرئيس 
رئيس النادي والمدرب والالعب في الوقت 
لكوكتيل  يتحول  األحيان  وبعض  نفسه، 
أيضاً بحيث يصبح اإلداري والمعالج أيضاً، 
اآلن  حتى  نلتمسه  مازلنا  األمور  هذه  كل 
وبالمحصلة  األندية،  إدارات  صفوف  في 
القرارات  تطبيق  على  األمر  هذا  يتوقف 
على األندية وأخذ كل شخص لمهامه، ولكن 
ال نعلم هل سنشهد األخطاء نفسها في العام 
في  المباريات  حكم  كان  حيث  الماضي، 
مشاركة  ألندية  وإداريين  العبين  الدوري 
في الدوري نفسه؟؟؟!، ورأينا كيف حدثت 
الضرب  لحد  ووصلت  كبيرة  إشكاليات 
الرياضية،  األسرة  من  والفصل  واإليقاف 
بغنى  نحن  والمنغصات  الهفوات  هذه  كل 
البطوالت  وفي  القادم،  الدوري  في  عنها 
التايكواندو  أو  للكاراتيه  كانت  إن  المحلية 
أو أي لعبة أخرى، فال يجوز أن نتغاضى 
حائالً  تقف  والتي  الهامة  القضية  هذه  عن 
وتجعلها  لألندية  التنظيمية  الحالة  أمام 
يجوز  ال  ونكرر  ونعيد  مؤسساتية،  غير 
والرئيس  الشكل  هذا  على  األندية  ترك 
والمعالج  والمدرب  الالعب  هو  المشترك 
ينتهي  الشخص،  هذا  توفي  وإن  واإلداري 
النادي؟؟؟! فما هذا النادي الذي يختزل في 
اسم شخص مع جل االحترام لتعبه وجهوده 
ال  ولكن  وتطويره  ناديه  دعم  سبيل  في 
كفيالً  يبقى  وحده  الجماعي  فالعمل  يجوز 
بالنجاح والتطور والوصول لنتائج إيجابية 
المادي  الجانب  وطبعاً  الفردي  بالعمل  ال 
يلعب دوره، فرئيس النادي غير قادر على 
دفع رواتب اإلداريين لكل فئة ولعبة ولكن 
نعود هنا لنقطة الصفر، وهي األندية فكيف 
يتم الموافقة على ترخيصها منذ البداية وال 
له والكثير من األسماء  يوجد كادر حقيقي 

وهمية أو شكلية. 

املرصد 
الرياضي

بلجيكا تفوز على إنكلرتا وختتار الطريق الصعب
السابعة  المجموعة  بلجيكا  تصّدرت 
لكرة  2018م،  العالم  كأس  بنهائيات 
بدون  بهدف  إنكلترا  على  بفوزها  القدم، 
آخر  في  كالينينجراد  ملعب  على  رد، 
عدنان  وأحرز  األول  الدور  مباريات 
الدقيقة  في  الوحيد  المباراة  هدف  يانوزاي 
ختام  في  رصيدها  بلجيكا  51.ورفعت 
إلنكلترا   6 مقابل  نقاط   9 إلى  المجموعة 
علماً بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما إلى ثمن 
وضربت  الماضية،  الجولة  في  النهائي 
بلجيكا موعداً مع اليابان في الدور التالي، 
كولومبيا.أشرك  مع  إنكلترا  تتواجه  فيما 
المنتخبان تشكيلتان رديفتان في هذا اللقاء، 
اإلنكليزي  المنتخب  مدرب  أجرى  حيث 
جاري ساوثجيت 8 تعديالت على تشكيلته 
وفيل  كايهيل  جاري  فشارك  األساسية، 
وفابيان  داير  وإريك  الدفاع،  بخط  جونز 
ديلف في الوسط، وترينت ألكسندر- أرنولد 
الطرفين،  على  كظهيرين  روز  وداني 
في  فاردي  وجايمي  راشفورد  وماركوس 
الخط األمامي، مقابل جلوس هّداف الفريق 
هاري كاين على الدكة.من ناحيته، أشرك 
مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز 
فلعب  تشكيلته،  في  احتياطيين  العبين   9

في  ديندونكر  ولياندر  فيرمايلين،  توماس 
فياليني  ومروان  الشاذلي  وناصر  الدفاع، 
وموسى ديمبيلي وعدنان يانوزاي ويوري 
هازارد  وتورجان  الوسط،  في  تيليمانز 
الهجوم.وباغت  في  باتشواي  وميتشي 
الدقيقة  في  خصمه  اإلنكليزي  المنتخب 
خاطئة  كرة  فاردي  استغل  عندما  الثانية 
ومر من الناحية اليمنى قبل أن يرسل كرة 
أمام المرمى أبعدها الحارس البلجيكي تيبو 
من  قوية  بتسديدة  بلجيكا  وردت  كورتوا، 
اإلنكليزي  الحارس  لها  تصّدى  تيليمانز 
جوردان بيكفورد في الدقيقة السادسة.وكاد 
المنتخب البلجيكي يفتتح التسجيل في الدقيقة 
أمام  دربكة  هجمة  أحدث  عندما  العاشرة 
الكرة  باتشواي  ليغمز  اإلنكليزي،  المرمى 
من مسافة قريبة، لكن جاري كايهيل أبعدها 
قبل أن تجتاز خط المرمى، وتبادل الفريقان 
األفضلية في الدقائق التالية ووصلت الكرة 
داخل منطقة الجزاء اإلنكليزية إلى فياليني 
بألكسندر-  اصطدمت  لكنها  سّددها  الذي 
أرنولد في الدقيقة 27، ثم ذهبت رأسية من 
البلجيكي  المرمى  بجانب  تشيك  لوفتوس- 
في الدقيقة 35.ودخل هاري ماجواير مكان 
جون ستونز قبل بداية الشوط الثاني، وأهدر 

راشفورد فرصة تسجيل هدف إلنكلترا في 
الدقيقة 48 عندما تغلّب فاردي على ديمبيلي 
قبل أن يمرر إلى راشفورد الذي فشل في 
بلجيكا  وافتتحت  كورتوا،  مرمى  تهديد 
وصلت  بعدما   51 الدقيقة  في  التسجيل 
اليمنى،  الجهة  في  يانوزاي  إلى  الكرة 
بيسراه  يسّدد  أن  قبل  ببراعة  روز  فراوغ 
كرة مقوّسة عانقت الشباك.ووجدت إنكلترا 
األمامية،  المواقع  نحو  التقّدم  في  صعوبة 
بينية  الدقيقة 66 عندما وصلت كرة  حتى 
وسّدد  بالمرمى  انفرد  الذي  راشفورد  إلى 
الكرة لكن كورتوا أبعدها بأطراف أصابعه 
إلى ركنية لم تثمر، ودخل فنسان كومباني 
مكان فيرمايلين في تشكيلة بلجيكا، وأجرت 
ألكسندر- بإخراج  هجومية  تبديالً  انكلترا 

ويلبيك.وكادت  داني  وإشراك  أرنولد 
إنكلترا تحرز التعادل في الدقيقة 83 عندما 
ويلبيك  إلى  ركنية  ركلة  إثر  كرة  وصلت 
حّولها  فياليني  لكن  مباشرة  سدد  الذي 
أنقذ  ثم  تثمر،  لم  أخرى  ركنية  إلى  بقدميه 
بيكفورد مرماه من هدف محقق اثر تسديدة 
أخرى مميّزة من يانوزاي، ووصلت الكرة 
الذي  فياليني  إلى  الضائع  بدل  الوقت  في 

سدد من الناحية اليسرى في الشباك 

انطالق دوري األشبال لكرة القدم 
يف إقليم اجلزيرة

أساطري أملانيا يصبون غضبهم 
على كتيبة لوف

السابقين،  ألمانيا  نجوم  من  العديد  وجه 
الوداع  بعد  للمانشافت،  الذعة  انتقادات 
لوثر  وكتب  2018م.  لمونديال  المبكر 
صن«  »ذا  بصحيفة  مقاله  في  ماتيوس، 
البريطانية: »اآلن أعرف كيف كان شعور 
من  عديدة..  لسنوات  اإلنجليز  المشجعين 
البداية في مباراة المكسيك رأيت أن هناك 
أشياء مفقودة، لم يكن لدينا فريق مناسب، 
هناك  يكن  لم  وشغف،  روح  لدينا  يكن  لم 

قادة«.
نقلته  فيما  ماجات،  فيليكس  المدرب  وقال 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »إن المنتخب 
التي  األلمانية،  األندية  خطى  على  يسير 
األخيرة«،  السنوات  في  مستواها  هبط 
الهائل،  الفشل  هذا  مثل  أتخيل  »لم  وتابع: 
أداء الفريق كان يائساً، لدرجة أننا لم نعثر 

على الجاني«.
فقال  بوتشوالد،  السابق جويدو  المدافع  أما 

إنه ال يرى سببًا لتغيير المدرب. وأردف: 
االثني  األعوام  في  رائع  بعمل  قام  »لوف 
عشر الماضية.. رغم خيبة األمل، يجب أن 

نبقى هادئين«.
في  ألمانيا  العب  بيرتولد،  توماس  وقال 
إذا  يعلم  ال  إنه  الماضي،  القرن  تسعينيات 
لوف  ليواكيم  التمديد  المنطقي،  من  كان 
2018م.  مونديال  قبل  2022م،  حتى 
خارج  ساني  )لوف(  ترك  »لقد  وأضاف: 
مثل  آخر  مهاجم  يصطحب  ولم  المنتخب، 

نيلز بيترسن، أو فاجنر، كان هذا خطأ«.
انتقاد  ومن جانبه، ركز بول برايتنر على 
أن  »يسعدني  قال:  حيث  كروس،  توني 
تمكنت  إذا  تمريرة،  ألف  أستغني عن 15 
في  المتاحة  المساحات  من  االستفادة  من 
إلى  اللعب  )كروس(  يحاول  لم  الملعب.. 
األمام، ولو بمراوغة بسيطة ليفتح الخطوط 

الدفاعية«.
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فوزة اليوسف

تعيني املصري

في هذه األيام يتم مناقشة وتداول الكثير من 
األمور في وسائل اإلعالم مرتبطة بمصيرنا 
كسوريين، بغض النظر عن هويتنا القومية، 
االجتماعات  عقد  إلى  باإلضافة  الدينية، 
األّمم  قبل  من  بحقنا  القرارات  واتخاذ 
حيث  واإلقليمية،  الدولية  والقوى  المتحدة، 
للجميع حضور باستثناء أصحاب الشأن أي 
السوريين هم ال يملكون حق المشاركة في 
كل ما يدور، حيث ال يمكن ألي قوة سياسية 
في سوريا أن تدعي بأنها تملك قوة المداخلة 
أو حتى التأثير في ما يتم التخطيط له، إنها 
يتم مناقشة  إهانة كبرى لكل السوريين بأن 

مصيرنا دون أن يكون لنا إرادة التدخل. 
تقسمت  كيف  التاريخ  كتب  في  نقرأ  كنّا 
أن  العشرين دون  القرن  أوائل  في  المنطقة 
يكون لشعوب المنطقة اي إرادة فيها وكيف 
فقاتلت  الشعوب،  المؤامرة ضد هذه  دبرت 
كنّا  لمدة قرن كامل. حينها  البعض  بعضها 
نقول ألم يكن هناك عقل مدبر يقف ضد هذه 
المأساة،  وكنا أحياناً نشتم أجدادنا ألنهم لم 
يتمكنوا من إفشال هذه اللعبة. ها هو التاريخ 
يكرر نفسه وها نحن الشعوب نفسها وعلى 
فيتم  ذاتها،  المأساة  نعيش  نفسها  الجغرافية 
آخر.  لقرن  بَعُضنَا  نقتل  ألن  التحضير 
السبب ال يعود كما يقال إلى القوى األجنبية 
وال القوى اإلقليمية. سبب مأساتنا هو نحن 

كسوريين، كشرقيين…..الخ. 
المذهبي  الديني،  القومي،  التعصب 
والجنسي، التزمت الفكري والعقائدي يعيقنا 
ويعيق  تاريخنا  من  الدروس  استخراج  من 
نجد  لذلك؛  الحاضر.  نغير  أن  من  دربنا 
أنفسنا.  فندور حول  دائمة  أنفسنا في دوامة 
كل منا يريد أن يخسر االخر، وكأن خسارة 
في  بأننا  ينسى  حين  في  له.  مربح  اآلخر 
إليها، فإنها  الماء  نفذ  السفينة نفسها وإذا ما 
أن  دون   فيها  من  كل  وسيموت  ستغرق 
تفرق هل هذا كردي، أم عربي ، سرياني أم 
آشوري، سني أم علوي، إيزيدي أو درزي. 
هذه  وكل  الحرب  من  سنوات  سبع  بعد 
يليق  الذي  الوضع  هو  هذا  هل  التضحيات 
لإلنسان  بالنسبة  شيء  أفظع  بالسوريين، 
أن  يجب  وما  يعيشه،  ما  إدراك  عدم  هو 
كسوريين.  بصدده  نحن  ما  وهذا  به،  يقوم 
نترك   أن  إما  طرق،  مفترق  أمام  اآلن  إننا 
فنرتديه  لباساً  لنا  فيفصلوا  لآلخرين  قدرنا 
نختفي  أم واسعاً  فيه  نختنق  ولو كان ضيقاً 
تحته، وإما أن نقوم بقول كلمة الفصل ونتفق 
على النظام، على حل يشملنا جميعاً، فنقطع 

الطريق أمام كل من يريد أن يلعب بنا. 
كل  تمثل  مشاركة  إلى  بحاجة  اليوم  إننا 
الجديد،  الدستور  صياغة  في  السوريين 
ديمقراطي  دستور  حول  رؤيتنا  توحيد 
وحدة  ليست  ولكن؛  جديد.  من  سيوحدنا 
أن  إلى  بحاجة  إننا  طوعية،  وإنما  قسرية 
نتقّمص بَعُضنَا البعض وأن نقبل باختالفات 
ألن  التعددية  إلى  بحاجة  نحن  هوياتنا، 
النمطية هي التي دمرتنا. يجب أن نمد يدنا 
يفهم  أن  ألحد  يمكن  فال  البعض،  لبعضنا 
أغلى  فقدنا  لبعضنا.  فهمنا  بقدر  عشناه  ما 
ووفاء  السبع  السنوات  مدار  على  لدينا  ما 
نظاماً  جديدة،  حياة  نؤسس  أن  يجب  لهم 
ديمقراطياً يليق بهم. اذا ما اتفقنا على مبادئ 
نفرض  أن  يمكن  حينها  الجديدة،  سوريا 
القدرة  أصحاب  بأننا  للعالم  ونعلن  أنفسنا 
ويمكن أن نقرر مصيرنا بأنفسنا. هذا الخيار 
كل  مستحيالً.  ليس  ولكن  صعباً  سيكون 
امام  بمسؤولية  التحرك  هو  إليه  نحتاج  ما 
السياسية  اإلرادة  إبداء  والتاريخ،  الشعب 
تحقيق  في  والعزيمة  اإلصرار  الصلبة، 
أناس  إلى  نحتاج  أننا  هو  واألهم  الهدف 

ينذرون أنفسهم لتحقيق ذلك. 

إضاءات

المشترك  الرئيس  مع  أجرت صحيفتنا حواراً 
الكردستانّي طالل  الديمقراطّي  السالم  لحزب 
محمد تمحور حول نتائج االنتخابات الرئاسيّة 
لمدينة  التركّي  واالحتالل  التركيّة  والبرلمانيّة 
التركّي في جنوب كردستان  عفرين والتدّخل 
الدستور  أجل  من  تُعقد  التي  واالجتماعات 
األخرى  المواضيع  وبعض  الجديد  السورّي 
بشكٍل  والمنطقة  السورّي  بالشمال  تتعلق  التي 
التركيّة حاربت  الحكومة  إّن  قال:  عام، حيث 
من  علنّي  بشكٍل  الديمقراطيّة  الشعوب  حزب 
السجون،  في  أعضاءه وزّجهم  خالل مالحقة 
السوريّة«  »المعارضة  دعم  في  تركيا  وغاية 
نتائج  وأّن  خاللهم،  من  أهدافها  تحقيق  هو 
على  مباشرة  ستكون  التركيّة  االنتخابات 
إلى  تؤّدي  وقد  وخارجها  التركّي  الداخل 
خالل  من  بالسلطة  والتمّسك  أكثر  االستبداد 

القرارات الفرديّة التي ستصدر. 
تركيا  احتالل  مسألة  أّن  على  محمد  وأّكد 
الدوليّة  القوى  بين  باالتفاقيات  مرتبط  لعفرين 
وأّن  سوريا،  في  مصالحها  تعمل حسب  التي 
على جميع األحزاب في جنوب كردستان أن 
تدرك بأّن تركيا ال تفرق بين الكرد أينما كانوا، 

وفيما يلي نص الحوار:

والبرلمانيّة  الرئاسيّة  االنتخابات  -جرت 
حزب  على  الضغوطات  من  جٍو  في  التركيّة 
الحزب  دخل  ذلك  ومع  الديمقراطيّة  الشعوب 

البرلمان بقّوة، ماذا تقولون في ذلك؟
السنوات  خالل  تركيا  في  عام  بشكل  الوضع 
عملت  السوريّة  األزمة  عمر  من  الماضية 
من  فيها  سلبيّاً  التدّخل  على  التركيّة  الدولة 
الراديكاليّة،  اإلسالميّة  للفصائل  دعمها  خالل 
والتأثير على المعارضة التي اتخذت من تركيا 
مقّراً لها وكانت الغاية التركيّة من وراء ذلك، 
ومن  أهدافها.  لتحقيق  تشاء  كيفما  تقودها  أن 
العون  يد  تقديم  في  بوسعها  ما  كّل  عملت  ثم 
فتح  أولها  وكان  داعش،  لمرتزقة  والمساعدة 
بواباتها وإدخالهم إلى األراضي السوريّة دون 
رقيب أو حسيب، ومن ثم تدخلها المباشر في 
في  حصل  وما  السوريّة  األراضي  احتالل 
التركّي  الداخل  في  أما  ببعيد.  ليس  عفرين 
الوسائل، وتدهور  بشتّى  الحريات  قمع  فهناك 
العملة  قيمة  وانخفاض  االقتصادي  الوضع 
ملحوظٌ  وتراجع  األخيرة  اآلونة  في  التركيّة 
في نسب السياحة، وهناك كثير من التفاصيل، 
بكّل  مأساوّي  وضع  تركيا  في  العام  فالوضع 
المقاييس، ولذلك حاول أردوغان الخروج من 
هذه الدّوامة التي باتت ترهق كاهل مؤسسات 
على  فعمل  بذلك.  المعنية  التركيّة  الدولة 
الحدود  خارج  إلى  المشاكل  هذه  جل  تصدير 
إللهاء الشارع التركّي بها، والتركيز على ما 
تدّخله  وبخاّصة  التركيّة،  الحدود  خارج  هو 
المباشر في األزمة السوريّة على أن يصّورها 
إنجازات وفق ماكيناته اإلعالميّة التي جّن<ها 
العام  بالرأي  والتالعب  مخططاته  لخدمة 
األصوات  لكسب  سياسيّاً،  وتوجيهها  التركّي 
المؤيّدة له وخروجه من االنتخابات التي جرت 
في األيام القليلة الماضية بعدد مقاعد وأصوات 
أكبر، وبالفعل كان له ما أراد وحاز على النسب 
األدنى رغم  في حّدها  يريدها  التي  االنتخابيّة 
الجهود التي الضخمة التي بذلها هو وتكتله في 
شاهدنا  وقد  األولى.  المرحلة  في  االنتخابات 
كيف تّمت محاربة حزب الشعوب الديمقراطيّة 
وُزجَّ بأعضائه ومن ضمنهم الرئيس المشترك 
الرئاسّي عن  المرشح  الدين ديمرتاش  صالح 

الحزب الذي ترّشح وهو في الزنزانة.
 هناك مشكلة حقيقيّة في الديمقراطيّة ال يمكن 
وجود  عبر  الشكليّة  بالديمقراطيّة  تجاوزها 
صناديق االنتخاب، فالحكومة التركيّة حاربت 
حزب الشعوب الديمقراطية بشكٍل علنّي وفي 
أفراده وبرلمانيه  كّل مكان من خالل مالحقة 
الشعب،  من  المنتخبين  البلديات  ورؤساء 
تثِن الحزب  لم  التعسفيّة  وكّل هذه اإلجراءات 

المغتصبة  بالحقوق  المطالبة  في  المضي  عن 
كردستان  شمال  في  الكردّي  للشعب  والمحقة 
الديمقراطيّة.  مشروع  إلى  الدعوة  وكذلك 
بالطبع وفي ظل هذه الممارسات القمعيّة كان 
رأيناه  ما  ولكن  بها،  أردوغان  فوز  متوقعاً 
حصلت  التي  والتزوير  الفرز  عمليات  من 
ذلك  من  وبالرغم  المناطق  من  الكثير  في 
تخطّي  الديمقراطيّة  الشعوب  حزب  استطاع 
على  وحصل  القانونيّة،  بالمئة  العشرة  عقبة 
التركّي  البرلمان  الكراسي في  نسبة جيّدة من 
العديد  في  الحزب  ونجح  األهم،  هو  وهذا 
والتنمية  العدالة  حزب  ونافس  المناطق  من 
حدثت  التي  التحالفات  من  وبالرغم  الحاكم 
أّن  على  يدّل  هذا  وبالعموم  جميعاً،  نعلم  كما 
الديمقراطيّة قد أوصل رسالة  الشعوب  حزب 
الديمقراطيّة  على  الحصول  أجل  من  نضاله 
صالح  واستطاع  التركيّة،  الديكتاتوريّة  ضد 
من  العالم  إلى  إيصال صوته  ديمرتاش  الدين 
نعلم  وكما  زنزانته  في  بصوته  االدالء  خالل 
هو مرشح للرئاسة، واستطاع حزبه أن يثبت 
في  يدافع عن حقوق شعبه  الذي  الحزب  بأنّه 
للمشاركة  مستعد  وأنّه  والديمقراطيّة  الحرية 
تركيا  في  الكرديّة  للقضية  السياسّي  الحل  في 

ونشر المفهوم الديمقراطّي في عموم تركيا.

-نتيجة تقديم موعد االنتخابات وفي ظل حالة 
أردوغان،  تحالف  فاز  المفروضة  الطوارئ 
كيف تتوقعون أن تكون نتائج االنتخابات على 

مستقبل تركيا والمنطقة؟ 
بالطبع ستكون لنتائج االنتخابات التركيّة نتائج 
على الداخل التركّي وبخاصة القضية الكرديّة، 
األزمة  وبخاصة  عام  بشكٍل  المنطقة  وعلى 
فيها،  الطويلة  اليد  لتركيا  التي كانت  السوريّة 
تلك  نتائج  تنتظر  كانت  أيضاً  الدوليّة  والقوى 
االنتخابات لما لها من تأثير على مجمل قضايا 
المنطقة. باعتقادي في المرحلة المقبلة سيذهب 
أردوغان باتجاه المصالحة مع الدول األخرى 
ما  ترميم  وسيحاول  منها،  الغربيّة  وخاصةً 
التركّي وفق وجهة نظره،  الداخل  يجري في 
تعديالت  وحسب  األخرى  الناحية  من  ولكن 
واسعة  صالحيات  هناك  ستكون  الدستور 
تكريس  إلى  يؤّدي  قد  ما  الجمهوريّة،  لرئيس 
التي  الفرديّة  القرارات  واتخاذ  أكثر  االستبداد 
ستضّر حتماً بالدولة التركيّة داخليّاً وخارجيّاً، 
المشاكل  أهم  من  هي  االنسان  حقوق  ومسألة 
العدالة  وحزب  أردوغان  ستعترض  التي 
والتنمية الحاكم في تركيا. وهناك أيضاً مسألة 
بالسياسات  االستمرار  وهي  هاّمة  أخرى 
شؤون  في  والتدخل  والتوسعيّة  العدوانيّة 
مثالين،  خير  والعراق  وسوريا  الجوار،  دول 
وسياسات أردوغان واضحة المعالم وبخاصة 
في سوريا ألنّه سيستمر في محاوالته السيطرة 
على مساحات أخرى من األراضي السوريّة، 
وتهديداته لن تتوقف للشمال السورّي والعراقّي 
يطرأ  ولن  واضحة،  أصبحت  السياسة  وهذه 
يؤدي  قد  ما  وهذا  عليها.  التغيير  من  الكثير 
التركّي وعلى  الداخل  تأزم األوضاع في  إلى 
على  وستؤثر  والدولّي،  اإلقليمي  المستوى 

االقتصاد التركّي المنهك أصالً.
المتحدة  الواليات  الدوليّة وعلى رأسها  القوى 
التركيّة  الدولة  مع  تتعامل  كانت  األمريكيّة 
الناتو،  حلف  في  انضوائها  بحكم  بدبلوماسيّة 
وحاولت أن تبعد تركيا عن التحالف مع حلف 
اآلخر،  الحلف  يعادي  الذي  وإيران  روسيا 
واأليام القادمة ستوضح أمور كثيرة في تركيا 

والمنطقة.

احتاللهم  ومنذ  ومرتزقتهم  التركّي  -االحتالل 
األعمال  بشتى  يقومون  عفرين  لمدينة 
الذي  ما  الديمغرافّي،  والتغيير  االنتقاميّة 
تحرير  حتى  المقاومة  عمله الستمرار  يمكن 

المدينة؟  
تردنا  التي  التقارير  ما تشهده عفرين وحسب 

والتهجير  االعتقاالت  عمليات  من  هناك  من 
ونهب  االغتصاب  وجرائم  الممنهج  القسرّي 
الممتلكات وحرق المحاصيل الزراعيّة، حيث 
األعمال  بهذه  ومرتزقتها  التركيّة  الدولة  تقوم 
على  عفرين  أهالي  من  الباقية  البقية  إلجبار 
يحقّقوا  كي  وبيوتهم،  أرضهم  عن  الرحيل 
سكانها  من  المدينة  إفراغ  من  إليه  يسعون  ما 
الغوطة  من  جاؤوا  الذين  الغرباء  وتسكين 
الديمغرافّي  التغيير  بغية  أخرى،  ومناطق 
لمعالم المدينة وأهلها من خالل تغيير المناهج 
والتاريخ.  واللغة  والثقافة  والتراث  الدراسيّة 
خبر  البعض  تداول  وقد  األخيرة  اآلونة  وفي 
إجراء استفتاٍء هناك بخصوص ضّمها لتركيا، 
وهذا األمر خطير جداً ويجب أن يُؤخذ بعين 
المقاومة  مستوى  رفع  علينا  ولذلك  االعتبار، 
الشعبّي  المستوى  وعلى  عفرين  داخل  في 
العارمة  بالتظاهرات  والقيام  والدبلوماسّي، 
وسفارات  المعنية  الدوليّة  المؤسسات  أمام 
وكلنا  االنسان.  حقوق  ومؤسسات  الدول 
والمدن  لعفرين  تركيا  احتالل  مسألة  أّن  نعلم 
السوريّة األخرى هي غير قانونيّة، وهذا األمر 
مرتبط باالتفاقات بين القوى الدوليّة التي تعمل 
وفق مصالحها على الساحة السوريّة، وعندما 
تتفق تلك القوى على إيجاد حّل سياسّي لألزمة 
وفي  األخرى  المسائل  معها  ستحّل  السوريّة 
ومرتزقتهم  التركّي  الجيش  خروج  مقدمتها 
هذه  وستعود  والباب،  وجرابلس  عفرين  من 
األمان  الحقيقين وسيعود  إلى أصحابها  المدن 
االحتالل  قبل  عليه  كان  ما  إلى  واالطمئنان 

التركّي لها. 

األراضي  احتالل  التركيّة  الدولة  -تحاول 
في  مرتزقتها  بإشراك  توغلها  عبر  العراقيّة 
إالم  العراق،  كردستان  مناطق  على  الهجوم 
يهدف أردوغان وطغمته الحاكمة في تركيا؟ 

الدولة التركيّة ومنذ تسلّم حزب العدالة والتنمية 
زمام األمور وهي تعادي أّي مشروع كردّي 
وبأّي شكٍل كان، وهي منذ سقوط نظام صدام 
حسين عام 2003 وتأسيس العراق الفيدرالّي 
األراضي  في  والتوغل  االعتداءات  تواصُل 
حتى  قائمة  محاوالتها  تزال  وال  العراقيّة، 
نعرفها وهي وجود  كلنا  والحّجة  اللحظة  هذه 
تهدف  الكردستانّي هناك. وهي  العمال  حزب 
في حقيقة األمر إلى ضرب مكتسبات الشعب 
األحزاب  جميع  وعلى  إال،  ليس  الكردّي 
السياسية الكرديّة في إقليم كردستان أن تدرك 
هذه الحقيقة، وأن تعي خطورة ما تسعى إليها 
المتاخمة  المناطق  احتالل  في  التركيّة  الدولة 
األيدي  مكتوفة  تقف  أال  وعليها  لحدودها، 
وتطالب األمم المتحدة بخروج القوات الغازية 
شروط.  ودون  فوراً  أراضيها،  من  التركيّة 
عدوانيّة الدولة التركيّة مع الكرد تاريخيّة على 
شّكلتها،  التي  واألحزاب  الحكومات  اختالف 
أو  والعراق  تركيا  كرد  بين  تفرق  ال  وهي 
سوريا وإيران، هذه هي سياساتها العامة ضد 
قد  مشروع  ألّي  معادية  سياسة  وهي  الكرد 
يؤّدي إلى حصول الكرد لحقوقهم المشروعة.

كتابة  بشأن  ونقاشات  اجتماعات  -هناك 
الشمال  تغييب  ظل  في  لسوريا  جديد  دستور 
السورّي عنها، هل سيكون هذا الدستور فّعاالً 
في  المساعي  المناطق وهل ستنجح  تلك  في 

ذلك؟  
منذ بداية األزمة السوريّة وخالل السبع سنين 
تعقد  السوريّة،  المعضلة  عمر  من  الماضية 
إليجاد  تسعى  التي  والمؤتمرات  االجتماعات 
الحلول لها دائماً كانت نتيجتها الفشل، والسبب 
األرض  على  الفاعلة  القوى  إشراك  عدم  هو 
بذلك  وأعني  االجتماعات،  تلك  في  وممثليهم 
شمال سوريا  الديمقراطيّة  المشاريع  أصحاب 
وهذه  نظاميّة،  عسكريّة  قوة  يملكون  الذين 
مرتزقة  من  كبيرة  مساحات  حّررت  القوات 
داعش ونجحت في إرساء األمان في مناطق 

واسعة. وهذه القوة تّم تهميشها ولم تتم دعوتها 
وهناك،  هنا  تعقد  كانت  التي  المؤتمرات  إلى 
نجاح  لعدم  أّدت  التي  األمور  أكبر  من  وهذه 
تخرج  التي  النتائج  وكانت  االجتماعات،  تلك 
األزمة  وتعقّد  عكسيّة  االجتماعات  تلك  من 
دستور  أي  أّن  ثقة  على  ونحن  أكبر،  بشكل 
كتابته  في  سوريا  شعوب  جميع  تشارك  ال 
الفشل،  ومصيره  خارجيّة  إمالءات  سيكون 
كما أّن المؤتمراِت التي عقدت لحّل األزمة في 
سوريا. ويجب أن يعلم الجميع أن أّي محاولة 
المستقبل  لسوريا  دستور  مسودة  لصياغة 
ستكون فاشلة، ما لم تشارك فيها كما قلنا جميع 
مكّون  ثاني  هم  والكرد  والمكونات  الشعوب 
سورّي بعد العرب، واستمرار تغيبهم من مثل 
هذه االجتماعات وكتابة الدستور هو خضوع 
تفضي  لن  التركيّة،  وتحديداً  خارجيّة  إلرادة 
إلى نتائج إيجابيّة، وعلى من يعقدون مثل هذه 
االجتماعات أن يأخذوا هذه النقطة الهامة بعين 
االعتبار، ويجب أن يقّرر السوريون مصيرهم 
تعميق  إلى  تؤّدي  التي  الغير  تدّخالت  ودون 

األزمة السوريّة أكثر فأكثر. 

المتحدة  والواليات  تركيا  بين  اتفاقية  -هناك 
على  تأثيرها  سيكون  كيف  منبج،  بشأن 
أهداف  هناك  سيكون  وهل  األخرى  المناطق 

مقبلة؟
 في البداية كان هناك تخّوف من االتفاقية التي 
وقعت بخصوص مدينة منبج من قبل األهالي 
والقوى السياسيّة أيضاً، وكانت تجربة عفرين 
ماثلة أمام الجميع وكان االعتقاد بتخلّي اإلرادة 
المتحدة  والواليات  بالتحالف  الممثلة  الدوليّة 
واستجابتها للمطالب التركيّة في منبج وتسمح 
الوضع  ولكن  إليها،  التركية  القوات  بتدخل 
في منبج يختلف عن عفرين وروسيا رّجحت 
أو  لتسمح  أخرى  وأسباب  المصلحة  عوامل 
بالتدخل  لتركيا  األخضر  الضوء  تعطي  لنقل 
العسكرّي في عفرين وذلك عبر سحب قوات 
تتمركز  المحدود  بقوامها  كانت  التي  المراقبة 
وسحب  عليها،  متفق  مهمة  في  المنطقة  في 
روسّي  قبول  إشارة  بمثابة  كان  القوات  تلك 
مقايضة  من  استفادت  قد  وهي  بالعدوان، 
النظام  قوات  سيطرة  إطار  بتوسيع  عفرين 
كانت  التي  الفصائل  ألّن  دمشق،  ريف  في 
يمكن  وال  بتركيا  مرتبطة  هي  هناك  تحارب 
ضغطت  التي  أنقرة  عبر  إال  معها  التفاوض 
وارتمت  مواقعها  وتركت  فانسحبت  عليها 
الروسّي  الطرفان  التركّي.بالمجمل  بالحضن 
والتركّي استفادا من المقايضة التي تّمت على 
تختلف  المسألة  ولكن  أهلها.  عفرين  حساب 
حول منبج، إذ ال يوجد مبدئيّاً ما يمكن أن تعقد 
تحاول  وهي  وأنقرة،  واشنطن  بين  مقايضة 
التعامل مع تركيا بالطرق الدبلوماسيّة للحفاظ 
إلى  ذهابه  الناتو وعدم  في حلف  حليفها  على 
تحّد  بيئة  إيجاد  والمطلوب  الروسّي،  الحضن 
أنقرة  أرادت  سوريا.  في  اإليرانّي  التمدد  من 
من اتفاقها مع الجانب األمريكي حول منبج أن 
تضمن حماية المرتزقة الموالين لها من خالل 
إنشاء نقاط على خطوط التماس مع المرتزقة، 
ومنع اندالع االشتباكات بين الفصائل الموالية 
لها ومجلس منبج العسكرّي وذلك على الحدود 
الفاصلة بينهم في الباب، كما يتضمن االتفاق 
في  والمدنّي  العسكرّي  منبج  مجلس  استمرار 
وأما  المدينة.  شؤون  إدارة  في  مهامه  تأدية 
سوريا  لقوات  العسكريين  المستشارين  سحب 
األمريكي  باالتفاق  يتصل  فال  الديمقراطية 
في  إليهم  المسندة  المهمة  بانتهاء  بل  التركّي، 
لتقوم  منبج  مجلس  قوات  بتأهيل  المساعدة 
والخبرة  التدريب  تلقّي  بعد  الوطنيّة  بمهامها 
عن  عاٍر  ذلك  خالف  يُقال  ما  وكل  الكافيين، 

الصّحة.

التي  العربيّة  الثورات  ربيِع  أوراق  ذبُلت 
اجتاحت العديد من البلدان العربيّة وحملت 
لهذه  أفضل  مستقبل  تباشير  البداية  في 
خريِف  في  األوراُق  وتساقطِت  البلدان، 
الطائفيّة  والصراعاِت  الخلبيّة  البيانات 
وخدمة  والهوية  الذاِت  على  واالنقالب 
إلى  تحّولت  إنّها  ثم  الخارجيّة،  األجندات 
شتاٍء قارٍس أوصل اإلسالميين إلى الحكم 
ليستثمروه وفق منظورهم الدينّي الخاص، 
الثورة وسرقوها من  التحقوا بركب  بعدما 
الشبان والنساء واألقليّات والفئات العلمانيّة 
في  وسارت  فّجرتها  التي  والليبراليّة 
ريادتها، فيما تستمرُّ في صراعها الدموّي 
على مستوى الجماعات في سوريا واليمن 

وليبيا.

أزمة فكرّية متجذرة

يتبدى جليّاً وجود أزمة ذاتيّة بالمنطقة في 
المذاهب،  بين  والتواصل  الدينيّة  العالقات 
إذ تتعالى خطاباُت التباعِد فتبلغ حدَّ التكفير، 
الزيديّة  ضد  الجيوش  حشد  أمثلتها  ومن 
كتب  كانت  بعدما  اليمِن  في  »الرافضة« 
التاريخ العربّي واإلسالمّي تفاخر بصمود 
اليمن  من  جعلوا  الذين  الزيديّة  األئمة 
والتنفير  االختالف  فيما  األناضول،  مقبرة 
المذهبّي على أشده في سوريا والعراق، فقد 
أسفرِت الحوادث عن أزمات على المستوى 
األخالقّي والقيمّي، وفي وجود قيادة عربيّة 
المنطقة،  أزمات  لحّل  راشدة  إقليميّة  أو 
بعدما أصبح أمر المنطقة رهن إرادة قوى 
اإلقليميّة  القيادات  دور  وانحصر  كبرى، 
بتملّق ذوي النفوذ، وتغييب إرادة الشعوب، 
ولتعمل تلك القيادات على حراسة مصالح 
الدول الكبرى. ويدخل الصراع الدينّي من 
النفوذ  تقاسم  في  للتنافس  العريضة  البوابة 
األفغانيّة  والمسألة  الكبرى،  القوى  بين 
واضحة،  الماضي  القرن  سبعينات  نهاية 
الستنفار  الدينيّة  المسألة  استثمار  فتّم 
وتشكيل  العالم  أنحاء  شتّى  في  المسلمين 
ما ُعرف باألفغان العرب ليحارب اإللحاد 
السوفييتّي  الجيش  به  والمقصود  الشيوعّي 
نواة  أفغانستان، وبذلك تشكلت  الذي احتل 
تنظيم القاعدة، والتي سيكون لها دوٌر مهٌم 
في  األمريكّي  للتدخل  المبرر  إيجاد  في 

أفغانستان 2001 والعراق 2003. 
العالم  أمام  محدودة  الخيارات  اليوم 
التحالف  في  االنضواء  فإّما  اإلسالمّي 
أو  الشيعة،  حاضنة  باعتبارها  إيران  مع 
ملحوظ  دور  مع  للسنّة،  ممثلة  السعودية 
للسنة  أخرى  قيادة  تمثل  باعتبارها  لتركيا 
عليه  يصطلح  ما  وهو  علمانيّة  ميول  مع 
خاصة  إسالميّة  كحالة  اإلخوانّي،  بالفكر 
في  وعضو  بإسرائيل  بعالقتها  تجاهر 
في  كاملة  بعضوّي’  وتطالب  الناتو  حلف 
االتحاد األوروبّي، وكلٌّ من هذه النماذج له 
االختالف  لحجم  تبعاً  ومعارضوه  مؤيدوه 
المفتََرَضة  العالقة  عن  والحديث  بينها، 
الطرف عن  المذاهب، ال يعني غضَّ  بين 
أخطاء أّي طرف منهما، سواء كان الشحن 
أو قوميّاً، وحّق األطراف في تحقيق  دينيّاً 
األكبر  المصلحة  غياب  يعني  ال  المصالح 
يعني  ال  واالستقرار  المنطقة،  باستقرار 
التعارض  خطابات  الحروب  وقف  مجّرد 
السياسّي، بل هو في أول صَوِره عدم إثارة 
واالستجابة  القومية،  أو  المذهبيّة  النعرات 
مع  المشترك  بالعيش  الشعوب  لمتطلبات 

بعضها.

األزمة السورّية تكشفت عن 
أزمات باجلملة

تأّزم  وجود  عن  كشفَت  السوريّة  األزمة 
على عّدة مستويات، في فهم الحالة المذهبيّة 
واعتبارها حالة تاريخيّة بالمنطقة، وليست 
طارئة يمكن أن تتفجر بعوامل أو حوادث 
إذ  دموّي،  صراٍع  إلى  لتتحّول  سياسيّة 
بسط  على  صراع  منطقة  أمام  أصبحنا 
تقليم األظافر، وأصبحت سوريا  أو  النفوذ 
السياسيّة، وتحقيق  الحسابات  بؤرة تصفية 
األسلحة  الختبار  وصوالً  دوليّة،  مكاسب 
وبدت  قتاليّة،  خبرات  وكسب  الحديثة 
الغربية  للديمقراطيات  األخالقيّة  األزمة 
واضحة وهي التي تملك إرادة إنهاء القتال 
الوطنيّة  المصالحة  حوارات  ورعاية 
والبدء  اإلرهاب،  محاربة  عمليات  ودعم 
أّن  ولنتأكد  األزمة،  تنهي  إجراءات  في 
الغرب،  بلدان  في  ترويجها  يتّم  التي  القيم 
ال  وأنّهم  تتجاوزها،  ال  مكانيّة  حدود  لها 
المساواة  بنظرة  وأبنائها  للمنطقة  ينظرون 
السياسيّة  فالمصالح  الطبيعيّة،  الحقوق  في 
والقتل  القصف  وقف  إرادة  على  تطغى 

والدمار والمعاناة ألهل سوريا.

عجز النظام السياسّي العربي عن 
حّل املشاكل

كشفت الثورة السوريّة أزمة غياب التوّجه 
الوطنّي العابر للتعدديّة والتنّوع في الشعوب 
بالوقت نفسه غياباً  السوريّة، كما أظهرت 
ولتتحّول  العربيّة،  أو  اإلقليميّة  القيادة  في 
القيادة إلى دول الخليج، التي ركبت موجة 
لها  وتراءى  العربّي  العالم  في  التغيير 
الميادين  في  الجماهير  قيادة  أهليّة  تملك 
الحراك  تبني  على  فعملت  والساحات، 
ضخمة  ماكينات  عبر  إعالميّاً  وتوجيهه 
لتظهر  النظير،  منقطع  ببذٍخ  عليها  أنفقت 
الشعوب  لتطلّع  كراهية  من  أضمرته  ما 
إلى الحرية، وتعرقل عمليّة التغيير السلمّي 
لعمليات  وحّولتها  الديمقراطّي،  والتحّول 
وليبيا  بمصر  جرى  كما  عنيفة،  قمع 
بنفسها  تنأى  أن  والهدف  واليمن وسوريا، 
على  فرّكزت  التغيير،  رياح  تأثيرات  عن 
عوامل االختالف الدينّي والطائفّي، لتخرج 
الحراك الشعبّي عن مساره، والمفارقة أّن 
تلك الشراسة إزاء شعوب المنطقة، اقترنت 
ومحاوالت  كامٍل  وانصياع  تام  بقبول 
األمريكيّة  المتحدة  للواليات  استرضاء 
ودفع اإلتاوات، ولعل نموذج قانون جاستا 
أثمر  األمريكّي  الكونغرس  شرعه  الذي 
االقتصاديّة وصفقات  االتفاقات  من  رزمة 
سالح بمئات مليارات الدوالرات، والهدف 
الفكر  جوفاء  الزعامات  هذه  بقاء  ضمان 
جاثمة  ولتبقى  مقاعدها،  على  والروح 
رؤوس  تحصد  الشعوب  صدور  على 

معارضيها.
األزمة  مفاعيل  حصر  السطحيّة  من 
ذلك  وحدهم  بالسوريين  الحالية  السورية 
ألنّها  تجاوزتهم بكثير، وكشفت عن أزمات 
إقليميّة ودوليّة، ويمكن اختصار ما يحدث 
في سوريا بأنّها صراع إرادات دوليّة وما 
الجغرافيا السوريّة إال ميداُن ذلك الصراع، 
والدليل حجم وعدد األطراف التي تدّخلت 
الدول  مستوى  على  األزمة  تفاصيل  في 
كما  المسلحة،  والمجاميع  والتحالفات 
العربيّة وضعف  المنظومة  كشفت هشاشة 

إرادتها وعجزها عن حلِّ مشكالتها البينيّة، 
لالنتقام من بعضها على حساب  وتوجهها 
وتشكيل  اليمنّي  المثال  لعل  دماء شعوبها، 
التحالف العربّي تأكيٌد لذلك، وقد سبق ذلك 
المشاركة العربيّة الفاعلة في التحالف على 
ضرب ليبيا، وحضور قوات درع الجزيرة 
في البحرين، ولنتأكد تماماً أن ال حلَّ سلمّي 
للمشكالت في العقل العربّي، وأّن إسرائيل 
العربّي  اإلعالم  بقايا  في  إال  عدواً  تعد  لم 
شعاراً  والمقاومة  الممانعة  من  يتخذ  الذي 
له، فيما الواقع يثبت أن الممانعة تجاه إرادة 

الشعوب أشد.
ولعل دول الغرب قد تتبنى من غير استعجال 
تقوم  كأن  السوريّة  لألزمة  أخرى  مقاربة 
التوّجه نحو سوريا حّرة تدريجيّاً،  برعاية 
الجغرافيا في  في  ربما على حساب نقص 
المرحلة األولى، فتدعو أصحاب التوجهات 
العلمانيّة السنيّة ــ نظراً لخشيتها من انتشار 
تعتبرهم  من  ومعهم  ــ   اإليرانّي  النفوذ 
تجربة  مع  التعاون  إلى  المعتدلين  العرب 
والمسيحيين  الكرد  واحتواء  ديمقراطيّة 
تؤّدي  قد  المقاربة  وهذه  أخرى،  وأطيافاً 
الحقاً إلى تحرير كّل سوريا فيما لو سارت 
األمور مساراً وطنيّاً، إذ يبقى المعّول على 
العوامل الوطنيّة التي تعمل على االستفادة 
من المواقف اإليجابيّة التي يبديها الغرب، 

دون االرتهان الكامل إلرادته.

سرقُة موصوفة لثوراِت الربيع 
العربّي

العربّي  الربيع  يستجب  لم  بالمجمل 
المتوخاة،  واألهداف  الشعوب  لطموحات 
واالستقرار  لألمن  كارثيّاً  تهديداً  وأصبح 
إذ  والعالمّي،  اإلقليمّي  المستوى  على 
تحّول لبيئة حاضنة لقوًى رفعت شعارات 
إسالّمية وجهاديّة وحازت على دعم على 
إقليمّي ودولّي على حساب القوى العلمانيّة 
ربيع  إلى  تطلعت  التي  المدنيّة  والوطنية 
حريات حقيقّي، ما اضطرها الحقاً لمحاولة 
تصويب البوصلة بثورة مضادة في تونس 

ومصر.
أظهر الربيع العربّي قوةَ اإلخوان المسلمين 
العربّي،  الربيع  دول  في  واقع  كأمٍر 
الجماهير  وفئات  الشباب  واستقطبت 
ولتؤطَر  لصالحها،  أصواتاً  ليكونوا 
في  الجماهيريّة،  بالشرعيّة  انتصارها 
انتخاباٍت جرت في أجواء الحماسة الثوريّة 
فلم تعي توّجه البلد ما بعد الثورة، فالرغبة 
في التغيير كانت عارمة، فتمّكنت من طرد 
بهذه  ذهبت  ولكنها  الدكتاتوريين،  القادة 
والطائفّي،  الحزبّي  هواها  وفق  النتائج 
حكم  أنظمة  تأسيس  وشك  على  وباتت 
شموليّة وغير ديمقراطيّة، في إعادة لصيغِة 
العهد القديم، وليكون التغيير بمجرد تغيير 
الثورة  بقوى  حدا  ما  والشعار،  اليافطة 
أن  والليبرالية  العلمانيّة  والنخب  الشبابيّة 
ترفع صوتها في وجه المشروع اإلخوانّي، 
قوى  إلى  مستندة  مضادة  بثورة  وتقوم 
المجتمع المدنّي كما حدث في مصر. ولعله 
موقف  لوال  الفوز  اإلسالميين  بمقدور  لم 
الرئيس األمريكّي باراك أوباما الداعم لهم 
وقراءة البيت األبيض الخاطئة ودعم تركيا 

وقطر، أي وجود عوامل خارجيّة.
يمكن القول إّن الدور المحدود الذي لعبته 
قوى المجتمع المدنّي التي لم تتبنَّ شعارات 
وضع  قد  العربّي،  الربيع  دول  في  الدين 
أيدولوجية  سلة  في  المسلمين  اإلخوان  كّل 
منافية للديمقراطيّة في كّل الحاالت، وأنّها 
محسوبة على جهات اشتركت في السرقة 
لصالحها  وتوظيفها  للثورة  الموصوفة 
الفاسدة  األنظمة  مواجهة  معترك  ودخولها 
العربيّة  فالثورات  االنتهازيّة.  من  بروح 
خالل  من  المدنيّة  القوى  بإرادة  انطلقت 
الساحات  في  وصدحت  حضرت  تيارات 
بالحقوق  مطالبة  السياسية  والميادين 
والحريات العامة. والواقع أّن قوة اإلخوان 
الربيع  بلدان  في  حقيقة  كان  المسلمين 
في  باالنتصار  الشرعيّة  ونال  العربي 

انتخابات حّرة ونزيهة في ظاهرها، فباتوا 
شموليّة  حكم  أنظمة  تأسيس  وشك  على 

وغير ديمقراطيّة.
»خونة  كتابه:  في  جيدير  ماثيو  يقول 
العربّي:«  الربيع  قلب  في  رحلة  الثورة« 
انتصرت  قد  اإلسالمويّة  القوى  كانت  إذا 
في  انتصارها  فإّن  القديمة،  األنظمة  على 
الممكن  من  بل  مضمون،  غير  المستقبل 
أن »تخون« مبادئ الثورة، وتعرقل مسار 
العربية  بالمجتمعات  الديمقراطّي  االنتقال 

)داعش نموذجاً(.

تركيا منوذج التالعب بالدين 
رفضًا أو توظيفًا

في  أساسيّاً  عنصراً  الدين  شّكل  تركيا  في 
االنقالبات العسكريّة التي وقعت منذ إعالن 
الجمهوريّة التركيّة، التي أُسست على عّدة 
ما  انقالب  وحتى  الدين،  نبذ  منها  ركائز، 
الماضي.  القرن  تسعينات  في  الحداثة  بعد 
الدين  ورفض  توظيف  قضية  تعقد  ورغم 
طوال تاريخ الجمهوريّة التركيّة، فإّن خبرة 
الدولة التركيّة منذ نشأتها تُظهر أّن العالقة 
بين الدين والسياسة الخارجيّة اتّخذت أحد 
اتجاهين: إّما توظيف الدين أو رفضه الدين 

من أجل المصلحة.
قامت  الذي  األساس  أحد  اإلسالم  كان  فقد 
سالطين  وُعرف  العثمانيّة،  الدولة  عليها 
اإلسالمّي،  العالم  في  بالخلفاء  الدولة 
أنّها  على  العثمانيّة  الدولة  خطاب  وكان 
الحامية لإلسالم الّسني في مواجهة الغرب 
المسيحّي. وبعد قرون ظهر مصطفى كمال 
نجح  العثماني،  بالجيش  الضابط  أتاتورك 
وتفكيكها،  العثمانيّة  الدولة  على  باالنقالب 
الدولة  تخلّف  سبُب  اإلسالم  أّن  واعتبر 
العثمانيّة، فعمل على رفض الدين، وإلغاء 
الخالفة، ثم أعلن دولة تركيا الحديثة كدولة 
انقالبات  أربعة  تركيا  وشهدت  علمانيّة. 
عسكريّة منذ أول انقالب عسكرّي في تركيا 
وكان   ،1997 عام  حتى  الجمهوريّة  بعد 
المشترك  العامل  هو  علمانيّة  عن  الدفاع 
بينها، إذ كانت المؤسسة العسكريّة تنتفض 
بإحياء  يسهم  انتهاكاً  الجيش  تراه  ما  ضد 

دور الدين ويسهم.
وجاء  األعنف  هو   1980 انقالب  كان 
الثورة  اندالع  من  قريبة  مسافة  على 
»اإلسالميّة« في إيران التي أطاحت بحكم 
الشاه، ولعل دوافع عّدة كانت حاضرة في 
الدينّي،  البعد  ذلك  في  بما  االنقالب،  هذا 
فالثورة في إيران استأثرت باهتمام إقليمّي 
استثنائّي، وتفاعلت معها أحزاب سياسيّة، 
الدينّي، وبعد  التوّجه  ومنها األحزاب ذات 
مدٍّ وجزٍر بين مختلف التوّجهات السياسيّة 
الموقف  الجيُش  حسم  واليمينيّة،  اليساريّة 
وهنا  االنقالب.  ونفّذ  إيفرين  كنعان  بقيادة 
اليسارّي  المدِّ  لمواجهة  الدين  توظيف  تّم 
فكريّة  صياغة  أساس  على  الشيوعّي، 
عبر  أُريد  كما  وإسالمّي،  قومّي  جوهرها 
هذه الصيغة مواجهة مطالب الكرد وإسقاط 
ألفكار  استناداً  االنفصال،  بتهم  حقوقهم 

قوميّة ودينيّة.
ساري  زال  ال  1982والذي  دستور  أما 
بعض  من  إال  اليوم  تركيا  في  المفعول 
أّّكد  فقد  االستفتاء،  عبر  أجريت  تعديالت 
على توظيِف الدين لمصالح سياسيّة تتصل 
تركيا  باعتبار  الشيوعّي،  المّد  بمواجهة 
دور  ولها  الناتو،  حلف  في  رئيسيّة  دولة 
وقد  السوفيتّي.  االتحاد  مواجهة  في  فاعل 
التركية منذ وصول  جرت كل االنتخابات 
حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عن 
للمتدينين  واإليهام  الدين  عامل  توظيف 
انتخبوا  لو  فيما  مجهول  مصيرهم  بأّن 
األحزاب العلمانيّة فيما لم يبادر العلمانيون 
لدحض هذه النظرية، وعلى األساس جرت 
أردوغان  وقّدم  األخيرة  االنتخابات 

االنتخابات ليؤطر سياساته قانونيّاً.

ً
 أو رفضا

ً
تسخري الدين يف األزمات... توظيفا فواصل

آلدار خليل

معارضة للنظام أم معارضة لسوريا

سنوات مرت على الوضع المتأزم في سوريا وال يزال البعض 
يّصر على الدفاع عن نظريات وأفكار تم إثباتها في الواقع بأنها 
أبعد من أن تكون منطقية أو واقعية أو تكون قريبة من طموح 
ورغبة وأهداف الشعب السوري، يتناسى هؤالء بأنهم ووجودهم 
وعالقاتهم وتسليمهم لقرارهم للدول التي تتحكم بالوضع السوري 
السبب الرئيس فيما آل وال تزال تؤول إليه األمور في سوريا، 
الواقعية  بالدالئل  يستقرئ  وتوجهاتهم  عملهم  مسار  يراقب  من 
المعارضة  يّدعون صفة  من  بأن هؤالء  منها موجودة  والكثير 
ويعملون تحت هذا المسمى هم الطرف المساهم بالشكل األكبر 
في تعقيد األمور وفتح المجال لتدخالت الدول المعادية لمصلحة 
اليوم والتي تدخل  الحال في وضع تركيا  الشعب السوري كما 
من  يتخذون  المعارضون  وهؤالء  السورية  األراضي  وتحتل 
العاصمة التركية مكاناً إلصدار برامج الحل للمعضلة السورية، 
هؤالء المعارضون الموجودون على وجه الخصوص في تركيا 
الشعب  تساعد  أنها  على  التركية  الدولة  مع  يتعاملون  والذين 
السوري من أجل االستقرار أال يتساءلون ماذا تفعل تركيا في 
سوريا؟ ألم يجدوا بأن تركيا باعتهم وستبيع كل شيء من أجل 
بسبب  تركيا  تعقدها  التي  االتفاقات  حال  يجدوا  ألم  مصلحتها؟ 
تحقيق  أجل  من  مساعدة  كدولة  معها  العمل  على  موافقتهم 
أن  هؤالء  يرون  أال  السوريين؟  بمصير  والمتاجرة  مصالحها 
تحت  التي  السورية  المناطق  في  مرفوع  اليوم  التركي  العلم 
سيطرة الجيش التركي واللغة التركية هي الرئيسية والشعارات 

تمجد أردوغان؛ فعن أي مستقبل سوري يتحدثون؟
الشعب  لطموحات  ممثلين  يكونوا  أن  من  أدنى  هم  هؤالء 
السوري، بل على العكس هم أكثر عداوة للشعب السوري من 
األعداء الذي هم اآلن في حضنهم ويقيمون في فنادقهم ألنهم من 
السورية  األزمة  وتعميق  والتدمير  الخراب  في  يساهمون  جهة 
ومن جهة أخرى يعملون على عرقلة الحلول الناجحة من أجل 
تحقيق االستقرار والديمقراطية في سوريا، من يكون حريصاً 
على مصلحة الوطن السوري ال بد له من أن يكون منفتحاً على 
أي حل يفضي إلى االستقرار وتحقيق مصلحة الشعب السوري؛ 
عدا ذلك يكون طرفاً معرقالً وعدواً للحل وبالتالي ال يقل في نهجه 
اليوم في سوريا وما فعله اإلرهابيون  التركية  الدولة  تفعله  عّم 
من داعش والنصرة وكذلك ال يقل عن النظام نفسه الذي سبّب 
الوصول  أجل  من  الجهود  هؤالء  يبذل  حيث  األزمة،  هذه  كل 
المفارقة  إذا  عليها،  للحفاظ  يزال  بذل وال  والنظام  السلطة  إلى 
غير موجودة، من زاوية أخرى يتحدث هؤالء المعارضون عن 
لكن؛  أزمة.  وكأنها طرف  شمال سوريا  في  الموجودة  اإلدارة 
في إجراء مقارنة منطقية وواقعية لألمور سنجد بأن هؤالء لم 
يطرحوا حلوالً من أجل عموم السوريين على عكس شعبنا في 
السوريين  يخدم  ما  وفق  الحل  على  يصر  الذي  سوريا  شمال 
وكذلك ترجم هذا التوجه بالمواجهة المباشرة مع الخطر الكبير 
والدولة  وداعش  باإلرهاب  المتمثل  السوريين  مستقبل  على 
الفردية  بالسلطة  والحكم  التقسيمة  النوايا  كذلك  نفسها،  التركية 
موجودة لدى هؤالء المعارضين وليس لدى شعبنا الذي يبذل كل 
الجهود من أجل الوحدة الوطنية، حيث يساهم هؤالء في التقسيم 
من خالل التعاون مع من يحتل ويريدون تغيير الشخصيات في 
المضمون واحد،  بدالء عنهم وبالتالي  ليكونوا  الموجود  النظام 
حتى في سياساتهم والتقاربات التي يطلقونها ال يحملون أي طابع 
وطني، حيث يعزلون ويقصون ويتهمون ويفبركون ويتطابقون 
مع سياسة الدولة التركية وقد ظهرت إرادتهم المسلوبة بالشكل 
لهم في مؤتمر سوتشي  التركي  الوفد  تمثيل  الفاضح من خالل 

وهل هناك أدنى من هذا المستوى؟!!
ال  لكنهم  جيداً  يدركونها  هم  كثيرة  حقائق  هؤالء  يتجاهل 
يستطيعون الوصول إلى تحقيق ما هو أدنى منها، حيث مصادرة 
إرادتهم وقراراتهم من قبل من هم لهم مصلحة في سوريا تجعلهم 
ما  كل  من  شعبنا  يتقرب  ال  سوريا  شمال  في  السياسة،  أسرى 
الوحدة  الفتن وضرب  يعملون هؤالء على خلقه من أجل خلق 
بين  ما  الوحدة  على  سوريا  شمال  في  نصر  نحن  المجتمعية، 
على  والحفاظ  الوطنية  الوحدة  على  نصر  وكذلك  المكونات 
الجغرافية السورية الواحدة، نعمل من أجل تحقيق المساواة وال 
نصر في أي شكل من األشكال على عملية العزل أو االقصاء، 
حيث ندرك بأن سوريا للجميع وال يمكن ألي طرف أن يلغي 
أو ينفي وجود سوري آخر، ننطلق من مبادئ وطنية مسؤولة 
تترجم واقع مشروعنا وحرصنا على الحل. لذا؛ نؤمن بأن سوريا 
مؤسسات،  سدود،  نفط،  مياه،  عليها،  وما  فيها  ما  بكل  للجميع 
محاصيل، وكل الثروات هي للسوريين ونعمل للحفاظ على هذه 
الشعارات وإنما في  الوطنية ال تكمن في  المسؤولية  الثروات، 
الواقع الموجود، عدم تقربنا بردود األفعال يشرح مدى انفتاحنا 
من أجل المصلحة الوطنية في سوريا. لذا؛ حرصنا على الحوار 
وإيماننا به يأتي من باب هذه المسؤولية، وكذلك مقابل حمالت 
في  لدينا  عوائق  أية  نجد  ال  ودورنا  لهويتنا  والتشويه  النفي 
التعاون واستقبال آراء ورؤى وشخصيات في إطار العمل من 
أجل الوطن السوري، شمال سوريا تمثل قبلة للحل وفيها يدعم 
االستقرار ويحيي السالم. لذا؛ مهما تعالت الصيحات إلنكار هذه 
الحقائق، فإن الحقيقة والتاريخ يبقيان ويزول كل من ال يعترف 
بها ويرهن وجوده بوجود أطراف ال مبادئ لهم وتجار ال تهمهم 

مصلحة أي شعب.

رامان آزاد حاوره / رفيق ابراهيم    

طالل حممد: 

أي حماولة لكتابة دستور لسوريا 
ستفشل ما مل يشارك فيها

 كل السوريني

تعيش منطقة الشرق األوسط وحتديدًا الدول العربيّة أزمَة استبدادٍ مزمنةٍ، تعودُ إىل احلقبةِ 
العثمانيّةِ مرورًا مبرحلة االحتالل األوروبيّ، واستمرّت بعد االستقالل حتى الوقت الراهن، 
فقد حتوّلت أنظمة احلكم بعد انتصار حركات االستقالل والتحرّر؛ إىل ديكتاتوريات جتاوزت 
يف تسلطها وقمعها أساليبَ احملتل األجنيب نفسه، والواقع الذي تعيشه شعوب املنطقة يقدّم 
عشرات األمثلة اليوميّة على ذلك، ما أدّى إىل مراكمة حاالت االحتقان والكبت عرب الزمن. 
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وعلى  140كم،  نحو  دمشق  من  الجنوب  إلى 
مسافة 40 كم عن مدينة درعا السوريّة، وعلى 
ارتفاع 850 م عن سطح البحر، ما تزال أوابد 
حكايات  تروي  قائمة  التاريخيّة  الشام  بصرى 
حضاريّة  منارةً  المدينة  طويل.كانت  تاريخ 
السنين،  آالف  قبل  قديمة  عصور  مّر  على 
باآلثار  والعالميّة  السوريّة  المدن  أغنى  ومن 
واألوابد التاريخيّة الرومانيّة واليونانيّة وغيرها، 
وجمرين  ومعربه  »صماد  قرى  وتجاورها 
عاصمة  بصرى  وبرد«.ُعرفت  والسماقيات 
طريق  على  وممراً  هاماً  تجاريّاً  ومركزاً  دينيّة 
الحرير الذي يمتد إلى الصين ومنارة للحضارة 
وتعاقبت  السنين،  تعود آلالف  في عّدة عصور 
فيها  تركت  التي  الحضارات  من  العديد  عليها 
أهم المنشآت األثرية، ومن أسمائها » بوسترا – 
نياتراجانا« وكانت في أكثر من عصر عاصمة 
الشرق  في  الرومانية  للمقاطعة  ومركز  هامة 
وعاصمة دينيّة تجارية لعدة حضارات، ما حدا 
مواقع  قائمة  ضمن  لتصنفها  اليونسكو  بمنظمة 
العديد  بصرى  العالميّتضمُّ  اإلنسانّي  التراث 
»الكاتدرائية  أبرزها  لعل  األثريّة  األوابد  من 

قلعة  الكليبة،   – الملك  بنت  سرير  البيزنطيّة، 
الرومانّي،   – )بصرى(  النصر  قوس  بصرى، 
العمرّي، جامع  المسجد  الغربّي،  الهوى –  باب 
مبرك الناقة، دير الراهب بحيرى، معبد حوريات 
اإلمبراطور  قصر  الفاطمّي،  الجامع  الماء، 
خان  أو  الرئيسّي  السوق   - الخان  تراجان، 
األثرّي  السوق  الرومانيّة،  الحمامات  الدبس، 
تحت األرض، الباب النبطّي، الجامع اإلسالمّي، 
المباني  المرصوفة،  الشوارع  بصرى،  متحف 
وغيرها  الرومانيّة«  األثرية  األقنية  الرومانيّة، 
العديد من المواقع األثريّة الهامة.ونظراً ألهميّتها 
عرفت  المتميز  وموقعها  والثقافيّة  التاريخيّة 
تجارّي  وسياحّي  وتراثّي  ثقافيّة  كمركٍز  المدينة 
الدوام  على  وكانت  وعالميّاً،  وعربيّاً  محليّاً 
بصرى  كمهرجان  الثقافيّة  المهرجانات  تشهد 
الدولّي المعروف والمؤتمرات والفّعاليّات العامة 
العالميّة التي تُقام على المدرج األثرّي فيها وتقّدم 
كافة أسباب الراحة عبر منشآت سياحيّة ممتازة.

رسالة  للرياضة  تبقى  تقدم  ما  كل  من 
إنسانية من خالل نشاطها ووظيفتها لتوطيد 
األفراد  بين  والتفاهم  السالم  وتشجيع 
والشعوب، من خالل االحترام المتبادل بين 
والعقائد  اإليديولوجيات  في  المختلفين  كل 
والطبقات، لهذا نصت اللجنة األولمبية بأن 
حقوق  من  طبيعي  حق  الرياضة  ممارسة 
اإلنسان، ويجب أن تتاح الفرصة لكل فرد 
بممارسة الرياضة دون تمييز بين الجنس 

والنوع واللون.
المتحدة  األمم  تختار  المنطلق  هذا  من 
وتعتمدهم  بارزة،  رياضية  شخصيات 
الخطوة  وهذه  الحسنة،  للنوايا  كسفراء 
أغلب  لدى  وسيلة  الرياضة  من  جعلت 
كل  ضد  ومحبة  سالم  كسفير  الشعوب 
الممارسات السلطوية السياسية، لكن دائماً 
بإفشال  هيمنتها  السلطوية  للسياسية  تبقى 
التقارب  ثقافة  بنشر  الخيرة  المساعي  كل 

بين الشعوب، وقد لعبت دوراً بارزاً بإفساد 
الرياضة في الكثير من المحطات الهامة، 
ففي عام 1980م وأثناء األلعاب األولمبية 
أمريكا  قاطعت  موسكو،  في  الصيفية 
بسبب  الكرنفال  هذا  أخرى  دولة  و65 
فعل  وكردِّ  ألفغانستان،  السوفيتي  الغزو 
دولة   15 و  السوفيتي  االتحاد  قام  سياسي 
بمقاطعة  السياسي  فلكها  في  تعمل  أخرى 
1984م  عام  القادمة  األولمبية  األلعاب 
بأمريكا،  أنجلوس  لوس  في  ستقام  والتي 
ومخاوف  باألمن  تتعلق  بأسباب  متذرعة 
لجوءاً  وفدها  أفراد  من  بعض  إعطاء  من 
تنظيم  الصين  حاولت  وعندما  سياسياً، 
األلعاب األولمبية عام  2008م وجهت لها 
انتقادات تتمحور حول عدم منح السلطات 
كونها  لشعوبها،  الديمقراطية  الصين  في 

األلعاب  وفي  اإلنسان،  حقوق  تنتهك 
كندا  في  )مولاير(  نظمتها  التي  األولمبية 
األفريقية  الدول  قاطعت  1976م  عام 
العنصرية  السياسة  بسبب  الدورة  هذه 
هذه  األسود،  اإلنسان  بحق  )األبارتيد( 
الممارسات وغيرها من الدول الرأسمالية 
ضد  وهيمنتها  سلطاتها  كل  تمارس  وهي 
أمام  سداً  وتقف  اإلنسانية،  الثقافات  أنبل 
والتماسك  بالتقارب  الشعوب  تطلعات 

والتشارك في مزج ثقافاتها.
الرياضية  المنظمات  تعمل  بالمقابل 
والثقافية  الرياضية  )الرابطة  العالمية 
الدولية( و)منظمة الرياضة غير الحكومية 
المنظمات  من  وغيرها  األوروبية( 
بتوفير  والمحلية  القارية  والمؤسسات 
التفاعل  أجل  من  الشعوب  بين  اللقاءات 
فمن  ومعارفها،  ثقافاتها  وتتبادل  بينها 
خالل الرياضة تتقارب السياسات المختلفة 
وتعود بعض الدول لعالقاتها الطبيعية، أو 
تقلل من حدة الخالفات، فمن خالل رياضة 
الصين  بين  العالقات  عادت  الطاولة  كرة 
المصارعة  لعبة  خالل  ومن  وأمريكا، 
وكرة القدم خيم الهدوء وشيٌء من الدفء 

بين طهران وواشنطن.   
  

العودة إىل الرياضة األخالقية 
بفلسفة األمة الدميقراطية

وأدواتها  لغتها  للسياسة  تبقى  بالمحصلة 
األنانية  وتشجع  تدعو  التي  وسلوكياتها 
رغباتها  ترجمة  خالل  من  والسلطوية، 
وأطماعها الميكافيلية، حين يستثمر الساسة 
حرب  ساحات  إلى  والصاالت  المالعب 
لتفريغ احتقاناتهم السياسية، ويستغلون هذه 
النشاطات اإلنسانية النبيلة لتحقيق أجنداتهم 
الرياضية،  لألخالق  بصلة  تمت  ال  التي 
نوعاً  السياسات  بهذه  المجتمعات  وتتأثر 
كرة  وبخاصةً  بالرياضة  متعلقة  كونها  ما 
الرياضة  محبي  من  العامة  فنجد  القدم، 
كأس  بشدة  ينتظرون  الشباب  وبخاصة 
العالم ليتنافسوا فيما بينهم على من سيأخذ 
وفلسفة  فكر  في  نجد  بالمقابل  لكن  اللقب، 
هذه  عن  بديلة  ثقافة  الديمقراطية  األمة 
السلوكيات الخاطئة، وقد دعت هذه الثقافة 
إلى إحياء وتفعيل الممارسات والنشاطات 
مارسها  التي  األخالق  بتلك  الرياضية 
المشبعة  النيوليتي  العصر  منذ  اإلنسان 
اآللهة  األم  أبدعتها  التي  الكونية  بالثقافة 
نراه  وما  الزراعية،  الثورة  بثقافة  مروراً 
في شمال سوريا اليوم هو بداية تجسيد هذه 
الثقافة في السلوك والممارسات والنشاطات 
الرياضية التي ترسخ مفاهيم مجتمعية بين 
األنانية  روح  عن  وتبعدهم  المكونات  كل 
ألن  والمناطقية،  القومية  واالنتماءات 
أو خسارة  فوزاً  ليس  بالمحصلة  الرياضة 
يمكن  إنسانية  ثقافات  هي  بل  فحسب، 

مزجها بثقافة كونية تناسب كل البشر.   

إعداد / عبدالرمحن حممد

حتقيق/ فريوشاه أمحد

فيه  إنساني  نشاط  كل  أن  المالحظ  من 
سلوك رياضي؛ ألن الرياضة بكل األحوال 
نشاط وتعبير إنساني، يمده بالقوة والطاقة، 
مستوى  على  عالقات  يبني  ثم  ومن 
الوقت  في  وهي  والمجتمعات،  األفراد 
تغرس  نبيلة،  غايات  لتحقيق  وسيلة  نفسه 
وتقلل  وتخفف  المحبة،  روح  النفوس  في 
وتقلص  الحكومات،  بين  الصراعات  من 
السياسات السلطوية في كثيٍر من األحيان، 
الشريف  التنافس  روح  الناس  بين  وتخلق 
األفراد  بين  المودة  روح  إكساب  أجل  من 
والشعوب، واألهم من كل من هذا وذاك أن 
للرياضة في العمق ثقافة، ومن األولى أن 
تتقارب الشعوب من خالل هذه الثقافة، ال 
كما رصدها الفكر الحداثوي بأنها صناعة 
للفردانية،  وتشجيع  واقتصاد  وتجارة 
ألن  مجتمعية،  ثقافة  الرياضة  بالمحصلة 
الصباحات  كل  وفي  الشعوب  من  كثيراً 
والحدائق  الساحات  في  الرياضة  تمارس 
وكأن  العمرية،  الفئات  ولكل  والمالعب 
وعبادات،  طقوساً  تمارس  الشعوب  هذه 
لهذا تبقى الرياضة ثقافة مجتمعية بالدرجة 
ونشاطات  حركات  تكون  أن  قبل  األولى 

جسدية.  
      

الرياضة توأم اإلنسان

نشأته على  بداية  اإلنسان خلفه ومنذ  ترك 
رسومات  والمغاور  الكهوف  جدران 
ومن  اليومية،  نشاطاته  تصور  وأشكال 
من  العفوية  بالرياضة  يتعلق  ما  ضمنها 
أماكن  في  العثور  تم  وقد  ورمي،  جري 
هذه  من  أشكال  على  العالم  من  متعددة 
الرياضات من العصر الحجري األول أي 
قبل 150 ألف سنة، مما يؤكد بأن اإلنسان 
من  كنوع  للرياضة  ممارسته  على  حافظ 
النشاط اليومي وبخاصة ما يتعلق بالصيد، 
التكاتف  إلى  ترمي  كانت  الرياضات  هذه 
والتعاون بين المجموعة حين تتعرض ألي 
حيوانات  أو  )فيضانات  خارجي  عدوان 
مفترسة( وكانت هذه الرياضة تحمل ثقافة 
مجتمعية ألن الفردانية لم تكن قد تبلورت، 
بل كانت تغرس روح األلفة والتعاون بين 
الكل، من جانب آخر لم تكن المرأة منسية 
تمارس هذه  كانت  بل  الكهوف،  في زوايا 
تقود  كانت  كونها  حرية  بكل  الرياضات 
بثقافتها  وقتذاك  البشرية  المجموعات 
الصيد  في  العمل  عبئ  وتحمل  البشرية 

والتقاط الثمار.
قد  سومر  في  الرياضة  نجد  حين  في 
وتعود  نسبياً،  السلطوية  مالمحها  تبلورت 
الميالد،  قبل  سنة   3000 إلى  نشاطاتها 
ملحمة  في  تجلت  التي  الصور  خالل  من 
جلجامش التي تنافس فيها مع أنكيدو، وفي 
2000 قبل الميالد تميزت مصر الفراعنة 
برياضات متنوعة مثل المالكمة والتجديف 
حين  في  وغيرها،  والصيد  والرماية 
القديمة  الرياضات  مهد  اليونان  أصبحت 
ممارسة  على  عملت  كونها  والحديثة، 
 1500 عام  ففي   ، منظم  بشكل  الرياضة 
قبل الميالد أصبحت رياضة الجمباز والقفز 
التي كانت تمارس في  من ضمن األلعاب 
قبل   776 عام  لكن  رسمية،  مهرجانات 
دورة  بأول  االحتفال  بداية  كانت  الميالد 

أولمبية، واستمرت حتى عام 393 ميالدي 
حين ألغيت بأمر من اإلمبراطور الروماني 
معتبراً هذا النشيد األولمبي يتوافق والديانة 
الوثنية، ولم يكن يدري بأن هذا النشيد يدعو 
للمحبة والتنافس الشريف بين الرياضيين، 
التنافس هو دعوة للسمو على المجد  وهذا 
اإليجابية،  الطاقات  بتفجير  السماء  وبلوغ 
وال يتأتى ذلك إال من خالل معرفة الشعار 
الذي يجمع خمس حلقات ملونة تمثل وحدة 
واتحاد القارات الخمس في وجه كل سلطة 

وهيمنة. 
في  الرياضيين  بين  المنافسات  كانت 
رياضات متنوعة مثل الركض والمصارعة 
وسباق العربات والمصارعة ورمي الرمح 
تميزت  األلعاب،  من  وغيرها  والقرص 
الهدنة  بإعالن  األولمبية  األلعاب  هذه  أيام 
يسمح  وكان  واألقوام،  المقاطعات  بين 
رؤوس  ويكلل  والمشاركة،  بالتنقل  للفرد 

أما  الزيتون،  غصن  من  بأكاليل  الفائزين 
ألعاب )هيران( فكانت بمثابة منافسات بين 
األلعاب في  بهذه  النسوة  النسوة، واحتفلت 
القرن السادس قبل الميالد، وفي العصور 
عنيفة  الرياضات  هذه  أصبحت  الوسطى 
إيطاليا  وفي  إنكلترا،  في  وبخاصة  نسبياً 
المبارزة  مثل  قتالية  رياضة  إلى  تحولت 
بالسيف، إلى جانب رياضة الخيل  وكانت 

مخصصة للنبالء واألغنياء.
العصر  في  األولمبية  األلعاب  وتجددت 
الحديث في الدورة األولى لها عام 1896م، 
حيث تم إحياء وتفعيل هذه األلعاب في أثينا 
حين  في  القديمة،  األولمبية  األلعاب  مهد 
باتت المنافسات بين الدول من خالل فرق 
جماعية وأخرى فردية، وتقام هذه الدورات 
كل أربع سنوات مرة واحدة، وبقيت المرأة 

الرياضة كما هي، وفي  تمارس  منسية ال 
ونافست  شاركت  العشرين  القرن  بدايات 
أصبحت  بل  األلعاب،  أغلب  في  المرأة 
على  حصلت  وقد  الفرق،  لبعض  مديرة 
هذه االمتيازات بفضل نضاالتها المستمرة 
حين  الذكورية،  الثقافة  من  بالتخلص 
بتنظيم اعتصامات وحركات تساهم  قامت 
ومشاركتها  التشاركية  المرأة  سوية  برفع 
باأللعاب األولمبية والقارية دون تمييز بين 

الجنسين.  

تأثري السياسة االستبدادية
 على الرياضة

بداية  في  األول  الجنسوي  االنكسار  منذ 
تجريد  وبعد  الميالد،  قبل  الرابع  األلف 
مرتبطة  كانت  أن  بعد  معناه،  السياسة من 

أفضل  بممارسة  المجتمعية  باألخالق 
بالسلطة،  مرتبطة  وأصبحت  األعمال 
من  السياسة  تدخلت  تخدمها؛  باتت  بل 
النشاط  في  والهيمنة  السلطة  خالل 
الرياضي اإلنساني وأفسدته وأخرجته من 
فاأللعاب  واإلنساني،  المجتمعي  محتواه 
من  بإشارة  وتنتهي  تقوم  كانت  األولمبية 
العشرين  القرن  بدايات  اإلمبراطور، وفي 
بسبب  الرياضية  النشاطات  كافة  توقفت 
كأس  بطولة  منها  العالميتين،  الحربين 
لكن  األولمبية،  القدم واأللعاب  لكرة  العالم 
وأهدافها،  وفلسفتها  ثقافتها  للرياضة  تبقى 
ومن أهم تلك المفاهيم واألهداف التي تبنتها 
الحركة األولمبية هي أن تبعد السياسة عن 
هذه  في  التمثيل  يكون  وأال  األجواء،  هذه 

األلعاب على أسس عرقية وجنسية.   

 مدى تؤثر السياسة على الرياضة وهل ختدم الرياضة السياسة؟!
ّ
إىل أي

الزمت الرياضة مسرية اإلنسان منذ أن أصبح مستقيمًا قبل أكثر من 150ألف سنة، ميشي، يهرول، جيري، يركض، يسبق الزمن كي حيافظ 
على بقائه، وأصبحت هذه األنواع من الرياضات فيما بعد سباقات رمسية بني األفراد، يف مرحلة متقدمة من حياته تعلم اإلنسان رياضة 
الرماح والسهام ليصطاد هبا الطيور واحليوانات، وتلت تلك املرحلة رياضة أفضل  أخرى هي محل العصا للصيد، ومن هذه العصا صنع 
وهي ركوب اخليل، بعد أن أخضع الطيور واحليوانات لثقافة التدجني واألنسنة، ركب احلصان ليسبق الفريسة ويصطادها، وباتت هذه 

الرياضات الثالث اجلري والرمي وركوب اخليل من أقدس وأقدم الرياضات اليت رافقت حياة اإلنسان منذ عشرات اآلالف من السنني.

يمتلك  عندما  العظمة  صفة  اإلنسان  يكتسُب 
مقومات التغيير والتأثير في الغير، ويتدّرج في 

سلم اإلبداع حتى يصل إلى  الذروة.
حينما نتعقب السنين الطوال، ونتصفح أمهات 
الكتب التاريخيّة، ونسبر أغوار الماضي التليد 
نجد أّن التاريَخ ينضح بأسماء المعة لمفّكرين، 
وفالسفة وأدباء، وموسيقيين كرد ساهموا في 
المجاالت،  شتّى  في  الحياة  مسارات  تغيير 
من  األرض،  بقاع  في  تنويٍر  بصمة  وتركوا 
لهم  وترفُع  الهامات،  لهم  تنحني  الذين  هؤالء 
القبعات، مبتكر فن الذوق العام وقيثارة الكرد 

في بالد الغرب »زرياب«.
الغناء  في  البارع  الكردّي  الفتى  ذاك  زرياب 
هونكة«  »زيغرد  سّمتهُ  كما  والموسيقا 
العرب  شمس  كتابها  في  األلمانيّة  المستشرقة 
شخصيّة  عن  نتكلم  هنا  الغرب،  على  تسطع 
من  بحروف  اسُمها  وُدّون  الخلود  لها  ُكتب 
في  إلبحاره  وذلك  المبدعين  سجل  في  ذهب 
التي  المواهب  مواهبه،  وتعدد  الموسيقى  علم 
استطاع من خاللها الولوج إلى قصر الخالفة 

في كّل من بغداَد واألندلس.

إبداع يف حضرة الرشيد

الذهب«  »ماء  االسم  ومعنى  »زرياب«  ُولِد 
بوطان،  جزيرة  في  الكرديّة  اللغة  في 
عام  بروفنسال  ليفي  المستشرق  حّدد  وقد 
ونشأ  زرياب،  لوالدة  تاريخاً  )173ه-789م( 
في بوطان وإليها نُِسب قبل انتقاله إلى الموصل 
بغداد  إلى  الرحال  شدَّ  ومنها  التعليم،  لغرض 
من  يعدُّ  الذي  الموصلّي  بإسحق  التقى  وفيها 
أهم الموسيقيين والمغنيين في العصر العباسّي 
أهم  من  وأصبح  يده  على  تتلمذ  حيث  األول 
خاصاً  موسيقيّاً  منهجاً  لنفسه  ن  وكوَّ تالمذته، 
أنّه  حتى  واإلبداع  التجديد  طابع  يحمل  به 
فاق ما كان عليه أستاذه، وتذكر المصادر أّن 
هارون الرشيد طلب من إسحق الموصلّي أن 
يُسمعه صوت مغٍن ُمجيد لصنعة الغناء إجادةً 
أّن  وبما  قبل؛  من  سمعه  أن  له  يسبق  لم  تامةً 

إسحق أراد أن ينال حظوة أكثر لدى الرشيد، 
لذا اقترح عليه أن يأتيه بتلميذه زرياب، وبعد 
أن قّدم إسحق زرياب للخليفة سأله الخليفة عن 
فنّي  :«إّن  زرياب  أجاب  الغناء  في  إمكانياته 
الغناء مثل  الخاص ال يفهمه إال من تبحَر في 
أمامكم  غنيُت  لي  أِذنَت  فإن  الخليفة،  موالي 
اسحق  أستاذه  أّن  ثم  قبل«  من  أحٌد  يغنِه  مالم 
ولكن  عليه،  ليعزَف  عوده  ناوله  الموصلّي 
عدم  نظرة  ونظَر  معلمه  عود  تناول  زرياب 
إعجاٍب ثم قال للخليفة: »إن شاء موالي سماع 
فسأعزف  معلمي  يغني  ما  طراز  من  أغنية 
على عوده، وإن شاء موالي معرفة نوع الغناء 
عودي  على  أعزف  أن  فيجب  ابتكرته  الذي 
الخليفة  إعجاب  زاد  ما  بيدي،  صنعته  الذي 
منهجه  وفق  الغناء  ذلك وإصراره على  بقوله 
على  وليس  به  الخاص  عوده  وعلى  الجديد، 
أستاذه، ذلك ألّن عوده يختلف عن عود  عود 
الحجم والوزن، عند ذلك  الموصلّي من حيث 
غنّى للخليفة قصيدة من كالمه يمدُح بها الخليفة 

ومنها قوله: 
الميمون طائره     هرون راح  الملك  أيّها  يا 

اليك الناُس وابتكروا
لم يكن إسحق الموصلّي مرتاحاً لما أسفر عنه 
ذلك اللقاء، ودبّت ناُر الحسد، والغيرة في قلبه 
في  أهانه  قد  زرياب  أّن  وشعوره  تلميذه،  من 
يمر  لم  الخليفة، واستصغر من شأنه،  حضرة 
اسحق  بادر  حتى  اللقاء  هذا  بعد  طويٌل  وقٌت 
ترك  أو  بالقتل  وهّدده  زرياب  نحو  بالعداء 
من  عاٍل  مستوى  على  زرياب  وكان  بغداد، 
الفطنة، والذكاء لذا أحسَّ أنّه من األفضل له أن 
يترك بغداد وينتقل هو وعائلته إلى بالد أخرى 
إلى  بالتوّجه  فّكر  لذا  للعباسيين عليه  ال سلطة 

األندلس.

   زرياب يزيد 
يف العود وترًا

وقصد  وألٍم  بغّصٍة،  بغداد  عن  زرياب  رحل 

قرطبة، وأميرها عبد الرحمن الثاني بن الحكم 
يستأذنه  إليه  وكتب  الداخل،  الرحمن  عبد  بن 
بدخول قرطبة فرّحَب به األمير، وبدأت مرحلة 
والموسيقا،  الغناء  مجال  في  حياته  من  جديدة 
واصطفاه  به  واحتفى  قرطبة  أمير  به  رّحب 
وأكرمه حتى صار من أقرب المقّربين له، كان 
زرياب ملماً بالعلوم الموسيقيّة، وأصول الغناء 
وبارعاً في العلوم الفلكيّة ومشهوٌد له باالبتكار 
الصوتيّة  المجموعات  استخدم  من  أول  فهو 
)الكورس( في الغناء وأول من أدخل األلحان 
الشرقيّة إلى األندلِس، وهو الذي أضاف الوتر 

قوادم  استخدم  من  وأول  العوِد  إلى  الخامس 
الخشب  من  بدالً  العود  على  للعزف  النسر 
وابتكر  العود  شكل  في  وعّدل  )المضراب( 
معهٍد  أول  أسس  وقد  للعزف،  جديدة  أساليب 
األندلس  في  والموسيقا  الغناء  أصول  لتعليم 
بشكل علمّي وأدخل مقامات موسيقيّة كثيرة لم 
األندلس حملها معه  قبل في  تكن معروفة من 
من بغداد ويُعتبر زرياب مؤسس الموشح وأول 

زرياب : صدى الشرق وسفريه يف األندلس

اللغات العاملّية وتطّورها

الدوريّة  المحاضرات  سلسلة  ضمن  ــ  قامشلو 
فرع  الجزيرة-  مثقفي  التحاد  الشهريّة،  نصف 
محاضرة  أحمد  أوصمان  االستاذ  ألقى  قامشلو، 
وذلك  وتطورها«  العالمية  اللغات   « بعنوان 
يوم 38�6�2018  قامشلو  في  االتحاد  مقر  في 
وبحضور عدد من أعضاء االتحاد.وتطّرق أحمد 
,وأورد  القيّمة،  محاضرته  في  عّدة  نقاط  إلى 
مصادر  من  واستبيانات  وأرقاماً  إحصائيّات 
واللغات  العالم  في  اللغات  عدد  عن  موثوقة 
بعدد  للمتحدثين  التقريبيّة  واألعداد  منها  الحيّة 
من اللغات، موضحاً أّن هناك ما بين 3000 ــ 
7000 لغة في العالم، وأّن أكثر من ثالثة أرباع 
شفاهيّة،  لغات  هي  وإنّما  يُكتب  ال  اللغات  هذه 
وأوضح  تُكتب،  التي  هي  فقط  لغة  وأّن 2061 
تعمل  التي  األسباب  بعض  طرحه  خالل  أحمد 

الحروب  ومنها  اللغات،  بعض  اندثار  على 
االستبداديّة  واألنظمة  والمعارك  المتواصلة 
اإلبادات  وحاالت  واإلمحاء  الصهر  وسياسات 
الجماعيّة وضعف الحال السياسيّة واالقتصاديّة. 
إلى  وانتشارها  اللغات  بقاء  أسباب  أرجع  كما 
وحبِّ  العالي  الوطنّي  والحسِّ  والنفوذ،  القوة 
التاريخ والتراث واالرتباط الدينّي اإلثنّي ببعض 
اللغات.في ختام المحاضرة أورد اوسمان أحمد 
األرقام  بعض  تظهر  التي  االحصائيات  بعض 
وترتيب اللغات عالميّاً من حيث عدد المتكلمين 
المرتبة  تحتل  الكرديّة  اللغة  أن  موضحاً  بها، 
المحاضرة  من »27�30« عالميّاً. وبعد اختتام 
وأثرت  الحوار  أغنت  مستفيضة  نقاشات  دارت 

الموضوع.

نزهان حممد

 وكتائب 
ٌ
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ُ
ك

مفّكريها  الى  تتطلع  التي  الشعوب 
ومبدعيها ومثقفيها وأدبائها، سارت وتسير 
تطأ  السير  ذلك  وفي  اآلالم،  درب  على 
توّدع  اليوم  شعوبنا  األشواك،  من  الكثير 
وترسم  الجراح،  على  وتمشي  شهداءها، 
تستأنف  نحوه،  الخطا  وتحثُّ  جديد  ليوم 
نحو  المسافات  وتحرق  وقاوم،  المسيرة 

الفجر القادم. وتنتظر منّا الكثير. 
ليس جديداً إذا قلت إّن للقلم ولصاحبِه عنَد 
ال  ومكانة  مقاماً  وحديثاً  قديماً  الشعوب 
القلم  في  الناس  قال  فكم  أحد؛  إليها  يرقى 
ومدحوه، وأثنوا على مهمته، فهو مسؤول 
سالٌح  وهو  صاحبهُ،  وكذلك  اجتماعّي 
يشهرهُ صاحبهُ ويُتحّدى به كّل الطغاة في 
القمع واالستبداد، وظلُم  به  يُتحّدى  العالم، 
الدول لشعوب أخرى، ويُتحدى بِه الدبابات 
والطائرات ويكاد يكون أكثر تأثيراً منها، 

يُتحدى االحتالل والتمييز واإلذالل. 
إّن األديب مهما اختلفت مواقعهُ وتعّددت، 
ومهما تنّوعت تجربته وتلّونت وتباينت، لم 
أحداث  يقف خارج  أن  مطلقاً  بإمكانه  يعد 
ال  فاإلنسان  فيه،  يعيش  الذي  العصر 
يكون  وأن  مجتمع  في  يعيش  أن  يستطيع 

منسلخاً عنه في آن واحد.
على  المبدع  يبقى  أن  اليوم  كافياً  يعد  لم   
الجثث  رائحة  على  ويحتج  الوثير،  مقعده 
البشريّة، فاإلبداع الثورّي ليس قطيعة مع 
الواقع كما يظن البعض لألسف، ولو كان 

كذلك لسقطَ في العدميّة.
يقع  ما  فإّن  الثوريّة،  الرؤية  بهذه  وإيماناً   
على عاتق الجميع ليس هيّناً، ويجب علينا 
إلى  يسعى  عمالً  األدبّي  عملنا  نرى  أن 

االرتقاء بشعوبنا نحو األفضل دائماً.
وتأسيساً على هذه الرؤية علينا أن نخوض 
تجربتنا اإلبداعيّة األدبيّة ونحن نغرف من 
ومن  اليوميّة،  معاناتِه  ومن  شعبنا،  واقع 
الدفاع عن قضاياهُ، وطرح آمالِه، ونرسم 
الخضراء.  وواحته  مستقبله  شمَس  له 
كلمة  رّب  بل  ساحته،  في  مقاتل  فالكاتب 
فعلت مالم تفعلهُ المجنزرات، ورّب كاتب 

فعل مالم تفعلهُ الكتائب. 
يفصلون  والمثقفين  األدباء  من  نفراً  ولعل 
بل  وينكرونه،  يعيشونه  واقع  عن  أنفسهم 
معتمدين  واقع،  هو  الذي  غيَر  ويدّعون 
سياسيّة  اتجاهات  على  هذه  بنظرتهم 
خطأ،  على  كانت  وإن  حتى  هم،  يتبنونها 
وحاربتها،  اإلنسانيّة  خالفت  لو  وحتى 
الحق  جانب  إلى  يكون  أن  الكاتب  على 
أينما كان، فعالَم ال تقفون مع شعوبكم في 
حين ترونها تتمتع بحريتها وتعيش بأمان، 
ولَم ال تؤيدون هذه المسيرة التي نواصلها 
تغّضون  لماذا  وبناتنا؟  أبنائنا  بدماء  إليها 
أبصاركم عن التقدم الذي تعيشهُ الشعوب، 
لتحقّقوا بذلك أجندات خارجيّة تحارب هذه 
الحرية التي تنعم بها شعوبكم، ال تنفصلوا 
عن واقعكم ألي سبٍب كاَن وال تخشوا في 
وهذه  أمانة  األدَب  ألّن  الئم،  لومة  الحّق 
ملك  هي  بل  لكم  ملكاً  ليست  المواهب 
بها،  تشاركوهم  أن  حقهم  ومن  لشعوبكم 
فال تقفوا عاجزين مستسلمين، ألنّكم ربما 
كونوا  بل  مغايراً،  سياسيّاً  اتجاهاً  تتبنون 
له،  فيصفُق  الحقَّ  يرى  الذي  المراقب 
مهمتكم  ذلك  ألّن  فيحاربهُ،  الباطل  ويرى 
األولى، وإاّل كنتم كسماسرة الحروب من 
السياسيّين الذين قّدموا مصالحهم الخاّصة 

على مصالح العامة. 
وكن  شعبك  ابن  كن  المبدع؛  األديب  أيها 
قائده إلى الحرية، وناضل معهُ بقلمك لتأخذ 
تخشى  كنت  وإن  والتقّدم،  الخير  إلى  بيده 
عنه  أذاك  كّف  األقل  فعلى  أحداً  ذلك  في 
تَعلُمها  التي  الحقيقة  يخالف  ما  تكتب  وال 
وال  األديب  شيم  من  ذلك  فليس  وتغيّرها، 

من خصال المبدعين.

 واحة
 الثقافة

أحمد يوسف

بصرى الشام... شاهدة العراقة 

من أضاف النشيد قبل نقر الموسيقا الذي يسّمى 
الموسيقيّة  العلوم  وتعد  هذه،  أيامنا  في  الموال 
الشرقيّة التي علّمها زرياب لطالبه األوروبيين 
في  الفنيّة  النهضة  عليه  قامت  الذي  األساس 
أوروبا في مستهل التاريخ الحديث، ولم تقتصر 
والغناء  الموسيقا  عالم  على  زرياب  ثورة 
فحسب وإنّما امتدت لتشمل الحياة االجتماعيّة 
وتقاليد  عادات  من  أدخله  بما  وذلك  أيضاً، 
بها  لألندلسيين  عهد  ال  جديدة  حياتيّة  وأنماط 
من قبل وكان بعضها يتعلق باألناقة الشخصيّة 
ثالثيّة  الوجبات  أدخل  أول من  فكان  والنظافة 
الطبخ  فن  علّمهم  أن  بعد  أوروبا  في  األدوار 
وتقاليد الطعام، وعلّم المجتمع الغربّي تسريح 
وأدخل  الشطرنج  لعبة  وأهداهم  وقّصه  الشعر 
إلى أوروبا أيضاً معجون األسنان ومعطّرات 
وأهله  للفن  فارقة  عالمة  زرياب  الجسم.كان 
حيث  ومغاربه  اإلسالمّي  العالم  مشارق  في 
نقل الفن بجوانبه المختلفة النظريّة والتطبيقيّة 
إلى أوروبا ودولها وبما أّن الموسيقا هي بمثابة 
لغة عالميّة مشتركة حيث تحمل طابعاً إنسانيّاً 
تشترك به الكثير من الشعوب واألمم، من هذا 
المنطلق يمكن أن نعتبر زرياب السفيَر األمثَل 
لهذه اللغة الروحيّة وللفن بصوره المختلفة من 
الجوانب  موسيقا وغناء وتصميم وغيرها من 
جزيرة  ابن  فيها  أبدع  التي  األخرى  الفنيّة 

بوطان.
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قامشلو  مدينة  تعتمد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
على المولدات الكهربائية الكبيرة لتزويدها 
الكهرباء  عن  عوضاً  الكهربائي  بالتيار 
منذ  النادر رؤيتها  من  بات  التي  األساسية 

فكيفما  اليوم،  وحتى  الخانقة  األزمة  بداية 
مولّدات  إال  ترى  ال  شوارعها  في  تسر 
واألخرى،  الخطوة  بين  دربك  تعترض 
المتصاعد، وضجيجها  دخانها  إلى  إضافة 

الذي أصبح مشكلة بحد ذاتها.
مدينة  في  الكهربائية  المولدات  مالكو  وقام 
تعتمده  الذي  األساس  هي  والتي  قامشلو 
أسعار  برفع  بالكهرباء  إلمدادها  المدينة 
األمبيرات، حيث قاموا برفع سعر األمبير 
حيث  ل.س،   500 ـ   200 بين  الواحد 
 1500 األحياء   بعض  في  سعره  تخطى 
ليرة سورية وبخاصة  في حي الكورنيش 
لدى  اإلحباط  من  حالةً  سبب  الذي  األمر 

األهالي.
أحد  مع  روناهي  لصحيفة  لقاء  وفي 
الصمد  عبد  الغربي  حي  من  المواطنين 
الحرارة  درجات  ارتفاع  »مع  قال:  حسن 
ألعلى مستوياتها وازدياد الحاجة لساعات 
وتدني  النهار،  فترة  وباألخص  الكهرباء 
علينا  فرضت  الرواتب،  وضآلة  المعيشة 
ارتفاع أسعار األمبيرات وبتنا في حيرٍة من 
أمرنا، فإذا عارضنا على األسعار الجديدة 

الكهرباء  يقطعون  فسوف  وضعوها  التي 
حينا  في  الواحد  األمبير  سعر  وبلغ  عنا، 
)1400( ل.س ومقابل ذلك ال نحصل على 

نصف ساعة من الكهرباء الزائدة«.
من  أحمد  يسرى  المواطنة  حدثتنا  بينما 
األمبير  سعر  »بلغ  قائلة:  الكورنيش؛  حي 
الواحد )1500( ل.س ،ففي كل شهر ندفع 
)6000( ليرة سورية ثمن األمبيرات فقط، 

ناهيك عن المصاريف األخرى؟؟«.
ومن جانبه يرى مالكو المولدات أن »ارتفاع 
سعر المازوت يرغم على رفع سعر األمبير 
يستعملونها،  التي  المحروقات  وأن  الواحد 
تتسبب بحدوث أعطال متكررة لمولداتهم، 
بسبب سوء جودتها، كما أن ارتفاع أسعار 
قطع التبديل وأسعار التصليح في الصناعة 

يكلفهم مبالغ إضافية«.
الشعب  بلدية  أصدرت  الخصوص؛  وبهذا 
بتحديد  يقضي  تعميماً  قامشلو  مدينة  في 
الشكاوي  ورود  بعد  الواحد  األمبير  سعر 
من األهالي بقيام المستثمرين بتحديد سعر 
قامشلو  أحياء  جميع  في  الواحد  األمبير 
بسعر )1300( ل.س لألمبير الواحد مقابل 
للعاملين  اليوم  في  تشغيل  ساعات  ثماني 

على خط كهرباء واحدة، أما العاملين على 
خطين أو أكثر وبدون إطفاء المولدة بسعر 
كما  ل.س،   )1400( لـ  الواحد  األمبير 
للمولّدة  المستثمر  منح  على  التعميم  نص 
مّدة قدرها ستة أيام كل ستة أشهر إلطفاء 

المولدة بغية عمليات الصيانة والتصليح.
المولدات  مالكي  منع  على  التعميم  وأّكد 
الثانية  الساعة  بعد  المولدة  تشغيل  من 
وعدم  المواطنين  إلراحة  وذلك  ليالً  عشر 
مخالفة  فرضْت  كما  بإزعاجهم،  التّسبب 
وقدرها خمسمئة ألف ليرة سورية مع إنذار 
وعم  التّجاوز  تكرار  حال  وفي  المخالفين 
التّقيد يتم حجز المولّدة لصالح البلدية، كما 
نّوه التعميم على أصحاب المولّدات بإعالم 
المولدة  في  عطل  حدوث  حال  في  البلدية 
وإبالغ الطوارئ في حال وجود أعطال في 

فازات الكهرباء. 
والجدير بالذكر أن هذا التعميم يلغي جميع 

التعاميم السابقة الصادرة.

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

التغيرات  ظل  في   - الجرنية  روناهي/ 
في  الطبقة  منطقة  شهدتها  التي  المناخية 
الجسور  أعداد  ازدادت  األخيرة  اآلونة 
بين  الواصل  الطريق  على  المتضررة 
الجرنية والطبقة والطرق الفرعية األخرى 
والتي بحاجة إلى إصالح جذري أو ترميم 
مما شكل عائقاً أمام بلدية الشعب في تقديم 
الحلول لعدم توفر اإلمكانات الكافية وعدم 

تقديم المنظمات العاملة الدعم الالزم.
بالتعاون  بلدية العشب في الجرنية  وقامت 
مع بلدية الشعب في الطبقة بتقديم اآلليات 
بعض  بإصالح  والقالب  التركس  مثل 
الجسور بشكل إسعافي كجسر الرملة وذلك 

طريق  وتأمين  المركبات  مرور  لتسهيل 
سالك لها.

الفني  المكتب  في  اإلداري  مع  لقاء  وفي 
الظاهر  وائل  الجرنية  في  الشعب  ببلدية 
لالطالع على المشاكل التي تعرقل إصالح 
تعرض  »نتيجة  قائالً:  حدثنا  الجسور؛ 
الجارفة  والسيول  األمطار  إلى  المنطقة 
أدى لتدمير العديد من الجسور والعبارات 
تقديم خطط هندسية  المنطقة، ومهمتنا  في 

إليجاد الحلول للطرقات والجسور«.
الجسور  أعداد  ازدياد  إلى  الظاهر  وأشار 
العوامل  بسبب  المنطقة  في  المتضررة 
سبع  لدينا  »كان  قائالً:  األخيرة  الجوية 
جسور متضررة سابقاً منها ما يحتاج إلى 
ترميم كامل ومنها ما هو بحاجة إلى إصالح 
البعض منها بشكل  جذري وقمنا بإصالح 
إسعافي من خالل وضع القساطل وردمها 
حالياً،  البلدية  إمكانيات  ضمن  بالبقايا 

متضرراً  جسراً   19 إلى  العدد  ووصل 
بشكل  إصالحها  على  قدرتنا  تجاوز  الذي 

نهائي«.
تشكيل  بصدد  »نحن  الظاهر:  وأضاف 
خطط  لعمل  متكامل  هندسي  فريق 
هذا  ولكن  الجسور،  إصالح  لـ   هندسية 
المشروع بحاجة لدعم من الجهات المعنية 
لتوفر  المنطقة  في  العاملة  والمنظمات 
لتقديم  المتوفرة  واإلمكانيات  لديها  اآلليات 
منها  ونتمنى  المنطقة  ألهالي  العون  يد 
التدخل اإليجابي الزدياد شكاوي األهالي«.  
الجرنية  في  الشعب  بلدية  تعاني  وللعلم   
من نقص في اآلليات، حيث ال تملك سوى 

جراران لنقل النفايات.

روناهي/ قامشلو ـ أعمال عدة قامت هبا جلنة االقتصاد يف مقاطعة قامشلو من توفري األمسدة 
والبذار للمزارعني، وإحصاء عدد اآلبار وصيانتها، إضافة إىل مراقبة عمل األفران بالتعاون 

والتنسيق مع هيئة االقتصاد، وأعمال أخرى نذكرها يف التقرير التايل:  

 وبهذا الصدد؛ التقينا بعضو مجلس مقاطعة 
قامشلو- لجنة القتصاد محمد علي وحّدثنا 
منذ ستة  تأّسسْت  التي  االقتصاد  لجنة  عن 
أشهر تقريباً وتفعلت منذ شهرين وهي إحدى 
المقاطعة؛  في  الموجودة  العشرة  اللجان 
عن  مسؤولة  االقتصاد  »لجنة  قائالً: 
الزراعة والتجارة والصناعة والكوبراتيف 
)الجمعية التعاونية(، باإلضافة إلى اقتصاد 
المرأة ضمن مقاطعة قامشلو بإطاٍر ُمنسَّق 
المقاطعة.  في  والبلدات  النواحي  باقي  مع 
يحّضرون  بلدة  و28  نواحي   10 يوجد 
المستلزمات  تتضمَّن  شهرية  تقارير 
المطلوبة والمشاريع والمشاكل التي يعاني 
إيجاد  نحاول  وبدورنا  المواطنون.  منها 
التقارير  ضمن  المطروحة  للمشاكل  حّل 
المقاطعة،  في  مرجعية  لدينا  الُمستلمة. 
من  نعرض  شهرّي  اجتماع  يُعقد  حيث 
خالله تلك المشاكل على الرئاسة المشتركة 
مع  مباشر  ارتباط  ولنا  قامشلو  لمقاطعة 
هيئة االقتصاد كما نعقد اجتماعات شهرية 
األفران  ومنها  االقتصاديّة  المؤسسات  مع 
والمطاحن العائدة إدارياً لهيئة االقتصاد في 

مقاطعة قامشلو«.
مجال  في  عملنا  »يتضّمن  علي:  وأضاف 
القادم،  العام  خطط  مناقشة  الزراعة 
فموسمنا الحالي تضّرر كثيراً ويوشك على 
وأعطيناهم  الفالحين  ساعدنا  لقد  االنتهاء. 
عن  فضالً  القطن  موسم  في  بالدَّين  سماداً 
السنة  هذه  الديون  بإعفاء  تعميم  إصدار 

بما  تصدر  فالتعاميم  الموسم،  لضعف 
بتأمين  وقمنا  الفالح،  مصلحة  في  يصبُّ 
مادة المازوت للفالحين عن طريق كومين 
وبشكٍل  إداريّاً  يرتبط  الذي  الزراعة  إدارة 

مباشر مع لجنة االقتصاد«.
فيما يتعلّق بالزراعة أضاف محمد علي أنّه 
هدفه  السنة  هذه  لآلبار  إحصاء  إجراء  تمَّ 
كخطوة  المروية  األراضي  مساحة  زيادة 
تضرر  احتمال  »نضع  وقال:  احترازية. 
واحتمال  االعتبار،  بعين  القادم  الموسم 
عدم سقوط األمطار أيضاً وال نريد تكرار 
الحالي،  الموسم  تجربة  في  األخطاء 
رت بسبب الجو المتقلب.  فالمحاصيل تضرَّ
بعَد األزمة توقفْت نصف اآلبار تقريباً عن 
أّن  ذلك  في  والسبب  المقاطعة،  في  العمل 
الفالحين ال قدرة لهم على دفع مليونين أو 
ثالثة ماليين ل.س إلصالح البئر. وتضمن 
المستثمرة  اآلبار  تعداد  المذكور  اإلحصاء 
إقليم  مستوى  على  المستثمرة  وغير 
ونتائجه  الحالي 2018  العام  في  الجزيرة 
الزراعيّة  اآلبار  عدد  بئر.   64687 هي: 
 ،11417 المنزلية  اآلبار  عدد   ،53180
آبار  وعدد   13107 الكهرباء  آبار  عدد 
ألغراض  آبار  وهنالك   51580 الديزل 
عددها  والجوامع  المدارس  مثل  أخرى 
203، وحسبنا مساحة األراضي المروية، 
في  األحداث  حصول  قبل  كانْت  حيث 
سوريا تُقدَّر بنسبة 33% من مساحة اإلقليم. 
 %12 إلى  فانخفضْت  هذا  موسمنا  في  أما 

المساحة  انخفاض  إلى  يشير  وهذا  فقط 
المستثمرة ونحن نريد تعويض هذه النسبة 
مشروع  يوجد   .%30 إلى  بها  واالرتقاء 
لمساعدة الفالحين في إصالح اآلبار بتقديم 
األراضي  نسبة  زيادة  والهدف  قروض 
القادم.  الموسم  تحسين  وبالتالي  المروية 
المطلوب إلصالح  المبلغ اإلجمالي  َحَسْبنا 
ويُقدَّر ب 130  كان عالياً  اآلبار و  جميع 
مليار ل.س تقريباً. أّي ما يُقارب 4 ماليين 
ومئة ألف ل.س لكّل بئر. يختلف التقييم من 
تحتاج  آبار  يوجد  أُخرى حيث  إلى  منطقة 
لتكلفة قليلة لإلصالح واستمرار العمل، أما 
اآلبار التي تتطلب تكلفة باهظة إلصالحها 

فتتطلب دراسة وخطة مستقبلية أُخرى«.
أشار  والبذور  بالمحاصيل  يتصّل  فيما 
الحنطة  محصول  كمية  أّن  علي  محمد 
اآلن  ولحد  السوري  الشمال  مستوى  على 
تُقدَّر بـ 136 ألف طن منها 53 ألف طن 
نهائية  غير  قيم  وهي  قامشلو  مقاطعة  في 
الشأن:  هذا  في  وقال  الحصاد.  الستمرار 
في  للفالحين  شيء  كل  تأمين  »نستطيع 
العام القادم، فالبذور في المطاحن متوافرة 
الفالحون  ولكّن  جيّدة.  وبحالة  جيّدة  بنسبة 
سعر  ألّن  السماد  مادة  غالء  من  يشتكون 
فقمنا  ألف ل.س.  منها 225  الواحد  الطن 
بإعطائهم السماد بالدَّين حتى نهاية الموسم. 
القادم  للعام  البذار  بإعطاء  دراسة  وهنالك 
بالّدين وذلك كطريقٍة لمساعدة الفالح الذي 

يعاني من موسم متضرر بشكل كبير«.
وفيما يتعلّق باألفران أشار محمد علي أنّها 
تخضع إدارياً للجنة االقتصاد، أّما الخاصة 
مرجعية  لها  لكن  للتموين  فتخضع  منها 
أفران عامة  هنا. وأضاف: »يوجد خمسة 
مراقبتها  على  نقوم  قامشلو  مقاطعة  في 
قامشلو  فرن  يستهلك  عملها.  ومتابعة 
األفران  أما  يومياً،  الطحين  من  طناً   30

جلنة االقتصاد بقامشلو... مسؤوليات وخطط مستقبلية

حتديد أسعار جديدة األمبريات يف قامشلو

جسور الطبقة تنتظر الرتميم

كيلو   50 أو   100 أنقصت  فقد  الخاصة 
من االستهالك اليومي. في إحدى الفترات 
الخبز  جودة  سوء  من  المواطنون  اشتكى 
ونحن بدورنا تابعنا األفران لمعرفة السبب 
المختبر  إلى  الطحين  من  عيّنات  وأرسلنا 
أّن  مفادها  نتيجة  إلى  ووصلنا  لتحليلها 
الذي  الطحين  تلف  سببها  الجودة  مشكلة 
اُستخلَِص قمح متضرر بشكل كبير ألسباب 
من  ُمعيّنة  نسبة  هنالك  غيره.  أو  كالتعقيم 
الخبز،  بعملية  يقوم  الذي  الطري  الطحين 
والطحين القاسي الذي ال يقوم بتلك العملية 
وهي 70% طري 30% قاسي. حالياً يوجد 
الطحين  نسبة  زيادة  وهو  به  معمول  حل 
الفترة  وفي  أفضل  نتائج  إلعطاء  الطري 
ما  نوعاً  الخبز  جودة  تحسَّنْت  الحالية 
ونأمل بأن يصبح أفضل. في فرن عامودا 
قمنا بإنشاء خط جديد بالتعاون مع الشعب 
الفرن في تل  أما  قائمة.  ودراسته ال تزال 
برك فهو تحت إجهاد العمل لتأمين حاجات 

يعمل  خط  إلنشاء  فكرة  توجد  لكن  البلدة، 
على مدار 24 ساعة وتشير دراسة إلى أنه 
يُكلّف 45 مليون. في تل حميس يوجد فرن 
متوفرة  الخبز  مادة  البلديات.  عليه  تعمل 
بشكٍل عام، أما مشكلة الجودة فنعمل على 

تالفيها«.
)الكوبراتيف(  الجمعيات  يخّص  وفيما 
قامشلو-  مقاطعة  مجلس  عضو  أضاف 
لجنة القتصاد محمد علي: »إّن الكوبراتيف 
األقل  على  أعضاء   7 تضم  جمعية  هي 
الربح.  فقط  وليس  الشعب  مساعدة  غايتها 
لدراسة  يحتاج  كوبراتيف  مشروع  وأي 
المشروع  قيمة  من   %20 مقدار  له  ويُقدم 
انطالق  وبعد  فوائد  وبدون  عام  لمدة 
هذا  بالتقسيط  يصبح  واستقراره  المشروع 
إذا كان مدروساً بشكل جيد وإمكانية نجاحه 

كبيرة«.

تقرير/ هوزان سربست

تقرير/ ايفا ابراهيم

تقرير/ مصطفى السعيد

االحتياجات  ذوي  لمكتب  أشهر  ثالثة  كل 
يستغل  سوف  اإلدارة  قبل  من  الخاصة 
يتطلب  ولكن  المركز،  الفتتاح  الدعم  هذا 
اإلدارة  قبل  من  بأكمله  المشروع  تبني 
الذاتية الديمقراطية بعيداً عن قضية الدعم 
المخصص ولكي يتم االستفادة من هذا الدعم 
لحاالت إسعافيه يعاني منها الكثير من ذوي 
الكراسي  تأمين  مثل  الخاصة  االحتياجات 
وما شابه ذلك لهم، ومن هذا المنطلق نناشد 
عملية  وتبني  الكامل  الدعم  بتقديم  اإلدارة 
افتتاح هذا المركز ومراكز أخرى في باقي 
المدن وحتى تحت خيم النازحين المنتشرة 

في مدن روج آفا والشمال السوري، ألنهم 
بالفعل يستحقون العناية واالهتمام ويكفيهم 
مع  المتعاون  غير  والمجتمع  اإلعاقة  ألم 
تبدع  سوف  فبدعمهم  الشريحة،  هذه  مثل 
وتقوم بالكثير من اإلنجازات، ويشهد العالم 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الكثيرين 
في  بلدانهم  في  فعاليين  عناصر  أصبحوا 
والرياضية  العلمية  المجاالت  من  الكثير 
بنسيانهم  ال  بدعمهم  حصل  األمر  وهذا 

وتهمشيهم.

روناهي/ الطبقة ـ  أصدرت لجنة الصحة في 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
تعميماً لضبط األدوية في الصيدليات، وإلزام 
بنفسه  للمواطن  األدوية  ببيع  الصيدالني 
وصاحب  المتدرب  على  االعتماد  من  بدالً 

الخبرات في المهنة.
في  تشكيلها  منذ  األول  النقابة عملها  وبدأت 
ترخيص  طريق  عن  المنصرم  أيار  شهر 
ومستودعات  الصيدليات  افتتاح  مشروع 
كان  حيث  انتهائها،  مدة  ومراقبة  األدوية 
أهالي المنطقة يتجنبون الذهاب إلى عيادات 
في  األطباء  معاينات  غالء  بسبب  األطباء 
الدواء الالزم بعد  الخاصة وشراء  العيادات 
النصائح التي يتلقاها من أصحاب الخبرات 

البسيطة في ممارسة مهنة الصيدلة.
وفي لقاء مع الرئيسة المشتركة للجنة الصحة 
نورس ابراهيم أكدت لنا: »تم إصدار قوانين 
وتعاميم على جميع الصيدليات المتواجدة في 
المنطقة إللزام الصيدلي صاحب الشهادة في 
األخطاء  عن  األول  والمسؤول  األدوية  بيع 
التي ستظهر في حال بيع األدوية الخاطئة، 
والتي من الممكن أن تعرض حياة المريض 

إلى الخطر«.
نورس  نوهت  الموضوع  هذا  صدد  وفي 
على  وزعت  التراخيص  »إن  إبراهيم: 
والمخبريين  الخاصة  والعيادات  األطباء 
المنطقة،  في  المتواجدين  الطبية  للتحاليل 
والعمل على تنفيذ القوانين الصادرة من قبل 

النقابة في لجنة الصحة بالطبقة«.
يذكر أنه بلغ عدد الصيدليات في الطبقة أكثر 
من  60 صيدلية خصوصاً بعد عودة األطباء 
والصيدالنيين إلى المدينة منذ تحريرها من 

ممارسات مرتزقة داعش.

وسيهتم المركز بالنواحي النفسية والصحية 
المجتمع  توعية  إلى  إضافةً  والتأهيلية، 
األشخاص،  هؤالء  مع  التعامل  بكيفية 
ورياضية  توعوية  نشاطات  سيضم  حيث 
األهل  مع  جلسات  وعقد  وترفيهية، 
ذوي  أطفال  مع  التعامل  كيفية  لمعرفة 
وضعهم  وتحسين  الخاصة  االحتياجات 
دمج  بأنشطة  المركز  وسيقوم  النفسي، 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  بين  مجتمعي 
نفسياً  طبيباً  المركز  وسيضم  واألسوياء، 
ومرشداً نفسياً واجتماعياً، والجدير بالذكر 
أن المركز سيحضن كافة أبناء قامشلو من 
ذوي االحتياجات الخاصة دون تمييز بينهم 

بحسب مكونه.

شروط القبول 

هناك عدة شروط للمركز لقبول طفل ذوي 
أن يكون  أوالً  الخاصة وهي:  االحتياجات 
خلوه  ثانياً  سنة،   18 إلى   12 من  العمر 
موافقة األهل  ثالثاً  المعدية،  من األمراض 

على تواجد الطفل في المركز، رابعاً التزام 
وتدريب  توعية  جلسات  بحضور  أهاليهم 

لهم.

أسباب افتتاح املركز

ذوي  بمكتب  دفعت  التي  األسباب 
العمل  لهيئة  التابع  الخاصة  االحتياجات 
والشؤون االجتماعية الفتتاح هذا المركز؛ 

هي:
- عدم قدرته على تلبية متطلباته بمفرده.

- عدم وجود معيل له.
- عدم قدرة األهل على كيفية التعامل معه.
هؤالء  مع  بالتعامل  المجتمع  خبرة  قلة   -

األشخاص.
ذوي  بشؤون  المختصة  المراكز  قلة   -

االحتياجات الخاصة في مجتمعنا.

النتائج السلبية لرتكهم دون 
رعاية واهتمام

- سوء الحالة النفسية للطفل.
- انخفاض المستوى التعليمي لهذه الفئة.

- سوء حالته الصحية.
مع  التعامل  على  المجتمع  قدرة  عدم   -

هؤالء االشخاص. 
- السلوكيات العدائية لدى هؤالء األطفال.

دعم مثل هذه املشاريع حاجة 
ملحة يف جمتمعنا

إن تقديم عملية الدعم لمشاريع وفتح مراكز 
هدفها الرعاية واالهتمام بذوي االحتياجات 
الخاصة من قبل اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
أمر يجب التركيز عليه، فال يجوز تركهم 
دور  وغياب  تقاعس  وسط  مهمشين 
ال  التي  الخيرية  والجمعيات  المنظمات 
بهذه  االهتمام  جانب  من  شكلية  إال  نراها 
الجميع،  من  والمهمشة  الهامة  الشريحة 
المادي  الدعم  بتقديم  الموافقة  إعطاء  وبعد 

ذوو االحتياجات اخلاصة.. طاقات منتجة تتطلب الرعاية
اليومية مما يشعرهم بأهنم مهمشون ضمن اجملتمع وبني رفاقهم  بتلبية احتياجاهتم  القيام  بسبب عجز أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة عن 
وعدم معرفة جمتمعنا بكيفية التعامل معهم، وكخطوة مميزة ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة يف عيش حياة سوية ليكونوا أشخاص فعاليني 
ويعتمدون على أنفسهم يف تطوير جمتمعهم، وملواجهة نقصهم نتيجة لقصور جسدي لديهم، يتم اإلعداد لفتح مركز لذوي االحتياجات اخلاصة 
لتقديم الرعاية النفسية والصحية هلم ومساعدهتم يف عيش حياهتم كباقي أفراد اجملتمع يف قامشلو من قبل مكتب ذوي االحتياجات اخلاصة 

التابع هليئة العمل والشؤون االجتماعية يف إقليم اجلزيرة. 

تأهيل الكوادر التعليمية يف منبججلنة الصحة بالطبقة تنظم مهنة الصيدلة

 روناهي/ المحمودليـ   قامت لجنة الصحة 
لإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة 

بافتتاح أول مستوصف في بلدة المحمودلي 
شمال غربي الطبقة بـ 35كم، والذي بدوره 

سيخفف معاناة األهالي من األجور الباهظة 
للعيادات الخاصة.

الشرقي  القسم  في  المستوصف  ويقع 
أكثر  بدوره  سيخدم  والذي  للبلدة  الجنوبي 
من 40 قرية الموجودة في ريف المحمود 

لي.
وأكد اإلداري في المستوصف محمود عبد 
الحكيم على إنه تم افتتاح المستوصف نظراً 
المادية  والحالة  لألهالي  الملحة  للضرورة 
المتدنية في المنطقة والذي شهد من أسبوع 

بعد افتتاحه أكثر من 670 حالة معاينة.
قسم  منها  أقسام  عدة  المستوصف  ويضم 
المخبر  الداخلية،   ، النسائية  قسم  األطفال، 

باإلضافة للصيدلية.
المحمود  في  األول  المستوصف  ويعتبر 
بهدف  الخطوة  هذه  جاءت  حيث  لي، 
الغالية  األجور  عبء  وإزالة  تخفيف 
على  من  المنطقة  في  الخاصة  للعيادات 

أكتاف األهالي.

مستوصف احملموديل يقدم اخلدمات الطبية للمنطقة

روناهي/ منبجـ  تماشياً مع رغبتها في تطوير 
العملية التربوية وتأهيل كادر تدريسي قادر 
على تحمل أعباء مسؤولية العملية التعليمية 
ومتقدمة،  متطورة  سوريا  لبناء  واألخالقية 
بادرت لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج 
وريفها إلى تأهيل كافة المعلمين الذين قضوا 
عاماً في التدريس التربوي تزامناً مع تحرير 
المدينة، وبسبب دخول  مرتزقة داعش إليها 
مهاراتهم  لتطوير  جيدة  فرصة  لهم  تتاح  لم 
التربية  بلجنة  دفع  مما  التعليمية،  وخبراتهم 

إلى تأهيلهم ضمن دورة تدريبية موسعة.

وبهذا الخصوص؛ تحدثت لصحيفتنا الرئيسة 
المشتركة للمجمع التربوي جليلة سعيد: »إن 
لتصحيح  طبيعي  منطلق  من  جاءت  الدورة 
كافة أخطاء العام الماضي واالستفادة منه في 
المستقبل،  التعليمية في  العملية  تطوير سير 
بحيث يمكن من خاللها رفد المجتمع بكوادر 
والحس  اإلبداع  إضافة  على  قادرة  مؤهلة 
الوطني«. وأردفت جليلة سعيد بقولها: »إن 
لهذه  الوكالء سيخضعون جميعهم  المعلمين 
الدورة، إذ تم قبول البعض منهم بشكل مبدأي 
عن طريق اختبار مقابلة أعدت من قبل لجنة 
من الموجهين التربويين الذين أشرفوا على 

بكل نزاهة، واختيار من هو كفؤ  اختيارهم 
االبتكار  وحس  البراعة  إضافة  على  وقادر 
بأن  العلم  التعليم، مع أخذ  لما هو جدير في 
أوضحت  المعلمين  الختيار  األولية  النتائج 
عدم  بسبب  ومعلمة  معلماً   227 رفض 
كفاءتهم، وعدم تمكنهم من اجتياز االختبارات 
»تم  قائلة:  جليلة  المطلوبة«.وأوضحت 
موزعة  الغرض  لهذا  مراكز  سبعة  افتتاح 
على كافة الخطوط المؤدية إلى مدينة منبج 
وريفها، وهي الصناعة، العروبة، أبو قلقل، 
الحية، الغسانية، مقطع حجر، والبطوشية«.                                                                                                        

مؤكدةً: »تم تخصيص قاعات مجهزة بكافة 
الوسائل وتقنيات التعليم الحديثة، األمر الذي 
ينجم عنه استثارة عقلية ناجحة في حث العقل 
للبحث عن مدارك جديدة«.وأشارت الرئيسة 
جليلة  منبج  في  التربوي  للمجمع  المشتركة 
سعيد: »في حين انتهاء مدة الدورة والمحددة 
المعلمون  خاللها  يتلقى  حيث  بشهرين 
منهجية،  وأخرى  فكرية  دروس  الوكالء 
سيخوضون تجربة التدريس أمام الموجهين 

التربويين فيما يعرف باالستاجات«.

تقرير/ ميديا غامن

تقرير/ خضر اجلاسم


