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روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

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

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.
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صحيفة روناهي
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shrktronahi@gmail.com
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شركة روناهي للتوزيع واإلعالن
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مناطقنا 
أسايش  تأّسس  السوري،  والشرق  الشمال  في 
2017م،  عام  في   )HAWARI( النجدة 
وذلك لمساندة قوات األسايش العامة؛ لتشكيل 
الداخلي  قوة متكاملة قادرة على حماية األمن 
للمنطقة على مدار الـ24 ساعة، بهدف خدمة 
بأقصى  إليهم  والوصول  المواطنين،  وحماية 

سرعة ممكنة في الحاالت الطارئة. 

قوات التدخل السريع 
حلماية املواطنني

أسايش  عن  المعلومات  من  المزيد  ولمعرفة 
لحماية  وذلك  ساعة،   24 تعمل  التي  النجدة 
مع  روناهي  صحيفتنا  التقت  المواطنين 
الجزيرة  إقليم  في  النجدة  أسايش  في  اإلداري 
عمل  »إن  قائالً:  حدثنا  والذي  حنوش  شيار 
أمن  على  الحفاظ  هو  النجدة  أسايش  قوات 
وحماية  السالم  ونشر  المدينة،  واستقرار 
فإن  يحدث،  طارئ  ظرف  أي  في  المجتمع 
قوات أسايش النجدة هي قوات التدخل السريع 
والتي تكون باستعداد تام ليالً ونهاراً في سبيل 

مساعدة وحماية المواطنين«.
وأضاف حنوش بأن أسايش النجدة ليست فقط 
إنسانية  قوات  هي  بل  السالح،  تحمل  قوات 
بتقديمهم  وذلك  الصعوبات،  كل  تخطت 
الكبار في السن  المساعدة للمواطنين وخاصةً 

واألطفال، وحمايتهم وتقديم يد العون لهم في 
 – الطبيعية  )الكوارث  منها؛  الحاالت  معظم 

الحرائق وغيرها الكثير من الحاالت(.

مراكز انتشار أسايش النجدة

أضاف  النجدة،  أسايش  انتشار  مراكز  وحول 
مراكز  تأسيس  بداية  في  »أن  بالقول:  حنوش 
خطوة  اكتسبنا  قامشلو  في  النجدة  ألسايش 
العمل  في  فتوسعنا  المجال،  هذا  ضمن  جيدة 
وانتشرت مراكزنا في إقليم الجزيرة وكوباني 
منبج،  صرين،  أبيض،  تل  سبي/  وكري 
مناطق  وهناك  والطبقة،  الرقة  إلى  باإلضافة 

أخرى نود تفعيلها«. 
وتابع حنوش حديثه بالقول: »أن جميع قوات 
ضمن  تدريبية  لدورة  خضعوا  النجدة  أسايش 
خمسة  لمدة  العسكرية  الدراسات  أكاديمية 
ضمنها،  الدروس  وتلقوا  يوماً  وأربعين 
فالعديد من القوات واجهوا الصعوبات كونهم 
تخطي  تم  ولكن  إنسانية،  أمنية  عسكرية  قوة 
هدفها  النجدة  فأسايش  وتجاوزها،  الصعوبات 
باإلضافة  واألمني،  اإلنساني  العمل  األساسي 
إلى أنه يجب أن تكون سريعة، وذلك للمساندة 
واالستجابة السريعة للحاالت األمنية والمدنية 
إقبال  هناك  بأن  حنوش  وأكد  الطارئة«، 

لالنضمام إلى هذه القوات«.
ونوه حنوش بأنه يتم اختيار أشخاص مناسبين 
كي ينضموا إلى أسايش النجدة، ويتم اختيارهم 

حسب األنظمة وقوانين األسايش.
كما أكد لنا اإلداري في أسايش النجدة في إقليم 
مفتوح  النقد  باب  بأن  حنوش  شيار  الجزيرة 
للمواطنين لنقد أسايش النجدة، وأنهم يتقبلون 
ذلك برحابة صدر ويسعون لتخطي النقد بإيجاد 
اتصالهم  المناسبة، وذلك عن طريق  الحلول 
على الرقم التالي )0991500696(، وتابع 
بالقول: »نسعى في األيام المقبلة إلى تكثيف 

عملنا داخل المدينة بشكٍل أكبر وأوسع«.
جميع  »نشكر  قائالً:  حديثه  حنوش  واختتم 
على  النجدة  أسايش  قوات  في  أعضائنا 
كون  المجتمع  من  وتقربهم  الرائع  عملهم 
كافة  إلى  نداء  ونوجه  األساس،  المجتمع هو 
األهالي والمواطنين بأنه في حال حدوث أي 
النجدة  أسايش  تبليغ  يرجى  طارئ،  ظرف 
 ،)0991500696( التالية:  األرقام  على 

األرضي )420008(.

للمرأة مكانة ريادية
 ضمن أسايش النجدة

وخالل زيارتنا الحظنا مشاركة المرأة ودورها 
الفعال ضمن أسايش النجدة، وفي هذا السياق 
التقينا مع اإلدارية في مكتب المرأة في أسايش 
النجدة تولين جمال حسن، والتي حدثتنا قائلةً: 
قرار  صدور  تم  النجدة  أسايش  تأسيس  »بعد 
يسمح بانتساب المرأة ضمنها، وذلك في مركز 
قامشلو وتل تمر فقط ولكن نسعى لتفعيلها في 

كافة المراكز في أقرب وقت«.
المرأة  »انضمت  بالقول:  تولين  وأضافت 

الخضوع  بعد  وذلك  النجدة،  أسايش  لقوات 
يوماً،  وأربعين  خمس  لمدة  تدريبية  لدورة 
فكانت خطوة رائعة، فالمرأة ال يقتصر دورها 
حماية  واجبها  من  بل  الفكرية،  المجاالت  في 

الشعب والمرأة«.
ونوهت تولين بأن المرأة ضمن أسايش النجدة 
في  ولكن  الرجل،  مع  جنب  إلى  جنباً  تعمل 
أسايش  من  تتطلب  التي  الطارئة  الحاالت 
من  المرأة  فتتدخل  امرأة؛  تكون  أن  النجدة 

أسايش النجدة فقط. 
أسايش  ضمن  المرأة  بأن  تولين  وأشارت 

النجدة  صفوف  ضمن  وجودها  أثبتت  النجدة 
مثلها مثل أي رجل، فالمرأة لعبت دور رئيسي 
في قيادة المجتمع في ثورة روج آفا والشمال 
ضمن  ريادية  تكون  أن  عليها  لذا  السوري 
كافة المجاالت، ألن الثورة الحقيقية هي ثورة 

المرأة.
واختتمت تولين حديثها بالقول: »عملنا مستمر 

لحماية األمن واألمان الدائم في المدينة«. 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/80/ لعام 2019م
 على السيد: محمود عبد الكريم عبدهللا 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج  وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً 
من يوم االثنين الوقع في /25/2/2019م 
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 

حسان محمود فرواتي.      
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/477/  لعام 

2019م
على السيد: فواز خليل بوزان  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
وذلك في تمام الساعة /10 صباحا/ من 

يوم الخميس/الواقع /28/2/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيدة: جنان 

عمر يوسف        
بطلب:  تفريق

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

إعالن
تعلن أكاديمية اإلسالم الديمقراطي عن افتتاح دورة تدريب وتأهيل كادر تدريسي، الفتتاح معاهد 
شرعية في مناطق اإلدارة الذاتي يبدأ التسجيل من تاريخ 22/1/2019 لنهاية يوم 28 /2/2019

مدة الدورة سنة من تاريخه.
االختصاصات المطلوبة في اإلجازات التالية:

-1 التاريخ 
2 - الفلسفة 

3 - اللغة ) العربية – الكردية - اإلنكليزية(
 -4 الشريعة اإلسالمية بفروعها.

لالستفسار والتواصل: اتصال - واتس اب على األرقام التالية : 0999908770 / 
0988920۵90

 العنوان : شارع الخليج - مقابل مستوصف الخليج - مبنى أكاديمية اإلسالم الديمقراطي
مالحظة هامة: سيخصص راتب شهري خالل مدة الدراسة.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 345/ لعام 2019م
على السيد: محمد الموسى الحاج حسين 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج  وذلك في تمام الساعة /10 صباحا/ 
من يوم األربعاء /25/2/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيد: خود عبد 
الحاج علي.       

بطلب: تفريق ـ أشياء جهازية.
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/355/  لعام 2019م
 على السيد: يونس فرغل المحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
وذلك في تمام الساعة / 10صباحا/ من 

يوم األثنين الواقع في /4/3/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: نواف 

شواخ الحميدي.       
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/887/  لعام 2019م
 على السيد: عبد هللا أحمد الداود الحرامي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة  وذلك في تمام الساعة /10 صباحا/ 

من يوم الثالثاء /5/3/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيدة: ريم 

عبدهللا االحمد        
الكبع  بطلب تفريق   

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/238/  لعام 2019م
 على السيد: خالد حمشو محمود الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام الساعة /10 صباحا/ من 

يوم الثالثاء الواقع /26/2/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: تمو 

مصطفى بن بوزان وموراد بكة بن محمد.       
بطلب: طلب مبلغ وتسليم الحراقة            

 وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

تقرير/ إيفا إبراهيم

فوائد زيت الزيتون 
العجيبة

11»

الوطن ليس 
حمطة سفر

6»

أسايش النجدة )HAWARI(: قوات إنسانية قبل أن تكون قوى أمنية

محمد؛  طالل  الكردستاني  الديمقراطي  السالم  لحزب  المشترك  الرئيس  مع  حواراً  صحيفتنا  أجرت 

تركز حول حملة عاصفة الجزيرة في مراحلها الحاسمة والنهائية ضد مرتزقة داعش، واللقاء الثالثي 

في سوتشي بين روسيا وتركيا وإيران، واالنسحاب األمريكي من سوريا، والتهديدات التركية لشرق 
الفرات، واللجنة الدستورية التي أقرت مؤخراً

كيف نرى العالم؟ هل نراه بعيِن الواقع، أم من خالل صورٍة نمطيٍّة مختزلٍة وفق أحكاٍم مسبقٍة 

عنه؟ وهل مفاهيمنا عن اآلخر صحيحةٌ؟ هل هي سلبيّة مشّوهة أم إيجابيّة مبالٌغ فيها؟ وكيف 

نقّدم صورتنا لآلخرين؟ 

داعش أوشك على االنهيار

«تركيا لن تستطيع التحرك
 مبفردها ملهامجة شرق الفرات«

ّ
ة أداة الصراع اإلنساني

ّ
الصورة النمطي

4»

فشِل
ُ
«بروح مقاومة السجون سن

 مع القائد«
ً
 املؤامرة، وسنحيا أحرارا

ذاكرة العفرينني
ً
 حتمل املآسي واآلمال معا

تقترب قوات سوريا الديمقراطية من االنتصار النهائي شيئاً فشيئاً والقضاء على مرتزقة 
داعش، واستئصال وجوده من سوريا، حيث حررت مساحة أكثر من 90% من بلدة الباغوز؛ 

آخر نقطة لتمركز المرتزقة، في الوقت الذي تستخدم داعش المدنيين كدروع بشرية إلطالة 
«2عمرها وإعاقة تقّدم المقاتلين وبالتالي تأخير انتهاء الحملة.....

5»

العم نوري محمد ذو الخمس وستين عاماً كان أحد الشهود على جرائم الدولة التركية، 
أثناء غزوها برفقة المجموعات المرتزقة الراديكالية لعفرين، ويسرد العم نوري محمد 
من أهالي قرية »سعرنجاكا«، مجريات تلك األيام، واستهداف الطيران الحربي التركي 

«6ومدفعيته للقرى اآلهلة بالسكان.

أكدت نساء الحسكة بأن اعتقال القائد يُعتبر انتهاكاً لحرية الشعوب، كما أنه أصبح بداية 
«3لالنتفاضة والكفاح والمقاومة، وبداية لنهاية األنظمة القوموية والرأسمالية

جلنة حمروقات منبج جناح
 يف العمل منقطع النظري

وجهاء العشائر العربية: «حنن من 
حررنا املنطقة من اإلرهاب«

للجنة  والالفت  النظير  المنقطع  النجاح  بعد  ـ 
خدماتها  خالل  من  منبج  مدينة  في  المحروقات 
الجليلة بما فيها توزيع الدفعة األولى من مادة التدفئة. 
ومع ازدياد حاجة األهالي لتلك المادة في ظل أجواء 
الشتاء البارد هذا العام؛ تعمل لجنة المحروقات في 
للمادة  المتزايدة  المتطلبات  لتلبية  طاقاتها؛  أقصى 
كدفعة ثانية؛ لتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق 

في الريف والمدينة على حٍد سواء

وبشكل  سوريا  وشرق  شمال  مكونات  تعيش  ـ 
بعضهم  مع  القدم  منذ  الجزيرة  إقليم  في  خاص 
والمحبة  التآخي  من  روح  وسط  البعض، 
عن  ورثوها  التي  والمتينة،  الوطيدة  والعالقات 
ما  مكون  يتعرض  حالما  ويتحدون  أجدادهم، 
في األعوام  أو ما شابه، وظهر ذلك جلياً  لخطر 

األخيرة

7»

2»

حال وأحوال ... 
وتعديالت خجولة

3»

رسائل مل ولن تنقطع

4»

للمواطنني  إنسانية  اجتماعية  رسالة  حتمل  أمنية  قوة  النجدة  أسايش  قامشلو-  روناهي/ 
وتسعى إىل تقديم اخلدمات األمنية واالجتماعية، وذلك سعيًا حلماية أفراد اجملتمع.
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محمد صالح حسين

فوائد زيت الزيتون 
العجيبة

الزيتون  زيت  من  كبيرة  ملعقة  شرب  إن 
صباحاً أو مساًء قبل النوم يجنبك من أعراض 
كثيرة ألمراض مختلفة. وإذا كان غير محبب 
لديك طعمه الالذع فيمكنك أن تشربه مخلوطاً 
مع كأس ماء دافئ أو مع عصير الليمون وهذا 

ما يجعل أكثر قبوالً لجهاز الهضم لديك. 
أهم الفوائد من شرب زيت الزيتون :

1ـ تقليل االلتهابات في الجسم: هل تعلم أن زيت 
الزيتون البكر عالية الجودة يحتوي على ثالثين 
الفعالة  المادة  ففيها  اإلنسان  لجسم  مفيدة  مادة 
التي ال تستغني عنها الجسم وهي )بوليفينول( 
الجسم  داخل  لألكسدة  كمضادات  تعمل  والتي 
وأيضاً تعمل على تقليل االلتهابات في الجسم، 
الغير  األحادية  الدهنية  األحماض  أن  كما 
تساعد  الممتاز  البكر  الزيتون  بزيت  ُمشبعة 
في   )  HDL( الجيد  الكولسترول  زيادة  على 
) LDL( جسمك وخفض الكولسترول الضار
باإلضافة إلى ذلك فإن مضادات األكسدة تقلل 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
2ـ الحصول على بشرة أفضل: زيت الزيتون 
خليط  في  ممزوج  كمقشر  استخدامه  يمكن 
النوم  قبل  أو مرطب وأن شربه مساء  السكر 
الشيخوخة  لمكافحة  معروفة  مركبات  يوصل 

مثل مضادات األكسدة.
الكثير  يبدأ  المثالي:  الوزن  للحصول على  3ـ 
من زيت  ربع كوب  بتناول  يومهم  الناس  من 
تتناول  البكر الصافي ولكن يجب أن  الزيتون 
ألن  أيضاً  مساًء  النوم  قبل  الزيتون  زيت 
إبطاء  إلى  فيه يؤدي  الموجدة  حمض األوليك 
وعلى  األخرى،  الغذائية  العناصر  امتصاص 
على  يحتوي  الزيتون  زيت  أن  من  الرغم 
االستهالك  إن  آال  عالية،  حرارية  سعرات 
اليوم  مدار  على  الحرارية  للسعرات  الكلي 

سوف ينخفض .
4ـ تحسين صحة المرارة وعملها: أن كل إنسان 
بحاجة إلى زيتدة إنتاج عصارات البنكرياسية 
والصفراء والتقليل من خطر اإلصابة بحصاة 
بحصاة  المصاب  لدى  يولد  حيث  مرارية. 
فيمكنك  كالصاعق  ُمبرحة  آالم  مرارية 
وظيفة  من  وتحسن  اآلالم  هذه  من  التخلص 
لكونه  البكر  الزيتون  زيت  بتناول  المرارة 
البنكرياسية،  العصارات  إنتاج  زيادة  يضمن 
كما أن العصارات مهمة لتكثير الدهون حتى 

يمكن امتصاصها في جدار األمعاء .
مشاكل  إن  قولون صحي:  على  للحصول  5ـ 
شيوعاً  المشاكل  أكثر  من  هي  القولون 
ومزعجة والتي تؤدي إلى آالم شديدة في البطن 
واالنتفاخ. فبإمكانك أن تحل هذه المشكلة ألن 
الزيتون  زيت  في  الموجودة  البلوبينول  مادة 
لألكسدة،  كمضاد  يستخدم  الصافي  البكر 
ولتخلص الجسم من الجذور الحرة السرطانية 
وجدت دراسة عالمية أن شرب زيت الزيتون 
يثبط سرطان  فارغة  معدة  على  أو  النوم  قبل 
في  يساهم  الزيتون  زيت  أن  كما  القولون، 
القضاء على اإلمساك وهذا يعني التخلص من 
القولون  في  تتواجد  التي  المتحجرة  الفضالت 
والتي ربما تعمل على وطود بعض التعفنات. 
على  يقضي  الصافي  البكر  الزيتون  زيت  إذاً 

اإلمساك ويطهر القولون 
الدم :إذا أردت  6ـ للحفاظ على مستوى سكر 
وأن  السكر  مرض  مضاعفات  تتجنب  أن 
تحافظ على مستويات معتدلة في جسمك فعليك 
بشرب زيت الزيتون البكر قبل النوم؛ حيث أن 
الدم  سكر  مستويات  الحفاظ  على  القدرة  لديه 

المنخفضة .
مشكلة  االمساك  المزمن:  اإلمساك  للعالج  7ـ 
مزعجة لإلنسان فإذا أراد التخلص منها يمكن 
خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة 
صغيرة من عصير الليمون وشربه قبل النوم 
تقليل  في  يساعد  مما  فارغة  معدة  على  أو 
داخل  الجفاف  من  البراز  ومنع  اإلمساك. 
كمية  شرب  من  ونحذرك  الليل  أثناء  القولون 
معوي  إسهال  إلى  يؤدي  قد  ذلك  ألن  كبيرة 
للهضم  مفيد  أنه  كما  معوية،   واضطرابات 
ويحفظ عملية التمثيل الغذائي ويمتص الطعام 

ويمنع تقرح المعدة واألمعاء .

تآكل األسنان هو عبارة عن تآكل طبقة المينا 
)الجزء األكثر صالبة في جسم اإلنسان( وقد 
أي  العاج،  طبقة  ليشمل  األسنان  تآكل  يمتد 

الطبقة الداخلية المكونة لألسنان.
جميع  يصيب  عاّماً  األسنان  تآكل  يكون  قد 
ويختلف  فقط.  بعضها  يصيب  وقد  األسنان، 
أيضاً في شدته فقد يكون بسيطاً ال يسبب أي 
يؤرق  شديداً  يكون  وقد  محسوسة  مضاعفات 
أهمها  من  التي  المضاعفات  بسبب  صاحبه 

الحساسية المفرطة.
أسباب تآكل األسنان :

ومعظمها  عديدة،  األسنان  تآكل  أسباب  إن 
بيئية، تعتمد على نوعية أكل المريض وعمره 

وحالته النفسية. ويمكن تلخيصها في اآلتي:
1ـ عامل الوراثة.

األطعمة  والمشروبات  القاسية  األطعمة  2ـ 
الحمضية.

3ـ الحالة النفسية. 
4ـ تفريش األسنان بطريقة خاطئة. 

5ـ عادات مؤذية.
للقيام  أسنانه  فيها  اإلنسان  يستخدم  عندما  6ـ 
المشروبات  فتح قوارير  ببعض األعمال مثل 
عادة  أو  األسنان  بين  القلم  ووضع  الغازية 
قد  التي  العادات  من  ذلك  وغير  الظفر  عض 

تسبب تآكال في أسنان معينة مثل القواطع.
فقدان الضروس الخلفية :

هل لديك مشكلة تآكل األسنان؟
هذه  كون  مهمة،  السؤال  هذا  عن  اإلجابة 
طبقة  تآكل  أن  بسبب  جداً  خطيرة  الظاهرة 
المينا ال يمكن تعويضه بسهولة والوقاية خير 
من العالج لذلك فإذا كنت تعاني من مثل هذه 
في  تتردد  فال  عنها  سنتكلم  التي  العالمات 
زيارة طبيب األسنان لمنع حدوث مشاكل أكبر 

وهذه العالمات هي:
لون  يتغير  حيث  لألسنان.  العام  المظهر   –
األسنان المصابة وحجمها أو شكلها بالتدريج.

عند  خاصة  مفرطة  بحساسية  الشعور   –
التعرض لمؤثرات باردة أو حارة.

مفاصل  في  وأصوات  والفكين  الوجه  آالم   –
الفك.

بتغيير  األسنان مصاحب  أطباق  في  تغيير   –
في شكل الذقن والشفاه.

– تكسر الحشوات من دون التعرض ألي نوع 
من الحوادث الظاهرة.

عالج تآكل األسنان:
بالطبع الوقاية خير من العالج وعند اكتشاف 
وجود أي نوع من تآكل األسنان البسيط يمكن 
عدم  على  والعمل  المسبب  باكتشاف  تداركه 
عريضة  خطوطا  هناك  ولكن  له.  التعرض 
أي  حدوث  فرص  من  للتقليل  إتباعها  يجب 
نوع من التآكل وبالتالي إعطاء األسنان عمراً 

افتراضيا أطول وهذه اإلرشادات كالتالي:
1ـ اتباع أسلوب غذائي صحي وعدم اإلفراط 
الغازية.  والمشروبات  الحمضيات  تناول  في 
المواد  من  كثير  من  غذاؤنا  يتكون  ما  وعادة 
الحمضية والتي نستخدمها كنوع من النكهات 
المشهية وأحياناً لتسريع الهضم. وهذه بدورها 
بدوره  والذي  حامضياً،  الفمي  الوسط  تجعل 
لألسنان  الخارجية  الطبقة  في  بالتأثير  يقوم 
عرضة  يجعلها  مما  منها  األمالح  وذوبان 

للتآكل.
تناول  بعد  مباشرة  األسنان  تفريش  ويؤدي 
الخارجية  الطبقة  تآكل  إلى  كهذه،  وجبة 
األسنان  بحساسية  اإلصابة  ثم  ومن  تدريجياً 
المفرطة. ولذلك ننصح بغسل الفم والمضمضة 
بعد األكل والتريث قليالً إلى أن تتم معادلة تلك 
القيام  ثم  ومن  الفمي،  الوسط  في  األحماض 
بتفريش األسنان بعد ذلك. كما أن أكل بعض 
أنواع الفاكهة مثل التفاح والموز والتقليل من 
المشروبات الغازية يساعد على تعديل الوسط 

الحامضي.
2ـ الحرص على عدم تكرار الغثيان والتقيؤ، 

باللجوء  وعالج أي اضطرابات معوية وذلك 
إلى الطبيب المختص.

األسنان.  لتفريش  صحيح  أسلوب  إتباع  3ـ 
لتفريش  إتباعها  يجب  عامة  مبادئ  وهناك 

األسنان وهي كاآلتي:
وأسنانك،  لفمك  المناسبة  الفرشاة  اختيار   –
مناسب  حجم  ذات  تكون  المثالية  فالفرشاة 
والحجم  فمك.  في  ضرس  آخر  إلى  تصل 
المتوسط. كذلك يجب أن ال تكون  الشائع هو 
المينا من  لتفادي تآكل طبقة  الشعيرات خشنة 
كثرة االستخدام واألنسب استخدام فرشة ذات 
شعيرات متوسطة الخشونة أو ناعمة وطويلة 
األسنان  منحنيات  مع  انسيابها  لضمان  وذلك 

والفراغات البينية لها.
– تأكد من تفريش جميع أسنانك بانتظام ثالث 
إثناء  المرآة  إلى  بالنظر  وذلك  يومياً.  مرات 
التفريش والتأكد من عملية التنظيف وإنك فعالً 

قمت بتنظيف جميع أسنانك.
وأربعين  خمس  بزاوية  الفرشاة  بوضع  قم   –
المراد  للسطح  اللثوي  الطرف  باتجاه  درجة 
الفرشاة في مكانها لضمان  تفريشه، وتحريك 
كذلك  لألسنان.  نحت  دون  الشعيرات  تحريك 
يجب التأكد من تفريش أسطح األسنان بالكامل 
المينا  طبقة  التقاء  منطقة  تفريش  من  والتأكد 
باللثة وذلك لضمان سالمة اللثة من أي تراكم 
أن تصل الشعيرات إلى  جيري. ويجب أيضاً 

مناطق ما بين األسنان لتنظيفها.
في  انحسار  من  يعانون  ممن  كنت  إذا  أما   –
الشديدين،  وتآكلها  األسنان  وحساسية  اللثة 
وذلك  ما  نوعاً  استخدام طريقة مختلفة  فيجب 
وتحريك  الشعيرات  ناعمة  فرشاة  باستخدام 
الجانب  من  ابتداء  عمودي  باتجاه  الفرشاة 
لضمان  وذلك  الطاحن  السطح  باتجاه  اللثوي 
حساسية  ومن  منه  والتقليل  االنحسار  إيقاف 

األسنان.
– يجب التقليل من استخدام مبيضات األسنان 
وأي معاجين تبييض قد تزيد من تآكل األسنان.

– هناك من الناس من ال يملك المهارات الكافية 
الستخدام الفرشاة اليدوية بالطريقة الصحيحة 
أو لديه مشكلة في يديه من ضعف أو نقص في 
األصابع أو غير ذلك، ولهؤالء يحبذ استخدام 
الضاخة  المائية  الفرش  أو  الكهربائية  الفرشاة 
نفس  اتباع  بشرط  لهم  مفيدة جداً  للماء، وهي 
أن هذه  يعني  الذكر. وهذا ال  السابقة  المبادئ 
العكس  على  بل  هؤالء  لغير  تنفع  ال  الفِرش 
تسهل  كونها  وذلك  جمة  فوائد  لها  فان  تماماً 

عملية التفريش وتسرعها.
غير  في  األسنان  استخدام  عن  االمتناع  4ـ 
األعمال  في  كأداة  واستخدامها  وظيفتها 
الطعام  لمضغ  إال  تخلق  لم  فهي  اليدوية، 

ولبعض الوظائف الفمية فقط..
أو  األسنان  اصطكاك  مشكلة  وجود  عند  5ـ 
أي  وجود  وعند  النوم  أثناء  وطحنها  جزها 
يكون  العالج  فأن  المصاحبة  العالمات  من 
آالم  أي  من  للتقليل  عام  عالج  من  جزءاً 
الوجه  عضالت  في  تحصل  قد  أعراض 
اإلجهاد  من  بالتقليل  ذلك  ويتم  الفك  ومفصلي 
الحاصل لعضالت الوجه والفكين وغضاريف 
المريض  بإعطاء  وذلك  وعظامها،  المفاصل 
بعض  مثل  لاللتهاب  المضادة  األدوية  بعض 
مثل  الخاصية،  تلك  لديها  والتي  المسكنات 

الفولتارين أو البروفين.
ـ وفي نفس الوقت يعطى المريض دواء مرخيا 
للعضالت وذلك للتقليل من تشنجات عضالت 
حارة  ماء  كمادات  عمل  فأن  كذلك  الوجه. 
يساعد في بعض األحيان إلى التقليل من اآلالم 
العالج  هذا  في  ما  وأهم  المفاصل.  والتهابات 
األسنان  الصطكاك  مانع  جهاز  عمل  هو 
Hard Mouth Guard وذلك للبسه خاصة 
تشنج  من  يقلل  أيضاً  انه  حيث  الليل،  أثناء 
عمله  ويتم  إراحتها.  على  ويساعد  العضالت 
بمواصفات خاصة تناسب كل مريض وحالته.
حدوث  وعند  المتقدمة  الحاالت  في  أما  6ـ 
التآكل فعلياً، فيمكن استعاضته عن طريق حشو 
والعمل  األسنان  تلبيس  أو  المتآكلة،  األجزاء 
المناسب.  اإلطباق  في  األسنان  وضع  على 
العالج إعادة تأسيس لإلطباق  يتطلب  وأحياناً 
وضعه  في  الفك  ووضع  للمريض  األصلي 
إلى  الضروس  تعرض  عند  وذلك  الصحيح 
تآكل شديد. ويتم عمل ذلك بفتح العضة ومن 
الضروس  وخاصة  األسنان  جميع  تلبيس  ثم 

إلعادة تأسيس األطباق المناسب للمريض.

لحركات  تصاعداً  األخيرة  العقود  شهدت 
تُعنى  والتي  العالم،  المستقلين” حول  “الصناع 
اإلنتاج  أدوات  امتالك  من  المستهلك  بتمكين 
هو  تالئمه  التي  البضاعة  ليصنع  الالزمة 
شخصياً، حتى من دون الحاجة للرجوع لبضائع 
الُمصنعة بكمياٍت ضخمٍة قد  الكبرى  الشركات 
ال تكون مناسبةً لمتطلبات الجميع، ولقد استغل 
هذا الحراك الشعبي عدة تقنياٍت حديثٍة كالبرامج 
الثالثية  المفتوحة المصدر والطباعة  والُمعدات 
وتُعرف  اليوم.  حديثنا  موضع  وهي  األبعاد، 
والمواد”  لالختبار  األمريكية  “الجمعية 

الطباعة ثالثية األبعاد )وتسمى علمياً بالتصنيع 
المواد  جزيئات  ضم  عملية  بأنها  باإلضافة( 
لبعضها لتكّون نموذجاً ثالثي األبعاد باالعتماد 
العملية  وتتم  للنموذج،  الرقمية  البيانات  على 
المادة فوق بعضها بعكس  بوضع طبقات  عادةً 
طرق التصنيع التقليدية او التصنيع بالقطع، ولقد 
بدأت التطبيقات المختلفة للطباعة الثالثية األبعاد 
بالتغلغل في الكثير من الصناعات، سواًء لصنع 

النماذج األولية أو لتصنيع المنتجات النهائية.
إمكانياتها  األبعاد  ثالثية  الطباعة  أثبتت  لقد 
تُجري  في عدة مجاالٍت، حيث  بالفعل  الواعدة 

بناء  اليوم لتطوير استخدامها في  أبحاٌث كبيرةٌ 
إنتاج  التشييد،  صناعة  في  والجسور  المنازل 
في  والطائرات  الفضائية  الصواريخ  قطع 
النانوية  المواد  لصنع  الطيران، وحتى  صناعة 
الكيميائية.  والمواد  األدوية  الداخلة في صناعة 
ولكن حديثنا هنا اليوم سيكون عن قطاٍع محدٍد 
ففيه  األسنان،  وطب  الطبية  الصناعات  وهو 
العديد من التطبيقات للطباعة ثالثية األبعاد التي 
يمكننا أن نصنفها على ثالثة مستوياٍت متزايدٍة 

في التعقيد والدقة.
البساطة هو  أول مستوى في  أن  الخبراء  يرى 
صنع نماذج ثالثية األبعاد غير الحية ألعضاء 
جسم اإلنسان، والتي تساعد الجراحين للتخطيط 
الُمراد  للعمليات الجراحية عبر محاكاة العضو 
هذا  بدء  ولقد  عليه،  الجراحية  العملية  إجراء 
التطبيق مبكراً في بداية األلفية الثانية وبالتحديد 
الطريقة  هذه  استخدمت  حيث  2003مـ،  عام 
في عملية فصل التوأمين السياميين المصريين 
وذلك  األمريكية،  داالس  بمدينة  وأحمد  محمد 
نظراً لتعقيد العملية والتصاق جمجمة الطفلين، 
ما دفع األطباء لطباعة نموذٍج يحاكي جمجمةً 
سهل  ما  وهو  الدموية  األوعية  على  تحتوي 
استفاد  ولقد  كثيراً،  الجراحية  العملية  إجراء 
أطباء التجميل أيضاً من صنع نماذج للمرضى 

ليعطوا  الجراحية،  للعمليات  سيخضعون  الذين 
المريض تصوراً أولياً من خالل طباعة نموذٍج 
إجراء  قبل  حتى  للعضو  الجديد  الشكل  يحاكي 
لتطبيقات  الثاني  المستوى  في  أما  العملية. 
األجهزة  طباعة  فنجد  األبعاد  ثالثية  الطباعة 
والُمعدات الطبية، ويمكننا أن ندرج هنا الكثير 
على  المساعدة  كاألجهزة  األجهزة،  هذه  من 
المخصصة  االصطناعية  واألطراف  السمع 
االستعاضات  إلى  باإلضافة  نفسه،  للمريض 
العظمية في الركب ومفاصل الفخذ الصناعية، 
كالمحرك  تعقيداً  األجهزة  هذه  ألكثر  وصوالً 
لتلقح  المنوية  الحيوانات  يدفع  الذي  المجهري 
البويضة التي أُعلن عنها العام الماضي بألمانيا. 
الطباعة  لتقنيات  أن  فنجد  أما في طب األسنان 
على  متفوقةً  تجعلها  مزايا  عدة  األبعاد  ثالثية 
تستلزم  حيث  التقليدية،  التقنيات  من  نظيرتها 
الطرق التقليدية الكثير من الوقت والجهد إلنتاج 
معداٍت تقويميٍة مخصصٍة على أبعاد فم مريٍض 
على  األبعاد  ثالثية  الطباعة  أن  نجد  بينما  ما، 
الكفة األخرى يسرت الحصول على هذه األبعاد 
ثالثي  ضوئٌي  ماسٌح  يُستخدم  حيث  يسٍر،  بكل 
لطباعتها  الطابعة  إلى  صوره  وتُرسل  األبعاد 
بدقٍة عاليٍة، ما يعطي تقنية الطباعة ثالثية األبعاد 
القدرة على التحكم في خواص الزراعات السنية 
المطبوعة لتمتلك خواصاً فيزيائيةً مشابهةً لعظم 
فك المريض، وهناك الكثير من األجهزة غيرها 
القليلة.  التي يصعب حصرها في هذه السطور 
وتعقيداً  تقدماً  واألكثر  الثالث  المستوى  على 
التجديدي،  والطب  األنسجة  هندسة  مجال  نجد 
والذي يتشارك فيه تخصصات متعددة في إعادة 
إنتاج وتأهيل أنسجة حية إلستعاضتها بدالً من 
بشريٍة  أعضاٍء  لطباعة  يمهد  مما  تالفة  أنسجة 
كاملٍة باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد. حيث ان 
الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب تقنياٍت بالغة 
التعقيد وعالية الدقة في تصنيع الهياكل الحيوية 
تقنية  وفرته  والذي  للمريض  ولتخصيصها 
الطباعة ثالثية األبعاد، حيث تستخدم الطابعات 
لألنسجة  هيكٍل  لصنع  كحبٍر  الحية  الخاليا 
الحيوية وما فيها من أوعيٍة دمويٍة دقيقٍة، ويمثل 
للكثير  العالجي  المستقبل  الُمتقدم  المستوى  هذا 
لتوفير  الوحيد  والحل  الُمزمنة،  األمراض  من 
قوائم  على  المدرجين  للمرضى  بديلٍة  أعضاء 
الباحثين  من  كثيٌر  يعتقد  للزراعة.  االنتظار 
التطبيقات  أن  األبعاد  الطباعة ثالثية  في مجال 
الطبية ستكون العجلة الدافعة لتطورها، خاصةً 
المطبوع  للمنتج  تخصيٍص  من  يميزها  لما 

المتغير بحسب حالة المريض.

تآكل األسنان

التطبيقات الطبية للطباعة ثالثية األبعاد

مركز األخبار ـ تستمر المرحلة األخيرة من 
حملة عاصفة الجزيرة التي أطلق عليها اسم 
»معركة دحر اإلرهاب«؛ لتحرير آخر جيب 
يتحصن فيه المرتزقة بالريف الشرقي لمدينة 
بين  االشتباكات  استمرار  الزور، وسط  دير 
مقاتلي قسد ومرتزقة داعش في بلدة الباغوز.
التي  األخيرة  النقطة  الباغوز  بلدة  وتعتبر 
يسيطر عليها المرتزقة في الشمال السوري، 
وكانت نقطة أساسية واستراتيجية للمرتزقة؛ 
كونها تقع بالقرب من المنطقة الحدودية مع 
التي  العراقية  األنبار  من  بالقرب  العراق 
التي  الهامة  المناطق  من  أيضاً  تعتبر  كانت 

كانت تحت سيطرة داعش.
قبل أيام؛ أوضح قائد حملة عاصفة الجزيرة، 
عقد  صحفي  بيان  خالل  من  فرات  جيا 
نارياً،  ساقطة  داعش  أن  العمر،  حقل  في 
وتسيطر على مساحة ما بين 600 إلى 700 
متر مربع. ولفت إلى أنهم يتأنون في تحرير 
يحتجزون  المرتزقة  كون  األخيرة  النقاط 

المدنيين فيها ويتخذونهم كدروع بشرية لمنع 
تقدم قواتهم في آخر جيب للمرتزقة.

وتمكن مراسلو وكالة هاوار من رصد بعض 
باإلضافة  الباغوز،  في  المقاتلين  تحركات 
المنطقة،  تلك  في  العسكرية  اآلليات  إلى 
وفي لقاء مع أحد القياديين في الجبهة دلشير 
الشمالية  الجهة  أنهم حرروا  أوضح  حسكة، 
الجديدة  الحارات  من  وبعض  الباغوز  من 
دلشير  ولفت  الباغوز.  من   %90 بمساحة 
حسكة إلى أن االشتباكات ما زالت مستمرة 
تماماً  محاصرة  وهي  الباقية  المنطقة  في 
فيما يستغل مرتزقة داعش  قواتهم،  قبل  من 
من ضربات  هرباً  بينهم  ويحتمون  المدنيين 
وأكد  مناطقهم.  في  أنشأوه  مخيم  في  قواتهم 
المعارك  مجريات  وحسب  داعش  أن  على 
سيسقط في األيام القليلة القادمة. موضحاً في 
الوقت نفسه أنهم يتقدمون ببطء في المنطقة 
وغالبيتهم  المدنيين  وجود  بسبب  األخيرة 
داعش  تستخدمهم  الذين  داعش  عوائل  من 

كدروع بشرية.
عمدوا  داعش  مرتزقة  أن  بالذكر؛  والجدير 
بلدة  داخل  مكثف  بشكل  األلغام  زرع  إلى 
المقاتلين  تقدم  لعرقلة  محاولة  في  الباغوز 

صوب معقلهم األخير.
ومن جانبه؛ أشار رئيس فرع حزب سوريا 
المستقبل في الطبقة مثنى عبد الكريم إلى أن 
حملة عاصفة الجزيرة هي استمرار لمقاومة 
خط  زالت  ما  التي  المقاومة  تلك  كوباني 
نضال في دحر مرتزقة داعش على يد أبناء 
شمال وشرق سوريا الذين امتزجت دماءهم 

في مسيرة أخوة الشعوب.
مرتزقة  نهاية  أن  إلى  الكريم  عبد  ولفت 
داعش في جغرافية المنطقة هي بداية العملية 
السياسية في المنطقة، وقال في هذا السياق: 
داعش  على  القضاء  يتم  أن  بعد  »اليوم 
سيكون  رجسه  من  تراب  ذرة  كل  وتحرير 
كفيالً بأن يعطي اإلشارة للبدء بعملية سياسية 
السورية،  األزمة  من  نهائي  لمخرج  تقود 
والتي  والعالمية  اإلقليمية  الدول  فجميع 
يمكن  ال  أنه  السياسية  مواقفها  في  توضح 
إيجاد حلول فعالة بالمنطقة في ظل اإلرهاب 
ذرة  آخر  تحرير  مع  ماض  مجرد  سيكون 
التي  الجزيرة  عاصفة  حملة  خالل  تراب 
ستكلل بنصر تاريخي على يد قوات سوريا 

الديمقراطية«.
تحت  تقبع  كانت  التي  »المناطق  وأضاف: 
أحكام  فيها  وتطبق  داعش  مرتزقة  حكم 
اليوم  ومصالحهم،  أهوائهم  وفق  وأعراف 
ومآسيها  جراحها  من  بالرغم  المناطق  تلك 
ستعود إلى سابق عهدها وزمانها، ستعود إلى 
الذي   والسلم  والمحبة  األخوة  حقيقة  حقيقتها 

طالما تميزت به أرضنا بشعبها الطيب«.
وفي لمحة عن تاريخ انطالق المقاومة ضد 
داعش في عام 2014، قال عبد الكريم: »ال 

بأن كوباني كانت  ينكر  أن  يستطيع أي أحد 
شرارة المقاومة وبداية النهاية ألعتى تنظيم 
فمقاومة  جمعاء،  البشرية  عرفته  ارهابي 
كانت  القرن  مقاومة  كانت  التي  كوباني 
الطريق لخط المقاومة الذي تابع نضاله في 
فمن  األرض  وتحرير  داعش  مرتزقة  دحر 
والرقة  والطبقة،  منبج  كانت  كوباني  بعد 
عاصمة الخالفة المزعومة تلك القلعة سقطت 
أسوارها أمام إرادة قوات سوريا الديمقراطية 
تلك القوة التي أصبحت رمزاً للسلم والسالم، 
الذي  والنضال  للبطولة  الحقيقي  والمعنى 

سطرته بحروف من دماء شهدائها«.
وفي نهايات شهر شباط عام 2015 أعلنت 
وحدات حماية الشعب تحرير مقاطعة كوباني 
اسطورية  مقاومة  بعد  داعش  مرتزقة  من 
دامت قرابة أربعة أشهر، والتي أطلق عليها 
اسم »مقاومة القرن« لما شهدته من بطوالت 
من  والحد  داعش  لردع  كبرى  وتضحيات 

تمددها.
حملة  كوباني،  مقاومة  من  »بدءاً  وأكمل: 
حملة  الفرات،  غضب  حملة  منبج،  تحرير 
تحرير الرقة وأخيراً حملة عاصفة الجزيرة، 
سوريا  قوات  حررتها  والقرى  المدن  آالف 
كل  رايتها  تحت  جمعت  التي  الديمقراطية 
وسريان  وكرد  عرب  من  المنطقة  مكونات 
وامتزجت  المقاومة،  خنادق  تقاسموا  كلهم 
دمائهم بتراب الوطن لتزهر ياسمين السالم 
والمحبة وتشرق شمس الحرية على اآلالف 
ما  بعد  لها  المتعطشين  المنطقة  أهالي  من 

نكلت بهم الحرب الضروس«.
الكبير  التركي  الدور  أحد  على  يخفى  ال 
السورية  االزمة  انطالق  منذ  لعبته  الذي 
وفرته  وما  المرتزقة  لمجموعات  دعم  من 
مرتزقة  تنقل  سهلت  حدودية  مناطق  من 
المرتزقة  من  اآلالف  واستقطاب  داعش 
مقابالت  خالل  ذلك  أكدوا  الذين  األجانب 
بعد استسالمهم  متعددة على وسائل االعالم 

عبد  ربط  النقطة  هذه  من  وانطالقاً  لقسد؛ 
التركية  المحاوالت  حديثه  خالل  الكريم 
الزور  دير  في  اليوم  داعش  إلحياء  الفاشلة 
بما قدمته من دعم له خالل معارك كوباني 
المستمرة  التركية  التهديدات  »اليوم  قال:  إذ 
سوريا  وشرق  شمال  لمناطق  والجبانة 
لحملة  األخيرة  المعركة  توقيت  مع  تزامنت 
بالمنطقة  األخير  جيبه  في  الجزيرة  عاصفة 
في محاولة فاشلة منها؛ لتخفيف حدة المعركة 
فادحة  خسائر  داعش  كبدت  التي  العسكرية 
في المجاالت كافة، وهذه المحاولة هي تكرار 
لموقف الدولة التركية من هجوم داعش على 
الدعم عبر  من  الكثير  لهم  قدمت  إذ  كوباني 
فتح الحدود وتأمين مناطق حدودية يقيم فيها 

المرتزقة«.
وبعد القضاء على مرتزقة داعش في كوباني 
ومحيطها عام 2015، عبر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان عن استيائه لما حصل 
في  تركية  اعالم  لوسائل  تصريح  في  وذلك 
»إن  قال:  حيث   2015 فبراير  من   27 الـ 
لحكم  تخضع  مناطق  إقامة  تريد  ال  تركيا 
ذاتي ومستقل في سوريا على غرار ما جرى 
التام  العراق« في تعبير منه عن رضاه  في 
داعش  مرتزقة  لسيطرة  المنطقة  لخضوع 

آنذاك.
وفي ختام حديثه نوه رئيس فرع حزب سوريا 
المستقبل في الطبقة مثنى عبد الكريم إلى أن 
القضاء على داعش عسكرياً ليس بكاف، بل 
وهي  األصعب  للمرحلة  االنتقال  يستوجب 
زرعها  التي  وأفكاره  جذوره  على  القضاء 
في عموم المناطق التي كانت تخضع له، إذ 
قال: »التهديد الذي يشكل مرتزقة داعش بعد 
القضاء عليه في نهاية حملة عاصفة الجزيرة 
أدنى  أو  قوسين  قاب  انتهاؤها  بات  التي 
تنشيط بعض  من خالل  حقيقياً  تهديداً  يشكل 
الخاليا النائمة التي تحاول بين الحين واآلخر 

استهداف امن واستقرار المنطقة«.

داعش أوشك على االنهيار

بعد آخر انتهاكات  مركز األخبار ـ تزداد يوماً 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  وسياسات جيش 
إطار  وفي  عفرين.  مقاطعة  أهالي  بحق 
أهلها  إجبار  وبعد  املنطقة  دميغرافية  تغيير 
التركي  االحتالل  جيش  يتعمد  األصليني؛ 
التركمان،  النازحني  من  كبير  قسم  لتوطني 
بتوطني  تقريبية  إحصائية  أول  وصلت  حيث 
وقرى عفرين  نواحي  748 عائلة في مختلف 
الكبيرة  النسبة  فإن  املصادر؛  وبحسب 
 300 بإحصائية  بلبلة  ناحية  في  متواجدة 
قرية  في  135 عائلة  وجود  جانب  إلى  عائلة، 
قرية  في   60 كوتانا،  قرية  في  و120  بيباكا 
في   35 خليالكا،  في   50 مقداد،  قسطل 
بركاشة، في قرطا 30 عائلة، سبع في قرية  
إضافة  قوطان،  قرية  في  تويل، ست  محمود 

لوجود خمس عوائل أخرى في قرية قرنه.
خالل  من  التركي  االحتالل  جيش  ويسعي 
توطني هذه العوائل بتغير دميغرافية املنطقة 
تقوم  فيما  تركية،  إلى  القرى  أسماء  وتغيير 
اجملموعات املرتزقة بإرسال أوراق خطب معدة 

بها.  االلتزام  اجلوامع  شيوخ  وجتبر  مسبقاً 
االحتالل  جيش  اختطف  السياق؛  هذا  وفي 
التابعة  ترميشا  قرية  جامع  إمام  التركي 
عاماً   69 مصطفى  محمد  شيه  لناحية 
واملواطن شعبان علي حسن 30 عاماً وأفادت 
بسبب  جرت  اخلطف  عمليات  أن  معلومات 
اعتراضهم قبل أيام على اعتقال الشباب في 

القرية، ومت اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
االحتالل  جيش  أقدم  أخرى  جهة  ومن 
القبور  شواهد  تدمير  على  أيام  قبل  التركي 
قسطل  قرية  في  حميد«  »شيخ  مزار  في 
وقطع  شرا،  لناحية  التابعة  اإليزيدية  جندو 
والتي  اإليزيدي  املزار  أمام  الواقعة  الشجرة 
تعتبر مقدسة، حيث أن عمرها يزيد عن مئة 

عام.
املزارات  من  الكثير  إن  بالذكر؛  واجلدير 
اإليزيديني  بالكرد  اخلاصة  ومنها  التاريخية 
أثر  عفرين  وتشهد  هذا  للتدمير.  تعرضت 
استمرار عمليات النهب واالختطاف وفوضى 

عارمة في القرى والنواحي كافة.

االحتالل الرتكي يستوطن املئات 
من العوائل الرتكمانية يف عفرين

 من املستحيل العطس
وعينيك مفتوحة

حقائق عن جسم اإلنسان

إعداد / جيان حمو

مركز األخبار ـ تعيش مكونات شمال وشرق 
سوريا وبشكل خاص في إقليم الجزيرة منذ 
من  روح  وسط  البعض،  بعضهم  مع  القدم 
التآخي والمحبة والعالقات الوطيدة والمتينة، 
حالما  ويتحدون  أجدادهم،  التي ورثوها عن 
يتعرض مكون ما لخطر أو ما شابه، وظهر 
وحدة  أثناء  األخيرة،  األعوام  في  جلياً  ذلك 
والسريانية  والعربية  الكردية  المكونات 
بوجه المرتزقة الذين حاولوا غزو واحتالل 
المنطقة، باإلضافة لوقوفهم صفاً واحداً امام 
التهديدات التركية بشن عدوان على المنطقة. 
الشرابيين  عشيرة  وجيه  قال  الصدد  وبهذا 
معه  أجرته  لقاء  في  المطلق  حسن  عبد 
وكالة أنباء هاوار : »نحن متحابين متآخين 
بجميع العشائر العربية والكردية واإليزيدية، 
بشكل  ونعترض  وأمان،  أمن  في  ونعيش 
قطعي على االعتداءات المتكررة تجاه شمال 
 – السوري  الحوار  ونؤيد  سوريا،  وشرق 

السوري، ونعارض تجزئة سوريا«.
فعال  العربية  العشائر  »دور  المطلق:  وأكد 
بشكل  ووقفنا  السورية،  األزمة  بداية  منذ 
ودعماً  وتآخينا  بتماسكنا  وصريح  واضح 
لقواتنا أمام االعتداءات وإرهاب داعش الذي 
الزور،  دير  بريف  األخيرة  أنفاسه  يتلفظ 
سوريا  قوات  ستعلن  القريبة  األيام  وخالل 

الديمقراطية االنتصار على عليه«.
وترجى المطلق من الحاضنة الشعبية وأبناء 

العشائر بشكل عام أن يشدوا ويؤازروا قوات 
أجل  من  ومساندتهم  الديمقراطية،  سوريا 
القضاء على داعش ومن يريد تهديد المنطقة.
ونبذ عبد الرحمن الحميد أحد وجهاء عشيرة 
الجوالة الثقافة المتطرفة التي ظهرت خالل 
المنطقة  أن مكونات  السورية، وبين  األزمة 
عاشت بانسجام وتالحم ووفاق والفضل يعود 
العالقات  متنوا  الذين  واألجداد  اآلباء  إلى 
التي  الشعبية،  الحاضنة  بين  واألواصر 
وقال:  بينها،  التفريق  الجهات  حاولت جميع 
»حاولت عّدة دول إقليمية أن تلعب على هذه 
الورقة وبذلت الغالي والنفيس لبث الفتنة في 

قلب هذا المجتمع الواحد ولم ولن تستطع«.
زبيد  قبيلة  شيخ  الفارس  راغب  وأوضح 
للتصريحات  وعت  العربية  العشائر  أن 
الداعم  بأنه  الثورة،  بداية  منذ  األردوغانية 
»اإلرهاب«  أدخل  من  وهو  »لإلرهاب« 

على المنطقة لزعزعة األمن واستقرارها.
وحول االدعاءات التركية لمحاربة اإلرهاب، 
سوريا،  وشرق  شمال  بصدد  والتهديدات 
لمحاربة  أردوغان  »ادعاءات  الفارس:  قال 
حارب  من  نحن  صحيحة،  ليست  اإلرهاب 
شمال  في  المتواجدة  المكونات  اإلرهاب، 
وحاربت  تحالفت  التي  هي  سوريا  وشرق 
النصرة،  وجبهة  الحر،  جيش  من  اإلرهاب 

وأخيراً مرتزقة داعش«.

وتابع الفارس القول: »عندما رأى أردوغان 
أن الوجهات السياسية غير واضحة له طالب 
بمنطقة آمنة في شمال وشرق سوريا«، وبيّن 
إلى أنهم ضد أي منطقة آمنة برعاية تركيا، 
والصراعات  البلبلة  خلق  على  تعمل  ألنها 

المذهبية والطائفية بين مكونات المنطقة.
العشائر  وشيوخ  وجهاء  الفارس  وشكر 
ووعيهم  المكونات  جميع  من  والمثقفين 
األمن  زعزعة  أرادت  التي  للحمالت 
واالستقرار منذ بداية االزمة السورية، وقال: 
»بفضل هذا الوعي استطعنا أن نحافظ على 
األمن واالستقرار في هذه المنطقة«، وطالب 
والمسيحية،  والكردية  العربية  العوائل 
التي  التهديدات  أمام  واحداً  صفاً  بالوقوف 
مناطق  على  الجهات  بعض  قبل  من  تطلق 

شمال وشرق وسوريا.
وشيوخ  وجهاء  الفارس  راغب  وناشد 
الديمقراطية  لمطالبة مجلس سوريا  العشائر 
لحل  المفاوضات  بتجديد  السوري  والنظام 
األزمة  حل  أن  إلى  وبيّن  السورية،  األزمة 
السورية بيد أبناء الوطن السوري؛ ألنهم هم 
السوري  المجتمع  وناشد  األرض،  أصحاب 
وقال  والعنصرية،  الطائفية  يتجاوزوا  بأن 
بأن  متيقنة  أصبحت  المنطقة  »إن  ذلك:  في 
المشروع  هو  الديمقراطية  األمة  مشروع 
يتم  وعبره  السورية  األزمة  لحل  األفضل 

الخالص من هذه األزمة«.

وجهاء العشائر العربية: 

«حنن من حررنا املنطقة من اإلرهاب«



www.ronahi.netالعدد 681  

األربعاء
2/20/ 2019م

العدد 681   www.ronahi.net

األربعاء
2/20/ 2019م

 انطلقت في كافة أنحاء روج آفا شمال وشرق 
تنادي  حاشدة   جماهيرية  مسيرات  سوريا 
العظيم  القائد  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  بحرية 
التركية  االستخبارات  قِبل  من  اُعتقل  الذي 
في  وزجه  العالمية،  االستخبارات  وبمشاركة 
إثرها  وعلى  مرمرة،  بجزيرة  إيمرالي  سجن 
الشعب  قِبل  من  غاضبة  أفعال  ردود  عمت 
األوربية  والعواصم  الدول  معظم  في  الكردي 

والعربية.
الدولية  المؤامرة  على  عاماً  عشرين  بمرور 
الكردي  الشعب  الزال  أوجالن،  القائد  بحق 
بحرية  تنادي  المضطهدة  الشعوب  وجميع 
اإلنسانية،  على  )عاراً  شعار  وتحت  القائد، 
وقائداً مثل أوجالن في السجون الفاشية التركية 
إقليم  في  انطلقت  عاماً(؛  عشرين  من  أكثر 
اآلالف  فيها  شارك  حاشدة  مظاهرة  الحسكة 
والنواحي  والقرى  والبلدات  المدينة  أهالي  من 
مزار  باتجاه  بلدة صفيا  من  وذلك  لها،  التابعة 
وقد  بالحسكة،  الداودية  بقرية  دجوار  الشهيد 
كان لصحيفة روناهي استطالعاً آلراء بعض 

النساء المتظاهرات. 

بتكاتف الشعوب
 سُنفِشل املؤامرة

سهام  المواطنة  قالت  ذاته  الموضوع  وضمن 
عمر موسى بأن اعتقال القائد األممي عبد هللا 
أوجالن وزجه في سجن إيمرالي منذ عشرين 
الحكومة  قِبل  من  عليه  العزلة  وفرض  عاماً 
التركية يعتبر انتهاكاً لحرية الشعوب، اخترقت 
بذلك القوانين واألعراف الدولية، فليس بالجدير 
مثله  الحرية  أجل  من  يناضل  قائداً  يالقي  أن 
نادى  الذي  التركية، فهو  السجون  مصيره في 
الظلم  من  الشعوب  حرية  إلى  وفلسفته  بفكره 
والعبودية، وعمل على تخليص جميع الشعوب 
براثن  من  األوسط  والشرق  المنطقة  في 

إبادة  الحكام والرؤساء من  الذي يطبقها  الظلم 
بفكره  ونادى  القوميات،  لجميع  وتشريد  وقتل 
الديمقراطية  األمة  مبدأ  تطبيق  ضرورة  إلى 
كحل  الشعوب،  وأخّوة  المشترك  والتعايش 
على  القاطنة  الشعوب  لجميع  ومناسب  وحيد 
»سنرفع  وأكدت:  الواحدة،  الجغرافية  الرقعة 
من وتيرة الكفاح والنضال واالنتفاضة الشعبية 
في كل مكان من العالم، حتى نصل بأصواتنا 
اإلنسانية  والمنظمات  الحقوقيين  جميع  إلى 
من  وتحريره  القائد  أسر  لفك  والحقوقية، 
سجن إيمرالي وإطالق سراح جميع المعتقلين 

السياسيين في السجون الفاشية التركية«.
السجون  مقاومة  بروح  »إننا  قائلةً:  واختتمت 
القائد عبد  مع  أحراراً  المؤامرة ونحيا  سنُفِشل 

هللا أوجالن«.

سنقضي على الفاشية ومنضي 
على نهج األمة الدميقراطية

كما أضافت المواطنة ثورية صالح قائلةً: »منذ 
ما  صراع  حالة  في  والبشرية  الكون،  والدة 
بين الحكام المستبدين والشعب المضطهد الذي 
السلطة  ودائماً  والعبودية،  الظلم  من  يعاني 
هم  والشعب  المظلومة،  نفسها  تجد  الحاكمة 
وهذا  السلطة،  على  ويعتدون  المتطرفين، 
العالمية  والدول  التركية  الدولة  طبقتها  ما 
اعتقلوا  فقد  الكردي،  بالشعب  والرأسمالية 
القائد عبد هللا أوجالن بحجة مكافحة اإلرهاب، 
وبأن القائد يقود جماعة متطرفة وبأن الشعب 
الكردي هم المرتزقة، وهذا من وجهة نظر هذه 
الدول؛ ألنهم قادوا الشعوب إلى الهالك والدمار 
والمعادية  الالأخالقية  سياساتهم  خالل  من 
للشعوب، وجعلها أداة بأيديهم، يحركونها كيفما 
جميع  إلى  الدول  هذه  تنظر  لذلك  يشاؤون، 
بأنها  المقاومة،  والمنظمات  التحرر  حركات 

منظمات متطرفة وتعتدي على حقوق اإلنسان 
ويجب القضاء عليها، وتعتبر هذه الدول نفسها 
والمبادئ  الحقوق  تمثل  التي  الوحيدة  بأنها 
الحقيقة  في  وهي  الشعوب،  وإرادة  اإلنسانية 
حركة  في  تجد  الشعوب،  حرية  تعادي  من 
عبد  القائد  يقودها  التي  الكردستانية  التحرر 
عليها،  والقضاء  محاربتها  يجب  أوجالن  هللا 
األشكال  بشتى  األوجالني  الفكر  حاربوا  لذلك 
من  وكان  عليه،  للقضاء  المؤامرات  وأحاكوا 
واعتقاله  القائد  على  الدولية  المؤامرة  بينها 
منهم بأن اعتقال  في شباط عام 1999م، ظناً 
ويكسر  الكردي،  الشعب  على  سيؤثر  القائد 
الشعب  أن  متناسين  وعزيمتهم،  إرادتهم  من 
المآسي  من  وجبروته  قوته  يستمد   الكردي 
وأن  التاريخ،  عبر  لها  تعّرض  الذي  والظلم 
والكفاح  لالنتفاضة  بداية  أصبح  القائد  اعتقال 
القوموية  األنظمة  لنهاية  وبداية  والمقاومة، 
والرأسمالية«. وأضافت ثورية بالقول: »نؤكد 
العزلة  الفاشية ونُنهي  بمقاومتنا سنقضي على 

وسنمضي على نهج األمة الديمقراطية«. 

حرية املرأة هي حرية
  قائد اإلنسانية

وضمن هذا الموضوع أكدت المواطنة سميرة 
خليل بأن الدولة التركية باعتقالها القائد الكردي 
بحقوق  اعترافها  عدم  أكدت  أوجالن  هللا  عبد 
بكل  اعترافها  عدم  وكذلك  الكردي،  الشعب 
فالتاريخ  أرضها،  على  المتواجدة  الطوائف 
بحق  المجازر  أبشع  بارتكابهم  مليء  العثماني 
»سيرفو«،  مجزرة  ومنها  األخرى  الشعوب 

اإلبادة  حملة  وتطبيق  األرمني  الشعب  بحق 
العرقية والثقافية والتاريخية بحقهم، ولم يكتفوا 
خارج  األرمني  الشعب  الحقوا  بل  فقط  بذلك 
حدود أرضهم، واتجهوا إلى البلدان المجاورة 
لها بهدف إبادتهم، والتاريخ ال ينسى ارتكابهم 
أبشع المجازر من قتل وتهجير وإبادة للشعب 
والتاريخ  الثقافة  إلمحاء  ومحاوالتهم  الكردي 
الكردي على الوجود، ويعتبر اعتقال القائد عبد 
العزلة  السجن وفرض  هللا أوجالن وزجه في 
الدولية،  والمواثيق  للقوانين  اختراقاً  عليه 
في  الشعوب  وحرية  اإلنسانية  للقيم  وإخالالً 
عند  تقف  لم  التركية  فالدولة  تقرير مصيرها، 
اعتقال القائد فحسب، بل عملت جاهدةً من أجل 
القضاء على الشعب الكردي من خالل احتالل 
مقاطعة عفرين، واعتداءهم على مناطق شمال 
وشرق الفرات باألسلحة الثقيلة وقتل المدنيين.

في  نساء  نحن  »لذلك  بالقول:  سميرة  وتابعت 
بكل  سنقاوم  سوريا  وشرق  شمال  آفا  روج 
طاقاتنا من أجل حرية القائد عبد هللا أوجالن وفك 
أسره، ألن حرية القائد هي حرية المرأة، فالقائد 
بفكره وفلسفته منح المرأة حريتها، والمرأة في 
إبراز  استطاعت  بنضالها ومقاومتها  آفا  روج 
في  المستويات  أرقى  إلى  ووصلت  دورها 
كافة الميادين والساحات، وجعلت من صوتها 
بحرية  ونادت  والديمقراطية،  الحرية  صوت 
فلتسقط  السياسيين،  المعتقلين  وجميع  القائد 
القائد هي  فحرية  القائد  بحق  الدولية  المؤامرة 

حرية المرأة وحرية اإلنسانية«.  

فعاالً  دوراً  المرأة  لعبت   - الطبقة   / روناهي 
وذلك  الطبقة،  منطقة  تحرير  بعد  المجتمع  في 
على  لتحافظ  الداخلي  األمن  لقوات  باالنتساب 
الداخلية  التهديدات  من  ومجتمعها  كرامتها 
وحريتها  حياتها  عن  وبالدفاع  والخارجية، 

باالعتماد على ذاتها. 
وبعد التحرير كان للمرأة دوراً فعاالً في كافة 
مؤسسات وفعاليات المجتمع اإلدارية والخدمية 
التي  الحواجز  لتجتاز  واألمنية  والعسكرية 
وضعت في طريق المرأة التي تحد من حريتها 
من  كثير  في  العمل  من  وإقصائها  الشخصية 
بتربية  مرتبطة  المرأة  كانت  حيث  المجاالت، 
المنزل،  داخل  زوجها  بخدمة  والقيام  أطفالها 
فقط،  األسرة  محيط  ضمن  وجودها  واقتصر 
كافة  في  الطريق  لنفسها  وجدت  اليوم  لكنها 
حيث  واألمنية،  العسكرية  ومنها  المجاالت 
حرية  عن  وتدافع  السالح  تحمل  المرأة  نرى 
فيه،  وتعيش  تحيا  الذي  المجتمع  وكرامة 
وهي تمضي في  الدور الريادي واالجتماعي 
تشارك  وأصبحت  العقبات،  كل  متخطيةً 
المحاالت، حيث دخلت مجال  الرجل في هذه 
المرأة على عاتقها حمل  لتأخذ  الداخلي  األمن 
السالح والمشاركة في حفظ المجتمع من عودة 
المرتزقة وضرب خالياه التي تحاول أن تنشر 
الفتنة بين أبنائها، ولتؤكد المرأة من جديد أنها 
حمايته من  المجتمع، وأيضاً  قيادة  قادرة على 
المهمة  هذه  وأن  واستقراره  بأمنه  العابثين 

ليست حكراً على الرجال.

املرأة قادرة على حفظ
 أمن جمتمعها

في  الطبقة  في  المرأة  مشاركة  وبخصوص 
روناهي  لصحيفة  كان  الداخلي  األمن  قوى 
زيارة ألحد مراكز قوى األمن الداخلي للمرأة 
بعض  مع  التالي  اللقاء  وأجرت  الطبقة،  في 

المنتسبات له.
وفي لقاءنا مع إحدى المنتسبات لصفوف قوى 
األحمد،  عليا محمد  الطبقة  في  الداخلي  األمن 
التأكيد  هو  انضمامها  أسباب  أن  أكدت  والتي 
على  وقدرتها  المجتمع  في  المرأة  دور  على 
األمن  لقوى  »انضمامي  قائلةً:  بمهامها  القيام 

المجتمع  حواجز  كل  كسر  أجل  من  الداخلي 
من  والخروج  العمل،  من  المرأة  تمنع  التي 
الحياة  في  وتُدفن  المنزل  في  لتبقى  المنزل 
للعمل  انضمامي  وكان  مجتمعنا،  في  وخاصةً 
هنا هو تصحيح المنطق الخاطئ لتلك األقاويل، 
في  عربية  امرأة  كل  ودور  دوري  وألثبت 

حماية المجتمع«.
التي  األساسية  »المهمة  بالقول:  عليا  ونوهت 
استقبال  هو  مركزنا  في  المرأة  بها   تقوم 
العمل  نشارك  وبذلك  حلها  الشكاوي ومحاولة 
في الدوريات، والعمل في تمثل األخالق الجيدة 
وخاصةً عند دخول المنازل، ونكون إلى جانب 
الداخلي  األمن  قوى  في  األخرى  الدوريات 
التي  واإلنجازات  المهام،  هذه  في  لمساعدتهم 
المرأة  بحماية  المجال  هذا  في  المرأة  حققتها 
وخاصةً  حقوقها،  عن  مباشر  بشكٍل  والدفاع 
مركزنا  داخل  مختصة  مكاتب  تفعيل  تم  بأنه 
في  المرأة  عاتق  على  الملقاة  المهمة  ألداء 
المجتمع  نظرة  غيرت  وقد  األمني،  المجال 
والمشاركة  العمل  في  المرأة  مشاركة  على 
األمن  قوى  وفعاليات  لصفوف  واالنتساب 

الداخلي على أرض الواقع«.
وذكرت عليا بأن هناك بعض الصعوبات التي 
تواجه المرأة في العمل قائلةً: »ومن الصعوبات 
التي تواجهها المرأة في المحيط النظرة الدونية 
للمرأة التي تحمل السالح، وخاصةً في مجتمعنا 
الذي يعتقد بأن المرأة ضعيفة وغير قادرة على 
أداء المهمة الملقاة على عاتقها في حفظ األمن 

االجتماعي«.
ووجهت عليا رسالة للنساء العربيات لتحضهن 
الداخلي  األمن  قوى  صفوف  إلى  لالنضمام 
وقالت:  والعسكرية،  المدنية  المجاالت  وجميع 
»أقول لكل امرأة عربية أن تثق بنفسها وتثبت 
الداخلي  األمن  قوى  في  وتشارك  شخصيتها، 
للمرأة ومجلس المرأة وغيرها من المؤسسات 
المدنية والعسكرية واالجتماعية، وأن تتخطى 
كل  تحقيق  على  قادرة  لتكون  المجتمع  نظرة 

أهدافها في الحياة«.
تسعى  المنطقة  في  المرأة  بأن  عليا  وأكدت 
وأردفت  لها،  المجتمع  نظرة  لتغيير  بنفسها 
دونية،  نظرة  لنا  ينظر  من  »هناك  قائلةً: 

عملنا  طريق  عن  النظرة  تلك  نستوعب  لكننا 
وجهودنا في أن نكون إلى جانب شعبنا في كل 
ويعّدل  يقبل  المجتمع   جعل  ما  هذا  األوقات، 
نظرته باتجاه أغلب النساء العامالت، وهذا ما 
قوى  صفوف  إلى  المنضمات  أعداد  من  زاد 

األمن الداخلي للمرأة«.

لتنضم النساء إىل اجملال األمين

قوى  في  العضوة  أيضاً  حدثتنا  الصدد  وبهذا   
سبب  عن  الرزاق  عبد  نوف  الداخلي  األمن 
قائلةً:  المجال  هذا  في  العمل  إلى  انضمامها  
األمن  قوى  لصفوف  انضمامي  سبب  »كان 
الثابتة، وأؤكد  أولى خطواتي  الداخلي ألخطو 
المجتمع  في  سلبياً  دورها  يكون  لن  المرأة  أن 
وأدعم هذا الدور، حيث كان المجتمع يرى أن 
قيمة،  فيه وال وجود وال  لها دور  المرأة ليس 
خالل  من  نفسها  تثبت  أن  استطاعت  ولكنها 
عملها بفعالية وبشكٍل بارز في أداء المهام التي 
الرجال في هذه  إلى جانب مشاركة  لها  توكل 
المهمة، ومنها الوقوف على الحواجز و إجراء 
عمليات التفتيش للنساء عند الضرورة، للحفاظ 
من  يتجزأ  ال  جزء  وذلك  المجتمع،  أمن  على 

المحافظة على استقرار وأمن المنطقة«.
سوريا  قوات  بتحرير  بأنه  نوف  وأشارت 
المرأة  أعطيت  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
لتشارك  شخصيتها  من  أصبحت  التي  الحرية 
المرأة  قالت: »كانت  الميادين، حيث  كافة  في 
في أيام مرتزقة داعش ال تستطيع الخروج من 
المنزل وهذه المهمة حكراً على الرجال فقط، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  تحرير  بعد  ولكن 
فرصة  هناك  أصبحت  داعش  من  المنطقة 

كبيرة ألن تخرج المرأة من المنزل، وأن تعمل 
ودعت  المجتمع«.  في  دورها  أهمية  وتثبت 
نوف النساء للمشاركة في قوى األمن الداخلي 
والتخلص من الفكر السائد حتى ال تكون المرأة 
النساء  جميع  »أدعو  وقالت:  فقط،  منزل  ربة 
للمشاركة في قوى األمن الداخلي، المرأة ليست 
من  الخروج  تستطيع  فهي  فقط،  منزل  ربة 
المنزل لتثبت ذاتها والقيام بمهامها على أفضل 
في  تشارك  أن  المرأة  على  يجب  لذا  وجه، 
والخدمية  والعسكرية  األمنية  المجاالت  جميع 
الموضوع  هذا  ضمن  وأكدت  واإلدارية«. 
الباير؛  منى  الداخلي  األمن  قوى  في  العضوة 
بأن سبب انضمامها لهذا المجال هو الدفاع عن 
المجتمع،  في حماية  والمشاركة  المرأة  حقوق 
األمن  قوى  انضمامي لصفوف  وقالت: »كان 
شهور  خمس  منذ  الطبقة  منطقة  في  الداخلي 
لها  الحماية  وتأمين  المرأة  أهداف  لتحقيق 
وأن  المضطهدة،  المرأة  حقوق  عن  والدفاع 
مشاركات  ونحن  المجتمع  أمن  في  أشارك 
فعاليات  وخاصةً  المجتمع  فعاليات  جميع  في 
على  قادرة  أنها  المرأة  أثبتت  وقد  المرأة، 
المرتزقة ودحره من  المجتمع وهزيمة  حماية 
مناطقنا«.  وفي معرض حديثها شجعت منى 
الداخلي  األمن  لقوى  لالنضمام  النساء  جميع 
المجتمع  حماية  في  المرأة شريكة  تكون  حتى 
قائلةً: »وأشجع جميع نساء المجتمع لالنضمام 
لصفوف قوى األمن الداخلي وأن تكون شريكة 
تحرير  بعد  وخاصة  المجتمع،  أمن  حفظ  في 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  قبل  من  المنطقة 
التي أعطت للمرأة حقوقها ودورها بشكٍل فعال 

في المجتمع«. 
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لينا بركات

حال وأحوال ... 

وتعديالت خجولة

لم يكن تنظيم أمور السوريين، من زواج وطالق 
وليد  المدنية،  األحوال  من  وغيرها  وإرث 
يعود  بل  سوريا،  حكم  على  المتعاقبة  الحكومات 
إلى عقود عدة، أوكلت فيها تلك األمور التنظيمية 
تحت  بعدها  لترزح  مختصة،  دينية  جهات  إلى 
ما  قوننته ضمن  التي عملت على  الحكومات  قبة 

يُعرف بـ “قانون األحوال الشخصية السوري”.
يعتمد قانون األحوال الشخصية السوري، بصيغته 
الحالية، على األحكام الفقهية الواردة في المذاهب 
أخرى،  دستورية  ركائز  عن  فضالاً  اإلسالمية، 
الشخصية  األحوال  قانون  تعديل  من  جعلت 
ويواجه  مستحيالاً  ليس  لكنه  أمرااً صعبااً  السوري 
من  جملة  السوري  الشخصية  األحوال  قانون 
عام  وليد  كونه  حصرها،  يمكن  ال  االنتقادات 
بعض  على  طرأت  التي  فالتعديالت  1953م، 
قانوناًا  لجعله  كافية  تكن  لم  الزمن  ذلك  منذ  مواده 
ما  ويعالج  المجتمع  ويلبي حاجات  العصر  يساير 
طرأ عليه من مشكالت وأبرز االتهامات الموجهة 
ومن  واألطفال،  للمرأة  منصف  غير  أنه  للقانون 
الطبيعي أن تكون هناك تعديالت تتماشى مع دور 
ظل  في  خاصةاً  معه،  وتتالءم  السورية  المرأة 
الحاجة لدورها بتنمية المجتمع السوري والنهوض 

به مؤخرااً.
عن  عاجز  الحالية  بصيغته  القانون  وبالتأكيد 
اإلحاطة بكل المشكالت التي نخرت في المجتمع 
السوري، بسبب الصراع العسكري وما نجم عنه 

من إشكاالت قانونية.
األحوال  قانون  بأحكام  كامل  شبه  التزام  وهناك 
السوري، ومنذ عام 2014م، شّرعت  الشخصية 
خاصة  قوانين  سوريا  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
تعدد  أهمها منع  السوري،  المجتمع  يألفها  لم  بها، 
وُمنع  المدني  الزواج  تشريع  تم  حيث  الزوجات، 
مختلفة  أخرى  أمور  إلى  إضافة  الزوجات  تعدد 
األحوال  قانون  عليه  ينص  ما  مع  تتعارض 
الشخصية المطبق، حتى اآلن، وبشكل رسمي في 

كل األراضي السورية.
2000م،   - 1975م  عامي  بين  الفترة  تشهد  لم 
الشخصية  األحوال  قانون  على  تعديالت  أي 
السوري، لتبدأ بعدها جملة من التغييرات، أبرزها 
المتعلقة  2000م،  عام   ،”205“ المادة  تعديل 
على  طرأت  أخرى  وتعديالت  المفقود  بأحكام 
قانون األحوال الشخصية السوري عام 2003م، 
وصفت بـ “الجوهرية”، إذ تم زيادة فترة حضانة 

األم ألطفالها.
وسارت التوجهات بعدها إلى صياغة قانون جديد 
لجنة  تشكلت  إذ  سوريا،  في  الشخصية  لألحوال 
إلعداد قانون جديد ووضعت مشروعها لكنه بقي 

حبيس األدراج.
األحوال  قانون  على  طرأت  التي  التعديالت  أما 
ال  2019م،  في  مؤخرااً  سوريا  في  الشخصية 
إليها  تصبو  التي  واآلمال  الطموحات  إلى  ترقى 
بعد تضحيات ومعاناة مّررَن  النساء وما تستحقه 
كان  ما  وأهم  قبلها  وما  األزمة  بها خالل سنوات 
يمكن أن تتضمنه تلك التعديالت على سبيل المثال 
في  الشخصية  األحوال  تشريعات  جمع  يتم   أن 
الدولة  في  المواطنة  مفهوم  يكرس  واحد  قانون 
والمذاهب،  الديانات  على خصوصية  الحفاظ  مع 
كما يُفضل إصدار قانون أصول المحاكمات أمام 
محاكم األحوال الشخصية يراعي خصوصية هذه 
الدعاوي، وخاصةاً لجهة السرعة في البت بها  كما 
قضاء  وبناء  القضائية  المرجعيات  توحيد  يجب 
مختص باألحوال الشخصية، ويكون على درجتين 
تحت إشراف مجلس القضاء األعلى وإلغاء مسألة 
الوالية على الزوجة وأن تصبح مساوية للرجل في 
مسألة الشهادة واإلرث كما يتوجب فرض عقوبات 
شديدة قد تصل إلى السجن أو غرامات مالية عالية 
الشخصية  األحوال  محاكم  خارج  الزواج  على 
تعدد  أو  المحكمة  الزواج خارج  للحد من ظاهرة 
الزوجات ومن الضروري االعتماد على الخبراء 
والمحكمين ذوي الكفاءة العالية من قِبل المحاكم. 
النفسي  اإلرشاد  في  اإلجازة  حملة  من  وخاصةاً 
ورجال  المشايخ  على  وليس  البشرية  والتنمية 
الدين، ومراعاة حق الطفل في موضوع الحضانة 
قبل حقوق والديه. وإيجاد حلول أكثر صحةاً لمسألة 
اإلراءة ومكانها واحترام حقوق المرأة لجهة النفقة 
والسفر والعمل. وإحالة المسائل المالية البحتة إلى 
القانون المدني وإخراجها من نطاق قانون األحوال 
المدنية  للمحاكم  االختصاص  وجعل  الشخصية، 

مثل الوصية واإلرث والوقف وغيرها.

التأنيث

استطالع/ دالل جان              تقرير/ جوان حممد

روناهي/ قامشلوـ تلعب الفئات العمرية لكرة القدم دورًا هامًا لرفد فئات الرجال مستقبالً 
بالعبني من شأهنم إجراء تغيريات كبرية يف الفريق، ومع زج جمموعة شبابية متتلك املوهبة مع 
جمموعة أخرى من اخلربات وأصحاب االحتكاك الطويل مع األندية والفِرق األخرى، يتكون 

فريقًا متكامالً ومن شأنه احلصول على كل ما يريد من ألقاب وانتصارات.

 مع القائد«
ً
فشِل املؤامرة، وسنحيا أحرارا

ُ
نساء احلسكة: «بروح مقاومة السجون سن

املرأة العربية تأخذ دورها يف احملافظة على أمن اجملتمع

روناهي / احلسكةـ أكدت نساء احلسكة بأن اعتقال القائد يُعترب انتهاكًا حلرية الشعوب، كما 
أنه أصبح بداية لالنتفاضة والكفاح واملقاومة، وبداية لنهاية األنظمة القوموية والرأمسالية.

2011م،  عام  السورية  الثورة  قيام  بعد 
طائفية  حرب  لحالة  بعدها  البالد  ودخول 
الحياة  توقفت  ودولية،  إقليمية  وصراعات 
مجال  في  ولكن  المجاالت  من  الكثير  في 
مناطق  بعض  في  مستمرة  بقيت  الرياضة 
الرياضية  الحياة  استمرت  بينما  النظام، 
تديرها  والتي  آفا  روج  تراب  كامل  على 
ورغم  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارات 
المعاناة الكبيرة ونقص في اإلمكانيات في 

البداية، ولكن رويداً رويداً تنامت الرياضة 
القدم  لكرة  العمرية  الفئات  صعيد  وعلى 
الرسمية  الدوريات  عن  الفئات  هذه  غابت 
الفرق  دوريات  في  حاضرة  كانت  ولكنها 

الشعبية بمختلف مدن اإلقليم.

 خطوة رائدة بدأت
 يف إقليم اجلزيرة...

أول  مع  الموعد  كان  2017م،  عام  في 
مستوى  على  القدم  لكرة  للشباب  دوري 
الجزيرة،  إقليم  في  وكان  ككل،  سوريا 
بمشاركة  2017/4/6م،  بتاريخ  وانطلق 
20ناٍد قُسموا على 5 مجموعات، وبتاريخ 
2017/8/4م، اختتم الدوري وأحرز نادي 
الطريق لقب دوري الشباب التصنيفي بعد 
بخماسية  برخدان  نادي  شباب  على  تغلبه 
أولى  نواٍد كدرجة  نظيفة، وُصنفت عشرة 

والعشرة المتبقية كدرجة ثانية.
وتبعه دوري في العام المنصرم 2018م، 
صعيد  على  اآلن  حتى  ينتِه  لم  والذي 
حتى  ومستمر  والثانية  األولى  الدرجتين 
منهما،  النهائية  المراحل  في  ودخلنا  اآلن 

والناشئين  لألشبال  إقامة دوري  تم  وأيضاً 

وألول مرة في عام 2018م، ويجب شكر 
مكتب كرة القدم للعامين المذكورين 2017 
ـ 2018م، على تلك الخطوات التي كانت 
العمرية،  الفئات  بواقع  لالرتقاء  تهدف 
ورفد فئات الرجال بالعبين لهم كم جيد من 
المباريات واالحتكاك، وهذه الخطوات في 
الكرة  التحاد  السباقة  كانت  الجزيرة  إقليم 

السوري التابع للنظام.

وتعتبر دوريات الفئات العمرية ذات أهمية 
كبيرة ورغم تواجد وحصول أخطاء لكنها 
منها  وجنا  وناجحة  رائدة  خطوة  تبقى 
الجميع الفائدة، لذلك يجب أن يستمر المكتب 
الحالي لعام 2019م، باالهتمام بهذه الفئات 
لكي  باستمرار  تنشيطية  دوريات  وإقامة 
واالستمرارية،  اللياقة  على  محافظة  تبقى 
فهي قاعدة مهمة بالنسبة لفئة الرجال والتي 
على  المنصرمين  بالعامين  كثيراً  اعتمدت 
الشبابية، ونذكر بأن أعضاء  هذه األعمار 
ورئيس مكتب كرة القدم في إقليم الجزيرة 
تشكيل  بداية  منذ  مرات  لعدة  تغيروا  قد 
المكتب وحتى اآلن، ولكن األهم المحافظة 
كافة  الفئات، ومنحها  كما ذكرنا على هذه 

أنواع الدعم الالزم.

رغم كافة الصعوبات مشال وشرق 
سوريا تنتشي بفئاتها العمرية

المالعب  فقدان  المناطق  الكثير من  تعاني 
الكروية  المواهب  لممارسة  المناسبة 
ولكن  القدم،  كرة  للعبة  المفضلة  هوايتهم 
العمرية  الفئات  من  فالمئات  ذلك  رغم 

المختلفة تمارس هذه اللعبة.
الشباب  لفئة  فريقاً  الطبقة شكل حديثاً  ففي 
وسبقه تشكيل فريق لهذه الفئة لنادي منبج 
في  والشباب  الناشئين  لفئة  دوري  وأقيم 
لنادي  األشبال  فئة  كوباني  وفي  الرقة، 
كوباني يتلقى التدريبات، رغم وجود ملعب 
معشب صغير وقد ال يفي بالغرض ولكن 
حبهم لكرة القدم يعطيهم القوة لمقاومة كافة 
لملعب  تفتقر  كوباني  بحيث  المصاعب 
ونفس  حقيقية  معاناة  وهي  كبير  معشب 

الحالة لمدن الرقة والطبقة ومنبج.
المستقبل  عماد  هي  العمرية  الفئات  إن 
ويجب  والمدن  المناطق  لكافة  الكروي 
االهتمام بها، وليس فقط في لعبة كرة القدم 
بنظرة  يخطط  ال  فمن  األلعاب  لكافة  بل 
مستقبلية وينظر بنظرة آنية فقط لن يحصل 

على نتائج إيجابية أبداً في رياضته.

تنامي دور الفئات العمرية يف مشال وشرق سوريا

عليا حممد االمحد منى الباير نوف عبد الرزاق

ثورية صاحل مسرية خليل سهام عمر موسى

حافظ برشلونة على لقب كأس الملك لكرة 
فوز  بعد  التوالي،  على  الثاني  للعام  السلة 
لاير  أمام  مثير  »كالسيكو«  في  درامي 
تمديد  وبعد   )93-94( النهائي  في  مدريد 

المباراة لشوطين إضافيين.
اللقاء  بداية  منذ  حاضرة  اإلثارة  كانت 
البرسا من  إسبانيا، حيث تمكن  بين قطبي 

التفوق في الربع األول )16-20(.
الربع  في  انتفض  الملكي،  الفريق  أن  إال 
الثاني وعوض فارق األربع النقاط، ليتمكن 
من إنهائه )19-15(، وينتهي الشوط األول 

بالتعادل )35-35(.
اختلف الحال تماماً في الربع الثالث، الذي 
الفريق  لينهيه  كاسح  أبيض  تفوق  شهد 
في  ويتفوق   ،)11-25( نقطة   14 بفارق 

النتيجة اإلجمالية )46-60(.
االستسالم  البلوغرانا،  العبو  رفض  لكن 
لهذا الفارق، وقدموا عودة تاريخية، تمكنوا 
خاللها من تعويض هذا الفارق بل والتقدم 
أن  إال   ،)75-77( األخيرة  الثواني  حتى 
كعادته،  تألق  يول  سرجيو  الريال  نجم 

وسجل نقطتين أجلتا اإلعالن عن صاحب 
الكأس لشوطين إضافيين.

ولم تغب اإلثارة عن الفترتين اإلضافيتين، 
حيث كان الريال قاب قوسين أو أدنى من 
التتويج باللقب عندما كان متقدماً )92-93( 
حتى قبل 4 ثوان من النهاية، قبل أن يسجل 
حول  قاتلتين،  نقطتين  الكتالوني  الفريق 
بهما وجهة الكأس من العاصمة المدريدية، 

لعاصمة كتالونيا.
وبهذا يحافظ البرسا على اللقب الذي حصده 
في الموسم الماضي عندما فاز على الفريق 
الملكي أيضاً وبسيناريو مشابه )90-92(.

الكأس  من  حصيلته  بهذا  برشلونة  ورفع 
خلف  الثانية  المرتبة  في  ليأتي  لقباً،  لـ25 
بآخر  والفائز  لقب،  الـ27  صاحب  الريال 

لقب قبل عامين.
عدد  في  الكفة  عادل  برشلونة  أن  كما 
هذا  في  الفريقين  بين  االنتصارات 
»الكالسيكو« الخاص بينهما خالل آخر 5 
سنوات بواقع اثنين لكل طرف في الكأس.

ج بكأس امللك للسلة 
ّ
تو

ُ
برشلونة ي

بعد كالسيكو جمنون أمام الريال

أهم  من  المغلقة  الرياضية  الصاالت  تُعدُّ 
األلعاب  من  للكثير  المطلوبة  الركائز 
الجماعية والفردية الرياضية، ويفتقر إقليم 
تلبي  فقط  الجزيرة لصاالت حقيقية، وهي 
ولكنها  البطوالت  وقضاء  عليها  اللعب 
تأثر كثيراً على إداء الالعبين في المباراة 
وموضوعنا في هذا العدد يركز على صالة 
قامشلو التي سقط سقفها منذ العام 2013م، 

وإلى اآلن لم تعود لرونقها الحقيقي.
االتحاد  بدأ  الماضية  السنة  منتصف  في 

بانتشال  المنشآت  مكتب  عبر  الرياضي 
الرياضيين  وفرح  الصالة  عن  المخلفات 
تالشت  ما  سرعان  ولكن  الخطوة  لهذه 
الصالة  في  العمل  توقف  بعدما  أحالمهم 
ما  إلى  وإرجاعها  السقف  تركيب  على 

كانت عليه.

عام املنشآت الرياضية هل يتحول 
احللم إىل حقيقة؟؟؟

تتضمن القرارات الهامة لهذا العام الجديد 
المنشآت  تأهيل  على  العمل  2019م، 
منشآ  كل  إعادة  الوقت  وبنفس  الرياضية 
هي خارج رعاية االتحاد الرياضي والتي 
رياضية  غير  جهات  بيد  هي  مازالت 
ومازالت تحتكر هذه المنشآت تحت ذرائع 
الرياضية  والصالة  واهية.  وحجج  مختلفة 
على  العمل  الضروري  من  قامشلو  في 
لتمنح  لطبيعتها  وإعادتها  بالكامل  صيانتها 
وقامشلو  الجزيرة  إقليم  في  الرياضيين 
فقد  والراحة  الفرحة  من  قليالً  خاصةً 
المدن  في صاالت  اللعب  من  كثيراً  تعبوا 
المجاورة لقامشلو، ألن تلك الصاالت أيضاً 
وبحسب  المطلوب  بالشكل  مؤهلة  غير 
الخطة  ضمن  بأنها  لدينا  التي  المعلومات 
تغييرات  سنشهد  فهل  العام  لهذا  السنوية 
نذكر  الختام  الصالة؟؟؟. وفي  لواقع  حقيقة 
على  بسرعة  والعمل  بالتحرك  المعنيين 
ترميم الصالة وإدخالها في خدمة الرياضة 
والرياضيين، وتبرهن بذلك بأن القرارات 
التي يتم اتخاذها تُنفذ وال تبقى مجرد حبٍر 

على ورق. 

 
ً
الصالة الرياضية بقامشلو ... كنزا

هل نستفيد منه على املنظور القريب؟؟؟

تقرير/ جوان روناهي
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الرئيس  مع  حواراً  صحيفتنا  أجرت 
الديمقراطي  السالم  لحزب  المشترك 
الكردستاني طالل محمد؛ تركز حول حملة 
الحاسمة  مراحلها  في  الجزيرة  عاصفة 
واللقاء  داعش،  مرتزقة  ضد  والنهائية 
وتركيا  روسيا  بين  سوتشي  في  الثالثي 
وإيران، واالنسحاب األمريكي من سوريا، 
والتهديدات التركية لشرق الفرات، واللجنة 
قال:  حيث  مؤخراً،  أقرت  التي  الدستورية 
»ال يمكن لنا أن نقول إن داعش بات بحكم 
المنتهي وعلينا جميعاً أن نكون قادرين على 
يكون  قد  ألنه  الجديد؛  الوضع  مع  التعامل 
النائمة  لخالياه  وانتقامات  ارتدادات  هناك 
روسيا  بين  الخالف  المقبلة.  المراحل  في 
بحيث  يتسع  إدلب  حول  وتركيا  وإيران 
أصبحت إدلب على صفيح ساخن وقد تكون 
هناك معركة في المراحل القادمة. تركيا ال 
الموالية لها؛  الفصائل  تريد تسوية أوضاع 
المشاريع  ضد  كورقة  تستخدمهم  قد  ألنها 

الديمقراطية في شمال وشرق سوريا«.
وأكد طالل محمد على أّن القرار األمريكي 
تكتيكي  قرار  سوريا  من  باالنسحاب 
الذي  تريد وما  ومرحلي وهي تعرف ماذا 
يجب فعله، وأضاف: »على القوى الدولية 
أسرى  لديها  التي  الدول  على  تضغط  أن 
عندنا؛ ليتم استالمهم ومحاكمتهم في دولهم. 
في  بمفردها  التحرك  تركيا  تستطيع  لن 
مهاجمة شمال سوريا ما لم يكن هناك توافق 
دولي وضوء أخضر أمريكي. إذا تم تحييد 
اللجنة  من  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 

الدستورية لن يكتب لها النجاح«.
داعش  مرتزقة  على  القضاء  قرب  بات  ـ 
يلفظون  وهم  وشيكاً؛  وجغرافياً  عسكرياً 
هي  ما  الزور،  دير  في  األخيرة  أنفاسهم 

رؤيتكم لمستقبل المنطقة سياسياً؟ 
القادمة  القليلة  األيام  ستشهد  تأكيد؛  بكل 
سوريا  في  داعش  انتهاء  عن  اإلعالن 
عسكرياً وجغرافياً. ولكن؛ ما نشره داعش 
تحريرها  تم  التي  المناطق  في  ثقافة  من 
القول بأن  النائمة ال يمكننا  الخاليا  ووجود 
سيتطلب  ألنه  المنتهي؛  بحكم  بات  داعش 
وقطع  القتل  ثقافة  على  للتغلب  الوقت 
الرؤوس والسلب واالنتهاكات بحق شعوب 
تلك المناطق. ولذلك؛ لن ينتهي داعش عملياً 
أنهم عاصروا  وبخاصة  البعض  يقول  كما 
كبير،  بشكل  عليهم  وأثروا  كامالً  جيالً 
وعلينا جميعاً أن نكون قادرين على التعامل 
مع الوضع الجديد، وبخاصة القوى الدولية 
أن يسعوا إليجاد حل سياسي شامل  عليهم 
لسوريا ومن ضمنها مناطق شمال وشرق 
واالنتقامات  االرتدادات  إن  وأقول  سوريا. 
ويجب  المحررة  المناطق  في  تنتهي  لن 
الحيطة والحذر بشكٍل جدي. وتتطلب  أخذ 
المرحلة القادمة عمالً كبيراً سيكون أصعب 
أن  ويجب  برأيي،  العسكري  العمل  من 
ومجتمعية  سياسية  كقوى  جميعاً  نعمل 

وبمساعدة القوى الدولية، على السعي نحو 
الحل السياسي الذي ينهي األزمة السورية، 
وتفعيل دور المؤسسات التنموية والتربوية 
يتطلب  وهذا  المناطق،  تلك  تأهيل  إلعادة 
جهوداً كبيرة يجب أن يكون لكل واحٍد منا 
بإعادة  يفكر  من  هناك  ولكن؛  فيه.  دوراً 
مركزية  دولة   2011 قبل  ما  إلى  سوريا 
آخر  نفقاً  سوريا  ستدخل  حينئذ  استبدادية؛ 
أكثر ظالماً من ذي قبل، وبإمكان المجالس 
تكون  أن  المحررة  للمناطق  المدنية 
على  وتعمل  الجديد،  الوضع  في  األساس 
شعوب  بين  واأللفة  والمحبة  الروح  عودة 
المنطقة مرةً أخرى، وهذا المجالس نجحت 
األهالي  خدمة  على  العمل  في  ما  حد  إلى 
وحل الكثير من المشاكل في تلك المناطق. 
ولكن؛ ما زال هناك عمل كبير ينتظر هذه 
عافيتها،  تسترد  كي  والمؤسسات  المجالس 
من  بد  وال  الصحيح،  االتجاه  في  وتكون 
المشاريع  من  المتوخاة  األهداف  تحقيق 
الديمقراطية التي تحافظ على أخّوة الشعوب 

والتعايش المشترك. 
كٌل  سوتشي  في  اجتمع  قليلة؛  أيام  قبل  ـ 
أنهم  ويبدو  وإيران  وروسيا  تركيا  من 
ما  إدلب،  حول  اتفاق  إلى  يتوصلوا  لم 

االحتماالت الواردة في إدلب؟
تلك  بين  الباقية  الخالف  نقطة  باعتقادي 
الدول  هذه  تستطيع  ال  والتي  األطراف 
حلها، هو االتفاق الذي وقعته تركيا وروسيا 
في سوتشي العام المنصرم، وهذه االتفاقية 
إخالء  الرئيسية  بنودها  من  كانت  التي 
المنطقة العازلة من جميع األسلحة الثقيلة، 
الراديكالية  الفصائل  إخراج  إلى  باإلضافة 
على  المصنفة  النصرة  جبهة  ومن ضمنها 
حول  والخالف  العالمي.  اإلرهاب  الئحة 
الثالثة،  األطراف  بين  مستمر  النقاط  هذه 
آستانا  مؤتمر  في  أيضاً  ذلك  والحظنا 
األخير، حيث هددت كٍل من إيران وروسيا 
الفصائل،  تلك  ضد  عسكرية  عملية  بشن 
تركيا  رفضت  اآلخر  الطرف  وفي 
بوتين  التقى  الخالفات  تلك  وبسبب  ذلك، 
وأردوغان في روسيا ولكن بقيت الخالفات 
كما هي وأصبحت إدلب على صفيٍح ساخن. 
واالجتماع األخير في سوتشي الروسية هو 
تمهيد لفتح الباب أمام اجتماعات آستانا مرةً 
أخرى، وبالطبع روسيا تضغط باتجاه عودة 
محافظة إدلب إلى أحضان النظام السوري، 
كما  االتجاه،  هذا  في  تعمل  أيضاً  وإيران 
شن  باتجاه  تضغطان  وإيران  روسيا  قلت 
عملية عسكرية، وتركيا ال تحبذ ذلك؛ ألن 
العملية العسكرية ستطال الفصائل الموالية 
لها، وبذلك ستفقد تركيا كل شيء ولن يعود 
لها أي دور في سوريا، وعندما تنتهي تلك 
الفصائل ستخسر ما كانت تخطط لها على 
النهاية  وفي  الماضية.  سنوات  ثماني  مدار 
هذا  ظل  في  معركة  إدلب  تشهد  أن  أتوقع 
الشرخ الحاصل بين الدول الثالث، وهناك 

السوري  النظام  تريد تسوية مع  فصائل ال 
كما حدث سابقاً في درعا والغوطة وغيرها 
تحت الوصاية الروسية، وعند ذلك قد تلجأ 
تركيا إلى توجيه الفصائل الموالية لها إلى 
مناطق درع الفرات والمناطق التي تحلتها، 
المشاريع  استخدامهم كورقة ضد  وإمكانية 
إن  سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية 

سنحت الفرصة لها بذلك.
ـ أعلنت أمريكا انسحابها من سوريا وكما 
وهو  بعد،  ينتِه  لم  داعش  أن  معلوم  هو 
بعمليات  يقوم  وقد  النائمة  بخالياه  يحتفظ 
انتحارية في المنطقة، هل القرار األمريكي 

كان صائباً برأيكم؟
وسياستها  األمريكية  لالستراتيجية  قراءتنا 
والتي  المنطقة،  في  الُمعلنة  وأهدافها 
السابق  األمريكي  الرئيس  من  سمعناها 
األمريكيين  والقادة  ترامب  والالحق  أوباما 
نفسه  الكالم  يكررون  والجميع  اآلخرين، 
إلنهاء  والسعي  اإلرهاب  محاربة  حول 
سياسية  حلول  وإيجاد  السورية  األزمة 
وتتمحور  إسرائيل.  أمن  وحماية  لها 
حول  سوريا  في  األمريكية  االستراتيجية 
غير  أمريكية  سياسة  وهناك  النقاط.  هذه 
باالقتصاد  تتعلق  وهي  المنطقة،  في  معلنة 
مصادر  على  يدها  ووضع  األمريكي 
وهنا  بها؛  الغنية  المنطقة  هذه  في  الطاقة 
األوسط ككل. وقرار  الشرق  أقصد منطقة 
االنسحاب قد يكون شكلياً وأعتقد أنه سيبقى 
في مجال األقوال فقط، وهو قرار تكتيكي 
خلط  مصلحة  في  يصب  األولى  بالدرجة 
الفاعلة  والدولية  اإلقليمية  للقوى  األوراق 
المشروع  وبخاصة  السوري  الشأن  في 
اإليراني الروسي الذي يسعى بشتى الوسائل 
في السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، 
للدولة  الحقيقية  والنوايا  السياسات  وكشف 
التركية، وبخاصة أنها انحازت إلى الطرف 
الروسي في الفترة الماضية، وشاهدنا جميعاً 
كيف حدث ارتباك كبير لدى هذه القوى بعد 
سوريا،  من  باالنسحاب  األمريكي  القرار 
وأمريكا تتعامل مع المنطقة بسياسة تكتيكية 
الذي  وما  تريد  ماذا  تعرف  وهي  مرحلية 

يجب فعله، وهي واضحة في هذا االتجاه.
داعش  مرتزقة  أسرى  من  اآلالف  هناك  ـ 
أيدي  في  األجانب  وبخاصة  وعوائلهم 
قوات سوريا الديمقراطية؛ ماذا يجب فعله 

بخصوص هؤالء لتسليمهم لدولهم؟
ونعلم  الملف  هذا  على  ُمطلعون  نحن 
الذاتية  اإلدارة  قِبل  من  دعوات  هناك  أن 
الديمقراطية وعبر هيئة العالقات الخارجية 
حول  المرتزقة  هؤالء  ودول  لحكومات 
تواجد الكثير من مرتزقة داعش وعوائلهم 
وإمكانية  الذاتية،  اإلدارة  لدى  أسرى 
من  واستالمهم  مصيرهم  حول  التفاوض 
قِبل تلك الحكومات والدول، وغالبيتهم من 
دول االتحاد األوروبي. في الحقيقة؛ لم يكن 
تعاون تلك الدول كما يجب أن يكون في هذا 
المجال، وعلى هذه الدول أن تقوم بواجبها 
في استالم هؤالء الذين يشكلون عبئاً إضافياً 
الذاتية، وبخاصة أن أعدادهم  على اإلدارة 
على  ولذلك؛  ذلك.  إلى  أشرت  كما  كبيرة 
األمم المتحدة والدول المعنية بهذا الملف أن 
تضغط على دولهم إليجاد حل مناسب لهم، 
وإمكانية عودتهم إلى بلدانهم ليتم محاكمتهم 
هناك، وفي النهاية هم مواطنون لهذه الدول 
وبأقصر  تستلمهم  أن  عليها  الواجب  ومن 

مدة ممكنة.
باجتياح  أردوغان  ورئيسها  تركيا  تهدد  ـ 
هو  وكما  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
دول  وبخاصة  الدولية  القِوى  أن  مالحظ 
تركيا  بالفعل  هل  ذلك،  ترفض  التحالف 

شمال  على  والهجوم  التحرك  على  قادرة 
وشرق سوريا بمفردها؟

علينا ان نعلم بأن تركيا ال تستطيع التحرك 
هناك  يكن  لم  ما  بمفردها  الجانب  هذا  في 
توافق دولي على ذلك، وبخاصة أن جميع 
تحافظ  أن  يجب  لها مصالح  الدولية  القوى 
عليها في سوريا، وما شاهدناه في عفرين 
الموافقة  ولوال  روسي  أخضر  بضوء  كان 
لما  واحتالل عفرين  اجتياح  الروسية على 
اتفاق  هناك  أن  نعلم  ونحن  ذلك.  حصل 
روسي أمريكي بين شرق وغرب الفرات، 
فاألخيرة ضمن الحماية الروسية، واألولى 
عفرين  وكانت  األمريكية،  الوصاية  تحت 
كيف  وشاهدنا  الفرات،  غرب  مناطق  من 
مناطق  تركيا  هاجمت  إذا  أما  احتاللها.  تم 
ضوء  إلى  يحتاج  فهذا  الفرات،  شرقي 
أخضر أمريكي التي تقود التحالف الدولي، 
لتركيا  يسمحوا  لن  األمريكان  أن  وأظن 
باجتياح مناطق شمال وشرق سوريا، وهذا 
ما يؤكده تصريحات الكثير من المسؤولين 
األمريكيين، وأيضاً تصريحات المسؤولين 
تركيا  أقدمت  ما  إذا  أما  التحالف،  في دول 
فسيكون  بمفردها  عسكري  عمل  أي  على 
ضرباً من الجنون، وقد يؤدي إلى المواجهة 
الدولي  التحالف  قوات  وبين  بينها  الحتمية 
وباعتقادي  الديمقراطية،  سوريا  وقوات 
األرعن  العمل  هذا  مثل  ترتكب  لن  تركيا 
وهناك  لها،  بالنسبة  كارثياً  سيكون  الذي 
التركية  الحدود  بين  طويلة  حدود  مسافة 
جبهة  فتح  من  تركيا  تتمكن  ولن  السورية 
أقدمت  ما  وإذا  650كم،  من  أكثر  بطول 
قواتها  سيستنزف  فذلك  الهجوم؛  على 
العسكرية وستخسر الكثير. ولذلك؛ الهجوم 
وفي ظل عدم وجود  المنسق  غير  التركي 
الضوء األخضر األمريكي مستبعد إلى حد 

كبير.
ـ قبل أيام؛ أعلنت أسماء اللجنة الدستورية 
أسماء  نَر  لم  ولكن؛  بسوريا.  الخاصة 
ممثلي شعوب شمال وشرق سوريا ضمن 
هذه اللجنة، ما الذي حصل كي تُحيّد شعوب 

المنطقة من هذا االستحقاق الهام؟ 
الدولية  المصالح  ضمن  يأتي  حدث  ما 
جنيف  في  حدث  وكما  أيضاً،  واإلقليمية 
وآستانا وغيرها من المؤتمرات التي ُعقِدت 
لحل األزمة السورية، ولم تتم دعوة ممثلي 
الشمال السوري، كما حدث في أسماء اللجنة 
الدستورية التي نعتبرها من طرفين وليست 
من ثالثة أطراف كما خرجت. وهناك دول 
تعمل على عدم مشاركة شعوب ومكونات 
وبخاصة  سوريا،  من  والشرق  الشمال 
أهالي  تهميش  على  دائماً  تعمل  التي  تركيا 
هذه المنطقة من المشاركة في الحل لسوريا 
ووضع دستور لها. وبهذا الشكل لن يُكتب 
قوات  أن  وبخاصة  النجاح،  اللجنة  لهذه 
سوريا الديمقراطية تسيطر على ما يقارب 
اإلجمالية  المساحة  من  بالمئة  الثالثين 
يعني  فهذا  تحييدنا  تم  إذا  وعملياً  لسوريا، 
كما  وِضعت  التي  اللجنة  هذه  نجاح  عدم 
وبهذا  األطراف.  بعض  رغبة  لتحقيق  قلنا 
الشكل لن يكون هناك حل لألزمة السورية، 
والحل هو الحوار السوري ـ السوري وعدم 
إقصاء السوريين من كتابة الدستور الجديد 
يحفظ  أن  يجب  الذي  الدستور  هذا  لهم، 
حقوق جميع السوريين وبمختلف انتماءاتهم 
ملعب  في  اآلن  والكرة  ولغاتهم،  وأطيافهم 
القوى الدولية وهي قادرة على إيجاد الحلول 

لجميع المشاكل العالقة إن أرادت ذلك.

9سياسة آراء

لم تتوقف رسائل مجلس سوريا الديمقراطية للعمل 
المشترك مع الفعاليات السياسية بتنوعها، ولم نجد 
التفهم، أو وضع  اليد ولو لمحاولة  يتقدم ويمد  من 
مالمح للتفاهم، وكل ما نسمعه هو اتهامات منزوعة 
الدليل أن قوات قسد و مسد هو تمدد لحزب االتحاد 
الحزب  هذا  وأن  جديدة.  بأسماء  الديمقراطي 
الخارج.  من  أوامره  يتلقى  وهو  يحكم،  الذي  هو 
قنديل؛ ومن  يقولون:  والمنضوين ألجندات تركية 
تركيا  تتهمه  الذي  الكردستاني؛  العمال  حزب  ثم 

باإلرهاب!
الذات،  مع  المواجهة  من  هروب  هذا  كل  الحقيقة 
بأجندات  مرتبطة  هي  تتهم  التي  فالمعارضة 
خارجية، وتتمول منها؛ وتعيش عليها؛ وال تتحرك 
تهم  توجيه  لها  يحق  ال  وبالتالي  بأوامرها.  إال 
االرتباط بالخارج وهي التي ال عالقة لها بالداخل! 
وال تمون على شيء فيه، وبقاؤها هو نتيجة الدفعة 
معارضة،  لديها  أن  صدقت  التي  األولى  الشعبية 

وأنها تنتج ثورة.
مردودة  العمال  لحزب  اإلرهاب  تهمة  إن  ثم 
سعى  لتنظيم  سياسية  تهمة  أنها  األولى  بصفتين: 
للتغيير في ظل الحرب الباردة بوسائل تلك الحرب، 
وكان كل تنظيم يساري أو وطني ليس مع الصف 
األمريكي والغربي من منظمة التحرير الفلسطينية 
والثانية  باإلرهاب!،  إلى عشرات غيرها توصف 
أن النظام التركي قد انفتح على هذا الحزب وحاوره 
وبدأت رسائل  معه  الهدنة  وأقام  سنتين  من  ألكثر 
حزب  تمكن  حتى  الطرفين،  بين  تنتقل  الغرام 
الدولة، وبدأت معالم السيطرة  العدالة من مفاصل 
الشمولية تظهر على قياداته وزعيمه، فانقلب على 

االنفتاح الذي كان.
تركية.  مسألة  حول  استطراد  معرض  في  لسنا 
ولكن؛ رسائل مجلس سوريا الديمقراطية استمرت 
بدعوة المعارضة للمشاركة كجهة سياسية موحدة 
بوجه النظام المستبد وليس من مجيب، وكجماعة 
أحد، سوى  يتحرك  فلم  اإلرهاب  لمواجهة  موحدة 
بقيادة  كوباني  معارك  في  لفصيل  خجولة  محاولة 
بعد أن تغيرت  لدوداً  العكيدي الذي أصبح خصماً 
لقوات  خجولة  ومشاركة  له.  والدعم  الوالء  رياح 
النخبة في بداية معارك الرقة وتم االستغناء عنها 
موقع  بخسارة  منها  حصل  الذي  الخذالن  بسبب 
سوريا  قوات  حررته  أن  بعد  عنه  مسؤولة  كانت 
الديمقراطية، واستمرت الفصائل اإلسالمية تحارب 
التنظيمات الكردية المقاتلة دون مبرر، من بدايات 
فصيل  أخر  إلى  كانيه،  سري  في  الحر  الجيش 
لتبادل مناطق  الفصائل   الذي ناب عن  المعتصم، 
اعتداءات  ظروف  في  الطرفان  عليها  استولى 
قامت ضد المقاتلين الكرد في حلب شرقاً وغرباً. 
وبالرغم من التنسيق بين هذه الفصائل ومن ورائها 
احتالل  في  تركية  قوات  مع  السياسيين  ممثلوها 
تفاهم حول  إلى  الدعوة  لم تتوقف رسائل  عفرين، 
مستقبل المنطقة، وموقف المعارضة الذي يجب أن 
يتوحد لمنع احتالل األراضي السورية من أية قوة 
محتلة، ولرسم سياسات المواجهة السياسية للنظام 
الواهمة  والثقة  بالتفوق  الشعور  وكان  المستبد. 
ال  تجعلهم  وللسياسيين  للفصائل  الداعمين  بقوة 
للموقف الكردي خاصة ولحلفائهم  يعيرون انتباهاً 
في مسد وقسد بشكل عام، ويكيلون التهم بالتقسيم 
واالنفصال جزافاً ويسعون من طرف آخر لالتفاق 
الثورة  ثوابت  عن  مستمرة  بتنازالت  النظام  مع 
يغضون  وهم  البالد،  إدارة  في  بالمشاركة  تنتهي 
الذين  داعميهم  وتنازالت  تنازالتهم  عن  النظر 
وسلموا  ألنفسهم،،  يحتلونها  أرض  على  استولوا 
أموالها  واستثمروا  الثورة  وباعوا  للنظام،  أراض 

في مشاريع لدى الدولة الداعمة.
ومع ذلك من بقي لديه مسحة من ثورة، ومن يريد 
المستبد،  لمواجهة  يسعى  ومن  تغيير،  من  بعضا 
الباب  فإن  للسوريين،  دوراً  ينتظر  مازال  ومن 
وطني  وحل  شامل،  لتغيير  حوار  لبدء  مفتوح 
ديمقراطي، ومستقبل مشترك لشعب سوريا الواحد 
وأرضه الموحدة. والرسائل لن تنقطع حتى يسمع 
حالً  ينتظرون  الذين  السياسيين  إن  صمم.  به  من 
هم  الضامنة  الدول  أو  الداعمة  الدول  من  سحرياً 
الدول  لهذه  يتركون  سباتهم  في  وهم  واهمون، 
تقاسم النفوذ، وإدارة المصالح. والنظام راض عن 
النتائج؛ ألنه الرابح الوحيد ببقائه في السلطة، وهو 
رضي  قد  دام  ما  طرف  كل  يربح  كم  مهتم  غير 
البيع مقدماً. إن سوريا تضيع وأول مسؤول أبناؤها 
فال  ثورتهم،  عن  يدافعون  كيف  يعرفوا  لم  الذين 

نامت أعين المتخاذلين. 
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حسام  امساعيل 

سوريا  في  وجودها  تركيا  تربط 
ولكن؛  األخرى.  األطراف  بوجود 
بطلب  هما  اإليراني  الروسي  الوجود 
الدولي  والتحالف  النظام،  وموافقة 
لمحاربة  المتحدة  األمم  من  بتفويض 
داعش في المنطقة، أما تركيا فبأي حق 

إن  السورية؟!  األرض  على  تتواجد 
أن تحصن حدودها مع  تركيا  من حق 
ليس من حقها  لكن؛  تشاء.  سوريا كما 
والمرأة  الشعب  وصف وحدات حماية 
باإلرهاب، وجعل ذلك مبرراً الحتالل 
وربط  السورية  األرضي  من  أجزاء 
األخرى.  األطراف  بخروج  خروجها 
وأخواتها  داعش  يحارب  من  ولكن؛ 
ويُلِحق الهزيمة بهم في أكثر من موقع 
ال يعد إرهابياً، أما من يسمح لإلرهاب 
سوريا  ودخول  أراضيه  من  بالعبور 
فهو اإلرهابي بعينه. إن الوجود التركي 

في سوريا وبجميع أشكاله يعدُّ عدواناً، 
هذا ما صرح به أكثر من مسؤول في 
سوريا وفي اإلدارة الذاتية الديمقراطية، 
تركيا  أعطت  قد  روسيا  كانت  وإذا 
من  انطالقاً  أستانه  في  الضامن  صفة 
نثق  ال  السوريون  فنحن  مصالحها، 
بتركيا دولة ضامنة؛ كونها تحتل أراٍض 
من سوريا، وال يمكن أن يكون الضامن 
وحزب  تركيا  بأية صورة.  وال  محتالً 
الحراك  بداية  ومنذ  والتنمية  العدالة 
نفسها  حشرت  سوريا،  في  الشعبي 
في  تخريبياً  دوراً  وتلعب  شؤوننا  في 
وطننا، وإذا كان االئتالف متواجداً على 
األراضي التركية وينفذ أجنداتها؛ فهذا 
جرابلس  لتحتل  المبرر  تركيا  يمنح  ال 
ال  ولهذا؛  وعفرين.  والباب  وإعزاز 
يجوز لتركيا أن تستغل األوضاع التي 
نمر بها نحن السوريون، وتقوم باحتالل 
ذلك  في  مستغلة  وطننا  من  أجزاء 
لسنا في  لذلك؛ ألننا  المواتية  الظروف 
غابة وبإمكان القوي أن يأكل الضعيف. 
وعلى تركيا أن تدرك أن المنطقة تحيا 
تطالها  أن  يمكن  التي  الشعوب  بربيع 
السورية  للشعوب  يمكن  وال  أيضاً، 
ومكوناتها أن تقبل بالتوغل التركي في 
أراضيها؛ ألن تركيا إذا استطاعت أن 
تضم اللواء السليب لها في بدايات القرن 

الماضي، فهذا ال يعني أنها تستطيع ذلك 
وقواتنا  والعشرين.  الحادي  القرن  في 
وبمساندة  الديمقراطية  سوريا  قوات 
شعوب ومكونات سوريا كافة؛ لن تقف 
تركيا  تهديدات  حيال  األيدي  مكتوفة 
حتى  سوريا  وشرق  شمال  باحتالل 
ندافع  أن  حقنا  ومن  العراقية،  الحدود 
تركيا،  على  نعتِد  لم  ألننا  أنفسنا؛  عن 
بالروس  يستقوي  النظام  كان  وإذا 
مكونات  فإن  اإليرانية؛  والميليشيات 
القوات  كافة  بوجود  تقبل  ال  سوريا 
األراضي  على  واإلقليمية  األمنية 
السورية، وتطالب بخروجها جميعاً من 
دون أي استثناء ألي جهة كانت. وإذا 
القومي  أمنها  على  تخشى  تركيا  كانت 
مجلس  فإن  سوريا؛  في  يحصل  مما 
السياسية  المظلة  الديمقراطية  سوريا 
بأنها  قالت  الديمقراطية،  لقوات سوريا 
توافق على إنشاء منطقة عازلة برعاية 
التركية،  السورية  الحدود  على  دولية 
كما يرفض مجلس سوريا الديمقراطية 
صالحيتها،  انتهت  التي  أضنة  اتفاقية 
وتركيا هي من تدعم اإلرهاب وتصّدره 
لدول الجوار. إننا كسوريون عانينا من 
بداية  منذ  واإلقليمية  الدولية  التدخالت 
الحراك الشعبي وحتى اآلن، ومن حقنا 
لن  وطبعاً  والهدوء،  بالسالم  ننعم  أن 

يكون ذلك إال من خالل تضافر جهود 
الحوار  طريق  وعن  السوريين  كل 
ألن  السوري؛   – السوري  األخوي 
ال  واإلقليمية  الدولية  األطراف  بقية 
أن  بمعنى  مصالحها.  سوى  يهمها 
وإذا  السوريون،  ملعبنا نحن  الكرة في 
من  بد  ال  وطننا؛  على  حريصين  كنا 
كافة  فوق  الوطن  مصلحة  نضع  أن 
معاً  نعمل  وأن  األخرى،  االعتبارات 
على بناء سوريا ال مركزية ديمقراطية 
يتمتع فيها الجميع بحقوقهم المشروعة، 
أو  واحد  بحزب  الوطنية  وعدم حصر 
مكون واحد؛ ألننا كلنا سوريون ونعشق 
ومستعدون  الخير  له  ونريد  وطننا 
وكفانا  له،  فداًء  بأرواحنا  للتضحية 
في وحدتنا،  تكمن  قوتنا  عداوات؛ ألن 
وأن يكون هدفنا جميعاً إنقاذ البلد وبغير 
ذلك ال يليق بنا أن نفتخر بأننا سوريون.

أوجه الفرق بني تواجد القوى اإلقليمية والدولية يف سوريا

االجتماعات  األخيرة  الفترة  في  كثرت 
األساسي  والمحور  والروس  األتراك  بين 
كل  نهاية  في  اعتدنا  وكما  سوريا،  هو 
على  وجلها  بينهم،  صفقة  هناك  اجتماع 
حساب شعوب المنطقة، والتي تُعد في نظر 
ما  متى  وتُباع  تُشترى  واألتراك  الروس 
أرادت ذلك. والحظنا كيف تم بيع الغوطة 
المرتزق  اإلسالم  جيش  وترحيل  الشرقية 
وغيره من الفصائل التي أصبحت مرتزقة 
في يد تركيا لتحقيق مصالحها على أرض 
الواقع، وهي التي تخلت عنهم مقابل مدينة 
عفرين واحتاللها، وهي ستبيعهم في الكثير 
لذلك، حيث  الحاجة  إن دعت  المرات  من 
من  وغيرها  عفرين  مدينة  تركيا  تعتبر 
تركيا  واليات  المحتلة،  السورية  المدن 
سلخت  كما  سوريا  عن  سلخها  وتحاول 

احترام  دون  إسكندرون،  لواء  السابق  في 
والقوانين  الجوار  دول  لسيادة  مراعاة  أو 
الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها 

الذي نص عليه ميثاق األمم المتحدة.
األسبوع  خالل  ُعقد  الذي  االجتماع  وفي 
واألتراك  الروس  ضم  والذي  الفائت 
واإليرانيين، الذين يمثلون محور الشر لدى 
كابوساً  أصبحوا  والذين  السوريين،  جميع 
لدى شعوب المنطقة، فجميع السوريين لم 
يسلموا من شر تلك الدول، وشاهدنا جميعاً 
كيف كانت الطائرات الروسية تقصف ومن 
وميليشياتها  إيران  قامت  كما  تمييز،  دون 
بين  والخوف  الرعب  نشر  في  الطائفية 
أبناء الشعب السوري، ولن أتحدث طويالً 
عن األجرام التركي فقد أصبحت الصورة 
التي  التصرفات  وأن  للجميع،  واضحة 

ضد  التركي  والجيش  المرتزقة  بها  يقوم 
السوريين، من قتل وتشريد ونهب وسرقة 
التركية  اللغة  وفرض  ديمغرافي،  وتغيير 
على السكان األصليين من عفرين مروراً 
الباب وإعزاز، مع  إلى  بجرابلس وصوالً 
وهي  الفرات،  لشرق  المستمرة  تهديداتها 
إلى  حدودها  عبر  المرتزقة  أدخلت  التي 
المنطقة، إلقامة الخالفة المزعومة الموالية 
ألجدادهم  امتداداً  إال  هي  ما  التي  لها، 

العثمانيين. 
لم  حيث  الثالثي،  االجتماع  إلى  وبالعودة 
نتائج كما كان في االجتماعات  تكن هناك 
على  االختالف  بينهم  وكان  السابقة، 
جديدة  بيع  بصفقة  والخروج  المصالح، 
تثقل كاهل الشعب السوري، وتضاف إلى 
المتعددة  الفصائل  زرعتها  التي  الويالت 

االتجاهات األيديولوجية في سوريا. ولكن؛ 
في هذا االجتماع ظهر الغضب على وجه 
أردوغان طاغية العصر، الذي لم تسلم منه 
حتى أشجار الزيتون فقد أصبح مجبراً على 
تقديم التنازالت لروسيا؛ ألنه لم يعد يملك 
الورقة  وأصبحت  األوراق،  من  الكثير 
ورقة  هي  للضغط  يملكها  التي  الوحيدة 
سياسية  ورطة  في  أصبح  كونه  الروس؛ 
التي  إدلب  في  منها  الخروج  يستطيع  لن 
أصبحت العيون تتجه إليها في الوقت الذي 
سيطرت النصرة على 90% من مساحتها. 
قبل  من  مقبوالً  يعد  لم  إدلب  في  والوضع 
الروس واإليرانيين، ما قد ينذر بدق طبول 
الحرب هناك وبخاصة أن انتخابات البلدية 
في تركيا على األبواب، وحزب أرودغان 
من  خوف  وهناك  فيها،  الكثير  سيخسر 

الكرد في تركيا على مقاعد أكثر  حصول 
في هذه االنتخابات، والكرد في تركيا باتوا 
اإلضرابات  وحمالت  عالمية،  قضيتهم 
من  الكثير  أوجدت  المستمرة  الطعام  عن 
هذه  وكل  تركيا.  في  معهم  المتعاطفين 
أردوغان  خسارة  من  تجعل  المعطيات 
لكل شيء حتمية، وهذا ما تبين من خالل 
وكيف  سوتشي،  في  األخير  االجتماع 
به.  يستنجد  ذليالً  بوتين ضعيفاً  أمام  ظهر 
ولكن؛ أردوغان سيغامر في إدلب من أجل 
إقامة مناطق آمنة شرق الفرات، واحتالل 
األراضي السورية يثبت صحة ذلك. وهو 
يريد احتالل شرق وغرب الفرات، ويقول 
وهو  لتركيا،  ملك  هي  المناطق  هذه  إن 
المنطقة.  على  خطورة  األكثر  المشروع 
ولذلك؛ على شعوب المنطقة أن تكون يقظة 
تستهدف  التي  التركية  المخططات  حيال 
طريق  اختيار  إال  علينا  وما  المنطقة، 
المقاومة، وعلينا العمل على إعادة عفرين 
وباقي المدن السورية المحتلة إلى وضعها 

الطبيعي، وال بد للحق أن ينتصر. 

مناطق  باحتالل  التركيَّة  التهديدات  بعَد 
االستفادة  وُمحاولة  سوريا،  وشرق  شمال 
من التناقضاِت بيَن الدول اإلقليميَّة والدوليَّة 
والُمحاوالت  السوريَّة،  األرِض  على 
أدلى  التي  القياسيَّة  والتَصريحات  الكثيرة 
بها الرئيس التركي أردوغان، للعمِل على 
تطبيق الُمخططات الخبيثة لدولِة االحتالل 
جديدٍة  أرٍض  اقتطاع  بهدِف  التركي؛ 
األراضي  إلى  بعد  فيما  لضمها  تمهيداً 
باقتطاِع  قامت  عندما  سبق  كما  التركيَّة 
من  أخرى  وأجزاء  اإلسكندرون،  لواء 
سياسِة  خالِل  من  السوريَّة  األراضِي 
ما  على  الهويَّة،  وتغييّر  المنهجيَّة  التتريك 
يبدو تَجري رياُح التفاهمات الدوليَّة بما ال 

تشتهي ُسفن األتراك.
اتجاه  بسبب  مأزٍق  في  اآلن  فاألتراك 
التطورات  ظِل  في  الدوليَّة  األطراِف 
مع  وبخاصة  األخيرة،  الميدانيَّة 
سوريا  قوات  تُحققها  التي  االنتصاراِت 
الديمقراطيَّة على األرض في حربها على 
وتَبني  استراتيجيتها،  لتغيير  اإلرهاب 
تَتناسُب  ُمتغيرة  ديناميكيَّة  استراتيجيَّة 
والتطوراِت الميدانيَّة والسياسيَّة؛ ألنَّ العالم 

من  وغيره  السوري،  بالملف  يتأثر  بأسرِه 
الملفاِت الساخنِة العالقة في العالِم.

في  دورهم  لتعزيِز  الّروس  دفَع  ما  وهذا 
على  السوري  النظام  مع  والعمل  سوريا، 
الغوطة  مناطِق  في  الُمسلحين  سحِب 
الباصات  عبَّر  سوريا  شماِل  إلى  الشرقيَّة 
التُركي  الروسي  التّوفق  الخضراِء، واآلن 
انشاء  حوَل  السوري  الشمال  منطقِة  في 
منطقٍة آمنٍة في ادلب، وإخالء تلَك المنطقة 
فشَل  الُمتطرفة  اإلسالميَّة  الفصائل  من 
فشالً ذريعاً، بعد قياِم جبهة النصرة )ُمتلونة 
األسماء( للسيطرِة بالكامِل تقريباً على تلك 
مأزٍق  في  تركيا  وُضعت  حيُث  الَمناطِق، 
خطيٍر، وُمحرج للغايَّة؛ بسبِب عدم وفائها 
بالتزاماتها فيما يَتعلق بالمنطقِة العازلة التي 
تعهدت بإنشائها مع الجانِب الروسي، مما 
يعكُس الفشَل التركي وضعف استراتيجيتها 
بعد  وبخاصة  سوريا،  لجارتها  بالنسبِة 
قوات  تَتحقق من جانِب  التي  االنتصارات 
تَورط  كشفت  التي  الديمقراطيَّة  سوريا 
تمويِل  في  وبشكٍل واضٍح  التركيَّة،  الدولة 
وتسليِح وتدريِب الجماعات اإلرهابيَّة على 

اختالِف ألوانها ومسمياتها في سوريا.

وكذلك تُحاول الدولة التركيَّة التحشيد على 
قيامها  بعَد  سوريا  وشرق  شمال  مناطِق 
الفصائِل  مع  بالتعاون  عفرين،  باحتالل 
المنطقة  تلك  في  لها  التابعة  الُمسلحة 
أن  أوشكت  التي  التصريحات  خالل  من 
غينيس  في موسوعِة  قياسيَّة  أرقاماً  تُحطم 
بمعادِة  والُمجاهرة  التركيَّة،  للتصريحات 
باإلرهاِب،  واتهامها  السوريَّة،  الُشعوب 
وَمسمع  مرأى  على  وتموله  تَدعمهُ،  وهي 
في  فُرصتها  كانت  ربما  بأسرِه،  العالِم 
عفرين من وجهٍة نظرها أوفر حظاً بسبب 
استطاعتها شرعنة االحتالل لتلك المنطقة 
ومواجهة  فاضٍح،  دولٍي  تآمٍر  طريِق  عن 
الرد الشعبي القوي في وجِه اآللة العسكريَّة 
التي  العصر  ُمقاومة  خالِل  من  التركيَّة 
الُمقاومة  تَزال  وال  يوماً،   58 استمرت 
ُمستمرة في وجِه االحتالل التركي الَغاشم 
السوريَّة.  األراضي  على  الُمبرر  وغيِر 
من  حالة  الَمنطقة  تلك  تَعيش  واآلن 
أمني،  الفوضى، وعدم االستقرار، وفلتان 
الفوضى  من  وحالة  اقتتال  هُنالك  فدائماً 
الَمناطِق،  تلك  في  الُمتناحرة  الفصائل  بيَن 
مما يَدُل على االستراتيجيَّة الهمجيَّة لدولِة 

الُمسلحة  والفصائِل  التركي،  االحتالل 
أنَّ  هو  اقولهُ  أن  اريُد  ما  لها.  التابعة 
الَمشروع التأمري على الشعوِب السوريَّة 
على  الُمحتلة  التركيَّة  الدولة  تَقوده  الذي 
الجوانِب  كِل  من  فَشل  السوريَّة  األراضي 
تَوظيِف  بسبِب  والسياسيَّة؛  العسكريَّة 
رأسها  وعلى  والتنميَّة  العدالة  حكومِة 
الشعوب  ضد  الدولة  لُمقدراِت  أردوغان 
السوريَّة الجارة لها، وتَعدتها إلى بُلداٍن أبعد 
مثل ليبيا وفضائِح تهريِب السالح التركي 
إلثارة  تدعمها  التي  اإلرهابيَّة  للجماعاِت 
لذلك؛  الليبيَّة.  الحكومة  والفتنِة ضد  البلبلة 
حالةُ الصمِت والوقوف َموقف الُمتفرِج من 
قِبل الُمجتمِع الدولي غير َمقبولة، وحتى ولو 
قلُنا إن هذا األخير رهيٌن للمصالِح الدوليَّة، 
والتفاهماِت بين دوِل الهيمنة العالميَّة، فهذا 
ال يُبرر الصمَت، ويجُب الرد وبقوٍة على 
هذِه التصرفات التي تجرُّ العالم بأسرِه إلى 
تَتَجنبهُ  الذي  العسكري  والصدام  الهاويَّة، 
الُشعوب الُمسالمة وفلسفة العيش الُمشترك 
الجارة،  الُشعوب  بيَن  السلمي  والتعايِش 
واحترام بعضها البعض تَتَقوض بسبب تلك 
العقليَّة التي تُحاول أن تُلغي اآلخر، وتقتات 

الُمسالمة،  الُشعوب  وأوجاع  آالم  على 
وتحتل  وتنهب  لتسلب  التدخل  لتشرعن 
لسلطة  عبيداً  الشعوب  وتجعل  األراضي 
هذِه  بأنَّ  أعتقد  لذلك؛  االستبداديَّة.  القمعيَّة 
العقليَّة حتى وإن ُوظفت لها الظروف التي 
تَجعلها تَعيش سوَف يَكوُن َمصيرها الفشل 

الَمحتوم.

أردوغان يتوسل بوتني يف اجتماع سوتشي

التآمر الرتكي يف مواجهة التعايش السلمي للشعوب

طالل حممد: 

  « تركيا لن تستطيع التحرك 
مبفردها ملهامجة شرق الفرات«
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النسوي  األدب  مصطلح  على  تحفظي  مع 
.ليس هناك أدب نسوي أو ذكوري. لكن قد 
كل  تحسس  في  عالية  خاصة  األديبة  تحمل 
المشاعر المرهفة ومعرفة الدقائق في الحالة 
الغياب  ولعل  القصيدة.  وخاصة  األدبية 
المحيطة  بالظروف  مرتبطان  والحضور 
بكل  بالمحيط  ومرهونان  معين،  وقت  في 

تفاصيله.

 ـ المرأة الكردية أذهلت العالم فأين تأثيرها 
ومكانها في أدب وأعمال ماجدة داري؟

لم تكن الحالة النسوية أو المرأة حالة طارئة 
زالت  وما  كانت  بل  الكردي،  المجتمع  في 
مجتمعنا  في  كبير  تأثير  وذات  فعالة  حالة 
الذكوري  التفكير  آثار  كل  من  بالرغم 
والمقاتلة  الشاعرة  فهي  والمتخلف،  القديم؛ 
والطبيبة ويظهر ذلك حيناً في قصائدي التي 
أحاسيسها  في  ناضجة  مكتملة  األنثى  تظهر 
المنعطفات.  كل  في  وأعمالها  وشعورها 
واألزمات التي مرَّ بها المجتمع الكردي في 

تاريخه الطويل المليء بالمظالم واآلالم.

إلى  بخاصة  وأمريكا  الغرب  ينظر  كيف  ـ 
المرأة الكردية؟

والثقافة  بالتاريخ  جهل  وربما  غياب  هناك 
الكردية في الغرب عموماً، وما وصل إليهم 
وهو  ومبعوثين  مستشرقين  كان عن طريق 
يعادون  من  طريق   عن  وصل  أو  قليل، 
الكرد وكان فيه الكثير من التشويه، ولكن في  
الشعب  إلى  يتعرفون  بدأوا  األخيرة  العقود 
الكردي عامة والمرأة الكردية خاصة. بعد أن 
ضربت مثاالً في الشجاعة واإلقدام مقترنتان 

بجمال ونبل يالمس حدود األلوهية.

في  شعوبهم  سفراء  واألدباء  المثقفون  ـ 
في  الكردي  لألدب  تالقينه  أي صدى  العالم 

أمريكا وما هي تجلياته؟

الكردي  األدب  أصداء  زالت  ما  لألسف 
ضعيفة للغاية. إن لم تكن معدومة؛ ألسباب 
كثيرة وتظل محصورة في جهود فردية يقوم 
الوضع  على  الغيورات  أو  الغيورين  بها 

الكردي عامة واألدبي خاصة. 

ما  وأهم  األدبية  تجربتك  عن  نتحدث  لو  ـ 
صدر وسيصدر لك قريباً؟

العام  باألدب  اهتممت  المبكرة  طفولتي  منذ 
هو  ومرشدي  دليلي  وكان  الشعر،  وخاصة 
كان  داري(  )جميل  واألديب  الشاعر  أخي 
بسنوات  اغتنت  والتي  لتجربتي  مشجعاً 
من  الكثير  تضمنت  والتي  الطويلة  غربتي 
ثقافة  مع  واالحتكاك  والتجارب  األسفار 

ومشارب لشعوب مختلفة.

باكورة أعمالي كانت ديوان شعر باسم )نهر 
الخرز ( طُبِع في 2017 في دمشق وترجمه 
وجوان  بادلي  محمود  الشاعر  الكردية  للغة 
القادم  وديواني   )çeme“ morîka( قادو 
على  وأعمل  الطباعة،  قيد  )ليليث(  باسم 
الكردي  الوضع  تشخص  حالياً  رواية  كتابة 
فيها  المرأة  ودور  وانتكاساته  بانتصاراته 

يمتزج العام بالخاص.

ـ لو اتيح لِك توجيه رسالة ما لمن توجهينها 
وما فحواها؟

الثقافة كانت وما زالت هي الحاجة األسمى 
أي  وأساس  أس  وهي  للبشرية؛  واألعلى 
هويته  لتحقيق  يسعى  أو  متحضر  مجتمع 
وكينونته الثقافية، هي ضالتنا وهي الطريق 

األصح واألجدر باالتباع والسعي.

أفكاٍر  دون  طفالً  للوجوِد  اإلنسان  يأتي 
معرفيّة  رحلةٌ  فالحياةُ  العالم،  عن  مسبقٍة 
فيبدأ  الزمن،  عبر  فيها  الرصيد  يزداُد 
واألفكار  المعارف  واكتساب  بتعلم  المرُء 
)األسرة  المحيطة  البيئة  من  والمهاراِت 
وفق  ويتربّى  والمدرسة(،  والمجتمع 
اجتماعيّة  وموروثات  وتقاليد  عاداٍت 
فتنغرُس  سياسيّة  وتوّجهات  دينيّة  وعقائد 
في شخصيته وتنطبع بعقله وتصبح جزءاً 
األوليّة  فالمعلوماُت  وبهذا  شخصيته،  من 
عن  االجتماعيّة  البيئة  علينا  تمليها  التي 
اآلخر مكتسبةٌ. ولكننا؛ نفهمها مع تعديالٍت 
والعقائديّة  الثقافيّة  لخلفياتنا  وفقاً  طفيفة 
ونظرتنا الشخصيّة لألمور. وليصبَح العالُم 
العقُل  يختزنُها  ذهنيٍّة  تصوراٍت  مجموعةَ 
فتشّكَل مرجعيّةَ محاكمِة الحياة واآلخرين، 
الواقع  تفاصيَل  ندقُق  فال  بها  نكتفي  وقد 
وحقيقته، رغم تشّوه بعِض الصور، وهذا 

ما يُسّمى باإلدراِك االجتماعّي.

مفهوم الصورة الذهنّية والنمطّية

مفهوم  عن  للتعبير  المصطلحاُت  تتعدُد 
الصورِة الذهنيّة، فيرّجُح البعُض الصورة 
الصورِة  استخداَم  ثاٍن  ويفّضل  النمطيّة 

المنطبعة وثالٌث الصورة المقلوبة.
 Stereotype النمطيّة  الصورِة  مصطلُح 
إغريقّي،  أصل  من  مشتٌق  الستريوتايب 
  typos قوي«  »راسخ  تعني   Stereos
تعني »انطباع«. والمعنى الحرفّي )انطباٌع 

قوٌي لفكرِة أو نظرية(.
أول  هو  ليبمان  والتر  األمريكي  الصحفّي 
 1922 عام  النمطيّة  الصورة  أدخل  من 
معناها  عن  للتعبير  النفس،  علم  إلى 
يحمله  شعوٌر  أنّها  على  السيكولوجّي، 
ويستند  يجربه،  لم  شيٍء  حول  الشخص 
إلى تصّوٍر ذهنّي مختزٍن، وال يعتمُد على 
معرفٍة معينٍة أو مباشرة، بل على صورٍة 

صنعها أو أُعطيت له. 
أنّها  على  إليوت  غوردون  عّرفها  فيما 
ما  بفئٍة  والمرتبطُ  فيه  المبالُغ  »االعتقاُد 
ويعتبُر  الفئة«  تلك  سلوِك  تبريِر  بهدِف 
جملة  أّن  ديفيس  إيريل  األلمانّي  الباحُث 
واألحكام  اإليجابيّة  أو  السلبيّة  المواقف 
المسبقة إزاء شخص أو جماعة، هي نتيجة 
الصوِر النمطيِّة ويصُعُب تصحيُحها بسبِب 

الجمود والشحناِت االنفعاليّة.
الصورةُ الذهنيّة عن العالم الخارجّي تمثيٌل 
اجتزاُء  قواُمها  حقيقيٍّة،  غير  لبيئٍة  مبسطٌ 
عيناٍت  على  واالعتماُد  العامة،  القضايا 
غير دقيقة ال تمثُل الطابَع العام بالمجتمع، 
المستخلصِة  والخبراِت  األحكام  وتعميُم 

عنها. 
الوقت  ضيق  بسبِب  التمثيُل  هذا  وينتُج 
وعدم التفرِغ، ومحدوديّة الفرصة المتاحِة 
على  المباشر  الشخصّي  للتعّرف  للمرء 
النمطيّة  فالصوِر  وبذلك  العالم.  حقائِق 
العام  والتصنيف  والوقَت،  الجهَد  تقتصُد 

للتعامِل  جاهزٍة  عامٍة  بأطٍر  المرَء  يزّود 
مجاَل  ويُضيُّق  سلوكه،  وتوقِع  اآلخر  مع 
أوليٍّة  لمعرفٍة  استناداً  باآلخرين  الجهل 
تعتمُد التعميَم والتجريَد. ولكنها؛ في الوقت 
بين  الشخصيّة  الفروَق  تراعي  ال  نفسه 
أفراد الجماعة، وقد تتضمُن معلوماٍت غير 

دقيقٍة.
وتحقُق الصورةُ النمطيّةُ عدداً من الوظائف 
وتدفُع  والجهِل،  التمييِز  تبريُر  منها 
التفكير حول المواقف  للعزوف عن إعادِة 
تمَّ  التي  للمجموعٍة  المسيئة  والتصرفات 
تّم  الذين  األفراَد  تمنُع  وبالمقابل  تنميطها. 
مجاالت  في  النجاح  من  سلبيّاً  تنميطهم 
معينة وتحرمهم من الحقوق والصالحيات.

توّسُع آفاِق الصورِة النمطّية

إلى  النمطيّة  بالصورِة  االهتماُم  يعوُد 
تدريجيّاً  وامتدَّ  الماضي  القرن  عشرينيات 
إلى مجاالٍت معرفيٍّة مختلفٍة وشمل ميادين 
الشعوِب  ودراسة  االجتماعيّة  كالبحوِث 
واإلعالم  الدولّي  والسلوِك  والحضاراِت 
الجريمة  وعلم  الجماهيرّي  واالتصال 
علوم  وحتى  االجتماع  وعلم  النفس  وعلم 
قضايا  تشمُل  كما  والفنون،  واآلداب  اللغة 

الحاضِر والمقاربات التاريخيّة.
ولكلِّ مجتمٍع منظومته الخاصة من الصور 
حضوَرها  ويعّزز  يتبناها،  التي  النمطيّة 
التعليم  مناهج  من خالل  العامة  الحياة  في 
ووسائل اإلعالم والسينما والفنون ومواقع 
الدراسات  ومراكز  االجتماعّي  التواصل 
وبسبب  اآلخر،  ضدَّ  الموّجهة  واألبحاث 
اآلخر  بحقيقِة  الجهُل  يتكرُس  سطوتها 
االنغالق  لجهِة  وحضارات(  )شعوباً 
الفكرّي وغياب التواصل والتبادل الثقافّي.

ليفي  الفرنسّي  األنثروبولوجيا  عالم  يذكر 
على  يصّرون  الناس  معظم  أّن  شتراوس: 
تفّردهم عن اآلخرين وينزعون إلى النظر 
بشعة  أنّها  على  اآلخرين  أعراف  إلى 
ليسوا  أنّهم  على  حامليها  وإلى  ومخزية، 
البعثات  اإلسبان  أرسل  فقد  بالكامل.  بشراً 
إذا  ما  للتأكد  أمريكا  اكتشاف  بعد  مباشرة 
بينما  أم ال؟  أرواح  للسكان األصليين  كان 
منهمكين  أنفسهم  األصليون  السكان  كان 
إذا  ما  لمعرفة  البيض  السجناء  بإغراق 
وقد  ال؟  أم  للتعفن  عرضة  جثثهم  كانت 
والتفوق  باالختالف  االعتقاد  هذا  يكون 

وهماً نافعاً، إال أنّه يظل مجرد وهم.
كلَّ  مباشرةً  يعيشوا  أن  للناس  يمكن  ال 
ويفسروها  حولهم،  تُقع  التي  الحوادِث 
بشكل سليم، فيركنون إلى ما تقّدمه وسائل 
بصددها.  وتفسيرات  صوٍر  من  اإلعالم 
مفهوماً  النمطيّة  الصورة  تعدُّ  ولهذا؛ 
ومهمتها  اإلعالم،  وسائل  عمِل  في  مهماً 
معالجة تدفق المعلومات، وتزويد الخرائط 
وبذلك  الذهنيّة،  الصور  عبر  بها  العقليّة 
فئات  ضمن  وتبويبها  العقول  فَهَرَسةُ  تتمُّ 
متشابهة، لتسهَُل دراسة المعلومات وفهمها 
وبعبارة  حولها،  اآلخر  مع  والتخاطب 
طريقها  النمطيّة  الصور  تأخذ  أخرى 
بالعقل،  لها  المالئم  التصنيف  إلى  التلقائّي 
ولعل أحد عوامل نجاح الحوار وفشله يعود 
فالعقُل  الناس،  بين  الفهارس  تطابق  إلى 
يرفض غالباً الصوَر التي ال تجُد مقابالٍت 

لها.
ليس  اآلخر  معرفة  في  الجهد  قصوُر 
النمطيّة،  الصورة  بتعزيز  الوحيد  العامِل 

وأنا(،  )نحن  أيضاً،  الذات  بتعريف  بل 
ولعل بعض رسائل التعريف بالذات تكوُن 
قد  ما  االجتزاء،  على  وتقوُم  السلبيّة  غاية 
يخلُق انطباعاً سيئاً عنا لدى اآلخر يصعُب 
الصورة  أصِل  تصحيُح  ويجب  تصحيحه. 
)الواقع( في مجتمعاتنا المحليّة قبل تصحيح 
اآلخر  لدى  لمجتمعاتنا  النمطيّة  الصورة 
الصورةُ  كانِت  فإذا  الدولّي،  اإلعالم  وفي 
األصليّةُ سيئة فلن تثمَر جهوُد تغييرها لدى 

اآلخرين.
محرُض  )القولبة(  النمطيّة  الصور 
الكراهية  حّدة  وزيادة  اإلنسانّي  الصراع 
زنازين  وهي  العدوان،  ومبرُر  بالعالم، 
بافتراض  إّما  الواقع  مع  وتتعامل  العقول، 
أنّها الحقيقة المطلقة، أو أّن الوقائع خارج 
رغم  منه،  طائل  ال  ثقافّي  ترٌف  إطارها 
وتنتقص  اإلنسان  حرمة  تنتهك  قد  أنّها 
العتباراِت  وفقاً  دّمه  وتستحلُّ  كرامته  من 

القوميّة واللون والجنس وحتى العمر.
الندالع  مهٌم  عامٌل  النمطيّة  الصور 
إلى  المقاتلين  قيادة  يمكُن  وال  الحروب، 
بصوٍر  إغراقهم  بعد  إال  الحرب  ساحات 
وقد  واالستعالُء.  الكراهيةُ  قواُمها  نمطيٍّة 
قامت النازيّة بابتداِع نموذجها الخاص من 
لنفسها  وأجازت  القوميّة  النمطيّة  الصورة 
واكتساح  الشعوب  باقي  على  االستعالء 
االستعمار  مبرر  ذلك  وكان  الدول،  باقي 
الغربّي في احتالل البلدان األخرى، وكذلك 
فعلِت العثمانيّةُ القديمةُ ومن بعدها أتاتورك، 
واليوم تبتدُع أنقرة العثمانيّة الجديدة صوراً 
المنطقة  لتبّرَر سياستها مع شعوب  نمطيّةً 

وبخاصة الكرد وعدوانها عليهم.

القولبة وتصنيع الصورة النمطية

اآلخرين  خصائِص  اختزاُل  يعتمد 
»التعميم«،  على  أساساً  وتوصيفاتهم 
الصورةَ  بأنَّ  كثيرةٌ  دراساٌت  أشارت  وقد 
األفراد  سماِت  الختصاِر  طريقةٌ  النمطيّة 
أو الجماعة، فتميُل إلى حصرهم بنمٍط من 
كانوا  لو  كما  معهم  والتعامل  التوقّعاِت، 

نمطاً واحداً.

لعدم  نظراً  إراديّة،  ال  عمليةٌ  والتعميُم 
لدى  الفرديّة  الفروِق  مالحظة  إمكانيّة 
فئاٍت  أو  لشرائَح  عامة  مواضيع  تناوِل 
)عرقيّة،  عامة  لعناوين  ويستند  واسعٍة 
أو عمريّة،  مناطقيّة، مهنيّة  دينيّة مذهبيّة، 
نظراً  أكاديميّة(  أو  دراسيّة  جنسيّة، 
العالم  حوادث  إدراك  إمكانية  لمحدوديّة 
في  لنغرَق  استيعابها،  وصعوبة  الكثيرة 
يلجأ  لهذا؛  والمعلومات.  المعارف  فيِض 
تلك  العامة على  اإلنسان إلصداِر األحكام 
التعميم عن  اختالف  األحداث. وهذا محل 

القولبة والصورة النمطيّة.

من  قدراً  النمطية  الصور  بعُض  تحتمُل 
على  وتنطوي  الخطأ.  واآلخر  الصّحة، 
السلوكياِت  من  كبيرة  مجموعٍة  حصِر 
واألشخاص في إطار واحد وتعميم صفاٍت 
الصورة  تعتمد  وإذ؛  بهم.  وربطها  بعينها 
وسماٍت  معتقدات  مجموعة  على  النمطية 
تنقسم  فإنّها  والجماعة،  لألفراد  شخصيٍّة 

إلى صوٍر إيجابيّة وأخرى سلبيّة.

الصورة النمطية اإلجيابّية

اإليجابيّة  النمطية  الصورةُ  تتضمُن 
الحب  مشاعَر  تحّرض  سماٍت  مجموعة 
واإلعجاب  التأييد  وتثير  والتعاطف 
والرغبة بالتقليد، من خالل تصوير المآثر 
واألعمال  واالنتصارات  والبطوالت 
القوة،  وعناصر  واإلنجازات،  الخيريّة 
واألصالة،  الحضارّي  والغنى  والتفوق 
والمودة  والتضحية،  األخالقيّة  والمناقبيّة 

والسالم.
اإلنسانيّة،  المعاناة  تصوير  تتضمن  كما 
والمقاومة  والصمود  والكفاح،  والظلم، 
عليهم،  واالنتصار  األقوياء  ومواجهة 
اإليجابيّة  والصورة  بالسالم.  والرغبة 
مكسٌب معنوّي، ويَُعدُّ نجاُح شعب أو حركة 
بتشكيِل صورة إيجابيّة باعثاً على التضامن 
النجاِح  من  لمزيٍد  ومحّرضاً  واإلعجاب 
الصورة  تُوصُف  وال  واالنتصارات، 
  Imageاإليجابيّة بالتنميط، بل بأنّها صورة
فقط؛ ألنّها تتحقق عبر التواصل الطبيعّي.

الصورُة النمطّية السلبّية

سماٍت  السلبيّة  النمطيّة  الصورة  تشمُل 
والنفور  والكراهية  الخوف  مشاعَر  تثيُر 
واالشمئزاز واالحتقار، عبر تصوير العنف 
واإلرهاب  والدمويّة  والقسوة  والبطش 
والهزائم والتخلف والفقر والدونيّة. وتلعب 
الحروب  بتبرير  كبيراً  الصورة دوراً  هذه 
وأعمال العنف واالنتقام ضد الشعب الذي 
فعلت  كما  زوراً،  السمات  تلك  إليه  تُنسب 
الماكينة اإلعالميّة التركيّة لتبرير عدوانها 

على عفرين.
تكريس  إلى  السلبيّة  الصورةُ  تؤّدي  وقد 
والميل  والعالة  والعجز  بالدونيّة  الشعور 
الواقعيّة،  باسم  للهزيمة  لالستسالم 
تخلق  وقد  المقاومة.  عن  واإلعراض 
والمسألة  خانعة.  تابعة  ذيليّة  شخصيات 
الوسائل  وتأثير  انتشار  سعة  على  تعتمد 
الموضوعّي  فاإلعالم  اإلعالميّة، 
ظل  في  يُسمع  ال  الحقيقة  يتبنّى  الذي 
وتصنيع  الضخمة.  اإلعالم  إمبراطوريات 
مشكلة  ليست  السلبيّة  النمطية  الصورة 
معرفيّة بسبب نقص المعلومات، بل عدوان 
معنوّي متعمد ومخطط له وقد يكون ضحية 
أو شعب،  اجتماعيّة،  فئة  والتنميط  القولبة 

أو أمة بكاملها.

دور اإلعالم بصنع الصورة 
النمطّية السلبّية

وفقاً لمبدأ أّن كل مجاٍل يميُل نحو االمتالء 
الفراغ  إمالء  إلى  تلجأ  فالناس  طبيعيّاً؛ 
يعرفوه  لم  الذي  اآلخر  عن  المعرفّي 
وقد  مؤّكدة.  غير  ربما  بسيطة  بمعلومات 
محددة  معلومات  باصطفاء  الفرد  يقوم 
تالئم الصورة النمطيّة عن اآلخر ويتجاهل 
يسّمى  فيما  أخرى  أفكار  أو  معلومات  أيّة 
تستغله  والذي  االنتقائّي.  الفهم  أو  اإلدراك 
وسائل اإلعالم تحت عناوين بّراقة كالحرية 
أو  لتشكيل رأي عام  والجرأة  والمصداقيّة 

لفكرة من خالل  التأييد  فيه وكسب  التأثير 
بربوغاندا خاصة وكذلك في سياق خوض 
للتواصل  عائقاً  فيكون  اإلعالميّة؛  الحرب 
مع اآلخر وتعزيز الصورة النمطيّة السلبيّة 

عنه.  
الصورة  وتصنيع  والتنميط  القولبة  تبدأ 
صفات  وتعميم  بإلصاق  السلبيّة  النمطية 
سيئة منفرة سلبيّة ضد الجماعة المستهدفة.

تلك  تضخيم  مهمة  اإلعالم  وسائل  تتولى 
الصفات والمبالغة فيها وتكرارها وإبرازها 
الجوانب  فتنحسر  باألذهان،  لتترسخ 
المستهدف.  صورة  في  األخرى  اإليجابيّة 
كما تُشّوه الحقائق المتصلة بالفئة المستهدفة 
لتأكيد الصورة النمطيّة السلبيّة وفق الخطة 
سلبيّات  عن  البحث  ويواصل  المرسومة. 
نادرة إلضفاء  ونواقص واقعيّة ولو كانت 
التالعب  بعد  الصورة  على  المصداقيّة 
أخطاء  وتُعّمُم  وتضخيمها،  بتفاصيلها 
المستهدف.  المجتمع  كّل  على  األفراد 
النمطية  الصورة  تترسخ  الوقت  بمرور 
السلبيّة وتثبت في ذاكرة الناس خاصة مع 
تنوع أساليب عرضها واستخدام كّل وسائل 
تصنيع  وبنجاح  األفالم،  وحتى  اإلعالم 
الصورة لن تجد الجماعة المستهدفة مشاعر 
التعاطف الوجدانّي، بل تُقابل بالكراهية أو 

االحتقار ويصل األمر للرغبة باجتثاثها.
األفراد  عن  النمطيّة  الصورةُ  تعتمًد 
الجانب  هي:  عناصر  ثالث  والشعوب 
المادة  الصفات( وهي  المعرفّي )مجموعة 
العاطفّي  والعنصر  عليها،  العمل  يتم  التي 
المتعلق بميول األفراد، والعنصر السلوكّي 
تجاه  العمليّة  االستجابات  مجموعة  ويمثل 
النمطيّة  فالصورة  )النتيجة(؛  الصورة 
والمواقِف  باالتجاهاِت  وثيٍق  بشكٍل  تتصُل 
ما  وبقدر  للفرد.  العمليّة  واالستجابات 
اإلنسان  إدراك  في  النمطيّة  الصور  تؤثر 
لألشياء، فإنّها تؤثر في حكمه، ألنّها تشكل 
جزءاً من إطارها الداللّي، كما ال يُنكر أّن 
الصوَر واألفكاَر النمطيّةَ والقوالَب الجاهزةَ 
والتشوش  الفوضى  من  يحمينا  عنصٌر 
العقلّي، وال يمكن لإلعالم االستغناء تماماً 
سبيل  في  يتوّخى  المهنّي  واإلعالم  عنها، 
حضوره  ويثبُت  التوصيف  مصداقيّة  ذلك 
وتجنب  األدلجة  عن  وابتعاده  بواقعيّته، 
أعلى.  مستوى  من  المجتمع  مخاطبة 
عن  األول  المسؤول  هو  غالباً  اإلعالم 
اتجاهاِت األفراد السياسيّة والفكريّة، حيث 
أّن لإلعالِم نظرياته وأخالقياته في مسألِة 
االنطباع  وتشكيل  نمطيّة  الصورة  تشكيل 
في  وأّما  بالعالم.  الجارية  األحداث  عن 
منطقتنا التي تشهد صراعاً مسلحاً فيقع على 
الفهم  سوء  تصحيِح  مهمةُ  إعالمنا  عاتق 
ومكوناتها  المنطقة  شعوب  بين  التاريخّي 
اآلخر  وقبول  المشترك  العيَش  أّن  وتأكيد 
الصورة  التاريخيّة.  لمشكالتها  الحّل  هو 
يستخدم  حّدين  ذو  إعالمّي  سالٌح  النمطيّة 
إلدانة  دليالً  وتُقدم  تثبيتها  يتّم  حتى  بكثرة 
ضده  والتحريض  بالعار  ووصمه  اآلخر 
مختلف  وإلصاق  كراهيته  إلى  والدعوة 
واإلرهاب  واالنفصال  كالتقسيم  به  التهم 
لتكفيره وخلق جبهة معادية ضده  وصوالً 
وخلق شعوٍر بالدونيّة لديه، وتستخدم ضّد 
والمقاومة  الوطنيّة  التحرر  حركات  كّل 
صورة  تجّمُل  فيما  شرعيتها.  إلسقاط 
مجاالً  غدا  بعدما  واإلرهاب  العدوان 
لالستثمار والضغط على الشعوب وإنجاز 

التسويات على حسابها.
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حتقيق/ رامان آزاد

ّ
ة أداة الصراع اإلنساني

ّ
الصورة النمطي

من  أم  الواقع،  بعنيِ  نراه  هل  العامل؟  نرى  كيف 

خالل صورةٍ منطيّةٍ خمتزلةٍ وفق أحكامٍ مسبقةٍ 

عنه؟ وهل مفاهيمنا عن اآلخر صحيحٌة؟ 

هل هي سلبيّة مشوّهة أم إجيابيّة مبالٌغ فيها؟ 

وكيف نقدّم صورتنا لآلخرين؟ 

وشوارعها  وهدوئها  بجلبتها  عامودا  وفي   
الحانية، كانت والدة الشاعرة ماجدة داري، 
قصدت  ثم  وترعرعت،  فيها  درست  التي 
إجازة  وتحمل  بها  لتدرس  دمشق  العاصمة 
في الفلسفة وعلم النفس من جامعتها، ليستقر 
بها المقام حالياً في أمريكا، وها نحن نحاول 
في  لقرائنا  بها  والتعريف  عليها  التعرف 

الحوار المقتضب اآلتي:

لقراء  بنفسها  داري  ماجدة  تُعّرف  كيف  ـ   
صحيفة روناهي؟

من  سورية،  كردية؛  شاعرة  داري  ماجدة 
منذ  الشعر  أكتب  مني،  أحسها  التي  عامودا 

نعومة أظفاري. مغتربة في أمريكا منذ مدة 
طويلة. لم أفارق الشعر ولم يفارقني هاجس 
يتصل  ما  بكل  بعيد  حد  إلى  متعلقة  الشعر، 

باألصالة والوطن واالنتماء لروج آفا.

في  الشعراء  لدى  البدايات  تتشابه  قد  ـ 
ماجدة  بدايات  تفاصيل  عن  ماذا  العموم 

داري مع الشعر واألدب؟

 كانت والدتي األولى بدايتها صرخة متأخرة 
مقدمتها  وفي  ومباهجها  للحياة  متعطشة 
والفني  الجمالي  والتذوق  عامة  الثقافة 
متشبعة  عائلة  في  تربيت  الشعر.  وخاصة 
بين  األولى  خطواتي  وخطوت  بالقراءة 

المعرفة  وكانت  الثقافية،  والمجلدات  الكتب 
والتوق لكل ما يتصل بالثقافة واألدب هاجس 
العائلة بمجملها وأنا من ضمنها. وهكذا كنت 
دوماً محاطة بأجواء من األدب والشعر الذي 

امتزج بتفاصيل يومي.

المشاعر  حركت  طالما  والبعد  الغربة  ـ   
وأطلقت القرائح ماذا عن الغربة في شعرك 

وتأثيرها عليك؟

في  تحمل  حياتية  تجربة  كأي  هي  الغربة 
طياتها الكثير من التفاصيل المؤلمة والمفيدة 
أيضاً. االبتعاد عن الوطن واألهل يثير لواعج 
الحزن  الشوق والحزن والحنين. يظهر هذا 
تحمل  والتي  قصائدي  أغلبية  في  والحنين 
بخاصة  الذات  االغتراب عن  مركباً.  طابعاً 
مضامينه  بكل  األهل  عن  االغتراب  هو 

وذكرياته، الزمانية والمكانية.

ـ هناك شبه غياب لألدب النسوي في العقود 
األخيرة مع بروز بعض األقالم النسوية في 

اآلونة األخيرة.. أين هو األدب النسائي؟

افتتحت لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة 
األجيال  لتشجيع  للموسيقا،  ميزوبوتاميا  معهد 
وذلك  والفن،  الموسيقا  مجال  في  وانخراطهم 
ضمن مراسم افتتاح حضرها عدد من الضيوف 

وأهالي الحسكة.
الحسكة،  بمدينة  المفتي  حي  في  المعهد  افتتح 
من  العشرات  افتتاحه  مراسم  في  وشارك 
لمجلس  المشتركة  الرئيسة  المدينة،  أهالي 
مكتب  رئيسة  هللا،  عبد  سمر  الحسكة  مقاطعة 
الرئيسة  فرمان،  رانيا  المستقبل  حزب سوريا 
مقاطعة  في  والفن  الثقافة  للجنة  المشتركة 
أعضاء  من  والعديد  حسكي  عفاف  الحسكة 

اتحاد المثقفين .
الثقافة  هيئة  باسم  بكلمة  استهلت  المراسم 
الهيئة  عضو  ألقاها  الجزيرة  إقليم  في  والفن 
أحمد جتلي قال فيها »إن الموسيقا  تعتبر أحد 

الوصل  وصلة  مجتمع  أي  ثقافة  تقدم  أسس 
الموسيقا أصبحت  والشعوب،  المجتمعات  بين 
جزءاً ال يتجزأ من الحياة اإلنسانية ألنها تعتبر 

من أرقى الفنون«.
للجنة  المشتركة  الرئيسة  قالت  جانبها  ومن 
عفاف  الحسكة  مقاطعة  في  والفن  الثقافة 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  »نحن  حسكي: 
ونبثها  بثقافتنا  تمسكنا  للعالم مدى  نثبت  سوف 
يفتح  المعهد  وهذا  القادمة،  أجيالنا  روح  في 
االنتساب  أجيالنا ويشجعهم على  أمام  الطريق 

للمجال الموسيقي واالنخراط ضمنه«.
االفتتاح من  الكلمات قص شريط  انتهاء  وبعد 
بعدها  وتجول  قهرمان،  الشهيد   والدة  قِبل 

الحضور في أرجاء المعهد.

وكالة/ هاوار

األطفال أجيال المستقبل وبراعم الحياة، وعماد 
أجل  ومن  ومتطورة،  وسليمة  قوية  أمة  بناء 
مثقفاً  مجتمعاً  وجعله  وتكامله  المجتمع  تطور 
واعياً، البد أن تكون الخطوة األولى من أجل 
ذو  تعليم  هناك  يكون  أن  التكامل  هذا  تحقيق 
األساس  التعليم  يعد  إذ  ورصينة،  قوية  مناهج 
أهمية  وله  األشخاص  حياة  عليه  تقوم  الذي 
كبيرة في الحياة والمساعدة على زيادة الوعي 
وامتالك  األفراد،  سلوك  وتعديل  المجتمع  في 
مختلف  في  للمرء  الفائدة  تحقق  التي  المعرفة 
مجاالت حياته واتساع آفاقه، وازدهار المجتمع 

بالمتعلمين. 

التعليم وحتدي الصعاب

في إطار الظروف التي مرت بها منطقتنا منذ 
األزمة  بسبب  التعليم  وضع  تدهور  سنوات 
اإلدارة  في  التربية  هيئة  وبذلت  السورية، 
على  البقاء  أجل  من  جبارة  جهوداً  الذاتية 
المدارس مفتوحة وإتاحة التعليم لألطفال كذلك 
عملت على إدخال مناهج التعليم باللغة الكردية 
والعربية  الكردية  اللغات  واعتبار  التعليم  إلى 
الخطوة  أن  ورغم  رسمية،  لغات  والسريانية 
قُوبِلت من قِبل البعض بالرفض إال إن التعليم 
كان يتقدم واستمرت المدارس بالعمل واستمر 

التعليم وفق المناهج الجديدة.
الفتتاح  آفا  روج  في  التربية  هيئة  قامت  كما 
أسس  على  دراسية  مناهج  ووضع  المدارس 
مستواه  إلى  التعليم  إلعادة  دولية  ومعايير 
في  المناهج  لمؤسسة  زيارة  وفي  الالئق، 
مدينة عامودا إللقاء الضوء على كيفية تجهيز 

المناهج الدراسية، كان لنا هذا التقرير:
سنوات  عدة  منذ  المناهج  مؤسسة  تأسست   
برعاية وزارة التربية واإلدارة الذاتية في روج 
آفا وبداية األمر كانت مؤسسة صغيرة إال أنها 
على  تعمل  اآلن  وهي  أكثر  وتوسعت  كبرت 
في  للطالب  عمرية  فئات  لعدة  مناهج  إعداد 
ثالث  إلى  المناهج  مؤسسة  وتنقسم  آفا،  روج 
قسم  العربية،  اللغة  :)قسم  أقسام رئيسية وهي 

اللغة الكردية، وقسم للغة السريانية(.

إعطاء اللغات حقها يف التدريس

)خالت  المناهج  مؤسسة  مديرة  مع  وبلقائنا 
قد  المناهج  تحضير  أن  إلى  أشارت  سليمان( 
لجان  عدة  هناك  ويوجد  وأكثر،  سنة  يستغرق 
تشرف كل منها على قسم معين، وتتألف اللجنة 
لجان  وتجتمع  وأكثر،  أشخاص  أربعة  من 
التي  المعلومات  على  ليتفقوا  الثالث  اللغات 
من  موحدة  الكتب  وأن  الكتب،  في  ستُطرح 
فقط،  باللغة  يكون  اختالفها  المعلومات  جانب 

فيتعلم كل طالب بلغته األم في روج آفا.
االنتهاء  فعند  مراحل،  بعدة  تمر  فالمناهج   
التحضيرية  اللجنة  قبل  من  ما  كتاب  من 
كل  من  ليصحح  التصحيح  لجنة  إلى  ينتقل 
النواحي »المعلومات، الصور، الخط«، وتقدم 
ليقوموا  التحضيرية  اللجنة  إلى  المالحظات 
على  المناقشة  يتم  ثم  ومن  المناسب،  بالتعديل 
أعضاء  قِبل  من  آخره  إلى  أوله  من  الكتاب 
»ترابط  التدقيق  لجنة  دور  ويأتي  المؤسسة، 
اإلمالئية«،  واألخطاء  والمعلومات  الجمل 
مراجعة  تتم  حيث  الفوتوشوب  لجنة  وأخيراً 
وإعطاء  التصميم  وإلى  عامة  بنظرة  الكتاب 

المالحظات النهائية ليتم الطبع. 

أبعاد اخلالفات 
والتعصب عن املناهج

في  المؤسسة  تتبعها  التي  الشروط  أهم  وحول 
أساسيات  من  خالت:  أضافت  المناهج  كتاب 
محتوى الكتب وشروطها، المساواة بين المرأة 
وعدم  الجنسين،  بين  التفريق  وعدم  والرجل 
الديني  التعصب  أشكال  من  شكل  أي  وجود 
بكل  العنصرية  وإبعاد  الكتب،  في  الفكري  أو 
البداية  وفي  المناهج،  عن  وأشكالها  نواحيها 
اإلنترنت  طريق  عن  معلوماتهم  بجمع  قمنا 
المتقدمة  الدول  من  العديد  مناهج  في  وبحثنا 
المعلومة  إيصال  كيفية  على  للتعرف  علمياً، 
إلى الطالب بشكل سلس، وعلى أساسها وضعنا 

بالمرحلة  وبدأنا  التدريس.  وخطط  مناهج 
االبتدائية من ثم المرحلة اإلعدادية وهذه السنة 

إلى الثانوية«. 

احملافظة على الطالب 
من كل النواحي

المؤسسة  في  العاملين  األعضاء  وعن 
ويتوجب  خبات:  نوهت  العلمية  وخبراتهم 
يكون  أن  المؤسسة  هذه  في  عضو  كل  على 
متخصصاً في مادة ما، وأن يكون حائزاً على 
معلماً  يكون  أن  أو  حصراً،  جامعية  شهادة 
المجال،  هذا  في  كافية  خبرة  ولديه  متقاعداً 
وأن يكون ملماً بالمعلومات عن المناهج بشكل 
لكتابتها  بها  مختصين  مادة  لكل  ويوجد  عام، 
»العربية  اللغة  هي:  للتعليم  األساسية  والمواد 
والكردية والسريانية » والرياضيات، والعلوم، 
واإلنجليزية، والتاريخ، والجغرافية، والفلسفة، 
بمشورة  واألخذ  والكيمياء،  والفيزياء، 
واألطباء  النفسيين  المختصين  ومالحظات 

وأولياء الطالب.

لنكن خمرتعني
 وفالسفة يف بالدنا 

أهمية  إلى  خالت  أشارت  حديثها  ختام  وفي 
بالقول: إصدار  المؤسسة  به  قامت  العمل وما 
كلياً،  مختلفة  تجربة  كان  لغات  بثالث  مناهج 
وهذا التغيير جاء بشكل مدروس ولكنه تجربة 
وتم  ويستوعبها،  البعض  يتقبلها  ال  قد  جديدة 
افتتاح معاهد وجامعات باللغة الكردية ومستقبل 
من يدرسون سيكون مضموناً، وهناك تقدم في 
مستوى الطلبة ألنهم يتعلمون في المدرسة ما 
يتكلمون به في حياتهم وبلغتهم األصلية، وهذا 
بسهولة،  معلومة  كل  فهم  على  يساعدهم  ما 
وتمنت أن يصل أطفالنا إلى المستويات العالية 
في العالم وإظهار ما يدور في أنفسهم من علوم 
أرضهم،  وعلى  مجتمعهم  ضمن  واختراعات 
فرد  لكل  الطريق  تفتح  المناهج  مؤسسة  وإن 
كل  حول  المالحظات  وتقديم  للنقد  متعلم  أو 
شيء غير صائب ليكون منهاجاً كامالً من كل 

الجوانب. 

الة يف اجملتمع«
ّ
الشاعرة ماجدة داري: «املرأة الكردية حالة فع

افتتاح معهد ميزوبوتاميا 
للموسيقا يف احلسكة

مؤسسة املناهج...خطوات لتقديم
ثلى يف التعليم

ُ
 السبل امل

بني  واملتميزة  بعطائها،  والكبرية  مبساحتها  الصغرية  عامودا،  من  أكثر  منلك  ليتنا 
الثكلى  قامشلو  شقيقة  عامودا  آفا،  بروج  اجلزيرة  إقليم  وبلدات  مدن  من  شقيقاهتا 
للعامل  وَتِهب  آغا« جديد،  يوم »حممد  كل  وتلد يف  أبناء حمرقتها  ترثي  زالت  ما  واليت 

شاعرًا وأديبا ومناضالً وجمنونًا تارة أخرى.

 تقرير/ هايستان امحد

حوار/ عبدالرمحن حممد
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صحيفتنا  أجرت  الخصوص؛  وبهذا 
لجنة  في  المعنيين  مع  لقاء  »روناهي« 
المحروقات بمدينة منبج لمعرفة المزيد عن 

آلية توزيع مازوت التدفئة على األهالي.
وبالرغم من العقبات العديدة والضغوطات 

التي تعترض عمل اللجنة، بموازاة تسارع 
مادة  بتوزيع  بالمطالبة؛  األهالي  وتيرة 
التدفئة، ال تتأنى اللجنة عن تقديم خدماتهم 
المواطنون  وتوافد  مكاتبهم،  ازدحام  رغم 
من أولى ساعات الصباح الباكر؛ للحصول 

من  حرصاً  التدفئة،  مادة  موافقة  على 
أصحاب  مساعدة  على  المحروقات  لجنة 
الدخل المحدود منهم الذين ال يملكون قدرة 
شرائية كبيرة؛ لتحمل أعباء وقسوة الحياة 

المتزايدة.

جلنة احملروقات تعمل 
على قدٍم وساق

ولمعرفة المزيد عن أعمال لجنة المحروقات 
منذ بدء توزيع مادة التدفئة، وحتى انتهائها؛ 
حدثنا اإلداري في لجنة المحروقات بمنبج 
محمد الحسون قائالً: »نبذل حالياً قُصارى 
جهدنا من أي وقت مضى؛ لتلبية احتياجات 
باالعتبار  آخذين  المتزايدة،  المواطنين 
برودة  واشتداد  الجغرافي،  النطاق  اتساع 
الطقس وغزارة األمطار هذا العام، وتعمل 
الدفعة  توزيع  في  وساق  قدٍم  على  اللجنة 
بكل  والريف،  للمدينة  للمستحقين  الثانية 

حرص وأمانة مهنية«.
توزيع  من  االنتهاء  تم  أنه  الحسون  وذكر 
الدفعة األولى؛ إليصال المادة لألهالي كافة 
من خالل آلية عمل منظمة بشكٍل دقيق، إذ 
قبل  من  وشكاوى  خروقات  أي  تسجل  لم 
المسبق  التخطيط  نتيجة  وذلك  المواطنين؛ 
بغية  األمر؛  لهذا  معنية  جهات  عدة  مع 

تحقيق المرجو، وهو إرضاء المواطنين.
عمل  تعترض  التي  الصعوبات  إلى  ونوه 
صعوبة  »نواجه  قائالً:  المحروقات  لجنة 
في سلوك بعض المراجعين الذين يلجؤون 
إلى التعنيف، حيث نتعامل مع تلك الحاالت 
بكل تأني وحلم وقبول، فحصدنا بذلك رضا 
الجميع، وبإمكان أي جهة رسمية مراجعتنا؛ 
للتدقيق في سجالتنا، ومعرفة تطابق أرقام 

الفواتير بالكميات التي ُصِرفت«.

نظام تنسيق قائم على التنظيم 

مادة  إليصال  اللجنة  عمل  كيفية  وعن 
الحسون:  أضاف  المواطنين  لكافة  التدفئة 
الخطوط  مجالس  مع  التنسيق  نظام  »إن 
على اختالف توزعها يكون حسب اللوائح 
من  المستفيدين  المواطنين  لجميع  االسمية 
التدفئة عبر الكومين، ومن ثم تسجل  مادة 
هذه القوائم المسجلة في قسم األرشيف عبر 
الغرض،  لهذا  مخصصة  كرتونية،  بطاقة 
ليتم توزيع مازوت التدفئة عبر الصهاريج 
لألحياء والقرى، وسعر البرميل /11500/ 

ليرة سورية«.

تعزيز صلة املواطن باإلدارة 
وتوطيد العالقة بينهما

المحروقات  لجنة  في  اإلداري  واختتم 
بمدينة منبج محمد الحسون حديثه بالقول: 
»نهدف لخدمة المواطن، وتوفير احتياجاته 
الهدر  من  الحد  وكذلك  األولى،  بالدرجة 
للمال العام والسرقة؛ األمر الذي ساهم في 
وتوطيد  باإلدارة،  المواطن  صلة  تعزيز 
بوتقة  في  يضعهما  ما  بينهما،  العالقة 
من  والمترسخة  المنسجمة  الشعبية  اللحمة 
كون اإلدارة المدنية تمثل الشرعية الحقيقية 

ألبناء مدينة منبج«.
الحصص  إجمالي  بلغ  ذكره؛  والجدير 
الموزعة /123882/ حصة؛ حتى تاريخ 

.2019/2/1

كان العم نوري يقطن في قريته مع أوالده 
وحيد  كمصدر  الزراعة  ويمتهن  الستة 
للرزق، ويقول نوري محمد بأن االحتالل 
في  الحدودية  القرى  استهدف  التركي 
والُمركز  العشوائي  بالقصف  األمر  بادئ 
حتى يدفع باألهالي للخروج والهجرة نحو 
من  والعديد  نوري  العم  وكان  الداخل، 
أهالي عفرين شاهدين على معركة »جبل 
مدار  على  استمرت  التي  شيخورزة«، 
أسبوعاً كامٍل ولم يستطع االحتالل التركي 
التابعة  الجبلية  القرية  تلك  على  السيطرة 
بأنهم  نوري  العم  ويقول  بلبلة،  لناحية 
مدى ضراوة  األهالي  من  يسمعون  كانوا 
القتال في تلك القرية التي تم تسوية غالبية 
التالل  تلك  باتت  وبل  باألرض،  منازلها 
الكبير  االستهداف  نتيجة  جرداًء  أراضي 
الحربي  بالطيران  والقصف  بالصواريخ 

من قِبل االحتالل التركي.
ويؤكد نوري أن قريتهم تعرضت في تلك 
األثناء لقصف مدفعي عشوائي، تسبب في 
اليوم  وفي  القرية،  أهالي  من  عدد  جرح 
العاشر للعدوان استهدف الطيران الحربي 
التركي لقرية »سعرنجاكا« التابعة لناحية 
من  كيلومتر   25 مسافة  تبعد  التي  شرا 
مدينة عفرين، والتي كانت في تلك األثناء 
مكتظة بالسكان، ويؤكد بأن قريتهم كانت 
خالية من أي وجود عسكري من وحدات 

حماية الشعب والمقاومين ضد االحتالل.
العشوائي  وفي األثناء ونتيجة االستهداف 
التركي لقرى المدنيين، اضطر العديد من 
األهالي للهجرة من قراهم باتجاه المدينة، 
برفقة  قريته  في  ظل  نوري  العم  ولكن 
ثالثة من أبنائه، لفترة من الزمن، لكن بعد 
اقتراب المعارك من القرية وتزايد سقوط 
القذائف العشوائية على القرى ومحيطها، 
خرج العم نوري هو اآلخر من القرية سيراً 
االحتالل  استهداف  نتيجة  األقدام،  على 
بين  التفريق  دون  النقل  لوسائط  التركي 

المدني والعسكري.
إلى  وأوالده  نوري  العم  وصول  ولدى 
مدينة عفرين التي مكث فيها فترة، وتوجه 
التابعة لناحية  بعد ذلك على قرية الزيارة 
وأوالده  نوري  العم  شهد  وهناك  شيراوا، 
حين  جديد،  من  التركية  الدولة  همجية 
التركية  والمدفعية  الطيران  استهداف 
إقليم الجزيرة  الوافدين من  المدنيين  لقافلة 
مقاومة  لمساندة  عفرين  إلى  والفرات 
القافلة  »أن  نوري:  العم  وقال  العصر، 
تعرضت  عفرين  إلى  جاءت  التي  األولى 
إلى  المؤدية  الطرق  محيط  على  لقصف 
على  شاهداً  نوري  العم  وكان  عفرين«، 
ذلك نتيجة قرب المنزل الذي مكث فيه من 
الطريق العام الواصل بين الزيارة وطريق 

حلب.

استهداف احملتل للمدنيني 
بشكٍل مقصود

لم تحدث أضرار  أنه  العم نوري،  ويشير 
قدوم  عند  لكن  األثناء،  تلك  في  بشرية 
بينهما  تفصل  كانت  التي  الثانية  القافلة 
القافلة  دخول  ولدى  أيام،  عشرة  قرابة 
العم نوري لمشاهدتها  القرية خرج  حدود 
ودعا هللا أن يحمي هؤالء الذين جاءوا من 
كل مكان لمناصرة أهالي عفرين معنوياً، 
المدفعية  قصفت  األثناء  تلك  وفي  ولكن 
القصف  وتسبب  الطريق  أطراف  التركية 
كان  الذي  المنزل  في  مادية  بأضرار 
يقطنه نوري وأوالده، وهنا اضطر نوري 
للخروج من ذلك المنزل أيضاً وتوجه إلى 

إحدى العائالت في القرية ذاتها.
تعرضت  القافلة  تلك  إن  نوري  ويقول 
للقصف في قرية الزيارة ومحيطها، وكذلك 
وهو  وباسوطة،  األحالم  جبل  طريق  في 

األمر الذي ينافي القيم اإلنسانية باستهداف 
القصف  وتسبب  مقصود،  بشكٍل  المدنيين 
مدينة  باستشهاد شاب من  الوقت  ذلك  في 

دير الزور، وإصابة العشرات بجروح.

احلرب أظهرت مدى
 تكاتف األهالي معًا

وبعد هذه الحادثة عاد نوري وأوالده إلى 
مدينة عفرين، ومكث هناك حتى منتصف 
شهر آذار، وفي تلك األيام عاش األهالي 
تجسدت  حيث  والتكاتف،  المحبة  بروح 
ما  والتكافل  للعائالت  الجماعية  بالروح 
بين األهالي، إذ لم يكد يخلو بيت من توافد 
أقارب أو معارف لهم، حتى امتألت كافة 
مكتملة  الغير  الشقق  تلك  حتى  المنازل 
البناء، وآنذاك مكث العم نوري وأوالده مع 
ثالث عائالت في شقة سكنية غير مكسوة، 
ولم يكونوا يملكون أي شيء عدى بعض 
تقاسمها األهالي  التي  الحاجيات األساسية 
معهم، ويقول العم نوري: »في تلك األيام 
العصيبة بات واضحاً للعيان مدى مقاومة 
األهالي، وحبهم لبعضهم البعض، إذ كان 
األعلى،  مستواه  في  األهالي  بين  التكافل 
الجميع مستلزماتهم مع أهالي  تقاسم  وهنا 
الريف، حيث سيطر  القادمين من  عفرين 
االحتالل على أجزاء كبيرة، وكان الشعب 
لم  لكن  كبيرة  لمساعدات  بحاجة  آنذاك 
وظل  لذلك،  إغاثية  منظمة  أي  تستجب 

قدراتهم  على  يعتمدون  عفرين  أهالي 
كافة  التركي  النظام  قصف  رغم  الذاتية 
ضخ  محطات  فيها  بما  الحيوية،  المرافق 
التي توافد  المدينة  المياه عن  المياه وقطَع 

إليها مئات اآلالف«.

قرار العودة والتحرير 
ال ُيفاِرق أذهانهم

العشوائي  التركي  القصف  ونتيجة 
واستهدافه لمشفى آفرين، الذي كان يتواجد 
فيه العشرات من الجرحى المدنيين، هجر 
األهالي من عفرين قسراً عبر طريق جبل 
وأوالده  نوري  العم  خرج  وهنا  األحالم، 
»قسطل  قرية  من  األهالي  أحد  برفقة 
التركي  االحتالل  أطلق  التي  خضرياً، 
لتلك القرية لتغيير هوية  اليوم اسماً تركياً 
نوري  وصول  وبعد  وتتريكها،  المنطقة 
أخرى  مرة  الزيارة  قرية  إلى  وأوالده 
قرى  عدة  في  تجول  وثم  أيام  هناك  مكث 
في  الحال  به  استقر  حتى  الشهباء،  من 
العم  ويقول  فافين،  بناحية  برخدان  مخيم 
مازلنا  »نحن  برخدان:  مخيم  من  نوري 
عفرين،  إلى  العودة  بهدف  وسنبقى  هنا 
الصعبة،  الظروف  رغم  هنا  وسنقاوم 
ألننا واثقين بالعودة إلى عفرين مهما كان 

الثمن«.

العمل  لجنة  تعنى  ـ  الطبقة  روناهي 
المدنية  اإلدارة  في  االجتماعية  والشؤون 
تفعيل  على  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
فيها  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مكتب 
تسجيل  بهدف  بشؤونهم،  واالهتمام 
وإحصاء عددهم في منطقة الطبقة وريفها، 
لهم  والمعنوية  المادية  المساعدات  وتقديم 

حسب اإلمكانات المتوفرة.
تم إنشاء مكتب ذوي االحتياجات الخاصة 
في مدينة الطبقة والذي يتبع للجنة العمل؛ 
لمعرفة أعدادهم في المدينة وريفها، وتأمين 
وإمكانية  منهم  العمل  يستطيع  لمن  العمل 
عدد  وصل  حيث  لهم،  المساعدة  تقديم 
اإلعاقات حسب االحصائيات التي حصلت 
عليها صحيفتنا من مديرية العمل إلى أكثر 
االحتياجات  ذوي  من  فرد   2800 من 
الخاصة، يشمل هذا العدد أكثر من 1050 
وتخصيصهم  18سنة،  سن  تحت  طفل 
ومن  أمورهم،  لتسهيل  خاصة  ببطاقة 
المسجلة لدى مكتب ذوي  أنواع اإلعاقات 
االحتياجات الخاصة؛ إعاقة حركية وعقلية 
كافة  تسجيل  تم  حيث  وسمعية،  وبصرية 
اإلعاقات وأشدها هي شلل دماغي رباعي، 
هو  المنطقة  في  انتشاراً  اإلعاقات  وأكثر 

الضمور الدماغي بين األطفال.

نقص يف الدعم وصعوبات مّجة 
تعرتض سري العمل

ولالطالع أكثر على الخدمات والمساعدات 
أجرت  المجتمع  من  الفئة  لهذه  المقدمة 

مكتب  رئيس  مع  لقاء  روناهي  صحيفة 
ذوي االحتياجات الخاصة في لجنة العمل 
أن  على  أكد  والذي  الحلبي،  رضوان 
منطقة  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
فرص  إيجاد  على  تعمل  وريفها  الطبقة 
عمل من خالل مديرية العمل لهذه الفئة ولم 
يتم تقديم أية مساعدة لهم من قِبل المنظمات 
إحدى  قامت  بينما  اليوم،  حتى  اإلنسانية 
لحوالي  المال  من  مبلغ  بتوزيع  المنظمات 
من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من   320
تقدم  لم  وبعدها  فقط،  منهم   2800 أصل 
المنظمات لهم أي دعم، أي أن الدعم معدوم 
بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة من قِبل 

المنظمات اإلنسانية.
هناك  بأن  اللقاء  خالل  الحلبي   وأشار 
معوقات ومشكالت تعترض عمل المكتب، 
ومنها عدم وجود مركز الستقبال األطفال 
وتعليمهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
في  تعليمهم  لصعوبة  خاصة  بمراكز 
األصحاء،  أقرانهم  بين  العامة  المدارس 
والعناية بتعليمهم وعدم استجابة المؤسسات 
االحتياجات  أصحاب  من   %5 لتوظيف 
نص  والذي  المؤسسات،  في  الخاصة 
المجلس  عن  الصادر  العمل  قانون  عليه 
وجود  وعدم  الطبقة،  لمنطقة  التشريعي 

تقديم  يتم  ولم  لهم،  وتدريب  تأهيل  مراكز 
أي نوع من أنواع المساعدات سواًء المادية 
أو المعنوية لهم في منطقة الطبقة من قبل 

المنظمات المعنية.

خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ 
يف حال توفر الدعم 

من  العديد  لديه  المكتب  بأن  الحلبي  ونوه 
تلك  دعم  تم  حال  في  المستقبلية  الخطط 
على  العمل  ومنها؛  الشأن  بهذا  األفكار 
 %5 بنسبة  توظيف  على  المؤسسات  إلزام 
المنصوص عليها في قانون العمل الصادر 
الطبقة،  التشريعي في منطقة  المجلس  من 
أجل  من  المختصة  المنظمات  ومخاطبة 
االحتياجات  لذوي  الالزم  الدعم  تأمين 
وخاصةً  المادي  الدعم  وتقديم  الخاصة، 
ألصحاب  الصناعية  األطراف  تأمين 
األعضاء المبتورة، ويبلغ عددهم أكثر من 
صناعية  ألطراف  محتاج  شخص   120

مختلفة سواًء كانت علوية أم سفلية.
وفي ختام حديثه وّجه الحلبي عبر صحيفتنا 
رسالة للمنظمات العاملة في هذا المجال إلى 
تقديم الدعم لذوي االحتياجات الخاصة في 
منطقة الطبقة، وتقديم برامج عمل، بسبب 
أوضاعهم المادية واالجتماعية السيئة التي 
تأثيرات نفسية على األشخاص  إلى  تؤدي 
من ذوي االحتياجات الخاصة، حيث يرى 

نفسه عالة على المجتمع واألسرة.   
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تقرير/ ماهر زكريا، مصطفى اخلليل

تقرير/ صالح إيبو

رضوان احلليب

جلنة حمروقات منبج جناح يف العمل منقطع النظري
ً
ذاكرة العفرينني حتمل املآسي واآلمال معا

2800 فرد من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الطبقة 
يفتقرون للمساعدة من قِبل املنظمات اإلنسانية 

منبج من  للجنة احملروقات يف مدينة  النظري والالفت  املنقطع  النجاح  بعد  ـ  منبج  روناهي/ 
حاجة  ازدياد  ومع  التدفئة.  مادة  من  األوىل  الدفعة  توزيع  فيها  مبا  اجلليلة  خدماهتا  خالل 
األهايل لتلك املادة يف ظل أجواء الشتاء البارد هذا العام؛ تعمل جلنة احملروقات يف أقصى 
طاقاهتا؛ لتلبية املتطلبات املتزايدة للمادة كدفعة ثانية؛ لتغطية أكرب عدد ممكن من املناطق 

يف الريف واملدينة على حدٍ سواء.

روناهي / الشهباء- العم نوري حممد ذو اخلمس وستني عامًا كان أحد الشهود 

الراديكالية  املرتزقة  اجملموعات  برفقة  غزوها  أثناء  الرتكية،  الدولة  جرائم  على 

لعفرين، ويسرد العم نوري حممد من أهايل قرية »سعرجناكا«، جمريات تلك األيام، 

واستهداف الطريان احلربي الرتكي ومدفعيته للقرى اآلهلة بالسكان.
الوطن ليس حمطة سفر

يخرج من غرفته مرتبكاً على غير عادته 
فهو على غير ما يرام هذا اليوم، ليس كما 
المبتسم.  ووجهه  الهادئ،  بطبعه  عهدناه 
الغرف  بين  ما  وتنقله  حركاته  فسرعة 
في  والسير  والدهشة  لالستغراب  تدعوا 
يده  في  حامالً  الدار  باب  باتجاه  مرة  كل 
بعض األمتعة قاصداً حقيبة زرقاء بجوار 

الباب الخارجي.

لوالده  والحزن  اليأس  نظرات  تمنعه  لم 
المريضة  والدته  نوح  وصوت  العجوز 
متقمصةً  دموعها،  إخفاء  تحاول  وهي 

وجهاً مبتسماً بعض األحيان.

ما يدعو للتأمل وقوفه المطول في كل مرة 
عند أي غرض لحظات الحمل، ولحظات 

وضعه في تلك الحقيبة.

يحاول  سنه  صغر  ورغم  الصغير  شقيقه 
العبث بمحتويات الحقيبة، وكأنه يعلم بسفر 
شقيقه إلى ما وراء السراب، وبأنها المرة 
حتى  فيها،  يراه  التي  واألخيرة  األولى 
بجانب  يجلس  الشقيق األصغر وهو  بكاء 
لن يؤثر على رأيه، فهو  الزرقاء  الحقيبة 
مصمم إلمالء حقيبة السفر بأمتعته وبقايا 
ذكرياته المرة والحلوة، يخيم على المنزل 
وآثار  النواح  وأصوات  الحزن  من  ستار 
الزجاجات  وبقايا  األدوات  بعض  تحطيم 

المتناثرة.

نعم  سيسافر،  بأنه  توحي  التصرفات  كل 
وترك  السفر  على  مصمم  فهو  سيسافر 
المنزل عفواً ترك الوطن، وكأنه كان يقيم  
قطار  أو محطة  بشكٍل مؤقت،  فندق   في 
الوقت  وحان  الكثيرة  السفر  محطات  من 
يكترث  أن  دون  آخر  مكان  إلى  ليغادرها 
بمن حوله، فراجعت مخيلتي حينها اقتبس 
ما يناسب هذا الموقف فأسعفتني  ذاكرتي 
بمقدمة ابن خلدون، وهو يصور ما يقارب 
وترك  والالمباالة  الشتات  من  الحالة  هذه 
اإلنسان لحقيقته، قائالً: »تنكشف األقنعة، 
ويختلط ما ال يختلط، يضيع التقدير ويسوء 
ويختلط  والكالم  المعاني  وتختلط  التدبير 
إلى  الصديق  ويتحول  بالكذب،  الصدق 
صوت  ويعلو  صديق،  إلى  والعدو  عدو 
وتختفي  الحق  صوت  ويخفق  الباطل 
ويموت  األحالم  وتشح  مؤنسة  وجوه 
وتضيع  العاقل  غربة  وتزداد  األمل، 
معالم الوجوه، ويتقاذف أهل البيت الواحد 
الشائعات  بالعمالة والخيانة وتسري  التهم 
الدسائس  وتحاك  كبير،  هروب  عن 
رحيله  أمر  المقتدر  ويتدبر  والمؤامرات 
في  الكل  ويصبح  ثروته   أمر  والغني 
حالة تأهب وانتظار ويتحول الوضع إلى 
إلى  الوطن  ويتحول  مهاجرين،  مشاريع 
محطة سفر والمراتع التي نعيش فيها إلى 
حقائب، والبيوت إلى ذكريات وحكايات«.

الباب  شاداً  الدار  من  يخرج  وهو  فتأملته 
خلفه،  من  ليغلقه  الخارج  إلى  قوته  بكل 
يتابع سيره دون االلتفات إلى الوراء وكأنه 

لم يعد يرغب بالعودة.

للوالدين  األخيرة  النظرات  فاصطدمت 
بباب محكم اإلغالق من أقرب المقربين، 
شيء،  كل  وترك  شيء  كل  نسي  أن  بعد 
جاءت كلمات والدته األخيرة عند لحظات 
»أين  أكاديمي:  قاموس  بمثابة  الوداع 
نسيتم  لماذا  فندقاً!  ذهبتم؟ هل منزلنا كان 
كل شيء؟ إلى أين تذهبون؟ لمن تتركون  
ال  ولكن  ؟؟؟؟«  أجيبوني  المنزل؟  هذا 
األم  لتتابع  صوتها،  صدى  سوى  صوت 
بعدتم،  مهما  أنتظركم  »سأبقى  العجوز: 

وأحلم بعودتكم مهما غبتم«.

للوالدين  احتراماً   الموقف  زادني 
المتمسكين بمنزلهم، واحتقاراً لمن تركهم 

مهاجراً إلى السراب.

تأمالت

أزهر أحمد

تسعى ضابطة بلدية تل كوجر دائماً للحفاظ 
التعامل  المستهلك، والحد من  على سالمة 
التي  الصالحية  والمنتهية  الفاسدة  بالمواد 
الصدد  وبهذا  المواطنين؛  حياة  على  تؤثر 
مخالفة  مواد  من  كمية  الضابطة  صادرت 
وبلغت  كوجر،  تل  أسايش  مع  بالتعاون 
المواد المخالفة 25 علبة من األلبان الفاسدة 

ومنتهية الصالحية.
كمية  البلدية  ضابطة  صادرت  وبدورها؛ 
مخالفة  إلى  باإلضافة  الفاسدة,  المواد 
التاجر؛ وتبليغه بعدم التعامل بمواد غذائية 
فاسدة. ويذكر بأن تم نقل المواد الى بلدية 
تل كوجر ليتم إتالفها أصوالً من قِبل قسم 

الضابطة في البلدية.

ضبط سيارة حمملة باأللبان الفاسدة 
ومنتهية الصالحية يف تل كوجر

المياه  دائرة  تبذل  ـ  كانيه  روناهي/ سري 
لتلبية  مضاعفاً  مجهوداً  كانيه  سري  في 
اإلمكانيات  قلة  رغم  المواطنين  متطلبات 
في  المياه  أهمية  من  منطلق  وذلك  لديها؛ 

حياة اإلنسان. 
سري  مدينة  في  الجوفية  المياه  وتعتبر 
كانيه المصدر الرئيسي المتوفر لالستخدام 
عليها  الحصول  يتم  والتي  واالستهالك 
وتتميز  االرتوازية،  اآلبار  من  حالياً 
بخصائصها  كانيه  سري  مدينة  في  المياه 
من  الكثير  على  واحتوائها  المتكاملة 

المعادن الضرورية لصحة اإلنسان.
صحيفتنا  أجرت  الخصوص؛  وبهذا 
التي  الخدمات  عن  تقريراً  »روناهي« 
كانيه،  سري  في  المياه  دائرة  قدمتها 
تقريرنا  في  كما  المعنيين،  مع  وااللتقاء 

التالي:

بغناها باملياه اجلوفية
 حتافظ على لقبها

المياه  لدائرة  المشترك  بالرئيس  والتقينا 
عن  وحدثنا  محمد  جهاد  كانيه  سري  في 
المدينة  في  الدائرة  تقدمها  التي  الخدمات 
نتيجة  المتزايد  المياه  لشح  »نظراً  قائالً: 
الظروف التي فرضتها الطبيعة على واقع 
المياه في جميع أنحاء العالم؛ ال زلنا نُعتبر 
المياه  من البلدان الغنية بالمياه وخصوصاً 

الجوفية، ونحافظ على لقبها«.
كانيه  سري  مدينة  أن  »علماً  وأضاف: 
حيث  العذبة،  للمياه  ينابيع  مدينة  كانت 
كانت تتفجر المياه وتشكل نبعاً طبيعياً على 
وجه األرض، وهذا دليل على كثرة المياه 
االحتالل  دولة  قطع  مع  ولكن؛  السطحية. 
الينابيع  جفت  المياه  تلك  لمصادر  التركي 

المدينة  في  توجد  تعد  ولم  كامل  بشكٍل 
ينابيع سطحية، وأدت الهطوالت المطرية 
األخيرة إلى توفر مخزون هائل من المياه 
بشكل  المدينة  اعتماد  وبات  الجوفية، 
لسد حاجة  االرتوازية  اآلبار  أساسي على 

المدينة من المياه بشكٍل مستمر«.

االعتماد على اآلبار األرتوازية

وعن الدور الذي تقوم به دائرة مياه الشرب 
بالنسبة للمواطنين قال جهاد محمد: »نتابع 
لتكون  اآلبار  عمل  جهوزية  حثيث  بشكل 
بالشكل  المياه  تضخ  ولكي  الخدمة،  في 
الموضوعة  الخطة  وحسب  المطلوب، 
تقوم  المدينة.  أحياء  على  المياه  لتوزيع 
الدائرة بفحص الشبكات؛ لتبديل القديم منها 
ومد شبكات جديدة بالتعاون مع المنظمات 

المعنية في هذا المجال«.

استبدال شبكات
 املياه القدمية املهرتئة

وأكد محمد على أنهم بصدد استبدال جميع 
طولها  والبالغة  كانيه  سري  في  الشبكات 
من  مكونة  قديمة  شبكات  وهي  120كم، 
وأشار  مهترئة،  حديدية  وقساطل  بواري 
ذات  بالستيك  قساطل  تمديد  سيتم  أنه  إلى 
جودة عالية من مادتي )إسبي توس وبولي 
كما  القديمة،  الشبكات  عن  بديلة  إيتيلين( 
تم مؤخراً تمديد شبكة من هذا النوع بحي 
باإلضافة  متر,   /3700/ بطول  زرادشت 
من  الجنوبي  الحي  في  إلى وضع غطاس 
 /30/ باستطاعة  حصان«  »عين  المدينة 
حصان، وشبكة مياه شرب بطول /120/ 
المنطقة  في  المواطنين  حاجة  لتغطية  متر 

ظاهرة  من  التخلص  بهدف  المذكورة؛ 
نقص المياه التي يعاني منها أهالي الحي«.
أما بالنسبة لتعقيم المياه؛ فتابع جهاد محمد 
حديثه قائالً: »من الضروري جداً االهتمام 
في  ويستخدم  المياه،  ومعالجة  بنظافة 
والتي  الكلور  مادة  المياه  وتعقيم  معالجة 
حيث  أقراص،  أو  سائل  شكل  على  تكون 
ترشيح  قبل  المياه  خزانات  في  توضع 
المياه للخزانات بساعة أو نصف الساعة، 
نستخدم مادة الكلور؛ نظراً لتوفرها ويسهل 
قوية  أنها  إلى  باإلضافة  عليها،  الحصول 

التأثير على ملوثات المياه«.

معاناة نقص املعدات اهلندسية

في  المياه  لدائرة  المشترك  الرئيس  ونوه 
المياه  دائرة  أن  محمد  جهاد  كانيه  سري 
في المنطقة تعاني من النقص في المعدات 
الهندسية مثل )باكر للحفر، وبعض المعدات 
األخرى(، ولكن؛ مع كل المعوقات؛ يسير 
لتلبية  المتوفرة  اإلمكانيات  ضمن  العمل 

متطلبات المواطنين.

دائرة مياه سري كانيه...بني الشح ومتطلبات املواطن

جهاد عثمان

تقرير/ عبد احلميد حممد

تقرير/ آزاد كردي

حممد احلسون


