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صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

استعدادات للعام الدراسي اجلديد بالطبقة

برخدان يقلب الطاولة 

على األسايش بدوري 

األشبال لكرة القدم

لم يتفهم أردوغان حتى اليوم أّن سياسة القمع وعرقلة 
تداعيات  وتزيد  تخبطاً  إال  تزيده  لن  الديمقراطيّة 
والتفاهم  الحوار  ولغة  سياسة  تبني  وأّن  األزمة، 
بين  والمساواة  العدالة  تطبيق  أساس  على  المبني 
المنطقي  الحل  هي  والمنطقة  تركيا  وشعوب  أبناء 
الذي يجب أن تكون، وعليه أن يعي تماماً أن حرية 
تعني ضمان  باكور كردستان  في  الكردّي  الشعب 
مستقبل أفضل لكل أبناء الشعب التركّي وبمختلف 

لغاتهم وانتماءاتهم وأديانهم. 

احتفلت فضائية المرأة )JIN TV( ببدء بثها 
لـ30/  الموافق  السبت  يوم  رسمياً  المباشر 
»صوت  شعار  تحت  2018م،  حزيران 
صالة  في  وذلك  الحياة«،  وجه  المرأة 
البيلسان بمدينة عامودا وبحضور حشٍد غفير 
من  ووفود  واإلعالميين  اإلعالميات  من 

مؤسسات اإلدارة الذاتية الديمقراطية.

إلقاء القبض على خاليا نائمة
 يف دير الزور

عملية لـ«غضب الزيتون« جنوب إدلب

أعلن مجلس دير الزور العسكري إلقاء القبض على عناصر خاليا نائمة تابعة للمجموعات 
فيها  المرتزقة  هؤالء  عاث  حيث  عسكرية،  حملة  خالل  الزور،  دير  ريف  في  المرتزقة 
المدنيين  مستهدفين  بالتفجيرات،  القيام  خاليا  من  نفوسهم  في  الرعب  وبثت  الفوضى 
والعسكريين، وأكد المجلس على أنهم وتلبية لمتطلبات األهالي ووجهاء العشائر قاموا بحملة 

عسكرية وإلقاء القبض على الخاليا النائمة.

أشارت غرفة 
عمليات غضب 

الزيتون، أن 
قواتهم نفذت 

عملية في الريف 
الجنوبي إلدلب، 

ودمرت نقطة 
لمرتزقة فيلق الشام 

وقتلت اثنين من 
مرتزقتها، مؤكدةً 

أن العملية تأتي رداً 
على االنتهاكات 

المستمرة من قبل 
المرتزقة بحق 
أهالي عفرين.

ضرورة وضع دستور حيتضن شعوب سوريا

مع انطالقة ربيع الشعوب في منطقة الشرق 
أن  أردوغان  طيب  رجب  رأى  األوسط، 
أمجاد  استعادة  في  أحالمه  تحقيق  بإمكانه 
األخوان  دعم  عبر  العثمانية،  السلطنة 

نفسه  وتنصيب  والقاعدة  وداعش  المسلمين 
خليفةً للمسلمين. ومع تقديمه لموعد االنتخابات 
حاول أردوغان التغطية على فشل مشروعه 

في السيطرة على البلدان العربية.

برعاية من اإلدارة المدنية الديمقراطيّة في 
الطبقة أقامت لجنة الثقافة والفن وبالتعاون 
الملتقى  المنصورة  في  الشعب  دار  مع 
المنطقة  وشعراء  ألدباء  الثالث  الثقافّي 
الحضارات  مهد  »سورية  شعار  تحت 

ومنبع الثقافات«.  

التي  المعلمين  إعداد  دورة  تستمر 
التابعة  والتعليم  التربية  لجنة  أطلقتها 
لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  لإلدارة 
الطبقة في 20حزيران لمدة 42 يوماً، 
لتأهيل المعلمين للعام الدراسي الجديد 

في الطبقة.

استأنف 71 حرفياً وصناعياً مزاولة أعمالهم 
بعدما  حلب،  بمدينة  مقصود  الشيخ  حي  في 
تجدد  بدورها  والتي  االستقرار،  شهدت 
عمل  فرص  لخلق  االقتصاد  عجلة  دوران 
لأليدي العاطلة عن العمل، وبالتالي النهوض 

بالوضع المعيشي في أغلب أحياء حلب.

ال يمكن للجالدين والطغاة أن 

يوقفوا مسيرة النضال من أجل 

الحرية والعدالة  

JIN TV... صوت المرأة الحرة
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أردوغان.. ديكتاتورية وسياسات خاطئة 
وفساد عائلي ـ 3ـ

حرفيو وصناعيو حلب يستأنفون أعماهلم من جديد امللتقى الثقايف الثالث يف املنصورة
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كوباني تستذكر املناضلة زيالن

المئات  استذكر  ـ  كوباني  روناهي/ 
المناضلة  كوباني  مقاطعة  أهالي  من 
نفذت  التي  كناجي«  »زينب  زيالن 
تاريخ  في  مرة  ألول  فدائية  عملية 
الكردستانية في إحدى  التحرر  حركة 
مواقع الجيش التركي بديرسم في 30 
حزيران 1996م وذلك خالل مراسم 
استذكارية أقيمت في صالة بلند غربي 
شهر  من  الـ30  في  كوباني،  غابة 
بمشاركة  وذلك  المنصرم  حزيران 
مقاطعة  ونساء  أهالي  من  المئات 

إلى  باإلضافة  سبي،  وكري  كوباني 
المكون  من  النساء  من  عدد  حضور 
بدقيقة  المراسم  وبدأت  األرمني. 
الشهداء،  ألرواح  استذكارا  صمت 
وتالها إلقاء كلمة منسقية مؤتمر ستار 
بيمان إيدل، وكلمة مؤتمر ستار مريم 
عنزي، وكلمة  اتحاد المرأة الشابة في 
مقاطعة كوباني رنكين أوسو، وحيت 
التي  المرأة  مقاومة  الكلمات  مجمل 
تبديها من أجل حرية المرأة والشعب، 
الشهداء  خطى  على  بالسير  مؤكدة 

الذهنية  قوقعة  من  المرأة  وتحرير 
الثقافة  فرقة  قدمت  السلطوية.وبعدها 
من  العديد  كوباني  في  الغنائية  والفن 
مسرحي  عرض  وتالها  العروض، 
من قبل فرقة  يكدا حاكت من خاللها 
من  االنتهاء  وبعد  الشهداء.  مقاومة 
األهالي  من  المئات  توجه  العروض 
دجلة  الشهيدة  مزار  إلى  والحضور 
الستذكار  كوباني  مقاطعة  جنوبي 
شهر  وشهداء  زيالن  المناضلة 
وحدات  في  القيادية  وألقت  حزيران، 
حماية المرأة والشعب كردستان سري 
»المناضلة  فيها:  قالت  كلمة  كانيه 
لم  مذكرتها  إحدى  في  قالت  زيالن 
أفديه  لكي  أثمن من روحي  أجد شيئاً 
ضحت  فديته.  لذا  وشعبي  بوطني 

أجل  من  بروحها  زيالن  المناضلة 
كرامة شعبها وخالصهم من الظلم 
واالضطهاد. وعاهدت كردستان 
حديثها  نهاية  في  كانيه  سري 
أنهم  في  الحرية  شهداء  جميع 
أجل  من  بنضالهم  مستمرون 

الذهنية  من  كافة  النساء  تحرير 
األهالي  أشعل  وبعدها  السلطوية. 

الشموع على أضرحة الشهداء. 

على  وحفاظاً  مدننا  بجمالية  منا  إيمانا 
منظر الئق لشوارعنا وحفاظاً على حالة 
إنشاء  تم  الطرقية  لإلعالنات  التنظيم 
إعادة  ومهمتها  لإلعالن  روج  مؤسسة 
جميل  بشكل  الطرقية  اإلعالنات  هيكلة 
والئق وفق أنظمة المؤسسة. لذلك؛ قامت 
الشوارع  إعالنات  مظاهر  جميع  بإزالة 
وذلك لتخصيص أماكن محددة لها حفاظا 

على جمالية مدن الجزيرة.
وهنا نؤكد لشعبنا على أن اإلعالم المضاد 
قام بنشر األخبار الكاذبة عن إزالة صور 
الشهداء ورموز الثورة في شمال سورية 
بقرار سياسي هذا غير صحيح وأننا في 
على  وحرصنا  احترامنا  نؤكد  البلديات 
المعنويون  قادتُنا  ألنَّهم  شهدائنا  قدسية 

الذين نقتدي بهم. 
لذلك ندعو شعبنا للوقوف صفاً واحداً ضد هذا اإلعالم الذي يهدف إلى خلق حالة 
من عدم اليقين. ولذلك؛ نحن في بلديات إقليم الجزيرة هدفنا تجميل المدن وإزالة 
جميع إعالنات الطرق من أجل الدخول في مرحلة جديدة بجمالية منظمة في كلِّ 

البلدات ومدن الجزيرة.
 

...هيئة البلديات والبيئة في إقليم الجزيرة...

بيان

مؤسسة  قامت   - المحمودلي  روناهي/   
الديمقراطية  المدنية  لإلدارة  الدينية  الشؤن 
المحمودلي  أهالي  مع  بالتعاون  الطبقة  في 
في  مسجد  ثاني  لبناء  بالتحضير  وريفها 

قرية الطرقة شمال بلدة المحمودلي.
المسجد  الخطاب  بن  عمر  مسجد  ويعتبر 
الواقعة  بلدة الطرقة  الثاني الذي سيقام في 

غرب شمال المحمودلي بـ 12 كم .
وتبلغ مساحة المسجد المقام على التبرعات 
والمغتربين  الموجودين  القرية  أهالي  من 
120م2.وبحسب ما أكده الرئيس المشترك 
للمجلس المدني في المحمودلي فادي أحمد 
الرحمن: »إن الهدف من بناء هذا الجامع 
لموقعه  المسافرين  المصلين  خدمة  هو 

الطبقة  بين  الواصل  الرئيس  الطريق  على 
ـ الجرنية وخدمة أهالي القرية نتيجة تزايد 
بجامع  االكتفاء  وعدم  المصلين  أعداد 
سيتم  القادمين  الشهرين  واحد«.وخالل 
والتجهيزات  اإلعمار  عملية  من  االنتهاء 
األخرى ليكون جاهزاً الستقبال المصلين.

ثاني مسجد يف بلدة احملموديل

بعد سبع سنوات من األزمة وتذوق 
الشعب السوري المعاناة من تهجير 
الدولة  تدخل  نتيجة  وتدمير  وقتل 
الشأن  في  واإلقليمية  الخارجية 
وتصارعها  جهة  من  السوري 
جهة  من  فيها  مصالحها  لتحقيق 
الحرب  هذه  فكانت  أخرى، 
تطلب  ثالثة,  عالمية  حرب  بمثابة 
الحياة  يعيد  جديد  دستور  وضع 
حيث  أزمتها،  وينهي  سوريا  إلى 
السابق  السوري  الدستور  أقصى 
حقوق شعوب سوريا. ولهذا؛ ال بّد 
دستور  من وضع  لشعوب سوريا 
ويضمن  يحتضنهم  ديمقراطي 
حقوقهم دون إقصاء، وينطلق من 

«2مطالبهم وآمالهم. 
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مركز األخبارـ قال الرئيس المشترك لمجلس 
مرعي  حلب  مكتب  ـ  الديمقراطية  سوريا 
الشبلي: »إن الدستور السوري يجب أن يحقق 
بين  التفريق  المجتمع كافة دون  أبناء  طموح 
فئة وأخرى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية في 
سوريا«. حديث الشبلي جاء من خالل إجراء 
متطلبات  حول  معه  الحوار  هاوار  وكالة 
سوريا  على  تمر  التي  الراهنة  المرحلة 

ومناقشات اإلصالح الدستوري فيها.
ما  إلى  »وصلنا  بالقول:  حديثه  بدأ  مرعي 
األزمة  من  سنوات  ثماني  إليه خالل  وصلنا 
السورية، من الضياع للشعب السوري بكافة 
الماليين،  وهجر  بأبنائها  وتضحية  مكوناته، 

منهم من غرق في البحر ومنهم من مات على 
الطرقات نتيجة سوء التفاهمات بيننا«.

جديد  دستور  إلى  االحتياج  موضوع  وحول 
قال مرعي: »جنيف هزئت وكثرت وآستانة 
هذه  تحقق  ولم  اجتماعات  تسع  إلى  وصلت 
نحن  السوري،  للشعب  شيئاً  االجتماعات 
على  يجمعنا  دستور  إلى  نحتاج  كسوريين 
العيش في الوطن الواحد، دستور يضمن لنا 

حقنا وحريتنا وكل شيء«.
ملعباً  ولألسف  سوريا  »أصبحت  وأضاف: 
ثمن  دفعنا  وقد  العالم  دول  جميع  فيه  تتدخل 
أخطائنا دماً، لكن ما زال لدينا طاقات قادرة 
من  بد  ال  لذلك؛  بالمجتمع،  النهوض  على 

األطراف  جميع  مع  الحوار  وتقبل  االرتقاء 
التدخالت  ازياد  لتفادي  استقصاء  دون 

الخارجية بالبالد«.
بوضع  المخولة  الجهة  عن  السؤال  وعند 
الدستور الجديد واإلشراف عليه قال مرعي: 
كشعب  ونحن  بِشعابها  أدرى  مكة  أهل  »إن 
فمهمة  والقضاة،  المحامين  من  لدينا  سوري 
وضع الدستور ملقى على عاتق الشعب الذي 
الجميع  حقوق  يضمن  مدني  بدستور  يطالب 
دون استقصاء، ال نريد تدخالً خارجياً لوضع 
تكون  أن  يجب  مصالحهم،  لخدمة  قوانين 
الدستور  أساس  هي  وآماله  الشعب  مطالب 

الجديد«.

الزور  دير  مجلس  أصدر  ـ  األخبار  مركز 
موقعه  على  نشر  كتابياً  بياناً  العسكري 
الرسمي أعلن فيه إلقاء القبض على عناصر 
»في  البيان:  في  وجاء  النائمة.  الخاليا  من 
هناك  كانت  الزور  بدير  األخيرة  اآلونة 
تحركات كثيرة لخاليا نائمة من داعش ودرع 
السوري،  والنظام  القاعدة  وتنظيم  الفرات 
استهدفت المدنيين والعسكريين، وقدمنا عدداً 
من الشهداء في هذه الفترة، وكانت عملياتهم 
عن طريق السيارات المفخخة أو الدراجات 
المفخخة أو عن طريق زرع عبوات ناسفة 
على الطرقات وال تميز بين مدني وعسكري.
العشائر  وشيوخ  األهالي  لمطالب  وتلبية 
على  والقبض  القرى  بتمشيط  والوجهاء 
المدنيين  التي كانت تستهدف  النائمة  الخاليا 
دير  قرى  بتمشيط  بدأنا  العسكريين.  قبل 
وتقديمهم  الخاليا  هذه  على  للقبض  الزور 
وبدأت  العادل،  جزاءهم  لينالوا  للقضاء 

من  مرقدة  بلدة  حدود  من  التمشيط  عمليات 
جهة وحدود الكسرة من جهة والبصيرة من 
جهة، تمشيط كل القرى على هذا الخط، وتم 
عن  الكاملة  المعلومات  ُجمعت  أن  بعد  ذلك 
طريق الجهات المختصة وتم تحديد األهداف 
ألقي  التمشيط  عمليات  وأثناء  والمطلوبين، 
وبحوزتهم  المرتزقة  من  عدد  على  القبض 
أسلحة بكواتم صوت وعبوات ناسفة وأيضاً 
سيارات مفخخة باإلضافة إلى أجهزة اتصال 

السلكي.
من  سوى  اعتراض  أي  الحملة  تلق  ولم 
بعض األشخاص الذين يُحسبون على أجندة 
أصواتهم  تعالت  المرتزقة  وعلى  خارجية 
الذين  المرتزقة  سبيل  بإخالء  للمطالبة 
روعوا  أن  بعد  عادلة  لمحاكم  سيقدمون 

المدنيين وقتلوا وهجروا الكثيرين«.

مركز األخبار ـ يجبر مرتزقة جيش االحتالل 
التبرع  على  عفرين  مقاطعة  أهالي  التركي 
نتيجة  أصيبوا  الذين  لعناصرهم  بالدم 
التفجيرات التي حصلت في عفرين األربعاء 

المنصرم.
تعرضت مقرات المرتزقة في مدينة عفرين 
لثالثة تفجيرات متتالية، األربعاء المنصرم؛ 
أدت إلى مقتل ما يقارب 36 مرتزقاً وإصابة 
50 آخرين. المرتزقة الذين نقلوا مرتزقتهم 
إلى مشفاهم العسكري في عفرين، يسوقون 
يتبرعوا  لكي  المشفى  إلى  قسراً  المواطنين 
بهذا  مصدر  قال  حيث  للمرتزقة،  بالدم 
الخصوص بأن المرتزقة اعتقلوا 25 مواطناً 
المشفى  إلى  وأخذوهم  التفجيرات،  بعد 

للتبرع.
بأن  آخر  مصدر  أشار  أخرى  جهة  ومن 
مرتزقة كتيبة الحمزات اختطفت ثالثة شبان 
شيراوا  لناحية  التابعة  غزاوية  قرية  من 
مصطفى،  زكي  »سليمان  وهم  بعفرين 
موسى«  نبي  ورزكار  سويدان  محمد  عبد 
المرتزقة  أن  إلى  المصدر  ونوه  ملفقة.  بتهم 
دون  مجهول  مكان  إلى  المخطوفين  اقتادوا 
ورود أية معلومات حول وضعهم حتى اآلن. 
وأكد المصدر أن االحتالل قطع كافة الطرق 

باإلضافة  المقاطعة،  مركز  في  الرئيسية 
بالسواتر  النواحي  إلى  المؤدية  الطرق  إلى 
االحتالل  زاد  كما  التفجيرات,  بعد  الترابية، 

التركي عدد المرتزقة في المدينة
فاة مواطن بلغم والمرتزقة ينهبون مستوصف 

موباتا
واإلرغام؛  والقتل  الخطف  جانب  وإلى 
التركي  االحتالل  جيش  مرتزقة  يحدث 
التفجيرات بين الفينة واألخرى؛ حيث انفجر 
لناحية  التابعة  قنطرة  قرية  من  بمواطن  لغم 
الطريق،  بجانب  للماشية  رعيه  أثناء  موباتا 
الشامية على سرقة  أقدم مرتزقة جبهة  فيما 

معدات مستوصف ناحية موباتا.
وأفاد مصدر من ناحية موباتا التابعة لمقاطعة 
رعي  أثناء  بأنه  هاوار  لمراسل  عفرين 
المواطن عارف حسين جلو البالغ من العمر 
به  انفجر  الطريق  بجانب  ماشيته  عاماً   50
لغم لمرتزقة جيش االحتالل التركي ما أدى 
آخر  مصدر  وأشار  الفور،  على  وفاته  إلى 
من الناحية أن مرتزقة الجبهة الشامية التابعة 
نهب  على  أقدموا  التركي  االحتالل  لجيش 
من  واألدوية  الطبية  معدات  كافة  وسرقة 

مستوصف الناحية.
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انتهاكات املرتزقة مستمرة
 يف عفرين

مركز األخبار ـ نشرت غرفة عمليات غضب 
والصور  بالفيديو  مرفقاً  خبراً  أمس  الزيتون 
قواتهم  أن  فيه  قالت  الرسمي،  موقعها  على 
اثنان  فيها  قتل  إدلب،  جنوب  علمية  نفذت 
من مرتزقة فيلق الشام، وأنه تم تدمير نقطة 
للمجموعة المرتزقة بالكامل. وجاء في نص 

الخبر الذي نشره الموقع:
»غرفه عمليات غضب الزيتون تتبنى العملية 
الجنوبي  الريف  في  حصلت  التي  النوعية 
المستمرة  االنتهاکات  على  رداً  وذلك  إلدلب 

أهالينا داخل مقاطعه  المرتزقة بحق  من قبل 
في  المتمرکزة  وحداتنا  قامت  حيث  عفرين، 
إدلب وبتاريخ 2018/6/30 باستهداف نقطه 
لهم  كان  والذين  الشام  فيلق  لمرتزقة  حراسه 
وسلب  ونهب  عفرين  احتالل  في  بارز  دور 
للعملية  ونتيجة  األبرياء  المواطنين  وإهانة 
النوعية التي قامت بها وحداتنا تم القضاء على 
النقطة المستهدفة وقتل اثنين من المرتزقة وهم 
الفارس. لذلك؛  كٌل من علي آل حمود، خالد 
وباعتبارنا أقسمنا بتراب عفرين ودماء رفاقنا 

والتي  عفرين  والجبال  السهول  روت  التي 
لم تنشف بعد لذلك فإننا نتوعد الفصائل التي 
شرعنت الوجود التركي في عفرين باالنتقام 
إدلب،  كافة  تواجدهم  أماکن  في  العسير 
عفرين، اعزاز، مارع، جرابلس، والراعي، 
وخير  باألفعال  کالمنا  األيام صدق  وستثبت 
الکالم ما ترجم إلى األفعال فصبراً يا عفرين 

فاالنتقام قريب«.

مركز األخبار ـ دخل العراق، يوم السبت في 
فراغ تشريعي للمرة األولى منذ عام 2003، 
ومن جانبه هنأ رئيس البرلمان المنتهية واليته 
سليم الجبوري، المجلس الجديد الذي سيستلم 
على  والتصديق  والفرز  العد  بعد  مهامه 

النتائج.
ودخل العراق يوم السبت في فراغ تشريعي 
حسين  صدام  نظام  سقوط  منذ  األولى  للمرة 
الثالثة  الدورة  انتهاء  مع   ،2003 العام  في 
للبرلمان في انتظار إعادة فرز يدوي ألصوات 
االنتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار. 
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن في 

وقت سابق، انتهاء والية المجلس يوم السبت، 
التمديد، وقال في  النواب على  ما لم يصوت 
حزيران:   28 الخميس  يوم  مؤتمر صحفي، 
»إن والية المجلس ستنتهي يوم السبت المقبل 
لحين  تمديدها  على  النواب  يصوت  لم  ما 
االنتهاء من إعادة فرز أصوات االنتخابات«. 
النواب آرام شيخ  وأعلن نائب رئيس مجلس 
محّمد في ختام جلسة تداولية حضرها 127 
رئيس  يحضرها  ولم   328 أصل  من  نائباً 
الدورة  »انتهاء  الجبوري  سليم  البرلمان 

النيابية الثالثة لمجلس النواب«.
ومن جانبه كتب الجبوري في تغريدة له عبر 

قائالً:  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع 
»أبارك للمجلس الجديد الذي سيلتئم قريباً بعد 
العد والفرز والتصديق على النتائج، وأتمنى 
له الموافقة في إكمال المهمة الوطنية لإلسراع 

بتشكيل حكومة الوطن المستقر والناهض«.
سنوات  أربع  »خالل  الجبوري:  وأضاف 
البرلمان  أنجز  بالتحديات  مليئة  صعبة 
عشرات القوانين التاريخية وأسس األعراف 
الرصينة وقضى على استقطاب الكتل وعبر 
المحرر،  العراق  ضفة  إلى  داعش  مرحلة 
اختبار  في  أبطاالً  كانوا  نائباً   328 لـ  شكرا 

المحنة«.

عفرين؛  أهالي  مع  لالجتماعات  سلسلة  في 
في   2018/6/29 الجمعة  يوم  صباح  عقد 
الذين  البلدة  بلدة تل رفعت اجتماعان ألهالي 
حول  إلعالمهم  عفرين  من  قسراً  هجروا 
األول  االجتماع  وكان  الكونفرانس  قرارات 
في مبنى تابع لقطاع اللجنة الشعبية السادسة. 
قراءة  وتم  الحي،  أهالي  من  المئات  حضره 
البيان الختامي ومن ثم طرحت عدة أسئلة من 
عقد  تم  أنه  ويذكر  الحاضرين  الحضور  قبل 
خمسة اجتماعات حتى اآلن في البلدة. وأدار 
تابعة  ساحة  في  أقيم  الذي  الثاني  االجتماع 
لقطاع اللجنة الشعبية الثانية عشرة روجهالت 

وقرئ  األهالي  من  المئات  بحضور  عارف 
النقد  تقديم  إلى  إضافة  الكونفرانس،  بنود 
عفرين.  في  الحاصلة  لألخطاء  الذاتي  والنقد 
وفي نهاية االجتماعين تحدثت رابرين ديرك 
االجتماعات  هذه  أهمية  موضحة  لصحيفتنا 
هي  رفعت  تل  بلدة  أن  المعلوم  »من  قائلة: 
أهم بلدة في مقاطعة الشهباء كونها قريبة من 
عفرين واعزاز وأكبر بلدة في المقاطعة، ولهذا 
السبب تقوم دولة االحتالل التركي ومرتزقتها 
من وقت آلخر بنشر الدعايات الكاذبة لترحيل 
األهالي ومن جانبنا نهتم بهذه البلدة ألنها أكبر 
قسراً  هجروا  الذين  النازحون  فيها  يقيم  بلدة 

من عفرين«، وأضافت: »كان اهتمام األهالي 
ألنها  وكبيرة  للعيان  جلياً  االجتماعات  بهذه 
وأكثر  عفرين،  تحرير  بكونفرانس  تتعلق 
االجتماعات  في  طرحها  يتم  التي  األسئلة 
رابرين  وأكدت  لعفرين«.  الرجوع  متى  هي 
أن هذه االجتماعات ستستمر في المؤسسات 
خاصة  وستكون  المدارس  وحتى  والمجالس 
في مراكزهم يتالءم مع موعد عملهم. وتميز 
االجتماع األول عن الثاني بالتفاعلية من قبل 

الحضور وأسلوب طرح األسئلة الهامة.
شيار كرزيلي

عملية لـ«غضب الزيتون« جنوب إدلب

 واجلبوري يهنئ 
ً
 تشريعيا

ً
العراق يدخل فراغا

الربملان اجلديد

اجتماعان بتل رفعت حول مقررات
 كونفرانس عفرين

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

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

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

فننصح بنقع الفرشاة في غسول الفم المضاد 
للبكتيريا.

استخدام  فبعد  سليم:  بشكل  الفرشاة  احفظ 
إلى  رطبة  وهي  بإعادتها  تقم  ال  الفرشاة 
مكان  في  ضعها  بل  فوراً  المغلق  مكانها 
الفرشاة  جفافها.استبدل  من  للتأكد  مكشوف 
الفرشاة كّل 3 _4  بشكل دورّي: قم بتغيير 
أشهر أو عندما تالحظ عالمات تضّرٍر على 
الفرشاة وهذا الكالم ينطبق على رأس فرشاة 

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

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

األشخاص  من  العديد  أّن  المعروف  من 

احنراف الوترية

إعداد الصفحة - جوليا خلو

وصفت منظمة الصحة العالميّة ابتكار دواء 
يتحمل درجة الحرارة الشديدة مع االحتفاظ 
في  »ثورة  بأنّه  يوم  ألف  لمدة  بفاعليّته 
القدرة« على إنقاذ حياة كثير من األمهات 

بعد الوالدة.
ويساعد الدواء الجديد أحياناً في منع حدوث 
نزيف قد يفضي إلى وفاة األم بعد الوالدة.

باسم  المعروف  الدواء  يفيد  أن  ويمكن 
األمهات  من  الماليين  »كاربيتوسين« 
األدوية  وتساعد  العالم.  أرجاء  شتّى  في 
العالج  في  األرجح  على  حالياً  المتوفرة 
في بعض المناطق، لكنها تعجز عن تقديم 
الفعاليّة نفسها في الظروف الجويّة الحاّرة 
والرطبة كما هو الحال في كثير من الدول 
العربيّة.ويتسبب النزيف الشديد بعد الوالدة 
بوفاة نحو 70 ألف سيدة سنويّاً. كما يفاقم 
هذا النزيف خطر وفاة األطفال في الشهر 

األول بعد الوالدة.
حالياً،  العالميّة  الصحة  منظمة  وتوصي 

السيدات  جميع  بحقن  المشكلة،  لمواجهة 
بدواء  طبيعيّة  بطريقة  يلدن  اللواتي 

»أوكسيتوسين«.
»أوكسيتوسين«  دواء  بحفظ  يوصى  لكن 
من  درجات   8 ــ   2 حرارة  درجة  بين 
لحظة التصنيع حتى لحظة االستخدام، وهو 
ما دفع خبراء منظمة الصحة العالميّة إلى 
اإلشارة إلى أّن ذلك غير قابل للتطبيق في 
المبردات  من  االستفادة  فيها  يصعب  دول 
وفي ظل إمدادات كهرباء ال يمكن االعتماد 

عليها.»أنباء جيدة جدا«
وكانت نحو 30 ألف سيدة من عشر دول 
نشرتها  تجربة،  في  شاركن  قد  مختلفة 
بالشؤون  المعنية  إنغالند«  »نيو  دوريّة 
نحو  على  السيدات  وخضعت  الطبيّة، 
عشوائّي بعد الوالدة لحقن »كاربيتوسين« 

المستقّرة حراريّاً أو »أوكسيتوسين«.
معظم  في  أنّه  إلى  الباحثون  وتوصل 
لمنع  جيدة  الدواء  فعاليّة  كانت  الحاالت 

حدوث نزيف شديد بعد الوالدة.
وقال خبراء إّن ذلك يمهّد السبيل لتقديم حقن 
لجميع  حراريّاً  المستقّرة  »كاربيتوسين« 
السيدات الالتي يلدن طبيعيا في حوالي 90 

دولة في شتى أرجاء العالم.
من  االستفادة  يمكن  أنه  الخبراء  وأضاف 
ال  مناطق  في  خاص  نحو  على  الدواء 
المعيارية  »أوكسيتوسين«  حقن  فيها  تتيح 

المطلوبة.
في  الخبير  أوغلو،  غولميز  متين  وقال 
دواء  تطوير  إّن  العالميّة:  الصحة  منظمة 
الظروف  في  العمل  بيئة  في  فّعاالً  يبقى 
جداً  جيّدة  »أنباء  والرطبة  الحاّرة  الجويّة 
لماليين السيدات اللواتي يُنجبن في مناطق 
في العالم تصعب فيها االستفادة من مبّردات 

يمكن االعتماد عليها«.
حياة  إنقاذ  في  ذلك  »سيساعد  وأضاف: 
أمهات في دول تعاني من انخفاض الدخل 

وتشهد كثيراً من حاالت الوفاة«.
العالميّة،  الصّحة  منظمة  عام  مدير  أما 
 : قال  فقد  غيبرييسوس،  أدهانوم  تيدروس 
»يشّجع ذلك على إجراء تطوير جديد بما 
يكفل إحداث ثورة في قدرتنا على إنقاذ حياة 

األمهات واألطفال«.
من  كان  إذا  فيما  المنظمة  الجهات  وتنظر 
الستخدامه  الدواء  على  الموافقة  الممكن 

على نطاق واسع.
ويقول خبراء منظمة الصحة العالميّة إنّهم 
يأملون في توفيره في بعض الدول بحلول 

العام المقبل.
بين  بالتعاون  أجريت  قد  التجربة  وكانت 
إس  »إم  ومختبر  العالمية  الصحة  منظمة 
دي« لألمهات وشركة »فيرينغ« لألدوية.

 جديد قد ينقذ حياة ماليني
ٌ
دواء

 األمهات بعد الوالدة

حقيقة، دائماً ما يبدو أنّه ال شيء يهّم بالفعل 
عندما يتعلق األمر بالنحل. ولكن تُبين تلك 
الورقة البحثيّة التي نُشرت اليوم أّن النحل 
يستطيع فهم القيمة الكميّة لال شيء كما أنّه 
على  الصحيح  الموضع  في  الصفر  يضع 

طول خط من األرقام المتسلسلة.
دماَغ  أّن  يوّضح  دليٍل  أّول  فهو  وبذلك 
والذي  الصفر،  يفهم  أن  يمكن  الحشرة 
تطّور  كيفيّة  فهم  على  يساعدنا  بدوره 
معالجة األرقام المعقّدة. وعلى نطاق أوسع، 
ذكاء  حلول  تصميم  على  ذلك  يساعدنا  قد 

اصطناعّي أفضل للعمل في بيئات معقدة.
حسناً، ما هو الصفر على أّي حال؟

هناك أربع مراحل لفهم ما يعنيه مصطلح 
الصفر في الثقافة اإلنسانيّة والتاريخ وعلم 

النفس وتعلّم الحيوانات.
المرحلة األولى:

فهم الصفر كغياب شيء. تماماً كعدم وجود 
طعام في طبقك، فمن المحتمل أّن المستوى 
األول نافع في مرحلة مبكرة من المعالجة 

البصريّة.
المرحلة الثانية:

فهم الصفر على أنّه )ال شيء( مقابل )شيء 
في  ضوء  وجود  عدم  أو  وجود  مثل  ما( 
على  يُعامل  شيء  ال  فإّن  وبالتالي  الغرفة 

أنّه فئة سلوكية ذات معنى.
المرحلة الثالثة:

إمكانية إعطاء الصفر قيمة رقمية وانتمائه 
الموجبة  األرقام  لسلسلة  األدنى  الحد  إلى 
إلى   3<  2<  1<  0 المثال:  سبيل  على 

آخره، )حيث > تعني أقل من(.
المرحلة الرابعة:

كتمثيل  تحديده  يمكن  أنّه  الصفر على  فهم 

ة
ّ
صطلحات رياضي

ُ
بإمكان النحل فهم م

عقدة بشكل مذهل!
ُ
 م

طبيب  مراجعة  من  الخوف  من  يعانون 
األسنان، ويسبّب هذا الخوف إهماَل معالجة 
أسنانهم وبالتالي ضرراً على أسنانهم ونهج 
حياتهم.  وقد يكون الخوف ناجماً عن حدث 
األسنان  طبيب  عند  الماضي  في  صادٍم 
وأيضاً من الخوف من إدخال أيدي وأجهزة 
من  سلبيّة  أفكار  أو  الفم  داخل  إلى  غريبة 
عالج األسنان والتقديرات تشير إلى أن 5 % 

من الناس يعانون من هذه المشكلة.
إّن الطريقة األسهل واألكثر شعبيّة للتعامل مع 

مشكلة الخوف هي خلق بيئة عالجيّة مريحة 
للمريض, عيادة يسودها جو من الترحيب و 
المشّجعة وطاقم متعاطف, غرفة  الموسيقى 
استقبال مع تلفزيون وألعاب لألطفال وحسن 
ويجب  والمريض  الدكتور  بين  التواصل 
المريض  تجاه  صبوراً  الطبيب  يكون  أن 
سواء قبل العالج أو بعده ويفّضل أن يكون 
اللقاء األول بينهما محادثة فقط بدون عالج 
العالج  لمتابعة  بينهما  الثقة  خلق  أجل  من 
معينة  إشارة  على  المريض  مع  واالتفاق 

حيث يتوقف الطبيب عن العالج في كّل مّرة 
يشير فيها المريض باإلشارة.

ينبغي التعامل مع الخوف من عالج األسنان 
في سّن مبكرة ألن مثل هذا الخوف يبدأ في 

سنٍّ مبكرة ويزداد مع الوقت.
تبييض األسنان:

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

تحت أشراف طبيب األسنان 
التبيض في العيادة يتم بواسطة مادة التبييض 
التي يتم دهنها على األسنان وتبدأ المادة في 
اإلضاءة  أو  الليزر   أشعة  بمساعدة  العمل 

القوية 
قوالب  صنع  فيتم  المنزلي  التبييض  أما 
خاصة لكل مريض ويقوم المريض بوضع 
ويطبقها  القوالب  هذه  ضمن  التبيض  مادة 

داخل الفم ولعدد ساعات وأيام محددة. 

حممد عويد النشريان 

الرياضيات  في  استخدامه  يمكن  رمزّي 
والحسابات الحديثة مثل 1 – 1 = 0.

حقّق  النحل  أّن  الدراسات  أظهرت  حديثاً، 
الصفر.  مصطلح  فهم  في  الثالثة  المرحلة 
األنواع  من  قليلة  نخبة  إلى  النحل  ينضم 
المستوى  لهذا  للصفر  فهما  أظهرت  التي 
 rhesus“ المتقدم.فقد أثبتت قرود الريص
 vervet“ الفرفت  وقرود   ،”monkeys
الفردي،  والشمبانزي   ”monkeys
والببغاء اإلفريقي الرمادي جميعهم القدرة 
بشكل  الصفر  مصطلح  وفهم  تعلم  على 
التي  األولى  المرة  هي  هذه  ولكن  تلقائي، 
تتم فيها مالحظة مستوى عاٍل من اإلدراك 

في معالجة األرقام لدى الحشرة.
لماذا نهتم بالصفر؟

ال يمكن التقليل من أهمية الصفر في تاريخ 
البشريّة. على الرغم من، استخدام قضبان 
العد الصينيّة لمساحة فارغة لكي تساعد في 
تمثيل القيم. إال أّن الصفر لم يالحظ كرقم 
المثال: ال تحتوي  لعدة قرون، على سبيل 

األرقام اليونانيّة على رمز الصفر.
ُسّجل  حتى  مستمّراً  األمر  ذلك  وظل 
 628 عام  في  مكتوب  بشكٍل  صفر  الرقم 
حّد  في  رقم  أنّه  لوحظ  فقد  الميالد،  بعد 
كتاب  في  الهنديّة  الرياضيات  في  ذاته 
لعالم   ”Brahmasputha Siddhanta“

الرياضيات الهندّي »براهما غوبتا«.
فأول تسجيل لرمز الصفر)0( الذي نعرفه 

اليوم هو من نقوش هندية على جدار معبد 
بعد   876 عام  الهند  في  قاليور  مدينة  في 
الميالد. ولم تصل األرقام العربيّة باإلضافة 
إلى الفكرة الحديثة عن الصفر إلى الغرب 
المثير  الميالد.ومن  بعد   1200 عام  حتى 
حتى  قروناً  استغرق  األمر  أن  لالهتمام 
ومفهوماً  شائعاً  الصفر  مصطلح  يصبح 
اإلنسانية  الثقافة  في  ومستعمالً  بل  تماماً، 
المعرفة  تطبيق  تعلّم  النحل  أن  حين  في 
فقط  للصفر  فهمه  ليثبت  السابقة  الرقميّة 
لتعزيز  التدريب  له  قُدم  يوم، عندما  خالل 
أن  لنا  تسنّى  الرقمّي.حسنا، كيف  اإلدراك 

نسأل النحل عن الصفر؟
غالباً، ما يتغذى النحل في بيئات معقدة وقد 
طّور حلول معالجة بصرية ليتكيّف مع هذه 
الحياة. اختبرنا في هذا البحث معالجة العدد 

لدى النحل من خالل تدريبهم بشكل فردي 
بواسطة جهاز خاص لجمع قطع من السُّكر، 
تعلم  إلى  الجمع  مرحلة  النحل  تعدى  بل 
االعتبار  بعين  آخذين  من((  ))أقل  قواعد 
األرقام “1- 6”.تحتاج النحلة الواحدة إلى 
االختيار بين رقمين في كل مرة تعود فيها 
إلى التجربة، على سبيل المثال سيتم تقديم 
 1  ،4 مقابل   3( جديدين  رقمين  مع  نحلة 
مقابل 2، 2 مقابل 5، وهكذا( حتى وصلت 
دقة  إلى  التعليمية  التجارب  من  العديد  مع 
اختيار  من  األقل  على   %80 إلى  تصل 
النحلة للعدد األقل وبالتالي اختيار أقل عدد.
وبمجرد أن تحقق النحلة هذا سيتم تقديمها 
والذي  ذكره  السابق  المرئي  غير  للتحفيز 
بمجموعة  يُمثَل  الصفر  أن  على  ينص 
الذي  النحل  أن  للدهشة  فارغة.والمثير 
يفضل  من((  ))أقل  قاعدة  على  تدريبه  تم 
زيارة المجموعة الفارغة بدالً من أي رقم 
آخر ذي قيمة أعلى، وهذا يعني أن النحل 
يفهم أن المجموعة الفارغة كانت أقل عدداً 
عناصر  على  تحتوي  التي  المجموعة  من 
فعلية.وفي تجارب أخرى، كان النحل قادراً 
على وضع الصفر عند الطرف المنخفض 
المسافة  آثار  وإظهار  العددية  السلسلة  من 
الفرق بين  الدقة زاد  العدديّة، فكلما زادت 

الرقمين. 
النحل  أّن  حين  في  أنه  الدراسة  وأظهرت 
والرقم  الرقم صفر  بين  يفّرق  أن  يستطيع 

واحد إال أنذ أداءه كان أفضل عندما كانت 
حالة  في  الحال  هو  كما  متباعدة  األعداد 
للبحث  التالية  ستة.الخطوة  مقابل  الصفر 
تُمثل  كيف  فهم  هي  الصفر  معالجة  في 
والبسيطة  الصغيرة  األدمغة  هذه  مثل 
العصبي. بالمعنى  صفراً  النحل  كأدمغة 

كتب ))أندرياس نيدر(( الخبير في الكفاءة 
في  توبنغن  جامعة  من  للحيوانات  العدديّة 
المتقدمة  العدديّة  المهارات  تثير  ألمانيا: 
كيفيّة  مسألة  األخرى  والحيوانات  للنحل 
إلى  “الالشيء”  مفهوم  أدمغتهم  تحويل 
البحث  هذا  للصفر.خلق  مجّرد  مفهوم 
الجديد عن النحل العديد من األسئلة الجديدة 
في هذا المجال، كما يوضح أّن حجم الدماغ 
الذكاء  كامل  بشكل  يحددان  ال  وتعقيده 

وخصوصاً القدرة العدديّة.
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التي تغطى  الشديدة،  تحت حرارة الشمس 
الزراعية  األراضي  من  شاسعة  مساحات 
ذبيان،  قرية  في  قامشلو  مدينة  نساء  تعمل 
في  المبذول  الهائل  البدني  المجهود  رغم 
موسم الحصاد، تمتزج ضحكات العامالت، 
ويعملّن  »القمح«  األصفر  الذهب  بسنابل 
كخلية نحل دون أي ملل بكل نشاط وحيوية 
مباليات  غير  وجوهّن  الفرحة  تغمر  حيث 
والتقت  الشاق،  العمل  نتيجة  باإلرهاق 
كيفية  لنا  لتوضح  الجاسم؛  مريم  جريدتنا 
العمل في موسم الحصاد قائلة: »نبدأ العمل 
حيث  الشمس  بزوغ ضوء  قبل  الحقل  في 
الهدوء يعم القرية تكسره زقزقة العصافير 
القش  جمع  في  للبدء  الحقول  إلى  فنذهب 
في  وتجميعه  البسيطة  اآلالت  خالل  من 
ذلك  بعد  منتظمة  أكوام  شكل  على  البداية 
ننقل هذه األكوام إلى مكان واحد باستعمال 
عربة مصنوعة من الخشب يجرها حصان  
غالباً  والذي  القرية،  شبان  أحد  ويمتطيها 
ما يتجمع حوله األطفال الصغار يحاولون 
ركوب العربة معه بالتناوب، وتردد النساء 
ما توارثنه عبر األجيال من األغاني الشعبية 
للتغلب على التعب والمشقة، وفي الظهيرة 

الطعام  إلعداد  بيوتهن  إلى  النسوة  تعود 
ذلك من  ما يالزم  أفراد األسرة، مع  لبقية 
االنتهاء  وبعد  بالبيت  تتعلق  أخرى  أشغال 
جديد  من  تعود  المنزلية  الواجبات  من 
يتركّن  النساء  وبعض  الحقول،  في  للعمل 

أبناَءهن، ويخرجن  لتوفير بعض األموال 
فالزوجة  المنزل  باحتياجات  تفي  ال  التي 
في الريف تشارك زوجها في العمل تحت 
درجات  وارتفاع  الشديدة،  الشمس  أشعة 
ألسرتها  العيش  لقمة  لتوفير  الحرارة 

روناهي/ قامشلو ـ احتفلت فضائية المرأة 
)JIN TV( ببدء بثها المباشر رسمياً يوم 
2018م،  حزيران  لـ30/  الموافق  السبت 
تحت شعار »صوت المرأة وجه الحياة«، 
عامودا  بمدينة  البيلسان  صالة  في  وذلك 
اإلعالميات  من  غفير  حشٍد  وبحضور 
اإلدارة  واإلعالميين ووفود من مؤسسات 

الذاتية الديمقراطية.
السابعة من مساء  الساعة  االحتفالية  بدأت 
حي  بثٍّ  في  حزيران   30 السبت  يوم 
ومباشر عبر فضائية )JIN TV(، وألقت 
المرأة  فضائية  في  اإلدارية  االفتتاح  كلمة 
اإلنجاز  بهذا  فيها  أشادت  هيفي  جيان 
العظيم في مجال إعالم المرأة والذي يعتبر 
نقلة نوعية في مجال اإلعالم على مستوى 
روج آفا وسورية والعالم أجمع، وأكدت في 
حديثها على دور المرأة الهام في المجتمع 
المرأة  بفضل  تحققت  التي  واإلنجازات 
التي  وشمال سورية  آفا  ثورة روج  خالل 

هي ثورة المرأة بامتياز.
ومن ثم ألقت اإلدارية في مؤتمر ستار أفين 
المباشر  البث  بدء  فيها  باركت  سويد كلمة 
إلى  المرأة ونوهت خالل حديثها  لفضائية 
أن المرأة في روج آفا تحذو حذو الشهيدات 

الالتي ضحين بأرواحهن من أجل الحرية 
الشهيدة  حديثها  في  واستذكرت  والعدالة، 
المباشر  البث  بدء  تزامن  التي  زيالن 
التي  شهادتها  ذكرى  مع  المرأة  لتلفزيون 
تمثل أيقونة النضال للمرأة الكردية، وقالت 

هاوار/ كوباني ـ على ضفاف نهر الفرات، 
افتتحت لجنة علم المرأة »الجنولوجيا« دورة 
تدريبية لـ 40 شابة قدمن من مختلف المناطق 
في شمال سورية باإلضافة إلى أمميات، في 
بحقيقة  التعريف  على  اللجنة  تعمل  خطوة 

المرأة ودورها الريادي عبر التاريخ.
»ثورة  هي  آفا  روج  ثورة  أن  منطلق  من 
المرأة«، وتعريف المرأة بالروح الكومينالية 
قيادة  في  التاريخ  عبر  الريادي  ودورها 
)علم  الجنولوجيا  لجنة  نصبت  المجتمع، 
في  الفرات  نهر  بمحاذاة  خيم  ست  المرأة( 
فيها  تخضع  الفرات،  بإقليم  كوباني  مقاطعة 

لدورة  أمميتان  شابتان  وبينهن  شابة   40
حزيران  شهر  من   26 الـ  منذ  تدريبية 

المنصرم.
وقالت اإلدارية في لجنة المرأة الشابة بشمال 
سورية، والمشرفة على الدورة األممية تيشتا 
كندالي: إنَّ هدفهم األساس من هذا التدريب 
»الجنولوجيا«،  على  الشابة  المرأة  تعريف 
الثورة،  رواد  هم  »الشبيبة  قائلة:  ومضت 
ونسعى من خالل هذه التدريبات لبناء روح 

كومينالية بين الشابات«.
تفتتحها  التي  الثانية  الدورة  هذه  وتعتبر 
افتتحت  والتي  آفا  روج  في  الجنولوجيا 

مدينة  بريف   »jin war« المرأة  قرية  في 
الجزيرة،  بإقليم  الحسكة  بمقاطعة  الدرباسية 
صعيد  على  األولى  هي  الدورة  هذه  لكن 
شمال سورية التي تفتتح على شكل معسكر، 
وتيرة  من  سنرفع   « شعار  الدورة  وتحمل 
نضال الشهيدات في عفرين وتنتفض المرأة 

العالمية في وجه الفاشية«.
المجال  في  لتدريبات  الشابات  وتخضع 
هؤالء  تتلقى  حيث  والعسكري،  الفكري 
المرأة  )تاريخ حركة  حول  دورساً  الشابات 
الحياة  المرأة،  علم  المرأة،  حقيقة  العالمية، 
تتعلم  كما  أوجالن(،  وحقيقة  التشاركية، 
عسكرية  تدريبات  الدورة  خالل  الشابات 
إلى  باإلضافة  السالح،  وتركيب  فك  حول 
أن  الشابات  عنها  تقول  خطوة  في  الرمي، 
المنطقة تعيش مرحلة حرب واالستعداد ألي 
التدريب،  على  المشرفات  وبحسب  طارئ. 
رياضية  دورساً  أيضاً  الدورة سيتخللها  فإنَّ 

حول )السباحة وقيادة المركبات(.
التدريبات يومياً  تبدأ  الدورة،  ووفق برنامج 
الساعة  حتى  صباحاً  السابعة  الساعة  من 
استراحة،  فترات  تتخللها  مساء،  الرابعة 
المحاضرات.  تقديم  المساء  في  ينظم  كما 
ثمانية  لمدة  التدريبية  الدورة  هذه  وستستمر 

أيام.

هاوار/ كركي لكي ـ افتتح في ناحية كركي 
إقليم  في  الحرة  المرأة  لرابطة  مكتب  لكي 
الجزيرة، خالل مراسم شارك فيها العشرات 
رابطة  عن  ممثلين  وبحضور  األهالي.  من 
المجتمع  ومؤسسات  قامشلو  في  المرأة 
مكتب  لكي  كركي  ناحية  في  افتتح  المدني 

رابطة المرأة الحرة في كركي لكي.
دقيقة  بالوقوف  االفتتاح  مراسم  وبدأت 
رابطة  في  اإلدارية  ألقت  ثم  ومن  صمت، 

المرأة الحرة في كركي لكي، ايتان درويش 
كلمة هنأت فيها جميع النساء بافتتاح المكتب، 
وقالت: »إن الهدف هو توسيع وتعزيز نضال 

المرأة بما يخدم قضايا المرأة واألطفال«.
قبل  من  االفتتاح  شريط  قص  تم  وبعدها 
صالحة درويش والدة الشهيد أفراز. لتنتهي 
المراسم بتوزيع الحلويات وترديد الشعارات 

التي تحيّي نضال المرأة.

مكتب لرابطة املرأة يف كركي لكيالدورة التدريبية األوىل للجنولوجيا بشمال سوريا

دور املرأة الريفية يف موسم احلصاد

JIN TV... صوت املرأة احلرة

ويعتبر موسم الحصاد فرصة لتأمين بعض 
األموال وتوفير بعض مستلزمات العائلة«، 
وأضافت مريم: »في السابق كنا نقوم بجمع 
سنابل القمح لكن؛ اآلن نتيجة التطور هنالك 
القش  بجمع  نقوم  ونحن  بذلك  للقيام  آالت 
كطعام  المتعددة  استخداماته  أجل  من  فقط 
ووضع  المنازل  أسقف  ولتغطية  للمواشي 
الشتاء  المطر في  للحماية من  فوقه  الطين 
وغير ذلك، وفي هذا الموسم تتعاون جميع 
يتم  حتى  البعض  بعضنا  مع  القرية  نساء 
االنتهاء من الموسم بفترة قصيرة ونخفف 
في  لكن؛  والجهد.  المشقة  بعضنا  عن 
الموسم  لهذا  جميلة  ذكريات  هناك  المقابل 
الحية  قرانا  صور  من  ومازال  كان  الذي 

التي  المواسم  أجمل  من  الحصاد  »فموسم 
تلعب المرأة القروية دوراً كبيراً فيه ».

التي  الخشنة  السمراء  األيادي  تلك  سلمت 
فهذه  عنها،  الباحثة  السنابل  تعرفها  باتت 
من  عليها  ورقةً  حناناً  أكثر  هي  األيادي 
اآللية،  الحصادة  وعجالت  الحادة  اآلالت 
العرق  حبات  على  الشاهدة  الشمس  حتى 
حبات  قبل  األرض  تروي  كانت  التي 
الريفية  المرأة  أيتها  أعظمك  فما  المطر، 

الكادحة!

في كلمتها: »نسير على نهج زيالن وأفيستا 
المرأة  صوت  وسنوصل  وآرين،  وبارين 
الحرة إلى جميع أصقاع العالم عبر فضائية 

.»)JIN TV(
مداخالٍت  خالل  من  الحضور  شارك  كما 
مباشرة بآرائهم حول هذه الخطوة التاريخية 
الهامة لإلعالم في شمال سورية وأهميتها 

على مستوى العالم أجمع.
الموسيقية  العروض  الحفل عدد من  تخلل 
للغناء،  ألينا  الشهيدة  )فرقة  قدمها  والفنية 

كما  زيرين(،  كفانا  وفرقة  الدبكة،  فرقة 
باشور  من  الكردية  المغنية  شاركت 
من  بعدد  صالح  نجيب  شيفيار  كردستان 
باسم  بدورها  وهنأت  الفلكلورية،  األغاني 
فضائية  افتتاح  كردستان  باشور  نساء 
نسرين  غنت  كما   ،)JIN TV( المرأة 
الفلكلورية  األغاني  من  عدداً  بوطان 
وانعقاد  الحضور  حماس  وسط  والثورية 

حلقات الدبكة.

تقرير/ وفاء الشيخ

برخدان يقلب الطاولة على األسايش بدوري األشبال لكرة القدم
استكمل دوري األشبال بعد االنطالقة مبباراة االفتتاح واليت غاب عنها أشبال نادي روج آفا وفاز فيها أشبال 
ليستكمل  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  وذلك  قانونيًا،   ،0×3 وبنتيجة  الطريق  نادي 

الدوري بعدة لقاءات لعبت على مالعب متفرقة يف مدن إقليم اجلزيرة.

الشهيد  ملعب  أرضية  وعلى  قامشلو  ففي 
برخدان  ناديي  أشبال  تقابل  كجو  هيثم 
مالعبنا  تشهده  لم  ممتع  بمنظر  واألسايش 
الدوري  هذا  يعد  حيث  طويلة  فترة  منذ 
ل من نوعه رسمياً ألندية إقليم الجزيرة،  األوَّ
تُنمَّى في مالعبنا واألجمل  مواهب صغيرة 
اللمحات السحرية من بعض الالعبين والتي 
كان  األول  والشوط  الكثيرين،  أنظار  لفتت 
أكثر  في  واضحة  األفضلية  وكانت  جميالً 
العبوه  فشل  الذي  برخدان  لنادي  المراحل 
ورغم  ألهداف  فرصه  مجمل  ترجمة  في 
ذلك كان األسايش هو البادئ بالتسجيل عبر 
له  تسديدة  بعد  الحليم  عبد  محمود  الالعب 
في مواجهة الحارس الذي لم يحسن تقديرها 
لتدخل شباكه، وتعلن الهدف األول لألسايش 
فكان  التعديل  برخدان  العبو  حاول  بعدها 
لالعب بدرخان حسين ذلك، بعد كرة جميلة 

وصلته داخل منطقة الجزاء أحسن تحويلها 
الشوط  مجريات  ولتنتهي  األسايش  لشباك 
األول بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف، كانت 
الثاني هادئة من الجانبين ومع  بداية الشوط 
الفريقان  نشط  النهاية  من  المباراة  اقتراب 
حسين  بدرخان  الالعب  استطاع  ولكن 
الهدف  وتسجيل  جديد  من  للشباك  الوصول 
الثاني لنادي براخدن ليشعر العبو األسايش 
بالحرج والحاجة إلدراك التعادل لكنَّهم فشلوا 
الحكم  ليرفع  للمباراة  األصلي  الوقت  خالل 
دقائق كوقت بدل ضائع  محمود دوريش 3 
الدقيقة 1+90  يعني في  الدقيقة األول  وفي 
ومن كرة داخل منطقة جزاء األسايش خرج 
العزيز  عبد  الالعب  مع  واشترك  الحارس 
للشباك  الكرة  وليحول  برخدان  زكي العب 
فتصبح النتيجة ثالثة أهداف لبرخدان مقابل 
هدف لألسايش وسط اعتراضهم على الهدف 

الحارس  بداعي وجود مخالفة واحتكاك مع 
عن  المباراة  حكم  بدقيقتين  بعدها  وليصفر 
األسايش  على  برخدان  نادي  وبفوز  النهاية 
وإليكم  واحد،  هدٍف  مقابل  أهداف  وبثالثة 

النتائج التي سجلت في الدوري:
 الحسكة 1×0الدفاع الذاتي 

سري كانيه 2×1 واشو كاني 
االتحاد 0×3 أهلي عامودا 

برخدان × األسايش 
جودي 2×1 الصناديد

آشتي 4×0التحرير 
دجلة 2×1عمال الجزيرة

تل كوجر0×0 براتي 

مجدداً  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  فقد 
حلم الفوز بكأس العالم في مشاركته الرابعة 
فرنسا  أمام  كبيرة  بخسارة  وذلك  بالبطولة، 
بنتيجة 3-4، في افتتاح منافسات دور الـ16 
رباعية  2018م(.سجل  )روسيا  لمونديال 
بافارد  وبنيامين  جريزمان  أنطوان  فرنسا 
من   13 بالدقائق  »ثنائية«  مبابي  وكيليان 
ثالثية  مقابل  ركلة جزاء و57 و64 و68، 
لألرجنتين سجلها آنخيل دي ماريا وجابرييل 
 41 بالدقائق  أجويرو  وسيرجيو  ميركادو 
لدور  الفرنسي  المنتخب  و93.وتأهل  و48 
الشوط  في  األخطر  الديوك  كان  الثمانية 
بثالث  األرجنتين  مرمى  وهدَّد  األول، 
محاوالت من ركالت ثابتة، سدَّد جريزمان 
دقائق  بأربع  بعدها  العارضة،  في  األولى 
انطلق كيليان مبابي بسرعة الصاروخ ليجبر 
منطقة  داخل  على عرقلته  ماركوس روخو 
بنجاح  الجزاء  ركلة  ماريا  دي  الجزاء.سدَّد 
على يمين أرماني، بعدها ورط مبابي الدفاع 
حدود  على  جديدة  مخالفة  في  األرجنتيني 
فوق  بعيداً  بوجبا  سددها  الجزاء،  منطقة 
أجواء  األرجنتيني  المنتخب  العارضة.دخل 
اللقاء متأخراً، وحاول على المرمى بتسديدة 
آخر  واختراق  اتجاهها  غيرت  بانيجا  إليفر 
دون  اليمنى  الجهة  من  ميركادو  لجابرييل 
خطورة حقيقة، بينما اختفت خطورة ليونيل 
ميسي بفضل الرقابة المشددة.وقبل أن يلفظ 
إيفر  لعب  األخيرة،  أنفاسه  األول  الشوط 
من  الخالي  ماريا  دي  آلنخيل  الكرة  بانيجا 
ليفاجئ  الجزاء،  منطقة  حدود  على  الرقابة 
الجميع بتسديدة قوية سكنت المقص األيسر 
للتانجو في  التعادل  لهوجو لوريس، مسجالً 
أجرى  الثاني،  الشوط  بداية  مثالي.مع  وقت 
خورخي سامباولي مدرب األرجنتين تبديله 
مكان  فازيو  فيديريكو  بمشاركة  األول 

العب  لتعرض  تفاديا  روخو  ماركوس 
لدي  توغل  ومن  للطرد.  يونايتد  مانشستر 
لفرنسا حصل على  اليمنى  الجهة  في  ماريا 
تشتيتها  في  الديوك  دفاع  فشل  حرة،  ركلة 
على  التسديد  حاول  الذي  ميسي  إلى  لتصل 
غير  ميركادو  جابرييل  أن  إال  المرمى، 
اتجاه الكرة في شباك لوريس مسجالً الهدف 
الثاني.في الدقيقة 56 ارتكب فيديريكو فازيو 
خطأً ساذجاً مشتركاً مع الحارس أرماني كاد 
يُكلِّف األرجنتين هدفاً ثانياً إال أن جريزمان 
انطلق  قليلة  بثوان  بعدها  الهدية،  رفض 
اليسرى  الجهة  في  بالكرة  لوكاس هرنانديز 
ولعبها عرضية ليقابلها بافارد بتسديدة رائعة 

في المقص األيمن مسجالً التعادل.
كرة  لعب  لهرنانديز  جديدة  انطالقة  من 
عرضية، قابلها ماتويدي في أجساد مدافعي 
ويسدد  ليراوغ  مبابي  إلى  لترتدَّ  األرجنتين 

في المرمى مسجالً الهدف الثالث.
الثاني حيث أشرك  تحرك سامباولي بتبديله 
أن  إال  بيريز،  إنزو  أجويرو مكان  سيرجيو 
الفاعلية الفرنسية استمرت فمن هجمة مرتدة 
أقدام  بين  سريعاً  الكرة  تحركت  سريعة 
كانتي، جريزمان، جيرو ووصلت إلى مبابي 
المنفرد بالمرمى ليسجل بسهولة في الشباك، 
بالتسديد  مؤكدة  فرصة  جيرو  أضاع  بعدها 
كورنتين  الخارج.شارك  من  الشباك  في 
سامباولي  ودفع  ماتويدي،  مكان  توليسو 
ميزا  ماكسيمليانو  بإشراك  األخيرة  بورقته 
باستثناء  جدوى  دون  ولكن  بافون،  مكان 
لوريس،  أحضان  في  لميزا  سهلة  تسديدة 
وفي الدقائق األخيرة شارك نبيل فقير مكان 
نشط  األخيرة  الخمس  الدقائق  جريزمان.في 
أنه  إال  الفرنسي  الدفاع  راوغ  حيث  ميسي، 
سدَّد كرة ضعيفة في يد لوريس، بعدها صنع 
نجم برشلونة فرصة أخرى ألجويرو ولكنه 
تباطأ في التسديد، بعدها شارك فلوران توفان 
اإلثارة  المباراة.استمرت  نجم  مبابي  مكان 
حتى الوقت بدل الضائع، حيث لعب ميسي 
كرة عرضية، ارتقى لها أجويرو برأسه في 
مهَّد  بعدها  الثالث،  الهدف  مسجالً  الشباك 
أجويرو الكرة إلى ميزا داخل منطقة الجزاء، 
ولكنه سدد بغرابة ليضيع فرصة واعدة في 
وقت قاتل، وينتزع الديوك تذكرة التأهل بعد 

مباراة مثيرة.

تقرير/ جوان حممد

فرنسا تنهي مغامرة 
األرجنتني.. وتغتال حلم ميسي

اعتزال العداءة الربيطانية كريستني أوروجو

أعلنت البريطانية كريستين أوروجو، بطلة 
األولمبياد والعالم سابقاً في سباق 400 متر 
عدواً، اعتزالها الرياضة وهي في سن 34 

عاماً.
منذ  لكريستين  الرائعة  المسيرة  وشهدت 
االحترافي  الصعيد  على  لها  ظهور  أول 
متر   400 لذهبية  حصدها  2004م  في 

والفضية  بكين،  في  أولمبياد 2008م،  في 
في أولمبياد لندن 2012م ونالت كريستين 
أوروجو الميدالية الذهبية في بطولة العالم 
ذهبية  ثم حصدت  عام 2007 و2013م، 
2006م.  في  الكومنولث  ألعاب  دورة 
وقالت في بيان على موقعها على اإلنترنت: 
»انطلقت بطولة بريطانيا ونظراً ألنني لن 

أكون موجودة ألنافس هناك فإنني أشعر أن 
اعتزالي  إلعالن  المناسب  الوقت  هو  هذا 

لمنافسات ألعاب القوى«.
مستعدة  بأنني  أشعر  أكن  »لم  وأضافت: 
لكن  الماضي،  الموسم  عقب  لالعتزال 
مزعجة  وإصابة  دراستي  شمل  مزيجاً 
التدريب  لفترات  حداً  وضع  لها  تعرضت 

التي خضتها هذا العام«.
 16 على  أوروجو،  كريستين  وحصلت 
باأللعاب  التتابع  سباقات  في  ميدالية 
العالم  بطولتي  جانب  إلى  األولمبية 
وأوروبا، بما في ذلك ميداليات برونزية في 
أولمبياد 2008م، ودورة ألعاب الكومنولث 

2014م.
وباتت أوروجو أول متنافسة بريطانية في 
ألعاب القوى تنال ميداليات في 3 أولمبياد 
في  التتابع  ببرونزية  فوزها  عقب  متتالية 

ريو عام 2016م.

األورغواي تفوز وتطيح بالربتغال خارج املونديال
ربع  إلى  األوروغويانى  المنتخب  تأهل 
بعد  2018م،  روسيا  العالم  كأس  نهائي 
 1-2 بنتيجة  البرتغالي  نظيره  على  فوزه 
، خالل المباراة التي جمعتهما على ملعب 
دور  منافسات  ضمن  األولمبي”،  “فيشت 

الـ16 للبطولة .
وجاء هدف المباراة األول مبكراً بعد تفاهم 
منتخب  في  األبرز  الالعبين  بين  رائع 
ولويس  كافانى  إدينسون  أوروغواي 
الكرة  “كافاني”  أعطي  ما  عند  سواريز 
رد  ثم  للملعب،  رائع  بتغيير  لـ”سواريز” 
سددها  الذى  لـ”كافاني”  الكرة  “سواريز” 
برأسه فى الشباك عند الدقيقة 7 من عمر 

الشوط األول.
وفي الشوط الثاني نجح العب لاير مدريد 
في  “بيبي”  الحالي  وبشكتاش  السابق 
كرة  إثر  البرتغال  لمنتخب  التعادل  خطف 
المرمى  داخل  متقنة  برأسية  حولها  ركنية 
مجدداً  “كافانى”  وتمكن   .55 الدقيقة  في 
من  سدد  ما  بعد  رائع  بشكل  التسجيل  من 

في  مباشرة  تسديدةً  الجزاء  منطقة  خارج 
شباك البرتغال عند الدقيقة 62.

أوروغواي  منتخب  يواجه  النتيجة  بهذه 

نهائي  ربع  في  الفرنسي  المنتخب  نظيره 
المونديال، يوم الـ 6  من شهر تموز بعدما 

تغلبت فرنسا على األرجنتين 3-4.
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االنتماء  مستويات  تتعدد  النحو  هذا  على 
وعرقي  سياسيّة  لتكون  الطائفّي  والوالء 
دائرة  في  ينتهي  وكلها  وأيديولوجي 
الطائفة  وأتباع  أبناء  وازدراء  االنتقاص 
وينسف  المواطنة  جوهر  وينال  األخرى 
التعدديّة الوطنيّة. ولسنا هنا بصدد التوسع 
من  اعتباراً  المتعددة،  المعاني  شرح  في 
والدينّي  السياسّي  إلى  اللغوّي،  معناها 
األساس  هذا  على  فالطائفيّة  واالجتماعّي، 
هي االنتماء لطائفة معينة دينيّة أو اجتماعيّة 
ولكن ليست عرقيّة ومن الممكن أن يجتمع 
عدد من القوميّات في طائفة واحدة بخالف 

أوطانهم أو لغاتهم.

ليست  الطائفيّة  أّن  إلى  اإلشارة  أن  حسبنا 
األدنى  اإلطار  هي  بل  خطيئة،  أو  تهمة 
بها  اإلقرار  وعليه  بالمرء،  يحيط  الذي 
واقعاً، وتجسيدها في حياته اليوميّة سلوكاً 
االبتدائّي،  منطلق  هي  إذاً  راقياً،  وخلقاً 
وأما  والعالم،  المجتمع  هو  المستقر  فيما 
السقف  واعتبارها  الطائفة  في  االنغالق 
النهائّي للفكر واأليديولوجيا والنظرية فهو 

الطامة الكبرى ومنبع اإلشكال.
أبعاداً  الطائفيّة  تتكسب  المرحلة  هذه  في 
العربّي  للربيع  الثامنة  السنة  مع  إضافيّة 
في  أشدها  على  الحرب  زالت  ال  حيث 
ليبيا  في  الفوضى  وتستمرُّ  واليمن  سوريا 
إيقاع  ضبط  بغداد  حكومة  تستطع  ولم 
باشور  استفتاء  مفاعيل  فأُسقطت  الحياة، 
ضفتيه  وعلى  الطائفيّة،  بدعوى  كردستان 
فاالستقالل  تماماً  مختلفان  موقفان  ثمة 
على  خيانة  فيما  جهة  في  تاريخّي  إنجاٌز 
الضفة األخرى، والمقياس في كلتا الحالتين 
هو الطائفيّة نفسها، وتتواصل حرب اليمن 
كل  فإّن  هذا  أيضاً، وعلى  ألسباب طائفيّة 
المفعول  سارية  بقيت  الماضي  معضالت 
زمان  أي  في  الصراع  تفّجر  أن  بإمكانها 
من  يُرّحل  ثقافياً  ميراثاً  وأضحت  ومكان، 

مرحلة إلى أخرى من غير طائل.
أوضاعاً  األوسط  الشرق  منطقة  تعيش 
بدأت  التغيير  ثوراِت  باسم  جداً  حرجة 
أي  تحّرريّة،  سياسيّة  اجتماعيّة  بشعارات 
أنّها لم تفتقر أبداً لعوامل موضوعيّة ذاتيّة، 
ولكنها الحقاً انحرفت عن مسارها الوطنّي 
والمذهبيّة  الطائفيّة  هوة  في  وانزلقت 
ولعل  الخارجّي،  والوالء  والحزبويّة 
الطائفيّة المستندة إلى القدسيّات ونصوص 
هي  إذ  اإلطالق،  على  األخطر  هي  الدين 
هي  أديان  مجموعة  دين  كلِّ  من  تصنع 
البعض،  بعضهم  أتباعها  يكفّر  الطوائف، 
أنّهم  ثم  الماضي  لقضايا  ينتصرون 
في  قتالهم  بأن  ويفتون  ويُقتلون  يحتربون 
هذا  النار،  اآلخر  الطرف  وقتلى  الجنة 
ذلك  فتكاً،  األشد  هو  الطائفة  من  النموذج 
ألّن االختالف السياسّي مرجعيّته االستفتاء 
منح  من  يمّكن  ما  االقتراع،  وصناديق 
أخرى  أطراٍف  أو  ألحزاٍب  جديدة  فرٍص 
قد  الطائفيّة  ولكن  السلطة،  إلى  الوصول 
وتداول  السياسّي  االنتقال  عمليات  تقيّد 
مجمل  على  الوصاية  بممارسة  السلطة 

الحياة بما فيها السياسة.

حروٌب أهلّية على ذمة االنتماء 

الطائفّي

والبلدان  األوسط  الشرق  منطقة  تحولت 
من  ونيٍف  عقٍد  منذ  العربّي  العالم  العربيّة 
إلى  السياسيّة  والنظم  األحزاب  صراع 
وينذر  الدينيّة،  للتيارات  وصراع  مواجهة 
الواقع الحالي بمزيد من التطورات إذ هو 
مفتوح على احتماالت كثيرة من التصعيد، 
إال احتماالت السالم والمصالحات الوطنيّة، 
ولعل المخاوف تدفع بسياسات أكثر قسوة 
وعنف، ففي بيئة ال تضمن فيها كّل طائفة 
أكثر  أعمال  على  ستقدم  فإنّها  بقائها  على 
نفسها  تدافع عن  أنّها  تحسب  عدائيّة وهي 
وتعتبر أنّها في حرب وجوديّة مع شركاء 

الوطن.

لبنان  في  الطائفيّة  الحرب  أطاحت   
بين  التعايش  وحالة  األهلّي  1975بالسلم 
الطوائف اللبنانيّة وأودت بحياة نحو 175 
لبنانّي من مختلف الطوائف،  ألف مواطن 
كثير  في  تجاوزت  السوريّة  الحرب  ولعل 
من تفاصيلها الحرب اللبنانيّة وتّم فيها القتل 
على الهوية واالنتماء والمناطقيّة، وال تتوفر 
ضحايا  بعدد  دقيقة  احصائيّة  اليوم  حتى 
األطراف  بعدد  حتى  وال  الحرب،  هذه 
الضالعة فيها، وكانت الحرب اليوغسالفيّة 
تاريخ  عرفها  حرٍب  ألسوأ  آخر  نموذجاً 
مسلحاً  دوليّاً  الحديث فكانت نزاعاً  أوروبا 
األعراق  متعددة  البلدان  من  بين مجموعة 
آذار  من  اعتباراً  الدينيّة  واالتجاهات 
فمن   ،1995 الثاني  تشرين  حتى   1992
جهة كان المسلمون والمسيحيون الكاثوليك 
األرثوذكس  والمسيحيون  الكروات  وهم 
والهرسك  البوسنة  وكانت  الصرب،  وهم 
التوحش،  درجة  الذي  االقتتال  ميدان 
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 200 
مواطن  مليوني  لنحو  لجوء  وحاالت  ألف 
ألف حالة  السكان و60  ونازح أي نصف 

اغتصاب بعضها على األطفال.

أشكال الطائفّية

منطقة  تهدد  التي  الطائفيّة  أنواع  أخطر 
السياسيّة،  الطائفيّة  األوسط:  الشرق 
العلمانيّة  والطائفيّة  المذهبيّة،  والطائفيّة 
وجميعها وإن اختلفت في ظاهرها تتفق في 

مضمونها العنصرّي.
واضحاً  فشالً  تعكس  السياسيّة  الطائفيّة 
إلى  ترتكز  التي  العصريّة  الدولة  بناء  في 
السياسيّة  والتعدديّة  المواطنة  مفهومي 
شكالن  يظهر  منطقتنا  وفي  والحزبيةّ، 
للطائفيّة السياسيّة أحدهما في لبنان واآلخر 
صدام  بنظام  اإلطاحة  بعد  العراق  في 
االتجاهات  فيهما  تكثر  فكالهما  حسين، 
وبذلك  األيديولوجيّة،  والتوّجهات  الحزبيّة 
للبلدين  والحضارّي  الثقافّي  اإلطار  فإّن 
يتحطم على صخرة التقاسم أو المحاصصة 
السياسيّة الطائفيّة ومن أمثلتها عقد القانون 
االنتخابّي في لبنان التي باتت عقدة المنشار 

في استحقاق انتخابّي.
الشكل الثاني من أنواع الطائفيّة وهو واقعاً 
على  بناؤه  يقوم  الذي  هو  خطراً،  األكثر 
أسس دينيّة عقائديّة. ذلك ألن األديان تنزيٌل 
ووحي إلهّي ال يقبل المراجعة ونص ينظر 
بعين الصغار إلى اإلنسان على أنه مخلوق 
وعليه التسليم بآيات الكون كما هي، وهنا 
النص  لتتقمص  الخط  على  السياسة  تدخل 
الدينّي ولتكون طاعة اإلله استثماراً سياسياً 
قرابينه  كل  القائمة  السلطة  تجني  مباشراً 

من  لمزيد  بقاءها  تضمن  وبذلك  المجانية، 
الزمن، بل تصبح االنتخابات بمثابة تمديد 

صالحية السلطة.
البشر  أعمال  هي  السياسة  أّن  ورغم 
نقاش،  أن تكون محل  وسلوكهم ويفترض 
الخلط  هي  السياسّي  اإلسالم  فحالة  ولذلك 
الفج بين المقدس والمدنس، والبين المعنى 
والتأويل، وباعتبار أّن النص الدينّي قطعّي 
الحرام،  أو  بالحالل  الحكم  إما  مطلق 
تمنح  الدينيّة  فالمراجع  الكفر،  أو  اإليمان 
وإيمان  بكفِر  فتفتي  الصالحيّة  هذه  نفسها 
لمقتضيات  وفقاً  الطوائف  من  غيرها 
المؤسسة  تصبح  أي  والمصالح،  السياسة 
السلطة،  بيد  إعالميّة وسياسيّة  أداة  الدينيّة 
فالطائفيّة  المجتمع،  تأثيرها في  تستفيد من 
القضاء  إلى  تسعى  المذهبية  أو  الدينيّة 
تلك  مع  تعايش  فال عيش وال  اآلخر  على 
جداً  السيء  الشكل  هذا  ويظهر  الطائفيّة، 
ومصر  سوريا  مثل  البلدان  من  عدٍد  في 
وتتجسد  وباكستان،  وأفغانستان  والعراق 
انتحاريّة  وعمليات  تفجيرات  شكل  على 
واستهداف  وتدمير،  مسلحة  وأعمال 
للمراكز الدينيّة والمساجد والكنائس ودور 
يُراد إبالغها  التي  العبادة، والرسالة األهم 

وفكرياً  عقائديّاً  المختلف  اآلخر  للطرف 
وأّن  معه  التعايش  أو  للحياة  إمكانيّة  أن ال 
الهدف هو اإلفناء، ما يؤّدي إلى تعميق هوة 
الكراهية وتأجيج العداوات، وعندما تصبح 
تحت رحمة الدولة المذهبيّة الطائفيّة تصبح 
كارل  توصف  حسب  ناقصة«  »دولة 

ماركس .
العلمانيّة،  الطائفيّة  فهي  الثالث  والشكل 
ولعل البعض يستغرب أّن العلمانيّة تنقلب 
التي  العلمانيّة  نفصد  ال  وهنا  طائفيّة،  إلى 
تنادي بالحريات العامة والفصل بين الدين 
سلطة  من  السياسة  وتحرير  والسياسيّة، 
باسم  عليهما  والوصاية  والمسجد  الكنيسة 
المواطنة  على  الوقت  بنفس  وتؤّكد  هللا، 
والهوية تحت سقف  الطبيعيّة  الحياة  وحق 
المرتفعة  األصوات  حالة  ولكنها  الوطن، 
النصوص  تتعقب  والتي  وهناك،  هنا 
بأّن  نوله،  على  أفكارها  وتصوغ  الدينيّة 
تنشغل بصياغة نظرياتها بتعقب النصوص 
ال  إذ  وضعيّاً،  ديناً  أضحت  حتى  الدينيّة، 
يمكن إسقاط فكرة مقّدسة إال بصياغة آخر 

مقابله.

الطائفّية عجلت باخلريف الغربّي

ومن جملة ممارسات العلمانيّة في الشرق 
تقوم  أنّها  اليوم  العربّي  والعالم  األوسط 
الدين  للحرب على  بالتبشير والدعاية علناً 
وهنا  والتطرف،  الطائفيّة  محاصرة  باسم 
تتجاوز شعارها الذب رفعته العلمانيّة بعد 

الدين هلل  بأّن  معاهدة وستفاليا عام 1648 
الدين  بفصل  تكتفي  فال  للجميع،  والوطن 
يمنح  ما  كليّاً،  الحياة  عن  بل  السياسة  عن 
والشعور  االستمرار  أسباب  الطائفيّة 
أكثر  مواقف  إلى  به  وتدفع  بالمظلوميّة،  
تطرفاً وعنفاً، فمع توفر األساس العقائدّي 
لتفجير  السالح  إال  يلزم  ال  واالحتقان 

األوضاع.
أو  العربيّة  الثورات  ربيع  كان  ربما 
تسونامي الحرية العربيّة الذي انفجر على 
العربيّة على  المدن  حين غرة في شوارع 
للحرية  تنادي  جماهيريّة  موجات  شكل 
أسقط  الذي  السبيل  هو  األنظمة،  وإسقاط 
فّخ  في  المنطقة  شعوب  وأوقع  الثورات 
نادت  ألنّها  ذلك  واالنقسام،  الطائفيّة 
ولذلك  أنظمتها،  ضد  طائفيّة  بشعارات 
استخدمت أدوات طائفيّة، وال يمكن القبول 
األنظمة  التي درجت عليها  بنظرية  مطلقاً 
القمعيّة ضد  وممارساتها  سياساتها  لتبرير 
الشعوب، فالواقع أن شعوب كان لديها من 
الطائفيّة،  إلى  لالنحراف  الذاتيّة  األسباب 
المنطقة  تاريخ  في  متأصلة  ذلك  وأسباب 
والحروب التي سبق وخاضته شعوبها على 
أساسه، فقد الحقت الدولة العباسيّة الشيعة 
حتى قبل تبلور الحالة المذهبيّة، عندما كان 

بأنصار عليه، ولم منفردة  اليهم  إلى  يشار 
األمويّة،  الدولة  منهج  ذلك  كان  فقد  بذلك 
ومن بعدها جاءت دولة الطائفيّة العثمانيّة، 
األول  سليم  العثماني  السلطان  استهل  فقد 
بمعركة  سوريا  واحتالل  العسكريّة  حملته 
بأيام  المعركة  وبعد   ،1516 دابق  مرج 
بسبب  بأهالي حلب  نفّذت مجزرة مرّوعة 
آالف  عشرات  فقتل  المذهبّي  االختالف 
وحتى  تالالً،  رؤوسهم  وجمع  الناس 
حي  باسم  المجزرة  موقع  إلى  يُشار  اليوم 
»التلل«، وخالل أربعة قرون من االحتالل 
أضحت  األفكار  من  كثيراً  فإّن  العثمانّي 
األفكار  زالت  وما  المنطقة،  في  ميراثاً 
غير  الفتاوى  بسبب  اليوم  حتى  تتراكم 
عن  القول  إال  يسعنا  ال  وبذلك  المسؤولة، 
طائفّي،  أنّه  إال  اليوم  يدور  الذي  الصراع 
ولكن ليس ألسباب طارئة، بل ألّن الشعوب 
اللوم  إلقاء كل  له. وأما  له ومهيأة  حاضنة 
على الغرب االستعمارّي فتلك حّجة سمجة 
أسباب  عن  هنا  فالسؤال  العقل،  يقبلها  ال 
المناعة الذاتيّة لمواجهة المؤامرة والتحّرر 
من بقايا الحقبة االستعماريّة في هذه البالد، 
واستشراف مستقبل أفضل لألجيال القادمة 

وصناعة السالم.

ما احلّل مبواجهة الطائفّية؟

مستوى  غلى  الجميع  يرتقي  عندما 
المسؤوليّة ويتحلون بالواقعيّة، فثمة سؤال 
يطرح نفسه وتجب اإلجابة عليه، وهو ما 
هي أنجع األساليب  وأكثرها فّعاليّة محاربة 

الفكر الطائفّي العنصرّي البغيض؟
تفادي  أّن  إذ  النار،  نموذج  هنا  نستذكر 
نجاعة،  األكثر  األسلوب  النار هو  اشتعال 
أي الوقاية والمناعة الفكريّة، فالنار عندما 
تشتعل ال يمكننا التكهن بعدد األشجار التي 
ستحرقها في الغابة فكيف الحال إذا اقتربت 
المساكن  وأحرقت  الفالحين  بيوت  من 
مع  الحالة  أليست  والمدن،  الحواضر  في 
مرتزقة داعش الذين انبثقوا وتحررا فجأة 
من عقال التاريخ هي تماماً حال النار التي 
استدعى جهوداً  ما  السيطرة عليها،  تتم  لم 
يقوم  الجهود  تستمر  وفيما  إلطفائها  كبيرة 
البعض بمّد النار بأسباب االستمرار بصب 
بقاء  في  مصلحة  يجد  إذ  عليها،  الزيت 
أخضر  عود  كّل  على  لتأتي  متقدة،  النار 
في المنطقة، وهو تماماً   ما تفعله حكومة 
سوريا  دخلت  إذ  سوريا  في  البوم  أنقرة 
حرف  في  الرئيسّي  السبب  وكانت  محتلة 
إلى  المطالب  أجل  من  الشعبّي  الحراك 
ويغرق  الوطن  كّل  ليضيع  طائفيّة،  مسألة 

في برك الدماء.
لمحاربة  الوقائيّة  األدوية  أنجع  من  إّن 
أمام  الطريق  وقطع  منعها  هو  الطائفيّة 
إليه،  تدعو  التي  والمسارات  الدعوات 
تعددّي  وطنّي  تبنّي مشروع  مع  بالتوازي 
ويعتبر  والوطن،  اإلنسان  بكرامة  يقّر 
التاريخ  من  جزءاً  مذهبيّة  دينيّة  حالة  كّل 
وليس حالة طارئة، وعدم التعّرض للناس 
هو  فالوطن  العقائديّة،  خصوصياتهم  في 
اإلطار الجامع الذي يجمع المواطنين، وهنا 
من األهميّة التوّجه إلى الطلبة في المدارس 
عبر منهاج تربوّي أخالقّي يؤّكد على القيم 
المشتركات  األخالقيّة واالجتماعيّة وسائر 
الحياة  وتأطير  الواحد،  الوطن  أبناء  بين 
العامة بدستور يؤّكد قيم المساواة والعدالة 
االجتماعيّة والسلم األهلّي، وتعميق مفاهيم 
المواطنة وعدم إطالة الوقوف على منصات 
الخطاب السياسّي واالجتماعّي التنظيرّي، 
اإلرهاب  مكافحة  عبر  العمل  مواصلة  بل 
المرتزق  اإلرهاب  سواء  وطنيّة،  أولويةً 
واالنطالق  التركّي  االحتالل  إرهاب  أو 
في الحوار الوطنّي الذي ال يقيم اعتباراً إال 

للوطن وبدون شروط تعجيز أو تعطيل. 

ة معضلة التاريخ التي جتاوزت إىل احلاضر
ّ
الطائفي

رامان آزاد

من نافلة القول أنّ البشريّة عمومًا ابتليت مبرض الطائفيّة وهو من أشد األمراض خطورة، إذ 
هو يهدّد مصري احلياة، وال حيتاج الباحث لكثري من اجلهد لالستدالل على مدى خطورة هذا 
املرض، ما دام ال يسع أحد حكومات ومجاعات وأفرادًا أن يثبت أن جمتمعًا من جمتمعات 
والفلسفات  األديان  ألن  ذلك  باملطلق،  واحد  انتماء  أو  عقيدةٍ  أو  بفكٍر  كله  خيتصُّ  اليوم 
مع  بعضها  خيتلف  شّتى،  وفرقًا  طوائف  فباتت  واالنشطار  لالنقسام  تعرضت  والنظريات 
التاريخ اليت  الطائفيّة ما برحت معضلة  الفكرة األم. ويبدو أنّ  بعض وكّل منها يدّعي متثيل 

جتاوزت إىل احلاضر.
وكاالت - الحوار السورّي والتدخل التركّي 
كانت  األخيرة  واالنتخابات  العسكري 
آدار  وكالة  أجرته  الذي  الحوار  مواضيع 
برس مع الرئيس المشترك لممثلية اإلدارة 
كردستان  إقليم  في  الديمقراطيّة  الذاتيّة 
ودار  كمال،  “جاويدان  الدكتور  العراق، 
المحتمل  التفاوض  إمكانية  حول  الحديث 
والنظام  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة  بين 
في  أردوغان  ومخططات  السورّي، 
شمال سورية وما إذا كانت الدول الكبرى 
إضافةً  ال،  أم  المخططات  هذه  في  تسانده 
والنسبة  التركيّة  االنتخابات  موضوع  إلى 
الديمقراطّي،  الشعوب  حزب  حقّقها  التي 

ومواضيع أخرى تتعلق بالشأن السورّي.
أو  حقيقيّة  بوادر  ال  أن  إلى  أشار  كما 
حوار  لعقد  اليوم  حتى  جاّدة  محاوالت 
الديمقراطية  الذاتيّة  اإلدارة  ممثلي  بين 
ألّن  السورّي،  والنظام  سورية  شمال  في 
إطار  من  تخرج  لم  النظام  تصريحات 
العموميات والعناوين ولم تترجم بخطوات 
عقليّته  من  يغيّر  لم  أنّه  ويبدو  عمليّة، 
يقبل  فال  االستعالئّي،  الخطاب  وأسلوب 
المشروع  يقبل مناقشة  بالحوار، وال  الحّل 
الفيدرالّي الديمقراطّي في الشمال السورّي. 
أردوغان  ورئيسها  التركيّة  الدولة  فيما 
مشروع  مفردات  بكلِّ  شراً  يتربصون 
أخذت  التي  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة 
على عاتقها توفير الخدمات الالزمة للناس، 
وحّررت  اإلرهاب  من  المنطقة  وحمت 
وأنّها  ظلمهم،  من  المناطق  من  الكثير 
تُطبق  الذي  الديمقراطّي  لمشروع  تجسيٌد 
سيستمر  لذا  الديمقراطيّة،  أسس  كل  فيه 
الدول  على  بالضغط  سعيه  في  أردوغان 
بهدف  الكرد  عن  للتخلّي  الكبرى  والقوى 
إفشال هذه التجربة الديمقراطيّة الرائدة في 

المنطقة.
أردوغان اّدخر كلَّ جهوده كي يمنع حزب 
إلى  الوصول  من  الديمقراطّي  الشعوب 
األمنيّة  قواته ومؤسساته  البرلمان، وشنّت 
واعتقلت  الكرديّة،  المدن  على  هجوماً 
حزب  وأعضاء  قيادات  من  كبيرة  أعداداً 
إرادة  وستصمد   الديمقراطّي،  الشعوب 
ديمقراطّي  نظام  لبناء  التّواقة  الشعوب 
حقيقّي حرٍّ بمواجهة نظام الديكتاتوريّة ولن 

ترهبها أساليبه القمعيّة.
سياسة  أّن  اليوم  حتى  أردوغان  يتفهم  لم 
تزيده  لن  الديمقراطيّة  وعرقلة  القمع 
وأّن  األزمة،  تداعيات  وتزيد  تخبطاً  إال 
المبني  والتفاهم  الحوار  ولغة  سياسة  تبني 
بين  والمساواة  العدالة  تطبيق  أساس  على 
الحل  هي  والمنطقة  تركيا  وشعوب  أبناء 
أن  وعليه  تكون،  أن  يجب  الذي  المنطقي 
في  الكردّي  الشعب  حرية  أن  تماماً  يعي 
مستقبل  ضمان  تعني  كردستان  باكور 
أفضل لكل أبناء الشعب التركّي وبمختلف 
أثبت  وقد  وأديانهم.  وانتماءاتهم  لغاتهم 
المعتقل  ديمرتاش  الدين  صالح  المناضل 
للعالم  التركيّة  الديكتاتوريّة  سجون  في 
أجمع بأّن الصوت الحر قادر على تجاوز 
وما  إرادة،  هناك  طالما  السجون  جدران 
لحزب  حقيقّي  انتصاٌر  مؤخراً  حدث 
الشعوب الديمقراطّي والكرد وكل مكّونات 
من  واضحة  رسالة  وهو  التركّي،  الشعب 
أجمع  للعالم  الديمقراطّي  الشعوب  حزب 
ليعرَف حقيقة أّن الشعوب الحّرة واألحرار 
الحريّة  في  أهدافهم  أجل  من  سيناضلون 

والديمقراطيّة وتحقيق األماني واآلمال. 
وفيما يلي نص الحوار:

لوفود  زيارات  األخيرة  اآلونة  في  -هناك 
لعقد  الجزيرة، هي تسعى  إلى  من دمشق 
حوار بين النظام السورّي ومجلس سورية 
الديمقراطيّة في دمشق، ماذا تقولون في 

هذا الشأن؟
نعم هناك مبادرات حول هذه النقطة وكانت 
هناك زيارات تخّص هذا الموضوع، ولكن 
ال توجد حتى اآلن بوادر حقيقيّة ومحاوالت 
جاّدة لعقد هذا الحوار أو اللقاء بين ممثلي 
سورية  شمال  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة 
والنظام، ألّن تصريحات النظام خجولة جداً 
في هذا الشأن، ويبدو أنّه لم يغيّر من عقليته 
الديكتاتوريّة وال يقبل الحلَّ بالتفاوض بين 
السوريين. إال أنّنا منفتحون على أّي حوار 
قد يؤّدي إلى حلِّ األزمة السوريّة المتفاقمة 

يجب  وأيضاً  سنوات،  سبع  من  أكثر  منذ 
بتنفيذ  األطراف  يُلزم  من  هناك  تكون  أن 
ما يمكن االتفاق حوله، بما معناه أن تكون 
للشعوب  تكفل  دوليّة  وضمانات  إطار  في 
كافة تحقيق مطالبها وحقوقها. ومنذ أن بدأ 
يكون  أال  وسعينا  أّكدنا  السورّي  الحراك 
السالح لغة الحّل في سورية، وإنّما الحوار 
المتبادل  االحترام  أساس  على  والتفاهم 
واالعتراف باآلخر هو السبيل األمثل لكل 
الحلول التي يمكن االعتماد عليها، وبالتوافق 
في  السياسيّة  والقوى  األطراف  كل  بين 
سورية. ونحن في سورية نشهد العديد من 
ناتجة  وهي  السياسّي  المشهد  في  التقلبات 
عن اتفاقات وتحالفات إقليميّة ودوليّة غير 
وبعدها  عفرين  في  حدثت  كما  متوقعة، 
والواليات  األتراك  بين  اتفاقية  وقعت 
المتحدة األمريكيّة في مدينة منبج، وهناك 
تداول لحديث عن وجود صفقة جديدة حول 
تل رفعت وإمكانيّة توقيع اتفاقية أخرى بين 
التأكد  يتم  لم  ولكن  وتركيا،  الدوليّة  القوى 
نار  ال  ذلك  ومع  ذلك،  مدى مصداقيّة  من 
طيب  رجب  التركّي  والرئيس  دخان،  بال 
السياسّي  االبتزاز  سياسة  يتبع  أردوغان 
بابتزاز  ويقوم  يطبقها  وهو  الجميع،  مع 
الملف  على  مباشر  تأثير  لها  التي  الدول 
وتحقيق  الخاصة  أجنداته  لتمرير  السورّي 
من  بالكثير  يتالعب  حيث  فقط.  مصالحه 
بورقة  يلعب  هو  فمثالُ  لصالحه،  األوراق 

بفتح  األوروبيّة  الدول  ويهّدد  الالجئين، 
للوصول  المهاجرين  أمام  تركيا  أبواب 
ولترضخ  فيها  البلبلة  ليحدث  أوروبا  إلى 
هذه  الدول  لتلك  أبّرر  ال  وهنا  لطلباته، 
التحالفات واالتفاقات وهذه السياسات التي 
تمارس في المنطقة وعلى حساب شعوبها، 
تكون تحت ضغط  لتركيا  وربما مساندتها 
على  واللعب  أردوغان  وتهديدات  وتأثير 
أنّها  يعني  ال  وهذا  الجميع،  مع  الحبال 
متفقة مع سياسة أردوغان ومع النهج الذي 
هذا  في  يهمنا  ما  إن  حوله.  من  مع  يتبعه 
يكون  ديمقراطّي  نظام  بناء  هو  اإلطار 
ألّي  إقصاء  دون  من  شركاء  فيها  الجميع 
كان، وأن نحّرر بقية مناطقنا ونعيد بناءها 
من جديد على أساس فكر ونهج حّر لكافة 
عالقات  وتوطيد  المنطقة،  وشعوب  أبناء 

والعمل  للحريات،  المتبادل  االحترام 
الكبرى  القوى  مع  العالقات  تطوير  على 
والدول األوروبيّة ودول الجوار، وفي كافة 
المجاالت. واألهم من كّل ذلك علينا تقوية 
أقوياء  نكون  أمكن كي  ما  الداخليّة  الجبهة 
ويكون  متحدين،  نكون  وأن  الداخل،  في 
ومتمسكين  واحدة،  سياسيّة  هيكليّة  لنا 
بمبادئنا ومكتسباتنا وفكرنا وإرادتنا الحرة، 
لمشروع  الخير  يريد  ال  أردوغان  ألّن 
اإلدارة الذاتية الديمقراطيّة ونحن نعلم بأنّه 
سيحارب الفكر الديمقراطّي بشتّى الوسائل 
الذي  الديمقراطّي  المشروع  ألّن  الممكنة، 
الديمقراطيّة  أساليب وأسس  فيه كل  تُطبق 
سعيه  في  سيستمر  لذا  يغيظه،  ما  وهذا 
الكبرى  والقوى  الدول  على  يضغط  بأن 
المنطقة  شعوب  وبقية  الكرد  عن  للتخلّي 
الديمقراطيّة  التجربة  هذه  إفشال  بهدف 
التي ستكون نواة الحّل الشامل في سوري 

المستقبل.

في  التركيّة  القوات  توغل  حقيقة  ما   -
شمال العراق وبمشاركة المرتزقة؟ وماذا 
شنكال  إلى  للوصول  أردوغان  سعٍي  عن 

وتحقيق حلم السلطنة العثمانيّة؟
تتوغل  التي  األولى  المرة  ليست  هذه 
كردستان  باشور  في  التركيّة  القوات  فيها 
في  كثيرة  خروقات  حدثت  السابق  وفي 

التركيّة  الدولة  تحاوله  وما  الشأن،  هذا 
والقوميّة  والدين  اللون  سياسة  فرض  هو 
لن  التي  المنطقة  شعوب  على  الواحدة 
المشاريع  هذه  مثل  بتمرير  ترضى 
إعادة  تحاول  وهي  والتوسعيّة  العدوانيّة 
أمجاد السلطنة العثمانيّة. فأردوغان ال يزال 
يحلم بضّم حلب والموصل وكركوك للدولة 
التركيّة ويعتبرها واليات عثمانيّة وتسعى 
كان،  ثمن  بأّي  إليها  والوصول  الحتاللها 
الشرق  في  أكثر  التمّدد  إلى  أنقرة  وتسعى 
كانت تخضع  التي  المناطق  وتلك  األوسط 
له  بأن  يرى  وأردوغان  العثمانيّة،  للدولة 
أن  ويجب  المجاورة  الدول  في  الحق  كّل 
االستبدادّي  مفهومه  حسب  باحتاللها  يقوَم 
شعوب  تكون  أن  يجب  لذلك  العثمانّي. 
الستيعاب  الوعي  من  قدر  على  المنطقة 

ذلك، وأال تغريهم الشعاراُت والوعود التي 
السياسة  هذه  أردوغان،  بها  ويغّرد  ينادي 
الدوليّة  والمواثيق  القوانين  لكل  المنافية 
للديمقراطيات  تطبيقها  في  اإلنسان  لحقوق 
حزب  بأن  يدركوا  أن  ويجب  والحريات، 
باتا  أردوغان  وزعيمه  والتنمية  العدالة 
خطراً كبيراً على المنطقة وشعوبها وليس 
فقط، ألنهما  آفا- شمال سورية  على روج 
منبع لتصدير اإلرهاب وتقديم الدعم له ولن 
يطمح  ما  بتحقيق  آمالً  دعمه  عن  يتوقف 

إليه.

حزب  حقّقها  التي  للنسبة  تقييمكم  هو  ما 
االنتخابات  في  الديمقراطّي  الشعوب 

التركيّة؟ 
حزب  ليمنَع  جهوده  كّل  اّدخر  أردوغان 
إلى  الوصول  من  الديمقراطّي  الشعوب 
إال  قمعيّة  وسيلة  أيّة  يترك  ولم  البرلمان 
واستخدمها ضد قياديي الحزب وأعضائهم 
وفي كّل مكان من تركيا، وحالة الطوارئ 
في  كثيراً  ساعدته  البالد  في  المفروضة 
المدن  بمهاجمة  قام  فقد  ذلك،  تحقيق 
قيادات  كبيرة من  أعداداً  الكرديّة، واعتقل 
وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطّي وهدد 
انتخاب  بعدم  الكرديّة  المدن  في  الشارع 
الديمقراطّي  الشعوب  حزب  مرشحي 
جهاراً نهاراً، وكان هدفه من ذلك تخويف 

لهم.  التصويت  من  الكرد  وبخاصة  الناس 
بناء  في  التي رغبت  الشعوب  إرادة  ولكن 
أقوى  كانت  وحقيقّي  حّر  ديمقراطّي  نظام 
من نظامه الديكتاتوريات القائمة في تركيا، 
الواقع  أرض  على  ترجم  ما  هذا  وبالفعل 
تركيا  في  واألقضية  المدن  انتخابات  في 
كافة، حيث قال الشعب كلمته وصّوت لمن 
ليفهم  مهم  وهذا شيٌء  حاله.  لسان  سيكون 
إلى  تؤّدي  لن  القمع  سياسة  أن  أردوغان 
الحل وإيجاد الطرق المناسبة في التوّصل 
إلى ما فيه خير جميع الشعوب في تركيا، 
المبني  الحوار والتفاهم  وإنّما سياسة ولغة 
بين  والمساواة  العدالة  تطبيق  أساس  على 
أن  يجب  التي  هي  المنطقة  وشعوب  أبناء 
األمان  بر  إلى  للوصول  المعتمدة  تكون 
وانهاء معاناة الشعب التركّي بأطيافه كافة 
ليعمَّ األمن واألمان واالستقرار والتقدم في 
كل نواحي الحياة، وعلى أردوغان أن يعي 
تماماً أّن إنهاء الصراع في تركيا وحصول 
الشعب الكردّي فيها على الحرية في باكور 
أفضل  مستقبل  ضمان  تعني  كردستان 
مستقبالً  وتعني  التركّي،  الشعب  ألبناء 
وعلى  القادمة  لألجيال  وأفضل  زاهراً 

مختلف األصعدة. 

الكثيرين  وصف  على  تعليقكم  -ما 
وغير  النزيهة  بغير  التركيّة  لالنتخابات 
أصوات  تشتيت  عن  وماذا  الشرعيّة؟ 

الناخبين التي جاءت لصالح أردوغان؟
أردغان  ورئيسها  والتنمية  العدالة  حكومة 
األساليب  من  الكثير  إلى  باللجوء  قامت 
ومؤيدي  أنصار  لتمنع  األخالقيّة  غير 
حزب الشعوب الديمقراطّي من التصويت 
وضع  تقصدوا  فقد  بحرية،  واالنتخاب 
أعداد قليلة من الصناديق في المناطق التي 
كان من المفترض أن تكون النسبة المتوقعة 
لصالح حزب الشعوب الديمقراطّي، وكان 
من الواجب إجراء العملية االنتخابيّة تحت 
والناحية  سيرها.  لمراقبة  دوليّة  إشراف 
األخرى التي أثّرت بشكٍل كبير عليها هي 
رافقت  التي  المفروضة  الطوارئ  حالة 
غير  والبطاقات  االنتخابيّة،  األجواء 
الممهورة وغيرها الكثير من األالعيب التي 
األمور  وهذه  االنتخابات،  تلك  في  جرت 
بالنسبة  أما  منهم.  متوقعة  كانت  جميعها 
أمور  من  حصل  وما  األصوات  لتشتيت 
سببها  فكان  االنتخابات  على  سلبيّاً  أثرت 
األول هو تقديم الموعد، ألّن بقية األحزاب 
لخوض  المطلوب  بالشكل  مهيأة  تكن  لم 
االنتخابات في هذه المرحلة. يمكننا القول: 
أصوات  تكون  أن  األفضل  من  كان  إنّه 
تحالفات،  شكل  وعلى  متحدة  المعارضة 
ولكن ذلك يتحقق في حال أن يكون هناك 
لم يكن موجوداً  الرؤية وهذا ما  في  توافقاً 
السياسيّة هناك. ولكن األهم  بين األحزاب 
الدين  صالح  السيد  أّن  هو  كله  ذلك  من 
ديمرتاش وهو معتقل في السجن أثبت للعالم 
أجمع بأن صوت الحرية والديمقراطية قادر 
هناك  طالما  السجون  جدران  تجاوز  على 
إرادة، وهو انتصار حقيقّي لحزب الشعوب 
رسالة  كانت  وهذه  وللكرد،  الديمقراطّي 
الديمقراطّي  الشعوب  حزب  من  واضحة 
للداخل التركّي وللعالم أجمع بأنّه ال يمكن 
يوقفوا  أن  أساليبهم  تعّددت  للجالدين ومها 

مسيرة النضال من أجل الحرية والعدالة. 

جاويدان كمال: 

ال ميكن للجالدين والطغاة أن يوقفوا مسرية 
النضال من أجل احلرية والعدالة  
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اسم الكتاب: أدب األطفال يف الثقافة 
الكردية )كرد سورية ـ أمنوذجًا(

املؤلف: عبداجمليد ابراهيم قاسم.

ضفاف 
المعرفة

المتحدة  األمم  منظمة  أعلنت  وكاالت-   
قائمة  )يونسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية 
يجب  التي  العالمّي  التراث  لمواقع  جديدة 
السعودية  في  واحة  ضّمت  عليها،  الحفاظ 
في  جبلياً  ومعبداً  ُعمان  في  قديماً  وميناًء 
بالهند  مومباي  في  ومبان  الجنوبية  كوريا 
وتضمن  ديكو«.  »أرت  الـ  بطراز  بُنيت 
وفق  القانونيّة  الحماية  المواقع  لهذه  القائمة 
ضرورة  على  وتشّدد  الدوليّة  المعاهدات 
مدينة  الجديدة  المواقع  عليها.ومن  الحفاظ 
جرف  على  والواقعة  المسيّجة  »قلهات« 
في  الشرقيّة  جنوب  محافظة  في  صخرّي 
الفترة  في  مزدهراً  ميناًء  وكانت  ُعمان، 
من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس 
عشر. وتصفها اليونسكو بأنها تمثل »شهادة 
تاريخيّة فريدة« عن الصالت بين شرق شبه 
تضم  العالم.كذلك  وباقي  العربيّة  الجزيرة 
الالئحة موقع في جزيرة »كايوشو اليابانيّة« 
وكاتدرائية  يشتمل على عشر قرى وقصراً 
بُنيت كلها في الفترة بين القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر، التي كانت فيها الديانة 
المسيحية محظورة في اليابان. تحمل شهادة 
أنشأه  الذي  الثقافي  قليد  الت  عن  فريدة 
المسيحيون المختبئون في تلك الفترة. بحسب 
اليونسكو. المنطقة األخرى في الالئحة هي 
واحة األحساء في المملكة العربية السعودية 
التي تضم أكثر من مليوني نخلة وهي أكبر 
واحة في العالم وموطن لإلنسان منذ العصر 
كما  الحاضر.  يومنا  إلى  الحديث  الحجري 
وحدائق  نخلة  مليون   2.5 نحو  تضم  أنَّها 

مغلقة  وبحيرة  وآبارا  وينابيع  ري  وقنوات 
والمواقع  التاريخية  المباني  عن  فضالً 
»مثال  بأنها  اليونسكو  ووصفتها  األثرية. 

نادر على تفاعل اإلنسان مع الطبيعة«.
»ماغوكسا«  معبد  القرارات  شملت  كذلك   
قديمة  معابد  سبعة  من  واحد  غونجي  في 
المنطقة، ومعابد »جبل سانسا« جنوبي  في 
كوريا الجنوبية تعمل كمراكز للديانة البوذية 
منذ القرن السابع عشر، وموقع قصر »قلعة 
دختر« في فارس التي تضم مزيجاً من مبان 
محصنة وقصور وبقايا مخططات مدن في 
»ثيمليتش  ومستوطنة  أثرية،  مواقع  ثمانية 
جدرانها  بنيت  مستوطنة  أوسع  أوهينغا« 
بطريقة رصف الحجر من دون مواد رابطة 
للبناء، الشائعة في منطقة بحيرة فكتوريا في 
مالمحها  على  محافظة  أفضلها  ومن  كينيا، 
بأنّه  الموقع  اليونسكو  ووصفت  األصليّة، 
الرعويّة  المجتمعات  تقليد  نادر على  »مثال 

األولى في حوض بحيرة فكتوريا«.

مع انطالقة ربيع الشعوب في منطقة الشرق 
أن  أردوغان  طيب  رجب  رأى  األوسط، 
أمجاد  استعادة  في  أحالمه  تحقيق  بإمكانه 
األخوان  دعم  عبر  العثمانية،  السلطنة 
وتنصيب  والقاعدة  وداعش  المسلمين 
لموعد  تقديمه  ومع  للمسلمين.  خليفةً  نفسه 
على  التغطية  أردوغان  حاول  االنتخابات 
البلدان  على  السيطرة  في  مشروعه  فشل 

العربية.

تدخل يف شؤون دول اجلوار وأحالم 
باستعادة أجماد السلطنة

عبر  العربي  الربيع  من  أردوغان  استفاد 
وتونس  مصر  في  المسلمين  األخوان  دعم 
ودعم  ليبيا،  في  القاعدة  مجموعات  ودعم 
كما  سورية،  في  النصرة  وجبهة  داعش 
هذه  وكل  والعراق،  السودان  في  تدخل 
رجب  نظام  قبل  من  الخارجية  التدخالت 
ما  وشعبها،  تركيا  أرهقت  أردوغان  طيب 
المخالفين  وزيادة  المجتمع  بانقسام  تسبب 
ألردوغان، ومع عودة تبعات هذه التدخالت 
األخير  قرر  أردوغان  على  عكسي  بشكل 
إجراء انتخابات مبكرة ليحافظ على كرسيه 
أن  دون  بسياساته  االستمرار  ويستطيع 
يعترضه أحد، وهذا ما يفسر التعديالت التي 
من  النظام  وتحويل  الدستور  على  أجراءها 

برلماني إلى رئاسي.

التدخل الرتكي يف سورية

آذار  في  السورية  الثورة  انطالق  منذ 
2011م سعى رجب طيب أردوغان حينما 
سورية  على  للسيطرة  للوزراء  رئيساً  كان 
باعتبارها البوابة إلى الدول العربية، فأطلق 
السوري  للنظام  المعادية  التصريحات 
الدعم  وقدم  أخوته،  السوريين  أنَّ  وادعى 
المسلحة  للمجموعات  المفتوح  العسكري 
بينها جبهة النصرة وداعش، كما أنشأ بعض 
التركي  للميت  مباشرة  التابعة  المجموعات 
»االستخبارات« وذلك من أجل تنفيذ أجنداته 
مبتغاه  إلى  الوصول  سبيل  سورية.وفي  في 
لفعل أي شيء  استعداد  أردوغان على  كان 
ماذا  يسأله  أن  أحد  حق  من  يكون  أن  دون 
يفعل. ولكن تطورات الثورة السورية كشفت 
ال  السورية  الثورة  من  التركي  الموقف  أن 
ينبعث من أي وازع أخالقي أو قيمي، فهو 
عكس ما يعتقد الكثير من السوريين براغماتي 
التركية حتى  المصلحة  لتحقيق  بحت يسعى 
لو اضطر في سبيل ذلك للرقص على دماء 

المدنيين كما حدث في حلب.
المركز  عن  صادرة  لدراسة  ووفقاً 
»السياسة  بعنوان  العربي  الديمقراطي 
ـ   2011« السورية  األزمة  حيال  التركية 
وراء  وقفت  عدة  أسباب  فإن  »؛  2017م 
للمجموعات  وفير  دعم  لتقديم  تركيا  اندفاع 
هذه  أهم  سورية،  في  واإلرهابية  المسلحة 
األسباب هي الرغبة في الحصول على موقع 
حيث  سريع،  بشكل  الرائدة  اإلقليمية  القوة 
كانت تركيا تسير في إطار السياسة الناعمة 
التكامل االقتصادي،  المرتكزة على عنصر 
والثقافي  االجتماعي  التشابك  ثم  ومن 
السياسي،  التوافق  إلى  للوصول  والتعليمي، 
إال أنها ظنت، مع انطالق الثورة السورية، 
النظام  إسقاط  خالل  من  تستطيع  قد  أنها 
ترويج  وعملية  أوسع  نفوذ  كسب  السوري 
الحصول  في  لمشروعها  وأسرع  أفضل 
على موقع القوة اإلقليمية الرائدة، كما سعت 
تركيا لالستفادة من الدعم الخارجي لثورات 
ربيع الشعوب وتأييد الواليات المتحدة لهذه 
الثورات، وهو ما شجع الدبلوماسية التركية 
سياسة  إطار  في  الخارجية  الرغبة  لمسايرة 
“كسب المواقف” التي ستعود عليها بالفائدة 

السياسية والدبلوماسية الهائلة.

أخرى  سياسية  حسابات  لتركيا  كانت  كما 
السوري وذلك  الشأن  التدخل في  من خالل 
لمواجهة إيران وروسيا، حيث تعتبر األولى 
على  لها  األول  التاريخي  اإلقليمي  المنافس 
الثانية  أما  األوسط،  الشرق  منطقة  صعيد 
صعيد  على  األول  التاريخي  منافسها  فهي 
منطقتي البلقان وآسيا الوسطى، وتمدد نفوذ 
هاتين الدولتين في سورية، يقلص من نفوذ 
أنقرة ويبدده، وهو ما جعلها ترى من الثورة 
السورية فرصة للقضاء على نفوذ المنافسين 
عن  تغب  لم  التي  لها.وتركيا  التاريخيين 
الثوري  الحراك  بداية  منذ  السوري  المشهد 
في آذار 2011م تباينت مواقفها، ومواقعها،  
لم  بصورة  السنوات  تلك  خالل  وأدوارها، 
تحدث من قبل، فالتقلبات في الموقف التركي 
بشأن سورية يصعب فهمها في سياق منطقي 
واحد سوى معاداة الكرد واالستعداد لفعل أي 
على  للقضاء  شيء  كل  عن  والتنازل  شيء 
يحدد  فيه  يشاركون  مشروع  أي  أو  الكرد 

مستقبل سورية.
في  كان  أردوغان  فإن  الثورة،  بداية  ومنذ 

حتى  سورية  في  المسلحة  الجماعات  نظر 
التي  الرئة  “يمثل  النصرة  وجبهة  داعش 
مع  بالده  حدود  فتح  إذ  منها«،  يتنفسون 
سورية على مصارعها أمام عناصر القاعدة 
لوجستيا  دعماً  وقدم  األجانب،  وداعش 

وعسكرياً كبيران  لهم.
ومثلت محاولة االنقالب العسكري في تركيا 
نقطة تحول فارقة في سياسة أردوغان تجاه 
األزمة السورية، إذ تباينت مواقف أردوغان 
قبلته  وتحولت  السورية  األزمة  من  تماماً 
الدب  يرتع  حيث  األحمر،  البيت  باتجاه 
السبب  بوتين  فالديمير  الماكر  الروسي 

الرئيسي في بقاء النظام السوري.
أردوغان الذي ما زال يرفع شعارات محاربة 
النظام السوري والدعوة إلى إسقاطه، إال أن 
قواته تنسق على األرض مع كل من موسكو 
وطهران حليفتي النظام، بحيث صار ممكناً 
 - روسية   - إيرانية  »ترويكا«  عن  الحديث 
وانتزاع  السورية،  األشالء  لتقاسم  تركية 
ومصالحه  لحساباته  كلٌّ  منها،  أمكن  ما 
الخاصة، وهكذا تحول خطاب أردوغان من 
إلى  الثورة  عن  السوريين  يخاطب  شعبوي 
حماية  وحدات  مواجهة  عن  يتحدث  أمني 
الشعب وقوات سورية الديمقراطية. وهكذا، 
الغوطة  في  التهجير  عمليات  تمت  فيما 
الشرقية، التي كان يفترض أن تكون مشمولة 
باتفاق »مناطق خفض التصعيد«، جرت في 
الوقت ذاته عمليات تهجير مماثلة من عفرين 

ومحيطها تحت وقع القصف التركي.
والغريب في األمر أن وحدات حماية الشعب 
يتهمها  التي  الديمقراطية  سورية  وقوات 
أردوغان بـ »اإلرهاب«، تمثل رأس حربة 
التحالف الدولي ضد داعش، كما أن عفرين 

قبل  كانت  عليها  أردوغان عدواناً  التي شن 
الحرب  من  الهاربين  لكل  ملجأ  العدوان 

السورية، من مختلف األديان واألعراق.

التدخل الرتكي يف العراق

العراقية  الشؤون  في  التركي  التدخل  إن 
التركية  األنظمة  إن  بل  اللحظة،  وليد  ليس 
المتعاقبة ونتيجة معاداتها للكرد تسعى بشتى 
الوسائل لتوجيه الضربات ألي إرادة كردية 
السلطات  تسعى  أيضاً  العراق  وفي  تظهر، 
كردستان،  لباشور  الضربة  توجيه  التركية 
في  التركي  التدخل  بدأ  1994م  عام  فمنذ 
العراق، ومع الوصول إلى عام 2015م بلغ 
باشور  في  التركية  العسكرية  القواعد  عدد 
فيها  يتواجد  عسكرية  قاعدةً   18 كردستان، 

آالف الجنود األتراك.
طيب  رجب  نظام  ادعاء  من  الرغم  على 
يستهدف  أنه  إال  للكرد،  بصداقته  أردوغان 
وجودهم في كل مكان وليس في سوريا فقط، 

وهذا ما يفسر معارضة أردوغان لالستفتاء 
الذي أجراه رئيس باشور مسعود البارزاني 
في أيلول 2017م ووقوفه مع إيران ضد هذا 

االستفتاء.
ويبرر أردوغان تدخله في الموصل )قاعدة 
أُبرمت  قد  كانت  قديمة  بمعاهدة  بعشيقة( 
والتي  1926م  سنة  وبريطانيا  تركيا  بين 
نظمت العالقة بين تركيا والحكومة العراقية 
يرى  إذ  حينها(،  بريطانيا  من  )المدعومة 
أردوغان في الموصل والية تركية خسرتها 
نتيجة األوضاع بداية القرن العشرين ويجب 

ضمها حتى لو كان ذلك بالقوة.
الجوار  بدول  تدخله  في  أردوغان  ويستند 
الميثاق  لمؤسسات  أتاتورك  مقولة  على 
من  أمتنا،  )حدود  1920م  سنة  الوطني 
أنطاكية،  من  اإلسكندرونة،  خليج  جنوب 
وجنوب جسر جرابلس ومحطة سكة الحديد 
وجنوب حلب ثم تسير جنوباً مع نهر الفرات 
لتضم  تتجه شرقاً  ثم  الزور  دير  تضم  حتى 

الموصل، وكركوك والسليمانية(.
التزاوج  على  مبنية  سياسة  أردوغان  ويتبع 
دستورياً  المقرة  العلمانية  الصفة  بين  ما 
وبين  أتاتوركية  كمالية  بمبادئ  ومحكومة 
النزعة الدينية التي تحكم الدولة التركية من 
التوجهات  ذو  والتنمية  العدالة  حزب  خالل 
وهذا  تحقيق مصالحه،  أجل  من  اإلسالمية, 
قواعد  وإقامة  بعشيقة  في  للتدخل  دفعه  ما 
الوطني«  »الحشد  بـ  يسمى  ما  لتدريب 
السابق،  نينوى  محافظ  النجيفي  أثيل  بقيادة 
ودعم هذه المجموعة تسليحاً وتدريباً بحجة 
هدفه  األساس  في  لكن  داعش،  محاربة 
وذلك  العراق  في  التركية  المصالح  ضمان 
التركمانية  وبخاصة  األقليات  حماية  بحجة 

وعدم إحداث تغيير ديمغرافي في البالد.
وأهم ما تسعى إليه تركيا أردوغان هو لعب 
األوسط  الشرق  شؤون  في  مركزي  دور 
وهي تنظر لها كمنطقة نفوذ سابقة لها وذلك 
من خالل مشروع تركيا الجديدة الذي طرحه 
أردوغان ومن عدة جهات وهي أن تتصالح 
تركيا مع ذاتها ذات النزعة اإلسالمية السنية 
مع االعتزاز بالماضي العثماني, والتخلص 
التوجه  من عقدة النقص تجاه اآلخرين، أما 
الثالث فيكون بانفتاحها نحو الغرب وتعميق 
المحيط  في  سياساته  وتنفيذ  معه  الصالت 
اإلسالمي مستغلةً بذلك عضويتها في حلف 

الناتو.

دعم اإلرهابيني يف ليبيا

تغير في سلوك تركيا تجاه  ال يبدو أن شيئاً 
في  االحتجاجات  اندالع  منذ  الليبية  األزمة 
15 شباط 2011م للتخلص من حكم القذافي. 
أنقرة  إلى  الموجهة  االتهامات  تعززت  فقد 

بدعم اإلرهاب في ليبيا، بعد ضبط السلطات 
»أندروميدا«،  التركية  السفينة  اليونانية 
وعلى متنها 29 حاويةً من مواد تستخدم في 
القنابل والمتفجرات. وكانت في طريقها نحو 
ورغم  ليبيا(.  )غرب  مصراتة  مدينة  ميناء 
نفي تركيا هذا الفعل، وترويجها أن السفينة 
»أندروميدا« كانت متجهة إلى أثيوبيا إال أنَّ 
سلطات ميناء »بيرايوس« اليوناني، أعلنت 
وجهتهم  بأن  السفينة،  طاقم  اعتراف  عن 

كانت مصراتة الليبية.
إطار  في  األسلحة،  إرسال  عملية  وتأتي 
الليبية  األزمة  تجاه  التركية  السياسة  ثوابت 
الغرب  في  اإلرهابيين  دعم  على  تقوم  التي 
القذافي،  معمر  نظام  سقوط  ومنذ  الليبي. 
السياسي في  لتيار اإلسالم  تُقدم تركيا دعماً 
العدالة  »حزب  في  باألساس  الممثّل  ليبيا 
جماعة  لتنظيم  السياسية  الذراع  والبناء«، 
»األخوان المسلمين« في ليبيا،، وظهر ذلك 
بالبرلمان  االعتراف  أردوغان  رفض  في 
الليبي الذي تم انتخابه عام 2014م ورفض 

التئامه في مدينة طبرق.

التدخل يف جزيرة
 سواكن السودانية

من  محتلةً  كانت  السودانية  سواكن  جزيرة 
بمكانة  تحظى  كانت  حيث  العثمانيين،  قبل 
واتخذها  العثمانية،  الدولة  عهد  في  هامة 
ولقواتهم  لتجارتهم  مركزاً  العثمانيون 
كانت  أنها  كما  األحمر،  البحر  في  البحرية 
جنوب  لمنطقة  العثماني  الحاكم  مقر  تضم 
البحر األحمر بين عامي 1821 – 1885م.

أمجاد  الستعادة  سعيه  إطار  وفي 
الدول  إلى  والنظر  العثمانية  االمبراطورية 
العربية على أنَّها أجزاء تابعة لتركيا، تدخل 
سيعمل  بأنه  وقال  السودان  في  أردوغان 
األخطر  والهدف  الجزيرة.  تأهيل  على 
جزيرة  تركيا،  تحويل  هو  الخطوة  هذه  من 
منها  تستطيع  عسكرية  منطقة  إلى  سواكن 
واالستفادة  السعودية  على  الضغط  تركيا 
التي  الخالفات  ظل  في  القطري  الدعم  من 
تشهدها الدول الخليجية، كما أن تلك الجزيرة 
مطلة على سواحل اليمن المتاخمة للسواحل 
لعب  إلى  تركيا  تهدف  حيث  السعودية، 
دور في االقتتال اليمني، لترسم بذلك حدود 
الدولة العثمانية المزعومة. وإلى جانب هذه 
عجزها  إخراج  إلى  تركيا  تسعى  األهداف، 
الخارج من خالل  إلى  التجاري والصناعي 
عقد عالقات واتفاقيات على حساب الشعب 
للتجارة  مقصد  أنها  نفسها  لتظهر  تركيا  في 
للتستر على  هذا  قوي، وكل  اقتصاد  ولديها 
من  تركيا  تعيشها  التي  السياسية  األزمة 
التجاري  تركيا  عجز  يفسر  الداخل.وما 
على  السودان  مع  صفقات  تسع  عقد  هو 
ومنها  سواكن  جزيرة  في  بعضها  يتم  أن 
ومسالخ  وصناعية،  زراعية  مشاريع  إقامة 
والصلب،  للحديد  ومصانع  اللحوم  لتصدير 
إضافة إلى بناء مطار في الخرطوم، والهدف 
الكامن وراء هذه المشاريع هو احتالل تلك 
المنطقة لتكون قادرة على االتصال بالمناطق 
األفريقية وتتخذ من نفسها صاحبة الكلمة في 
تلك المنطقة كونها تتوسط العرب واألفارقة.

تدهور العالقات بني تركيا 
واالحتاد األوروبي

الدول  سعت  الحديثة،  تركيا  تشكيل  منذ 
الغربية والواليات المتحدة األمريكية للترويج 
األوسط  الشرق  منطقة  في  نظامها  إلى 
تسعى  األطراف  هذه  كانت  إذ  تركيا،  عبر 
إلخضاع الشرق األوسط وجره إلى سياسة 
التركي  للنموذج  والترويج  المعتدل  اإلسالم 
في البلدان المجاورة لفتح الطريق أمام تدفق 

حركة رأس المال العالمي والعولمة.
إال  أردوغان،  من  مطلوباً  كان  األمر  وهذا 
النصرة  وجبهة  لداعش  أردوغان  دعم  أن 
إلى جانب  القاعدة،  وغيرها من مجموعات 
استغالل أردوغان لورقة النازحين من أجل 
داخل  الحريات  قمع  وكذلك  أوروبا،  ابتزاز 
جعل  والصحفيين،  الساسة  واعتقال  تركيا 
االتحاد األوروبي ينظر بعين الريبة لعضوية 
أدى  ما  وهذا  األوروبي،  االتحاد  في  تركيا 

لتدهور العالقات بين الطرفين.
أكبر  بشكل  العالقات  هذه  وتدهورت 
بالبرلمان  قرار  صدور  مع  2017م  في 
األوروبي ودعوة بعض الدول األعضاء إلى 
تعليق عملية انضمام تركيا إلى االتحاد بسبب 
كما  البالد.  في  المتدهور  الحقوقي  السجل 
ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة  رفضت 
زيادة  أردوغان،  إلى  األقرب  تعتبر  التي 
األوروبي  االتحاد  بين  االقتصادي  التعاون 
في  جديد  جمركي  اتحاد  تبني  عبر  وتركيا 
مجلس  قرر  كما  الحالي.  السياسي  السياق 
الوزراء األلماني في حزيران 2017م نقل 
تركيا  في  قاعدة جوية  العسكرية من  قواتها 

إلى أخرى في األردن.
وبطبيعة الحال، فإن سياسات التدخل التركي 
مجموعات  ودعم  الجوار  دول  شؤون  في 
القاعدة وداعش وجبهة النصرة، وكذلك توتر 
وأمريكا،  األوروبي  االتحاد  مع  العالقات 
وجعله  أردوغان  نظام  على  الضغوط  زاد 
دفع  ما  بالده،  اقتصاد  على  وأثر  عزلة  في 
مبكرة  انتخابات  إجراء  إلعالن  أردوغان 
كي يتخلص من هذه الضغوط التي تؤثر مع 
إمكانية  وبالتالي  شعبيته  على  الزمن  مرور 
في  أجريت  لو  لالنتخابات  حزبه  خسارة 
موعدها المحدد في تشرين الثاني 2019م .
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المدنية  اإلدارة  من  برعاية  هاوار- 
الديمقراطيّة في الطبقة أقامت لجنة الثقافة 
في  الشعب  دار  مع  وبالتعاون  والفن 
ألدباء  الثالث  الثقافّي  الملتقى  المنصورة 
وشعراء المنطقة تحت شعار »سورية مهد 

الحضارات ومنبع الثقافات«.  
خيمة  في  الملتقى  اللجنة  ونظّمت 

المشتركة  الرئاسة  بحضور  بالمنصورة، 
حامد  الطبقة  في  التشريعّي  للمجلس 
الفرج وروشان حمي ورئيس فرع حزب 
سمير،  مثنى  الطبقة  في  المستقبل  سورية 
باإلضافة إلى إداريي المؤسسات ومجالس 
المثقفين،  من  ومجموعة  المنصورة، 
في  والفن  الثقافة  محبّي  من  وجمهور 

دقيقة  بالوقوف  الفّعالية  بدأت  المنطقة، 
ألقى  ثم  الشهداء،  ألرواح  تكريماً  صمت 
الرئيس المشترك للمجلس التشريعّي حامد 
الفرج ورئيس فرع حزب سورية المستقبل 
مقتضبتين  كلمتين  سمير  مثنى  بالطبقة 
على  أّكدا  حيث  بالضيوف،  فيهما  رحبا 
إنعاش  على  والعمل  الثقافي  الحراك  دعم 
مدى  وتبيّن  ترّسخ  التي  الثقافيّة  الفّعاليات 
لشعوب  المشتركة  الثقافة  دور  عظمة 

سورية، وبخاصة في الشمال السورّي.
بعدها ألقى الشعراء »رعد الفاضل ومحمد 
فاطمة  الطوكان،  وياسر  المحمد  جمعة 
العمودّي  الشعر  من  قصائد  الشامي« 
جوانب  مضمونها  في  تنّوعت  والنبطّي، 
وقصائد  واللوعة،  العذرّي  الغزل  من 
الشعراء  خاللها  استنكر  وجدانيّة  وطنيّة 
شعوب  بحق  التركيّة  والجرائم  العدوان 

شمال سورية من خالل احتالل عفرين.
والفن  الثقافة  للجنة  قد سبق  كان  أنّه  يُذكر 
إقامة عدة ملتقيات أدبيّة تنقلت بين سهول 

الجرنية وضفاف الطبقة.

امللتقى الثقايف الثالث يف املنصورة

مواقع جديدة على قائمة 
اليونسكو للرتاث العاملّي

األدب  لهذا  تحليليّة  دراسة  الكتاب  لنا  يقّدم 
األدب  هذا  كون  والنقد،  لألذهان  المحيّر 
بها  يمّر  فترة عصيبة  وأدّق  أصعب  يتناول 
الكاتب  اعتمد  وقد  الطفولة،  وهي   اإلنسان 

على ثالثة محاور رئيسة في تحليله هي:
1ـ أدب األطفال بشكل عام، ألن هذا األدب 
الصغير، وهو حديث  ما زال يحبو كالطفل 
العهد عند الكرد بشكل خاص، رغم المسافة 
الزمنية التي تفصله عن كل المستجدات في 

عصرنا.
تكمن  وهنا  الكرد،  لدى  األطفال  أدب  ـ   2
يتناوله  تحديداً  األدب  هذا  ألن  القضية 
حوله  كثيرة  ومتخصصة  مستقلة  بدراسات 

وبخاصة باللغة العربية.
سورية،  في  الكرد  لدى  األطفال  أدب  ـ   3
وهذا المحور هو األهم، كونه يتناول نماذج 

محددة عبر فترة زمنية ما.
خالل هذه المحاور الثالث قّسم الكاتب دراسته 
بمقدمة صغيرة  استهلها  أبحاٍث،  ثمانية  إلى 
على  مبحث  كل  وسنتناول  بتمهيد،  ثم  ومن 
وخصائصها:  الطفولة  األول:  حدة.المبحث 
تناول فيها عالم الطفولة، ومن زوايا متعددة 
وكيفية  ومراحلها،  الطفل  هذا  سمات  منها 
في  عالمه  إلى  ويتطرق  له،  نظرتنا  تغيير 
األدبية  الفنون  ويختار  الكردي،  المجتمع 

الشعبية التي تناولت هذه الطفولة.
في  وأدبهم:  األطفال  ثقافة  الثاني:  المبحث 
ثقافة  على  الكاتب  يعرفنا  الثانية  الجزئيّة 
ومن  ومشكالتها،  أهميتها  لنا  ويبين  الطفل 
وأهدافه،  األدب  هذا  مفهوم  على  يعرفنا  ثم 
ويختتم جزئيته حين يسرد لنا جذور وبدايات 

هذا األدب والمراحل المهمة التي مر بها. 
األدب  األطفال وخصائص  الثالث:  المبحث 
الموّجه لهم: يؤّكد لنا الكاتب على أّن للطفولة 
خصائص  لنا  ويختار  له،  بحاجة  وهم  أدباً 
مهمة بكيفية كتابة وتوجيه هذا األدب للطفل.
المبحث الرابع: الكرد وأدب األطفال: يختار 
من  ونماذج  تجارب  دقة  وبكل  الكاتب  لنا 
على  ويؤكد  للطفل،  الموجه  الكردي  األدب 

تجارب من النموذج الكردي في سورية.
األطفال،  أدب  فنون  الخامس:  المبحث 
يبدأ  سورية:  في  الكرد  عند  وخصائصها 
الطفولة،  بعالم  الخاص  الشعر  تجربة  من 
خالل  من  وخصائصها  موضوعاتها،  من 
انتقائه ألفضل النتائج، ويعرفنا على قصص 
وعناصرها  أهدافها  لنا  ويبين  األطفال 
قصص  من  نماذج  عن  ويتحدث  وأنواعها، 

على  ويعرفنا  سورية،  في  للكرد  األطفال 
يذكرنا  أن  الكاتب  ينسى  وال  التجارب،  أهم 
بداياته  على  يعرفنا  حيث  الطفل،  بمسرح 
النوع  هذا  ويتناول  وأنواعه،  وخصائصه 
من األدب للكرد في سورية وأهميته الثقافية 
األطفال  أدب  السادس:  للطفل.المبحث 
والمأمول: في هذا  الواقع  الكرد في سورية 
أدب  واقع  عن  الكاتب  لنا  يتحدث  المبحث 
الطفل الكردي في سوريا، من خالل تناوله 
الكتابة  بطريقة  العامة  الخصائص  لبعض 
ويفيدنا  سورية،  في  الكردية  التجربة  في 
بتوصيات مهمة بكيفية النهوض بهذا األدب.
يتناول  األطفال:  صحافة  السابع:  المبحث 
يعّرفنا  أن  بعد  الطفل  بدايات ونشأة صحافة 
بعض  ويتناول  وفنونها،  خصائصها  على 
األدب.  هذا  في  الكردية  والنماذج  التجارب 
والتراث  األطفال  أدب  الثامن:  المبحث 
الشعبّي  التراث  أهمية  لنا  يبين  الشعبي: 
ومدى توظيفه في أدب الطفولة، معتمداً على 
أدب  للكرد في  الشعبي  التراث  توظيف هذا 
الكتب  ندرة  من  الكتاب  أهمية  الطفولة.تأتي 

التي تتناول مثل هذا النموذج من األدب وقلة 
ويستفيد  المجال  هذا  في  والباحثين  البحوث 
الطفل  واقع  من  وقربه  دراسته  من  الكاتب 
اليومّي وعمله من سنوات في ذات المجال. 
من  في 286صفحة  جاء  الكتاب  أّن  ويذكر 
الثقافة  هيئة  برعاية  وصدر  الكبير،  القطع 
والفن في إقليم الجزيرة، فيما لوحة الغالف 
واإلخراج  والتصميم  أحمد  لقمان  للفنان 
عبد  الكاتب  مؤلف  عن  ابراهيم.أما  لخليل 
المجيد ابراهيم قاسم فهو مواليد عام 1973م 
في قرية تل خنزير من قرى عامودا التابعة 
التربية،  في  إجازة  نال  الحسكة،  لمقاطعة 
من جامعة الفرات بالحسكة، يعمل حالياً في 
المخطوطات  من  العديد  له  التربية،  مجال 
العديد من  قّدم  الشعريّة والدراسات األدبيّة، 
المحاضرات التربويّة واألدبيّة، ونال جوائز 
في  نتاجاته  ينشر  المميز،  جهده  نتيجة  عّدة 
والمواقع  والدوريات  الصحف  من  عدد 

اإللكترونيّة الثقافيّة العربيّة والكرديّة. 

عبدالباري أمحة 

المغرب- وكاالت
الروحيّة  للموسيقا  فاس  مهرجان  يعتبر 
العالم  في  المهرجانات  أرقى  من  واحداً 
الموسيقا  مهرجانات  أهم  ومن  العربّي، 
العالمّي،  النطاق  على  والعريقة  الروحيّة 
يستقبل  ما  وغالباً  كبير  باحترام  ويحظى 
مختلف  من  وشهيرة  مرموقة  شخصيات 
أنحاء العالم والتي تحضر لمتابعة فعالياته 
استدعاء  يتّم خاللها  أيام   9 لـ  تستمر  التي 
من  والموسيقيين  الفنانين  من  كبير  عدد 
مختلف الجنسيات، والذين يحضرون لتقديم 
تراث بلدهم الفنّي وموسيقاهم التقليديّة، كما 
بلٍد  ثقافة  لتكريم  دورة  كّل  تخصيص  يتّم 
معيٍن. يُقام هذا المهرجان في عدٍد من أشهر 
المواقع التاريخيّة في مدينة فاس، العاصمة 
العلميّة للمملكة المغربيّة، والمصنّفة كأحد 
مواقع التراث اإلنسانّي العالمّي من منظمة 
اعتبرت  وقد  1981م  سنة  منذ  اليونسكو 
للموسيقا  فاس  مهرجان  المتحدة  األمم 
العالميّة العريقة واحداً من أهم التظاهرات 
التي ساهمت في ترسيخ حوار الحضارات.
في هذا العام كانت الدورة الرابعة والعشرين 
قد انطلقت في 2018/6/23م وسط أجواء 
اإلنسانّي  الموروث  فيها  امتزج  احتفاليّة 
المعمورة،  قارات  مختلف  تمثل  لشعوب 

واستمرت لغاية 2018/6/30م.

شعار:  تحت  العام  هذا  المهرجان  ونُظِّم 
فاس«،  مدينة  وتجديد  األسالف  »معارف 
بمشاركات  العام  هذا  دورة  وتميّزت 
فرق  قّدمتها  الروحّي،  الطابع  عليها  طغى 
ومجموعات موسيقيّة من مختلف بقاع العالم 
وبشتّى اللغات، لتبرهن من خاللها المغرب 
أنّها بلد منفتح على مختلف الثقافات، وبلد 
المهرجان  مثل  كما  والتعايش،  للّسلم 
فرصة للتالقح الثقافّي، والحوار، في زمن 
وكانت  والحروب.  الصراعات  فيه  تسود 
الحالية  الدورة  على  شرف  ضيف  إسبانيا 
وقد  الروحيّة.  للموسيقا  فاس  من مهرجان 
فنيّة  لوحات  أداء  االفتتاحّي  الحفل  عرف 
على  بالمغربّي  اإلسبانّي  الفّن  فيها  امتزج 
أنغام القيثارة والعود والرباب. ونقلت أنغام 
وباكستانيّة،  وإسبانيّة  وأمازيغيّة  عربيّة 
الجماهير إلى عوالم روحيّة خياليّة إضافة 
الشعبّي  والرقص  الفالمنكو  رقص  إلى 
السهرات  وضمن  واآلسيوّي،  المغربّي 
الجمهور على موعد مع رواد  الليلية كان 
بمشاركة  المغربيّة،  الصوفيّة  الموسيقا 

مجموعة من الطرق الصوفيّة المعروفة.
للموسيقا  فاس  مهرجان  حفالت  وانطلقت 
»موكسوس«  لمجموعة  بحفلة  الروحيّة 
البوليفيّة في جنان السبيل، وشهد المهرجان 

إقامة منتدى فاس.

مهرجان فاس 
للموسيقا العاملّية 

حتقيق/ ميديا حنان



www.ronahi.netالعدد 522  

االثنني
7/2/ 2018م

العدد 522   www.ronahi.net

االثنني
7/2/ 2018م

بالعاصمة االقتصادية  التي عرفت  المدينة 
من  سنوات  ثماني  مرور  بعد  لسورية، 
الصراع  أطراف  بين  الطاحنة  الحروب 
النزاعات،  تلك  من  نصيبهم  أهاليها  ذاق 
هناك من خسر عائلته ومن خسر أبناءه في 
الحرب، وهناك من خسر مصانعه وعمله 
األموال، حتى  كالتجار وأصحاب رؤوس 
اآلخر  وبعضهم  النزوح،  على  أجبروا 

رفض ترك رزقه.
حي الشيخ مقصود كباقي أحياء مدينة حلب 
للصناعات  ومعامل  بمصانع  يشتهر  كان 
الحرفية واليدوية المتنوعة، إلى أن اشتدت 
المعارك فيه وتراجعت الصناعة والتجارة 

إليه،  واالستقرار  األمان  عودة  ومع  فيه. 
وصناعياً،  حرفياً   71 الـ  يقارب  ما  عاد 
السورية،  المناطق  مختلف  من  قادمين 
يتواجد  الشعب،  بلدية  إحصائية  وبحسب 
في الحي 12 حرفياً من قبل، ومع العودة 
يصبح إجمالي العدد 83 حرفياً وصناعياً.

إلى  توافدت  التي  المهن  يخص  فيما 
األلبسة  صناعة  ورشات  فأغلبها  الحي 
الحرفيين  مجموع  من   %47 تشكل  التي 
عبارة  فهي  الِحرف،  بقية  أما  العائدين، 
الموبيليا،  عن ورشات تصنيع من »نجار 
المنظفات ومعامل غذائية لصناعة  معامل 
من  عدد  جانب  إلى  األطفال  مقبالت 

والتطريز،  واألمبالج  التفصيل  ورشات 
باإلضافة إلى أعمال ثقيلة كورشات لمواد 
البناء )مكبس البلوك( وأخرى للبطاريات، 
والعديد من العاملين في ميكانيك السيارات.
الِحرف  تلك  في  العاملين  عدد  ويقدر 
حي  أبناء  من  عامل  آالف   5 من  بأكثر 
الشيخ مقصود وأحياء حلب عامة، وأشار 
رفع  أن  إلى  الشعب  بلدية  من  إداريون 
الفرد  بدخل  مرتبط  المعيشي  المستوى 
الذي يزداد بوجود العمل وينقص بافتقاده، 
المحلي عندما  الناتج  فإن  ذلك؛  إلى جانب 
يصرف في سوقه تكون األسعار أرخص 
جانب  إلى  والجمارك  النقل  أجرة  لتفادي 
نفسه  الوقت  في  ويحقق  التجار،  احتكار 
اكتفاء ذاتياً من بعض األمور الفرعية كعدم 

استيراد المالبس، بل تصنيعها محلياً.
اإلدارية في لجنة العقود التابعة لبلدية الشعب 
زينب جرناس أفادت بأن البلدية تعمل على 
لعودة  المتخذة  اإلجراءات  كافة  تسهيل 
تأمين  جانب  إلى  والحرفيين،  الصناعيين 

البنى  الحرب  دمرت   - الطبقة  روناهي/ 
تعرضها  نتيجة  الطبقة  لمدينة  التحتية 
مرتزقة  قبل  من  والتدمير  للتخريب 
بعد  الطبقة  تحرير  مرحلة  خالل  داعش 
سورية  قوات  حققته  الذي  السريع  التقدم 
الديمقراطية في المدينة ومنها بريد الطبقة 
الذي كان يؤمن خدمة االتصاالت األرضية 

داخل المدينة وخارجها.
ومكتب  االقتصاد  لجنة  خطة  ومن 
مقسم  تفعيل  هو  للجنة  التابع  االتصاالت 
الوطني  المشفى  في  الموجود  داخلية 
ديوان  ألتقينا  الخطة  هذه  على  ولالطالع 
محمد  االقتصاد  للجنة  المشتركة  الرئاسة 
بريد  أن  على  أكد  والذي  الدين  ضياء 
للتخريب  كامل  بشكل  تعرض  الطبقة 

نتيجة استخدامه من قبل المرتزقة ما أدى 
اللجنة بحاجة لمقسم  لخروجه للخدمة وأن 
هذه  يقل عن 15ألف خط إلعادة  ال  كبير 

الخدمة إلى المدينة.
العمل  أن  إلى  الدين  ضياء  محمد  وأشار 
المشفى  في  الموجود  المقسم  لربط  جاٍر 
112خطاً  على  يحتوي  والذي  الوطني 
هاتفياً، بدأ العمل من أجل ربطه مع البريد 
بين  اإلشارة  وصول  حال  وفي  األساسي 
المشفى والبريد األساسي يربط  البريد في 
بقسم التجربة الذي يربط المقسم األساسي 
مع الخطوط المتفرعة والتأكد من وصول 
اإلشارة لألماكن المراد ربطها في المقسم.

وبالنسبة لتكاليف المشروع أكد محمد ضياء 
متوفرة.  والمواد  بسيطة  أنَّها  على  الدين 

من  االنتهاء  المتوقع  من  أنه  إلى  ونوه 
المشروع خالل 15 يوم وستوزع الخطوط 
والمؤسسات  اإلدارات  على  االرضية 
لتأمين التواصل بينها وتسهيل العمل خالل 

الفترة الراهنة. 

بلدية  باشرت  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
الشعب في عين عيسى بحفر خزان أرضي 
الواقع  الصحي  الصرف  مستنقع  لمياه 
بالقرب من مخيم النازحين في ناحيَّة عين 
عيسى لتخفيف االضرار البيئية والصحية 

التي قد يتسبب بها.
عين  وأهالي  النازحين  لشكاوى  واستجابة 
عيسى، بدأت بلدية الشعب في عين عيسى 
يوم السبت 6/30/ 2018م وبالتنسيق مع 
القيام بأعمال الحفر لحل  إدارة المخيم في 

مشكلة المستنقع.
حفرة  عن  عبارة  هو  األرضي  والخزان 
خمسة  متراً، وعرض   25 بطول  أرضية 
من  مصنوعة  أمتار،  ثالثة  وعمق  أمتار، 
العمل  يستمر  أن  المقرر  ومن  البيتون، 

لشهر.
مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
بلدية الشعب بعين  الفنية في  اللجنة  عضو 
»إنَّ  قائالً:  فحدثنا  بوزان؛  عثمان  عيسى 
األمثل  الحل  هو  األرضي  الخزان  حفر 
الروائح  يسبب  الذي  المستنقع  لمشكلة 

واألمراض واإلزعاج لألهالي«.
تسحب  كانت  البلدية  »إنَّ  قائالً:  وأضاف 
كحل  بصهاريج  الصحي  الصرف  مياه 
إسعافي للتخفيف من المياه الملوثة المتسربة 

من المخيم بشكل دائم«.
مكاناً  اختارت  البلدية  أنَّ  إلى  بوزان  ه  ونوَّ
ال  بحيث  المستنقع،  بجانب  الخزان  لحفر 
يُشكِّل ضرراً على الطريق، وشبكات المياه 
والكابالت الضوئية الموجودة في المنطقة.
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روناهي/ عين عيسى ـ بدأت بلدية الشعب 
كري  لمقاطعة  التابعة  عيسى  عين  بناحية 
داخل  الطرق  لتأهيل  بمشروع  سبي، 
المدخل  تزفيت  الخطة  وستشمل  الناحية، 
الشرقي، وكل الطرق بجميع أحياء الناحية 
طيلة  والتخريب  للتصدع  تعرَّضت  والتي 

السنوات السابقة.
ل.س  مليون   40 مبلغ  البلدية  وخصصت 
ومن  لذلك؛  2018م.  عام  ميزانية  من 

خالل  التأهيل  أعمال  تنتهي  أن  المفترض 
فترة زمنية أقصاها 30 يوماً.

ببلدية  الفنية  للجنة  المشترك  الرئيس  وأكد 
حالياً  »نعمل  قائالً:  بوزان  عثمان  الشعب 
على تزفيت الطرق في الناحية فقط كخطة 
طرق  تأهيل  إعادة  إلى  وبالنسبة  أوليَّة، 
الناحية هي من أولوياتنا، وستشمل الطرق 
فوري،  وترقيع  ترميم  إلى  بحاجة  التي 
باإلضافة إلى كشط قطع من الطرق التي ال 

يمكن إصالحها واستبدالها بأخرى جديدة«. 
القليلة  اإلمكانيات  أن  إلى  بوزان  وأشار 
للبلدية تحول دون إنجاز مشاريع بالبلدات 
خطة  يوجد  أنه  العلم  مع  للناحية،  التابعة 

األخرى  الطرق  إصالح  بأعمال  للقيام 
خارج عين عيسى، وسيتم المباشرة بها مع 

توفُّر اإلمكانات.

مقصود  الشيخ  حي  يف  أعماهلم  مزاولة  وصناعيًا  حرفيًا   71 استأنف  ـ  حلب  هاوار/  وكالة 

خللق  االقتصاد  عجلة  دوران  جتدد  بدورها  واليت  االستقرار،  شهدت  بعدما  حلب،  مبدينة 

فرص عمل لأليدي العاطلة عن العمل، وبالتايل النهوض بالوضع املعيشي يف أغلب أحياء حلب.

حرفيو وصناعيو حلب يستأنفون أعماهلم من جديد 

حل مشكلة الصرف الصحيالسعي لتفعيل اهلواتف األرضية يف الطبقة
 يف عني عيسى

تأهيل الطرق داخل عني عيسى

مكان العمل ومنح التراخيص، وباإلضافة 
إلى منح ال مانع لمزاولة المهنة ألصحاب 
بشتى  ومساعدتهم  والحرفيين،  الورشات 
الستقطاب  البلدية  لدى  المتوفرة  الوسائل 

عدد أكثر منهم وتشجيعهم.
لعدد  يفتقر  الحي  كان  »سابقاً  وأضافت: 
لزيادة سعر  أدى  مما  المحالت،  من  كبير 

الحالي  الوقت  في  أما  والسلع،  المنتجات 
األلبسة  محالت  أصحاب  عودة  ومع 
وعودة  لمحالتهم  وافتتاحهم  واألغذية 

البسطات انخفضت أسعار البضائع«.
حديثها  نهاية  في  جرناس  زينب  وناشدت 

جميع أصحاب الِحرف للعودة إلى الحي.

يتعرض  كان  الشمولية  األنظمة  عهد  في 
للخوف والقلق وفي حال حدث أي مشكلة 
وبالتالي  النجاح  من  حرمانه  يتم  كان  معه 
أدى  الذي  يعيد سنة كاملة، األمر  أن  عليه 
في  واألمية  الجهل  نسبة  وزيادة  فشل  إلى 

المنطقة.

واجب مقدس لبناء جيل
 مثقف وواعي

صرحت  الجديد  المنهاج  تدريس  وحول 
معلمي  اتحاد  في  اإلدارية  لصحيفتنا 
»إن  قائلةً:  داوود  سهام  ديرك  منطقة 
بطريقة  المعرفة  الدورة  هذه  من  الهدف 
وخضوع  الجديد،  المنهاج  على  التدريس 
الدورة  لهذه  والمدرسات  المدرسين  جميع 
تدريس  في  الحديثة  الطريقة  تعتبر  التي 
الطلبة على المنهاج الجديد، باإلضافة إلى 
تأهيلهم  مستوى  ومعرفة  المتدربين  تقييم 
وكيفية  الطلبة  مع  وتعاملهم  وانضباطهم 
سهام:  وتابعت  إليهم«،  المعلومة  وصول 
الذين  والمعلمات  المعلمين  تعيين  سيتم  إنَّه 
خضعوا لهذه الدورة تلقائياً بعد تقييمهم من 
أما  الدورة،  هذه  على  المشرفة  اللجنة  قبل 
الشروط  فيهم  تتوفَّر  لم  الذين  المتدربون 
المطلوبة فسيخضعون لدورة تدريبية مكثفة 

لاللتحاق بالمدارس في السنة الجديدة.

وتابعت سهام: »إن التدريس واجب مقدس 
في جميع أنحاء العالم وال يقل عن المقاتل 
في  نحن  لذا  الجبهة،  خط  في  يقاتل  الذي 
الثورة،  هذه  في  الجبهة  من  الثاني  الخط 
المستوى  في  المجتمع  أبناء  تدريس  تم  إذا 
المجتمع  يخدم  جيل  وتخريج  المطلوب 

ويحافظ على ما حققناه في هذه الثورة«.
منطقة  معلمي  اتحاد  في  اإلدارية  وأكدت 
الملقاة  المهام  أنَّ  على  داوود  سهام  ديرك 
صعبة  والمدرسات  المدرسين  عاتق  على 
جيل  لبناء  تفاٍن  بكل  لها  التحضير  ويجب 
نواة  هم  الطلبة  أبناَءنا  ألنَّ  ومثقف،  واٍع 
من  عاٍل  مستوى  إلى  بالمجتمع  النهوض 
التقدم والتطور ولخدمة المجتمع بشكل عام 
دون أي تفرقة، لذا على المعلمين والمعلمات 
اإلنسانية  إلى  السامية  رسالتهم  توصيل 
الملقاة على عاتقهم.وفي  المهام  جمعاء في 
هيئة  »قررت  سهام:  أكدت  حديثها  نهاية 
المرحلة  في  الطلبة  رسوب  عدم  التربية 
الطالب  بناء  هو  التدريس  كون  االبتدائية، 
في  معنوياته  وتحطيم  شعوره  كسر  وليس 
علينا  لذا  المبكرة من عمره،  المرحلة  هذه 
تشجيع الطلبة ورفع معنوياتهم وتقديم حلول 
تقديم  في  بالتعليم  التمسك  على  يشجعهم 

أفضل ما لديهم في المستقبل«.

للجنة  المشتركة  الرئيسة  مع  لقاء  وفي 
التربية والتعليم فرح الحسين أكدت: »على 
األول  في   يبداً  الجديد  الدراسي  العام  أنَّ 
أما  للمعلمين،  إداري  دوام  أيلول  من 
الدوام بشكل رسمي  فيبدأ  للطالب  بالنسبة 
استعدادات  ومن  القادم،  أيلول   15 في 
اللجنة للعام الدراسي الجديد إقامة دورات 
تأهيل للمعلمين، حيث أعلنت عن استقبال 
أجل  من  للدورة  لالنضمام  جدد  معلمين 
وسد  واالختصاصات  الخبرات  توفير 
بعض  انتقال  عند  يحدث  الذي  النقص 
المعلمين لمناطق أخرى، وإلى اآلن انضم 
في  الدورة  لمراكز  ومعلمة  ي  معلماً   70
منطقة الطبقة، وتستمر اللجنة في استقبال 

المعلمين الجدد«.
بصدد  اللجنة  أن  إلى  فرح  وأشارت 
الجديد  العام  في  الطبقة  في  ثانوية  افتتاح 
الشهادة  على  الذين حصلوا  الطالب  تضم 
اإلعدادية في العام الماضي، وزيادة أعداد 
المدارس وبخاصٍة االبتدائية، ومن المقرر 

افتتاح ثالث مدارس ابتدائية في بداية العام 
المقبل ويتوقف افتتاح مدارس جديدة على 
السرعة في تصليحها وتوفير اإلمكانيات، 
في  المدارس  من  العديد  تصليح  تم  حيث 
منطقة  في  عددها  وبلغ  األخيرة  الفترة 

الطبقة 190 مدرسةً ابتدائية وإعدادية.
وبخصوص المعاهد الخاصة نوهت فرح: 
لجنة  قبل  من  لإلشراف  المعاهد  »تخضع 
ترخيص  من خالل  وذلك  والتعليم  التربية 
المعاهد وفق شروط تضعها اللجنة، ومنها 

منع تدريس الصفوف االبتدائية خالل العام 
الدراسي والسماح لهم خالل العطلة الصيفية 
فقط، وتوفير شروط معينة في المعهد من 
وتحديد  للطالب،  والصحية  الفنية  الناحية 
والمعلم،  الطالب  يناسب  بشكل  األسعار 
وأن يكون مدير المعهد حاصل على شهادة 
جامعية، وفي الترخيص شروط جزائية في 
حال اإلخالل بشروط الترخيص يتم رفعها 

إلى ديوان العدالة االجتماعية«.

فعال  أثر  الحديثة  التدريس  طرق  يعتبر   
ضمن المدارس والمعاهد، في تعزيز جودة 
لن  التقليدية  الطرق  ألن  والتعلم،  التعليم 
تعود بأي نفع على الطلبة، فالطرق الحديثة 
المعلومة  على  الحصول  للطالب  تسهل 
وفهمها بشكل أسهل وأكثر دقة واختصاراً.

مدرسين  خضع  الصيف  فصل  بداية  مع 
بإقليم  ديرك  مدينة  في  اللغة  ومدرسات 
إلى دورات  البالغ عددهم 1093  الجزيرة 
اختصاصية، تحضيراً للعام الدراسي الجديد 
مع بعض التغييرات وزيادة عدد من المواد 
واألخالق،  الثقافة  ومادة  المرأة،  علم  مثل 
إلى  باإلضافة  القومية  مادة  إلغاء  تم  حيث 
مادة  ووضع  اإلسالمية،  التربية  مادة 

معتقدات األديان عوضاً عنها.
بدأت دورة االختصاص في منطقة ديرك، 
والتي سيخضع لها المدرسون والمدرسات 
شهرين كاملين، حيث يبدأ الدوام من الساعة 
الثامنة حتى الساعة الثانية عشر والنصف، 
طرائق  أسلوب  خاللها  المتدربون  سيتلقى 
الكردية  باللغة  ضمنها،  الحديث  المنهاج 
تدرس  فال  السريانية  اللغة  أما  والعربية، 
لعدم وجود مدرسين سريان، ويتم التحضير 

لها.

نظام اجتماعي خيدم
 اجملتمع واإلنسانية

والمدة  الدورة  هذه  من  الغاية  ولمعرفة 
المنهاج  تدريس طرائق  التي سيتم  الزمنية 
وحول هذا الموضوع أجرت صحيفتنا عدة 
لقاءات مع المتدربين والمشرفين على هذه 

الدورة.
التدريب  لجنة  في  المختصة  وحدثتنا 
أحمد  روج  واألخالق  الثقافة  بقسم 
خضع  الصيف  فصل  بداية  »مع  قائلةً: 
ديرك  منطقة  في  اللغة  ومدرسات  مدرسو 
على  تدريبية  لدورة  وبرآف  والكوجرات، 
واإلعدادي،  االبتدائي  وبخاصٍة  المنهاج 
نظام  تغيير  الدورة  هذه  من  والهدف 
المنهاج التي فرضتها الدولة، ووضع نظام 
اجتماعي يخدم المجتمع على أساس سياسي 
تدريس  يتم  حيث  واجتماعي،  وأخالقي 

وعلم  واألخالق  والثقافة  المرأة  علم  مادة 
المعتقدات  مادة  إلى  باإلضافة  االجتماع، 
العديد  هناك  كون  التضييق  وعدم  الدينية، 
فرضها  يجب  المنطقة وال  في  األديان  من 

على الجميع بشكل إجباري«.
فرض  السوري  النظام  إن   « وتابعت: 
دون  المجتمع  اإلسالمية على  التربية  مادة 
مراعاة معتقدات األديان األخرى، لذا تعتبر 
مقربة  سلسة  مادة  واألخالق  الثقافة  مادة 
من جميع المعتقدات دون أن يضفي عليها 
أو مذهبياً متشدداً، وتهدف  طابعاً عنصرياً 
الزردشتية  الديانة  إلى شرح  مادة األخالق 
تاريخ  إلى  إضافة  واإلسالمية،  والمسيحية 

عدد من الرسل«.

وتطرقت روج إلى المشروع الذي تم طرحه 
في هذه السنة لتدريس طلبة الصف العاشر 
والعلمية،  األدبية  المواد  عشر  والحادي 
والمواد التي تم وضعها في المخطط للسنة 

الدراسية الجديدة.

إضافة علم املرأة إىل املنهاج 
خطوة مميزة

علم  من  الهدف  أن  إلى  روج  ونوهت 
وتطورها  المرأة  تاريخ  معرفة  هي  المرأة 
ومعاناتها على مدى العصور، حيث يعتبر 
علماً بحد ذاته، لذا يجب تدريس مدرسات 
على  المرأة  لعلم  ومعرفتهم  وتأهيلهم  اللغة 
المستوى المطلوب. وأكدت: »إن الغاية من 
مدرسات  مستوى  معرفة  هي  الدورة  هذه 
تدريس  على  لتدريبهن  وتقييمهن،  اللغة 
إلى  المعلومة  ووصول  الجديدة  الطرائق 

الطلبة بالشكل المطلوب«.
التدريب  لجنة  في  المختصة  واختتمت 
حديثها  أحمد  روج  واألخالق  الثقافة  بقسم 
منها  يعاني  التي  الصعوبات  »أهم  بالقول: 
الدولة  مدارس  في  والمدرساُت  المدرسون 
للمصطلحات،  فهمهم  عدم  هي  السورية 
وهذه الدورة تهدف لبناء جيل جديد أساسه 
التربية واألخالق، ألننا نقوم بتدريس منهاج 
وذلك  بالمجتمع،  للنهوض  يسعى  جديد 
ونتمنى  أخالقي،  اجتماعي  نظام  بوضع 
أن نكون عند حسن ظن المجتمع وتدريس 

الطلبة على المستوى المطلوب«.
كما حدثنا أغيد أجندالي من المكون العربي 
قائالً: »تلقيت العديد من الدورات في معهد 
الدورة  بهذه  التحقنا  ثم  ومن  بديرك،  اللغة 
تدرس  وكونها  إيجابي،  تأثير  من  لها  لما 
إلى  باإلضافة  للمنهاج،  الجديدة  الطرائق 
وتربية  األخالق  مادة  في  دروٍس  إعطاء 
األديان  جميع  شمل  مراعاة  مع  الطفل 
ويتم  منظمة  الطرق  وهذه  والشعوب، 
تعليمها بشكل أسهل وأبسط في فهم الطلبة 

وتكون مناسبة ومالئمة لهم.
وتابع أجندالي بأنها خطوة فريدة من نوعها 
طريقة  حيث  من  الطلبة  مستوى  تقديم  في 
التعامل وتقبله الفكرة بشكل أسرع، بعكس 

مكثفاً  كان  الذي  الشمولية  األنظمة  منهاج 
من الهوامش.وأكد أجندالي بأن المواد التي 
يتم تدريسها هي مادة الرياضيات والفيزياء 
مادة  إلى  باإلضافة   ، والعلوم  والكيمياء 
التاريخ والجغرافية والفلسفة، وإدخال مادة 
المنهاج  إلى  المرأة  الثقافة واألخالق وعلم 
يتم  التي  االختصاصات  الجديد.وحول 
المدرسين  أن  إلى  أجندالي  نوه  تدريسها 
خضعوا  الدورات  على  يشرفون  الذين 
لدورات مكثفة عن طرائق التدريس الجديد 
إليصال  مؤهلون  وهم  المنهاج  ضمن 

المعلومات إلى المتدربين.
المنهاج  هذا  إن  أجندالي:  أغيد  واختتم 
من  عالياً  مستوى  ويمنحهم  الطلبة  يفيد 
المعلومات من الناحية العلمية واالجتماعية 
أن  المستقبل  في  وسيدركون  واالخالقية، 
التعليم في المنطقة التابعة لإلدارة الذاتية هي 
نموذج عملي وحضاري مقارنة مع منهاج 
الثاني  منزلهم  هي  المدرسة  وأن  النظام، 
كونه تلقى تعليماً وخبرة من جميع النواحي 
المدرسة،  تلقاه في  الذي  التعامل  من حيث 
ألن جميع المواد التي يتم تدريسها ال يوجد 
وسيستوعب  سلسة  وهي  تضخم  أي  فيها 
الفكرة بشكل أسهل وأسرع عكس  الطالب 

المنهاج القديم.
هيئة  اتخذتها  التي  والطرق  الوسائل  إن 
التربية في إقليم الجزيرة كانت أفضل حل 
مما  شهر،  كل  الطلبة  تقييم  بسبب  للطلبة 
لالمتحان  ر  ويُحضِّ يدرس  أن  عليه  يسهل 
دون الشعور بأي قلق أو خوف؛ ألن الطالب 

استعدادات للعام الدراسي اجلديد بالطبقة
روناهي/ الطبقةـ  تستمر دورة 
أطلقتها  اليت  املعلمني  إعداد 
التابعة  والتعليم  الرتبية  جلنة 
الدميقراطية  املدنية  لإلدارة 
20حزيران  يف  الطبقة  ملنطقة 
ملدة 42 يومًا، لتأهيل املعلمني 
يف  اجلديد  الدراسي  للعام 

الطبقة.

راجعنيطرق حديثة للنهوض بالعملية التعليمية
هاوار/ الشهباء ـ أطلق المواطن علي وحيد 
بالعودة  أمالً  مطعمه  على  »راجعين«  اسم 
مخلفات  في  الحياة  زرع  فيما  عفرين،  إلى 
قذائف »الجهنم«، ووضعها في المطعم، في 

إشارة منه إلى السالم.
جيش  احتلها  التي  عفرين  إلى  بالعودة  أمالً 
المنصرم،  آذار   /18 في  التركي  االحتالل 
في  افتتحه  الذي  المطعم  ذاك  خالل  ومن 
عيشه.  لقمة  ليؤمن  يعمل  الشهباء،  مقاطعة 
بمقاطعة  بابنس  قرية  في  اآلن  وحيد  يسكن 
الشهباء، افتتح مطعماً عبر وضع خيمة على 

طريق بابنس.
علي  المواطن  فعله  ما  يفعلوا  من  هم  قلة 
عفرين،  مقاطعة  في  قيبار  قرية  من  وحيد 
حيث جلب عدداً من مخلفات قذائف الجهنم 
التي أطلقتها مرتزقة داعش ومرتزقة جيش 
إلى  سابقة  أوقات  في  التركي  االحتالل 
وزرع  »راجعين«،  أسماه  الذي  مطعمه 
فيها الورود ليزين بها وحيد محيط مطعمه، 
مؤكداً »على أنَّه يريد عبر ذلك اإلشارة إلى 
تفتقده سورية، ومنها مقاطعة  الذي  السالم، 
عفرين  حيث إن زرعه للورود في قذائف 
تستخدم  أدوات  في  الحياة  الجهنم هي زرع 

في القتل مشيراً بذلك إلى السالم، ألن شعب 
لتعامله الدائم مع  عفرين شعب مسالم نظراً 

الطبيعة«.
مطعمه  سمى  أنه  على  وحيد  وأكد 
»راجعين«، » كونه لديه أمٌل كبيٌر بالعودة 
االحتالل  جيش  ينهبها  التي  عفرين،  إلى 

التركي ومرتزقته.
وأشار وحيد إلى أنهم يناضلون في مقاطعة 
الشهباء بروح الشهداء وأنَّهم سيعودون إلى 

أرض األجداد واآلباء ال محالة.
أهالي  من  اآلالف  مئات  أنَّ  إلى  ويشار 
منازلهم  من  الخروج  على  أُجبروا  عفرين 
نتيجة العدوان التركي على عفرين بدءاً من 

20/ كانون الثاني المنصرم.

تقرير/ عصام عبد اهلل


